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บทคดัย่อ  

 
 

การวจิยัเร่ืองปัญหาการใชภ้าษาไทยของนกัเรียนนกัศึกษาไทยเช้ือสายมลายใูนสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้วตัถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาไทยของ
นกัเรียนนักศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ท่ีใช้ภาษามลายูถ่ินในชีวิตประจ าวนัใน
เร่ืองการออกเสียง  การใชค้  า  ปัญหาการเรียงค าเขา้ประโยค ทั้งการพดูและการเขียน   
2) เพื่อศึกษาปัญหามารยาททางสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาท่ีสืบ
เน่ืองมาจากวฒันธรรมการใช้ภาษา   3) เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาการใช้ภาษาไทยของ
นกัเรียนนกัศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน
ในโรงเรียนท่ีเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนกัศึกษาวิชาเอกภาษาไทยชั้นปีท่ี  5    
ในสาม จงัหวดัชายแดนภาคใต ้   จ  านวน 15 โรงเรียน  และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2554 ของมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  จ านวน  40   กลุ่มเรียน ซ่ึงคดัเลือกเฉพาะผูท่ี้ใชภ้าษา
มลายูถ่ินในชีวิตประจ าวนักลุ่มเรียนละ 10-15  คน และมีภูมิล าเนากระจายกนัอยู่ในสาม 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  

 ผลการวิจยัพบว่าอุปสรรคส าคัญของคนท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปาตานี คือเสียง
วรรณยุกต์และเสียงตวัสะกดในภาษาไทย  การผนัเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีความ
ซบัซ้อน มีเง่ือนไขท่ีสัมพนัธ์กบักลุ่มอกัษร ความสั้น-ยาวของเสียงสระ และเสียงพยญัชนะ
สะกด  มลายถ่ิูนปาตานีไม่มีระบบวรรณยุกต ์  ทกัษะในการแยกแยะระดบัเสียงสูง-ต ่าของ
นกัเรียนนกัศึกษาท่ีพดูภาษามลายถ่ิูนปาตานีเป็นภาษาแม่จะมีนอ้ยเม่ือพูดหรือเขียนจึงท าให้
เกิดขอ้ผิดพลาดบ่อยคร้ัง  การแปลความหมายเป็นภาษาไทยตรงตามตวั  เช่นการใช้ค  า
สรรพบุรุษท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 3 และการเรียงค าในประโยคอาจไม่ถูกตอ้งกบัการใช้ค  าหรือ
ส านวนในภาษาไทย หรืออาจส่ือความหมายผิดพลาดและส่ือสารไม่รู้เร่ือง   ส่งผลต่อ
ภาพลกัษณ์ของนกัเรียนนกัศึกษาท่ีใชภ้าษามลายถ่ิูนปาตานีในเร่ืองมารยาทในการใชภ้าษา
ในสังคมไทย      

องคค์วามรู้จากการวิจยัสามารถน าไปใช้ออกแบบฝึกการออกเสียงให้แก่นกัเรียน
ในโรงเรียนเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  และองค์ความรู้จากการวิจยัสามารถ
น าไปพฒันาทักษะภาษาไทย และเสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วฒันธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี    
 

 

 



Abstract 

The research on “The problem of using Thai Language in Melayu ethic students 

in 3 southern border provinces” aims to 1) study the problem of Thai language 

pronunciation in 3 southern border provinces students who are using Melayu dialect  in 

daily life in word pronouncing, using, word order into sentence both in speaking and 

writing   2)study  the  social etiquette problem of Yala Rajabhat University’s students 

which has been a sequel of using language culture 3) find the solutions of using Thai 

language problem of students in 3 southern border provinces  

The populations and samples are the students in the 15 training experience 

schools of the 5th year students majoring in Thai language in 3 southern border provinces 

and 40 sections of first year students of Yala Rajabhat University who are using Melayu 

dialect  in daily life  10-15 person each sections and separately live in 3 southern border 

provinces.  

The findings showed the main obstacle of Melayu Patani (dialect) speakers are 

intonation and spelling tones in Thai language. Intonation inflection of Thai language is 

very complicated and there are the conditions related with alphabet groups, long-short 

vowels, and final consonant sound. These will not be found in Melayu Patani dialect. The 

ability in analyzing the high- low tone in the students who use Melayu Patani dialect as a 

mother language is low. As the result, it effected when students  speak or write. They will 

translate word by word , for example, using 1st ,2nd and 3rd pronoun and word order into 

sentences which did not accurate or misinterpretation. These will effect to student’s 

identity who uses Melayu Patani dialect  on the etiquette in using Thai language in Thai 

society. 

The acknowledgement of this research be able to design the pronunciation 

practice for students in 3 southern border provinces and to develop Thai language skills 

and enhance better understanding of living together in multicultural society as well. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 

แผนพฒันาการอุดมศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้
เป้ าหมาย ให้ เยาวชนในพื้ น ท่ี มี โอกาสทางการศึกษา และสามารถ เรียน ต่อใน
ระดับอุดมศึกษาจนส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่การมีอาชีพ  มีงานท าเพื่อสังคม
สมานฉนัท ์เกิดสันติสุขอยา่งย ัง่ยนื (กลุ่มแผนงานและโครงการส านกันโยบายและแผนการ
อุดมศึกษา,2550 : 14)    การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาจะเกิดผลสัมฤทธ์ิได้ข้ึนอยู่กับ
องค์ประกอบส าคญัหลายประการ  เช่น การบริหารจดัการของสถาบนั  ความพร้อมของ
อาคารสถานท่ี  อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ฯลฯ  ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงคือ
ความรู้พื้นฐานของนกัเรียนท่ีเขา้มาศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา  
 พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นพื้นท่ีมีอตัลกัษณ์พิเศษทางดา้นศาสนา  ภาษา 
และวฒันธรรม  ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม  เคร่งศาสนา นิยมส่งบุตรหลาน
เขา้เรียนต่อในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเพื่อให้บุตรหลานเป็นมุสลิมท่ีดี มีความรอบรู้ทั้ง
ศาสนาและสามญั     ในปีการศึกษา 2550         โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้  ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  ศาสนาอิสลามมีถึง  137    โรงเรียน 
(กลุ่มแผนงานและโครงการส านกันโยบายและแผนการอุดมศึกษา,2550 : 1 ) กระจายกนัอยู่
ในทุกต าบล  ทุกอ าเภอ ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เรียนศาสนาและสามญัอยา่งละเท่า ๆ กนั  ในวนัหน่ึง ๆ 
จดัการเรียนการสอน 10 คาบ  เรียนศาสนาวนัละ 5 คาบ  และเรียนวิชาสามญัวนัละ 5  คาบ    
การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นทั้ง 2 ส่วน  ท าให้เวลาท่ีเรียนวิชาสามญัมีน้อยกว่าโรงเรียน
รัฐบาลและโรงเรียนเอกชน   ประกอบกบัสถานการณ์ความไม่สงบใน 3  จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้การจัดการเรียนการสอนท าได้ไม่สะดวก  นักเรียนได้รับความรู้ไม่เต็มท่ีจาก
โรงเรียน     ชีวิตประจ าวนัท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ภาษามลายูถ่ินในการส่ือสาร  ลว้นแลว้แต่เป็น
ข้อจ ากัดในการพัฒนาทักษะภาษาไทยทั้ งการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  และการเข้าใจ
ความหมาย  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการเรียนวิชาสามญัอ่ืน ๆ   ส่งผลให้การเรียนรู้วิชาสามญั
อ่ืน ๆ ตกต ่าไปดว้ย เห็นได้จากผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551 ไม่มีวิชาหลกัใดท่ี
นกัเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสอบผ่าน 50%  (กลุ่มแผนงานและโครงการ
ส านกันโยบายและแผนการอุดมศึกษา, 2550 : 2)   
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน  
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาส่วนใหญ่เป็นนักเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษามาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ยะลา  
ปัตตานี  นราธิวาส  ซ่ึงมีปัญหาในการใช้ภาษาไทย  ผูว้ิจยัจึงมองเห็นความจ าเป็นในการ
ส ารวจปัญหาการใช้ภาษาไทยของนกัศึกษาท่ีใชภ้าษามลายถ่ิูนในชีวิตประจ าวนัทั้งปัญหา
การออกเสียง  การใชค้  า  การเรียงค าเขา้ประโยค  และปัญหามารยาททางสังคมของนกัเรียน
นกัศึกษาอนัเน่ืองมาจากการใชภ้าษา  และหาแนวทางแกปั้ญหา  ซ่ึงจะเอ้ือประโยชน์ต่อการ
จดัการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนักศึกษาไทย   เช้ือสายมลายูในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตใ้นทุกรายวชิา 
 
 

 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 

1. เพื่อศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาไทยของนกัเรียนนกัศึกษาในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ ท่ีใชภ้าษามลายถ่ิูนในชีวติประจ าวนัในเร่ืองการออกเสียง  การใช้
ค  า  ปัญหาการเรียงค าเขา้ประโยค ทั้งการพดูและการเขียน 

2. เพื่อศึกษาปัญหามารยาททางสังคมของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาท่ีสืบ
เน่ืองมาจากวฒันธรรมการใชภ้าษา   

3. เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาการใชภ้าษาไทยของนกัเรียนนกัศึกษาในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ 
 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1. องคค์วามรู้จากการวิจยัสามารถน าไปใชอ้อกแบบฝึกการออกเสียงใหแ้ก่นกัเรียน

ในโรงเรียนเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ 
2. องคค์วามรู้จากการวิจยัสามารถน าไปพฒันาทกัษะภาษาไทยและเสริมสร้างความ

เขา้ใจในการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี    
 

 ขอบเขตของกำรวจิัย 
การวิจยัเร่ือง “ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนกัเรียนนกัศึกษาไทยเช้ือสายมลายูใน

สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้”  ในคร้ังน้ี  มีขอ้จ ากดัในเร่ืองความปลอดภยัจากสถานการณ์
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นการออกเก็บขอ้มูลจากนกัเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ใหก้ระจาย
ทัว่ถึงทุกพื้นท่ีในสามจงัหวดัภาคใต ้ ประกอบกบันกัศึกษาวชิาเอกภาษาไทยสายครุศาสตร์
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาก าลงัออกฝึก   ประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนต่าง ๆ ใน
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สามจังหวดัชายแดนภาคใต้  ผู ้วิจ ัยเห็นสมควรท่ีจะใช้ทรัพยากรบุคคลเหล่าน้ีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด      เพื่อให้การวิจยัครอบคลุมวตัถุประสงค์  และเห็นภาพความจริงท่ี
ชดัเจน ผูว้จิยั ไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี 
  1.   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่นักเรียนในโรงเรียนท่ีเป็นหน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยชั้นปีท่ี  5    ใน 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้    

2. นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 ของมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  จ  านวน  40   
กลุ่มเรียน ซ่ึงคดัเลือกเฉพาะผูท่ี้ใชภ้าษามลายถ่ิูนในชีวติประจ าวนักลุ่มเรียนละ 10-15  คน 
และมีภูมิล าเนากระจายกนัอยูใ่น 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  2. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั   ตุลาคม  2554 - กนัยายน  2555 
 

 กรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวิจัย  
 จะศึกษาปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนนักศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตท่ี้ใชภ้าษามลายถ่ิูนในชีวติประจ าวนั  ในเร่ืองการออกเสียง การใชค้  า  การเรียงค าเขา้
ประโยค  และปัญหามารยาททางสังคมอนัสืบเน่ืองมาจากการใช้ภาษา  ซ่ึงจ าเป็นต้อง
หาทางช่วยเหลือ เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1. ภาษามลายูถ่ินปาตานี  หมายถึงภาษามลายูท่ีชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่ใชพ้ดูกนั
ในส่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย ไดแ้ก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางอ าเภอ
ในจงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่อ าเภอจะนะ อ าเภอสะบา้ยอ้ย  อ าเภอเทพา  และอ าเภอนาทว ี

 2.  เสียงปฏิภาค  หมายถึงเสียงใดเสียงหน่ึงของค าในภาษาหน่ึง เม่ือมีการน าค านั้น
ไปใช้ในอีกภาษาหน่ึง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงเสียงนั้นไปเป็นอีกเสียงหน่ึงหรือหลาย ๆ 
เสียงก็ได ้ เสียงท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัออกไปน้ีเรียกวา่เสียงเป็นปฏิภาคกนั 
 3. นกัเรียนนกัศึกษาไทยเช้ือสายมลาย ู หมายถึง นกัเรียนนกัศึกษาท่ีใชภ้าษามลายู
ถ่ินเป็นภาษาแม ่
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บทที ่2  
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง   
 คณะวิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการออกเสียงภาษาไทย
ของผูท่ี้ใช้ภาษามลายูถ่ินเป็นภาษาแม่  พบว่ามีเอกสารและงานวิจยัท่ีให้ความรู้ในลกัษณะ
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. เอกสารท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัภาษามลายถ่ิูนปาตานี 
2. เอกสารท่ีเก่ียวกบัลกัษณะภาษาไทย 
3. เอกสารท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งภาษา

มลายถ่ิูนปาตานีและภาษาไทย 
4. เอกสารท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัการยมืค า 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. เอกสารทีใ่ห้ความรู้เกีย่วกบัภาษามลายูถิ่นปาตานี 
 ศูนย์ศึกษาและฟ้ืนฟูภาษาและวฒันธรรมในภาวะวิกฤต สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล ไดร้วบรวมความรู้เก่ียวกบัภาษามลายถ่ิูนปาตานีไวว้า่ 
ภาษามลายถ่ิูนปาตานี เป็นภาษาย่อยของภาษามลายู ซ่ึงจดัอยู่ในสาขาภาษาหมู่เกาะมลาย ู 
และภาษาหมู่เกาะมลายน้ีูเป็นสาขายอ่ยหน่ึงในตระกลูภาษาออสโตรนีเซียน  ภาษามลายถ่ิูน
ปาตานีเป็นภาษาท่ีชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่ใช้พูดกันในส่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทย ไดแ้ก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางอ าเภอในจงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่อ าเภอ
จะนะ อ าเภอสะบา้ยอ้ย  อ าเภอเทพา  และอ าเภอนาทวี  ภาษามลายูถ่ินปาตานีนับว่าเป็น
ภาษากลางส าหรับชาวมุสลิมใช้ส่ือสารกนัในพื้นท่ีดงักล่าว  ชาวไทยมุสลิมในส่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใตเ้รียกภาษาตนเองวา่  บาซอ 'นายู  หรือ บาฮาซอ'นายู   แปลว่า ภาษามลาย ู 
การท่ีเรียกภาษามลายถ่ิูนปาตานีวา่ภาษายาวี  ภาษาอิสลาม หรือ ภาษาแขก  นั้น เป็นส่ิงไม่
ถูกตอ้ง เพราะ  ยาวี  ไม่ใช่ช่ือภาษา แต่หมายถึงอกัษรอาหรับท่ีถูกน ามาประยุกตใ์ช้ในการ
เขียนค าภาษามลายู  ส่วนอิสลาม เป็นช่ือศาสนา  บ่อยคร้ังท่ีคนต่างวฒันธรรมเรียกภาษา
มลายูถ่ินปาตานีว่า ภาษาแขก  สร้างความไม่พอใจให้แก่เจ้าของภาษาเพราะไม่ถูกต้อง
เช่นกนั 
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ลกัษณะทัว่ไปของภาษามลายูถิ่นปาตานี 
 ภาษามลายถ่ิูนปาตานีมีลกัษณะทัว่ไปดงัน้ี 

 1. ค  าพื้นฐานส่วนใหญ่เป็นค า 2 พยางค ์(Disyllabic Base Words)  เช่นเดียวกบัค า
พื้นฐานของภาษาอ่ืน ๆ ในตระกลูภาษาออสโตรนีเซียน เช่น นาซิ   (ขา้ว)   มาแก (กิน)   ดูว ิ
(เงิน) เป็นตน้ 
 2.  ภาษามลายูถ่ินเป็นภาษาท่ีไม่มีเสียงวรรณยุกต์ และการเน้นเสียงหนัก – เบา 
(stress) ก็ไม่ใช่ลกัษณะส าคญัของภาษาน้ี ดงันั้นการออกเสียงเนน้หนกัหรือเติมวรรณยุกต์
ในพยางคใ์ดของค าก็ตามไม่ท าใหค้วามหมายของค านั้นเปล่ียนแปลงไป 
 3. ภาษามลายถ่ิูนปาตานีมีพยญัชนะเสียงยาวหรือการยืดเสียงพยญัชนะตน้ของค า 
ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีท าให้ความหมายของค าเปล่ียนแปลงได ้ นบัเป็นลกัษณะพิเศษของภาษา
ถ่ินน้ี ลกัษณะเช่นน้ีเกิดจากการลดรูปค าให้เหลือจ านวนพยางค์น้อยลง ส่วนใหญ่จะเป็น
การลดหน่วยเติมค าหนา้ (อุปสรรค)  ตวัอยา่งเช่น   

ตือลอ   แปลวา่   ไข่      'ตือลอ   แปลวา่   วางไข่ 
บูงอ แปลวา่ ดอกไม ้  'บูงอ แปลวา่ ออกดอก 
กาแล แปลวา่ ปากกา  'กาแล แปลวา่ ท่าเรือ 

 4. การเปล่ียนท านองเสียงในประโยค (intonation)  ท าให้ความหมายของประโยค
เปล่ียนแปลงได ้ท านองเสียงในประโยคภาษามลายถ่ิูนปาตานีมีผลต่อหนา้ท่ีประโยคนั้น ๆ 
เช่น 
  

กี   ตานิง  ไปปัตตานี (บอกเล่า) 
 

กี   ตานิง  ไปปัตตานีหรือ (ค าถาม) 

 

กี   ตานิง  ไปปัตตานีหรือ (ถามย  ้าเพื่อความแน่ใจ) 
 

กี   ตานิง  ไปปัตตานีกนัไหม (ชกัชวน) 
5. ความสั้น-ยาวของเสียงสระในภาษามลายถ่ิูนไม่ท าใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง   

โดยปกติเสียงสระในพยางคเ์ปิดจะยาวกวา่เสียงสระในพยางคปิ์ดเพียงเล็กนอ้ย ยกเวน้เสียง
สระ    ื ซ่ึงจะออกเสียงสั้นกวา่เสียงสระอ่ืนในพยางคเ์ปิด 

6. ในทางสัทศาสตร์ถือวา่ภาษามลายถ่ิูนปาตานีมีเสียงพยญัชนะท่ีเกิดในต าแหน่ง
ทา้ยค าเพียง 3 เสียง เท่านั้น ไดแ้ก่ /ŋ/   /h/   / ʔ / (เสียงน้ีปรากฏในค าท่ีลงทา้ยดว้ยสระเสียง
สั้นในภาษาไทย) 
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7.  ภาษามลายถ่ิูนปาตานียมืค าจากภาษาอ่ืนมาใชม้ากมาย  ภาษาหลกั 4 ภาษาท่ีเป็น
แหล่งค ายืมของภาษามลายูถ่ินปาตานี ได้แก่ภาษาสันสกฤต  ภาษาอาหรับ  ภาษาองักฤษ 
และภาษาไทย ดงัตวัอยา่งค ายมืต่อไปน้ี 

ค ายมืภาษาสันสกฤต   เช่น  นาก อ     พญานาค 
    ร าย อ    ราชา 
    แดวอ     เทวดา 
ค ายมืภาษาอาหรับ      เช่น กือรื อตะฮ   กระดาษ 
    ซาบง    สบู่ 
    ซือดือเกาะฮ   ใหท้าน 
ค ายมืภาษาองักฤษ     เช่น  กือละ   แกว้ 

บอลา   ฟุตบอล 
โบะ (book)   สมุด 

    ซีกา (bicycle)   รถจกัรยาน 
    ซือตูเก็ง (stocking)   ถุงเทา้ 
    แลเซ็ง (licence)   ใบอนุญาตขบัข่ี 
ค ายมืภาษาไทย        เช่น  ตาฮงั    ทหาร 
    ตูเยง็    ตูเ้ยน็ 
    โทราซะ   โทรศพัท ์
    อาคงั   อาคาร 
    ผะเผะ   ผดัเผด็ 
    นาระ   น่ารัก 
    โอะหะ   อกหกั 
 
บทบาทของภาษามลายูถิ่นปาตานี 

 ศูนยศึ์กษาและฟ้ืนฟูภาษาและวฒันธรรมในภาวะวิกฤต สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล (ม.ป.ป) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของภาษามลายถ่ิูนปาตานี
ไวว้า่  ภาษามลายถ่ิูนปาตานีเป็นภาษาแม่ หรือภาษาท่ีหน่ึง และนบัเป็นสมบติัอนัล ้าค่าของ
ชาวไทยเช้ือสายมลายใูนสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ยงัคงท าหนา้ท่ีหลกัเช่นเดียวกบัภาษา
อ่ืน   คือเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร ท่ีใช้กนัแพร่หลายในชีวิตประจ าวนัระหวา่งชาวไทย
มุสลิมด้วยกัน  แม้แต่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท   แต่จะใช้
ภาษาไทยเม่ือพดูคุยกบัคนไทยพุทธ 
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ในการสอนศาสนาอิสลามโดยทั่วไปโต๊ะครูหรือผูส้อนศาสนาอิสลามจะอ่าน
หนังสือหรือต าราท่ีเขียนด้วยภาษามลายูมาตรฐานแล้วอธิบายเป็นภาษามลายูถ่ินปาตานี  
หมอสอนศาสนาชาว คริสเตียนก็ใช้ภาษามลายูถ่ินปาตานีในการเผยแพร่คริสต์ศาสนา
ให้แก่ชาวไทยมุสลิม  นอกจากน้ียงัจดัท าเอกสารเผยแพร่โดยใช้ภาษามลายูถ่ินเขียนดว้ย
อกัษรยาว ี

ภาษามลายถ่ิูนปาตานียงัเป็นภาษาท่ีใชใ้นวงการบนัเทิงของชาวไทยมุสลิม ไม่วา่จะ
เป็นหนงัตะลุง  ลิเกฮูลู หรือเทปเพลงภาษามลายถ่ิูนปาตานีซ่ึงแพร่หลายไปถึงรัฐกลนัตนั  
และตรังกานูของประเทศมาเลเซียอีกดว้ย 

นอกจากน้ีภาษามลายถ่ิูนปาตานี ยงัถูกใช้เป็นส่ือเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชยแ์ละ
จิตวิทยาการเมืองการปกครอง  ดงัจะเห็นไดจ้ากโฆษณาสินคา้ดว้ยภาษามลายูถ่ินปาตานีใน
รายการวิทยุภาคภาษามลายูท้องถ่ินในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซ่ึงมีทั้ งรายการข่าว  
เพลง รายการวิชาการ และรายการสอนศาสนาอิสลามทางวิทยุ  รัฐประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
ต่าง ๆ แก่ชาวไทยมุสลิมท่ีไม่เขา้ใจภาษาไทยผา่นรายการวิทยุภาคภาษามลายทูอ้งถ่ิน และ
บ่อยคร้ังท่ีดีเกฮูลูถถูกใชเ้พื่อวตัถุประสงคท์างดา้นจิตวทิยาการเมืองการปกครอง 

อย่างไรก็ตามภาษามลายู ถ่ินปาตานี มี เพี ยงภาษาพูด เท่ านั้ น   หากจะต้อง
ติดต่อส่ือสารโดยการเขียน  ชาวไทยมุสลิมมกัจะใชภ้าษามลายมูาตรฐานโดยใชอ้กัษรยาว ี 
แต่ภาษาท่ีใชอ้าจจะไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์เหมือนภาษาท่ีใชใ้นประเทศมาเลเซีย  แต่ส าหรับคน
รุ่นใหม่ซ่ึงรู้ภาษาไทยมกัจะใชภ้าษาไทยในการเขียนส่ือสาร 

 

ระบบเสียงภาษามลายูถิ่นปาตานี 

1. หน่วยเสียงพยญัชนะ 
 หน่วยเสียงพยญัชนะในภาษามลายถ่ิูนปาตานี มีทั้งส้ิน 31 หน่วยเสียง ดงัน้ี 

/p/   เสียงกกั     ฐานริมฝีปาก  ไม่พน่ลม  
/ph/  เสียงกกั  ฐานริมฝีปาก  พน่ลม 

/b/ เสียงกกั    ฐานริมฝีปาก  ไม่พน่ลม 

 /t/ เสียงกกั  ฐานปุ่มเหงือก  ไม่พน่ลม 

 /th/ เสียงกกั  ฐานปุ่มเหงือก  พน่ลม 

 /d/ เสียงกกั  ฐานปุ่มเหงือก  ไม่พน่ลม 

 /c/ เสียงกกั  ฐานเพดานแขง็  ไม่พน่ลม 

/ch/ เสียงกกั  ฐานเพดานแขง็   พน่ลม 

/j/ เสียงกกั     ฐานเพดานแขง็   ไม่พน่ลม 

/k/ เสียงกกั  ฐานเพดานอ่อน   ไม่พน่ลม 
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/kh/ เสียงกกั  ฐานเพดานอ่อน   พน่ลม 

/ɡ/ เสียงกกั     ฐานเพดานอ่อน    พน่ลม 

 /ʔ/ เสียงกกั  ฐานเส้นเสียง  ไมพ่น่ลม 
/f/ เสียงเสียดแทรก  ฐานฟัน-ริมฝีปาก   ไม่พน่ลม 

 /s/ เสียงเสียดแทรก  ฐานปุ่มเหงือก ไม่พน่ลม 

 /z/ เสียงเสียดแทรก   ฐานปุ่มเหงือก ไม่พน่ลม 

 /χ/ เสียงเสียดแทรก  ฐานเพดานอ่อน ไม่พ่นลม 
 /ɣ/ เสียงเสียดแทรก   ฐานล้ินไก่ ไม่พน่ลม 

 /h/  เสียงเสียดแทรก  ฐานเส้นเสียง  ไมพ่น่ลม 
 /l/  เสียงขา้งล้ิน    ฐานปุ่มเหงือก  ไม่พน่ลม 

 /m/  เสียงนาสิก  ฐานริมฝีปาก  ไม่พน่ลม 
 /n/  เสียงนาสิก  ฐานปุ่มเหงือก  ไม่พน่ลม 

 /ɲ/  เสียงนาสิก   ฐานเพดานแขง็  ไม่พน่ลม 
 /ŋ/ เสียงนาสิก   ฐานเพดานอ่อน  ไม่พน่ลม 

 /mb/  เสียงก่ึงนาสิก  ฐานริมฝีปาก  ไม่พน่ลม 
 /nd / เสียงนาสิก  ฐานปุ่มเหงือก  ไม่พน่ลม 

 /ɲj/  เสียงก่ึงนาสิก  ฐานเพดานแขง็  ไม่พน่ลม 

 /ŋɡ/ เสียงก่ึงนาสิก  ฐานเพดานอ่อน  ไม่พน่ลม 

 / r/ เสียงล้ินรัว  ฐานปุ่มเหงือก  ไม่พน่ลม 

 /w/ เสียงอฒัสระ   ฐานริมฝีปาก  ไม่พน่ลม 

 /y/   เสียงอฒัสระ   ฐานเพดานแข็ง  ไม่พน่ลม 

2. หน่วยเสียงสระ 
สระในภาษามลายถ่ิูนปาตานีแบ่งเป็นสระเด่ียวและสระเรียง ดงัน้ี 

  สระเด่ียวมี 12 หน่วยเสียง ดงัน้ี 
 /i/ ใชล้ิ้นส่วนหนา้  ระดบัสูง 
 /e/ ใชล้ิ้นส่วนหนา้  ระดบัก่ึงสูง 
 /æ/ ใชล้ิ้นส่วนหนา้  ระดบัก่ึงสูง 

/æ / ใชล้ิ้นส่วนหนา้  ระดบัก่ึงสูง เสียงนาสิก 
 /a/ ใชล้ิ้นส่วนหนา้  ระดบัต ่า 
 /a / ใชล้ิ้นส่วนหนา้  ระดบัต ่า 

/ɨ/ ใชล้ิ้นส่วนกลาง ระดบัสูง 
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/u/ ใชล้ิ้นส่วนหลงั ระดบัสูง 
/u / ใชล้ิ้นส่วนหลงั ระดบัสูง  เสียงนาสิก 
/o/ ใชล้ิ้นส่วนหลงั ระดบัก่ึงสูง 
/ɔ/ ใชล้ิ้นส่วนหลงั ระดบัก่ึงต ่า 

/ɔ / ใชล้ิ้นส่วนหลงั ระดบัก่ึงต ่า  เสียงนาสิก 
2. สระเรียง  
 หน่วย เสี ยงสระเรียงในภาษามลายู ถ่ินปาตานี มี  5 ชุด   แ ต่ละชุด

ประกอบดว้ยเสียงสระ 2 เสียงท่ีอยู่เรียงติดกนัโดยออกเสียงสระแต่ละเสียงอย่างสมบูรณ์
และต่อเน่ืองกนั ไดแ้ก่  /ai/ /ae/  /aæ/ /ao/  /au/   

 
ระบบเสียงและระบบตัวเขียนภาษามลายูถิ่นปาตานีทีใ่ช้อักษรไทย 

 

  ระบบเสียงและระบบตัวเขียนภาษามลายูถ่ินโดยใช้อักษรไทยเป็นฐานทั้ ง
พยญัชนะและสระ ศูนยศึ์กษาและฟ้ืนฟูภาษาและวฒันธรรมในภาวะวิกฤต สถาบนัวิจยั
ภาษาและวฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท  มหาวิทยาลยัมหิดล  ได้จดัท าข้ึนโดยการส ารวจ
ความคิดเห็นและการยอมรับจากตวัแทนผูพู้ดภาษามลายถ่ิูนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ในการสัมมนาระบบตัวเขียนภาษามลายูถ่ินปาตานีเม่ือเดือนเมษายน 2549   การเลือก
ตวัอกัษรภาษาไทยมาใชเ้น่ืองจากเหตุผลท่ีอกัษรไทยเป็นท่ียอมรับของชุมชนเจา้ของภาษา
และสังคมภายนอก  กล่าวคือ อกัษรไทยเป็นอกัษรท่ีใชใ้นภาษาราชการ รวมไปจนถึงการ
ส่ือสารในสถานศึกษาทุกระดบั รวมไปจนถึงใช้ในการส่ือสารในสังคมทุกภูมิภาค อีกทั้ง
ปัจจุบนัยงัไม่มีตวัอกัษรภาษาใดท่ีสามารถก าหนดระบบตวัเขียนภาษามลายูปาตานีไดทุ้ก
เสียง  ในการจดัท าระบบเสียงและระบบตวัเขียนน้ีใช้ส าเนียงของอ าเภอเมืองปัตตานีเป็น
หลกั  ประกอบดว้ยระบบพยญัชนะและระบบสระ 
 1. พยญัชนะ พยญัชนะในภาษามลายูถ่ินปาตานีเขียนด้วยอักษรไทยสามารถ
จ าแนกตามรูปพยญัชนะไดส้ามประเภทคือ รูปพยญัชนะปกติ  รูปพยญัชนะท่ีมีสัญลกัษณ์
พิเศษ และรูปพยญัชนะ ท่ีตดัรายละเอียดบางส่วนออก  พยญัชนะในภาษามลายถ่ิูนทั้งหมด
มี  30 ตวั เป็นพยญัชนะตน้ได้ทั้ง 30 ตวั เป็นพยญัชนะท้ายเพียง   2 ตวั คือ   -ง  และ –ฮ 
นอกจากนั้นยงัมีเสียงหยุดท่ีมีต าแหน่งท่ีเส้นเสียงอีกหน่ึงเสียงดว้ย ใช้กบัรูปสระเสียงสั้ น
  1.1 พยญัชนะปกติ  หมายถึง รูปพยญัชนะท่ีไม่มีสัญลกัษณ์พิเศษก ากบัไว ้
พยญัชนะเหล่าน้ีจะมีรูปและออกเสียงเหมือนกบัพยญัชนะในภาษาไทยทุกประการ  ซ่ึงมี
จ านวน 21 ตวั ไดแ้ก่  
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ก  ค   ง จ  ช  ซ   ด  ต  ท  น
 บ ป  พ   ฟ  ม ย ร ล ว  อ 
 และ  ฮ 
  

ตวัอยา่งการเขียนภาษามลายถ่ิูนปาตานีโดยใชพ้ยญัชนะปกติ 

 

พยญัชนะ ค า ค าแปล 
ก-      กากี     เทา้ 
ค-      เคะ     ขนมเคก้ 

ง-     งางอ อา้ (ปาก) 
จ-     กจิูง      แมว 
ช-     ชุ ชุด 
ซ-     ซีเซ      หวี 
ด-     ดูโดะ นัง่ 
ต- ตีโด นอน 
ท- เทะ เทป 
น- นาตี คอย 
บ- บีเบ ริมฝีปาก 
ป- ปีปี แกม้ 
พ- พะ พรรค 
ฟ- ฟิง ฟิลม์ 
ม- มอต็อง กรีดยาง 
ย- ยอ เขา 
ร- รอตี โรตี 
ล- ลาละ แมลงวนั 
ว- วอยา สายไฟ 
อ- อาปี ไฟ 
ฮ- ฮาตู ผ ี
-ฮ บูเวาะฮ  ผล(ไม)้ 

   
    1.2 รูปพยัญชนะท่ีใช้สัญลักษณ์พิ เศษ  หมายถึง รูปพยัญชนะท่ี มี
สัญลกัษณ์พิเศษก ากบัไว ้เพื่อแสดงวา่มีเสียงท่ีแตกต่างจากรูปพยญัชนะไทยท่ีเป็นฐาน เช่น 
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น ซ่ึงใช้รูปพยญัชนะ น เป็นฐานและมีเคร่ืองหมายเส้นใต ้(   ) ก ากบัไวข้า้งใต ้แต่จะออก
เสียงไม่เหมือนกบั (น) ในภาษาไทย เป็นตน้ 

 สัญลกัษณ์พิเศษท่ีใช้ก ากบัพยญัชนะในท่ีน้ีมี 3 ชนิด ไดแ้ก่ เคร่ืองหมายพินทุ (.) 
แสดงลกัษณะเสียงพยญัชนะโฆษะ โดยก ากบัไวใ้ตรู้ปพยญัชนะมีทั้งหมด 4 ตวั ไดแ้ก่  กฺ  ซฺ  
ยฺ และ รฺ ในขณะท่ีเคร่ืองหมายเส้นใต ้(   ) แสดงลกัษณะการออกเสียงพยญัชนะนาสิก และ
พยญัชนะกกัควบเป็นเสียงเดียว โดยก ากบัไวใ้ตรู้ปพยญัชนะ พยญัชนะประเภทน้ีมีทั้งหมด 
4 ตวั ไดแ้ก่  ง   น  ม   ส่วนเคร่ืองหมายฝนทอง (' )  ใช้เขียนไวห้น้าพยญัชนะเสียงยาว 
เช่น 'ก  'ง  'ม ซ่ึงการออกเสียงพยญัชนะเสียงยาวน้ี จะออกเสียงเน้นพยญัชนะตน้โดยการ
ยดืเสียงพยญัชนะตน้ใหย้าวกวา่ปกติเล็กนอ้ย 
   1.2.1  พยญัชนะท่ีมีเคร่ืองหมาย (.) ก ากบัไวข้า้งใต ้ เช่น กฺ  ซฺ  ซ่ึง
ออกเสียงเป็นพยญัชนะโฆษะ แทนเสียงปกติท่ีเป็นอโฆษะ ยฺ ซ่ึงจะออกเสียงเป็นเสียงก่ึง
เสียดแทรกแทนเสียงปกติท่ีเป็นอฒัสระ (ยฺ) และ ร  ฺ  ซ่ึงเป็นเสียงเสียดแทรกท่ีมีต าแหน่ง
เสียงท่ีเพดานอ่อนแทนเสียงรัวล้ิน (ร) ซ่ึงพยญัชนะทั้งส่ีตวัจะออกเสียงดงัน้ี 

 อกัษร  ก  ฺ  ให้ ออกเสียงโดยใชส่้วนหลงัของล้ินแตะเพดานอ่อน (ลกัษณะเดียวกบั
การออกเสียง ก) แลว้กกัเสียงโดยท่ีเส้นเสียงสั่นและไม่ตอ้งพ่นลมออกมา เทียบไดก้บัการ
ออกเสียงอกัษร g  ในภาษาองักฤษ เช่น ในค าว่า go, good ตวัอยา่งค าในภาษามลายูถ่ินปา
ตานี ไดแ้ก่ค าวา่ ลากี  แปลวา่  “อีก” ซ่ึงต่างจากค าวา่ ลากี แปลวา่ “สามี” เป็นตน้ 
 อกัษร ซ  ออกเสียงโดยยกล้ินส่วนหน้าข้ึนไปใกลจ้นเกือบจะแตะกบับริเวณถดั
จากปุ่มเหงือก (ลกัษณะเดียวกนักบัการออกเสียง ซ แลว้ปล่อยลมใหแ้ทรกออกมาโดยท่ีเส้น
เสียงสั่นเหมือนกบัการออกเสียงอกัษร z ในภาษาองักฤษ เช่นในค าว่า zoo zip ตวัอย่างค า
ในภาษามลายูถ่ินปาตานีได้แก่ค าว่า ซฺ าเบะ แปลว่า “องุ่น” ซ่ึงแตกต่างจากค าว่า ซาเบะ 
แปลวา่ “สาเหตุ” เป็นตน้ 
 อกัษร ย   ออกเสียงโดยใชล้ิ้นส่วนกลางแตะกบัเพดานแขง็ กกัเสียงแลว้ปล่อย
ลมออกมาโดยท่ีเส้นเสียงสั่นและไม่พน่ลมออกมา คลา้ย ๆ กบัการออกเสียง j ใน
ภาษาองักฤษ เช่นในค าวา่ jar  jail ตวัอยา่งค าในภาษามลายถ่ิูนปาตานีไดแ้ก่ค าวา่ ปาย า 
แปลวา่ “แสงเงินแสงทอง” ซ่ึงต่างจากค าวา่ ปายา แปลวา่ (น ้า) กร่อย  เป็นตน้ 
 อกัษร ร   ออกเสียงโดยยกล้ินส่วนหลงัเขา้ไปเกือบจะจรดกบัเพดานอ่อน แล้ว
ปล่อยลมให้เสียดแทรกกนัออกมา โดยท่ีเส้นเสียงสั่น ตวัอยา่งค าในภาษามลายถ่ิูนปาตานี
ไดแ้ก่ค าวา่ ฮาแร  แปลวา่ “ถ่าน” ต่างจากค าวา่ ฮาแร แปลวา่ ตอ้งหา้ม เป็นตน้ 

1.2.2 พยญัชนะท่ีมีเคร่ืองหมายเส้นใต ้( _ ) ก ากบัไวข้า้งใต ้ไดแ้ก่ 
ง  น ม        
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อกัษร ง ออกเสียงโดยใชล้ิ้นส่วนหลงัแตะกบัเพดานอ่อน เหมือนกบัการออกเสียง 
ง แต่ให้ปล่อยลมออกทางปากแทนท่ีจะออกทางจมูก ตวัอย่างค าในภาษามลายูถ่ินปาตานี
ไดแ้ก่ค าวา่ ซืองา  แปลวา่ (ไฟ) ลามเลีย  ต่างจากค าวา่ ซืองา แปลวา่ “ปวดเสียว 

อกัษร  ออกเสียงโดยยกล้ินส่วนกลางไปแตะเพดานแข็งเหมือนกบัการออกเสียง
 แต่ให้ปล่อยลมออกทางปากแทนท่ีจะออกทางจมูก ตวัอยา่งค าในภาษามลายถ่ิูนปาตานี  

เช่น ก า อ แปลวา่ กญัชา มา อ แปลวา่ ใจเสาะ เป็นตน้ 

อกัษร น ออกเสียงโดยใชล้ิ้นส่วนปลายแตะปุ่มเหงือก เหมือนกบัการออกเสียง น 
แต่ให้ปล่อยลมออกทางปากแทนท่ีจะออกทางจมูก  ตวัอย่างค าในภาษามลายูถ่ินปาตานี
ได้แก่ค าว่าบือแน แปลว่า “นา” ต่างจากค าว่า บือแน  ซ่ึงแปลว่า “ด้าย”  หรือ ก าแน 
แปลวา่ “คอก” ต่างจาก กาแน ซ่ึงแปลวา่ “ขวา”  

อกัษร ม  ออกเสียงโดยใช้ริมฝีปากคู่เหมือนกบัการออกเสียง ม  แต่ให้ปล่อยลม
ออกทางปาก แทนท่ีจะออกทางจมูก ตวัอย่างค าในภาษามลายูถ่ินปาตานีไดแ้ก่ค าว่า ลีมา 
แปลว่า “แกว่งมือ” ต่างจาก ลีมา ซ่ึงแปลวา่ “ส้ม” หรือ กือแม แปลว่า “บาน” ต่างจาก กือ
แม ซ่ึงแปลวา่ “ไมยราบ”  

1.2.3 พยญัชนะท่ีมีเคร่ืองหมาย ฝนทอง (' )  ก ากับไวข้้างหน้า 
เช่น 'ก  'ง  'ม เป็นต้น พยญัชนะท่ีมีเคร่ืองหมาย (' ) ก ากับไวข้้างหน้าน้ี ให้เน้นเสียง
พยญัชนะตวันั้น โดยการยืดเสียงพยญัชนะให้ยาวกว่าปกติเล็กนอ้ย เสียงท่ีออกมาจะคลา้ย 
ๆ กบัการเนน้เสียง (stress) เช่น เสียง 'ม ในค าวา่ 'มาลู  แปลวา่ “ข้ีอาย” จะออกเสียงยาวกวา่ 
มาลู  ซ่ีงแปลวา่ “อาย” เป็นตน้ 

1.3 รูปพยญัชนะท่ีตดัรายละเอียดบางส่วนออก   
รูปพยญัชนะท่ีตดัรายละเอียดบางส่วนออกจากท่ีมีอยูเ่ดิมในภาษาไทยน้ีมี

เพียง 1 ตวัเท่านั้นคือ ตวัอกัษร  ออกเสียงโดยใช้ล้ินส่วนกลางแตะกบัเพดานแข็งแล้ว
ปล่อยลมออกทางจมูก  ตวัอย่างค าในภาษามลายูถ่ินปาตานีได้แก่ค าว่า  า อ แปลว่า 
“สงสาร” เป็นตน้ 

2. สระ สระเด่ียวในภาษามลายถ่ิูนปาตานี สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
    2.1 สระเด่ียว ธรรมดา ซ่ึงไดแ้ก่  i e æ a ɨ ɔ o และ u 

 i  เขียนแทนดว้ย     _ี ี     ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคเ์ปิด(ไม่มี
พยญัชนะทา้ย)     

                                               เช่น ลีดี (กา้นมะพร้าว) 
          _ีิ    ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด  เช่น บีนิง (เมีย)    
  e เขียนแทนดว้ย     เ _    ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคเ์ปิด เช่น บูเต (เมล็ด) 
       เ _ี ็   ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด  เช่น ลีเล็ง (เทียนไข) 
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       เ_ะ ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด  ท่ีมีหน่วยเสียง  
     พยญัชนะทา้ยเป็น /ʔ/ ทา้ยพยางค ์จะ 

ไม่ปรากฏรูปแทนหน่วยเสียง /ʔ/เช่น กเูละ 
(เปลือก)  และในกรณีท่ีมีหน่วยเสียงพยญัชนะ
ทา้ยเป็น /h/ เช่น ปูเตะฮ (ขาว) 

  æ เขียนแทนดว้ย  แ_ ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคเ์ปิด เช่น บูแล   
(พระจนัทร์) 

     แ_ี ็   ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด ท่ีหน่วยเสียง  
พยญัชนะทา้ยไม่ใช่ /h/ เช่น แก็ง 
(ขากรรไกร) 

      แ_ะ    ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด ท่ีหน่วยเสียง  
    พยญัชนะทา้ยเป็น /ʔ/ จะไม่ปรากฏรูปแทน  

หน่วยเสียง /ʔ/เช่น  แฮแร  (ลาก)  และใน
กรณี 

ท่ีมีหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยเป็น /h/ เช่น     
แซแกฮ (เขก) 

a  เขียนแทนดว้ย  _า  ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคเ์ปิด เช่น ปูลา (เกาะ)  
      _ีั ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด ท่ีหน่วยเสียง  

พยญัชนะทา้ยไม่ใช่ /h/และ/ʔ/ เช่น ตาฮงั 
(ทหาร) 

   _ะ ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด ท่ีหน่วยเสียง  
พยญัชนะทา้ยเป็น /ʔ/ จะไม่ปรากฏรูปแทน  
หน่วยเสียง /ʔ/ เช่น ดากะ( กอด) 

ɨ  เขียนแทนดว้ย  _ ีือ ในระบบเสียงภาษามลายปูาตานีไม่มีเสียง 
พยญัชนะทา้ยหลงัหน่วยเสียงสระน้ี หน่วยเสียง
สระ /ɨ/ จะออกเสียงสั้นกวา่สระอ่ืนในพยางค์
เปิด ไม่ออกเสียงยาวเหมือนสระ  _ ีือ ใน
ภาษาไทย บางคนจะออกเสียงเป็น เ _อ เช่น   
กือดา (ร้าน ตลาด)  ตือลอ (ไข่) 

  ɔ  เขียนแทนดว้ย  _อ  ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคเ์ปิด เช่น กอตอ (กอ้น) 
     _ีอ็ ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด ท่ีหน่วยเสียง  
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พยญัชนะทา้ยไม่ใช่ /h/และ/ʔ/ เช่น  ลอจอ็ง 
(ลอดช่อง) 

  เ_าะ   ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด ท่ีหน่วยเสียง  
พยญัชนะทา้ยเป็น /ʔ/ จะไม่ปรากฏรูปแทน  
หน่วยเสียง /ʔ/ ทา้ยพยางค ์เช่น  ออเตาะ 
(สมอง) 
และในกรณีท่ีมีหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยเป็น 
/h/ เช่น กอเจาะฮ (ชก) 

o  เขียนแทนดว้ย  โ_ ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคเ์ปิด เช่น ตีโด (นอน) 
           โ_ะ ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด ท่ีหน่วยเสียง  

พยญัชนะทา้ยเป็น /ʔ/ จะไม่ปรากฏรูปแทน  
     หน่วยเสียง /ʔ/ ทา้ยพยางค ์เช่น  ดูโดะ (นัง่) 

 และในกรณีท่ีมีหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยเป็น  
 /h/ เช่น บาโซฮ (ลา้ง) 

     ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด ท่ีหน่วยเสียง  
 พยญัชนะทา้ยไม่ใช่ /h/และ/ʔ/ จะลดรูป เช่น 

     ตูลง (ช่วย) 
 u  เขียนแทนดว้ย   –ีู   ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคเ์ปิด เช่น ซูดู (ชอ้น) 
     –ีุ     ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด เช่น มีนุง (ด่ืม)  

    ปูตุฮ (ขาด) ในกรณีท่ีหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ย  
    เป็น /ʔ/ จะไม่ปรากฏรูปแทนหน่วยเสียง /ʔ/ 
    ทา้ยพยางค ์เช่น ลูตุ (เข่า) 

   
การใช ้    ี ็(ไมไ้ต่คู)้ ก ากบัสระเป็นการท าให้สระดงักล่าวออกเสียงสั้นลง เช่น ลี

เล็ง แปลวา่เทียน  ดอก็อง  แปลวา่ ลองกอง  เป็นตน้ 
ความสั้ นยาวของเสียงสระในภาษามลายูถ่ินปาตานีไม่มีนัยส าคัญท่ีจะท าให้

ความหมายของค าเปล่ียนแปลง แต่เป็นท่ีสังเกตไดว้่าเสียงสระในพยางค์ปิด (พยางค์ท่ีลง
ทา้ยดว้ยตวัสะกด) จะออกเสียงสั้นกว่าเสียงสระในพยางคเ์ปิดท่ีลงทา้ยดว้ยสระ) เล็กน้อย 
ดงันั้นในพยางคปิ์ด (รวมทั้งพยางค์ปิดท่ีลงทา้ยดว้ยเสียงหยุดท่ีมีต าแหน่งท่ีเส้นเสียงจึงใช้
รูปสระเสียงสั้น เช่น นาซิ แปลวา่ ขา้ว,       แบแก็ง แปลวา่ ดุ    
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เสียง    _ะ     เ_ะ    แ_ะ     เ _า    และ  โ_ะ  ท่ีมีเสียง   ฮ   เป็นเสียงพยญัชนะทา้ย  
จะไม่มี  _ี ็ เพราะเสียงไม่สั้น เช่น ปานะฮ  แปลวา่ ร้อน  จอกแกะฮ แปลวา่ งดั  บาโซะฮ 
แปลวา่ ลา้ง ลือเตะฮ  แปลวา่ เพลีย  อูเปาะฮ  แปลวา่ จา้ง  เป็นตน้ 

2.2 สระเด่ียวนาสิก หมายถึงสระท่ีออกเสียงข้ึนจมูก ในขณะออกเสียงตอ้ง
ใหล้มออกทางจมูก ซ่ึงใชส้ัญลกัษณ์พิเศษ คือ    (ตวัหนอน) ก ากบัไวบ้นรูปพยญัชนะตน้ 
เช่นในค าวา่    จือก า  สระนาสิกในภาษามลายถ่ิูนปาตานีมีทั้งหมด 4 หน่วยเสียง  ไดแ้ก่ 
æ   a    ɔ   u    

æ   เขียนแทนดว้ย   แ_  ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคเ์ปิด เช่น  กอแต
  

(แคระแกร็น )   
และในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด ท่ีหน่วยเสียง  
พยญัชนะทา้ยไม่ใช่ /h/และ/ʔ/ เช่น จอแตง

 (ขีดเขียน  ท าใหส้กปรก) 
  แ_ ะ ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด ท่ีหน่วยเสียง  

พยญัชนะทา้ยเป็น /ʔ/ จะไม่ปรากฏรูปแทน  
     หน่วยเสียง /ʔ/ ทา้ยพยางค ์เช่น  กือแป ะ 
(บุบ) 

 และในกรณีท่ีมีหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยเป็น  
 /h/ เช่น กือแร ะฮ (ไฟแช็ก) 

 a     เขียนแทนดว้ย   _ า ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคเ์ปิด เช่น  า
วอ (ชีวิต)   

  _ ะ ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด ท่ีหน่วยเสียง  
พยญัชนะทา้ยเป็น /ʔ/ จะไม่ปรากฏรูปแทน  

      หน่วยเสียง /ʔ/ ทา้ยพยางค ์เช่น  ปูซ ะ 
(สะดือ) 
  
 ɔ    เขียนแทนดว้ย  _อ   ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคเ์ปิด เช่น จือก
อ(ขยุม้) 

 เ_ าะ ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด ท่ีหน่วยเสียง  
พยญัชนะทา้ยเป็น /ʔ/ จะไม่ปรากฏรูปแทน  

 หน่วยเสียง /ʔ/ ทา้ยพยางค ์เช่น กือแร เก
าะ    
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   (คุดคู)้ 
 และในกรณีท่ีมีหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยเป็น  
 /h/ เช่น 'มอเก าะฮ (หงอยเหงา) 

  
 u   เขียนแทนดว้ย   – ีุ   ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด เช่น ตุ ง 

(ตูม เสียง 
ระเบิด) 

 ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด ท่ีหน่วยเสียง  
พยญัชนะทา้ยเป็น /ʔ/ จะไม่ปรากฏรูปแทน  
หน่วยเสียง /ʔ/ ทา้ยพยางค ์เช่น บูซุ  (เหมน็) 

  
2.3  สระเรียง  หมายถึง การท่ีสระ 2 ตวั ปรากฏร่วมกนั หรือสระเด่ียว 2 

ตวัมาเรียงกนั  ในการออกเสียงสระเรียงน้ีจะออกเสียงสระ 2 ตวัเรียงต่อเน่ืองกนัไป และ
ออกเสียงสระแต่ละตวัอยา่งสมบูรณ์ ในการเขียนค าท่ีมีการใชส้ระเรียงน้ีจะใชเ้คร่ืองหมาย  
- เพื่อแสดงถึงการออกเสียงท่ีเก่ียวโยงต่อเน่ืองกันไป  สระเรียงในภาษามลายูปาตานีมี
ทั้งหมด  5 ชุด ดงัน้ี  /ai/ /ae/  /aæ / /ao/  /au/   

ai  เขียนแทนดว้ย  _า-_ี ี  ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคเ์ปิด เช่น ดา-อี   
(หนา้ผาก) 

      _า -_ีิ  ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด เช่น มา-อิง 
(เล่น) 

 ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด ท่ีหน่วยเสียง  
พยญัชนะทา้ยเป็น /ʔ/ จะไม่ปรากฏรูปแทน  
หน่วยเสียง /ʔ/ ทา้ยพยางค ์เช่น นา-อิ (ข้ึน) 

      ae เขียนแทนดว้ย _า - เ_ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคเ์ปิด เช่น อา-เอ (น ้า) 

_า - เ_ี ็ ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด ท่ีหน่วยเสียง  
     พยญัชนะทา้ยไม่ใช่ /h/และ/ʔ/ เช่น กา-เอง็ 
     (ผา้) 
    _า - เ_ะ ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด ท่ีหน่วยเสียง  

พยญัชนะทา้ยเป็น /ʔ/ จะไม่ปรากฏรูปแทน  
     หน่วยเสียง /ʔ/ ทา้ยพยางค ์เช่น  บา-เอะ (ดี) 

 ในกรณีท่ีมีหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยเป็น  
     /h/ เช่น ซา-เอะฮ (ขนาด) 
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 aæ  เขียนแทนดว้ย _า-แ_  เช่น กา-แอ  (ตกเบด็) 
 ao  เขียนแทนดว้ย _า-โ_  ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคเ์ปิด เช่น ตา-โอ (ดาม) 
     _า-โ_ะ ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด ท่ีหน่วยเสียง  

พยญัชนะทา้ยเป็น /ʔ/ จะไม่ปรากฏรูปแทน  
หน่วยเสียง /ʔ/ ทา้ยพยางค ์เช่น ลา-โอะ 
(ทะเล) 

 au  เขียนแทนดว้ย _า- อู ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคเ์ปิด เช่น บา-อู (กล่ิน) 
      _า- อุ_ ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด เช่น มา-อุง  

(เหมน็เขียว)  
        ในกรณีท่ีอยูใ่นพยางคปิ์ด ท่ีหน่วยเสียง  

พยญัชนะทา้ยเป็น /ʔ/ จะไม่ปรากฏรูปแทน  
หน่วยเสียง /ʔ/ ทา้ยพยางค ์เช่น มา-อุ  
(ความตาย) 
 

2. เอกสารเกีย่วกบัลกัษณะภาษาไทย  
 

 ภาษาไทยมีระบบ  พยญัชนะ  สระ  และวรรณยกุต์  ดงัน้ี 
 

พยญัชนะ 
 พยญัชนะไทยมี ๔๔ รูป  ๒๑ เสียง  ดงัน้ี 

 

 เสียง
พยญัชนะ 

พยญัชนะต้น ตัวอย่าง พยญัชนะสะกด ตัวอย่าง 

๑ /k/ ก กา ก ข ค ฆ มาก เลข ภาค 
เมฆ 

๒ /kh/ ข ฃ ค ฅ ฆ ขา (ฃา้) คาย 
(ฅน) ฆ่า 

- - 

๓ /ŋ/ ง งง ง วาง 
๔ /c/ จ จ่า - - 
๕ /ch/ ฉ ช ฌ ฉาน ชาน 

ฌาน 
- - 

๖ /s/ ซ ศ ษ ส ซา ศาล - - 
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พรรษา สาย 
๗ /y/ ญ ย ญาณ  ยาน ย  ยาย 
๘ /d/ ฎ ด ฑ ฎีกา ดี 

บณัฑิต 
จ ช ซ ศ ษ ส ฎ 
ฏ ฐ ฒ ด ต ถ ท 
ธ 

กาจ เดช กาซ 
อากาศ ประภาษ 
โอภาส กฎ 
ปรากฏ อิฐ วิโรฒ 
แดด พรต รถ เวท 
อาวธุ 

๙ /t/ ฏ ต สังฆาฏิ  ตา - - 
๑๐ /th/ ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ ฐาน มณฑล 

เฒ่า ถุง ท่าน 
เธอ 

- - 

๑๑ /n/ น ณ นาน เณร น ณ ญ ร ล ฬ นาน คูณ เพญ็ 
การ กาล กาฬ 

๑๒ /b/ บ บิน บ ป พ ฟ ภ กาบ บาป ภาพ 
กราฟ ลาภ 

๑๓ /p/ ป ปา - - 
๑๔ /ph/ ผ พ ภ ผา พา ภา - - 
๑๕ /f/ ฝ ฟ ฝา ฟ้า - - 
๑๖ /m/ ม มา ม ยาม 
๑๗ / r/ ร รา - - 
๑๘ /l/ ล ฬ ลา จุฬา - - 
๑๙ /w/ ว วา ว วาว 
๒๐ /ʔ/ อ อาย - - 
๒๑ /h/ ห ฮ หา ฮา - - 
 ๒๑ เสียง ๔๔  รูป  ๘ มาตรา  
 

พยญัชนะประสม 
 พยญัชนะประสม คือ พยญัชนะ ๒ ตวั ควบกนัและร่วมสระตวัเดียวกนั บางค าก็
ออกเสียงพร้อมกนัเป็นอกัษรกล ้ า  บางค าก็ออกเสียงคลา้ยกบัเป็น ๒ พยางค ์บางค าก็ออก
เสียงแปรไปเป็นพยญัชนะตวัอ่ืน  พยญัชนะประสมแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ อกัษรควบ
และอกัษรน า 
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 อกัษรควบ 
 อกัษรควบ คือพยญัชนะ ๒ ตวั ควบหรือกล ้า  อยูใ่นสระตวัเดียวกนั    มีตวั ร ล ว ห  
เป็นหลกัตวั  ร  จะเรียงไวข้า้งหน้าหรือขา้งหลงัตวัอ่ืนท่ีมาควบก็ได ้ เช่น คร้ัง  คราว  ครัว  
ตรง หรือ มารค  ศีรษะ  สามารถ นารถ  แต่  ล  ว  จะเรียงไวข้า้งหลงัตวัท่ีมาควบดว้ย ตวั ห 
จะเรียงไวข้า้งหน้าตวัท่ีมาควบดว้ยเสมอ อกัษรควบแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อกัษรควบแท ้ 
กบั อกัษรควบไม่แท ้
 อกัษรควบแท ้ คือ อกัษรท่ีเม่ือควบ หรือกล ้ากนัแลว้ออกเสียงพร้อมกนั เช่น ปลา  
กวาง  ตรง  ถา้เป็นตวัสะกดก็จะเป็นตวัสะกดดว้ยกนั เช่น บุตร  มิตร  กอปร  จกัร  สมคัร   
ตวัสะกดเหล่าน้ีถา้มีรูปสระก ากบั ก็ท  าหน้าท่ีเป็นทั้งตวัสะกดและออกเสียงด้วยในคราว
เดียวกัน เช่น บุตรี  จกัรา  และถ้าเป็นตวัการันต์ ก็จะเป็นตวัการันต์ด้วยกัน เช่น พกัตร์  
ศาสตร์  อินทร์   

อกัษรควบไม่แท ้คือ อกัษรท่ีเม่ือควบหรือกล ้ากนัแลว้จะออกเสียงเฉพาะตวัหน้า  
หรือออกเสียงแปรเป็นเสียงตวัอ่ืน เช่น ทรง ทราบ  ทรุด  พุทรา 

 
เสียงน า ก ข ค ต ท ป พ ผ บ* ด* ฟ* 
เสียงตาม 

ร 
ล 
ว 

 
กร 
กล 
กว 

 

 
ขร 
ขล 
ขว 

 
คร 
คล 
คว 

 
ตร 
- 
- 

 
ทร 
- 
- 

 
ปร 
ปล 
- 

 
พร 
พล 
- 

 
- 
ผล 
- 

 
บร 
บล 
- 

 
ดร 
- 
- 

 
ฟร 
ฟล 
- 

 
อกัษรน า 
อกัษรน า  คือพยญัชนะ ๒ ตวั ร่วมอยู่ในสระตวัเดียวกนั   พยญัชนะตวัน าหน้าจะ

เป็นอกัษรสูงน าอกัษรกลางหรืออกัษรต ่าเด่ียว  หรืออกัษรกลางน าอกัษรต ่าเด่ียว เวลาออก
เสียงคลา้ยกบัมีเสียงสระอะดงัออกมาแผ่ว ๆ เวลาออกเสียงจะตอ้งออกเสียงหรือผนัเสียง
อยา่งอกัษรสูงหรืออกัษรกลางซ่ึงเป็นตวัน า  เช่น 

สง่า   แขนง   ฉมงั  ขยาย   สนาม 
 ขนม  ถนน  ตลาด   ตลก  ปลดั 
 จรวด  ฉวาก ฯลฯ 
 

สระ   
 เสียงสระแบ่งออกเป็น ๓  ชนิด คือ 
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    ๑.  สระเด่ียว   คือสระท่ีออกเสียงโดยอวยัวะในช่อปากอยู่ในต าแหน่งเดียวตลอด
เสียงมีทั้งหมด ๑๘  เสียง ไดแ้ก่ 
  สระแทเ้สียงสั้น (รัสสระ)   สระแทเ้สียงยาว (ฑีฆสระ) 
   อะ     อา 
   อิ     อี 
   อึ     อือ 
   อุ     อู 
   เอะ     เอ 
   แอะ     แอ 
   เอาะ     ออ 
   เออะ     เออ 
   โอะ     โอ 
  ๒.  สระประสม  หรือสระเล่ือน คือสระท่ีออกเสียงโดยอวยัวะท่ีใชอ้อกเสียงอยูใ่น
ต าแหน่งมากกวา่ 1 ต าแหน่ง     
   สระเด่ียวเสียงสั้น (รัสสระ)  สระเด่ียวสียงยาว (ฑีฆสระ) 
    เอียะ   (อิ +  อะ)    เอีย  (อี + อา) 
    เอือะ  (อึ + อะ)    เอือ  (อือ + อา) 
    อวัะ  (อุ + อะ)    อวั ( อู  + อา) 
  ขอ้สังเกต   รูปสระประสมเสียงสั้น  ไดแ้ก่ เอียะ  เอือะ และ อวัะ มีท่ีใช้น้อยมาก 
มกัเกิดในค าเลียนเสียง เช่น เผยีะ  เปร๊ียะ  ชวัะ  ผลวัะ รูปสระ เอือะ  ไม่พบตวัท่ีใช ้  ท่านผูรู้้
บางท่านจึงนบัวา่สระประสมมี ๓ เสียง คือ เอีย  เอือ  และ อวั 
   ๓.  สระเกิน  คือ สระท่ีมีเสียงพยญัชนะประสมอยูด่ว้ยมี ๘ เสียง  ไดแ้ก่ 

  อ า  (อะ + ม)     ใอ  (อะ + ย) 
  ไอ ( อะ + ย)     เอา (อะ + ว) 
  ฤ  (รึ)      ฤๅ  (รือ) 
  ฦ (ลึ)      ฦๅ (ลือ) 

   

  รูปสระ 
                        ช่ือรูปสระ      เสียงสระ           ตัวอย่าง 
๑. -ะ เรียกวา่ สระอะ   ๑.    /อะ/  จะ  ปะ  
๒. -ีั เรียกวา่ ไมห้นัอากาศ     /อะ/  วนั  พนั  
๓. -ี า เรียกวา่ สระอ า       /อะ กบั ม/    ล า  น า 
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๔. ไ- เรียกวา่  สระไอ ไมม้ลาย     /อะ กบั ย/ ไป  ไว 
๕.   ใ- เรียกวา่ สระใอ ไมม้ว้น   /อะ กบั ย/ ใจ ใน 
๖. เ-า เรียกวา่  สระเอา     /อะ กบั ว/ เรา  เยา 
๗.  -า เรียกวา่ สระอา   ๒.  /อา/  มา  ลา 
๘.  -ีิ เรียกวา่  สระอิ   ๓.  /อิ/  ติ  ริ 
๙.   -ี ี เรียกวา่  สระอี   ๔. /อี/  มี  ดี 
๑๐. -ีึ เรียกวา่  สระอึ   ๕. /อึ/  มึน  อึ 
๑๑. -ีือ เรียกวา่  สระอือ-ออ  ๖. /อือ/  มือ  ถือ 
๑๒.  -ีื เรียกวา่  สระอือ   /อือ/  กลืน  ขืน 
๑๓. -ีุ เรียกวา่ สระ อุ    ๗. /อุ/  ดุ  ขนุ 
๑๔. -ีู เรียกวา่  สระ อู    ๘. /อู/  ดู  นูน 
๑๕.  เ-ะ เรียกวา่  สระ เอะ    ๙. /เอะ/  เตะ  เละ 
๑๖. เ-ี ็ เรียกวา่ สระเอ กบัไมไ้ต่คู ้ /เอะ/  เล็ง  เป็น   
๑๗. เ- เรียกวา่  สระ เอ   ๑๐. /เอ/  เก  เลน 
๑๘. แ-ะ เรียกวา่  สระ แอะ  ๑๑. /แอะ/  แกะ  แพะ 
๑๙.  แ-ี ็ เรียกวา่ สระแอ กบัไมไ้ต่คู ้ /แอะ/  แขง็  แกร็น 
๒๐. แ- เรียกวา่ สระ แอ   ๑๒. /แอ/  แบ่ง  แกร่ง 
๒๑. โ-ะ เรียกวา่ สระ โอะ   ๑๓. /โอะ/  โละ  โตะ๊ 
๒๒. โ- เรียกวา่ สระ โอ   ๑๔. /โอ/  โต  โว 
๒๓. เ-าะ เรียกวา่  สระ เอาะ  ๑๕. /เอาะ/  เงาะ  เกาะ 
๒๔.   -ีอ็ เรียกวา่ สระออ กบัไมไ้ต่คู ้ /เอาะ/  ล็อก  บล็อก 
๒๕. -ี ็ เรียกวา่ ไมไ้ต่คู ้   /เอาะ/  ก็ 
๒๖. -อ เรียกวา่ สระ ออ  ๑๖. /ออ/  พอ  สอง 
๒๗. เ-อะ เรียกวา่  สระเออะ  ๑๗. /เออะ/  เลอะ  เจอะ 
๒๘. เ-ีิ เรียกวา่ สระ เอ กบัสระอิ  ๑๘. /เออ/   เนิน  เพลิน 
๒๙. เ-อ เรียกวา่  สระเออ   /เออ/  เธอ  เจอ 
๓๐. เ-ียีะ เรียกวา่  สระ เอียะ           ๑๙. /เอีย/  เป๊ียะ  เก๊ียะ 
๓๑. เ-ียี เรียกวา่  สระเอีย   /เอีย  เปีย  เสีย 
๓๒.    เ-ีือะ เรียกวา่  เอือะ   /เอือ/  เอือะ 
๓๓. เ-ีือ เรียกวา่  เอือ   ๒๐. /เอือ/  เรือ  เบ่ือ 
๓๔. -ีัวะ เรียกวา่ อวัะ   ๒๑. /อวั/  ผวัะ  จัว๊ะ 
๓๕. -ีัว เรียกวา่ อวั   /อวั/  ววั  บวั 



22 

 

๓๖. -ว เรียกวา่ ตวัว   /อวั/  ชวน  กวน 
 

ไตรยางค์ 
พยญัชนะแบ่งตามหลกัการผนัเสียงออกเป็น ๓ หมู่  เรียกวา่ ไตรยางค ์ คือ 
๑. อกัษรสูง  มี ๑๑  ตวั คือ ข  ฃ  ฉ  ฐ  ถ  ผ  ฝ  ศ  ษ ส ห 
๒. อกัษรกลาง มี ๙ ตวั คือ ก  จ  ด  ต  ฎ  ฏ  บ  ป  อ 
๓. อกัษรต ่า มี ๒๔  ตวั คือ ค  ฅ ฆ  ง  ช  ซ  ฌ  ญ  ฑ  ฒ  ณ  ท  ธ  น  พ  ฟ  ภ  

ม  ย  ร  ล  ว  ฬ  ฮ 
  วรรณยุกต์ 
 วรรณยกุต ์คือ อกัษรท่ีใชแ้ทนเสียงสูง ๆ ต ่า ๆ  ทั้งน้ีเพราะวา่ค าไทยมีเสียงสูง ๆ  
ต ่า ๆ คลา้ยเสียงดนตรี    วรรณยกุตมี์ ๔  รูป  ๕  เสียง  ดงัน้ี 
  สามญั    เอก        โท   ตรี    จตัวา  
      -                                   
  

รูปวรรณยุกต์ ไม่ได้แทนเสียงวรรณยุกต์นั้ น ๆ เสมอไป  เพราะต้องข้ึนอยู่กับ
พยญัชนะตน้พยญัชนะท่ีก าหนดเป็นเสียงสูง  กลาง ต ่า    มีแต่พยญัชนะเสียงกลางเท่านั้นท่ี
ออกเสียงไดค้รบ ๕ เสียง  แต่ก็เป็นไปในบางกรณี  ฉะนั้นถึงแมพ้ยญัชนะเสียงกลางกบัต ่า
จะมีเสียงเดียวกนั  เม่ือเป็นเสียงสามญั เช่น  กา  คา  งา  แต่เม่ือมีตวัสะกดค าตาย  ไม่ว่าจะ
เป็นสระเสียงสั้ นหรือยาว  เสียงจะต่างกนัไป  เป็น  กาก  กกั (เอก)  ทาก  (โท)  ทกั  (ตรี)  
งาก  (โท)  งกั (ตรี) เห็นไดช้ดัวา่เพียงเสียงสั้นยาวต่างกนั  พยญัชนะเสียงต ่าก็มีเสียงผิดไป  
ส่วนเสียงกลางนั้นเสียงเหมือนกนั  ท่ีก าหนดเรียกเป็นเสียงกลาง  เสียงต ่า  คงเป็นเพราะเหตุ
น้ี 
 พยญัชนะ สูง  กลาง  ต ่า  มีก าหนดในการออกเสียงสูง  กลาง  ต ่า  ดงัน้ี คือ 
 

พยญัชนะเสียงกลาง 
๑. ไม่มีตวัสะกด  ค าเป็น  เสียงยาว  เช่น  กา  ออกเสียงไดท้ั้ง  ๕ เสียง 
๒. มีตวัสะกด  ค าเป็น  เสียงยาว  เช่น  กาน  ออกเสียงไดท้ั้ง  ๕  เสียง 
๓. มีตวัสะกด  ค าเป็น เสียงสั้น  เช่น  กนั  ออกเสียงไดท้ั้ง ๕ เสียง 
๔. ไม่มีตวัสะกด  ค าตาย  เสียงสั้น  เช่น   กะ  ออกเสียงเป็น  เอก โท  ตรี 
๕. มีตวัสะกด  ค าตาย  เสียงสั้น  เช่น  กกั  ออกเสียงเป็น เอก โท  ตรี 
๖. ไม่มีตวัสะกด ค าตาย  เสียงยาว  เช่น  กาก  ออกเสียงเป็น  เอก โท  ตรี 

 

พยญัชนะเสียงสูง 
๑. ไม่มีตวัสะกด  ค าเป็น  เสียงยาว  เช่น  ขา  ออกเสียงเป็น จตัวา  เอก  โท 
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๒. มีตวัสะกด  ค าเป็น  เสียงยาว  เช่น  ขาน  ออกเสียงเป็น  จตัวา   เอก  โท 
๓. มีตวัสะกด  ค าเป็น  เสียงสั้น  เช่น  ขนั  ออกเสียงเป็น  จตัวา   เอก  โท 
๔. ไม่มีตวัสะกด  ค าตาย  เสียงสั้น  เช่น  ขะ  ออกเสียงเป็น  เอก  โท 
๕. มีตวัสะกด  ค าตาย  เสียงสั้น  เช่น  ขกั  ออกเสียงเป็น  เอก  โท 
๖. มีตวัสะกด  ค าตาย  เสียงยาว  เช่น  ขาก  ออกเสียงเป็น  เอก  โท 

 

พยญัชนะเสียงต ่า  (คู่) 
๑.  ไม่มีตวัสะกด ค าเป็น เสียงยาว  เช่น คา  ออกเสียงเป็น  สามญั  โท  ตรี 
๒.  มีตวัสะกด  ค าเป็น  เสียงยาว  เช่น  คาน  ออกเสียงเป็น  สามญั  โท  ตรี 
๓.  มีตวัสะกด  ค าเป็น  เสียงสั้น  เช่น  คนั  ออกเสียงเป็น  สามญั  โท  ตรี 
๔. ไม่มีตวัสะกด  ค าตาย  เสียงสั้น  เช่น  คะ  ออกเสียงเป็น   โท  ตรี 
๕.  มีตวัสะกด  ค าตาย  เสียงสั้น  เช่น  คกั  ออกเสียงเป็น   โท  ตรี 

        ๖.   มีตวัสะกด  ค าตาย  เสียงยาว  เช่น  คาก ออกเสียงเป็น   โท  ตรี 
  

พยญัชนะเสียงต ่า  (เดี่ยว) 
๑.  ไม่มีตวัสะกด  ค าเป็น  เสียงยาว  เช่น  งา  ออกเสียงได ้ ๕  เสียง (ถา้ไม่นึกถึงเร่ือง

เขียน) 
๒.  มีตวัสะกด  ค าเป็น เสียงยาว  เช่น  งาน  ออกเสียงได ้ ๕  เสียง (ถา้ไม่นึกถึงเร่ือง

เขียน) 
๓.  มีตวัสะกด  ค าเป็น เสียงสั้น  เช่น  งนั  ออกเสียงได ้ ๕  เสียง (ถา้ไม่นึกถึงเร่ือง

เขียน) 
         ๔.  ไม่มีตวัสะกด  ค าตาย  เสียงสั้น  เช่น  งะ  ออกเสียงเป็น   เอก โท  ตรี 
         ๕.  มีตวัสะกด  ค าตาย  เสียงสั้น  เช่น  งกั  ออกเสียงเป็น   เอก โท  ตรี 
         ๖.  มีตวัสะกด  ค าตาย  เสียงยาว  เช่น  งาก  ออกเสียงเป็น   เอก โท  ตรี 
  ท่ีจริงพยญัชนะเสียงต ่าเด่ียวออกเสียงไดเ้ท่ากบัพยญัชนะเสียงกลางทุก
ประการ  แต่เวลาเขียน มีก าหนดใหเ้ขียนต่างออกไป  คือใหใ้ชพ้ยญัชนะเสียงกลางหรือสูง
น า  เพื่อจะไดอ้อกเสียงไดต้ามเสียงท่ีน านั้น    

 
3. เอกสารทีใ่ห้ความรู้เกีย่วกบัการศึกษาเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่าง
ภาษามลายูถิ่นปาตานีและภาษาไทย 
 ศูนย์ศึกษาและฟ้ืนฟูภาษาและวฒันธรรมในภาวะวิกฤต สถาบนัวิจยัภาษาและ
วฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาลักษณะภาษาและความแตกต่างระหว่าง
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ภาษามลายถ่ิูนและภาษาไทย  เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษามลายถ่ิูน
ปาตานีและภาษาไทยท่ีแสดงให้เห็นลกัษณะทางภาษาท่ีมีในภาษาไทยแต่ไม่ปรากฏใน
ภาษามลายถ่ิูนปาตานี  ซ่ึงมีลกัษณะท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

ระบบเสียงพยญัชนะ 
 หน่วยเสียงพยญัชนะต้นและพยญัชนะท้ายของภาษามลายูถ่ินปาตานีมีความ
แตกต่างจากภาษาไทย ภาษามลายถ่ิูนปาตานีมีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ 30 หน่วยเสียง (30 
รูป)  มากกว่าภาษาไทยซ่ึงมีหน่วยเสียงพยญัชนะ 21 หน่วยเสียง แต่มีอักษรท่ีใช้เป็น
พยญัชนะมากถึง 44 รูป   แต่หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยภาษามลายถ่ิูนปาตานีมีเพียง 3 หน่วย
เสียง นอ้ยกวา่ภาษาไทยซ่ึงมีหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยถึง 8 หน่วยเสียง ดงัตารางท่ีแสดงให้
เห็นดงัน้ี 
 

ตารางแสดงระบบอกัษรไทยในภาษาไทยและภาษามลายถ่ิูนปาตานีโดยใชอ้กัษรไทย 

 

 
 
 
 
 
 

หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ท่ี
เหมือนกนัในภาษาไทยและ

ภาษามลายถ่ิูนปาตานี 

หน่วยเสียง ภาษาไทย ภาษามลายถ่ิูน 
ปาตานี 

(อกัษรไทย) 
/p/ ป ป 
/d/ ด ฎ ด 
/c/ จ จ 
/k/ ก ก 
/ʔ/ อ อ 
/ph/ พ ภ ผ พ 
/th/ ท ธ ถ ฐ ฑ ฒ ท 
/ch/ ช ฉ ฌ ช 
/kh/ ค ข ฆ ค 
/b/ บ บ 
/t/ ต ฏ ต 

/m/ ม ม 
/n/ น ณ น 
/ŋ/ ง ง 
/f/ ฟ ฟ 
/s/ ซ ศ ษ ส ซ 
/h/ ห ฮ ฮ 
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/ r/ ร ร 
/l/ ล ล 

/w/ ว ว 
/y/ ย ญ ย 

 
 

หน่วยเสียงท่ีแตกต่างกนัพบ
ในภาษามลายถ่ิูนปาตานี 
แต่ไม่มีในภาษาไทย 

/ɡ/  -  กฺ 
/j/  ยฺ 
/ɲ/   
/z/  ซฺ 
/χ/  รฺ 

/mb/  ม 
/nd / 

 
 น 

 

 หน่วยเสียง ภาษาไทย ภาษามลายถ่ิูน 
ปาตานี 

(อกัษรไทย) 

 /ɲj/ -  

 /ŋɡ/  ง 

  

 
หน่วยเสียงพยญัชนะท้าย 

 เสียงพยญัชนะท้ายท่ีเหมือนกันทั้งในภาษาไทยและภาษามลายูถ่ินปาตานี มี 2 
หน่วยเสียง 1 รูป  ไดแ้ก่ เสียง  -น เสียง  -ง   และเสียงกกั (ไม่มีรูปปรากฏ) เช่น  

ภาษามลายูถิ่นปาตานี    ภาษาไทย 
กาเมง็ (แพะ)     วาง 
กจิูง (แมว)     จง 
ซือดะ (อร่อย)     มะระ 
ลามะ (ชา้)     ขยะ 
เสียงพยญัชนะทา้ยท่ีมีเฉพาะในภาษามลายถ่ิูนปาตานีมี 1 หน่วยเสียง ไดแ้ก่เสียง -

ฮ  เช่น ปานะฮ (ร้อน)   กาเซะฮ (รัก) 
เสียงพยญัชนะทา้ยท่ีมีเฉพาะในภาษาไทย มี 7 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ 
แม่กก  เสียง    ก    เป็นตวัสะกด เช่น   รก   มาก     
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แม่กด  เสียง   ด    เป็นตวัสะกด เช่น    วดั  มีด    
แม่กบ  เสียง บ   เป็นตวัสะกด    เช่น    พบ  ราบ 
แม่กง  เสียง ง   เป็นตวัสะกด    เช่น    วาง  ลง 
แม่กน  เสียง น   เป็นตวัสะกด   เช่น    คน  วนั 
แม่กม  เสียง ม   เป็นตวัสะกด   เช่น    ราม  กิน 
แม่เกย  เสียง  ย   เป็นตวัสะกด   เช่น    พาย  วยั 
แม่เกอว  เสียง ว   เป็นตวัสะกด   เช่น    แวว  ยาว 

 นอกจากน้ีพยญัชนะทา้ยในภาษาไทยมาตราตวัสะกด แม่กก  แม่กด  แม่กบ และ
แม่กน ยงัใช้อกัษรอีกหลายตวัในการเขียนตวัสะกด หรือท่ีเรียกว่าตวัสะกดไม่ตรงมาตรา 
ไดแ้ก่ 

แม่กก นอกจากใชอ้กัษร  ก  แลว้  ยงัใชอ้กัษร  ข ค  ฆ  เช่น  เลข  นาค  เมฆ  เป็น
ตน้ 

แม่กด นอกจากใชอ้กัษร  ด  แลว้  ยงัใชอ้กัษร  จ ช ซ ฎ  ฎ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส  
เช่น  อาจ  เดช  กาซ มงกุฎ  ราชภฏั  อฐั  วฒัน์  รัถ  เวทย ์อรรธ  มาศ  เศษ  มาส  เป็นตน้ 
  แม่กบ นอกจากใชอ้กัษร บ แลว้  ยงัใชอ้กัษร ป ภ พ ฟ เช่นค าวา่ บาป  ลาภ ภาพ  
กราฟ  เป็นตน้ 
 แม่กน นอกจากใช้อกัษร  น แลว้  ยงัใช้อกัษร ณ ญ ร ล ฬ  เช่น  ญาณ  เพ็ญ  เวร  
พาล  กาฬ  เป็นตน้ 

 ระบบเสียงสระ 
 หน่วยเสียงสระในภาษามลายูถ่ินปาตานี มีทั้งส้ิน 17 หน่วยเสียง  แบ่งเป็นหน่วย
เสียงสระเด่ียว 12 หน่วยเสียง  หน่วยเสียงสระเรียง  5 หน่วยเสียง ส่วนเสียงสระใน
ภาษาไทยมีทั้งหมด 21 หน่วยเสียง เป็นสระเด่ียว 18 เสียง (สระเด่ียวเสียงสั้น 9 เสียง  และ
สระเด่ียวเสียงยาว 9 เสียง) และสระประสม 3 เสียง 
 หน่วยเสียงสระเด่ียว 
 หน่วยเสียงสระเด่ียวในภาษามลายถ่ิูนปาตานีท่ีเหมือนกบัภาษาไทย  พบ 8 หน่วย
เสียง  โดยภาษามลายูถ่ินปาตานีไม่มีความแตกต่างด้านความสั้ น-ยาว  ส่วนเสียงสระ
ภาษาไทยมีสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว ดงัน้ี  อิ  อี,  เอะ  เอ,  แอะ แอ,  อะ  อา,  เอาะ ออ,  
อุ  อู, อึ อือ และ โอะ โอ 
 เสียงสระเด่ียวท่ีมีเฉพาะในภาษามลายูถ่ินปาตานี  พบ 7 หน่วยเสียง คือ  หน่วย
เสียงพยญัชนะนาสิก คือ  แอ ะ  แอ ,   อ ะ  อ า,  เอ าะ  อ อ,  และ อุ   อู  
 เสียงสระเด่ียวท่ีมีเฉพาะในภาษาไทย  ไดแ้ก่  หน่วยเสียงสระ  เออะ  เออ 
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 หน่วยเสียงสระประสม   เสียงสระประสมมีเฉพาะในภาษาไทย มี 3 หน่วยเสียง 
ไดแ้ก่ เสียง เอีย  เอือ  และ อวั 
 หน่วยเสียงสระเรียง   
 สระเรียงมี เฉพาะในภาษามลายูถ่ินปาตานี   คือ สระสองเสียงปรากฏเรียง
ต่อเน่ืองกนัไป โดยจะออกเสียงสระแต่ละเสียงอยา่งสมบูรณ์  สระเรียงในภาษามลายถ่ิูนปา
ตานีมี 8 หน่วยเสียง ไดแ้ก่  อา-อิ,  อา-เอ,  อา-เอะ,อา-เอ็-, อา-แอ,   อา-โอ, อาโอะ  และ 
อา-อู 
   

 ระบบเสียงวรรณยุกต์ 
 ภาษามลายถ่ิูนปัตตานีเป็นภาษาท่ีไม่มีระดบัเสียงวรรณยกุต ์ แตกต่างจากภาษาไทย
ซ่ึงเป็นภาษาท่ีมีเสียงวรรณยกุต ์ หรือใชร้ะดบัเสียงสูง-ต ่าในการจ าแนกความหมายของค า 
 เคร่ืองหมายแทนเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาไทยมีทั้งหมด 5 เสียง โดยมีรูปเขียนแทน
เสียงวรรณยกุตจ์  านวน 4 รูป ดงัน้ี 
 ไมเ้อก     ี่  แทนเสียงเอกหรือเสียงต ่า 
 ไมโ้ท  ี้  แทนเสียงโทหรือเสียงสูง-ตก 
 ไมต้รี  ี๊  แทนเสียงตรีหรือเสียงสูง 
 ไมจ้ตัวา   ี   แทนเสียงจตัวาหรือเสียงตก-สูง   
และไม่ใช้สัญลกัษณ์ใด ๆ ส าหรับเสียงสามญั  ทั้งน้ีเคร่ืองหมายวรรณยุกต์อาจผนัเสียงไม่
ตรงกับรูปวรรณยุกต์เสมอไป  ข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบของเสียงพยญัชนะตน้  เสียงสระ  
และเสียงพยญัชนะทา้ยของแต่ละพยางคด์ว้ย อิทธิพลของเสียงตวัสะกดและเสียงสระสั้น-
ยาว ท่ีมีต่อการผนัเสียงวรรณยกุตใ์นแต่ละพยางคเ์รียกวา่ค าเป็น ค าตาย 
 ค าเป็น ใชเ้รียกพยางคห์รือค าท่ีประกอบดว้ยสระเสียงยาวไม่มีตวัสะกด (แม่ ก กา) 
หรือค าท่ีประกอบดว้ยสระเสียงสั้น-ยาว และมีตวัสะกดแม่กง กน กม เกย เ และเกอว 
  ค  าตาย ใช้เรียกพยางค์หรือค าท่ีประกอบดว้ยสระเสียงสั้นไม่มีตวัสะกด หรือค าท่ี
ประกอบดว้ยสระเสียงสั้น-ยาว และมีตวัสะกดแม่กก กด และกบ  
 

 กลุ่มอกัษร 
 กลุ่มอกัษรในภาษาไทยท่ีท าหนา้ท่ีเป็นพยญัชนะตน้ สามารถแบ่งตามลกัษณะการ
ผันเสียงวรรณยุกต์ออกเป็น 3 หมู่  ได้แก่อักษรกลาง  อักษรสูง และอักษรต ่ า ดังมี
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 อกัษรกลาง ประกอบดว้ยอกัษร 9 ตวั คือ ก จ ด ฎ ต ฏ บ ป อ  พื้นเสียงเป็นเสียง
สามญั ผนัไดค้รบ 5 เสียงตามรูปวรรณยกุต ์
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ลกัษณะพยางค ์ สามญั เอก โท ตรี จตัวา 
อกัษรกลางค าเป็น ปา 

ปัน 
ปาง 

ป่า 
ป่ัน 
ป่าง 

ป้า 
ป้ัน 
ป้าง 

ป๊า 
ป๊ัน 
ป๊าง 

ป า 
ป๋ัน 
ป าง 

อกัษรกลางค าตาย  กะ 
ดกั 
อาบ 

กะ้ 
ดั้ก 
อา้บ 

ก๊ะ 
ดัก๊ 
อา๊บ 

ก ะ 
ดัก๋ 
อ าบ 

 
 อกัษรสูง ประกอบดว้ยอกัษร 11 ตวั คือ ข ฃ ฉ ถ ฐ ผ ฝ ส ษ ส ห  พื้นเสียงเป็น
เสียงจตัวา ผนัดว้ยวรรณยกุตเ์อกเป็นเสียงเอก  ผนัดว้ยวรรณยกุตโ์ทเป็นเสียงโท  

 

ลกัษณะพยางค ์ สามญั เอก โท ตรี จตัวา 
อกัษรสูงค าเป็น  ข่า 

ขัน่ 
ข่าว 

ขา้ 
ขั้น 
ขา้ว 

 ขา 
ขนั 
ขาว 

ลกัษณะพยางค ์ สามญั เอก โท ตรี จตัวา 
อกัษรสูงค าตาย  สะ 

สัก 
สาด 

ส้ะ 
สั้ก 
ส้าด 

  

 

 อกัษรต ่า ประกอบดว้ยอกัษร 24 ตวั คือ ค ฅ ฆ ง ช ฌ ซ ฑ ฒ ท ธ น ณ พ ภ ฟ ม ย 
ญ ร ล ฬ ว ฮ  แยกเป็นอกัษรต ่าคู่และอกัษรต ่าเด่ียว  อกัษรต ่าคู่คืออกัษรต ่าท่ีมีเสียงคู่กนักบั
อกัษรสูง มี 14 ตวั คือ ค ฅ ฆ ช ฌ ซ ฑ ฒ ท ธ พ ภ ฟ ฮ อกัษรต ่าเด่ียวมี 10 ตวั คือ ง น ณ ม 
ย ญ ร ล ฬ ว  พื้นเสียงเป็นเสียงสามญั ผนัดว้ยวรรณยกุตเ์อกเป็นเสียงโท ผนัดว้ยวรรณยุกต์
โทเป็นเสียงตรี 

 

ลกัษณะพยางค ์ สามญั เอก โท ตรี จตัวา 
 

อกัษรต ่าค  าเป็น 
คา 
คนั 
คาน 

 ค่า 
คัน่ 
ค่าน 

คา้ 
คั้น 
คา้น 

 

อกัษรต ่าค  าตายสระ
สั้น 

  ค่ะ 
ค่ึก 

คะ 
คึก 

ค ะ 
ค๋ึก 
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อกัษรต ่าค  าตายสระ
ยาว 

  วาก 
เชิด 

วา้ก 
เช้ิต 

 

อกัษรคู่ค  าเป็น ซา 
ซงั 
ซาง 

ข่า 
ขัน่ 
ข่าง 

ค่า/ขา้ 
คัน่/ขั้น 
ค่าง/ขา้ง 

คา้ 
คั้น 
คา้ง 

ขา 
ขนั 
ขาน 

อกัษรคู่ค  าตาย สระ
สั้น 

 ขึก ค่ึก/ข้ึก คึก  

อกัษรคู่ค  าตาย สระ
ยาว 

 ขาด คาด/ขา้ด คา้ด  

อกัษรคู่ค  าตาย สระ
สั้น 

 หนะ 
โหนด 

น่ะ 
โนด 

นะ 
โนด้ 

 

 

 

 

ตารางแสดงระบบการผนัเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย 

ปัจจยัทีม่ีอิทธิพลต่อการออกเสียงวรรณยกุต์ 

กลุ่มอักษร ค าเป็น 

สระเสียงยาว
ไม่มีตัวสะกด 

สระเสียงส้ัน
หรือยาวมี
ตัวสะกด -ง,  -
น, -ม, -ย, -ว 

ค าตาย 

สระเสียงยาว
มีตัวสะกด 

 -ก, -ด, -บ 
 

ค าตาย 

สระเสียง
ส้ันไม่มี
ตัวสะกด 

สระเสียง
ส้ันมี

ตัวสะกด  
 -ก, -ด, -บ 

 

ค าทีม่ีเคร่ืองหมายวรรณยกุต์ก ากบั 

ไม้เอก ไม้โท ไม้ตรี ไม้ 

จตัวา 
 

 ่   
 

 ่   
 

 ่   
 

 ่   

อักษรกลางมี ๙ ตัว คอื  
ก  จ  ด  ต   ฎ  ฎ  บ  ป  อ 

 

เสียงสามญั 

 

เสียงเอก 
 

เสียงเอก 
 

เสียง
เอก 

 

เสียง
โท 

 

เสียง
ตรี 

 

เสียง
จัตวา 

อักษรต ่ามี ๒๔ ตัวได้แก่ 

อักษรต ่าคู่ ๑๔ ตัว 
ค  ฅ  ฆ  ช  ฌ  ซ  ท  ฑ  
ฒ   ธ  พ  ภ  ฟ  ฮ 

 

 

 

เสียงสามญั 

 

 

 

เสียงโท 

 

 

 

เสียงตรี 

 

 

 

เสียง
โท 

 

 

 

เสียง
ตรี 

 

 

 

- 
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4. เอกสารทีใ่ห้ความรู้เกีย่วกบัการยมืค า 
 การยืมภาษา (Linguistic borrowing)  คือการรับเอาคุณสมบัติหรือลักษณะบาง
ประการของภาษาอ่ืน ท่ีต่างจากแบบดั้งเดิมเขา้มาไวใ้นภาษาตน (Bloomfiel,  1983 : 444-
449) จ  าแนกท่ีมาของค ายมืได ้3 ประเภท คือ 

1. การยืมอนัเน่ืองมาจากวฒันธรรม (cultural borrowing)  หมายถึงการยืมค าท่ีมี
ลกัษณะบ่งช้ีลกัษณะทางวฒันธรรมบางประการมาจากอีกภาษาหน่ึง เช่น ภาษาองักฤษยืม
ค า rouge, garage มาจากภาษาฝร่ังเศส 

2. การยมือนัเน่ืองมาจากความใกลชิ้ด  (intermate borrowing) หมายถึงการยมืค าท่ี
เกิดจากคนต่างภาษากนัอยูร่่วมในสังคมเดียวกนัมานาน  มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัมากใน
ชีวิตประจ าวนัจึงเกิดการหยิบยืมกนัข้ึน  การยืมในลกัษณะน้ีอาจเกิดกบัทั้งสองภาษา คือ 
ต่างฝ่ายยมืกนัและกนั 

3. การยืมจากภาษาถ่ิน (dialect borrowing) หมายถึงการยืมลกัษณะการพูดหรือ
การออกเสียงของกลุ่มคนซ่ึงพดูภาษาเดียวกนั แต่พดูในคนละทอ้งถ่ินกนั 

J.R. Hall (1964 : 320-323) ไดจ้  าแนกการยมืค าออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. การยืมจากภายนอก (external borrowing) ไดแ้ก่การยืมจากภาษาย่อยของภาษา

เดียวกัน (dialectual borrowing) การยืมภาษาโบราณ (archaism) และการยืมภาษาอ่ืน 
(loans) 

2. การยืมจากภายใน  (internal borrowing) หมายถึงการท าให้รูปภาษาเป็นแบบ
เดียวกนัโยใช้แนวเทียบ (analogy) ซ่ึงมีอยูใ่นภาษานั้น เช่น เม่ือ hat มีรูปพหูพจน์เป็น hats 
ก็จะเกิดรูปพหูพจน์ของ foot เป็น foots แทน feet 

Alotto (1972 : 184-195) ไดแ้บ่งการยืมภาษาตามองคป์ระกอบทางโครงสร้างของ
ภาษาออกเป็น 4 อยา่ง คือ 

1. การยืมค า (lexical borrowing) การยืมค าเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาสามญัของ
ภาษาทัว่ ๆ ไป ค าเป็นส่ิงท่ียืมกนัได้ง่ายท่ีสุด และไม่จ  าเป็นตอ้งยืมจากต่างภาษาเท่านั้น 
อาจจะยมืจากภาษาเดียวกนัแต่ต่างถ่ินกนัก็ได ้

อักษรต ่าเดีย่ว  ๑๐ ตัว  
ง  ญ  น  ย  ณ  ร  ว  ม  ฬ  
ล 

อักษรสูงมี 11ตัวคอื ข ฃ 
ฉ ถ ฐ ผ ฝ ส ศ ษ ห 

เสียงจัตวา เสียงเอก เสียงเอก เสียง
เอก 

เสียง
โท 

- - 
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2. การยืมความหมาย (loam translation)  หมายถึงการยืมความหมายของอีกภาษา
หน่ึงมาใช้โดยการแปลความหมายของศพัท์ชนิดค าต่อค า เช่น ในภาษาองักฤษมีค าว่า 
lightning war  ซ่ึงยืมความหมายจากค าว่า “Blitzkrige” ในภาษาเยอรมนั Blitz ‘light’ krige 
‘war’  

3. การยืมเสียง (phonological borrowing) การยืมเสียงจากภาษาต่างประเทศนั้น
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการยืมค า เช่นในค าวา่ rouge ท่ีองักฤษยืมจากฝร่ังเศส เดิมในระบบ
เสียงภาษาองักฤษไม่มีเสียง zvเม่ือยืมค าวา่ rouge มาใช้จึงท าให้มีเสียง  zv เพิ่มข้ึนในระบบ
เสียงภาษาองักฤษ  

4. การยืมโครงสร้าง (syntactic borrowing)  การยมืโครงสร้างของวลีหรือประโยค
จากภาษาต่างประเทศเป็นเร่ืองท่ีไปได้ยาก แต่มีตวัอย่างให้เห็นได้ เช่น ภาษารัสเซียมีวิธี
บอกว่ามีส่ิงใดหรือเป็นเจ้าของส่ิงใด โดยการใช้กริยาท่ีมีความหมายเหมือน ‘to have’ 
เหมือนภาษาอ่ืน ๆ ในตระกูลสลาวิค แต่ภาษารัสเซียก็มีอีกวิธีหน่ึงคือ ใชโ้ครงสร้างแบบท่ี
มีค าบุพบทตามด้วยนามซึงเป็นผูมี้หรือเป็นเจ้าของตามด้วยนามท่ีเป็นส่ิงของ เช่น    u 
menya dengy   หมายถึง  at  me(gen.) money  ‘I have money’ ซ่ึงวิธีการเช่นน้ีภาษารัสเซีย
ยมืมาจากภาษาตระกลูฟินโนอูคริก ฟรืออลัไตอิก (Finno-Ugric  or Altaic)  

สุ ท ธิ ว งศ์   พ งศ์ ไพ บู ล ย์  (2 5 31  : 15-16) ไ ด้ แ จก แ จงส า เห ตุ ท่ี ท าให้ ค  า
ภาษาต่างประเทศเขา้มาปะปนในภาษาไทย หรือค าภาษาหน่ึงไปปะปนในอีกภาษาหน่ึง ซ่ึง
สรุปไดด้งัน้ี 

1. สภาพภูมิศาสตร์ติดต่อกนั เช่น ไทยภาคเหนือกบัพม่า ลาว หรือไทยภาคใตก้บั
มลาย ู เจา้ของภาษาทั้งสองมีความเก่ียวพนักนัทางเช้ือชาติ สัญชาติ และท่ีอยูอ่าศยั 

2. ความสัมพันธ์ทางด้านประวติัศาสตร์ มีการอพยพโยกยา้ย และการติดต่อ
ทางการพูด ท าให้ภาษาของเจา้ของถ่ินเดิมตกคา้งอยู ่หรือผูโ้ยกยา้ยมาใหม่น าภาษาใหม่มา
ใช ้

3. เก่ียวขอ้งกนัดา้นการคา้ การคา้ระหวา่งชาติจะตอ้งพูดจาตกลงกนั การโฆษณา
สินคา้ก็ตอ้งใชภ้าษาเป็นส าคญั  จึงเกิดการหยบิยมืกนัข้ึนทั้งท่ีจงใจและไม่รู้ตวั 

4. ทางดา้นศาสนา การรับเอาศาสนาเขา้มาในประเทศ ย่อมตอ้งรับเอาภาษาท่ีใช้
ในการสอนศาสนาเขา้มาดว้ย 

5. การรับเอาความรู้ทางวิชาการเฉพาะอยา่ง หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องชนชาติท่ี
เจริญแลว้เขา้มา ช่อและศพัทเ์ฉพาะวชิาบางค าติดเขา้มาดว้ย 

6. มีการศึกษาภาษานั้น ๆ โดยตรง  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา เช่น ศึกษาต่อ
ต่างประเทศ  หรือตอ้งใชภ้าษาของต่างชาติเพื่อกิจการเฉพาะอยา่ง 
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5. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ลดัดา ศรีเลิศชลาลยั (2530) ไดว้ิเคราะห์ปัญหาการใชภ้าษาไทยมาตรฐานเพื่อการ

ส่ือสารของนกัเรียนชั้นเด็กเล็กท่ีใชภ้าษามลายทูอ้งถ่ิน   พบปัญหาดงัน้ี 
1. ปัญหาดา้นหน่วยเสียง  

1.1  เสียงพยญัชนะ นักเรียนออกเสียงพยญัชนะตน้เด่ียวและพยญัชนะ
ควบกล ้ าบางเสียงไม่    ชัด คือ ออกเสียงหน่ึงเป็นอีกเสียงหน่ึง  ส่วนพยญัชนะตวัสะกด
นกัเรียนออกเสียงสับสนในระหวา่งกลุ่มเดียวกนัอยา่งไม่เป็นระบบ 
  1.2 เสียงสระ  นักเรียนออกเสียงทั้งสระเด่ียวและสระผสมบางเสียงไม่
ถูกตอ้ง  โดยออกเสียงสระสั้ นเป็นสระยาว  สระสูงเป็นสระต ่าและกลบักนั  รวมทั้งแยก
เสียงสระผสมออกเป็นสองพยางค ์
 2.  ปัญหาดา้นหน่วยเสียงซอ้น 
  2.1  เสียงวรรณยุกต์ นักเรียนออกเสียงวรรณยุกต์เพี้ ยนทั้ง 5 ระดบั โดย
ออกเสียงจากระดบัหน่ึงเป็นอีกระดบัหน่ึง 
  2.2  จงัหวะ  นักเรียนเวน้จงัหวะในประโยคไม่ถูกต้อง  โดยเวน้หน่วย
จงัหวะละหน่ึงพยางค ์
 3. ปัญหาดา้นไวยากรณ์  นกัเรียนเรียงค าผดิต าแหน่ง  สรุปกฎการใชค้  าเกินของเขต  
ใชค้  ากริยาและค าบุรพบทไม่ถูกตอ้ง 
 4. ปัญหาด้านความหมาย   นักเรียนใช้ค  าท่ีไม่ ส่ือความหมาย  ใช้ค  าไม่ตรง
ความหมาย  ออกเสียงเพี้ยนและท าให้ส่ือความหมายผิด  ใชค้  ากลาง ๆ แทนค าเฉพาะ และ
ใชย้ทุธวธีิในการส่ือสารเพื่อส่ือความหมายตามความเขา้ใจของตนเอง 
 พันเอกบรรจง ไชยลังกา (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เร่ืองแนวทางการ
ส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตนิ้ยมเรียนและใชภ้าษาไทย (THE 
APPROACH TOWARD ENCOURAGING THE THAIMUSLIM IN THAILAND’S 
THREE SOUTHERNMOST BORDER PROVINCES TO LEARN AND SPEAK THAI) 
ซ่ึงมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคท่ีท าให้ชาวไทยมุสลิมในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตนิ้ยมเรียนและใชภ้าษาไทย และเพื่อศึกษาถึงแนวทางการส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิม
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตนิ้ยมเรียนและใชภ้าษาไทย  ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาการใช้
ภาษาไทยของชาวไทยมุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้เกิดจากสาเหตุส าคัญสาม
ประการ ประการแรกได้แก่ผูน้ าศาสนาอิสลามไม่ได้เขา้มามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  
เพราะไม่เห็นความส าคญัของภาษาไทย และเห็นวา่ภาษาไทยไม่ไดส้นองความตอ้งการดา้น
ศาสนาอิสลาม และเจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่ไดส้นบัสนุนให้ผูน้  าศาสนาเขา้มามีส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหา ประการท่ีสองไดแ้ก่ ภาษาไทยไม่เป็นประโยชน์ต่อการสนองความตอ้งการของ
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ชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะความต้องการทางศาสนาอิสลาม และประการสุดท้ายได้แก่
เจา้หน้าท่ีของรัฐไม่เข้าใจหลกัการของอิสลาม แนวทางการแก้ปัญหา ได้แก่ ควรจดัตั้ ง
หน่วยงานดา้นศาสนาอิสลามข้ึนตรงต่อส านักนายกรัฐมนตรีมีลกัษณะงานครอบคลุมทุก
เร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับชาวไทยมุสลิมและศาสนาอิสลามท าหน้าท่ีให้การดูแลชาวไทย
มุสลิมท่ีขา้มไปท างานในประเทศมาเลเซียในฐานะคนไทยส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อชาติ 
ประชาสัมพนัธ์เร่ืองราวของศาสนาอิสลามและชาวไทยมุสลิมเพื่อให้สังคมไทยมีความ
เขา้ใจและเกิดทศันคติท่ีดีต่อชาวไทยมุสลิมและก ากบัดูแลการบงัคบัใช้กฎหมายในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ การสนองความ
ตอ้งการเหล่าน้ีจะท าให้ชาวไทยมุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่ต่อต้านการใช้
ภาษาไทย แต่จะหันกลบัมานิยมเรียนและใช้ภาษาไทย ซ่ึงจะสามารถยุติปัญหาขอ้ขดัแยง้
ทางวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื   

ผูช่้วยศาสตราจารย ์สนิท สัตโยภาส  (2532) ไดด้ าเนินการวิจยั การสร้างแบบฝึก
เพื่อสอนซ่อมเสริมนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีปัญหาด้านการออกเสียง
ตวัสะกดไม่ชดัเจน  ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างแบบฝึกเพื่อสอนซ่อมเสริมนกัเรียนชาวเขา
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีปัญหาดา้นการออกเสียงตวัสะกดไม่ชดัเจน  และเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิผลดา้นการออกเสียงค าท่ีมีตวัสะกดของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนซ่อมเสริม โดย
การใชแ้บบฝึกกบันกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนซ่อมเสริมโดยวิธีปกติ   ซ่ึงผูว้ิจยัพบวา่ นกัเรียน
ชาวเขาออกเสียงค าท่ีมีตวัสะกดในแม่ กน กง กม กบ กด และ กก ไม่ชดัเจนจริง และออก
เสียงค าท่ีมีตวัสะกดในภาษาไทยบกพร่อง 2 แบบ คือ ออกเสียงตวัสะกดหน่ึงเป็นอีกเสียง
ตวัสะกดหน่ึง เช่น ชาวเขาเผ่าลีซอ กระเหร่ียง มูเซอ แม้ว ออกเสียงค าว่า "สมุด" เป็น 
"สมุบ" และเวน้ไม่ออกเสียงสะกดในค า เช่น ชาวเขาเผ่าอีกอ้ ออกเสียงค าว่า "สมุด" เป็น 
"สมุ" ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ออ้มฤทยั ไชยมงคล (2529) ท่ีว่า "นักเรียนชาวเขามี
ปัญหาดา้นการออกเสียงค าไม่ตรงตามตวัสะกดเป็นอนัดบัหน่ึง" และงานวิจยัของประสงค ์
รายณสุข และคณะ (2525) พบวา่ นกัเรียนชาวเขาทุกคน มีปัญหาการพดูตวัสะกดไม่ชดัเจน
ไดแ้ก่ตวั ง น ก ด ม และ บ ซ่ึงมีทั้งในลกัษณะออกเสียง หน่ึงเป็นอีกเสียงหน่ึงและลกัษณะ
เวน้ไม่ออกเสียงในค า  ผลการวจิยัปรากฏวา่ นกัเรียนไดรั้บการสอนซ่อมเสริมดว้ยแบบฝึก
มีสัมฤทธ์ิผลทาง การออกเสียงค าท่ีมีตวัสะกดในภาษาไทยสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน
ซ่อมเสริม ด้วยวิธีปกติและการวิจยัคร้ังน้ีมีผลท าให้ได้แบบฝึกส าหรับสอนซ่อมเสริม 
นักเรียนชาวเขา ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีปัญหาด้านการออกเสียงค าท่ีมีตวัสะกดไม่
ชัดเจน  จากผลการเปรียบเทียบหาค่าความก้าวหน้าในการออกเสียงค าท่ีมีตวัสะกดใน
ภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มควบคุมปรากฏว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการออกเสียงก่อนสอนกบั 
หลงัสอนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่การสอนซ่อมเสริมดว้ย วธีิปกติท่ี
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ครูใชส้อนนั้นไม่ท าให้นกัเรียนมีพฒันาการทางดา้นการออกเสียงค าท่ีมีตวัสะกด อาจเป็น
เพราะการสอนด้วยวิธีปกตินั้นแก้ปัญหาการออกเสียงบกพร่องไม่ตรงจุด หรือไม่ตรง
สาเหตุของปัญหาก็ได้ ซ่ึงสาเหตุของการท่ีนักเรียนออกเสียงค าท่ีมีตวัสะกด  ไม่ชัดเจน
ประการส าคญัคือเกิดจากความเคยชินกบัการออกเสียงค าต่าง ๆ ในภาษา ชาวเขาเผา่ของตน
อนัเป็นภาษาท่ีไม่มีเสียงตวัสะกดจนท าให้การออกเสียงค าในมาตรา ตวัสะกดทั้ง 6 แม่ 
ดงักล่าวมาแลว้บกพร่องไป และการออกเสียงบกพร่องในแต่ละแม่ก็ ไม่เหมือนกนั บางแม่
หรือบางค ายกเวน้ไม่ออกเสียงตวัสะกด เช่น ชาวเขาเผา่เยา้ อีกอ้ ออกเสียงค าวา่ "ดอกไม"้ 
เป็น "เดาะไม"้ แต่บางแม่หรือบางค าออกเสียงตวัสะกดหน่ึง เป็นอีกตวัสะกดหน่ึง เช่น 
ชาวเขาเผ่าแมว้ออกเสียงค าว่า "จาน" เป็น "จาม" ดงันั้นสาเหตุย่อย ๆ ของปัญหาการออก
เสียงในแต่ละมาตราตวัสะกดจึงไม่เหมือนกนั ถ้านักเรียนออกเสียงค าว่า "ดอกไม้" เป็น 
"เดาะไม"้ สาเหตุก็คือนักเรียนออกเสียงค าน้ี โดยอา้ปากพร้อมกบัเปล่งลมออกมาให้เกิด
เสียงเท่านั้น ไม่ยกโคนล้ินข้ึนแตะเพดานอ่อน เม่ือถึงขั้นแกไ้ขจะตอ้งฝึกให้นักเรียนออก
เสียงโดยยกโคนล้ินแตะเพดานอ่อนหรือถ้า นักเรียนออกเสียงค าว่า "จาน" เป็น "จาม" 
สาเหตุก็คือ นกัเรียนออกเสียงค าน้ีโดย เปล่งลมพร้อมกบัปิดริมฝีปาก ถา้จะฝึกให้นกัเรียน
ออกเสียงค าน้ีไดช้ดัเจนจะตอ้งฝึก ใหน้กัเรียนออกเสียงโดยยกปลายล้ินแตะเพดานแขง็และ
ปากเปิด ถา้ครูสามารถวิเคราะห์สาเหตุไดถู้กตอ้งแลว้ พยายามหาวิธีแกไ้ขโดยอธิบายท่ีเกิด
ของ เสียงตวัสะกดแต่ละแม่ให้นกัเรียนเขา้ใจ พร้อมกบัฝึกให้ออกเสียงไปดว้ย ก็จะแกไ้ข 
ปัญหาดงักล่าวไดไ้ม่ยากนกั แต่ถา้การแกไ้ขขอ้บกพร่องในการออกเสียงเป็นเพียง ให้ออก
เสียงตามครูเพียงอยา่งเดียว ผลท่ีไดจ้ะนอ้ยหรือไม่ไดผ้ลเลยก็ได ้เน่ืองจากไดพ้บวา่ ปัญหา
ดา้นการออกเสียงไม่ชดัเจนของนกัเรียนชาวเขาน้ี นอกจากจะ ออกเสียงค าท่ีมีตวัสะกดไม่
ชดัเจนแลว้ ยงัมีปัญหาดา้นการออกเสียงพยญัชนะตน้ ร ง ส ฮ เสียงพยญัชนะควบกล ้า ร ล 
เสียงสระ อา แอ อี อือ อวั ออ เอีอะ เอียะ และเสียง วรรณยุกต์จตัวา อีกดว้ย จึงควรมีการ
วจิยัเพื่อสร้างแบบฝึกใช ้สอนซ่อมเสริมเก่ียวกบัปัญหาดงักล่าวดว้ย ซ่ึงจะท าใหก้ารเรียน 
การสอนภาษาไทยแก่เด็กชาวเขามีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

  จากการศึกษาค ายมืภาษาทอ้งถ่ินมลายปัูตตานีในภาษาไทยถ่ินสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้(สุภา  วชัรสุขมุ, 2534 : 325-355)  พบวา่  เสียงปฎิภาคในค าท่ียมืจากภาษา
มลาย ูทอ้งถ่ินปัตตานี และค าท่ีใชร่้วมกนัระหวา่งภาษามลายทูอ้งถ่ินปัตตานีกบัภาษาไทย
ถ่ินสามจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้น  ไม่วา่จะเป็นเสียงพยญัชนะตน้ พยญัชนะทา้ย หรือสระ
ทา้ยค า ถา้ในภาษามลายทูอ้งถ่ินปัตตานีมีหน่วยเสียงตรงกบัหน่วยเสียงในภาษาไทย เสียง
ปฎิภาคจะตรงกนัเป็นส่วนใหญ่ จะเปล่ียนแปลงไปบา้งในบางค าก็จะเป็นการเปล่ียนแปลง
แบบไม่มีเง่ือนไข ถา้หน่วยเสียงใดของภาษามลายทูอ้งถ่ินปัตตานีไม่มีภาษาไทย ค ายมืและ
ค าท่ีใชร่้วมกนัในภาษาไทยถ่ิน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จะออกเสียงใหใ้กลเ้คียงกบัหน่วย
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เสียงภาษามลายทูอ้งถ่ินปัตตานี หน่วยเสียง/g/ ในภาษามลายทูอ้งถ่ินปัตตานีมีอิทธิพลต่อ
คนไทยถ่ิน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตม้าก คนไทยเหล่าน้ีสามารถออกเสียงค าท่ีมีหน่วยเสียง 
/g/ ไดอ้ยา่งชดัเจน  เสียงปฏิภาคระหวา่งภาษามลายถ่ิูนปัตตานีกบัภาษาไทยถ่ินสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตมี้ดงัน้ี 

 
1. เสียงพยญัชนะตน้   

 

ภาษามลายทูอ้งถ่ินปัตตานี ภาษาไทยถ่ินสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
/p/ 

/b/ 

/t/ 

/d/ 

/k/ 

/ɡ/ 

/ʔ/ 

/s/ 

/χ/ 

/h/ 

/c/ 

/j/ 

/m/ 

/n/ 

/ɲ/ 

/ŋ/ 

/l/ 

/ r/ 

/w/ 

/y/ 

 

/p/  /ph/   /b/  /k/  /p/  /ph /    

/b/  /k/ /h/  /m/ /w/  

/t/  / t h/ 

/ t/  /t h /  /d /  /k /  /y/ 

/k/   /kh/  /kr/ 

/k/  /kh/  /ɡ/  /ŋ/ 

 /t/   /ʔ/ 

/k/  /s/ 

/ɡ/  /r/  /l/  /w/ 

/h/ 

 /c/  /t/ 

/c h/  / y/ 

 /m/ 

 /n/  /d/ 

/c/  /ɲ/  / y/ 

/ŋ/ 

/l/ 

/r/ 

 /w/   

 /y/ 

2. เสียงพยญัชนะทา้ย  เสียงพยญัชนะทา้ยในภาษามลายถ่ิูนมีเพียง   3 เสียง 
คือ     _ง   _ฮ  และเสียงหยดุท่ีมีต าแหน่งท่ีเส้นเสียงอีกหน่ึงเสียงดว้ย ใชก้บัรูปสระเสียงสั้น  
หน่วยเสียงพยญัชนะท่ีตรงกนัมี  2  เสียง  แต่เน่ืองจากภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีเสียงพยญัชนะ
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ทา้ยจ านวนมาก  คนไทยถ่ิน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตถ้นดัในการออกเสียงพยญัชนะทา้ย 
จึงออกเสียงค ายมืและค าท่ีใชร่้วมกนัใหมี้เสียงพยญัชนะทา้ยตามแนวเทียบกบัภาษามลายู
มาตรฐาน  

ภาษามลายทูอ้งถ่ินปัตตานี 
/ʔ/ 

/ŋ/ 

/h/ 

 

ภาษาไทยถ่ินสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
               /p/  /t/  /k/   /ʔ/ 

                /ŋ/  /n/ 

               /t/   /ʔ/  /h/  /ŋ/  / y/   

 
สระทา้ยค า   หน่วยเสียงสระทา้ยค าของค ายืมและค าท่ีใชร่้วมกนั 352 ค า ในภาษา

มลายถ่ิูนปัตตานี มี 8 หน่วยเสียง เป็นหน่วยเสียงสระเด่ียว 7 หน่วยเสียง และเป็นสระเรียง 1 
หน่วยเสียง  หน่วยเสียงท่ีเป็นหน่วยเสียงสระเด่ียวทั้ ง 7 เสียง ตรงกับหน่วยเสียงใน
ภาษาไทย  คนไทยถ่ิน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จึงออกเสียงตรงกนั  ส่วนหน่วยเสียงสระ
เรียงในภาษาไทยไม่มี  คนไทยถ่ิน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะออกเสียงให้เหมือนหรือ
ใกลเ้คียงท่ีสุด 
 

ภาษามลายทูอ้งถ่ินปัตตานี 
/i:/  
 /e/ 
/æ/ 
 

/a:/ 
/u:/ 
/o:/ 
/ɔ/  

ภาษาไทยถ่ินสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 /i:/   /i n:/    /i: ŋ /   
 /e:/    /e/ 
 /e:/    /e:ŋ/    /æ/  /æ ŋ/  /æ: m/    
/æ:n /a:n/  /a: ŋ/  /a:y/   

/a:/  /a: d/  /an/  /ay/  /aw/   /o:/ 
/u:/  /aw/    
/o:/ /u:/  /un/   /u:n/  /on/  /o:y/  
/ɔ/ /a:/  /a ŋ /   

 

ในดา้นความหมายของค านั้น ค ายมืและค าท่ีใชร่้วมกนั ส่วนใหญ่ความหมายใน
ภาษาไทยจะตรงกบัความหมายในภาษามลายทูอ้งถ่ินปัตตานี แต่มีอยูจ่  านวนหน่ึงท่ีมีความ
แตกต่างทางความหมาย ซ่ึงมีทั้งความหมายแคบเขา้ ความหมายกวา้งออก และความหมาย
ยา้ยท่ี 
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดแ้ก่ 
1. นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 ของมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จ านวน 40  

กลุ่มเรียน ซ่ึงคดัเลือกเฉพาะผูท่ี้ใชภ้าษามลายถ่ิูนในชีวติประจ าวนักลุ่มเรียนละ 10-15  คน 
และมีภูมิล าเนากระจายกนัอยูใ่น 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. นกัเรียนในโรงเรียนท่ีเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วชิาชีพของนกัศึกษา
วชิาเอกภาษาไทยชั้นปีท่ี  5   ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 15  โรงเรียน  นกัศึกษาฝึก
ประสบการณ์   วชิาชีพครู ปีการศึกษา 2554 จ านวน 48  คน 

    

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
  เคร่ืองบนัทึกเสียง 
  แบบจดบนัทึก  
 

วธิีการสร้างเคร่ืองมอื 
  สร้างแบบจดบนัทึกขอ้มูลตามลกัษณะการออกเสียง พยญัชนะตน้ พยญัชนะ
สะกด  วรรณยกุต ์ บนัทึกประโยคท่ีแตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน 
   ขอค าปรึกษาช้ีแนะพร้อมตรวจทานความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเคร่ืองมือจาก
ผูท้รงคุณวุฒิทางภาษาศาสตร์ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1.  คณะวจิยัซ่ึงเป็นอาจารยใ์นสาขาวชิาภาษาไทยจ านวน 5 คน เก็บขอ้มูลจาก

การเรียนการสอนในชั้นเรียนดว้ยวธีิการจดบนัทึก ในชัว่โมงสอน 
2. บนัทึกจากการอ่านออกเสียง  จากการใหน้กัศึกษาเล่าเร่ืองจากประสบการณ์  

การเขียนแสดงความคิดเห็น  การสนทนากลุ่มยอ่ยในชั้นเรียน 
3. จดัเวทีสนทนาแลกเปล่ียนขอ้สังเกตในการใชภ้าษาไทยของนกัศึกษา

มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  จากอาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาสาขาต่าง ๆ จ านวน  10  คน  
และ ผูช่้วยเก็บขอ้มูล 38 คน 
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4. จดัระบบขอ้มูลใหเ้ป็นหมวดหมู่ตามลกัษณะของปัญหา  ปัญหาการออก
เสียงพยญัชนะตน้  อกัษรสูง  อกัษรต ่าปัญหาการออกเสียงพยญัชนะสะกด    ปัญหาการ
ออกเสียงวรรณยกุตปั์ญหาการออกเสียงสระปัญหาการเขียนปัญหาการเรียงค าเขา้ประโยค
ปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากการใชภ้าษา 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. วเิคราะห์เสียงปฏิภาคของค าท่ีมีปัญหาในการออกเสียง 
2. วเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการเลือกใชค้  าในการพดู  การเขียน 
3. วเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการเรียงค าเขา้ประโยค 
4. วเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหามารยาททางสังคมอนัสืบเน่ืองมาจากการใช้

ภาษา  และหาแนวทางในการแกปั้ญหา 
5. ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเน้ือหา 
6. น าเสนอผลการวจิยั 
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 บทที่ 5 

สรุป  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวจิยัเร่ืองปัญหาการใชภ้าษาไทยของนกัเรียนนกัศึกษาไทยเช้ือสายมลายใูนสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)   ศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาไทย
ของนกัเรียนนกัศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ท่ีใชภ้าษามลายถ่ิูนในชีวิตประจ าวนั
ในเร่ืองการออกเสียง  การใช้ค  า  ปัญหาการเรียงค าเขา้ประโยค ทั้งการพูดและการเขียน    
2)เพื่อศึกษาปัญหามารยาททางสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาท่ีสืบ
เน่ืองมาจากวฒันธรรมการใช้ภาษา  3) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยของ
นกัเรียนนกัศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  

  ท่ามกลางข้อจ ากัดในเร่ืองความปลอดภยัจากสถานการณ์สามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ เพื่อให้การวิจยัครอบคลุมวตัถุประสงค์และเห็นภาพความจริงท่ีชัดเจน  ผูว้ิจยัจึง
ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนในโรงเรียนท่ีเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนกัศึกษาวิชาเอกภาษาไทยชั้นปีท่ี  5    ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้   จ  านวน 
15 โรงเรียน  และนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
จ านวน  40   กลุ่มเรียน ซ่ึงคดัเลือกเฉพาะผูท่ี้ใช้ภาษามลายูถ่ินในชีวิตประจ าวนักลุ่มเรียน
ละ 10-15  คน และมีภูมิล าเนากระจายกนัอยู่ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ องคค์วามรู้จาก
การวิจยัสามารถน าไปใชอ้อกแบบฝึกการออกเสียงให้แก่นกัเรียนในโรงเรียนเขตพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  องคค์วามรู้จากการวจิยัสามารถน าไปพฒันาทกัษะภาษาไทย และ
เสริมสร้างความเขา้ใจในการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี    

 

สรุป 

 ปัญหาการใชภ้าษาไทยของนกัเรียนนกัศึกษาไทยเช้ือสายมลายท่ีูพบ คือ 
1. ปัญหาการออกเสียงตวัสะกด  แยกเป็น  ปัญหาการออกเสียงตวัสะกดท่ีเป็น

เสียงกกั  และเป็นเสียงนาสิก   
ตวัสะกดท่ีเป็นเสียงกกั  แม่กก  แม่กด  แม่กบ ในภาษาไทย  จะออกเสียงเป็นเสียง

หยุดหรือไม่ออกเสียงตวัสะกดใด ๆ  เช่น รักษา  ออกเสียงเป็น ระษา  สมาชิก  ออกเสียง
เป็น สมาชิ  และบางคร้ังออกสียงสับสนอย่างไม่มีเง่ือนไขในกลุ่มมาตราตวัสะกดท่ีเป็น
เสียงกกัดว้ยกนั  เช่น สวนผกั  ออกเสียงเป็น สวนผดั  ส าหรับเด็ก ออกเสียงเป็น ส าหรับเด็ด  
กากน ้ าตาล ออกเสียงเป็น กาบน ้ าตาล  ดกั ออกเสียงเป็น ดดั  โอกาส ออกเสียงเป็น โอกาก  
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ประโยชน์  ออกเสียงเป็น ประโยก  มะเร็งปอด ออกเสียงเป็น มะเร็งปอบ  แบบเรียน ออก
เสียงเป็น แบกเรียน  ระเบียบ   ออกเสียงเป็น  ระเบียด  สามสิบ ออกเสียงเป็น สามสิด  ฯลฯ   

ตวัสะกดท่ีเป็นเสียงนาสิก  มีเสียงปฏิภาคดงัน้ี 

1) มาตรา แม่กง นกัเรียนนกัศึกษาไทยเช้ือสายมลายจูะออกเสีงเป็นแม่กน  
เสมอ  เช่น จึง  เป็นจึน   ของขวญั  ออกเสียงเป็น ขอนขวญั  เป็นห่วง  ออก
เสียงเป็น เป็นห่วน  โดยตรง  ออกเสียงเป็น โดยตรน 

2) มาตราแม่ กน  นกัเรียนนกัศึกษาไทยเช้ือสายมลายจูะออกเสียงเป็น แม่ กง  
และแม่กมตวัอย่างค าท่ีออกเสียงแม่กง  เช่น ความคิดเห็น ออกเสียงเป็น 
ความคิดเห็ง  ส่วนประกอบ  ออกเสียงเป็น  ส่วงประกอบ  แน่นหนกั  ออก
เสียงเป็น  แน่งหนัก   เหตุการณ์ ออกเสียงเป็น เหตุกาง  เดือดร้อน ออก
เสียงเป็น  เดือดร้อง    
ตวัอยา่งค าท่ีออกเสียงแม่ กม เช่น สูญส้ิน ออกเสียงเป็น สูมส้ิน  อ่อนนอ้ม  
ออกเสียงเป็น อ่อมนอ้ม  ดินร่วน ออกเสียงเป็น  ดินร่วม 

3) มาตราแม่ กม  นกัเรียนนกัศึกษาไทยเช้ือสายมลายจูะออกเสียงเป็น แม่กน  
เสมอ เช่น ล าดบั ออกเสียงเป็น ลนัดบั  ทองค า ออกเสียงเป็น ทองคนั รวม
จงัหวดั ออกเสียงเป็น รวนจงัหวดั  หนงัสือพิมพ ์ออกเสียงเป็น หนงัสือพิน
รูปเล่ม ออกเสียงเป็น รูปเล่น   

2. ปัญหาการออกเสียงวรรณยกุต ์ สรุปปัญหาไดด้งัน้ี 
1) เสียงวรรณยกุตห์ายไป เป็นเสียงกลาง เช่น ยา่น ออกเสียงเป็น ยาน  ตั้งแต่ 

ออกเสียงเป็น ตงัแต่  เขยื้อน  ออกเสียงเป็น ขะเยอืน   คร้ัง ออกเสียงเป็น 
ครัง คุน้เคย  ออกเสียงเป็น คุนเคย 

2)  พยายามออกเสียงสามญัใหมี้เสียงวรรณยกุต ์ เช่น  ค  ากลอน ออกเสียงเป็น 
ค ากร่อน  ไกว ออกเสียงเป็น ไกว ่ คีย ์ออกเสียงเป็น ข่ี  อึง  ออกเสียงเป็น 
อ้ึง  ประเปรียว  ออกเสียงเป็น ประเปร้ียว  รอยเทา้ ออกเสียงเป็น ร้อยเทา้  
ช าเลือง ออกเสียงเป็น ช าเหลือง 

3)   เสียงวรรณยกุตเ์อก ออกเสียงเป็นเสียงวรรณยกุตโ์ท  และตรี  
       วรรณยุกต์เอก ออกเสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์โท เช่น กร่าง ออกเสียงเป็น 

กร้าง  ข่าวสาร ออกเสียงเป็น ขา้วสาร   ห่าง ออกเสียงเป็น หา้ง 
       วรรณยกุตเ์อก  ออกเสียงเป็นเสียงวรรณยกุตต์รี เช่น เหยาะ  ออกเสียง  
       เป็น เยาะ คติ  ออกเสียงเป็น คต๊ิ  ดกัดาน ออกเสียงเป็น ดัก๊ดาน 
4)  เสียงวรรณยกุตโ์ท ออกเสียงเป็นเสียง วรรณยกุตเ์อก  วรรณยกุตต์รี   

วรรณยกุตจ์ตัวา 
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วรรณยกุตโ์ท ออกเสียงเป็นเสียงวรรณยกุตเ์อก เช่น  ระโนด ออกเสียงเป็น 
ระโหนด  เลือก ออกเสียงเป็น เหลือก ส่อเสียด ออกเสียงเป็น ส้อเสียด  
เหล่า ออกเสียงเป็น เล่า 
วรรณยกุตโ์ท ออกเสียงเป็นเสียง วรรณยกุตต์รี เช่น หลา้ ออกเสียงเป็น ลา้    
บานช่ืน ออกเสียงเป็น บานช้ืน หว้งมรรณพ ออกเสียงเป็น ฮว้งมหรรณพ
แยง่ของ ออกเสียงเป็น แยง้ของ 
วรรณยกุตโ์ท ออกเสียงเป็นเสียงวรรณยกุตจ์ตัวา เช่น ท่ีลุ่มท่ีดอน ออก

เสียงเป็น ท่ีหลุมท่ีดอน  สูญส้ิน ออกเสียงเป็น สุ้มสิน  

5)  วรรณยกุตต์รี ออกเสียงเป็นเสียงวรรณยกุตเ์อก วรรณยกุตโ์ท และ    

         วรรณยกุตจ์ตัวา 

  วรรณยกุตต์รี ออกเสียงเป็นเสียงวรรณยกุตเ์อก เช่น สาวตัถี  ออกเสียงเป็น 
สาหวดัถี 
วรรณยกุตต์รี ออกเสียงเป็นเสียงวรรณยกุตโ์ท เช่น กระทุง้  ออกเสียงเป็น  
กระทุ่ง พลั้ง  ออกเสียงเป็น พลัง่  ล้ีลบั  ออกเสียงเป็น ล่ีลบั  ตดัพอ้  ออก
เสียงเป็น ตดัพ่อ 

 วรรณยกุตต์รี ออกเสียงเป็นเสียงวรรณยกุตจ์ตัวา  เช่น ข้ีร้ิว ออกเสียงเป็น    
               ข้ีหริว 

6)  วรรณยกุตจ์ตัวา  ออกเสียงเป็นเสียงกลาง  วรรณยกุตเ์อก  วรรณยกุตโ์ท     
         และตรี 

วรรณยุกต์จตัวา  ออกเสียงเป็นเสียงกลาง  เช่น หมายความว่า ออกเสียง
เป็น มายความวา่  หมายถึง  ออกเสียงเป็น มายถึง 
วรรณยกุตจ์ตัวา  ออกเสียงเป็นเสียงวรรณยุกตเ์อก  เช่น เผาโรงเรียน  ออก
เสียงเป็น เผ่าโรงเรียน  โง่เขลา  ออกเสียงเป็น โง่เขล่า  ข่ืนข่ม  ออกเสียง
เป็น ข่ืนขม  อ่ิมหน า  ออกเสียงเป็น อ่ิมหน ่า 
วรรณยกุตจ์ตัวา  ออกเสียงเป็นเสียงวรรณยกุตโ์ท เช่น ผยุผง ออกเสียงเป็น 
ผุย้ผงสูญส้ิน  ออกเสียงเป็น สู้นสิน 
วรรณยุกต์จตัวา  ออกเสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์ตรี  โฉมตรู  ออกเสียงเป็น 
โชม้ตรู  ฉนัท ์  ออกเสียงเป็น ชั้น 

7) ออกเสียงสระเสียงสั้น เป็นสระเสียงยาว  และสระเสียงยาว  เป็นสระเสียง 

สั้น  
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 ออกเสียงสระเสียงสั้ น เป็นสระเสียงยาว  เช่น  เบาหวาน  ออกเสียงเป็น 

บาวหวาน  สงสัย ออกเสียงเป็น สงสาย เชยชม  ออกเสียงเป็น เชยโชม  

ออกเสียงสระเสียงยาวเป็นสระเสียงสั้น เช่น เป้าหมายใหม่ ออกเสียงเป็น 

เปาไหมไหม่ 

8) ปัญหาการพูดและเขียนค าท่ีใช้อกัษรต ่าเป็นอกัษรสูง  และอกัษรสูง เป็น
อกัษรต ่า 
ปัญหาการพูดและเขียนเขียนค าท่ีใช้อกัษรต ่าเป็นอกัษรสูง   เช่น จดัโซน  
เขียนเป็น จดัโสน แซ่ซ้อง เขียนเป็น แซ่ส้อง  เคียง เขียนเป็น เขียง  ลิงค่าง 
เขียนเป็น ลิงข่าง  ววิาทะ  เขียนเป็น ววิาถะ  ผพุงั  เขียนเป็น ผผุงั    
ปัญหาการพูดและเขียนค าท่ีใช้อกัษรสูงเป็นอกัษรต ่า   เช่น   ขบัเคล่ือน 
เขียนเป็น คบัเคล่ือน    สับสน  เขียนเป็น ซับสน  ฝักขา้วโพด  เขียนเป็น 
ฟักขา้วโพด  โขลง  เขียนเป็น โคลง  ขาน เขียนเป็น คาน 

9) ปัญหาการเลือกใชค้  าในการพดูและการเขียน   

ปัญหาในการพูด จะใชภ้าษาปะปนกนัระหวา่งภาษาไทยและภาษามลายู

ถ่ิน  เช่น สับสนเดาะ  หมายถึง สับสนหรือไม่  งายหี้องไหน  หมายถึง 

เรียนห้องไหน   แดมอไม่เขา้ใจกีตอ หมายถึง เขาไม่เขา้ใจเรา 

ปัญหาการใชค้  าท่ีแปลมาตรงตวั เช่น  เห็ดหว ี (เห็ดแครง)  ลูกเห่า (ผล

สละ) งูขวาน (งูกะปะ)  นมแก่ (นมขน้หวาน)  ลา้งเส้ือ (ซกัเส้ือ) ลา้งผม 

(สระผม) ไม่อร่อยทอ้ง (ไม่สบายทอ้ง) ปากกาไม่กิน (ปากกาเขียนไม่ติด)    

ใส่แป้ง (ทาแป้ง) 

10) ปัญหาการเลือกใชค้  าผดิความหมาย และขาดค าเช่ือม เช่น เพง่เล็งใบหนา้  

อาหารเส่ือมเสีย  อนัตรายจะอยูเ่สมอ โดนการยงิหลายคร้ัง เขา้พกัใน

โรงแรมท่ีเขาจดัสรรให ้ 

3. ปัญหาการเรียงค าเขา้ประโยค  การใชค้  าขยาย  เช่น  อยูท่  างาน  ไม่เอาเรียน มา
อยูเ่รียนกรุงเทพ  จบเรียนอะไรมา  เพื่อนดิฉนัหนีออกตามผูช้าย  ไปร้านอาหารกินขา้ว เขา
ใหห้ยบิมาเอา  เพื่อนดิฉนั 5 คนไป  เอาออกตะปูก่อน  เอาออกรูปภาพ 

4. ปัญหามารยาททางสังคมอนัสืบเน่ืองมาจากการใชภ้าษา 
ปัญหามารยาททางสังคมอนัสืบเน่ืองมาจากการใชภ้าษาท่ีพบเห็น คือ 
ค าลงทา้ยใชค้  าวา่  ฮอ  แทน ครับ ค่ะ นอกจากนั้นในการส่ือสารจะใชค้  าสรรพนาม

กบัคนท่ีฐานะทางสังคมสูงกวา่ ผูมี้อาวโุสกวา่ และผูท่ี้ไม่สนิทสนม  ดงัน้ี 
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ค าสรรพนามบุรุษท่ี 1 มกัใช ้เรา    
ค าสรรพนามบุรุษท่ี 2 มกัใชพ้ี่ 
ค าสรรพนามบุรุษท่ี 3 มกัใช ้ยอ  และมนั 
ซ่ึงในภาษาไทยนั้นการใชค้  าสรรพนาม นอกจากจะค านึงถึงเร่ืองเพศหญิง เพศชาย

แลว้จะตอ้งค านึง  ถึงความสนิทสนม  ฐานะทางสังคม และความมีอาวุโส ของคู่สนทนา 
หรือของบุคคลท่ีเราพดูถึง  

 การใชภ้าษามลายถ่ิูนปาตานีสนทนากนัในขณะท่ีมีบุคคลต่างถ่ินซ่ึงไม่เขา้ใจภาษา
มลายถ่ิูนปาตานีอยูร่่วมดว้ย   
 

อภปิรายผล  
จากการศึกษาความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษามลายูถ่ินปาตานี พบว่า

ความแตกต่างท่ีเป็นอุปสรรคส าคญัของคนท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปาตานี คือเสียงวรรณยุกต์

และเสียงตวัสะกดในภาษาไทย  โดยเสียงตวัสะกดในภาษาไทยมีถึง 8 เสียง ส่วนภาษา

มลายูถ่ินปาตานีมีเพียง 3 เสียง     รวมถึงการผนัเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย   เน่ืองจาก

ภาษามลายถ่ิูนปาตานีเป็นภาษาท่ีไม่มีระบบวรรณยกุต ์ กล่าวคือระดบัเสียงสูงต ่าไม่มีผลต่อ

การเปล่ียนแปลงความหมาย ดงันั้นทกัษะในการแยกแยะระดบัเสียงสูง-ต ่าของนักเรียน

นักศึกษาท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปาตานีเป็นภาษาแม่จะมีน้อยเม่ือพูดหรือเขียนจึงท าให้เกิด

ข้อผิดพลาดบ่อยคร้ัง การผนัเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีความซับซ้อน มีเง่ือนไขท่ี

สัมพนัธ์กบักลุ่มอกัษร ความสั้ น-ยาวของเสียงสระ และเสียงพยญัชนะสะกด  ซ่ึงผูท่ี้เป็น

เจา้ของภาษาไทยหรือผูท่ี้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่จะไม่ค่อยรู้สึกถึงความซบัซ้อนดงักล่าว 

แต่ส าหรับเยาวชนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ไม่ไดพู้ดภาษาไทยเป็นภาษาแรกส่วน

ใหญ่มกัจะเกิดความสับสน ออกเสียงผิดพลาด และในการเขียนมกัเลือกใช้เคร่ืองหมาย

วรรณยกุตผ์ดิพลาดไปตามเสียงท่ีออกเสมอ 

 ปัญหารองลงมา คือ   หน่วยเสียงพยญัชนะในภาษามลายถ่ิูนปาตานีมีถึง 30 หน่วย

เสียง  หน่วยเสียงพยญัชนะในภาษาไทยมี 21 หน่วยเสียง แมว้า่หน่วยเสียงท่ีแตกต่างกนัจะ

มีเพียง 9 หน่วยเสียง  แต่รูปอกัษรท่ีใชใ้นภาษาไทยมีถึง  44 รูป มากกว่าหน่วยเสียงถึง  19 

รูป และด้วยจ านวนรูปอกัษรท่ีมากว่าเสียงน้ีเอง จึงเป็นปัญหาในการอ่าน-เขียน ส าหรับ

นักศึกษาท่ีไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาท่ี 1 เน่ืองจากตอ้งอาศยัความพยายามในการจ า

ความหมายให้สัมพนัธ์กบัการเลือกอกัษรท่ีจะใช้เขียน จึงใช้พยญัชนะตน้ผิดกลุ่มอกัษร
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เสมอ    นอกจากน้ียงัมีปัญหาเก่ียวกับวฒันธรรมการใช้ภาษาอนัสืบเน่ืองมาจากความ

แตกต่างในเร่ืองลกัษณะของภาษามลายูถ่ินปาตานี    เม่ือผูพู้ดภาษามลายูถ่ินปาตานีแปล

ความหมายไปสู่ภาษาไทยตรงตามตวั  อาจไม่ถูกตอ้งกบัการใชค้  าหรือส านวนในภาษาไทย 

หรืออาจส่ือความหมายผิดพลาดและส่ือสารไม่รู้เร่ืองได ้   ปัญหาท่ีกระทบต่อมารยาทใน

การใช้ภาษาในสังคมไทย เช่น การใช้ค  าลงทา้ย  นักเรียนนักศึกษาท่ีใช้ภาษามลายูถ่ินปา

ตานีมกัจะติดภาษาถ่ิน ใช้ค  าว่า เออ  แทนค าลงทา้ย ครับ/ค่ะ  ทั้งน้ีเน่ืองจากในภาษามลายู

ถ่ินปาตานีไม่มีค  าลงท้าย เม่ือจะใช้ค  าลงท้ายในภาษาไทยย่อมมีความรู้สึกไม่คุ ้นชิน ซ่ึง

จ าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกฝนและสร้างความคุน้เคย จนท าให้สามารถเลือกใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง

เหมาะสมตามคู่สนทนา เน้ือหาท่ีพูด วาระและโอกาสต่าง ๆ   การใช้สรรพนาม ทั้งสรรพ

นามบุรุษท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 3  สรรพนามบุรุษท่ี 1 จะใช้ “เรา”  แทบทุกวาระและทุกโอกาส  

เน่ืองจากสรรพนามบุรุษท่ี 1 ในภาษามลายถ่ิูน มีนอ้ยมาก มีเพียง  3 ค าคือ  อากู กีตอ  อามอ  

ในภาษาไทยมีค าสรรพนามบุรุษท่ี 1 มากมาย  เช่น ดิฉัน กระผม ขา้พเจา้  หนู  ฉัน ผม เรา 

ฯลฯ นอกจากนั้นยงัมีค าราชาศพัท ์ มีหลกัเกณฑ์ในการใชใ้หเ้หมาะกบัระดบัความสัมพนัธ์

ระหว่างผูพู้ดและผูท่ี้เราพูดดว้ย  ค  านึงถึงมารยาท  ความสุภาพ และกาลเทศะเป็นส าคญั  

สรรพนามบุรุษท่ี 2 ในภาษามลายถ่ิูนมีเพียง 2  ค  า คือ อามุง (มึง) แดมอ  สรรพนามบุรุษท่ี 3 

มีเพียงค า เดียว คือ  ยอ  ซ่ึงไม่วา่จะพูดถึงคน หรือสัตว ์ก็จะใชค้  าเดียวกนั  ดงันั้น  นกัเรียน

นกัศึกษาจึงใชค้  าว่า  “มนั”  เม่ือกล่าวถึงบุรุษท่ี 3 เช่น พ่อเรามนัไม่สบาย  แม่เรามนัไม่ให้

สตางค์มาโรงเรียน  ครูมนัไม่อยู่  นอกจากนั้นอวจันภาษาท่ีนักเรียนนักศึกษาแสดงออก  

ส่งผลต่อมารยาทในสังคมไทย  เช่น การไหว ้  นักเรียนนักศึกษาจะไม่ค่อยไหวค้รูบา

อาจารย ์ เพราะวฒันธรรมมุสลิมสามจงัหวดัภาคใตไ้ม่นิยมการไหว ้ และเม่ือเขา้มาพบ

อาจารยจ์ะเขา้มาใกล ้ประชิดตวัเกินไป    

   จากการศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะความแตกต่างทางภาษาสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ภาษาไทย

ไม่ใช่เร่ืองง่ายส าหรับผูท่ี้ใชภ้าษาอ่ืนเป็นภาษาแม่ โดยเฉพาะเยาวชนในกลุ่มภาษามลายท่ีูมี

การใชภ้าษาตนเองอยา่งเขม้ขน้มกัจะมีพื้นฐานในภาษาไทยนอ้ยกวา่เยาวชนในท่ีอ่ืน   
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ข้อเสนอแนะ 

 จากความตั้งใจในการวจิยัคร้ังน้ีในการพฒันาทกัษะภาษาไทยและเสริมสร้างความ
เขา้ใจในการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม ผลการวจิยัดงักล่าวยงัมีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
อีกหลายอยา่งท่ีควรท าวจิยัเพิ่มเติม ท่ีส าคญั ไดแ้ก่    

1.  การพฒันาแบบฝึกการออกเสียงให้แก่นกัเรียนนกัศึกษาไทยเช้ือสายมลายท่ีูใช้

ภาษามลายูถ่ินในเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ควรใช้ค  าท่ีเป็นคู่เทียบจากขอ้มูล

เสียงปฏิภาคทั้งพยญัชนะตน้ ตวัสะกด และวรรณยุกต ์ของงานวิจยัน้ีควบคู่กบัความหมาย

ของค า 

2. แนวทางการจดัระบบการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ส่งเสริมการใช้

ภาษาไทยซ่ึงสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของชาวไทยมุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. แนวทางการการสร้างความนิยมในการเรียนและใชภ้าษาไทยให้มากข้ึนในสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4. การสลบัภาษาระหว่างภาษาไทยและภาษามลายูถ่ินของนักเรียนนักศึกษาใน

สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

  

  

 
  

  

 

 

 

 

 



65 
 

  



65 

 

 

บรรณานุกรม 

 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2538). การเรียนการสอนภาษาไทย: ปัญหาและแนวทางแก้ไข.  
 กรุงเทพฯ : สถาบนัภาษาไทย กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 
ธนานนัท ์ตรงดี และคณะ. (2549). วฒันธรรมการใช้ภาษา. พิมพค์ร้ังท่ี 2. มหาสารคาม : ส านกัพิมพ์

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
บรรจง ไชยลงักา, พนัเอก. (2549).  แนวทางการส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้นิยมเรียนและใช้ภาษาไทย. งานนิพนธ์ตามหลกัสูตรปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยับูรพา.  

พรชุลี อาชวอ ารุง. (2541). การเรียนรู้ภาษาทีส่อง : ผลการวจัิยเอกสาร. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ราชบณัฑิตยสถาน. (2553 ). คู่มือระบบเขียนภาษามลายูปาตานีอกัษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 
กรุงเทพฯ : สหมิตรพร้ินต้ิงแอนพบับลิชช่ิงจ ากดั. 

ลดัดา  ศรีเลิศชลาลยั. (2530). ปัญหาการใช้ภาษาไทยมาตรฐานเพือ่การส่ือสารของนักเรียนช้ันเด็ก
เลก็ทีใ่ช้ภาษามลายูท้องถิ่น. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร 

วลัยา  ชา้งขวญัยนื,ผศ.ดร. อนนัต ์ เหล่าเลิศวรกุล,ดร. และ ปราณี  ปราบริปู. (มปป.) เอกสารความรู้
ภาษาไทยส าหรับครูสอนภาษาไทย ช้ันประถมปีที ่1-6  สถาบนัภาษาไทย ส านกัวชิาการ
และมาตรฐานการศึกษา  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (มปท).   

ศูนย์ศึกษาและฟ้ืนฟูภาษาและวฒันธรรมในภาวะวิกกฤต สถาบันวิจัยและวฒันธรรมเอเชีย 
มหาวทิยาลยัมหิดล (2553) คู่มือระบบตัวเขียนภาษามลายูปาตานี  โครงการวิจยัปฏิบติัการ
เร่ืองการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถ่ินและภาษาไทยเป็นส่ือ : กรณีการจดั
การศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย – ภาษามลายูถ่ิน) ในโรงเรียนเขตพื้นท่ี 4 จังหวดั
ชายแดนภาคใต.้ มปท. 
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