
วธิีแก้ปัญหาพมิพ์รายช่ือบุคคลไม่ได้ในโปรแกรม Microsoft Excel (ปิดการแก้ไขค าผดิอตัโนมตั)ิ 

หลาย ๆ คร้ังท่ีตอ้งพิมพร์ายช่ือบุคคลในโปรแกรม Microsoft Excel แลว้พบปัญหาคือเมื่อพิมพค์  าบางค าลงไป
แลว้จะเปล่ียนเป็นค าอ่ืนมาแทนท่ีเช่น จากตวัอยา่ง ค  าว่าหอมหวล จะเปล่ียนเป็นค าว่า หอมหวน มาแทนท่ี 

 

จริง ๆ แลว้จะมีอีกหลายค าท่ีเมื่อพิมพแ์ลว้จะไดค้  าอ่ืน เช่น อภิชาติ, ทนง, สถิตย,์ กงัวาล ฯลฯ ดงัรูปตวัอยา่ง

 

  

ล ำดบั ชือ่-นำมสกลุ ทีน่ ัง่ ลำยเซ็น หมำยเหตุ

1 อภชิาต ิ สนัตพิงษ์ A01

2 เตชนิท ์ ณ นคร A02

3 หนึง่ฤทัย  โฮมชยั A03

4 รุง่วริาวรรณ  ศรโีพธิ์ A04

5 เสาวนยี ์ หอมหวน A05

6 ลมรมิไพร กอ้นสวุรรณ A06

7 ยุพนิ  กลุรัมย์ A07

8 เบญจภา  พกิลุแกว้ A08

9 ประดษิธรย ์แกว้สารพัดนกึ B01

10 วรัิตน ์ อัศวนิเมธี B02

11 สรพงษ์  ศรพีา B03

12 ศรายุทธ  จนิตนาการ B04

13 สาวรัตนา  อัศวสทุธพัินธ์ B05

14 ณัฐพล  เตชะจงจนิตนา B06

15 สพุรรณิการ ์ อุน่ค า B07

16 อมรรัตน ์ วรรณมานะ B08

17 ณัฏฐรยิากรณ์  โสภาพักดิ์ C01

18 ปรยิกร  น ้าขาว C02

19 ชตุกิาญจน ์ ศรรีาค า C03

20 ขวญัสกลุ  กติศิริ ิ C04

 

ช่ือ อภิชาติ พิมพแ์ลว้สระอิหาย ท ายงัไงดี 

พิมพ์ หอมหวล 

กลายเป็น หอมหวน ซะงั้น!!! 

 



เน่ืองจาก โปรแกรม Microsoft Office มีการเก็บค าท่ีมกัจะพิมพผ์ดิทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ

เอาไวแ้ละเก็บค าท่ีถูกตอ้งท่ีจะใชใ้นการแทนท่ีค านั้นๆ เอาไวด้ว้ย เมื่อมกีารพิมพค์  าทีตรงกบัค าผดิท่ีเก็บเอาไว ้ก็

จะถูกแทนท่ีอตัโนมติัดว้ยค าท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงเราเรียกว่า การแก้ไขค าผดิอตัโนมตั ิ(AutoCorrect) เช่นเมื่อพิมพ ์ yuo 

ก็จะแทนท่ีเป็น you, พิมพ ์yuor จะแทนท่ีเป็น your, accidant จะแทนท่ีเป็น accident  

ภาษาไทยท่ีพบพิมพผ์ดิบ่อยๆ เช่น เมื่อพิมพ ์ กงศุล จะแทนท่ีเป็น กงสุล, ส าอางค ์จะแทนท่ีเป็น ส าอาง, กระทิ 
จะแทนท่ีเป็น กะทิ, สิงห์โต จะแทนท่ีเป็น สิงโต, สงัเกตุ จะแทนท่ีเป็น สงัเกต, สีสรร จะแทนท่ีเป็น สีสนั , เอนก 
จะแทนท่ีเป็น อเนก, สถิตย ์ จะแทนท่ีเป็น สถิต ฯลฯ  

วิธียกเลิกการแทนท่ีดว้ยการแกไ้ขค าผดิอตัโนมติั  

1. คลิกท่ี เมนู File  

 

2. คลิกท่ี Options 

 

  

คลิกเมน ูFile 

คลิก Options 



3. เมื่อไดก้รอบโตต้อบ Excel Options ใหค้ลิกท่ี Proofing 

4. คลิกท่ีปุ่ม AutoCorrect Options… 

  

5. จะไดก้รอบโตต้อบ AutoCorrect ตามโหมดการพิมพใ์นขณะนั้น  

  

 

ถา้โหมดการพิมพข์ณะนัน้เป็นภาษาไทย  ไทย 

จะแสดงค  าท่ีผดิและค  าท่ีใชแ้ทนท่ีทางดา้นขวา 

เป็นภาษาไทยเชน่ กงศลุ  แทนท่ีดว้ย กงสลุ 

สามารถเลื่อน scroll bar เพ่ือดคู  าอ่ืน ๆ ทัง้หมด 

ท่ีเกบ็ไวใ้นโปรแกรม 

ถา้โหมดการพิมพข์ณะนัน้เป็นภาษาองักฤษ ENG 

จะแสดงค าท่ีผดิและค  าท่ีใชแ้ทนท่ีทางดา้นขวา 

เป็นภาษาองักฤษเช่น abotu  แทนท่ีดว้ย about 

รวมถึงการแทนท่ีของสญัลกัษณต์า่ง ๆ ดว้ยเชน่

พิมพ ์ (c)  จะถกูแทนท่ีดว้ย © 

คลิก Proofing 

คลกิ AutoCorrect Options… 



ใหค้ลิกเอาเคร่ืองหมายถูกออก ท่ีหนา้ค าสัง่ Replace text as you type  

 

 

6. คลิกปุ่ม OK โปรแกรม Microsoft Excel จะยกเลิกการแทนท่ีดว้ยการแกไ้ขค าผดิอตัโนมติั 

 แต่ถา้ไปปิดการแทนท่ีดว้ยการแกไ้ขค าผดิอตัโนมติั โปรแกรม Microsoft Excel ก็จะไม่แทนท่ีค าท่ีเราพิมพ์
ผดิแลว้ละสิ ถา้อยา่งนั้นมีอีกวิธีท่ีช่วยได ้ลองท าดูนะครับ  

 

1. พิมพค์  าว่าหอมหวล 

2. ก่อนจะกดปุ่ม Enter รับค่า ใหเ้ปล่ียนโหมดการพิมพจ์ากไทยเป็น ENG 

3. กดปุ่ม Enter รับค่าจะไดค้  าว่า หอมหวล ไม่เปล่ียนเป็นหอมหวนแลว้หละทีน้ี 

 

 

          อุดมฤกษ ์หงสกุล 

         ศูนยบ์ริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คลิกเครื่องหมาย ออก 

คลิก OK 


