
ข้าทศกณัฐ์



ตัวการันต์  คือ พยัญชนะที่มีไม้ทัณฑฆาต 
(อ่านว่า ทัน - ทะ - คาด ) ก ากับอยู่ข้างบน เวลาอ่าน              
จะไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวนั้น ซึ่งตัวการันต์อาจอยู่กลางค า          
หรือท้ายค าก็ได้

เหตุที่ต้องมีตัวการันต์ในภาษาไทยนั้น เพื่อต้องการรักษา
รูปศัพท์เดิมของค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ 
ภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต เนื่องจากค าเหล่านี้                
ออกเสียงยาก เมื่อเติมตัวการันต์จะท าให้ออกเสียงได้ง่ายขึ้น

ตัวการันต์



รู้จักตัวการันต์และไม้ทัณฑฆาต

ไม้ทัณฑฆาต

ตัวการันต์



๑.๑ ตัวการันต์ท่ีเป็นพยัญชนะตัวเดียว  เช่น
มนุษย์ อ่านว่า มะ - นุด
สัตว์ อ่านว่า สัด
รถยนต์ อ่านว่า รด - ยน
สัมภาษณ์ อ่านว่า ส า - พาด

ลักษณะของค าที่มีตัวการันต์

๑. ตัวการันต์อยู่ท้ายค า



๑.๒ ตัวการันต์ท่ีเป็นพยัญชนะสองตัว  เช่น
กาญจน์ อ่านว่า กาน
ลักษณ์ อ่านว่า ลัก
ปัญหาเชาวน์ อ่านว่า ปัน - หา - เชา
ประชาราษฎร์  อ่านว่า ประ - ชา - ราด 

ลักษณะของค าที่มีตัวการันต์

๑. ตัวการันต์อยู่ท้ายค า



๑.๒ ตัวการันต์ท่ีเป็นพยัญชนะสองตัว  เช่น
ภาพยนตร์ อ่านว่า พาบ - พะ - ยน
คณิตศาสตร์ อ่านว่า คะ - นิด - ตะ - สาด
สายสิญจน์ อ่านว่า สาย - สิน
ดวงจันทร์  อ่านว่า ดวง - จัน

ลักษณะของค าที่มีตัวการันต์

๑. ตัวการันต์อยู่ท้ายค า ต่อ



๑.๓ ตัวการันต์ท่ีเป็นพยัญชนะและสระ  เช่น
มหาหิงคุ์ อ่านว่า มะ - หา - หิง
เผ่าพันธุ์ อ่านว่า เผ่า – พัน  
อิทธิฤทธิ์ อ่านว่า อิด - ทิ - ริด
เปรมปรดีิ์ อ่านว่า เปรม - ปรี

ลักษณะของค าที่มีตัวการันต์

๑. ตัวการันต์อยู่ท้ายค า



ชอล์ก อ่านว่า ช็อก
สาส์น อ่านว่า สาน
แคร์รอต อ่านว่า แค - หรอ็ด
คอนเสิรต์ อ่านว่า คอน - เสิด

ลักษณะของค าที่มีตัวการันต์

๒. ตัวการันต์อยู่กลางค า



กฎเกณฑ์ อุทาหรณ์ ประดิษฐ์
วงศ์ตระกูล วันเสาร์ ธานินทร์
พระอินทร์ ไม้จันทน์ สายสิญจน์
อัปลักษณ์ กายสิทธิ์ แบบฟอร์ม
สัมฤทธิ์ รามเกียรติ์ ศักดิส์ิทธิ์
การ์ตูน บริสุทธิ์ แผ่นฟิล์ม
ต้นปาล์ม ฟาร์มนม สตรอวเ์บอร์รี

ฝึกอ่านค าที่มีตัวการันต์



พระอินทร์มีกายสีเขียวและมีตาทิพย์

หนุมานเป็นตัวละครส าคัญในเรื่องรามเกียรติ์

คุณตามักเดินเล่นในตอนเช้าเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์

พ่อขุนรามค าแหงมหาราชทรงเป็นผู้คิดประดิษฐ์อักษรไทย

ฝึกอ่านประโยคที่มีตัวการันต์



สรุป
ค าท่ีมีตัวการนัต์

มีไม้ทัณฑฆาต
ก ากับ  

ตัวการันต์          
จะไม่ออกเสียง

ตัวการันต์มีทั้ง
-พยัญชนะตัวเดียว  
-พยัญชนะ ๒ ตัว  
-พยัญชนะและสระ



แบบทดสอบ



แบบทดสอบ

๑. ข้อใดคือไม้ทัณฑฆาต
ก. ! ข.  ?

ค. ง.   ์ ็



แบบทดสอบ
๒. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.  เครื่องหมาย  ์ เรียกว่าเครื่องหมาย ทัณฑฆาต
ข.  พยัญชนะที่มีเครื่องหมาย  ์ ก ากับอยู่ข้างบนแสดงว่าให้

ออกเสียงสั้น
ค.  ตัวการันต์ คือ ตัวที่เราไม่อ่านออกเสียง
ง.  พยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตอยู่ข้างบน                     

คือ ตัวการันต์



แบบทดสอบ
๓. ค าในข้อใดมีตัวการันต์เหมือนกันทั้งสองค า
ก.  เผ่าพัน...... สัมพัน......
ข.  เหตุการ...... สร้างสรร......
ค.  พระสง...... วันเสา......
ง.  ดวงอาทิต...... อาจาร......



แบบทดสอบ
๔. ค าในข้อใดมีตัวการันต์แตกต่างจากข้ออ่ืน
ก. วันเสา......
ข.  กา......ตูน
ค.  ต้นปา......ม
ง.  ฟา......มนม



แบบทดสอบ
๕. ไตรรง.........  จงเติมตัวการันต์ให้ถูกต้อง

ก.  ศ์
ข.  ค์
ค.  ณ์
ง.  ฆ์



แบบทดสอบ
๖. พ่อชอบปลูกต้น _________ จงเติมค าในช่องว่างให้ถูกต้อง

ก.  ปล์าม
ข.  ปามล์
ค.  ปาล์ม
ง.  ไม่มีข้อถูก



แบบทดสอบ
๗.  ค าในข้อใดไม่ใช้ตัว ตร์ เป็นตัวการันต์

ก.  รถยน.......
ข.  ภาพยน.......
ค.  พระพัก.......
ง.  คณิตศาส.......



แบบทดสอบ
๘.  ข้อใดต่อไปนี้เขียนผิด

ก. วงค์ตระกูล
ข. กฎเกณฑ์
ค. ประดิษฐ์
ง. อุทาหรณ์



แบบทดสอบ
๙. โจท.........วิชาคณิตศาส.........เมื่อค านวณแล้ว
ค าตอบเป็นศูน.........

ก.  ย์, ตร,์ ย์
ข.  ย์, ตร์, ร์
ค.  ก์, ตร์, ย์
ง.  ญ์, ต์, ย์



แบบทดสอบ
๑๐. ข้อใดเขียนถูกต้องท้ัง  ๒ ค า

ก. รถยนตร์    ราชสีห์
ข.  โทรศัพท์ อุปกรณ์
ค.   แสตมป์    กล์อฟ
ง.   สัมพันธุ์    อาทิตย์


