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คําที่มักเขียนผิด 
 
คําที่ใชทําแบบฝกมีดังตอไปนี้ 

กะละแม, เฉลย, สารบัญ, ประมุข, ดัดแปลง, รัชกาล, ปรารภ, วาตภัย, ประโยชน, โบสถ, เหรียญ, 

ศรัทธา, อันตราย, ซื่อสัตย, พิเคราะห, อัศเจรีย, สถานการณ, เงินตรา, เทพารักษ, ไมตรีจิต, บาทหลวง, 

จาระไน, เกษตรกรรม, ลางผลาญ, ธรณีวิทยา, ถลํา, ประดิษฐ, เตลิด, พระพุทธรูป, อาฆาต,        พระ

หัตถ, เภทภัย, คําวิเศษณ, มัจฉา, อรอย, ศาสนสถาน, แบตเตอรี่, ตงิด, ภาพยนตร, พระอิริยาบถ, สรรพ

นาม, เซลล, สัญลักษณ, มัสยิด, อัคคีภัย, ครองแครง, วัฒนธรรม, ภูมิปญญา, อดิเรก, ไตรยางศ, ระบบ

นิเวศ, อุทกภัย, ชอลก, เปลงประกาย, พร่ําเพรื่อ, พจนานุกรม, ผลิตภัณฑ, อนาถ, ไมจันทน, พิรุณ, 

ขยะแขยง ,  ซาหริ่ม ,  สาธารณะ ,  หมักหมม ,  สัมภาระ ,  ทรุดโทรม ,  แยมพระสรวล ,  เกียรติยศ , 

กระเสาะกระแสะ, พระพักตร, พุทรา, กอลฟ, พิโรธ, สีหบัญชร, พยาบาท, ทําวัตร, กตัญู, ประจักษ, 

โภชนาการ, สะระแหน, เดียดฉันท, ตริตรอง, พลิกแพลง, คริสตกาล, หัตถกรรม, พระราชนิพนธ, 

ขนิษฐา, ใครครวญ, แหลกลาญ, อาราธนา, อาณาจักร, พร่ําพลอด, ใบเฟรน, สัมภาษณ, นาคราช, 

มัธยัสถ, อารยธรรม, เสิรฟ, แบบฟอรม, ภัตตาหาร, มหรสพ, ทรวดทรง, เลหกล, หวาดระแวง,        

พระราชสมบัติ, ทรงพระเจริญ, พระราชทาน, บิณฑบาต, นิมนต, พระองค, พลาดพลั้ง, ปรอท, บุรุษ,  

ชักเยอ, ขมุกขมัว, สนับสนุน, พระโอษฐ, สิ้นพระชนม, พระธํามรงค, พระสนับเพลา 

(2) คําท้ังหมดมาสรางเปนแบบฝก โดยจัดเปนประเภทของคําไดดังนี้ 

• คําควบกล้ํา จํานวน 20 คําดังนี้ 

ครองแครง, คริสตกาล, ใครครวญ, ตริตรอง, ทรวดทรง, ทรุดโทรม, ประมุข, ประโยชน, ปรารภ,      

เปลงประกาย, พร่ําพลอด, พร่ําเพรื่อ, พลิกแพลง, พุทรา, ไมตรีจิต, ลางผลาญ, ศรัทธา, ดัดแปลง,       

พลาดพลั้ง และ เงินตรา 

• คําที่มีตัวการันต จํานวน 20 คําดังนี้ 

กอลฟ, คําวิเศษณ, ชอลก, ซ่ือสัตย, เซลล, เดียดฉันท, ไตรยางศ, เทพารักษ, แบบฟอรม, โบสถ, ใบเฟรน

, ประจักษ, พิเคราะห, ภาพยนตร, ไมจันทน, เลหกล, สถานการณ, สัญลักษณ, เสิรฟ และ อัศเจรีย 
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• คําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตรา จํานวน 20 คําดังนี้ 

กตัญู, เกษตรกรรม, เกียรติยศ, แบตเตอรี่, ประดิษฐ, พยาบาท, พิรุณ, พิโรธ, ภูมิปญญา, เภทภัย, 

โภชนาการ, มหรสพ, มัจฉา, มัธยัสถ, ระบบนิเวศ, วัฒนธรรม, สัมภาษณ, อัคคีภัย, อาฆาต และ 

อาณาจักร 

• คําประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย จํานวน 20 คํา 

ดังนี้ กระเสาะกระแสะ, กะละแม, จาระไน, ธรณีวิทยา, นาคราช, พจนานุกรม, พระพุทธรูป, มัสยิด, 

รัชกาล, วาตภัย, ศาสนสถาน, สรรพนาม, สัมภาระ, สาธารณะ, สารบัญ, หัตถกรรม, อันตราย, อารยธรรม, 

ชักเยอ และ อุทกภัย 

• อักษรนํา จํานวน 20 คํา ดังนี้ 

อรอย, ขยะแขยง, เฉลย, ซาหริ่ม, ตงิด, เตลิด, ถลํา, บาทหลวง, ผลิตภัณฑ, สะระแหน, หมักหมม, 

หวาดระแวง, เหรียญ, แหลกลาญ, อนาถ, ปรอท, บุรุษ, อดิเรก, ขมุกขมัว และ สนับสนุน 

• คําราชาศัพท จํานวน 20 คํา ดังนี้ 

ขนิษฐา, ทําวัตร, พระพักตร, พระราชนิพนธ, พระหัตถ, พระอิริยาบถ, ภัตตาหาร, แยมพระสรวล,     

สีหบัญชร, อาราธนา, พระราชสมบัติ, ทรงพระเจริญ, พระราชทาน, บิณฑบาต, นิมนต, พระองค,  

พระโอษฐ, สิ้นพระชนม, พระธํามรงค และ พระสนับเพลา 
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ตาราง 15  แสดงคําท่ีนักเรียนเขียนผิดรอยละ 30 – 80 โดยกลุมสํารวจ  
 

ลําดับ คํา เฉลี่ยรอยละ 
1 เงินตรา 32.14 
2 ดัดแปลง 32.14 
3 ประมุข 32.14 
4 ประโยชน 32.14 
5 วาตภยั 32.14 
6 โบถส 32.14 
7 ศรัทธา 32.14 
8 รัชกาล 32.14 
9 สารบัญ 32.14 

10 เฉลย 32.14 
11 กะละแม 32.14 
12 บาทหลวง 35.71 
13 ไมตรจีิต 35.71 
14 เทพารกัษ 35.71 
15 สถานการณ 35.71 
16 อัศเจรยี 35.71 
17 พิเคราะห 35.71 
18 ซื่อสัตย 35.71 
19 อันตราย 35.71 
20 พระองค 35.71 
21 เหรียญ 35.71 
22 พระหัตถ 39.29 
23 อาฆาต 39.29 
24 พระพุทธรูป 39.29 
25 เตลิด 39.29 
26 อรอย 39.29 
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ตาราง 15 (ตอ) แสดงคําท่ีนกัเรยีนเขยีนผดิรอยละ 30 – 80 โดยกลุมสํารวจ 
 

ลําดับ คํา เฉลี่ยรอยละ 
27 ประดิษฐ 39.29 
28 ถลํา 39.29 
29 ธรณวีิทยา 39.29 
30 เกษตรกรรม 39.29 
31 จาระไน 39.29 
32 แบตเตอรี ่ 42.86 
33 ศาสนสถาน 42.86 
34 ปรอท 42.86 
35 มัจฉา 42.86 
36 ทรวดทรง 42.86 
37 เภทภยั 42.86 
38 อัคคีภัย 46.43 
39 มัสยิด 46.43 
40 ทรงพระเจรญิ 46.43 
41 สัญลกัษณ 46.43 
42 เซลล 46.43 
43 สรรพนาม 46.43 
44 นิมนต 46.43 
45 ภาพยนตร 46.43 
46 ตงิด 46.43 
47 วัฒนธรรม 46.43 
48 ครองแครง 46.43 
49 อดิเรก 50.00 
50 ภูมิปญญา 50.00 
51 ผลิตภณัฑ 50.00 
52 พจนานกุรม 50.00 
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ตาราง 15 (ตอ)  แสดงคําที่นกัเรยีนเขยีนผดิรอยละ 30 – 80 โดยกลุมสํารวจ 
 

ลําดับ คํา เฉลี่ยรอยละ 
53 พร่ําเพรื่อ 50.00 
54 เปลงประกาย 50.00 
55 ชอลก 50.00 
56 สนับสนุน 50.00 
57 อุทกภัย 50.00 
58 ระบบนิเวศ 50.00 
59 ไตรยางศ 50.00 
60 หมักหมม 50.00 
61 บิณฑบาต 53.57 
62 สาธารณะ 53.57 
63 พระราชทาน 53.57 
64 ไมจันทน 53.57 
65 อนาถ 53.57 
66 พลาดพลั้ง 53.57 
67 พระพัตร 57.14 
68 กระเสาะกระแสะ 57.14 
69 เกียรตยิศ 57.14 
70 ปรารภ 57.14 
71 ทรุดโทรม 57.14 
72 ลางผลาญ 57.14 
73 สัมภาระ 57.14 
74 ทําวัตร 60.71 
75 พยาบาท 60.71 
76 พระราชสมบตัิ 60.71 
77 พิโรธ 60.71 
78 กอลฟ 60.71 
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ตาราง 15 (ตอ)  แสดงคําที่นกัเรยีนเขยีนผดิรอยละ 30 – 80 โดยกลุมสํารวจ 
 

ลําดับ คํา เฉลี่ยรอยละ 
80 พุทรา 60.71 
81 ประจักษ 60.71 
82 กตัญ ู 60.71 
83 คริสตกาล 64.29 
84 พลิกแพลง 64.29 
85 ซาหริ่ม 64.29 
86 ตริตรอง 64.29 
87 เดียดฉนัท 64.29 
88 บุรุษ 64.29 
89 สะระแหน 64.29 
90 โภชนาการ 64.29 
91 แหลกลาญ 67.86 
92 อาราธนา 67.86 
93 ใครครวญ 67.86 
94 พระสนับเพลา 67.86 
95 ขนิษฐา 67.86 
96 พระราชนิพนธ 67.86 
97 หัตถกรรม 67.86 
98 สิ้นพระชนม 71.43 
99 นาคราช 71.43 
100 สัมภาษณ 71.43 
101 ชักเยอ 71.43 
102 ใบเฟรน 71.43 
103 พร่ําพลอด 71.43 
104 อาณาจักร 71.43 
105 ขมุกขมัว 75.00 
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ตาราง 15 (ตอ)  แสดงคําที่นกัเรยีนเขยีนผดิรอยละ 30 – 80 โดยกลุมสํารวจ 
 

ลําดับ คํา เฉลี่ยรอยละ 
106 มหรสพ 75.00 
107 ภัตตาหาร 75.00 
108 พระอิรยิาบถ 75.00 
109 สีหบัญชร 75.00 
110 คําวิเศษณ 75.00 
111 พระธํามรงค 75.00 
112 พระโอษฐ 75.00 
113 แบบฟอรม 75.00 
114 เสิรฟ 75.00 
115 อารยธรรม 75.00 
116 มัธยัสถ 75.00 
117 หวาดระแวง 78.57 
118 ขยะแขยง 78.57 
119 เลหกล 78.57 
120 แยมพระสรวล 78.57 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ – สกลุ   นางมานิตยา   ทรงธรรมสกลุ 
วัน เดอืน ปเกดิ   4 กุมภาพนัธ 2502 
สถานที่เกิด   ตําบลบางววั  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตําแหนงหนาที่การงาน  ครูชํานาญการ 
สถานที่ทํางาน   โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย)  เลขที่ 2  หมู 6  ตําบลบางววั   

อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประวัติการศึกษา   ครุศาสตรบณัฑิต  วิทยาลยัครูฉะเชิงเทรา  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
    ปพุทธศักราช 2526 
 
 

 


