เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนคําที่มักเขียนผิด
รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ

นางวิภารักษ ราชู
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ
โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

คําแนะนํา
บทเรียนนี้เปนบทเรียนโปรแกรมที่นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองนักเรียนจึงจําเปนตองอาน
คําแนะนําเพื่อจะไดสามารถเรียนรูไดอยางถูกวิธี ดังนี้
๑. ใหนักเรียนอานจุดประสงคการเรียนรูกอนและเมื่อศึกษาเนื้อหาของบทเรียนแลวนักเรียนก็จะรูวา
ควรทําอะไรบาง
๒. บทเรียนนี้ไมใชขอสอบ นักเรียนไมตองกังวล พยายามทําไปชาๆ ทีละกรอบ นักเรียนจะไดความรู
เกี่ยวกับเรื่องการเขียนคําที่มักเขียนผิด พรอมแบบฝกหัดในการฝกเขียนคําประเภทตางๆรวมทั้งเฉลยของแตละ
แบบฝกดวย
๓. ใหนักเรียนทําไปตั้งแตกรอบที่ ๑ เรียงไปตามลําดับ โดยไมขามกรอบใดกรอบหนึ่ง
๔. ใหนักเรียนอานคําอธิบายเนื้อหาชาๆ ใหเขาใจ คิดใหดี แลวจึงทําตามแบบฝกหัดที่ใหไว
๕. เมื่อตอบคําถามเสร็จกรอบหนึ่ง ใหนักเรียนตรวจคําตอบจากเฉลยในกรอบถัดไป
๖. ถาตอบผิดก็ใหนักเรียนยอนกลับไปศึกษากรอบที่ผานมาใหมอีกครั้ง
๗. ถาตอบถูกก็ใหนักเรียนศึกษากรอบตอไปเรื่อยๆจนจบบทเรียน
๘. นักเรียนสามารถประเมินผลการเรียนไดโดยแตละแบบฝกหัดตองผานเกณฑ ๘๐ เปอรเซ็นตของ
จํานวนขอสอบแตละแบบฝกหัดหรือมากกวา ๒๐ คําในแตละแบบฝก

เรามาทําความเขาใจกับจุดประสงคใน
การศึกษาบทเรียนโปรแกรมเลมนี้กัน
เลยนะคะ

บทเรียนโปรแกรม
เรื่อง การเขียนคําที่มักเขียนผิด
จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถเขียนคําที่มักเขียนผิดไดอยางถูกตอง
จุดประสงคนําทาง
๑. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของคําทับศัพทและเขียนคําทับศัพทไดอยางถูกตอง
๒. นักเรียนสามารถบอกไดวาคําใดใช ร หัน และคําใดไมใช ร หันในการเขียน รวมทั้งสามารถ
เขียนคําที่มี ร หัน และไมใช ร หัน ไดอยางถูกตอง
๓. นักเรียนสามารถบอกไดวาคําใดประวิสรรชนียและคําใดไมประวิสรรชนียในการเขียน
รวมทั้งสามารถเขียนคําที่มีประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนียไดอยางถูกตอง
๔. นักเรียนสามารถบอกไดวา คําใดมีตัวใดการันตบาง พรอมทั้งสามารถเขียนคําที่สะกดการันต
ไดอยางถูกตอง
๕. นักเรียนสามารถบอกไดวา คําแตละคําใชตัวสะกดตัวใดในการเขียน รวมทั้งสามารถเขียนคํา
ที่สะกดดวยมาตราตางๆไดอยางถูกตอง
คําเตือน อยาลืมนะ….
นักเรียนตองมีความซื่อสัตยตอตัวเอง
ไมแอบดูเฉลยกอนทํา
ถานักเรียนทุกคนพรอมแลว เราก็
มาเริ่มเรียนกันดีกวานะคะ…

แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนคําที่มักเขียนผิดกอนใชบทเรียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
คําที่มักเขียนผิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
คําสั่ง ใหนักเรียนเขียนคําตอไปนี้ใหถูกตอง
๑. ………ติเมตร (ชื่อหนวยวัดปริมาตรตาม
๒. เ………ชื่อ (การลงลายมือชื่อ)
มาตราเมตริก)
๓. กาง…….. (กระโจมที่อยูอาศัย)
๔. เฮลิ……………… (ชื่ออากาศยานชนิดหนึ่ง)
๕. ทองบร…………..(โลหะเจือชนิดหนึ่ง)
๖. ตัวโ…….. (เครื่องหมายกําหนดเสียงดนตรี)
๗. ………คลับ (สถานเริงรมยที่เปดเวลากลางคืน) ๘. เบน…….. (น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง)
๙. เปอร……………(จํานวนที่เทียบเปนรอยละ) ๑๐. แผน………(วัตถุบางๆใชสําหรับถายรูป
ถายภาพยนตร)
๑๑. ฟุ…บอ….. (ชื่อกีฬายอดนิยมชนิดหนึ่ง)
๑๒. พันไม……… (หนวยวัดระยะทาง)
๑๓.ขึ้นลิ………. (คําทับศัพทภาษาอังกฤษหมายถึง ๑๔. ลิป………. (เครื่องสําอางสําหรับทาริมฝปาก)
บันไดเลื่อน)
๑๕. เท….นิ…. (ศิลปะเฉพาะวิชานั้นๆ)
๑๖. ดื่ม…………. (ชื่อน้ําเมาชนิดหนึ่ง)
๑๗. ลูกบา…………(ลูกเหลี่ยม)
๑๘. เงินดา………. (เงินสดที่ชําระลวงหนากอน
ผอนสงเปนงวดๆ)
๑๙. ชมคอน……….. (การแสดงดนตรีเพื่อ
๒๐. ฝูงไดโน………. (ชื่อสัตวเลื้อยคลานยุคกอน
ความบันเทิง)
ประวัติศาสตร)
๒๑. ก………แสง (รองไห)
๒๒. ก…………โชก (ทําใหกลัวโดยแสดงกิริยา)
๒๓. ค………ชิต (กึกกอง)
๒๔. คนธ……. (ชาวสวรรคพวกหนึ่ง)
๒๕. บ…..ไดเลื่อน (เครื่องทุนแรงที่เคลื่อนไดดวย ๒๖. ก……ดาร (ปาดง ทางลําบาก)
กําลังไฟฟา)
๒๗. จ………โลง (พยุงไว)
๒๘. จัดส…….. (แยกสวนไวโดยเฉพาะ)
๒๙. จิตร…………. (การวาดเขียน)
๓๐. ฉก………… (ดุราย เกงกาจ)
๓๑. ต………วิทยา (วิชาที่วาดวยความคิด)
๓๒. บ………สาร (หนังสือราชการ)
๓๓. บ………ทัด (เสนตรง)
๓๔. บ……..ทุก (บรรจุลง)
๓๕. บ………จง (ทําใหงาม)
๓๖. บ………ลัย (มอดมวย ตาย)
๓๗. บ………หาร (เฉลย)
๓๘. บ…….ดาล (ทําใหเกิดขึ้น)
๓๙. พ………..นา (ทําใหนึกเห็นภาพ)
๔๐. บ…….เทิง (เบิกบาน รื่นเริง)

๔๑. สับ………รด (ลูกไมชนิดหนึ่ง)
๔๓. ก……..พริบ (เปด -ปดหนังตาโดยเร็ว)
๔๕. กิจ………. ลักษณะ(เปนการเปนงาน)
๔๗. กา………เท……. (เวลาและสถานที)่
๔๙. ข…………... (ผูที่ลักสิ่งของ)
๕๑. คาร………… (ความนับถือ)
๕๓. ตา…….ปตร (พัดใบตาลที่พระใช)
๕๕. ล……….มาย (คลายกัน)
๕๗. ล………โมบ (มักได มักกิน)
๕๙. พ…….ยอม (ตนไมชนิดหนึ่ง)
๖๑. กาน………….. (ที่รัก)
๖๓. การัน………… (ตัวอักษรที่ไมออกเสียง)
๖๕. คนธรร……….. (ชาวสวรรค)
๖๗. บัลลัง…………. (ที่สูง)
๖๙. เชาว………….. (ความไวแหงปญญา)
๗๑. พัน……….พืช (วงศวานพืช)
๗๓. ดาวดึง………(ชื่อสวรรคชั้นที่สอง)
๗๕. ธํามรง…………. (แหวน)
๗๗. ปรากฏการ……….. (การแสดงใหเห็นจริง)
๗๙. สามาน…….. ( เลวทราม ต่ําชา)
๘๑. สิ………โต (ชื่อสัตวในนิยายของจีน)
๘๓. อวตา……….. (การลงมาเกิด)

๔๒. ก……ษัย (โรคที่ทําใหรางกายทรุดโทรม)
๔๔. สั……..เหรอ (ผูที่ทําหนาที่เผาหรือฝงศพ)
๔๖. ก………รัต (หนวยชั่งเพชรพลอย)
๔๘. กํา……….หยี่ (ผาไหมชนิดหนึ่ง)
๕๐. ข……..เขมน (รีบทํา ตั้งใจทํา)
๕๒. ………เยอ (การเลนชนิดหนึ่งที่ใชเชือกดึงกัน)
๕๔. …….มิฬ (ชนชาติในอินเดีย)
๕๖. ก…โหลก (กระดูกที่หุมมันสมอง)
๕๘. ล……..มั่ง (ชื่อสัตวปาชนิดหนึ่ง)
๖๐. กิ……..วัตร (กิจทางศาสนาที่ทําทุกวัน)
๖๒. กามารม……… (กามคุณ)
๖๔. อานิสง…………. (ผลแหงกุศล)
๖๖. มีครร……….. (ตั้งทอง)
๖๘. ชัยพฤก……… (ชื่อตนไมชนิดหนึ่ง)
๗๐. ดุริยาง………… (เครื่องดีดสี ตีเปา)
๗๒. ภาพยน………… (หนังฉาย)
๗๔. ไตรยาง………… (สามหมู)
๗๖. ปฏิสังขร………. (บูรณะ ซอมแซม)
๗๘. รามเกียร……….. (ชื่อวรรณคดีไทยเรื่องหนึ่ง)
๘๐. บัณเฑาะ……….. (กะเทย)
๘๒. อากา…….. (ทองฟา ที่วางเปลา)
๘๔. อุกกาบา…………. (แสงสวางปนกอนที่ตกลง
มาจากทองฟา)
๘๕. กังว…………… (หวงใย)
๘๖. กิเล………(อารมณที่เกิดขึ้นทําใหเศราหมอง)
๘๗. ขูเข็………….. (ทําใหกลัวโดยบังคับ)
๘๘. คํานว…….. (วัดหาผลโดยวิธีเลข)
๘๙. จิปา……….. (สารพัด
)
๙๐. บัณฑิ………….. (ผูมีปญญา)
๙๑. เบญจมา………… (ชื่อตนไมมีดอกชนิดหนึ่ง) ๙๒. บิณฑบา…………. (รับของใสบาตร)
๙๓. เบญจเพ………. ( ยี่สิบหา)
๙๔. ประกา……… (คําสั่งเด็ดขาด)
๙๕. ประ……ส (แสงสวาง)
๙๖. ปร……ต (ละเอียด)
๙๗. สังเก…….. (ตั้งขอสงสัย)
๙๘. อนุญา………. (ยินยอม)
๙๙. พิ…..วา…….. (ความรักใคร)
๑๐๐. พิร…
ุ ….. (ฝน)

การเขียนคําที่มักเขียนผิด

กรอบที
่๑ ่๑
กรอบที
คําที่มักเขียนผิดกันบอยๆ ไดแกคําประเภท ตางๆ เหลานี้
คําทับศัพท คือคําที่ถายเสียงหรือถายรูป มาจากรูปคําในภาษาอื่น และนํามาเขียนในรูปแบบของ
ภาษาเรา เพื่อใหคนที่ใชภาษาสามารถออกเสียงไดถูกตอง หรืออยางนอยใกลเคียงกับภาษาเดิม
การทับศัพทนั้น มีหลักกวางๆ อยู 2 ประการดวยกัน คือ
๑. การถายถอดเสียง เปนการถายถอดวิธีการเขียนคําภาษาหนึ่ง ไปสูก ารเขียนในภาษาที่สอง โดยยึด
หลักเทียบเสียงเปนสําคัญ ขอดีของการทับศัพทแบบนี้คือ ทําใหผูใชภาษาที่สองสามารถอานออกเสียงคํานัน้ ๆ
ไดใกลเคียงกับภาษาเดิม แตมีขอเสียคือ ทําใหไมสามารถคาดเดาได หรือถายถอดกลับไปยังภาษาเดิมได
๒. การถายถอดตัวอักษร เปนการถายถอดคําศัพทแบบ "ตัวตอตัว" เพื่อความสะดวกในการเขียนเพียง
อยา งเดี ย ว มั ก ใช กั บภาษาโบราณ เช น ถ ายถอดอั ก ษรมอญโบราณ เป น อัก ษรไทยป จจุ บัน การถ ายถอด
ตัวอักษรนั้น เครงครัดในการคงตัวอักษร และเครื่องหมายวรรคตอนทุกอยางเอาไว เพื่อใหผูที่อานภาษานั้น ๆ
ไดเขาใจเสมือนอานตนฉบับจริง ตัวอยางคําทับศัพทภาษาอังกฤษเชน
กงสุล มาจากคําวา consul
คริสต มาจากคําวา Christ
คารโบไฮเดรต มาจากคําวา carbohydrate
ชอลก มาจากคําวา chalk
ไดนาไมต มาจากคําวา dynamite
เต็นท มาจากคําวา tent
เทคนิค มาจากคําวา technique
ไนตคลับ มาจากคําวา night club
แบงก มาจากคําวา bank

เฮลิคอปเตอร มาจากคําวา helicopter

เขาใจเรื่องคําทับศัพทแลว เรามาลอง
เขียนคําทับศัพทดีกวา
เติมคําในชองที่เวนไวใหถูกตองนะคะ

๑. ………ติเมตร (ชื่อหนวยวัดปริมาตรตาม
มาตราเมตริก)
๓. แบ……. (ธนาคาร)
๕. กาง…….. (กระโจมที่อยูอาศัย)
๗. สนุก……. (ชื่อกีฬาในรมเลนบนโตะ)
๙. ………คลับ (สถานเริงรมยที่เปดเวลากลางคืน)
11. เปอร…………… (จํานวนที่เทียบเปนรอยละ)

๒. เ………ชื่อ (การลงลายมือชื่อ)

๔. เฮลิ……………… (ชื่ออากาศยานชนิดหนึ่ง)
๖. ตัวโ…….. (เครื่องหมายกําหนดเสียงดนตรี)
๘. ทองบร………….. (โลหะเจือชนิดหนึ่ง)
๑๐. เบน…….. (น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง)
12. แผน……… (วัตถุบางๆใชสําหรับถายรูป
ถายภาพยนตร)
13. ฟุ……บอ….. (ชื่อกีฬายอดนิยมชนิดหนึ่ง) 14. บล็……… (แผนพิมพทําดวยโลหะ)
15. พันไม……… (หนวยวัดระยะทาง)
16. ลิป………. (เครื่องสําอางสําหรับทาริมฝปาก)
17. ขึ้นลิ………. (บันไดเลื่อน)
18. ดื่มเบี…………. (ชื่อน้ําเมาชนิดหนึ่ง)
19. เท….นิ…. (ศิลปะเฉพาะวิชานั้นๆ)
20. เงินดา………. ( เงินสดที่ชําระลวงหนากอน
ผอนสงเปนงวดๆ)
21. ลูกบา………… (ลูกเหลี่ยม)
22. ไดนา……… (ดินระเบิดรายแรงชนิดหนึ่ง)
23. ชมคอน……….. (การแสดงดนตรีเพื่อ
24.. ฝูงไดโน………. ( ชื่อสัตวเลื้อยคลานยุคกอน
ความบันเทิง)
ประวัติศาสตร)
25. ไอศ………(ของกินที่ทําดวยน้ําหวาน ทําใหขนดวยความเย็น)

ทําเสร็จแลวเรามาดู
เฉลยกันดีกวา…….

๑. เซนติเมตร
๓. แบงค
5. กางเต็นท
7. สนุกเกอร
9. ไนตคลับ
11. เปอรเซ็นต
13. ฟุตบอล
15. พันไมล
17. ขึ้นลิฟต
19. เทคนิค
21. ลูกบาศก
23. ชมคอนเสิรต
25. ไอศกรีม

๒. เซ็นชื่อ
๔. เฮลิคอปเตอร
6. ตัวโนต
8. ทองบรอนซ
10. เบนซิน
12. แผนฟลม
14. บล็อก
16. ลิปสติก
18. ดื่มเบียร
20. เงินดาวน
22. ไดนาไมต
24.. ฝูงไดโนเสาร
ทําไดกี่ขอคะ สู ๆ นะคะ
อยาเพิ่งทอ ถาเรียนเรื่องแรก
จบแลว ไปเรียนเรื่องใหมกันเลย

กรอบที่ ๒
คํา
ที่มี ร หันและคําที่ไมใช ร หัน
หลักการใช รร (รอหัน) มีหลักการใชดังนี้ คือ
ใชกับคําที่แผลงมาจาก ร ( ร เรผะ ในภาษาสันสกฤต) เชน กรฺม - กรรม, ขรฺค - ขรรค,
ธรฺม - ธรรม, , ภรฺตา - ภรรดา, บารฺค - มรรคา, สรฺจ - สรรพ, สวรฺค - สวรรค
ใชกับคําไทยที่แผลงมาจากคําอื่นๆ
- แผลงมาจาก "กระ" เชน กระเจียก - กรรเจียก, กระเชา - กรรเชา/กระเชียง - กรรเชียง/กระโชก
กรรโชก, , กระพุม - กรรพุม
- แผลงมาจาก ค ควบ ล หรือ "คละ" เชน คลอง - ครรลอง, ไคล - ครรไล
- แผลงมาจาก ประ เชน ประกวด - บันกวด, ประจุ - บรรจุ, ประจง - บรรจง, ประจบ - บรรจบ,
ประจวบ - บรรจวบ, ประเจิด - บรรเจิด, ประดา - บรรดา, ประทัด - บรรทัด, ประทุก บรรทุก, ประลัย - บรรลัย, ประลุ - บรรลุ, ประสาน - บรรสาน
- แผลงมาจาก บริ ปริ เชน ปริยาย - บรรยาย, บริษัท - บรรษัท, ปริหาร - บรรหาร
- แผลงมาจากคําพยางคหนาที่ออกเสียง "อะ" เชน จะลุง - จรรลุง, ปราย - บรรยาย, เผอิญ พรรเอิญ, สรเสริญ – สรรเสริญ
ถาเขาใจแลว คนเกงมาทํา
แบบฝกกันดีกวา

เติมตัวอักษรลงในชองวางใหถูกตองนะคะ
1. ก………แสง (รองไห)
2. ก…………โชก (ทําใหกลัวโดยแสดงกิริยา)
3. ค………ชิต (กึกกอง)
4. คนธ……. (ชาวสวรรคพวกหนึ่ง)
5. บ…..ไดเลื่อน (เครื่องทุนแรงที่เคลื่อนไดดวย6. เวช………. (การรักษาโรค)
i. กําลังไฟฟา)
7. ก……ดาร (ปาดง ทางลําบาก)
8. จัดส…….. (แยกสวนไวโดยเฉพาะ)
9. จ………โลง (พยุงไว)
10. ฉก………… (ดุราย เกงกาจ)
11. จิตร…………. (การวาดเขียน)
12. สม……นะ (ความสามารถ)
13. ต……….วิทยา (วิชาที่วาดวยความคิด)14. บ………สาร (หนังสือราชการ)
15. บ………ทัด (เสนตรง)
16. บ……..ทุก (บรรจุลง)
17. ค…..ลอง
(แนวทางหรือแบบฉบับ) 18. บ………ยง (ทําใหงาม)
19. บ………ลัย (มอดมวย ตาย)
20. บ…….ดาล (ทําใหเกิดขึ้น)
21. บ………หาร (เฉลย)
22. ส…..เสริญ (คํากลาวยกยองเชิดชู)
23. พ………..นา (ทําใหนึกเห็นภาพ) 24. บ…….เทิง (เบิกบาน รื่นเริง)
26. ว…….ศิลป ( ศิลปะในการแตงหนังสือ )

ทําเสร็จแลวเรามาดูเฉลยกัน
ดีกวา วาทําไดกี่ขอ

1. กันแสง
3. ครรชิต
5. บันไดเลื่อน
7. กันดาร
9. จรรโลง
11. จิตรกรรม
13. ตรรกวิทยา
15. บรรทัด
17. ครรลอง
19. บรรลัย
21. บรรหาร
23. พรรณนา
25. วรรณศิลป

2. กรรโชก
4. คนธรรพ
6. เวชกรรม
8. จัดสรร
10. ฉกรรจ
12. สมรรถนะ
14. บรรณสาร
16. บรรทุก
18. บรรยง
20. บันดาล
22. สรรเสริญ
24. บันเทิง

เริ่มเรียนเรื่องใหมกันเลย
นะคะ พรอมหรือยังเอย

กรอบที่ ๓
คําที่ประวิสรรชนียและคําที่ไมประวิสรรชนีย
หลักการประวิสรรชนีย (สระ -ะ )
คําที่ตองประวิสรรชนีย
๑. คําไทยแททกุ คําที่อานออกเสียง อะ อยางชัดเจนตองประวิสรรชนีย เชน ชะตา ชะออน ทะนง ทะนาน
มะระ มะละกอ กระทะ กะทิ ทะเล
๒. คําเดิมซึ่งเปนคําประสมอยูแลว แตตอมาเสียงของคําหนากรอนไปกลายเปนเสียง อะ ตองประ
วิสรรชนีย เชน
หมากพราว เปน มะพราว หมากเขือ เปน มะเขือ
ตัวขาบ เปน ตะขาบ
สายดือ เปน สะดือ
๓. คําที่ขึ้นตนดวยเสียง "สะ" แลวแผลงเปน "ตะ" หรือ "กระ" ได ตองประวิสรรชนีย เชน
สะพาน เปน ตะพาน
สะพาย เปน ตะพาย
สะเทือน เปน กระเทือน
สะทอน เปน กระทอน
๔. คําที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต ถาพยางคทายตองการออกเสียง "อะ" ใหประวิสรรชนีย เชน ลักษณะ
สัจจะ มรณะ สรณะ อิสระ วุฒิภาวะ ธุระ พละ ศิลปะ สาธารณะ อาชีวะ วุฒิภาวะ ธุระ พละ
๕. คําที่มาจากประเทศทางตะวันออก นอกจากภาษาบาลีสันสกฤต ถาคําของภาษาเหลานี้ออกเสียง
สระ อะ มักจะตองประวิสรรชนีย เชน
ภาษาชวา เชน มะเดหวี ระตู ระเดน มะงุมมะงาหรา ปะตาปา ฯลฯ
ภาษามลายู เชน กระดังงา มะเร็ง อุบะ เจียระไน จําปาดะ
ภาษาเขมร เชน ระเบียบ ระงับ ระบบ ระมาด ระแนง

คําที่ไมตองประวิสรรชนีย
๑. คําที่ออกเสียง "อะ" ไมเต็มมาตรา ไมประวิสรรชนีย เชน พยาน, ชนิด, ชนวน, ทวาย, อรอย, ขโมย,
ขจัด, ฉบับ, สบาย, พยุง, ชมอย เปนตน
๒. คําที่มีลักษณะเปนอักษรนํา ไมประวิสรรชนีย เชน กนก ขนม ขนาด ขนุน จรวด ฉลาด ผวา ถลา สลัด
สนาม สมาน เปนตน
๓. คําที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต และออกเสียง "อะ" ที่พยางคหนา ไมประวิสรรชนีย เชน กรณี กวี
คณิตศาสตร คหบดี คมนาคม นวรัตน อรหันต
๔. คําสมาสซึ่งมีเสียง "อะ" ทายคําหนา ไมประวิสรรชนีย เชน ธุรการ ธุรกิจ พลการ พลศึกษา สารคดี
สาธารณสุข ศิลปศึกษา อาชีวศึกษา อิสรภาพ ฯลฯ

คนเกง จําหลักการเขียนคําที่ประวิสรรชนีย
และคําที่ไมประวิสรรชนียไดหรือยัง เรามาทา
ประลองความสามารถในการเขียนคําประ
วิสรรชนียและคําที่ไมประวิสรรชนียกันดีกวา

1. สับ………รด (ลูกไมชนิดหนึ)่
3. ก……..พริบ (เปด - ปดหนังตาโดยเร็ว)
5. กิจ……….ลักษณะ (เปนการเปนงาน)
7. กา………เท……. (เวลาและสถานที)่
9. กํา……….หยี่ (ผาไหมชนิดหนึ่ง)
11. ข…………... (ผูที่ลักสิ่งของ)

2. ก……ษัย (โรคที่ทําใหรางกายทรุดโทรม)
4. สั……..เหรอ (ผูที่ทําหนาที่เผาหรือฝงศพ)
6. ก………รัต (หนวยชั่งเพชรพลอย)
8. ส…….ทอน (ยอนกลับ)
10. ข……..เขมน (รีบทํา ตั้งใจทํา)
12. ลัก………. (สิ่งที่แสดงใหเห็นวาตางกับอีกสิ่ง
หนึ่ง)
13. คาร………… (ความนับถือ)
14. ………..เยอ (การเลนชนิดหนึ่งที่ใชเชือกดึง
กัน)
15. ประท…..ราย (ทําใหบาดเจ็บหรือเสียหาย) 16. ตา…….ปตร (พัดใบตาลที่พระใช)
17 …….มิฬ (ชนชาติในอินเดีย)
18. ม……..กอ (ชื่อผลไมชนิดหนึ่ง)
19. ล……….มาย (คลายกัน)
20. ก…โหลก (กระดูกที่หุมมันสมอง)
21. ล………โมบ (มักได มักกิน)
22. ล……..มั่ง ( ชื่อสัตวปาชนิดหนึ่ง )
23. พ…….ยอม (ตนไมชนิดหนึ่ง)
24. กิ……..วัตร (กิจทางศาสนาที่ทําทุกวัน)
25. ท……….ความ (ผูวาความแทนคูความในศาล)

เสร็จแลวไปดูเฉลย
กันเลยยย…

1. สับปะรด
3. กะพริบ
5. กิจจะลักษณะ
7. กาลเทศะ
9. กํามะหยี่
11. ขโมย
13. คารวะ
15. ประทุษราย
17 ทมิฬ
19. ละมาย
21. ละโมบ
23. พะยอม
25. ทนายความ

2. กระษัย
4. สัปเหรอ
6. กะรัต
8. สะทอน
10. ขะมักเขมน
12. ลักษณะ
14. ชักเยอ
16. ตาลปตร
18. มะละกอ
20. กะโหลก
22. ละมั่ง
24. กิจวัตร

เขียนถูกกี่คําเอย พยายามเขานะ
อีกไมนานจะถึงปลายทางแลว

กรอบที่ ๔
คําที่มีการันต
หลักการใชการันต (  )
การันต ( การ+อันต) แปลวา กระทําในที่สุด ทําใหสุดศัพท หมายถึงตัวอักษรที่ไมออกเสียง
ซึ่งมีเครื่องหมายทัณฑฆาต กํากับไว
ทัณฑฆาต แปลวา ไมสําหรับฆา เปนเครือ่ งหมายสําหรับฆาอักษร ไมตองออกเสียงการันต มีหลักการ
ใชดังตอไปนี้
1. คําไทยแท ไมนิยมใชการันต ยกเวนในคําประพันธ เชน ผิว คือ ผิว (ผิวะ) ผิวา=แมนวา, หากวา
2. คําภาษาชาติตะวันออก (ภาษาอื่น) ไทยนิยมเขียนการันต เชน ธํามรงค = แหวน (เขมร, ทํรง), มาห
มาห = ผี ยักษ อมมนุษย (พมา, ญวน)
4. คําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต มีหลักการใชการันตดังนี้
1. ตัวสะกดที่มีสระกํากับ จะเปนตัวการันตไมได เชน เกตุ จักรพรรดิ โชติ ธาตุ พยาธิ โลกนิติ สมโพธิ
สมมติ สมาธิ (สะหมาด)
2. ตัวที่มีสระกํากับ และมิไดเปนตัวสะกดเปนตัวการันตได เชน บริสุทธิ์ เผาพันธุ รามเกียรติ์ วัดโพธิ์
ศักดิ์สิทธิ์ สวัสดิ์ สินธุ สวาสดิ์
3. ตัว ร ที่ไมควบตัวสะกด เปนตัวการันตได เชน จันทร พัสตร(ผา) พักตร มนตร ยนตร ศาสตร เสาร
อินทร
4. คํามากพยางค เมื่อตองการใหเสียงนอยลงใชการันตได เพื่อไมออกเสียงตัวทาย 1-2-3 ตัว เชน ศัพท
อนันต กาญจน ลักษมณ (ลัก)


เรามาทําแบบฝกเขียน
คําที่มีการันตดีกวา

1. กาน………….. (ที่รัก)
3. การัน………… (ตัวอักษรที่ไมออกเสียง)
5. คนธรร……….. (ชาวสวรรค)
7. บัลลัง…………. (ที่สูง)
9. ชัยพฤก……… (ชื่อตนไมชนิดหนึ่ง)

2. กามารม……… (กามคุณ)
4. อานิสง…………. (ผลแหงกุศล)
6. มีครร……….. (ตั้งทอง)
8. พระอิน…….. (ชื่อเทวดาองคหนึ่ง)
10. หลักเกณ….. (แนวทางที่กําหนดเพื่อให
ปฏิบัติตาม)
11. เชาว………….. (ความไวแหงปญญา) 12.. ดุริยาง…………(เครื่องดีดสี ตีเปา)
13. พัน……….พืช (วงศวานพืช)
14. ภาพยน…………(หนังฉาย)
15. ดาวดึง………(ชื่อสวรรคชั้นที่สอง)
16. ไตรยาง…………(สามหมู)
17. บริบูร……. (ครบถวนหรือ เต็มที)่
18. ธํามรง…………. (แหวน)
19. ปฏิสังขร………. (บูรณะ ซอมแซม)
20. รามเกียร……….. (ชื่อวรรณคดีไทยเรื่อง
หนึ่ง)
21. ปรากฏการ……….. (การแสดงใหเห็นจริง) 22. จุลทรรศ……… (กลองขยายดูของเล็กให
เห็นเปนใหญ)
23. สามาน…….. (เลวทราม ต่ําชา)
24. บัณเฑาะ……….. (กะเทย)
25. อิทธิฤท……. (อํานาจศักดิ์สิทธิ)์

เสร็จแลวเรามาดูเฉลย
กันเลยยยยย…………
…..

1. กานต
3. การันต
5. คนธรรพ
7. บัลลังก
9. ชัยพฤกษ
11. เชาวน
13. พันธุพ ชื
15. ดาวดึงส
17. บริบูรณ
19. ปฏิสังขรณ
21. ปรากฏการณ
23. สามานย
25. อิทธิฤทธิ์

2. กามารมณ
4. อานิสงส
6. มีครรภ
8. พระอินทร
10. หลักเกณฑ
12.. ดุริยางค
14. ภาพยนตร
16. ไตรยางศ
18. ธํามรงค
20. รามเกียรติ์
22. จุลทรรศน
24. บัณเฑาะก

ทําไดกี่ขอเอย คนเกง…

กรอบที
่ ๕่ ๕
กรอบที
คําที่มักเขียนตัวสะกดผิด
หลักการใช น - ณ
1. น มีหลักการใชดังนี้
1. ใชกับคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต ซึ่งใช น มาแตเดิม เชน ชนนี สามานย หัสดิน นิล นิทาน
นมัสการ นิสัย นัยนา เปนตน
2. ใชเขียนคําภาษาบาลี สันสกฤต ใช น เปนตัวสะกด เมื่อมีพยัญชนะวรรค ตะ (ต ถ ท ธ น) เปนตัวตาม
เชน คฤนถ ดนตรี สนทนา สินธพ อรินทร เปนตน
3. ใชตามหลัง ฤ ร ษ เมื่อไมมีเสียงสระ และใชเปนตัวสะกด เชน ปกษิน (นก) กริน(ชาง) พฤนท(กอง
,หมู) เปนตน
2. ณ มีหลักการใชดังนี้
1. ใชกับคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต ซึ่งใช ณ มาแตเดิม เชน กัญหา ขณะ คณะ จัณฑาล มาณพ มณี
มณฑล ญาณ วัณโรค สามเณร เปนตน
2. ใชเขียนคําภาษาบาลี สันสกฤต ใช ณ เปนตัวสะกด เมื่อมีพยัญชนะวรรค ฏะ ( ฏ ฐ ฑ ฒ ณ) เปนตัว
ตาม เชน วัณฏ (ขั่ว) กัณฐ กรณฑ กัณณ (หู)
หลักการใช ศ ษ ส
1. ศ มีหลักการใชดังนี้
1. ใชเขียนคําที่มาจากภาษาสันสกฤต โดยทั่วไป เชน เกศา โกศ ไตรยางศ ตรัยตรึงศ นิราศ บวงบาศ
ประกาศ ปริศนา พิศ พัศดี พิศวาส รัศมี ศรี ศีรษะ อาศัย อาศรม ไอศวรรย
2. ใชเขียนคําไทย เชน บําราศ พิศ เลิศ ศึก เศิก ศอ ศอก เศรา
2. ษ มีหลักการใชดังนี้
1. ใชเขียนคําที่มาจากสันสกฤตโดยทั่วไป เชน กษัตริย เกษตร เกษม บุรุษ อักษร ฤาษี
2. ใชเขียนคําไทย เชน ฝดาษ ดาษดา ดาษดื่น
3. ใชเขียนคําที่มาจากภาษาอื่น เชน กระดาษ (โปรตุเกส) อังกฤษ

3. ส มีหลักการใชดังนี้
1. ใชเขียนคําบาลีทั้งหมด (บาลี ไมมี ศ. ษ.) เชน เกสร กิเลส ทาส มเหสี รังสี วิสาสะ สัจจะ สาวก สิริ
สงฆ สามี โอกาส
2. ใชเขียนคําภาษาเขมรทั้งหมด (เขมรไมใช ศ ษ) เชน สไบ สบง สดํา สนอง เสด็จ แสวง เสงี่ยม สําราญ
สรง สรวม สนุก สบาย
3. ใชเขียนคําไทยทั่วไป เชน สาย สูง สาด สวน เสียง สง เสือ สี สอง

เรียนรูเรื่องการใชตัวสะกด
แลว เรามาลองทํา
แบบฝกหัดกันดีกวา

1. สิ………โต (ชื่อสัตวในนิยายของจีน)
3. อวตา……….. (การลงมาเกิด)

2. อากา…….. (ทองฟา ที่วางเปลา)
4. อุกกาบา……… (แสงสวางปนกอนที่ตกลง
มาจากทองฟา)
5. กังว……………(หวงใย)
6. กิเล……(อารมณที่เกิดขึ้นทําใหเศราหมอง)
7. ขูเข็………….. (ทําใหกลัวโดยบังคับ)
8. ภา….มา…. (พระอาทิตย)
9. คํานว…….. (วัดหาผลโดยวิธีเลข)
10. บัณฑิ………….. (ผูมีปญญา)
11. จิปา……….. (สารพัด)
12. ศา…. (สงบ)
13. เบญจมา……… (ชื่อตนไมมีดอกชนิดหนึ่ง) 14. บิณฑบา…………. (รับของใสบาตร)
15. อิริยา…… (ลักษณะที่รางกายอยูในทาใดทาหนึ่ง) 16. เบญเพ………. (ยี่สิบหา)
17. ประกา……… (คําสั่งเด็ดขาด)
18. เวช………. (วิชาความรูที่วาดวยการรักษา
โรค)
19. ประ……ส (แสงสวาง)
20. ปร……ต (ละเอียด)
21. สังเก…….. (ตั้งขอสงสัย)
22. อนุญา………. (ยินยอม)
23. อรุ…..ทัย (เวลาเชาตรู)
24. พิ…..วา…….. (ความรักใคร)
25. พิร…
ุ ….. (ฝน)

มาดูเฉลยกันดีกวา..................
วาเรื่องสุดทายจะทําไดกี่ขอเอย

1. สิงโต
3. อวตาร
5. กังวล
7. ขูเ ข็ญ
9. คํานวณ
11. จิปาถะ
13. เบญจมาศ
15. อิริยาบถ
17. ประกาศิต
19. ประภาส
21. สังเกต
23. อรุโณทัย
25. พิรุณ

2. อากาศ
4. อุกกาบาต
6. กิเลส
8. ภาณุมาศ
10. บัณฑิต
12. ศานต
14. บิณฑบาต
16. เบญจเพส
18. เวชศาสตร
20. ประณีต
22. อนุญาต
24. พิศวาส

นักเรียนไดเรียนบทเรียน
โปรแกรมเลมนี้สําเร็จแลว
เกงมากเลยคะ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนคําที่มักเขียนผิดหลังใชบทเรียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
คําที่มักเขียนผิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
โรงเรียนมัธยมหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
คําสั่ง ใหนักเรียนเขียนคําตอไปนี้ใหถูกตอง
๑. ………ติเมตร (ชื่อหนวยวัดปริมาตรตาม
๒. เ………ชื่อ (การลงลายมือชื่อ)
มาตราเมตริก)
๓. กาง…….. (กระโจมที่อยูอาศัย)
๔. เฮลิ……………… (ชื่ออากาศยานชนิดหนึ่ง)
๕. ทองบร…………..(โลหะเจือชนิดหนึ่ง)
๖. ตัวโ…….. (เครื่องหมายกําหนดเสียงดนตรี)
๗. ………คลับ (สถานเริงรมยที่เปดเวลากลางคืน) ๘. เบน…….. (น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง)
๙. เปอร……………(จํานวนที่เทียบเปนรอยละ) ๑๐. แผน………(วัตถุบางๆใชสําหรับถายรูป
ถายภาพยนตร)
๑๑. ฟุ…บอ….. (ชื่อกีฬายอดนิยมชนิดหนึ่ง)
๑๒. พันไม……… (หนวยวัดระยะทาง)
๑๓.ขึ้นลิ………. (คําทับศัพทภาษาอังกฤษหมายถึง ๑๔. ลิป………. (เครื่องสําอางสําหรับทาริมฝปาก)
บันไดเลื่อน)
๑๕. เท….นิ…. (ศิลปะเฉพาะวิชานั้นๆ)
๑๖. ดื่ม…………. (ชื่อน้ําเมาชนิดหนึ่ง)
๑๗. ลูกบา…………(ลูกเหลี่ยม)
๑๘. เงินดา………. (เงินสดที่ชําระลวงหนากอน
ผอนสงเปนงวดๆ)
๑๙. ชมคอน……….. (การแสดงดนตรีเพื่อ
๒๐. ฝูงไดโน………. (ชื่อสัตวเลื้อยคลานยุคกอน
ความบันเทิง)
ประวัติศาสตร)
๒๑. ก………แสง (รองไห)
๒๒. ก…………โชก (ทําใหกลัวโดยแสดงกิริยา)
๒๓. ค………ชิต (กึกกอง)
๒๔. คนธ……. (ชาวสวรรคพวกหนึ่ง)
๒๕. บ…..ไดเลื่อน (เครื่องทุนแรงที่เคลื่อนไดดวย ๒๖. ก……ดาร (ปาดง ทางลําบาก)
กําลังไฟฟา)
๒๗. จ………โลง (พยุงไว)
๒๘. จัดส…….. (แยกสวนไวโดยเฉพาะ)
๒๙. จิตร…………. (การวาดเขียน)
๓๐. ฉก………… (ดุราย เกงกาจ)
๓๑. ต………วิทยา (วิชาที่วาดวยความคิด)
๓๒. บ………สาร (หนังสือราชการ)
๓๓. บ………ทัด (เสนตรง)
๓๔. บ……..ทุก (บรรจุลง)
๓๕. บ………จง (ทําใหงาม)
๓๖. บ………ลัย (มอดมวย ตาย)
๓๗. บ………หาร (เฉลย)
๓๘. บ…….ดาล (ทําใหเกิดขึ้น)
๓๙. พ………..นา (ทําใหนึกเห็นภาพ)
๔๐. บ…….เทิง (เบิกบาน รื่นเริง)

๔๑. สับ...ปะรด.. (ลูกไมชนิดหนึ่ง)
๔๓. ก……..พริบ (เปด -ปดหนังตาโดยเร็ว)
๔๕. กิจ………. ลักษณะ(เปนการเปนงาน)
๔๗. กา………เท……. (เวลาและสถานที)่
๔๙. ข…………... (ผูที่ลักสิ่งของ)
๕๑. คาร………… (ความนับถือ)
๕๓. ตา…….ปตร (พัดใบตาลที่พระใช)
๕๕. ล……….มาย (คลายกัน)
๕๗. ล………โมบ (มักได มักกิน)
๕๙. พ…….ยอม (ตนไมชนิดหนึ่ง)
๖๑. กาน………….. (ที่รัก)
๖๓. การัน………… (ตัวอักษรที่ไมออกเสียง)
๖๕. คนธรร……….. (ชาวสวรรค)
๖๗. บัลลัง…………. (ที่สูง)
๖๙. เชาว………….. (ความไวแหงปญญา)
๗๑. พัน……….พืช (วงศวานพืช)
๗๓. ดาวดึง………(ชื่อสวรรคชั้นที่สอง)
๗๕. ธํามรง…………. (แหวน)
๗๗. ปรากฏการ……….. (การแสดงใหเห็นจริง)
๗๙. สามาน…….. ( เลวทราม ต่ําชา)
๘๑. สิ………โต (ชื่อสัตวในนิยายของจีน)
๘๓. อวตา……….. (การลงมาเกิด)

๔๒. ก……ษัย (โรคที่ทําใหรางกายทรุดโทรม)
๔๔. สั……..เหรอ (ผูที่ทําหนาที่เผาหรือฝงศพ)
๔๖. ก………รัต (หนวยชั่งเพชรพลอย)
๔๘. กํา……….หยี่ (ผาไหมชนิดหนึ่ง)
๕๐. ข……..เขมน (รีบทํา ตั้งใจทํา)
๕๒. ………เยอ (การเลนชนิดหนึ่งที่ใชเชือกดึงกัน)
๕๔. …….มิฬ (ชนชาติในอินเดีย)
๕๖. ก…โหลก (กระดูกที่หุมมันสมอง)
๕๘. ล……..มั่ง (ชื่อสัตวปาชนิดหนึ่ง)
๖๐. กิ……..วัตร (กิจทางศาสนาที่ทําทุกวัน)
๖๒. กามารม……… (กามคุณ)
๖๔. อานิสง…………. (ผลแหงกุศล)
๖๖. มีครร……….. (ตั้งทอง)
๖๘. ชัยพฤก……… (ชื่อตนไมชนิดหนึ่ง)
๗๐. ดุริยาง………… (เครื่องดีดสี ตีเปา)
๗๒. ภาพยน………… (หนังฉาย)
๗๔. ไตรยาง………… (สามหมู)
๗๖. ปฏิสังขร………. (บูรณะ ซอมแซม)
๗๘. รามเกียร……….. (ชื่อวรรณคดีไทยเรื่องหนึ่ง)
๘๐. บัณเฑาะ……….. (กะเทย)
๘๒. อากา…….. (ทองฟา ที่วางเปลา)
๘๔. อุกกาบา…………. (แสงสวางปนกอนที่ตกลง
มาจากทองฟา)
๘๕. กังว…………… (หวงใย)
๘๖. กิเล………(อารมณที่เกิดขึ้นทําใหเศราหมอง)
๘๗. ขูเข็………….. (ทําใหกลัวโดยบังคับ)
๘๘. คํานว…….. (วัดหาผลโดยวิธีเลข)
๘๙. จิปา……….. (สารพัด
)
๙๐. บัณฑิ………….. (ผูมีปญญา)
๙๑. เบญจมา………… (ชื่อตนไมมีดอกชนิดหนึ่ง) ๙๒. บิณฑบา…………. (รับของใสบาตร)
๙๓. เบญจเพ………. ( ยี่สิบหา)
๙๔. ประกา……… (คําสั่งเด็ดขาด)
๙๕. ประ……ส (แสงสวาง)
๙๖. ปร……ต (ละเอียด)
๙๗. สังเก…….. (ตั้งขอสงสัย)
๙๘. อนุญา………. (ยินยอม)
๙๙. พิ…..วา…….. (ความรักใคร)
๑๐๐. พิร…
ุ ….. (ฝน)

๑. …เซน...ติเมตร
๓. กางเต็นท
๕. ทองบรอนซ
๗. ไนต…คลับ
๙. เปอร...เซ็นต
๑๑. ฟุตบอล
๑๓.ขึ้น.ลิฟต..
๑๕. เท. .นนิส.
๑๗. ลูก..บาศก
๑๙. ชมคอนเสิรต
๒๑. กั..น แสง
๒๓. ค...รรชิต
๒๕. ....บัน..ไดเลื่อน
๒๗. จ…รร…โลง
๒๙. จิตร.กร
๓๑. ตรรก…วิทยา
๓๓. บ…รร…ทัด
๓๕. บ…รร…จง
๓๗. บ…รร…หาร
๓๙. พรรณน..นา
๔๑. สับปะรด
๔๓. กะพริบ
๔๕. กิจจะลักษณะ
๔๗. กาลเทศะ
๔๙. ขโมย

๒. เ…ซ็น...ชื่อ
๔. เฮลิ…คอปเตอร
๖. ตัวโนต
๘. เบนซิน
๑๐. แผน.ฟลม
๑๒. พันไมล
๑๔. ลิปสติก
๑๖. ดื่ม..เบียร
๑๘. เงิน...ดาวน
๒๐. ฝูงได...เสาร
๒๒. ก…รร ....โชก
๒๔. ....คนธรรพ
๒๖….กันดาร
๒๘. จัดส...รร
๓๐. ฉ......กรรจ
๓๒. บั....ณ...สาร
๓๔. บ…รร..ทุก
๓๖. บ..รร…ลัย
๓๘. บั.น….ดาล
๔๐. บัน….เทิง
๔๒. กระษัย
๔๔. สัปเหรอ
๔๖. กะรัต
๔๘. กํามะหยี่
๕๐. ขะมักเขมน

๕๑. คารวะ
๕๓. ตาลปตร
๕๕. ละมาย
๕๗. ละโมบ
๕๙. พะยอม
๖๑. กานต
๖๓. การันต
๖๕. คนธรรพ
๖๗. บัลลังก
๖๙. เชาวน
๗๑. พันธุ
๗๓. ดาวดึงส
๗๕. ธํามรงค
๗๗. ปรากฏการณ
๗๙. สามานย
๘๑. สิงโต
๘๓. อวตาร
๘๕. กังวล
๘๗. ขูเข็ญ
๘๙. จิปาถะ
๙๑. เบญจมาศ
๙๓. เบญจเพส
๙๕. ประภาส
๙๗. สังเกต
๙๙. พิศวาส

๕๒.ชักเยอ
๕๔.ทมิฬ
๕๖. กะโหลก
๕๘. ละมั่ง
๖๐. กิจวัตร
๖๒. กามารมณ
๖๔. อานิสงส
๖๖. มีครรภ
๖๘. ชัยพฤกษ
๗๐. ดุริยางค
๗๒. ภาพยนตร
๗๔. ไตรยางศ
๗๖. ปฏิสังขรณ
๗๘. รามเกียรติ์
๘๐. บัณเฑาะก
๘๒. อากาศ
๘๔. อุกกาบาศก
๘๖. กิเลส
๘๘. คํานวณ
๙๐. บัณฑิต
๙๒. บิณฑบาต
๙๔. ประกาศ
๙๖. ประวัติ
๙๘. อนุญาต
๑๐๐. พิรณ
ุ

