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อุษณา  อารี : คํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
(ADVERBS IN TAI PHUAN AT SIMAHAPHOT DISTRICT, PRACHIN BURI PROVINCE) 
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : ผศ. สุวัฒนา  เล่ียมประวัติ. 171 หนา. ISBN 974-464-363-3.

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสรางและความหมายของคํากริยาวิเศษณ
ในภาษาไทพวน รวมทั้งวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางเสียงสระกับความหมายของคํากริยา
วิเศษณในภาษาไทพวนตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยเลือกศึกษา
จากผูบอกภาษา 3 หมูบาน หมูบานละ 2 คน ไดแก หมูที่ 1 บานแลง หมูที่ 2 บานเหนือ และหมูที่ 3 
บานใหม คุณสมบัติของผูบอกภาษาคือเปนเพศหญิง อายุ 60-75 ป โดยใชรายการคํากริยาที่รวบรวม
จากงานวิจัยและเอกสารตาง ๆ จํานวน 293 คํา เปนคําตั้งในการสัมภาษณผูบอกภาษา เพื่อใหผูบอก
ภาษาบอกคํากริยาวิเศษณที่ใชในบริบทนั้น ๆ รวมทั้งความหมาย ลักษณะการใช และตัวอยาง
ประโยค

ผลการศึกษาพบวา คํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวนมีจํานวน 555 คํา จําแนกไดเปน 3 
ประเภท ไดแก คําเดี่ยว คําซอน และคําซํ้า มีโครงสรางคําตั้งแต 1 ถึง 4 พยางค ความหมายของคํา
กริยาวิเศษณในภาษาพวนแบงเปน  ความสัมพันธระหวางเสียงสระกับความหมายทางขนาดหรือ 
ปริมาณ  ความสัมพันธระหวางเสียงสระกับความหมายทางรูปพรรณสัณฐาน  ความสัมพันธ
ระหวางเสียงสระกับความหมายทางความรูสึก  และคํากริยาวิเศษณที่มีความหมายเปนพหูพจน

จากการศึกษาวิเคราะหคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี แสดงใหเห็นวาความสัมพันธของเสียงสระมีผลตอความหมายของคํากริยาวิเศษณเปน
อยางมาก การใชคํากริยาวิเศษณสามารถชวยขยายความหมายของคําที่ถูกขยายใหมีความหมายที่ลึก
ซ้ึงและเฉพาะตัวมากขึ้น สามารถสรางมโนภาพ และส่ือความหมายทางอารมณตอส่ิงที่กําลังพูดถึง
โดยไมตองอธิบายความดวยประโยคยาว ๆ
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PRACHIN BURI PROVINCE.  THESIS ADVISOR : ASST. PROF. SUWATTANA  
LIAMPRAWAT. 171 pp. ISBN 974-464-363-3.

The purpose of this thesis is to study the structure and meaning of adverbs in Tai Phuan 
Dialect and to scrutinize the relation between vowel and meaning of the adverbs. All data are 
collected from Ban Dong Kratongyam Sub District, Simahaphot District, Prachin Buri Province by 
means of random selection of each 2 informants from 3 villages in these certain areas, Mu 1 Ban 
Lang, Mu 2 Ban Nue, Mu 3 Ban Mai, respectively. The pre-determined qualification of informants in 
this study includes females who are descended from Tai Phuan ancestors in the mentioned areas, 60-
75 year-old. Lists of Tai Phuan verbs collected from the research relating to Tai Phuan Dialect and 
adverbs, totally 293 words, were used to raise the questions. The data were collected by making 
situations up and asking questions so that the informants can put the adverb that fits the context, 
explain the meaning, clarify  usage and give examples of sentences.

This study shows that Tai Phuan adverbs entirely have 555 words, categorized into 3 
types : single words, synonymous compound, and reduplicatives. In terms of structure, Tai Phuan 
adverbs vary from 1 to 4 syllables. The meaning of Tai Phuan adverbs can be classified by the 
relation between vowel sound and meaning about size or quantity, the relation between vowel sound 
and meaning about appearance, the relation between vowel sound and meaning about feeling, and 
the adverbs that indicate plurality.

Data from Tai Phuan adverbs used in Simahaphot District, Prachin Buri Province 
indicates that sound affects the meaning of adverbs in a great deal. The adverbs can make the verbs 
more meaningful and specific. They can also create the imagination and express the speaker’s 
emotion when they use each adverb without providing the long explanation.
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี เนื่องจากผูเขียนวิทยานิพนธไดรับคําปรึกษา คํา
แนะนํา และการตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ จากผูชวยศาสตราจารยสุวัฒนา เล่ียมประวัติ ที่ให
ความเมตตารับเปนอาจารยที่ปรึกษาและควบคุมการทําวิทยานิพนธ ตลอดจนใหกําลังใจตั้งแตเร่ิม
ตนจนกระทั่งสําเร็จ ดวยความเอาใจใสอยางดีเสมอมา ผูเขียนวิทยานิพนธรูสึกซาบซึ้งและขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
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วิไล จรูญโรจน กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา และชวยตรวจแกไขวิทยา
นิพนธใหสมบูรณยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปา
กร ตลอดจนบูรพาจารยทุกทาน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู และปลูกฝงคุณธรรมแกศิษยมาจน
ถึงปจจุบัน และขอขอบพระคุณทบวงมหาวิทยาลัย ที่ใหทุนอุดหนุนวิทยานิพนธบางสวน

ขอขอบพระคุณผูบอกภาษาทั้ง 6 คน และชาวบานในตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ที่ใหความรวมมือเปนอยางดีตลอดการเก็บขอมูลภาคสนาม รวมทั้งบรรดา
ปยมิตรทั้งหลาย อันไดแก ญาติ พี่ นอง และผองเพื่อนทุกคน ที่มีน้ําใจไถถามความกาวหนาของ
วิทยานิพนธ ทั้งคอยชวยเหลือและใหกําลังใจ อันเปนพลังผลักดันใหแกผูเขียนวิทยานิพนธเสมอมา

ขอกราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งบรรพบุรุษ ผูให
ความเชื่อมั่นศรัทธาในหนทางดีงาม ถูกตอง เหมาะสมในการดําเนินชีวิต และสรางความภาคภูมิใจ
ในความเปนคนไทยเชื้อสายพวน ขอกราบขอบพระคุณพอ แม ปา และพี่ชายพ่ีสาวทั้งสองคน ที่ได
อบรมเลี้ยงดู ใหความรัก ความเอาใจใส ตลอดจนทุมเทกําลังกายกําลังใจในการสนับสนุนการศึกษา 
และเปนแรงใจสําคัญแกผูเขียนวิทยานิพนธจนกระทั่งมีวันนี้
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
 ความเปนมาของปญหา 
 คํากริยาวิเศษณ หมายถึง คําที่ใชขยายคํากริยา มีหนาที่สําคัญคือสามารถขยายคํากริยาให
ชัดเจนสมบูรณขึ้น หรือขยายความใหมีเนื้อความแปลกออกไป เชน บอกมโนภาพ ส่ืออารมณ 
ความรูสึก ตลอดจนแสดงเจตคติของผูพูดได เชนประโยคที่วา สมศักดิ์เดิน กับ สมศักดิ์เดินอุยอาย 
คํากริยาวิเศษณ “อุยอาย” ขยายคํากริยา “เดิน” ชวยบอกเกี่ยวกับลักษณะการเดินของสมศักดิ์วาเดิน
ไมคลองแคลว และใหมโนภาพวาสมศักดิ์เปนคนที่มีรูปรางอวน 
 ในภาษาถิ่นก็มีคํากริยาวิเศษณใชเชนเดียวกับภาษาไทยมาตรฐาน ดังที่มีผูวิจัยเร่ืองของ
คํากริยาวิเศษณในภาษาถิ่นไวหลายคน อาทิ  
 จิราภรณ ไชยศรี ศึกษาคําขยายกริยาในภาษาถิ่นลําพูน ไดใหขอเสนอแนะวาคํากริยา
วิเศษณในภาษาถิ่นลําพูนมีลักษณะที่นาสนใจหลายประการ เชน คํากริยาวิเศษณบางคําใชขยายได
เฉพาะคํากริยาบางคําเทานั้น คํากริยาวิเศษณบางคําใชขยายคํากริยาไดหลายคํา คํากริยาวิเศษณบาง
คําถาเปลี่ยนเสียงสระจะทําใหความหมายเกี่ยวกับขนาดและสัณฐานเปลี่ยนแปลงไป หรือคํากริยา
วิเศษณบางคูเมื่อนํามาใชรวมกันจะบอกความหมายเปนพหูพจน เปนตน1 
 มีวรรณ ลีรวัฒน ศึกษาคําขยายในภาษาถิ่นเชียงใหมพบวา คํากริยาวิเศษณคือคําที่ชวยให
ความหมายของคําตาง ๆ หนักแนน ชัดเจนมองเห็นภาพไดดียิ่งขึ้น2 

 อุดม พรประเสริฐ ศึกษาเกี่ยวกับคําวิเศษณสองพยางคในภาษาอีสาน พบวาคํากริยา
วิเศษณจะทําหนาที่ประกอบคํากริยาเพื่อขยายคํากริยานั้นใหชัดเจน ชวยส่ืออารมณและความรูสึก

                                                 
1จิราภรณ ไชยศรี, “คําขยายกริยาในภาษาถิ่นลําพูน”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527), 104-105. 
2มีวรรณ  ลีรวัฒน, “คําขยายในภาษาถิ่นเชียงใหม,” วารสารมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 10, 3 (2523) : 97. 
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จากผูพูดไปสูผูฟงไดอยางลึกซึ้ง ดังนั้นผูที่จะสามารถใชคําเหลานี้ได จะตองเขาใจภาษาอีสานอยาง
แทจริง3 
 บรรพต เปรมชู ศึกษาเรื่อง “คําวิเศษณและสํานวนพูดภาษาอีสาน” กลาวถึงคํากริยา
วิเศษณในภาษาอีสานวาเมื่อใชประกอบคํากริยาแลวสามารถทําใหผูฟงเกิดความรูสึก มองเห็นภาพ
และลักษณะทาทางของคํากริยานั้นไดอยางชัดเจน4  
 เปรมินทร คาระวี กลาวถึงคําซ้ําชนิดอุจจารณวิลาสในภาษาไทยถิ่นใตวา เปนกลุมคําที่มี
การซ้ําเสียงของพยางคหลัก บางคําทําหนาที่เหมือนคําวิเศษณ คือสามารถขยายคํานามหรือคํากริยา 
โดยพยางคที่ซํ้าจะถูกกําหนดใหมีรูปแบบที่แนนอน ชัดเจน และสามารถทํานายรูปพยางคซํ้าได 
โดยคําซํ้าเหลานี้สามารถแสดงความรูสึก หรือทัศนคติของผูพูดตอคํานามหรือกริยาที่กลาวถึง5 
 จากเอกสารและงานวิจัยดังกลาว จะเห็นไดวาในภาษาถิ่นของประเทศไทย มีการใช
คํากริยาวิเศษณที่นาสนใจ นั่นคือเปนคําขยายกริยาที่สามารถสรางมโนภาพ แสดงความรูสึก แสดง
ทัศนคติ แสดงอารมณ ตลอดจนรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับส่ิงที่ผูพูดกลาวถึงไดอยางชัดเจน อีกทั้ง
คํากริยาวิเศษณเหลานี้ยังมีโครงสรางและรูปแบบเฉพาะตัว ในปจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับคํากริยา
วิเศษณในภาษาไทยถิ่นครบทุกถ่ิน แตในประเทศไทยนั้นยังมีภาษาของชนกลุมนอยอีกหลายกลุม 
โดยเฉพาะกลุมผูใชภาษาตระกูลไทนั้น ยังไมมีผูศึกษาเรื่องคํากริยาวิเศษณเลย ผูเขียนวิทยานิพนธจึง
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาภาษาไท
เปรียบเทียบ 
 ชาวพวน (Phaun) เปนกลุมคนที่พูดภาษาตระกูลไทพวกหนึ่งที่แตเดิมมีถ่ินฐานอยูใน
แขวงเชียงขวาง (Chiang Khwang) ซ่ึงอยูทางภาคตะวันออกของเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว 
ตอมาไดมีการอพยพยายถ่ินฐานเขามาอยูในประเทศไทยและอาศัยอยูตามจังหวัดในภาคตาง ๆ เชน 
สุโขทัย หนองคาย ลพบุรี สุพรรณบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และกาญจนบุรี เปนตน  

                                                 
3อุดม พรประเสริฐ, “คําวิเศษณสองพยางคในภาษาอีสาน” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523), 356. 
4บรรพต  เปรมชู , คําวิ เศษณและสํานวนพูดภาษาอีสาน  (กรุงเทพฯ  : สํานักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2521), 3. 
5เปรมินทร คาระวี, “ภาษาไทยถิ่นใต คําซ้ําชนิดอุจจารณวิลาส,” ภาษาและหนังสือ 23, 

1-2 (เม.ย.2533-มี.ค.2534) : 57-61. 
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 จากการสํารวจของสถาบันวิจัยภาษาเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล พบวามีคน
ไทยเชื้อสายชาวพวนอาศัยอยูในประเทศไทยมากกวา 190,000 คน และจังหวัดที่มีคนไทยเชื้อสาย
พวนอาศัยอยูมากที่สุดก็คือจังหวัดปราจีนบุรี6 
 จากการศึกษาของจารุวรรณ สุขปติ พบวาจังหวัดปราจีนบุรีมีชาวไทยเชื้อสายพวนอาศัย
อยูมากใน 2 อําเภอ คือ อําเภอศรีมหาโพธิ และอําเภอศรีมโหสถ7 ผูเขียนวิทยานิพนธไดเลือกศึกษา
คํากริยาวิเศษณภาษาไทพวนในอําเภอศรีมหาโพธิ อีกทั้งการสํารวจขอมูลภาคสนาม ผูเขียน
วิทยานิพนธพบวาตําบลดงกระทงยามเปนตําบลในอําเภอศรีมหาโพธิที่มีคนไทยเชื้อสายพวนอาศัย
อยางหนาแนน มีการรักษาภาษาและประเพณีดั้งเดิมของชาวไทพวนเอาไว เชน เทศกาลสารทพวน 
การทําบุญกลางบาน การเซนไหวศาลปูตา จึงไดเลือกตําบลดงกระทงยามเปนแหลงขอมูล 
 ตําบลดงกระทงยามแบงการปกครองออกเปน 7 หมูบาน ทุกหมูบานมีคนไทยเชื้อสาย
พวนอาศัยปะปนกับคนไทยเชื้อสายอื่น ไดแก ไทยถ่ินกลาง ไทยถ่ินอีสาน และจีน ผู เขียน
วิทยานิพนธไดเลือกเก็บขอมูลใน 3 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 บานแลง หมูที่ 2 บานเหนือ และหมูที่ 3 
บานใหม เพราะเปนหมูบานที่มีคนไทยเชื้อสายพวนอาศัยอยูคอนขางมากกวาหมูอ่ืน และสวนใหญ
ใชภาษาไทพวน8ติดตอส่ือสารกันในชีวิตประจําวัน 
 จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนพบวา คํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน ตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มีอยูหลายลักษณะเชนเดียวกับภาษาตระกูลไทถิ่นอื่น ๆ ซ่ึงมี

                                                 
6วีระพงศ มีสถาน, สารานุกรมกลุมชาติพันธุ : พวน (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและ

วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539), 9. 
7จารุวรรณ สุขปติ, “การศึกษาลักษณะของภาษาลาวพวนที่ตําบลหัวหวา อําเภอศรีมหา

โพธิ จังหวัดปราจีนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 21-26. 

8คําวา “ไท” หรือ “ไต” (Tai) หมายถึงชื่อตระกูลภาษาที่ใชพูดกันเปนบริเวณกวาง 
นับตั้งแตประเทศจีนตอนใตจนถึงแหลมมลายู และตั้งแตทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย 
จนถึงเกาะไหหลํา สวนคําวา “ไทย” (Thai) หมายถึง ภาษาหนึ่งในตระกูลภาษาไทที่ใชพูดใน
ประเทศไทย ประกอบดวยภาษาไทยถิ่นตาง ๆ ทั้ง 4 ถ่ิน ไดแก ภาษาไทยถิ่นกลาง ถ่ินเหนือ ถ่ิน
ตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และถ่ินใต ภาษาถิ่นแตละภาคก็สามารถแบงยอยเปนภาษาถิ่นของ
จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน นอกจากนี้ยังมีภาษาไทอื่น ๆ ที่พูดในประเทศไทย ซ่ึงถือวาเปน
ภาษาไทของชนกลุมนอย ที่บรรพบุรุษของผูพูดมิไดอาศัยในประเทศไทย แตอพยพเขามาดวย
เหตุผลทางการเมือง เชน ไทแสก ไทพวน ไทดํา ฯลฯ 
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ลักษณะที่นาสนใจ คือ พบคําหลายประเภท เชน คําเดี่ยว คําซอน และคําซ้ํา มีโครงสรางตั้งแต 1 
พยางค ขึ้นไป สวนความหมายของคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน พบความหมายแสดงรูปพรรณ
สัณฐาน ความหมายแสดงอารมณความรูสึก ความหมายแสดงขนาดหรือปริมาณ เปนตน นอกจากนี้
ความหมายของคํากริยาวิเศษณเหลานี้ยังมีความสัมพันธกับเสียงสระของคําดวย  
 ดังนั้นผูเขียนวิทยานิพนธจึงใครจะศึกษาโครงสราง และความหมายของคํากริยาวิเศษณ
ในภาษาไทพวนวามีลักษณะอยางไร อันจะกอใหเกิดความเขาใจภาษาของชาวพวน ซ่ึงถือวาเปนคน
ที่พูดภาษาตระกูลไทกลุมหนึ่ง อีกทั้งเปนการบันทึกขอมูลเพื่อเปนประโยชนแกผูที่สนใจจะศึกษา
เกี่ยวกับภาษาไทพวน หรือคํากริยาวิเศษณในภาษาถิ่นอื่น ๆ ตอไป 
 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาโครงสรางของคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน 
 2. เพื่อศึกษาความหมาย และวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางเสียงสระกับความหมาย
ของคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน 
 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. คํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวนมีโครงสรางหลายแบบ  
 2. คํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวนสามารถบอกความหมายไดหลายประการ  
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาเฉพาะเรื่องคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวนที่เปนภาษาพูดในชีวิตประจําวันของคน
ไทยเชื้อสายพวนในหมูที่ 1 บานแลง หมูที่ 2 บานเหนือ และหมูที่ 3 บานใหม ตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีเทานั้น 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาหนังสือ วิทยานิพนธ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะศึกษาเพื่อเปน
ขอมูลเบื้องตน 
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 2. สํารวจแหลงที่ใชภาษาไทพวนในอําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จากเอกสาร 
การสัมภาษณบุคคลในทองถ่ิน และการเก็บขอมูลสนามของผูเขียนวิทยานิพนธ แลวคัดเลือก
หมูบานและผูบอกภาษา 
  2.1 หลักเกณฑในการคัดเลือกหมูบาน มีดังนี้ 
   2.1.1 ประชากรในหมูบานใชภาษาไทพวนในการติดตอส่ือสารกัน
ในชีวิตประจําวัน ทั้งในครัวเรือนและการติดตอกับบุคคลอื่น  
   2.1.2 ประชากรในหมูบานเปนคนไทยเชื้อสายพวนที่อาศัยอยูอยาง
หนาแนนไมมีกลุมผูใชภาษาอื่นปะปนมากพอที่จะกอใหเกิดการผสมผสานทางภาษาระหวางภาษา
ไทพวนกับภาษาอื่น ผูเขียนวิทยานิพนธจึงเลือกเก็บขอมูลใน 3 หมูบาน ไดแก หมู 1 บานแลง หมู 2 
บานเหนือและหมู 3 บานใหม เนื่องจากการสํารวจขอมูลเบื้องตนพบวาใน 3 หมูบานนี้มีคนไทยเชื้อ
สายพวนอาศัยอยูคอนขางมากกวาหมูอ่ืน 
  2.2 หลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนผูบอกภาษา มีดังนี้ 
   2.2.1 ระดับอายุ เปนหญิงที่มีอายุ 60-75 ปใน 3 หมูบานหมูบานละ 
2 คน รวม 6 คน เนื่องจากบุคคลในกลุมนี้เปนวัยที่เคยชินและพอใจกับการใชภาษาของตน ทําให
สามารถรักษาภาษาเดิมไดดีกวาผูบอกภาษาที่อายุนอย 
   2.2.2 การศึกษา เพื่อควบคุมตัวแปรอันเกิดจากอิทธิพลของ
การศึกษา ผูศึกษาจึงเลือกเก็บขอมูลจากผูบอกภาษาที่มีการศึกษาไมเกินภาคบังคับเทานั้น  
   2.2.3 เชื้อชาติและการตั้งถ่ินฐาน ผูบอกภาษาทุกคนมีบรรพบุรุษ
เปนชาวไทยเชื้อสายพวนโดยกําเนิด หากมีครอบครัวบุคคลในครอบครัวตองใชภาษาไทพวน และ
จะตองมีภูมิลําเนาอยูในตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีจนถึงปจจุบัน  
   2.2.4 อาชีพ ผูบอกภาษาสวนใหญจะมีอาชีพเกษตรกรรม และ
รับจางทั่วไปในหมูบาน เนื่องจากเปนอาชีพที่ไมตองเดินทางหรือติดตอพบปะกับคนตางถิ่นเทาใด
นัก หรือหากเปนอาชีพอ่ืนก็จะตองมีสถานที่ประกอบอาชีพอยูในหมูบาน เพื่อที่ภาษาจะไดไม
เปลี่ยนแปลงหรือปะปนกับภาษาอื่น 
   2.2.5 ความสามารถในการใชภาษา ผูบอกภาษาทุกคนมีอวัยวะใน
การออกเสียงเปนปกติ มีประสาทหูที่ใชงานไดดี และเปนผูที่ใชภาษาไทพวนติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน
ในชีวิตประจําวัน  
   2.2.6 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ผูบอกภาษาตองสามารถตอบขอซักถามได
อยางคลองแคลว รวมทั้งสนใจใหความรวมมือเปนอยางดี โดยคัดเลือกจากการที่ผูเขียนวิทยานิพนธ
ซ่ึงเปนคนทองถ่ินเขาไปสนทนากับผูบอกภาษาโดยตรง 
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 3. เตรียมเครื่องมือในการเก็บขอมูล ดังตอไปนี้ 
  3.1 อุปกรณในการจดบันทึก ไดแก กระดาษบันทึก ปากกา ยางลบ และบัตร
บันทึกขอมูลใชบันทึกขอมูลใบละหนึ่งคําเพื่อความสะดวกในการวิเคราะหขอมูล 
  3.2 อุปกรณในการบันทึกเสียง ไดแก เครื่องบันทึกเสียง แถบบันทึกเสียง 
ถานไฟฉาย 
  3.3 รายการคํากริยา รวบรวมมาจากงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การศึกษา
ลักษณะของภาษาลาวพวนที่ตําบลหัวหวา อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี คําวิเศษณและ
สํานวนพูดภาษาอีสาน คําวิเศษณสองพยางคในภาษาอีสาน คําขยายในภาษาถิ่นเชียงใหม ลักษณะ
คําซํ้าในภาษาลานนา และคํากริยาวิเศษณในภาษาไทย  เพื่อนํามาเปนคําตั้งในการสัมภาษณผูบอก
ภาษา 
  3.4 กรอบประโยคทดสอบคํากริยาวิเศษณของบังอร ฤทธาภรณ เพื่อนํามาใช
ทดสอบวาคําที่เก็บขอมูลนั้นเปนคํากริยาวิเศษณหรือไม โดยคํากริยาวิเศษณจะตองปรากฏใน
ตําแหนงชองวางของกรอบประโยคทดสอบกรอบใดกรอบหนึ่งใน 5 กรอบ ดังตอนี้ 
 
กรอบที่ 1 นาม อกรรมกริยา --- 
กรอบที่ 2 นาม ชวยหนากริยา อกรรมกริยา --- 
กรอบที่ 3 นาม สกรรมกริยา นาม --- 
กรอบที่ 4 นาม ทวิกรรมกริยา นาม นาม --- 
กรอบที่ 5 นาม คํากริยาที่ตองมีคําบุพบทตามเสมอ บุพบท นาม --- 
 
โดยคําที่ปรากฏในตําแหนงชองวางของกรอบประโยคทดสอบดังกลาวไดนั้น จะตองไมใชคํากริยา 
ไมใชคําชวยหลังกริยา ไมใชคําหลังกริยา และไมใชคําลงทาย9  
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังนี้  
  4.1 ผูเขียนวิทยานิพนธนํารายการคํากริยาไปสัมภาษณโดยผูบอกภาษา โดยใช
วิธีสมมุติสถานการณ ซักถาม ยกตัวอยาง หรือแตงประโยคที่มีการละตําแหนงคํากริยาวิเศษณเอาไว 
แลวใหผูบอกภาษาบอกคํากริยาวิเศษณที่ใชในบริบทนั้น ๆ ความหมาย ลักษณะการใช และตัวอยาง

                                                 
9บังอร ฤทธาภรณ, “คํากริยาวิเศษณในภาษาไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2513), 7-10. ดูคําชวยหลังกริยา คํา
หลังกริยา และคําลงทายในเชิงอรรถหนา 8 
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ประโยค โดยผูเขียนวิทยานิพนธบันทึกเสียง จดขอมูลลงกระดาษบันทึก พรอมทั้งจดขอมูลทาง
สังคมของผูบอกภาษารวมทั้งขอสังเกตตาง ๆ เผ่ือกรณีที่จะตองอธิบายขอมูลเพิ่มเติม 
  4.2 นําขอมูลที่ไดจากการจดบันทึกและถอดความจากเครื่องบันทึกเสียงไป
ทดสอบกับกรอบประโยคทดสอบคํากริยาวิเศษณ เพื่อพิสูจนวาคําที่เก็บขอมูลไดนั้นเปนคํากริยา
วิเศษณหรือไม แลวคัดเลือกเฉพาะคําที่เปนคํากริยาวิเศษณมาวิเคราะห 
  4.3 บันทึกขอมูลทางภาษาโดยใชสัทอักษรสากล I.P.A. (International 
Phonetic Alphabet) และความหมายของคํากริยาวิเศษณลงบัตรบันทึกขอมูลใบละหนึ่งคํา เพื่อความ
สะดวกในการวิเคราะหโครงสรางและความหมายของคํากริยาวิเศษณ 
 5. การวิเคราะหขอมูล นําคํากริยาวิเศษณที่ไดมาวิเคราะห ดังนี้ 
  5.1 วิเคราะหโครงสรางของคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน 
  5.2 วิเคราะหความหมายและความสัมพันธระหวางเสียงสระกับความหมาย
ของคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน 
 6. เรียบเรียงผลการวิจัยโดยนําเสนอเปนวิทยานิพนธ แบงเปน 5 บท 
 
 
แหลงขอมูล 
 1. หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ และวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร 
 2. หองสมุดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3. สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 4. หองสมุดคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 5. หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 6. หองสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 
 7. หอสมุดแหงชาติ 
 8. ที่วาการอําเภอศรีมหาโพธิ และศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี 
 9. ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
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งานวิจัยและเอกสารที่เก่ียวของ 
 สามารถแบงเปนเอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะหคํากริยาวิเศษณในภาษาไทย เอกสาร
เกี่ยวกับการวิเคราะหคํากริยาวิเศษณในภาษาถิ่น และเอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเสียงกับ
ความหมาย ดังนี้ 
 
 1. เอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะหคํากริยาวิเศษณในภาษาไทย มีดังนี้ 
 บังอร ฤทธาภรณ ศึกษาเรื่อง “คํากริยาวิเศษณในภาษาไทย” ไดใหความหมายของ
คํากริยาวิเศษณไววาหมายถึงคําที่ปรากฏในตําแหนงชองวางของกรอบประโยคทดสอบกรอบใด
กรอบหนึ่งใน 5 กรอบขางลางนี้ 
 
กรอบที่ 1 นาม อกรรมกริยา --- 
กรอบที่ 2 นาม ชวยหนากริยา10 อกรรมกริยา --- 
กรอบที่ 3 นาม สกรรมกริยา นาม --- 
กรอบที่ 4 นาม ทวิกรรมกริยา นาม นาม --- 
กรอบที่ 5 นาม คํากริยาที่ตองมีคําบุพบทตามเสมอ11 บุพบท นาม --- 
 
และคําที่ปรากฏในตําแหนงชองวางของกรอบประโยคทดสอบดังกลาวไดนั้น จะตองไมใชคํากริยา 
ไมใชคําชวยหลังกริยา12 ไมใชคําหลังกริยา13 และไมใชคําลงทาย14  
 วิทยานิพนธนี้ศึกษาเฉพาะเรื่องตําแหนงและหนาที่ของคํากริยาวิเศษณ ไมไดศึกษาเรื่อง
ความหมาย ผลการศึกษาพบวา คํากริยาวิเศษณในภาษาไทยแบงออกตามหนาที่ได 5 ชนิด สามารถ
ทําหนาที่ไดตั้งแตหนึ่งอยางถึงหาอยาง คํากริยาวิเศษณอาจจะรวมเขาดวยกัน หรืออาจจะรวมเขากับ

                                                 
10ไดแกคําวา “กําลัง” “จะ” “ตอง” 
11เชนคําวา “หวังดี” “ทะเลาะ” ตองมีคําบุพบทตามเสมอเปน “หวังดีตอ” “ทะเลาะกับ” 

เปนตน 
12ไดแกคําวา “อยู” “แลว” “อยูแลว” 
13ไดแกคําวา “ไป” “มา” “ไว” “เสีย” “ขึ้น” “ลง” “เขา” “ออก” “ดู” “เอา” 
14เชนคําวา “จะ” “จะ” “นะ” เปนตน 
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หมวดคําอ่ืน ๆ ที่เปนกริยาวิเศษณวลี ซ่ึงแบงหนาที่ไดเปนสองชนิด ไดแก ชนิดที่ทําหนาที่ไดอยาง
เดียว และชนิดที่ทําหนาที่ไดสองอยาง15 
 เนื่องจากคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวนมีสวนคลายคลึงกับภาษาอื่น ๆ ในภาษาตระกูล
ไทรวมทั้งภาษาไทยมาตรฐาน คือมีการเรียงลําดับคําในประโยคเหมือนกัน ผูเขียนวิทยานิพนธจึงได
นํากรอบประโยคทดสอบดังกลาวมาทดสอบเพื่อหาคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวนดวย 
 
 วิจินตน ภาณุพงศ ไดกลาวถึงหมวดคํากริยาวิเศษณในหนังสือ “โครงสรางภาษาไทย : 
ระบบไวยากรณ” ไววา หมวดคํากริยาวิเศษณ หมายถึง คําที่ปรากฏหลังคํากริยาในตําแหนงชองวาง
ของกรอบประโยคทดสอบขางลางนี้ คือ  
 
 นาม   กริยาอกรรม --- 
 
 คําที่ปรากฏในตําแหนงชองวางในกรอบประโยคนี้ไดและมีเงื่อนไขอยูวา จะตองไมใช
คํากริยา ไมใชคําชวยหลังกริยา ไมใชคําลงทาย จึงจะถือวาเปนคํากริยาวิเศษณ16 
 
 บรรจบ พันธุเมธา กลาวถึงภาคขยายไวในหนังสือ “ลักษณะภาษาไทย” วา ภาคขยาย
แบงเปน 2 ประเภท คือ ขยายผูทํา หรือ ผูถูก เรียกวาคุณศัพท และขยายกริยา เรียกวากริยาวิเศษณ ซ่ึง
แบงกริยาวิเศษณไดเปน 9 ประเภท คือ กริยาวิเศษณบอกอาการและภาวะ  กริยาวิเศษณบอกเวลา 
กริยาวิเศษณบอกสถานที่ กริยาวิเศษณบอกประมาณ กริยาวิเศษณบอกความแบงแยก กริยาวิเศษณ
บอกความชี้เฉพาะ กริยาวิเศษณบอกความไมช้ีเฉพาะ กริยาวิเศษณบอกคําถาม และกริยาวิเศษณ
บอกความรับและปฏิเสธ17 
 
 กฤตวิทย ดวงสรอยทอง กลาวถึงคํากริยาวิเศษณไวในหนังสือ “หลักภาษา” วา คํากริยา
วิเศษณคือคําที่ทําหนาที่ขยายคํากริยา คําคุณศัพท หรือคํากริยาวิเศษณใหชัดเจนสมบูรณขึ้น แบงได

                                                 
15บังอร ฤทธาภรณ, “คํากริยาวิเศษณในภาษาไทย,” 7-10. 
16วิจินตน ภาณุพงศ, โครงสรางภาษาไทย : ระบบไวยากรณ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2520) , 78. 
17บรรจบ พันธุเมธา, ลักษณะภาษาไทย (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2522), 

141, 189-196. 
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เปน กริยาวิเศษณบอกอาการและภาวะ คํากริยาวิเศษณบอกเวลา คําวิเศษณบอกสถานที่ คําวิเศษณ
บอกประมาณ คํากริยาวิเศษณบอกความแบงแยก คํากริยาวิเศษณบอกความชี้เฉพาะ คํากริยาวิเศษณ
บอกความไมช้ีเฉพาะ คํากริยาวิเศษณบอกคําถาม และคํากริยาวิเศษณบอกความรับและปฏิเสธ18  
 
 นววรรณ พันธุเมธาอธิบายเกี่ยวกับคําวิเศษณไวในหนังสือ “ไวยากรณไทย” วา คํา
วิเศษณจะชวยขยายความหมายของคํากริยาใหชัดเจนยิ่งขึ้น คํากริยาที่ใชคําวิเศษณขยายอาจเปน
คํากริยาที่แสดงอาการ แสดงสภาพ หรือแสดงประสบการณ19   
 
 อภิรดี อุดมมณีสุวัฒน กลาวถึงคําซ้ําสองพยางค ซ่ึงสวนหนึ่งทําหนาที่เปนคํากริยา
วิเศษณวามีความสัมพันธระหวางรูปแบบของเสียงสระ และความหมาย ดังนี้  
 คําซ้ําสองพยางคในภาษาไทยมีรูปแบบของเสียงสระอยูสองแบบ คือ แบบที่ 1 สระใน
พยางคหลักจะเปนสระใด ๆ ก็ได แตสระในพยางคซํ้าจะตองเปนสระใดสระหนึ่งในสระตอไปนี้ 
คือ  /↔/ หรือ  /Ε/ หรือ  /οΝ/ เชน  ในคํ าว ากิน เกิน  /κιν2 κ↔ν1/ ดีแด  /δι⎤1 δΕ⎤1/ นงนั่ ง 
/νοΝ3 ναΝ3/ คําซํ้าแบบนี้เกิดไดกับหมวดคําทุกประเภท แบบที่ 2 ไมวาพยางคหลักจะอยูหนาหรือ
หลัง เสียงสระในพยางคทั้งสองจะเปนแบบใดแบบหนึ่งตอไปนี้ คือ สระหลัง-สระหนา เชน โยกเยก  
/ϕο⎤κ3 ϕε⎤κ3/ สระสูง-สระต่ํา หรือกลาง-สระต่ํา เชน กร๊ีดกราด  /κρι⎤τ4 κρα⎤τ4/ คําซ้ําแบบนี้
เกิดเฉพาะในหมวดคํากริยาอกรรม หมวดคําคุณศัพท และหมวดคํากริยาวิเศษณเทานั้น และคําซ้ํา
รูปแบบนี้มีไมมากนัก 
 คําซ้ําทั้ง 2 แบบนี้จะมีความสัมพันธระหวางเสียงสระกับความหมายดังนี้คือ ความหมาย
ที่ 1 แสดงทัศนคติของผูพูดที่มีตอส่ิงหรือบุคคลในแงไมสูดี รูปแบบของเสียงสระเปนแบบที่ 1 และ
ความหมายที่ 2 เปนความหมายที่เกี่ยวกับความรูสึกของผูพูดที่มีตอส่ิงหรือบุคคลที่ใชคําซ้ํานั้น ๆ มา
ขยาย รูปแบบของเสียงสระเปนแบบที่ 2 ในความหมายนี้อาจแยกเปนความหมายยอยไดอีก 5 
ความหมาย ไดแก  ความหมายที่เปนการเพิ่มน้ําหนักความหมายของพยางคหลักที่เกี่ยวกับลักษณะ
หรืออาการ  ความหมายที่เปนการเพิ่มน้ําหนักความหมายของพยางคหลักที่เกี่ยวกับปริมาณของ
เสียงใหมีมากขึ้น  ความหมายที่เปนการเพิ่มน้ําหนักความหมายของพยางคหลักโดยอาจมีการ

                                                 
18กฤตวิทย ดวงสรอยทอง, หลักภาษา, พิมพครั้งที่ 2 (สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ สงขลา, 2522), 177-179. 
19นววรรณ พันธุเมธา, ไวยากรณไทย (กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสนการพิมพ, 2525), 23-53. 
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เปลี่ยนแปลงความหมายของพยางคหลักบางเล็กนอย  ความหมายที่บอกลักษณะเกี่ยวกับเสียง  และ
ความหมายที่บอกลักษณะเกี่ยวกับอาการหรือทาทาง20 
 
 2. เอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะหคํากริยาวิเศษณในภาษาถิ่น มีดังนี้ 
 มีวรรณ ลีรวัฒน เขียนบทความเรื่อง “คําขยายในภาษาถิ่นเชียงใหม” กลาววา คําขยายที่มี
ลักษณะเปนกริยาวิเศษณจะชวยขยายความหมายของคํากริยาใหหนักแนน ชัดเจน และมองเห็น
ภาพพจนไดดียิ่งขึ้น โดยคําขยายในภาษาถิ่นเชียงใหมมีจํานวนพยางคตั้งแต 1 พยางคถึง 4 พยางค 
คําขยายประเภทหนึ่งพยางค เชน มืด  คึ้ม  “มืด เชน ทองฟามืดมัวมีเมฆเต็มไปหมด” คําขยาย
ประเภท 2 พยางคจะมีโครงสรางทางเสียงดังนี้คือ  คําขยายประเภทที่สระตางกันแตพยัญชนะ
เหมือนกัน เชน มืด ซุม ซ้ิม “มืดขมุกขมัว” คําขยายประเภทที่สระเหมือนกันแตพยัญชนะตางกัน 
เชน ผอม กอง ดอง “ผอมกระหรอง” คําขยายประเภทที่เปนคําซํ้า เชน ไหล ลวาด ลวาด “ไหลเชี่ยว” 
และคําขยายประเภทที่ใชฐานซ้ําสองครั้ง โดยใสคําขยายเขาระหวางฐานสองคํา เชน เปง ลึ เปง ล้ึง 
“สวางไสว” คําขยายสามพยางค เชน ดํา ขะ ลึงตึง  “ดําทะมึน ดํามืด” คําขยายสี่พยางค แบงเปน คํา
ขยายประเภทซ้ําบางพยางค เชน แดง ปะ หลึ ปะ หล้ึง “แดงจา” และประเภทซ้ําบางหนวยเสียง เชน 
ออน เนาะ แนะ หนอ แหน  “ออนปวกเปยกบิดไดรอบทิศ” 21 
 
 จิราภรณ ไชยศรี ศึกษาเรื่อง “คําขยายกริยาในภาษาถิ่นลําพูน” ไดใหขอเสนอแนะวา
คํากริยาวิเศษณในภาษาถิ่นลําพูนมีลักษณะที่นาสนใจหลายประการ เชน  
 คํ า ก ริ ย า วิ เ ศ ษณ บ า ง คํ า ใ ช ข ย า ย ไ ด เ ฉ พ า ะ คํ า ก ริ ย า บ า ง คํ า เ ท า นั้ น  เ ช น 
/φον2 τοκ2 συϕ2 συϕ2/ “ฝน ตก พรํา ๆ”  
 คํากริยาวิเศษณบางคําใชขยายคํากริยาไดหลายคํา เชน /ν ⎤Ν6 Να⎤µ1 πηι⎤5 λι⎤5/ 

“นอง สวยแบบแรกรุน” /κυ1 λα⎤π3 βα⎤ν1 πηι⎤5 λι⎤5/ “กุหลาบ บานแบบแรกแยม”  
 คํากริยาวิเศษณบางคําถาเปลี่ยนเสียงสระจะทําใหความหมายเกี่ยวกับขนาดและสัณฐาน
เปลี่ยนแปลงไป เชน /χικ2 πικ2/ “เล็ก ๆ ตั้งเดนขึ้น” /χοκ2 ποκ2/ “ใหญวางเดนอยู”  

                                                 
20อภิรดี อุดมมณีสุวัฒน, “ความสัมพันธระหวางรูปแบบของเสียงสระและความหมาย

ของคําซ้ําสองพยางคในภาษาไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526), 98-99. 

21มีวรรณ ลีรวัฒน, “ คําขยายในภาษาถิ่นเชียงใหม,” 96-106. 
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 คํากริยาวิ เศษณบางคู เมื่อนํามาใชรวมกันจะบอกความหมายเปนพหูพจน  เชน 
/χικ2 πικ2/ “เล็ก ๆ ตั้งเดนขึ้น” /χοκ2 ποκ2/ “เล็ก ๆ ปอม ๆ ตั้งเดนขึ้น” เมื่อใชรวมกันเปน 
/χικ2 πικ2 χοκ2 ποκ2/ จะมีความหมายวา “สูงเดนขึ้นมาและมีจํานวนมากขึ้น”22 
 
  สุวัฒนา เล่ียมประวัติ กลาววา การแสดงความหมายวา “มาก” ในภาษาลานนาสามารถ
กระทําได 4 วิธี คือ  
 1. การใชคํากริยาวิเศษณ หมายถึง การใชคํากริยาวิเศษณที่มีความหมายวา “มาก” หรือ
บางคําที่ใชเปนคําปรารภแกมอุทาน มีความหมายวา “เหลือเกิน เสียจริง จังเลย เกินไป” เชนคําวา 
นักแก ขนาด งาว จาด เปอเลอะ แตวา ฯลฯ คํากริยาวิเศษณเหลานี้จะเรียงไวทายคํากริยา เชน เถานัก
แก “แกมาก” ยกเวนคําวา “จาด” ที่เรียงไวหนาคํากริยา เชน จาดมวน “สนุกมาก”  
 2. ใชคํากริยาวิเศษณคู หมายถึง การใชคํากริยาวิเศษณสองตัวโดยซํ้าคํากริยา กลาวคือ 
ปรากฏคํากริยาหนาคํากริยาวิเศษณตัวแรกหนึ่งครั้ง และหนาคํากริยาวิเศษณตัวหลังอีกหนึ่งครั้ง 
ไดแก ...แต...วา , ...ใบ...งาว เชน เหญิม แต เหญิม วา “เฉื่อยมาก” 
 3. ใชการยืดเสียงสระ หมายถึง การยืดเสียงสระใหยาวกวาปกติในกรณีที่ตองการเนนวา
มากหรือมากจริง ๆ มักใชกับคํากริยาหรือกริยาวิเศษณ เชน มาขวา...ย  “มาสายมาก” 
 4. ใชการซ้ําคํา หมายถึง การซํ้าพยางคตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป บางกรณีอาจเปลี่ยนเสียง
วรรณยุกตใหเปนเสียงสูงกวาเสียงสูงปกติ เชน บาว ๆ สาว ๆ “กลุมหนุมสาว” แปงแปง “แพง
ที่สุด”23 
 
 มาลี ไพรสน ไดวิจัยเกี่ยวกับคําวิเศษณสองพยางคในภาษาลานนา จังหวัดเชียงใหม สรุป
ผลการวิจัยได ดังตอไปนี้ 
 ประเภทของคําวิเศษณสองพยางคในภาษาลานนา สามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ 
ประเภทซ้ําทั้งคํา เชน /πιτ1 - πιτ1/ ปดปด24 ประเภทซ้ําบางสวน เปนการซ้ําเพียงบางหนวยเสียง  

                                                 
22จิราภรณ ไชยศรี, “คําขยายกริยาในภาษาถิ่นลําพูน,”  52-75. 
23สุวัฒนา เล่ียมประวัติ, “การแสดงความหมายวา “มาก” ในภาษาลานนา,” วารสารภาษา

และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 7, 1 (ม.ค.-ก.ค.2531) : 26-31. 
24ในบทความรายงานการวิจัยเร่ือง “คําวิเศษณในภาษาลานนา : การวิเคราะหตามแนว

ภาษาศาสตร” ของมาลี ไพรสน มีการถายเสียงโดยใชสัทอักษรและอักษรไทย ผูเขียนวิทยานิพนธจงึ
คงรูปแบบการถายเสียงกํากับไวดังเดิม 
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เชน /κυτ7 - δυτ7/ กุดดุด  
 การจัดประเภทของคําวิเศษณสองพยางคในภาษาลานนาตามความหมาย สามารถจําแนก
ได 11 ประเภท คือ คําวิเศษณสองพยางคที่ส่ือความหมายบอกรูปราง คําวิเศษณสองพยางคที่ส่ือ
ความหมายบอกรส คําวิเศษณสองพยางคที่ส่ือความหมายบอกกลิ่น คําวิเศษณสองพยางคที่ส่ือ
ความหมายบอกเสียง คําวิเศษณสองพยางคที่ส่ือความหมายบอกแสง คําวิเศษณสองพยางคที่ส่ือ
ความหมายบอกสี คําวิเศษณสองพยางคที่ส่ือความหมายบอกอาการ คําวิเศษณสองพยางคที่ส่ือ
ความหมายบอกสภาพ คําวิเศษณสองพยางคที่ส่ือความหมายบอกขนาดและน้ําหนัก คําวิเศษณสอง
พยางคที่ส่ือความหมายบอกปริมาณ และคําวิเศษณสองพยางคที่ส่ือความหมายบอกสัณฐาน 
 ความสัมพันธระหวางเสียงและความหมายของคําวิเศษณสองพยางคในภาษาลานนา 
สามารถจําแนกได 4 กลุม คือ 1. คําที่ประสมกับสระสูงจะใชส่ือความหมายที่มีขนาดใหญกวา หรือ
ปริมาณมากกวาสระต่ํา 2. คําที่ประสมกับสระหลังจะใชส่ือความหมายที่มีขนาดใหญกวา หรือ
ปริมาณมากกวาสระหนาและสระกลาง 3. คําที่ประสมกับสระกลางจะใชส่ือความหมายที่มีขนาด
ใหญกวา หรือปริมาณมากกวาสระหนา 4. คําที่ประสมกับสระเสียงยาวจะใชส่ือความหมายที่มี
ขนาดใหญกวา หรือปริมาณมากกวาสระเสียงส้ัน25  
 
 ประคอง นิมมานเหมินทร ศึกษาเสียงสระในคําขยายบางคําในภาษาอีสาน  พบวาคําขยาย
บางคําในภาษาอีสานมีความสัมพันธระหวางความหมายและเสียงสระ จากขอมูลพบคําขยายที่เปน
คํากริยาวิเศษณนอกจากใหภาพและความรูสึกแลว เมื่อเปล่ียนเสียงสระยังใหรายละเอียดเกี่ยวกับ
ความแตกตางของขนาด รูปรางสัณฐาน และพจนของสิ่งที่คํากริยาวิเศษณประกอบดวย สามารถ
แบงออกเปนกลุมตามรายละเอียดของความหมาย คือ ของที่มีขนาดใหญจะใชเสียงสระ /ο/ /ο⎤/ 

/υ/ /α⎤/ /ε/ /ε⎤/ /∝/ /∝⎤/ /↔/ /↔⎤/ เชน โกโจ “อาการนั่งยอง ๆ หอหัวไมผ่ึงผาย” ของที่มีขนาด
เล็กจะใชเสียงสระ / / / ⎤/ /Ε/ /Ε⎤/ /ι/ /ι⎤/ เชน คิ้งนิ้ง “อาการที่ของเหยียดตรงอยู” ของที่มี
สัณฐานแบนจะใชเสียงสระ /ε⎤/ /Ε⎤/ เชน เกกเซก “ลักษณะขี้เหรของใบหนาใหญและแบน” ของที่
มีสัณฐานกลมจะใชเสียงสระ / ⎤/ /ο⎤/ เชน โกกโซก “ลักษณะขี้เหรของใบหนาใหญและกลม” 
ของที่มีลักษณะปอม ๆ หดตัวจะใชเสียงสระ / ⎤/ เชน จอบพอบ “อาการหมอบซึ่งคูเทาชิดกนั” และ
ของที่มีลักษณะแผออกเต็มที่จะใชสระ /α⎤/ เชน จาบพาบ “อาการนอนคว่ําซึ่งนอนราบไมคูเทา” 

                                                 
25มาลี ไพรสน, “คําวิเศษณในภาษาลานนา : การวิเคราะหตามแนวภาษาศาสตร,” 

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ 10, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2542) : 35-51. 
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สวนคําขยายที่บอกความเปนพหูพจน จะเพิ่มคําเปน 4 พยางค ซํ้าเสียงพยัญชนะตน พยัญชนะทาย 
วรรณยุกต แตเปลี่ยนเสียงสระ26 
 
 Theraphan L. Thongkum ศึกษาสัทลักษณะของเสียงสระในคําซ้ําของภาษาอีสาน พบ
รูปแบบของคําซํ้า 2 รูปแบบ ไดแก 
 1. คําซํ้าจากคําพยางคเดียว มีโครงสรางดังนี้ 
  CVT (C) → CVT (C) . CVT (C)27 
 เชน  /να⎤5 βα⎤ν2 β↔ν4 ω↔ν4 / “ใบหนาขนาดใหญที่มีความสุข” 
  /να⎤5 βα⎤ν2 βΕν4 ωΕν4/ “ใบหนาขนาดเล็กที่มีความสุข” 
 
 2. คําซํ้าจากคําสองพยางค  มีโครงสรางดังนี้ 
 CVT (C) . CVT (C) → CVT (C) . CVT (C) . CVT (C) . CVT (C) 
 เชน /κιΝ6 κηυµ5 λυµ5 κηιµ5 λιµ5/ “การกลิ้งหลาย ๆ คร้ังของสิ่งที่มีขนาด
ใหญ” /κιΝ6 κη µ5 λ µ5 κηΕµ5 λΕµ5/ “การกลิ้งหลาย ๆ คร้ังของสิ่งที่มีขนาดเล็ก”      
ตามปกติแลวคํากริยาวิเศษณที่มีโครงสรางเปนคําซ้ําในภาษาอีสานนั้น จะทําหนาที่เนนความหรือ
ขยายความ เพื่อบอกขนาด ความสําคัญ หรือรูปพรรณสัณฐานของสิ่งที่อางถึงใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดย
ความหมายของคําจะสัมพันธกับระดับสระที่ปรากฏในคําซ้ําเหลานั้น อาทิ เสียงสระเอ ซ่ึงเปนสระที่
มีระดับล้ินสูงกวา บอกลักษณะของที่มีขนาดใหญกวาเสียงสระแอ ซ่ึงเปนสระที่มีระดับล้ินต่ํากวา 
เชน /πε⎤2 λε⎤τ6 πε⎤τ6/ “ของขนาดใหญที่มีลักษณะแบน” /πε⎤2 λΕ⎤τ6 πΕ⎤τ6/  “ของขนาดเลก็ที่
มีลักษณะแบน”28 
 

                                                 
26ประคอง นิมมานเหมินทร, “เสียงสระในคําขยายบางคําในภาษาอีสาน,” วารสารอักษร

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 16 (2519) : 56-65.  
27โดย C หมายถึงหนวยเสียงพยัญชนะตน V หมายถึงหนวยเสียงสระ T หมายถึงหนวย

เสียงวรรณยุกต และ (C) หมายถึงหนวยเสียงพยัญชนะทาย ซ่ึงบางพยางคอาจจะมีหรือไมก็ได 
28Theraphan L. Thongkum, “Iconicity of Vowel Qualities in Northeastern Thai 

Reduplicated Words,” in Studies in Tai and Mon-Khmer Phonetics and Phonology (Bangkok : 
Chulalongkorn University, 1979), 247-258. 
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 อุดม พรประเสริฐศึกษาเรื่อง “คําวิเศษณสองพยางคในภาษาอีสาน” พบวาคํากริยาวิเศษณ
จะทําหนาที่ประกอบคํากริยาเพื่อขยายคํากริยานั้นใหชัดเจน ชวยส่ืออารมณและความรูสึกจากผูพูด
ไปสูผูฟงไดอยางลึกซึ้ง ดังนั้นผูที่จะสามารถใชคําเหลานี้ได จะตองเขาใจภาษาอีสานอยางแทจริง 
 ประเภทของคําวิเศษณสองพยางค แบงตามโครงสรางของคําได ดังนี้คือ 1. ประเภทซ้ํา
ทั้งคํา เชน /χιω3 χιω3/ “อาการหมุนติ้ว อาการกระทําอยางเร็ว” 2. ประเภทซ้ําบางสวน แยกไดเปน 
2 ประเภท คือ ประเภทซ้ําเสียงสระ เชน /τ ⎤6 ϕ ⎤6/ “ อาการหดตัว ยอยน หงิกงอ ใชสําหรบัขนาด
เล็ก” ประเภทซ้ําเสียงพยัญชนะ เชน /χυ/4 χα/4/ “อาการเดินไปอยางชา ๆ ทีละกาว เดินเตาะแตะ 
เดินชา ๆ” และประเภทที่นอกเหนือจากสองประเภทแรก เชน /το⎤Ν6 λε⎤Ν6/ “หยอนยาน” 
 ประเภทของคําวิเศษณสองพยางคแบงตามความหมายได 10 ประเภท คือ บอกอาการ 
บอกลักษณะรูปราง บอกรส บอกกลิ่น บอกเสียง บอกแสงสี บอกสัณฐาน บอกขนาด บอกความ
แนนอน บอกปริมาณมากนอย นอกจากนี้ยังไดวิเคราะหความสัมพันธระหวางเสียงสระของคํากับ
ความหมายทางขนาด หรือปริมาณไวดวย กลาวคือ  เสียงสระที่มีระดับล้ินสูงกวา จะสื่อความหมาย
เกี่ยวกับขนาดใหญกวา หรือปริมาณมากกวาสระที่มีระดับล้ินต่ํากวา เชน /Νυα4 µυ⎤π2 χυ⎤π5  

πηυπ5/ “วัวหมอบคุดคู” กับ /κα/2 τα⎤ϕ6 µ ⎤π2 χ ⎤π3 πη ⎤π3/ “กระตายหมอบคุดคู”  เสียง
สระกลางจะสื่อความหมายเกี่ยวกับขนาดใหญหรือปริมาณมากกวาสระหลัง และสระหลังจะสื่อ
ความหมาย เกี่ ย วกับขนาดใหญห รือปริมาณมากกว าสระหน าในระดับ เดี ยวกัน  เชน 
/τη ⎤1 να⎤µ3 πεν1 ηυ⎤4 χ∝Ν6 π∝Ν6/ “ท อ น้ํ า เ ป น รู โ ห ว ” กั บ 
/λαΝ5 κηα⎤4 πεν1 ηυ⎤4 χιΝ6 πιΝ6/ “หลังคาเปนรูเล็กกระจิริด”    นอกจากนั้นเสียงสระ
ประสม    จะสื่ อความหมายทางขนาดใหญกว าหรื อป ริมาณมากกว าสระ เดี่ ย ว  เ ชน 

/κη ⎤4 Νυα4 ν) ν6 τυακ2 τυαϕ3/ “ค อ วั ว ห ย อ น ย า น ” กั บ 
/νιαΝ5 καϕ6 ν) ν6 τ ⎤κ2 τ ⎤ϕ3/ “เหนียงไกหยอนยาน”29 
 
 เปรมินทร คาระวี กลาวถึงคําซ้ําชนิดอุจจารณวิลาสในภาษาไทยถิ่นใตวา เปนกลุมคําที่มี
การซ้ําเสียงของพยางคหลัก บางคําทําหนาที่เหมือนคําวิเศษณ คือสามารถขยายคํานามหรือคํากริยา 
โดยพยางคที่ซํ้าจะถูกกําหนดใหมีรูปแบบที่แนนอน ชัดเจน และสามารถทํานายรูปพยางคซํ้าได คือ
ไมวาพยางคหลักของคําจะมีโครงสรางทางเสียงเปนอยางไร พยางคซํ้าจะตองมีเสียงพยัญชนะตน
เหมือนเสียงพยัญชนะตนของพยางคหลัก และมีเสียงสระ “แ-”  สวนเสียงพยัญชนะทายของพยางค
ซํ้าจะอยูในแม “กด” โดยคําซ้ําเหลานี้สามารถแสดงความรูสึก หรือทัศนคติของผูพูดตอคํานามหรือ

                                                 
29อุดม พรประเสริฐ, “คําวิเศษณสองพยางคในภาษาอีสาน,” 356-377. 
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กริยาที่กลาวถึง เชน งาม “สวย” หากเปลี่ยนเปน งามแงด จะหมายความวา “ไมคอยสวย” (ผูพูดไม
ชอบ) เปนตน30 
 
 ชลาพันธ จันทรขุน ศึกษาเรื่อง “คําขยายในภาษาไทยถิ่นใต จังหวัดนครศรีธรรมราช” 
พบรูปแบบโครงสรางของคําขยาย 4 รูปแบบ ไดแก คําเดี่ยว คําประสม คําซอน และคําซํ้า แบง
ประเภทของคําขยายไดเปน 3 ประเภท คือ ขยายคํานาม ขยายคํากริยา และขยายคําขยาย โดยแบงคํา
ขยายกริยาออกเปน 7 ชนิด ไดแก คําปฏิเสธ คําชวยหนากริยา คําชวยหลังกริยา คําหนากริยา คําหลัง
กริยา และคํากริยาวิเศษณ 
 คํากริยาวิ เศษณ  หมายถึง  คําบอกสภาพ  หรืออาการที่ เกี่ยวของกับคํากริยา  เชน 
/ν τ7 ν τ7/ (น็อดน็อด)31 “ประกอบคําวา ‘ส่ัน’ ดวยอาการออนเพลีย หรือตกใจ” นอกจากนี้ยัง
ปรากฏคําขยายประเภทขยายคําขยาย ทําหนาที่ประกอบคําที่ขยายคําอ่ืนใหมีความหมายเดนชัด
ยิ่งขึ้น ซ่ึงมีลักษณะเชนเดียวกับคํากริยาวิเศษณ เชน /δΕ⎤Ν3 πλΕ⎤π4/ (แดงแปลบ) “แดงแจด” 
/ρε⎤ω5 ωι⎤2/ (เร็วหวี้) “เร็วมาก” 
 ความหมายของคําขยายแบงออกไดเปน 2 ความหมาย ไดแก ความหมายโดยอรรถ 
(Denotation) เปนความหมายที่ใชกันตามปกติในชีวิตประจําวัน เชน ‘กิน’ หมายถึง เคี้ยว ดื่ม ซ่ึงทํา
ใหลวงลําคอลงสูกระเพาะ ความหมายโดยนัย (Connotation) เปนความหมายที่แฝงอยู ตองอาศัย
บริบท หรือสภาพสังคมและวัฒนธรรมของผูใชภาษาเปนเครื่องกํากับ และจะชวนใหคิดไปถึง
ความหมายอยางอื่นนอกเหนือไปจากความหมายโดยตรง เชน ‘กิน’ หมายถึง โกง เชน “กินเงิน
หลวง” 32 
 
 
 

                                                 
30เปรมินทร คาระวี, “ภาษาไทยถิ่นใต คําซํ้าชนิดอุจจารณวิลาส,” 57-61. 
31ในวิทยานิพนธเร่ืองคําขยายในภาษาไทยถิ่นใต จังหวัดนครศรีธรรมราช ของชลาพันธ 

จันทรขุน มีการถายเสียงโดยใชทั้งสัทอักษรและอักษรไทย ผูเขียนวิทยานิพนธจึงคงรูปแบบการถาย
เสียงกํากับไวดังเดิม 

32ชลาพันธ  จันทรขุน ,  “คําขยายในภาษาไทยถิ่นใต  จังหวัดนครศรีธรรมราช” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2541), 
28-86. 
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 3. เอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเสียงกับความหมาย มีดังนี้ 
 สุรีย ศิริพัฒน กลาวถึงระบบสัญลักษณ สรุปวาระบบสัญลักษณที่ไมใชภาษานั้น นาจะ
เกิดขึ้นกอนระบบสัญลักษณที่เปนภาษา โดยผูสงสารจะแสดงทาทางหรือพฤติกรรมตาง ๆ เพื่อ
ถายทอดความหมายที่อยูในสมองใหเปนรหัสใหผูรับสารไดเห็น โดยผูรับสารจะตองถอดรหัสนั้น
ออกมาเปนความหมายหรือความคิดที่ผูสงสารกําลังตองการสื่อ กระบวนการเขารหัสและถอดรหัส
มีลักษณะเปนอัตวิสัย ดังนั้นในการถอดรหัสเพื่อจะใหไดความหมายนั้นจะขึ้นอยูกับประสบการณ
เชิงอารมณที่ผูถอดรหัสมีอยูในตัวเอง 
 อาจกลาวไดวาระบบสัญลักษณนาจะเปนลักษณะสากลของมนุษย ถอยคําเปนเพียงสื่อที่
จะสนองความตองการของเราตอมาจากเสียง แตใชไดงายกวาเสียง เพราะมีการจําแนกเปนเหลาเปน
กลุม ไมมีใครปฏิเสธไดวาถอยคํานั้นสืบเนื่องมาจากเสียง  แตก็ขึ้นอยูกับวาสภาพแวดลอมจะ
สามารถมีอิทธิพลตอเสียงไดเพียงใด ดวงตาที่รับภาพและหูที่ฟงเสียงของชนกลุมหนึ่ง ๆ ยอมผิด
แผกกันไปจนเกิดเปนหลายภาษา แตก็ยังพอมีรองรอยเหลืออยูบาง สังเกตไดจากถอยคําของหลาย ๆ 
ภาษาที่บางครั้งออกเสียงเหมือนหรือคลายคลึงกัน และยังมีความหมายเหมือนกันโดยไมได
ลอกเลียนแบบกัน ถอยคําหลายถอยคํามีรูปและเสียงที่พองกับความหมายของคํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ถอยคําที่แสดงความรูสึก แสดงกิริยาอาการ แมจะไมทั้งหมด แตก็พอจะจัดเปนกลุมได33 
 
 สําอาง หิรัญบูรณะ ฟนซ ศึกษาเรื่อง “การเขาถึงวรรณคดีดวยวิธีสัทศาสตร” สรุปไดวา
ในการศึกษาภาษาจะมีวิธีการสื่อความหมายของเสียง (Sound Meaning Relationship) อยู 2 แบบ คือ 
 1. การเลียนเสียงธรรมชาติ (Primary Onomatopocia) เชน การใชเสียงที่สัตวรองเปน
คํากริยาบงถึงอาการรองของสัตว การเลียนเสียงแบบนี้จะใชแตหูฟงเสียง แลวก็สรางเปนคําขึ้นมา 
 2. การเลียนเสียงอันเกิดจากการใชลักษณะความคลายคลึงของสิ่งที่ตองการเลียนเสียง กับ
ความคลายคลึงของลักษณะการเปลงเสียง (Articulation) การเลียนเสียงแบบนี้มีช่ือวา Secondary 
Onomatopocia ยกตัวอยางเชน เราใชสระกลม (Rounded vowels) สรางคําที่บงถึงความกลม หรือ
ความโคง เปนตน 
 ภาษามีองคประกอบยอยอยู 3 สวน คือ ความหมาย โครงสราง และเสียง จากการวิจัยทาง
ภาษาศาสตรปรากฏชัดวา องคประกอบยอยทั้งสามสวนนี้มีความสัมพันธกัน คือโครงสรางมี

                                                 
33สุรีย ศิริพัฒน, “สัญลักษณวิทยา,” วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน 10, 1 (2531) :    

46-56. 
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บทบาทตอความหมาย และเสียงมีบทบาทตอโครงสราง แตยังไมมีการยืนยันความสัมพันธระหวาง
เสียงกับความหมาย และความสัมพันธระหวางความหมายกับเสียง34 
 
 พยอม ธรรมบุตร ไดเขียนบทความเรื่อง “เสียงสื่อความหมายไดอยางไร” สรุปเนื้อหา
เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการทดลองเรื่องเสียงกับความหมายของคํา ของนักภาษาศาสตรหลายคน 
ไดแก E. Sapir , W. Kohler , Hall , Oldfield , Newman และ Peterfalvi ผลการศึกษาทดลองพบวา 
การสื่อความหมายของเสียงอาจเกิดขึ้นไดในลักษณะ 3 ประการ คือ 
 1. โดยอิทธิพลจากภาษาที่เราใชอยู คือมีคําจํานวนมากในภาษานั้นมีความหมายไป
ในทางเดียวกัน จึงทําใหผูใชภาษาชินและเชื่อวาเสียงในคําเหลานั้นจะสื่อความหมายดังกลาว เชน 
สระอีส่ือความเล็ก สระอาสื่อความใหญ เปนตน 
 2. โดยปราศจากอิทธิพลของภาษาที่ เราใชอยู แตเปนการสื่อความหมายที่เกิดจาก
ความสัมพันธของความรูสึกที่เรารับทางสัมผัสตาง ๆ  
 3. เสียงอาจสื่อความหมายโดยผานความสัมพันธของความรูสึกที่รับทาง ตา หู จมูก ล้ิน 
กาย และในขณะเดียวกันก็จะมีอิทธิพลของภาษาที่เราใชซอนลงไปในตัวประกอบแรกดวย 
 นอกจากนี้นักภาษาศาสตรกลุมที่คนควาเกี่ยวกับเสียงสื่อความหมายยังไดทําการทดลอง
กับหลาย ๆ ภาษา ไดแก ฝร่ังเศส อังกฤษ และสเปน ปรากฏวาผลที่ไดสอดคลองกันทั้งสามภาษา ทํา
ใหอาจสรุปไดวาการสื่อความหมายของเสียงนาจะเปนปรากฏการณสากลที่เกิดขึ้นกับภาษาทกุภาษา
โดยธรรมชาติ35 
 
 อภิรดี อุดมมณีสุวัฒน ไดเขียนวิทยานิพนธเร่ือง “ความสัมพันธระหวางรูปแบบของเสียง
สระและความหมายของคําซ้ําสองพยางคในภาษาไทย” อางถึงนักภาษาศาสตรหลายคนที่ให
ความคิดสนับสนุนผลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธระหวางเสียงสระกับความหมายของคํา
ไว ไดแก เจราด ดิฟฟล็อธ (Gerard Diffloth) , โรเจอร ดับบลิว. เวสกอตต (Roger W. Wescott) , 
อารเธอร จี. คริสฟลด (Arthur G. Crisfield) และ แมรี่ อาร. ฮาสส (Marry R. Hass) สรุปไดวา
สัญญาณภาพ (Idiophone) เปนลักษณะเฉพาะของภาษาธรรมชาติ มีรูปแบบของความหมายที่ตางไป

                                                 
34สําอาง หิรัญบูรณะ ฟนซ, “การเขาถึงวรรณคดีดวยวิธีสัทศาสตร,” วารสาร

มนุษยศาสตรปริทรรศน 1, 1 (มกราคม 2522) : 56-73. 
35พยอม ธรรมบุตร, “เสียงสื่อความหมายไดอยางไร,” วารสาร มศว ปทุมวัน 5, 1 

(กันยายน 2522) : 81-86. 
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จากคําธรรมดาอื่น ๆ สัญญาณภาพอาจมีความหมายเทากับประโยคก็ได ซ่ึงลักษณะทางเสียงที่มี
ความสัมพันธกับความหมายของสัญญาณภาพนี้มิใชเปนแบบไมมีเหตุผล แตจะมีส่ิงที่มีลักษณะรวม
ระหวางเสียงกับความหมายที่มีความสัมพันธกันอยางมีระบบ เชน เสียงสระสามารถสื่อความหมาย
ในลักษณะตาง ๆ เสียงสระมีความสัมพันธกับขนาดและรูปรางของสิ่งที่กลาวถึง อีกทั้งยังสามารถ
แสดงถึงความรูสึกของผูพูดไดอีกดวย36  
 
 Theraphan L. Thongkum ไดศึกษาเกี่ยวกับสัญญาณภาพของระดับสระในคําซํ้าภาษา
อีสาน พบวาระดับสระมีความสัมพันธกับความหมายของคํา สามารถบอกความสัมพันธทางขนาด
ของสิ่งที่กลาวถึง แสดงทัศนคติ ความรูสึก หรือความสนใจ เพื่อขยายความใหสละสลวยขึ้น ซ่ึงเปน
ประโยชนอยางมากที่จะอธิบายความหมายของคําที่เลียนเสียงธรรมชาติ 
 สัญญาณภาพของระดับสระในคําซํ้าภาษาอีสานสามารถอธิบายความหมายของคํากริยา 
บอกถึงสีสัน สัณฐาน และอ่ืน ๆ โดยมีความคลาดเคลื่อนเพียงเล็กนอยเทานั้น ซ่ึงแบงไดเปน 3 กลุม
สระ ไดแก กลุมสระหลัง คือ υ , ο , ∝ , ↔ จะใหความหมายวาใหญ หรือเพิ่มมากขึ้นเสมอ สวนคาํ
ที่ใชกลุมสระ ι , Ε ,  จะใหความหมายวาเล็กหรือจํานวนนอยกวาเสมอ และคําที่ใชกลุมสระ 
ε , α อาจจะมีความหมายไปในทางมากขึ้นหรือนอยลงก็ได37 
 
 ประคอง  นิมมานเหมินทร กลาววา มีผูตั้งขอสังเกตวาเสียงในภาษาไทยมักจะมี
ความสัมพันธกับความหมาย บางเสียงก็แสดงอาการ (Expressive) ไดดีมาก ฟงเพียงเสียงก็แทบจะ
เดาความหมายได เสียงพยัญชนะบางเสียง เชน เสียง คล ควบกล้ํา มักแสดงอาการเคลื่อนไหว หรือ
เคลื่อนคลาดที่ไมเที่ยง หรือไมบริสุทธิ์ เสียงสระ เอ ใหความรูสึกไปในทางเอนเอียง ไมมั่นคง สระ 
ออ มีเสียง ม สะกด ลวนใหความหมายไปในทางกลม ๆ งอ ๆ ซ่ึงความสัมพันธของความหมายและ
เสียงสระนอกจากจะใหภาพและความรูสึกแลว เมื่อเปลี่ยนเสียงสระ ยังใหรายละเอียดเกี่ยวกับความ
แตกตางของขนาด รูปรางสัณฐาน และพจนของสิ่งที่คําขยายประกอบดวย38 
 

                                                 
36อภิรดี อุดมมณีสุวัฒน, “ความสัมพันธระหวางรูปแบบของเสียงสระและความหมาย

ของคําซํ้าสองพยางคในภาษาไทย,” 8-36. 
37Theraphan L. Thongkum, “Iconicity of Vowel Qualities in Northeastern Thai 

Reduplicated Words,” in Studies in Tai and Mon-Khmer Phonetics and Phonology, 247-259. 
38ประคอง นิมมานเหมินทร, “เสียงสระในคําขยายบางคําในภาษาอีสาน,” 56-65.  
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 จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาการศึกษาเกี่ยวกับคํากริยาวิเศษณแบงออกเปน 2 
กลุม คือ  
 1. ผูที่ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของคํากริยาวิเศษณ พบคําประเภท คํามูล คําประสม คําซ้ํา 
และคําซอน 
 2. ผูที่ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคํากริยาวิเศษณ พบความหมายแสดงมโนภาพ แสดง
ทัศนคติ แสดงอารมณ แสดงปริมาณ และความสัมพันธระหวางเสียงกับความหมายของคํากริยา
วิเศษณ 
 ดังนั้นผูเขียนวิทยานิพนธจะนําแนวคิดนี้มาใชศึกษาคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน ซ่ึง
ถือวาเปนคํากริยาวิเศษณที่บอกอาการและสภาวะ 
 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผลของการศึกษาทําใหไดความรูเกี่ยวกับโครงสรางคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน 
 2. ทําใหไดความรูเกี่ยวกับความหมายและความสัมพันธของกริยาวิเศษณ กับคํากริยาที่
ถูกขยายในภาษาไทพวน 
 3. เปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจจะศึกษาภาษาถิ่นตระกูลไทในเชิงประวัติและ
เปรียบเทียบ 
 
 
คําจํากัดความคําศัพทท่ีใชในการวิจัย 
 1. กริยาวิเศษณ หมายถึง คําที่ใชขยายคํากริยา เพื่อแสดงอาการ หรือแสดงสภาพของ
คํากริยาใหชัดเจนขึ้น ซ่ึงคํากริยาวิเศษณไมสามารถปรากฏไดลําพัง ตองปรากฏรวมกับคํากริยา
บริบทเสมอ 
 2. กริยาบริบท หมายถึง คํากริยาที่มีคํากริยาวิเศษณนั้น ๆ ปรากฏรวมได 
  
 
เคร่ืองหมายและสัญลักษณท่ีใชในงานวิจัย 

 / /  หมายถึง การถายเสียงในระดับสรศาสตร  
 ‘...’ หมายถึง ความหมายของคําหรือประโยค 
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 ...  หมายถึง ตําแหนงของคํากริยาบริบทที่ปรากฏรวมกับคํากริยาวิเศษณประเภท
สองพยางคแบบแยกพยางคออกจากกัน 
 ~ หมายถึง การแปร 
 A , B , C , D  หมายถึง คํากริยาวิเศษณแตละพยางค 
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บทท่ี 2 

 
ภูมิหลังเกี่ยวกับทองถิ่นและภาษาไทพวน 

 
ความรูเก่ียวกับทองถิ่น 
 จังหวัดปราจีนบุรี 
 จากสารานุกรมประวัติศาสตรแหงประเทศไทย ไดกลาวถึงประวัติความเปนมาของ
จังหวัดปราจีนบุรีไววา เมืองปราจีนบุรีไดปรากฏชื่อคร้ังแรกในพระราชพงศาวดารสมัยแผนดิน
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ คือ ตอนที่พระเทียรราชาขึ้นไปเสวยราชยผลัดเปลี่ยนแผนดินใหม พระยา
ละแวกเจากรุงกัมพูชาไดยกเขามาตีถึงเมืองปราจีนบุรี เมื่อตีเมืองไดแลวก็ไดทราบจากชาวเมืองวา 
ทางกรุงศรีอยุธยานั้นไดมีพระเจาแผนดินขึ้นเสวยราชสมบัติ และมีเสนาบดีพรอมแลว พระยา
ละแวกจึงมิไดยกมากรุงศรีอยุธยา เพียงแตกวาดตอนครอบครัวชาวปราจีนบุรีไปเมืองละแวก 
 จนถึงเมื่อคร้ังที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกครั้งที่ 2 กรมหมื่นเทพพิพิธ ซ่ึงไปอยู ณ เมือง
จันทบุรี มีผูคนสวามิภักดิ์เปนอันมาก กรมหมื่นเทพพิพิธจึงพาคนเหลานั้นมาตั้งซองสุมกําลังอยู ณ 
เมืองปราจีนบุรี ชาวเมืองปราจีนและนครนายกรูวาจะยกทัพไปชวยรบกับพมาที่กรุงศรีอยุธยา จึงพา
กันมาเขาดวยเปนอันมาก กรมหมื่นเทพพิพิธไดใหหมื่นเกา และหมื่นศรีนาวา ชาวเมืองปราจีนเปน
นายทัพยกมาตั้งคายที่ปากน้ําโยทะกา แตถูกพมาตีแตก กรมหมื่นเทพพิพิธจึงพาพรรคพวกขึ้นไปยัง
นครราชสีมา สมัยตอมาเมื่อมีขาศึกยกมาทางดานนี้เมื่อใด เมืองปราจีนบุรีก็จะเปนเมืองหนาดานทุก
คราว 
 จังหวัดปราจีนบุรี เคยเปนดินแดนที่มีความเจริญรุงเรืองมาตั้งแตสมัยทวารวดี และมี
พัฒนาการตอเนื่องมาจนถึงสมัยลพบุรี ประมาณ 800 ปกอนปรากฏหลักฐานเปนซากเมืองโบราณที่
เรียกวา “เมืองศรีมโหสถ” ที่ตําบลโคกปบ อําเภอศรีมโหสถ และทางดานทิศตะวันออกของเมือง
ศรีมโหสถ ที่บริเวณบานโคกขวาง อําเภอศรีมหาโพธิ ยังมีชุมชนโบราณ มีอายุรวมสมัยเดียวกันกับ
เมืองศรีมโหสถอีกดวย บริเวณซากเมืองโบราณเหลานี้มีซากโบราณสถานซึ่งใชประกอบพิธีกรรม 
ศาสนกิจและโบราณวัตถุ ไดแก พระพุทธรูป เทวรูป เครื่องปนดินเผา เครื่องสําริด เครื่องมือ 
เครื่องใช กระจัดกระจายอยูทั่วไป 
 ในสมัยตอมาศูนยกลางความเจริญไดยายมาตั้งอยูริมฝงแมน้ําบางปะกงเชนปจจุบัน ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกวา “เมืองปราจีน” ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนก็ยังเรียกวา “เมืองปรา
จิณ” หรือ “มณฑลปราจิณ” จวบจนสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 ทรง
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พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดระเบียบการปกครองแผนดินตามแบบตางประเทศ มณฑลปราจิณได
ถูกยุบเลิก คงมีฐานะเปนเพียงหัวเมืองหนึ่ง ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปล่ียนคําวาเมือง 
เปนจังหวัด จึงมีช่ือเรียกใหมวา “จังหวัดปราจีนบุรี”1 
 จังหวัดปราจีนบุรีมีคําขวัญประจําจังหวัด คือ “ศรีมหาโพธ์ิคูบาน  ไผตงหวานคูเมือง  
ผลไมลือเล่ือง รุงเรืองอุตสาหกรรม งามล้ําเขาใหญ นบไหวพระบาทคู”  
 อักษรยอของจังหวัดใช “ป.จ.” ตราประจําจังหวัดเปนรูปตนศรีมหาโพธิ์ ซ่ึงเปนของ
คูบานคูเมือง อยูที่อําเภอศรีมโหสถ โดยเชื่อกันเมื่อวาสมณฑูตจากอินเดียเดินทางมาเพื่อเผยแผ
พระพุทธศาสนา ไดนําหนอตนพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจาประทับตรัสรูที่เมืองพุทธคยาเขามา
ดวย และนํามาปลูกไว ณ ที่นี้ ประชาชนใกลไกลพากันมาเคารพกราบไหวเปนประจํามิไดขาด จึง
นํามาเปนสัญลักษณของจังหวัด2 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ตราประจําจังหวัดปราจีนบุรี 
ที่มา : กาญจนาภิเษก, ปราจีนบุรี [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 23 กรกฎาคม 2546. เขาถึงไดจาก 
http://kanchanapisek.or.th/kp8/pjb/pjb306.html 
 
 จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยูทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ลักษณะภูมิอากาศเอื้ออํานวย
ตอการกสิกรรม เชน ปลูกขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ถ่ัวเหลือง นอกจากนี้ยังมีการปลูกผลไมดวย 
โดยผลไมที่สรางชื่อเสียงใหจังหวัด คือ ทุเรียน เงาะ กระทอน สมโอ เปนตน สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
เปนที่ราบจนถึงลักษณะภูเขาสูงชัน ทางตอนเหนือมีลักษณะเปนเนินสูงจนถึงภูเขา มีลักษณะเปนปา
เขาติดเทือกเขาดงพญาเย็น ทางตอนใต และทางดานตะวันออกเปนที่ราบมีสภาพเปนปาโปรง 

                                                 
1สงวน อ้ันคง, สารานุกรมประวัติศาสตรแหงประเทศไทย (พระนคร : โรงพิมพเฟอง

อักษร, 2514), 847–848. 
2กาญจนาภิเษก, ปราจีนบุรี [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 23 กรกฎาคม 2546. เขาถึงไดจาก 

http://kanchanapisek.or.th/kp8/pjb/pjb306.html 
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ทางดานทิศตะวันตกมีลักษณะเปนที่ราบลุมเหมาะแกการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทําสวนผลไม 
ซ่ึงเปนที่ขึ้นชื่อของจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่ทั้งสิ้น 4,762.362 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณา
เขตติดตอกับพื้นที่ตาง ๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดสระแกว 
  ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดนครนายก3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานสถิติแหงชาติ, แผนที่แสดงเขตอําเภอ ตําบล เทศบาล 

และขอมูลพื้นฐานของจังหวัด พ.ศ.2543 (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2543), 81. 
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ภาพที่ 2 แผนที่จังหวัดปราจีนบุรี 
ที่มา : สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานสถิติแหงชาติ, แผนที่แสดงเขตอําเภอ ตําบล เทศบาล และ
ขอมูลพื้นฐานของจังหวัด พ.ศ.2543 (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2543), 81. 
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 จังหวัดปราจีนบุรีแบงเขตการปกครองออกเปน 7 อําเภอ ประกอบดวย 65 ตําบล 649 
หมูบาน 117,627 หลังคาเรือนไดแก อําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอบานสราง อําเภอประจันตคาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมโหสถ อําเภอกบินทรบุรี และอําเภอนาดี 
 ประชากรมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 441,162 คน เปนชาย 221,347 คน หญิง 219,815 คน 
อาชีพหลักคือทํานา ปลูกพืชไร เล้ียงสัตว ทําสวนผลไม และทําปาไม4 
 จังหวัดปราจีนบุรีประกอบดวยพลเมืองที่มีเชื้อชาติตาง ๆ กัน ซ่ึงในแตละถ่ินตางก็พูด
ภาษาถิ่นของตนตางกันไป โดยใชภาษาไทยกลางติดตอกับคนตางภาษา ประชาชนบางพวกเปน
ชาวเมืองเดิมบาง ถูกกวาดตอนอพยพมาจากถิ่นอื่นบาง สามารถแบงภูมิลําเนาของคนตางภาษาได
ดังนี้ 
 1. อําเภอศรีมหาโพธิ – มีชาวพวนอาศัยอยูบริเวณตําบลหัวหวา ตําบลดงกระทงยาม และ
ตําบลคูลําพัน 
 2. อําเภอประจันตคาม – มีชาวไทยอีสานอาศัยอยูโดยทั่วไปเกือบทุกตําบล และชาวไท
โคราชอาศัยอยูในบริเวณตําบลอินไตร เกาะยายหนัก หนองแกว และประเถด 
 3. อําเภอเมืองปราจีนบุรี – มีชาวไทไอ ไทยอ ไทเบิ้ง(ไทโคราช) อาศัยอยูในตําบลดง
พระราม ไทอยุธยาอยูบริเวณตําบลวัดโบสถ ชาวเขมรอยูบริเวณตําบลบานพระ และตําบลบานยาง 
 4. อําเภอกบินทรบุรี – มีชาวไทยอีสานอาศัยอยูโดยทั่วไปเกือบทุกตําบล 
 5. อําเภอนาดี – มีชาวไทยอีสานอาศัยอยูโดยทั่วไปเกือบทุกตําบล 
 6. อําเภอบานสราง – โดยมากเปนคนไทยภาคกลาง 
 7. อําเภอศรีมโหสถ – โดยมากเปนชาวพวน5 
 
 เทศกาลและประเพณีของจังหวัดที่จัดเปนประจํา ไดแก 
 1. งานมาฆปูรมีศรีปราจีน จัดตรงกับวันมาฆบูชาเปนประจําทุกป ณ วัดสระมรกต อําเภอ
ศรีมโหสถ ในงานมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุและประชาชนทั่วไป ตลอดทั้งการ
นมัสการและเวียนเทียนรอบพระพุทธบาทคูใหญ และเกาแกที่สุดในประเทศไทย  

                                                 
4กระทรวงมหาดไทย , กรมการปกครอง , บันทึกนักปกครอง  2544 (กรุงเทพฯ  : 

สํานักพิมพพบตะวัน, 2544), 221. 
5พระครูมหาโพธิรักษ, จังหวัดปราจีนบุรี ภาคโบราณคดีและภาคประวัติศาสตร 

(กรุงเทพฯ : การพิมพไชยวัฒน, 2528), 46. 
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 2. งานแหบั้งไฟ จัดตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกป ที่วัดมหาโพธิ์ อําเภอศรีมโหสถ มีการ
จุดบั้งไฟขึ้นสูง การประกวดลําเซิ้งของขบวนแหบั้งไฟ ตลอดจนการแสดงมหรสพสมโภช  
 3. งานวันเกษตรและของดีเมืองปราจีน จัดราวเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกป ที่
บริเวณลานกวางศาลากลางจังหวัดหลังเกา ในงานมีตลาดนัดผลไมและผลิตภัณฑการเกษตร การ
ประกวดพืชผักผลไม การแสดงนิทรรศการของหนวยงานตาง ๆ การแขงขันและการสาธิต
การเกษตร การประกวดขบวนแหรถยนตการเกษตร และมหรสพสมโภช  
 4. งานแขงเรือยาวประเพณี จัดชวงสัปดาหที่สองของเดือนกันยายนของทุกป ที่แมน้ําบาง
ปะกง หนาที่วาการอําเภอเมือง มีทั้งประเภทเรือยาวและเรือพื้นบาน เพื่อชิงถวยพระราชทานของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีขบวนเรือพาเหรดอัญเชิญถวยพระราชทานอัน
สวยงาม  
 5. งานลอยกระทง จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ของทุกป ที่บริเวณริมเขื่อนฝง
หอประชุมอําเภอเมือง ในงานมีการประกวดนางนพมาศ ประกวดขบวนแหกระทง การแสดงของ
นักเรียน ตลอดจนมีมหรสพตาง ๆ สมโภชตลอดงาน 
 6. สัปดาหลองแกงหินเพิง จัดขึ้นในชวงฤดูฝนเปนประจําทุกปที่น้ําตกแกงหินเพิง6 
 
 
 อําเภอศรีมหาโพธิ 
 เดิมที่วาการอําเภอศรีมหาโพธิตั้งอยูที่บานหาดยาง ตําบลหาดยาง ซ่ึงอยูหางจากที่วาการ
อําเภอศรีมหาโพธิปจจุบันประมาณ 8 กิโลเมตร ไมมีตัวอาคารที่วาการอําเภอ ใชบานพักของหลวง
จัดโจรกรรมซึ่งดํารงตําแหนงนายอําเภอในสมัยนั้น เปนสถานที่ทําการอําเภอระหวาง พ.ศ.2440 ถึง 
2447 ตอมาไดยายไปตั้งที่บานเกาะกะพี้ ตําบลศรีมหาโพธิ ซ่ึงอยูหางจากที่วาการอําเภอปจจุบันไป
ตามลําน้ําบางปะกงดานทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร ตอมาเมื่อ พ.ศ.2458 ไดยายไปตั้งใหม ณ ที่
บานทาประชุม หมูที่ 4 ตําบลศรีมหาโพธิ สถานที่แหงใหมนี้อยูติดกับริมแมน้ําบางปะกง จนถึง 
พ.ศ.2508 จึงไดยายมาตั้งใหมเปนตัวอาคารครึ่งตึกครึ่งไม อยูริมทางหลวงสายปราจีน – ศรีมหาโพธิ 
(ทางหลวงสายสุวินทวงศ) หางจากที่วาการอําเภอหลังเดิมประมาณ 700 เมตร  
 ความหมายของชื่ออําเภอ “ศรีมหาโพธิ” เนื่องจากที่ตําบลโคกปบ ซ่ึงเดิมขึ้นการปกครอง
อยูกับอําเภอศรีมหาโพธิ (ปจจุบันตั้งเปนอําเภอศรีมโหสถ) มีตนโพธิ์ศรีมหาโพธิอยูตนหนึ่ง เปนตน

                                                 
 6หรรษาคลับ, เทศกาลงานประเพณีในจังหวัดปราจีนบุรี [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 23 
กรกฎาคม 2546. เขาถึงไดจาก http://www.hunsaclub.com/pri.php 
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โพธ์ิที่มีขนาดใหญมาก วัดโดยรอบประมาณ 20 เมตร สูง 30 เมตร นักโบราณคดีสันนิษฐานวาตน
โพธ์ินี้ไดนําพันธุมาจาก  “ตนพระศรีมหาโพธิ์” พุทธคยา  ประเทศอินเดีย  เพราะสมัยนั้น
พระพุทธศาสนาไดแพรมาถึงอาณาจักรสุวรรณภูมิราวพุทธศักราช 300 แลวไดแพรมาถึงทวารวดี
ราวพุทธศักราช 500 ความเจริญของพระพุทธศาสนาดังกลาวนี้ บรรดาสมณะทูตทั้งหลายจะนําเอา 
“พระศรีมหาโพธิ” พันธุพุทธคยามาปลูกเปนบริโภคเจดียสําหรับกราบไหวบูชา เพราะอาณาจักร
ทวารวดีนอกจากจะไดรับแจกจาย “พระบรมสารีริกธาตุ” แลว คงไดรับพันธุ “พระศรีมหาโพธิ” 
พุทธคยาจากสมณะทูตมาเผยแพรศาสนาอีกครั้ง และนํามาปลูกไว ณ ที่หลายแหง จึงนาเชื่อวาตน
โพธ์ิศรีมหาโพธิตนนี้เปนตนโพธ์ิพุทธคยา แตวาตนเดิมอาจจะตายไป เพราะเปนเวลานานถึง 2,000 
ปลวงมาแลว และตนที่อยูปจจุบันนี้เปนหนอที่เกิดขึ้นใหมรอบ ๆ ตนเดิม และตรงที่ปลูกอยูนั้นอยู
ในที่สังฆาวาสแหงหนึ่ง ซ่ึงมีอาณาเขตเขาไปถึงเมืองโพธิสัตวและเมืองตะโหนดในประเทศกัมพูชา 
ดังนั้นจึงเรียกวา “ดงศรีมหาโพธิ” 
 เนื่องจากประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกลเคียงถือกันวา เปนตนโพธิ์ที่
ไดรับพันธุมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย อันเปนบริโภคเจดียสําคัญแหงหนึ่งของพระพุทธศาสนา 
จึงไดนับถือ กราบไหวบูชาระลึกถึงองคพระสัมมาสัมพุทธเจาตลอดมาจนทุกวันนี้ เมื่อมีการจัดตั้ง
อําเภอตามแนวการปกครองมณฑลเทศาภิบาลขึ้น อําเภอนี้ไดมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์แหงนี้อยูดวย จึงไดนาม
ของอําเภอวา “ศรีมหาโพธิ” 
 อําเภอศรีมหาโพธิตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของจังหวัดปราจีนบุรี หางจากตัว
จังหวัดประมาณ 21 กิโลเมตร ที่วาการอําเภอตั้งอยูในทองที่บานทาประชุม หมูที่ 4 ตําบลศรีมหา
โพธิ ติดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3070 (ถนนสุวินทวงศ) ไดรับการยกฐานะเปนอําเภอตั้งแตป 
พ.ศ.2440  
 สภาพพื้นที่ของอําเภอศรีมหาโพธิมีลักษณะเปนที่ราบลุมสลับกับที่ดอน แบงออกเปน 2 
ลักษณะ คือ พื้นที่ตอนเหนือเปนที่ราบลุม ไดแก ตําบลบางกุง ตําบลหาดยาง ตําบลบานทาม ตําบล
สัมพันธ ตําบลดงกระทงยาม และพื้นที่บางสวนของตําบลศรีมหาโพธิ และตําบลทาตูม ราษฎรแถบ
นี้สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม สวนพื้นที่ตอนใตเปนบริเวณที่ราบสูง ไดแก บริเวณตําบล
กรอกสมบูรณ ตําบลหัวหวา ตําบลหนองโพรง และพื้นที่บางสวนของตําบลศรีมหาโพธิ และตําบล
ทาตูม 
 ลักษณะทางภูมิอากาศเปนแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน เร่ิมตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือน
พฤษภาคม ฤดูฝน เร่ิมตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาว เร่ิมตั้งแตเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนกุมภาพันธ 
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 อําเภอศรีมหาโพธิมีพื้นที่รวมทั้งส้ิน 413.813 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 258,633.125 
ไร มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ตาง ๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอประจันตคาม และอําเภอเมืองปราจีนบุรี  
   จังหวัดปราจีนบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 ทิศใต  ติดตอกับอําเภอพนมสารคาม และอําเภอสนามชัยเขต  
   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอศรีมโหสถ และอําเภอเมืองปราจีนบุรี  
   จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 อําเภอศรีมหาโพธิแบงเขตการปกครองตาม พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองทองที่ พ.ศ.2457 
เปน 10 ตําบล คือ ตําบลศรีมหาโพธิ  ตําบลดงกระทงยาม  ตําบลหาดยาง  ตําบลบางกุง  ตําบลบาน
ทาม  ตําบลสัมพันธ  ตําบลหัวหวา  ตําบลหนองโพรง  ตําบลทาตูม  และตําบลกรอกสมบูรณ 
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ภาพที่ 3 แผนที่อําเภอศรีมหาโพธิ 
ที่มา : คณะกรรมการการพัฒนาตําบลดงกระทงยาม, แผนพัฒนาตําบล องคการบริหารสวนตําบลดง
กระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจําป พ.ศ.2545 (ม.ป.ท., 2545) สวนที่ 1. 
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 ประชากรมีทั้งส้ิน 52,768 คน แยกเปนชาย 25,781 คน หญิง 26,987 คน มีความหนาแนน
เฉลี่ยตอพื้นที่ประมาณ 126.20 คนตอตารางกิโลเมตร นับถือศาสนาพุทธประมาณ 99 เปอรเซ็นต 
และศาสนาอื่นประมาณ 1 เปอรเซ็นต ประเพณีที่สําคัญไดแก การทําบุญกลางบานไทพวน การจัด
งานผูสูงอายุ และประเพณีสงกรานต7 
 
 
 ตําบลดงกระทงยาม 
 ประวัติความเปนมาของตําบลดงกระทงยามมีเร่ืองเลาตอกันมาวา เหตุที่เรียกดงกระทง
ยาม เพราะมีคนในตําบลทําโคมไฟเปนดาวรุง แลวชักโคมไฟนั้นขึ้นในวันแตงงานของหนุมสาว
สองคนคือทาวมโหสถและนางเขียวคอม ซ่ึงขอแมในการแตงงานคือทั้งสองฝายตองสรางถนนให
มาจรดกันกอนดาวรุงขึ้น ทั้งคูก็สรางถนนมาจากหมูบานของตน แตยังไมทันจรดกัน ก็มีคนแอบชัก
โคมไฟขึ้นเพื่อลวงตา ทําใหฝายทาวมโหสถเขาใจวาดาวรุงขึ้นแลว จึงหยุดสรางถนน และเท
ขันหมากที่ยกมาทิ้งเสีย ซ่ึงตอมาปรากฏเปนหนองน้ําเรียกวาหนองขันหมาก และตําบลที่คนยกโคม
ขึ้นนั้นเรียกวาดงกระทงยามมาจนถึงทุกวันนี้  
 ตําบลดงกระทงยามมีเนื้อที่ 19,250 ไร คิดเปน 30.8 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตกของอําเภอศรีมหาโพธิ หางจากที่วาการอําเภอศรีมหาโพธิประมาณ 7 กิโลเมตร ประชากร
สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม คือ ทํานา ทําไร เปนหลัก 
 ภูมิประเทศมีลักษณะเปนพื้นที่ราบลุม ตรงกลางคลายเกาะใหญ มีรูปรางเหมือนกระทะ
คว่ํา น้ําทวมไมถึง ประชาชนตั้งบานเรือนอยูเปนกลุมกอนมีถนนเชื่อมตอทุกหมูบาน 
 ประชากรในเขตพื้นที่ 904 ครัวเรือน มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 4,121 คน เปนชาย 1,985 
คน เปนหญิง 2,136 คน มีความหนาแนนเฉลี่ย 134 คนตอตารางเมตร ประชากรมีอาชีพหลักคือทํา
นา และอาชีพเสริมคือทําตระกรอ ตะแกรงลวด 
 ชาวหมูบานดงกระทงยามเปนชาวพวนประมาณรอยละ 50 ที่เหลือเปนชาวไทยภาคกลาง 
ชาวไทยอีสาน และอ่ืน ๆ 
 ตําบลดงกระทงยามมีจํานวนหมูบานทั้งหมด 7 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 บานแลง หมูที่ 2 
บานเหนือ หมูที่ 3 บานใหม หมูที่ 4 บานทายดง หมูที่ 5 บานดอนใหญ หมูที่ 6 บานทายสะแก หมูที่ 
7 บานหนองบัวหมู มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ตาง ๆ ดังนี้ 

                                                 
7อําเภอศรีมหาโพธิ, บรรยายสรุปอําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี (ม.ป.ท., 2544), 

1-13. 
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 ทิศเหนือ   ติดตอตําบลหาดยาง และตําบลบางกุง อําเภอศรีมหาโพธิ  
   และตําบลทางาม อําเภอเมืองฯ  
 ทิศใต  ติดตอตําบลหัวหวา อําเภอศรีมหาโพธิ และตําบลคูลําฟน  
   ตําบลไผชะเลือด อําเภอศรีมโหสถ 
 ทิศตะวันออก ติดตอตําบลบางกุง อําเภอศรีมหาโพธิ 
 ทิศตะวันตก  ติดตอตําบลไผชะเลือด อําเภอศรีมโหสถ และตําบลบางเดชะ  
   อําเภอเมืองฯ8 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

8คณะกรรมการการพัฒนาตําบลดงกระทงยาม, แผนพัฒนาตําบล องคการบริหารสวน
ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจําป พ.ศ.2545 (ม.ป.ท., 2545), สวน
ที่ 1. 
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ภาพที่ 4 แผนที่ตําบลดงกระทงยาม 
ที่มา : องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม, แผนที่สังเขปการเลือกตั้ง ตําบลดงกระทงยาม 
(ม.ป.ท., ม.ป.ป.). 
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ความรูเก่ียวกับชาวไทพวน 
 ชาวพวน (Phaun) เปนคนไทพวกหนึ่งที่แตเดิมมีถ่ินฐานอยูในแขวงเชียงขวาง (Chiang 
Khwang) ซ่ึงอยูทางภาคตะวันออกของเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่
อ่ืน ๆ คือ  
 ทิศเหนือ  ติดตอ แขวงซําเหนือ (หัวพันทั้งหาทั้งหก) 
 ทิศตะวันออก  ติดตอ ประเทศเวียดนาม และแขวงทาแขก 
 ทิศใต  ติดตอ แขวงนครเวียงจันทน 
 ทิศตะวันตก ติดตอ แขวงนครหลวงพระบาง 
  
 เมืองเชียงขวาง คือ เมืองหลวงของเมืองพวน มีภาษาพูดของตนเอง สวนภาษาอานหรือ
เขียนใชอักษรธรรมแบบลาว ซ่ึงคลาย ๆ กันกับอักษรธรรมของชาวไทลานนา เนื่องจากสืบสาน
วัฒนธรรมมาดวยกัน9 
 เชียงขวางมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1.3 ลานเฮกตาร หรือประมาณ 8,125,000 ไร เปน
เทือกเขานอยใหญประมาณ 20 เปอรเซ็นต เทือกเขาที่สําคัญ ไดแก ภูเบี้ย ภูซาว ภูผาลี ภูเพียง ภูแสน 
ภูดอย ภูหลวง เปนตน สวนที่ราบสําคัญ เชน ที่ราบเขตเมืองโพนสวรรค ทุงไหหิน ทุงเมืองคํา ทุง
ลาดแสนเมืองผาไซ ทุงเมืองเคิง และที่ราบทุงนาดํา เปนตน มีแมน้ําสําคัญ เชน แมน้ําหมัด แมน้ํา
เตียน แมน้ําแท แมน้ําเคียน แมน้ํายวม แมน้ําโค แมน้ําเวียบ และแมน้ํางึม เปนตน แขวงเชียงขวาง
แบงการปกครองออกเปน 8 ตัวเมือง คือ เมืองแปก เมืองคํา เมืองหนองแฮด เมืองหมอกใหม เมือง
คูณ เมืองพูกูด เมืองทาโทน และเมืองผาไซ10 
 
 
 
 

                                                 
9โพธ์ิ แซมลําเจียก, ผญา : มรดกภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทยพวน (กรุงเทพฯ : จงเจริญ

การพิมพ, 2539), 2. 
10จารุวรรณ ธรรมวัตร, “ประวัติศาสตรภูมิปญญาลาวพวน,” เอกสารประกอบการ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ “วิถีชีวิตชาวพวนในประเทศไทย ครั้งที่1,”  29 – 30 มีนาคม 2545. (อัด
สําเนา) 
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ภาพที่ 5 แผนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ที่มา : โพธ์ิ แซมลําเจียก, วัฒนธรรม และ ประเพณีไทยพวน (กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ, 2538),
ไมปรากฏเลขหนา. 
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 ตํานานเกี่ยวกับชาวพวน 
 พลเอกสายหยุด เกิดผล กลาวถึงที่มาของชาวพวนวา ยังทราบความหมายของคําวา 
“พวน” ไดไมแนชัด มีการสันนิษฐานที่มาของคํานี้วาเปนไปได 2 ประการ ไดแก ประการแรกมา
จากช่ือภูเขาซึ่งอยูในแขวงเมืองเชียงขวาง เรียกวา “ภูพวน” สวนอีกประการหนึ่งกลาววานาจะมา
จากชื่อแมน้ําพวน ซ่ึงเปนแมน้ําที่ไหลผานชุมชนชาวพวนในอดีต11 
          ขอมูลเกี่ยวกับชาวพวนใน Phuan  in  Eastern Area จาก http://www.huso.buu.ac.th/cai/ 
Sociology/phaun/index.html  กลาววา ช่ือพวนเคยเปนชื่อมณฑลลาวพวน เปล่ียนเปนมณฑลอุดร
ดังที่สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงลงความเห็นไววาลาวพวนเปนไทย แตลาวกาวไมเปน
ไทยในพงศาวดารลานชาง กลาวถึงพระยาแถนหลวงสงขุนบูลมปกครองเมืองลุม (เมืองคน) ขุนบู
ลมมีลูก 7 คน สงลูกทั้งเจ็ดไปสรางบานแปงเมืองในที่ตาง ๆ ขุนลอใหไปสรางเมืองชวา (หลวงพระ
บาง) ขุนยี่ผาลานใหไปสรางเมืองหัวแต (สิบสองปนนา) สามจูสงใหไปสรางเมืองแกว (หัวพันทั้ง
หาทั้งหก) ไสผงใหไปสรางเมืองยวนโยนก (เชียงใหม) งั่วอินไปสรางเมืองอโยธยา ลกกลมไปสราง
เมืองเชียงคม เจ็ดเจิงใหไปสรางเมืองพวน เมืองทั้งหมดคือ คนไท ลาวในเมืองตาง ๆ ไดแก หลวง
พระบาง สิบสองปนนา หัวพันทั้งหาทั้งหก อโยธยา เชียงคม และเมืองพวนเปนเมืองพี่นองกัน 
พงศาวดารลานชางเปนตํานานของชนชาติไท ลาว วาดวยการสรางและเกิดเมืองและชุมชนไท ลาว 
ทั้งหมด 

          สวนตํานานน้ําเตาปุงของชาวลาวอธิบายความสัมพันธระหวางคนชาติพันธุตาง ๆ ใน
เมืองลาว เร่ืองเลาวาเทวดาเอาสิ่วและเหล็กมาจี้น้ําเตา ผูคนที่ออกมาเปนรุนแรก คือ ลาวเทิง หมายถงึ
ขา ขมุ อีกอ ออกมาจากรูเล็กมี ผิวคลํ้า สวนพวกที่ออกมารุนที่สอง คือ ลาวลุม อันครอบคลุม พวน 
ยวน ล้ือ ไทดํา ไทแดง ไทขาว มีผิวขาวกวา 
          ถ่ินเดิมของชาวพวนปจจุบันนี้ คือเมืองพวนแขวงเมืองเขียงขวางประเทศลาว ขุนเจ็ดเจือง
เปนผูสราง สาเหตุที่ช่ือวา “พวน” เปนชื่อคนไทสาขาหนึ่ง ซ่ึงทางภาคอีสานเรียกวา “ไทพวน” ทาง
ภาคกลางเรียกวา “ลาวพวน” เนื่องจากมีถ่ินที่อยูอาศัยสวนใหญอยูที่แขวงเชียงขวาง ประเทศลาว 
สันนิษฐานวาที่แขวงเชียงขวางมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อวา “ภูพาน” คร้ังแรกที่คนไทสาขานี้อพยพมาอยู
เขาใจวาอยูใกลภูพาน คงไดช่ือบานหรือเมืองที่มาตั้งใหมนั้นวา “บานภูพาน” หรือ “เมืองภูพาน” 
เรียกส้ันๆ วา “บานพวน” หรือ “เมืองพวน” เมื่อยายเมืองใหมจึงไดช่ือวา “เชียงขวาง” แตเรียกคําวา 
“ไทเมืองพวน” หรือ “ไทพวน” จนชินแลว ไมนิยมเรียกช่ือใหมคงนิยมเรียกชื่อเกาตลอดมา ถ่ินที่อยู

                                                 
11พลเอกสายหยุด เกิดผล, ไทยพวนและขอคิด เขียน พูด ทํา ของพลเอกสายหยุด เกิดผล 

(กรุงเทพฯ : พชรกานตพับลิเคชั่นจํากัด, 2537), 17. 
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ของชาวพวน นอกจาก เชียงขวางแลวยังกระจายอยูลุมแมน้ํางึมในประเทศลาว เชน บานหาดสวน 
พันทอง หาดเสี้ยว บุงพราว ฯลฯ เมื่อชาวพวนถูกกวาดตอนมาจากบานเมืองใดมักจะตั้งชื่อบานเมือง
ใหมตามชื่อเดิม หนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน เลม 1 มีขอความ
กลาวถึง ผูไท พวน โซง มีถ่ินฐานเดิมทางฝงซายของแมน้ําโขงในประเทศลาวทางเขตซําเหนือ หัว
พันหาทั้งหกและแขวงเมืองเชียงขวาง พวกผูไทมีอยูทางภาคอีสานมีจังหวัดสกลนครและนครพนม 
เปนตน สวนพวกพวนและโซงมีอยูกระจัดกระจายอยูเปนแหงๆ ทางภาคกลาง มีจังหวัดสุโขทัย 
ลพบุรี สระบุรี ราชบุรี เพชรบุรีและกาญจนบุรี เปนตน ไททั้งสามพวกนี้มีลักษณะทางภาษา
ใกลเคียงกันมาก 
          “พวน” เปนคําที่พวกชาวพื้นราบใชเรียกผูที่พูดภาษาไทพวกหนึ่งที่อยูทางตะวันออกเฉียง
ใตของหลวงพระบางและทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวียงจันทน แตเดิมเคยเปนรัฐเล็กมีเจา
ปกครอง กลาวกันวาเมืองเชียงขวางเปนที่ราบสูง สูงถึง 1,200 เมตร ลอมรอบดวยภูเขาเปนสาเหตุทํา
ใหมีพลเมืองนอย พลเมืองมีวัฒนธรรมเปนของตนเอง โดยท่ัวไปชาวพวนมีผิวขาว โดยเฉพาะ
ผูหญิงพวนโดยมากหนาตาสวย และคําวาพวนนี้ยังใชเรียกคนไทจากเมืองพวนในเชียงขวางที่อพยพ
ไปอยูเมืองเวียงจันทนและหลวงพระบาง แตยังคงรักษาความผูกพันทางเครือญาติกับพวกที่อยูถ่ิน
เดิมเอาไว  
 เมืองพวนแขวงเมืองเชียงขวางเปนเมืองหนึ่งที่เกาแกที่สุดของลาวที่ตั้งอยูภาคเหนือ มี
ช่ือเสียงโดงดังเนื่องจากเปนเมืองที่มีรองรอยประวัติศาสตรคือมีไหหินใหญเปนจํานวนมากอยู
บริเวณภูเวียงเชียงขวาง มีกษัตริยปกครองมาแลว 23 พระองคเปนอาณาจักรหรือแควนใหญ
สมัยกอน เจาฟางุมไดรวบรวมลาวในกลางศตวรรษที่ 14 เปนเมืองที่มีรองรอยวัฒนธรรมโบราณ
มาก มีตํานานพงศาวดารสืบตอกันมา เมืองคูนมีช่ือเดิมวาเมืองพวนตั้งอยูหางจากเมืองโพนสะหวัน
ประมาณ 35 กิโลเมตร เมืองพวนเปนเมืองประวัติศาสตรและมีโบราณสถานมากมาย  
          ชุมนุมพงศาวดารเลมที่ 41 และเลมที่ 46 ไดกลาวถึงเมืองพวนวาเคยเปนเมืองอยูใน
ปกครองของกษัตริยลาว โดยกษัตริยลาวเคยสงพระราชโอรสไปเปนเจาเมืองพวน เมืองพวนนั้นอยู
ใกลอาณาเขตนครเวียงจันทนและทางดานตะวันออกติดตอกับอาณาจักรญวน เมืองพวนมีลักษณะ
ภูมิศาสตรใกลชิดกับหลวงพระบางและเวียงจันทน จึงมีประวัติศาสตรใกลชิดกัน เมืองพวนตัง้อยูใน
ระหวางเขตการขยายอิทธิพลของไทยและญวน เมืองพวนจึงเปนสนามรบระหวางสองประเทศ เพื่อ
มิใหประเทศถูกเบียดเบียน เจาเมืองพวนบางครั้งจําเปนตองยอมเสียสวยใหประเทศลาว ประเทศ
ไทยและญวนพรอมกันทุกป จากการทําสงครามโดยเฉพาะระหวางประเทศไทยและฮอ ซ่ึงทํา
สงครามกันประมาณป พ.ศ.1873 ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร เขมรหันไปฝกใฝ
กับญวนและญวนพยายามแผอํานาจเขามาทางเวียงจันทน รัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชดําริทําสงคราม
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กับเขมร และปราบญวน ทรงโปรดใหยกทัพบกและทัพเรือไปตีเขมรและญวน โปรดใหกองทัพบก
ยกไปทางเหนือเกลี้ยกลอมกวาดตอนครัวเมืองเวียงจันทน ตลอดจนเมืองพวนมาไวในประเทศ ให
ใสบานใสเมืองเปนกําลังร้ีพลตอไป อยาใหเปนเชื้อสายทางเสบียงอาหารแกขาศึกตอไป ทรงกําชับ
ใหแมทัพไทยเกลี้ยกลอมพวกพวน กําชับใหเจาเมืองแตงคนรักษาดาน กวดขันอยาใหพวกพวนหนี
กลับไปบานเมืองได เพราะจากหลักฐานพบวา เจาเมืองหลวงพระบางและเจาเมืองพวนมีความ
เกี่ยวพันในลักษณะเปนพี่นองกัน ความสัมพันธระหวางเมืองทั้งสองก็มีลักษณะเสมอภาคกัน แมวา
ฐานะทางการเมืองของพวนจะตองพึ่งพาเมืองหลวงพระบางและเวียงจันทนอยู เมืองพวนก็มี
วัฒนธรรมของตนเอง มีเจาเมือง หรือมีกษัตริยปกครองตนเองแลว12  
 จารุวรรณ ธรรมวัตร ไดกลาวเกี่ยวกับการอพยพชาวพวนสูประเทศไทยไววา การยายถ่ิน
ของผูคน ถาไมมีเหตุการณสําคัญ เชน การสงคราม โรคระบาดรายแรง หรือเกิดกบฏ ก็มักจะไมได
รับการบันทึกเปนประวัติศาสตร คงเหลือแตเพียงคําบอกเลาเปนตํานานสืบตอกันมา  
 การนําพลเมืองชาวพวนเขามาอยูในประเทศไทย มีการอพยพหลายครั้งตั้งแต พ.ศ.2321 
สมัยแผนดินพระเจาตากสินมหาราช โดยราวป พ.ศ.2322 พระองคโปรดใหสมเด็จเจาพระยามหา
กษัตริยศึก และเจาพระยาสุรสีห ยกทัพไปตีเมืองลาวและหัวเมืองที่ขึ้นตอลาวทั้งปวงไวใหได ใน
การนี้ไดนําชาวลาวใหมาตั้งบานเรือนตามหัวเมืองตาง ๆ ของไทย คาดวานาจะมีชาวพวนปะปนเขา
มาดวยจํานวนมาก 
 พ.ศ.2334 เจานันทเสน ราชบุตรองคใหญของเจาสิริบุญสาร เปนเจาเมืองเวียงจันทนซ่ึง
เปนเมืองขึ้นของไทยไดนําชาวพวนและชาวโซง สงมายังกรุงเทพฯ เพื่อเปนราชบรรณาการตอ
กษัตริยไทย 
 พ.ศ.2369 – 2371 เกิดสงครามระหวางลาวกับไทย ไทยตีหัวเมืองขึ้นตอลาวไดจนสิ้น แต
ปตอ ๆ มาญวนไดตีหัวเมืองลาวที่มีพรมแดนติดตอกับญวน และไดนําชาวพวนมากรุงเทพฯ 
นอกจากนี้ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อไทยปราบศึกฮอท่ีแควนเชียงขวาง มีการอพยพครัวชาวพวนลงมา
พรอมกับลาวหลวงพระบาง และครัวชาวผูไท13 ซ่ึงการอพยพยายถ่ินฐานเขามาอยูในประเทศไทย
นั้น ชาวพวนไดตั้งถ่ินฐานกระจัดกระจายอยูตามจังหวัดตาง ๆ เกือบทั่วประเทศ ซ่ึงมีเสนทางอพยพ 
ดังแผนที่ตอไปนี้  
                                                 

12Phuan  in  Eastern Area [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 29 July 2003. เขาถึงไดจาก http:// 
www. huso. buu.ac.th/cai/Sociology/phaun/index.html 

13จารุวรรณ ธรรมวัตร, “ประวัติศาสตรภูมิปญญาลาวพวน,” ไมปรากฏเลขหนา. 
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ภาพที่ 6 แผนที่สังเขปแสดงเสนทางอพยพของชาวไทพวน ตั้งแตรัชสมัยกรุงธนบุรี และกรุง

รัตนโกสินทร 
ที่มา : โพธ์ิ แซมลําเจียก, ตํานานไทยพวน (กรุงเทพฯ : ก.พลพิมพพร้ินติ้งจํากัด, 2537), 18. 
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 สุกัญญา สุจฉายา ไดสรุปสาเหตุที่ทําใหชาวพวนยายถ่ินฐานเขามาอยูในประเทศไทย วา
เกิดจาก 2 สาเหตุใหญ ๆ คือ 
 1. สาเหตุทางสงครามและการเมืองทําใหชาวพวนถูกกวาดตอนเขามาอยูในประเทศไทย 
 2. การแสวงหาถิ่นทํากินใหมชาวพวนจึงพากันอพยพมาดวยความสมัครใจ 
 คนพวนที่อพยพเขามาอยูในเขตภาคกลาง ไมวาจะเขามาในฐานะเชลยศึกหรือเขามาดวย
ความสมัครใจ ตางก็ตั้งหลักแหลงอยูตามจังหวัดตาง ๆ กลุมที่ถูกกวาดตอนมาในฐานะเชลยศึก
มักจะถูกสงไปไวตามหัวเมืองช้ันใน เพื่อชดเชยแทนคนไทยที่ถูกพมากวาดตอนไปหลังเสียกรุงศรี
อยุธยาเมื่อป พ.ศ.231014 
 จากเอกสารของสถาบันราชภัฎเทพสตรีใหขอคิดเห็นไววา ชาวพวนที่อพยพมานี้ยังมีการ
ใชภาษาไทพวนกันอยู แตดวยเหตุที่มีการอพยพยายถิ่น ทําใหชาวพวนตองหางจากถิ่นฐานเดิมโดย
มิไดมีการติดตอกันอีก ภาษาไทพวนที่ชาวพวนใชกันอยูในประเทศไทยจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม และถึงแมการอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานของชาวพวนจะมีครอบครัวไทเวียง คือพวกเวียงจันทน ที่
ชาวพวนเรียกวาพวกแงว และพวกหลวงพระบางที่พูดภาษาลาวไดอพยพรวมมาดวยทุกครั้ง มีการ
สรางบานแปงเมืองอยูบริเวณเดียวกัน ใกลชิดกับชาวพวน และมีการติดตอสัมพันธกัน แตในการตั้ง
หมูบานจะไมตั้งปะปนกัน จะแยกกันอยูตางหาก15 
 เมื่อจําแนกถึงความแตกตางระหวางภาษาไทยกลางกับภาษาลาวแลว ภาษาไทพวนจะมี
วงคําศัพทรวมกับภาษาลาวมากกวาภาษาไทยกลาง คนโดยทั่วไปจะเรียกชาวพวนเปน 2 อยาง คือ 
เรียกวา “ไทพวน” ในฐานะเปนประชากรของประเทศไทยกลุมหนึ่ง และเรียกวา “ลาวพวน” 
เพราะวาเปนกลุมชนที่ใชคําศัพทรวมกันกับภาษาลาว และเคยมีถ่ินฐานเดิมอยูในประเทศลาวมา
กอน 
 ในความรับรูของคนไทยทั่ว ๆ ไป เมื่อพูดถึงชาวพวน มักจะนึกถึงคําวา “ลาวพวน” ซ่ึง
หมายถึง คนไทยเชื้อสายลาวกลุมหนึ่งที่ตั้งถ่ินฐานกระจัดกระจายอยูในภาคกลางและภาคอีสาน คน
ไทยสวนใหญไมไดจําแนกความแตกตางระหวางลาวเวียง ลาวยวน ลาวครั่ง ลาวกาว ลาวแงวและ
ลาวพวน จึงมักเรียกคนที่พูดภาษาลาวซึ่งตางจากภาษาไทยวา “ลาว” หมดทุกกลุม ในงาน
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ “วิถีชีวิตชาวพวนในประเทศไทย คร้ังที่ 1” ณ โรงเรียนเมืองเชลียง 

                                                 
14สุกัญญา สุจฉายา, ไทพวน , ไทยพวน , พวน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 8 เมษายน 2545. 

เขาถึงไดจาก http://www.riubon.ac.th/chem/lao_thaipuan.html 
15สถาบันราชภัฏเทพสตรี, สํานักศิลปวัฒนธรรม, ลพบุรีศึกษา : ไทยพวน [ออนไลน],  

เขาถึงเมื่อ 29 กรกฎาคม 2546. เขาถึงไดจาก http://library.rits.ac.th/il/lop/trad/trad1.html 
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ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2545 ชาวพวนได
ประกาศตัววา เขาไมใชลาวท่ีสืบทอดมาจากอาณาจักรลานชางที่มีลาวหลวงพระบางและลาว
เวียงจันทนเปนเจาของวัฒนธรรม แตเขาเปนคนพวนที่เรียกตัวเองวาไทพวน เปนคนไทกลุมหนึ่งที่
มีถ่ินกําเนิดเดิมอยูที่แขวงเชียงขวางตอนเหนือของประเทศลาว ซ่ึงติดตอกับแขวงหัวพันและ
ดินแดนสิบสองจุไทเดิมในประเทศเวียดนาม เมืองเดิมของพวนปกครองโดยกษัตริยราชวงศเจ็ด
เจือง ซ่ึงมีกษัตริยสืบทอดติดตอกันมาโดยตลอด แตเนื่องจากพื้นที่เชียงขวางเปนจุดยุทธศาสตร
สําคัญ เปนเมืองหนาดานในการเขาไปยังหลวงพระบาง เวียงจันทนและญวน เชียงขวางจึงตองรับ
ศึกอยูตลอดเวลา อันเปนเหตุใหคนพวนบางกลุมตองอพยพโยกยายมาอยูในเวียงจันทน และเมือง
อ่ืน ๆ แตการโยกยายครั้งสําคัญที่ทําใหเมืองพวนรางผูคนจนสูญสิ้นอาณาจักรคือการถูกกวาดตอน 
เทครัว โดยรัฐสยาม16 

 วีระพงศ  มีสถานกลาววา คําวา “ลาวพวน” นั้นชาวพวนบางคนไมสมัครใจที่จะไดรับ
การเรียกเชนนี้ ดังนั้นจึงควรเรียกวา “พวน คนพวน หรือชาวพวน” ปจจุบันชาวพวนในประเทศไทย
ไดกระจัดกระจายไปอยูตามจังหวัดตาง ๆ มากมาย จากการสํารวจในป พ.ศ.2538 ของโครงการแผน
ที่ภาษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ไดสํารวจพบคนพวน
ในจังหวัดตาง ๆ ดังตอไปนี้คือ กาญจนบุรี กําแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท เชียงราย 
เชียงใหม ตาก นครนายก นครปฐม นครสวรรค นนทบุรี นาน ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ 
ปราจีนบุรี พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ แพร ยโสธร รอยเอ็ด ลพบุรี ลําพูน เลย 
สระบุรี สระแกว สิงหบุรี สุพรรณบุรี สุโขทัย หนองคาย อุดรธานี อุตรดิตถ อุทัยธานี และ
อุบลราชธานี17 
          ชาวพวนไดอพยพเขามาในประเทศไทยดวยเหตุผลของสงครามเปนสาเหตุใหญ อพยพ
เขามาดวยความสมัครใจและไมสมัครใจ แตก็ไดนําเอาวัฒนธรรมที่สําคัญมาพรอมกับการตั้งถ่ิน
ฐานในภาคตะวันออกหลายพื้นที่ เชนที่จังหวัดปราจีนบุรี ชาวพวนสรางวัฒนธรรมที่คงเอกลักษณ
ของชาวพวนไวมากที่สุด เนื่องจากปราจีนบุรีเปนชุมชนที่อยูหางไกลจากกรุงเทพมหานครซี่งเปน
เมืองหลวงมากกวาชาวพวนจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออก ทําใหชาวพวนที่ปราจีนบุรีคงลักษณะ

                                                 
16สุกัญญา สุจฉายา, ไทพวน , ไทยพวน , พวน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 8 เมษายน 2545. 

เขาถึงไดจาก http://www.riubon.ac.th/chem/lao_thaipuan.html 
17วีระพงศ  มีสถาน, สารานุกรมกลุมชาติพันธุ พวน (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและ

วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539), 9-12. 
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ความเปนคนพวนและมีบุคลิกภาพอนุรักษนิยมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชาวพวนที่นครนายก
และฉะเชิงเทรา  
 นอกจากนี้ชาวพวนที่ปราจีนบุรียังมีประเพณีการบูชาศาลปูตาบานไวอยางเครงครัด ศาล
ปูตาบานจะพบวามีอยูในชุมชนชาวพวนทุกแหง เพื่อแสดงถึงเอกลักษณความเปนคนพวน ศาลปูตา
บานกลายเปนสัญลักษณของการรวมกลุมของชาวพวน ชาวพวนที่ปราจีนบุรียังคงรําลึกถึงการ
เดินทางจากบาน ความสนุกความสุขเมื่อครั้งที่มาตั้งถ่ินฐานในอดีต มีการเก็บเอาเครื่องมือเครื่องใช
ในการทํานาแบบดั้งเดิมไว เพื่อรําลึกถึงบรรพบุรุษเมื่อครั้งปูยา ตายายยังใชเมื่อยังมีชีวิตอยูเมื่อนาน
มาแลว มีหลายบานยังคงเก็บเครื่องแตงตัว ดาบ เพื่อรําลึกเมื่อคร้ังเปนเจาบาวเจาสาว รวมทั้งยุงฉางที่
เก็บขาวเปลือก มีพบอยูในทุกบานชาวพวนและชาวลาวกลุมอ่ืนๆ แมปจจุบันจะไมมีขาวเปลือกให
เก็บแลวก็ตาม เนื่องจากวัฒนธรรมขาวไดลดความสําคัญลงไปแลว ควบคูไปกับยุงฉางจะพบเครื่อง
จักสานสําหรับจับสัตวน้ํา และเครื่องจักสานที่ใชในชีวิตประจําวัน แมวาปจจุบันเลิกใชไมไผมาทํา
เครื่องจักสาน เพราะพลาสติกไดเขามาแทนที่ไมไผแลวก็ตาม นอกจากนี้ยังสามารถพบเห็น
บานเรือนพวนแบบเกาที่หลายหลังยังไดรับการซอมแซมใหอยูอาศัยได บางหลังตัวบานชํารุดไมมี
คนอาศัยอยูจริง แตเจาของบานก็ยังคงรักษาไวเพื่อรําลึกถึงปูยาตายายที่เคยอาศัยอยู ชาวพวนที่
ปราจีนบุรียังคงผูกพันกับเครื่องยา สมุนไพรพื้นบานชื่อบานเดิมเมื่อคร้ังอพยพออกมา ชาวพวนที่
ปราจีนบุรีจึงเปนสัญลักษณพิพิธภัณฑชาวพวนที่ยังมีชีวิต แสดงวัฒนธรรมประเพณีที่มียังสามารถ
ดํารงอยูได18 
 
 
ภูมิหลังของภาษาไทพวน 
 ตระกูลภาษาไท (Tai Family) เปนตระกูลภาษาที่มีความสําคัญมากตระกูลหนึ่งในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากมีผูใชภาษาไทในถิ่นตาง ๆ เปนบริเวณกวาง ประกอบดวยประเทศ
ไทย ลาว และบางสวนของประเทศเวียดนาม รัฐฉานของพมา และทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศ
จีน นอกจากนี้ยังรวมทั้งบางสวนของรัฐอัสสัมในประเทศอินเดียดวย 

                                                 
18Phuan  in  Eastern Area [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 29 July 2003. เขาถึงไดจาก  

http://www. huso.buu.ac.th/cai/Sociology/phaun/index.html  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 43

 J. Marvin Brown19 ไดศึกษาภาษาถิ่นตระกูลไทกลุมตะวันตกเฉียงใตทั้งหมด 60 ถ่ิน ได
จัดกลุมภาษาพวนวาเปนภาษาของชนกลุมนอยที่กระจัดกระจายอยูในบริเวณภาคกลางของประเทศ
ไทย สวนใหญอยูในอําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ซ่ึง Brown ไดเขียนแผนภูมิแสดงความสัมพันธ
ของภาษาไทพวนกับภาษาไทถิ่นตาง ๆ ไวดังนี้ 

 
 
ภาพที่ 7 แผนภูมิแสดงความสัมพันธของภาษาไทพวนกับภาษาไทถิ่นตาง ๆ 
ที่มา :  J. Marvin Brown. From Ancient Thai to Modern Dialect (Bangkok : White Lotus,1985), 
179. 
 

                                                 
19J. Marvin Brown. From Ancient Thai to Modern Dialect (Bangkok : White Lotus, 

1985), 143. 
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 ในประเทศไทย นอกจากภาษาไทยกลางที่เปนภาษาประจําชาติแลว ยังมีภาษาที่พูดกันใน
ทองถ่ินตาง ๆ อีกมากมายหลายภาษา ซ่ึงสามารถแบงออกเปนกลุมใหญ ๆ ได 2 กลุมคือ ภาษาไทย
ถ่ินและภาษาชนกลุมนอย 
 ภาษาไทยถิ่น หมายถึงภาษาในตระกูลไทที่พูดโดยคนสวนใหญซ่ึงอาศัยอยูในภาคตาง ๆ 
ของประเทศไทย แบงออกไดเปน 4 กลุม คือ ภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่น
ตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสาน และภาษาไทยถิ่นใต สวนภาษาของชนกลุมนอย หมายถึงภาษาที่
พูดกันในทองถ่ินตาง ๆ ที่ไมใชภาษาไทยทั้ง 4 ถ่ินดังกลาว 
 ภาษาไทพวน (Phuan) จัดอยูในตระกูลภาษาไทกลุมที่ราบสูงตอนกลาง (Central upland 
Group) ที่สืบทอดมาจากยูนนาน – เชียงแสน ในราว 1000 ปมาแลว เปนภาษาที่ใชพูดกันในเมือง
พวน แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีลักษณะทางภาษาคลายกับ
ภาษาผูไท และโซง มีสําเนียงพูดคลายภาษาผูไทและภาษายอ เสียงวรรณยุกตใกลเคียงกับภาษาภาค
กลางมากกวาเสียงของชาวภาคอีสาน20 
 
 ระบบเสียงภาษาไทพวนอําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
 หนวยเสียงพยัญชนะ 
 หนวยเสียงพยัญชนะมีทั้งหมด 20 หนวยเสียงดังนี้ คือ  /π , τ , χ , κ , / , πη , τη , 

 κη  , β , δ , φ , σ , η , µ , ν , ν) , Ν , λ, ω , ϕ/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

20พันเอกวิเชียร วงษวิเศษ, ความรูทั่วไปเกี่ยวกับชาวไทยพวน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 29 
กรกฎาคม 2546. เขาถึงไดจาก http://www.rits.ac.th/service/office/art/group.html 
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ลักษณะของ
เสียง 

         ฐานกรณ 
 
คุณสมบัติ 
ของเสียง 

ริมฝปาก ริมฝปาก 
-ฟนบน 

ปุม
เหงือก 

เพดาน
แข็ง 

เพดาน
ออน 

ชอง 
เสนเสียง 

กัก ไมกอง ไมมีลม 
ไมกอง มีลม 
กอง 

π 
πη 
β 

 
 
 

τ 
τη 
δ 

 
κ 

κη 
 

/ 

กึ่งเสียดแทรก ไมกอง ไมมีลม    χ   

เสียดแทรก ไมกอง  φ σ   η 
นาสิก กอง µ  ν ν)) Ν  
ขางลิ้น กอง   λ    
กึ่งสระ กอง ω   ϕ   

 
ตารางที่ 1 หนวยเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวในภาษาไทพวน อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
ที่มา : จารุวรรณ สุขปติ, “การศึกษาลักษณะของภาษาลาวพวนที่ตําบลหัวหวา อําเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 40. 
 
 
 พยัญชนะทั้ง 20 หนวยเสียงนี้ สามารถปรากฏในคําหรือพยางคได 3 ตําแหนง คือ  
 1. หนวยเสียงพยัญชนะตนเดี่ยว หนวยเสียงพยัญชนะทั้ง 20 หนวยเสียงปรากฏเปน
พยัญชนะตนเดี่ยวไดทุกหนวยเสียง ไดแก  /π- , τ- , χ- , κ- , /- , πη- , τη- , κη-  , β- , δ- , 
 φ- , σ- , η- , µ- , ν- , ν))- , Ν- , λ- , ω- , ϕ-/  
 

ตัวอยางคําศัพท 
/π-/ เปนหนวยเสียงพยัญชนะกัก ไมกอง ไมมีลม เกิดที่ริมฝปากทั้งสอง 
เชน  /πυ⎤2/  ‘ปู’ 

   /παω6/  ‘ปอง , โปง , พอง’ 
 

/τ-/ เปนหนวยเสียงพยัญชนะกัก ไมกอง ไมมีลม เกิดที่ปุมเหงือก 
เชน  /τ∝⎤µ3/  ‘เติม’ 

   /τυ⎤6/  ‘เตานม’ 
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/χ-/ เปนหนวยเสียงพยัญชนะกึ่งเสียดแทรก ไมกอง ไมมีลม เกิดที่เพดานแข็ง 
เชน  /χ ⎤π3/  ‘แอบดู’ 

   /χα⎤2/  ‘จอบ’ 
 

/κ-/ เปนหนวยเสียงพยัญชนะกัก ไมกอง ไมมีลม เกิดที่เพดานออน 
เชน  /κυαϕ6/  ‘กลวย’ 

   /κ↔⎤π3/  ‘รองเทา’ 
 

//-/ เปนหนวยเสียงพยัญชนะกัก ไมกอง ไมมีลม เกิดที่ชองวางระหวางเสนเสียง 
เชน  //ε⎤ϕ6/  ‘พี่สาว’ 

   //ετ6/  ‘ทํา’ 
 

/πη-/ เปนหนวยเสียงพยัญชนะกัก ไมกอง มีลม เกิดที่ริมฝปากทั้งสอง 
เชน  /πη↔Ν5/  ‘ผ้ึง’ 

   /πηυαϕ1/  ‘ผาหม’ 
 

/τη-/ เปนหนวยเสียงพยัญชนะกัก ไมกอง มีลม เกิดที่ปุมเหงือก 
เชน  /τη ⎤4/  ‘เทา’ 

   /τη↔Ν2/  ‘ขางบน’ 
 

/κη-/ เปนหนวยเสียงพยัญชนะกัก ไมกอง มีลม เกิดที่เพดานออน 
เชน  /κηυ/6/  ‘ถังน้ํา’ 

   /κη∝⎤2/  ‘เหมือน , คลาย’ 
 

/β-/  เปนหนวยเสียงพยัญชนะกัก กอง เกิดที่ปุมเหงือก 
เชน  /βυαΝ3/  ‘ชอน’ 

   /βα⎤ν6/  ‘บาน’  
 

/δ-/ เปนหนวยเสียงพยัญชนะกัก กอง เกิดที่ปุมเหงือก 
เชน  /δα⎤ω2/  ‘ดาว’ 
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   /δαΝ2/  ‘จมูก’ 
 

/φ-/ เปนหนวยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก ไมกอง เกิดที่ริมฝปาก - ฟน 
เชน  /φ∝α5/  ‘เมฆ’ 

   /φοτ6/  ‘เสียงดัง’ 
 

/σ-/ เปนหนวยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก ไมกอง เกิดที่ปุมเหงือก 
เชน  /σαω2/   ‘หยุด’ 

   /σα⎤τ3/  ‘เสื่อ’ 
 

/η-/ เปนหนวยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก ไมกอง เกิดที่ชองวางระหวางเสนเสียง 
เชน  /ηαν5/   ‘นั้น’ 

   /η↔⎤5/  ‘ให’ 
 

/µ-/ เปนหนวยเสียงพยัญชนะนาสิก กอง เกิดที่ริมฝปากทั้งสอง 
เชน  /µυ⎤π3/  ‘หมอบ’ 

   /µυν4/  ‘ละเอียด’ 
 

/ν-/ เปนหนวยเสียงพยัญชนะนาสิก กอง เกิดที่ปุมเหงือก 
เชน  /ναµ2/  ‘ตาม , ดวย’ 

   /νΕ⎤µ2/  ‘แอบดู , เฝาดู’ 
 

/ν))®)))-/ เปนหนวยเสียงพยัญชนะนาสิก กอง เกิดที่เพดานแข็ง 
เชน  /ν))))υ⎤2/  ‘ไมกวาด’ 

   /ν)α⎤Ν4/  ‘เดิน’ 
 

/Ν-/ เปนหนวยเสียงพยัญชนะนาสิก กอง เกิดที่เพดานออน 
เชน  /Να⎤ϕ2/  ‘เวลาเชา’ 

   /Ν∝τ6/  ‘สงสัย’ 
 

/λ-/ เปนหนวยเสียงพยัญชนะขางล้ิน กอง เกิดที่ปุมเหงือก 
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เชน  /λοκ3/  ‘ถลก’ 
   /λΕ⎤Ν2/  ‘เวลาเย็น’ 
 

/ω-/ เปนหนวยเสียงพยัญชนะกึ่งสระ กอง เกิดที่ริมฝปากทั้งสอง 
เชน  /ωιν2/  ‘เปนลม’ 

   /ωια/6/  ‘งาน’ 
 

/ϕ-/ เปนหนวยเสียงพยัญชนะกึ่งสระ กอง เกิดที่เพดานแข็ง 
เชน  /ϕα⎤µ2/  ‘เยี่ยม’ 

   /ϕια2/  ‘ยุงขาว’ 
 
 2. หนวยเสียงพยัญชนะควบกล้ํา มี 2 หนวยเสียง คือ /κηω-/ และ /κω-/ 
 

ตัวอยางคําศัพท 
/κηω-/  เชน /κηωα⎤ϕ2/  ‘ควาย’ 

   /κηωα⎤µ2/ ‘ความ’   
 

/κω-/ เชน /κωα⎤τ3/  ‘กวาด’ 
   /κωΕ⎤Ν3/  ‘แกวง’ 
 
 3. พยัญชนะทาย หนวยเสียงพยัญชนะทั้ง 20 หนวยเสียงเปนพยัญชนะทายได 9 เสียง คือ  
/-π , -τ , -κ , -/ , -µ , -ν , -Ν , -ω , -ϕ / 
 

ตัวอยางคําศัพท 
/-π/  เชน /κ↔⎤π3/  ‘รองเทา’ 

   /σΕ⎤π4/  ‘อรอย’   
 

/-τ/ เชน //ετ6/  ‘ทํา’ 
   /δα⎤τ3/  ‘นาบดวยความรอน’ 
  

/-κ/ เชน /µακ1/  ‘รัก’ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 49

   /λ↔κ6/  ‘ลึก’ 
 

/-// เชน /συ/6/  ‘เข็น , ดัน’ 
   /σ /6/  ‘คนหา’ 
 

/-µ/ เชน /ϕα⎤µ2/  ‘เยี่ยม’ 
   /τ∝⎤µ3/  ‘เติม’ 
 

/-ν/ เชน /ν)ιν2/  ‘ไดยิน’ 
   /πη↔ν4/  ‘เขา (สรรพนาม)’ 
 

/-Ν/ เชน /πη↔Ν5/  ‘ผ้ึง’ 
   /λΕ⎤Ν2/  ‘เวลาเย็น’ 
 

/-ω/ เชน /τηαω5/  ‘แก’ 
   /ηαω2/  ‘ฉัน (สรรพนาม)’ 
 

/-ϕ / เชน //α⎤ϕ6/  ‘พี่ชาย’ 
   /φα⎤ϕ5/  ‘ดาย’ 
 
 
 หนวยเสียงสระ 
 หนวยเสียงสระมี 2 ประเภท หนวยเสียงสระเดี่ยวมี 18 หนวยเสียง และหนวยเสียงสระ
ประสม มี 3 หนวยเสียง  
 1. หนวยเสียงสระเดี่ยวมี 18 หนวยเสียง แบงเปนสระเสียงส้ันและสระเสียงยาว มี 9 คู คือ  
/ι ι⎤ , ∝ ∝⎤ , υ υ⎤ , ε ε⎤ , ↔ ↔⎤ , ο ο⎤ , Ε Ε⎤ , α α⎤ ,  ⎤/ 
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          ตําแหนงของลิ้น  
ระดับของลิ้น 

หนา กลาง หลัง 

สูง ι ι⎤ ∝ ∝⎤ υ υ⎤ 

กลาง ε ε⎤ ↔ ↔⎤ ο ο⎤ 

ต่ํา Ε Ε⎤ α α⎤  ⎤ 

 
ตารางที่ 2 หนวยเสียงสระเดี่ยวในภาษาไทพวน อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
ที่มา : จารุวรรณ สุขปติ, “การศึกษาลักษณะของภาษาลาวพวนที่ตําบลหัวหวา อําเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 45. 
 
 
 2. หนวยเสียงสระประสม มี 3 หนวยเสียง คือ  /ια , ∝α , υα/ 
 

ตัวอยางคําศัพท 
/ι/  เปนหนวยเสียงสระหนา สูง ส้ัน ริมฝปากไมหอ  
เชน   /χι/1/  ‘จะ’ 

   /ηιπ1/  ‘กระพริบ , ขมิบ’  
  

/ι⎤/ เปนหนวยเสียงสระหนา สูง ยาว ริมฝปากไมหอ  
เชน   /χι⎤3/  ‘ปง , ยาง’ 

   /τι⎤3/  ‘แยกออก , ถางออก’ 
 

/∝/ เปนหนวยเสียงสระกลาง สูง ส้ัน ริมฝปากไมหอ  
เชน   /τ∝κ1/  ‘ไต , ตอม’ (ใชกับมด) 

   //∝τ1/  ‘อดอยาก’ 
 

/∝⎤/ เปนหนวยเสียงสระกลาง สูง ยาว ริมฝปากไมหอ  
เชน   /τ∝⎤µ3/  ‘เติม’ 
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   /ϕ∝⎤6/  ‘เอื้อม’ 
 

/υ/ เปนหนวยเสียงสระหลัง สูง ส้ัน ริมฝปากไมหอ  
เชน   /µυν4/  ‘ละเอียด’ 

   /πυµ6/  ‘เปนพวง , เปนกระจุก’ 
 

/υ⎤/ เปนหนวยเสียงสระหลัง สูง ยาว ริมฝปากไมหอ  
เชน   /πυ⎤µ2/  ‘ทอง’ 

   /πηυ⎤ν6/  ‘โนน’ 
 

/ε/ เปนหนวยเสียงสระหนา กลาง ส้ัน ริมฝปากไมหอ  
เชน   //ετ6/  ‘ทํา’ 

   /κηεΝ1/  ‘ปลาหมอ’ 
 

/ε⎤/ เปนหนวยเสียงสระหนา กลาง ยาว ริมฝปากไมหอ  
เชน   /πε⎤τ4/  ‘สกปรก’ 

   /µε⎤π3/  ‘นอนแบบหมดแรง’ 
 

/↔/ เปนหนวยเสียงสระกลาง กลาง ส้ัน ริมฝปากไมหอ  
เชน   /πη↔Ν5/  ‘ผ้ึง’ 

   /µ↔τ1/  ‘หมด’ 
 

/↔⎤/ เปนหนวยเสียงสระกลาง กลาง ยาว ริมฝปากไมหอ  
เชน   /τ↔⎤π3/  ‘มากพอสมควร’ 

   /η↔⎤5/  ‘ให’ 
 

/ο/ เปนหนวยเสียงสระกลัง กลาง ส้ัน ริมฝปากหอ  
เชน   /ποκ1/  ‘ปด , คลุม’ 

   /φοτ6/  ‘เสียงดัง’ 
 

/ο⎤/ เปนหนวยเสียงสระหลัง กลาง ยาว ริมฝปากหอ  
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เชน   /το⎤ν2/   ‘กระโจน’ 
   /Νο⎤ϕ5/  ‘เอียงจนเกือบลม , เกือบหลน’ 
 

/Ε/ เปนหนวยเสียงสระหนา ต่ํา ส้ัน ริมฝปากไมหอ  
เชน   /σΕ/1/  ‘แฉะ’ 

   /σΕω4/  ‘อิดโรย’ 
 

/Ε⎤/ เปนหนวยเสียงสระหนา ต่ํา ยาว ริมฝปากไมหอ  
เชน   /χΕ⎤ω3/  ‘น้ําพริก’ 

   /νΕ⎤µ2/  ‘แอบ’ 
 

/α/ เปนหนวยเสียงสระกลาง ต่ํา ส้ัน ริมฝปากไมหอ  
เชน   /ναµ2/  ‘ตาม , ดวย’ 

   /σαω2/   ‘หยุด’ 
 

/α⎤/ เปนหนวยเสียงสระกลาง ต่ํา ยาว ริมฝปากไมหอ  
เชน   /τηα⎤5/  ‘รอ , คอย’ 

   /σα⎤ω1/   ‘หญิงสาว’ 
 

/ / เปนหนวยเสียงสระหลัง ต่ํา ส้ัน ริมฝปากหอ  
เชน   /µ /6/  ‘เบาะ , ฟูก , วางอยางไมใสใจ’ 

   /β ν3/  ‘ที่ , แหง’ 
 

/ ⎤/ เปนหนวยเสียงสระหลัง ต่ํา ยาว ริมฝปากหอ  
เชน   /β ⎤ν6/  ‘ชุกชุม’ 

   /ϕ ⎤Ν2/  ‘วางอยูขางบน’ 
 

/ια/ เปนหนวยเสียงที่เริ่มตนดวยเสียงสระหนา สูง ริมฝปากไมหอ แลวเล่ือนไปจบ
ลงที่เสียงสระกลาง ต่ํา ริมฝปากไมหอ 

เชน   /ϕια2/  ‘ยุงขาว’ 
   /µιαν6/  ‘เก็บ’ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 53

 
/∝α/ เปนหนวยเสียงที่เริ่มตนดวยเสียงสระกลาง สูง ริมฝปากไมหอ แลวเล่ือนไป

จบลงที่เสียงสระกลาง ต่ํา ริมฝปากไมหอ 
เชน   /λ∝αµ5/  ‘ใส , ขึ้นเงา’ 

   /τη∝α4/  ‘คร้ัง’ 
 

/υα/ เปนหนวยเสียงที่เริ่มตนดวยเสียงสระหลัง สูง ริมฝปากหอ แลวเล่ือนไปจบลง
ที่เสียงสระกลาง ต่ํา ริมฝปากไมหอ 

เชน   /συα/6/  ‘ลางน้ํา’ 
   /βυαΝ3/  ‘ชอน’ 
 
 
 หนวยเสียงวรรณยุกต 
 ในการวิเคราะหหาหนวยเสียงวรรณยุกตในภาษาไทพวนตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรี
มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ผูเขียนวิทยานิพนธไดใชตารางทดสอบเสียงซึ่งดัดแปลงมาจากตาราง
ทดสอบเสียงของวิลเลียม เจ. เก็ดนี่ย21 ไปทดสอบกับผูบอกภาษาโดยตรง22 ผลทดสอบปรากฏวา
พบหนวยเสียงวรรณยุกต 6 เสียง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 A B C DS DL  A B C DS DL 

                                                 
21เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย, แบบทดสอบระบบเสียงวรรณยุกตภาษาถิ่น (กรุงเทพฯ : มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2532), 3-7. 
22ผูบอกภาษาที่ใหขอมูลระบบเสียงภาษาพวนคือ นางสาวประไพ พรมสุทธิกุล อายุ 63 

ป อาชีพ ทําสวน การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 อยูบานเลขที่ 62 หมู 3 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
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1 ว 1  ว 5   1      

2  ว 3  ว 1 ว 3 2      

3 ว 2  ว 6   3      

4  ว 4  ว 6 ว 4 4      

 
ตารางที่ 3 , 4 ตารางแสดงเสียงวรรณยุกต (Tone box) ในภาษาไทพวน ตําบลดงกระทงยาม          

อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 
 ตารางทดสอบเสียงวรรณยุกตนี้ แสดงความสัมพันธระหวางเสียงวรรณยุกตกับเสียง
พยัญชนะตนของคํา โดยกําหนดใหคําในตารางเปนคําพยางคเดียว และมีลักษณะ ดังนี้ 
แนวนอนแถว 1 คําที่พยัญชนะตนเปนอักษรสูง ไดแก ข ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห หรืออักษรต่ําที่มี 

ห นํา ไดแก หง  หน หม หย หร หล หวในการเขียนภาษาไทย 
 แถว 2 คําที่พยัญชนะตนเปนอักษรกลาง ไดแก ป ต จ ก ในการเขียนภาษาไทย 
 แถว 3 คําที่พยัญชนะตนเปนอักษรกลาง ไดแก บ ด อ ในการเขียนภาษาไทย 

แถว 4 คําที่พยัญชนะตนเปนอักษรต่ําในการเขียนภาษาไทย ไดแก ค ง ช ซ ญ ณ ท น 
พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ  

 
แนวตั้ง แถว A พยางคเปน ไมมีรูปวรรณยุกตกํากับในการเขียนภาษาไทย 
 แถว B พยางคเปน มีรูปวรรณยุกตเอกกํากับในการเขียนภาษาไทย 
 แถว C พยางคเปน มีรูปวรรณยุกตโทกํากับในการเขียนภาษาไทย 
 แถว DL พยางคตาย สระเสียงยาวในการเขียนภาษาไทย 
 แถว DS พยางคตาย สระเสียงส้ันในการเขียนภาษาไทย 
 
 หนวยเสียงวรรณยุกตในภาษาไทพวน ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี มีลักษณะของเสียงวรรณยุกต ดังนี้ 
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 1. หนวยเสียงวรรณยุกตที่ 1 (ว 1) คือ หนวยเสียงวรรณยุกตต่ํา-ขึ้น /24/  
 เปนหนวยเสียงวรรณยุกตที่มีจุดเริ่มตนของเสียงอยูประมาณระดับเสียงที่ 2 แลวเล่ือนขึ้น
ไปประมาณระดับเสียงที่ 4 หนวยเสียงวรรณยุกตนี้เกิดกับพยางคเปน ซ่ึงในการเขียนคาํในภาษาไทย
จะมีพยัญชนะตนเปนอักษรสูง หรืออักษรต่ําที่มี ห นํา ไมมีรูปวรรณยุกตกํากับ (ชอง A1) และเสียง
ที่เกิดกับพยางคตายเสียงส้ัน พยัญชนะตนเปนอักษรสูง อักษรกลาง หรืออักษรต่ําที่มี ห นํา (ชอง 
DS1 DS2 และ DS3) 
 เชน /ηυα1/   ‘หัว’ 
  /να⎤ω1/   ‘หนาว’ 
  /ηυπ1/   ‘หุบ’ 
  /κοπ1/   ‘กบ’ 
  /ν) /1/   ‘เหยาะ’ 
    
 2. หนวยเสียงวรรณยุกตที่ 2 (ว 2) คือ หนวยเสียงวรรณยุกตกลาง-ระดับ /34/ 
 เปนหนวยเสียงวรรณยุกตที่มีจุดเริ่มตนของเสียงอยูประมาณระดับเสียงที่ 3 และคงระดับ
นี้ไป ตอนทายพยางคจะมีระดับเสียงสูงขึ้นมาประมาณระดับเสียงที่ 4 หนวยเสียงวรรณยุกตนี้เกิด
กับพยางคเปน ซ่ึงในการเขียนคําในภาษาไทยจะมีพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง หรืออักษรต่ําที่ไมมี 
ห นํา ไมมีรูปวรรณยุกตกํากับ (ชอง A2 A3 และ A4) 
 เชน /πι⎤2/   ‘ป’    
  /δα⎤ω2/  ‘ดาว’ 
  /να⎤2/  ‘นา’ 
 
 3. หนวยเสียงวรรณยุกตที่ 3 (ว 3) คือ หนวยเสียงวรรณยุกตต่ํา-ระดับ /21/ 
 เปนหนวยเสียงวรรณยุกตที่มีจุดเริ่มตนของเสียงอยูประมาณระดับเสียงที่ 2 และคงระดับ
นี้ไปตอนทายพยางคมีเสียงต่ําลงมาประมาณระดับเสียงที่ 1 หนวยเสียงวรรณยุกตนี้เกิดกับพยางค
เปน ซ่ึงในการเขียนคําในภาษาไทยจะมีพยัญชนะตนเปนอักษรสูง อักษรกลาง หรืออักษรต่ําที่มี ห 
นํา มีรูปวรรณยุกตเอกกํากับ (ชอง B1 B2 และ B3) และเสียงที่เกิดกับพยางคตายเสียงยาว พยัญชนะ
ตนเปนอักษรสูง อักษรกลาง หรืออักษรต่ําที่มี ห นํา (ชอง DL1 DL2 และ DL3) 
 เชน /ηα⎤3/   ‘โรคระบาด , โรคหา’ 
  /κα⎤ν3/   ‘ดาง’ 
  /δα⎤3/   ‘ดา’ 
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  /κηα⎤τ3/   ‘ขาด’ 
  /πα⎤τ3/   ‘ปาด’ 
  /βα⎤π3/   ‘บาป’ 
 
 4. หนวยเสียงวรรณยุกตที่ 4 (ว 4) คือ หนวยเสียงวรรณยุกตสูง-ขึ้น-ตก /452/ 
 เปนหนวยเสียงวรรณยุกตที่มีจุดเริ่มตนของเสียงอยูประมาณระดับเสียงที่ 4 แลวเล่ือนขึ้น
เล็กนอย กอนจะตกลงมาประมาณระดับเสียงที่ 2 หนวยเสียงวรรณยุกตนี้เกิดกับพยางคเปน ซ่ึงใน
การเขียนคําในภาษาไทยจะมีพยัญชนะตนเปนอักษรต่ําที่ไมมี ห นํา มีรูปวรรณยุกตเอกกํากับ (ชอง 
B4) และเสียงที่เกิดกับพยางคตายเสียงยาว พยัญชนะตนเปนอักษรต่ําที่ไมมี ห นํา (ชอง DL4) 
 เชน /συα4/   ‘ช่ัว’    
  /µι⎤τ4/   ‘มีด’ 
 
 5. หนวยเสียงวรรณยุกตที่ 5 (ว 5) คือ หนวยเสียงวรรณยุกตกลาง-ขึ้น-ตก /353/  
 เปนหนวยเสียงวรรณยุกตที่มีจุดเริ่มตนของเสียงอยูประมาณระดับเสียงที่ 3 และเลื่อนขึ้น
ไปประมาณระดับเสียงที่ 5 จากนั้นก็ตกลงมาที่ระดับเสียงที่ 3 หนวยเสียงวรรณยุกตนี้เกิดกับพยางค
เปน ซ่ึงในการเขียนคําในภาษาไทยจะมีพยัญชนะตนเปนอักษรสูง หรืออักษรต่ําที่มี ห นํา มีรูป
วรรณยุกตโทกํากับ (ชอง C1)  
 เชน /κηαω5/   ‘ขาว’    
  /να⎤5/   ‘หนา’ 
 
 6. หนวยเสียงวรรณยุกตที่ 6 (ว 6) คือ หนวยเสียงวรรณยุกตสูง-ระดับ /44/ 
 เปนหนวยเสียงวรรณยุกตที่มีจุดเริ่มตนของเสียงอยูประมาณระดับเสียงที่ 4 และคงระดับ
นี้ไปจนจบพยางค หนวยเสียงวรรณยุกตนี้เกิดกับพยางคเปน ซ่ึงในการเขียนคําในภาษาไทยจะมี
พยัญชนะตนเปนอักษรกลาง หรืออักษรต่ําที่ไมมี ห นํา มีรูปวรรณยุกตโทกํากับ (ชอง C2 C3 และ 
C4) และเสียงที่เกิดกับพยางคตายเสียงส้ัน พยัญชนะตนเปนอักษรต่ําที่ไมมี ห นํา (ชอง DS4) 
 เชน /διν6/   ‘ดิ้น’    
  /να⎤1/   ‘นา’ 
  /νοκ6/   ‘นก’ 
 จากขอมูลเกี่ยวกับทองถ่ินสรุปวา จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยูทางภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย แบงเขตการปกครองออกเปน 7 อําเภอ มีจํานวนประชากรรวมทั้งส้ิน 441,162 คน อําเภอศรี
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มหาโพธิตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของจังหวัดปราจีนบุรี หางจากตัวจังหวัดประมาณ 21 
กิโลเมตร ประชากรในตําบลดงกระทงยามเปนชาวไทพวนประมาณรอยละ 50 ที่เหลือเปนชาวไทย
ภาคกลาง ชาวไทยอีสาน และอ่ืน ๆ  
 สวนขอมูลเกี่ยวกับภาษานั้นสรุปไดวา ภาษาไทพวน (Phuan) เปนภาษาตระกูลไทที่ใช
พูดกันในเมืองพวน แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตอมาได
อพยพเขามาตั้งถ่ินฐานกระจัดกระจายตามจังหวัดตาง ๆ ในประเทศไทย เชน สุโขทัย ลพบุรี 
สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี ดวยเหตุผลทางสงครามเปนสาเหตุใหญ ระบบเสียงภาษาไทพวนอําเภอศรี
มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มีหนวยเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวทั้งหมด 20 หนวยเสียง ปรากฏเปนหนวย
เสียงพยัญชนะควบกล้ํา 2 หนวยเสียง เปนพยัญชนะทายได 9 เสียง หนวยเสียงสระมี 2 ประเภท คือ 
หนวยเสียงสระเดี่ยวมี 18 หนวยเสียง และหนวยเสียงสระประสม มี 3 หนวยเสียง สวนหนวยเสียง
วรรณยุกตในภาษาไทพวนตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มี 6 หนวยเสียง  
 ในเรื่องระบบคํา ผูเขียนวิทยานิพนธพบวา คํากริยาวิเศษณเปนหมวดคําหนึ่งที่นาสนใจ 
ซ่ึงจะกลาวถึงประเภทและโครงสรางของคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวนในบทตอไป 
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บทท่ี 3 

 
ประเภทและโครงสรางของคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน 

 
 จากการศึกษาเรื่องคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวนจากผูบอกภาษาในตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีในวิทยานิพนธเลมนี้ สามารถแบงประเภทและโครงสรางของ
คํากริยาวิเศษณออกเปนหัวขอตาง ๆ ไดดังนี้ 
 
ประเภทของคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน 
 คํากริยาวิเศษณที่เปนคําเดี่ยว จําแนกเปน 
  1.คําเดี่ยวพยางคเดียว  
  2. คําเดี่ยว 2 พยางค  
  3. คําเดี่ยวหลายพยางค  
 คํากริยาวิเศษณที่เปนคําซอน จําแนกเปน  
  1. คําซอน 2 พยางค 
  2. คําซอน 4 พยางค  

คํากริยาวิเศษณที่เปนคําซํ้า จําแนกเปน  
 1. คําซํ้าทั้งคํา  
  1.1 คําซํ้าเสมอ 
  1.2 คําซํ้าที่ประกอบขึ้นจากคําเดี่ยว 
 2. คําซํ้าบางสวน 

2.1 คําซ้ํ าบางสวนประเภทเสียงพยัญชนะตนและตัวสะกด
เหมือนกัน 

  2.2 คําซํ้าบางสวนประเภทเสียงสระและตัวสะกดเหมือนกัน 
 
คํากริยาวิเศษณท่ีเปนคําเดี่ยว (single words) 
 คําเดี่ยว (single words) หมายถึงคําหรือหนวยคําที่มีความหมายสมบูรณในตัวเอง อาจมี
พยางคเดยีว (monosyllabic monomorphemic form) หรือหลายพยางค (polysyllabic 
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monomorphemic form) ก็ได แตตองมีความหมายเดียว จากขอมูลคํากริยาวิเศษณภาษาไทพวนที่
รวบรวมไดทัง้หมดจํานวน 555 คํา มีประเภทที่เปนคําเดีย่วทั้งส้ิน 342 คํา สามารถจําแนกไดดังนี ้
 
 1. คําเดี่ยวพยางคเดียว ไดแก คํากริยาวิเศษณที่มีพยางคเดียว และมีเพียงความหมายเดียว
เชน  
 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

1 ลืม /λ∝⎤µ2/ /πικ6/  นึกอะไรไมออก 
2 ดํา /δαµ2/ /πε⎤τ4/  สีหมน ๆ และสกปรก เชน สีของน้ําซักผาเปอน

โคลน 
3 นั่ง /ναΝ4/ /πΕ⎤6/  พับขาราบไปกับพื้น 
4 มาก /λα⎤ϕ1/ /τ↔⎤π3/  พอสมควร 
5 เหม็น /µεν1/ 

มีกลิ่น /κιν3/ 
/τυαΝ6/ กล่ินแรง กล่ินตึ ๆ สวนใหญใชกับอาหารที่มีกล่ิน

แรง เชน ปลาเค็ม 
6 ปวด /πυατ3/ /κΕω3/  เมื่อยลาหรือชาตามรางกาย 
7 หลน /λον3/ 

ตก /τοκ1/ 
//επ4/  หลนลงจากที่สูงโดยเอาลําตัวกระแทกพื้น เชน 

เด็กตกตนไม 
8 มาก /λα⎤ϕ1/ /πηο⎤τ4/  เกินไป 
9 นั่ง /ναΝ4/ /τηα/1/  กางขาออกจนกวาง มองดูนาเกลียด 
10 รอง /η ⎤Ν6/ 

พูด /πα/3/ 
เดิน /ν)α⎤Ν4/ 
ฯลฯ 

/φοτ6/  ดังมาก 

11 เปนฟอง 
/πεν2 φ ⎤Ν2/ 

/φ τ6/  จุดเล็ก ๆ เปนกลุม เชน ตีผงซักฟอกในน้ํา หรือ
ฟองในอาหารบูด 

12 วาง /ωα⎤Ν2/ 
ไหล /λαϕ1/ 

/σα/6/  ไมเปนที่ ไมเปนระเบียบ , ไมยอมหยุด เชน มีด
บาดเลือดไหล 

13 เดิน /ν)α⎤Ν4/ 
วิ่ง /ωιΝ4/ 

/σα⎤ν4/  ไปเรื่อย ๆ ไมยอมอยูเปนที่เปนทาง วนเวียนไร
ทิศทาง 

14 ถาม /τηα⎤µ1/ /σ ⎤4/  ซํ้า ๆ จนผูตอบรําคาญ 
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ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
15 กิน /κιν2/ 

 
/ηα⎤τ4/  ไมหมด เหลือมาก 

 
 
 2. คําเดี่ยว 2 พยางค ไดแก คํากริยาวิเศษณที่มี 2 พยางค จากขอมูลพบวาคํากริยาวิเศษณ
ในภาษาไทพวนสวนใหญ พยางคหลังจะมีการซ้ําเสียงสระ ตัวสะกด และวรรณยุกตตามพยางคแรก 
เปลี่ยนเพียงเสียงพยัญชนะตนเทานั้น เชน  
 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

1 ขาว /κηα⎤ω1/ 
สวย /Να⎤µ2/ 

/π↔ν6 ω↔ν6/  หมดจด เดน 

2 บาน /βα⎤ν2/ /π↔⎤Ν6 σ↔⎤Ν6

/ 
แผออกมาก ใชกับของขนาดปานกลาง 

3 บาน /βα⎤ν2/ /πΕ⎤Ν6 σΕ⎤Ν6/  แผออกมาก ใชกับของแบน หรือของขนาด
เล็ก 

4 บาน /βα⎤ν2/ /πα⎤Ν6 σα⎤Ν6/ แผออกเต็มที่ เชน ดอกไมบาน , นอนแผ 
5 หยอน /ν))α⎤ν2/ /τε/6 σε/6/  ไมตึงตามที่ตองการ ของที่มีลักษณะเปน

เสนยาวนํามาขึงแลวหยอนมากเกินไป เชน 
ราวผาหยอน 

6 แบน /πΕ⎤2/ /τΕ⎤π4 σΕ⎤π4/  บางมาก แทบจะมองเห็นเปนพื้นระนาบไม
มีสวนใดนูนขึ้นมาเลย 

7 ขาว /κηα⎤ω1/ /κε/1 τε/1/  หมน ๆ ไมขาวจัด ซีด ๆ เชน ผาสีหมน 
8 ช้ี /σι⎤6/ 

ตั้ง /ταΝ6/ 
วาง /ωα⎤Ν2/ 

/κε⎤3 δε⎤3/  ตรงออกมาหรือวางใหเห็นอยางเห็นไดชัด 
ใชกับของขนาดไมใหญนัก 

9 แหง /ηΕΝ6/ /κΕΝ6 δΕΝ6/  แตกระแหง แหงจนแข็ง 
10 ช้ี /σι⎤6/ 

ตั้ง /ταΝ6/ 
วาง /ωα⎤Ν2/ 

/κο⎤3 δο⎤3/  ตรงออกมาหรือวางใหเห็นอยางเห็นไดชัด 
เชน เกาอ้ีตั้งอยู 

11 แหง /ηΕΝ5/ /κα⎤κ4 σα⎤κ4/  แตกระแหง แหงจนเปนผง 
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ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
12 ส้ัน /σαν5/ /κ τ6 δ τ6/  กุด แทบจะมองไมเห็นสวนที่โผลออกมา 

หรือส้ันเกินไปจนใชงานไมได  
13 คับ /καπ6/   

แนน /νΕν4/ 
//ιΝ6 τιΝ6/  มากจนอึดอัด เชน ใสเสื้อตัวเล็กกวารูปราง

จนรัดตัว 
14 นั่ง /ναΝ4/ 

ทําทา //ετ6/ 
/κηο⎤ϕ6 µο⎤ϕ6/  เหมอลอยทอดอารมณอยูคนเดียว  

15 แหง /ηΕΝ5/  
ขน /κηον5/ 

/χ∝/6 φ∝/6/  แหงไมมาก ยังเห็นเปนโคลนอยู 

 
 
 หากมีการซ้ําเสียงพยัญชนะตนของพยางคแรกกับพยางคหลัง มักจะปรากฏสวนที่ซํ้ากัน
เพียงตัวสะกดกับวรรณยุกตเทานั้น ไดแก 
 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

1 ยาน /ν))α⎤ν2/ /το⎤ν6 τε⎤ν6/ ~  
/το⎤ν6 λε⎤ν6/ ~  
/το⎤Ν6 τε⎤Ν6/ ~  
/το⎤Ν6 λε⎤Ν6/ 

โตงเตง  

2 หอย /η ⎤ϕ5/ /τ Ν6 τΕΝ6/  มีน้ําหนักถวงอยูดานลาง 
3 เคี้ยว /ν)αµ5/ /κυπ6 καπ6/  กุบกับ แข็งเกินไปจนกินไมอรอย เชน 

ขาวที่หุงไมสุกดี 
4 หวาน /ωα⎤ν1/ /κ∝αµ6 κα⎤µ6/  จัด ไมพอดีกับรสชาติอาหารชนิดนั้น 

ๆ  ไมอรอย เชน แกงสมที่หวานมาก
เกินไป 

5 เท /τηε⎤2/ /χο⎤Ν6 χε⎤Ν6/  ลงจากที่สูงหลาย ๆ คร้ัง ใชกับ
ของเหลว 

6 บน /χοµ3/ 
พูด /πα/3/ 

/Ν∝µ6 Ναµ6/  เบา ๆ พูดคนเดียวไปเรื่อย ๆ จนนา
รําคาญ 

7 แกวง /κωΕΝ3/ 
สาย /σα⎤ϕ3/ 

/Νε⎤Ν6 Να⎤Ν6/  โยกไปมา 
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ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
8 หลวม /λοµ1/ 

ออน // ⎤ν3/ 
/λο/6 λε/6/  เกินไปจนใชไมได เชน หมอนที่ยัด

นุนนอยเกินไป 
9 บาง /βα⎤Ν2/ /λ Ν6 λΕΝ6/  แทบมองทะลุได เชน ผาขาวบาง 

  
 
 นอกจากนี้ยังมีคําที่ปรากฏในรูปแบบที่ทั้งสองพยางคไมมีสวนประกอบของพยางคซํ้า
กันเลย ไดแก 
 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

1 ลอย /λ ⎤ϕ2/ /τυπ6 π ⎤Ν3/  ผลุบ ๆ โผล ๆ ในน้ํา 

2 เดิน /ν)α⎤Ν4/ /κοτ1 πηε⎤τ4/  ชา ๆ เอื่อย ๆ ออยอ่ิง ไมทันใจ 

3 ใหญ /ν)↔⎤3/ /β↔⎤4 λ↔⎤4/  มาก 

4 เคี้ยว /ν)αµ5/  /βοτ1 /∝αΝ6/ ชา ๆ คอย ๆ เคี้ยวจนนารําคาญ เชน เด็กอม
ขาวแลวเคี้ยวชา ๆ  

 

 
 3. คําเดี่ยวหลายพยางค ไดแก คํากริยาวิเศษณที่มีมากกวา 2 พยางคแตมีความหมายเดียว 
เมื่อแยกพยางคแลวแตละพยางคจะไมมีความหมาย  
 จากขอมูลคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวนพบคําประเภทนี้ตั้งแต 3-4 พยางค โดยคํากริยา
วิเศษณประเภทคํามูล 3 พยางคจะมีพยางคที่ 1 เปนสระเสียงสั้น พยางคที่ 2 และ 3 จะมีเสียงสระ 
ตัวสะกด และวรรณยุกตเดียวกัน ตางกันที่เสียงพยัญชนะตน ไดแก 
 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

1 บาน /βα⎤ν2/ /τα2 λα⎤4 σα⎤4/  แผออกเต็มที่ เชน ดอกไมหรือหนา
คนเวลาดีใจมาก ๆ 

2 เล็ก /ν ϕ6/ /κα2 χιτ6 λιτ6/  แทบมองไมเห็น 
3 เอียง //ιαΝ2/ /κα2 τηε⎤6 λε⎤6/  โยเย จวนจะลม 
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ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
4 สูง /συ⎤Ν1/ /κα2 τηεω6 λεω6/  ชะลูดไมมีทรวดทรง ไมสวย เชน 

ตนตาล 
5 บาน /βα⎤ν2/ /κα2 λε⎤6 τηε⎤6/  แผออกเปนวงกวาง เชน ดอกไมบาน

หรือวางของเกลื่อนกลาด 
6 ผอม /πη ⎤µ1/ /κα2 λ Ν3 κ Ν3/  เหลือแตกระดูก  ซูบผอมอยางคน

เปนโรค 
7 กอง /κ ⎤Ν2/ /πηα2 ν↔⎤ν2 τη↔⎤ν2/  ใหญมาก 
8 ใหญ /ν)↔⎤3/ /βα2 λ↔⎤µ4 τη↔⎤µ4/  มาก 

  
 
 สวนคํากริยาวิเศษณประเภทคําเดี่ยว 4 พยางค มักจะมีพยางคที่ 1 และพยางคที่ 3 ซํ้ากัน 
ไดแก 
 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

1 เดิน /ν)α⎤Ν4/ /κα2 πε/6 κα2 πα/6/  ผิดปกติ  
2 อรอย /σΕπ4/ /κα2 δακ1 κα2 δ ⎤6/  ติดใจ รสชาติดีมาก 
3 เดิน /ν)α⎤Ν4/ /κα2 δ κ6 κα2 δΕκ6/  ไมถนัด ผิดปกติ 
4 เดิน /ν)α⎤Ν4/ /κα2 ϕ Ν4 κα2 ϕΕΝ4/  ไมมั่นใจหรือตัดสินใจไมไดวาจะ

ไปหรือไมไปดี 
5 ยาว /ν))α⎤ω2/ /τηυ/6 ν)υ/6 τηα/6 ν)α/6/  ไมเปนระเบียบ เชน ผมยาวแต

ปลอยกระเซอะกระเซิง 
6 ทําทา //ετ1/ /χυ⎤π3 χυ⎤6 χ ⎤π3 χ ⎤ϕ6/  ลับ ๆ ลอ ๆ  
7 ทําทา //ετ1/ /σι⎤2 ηι⎤2 σ ⎤2 η ⎤2/ กระฟดกระเฟยดไมพอใจ งอน 

โกรธ 
8 ทําทา //ετ1/ /σα2 Ν κ6 σα2 ΝΕκ6/  ออนปวกเปยกเหมือนไมมีแรง 
9 ทําทา //ετ1/ /σα2 Ν /6 σα2 ΝΕ/6/  กอรอกอติกกับคนอื่น เหมือนไม

มีแรง เกาะกายคนอื่นตลอดเวลา 
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ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

10 เขิน /κη↔⎤ν1/ 
อาย //α⎤ϕ2/ 

/µα2 χυµ6 µα2 χ∝αµ6/  ไมกลาสบตา 

 
 
คํากริยาวิเศษณท่ีเปนคําซอน (synonymous compound) 
 คําซอน (synonymous compound) เปนคําที่เกิดจากการนําคําเดี่ยวตั้งแต 2 คําที่ตางเสียง
กันมาประกอบเขาดวยกัน โดยคําเดี่ยวท่ีนํามาประกอบกันนั้นจะมีความหมายเหมือนกัน หรือ
เปนไปในทํานองเดียวกัน หรืออาจเปนหนวยคําที่มีความหมายตางกันในลักษณะตรงขาม สรางคํา
ในลักษณะนี้จะเปนคําที่มีความหมายใหม แมไมตางจากคําเดิมมากนักก็มีความหมายที่ใชตางกัน
ออกไป1 จากขอมูลคํากริยาวิเศษณภาษาไทพวนที่ศึกษาทั้งหมดจํานวน 555 คํา แบงเปนคําซอน
ทั้งส้ิน 35 คํา สามารถจําแนกไดเปนคําซอน 2 พยางค และคําซอน 4 พยางค ดังนี้ 
 
 1. คําซอน 2 พยางค ไดแก คํากริยาวิเศษณหนึ่งพยางค 2 คําที่มีความหมายเหมือน หรือ
คลายกันมาประกอบเขาดวยกันเพื่อใหไดเปนคําใหม จํานวน 2 พยางค ที่มีความหมายที่เดนชัดขึ้น
กวาเดิม คือมากขึ้นหรือเปนพหูพจน ไดแก 
 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

1 เสียงดัง /φοτ6/ /π∝Ν2 παΝ2/  มาจากที่ไกล ๆ หลายครั้งโดยที่ผูฟงไม
ทราบที่มาของเสียง 

2 (ฝน) ตก /τοκ1/ /π /6 πΕ/6/  เปนเม็ดเล็ก ๆ เบา ๆ 
3 มืด /µ∝⎤τ4/ /τ∝τ6 τ∝⎤1/  มองอะไรไมเห็น 
4 แบน /βΕ⎤ν2/ /τΕτ6 τΕ⎤1/  บางมากเนื่องจากถูกกดทับ 
5 แดง /δΕ⎤Ν2/ /χΕτ6 χΕ⎤1/  สวาง สีสด 
6 วาง /ωα⎤Ν2/ 

ทิ้ง /τιµ6/ 
/σα/6 σα⎤ϕ2/  ไมเปนที่ ไมเปนระเบียบ  

    
                                                 

1เปรมจิต ชนะวงศ, หลักภาษาไทย, 131. 
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ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

7 มี /µι⎤2/ 
ออก // /3/ 
รีบ /φα⎤ω6/ 
ฯลฯ 

/λα⎤ϕ1 τ↔⎤π3/  พอสมควร 

 
 
 นอกจากนี้ยังมีคําซอน 2 พยางคอีกประเภทหนึ่งที่ประกอบดวยคําเดี่ยว 2 คํา แตแยกคํา
ออกจากกันแลวซํ้าคํากริยา โดยปรากฎคํากริยาบริบทหนาคํากริยาวิเศษณคําที่ 1 และคําที่ 2  ไดแก 
 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

1 เซ /συαν2/ /...παϕ2 ...µα⎤2/ ไปมา ซายทีขวาที 
2 หัวเราะ /ηυα1/ /... τ↔/1 ... τ↔ν3/  เสียงดังอยางสนุกสนาน  หรือ

ถูกใจเต็มที่ 
3 กิน /κιν2/ /... κιαΝ6 ... καω2/  ไมมีอะไรเหลือเลย 
4 หัวเราะ /ηυα1/ /... /↔/1 ... /↔ν3/  ถูกใจมาก เชน หัวเราะเสียงดัง 

โยกตัวไปมา 
5 เมา /µαω2/ /... /Ε/1 ... /Ε⎤ν3/   ทรงตัวไมอยู 
6 ทํา //ετ1/ 

พูด /πα/1/ 
ด ุ/δυ/1/ 
ฯลฯ 

/ ... πηο⎤τ4 ... λ∝α1/  มากจนนาตกใจ มากเกินไป 

7 ทํา //ετ1/ 
ดา /δα⎤3/ 
คุย /πα/1/ 
ฯลฯ 

/...τηΕ⎤6 ...ωα⎤4/ มากเกินไป 

8 นั่ง /ναΝ4/ /... τηα/1 ... τη∝α1/  ไมระมัดระวัง ไมกลัวสกปรก 
9 นอน /ν ⎤ν2/ 

นั่ง /ναΝ4/ 
/... κηοτ3 ... κηυ⎤6/  หอตัว ขดตัว  
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ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

10 มอง /β↔Ν3/ 
ทําตา //ετ1 τα⎤1/ 

/... σ∝⎤4 ... σαν2/  ไมวางตา ตกตะลึง 

11 เมา /µαω2/ /... σατ6 ... σε⎤2/  เปไปมา ไมตรงทาง 
12 วาง /ωα⎤Ν2/ 

ทิ้ง /τιµ6/ 
/... σα/6 ... σα⎤ϕ2/   ไมเปนที่ ไมเปนระเบียบ  

13 ดํา /δαµ2/ /... η↔/6 ... ηα⎤ϕ6/   สกปรกมาก  เชนคนผิวดําที่ดู
สกปรก ไมสวย 

14 วาง /ωα⎤Ν2/ 
ทิ้ง /τιµ6/ 
กิน /κιν2/ 
ฯลฯ 

/... ηια4  ... ηα⎤τ4/  เรี่ยราด เปรอะเปอน ไมเปนที่
เปนทาง ดูสกปรกไปทั่ว 

15 กิน /κιν2/ 
เปอน /π∝αν6/ 

/... µ∝α/6 ... mαω6/   หกเรี่ ยราด  เปรอะ  เชน  เลอะ
โคลน 

16 กิน /κιν2/ 
เปอน /π∝αν6/ 

/... µ∝α/6 ... µ ⎤µ2/  สกปรก มูมมาม  

17 หัวเราะ /ηυα1/ /... ν) ⎤6 ... ν)αν1/  เยาะหยัน 
18 ทํา //ετ1/ 

กิน /κιν2/ 
รัก /ηακ6/ 
ฯลฯ 

/... λυαΝ1 ... λα⎤ϕ1/ มาก  

19 กวาด /κωα⎤τ3/ / ...ϕοκ3 ...ϕα⎤Ν3/  ไมตั้งใจ ทําลวก ๆ  
 
 
 2. คําซอน 4 พยางค ไดแก การนําคําเดี่ยวจํานวน 2 พยางคประกอบเขาดวยกนัเพือ่เปนคาํ
ซอน 4 พยางค ทําใหมีความหมายเดนชัดขึ้นกวาเดิม มักจะมีการซ้ําเสียงพยัญชนะและวรรณยุกตทั้ง
พยางคหนาและพยางคทายจากคํากริยาวิเศษณคําแรกดวย ไดแก 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   67

ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
1 ช้ี /σι⎤6/ 

ตั้ง /ταΝ6/ 

วาง /ωα⎤Ν2/ 

/κο⎤3 δο⎤3 κε⎤3 δε⎤3/  เห็นไดชัดเจน ยื่นออกมา ใชกับวัตถุ
หลายชิ้น  

2 ลอย /λ ⎤ϕ2/ 
กอง /κ ⎤Ν2/ 
วาง /ωα⎤Ν2/ 

//∝/6 ν)∝/6 /α/6 ν)α/6/  ไมเปนระเบียบ ใชกับของหลายชิ้น 
หรือรกหลายแหง 

3 ลอย /λ ⎤ϕ2/ 
กอง /κ ⎤Ν2/ 
วาง /ωα⎤Ν2/ 

//υ/6 ν)υ/6 /α/6 ν)α/6/  ไม เปนระเบียบ  รกเปนหยอม  ๆ 
หลาย ๆ แหง 

4 ลอย /λ ⎤ϕ2/ 
อืด //∝⎤τ3/ 

//ο⎤Ν6 λο⎤Ν6 /ε⎤Ν6 λε⎤
Ν6/  

ฟูฟองอยูในน้ํา เชน ผักบุงหรือหมา
ตาย 

5 โผล /πηο⎤3/ /πη ⎤6 ω ⎤6 πηΕ⎤6 ωΕ
⎤6/  

ผลุบ ๆ โผล ๆ มองไมเห็นทั้งหมด
อยางชัดเจน ใชกับพหูพจน 

6 กล้ิง /κιΝ6/ /κηο⎤4 λο⎤4 κηε⎤4 λε⎤4/  คลุกไปกับพื้นหลาย ๆ ตลบ หมุนไป
ในทิศทางที่ไมแนนอน ใชกับของที่
ไมกลม 

7 เล็ก /ν ⎤ϕ6/ /κη ⎤τ4 λ ⎤τ4 

κηΕ⎤τ4 λΕ⎤τ4/  
มีลักษณะไมสมบูรณ เล็กผิดปกติ ผิด
รูป ไมสวย  

8 สูง /συ⎤Ν1/ 
ยาว /ν)α⎤ω2/ 

/χε⎤Ν6 Νε⎤Ν6 
χα⎤Ν6 Να⎤Ν6/  

เกินไป ไมเหมาะสม ไมสวย  

9 เปนรู 
/πεν2 ηυ⎤2/ 
สวาง /ηυΝ4/ 

/χο⎤6 ωο⎤6 χε⎤6 ωε⎤6/  ขนาดใหญ ใชกับรูจะเปนพหูพจน , 
พอมองเห็น ใชกับแสงสวาง 

10 เปนรู 
/πεν2 ηυ⎤2/ 

/χ Ν6 π Ν6 χΕΝ6 πΕΝ
6/  

ขนาดปานกลาง  ใชกับรู จะ เปน
พหูพจน เชน ผาขาดหลาย ๆ แหง 
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คํากริยาวิเศษณท่ีเปนคําซ้ํา (reduplicatives) 
 คําซ้ํา (reduplicatives) คือคําที่เกิดจากการออกเสียงคําเดียวกันตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป เมื่อซํ้า
แลวความหมายของคําอาจเนนหนักหรือเบาลง ซ่ึงตางไปจากความหมายของคําเดียว ซ่ึงการซ้ําอาจ
ซํ้าเพียงบางหนวยเสียงก็ไดจากขอมูลคํากริยาวิเศษณภาษาไทพวนที่รวบรวมไดทั้งหมดจํานวน 555 
คํา แบงเปนคําซ้ําทั้งสิ้น 178 คํา สามารถจําแนกประเภทของคําซ้ําออกเปน 2 ลักษณะ คือ คําซ้ําทั้ง
คํา และคําซํ้าบางสวน ดังนี้ 
 
 1. คําซ้ําท้ังคํา (repetitive reduplication)  ไดแก คํากริยาวิเศษณที่ออกเสียงคํานั้นซ้ําทั้งคํา
ตั้งแต 2 คร้ังขึ้นไป และบางคําอาจจะมีการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตไปบาง แบงออกไดเปน 2 ลักษณะ 
คือ คําซํ้าเสมอ และคําซํ้าที่ประกอบขึ้นจากคําเดี่ยว 
  1.1 คําซ้ําเสมอ ไดแก คําซ้ําที่ไมสามารถปรากฏเพียงหนวยคําเดียวตามลําพัง
ได จําเปนตองซ้ําคําทุกครั้ง โดยปรากฏทั้งรูปแบบคําซํ้า 2 พยางค และคําซํ้า 4 พยางค ดังนี้ 
   1.1.1 คําซํ้าเสมอ 2 พยางค เชน 
 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

1 เหลว /λε⎤ω1/ /πε⎤τ4 πε⎤τ4/  เกินกวาที่ตองการ เชน ผสมแปงแลว
ใสน้ํามากเกินไป 

2 อาน //α⎤ν3/ 
ตอบ /τ ⎤π3/ 
เถียง /τηιαΝ1/ 

/π Ν6 π Ν6/  ออกเสียงไดเกง ชัดเจน ฉะฉาน 

3 ลาก /λα/4/ /τυ⎤τ4 τυ⎤τ4/  ครูดไปกับพื้น 
4 เที่ยว /τηιαω3/ /τ ν6 τ ν6/  เร่ือย ๆ บอย ๆ อยูไมเปนที่ 
5 ส่ัน /σαν3/ /τη∝τ6 τη∝τ6/  ไมหยุดดวยความกลัวหรือความ

หนาว 
6 (ไฟ) ลุก /λυκ6/ 

โดด (น้ํา) /το⎤ν2/ 
อาบ (น้ํา) //α⎤π3/ 

/τηυαν4 τηυαν4/  อยางแรง , อยางสนุกสนานหลาย ๆ 
คร้ัง เชน เด็กโดดน้ําคลอง  

7 ลืม /λ∝⎤µ2/ /κηακ6 κηακ6/  จําอะไรไมไดเลย ไมนึกเอะใจ 
8 เดิน /ν)α⎤Ν4/ /χοκ6 χοκ6/  อยางมุงมั่น อยางรีบเรง 
9 คุย /πα/3/ /χ ⎤τ4 χ ⎤τ4/  เกง เร่ือย ๆ  
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ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
10 (ฝน) ตก /τοκ1/ /σΕ/6 σΕ/6/  เบา ๆ ไมหยุด  
11 กวาด /κωα⎤τ3/ /συατ4 συατ4/  เร็ว ๆ ไมเรียบรอย เชน กวาดพื้นพอ

ไมใหรกตา แตไมสะอาด 
12 เหม็น /µεν1/ 

มีกลิ่น /κιν3/ 
/ηυ⎤τ4 ηυ⎤τ4/  โชยมาเปนชวง ๆ 

13 สาก /σα⎤2/ /ηα⎤τ4 ηα⎤τ4/  ไมล่ืน ไมเรียบ ไมสะอาด เชน ถูบาน
ไมสะอาดเวลาเดินจะรูสึกสากเทา 

14 ขาว /κηα⎤ω1/ /µΕ⎤ν6 µΕ⎤ν6/  สีซีด ใชกับหนาที่ซีดดวยความกลัว
สุดขีดหรือเปนลม 

15 เปยก /πια/3/ 
แฉะ /σΕ/1/ 

/µια/6 µια/6/  ขน ๆ เละ ๆ เชน ขนมสาคูเปยก 

 
 
   1.1.2 คําซํ้าเสมอ 4 พยางค ไดแก 
 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

1 ไหว /ωαϕ5/ /πα2 Νοκ1 πα2 Νοκ1/ เร็ว ๆ ไมตั้งใจ ไมสวย 
2 อาน //α⎤ν3/ 

พูด /πα/3/ 
/κ∝/6 κα/6 κ∝/6 κα/6/  ไมเกง ติดขัด 

3 เดือด /φοτ6/ /β π6 βΕπ6 β π6 βΕπ6/  เปนฟองเล็ก ๆ 
4 คุย /πα/3/ /χ κ6 χΕκ6 χ κ6 χΕκ6/  ไมดังมากแตเปนเวลานาน 

ฟงไมไดความ 
5 กระซิบ /σ∝⎤µ4/ /σ∝π6 σα⎤π4 σ∝π6 σα⎤π4/  เบา ๆ รูกันเพียงสองคน 
6 รอง /η ⎤Ν6/ /η∝⎤4 ηα⎤4 η∝⎤4 ηα⎤4/  ซ้ืดปากเพราะเผ็ดมาก 
7 หัวเราะ /ηυα1/ /ηΕ/6 ηΕ⎤4 ηΕ/6 ηΕ⎤4/  เบา ๆ แกเกอ 
8 รองไห /ηαϕ5/ /η /6 η /6 ηΕ/6 ηΕ/6/  กวนตลอดเวลา บอย ๆ 
9 งอ /Ν ⎤2/ /Ν /6 ΝΕ/6 Ν /6 ΝΕ/6/  มีบางสวนงอ คด 
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  1.2 คําซํ้าที่ประกอบขึ้นจากคําเดี่ยว ไดแก คําซํ้าที่สามารถหาคําเดี่ยวที่เปน
คําหลัก (Base Morpheme)  ได สามารถปรากฏหนวยซํ้าไดตั้งแต 2 คร้ังขึ้นไป มีทั้งรูปแบบที่เกิด
จากคําเดี่ยว 1 พยางค และคําเดี่ยว 2 พยางค ดังนี้ 
   1.2.1 คําซํ้าที่เกิดจากคําเดี่ยว 1 พยางค เชน2 
 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

1 ดํา /δαµ2/ /πε⎤τ4 πε⎤τ4/  สีหมน ๆ สกปรก เชน สีของน้ําซักผา 
2 ฟน /φαν2/ 

ทุบ /τηυπ6/ 
ต ี/τι⎤2/ 
ฯลฯ 

/πε⎤κ4 πε⎤κ4/ กระแทกลงบนวัตถุแข็ง ๆ หลายครั้ง
ไมแรงนัก มีเสียงดัง 

3 ฟน /φαν2/ 
ทุบ /τηυπ6/ 
ตี /τι⎤2/ 
ฯลฯ 

/πο⎤κ4 πο⎤κ4/  กระแทกลงบนวัตถุแข็ง ๆ หลายครั้ง
สุดแรง มีเสียงดัง 

4 ต ี/τι⎤2/ /πΕ/6 πΕ/6/  เบา ๆ แบบหยอกลอหลายครั้ง 
5 กระโดด /το⎤ν2/ /τα⎤µ4 τα⎤µ4/  ลงน้ําอยางแรงหลาย ๆ คร้ัง 
6 เหม็น /µεν1/ 

มีกลิ่น /κιν3/ 
/τυαΝ6 τυαΝ6/  กล่ินแรง กล่ินตึ ๆ สวนใหญใชกับ

อาหารที่มีกล่ินแรง เชน ปลาเค็ม  
7 เล่ือม /λ∝⎤µ4/ 

แลบ (ล้ิน) 
/µΕ⎤π4/ 

/πηΕπ6 πηΕπ6/  เรียบล่ืนเปนมันเงา ,มีแสงแวบออกมา
หลายครั้ง , เขาแลวออกหลาย ๆ คร้ัง 

8 ทุบ /τηυπ6/ 
ต ี/τι⎤2/ 

/β∝/6 β∝/6/  อยางแรงหลายครั้ง 

9 ไหล /λαϕ1/ 
เท (น้ํา) /τηε⎤2/ 

/χα⎤κ4 χα⎤κ4/  ตกลงมาจากที่สูงอยางแรงหลายครั้ง 
ใชกับของเหลว 

10 เดือด /φoτ6/ /φ τ6 φ τ6/  ฟองเล็ก ๆ กระเซ็นออกมา 
11 มีกลิ่น /kin3/ /συν1 συν1/  ฉุน 

                                                 
2คําที่ขีดเสนใตคือคําเดี่ยวทีเ่ปนคําหลัก 
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ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

12 ไหล /λαϕ1/ /σα/6 σα/6/  ไมยอมหยุด เชน มีดบาดเลือดไหล 
13 รอน /h ⎤n6/ /ηυµ4 ηυµ4/  ผาว ๆ 
14 (ไฟ) ลุก /λυκ6/ /ηο⎤4 ηο⎤4/  แรงมาก ตอเนื่องไปเรื่อย ๆ เชน เผา

กองฟาง 
15 หยด /ν)οτ3/ /µΕ/6 µΕ/6/  ชา ๆ หลาย ๆ คร้ัง 

 
 
   1.2.2 คําซํ้าที่เกิดจากคําเดี่ยว 2 พยางค เชน 
 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

1 ผายลม /τοτ1/ /πυ⎤τ4 πυ⎤τ4 πα⎤τ4 πα⎤τ4/  เสียงดังติด ๆ กันหลายครั้ง 
2 ยาน /ν)α⎤ν2/ /το⎤ν6 τε⎤ν6 το⎤ν6 τε⎤ν6/ ~ 

/το⎤ν6 λε⎤ν6 το⎤ν6 λε⎤ν6/ ~ 
/το⎤Ν6 τε⎤Ν6 το⎤Ν6 τε⎤Ν6/ ~ 
/το⎤Ν6 λε⎤Ν6 το⎤Ν6 λε⎤Ν6/ 

โตงเตง ใชกับพหูพจน 

3 หอย /η ϕ5/ 
 

/τ Ν6 λΕΝ6 τ Ν6 λΕΝ6/  ตองแตง จวนจะหลน ใชกับ
ของเล็ก ๆ โยนตัวไปมา 

4 กรอบ /κ ⎤π3/ /κ ⎤π4 κΕ⎤π4 κ ⎤π4 κΕ⎤π4/  เปราะมาก 
5 หัวเราะ /ηυα1/ /κηικ6 κηακ6 κηικ6 κηακ6/  เบา ๆ อยางมีเลศนัย  
6 เอียง //ιαΝ2/ /κηο⎤Ν6 κηε⎤Ν6 κηο⎤Ν6 κηε⎤

Ν6/  
เกือบจะคว่ํา เคล่ือนที่ไมตรง
ทาง คดเคี้ยวไปมา 

7 ไอ //αϕ2/ /κη κ6 κη κ6 κηΕκ6 κηΕκ6/  แหง ๆ ระคายคอ เปนระยะ  
8 กิน /κιν2/ /χυπ6 χυπ6 χιπ6 χιπ6/  ไมรูจักอ่ิม เรื่อย ๆ ไมหยุด 
9 อาบ (น้ํา) 

//α⎤π3/ 
/χο⎤Ν6 χε⎤Ν6 χο⎤Ν6 χε⎤Ν6/  อยางแรง 

10 ยาว /ν)α⎤ω2/ /σαµ2 σα/6 σαµ2 σα/6/  เกินไป มาก เกงกาง เกะกะ 
11 บน /χοµ3/ /Ν∝µ6 Ναµ6 Ν∝µ6 Ναµ6/ เบา ๆ  
12 แกวง  

/κωΕ⎤Ν3/ 
สาย /σα⎤ϕ3/ 

/Νε⎤Ν6 Να⎤Ν6 Νε⎤Ν6 Να⎤Ν6/  โยกไปมาหลาย ๆ คร้ัง 
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ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
13 เล้ือย /λ∝αϕ6/ 

เอียง //ιαΝ2/ 
/Νο⎤κ4 Νε⎤κ4 Νο⎤κ4 Νε⎤κ4/  เคลื่อนที่คดหรือเอียงไปมา 

เชน งูเล้ือย 
14 หลวม /λοµ1/ 

ออน // ⎤ν3/ 
/λο/ 6 λε/6 λο/6 λε/6/  ไมพอดี  รุมราม  หยอนยาน 

เชน  ถุงเทาใหญ เกินเทาคน
สวม 

15 ลอย /λ ⎤ϕ2/ λ Ν6 λΕΝ6 λ Ν6 λΕΝ6 กําลังจะจมน้ํา 
 
 
 2. คําซ้ําบางสวน (partial reduplication) คือ การกลาวคําอีกคําหนึ่งซึ่งมีเสียงบางเสียง
หรือหลายเสียง ซํ้ากับคําที่กลาวแลว โดยสวนที่ซํ้าจะไมมีความหมายใดเปนคําที่สมบูรณในภาษา
ได3 คําซํ้าประเภทนี้จะมีพยางคหลักเพียงพยางคเดียว แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
  2.1 คําซ้ําบางสวนประเภทเสียงพยัญชนะตนและตัวสะกดเหมือนกัน 
(chiming reduplicatives)4 หมายถึง คําวิเศษณสองพยางคหรือส่ีพยางคที่มีเสียงพยัญชนะตน 
วรรณยุกต และตัวสะกดของคําซํ้าเหมือนกับคําหลัก สวนเสียงสระจะแตกตางกัน ไดแก  
 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

1 อวน //υαν6/ /τ∝/6 τα/6/  มาก อึดอัด จนจะเดินไมไหว 
2 หัวเราะ  /ηυα1/ /κηικ6 κηακ6/  เบา ๆ อยางมีเลศนัย  
3 เปนฟอง 

/πεν2 φ ⎤Ν2/ 
/φ τ6 φΕτ6/  จุดเล็ก ๆ มากมาย เชน อาหารบูดเปน

ฟอง 
4 เปอน /π∝αν6/ /µ∝α/6 µα/6/  สกปรก เปรอะไปทั่ว เชน เลอะโคลน 
5 เหนียว /νιαω1/ /ν∝π6 ναπ6/  ดึงออกจากกันยาก เชน กาวติดนิ้ว 
6 ทําทา //ετ1/ 

ยืน /ν)∝⎤ν2/ 
/κοΝ2 κο/5  
κοΝ2 κο⎤ϕ5/ 

คร่ึงนั่งครึ่งยืน หลังงอ ทรงตัวไดไม
มั่นคงเหมือนจะลม  มีการเคลื่อนที่
ประกอบ 

                                                 
3กาญจนา นาคสกุล, “แบบการเสริมสรอยในภาษาไทยและเขมร,” ใน กรองภาษาและ

วรรณกรรม (พระนคร : ศรีเมืองการพิมพ, 2516), 102. 
4 เร่ืองเดียวกัน, 104. 
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ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
7 แข็ง /κηΕΝ1/ /κ ⎤3 δ ⎤3  

κΕ⎤3 δΕ⎤3/ 
คอนขางมาก 

8 กล้ิง /κιΝ6/ // µ5 λ µ5  
/Εµ5 λΕµ5/ 

ของเล็ก ๆ กลม ๆ คลุกไปกับพื้นหลาย
ตลบ 

9 สวย /Να⎤µ2/ 
 

// ⎤τ3 λ ⎤τ3  
/Ε⎤τ3 λΕ⎤τ3/ 

สะอาดหมดจด เชน ถูบานสะอาดหรือ
ผูหญิงหนาตาผิวพรรณดี 

10 ลอย /λ ⎤ϕ2/ // ⎤τ3 λ ⎤τ3  
/Ε⎤τ3 λΕ⎤τ3/ 

ลอยอยู ในน้ํ าอย างไม เปนระเบียบ 
กระจัดกระจาย 

11 ส้ัน /σαν5/ κη ⎤5 λ ⎤5  
κηΕ⎤5 λΕ⎤5 

คอนขางสั้น 

12 อวน //υαν6/ /χε/5 πε/5  
χα/5 πα/5/ 

มาก  นาเกลียด  เผละ  มีการเคลื่อนที่
ประกอบ 

13 ขด /κηοτ1/ 

งอ /Ν ⎤2/ 
/χ Ν5 Ν Ν5  
χΕΝ5 ΝΕΝ5/ 

คูตัว เปนวงกลม ใชกับพหูพจน 

14 เปยก /πια/3/ /µ κ5 λ κ5  
µΕκ5 λΕκ5/ 

ถูกน้ําจนชุมไปทั้งตัว เห็นน้ําหยดไป
ดวย 

15 งอ /Ν ⎤2/ 
ขด /κηοτ1/ 

/λ Ν5 Ν Ν5  
λΕΝ5 ΝΕΝ5/ 

คอนขางมาก มวน , คูตัว 

 
 
  2.2 คําซํ้าบางสวนประเภทเสียงสระและตัวสะกดเหมือนกัน (rhyming 
reduplicatives)5 หมายถึง คําวิเศษณสองพยางคที่มีเสียงสระ วรรณยุกต และตัวสะกดเหมือนกันทั้ง
สองพยางค แตเสียงพยัญชนะตนตางกัน ไดแก  
 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

1 อวน //υαν6/ /πυκ6 λυκ6/ ~ 
/τυκ6 λυκ6/ 

เจาเนื้อ นารัก นาเอ็นดู 

2 อวน //υαν6/ /τυ/6 πυ/6/  เนื้อแนน นารัก 
    

                                                 
5เร่ืองเดียวกัน, 103. 
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ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
3 เปนฟอง 

/πεν2 φ ⎤Ν2/ 
//υ⎤4 φυ⎤4/  ลนออกมา เชน ตีฟองผงซักฟอก

ขึ้นมาจนเต็มกะละมัง 
4 อาย //α⎤ϕ2/ /µυαν6 τυαν6/  หลบหนา ไมกลาสบตา 

 
 
โครงสรางคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน 
 จากการศึกษาเรื่องคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวนจากผูบอกภาษาในตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรียังสามารถแยกโครงสรางของคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน
ออกเปนรูปแบบของการประกอบคําไดอีก 9 แบบ ดังนี้ 
 1. คํากริยาวิเศษณพยางคเดียว แบบ A   
 2. คํากริยาวิเศษณ 2 พยางค แบบ AA   
 3. คํากริยาวิเศษณ 2 พยางค แบบ AB  
 4. คํากริยาวิเศษณ 2 พยางค แบบ …A…B  
 5. คํากริยาวิเศษณ 3 พยางค แบบ ABC  
 6. คํากริยาวิเศษณ 4 พยางค แบบ AABB  
 7. คํากริยาวิเศษณ 4 พยางค แบบ ABAB  
 8. คํากริยาวิเศษณ 4 พยางค แบบ ABAC  
 9. คํากริยาวิเศษณ 4 พยางค แบบ ABCD 
 
 1. คํากริยาวิเศษณพยางคเดียวแบบ A คือ คํากริยาวิเศษณที่เปนคําเดี่ยวพยางคเดียว พบ
จํานวน 149 คํา เชน 
 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

1 หลับ /λαπ1/ /πιΝ6/  สบาย พร้ิม 
2 มืด /µ∝⎤τ4/ /τ∝π6/  มองอะไรไมเห็น เชน ฝนตั้งเคา 
3 อวน //υαν6/ /τ∝/6/  มากเกินไป 
4 หลน /λον3/ 

ตก /τοκ1/ 
//επ4/  หลนลงจากที่สูงโดยเอาลําตัวกระแทกพื้น 

เชน เด็กตกตนไม 
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ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
5 หาว /ηα⎤ω1/ /κηα⎤Ν6/  ยาว ๆ คลายจะเปนลม 
6 โยน /ν)ο⎤ν2/ 

หลน /λον3/ 
ตก /τοκ1/ 

/βε/6/  ของไมแข็งลงมากองกับพื้น , อยางไมใสใจ 

7 ใส /σ↔⎤1/ /διΝ3/  สะอาดมาก 
8 กิน /κιν2/ /δυ/1/  มาก  
9 สวาง /ηυΝ4/ /χο⎤6/  มาก มองเห็นไดชัดเจน แสบตา 
10 (ไฟ) ลุก /λυκ6/ /ηο⎤4/  แรงมาก  
11 นอน /ν ⎤ν2/ /µυ⎤π3/  หมอบ ซุกหนา  
12 หงาย /Να⎤ϕ1/ /Ν↔⎤π4/   กระทันหัน 
13 ตาย /τα⎤ϕ2/ /Νο⎤Ν6/  กระทันหัน เชน เปนลมตาย 
14 หัวลาน 

 /ηυα1 λα⎤ν6/ 

/ΝΕµ4/  มีผมตรงกลางกระหมอม และตรงเหนือหู
สองขางหนอยหนึ่ง 

15 หงาย /Να⎤ϕ1/ /ω↔⎤π4/  กระทันหัน 
 
 
 2. คํากริยาวิเศษณ 2 พยางค แบบ AA คือ คํากริยาวิเศษณ 2 พยางคที่มีพยางคแรกกับ
พยางคหลังเหมือนกัน ซ่ึงอาจเปนคําซํ้าเสมอหรือเปนคําซํ้าที่ประกอบขึ้นจากคําเดี่ยวพยางคเดียวก็
ได พบจํานวน 136 คํา เชน 
 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

1 เดือด /φοτ6/ /πυΝ6 πυΝ6/  แรงมาก 
2 เที่ยว /τηιαω3/ /τ ν6 τ ν6/  เร่ือย ๆ บอย ๆ อยูไมเปนที่ 
3 ตะโกน /η ⎤Ν6/ 

รองไห /ηαϕ5/ 
/κα⎤κ4 κα⎤κ4/  ดังสุดเสียง  

4 หัวเราะ /ηυα1/ //ικ6 /ικ6 / เบา ๆ อยางถูกใจ 
5 รองไห /ηαϕ5/ /σ∝κ6 σ∝κ6/  สะอื้นเบา ๆ คนเดียว 
6 (ฝน)ตก /τοκ1/ /σΕ/6 σΕ/6/  เบา ๆ ไมหยุด  
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ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
7 (ไฟ) ลุก /λυκ6/ 

(น้ํา) เดือด /φοτ6/ 
/ηι⎤4 ηι⎤4/  เบา ๆ  

8 สาก /σα⎤2/ /ηα⎤τ4 ηα⎤τ4/  ไมล่ืน ไมเรียบ ไมสะอาด เชน ถูบาน
ไมสะอาดเวลาเดินจะรูสึกสากเทา 

9 หายใจ /ηα⎤ϕ1 
χ↔⎤2/ 
หอบ /η ⎤p3/ 

/η τ6 η τ6/  ถ่ี ๆ เสียงดังเพราะเหนื่อย 

10 ปวด /πυατ3/ /µυπ6 µυπ6/  เปนระยะ บีบแลวคลายสลับกัน 
11 เล่ือม /λ∝αµ3/ /µα⎤π4 µα⎤π4/  สะทอนแสงวูบวาบ เปนประกาย เชน 

ประกายเพชรหรือคนตาวาว 
12 (ไฟ) ลุก /λυκ6/ /µια4 µια4/  เบา ๆ ออน ๆ 
13 เกา /καω2/ /ν)ικ6 ν)ικ6/  เร็ว ๆ ในบริเวณเล็ก ๆ 
14 หาว /ηα⎤ω1/ /Ν↔⎤π4 Ν↔⎤π4/   ยาว ๆ คลายจะเปนลม 
15 รอง /η ⎤Ν6/ 

รองไห /ηαϕ5/ 
/Να⎤Ν6 Να⎤Ν6/  แหกปากเต็มที่ เสียงดังมาก 

 
 
 3. คํากริยาวิเศษณ 2 พยางค แบบ AB คือ คํากริยาวิเศษณ 2 พยางคที่มีพยางคแรกกับ
พยางคหลังไมเหมือนกัน แตอาจจะมีลักษณะรวมกันบางสวน เชน อาจจะมีเสียงพยัญชนะตน เสียง
สระ เสียงวรรณยุกต หรือเสียงพยัญชนะทายเหมือนกันก็ได คําประเภทนี้เปนไดทั้งคําเดี่ยว 2 พยางค 
คําซอน 2 พยางค หรือคําซํ้าบางสวนก็ได พบจํานวน 187 คํา เชน 
 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

1 อวน //υαν6/ /τυ/6 πυ/6/  มาก 
2 เปนฟอง /πεν2 φ ⎤Ν2/ //υ⎤4 φυ⎤4/  ลนออกมา เชน ตีฟองผงซักฟอกจนเต็ม

กะละมัง 
3 เดิน /ν)α⎤Ν4/ // ⎤ϕ6 /ιΝ3/

  
ชา ๆ ทอดนอง 

4 เปนหนุม /πεν2 νυµ3/ 

เปนสาว /πεν2 σα⎤ω1/ 

// ⎤ϕ6 σ ⎤ϕ6/  ยังไมไดแตงงาน 
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ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
5 ออน // ⎤ν3/ //υαϕ6 συαϕ6/  เหลวจนไมสามารถจะนําไปใชได เชน

ผักที่เหี่ยวมาก 
6 นอน /ν ⎤ν2/ /κηιΝ6 νιΝ6/  เหยียดตัวตรง พยายามเหยียดตัวใหมาก

ที่สุด 
7 ดํา /δαµ2/ /κηι⎤4 λι⎤4/  ทั้งอัน ทั้งตัว มาก ใชกับของเล็ก 
8 ดํา /δαµ2/ /κη∝⎤4 λ∝⎤4/  ทั้งอัน ทั้งตัว มาก ไมสวย เชน คนผิวดํา 

ใชกับของใหญ 
9 ถ่ี /τηι⎤3/ /χιµ2 χι/6/  เวนระยะหางนอยเกินไป  เชน  ปลูก

ตนไมชิดเกินไป 
10 เงียบ /Νιαπ4/ /χι⎤6 λι⎤6/  ไมมีเสียงอะไรเลย 
11 แดง /δΕ⎤Ν2/ /χΕτ6 χΕ⎤1/  สวาง สีสด 
12 แหลม /λΕ⎤µ1/ /σιµ2 σι⎤4/  มาก เชน ปลายเข็มหรือหนาหมาที่ดู

แหลมกวาตัวอ่ืน 
13 วาง /ωα⎤Ν2/ 

ทิ้ง /τιµ6/ 
/σα/6 σα⎤ϕ2/  ไมเปนที่ ไมเปนระเบียบ 

14 เปอน /π∝αν6/ /µ∝α/6 µα/6/  สกปรก เปรอะไปทั่ว เชน เลอะโคลน 
15 กิน /κιν2/ 

หาง /ηα⎤Ν3/ 
หนัก /νακ1/ 
ฯลฯ 

/λα⎤ϕ1 τ↔⎤π3/  มากพอสมควร 

 
  
 4. คํากริยาวิเศษณ 2 พยางค แบบ …A…B คือ คํากริยาวิเศษณ 2 พยางคที่มีพยางคแรก
กับพยางคหลังแยกออกจากกัน โดยจะปรากฏคํากริยาหนาคํากริยาวิเศษณพยางคที่ 1 และพยางคที่ 2 
และคํากริยาที่ปรากฏทั้งสองตําแหนงดังกลาวจะเปนคําเดียวกัน พบจํานวน 19 คํา ไดแก 
 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

1 เซ /συαν2/ /...παϕ2 ...µα⎤2/ ไปมา ซายทีขวาที 
2 หัวเราะ /ηυα1/ /... τ↔/1 ... τ↔ν3/  ถูกใจเต็มที่ เสียงดัง สนุกสนาน  
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ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
3 กิน /κιν2/ /... κιαΝ6 ... καω2/  ไมมีอะไรเหลือเลย 
4 หัวเราะ /ηυα1/ /... /↔/1 ... /↔ν3/  ถูกใจมาก และโยกตัวไปมา 
5 เมา /µαω2/ /... /Ε/1 ... /Ε⎤ν3/   เดินไมตรงทาง ยืนไมอยู  
6 ทํา //ετ1/ 

บน /χοµ3/ 
หนาว /να⎤ω1/ 
ฯลฯ 

/...τηΕ⎤6 ...ωα⎤4/ ซํ้า ๆ มากเกินไป 

7 ทํา //ετ1/ 
รอน /η ⎤ν6/ 
ดุ /δυ/1/ 
ฯลฯ 

/ ... πηο⎤τ4 ... λ∝α1/  มากจนนาตกใจ มากเกินไป 

8 นั่ง /ναΝ4/ /... τηα/1 ... τη∝α1/  ไมระมัดระวัง ไมกลัวสกปรก 
9 นอน /ν ⎤ν2/ /... κηοτ3 ... κηυ⎤6/  หอตัว ขดตัว 
10 ทําตา //ετ1 τα⎤2/ /... σ∝⎤4 ... σαν2/  ตกตะลึง ไมวางตา  
11 เมา /µαω2/ /... σατ6 ... σε⎤2/  เปไปมา เดินไมตรงทาง 
12 วาง /ωα⎤Ν2/ 

ทิ้ง /τιµ6/ 
/... σα/6 ... σα⎤ϕ2/   ไมเปนที่ ไมเปนระเบียบ  

13 ดํา /δαµ2/ /... η↔/6 ... ηα⎤ϕ6/   สกปรกมาก ไมสวย” 
14 วาง /ωα⎤Ν2/ 

ทิ้ง /τιµ6/ 
หก /ηοκ1/ 

/... ηια4  ... ηα⎤τ4/  ไมเปนที่เปนทาง สกปรกไปทั่ว 

15 กิน /κιν2/ 
เปอน  /π∝αν6/ 

/... µ∝α/6 ... mαω6/   หกเรี่ยราด  เปรอะไปทั่ว  เชน 
เลอะโคลน 

16 กิน /κιν2/ /... µ∝α/6 ... µ ⎤µ2/  สกปรก มูมมาม  
17 หัวเราะ /ηυα1/ /... ν) ⎤6 ... ν)αν1/  เยาะเยย 
18 ทํา //ετ1/ 

กิน /κιν2/ 
รัก /ηακ6/ 
ฯลฯ 

/... λυαΝ1 ... λα⎤ϕ1/  มาก  
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ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
19 กวาด /κωα⎤τ3/ / ...ϕοκ3 ...ϕα⎤Ν3/  ไมตั้งใจ ทําลวก ๆ  ไมสะอาด” 

 
 
 5. คํากริยาวิเศษณ 3 พยางค แบบ ABC คือ คํากริยาวิเศษณที่เปนคําเดี่ยว มีพยางคที่ 1 
เปนสระเสียงสั้น สวนพยางคที่ 2 และ 3 จะมีเสียงพยัญชนะตนตางกัน แตสระ วรรณยุกต และ
พยัญชนะทาย (ถามี) เปนเสียงเดียวกัน พบจํานวน 8 คํา ไดแก  
 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

1 บาน /βα⎤ν2/ /τα2 λα⎤4 σα⎤4/  แผออกเต็มที่ เชน ดอกไมหรือหนาคน
เวลาดีใจมาก ๆ 

2 เล็ก /ν ⎤ϕ6/ /κα2 χιτ6 λιτ6/  แทบมองไมเห็น 
3 เอียง //ιαΝ2/ /κα2 τηε⎤6 λε⎤6/  โยไปขางใดขางหนึ่ง จวนจะลม 
4 สูง /συ⎤Ν1/ /κα2 τηεω6 λεω6/  ชะลูดไมมีทรวดทรง เกินไป ไมสวย 

เชน ตนตาล 
5 บาน /βα⎤ν2/ 

 
/κα2 λε⎤6 τηε⎤6/  แผออกเปนวงกวาง เชน ดอกไมบาน

หรือวางของเกลื่อนกลาด 
6 ผ อ ม 

/πη ⎤µ1/ 
/κα2 λ Ν3 κ ν3/  มาก เหลือแตกระดูก เชน ผอมอยางคน

เปนโรค 
7 กอง /κ ⎤Ν2/ /πηα2 ν↔⎤ν2 τη↔⎤ν2/  ใหญและสูงมาก 
8 กอง /κ ⎤Ν2/ /βa2 λ↔⎤µ4 τη↔⎤µ4/  ใหญมาก 

 
 
 6. คํากริยาวิเศษณ 4 พยางค แบบ AABB คือ คํากริยาวิเศษณที่มีพยางคที่ 1 กับพยางคที่ 2 
ซํ้ากัน และพยางคที่ 3 กับพยางคที่ 4 ซํ้ากัน พบจํานวน 5 คํา ไดแก  
 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

1 ผ า ย ล ม 
/τοτ1/ 

/πυ⎤τ4 πυ⎤τ4 πα⎤τ4 πα⎤τ4/  เสียงดังติดกันหลายครั้ง 

2 ไอ //αϕ2/ /κη κ6 κη κ6 κηΕκ6 κηΕκ6/  แหง ๆ อยางระคายคอ  
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3 กิน /κιν2/ /χυπ6 χυπ6 χιπ6 χιπ6/  เร่ือย ๆ ไมหยุด 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

4 ร อ ง ไ ห 
/ηαϕ5/ 

/η /6 η /6 ηΕ/6 ηΕ/6/  ตลอดเวลา บอย ๆ เชน เด็กรองไห
งอแง 

5 เดิน 
/ν)α⎤Ν4/ 
เตน /τεν6/ 
พาย (เรือ) 
/πηα⎤ϕ2/ 
ฯลฯ 

/ν) κ6 ν) κ6 ν)Εκ6 ν)Εκ6/  ขยับรางกายไปมา  

 
 
 7. คํากริยาวิเศษณ 4 พยางค แบบ ABAB คือ คํากริยาวิเศษณที่มีพยางคที่ 1 กับพยางคที่ 3 
ซํ้ากัน และพยางคที่ 2 กับพยางคที่ 4 ซํ้ากัน พบจํานวน 21 คํา เชน 
 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

1 ยาน /ν)α⎤ν2/ /το⎤ν6 τε⎤ν6 το⎤ν6 τε⎤ν6/ ~ 
/το⎤ν6 λε⎤ν6 το⎤ν6 λε⎤ν6/ ~ 
/το⎤Ν6 τε⎤Ν6 το⎤Ν6 τε⎤Ν6/ 

~ 
/το⎤Ν6 λε⎤Ν6 το⎤Ν6 λε⎤Ν6/ 

โตงเตง ใชกับพหูพจน 

2 หอย /η ⎤ϕ5/ 
 

/τ Ν6 λΕΝ6 τ Ν6 λΕΝ6/  ตองแตง จวนจะหลน ใชกับของ  
เล็ก ๆ โยนตัวไปมา 

3 อาน //α⎤ν3/ /κ∝/6 κα/6 κ∝/6 κα/6/  ไมเกง ติดขัด  
4 ก ร อ บ 

/κ ⎤π3/ 
/κ ⎤π4 κΕ⎤π4 κ ⎤π4 κΕ⎤π4/  เปราะมาก 

5 หัวเราะ 
/ηυα1/ 

/κηικ6 κηακ6 κηικ6 κηακ6

/  
เบา ๆ อยางมีเลศนัย  

6 เอียง //ιαΝ2/ /κηο⎤Ν6 κηε⎤Ν6  
κηο⎤Ν6 κηε⎤Ν6/  

เอียงจนเกือบจะคว่ํา เคลื่อนที่ไม
ตรงทาง คดเคี้ยวไปมา 

7 อาบ //α⎤π3/ 
เท /τηε⎤2/ 

/χο⎤Ν6 χε⎤Ν6 χο⎤Ν6 χε⎤Ν6

/  
เสียงน้ํากระทบพื้นอยางแรง 

8 กระซิบ /σ∝π6 σα⎤π4 σ∝π6 σα⎤π4/  เบา ๆ รูกันสองคน 
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/σ∝⎤µ4/ 
9 ย า ว 

/ν))α⎤ω2/ 
/σαµ2 σα/6 σαµ2 σα/6/  เกินไป มาก เกงกาง เกะกะ 

ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
10 รอง /η ⎤Ν6/ /η∝⎤4 ηα⎤4 η∝⎤4 ηα⎤4/  ซ้ืดปากเพราะเผ็ดมาก 
11 บน /χοµ3/ 

พูด /πα/3/ 
/Ν∝µ6 Ναµ6 Ν∝µ6 Ναµ6/  เบา ๆ  

12 แกวง 
/κωΕΝ3/ 
สาย /σα⎤ϕ3/ 

/Νε⎤Ν6 Να⎤Ν6 Νε⎤Ν6 Να⎤
Ν6/  

โยกไปมาหลาย ๆ คร้ัง 

13 เ ล้ื อ ย 
/λ∝αϕ6/ 
เอียง //ιαΝ2/ 

/Νο⎤κ4 Νε⎤κ4 Νο⎤κ4 Νε⎤κ4

/  
เคลื่อนที่คดหรือเอียงไปมา เชน งู
เล้ือย 

14 หลวม /λοµ1/ 

ออน // ⎤ν3/ 
/λο/6 λε/6 λο/6 λε/6/  ไมพอดี รุมราม หยอนยาน เชน ถุง

เทาใหญเกินเทาคนสวม 
15 ลอย /λ ⎤ϕ2/ /λ Ν6 λΕΝ6 λ Ν6 λΕΝ6/  กําลังจะจมน้ํา 

 
 
 8. คํากริยาวิเศษณ 4 พยางค แบบ ABAC คือ คํากริยาวิเศษณที่มีพยางคที่ 1 กับพยางคที่ 3 
ซํ้ากัน สวนพยางคที่เหลือไมเหมือนกันเลย พบจํานวน 8 คํา ไดแก 
 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

1 ทําทา //ετ1/ 
ยืน /ν)∝⎤ν2/ 

/κοΝ2 κο/6 κοΝ2 κο⎤ϕ6/  คร่ึงนั่งครึ่งยืน หลังงอ ทรงตัวไดไม
มั่นคงเหมือนจะลม  

2 เดิน /ν)α⎤Ν4/ /κα2 πε/6 κα2 πα/6/  ผิดปกติ  
3 อรอย /σΕπ4/ /κα2 δακ1 κα2 δ ⎤6/  ติดใจ 
4 เดิน /ν)α⎤Ν4/ /κα2 δ κ6 κα2 δΕκ6/  ไมถนัด ผิดปกติ 
5 เดิน /ν)α⎤Ν4/ /κα2 ϕ Ν4 κα2 ϕΕΝ4/  ไมมั่นใจหรือตัดสินใจไมไดวาจะไป

หรือไมไปดี 
6 ทําทา //ετ1/ /σα2 Ν κ6 σα2 ΝΕκ6/  ออนปวกเปยก ไมมีแรง 
7 ทําทา //ετ1/ /σα2 Ν /6 σα2 ΝΕ/6/  กอรอกอติกกับคนอื่น หรือไมมีแรงจน
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ตองเกาะกายคนอื่นตลอดเวลา 
8 เ ขิ น 

/κη↔⎤ν1/ 
อาย //α⎤ϕ2/ 

/µα2 χυµ6 µα2 χ∝αµ6/  ไมกลาสบตา 

 9. คํากริยาวิเศษณ 4 พยางค แบบ ABCD คือ คํากริยาวิเศษณที่มีพยางคทั้ง 4 ไมซํ้ากันเลย 
แตจะมีลักษณะรวมกันบางสวน เชน อาจจะมีเสียงพยัญชนะตน เสียงสระ เสียงวรรณยุกต หรือเสียง
พยัญชนะทายเหมือนกันก็ได พบจํานวน 22 คํา เชน 
 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 

1 ช้ี /σι⎤6/ 

ตั้ง /ταΝ6/ 

วาง /ωα⎤Ν2/ 

/κο⎤3 δο⎤3 κε⎤3 δε⎤3/  เห็นไดชัด ยื่นออกมา ใชกับวัตถุ
หลายชิ้น 

2 ลอย /λ ⎤ϕ2/ 
กอง /κ ⎤Ν2/ 
วาง /ωα⎤Ν2/ 

//υ/6 ν)υ/6 /α/6 ν)α/6/  ไมเปนระเบียบ รกเปนหยอม ๆ 
หลาย ๆ แหง 

3 ลอย /λ ⎤ϕ2/ 
อืด //∝⎤τ3/ 

//ο⎤Ν6 λο⎤Ν6 /ε⎤Ν6 λε⎤Ν6/  ฟูฟองอยูในน้ํา เชน  ผักบุงหรือ
หมาตาย 

4 สวย /Να⎤µ2/ 
ลอย /λ ⎤ϕ2/ 

// ⎤τ3 λ ⎤τ3 /Ε⎤τ3 λΕ⎤τ3/  สะอาดหมดจด , ลอยอยูในน้ํา
อย า งไม เปนระ เบี ยบ  กระจัด
กระจาย 

5 โผล /πηο⎤3/ /πη ⎤6 ω ⎤6 πηΕ⎤6 ωΕ⎤6/  ผลุบ ๆ โผล ๆ มองไมเห็นทั้งหมด
อยางชัดเจน ใชกับพหูพจน 

6 ยาว /ν)α⎤ω2/ /τηυ/6 ν)υ/6 τηα/6 ν)α/6/  ไมเปนระเบียบ  เชน  ผมยาวแต
ปลอยกระเซอะกระเซิง 

7 กล้ิง /κιΝ6/ /κηο⎤4 λο⎤4 κηε⎤4 λε⎤4/  คลุกไปกับพื้นหลาย ๆ ตลบไปใน
ทิศทางที่ไมแนนอน ใชกับของที่
ไมกลม 

8 เล็ก /ν ⎤ϕ6/ /κη ⎤τ4 λ ⎤τ4 κηΕ⎤τ4 λΕ⎤τ4/  มีลักษณะไมสมบูรณ เล็กผิดปกติ 
ผิดรูป ไมสวย 

9 ทําทา //ετ1/ /χυ⎤π3 χυ⎤6 χ ⎤π3 χ ⎤ϕ6/  ลับ ๆ ลอ ๆ  
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10 อวน //υαν6/ /χε/6 πε/6 χα/6 πα/6/  ม าก  น า เ ก ลี ย ด  เ ผ ล ะ  มี ก า ร
เคล่ือนที่ประกอบ 

11 เปนรู 
/πεν2 ηυ⎤2/ 
สวาง /ηυΝ4/ 

/χο⎤6 ωο⎤6 χε⎤6 ωε⎤6/  ขนาดใหญ ใชกับรูจะเปนพหูพจน 
, พอมองเห็น ใชกับแสงสวาง 

ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
12 เปนรู 

/πεν2 ηυ⎤2/ 
/χ Ν6 π Ν6 χΕΝ6 πΕΝ6/  ขนาดปานกลาง  ใช กั บ รู เป น

พหูพจน เชน ผาขาดหลาย ๆ แหง 
13 ขด /κηοτ1/ 

งอ /Ν ⎤2/ 
/χ Ν6 Ν Ν6 χΕΝ6 ΝΕΝ6/  คูตัว เปนวงกลม ใชกับพหูพจน 

14 ทําทา //ετ1/ /σι⎤2 ηι⎤2 σ ⎤2 η ⎤2/  กระฟดกระเฟยดไมพอใจ งอน 
โกรธ 

15 เปยก /πια/3/ /µ κ6 λ κ6 µΕκ6 λΕκ6/  ถูกน้ําจนชุมไปทั้งตัว  มีน้ําหยด
ดวย 

  
 
 จากการศึกษาเรื่องคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวนจากผูบอกภาษาในตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งหมดจํานวน 555 คํา สามารถสรุปประเภทและโครงสราง
ของคํากริยาวิเศษณ ไดวาพบคํากริยาวิเศษณประเภทที่เปนคําเดี่ยวทั้งสิ้น 342 คํา จําแนกเปน คํา
เดี่ยวพยางคเดียว คําเดี่ยว 2 พยางค และคําเดี่ยวหลายพยางค พบคํากริยาวิเศษณที่เปนคําซอนทั้งสิ้น 
35 คํา จําแนกเปน คําซอน 2 พยางคและคําซอน 4 พยางค พบคํากริยาวิเศษณที่เปนคําซ้ําทั้งสิ้น 178 
คํา จําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ คําซํ้าทั้งคํา และคําซํ้าบางสวน สามารถแสดงเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
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แผนภูมิแสดงประเภทของคํากริยาวิเศษณภาษาไทพวน

35 คํา คิดเปน 6%
342 คํา คิดเปน 62%

178 คํา คิดเปน 32%

คําเด่ียว คําซอน คําซ้ํา
 

 
ตารางที่ 5 แผนภูมิแสดงประเภทของคํากริยาวิเศษณภาษาไทพวน 
 
 
 โครงสรางของคํากริยาวิเศษณที่ทั้ง 9 แบบ   คือ  1. คํากริยาวิเศษณพยางคเดียว  แบบ A 
2. คํากริยาวิเศษณ 2 พยางค แบบ AA   3. คํากริยาวิเศษณ 2 พยางค แบบ AB  4. คํากริยาวิเศษณ 2 
พยางค แบบ …A…B  5. คํากริยาวิเศษณ 3 พยางค แบบ ABC  6. คํากริยาวิเศษณ 4 พยางค แบบ 
AABB   7. คํากริยาวิเศษณ 4 พยางค แบบ ABAB   8. คํากริยาวิเศษณ 4 พยางค แบบ ABAC และ   
9. คํากริยาวิเศษณ 4 พยางค แบบ ABCD สามารถแสดงเปนแผนภูมิได ดังนี้ 
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แผนภูมิแสดงโครงสรางของคํากริยาวิเศษณภาษาไทพวน
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ตารางที่ 6 แผนภูมิแสดงโครงสรางของคํากริยาวิเศษณภาษาไทพวน 
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บทท่ี 4 

 
ความสัมพันธระหวางเสียงสระกับความหมายของคํากรยิาวิเศษณในภาษาไทพวน 

 
 คํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน มีหนาที่สําคัญคือชวยขยายคํากริยาใหชัดเจนสมบูรณขึ้น 
หรือขยายความใหมีเนื้อความแปลกออกไป เชน บอกมโนภาพ ส่ืออารมณ ความรูสึก ตลอดจน
แสดงเจตคติของผูพูดได  
 จากการศึกษาเสียงสระในคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน  พบวาคํากริยาวิเศษณในภาษา
ไทพวนมีความสัมพันธระหวางความหมายกับเสียงสระ โดยเฉพาะลักษณะทางสัทศาสตรของสระ
ที่ปรากฏในคํากริยาวิเศษณเหลานั้น กลาวคือคํากริยาวิเศษณนอกจากจะใหภาพและความรูสึกแลว 
เมื่อเปลี่ยนเสียงสระ ความหมายของคํากริยาวิเศษณจะเปลี่ยนไปคือ จะใหรายละเอียดเกี่ยวกับความ
แตกตางของขนาด รูปรางสัณฐาน และพจนของสิ่งที่คําขยายประกอบ และยังสามารถสื่อความรูสึก
อีกดวย ดังนั้นจึงกลาวไดวาเสียงและรูปแบบของคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน เปนสัญลักษณ
ทางเสียงชนิดหนึ่งที่สามารถสื่อความหมายไดในตัวเอง  
  
ความสัมพันธระหวางเสียงสระของคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน กับความหมายทางขนาดหรือ 
ปริมาณ  
 ความสัมพันธระหวางเสียงสระของคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน กับความหมายทาง
ขนาดหรือปริมาณ หมายถึง คํากริยาวิเศษณที่ใชกับคํากริยาเดียวกัน แตส่ือความหมายเกี่ยวกับขนาด
ใหญ-เล็ก หรือปริมาณมาก-นอย ความแตกตางทางขนาดหรือปริมาณนี้จะสัมพันธกับเสียงสระของ
คํา กลาวคือ คํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวนที่ใชรวมกริยากัน  จะมีสระชุดหนึ่งที่จะใชใน
ความหมายวามีขนาดใหญหรือปริมาณมาก และมีสระอีกชุดหนึ่งที่ใชในความหมายวามีขนาดเล็ก
หรือปริมาณนอย ซ่ึงคําเหลานี้มักจะใชรวมกันตามระบบขนาดหรือปริมาณ และสัมพันธกับเสียง
สระดวย  
 ผูเขียนวิทยานิพนธไดศึกษาคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวนในอําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี พบชุดสระที่ส่ือความหมายของขนาดใหญ-เล็ก หรือปริมาณมาก-นอย ดังนี้ 
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 1. คํากริยาวิเศษณท่ีใชเสียงสระ /α α⎤/ /  ⎤/ /Ε Ε⎤/ /ι ι⎤/ 
 

ใหญ กลาง เล็ก 
/α α⎤/ /  ⎤/ /Ε Ε⎤/ /ι ι⎤/ 

 
 คํากริยาวิเศษณที่ใชเสียงสระ /α α⎤/  บรรยายถึงอาการหรือลักษณะที่ปรากฏของสิ่งที่มี
ขนาดใหญ เสียงสระ /  ⎤/ /Ε Ε⎤/ ใชกับสิ่งที่มีขนาดกลาง และเสียงสระ /ι ι⎤/ ใชกับส่ิงที่มีขนาด
เล็ก เชน 
 /κα⎤ω6/  ‘เสียงดังมาก (ปากกวาง)’ 
ตัวอยาง πη ⎤4    η ⎤Ν6       κα⎤ω6 
 ‘พอ’    ‘ตะโกน’   ‘เสียงดังมาก’         
 ‘พอตะโกนเสียงดังมาก’ 
 
 /κικ6 κικ6/ ‘เสียงเบา ๆ (ปากแคบ)’ 
ตัวอยาง µΕ⎤4    ηυα1      κικ6 κικ6 
 ‘แม’   ‘หัวเราะ’  ‘เสียงเบา ๆ’ 
 ‘แมหัวเราะคิก ๆ’ 
 
 /χα⎤Ν6 πα⎤Ν6/ ‘ใหญมาก กวางมาก’ 
ตัวอยาง µυΝ6 κηα⎤τ3 πεν2 ηυ⎤2 χα⎤Ν6 πα⎤Ν6 
 ‘มุง’    ‘ขาด’   ‘เปน’  ‘รู’    ‘กวางมาก’         
 ‘มุงขาดเปนรูกวางมาก’ 
 
 /χ Ν6 π Ν6/  ‘ใหญ กวาง ใชกับของขนาดกลาง’ 
ตัวอยาง µα⎤1   κηωακ6 διν2 πεν2  ηυ2⎤  χ Ν6 π Ν6 
 ‘หมา’   ‘ควัก’     ‘ดิน’ ‘เปน’   ‘รู’       ‘ใหญ’ 
 ‘หมาควักดินจนเปนรูโหว’ 
 
 /χΕΝ6 πΕΝ6/ ‘ชองแคบ ๆ’ 
ตัวอยาง φα⎤1   τε/3  πεν2  ηυ⎤2   χΕΝ6 πΕΝ6 
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 ‘ฝา’ ‘แตก’ ‘เปน’   ‘รู’      ‘ชองแคบ ๆ’ 
 ‘ฝาบานแตกเปนรูแคบ ๆ’  
 
 /χιΝ6 πιΝ6/ ‘ชองเล็ก ๆ’ 
ตัวอยาง λαΝ1  κηα⎤2 ηυα4   πεν2 ηυ⎤2 χιΝ6 πιΝ6 
 ‘หลัง’  ‘คา’   ‘ร่ัว’   ‘เปน’  ‘รู’   ‘ชองเล็ก ๆ’ 
 ‘หลังคารั่วเปนรูเล็ก ๆ’  
 
 2. คํากริยาวิเศษณท่ีใชเสียงสระ /α α⎤/ /↔ ↔⎤/ /Ε Ε⎤/ 
 

ใหญ กลาง เล็ก 
/α α⎤/ /↔ ↔⎤/ /Ε Ε⎤/ 

 
 คํากริยาวิเศษณที่ใชเสียงสระ /α α⎤/  บรรยายถึงอาการหรือลักษณะที่ปรากฏของสิ่งที่มี
ขนาดใหญ เสียงสระ /↔ ↔⎤/ ใชกับสิ่งที่มีขนาดกลาง และเสียงสระ /Ε Ε⎤/ ใชกับส่ิงที่มีขนาด
เล็ก เชน 
 /πα⎤Ν6 σα⎤Ν6/ ‘แผออกมาก ใชกับของที่มีขนาดใหญ’ 
ตัวอยาง δι⎤2  χ↔⎤2   να⎤5  βα⎤ν2   πα⎤Ν6 σα⎤Ν6   τη ⎤4    κα2 δοΝ6 

 ‘ดี’   ‘ใจ’  ‘หนา’  ‘บาน’  ‘แผออกมาก’    ‘เทา’      ‘กระดง’ 
 ‘ดีใจมากจนหนาบานเทากระดง (เนนความใหญวาเทากระดง)’ 
 
 /π↔⎤Ν6 σ↔⎤Ν6/ ‘แผออกมาก ใชกับของที่มีขนาดปานกลาง’ 
ตัวอยาง κα2 τα⎤3  χαω6  πα/3   βα⎤ν2    π↔⎤Ν6 σ↔⎤Ν6      τηΕ⎤6 
  ‘ตะกรา’  ‘คุณ’   ‘ปาก’  ‘บาน’    ‘แผออกมาก’   ‘จัง’ 
 ‘ตะกราของคุณปากบานมากจัง’ 
 
 /πΕ⎤Ν6 σΕ⎤Ν6/ ‘แผออกมาก ใชกับของที่มีขนาดเล็ก’ 
ตัวอยาง δ /3  µα2 λι/6    βα⎤ν2   πΕ⎤Ν6 σΕ⎤Ν6 
 ‘ดอก’    ‘มะลิ’      ‘บาน’   ‘แผออกมาก’  
 ‘ดอกมะลิบานมาก’ 
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 3. คํากริยาวิเศษณท่ีใชเสียงสระ /α α⎤/ /υ υ⎤/ /Ε Ε⎤/ 
 

ใหญ กลาง เล็ก 
/α α⎤/ /υ υ⎤/ /Ε Ε⎤/ 

 
 คํากริยาวิเศษณที่ใชเสียงสระ /α α⎤/  บรรยายถึงอาการหรือลักษณะที่ปรากฏของสิ่งที่มี
ขนาดใหญ เสียงสระ /υ υ⎤/ ใชกับสิ่งที่มีขนาดกลาง และเสียงสระ /Ε Ε⎤/ ใชกับสิ่งที่มีขนาดเล็ก 
เชน 
 /πα⎤τ4/ ‘เสียงดังมาก ใชกับคนตัวใหญ’ 
ตัวอยาง λυΝ2  λιαν2    τοτ1    πα⎤τ4 
 ‘ลุง’   ‘เรียน’  ‘ตด’  ‘เสียงดังมาก’ 
 ‘ลุงเรียนผายลมดังปาด’ 
 
 /πυ⎤τ4/ ‘เสียงดัง ใชกับคนตัวปานกลาง’ 
ตัวอยาง /↔⎤ϕ6   λυΝ4  τοτ1   πυ⎤τ4 
 ‘พี่สาว’ ‘รุง’  ‘ตด’   ‘เสียงดัง’ 
 ‘พี่รุงผายลมดังปูด’ 
 
 /πΕ⎤τ6/ ‘เสียงไมคอยดัง ใชกับคนตัวเล็ก’ 
ตัวอยาง ηαω2  τοτ1     πΕ⎤τ4 
 ‘ฉัน’   ‘ตด’  ‘เสียงไมคอยดัง’ 
 ‘ฉันผายลมดังแปด’  
 
 4. คํากริยาวิเศษณท่ีใชเสียงสระ /ο ο⎤/ /↔ ↔⎤/ /Ε Ε⎤/ /ι ι⎤/ 
 

ใหญ กลาง เล็ก 
/ο ο⎤/  /↔ ↔⎤/ /Ε Ε⎤/  /ι ι⎤/ 

 
 คํากริยาวิเศษณที่ใชเสียงสระ /ο ο⎤/ บรรยายถึงอาการหรือลักษณะที่ปรากฏของสิ่งที่มี
ขนาดใหญ เสียงสระ /↔ ↔⎤/ /Ε Ε⎤/ ใชกับสิ่งที่มีขนาดกลาง และเสียงสระ /ι ι⎤/ ใชกับสิ่งที่มี
ขนาดเล็ก เชน 
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 /πηο⎤6 ωο⎤6/ ‘เห็นไดชัดเจนในระยะไกล ใชกับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ’ 
ตัวอยาง πη↔⎤1  µα⎤2  ν)∝⎤ν2   πηο⎤6 ωο⎤6     να⎤5   βα⎤n6 
 ‘ใคร’    ‘มา’    ‘ยืน’   ‘เห็นไดชัดเจน’ ‘หนา’  ‘บาน’ 
 ‘ใครมายืนทนโทอยูหนาบาน’ 
 
 /πη↔⎤6 ω↔⎤6/ ‘เห็นไดชัดเจนในระยะใกล ใชกับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ’ 
ตัวอยาง µΕ⎤4  ναΝ4    πη↔⎤6 ω↔⎤6    ν)υ⎤3  πι⎤6   β ⎤3  ηεν1   τι/6 
 ‘แม’     ‘นั่ง’  ‘เห็นไดชัดเจน’ ‘อยู’   ‘นี่’    ‘ไม’   ‘เห็น’  ‘หรือ’ 
 ‘แมนั่งทนโทอยูนี่ไมเห็นหรือ’ 
 
 /πηΕ⎤6 ωΕ⎤6/ ‘เห็นเพียงบางสวนในระยะใกล ใชกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก’ 
ตัวอยาง µα⎤1 ν ⎤ϕ6 π ν3  να⎤5      πηΕ⎤6 ωΕ⎤6       ηιµ2 π Ν3 /ιαµ6 
 ‘ลูกหมา’   ‘แหย’  ‘หนา’ ‘เห็นเพียงบางสวน’    ‘ริม’     ‘หนาตาง’ 
 ‘ลูกหมาโผลหนาวับ ๆ แวม ๆ อยูริมหนาตาง’ 
 
 /πηι⎤6 ωι⎤6/ ‘เห็นเพียงบางสวนในระยะไกล ใชกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก’ 
ตัวอยาง πη↔⎤1  µα⎤2 χ ⎤π3  µ∝Ν3   λυ/5  τα⎤2  πηο⎤3  πηι⎤6 ωι⎤6 
 ‘ใคร’    ‘มา’ ‘มอง’      ‘ดู’        ‘ลูก’   ‘ตา’  ‘โผล’   ‘มองเห็นเพียงบางสวน’  
 ‘ใครมาแอบดู เห็นลูกตาโผลออกมาหนอยหนึ่ง’ 
 
 5. คํากริยาวิเศษณท่ีใชเสียงสระ /ο ο⎤/ /α α⎤/ /ε ε⎤/ /  ⎤/ /Ε Ε⎤/ 
 

ใหญ กลาง เล็ก 
/ο ο⎤/  /α α⎤/ /ε ε⎤/  /  ⎤/ /Ε Ε⎤/ 

 
 คํากริยาวิเศษณที่ใชเสียงสระ /ο ο⎤/ บรรยายถึงอาการหรือลักษณะที่ปรากฏของสิ่งที่มี
ขนาดใหญ สวนเสียงสระ /α α⎤/ /ε ε⎤/ ใชกับส่ิงที่มีขนาดกลาง และเสียงสระ /  ⎤/ /Ε Ε⎤/ ใช
กับสิ่งที่มีขนาดเล็ก เชน 
 /κηο⎤τ4 λο⎤τ4/ ‘ผิดปกติ ใชกับของขนาดใหญ’ 
ตัวอยาง µα⎤ϕ6 πηαϕ3 ηαµ2  πηι⎤6  ν)α⎤ω2  κηο⎤τ4 λο⎤τ4 
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 ‘ไม’     ‘ไผ’    ‘ลํา’     ‘นี้’     ‘ยาว’      ‘ผิดปกติ’              
 ‘ไมไผลํานี้ยาวผิดปกติ’ 
 
 /κηα⎤τ4 λα⎤τ4/ ‘ผิดปกติ ใชกับของขนาดไมใหญนัก’ 
ตัวอยาง µα2 φακ6 πηι2 λ↔⎤2  ν)α⎤ω2  κηα⎤τ4 λα⎤τ4 χαΝ3  σαν6 
 ‘ฟกแฟง’    ‘อะไร’     ‘ยาว’      ‘ผิดปกติ’   ‘อยาง’ ‘นั้น’ 
 ‘ฟกแฟงอะไรยาวผิดปกติอยางนั้น’ 
 
 /κηε⎤τ4 λε⎤τ4/ ‘ผิดปกติ ใชกับของขนาดไมใหญนัก’ 
ตัวอยาง µ ⎤ν1  πηι⎤6  ν)α⎤ω2  κηε⎤τ4 λε⎤τ4  β ⎤3  συαϕ1 
 ‘หมอน’  ‘นี้’   ‘ยาว’        ‘ผิดปกติ’    ‘ไม’  ‘สวย’ 
 ‘หมอนใบนี้ยาวเกินไป ไมสวย’ 
 
 /κη ⎤τ4 λ ⎤τ4/ ‘ผิดปกติ ใชกับของขนาดเล็ก สัณฐานกลม’ 
ตัวอยาง µα2 να⎤µ6 νυαϕ3  ν ⎤ϕ6  κη ⎤τ4 λ ⎤τ4 
     ‘น้ําเตา’    ‘ลูก’     ‘เล็ก’   ‘ผิดปกติ’ 
 ‘น้ําเตาลูกเล็กผิดปกติ’ 
 
 /κηΕ⎤τ4 λΕ⎤τ4/ ‘ผิดปกติ ใชกับของขนาดเล็ก สัณฐานรี’ 
ตัวอยาง µα2 τΕ⎤Ν2 νυαϕ3 ν ⎤ϕ6  κηΕ⎤τ4 λΕ⎤τ4  β ⎤3 να⎤5  κιν2 
 ‘แตงกวา’   ‘ลูก’   ‘เล็ก’     ‘ผิดปกติ’   ‘ไม’  ‘นา’  ‘กิน’ 
 ‘แตงกวาลูกแกรน ๆ ไมนากิน’ 
 
 6. คํากริยาวิเศษณท่ีใชเสียงสระ /ο ο⎤/ /α α⎤/ /∝ ∝⎤/ /υ υ⎤/ 
 

ใหญ กลาง เล็ก 
/ο ο⎤/ /α α⎤/    /∝ ∝⎤/ /υ υ⎤/ 

 
 เปนคํากริยาวิเศษณที่ใชเสียงสระ /ο ο⎤/ /α α⎤/ บรรยายถึงอาการหรือลักษณะที่ปรากฏ
ของส่ิงที่มีขนาดใหญ สวนเสียงสระ  /∝ ∝⎤/ ใชกับสิ่งที่มีขนาดกลาง และเสียงสระ /υ υ⎤/ ใชกับ
ส่ิงที่มีขนาดเล็ก เชน 
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 /παΝ2/ ‘ไดยินชัดเจน ใชกับของแข็งขนาดใหญ’ 
ตัวอยาง πιτ1   πα2 τυ⎤2  δαΝ2     παΝ2     
 ‘ปด’  ‘ประตู’   ‘ดัง’  ‘ไดยินชัดเจน’      
 ‘ปดประตูดังปง’ 
 
 /π∝Ν2/ ‘ไดยินชัดเจน ใชกับของแข็งขนาดไมใหญนัก’ 
ตัวอยาง ωα⎤Ν2 ναΝ1 σ∝⎤1  δαΝ2    π∝Ν2  
 ‘วาง’   ‘หนังสือ’     ‘ดัง’  ‘ไดยินชัดเจน’ 
 ‘วางหนังสือดังปง’ 
 
 /πυΝ6 πυΝ6/ ‘พอไดยิน ใชกับของเหลว’ 
ตัวอยาง να⎤µ6 φοτ6    πυΝ6 πυΝ6 
 ‘น้ํา’   ‘เดือด’    ‘พอไดยิน’          
 ‘น้ําเดือดปุดปุด’ 
 
 //ο/6 ν)ο/6/ ‘ไมเปนระเบียบ ใชกับกองขนาดใหญ’ 
ตัวอยาง πηι2 λ↔⎤2 /αω2  πηα⎤5  µα⎤2 κ ⎤Ν2   /ο/6 ν)ο/6      τοΝ2  πηι⎤6 
 ‘ทําไม’    ‘เอา’     ‘ผา’    ‘มา’  ‘กอง’ ‘ไมเปนระเบียบ’   ตรง’    ‘นี้’ 
 ‘ทําไมเอาผามากองรก (กองใหญและสูง) ไวตรงนี้’ 
 
 //α/6 ν)α/6/ ‘ไมเปนระเบียบ ใชกับกองขนาดใหญ แผกระจาย’ 
ตัวอยาง πηι2 λ↔⎤2 /αω2  πηα⎤5 µα⎤2  κ ⎤Ν2   /α/6 ν)α/6        τοΝ2  πηι⎤6 
 ‘ทําไม’    ‘เอา’    ‘ผา’    ‘มา’    ‘กอง’ ‘ไมเปนระเบียบ’   ‘ตรง’    ‘นี้’ 
 ‘ทําไมเอาผามากอง (กองใหญแตแผกระจายไปกับพื้น) ไวตรงนี้’ 
 
 //∝/6 ν)∝/6/ ‘ไมเปนระเบียบ ใชกับกองขนาดกลาง’ 
ตัวอยาง κηι⎤5 µα⎤1  κ ⎤Ν2     /∝/6 ν)∝/6 
 ‘ขี้’    ‘หมา’  ‘กอง’   ‘ไมเปนระเบียบ’ 
 ‘ขี้หมากองเกะกะ’ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 93

 //υ/6 ν)υ/6/ ‘ไมเปนระเบียบ ใชกับกองขนาดเล็ก’ 
ตัวอยาง πη↔⎤1 κωα⎤τ3  πηοµ1  µα⎤2  κ ⎤Ν2     /υ/6 ν)υ/6      τοΝ2  πηι⎤6 
 ‘ใคร’  ‘กวาด’    ‘ผม’      ‘มา’    ‘กอง’   ‘ไมเปนระเบียบ’  ‘ตรง’   ‘นี้’  
 ‘ใครกวาดเศษผมมากองขยุกขยุยอยูตรงนี้’ 
 
 7. คํากริยาวิเศษณท่ีใชเสียงสระ /ο ο⎤/ /∝ ∝⎤/ /  ⎤/  
 

ใหญ กลาง เล็ก 
/ο ο⎤/ /∝ ∝⎤/ /  ⎤/  

 
 คํากริยาวิเศษณที่ใชเสียงสระ /ο ο⎤/ บรรยายถึงอาการหรือลักษณะที่ปรากฏของสิ่งที่มี
ขนาดใหญ สวนเสียงสระ /∝ ∝⎤/ ใชกับส่ิงที่มีขนาดเล็กกวา และเสียงสระ /  ⎤/  ใชกับส่ิงที่มี
ขนาดเล็ก เชน 
 /κο⎤κ4 κο⎤κ4/ ‘ไดยินชัดเจน ใชกับคนตัวโต’ 
ตัวอยาง πη ⎤4   ν ⎤ν2  κον2     κο⎤κ4 κο⎤κ4 
 ‘พอ’   ‘นอน’  ‘กรน’  ‘ไดยินชัดเจน’          
 ‘พอนอนกรนเสียงดังมาก’ 
 
 /κ∝⎤κ4 κ∝⎤κ4/ ‘ไดยินชัดเจน ใชกับคนตัวเล็ก’ 
ตัวอยาง πηi⎤4  ν ⎤ν2  κον2   κ∝⎤κ4 κ∝⎤κ4 
 ‘พี่’   ‘นอน’  ‘กรน’   ‘ไดยินชัดเจน’          
 ‘พี่นอนกรนเสียงดัง’ 
 
 /κ ⎤κ4 κ ⎤κ4/ ‘เบา ๆ ใชกับคนตัวเล็ก’ 
ตัวอยาง ν ⎤Ν6   ν ⎤ν2  κον2  κ ⎤κ4 κ ⎤κ4 
 ‘นอง’  ‘นอน’  ‘กรน’      ‘เบา ๆ’          
 ‘นองนอนกรนเบา ๆ’ 
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 8. คํากริยาวิเศษณท่ีใชเสียงสระ /ο ο⎤/ /  ⎤/   
 

ใหญ กลาง เล็ก 
/ο ο⎤/ - /  ⎤/ 

 
 คํากริยาวิเศษณที่ใชเสียงสระ /ο ο⎤/  บรรยายถึงอาการหรือลักษณะที่ปรากฏของสิ่งที่มี
ขนาดใหญ สวนเสียงสระ /  ⎤/ จะใชกับสิ่งที่มีขนาดเล็ก เชน 
 /λο⎤Ν6 Νο⎤Ν6/ ‘โคงมาก ใชกับของชิ้นใหญ’ 
ตัวอยาง κηαν2  βετ3   κο⎤Ν3 λο⎤Ν6 Νο⎤Ν6 
 ‘คัน’    ‘เบ็ด’   ‘โกง’    ‘โคงมาก’ 
 ‘คันเบ็ดโกงมาก’ 
 
 /λ Ν6 Ν Ν6/ ‘โคงมาก ใชกับของชิ้นเล็ก’ 
ตัวอยาง µα2 ν ⎤ϕ2 Ν ⎤2 λ Ν6 Ν Ν6 
   ‘บวบงู’   ‘งอ’   ‘โคงมาก’ 
 ‘บวบงูงอจนขด’ 
 
 9. คํากริยาวิเศษณท่ีใชเสียงสระ /ο ο⎤/ /ε ε⎤/ 
 

ใหญ กลาง เล็ก 
/ο ο⎤/ -  /ε ε⎤/ 

 
 คํากริยาวิเศษณที่ใชเสียงสระ /ο ο⎤/ บรรยายถึงอาการหรือลักษณะที่ปรากฏของสิ่งที่มี
ขนาดใหญ สวนเสียงสระ /ε ε⎤/ ใชกับสิ่งที่มีขนาดเล็ก เชน 
 /πο⎤κ3/ ‘เสียงกระทบกันหนึ่งครั้ง ใชกับของใหญ’ 
ตัวอยาง φαν2  µαϕ6 δαΝ2          πο⎤κ3 
 ‘ฟน’  ‘ไม’   ‘ดัง’   ‘เสียงกระทบกันหนึ่งครั้ง’ 
 ‘ฟนไมดังโปก’ 
 
 /πε⎤κ3/ ‘เสียงกระทบกันหนึ่งครั้ง ใชกับของเล็ก’ 
ตัวอยาง σαπ1  / ϕ6   δαΝ2     πε⎤κ3 
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 ‘สับ’   ‘ออย   ‘ดัง’   ‘เสียงกระทบกันหนึ่งครั้ง’ 
 ‘สับออยดังเปก’ 
 
 /κο⎤3 δο⎤3/ ‘เห็นไดชัดเจน ใชกับของใหญ’ 
ตัวอยาง το/6   ταΝ6      κο⎤3 δο⎤3     ν)υ⎤3  κα⎤Ν2   η Ν5 
 ‘โตะ’  ‘ตั้ง’ ‘เห็นไดชัดเจน’  ‘อยู’   ‘กลาง’  ‘หอง’ 
 ‘โตะตั้งโดเดอยูกลางหอง’ 
 
 /κε⎤3 δε⎤3/ ‘เห็นไดชัดเจน ใชกับของเล็ก’ 
ตัวอยาง χ /3   να⎤µ6  ωα⎤Ν2   κε⎤3 δε⎤3       ηαν5  νε⎤3 
 ‘แกว’  ‘น้ํา’     ‘วาง’   ‘เห็นไดชัดเจน’ ‘นั่น’   ‘ไง’ 
 ‘แกวน้ําวางโดเดอยูนั่นไง’ 
 
 จะเห็นไดวาคําในแตละชุดจะมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับเสียงสระที่เปล่ียนไปตาม
ขนาดหรือปริมาณนั่นเอง เสียงสระที่บรรยายลักษณะของสิ่งที่มีขนาดใหญหรือปริมาณมากได
ชัดเจนที่สุดก็คือ สระ /ο ο⎤/ และสระ /α α⎤/ เสียงสระที่บรรยายลักษณะของสิ่งที่มีขนาดเล็กหรือ
ปริมาณนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสระ /ο ο⎤/ และสระ /α α⎤/ ก็คือ สระ /ι ι⎤/ /ε ε⎤/ /Ε Ε⎤/ 

/∝ ∝⎤/ /↔ ↔⎤/ /υ υ⎤/ และสระ /  ⎤/  สวนเสียงสระที่บรรยายลักษณะของสิ่งที่มีขนาดเล็กหรือ
ปริมาณนอยไดชัดเจนที่สุด คือสระ /ι ι⎤/ /Ε Ε⎤/ และสระ /υ υ⎤/ โดยสามารถเขียนเปนแผนภูมิได
ดังนี้ 
 
   
 
       ι         ∝      υ 
 
       ε           ↔      ο 
 
      Ε           α       
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   แทนสิ่งที่มีขนาดใหญที่สุด 
   แทนสิ่งที่มีขนาดเล็กที่สุด 
  
   แทนสิ่งที่มีขนาดใหญกวา และเล็กกวา 
 
   แทนความสัมพันธจากใหญไปหาเล็ก 
 
 
ตารางที่ 7 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางเสียงสระกับขนาดของสิ่งที่กลาวถึง 
   
 
ความสัมพันธระหวางเสียงสระของคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน กับความหมายทางรูปพรรณ
สัณฐาน 
 ความสัมพันธระหวางเสียงสระของคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน กับความหมายทาง
รูปพรรณสัณฐาน หมายถึง คํากริยาวิเศษณที่ใชรวมกริยากันแตเปลี่ยนเสียงสระเพื่อเปลี่ยนรูปพรรณ
สัณฐานของสิ่งที่กลาวถึง    
 จากความรูเร่ืองสระสื่อความหมายทางรูปพรรณสัณฐาน ผูเขียนวิทยานิพนธไดใชศึกษา
คํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี พบเสียงสระที่ส่ือความหมาย
ทางรูปพรรณสัณฐาน ดังนี้ 
 
1. คํากริยาวิเศษณท่ีใชเสียงสระ /α/ หรือสระ /α⎤/ บอกลักษณะของสิ่งท่ีแผออก เชน 
 /σα/6/ ‘เกลื่อนกลาด ไมเปนที่เปนทาง’ 
ตัวอยาง /ετ6   κιν2  λΕ⎤ω6  π↔τ6    ωα⎤Ν2    σα/6         ωαϕ6 πη↔⎤6 

 ‘ทํา’   ‘กิน’  ‘แลว’    ทําไม’   ‘วาง’   ‘เกลื่อนกลาด’  ‘ไว’     ‘ละ’ 
 ‘ทํากับขาวแลวทําไมวางของเกลื่อนกลาดไวละ’ 
 
 /σα⎤4 σα⎤4/ ‘กระจายออกเปนวงกวาง’ 
ตัวอยาง πη ⎤4 τηε⎤2 να⎤µ6      σα⎤4 σα⎤4 
 ‘พอ’  ‘เท’     ‘น้ํา’   ‘กระจายออกเปนวงกวาง’ 
 ‘พอเทน้ําซา ๆ’ 
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 /πα⎤Ν6 Να⎤Ν6/ ‘แผออกเต็มที่’ 
ตัวอยาง /↔⎤ϕ6      ν ⎤ν2   Να⎤ϕ1   πα⎤Ν6 Να⎤Ν6 
 ‘พี่สาว’  ‘นอน’ ‘หงาย’  ‘แผออกเต็มที่’ 
 ‘พี่สาวนอนแผอาซา’ 
 
 /τα2 λα⎤3 σα⎤3/ ‘แผออกเต็มที่ แผมากเกินไปจนดูไมดี’ 
ตัวอยาง µυα/3    βα⎤ν2    τα2 λα⎤3 σα⎤3 
 ‘หมวก’   ‘บาน’   ‘แผมากเกินไปจนดูไมดี’ 
 ‘หมวกบานแผอาซา’ 
 
2. คํากริยาวิเศษณท่ีใชเสียงสระ / / หรือสระ / ⎤/ บอกลักษณะของสิ่งท่ีกลม ปอม หดตัว เชน 

 /π /6/ ‘กระทบพื้น ใชกับของที่มีลักษณะกลม’ 
ตัวอยาง µα2 να⎤ω2  λον3     π /6       τ↔⎤6 τον6  
   ‘มะนาว’    ‘หลน’   ‘กระทบพื้น’    ‘ใต’  ‘ตน’ 
 ‘มะนาวหลนตุบใตตน’ 
 
 /π ⎤Ν6 Ν ⎤Ν6/ ‘งอตัว คูตัว’ 
ตัวอยาง ν ⎤Ν6   ν ⎤ν2  κηοτ1  π ⎤Ν6 Ν ⎤Ν6 
 ‘นอง’  ‘นอน’  ‘ขด’        ‘คูตัว’ 
 ‘นองนอนขดตัวกลม’ 
 
 /κη ⎤τ4 λ ⎤τ4/ ‘ผิดปกติ ใชกับของขนาดเล็กที่มีลักษณะกลม’ 
ตัวอยาง µα2 να⎤µ6 νυαϕ3  ν ⎤ϕ6 κη ⎤τ4 λ ⎤τ4  

    ‘น้ําเตา’      ‘ลูก’   ‘เล็ก’    ‘ผิดปกติ’ 
 ‘น้ําเตาลูกเล็กผิดปกติ’ 
 
3. คํากริยาวิเศษณท่ีใชเสียงสระ /ε/ บอกลักษณะของสิ่งท่ีแบนหรือแผออก เชน 
 /βε/6/ ‘กระแทกแลวแผออก’ 
ตัวอยาง τηυΝ1 κΕ⎤Ν2    λον3      βε/6  
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 ‘ถุง’    ‘แกง’   ‘หลน’  ‘กระแทกแลวแผออก’ 
 ‘ถุงแกงหลนพื้นแตกกระจาย’ 
 
 /κηε⎤τ4 λε⎤τ4/ ‘ผิดปกติ ใชกับของขนาดกลางที่มีลักษณะแบน’ 
ตัวอยาง µ∝⎤2 χαω6 ν)α⎤ω2 κηε⎤τ4 λε⎤τ4 
 ‘มือ’    ‘คุณ’  ‘ยาว’      ‘ผิดปกติ’ 
 ‘มือคุณยาวผิดปกติ’ 
 
4. คํากริยาวิเศษณท่ีใชเสียงสระ /Ε/ หรือสระ /Ε⎤/ บอกลักษณะของสิ่งท่ีแบน เชน 
 /πΕ/6/ ‘กระทบ ใชกับของที่มีลักษณะแบน’ 
ตัวอยาง σα2 µυτ1  λον3   πΕ/6   
    ‘สมุด’    ‘หลน’     ‘กระทบ’     
 ‘สมุดหลนแปะ’ 
 
 /κηΕ⎤t4 λΕ⎤τ4/ ‘ผิดปกติ ใชกับของขนาดเล็กที่มีลักษณะแบน’ 
ตัวอยาง τηυα3   πΕ⎤π3  / /3  φακ1  ν ⎤ϕ6  κηΕ⎤t4 λΕ⎤τ4  
 ‘ถ่ัว’    ‘แปบ’  ‘ออก’  ‘ฝก’  ‘เล็ก’      ‘ผิดปกติ’ 
 
 /πΕ⎤Ν6 λΕ⎤Ν6/ ‘สะอาดหมดจด ใชกับใบหนาลักษณะแบน’ 
ตัวอยาง πηυ⎤5 σα⎤ω1 πηυ⎤5 νι⎤6  Να⎤µ2   πΕ⎤Ν6 λΕ⎤Ν6 
        ‘ผูหญิง’    ‘คน’    ‘นี้’  ‘สวย’  ‘สะอาดหมดจด’ 
 ‘ผูหญิงคนนี้หนาตาสวยสะอาดหมดจด’ 
  
5. คํากริยาวิเศษณท่ีใชเสียงสระ /ο/ หรือสระ /ο⎤/ บอกลักษณะของสิ่งท่ีกลม งอ เชน 
 /κοΝ2 κο/6/ ‘คร่ึงนั่งครึ่งยนื หลังงอ ทรงตัวไดไมมั่นคงเหมือนจะลม’ 
ตัวอยาง πα⎤6 ν)∝⎤ν2         κοΝ2 κο/6         ν)υ⎤3   πηυ⎤ν6 
 ‘ปา’   ‘ยืน’  ‘คร่ึงนั่งครึ่งยืน หลังงอ’    ‘อยู’    ‘โนน’   
 ‘ปายืนงอตัวอยูโนน’ 
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 /κηο⎤4 λο⎤4/ ‘คลุกเปนวงกลมหลายตลบ’ 
ตัวอยาง ηαω2 λοµ6  κιΝ6     κηο⎤4 λο⎤4  
 ‘ฉัน’   ‘ลม’  ‘กลิ้ง’    ‘คลุกเปนวงกลมหลายตลบ’ 
 ‘ฉันลมกลิ้งไปกับพื้นหลายตลบ’ 
 
 /κηο⎤τ4 λο⎤τ4/ ‘ผิดปกติ ใชกับของขนาดใหญที่มีลักษณะกลม’ 
ตัวอยาง κηα⎤1 π↔ν4 ν)α⎤ω2 κηο⎤τ4 λο⎤τ4  
 ‘ขา’    ‘เขา’  ‘ยาว’     ‘ผิดปกติ’ 
 ‘ขาเขายาวผิดปกติ 
 
6. คํากริยาวิเศษณท่ีใชเสียงสระ /↔/ หรือสระ /↔⎤/ บอกลักษณะของสิ่งท่ีกลม เชน 
 /π↔ν6 ω↔ν6/ ‘สะอาดหมดจด ใชกับใบหนาลักษณะกลมมน’ 
ตัวอยาง ν ⎤Ν6    να⎤5  κηα⎤ω1   π↔ν6 ω↔ν6 
 ‘นอง’ ‘หนา’   ‘ขาว’   ‘สะอาดหมดจด’ 
 ‘นองหนาตาขาวหมดจด’ 
 
 /π↔⎤Ν6 σ↔⎤Ν6/ ‘แผออกมาก ใชกับของขนาดใหญที่มีลักษณะกลม’ 
ตัวอยาง σα⎤ν1    Ν ⎤π4  βα⎤ν2   π↔⎤Ν6 σ↔⎤Ν6 

 ‘สาน’  ‘งอบ’    ‘บาน’    ‘แผออกมาก’ 
 ‘สานงอบบานออกมากเกินไป’ 
 
7. คํากริยาวิเศษณท่ี ใชเสียงสระ /υ/ หรือสระ /υ⎤/ บอกลักษณะของสิ่งท่ีเปนจุด เชน 
 /τυπ6 τυπ6/ ‘ย้ําตําแหนงเดิมซํ้า ๆ’ 
ตัวอยาง ηαω2  πυατ3 ηυα1       τυπ6 τυπ6 
 ‘ฉัน’   ‘ปวด’   ‘หัว’  ‘ย้ําตําแหนงเดิมซํ้า ๆ’ 
 ‘ฉันปวดหัวตุบ ๆ’ 
 
 /συ⎤4 συ⎤4/ ‘แรงแตตกลงจุดเดียว’ 
ตัวอยาง να⎤µ6  χα/3  τη ⎤4  λαϕ1         συ⎤4 συ⎤4           λοΝ2  ηαϕ1 
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 ‘น้ํา’    ‘จาก’   ‘ทอ’  ‘ไหล’  ‘แรงแตตกลงจุดเดียว’ ‘ลง’  ‘โอง’ 
 ‘น้ําจากทอไหลอยางแรงลงในโอง’ 
 
8. คํากริยาวิเศษณท่ี ใชเสียงสระ /ι/ หรือสระ /ι⎤/ บอกลักษณะของสิ่งท่ีแหลมเล็ก เชน 
 /πιτ6/ ‘เล็กมาก’ 
ตัวอยาง κηεµ1  λΕ⎤µ1      πιτ6  
 ‘เข็ม’   ‘แหลม’   ‘เล็กมาก’ 
 ‘เข็มแหลมมาก’ 
 
 /σιµ2 σι⎤4/ ‘เล็กมาก เรียวมาก’ 
ตัวอยาง να⎤µ1    λΕ⎤µ1    σιµ2 σι⎤4    
 ‘หนาม’  ‘แหลม’  ‘เล็กเรียว’  
 ‘หนามแหลมเปยบ’ 
 
 สังเกตไดวาสระหลังหรือสระกลมที่ออกเสียงโดยริมฝปากหอ จะบอกรูปพรรณสัณฐาน
วาโคงมน กลมงอ หรือเปนจุด ไดแก สระ  /  ⎤/ /ο ο⎤/ /υ υ⎤/ และสระ /↔ ↔⎤/  สระหนาหรือ
สระเปดที่ออกเสียงโดยริมฝปากแบ จะบอกรูปพรรณสัณฐานวามีความกวาง แบน และแผออก 
ไดแก สระ /ε ε⎤/ /Ε Ε⎤/ และสระ /α α⎤/  สวนสระหนาสูง จะบอกสัณฐานวาแหลมเล็ก ไดแก 
สระ /ι ι⎤/ 
 
 
ความสัมพันธระหวางเสียงสระของคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน กับความหมายทางความรูสึก 
 ความสัมพันธระหวางเสียงสระของคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน กับความหมายทาง
ความรูสึก หมายถึง คํากริยาวิเศษณที่ใชรวมกริยาหรือตางกริยากัน เมื่อมีเสียงสระเดียวกันแลวจะให
ความรูสึกอยางเดียวกัน  
 จากการศึกษาคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวนในอําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบรีุ พบ
สระที่ส่ือความหมายทางความรูสึก ดังนี้ 
 
 1. คํากริยาวิเศษณท่ีใชสระเสียงสั้นพยางคเดียว พยัญชนะทายกัก ใหความรูสึกแนน ตึง 
นิ่งสนิท เชน 
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 /βαπ6/ ‘กระแทกอยางแรง หนึ่งครั้ง’ 
ตัวอยาง νοκ6  τη∝/3  ν)ιΝ2 τλον3        βαπ6    λοΝ2   κα⎤Ν2   να⎤2 

 ‘นก’    ‘ถูก’    ‘ยิง’  ‘ตก’ ‘กระแทกอยางแรง’ ‘ลง’   ‘กลาง’  ‘นา’ 
 ‘นกถูกยิงตกตุบลงกลางนา’ 
 
 /β∝/6/ ‘กระแทกอยางแรง หนึ่งครั้ง’ 
ตัวอยาง ηαω2  τη∝/3 κηυ⎤2  τηυπ6        β∝/6             λοΝ2   κα⎤Ν2   λαΝ1 
 ‘ฉัน’    ‘ถูก’     ‘ครู’     ‘ทุบ’    ‘กระแทกอยางแรง’   ‘ลง’   ‘กลาง’   ‘หลัง’ 
 ‘ฉันถูกครูทุบแรง ๆ หนึ่งครั้งที่กลางหลัง’ 
 
 /πια/6/ ‘แนน ไมเหลือที่วาง’ 
ตัวอยาง µ ⎤5   κηαω5 τεµ2  πια/6   λΕ⎤ω6  σ↔⎤3   β ⎤3  δαϕ6   /ι/3 
 ‘หมอ’ ‘ขาว’   ‘เต็ม’   ‘แนน’  ‘แลว’   ‘ใส’   ‘ไม’   ‘ได’    ‘อีก’ 
 ‘หมอขาวเต็มเปรี๊ยะแลว ใสไมไดอีก’ 
 
 /πΕ/6/ ‘กระแทกอยางแรง’ 
ตัวอยาง κηαϕ3 λον3        πΕ/6     τΕ/3  µ↔τ1  
 ‘ไข’   ‘ตก’  ‘กระแทกอยางแรง’ ‘แตก’ ‘หมด’ 
 ‘ไขตกกระแทกพื้นแตกหมด’ 
 
 /µΕ/6/ ‘กระทบพื้น ใชกับของเหลว’ 
ตัวอยาง ηαϕ5      ναµ6  τα⎤2   ν)οτ1     µΕ/6 
 ‘รองไห’  ‘น้ํา’   ‘ตา’  ‘หยด’  ‘กระทบพื้น’ 
 ‘รองไหน้ําตาหยดแหมะ’ 
 
 /τυπ6/ ‘กระแทกอยางแรง’ 
ตัวอยาง µα2 σοµ5 /ο⎤2  λον3         τυπ6    λοΝ2  µα⎤2 
           ‘สมโอ’     ‘หลน’ ‘กระแทกอยางแรง’ ‘ลง’    ‘มา’ 
 ‘ลูกสมโอหลนตุบลงมา’ 
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 //επ4/ ‘กระแทกอยางแรง ใชกับสิ่งมีชีวิต’ 
ตัวอยาง λιΝ2   το/3   /επ4       χα/3 τον6  µαϕ6 
 ‘ลิง’  ‘ตก’ ‘กระแทก’ ‘จาก’  ‘ตน’    ‘ไม’ 
 ‘ลิงตกตุบจากตนไม’ 
 
 2. คํากริยาวิเศษณท่ีใชเสียงสระ /∝ ∝⎤/ จะใหความรูสึกมืด แนนและอึดอัด เชน 
 /τ∝π6/ ‘มองไมเห็นอะไร’ 
ตัวอยาง φα⎤6    µ∝⎤τ4  τ∝π6  
 ‘ฟา’    ‘มืด’     ‘จนมองไมเห็นอะไร’      
 ‘ฟามืดมากจนมองอะไรไมเห็น’ 
 
 /τ∝Ν1/ ‘แนนมาก ตึงมาก’ 
ตัวอยาง σ∝⎤5   κηαπ6  τ∝Ν1 
 ‘เสื้อ’  ‘คับ’   ‘แนนมาก’ 
 ‘เสื้อคับมาก’ 
 
 /τ∝⎤1/ ‘มองอะไรไมเห็น’ 
ตัวอยาง η ⎤Ν5  µ∝⎤τ4         τ∝⎤1 

 ‘หอง’  ‘มืด’     ‘มองอะไรไมเห็น’ 
 ‘หองมืดสนิท’ 
 
 /κ∝κ6/ ‘หายใจไมสะดวก’ 
ตัวอยาง ν)ιαω4 νυ⎤1   κιν3   συν1      κ∝κ6 
 ‘ฉี่’      ‘หนู’  ‘กลิ่น’ ‘ฉุน’  ‘หายใจไมสะดวก’ 
 ‘ฉี่หนูกล่ินฉุนมากจนหายใจไดไมสะดวก’ 
 
 //∝τ6/ ‘แทบไมเหลือพื้นที่วาง’ 
ตัวอยาง πηεν4 πυ/3   πηα/3  σι⎤2  νΕ⎤ν4     /∝τ6 
 ‘เขา’   ‘ปลูก’   ‘ผัก’     ‘ชี’   ‘แนน’    ‘แทบไมเหลือที่วาง’ 
 ‘เขาปลูกผักชีจนแนนไปหมด’ 
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 /κη∝µ6/ ‘สลัว’ 
ตัวอยาง µ∝⎤6  νι⎤6  φα⎤6 µ∝⎤τ4 κη∝µ6 
 ‘วัน’    ‘นี้’   ‘ฟา’   ‘มืด’       ‘สลัว’ 
 ‘วันนี้ทองฟามืดสลัว’ 
 
 //∝⎤τ4 λ∝⎤τ4/ ‘อึดอัด อืด บวมเปง’ 
ตัวอยาง τη ⎤Ν6  /∝⎤τ3 /∝⎤τ4 λ∝⎤τ4 
 ‘ทอง’    ‘อืด’      ‘อึดอัด’ 
 ‘ทองอืดจนอึดอัด’ 
 
 3. คํากริยาวิเศษณท่ีใชเสียงสระ /υ υ⎤/  ใหความรูสึกนูน บวม ปูด คู มวน กลม เชน 
 /τυ/6/ ‘กลมแนน’ 
ตัวอยาง δε/1   ν ⎤ϕ6  βα⎤ν6  πηι⎤6  /υαν6     τυ/6      συ/6 κηον2 
 ‘เด็ก’  ‘เล็ก’  ‘บาน’   ‘นี้’      ‘อวน’  ‘กลมแนน’  ‘ทุก’     ‘คน’ 
 ‘เด็ก ๆ บานนี้อวนกลมกันทุกคน’ 
 
 /µυ⎤π3/ ‘หมอบ คูตัว’ 
ตัวอยาง /ετ6 πηι2 λ↔⎤2  µα⎤2  ν ⎤ν2   µυ⎤π3   ν)υ⎤3  πηι⎤6 

         ‘ทําไม‘       ‘มา’  ‘นอน’  ‘หมอบ’  ‘อยู’      ‘นี่’ 
 ‘ทําไมมานอนหมอบอยูนี่’ 
 
 /χυ⎤ν6 πηυ⎤ν6/ ‘นูนขึ้น ใชกับกองขนาดใหญ’ 
ตัวอยาง κηα⎤ω5 π∝α/3   κ ⎤Ν2    χυ⎤ν6 πηυ⎤ν6 
 ‘ขาว’    ‘เปลือก’   ‘กอง’         ‘นูนขึ้น’ 
 ‘ขาวเปลือกกองพูน’ 
 
 /χυµ9 κυµ6/ ‘นูนขึ้น ใชกับของเล็ก ๆ’ 
ตัวอยาง κε⎤2 σ ⎤ν1  δ /3 µαϕ6  τυ⎤µ2  χυµ6 κυµ6 
      ‘เกสร’  ‘ดอก’ ‘ไม’     ‘ตูม’        ‘นูนขึ้น’ 
 ‘เกสรดอกไมตูมเปนตุมเล็ก ๆ ขึ้นมา’ 
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 /πυκ6 λυκ6/ ‘กลม’ 
ตัวอยาง δε/1    ν ⎤ϕ6  /υαν6   πυκ6 λυκ6  
 ‘เด็ก’   ‘เล็ก’   ‘อวน’      ‘กลม’ 
 ‘เด็กนอยอวนกลม’ 
 
 //υ⎤4 φυ⎤4/ ‘ฟู ลนออกมา’ 
ตัวอยาง µΕ⎤4 τι⎤2        φΕπ6      πεν2   φ ⎤Ν2   /υ⎤4 φυ⎤4 
 ‘แม’  ‘ตี’   ‘ผงซักฟอก’ ‘เปน’  ‘ฟอง’  ‘ลนออกมา’ 
 ‘แมตีผงซักฟอกเปนฟองลนออกมา’ 
 
 //υ/6 ν)υ/6/ ‘ไมเปนระเบียบ ใชกับกองไมใหญนัก’ 
ตัวอยาง κηι⎤5 φ ⎤ϕ1  κ ⎤Ν2      /υ/6 ν)υ/6     τ↔⎤6  τυ⎤6 
 ‘ขี้’   ‘ฝอย’ ‘กอง’   ‘ไมเปนระเบียบ’ ‘ใต’    ‘ตู’ 
 ‘เศษขยะกองขยุกขยุยอยูใตตู’ 
 
 4. คํากริยาวิเศษณท่ีใชเสียงสระ /ο ο⎤/ ใหความรูสึกวามองเห็นไดชัดเจน โคง โกงงอ  
พอง เชน 
 /πηο⎤6 ωο⎤6/ ‘เห็นไดชัดเจน’ 
ตัวอยาง /Ε⎤π3   β ⎤3   δι⎤2  ηυα1    πηο⎤3    πηο⎤6 ωο⎤6  
 ‘แอบ’  ‘ไม’    ‘ดี’     ‘หัว’    ‘โผล’    ‘เห็นไดชัดเจน’ 
 ‘แอบไมดีหัวโผลโดเด’ 
 
 /κοΝ2 κο/6/ ‘งอ โงนเงน’ 
ตัวอยาง πα⎤6 ν)∝⎤ν2 κοΝ2 κο/6 ν)υ⎤3   πηυ⎤ν6 
 ‘ปา’   ‘ยืน’  ‘โงนเงน’     ‘อยู’    ‘โนน’   
 ‘ปายืนโงนเงนอยูตรงโนน’ 
 
 //ο⎤Ν6 λο⎤Ν6/ ‘เหมือนมีลมอยูขางใน’ 
ตัวอยาง κιν2  λα⎤ϕ1   λετ6  τη ⎤Ν6  /∝⎤τ3     /ο⎤Ν6 λο⎤Ν6  
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 ‘กิน’ ‘มาก’  ‘เลย’  ‘ทอง’    ‘อืด’    ‘เหมือนมีลมอยูขางใน’ 
 ‘กินมากเลยทองอืดเหมือนมีลมอยูขางใน’ 
 
 /κηο⎤Ν6 νο⎤Ν6/ ‘โคงมาก งอมาก’ 
ตัวอยาง κα2 δα⎤ν2  πηι⎤6  κη∝⎤2 κο⎤Ν3  κηο⎤Ν6 νο⎤Ν6 τηΕ⎤6 
 ‘กระดาน’    ‘นี้’     ‘คือ’    ‘โกง’      ‘โคงมาก’       ‘จัง’ 
 ‘กระดานแผนนี้ทําไมโกงมากจัง’ 
 
 /λο⎤Ν6 Νο⎤Ν6/ ‘โคงมาก งอมาก’ 
ตัวอยาง πηυ⎤5 τηαω5  δ↔ν2  λαΝ1   κο⎤Ν3 λο⎤Ν6 Νο⎤Ν6 
 ‘คน’   ‘แก’     ‘เดิน’ ‘หลัง’  ‘โกง’     ‘งอมาก’ 
 ‘คนแกเดินหลังโกงงอ’ 
 
 /χο⎤Ν6 Νο⎤Ν6/ ‘ไมตรง เกือบจะลม’ 
ตัวอยาง κα2 τηοΝ2 χαω6 /ιαΝ2   χο⎤Ν6 Νο⎤Ν6 
 ‘กระทง’    ‘คุณ’  ‘เอียง’   ‘เกือบจะลม’ 
 ‘กระทงของคุณเอียงมากจนเกือบจะคว่ํา’ 
 
 /κοΝ2 κο/6 κοΝ2 κο⎤ϕ6/ ‘กม ๆ โคง ๆ’ 
ตัวอยาง πη↔⎤1 µα⎤2   /ετ6      κοΝ2 κο/6 κοΝ2 κο⎤ϕ6    ν)υ⎤3 πηι⎤6 
 ‘ใคร’   ‘มา’  ‘ทําทา’               ‘กม ๆ โคง ๆ’           ‘อยู’     ‘นี่’ 
 ‘ใครมายืนกม ๆ โคง ๆ อยูแถวนี้’ 
 
  
คํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวนที่มีความหมายเปนพหูพจน 
 คํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวนที่เมื่อนํามาใชรวมกันแลวมีความหมายเปนพหูพจน
สามารถเกิดไดกับคําที่มีมากกวาหนึ่งพยางค ซ่ึงอาจจะเปนคําซอนหรือคําซํ้าก็ได ตัวอยางเชน 
 
 1. คํากริยาวิเศษณท่ีเปนคําซอน คือการนําคํากริยาวิเศษณที่อยูในชุดความหมายเดียวกัน
มาประกอบกัน เพื่อบอกความเปนพหูพจน เชน 
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 /κο⎤3 δο⎤3/ ‘เห็นเดนชัด ใชกับวัตถุช้ินใหญหนึ่งชิ้น’ 
ตัวอยาง κηαν1 να⎤µ6  ωα⎤Ν2   κο⎤3 δο⎤3    ν)υ⎤3    ηαν5 
 ‘ขัน’     ‘น้ํา’    ‘วาง’   ‘เห็นเดนชัด’   ‘อยู’     ‘นั่น’ 
 ‘ขันน้ําวางเดนอยูนั่น’ 
 
 /κε⎤3 δε⎤3/ ‘เห็นเดนชัด ใชกับวัตถุช้ินไมใหญมากหนึ่งชิ้น’ 
ตัวอยาง τηιαν2   ταΝ6  κε⎤3 δε⎤3     βον2   το/6 
 ‘เทียน’   ‘ตั้ง’ ‘เห็นเดนชัด’   ‘บน’  ‘โตะ’ 
 ‘เทียนตั้งเดนอยูบนโตะ’ 
 
 /κο⎤3 δο⎤3 κε⎤3 δε⎤3/ ‘เห็นเดนชัด ใชกับวัตถุหลายขนาดหลาย ๆ ช้ิน’ 
ตัวอยาง πηοµ1 χαω6 λ↔τ6     σι⎤6  κο⎤3 δο⎤3 κε⎤3 δε⎤3   τηΕ⎤6  πη↔⎤6 
 ‘ผม’      ‘คุณ’  ‘ทําไม’  ‘ช้ี’             ‘เห็นเดนชัด’        ‘จัง’     ‘ละ’ 
 ‘ผมคุณทําไมชี้โดเดจังละ’ 
 
 /πη ⎤6 ω ⎤6/ ‘เห็นบางสวน ใชกับของลักษณะกลม’ 
ตัวอยาง πη↔⎤1  µα⎤2 π ν3   να⎤5    πη ⎤6 ω ⎤6 
 ‘ใคร’  ‘มา’    ‘ยื่น’  ‘หนา’  ‘เห็นบางสวน’ 
 ‘ใครมาโผลหนาอยูนั่น’ 
 
 /πηΕ⎤6 ωΕ⎤6/ ‘เห็นบางสวน ใชกับของลักษณะแบน’ 
ตัวอยาง χι/1   λοπ1    τΕ⎤3  ηυ⎤1   πηο⎤3    πηΕ⎤6 ωΕ⎤6 
 ‘จะ’  ‘หลบ’  ‘แต’  ‘หู’     ‘โผล’   ‘เห็นบางสวน’ 
 ‘จะหลบซอนแตทําหูโผลออกมาใหเห็น’ 
 
 /πη ⎤6 ω ⎤6 πηΕ⎤6 ωΕ⎤6/ ‘ผลุบ ๆ โผล ๆ’ 
ตัวอยาง πη↔⎤1  µα⎤2  π ν3   να⎤5   πη ⎤6 ω ⎤6 πηΕ⎤6 ωΕ⎤6  ηαν5 
 ‘ใคร’  ‘มา’     ‘ยื่น’  ‘หนา’              ‘ผลุบ ๆ โผล ๆ’        ‘นั่น’ 
 ‘ใครมาโผลหนาผลุบ ๆ โผล ๆ อยูนั่น’ 
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 /χ Ν6 π Ν6/ ‘ชองกลม ๆ หนึ่งชอง’ 
ตัวอยาง τηυ⎤π4 χι⎤6 σ∝α4 πεν2 ηυ⎤2 χ Ν6 π Ν6 
 ‘ธูป’     ‘จี้’   ‘เสื้อ’ ‘เปน’  ‘รู’     ‘ชองกลม’ 
 ‘ธูปจี้เสื้อเปนรู’ 
 
 /χΕΝ6 πΕΝ6/ ‘ชองแคบ ๆ หนึ่งชอง’ 
ตัวอยาง φα⎤1  τΕ/3   πεν2  ηυ⎤2   χΕΝ6 πΕΝ6 
 ‘ฝา’ ‘แตก’  ‘เปน’    ‘รู’     ‘ชองแคบ ๆ’ 
 ‘ฝาบานแตกเปนชอง’ 
 
 /χ Ν6 π Ν6 χΕΝ6 πΕΝ6/ ‘ชองหลายขนาดหลาย ๆ ชอง’ 
ตัวอยาง λαΝ1  κηα⎤2  βα⎤ν6  ηυα4 πεν2  ηυ⎤2     χ Ν6 π Ν6 χΕΝ6 πΕΝ6 
 ‘หลัง’ ‘คา’   ‘บาน’   ‘ร่ัว’    ‘เปน’   ‘รู’     ‘ชองหลายขนาดหลาย ๆ ชอง’ 
 ‘หลังคาบานรั่วเปนรูเล็กรูนอยมากมาย’ 
 
 นอกจากนี้คําซอนประเภทแยกคําออกจากกันแลวซํ้าคํากริยา  จะชวยเพิ่มน้ําหนัก
ความหมายของคํากริยานั้น ๆ ใหมากขึ้น เชน 
 /σα/6/ ‘กระจายออก’ 
 /σα⎤ϕ2/ ‘ไมเปนที่ ไมเปนระเบียบ’ 
 /... σα/6 ... σα⎤ϕ2/  ‘ไมเปนที่ ไมเปนระเบียบ’ 
ตัวอยาง σ↔⎤6 λΕ⎤ω6 ωα⎤Ν2 σα/6 ωα⎤Ν2 σα⎤ϕ2  παϕ2  τυα3  
 ‘ใช’  ‘แลว’           ‘วางเกลื่อนกลาด’    ‘ไป’  ‘ทั่ว’ 
 ‘ใชแลววางเกลื่อนกลาดไปทั่ว’ 
 
 /τηα/1/ ‘ไมระมัดระวัง’ 
 /τη∝α1/ ‘ถูไปมา’ 
 /... τηα/1 ... τη∝α1/ ‘ไมระมัดระวัง ไมกลัวสกปรก’ 
ตัวอยาง τυ⎤τ3 δαµ2 π /6     ναΝ4 τηα/1 ναΝ4 τη∝α1           παϕ2  τυα3  
 ‘ตูด’  ‘ดํา’  ‘เพราะ’  ‘นั่งไมระมัดระวัง ไมกลัวสกปรก’  ‘ไป’    ‘ทั่ว’ 
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 ‘กนดําเพราะนั่งถูไถไปทั่ว’ 
 /ηια4/ ‘หลน ตก’ 
 /ηα⎤τ4/ ‘สกปรก’ 
 /... ηια4  ... ηα⎤τ4/  ‘เปรอะเปอน ไมเปนที่เปนทาง ดูสกปรกไปทั่ว’ 
ตัวอยาง δε/3  πηυ⎤5 νι⎤4    κιν2 ηια4 κιν2 ηα⎤τ4           β ⎤3   λιαπ4 λ ⎤ϕ6  
 ‘เด็ก’   ‘คน’  ‘นี้’  ‘กินเปรอะเปอน สกปรกไปทั่ว’  ‘ไม’    ‘เรียบรอย’ 
 ‘เด็กคนนี้กินหกเรี่ยราดไมเรียบรอย’ 
 
 2. คํากริยาวิเศษณท่ีเปนคําซํ้า คือ คํากริยาวิเศษณที่เมื่อนํามาใชเปนคําซํ้าแลวจะบอก
ความตอเนื่องของคํากริยา เชน 
 /τα⎤µ4/  ‘อยางแรง หนึ่งครั้ง’ 
ตัวอยาง µα⎤1    το⎤ν2      τα⎤µ4      λοΝ2  να⎤µ6 

 ‘หมา’ ‘กระโจน’ ‘อยางแรง’   ‘ลง’    ‘น้ํา’ 
 ‘หมาหนึ่งตัวกระโจนลงน้ําอยางแรง’ 
 
 /τα⎤µ4 τα⎤µ4/ ‘อยางแรง หลาย ๆ คร้ัง’ 
ตัวอยาง δε/1   ν ⎤ϕ6  µυ⎤3   ν∝Ν4   το⎤ν2    να⎤µ6   τα⎤µ4 τα⎤µ4 
 ‘เด็ก’  ‘เล็ก’   ‘กลุม’  ‘หนึ่ง’  ‘กระโจน’   ‘น้ํา’  ‘อยางแรงหลายครั้ง’ 
 ‘เด็กกลุมหนึ่งพากันกระโจนน้ําตูม ๆ’   
 
 /πηΕπ6/ ‘ออกและเขาอยางเร็ว’ 
ตัวอยาง κοπ1  λΕ⎤π4   λιν6        πηΕπ6                    κιν2  µΕ⎤Ν2 
 ‘กบ’  ‘แลบ’  ‘ล้ิน’ ‘ออกและเขาอยางเร็ว’’  ‘กิน’  ‘แมลง’ 
 ‘กบแลบลิ้นแผล็บกินแมลง’ 
 
 /πηΕπ6 πηΕπ6/ ‘เขาออกอยางเร็วหลาย ๆ คร้ัง’ 
ตัวอยาง λΕ⎤π4   λιν6     πηΕπ6 πηΕπ6      κη∝⎤2   Νυ⎤2 
 ‘แลบ’ ‘ล้ิน’   ‘เขาออกหลายครั้ง’  ‘เหมือน’  ‘งู’ 
 ‘แลบลิ้นแผล็บ ๆ เหมือนงู’ 
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 /β∝/6/ ‘กระแทกอยางแรง หนึ่งครั้ง’ 
ตัวอยาง πη↔ν4  το/1  χ↔⎤2  τηυπ6    β∝/6        λοΝ2   λαΝ1    ηαω2 
 ‘เขา’     ‘ตก’   ‘ใจ’    ‘ทุบ’    ‘กระแทกอยางแรง’   ‘ลง’    ‘หลัง’   ‘ฉัน’ 
 ‘เขาตกใจเลยทุบพล่ักลงที่หลังฉัน’ 
 
 /β∝/6 β∝/6/ ‘กระแทกอยางแรง หลายครั้ง’ 
ตัวอยาง λεν5   τηυπ6    β∝/6 β∝/6      καν2  β ⎤3  χεπ1   β ⎤6 
 ‘เลน’  ‘ทุบ’   ‘กระแทกอยางแรง’      ‘กัน’  ‘ไม’    ‘เจ็บ’ ‘หรือไง’ 
 ‘เลนทุบหลังกันแรง ๆ หลาย ๆ คร้ังอยางนั้น ไมเจ็บบางหรือ’ 
 
 จากการศึกษาเสียงสระในคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวนตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรี
มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สามารถจัดกลุมความสัมพันธระหวางเสียงสระกับความหมายของ
คํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน ไดดังนี้ 
 ความสัมพันธระหวางเสียงสระของคํากริยาวิเศษณ กับความหมายทางขนาดหรือปริมาณ 
พบวาเสียงสระจะเปลี่ยนไปตามขนาดหรือปริมาณ นั่นคือเสียงสระที่บรรยายลักษณะของสิ่งที่มี
ขนาดใหญหรือปริมาณมากไดชัดเจนที่สุดไดแก สระ /ο ο⎤/ และสระ /α α⎤/ เสียงสระท่ีบรรยาย
ลักษณะของสิ่งที่มีขนาดเล็กหรือปริมาณนอยไดชัดเจนที่สุดไดแก สระ /ι ι⎤/ /Ε Ε⎤/ และสระ 
/υ υ⎤/ สวนสระที่สามารถบอกขนาดกลางระหวางสิ่งที่ใหญที่สุดและเล็กที่สุดไดไดแก สระ 
/↔ ↔⎤/ /  ⎤/ /ε ε⎤/ และสระ /∝ ∝⎤/ 
 เสียงสระของคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวนมีความสัมพันธกับความหมายทางรูปพรรณ
สัณฐาน กลาวคือ สระหนาหรือสระเปดที่ออกเสียงโดยริมฝปากไมหอ จะบอกรูปพรรณสัณฐานวา
มีความกวาง แบน และแผออก ไดแก สระ /ε ε⎤/ /Ε Ε⎤/ และสระ /α α⎤/ สวนสระหลังหรือสระ
กลมที่ออกเสียงโดยริมฝปากหอ จะบอกรูปพรรณสัณฐานวาโคงมน กลมงอ หรือเปนจุด ไดแก สระ 
/  ⎤/ /ο ο⎤/ /υ υ⎤/ และสระ /↔ ↔⎤/   
 เสียงสระของคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวนมีความสัมพันธความหมายทางความรูสึก 
ดังนี้ 
 1. สระเสียงส้ันพยางคเดียว ใหความรูสึกแนน ตึง นิ่งสนิท  
 2. เสียงสระ /∝ ∝⎤/ ใหความรูสึกมืด แนนและอึดอัด 
 3. เสียงสระ /υ υ⎤/ ใหความรูสึกนูน บวม ปูด คู มวน  
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 4. เสียงสระ /ο ο⎤/ ใหความรูสึกโผลขึ้น โคง โกงงอ พอง 
 คํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวนที่มีความหมายเปนพหูพจนนั้น เปนคํากริยาวิเศษณหลาย
คําที่นํามาใชรวมกันเพื่อเพิ่มน้ําหนักความหมายของคํากริยานั้น ๆ เพื่อบอกความหมายของคําที่
ขยายวาเปนพหูพจน หรือบอกความตอเนื่องของคํากริยา สามารถเกิดไดกับคําที่มีมากกวาหนึ่ง
พยางค และคํานั้นอาจจะเปนคําซอนหรือคําซํ้าก็ได  
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บทท่ี 5 

 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาเรื่องคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวนจากผูบอกภาษาในตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สามารถสรุปประเภทและโครงสรางของคํากริยาวิเศษณ
ออกเปนหัวขอตาง ๆ ไดดังนี้ 
 
ประเภทของคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน 
 คํากริยาวิเศษณท่ีเปนคําเดี่ยว (single words) 
 จากขอมูลคํากริยาวิเศษณภาษาไทพวนที่รวบรวมไดทั้งหมดจํานวน 555 คํา มีประเภทที่
เปนคําเดี่ยวทั้งส้ิน 342 คํา สามารถจําแนกไดเปน คําเดี่ยวพยางคเดียว คําเดี่ยว 2 พยางค และคําเดี่ยว
หลายพยางค  
 คํากริยาวิเศษณท่ีเปนคําซอน (synonymous compound) 
 จากขอมูลคํากริยาวิเศษณภาษาไทพวนที่รวบรวมไดทั้งหมดจํานวน 555 คํา แบงเปนคํา
ซอนทั้งส้ิน 35 คํา สามารถจําแนกไดเปน คําซอน 2 พยางค และคําซอน 4 พยางค  
 คํากริยาวิเศษณท่ีเปนคําซ้ํา (reduplicatives) 
 จากขอมูลคํากริยาวิเศษณภาษาไทพวนที่รวบรวมไดทั้งหมดจํานวน 555 คํา แบงเปนคํา
ซํ้าทั้งสิ้น 178 คํา สามารถจําแนกประเภทของคําซ้ําออกเปน 2 ลักษณะ คือ คําซ้ําทั้งคํา (repetitive 
reduplication) และคําซํ้าบางสวน (partial reduplication)  
 
โครงสรางคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน 
 โครงสรางของคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวนสามารถแยกโครงสรางออกเปนรูปแบบ
ตามการประกอบคําได 9 แบบ ดังนี้ 
 1. คํากริยาวิเศษณพยางคเดียว แบบ A  
 2. คํากริยาวิเศษณ 2 พยางค แบบ AA  
 3. คํากริยาวิเศษณ 2 พยางค แบบ AB  
 4. คํากริยาวิเศษณ 2 พยางค แบบ …A…B  
 5. คํากริยาวิเศษณ 3 พยางค แบบ ABC  
 6. คํากริยาวิเศษณ 4 พยางค แบบ AABB 
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 7. คํากริยาวิเศษณ 4 พยางค แบบ ABAB 
 8. คํากริยาวิเศษณ 4 พยางค แบบ ABAC  
 9. คํากริยาวิเศษณ 4 พยางค แบบ ABCD  
 
ความหมายของคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน 
 คํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน  สามารถจัดกลุมความสัมพันธระหวางเสียงและ
ความหมาย ไดดังนี้ 
 ความสัมพันธระหวางเสียงสระของคํากริยาวิเศษณกับความหมายทางขนาดหรือปริมาณ 
พบวาเสียงสระจะเปลี่ยนไปตามขนาดหรือปริมาณ กลาวคือ เสียงสระที่บรรยายลักษณะของสิ่งที่มี
ขนาดใหญหรือปริมาณมากไดชัดเจนที่สุดไดแก สระ /ο ο⎤/ และสระ /α α⎤/ เสียงสระที่บรรยาย
ลักษณะของสิ่งที่มีขนาดเล็กหรือปริมาณนอยไดชัดเจนที่สุดไดแก สระ /ι ι⎤/ /Ε Ε⎤/ และสระ 
/υ υ⎤/ สระที่สามารถบอกขนาดกลางได ไดแก สระ /↔ ↔⎤/ /  ⎤/ /ε ε⎤/ และสระ /∝ ∝⎤/ 

สวนสระหนาสูง จะบอกสัณฐานวาแหลมเล็ก ไดแก สระ /ι ι⎤/ 
 ความสัมพันธระหวางเสียงสระของคํากริยาวิเศษณกับความหมายทางรูปพรรณสัณฐาน 
พบคูสระที่ส่ือความหมายทางรูปพรรณสัณฐาน ดังนี้ 
 1. ลักษณะของสิ่งที่แผออก ใชเสียงสระ /α/ หรือ /α⎤/ หรือ /ε/ หรือ /ε⎤/ หรือ /↔/ หรือ
 /↔⎤/    
 2. ลักษณะของสิ่งที่แบน  ใชเสียงสระ /ε⎤/ หรือ /Ε/ หรือ /Ε⎤/  
 3. ลักษณะของสิ่งที่ปอม ๆ หดตัว  ใชเสียงสระ / ⎤/   

 4. ลักษณะของสิ่งที่กลม งอ  ใชเสียงสระ /ο/ หรือ /ο⎤/ หรือ / ⎤/  
 5. ลักษณะของสิ่งที่เปนจุด ใชเสียงสระ /υ/ หรือ /υ⎤/  หรือ /∝/  

 6. ลักษณะของสิ่งที่แหลมเล็ก ใชเสียงสระ /ι/ หรือ /ι⎤/ 
 สรุปไดวาสระหนาหรือสระกลาง ริมฝปากไมหอ จะบอกรูปพรรณสัณฐานวามีความ
กวาง แบน และแผออก ไดแก สระ /ε ε⎤/ /Ε Ε⎤/ /↔ ↔⎤/  และสระ /α α⎤/ สวนสระหลัง ริม
ฝปากหอ จะบอกรูปพรรณสัณฐานวาโคงมน กลมงอ หรือเปนจุด ไดแก สระ /  ⎤/ /ο ο⎤/ และ
สระ /υ υ⎤/  
 ความสัมพันธระหวางเสียงสระของคํากริยาวิเศษณกับความหมายทางความรูสึก พบสระ
ที่ส่ือความหมายทางความรูสึก ดังนี้ 
 1. สระเสียงส้ันพยางคเดียว ใหความรูสึกแนน ตึง นิ่งสนิท  
 2. เสียงสระ /∝ ∝⎤/ จะใหความรูสึกมืด แนนและอึดอัด 
 3. เสียงสระ /υ υ⎤/  ใหความรูสึกนูน บวม ปูด คู มวน  
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 4. เสียงสระ /ο ο⎤/ ใหความรูสึกวามองเห็นไดชัดเจน โคง โกงงอ พอง   
 คํากริยาวิเศษณที่มีความหมายเปนพหูพจน มี 2 ประเภท คือ 
 1. คํากริยาวิเศษณที่เปนคําซอน คือการนําคํากริยาวิเศษณที่อยูในชุดความหมายเดียวกัน
มาประกอบกัน เพื่อบอกความเปนพหูพจน และสามารถเพิ่มหรือลดน้ําหนักความหมายใหกับ
คํากริยานั้น ๆ  
 2. คํากริยาวิเศษณที่เปนคําซํ้า คือ คํากริยาวิเศษณที่เมื่อนํามาใชเปนคําซํ้าแลวจะบอกความ
ตอเนื่องของคํากริยา และบอกความเปนพหูพจน ซ่ึงคําซ้ําบางคําสามารถปรากฏจํานวนครั้งได
มากกวา 2 คร้ัง 
 
อภิปรายผล 
 ผลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน ตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี พบวาการใชคํากริยาวิเศษณสามารถชวยขยายความคําที่ถูก
ขยาย ใหมีความหมายที่ลึกซึ้งมากขึ้น สามารถสรางมโนภาพ และส่ือความหมายทางอารมณตอส่ิงที่
กําลังพูดถึงโดยไมตองอธิบายความดวยประโยคยาว ๆ 
 ผูเขียนวิทยานิพนธสังเกตวาพยางคเปน พยางคตาย และความสั้นยาวของเสียงสระ มีผล
ตออารมณและความรูสึกในคํานั้นดวย คือแมจะมีความหมายไปในทางเดียวกัน เชน /τ∝⎤1/ และ 
/τ∝τ6/ มีความหมายเดียวกันคือ “มืดมาก” แตคําวา /τ∝τ6/ ที่เปนคําตาย สระเสียงสั้นจะให
ความรูสึกที่อึดอัด หาทางออกไมได หรือถูกลอมกรอบเพิ่มขึ้นมาดวย 
 นอกจากนั้น เสียงพยัญชนะของคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน ยังสื่อความหมายทาง
ความรูสึกได ดังนี้ 
 1. เสียง /σ-/ ใหความรูสึกวามีลักษณะกระจายออก กระเด็นออกอยางไมสามารถระบุ
ทิศทางได เชน /σα/6/ ‘เกลื่อนกลาด ไมเปนที่เปนทาง’ /σα⎤ν4/ ‘ไรทิศทาง ไมยอมอยูกับที่’ 
 2. เสียง /π-/ ใหความรูสึกเหมือนเสียงลมระเบิดออกมาจากแหลงใดแหลงหนึ่ง มักใชกับ
การเลียนเสียงผายลม เชน /πιτ6/ ‘เสียงแหลม เบา ส้ัน หนึ่งครั้ง’ /πυ⎤τ4/ ‘เสียงดัง ส้ัน หนึ่งครั้ง’ 
 3. เสียง /φ-/ ใหความรูสึกฟุงกระจาย เปนฟองฟูขึ้นมา เชน /φυ⎤4/ ‘ฟูขึ้น’ /φυΝ6/ 

‘กระจายตลบอบอวล’ 
 4. เสียง /η-/ ใหความรูสึกเหมือนมีลมผานออกมากับกิริยาอาการที่กําลังเปนไปอยูดวย 
เชน /η∝τ6 η∝τ6/ ‘แรง ๆ ถ่ี ๆ ใชกับการหายใจ’   /ηυ⎤τ4 ηυ⎤τ4/ ‘กล่ินแรงมากโชยมาตามลมเปน
ชวง ๆ’ 
 5. เสียงพยัญชนะทายที่เปนเสียงกัก ไดแก /-κ , -τ , -π , -// และเกิดกับสระเสียงสั้น จะ
ทําใหเกิดความรูสึกอึดอัด คับ แนน เชน /τ∝π6/ ‘มองอะไรไมเห็น’ /πια/6/ ‘ไมเหลือที่วาง’  
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 ขอสังเกตอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับคํากริยาวิเศษณในภาษาไทพวน คือ ไมพบคํากริยา
วิเศษณที่เปนคําประสมเลย แสดงวาคํากริยาวิเศษณแตละคํามีความหมายประจําคําชัดเจนในตัวเอง 
แมประกอบเปนคําใหมก็จะใหความหมายที่เปนไปในทํานองเดิม   
 คนไทยเชื้อสายพวนบางคนไดประกอบคําใหมจากโครงสรางคํากริยาวิเศษณเดิม คือคํา
วา /χΕ⎤τ6 ωΕ⎤τ6/ ซ่ึงเทียบเสียงจากคําวา /χΕ⎤τ6/ และ /πρΕ⎤τ6/ ที่มีความหมายวา ‘สด จา ใชกับ
สีแดง’    ผูเขียนวิทยานิพนธจึงไดนําคํานี้ไปทดสอบกับผูบอกภาษา ปรากฏวาผูบอกภาษาไม
ยอมรับวาคําวา /χΕ⎤τ6 ωΕ⎤τ6/ นั้นมีความหมาย แตเมื่อนํามาเขาประโยครวมกับคํากริยาแสดงสี
แลว ผูบอกภาษาทุกคนสามารถบอกความรูสึกเกี่ยวกับสีสันนั้นไดตรงตามที่ผูสรางคํากําหนด 
แสดงใหเห็นวาเสียงมีผลตอความหมายของคํากริยาวิเศษณเปนอยางมาก อีกทั้งแสดงใหเห็นวา
ภาษาไทพวนมีแนวโนมที่จะการสรางคํากริยาวิเศษณคําใหม ๆ ขึ้นใชอยูตลอดเวลา 
 จากการเก็บขอมูลคํากริยาวิเศษณนี้พบวา ผูบอกภาษาบางคนใชหนวยเสียงพยัญชนะที่
ไมมีในภาษาไทพวน คือ /χη-/ ซ่ึงเปนหนวยเสียงในภาษาไทยมาตรฐาน อาจกลาวไดวาภาษาไทย
มาตรฐานไดมีอิทธิพลตอภาษาไทพวนทําใหเกิดการแปรของภาษา ฉะนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงถือ
เปนการบันทึกขอมูลของคํากริยาวิเศษณภาษาไทพวนเอาไวทางหนึ่งดวย 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคํากริยาวิเศษณภาษาไทพวนกับคํากริยาวิเศษณภาษาไทย
ถ่ินอื่น เพื่อหาลักษณะรวมของทั้งสองภาษา 
 2. ควรมีการศึกษาหมวดคําอ่ืน ๆ ในภาษาไทพวนดวย เชน คํากริยา คําสันธาน 
คําคุณศัพท หรือคําลงทาย เปนตน 
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทพวนตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรมีหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุรี กับภาษาไทพวนถิ่นอ่ืน ๆ ในประเทศไทย เนื่องจากผูเขียนวิทยานิพนธ
พบวา ระบบเสียงภาษาไทพวนในพื้นที่แตละแหงมีความแตกตางกัน 
 4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคําศัพทและระบบเสียงภาษาพวน แขวงเชียงขวาง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงถือวาเปนถ่ินฐานเดิมของชาวพวน กับภาษาไทพวนใน
ถ่ินตาง ๆ ของประเทศไทย เพื่อศึกษาการแปรของภาษา 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผูบอกภาษาพวน 
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รายชื่อผูบอกภาษาไทพวน 
 

หมู 1 บานแลง 
1. นางกุหลาบ นาเละ 
อายุ 64 ป 
อาชีพ แมบาน 
การศึกษา ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
บานเลขที่ 9 หมู 1 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
 
2. นางชื่น มงคล 
อายุ 64 ป 
อาชีพ แมบาน 
การศึกษา ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
บานเลขที่ 96 หมู 1 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 หมู 2 บานเหนือ 
3. นางเสริม ปลัดศรี 
อายุ 63 ป 
อาชีพ ทํานา 
การศึกษา ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
บานเลขที่ 38/1 หมู 2 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
 
4. นางยี่สุน ผาสุข 
อายุ 67 ป 
อาชีพ ถักตะแกรงลวด 
การศึกษา ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
บานเลขที่ 29/2 หมู 2 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
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 หมู 3 บานใหม 
6. นางระเบียบ สัจจา 
อายุ 66 ป 
อาชีพ คาขาย 
การศึกษา ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
บานเลขที่ 160 หมู 3 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
 
6. นางสาวประไพ พรมสุทธิกุล 
อายุ 63 ป 
อาชีพ ทําสวน 
การศึกษา ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
บานเลขที่ 62 หมู 3 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
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รายการคํากริยาวิเศษณในภาษาพวน  
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รายการคํากริยาวิเศษณในภาษาพวน 
 

 ในการจดัเรียงลําดับคํากริยาวิเศษณ จํานวน 555 คําในภาคผนวก จะเรยีงตามหนวยเสียง 
ดังนี้  
 
พยัญชนะ 
 /π , τ , κ , / , πη , τη , κη , β , δ , χ , φ , σ , η , µ , ν , ν) , Ν , λ , ω , ϕ/ 
 
สระ 
 /ι , ι⎤ , ∝ , ∝⎤ , υ , υ⎤ , ε , ε⎤ , ↔ , ↔⎤ , ο , ο⎤ , Ε , Ε⎤ , α , α⎤ ,  , ⎤ , ια , ∝α 
, υα/ 
 

ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
1 กระพริบ (ตา)  

/ηιπ1 τα⎤2/ 

/πιπ6 πιπ6/ ปริบ ๆ 

2 แหลม /λΕ⎤µ1/ /πιτ6/ มาก เชน ปลายเข็ม 
3 ขม /κηοµ1/ /πιτ6/ มาก 
4 ผายลม /τοτ1/ /πιτ6/ เบา ๆ ส้ัน ๆ หนึ่งครั้ง 
5 ลืม /λ∝⎤µ2/ /πικ6/ นึกอะไรไมออก 
6 คับ /καπ6/ /πι/6/ แนนมาก เชน ใสเสื้อตัวเล็กกวา

รูปรางจนรัดตวั 
7 หลับ /λαπ1/ /πιΝ6/ สบาย พร้ิม 
8 เต็ม /τεµ2/ /πι⎤3/ พอดีขอบปากภาชนะ 
9 ดํา /δαµ2/ /πι⎤1/ ดําสนิท  
10 เค็ม /κηεµ2/ 

ขม /κηοµ1/ 

/πι⎤1/ จัด ใชกับรสชาติ 

11 ดึง /δ∝Ν2/ /π∝τ6/ หลุดออกจากกันโดยทนัท ี
12 ดัง /δαΝ2/ /π∝Ν2/ เสียงกระทบกนัหนึ่งครั้ง 
13 คับ /καπ6/ 

แนน /νΕν4/ 

/π∝Ν1/ มากจนตึง 

14 เสียงดัง /φοτ6/ /π∝Ν2 παΝ2/ มาจากที่ไกล ๆ หลายครั้งโดยที่
ผูฟงไมทราบที่มาของเสียง 
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ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
15 บิน /βιν2/ /π∝⎤6/ ผานไปอยางรวดเรว็ 
16 เดือด /φοτ6/ /πυτ1 πυτ1/ เบา ๆ เปนฟองเล็ก ๆ 
17 อวน //υαν6/ /πυκ6/ ~ /τυκ6/ เจาเนื้อ  
18 อวน //υαν6/ /πυκ6 λυκ6/ ~ 

/τυκ6 λυκ6/ 
เจาเนื้อ นารัก นาเอ็นด ู

19 เดือด /φοτ6/ /πυΝ6 πυΝ6/ แรงมาก 
20 ผายลม /τοτ1/ /πυ⎤τ4/ เสียงดังหนึ่งครั้ง 
21 ผายลม /τοτ1/ /πυ⎤τ4 πυ⎤τ4 πα⎤τ4 πα⎤τ4

/ 
เสียงดังติด ๆ กันหลายครั้ง 

22 ตึง /τ∝Ν2/ /πε/6/ แนนจนเปนเสนตรง 
23 หลน /λον3/ 

ตก /τοκ1/ 

/πε/6/ ลงกระทบพื้น ใชกับของที่ไมแข็ง 

24 ดํา /δαµ2/ /πε⎤τ4/ สีหมน ๆ และสกปรก เชน สีของ
น้ําซักผาเปอนโคลน 

25 ดํา /δαµ2/ /πε⎤τ4 πε⎤τ4/ สีหมน ๆ และสกปรกมาก เชน สี
ของน้ําซักผาเปอนโคลน 

26 เหลว /λε⎤ω1/ /πε⎤τ4 πε⎤τ4/ เกินกวาที่ตองการ เชน ผสมแปง
แลวใสน้ํามากเกินไป 

27 ฟน /φαν2/ 
ทุบ /τηυπ6/ 
ตี /τι⎤2/ 
ฯลฯ 

/πε⎤κ4/ กระแทกลงบนวัตถุแข็ง ๆ หนึ่ง
คร้ังไมแรงนัก มีเสียงดัง 

28 ฟน /φαν2/ 
ทุบ /τηυπ6/ 
ต ี/τι⎤2/ 
ฯลฯ 

/πε⎤κ4 πε⎤κ4/ กระแทกลงบนวัตถุแข็ง ๆ หลาย
คร้ังไมแรงนัก มีเสียงดัง 

29 ขาว /κηα⎤ω1/ 

สวย /Να⎤µ2/ 

/π↔ν6 ω↔ν6/ หมดจด เดน 

30 บาน /βα⎤ν2/ /π↔⎤Ν6 σ↔⎤Ν6/ แผออกมาก ใชกับของขนาดกลาง 
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ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
31 หยด /ν)οτ3/ /ποπ6 ποπ6/ เร่ือย ๆ ไมหยดุ ใชกับของทีม่ี

ลักษณะขน 
32 ตั้ง /ταΝ6/ 

วาง /ωα⎤Ν2/ 

/ποκ6/ เดน เห็นไดชัดเจน 

33 แข็ง /κηΕΝ1/ 
ฟน /φαν2/ 
ทุบ /τηυπ6/ 
ฯลฯ 

/πο⎤κ4/ แข็งมาก , กระแทกลงบนวัตถุแข็ง 
ๆ หนึ่งครั้งสุดแรง มีเสียงดัง 

34 ฟน /φαν2/ 
ทุบ /τηυπ6/ 
ตี /τι⎤2/ 
ฯลฯ 

/πο⎤κ4 πο⎤κ4/ กระแทกลงบนวัตถุแข็ง ๆ หลาย
คร้ังสุดแรง มีเสียงดัง 

35 ตี /τι⎤2/ 
 

/πΕ/6/ เบา ๆ แบบหยอกลอหนึ่งครั้ง 

36 ตี /τι⎤2/ 
 

/πΕ/6 πΕ/6/ เบา ๆ แบบหยอกลอหลายครั้ง 

37 นั่ง /ναΝ4/ /πΕ⎤6/ พับขาราบไปกับพื้น 
38 แดง /δΕ⎤2/ /πΕ⎤τ4/ สีสด สีสวาง  
39 ผายลม /τοτ1/ /πΕ⎤τ4/ เสียงเบา ๆ ยาว ๆ หนึ่งครั้ง 
40 บาน /βα⎤ν2/ /πΕ⎤Ν6 σΕ⎤Ν6/ แผออกมาก ใชกับของแบน หรือ

ของที่มีขนาดเล็ก 
41 สวย /Να⎤µ2/ /πΕ⎤Ν6 λΕ⎤Ν6/ มาก เดน  
42 ไหว /ωαϕ5/ /πα2 Νοκ1 πα2 Νοκ1/ เร็ว ๆ ไมตั้งใจ ไมสวย 
43 ลุก /λυκ6/ 

จับ /χαπ3/ 
นั่ง /ναΝ4/ 
ฯลฯ 

/παπ6/ กะทันหัน  

44 หยด /ν)οτ3/ /παπ6 παπ6/ เร่ือย ๆ ไมหยดุ ใชกับของทีม่ี
ลักษณะขน 
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ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
45 บาน /βα⎤ν2/ /πα/6 σα/6/ มาก แผออกเตม็ที่ เชน ดอกไม

บาน , นอนแผ 
46 ดัง /δαΝ2/ /παΝ2/ ปง เสียงดังเชนนั้น 
47 เซ /συαν2/ /...παϕ2 ...µα⎤2/ ไปมา ซายทีขวาท ี
48 ผายลม /τοτ1/ /πα⎤τ4/ เสียงดังมากหนึ่งครั้ง 
49 ลม /λοµ6/ 

แผ /πηΕ⎤3/ 
หงาย /Να⎤ϕ1/ 
ฯลฯ  

/πα⎤Ν6 Να⎤Ν6/ กางออกเต็มที ่ใชกับสิ่งมีชีวติ 

50 บาน /βα⎤ν2/ /πα⎤Ν6 σα⎤Ν6/ แผออกเต็มที่ เชน ดอกไมบาน , 
นอนแผ 

51 ผายลม /τοτ1/ /π τ6/ เสียงเบา ๆ ส้ัน ๆ หนึ่งครั้ง 
52 หยด /ν)οτ3/ /π /6/ เผาะ หยดเล็กหลนหนึ่งครั้ง 
53 (ฝน) ตก /τοκ1/ /π /6 πΕ/6/ เปนเม็ดเล็ก ๆ เบา ๆ 
54 อาน //α⎤ν3/ 

ตอบ /τ ⎤π3/ 
เถียง /τηιαΝ1/ 

/π Ν6 π Ν6/ ออกเสียงไดเกง ชัดเจน ฉะฉาน 

55 ลุก /λυκ6/ 

นั่ง /ναΝ4/ 
 

/π Ν6 Ν Ν6/ ทาทางงง ๆ 

56 แหลม /λΕ⎤µ1/ /πιαπ6/ มาก 
57 เต็ม /τεµ2/ /πια/6/ แนน ไมเหลือที่วาง 
58 ต ี/τι⎤2/ /πια/6/ กระทบเบา ๆ หนึ่งครั้ง 
59 ตี /τι⎤2/ 

 

/πια/6 πια/6/ เบา ๆ หลาย ๆ คร้ัง ใชกับของ
แบน เชน มือหรือไมบรรทัด 

60 ตี /τι⎤2/ /πυα/6/ อยางแรง 
61 หยด /ν)οτ3/ /τιΝ1/ หลนลงน้ําหนึง่หยด 
62 หยด /ν)οτ3/ /τιΝ1 τιΝ1/ หลนลงน้ําหลาย ๆ หยด 
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ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
63 หมุน /µυν1/ /τιω6/ เคล่ือนที่เปนวงกลมอยางเร็ว เชน 

ลูกขางหมุน 
64 มืด /µ∝⎤τ4/ /τ∝π6/ หมน มัว เชน ฝนตั้งเคา 
65 มืด /µ∝⎤τ4/ /τ∝τ6/  รูสึกอึดอัด 
66 มืด /µ∝⎤τ4/ /τ∝τ6 τ∝⎤1/ มองอะไรไมเห็น รูสึกอึดอดั 
67 อวน //υαν6/ /τ∝/6/ มากเกินไป 
68 เหม็น /µεν1/ 

มีกลิ่น /κιν3/ 

/τ∝/6 τ∝/6/ ไมคอยด ีเชน กล่ินของเนาหรือ
ปลาราไมพอเกลือ 

69 อวน //υαν6/ /τ∝/6 τα/6/ มาก อึดอัด จนจะเดนิไมไหว 
70 คับ /κηαπ6/ /τ∝Ν1/ แนนมากจนตงึ 
71 มืด /µ∝⎤τ4/ /τ∝⎤1/ มองอะไรไมเห็น 
72 หลน /λον3/ 

ตก /τοκ1/ 

/τυπ6/ ลงมาจากที่สูงแลวแนนิ่งอยูกับที่ 

73 ปวด /πυατ3/ /τυπ6 τυπ6/ ตุบ ๆ  
74 ลอย /λ ⎤ϕ2/ /τυπ6 π ⎤Ν3/ ผลุบ ๆ โผล ๆ ในน้ํา 
75 อวน //υαν6/ /τυ/6/ เนื้อแนน 
76 อวน //υαν6/ /τυ/6 πυ/6/ เนื้อแนน นารัก 
77 ลาก /λα/4/ /τυ⎤τ4 τυ⎤τ4/ ครูดไปกับพื้น 
78 หยอน /ν))α⎤ν2/ /τε/6 σε/6/ ไมตึงตามที่ตองการ ของที่มี

ลักษณะเปนเสนยาวนํามาขึงแลว
หยอนมากเกนิไป เชน ราวผา
หยอน 

79 กวาง /κωα⎤Ν6/ /τε⎤Ν6 νε⎤Ν6/ สุดลูกหูลูกตา 
80 หัวเราะ /ηυα1/ /... τ↔/1 ... τ↔ν3/ เสียงดังอยางสนุกสนาน หรือ

ถูกใจเต็มที ่
81 มาก /λα⎤ϕ1/ /τ↔⎤π3/ พอสมควร 
82 ยาน /ν)α⎤ν2/ /το⎤ν6 τε⎤ν6/ ~  

/το⎤ν6 λε⎤ν6/ ~  
/το⎤Ν6 τε⎤Ν6/ ~  
/το⎤Ν6 λε⎤Ν6/ 

โตงเตง  
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ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
83 ยาน /ν)α⎤ν2/ /το⎤ν6 τε⎤ν6 το⎤ν6 τε⎤ν6/ 

~ 
/το⎤ν6 λε⎤ν6 το⎤ν6 λε⎤ν6/
 ~ 
/το⎤Ν6 τε⎤Ν6 το⎤Ν6 τε⎤Ν
6/ ~ 
/το⎤Ν6 λε⎤Ν6 το⎤Ν6 λε⎤
Ν6/ 

โตงเตง ใชกับพหูพจน 

84 แบน /βΕ⎤ν2/ /τΕτ6/ บางเนื่องจากถกูกดทับ ใชกับของ
เล็ก 

85 แบน /βΕ⎤ν2/ /τΕτ6 τΕ⎤1/ บางมากเนื่องจากถูกกดทับ 
86 แบน /πΕ⎤2/ /τΕ⎤π4 σΕ⎤π4/ บางมาก แฟบ แทบจะมองเหน็

เปนพื้นระนาบไมมีสวนใดนูน
ขึ้นมาเลย 

87 แบน /βΕ⎤ν2/ /τΕ⎤1/ บางเนื่องจากถกูกดทับ ใชกับของ
ใหญ 

88 บาน /βα⎤ν2/ /τα2 λα⎤4 σα⎤4/ แผออกเต็มที่ แผมากเกนิไปจนดู
ไมด ี

89 บาน /βα⎤ν2/ /τα⎤4 σα⎤4/ แผออกเต็มที่ เชน ดอกไมหรือ
หนาคนเวลาดใีจมาก ๆ 

90 กระโดด /το⎤ν2/ /τα⎤µ4/  ลงน้ําอยางแรงหนึ่งครั้ง 
91 กระโดด /το⎤ν2/ /τα⎤µ4 τα⎤µ4/ ลงน้ําอยางแรงหลาย ๆ คร้ัง 
92 เดิน /ν)α⎤Ν4/ /τ κ6 τ κ6/ กาวขาไปขางหนาเปนจังหวะ 
93 เที่ยว /τηιαω3/ /τ ν6 τ ν6/ เร่ือย ๆ บอย ๆ อยูไมเปนที ่
94 หอย /η ϕ5/ /τ Ν6 τ ⎤ϕ6/ มีน้ําหนกัถวงอยูดานลาง ใชกับ

ของกลม ๆ เล็ก ๆ  
95 หอย /η ϕ5/ /τ Ν6 λΕΝ6/ มีน้ําหนกัถวงอยูดานลาง จวนจะ

หลน  
96 หอย /η ϕ5/ 

 
/τ Ν6 λΕΝ6 τ Ν6 λΕΝ6/ มีน้ําหนกัถวงอยูดานลาง จวนจะ

หลนและโยนตัวไปมา  
97 หอย /η ⎤ϕ5/ /τ Ν6 τΕΝ6/ มีน้ําหนกัถวงอยูดานลาง 
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98 หอย /η ⎤ϕ5/ /τ Ν6 τΕΝ6 τ Ν6 τΕΝ6/ มีน้ําหนกัถวงอยูดานลางและโยน
ตัวไปมา 

99 (หัว) ลาน /λα⎤ν6/ /τιαν2/ หัวลานแบบไมมีผมเลย 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
100 เหม็น /µεν1/ 

มีกลิ่น /κιν3/ 

/τυαΝ6/ กล่ินแรง กล่ินตึ ๆ สวนใหญใช
กับอาหารที่มกีล่ินแรง เชน ปลา
เค็ม 

101 เหม็น /µεν1/ 

มีกลิ่น /κιν3/ 

/τυαΝ6 τυαΝ6/ กล่ินแรง กล่ินตึ ๆ โชยมาโดยไมรู
ที่มาของกลิ่น 

102 คม /κηοµ2/ /κιπ6/ กริบ มาก 
103 เงียบ /Νιαπ4/ /κιπ6/ ไมมีเสียงใด ๆ เลย 
104 หัวเราะ /ηυα1/ /κικ6 κικ6/ เบา ๆ อยางถูกอกถูกใจ 
105 มืด /µ∝⎤τ4/ /κ∝π6/ มองอะไรไมเห็น วังเวง 
106 เกา /καω3/ /κ∝κ6/ มาก เชน วัตถุโบราณ 
107 ฉุน /συν1/ /κ∝κ6/ หอมจนเหม็น 
108 อาน //α⎤ν3/ 

พูด /πα/3/ 

/κ∝/6 κα/6 κ∝/6 κα/6/ ไมเกง ติดขดั 

109 กรน /κον2/ /κ∝⎤τ4 κ∝⎤τ4/ เสียงดัง ใชกับ ผูชาย หรือคนอวน
กรน 

110 กรน /κον2/ /κ∝⎤κ4 κ∝⎤κ4/ เสียงดังและมีเสียงส่ัน ใชกับ 
ผูชาย หรือคนอวนกรน 

111 เหม็น /µεν1/ /κυπ6/ กล่ินแรงจัดจนตองกล้ันหายใจ  
112 เคี้ยว /ν)αµ5/ /κυπ6 καπ6/ กุบกับ แข็งเกนิไปจนกินไมอรอย 

เชน ขาวทีหุ่งไมสุกดี 
113 ขาว /κηα⎤ω1/ /κε/1 τε/1/ หมน ๆ ไมขาวจัด ซีด ๆ เชน ผาสี

หมน 
114 ช้ี /σι⎤6/ 

ตั้ง /ταΝ6/ 

วาง /ωα⎤Ν2/ 

/κε⎤3 δε⎤3/ ตรงออกมาหรือวางใหเห็นอยาง
เห็นไดชัด ใชกับของขนาดไม
ใหญนัก 

115 เดิน /ν)α⎤Ν4/ /κοτ1 πηε⎤τ4/ ชา ๆ เอื่อย ๆ ออยอ่ิง ไมทันใจ 
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116 ทําทา //ετ1/ 
ยืน /ν)∝⎤ν2/ 

/κοΝ2 κο/6/ คร่ึงนั่งครึ่งยืน หลังงอ ทรงตัวได
ไมมั่นคงเหมือนจะลม 
 

ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
117 ทําทา //ετ1/ 

ยืน /ν)∝⎤ν2/ 

/κοΝ2 κο/6 κοΝ2 κο⎤ϕ6/ คร่ึงนั่งครึ่งยืน หลังงอ ทรงตัวได
ไมมั่นคงเหมือนจะลม มีการ
เคล่ือนที่ประกอบ 

118 ช้ี /σι⎤6/ 

ตั้ง /ταΝ6/ 

วาง /ωα⎤Ν2/ 

/κο⎤3 δο⎤3/ ตรงออกมาหรือวางใหเห็นอยาง
เห็นไดชัด เชน เกาอ้ีตั้งอยู 

119 ช้ี /σι⎤6/ 

ตั้ง /ταΝ6/ 

วาง /ωα⎤Ν2/ 

/κο⎤3 δο⎤3 κε⎤3 δε⎤3/ เห็นไดชัดเจน ยื่นออกมา ใชกับ
วัตถุหลายชิ้น 

120 กรน /κον2/ /κο⎤κ4 κο⎤κ4/ กรนเสียงดังมาก เชน ผูชาย หรือ
คนอวนกรน 

121 แหง /ηΕΝ6/ /κΕΝ6 δΕΝ6/ แตกระแหง แหงจนแข็ง 
122 ปวด /πυατ3/ /κΕω3/ เมื่อยลาหรือชาตามรางกาย 
123 เคี้ยว /ν)αµ5/ /κΕ⎤π4 κΕ⎤π4/ เสียงดังพอไดยิน ใชกับอาหาร

กรอบ 
124 เดิน /ν)α⎤Ν4/ /κα2 πε/6 κα2 πα/6/ ผิดปกต ิเป 
125 เล็ก /ν ϕ6/ /κα2 χιτ6 λιτ6/ แทบมองไมเหน็ 
126 เอียง //ιαΝ2/ /κα2 τηε⎤6 λε⎤6/ โยเย จวนจะลม 
127 สูง /συ⎤Ν1/ /κα2 τηεω6 λεω6/ ชะลูดไมมีทรวดทรง ไมสวย เชน 

ตนตาล 
128 อรอย /σΕπ4/ /κα2 δακ1 κα2 δ ⎤6/ ติดใจ รสชาตดิีมาก 
129 เดิน /ν)α⎤Ν4/ /κα2 δ κ6 κα2 δΕκ6/ ผิดปกติ ไมถนดั 
130 บาน /βα⎤ν2/ /κα2 λε⎤6 τηε⎤6/ แผออกเปนวงกวาง เชน ดอกไม

บานหรือวางของเกลื่อนกลาด 
131 ผอม /πη ⎤µ1/ /κα2 λ Ν3 κ Ν3/ เหลือแตกระดกู ซูบผอมอยางคน

เปนโรค 
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132 เดิน /ν)α⎤Ν4/ /κα2 ϕ Ν4 κα2 ϕΕΝ4/ ไมมั่นใจหรือตัดสินใจไมไดวาจะ
ไปหรือไมไปดี 

ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
133 ตะโกน /η ⎤Ν6/ 

รองไห /ηαϕ5/ 

/κα⎤κ4 κα⎤κ4/ ดังสุดเสียง 

134 แหง /ηΕΝ5/ /κα⎤κ4 σα⎤κ4/ แตกระแหง แหงจนเปนผง 
135 ตะโกน /η ⎤Ν6/ 

รองไห /ηαϕ5/ 

/κα⎤ω6/ เปลงเสียงออกมาดัง ๆ เต็มที่แต
ฟงไมไดศัพท  

136 ส้ัน /σαν5/ /κ τ6 δ τ6/ กุด แทบจะมองไมเห็นสวนที่โผล
ออกมา หรือส้ันเกินไปจนใชงาน
ไมได ดนิสอสั้นเกินไป 

137 คลาน /κηα⎤ν2/ /κ κ6 κ κ6/ คอย ๆ ไปทีละกาว ๆ  
138 ผอม /πη ⎤µ1/ /κ Ν6 ν) Ν6/ ไมมีทรวดทรง เหลือแตกระดูก  
139 แข็ง /κηΕΝ1/ /κ ⎤3 δ ⎤3/ มาก 
140 แข็ง /κηΕΝ1/ /κ ⎤3 δ ⎤3 κΕ⎤3 δΕ⎤3/ คอนขางมาก 
141 แข็ง /κΕν3/ /κ ⎤6 λ ⎤6/ เนื้อแนน เชน เนื้อเด็กอวน ๆ 

สุขภาพด ี 
142 ส้ัน /σαν5/ /κ ⎤6 λ ⎤6/ กุด จนใชไมได 
143 เคี้ยว /ν)αµ5/ /κ ⎤π4 κ ⎤π4/ เสียงดัง อยางเอร็ดอรอย ใชกับ

อาหารกรอบ 
144 กรอบ /κ ⎤π3/ /κ ⎤π4 κΕ⎤π4 κ ⎤π4 κΕ⎤

π4/ 
เปราะมาก 

145 กรน /κον2/ /κ ⎤κ4 κ ⎤κ4/ เสียงไมดังมาก เชน ผูหญิงหรือ
เด็กกรน 

146 กิน /κιν2/ 
ลาง /λα⎤Ν/ 
กวาด /κωα⎤τ3/ 
ฯลฯ 

/κιαΝ6/ สะอาดหมดจด เนียนละเอยีด  

147 กิน /κιν2/ /... κιαΝ6 ... καω2/ ไมมีอะไรเหลือเลย 
148 หวาน /ωα⎤ν1/ /κ∝αµ6 κα⎤µ6/ จัด ไมพอดีกับรสชาติอาหารชนิด
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นั้น ๆ  ไมอรอย เชน แกงสมที่
หวานมากเกินไป 

149 เคี้ยว /ν)αµ5/ /κυαπ6 κυαπ6/ เสียงดัง ใชกับการหุบปากเคีย้ว  
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
150 หัวเราะ /ηυα1/ //ικ6 /ικ6/ เบา ๆ อยางถูกใจ 
151 คับ /καπ6/   

แนน /νΕν4/ 

//ιΝ6 τιΝ6/ มากจนอึดอดั เชน ใสเสื้อตัวเล็ก
กวารูปรางจนรัดตัว 

152 เต็ม /τεµ2/ //∝τ6/ แนน ไมเหลือพื้นที่วาง  
153 อวน //υαν6/ //∝/6 τ∝/6/ เผละ 
154 เหม็น /µεν1/ //∝/6 τ∝/6/ กล่ินแรงมาก เชน ซากสัตวเนา 
155 เปยก /πια/3/ //∝/6 χ∝/6/ หมาด ๆ เชน ผาชุบน้ําบิดจนเกือบ

แหง 
156 กอง /κ ⎤Ν2/ 

วาง /ωα⎤Ν2/ 

//∝/6 ν)∝/6/ ไมเปนระเบยีบ ใชกับของกอง
คอนขางใหญ 

157 กอง /κ ⎤Ν2/ 
วาง /ωα⎤Ν2/ 

//∝/6 ν)∝/6 /α/6 ν)α/6/ ไมเปนระเบยีบ ใชกับของหลาย
ช้ิน หรือรกหลายแหง 

158 บวม /κη↔⎤3/ 
ลอย /λ ⎤ϕ2/ 
 

//∝Ν4 λ∝Ν4/ พองมากจนแทบจะแตกออก , 
ลอยอยูในน้ําแตมีบางสวนโผล
ออกมา เชน หมาเนาลอยน้ํา 

159 แนน /νΕν3/ 
อ่ิม //ιµ3/ 
มืด /µ∝⎤τ4/ 
ฯลฯ 

//∝⎤6 τ∝⎤6/ เต็มพอดี เต็มที่ รูสึกอึดอัด , แสง
เร่ิมสลัว 

160 รองไห /ηαϕ5/ //∝⎤τ3/ หยุดไมได เร่ือย ๆ  
161 อ่ิม //ιµ3/ 

บวม /κη↔⎤3/ 

//∝⎤τ4 λ∝⎤τ4/ อึดอัด ทองอืด พองผิดปกต ิ

162 กอง /κ ⎤Ν2/ 
วาง /ωα⎤Ν2/ 

//υ/6 ν)υ/6/ ไมเปนระเบยีบ ใชกับของกองเล็ก 
ๆ  

163 กอง /κ ⎤Ν2/ 
วาง /ωα⎤Ν2/ 

//υ/6 ν)υ/6 /α/6 ν)α/6/ ไมเปนระเบยีบ รกเปนหยอม ๆ 
หลาย ๆ แหง 
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164 เขียว /κηιαω1/ //υµ6 συµ6/ สดชื่น สีสด เชน ตนไมหลังฝน
ตก 
 

ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
165 (ลม) พัด /πηατ6/ 

(น้ํา) ไหล /λαϕ1/ 

//υ⎤6 /υ⎤6/ เคล่ือนที่ไปในทิศทางใดทิศทาง
หนึ่งอยางเร็วและแรงตลอดเวลา 

166 เปนฟอง 
/πεν2 φ ⎤Ν2/ 

//υ⎤4 φυ⎤4/ ลนออกมา เชน ตีฟองผงซักฟอก
ขึ้นมาจนเต็มกะละมัง 

167 ทู /τυ⎤6/ //υ⎤τ4 τυ⎤τ4/ ส้ันกุด หมดแหลม เชน ดินสอ
ไมไดเหลา 

168 หลน /λον3/ 

ตก /τοκ1/ 

//επ4/ หลนลงจากทีสู่งโดยเอาลําตัว
กระแทกพื้น เชน เด็กตกตนไม 

169 เละ /λε/6/ //ε⎤6 λε⎤6/ เปอย มองไมเห็นเปนชิน้ เชน ตม
เนื้อจนเปอย 

170 ออน // ν3/ 

เหลว /λε⎤ω1/ 

//ε⎤τ4 πε⎤τ4/ ปวกเปยกจนใชไมได 

171 ออน // ν3/ 

เหลว /λε⎤ω1/ 

//ε⎤τ3 λε⎤τ3/ ~ 
//ε⎤τ4 λε⎤τ4/ 

ปวกเปยก เปอย เละเกินไป เชน 
คนเปนลมหมดสติ หรือตมผักจน
เละ 

172 ลอย /λ ⎤ϕ2/ 
 

//ε⎤Ν6 λε⎤Ν6/ ฟูฟองอยูในน้าํ เชน ผักบุงหรือ
หมาตาย 

173 หัวเราะ /ηυα1/ /... /↔/1 ... /↔ν3/ ถูกใจมาก และโยกตวัไปมา 
174 เกลี้ยง /κιαΝ6/ //↔⎤τ3 τ↔⎤τ3/ สะอาดหมดจด โลง ไมมีอะไร

เกะกะ เชน ลานบานที่เพิ่งกวาด 
175 เหลือง /λ∝⎤Ν1/ //↔⎤µ3 τ↔⎤µ3/ มาก เดน ใชกบัของที่ไมแบน เชน 

หนาตาของคนไมสบาย 
176 กอง /κ ⎤Ν2/ 

วาง /ωα⎤Ν2/ 

//ο/6 ν)ο/6/ ไมเปนระเบยีบ ใชกับของกอง
ใหญมาก 

177 อืด //∝⎤τ3/ //ο⎤Ν6 λο⎤Ν6/ รูสึกอึดอัด แนน เหมือนมีลมอยู
ในทอง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 135

 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
178 ลอย /λ ⎤ϕ2/ 

อืด //∝⎤τ3/ 

//ο⎤Ν6 λο⎤Ν6 /ε⎤Ν6 λε⎤Ν
6/ 

ฟูฟองอยูในน้าํ เชน ผักบุงหรือ
หมาตาย 

179 เมา /µαω2/ /... /Ε/1 ... /Ε⎤ν3/ ทรงตัวไมอยู 
180 แตก /τΕ/3/ //Ε/6 ν)Ε/6/ ละเอียดเปนชิน้เล็กชิ้นนอย 
181 เมา /µαω2/ //Ε⎤1/ เกือบจะขาดสติ 
182 แบ /πΕ⎤2/ //Ε⎤π4 ηΕ⎤π4/ แบนมากจนแทบจะราบเรียบไป

กับพื้น 
183 กอง /κ ⎤Ν2/ 

วาง /ωα⎤Ν2/ 

//α/6 σα/6/ กระจายไปทัว่ไมเปนที่เปนทาง 
ไมมีระเบียบ 

184 กอง /κ ⎤Ν2/ 
วาง /ωα⎤Ν2/ 

//α/6 ν)α/6/ ไมเปนระเบยีบ กองใหญ 

185 รอน /η ⎤ν6/ //αω6/ อบอาว 
186 นอน /ν ⎤ν2/ 

นั่ง /ναΝ3/ 

เปด /π↔⎤τ3/ 
ฯลฯ 

//α⎤6 σα⎤6/ กางออกเต็มที ่, กวางมาก 

187 เหี่ยว /ηιαω3/ 
 

//α⎤π4 φα⎤π4/ เฉา ราบลงไป เชน ผักที่ถูกแดด
เผา 

188 เปอน /π∝αν6/ 
 

//α⎤κ4 λα⎤κ4/ สกปรกมาก เลอะเทอะไปหมด 
เชน เดินย่ําโคลนเขามาในบาน 

189 เหลือง /λ∝⎤Ν1/ //α⎤µ3 τα⎤µ3/ มาก เดน ใชกบัของที่แบนหรือแผ
ออก เชน ดอกไมสีเหลืองสด  

190 วิ่ง /ωιΝ4/ //α⎤ω6 /α⎤ω6/ เร็วสุดฝเทา 
191 เปนฟอง 

/πεν2 φ ⎤Ν2/ 

// τ6 φ τ6/ จุดเล็ก ๆ เปนกลุมมากมาย เชน 
อาหารบูด 

192 สวย /Να⎤µ2/ 
กลม /κοµ2/ 
กล้ิง /κιΝ6/ 

// µ6 λ µ6/ สะอาด เกลี้ยงเกลา , คลุกไปกับ
พื้น  
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ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
193 กล้ิง /κιΝ6/ // µ6 λ µ6 /Εµ6 λΕµ6/ ของเล็ก ๆ กลม ๆ คลุกไปกับพื้น

หลายตลบ 
194 เตี้ย /τια6/ 

ต่ํา /ταµ3/ 

// ⎤6 τ ⎤6/ เล็กผิดปกต ิเชน คนแคระ 

195 ปอง /παω6/ // ⎤τ3 η ⎤τ3/ นูนออกมาผิดปกต ิเชน ทองคน
เพิ่งกินขาวอิ่ม 

196 หัวลาน  
/ηυα1 λα⎤ν6/ 

// ⎤τ3 η ⎤τ3/ เล่ียน ไมมีผมเหลืออยูเลย 

197 ขม /κηοµ1/ // ⎤τ3 η ⎤τ3/ มีรสขมนอย ๆ พอกินได 
198 ยาว /ν)α⎤ω2/ // ⎤τ4 η ⎤τ4/ มากกวาปกต ิเชน ถ่ัวฝกยาวที่ยาว

มาก 
199 สวย /Να⎤µ2/ 

 

// ⎤τ3 λ ⎤τ3/ สะอาดหมดจด เชน ถูบานสะอาด
หรือผูหญิงหนาตาผิวพรรณด ี

200 สวย /Να⎤µ2/ 
 

// ⎤τ3 λ ⎤τ3 /Ε⎤τ3 λΕ⎤τ3/ ดูโดยรวมแลวสะอาดสะอาน 
หรือหนาตาสะอาดหมดจดดี 

201 ลอย /λ ⎤ϕ2/ // ⎤τ3 λ ⎤τ3 /Ε⎤τ3 λΕ⎤τ3/ ลอยอยูในน้ําอยางไมเปนระเบียบ 
กระจัดกระจาย 

202 บาย /βα⎤ϕ3/ // ⎤ν2 σ ⎤ν2/ ชาเกินการ 
203 เหลือง /λ∝⎤Ν1/ // ⎤ϕ1/ สีสดมาก 
204 เดิน /ν)α⎤Ν4/ // ⎤ϕ6 /ιΝ3/ ชา ๆ ทอดนอง 
205 เปนหนุม  

/πεν2 νυµ3/ 
เปนสาว 
/πεν2 σα⎤ω1/ 

// ⎤ϕ6 σ ⎤ϕ6/ ยังไมไดแตงงาน 

206 ใหม /µ↔⎤3/ //ιαµ3/ ยังไมผานการใชมากอน 
207 กลืน /κ∝⎤ν2/ //∝ακ6/ อึกใหญ ใชกับของเหลว 
208 กลืน /κ∝⎤ν2/ //∝ακ6 /∝ακ6/ ปริมาณมากตดิตอกันอยางเร็ว ใช

กับของเหลว 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
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209 (ลม) พัด /πηατ6/ 
(น้ํา) ไหล /λαϕ1/ 

//∝αϕ3/ เบา ๆ ชา ๆ  

210 (ลม) พัด /πηατ6/ 
(น้ํา) ไหล /λαϕ1/ 

//∝αϕ3 /∝αϕ3/ เบา ๆ รูสึกสบาย  

211 ออน // ⎤ν3/ //υαϕ6 συαϕ6/ เหลวจนไมสามารถจะนําไปใชได 
เชนผักที่เหีย่วมาก 

212 บาน /βα⎤ν2/ 
โผล /πηο⎤3/ 

/πηι⎤6 ωι⎤6/ แผออกเต็มที่ , มองเห็นไดชัดเจน 
ใชกับของขนาดเล็ก 

213 ยก /ν)οκ6/ /πη∝π6/ พรอมเพรียงกนั 
214 เต็ม /τεµ2/ /πηυ⎤ν2/ พูนขึ้น ใชกับของแข็ง เชน 

ขาวสาร 
215 บาน /βα⎤ν2/ 

โผล /πηο⎤3/ 

/πη↔⎤6 ω↔⎤6/ แผออกเต็มที่ , มองเห็นไดชัดเจน 
ใชกับของขนาดกลาง 

216 บาน /βα⎤ν2/ 
โผล /πηο⎤3/ 

/πηο⎤6 ωο⎤6/ แผออกเต็มที่ , มองเห็นไดชัดเจน 
ใชกับของใหญ 

217 มาก /λα⎤ϕ1/ /πηο⎤τ4/ เกินไป 
218 ทํา //ετ1/ 

พูด /πα/1/ 
ดุ /δυ/1/ 
ฯลฯ 

/... πηο⎤τ4 ... λ∝α1/ มากจนนาตกใจ มากเกนิไป 

219 เล่ือม /λ∝⎤µ4/ 
แลบ (ล้ิน) 
/µΕ⎤π4/ 

/πηΕπ6/ เรียบล่ืนเปนมนัเงา ,มีแสงแวบ
ออกมา , เขาแลวออกหนึ่งครั้ง 

220 เล่ือม /λ∝⎤µ4/ 
แลบ (ล้ิน) 
/µΕ⎤π4/ 

/πηΕπ6 πηΕπ6/ เรียบล่ืนเปนมนัเงา ,มีแสงแวบ
ออกมาหลายครั้ง , เขาแลวออก
หลาย ๆ คร้ัง  

221 บาน /βα⎤ν2/ 
โผล /πηο⎤3/ 

/πηΕ⎤6 ωΕ⎤6/ แผออกเต็มที่ , มองเห็นไดชัดเจน 
ใชกับของแบน 

222 เตี้ย /τια6/ /πηΕ⎤6 ωΕ⎤6/ ตัวเล็กผิดปกต ิ
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
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223 กอง /κ ⎤Ν2/ /πηα2 ν↔⎤ν2 τη↔⎤ν2/ ใหญมาก 
224 (ฝน) ตก /τοκ1/ /πηαµ2 πηαµ2/ เบา ๆ เร่ือย ๆ  
225 เดือด /φοτ6/ /πηα⎤ν4/ พลาน 
226 เดือด /φοτ6/ /πηα⎤ν4 πηα⎤ν4/ พลาน ๆ 
227 รอน /η ⎤ν6/ /πηα⎤ω3/  ผาว  
228 รอน /η ⎤ν6/ /πηα⎤ω3 πηα⎤ω3/ ผาว ๆ 
229 โผล /πηο⎤3/ /πη ⎤6 ω ⎤6/ เห็นชัดเจนเพยีงบางสวน  
230 โผล /πηο⎤3/ /πη ⎤6 ω ⎤6 πηΕ⎤6 ωΕ⎤6/ ผลุบ ๆ โผล ๆ มองไมเห็น

ทั้งหมดอยางชดัเจน ใชกับ
พหูพจน 

231 ลาย /λα⎤ϕ2/ /πη ⎤ϕ 6/ ทั่วทั้งตัว 
232 โผล /πηο⎤3/ /πηυατ4/ อยางรวดเรว็ 
233 เดิน /ν)α⎤Ν4/ /πηυατ4 πηυατ4/ ไปขางหนาอยางรวดเร็ว 
234 ส่ัน /σαν3/ /τη∝τ6 τη∝τ6/ ไมหยดุดวยความกลัวหรือความ

หนาว 
235 โง /Νο⎤4/ /τη∝ν2 τη∝κ6/ พูดจาไมรูเร่ือง 
236 ยาว /ν))α⎤ω2/ /τηυ/6 ν)υ/6 τηα/6 ν)α/6/ ไมเปนระเบยีบ เชน ผมยาวแต

ปลอยกระเซอะกระเซิง 
237 ทํา //ετ1/ 

ดา /δα⎤3/ 
คุย /πα/1/ 
ฯลฯ 

/...τηΕ⎤6 ...ωα⎤4/ มากเกินไป 

238 นั่ง /ναΝ4/ /τηα/1/ กางขาออกจนกวาง มองดนูา
เกลียด 

239 นั่ง /ναΝ4/ /... τηα/1 ... τη∝α1/ ไมระมัดระวังวาจะสกปรก 
240 หัวลาน 

 /ηυα1 λα⎤ν6/ 

/τη ⎤3/ มีผมตรงกลางกระหมอมนิด
หนอย 

241 โดด (น้ํา) /το⎤ν2/ 
อาบ (น้ํา) //α⎤π3/ 

/τηυαν4/  อยางแรงหนึ่งครั้ง ใชกับการ
กระโจนลงน้ํา 

ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
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242 (ไฟ) ลุก /λυκ6/ 
โดด (น้ํา) /το⎤ν2/ 
อาบ (น้ํา) //α⎤π3/ 

/τηυαν4 τηυαν4/ อยางแรง , อยางสนุกสนานหลาย 
ๆ คร้ัง เชน เด็กโดดน้ําคลอง 

243 หัวเราะ  /ηυα1/ /κηικ6 κηικ6/ เบา ๆ อยางถูกอกถูกใจ 
244 หัวเราะ  /ηυα1/ /κηικ6 κηακ6/ เบา ๆ อยางมีเลศนัย 
245 หัวเราะ /ηυα1/ /κηικ6 κηακ6  

κηικ6 κηακ6/ 
เบา ๆ อยางมีเลศนัย แสดงอาการ
หลายครั้ง 

246 นอน /ν ⎤ν2/ /κηιΝ6 νιΝ6/ เหยยีดตวัตรง พยายามเหยียดตัว
ใหมากที่สุด 

247 ดํา /δαµ2/ /κηι⎤4 λι⎤4/ ทั้งอัน ทั้งตัว มาก ใชกับของเล็ก 

248 มืด /µ∝⎤τ4/ /κη∝µ6/ สลัว เชน ฟามดืฝน 
249 ดํา /δαµ2/ /κη∝⎤4 λ∝⎤4/ ทั้งอัน ทั้งตัว มาก ไมสวย เชน คน

ผิวดํา ใชกับของใหญ 
250 เหม็น /µεν1/ 

มีกลิ่น /κιν3/ 

/κηυΝ6/ ตลบอบอวล 

251 วาง /ωα⎤Ν2/ 

ขวาง /κηωα⎤Ν1/ 

/κηε⎤4 λε⎤4/ เกะกะ ไมเปนที่เปนทาง 

252 ยาว /ν)α⎤ω2/ 
แกผา 
/κΕ⎤6 πηα⎤5/ 

/κηε⎤τ4 λε⎤τ4/ ผิดปกติ ไมสวย ไมนามอง นา
เกลียด  

253 นอน /ν ⎤ν2/ 
นั่ง /ναΝ4/ 

/... κηοτ3 ... κηυ⎤6/ หอตัว ขดตวั 

254 กล้ิง /κιΝ6/ /κηο⎤4 λο⎤4/ คลุกไปกับพื้นหลาย ๆ ตลบ กล้ิง
ไปในทิศทางที่คอนขางแนนอน 

255 กล้ิง /κιΝ6/ /κηο⎤4 λο⎤4 κηε⎤4 λε⎤4/ คลุกไปกับพื้นหลาย ๆ ตลบ หมุน
ไปในทิศทางที่ไมแนนอน ใชกับ
ของที่ไมกลม 
 

ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
256 แกผา /κηο⎤τ4 λο⎤τ4/ อุจาดตา นาเกลียด ใชกับผูใหญ 
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/κΕ⎤6 πηα⎤5/ 
257 ไอ //αϕ2/ /κηο⎤κ4 κηο⎤κ4/ แรง ๆ โกงคอไอ ไอเพราะไม

สบาย 
258 เอียง //ιαΝ2/ /κηο⎤Ν6 κηε⎤Ν6  

κηο⎤Ν6 κηε⎤Ν6/ 
เกือบจะคว่ํา เคลื่อนที่ไมตรงทาง 
คดเคี้ยวไปมา 

259 โกง /κο⎤Ν3/ /κηο⎤Ν6 νο⎤Ν6/ โคงมาก งอมาก เชน คันเบด็ 
260 สูง /συ⎤Ν1/ /κηο⎤Ν4 ϕο⎤Ν4/ มากเกินไป ไมดี ไมสวย 
261 นั่ง /ναΝ4/ 

ทําทา //ετ6/ 

/κηο⎤ϕ6 µο⎤ϕ6/ เหมอลอยทอดอารมณอยูคนเดียว 

262 ไอ //αϕ2/ /κηΕκ6 κηΕκ6/ มีอาการระคายคอ ไอโดยอาปาก
เพียงเล็กนอย 

263 นอน /ν ⎤ν2/ /κηΕω4 νΕω4/ ไมมีเรี่ยวแรงจะทําอะไร เชน เมา
จนไมไดสติ 

264 ยาว /ν)α⎤ω2/ /κηΕ⎤τ4 λΕ⎤τ4/ ผิดปกติ ไมสมบูรณ ใชกับของ
เล็ก ๆ  

265 ขาด /κηα⎤τ3/ /κηωΕ⎤κ4/ แยกออกจากกนั มีเสียงเชนนัน้ ใช
กับของเล็ก บาง 

266 หัน /ηαν1/ /κηωαπ6/ หันหนาไปทางใดทางหนึ่งอยาง
รวดเร็ว 

267 ขุน /κηυν3/ /κηακ4/ ขนจนเปนโคลน 
268 ลืม /λ∝⎤µ2/ /κηακ6 κηακ6/ จําอะไรไมไดเลย ไมนึกเอะใจ 
269 แดง /δΕ⎤Ν2/ /κηα⎤τ4 λα⎤τ4/ สีสด เดน  
270 ยาว /ν)α⎤ω2/ /κηα⎤τ4 λα⎤τ4/ มากผิดปกติ ใชกับของชิ้นใหญ 
270 หาว /ηα⎤ω1/ /κηα⎤Ν6/ ยาว ๆ คลายจะเปนลม 
272 ไอ //αϕ2/ /κη κ6 κη κ6/ มีอาการระคายคอ ไอโดยเปดปาก

กลม  
273 ไอ //αϕ2/ /κη κ6 κη κ6  

κηΕκ6 κηΕκ6/ 
แหง ๆ ระคายคอ เปนระยะ อา
ปากกวางบางแคบบาง 

ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
274 ส้ัน /σαν5/ /κη ⎤6 λ ⎤6/ ผิดปกต ิเกินจะใชได  
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275 ส้ัน /σαν5/ /κη ⎤6 λ ⎤6 κηΕ⎤6 λΕ⎤6/ คอนขางสั้น 
276 เล็ก /ν ⎤ϕ6/ /κη ⎤τ4 λ ⎤τ4/ ผิดปกติ ไมสมบูรณ ใชกับของชิ้น

เล็ก สัณฐานกลม 
277 เล็ก /ν ⎤ϕ6/ /κη ⎤τ4 λ ⎤τ4 κηΕ⎤τ4 λΕ

⎤τ4/ 
มีลักษณะไมสมบูรณ เล็กผิดปกติ 
ใชกับของหลายขนาด 

278 กรน /κον2/ /κη ⎤κ4 κη ⎤κ4/ เสียงไมดังมาก เชน ผูหญิงหรือ
เด็กกรน 

279 เล็ก /ν ⎤ϕ6/ /κηΕ⎤τ4 λΕ⎤τ4/ ผิดปกติ ไมสมบูรณ ใชกับของชิ้น
เล็ก สัณฐานร ี

280 ขาด /κηα⎤τ3/ /κηωα⎤κ4/ แยกออกจากกนั มีเสียงเชนนัน้ ใช
กับของใหญ หนา 

281 เกา /καω2/ 

กวาด /κωα⎤τ3/ 
ลาก /λα/4/ 

/κηωα⎤κ4 κηωα⎤κ4/ ครูดแรง ๆ ชา ๆ เปนบริเวณกวาง 
ๆ  

282 ลอย /λ ⎤ϕ2/ /κηωα⎤Ν6/ รอนชา ๆ อยูในอากาศ ใชกบั
อาการเวยีนศีรษะไดดวย 

283 ลอย /λ ⎤ϕ2/ /κηωα⎤Ν6 κηωα⎤Ν6/ รอนเปนวงกลมคอนขางเร็ว ใช
กับอาการเวยีนศีรษะไดดวย 

284 วิ่ง /ωιΝ4/ /β∝π6 β∝π6/ เต็มที่ ลงเต็มเทา 
285 ทุบ /τηυπ6/ 

ตี /τι⎤2/ 

/β∝/6/ อยางแรงหนึ่งครั้ง 

286 ทุบ /τηυπ6/ 
ตี /τι⎤2/ 

/β∝/6 β∝/6/ อยางแรงหลายครั้ง 

287 โยน /ν)ο⎤ν2/ 
หลน /λον3/ 
ตก /τοκ1/ 

/βυπ6/ ลงมาจากที่สูงแลวแนนิ่งอยูกับ
พื้น 

288 เดือด /φοτ6/ /βυκ6 βυκ6/ เปนฟองปุด ๆ ขึ้นมา ใชกับฟอง
ขนาดใหญ 

ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
289 เดือด /φοτ6/ /βεπ6 βεπ6/ เปนฟองปุด ๆ ขึ้นมา ใชกับฟอง
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ขนาดคอนขางใหญ 
290 โยน /ν)ο⎤ν2/ 

หลน /λον3/ 
ตก /τοκ1/ 

/βε/6/ ของไมแข็งลงมากองกับพื้น 

291 ใหญ /ν)↔⎤3/ /β↔⎤4 λ↔⎤4/ มาก 
292 เคี้ยว /ν)αµ5/ /βοτ1 /∝αν6/ ชา ๆ คอย ๆ เคี้ยวจนนารําคาญ 

เชน เดก็อมขาวแลวเคี้ยวชา ๆ 
293 เดือด /φοτ6/ /βΕπ6 βΕπ6/ เปนฟองปุด ๆ ขึ้นมา ใชกับฟอง

ขนาดเล็ก  
294 ใหญ /ν)↔⎤3/ /βα2 λ↔⎤µ4 τη↔⎤µ4/ มาก 
295 โยน /ν)ο⎤ν2/ 

หลน /λον3/ 
ตก /τοκ1/ 

/βαπ6/ ของแบน ๆ ลงมากองกับพืน้ 

296 เดือด /φοτ6/ /β π6 βΕπ6 β π6 βΕπ6/ เพิ่งเริ่มเปนฟองเล็ก ๆ 
297 เดือด /φοτ6/ /β τ6 β τ6/ ~ 

/β κ6 β κ6/ 
เปนฟองปุด ๆ ขึ้นมา ใชกับฟอง
ขนาดคอนขางใหญ 

298 กลม /κοµ2/ /δικ6/ รูปทรงสามมิติมน ไมมีเหลีย่มมุม 
299 กลม /κοµ2/ /διΝ3/ รูปวง ไมมีเหล่ียมมุม 
300 ใส /σ↔⎤1/ /διΝ3/ สะอาดมาก 
301 แข็ง /κηΕ⎤Ν1/ /δ∝ν2 δ∝⎤6/ กระดาง กดไมลง กัดไมเขา 
302 กิน /κιν2/ /δυ/1/ มาก  
303 ดื้อ /δ∝⎤6/ /δα⎤ν6/ วายาก บอกไมฟง สอนไมเชือ่ 
304 เล็ก /ν ⎤ϕ6/ /χιτ6 λιτ6/ แทบมองไมเหน็ 
305 ตั้ง /ταΝ6/ 

วาง /ωα⎤Ν2/ 

/χικ6 πικ6/ มองเห็นไดชัดเจน ใชกับของ
ขนาดเล็กหนึ่งชิ้น  

306 ถ่ี /τηι⎤3/ /χιµ2 χι/6/ เวนระยะหางนอยเกนิไป เชน 
ปลูกตนไมชิดเกินไป 

ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
307 เปนรู /πεν2 ηυ⎤2/ 

 

/χιΝ6 πιΝ6/ เล็ก ใชกับชองที่แสงลอดผานได 
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308 ใส /σ↔⎤1/ /χιΝ3 διΝ3/ ใสเย็น สะอาดมาก เชน น้ําในลํา
ธาร 

309 วิ่ง /ωιΝ4/ /χι⎤6/ อยางเร็ว 
310 รอน /η ⎤ν6/ /χι⎤1/ จัด มาก 
311 เงียบ /Νιαπ4/ /χι⎤6 λι⎤6/ ไมมีเสียงอะไรเลย 
312 ดํา /δαµ2/ /χι⎤6 λι⎤6/ ป เชน ผิวนิโกร 
313 เปนรู /πεν2 ηυ⎤2/ /χι⎤6 ωι⎤6/ เล็กจนเกือบจะมองไมเหน็  
314 เปรี้ยว /σοµ5/ 

เผ็ด /πηετ3/ 

/χι⎤τ6/ รสจัดมาก 

315 เจ็บ /χεπ3/ /χι⎤τ6/ ฉับพลันแลวหาย เชน เข็มทิ่ม 
316 เจ็บ /χεπ3/ /χι⎤τ6 χι⎤τ6/ ฉับพลันแลวหาย หลาย ๆ คร้ัง 
317 หยุด /σαω2/ /χ∝κ6/ โดยทันทีทันใด 
318 แหง /ηΕΝ5/  

ขน /κηον5/ 

/χ∝/6 φ∝/6/ ยังแหงไมมาก เห็นเปนโคลนอยู 

319 วาง /ωα⎤Ν2/ 

ขวาง /κηωα⎤Ν1/ 

/χ∝Ν4 κη∝Ν4/ เกะกะ ใชกับของชิ้นใหญ 

320 เขียว /κηιαω1/ /χ∝⎤1/ มากจนคล้ํา 
321 กิน /κιν2/ /χυπ6 χιπ6/ ไมเปนเวลา 
322 กิน /κιν2/ /χυπ6 χυπ6 χιπ6 χιπ6/ ไมรูจักอ่ิม เรื่อย ๆ ไมหยดุ 
323 ตั้ง /ταΝ6/ 

วาง /ωα⎤Ν2/ 
นั่ง /ναΝ4/ 

/χυκ6 πυκ6/ มองเห็นไดชัดเจน ใชกับของชิ้น
เล็ก , เฉย ๆ ไมไปไหน 

324 พูน /πηυ⎤ν2/ 
ตูม /τυ⎤µ2/ 

/χυµ6 κυµ6/ นูนขึ้น มีลักษณะปอม ๆ 

325 ทําทา //ετ1/ /χυ⎤π3 χυ⎤6 χ ⎤π3 χ ⎤ϕ6

/ 
ลับ ๆ ลอ ๆ 

326 พูน /πηυ⎤ν2/ /χυ⎤ν6 πηυ⎤ν6/ เต็มจนเลยขอบปากขึ้นไปมาก 
327 อวน //υαν6/ /χε/6 πε/6/ มาก นาเกลยีด เผละ 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
328 อวน //υαν6/ /χε/6 πε/6 χα/6 πα/6/ มาก นาเกลยีด เผละ มีการ
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เคล่ือนที่ประกอบ 
329 จืด /χ∝⎤τ3/ /χεω6 λεω6/ ไมมีรสชาติ ชืด ไมอรอย 
330 วาง /ωα⎤Ν2/ 

ขวาง /κηωα⎤Ν1/ 

/χε⎤6 λε⎤6/ เกะกะ ใชกับของชิ้นใหญ เชน รถ
เสียกลางถนน 

331 เปนรู /πεν2 ηυ⎤2/ 
สวาง /ηυΝ4/ 
เปด /π↔τ3/ 

/χε⎤6 ωε⎤6/ มองเห็นไดชัดเจน แสบตา 

332 ตรง /σ∝⎤4/ /χε⎤τ3 δε⎤τ3/ ไมคดงอ แข็งทื่อ  
333 นอน /ν ⎤ν2/ 

 
/χε⎤Ν6 Νε⎤Ν6/ ทันทีทันใด ใชกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็ก  

334 เอียง //ιαΝ2/ /χε⎤Ν6 Νε⎤Ν6/ เกือบคว่ํา 
335 สูง /συ⎤Ν1/ 

ยาว /ν)α⎤ω2/ 

/χε⎤Ν6 Νε⎤Ν6 χα⎤Ν6 Να
⎤Ν6/ 

เกินไป ไมเหมาะสม ไมสวย  

336 จืด /χ∝⎤τ3/ /χε⎤Ν6 λε⎤Ν6/ ไมเขมขน แทบไมมีรสชาติ ไม
อรอย 

337 สูง /συ⎤Ν1/ /χ↔ν4 τη↔ν4/ มากกวาปกติ ไมมีทรวดทรง  
338 ตั้ง /ταΝ6/ 

วาง /ωα⎤Ν2/ 

/χοκ6 ποκ6/ เห็นไดชัดเจน ใชกับของชิ้นใหญ 

339 เดิน /ν)α⎤Ν4/ /χοκ6 χοκ6/ อยางมุงมั่น อยางรีบเรง 
340 สวาง /ηυΝ4/ /χο⎤6/ มาก มองเห็นไดชัดเจน แสบตา 
341 เปนรู /πεν2 ηυ⎤2/ 

สวาง /ηυΝ4/ 
เปด /π↔τ3/ 

/χο⎤6 ωο⎤6/ ขนาดใหญ , มีแสงมองเห็นได
ชัดเจน แสงแสบตา 

342 เปนรู /πεν2 ηυ⎤2/ 
สวาง /ηυΝ4/ 
เปด /π↔τ3/ 

/χο⎤6 ωο⎤6 χε⎤6 ωε⎤6/ ขนาดใหญ ใชกับรูจะเปน
พหูพจน , พอมองเห็น ใชกบัแสง
สวาง 

343 เปรี้ยว /σοµ5/ /χο⎤τ4 λο⎤τ4/ รสจัดมาก 
 

ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
344 เท /τηε⎤2/ /χο⎤Ν6 χε⎤Ν6/  ลงจากที่สูงหลาย ๆ คร้ัง ใชกบั
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ของเหลว 
345 อาบ (น้ํา) //α⎤π3/ /χο⎤Ν6 χε⎤Ν6 χο⎤Ν6 χε⎤

Ν6/ 
ราดน้ําเร็ว ๆ หลาย ๆ คร้ัง 

346 นอน /ν ⎤ν2/ /χο⎤Ν6 Νο⎤Ν6/  ทันทีทันใด ใชกับสิ่งมีชีวิตตัวโต 
347 เอียง //ιαΝ2/ /χο⎤Ν6 Νο⎤Ν6/ เกือบจะลม  
348 เคี้ยว /ν)αµ5/ /χΕπ6 χΕπ6/ เสียงดัง ไมหุบปาก  
349 ดา /δα⎤3/ /χΕτ6 χΕτ6/ เสียงดัง ถอยคาํหยาบคาย 
350 แดง /δΕ⎤Ν2/ /χΕτ6 χΕ⎤1/ สีสวาง สีสด 
351 วิ่ง /ωιΝ4/ /χΕν6/ หนีอยางเร็ว 
352 เปนรู /πεν2 ηυ⎤2/ /χΕΝ6 πΕΝ6/ เปนชองแคบ ๆ หนึ่งชอง 
353 ใส /σ↔⎤1/ /χΕω1/ ใส สะอาด จนมองทะลุได 
354 แดง /δΕ⎤Ν2/ /χΕ⎤1/ สีสด เขม 
355 แดง /δΕ⎤Ν2/ /χΕ⎤τ6/  สีสวาง 
356 เคี้ยว /ν)αµ5/ /χαπ6 χαπ6/ เสียงดัง ไมหุบปาก 
357 ตั้ง /ταΝ6/ 

วาง /ωα⎤Ν2/ 

/χακ6 πακ6/ เห็นไดชัดเจน ใชกับของชิ้นใหญ 

358 อวน //υαν6/ /χαµ6 µαµ6/ เจาเนื้อ นารัก 
359 ขม /κηοµ1/ /χαµ3 λαµ3/ ไมมาก กลมกลอม อรอย 
360 เปนรู /πεν2 ηυ⎤2/ 

สวาง /ηυΝ4/ 
เปด /π↔τ3/ 

/χα⎤6 ωα⎤6/ สวางมาก มองเห็นไดชัดเจน , 
เปดชองกวางมากจนมองผานได
ตลอด 

361 ไหล /λαϕ1/ 
เท (น้ํา) /τηε⎤2/ 

/χα⎤κ4/ ตกลงมาจากทีสู่งอยางแรง ใชกับ
ของเหลว 

362 ไหล /λαϕ1/ 
เท (น้ํา) /τηε⎤2/ 

/χα⎤κ4 χα⎤κ4/ ตกลงมาจากทีสู่งอยางแรงหลาย
คร้ัง ใชกับของเหลว 

363 เปนรู /πεν2 ηυ⎤2/ 
สวาง /ηυΝ4/ 
เปด /π↔τ3/ 

/χα⎤Ν6 πα⎤Ν6/ สวางมาก มองเห็นไดชัดเจน , 
เปนชองขนาดใหญมาก  

ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
364 เอียง //ιαΝ2/ /χα⎤Ν6 Να⎤Ν6/ เกือบจะลม 
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365 จืด /χ∝⎤τ3/ /χα⎤Ν6 λα⎤Ν6/ ไมเขมขน แทบไมมีรสชาติ 
366 หยิก /Νικ1/ /χ τ6 π τ6/ ขอดติดหนังหวั 
367 ตั้ง /ταΝ6/ 

วาง /ωα⎤Ν2/ 

/χ κ6 π κ6/ เห็นไดชัดเจน ใชกับของชิ้นขนาด
ไมเล็กไมใหญหนึ่งชิ้น  

368 คุย /πα/3/ /χ κ6 χΕκ6 χ κ6 χΕκ6/ ไมดังมากแตเปนเวลานาน ฟง
ไมไดความ 

369 เดิน /ν)α⎤Ν4/ 

 

/χ κ6 χ κ6/ ไปขางหนาอยางเร็วเปนจังหวะ
สม่ําเสมอ  

370 หยด /ν)οτ3/ /χ κ6 χ κ6/ ชา ๆ เปนระยะ 
371 เปนรู /πεν2 ηυ⎤2/ 

 
/χ Ν6 π Ν6/ เปนรูขนาดไมใหญมากหนึ่งรู 

372 เปนรู /πεν2 ηυ⎤2/ 
 

/χ Ν6 π Ν6 χΕΝ6 πΕΝ6/ ขนาดปานกลาง ใชกับรูจะเปน
พหูพจน เชน ผาขาดหลาย ๆ แหง 

373 ขด /κηοτ1/ 

งอ /Ν ⎤2/ 

/χ Ν6 Ν Ν6/ คูตัว เปนวงกลม ใชกับเอกพจน 

374 ขด /κηοτ1/ 

งอ /Ν ⎤2/ 
/χ Ν6 Ν Ν6 χΕΝ6 ΝΕΝ6

/ 
คูตัว เปนวงกลม ใชกับพหพูจน 

375 ส้ัน /σαν5/ 

เตี้ย /τια6/ 
ต่ํา /ταµ3/ 

/χ ⎤6 κ ⎤6/ เกินไป  

376 เปนรู /πεν2 ηυ⎤2/ 
สวาง /ηυΝ4/ 
เปด /π↔τ3/ 

/χ ⎤6 ω ⎤6/ เปนชองเล็ก ๆ พอมองเห็น , แงม 
ๆ พอวับ ๆ แวม ๆ  

377 นั่ง /ναΝ4/ /χ ⎤τ3 π ⎤τ3/ รออะไรสักอยาง ไมยอมลุกไป
ไหน 

378 คุย /πα/3/ /χ ⎤τ4 χ ⎤τ4/ เกง เร่ือย ๆ 
379 เค็ม /κηεµ2/ /χ ⎤τ4 λ ⎤τ4/ เกินไป ไมอรอย 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
380 บาง /βα⎤Ν2/ /χιαπ6/ มาก  
381 เย็น /ν)εν2/ /χιαπ6/ จัด  
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หวาน /ωα⎤ν1/ 

382 ขาว /κηα⎤ω1/ /χυα/6/ สะอาด สวาง  
383 ขุน /κηυν3/ /χυα/6 λυα/6/ สีหมน ๆ ไมใส แตยังไมดาํ ไม

เปนโคลน 
384 หอม /η ⎤µ1/ /φυΝ6/ หอมชื่นใจ หอมนาดม หอม

กระจายตลบอบอวล 
385 เปนฟอง 

/πεν2 φ ⎤Ν2/ 

/φυ⎤4/ เปนฟองฟูขึ้น ใชกับฟองเล็ก ๆ 

386 รอง /η ⎤Ν6/ 

พูด /πα/3/ 

เดิน /ν)α⎤Ν4/ 

ฯลฯ 

/φοτ6/ ดังมาก 

387 เปนฟอง 
/πεν2 φ ⎤Ν2/ 

/φ τ6/ จุดเล็ก ๆ เปนกลุม เชน ตี
ผงซักฟอกในน้ํา หรือฟองใน
อาหารบูด 

388 เปนฟอง 
/πεν2 φ ⎤Ν2/ 

/φ τ6 φΕτ6/ จุดเล็ก ๆ มากมาย เชน อาหารบูด
เปนฟอง 

389 เดือด /φοτ6/ /φ τ6 φ τ6/ ฟองเล็ก ๆ กระเซ็นออกมา 
390 แหลม /λΕ⎤µ1/ /σιµ2 σι⎤4/ มาก เชน ปลายเข็มหรือหนาหมา

ที่ดูแหลมกวาตัวอ่ืน 
391 ทําทา //ετ1/ /σι⎤2 ηι⎤2 σ ⎤2 η ⎤2/ กระฟดกระเฟยดไมพอใจ งอน 

โกรธ 
392 กระซิบ /σ∝⎤µ4/ /σ∝π6 σα⎤π4 σ∝π6 σα⎤π

4/ 
เบา ๆ รูกันเพียงสองคน 

393 รองไห /ηαϕ5/ /σ∝κ6 σ∝κ6/ สะอื้นไหเบา ๆ คนเดียว 
394 ยืน /ν)∝⎤ν2/ /σ∝⎤4/ ในทาตรง 

    
    

ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
395 นั่ง /ναΝ4/ /σ∝⎤4 σ∝⎤4/ เฉย ๆ ไมทําอะไร ไมสนใจอะไร  
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ยืน /ν)∝⎤ν2/ 
นอน /ν ⎤ν2/ 
ฯลฯ 

396 นั่ง /ναΝ4/ 
ยืน /ν)∝⎤ν2/ 

/σ∝⎤4 β∝⎤4/ เฉย ๆ งง ทําอะไรไมถูก 

397 มอง /β↔Ν3/ 
ทําตา //ετ1 τα⎤1/ 

/... σ∝⎤4 ... σαν2/ ไมวางตา ตกตะลึง 

398 จืด /χ∝⎤τ3/ /σ∝⎤τ4/ แทบจะไมมีรสชาติ  
399 จืด /χ∝⎤τ3/ /σ∝⎤τ4 λ∝⎤τ4/ แทบจะไมมีรสชาติ ไมอรอย ไม

นากิน 
400 มีกลิ่น /κιν3/ /συν1/ ฉุน 
401 มีกลิ่น /κιν3/ /συν1 συν1/ คอนขางฉุน 
402 หอม /η ⎤µ1/ 

มีกลิ่น /κιν3/ 

/συϕ1/ ตลบอบอวล ถูกใจ เชน กล่ิน
ดอกไมหอม หรือกล่ินอาหาร 

403 (ขน) ลุก /λυκ6/ /συ⎤4/ ฉับพลัน 
404 ไหล /λαϕ1/ /συ⎤4 συ⎤4/ ตกลงมาจากทีสู่งอยางแรง ไมมี

การกระจาย 
405 ผายลม /τοτ1/ /συ⎤τ6/ ผายลมยาว ๆ แตเสียงเบามาก 
406 สูง /συ⎤Ν1/ /σε⎤Ν6 Νε⎤Ν6/ เกินไป ไมมีทรวดทรง เกงกาง 
407 สูง /συ⎤Ν1/ /σε⎤ω6 λε⎤ω6/ ชะลูด ใชกับของเล็ก 
408 นั่ง /ναΝ4/ /σοκ6 µοκ6/ เฉย ๆ เหมอลอย ซึมเศรา ใชกับ

การนั่ง 
409 สูง /συ⎤Ν1/ /σο⎤τ4 λο⎤τ4/ ชะลูด ใชกับของใหญ 
410 (ฝน) ตก /τοκ1/ /σΕ/6 σΕ/6/ เบา ๆ ไมหยดุ 
411 ทําทา //ετ1/ /σα2 λΕ/6/ ดัดจริต กรีดกราย ไมเรียบรอย 
412 โผล /πηο⎤3/ /σα2 λ ⎤ν6/ ตั้งขึ้นเห็นชดัเจน ใชกับของหลาย

ช้ิน เชน ยกมือหลายคน 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
413 มืด /µ∝⎤τ4/ /σα2 λυα1/ สลัว มัว มองเห็นไดราง ๆ  
414 ทําทา //ετ1/ /σα2 Ν κ6 / ออนปวกเปยกเหมือนไมมแีรง 
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/σα2 Νεκ6/ 
415 ทําทา //ετ1/ /σα2 Ν /6 σα2 ΝΕ/6/ กอรอกอติกกบัคนอื่น เหมือนไม

มีแรง เกาะกายคนอื่นตลอดเวลา 
416 เซ /σε⎤2/ /σατ6 σατ6/ ยืนไมอยู แถไปทางใดทางหนึ่ง 
417 เมา /µαω2/ /... σατ6 ... σε⎤2/ เปไปมา ไมตรงทาง 
418 วาง /ωα⎤Ν2/ 

ไหล /λαϕ1/ 

/σα/6/ ไมเปนที่ ไมเปนระเบียบ , ไมยอม
หยุด เชน มีดบาดเลือดไหล 

419 ไหล /λαϕ1/ /σα/6 σα/6/ ไมยอมหยุด เชน มีดบาดเลอืด
ไหล 

420 วาง /ωα⎤Ν2/ 
ทิ้ง /τιµ6/ 

/σα/6 σα⎤ϕ2/ ไมเปนที่ ไมเปนระเบียบ 

421 วาง /ωα⎤Ν2/ 
ทิ้ง /τιµ6/ 

/... σα/6 ... σα⎤ϕ2/ ไมเปนที่ ไมเปนระเบียบ 

422 ยาว /ν)α⎤ω2/ /σαµ2 σα/6/ ~ 
/σαΝ2 σα/6/ 

เกินไป มาก  

423 ยาว /ν)α⎤ω2/ /σαµ2 σα/6 σαµ2 σα/6/ เกินไป มาก เกงกาง เกะกะ 
424 ไหล /λαϕ1/ /σα⎤4/ กระเซ็นเปนวงกวาง ใชกับ

ของเหลว 
425 ไหล /λαϕ1/ /σα⎤4 σα⎤4/ ลงจากที่สูงอยางตอเนื่อง 
426 กวาด /κωα⎤τ3/ /σα⎤τ4 σα⎤τ4/ เร็ว ๆ ไมเรียบรอย เชน กวาดพื้น

พอไมใหรกตา แตไมสะอาด 
427 เดิน /ν)α⎤Ν4/ 

วิ่ง /ωιΝ4/ 

/σα⎤ν4/ ไปเรื่อย ๆ ไมยอมอยูเปนที่เปน
ทาง วนเวียนไรทิศทาง 

428 ยาว /ν)α⎤ω2/ /σα⎤Ν6 λα⎤Ν6/ มาก เชน ลําไมไผ 
429 วาง /ωα⎤Ν2/ 

ทิ้ง /τιµ6/ 

/σα⎤ϕ2/ ไมเปนระเบยีบ รก 

ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
430 ถาม /τηα⎤µ1/ /σ ⎤4/ ซํ้า ๆ จนผูตอบรําคาญ 
431 ทําทา //ετ1/ 

นั่ง /ναΝ4/ 
ยืน /ν)∝⎤ν2/ 

/σ ⎤ϕ2 ω ⎤ϕ2/ เงียบเหงา เดยีวดาย แมมีเสียงรอบ
ขางบางแตกย็งัรูสึกเหงา 
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432 กวาด /κωα⎤τ3/ /συατ4 συατ4/ เร็ว ๆ ลวก ๆ  
433 (ไฟ) ลุก /λυκ6/ 

(น้ํา) เดือด /φοτ6/ 
/ηι⎤4 ηι⎤4/ เบา ๆ  

434 หายใจ /ηα⎤ϕ1 

χ↔⎤2/ 

/η∝τ6 η∝τ6/ แรง ๆ ถ่ี ๆ เหนื่อยมาก หอบ 

435 บิน /βιν2/ /η∝Ν3/ ใกล ๆ ตัว นารําคาญ ใชกับแมลง
หนึ่งตวั 

436 บิน /βιν2/ /η∝Ν3 η∝Ν3/ ใกล ๆ ตัว นารําคาญ ใชกับแมลง
หลายตัว 

437 ขู /κηυ⎤3/ 

รอง /η ⎤Ν6/ 

/η∝⎤4 η∝⎤4/ ทําเสียงดังขูในลําคอ คราง 

438 รอง /η ⎤Ν6/ /η∝⎤4 ηα⎤4 η∝⎤4 ηα⎤4/ ซ้ืดปากเพราะเผ็ดมาก 
439 กระพริบ (ตา) 

/λαπ1 τα⎤2/ 

/ηυπ1 ηυπ1/ สะลึมสะลือ 

440 รอน /η ⎤ν6/ /ηυµ4/ ระอุ 
441 รอน /η ⎤ν6/ /ηυµ4 ηυµ4/ ผาว ๆ  
442 เหม็น /µεν1/ 

มีกลิ่น /κιν3/ 

/ηυϕ3 ηυϕ3/ กล่ินเหม็นมากลอยวูบมาตาม 
ลมเปนระยะ ๆ  

443 เหม็น /µεν1/ 

มีกลิ่น /κιν3/ 

/ηυ⎤τ4 ηυ⎤τ4/ กล่ินคอนขางเหม็นโชยมาเปน
ชวง ๆ 

444 ดํา /δαµ2/ /... η↔/6 ... ηα⎤ϕ6/ สกปรกมาก เชนคนผิวดําทีดู่
สกปรก ไมสวย 

445 รองไห /ηαϕ5/ /ηο⎤2/ เสียงดังดวยความเสียใจมาก 
446 (ไฟ) ลุก /λυκ6/ /ηο⎤4/ แรงมาก 
447 (ไฟ) ลุก /λυκ6/ /ηο⎤4 ηο⎤4/ แรงมาก ตอเนือ่งไปเรื่อย ๆ เชน 

เผากองฟาง 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
448 หายใจ /ηα⎤ϕ1 

χ↔⎤2/ 
หอบ /η ⎤π3/ 

/ηο⎤4 ηο⎤4/ แรง ๆ เพราะเหนื่อยมาก ใชกับ
การอาปากกวาง 

449 หายใจ /ηα⎤ϕ1 /ηΕ⎤κ4 ηΕ⎤κ4/ แรง ๆ เพราะเหนื่อยมาก ใชกับ
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χ↔⎤2/หอบ 
/η ⎤π3/ 

การอาปากนิด ๆ 

450 ไอ //αϕ2/ /ηΕκ6 ηΕκ6/ มีอาการระคายคอ 
451 หัวเราะ /ηυα1/ /ηΕ/6 ηΕ⎤4 ηΕ/6 ηΕ⎤4/ เบา ๆ แกเกอ 
452 หัวเราะ /ηυα1/ /ηΕ⎤4 ηΕ⎤4/ แหะ ๆ เบา ๆ อาปากนิด ๆ 
453 หัวเราะ /ηυα1/ /ηα⎤4 ηα⎤4/ ดัง ๆ เต็มเสียง อาปากเต็มที ่
454 กิน /κιν2/ 

 

/ηα⎤τ4/ ไมหมด เหลือมาก 

455 สาก /σα⎤2/ /ηα⎤τ4 ηα⎤τ4/ ไมล่ืน ไมเรียบ ไมสะอาด เชน ถู
บานไมสะอาดเวลาเดินจะรูสึก
สากเทา 

456 สุก /συκ1/ /ηα⎤µ3 ηα⎤µ3/ หาม ๆ  
457 หายใจ /ηα⎤ϕ1 

χ↔⎤2/หอบ 
/η ⎤π3/ 

/η τ6 η τ6/ ถ่ี ๆ เสียงไมดังมาก เกิดจากความ
เหนื่อย 

458 รองไห /ηαϕ5/ /η /6 η /6 ηΕ/6 ηΕ/6/ กวนตลอดเวลา บอย ๆ 
459 นั่ง /ναΝ4/ /η ν3 λ ⎤4/ รออยางมีความหวัง แตสุดทาย

พลาดหวังไปในที่สุด รอเกอ 
460 วาง /ωα⎤Ν2/ 

ทิ้ง /τιµ6/ 
กิน /κιν2/ 
ฯลฯ 

/... ηια4 ... ηα⎤τ4/ เร่ียราด เปรอะเปอน ไมเปนที่เปน
ทาง ดูสกปรกไปทั่ว 

461 สะดุง /δυΝ6/ /η∝ακ4/ ทันทีทันใด ตกใจสุดขีด 
462 ถอนใจ  

/τη ⎤ν1 χ↔⎤2/ 

/η∝ακ4 η∝ακ4/ แรง ๆ หลาย ๆ คร้ัง 

463 กระพริบ (ตา) 
/λαπ1 τα⎤2/ 

/µιπ6 µιπ6/ หลายครั้ง เร็ว ๆ ถ่ี ๆ 

464 หลับ /λαπ1/ /µιΝ6/ สบาย พร้ิม 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
465 ปวด /πυατ3/ /µυπ6 µυπ6/ เปนระยะ บีบแลวคลายสลับกัน 
466 แตก /τΕ/3/ /µυν4/ ของที่แตกจนละเอียดเปนชิน้เล็ก
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ช้ินนอย 
467 นอน /ν ⎤ν2/ /µυ⎤π3/ หมอบ ซุกหนา 
468 หยด /ν)οτ3/ /µΕ/6/ หยดกระทบพืน้หนึ่งหยด 
469 หยด /ν)οτ3/ /µΕ/6 µΕ/6/ ชา ๆ หลาย ๆ คร้ัง 
470 แลบ (ล้ิน)  

/µΕ⎤π4 λιν6/ 
สะทอน /λ∝αµ3/ 

/µΕ⎤π4 µΕ⎤π4/ หลาย ๆ คร้ัง , แวบ ๆ 

471 ขาว /κηα⎤ω1/ 
ทํา (หนา)  
//ετ1 να⎤5/ 

/µΕ⎤ν6 µΕ⎤ν6/ สีซีด ใชกับหนาที่ซีดดวยความ
กลัวสุดขีดหรอืเปนลม 

472 เขิน /κη↔⎤ν1/ 
อาย //α⎤ϕ2/ 

/µα2 χυµ6 µα2 χ∝αµ6/ ไมกลาสบตา 

473 เล่ือม /λ∝αµ3/ /µα⎤π4 µα⎤π4/ สะทอนแสงวบูวาบ เปนประกาย 
เชน ประกายเพชรหรือคนตาวาว 

474 เตี้ย /τια6/ /µ κ6 τ κ6/ มาก 
475 เปยก /πια/3/ /µ κ6 λ κ6/ ถูกน้ําจนชุมไปทั้งตัว 
476 เปยก /πια/3/ /µ κ6 λ κ6 µΕκ6 λΕκ6/ ถูกน้ําจนชุมไปทั้งตัว มีน้ําหยด

ดวย 
477 เปยก /πια/3/ 

แฉะ /σΕ/1/ 

/µια/6 µια/6/ ขน ๆ เละ ๆ เชน ขนมสาคูเปยก 

478 (ไฟ) ลุก /λυκ6/ /µια4 µια4/ เบา ๆ ออน ๆ 
479 (ไฟ) ตดิ /τιτ1/ /µιαΝ2 µιαΝ2/ แสงไฟริบหร่ีมองไมชัด 
480 เปอน /π∝αν6/ /µ∝α/6 µα/6/ สกปรก เปรอะไปทั่ว เชน เลอะ

โคลน 
481 กิน /κιν2/ 

 
/...µ∝α/6 ...µαω6/ สกปรกมูมมาม เชน อาหารติด

ปากไปทั่ว 
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
482 กิน /κιν2/ 

เปอน /π∝αν6/ 

/...µ∝α/6 ...µ ⎤µ2/ สกปรก มูมมาม เร่ียราด 

483 อาย //α⎤ϕ2/ /µυαν6/ ไมกลาสบตา 
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484 อาย //α⎤ϕ2/ /µυαν6 τυαν6/ หลบหนา ไมกลาสบตา 
485 เหนยีว /νιαω1/ /ν∝π6/ ดึงไมออก 
486 เหนยีว /νιαω1/ /ν∝π6 ν∝π6/ ~ 

/ν∝π6 ναπ6/ 
ดึงออกจากกันยาก เชน กาวตดินิ้ว 
พยายามดึงหลายครั้ง  

487 ปวด /πυατ3/ /νυπ6 νυπ6/ ตุบ ๆ เปนระยะ  
488 (หัว) ลาน /λα⎤ν6/ /νεΝ3/ ไมมีผมขึ้นเลย 
489 (หัว) ลาน /λα⎤ν6/ /νεΝ3 νεΝ3/ ไมมีผมขึ้นเลย หัวใส 
490 เดิน /ν)α⎤Ν4/ /ν↔⎤π4 ν↔⎤π4/ ชา ๆ เอื่อย ๆ เชน คนแกเดิน 
491 ตรง /σ∝⎤4/ /νΕ⎤ω4/ ไมคด ไมโคง 
492 เกา /καω2/ /ν)ικ6 ν)ικ6/ เร็ว ๆ ในบริเวณเล็ก ๆ  
493 เตน /τεν6/ 

เดิน /ν)α⎤Ν4/ 
ยก /ν)οκ6/ 
ฯลฯ 

/ν)οκ6 ν)οκ6/ ~ 
/ν) κ6 ν) κ6/~  
/Ν κ6 Ν κ6/ 

ขยับไปมาในแนวตั้ง  

494 เตน /τεν6/ 
เดิน /ν)α⎤Ν4/ 
ยก /ν)οκ6/ 
ฯลฯ 

/ν)Εκ6 ν)Εκ6/ ~ 
/ΝΕκ6 ΝΕκ6/ 

ขยับไปมาในแนวขวาง 

495 เคี้ยว /ν)αµ5/ /ν)Ε/6 ν)Ε/6/ อมไวไมยอมกลืน กินอยาง
พะอืดพะอม 

496 ยิ้ม /ν)ιµ6/ /ν)Ε⎤1 ν)Ε⎤1/ แหย ๆ ขายหนา เสียหนา 
497 เตน /τεν6/ 

เดิน /ν)α⎤Ν4/ 
ยก /ν)οκ6/ 
ฯลฯ 
 

/ν) κ6 ν) κ6 ν)Εκ6 ν)Εκ
6/ ~  
/Ν κ6 ΝΕκ6 Ν κ6 ΝΕκ6/
  

ขยับไปมาหลายทา 

ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
498 วิ่ง /ωιΝ4/ /ν) /1 ν) /1/ ชา ๆ เปนจังหวะสม่ําเสมอ เหยาะ 

ๆ  
499 มัน /µαν2/ /ν) ⎤Ν4/ มาก 
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500 หัวเราะ /ηυα1/ /... ν) ⎤6 ... ν)αν1/ เยาะหยนั 
501 นั่ง /ναΝ4/ /ν) ⎤Ν3 ν) ⎤6/ ยอง ๆ  
502 หนาว /να⎤ω1/ /ν)∝απ4 ν)∝απ4/ เปน ๆ หาย ๆ เปนชวง ๆ ส่ัน 
503 เกา /καω2/ 

ส่ัน /σαν3/ 

/Νικ6 Νικ6/ เบา ๆ เร็ว ๆ เปนบริเวณเล็ก ๆ  

504 รอง /η ⎤Ν6/ /ΝιΝ6 ΝιΝ6/ ออกเสียงเบา ๆ พอไดยินแตจับ
ใจความไมได 

505 กระดก 
/κα2222222222 δο
κ1/ 

/Ν∝κ6/ ขยับครั้งเดียว 

506 กระดก 
/κα2222222222 δο
κ1/ 

/Ν∝κ6 Ν∝κ6/ ขยับหลายครั้ง เชน นั่งสัปหงก 

507 บน /χοµ3/ 

พูด /πα/3/ 

/Ν∝µ6 Ναµ6/ เบา ๆ พูดคนเดียวไปเรื่อย ๆ จน
นารําคาญ 

508 บน /χοµ3/ 

 

/Ν∝µ6 Ναµ6  
Ν∝µ6 Ναµ6/ 

เบา ๆ 

509 รอง /η ⎤Ν6/ 
รองไห /ηαϕ5/ 

/Ν∝⎤4 Ν∝⎤4/ มีเสียงครางเบา ๆ  

510 แกวง /κωΕΝ3/ 

สาย /σα⎤ϕ3/ 

/Νε⎤Ν6 Να⎤Ν6/  
 

โยกไปมา 

511 แกวง /κωΕΝ3/ 

สาย /σα⎤ϕ3/ 

/Νε⎤Ν6 Να⎤Ν6 Νε⎤Ν6 Ν
α⎤Ν6/ 

โยกไปมาหลาย ๆ คร้ัง 

512 หงาย /Να⎤ϕ1/ /Ν↔⎤π4/  กระทันหัน 
513 หาว /ηα⎤ω1/ /Ν↔⎤π4 Ν↔⎤π4/ ยาว ๆ คลายจะเปนลม  
514 ไหว /ωαϕ5/ /Νοκ6 Νοκ6/ เร็ว ๆ อยางไมตั้งใจ  
515 เล้ือย /λ∝αϕ6/ 

เอียง //ιαΝ2/ 

/Νο⎤κ6 Νε⎤κ6/  เคล่ือนที่หรือเอียงไปมา เชน งู
เล้ือย 

ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
516 เล้ือย /λ∝αϕ6/ 

เอียง //ιαΝ2/ 

/Νο⎤κ4 Νε⎤κ4 Νο⎤κ4 Νε⎤
κ4/  

เคล่ือนที่คดหรือเอียงไปมาเปน
จังหวะ เชน งูเล้ือย 
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517 ตาย /τα⎤ϕ2/ /Νο⎤Ν6/ กะทันหัน เชน เปนลมตาย 
518 หัวลาน 

 /ηυα1 λα⎤ν6/ 

/ΝΕµ4/ มีผมตรงกลางกระหมอม และตรง
เหนือหูสองขางหนอยหนึ่ง 

519 คอย /κη ⎤ϕ2/ /ΝΕ⎤1 κΕ⎤1/ คอยเกอ 
520 เตน /τεν6/ 

เดิน /ν)α⎤Ν4/ 
ยก /ν)οκ6/ 
ฯลฯ 

/Νακ6 Νακ6/ ขยับไปมา 

521 แก /κΕ⎤3/ /Ναµ1 Ν∝α/3/ ชวยเหลือตัวเองแทบไมได 
522 รอง /η ⎤Ν6/ 

รองไห /ηαϕ5/ 
/Να⎤Ν6 Να⎤Ν6/  แหกปากเต็มที ่เสียงดังมาก 

523 งอ /Ν ⎤2/ /Ν /6 ΝΕ/6 Ν /6 ΝΕ/6/ มีบางสวนงอ คด 
524 เตน /τεν6/ 

เดิน /ν)α⎤Ν4/ 
ยก /ν)οκ6/ 
ฯลฯ 

/Ν Ν6 ΝΕΝ6/ ขยับสลับทาทางไปมาตลอดเวลา 

525 สุก /συκ1/ /Ν ⎤µ2/ งอม จวนจะเนา 
526 (ลม) พัด /πηατ6/ 

(น้ํา) ไหล /λαϕ1/ 

ลอย /λ ⎤ϕ2/ 

/λιω4/ เคล่ือนที่ไปอยางเร็ว 

527 (ลม) พัด /πηατ6/ 
(น้ํา) ไหล /λαϕ1/ 

ลอย /λ ⎤ϕ2/ 

/λιω4 λιω4/ เคล่ือนที่ไปอยางเร็ว 

528 หลวม /λοµ1/ 

ออน // ⎤ν3/ 

/λο/6 λε/6/ เกินไปจนใชไมได เชน หมอนที่
ยัดนุนนอยเกนิไป 

529 หลวม /λοµ1/ 
ออน // ⎤ν3/ 

/λο/6 λε/6 λο/6 λε/6/ ไมพอดี รุมราม หยอนยาน เชน 
ถุงเทาใหญเกนิเทาคนสวม 

ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
530 โกง /κο⎤Ν3/ 

งอ /Ν ⎤2/ 

/λο⎤Ν6 Νο⎤Ν6/ ผิดปกติ ไมตรง เชน กระดานโกง 
หรือคนขาโกง 
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531 หลวม /λοµ1/ 

ออน // ⎤ν3/ 

/λο⎤Ν6 λε⎤Ν6/ ไมพอดี รุมราม เหลวเกินไป 

532 แกวง /κωΕΝ3/ 

สาย /σα⎤ϕ3/ 

/λο⎤Ν6 λε⎤Ν6/ โยกไปมา 

533 กิน /κιν2/ 
เดิน /ν)α⎤Ν4/ 
ให /η↔⎤5/ 
ฯลฯ 

/λα⎤6 λα⎤6/ เปลา ๆ ลวน ๆ เฉย ๆ เชน เดินเฉย 
ๆ กินขาวเปลา ๆ  

534 มี /µι⎤2/ 
ออก // /3/ 
รีบ /φα⎤ω6/ 
ฯลฯ 

/λα⎤ϕ1/ มาก 

535 กิน /κιν2/ 
หาง /ηα⎤Ν3/ 
หนัก /νακ1/ 
ฯลฯ 

/λα⎤ϕ1 τ↔⎤π3/ มากพอสมควร 

536 ลาก /λα/4/ /λ τ6 λ τ6/ หมุนไปกับพืน้ 
537 งอ /Ν ⎤2/ 

ขด /κηοτ1/ 

/λ κ6 Ν κ6/ มากจนผิดรูป มวนจนหงกิ , คูตัว 

538 งอ /Ν ⎤2/ 
ขด /κηοτ1/ 

/λ Ν6 Ν Ν6/ มากจนผิดรูป มวน , คูตัว 

539 งอ /Ν ⎤2/ 
ขด /κηοτ1/ 

/λ Ν6 Ν Ν6 λΕΝ6 ΝΕΝ6

/ 
มวนบาง ตรงบาง 

540 บาง /βα⎤Ν2/ /λ Ν6 λΕΝ6/ แทบมองทะลไุด เชน ผาขาวบาง 
541 ลอย /λ ⎤ϕ2/ /λ Ν6 λΕΝ6 λ Ν6 λΕΝ6/ กําลังจะจมน้ํา 
542 แดง /δΕ⎤Ν2/ /λ∝α4 λ∝α4/ สีออน ๆ สีไมสด  
ลําดับ กริยาบริบท กริยาวิเศษณ ความหมาย 
543 ทํา //ετ1/ 

กิน /κιν2/ 
รัก /ηακ6/ 

/... λυαΝ1 ... λα⎤ϕ1/ มาก  
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ฯลฯ 
544 (ลม) พัด /πηατ6/ 

บิน /βιν2/ 

/ωι⎤5 ωι⎤5/ เบา ๆ  

545 (ลม) พัด /πηατ6/ 
บิน /βιν2/ 

/ωυ⎤4 ωυ⎤4/ แรง 

546 หงาย /Να⎤ϕ1/ /ω↔⎤π4/ กะทันหัน 
547 หาว /ηα⎤ω1/ /ω↔⎤π4 ω↔⎤π4/ ยาว ๆ หลายครั้ง คลายจะเปนลม  
548 บิน /βιν2/ /ω↔⎤π4 ω↔⎤π4/ อยูไมไกลนกั 
549 ตะโกน , เรยีก 

/η ⎤Ν6/ 

/ω↔⎤κ6 ω↔⎤κ6/ เสียงดัง อยูไมไกลมาก  

550 ตะโกน , เรยีก 
/η ⎤Ν6/ 

/ωο⎤κ6 ωο⎤κ6/ เสียงดัง อยูไกลมาก 

551 เย็น /ν)εν2/ /ωα⎤π4/ ช่ัวขณะแลวหายไป 
552 เย็น /ν)εν2/ /ωα⎤π4 ωα⎤π4/ ช่ัวขณะแลวหายไป เปนหลายครั้ง 
553 บิน /βιν2/ /ω ν4/ ลอยเควงควางอยูในอากาศ  
554 หาว /ηα⎤ω1/ /ω ⎤τ3 ω ⎤τ3/ หลายครั้ง มีอาการงวงซึม 
555 กวาด /κωα⎤τ3/ /...ϕοκ3 ...ϕα⎤Ν3/ ไมตั้งใจ ทําลวก ๆ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางแสดงโครงสรางคํากรยิาวิเศษณในภาษาพวน 
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ตารางแสดงโครงสรางคํากรยิาวิเศษณในภาษาพวน 
คํากริยาวิเศษณ 1 พยางค ถงึ 3 พยางค 
 

ลําดับ A AA AB ...A...B ABC 
1 πιτ6 πιπ6 πιπ6 π∝Ν2 παΝ2  ...παϕ2 ...µα⎤2 τα2 λα⎤4 σα⎤4 

2 πιτ6 πυτ1 πυτ1 πυκ6 λυκ6 ~ τυκ6 λυκ6 ... τ↔/1 ... τ↔ν3 κα2 χιτ6 λιτ6 

3 πιτ6 πυΝ6 πυΝ6 π↔ν6 ω↔ν6 ... κιαΝ6 ... καω2 κα2 τηε⎤6 λε⎤6 

4 πικ6 πε⎤τ4 πε⎤τ4 π↔⎤Ν6 σ↔⎤Ν6 .. /↔/1 .. /↔ν3 κα2 τηεω6 λεω6 

5 πι/6 πε⎤τ4 πε⎤τ4 πΕ⎤Ν6 σΕ⎤Ν6 ... /Ε/1 ... /Ε⎤ν3 κα2 λε⎤6 τηε⎤6 

6 πιΝ6 πε⎤κ4 πε⎤κ4 πΕ⎤Ν6 λΕ⎤Ν6 ... πηο⎤τ4 ... λ∝α1 κα2 λ Ν3 κ Ν3 

7 πι⎤3 ποπ6 ποπ6 πα/6 σα/6 ...τηΕ⎤6 ...ωα⎤4 πηα2 ν↔⎤ν2 τη↔⎤
ν2 

8 πι⎤1 πο⎤κ4 πο⎤κ4 πα⎤Ν6 Να⎤Ν6 ... τηα/1 ... τη∝α1 βα2 λ↔⎤µ4 τη↔⎤µ
4 

9 πι⎤1 πΕ/6 πΕ/6 πα⎤Ν6 σα⎤Ν6 ... κηοτ3 ... κηυ⎤6  

10 π∝τ6 παπ6 παπ6 π /6 πΕ/6 ... σ∝⎤4 ... σαν2  

11 π∝Ν2 π Ν6 π Ν6 π Ν6 Ν Ν6 ... σατ6 ... σε⎤2  

12 π∝Ν1 πια/6 πια/6 τ∝τ6 τ∝⎤1 ... σα/6 ... σα⎤ϕ2  

13 π∝⎤6 τιΝ1 τιΝ1 τ∝/6 τα/6 ... η↔/6 ... ηα⎤ϕ6  

14 πυκ6 ~ τυκ6 τ∝/6 τ∝/6 τυπ6 π ⎤Ν3 ... ηια4 ... ηα⎤τ4  

15 πυ⎤τ4 τυπ6 τυπ6 τυ/6 πυ/6 ... µ∝α/6 ... µαω6  
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ลําดับ A AA AB ...A...B ABC 
16 πε/6 τυ⎤τ4 τυ⎤τ4 τε/6 σε/6 ... µ∝α/6 ... µ ⎤µ2  

17 πε/6 τα⎤µ4 τα⎤µ4 τε⎤Ν6 νε⎤Ν6 ... ν) ⎤6 ... ν)αν1  

18 πε⎤τ4 τ κ6 τ κ6 το⎤ν6 τε⎤ν6 ~ το⎤ν6 λε⎤ν6 
~ το⎤Ν6 τε⎤Ν6 
~ το⎤Ν6 λε⎤Ν6 

... λυαΝ1 ... λα⎤ϕ1  

19 πε⎤κ4 τ ν6 τ ν6 τΕτ6 τΕ⎤1 ...ϕοκ3 ...ϕα⎤Ν3  

20 ποκ6 τυαΝ6 τυαΝ6 τΕ⎤π4 σΕ⎤π4   

21 πο⎤κ4 κικ6 κικ6 τα⎤4 σα⎤4   

22 πΕ/6 κ∝⎤τ4 κ∝⎤τ4 τ Ν6 τ ⎤ϕ6   

23 πΕ⎤6 κ∝⎤κ4 κ∝⎤κ4 τ Ν6 λΕΝ6   

24 πΕ⎤τ4 κο⎤κ4 κο⎤κ4 τ Ν6 τΕΝ6   

25 πΕ⎤τ4 κΕ⎤π4 κΕ⎤π4 κυπ6 καπ6   

26 παπ6 κα⎤κ4 κα⎤κ4 κε/1 τε/1   

27 παΝ2 κ κ6 κ κ6 κε⎤3 δε⎤3   

28 πα⎤τ4 κ ⎤π4 κ ⎤π4 κοτ1 πηε⎤τ4   

29 π τ6 κ ⎤κ4 κ ⎤κ4 κοΝ2 κο/6   

30 π /6 κυαπ6 κυαπ6 κο⎤3 δο⎤3   

31 πιαπ6 /ικ6 /ικ6 κΕΝ6 δΕΝ6   

32 πια/6 /υ⎤6 /υ⎤6 κα⎤κ4 σα⎤κ4   

33 πια/6 /α⎤ω6 /α⎤ω6 κ τ6 δ τ6   
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ลําดับ A AA AB ...A...B ABC 
34 πυα/6 /∝ακ6 /∝ακ6 κ Ν6 ν) Ν6   

35 τιΝ1 /∝αϕ3 /∝αϕ3 κ ⎤3 δ ⎤3   

36 τιω6 πηΕπ6 πηΕπ6 κ ⎤6 λ ⎤6   

37 τ∝π6 πηαµ2 πηαµ2 κ ⎤6 λ ⎤6   

38 τ∝τ6  πηα⎤ν4 πηα⎤ν4 κ∝αµ6 κα⎤µ6   

39 τ∝/6 πηα⎤ω3 πηα⎤ω3 /ιΝ6 τιΝ6   

40 τ∝Ν1 πηυατ4 πηυατ4 /∝/6 τ∝/6   

41 τ∝⎤1 τη∝τ6 τη∝τ6 /∝/6 τ∝/6   

42 τυπ6 τηυαν4 τηυαν4 /∝/6 χ∝/6   

43 τυ/6 τηυαν4 τηυαν4 /∝/6 ν)∝/6   

44 τ↔⎤π3 κηικ6 κηικ6 /∝Ν4 λ∝Ν4   

45 τΕτ6  κηο⎤κ4 κηο⎤κ4 /∝⎤6 τ∝⎤6   

46 τΕ⎤1 κηο⎤κ4 κηο⎤κ4 /∝⎤τ4 λ∝⎤τ4   

47 τα⎤µ4  κηΕκ6 κηΕκ6 /υ/6 ν)υ/6   

48 τιαν2 κηακ6 κηακ6 /υµ6 συµ6   

49 τυαΝ6 κη κ6 κη κ6 /υ⎤4 φυ⎤4   

50 κιπ6 κη ⎤κ4 κη ⎤κ4 /υ⎤τ4 τυ⎤τ4   

51 κιπ6 κηωα⎤κ4 κηωα⎤κ4 /ε⎤6 λε⎤6   

52 κ∝π6 κηωα⎤Ν6 κηωα⎤Ν6 /ε⎤τ4 πε⎤τ4   
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ลําดับ A AA AB ...A...B ABC 
53 κ∝κ6 β∝π6 β∝π6 /ε⎤τ3 λε⎤τ3 , /ε⎤τ4 λε⎤τ4   

54 κ∝κ6 β∝/6 β∝/6 /ε⎤Ν6 λε⎤Ν6   

55 κυπ6 βυκ6 βυκ6 /↔⎤τ3 τ↔⎤τ3   

56 κΕω3 βεπ6 βεπ6 /↔⎤µ3 τ↔⎤µ3   

57 κα⎤ω6 βΕπ6 βΕπ6 /ο/6 ν)ο/6   

58 κιαΝ6 β τ6 β τ6 ~ β κ6 β κ6 /ο⎤Ν6 λο⎤Ν6   

59 /∝τ6 χι⎤τ6 χι⎤τ6 /Ε/6 ν)Ε/6   

60 /∝⎤τ3 χοκ6 χοκ6 /Ε⎤π4 ηΕ⎤π4   

61 /επ4 χΕπ6 χΕπ6 /α/6 σα/6   

62 /Ε⎤1 χΕτ6 χΕτ6 /α/6 ν)α/6   

63 /αω6 χαπ6 χαπ6 /α⎤6 σα⎤6   

64 / ⎤ϕ1 χα⎤κ4 χα⎤κ4 /α⎤π4 φα⎤π4   

65 /ιαµ3 χ κ6 χ κ6 /α⎤κ4 λα⎤κ4   

66 /∝ακ6 χ κ6 χ κ6 /α⎤µ3 τα⎤µ3   

67 /∝αϕ3 χ ⎤τ4 χ ⎤τ4 / τ6 φ τ6   

68 πη∝π6 φ τ6 φ τ6 / µ6 λ µ6   

69 πηυ⎤ν2 σ∝κ6 σ∝κ6 / ⎤6 τ ⎤6   

70 πηο⎤τ4 σ∝⎤4 σ∝⎤4 / ⎤τ3 η ⎤τ3   

71 πηΕπ6 συν1 συν1 / ⎤τ3 η ⎤τ3   
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ลําดับ A AA AB ...A...B ABC 
72 πηα⎤ν4 συ⎤4 συ⎤4 / ⎤τ3 η ⎤τ3   

73 πηα⎤ω3  σΕ/6 σΕ/6 / ⎤τ4 η ⎤τ4   

74 πη ⎤ϕ 6 σατ6 σατ6 / ⎤τ3 λ ⎤τ3   

75 πηυατ4 σα/6 σα/6 / ⎤ν2 σ ⎤ν2   

76 τηα/1 σα⎤4 σα⎤4 / ⎤ϕ6 /ιΝ3   

77 τη ⎤3 σα⎤τ4 σα⎤τ4 / ⎤ϕ6 σ ⎤ϕ6   

78 κη∝µ6 συατ4 συατ4 /υαϕ6 συαϕ6   

79 κηυΝ6 ηι⎤4 ηι⎤4 πηι⎤6 ωι⎤6   

80 κηωΕ⎤κ4 η∝τ6 η∝τ6 πη↔⎤6 ω↔⎤6   

81 κηωαπ6 η∝Ν3 η∝Ν3 πηο⎤6 ωο⎤6   

82 κηακ4 η∝⎤4 η∝⎤4 πηΕ⎤6 ωΕ⎤6   

83 κηα⎤Ν6 ηυπ1 ηυπ1 πηΕ⎤6 ωΕ⎤6   

84 κηωα⎤κ4 ηυµ4 ηυµ4 πη ⎤6 ω ⎤6   

85 κηωα⎤Ν6 ηυϕ3 ηυϕ3 τη∝ν2 τη∝κ6   

86 β∝/6 ηυ⎤τ4 ηυ⎤τ4 κηικ6 κηακ6   

87 βυπ6 ηο⎤4 ηο⎤4 κηιΝ6 νιΝ6   

88 βε/6 ηο⎤4 ηο⎤4 κηι⎤4 λι⎤4   

89 βαπ6 ηΕ⎤κ4 ηΕ⎤κ4 κη∝⎤4 λ∝⎤4   

90 δικ6 ηΕκ6 ηΕκ6 κηε⎤4 λε⎤4   
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ลําดับ A AA AB ...A...B ABC 
91 διΝ3 ηΕ⎤4 ηΕ⎤4 κηε⎤τ4 λε⎤τ4   

92 διΝ3 ηα⎤4 ηα⎤4 κηο⎤4 λο⎤4   

93 δυ/1 ηα⎤τ4 ηα⎤τ4 κηο⎤τ4 λο⎤τ4   

94 δα⎤ν6 ηα⎤µ3 ηα⎤µ3 κηο⎤Ν6 νο⎤Ν6   

95 χι⎤6 η τ6 η τ6 κηο⎤Ν4 ϕο⎤Ν4   

96 χι⎤1 η∝ακ4 η∝ακ4 κηο⎤ϕ6 µο⎤ϕ6   

97 χι⎤τ6 µιπ6 µιπ6 κηΕω4 νΕω4   

98 χι⎤τ6 µυπ6 µυπ6 κηΕ⎤τ4 λΕ⎤τ4   

99 χ∝κ6 µΕ/6 µΕ/6 κηα⎤τ4 λα⎤τ4   

100 χ∝⎤1 µΕ⎤π4 µΕ⎤π4 κηα⎤τ4 λα⎤τ4   

101 χο⎤6 µΕ⎤ν6 µΕ⎤ν6 κη ⎤6 λ ⎤6   

102 χΕν6 µα⎤π4 µα⎤π4 κη ⎤τ4 λ ⎤τ4   

103 χΕω1   µια/6 µια/6 κηΕ⎤τ4 λΕ⎤τ4   

104 χΕ⎤1 µια4 µια4 β↔⎤4 λ↔⎤4   

105 χΕ⎤τ6   µιαΝ2 µιαΝ2 βοτ1 /∝αν6   

106 χα⎤κ4 ν∝π6 ν∝π6 δ∝ν2 δ∝⎤6   

107 χιαπ6 νυπ6 νυπ6 ~ ν∝π6 ναπ6 χιτ6 λιτ6   

108 χιαπ6 νεΝ3 νεΝ3 χικ6 πικ6   

109 χυα/6 ν↔⎤π4 ν↔⎤π4 χιµ2 χι/6   
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ลําดับ A AA AB ...A...B ABC 
110 φυΝ6 ν)ικ6 ν)ικ6 χιΝ6 πιΝ6   

111 φυ⎤4 ν)οκ6 ν)οκ6 ~ ν) κ6 ν) κ
6 ~ Ν κ6 Ν κ6 

χιΝ3 διΝ3   

112 φοτ6 ν)Εκ6 ν)Εκ6 ~ ΝΕκ6 ΝΕκ
6 

χι⎤6 λι⎤6   

113 φ τ6 ν)Ε/6 ν)Ε/6 χι⎤6 λι⎤6   

114 σ∝⎤4 ν)Ε⎤1 ν)Ε⎤1 χι⎤6 ωι⎤6   

115 σ∝⎤τ4 ν) /1 ν) /1 χ∝/6 φ∝/6   

116 συν1 ν)∝απ4 ν)∝απ4 χ∝Ν4 κη∝Ν4   

117 συϕ1 Νικ6 Νικ6 χυπ6 χιπ6   

118 συ⎤4 ΝιΝ6 ΝιΝ6 χυκ6 πυκ6   

119 συ⎤τ6 Ν∝κ6 Ν∝κ6 χυµ6 κυµ6   

120 σα/6 Ν∝⎤4 Ν∝⎤4 χυ⎤ν6 πηυ⎤ν6   

121 σα⎤4 Ν↔⎤π4 Ν↔⎤π4  χε/6 πε/6   

122 σα⎤ν4 Νοκ6 Νοκ6 χεω6 λεω6   

123 σα⎤ϕ2 Νακ6 Νακ6 χε⎤6 λε⎤6   

124 σ ⎤4 Να⎤Ν6 Να⎤Ν6  χε⎤6 ωε⎤6   

125 η∝Ν3 λιω4 λιω4 χε⎤τ3 δε⎤τ3   

126 ηυµ4 λα⎤6 λα⎤6 χε⎤Ν6 Νε⎤Ν6   

127 ηο⎤2 λ τ6 λ τ6 χε⎤Ν6 λε⎤Ν6   
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ลําดับ A AA AB ...A...B ABC 
128 ηο⎤4 λ∝α4 λ∝α4 χ↔ν4 τη↔ν4   

129 ηα⎤τ4 ωι⎤5 ωι⎤5 χοκ6 ποκ6   

130 η∝ακ4 ωυ⎤4 ωυ⎤4 χο⎤6 ωο⎤6   

131 µιΝ6 ω↔⎤π4 ω↔⎤π4 χο⎤τ4 λο⎤τ4   

132 µυν4 ω↔⎤π4 ω↔⎤π4 χο⎤Ν6 χε⎤Ν6     

133 µυ⎤π3 ω↔⎤κ6 ω↔⎤κ6 χο⎤Ν6 Νο⎤Ν6    

134 µΕ/6 ωο⎤κ6 ωο⎤κ6 χο⎤Ν6 Νο⎤Ν6    

135 µυαν6 ωα⎤π4 ωα⎤π4 χΕτ6 χΕ⎤1   

136 ν∝π6 ω ⎤τ3 ω ⎤τ3 χΕΝ6 πΕΝ6   

137 νεΝ3  χακ6 πακ6   

138 νΕ⎤ω4  χαµ6 µαµ6   

139 ν) ⎤Ν4  χαµ3 λαµ3   

140 Ν∝κ6  χα⎤6 ωα⎤6   

141 Ν↔⎤π4   χα⎤Ν6 πα⎤Ν6   

142 Νο⎤Ν6  χα⎤Ν6 Να⎤Ν6   

143 ΝΕµ4  χα⎤Ν6 λα⎤Ν6   

144 Ν ⎤µ2  χ τ6 π τ6   

145 λιω4  χ κ6 π κ6   

146 λα⎤ϕ1  χ Ν6 π Ν6   
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ลําดับ A AA AB ...A...B ABC 
147 ω↔⎤π4  χ Ν6 Ν Ν6   

148 ωα⎤π4  χ ⎤6 κ ⎤6   

149 ω ν4  χ ⎤6 ω ⎤6   

150   χ ⎤τ3 π ⎤τ3   

151   χ ⎤τ4 λ ⎤τ4   

152   χυα/6 λυα/6   

153   φ τ6 φΕτ6   

154   σιµ2 σι⎤4   

155   σ∝⎤4 β∝⎤4   

156   σ∝⎤τ4 λ∝⎤τ4   

157   σε⎤Ν6 Νε⎤Ν6   

158   σε⎤ω6 λε⎤ω6   

159   σοκ6 µοκ6   

160   σο⎤τ4 λο⎤τ4   

161   σα2 λΕ/6   

162   σα2 λ ⎤ν6   

163   σα2 λυα1   

164   σα/6 σα⎤ϕ2   

165   σαµ2 σα/6 ~ σαΝ2 σα/6   
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ลําดับ A AA AB ...A...B ABC 
166   σα⎤Ν6 λα⎤Ν6   

167   σ ⎤ϕ2 ω ⎤ϕ2   

168   η ν3 λ ⎤4   

169   µ κ6 τ κ6   

170   µ κ6 λ κ6   

171   µ∝α/6 µα/6   

172   µυαν6 τυαν6   

173   ν) ⎤Ν3 ν) ⎤6   

174   Ν∝µ6 Ναµ6   

175   Νε⎤Ν6 Να⎤Ν6   

176   Νο⎤κ6 Νε⎤κ6    

177   ΝΕ⎤1 κΕ⎤1   

178   Ναµ1 Ν∝α/3   

179   Ν Ν6 ΝΕΝ6   

180   λο/6 λε/6   

181   λο⎤Ν6 Νο⎤Ν6   

182   λο⎤Ν6 λε⎤Ν6   

183   λο⎤Ν6 λε⎤Ν6   

184   λα⎤ϕ1 τ↔⎤π3   
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ลําดับ A AA AB ...A...B ABC 
185   λ κ6 Ν κ6   

186   λ Ν6 Ν Ν6   

187   λ Ν6 λΕΝ6   

188      

189      

190      

191      

192      

193      

 
คํากริยาวิเศษณ 4 พยางค 
 

ลําดับ AABB ABAB ABAC ABCD 
1 πυ⎤τ4 πυ⎤τ4 πα⎤τ4 πα⎤τ4 πα2 Νοκ1 πα2 Νοκ1 κοΝ2 κο/6 κοΝ2 κο⎤ϕ6 κο⎤3 δο⎤3 κε⎤3 δε⎤3 

2 κη κ6 κη κ6 κηΕκ6 κηΕκ6 ~ 
Ν κ6 ΝΕκ6 Ν κ6 ΝΕκ6  

το⎤ν6 τε⎤ν6 το⎤ν6 τε⎤ν6 ~ 
το⎤ν6 λε⎤ν6 το⎤ν6 λε⎤ν6 ~ 
το⎤Ν6 τε⎤Ν6 το⎤Ν6 τε⎤Ν6 ~ 
το⎤Ν6 λε⎤Ν6 το⎤Ν6 λε⎤Ν6 

κα2 πε/6 κα2 πα/6 κ ⎤3 δ ⎤3 κΕ⎤3 δΕ⎤3 

3 χυπ6 χυπ6 χιπ6 χιπ6 τ Ν6 λΕΝ6 τ Ν6 λΕΝ6 κα2 δακ1 κα2 δ ⎤6 /∝/6 ν)∝/6 /α/6 ν)α/6 

ลําดับ AABB ABAB ABAC ABCD 
4 η /6 η /6 ηΕ/6 ηΕ/6 τ Ν6 τΕΝ6 τ Ν6 τΕΝ6 κα2 δ κ6 κα2 δΕκ6 /υ/6 ν)υ/6 /α/6 ν)α/6 

5 ν) κ6 ν) κ6 ν)Εκ6 ν)Εκ6 κ∝/6 κα/6 κ∝/6 κα/6 κα2 ϕ Ν4 κα2 ϕΕΝ4 /ο⎤Ν6 λο⎤Ν6 /ε⎤Ν6 λε⎤Ν6 
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6  κ ⎤π4 κΕ⎤π4 κ ⎤π4 κΕ⎤π4 σα2 Ν κ6 σα2 Νεκ6 / µ6 λ µ6 /Εµ6 λΕµ6 

7  κηικ6 κηακ6 κηικ6 κηακ6 σα2 Ν /6 σα2 ΝΕ/6 / ⎤τ3 λ ⎤τ3 /Ε⎤τ3 λΕ⎤τ3 

8  κηο⎤Ν6 κηε⎤Ν6 κηο⎤Ν6 κηε⎤
Ν6 

µα2 χυµ6 µα2 χ∝αµ6 / ⎤τ3 λ ⎤τ3 /Ε⎤τ3 λΕ⎤τ3 

9  β π6 βΕπ6 β π6 βΕπ6  πη ⎤6 ω ⎤6 πηΕ⎤6 ωΕ⎤6 

10  χο⎤Ν6 χε⎤Ν6 χο⎤Ν6 χε⎤Ν6  τηυ/6 ν)υ/6 τηα/6 ν)α/6 

11  χ κ6 χΕκ6 χ κ6 χΕκ6  κηο⎤4 λο⎤4 κηε⎤4 λε⎤4 

12  σ∝π6 σα⎤π4 σ∝π6 σα⎤π4  κη ⎤6 λ ⎤6 κηΕ⎤6 λΕ⎤6 

13  σαµ2 σα/6 σαµ2 σα/6  κη ⎤τ4 λ ⎤τ4 κηΕ⎤τ4 λΕ
⎤τ4 

14  η∝⎤4 ηα⎤4 η∝⎤4 ηα⎤4  χυ⎤π3 χυ⎤6 χ ⎤π3 χ ⎤ϕ6 

15  ηΕ/6 ηΕ⎤4 ηΕ/6 ηΕ⎤4  χε/6 πε/6 χα/6 πα/6 

16  Ν∝µ6 Ναµ6 Ν∝µ6 Ναµ6  χε⎤Ν6 Νε⎤Ν6 χα⎤Ν6 Να⎤
Ν6 

17  Νε⎤Ν6 Να⎤Ν6 Νε⎤Ν6 Να⎤Ν6  χο⎤6 ωο⎤6 χε⎤6 ωε⎤6 

18  Νο⎤κ4 Νε⎤κ4 Νο⎤κ4 Νε⎤κ4   χ Ν6 π Ν6 χΕΝ6 πΕΝ6 

19  Ν /6 ΝΕ/6 Ν /6 ΝΕ/6  χ Ν6 Ν Ν6 χΕΝ6 ΝΕΝ6 

20  λο/6 λε/6 λο/6 λε/6  σι⎤2 ηι⎤2 σ ⎤2 η ⎤2 

21  λ Ν6 λΕΝ6 λ Ν6 λΕΝ6  µ κ6 λ κ6 µΕκ6 λΕκ6 

22    λ Ν6 Ν Ν6 λΕΝ6 ΝΕΝ6 
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