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 This thesis aims to study the phonological system of Phithen Dialect in Tambon 
Phithen, Thung yang daeng District, Pattani Province. Data for the analysis are interviews with 
informants based on a set of basic words in their dialect. The consonants, vowels, tones and syllable 
structure are analyzed based on the minimal pair method and William J. Gedney’s tone box. 
Subsequently, tones and syllable structure are analyzed and compared with the phonological 
system  of the Tak-Bai Language. Sa-kom Language and southern dialect (Pattani). 
 The results indicate that in Phithen Dialect in Tambon Phithen, Thung yang daeng 
District, Pattani Province, there are 22 consonant phonemes occurring at an initial position, 14 
consonant clusters and 9 consonant phonemes occurring at final position. With respect to the 
vowels, there are 18 monothongs, 3 diphthongs. Furthermore, 6 tones with three – way split are 
found. Regarding the structure of words, there are 5 patterns : monosyllabic, disyllabic, trisyllabic, 
tetrasyllabic and pentasyllabic. A comparison of  Phithen Dialect in Tambon Phithen, Thung Yang 
Daeng District, Pattani Province with Tak-Bai Language indicates that it is not a sub-dialect of  
TaK Bai. Sa-kom Language and southern dialect (Pattani). 
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 ขอขอบคุณอาจารยอ์รประพิณ กิตติเวช ทีกรุณาใหค้าํแนะนาํเกียวกบัโปรแกรม Pratt 
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สามารถทาํวิทยานิพนธฉ์บบันีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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บทที 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
    ตระกลูภาษาไท* เป็นตระกลูภาษาใหญ่ตระกลูหนึงในเอเชีย และเป็นตระกลูภาษาทีมีผู ้
พดูกนัแพร่หลายทีสุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์คือ มีผูพ้ดูภาษาตระกลูนีอยูถึ่ ง 8 ประเทศดว้ยกนั คือ
ประเทศไทย จีน พม่า อินเดีย เวียดนาม เขมร ลาว และมาเลเซีย  คนไททีอยูใ่นแต่ละประเทศจะ
แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยต่างๆและเรียกชือแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งที เช่น คนไทในรัฐฉานของประเทศ
พม่ามีไทลือ ไทใหญ่ ไทเขิน ไทยอง คนไทในรัฐอสัสมัของประเทศอินเดียมีไทคาํตี ไทรง ไทโนรา 
ไทอาหม ไทอา้ยตน คนไทในประเทศเวียดนามมีไทดาํ ไทขาว ไทโท ้ไทนุง คนไทในประเทศลาวมี
ลาว ไทพวน ผูไ้ท ไทดาํ ไทยอ้ คนไท  ประเทศกมัพชูามีลาว คนไทในประเทศมาเลเซียมีไทถินใต้
และไทตากใบ ในประเทศไทยนนัมีคนไทย** 4 ภาค ไดแ้ก่ คนไทยภาคเหนือ คนไทยภาคกลาง คน
ไทยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และคนไทยภาคใต ้นอกจากนนัยงัมีคนไทอืนๆ เช่น ไทแสก 
ไทโยย้ ไทตากใบ ฯลฯ คนไทในแต่ละประเทศแมจ้ะมีชือเรียกแตกต่างกนัแต่มีภาษาทีคลา้ยคลึงกนั
สามารถสือสารกนัได ้ อีกทงัยงัมีวฒันธรรมประเพณีทีเป็นพืนฐานคลา้ยคลึงกนัอีกดว้ย (เรืองเดช 
ปันเขือนขติัย ์2531 : 1-2) 
 ฟัง กวย ลี (Li 1959 : 15-21) ไดแ้บ่งภาษาตระกลูไทเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1. ภาษาไทกลุ่ม
เหนือ (Northern Tai group) ไดแ้ก่ ภาษาตระกลูไททีพดูในมณฑลกวางสีเหนือแม่นาํยงเจียงและ
แม่นาํอิวเจียง ของประเทศไทย ไดแ้ก่ภาษาไทยถินเหนือ ภาษาไทยถินอีสาน ภาษาไทยถินกลางและ
ภาษาไทยถินใตใ้นมณฑลไกวเจาประเทศจีน 2. ภาษาไทกลุ่มกลาง (Central Tai group) ไดแ้ก่ภาษา 
ตระกลูไททีพดูในมณฑลกวางสีบริเวณชายแดนประเทศจีนและประเทศเวียดนามตอนเหนือ 

3...ภาษาไทกลุ่มตะวนัตกเฉียงใต ้ (Southwestern Tai group) ไดแ้ก่ ภาษาตระกลูไททีพดูใน
รัฐอสัสมัของประเทศอินเดีย รัฐฉานของประเทศพม่า เขตสิบสองปันนา มณฑลยนูนานประเทศจีน 
บางส่วนของประเทศเวียดนาม ส่วนใหญ่ในประเทศลาวและประเทศไทย 

 
 
* คาํว่า “ไท” หมายถึง คนไทและภาษาตระกลูไททีพดูในประเทศอืนๆและในประเทศไทย

โดยบรรพบุรุษของผูพ้ดูไดอ้พยพเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทย  
**คาํว่า “ไทย” หมายถึง คนไทยซึงเป็นประชากรส่วนใหญ่ทงัสีภาคและภาษาถินทงัสีของ

ประเทศไทย ไดแ้ก่ ภาษาไทยถินเหนือ ภาษาไทยถินอีสาน ภาษาไทยถินกลาง และภาษาไทยถินใต ้
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 เจ มาร์วิน บราวน์ (Brown 1965 : 88 – 93) ไดศ้ึกษาภาษาตระกลูไทกลุ่มตะวนัตกเฉียงใต้
ทีตามการแบ่งของฟัง กวย ลี โดยใชเ้กณฑภ์ูมิศาสตร์ของประเทศไทย บราวน์ไดศึ้กษาภาษาถินทีมีผู ้
พดูอาศยัอยูใ่นประเทศไทย โดยไดเ้สนอแนวคิดนีไวใ้นวิทยานิพนธป์ริญญาเอก เรือง “From 

Ancient Thai to Modern Dialects” ผลการศึกษาไดแ้บ่งภาษาออกเป็น 7 ถิน คือ ภาษาไทใหญ่  
ภาษาไทยถินเหนือ ภาษาพวน ภาษาไทยกลาง ภาษาผูไ้ท ภาษาลาวหรือไทยอีสาน และภาษาไทยถิน
ใต ้

 ภาษาไทยถินใต ้(Southern Thai) ตามการศึกษาของเจ มาร์วิน บราวน์ จดัเป็นภาษาที พดู
กนัทางภาคใตข้องประเทศไทยเมือใชเ้กณฑท์างภูมิศาสตร์ บราวน์ไดแ้บ่งเป็น 2 ถินยอ่ย ไดแ้ก่ กลุ่ม
ตากใบ คือ ภาษาไทยถินใตที้พดูในอาํเภอตากใบจงัหวดันราธิวาสใ กลแ้ถบชายแดนประเทศไทย
และมาเลเซีย และกลุ่มปักษใ์ต ้ไดแ้ก่  ภาษาไทยถินใตที้พดูกนัตงัแต่จงัหวดัชุมพรจนถึงนราธิวาส
แบ่งเป็น 18 ถินยอ่ยตามสาํเนียงพดูในแต่ละจงัหวดั (สุวฒันา เลียมประวติั 2551 : 64)  
 นอกจาก เจ มาร์วิน บราวน์ ไดศ้ึกษาภาษาตระกลูไทโดยใชเ้กณฑภ์ูมิ ศาสตร์และเกณฑ์
ความสมัพนัธท์างเชือสายเพือแบ่งภาษาไทกลุ่มตะวนัตกเฉียงใตแ้ลว้ เจมส์ อาร์ แชมเบอร์แลน 
(Chamberlain 1975 : 49-66) ยงัไดแ้บ่งกลุ่มภาษาตระกลูไทกลุ่มตะวนัตกเฉียงใต ้ (Southwestern 

group) โดยใชเ้กณฑเ์สียงปฏิภาคของพยญัชนะตน้มีลม(aspirated) และเสียงพยญัชนะตน้ไม่มีลม 
(unaspirated) เกณฑก์ารแยกเสียงวรรณยกุตด์งัเดิมในช่อง *BCD และเกณฑก์ารรวมเสียงวรรณยกุต์
ในช่อง B และ DL…ผลการศึกษาพบว่าเมือใชเ้กณฑเ์สียงปฏิภาคของพยญัชนะตน้มีลม..

(aspirated)…และไม่มีลม (unaspirated) สามารถจดัใหภ้าษาไทยถินใตอ้ยูใ่นกลุ่มมีลม (PH group) 
คือ ภาษากลุ่มทีพยญัชนะตน้ดงัเดิมเป็นเสียงกกั กอ้ง และกลายเป็นเสียงไม่กอ้ง มีลม /ph, th, kh/ ใน
คาํทีตวัเขียนภาษาไทยมาตรฐานใช ้ <พ ท ค > ภาษากลุ่มนีจะออกเสียงเป็น /ph, th, kh/ ไดแ้ก่ 
ภาษาไทยสยาม ผูไ้ท ไทเหนอ พวน ลาว ไทยถินใต ้เมือใชเ้กณฑก์ารแย กเสียงวรรณยกุตด์งัเดิมใน
ช่อง *BCD สามารถจดัใหภ้าษาไทยถินใตอ้ยูใ่นกลุ่ม *BCD 1-23-4 ไดแ้ก่ ภาษาลาว และภาษาไทย
ถินใต ้และเมือใชเ้กณฑก์ารรวมเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง B และ DL สามารถจดัใหภ้าษาไทยถินใตอ้ยู่
ในกลุ่มB DL ไดแ้ก่ ภาษาลาวและภาษาไทยถินใต ้

 ในพืนทีภาคใตข้องประเทศไทยนอกจากมีผูพ้ดูภาษาไทยถินใตใ้นจงัหวดัต่างๆแลว้ยงัมี
ภาษาตากใบ วิจิตร ศรีสุวิทธานนท ์ (2528 : 208-209, 214) ไดศ้ึกษาอาณาเขตของผูพ้ดูภาษาตากใบ
ว่ามีอาณาเขตตงัแต่บริเวณตอนล่างของจงัหวดัปัตตานี ไดแ้ก่ ไดแ้ก่  อาํเภอปะนาเระ อาํเภอมายอ 
อาํเภอทุ่งยางแดง อาํเภอสายบุรี  กิงอาํเภอกะพอ้  และกิงอาํเภอไมแ้ก่น จงัหวดันราธิวาสทุกอาํเภอ
ไดแ้ก่อาํเภอบาเจาะ อาํเภอรือเสาะ อาํเภอยงีอ อาํเภเมือง อาํเภอระแงะ อาํเอภศรีสาคร อาํเภอตากใบ 
อาํเภอสุไหงปาดี กิงอาํเภอจะแนะ กิงอาํเภอสุคีริน อาํเภอสุไหง โกลก อาํเภอแวง้ ถึงรัฐกลนัตนั 
ประเทศมาเลเซีย ลกัษณะพืนทีทางภาษาของภาษาตากใบมี 2 ลกัษณะ คือ ศนูยก์ลางของภาษา 
(Focal Area) อยูที่บริเวณอาํเภอตากใบ อาํเภอสุไหงปาดี อาํเภอสุไหงโกลก  อาํเภอแวง้ และเมืองโก
ตาบารู รัฐกลนัตนั ประเทศมาเลเซีย ส่วน เขตทีกาํลงัปรับเปลียนเพราะอิทธิพลของภาษาอืน 
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(Transition Area) ไดแ้ก่ พืนทีตอนบนของภาษาคือพืนทีอาํเภอทุ่งยางแดง อาํเภอมายอ และอาํเภอ
ปะนาเระ  

 ประชาชนส่วนใหญ่ในอาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานีมกัพดูภาษามลาย ูภาษาตากใบ
และภาษาถินใตปั้ตตานีปะปนกนัไป แต่พืนทีตาํบลพิเทนเป็นชุมชนเดีย วทีมีภาษาถินเฉพาะตน 
ภาษาทีใชใ้นถินนีเรียกกนัว่า “ภาษาพิเทน” เป็นภาษาทีมีผูพ้ดูไม่เกิน 3,000 คน ชาวพิเทนอพยพมา
จากถินอืนและนบัถือศาสนาพุทธเมือมาอาศยัอยูใ่นกลุ่มชาวไทยมุสลิมจึงไดพ้ากนัเปลียนไปนบัถือ
ศาสนาอิสลามทงัหมด ปัจจุบนัชาวพิเทนใชภ้าษามลายปัูตต านีในชีวิตประจาํวนักนัมากขึนและใช้
ภาษาพิเทนนอ้ยลงเรือยๆ ปัจจุบนัคนอาย ุ 50 ปีเท่านนัจึงจะพดูภาษาพิเทนได ้คนอายตุาํกว่านนัจะ
ใชภ้าษามลายปัูตตานีและภาษาไทยกรุงเทพฯทีเรียนไปจากโรงเรียน เมือภาษาพิเทนไม่มีการสืบ
ทอดก็คงจะหายไปในไม่กีปีขา้งหนา้นี  

 ประพนธ ์เรืองณรงค ์(2527 : 166) ไดก้ล่าวไวว้่า ชาวพิเทนอพยพมาจากอยธุยาตงัแต่สมยั
กรุงศรีอยธุยา สมยันนัชา้งเผอืกคู่บา้นคู่เมืองสูญหายพระเจา้แผน่ดินจึงมีพระบรมราชโองการให ้

ราชองครักษซึ์งมีหนา้ทีดูแลรักษาชา้งออกติดตาม คือพีเณรและนอ้งอีก 4 คน ไดแ้ก่ เจา้อ่อน  
นางผมยาวเกา้ศอก นางเลือดขาว เจา้ภา  ทงัหมดเป็นควาญชา้ง ดงันนัพีเณรและนอ้งไดอ้อกติดตาม
หาชา้งลงมาทางใตแ้ละพบว่าร่องรอยของชา้งไดสู้ญหายไปในพืนทีของเมืองปัตตานีซึงเป็นจงัหวดั
ปัตตานีในปัจจุบนั พีเณรและนอ้งไม่สามารถนาํชา้งกลบัไปไดจึ้งไม่กลา้เดินทางกลบัอยธุย าเพราะ
กลวัอาญาแผน่ดิน พีเณรและนอ้งจึงไดต้งัรกรากอยูใ่นป่าทึบซึงปัจจุบนัคือตาํบลพิเทน ส่วนคาํว่า  
พิเทน สนันิษฐานว่าน่าจะมาจากคาํว่า พีเณร ในสมยัก่อน 

พิเทนเดิมเป็นตาํบลหนึงขึนอยูก่บัอาํเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ต่อมา พ.ศ. 2520 กระทรวง 
มหาดไทยไดป้ระกาศใหแ้บ่งทอ้งทีอาํเภอมายอบางส่วนจดัตงัเป็นอาํเภอใหม่ชืออาํเภอทุ่งยางแดง
ประกอบดว้ย 4 ตาํบล คือ ตาํบลพิเทน ตาํบลนาํดาํ ตาํบลปาก ูและตาํบลตะโละแมะนา  เอกลกัษณ์
ของตาํบลพิเทน คือ ภาษาถินซึงเป็นภาษาทีใชเ้ฉพาะในทอ้งที ตาํบลพิเทน  อาํเภอทุ่งยางแดง  
จงัหวดัปัตตานีเท่านนั มีสาํเนียงการพดูทีเป็นเอกลกัษณ์หรือมีคาํศพัทบ์างคาํทีผสมระหว่างภาษาถิน
ใตปั้ตตานีกบัคาํราชาศพัท ์ เช่น /np1  phlaw3  sa:n5/ ‘กางเกงขาสนั’  /np1  phlaw3/ หมายถึง 
สนบัเพลา เป็นคาํราชาศพัท ์คือ กางเกง คาํศพัทที์ผสมผสานระหว่างถินใตก้บัมลาย ูเช่น กือสาร  
หมายถึง  ขา้วสาร  กือ เป็นภาษาถินมลาย ูแปลว่า ขา้ว   สาร เป็นภาษาไทยถินใตห้มายถึง ขา้วสาร 
(กระทรวงมหาดไทย 2528 : 53)  

 เอกสารและงานวิจยัทีเกียวกบัการศึกษาภาษาพิเทนพบว่ามีนอ้ยมากเท่าทีพบมีเพียงเล่ม
เดียว คือ ศึกษาคาํและความหมายในภาษาไทยถินใตต้าํบลพิเทน กิงอาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดั
ปัตตานี ของ เจริญ สุวรรณรัตน์ (2534) กล่าวว่า ภาษาไทยถินใตต้าํบลพิเทนเป็นภาษาทีอยู่ รอยต่อ
ระหว่างภาษาไทยถินใตท้วัไปกบัภาษาตากใบอีกทงัยงัแวดลอ้มดว้ยภาษามลายถิูนปัตตานีจึงทาํให้
ภาษาไทยถินใตต้าํบลพิเทนเป็นภาษาทีมีลกัษณะของการผสมผสานระหวา่งภาษาไทยถินใตท้วัไป
กบัภาษาตากใบ นอกจากการศึกษาภาษาพิเทนของเจริญ สุวรรณรัตน์แลว้ยงัมีงานวิจยัของ วิจิตร  
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ศรีสุวิทธานนท ์ (2528) ศึกษาแนวแบ่งเขตระหว่างภาษาถินไทกลุ่มตากใบกบัภาษาไทยถินใตท้วัไป 
การศึกษาครังนีไดค้รอบคลุมพืนทีตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี   

 ผลการศึกษาพบว่า ภาษาพิเทนใชร้ะบบวรรณยกุตที์มีการแตกตวัเป็น 3 ทาง คลา้ย
ภาษาไทยถินใตท้วัไป ใชศ้พัทภ์าษาไทยถินใตป้นกบัศพัทก์ลุ่มตากใบและภาษามลายปัูตตานี เมือ 
พิจารณาโดยรวมแลว้ถือว่าภาษาพิเทนยงัอยูใ่นกลุ่มภาษาไทตากใบเพราะพิจารณาจากพืนทีของ
ภาษาเป็นเกณฑ ์อยา่งไรก็ตาม วิจิตร ศรีสุวิทธานนทก์็ไม่สามารถยนืยนัสถานะของภาษาพิเทนไดอ้
ยา่งชดัเจนว่าเป็นภาษาตากใบหรือเป็นภาษาไทยถินใตแ้ละเสนอแนะผูส้นใจผูส้นใจศึกษาภาษานี
ใหล้ะเอียดทุกๆดา้น 

 ชยัเลิศ กิจประเสริฐ  (Chailert 1985) ศึกษาเสียงวรรณยกุตภ์าษาตากใบบริเวณเดียวกบั
วิจิตร ศรีสุวิทธานนท ์พบว่า วรรณยกุตข์องภาษาในตาํบลพิเทน มีการแตกตวัเป็น 3 ทางซึงมี
ลกัษณะแตกต่างกบัภาษาตากใบทีมีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตเ์ป็น 2 ทาง แต่ชยัเลิศ  
ก็มิอาจสรุปความแน่ชดัของภาษาพิเทนว่าจดัอยูใ่นกลุ่มใด ดว้ยเหตุนีชยัเลิศ กิจประเสริฐ จึงจดั
ภาษาพิเทนเป็นภาษาถินยอ่ยของภาษาตากใบเพราะอยูใ่นเขตพืนทีของภาษาตากใบ 

 จากงานวิจยัทีศึกษาเกียวกบัการจดักลุ่มภาษาถินยอ่ยของภาษาตากใบนี เชิดชยั อุดมพนัธ ์
(2543 : 78) ไดศ้ึกษาภาษาสะกอม อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา พบว่า ภาษาสะกอมก็จดัอยูใ่นกลุ่ม
ภาษาถินยอ่ยของภาษาตากใบเช่นเดียวกนัเนืองจากภาษาสะกอมมีการแยกเสียงวรรณยกุตด์งัเดิม 
*ABCD เป็นแบบ 2 ทางเหมือนกบัการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาตากใบ  
  จากการศึกษางานวิจยัเกียวกบัภาษาพิเทนผูว้ิจยัพบว่างานวิจยัส่วนใหญ่จดัภาษาพิเทนอยู่
ในกลุ่มยอ่ยของภาษาตากใบโดยพิจารณาจากพืนทีเป็นหลกั เมือผูว้ิจยัทดลองเก็บขอ้มลูภาคสนาม
เบืองตน้ กลบั พบว่า ภาษาพิเทนมีระบบเสียงพยญั ชนะทีแตกต่างกบัภาษาสะกอมและภาษาถินใต้
ปัตตานี แต่มีความคลา้ยคลึงกบัภาษาตากใบในแง่จาํนวนหน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวซึงมีจาํนวน 
22 หน่วยเสียง และมีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํจาํนวน 14 หน่วยเสียงเท่ากนั แมว้่าภาษา 
พิเทนกบัภาษาตากใบจะมีความคลา้ยคลึงกนัในแง่จาํนวนหน่วยเสียงพยญัชนะ...แต่ผูว้ิจยักลบัพบ
ความแตกต่างดา้นการปรากฏหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํของภาษาตากใบและภาษาพิเทน 
กล่าวคือ ภาษาตากใบปรากฏหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ /thr-/ ในคาํว่า ‘ดอง’ หน่วยเสียง
พยญัชนะตน้ควบกลาํ /br-/ เช่น คาํว่า ‘เซืองซึม’ ซึงมีเสียงปฏิภาคกบัเสียงพยญัชนะตน้เดียวใน
ภาษาถินใตปั้ตตานีและภาษาสะกอม ขณะทีภาษาพิเทนจะไม่ปรากฏหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบ
กลาํ  /thr-/ แต่จะปรากฏหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ /dr-/ ในคาํว่า /dr5/  ‘เตะ’ , /dro:k3 / 
‘แหง้(ผลไม)้’ เป็นตน้ ซึงหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ดงักล่าวจะปรากฏใชเ้ฉพาะในภาษาพิเทนเพียง
ภาษาเดียวเท่านนั 

ดา้นวรรณยกุต ์ภาษาพิเทนมีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตแ์บบ 3 ทางต่างกบัภาษาตากใบ 
ภาษาสะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานี กล่าวคือ ภาษาตากใบมีการแตกตวัของ เสียงวรรณยกุตด์งัเดิม
แบบ 2 ทาง  คือ A B C D 123 – 4 และมีการรวมเสียงวรรณยกุต ์B = DL (พุทธชาติ โปธิบาลและ 
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ธนานนัท ์ตรงดี 2540 : 33) ซึงคลา้ยคลึงกบัภาษาสะกอมทงัในแง่จาํนวนหน่วยเสียงลกัษณะทาง
สทัศาสตร์ของเสียงวรรณยกุต ์รวมทงัการรวมตวัของเสียงวรรณยกุต์  (เฉลิม มากนวล 2526 : 88) 
เมือศึกษางานวิจยัภาษาถินใตจ้งัหวดัปัตตานีพบว่าภาษาถินใตปั้ตตานีมีการแตกตวัของเสียง
วรรณยกุตแ์บบ 3 ทาง (Three way split) แมภ้าษาถินใตปั้ตตานีจะมีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์
แบบ..3..ทางคลา้ยภาษาพิเทนแต่การแตกตวัแต่ละช่องของภาษาถินใตปั้ตตานีก็ไม่เหมือน 

กบัภาษาพิเทน กล่าวคือภาษาถินใตปั้ตตานีมีการแตกตวัแบบ *A B C D > A B C D 1-23-4 (พนูศรี 
ศรีขวญั 2531 : 414) เมือผูว้ิจยัไดศ้ึกษาวรรณยกุตภ์าษาพิเทน กลบัพบว่า ภาษาพิเทนมีการแตกตวั
ของเสียงวรรณยกุตแ์บบ 3 ทาง A = 1-23-4 และช่อง B C D = 123-4  สิงทีน่าสนใจคือ เสียง
วรรณยกุตใ์นช่อง A1 และ B1 ไม่เท่ากนั (A1 B1)ซึงลกัษณะดงักล่าวแตกต่างกบัภาษาถินใต้
ปัตตานีทีมีลกัษณะเฉพาะคือวรรณยกุตช่์อง A1 และ B1 เท่ากนั (A1 = B1)  นอกจากนนัการแตกตวั
แบบ 3 ทางของภาษาพิเทนยงัเป็นลกัษณะเด่นทีแตกต่างกบัภาษาตากใบและภาษาสะกอมซึงภาษา
ทงัสองมีการแตกตวัแบบ 2 ทางอีกดว้ย 

ดา้นการใชศ้พัทแ์มภ้าษาพิเทนจะปรากฏคาํศพัทใ์ชร่้วมกบัภาษาตากใบและภาษาถินใต้
ปัตตานี แต่เป็นเพียงจาํนวนหนึงเท่านนัเนืองจากภาษาพิเทนมีการใชศ้พัทเ์ฉพาะถินทีไม่เหมือน
ภาษาถินใตปั้ตตานี ภาษาตากใบ และภาษาสะกอม ปรากฏเป็นจาํนวนมาก เช่น 

 

 ตารางที 1  แสดงคาํศพัทเ์ฉพาะถินภาษาพิเทน 

 
คาํศัพท์ ภาษาพเิทน ภาษาตากใบ ภาษาสะกอม ภาษาถินไทยใต้

ปัตตาน ี
‘พริกขีหนู’ /bt5  ci:n2/ /ka  ci:n1/ /ba  ci:n1/ /di:3  pli:3/ 
‘กระป๋อง’ /k:2  pi:2/ /ka  to:2/ /ka  p:1/ /p4/ 
‘หิง’ /t:2  kat3/ /ti1/ /hi4/ /hi2/ 
‘มะละกอ’ / lu:k3  ti:2  la:1/  /khuy3 la:1/ /t:1  la:1/ /l:5  k:3/ 

  

 จากการศึกษาขอ้มลูทงัในดา้นเสียงวรรณยกุตแ์ละคาํศพัทด์งักล่าวพบว่าภาษาพิเทนเป็น
ภาษาทีน่าสนใจควรศึกษาคน้ควา้เป็นอยา่งยงิ นอกจากนีจากการเก็บขอ้มลูเบืองตน้ของผูว้ิจยัพบว่า
ปัจจุบนัมีผูที้สามารถพดูภาษาพิเทนไดเ้ป็นจาํนวนนอ้ยอาจสืบเนืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน
พืนที 3.จงัหวดัชายแดนภาคใตร้วมทงัพืนทีตาํบลพิเทนถกูจดัอยูใ่นกลุ่มพืนทีอนัตราย โดยภูม-ิ

ประเทศทีมีภูเขาโอบลอ้มส่งผลใหก้ารคมนาคมขนส่งยากลาํบากเมือเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึน
ในพืนทีประชาชนส่วนใหญ่จึงพากนัอพยพถินฐานบางครอบครัวก็ส่งบุตรหลานไปศึกษาเล่าเรียน
ในตวัเมืองปัตตานีหรือต่างจงัหวดั เหลือเพียงผูสู้งอายทีุไม่อยากละทิงถินฐาน ประชาชนทียงัคง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 6 

อาศยัอยูใ่นตาํบลพิเทนต่างใชชี้วิตดว้ยความลาํบากและหวาดระแวงโดยเฉพาะการเดินทางไปยงั
สถานทีต่างๆอีกทงัสภาพแวดลอ้มทีเป็นภูเขาทาํใหก้ารคมนาคมยากลาํบาก>>เมือเป็นเช่นนีโอกาส
พบปะพดูคุยกบัคนต่างถินจึงเป็นไปไดย้าก...ลกัษณะดงักล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาษาพิเทน
โดยเฉพาะการอนุรักษภ์าษาใหค้งอยูคู่่สงัคม กล่าวคือ เมือภาษาพิเทนขาดการถ่ายทอดจากกลุ่มคน
ในสงัคม ในอนาคตภาษาพิเทนอาจเป็นเพียงตาํนานทีเลือนหายไปตามกาลเวลาก็ไดด้งัที นายดาโอะ๊ 
หวงั (2554) ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที 2 บา้นพิเทนใหส้มัภาษณ์ว่า ปัจจุบนัผูพ้ดูภาษาพิเทนมจีาํนวนลดลง
เนืองจากผูพ้ดูบางคนมีการศึกษาสูงขึนและปรับเปลียนไปใชภ้าษา ไทยมาตรฐานหรือภาษามลายู
แทนการพดูภาษาพิเทนมีแต่ผูที้อาย ุ 50 ปีขึนไปเท่านนัทียงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของภาษาพิเทนไว ้
หากเป็นเช่นนีอาจส่งผลใหภ้าษาพิเทนสูญหายไปจากสงัคมไทยได ้

 จากผลงานทีผา่นมาแมจ้ะมีผูศ้ึกษาเสียงวรรณยกุตข์องภาษาพิเทนไวบ้า้งแต่ก็เป็น
การศึกษาทีไม่ไดเ้จาะจงภาษาพิเทนเป็นภาษาหลกัเพราะการศึกษาดงักล่าวมีจุดมุ่งหมายเพือหาแนว
แบ่งเขตภาษาตากใบโดยมีพืนทีพาดผา่นกิงอาํเภอทุ่งยางแดงเท่านนั เช่นผลงานของวิจิตร  
ศรีสุวิทธานนท ์ (2528) ไดศ้ึกษาการจาํแนกภาษาโดยใชค้าํศพัทเ์ป็นเกณฑ ์ : ภาษาตากใบ ผลงาน
ของชยัเลิศ กิจประเสริฐ  (Chailert 1985 : 234) ศึกษาเสียงวรรณยกุตภ์าษาตากใบบริเวณเดียวกบั
วิจิตร ศรีสุวิทธานนท ์นอกจากนีผลงานของเจริญ สุวรรณรัตน์ (2534)  ไดศ้ึกษาคาํศพัทภ์าษาพิเทน 
อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี การศึกษา ครังนีเป็นการศึกษาเฉพาะคาํศพัทที์ใชใ้นภาษาพิเทน 
มิไดมุ้่งเนน้ศึกษาระบบเสียงของภาษาพิเทนแต่อยา่งใด ซึงเจริญ สุวรรณรัตน์ ไดเ้สนอว่าควรศึกษา
ระบบเสียงของภาษาพิเทนเพือพิสูจน์สถานะว่าภาษาพิเทนควรจดัอยูใ่นกลุ่มใด 

 จากงานวิจยัทีผา่นมาไดจ้ดัใหภ้าษาพิเทนอยูใ่นกลุ่มยอ่ยของภาษาตากใบเพราะพิจารณา
จากพืนทีทางภาษาแต่ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าน่าจะศึกษาภาษาพิเทนอยา่งละเอียดดา้นระบบเสียงเพือ
พิสูจน์สถานะของภาษาพิเทนใหเ้ด่นชดั....ดว้ยเหตุนีผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาระบบเสียงภาษาพิเทน 
ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัต ตานีอยา่งละเอียด และจะนาํผลการศึกษาไปเปรียบเทียบ
กบัระบบเสียงภาษาสะกอม ภาษาตากใบ และภาษาถินใตปั้ตตานีทีมีผูศึ้กษาไวแ้ลว้ อนั จะแสดงให้
เห็นว่าระบบเสียงภาษาพิเทนมีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไรกบัภาษาถินดงักล่าว อีกทงัเพือ
ยนืยนัสถานะและจดักลุ่มภาษาพิเทนใหช้ดัเจนยงิขึน ผลการศึกษาจะเป็นการบนัทึกภาษาถินตระกลู
ไททีอาจจะสูญไปในไม่ชา้นีอีกทงัยงัเอือประโยชน์ในการศึกษาวิจยัภาษาชนกลุ่มอืนๆในโอกาส
ต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพือศึกษาระบบเสียงภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี 

 2. เพือศึกษาโครงสร้างพยางคข์องคาํในภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง  
จงัหวดัปัตตานี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 7 

 3. เพือศึกษาพิสูจน์สถานะของภาษาพิเทนโดยเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาพิเทน ตาํบล 

พิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี กบัภาษาตากใบ ภาษาสะกอม และภาษาถินใตปั้ตตานี 
 

สมมตฐิานของการวจิยั 
 ภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี มีระบบเสียงพยญัชนะ สระ
และวรรณยกุตแ์ตกต่างกบัภาษาตากใบ ภาษาสะกอม และภาษาถินใตปั้ตตานี ภาษาพิเทนจึงไม่จดั
อยูใ่นกลุ่มยอ่ยของภาษาตากใบ ภาษาสะกอม และภาษาถินใตปั้ตตานี 

 

ขอบเขตของการวจิยั 
 1. ศึกษาลกัษณะและหนา้ทีของหน่วยเสียงพยญัชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียง
วรรณยกุต ์ตลอดจนโครงสร้างของคาํในภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี 

 2. ศกึษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาพิเทนกบัระบบเสียงภาษาสะกอม ภาษาถินใต้
ปัตตานี และภาษาตากใบ* ทีมีผูว้ิจยัไวแ้ลว้  
 

วธิีดําเนินการวจิยั 
 ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาระบบเสียงภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี โดย
ดาํเนินการตามขนัตอนดงันี  

 ขันเตรียมการ 
  1. สาํรวจหนงัสือ วิทยานิพนธ ์งานวิจยั เอกสารต่างๆทีเกียวขอ้งกบัภาษาตระกลู
ไทและภาษาไทยถิน และศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัจงัหวดัปัตตานีเพือเป็นแนวทาง 
ในการศึกษาคน้ควา้ 

2. สาํรวจพืนทีทีมีผูใ้ชภ้าษาพิเทนในจงัหวดัปัตตานีโดยการสอบถามจากผูท้รง 

คุณวุฒิในทอ้งถิน เช่น ครู กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 

3. รวบรวมคาํศพัทส์าํหรับเก็บขอ้มลู 

   3.1 คาํศพัทส์าํหรับเก็บขอ้มลูเสียงวรรณยกุตโ์ดยใชร้ายการคาํสาํหรับเก็บ
ขอ้มลูเสียงวรรณยกุตภ์าษาไทถินของวิลเลียม เจ เก็ดนีย ์(William J. Gedney) 
   3.2  คาํศพัทส์าํหรับเก็บขอ้มลูเสียงพยญัชนะและสระคดัเลือกจากรายการ
คาํทีผูว้ิจยัคน้ควา้จากงานวิจยัและวิทยานิพนธที์เกียวขอ้ง 
 

 

 

*ดูรายชือเอกสารและงานวิจยัในหนา้  12-17 
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การเลอืกพนืทีในการวจิยั 
  จากการสาํรวจพืนทีตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี พบว่าตาํบล 

พิเทนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บา้น แต่ผูว้ิจยัพบว่ามีผูพ้ดูภาษาพิเทนอาศยัอยูที่หมู่ที 2 

บา้นพิเทน เนืองจากเป็นหมู่บา้นทีตงัอยูศ่นูยก์ลางของตาํบล ส่วนหมู่บา้นอืนๆนนัไดป้รับเปลียน
ภาษาเป็นภาษามลายบูา้ง ภาษาไทยกลางบา้ง ดงันนัผูว้ิจยัจึงเลือกพืนที หมู่ที 2 บา้นพิเทนเป็นพืนที
ในการวิจยั  

การเลอืกผู้บอกภาษา 
  การวิจยัครังนีผูว้ิจยัคดัเลือกผูบ้อกภาษาเพศหญิงเป็นผูบ้อกภาษาหลกั 1 คน
สาํหรับการใหข้อ้มลู และใชผู้บ้อกภาษาเพศชายอีก 2 คนและเพศหญิงอีก 1 คน สาํหรับตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของขอ้มลู โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกผูบ้อกภาษาดงันี 

  1. เลือกผูบ้อกภาษาหลกัเป็นเพศหญิง 1 คน เป็นแม่บา้นเพราะมีโอกาสเดินทางไป
ยงัถินอืนนอ้ย จึงมีโอกาสพดูภาษาพิเทนมากกว่าเพศชายทีมีการพบปะผูค้นอาจเกิดการปะปนจาก
ภาษาถินอืน และเลือกผูบ้อกภาษารองเป็นเพศชาย 2 คนและเพศหญิง 1 คนเพือเป็นผูต้รวจทาน
ภาษาพิเทนดว้ยรวมผูบ้อกภาษาทงัสิน 4 คน 
  2. เป็นผูม้ีอาย ุ 50 ปีขึนไปเพราะผูบ้อกภาษาทีมีอายมุากจะรักษาระบบเสียงของ
ภาษาถินของตนไดดี้กว่าผูที้มีอายนุอ้ยซึงอาจไดรั้บอิทธิพลของภาษาไทยมาตรฐานจากการศึกษา
หรือสือมวลชน 

  3. เป็นผูที้เกิดในตาํบลพิเทน ไม่เคยยา้ยภูมิลาํเนา บิดามารดารวมทงัคู่สมรสเป็น
คนทีเกิดและเติบโตในหมู่บา้นเดียวกนั ทงันีเพือใหไ้ดผู้บ้อกภาษาทีไดรั้บอิทธิพลจากภาษาถินอืน
นอ้ยทีสุด 

  4. เป็นผูที้ใชภ้าษาพิเทนในชีวิตประจาํวนั มีความชาํนาญภาษาและมีอวยัวะในการ
ออกเสียงครบถว้นสมบูรณ์ สามารถออกเสียงชดัเจนและมีประสาทหูทีใชง้านไดดี้ 

  5. เป็นผูม้ีไหวพริบปฏิภาณดี สามารถโตต้อบขอ้ซกัถามไดค้ล่องแคล่ว มีอธัยาศยัดี 
สนใจและใหค้วามร่วมมือในการสมัภาษณ์ 

 รายนามผู้บอกภาษา 
 การวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผูบ้อกภาษาหลกัสาํหรับการใหข้อ้มลู 1 คน คือ นางเยาะ 
เจ๊ะดอ อาย ุ59 ปี อยูบ่า้นเลขที 58/1 หมู่ที 2 บา้นพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี 
จบการศึกษาชนัประถมศึกษาปีที 4 อาชีพแม่บา้น และผูว้ิจยัใชผู้บ้อกภาษาอีก 3 คน สาํหรับ
ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู ไดแ้ก่ 

  1. นางบีด๊ะ ลิโด อาย ุ 50 ปี อยูบ่า้นเลขที 66/1 หมู่ที 2 บา้นพิเทน ตาํบลพิเทน 
อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี  
  2. นายอุเสน ดือเระ อาย ุ 59 ปี อยูบ่า้นเลขที 70/1 หมู่ที 2 บา้นพิเทน ตาํบลพิเทน 
อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี  
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  3. นายดาโอะ๊ หวงั อาย ุ 56 ปี อยู่บา้นเลขที 25/1 หมู่ที 2 บา้นพิเทน ตาํบลพิเทน 
อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี   

 เครืองมอืในการวจิยั 
 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีมีดงัต่อไปนี 

 1. แบบทดสอบเสียงวรรณยกุต ์ในการเก็บขอ้มลูและวิเคราะห์หาหน่วยเสียงวรรณยกุต ์
ผูว้ิจยัใชร้ายการคาํสาํหรับเก็บขอ้มลูเสียงวรรณยกุตภ์าษาไทถินของ วิลเลียม เจ เก็ดนีย ์ (William J. 

Gedney) จาํนวน 60 คาํ และรายการคาํทีผูว้ิจยัคน้ควา้จากงานวิจยัและวิทยานิพนธ ์รวมจาํนวนคาํที
ใชใ้นการเก็บขอ้มลูเสียงพยญัชนะ สระ และวรรณยกุตจ์าํนวน 2,000  คาํ ดงัรายชือเอกสารและ
วิทยานิพนธต่์อไปนี 

  1.1วิทยานิพนธเ์รือง“การจาํแนกภาษาโดยใชค้าํศพัทเ์ป็นเกณฑ:์ภาษาตากใบ” ของ 
วิจิตร ศรีสุวิทธานนท ์(2528) 
  1.2 รายงานการวิจยัเรือง “สถานะของภาษาตากใบในภาษาไทถิน : โครงการระยะ
ที 2” ของ พุทธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี (2541) 
  1.3 วิทยานิพนธเ์รือง “ภาษาสะกอม” ของ เฉลิม มากนวล (2526) 
  1.4 วิทยานิพนธเ์รือง “ความสมัพนัธท์างเชือสายของภาษาสะกอมกบัภาษาตากใบ
และภาษาสงขลา”  ของ เชิดชยั อุดมพนัธ ์(2534) 
  1.5 วิทยานิพนธเ์รือง “ภาษาไทยถินทีใชใ้นปัจจุบนั จงัหวดัปัตตานี” ของ  
พนูศรี ศรีขวญั (2531) 
 เมือไดจ้าํนวนคาํศพัทจ์ากเอกสารดงักล่าว ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มลูสนามทีบา้นพิเทน ..หมู่ที..2 

ตาํบลพิเทน..อาํเภอทุ่งยางแดง..จงัหวดัปัตตานี..พบว่ามีคาํศพัทอี์กหลายคาํทีผูบ้อกภาษาใชใ้นชีวิต 
ประจาํวนันอกเหนือจากคาํศพัทที์เก็บขอ้มลูจากเอกสาร ดว้ยเหตุนีผูว้ิจยัจึงไดเ้ก็บคาํศพัทภ์าษา 
พิเทนในทอ้งถินนนัเพิมเติมดว้ยการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆในทอ้งถินกบัผูบ้อกภาษาเพือฟังการ
สนทนาระหว่างผูบ้อกภาษาและกลุ่มคนทีใชภ้าษาพิเทนจึงไดค้าํศพัทเ์พิมเติมจาํนวน 97 คาํ รวม
คาํศพัทที์ใชเ้ก็บขอ้มลูทงัสิน 2,097 คาํ 

 2. อุปกรณ์ประกอบการเก็บขอ้มลู 

  3.1ใชอุ้ปกรณ์จริงทีผูบ้อกภาษาใชใ้นชีวิตประจาํวนัหรือเป็นสิงทีมีใชใ้นทอ้งถิน 
เช่น เครืองใช ้พนัธุไ์ม ้ชืออาหารพืนบา้น 

  3.2 คอมพิวเตอร์ Notebook เพือแสดงรายการภาพพืชผกั ผลไม ้สตัว ์และอุปกรณ์
เครืองใชต่้างๆเพือช่วยใหผู้บ้อกภาษาสามารถเขา้ใจความหมายของคาํทีผูว้ิจยัตอ้งการซกัถามได้
ชดัเจนยงิขึน 
 3.  อุปกรณ์สาํหรับบนัทึกเสียงยหีอ้ CENIX รุ่น VR-W240 SERIES และกลอ้งถ่ายภาพ 

 4. โปรแกรม Pratt ในการวิเคราะห์เสียงวรรณยกุต ์
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 วธิีการเกบ็และรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บขอ้มลูใชว้ิธีการสมัภาษณ์ผูบ้อกภาษา มีขนัตอนดงันี 

1. นดัผูบ้อกภาษาโดยการระบุวนัและเวลาใหช้ดัเจน 

  2..สมัภาษณ์ผูบ้อกภาษาตามรายการคาํศพัทโ์ดยผูว้ิจยัจะใหผู้บ้อกภาษาดูภาพ
คาํศพัทด์งักล่าวผา่นเครืองคอมพิวเตอร์ Notebook ในหมวดคาํทีเป็นชือเรียกพืช ผกั ผ ลไม ้สิงของ
เครืองใช ้อาหาร สตัว ์และคาํเรียกสี ทงันีเพือไม่ใหผู้บ้อกภาษาไดย้นิคาํศพัทน์นัๆเป็นภาษาไทย
กรุงเทพฯ เนืองจากคาํศพัทบ์างคาํผูบ้อกภาษาอาจนึกศพัทภ์าษาพิเทนไม่ไดห้ากผูบ้อกภาษาไดย้นิ
ผูว้ิจยัพดูศพัทด์งักล่าวเป็นภาษาไทยกรุงเทพฯผูบ้อกภาษาอาจเลียนแบบคาํศพัทด์งักล่าว
นอกจากนนัผูว้ิจยัยงัใชก้ารสมมุติสถานการณ์เพือถามคาํศพัทภ์าษาพิเทนหรือใชอุ้ปกรณ์จริงเพือ
เก็บขอ้มลูดว้ย 
   3. ใหผู้บ้อกภาษาออกเสียงคาํศพัทภ์าษาพิเทนคาํละ 3 ครัง โดยผูว้ิจยัจะออกเสียง
คาํศพัทด์งักล่าวตามผูบ้อกภาษาเพือความชดัเจนและไดข้อ้มลูภาษาพิเทนทีถกูตอ้ง 

4. จดบนัทึกขอ้มลูดว้ยสทัอกัษร พร้อมทงัจดคาํอธิบายเพิมเติมจากผูบ้อกภาษา 
  5. บนัทึกเสียงดว้ยเครืองบนัทึกเสียงเพือใชเ้ป็นหลกัฐานในการตรวจสอบขอ้มลู
ภายหลงั โดยใหผู้บ้อกภาษาออกเสียงคาํในช่องวรรณยกุตค์าํละ 3 ครังและออกเสียงคาํในรายการ
คาํศพัทค์รังละ 3 ครัง เวน้ระยะในการออกเสียงแต่ละครังห่างกนัพอสมควร 

6. ผูว้ิจยัเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆในทอ้งถินกบัผูบ้อกภาษาเพือฟังการสนทนากนัของ 
ผูบ้อกภาษา และกลุ่มคนทีใชภ้าษาพิเทนอนัจะเป็นประโยชน์ในการเก็บขอ้มลูคาํศพัทอื์นๆทีผูบ้อก
ภาษาใชใ้นชีวิตประจาํวนัมากทีสุด 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัมีขนัตอนในการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัต่อไปนี 

  1. นาํขอ้มลูทีไดถ่้ายถอดเป็นสทัอกัษรแลว้มาวิเคราะห์ตามหวัขอ้ต่อไปนี 

1.1 หน่วยเสียงพยญัชนะ จะวิเคราะห์หาหน่วยเสียงพยญัชนะทงัหมดใน 

ระบบ โดยการใชห้ลกัการหาคู่เทียบเสียง (minimal pairs) และคู่เทียบเสียงคลา้ย (sub-minimal 

pairs) ตลอดจนดูการปรากฏของหน่วยเสียงพยญัชนะ 
   1.2 หน่วยเสียงสระ จะวิเคราะห์หน่วยเสียงสระโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบั
การหาหน่วยเสียงพยญัชนะ และดูการปรากฏของหน่วยเสียงสระเดียวและสระประสม 

   1.3..หน่วยเสียงวรรณยกุต.์..ใชแ้บบทดสอบวิเคราะห์หาหน่วยเสียง
วรรณยกุตภ์าษาไทถินของวิลเลียม เจ เก็ดนีย ์(William J. Gedney) เป็นหลกัในการวิเคราะห์ 

สทัลกัษณะของเสียงวรรณยกุตแ์ละหาคู่เทียบเสียงมาเปรียบเทียบเสียงวรรณยกุตเ์พือใหไ้ดจ้าํนวน
หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ถกูตอ้ง จากนนัใชโ้ปรแกรม Pratt วิเคราะห์คลืนเสียง เพือตรวจสอบผลการ
วิเคราะห์สทัลกัษณะของวรรณยกุต ์

1.4 โครงสร้างพยางค ์จะวิเคราะห์หาจาํนวนพยางคข์องคาํและดูการ 
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ปรากฏร่วมกนัของเสียงวรรณยกุตแ์ละโครงสร้างพยางค ์

2. นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 

  3. นาํผลการวิจยัระบบเสียงภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดั
ปัตตานี มาศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงพยญัชนะ สระ วรรณยกุตเ์พือหาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ภาษาพิเทนและภาษาถินตระกลูไททีพดูทางภาคใตข้องประเทศไทย ไดแ้ก่ ภาษาสะกอม ภาษาถิน
ใตปั้ตตานี และภาษาตากใบทีมีผูว้ิจยัไวแ้ลว้ ดงันี 

   3.1 เฉลิม มากนวล (2526) เรือง “ภาษาสะกอม” โดยศึกษาภาษาสะกอมที
อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
   3.2 เชิดชยั อุดมพนัธ ์(2543) เรือง “ความสมัพนัธท์างเชือสายของภาษา
สะกอมกบัภาษาตากใบและภาษาสงขลา 
   3.3 Chailert Kitprasert (1985) เรือง “A tonal comparison of Tai Dialects 

: Tak Bai group” โดยศึกษาวรรณยกุตภ์าษาไทตากใบ 

3.4 วิจิตร ศรีสุวิทธานนท ์(2528) เรือง “การจาํแนกภาษาโดยใชค้าํศพัท ์

เป็นเกณฑ ์: ภาษาตากใบ” โดยศึกษาแนวแบ่งเขตภาษาระหว่างภาษาตากใบกบัภาษาไทยใตท้วัไป 

   3.5 พนูศรี ศรีขวญั (2531) เรือง “ภาษาไทยถินทีใชใ้นปัจจุบนั จงัหวดั
ปัตตานี” โดยศึกษาระบบเสียงภาษาไทยถินใต ้จงัหวดัปัตตานี  
 จากเอกสารและงานวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยัตอ้งการพิสูจน์สถานะของภาษาพิเทนโดย
เปรียบเทียบระบบเสียงพยญัชนะ สระ และวรรณยกุตภ์าษาพิเทนว่ามีความสมัพนัธก์บัภาษาสะกอม 
ภาษาไทยถินใตแ้ละภาษาตากใบหรือไม่ 

 

ข้อตกลงเบอืงต้น 
 คาํศพัทที์เก็บขอ้มลูบางคาํอาจมีใชใ้นภาษาตากใบ ภาษาสะกอม และภาษาถินใตปั้ตตานี 
ผูว้ิจยัถือว่าเป็นภาษาพิเทนทีพดูโดยชาวพิเทนทีคดัเลือกไวแ้ลว้ 
 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ทาํใหท้ราบระบบเสียงและโครงสร้างพยางคข์องคาํในภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอ
ทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี 

 2. ทาํใหท้ราบสถานะและความสมัพนัธด์า้นระบบเสียงของภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน 
อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานีกบัภาษาสะกอม ภาษาถินใตปั้ตตานี และภาษาตากใบ 

 3. เป็นการอนุรักษแ์ละเผยแพร่ภาษาพิเทนและทาํใหมี้การศึกษาภาษานีมากขึน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ภาษาพิเทน หมายถึง ภาษาทีพดูในหมู่ที 2 ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดั
ปัตตานี 

 2. ภาษาถินใตปั้ตตานี หมายถึง ภาษาถินใตข้องพนูศรี ศรีขวญั (2531) ในเขต ปน.3 ทีพดู
ในอาํเภอยะหริง อาํเภอยะรัง อาํเภอมายอและอาํเภอทุ่งยางแดง 
 
เอกสารและงานวจิยัทีเกยีวข้อง 

 ผูว้ิจยัไดแ้บ่งเอกสารและงานวิจยัเป็น 3 หวัขอ้ยอ่ย คือ 1. เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง
กบัการศึกษาภาษาตากใบ 2. เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาภาษาสะกอม และ3.  

เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาภาษาถินใตปั้ตตานี 
 1. เอกสารและงานวจิยัทีเกยีวข้องกบัการศึกษาภาษาตากใบ 

       เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัภาษาตากใบซึงผูว้ิจยันาํมาศึกษาประกอบการวิจยั
ในวิทยานิพนธฉ์บบันี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหน่วยเสียงพยญัชนะ สระและวรรณยกุต ์ตลอดจนโครงสร้าง
พยางคเ์พือดูความแตกต่างระหว่างภาษาพิเทนและภาษาตากใบ เอกสารทีนาํมาศึกษามีดงันี 

 
Chailert Kitprasert (1985) ทาํวิทยานิพนธเ์รือง “A Tonal Comparison of Tai Dialect : Tak 

Bai Group” ไดศ้ึกษาระบบวรรณยกุตข์องภาษาตากใบ 54 ถิน ในเขตอาํเภอปะนาเระ อาํเภอมายอ 
กิงอาํเภอทุ่งยางแดง อาํเภอสายบุรี กิงอาํเภอกะพอ้ กิงอาํเภอไมแ้ก่น ของจงัหวดัปัตตานี อาํเภอบา
เจาะ อาํเภอยงีอ อาํเภอเมืองนราธิวาส อาํเภอระแงะ อาํเภอตากใบ อาํเภอสุไหงปาดี อาํเภอสุไหง- 

โกลก อาํเภอแวง้ ของจงัหวดันราธิวาส และรัฐกลนัตนั ประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซีย  
ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าภาษาตากใบมีเสียงวรรณยกุต ์6 หน่วยเสียง  ซึงเป็นลกัษณะที

ต่างจากภาษาสงขลา และภาษาไทยถินใตอื้นๆทีมีเสียงวรรณยกุต ์7 หน่วยเสียง การวิจยัครังนีแสดง
ใหเ้ห็นลกัษณะการแตกตวัและการรวมตวัของเสียงวรรณยกุต ์ (tone split and merger) ของภาษา
ตากใบในลกัษณะต่างๆซึงสามารถแบ่งภาษาตากใบไดเ้ป็น 2 กลุ่มยอ่ย คือ 

 กลุ่มที 1 มีระบบเสียงวรรณยกุตที์มีลกัษณะการแตกตวัแบบสองทาง เป็นลกัษณะของ
ภาษาตากใบใน 52 ถิน 

 กลุ่มที 2 มีระบบเสียงวรรณยกุตที์มีลกัษณะการแตกตวัแบบสามทางมี 2 ถิน คืออาํเภอ 

มายอและพิเทน 

 

 วิจิตร ศรีสุวิทธานนท ์ (2523) ทาํวิจยัเรือง “หน่วยเสียงภาษาตากใบ” สรุปไดว้่าภาษาตาก
ใบมีเสียงวรรณยกุต ์6 หน่วยเสียง คือ 

  หน่วยเสียงวรรณยกุต ์/1/ มีลกัษณะเสียงตาํ-ระดบั-ขึน 

  หน่วยเสียงวรรณยกุต ์/2/ มีลกัษณะเสียงสูง-ระดบั 
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หน่วยเสียงวรรณยกุต ์/3/ มีลกัษณะเสียงตาํ-ระดบั 
หน่วยเสียงวรรณยกุต ์/4/ มีลกัษณะเสียงกลาง-ขึน 
หน่วยเสียงวรรณยกุต ์/5/ มีลกัษณะเสียงตาํ-ระดบั-ตก 
หน่วยเสียงวรรณยกุต ์/6/ มีลกัษณะเสียงกลาง-ระดบั-ขึน-ตก 

 หน่วยเสียงพยญัชนะมี 22 หน่วยเสียง คือ /p, ph, b, t,  th,  d,  c,  ch,  k,  kh,  ,  m,  n,  ,  
,  f,  s,  h,  w,  j,  l และr/ พยญัชนะทา้ยมี 7 หน่วยเสียง คือ /-p,  -t,  -k,  -,  -m,  -n และ -/ 
พยญัชนะควบกลาํมี 14 หน่วยเสียง คือ /kr,  kl,  kw,  khr,  khl,  khw,  tr,  thr,  br,  pr,  pl,  phr,  phl,  
และ ml/ 
 หน่วยเสียงสระเดียวเสียงสนัมี 9 หน่วยเสียง คือ /i,  e,  ,  ,  ,  a,  u,  o และ/ หน่วย
เสียงสระเดียวเสียงยาวมี 9 หน่วยเสียงคือ /i:,  e:,  :,  :,  :,  a:,  u:,  o: และ :/ หน่วยเสียงสระ
ประสม 2 ส่วน มี 14 หน่วยเสียง คือ /ia,  iu,  eu,  u,  ai,  a:i,  au,  a:u,  i,  oi,  ua,  ui,  a และ i/  
หน่วยเสียงสระประสม 3 ส่วน มี 3 หน่วยเสียง คือ /iau,  ai และ uai/ 
 

 วิจิตร ศรีสุวิทธานนท ์ (2528) ทาํวิทยานิพนธเ์รือง “การจาํแนกศพัทโ์ดยใชค้าํศพัทเ์ป็น
เกณฑ ์ : ภาษาตากใบ” มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการใชศ้พัทใ์นภาษาตากใบในดา้นชนิดของศพัทที์
ใช ้การกระจายของศพัท ์และดูว่าจะสามารถใชค้าํศพัทเ์ป็นเกณฑใ์นการกาํหนดพืนทีของภาษาถิน
กลุ่มนีไดห้รือไม่ ผลการศึกษาทาํใ หท้ราบว่าภาษาตากใบมีการใชศ้พัทส์ามชนิด คือ ศพัทที์ใช้
ร่วมกนักบัภาษาไทยใตท้วัไปจาํนวนหนึง ศพัทที์ใชร่้วมกบัภาษามลายปัูตตานีจาํนวนหนึงและศพัท์
เฉพาะถินของภาษาตากใบจาํนวนหนึง ดา้นศพัทที์ใชร่้วมกบัภาษาไทยใตท้วัไปมีลกัษณะพิเศษที
แตกต่างไปจากภาษาไทยใตท้วัไปคือมีลกัษณะปฏิภาคกนัในเรืองของจาํนวนพยางค ์เสียงพยญัชนะ
และเสียงสระเป็นสาํคญั 

 ลกัษณะการใชศ้พัทเ์ฉพาะถินทีกระจายไปในพืนทีทีเก็บขอ้มลูทาํใหส้ามารถใชใ้นการ
หาแนวแบ่งภาษาไดว้่าแนวแบ่งเขตภาษาตากใบกบัภาษาไทยถินใตอ้ยูที่เขตแดนระหว่างอาํเภอ 

ปะนาเระ อาํเภอมายอ กิงอาํเภอทุ่งยางแดง ต่อกบัอาํเภอยะหริงและอาํเภอยะรังจงัหวดัปัตตานี แต่
สาํหรับภาษาพิเทนใชร้ะบบเสียงวรรณยกุตที์มีการแตกตวัของวรรณยกุตเ์ป็น 3 ทาง และมีการ ใช้
ศพัทภ์าษาไทยใตป้นกบัศพัทภ์าษาตากใบและภาษามลายปัูตตานี เมือพิจารณาการกระจายของศพัท์
ต่างๆในพืนทีจะพบว่าภาษาพิเทนใชศ้พัทใ์ตท้วัไปสูงกว่าพืนทีทีติดกนั ดา้นการใชศ้พัทภ์าษามลายู
ปัตตานี ภาษาพิเทนก็ใชศ้พัทม์ลายเูกือบเท่ากบัพืนทีศนูยก์ลางของภาษา เมือพิจารณาโดยรวมย ั งถือ
ว่าภาษาพิเทนยงัอยูใ่นเขตพืนทีของตากใบจนกว่าจะมีผูศ้ึกษาภาษาพิเทนโดยละเอียดจึงจะสามารถ
อธิบายสถานะของภาษานีไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

 พุทธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี (2541) ทาํวิจยัเรือง “สถานะของภาษาตากใบใน
ภาษาไทถิน” โดยเปรียบเทียบลกัษณะทางภาษาของภาษาตากใบกบัภาษาไทยถินและภาษาไทกลุ่ม
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อืนๆเพือพิสูจน์ว่าภาษาตากใบมีความสมัพนัธท์างเชือสายใกลชิ้ดกบัภาษาไทถินใด...โดยใชว้ิธีการ 
ศึกษาแนวภาษาศาสตร์วรรณนา (Descriptive Linguistics) และภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ 
(Comparative Linguistics) ผลการศึกษาเปรียบเทียบภาษาตากใบกบัภาษาไทถินต่างๆพบขอ้สงัเกต
หลายประการ คือ ประการแรก ภาษาตากใบมีลักษณะการกลายเสียงพยญัชนะตน้ดงัเดิมกกักอ้งเป็น
เสียงกกัไม่กอ้งมีกลุ่มลม (กลุ่ม PH) เหมือนกบัภาษาไทยกลาง อีสานใต ้ไทพวน  และผูไ้ท ประการ
ทีสอง ภาษาตากใบมีลกัษณะการแยกเสียงวรรณยกุตแ์บบสองทางและมีการรวมเสียงวรรณยกุตที์
เปลียนแปลงมาจากวรรณยกุตด์งัเดิม B กบั DL เหมือนกบัภาษาผูไ้ทและไทดาํ ประการทีสาม ภาษา
ตากใบมีลกัษณะการยดืเสียงของเสียงสระสูงดงัเดิมเป็นเสียงยาวในคาํพยางคปิ์ดคลา้ยคลึงกบัภาษา
ผูไ้ท ประการทีสี ภาษาตากใบมีการใชค้าํศพัทเ์ฉพาะจาํนวนหนึงทีไม่ปรากฏในภาษาไทยกลางและ
ภาษาไทยถินใตแ้ต่กลบัปรากฏในภาษาไทยเหนือ อีสาน ไทดาํ ไทพวนและผูไ้ท ทงันีภาษาตากใบ
ใชค้าํศพัทเ์ฉพาะร่วมกบัภาษาผูไ้ทมากกว่าภาษาไทอืนๆ จากผลการวิจยัทงัหมดสีประการสรุปไดว้่า 
ภาษาตากใบมีความสมัพนัธท์างเชือสายกบัภาษาผูไ้ทมากทีสุด 

 
2. เอกสารและงานวจิยัทีเกยีวข้องกบัการศึกษาภาษาสะกอม 
      เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัภาษาสะกอมครังนี ผูว้ิจยันาํมาศึกษาประกอบการ

วิจยัเพือหาความสมัพนัธร์ะหว่างภาษาสะกอมกบัภาษาพิเทนดา้นระบบเสียง>>เพราะมีผูก้ล่าวไวว้่า
ภาษาสะกอมจดัอยูใ่นกลุ่มยอ่ยของภาษาตากใบเช่นเดียวกบัภาษาพิเทน ดว้ยเหตุนีผูว้ิจยัจึงจาํเป็น 
ตอ้งศึกษาภาษาสะกอมเพือดูความแตกต่างระหว่างภาษาสะกอมและภาษาพิเทน เอกสารทีนาํมา
ศึกษามีดงันี 

 
 เฉลิม มากนวล (2526) ศึกษาภาษาสะกอมทีตาํบลสะกอม อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 

โดยเก็บขอ้มลูจากนิทาน ตาํนาน เพลงกล่อมเด็กและปริศนาคาํทาย ผลการศึกษาสรุป ไดว้่า หน่วย
เสียงพยญัชนะของภาษาสะกอมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  หน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวมี 23 

หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /p, ph,  b,  t,  th,  d,  g, c,  ch,  k,  kh,  ,  m,  n,  ,  ,  f,  s,  h,  w,  y,  l และ r/ 
หน่วยเสียงพยญัชนะควบกลาํ 11 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /kr,  kl,  kw,  khr,  khl,  khw,  pr,  pl,  phr,  phl,  
และ tr / หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ย 9 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /-p,  -t,  -k,  -,  -m,  -n,  -,  -w และ  y/ 
หน่วยเสียงสระในภาษาสะกอมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หน่วยเสียงสระเดียว 18 หน่วยเสียง คือ 
/i,  i:,  e,  e:,  ,  :,  ,  :,  ,  :,  a,  a:,  u,  u:,  o,  o:,   และ:/ หน่วยเสียงสระประสม 3 

หน่วยเสียง คือ /ia, a และ ua/ หน่วยเสียงวรรณยกุตภ์าษาสะกอมมีการแตกตวัเป็นสองทางและม ี6 

หน่วยเสียง คือ  หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ /1/ มีลกัษณะเสียงตาํ-ระดบั-ขึน หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ /2/ มี
ลกัษณะเสียงกลาง-ระดบั-ขึน หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ /3/ มีลกัษณะเสียงสูง-ระดบั หน่วยเสียง
วรรณยกุต ์/4/ มีลกัษณะเสียงตาํ-ระดบั-ตก หน่วยเสียงวรรณยกุต ์/5/ มีลกัษณะเสียงตาํ-ระดบั หน่วย
เสียงวรรณยกุต ์/6/ มีลกัษณะเสียงกลาง-ขึน-ตก 
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 เชิดชยั อุดมพนัธ ์ (2543) ทาํวิทยานิพนธเ์รือง “ความสมัพนัธท์างเชือสายของภาษา
สะกอมกบัภาษาตากใบและภาษาสงขลา”…ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้กณฑท์างภาษาทีใชใ้นการจดักลุ่มความ 
สมัพนัธข์องภาษาตากใบกบัภาษาไทยถินและภาษาไทอืนๆ พบว่า ภาษาสะกอมมีการแยกตวัของ
เสียงวรรณยกุตด์งัเดิมทุกเสียงเป็นสองทาง คือ *A *B *C *D > ABCD 123-4 เหมือนกบัภาษาตาก
ใบทุกเสียง ในขณะทีการแยกตวัของเสียงวรรณยกุตภ์าษาสงขลาเป็นแบบสามทาง คือ *A *B *C 

*D > ABCD 1-23-4 ทงันีภาษาสะกอมไม่มีการรวมเสียงวรรณยกุต ์B DL นอกจากนีภาษาสะกอม
ยงัมีการรวมตวัของเสียงวรรณยกุตด์งัเดิม A1  B1 และ A 23 = B23 เหมือนกบัภาษาสงขลา 
ในขณะทีภาษาตากใบไม่มีการรวมตวัของเสียงวรรณยกุตด์งัเดิม A กบั B ดา้นการยดืเสียงสระสูง
ดงัเดิมภาษาสะกอมปรากฏการกลายเสียงสระสูงดงัเดิม i    u  เป็นสระสูงเสียงยาว i:  :  u: ไปใน
ทาํนองเดียวกบัภาษาตากใบและภาษาสงขลา.....ภาษาสะกอมปรากฏการใชค้าํศพัทเ์ฉพาะกลุ่ม
ร่วมกบัภาษาตากใบมากกว่าภาษาสงขลาอยูป่ระมาณร้อยละ 14 ภาษาสะกอมยงัปรากฏการใช้
คาํศพัทจ์าํนวนหนึงเหมอืนกบัคาํศพัทที์ภาษาตากใบใชร่้วมกบัภาษาไทยเหนือ ไทยอีสาน ผูไ้ท ไท
ดาํและไทพวนดว้ย 

 ภาษาสะกอมมีลกัษณะผสมผสานดา้นเสียงระหว่างภาษาตากใบและภาษาสงขลา คือ มี
ลกัษณะการแยกเสียงวรรณยกุตใ์นพยางคเ์ป็น ABC และในพยางคต์าย DS, DL เป็นแบบสองทาง
เหมือนภาษาตากใบทุกเสียง ในขณะทีมีการรวมเสียงวรรณยกุตใ์นพยางคเ์ป็นช่อง A = B เหมือนกบั
ภาษาสงขลา ภาษาสะกอมมีการ เลือกใชส้ระกลางแทนสระสูงในการออกเสียงทงัคาํทีมีลกัษณะการ
ยดืเสียงสระสูงดงัเดิมและคาํทีรูปเขียนภาษาไทยมาตรฐานประสมดว้ยสระ ( i:) ( :) ( u:) ในบางคาํ
เหมือนภาษาสงขลา 
 

3.  เอกสารและงานวจิยัทเีกยีวข้องกบัการศึกษาภาษาถินใต้ปัตตาน ี
       เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัภาษาถินใตปั้ตตานีผูว้ิจยันาํมาศึกษาประกอบการ

วิจยัเพือดูความแตกต่างและความคลา้ยคลึงระหว่างระบบเสียงภาษาพิเทนกบัภาษาถินใตปั้ตตานี
เพราะหากภาษาพิเทนไม่ไดจ้ดัอยูใ่นกลุ่มยอ่ยของภาษาตากใบและภาษาสะกอม ภาษาพิเทนอาจจดั 
เป็นภาษาถินยอ่ยของภาษาถินใตปั้ตตานีก็ได ้เอกสารทีนาํมาศึกษามีดงันี 

 

 พนูศรี ศรีขวญั (2531) ทาํวิทยานิพนธเ์รือง “ภาษาถินทีใชปั้จจุบนัจงัหวดัปัตตานี” โดย
แบ่งเขตการ ศึกษาคน้ควา้ออกเป็น 4 เขต คือ เขตที 1 (ปน 1) ไดแ้ก่ เขตพืนทีอาํเภอเมืองปัตตานี   
เขตที 2 (ปน 2) ไดแ้ก่ เขตพืนทีดา้นตะวนัตกของจงัหวดั คือ อาํเภอหนองจิกและอาํเภอโคกโพธิ  
เขตที 3 (ปน 3) ไดแ้ก่ เขตพืนทีตอนกลางของจงัหวดั ประกอบดว้ย 3 อาํเภอและ 1 กิงอาํเภอ คือ 
อาํเภอยะหริง อาํเภอยะรัง อาํเภอมายอและกิงอาํเภอทุ่งยางแดง   เขตที 4 (ปน 4) ไดแ้ก่ เขตพืนทีทาง
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ตะวนัออกของจงัหวดัซึงติดกบัอ่าวไทยประกอบดว้ย 2 อาํเภอและ 2 กิงอาํเภอ คือ อาํเภอสายบุรี 
อาํเภอปะนาเระ กิงอาํเภอกะพอ้ และกิงอาํเภอไมแ้ก่น 

 เขต ปน 3 จากการศึกษาของพนูศรีจดัเป็นเขตพืนทีอาํเภอทุ่งยางแดง พบว่า หน่วยเสียง
วรรณยกุตภ์าษาไทยถินใตจ้งัหวดัปัตตานีในเขตนีมีหน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 7 หน่วยเสียง คือ  หน่วย
เสียงวรรณยกุตที์ /1/ มีลกัษณะ กลางค่อนขา้งสูง-ขึน หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ /2/ มีลกัษณะ กลาง
ค่อนขา้งสูง-เลือนลง หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ /3/ มีลกัษณะ กลาง-ขึน หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ /4/ มี
ลกัษณะ กลาง-ระดบั  หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ /5/ มีลกัษณะ กลางค่อนขา้งตาํ-ระดบั-ตกตอนทา้ย
หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ /6/ มีลกัษณะ กลางค่อนขา้งตาํ-ระดบั หน่วยเสียงวรรณยกุตที์  /7/ มีลกัษณะ 
กลางค่อนขา้งตาํ-เลือนลง หน่วยเสียงพยญัชนะเดียวในภาษาไทยถินปัตตานีมี 22 หน่วยเสียง คือ /p, 
ph,  b,  t,  th,  d,  c,  ch,  k,  kh,  ,  m,  n,  ,  ,  f,  s,  h,  w,  j,  l และ r/ พยญัชนะควบกลาํมี 13 

หน่วยเสียง คือ /kr,  kl,  kw,  khr,  khl,  khw,  pr,  pl,  phr,  phl,  tr , mr และ ml / พยญัชนะทา้ยมี 9 
หน่วยเสียง คือ /-p,  -t,  -k,  -,  -m,  -n,  -,  -w และ  j/ ซึงตรงกบัภาษาไทยถินกรุงเทพฯ  หน่วย
เสียงสระเดียวในภาษาไทยถินปัตตานีมี 18 หน่วยเสียง คือ /i,  e,  ,  a,  ,  u,  o,  , , i:,  e:,  :,  
a:,  :,  :,  u:,  o:,  :/ หน่วยเสียงสระประสมในภาษาไทยถินปัตตานี มี 3 หน่วยเสียง คือ /ia,  a 
และ ua/ 
 

 เจริญ สุวรรณรัตน์ (2534) ทาํวิทยานิพนธเ์รือง “ศึกษาคาํและความหมายในภาษาไทยถิน
ใตต้าํบลพิเทน กิงอาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี ” งานวิจยันีมุ่งศึกษาคาํและความหมายใน
ภาษาไทยถินใตต้าํบลพิเทน ทีมีใชอ้ยูใ่นตาํบลพิเทน กิงอาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี โดยศึกษา
การใชค้าํศพัทภ์าษาถินนี ในแง่การใชค้าํศพัทที์เหมือนกนั ต่างกนั  กบัภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาไทยถินใตท้วัไป  

ผลการศึกษาสรุปว่า ลกัษณะโครงสร้างของคาํและการสร้างคาํในภาษาไทยถินใตต้าํบล 
พิเทนเมือนาํมาเปรียบเทียบกบัภาษาไทยมาตรฐานฬฬฬจะเห็นไดว้่าภาษาไทยถินใตต้าํบลพิเทนมี
โครงสร้างของคาํพยางคเ์ดียว และคาํสองพยางคเ์หมือนกบัภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถินใต้
ตาํบลพิเทน มีลกัษณะการสร้างคาํซาํ คาํซอ้นและคาํประสมเหมือนกบัภาษาไทยมาตรฐาน ดา้นการ
เรียงลาํดบัคาํ คาํบางคาํในภาษาไทยถินใตต้าํบลพิเทนจะเรียงลาํดบัคาํสบัทีกบัภาษาไทยมาตรฐาน 
การสร้างคาํภาษาไทยถินใตต้าํบลพิเทนบางคาํจะนาํเอาภาษามลายถิูนปัตตานีมาประสมกบัคาํ
ภาษาไทย ในดา้นการศึกษาเกียวกบัเรืองคาํและความหมายภาษาไทยถินใตต้าํบลพิเทน ผูว้ิจยัไดน้าํ
คาํและความหมายในภาษาพิเทนมาเปรียบเทียบกบัภาษาไทยถินใตท้วัไป...ผลของการเปรียบเทียบ
ภาษาทงัสองสามารถแบ่งลกัษณะของคาํศพัทภ์าษาพิเทนได ้ 2 ชนิด คือ  คาํศพัทที์ใชร่้วมกนักบั
ภาษาไทยถินใตท้วัไป คือคาํศพัทที์เหมือนกนัหรือเป็นรูปแปรเดียวกบัภาษาไทยถินใต ้ และคาํศพัท์
ทีภาษาพิเทนใชต่้างกนักบัภาษาไทยถินใตแ้ละเมือนาํมาเปรียบเทียบคาํและความหมายในภาษา 
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พิเทนกบัภาษาไทยมาตรฐานสามารถแยกลกัษณะการใชค้าํศพัทภ์าษาพิเทนได ้ 3 ประเภท คือ 
คาํศพัทที์ใชร่้วมกนักบัภาษาไทยถินใตมี้และความหมายตรงกนั คาํศพัทที์ใชร่้วมกบัภาษาไทยถินใต้
แต่ความหมายต่างกนัและคาํศพัทที์ใชต่้างกบัภาษาไทยถินใตแ้ต่มีความหมายตรงกนั 

 นอกจากนียงัพบว่า มีการนาํคาํภาษามลายถิูนปัตตานี มาใชใ้นภาษาถินใตต้าํบลพิเทน
เป็นอนัมาก ทาํใหภ้าษาถินใตต้าํบลพิเทนไดรั้บอิทธิพลทงัดา้นเสียงและคาํจากภาษามลายทูอ้งถิน
ปัตตานีอีกดว้ย  

 

 จริยา หนูตีด (2554) ไดศ้ึกษาการจดักลุ่มภาษาไทยถินใตด้ว้ยเกณฑส์ระสูง พยญัชนะตน้
และพยญัชนะทา้ย โดยศึกษาลกัษณะการออกเสียงทีแตกต่างกนัของสระสูง พยญัชนะตน้ /-/ / f-/ 
และพยญัชนะทา้ย /-k/ ในภาษาไทยถินใตแ้ต่ละถิน โดยนาํการออกเสียงทีแตกต่างกนัของสระสูง
พยญัชนะตน้ /-/ / f-/ และพยญัชนะทา้ย /-k/ มาใชเ้ป็นเกณฑ์ในการจดักลุ่มภาษาและเปรียบเทียบ
ใหเ้ห็นผลการจดักลุ่มทีแตกต่างกนัในแต่ละเกณฑ ์ 

 ผลการศึกษาสามารถแบ่งภาษาไทยถินใตไ้ดเ้ป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มนครศรีธรรมราช กลุ่ม
ภูเก็ต กลุ่มเกาะสมุย และกลุ่มพทัลุง โดยภาษาถินใตปั้ตตานีจดัอยูใ่นกลุ่มพทัลุงโดยภาษาถินใต้
ปัตตานีมกีารออกเสียงพยญัชนะตน้ /-/ เป็น h- ออกเสียงพยญัชนะตน้ /f-/ เป็น khw- และ
ออกเสียงพยญัชนะทา้ย /-k/ เป็น /-k/ สาํหรับเสียงสระพบว่าภาษาถินใตปั้ตตานีมีการออกเสียงสระ
สูงเสียงสนั /i/ ในโครงสร้างพยางคที์มีพยญัชนะทา้ยนาสิก /iN/ และการแปรเสียงสระสูงเสียงยาว  
/:/ โครงสร้างพยางคที์มีพยญัชนะทา้ยนาสิก /:N/ คาํสระสูงทีมีโครงสร้างพยางคที์มีพยญัชนะทา้ย
นาสิก  ออกเสียงสระสูงเสียงยาว /:/ โครงสร้างพยางคที์มีพยญัชนะทา้ยนาสิก /:N/ เป็น /:N/ ใน
คาํช่อง B1234 และ C1234  ออกเสียงสระสูงเสียงยาว /i:/ ในโครงสร้างพยางคที์มีพยญัชนะทา้ย
เสียงหยดุ เป็น e: ในคาํช่อง DL124 ออกเสียงสระสูงเสียงยาว /:/ เป็น : ในคาํช่อง DL1 และ 
DL4 และออกเสียงสระสูงเสียงยาว /u:/ เป็น o: ในคาํช่อง DL 1234 

 จากเอกสารและงานวิจยัทีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจะนาํมาประกอบการศึกษาระบบเสียง
ภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานีโดยศึกษาหน่วยเสียงพยญัชนะทงัหน่วย
เสียงพยญัชนะตน้เดียว พยญัชนะตน้ควบกลาํ  พยญัชนะทา้ย  สระเดียว สระประสม และวรรณยกุต์
โดยพิจารณาจาํนวนหน่วยเสียงวรรณยกุตแ์ละการแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นแต่ละช่อง
ของภาษาตากใบ ภาษาสะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานี ตลอดจนคาํศพัทภ์าษาพิเทนทีปรากฎร่วมกบั
ภาษาถินทงั 3 ถิน ทงันีเพือพิสูจน์สถานะของภาษาพิเทนใหช้ดัเจนยงิขึน 
 

ภูมหิลงัเกยีวกบัท้องถิน 
 จงัหวดัปัตตาน ี

จากเอกสารบรรยายสภาพภูมิศาสตร์จงัหวดัปัตตานี..(2552.:.1-3)..กล่าวถึงประวติัของ
จงัหวดัปัตตานี สรุปว่า เมืองปัตตานีพฒันาจากหมู่บา้นเลก็ๆริมฝังทะเลเมือมีเรือสินคา้มาจอดแวะ
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เป็นประจาํจึงทาํใหต้วัเมืองเกิดการขยายมีผูค้นมาอาศยัหนาแน่นในสมยันนัการติดต่อกบัต่างชาติ
โดยเฉพาะอินเดียและอาหรับทาํใหป้ระชาชนในพืนทีดงักล่าวนบัถือศาสนาอิสลามและดดัแปลง
อกัษรอาหรับเป็นอกัษรยาวเีพือสือสารกนั 

อาณาจกัรปัตตานีช่วงพ.ศ. 2127-2159 ถึง พ .ศ. 2178-2231 ถือเป็นอาณาจกัรของชาวมลายู
ทีมีความรุ่งเรืองมากทีสุดหลงัจากมะละกาตกเป็นเมืองขึนของโปรตุเกสทาํใหปั้ตตานีกลายเป็น
ศนูยก์ลางการคา้ขายและมีความรุ่งเรืองมาก ในปี พ .ศ. 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช ทรงยกทพัตีเมืองปัตตานีไวไ้ด ้ปัตตานีจึงเป็นประเทศราชของสยามตงัแต่นนั กองทพั
สยามยดึเอาทรัพยส์มบติัและปืนใหญ่ไป 3 กระบอก แต่เหลือมาถึงกรุงเทพเพียง 1 กระบอก คือปืน
ใหญ่พญาตานี ปัจจุบนัอยูห่นา้กระทรวงกลาโหม ชาวปัตตานีไม่พอใจทีชาวสยามปกครองตนจึงก่อ
การกบฏขึนในปี พ .ศ. 2334 และ พ .ศ. 2351 พระบาทสมเด็จพระเลิศหลา้นภาลยัจึงแยกอาณาจกัร
ปัตตานีเป็น 7 หวัเมือง แต่ก็มกีบฏอีกในปี พ .ศ. 2374 และ พ .ศ. 2381 พระบาทสมเด็จพระนงัเกลา้
เจา้อยูห่วัจึงทรงตดัสินพระทยัใหร้าชวงศก์ลนัตนัปกครองปัตตานีและกวาดตอ้นเอาเชลยศึกมาตงั
ถินฐานริมคลองแสนแสบ กระทงัปีพ .ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรง
เตรียมการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล การปกครองโดยราชวงศก์ลนัตนัจึงยติุลง และถือเป็นปี
สินสุดของอาณาจกัรปัตตานี ซึงกลายเป็นส่วนหนึงของสยามโดยสมบูรณ์ มณฑลปัตตานี ก่อตงัขึน
ในปีพ.ศ. 2449 ในปีพ.ศ. 2466 ชาวบา้นจาํนวนมากก็ออกมาชุมนุมประทว้งขา้ราชการและเจา้หนา้ที
ในทอ้งถิน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัจึงทรงออกพระบรมราโชบายสาํหรับมณฑล
ปัตตานี เมือ วนัที 2 กรกฎาคม พ .ศ. 2466 ไว ้ 6 ขอ้เพือแกไ้ขความไม่เป็นธรรมของเจา้หนา้ทีและ
ขา้ราชการและนาํไปสู่การยบุมณฑลปัตตานีเป็น 3 จงัหวดั คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จนถึง
ปัจจุบนั  

จงัหวดัปัตตานีมีอาณาเขตดงันี  
  ทิศเหนือ   ติดทางหลวง บริเวณอ่าวไทย  
  ทิศใต ้   ติดจงัหวดันราธิวาส  
  ทิศตะวนัออก   ติดทางหลวง บริเวณอ่าวไทย  
  ทิศตะวนัตก   ติดจงัหวดัยะลา  

 จงัหวดัปัตตานีแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อาํเภอ 115 ตาํบล 642 หมู่บา้น ดงันี 

1.อาํเภอเมืองปัตตานี  7. อาํเภอสายบุรี 
2.อาํเภอโคกโพธิ   8. อาํเภอไมแ้ก่น 
3.อาํเภอหนองจิก  9. อาํเภอยะหริง 
4.อาํเภอปะนาเระ  10. อาํเภอยะรัง 
5.อาํเภอมายอ   11. อาํเภอแม่ลาน 
6.อาํเภอทุ่งยางแดง  12. อาํเภอกะพอ้ 
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 จงัหวดัปัตตานีมีประชากรทงัสิน  111,904  คน แยกเป็นชาย  55,277  คน หญิง  56,627 
คน สภาพพืนทีของจงัหวดัปัตตานีเป็นทีราบลุ่มและชายทะเล  มีแม่นาํ  1  สาย  คือ  แม่นาํปัตตานี 

 

 อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตาน ี
 จากเอกสารบรรยายสภาพภูมิศาสตร์จงัหวดัปัตตานี..(2552.:.18)..ไดก้ล่าวถึงประวติัของ
อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี สรุปว่า อาํเภอทุ่งยางแ ดงเดิมเป็นส่วนหนึงของอาํเภอมายอ ต่อมา
ไดย้กฐานะเป็น กิงอาํเภอทุ่งยางแดง ในวนัที 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ต่อมามีพระราชกฤษฎีกายก
ฐานะเป็น อาํเภอทุ่งยางแดง ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที 111 ตอนที 21 ลงวนัที 3 มิถุนายน 
พ.ศ. 2537 มีคาํขวญัประจาํอาํเภอว่า “ทุ่งทองกวา้งไกล พรุใหญ่แหล่งปลา ภาษาถินพิเทน พีเณรเชือ
สายเก่า ขุนเขาชา้งคลาน อุทยานนางผมหอม” อาํเภอทุ่งยางแดงตงัอยูท่างทิศใตข้องจงัหวดัมีอาณา
เขตติดต่อกบัอาํเภออืนๆดงันี 

  ทิศเหนือ   ติดต่อกบัอาํเภอมายอและอาํเภอสายบุรี 

  ทิศตะวนัออก   ติดต่อกบัอาํเภอสายบุรีและอาํเภอกะพอ้ 

  ทิศใต ้   ติดต่อกบัอาํเภอรามนั (จงัหวดัยะลา) และอาํเภอยะรัง 

  ทิศตะวนัตก   ติดต่อกบัอาํเภอยะรังและอาํเภอมายอ 

 อาํเภอทุ่งยางแดงแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคเป็น 4 ตาํบล 22 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 

  1. ตะโละแมะนา        4 หมู่บา้น   
  2. พิเทน         7 หมู่บา้น   
  3. นาํดาํ         4 หมู่บา้น   
  4. ปาก ู        7 หมู่บา้น   
 อาํเภอทุ่งยางแดงประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 4 แห่ง ไดแ้ก่ 

1. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะโละแมะนา ครอบคลุมพืนทีตาํบลตะโละแมะนา
ทงัตาํบล 

  2. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพิเทน ครอบคลุมพืนทีตาํบลพิเทนทงัตาํบล 

  3. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาํดาํ ครอบคลุมพืนทีตาํบลนาํดาํทงัตาํบล 

  4. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปาก ูครอบคลุมพืนทีตาํบลปากทูงัตาํบล 
 ประชากรส่วนใหญ่ของอาํเภอทุ่งยางแดงเป็นชาวไทยเชือสายมลายแูละชาวไทยมีการใช้
ภาษามลายปัูตตานี ภาษา ไทยถินใต ้ภาษาไทยกลาง และภาษาพิเทน ประกอบอาชีพทาํสวน ทาํนา 
และเลียงสตัวซึ์งประชากรส่วนใหญ่นบัถืออิสลามร้อยละ 97.67 และนบัถือศาสนาพุทธร้อยละ 2.33 
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 ตาํบลพเิทน 
  ประวตัคิวามเป็นมา 
 จากคาํบอกเล่าของดาโอะ๊ หวงั (2554) ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที 2 ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่ งยางแดง 
จงัหวดัปัตตานี ไดก้ล่าวถึงประวติัของบา้นพิเทนว่า ในสมยักรุงศรีอยธุยามีชา้งขาวงาดาํ อยูใ่นทะเล
เมือเรืองดงักล่าวทราบถึงพระเจา้แผน่ดินแห่งกรุงศรีอยธุยา.พระองคเ์สด็จไปยงัทะเลเพือ
ทอดพระเนตร ชา้งเชือกนนั จากนนัพระองคต์รัสว่า ถา้อยากอยูก่บัพระองคใ์หขึ้นมาจากทะเล  
ชา้งขาวงาดาํจึงขึนมา พระองค์ ทรงนาํเชือกหนงัสิงโตมาผกูเทา้ชา้ง จนกระทงัวนัหนึงชา้งเกิดสูญ
หายหายไปพระองคจึ์งมีพระบรมราชโองการใหท้หารติดตามหาชา้งใหพ้บ ถา้ใครจบัชา้งไดจ้ะยก
เมืองใหค้รึงหนึง มีทหารใ นพระราชวงั 7 คนอาสาออกติดตามชา้งหากไม่พบจะไม่กลบัเมืองเพราะ
จะถกูประหารชีวิต ทหารทงั 7 คนจึงไดอ้อกเดินทางตามหาชา้งโดยแยกยา้ยกนัไปตามหาคนละถิน 
ทหารกลุ่มหนึงนาํโดยพีเณรและนอ้งอีก 4 คน ไดแ้ก่ เจา้อ่อน นางผมยาวเกา้ศอก นางเลือดขาว   
เจา้ภา จึงเดินทางมาทางใต้ แต่กลบัไม่พบร่องรอยของชา้ง......พีเณรไม่กลา้เดินทางกลบัเมืองเพราะ
กลวัถกูประหารชีวิตพีเณรจึงไดต้งัรกรากอยูที่นนั ปัจจุบนัคือบา้นพิเทน หมู่ที.2ใตาํบลพิเทน อาํเภอ
ทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี บา้นพิเทน หมู่ที 2 นี อยูห่่างจากทีว่าการอาํเภอทุ่งยางแดง 4 กิโลเมตร 

มีอาณาเขตดงันี  
  ทิศเหนือ   ติดกบั อาํเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี 

  ทิศใต ้   ติดกบั ตาํบลปาก ูตาํบลนาํคาํ อาํเภอทุ่งยางแดง  
     จงัหวดัปัตตานี 

  ทิศตะวนัออก   ติดกบั อาํเภอสายบุรี และอาํเภอกะพอ้ จงัหวดัปัตตานี 

  ทิศตะวนัตก   ติดกบั ตาํบลลโูบะยไิร อาํเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี   
  ประชากรทีอาศยัในตาํบลพิเทนมีจาํนวน 4,037 คน และมีจาํนวนหลงัคาเรือน 979 
หลงัคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํนา ทาํสวนเป็นหลกัและปักผา้คลุมผมสตรี ทาํขนม เป็น
อาชีพเสริมโดยในพืนทีตาํบลพิเทนมีสถานทีสาํคญั 2 แห่ง คือ สุสานพีเณร อุทยานนาํตกนาง 
ผมหอม 

 ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มลูภาษาพิเทนทีหมู่ที 2 ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี 
ดา้นระบบเสียงพยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์ดงัจะไดก้ล่าวในบทต่อไป 
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แผนภูมิที 1 แผนทีจงัหวดัปัตตานี *จุดเก็บขอ้มลูอาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี 
ทีมา : ดดัแปลงจากสาํนกังานจงัหวดัปัตตานี,  บรรยายสภาพภูมิศาสตร์จงัหวดัปัตตานี ปี 2552 

(ปัตตานี : สาํนกังานจงัหวดัปัตตานี, 2552), 1-3 
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บทที 2 
ระบบเสียงภาษาพเิทน  ตาํบลพเิทน  อาํเภอทุ่งยางแดง  จงัหวดัปัตตาน ี

 
 ระบบเสียงภาษาพิเทนทีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ภาษาพิเทน หมู่ที 2  บา้นพิเทน  ตาํบลพิเทน  
อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี มีรายละเอียดเกียวกบัระบบเสียงภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอ 

ทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี ดงันี 

หน่วยเสียงพยญัชนะ 
 เสียงพยญัชนะในภาษาพิเทนจากรายการคาํศพัทที์ใชเ้ก็บขอ้มลูสามารถพิสูจน์หาหน่วย
เสียงหรือเสียงยอ่ยโดยการใชคู้่เสียงทีน่าสงสยั (suspect pair) ดงัแผนภูมิดงันี 

 

p   t    k    

ph   th    kh 

 b   d 

      c 
      ch  
  f  s       h 
 

m   n     
    l 
    r 
 w     j 

แผนภูมทีิ 2 เสียงพยญัชนะตน้เดียว คู่เสียงทีน่าสงสยั1 

จากแผนภูมิดงักล่าว คู่เสียงทีน่าสงสยัจะเป็นเสียงทีมีลกัษณะทางสทัศาสตร์คลา้ยคลึงกนั  
อาจพิสูจน์ว่าเป็นหน่วยเสียงเดียวกนัคือเป็นเสียงยอ่ยอนัเกิดจากการแปรอิสระหรือการเกิดแบบสบั
หลีก หรือเป็นคนละหน่วยเสียงโดยการหาคู่เทียบเสียง ดงันนัผูว้ิจยัจึงนาํคู่เสียงทีน่าสงสยัมา 

 

1ดดัแปลงจาก จินดา  งามสุทธิ. ภาษาศาสตร์ภาษาไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพ์ีระพทัธนา,  
2524), 72. 
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วิเคราะห์หาหน่วยเสียงโดยใชคู้่เทียบเสียงซึงต่างกนัในสิงแวดลอ้มเดียวกนั (Identical environment) 
ดงันี 

 

คู่เทียบเสียงพยญัชนะต้นเดียว 
 

 คู่เทียบเสียงทีมีสิงแวดลอ้มต่างกนัเพียงประการเดียว 

 

คู่เสียงทีน่าสงสยั   คาํคู่เทียบเสียง  ความหมาย  หน่วยเสียง 

 

p* - b   p:34  ‘ชืนชอบ’  /p/ 
    b:34  ‘กระบอง’  /b/ 

t - d   t:k44   ‘ขา้วตอก’  /t/ 
d:k44  ‘ดอก (ไม)้’  /d/  

b - m   ban34   ‘ตดั’   /b/ 
    man34  ‘พยายาม’  /m/ 

m - w    mat 
43  ‘มดั’   /m/ 

    wat 
43  ‘วดั’   /w/ 

d - n   d34   ‘ยดืตวั’   /d/ 
     b34   ‘หนอนดว้ง’  /n/ 

 

d - l   dap32  ‘จดัใหเ้ป็นระเบียบ’ /d/ 
    lap32   ‘นอนหลบั’  /l/ 

 - j   :44   ‘ยอ (ผลไม)้’  // 
    j:44   ‘ยกยอ’   /j/ 

 

*เครืองหมาย … คือ การถ่ายถอดเสียงในระดบัสทัศาสตร์ (phonetic)  
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 - h   k32  ‘อก’   // 
hk32  ‘โกหก’   /h/ 

l - r    lak43   ‘ขโมย’   /l/ 
    rak43  ‘รัก’   /r/ 

p - ph   p34   ‘อวบ(รูปร่าง)’  /p/ 
    ph34  ‘ใส(ผวิ)’  /ph/ 

kh -     kh:44  ‘คอ’   /kh/ 
    :44   ‘โคง้’   // 

s - l    so:43   ‘โซ่’   /s/ 
    lo:43   ‘รางวลั’   /l/ 

c - j   ca34   ‘ขา้วเหนียว’  /c/ 
    ja34   ‘หยอ่น(เบ็ด)’  /j/ 

t - th    t:k44   ‘แตก’   /t/ 
    th:k44  ‘ดินทุรนทุราย’  /th/ 

k - kh     ka:32  ‘กา้ง’   /k/ 
    kha:32  ‘ขา้ง’   /kh/ 

c - ch   ca:p 
32  ‘จบั’   /c/ 

    cha:p 
32  ‘สบั’   /ch/ 

f - w   fk43  ‘ขึนอืด’   /f/ 
    wk 

43  ‘หมุนกลบั’  /w/  

 -    : 
44   ‘ยอ(จบัปลา)’  // 

    : 
44   ‘โคง้งอ’   // 
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ph - th   ph:n 
24  ‘แผนการ’  /ph/  

    th:n 
24  ‘ดวงจนัทร์’  /th/ 

th - kh   thk43  ‘ดึง’   /th/ 
    khk43  ‘ครก’   /kh/ 

m - n   ma: 
542  ‘มา้’   /m/ 

    na: 
542   ‘นา้’   /n/ 

n -    na:n 
44  ‘นาน’   /n/ 

    a:n 
44  ‘งาน’   // 

b - d   bin 
34   ‘บิน’   /b/ 

    din 
34   ‘ดิน’   /d/ 

f - s   fa:k 
43  ‘ฝาก’   /f/ 

    sa:k 
43  ‘เนือหยาบ’  /s/ 

s - h   s:k44   ‘ขอ้ศอก’  /s/ 
h:k44  ‘หอก’   /h/ 
 

 จากการพิสูจน์คู่เสียงทีน่าสงสยั (suspect pairs) โดยจดัทาํคู่เทียบเสียงดงักล่าว สามารถสรุป
ไดว้่า ภาษาพิเทนมีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ 22 หน่วยเสียงดงัตารางต่อไปนี 
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ตารางที 2 หน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวในภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี 

 

 

ลกัษณะของ
เสียง 

             ฐานกรณ์ 

 

คุณสมบติั 

ของเสียง 

 

ริม 

ฝีปาก 

 

ริมฝีปาก
และฟัน 

 

ปุ่ม
เหงือก 

 

เพดาน
แข็ง 

 

เพดาน
อ่อน 

 

ช่องว่าง
ระหว่าง
เสน้เสียง 

กกัหรือระเบิด ไม่กอ้ง ไม่มีลม 

ไม่กอ้ง มีลม 

กอ้ง 

p 

ph 

b 

 t 

th 

d 

 k 

kh 

 

กึงเสียดแทรก ไม่กอ้ง ไม่มีลม 

ไม่กอ้ง  มีลม 

   c 

ch 

  

เสียดแทรก ไม่กอ้ง  f s   h 

นาสิก กอ้ง m  n    

ขา้งลิน กอ้ง   l    

รัว กอ้ง   r    

ครึงสระ กอ้ง w   j   

 

หน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวทงั  22  หน่วยเสียงในภาษาพิเทนปรากฎเป็นหน่วยเสียง
พยญัชนะทา้ยได ้9 เสียง ดงัตารางเสียงพยญัชนะทา้ยแสดงคู่เสียงทีน่าสงสยัดงันี 

 

-p   -t   -k   - 

 

 -m   -n   - 

 

 -w                     -j 

 

 

 แผนภูมิที 3 หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ย คู่เสียงทีน่าสงสยั 

 

จากแผนภูมิดงักล่าว คู่เสียงทีน่าสงสยัเป็นเสียงทีมีลกัษณะทางสทัศาสตร์คลา้ยคลึงกนัอาจ
เป็นหน่วยเสียงเดียวกนัหรือคนละหน่วยเสียง ผูว้ิจยัจึงนาํคู่เสียงทีน่าสงสยัมาวิเคราะห์หาหน่วยเสียง
โดยการใชคู้่เทียบเสียงซึงต่างกนัในสิงแวดลอ้มเดียวกนั (Identical environment) ดงันี 
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คู่เทียบเสียงพยญัชนะท้าย 
 
คู่เสียงทีน่าสงสยั   คาํคู่เทียบเสียง  ความหมาย  หน่วยเสียง 

 

-p - -t - -k - -  thap43  ‘ทบั’   /-p/ 
    that43  ‘(ประ) ทดั’  /-t/ 
    thak43  ‘ทกั’   /-k/ 
    tha43  ‘พบปะ’   /-/ 
 

-m - -n - -   ka:m32  ‘กา้ม(ปู)’  /-m/ 
    ka:n32  ‘กา้น’   /-n/ 
    ka:32  ‘อาหารติดคอ’  /-/ 
 

 

-w - -j    kaw34  ‘เก่า’   /-w/ 
    kaj34   ‘ไก่’   /-j/ 
 

 หน่วยเสียงพยญัชนะต้นเดียว มีจาํนวน 22 หน่วยเสียง ดงันี 
/p-/* เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่กอ้ง ไม่มีลม เกิดทีริมฝีปากทงัคู่ เมือเป็น

พยญัชนะตน้จะเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 

   /pa:t 3/    ‘ปาด’ 

   /pu: 2 /      ‘ปู’ 

/p t5/    ‘เป็ด’ 

   /pi2  ja:m3 /   ‘ยาม (เวลา)’ 
/pak5/    ‘ปัก’ 

 

 

*เครืองหมาย /…/ คือ การถ่ายถอดเสียงในระดบัสรศาสตร์ (phonemics) 
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 เมือเป็นพยญัชนะทา้ยจะเป็นหน่วยเสียงพยญัชนะกกั ไม่กอ้ง ไม่มีลม เกิดทีริมฝีปากทงัคู่ 
เกิดตามหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 

/thi:p3/    ‘ปัน (จกัรยาน)’ 
/kl p5/    ‘ฝัง’ 

/phap4/    ‘พบั’ 

/s :p3/    ‘แสบ’ 

/khi:p4/    ‘หนีบ’ 

 

 /t-/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่กอ้ง ไม่มีลม เกิดทีปุ่มเหงือก เมือเป็นพยญัชนะ
ตน้จะเกิดนาํหนา้หน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 

/to: 2  te: 2/   ‘โตงเตง’ 
/tk5/    ‘ตึก’ 
/ta:j5/    ‘ใต’้ 

/t:p3  th:n3/   ‘ตอบแทน’ 

/to:n5/    ‘ตน้’ 

 

 เมือเป็นพยญัชนะทา้ยจะเป็นหน่วยเสียงพยญัชนะกกั ไม่กอ้ง ไม่มีลม เกิดทีปุ่มเหงือก 
หน่วยเสียงนีเกิดตามหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 

/khra:t4/    ‘คราด’  

/ta:2 bt5/   ‘เบ็ด’  

/mi:t4 to:5/   ‘มีดอีโต’้ 

/kra: 2 cu:t3/   ‘กระจูด’ 

/phak 5  ku:t 3/   ‘ผกักดู’ 

 

/k-/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่กอ้ง ไม่มีลม เกิดทีเพดานอ่อน เมือเป็น
พยญัชนะตน้จะเกิดนาํหนา้หน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 

/kaj2/    ‘ไก่’ 
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/kiw2/    ‘กิว’ 

/ka2  do 5  ka2  do 5/  ‘รีบ’ 

/k: 2/    ‘กอ’ 

/ku:2  bo:2/   ‘ป่าชา้’ 

 
 เมือเป็นพยญัชนะทา้ยจะเป็นหน่วยเสียงพยญัชนะกกั ไม่กอ้ง ไม่มีลม เกิดทีเพดานอ่อน 
หน่วยเสียงนีเกิดตามหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 

/ka2  phrok4/   ‘กะลา’ 

/do:k3/    ‘ดอก’ 

/chiak4/    ‘เถาวลัย’์ 
/khrok4/    ‘ครก’ 

   /phrik4/    ‘พริก’ 

 

/-/  เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่กอ้ง เกิดทีช่องว่างระหว่างเสน้เสียง เมือเป็น
พยญัชนะตน้ เกิดนาํหนา้หน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 

/k5/    ‘อก’ 

   /en2 loŋ1/   ‘เอน็ร้อยหวาย’ 

/u2  kop5/   ‘นาํอบ’ 

/:k3/    ‘แอก’ 

/t5/    ‘อด’ 

 เมือเป็นพยญัชนะทา้ยจะเป็นหน่วยเสียงพยญัชนะกกั ไม่กอ้ง เกิดทีช่องว่างระหว่างเสน้
เสียง หน่วยเสียงนีเกิดตามหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /a:, i:, e:, u:, o:, :,  :, :, :, 

ia, a, ua/ เช่น 

 

/u: 2  do 5/   ‘ขีเหร่’ 

/chə 4  chə 4/   ‘เฉอะแฉะ’ 

/cha3  na 4/     ‘ชนะ’ 

/ de 5/    ‘งอน (ขนตา)’ 
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/h  5/    ‘เหาะ’ 
 

/ph-/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่กอ้ง มีลม เกิดทีริมฝีปากทงัคู่ ปรากฏเฉพาะ
ตาํแหน่งพยญัชนะตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหนา้หน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 
  /phi: 3/    ‘จาํมาํ’ 

/ph:m1/   ‘ผอม’ 

/phu: 5  cha:j3/   ‘ผูช้าย’ 

/pht5/    ‘เผด็’ 

/pha: 3  pha: 3/   ‘ลางๆ’ 

 

 /th-/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่กอ้ง มีลม เกิดทีปุ่มเหงือก ปรากฏเฉพาะ
ตาํแหน่งพยญัชนะตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหนา้หน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 

/th:k3 de: 2/   ‘กรรเชียง’ 
/tha:w5/    ‘ขีเถา้’ 
/tham3 np4/   ‘ทาํนบ’ 

/thua1/    ‘ถวั’ 

/tho:3  la:1/   ‘ทองกวาว’ 

 

 /kh-/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่กอ้ง มีลม เกิดทีเพดานอ่อน ปรากฏเฉพาะ
ตาํแหน่งพยญัชนะตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /ə: / เช่น 

 

/kha:t3  thun3/   ‘ขาดทุน’ 

/khi: 5  khra:n6/   ‘ขีเกียจ’ 

/kh:n5  ht5/   ‘ขึนรา’ 
/khiw1/    ‘เขียว’ 

/khom3/    ‘คม’ 
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 /b-/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด กอ้ง เกิดทีริมฝีปากทงัคู่ ปรากฏเฉพาะตาํแหน่ง
พยญัชนะตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 

/b:t3/    ‘บอด’ 

/ba: 2/    ‘บาง’ 

/bu:t3/    ‘บูด’ 

/bi:2  su: 1/   ‘ใบ’้ 

/bua 2/    ‘บวั’ 

 

 /d-/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด กอ้ง เกิดทีปุ่มเหงือก ปรากฏเฉพาะตาํแหน่ง
พยญัชนะตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหนา้หน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 

/dun5/    ‘ดว้น’ 

/du2  wi 4  kla:2/  ‘ค่าต๋ง’ 
/da:m2/    ‘ดงั (เสา)’ 
/dk5 dk5/   ‘เด็กๆ’ 

/da:w2  wi:3/   ‘ดาวลกูไก่’ 

 

 /c-/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะกึงเสียดแทรก ไม่กอ้ง ไม่มีลม เกิดทีเพดานแข็ง ปรากฏ
เฉพาะตาํแหน่งพยญัชนะตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /a/ เช่น 

 

/c: 2  kap5  bon2/  ‘ขีบ่น’ 

/ci2/    ‘จริง’ 

/ca2  raj3/   ‘จญัไร, อุบาทว’์ 

/can2/    ‘วนัจนัทร์’ 
/cp5/    ‘ป่วย’ 
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 /ch-/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะกึงเสียดแทรก ไม่กอ้ง มีลม เกิดทีเพดานแข็ง ปรากฏ
เฉพาะตาํแหน่งพยญัชนะตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 

/chaw6/    ‘จา้’ 

/chə 3  chə 3/   ‘เฉอะแฉะ’ 

/ chiak4/    ‘เถาวลัย’์ 

/chi:n6/    ‘ชิน’ 

/chi:k3/    ‘ฉีก’ 

 

/f-/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะเสียดแทรก ไม่กอ้ง เกิดทีริมฝีปากและฟัน ปรากฏเฉพาะ
ตาํแหน่งพยญัชนะตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหนา้หน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียงยกเวน้ / e, e:, , :, 

, , :, ia/ เช่น 

/fu: 6/    ‘(กลิน)กรุ่น’ 

/fk4/    ‘ขึนอืด’ 

/fa: 6/    ‘ฟ้ามวั’ 

/fak3/    ‘เฝือก’ 

/fon 1/    ‘ฝน’ 

 

 

/s-/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะเสียดแทรก ไม่กอ้ง เกิดทีปุ่มเหงือก ปรากฏเฉพาะ
ตาํแหน่งพยญัชนะตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหนา้หน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียงเช่น 

 

/s:m5/    ‘เปรียว’ 

/su: 1  tam2/   ‘ลุ่มๆดอนๆ’ 
/sa:n5/    ‘สนั’ 

/sn5/    ‘เสน้’ 

/suk5/    ‘วนัศุกร์’ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 33 

 /h-/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะเสียดแทรก ไม่กอ้ง เกิดทีช่องว่างระหว่างเสน้เสียง 
ปรากฏเฉพาะตาํแหน่งพยญัชนะตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหนา้หน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 

/hua1  la:n6/   ‘หวัลา้น’ 

/ha:1 ta:2/   ‘หางตา’ 
/h t5  sa1  m t5/   ‘เห็ดเสมด็’ 

/h :w5/    ‘แหว้’ 

/ho:1  ra3  pha:3/   ‘โหระพา’ 
 

 /m-/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะนาสิก กอ้ง เกิดทีริมฝีปากทงัคู่ เมือเป็นพยญัชนะตน้
หน่วยเสียงนีจะเกิดนาํหนา้หน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 

/m:m3  m:m3/  ‘ขะมุกขะมอม’ 

/mo: 4/    ‘โง่’ 

/me: 4/    ‘(เสียง) ดงั’ 
/ma:k4/    ‘มาก’ 

/ma:j6   f:n3/   ‘ฟืน’ 

 

 

 เมือเป็นพยญัชนะทา้ยจะเกิดตามหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 

   /na:m1/    ‘หนาม’ 
   /mia3 num1/   ‘เมียนอ้ย’ 
   /ma:k3  khum1/   ‘หมากขุม’ 

   /pha:5   hom2/   ‘ผา้ห่ม’ 

   /sa5  kho:3 klom2/  ‘เสือคอกลม’ 
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 /n-/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะนาสิก กอ้ง เกิดทีปุ่มเหงือก เมือเป็นพยญัชนะตน้หน่วย
เสียงนีจะเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 

/n:n4/    ‘(คน) แน่นขนดั’ 

/nak4  le:3/   ‘นกัเลง’ 

/np5  phlaw3/   ‘กางเกง’ 

/nuaj1 naj3/   ‘เมลด็’ 

/no:1/    ‘หน่อ’ 

 

 เมือเป็นพยญัชนะทา้ยจะเกิดตามหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 

   /ph:n1/    ‘ผนื’ 

   /an2/    ‘เรือน (นาฬิกา)’ 

   /sn5/    ‘เสน้’ 

   /thian3/    ‘เทียน’ 

   /la:n1/    ‘หลาน’ 

 

 /-/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะนาสิก กอ้ง เกิดทีเพดานแข็ง ปรากฏเฉพาะตาํแหน่ง
พยญัชนะตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /i:, e, e:, , :, , :, , o, 

o:, , :, ia, a, ua/  เช่น 

 

/a:w3/    ‘ยาว’ 

/u:j4/    ‘ยุย่’ 

/i1  h: 3  te: 2/   ‘โสเภณี’ 

/ua3/    ‘ยวง’ 
/u 3/    ‘ยงุ’ 
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 /-/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะนาสิก กอ้ง เกิดทีเพดานอ่อน เมือเป็นพยญัชนะตน้จะเกิด
นาํหนา้หน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / e:, , :, , :/ เช่น 

 

/a:n3/    ‘งาน’ 

/ak3/    ‘เหงือก’ 

/b:2  1/   ‘งง’ 

/om3/    ‘งม’ 

/:k4/    ‘งอก’ 
 เมือเป็นพยญัชนะทา้ยจะเกิดตามหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง  เช่น 

 

/cu:2/    ‘จูง’ 

/c :5/     ‘แจง้’ 

/cha4/    ‘ชงั’ 

/chi:3/    ‘ชิง, แยง่’ 

/ra3/    ‘กรงนก’ 

 
 /l-/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะขา้งลิน กอ้ง เกิดทีปุ่มเหงือก ปรากฏเฉพาะตาํแหน่ง
พยญัชนะตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 

/l :3/    ‘ดู, มอง’ 

/laj4/    ‘ตอ้น’ 

/la:3  ta:5/   ‘บา้จี’ 

/lk4/    ‘ลึก’ 

/lun3  lan3/   ‘ลุกลีลุกลน’ 

 

 /r-/  เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะรัว กอ้ง เกิดทีปุ่มเหงือก ปรากฏเฉพาะตาํแหน่งพยญัชนะ
ตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหนา้หน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ //  เช่น 

 

/ra:k4/    ‘ราก’ 

/ruaŋ3/    ‘รวง’ 
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/raw3/    ‘ฉนั’ 

/rian3/    ‘ทุเรียน’ 

/ri:n6/    ‘ริน’ 

 

 /w-/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะครึงสระ กอ้ง เกิดทีริมฝีปากทงัคู่ เมือเป็นพยญัชนะตน้
หน่วยเสียงนีเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้  /, , :,  o:, /  เช่น 

 

/w:n1/    ‘แหวน’ 

/wi:1/    ‘หวี’ 

/wa3/    ‘หนอง’ 

/wan3   phen 3/   ‘วนัขึน 15 คาํ’ 

/wa:3  su:3/   ‘เมือวานนี’ 

 

 เมือเป็นพยญัชนะทา้ย หน่วยเสียงนีเกิดตามหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /, , 

:, / เช่น 

 

/hua1 khon1 khi:w6/  ‘หวัคิว’ 

/khiaw5/    ‘เหลก็ใน’ 

/lo:k4 sa:w1/   ‘ลกูสาว’ 

/khaw1/    ‘เขา’ 

/le:w1/    ‘เลว’ 

 

 /j-/ เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะครึงสระ กอ้ง เกิดทีเพดานแข็ง เมือเป็นพยญัชนะตน้ 
หน่วยเสียงนีเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / , , :, :, u, u:, /  เช่น 

 

/ja:m3/    ‘นาฬิกา’ 
/ja: 3 mu:1  na:m6/  ‘ชมพู่’ 

/j:3/    ‘ยอ’ 

/j:6/    ‘แย’้ 

/ji:4  sip5/   ‘ยสิีบ’ 
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 เมือเป็นพยญัชนะทา้ย หน่วยเสียงนีจะเกิดตามหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /i, 
i:, e, e:, , :, , :, u,/  เช่น 
 

/kli:p3 do:k3  ma:j6/  ‘กลีบดอกไม’้ 

/ra:k4  fo:j1/   ‘รากฝอย’ 

/pha:5 plo:j2/   ‘ผา้คลุมศรีษะ’ 

/ma:j6  kho:n6/   ‘กระบอง’ 
/khan3  thaj1/   ‘คนัไถ’ 

 

 หน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบกลาํ มีจาํนวน 14 หน่วยเสียงดงันี 

 

 / kl-/ ปรากฏกบัหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 

   /kli:p3/    ‘กลีบ’ 

   /klo:2/    ‘กลอง’ 
   /kluaj5/    ‘กลว้ย’ 

   /kl:j2/    ‘กลอย’ 

   /kla:2   fa:6/   ‘ทอ้งฟ้า’ 
 

 /kr-/ ปรากฏกบัหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 

   /kron2/    ‘กรน’ 

   /kriam2/   ‘เกรียม’ 

   /krn2/    ‘แคระเกร็น’ 
   /kr2  ka:j2/   ‘ข่วน’ 

   /kra:2  mu:3/   ‘มุง้’ 
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 /kw-/ ปรากฏเฉพาะหน่วยเสียงสระ /a, a:, :/ เท่านนั เช่น 

 

   /kwa: 2/   ‘กวาง’ 
   /kw:k3/   ‘แหวก’ 

   /kwak5  m:3/   ‘กวกัมือ’ 

   /kw:2/   ‘โบกมือ’ 

   /t:2   kwa:2/   ‘แตงกวา’ 

 

 /khr-/ ปรากฏกบัหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 

   /khrok4 /   ‘ครก’ 

   /khra:t4/    ‘คราด’ 

   /khr:4/    ‘เตียง’ 
   /khr:p 4/    ‘ครอบ’ 

   /khru:t4/    ‘ขดูขีด’  
 

 /khl-/ ปรากฏกบัหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียงยกเวน้ /, :/ เช่น 

 

   /khl:6/   ‘คลอ้ง’  
   /khla:n3/   ‘คลาน’ 

   /khlam3/   ‘ลบูคลาํ’ 
   /khli3/    ‘คลึง’ 
   /khlum3/   ‘คลุม’ 

 

 /khw-/ ปรากฏเฉพาะหน่วยเสียงสระ /a:, :/ เท่านนั เช่น 

 

   /khwa:m4/   ‘ควาํ’ 
   /khw:n1/    ‘แขวน’ 

   /khwa:j3/    ‘ควาย’ 

   /khwa:1/    ‘กีดขวาง’ 
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   /khwa:1   khwa:1/   ‘เลือนราง’ 
 

 /tr-/ ปรากฏเฉพาะหน่วยเสียงสระ / a, :, o, o:, :, :, ua/ เท่านนั เช่น 

 

   /truat 3/    ‘ตรวจ’ 

   /tr :j2/    ‘ใบเตย’ 

   /tro3/    ‘พดูไม่รู้เรือง’ 
   /tro:2/    ‘แม่นยาํ’ 

   /ki:2  traj2/   ‘กรรไกร’ 

 

 /br-/ ปรากฏเฉพาะหน่วยเสียงสระ / :, a:, u,  / เท่านนั 

    

   /br:2  di:2/   ‘ถงันาํ’ 
   /bruj2/    ‘แปรง’ 
   /brt5  brt5/   ‘(บ่น)พึมพาํ’ 
   /ma3  kha1  bra:2  na:5/  ‘มะเขือพวง’ 
   /br:2  1/   ‘งง’ 
 

 /pr-/ ปรากฏเฉพาะหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 

   /pra:p3/    ‘ดุ, ว่า’ 
   /prat 5/    ‘ปริ, มีรอยร้าว’ 

   /d:t3  pri5/   ‘แดดเปรียง’ 
   /k:2 pro:2/   ‘กระโปรง’ 
   /pri:2   j:3/   ‘มะระ’ 

 

 /pl-/ ปรากฏเฉพาะหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 

   /pluak 3/   ‘ปลวก’ 

   /pli:2/    ‘ปลิง’ 
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   /pla:m 5 /   ‘ดิน’ 

   /plt 5/    ‘ปลด’ 

   /pl:j2/    ‘ปล่อย’ 

 

 /phr-/ ปรากฏกบัหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 

   /k:2  phrok4/   ‘กะลา’ 
   /phra:6/    ‘มีดพร้า’ 
   /lo:k4  phruan3/   ‘เงาะ’ 

   /phrik4/    ‘พริกไทย’ 

   /phro:k4/   ‘พรุ่งนี’ 

 

 /phl-/ ปรากฏกบัหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

  

   /phlak5/    ‘ผลกั’ 

   /phlik 4/    ‘พลิก’ 

   /phl:j2/    ‘พงึพา’ 
   /phla:t4/    ‘เพลียงพลาํ’ 
   /thua1  phlu:3/   ‘ถวัพ’ู 

 

 /ml-/ ปรากฏเฉพาะหน่วยเสียงสระ /e, i:, :, :, a/ เท่านนั เช่น 
 

   /mlak4/   ‘เมือก’ 

   /ml:p4/   ‘ฟ้าแลบ’ 
   /mle4/    ‘มะลิ’ 

   /mli:n4/    ‘ลืนไหล’ 

   /ml:n3/    ‘ลืมตา’ 
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/dr-/ ปรากฏเฉพาะหน่วยเสียงสระ /a, u, , o:, / เท่านนั เช่น 
 

  /dr5/    ‘เตะ’ 

  /dro:k3/    ‘แหง้(ผลไม)้’ 
   /drap5/    ‘ตงัใจฟัง’ 

  /druk5/    ‘อา้งถึง’ 

  /drk5/    ‘นาน’ 

 

 จากการศึกษาหน่วยเสียงพยญัชนะของภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดั
ปัตตานี พบว่า ภาษาพิเทนมีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวจาํนวน 22 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /p-, t-, k-, -

, ph-, th-, kh-, b-, d-, c-, ch-, f-, s-, h-, m-, n-, -, -, l-, r-, w-, j- / มีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้
ควบกลาํจาํนวน 14 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /kl-, kr-, kw-,  khr-, khl-, khw-, tr-, br-, pr-, pl-, phr- 

,phl-, ml- , dr-/ และมีหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ย 9 หน่วยเสียงไดแ้ก่ /-p, -t, -k, -, -m, -n,  -, -

w, -j/ 
หน่วยเสียงสระ 

 หน่วยเสียงสระในภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี มีหน่วยเสียง
สระเดียวและหน่วยเสียงสระประสมซึงสามารถพิสูจน์หาหน่วยเสียงหรือเสียงยอ่ยโดยการใชคู้่เสียง
ทีน่าสงสยั (suspect pair) ดงัแผนภูมิดงันี 

 

i     i:       :   u    u: 

  

 e    e:      :   o   o: 

 

     :         : 

 

     a   a: 

 

      ia         a         ua 

 

 

แผนภูมทีิ 4 หน่วยเสียงสระเดียวและสระประสม  คู่เสียงทีน่าสงสยัของหน่วยเสียงสระ 
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 คู่เสียงทีน่าสงสยั (suspect pairs) แบ่งเป็น 5 กลุ่มดงันี 

  กลุ่มที 1   สระเสียงสนักบัสระเสียงยาวตามแนวนอน ไดแ้ก่  i  i:  e e:  

     :    :      :   a  a:  u  u:  o o:   : 

กลุ่มที 2   สระเสียงสนักบัสระเสียงสนัตามแนวตงั ไดแ้ก่  i  e      a   
 u  o      

  กลุ่มที 3   สระเสียงยาวกบัสระเสียงยาวตามแนวตงั ไดแ้ก่   i:  e:  : : :  a:    
  กลุ่มที 4   สระเสียงสนักบัสระเสียงสนัตามแนวนอน ไดแ้ก่  i    u   e     o   

  a      
  กลุ่มที 5  สระเสียงยาวกบัสระเสียงยาวตามแนวนอน ไดแ้ก่  i: : u:  e: : o:   

:  a:  :    
 สระประสมทงั 3 หน่วยเสียง ไดแ้ก่   ia  a   ua    
 
 จากแผนภูมิดงักล่าว คู่เสียงทีน่าสงสยัของเสียงสระจะเป็นเสียงทีมีลกัษณะทางสทัศาสตร์
คลา้ยคลึงกนั ผูว้ิจยัจึงนาํคู่เสียงสระมาวิเคราะห์หาหน่วยเสียงโดยการใชคู้่เทียบเสียงและคู่เทียบ
คลา้ย ดงันี 

 

คู่เทียบเสียงสระเดียว 
 

 คู่เสียงทีน่าสงสยั ต่างกนัในสิงแวดลอ้มเดียวกนั (Identical Environment) 
 

คู่เสียงทีน่าสงสยั   คาํคู่เทียบเสียง  ความหมาย  หน่วยเสียง 

 
 i  -  i:    lit43   ‘ปอก(ผลไม)้’  /i/ 
     li:t43  ‘รีด’   /i:/ 
 

e - e:    phen44  ‘(วนั)เพญ็’  /e/ 
     phe:n44  ‘(เวลา)เพล’  /e:/ 
 

 - :    jt43   ‘ยดึ’   // 
     j:t43  ‘ยดื’   /:/ 
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 - :    r  43   ‘เหรอ’   // 
     r :43   ‘รือ’   /:/ 
 

 a  - a:    lat43   ‘ลดั’   /a/ 
     la:t 43  ‘(ทาง) ลาด’  /a:/ 
 

 

 u  - u:    sun24   ‘กระสุน’  /u/ 
 su:n24  ‘สูญหาย’  /u:/ 

 

 o  -  o:    khon44   ‘คน’   /o/ 
     kho:n44   ‘โคลน’   /o:/ 
 

 คู่เสียงทีน่าสงสยั ต่างกนัในสิงแวดลอ้มคลา้ยกนั (Analogous Environment) 
 

คู่เสียงทีน่าสงสยั   คาํคู่เทียบเสียง  ความหมาย  หน่วยเสียง 
 

   -  :   pht32   ‘เผด็’   // 
    ph:t44  ‘แผดเสียง’  /:/ 
 

   -  :   tp32    ‘ตบ’   // 
t:p 44  ‘ตอบ’   /:/ 

 

คู่เสียงทีน่าสงสยั ต่างกนัในสิงแวดลอ้มเดียวกนั (Identical Environment)  

 

คู่เสียงทีน่าสงสยั   คาํคู่เทียบเสียง  ความหมาย  หน่วยเสียง 

 i  -  e  -     ti32   ‘ติ’   /i/ 
    te32   ‘เตะ’   /e/ 
    t32   ‘แตะ’   // 
   -    -  a  n 24   ‘ออกมา’  // 
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n24   ‘จาํนวนนิดหน่อย’ // 
 na24   ‘หนงั’   /a/ 

 

 u  -  o  -     lum43   ‘ทีลุ่ม’   /u/ 
    lom43   ‘ลม’   /o/ 

lm43   ‘ล่ม’   // 
 

 :  -  :  -  a:   f:n44   ‘ไมฟื้น’   /:/ 
f:n44   ‘ฟืน’   /:/ 
fa:n44   ‘ผา่ (ผลไม)้’  /a:/ 

 

   -  a  -    ch43  ‘แช่ง’   // 
cha43  ‘ชงั’   /a/ 
ch43  ‘ชง’   // 

 

 i:  -  :  -  u:  thi:24   ‘หยาบ’   /i: / 
th:24   ‘ถือ’   /:/ 
thu:24   ‘ถ’ู   /u:/ 

 

 e:  -  :  -  o:  le:k43  ‘เลข’   /e:/ 
    l:k43  ‘เลิก’   /:/ 

lo:k43  ‘โลก’   /o:/ 
 

 :  -  a:  -  :  w:n44  ‘กระจกเงา’  /:/ 
    wa:n44  ‘เมือวานนี’  /a:/ 
    w:n44  ‘ก่อกวน’  /:/ 
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คู่เสียงทีน่าสงสยั ต่างกนัในสิงแวดลอ้มคลา้ยกนั (Analogous Environment)  

 

คู่เสียงทีน่าสงสยั   คาํคู่เทียบเสียง  ความหมาย  หน่วยเสียง 
 

 i:  -  e:  -  :   pi:n34   ‘ปีน’   / i:/ 
pe:n545  ‘ปลิน’   /e:/ 

p:n545  ‘สม้’   /:/ 

 

 

 e  -    -  o  men24  ‘เหมน็’   /e/ 
    m:n24  ‘มึนงง’   // 

mo:n44  ‘มวัหมอง’  /o/ 
 

 i  -    -  u  tip32   ‘ดินโคลน’  /i/ 
    tp32   ‘ปวดศรีษะ’  // 

thup43   ‘(ปลา)ตอดอาหาร’ /u/ 
 
คู่เทียบเสียงสระประสม 
 

 คู่เสียงทีน่าสงสยั ต่างกนัในสิงแวดลอ้มเดียวกนั (Identical environment) 
 

คู่เสียงทีน่าสงสยั   คาํคู่เทียบเสียง  ความหมาย  หน่วยเสียง 
 ia -  a  -  ua  cia34   ‘ทาํใหบ้าง’  /ia/ 
     ca34   ‘เกือกลู’   /a/ 

cua43   ‘แบ่งปัน’  /ua/ 
 

จากการพิสูจน์หาคู่เทียบเสียงและคู่เทียบเสียงคลา้ยในภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่ง
ยางแดง จงัหวดัปัตตานี พบว่า ภาษาพิเทนมีหน่วยเสียงสระเดียวจาํนวน 18 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /i, i:, 
e, e:, , :, , :, , :, a, a:, u, u:, o, o:, , :/ และมีหน่วยเสียงสระประสม 3 หน่วยเสียง ไดแ้ก่  
/ia, a, ua/ 
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รายละเอียดหน่วยเสียงสระเดียวและสระประสมในภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยาง
แดง จงัหวดัปัตตานี มีดงัต่อไปนี 

 

/i/ เป็นหน่วยเสียงสระหนา้ สูง สนั ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะ
ตน้ไดทุ้กหน่วยเสียงยกเวน้ /br-, ml-/ และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยไดทุ้กหน่วยเสียง
ยกเวน้/-j/ เช่น 

 

/kiw2/    ‘กิว’ 

   /khiw1/    ‘เขียว’ 

/riw3/    ‘เรียว’ 

/la  it5/    ‘ละเอียด’ 

/siw1/    ‘หวาดเสียว’ 

 

/i:/ เป็นหน่วยเสียงสระหนา้ สูง ยาว ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะ
ตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ เช่น /-, br-,  tr-, ml-/ และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยไดทุ้ก
หน่วยเสียง ยกเวน้  /-, -j/ เช่น 

 

/chi:n6/    ‘แผน่’ 

/phi: 1/    ‘ผ’ี 

/kli:p3/    ‘กลีบ’ 

/wi:1/    ‘หว’ี 

/mi:t4/    ‘มีด’ 

 

 /e/ เป็นหน่วยเสียงสระหนา้ กลางสูง สนั ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบัหน่วยเสียง
พยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /f- ,-, -, ml-/ และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยได้
ทุกหน่วยเสียงยกเวน้ /-, -j/ เช่น 

 

/khem5/    ‘เขม้’ 

/jen3/    ‘เยน็’ 

/lem3/    ‘เลม็’ 
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/han1  rew3/   ‘หมุนเร็ว’ 

/pen2  ti:n2/   ‘นายหนา้’ 
 

/e:/ เป็นหน่วยเสียงสระหนา้ กลางสูง ยาว ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบัหน่วยเสียง
พยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /f-, -,  br-, tr-, ml-/ และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะ
ทา้ยไดทุ้กหน่วยเสียงยกเวน้ /-, -j/ เช่น 
 

/the: 2/    ‘ถี’ 

/le:w1/    ‘เหลว’ 

/le: 2/    ‘เหล่’ 

/e:n2/    ‘เอน, เซ’ 

/th:k1 de: 2/   ‘กรรเชียง’ 

 

 // เป็นหน่วยเสียงสระหนา้ กลางตาํ สนั ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบัหน่วย
เสียงพยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /kh-, f-, -,  br-, tr-, khw-, ml-/ และปรากฏกบัหน่วย
เสียงพยญัชนะทา้ยไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้  / j-, w-/ เช่น 

 

/pht5/    ‘เผด็’ 

/cp5  nak5/   ‘ป่วยหนกั’ 

/sn5/    ‘เสน้’ 

/dk5 dk5/   ‘เด็กๆ’ 

/m:3 lt4/   ‘เมลด็’ 

 

 /:/ เป็นหน่วยเสียงสระหนา้ กลางตาํ ยาว ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบัหน่วยเสียง
พยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /kh-, f-, -, - , br-, tr-, khw-, ml-/  และปรากฏกบัหน่วย
เสียงพยญัชนะทา้ยไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /-, -j/ เช่น 

 

/th:w1/    ‘แถว’ 

/n:n4/    ‘(คน) แน่นขนดั’ 

/tha: 3  kh: 4/   ‘ทางลดั’ 
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/mia3  k:2/   ‘เมียหลวง’ 

/w:n4/    ‘กระจกเงา’ 
 

// เป็นหน่วยเสียงสระหลงัค่อนไปกลาง สูง สนั ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบัหน่วย
เสียงพยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /f-, -, -, r-, w-, j-, tr-, khw-, khl-, ml-/ และปรากฏ
กบัหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /-j, -w/ เช่น 

 

/lk4/    ‘ลึก’ 

/n2/    ‘หนึง’ 
/kh:1   niaw 1/   ‘ขา้วเหนียว’ 

/tk5/     ‘ตึก’ 

/bt5  ci:n2/   ‘พริกขีหนู’ 

 

 /:/ เป็นหน่วยเสียงสระหลงัค่อนไปกลาง สูง ยาว ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบัหน่วย
เสียงพยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / f-, -, ,  w-, j-, tr-, khw-, khl-, ml-/ และปรากฏกบั
หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /-, -j/ เช่น 

 

/m:t4/    ‘มืด’ 

/ph:n1/    ‘ผนื’ 

/ br:2   1/   ‘งง’ 

/k:2  sa:3/   ‘ขอ้งจบัปลา’ 
/k:2 sa:6/   ‘ตะกร้า’ 

 

 // เป็นหน่วยเสียงสระหลงัค่อนไปกลาง กลางสูง สนั ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบั
หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /f-, -, -, r-, w-, br-, tr-, ml-/ และปรากฏกบั
หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /-w/ เช่น 

 

/kh  4/    ‘ทะลึง’ 

/chə 4/    ‘เฉอะแฉะ’ 

/t5/    ‘เถอะ’ 
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/bu:2  w5  na:m6/  ‘ฟองนาํ’ 

/k5  c:2/   ‘ยอจบัปลา’ 

 

/:/ เป็นหน่วยเสียงสระค่อนไปกลาง กลางสูง ยาว ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบัหน่วย
เสียงพยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /f-, -, -, r-, w-, br-, khw-, ml-/ และปรากฏกบัหน่วย
เสียงพยญัชนะทา้ยไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /-, -w/ เช่น 

 

/r :6/    ‘รือ’ 

/m: 3  m :3/   ‘ละเมอ’ 

/ :j3/    ‘แหงน’ 

/tr :j2/    ‘ใบเตย’ 

/khi: 5  tr :j2/   ‘หญา้เจา้ชู’้ 

 

 /a/ เป็นหน่วยเสียงสระหลงัค่อนไปกลาง ตาํ สนั ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบั
หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /ml-/ และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยได้
ทุกหน่วยเสียง เช่น 

/kaw2/    ‘เก่า’ 
/khat4/    ‘คบั’ 

/chaw6/    ‘จา้’ 
/tam2/    ‘เตีย’ 

/baw2/    ‘เบา’ 
 

 /a:/ เป็นหน่วยเสียงสระหลงัค่อนไปกลาง ตาํ ยาว ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบัหน่วย
เสียงพยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /ml-/ และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยไดทุ้ก
หน่วยเสียง ยกเวน้ /-/ เช่น 

/ba: 2/    ‘บาง’ 
/ma:k4/    ‘มากมาย’ 

/a:w3/    ‘ยาว’ 

/la:n6/    ‘หวัลา้น’ 

/sa:p3/    ‘สาป’ 
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 /u/ เป็นหน่วยเสียงสระหลงั สูง สนั ริมฝีปากห่อ ปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะตน้
ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / j-, ml-/ และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยทุกหน่วยเสียง ยกเวน้  
/-j/ เช่น 

 

/un2/    ‘อุ่น’ 

/bun2/    ‘โชค’ 

/lum4/    ‘(ที) ลุ่ม’ 

/tuk5  tik5/   ‘เล่นตวั’  

/khuk4/    ‘ตะราง’ 

 

/u:/ เป็นหน่วยเสียงสระหลงั สูง ยาว ริมฝีปากห่อ ปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะตน้
ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /j-, ml-/ และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ 
/- / เช่น 

 

/fu: 6/    ‘(กลิน) กรุ่น’ 

/tu:m2/    ‘ตูม’ 

/bu:t3/    ‘บูด’ 

/u:j4/    ‘ยุย่’ 

/ku:t3/    ‘หยกิ (ผม)’ 
 

/o/ เป็นหน่วยเสียงสระหลงั กลางสูง สนั ริมฝีปากห่อ ปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะ
ตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /-, br-, ml-/ และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยไดทุ้กหน่วย
เสียง เช่น 

 

/klom2/    ‘กลม’ 

/khon5/    ‘ขุ่น’ 

/tro2/    ‘ตรง’ 

/to5/    ‘ยา่’ 
/phom1/    ‘ผม’ 
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/o:/ เป็นหน่วยเสียงสระหลงั กลางสูง ยาว ริมฝีปากห่อ ปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะ
ตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /-, f-, tr-, br-, ml-/ และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยไดทุ้ก
หน่วยเสียง ยกเวน้ /-/  เช่น 

 

/mo: 4/    ‘โง่’ 

/phlo:4/   ‘โพล่ง’ 

/lo:k4/    ‘ลกู’ 

/kho:n6/    ‘คอ้น’ 

/to:5/    ‘ตู’้ 
 

 // เป็นหน่วยเสียงสระหลงั กลางตาํ สนั ริมฝีปากห่อ ปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะ
ตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /kh-, -, j-, br-, ml-/ และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยไดทุ้ก
หน่วยเสียง ยกเวน้ /-w/ เช่น  

 

/fk4/    ‘ขึนอืด’ 

/m2/    ‘โหม่ง’ 

/p5  ka: 2/   ‘กิงก่า’ 
/ck5/    ‘จิงจก’ 

/tk5  k :2/   ‘ตุ๊กแก’ 

 

/:/ เป็นหน่วยเสียงสระหลงั กลางตาํ ยาว ริมฝีปากห่อ ปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะ
ตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / kh-, -, f-, w-, -j, tr-, br-, ml-/ และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะ
ทา้ยไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /-/ เช่น 

 

/b:t3/    ‘บอด’ 

/s:m5/    ‘เปรียว’ 

/ph:m1/   ‘ผอม’ 

/k: 2/    ‘กอ’ 

/m: 5/    ‘หมอ้’ 
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 /ia/ เป็นหน่วยเสียงสระประสม เริมตน้ทีสระหนา้ สูง ไม่ห่อริมฝีปาก และลงทา้ยดว้ย
สระหลงัค่อนไปกลาง ตาํ ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง 
ยกเวน้ / -, f-, -,  tr-, br-, ml-/ และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ 
/-/ เช่น 

 
/khiaw5/    ‘เหลก็ใน’ 

/chiak4/    ‘เถาวลัย’์ 

/pa5  lia6/   ‘พ่อเลียง’ 

/mia3 num2/   ‘เมียนอ้ย’ 

/khiam4/   ‘เขม้’ 

 

 /a/ เป็นหน่วยเสียงสระประสม เริมตน้ทีสระหลงัค่อนไปกลาง สูง ไม่ห่อริม
ฝีปาก และลงทา้ยดว้ยสระหลงัค่อนไปกลาง ตาํ ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะตน้
ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /c-, -, tr-, br-, ml-/ และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยไดทุ้กหน่วย
เสียง ยกเวน้ /-/ เช่น 

 

/fak3/    ‘เฝือก’ 

/mlak4/   ‘เมือก’ 

/klak3/    ‘คลอเคลีย’ 

/lak4/    ‘คดัเลือก’ 

/tha1/    ‘เถือ’ 

 

/ua/ เป็นหน่วยเสียงสระประสม เริมตน้ทีสระหลงั สูง ริมฝีปากห่อ และลงทา้ยดว้ยสระ
หลงัค่อนไปกลาง ตาํ ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /f-, 
-  tr-, br-, ml-, khw-/  และปรากฏกบัพยญัชนะทา้ยไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /-/ เช่น 

/chuaj1/    ‘ฉวย’ 

/chuan3/    ‘ชวน’ 

/tua2/    ‘ตวง’ 

/nuat4/    ‘นวด (ขา้ว)’ 
/buan5/    ‘บว้น’ 
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 ภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี มีหน่วยเสียงพยญัชนะเดียว 22 

หน่วยเสียง หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ 14 หน่วยเสียง พยญัชนะทา้ย 9 หน่วยเสียง และมี
หน่วยเสียงสระเดียว 18 หน่วยเสียง หน่วยเสียงสระประสม 3 หน่วยเสียง 

 การปรากฏร่วมกนัของหน่วยเสียงพยญัชนะและหน่วยเสียงสระในภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน 
อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี จะแสดงดงัตารางต่อไปนี 
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ตารางที 3  การปรากฏร่วมกนัของหน่วยเสียงพยญัชนะตน้และหน่วยเสียงสระเท่าทีพบในภาษา 
                  พิเทน 

สระ 

 

พยญัชนะ 

                     

i i: e e:  :  :  : a a: u u: o o:  : ia a ua 

                     

p- / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
t- / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
k- / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
- / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
ph- / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
th- / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
kh- / / / / / / / / /  / / / / / / / / / / / 
b- / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
d- / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
c- / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  / 
ch- / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
f- / /      /  / / / / / / / / /  / / 

s- / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
h- / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
m- / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
n- / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
- /         / / / / /        

- / /  / / /    / / / / / / / / /  / / 
l- / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
r- / / / / / / / /  / / / / / / / / / / / / 
w- / / / / / /  /   / / / / /  /  / / / 
j- / / / /  /   /  / /   / /  / / / / 

 

/  =  หน่วยเสียงทีปรากฏร่วมกนั     =  หน่วยเสียงทีไม่ปรากฏร่วมกนั 
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ตารางที 4  การปรากฏร่วมกนัของหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํและหน่วยเสียงสระเท่าทีพบใน 

     ภาษาพิเทน  
 

สระ 

 

 

พยญัชนะ 

                     

i i: e e:  :  :  : a a: u u: o o:  : ia a ua 

                     

kl- / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
kr- / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
kw-      /     / /          

khr- / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
khl - / / / / / /   / / / / / / / / / / / / / 
khw -      /      /          

tr - /  /    /   / /    / /  /   / 
br -        /    / /    /     

pr - / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
pl - / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
phr - / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
phl- / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
ml -  / /   /  /            /  

dr-       /    /  /   / /     

 

/  =  หน่วยเสียงทีปรากฏร่วมกนั     =  หน่วยเสียงทีไม่ปรากฏร่วมกนั 
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ตารางที 5  การปรากฏร่วมกนัของหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยเท่าทีพบในภาษา 
                  พิเทน  
 

พยญัชนะทา้ย 

 
สระ 

 

-p 

 

-t 

 

-k 

 

- 

 

-m 

 

-n 

 

- 

 

-w 

 

-j 

i / / / / / / / /  

i: / / /  / / / /  

e / / /  / / / /  

e: / / /  / / / /  

 / / / / / / /   

: / / /  / / / /  

 / / / / / / / /  

: / / /  / / / /  

 / / / / / / /  / 
: / / /  / / /  / 
a / / / / / / / / / 
a: / / /  / / / / / 
u / / / / / / / /  

u: / / /  / / / / / 

o / / / / / / / / / 
o: / / /  / / / / / 
 / / / / / / /  / 
: / / /  / / / / / 
ia / / /  / / / / / 

a / / /  / / / / / 

ua / / /  / / / / / 
 

/  =  หน่วยเสียงทีปรากฏร่วมกนั     =  หน่วยเสียงทีไม่ปรากฏร่วมกนั 
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หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 
 

 จากการศึกษาพบว่า หน่วยเสียงวรรณยกุตภ์าษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง 
จงัหวดัปัตตานี มีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต ์ดงันี 

 

 A B C DL DS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

     

 

    

 

 A B C DL DS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

ว.1 

(24) 
 

 

 

 

ว.5 

(32) 

 

 

ว.3 

(44) 

 

 

ว.5 

(32) 
            

ว.2 

(34) 

ว.3 

(44) 
ว.4 

(43) 
ว.6 

(545) 
ว.4 

(43) 
 

แผนภูมิที 5 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี 

 

หน่วยเสียงวรรณยกุตภ์าษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี มี 6 หน่วย
เสียง หาไดจ้ากคู่เทียบเสียง ดงันี 
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คู่เทียบเสียงวรรณยุกต์ 
 
คู่เสียงทีน่าสงสยั             คาํคู่เทียบเสียง       ความหมาย  หน่วยเสียง 

 

24-34-44-43-32-545    kan24          ‘กีดกนั’        /1/ 
kan34          ‘กลนั’        /2/ 
kan44            ‘กนั’          /3/ 
kan43          ‘ผา่’        /4/ 
kan32                  ‘พร้อม’        /5/ 
kan545         ‘คืนดี’        /6/ 

 

 หน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี มีดงันี 

 

 หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 1 คือ หน่วยเสียงวรรณยกุตต์าํ -ขึน (24) เป็นหน่วยเสียงทีมี
จุดเริมตน้ของเสียงอยูป่ระมาณระดบัเสียงที 2 แลว้เลือนขึนสูงไปถึงระดบัเสียงที 4 หน่วยเสียงนีเกิด
กบัพยางคเ์ป็นซึงการเขียนภาษาไทยมาตรฐานไม่มีรูปวรรณยกุตก์าํกบัและพยญัชนะตน้เป็นอกัษร
สูงหรืออกัษรทีมี ห นาํ (ช่อง A 1) เช่น 

 

   /hu:1/    ‘หู’ 

   /the: 1/    ‘ถี’ 

/th:w1/    ‘แถว’ 

/le:w1/    ‘เหลว’ 

/na:w1/    ‘หนาว’ 

 

หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 2 คือ หน่วยเสียงวรรณยกุตก์ลาง-ขึน (34) เป็นหน่วยเสียงทีมี
จุดเริมตน้ของเสียงอยูป่ระมาณระดบัเสียงที 3 แลว้เลือนขึนไปสูงถึงระดบัที 4 หน่วยเสียงนีเกิดกบั
พยางคเ์ป็นซึงการเขียนภาษาไทยมาตรฐานไม่มีรูปวรรณยกุตก์าํกบัและพยญัชนะตน้เป็นอกัษร
กลาง (ช่อง A 2 3) อีกทงัยงัเกิดกบัพยางคเ์ป็นการเขียนภาษาไทยมีรูปวรรณยกุตเ์อก (◌่) กาํกบัซึงมี
พยญัชนะตน้เป็นอกัษรสูงและอกัษรกลาง (ช่อง B 1 2 3) เช่น 

 
/pi:2/    ‘ปี’ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 59 

/:n2/    ‘อ่อน’ 

/un2/    ‘อุ่น’ 

/daj2/    ‘ทาํไม’ 

/plaw2/    ‘เปล่า’ 
 

 หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 3 คือ หน่วยเสียงวรรณยกุตสู์ง -ระดบั (44) เป็นหน่วยเสียงทีมี
จุดเริมตน้ค่อนขา้งสูงถึงจุดจบประมาณระดบัเสียงที..4..หน่วยเสียงนีเกิดกบัพยางคเ์ป็นซึงการเขียน
ภาษาไทยมาตรฐานไม่มีรูปวรรณยกุตก์าํกบัและพยญัชนะตน้เป็นอกัษรตาํกาํกบั..อีกทงัหน่วยเสียง
นียงัเกิดกบัพยางคต์ายเสียงยาวพยญัชนะตน้เป็นอกัษรสูงหรืออกัษรกลาง (ช่อง A4 , DL 1 2 3) เช่น 

 

/m:3/    ‘มือ’ 
/rim3/    ‘ริม’ 
/lo: 

3/    ‘โลง’ 

/ka3/    ‘กบั’ 

/khla:t3/    ‘ขลาด’ 

 

 หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 4 คือ หน่วยเสียงวรรณยกุตสู์ง -ตก (43) เป็นหน่วยเสียงทีมี
จุดเริมตน้ของเสียงอยูป่ระมาณระดบัเสียงที 4 แลว้เลือนลงไปประมาณระดบัเสียงที 3 หน่วยเสียงนี
เกิดกบัพยางคเ์ป็นซึงการเขียนภาษาไทยมาตรฐานกาํกบัดว้ยรูปวรรณยกุตเ์อก (  ◌่ ) พยญัชนะตน้
เป็นอกัษรตาํ(ช่อง B 4)อีกทงัหน่วยเสียงนียงัเกิดกบัพยางคต์ายทงัเสียงสนัและเสียงยาวพยญัชนะตน้
เป็นอกัษรตาํ (ช่อง DL 4,  DS 4) เช่น 

 

/phi:4/     ‘พ’ี 
/fk4/    ‘ขึนอืด’ 

/khom4/    ‘คม’ 

/the: 4/    ‘ที’ 

/mit4/    ‘มิด’ 
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 หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 5 คือ หน่วยเสียงวรรณยกุตก์ลาง  - ตก (32) เป็นหน่วยเสียงทีมี
จุดเริมตน้ของเสียงอยูป่ระมาณระดบัเสียงที 3 แลว้ค่อยๆเลือนลงไปประมาณระดบัเสียงที 2 หน่วย
เสียงนีเกิดกบัพยางคเ์ป็นซึงการเขียนภาษาไทยมาตรฐานกาํกบัดว้ยรูปวรรณยกุตโ์ท (◌้) พยญัชนะ
ตน้เป็นอกัษรสูงและอกัษรกลาง (ช่อง C 1 2 3) อีกทงัยงัเกิดกบัพยางคต์ายเสียงสนัพยญัชนะตน้เป็น
อกัษรสูงและอกัษรกลาง (ช่อง DS 1 2 3) เช่น 

 

   /sa:n5/    ‘สนั’ 

/phit5/    ‘แสลง’ 

   /nak5/    ‘หนกั’ 

   /tk5/    ‘ตึก’ 

   /k:n5/    ‘กอ้น’ 

 

 หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 6 คือ หน่วยเสียงวรรณยกุตสู์ง -ตก-ขึน (545) เป็นหน่วยเสียงทีมี
จุดเริมตน้ของเสียงอยูป่ระมาณระดบัเสียงที 5 แลว้ตกลงประมาณระดบัเสียงที 4 และค่อยๆเลือนขึน
ประมาณระดบัเสียงที 6 หน่วยเสียงนีเกิดกบัพยางคเ์ป็นซึงการเขียนภาษาไทยมาตรฐานกาํกบัดว้ย
รูปวรรณยกุตโ์ท ( ◌้ ) พยญัชนะตน้เป็นอกัษรตาํ (ช่อง C 4) เช่น 
   /ra:j6/    ‘แก่น’ 

/n:n6/    ‘(คน) แน่นขนดั’ 

/chi:n6/    ‘แผน่’ 
/ra6/    ‘กรงนก’ 

/kho:n6/    ‘คอ้น’ 
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ตารางที 6  การปรากฏร่วมกนัของหน่วยเสียงวรรณยกุตแ์ละชนิดของพยางคเ์ท่าทีพบในภาษา 
                 พิเทน  
 

หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ พยางคเ์ป็น พยางคต์าย 

เสียงสนั เสียงยาว เสียงสนั เสียงยาว 

ว.1 ตาํ-ขึน (24) / /   

ว.2 กลาง-ขึน (34) / /   

ว.3 สูง-ระดบั (33) / /  / 

ว.4 สูง-ตก (43) / / / / 
ว.5 กลาง - ตก (32) / / /  

ว.6 สูง-เลือนลง-ตก (545) / /   

 

/  =  หน่วยเสียงทีปรากฏร่วมกนั     =  หน่วยเสียงทีไม่ปรากฏร่วมกนั 
 

 จากการศึกษาระบบเสียงวรรณยกุตภ์าษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดั
ปัตตานี พบว่า ภาษาพิเทนมีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต ์เป็นแบบ A 1 – 2 3 – 4 , B C DL และ 
DS 1 2 3 – 4  มีหน่วยเสียงวรรณยกุต.์.6..หน่วยเสียง 
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บทที 3 
โครงสร้างพยางค์ของคาํภาษาพเิทน  ตาํบลพเิทน  อาํเภอทุ่งยางแดง  จงัหวดัปัตตาน ี

 
 
 การศึกษาโครงสร้างพยางคข์องคาํจะแสดงถึงการเกิดร่วมกนัของหน่วยเสียงต่างๆ
อนัไดแ้ก่ หน่วยเสียงพยญัชนะ หน่วยเสียงสระ และหน่วยเสียงวรรณยกุตซึ์งเป็นเสียง
สาํคญัในภาษาประกอบกนัเป็นโครงสร้างพยางค ์โครงสร้างพยางคข์องคาํ ในภาษาพิเทน 
ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี มี 5 ลกัษณะคือ โครงสร้างคาํพยางคเ์ดียว 
โครงสร้างคาํสองพยางค ์โครงสร้างคาํสามพยางค ์โครงสร้างคาํสีพยางค์ และโครงสร้างคาํ
หา้พยางค ์ แต่ละพยางคป์ระกอบดว้ยหน่วยเสียงพยญัชนะ หน่วยเสียงสระ และหน่วยเสียง
วรรณยกุต ์

 การศึกษาโครงสร้างพยางคข์องคาํในภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง 
จงัหวดัปัตตานีผูว้ิจยัใชส้ญัลกัษณ์แทนโครงสร้างพยางคด์งันี 

 

   C  พยญัชนะตน้เดียว 

   CC  พยญัชนะตน้ควบกลาํ 
   V  สระเสียงสนั 

   VV  สระเสียงยาว 

   T  เสียงวรรณยกุต ์

   N  พยญัชนะทา้ยเสียงนาสิก 

   S  พยญัชนะทา้ยเสียงกกั 
 

โครงสร้างพยางคข์องคาํในภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดั
ปัตตานี มีลกัษณะดงัต่อไปนี 
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โครงสร้างคาํพยางค์เดียว 
 

 โครงสร้างคาํพยางคเ์ดียวภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี  
มีลกัษณะ ดงันี 
 1. โครงสร้างพยางคแ์บบ C(C)VVT หมายถึง โครงสร้างพยางคที์มีพยญัชนะตน้เป็นเสียง
พยญัชนะเดียวหรือพยญัชนะควบกลาํ มีเสียงสระเดียวเสียงยาวหรือสระประสม ไม่มีเสียงพยญัชนะ
ทา้ย โครงสร้างพยางคแ์บบนีเกิดไดก้บัเสียงวรรณยกุตทุ์กเสียง เช่น 

 

/hua1/    ‘หวั’  
/ me:1/    ‘ดงั (เสียง)’ 
/ple:2/    ‘เปล’ 
/u:3/    ‘งู’ 

/khr:4/    ‘เตียง’ 

/m:5 /    ‘หมอ้’ 

/ma:6/    ‘มา้’ 
 

 2. โครงสร้างพยางคแ์บบ C(C)VNT  หมายถึง โครงสร้างพยางคที์มีพยญัชนะตน้เป็นเสียง
พยญัชนะตน้เดียวหรือพยญัชนะตน้ควบกลาํ สระเดียวเสียงสนั และมีเสียงพยญัชนะทา้ยเป็น
พยญัชนะนาสิกหรือพยญัชนะกึงสระ โครงสร้างพยางคแ์บบนีเกิดไดก้บัเสียงวรรณยกุตทุ์กเสียง 
เช่น 

 

/phom1/    ‘ผม’ 

/klom2/    ‘กลม’ 

/raw3/    ‘เรา’ 
/lum4/    ‘ทีลุ่ม’ 

/d5/    ‘เดง้’ 

   /chaw6/    ‘เชา้’ 
 

 3. โครงสร้างพยางคแ์บบ C(C)VVNT หมายถึง โครงสร้างพยางคที์มีพยญัชนะตน้เป็น
พยญัชนะตน้เดียวหรือพยญัชนะตน้ควบกลาํ สระเดียวเสียงยาวหรือสระประสม และมีเสียง
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พยญัชนะทา้ยเป็นพยญัชนะนาสิกหรือพยญัชนะกึงสระ โครงสร้างพยางคแ์บบนีเกิดไดก้บัเสียง
วรรณยกุตทุ์กเสียง เช่น 

 

/w:n1/    ‘กระจกเงา’ 
   /kw:2/   ‘โบกมือ’ 

/ua3/    ‘ยวง’ 
/ja: 4/    ‘กา้ว’ 

   /pla:m5/   ‘ทุรนทุราย’ 

/chaw6/    ‘จา้(แสง)’ 
       

 4.  โครงสร้างพยางคแ์บบ C(C)VST หมายถึง โครงสร้างพยางคที์มีพยญัชนะตน้เป็น
พยญัชนะตน้เดียวหรือพยญัชนะตน้ควบกลาํ สระเดียวเสียงสนั และมีเสียงพยญัชนะทา้ยเป็น
พยญัชนะกกั โครงสร้างพยางคแ์บบนีเกิดเฉพาะเสียงวรรณยกุตเ์สียงที 4, 5 เช่น 

 

/fk4/    ‘ขึนอืด’ 

/phat4/    ‘พดั’ 

/phrik4/    ‘พริกไทย’ 

/klot5/    ‘ร่ม’ 

/cik5/    ‘จิก’ 

 

 5. โครงสร้างพยางคแ์บบ C(C)VVST หมายถึง โครงสร้างพยางคที์มีพยญัชนะตน้เป็น
พยญัชนะตน้เดียวหรือพยญัชนะตน้ควบกลาํ สระเดียวเสียงยาวหรือสระประสมและมีพยญัชนะทา้ย
เป็นเสียงพยญัชนะกกั โครงสร้างพยางคแ์บบนีเกิดเฉพาะเสียงวรรณยกุตที์ 3, 4 เช่น 
 

/ak3/    ‘เหงือก’ 

/kli:p3/    ‘กลีบ’ 

/c:t3/    ‘จืด’ 

/phro:k4/   ‘พรุ่งนี’ 

/chiak4/    ‘เถาวลัย’์ 
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 ภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี มีโครงสร้างพยางคข์องคาํพยางค์
เดียวประกอบดว้ยหน่วยเสียงอยา่งนอ้ย 3 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ หน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียว  หน่วย
เสียงสระและหน่วยเสียงวรรณยกุต ์และมี โครงสร้างพยางคอ์ยา่งมากไม่เกิน 5 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ 
หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ย และหน่วยเสียง
วรรณยกุต ์

 โครงสร้างของคาํในภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี ส่วนใหญ่จะ 
เป็นโครงสร้างคาํพยางคเ์ดียว แต่มีการสร้างคาํใหม่โดยการนาํโครงสร้างคาํพยางคเ์ดียวมารวมกนั
เป็นโครงสร้างคาํสองพยางค ์โครงสร้างคาํสามพยางค ์ โครงสร้างคาํสีพยางค ์ และโครงสร้างคาํหา้
พยางค ์คาํหลายพยางคใ์นภาษาพิเทนทีศึกษานีจะมีการลงเสียงหนกัเบาไม่เท่ากนัทุกพยางค ์มีผลทาํ
ใหโ้ครงสร้างของพยางคเ์ปลียนไปเป็น C(C)VT ซึงไม่เกิดกบัคาํพยางคเ์ดียว โครงสร้างพยางคแ์บบ 
C(C)VT หมายถึง โครงสร้างพยางคที์มีพยญัชนะตน้เป็นเสียงพยญัชนะตน้เดียว สระเสียงสนั 
ปรากฏกบัเสียงวรรณยกุตที์ 2 เท่านนั โดยจะปรากฏเป็นโครงสร้างของพยางคแ์รกในคาํ 2 พยางค ์
หรือพยางคไ์ม่เนน้ในคาํหลายพยางค ์ดงัรายละเอียดต่อไปนี  
 

โครงสร้างคาํสองพยางค์ 
 

 ลกัษณะโครงสร้างพยางคข์องคาํสองพยางคใ์นภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง 
จงัหวดัปัตตานี จาํแนกตามลกัษณะโครงสร้างทีเกิดจากการนาํเอาโครงสร้างคาํพยางคเ์ดียวมาเรียง
กนั แบ่งไดด้งันี 

 1. โครงสร้างคาํสองพยางคที์มี C(C)VT เป็นพยางคที์ 1 ซึงเป็นพยางคไ์ม่เนน้ (unstressed 

syllable) แลว้ตามดว้ยโครงสร้างคาํพยางคเ์ดียว โครงสร้างคาํสองพยางคที์มี C(C)VT  เป็นพยางคที์ 
1 แลว้ตามดว้ยโครงสร้างคาํพยางคเ์ดียวอีก 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

 

 C(C)VT  CVVT   /tu2  di: 2/  ‘จาํมาํ’ 
   CVNT   /sa2  nim1/  ‘สนิม’ 
   CVVNT   /ha2  lo:j4/  ‘ขนาดเลก็’ 

   CVST   /k2  phrok4/  ‘กะลา’ 
   CCVVST  /kra2  che:t3/  ‘ผกักระเฉด’ 

 

 2. โครงสร้างคาํสองพยางคที์มี C(C)VVT เป็นพยางคที์ 1 แลว้ตามดว้ยโครงสร้างคาํพยางค์
เดียวอีก 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่  
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 C(C)VVT CCVVT   /thua1  phlu:3/  ‘ถวัพ’ู 

   CVNT   /pa:2  nan1/  ‘เตยหอม’ 
   CVVNT   /thua1  khiaw1/  ‘ถวัเขียว’ 

   CVST   /khi: 5  lk5/  ‘ขีเหลก็’ 

   CVVST   /kra: 2 cu:t3/  ‘กระจูด’ 

 

 3. โครงสร้างคาํสองพยางคที์มี C(C)VNT เป็นพยางคที์ 1 แลว้ตามดว้ยโครงสร้างคาํพยางค์
เดียวอีก 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

 

C(C)VNT CVVT   /faj 3  pa:2/  ‘ไฟป่า’ 
   CCVNT   /pliw2  pliw2/  ‘พรวดพราด’ 
   CVVNT   /man 3  ma:j 6/  ‘มนัสาํปะหลงั’ 

   CVST   /khiw1  pat5/  ‘เขียวเขม้’ 

   CVVST   /la 5  sa:t 3/  ‘ลางสาด’ 

 

 4. โครงสร้างคาํสองพยางคที์มี CVVNT เป็นพยางคที์ 1 แลว้ตามดว้ยโครงสร้างคาํพยางค์
เดียวอีก 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

 

CVVNT  CVVT   /tha:3  kh: 4/  ‘ทางลดั’ 

   CVNT   /ma:m6  chiw4/  ‘นาํเชียว’ 
   CVVNT   /ma:j6   f:n3/  ‘ฟืน’ 

   CVST   /kh:n5  ht5/  ‘ขึนรา’ 
   CVVST   /khi:w6  ch:k3/  ‘(หวั) เถิก’ 

 

 5. โครงสร้างคาํสองพยางคที์มี C(C)VST เป็นพยางคที์ 1 แลว้ตามดว้ยโครงสร้างคาํพยางค์
เดียวอีก 6 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

 

C(C)VST CVVT   /sak5 si: 1/  ‘พยาน’ 

   CVNT   /mt 4  faj 3/  ‘มดคนัไฟ’ 
   CVVNT   /phat4 lo:m3/  ‘พดัลม’ 
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   CVST   /chə 4  chə 4/   ‘เฉอะแฉะ’ 

  CCVST   /khluk5  khlik5/  ‘ขลุกขลิก’  

   CVVST   /phak 5  ku:t 3/  ‘ผกักดู’ 

 

 6. โครงสร้างคาํสองพยางคที์มี CVVST เป็นพยางคที์ 1 แลว้ตามดว้ยโครงสร้างคาํพยางค์
เดียวอีก 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่  

 

CVVST  CVVT   /do:k3 a:5/  ‘ดอกหญา้’ 
   CVNT   /kha:t4  thun3/  ‘ขาดทุน’ 
   CVVNT   /pa:k3  na:m6/  ‘ปากนาํ’ 
   CVST   /lo:k4 jok4/  ‘ลกูบุญธรรม’ 

   CVVST   /lo:k4 wi:t3/  ‘นกหวีด’ 

 
โครงสร้างคาํสามพยางค์ 

 
 โครงสร้างคาํสามพยางคใ์นภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี แบ่ง
ได ้6 ลกัษณะ ดงันี 

 

 1. โครงสร้างคาํสามพยางคที์มี CVT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

   
 CVT  CVVT   CVVT 

   CVVT   CVVNT 

   CVVT   CVST 

   CVNT   CVVT 

   CVNT   CVVNT 

   CVNT   CVVST 

   CVVST   CVVNT 

   CVST   CCVVNT 

   CVST   CCVST 
  เช่น 

  /si2  mi:3  di:2/     ‘วนัพฤหสับดี’ 
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  /sa2  tu:2  ke:2/     ‘ถุงเทา้’ 
  /sa2  la:5 pit5/     ‘จนัมะพร้าว’1 

  /si2  baj2  pha:5/     ‘(ผา้) สไบ’ 

  /12  man3  h:m1/    ‘นาํหอม’ 

  /kha2   nom1  pia2/    ‘ขนมเปียะ’ 
  /tu2   wa:k3  wa:n 1/     ‘นาํตาลสด’ 

/du2  wi 4  kla:2/    ‘ค่าต๋ง’ 
  /sa2  d4  khr4/    ‘สะเดาะเคราะห์’ 

 

2. โครงสร้างคาํสามพยางคที์มี C(C)VVT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

 
C(C)VVT CVVT   CVVT 

   CVVT   CVNT 

   CVT   CVST 

   CVVT    CCVNT 

   CVNT   CVVNT 

   CVST   CVNT 

   CVST   CVNT 

   CVST   CVST 

 
  เช่น 

/pha:5    ba:2  n:3/    ‘ผา้เช็ดหนา้’ 
/pla: 2  khi: 5  rim 1/    ‘ปลากดั’ 

/ba:2  ra3  kap5/     ‘เครืองมือจบัหนู’ 

/sa5  kho:3  klom2/    ‘เสือคอกลม’ 

/hua1  khon1  khi:w6/    ‘หวัคิว’ 

/c:2  kap5  bon5/    ‘ขีบ่น’ 

/pha:5 sak4  thaj3/     ‘ผา้ขาวมา้’ 
 

1จนัมะพร้าว หมายถึง ช่อดอกของตน้มะพร้าว 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 69 

/ja:3 ko5  ba3/     ‘ถ่านแก๊ส’ 

 

 3. โครงสร้างคาํสามพยางคที์มี C(C)VNT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

 

C(C)VNT CVVT   CVVT 

   CVT   CVVNT 

   CVVT   CVST 

CVNT    CVVT  

   CVVT    CVVNT 

   CVVNT   CVVNT 

   CVVNT    CVVST 

   CVST   CVNT 
 เช่น 

/man 3 ti:5  la:1/     ‘มนัเทศ’ 

/khan1  ha3  lo:j4/    ‘ขนัใบเลก็’ 

/wan3 bi: 2 ke 3/    ‘แต่งงาน’ 

/baj2  wan3  the: 4/    ‘ปฏิทิน’ 

/ra6  s:2  dua2/    ‘ริดสีดวง’ 

/khan1  tho:3  d:2/    ‘ขนัทองเหลือง’ 

/klaj2  ha:j1  hu:t 1/    ‘ไกลลิบตา’ 
/khon5  khut5  lum1/    ‘สปัเหร่อ’ 

 

 4. โครงสร้างคาํสามพยางคที์มี C(C)VVNT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

 

C(C)VVNT CVVT   CVVT 

   CVVT   CVVNT 

   CVVT   CVVST 

   CVNT   CVVT 

   CVNT   CVVNT 

   CVNT   CVST 

   CVST   CVVNT 

   CVST   CVST 
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  เช่น  

 
/na:m 6   pa:2   ra: 6/    ‘นาํบูด’ู 

/wa:n1  a:2  li:m5/    ‘หวานมาก’ 

/s:m 5 k:2  da:t 3/    ‘สม้เขียวหวาน’ 

/ja:m3  saj1  m:3/    ‘นาฬิกาขอ้มือ’ 

/pla:j2  khon1  khi:w6/    ‘หางคิว’ 

/r:j 6  n1  t 5/    ‘หนึงร้อยเอด็’ 

/la:n1  t4  pha:j6/    ‘หลานสะใภ’้ 

/kha: 5   s4  tk5/    ‘ทิศตะวนัตก’ 

 

5. โครงสร้างคาํสามพยางคที์มี C(C)VST เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

 

C(C)VST CVT   CVST 

CVVT   CVVT 

   CVVT   CVNT 

   CVVT   CVST 

   CVVT    CVNT 

   CCVNT   CVVNT 

   CVST   CVVNT   
   

เช่น 

/ht5  sa2  mt5/    ‘เห็ดเสมด็’ 
/ht5  hu:1  nu: 1/    ‘เห็ดหูหนู’ 

/khrok4  sa:1 man1/    ‘ครกกระเบือ’ 

/phak 5  ch:3   rk 4/    ‘(ผกั) เสียน’ 

/lap 5  b:2  co2/    ‘หลบัใน’ 

/np1  phlaw3  sa:n5/    ‘กางเกงขาสนั’ 

/m t 4  ti2  jo: 1/    ‘มดคนัไฟ’ 
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 6. โครงสร้างคาํสามพยางคที์มี C(C)VVST เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 
 

 C(C)VVST CVVT   CVVNT 

   CVVT   CVVST 

   CVVNT   CVVNT 

   CVVST    CVVNT 

   CVNT    CVVST 

  
  เช่น 

/lo:k4  phu:5 cha:j3/    ‘ลกูชาย’ 

/chiak4   c:2  mu:k3/    ‘เชือกใส่จมกูววั’ 

/lo:k4  ku: 5  h:5/    ‘กุง้แหง้’ 

/kli:p3 do:k3 ma:j6/    ‘กลีบดอกไม’้ 

/lo:k4   khon3  r:k4/    ‘ลกูคนหวัปี’ 

 

 
โครงสร้างคาํสีพยางค์ 

 
 โครงสร้างคาํสีพยางคใ์นภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี แบ่งได ้
5 ลกัษณะ ดงันี 

 

 1. โครงสร้างคาํสีพยางคที์มี C(C)VT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

 

 C(C)VT  CVVST   CVVNT   CVVNT 

   CVST   CVT   CVST 

   CVVT   CVT   CVVT 

   CVVNT   CVVT   CVVST 

   CVVNT   CVVNT   CVNT 

   CVVNT   CVVT   CVVNT 

   CVVNT   CCVNT   CCVVT 

   CVVNT   CVVT   CVNT 
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เช่น 

 

/k2   th:k4  n:j1  n:j1/     ‘กระแทกเบาๆ’ 

/ka2  do 3  ka2  do 3/    ‘ด่วน’ 

/k2  cha:3  t2  pho:5/    ‘กระเชอทรงสูง’ 
/c2   kia2  ko:5  ba:3/    ‘ตะเกียงแก๊ส’ 

/ma2  fa3  ma:j6  phaj1/    ‘ตะลิงปลิง’ 

/ma2  kha:m 1  khi: 5  miaw 5/   ‘มะขามฝักเลก็’ 

/pri2  ja:m3 phru6  phle:6/   ‘เวลาพลบคาํ’ 
/pri2   ja:m3  k:5  thaj1/    ‘เวลา 09.00 น. 
 

 2. โครงสร้างคาํสีพยางคที์มี C(C)VVT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

 

C(C)VVT CVST   CVVT   CVVT 

   CVT   CVVT   CVNT 

   CVVT   CVVT   CVST 

   CCVVT   CVVT   CVST 

   CVVNT   CVVT   CVVT 

   CVVT   CVVT   CVST 

   CVNT   CCVVNT  CVNT 

   CVNT   CCVVNT  CVVNT 

   CVVT   CVVNT   CVVNT 

   CVST   CCVVNT  CVNT 

 

 เช่น 

 

/khi: 5  khuk4  khi:5  je:4/    ‘ขีคุกขีตะราง’ 
/ba:2  tu4  ka: 2  faj3/    ‘รถไฟ’ 

/pha: 5 h:3  ma:3  at5/    ‘ผา้ห่อศพ’ 

/di: 3 pli: 3 khi: 2 nk 7 /    ‘พริกขีหนู’ 

/u: 6  b: 5  sa: 3  la: 1/    ‘งูจงอาง’ 
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/pla: 2 ca:2  ra4   mt4/    ‘ปลาจาระเมด็’ 

/ti: 2  n1   kla:2   wan3/   ‘เวลา 13.00 น.’ 
/ti: 2  n1  kla:2  kh:n3/   ‘เวลา 01.00 น.’ 
/ti: 2  ha:5  kla:2  kh:n3/    ‘เวลา 05.00 น.’ 
/ti: 2  hk 5  kla:2  chaw 6/   ‘เวลา 06.00 น.’ 

 

 3. โครงสร้างคาํสีพยางคที์มี CVNT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

 

 CVNT  CVVNT   CVVT   CVNT 

   CVT   CVT   CVST 

   CVNT   CVT   CVVT 

   CVVT   CVVT   CVVNT  
 

 เช่น 

 

/tham3  ta:m2  sa: 1  man1/   ‘ไม่เป็นระเบียบ’ 

/ban2  pha4  bu4  rut5/    ‘บรรพบุรุษ’ 

/khon3  faw5  ku5  bo: 3/    ‘คนเฝ้าสุสาน’ 
/cam2   pa: 2  ka: 2  d:2/   ‘จาํปี’ 

 

 4. โครงสร้างคาํสีพยางคที์มี CVVNT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

 

CVVNT  CVVT   CVVNT   CVVNT 

  CVT   CVVT   CCVVT 

   

 เช่น 

/n:n6  n:6  n:n6  n:n6/   ‘กระตุง้กระติง’ 
/h:5  ci2  jo: 1  phru: 6/    ‘กระวนกระวาย’ 
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 5. โครงสร้างคาํสีพยางคที์มี CVST เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 
 
 CVST  CVST   CVST   CVST 

   CVNT   CVVT   CVVT 

   CVNT   CVVT   CVVT 

 

 เช่น 

 
/suk5  suk5  dip5  dip5/    ‘สุกๆ ดิบๆ’ 
/nk4  bin 2  cu:5  la:1/    ‘นกกางเขน’ 
/cp5  phu3   phi:5  chu: 1/   ‘ทอ้งเสีย’ 

 

โครงสร้างคาํห้าพยางค์ 
 

โครงสร้างคาํหา้พยางคใ์นภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี พบ 3 

คาํ ดงันี 

 

1. โครงสร้างคาํหา้พยางคที์มี CVT เป็นพยางคที์ 1 พบจาํนวน 2 คาํ คือ 

 

CVT  CVNT  CVT  CVNT  CVNT 

  CVNT  CVVT  CVNT  CVVNT 

 

ไดแ้ก่ 

  

  /kha3   nom 1   a2   pam 2  phaw 1/ ‘ขนมเบืองไทย’ 

  /kha3   nom1   k:2   da2   kha:w1/ ‘ขนมครก’ 

 
 2. โครงสร้างคาํหา้พยางคที์มี CVVST เป็นพยางคที์ 1 พบ 1 คาํ คือ 

 

 CVVST  CCVVT  CVVT  CCVVT  CVST     คือ 
   /lo:k4   kr:2   ko:2   kr:2   the4/  ‘ขนมบวัลอย’ 
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ความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสร้างพยางคแ์ละหน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาพิเทน   
ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี ดงัตารางต่อไปนี 

 

ตารางที 7  ความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสร้างพยางคแ์ละหน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาพิเทน  
 

                 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์

 

โครงสร้างพยางค ์

 

ว.1 

 

ว.2 

 

ว.3 

 

ว.4 

 

ว.5 

 

ว.6 

C(C)VVT / / / / / / 
C(C)VNT / / / / / / 

   C(C)VVNT / / / / / / 
C(C)VST / / /   / 

  C(C)VVST / /   / / 
 

/ หมายถึง โครงสร้างพยางคที์สามารถปรากฏร่วมกบัหน่วยเสียงวรรณยกุต ์

 หมายถึง โครงสร้างพยางคที์ไม่สามารถปรากฏร่วมกบัหน่วยเสียงวรรณยกุต ์
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บทที 4 
เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาพเิทน  

ภาษาตากใบ ภาษาสะกอมและภาษาถินใต้ปัตตานี 
 
 ภาษาพิเทนเป็นภาษาหนึงในภาษาตระกลูไท..นกัวิชาการบางท่านจดัภาษาพิเทนเป็นภาษา
ถินยอ่ยของภาษาตากใบเพราะอยูใ่นเขตพืนทีของภาษาตากใบ อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีนกัวิชาการท่าน
ใดศึกษาภาษาพิเทนอยา่งละเอียดทุกๆดา้น งานวิจยัเรืองนีผูว้ิจยัตอ้งการพิสูจน์สถานะของภาษา 
พิเทนใหช้ดัเจนยงิขึนโดยจะเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาพิเทนกบัภาษาตระกลูไททีพดูกนัใน
จงัหวดัปัตตานีทีมีผูศ้ึกษาไว ้ไดแ้ก่ ภาษาสะกอม ภาษ าตากใบ และภาษาถินใตปั้ตตานีโดยเรียง
เอกสารตามลาํดบัของปีทีวิจยั มีรายละเอียดดงันี 

  1. เฉลิม มากนวล (2526) เรือง “ภาษาสะกอม” ศึกษาระบบเสียงพยญัชนะ 

สระและวรรณยกุตข์องภาษาสะกอมทีพดูบริเวณอาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
2. Chailert Kitprasert (1985) เรือง “A tonal comparison of Tai Dialects : Tak Bai 

group” ศึกษาระบบเสียงวรรณยกุตข์องภาษาตากใบ 

  3. พนูศรี ศรีขวญั (2531) เรือง “ภาษาไทยถินทีใชใ้นปัจจุบนั จงัหวดัปัตตานี ” 
ศึกษาระบบเสียงพยญัชนะ สระและวรรณยกุตข์องภาษาถินใตปั้ตตานี  
  4. พุทธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ ตรงดี (2540) เรือง “สถานะของภาษาตากใบ
ในภาษาไทถิน” ศึกษาระบบเสียงพยญัชนะ สระและวรรณยกุตข์องภาษาตากใบ 4 จุด ไดแ้ก่  
   5.1 บา้นตาเซะ ตาํบลนานาค อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 

   5.2 บา้นป่าหวาย ตาํบลสุไหงปาดี อาํเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส 

   5.3 บา้นซึเมเราะ ตาํบลเซรังรูก ูอาํเภอปาเสร์ปูเตะห์ รัฐกลนัตนั ประเทศ 

                                 มาเลเซีย 

   5.4 บา้นป้อง ตาํบลกวง บูเก๊ะมสั อาํเภอตาเนาะห์เมเราะห์ รัฐกลนัตนั  
                                 ประเทศมาเลเซีย
ผูว้ิจยัไดน้าํผลงานขา้งตน้มาเปรียบเทียบกบัระบบเสียงภาษาพิเทนดงันี เปรียบเทียบภาษา 

พิเทนกบัภาษาสะกอมจากผลงานของเฉลิม มากนวล (2526) ในแง่ระบบเสียงพยญัชนะ สระ 
วรรณยกุต ์เปรียบเทียบภาษาพิเทนกบัภาษาถินใตปั้ตตานีจากผลงานของพนูศรี ศรีขวญั (2531) ใน
แง่ระบบเสียงพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์เปรียบเทียบภาษาพิเทนกบัภาษาตากใบจากผลงานของ 
Chailert Kitprasert (1985) ในแง่ระบบเสียงวรรณยกุต ์เปรียบเทียบภาษาพิเทนกบัภาษาตากใบในแง่ 
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ระบบเสียงพยญัชนะและระบบเสียงสระจากผลงานของ พุทธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี 
(2540)  

ผูว้ิจยัพบว่าความแตกต่างดา้นจาํนวนของหน่วยเสียงวรรณยกุต ์สทัลกัษณะและการแตกตวั
ของหน่วยเสียงวรรณยกุตซึ์งมีมากกว่าความแตกต่างดา้นจาํนวนหน่วยเสียงพยญัชนะและสระ....
ดงันนัวิทยานิพนธนี์ผูว้ิจยัจะเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง 
จงัหวดัปัตตานี กบัภาษาตากใบจาํนวน 13 ถิน ไดแ้ก่  ภาษาตากใบ อาํเภอปานะเระ  จงัหวดัปัตตานี   

ภาษาตากใบ  อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี ภาษาตากใบ อาํเภอสายบุรี  จงัหวดัปัตตานี  ภาษาตากใบ 
อาํเภอไมแ้ก่น  จงัหวดัปัตตานี  ภาษาตากใบ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส   ภาษาตากใบ อาํเภอยี
งอ จงัหวดันราธิวาส  ภาษาตากใบ อาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส  ภาษาตากใบ อาํเภอระแงะ จงัหวดั
นราธิวาส ภาษาตากใบ อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส   ภาษาตากใบ อาํเภอสุไหงปาดี จงัหวดั
นราธิวาส  ภาษาตากใบ อาํเภอสุไหงโกลก จงัหวดันราธิวาส  ภาษาตากใบ อาํเภอแวง้ จงัหวดั
นราธิวาส และภาษาตากใบ รัฐกลนัตั น ประเทศมาเลเซีย ภาษาสะกอม อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
และภาษาถินใตปั้ตตานีทีมีผูศึ้กษาไวแ้ลว้เพือแสดงความคลา้ยคลึงกนัและความแตกต่างกนั โดยเริม
ดว้ยการเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยกุตก่์อนแลว้จึงจะเปรียบเทียบหน่วยเสียงพยญัชนะและ
หน่วยเสียงสระตามลาํดบั 

 
การเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ 

 
 การแตกตวัของเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาทีนาํมาเปรียบเทียบมีดงัแผนภูมิต่อไปนี 

 

ภาษาพิเทน                                  ภาษาตากใบ อาํเภอปานะเระ จงัหวดัปัตตานี 
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    ภาษาตากใบ อาํเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี                     ภาษาตากใบ อาํเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี 

 

 ภาษาตากใบ อาํเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปัตตานี      ภาษาตากใบ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส 

 

ภาษาตากใบ อาํเภอยงีอ จงัหวดันราธิวาส                       ภาษาตากใบ อาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส 
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ภาษาตากใบ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส      ภาษาตากใบ อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 

 

ภาษาตากใบ อาํเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส    ภาษาตากใบ อาํเภอสุไหงโกลก จงัหวดันราธิวาส 

 

       ภาษาตากใบ อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส          ภาษาตากใบ รัฐกลนัตนั ประเทศมาเลเซีย 
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    ภาษาสะกอม อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา                                     ภาษาถินใตปั้ตตานี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 6  เปรียบเทียบการแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุตภ์าษาพิเทน ภาษาตากใบ  
       ภาษาสะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานี 

 

จากแผนภูมิขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดเ้ปรียบเทียบลกัษณะทางสทัศาสตร์ของหน่วยเสียงวรรณยกุต ์

ภาษาพิเทน ภาษาตากใบ 13 ถิน ภาษาสะกอม อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา และภาษาถินใตปั้ตตานี
ใน ช่อง A, B, C, DL และ DS ดงัต่อไปนี 
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 1.1 ช่อง A ไดแ้ก่ พยางคเ์ป็น ซึงตวัเขียนภาษาไทยมาตรฐานไม่มีรูปวรรณยกุตก์าํกบัเสียง
วรรณยกุตใ์นแต่ละถินมีลกัษณะทางสทัศาสตร์* ดงันี 

 

        1.1.1 ภาษาพิเทน แยกเป็น 3 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. A1 หรือ ว.1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน (24) 
   ข. A 2, 3 หรือ ว.2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน (34) 
   ค. A4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั (44) 
 

 1.1.2 ภาษาตากใบ อาํเภอปานะเระ จงัหวดัปัตตานี แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

                                    วรรณยกุต ์คือ 

   ก. A 1, 2, 3 หรือ ว.1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน  
   ข. A4 หรือ ว.2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั  
 

 1.1.3 ภาษาตากใบ อาํเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. A 1, 2, 3 หรือ ว.1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน  
   ข. A4 หรือ ว.2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั  
 

 1.1.4 ภาษาตากใบ อาํเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. A 1, 2, 3 หรือ ว.1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน  
   ข. A4 หรือ ว.2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั  
 

 1.1.5 ภาษาตากใบ อาํเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปัตตานี แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. A 1, 2, 3 หรือ ว.1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน  
   ข. A4 หรือ ว.2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั  

 

 1.1.6 ภาษาตากใบ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

          วรรณยกุต ์คือ 

   ก. A 1, 2, 3 หรือ ว.1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน  
   ข. A4 หรือ ว.2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั  

 

*เนืองจากงานวิจยัของเฉลิม มากนวล (2526) Chailert Kitprasert (1985) พุทธชาติ  
โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี (2540) เชิดชยั อุดมพนัธ ์ (2543) ไม่ไดก้าํหนดตวัเลขทีบอกระดบั
เสียงวรรณยกุตภ์าษาพิเทน ผูว้ิจยัจึงไม่ไดใ้ส่ตวัเลขในวิทยานิพนธฉ์บบันี 
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 1.1.7 ภาษาตากใบ อาํเภอยงีอ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. A 1, 2, 3 หรือ ว.1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน  
   ข. A4 หรือ ว.2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั  
  

 1.1.8 ภาษาตากใบ อาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. A 1, 2, 3 หรือ ว.1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน  
   ข. A4 หรือ ว.2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั  
  

 1.1.9 ภาษาตากใบ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. A 1, 2, 3 หรือ ว.1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน  
   ข. A4 หรือ ว.2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั  
 

 1.1.10 ภาษาตากใบ อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

            วรรณยกุต ์คือ 

   ก. A 1, 2, 3 หรือ ว.1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน  
   ข. A4 หรือ ว.2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั  
 

 1.1.11 ภาษาตากใบ อาํเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

            วรรณยกุต ์คือ 

   ก. A 1, 2, 3 หรือ ว.1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน  
   ข. A4 หรือ ว.2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั  
 1.1.12 ภาษาตากใบ อาํเภอสุไหงโกลก จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

            วรรณยกุต ์คือ 

   ก. A 1, 2, 3 หรือ ว.1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน  
   ข. A4 หรือ ว.2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั  
 

 1.1.13 ภาษาตากใบ อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. A 1, 2, 3 หรือ ว.1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน  
   ข. A4 หรือ ว.2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั 

 1.1.14 ภาษาตากใบ รัฐกลนัตนั ประเทศมาเลเซีย แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. A 1, 2, 3 หรือ ว.1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน  
   ข. A4 หรือ ว.2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั  
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 1.1.15 ภาษาสะกอม อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
   ก.A 1.2.3หรือ ว.1ไดแ้ก่ เสียงกลาง–ระดบั–ขึนตอนกลางพยางคถึ์งสูง-ตก  
   ข. A4 หรือ ว.2 ไดแ้ก่ เสียงกลางค่อนขา้งสูง – ตก  
 

 1.1.16 ภาษาถินใตปั้ตตานี แยกเป็น 3 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. A1 หรือ ว.1 ไดแ้ก่ เสียงกลางค่อนขา้งสูง-ขึน 
   ข. A2, 3 หรือ ว.2 ไดแ้ก่ เสียงกลางค่อนขา้งสูง-เลือนลง 
   ค. A4 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง-ขึน 
 

 ภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี และภาษาถินใตปั้ตตานีมีการ
แตกตวัของเสียงวรรณยกุตแ์บบ A 1 – 2 3 – 4 แสดงถึงอิทธิพลของพยญัชนะตน้ดงัเดิมทีเป็นเสียงมี
ลม (aspiration) และเสียงเสียดแทรก (fricative) อีกทงัเสียงกอ้ง (voiced) และไม่กอ้ง (voiceless) ที
มีต่อการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต ์ส่วนภาษาตากใบทงั 13 ถินและภาษาสะกอมมีการแตกตวัของ
เสียงวรรณยกุตแ์บบ A 1 2 3 – 4 แสดงถึงอิทธิพลของพยญัชนะตน้ดงัเดิมทีเป็นเสียงกอ้ง (voiced) 
และไม่กอ้ง (voiceless) ทีมีต่อการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต ์ 
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 1.2 ช่อง B ไดแ้ก่ พยางคเ์ป็น ซึงตวัเขียนภาษาไทยมาตรฐานใชรู้ปวรรณยกุตเ์อกกาํกบั 
เสียงวรรณยกุตแ์ต่ละถินมีลกัษณะทางสทัศาสตร์ ดงันี 

 

 1.2.1 ภาษาพิเทน แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ  
   ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน (34) 
   ข. B4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก (43) 
 

 1.2.2 ภาษาตากใบ อาํเภอปานะเระ จงัหวดัปัตตานี แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

                                    วรรณยกุต ์คือ 

   ก. B1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ระดบั 

   ข. B4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ตก 

  

 1.2.3 ภาษาตากใบ อาํเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. B 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั  
   ข. B4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ตก  
 

 1.2.4 ภาษาตากใบ อาํเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. B 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ระดบั – ขึน  
   ข. B4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ระดบั  
 

 1.2.5 ภาษาตากใบ อาํเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปัตตานี แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. B 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ระดบั  
   ข. B4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ระดบั  
 

 1.2.6 ภาษาตากใบ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

           วรรณยกุต ์คือ 

   ก. B 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ระดบั  
   ข. B4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ค่อนขา้งตาํ – ระดบั 

 

 1.2.7 ภาษาตากใบ อาํเภอยงีอ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. B 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ระดบั  
   ข. B4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ค่อนขา้งตาํ – ระดบั  
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 1.2.8 ภาษาตากใบ อาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ คือ 

   ก. B 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ระดบั  
   ข. B4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั - ตก 
 

 1.2.9 ภาษาตากใบ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

  วรรณยกุต ์คือ 

   ก. B 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ระดบั  
   ข. B4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ตก  
 

 1.2.10 ภาษาตากใบ อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

     วรรณยกุต ์คือ 

   ก. B 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ระดบั  
   ข. B4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ค่อนขา้งตาํ – ระดบั   
 

 1.2.11 ภาษาตากใบ อาํเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

     วรรณยกุต ์คือ 

   ก. B 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ระดบั  
   ข. B4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ตก 

 

 1.2.12 ภาษาตากใบ อาํเภอสุไหงโกลก จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

    วรรณยกุต ์คือ 

   ก. B 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั - ขึน  
   ข. B4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ระดบั – ตก 

  1.2.13 ภาษาตากใบ อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. B 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั - ขึน  
   ข. B4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ระดบั - ตก  
 

 1.2.14 ภาษาตากใบ รัฐกลนัตนั ประเทศมาเลเซีย แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. B 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ระดบั  
   ข. B4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ระดบั  
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 1.2.15 ภาษาสะกอม อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
   ก.B 1.2.3หรือ ว.3ไดแ้ก่ เสียงกลางค่อนขา้งตาํ – ตก-ระดบั 
   ข. B4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ระดบั 
 

 1.2.16 ภาษาถินใตปั้ตตานี แยกเป็น 3 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. B1 หรือ ว.1 ไดแ้ก่ เสียงกลางค่อนขา้งสูง-ขึน 
   ข. B2, 3 หรือ ว.2 ไดแ้ก่ เสียงกลางค่อนขา้งสูง-เลือนลง 
   ค. B4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง-ระดบั   
 

ภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี ภาษาตากใบทงั 13 ถินและภาษา
สะกอมมีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง B แบบ B 1 2 3 – 4 แสดงถึงอิทธิพลของพยญัชนะ
ตน้ดงัเดิมทีเป็นเสียงกอ้ง (voiced) และไม่กอ้ง (voiceless) ทีมีต่อการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์
ส่วนภาษาถินใตปั้ตตานีมีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง B แบบ B 1 – 2 3 – 4 แสดงถึง
อิทธิพลของพยญัชนะตน้ดงัเดิมทีเป็นเสียงมีลม (aspiration) และเสียงเสียดแทรก (fricative) ทีมีต่อ
การแตกตวัของเสียงวรรณยกุต ์
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 1.3 ช่อง C ไดแ้ก่ พยางคเ์ป็น ซึงตวัเขียนภาษาไทยมาตรฐานใชรู้ปวรรณยกุตโ์ทกาํกบั เสียง
วรรณยกุตแ์ต่ละถินมีลกัษณะทางสทัศาสตร์ ดงันี 

 

 1.3.1 ภาษาพิเทน แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. C1, 2, 3 หรือ ว.5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง-ระดบั-ตก (332) 
   ข. C4 หรือ ว.6 ไดแ้ก่ เสียงสูง-เลือนลง-ตก (543) 
 

 1.3.2 ภาษาตากใบ อาํเภอปานะเระ จงัหวดัปัตตานี แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

                             วรรณยกุต ์คือ 

   ก. C1, 2, 3 หรือ ว.5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั - ตก 
   ข. C4 หรือ ว. 6 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก 

  

 1.3.3 ภาษาตากใบ อาํเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. C 1, 2, 3 หรือ ว.5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั  
   ข. C4 หรือ ว.6 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ระดบั – ตก  
 

 1.3.4 ภาษาตากใบ อาํเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. C 1, 2, 3 หรือ ว.5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง - ระดบั – ตก  
   ข. C4 หรือ ว.6 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ตก  
 

 1.3.5 ภาษาตากใบ อาํเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปัตตานี แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. C 1, 2, 3 หรือ ว.5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั - ตก  
   ข. C4 หรือ ว.6 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ตก  
 

 1.3.6 ภาษาตากใบ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

  วรรณยกุต ์คือ 

   ก. C 1, 2, 3 หรือ ว.5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั - ตก  
   ข. C4 หรือ ว.6 ไดแ้ก่ เสียงค่อนขา้งสูง – ขึน – ระดบั - ตก 

 1.3.7 ภาษาตากใบ อาํเภอยงีอ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. C 1, 2, 3 หรือ ว.5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั - ค่อนขา้งตก  
   ข. C4 หรือ ว.6 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ตก  
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 1.3.8 ภาษาตากใบ อาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ คือ 

   ก. C 1, 2, 3 หรือ ว.5 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ระดบั – ตก - ระดบั 
   ข. C4 หรือ ว.6 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั - ตก 
 

 1.3.9 ภาษาตากใบ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

   วรรณยกุต ์คือ 

   ก. C 1, 2, 3 หรือ ว.5 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ระดบั – ตก - ระดบั 

   ข. C4 หรือ ว.6 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั - ตก 

 

 1.3.10 ภาษาตากใบ อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

    วรรณยกุต ์คือ 

   ก. C 1, 2, 3 หรือ ว.5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง - ระดบั – ค่อนขา้งตก - ระดบั 
   ข. C4 หรือ ว.6 ไดแ้ก่ เสียงกลาง –ระดบั - ตก   
 

 1.3.11 ภาษาตากใบ อาํเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

    วรรณยกุต ์คือ 

   ก. C 1, 2, 3 หรือ ว.5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง - ระดบั  
   ข. C4 หรือ ว.6 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั – ตก 

 

 1.3.12 ภาษาตากใบ อาํเภอสุไหงโกลก จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

    วรรณยกุต ์คือ 

   ก. C 1, 2, 3 หรือ ว.5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั - ค่อนขา้งตาํ 
   ข. C4 หรือ ว.6 ไดแ้ก่ เสียงกลางระดบั – ตก 

 

 1.3.13 ภาษาตากใบ อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. C 1, 2, 3 หรือ ว.5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั - ตก  
   ข. C4 หรือ ว.6 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั - ตก  
 

 1.3.14 ภาษาตากใบ รัฐกลนัตนั ประเทศมาเลเซีย แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. C 1, 2, 3 หรือ ว.5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั - ตก  
   ข. C4 หรือ ว.6 ไดแ้ก่ เสียงค่อนขา้งสูง - ตก 
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 1.3.15 ภาษาสะกอม อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
   ก.C 1.2.3หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ระดบั 
   ข. C4 หรือ ว.5 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั - ตก 
 

 1.3.16 ภาษาถินใตปั้ตตานี แยกเป็น 3 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. C1 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง-ขึน 
   ข. C2, 3 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง-ระดบั   
   ค. C4 หรือ ว.7 ไดแ้ก่ เสียงกลางค่อนขา้งตาํ-เลือนลง 
 

ภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี ภาษาตากใบทงั 13 ถินและภาษา
สะกอมมีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง C แบบ C 1 2 3 – 4 แสดงถึงอิทธิพลของพยญัชนะ
ตน้ดงัเดิมทีเป็นเสียงกอ้ง (voiced) และไม่กอ้ง (voiceless) ทีมีต่อการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์
ส่วนภาษาถินใตปั้ตตานีมีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง C แบบ C 1 – 2 3 – 4 แสดงถึง
อิทธิพลของพยญัชนะตน้ดงัเดิมทีเป็นเสียงมีลม (aspiration) และเสียงเสียดแทรก (fricative) ทีมีต่อ
การแตกตวัของเสียงวรรณยกุต ์
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 1.4 ช่อง DL ไดแ้ก่ พยางคต์าย สระเสียงยาว เสียงวรรณยกุตแ์ต่ละถินมีลกัษณะทาง
สทัศาสตร์ ดงันี 

 

 1.4.1 ภาษาพิเทน แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงสูง-ระดบั (33) 
   ข. DL 4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงสูง-ตก (43) 
 

 1.4.2 ภาษาตากใบ อาํเภอปานะเระ จงัหวดัปัตตานี แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

                              วรรณยกุต ์คือ 

   ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ขึน 
   ข. DL 4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ตก 
 

 1.4.3 ภาษาตากใบ อาํเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั  
   ข. DL4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก  
 

 1.4.4 ภาษาตากใบ อาํเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ระดบั – ขึน  
   ข. DL4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงตาํ - ระดบั  
 

 1.4.5 ภาษาตากใบ อาํเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปัตตานี แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั    
   ข. DL4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงตาํ - ระดบั  
 

 1.4.6 ภาษาตากใบ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

  วรรณยกุต ์คือ 

   ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั   
   ข. DL4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ค่อนขา้งตาํ - ระดบั 

 1.4.7 ภาษาตากใบ อาํเภอยงีอ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั   
   ข. DL4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ค่อนขา้งตาํ - ระดบั 
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 1.4.8 ภาษาตากใบ อาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ คือ 

   ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ระดบั  
   ข. DL4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั - ตก 
 

 1.4.9 ภาษาตากใบ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

  วรรณยกุต ์คือ 

   ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ระดบั  
   ข. DL4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง - ตก 

 

 1.4.10 ภาษาตากใบ อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

    วรรณยกุต ์คือ 

   ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั   
   ข. DL4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ค่อนขา้งตาํ - ระดบั 

 

 1.4.11 ภาษาตากใบ อาํเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

    วรรณยกุต ์คือ 

   ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ระดบั  
   ข. DL4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ตก 

 

 1.4.12 ภาษาตากใบ อาํเภอสุไหงโกลก จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

    วรรณยกุต ์คือ 

   ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั 
   ข. DL4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงตาํ - ระดบั – ตก 

 

 1.4.13 ภาษาตากใบ อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั  
   ข. DL4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงตาํ - ระดบั – ตก 

 

 1.4.14 ภาษาตากใบ รัฐกลนัตนั ประเทศมาเลเซีย แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั   
   ข. DL4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงตาํ - ระดบั 
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 1.4.15 ภาษาสะกอม อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
   ก.DL 1.2.3หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ระดบั 
   ข. DL4 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงกลางค่อนขา้งตาํ – ตก-ระดบั 
 

 1.4.16 ภาษาถินใตปั้ตตานี แยกเป็น 3 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. DL1 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง-ขึน 
   ข. DL2, 3 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง-ระดบั   
   ค. DL4 หรือ ว.6 ไดแ้ก่ เสียงกลางค่อนขา้งตาํ-ระดบั 
 

ภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี ภาษาตากใบทงั 13 ถินและภาษา
สะกอมมีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง DL แบบ DL 1 2 3 – 4 แสดงถึงอิทธิพลของ
พยญัชนะตน้ดงัเดิมทีเป็นเสียงกอ้ง (voiced) และไม่กอ้ง (voiceless) ทีมีต่อการแตกตวัของเสียง
วรรณยกุตส่์วนภาษาถินใตปั้ตตานีมีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง DL แบบ DL 1 – 2 3 – 4 

แสดงถึงอิทธิพลของพยญัชนะตน้ดงัเดิมทีเป็นเสียงมีลม (aspiration) และเสียงเสียดแทรก(fricative) 
อีกทงั เสียงกอ้ง (voiced) และไม่กอ้ง (voiceless) ทีมีต่อการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต ์
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 1.5 ช่อง DS ไดแ้ก่ พยางคต์าย สระเสียงสนั เสียงวรรณยกุตแ์ต่ละถินมีลกัษณะทาง
สทัศาสตร์ ดงันี 

 

 1.5.1 ภาษาพิเทน แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว.5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง-ระดบั-ตก (332) 
   ข. DS 4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงสูง-ตก (43) 
 

 1.5.2 ภาษาตากใบ อาํเภอปานะเระ จงัหวดัปัตตานี แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

                              วรรณยกุต ์คือ 

   ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ตก 
   ข. DS 4 หรือ ว.6 ไดแ้ก่ เสียงกลาง - ตก 
 

 1.5.3 ภาษาตากใบ อาํเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว.5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง - ตก  
   ข. DS 4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก  
 

 1.5.4 ภาษาตากใบ อาํเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ขึน  
   ข. DS4 หรือ ว.6 ไดแ้ก่ เสียงตาํ - ตก  
 

 1.5.5 ภาษาตากใบ อาํเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปัตตานี แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั    
   ข. DS4 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ตก  
 

 1.5.6 ภาษาตากใบ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

  วรรณยกุต ์คือ 

   ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว.5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั   
   ข. DS4 หรือ ว.6 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ตก 

 1.5.7 ภาษาตากใบ อาํเภอยงีอ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว.6 ไดแ้ก่ เสียงกลาง - ตก   
   ข. DS4 หรือ ว.5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั  
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 1.5.8 ภาษาตากใบ อาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ คือ 

   ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง - ตก  
   ข. DS4 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั 
 

 1.5.9 ภาษาตากใบ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

   วรรณยกุต ์คือ 

   ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง - ตก  
   ข. DS4 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ระดบั 

 

 1.5.10 ภาษาตากใบ อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

    วรรณยกุต ์คือ 

   ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว.5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง - ตก   
   ข. DS4 หรือ ว.6 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั  
 

 1.5.11 ภาษาตากใบ อาํเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

    วรรณยกุต ์คือ 

   ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง - ตก  
   ข. DS4 หรือ ว.6 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ตก 
 

 1.5.12 ภาษาตากใบ อาํเภอสุไหงโกลก จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

    วรรณยกุต ์คือ 

   ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว.4 ไดแ้ก่ เสียงตาํ - ตก 
   ข. DS4 หรือ ว.6 ไดแ้ก่ เสียงกลาง - ตก 
 

 1.5.13 ภาษาตากใบ อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว.5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง - ตก  
   ข. DS4 หรือ ว.6 ไดแ้ก่ เสียงสูง- ตก 
 

 1.5.14 ภาษาตากใบ รัฐกลนัตนั ประเทศมาเลเซีย แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว.5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง - ตก   
   ข. DS4 หรือ ว.3 ไดแ้ก่ เสียงสูง - ขึน 
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 1.5.15 ภาษาสะกอม อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
   ก.DS 1.2.3หรือ ว.6 ไดแ้ก่ เสียงกลาง - ระดบั 
   ข. DS4 หรือ ว.5 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั - ตก 
 

 1.5.16 ภาษาถินใตปั้ตตานี แยกเป็น 3 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

   ก. DS1 หรือ ว.1 ไดแ้ก่ เสียงกลางค่อนขา้งสูง-ขึน 
   ข. DS2, 3 หรือ ว.2  ไดแ้ก่ เสียงกลางค่อนขา้งสูง-เลือนลง 
   ค. DS4 หรือ ว.7 ไดแ้ก่ เสียงกลางค่อนขา้งตาํ-เลือนลง 
 

ภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี ภาษาตากใบทงั 13 ถินและภาษา
สะกอมมีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง DS แบบ DS 1 2 3 – 4 แสดงถึงอิทธิพลของ
พยญัชนะตน้ดงัเดิมทีเป็นเสียงกอ้ง (voiced) และไม่กอ้ง (voiceless) ทีมีต่อการแตกตวัของเสียง
วรรณยกุตส่์วนภาษาถินใตปั้ตตานีมีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง DS แบบ DS 1 – 2 3 – 4 

แสดงถึงอิทธิพลของพยญัชนะตน้ดงัเดิมทีเป็นเสียงมีลม (aspiration) และเสียงเสียดแทรก(fricative) 
อีกทงัเสียงกอ้ง (voiced) และไม่กอ้ง (voiceless) ทีมีต่อการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต ์
  

การเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยุกต์ 
 

 เมือพิจารณาดา้นหน่วยเสียงวรรณยกุต ์พบว่า ภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง 
จงัหวดัปัตตานี มีหน่วยเสียงวรรณยกุตจ์าํนวน 6 หน่วยเสียงเช่นเดียวกบั  ภาษาตากใบทงั 13 ถิน 
ส่วนภาษาสะกอม อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลามีหน่วยเสียงวรรณยกุตจ์าํนวน 5 หน่วยเสียง และ
ภาษาถินใตปั้ตตานีมีหน่วยเสียงวรรณยกุต ์7 หน่วยเสียง 
 ดา้นการแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง 
จงัหวดัปัตตานี มีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตแ์บบ 3 ทาง (Three way split) โดยมีการแตกตวัของ
เสียงวรรณยกุตใ์นช่อง A แบบ A 1 – 2 3 – 4 ซึงแสดงถึงอิทธิพลของพยญัชนะตน้ดงัเดิมทีเป็นเสียง
มีลม (aspiration) และเสียงเสียดแทรก (fricative) ทีมีต่อการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต ์ส่วนในช่อง 
B C DL และ DS มีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตแ์บบ B C DL DS 1 2 3 – 4 ซึงแสดงถึงอิทธิพล
ของพยญัชนะตน้ดงัเดิมทีเป็นเสียงกอ้ง (voiced) และไม่กอ้ง (voiceless) ทีมีต่อการแตกตวัของเสียง
วรรณยกุต ์
 ภาษาตากใบทงั 13 ถินและภาษาสะกอม อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา มีการแตกตวัของเสียง
วรรณยกุตแ์บบ 2 ทาง (Two way split) ความแตกต่างของภาษาตากใบและภาษาสะกอม คือ ภาษา
ตากใบมีการแตกตวัแบบ A B C DL และ DS แบบ 1 2 3 – 4 โดยเสียงวรรณยกุตช่์อง C ของภาษา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 101 

ตากใบเป็นแบบ C 1 2 3  D L 1 2 3 ส่วนภาษาสะกอมมีการแตกตวัแบบ A B C DL และ DS 
แบบ 1 2 3 – 4 ซึงเสียงวรรณยกุตช่์อง C ของภาษาสะกอมเป็นแบบ C 1 2 3 = DL 1 2 3 

 ภาษาถินใตปั้ตตานีมีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตแ์บบ 3 ทาง (Three way split) โดยมี
การแตกตวัของเสียงวรรณยกุต ์ แบบ A B C DL และ DS 1 – 2 3 – 4 ซึงแสดงถึงอิทธิพลของ
พยญัชนะตน้ดงัเดิมทีเป็นเสียงมีลม (aspiration) และเสียงเสียดแทรก (fricative) ทีมีต่อการแตกตวั
ของเสียงวรรณยกุตต์ลอดจนเสียงกอ้งและไม่กอ้งดว้ย 
 การแตกตวัของเสียงวรรณยกุตภ์าษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี 
ภาษาตากใบทงั 13 ถิน ภาษาสะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานี สามารถจดักลุ่ มภาษาตามจาํนวนและ
การแตกตวัของเสียงวรรณยกุตไ์ดด้งัแผนภูมิต่อไปนี 
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 เมือพิจารณาลกัษณะทางสทัศาสตร์ของวรรณยกุตภ์าษาพิเทน พบว่ามีความน่าสนใจ
แตกต่างจากภาษาตากใบทงั 13 ถิน ภาษาสะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานี ดงันี 

 ลกัษณะทางสทัศาสตร์ของวรรณยกุตภ์าษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดั
ปัตตานี ทีปรากฏในช่อง A ซึงเป็นแบบ A 1 – 2 3 – 4 หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 1 ทีปรากฏในช่อง 
A1 นนัเป็นเสียงตาํ – ขึน ลกัษณะนีเหมือนกบัภาษาตากใบทงั 13 ถิน 

 ลกัษณะทางสทัศาสตร์ของวรรณยกุตภ์าษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดั
ปัตตานี ทีปรากฏในช่อง B ซึงเป็นแบบ B 1 2 3 – 4  หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 2 ทีปรากฏในช่อง B 1 

2 3 ซึงเป็นเสียงกลาง – ขึน และ หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 4 ทีปรากฏในช่อง B 4 ซึงเป็นเสียงสูง – 

ตก ลกัษณะนีมีความแตกต่างจากภาษาตากใบทงั 13 ถิน ภาษาสะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานี 

 ลกัษณะทางสทัศาสตร์ของวรรณยกุตภ์าษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดั
ปัตตานี ทีปรากฏในช่อง C ซึงเป็นแบบ C 1 2 3 – 4 หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 5 ทีปรากฏในช่อง C 1 

2 3 เป็นเสียงกลาง – ระดบั – ตก ลกัษณะนีเหมือนกบัภาษาตากใบ 5 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาตากใบ อาํเภอ
ปานะเระ จงัหวดัปัตตานี ภาษาตากใบ อาํเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี ภาษาตากใบ อาํเภอไมแ้ก่น 
จงัหวดัปัตตานี ภาษาตากใบ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาสแล ะภาษาตากใบ อาํเภอแวง้ จงัหวดั
นราธิวาส ส่วนหน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 6 ซึงปรากฏในช่อง C4 เป็นเสียงสูง – เลือนลง – ตก    
ลกัษณะนีมีความแตกต่างจากภาษาตากใบทงั 13 ถิน ภาษาสะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานี 

 ลกัษณะทางสทัศาสตร์ของวรรณยกุตภ์าษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งย างแดง จงัหวดั
ปัตตานี ทีปรากฏในช่อง DL ซึงเป็นแบบ DL 1 2 3 – 4  หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 3 ทีปรากฏในช่อง 
DL 1 2 3 เป็นเสียงสูง – ระดบั ลกัษณะนีเหมือนกบัภาษาสะกอมและภาษาตากใบ 11 ถิน ไดแ้ก่ 
ภาษาตากใบ  อาํเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี  ภาษาตากใบ อาํเภอไมแ้ก่น  จงัหวั ดปัตตานี  ภาษาตาก
ใบ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส   ภาษาตากใบ อาํเภอยงีอ จงัหวดันราธิวาส   ภาษาตากใบ อาํเภอ
เมือง จงัหวดันราธิวาส   ภาษาตากใบ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส  ภาษาตากใบ อาํเภอตากใบ 
จงัหวดันราธิวาส  ภาษาตากใบ อาํเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส   ภาษาตากใบ อาํเภอสุไหงโกลก 
จงัหวดันราธิวาส  ภาษาตากใบ อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธิวาส และภาษาตากใบ รัฐกลนัตนั ประเทศ
มาเลเซีย ส่วนหน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 4 ทีปรากฏในช่อง DL 4 เป็นเสียงสูง – ตก ลกัษณะนี
เหมือนกบัภาษาตากใบ 2 ถิน คือ ภาษาตากใบ อาํเภอปานะเระ  จงัหวดัปัตตานี  ภาษาตากใบ  อาํเภอ
มายอ  จงัหวดัปัตตานี 

 ลกัษณะทางสทัศาสตร์ของวรรณยกุตภ์าษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดั
ปัตตานี ทีปรากฏในช่อง DS ซึงเป็นแบบ DS 1 2 3 – 4  หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 4 ทีปรากฏในช่อง 
DS 4 เป็นเสียงสูง – ตก ลกัษณะนีเหมือนภาษาตากใบ 5 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาตากใบ  อาํเภอมายอ  
จงัหวดัปัตตานี ภาษาตากใบ อาํเภอไมแ้ก่น  จงัหวดัปัตตานี  ภาษาตากใบ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดั
นราธิวาส  ภาษาตากใบ อาํเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาสและภาษาตากใบ อาํเภอแวง้ จงัหวดั
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นราธิวาส ส่วนหน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 5 ทีปรากฏในช่อง DS 1 2 3 เป็นเสียงกลาง – ระดบั – ตก 
ลกัษณะนีมีความแตกต่างจากภาษาตากใบทงั 13 ถิน ภาษาสะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานี 

 จากการเปรียบเทียบสทัลกัษณะของเสียงวรรณยกุตด์งักล่าว พบว่า หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 
2 ทีปรากฏในช่อง B 1 2 3 ซึงเป็นเสียงกลาง – ขึน หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 4 ทีปรากฏในช่อง B 4 

ซึงเป็นเสียง สูง – ตก หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 5 ทีปรากฏในช่อง DS 1 2 3 ซึงเป็นเสียงกลาง – ระดบั 
– ตก และหน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 6 ทีปรากฏในช่อง C4 ซึงเป็นเสียงสูง – เลือนลง – ตก จดัเป็นสทั-

ลกัษณะเฉพาะภาษาพิเทนทีไม่เหมือนภาษาตากใบทงั..13..ถินภาษาสะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานี 
ส่วนหน่วยเสียงวรรณยกุตอื์นๆส่วนใหญ่มีสทัลกัษณะคลา้ยคลึงกบัภาษาตากใบทงั 13 ถิน ภาษา
สะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานี เมือพิจารณาการแตกตวัและการรวมตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุต์
พบความน่าสนใจดงันี 

 
1. การแตกตวัของเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง A ของภาษาพิเทน มีการ แตกตวัเหมือนภาษาถิน

ใตปั้ตตานีคือ..A.1.–.2.3.–.4..แต่การรวมเสียงวรรณยกุตช่์อง.A1.กบั.B1..มีความแตกต่างกนัอยา่ง 
ชดัเจนว่าเป็นภาษาคนละกลุ่ม กล่าวคือ ภาษาพิเทนช่อง A1  B1 ส่วนภาษาถินใตปั้ตตานี  
A1= B1ซึงเป็นลกัษณะเฉพาะของ ภาษาไทยถินใตทุ้กจงัหวดัดว้ย ดงัคาํทดสอบ “ขา” กบั “ข่า”  
เป็นตน้ ดงันนัเสียงวรรณยกุตช่์อง A น่าจะแยกภาษาพิเทนออกจากภาษาถินใตปั้ตตานีไดด้งัแผนภูมิ
ดงันี  
 

ช่อง A 

 

   A 1 – 2 3 – 4    A 1 2 3 -4 

 

              ภาษาตากใบ ภาษาสะกอม 

 

 A 1 = B 1  A 1 B 1 

 

 ภาษาถินใตปั้ตตานี ภาษาพเิทน 
 

 

แผนภูมิที 13 แสดงเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง A ของภาษาพิเทน ภาษาตากใบ ภาษาสะกอม 

                                   และภาษาถินใตปั้ตตานี 
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 2. การแตกตวัของเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง A น่าจะเป็นลกัษณะเด่นทีใชจ้าํแนกภาษาพิเทน 

ออกจากภาษาตากใบทงั 13 ถิน ภาษาสะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานีดงันี 
   2.1 ภาษาพิเทนและภาษาถินใตปั้ตตานีมีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตแ์บบ 3 ทาง 
(Three way split) เหมือนกนั คือ มีการแตกตวัแบบ A 1 – 2 3 – 4 ส่วนภาษาตากใบและภาษาสะกอม
มีการแตกตวัแบบ A 1 2 3 – 4  ดงันี 

 

                   ช่อง A            ช่อง A   ช่อง A 

            (ภาษาพิเทน)        (ภาษาตากใบ)          (ภาษาสะกอม) 
 

 

 
 แผนภูมิที 14 แสดงความแตกต่างของเสียงวรรณยกุตภ์าษาพิเทน ภาษาตากใบและ 

        ภาษาสะกอม 

 
2.2 การแตกตวัเสียงวรรณยกุตช่์อง B C DL และ DS พบว่า แมภ้าษาพิเทนมีการแตกตวั

แบบ 2 ทาง (Two ways split) คลา้ยกบัภาษาตากใบและภาษาสะกอม แต่มีความแตกต่างกบัภาษา
ถินใตปั้ตตานี กล่าวคือ ช่อง B C D ของภาษาพิเทนมีการแตกตวัแบบ B C DL และ DS 1 2 3 – 4 

ในขณะทีภาษาถินใตปั้ตตานีมีการแตกตวัแบบ 3 ทางคือ B C DL และ DS 1 – 2 3 – 4  ดงันี 

 

         ช่อง B C D     ช่อง B C D  

         (ภาษาพิเทน)                            (ภาษาถินใตปั้ตตานี) 
 
 

 

 

แผนภูมิที 15 แสดงความแตกต่างของเสียงวรรณยกุตภ์าษาพิเทนและภาษาถินใตปั้ตตานี 

 

1  

2  

3 

4  

1  

2 

3 

4  

1  

2 

3 

4  

1 

2 

3 

4 

 

 

 

1 

2 

3 

4   
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จากการแตกตวัของวรรณยกุตข์า้งตน้..พบว่า..แมภ้าษาพิเทนมีการแตกตวัของเสียง
วรรณยกุตใ์นช่อง A เหมือนกบัภาษาถินใตปั้ตตานีแต่เสียงวรรณยกุตใ์นช่องAไม่เท่ากบัช่อง B (A ≠ 

B) ในขณะทีภาษาถินใตปั้ตตานีเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง A เท่ากบัช่อง B (A=B) ส่วนการแตกตวัของ
เสียงวรรณยกุตใ์นช่อง B C D ของภาษาพิเทนเหมือนกบัการแตกตวัในภาษาตากใบและภาษา
สะกอม คือ B C D 1 2 3 – 4 ความแตกต่างของระบบวรรณยกุตใ์นภาษาพิเทนแสดงใหเ้ห็นว่า
ภาษาพิเทนมิไดเ้ป็นภาษายอ่ยของภาษาตากใบ ภาษาสะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานี  

 

การเปรียบเทียบเสียงพยญัชนะ 
 1. เปรียบเทียบหน่วยเสียงพยญัชนะต้นเดียว 
 หน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวของภาษาพิเทน ภาษาตากใบทงั 13 ถิน ภาษาสะกอม และ
ภาษาถินใตปั้ตตานี ปรากฏดงัตารางต่อไปนี  

 

ตารางที 8 เปรียบเทียบหน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวภาษาพิเทน ภาษาตากใบ 13 ถิน* ภาษาสะกอม 

                 และภาษาถินใตปั้ตตานี 

 
 

ภาษา 
 
 
ประเภทของเสียง 

 
ภาษาพิเทน 

 
ภาษาตากใบ 

13 ถิน 

 
ภาษาสะกอม 

 
ภาษา 

ถินใตปั้ตตานี 

กกั p-, t-, k-, -, ph-, 

th-, kh-, b-, d- 

 

p-, t-, k-, -, ph-, 

th-, kh-, b-, d- 

 

p-, t-, k-, -, ph-

, th-, kh-, b-, d-, 

g- 

p-, t-, k-, -, ph-, 

th-, kh-, b-, d- 

 

กงึเสียดแทรก c-, ch- c-, ch- c-, ch- c-, ch- 

เสียดแทรก f-, s-, h- f-, s-, h- f-, s-, h- f-, s-, h- 
นาสิก m-, n-, -, - m-, n-, -, - m-, n-, -, - m-, n-, -, - 
ขา้งลิน l- l- l- l- 
รัว r- r- r- r- 
ครึงสระ w-, j- w-, j- w-, j- w-, j- 

 

*ภาษาตากใบทงั 13 ถินมีระบบเสียงพยญัชนะทีเหมือนกนั ผูว้ิจยัจึงจดัรวมภาษาตากใบทงั 
13 ถิน ไวก้ลุ่มเดียวกนั 

   ส
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ภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี ภาษาตากใบทงั 13 ถิน และภาษา
ถินใตปั้ตตานีมีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวจาํนวน 22 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /p-, t-, k-, -, ph-, th-, kh-

, b-, d-, c-, ch-, f-, s-, h-, m-, n-, -, -, l-, r-, w-, j- / 
ภาษาสะกอม อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา มีจาํนวนหน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวจาํนวน 23 

หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /p-, t-, k-, -, ph-, th-, kh-, b-, d-, g-, c-, ch-, f-, s-, h-, m-, n-, -, -, l-, r-, w-, 

j-/ โดยพยญัชนะตน้เดียวภาษาสะกอมมีเสียง g-* ซึงเป็นพยญัชนะกกั เสียงกอ้ง เกิดทีเพดานอ่อน 
เพิมขึน 1 หน่วยเสียง  
 หน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวในภาษาพิเทน ภาษาตากใบ ภาษาสะกอมและภาษาถินใต้
ปัตตานี มีรายละเอียดดงัคาํต่อไปนี 

 

ภาษาพเิทน ภาษาตากใบ ภาษาสะกอม ภาษาถินใต้ปัตตานี ความหมาย 
/p-/ p-  p-  p-  p-    

 pu: 2  pu: 1  pu: 1  pu: 2   ปู 
 pan2  pan1  pan1  pan2   แบ่ง 

 
/t-/ t-  t-  t-  t- 

 t:k 3  t:k 3  t:k 4  t:k 6   แตก 
 tak 5  tak 1  tak 6  tak 1   ตกั 

 
/k-/ k-  k-  k-  k-  

 k:  2  k:  1  k:  1  k:  2   แกง 

 kron2  kron1  kron1  kron2   (นอน) กรน 
 

/-/ -  -  -  -  

 aw2  aw1  aw1  aw2   เอา 
 aj 2  aj 1  aj 1  aj 2   ไอ 

 

 

เสียง /g-/ ปรากฏใชเ้ฉพาะภาษาสะกอมในคาํว่า /g:j1/ ‘เงย’ ในขณะทีภาษาพิเทน ภาษา
สะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานีใชห้น่วยเสียงอืนซึงไม่สามารถหาระบบเสียงปฏิภาคได ้ดงันนัผูว้ิจยั
จึงไม่แสดงเสียงปฎิภาค 

   ส
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ภาษาพเิทน ภาษาตากใบ ภาษาสะกอม ภาษาถินใต้ปัตตานี ความหมาย 

 

/ph-/ ph-  ph-  ph-  ph- 

 ph:6  ph:6  ph:6  ph:6   แพ ้
phra:6  phra:6  phra:5  phra:7   (มีด) พร้า 

   

/th-/ th-  th-  th-  th- 

 thian3  thian2  thian2  thian3   เทียน 

 tha:k4  tha:k4  tha:k3  tha:k4   ทาก 

 
/kh-/ kh-  kh-  kh-  kh- 

 kha: 6  kha: 6  kha: 5  kha: 7   คา้ 
 kh:n6  kh:n6  kh:n5  kh:n7   คอ้น 

 
/b-/ b-  b-  b-  b- 

 b:t3  b:t3  b:t4  b:t6   บอด 
 ba: 2  ba: 1  ba: 1  ba: 2   บาง 
 
/d-/ d-  d-  d-  d- 

 dat 5  dat 1  dat 6  dat 2   ดดั 
 da:w2  da:w1  da:w1  da:w2   ดาว 

 

/c-/ c-  c-  c-  c- 

 ca:5  ca:5  ca:4  ca:6   จา้ง 

 com2  com1  com1  com2   จม 

 

/ch-/ ch-  ch-  ch-  ch- 

 cha:j3  cha:j2  cha:j2  cha:j3   ผูช้าย 
 chaw6  chaw6  chaw5  chaw7   เชา้ 
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ภาษาพเิทน ภาษาตากใบ ภาษาสะกอม ภาษาถินใต้ปัตตานี ความหมาย 

 

/f-/ f-  f-  f-  f-  

 fan1  fan1  fan1  fan1   ฝัน 
 fa:1  fa:1  fa:1  fa:1   ฝ่า (มือ) 
 
/s-/ s-  s-  s-  s- 

 sak5  sak1  sak6  sak1   สกั 

 sa2  sa3  sa1  sa1   สงั 
 

/h-/ h-  h-  h-  h- 

 hak5  hak1  hak6  hak1   หกั 
 hua1  hua1  hua1  hua1   หวั 

 
/m-/ m-  m-  m-  m- 

 m:t 4     m:t 4  m:t 3  m:t 7   มอด 
 ma:6  ma:6  ma:5  ma:7   มา้ 
 

/n-/ n-  n-  n-  n- 

na:m1  na:m1  na:m1  na:m1   หนาม 
na: 1  na: 1  na: 1  na: 1   หนา 

 
/-/ -  -  -  - 

 a:5  a:5  a:4  a:2   หญา้ 
 i1  i1  i1  i1   ผูห้ญิง 

 

/-/ -  -  -  - 
 a:j1  a:j1  a:j1  a:j1   หงาย 

 :n 1     :n 1  :n 1  :n 1   หงอน 
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 ภาษาพเิทน ภาษาตากใบ ภาษาสะกอม ภาษาถินใต้ปัตตานี ความหมาย 

 

/l-/ l-  l-  l-  l- 

 lom3  lom2  lom2  lom3   ลม 

 lo3  lo2  lo2  lo3   ลง 
 

/r-/ r-  r-  r-  r- 

 r:n6  r:n6  r:n5  r:n7   ร้อน 

 rap4  rap2  rap5  rap7   รับ 
 

/w-/ w-  w-  w-  w- 

 wan 3  wan 2  wan 2  wan 3   วนั 
 wa:4  wa:4  wa:3  wa:4   ว่า  

 

/j-/ j-  j-  j-  j- 

 j:3  j:2  j:2  j:3   ยอ 

 ji3  ji2  ji2  ji3   ยงิ 

 

2. เปรียบเทียบหน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบกลาํ 
 
 หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํของภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดั
ปัตตานี ภาษาสะกอม อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ภาษาถินใตปั้ตตานีและภาษาตากใบทงั 13 ถินมี
ความแตกต่างกนัในแง่จาํนวนและหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ ดงัตารางต่อไปนี 
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ตารางที 9 เปรียบเทียบหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํภาษาพิเทน ภาษาตากใบ 13 ถิน ภาษา 
                   สะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานี 

 
ภาษา 

 

 
ภาษาพิเทน 

 
ภาษาตากใบ 

13 ถิน 

 
ภาษาสะกอม 

 
ภาษา 

ถินใตปั้ตตานี 
 

หน่วยเสียง 

พยญัชนะตน้ 

ควบกลาํ 

kl-, kr-, kw-,  
khr-, khl-,  
khw-, tr-, br-, 

pr-, pl-, phr-, phl-

, ml-, dr- 

kl- , kr-,  kw-,  
khr-,  khl-,  khw-, 
tr-,  thr-,  br-,  pr-

,  pl-,  phr-,  phl-,  
ml- 

kl- , kr-,  kw-,  
khr-,  khl-,  khw-

,  pr-,  pl-,  phr-,  
phl-,  tr-  

kl-, kr-, kw-,  
khr-,  khl-,  khw-,  
pr-,  pl-,  phr-,  
phl-,  tr- , ml-, 
mr- 

ภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี มีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบ
กลาํจาํนวน 14 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /kl-, kr-, kw-,  khr-, khl-, khw-, tr-, br-*, pr-, pl-, phr- ,phl-, ml- , 

dr-/ ไม่ปรากฏ / thr-,  mr-/  
 ภาษาตากใบทงั 13 ถิน มีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํจาํนวน 14 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /kl- 

, kr-,  kw-,  khr-,  khl-,  khw-,  tr-,  thr-,  br-,  pr-,  pl-,  phr-,  phl-,  ml-/ ไม่ปรากฏ /mr-, dr-/ 
 ภาษาสะกอม อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลามีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํจาํนวน 11 

หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /kl- , kr-,  kw-,  khr-,  khl-,  khw-,  pr-,  pl-,  phr-,  phl-,  tr-/ ไม่ปรากฏ 

 / thr-**,  br-,  ml-, mr-, dr-/  
ภาษาถินใตปั้ตตานีมีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํจาํนวน 13 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /kl-, kr-

, kw-,  khr-,  khl-,  khw-,  pr-,  pl-,  phr-,  phl-,  tr- , ml, mr***/ ไม่ปรากฏ /thr-,  br-, dr-/   
 

*เสียง /br-/ ปรากฏเฉพาะภาษาพิเทนและภาษาตากใบ โดยภาษาพิเทนปรากฎใชใ้นคาํว่า 
/br:2   3/ ‘งง’ และภาษาตากใบในคาํว่า /ka:1  bra:1/ ‘นอนหงาย’ ผูว้ิจยัจึงไม่นาํมาแสดงเสียง
ปฏิภาค /br-/ เนืองจากมีจาํนวนคาํนอ้ยและไม่เป็นระบบ 

**เสียง /thr-/ ปรากฏใชเ้ฉพาะภาษาตากใบในคาํว่า /thrk6/ ‘ดอง’ ในขณะทีภาษาพิเทน 
ภาษาสะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานีไม่ปรากฏเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํดงักล่าวแต่จะปรากฏการ
ใชเ้สียง /s-/ แทนและไม่สามารถหาระบบเสียงปฏิภาคเช่นนีในคาํอืนๆไดผู้ว้ิจยัจึงไม่แสดงระบบ
เสียงปฏิภาค 

***เสียง /mr-/ ปรากฏใชเ้ฉพาะภาษาถินใตปั้ตตานีในคาํว่า /mrap3/ ‘หมรับ’ ในขณะที
ภาษาพิเทน..ภาษาสะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานีไม่ปรากฏเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํแต่จะปรากฏ
การใชเ้สียง /m-/ แทนและไม่สามารถหาระบบเสียงปฏิภาคเช่นนีในคาํอืนๆไดผู้ว้ิจยัจึงไม่แสดง
ระบบเสียงปฏิภาค 
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หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํในภาษาพิเทน ภาษาตากใบ ภาษาสะกอมและภาษาถินใต้
ปัตตานี มีรายละเอียดดงัคาํต่อไปนี 

 

ภาษาพเิทน ภาษาตากใบ ภาษาสะกอม ภาษาถินใต้ปัตตานี ความหมาย 

/kl-/ kl-  kl-  kl-  kl- 

 kli:p3  kli:p3  kli:p4  kli:p6   กลีบ 

 klom2  klom1  klom1  klom2   กลม 
 

/kr-/   kr-  kr-  kr-  kr- 

 kron2  kron1  kron1  kron2   กรน 
 kriam2  kriam1  kriam1  kriam2   เกรียม 

 

/kw-/   kw-  kw-  kw-  kw- 

 kwa:t3  kwa:t3  kwa:t4  kwa:t6   กวาด 

 kwa: 2  kwa: 1  kwa: 1  kwa: 2   กวาง 
 

/khr-/ khr-  khr-  khr-  khr- 

 khra:3  khra:2  khra:2  khra:3   คราง 

 khra:n5  khra:n6  khra:n5  khra:n7   เกียจคร้าน 

 
/khl-/ khl-  khl-  khl-  khl- 

 khl:5  khl:5  khl:6  khl:7   คลอ้ง 

 khla:n3  khla:n2  khla:n2  khla:n2   คลาน 

 
/khw-/ khw-  khw-  khw-  khw- 

 khwa:j3  khwa:j2  khwa:j2  khwa:j3   ควาย 
 khwa:m4 khwa:m5 khwa:m3 khwa:m4  ควาํ 
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ภาษาพเิทน ภาษาตากใบ ภาษาสะกอม ภาษาถินใต้ปัตตานี ความหมาย 

 

/tr-/ tr-  tr-  tr-  tr- 

truat 3  truat 3  truat 4  truat 4   ตรวจ 

tro2  tro1  tro1  tro2   ตรง 
 
/pr-/ pr-  pr-  pr-  pr- 

 pra:p3  pra:p3  pra:p4  pra:p4   ปราบ 

 pre:t3  pre:t3  pre:t4  pre:t4   (ผ)ี เปรต 
 
/pl-/ pl-  pl-  pl-  pl- 

 pluk5  pluk6  pluk4  pluk2   ปลุก 

 pl:j2  pl:j3  pl:j1  pl:j2   ปล่อย 

 

/phr-/ phr-  phr-  phr-  phr- 

 phra:6  phra:6  phra:5  phra:7   พร้า 
 phr:m6  phr:m6  phr:m5  phr:m7   พร้อม 
 

/phl-/ phl-  phl-  phl-  phl- 

 phlu:3  phlu:2  phlu:2  phlu:3   พล ู

 phlik 4  phlik 5  phlik 4  phlik 7   พลิก 
 

/ml-/ ml-  ml-  m-  ml-  

 mlak4  mlak6  mak6  mlak7   เมือก 

 ml:p4  ml:p6  m:p6  ml:p7   ฟ้าแลบ 

 

/dr-/ dr-  d-  d-  d- 

 dr5  d4  d6  d2   เตะ 

 dro:k3  dok3  dok4  dok4   แหง้ (ผลไม)้ 

   ส
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 3. เปรียบเทียบหน่วยเสียงพยญัชนะท้าย 
หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยของภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี 

ภาษาสะกอม อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ภาษาถินใตปั้ตตานีและภาษาตากใบทงั 13 ถินมีปรากฏดงั
ตารางต่อไปนี 

 

ตารางที 10 เปรียบเทียบหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยภาษาพิเทน ภาษาตากใบ 13 ถิน ภาษาสะกอมและ 

                   ภาษาถินใตปั้ตตานี 

 

ภาษา 
 

ประเภท 

ของเสียง 

 

ภาษาพิเทน 

 

ภาษาตากใบ 

13 ถิน 

 

ภาษาสะกอม 

 

ภาษาถินใต ้

ปัตตานี 

กกั -p, -t, -k, - -p, -t, -k, - -p, -t, -k, - -p, -t, -k, - 

นาสิก -m, -n, - -m, -n, - -m, -n, - -m, -n, - 

กึงสระ -w, -j -w, -j -w, -j -w, -j 

 

 จะเห็นไดว้่าหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยภาษาพิเทน ภาษาตากใบทงั 13 ถิน ภาษาสะกอม และ
ภาษาถินใตปั้ตตานีมีหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ย 9 หน่วยเสียงเหมือนกนัและเท่ากนั ไดแ้ก่ /-p, -t, -k, 

-, -m, -n,  -, -w, -j/ ดงัรายละเอียดในคาํต่อไปนี 
 

ภาษาพเิทน ภาษาตากใบ ภาษาสะกอม ภาษาถินใต้ปัตตานี ความหมาย 

 

/-p/ -p  -p  -p  -p 

 rap4  rap2  rap5  rap7   รับ 

 a:p3  a:p3  a:p4  a:p6   อาบ 

 

/-t/  -t  -t  -t  -t 

 wat5  wat1  wat6  wat1   หวดั 

 pha:t4  pha:t4  pha:t3  pha:t4   พาด 
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ภาษาพเิทน ภาษาตากใบ ภาษาสะกอม ภาษาถินใต้ปัตตานี ความหมาย 

 

/-k/  -k  -k  -k  -k 

 pluk5  pluk6  pluk4  pluk2   ปลุก 

 pa:k3    pa:k3  pa:k4  pa:k6   ปาก 
 
/-/  -  -  -  - 

 ph4  ph4  ph3  ph7   แพะ 

 c3  c5  c6  c2   เจาะ 

 
/-m/ -m  -m  -m  -m 

 khom1  khom1  khom1  khom1   ขม 

 kha:m 5  kha:m 5  kha:m 4  kha:m 5   ขา้ม 

 
/-n/   -n  -n  -n  -n 

 khon 3  khon 2  khon 2  khon 7   คน 

 khan3  khan2  khan2  khan3   คนั 

 
/-/  -  -  -  - 

 khl:6  khl:6  khl:6  khl:6   คลอ้ง 

 kha:3  kha:2  kha:2  kha:3   คาง 

 
/-w/  -w  -w  -w  -w 

 siw 1  siw 1  siw 1  siw 1   สิว 

 na:w4  na:w4  na:w3  na:w4   เน่า 
 
/-j/ -j  -j  -j  -j 

 baj2  baj1  baj1  baj2   ใบ 

 ta:j5  ta:j5  ta:j4  ta:j6   ใต ้
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 116 

จากการศึกษาระบบเสียงพยญัชนะภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดั
ปัตตานี ภาษาตากใบทงั 13 ถิน และภาษาถินใตปั้ตตานีมีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวจาํนวน 22 

หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /p-, t-, k-, -, ph-, th-, kh-, b-, d-, c-, ch-, f-, s-, h-, m-, n-, -, -, l-, r-, w-,j-/ 
ในขณะทีภาษาสะกอม อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา มีจาํนวนหน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวจาํนวน 
23 หน่วยเสียง โดยพยญัชนะตน้เดียวในภาษาสะกอมมีเสียง g- ซึงเป็นพยญัชนะกกั เสียงกอ้ง เกิดที
เพดานอ่อน เพิมขึน 1 หน่วยเสียง ส่วนหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยพบว่าภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน 
อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานีภาษาตากใบทงั 13 ถิน ภาษาสะกอม และภาษาถินใตปั้ตตานีมี
หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ย 9 หน่วยเสียงเหมือนกนัและเท่ากนั ไดแ้ก่ /-p, -t, -k, -, -m, -n,  -,  

-w, -j/ 
 หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํพบว่าภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดั
ปัตตานี ภาษาตากใบทงั 13 ถิน ภาษาสะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานีมีจาํนวนหน่วยเสียงพยญัชนะ
ตน้ควบกลาํแตกต่างกนั กล่าวคือ ภาษาพิเทน มีจาํนวนหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ 14 หน่วย
เสียง ภาษาตากใบทงั 13 ถิน มีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํจาํนวน 14 หน่วยเสียง ภาษาสะกอม  
มีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํจาํนวน 11 หน่วยเสียง และภาษาถินใตปั้ตตานีมีหน่วยเสียง
พยญัชนะตน้ควบกลาํจาํนวน 13 หน่วยเสียง สามารถแสดงการจาํแนกความแตกต่างของหน่วยเสียง
พยญัชนะตน้ควบกลาํในภาษาพิเทน ภาษาตากใบทงั 13 ถิน ภาษาสะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานี 
ไดด้งัแผนภูมิต่อไปนี 
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จาํนวนหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํในภาษาพิเทน ภาษาตากใบทงั 13 ถิน ภาษาสะกอม ภาษาถินใตปั้ตตานี 

 

 

ภาษาพิเทน                ภาษาตากใบทงั 13 ถิน                          ภาษาสะกอม                            ภาษาถินใต้ 
                                                                                                                                                                                                  ปัตตานี 

 

14 หน่วยเสียง  14 หน่วยเสียง   11 หน่วยเสียง   13 หน่วยเสียง 

 
    

 kl-       kr-      kl-        kr-       kl-       kr-   kl-       kr- 

 kw-     khr-       kw-      khr-       kw-     khr-   kw-     khr- 
 khl-    khw-                  khl-      khw-       khl-    khw-   khl-     khw- 

 tr-       br-      tr-         thr-       pr-       pl-   pr-       pl- 

 pr-      pl-     br-        pr-       phr-     phl-   phr-     phl- 

 phr-    phl-       pl-        phr-       tr-    tr-        ml- 

 ml-     dr-     phl-      ml-       mr- 

 
  ไม่ปรากฏ        ไม่ปรากฏ                   ไม่ปรากฏ         ไม่ปรากฏ 

      thr-                      mr-                  thr-  br-      thr- dr- 
      mr-         dr-                     ml- mr-      br-  
                                                                                                 dr- 

 
 

แผนภูมิที 16 แสดงหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํในภาษาพิเทน ภาษาตากใบทงั 13 ถิน ภาษา 
       สะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานี 

 

 จากแผนภูมิแสดงหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ พบว่า ถึงแมภ้าษาพิเทนและภาษา 
ตากใบมีจาํนวนหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํทีเท่ากนั คือ 14 หน่วยเสียง แต่หน่วยเสียง
พยญัชนะตน้ควบกลาํของทงั 2 ภาษาก็มีความแตกต่างกนับางหน่วยเสียง กล่าวคือ ภาษาพิเทนไม่
ปรากฏหน่วยเสียง /thr-/ ในขณะทีภาษาตากใบจะปรากฏหน่วยเสียงดงักล่าวในคาํว่า /thrk6/ 

‘ดอง’ ในขณะเดียวกนัภาษาตากใบไม่ปรากฏหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ  /dr-/ แต่ภาษา 
พิเทนปรากฎใชใ้นคาํว่า /dr5/ ‘แหง้ (ผลไม)้’ เป็นตน้ การปรากฏของหน่วยเสียงพยญัชนะตน้
ควบกลาํ /dr-/ ในภาษาพิเทนน่าจะเป็นลกัษณะเด่นทีแยกภาษาพิเทนออกจากกลุ่มอืนดว้ยเพราะ
ภาษาถินใตปั้ตตานีและภาษาสะกอมก็ไม่ปรากฏใชห้น่วยเสียง /dr-/ เช่นกนั 

   ส
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การเปรียบเทียบเสียงสระ 
 

 หน่วยเสียงสระในภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี ภาษาสะกอม 
อาํเภอจะนะ จงัหวดัส งขลา ภาษาถินใตปั้ตตานี และภาษาตากใบทงั 13 ถินมีหน่วยเสียงสระเดียว
จาํนวน 18 หน่วยเสียงเท่ากนั ไดแ้ก่ /i, i:, e, e:, , :, , :, , :, a, a:, u, u:, o, o:, , :/ และ
สระประสม 3 หน่วยเสียง ไดแ้ก่  /ia, a, ua/ ดงัตารางต่อไปนี 

 

ตารางที 11  เปรียบเทียบหน่วยเสียงสระภาษาพิเทน ภาษาตากใบ 13 ถิน ภาษาสะกอมและ 

      ภาษาถินใตปั้ตตานี 

 

ภาษา ภาษาพิเทน ภาษาตากใบ 

13 ถิน 

ภาษาสะกอม ภาษาถินใต ้

ปัตตานี 

หน่วยเสียงสระหนา้ i, i:, e,  

e:, , : 

i, i:, e,  

e:, , : 

i, i:, e,  

e:, , : 

i, i:, e,  

e:, , : 

หน่วยเสียงสระกลาง , :, ,  

:, a, a: 

, :, ,  

:, a, a: 

, :, ,  

:, a, a: 

, :, ,  

:, a, a: 

หน่วยเสียงสระหลงั u, u:, o,  

o:, , : 

u, u:, o,  

o:, , : 

u, u:, o,  

o:, , : 

u, u:, o,  

o:, , : 

หน่วยเสียงสระประสม ia, a, ua ia, a, ua ia, a, ua ia, a, ua 

 

หน่วยเสียงสระเดียวภาษาพิเทน ภาษาตากใบทงั 13 ถิน ภาษาสะกอม และภาษาถินใต้
ปัตตานี มีจาํนวน 6 หน่วยเสียงเท่ากนัแบ่งเป็นสระเสียงสนั 3 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ / i, e, / และสระ
เสียงยาว 3 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /i:, e:, :/ มีหน่วยเสียงสระกลางจาํนวน 6 หน่วยเสียง แบ่งเป็นสระ
สนั 3 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /, , a/ และสระเสียงยาว 3 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /:, :, a:/ และมีหน่วยเสียง
สระหลงัจาํนวน 6 หน่วยเสียงแบ่งเป็นสระเสียงสนั 3 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /u, o, /และสระเสียงยาว 
3 หน่วยเสียง ไดแ้ก่  / u:, o:, :/ หน่วยเสียงสระประสมภาษาพิเทน ภาษาตากใบทงั 13 ถิน ภาษา
สะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานีมีจาํนวน 3 หน่วยเสียงเท่ากนั ไดแ้ก่ / ia, a, ua/ ดงัรายละเอียดใน
คาํต่อไปนี 
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ภาษาพเิทน ภาษาตากใบ ภาษาสะกอม ภาษาถินใต้ปัตตานี ความหมาย 

 

/i/  i  i  i  i 

 ji3  ji2  ji2  ji3   ยงิ 

 sip5  sip1  sip6  sip1   สิบ 

 
/i:/  i:  i:  i:  i: 

 wi:1  wi:1  wi:1  wi:1   หวี 
 khi:p4  khi:p4  khi:p3  khi:p4   คีบ 

 
/e/  e  e  e  e 

 the:4  the:4  the:3  the:4   ที 

 jen3  jen1  jen1  jen2   เยน็ 

 
/e:/  e:  e:  e:  e: 

 se:2  se:3  se:1  se:1   สี 
 he:w1  he:w1  he:w1  he:w1   เหว 

 

//         

 kp5  kp6  kp5  kp2   เก็บ 

 cp5  cp1  cp6  cp5   เจ็บ 

 

/:/ :  :  :  : 

 k:n2  k:n3  k:n1  k:n2   แก่น 

 k: 2  k: 1  k: 1  k: 2   แกง 

 
//        

 khn 5  khn 5  khn 4  khn 5   ขึน 

 dk5  dk1  dk6  dk2   ดึก 
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ภาษาพเิทน ภาษาตากใบ ภาษาสะกอม ภาษาถินใต้ปัตตานี ความหมาย 

 

/:/  :  :  :  : 

 m:t4  m:t4  m:t3  m:t4   มืด 

 j:n3  j:n2  j:n2  j:n3   ยนื 

 

//         

 rn3  rn2  rn2  rn3   บา้น, เรือน 

 kh  4  kh  4  kh  4  kh  4   ทะลึง 
 

/:/  :  :  :  : 

 d :n2  d :n1  d :n1  d :n2   เดิน 

 t:n5  t:n5  t:n4  t:n6   ตืน 

 

/a/ a  a  a  a 

 khan3  khan3  khan3  khan3   คนั 

 dap 5  dap 1  dap 6  dap 2   ดบั 

 

/a:/ a:  a:  a:  a: 

 da:w2  da:w1  da:w1  da:w2   ดาว 

 ta:k3  ta:k3  ta:k4  ta:k6   ตาก 
  
/u/  u  u  u  u 

 phu3  phu2  phu2  phu3   ทอ้ง 

 nu4  nu4  nu3  nu4   นุ่ง 
 
/u:/  u:  u:  u:  u: 

 pu:2  pu:1  pu:1  pu:2   ปู 

 nu:1  nu:1  nu:1  nu:1   หนู 
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ภาษาพเิทน ภาษาตากใบ ภาษาสะกอม ภาษาถินใต้ปัตตานี ความหมาย 

 

/o/  o  o  o  o 

 lo1  lo1  lo1  lo1   หลง 

 om2  om1  om1  om2   อม 

 

/o:/  o:  o:  o:  o: 

 lo:3  lo:2  lo:2  lo:2   โลง 
 mo:4  mo:4  mo:3  mo:4   โง่ 

 

//         

 hk 5  hk 5  hk 6  hk 1   หก 

 tk 5  tk 1  tk 6  tk 2   ตกปลา 
 

/:/ :  :  :  : 

 s:1  s:1  s:1  s:1   สอง 

 s:n1  s:n1  s:n1  s:n1   สอน 

 

/ia/  ia  ia  ia  ia 

 thian3  thian2  thian2  thian3   เทียน 

 kriam2  kriam1  kriam1  kriam2   เกรียม 
 

/a/  a  a  a  a 

 na6  na 6  na 5  na 7   เนือ 

 pla k3  pla k3  pla k4  plak6   เปลือก 

 
/ua/ ua  ua  ua  ua 

 hua1  hua1  hua1  hua1   หวั 

 thua1  thua3  thua1  thua1   ถวั 

   ส
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ระบบเสียงสระในภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี เมือ
เปรียบเทียบแลว้พบว่า ภาษาพิเทน ภาษาตากใบทงั 13 ถิน ภาษาสะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานีไม่มี
ความแตกต่างกนั กล่าวคือ ภาษาพิเทน มีหน่วยเสียงสระเดียวจาํนวน 18 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /i, i:, e, 

e:, , :, , :, , :, a, a:, u, u:, o, o:, , :/ และสระประสม 3 หน่วยเสียง ไดแ้ก่  /ia, a, ua/ 
เหมือนกบัภาษาตากใบทงั 13 ถิน ภาษาสะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานี 
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 บทที 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิจยัเรือง “ระบบเสียงภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยงแดง จงัหวดัปัตตานี” สรุป
ไดด้งันี 

 

 ระบบเสียงภาษาพเิทน 
 1. ระบบเสียงภาษาพิเทนทีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ ภาษาพิเทน หมู่ที 2 บา้นพิเทน ตาํบลพิเทน 
อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี ผลการศึกษามีดงันี 

  1.1 ภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี มีหน่วยเสียง
พยญัชนะตน้เดียวจาํนวน 22 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /p-, t-, k-, -, ph-, th-, kh-, b-, d-, c-, ch-, f-, s-, h-, 

m-, n-, -, -, l-, r-, w-, j- / มีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํจาํนวน 14 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /kl-, 

kr-, kw-,  khr-, khl-, khw-, tr-, br-, pr-, pl-, phr- ,phl-, ml- , dr-/ และมีหน่วยเสียงพยญัชนะ
ทา้ย 9 หน่วยเสียงไดแ้ก่ /-p, -t, -k, -, -m, -n,  -, -w, -j/ 
  1.2 ภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี มีหน่วยเสียงสระ
เดียวจาํนวน 18 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /i, i:, e, e:, , :, , :, , :, a, a:, u, u:, o, o:, , :/ และมี
หน่วยเสียงสระประสม 3 หน่วยเสียง ไดแ้ก่  /ia, a, ua/ 
  1.3 การแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุตภ์าษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยาง
แดง จงัหวดัปัตตานี เป็นแบบ A 1 – 2 3 – 4 , B C DL และ DS 1 2 3 – 4  มีหน่วยเสียงวรรณยกุต ์6 
หน่วยเสียง คือ 

หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 1 ไดแ้ก่  หน่วยเสียงวรรณยกุตต์าํ -ขึน (24)  
หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 2 ไดแ้ก่ หน่วยเสียงวรรณยกุตก์ลาง-ขึน (34) 
หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 3 ไดแ้ก่ หน่วยเสียงวรรณยกุตสู์ง-ระดบั  (44) 
หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 4 ไดแ้ก่ หน่วยเสียงวรรณยกุตสู์ง-ตก (43) 
หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 5 ไดแ้ก่ หน่วยเสียงวรรณยกุตก์ลาง-ระดบั-ตก (32) 
หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 6ไดแ้ก่ หน่วยเสียงวรรณยกุตสู์ง-เลือนลง-ตก (545) 
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 2. โครงสร้างพยางคข์องคาํในภาษาพิเทนมี 5 ลกัษณะ คือ 

  2.1 โครงสร้างคาํพยางคเ์ดียว แบ่งเป็น 5 แบบ ไดแ้ก่ โครงสร้างคาํพยางคแ์บบ 
C(C)VV1-6 , C(C)VN1-6 ,   C(C)VVN1-6 , C(C)VS4, 5  , และ C(C)VVS4, 5 

  2.2 โครงสร้างคาํสองพยางค ์ ไดแ้ก่ โครงสร้างคาํสองพยางคที์ม ี C(C)V1-6 , 

C(C)VV1-6,  C(C)VN1-6,  C(C)VVN1-6, C(C)VS1-6 และ C(C)VVS1-6 แลว้ตามดว้ยโครงสร้างคาํ
พยางคเ์ดียวอีก 5 ลกัษณะ   
  2.3 โครงสร้างคาํสามพยางค ์ไดแ้ก่ 

   2.3.1 โครงสร้างคาํสามพยางคที์มี CVT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

   
  CVT  CVVT   CVVT 

    CVVT   CVVNT 

    CVVT   CVST 

    CVNT   CVVT 

    CVNT   CVVNT 

    CVNT   CVVST 

    CVVST   CVVNT 

    CVST   CCVVNT 

    CVST   CCVST 
   

2..3.2 โครงสร้างคาํสามพยางคที์มี C(C)VVT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

 
C(C)VVT CVVT   CVVT 

    CVVT   CVNT 

    CVT   CVST 

    CVVT    CCVNT 

    CVNT   CVVNT 

    CVST   CVNT 

    CVST   CVNT 

    CVST   CVST 
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   2.3.3 โครงสร้างคาํสามพยางคที์มี C(C)VNT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

 

C(C)VNT CVVT   CVVT 

    CVT   CVVNT 

    CVVT   CVST 

CVNT    CVVT  

    CVVT    CVVNT 

    CVVNT   CVVNT 

    CVVNT    CVVST 

    CVST   CVNT 

 

   2.3.4. โครงสร้างคาํสามพยางคที์มี C(C)VVNT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

 

C(C)VVNT CVVT   CVVT 

    CVVT   CVVNT 

    CVVT   CVVST 

    CVNT   CVVT 

    CVNT   CVVNT 

    CVNT   CVST 

    CVST   CVVNT 

    CVST   CVST 
  

2.3.5 โครงสร้างคาํสามพยางคที์มี C(C)VST เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

 

C(C)VST CVT   CVST 

CVVT   CVVT 

    CVVT   CVNT 

    CVVT   CVST 

    CVVT    CVNT 

    CCVNT   CVVNT 

    CVST   CVVNT   
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   2.3.6 โครงสร้างคาํสามพยางคที์มี C(C)VVST เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 
 

  C(C)VVST CVVT   CVVNT 

    CVVT   CVVST 

    CVVNT   CVVNT 

    CVVST    CVVNT 

    CVNT    CVVST 

  

2.4 โครงสร้างคาํสีพยางค ์มีดงันี 
 

   2.4.1 โครงสร้างคาํสีพยางคที์มี C(C)VT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

 

 C(C)VT  CVVST   CVVNT   CVVNT 

   CVST   CVT   CVST 

   CVVT   CVT   CVVT 

   CVVNT   CVVT   CVVST 

   CVVNT   CVVNT   CVNT 

   CVVNT   CVVT   CVVNT 

   CVVNT   CCVNT   CCVVT 

   CVVNT   CVVT   CVNT 

  

   2.4.2 โครงสร้างคาํสีพยางคที์มี C(C)VVT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

 

C(C)VVT CVST   CVVT   CVVT 

   CVT   CVVT   CVNT 

   CVVT   CVVT   CVST 

   CCVVT   CVVT   CVST 

   CVVNT   CVVT   CVVT 

   CVVT   CVVT   CVST 

   CVNT   CCVVNT  CVNT 

   CVNT   CCVVNT  CVVNT 

   CVVT   CVVNT   CVVNT 

   CVST   CCVVNT  CVNT 
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   2.4.3 โครงสร้างคาํสีพยางคที์มี CVNT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

 

 CVNT  CVVNT   CVVT   CVNT 

   CVT   CVT   CVST 

   CVNT   CVT   CVVT 

   CVVT   CVVT   CVVNT  
 

   2.4.4 โครงสร้างคาํสีพยางคที์มี CVVNT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

 

CVVNT  CVVT   CVVNT   CVVNT 

  CVT   CVVT   CCVVT 

  
   2.4.5 โครงสร้างคาํสีพยางคที์มี CVST เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 
 
 CVST  CVST   CVST   CVST 

   CVNT   CVVT   CVVT 

   CVNT   CVVT   CVVT 
 

2.5 โครงสร้างคาํหา้พยางค ์มีดงันี 
 

2.5.1 โครงสร้างคาํหา้พยางคที์มี CVT เป็นพยางคที์ 1 พบจาํนวน 2 คาํ คือ 

 

CVT  CVNT  CVT  CVNT  CVNT 

  CVNT  CVVT  CVNT  CVVNT 

 
   2.5.2 โครงสร้างคาํหา้พยางคที์มี CVVST เป็นพยางคที์ 1 พบ 1 คาํ คือ 

 

 CVVST  CCVVT  CVVT  CCVVT  CVST     
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 เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาพเิทน ภาษาตากใบ ภาษาสะกอมและภาษาถินใต้ปัตตาน ี
 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดั
ปัตตานีกบัภาษาตากใบทงั 13 ถิน ภาษาสะกอม อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลาและภาษาถินใตปั้ตตานี 
โดยเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยกุต ์ พยญัชนะและสระ สรุปไดด้งันี 

 

หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบพบว่า ภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี 
ภาษาตากใบทงั 13 ถิน ภาษาสะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานี มีความแตกต่างดา้นจาํนวนและ
ลกัษณะทางสทัศาสตร์ของหน่วยเสียงวรรณยกุตส์ามารถจาํแนกได ้3 ลกัษณะ คือ 

 กลุ่มทีมีจาํนวนหน่วยเสียงวรรณยกุต ์5 หน่วยเสียง คือ ภาษาสะกอม อาํเภอจะนะ  
จงัหวดัสงขลา 

 กลุ่มทีมีจาํนวนหน่วยเสียงวรรณยกุต ์6 หน่วยเสียง มี 2 ถิน คือภาษาพิเทนและภาษาตากใบ 

ทงั 13 ถิน  
 กลุ่มทีมีจาํนวนหน่วยเสียงวรรณยกุต ์7 หน่วยเสียง คือ ภาษาถินใตปั้ตตานี 

 การแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง A สามารถจดักลุ่มภาษาได ้2 กลุ่มคือ กลุ่มที 1 

มีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตแ์บบ A 1 – 2 3 – 4  ไดแ้ก่ ภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยาง
แดง จงัหวดัปัตตานีและภาษาถินใตปั้ตตานี กลุ่มที 2 มีการแตกตวัแบบ A 1 2 3 – 4 ไดแ้ก่ ภาษา
สะกอม อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา และภาษาตากใบ 13 ถิน  

 ส่วนการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง B C DL และ DS สามารถจดักลุ่มภาษาได ้ 2 

กลุ่มคือ กลุ่มที 1 มีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตแ์บบ B C DL และ DS 1 2 3 – 4 มี 3 ถิน ไดแ้ก่ 
ภาษาพิเทน ภาษาตากใบ 13 ถิน และภาษาสะกอม กลุ่มที 2 มีการแตกตวัแบบ B C DL และ DS  1 – 

2 3 – 4 ปรากฏเพียงถินเดียว คือ ภาษาถินใตปั้ตตานี 

 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยกุตภ์าษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยาง
แดง จงัหวดัปัตตานี พบว่า การแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุตภ์าษาพิเทนมีลกัษณะทีแตกต่างกบั
ภาษาตากใบ ภาษาสะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานีสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยั แมก้ารแตก
ตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง A ของภาษาพิเทนและภาษาถินใตปั้ตตานีจะมีลกัษณะการแตก
ตวัของเสียงวรรณยกุตที์เหมือนกนั แต่เมือพิจารณาการรวมเสียงและแยกเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง A 
อยา่งละเอียดกลบัพบว่าภาษาพเิทนและภาษาถินใตปั้ตตานีมีการรวมเสียงและแยกเสียงวรรณยกุตที์
ต่างกนัอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของภาษา กล่าวคือ เสียงวรรณยกุตข์องภาษาถินใตปั้ตตานี ช่อง  
A 1 = B 1 ในขณะทีภาษาพิเทนช่อง A 1 B 1   
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หน่วยเสียงพยญัชนะ 
  หน่วยเสียงพยญัชนะเดียว 
 ภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี ภาษาตากใบทงั 13 ถิน และภาษา
ถินใตปั้ตตานีมีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวจาํนวน 22 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /p-, t-, k-, -, ph-, th-, kh-

, b-, d-, c-, ch-, f-, s-, h-, m-, n-, -, -, l-, r-, w-, j- / ส่วนภาษาสะกอม อาํเภอจะนะ จงัหวดั
สงขลา มีจาํนวนหน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวจาํนวน 23 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /p-, t-, k-, -, ph-, th-, 

kh-, b-, d-, g-, c-, ch-, f-, s-, h-, m-, n-, -, -, l-, r-, w-, j-/ โดยพยญัชนะตน้เดียวภาษาสะกอมมี
เสียง g- ซึงเป็นพยญัชนะกกั เสียงกอ้ง เกิดทีเพดานอ่อน เพิมขึน 1 หน่วยเสียง  
 

  หน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบกลาํ 
 ภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี ปรากฏหน่วยเสียงพยญัชนะตน้
ควบกลาํจาํนวน 14 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /kl-, kr-, kw-,  khr-, khl-, khw-, tr-, br-, pr-, pl-, phr- 

,phl-, ml- , dr-/ ภาษาตากใบทงั 13 ถิน มีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํจาํนวน 14 หน่วยเสียง 
ไดแ้ก่ /kl- , kr-,  kw-,  khr-,  khl-,  khw-,  tr-,  thr-,  br-,  pr-,  pl-,  phr-,  phl-,  ml-/ ภาษา
สะกอม อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา มีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํจาํนวน 11 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ 
/kl- , kr-,  kw-,  khr-,  khl-,  khw-,  pr-,  pl-,  phr-,  phl-,  tr-/ และภาษาถินใตปั้ตตานีมีหน่วย
เสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํจาํนวน 13 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /kl-, kr-, kw-,  khr-,  khl-,  khw-,  pr-,  
pl-,  phr-,  phl-,  tr- , ml, mr/ 
 แมภ้าษาพิเทนจะมีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํจาํนวน.14.หน่วยเสียงเท่ากบัภาษาตาก
ใบทงั 13 ถินแต่ลกัษณะของเสียงควบกลาํก็มีความแตกต่างกนักล่าวคือ ภาษาพิเทนมีหน่วยเสียง
ควบกลาํ  /dr-/ แต่ภาษาตากใบไม่ปรากฏหน่วยเสียงนี ขณะทีภาษาตากใบมีหน่วยเสียงควบกลาํ /thr-

/ แต่ภาษา พิเทนกลบัไม่ปรากฏหน่วยเสียงดงักล่าว เสียง /dr-/ น่าจะเป็นลกัษณะเด่นในระบบเสียง
พยญัชนะตน้ควบกลาํในภาษาพิเทนเพียงภาษาเดียวเพราะไม่ปรากฏการใชเ้สียงนีในภาษาถินใต้
ปัตตานีและภาษาสะกอมดว้ย 

 

หน่วยเสียงพยญัชนะท้าย 
 ภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี ภาษาตากใบทงั 13 ถิน ภาษา
สะกอม และภาษาถินใตปั้ตตานีมีหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ย 9 หน่วยเสียงเท่ากนั ไดแ้ก่ /-p, -t, -k, -

, -m, -n,  -, -w, -j/ 
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 หน่วยเสียงสระ 
 ภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี ภาษาสะกอม อาํเภอจะนะ 
จงัหวดัสงขลา ภาษาถินใตปั้ตตานีและภาษาตากใบทงั 13 ถินมีหน่วยเสียงสระเดียวจาํนวน 18 

หน่วยเสียงเท่ากนั ไดแ้ก่ /i, i:, e, e:, , :, , :, , :, a, a:, u, u:, o, o:, , :/ และสระประสม 3 
หน่วยเสียง ไดแ้ก่  /ia, a, ua/ 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาระบบเสียงภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี ผูว้ิจยั

พบว่าภาษาพิเทนจดัเป็นภาษาหนึงในภาษาตระกลูไททีมีความน่าสนใจเป็นอยา่งยงิโดยเฉพาะ
ระบบเสียงวรรณยกุต ์ทงันีเจริญ สุวรรณรัตน์ (2534 : 121) ศึกษาภาษาพิเทนใหค้วามเห็นว่า  
เป็นภาษาทีอยูช่่วงต่อระหว่างภาษาไทยถินใตท้วัไปกบัภาษาตากใบพร้อมกนันนัยงัถกูแวดลอ้มดว้ย
ภาษามลายทูอ้งถินปัตตานีจึงทาํใหภ้าษาตาํบลพิเทนเป็นภาษาทีมีลกัษณะของการผสมผสาน
ระหว่างภาษาไทยถินใตท้วัไปกบัภาษาตากใบโดยมีลกัษณะเด่นเรืองการใชศ้พัทเ์ฉพาะถิน ดว้ยเหตุ
นี เจริญ สุวรรณรัตน์จึงเสนอใหศึ้กษาระบบเสียงภาษาพิเทนเป็นหลกัเพือทีจะยนืยนัสถานะของ
ภาษาพิเทนไดอ้ยา่งชดัเจนยงิขึน เช่นเดียวกบั  วิจิตร ศรีสุวิทธานนท ์ (2528 : 214) ศึกษาเรือง “การ
จาํแนกภาษาโดยใชค้าํศพัทเ์ป็นเกณฑ ์: ภาษาตากใบ” การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาเพือหาแนวแบ่ง
เขตระหว่างภาษาถินไทกลุ่มตากใบกบัภาษาไทยถินใตท้วัไปโดยศึกษาครอบคลุมพืนทีตาํบลพิเทน 
อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี วิจิตร ศรีสุวิทธานนท ์ไดพ้บความแตกต่างของภาษาพิเทนซึง
ปรากฏการใชศ้พัทเ์ฉพาะถินทีมีความแตกต่างกบัภาษา 
ตากใบ ประกอบกบั ชยัเลิศ กิจประเสริฐ (Chailert 1985 : 234) ไดศ้ึกษาเสียงวรรณยกุตภ์าษาตากใบ
บริเวณเดียวกบัวิจิตร ศรีสุวิทธานนท ์พบว่า ระบบเสียงวรรณยกุตข์องภาษาในตาํบลพิเทน มีการ
แตกตวัเป็น 3 ทาง แตกต่างกบัภาษาตากใบทีศึกษาซึงมีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตเ์ป็น 2 ทาง 
แต่ทงัวิจิตร ศรีสุวิทธานนท ์และชยัเลิศ กิจประเสริฐ มิอาจสรุปยนืยนัว่าภาษาพิเทนจดัอยูใ่นกลุ่มใด
โดยอาศยัการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต.์อยา่งไรก็ตามนกัวิชาการ ทงั 2 ท่านไดจ้ดัภาษาพิเทนเป็น
ภาษาถินยอ่ยของภาษาตากใบทีพดูในตาํบลพเิทนอาํเภอทุ่งยางแดง...จงัหวดัปัตตานีเพราะจุดเก็บ
ขอ้มลูภาษาพิเทนอยูใ่นเขตภาษากลุ่มตากใบ 

 จากการทีผูว้ิจยัไดศ้ึกษาระบบเสียงพยญัชนะ สระ และวรรณยกุตข์องภาษาพิเทนและนาํผล
การศึกษาดงักล่าวไปเปรียบเทียบกบัภาษาตากใบ ภาษาสะกอม และภาษาถินใตปั้ตตานีเพือพิสูจน์
สถานะของภาษาพิเทนใหมี้ความชดัเจนยงิขึน....ผลการศึกษาพบว่าภาษาพิเทนเป็นภาษาทีมี
ลกัษณะเฉพาะ ดงัรายละเอียดต่อไปนี 
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1. ระบบเสียงวรรณยกุต ์แมภ้าษาพิเทนจะมีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตแ์บบ 3 ทางใน
ช่อง A เหมือนกบัภาษาถินใตปั้ตตานี แต่เสียงวรรณยกุตข์องภาษาถินใตปั้ตตานีในช่อง A 1 = B 1 

ซึงเป็นการรวมเสียงวรรณยกุตซึ์งถือเป็นลกัษณะเฉพาะของภาษาไทยถินใตทุ้กถิน(จริยา หนูตีด  
2554 : 17) ในขณะทีภาษาพิเทนช่อง A 1 B 1 ลกัษณะนีน่าจะแยกภาษาพิเทนออกจากภาษาถินใต้
ปัตตานี 

ส่วนการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง B C D ของภาษาพิเทนแมจ้ะมีความคลา้ยคลึง
กบัภาษาตากใบและภาษาสะกอมแต่หน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาตากใบวรรณยกุตใ์นช่อง B 1 2 3 

จะตอ้งเป็นหน่วยเสียงวรรณยกุตเ์ดียวกบัช่อง DL 1 2 3 เสมอ (B 1 2 3 = DL 1 2 3) ในขณะทีภาษา 
พิเทนช่อง B 1 2 3 เป็นคนละหน่วยเสียงวรรณยกุตก์บัช่อง  DL 1 2 3 (B 1 2 3  DL 1 2 3) ส่วน
ภาษาสะกอมเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง C 1 2 3 จะเป็นหน่วยเสียงเดียวกบัเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง  
 DL 1 2 3 (C 1 2 3 = DL 1 2 3) ในขณะทีภาษาพิเทนเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง C 1 2 3 จะเป็นคนละ
หน่วยเสียงวรรณยกุตก์บัช่องDL 1 2 3 (C 1 2 3  DL 1 2 3) ลกัษณะนีน่าจะแยกภาษาพิเทนออก
จากภาษาตากใบและภาษาสะกอม 

จากการคน้พบดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาพิเทนแตก
ต่างกบัภาษาตากใบ ภาษาสะกอม แ ละภาษาถินใตปั้ตตานี ผูว้ิจยัจึงจดัภาษาพิเทนเป็นอีกหนึงภาษา
ของภาษาตระกลูไทเพราะระบบการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตน์บัเป็นเรืองสาํคญัและสามารถ
แสดงลกัษณะเฉพาะของภาษาตระกลูไทไดด้งัคาํกล่าวของวิลเลียม เจ เก็ดนีย ์ (1972 : 423-437) ใน
บทความชือ “A Checklist for Determining Tones in Tai Dialects” ว่า “ระบบวรรณยกุตใ์นแต่ละ
ภาษามีลกัษณะเฉพาะทงัเสียงวรรณยกุตแ์ละจาํนวนหน่วยเสียงวรรณยกุต ์รวมทงัทีเกิดเฉพาะใน
หน่วยคาํบางลกัษณะดว้ย สิงทีเป็นประโยชน์ทีสุดสาํหรับใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งเขตภาษาถิน
ตระกลูไทก็คือระบบวรรณยกุต”์   

 

  2. ระบบเสียงพยญัชนะ แมว้่าภาษาพิเทนจะปรากฏหน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวและ
หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยเหมือนกบัภาษาตากใบ ภาษาสะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานี แต่ทงันีผูว้ิจยั
กลบัพบความน่าสนใจของภาษาพิเทนทีปรากฏในหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ กล่าวคือ 
ภาษาพิเทนปรากฏการใชห้น่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ /dr-/ ในคาํว่า dr5  ‘เตะ’ , dro:k3  

‘แหง้(ผลไม)้’ เป็นตน้ หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํดงักล่าวปรากฏใชเ้ฉพาะภาษาพิเทนเพียง
ภาษาเดียวเท่านนั  
 3. จากการเก็บขอ้มลูภาคสนามดว้ยการใชร้ายการคาํศพัทจ์าํนวน 2,116 คาํ ผูว้ิจยัสงัเกต 
ว่าภาษาพิเทนปรากฎการใชค้าํศพัทเ์ฉพาะถินจาํนวน 375 คาํ ดงัตวัอยา่งแสดงรายการคาํศพัท์
ภาษาพิเทน ดงันี 
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ตารางที 12 เปรียบเทียบคาํศพัทที์ปรากฏใชเ้ฉพาะภาษาพิเทน 

 
ลาํดับ ภาษาพเิทน ภาษาตากใบ ภาษาสะกอม ภาษาถินใต้

ปัตตาน ี
ความหมาย 

1.  hua1   khon1   khi:w6 hua1   khi:w6 hua1   khi:w5 hua1   khi:w7 หวัคิว 

2.  pla:j2   khon1   khi:w6 pla:j1   khi:w6 pla:j1   khi:w5 pla:j2   khi:w7 ปลายคิว 

3.  k2   th:p4 ka1  th:p4 ka1  th:p4 ka2  th:p4 กระทืบ 

4.  c:n2 :2  r:k4 ka1  r:k3 r:k4 กระรอก 

5.  c:2  khraj3 k:1  khraj3 ca2  khraj5 khraj3 ตะไคร้ 

6.  mu:3  ru:3 ba1   r:2  t:1   r:2 r:2 มะรืนนี 

7.  ma3  kha1  bra: 2  na:5 lu:k4  kha1  
ph:2 

ba1  kha1  
ph:2 

kha1  ph:2 มะเขือพวง 

8.  lo:m3  mo:3 klo:5 klo:4 klo:4 กลอ้ง 

9.  a2  k:2 ka5 ka6 ka2 กะ, คะเน 

10.  l:m6  pit5  pu: 5  ho:1 l:m6 dak6 dak2 กนัเจา้บ่าว 

11.  ma3   ko: 2 k:1    k:1    k:2    กอ 

12.  k:2  phrok4 phrok6 phrok5 phrok7 กะลา 
13.  ri:3 ŋ4 kan5 kan4 kan4 กา้น 

14.  sa3  to3 phrok6 phrok6 phrot6 กาบหมาก 

15.  sa2  la:5 pit5 d:k3 ja:w1  d:k4 จนัมะพร้าว 

16.  k:2  phuam3 jan3 ja:w1  pra:w5 ja:w2 จาวมะพร้าว 

17.  bt5  ci:n2 ka  ci:n1 ba  ci:n1 di:3  pli:3 พริกขีหนู 

18.  k:2  pi:2 ka  to:2 ka  p:1 p4 กระป๋อง 

19.  t:2  kat3 ti1 hi4 hi2 หิง 

20.  ka:t3 do5 ka:t3 do5 ka  dun2 ka  duan1 kh:p2 รีบ 

21.  lu:k3  kr:2da5 ka  nu1 cha  nia2 

nk5 

ni5  nk7 ลกูเนียงนก 

22.  k:2  st5 ka  tht6 ka  tht6 tht1 กระถด 
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ลาํดับ ภาษาพเิทน ภาษาตากใบ ภาษาสะกอม ภาษาถินใต้
ปัตตาน ี

ความหมาย 

23.  lu:k3  ti:2  la:1  khuy3 la:1 t:1  la:1 l:5  k:3 มะละกอ 

24.  k:2  c:2 thu1 thu1 pa:w3 กระเป๋าเสือ 

25.  la:t3  jen5 ki  sa:1  a:1  sa:1 t3  sa:1 อุตส่าห์ 

26.  s:3  ra:3  but5 kha:w3 ka caw1 ma  u1 u2 ยุง่เหยงิ 

27.  to5  cha:j3 ph:4  k:3 cha:j2 ph:4   tha:w5 ตา 
28.  pa4  pa3  na:3 kan2 na:6 cu:1 na:7 นา้ชาย 

29.  ma4 pa3  na:3  kan2 na:6 cu:1 na:7 นา้สาว 

30.  ma4   k:2 pa:5 w3    pa:6 ป้า 
31.  to5   cha:j3 ph:4  k:3 cha:j2 po:2 ปู่  
32.  pa4   k:2 lu:2 w3    lu3 ลุง 

33.  pa4 ph:4   ph:3   ph:4   พ่อ 

34.  to5  b:2   ta:2 ph:4  ta:1 ph:3  ta:1 ph:4  ta:2 พ่อตา 
35.  ce3 ph:4  phua1 ph:3  phua1 ph:4  phua1 พ่อสามี 

36.  ma4   m:4 m:4 m:4 แม ่

37.  to5   mi4   ja:j3 m:4   ja:j2 m:4   ja:j2 m:4    ja:j2 แม่ยาย 

38.  mia3 k:2 mia2  lua1 mia2  lua1 mia2  lua1 เมียหลวง 

39.  mia3 num1 mia3   n:j6 mia3   n:j5 mia3   n:j7 เมียนอ้ย 

40.  to5 m:4    k:3 tu6    ja:4 ยา่ 
41.  to5     m:4    k:3 to6    m:4    tha:w5 ยาย 

42.  lo:k4  ha4  lo:j3  sut5 lo:k4  lk5 lu:k4  iat4 lo:k4khon2  iat4 ลกูคน
สุดทา้ย 

43.  lo:k4 k:2 lo:k4  to:1 lu:k4  to:1 lo:k4  khon2  to:2 ลกูคนโต 

44.  pa4  pa3  na:3 kan2 na:6 pa4  cu:1 na:6 อา 
45.  sa5  ru:3   wa:3  li:3 ke:1   li:2 ke:1   li:2 ke:1   naj2 กางเกงใน 
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4. นอกจากคาํศพัทที์ปรากฏใชเ้ฉพาะภาษาพิเทนทีมีจาํนวน 375 คาํแลว้ผูว้ิจยัสงัเกตว่ามี
คาํศพัทจ์าํนวนหนึงทีแมจ้ะไม่เหมือนกบัภาษาตากใบ ภาษาสะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานีแต่
คาํศพัทเ์หล่านนักลบัเหมือนภาษามลายทูอ้งถินปัตตานี เช่น 

  /du:2  wi:3/   ‘เงิน’ 

 /sa3  to3/  ‘กาบหมาก’ 

 /la:3  mu:6/  ‘แกงสมรม’ 

 /ma4/    ‘แม’่ 

 /pa5/   ‘พ่อ’ 

 /ni3  ka5/  ‘แต่งงาน’ 

 /ba:2  l 4/  ‘โตเ้ถียง’ 

 /si:6  r:1/  ‘นาํเชือม’ เป็นตน้ 

 

สาเหตุหลกัทีส่งผลใหภ้าษาพิเทนปรากฎใชศ้พัทจ์าํนวนหนึงเหมือนกบัภาษามลายอูาจ
สืบเนืองจากประชาชนส่วนใหญ่ในตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานีนบัถือศาสนา
อิสลาม (กระทรวงมหาดไทย 2528 : 53) อีกทงัชาวบา้นบางคนก็เปลียนไปใชภ้าษามลายถิูนปัตตานี
แทนภาษาเดิมของตนเมือเป็นเช่นนีจึงอาจเป็นไปไดว้่าภาษาพิเทนถกูปะปนดว้ยภาษามลายทีู
ชาวบา้นบางกลุ่มใชสื้อสารกนัในชีวิตประจาํวนั 

จากการศึกษาระบบเสียงภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี ผูว้ิจยั
เห็นความโดดเด่นของระบบเสียงวรรณยกุตแ์ละเสียงพยญัชนะบางเสียงผนวกกบัการเก็บขอ้มลู
ภาษาพิเทนครังนีผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของชาวบา้นหมู่ที 2 บา้นพิเทนจาํนวน 40 

คนทียงัคงใชภ้าษาพิเทนในชีวิตประจาํวนั พบว่าชาวบา้นทุกคนใหค้วามเห็นตรงกนัว่า ภาษาพิเทน
ไม่ใช่ภาษายอ่ยของภาษาตากใบ ภาษาสะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานีเพราะมีศพัทเ์ฉพาะถินจาํนวน
หนึงทีสือสารกนัไม่เขา้ใจอีกทงัมีสาํเนียงทีแตกต่างกนัดว้ย พร้อมกนันีชาวบา้นพิเทนไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะเกียวกบัแนวทางอนุรักษแ์ละสืบทอดภาษาพิเทนไวห้ลายประการ อาทิ การสอนบุตร
หลานใหใ้ชภ้าษาพิเทนในชีวิตประจาํวนั การเปิดสอนร ายวิชาภาษาถินพิเทนทีโรงเรียนบา้นพิเทน 
เป็นตน้ จากทศันคติของชาวพิเทนทีมีต่อภาษาถินพิเทนสะทอ้นใหเ้ห็นว่าหากไม่มีการศึกษาและสืบ
ทอดภาษาพิเทนอาจอยูใ่นภาวะวิกฤตไดใ้นอนาคต 

5. เมือผูว้ิจยัไดศ้ึกษาขอ้มลูของอาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานีอยา่งละเอียด พบว่า ภาษา 
พิเทนจดัเป็นมรดกอนัลาํค่าของชาวบา้นอาํเภอทุ่งยางแดง โดยเฉพาะชาวพิเทนซึงภาษาถินของพวก
เขาไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นส่วนหนึงของคาํขวญัประจาํอาํเภอ ทีว่า 
  “ทุ่งทองกวา้งไกล พรุใหญ่แหล่งปลา ภาษาถินพเิทน พีเณรเชือสายเก่า  
  ขุนเขาชา้งคลาน อุทยานนางผมหอม” 
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คาํขวญัดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นความเป็นเอกลกัษณ์ของภาษาถินพิเทนประกอบกบัการเก็บ
ขอ้มลูทีผูว้ิจยัเห็นว่าภาษาพิเทนกาํลงัประสบภาวะวิกฤตเพราะผูพ้ดูเป็นผูม้ีอายมุากและมีจาํนวน
นอ้ยภาวะดงักล่าวส่งผลใหช้าวบา้นทงัอาํเภอทุ่งยางแดงและชาวบา้นตาํบลพิเทนต่างพยายามคิดหา
แนวทางอนุรักษภ์าษาถินพิเทนของพวกเขาใหค้งอยูต่่อไปจึงยกภาษาถินพิเทนใหเ้ป็นส่วนหนึงของ
คาํขวญัประจาํอาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี ผลการวิจยัครังนีแสดงใหเ้ห็นว่าภาษาพิเทนเป็นอีก
ภาษาหนึงในภาษาตระกลูไทและมีแนวโนม้ทีจะสูญหายไปจากชุมชนหากไม่มีแนวทางฟืนฟแูละ
สืบทอด 

 
ข้อเสนอแนะ 
  
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบคาํศพัทเ์ฉพาะหมวดในภาษาพิเทน อาทิ ศึกษาคาํเรียกญาติใน
ภาษาพิเทนเนืองจากภาษาพิเทนปรากฎคาํเรียกญาติทีค่อนขา้งมีลกัษณะเฉพาะถินเป็นจาํนวนมาก 
เช่น/to5  cha:j3/  ‘ตา’   /to5   aŋ1/  ‘ทวด’  /pa4  pa3  na:3 kan2/  ‘นา้ผูช้าย’  /ma4 pa3  na:3  kan2/ 
‘นา้ผูห้ญิง’   /ma4   k:2/ ‘ป้า’   /to5   cha:j3/ ‘ปู่ ’   /pa4   k:2 /  ‘ลุง’  เป็นตน้  

 2. ควรศึกษาคาํศพัทภ์าษาพิเทนเปรียบเทียบกบัภาษาตากใบ ภาษาสะกอม ภาษาถินใต้
ปัตตานีและภาษามลายเูพือพิสูจน์ว่าภาษาพิเทนปรากฎการใชศ้พัทร่์วมกบัภาษาถินใดมากทีสุด 
 3. ควรศึกษาการสมัผสัภาษา เช่น การปนภาษาหรือการสลบัภาษาระหว่างภาษาพิเทนกบั
ภาษา มลายแูละภาษาไทยถินใตข้องชาวบา้นบางกลุ่มในหมู่ที 2 บา้นพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง 
จงัหวดัปัตตานี 

 4. ควรศึกษาแนวทางอนุรักษแ์ละฟืนฟภูาษาพิเทนมิใหสู้ญหายไปจากสงัคมไทย  
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แบบทดสอบเสียงวรรณยุกต์ 
 

 การวิเคราะห์หน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดั
ปัตตานี ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบทดสอบเสียงวรรณยกุตภ์าษาไทถินของ วิลเลียม เจ เก็ดนีย ์ (William J. 

Gedney) คาํแรกของแต่ละช่องของแบบทดสอบ คือ คาํทีใชเ้ป็นหลกัในการเปรียบเทียบและ
ทดสอบเสียงวรรณยกุตส่์วนคาํอืนๆจะใชย้นืยนัสทัศาสตร์ของเสียงวรรณยกุตแ์ต่ละช่อง ดงัตาราง
ต่อไปนี 

 

 

 

 

        1 

 

 

        2 

 

 

        3 

 

 

       4 

 

 

 ตารางทดสอบเสียงวรรณยกุตนี์ แสดงถึงความสมัพนัธร์ะหว่างเสียงวรรณยกุตก์บัเสียง
พยญัชนะของคาํตลอดจนลกัษณะโครงสร้างของพยางค ์โดยกาํหนดใหค้าํในตารางเป็นคาํพยางค์
เดียวและมีลกัษณะดงันี 

 แถวที 1 คาํทีมีพยญัชนะตน้ต่อไปนี คือ /ph, th, kh, ch, f, s, h, m, r, l, w และ j/ เสียงเหล่านี
อาจแทนดว้ยอกัษรสูง < ผ  ถ  ฐ  ข  ฉ  ฝ  ศ  ษ  ส  ห > หรืออกัษรตาํทีมี ห นาํ คือ < หม  หน  หง  
หล  หร  หว  หย  และ  หญ > ในการเขียนภาษาไทยมาตรฐานพยญัชนะในแถวที 1 นีมีลกัษณะทาง
สทัศาสตร์ในภาษาไทดงัเดิมเป็นเสียงไม่กอ้ง มีลม หรือเสียงเสียดแทรก 

 

A B C DL DS 
หู 

ขา 
หวั 

ไข่ 

ผา่ 
เข่า 

ขา้ว 

เสือ 

ไข ้

ขาด 

เหงือก 

หาบ 

หมดั 

สุก 

ผกั 

ปี 

ตา 
กิน 

ป่า 
ไก่ 

แก่ 

ป้า 
กลา้ 
ตม้ 

ปอด 

ปีก 

ตอก 

กบ 

ตบั 

เจ็บ 

บิน 

แดง 

ดาว 

บ่า 
บ่าว 

ด่า 

บา้ 
บา้น 

อา้ 

แดด 

อาบ 

ดอก 

เบ็ด 

ดิบ 

อก 

มือ 

คาง 

นา 

พ ี

พ่อ 

ไร่ 

นา้ 
นอ้ง 

มา้ 

มีด 

ลกู 

เลือด 

นก 

มดั 

ลกั 
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 แถวที 2 คาํทีมีเสียงพยญัชนะตน้ต่อไปนี คือ /p, t, k และ c/ เสียงเหล่านีอาจแทนไดด้ว้ย
อกัษรกลาง < ป  ต  ก  จ > ในการเขียนภาษาไทยมาตรฐานพยญัชนะแถวที 2 นีมีลกัษณะทาง
สทัศาสตร์ในภาษาไทดงัเดิมเป็นเสียงไม่กอ้ง มีลม 

 

 แถวที 3 คาํทีมีเสียงพยญัชนะต่อไปนี คือ /b, d และ / เสียงเหล่านีอาจแทนไดด้ว้ยอกัษร
กลาง < บ  ด  และ  อ > ในการเขียนภาษาไทยมาตรฐานพยญัชนะแถวที 3 นีมีลกัษณะทาง
สทัศาสตร์ในภาษาไทดงัเดิมเป็นเสียงคอหอยกกั หรือคอหอยกกัร่วม 

 

 แถวที 4 คาํทีมีพยญัชนะตน้ต่อไปนี คือ /ph, th, kh, ch, f, s, h, m, n, r, l, w, ,  และ j/ 
เสียงเหล่านีแทนไดด้ว้ยอกัษรตาํ < พ  ภ  ท  ธ  ฒ  ฑ  ค  ฆ  ช  ฟ  ซ  ฮ  ม  น  ง  ล  ร  ว  ย  และ ญ > 
ในการเขียนภาษาไทยมาตรฐานพยญัชนะแถวที 4 นี มีลกัษณะทางสทัศาสตร์ในภาษาไทดงัเดิมเป็น
เสียงกอ้ง 

 

 แถว A พยางคเ์ป็นหรือคาํเป็น ซึงการเขียนภาษาไทยมาตรฐานไม่มีรูปวรรณยกุตก์าํกบั 

 

 แถว B พยางคห์รือคาํเป็น  ซึงการเขียนภาษาไทยมาตรฐานใชรู้ปวรรณยกุตเ์อก
กาํกบั 

 

 แถว C พยางคห์รือคาํเป็น ซึงในการเขียนภาษาไทยมาตรฐานใชรู้ปวรรณยกุตโ์ท
กาํกบั 

 

แถว DL พยางคต์ายหรือคาํตายสระเสียงยาว 

 

 แถว DS พยางคต์ายหรือคาํตายสระเสียงสนั 
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รายการคาํศัพท์ภาษาพเิทน ตาํบลพเิทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตาน ี

เรียงตามลาํดบัพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542  

 

หมวด ก 
กกไข่ fak3   khaj1 กระดาษ k:2   da:t5 

กบ kp2  กระดาษดาํ k:2  da:n2  dam5 

กม้ k:m5 กระดุม ka:2 ci2 

กรงนก ra3 กระเด็น k2   chu:t3 

กรน kron2 กระโดด wi:4  kha:m5 

กรรไกร ki:2  traj2 กระต่าย :2  r: 3 na:1
กรวด lo:k4   hi:n1 กระต่ายขดูมะพร้าว lk4   khu:t5 

กรอ  (ดา้ย) tr:2 กระตุก s3  thk4 

กรอก the: 3 กระตุกกระติก duk5  dik5 

กรอกแกรก krk5   krk5 กระตุง้กระติง 
n:n6  n:6  n:n6  

n:n6 

กรอด kro:k3   kro:k3 กระถิน b:2  taj2  ma3 

กร่อย pa:5  jaw1 กระเถิบ k:2  st4 

กระจกเงา w:n4 กระทบ k2   thp4 

กระจง bt5  co2 กระทอ้น s:3  tho:n6 

กระจาย k:2  cat5 กระท่อม s:3  tho:m3 

กระจูด kra: 2  cu:t3 กระทืบ k2   th:p4 

กระโจน tha4 กระเทียม k:2  thiam3  kha:w1 

กระโจมอก ka:2  man1 กระแทก k:2  th:k4 

กระฉอก k:2   chu:t 3 กระแทกเบา ๆ k2   th:k4  n:j1  n:j1   

กระชอน k:2  tro:2 กระบวย ka:2  jo5 

กระชาก s3  thk4 กระบอง ma:j6   kho:n6 

กระเชอทรงสูง k:2  cha:3 กระบอง b:2 

กระเชา้ tha3  l:3  ln3 กระปลกกระเปลีย l:6   m4 
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กระซิบกระซาบ bi2  sip4 กระปุก ku:2   li:6 

กระเซ็น k2  chu:t 3 กระเป๋า pe5 

กระดอน dn5 กระเป๋าถือ be5   

กระดงังา k:3 na:3 a:3 กระเป๋าเสือ /กางเกง ko:2 c5 

กระดาก si3  ne:2 กระโปรง k:2 pro:2 

กระดานชนวน lo4 กระพี ka phe:6 

กระรอก c:n2  กลางคืน kla:2  kh:n3 

กระวนกระวายใจ h:1  ci2  jo:1  phru:3 กลางวนั kla:2  wan3 

กระสอบป่าน ku:2  ni:3 กลา้หาญ ha:n1 

กระสุน sun1 กลิง kli:5 

กระเสือกกระสน ka:2  cha1 กลีบ kli:p3 

กระออม k:2  o:m2 กลีบดอกไม ้ kli:p3  d:k3  ma:j6 

กระแอม kr: 2  h:m1 กลุม้ m:3  p:2  hu1 

กรับ sa:1 r4 กวด laj4 

กราบ wa:j5 , kra:p3 กวน kuan2 

กราว pra:w2 ก๋วยเตียว mi6 

กริบ (คม)   ck5 กวกัมือ kwak5  m:3 

กรีด m:5  t2 กวาง kwa: 2 

กรุ่น (กลิน)   fu:6 กวาด kwa:t3 

กรูด (ถอย)   kru:t3 กอ ma3   ko: 2 

กลบ klp5 ก่อกวน w:n3 

กลม klom2 กอ้ง du2 w:5 

กลว้ย kluaj5 กอด k:t3 

กลว้ยแขก kluaj5   th:t4 กะ, คะเน a2  k:2
กลว้ยฉาบ l:3  p:2 กะทะ k:2   tha4 

กลว้ยบวดชี p: 2   a:t3 กะทิ k2   the 4 

กลอง klo:2 กะปริดกะปรอย rup4  rip4 

กลอ้ง lo:m3  mo:3 กะปิ b2   can2 
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กล่อม cha: 5 กะโผลกกะเผลก l:6  m 4 

กลอย kl:j2 กะพอ้ k:2   pho: 6 

กลกัไมขี้ด ra:3  co:2  lo4 กะเพรา k:2   phraw3 

กลดั klat5 กะรุ่งกะริง ru:6   ri:6 

กลบั t2   lp5 กะละมงั taj2 

กลวั klua2 กะละแม d:2  d 5 

กลวัคอ k:2  m:1  pa:k3 กะลา k:2  phrok4 

กลาก kla:k3 กกั kak5 

กงัหนั lo:k4   lom3 กิน kin2 

กญัชา ka:2  :3 กิน (ตะกละ) t:k3   liat4 

กดั khp5 กิบ a3   ki:2
กนั s3   kat5 กิว kiw2 

กนัดาร bk5 กีดขวาง khwa:1 

กา ka: 2 กุง้ lo:k4  ku 5 

กา้ง  ka:5 กุง้สม้ pla: 2  ra:6   lo:k4   ku5 

กางเกง np5  phlaw3 กุง้แหง้ lo:k4   ku:5   h:5 

กางเกงขายาว np5  phlaw3  ja:w3 ก ู ku:2 

กางเกงขาสนั np5   phlaw3   sa:n3 กู่, ตะโกน ku:k3 

กางเกงใน sa5  ru:3   wa:3  li:3 เก็ง k2 

กา้น ka:n5 เกณฑ ์ ma: 3 sa: 1 

กาบหมาก sa3  to3 เก็บ kp5 

กาแฟ k: 2  pi:2   nom3 เก็บออม sa3  r4 

กาแฟ  (ดาํ) k: 2  pi:2  :5 เกร็ง kh:1 

กา้ม(ปู) ka:m5 เกรงว่า sa:1  sa:1 

ก่าย(มือ,เทา้) pha:t4 เกรียม kriam2 

การพล ู ka:n2  phlu:3 เกลา law1 

กาว ka:w2 เกลียง kli5 

กา้ว ja: 4 เกลียด kliat3 
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กาํ kam2 เกลือ kla2 

กาํกวม ma:j6  t:2  tu:2 เกลือกกลวั k2  li:5 

กาํกึง s2  ba:5  phit5 เกลือน klan5 

กาํยาํ r3  ma:k4 เกวียน ba:2 tu:2  ka:2 ua3 

กาํลงั r3   เกะกะ kha:5  ru:1 

กาํไล k:2  m:3  laj3 เก่า kaw2 

กิงก่า p5  ka: 2 เกา้ ka:w5 

กิงไม ้ ki2  ma:j6 เกา้อี kri:2   si:1 

เกินเหตุ l:1  he:t3 เกาะ k5 

เกียจคร้าน khi: 5  khra:n5 แก่มาก k: 2  ma:k4 

เกียวขอ้ง kiaw2   kh:5 แกม้ือ tham3   thi: 3  :n2 

เกียวขา้ว kp5  kha:w5 แกระ (ผม) k5 

เกียวผูห้ญิง 

3   j2   phu:5   

i1 แกลง้ kl:5 

เกือกลู ca2 แกวก kw:k3 

แก su:1 แกว้นาํ c:k3 

แก ้ k:5 แกะ, สลกั tham3 

แกง k: 2 โกง้โคง้ ko:5  kho:6 

แกงกะทิ k: 2  k:2   the 4 โกน ko:n2 

แกงจืด k: 2   c:t3 โกรธ kh:5 

แกงไตปลา k: 2   phu3   pla:2 โกรธจดั kh:5   r:3 

แกงเลียง k: 2   saj1   na:m6 โกรน (หวั)   hua1  la:n6 

แกงสม้ k: 2   s:m5 โกหก khi: 5 hk5 

แกงสมรม la:3  mu:6 โกหก hk5 

แกงเหลือง k: 2   ku2  ni1 ไก่ kaj2 

แก่แดด ca:2  lit5 ไก่ป่า kaj2   than1 

แก่น ra:j6 ไก่ยา่ง kaj 2     pi:5 

แกบ้น k:5  bon2 ไกลลิบตา klaj2  ha:j1  hu:t 3 
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ไกว we: 3   

 

หมวด ข 

ขน้ khn5   khn5 ขนมดีชาํ kha3   nom1    hu: 1 

ขนพอง ph: 3   khon 1 ขนมถว้ยฟ ู a2   pam2  n:2

ขนมกรวย kha3   nom 1   pe:2 ขนมทราย 

kha3  nom 1  khi: 5  

miaw3 

ขนมโก๋ kha3   nom1   nu:1   tu:2 ขนมบวัลอย 

lo:k4  kr:2  ko:2 kr:2 

the4 

ขนมครก 

kha3 nom1  k:2  da2  

kha:w1 ขนมเบืองไทย 

kha3 nom 1 a2 pam 2 

phaw 1  

ขนมคลา้ยขนมเปียกปูน k: 2   l 4 ขนมเปียะ kha2   nom1  pia2 

ขนมเคก้ kha3   nom1   khaj1 ขนมมด 

kha3   nom 1   khi:5  

ph 4 

ขนมโค lo:k 4   k:2   kho: 2 ขนุน kh:1  nun1 

ขนมจีน kha3  nom 1   ci:n 2 ขะมุกขะมอม m:m3  m:m3 

ขบขนั na: 3  ka: 2 ขงั kha1 

ขม khom1 ขงั (นาํ)   tit 5 

ข่ม khom1 ขดั ka:2  daj 2 

ข่มเหง khom1    he1 ขดัคอ khwa:1 

ขมิน kh:1  min5 ขนัทองเหลือง khan1   tho:3   d:2 

ขมิบ mut 5  mit 5 ขนันาํ khan1 

ขโมย lak4 ขบัรถ pha: 3 ba: 2  tu2  ka: 2 

ขยม่ kh:1   o:k3 ขวั cho:4 

ขยะแขยง k:1  l:1   man6 ข่า kha:1  aj3 

ขยบั k:2  st4 ขาก  (นาํลาย) kha:k 3 

ขยาย ph:j1   :k3 ขาโก่ง p2  ka:2 

ขยาํ kha1  jam1 ขา้ง kha:5 
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ขยบิตา klip5  ta: 2 ขาดทุน kha:t4  thun3 

ขย ี kha1  3 ขานรับ kha:n 1 

ขรุขระ khro:k3    khra:k3 ขาเป๋ ph:3  la:1 

ขลาด khla:t3 ขา้พเจา้ ku:2 

ขลิบ si:n1 ขา้ม kha:m 5 

ขลุกขลิก khluk5  khlik5 ขา้มตม้ k:2   t :m5 

ขลุ่ย pu:2   li:3 ขา้มตม้มดั tu2   pa3   da: 2  ka:5 

ข่วน kr2   ka:j2 ขาย kha:j 1 

ขวนขวาย, แสวงหา ka: 2  cha5 ขา้ว kha:w5 

ขวาง khwa:1 ขา้วควั kha:w5   khua 5 

ขวาน ka5   pa4 ขา้วตอก t:k3 

ขวิด th:3 ขา้วตงั k1  da2  kha:w5   

ขอ้ kho:5 ขา้วบูด kha:w5  bu:t 3 

ขอ้ง k:2   sa:2 ขา้วผดั kha:w5   k :2  r6 

ขอด (เกลด็ปลา) sia 1  klt 5 ขา้วโพด ca2   kho3 

ขอนไม ้ kho: n1 ma:j6 ขาวโพลน kha:w1  di:t3 

ขอ้ศอก s:k4 เข็ดหลาบ la:p3 

ขา้วยาํ kha:w5   jam3 เข็ม khem1 

ขา้วหมาก ta: 2  p: 2 เขม้ khem5 

ขา้วหลาม niaw1  la:m1 เข็มกลดั lo:k4  ka:2  ciŋ2 

ขา้วเหนียว kh1   niaw 1 เขา khaw1 

ขา้วเหนียว ca2 เขีย kha1 

ขา้วเหนียวมนู a2   r :n1   k:2   niaw1 เขียง la:3  khan3 

ขิง khi:1 เขียด khiat3 

ขี kha:1 เขียว khiw1 

ขีเกียจ khi:5  khra:n6 เขียวเขม้ khiw1  pat5 

ขีคุกขีตะราง khi: 5  khuk4  khi:5  je:4 แข็งมาก po:k3 

ขีบ่น c:2   kap5  bon5 แขนง kha1 n:ŋ1 
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ขีแย ma:3  ma:3   แขวน khw:n1 

ขีโรค khi: 5  phi3  ja:t4 แขวะ(พดู) chi:k 3 

ขีเหร่ u:5  do3 โขก kh 4 

ขีเหลก็ khi: 5  lk5 ไข ้ cha3   lo:m3 

ขีออ้น ma:3  ma:3   ไข่เค็ม khaj 1  ch3   r k 4 

ขึน kh:n 5 ไข่เจียว khaj 1   th :t 4 

ขึนรา kh:n 5  ht 5 ไขท้รพิษ kha:j5   khon3  di:2 

ขึนอืด fk 4 ไข่ลกูเขย ha1  ca:2   khaj 1 

ขุด khut 5 ไขเ้ลือดออก kha:j5   lat 4    :k 3 

ขุ่น khon5 ไขว ้ ka:5  daj 2 

ขู่  (คน) pra:p 3 ไขห้วดั kha:j5   wat5 

ขู่  (สตัว)์ thut 5 เขก khe:k3 

ขดูขีด khru:t4   

 
หมวด ค 

คดขา้ว kht 4   คน khon3 

คดเคียว kht4   kht4 คบเพลิง khop4 

คม khom4 คอ kh:4 

ครก khrok4 คอ้น kh:n6 

ครกกระเบือ khrok4   sa:1  man1 ค่อย ๆ  เบา ๆ kh:j4    kh:j4 

ครกโม่แป้ง khrok4   han1 คะยนัคะยอ kh:p3 

ครกสีขาว khrok4    han1 คดัเลือก lak4 

ครอบ khr:p 4 คนั khan3 

ครันเนือครันตวั sa:1  r3   :m 5 คนั wa:1   kla:2 

คราง khra:3 คนั pa:n 5  

คราด khra:t4 คนัไถ khan3  thaj1 

ครึม chum2 คบั khat4 

คลอเคลีย klak3 คบัใจ u:4  phu3
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คลอง khl:3 ควั khua4 

คลอ้ง khl:6 คา kha:3 

คลอด  (คน) khl:t 4 ค่าง kha:4 

คลอด  (สตัว)์ k :t2 คางคก kha:3   kh k4 

คลงัไคล ้ b: 5   la6 คา้งคาว kha:6   kha:w3 

คลาน khla:n3 คาด rat4 

คลาย  (เชือก) khla:j3 คา้น ha:m5 

คลี m:3  la:j3 คาบ kha:p4 

คลึง khli3 คาย kha:j3 

คลืน khl:n4 คาํราม kr:2   hu:m2 

คลืนไส ้ sa3  ka2  phu3 คิด khit4 

คลุกใหเ้ขา้กนั cha3  ra:w3 คิดถึง, นึก, ระลึก r:3   nk4 

คลุง้ fu6  f:t4 คิดว่า sa:1  wa:4 

คลุม khlum3 คีบ khi:p4 

ควกั kht4 คึกคกั khk4   khak4 

ควา้ om3 คืนนี kla:2  ni:6 

ควาย khwa:j3 คุน้เคย k:2   daj2  php4 

ควาํ khwa:m4  คุย้ khuj5 

คุย, โม ้ k:2  c2   aj1 เคียว mi:t4 s:1  thap4 

คุย้เขีย khia1 เคียว khiaw6 

เคย h:n1 เคียวเข็ญ pra:p3 

เคยชิน k:2   daj2 เคือง kh:5 

เครืองมือจบัหนู ba:2  ra:3  kap5 แคระเกร็น krn2 

เครืองมือวิดนาํ cha4   lo:1 โคง้ :4
เคลด็ khlit4 โคง้ kht4 

เคลิบเคลิม ka:2  lp4 โคง้งอ :3
เคลือบ l:1  m:n5 โคน kho:n3 

เคาะ kh 4 โค่น pra:m2  ma:j6 
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เคียม khiam4 โคลน kho:n3 

 
หมวด ฆ 

ฆอ้ง kho:6 เฆียน, ตี ti: 2 

ฆ่า  (เชือดคอ) s:3  m:3  l4   
 

หมวด ง 
งง br:2  1 งา้ง r:3   :3 

งม om3 งาน a:n3
ง่วงนอน haw1  n:n3 งาม a:m3
งวด h:3 ง่าย a:j4
งอ kht4 งู u:3
งอ้ lo:m3 งูกะปะ u:3  ka2  pa5
งอก :k4 งูจงอาง u:3  b:2  sa:3  la: 1
งอน  (กน้) tu:5  he 5 เงย  :j3
งอน  (ขนตา) de 5 เงาะ lo:k4  phruan3 

งอม suk5  jap4 เงียบ sa3  at5 

ง่อย ce 5  di2  ra:3 เงียบกริบ s:3   at5  s:3   iap4 

เงือ jk4  โง่ mo:4 

แง่ง hua1 โงกเงก lut5  lit5 

 

หมวด จ
จด c t5 จาง kra:2  phu:6 

จนปัญญา 
m:t4   phu3  mt3  

khit4 จา้ง ca:5 

จบ c p5 จาน cha:m3 

จม com2 จาม ca:m2 

จรจดั kha:5  ru:1 จ่าย  (เงิน) cha:j6 
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จระเข ้ c2  khe: 5 จาว k:2  phuam3 

จริง ci2 จาํ cam2 

จวก cuak3 จาํนวนนิดหน่อย n1 

จว้ง tak5 จาํปา c:2  pa:2  ka: 2 

จอก k:2   mam3 จาํปาดะ cam2  pa:2  d:2 

จอ้ง d :m2 จาํปี cam2 pa: 2  ka: 2  d:2 

จอด jut5 จาํมาํ phi: 3,  tu2  di:2 

จอบ co:p3  o:3 จิก cik5 

จอมปลวก pluak3 จิก t :t 3 

จกั   (ตอก) pha:1 จิงจก ck5 

จกัจี k:2  diam2 จิงหรีด ca2  ri:t3 

จญัไร,  อุบาทว ์ ca2   raj3 จิงเหลน th: 3  le:n1 

จดั r:3   dap5 จี lo:k4  lo:3 k5 

จดัใหเ้ป็นระเบียบ dap5 จืด c:t3 

จนัมะพร้าว sa2  la:5 pit5 จุก s3   s3 

จบั ca:p 5 จุกขวด cuk5 

จบักุม cap5 จุด  (ตะเกียง) t :t 3 

จบัโกหก ba2  haj1 จุ่ม cu:m2 

จา้ chaw6 จูง cu:2 

จูบ du:t3 เจียว,ทอด th :t4 

เจ็ด ct 5 แจก ha:j5 

เจ็บ cp5 แจง้ c:5  , ha1  du:5 

เจ่อ (ปาก) k:3  l:3  b:5 โจษจนั k:2  c3 

เจาะ c 3 ใจหาย tk5  caj2  ha:j1 

เจิม th:t3   

หมวด ฉ 

ฉก (งู)   cuak3 ฉิง chi:5 

ฉมวก sa:3  ra:3  pa2 ฉีก chi:k3 
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ฉลอง kin2  aj1 ฉีด  (ยา c 3 

ฉวย chuaj1 ฉุด pha:3  ln4 

ฉอ้โกง pra2  hi:4  hi:4  lat 4 เฉอะแฉะ chə 4  chə 4   

ฉนั raw3 แฉ b :k3 

ฉบั chap5 แฉะ ch4   ch4   

 

หมวด ช 

ชก ch k4 ชอ้น ti:5  nan1 

ชง ch4 ชอบ ph :3 caj2 

ชด mk4 ชะเงอ้ j:2   4   l:3 

ชน chon3 ชะนี ma:3  w:1 

ชน kha:5  ru:1 ชะมวง ka: 2  ne:3 

ชนะ ch:3  na4   ชะแลง ch:3  l3 

ชนะ cha3  na4   ชกั s:3  th k4 

ชมพู่ ja:2 mu:3  na:m6 ชงั cha4 

ชวน chuan3 ชนั khi:1  lik4  , khlit4 

ช่วย chuaj4 ชนั  (หาง) tho:1 

ช่อน l p 5 ชนัสูตร p:2 sat5 

ชวัครู่ kh:n3  ne:5 เชา้ chaw6 

ชา (เหน็บ) t:2 เชา้ครู่ chaw6  m:t4  m:t4 

ชา t: 2   :2 เชิญแขก b :k3 

ชา้,  เชือนแช cha:6 เชือ ha3 rap5 

ชิง, แยง่ chi:3 เชือก chiak4 

ชิน (เคย)   ka2  daj2 เชือกใส่จมกูววั chiak4  c:2  mu:k3 

ชี chi:6 เชือด chiat4 

ชืนชอบ p:2 เชือม b:2   t:2   ri: 1 

ชุบ c:2   lu:m5 แช่ ch:4 

ชุมเห็ด chum3   ht4 แช่ง ch:4 
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เช็ด cht4 แช่ง ch4 

เช่น ku2  jo3 โชค bun2 

เช่า chaw4 ใชส้อย cha:j6 

 

หมวด ซ 

ซอ้ม la:3   :2 เซา้ซี ba:2   da:5 

ซ่อมแซม t:2 เซาะ th:3 

ซบั c:2   lu:m5 แซม s:m3 

ซา (ฝน)   rup4  rip4  , sa3  r:3 โซ่ so:4 

ซุก, สุม ch :n5 โซดา s :3  da:2 

ซุบซิบ bi2  sip4 ไซ saj3 

ซุ่ม l p5 ไซ ้ sa:j 6 

ซูบซีด, ผอมลง s:3   r :k4  tua2   

 

หมวด ด 
ดม cu:p3 ดวงอาทิตย ์ tu:2  wan3 

ดว้ง n :n1  dua5  ด่วน ka2  do 3  ka2  do 3 

ดวงจนัทร์ th:n1 ดว้น dun5 

ดว้ย  duj5 ดินโคลน din2 sa3  lut5 

ดว้ยกนั,  พร้อมกนั thi:3  diw2  kan2 ดินโคลน tip5 

ดอก do:k3 ดินทุรนทุราย th:k4 

ดอก (ไม)้  d:k3 ดินประสิว ja:3  p:n2 

ดอกแค kh:3 ดินสอ ka:2   lam3 

ดอกไม ้ do:k3 ma:j6 ดินเหนียว din2  niaw1 

ดอกหญา้ do:k3  a:5 ดีด di:t 3 

ดอง ch:3    r k4 ดึก dk5 

ดกั s:3    kat5 ดึง thk 4 

ดงั (เสียง)   me:1 ดืม mk4 
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ดงัเดิม ja2  man3  k:n2 ดือรัน d :n5 

ดดั dat5 ดุ, ว่า pra:p3 

ดดัจริต pra:2 san1, m: 3  k  3 ดู, มอง l:3 

ดบั dap5 ดูด du:t3 

ด่า ch:4 เดง้ d5 

ด่าง ta:2   po2 เด็ด d:2 

ดาบ da:p3 เดิน d :n2 

ดาม khi:p 4 เดียวนี ka2  diw2 

ดายหญา้ sia1  a:5 เดือด (นาํ)   khlak4 

ดาว da:w2 เดือนมืด dan2  cap 5 kan2 

ดาวตก da:w2  t k 5 เดือนหงาย dan2  c: 5 

ดาวรุ่ง da:w2  mu:1 แดกดนั a:3  ju:2
ดาวเรือง da:w2  ra3 แดงเขม้ d:2  ru:4 

ดาวลกูไก่ da:w2  wi:3 แดด d:t 3 

ดาวหาง da:w2  ha: 1 แดดจา้ d:t 3  r:n 6 

ดิง di:5 แดดเปรียง d:t3  pri5 

ดิน din2 ไดย้นิ da2 

ดิน pla:m5   

 
หมวด ต 

ตก t k5 ตอแย t:2  :1 

ตกใจ t k5  caj2 ต่อรอง t:2  wa:1 

ตกอบั ja:k3 ตะกร้อ s:3  pat5  la:3  ko:3 

ตด t t5 ตะกร้า k:2 sa:3 

ตน้ to:n5 ตะกรุดเบ็ด pra: 2 mut5  bt5 

ตบ tp5 ตะกละ kin2  aj2 

ตม้ t:m5 ตะกวด l:n3 

ตรง tro2, chon3  kan2 ตะเกียงแก๊ส c2   kia2  ko:2  ba5 
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ตรง tro2 ตะแกรง k:2  ca2  r:3 

ตรวจ truat3 ตะแกรงร่อนแป้ง r:3 

ตระหนี la3  it5 ตะขาบ c2   kha:p3 

ตรึง k:5  po2 ตะคริว chak4   c2  khriw3 

ตลก na:3  ka:2 ตะครุบ tha4 

ตวง tua2 ตะคอก thut5 

ตวาด thut5 ตะคุ่ม ta2  khum4 

ตอ to:2 ตะแคง t:2   kh:3 

ต่อ t:2 ตะไคร้ c:2  khraj3 

ตอก t:k3 ตะบองเพชร hua1   jak5 

ตอด(ปลา) kru2  ti5 ตะบนัหมาก thim4 

ตอดอาหาร (ปลา) thup4 ตะพาบนาํ la: 3  bi: 5 

ต่อตา้น ha:m5 ตะล่อม kwa:t3 

ตอ้น laj4 ตะลิงปลิง ma3  fa3  ma:j6  phaj1 

ตอนเยน็ kla: 5   jen 3 ตะวนั tu:2  wan 3 

ตอบ t:p3 ตะหลิว so:3  dt5 

ตอม t :m 2 ตกั tak 5 

ต่อย t:j 2 ตกัเตือน s :n1 

ต่อย (ผงึ)   kh p5 ตกัแตน t k5  t:n2 

ตงั ta:5 ตี ti:2 

ตงัครรภ ์ phu3   aj2 ตีหินไฟ ch k4  faj3 

ตงัเคา้ tham3   tha:4 ตึง sa3  re1 

ตงัใจทาํ ta:5  caj2 ตืน t:n2 

ตงัใจฟัง drap5 ตืน t:n5 

ตดั ban2 ตุ๊กแก t k5  k:2 

ตดัผม khi:p4 ตุม้หู tu:2  phaŋ3 

ตนั ta:j2 ตู ้ to:5 

ตา ta:2 ตูม tu:m2 
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ตา (พ่อของแม่) to5  cha:j3 เตน้ tn5 

ตาก ta:k3 เต็ม tem2 

ตากแดด l n6  d:t3 เต็มหมด tem2  phip4 

ตาชงั ka:2  ti:2 เตยหอม pa:2  nan1 

ตาบอด ta: 2  b :t3 เตรียม r3  dap5    

ตาฟาง ta: 2  kla:5  phu:6 เตรียมพร้อม 

r3  dap5   ha:j 5  si:6   

jap5 

ตาม ta:m2 เตะ dr5 

ตาย ta:j2  , d :j2 เต่า taw2 

ตาลโตนด t:2   no:t3 เตาไฟ ti:2  faj3 

ตาํ  (นาํพริก) thim5 เติม th:m1 

ตาํ (หนาม)   thim4  , c 5,   th:3 เตีย tam2 

ตาํลึง ka:2  ma:j6 เตียง khr:4 

ตาํใหล้ะเอียด thim5   ha:j5   la3  it5 เตียน them3  kan2 

ติ ti5 เตือน b:k3 

ติด tit3 แตก t:k 3 

ติดคา้ง tit5  ne:5 แตกเนือหนุ่ม t:k 3  ba:w 2 

ติดต่อ ha:1 แต่ง r3  dap5 , t:2 

ติดเป็นพืด ph:1 แตงกวา t:2   kwa: 2 

ติดอ่าง ka:5  ka 3 แต่งงาน ni3  ka5 

แตงโม t:2  ci:n2 แตะ t5 

แตน t:n2 โตงเตง to: 2  te: 2 

แตม้ tha:3 โตเ้ถียง ba:2  l 4 

แตร pe:2   

 

หมวด ถ 

ถนอม phi3  ja:t4, c2  r2  mat4 ถวัลิสง thua1  din2 

ถนดั ro:6 ถาก tha:k3 
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ถม k :2,   ta:2  mo:1 ถาง tha:1 

ถ่ม thom2    , thuj1 ถ่าง ka:2 

ถลอก 

mu:3   bu:2   ruj1,  ku:5   

ri 4 ถาด m:4  ka:2 

ถลาํ ra:3   j:4 ถ่าน tha:n1 

ถว้ย thuaj5 ถ่านแก๊ส ja:3  ko5   ba5 

ถ่อ th:2 ถ่านไฟฉาย ja:3 c:2  kia2  bi:p3 

ถอด th:t3 ถาม tha:m1 

ถอน th:n1 ถามหา tha:m1   kha:w1 

ถ่อมตวั hi:2  na:4  k2 tua2 ถ่าย b5 

ถอย th:j1 ถ่ายรูป bu2   ko: 2  ka:2  ma:6 

ถกัเปีย d:n2 dan5 ถี the:1 

ถงันาํ br:2  di:2 ถียบิ the:1  pk5 

ถดั k:2  s t4 ถึง th1 

ถวั thua1 ถึงใจ th1  caj2 

ถวัขาว thua1  kha:w1 ถือ th:1 

ถวัเขียว thua1  khiaw1 ถุงเทา้ sa2  tu:2  ke:2 

ถวังอก thua1  :k 4 ถุย thuj1 

ถวัดาํ thua1  dam5 ถ ู thu:1 

ถวัฝักยาว thua1  fak5  ja:w3 ถกู t:5 

ถวัพ ู thua1  phlu:3 ถกูชะตา ph:3  caj 2 

เถลไถล thiw4  paj2  thua4 แถก th:k3 

เถาวลัย ์ chiak4 แถบ th:w1 

เถิก (หวั) khi:w6  ch:k3 ไถ่ thaj1 

เถิด khl:t4 ไถคราด thaj1  thak 4 

เถียง da:2  kan2 ไถนา thaj1  na:3 

เถือ tha1   
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หมวด ท 

ทน than1 ทกัทาย thak4 

ทวง kh:1   lp 5 ทดั (ประ) that4 

ทวด to5   aŋ1 ทบั thap4 

ท่วม na:m6  pha4 ทบัทิม thap4  thim3 

ทอ th: 3 ทพัพี c:2  wak4 

ทอ้ง phu3 ทา, ระบาย l:6  s:t3 

ทองกวาว tho:3  la:1 ทาก tha:k4 

ทอ้งขึน sa3   ka2   phu3 ท่าน tha:n4 

ทอ้งฟ้า kla:2   fa:6 ทาบ ta:2  o:2 

ทอ้งเสีย 

cp5  phu3   phi:5  

chu: 1 ทาม ha:m1 

ทอ้งอืด s3   ka5  phu3 ทาย s3  k:2 

ทอดมนั b:2   t:2 ทาํ tham3 

ทอตา sa3  lo4  ta:2 ทาํเครืองหมาย ta:2 na:1 

ทอ้ถอย maj4   r:t 4 ทาํลาย kh:3  nat4 

ทอน (เงิน) th:m1 ทาํสญัญา, ตกลง cha:3  i:1 

ทะลวง s3   th:4 ทาํหมนั (คน) lt4 

ทะลึง kh  4 ทาํหมนั (สตัว)์ lt4 

ทะเล le:3 ทาํใหบ้าง cia2 

ทะเลาะ so:1   kan2 ทิง sat4 

ทกั thak4 ทิศตะวนัตก kha: 5   s4   tk5 

ทิศตะวนัออก kha: 5   s4   :k 3 ทุเรียนนาํ rian3  nk4 

ทิศใต ้ kha: 5  hu1   n:n 3 เท l: 1 

ทิศเหนือ kha: 5   s4   ti:n 2 เทา  (สี)   khi:5  kaj2 

ที the:4 เทียง kla: 2    thia 4 

ทีลุ่ม lum4 เทียว thiaw4 

ทึนทึก ka:5  ko 5 เทียว thiaw4 
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ทือ (มีด)   pa:n5 แทง th:3 

ทุ่น pla:2  po2 แทง้  (คน, สตัว)์ kh:3   nat4 , sa:4  lo:1 

ทุบ tu:2  mo:3 แทงทอ้ง th:3    phu3 

ทุม้ ku:5  w:5 แทน th:n3 

ทุ่ม  (ของลงจากบ่า) sat4 แท่น ba:2  la:3  sa3  pan2 

ทุย (ศีรษะ)   tro2  แทรก s3  li:1 

ทุรนทุราย pla:m5 แทะ klt5 

ทุเรียน rian3 ไทร saj 3 

 

หมวด ธ 
ธนู lo:k4 pa:2 no:3 ธุระ thu:3  ra4 

 

หมวด น 
นก nk4 นกพร้าว ma4  ŋaŋ5 

นกกระจอก nk4  c:k 3 นกหวีด lo:k4  wi:t4 

นกกระจิบ nk4  na:m6  kha:w 5 นมควาย nom3   khwa:j3 

นกกระเต็น m:2   pha 4 นมแมว nom3   miaw5 

นกกวกั nk4  khru: 3  wak 4 นวด  (ขา้ว) nuat4 

นกกางแขน nk4  bin 2  cu:2  la:1 นวด  (คน) bi:p3 

นกคุ่ม nk4   khum 5 นวม sa3  ro:3  muaj3 

นกเคา้แมว nk4  phi: 1 นอ้ง no:6 

นกดุเหว่า nk4   tu:2  wu:3 นอน n:n3 

นกเป็ดนาํ nk4  pt5  na:m6 นอนหลบั lap5 

นอ้ยหน่า l:3  na1 นาํตาลสด tu2   wa:k3   r :n6 

นกั cha:3  i:5 นาํบูด ู na:m 6   pa:2   ra: 6 

นงั na:4 นาํปลาหวาน na:m 6  pla: 2 wa:n 1 

นดั (ยานตัถุ)์ nat4 นาํผงึ na:m 6  ph5 

นบั nap4 นาํพริก na:m 6  chup 4 
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นา้ na:6 นาํพุ na:m6   thu:3 

นาก na:k 4 นาํหวาน na:m 6   sa:3  ka:2 

น่าเกลียด klit3 นาํหอม l:3  man3  h:m1 

นาน drk5 นาํอบ u:2  kop5
นาน na:n3 นินทา mu:3  pat5 

นา้ผูช้าย pa4  pa3  na:3 kan2 นิม t2  k2  li:3 

นา้ผูห้ญิง ma4 pa3  na:3  kan2 นิมนวล (เนือ) :n2
นาฬิกา ja:m3 นึก r3   nk4 

นาฬิกาขอ้มือ ja:m3  saj1  m:3 นึง n:4 

นาํ na:m 6 นุ่ง nu4 

นาํ, พา pha:3 นุ่น ka:2  bu:2 

นาํแกง na:m6    k2 เนรมิต, ชุบชีวิต ba:2  kat5 

นาํแข็ง na:m 6   hi:n 1 เน่า na:w4 

นาํคา้ง na:m 6  m :k3 เนา  (ผา้) ta:2  na:1 

นาํจิม na:m 6  cum5 เน่า,  เสีย (แตงโม)   pen2  fa:j6 

นาํเชียว ma:m6  chiw4 เนิน kho:k 4 

นาํเชือม si:6  r:1 เนียงนก kru: 2   wa4 

นาํตก na:m 6  t k 5 เนือ na6 

นาํตาลกรวด sa:3  ka:2  hi:n1 เนือตม้ na6   , t :m5 

นาํตาลทราย sa:3  ka:2 เนือหยาบ sa:k 4 

นาํตาลเมา tu2   wa:k3   s :n5 แน่น (คน)   n:n4 

นาํตาลแว่น na:m6   ph5   w:n4 แน่นหนา k:2  chap4 

นาํตาลสด tu2   wa:k3   wa:n 1  แนะ s :n1 

 

หมวด บ 
บ่งชี chi:6 บาง ba:2 

บด han1 บางที ba:2  thi:3 

บ่น bon2 บา้จี la:3  ta:5 
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บ่ม bom2 บาด ba:t 3 

บรรทุก p2  thup4 บาดหมาง sa:1  ba2 

บวก buak3 บาน ba:n2 

บ่วง chiak4   khlo:3 บานไม่รู้โรย se:3  sip 5  wan 3 

บวช buat3 บ่าย kla:5   jen 3 

บว้น buan5 บิดพลิว bit5 

บวบ buap 3 บิน bin2 

บวม f k4 บิน r2   b3 

บอก b :k 3 บีบคนั khom2    he1 

บอกใบ ้ mi: 3  se:1 บึง wa3 

บอด b:t3 บึง s:m5 

บอน b:n 2 บุก t2   m3   ro4 

บอบบาง ph:m1 บุกเบิก b :k3 

บ่อย l:n3   l:n3 บุบ k2  r2   ph 3 

บอระเพด็ taw 2  hua1  li:1 บูชา pu:5  cha:3 

บงัเอิญ php4 บูด bu:t3 

บดักรี b2  t2  ri:1 บูบี้ bi:2  jo:5 

บนั fan3 เบ่ง be2 

บนัได k:2   daj2 เบ็ด ta:2 bt5 

บนัทึก ta: 2  na:1 เบน wian6 

บวั bua 2 เบา baw2 

บา้ ba:5 เบียดเบียน bi n2 

เบียดเสียด bi t3 แบ่ง pan2 

เบียว biaw 5 แบ่งปัน cua3 

เบือ ba2 โบก (มือ) kw:2 

เบือ  (ยา) ra:3   cun 2 ใบ ้ bi:5  su:1 

แบ ph :j 1 ใบเตย tr :j2 

แบก b:k3 ใบไม ้ baj2 
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หมวด ป 
ปรนเปรอ ta:m2   i2  r :j1 ปลงตก pha3  do:5 

ประกบ p:2   k p5 ปลด plt5 

ประคบ t2   kh p4 ปลน้ r :3  p 5 

ประคอง pi:5  pen2 ปลวก pluak 4 

ประเคน ha:j 5 ปลอ้ง plo:ŋ5 

ประชด m3   a:3  ju: 5 ปลอบ lo:m3 

ประชุม p2  chum3 ปลอม pl :m2 

ประดบั r3  dap5 ปล่อย pl:j2 

ประดิษฐ ์ lu:6   ki3 ปลา pla: 2  

ประดู่ p: 2 do: 2 ปลากระดี pla: 2  de: 2 

ประเดิม r:k4  s :6,   s : 6 k :n2 ปลากดั pla: 2  khi: 5  rim 1 

ประทว้ง p2   thua6 ปลาจาระเมด็ pla: 2 ca:2  ra4   mt4 

ประทุ p2   thu4 ปลาช่อน pla: 2  ch :n 4 

ประสานงา chon3 ปลาซิว pla: 2  siw 3 

ประหยดั c:2  r:3  mat4 ปลาดุก pla: 2  duk 5 

ปรับ ka:2  na:3 ปลาทู pla: 2  k2   m1 

ปราบ pra:p3 ปลาปิง pla:2     pi:5 

ปริ, ร้าว prat5 ปลายขา้วสาร pla:j2  k:2  sa:n1 

ปรึกษา ka:5  ma3  kan2 ปลายา่ง pla:2     ja:4 

ปรุง ka:5  kaj2 ปลาหมอ pla:2  m :1 

ปลาไหล pla:2  laj 1 ปากกา ka:2  lam3  da:2  wa:t4 

ปลาํ pla:m5 ปาด pa:t 3 

ปลิง pli:2 ปาด pa:t3 

ปลิน pe:n6 ปาด  (เหงือ) cht4 

ปลิว bin2 ปาด (มีด) chiat4 

ปลี ja:3 toŋ2 ปาน ta: 2  puj 2 
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ปลุก pluk5 ป้าย c:2  l 4 

ปลกู plo:k3 ป่าว wa:1  wa:1 

ปวด cp5 ปิง pi:5 

ปวดทอ้ง cp5  phu3    ปิด pit5 

ปวดศรีษะ tp5 ปินโต t:2  kat5 

ป่วย kha:j5 ปินปักผม ma:j6   klat5 

ป่วยการ ma:3  sa:1 ปี pe:2 

ป่วยหนกั cp5  nak5 ปีกุน kun 2 

ปอก(ผลไม)้  lit4 ปีขาล kha:n 1 

ป่อง cia3 ปีจอ c :2 

ป้อน p :n5 ปีฉล ู cha3  lu: 1 

ปะ p3 ปีชวด chu:t 4 

ปะปน pon2 ปีเถาะ th  4 

ปัก pak5 ปีน pi:n2 

ปักรูป r : 3  ja1 ปีนตน้ไม ้ ka:5  to:5 

ปัด pat5 ปีมะเมีย m:3   mi:3 

ปัดขา s:3  pat5  kha:1 ปีมะแม m:3   m:3 

ปัน pan2 ปีมะโรง m:3   ro:3 

ปัน pa:n5 ปีมะเส็ง m:3   si 1 

ปัน  (ดา้ย) khli3 ปีระกา ka: 2 

ปัน (จกัรยาน) thi:p3 ปีวอก w :k4 

ป้า ma4   k:2 เปลือกมะพร้าว t:2   pht4 

ปืน p:n2 เปลือง b :2  r :j4 

ปุ้งกี sa:3  ki:2 เปลือยกาย k:5  plaj2 

ปุ๊บปับ ka2  do3 เป่า paw2 

ปู pu: 2 เปิด ph :j1 

ปู่  to5   cha:j3 เปือน ph :3 

เป็ด pt5 เปือย pj2 
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เป็ดเทศ sa3  ra:3  ti: 2 แป้งขา้วเจา้ p:5   k:2  ca:w 5 

เป็น pen2 แป้งขา้วเหนียว p:5   k:2   niaw1 

เป็นประจาํ sm 1 แปด p:t 3 

เป็นพยาธิ pen2    s1  dan2 แปรง bruj2 

เป็นลม pi:5  ta 2 แปล ba:2  le4 

เป็นห่วง bi:2  ma3 แปลก pl:k3 

เปรียบ t:5  waj4 แปลง r :3  c 3 

เปรียว s:m5 แปลบ (เสียว)   wap4 

เปล ple:2 โปรยปราย rup5  rip5 

เปลียน l:k4,  sa:3  len1 โปะ pu:5  po3 

เปลียว pliw2 ไป paj2 

เปลือก plak3   

 

หมวด ผ 
ผด ผนื nuaj1   ap 5   a 1 ผสม ca:2  pon2 

ผม phom1 ผสมพนัธุ ์ saj1  phan3 

ผล lo:k4 ผอม ph:m1 

ผลกั c2  ru:n1, phlak5 ผกักระเฉด kra:2  che:t3 

ผลดัเปลียน ki:5  le:5 ผกักดู phak5  ku:t 3 

ผลาญ phla:n1 ผกัตบชวา b:n 2  b:2  c:2 

ผลิ  :k3 ผกัหวาน phak5   wa:n1 

ผลีผลาม maj4  phi3  a:t3 ผนั han1 

ผา่ (ไม)้ pha:2 ผงึ ph2, s3  daj2 

ผา่ (ผลไม)้ fa:n3 ผงึ ph5  

ผา้ขาวมา้ pha:6  sak4  thaj3 ผ ุ phuk4 

ผา้คลุมศีรษะ pha:6   plo:j2 ผดุ phut5 

ผา้โจงกระเบน 

 pha:6   co:2   k:2  

be:n2 ผกู pho:k3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 164 

ผา้เช็ดหนา้ pha:6    ba:2   nc:1 ผกูปม ch  4 

ผา่น pho:n1 เผด็ pht5 

ผา่น (รถ)   pl :j2 เผย ph :j1 

ผา่ฟืน pha:2 เผยอ r3  a4 

ผา้โสร่ง pha:6   sa:5  ro:ŋ5 เผลอ ka:2  lep4 

ผา้ห่ม pha:6    hom2 เผา phaw1 

ผา้ใหม่ pha:6   maj2 เผาใหสุ้ก m k5, phaw1 

ผงิ fi:1 เผอื a: 5  da5
ผดิ ma:j6  t: 5 แผนการ ph:n1 

ผวิปาก paw2  fiw1 แผลงฤทธิ  :k3  rit4
ผเีสือ m: 3  bin 2 sa5 โผล่ l :4 

หมวด ฝ 

ฝน fon 1 ฝาหมอ้ fa:1  mo:1 

ฝน (ยา) lap4, fon1 ฝาโอ่ง fa:1  kaj2 

ฝนลกูเห็บ m :5  n4 ฝี pi2  chi:6 

ฝอยขดัหมอ้ khi:3  lk4 ฝึกฝน fk5 

ฝัก fak5 ฝืด f:t3 

ฝัง kl p5 ฝืนใจ ti:5  ne 4 

ฝัน fan1 เฝ้า faw5 

ฝ่า (มือ) fa:1 เฝือก fak3 

ฝาก fa:k4 แฝง l p5 

ฝ้าย fa:j5 แฝด k2  ma: 1 

ไฝ khi:5   m:3  wan 3   

 

หมวด พ 

พก np5 พอก t:2  p3  r :p4 

พ่น ph n4 พอง fk4 

พนนั ph3  nan3 พอดี ph :4  di:2 
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พบ ph p4 พ่อตา to5  b:2   ta:2 

พบปะ tha4 พ่อบุญธรรม pa4    jok4 

พยกัหนา้ ha:3   ho:k3 พ่อเลียง pa4  lia6 

พยายาม man2 พ่อสามี ce3 

พยงุ j k4 พกั jut5 

พรม pha:5  b:2  r:3  du:2 พงั (คนันา) la:j 3  hua1  na:3  

พรวดพราด pliw2  pliw2 พงัทลาย ru:3  thum6 

พรวน ba:2  le 4 พงัพอน pha3   ph :n3 

พร่อง sa3  i:t3 พดั phat4 

พร้อม phr:m6 พดัลม phat4  lo:m3 

พราง s :n3 พนั ph :3  r t4 

พร่ามวั kla: 2  phu: 6 พบั phap4 

พริกขีหนู bt5  ci:n2 พา pha:3 

พริกไทย phrik4 พากย ์ pha:k4 

พรุ่งนี phro:k4 พาด pha:t4 

พรุน ru:3  fu:6 พาย pha:j3 

พลบคาํ 
pri2    ja:m3   phru6   

phle:6 พาล kha:5   ru:1 

พลวั so:3 do:2 พิกุล bu:2  kun2 

พลาด t k5 พิง phi:3 

พลิก phlik 4 พิมพ ์ phim3 

พวง ku: 5  kuj2 พิมพห์วัแม่มือ p5  hua1  m:4  mu:3 

พ่อ pa4 พ ี phi:4 

พงึพา phl:j2 เพลีย maj4  r :t4 

พึมพาํ  brt5   brt5 เพลีย b2  n :3 

พดู tha1  l:1 เพลียงพลาํ phla:t4 

พดูขดัคอ khwa:1 เพอ้ tha1  l:1  ma:k4 

พดูทวงบุญคุณ ba:2   ket5 เพาะเลียง ph  4 
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พดูไม่รู้เรือง tro3 เพียบ ci:5  com2 

พดูใหเ้ป็นลาง tha1  l:1  pen2  la:3 แพ ้ ph:6 

พนู thu:n3 แพลง (เทา้) phl:n3  ti:n2 

เพชร ta:2  i:2  tam2 แพะ ph4 

เพญ็ (วนั) phen3 โพล่ง phlo:4 

เพราะ a2  r:j1 ไพล hua1   phlaj3 

เพล (เวลา) phe:n3   
 

หมวด ฟ 
ฟอก kh:1   3 ฟ้าแลบ ml:p4 

ฟ้อง a2  du:5 ฟืน f:n3 

ฟักเขียว khi:5  phra:6 ฟุ้ ง ka:2  mo:6 

ฟักทอง na:m 6   ta:w 5 ฟ ู bu:2  we 4 

ฟัน fan3 ฟกู l:3  m:3 

ฟันผ ุ n :n 1  kin 2  fan3 ไฟ faj3 

ฟาด fa:t4 ไฟฉาย kia2   bi:p3 

ฟ้ามวั fa:6  m:t4 ไฟดบั faj3  ta:j2 

ฟ้าร้อง fa:6  kr:2   h:1 ไฟป่า faj 3  pa:2 

ฟ้าลนั fa:6  la:n4   
 

หมวด ภ 

ภูเขา phu: 5  khaw 1   
 
 

หมวด ม 
มด m t 4 มะแวง้ ma3 w:n4 

มดคนัไฟ m t 4  faj 3 มะอึก ma3  k 5 

มดแดง m t 4  d:2 มดั mat4 
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มดตะนอย m t 4  n :j 1 มดัจาํ cha:j6  c2  kram2 

มวน muan3 มนั man3 

มว้น muan6 มนัขีหนู man3  k:2   li:3 

มอง l: 3 มนัเทศ man3  ti:2  la:1 

มอด m :t 4    มนัสาํปะหลงั man3  ma:j 6 

มอบ ha:j5 มวั m:t4 

มอม ja:3  mu:3 มวั u1
มะกอก lo:k 4  k:k 3 มวัหมอง mo:n44 

มะขาม ma3  kha:m 1 มา ma:3 

มะขามฟักเลก็ 

ma3  kha:m 1  khi: 5  

miaw 5 มา้ ma:6 

มะเขือ ma3  kha1 มาก ma:k4 

มะเขือพวง ma3  kha1  bra: 2  na:5 มากมาย ma:k4 

มะปราง ma3  pra:2 ม่าน ta:2 pe:2 

มะปริง ma3  pri 2 มิด mit4 

มะพร้าว phra:w 6 มี a3
มะไฟ lo:k4  faj 3 มีข่าว da2   kha:w1 

มะม่วง lo:k4 mua4 มีด mi:t4 

มะม่วงหิมพานต ์ t:3   r:3 มีดพร้า phra:6 

มะยม c:2  r:2  ma:1 มีดอีโต ้ mi:t4  to:5 

มะระ pri:2   j:3 มึง m3 

มะรืนนี mu:3  ru:3 มึนงง m:n1 

มะเร็ง ma3  re3 มืด m:t4 

มะละกอ ti:2  la: 1 มืดสนิท m:t4 

มะลิ mle 4 มุง้ kra:2  mu:3 

มุง  (หลงัคา) saj1  ca:k3 แมลงวนั m:3  wan3 

มุด l :t4 แมลงสาป m:3  sa:p3 

เมฆ khi: 5  me:k4 แมลงหวี m:3  wi:1 
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เมด็แตงโม nuaj 1  t: 2  ci:n2 แม่ยาย to5   mi4   ja:j3 

เม่น mn4 แมลงปอ m:3   k:2  bi:n2 

เมม้ pa:n5 แมลงเม่า m:3  ma:w4 

เมลด็ m:3 lt4,  nuaj1 naj3 แม่เลียง ma4   lia6 

เมา maw3 แมว miaw3 

เมิน tham3  maj4  hen1 โมเม ka:5  ma:4 

เมียนอ้ย mia3 num1 โมโห p : 2  ha3 

เมียหลวง mia3 k:2 ไม่แข็งแรง maj4  r:t4 

เมือก mlak4 ไมค้นหมอ้ so:3 dt5 

เมือคืน r:k4    kh:n3 ไมเ้ทา้ ma:j6   tha:w6 

เมือย nt 5 ไม่เป็นชินเป็นอนั khon3  le:w1 

เมือวานนี wa:3  su:3 ไม่เป็นระเบียบ 

tham3  ta:m2  sa:1  

man1 

เมือสกัครู่ ka2  diaw 2 ไมฟื้น f:n3 

แม ่ ma4   ไมยราบ na:m1  ap4 

แมงกะชอน m:3  ch:n 3 ไม่รู้จกักาลเทศะ ca:2  ra:1  ba:2  sa:3 

แมงมุม m:3  mum3 ไม่รู้สึก 

tham3  maj4  da:2,  

k2  man1 

แม่นยาํ tro:2 ไมห้นีบผา้ ka:2  pe5 

แม่บุญธรรม ma4   jok4   

 

หมวด ย 

ยก j k4 ยน่ j :4 

ยกยอ j:3 ยน่ (หนา้) j :n1 

ยวง ua5 ยสิีบเอด็ ji:4   sip5   t 5 

ยอ (จบัปลา) k5  c:2 ยดึ jt4 

ยอ่ 

pha:3   kha:w5   ha:j5  

sa:5 ยดื j:t4 
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ยอ(ผลไม)้ :3 ยดืตวั d2 

ยอ่ง kh :j4   ja:4 ยนื j:n3 

ยอ่ตวั j :n4  lo3 ยนื jan4,  l :4 

ยอน k2  r3  di:5, k 2  r3 ยนืยนั sak5   si:1 

ยอม j :m3 ยงุ u 3
ยอ้ม chup4 ยุง่ u2
ยดั cuk5 ยุย่ u:j6
ยวั tham3 ยแุหย ่ jo4 

ยวัโมโห j:k3  ha:j5  kh:5 ยูย่ ี j:n1  j:n1 

ยา cuk5 เยน็ jen3 

ยา่ to5 เยบ็ jp4 

ยา่ง ja:5 เยย้ t :2  n1 

ยางพารา ja:3 เยอะ ma:k4 

ยาม (เวลา) pri2    ja:m3    เยยีมเยยีน jiam4 

ยาย to5   1 เยยีว jiaw2 

ยา้ย a:2  le:4  เยยีวยา,รักษา ma:3  ja:1 

ยาว a:w3 แย ้ j:6 

ยาํ jiap3 แยก j:k4 

ยาํ sa:m6   sa:m6 โยก kh3   o:k3 

ยงิ ji3 โยง jo:3 

ยมิ i:m6 โยง่ jo:k3   je:k3 

ยมิหวาน i:m6    wa:n1 โยง  (ขา้ว) kuan2 

ยสิีบ ji:4   sip5 โยน jo:n3 

  โยเย khi:5  r:4 

หมวด ร 
รด r t4 ราก ra:k4 

รบ r p4 รากแกว้ ra:k4 co:t3 

รม lon3 รากฝอย ra:k4   fo:j1 
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ร่ม klot5 ร่าง lu:3   ki3 

ร่ม (แดด)   rm4 รางนาํ ra:3  na:m6 

รวง ruaŋ3 รางวลั lo:4 

รวบ ruap4 ราด la:6 

รวม mua2 ร้ายแรง tro3 

ร่วมกนั, รวมกนั (คน) pa 3  kan2 ร้าว r3   ta5 

รวย mi:3 ร้าว prat5 

รอ tha:5 รําคาญใจ s3   ra:3  but5 

รองเทา้ ka:2 so5 ริดสีดวง ra6   s:2  dua2 

ร้องเพลง pha:3  phle:3 ริน ri:n3 

ร้องโห่เอาฤกษเ์อาชยั di2  ke:2 ริน ri:n6 

ร้องไห ้ r :6 รีด li:t4 

รอด r :t4 รีบ ka:2  do 5 

ร้อน r:n6 รือ r :6 

รอยด่าง ta:2  po2 รุ้ง ru: 6 

ระคาย kha:j3 รุม ra:3  tap5 

ระบม cha:6 รุ่มร่าม s3   l3  c:5 

ระวงั phi3   jat4 รู้ ro:6 

ระแวง so1  saj1 รูด ru:t4 

รัก rak4 รู้สึกตวั sa:1  tua2 

รักมาก rak4  ma:k4 รู้สึกว่า sa:1  wa:4 

รับ rap4 เร่ง ka2  do3 

รัว rua4 เร่ร่อน j :1  maj4   pen2  the:4  

รา ra:3 โรคกระเพาะ cp5  naj3  phu 3 

เร็ว re:w3 โรคตาแดง cp5   ta: 2  

เรา raw3 โรคตาปลา ta: 2   dan2 

เริม r :m5 โรคเทา้ชา้ง ti:n 2  aj 1  

เรียก riak4 โรย wa:n2 
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เรียบ them3  kan2 ไร (ไก่) raj3 

เรียว riw3 ฤดูกาล pi:2   ja:m3 

เรือย ๆ s4   m:2   

 

หมวด ล 

ลง lo3 ลอ้เลียน jaj3 

ลด  (นาํ) sa3  r :k4 ละเมอ m: 3  m :3 

ลด (ราคา) s :k4 ละลาย le:w1 

ลม lom3 ละเอียด la2  it5 

ล่ม lm4 ลกัปิดลกัเปิด rat 4  sa1  dua2  fan 3 

ลม้ lm6 ลงัเล maj4    ro:6   ci:5 

ลมแรง lom3   r:3 ลดั lat4 

ลม้เอากน้ลง fat4  bu2  ho:1 ลนั la:n4 

ลวก c2   lu:m5 ลบั lap4 

ลวก ๆ le:w6  le:w6 ลบัๆ ล่อๆ lap4  lap4  l :4 l :4 

ลว้ง fua6 ลา้ง la:6 

ล่อ l :4 ลาง ๆ pha: 3  pha: 3 

ลอก l :k4 ลางสาด la3  sa:t 4 

ลอกบ่อ r :6   b :3 ล่าชา้ cha:6 

ลอง l :3 ลาด tam2 

ลอด l :t4 ลาด (ทาง) la:t 4 

ลอดร่อง (เทา้) tha3  luan1 ลาย la:j3   

ล่อนจอ้น k:5  pl:j2  mt4 ลาํบาก,  ตกยาก sk4   sa:1 

ลอย l :j3 ลิง li: 3 

ลิปสติก l:3  cu:2 ลกูเห็บ lo:k4   hp5 

ลิว l:j3  phrat4 ลกูอม 

kha1   nom1   u2   

lom1 

ลึก lk4 ลกูแอก lo:k4  :k3 
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ลืนไหล mli:n4 ลบู lu:p4 

ลืม l:m3 ลบูคลาํ khlam3 

ลืมตา ml:n3 เลก็ ๆ  นอ้ย ๆ sa2  i:t3  

ลือ l:3 เลข le:k4 

ลุกขึน l 4   kh:n5 เลง็ pa2   ti2 

ลุกบุญธรรม lo:k4 jok4 เล่น ln5 

ลุกลีลุกลน lun1  lan1 เล่นตวั tuk5  tik5 

ลุง pa4   k:2  เลม็ lem3 

ลุ่ม lum4 เลว le:w3 

ลุ่ม ๆ  ดอน ๆ su:1  tam2 เล่า la:w4 

ลุยนาํ ha3  re:1  na:m6 เลิก l:k4 

ลกู lo:k4 เลีย lia3 

ลกูกุญแจ lo:k4   ko:2  ci:2 เลียงดู lia6 

ลกูเขย lo:k4   kha:j1 เลียบ liap4 

ลกูคนสุดทอ้ง lo:k4  ha4  lo:j3  sut5 เลือก lak4 

ลกูคนหวัปี 

lo:k4   khon3  r:k4 ,  

lo:k4 k:2 เลือดกาํเดา 
c2  mu:k 3  t:k 3  

khem 1 

ลกูชาย lo:k4  phu:5 cha:j3 เลือน a2  le 3
ลกูประคาํ lo:k4  sa:5  b5 เลือนราง khwa:1   khwa:1 

ลกูมาก lo:k4  dk5 เลือย ka:2   ji:6 

ลกูเลียง lo:k4   lia6 เลือย laj6 

ลกูสะใภ ้ lo:k4   t5  pha:j6 แล่, ชาํแหละ chiat4 

ลกูสาว lo:k4   sa:w1 แลก l:k4 

ลกูหม ู lo:k4  mu:1 แล่น len4 

ลกูหย ี lo:k 4   kra: 2  แลบ l:p4 

ลกูหวา้ lo:k 4  kra: 2 i:1 โลก lo:k4 

โลน้ la:n6 โลภ da:2  wa 3 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 173 

หมวด ว 
วก han1 วิด wit4 

วง wo3 วุ่นวาย kha:5  ru:1 

วดั wat4 วุน้เสน้ ra:k 4   ma:j 6  phaj 1 

วนัขึน 15  คาํ wan3   phen 3 เวลา 00.05 น. ha:5   na:3   thi:3 

วนัจนัทร์ can2 เวลา 01.00 น. 
ti:2  n1   kla:2   

kh:n3 

วนัต่อจากวนัมะเรือง ma3   laj3 เวลา 05.00 น. ti:2  ha:5  kla:2  kh:n3 

วนัพฤหสับดี si2  mi:3  di:2 เวลา 06.00 น. 
ti: 2  hk 5  kla:2  

chaw 6 

วนัพุธ phut4 เวลา 07.00 น. ti:2   ct5 

วนัแรม 15 คาํ wan3   r:m3 เวลา 09.00 น. pri2   ja:m3   k:5   thaj1 

วนัศุกร์  suk5 เวลา 12.00 น. ti: 2  sip5   s: 1 

วนัเสาร์ saw1 เวลา 13.00 น. 
ti: 2  n1    kla:2   

wan3 

วนัองัคาร  a:2   kha:n3 เวลา 18.00 น. ti: 2  h k5 

วนัอาทิตย ์ a:2   thit4 เวลา 19.00 น. 
ti: 2  ct5   kla:2   

kh:n3 

วยัหนุ่ม dek5  num1 เวลารุ่งสาง kaj 2   lo 3   ra 3 

ว่าง jo:1  plaw2 แว่นตา w:n4   ta:2 

วาด wa:t4 แวะ w 4 

วาน wa:n3 ไว ้ u:2  wa:j6
วา้เหว่ ru:3  si3 ไวใ้จ ha2  rap4  caj2 

วิง ln4   

 

หมวด ส 
สกดั s3  kat5 สนิม sa1  nim1 

ส่ง so1 สนุก ra:3  maj1 
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สงบ n4 สบาย sa1  ka:5 

สงสาร a:1  a:5 สไบ (ผา้) si2  baj2  pha:6 

สด st5 สม้ p:n6 

สม้เขียวหวาน s:m 5   k:2  da:t 3 สะเทือน s3   than3 

สม้โอ s:m 5  jaj1 สะบดั s3   bat5 

สรรเสริญ j :3 สะบา้ lo:k 4  s:3  ba: 5 

สร้อยขอ้มือ chiak4   kha:1   m:3 สะพาย khr 4 

สร้อยคอ chiak4   kho:3 สะระแหน่ lp 4  ma:4 

สร้าง tham3 สะอึก s3  k5 

สร่าง (ไข)้ s3  ka:5 สกั sak5 

สลอด ma:k1  ta:2  l:3 สกันิด sa1  i:t3 

สลกั sa3  lak5 สงั sa2 

สลวั am2  uj2 สญัญา cha:3  i:1 

สวน suan1, ti:2  li:5  se4 สนั sa:n5 

สวมใส่ saj1 สบั cha:p5 

สวย a:m3 สบัปลบั khi:5  h k5 

สอง s :1 สบัปะรด lo:k 4  la: 5 nat 5 

สอด saj1 สบัเปลียน l:k4  plian2 

สอน s:n1 สบัสน ca:2  pon2 

สอบ s:p3 สาก kha:j3 

สอย kiaw2 สาน sa:n1 

สะกดรอย sa3  k t5 สาบาน s3   b t5 

สะกิด tu:2  wit5 สาป sa:p3 

สะเก็ด k2   m: 1 สาม sa:m 1 

สะดุง้ t k5    caj3 สามสิบ sa:m1  sip5 

สะดุด s3  dut5 สามสิบเอด็ sa:m 1  sip5   t 5 

สะเดา s:1  ta2 สายนาํ tha:3   na:m6 

สะเดาะ sa3  d 5 สาหร่าย s:3   ra:j1 
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สะทอ้น su3  lo 4 สาํรวจ truat3 

สะทา้น t5   tha:n6 สาํเร็จ l:w5 

สิง kha:w5 สาํลกั s3   mlak4 

สิบ sip5 เสียดาย s3  da:j2 

สิบเอด็ sip5   t 5 เสียน (ผกั) phak 5  ch:3   r k 4 

สิว siw 1 เสียบ siap3 

สี se:2 เสียม siam3 

สีขา้ว saj1  kha:w5 เสียม lap5 

สีสิบ se:1  sip5 เสียว siaw1,  s3   liaw1 

สีสิบเอด็ se: 1  sip5  t 5 เสียวฟัน li3  ke:2 

สีเหลือง ku2  ni1 เสือ sa1 

สึกหรอ s3   riat3 เสือ sa4 

สืบ s:p3 เสือ sa1 

สุก suk5 เสือก cha:4 

สุก ๆ  ดิบ ๆ suk5   suk5   dip5   dip5 เสือกลา้ม sa1  kho:3 

สุ่ม sum1 เสือคอกลม sa1  kho:3  klom2 

สุ่มไก่ sum3 เสือชนัในผูห้ญิง sa1  cha:n6 

สุมไว ้ k :2 เสือนอก sa1  ko5  

สุรุ่ยสุร่าย b:2  r:j2 เสือยดื sa1  ju:j4 

สู ้ so:5 แสดง ln5 

สูญหาย ha:j1 แสบ s:p3 

สูญหาย su:n1 แสยะ kri:2  i5 

สูด su:p3 แสลง phit5 

สูบ du:t3 ใส (ผวิ) ph2 

สูบ  (บุหรี) du:t3,  kin2 ใส่กลอน sa3  lak5 

เสย lu:p4 ใส่ความ h k5  saj1,  saj1  chua4 

เสีย ha:j5 ไส 

k2  ta:2  ma:j6, bu2  ru:5  

paj2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 176 

เสียงดงั ph:t5 ไสเ้ดือน s1  dan2 

 
หมวด ห 

หก hk 5 หนึงหมืน m :n1    n1    

หกสิบ h k 5   sip5 หนึงหมืนเอด็ m :n1    n1   t 5 

หงอนไก่ :n 1   kaj 2 หนุน r :3 

หงายหลงั a:j1 หนู nu:1 

หญา้คา t:2  kha:3 หมด mt5 

หญา้เจา้ชู ้ khi:5  tr :j2 หมอ้ m:5   

หนวกหู hu:1  nak5 หมอก m:k 3 

หน่อ no:2 หมอ้แกงลิง m:1   k:2  li:3 

หนอง wa3 หมอน m:n1 

หนอนดว้ง n2 หมนัไส ้ k2   ra:m6 

หนอนมีขนตามตวัมีพิษ n:n 1  ra:n4 หมา ma:1 

หนกั nak5 หมาบา้ ma:1   ba:5 

หนงั na1 หม ี mi:1 

หนา na:1 หมุน han1 

หนา้ผา kam2   ph:3 หมุนกลบั wk4 

หนาม na:m1 หมุนเร็วมาก han1  rew3 

หนาว na:w1 หมปู่า mu:1 

หนี ln4 หยด jut4 

หนีบ khi:p4 หยอกเยา้ j :k3 

หนึง n1 หยอกลอ้ c2   r k4   kan2 

หนึงพนั phan 3   n1   หยอด j :k3 

หนึงพนัเอด็ phan 3   n1   t 5 หยอ่น j :n1 

หนึงร้อย r :j 6  n1   หยอ่น(เบ็ด)  ja2 

หนึงร้อยเอด็ r :j 6  n1  t 5 หยอ่นกน้ลง j :n1 

หนึงลา้น la:n6 หยาบ thi:1 
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หนึงแสน s:n1   n1    หยา่ร้าง sia1  kan2 

หนึงแสนเอด็ s:n1   n1   t 5 หยกิ bit5 

หยกิ (ผม)   ku:t3 หว้ย wa3 

หยงิ, ถือตวั ko:2, lom6,  m3   k 5 หวาดกลวั  (คน) klua2 

หยดุ jut5 หวาดกลวั  (สตัว)์ klua2 

หยดุร้องไห ้ n4 หวาดเสียว siw1 

หรี  (ตะเกียง) bit5 หวาน wa:n1 

หรี  (ตา) ru:3  du:5 หว่าน wa:n1 

หลง  (ทาง) lo1 หวานมาก wa:n1  a:2  li:m5 

หลง ๆ  ลืม ๆ lo1  lo1  l:m3  l:m3 หวาย wa:j 1 

หลงลืม a:2   5 หวี wi:1 

หลบ l p1 ห่อ h :2 

หลวม luam1 หอก ho:k3 

หล่อ l :2 หอก h:k4 

หลอกลวง ti:5  pu:2 หอน haw1 

หลอกหลอน j :k3 หอบ (ของ) h :p3 

หลบั lap5 หอบ  หืด h:t 3 

หลบัใน lap5   b:2  co2 หอม (กลิน) h:m1 

หลาน la:n1 หอมแดง (หวั) k:2  thiam3  d:2 

หลานเขย la:n1  kha:j1 หอ้ย h :j5 

หลานชาย la:n1  cha:j3 หอยขม h:j1 

หลานสะใภ ้ la:n1  t5  pha:j6 หอยแครง k:2  p3 

หลานสาว la:n1  sa:w1 หกั hak5 

หลิน la:1 หดั hat 5 

หลีก w4 หนั han1 

หลุด lu:t3 หนั chiat4 

หวง s3   da:j2 หนัขวบั hu:t3 

ห่วงใย pen2   hua1 หนัหนา้ han1  na:5 
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หวด ti:2 หวั hua1 

หวน t :5  l p5 หวักะทิ hua 1   k:2   the 4 

หวัคิว hua1   khon1   khi:w6 เห็ดเสมด็ ht5  sa2  mt5 

หวันม k:2  son3 เห็ดหูหนู ht5   hu:1  nu: 1 

หวัมนั hua1 man3 เห็น hen1 

หวัลา้น hua1  la:n6 เหน็บ np5 

หวัเหงา้ do:2 mo:5 เหนียง ia1
หา ha:1 เหนียม a:j2
หา้ ha:5 เหนือย naj2 

หางกะทิ ha:1    k:2   the 4 เห็บ hp5 

หางคิว pla:j2   khon1   khi:w6 เหมน็ men1 

หางตา ha:1  ta:2 เหมือนกนั mo:1   kan2 

ห่าน a2  sa:1 เหรอ r  4 

หา้ม ha:m5 เหล่ le:2 

หาย ha:j1 เหลก็ใน khiaw5 

หาเรือง ha:1  ra4 เหลน le:n1 

หิง hi3 เหลว le:w1 

หิงหอ้ย hi1  h:j5 เหลา th3  liam5 

หิด khan 3   b :t 3 เหลา้ la:w5 

หิว hi:w5 เหลิง da:j5  caj2,  ma:3  j:1 

หิว  (ขา้ว) ja:k3 เหลือก ch3  lak3 

หึง h1 เหลือบ han1 

หุงขา้ว hu:1   kha:w5 เหว he:w1 

หุน pit5 เหวียง ha3   jo:n1 

หุม้ hu:5 เหา haw 1 

หูกวาง hu:1  kwa: 2 เห่า haw1 

หูด k:2  tut 5   khi: 5   khra:6 เหาะ h  3 

หูนาํหนวก tha3   th :6  เหียน k2   riat3 
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เหงือก ak3 แห ph:3 

เห็ด ht5 แห h:3 

แห่ m:3    la:3 โหม่ง m:3 

แหง้ (ผลไม)้ dro:k3 โหระพา ho:1  ra3  pha:3 

แหงน  :j3 ใหม่ maj1 

แหบ h:p3 ไห haj3 

แหย ่ r :3   j  4 ไหปลาร้า k2  do:k3   kho:3 
แหลม khom3 ไหม ้ ma:j5 

แหว้ h:w5 ไหล laj1 

แหวก kw:k3 ไหล่ hua1 ba:2 

แหวน w:n1 ไหว ้ wa:j5 

โหม่ง jan1   

 

หมวด อ 
อก k5 ออกมา n1 

อด t5 ออเซาะ kr:2  3 

อบรม s :n1 ออดออ้น  :n2    kh : 5
อม om2 อ่อน,  นิม :n2
อยาก ja:k3,  kh:3  ram3 ออ้ม d :n2  wian3 

อยาก (ยาเสพติด) t2    k:2   han1 ออ้ย :j5 
อยู ่ jo:1 องัไฟ fi:3  faj3 

อร่อย a2  r:j1 อดั cuk5 

อวด h:5  n1 อา pa4  pa3  na:3 kan2 

อวดรู้เกินตวั pra2  san1 อา้ a:5
อวน pu2 kat5 อาฆาต r3   nk4   ci:5   kh:5 

อว้น phi:3 อา้ง da:2  le4 

อวบ (รูปร่าง) p2 อา้งถึง druk5 

อหิวาตกโรค cp 5   phu3 อาเจียน ra:k4 
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ออ  :2, mu:n5 อ่าน a:n2
ออก  :k3 อุตส่าห์ ka:2  cha1 

อาบ a:p3 อุ่น un2
อาย a:j2 อุม้ u:m5
อ่าว la:3  co2 เอน,  เซ e:n2
อิจฉา d2   ki:2 เอน็ร้อยหวาย en2   lo3 

อินทผลมั ta:2  ma:1 เอา aw2
อิม i:m2 เอือม j3  ba:5,  j:n4,  l :4 

อิมอกอิมใจ ph :3  caj2 แอก :k3
อีเกง้ fa:n6 แอบ lp5 

อีสุกอีใส kha:j 5  hat 5 โอ่ง haj1  aj2 

อึงอ่าง 

kha: 3  khk 4  1:3  

man3 โอ่งเลก็ haj1  ha3  lo:j3 

อุด cuk5   
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามความคดิเห็นทีมต่ีอภาษาพเิทน 
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แบบสอบถามความคดิเห็นทีมต่ีอภาษาพเิทน 
(เอกสารประกอบการศึกษา “ระบบเสียงภาษาพเิทน ตาํบลพเิทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตาน)ี 
            
 
1.ข้อมูลทัวไป 
 
ชือ....................................... นามสกุล....................................... เพศ.............. อาย.ุ........................... 
ระดบัการศึกษา.......................................................................... อาชีพ.............................................. 
ทีอยู.่................................................................................................................................................... 
 

2.ทัศนคตทิีมต่ีอภาษาพเิทน 
 2.1 ท่านมีความคิดเห็นว่าภาษาพิเทนจดัเป็นภาษาเดียวกบัภาษาตากใบหรือไม ่

          ใช่                         ไม่ใช่                         อืนๆ 

หมายเหตุ............................................................................................................................................. 
 

 2.1 ท่านมีความคิดเห็นว่าภาษาพิเทนจดัเป็นภาษาเดียวกบัภาษาสะกอมหรือไม ่

          ใช่                         ไม่ใช่                         อืนๆ 

หมายเหตุ............................................................................................................................................. 
 

2.1 ท่านมีความคิดเห็นว่าภาษาพิเทนจดัเป็นภาษาเดียวกบัภาษาถินใตปั้ตตานีหรือไม่ 

          ใช่                         ไม่ใช่                         อืนๆ 

หมายเหตุ............................................................................................................................................. 
 

3.ข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์ภาษาพเิทน 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ง 
ตวัอย่างการวเิคราะห์เสียงวรรณยุกต์ภาษาพเิทน ตาํบลพเิทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี 

โดยใช้โปรแกรม Praat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



182 

ตวัอยา่งการวิเคราะห์เสียงวรรณยกุตภ์าษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี 
โดยใชโ้ปรแกรม Praat 

 

         
ว.1 หน่วยเสียงวรรณยกุตต์าํ-ขึน (24) ปรากฏในช่อง  ว.5 หน่วยเสียงวรรณยกุตก์ลาง- ตก (32) 
A1 ในคาํว่า หู      ปรากฏในช่อง C 1 2 3 เช่นคาํว่า ขา้ว ป้า บา้ 

         
ว.2 หน่วยเสียงวรรณยกุตก์ลาง-ขึน (34) ปรากฏในช่อง ว.6 นา้ หน่วยเสียงวรรณยกุตสู์ง-ตก-ขึน (545) ปรากฏ 
A 2 3 เช่นคาํว่า ปี บิน และ B 1 2 3 เช่นคาํว่า ไข่ ป่า บ่า ในช่อง C 4 เช่นคาํว่า นา้ 

         
ว.3 หน่วยเสียงวรรณยกุตสู์ง-ระดบั (44) ปรากฏในช่อง ว.3 DL หน่วยเสียงวรรณยกุตสู์ง-ระดบั (44) ปรากฏใน 
A 4 เช่นคาํว่า มือ      ช่อง DL 1 2 3 เช่นคาํว่า ขาด ปอด แดด  
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ว.4 หน่วยเสียงวรรณยกุตสู์ง-ตก (43) ปรากฏในช่อง ว.4 หน่วยเสียงวรรณยกุตสู์ง-ตก (43) ปรากฏในช่อง 
B 4 เช่นคาํว่า พี      DL 4 เช่นคาํว่า มีด และDS 4 เช่นคาํว่า นก 
 

 
ว.5 หน่วยเสียงวรรณยกุตก์ลาง-ระดบั-ตก (332) 
ปรากฏในช่อง DS 1 2 3 เช่นคาํว่า หมดั กบ เบด็ 

Time(%) Time(%) 

Time(%) 

F0
 (H

z.
) 

F0
 (H

z.
) 

F0
 (H

z.
) 
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ชือ – สกุล  นางสาวทวีพร จุลวรรณ 
ทีอยู ่  91/3 ซอย 4 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลคอหงส์ อาํเภอหาดใหญ่  

จงัหวดัสงขลา 90110 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ.2550 สาํเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วิชาเอกภาษาไทย 
   คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา 
 พ.ศ.2552 ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ 
   มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
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