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สวัสดีคะ  คุยกันวนันี้จะเปนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนสะกดคํา ซ่ึงหมายถึงการเรียงลําดับตัวอักษร คือ 
พยัญชนะ สระ และวรรณยกุตอยางถูกตองตามอักขรวิธี ตรงกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานและสื่อความ
ไดถูกตองเปนที่เขาใจ การเขยีนสะกดคําไดถูกตอง จะชวยใหส่ือความหมายไดชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงคและ  
ยังเปนการอนรัุกษภาษาประจําชาติของเราไวใหคงความเปนเอกลักษณที่งดงามอีกดวย 

 ปจจุบันการใชภาษาไทยของคนไทยเราเองก็มีปญหามากมายในทกุทักษะไมวาจะเปนดานการฟง การพูด 
การอาน และการเขียน ซ่ึงไดเคยพดูถึงเรื่องนี้กันไปแลวในฉบับแรกๆ ซ่ึงดูออกจะแปลกและนาเปนหวงที่คนไทย
ใชภาษาของตนเองไมถูกตอง มีการผิดพลาด คลาดเคลื่อน ทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการ
เขียนผิด หรือสะกดผิดนี้ เปนปญหากันมากทั้งในเด็กและผูใหญ ทั้งกับคนที่มีการศึกษาสูง ๆ ก็ผิดกนัได ซ่ึงอาจจะ
ไมเกี่ยวกับความรูหรือไมรู แตเกีย่วกับความใสใจ หรือไมใสใจตางหาก ความผิดพลาดเรื่องการเขียนสะกดคํานี้กม็ี
สาเหตุมากจากหลายประการ ซ่ึงจะพูดถึงในวนันีแ้ละคดิวาคงจะเปนประโยชนสําหรับคนไทย โดยเฉพาะคุณครูที่
สอนภาษาไทยในตางแดนทีต่องสอนภาษาไทยใหแกเดก็ไทยที่ใชภาษาอื่นมากกวาภาษาไทย ซ่ึงกห็มายรวมถึง    
คุณพอ คุณแม ที่อาจตองทําหนาที่เปนครสูอนภาษาไทยใหแกลูกที่อยูในตางประเทศดวย 

 สาเหตุของการสะกดคําผิด มีหลายกรณี เชน 

 ๑. สะกดผดิ เพราะใชแนวเทียบผิด เชน 

 เขียน ภาพยนตร เปน ภาพยนต เพราะเทยีบกบั รถยนต 
 เขียน โสรจสรง เปน โสตสรง เพราะเทยีบกบั โสตนาสิก 

เขียน ธนบัตร  เปน ธนบัติ  เพราะเทยีบกบั สมบัติ 
เขียน สังเกต  เปน สังเกตุ  เพราะเทยีบกบั สาเหตุ 
เขียน อานิสงส เปน อานิสงฆ เพราะเทยีบกบั พระสงฆ 
เขียน ปฏิวัต ิ  เปน ปฏิวัตร  เพราะเทยีบกบั ทําวัตร 

เขียน อนุญาต  เปน อนุญาติ  เพราะเทยีบกบั วงศญาต ิ

เขียน ไพฑูรย  เปน ไพฑูลย  เพราะเทยีบกบั ไพบูลย 
 ๒. พูดหรือฟงไมชัด ทําใหเขียนคําควบกล้ําผิด เชน 

  เขียนคําวา  พล้ิว  เปน พร้ิว 

  เขียนคําวา  พลิกแพลง เปน พิกแพง 
  เขียนคําวา  เปลี่ยนแปลง เปน เปยนแปง 



  เขียนคําวา  ปรับปรุง เปน ปลับปลุง  หรือ  ปบปุง 
  เขียนคําวา  อะคราว  เปน อะคาว 

  เขียนคําวา  ตะลึงพรึงเพรดิ เปน ตะลึงพึงเพิด 

 ๓. สับสนเรื่องการใชพยัญชนะ “ร”  และ “ล” เชน 

  ลงรักปดทอง    เขียนเปน ลงลักปดทอง  

  ลิเกหลงโรง  เขียนเปน ลิเกหลงโลง 
  แกจนจะเขาโลง เขียนเปน แกจนจะเขาโรง  

  กวยเตี๋ยวราดหนา เขียนเปน กวยเตี๋ยวลาดหนา  

  ถนนลาดยาง  เขียนเปน ถนนราดยาง  

  แคราย  เขียนเปน แคลาย 

 ๔. วางรูปสระหรือวรรณยุกตผดิตําแหนง เชน 

  แอรม เขียนเปน แอรม  กับแกลม เขียนเปน กับแกลม 

  กล่ันแกลง เขียนเปน กล่ันแกลง ตมโคลง เขียนเปน ตมโคลง 
  เสลด เขียนเปน สเลด  ขโมย  เขียนเปน โขมย 

  เขมร  เขียนเปน ขเมร  แสม  เขียนเปน สแม 

  ไถง  เขียนเปน ถไง  คอนเสิรต เขียนเปน คอนเสริต 
  เสลา  เขียนเปน สเลา  เสริม  เขียนเปน เสิรม 

 ๕. สับสนเรื่องการประวิสรรชนีย 
  ชมดชมอย  เขียนเปน ชะมดชะมอย 

  ศิลปวัฒนธรรม เขียนเปน ศิลปะวัฒนธรรม  
  ศิลปะพื้นบาน เขียนเปน ศิลปพื้นบาน  

กาลเทศะ  เขียนเปน กาละเทศะ  

อะลุมอลวย  เขียนเปน อะลุมอะลวย  

ขะมักเขมน  เขียนเปน ขมักเขมน  หรือ  ขะมักขะเมน  

ชอุม   เขียนเปน ชะอุม 

 ๖. สับสนเรื่องตัวการันต  เชน 

  ไตรยางศ เขียนเปน ไตรยางค โทรศัพท เขียนเปน โทรศัพย 
  บาทบงสุ เขียนเปน บาทบงก คนธรรพ เขียนเปน คนธรรค 
  ละครองกที่ ๑ เขียนเปน ละครองคที่ ๑ กษาปณ  เขียนเปน กษาปน 
  จักรวาล เขียนเปน จักรวาลย สถลมารค เขียนเปน สถลมารค 

  ลูกบาศก เขียนเปน ลูกบาศร จักรพรรดิ    เขียนเปน   จักรพรรดิ์  หรือ  จักรพรรด  
 ๗. สับสนเรื่องตัวสะกด  เชน 

  อเนจอนาถ เขียนเปน อเน็จอนาจ บาทหลวง เขียนเปน บาดหลวง 
  บิณฑบาต เขียนเปน บิณฑบาตร เบญจเพส เขียนเปน เบญจเพศ 

  เบญจมาศ  เขียนเปน เบญจมาส โลกาภิวัตน  เขียนเปน โลกาภิวัฒน   



  อนงคนาฏ เขียนเปน อนงคนาถ ยานัตถุ  เขียนเปน ยานัดถุ,ยานัด 

  อาเพศ เขียนเปน อาเพช,อาเพส,อาเพท 

 ๘. สับสนเรื่อง อักษรนํา เชน 

  แพนง เขียนเปน พะแนง  ฉกาจฉกรรจ เขียนเปน ฉะกาจฉะกรรจ 
  ตาลโตนด เขียนเปน ตาลตะโหนด ขมุกขมัว เขียนเปน ขะมุกขะมวั 

  ตลบตะแลง เขียนเปน ตะลบตะแลง,ตลบแตลง 
 ๙. สับสนเรื่อง อักษร ควบไมแท เชน 

  เทริด  เขียนเปน เซิด  ทรุดโทรม เขียนเปน ซุดโซม 

  พุทรา เขียนเปน พุดซา  ปราศรัย  เขียนเปน ปราศัย 

  แสรง เขียนเปน แสง  อินทรีย  เขียนเปน อินซี 
  นนทรี เขียนเปน นนซี 
 ๑๐. เขียนผดิ  เพราะเขียนตก  เชน 

  รูปถาย เขียนเปน รูถาย  ลวดลาย  เขียนเปน ลดลาย  

  เหล่ียม เขียนเปน เล่ียม  เสบียง  เขียนเปน เสบีง 
  ลอดชอง เขียนเปน ลดชอง 
 ๑๑. เขียนผดิเพราะสับสน เร่ืองคําพองเสียง หรือคําท่ีมีเสียงเหมือนกัน 

  บานประต ู เขียนเปน บาลประตู กันดาร  เขียนเปน กันดาล 

  บันเทิง เขียนเปน บรรเทิง  เลขคี่  เขียนเปน เลขขี้ 
  บาดาล เขียนเปน บาดาร  รสชาติ  เขียนเปน รสชาด 

  แดงชาด เขียนเปน แดงชาต ิ กระยาสารท เขียนเปน กระยาศาสตร 
 ๑๒. เขียนผิด เพราะเขียนตัวอักษรไมถูกตอง เชน 

  เขียน สระ ไ หรือ ใ  โดยไมมมีวนและไมมหียัก หรือเขียนตัวหนังสือหวับอด  หรือเขยีนตวั อักขรวบิัติ   
  ตามแฟชั่น ทีม่ักพบกันอยูในปจจุบัน 

 ๑๓. เขียนผิด เพราะสะเพรา  เชน 

  ขี่ชาง เขียนเปน ขี้ชาง  สนุกสนาน เขียนเปน สนุกสนาม 

  งดงาม เขียนเปน งดงาน  นักเรียน  เขียนเปน นักเรีย 

  เลียนแบบ เขียนเปน เลียแบบ 

 ๑๔. เขียนผิดและสับสนเรื่องสระ “ไ” กับ สระ “ใ” เชน 

  ลูกสะใภ  เขียนเปน ลูกสะไภ คนใบ  เขียนเปน คนไบ  

  เยยไยไพ เขียนเปน   เยยใยไพ ลําไย  เขียนเปน ลําใย  
 ๑๕. เขียนผดิ เพราะออกเสียงผดิ เชน 

  เขาเปนคนรักของ  ออกเสียง “ลัก”    จึงเขียนเปน “เขาเปนคนลักของ” 

  สวรรคต  ออกเสียง สะ-หวัน-นะ-คด จึงเขียนเปน สวรรณคต 

  ประณีต  ออกเสียง ปรา-นีด  จึงเขียนเปน ปราณีต 

  ขะมักเขมน  ออกเสียง ขะ-หมัก-ขะ-เมน จึงเขียนเปน  ขมักเขมน  



  ขมุกขมัว  ออกเสียง ขะ-มุก-ขะ-มัว  จึงเขียนเปน  ขะมุกขะมวั  
  คะยั้นคะยอ  ออกเสียง ขะ-ยั้น-ขะ-ยอ  จึงเขียนเปน  ขะยั้นขะยอ   

 ๑๖. เขียนผิด เพราะชินตา  คอื  เห็นคําท่ีมักสะกดผิดอยูเสมอจนเขาใจวาสะกดถูก เชน 

  จักรพรรด ิ มักเขียนเปน จักรพรรดิ ์ พิศวาส  มักเขียนเปน พิสวาส 

  ปรากฏ มักเขียนเปน ปรากฎ  มงกุฎ  มักเขียนเปน มงกุฏ 

  อุปไมย มักเขียนเปน อุปมัย  อนุญาต  มักเขียนเปน อนุญาต 

  เจียระไน มักเขียนเปน เจียรนยั,เจยีระไนย 

 ๑๗. เขียนผดิ เพราะผันเสียงวรรณยุกตไมถูกตอง เชน 

  จะ เปน  จะ  คะ เปน คะ  นะคะ เปน นะคะ 

  วาย เปน  วาย  เฮย เปน เฮย  โวย เปน โวย 

 ๑๘. เขียนผิด  เพราะสับสน  เนื่องจากเปนคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ เชน 

  แท็กซี ่ มักเขียนเปน แทกซี ่  เต็นท  มักเขียนเปน เตนท 
  ออฟฟศ มักเขียนเปน ออฟฟศ  โนต  มักเขียนเปน โนต 

  ค็อกเทล มักเขียนเปน คอกเทล  โคช  มักเขียนเปน โคช 

  อิเล็กทรอนิกส มักเขียนเปน อีเล็กทรอนิกซ 
  

ฉบับหนาจะคุยตอถึงแนวทางการแกปญหานะคะ 
 

  

………………………………… 
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