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สวัสดี
ค่ะมติรรักนักอ่านทุกท่าน “สนุกกบัภาษา” ฉบบันี้
ยังคงอยู่ในหัวเรื่อง ค�าที่มักเขียนผิด ซึ่งเสนอ

ตดิต่อกนัมาครัง้นีเ้ป็นครัง้ที ่๓ แล้ว และในครัง้นีผู้เ้ขยีนขอเสนอหวัข้อ 
ค�าท่ีมีตวัการันต์ ท่ีน�าเสนอหวัข้อนีก็้เป็นเพราะผูเ้ขยีนได้สงัเกตเหน็ว่า 
ค�ากลุ่มนี้มักเขียนผิดกันบ่อยครั้ง สาเหตุน่าจะมาจากเวลาที่เราออก
เสียงกับเวลาที่เราเขียนไม่เหมือนกัน จึงท�าให้เกิดความสับสนขึ้น ค�า
ที่ใช้เครื่องหมายทัณฑฆาต หรือเรียกอีกอย่างว่าค�าที่มีตัวการันต์นั้น 
เป็นค�าที่มีตัวอักษรที่ถูกฆ่าไม่ให้ออกเสียง ท�าให้บางครั้งสับสน หรือ
หลงลมืไปว่าอกัษรทีเ่ป็นตวัการนัต์ซึง่ไม่ออกเสียงน้ันเป็นตวัอกัษรใด
กนัแน่ ผูเ้ขยีนจงึได้รวบรวมค�าทีม่ตีวัการนัต์ทีใ่ช้กนับ่อยแต่กม็กัเขยีน
ผิดกันบ่อยมาให้ท่านผู้อ่านได้จดจ�าและน�าไปใช้ให้ถูกต้องค่ะ

ค�าที่มีตัวการันต์

ก่อนอื่นขออธิบายความหมายและวิธีใช ้ เครื่องหมาย
ทัณฑฆาตให้ทราบและเข้าใจตรงกันก่อนนะคะ

พจนานกุรมฉบบับณัฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ให้ค�าอธบิายว่า 
ทณัฑฆาต คอื ชือ่เครือ่งหมายส�าหรบัฆ่าอกัษรท่ีไม่ต้องการออกเสยีง 
มีรูปดังนี้ “  ์ ”

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี http://th.wikipedia.org/wiki/
ทัณฑฆาต อธิบายวิธีใช้ไว้ดังนี้ 

ทัณฑฆาต (-์) ใช้เติมเหนือพยัญชนะ พร้อมด้วยสระบนและ

สระล่าง ที่ไม่ต้องการให้ออกเสียง แต่ต้องการคงรูปแบบตัวอักษรไว้ 
หรอืไม่สามารถออกเสยีงได้ในภาษาไทย ตวัอกัษรทีเ่ตมิไม้ทณัฑฆาต
เรียกว่า ตัวกำรันต ์ส่วนใหญ่ค�าที่ปรากฏทันฑฆาตจะเป็นค�าที่ยืมมา
จากภาษาต่างประเทศ หรือค�าทับศัพท์

ทณัฑฆาตมกัปรากฏในค�าทีม่รีากศพัท์มาจากภาษาต่างประเทศ
เป็นส่วนใหญ่ เช่น ภาษาบาล ีภาษาสนัสกฤต ภาษาองักฤษ เป็นต้น โดย
ใช้ทัณฑฆาตเพื่อคงรูปการสะกดของพยัญชนะต้นแบบเอาไว้ ตัวอย่าง
เช่น

● ทัณฑฆาตฆ่าเสียงอักษร ๑ ตัว เช่น ฤทธิ์ รื่นรมย์ สัมพันธ์ 
โทรศัพท์ อนุรักษ์ ไปป์ ฯลฯ

● ทัณฑฆาตฆ่าเสียงอักษรมากกว่า ๑ ตัว เช่น ดวงจันทร์ 
ภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ อาถรรพณ์ พระลักษมณ์ ฯลฯ

● ทัณฑฆาตกลางค�า เช่น เดนมาร์ก กอล์ฟ ชอล์ก สาส์น 
ฯลฯ 

● ทณัฑฆาตฆ่าเสยีงอกัษรร่วมกบัสระ เช่น สบืพนัธุ ์ต้นโพธิ์ 
ฤทธิ์ สิทธิ์ ฯลฯ

นอกจากความหมายและวิธีใช้แล้ว ผู ้อ่านจะเห็นได้ว่า 
“ทัณฑฆาต” และ “ตัวการันต์” ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

กล่าวคือ ทัณฑฆาต คือ เครื่องหมาย “  ์ ” วางบนตัวอักษรที่
ไม่ต้องการออกเสียง ส่วนตัวอักษรที่อยู่ใต้

ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

~ คำาที่มีตัวการันต์ ~

คำาที่มักเขียนผิดตอนที่ ๓
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● เปอร์เซน็ต์ อ่านว่า เปอ-เซน็ หมายถึง จ�านวนทีเ่ทยีบเป็น
ส่วนร้อยหรือร้อยละ มาจากภาษาอังกฤษ percent

 X ค�าที่เขียนผิด: เปอร์เซนต์ (ไม่มีไม้ไต่คู้) X 
● ทศกัณฐ์ อ่านว่า ทด-สะ-กัน หมายถึง ชื่อยักษ์ซ่ึงเป็น

กษัตริย์แห่งกรุงลงกา เป็นตัวเอกตัวหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์ มีกายสี
เขียว มี ๑๐ พักตร์ ๒๐ กร

ค�าว่า ทศกัณฐ์ มาจากมาจากการสมาสค�าของ ทศ- แปลว่า 
สิบ กับ กัณฐ์ แปลว่า คอ ทศกัณฐ์ จึงมีความหมายว่าผู้มี ๑๐ คอ หรือ 
ผู้มี ๑๐ หน้า

 X ค�าทีเ่ขยีนผดิ: ทศกัณฑ์ (ค�าว่า กัณฑ์ หมายถึง ข้อความ
ที่แต่งเป็นค�าเทศน์เรื่องหนึ่งๆ ที่จบลงคราวหนึ่งๆ ตอนหนึ่งๆ ของค�า
เทศน์ที่เป็นเรื่องยาว เช่น มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ทศพร กัณฑ์
หิมพานต์ ลักษณนามว่า เทศน์กัณฑ์หนึ่ง เทศน์ ๒ กัณฑ์) X

● โทรศัพท ์อ่านว่า โท-ระ-สับ หมายถึง ระบบโทรคมนาคม
ซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ใน
ระยะไกลโดยใช้สายตวัน�าโยงตดิต่อถงึกนัและอาศยัอ�านาจแม่เหลก็
ไฟฟ้าเป็นหลักส�าคัญ

ค�านีม้าจากการสมาสค�าของ โทร- แปลว่า ไกล กบั ศพัท์ แปล
ว่า เสียง ค�า เมื่อมารวมกันจึงแปลได้อย่างง่ายว่า การสื่อสารกันใน
ระยะไกลด้วยเสียง

 X ค�าที่เขียนผิด: โทรศัพย์ (ค�าว่า ศัพย์ ไม่มีความหมาย 
ไม่ปรากฏในพจนานุกรม) X

● ปำฏิหำริย์ อ่านว่า ปา-ติ-หาน หมายถึง สิ่งที่น่าอัศจรรย์ 
ความอัศจรรย์

 X ค�าที่เขียนผิด: ปาฏิหาร, ปาฏิหารย์ X
● พำกย์ อ่านว่า พาก หมายถึง ค�าพูด ภาษา; ค�ากล่าว 

เรือ่งราวเป็นท�านองเมือ่เวลาแสดงโขน หรอืหนงัใหญ่เป็นต้น บทพากย์ 
ก็ว่า พากย์หนัง หมายถึง พูดตามบทพากย์ภาพยนตร์ พากย์ ก็ว่า

 X ค�าที่เขียนผิด: พากษ์ (ไม่มีความหมาย ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม) X

● ภำพยนตร ์อ่านว่า พาบ-พะ-ยน หมายถึง ภาพฉายด้วย
เครื่องท�าให้เห็นเป็นเคลื่อนไหวได้ หนังฉาย

 X ค�าที่เขียนผิด: ภาพยนต์ X
 
ยังเหลือค�าที่มีตัวการันต์ที่มักเขียนผิดอีกพอสมควร รบกวน

ท่านผูอ่้านโปรดตดิตามตอนต่อไปนะคะ ฉบบันีข้ออนญุาตลากนัตรง
นี้ สวัสดีค่ะ

ทัณฑฆาตซึ่งถูกฆ่าไม่ให้ออกเสียงนั้นเรียกว่า “ตัวการันต์” 
เวลาสะกดค�าค�าหนึง่ ตวัอย่างเช่น “รกัษ์” เราจะพดูว่า “ร.-หนัอากาศ-
ก.-ษ.-การันต์” ค�าว่า การนัต์ ใช้อธบิายตวัอกัษร ษ. ว่าถูกฆ่าเสยีงด้วย
เครื่องหมายทัณฑฆาต เพราะฉะนั้น ตัวการันต์ ในค�านี้คือ “ษ.” ไม่ใช่ 
“  ์ ”

ส่วนการใช้เครือ่งหมายทณัฑฆาตในการทบัศพัท์ภาษาองักฤษ
ก็มีหลักเกณฑ์ตามราชบัณฑิตสถานก�าหนดไว้ดังต่อไปนี้

กำรใช้เครื่องหมำยทัณฑฆำต
๑. พยญัชนะตวัทีไ่ม่ออกเสยีงในภาษาไทย ให้ใส่เครือ่งหมาย

ทัณฑฆาตก�ากับไว้ เช่น
 horn     =  ฮอร์น
 Windsor   =  วินด์เซอร์
๒.  ค�า หรือพยางค์ทีต่วัสะกดมพียัญชนะตามมาหลายตวั ให้

ใส่เคร่ืองหมายทณัฑฆาต ไว้บนพยัญชนะทีไ่ม่ออกเสยีงตวัสดุท้ายแต่
เพียงแห่งเดียว เช่น

 okhotsk = โอค็อตสก์
 barents   =  แบเร็นตส์
๓. ค�า หรอืพยางค์ทีม่พียญัชนะไม่ออกเสยีงอยูห่น้าตวัสะกด

ทีย่งัมพียญัชนะตามหลงัมาอีก ให้ตดัพยัญชนะท่ีอยู่หน้าตวัสะกดออก
และใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตไว้บนพยัญชนะตัวสุดท้าย เช่น

 world   = เวิลด์
 quartz   = ควอตซ์
 Johns    =  จอนส์
 first         =  เฟิสต์
อ้างองิจากเวบ็ไซต์ของราชบณัฑติยสถาน: http://www.royin.

go.th
ต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่ำงค�ำทีม่ตีวักำรนัต์แต่มกัเขยีนผดิกนับ่อย

ค่ะ
● เกียรติ อ่านว่า เกียด หมายถึง ชื่อเสียง ความยกย่อง

นับถือ ความมีหน้ามีตา
 X ค�าที่เขียนผิด: เกียตร, เกียรต, เกียรต์, เกียรติ์ X
ค�าสุดท้าย “เกียรติ์” ก็มีความหมายเช่นเดียวกับ เกียรติ แต่

อ่านว่า เกยีน เพราะมีเครือ่งหมายทณัฑฆาตฆ่าอกัษรตวัสดุท้าย ท�าให้
ตัวสะกดของค�านี้เป็น ร. (แม่กน) ค�าว่า “เกียรติ์” นี้ มักพบในค�า 
“รามเกียรติ์” อ่านว่า ราม-มะ-เกียน

● โจทก์ อ่านว่า โจด หมายถึง บุคคลผู้ฟ้องคดีต่อศาล  
ผู้กล่าวหา (เดิมเขียนเป็นโจทย์)

 X ค�าที่เขียนผิด: โจทย์ X
แม้ในอดตีจะเคยเขยีน โจทย์ แต่ปัจจบุนั ค�าท้ัง ๒ ค�านีม้คีวาม

หมายและวิธีใช้ต่างกันไปแล้ว กล่าวคือ โจทย์ อ่านว่า โจด หมายถึง 
ค�าถามในวิชาคณิตศาสตร์ จึงควรเขียนให้ถูกตรงตามความหมาย

● เซ็น (ในค�าว่า เซ็นชื่อ และ ลายเซ็น) เซ็น หมายถึง ลง
ลายมือชื่อ มาจากภาษาอังกฤษ sign ไม่มี ต์

 X ค�าที่เขียนผิด: เซ็นต์ X
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