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เขียนผิด....เขียนใหมได  (๒) 
 

โดย… ศิริวรรณ  ฉายะเกษตริน 

        ศึกษานิเทศก สพท.กทม.เขต ๑ 

        หัวหนาโครงการหมอภาษาพฒันาเยาวชน 
  

สวัสดีคะ  เมือ่ฉบับกอนวันลอยกระทง ไดเขียนมาคยุเร่ือง เขียนผิด...เขียนใหมไดมาครั้งหนึ่งแลว ซ่ึงก็ได
พูดคุยกนัไปถงึสาเหตุของการสะกดคําผิดในหลาย ๆ กรณี  ซ่ึงมีผลตอประสิทธิภาพดานการใชภาษาของผูเขียน การ
เขียนสะกดคําเปนสิ่งสําคัญมาก  เพราะหากเขียนสะกดผิด ก็จะทําใหการสื่อความหมายผิดไปดวย มีผลให              
การสื่อความไมบรรลุวัตถุประสงค และนอกจากนัน้ยังทําใหผูอานเสียความศรัทธาในงานเขียนหรือตัวผูเขยีนไป
ดวย ยิ่งถาเปนผลงานทางวิชาการ หรือ เอกสารทางการศึกษา ก็ยอมจะลดความนาเชื่อถือลงไป ปญหาเรื่องการเขียน
สะกดคํานัน้ ผูที่เกี่ยวของโดยเฉพาะครู และพอ แม ผูปกครอง ควรใหความสําคัญและชวยกันดแูลเอาใจใส             
การเขียนหนังสือของเด็ก การเขียนสะกดคาํเปนพื้นฐานที่จําเปนของการพัฒนาทักษะการเขียน เดก็ตองรูจักสะกดคํา
ใหถูกตองกอน จึงจะสามารถเขียนเปนประโยค และเขียนเปนเรื่องราวได ถาเดก็เขียนสะกดคาํไมได เดก็กจ็ะไม
สามารถแสดงใหผูอ่ืนเขาใจความคิดของตนเองไดดวยการเขียน และยอมเกดิผลสําคัญในทางลบ ตอการเรียน              
ในวิชาอ่ืน ๆ นอกจากวิชาภาษาไทยดวย  
 การสอนสะกดคําใหถูกตอง ควรเริ่มตั้งแตเร่ิมเรียนรูคํา เพื่อชวยใหเด็กรูจักคําตาง ๆ ที่จําเปนตองใชใน
ชีวิตประจําวัน และสามารถใชคําเหลานั้นไดอยางถูกตอง แตปญหาดานการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ปจจุบัน พบวาเดก็มีปญหาดานการเขยีนกันมาก ดังไดเคยกลาวถึงไปแลวในฉบับกอน ๆ และการเขียนสะกดคํา             
ก็เปนหนึ่งในปญหานั้น ซ่ึงสาเหตุก็เกดิจากเด็กขาดพื้นฐานประสบการณดานภาษา ขาดการสังเกต ขาดความเอาใจ
ใส ขาดการฝกฝน ขาดความแมนยํา ในหลักเกณฑการเขียนคํา รวมทั้งการออกเสียงบกพรอง ไมชัดเจนจนเคยชิน
แลว ทําใหเขยีนผิดไปตามเสียงพูดหรือเสียงอาน ประเด็นนี้ การใชภาษาถิ่น ในการพูดก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิด
ปญหาการสะกดคําผิดไปดวย ซ่ึงนับวาครอบครัว และส่ิงแวดลอมรอบตัวเด็กมอิีทธิพลตอการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาของเดก็อยางมาก  
 ประสบการณหรือแบบอยางที่ผิด ๆ ก็ทําใหเดก็จดจําและใชตามตัวอยางที่ผิด ๆ ที่เคยพบเห็น ความไมรู
หลักภาษา เชน ไมรูจกัหลักการประวิสรรชนีย หลักการใช ศ  ษ  ส  หลักการใชตวัการันต หลักการผันวรรณยกุต 
หลักมาตราตัวสะกด โดยเฉพาะการใชตัวสะกดที่ไมตรงตามมาตรา การไมรูความหมายของคํา ทําใหใชคําพองเสียง
ผิด เชน “การ”   “กาล”  “กาฬ” “กานท”  “การณ” หรือ “กานต”  หรือ “ใจ”  “จัย”  “ไจ” การใชอักษรควบ  โดยเฉพาะ

อักษรควบไมแท เชน เศรา สรอย จริง พุทรา  โสรจ สรง นนทรี  ฉะเชิงเทรา  การใชอักษรนํา เชน อยา  หยา ถกล  
ผทม ทบวง สกัด สดมภ โตนด  เขมร  แสม ไถง ไผท ฯลฯ และการใชตวัอักษรภาษาไทยเขียนคําที่มาจาก
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ภาษาตางประเทศ  เชน แทก็ซี่ ดอกเตอร เต็นท  ดอลลาร ฯลฯ หรือแมกระทั่งการวางรูปวรรณยุกตผิดที่ดวยความ
เผอเรอ ที่เราจะพบเจอกันอยูเสมอ ๆ ในเอกสาร วารสาร หรือหนังสือตาง ๆ โดยเฉพาะหนังสือพมิพ ซ่ึงมีขอจํากัด
เร่ืองเวลาในการพิสูจนอักษร หรือจัดทําตนฉบับดวยความรีบรอน 

  จากปญหาและสาเหตุดังกลาว จึงควรที่จะหาวิธี หรือ แนวทางในการพัฒนาการสอนเขียนสะกดคําให
ถูกตอง ซ่ึงผูสอนจะตองชีแ้จงใหผูเรียนเห็นความสําคญัของการเขียนสะกดคํา และใชเทคนิควธีิการใหม ๆ ที่
เหมาะสมกับวยัและความสนใจของผูเรียน โดยประดิษฐคิดคนนวตักรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย ทาทาย ใหผูเรียนสนุกสนานกับการเรยีน และเห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํา 
ซ่ึงมีแนวทางในการสอน ดังนี้  

- ช้ีแจงใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการเขียนสะกดคําใหถูกตอง 
- การสอนเรื่องสะกดคําตองสอนความหมายของคําดวย เพื่อชวยใหผูเรียนจําไดดีขึ้น เชน คําวา 

เบญจเพส ใช “ส”  สะกด ไมใช “ศ”  สะกด เบญจ แปลวา หา เพส  แปลวา ยี่สิบ 

- รวบรวมคําที่สะกดผิดจากหนังสือพิมพ หรือเอกสารตาง ๆ ปายชื่อหางราน ประกาศโฆษณา                 
มาอภิปรายรวมกับนักเรยีนแลวชวยกันแกไขใหถูกตอง  

- เนนเรื่องการสะกดคําในการสอนทุกวิชา โดยเฉพาะอยางยิ่งในวชิาภาษาไทย โดยสอนสัมพันธ                 
กับทุกทักษะ ทั้งการฟง การพูด และการอาน เชน เมื่อเลาเรื่องใหฟง ถามีคาํยากที่มักสะกดผิด                 
ควรเนนหรือย้าํและยกคํานั้น ๆ มาเขียนใหนักเรียนดู บอกความหมาย และฝกใหนักเรียนอานคํานัน้ ๆ 
ใหถูกตองชัดเจน 

- สอนสัมพันธกับการสอนวรรณคดีหรือวรรณกรรม เชน สอนเรื่องรามเกียรติ์ กใ็หเด็กเขยีนชื่อตวัละคร
ในเรื่องใหถูกตอง เชน ทศกณัฐ พระราม พระลักษณ กมุภกรรณ พิเภก ฯลฯ  

- รวบรวมคําที่มกัเขยีนผิดโดยเก็บใสกรุ หรือสุสานคําผิด แลวนํามาเลนเกมหรือจัดกจิกรรมในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน นํามาติดบอรดแลวแขงขันกนัแกไขใหถูก อาจเลนเปนกลุมหรือเปนรายบุคคลก็ได 

- รวบรวมคํายากที่มีตัวสะกดอยูในมาตราเดยีวกันไวในแฟมเดียวกนั และอาจแยกคําที่มีตวัสะกด                
ที่ไมตรงตามมาตราไวดวยเพือ่นํามาจัดกจิกรรมพัฒนาทักษะการสะกดคาํ เชน แขงขันหาคํา               ที่
มีตัวสะกด ใน แม กด ที่ไมตรงตามมาตรา เชน ประกาศ ประพาส อาฆาต พยาบาท สามารถ อังคุฐ 
วิมุตติ ยุทธ ศาสน  พุธ ชัฏ สุเมธ เวชกรรม อัฒจันทร ชันสูตร บุษย  วุฒิ  ดุจ  วเิศษ รถ  พจน  มงกุฎ 
ฯลฯ  

- สอนเรื่องตัวสะกดโดยบอกที่มาของคํา เพื่อชวยใหจํางายขึ้น เชน คําแผลง ตรวจ แผลงเปน ตาํรวจ            
จึงใช “จ” สะกด เหมือนกัน เดิน แผลงเปน ดําเนิน จึงใช “น” สะกดเหมอืนกัน  

- รวบรวมคําที่มกัเขียนผิดมาแตงเปนบทประพันธชวยจํา 
- แตงเพลงชวยจําเกี่ยวกับการสะกดคํา เชนเพลงตัวสะกด เพลงตัวการันต เพลงคําพอง ฯลฯ 

- แนะนําวิธีการสังเกตการสะกดคํา โดยมเีหตุผลดานหลักภาษาประกอบเชนคําวา อัชฌาสัย กับ อัธยาศัย     
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“อัชฌาสัย” เปนคํามาจากภาษาบาลี เมื่อ “ช”ซ่ึงเปนพยัญชนะวรรค จ แถวที่ ๓ เปนตัวสะกด “ฌ” ซ่ึงเปนพยัญชนะ

วรรค จ แถวที ่๔ จึงเปนตวัตามและภาษาบาลีใช”ส”แต อัธยาศัย เปนคํามาจากภาษาสันสกฤตจึงไมเปนไปตามหลัก

ตัวสะกด ตัวตามดังกลาว และจะใช”ศ” 

  กลวิธีการสอนดังที่กลาวมานี้ ครูอาจใหนกัเรียนวิเคราะหลักษณะปญหาการเขียนสะกดคําของตนเองวาอยู
ในประเด็นใด แลวจับกลุมผูที่มีลักษณะปญหาเหมือนกนัเขาดวยกนั แลวชวยกนัเลือกวิธีการหรือทางเลือกในการ
แกปญหาที่เหมาะสมกับปญหาของแตละกลุม แลวชวยกันสรางสื่อสําหรับใชแกปญหา เชน แตงเพลง แตงบท
ประพันธชวยจํา ทําพิพิธภณัฑคํายาก สรางเกมแขงขนัเขียนคําที่มกัสะกดผิดในรปูแบบตางๆแลวชวยกันแกปญหา
หรือพัฒนาทักษะการเขยีนสะกดคํากันภายในกลุมโดยวางแผนรวมกนั ดําเนินงานรวมกัน และประเมินผลงานของ
กลุมรวมกัน ชวยกันปรับปรุงพัฒนาจนเกดิผลสัมฤทธิ์ที่นาพึงพอใจ  กระบวนการดังกลาวนี้ถือวาเปนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง โดยใหผูเรียนไดมีสวนในการสรางองคความรูเอง   สามารถวิเคราะหปญหา  สราง        
ทางเลือกในการแกปญหา  และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเปนวิธีการแกปญหาของตนเอง ซ่ึงนับวาเปนการแกปญหา
ที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะชวยพฒันาความสามารถในการเขยีนสะกดคําใหถูกตองไดอยางไมยากเย็นคะ 
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	โดย… ศิริวรรณ์  ฉายะเกษตริน 
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	สวัสดีค่ะ  เมื่อฉบับก่อนวันลอยกระทง ได้เขียนมาคุยเรื่อง เขียนผิด...เขียนใหม่ได้มาครั้งหนึ่งแล้ว ซึ่งก็ได้พูดคุยกันไปถึงสาเหตุของการสะกดคำผิดในหลาย ๆ กรณี  ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพด้านการใช้ภาษาของผู้เขียน การเขียนสะกดคำเป็นสิ่งสำคัญมาก  เพราะหากเขียนสะกดผิด ก็จะทำให้การสื่อความหมายผิดไปด้วย มีผลให้              การสื่อความไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และนอกจากนั้นยังทำให้ผู้อ่านเสียความศรัทธาในงานเขียนหรือตัวผู้เขียนไปด้วย ยิ่งถ้าเป็นผลงานทางวิชาการ หรือ เอกสารทางการศึกษา ก็ย่อมจะลดความน่าเชื่อถือลงไป ปัญหาเรื่องการเขียนสะกดคำนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะครู และพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ควรให้ความสำคัญและช่วยกันดูแลเอาใจใส่             การเขียนหนังสือของเด็ก การเขียนสะกดคำเป็นพื้นฐานที่จำเป็นของการพัฒนาทักษะการเขียน เด็กต้องรู้จักสะกดคำให้ถูกต้องก่อน จึงจะสามารถเขียนเป็นประโยค และเขียนเป็นเรื่องราวได้ ถ้าเด็กเขียนสะกดคำไม่ได้ เด็กก็จะไม่สามารถแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนเองได้ด้วยการเขียน และย่อมเกิดผลสำคัญในทางลบ ต่อการเรียน              ในวิชาอื่น ๆ นอกจากวิชาภาษาไทยด้วย  



