บันทึกแก้คำผิด หนังสือพจนานุกรมไทย-บาลี ของ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี)
(14 มิ.ย.63)

หน้า

แก้เป็น

(11) เข้าใจใจความหมายกันอยู่แล้ว

เข้าใจความหมาย

(12) ศัพท์สมาสศัพท์ตัทธิที่ไม่ได้เก็บไว้

ตัทธิต

1

ก็

ก

1

กฎธรรม
ชาติ น. ธมฺมนิยาตา, ...

หมายเหตุ

กฎธรรมชาติ น. ธมฺมนิยามตา, ...

8

กระซู่ น. ทฺววิสาณขคฺค.

ทฺวิวิสาณขคฺค. ?

9

กระดอง น. กปฺปร. กปาล. กปาลฏฺฐิ., ฆนจฺตจ.

ฆนตฺตจ.

9

กระดาน : น. ผลก.., ทารุผลก., ปทร., ผกาธาร.

กระดาน : น. ผลก.., ทารุ
ผลก., ปทร., ผลกาธาร.

9

กระดาษแข็ง (card)

(cardboard)

9

กระดาษตะกั่ว (foil)

(tin foil)

9

กระดาษทิชชู (tissue)

(tissue paper)

9

กระดาษปอนด์

(bond paper)

จฺ ซ้อนหน้า ต ได้ ??

10 กระดาษอาร์ต (art) น. มฏฺฐปณฺณ.,

(coated paper)

20 กรุ่น … วิตฺจฺฉิตงฺคาร.

วิจฺฉิตงฺคาร. ??

21 กลอนสด … สำ. อปริิกปฺเปตฺวา กเถติ

อปริกปฺเปตฺวา

25 กลีเซอรีน (glycerrine)

(glycerine)

31 กะปลกกะเปลี้ย น. ทุพฺลฺย.,

ทุพฺพลฺย.,

35 กาบ น. โกส. ฆนจฺตจ

ฆนตฺตจ

35 กามตายด้าน น. นิมิตฺตทุพฺลฺย.,

นิมิตตฺ ทุพฺพลฺย.,

35 กามเทพ (cupid)

(Cupid)

ชื่อเฉพาะ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

40 ก้าวเลยไป ก. อติกฺกมติ

อติกฺกมติ

พินทุเกิน

44 กิน ๑ ขาทิต ภกฺข ภุตฺต ภกฺขิต

ขาทิต ภุตฺต ภกฺขิต

มี ภกฺข สองคำซ้ำกัน คำแรกไม่
ได้ลง ต ปัจจัย ??

สระอิ ซ้อนกัน ๒ ตัว

จฺ ซ้อนหน้า ต ได้ ??

หน้า

แก้เป็น

หมายเหตุ

46 กีฬาบอลล์

บอล

50 เกลี้ยกล่อม … สานฺตฺว.,

สานฺตว., ??

55 เกี้ยว (แทะโลม) ก. อจฺฌาจรติ

อชฺฌาจรติ

55 แก่ (คน) ค. ชร ชชฺขร

ชชฺชร

73 ขัดสี … กกิ. อุพฺพฏฺฏฺต

อุพฺพฏฺฏิต

83 ขุม น. วาฏฺ.

วาฏ.

94 คนขายน้ำหอม น. คนฺธิก. คนธาชีวี.

คนฺธาชีวี.

94 คนขายบุหรี่ น. ตมาขุวาณิช.

ตมาลวาณิช. ?? ตมาล
หมาก

102 คนหาบของ … ภณฺฑวฏฺฎี.

ภณฺฑวฏฺฏ.ี

114 ความประพฤติดที างกาย … กายสุจฺรติ .,

กายสุจริต.,

121 คะยั้นคะยอ … สานฺตฺว.,

สานฺตว., ??

127 คำชี้แจง น. อปเทส. วิสชฺชนา, สูจน., สูจิ,

น่าจะเป็น อุปเทส.

131 คืนวานซืน น. ปรหิยฺยารตฺติ,

ปรหิยฺยรตฺติ, ??

132 คุกกี้ (cooky)

(cookie)

คำว่า cooky ล้าสมัยแล้ว
(dated)

140 เครื่องวัดระยะทาง (hodometer)

(odometer)

คำว่า hodometer ล้าสมัย
แล้ว (dated)

147 งง … สติวิปฺวาส.

สติวิปฺปวาส.

148 ง้าง ... อากฑฺฌติ

อากฑฺฒติ

168 จุดธูป … คนธธูปน.,

คนฺธธูปน.,

169 จู่ๆ สำ. … อนาจิกฺจิตวฺ า

อนาจิกฺขิตวฺ า

172 เจ้าพนักงาน น. ปทฺฏฐ

ปทฏฺฐ

173 เจ้าแห่งเทพ (zeus)

(Zeus)

183 ชนิดที่แยกจากตระกูล (Spisies)

(species)

184 ชรา ... ชรชชฺขร

ชรชชฺชร

186 ช่องแสงบนหลังคาบ้าน น. ฉทนคฺวกฺข.

ฉทนควกฺข.

หน้า

แก้เป็น

196 ชำระ (ล้างให้สอาด)

สะอาด

หมายเหตุ

197 ชี้แจง น. สนฺทสฺสน., สนฺเทส. อาเทส. นิทฺเทส. อป น่าจะเป็น อุปเทส.
เทส.
197 ชี้ทางผิด น. อุมฺมคฺคนยน., อยถาานุสาสน.,

อยถานุสาสน.,

207 ซ่อมรวกๆ

ลวกๆ

208 ซิงค์ (sink) น. ปูติอุทกาวาฏฺ.

ปูติอุทกาวาฏ.

209 ซื้อสัตย์ต่อสามี

ซื่อสัตย์

214 เฒ่าหัวงู น. วญฺจนิกวุทฺฒ.

วญฺจนิกวุฑฺฒ.

220 ดาวพระศุกร์ (Vesper)

(Venus)

น่าจะใช้คำว่า Venus

220 ดาวพฤหัส (jupiter)

(Jupiter)

ชื่อเฉพาะ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

221 ดาวสำเภา น. อทฺทา, ปุนปฺพสุ,

ปุนพฺพสุ,

224 ดึง ... อากฑฺฌติ

อากฑฺฒติ

227 เดน น. กสฏฺ.

น. กสฏ.

236 กำยาน ... ยกฺธูป.

ยกฺขธูป.

236 คนทิสอ ... อคฺคฺนฺธกิ .

อคฺคนฺธกิ .

254 ตัวอ่อน ... (ในครรค์)

ครรภ์

268 แตกร้าว ภิฃฺชติ

ภิชฺชติ

274 ถอน กกิ. อุฏธฺ ฏ ... สมุฏฺธต

อุทฺธฏ ... สมุทฺธต

280 ถูกกิน ... ขชฺขิต

ขชฺชิต

290 ทอดทิ้ง กกิ. ... ฃหิต

ชหิต

291 ทักทาย สมฺปฏฺิจฺฉติ

สมฺปฏิจฺฉติ

310 ทำให้อึดอัด ก. อุปพฺ าฬฺหยติ

อุปพาฬฺหยติ

311 ทิ่ม ... นิทฺตุทน.,

นิตฺตุทน.,

317 ทุ่งไม้เตี้ยๆ น. คุมฺพจฺฺฉนฺนเทส.

คุมพฺ จฺฉนฺนเทส

331 นอนพังพาบ ก. อุเรน นิปชฺฃติ

นิปชฺชติ

335 นักรำ (ชาย) นาฏฺก.

นาฏก.

พินทุเกิน

หน้า

แก้เป็น

336 นักสำรวจ น. ปริกฺคาหก.

ปริคฺคาหก.

337 นั่งราบ … อุกฺกกุ ฏิกนิสีทน.,

อุกฺกุฏิกนิสีทน.,

338 นั้นแหล่ นิ. อิติ

นั้นแหละ ??

362 บวชเพระ

บวชพระ

370 บ่าว (ชาย) … เจฏฺก.

เจฏก.

376 เบือ (วางยาพิษ)

เบื่อ

406 ปัก (หลัก) … กกิ. โกฺฏฏิต

โกฏฺฏติ

420 เปลือก น. ตจ. พาหิรตจ. กฏาห. โกส. ฆนจฺตจ.

ฆนตฺตจ.

422 เปิดสวิตซ์ไฟ

สวิตช์

432 ผ้าเก่า ... ปฏฺจฺจร.,

ปฏจฺจร.,

หน้า 432 ผ้าคลุมตัว อุปสพฺยาน.,
หน้า 434 ผ้าห่ม อุปสํพฺยาน.,

หมายเหตุ

จฺ ซ้อนหน้า ต ได้ ??

เขียนไม่เหมือนกัน

433 ผ้าตาหมากรุก (ลายสก๊อด)

ลายสก๊อต

436 ผิวทอง … หริจฺตจ
ผิวพรรณเปล่งปลั่ง … สนฺนภจฺตจ

หริตฺตจ ??
สนฺนภตฺตจ ??

441 ผู้ถูกลงโทษ ค. กตทฺณฑฺ กมฺม

กตทณฺฑกมฺม

451 แผงสวิตซ์ไฟ

สวิตช์

452 แผ่นผ้า น. เจล., เจลก., ปฏฺ.

ปฏ.

454 ฝรั่งเศส (คน) น. ปฺรงฺสเทสิย

ปฺรํสเทสิย ??

454 ฝรั่งเศส (ประเทศ) น. ปฺรงฺสเทส.

ปฺรํสเทส. ??

461 พรมขนแกะ น. อุณฺณาปจฺจฺตฺถรณ.,

อุณฺณาปจฺจตฺถรณ.,

464 พระสงฆ์ … ภิกขุ.

ภิกฺขุ

475 พิจารณา … อุปนิจฺฌาน

อุปนิชฺฌาน

487 เพื่อนตาย น.. สมาน...

น.

487 แพแตก ... วิยุชฺขติ

วิยุชฺชติ

489 โพรงไม้ น.. โกฎร.

โกฏร.

จฺ ซ้อนหน้า ต ได้ ??

หน้า

แก้เป็น

หมายเหตุ

490 ฟลุก (Fluke)

(fluke)

ไม่ใช่ชื่อเฉพาะ
ไม่ใช้ capital letter

492 ฟิต (Fit) (คับ)

(fit)

492 ฟิล์ม (Film)

(film)

494 แฟ้ม (File) น. ปณฺณโกส. ปณฺณรกฺขิกา, โลหขา
ทก. เลขนโคปก.

(file) … ปณฺณรกฺขิกา, เลข โลหขาทก แปลว่า file
ตะไบ(เหล็ก)
นโคปก.

494 แฟลช (Flash)

(flash)

494 แฟลต (Flat)

(flat)

494 ไฟ ... ฃลน.

ชลน.

496 ภาพวาด น.. จิตตฺ ...

น.

528 โมเลกุล (molegule)

(molecule)

537 ไม่มีบา้ นอยู่ สำ. วิวฏฺจฺฉท

วิวฏจฺฉท

553 ยาฆ่าแมลง น.. กีฏ...

น.

582 รัชทายาท น. รฃฺชทายาท.

รชฺชทายาท.

585 รากไม้เลื้อย (สำเหรับเกาะ)

สำหรับ

592 รื่นเริง น. ขิทฺฑา,

ขิฑฺฑา,

596 รูปแบบ (stile)

(style)

596 เรขาคณิต ... ชฺยามิติ,

ขฺยามิติ, ??

596 เร่ขายของ ... วาณิชฺยาย อาหิณฺฑติ

วาณิชฺชาย ??

600 เรือรบเคลื่อนที่เร็ว (พรีเกท)

(frigate)

603 โรคติดต่อในสัตว์เลี้ยง (anthax)

(anthrax)

604 โรคปอดบวม (นิวโมเนีย)

(pneumonia)

605 โรคแอนแทรกซ์ (anthax)

(anthrax)

610 ลงน้ำมัน (แว็ก)

ลงขี้ผึ้ง (แว็กซ์) ??

618 ละครสัตว์ น. สตฺตนาฏฺก.,

สตฺตนาฏก.,

643 วรรณคดี น. สาหิจฺจ., คนถฺสมูห.

คนฺถสมูห.

frigate เรือรบขนาดกลาง

สิตฺถํ

หน้า

แก้เป็น

653 วิชาสถิติ (statisticts)

(statistics)

656 วีนัส (venus)

(Venus)

657 เว้นวรรคตอน … วิจฺเฉทลกฺชณานิ โยเชติ

วิจฺเฉทลกฺขณานิ

หมายเหตุ

กฺ ซ้อนหน้า ฏ ส ได้ ?

669 ส่งเสียงดังติ๊กๆ ก. ฏิกฺฏิกฺสทฺทํ ปวตฺเตติ
677 สมพัตสร (อากรรายปี) น. สํวจฺรากร.

สํวจฺฉรากร

678 สมอง (อวัยวะ) น. มตฺถลุงคฺ.,

มตฺถลุงคฺ .,

684 สลาย น. ปลย. ปลุชฺขน.,

ปลุชฺชน.,

689 สอดคล้อง ... อนุปทฺ ินฺน

อนุปฺปทินฺน

692 สะพานไฟ (สวิทซ์ไฟ)

(สวิตช์ไฟ)

705 สารสีแดงในเลือด (ฮีโมโกลยิน)

(hemoglobin)

712 สิว … วทนโผฏฺ.

วทนโผฏ.

714 สี่ต่อ ค. จตุกฺคุณ

ค. จตุคฺคุณ

717 สุนัข (เพศเมีย) น. สี, สุนชี,

สุนขี,

721 เส้นรุ้งใต้ (tropic of capricorm)

(Tropic of Capricorn)

ชื่อเฉพาะ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

721 เส้นรุ้งเหนือ (tropic of cancer)

(Tropic of Cancer)

ชื่อเฉพาะ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

727 เสี้ยน … กณฏฺก.,

กณฺฏก.,

732 ใส่ ... กกิ. ปกฺชิต

ปกฺขิต

736 หน่วง ... อากฑฺฌติ

อากฑฺฒติ

737 หนังกำพร้า … พหิจฺตจ

พหิตฺตจ

จฺ ซ้อนหน้า ต ได้ ??

766 หินเผา (gneiss) น. กาฬสิลา,

หินผา

gneiss หินผามีลักษณะหยาบขรุขระ
gneiss หินไนส์, หินแปรที่แร่
ประกอบหินเรียงตัวขนานกันเป็นทาง
ส่วนมากมีสีดำ
คำนี้ใช้ประกอบชื่อหินเพื่อแสดง
ลักษณะของหิน เช่น หินแกรนิตไนส์
เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

767 หีบเพลง (ออแกน)

ออร์แกน/organ

767 ออฟฟิศ (Office)

(office)

หน้า

แก้เป็น

หมายเหตุ

787 อพอลโล (apollo)

(Apollo)

ชื่อเฉพาะ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

799 อัจฉริย (genius)

อัจฉริยะ

802 อัพยศัพท์ (ศัพท์คงที่)

อัพยยศัพท์ ??

807 อายุ น. อายุ.., วย. กาล, สมย. ยุค.

กาล.

807 ทสวสฺสาายุก

ทสวสฺสายุก

813 ดาวพระเกตุ (neptune)

(Neptune)

ชื่อเฉพาะ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

813 อีสเตอร์ (easter)

(Easter)

ชื่อเฉพาะ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

