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วิทยา นิพนธ์ฉบับ นีสํ า เ ร็จ ลุ ล่ วงได้ด้วยความก รุณาของ  รองศาสตราจารย ์                           

สุวฒันา เลียมประวติั อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทีได้อุทิศเวลาให้คาํปรึกษา ให้คาํแนะนํา          
ตรวจและแก้ไขขอ้บกพร่องในการเขียนวิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด 
ผูว้จิยัรู้สึกซาบซึงและกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

กราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ทุกท่านไดแ้ก่ รองศาสตราจารย์
อรพัช บวรรักษา ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สําเนียงงาม และผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
หม่อมหลวง จรัลวไิล จรูญโรจน์ ทีกรุณาแนะนาํแกไ้ขวทิยานิพนธ์ใหมี้ความสมบูรณ์ยงิขึน 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควชิาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากรทุกท่านทีได้กรุณาประสิทธิประสาทวิชาความรู้และให้กาํลังใจแก่ผูว้ิจยัมาโดยตลอด 
ขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. บูลยจี์รา ชิรเวทย ์ภาควิชาภาษาองักฤษ คณะอกัษรศาสตร์ ที
กรุณาสละเวลาตรวจและแกไ้ขบทคดัยอ่ภาษาองักฤษใหถู้กตอ้งและสละสลวยยงิขึน 

ขอบพระคุณ คุณครูสมคิด ไชยวงศ ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จงัหวดัหนองคาย ทีให้
คาํแนะนาํเกียวกบักลุ่มชาติพนัธ์ุและประวติัศาสตร์ทอ้งถิน อีกทงัคอยอาํนวยความสะดวกในทุกๆ
เรืองตลอดระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลภาคสนาม 

ขอบพระคุณเจา้หน้าทีอาํเภอโซ่พิสัย กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น และขอบคุณผูบ้อกภาษาทุก
ท่านทีสละเวลาอนัมีค่าในการเก็บขอ้มูลภาคสนามดว้ยความกระตือรือร้น ตลอดจนให้ทีพกัพิงแก่
ผูว้จิยัดว้ยความยนิดี 

ขอบพระคุณเพือนๆพีๆและน้องๆภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากรทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิงคุณปิยะภา ตุวิชรานนท์ คุณนฤมล ศิริพนัธ์ุ และคุณเสาวรส          
มนตว์เิศษ ทีคอยห่วงใย ใหค้าํปรึกษา และเป็นกาํลงัใจในการทาํวทิยานิพนธ์ครังนีมาโดยตลอด 

ขอบพระคุณสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีให้ทุนอุดหนุนการวิจยัจน
สามารถทาํวทิยานิพนธ์เล่มนีใหส้าํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  

สุดทา้ยนีขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา พีชาย และน้องสาว ทีคอยให้กาํลงัใจและ         
ความห่วงใยแก่ผูว้ิจยัเสมอมาจนสําเร็จการศึกษา ความดีงาม หรือคุณประโยชน์ทงัปวงอนัเกิดจาก
วิทยานิพนธ์เล่มนี ผูว้ิจยัขอมอบแด่บิดามารดาทีให้ความรัก ความห่วงใย กาํลงัใจ และกาํลงัทรัพย์
ในการจดัทาํวทิยานิพนธ์จนสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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บทท ี1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา   

ภาษาตระกูลไท (Tai Family) เป็นตระกูลภาษาทีมีความสําคญัมากตระกูลหนึงในแถบ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เนืองจากมีผูใ้ชภ้าษาไท* ในประเทศต่างๆเป็นบริเวณกวา้ง ลี (Li 1959 : 15 
– 21) แบ่งภาษาตระกลูไทออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ภาษาไทกลุ่มตะวนัตกเฉียงใต ้(Southwestern group) 
ได้แก่ ภาษาตระกูลไททีพูดในรัฐอัสสัมของประเทศอินเดีย รัฐฉานของประเทศพม่า เขต                
สิบสองปันนา มณฑลยนูนาน ประเทศจีน บางส่วนของประเทศเวียดนาม ส่วนใหญ่ในประเทศลาว
และประเทศไทย ภาษาไทกลุ่มกลาง (Central group) ไดแ้ก่ ภาษาตระกูลไททีพูดในมณฑลกวางสี 
บริเวณชายแดนประเทศจีนและประเทศเวียดนามตอนเหนือ ภาษาไทกลุ่มเหนือ (Northern group) 
ไดแ้ก่ ภาษาตระกูลไททีพูดในมณฑลกวางสีเหนือแม่นาํยงเจียงและแม่นาํ อิวเจียง มณฑลไกวเจา
ของประเทศจีน  

คนไททีอยูใ่นแต่ละประเทศจะแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยต่างๆ และเรียกชือแตกต่างกนัไปในแต่
ละทอ้งที เช่น คนไทในรัฐฉานของประเทศพม่ามีไทลือ ไทใหญ่ ไทเขิน ไทยอง คนไทในรัฐอสัสัม
ของประเทศอินเดียมีไทคาํตี ไทรง ไทโนรา ไทอาหม ไทอา้ยตน คนไทในประเทศเวียดนามมีไทดาํ 
ไทขาว ไทโท ้ ไทนุง คนไทในประเทศลาวมีลาว ไทพวน ผูไ้ท ไทดาํ ไทยอ้ คนไทในประเทศ
กมัพูชามีลาว คนไทในประเทศมาเลเซียมีไทถินใตแ้ละไทตากใบ ในประเทศไทยนนัมีคนไทย 4 
ภาค ไดแ้ก่ คนไทยภาคเหนือ คนไทยภาคกลาง คนไทยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อีสาน) คนไทย
ภาคใต ้ นอกจากนียงัมีคนไทอืนๆ เช่น ไทแสก ไทโยย้ ไทตากใบ ฯลฯ คนไทในแต่ละประเทศแม้
จะมีชือเรียกแตกต่างกนัแต่มีภาษาทีคล้ายคลึงกนัสามารถสือสารกนัได้ อีกทงัยงัมีวฒันธรรม
ประเพณีทีเป็นพืนฐานคลา้ยคลึงกนัอีกดว้ย (เรืองเดช ปันเขือนขติัย ์2531 : 1 – 2) 

                                                
*คาํว่า “ไท” หมายถึง ภาษาตระกูลไททีพูดในประเทศอืนๆ และในประเทศไทยโดย 

บรรพบุรุษของผูพ้ดูไดอ้พยพเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ส่วนคาํวา่ “ไทย” หมายถึง ภาษาถินทงั
สีถินของประเทศไทย ได้แก่ ภาษาไทยถินเหนือ ภาษาไทยถินอีสาน ภาษาไทยถินกลาง และ
ภาษาไทยถินใต ้
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บราวน์ (Brown 1965 : 88 – 93) ไดศึ้กษาภาษาถินตระกูลไทกลุ่มตะวนัตกเฉียงใตที้มี      
ผูพ้ดูในประเทศไทยและแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม คือ กลุ่มภาษาไทใหญ่ (Shan) กลุ่มภาษาไทยถินเหนือ 
(Northern Thai) กลุ่มภาษาไทพวน (Phuan) กลุ่มภาษาไทยกลาง (Central Thai) กลุ่มภาษาผูไ้ท 
(Phu Tai) กลุ่มภาษาลาว (Lao) และกลุ่มภาษาไทยถินใต ้(Southern Thai)  

ภาษาผูไ้ท (Phu Tai) ตามการศึกษาของบราวน์นนัจดัเป็นภาษาไทสายหนึงทีแยกตวัจาก
ภาษายนูนานในราวกลางคริสตศ์ตวรรษที 12 (Brown 1965 : 88 – 93) ภาษาผูไ้ทเป็นภาษาทีมี
ลกัษณะเฉพาะทีน่าสนใจ เช่น ไม่มีหน่วยเสียงสระประสม  / , ,  / และจะมีการออกเสียงแยก
ชดัเจนระหวา่งคาํศพัทที์ใชส้ระ ใ- และสระ ไ- เช่น ‘ใจ’ ภาษาผูไ้ทจะออกเสียงเป็น ‘เจอ’ เป็นตน้ 
(วิไลวรรณ ขนิษฐานนัท ์2520 : 41 – 42) กลุ่มชนทีพูดภาษาผูไ้ทอาศยัอยูใ่นหลายจงัหวดัทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เช่น ทีจงัหวดันครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองคาย 
อุบลราชธานี และกาฬสินธ์ุ (เรืองเดช ปันเขือนขติัย ์2531 : 139)  

ชาวผูไ้ท เดิมเป็นกลุ่มชนทีตงับา้นเรือนอยู่แถบสิบสองจุไท คือบริเวณลาวตอนเหนือ 
บางส่วนของเวยีดนามตอนเหนือ และทางตอนใตข้องจีน โดยมีเมืองไลและเมืองแถงเป็นศูนยก์ลาง 
ซึงเมืองแถงในปัจจุบนัคือเมืองเดียนเบียนฟู ประเทศเวยีดนาม (ทวศิีลป์ สืบวฒันะ 2526 : 1) ในอดีต
บริเวณสิบสองจุไทเป็นแควน้สําคญั เพราะเป็นชุมทางเดินของชนชาติไททีอพยพเขา้มาตงัถินฐาน
ทงัในสิบสองจุไทและตงัเกีย (พระราชรัตนมงคล 2546 : 21 – 22) เมืองแถงมีเมืองในปกครอง 7 
เมือง คือ เมืองควาย เมืองดุง เมืองม่วย เมืองลา เมืองโมะ เมืองหวดั และเมืองซาง ส่วนเมืองไลมี
เมืองในปกครอง 3 เมือง ไดแ้ก่ เมืองเจียน เมืองมุน และเมืองบาง ต่อมาชาวผูไ้ทในเมืองแถงและ
เมืองไลไดแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเมืองแถงเรียกวา่ “ผูไ้ทดาํ” ส่วนกลุ่มเมืองไลเรียกวา่ “ผูไ้ท
ขาว” โดยมีความแตกต่างทีภาษาพูดและการแต่งกาย (สมใจ ดาํรงสกุล 2545 : 6) เนืองจากพืนที
เมืองแถงและเมืองไลเป็นป่าเขาไม่อุดมสมบูรณ์ ประกอบกบัตอ้งตกอยูใ่นอาํนาจของประเทศใหญ่ 
3 ประเทศ คือ ลาว จีน ญวน อีกทงัยงัมีโจรผูร้้ายมาปลน้บา้นเมือง ทาํให้ชาวผูไ้ทจากสิบสองจุไท
ตอ้งอพยพลงมาอยู่บริเวณฝังซ้ายแม่นาํโขง และไดอ้พยพเขา้มาอยู่ในประเทศไทย ตามสมยัและ
เหตุการณ์ ดงันี 

พ.ศ. 2322 รัชสมยัพระเจา้กรุงธนบุรี กองทพัไทยตีเมืองทนัและเมืองม่วย ซึงเป็นเมือง
ของพวกผูไ้ทดาํ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให้กวาดตอ้นพวกผูไ้ทดาํ (ลาวโซ่ง) มาไวที้เพชรบุรี 
ในพ.ศ. 2335 – 2338 รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก กองทพัเวียงจนัทน์ตีไดเ้มือง
แถง และนาํพวกผูไ้ทดาํ (ลาวโซ่ง) มาไวที้เพชรบุรีอีกครัง (ถวิล เกษรราช 2512 : 174 – 179) ต่อมา
พ.ศ. 2371 รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนงัเกลา้เจา้อยูห่วั หลงัจากกองทพัไทยปราบเจา้อนุวงศ ์ซึง
เป็นกบฏต่อกรุงเทพฯ สาํเร็จ ไดก้วาดตอ้นชาวผูไ้ท และกลุ่มชาติพนัธ์ุอืนๆ (กะเลิง โซ่ ญอ้ ข่า ฯลฯ) 
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ในบริเวณฝังซ้ายแม่นาํโขงครังใหญ่ทีสุดโดยเฉพาะชาวผูไ้ทถูกกวาดตอ้นมา 8 กลุ่ม ส่วนใหญ่ถูก
กวาดตอ้นมาในช่วงพ.ศ. 2384 – 2387 โดย 5 กลุ่มกวาดตอ้นมาจากเมืองวงั กลุ่มที 1 มาตงัทีซึง
ปัจจุบนัอยู่ในเขตอาํเภอสหัสขันธ์ และอาํเภอคาํม่วง จังหวดักาฬสินธ์ุ กลุ่มที 2 มาตังเมือง            
กุฉินารายณ์ และอาํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธ์ุ กลุ่มที 3 มาตงัเมืองพรรณานิคม ขึนกับเมือง
สกลนคร กลุ่มที 4 มาจากเมืองวงั และเมืองคาํอ้อ มาตงัเมืองหนองสูง (ปัจจุบนัอยู่ในอาํเภอหนอง
สูง จงัหวดัมุกดาหาร) กลุ่มที 5 มาตงัเมืองเรณูนคร กลุ่มที 6 และ 7 อพยพมาจากเมืองเซโปน มาตงั
เมืองเสนางคนิคม จงัหวดัอาํนาจเจริญ และเมืองคาํเขือนแกว้ (ปัจจุบนัอยู่ในเขตอาํเภอคาํเขือนแกว้ 
จงัหวดัยโสธร) ตามลาํดบั และกลุ่มที 8 อพยพมาจากเมืองกะปองมาตงัเมืองวาริชภูมิ (ปัจจุบนัคือ
อาํเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร) (สุวิทย ์ธีรศาศวตั และณรงค ์อุปัญญ ์2538 : 155 – 156) ชาวผูไ้ท
ทงั 8 กลุ่มไดอ้พยพไปตงัถินฐานในพนืทีต่างๆของภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยา่งกวา้งขวางในเวลา
ต่อมา ได้แก่ จังหวดักาฬสินธ์ุ นครพนม  มุกดาหาร สกลนคร อาํนาจเจริญ ยโสธร อุดรธานี 
หนองคาย และร้อยเอด็ รวมทงัสิน 9 จงัหวดั 33 อาํเภอ 494 หมู่บา้น (ถวิล ทองสวา่งรัตน์ 2527 : 57 
– 84)  

สุวไิล เปรมศรีรัตน์ และคณะ (2547 : 50, 63) ไดก้ล่าวไวว้า่ ในประเทศไทยมีประชากร
ทีพูดภาษาผูไ้ทประมาณ 470,000 คน ชาวผูไ้ทอาศยัอยู่ในจงัหวดัสกลนครมากทีสุด รองลงมาคือ 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี ยโสธร ฯลฯ ขอ้มูลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ ชาวผูไ้ท
เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึงในประเทศไทยทีมีประวติัความเป็นมา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วฒันธรรม ภาษา และความเป็นอยูที่มีลกัษณะเฉพาะแตกต่างไปจากคนไทยในภาคอีสาน 
จากประวติัความเป็นมาของชาวผูไ้ท รวมถึงการมีภาษา และวฒันธรรมทีมีอตัลกัษณ์ของตนเอง มี
ผูส้นใจผูศึ้กษาภาษาผูไ้ทไวห้ลายท่าน เช่น พจณี ศรีธรราษฎร์ (2526) พิณรัตน์ อคัรวฒันากุล (2541) 
โรชินี คนหาญ (2546) ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาภาษาผูไ้ทในจงัหวดักาฬสินธ์ุ นครพนม มุกดาหาร 
ยโสธร ร้อยเอด็ และสกลนคร  

นอกจากงานวจิยัทีศึกษาภาษาผูไ้ทในพนืทีดงักล่าว นกัวชิาการหลายท่านเสนอขอ้มูลวา่
ยงัมีชาวผูไ้ทอาศยัอยูใ่นจงัหวดัหนองคาย (เรืองเดช ปันเขือนขติัย  ์ 2531 : 139) อีกทงัเอกสารของ
จงัหวดัหนองคายในหนังสือวฒันธรรม พฒันาการทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา 
จงัหวดัหนองคาย (2542 : 14 – 15, 201) ไดก้ล่าวถึงประชากรในจงัหวดัหนองคายวา่ ประกอบดว้ย
คนหลายเชือชาติทีอพยพเขา้มาตงัถินฐาน มีทงัคนลาว ผูไ้ท/ภูไท ชาวญวน และชาวจีน สําหรับชาว      
ผูไ้ทเป็นกลุ่มชนทีอพยพมาจากดินแดนสิบสองจุไท แถบเมืองไล เมืองเจียง เมืองมุน และเมืองยาง 
มีทงัพวกผูไ้ทขาว ผูไ้ทดาํ ไทแดง และไทลายโดยเรียกตามเสือผา้ทีสวมใส่ อพยพมาอยู่ในภาค
อีสานในปลายพุทธศตวรรษที 19 หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวได้ทรง
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จดัระบบการปกครองหวัเมืองในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใหม่ ผูพู้ดภาษาผูไ้ทในจงัหวดัหนองคาย
เป็นกลุ่มชนทีเรียกตวัเองวา่ “ผูไ้ท” และเรียกภาษาทีตนใชว้า่ “ภาษาผูไ้ท”  ส่วนชือทีทางราชการใช้
เรียกคือ “ผูไ้ท” หรือ “ภูไท” ผูพ้ดูภาษาผูไ้ทในจงัหวดัหนองคายอาศยัอยูใ่นหลายอาํเภอ เช่น อาํเภอ
โซ่พิสัย* อาํเภอพรเจริญ อาํเภอศรีวไิล เป็นตน้ 

เอกสารและงานวิจยัทีเกียวกับการศึกษาภาษาในจงัหวดัหนองคายพบว่ามีน้อยมาก 
เท่าทีพบคือ การศึกษาของบราวน์ (Brown 1965 : 90 – 91) ไดศึ้กษาภาษาลาวและแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 1. กลุ่มหลวงพระบาง (Luang Phrabang Group) 2. กลุ่มลาวเวียงจนัทน์ (Vientiane 
Group) และ 3. กลุ่มญอ้ (Yo Group) ในกลุ่มภาษาลาวเวยีงจนัทน์สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆได ้
3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มภาษาเวียงจนัทน์ (2) กลุ่มภาษาหนองคาย และ (3) กลุ่มภาษาลาวใต ้การแบ่ง
ภาษาลาวกลุ่มเวยีงจนัทน์เป็นกลุ่มยอ่ยๆ ดงักล่าว ทาํให้เห็นวา่ ภาษาลาวจงัหวดัหนองคายทีบราวน์
ศึกษา น่าจะมีสัทลกัษณะของวรรณยุกต์บางหน่วยเสียงแตกต่างไปจากกลุ่มภาษาเวียงจนัทน์ และ
กลุ่มภาษาลาวใต ้ส่วนสมคิด ไชยวงศ ์(2534) ไดส้ํารวจขอ้มูลภาษาทอ้งถินจงัหวดัหนองคายพบวา่ 
มี 9 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาลาวอีสาน ภาษาญอ้ ภาษาไทยกลาง ภาษาพวน ภาษาผูไ้ท ภาษากะเลิง ภาษา
โซ่ ภาษาส่วย และภาษาแสก  

จงัหวดัหนองคายมีจาํนวนผูพู้ดภาษาผูไ้ทประมาณ 15,000 คน อาศยัอยูใ่นหลายอาํเภอ 
ได้แก่ อาํเภอเซกา อาํเภอโซ่พิสัย อาํเภอบึงกาฬ อาํเภอบึงโขงหลง อาํเภอบุ่งคลา้ อาํเภอพรเจริญ 
อาํเภอเมือง อาํเภอศรีวิไล และอาํเภอสระไคร (สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ 2547 : 126) ผูว้ิจยัเห็น
วา่ยงัไม่มีงานวิจยัเรืองใดศึกษาภาษาผูไ้ทในจงัหวดัหนองคายโดยใชว้ิธีการทางภาษาศาสตร์ จึงได้
ทดลองเก็บขอ้มูลภาษาผูไ้ททีตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดัหนองคาย เพราะพิจารณาแลว้วา่
เป็นชุมชนทีธาํรงรักษาอตัลกัษณ์ทางภาษาของตนไดค่้อนขา้งดี**  

จากขอ้มูลพบวา่ ระบบเสียงภาษาผูไ้ทจงัหวดัหนองคายมีความแตกต่างกบัภาษาผูไ้ทถิน
อืน โดยเฉพาะระบบเสียงวรรณยุกต์ กล่าวคือ ภาษาผูไ้ททีตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดั
หนองคาย มีจาํนวนหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 5 หน่วยเสียงและมีการแตกตวัเป็น 2 ทาง (Two way 
split) โดยมีการแยกเสียงวรรณยุกต ์A4 กบั B123 (A4 B123) วรรณยุกต ์B123 กบั DL1234 มีการ
รวมเสียงกนั (B123=DL1234) และวรรณยุกต ์B4 กบั C4 มีการรวมเสียงกนั (B4=C4) นอกจากนียงั

                                                
*ปัจจุบนัอาํเภอโซ่พิสัยเป็นอาํเภอหนึงในเขตการปกครองของจงัหวดับึงกาฬ ซึงแต่เดิม

นนัอาํเภอบึงกาฬมีฐานะเป็นอาํเภอหนึงในจงัหวดัหนองคาย 
**ในขณะทีผู ้วิจ ัยทดลองเก็บข้อมูลนัน อําเภอโซ่พิสัยเป็นอําเภอหนึงในจังหวัด

หนองคาย 
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มีการรวมเสียงวรรณยุกต์แถว DL1234 กบั DS4 (DL1234=DS4) ในขณะทีภาษาผูไ้ทถินอืนๆ มี
ลกัษณะการแยกเสียงและการรวมเสียงวรรณยุกตแ์บบ A4=B123=DL1234 แต่กลบัมีการแยกเสียง
วรรณยุกต์ B4 กบั C4 (B4 C4) เช่น ภาษาผูไ้ทจงัหวดันครพนม (วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ 2520) 
ภาษาผูไ้ทอาํเภอบา้นม่วง อาํเภอกุสุมาลย ์อาํเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร อาํเภอเขาวง (2) 
อาํเภอหว้ยผงึ จงัหวดักาฬสินธ์ุ (พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526) เป็นตน้ ดงัแผนภูมิ 

 
 A B C DL DS 

1 
ว.1 ว.3 ว.5 

ว.3 
ว.4 2 

3 
4 ว.2 ว.4  

                
 
  

               

           
 

 
 
 

 
            
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที 1 เปรียบเทียบลกัษณะการแยกเสียงและการรวมเสียงวรรณยกุตภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ  
       อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ กบัภาษาผูไ้ทถินอืนๆ 
 

เนืองจากมีการเปลียนแปลงการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกาํหนดให้อาํเภอโซ่พิสัย
เป็นอาํเภอหนึงในเขตการปกครองของจงัหวดับึงกาฬ  จงัหวดันีไดแ้ยกเขตการปกครองออกจาก
จงัหวดัหนองคาย และไดรั้บการยกฐานะเป็นจังหวดัในวนัที 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 ดงันนัระบบ

 A B C DL DS 
1  

ว.1 ว.2 ว.4 
ว.2 

ว.4 2 
3 
4 ว.2 ว.3 ว.5 ว.5 

 A B C DL DS 
1  

ว.1 ว.2 ว.4 
ว.2 

ว.5 2 
3 
4 ว.2 ว.3 ว.5 ว.4 

ภาษาผูไ้ทจงัหวดันครพนม 
(วไิลวรรณ ขนิษฐานนัท ์2520) 

ภาษาผูไ้ทตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสยั
จงัหวดับึงกาฬ (ผูว้จิยั) 

ภาษาผูไ้ทอาํเภอบา้นม่วง อาํเภอกสุุมาลย ์
อาํเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร 

อาํเภอเขาวง (2) อาํเภอหว้ยผึง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526)
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เสียงภาษาผูไ้ทในวิทยานิพนธ์เล่มนีจึงเป็นระบบเสียงภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย 
จงัหวดับึงกาฬ 

จากความน่าสนใจของระบบเสียงภาษาผูไ้ทในพืนทีดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา           
ระบบเสียงภาษาผูไ้ทจงัหวดับึงกาฬให้ละเอียดยิงขึน โดยจะนําผลการศึกษาไปเปรียบเทียบกับ
ระบบเสียงภาษาผูไ้ทถินอืนๆทีมีผูศึ้กษาไวแ้ลว้ ซึงจะแสดงให้เห็นวา่ระบบเสียงภาษาผูไ้ทในแต่ละ
ถินมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพือความเข้าใจอนัดีในด้านภาษา วฒันธรรม และ
ประวติัศาสตร์  อีกทงัผลการศึกษาจะเป็นการบนัทึกภาษาถินตระกูลไทซึงจะเอือประโยชน์ในการ
ศึกษาวจิยัภาษาชนกลุ่มอืนๆในโอกาสต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพือศึกษาระบบเสียงภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ 
2. เพือศึกษาโครงสร้างพยางคข์องคาํในภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย  

จงัหวดับึงกาฬ 
3. เพือศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดั 

บึงกาฬกบัระบบเสียงภาษาผูไ้ทถินอืนๆ 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ  มีระบบเสียงทีแตกต่างจาก

ภาษาผูไ้ทถินอืนโดยเฉพาะการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์ 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
1. ศึกษาเฉพาะลกัษณะและหนา้ทีของหน่วยเสียงพยญัชนะ หน่วยเสียงสระ  

หน่วยเสียงวรรณยุกต ์ตลอดจนโครงสร้างพยางคข์องคาํในภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย 
จงัหวดับึงกาฬ 

2. ศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาผูไ้ทกบัระบบเสียงภาษาผูไ้ทถินอืนๆ เท่าทีมี 
ผูว้ิจยัไวแ้ลว้ ไดแ้ก่ ระบบเสียงภาษาผูไ้ทถินจงัหวดักาฬสินธ์ุ จงัหวดันครพนม จงัหวดัมุกดาหาร 
จงัหวดัยโสธร จงัหวดัร้อยเอ็ด จงัหวดัสกลนคร และเมืองสองคอน แขวงสะวนันะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว*  

                                                
 *ดูรายชือเอกสารและงานวจิยัทีศึกษาระบบเสียงภาษาผูไ้ทในหนา้ 11 – 13 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาระบบเสียงภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ โดย

ดาํเนินการตามขนัตอนดงันี 
ขนัเตรียมการ 

1. เนืองจากอาํเภอโซ่พิสัยยงัอยูใ่นเขตการปกครองของจงัหวดัหนองคายใน 
ขณะทีผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงสํารวจหนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั เอกสารต่างๆที
เกียวขอ้งกบัภาษาตระกูลไทและภาษาไทถิน และศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัจงัหวดั
หนองคายเพือเป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้  

2. สาํรวจพืนทีทีมีผูใ้ชภ้าษาผูไ้ทในจงัหวดัหนองคายโดยการสอบถามจาก 
ผูท้รงคุณวฒิุในทอ้งถิน เช่น นกัวชิาการ พฒันากร ครู กาํนนั และผูใ้หญ่บา้น   

3. รวบรวมคาํศพัทส์าํหรับเก็บขอ้มูล 
3.1. คาํศพัทส์าํหรับเก็บขอ้มูลเสียงวรรณยกุต ์ใชร้ายการคาํสาํหรับเก็บขอ้มูล 

เสียงวรรณยกุตภ์าษาไทถินของวลิเลียม เจ เก็ดนี (William J. Gedney) จาํนวน 60 คาํ 
3.2. คาํศพัทส์าํหรับเก็บขอ้มูลเสียงพยญัชนะและสระ นาํมาจากรายการคาํที   

ผูว้ิจยัคน้ควา้จากงานวิจยัและวิทยานิพนธ์ทีเกียวขอ้งกบัภาษาตระกูลไท รวมจาํนวนคาํทีใชใ้นการ
เก็บขอ้มูลเสียงพยญัชนะและสระ จาํนวน 2,100 คาํ  

การเลอืกพนืทใีนการวจัิย 
จากการสาํรวจพืนทีอาํเภอโซ่พิสัย ซึงอยูใ่นเขตการปกครองของจงัหวดัหนองคาย  

ในขณะนนั ผูว้ิจยัพบว่ามีผูพู้ดภาษาผูไ้ทอาศยัอยู่ทีตาํบลถาํเจริญ ตาํบลบวัตูม และตาํบลโซ่ ใน 3 
ตาํบลนี ตาํบลบวัตูม และตาํบลโซ่มีผูพ้ดูภาษาผูไ้ทอาศยัอยูไ่ม่มากนกั ส่วนตาํบลถาํเจริญเป็นตาํบล
ทีมีผูพ้ดูภาษาผูไ้ทอาศยัอยูห่นาแน่นและใชภ้าษาผูไ้ทในชีวิตประจาํวนัทงัภายในครัวเรือนและการ
ติดต่อสือสารกนัในหมู่บา้น ดงันนั ผูว้ิจยัจึงเลือกพืนทีตาํบลถาํเจริญเป็นพืนทีในการวิจยั จากการ
สอบถามกาํนนัตาํบลถาํเจริญพบว่า มีผูใ้ชภ้าษาผูไ้ท 2 หมู่บา้น คือ บา้นห้วยสะอาด หมู่ที 4 และ
บา้นหว้ยสะอาด หมู่ที 9 

การเลอืกผู้บอกภาษา 
ผูว้จิยัใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือกผูบ้อกภาษาดงันี 

1. เป็นเพศชาย เพราะผูบ้อกภาษาเพศชายจะใหคุ้ณภาพของเสียงทีชดัเจน 
กวา่เพศหญิง  

2. เป็นผูมี้อาย ุ50 ปีขึนไป  เพราะผูบ้อกภาษาทีมีอายมุากจะรักษาระบบเสียง 
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ของภาษาถินของตนไดดี้กว่าผูบ้อกภาษาทีมีอายุนอ้ยซึงอาจไดรั้บอิทธิพลของภาษาไทยมาตรฐาน
จากการศึกษาหรือสือมวลชน  

3. เป็นผูที้เกิดในตาํบลถาํเจริญ ไม่เคยยา้ยภูมิลาํเนา บิดามารดารวมทงัคู่ 
สมรสเป็นคนทีเกิดและเติบโตในหมู่บา้นเดียวกนั ทงันีเพือให้ไดผู้บ้อกภาษาทีไดรั้บอิทธิพลจาก
ภาษาถินอืนนอ้ยทีสุด  

4. เป็นผูมี้การศึกษาไม่เกินภาคบงัคบั เพราะมีโอกาสพดูและฟังภาษาไทย 
มาตรฐานไม่มากนกั 

5. เป็นผูที้ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ หรือมีอาชีพทาํนา ทาํไร่ รับจา้งภายใน 
หมู่บา้น เพราะเป็นอาชีพทีมีโอกาสติดต่อกบับุคคลนอกพืนทีนอ้ย  

6. เป็นผูที้ใชภ้าษาผูไ้ทในชีวติประจาํวนั  มีความชาญภาษา และมีอวยัวะใน 
การออกเสียงครบถว้นสมบูรณ์ สามารถออกเสียงไดช้ดัเจนและมีประสาทหูทีใชง้านไดดี้ 

7. เป็นผูมี้ไหวพริบปฏิภาณดี สามารถโตต้อบขอ้ซกัถามไดค้ล่องแคล่ว มี 
อธัยาศยัดี สนใจและใหค้วามร่วมมือในการสัมภาษณ์ 

รายนามผู้บอกภาษา 
 การวจิยันีผูว้จิยัไดค้ดัเลือกผูบ้อกภาษาหลกัสาํหรับการใหข้อ้มูล 1 คน คือ นายสีคาํ 

จิตรจกัร อาย ุ74 ปี อยูบ่า้นเลขที 125 หมู่ที 4 บา้นห้วยสะอาด ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดั
หนองคาย จบการศึกษาชนัประถมศึกษาปีที 4 อาชีพทาํสวนยางพารา และผูว้ิจยัใชผู้บ้อกภาษาอีก 3 
คน สาํหรับตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ไดแ้ก่ 

1. นางโสระ จิตรจกัร อาย ุ61 ปี อยูบ่า้นเลขที 128 หมู่ที 4 บา้นหว้ยสะอาด  
ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดัหนองคาย  

2. นายทา้ว ไชยบุตร อาย ุ72 ปี อยูบ่า้นเลขที 197 หมู่ที 9 บา้นหว้ยสะอาด  
ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดัหนองคาย  

3. นางผนั ไชยบุตร อาย ุ67 ปี อยูบ่า้นเลขที 197 หมู่ที 9 บา้นหว้ยสะอาด  
ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดัหนองคาย 

เครืองมือในการวจัิย 
เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัมีดงัต่อไปนี 

1. รายการคาํศพัทส์าํหรับสอบถามผูบ้อกภาษา โดยผูว้จิยัไดค้ดัเลือกรายการ 
คาํศพัทที์ใช้ในการเก็บขอ้มูลเสียงพยญัชนะและสระ รวมทงัโครงสร้างพยางค์ จาํนวน 2,100 คาํ 
จากเอกสารและวทิยานิพนธ์ดงัต่อไปนี 
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1.1 การศึกษาเรือง “ภาษาผูไ้ทย” ของ วไิลวรรณ ขนิษฐานนัท์*  
1.2 การศึกษาเรือง “การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาผูไ้ทกบั 

ภาษาลาวโซ่ง” ของ อรพนัธ์ อุนากรสวสัดิ  
1.3 การศึกษาเรือง “ระบบเสียงภาษาลาวเดิม ตาํบลบ่อกระดาน  

อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี” ของ นงลกัษณ์ สูงสุมาลย ์
1.4 รายงานการวจิยัเรือง “วเิคราะห์การใชค้าํและการแปรของ                

ภาษาของคนสามระดับอายุในชุมชนภาษาลาวลุ่มนําท่าจีน” ของ สุวฒันา เลียมประวติั และ              
กนัทิมา วฒันะประเสริฐ 

1.5 การศึกษาเรือง “คาํพนืฐานภาษาผูไ้ทย” ของโรชินี คนหาญ 
1.6 การศึกษาเรือง “การศึกษาเปรียบเทียบคาํศพัทภ์าษาไทถินใน 

จงัหวดัสกลนคร” ของ มุจลินทร์ ลกัษณะวงศ ์
เมือได้จ ํานวนคําศัพท์จากเอกสารดังกล่าว  ผู ้วิจ ัยได้เก็บข้อมูลสนามทีบ้าน        

ห้วยสะอาด  ตําบลถําเจริญ อําเภอโซ่พิสัย  พบว่ามีคําศัพท์อีกหลายคําทีผู ้บอกภาษาใช้ใน
ชีวิตประจาํวนันอกเหนือจากคาํศพัท์ทีเก็บขอ้มูลจากเอกสาร ผูว้ิจยัจึงไดเ้ก็บคาํศพัท์ภาษาผูไ้ทใน
ทอ้งถินนนัเพิมเติมจาํนวน 189 คาํ รวมจาํนวนคาํศพัทที์ใชเ้ก็บขอ้มูลทงัสิน 2,289 คาํ 

2. แบบทดสอบเสียงวรรณยกุต ์ในการเก็บขอ้มูลและวเิคราะห์หา          
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ ผูว้ิจ ัยใช้รายการคําสําหรับเก็บข้อมูลเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทถินของ                
วลิเลียม เจ เก็ดนี  (William J. Gedney) จาํนวน 60 คาํ 

3. อุปกรณ์ประกอบในการเก็บขอ้มูล 
3.1 ใชอุ้ปกรณ์จริงทีผูบ้อกภาษาใชใ้นชีวติประจาํวนั และเป็นของที 

ใชใ้นทอ้งถิน เช่น เครืองมือทีใชใ้นการเกษตร เครืองใชใ้นครัวเรือน แผน่ภาพพืช ผกั ผลไม ้สัตว ์
และอุปกรณ์เครืองใช้ต่างๆ เพือช่วยให้ผูบ้อกภาษาเขา้ใจความหมายของคาํทีตอ้งการจะถามได้
ชดัเจนยงิขึน 

4. อุปกรณ์สาํหรับบนัทึกเสียง และกลอ้งถ่ายภาพ 
5. โปรแกรม Pratt ในการวเิคราะห์เสียงวรรณยกุต ์

 วธีิเกบ็และรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บขอ้มูลใชว้ธีิการสัมภาษณ์ผูบ้อกภาษา มีขนัตอนดงันี 
 

                                                
*ผูว้จิยัใชค้าํวา่ “ผูไ้ทย” ตามเอกสารทีนาํมาอา้งอิง 
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1. ผูว้จิยัสัมภาษณ์ผูบ้อกภาษาเป็นภาษาไทยถินอีสาน โดยสัมภาษณ์ตาม 
รายการคาํศพัทที์ละคาํ คาํใดทีมีความหมายไม่ชดัเจนก็จะใชก้ารยกตวัอยา่งคาํนนัในปริบทหรือใช้
แผน่ภาพรวมทงัอุปกรณ์จริงประกอบการสัมภาษณ์ ซึงมีวธีิการดงันี 

1.1 ผูว้จิยัใหผู้บ้อกภาษาดูของจริงประกอบการซกัถาม เช่น ผูว้จิยัชี 
ไปที “ผา้ถุง” หรือ “เขม็ขดั” แลว้ถามวา่ “สิงนีเรียกวา่อะไร”  

1.2 ผูว้จิยัแสดงท่าทางประกอบ เช่น “”ร้องไห”้ หรือ “หวัเราะ” แลว้ 
ถามผูบ้อกภาษาวา่ผูว้จิยักาํลงัทาํอะไร  

1.3 ผูว้จิยัใหผู้บ้อกภาษาดูรูปภาพประกอบการซกัถามเพือใหผู้บ้อก 
ภาษาเขา้ใจตรงกนั เช่น “เสือลาํแพน” “พะอง” เป็นตน้  

1.4 ผูว้จิยัใชค้าํถามประกอบการอธิบาย เช่น ถามวา่ “เราใชอ้ะไร 
ตอกตะปู” 

1.5 ผูว้จิยัใชค้าํถามโดยตรง เช่น “พอ่ของสามี เรียกวา่อยา่งไร” หรือ  
“นอ้งชายของพอ่ เรียกวา่อยา่งไร” 

1.6 ผูว้จิยัใหผู้บ้อกภาษาเล่าเรืองราวต่างๆในชีวติประจาํวนัทีผูบ้อก 
ภาษาคุน้เคยและสามารถเล่าไดอ้ย่างไม่ขดัเขิน เช่น ประเพณี พิธีกรรมต่างๆในหมู่บา้น เพือให้ได้
ขอ้มูลคาํศพัทภ์าษาผูไ้ทเพมิเติม 

2. ใหผู้บ้อกภาษาออกเสียงคาํศพัทค์าํละ 2 ครัง ผูว้จิยัออกเสียงตามผูบ้อก 
ภาษาเพือความชดัเจนและไดข้อ้มูลภาษาผูไ้ททีถูกตอ้ง 

3. จดบนัทึกขอ้มูลดว้ยสัทอกัษร พร้อมทงัจดคาํอธิบายเพิมเติมจากผูบ้อก 
ภาษา 

4. บนัทึกเสียงดว้ยเครืองบนัทึกเสียงแบบตลบั (cassette) และถ่ายขอ้มูลเสียง 
ลงในเครืองบนัทึกเสียงแบบดิจิตอลเพือสะดวกในการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม Pratt อีกทงัเป็น
หลกัฐานในการตรวจสอบขอ้มูลภายหลงั โดยให้ผูบ้อกภาษาออกเสียงคาํในช่องวรรณยุกต ์คาํละ 2 
ครัง และออกเสียงคาํในรายการคาํศพัท์คาํละ 2 ครัง เวน้ระยะในการออกเสียงแต่ละครังห่างกนั
พอสมควร 

5. ผูว้จิยัเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆในทอ้งถินกบัผูบ้อกภาษาเพือฟังการสนทนา 
กนัของผูบ้อกภาษา และกลุ่มคนทีใชภ้าษาผูไ้ทอนัจะเป็นประโยชน์ในการเก็บขอ้มูลคาํศพัทอื์นๆที
ผูบ้อกภาษาใชใ้นชีวติประจาํวนัมากทีสุด 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัมีขนัตอนในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี 

1. นาํขอ้มูลทีไดถ่้ายทอดเป็นสัทอกัษร แลว้มาวเิคราะห์ตามหวัขอ้ต่อไปนี 
1.1 หน่วยเสียงพยญัชนะ จะวเิคราะห์หาหน่วยเสียงพยญัชนะ 

ทังหมดในระบบ โดยใช้หลักการหาคู่เทียบเสียง (minimal pairs) และคู่เทียบเสียงคล้าย                
(sub – minimal pairs) ตลอดจนดูการปรากฏของหน่วยเสียงพยญัชนะ 

1.2 หน่วยเสียงสระ จะวเิคราะห์หาจาํนวนหน่วยเสียงสระโดยใช ้
หลกัเกณฑ์เดียวกบัการหาหน่วยเสียงพยญัชนะ และดูการปรากฏของหน่วยเสียงสระเดียวและสระ
ประสม 

1.3 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ใชแ้บบทดสอบวเิคราะห์หาหน่วยเสียง 
วรรณยุกต์ภาษาไทถินของวิลเลียม เจ เก็ดนี (William J. Gedney) เป็นหลกัในการวิเคราะห์หา        
สัทลกัษณะของเสียงวรรณยกุต ์และหาคู่เทียบเสียงมาเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต ์เพือให้ไดจ้าํนวน
หน่วยเสียงวรรณยุกตที์ถูกตอ้ง จากนนัวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Pratt วิเคราะห์คลืนเสียง เพือ
ตรวจสอบผลการวเิคราะห์สัทลกัษณะของวรรณยกุต ์

1.4 โครงสร้างพยางค ์จะวเิคราะห์หาจาํนวนพยางคข์องคาํ และดู 
การปรากฏร่วมกนัของเสียงวรรณยกุตแ์ละโครงสร้างพยางค ์ 

2. นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
3. นาํผลการวจิยัระบบเสียงภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดั 

บึงกาฬ มาศึกษาเปรียบเทียบกบัระบบเสียงภาษาผูไ้ทถินอืนทีมีผูว้จิยัไวแ้ลว้ ไดแ้ก่ 
3.1 Brown (1965) เรือง “From Ancient Thai to modern dialects”  

โดยศึกษาวรรณยกุตภ์าษาผูไ้ทอาํเภอเมือง และอาํเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร 
3.2  วไิลวรรณ ขนิษฐานนัท ์(2520) เรือง “ภาษาผูไ้ทย” โดยศึกษา 

ระบบเสียงภาษาผูไ้ทจงัหวดันครพนม 
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3.3 พจณี ศรีธรราษฎร์ (2526) เรือง “การศึกษาเปรียบเทียบ 
วรรณยุกต์ภาษาถินผูไ้ทยใน 3 จงัหวดั”* โดยศึกษาระบบเสียงพยญัชนะ และสระภาษาผูไ้ทอาํเภอ
เขาวง จงัหวดักาฬสินธ์ุ และศึกษาวรรณยุกตภ์าษาผูไ้ทจงัหวดักาฬสินธ์ุ นครพนม มุกดาหาร และ
สกลนคร 

3.4 อรพนัธ์ อุนากรสวสัดิ (2536) เรือง “การศึกษาเปรียบเทียบ 
ระบบเสียงภาษาผูไ้ทกบัภาษาลาวโซ่ง” โดยศึกษาระบบเสียงภาษาผูไ้ทอาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ 

3.5 พิณรัตน์ อคัรวฒันากุล (2541) เรือง “การศึกษาเปรียบเทียบ 
ระบบวรรณยุกต์ในภาษาของคน “ลาว” คน “ญ้อ” และคน “ผูไ้ท” ในอาํเภอธาตุพนม จงัหวดั
นครพนม” โดยศึกษาวรรณยกุตภ์าษาผูไ้ทอาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 

3.6 พุทธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี (2541) เรือง                   
“สถานะของภาษาตากใบในภาษาไทถิน” โดยศึกษาระบบเสียงพยญัชนะ และสระภาษาผูไ้ทอาํเภอ
โพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร และศึกษาวรรณยกุตภ์าษาผูไ้ทอาํเภอโพนนาแกว้ วานรนิวาส พงัโคน 
คาํตากลา้ จงัหวดัสกลนคร อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม อาํเภอคาํชะอี จงัหวดัมุกดาหาร อาํเภอ
เลิงนกทา จงัหวดัยโสธร อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ และอาํเภอเมยวดี จงัหวดัร้อยเอด็ 

3.7 โรชินี คนหาญ (2546) เรือง “คาํพืนฐานภาษาผูไ้ทย” โดยศึกษา 
ระบบเสียงภาษาผูไ้ทอาํเภอหนองสูง จงัหวดัมุกดาหาร 

3.8 พิณรัตน์ อคัรวฒันากุล (2546) เรือง “การเปลียนแปลง 
วรรณยุกต์: กรณีศึกษาภาษากลุ่มลาว” โดยศึกษาวรรณยุกต์ภาษาผูไ้ทเมืองสองคอน แขวง             
สะวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาษาผูไ้ทอาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม และ
อาํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธ์ุ   
 
 

                                                
* วิทยานิพนธ์เรือง “การศึกษาเปรียบเทียบวรรณยุกตภ์าษาถินผูไ้ทยใน 3 จงัหวดั” เป็น

การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยุกตภ์าษาผูไ้ทในจงัหวดักาฬสินธ์ุ นครพนม และสกลนคร 
ในขณะทีดาํเนินการวิจยันนั อาํเภอคาํชะอี เป็นอาํเภอหนึงของจงัหวดันครพนม ภายหลงัอาํเภอ
มุกดาหารได้รับการจัดตังเป็นจังหวดั อาํเภอคาํชะอีจึงขึนอยู่กับเขตการปกครองของจังหวดั
มุกดาหารตงัแต่นนัมา ผูว้ิจยัจึงถือวา่งานวิจยัดงักล่าวเป็นการศึกษาภาษาผูไ้ทใน 4 จงัหวดัตามการ
แบ่งเขตการปกครองในปัจจุบนั ไดแ้ก่ จงัหวดักาฬสินธ์ุ นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร 
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3.9 มุจลินทร์ ลกัษณะวงศ ์(2551) เรือง “การศึกษาเปรียบเทียบ 
คาํศพัท์ภาษาไทถินในจงัหวดัสกลนคร” โดยศึกษาระบบเสียงภาษาผูไ้ทอาํเภอวาริชภูมิ จงัหวดั
สกลนคร 

จากเอกสารและงานวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยัสามารถเปรียบเทียบระบบเสียงพยญัชนะ 
และสระภาษาผูไ้ททีมีผูว้จิยัไวแ้ลว้และภาษาผูไ้ทถินทีศึกษาในวทิยานิพนธ์เล่มนี จาํนวน 7 ถิน และ
สามารถเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยกุตภ์าษาผูไ้ท จาํนวน 43 ถิน 
 
ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบถึงระบบเสียง และโครงสร้างพยางคข์องคาํในภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ  
อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ 

2. ทาํใหท้ราบถึงความแตกต่างของระบบเสียงภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอ 
โซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ กบัระบบเสียงภาษาผูไ้ทถินอืนๆ 

3. เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาไทยสาํหรับนกัเรียนทอ้งถินทีใชภ้าษา 
ผูไ้ทในชีวิตประจาํวนั อีกทงัเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทีรับผิดชอบดา้นการศึกษา การปกครอง 
การพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม 

4. เป็นการอนุรักษแ์ละเผยแพร่ภาษาผูไ้ท และทาํใหมี้การศึกษาภาษานีมากขึน 
 

เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 
ผูว้จิยัไดแ้บ่งเอกสารและงานวจิยัเป็น 3 หวัขอ้ยอ่ย คือ 1. เอกสารและงานวิจยัทีเกียวกบั

ระบบเสียงภาษาผูไ้ท 2. เอกสารและงานวิจยัทีเกียวกบัการศึกษาคาํศพัทแ์ละเปรียบเทียบคาํศพัท์
ภาษาผูไ้ท และ 3. เอกสารและงานวจิยัทีเกียวกบัการศึกษาภาษาในจงัหวดัหนองคาย  

1. เอกสารและงานวจัิยทเีกียวกับระบบเสียงภาษาผู้ไท 
บราวน์ (Brown 1965) ศึกษาภาษาตระกูลไทกลุ่มตะวนัตกเฉียงใต ้(Southwestern 

group) ตามการแบ่งของ ฟัง กวย ลี ผลการศึกษาของบราวน์ได้แบ่งภาษาออกเป็น 7 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ภาษาไทใหญ่ (Shan) กลุ่มภาษาไทยถินเหนือ (Northern Thai) กลุ่มภาษาไทพวน (Phuan ) กลุ่ม
ภาษาไทยกลาง (Central Thai) กลุ่มภาษาผูไ้ท (Phu Tai) กลุ่มภาษาลาว (Lao) และกลุ่มภาษาไทยถิน
ใต ้(Southern Thai) ทงันีบราวน์ไดศึ้กษาภาษาผูไ้ททีอาํเภอเมือง และอาํเภอวานรนิวาส จงัหวดั
สกลนคร พบว่า วรรณยุกต์มีการแตกตวัแบบ ABCDS123-4, DL1234 มีการรวมเสียงวรรณยุกต์
แบบ A4=B123=DL1234 วรรณยุกตใ์นช่อง B4=C4 บราวน์ไดจ้ดัภาษาผูไ้ทเป็นภาษาไทสายหนึงที
แยกตวัจากภาษายนูนานในราวกลางคริสตศ์ตวรรษที 12 
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นอกจากนี บราวน์ไดแ้บ่งภาษากลุ่มลาวออกเป็น 3  กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 1. กลุ่มหลวง
พระบาง (Luang Phrabang Group) 2. กลุ่มลาวเวียงจนัทน์ (Vientiane Group) และ3. กลุ่มญอ้ (Yo 
Group)  ภาษาลาวกลุ่มเวียงจนัทน์มีผูพู้ดอยู่ทวัไปในภาคอีสานของไทย และบริเวณตอนกลางและ
ตอนใตข้องประเทศลาว สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 1) กลุ่มภาษาลาวเวียงจนัทน์ ไดแ้ก่ 
ภาษาลาวถินทุรคม (แขวงเวียงจนัทน์ ประเทศลาว) เวียงจนัทน์ หล่มสัก (อาํเภอหล่มสัก จงัหวดั
เพชรบูรณ์) คอนสวรรค ์(อาํเภอคอนสวรรค์ จงัหวดัชยัภูมิ) และชยัภูมิ (อาํเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ) 
2) กลุ่มภาษาหนองคาย ไดแ้ก่ ภาษาลาวถินหนองคาย (อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย) และ 3) กลุ่ม
ภาษาลาวใต ้ได้แก่ ภาษาลาวกลุ่มภาษาถินร้อยเอ็ด (อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด) อุบลราชธานี 
(อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี) บวัใหญ่ (อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา) ขอนแก่น (อาํเภอ
เมือง จงัหวดัขอนแก่น) อุดรธานี (อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี) พนมไพร (อาํเภอพนมไพร จงัหวดั
ร้อยเอด็) ศรีสะเกษ (อาํเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ) และท่าตูม (อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์) 

แชมเบอร์เลน (Chamberlain 1975: 49 – 66) ไดแ้บ่งกลุ่มภาษาตระกูลไทกลุ่ม
ตะวนัตกเฉียงใต ้(Southwestern group) โดยใชเ้กณฑ์เสียงปฏิภาคของพยญัชนะตน้มีลม (aspirated) 
และเสียงพยญัชนะตน้ไม่มีลม (unaspirated) เกณฑ์การแยกเสียงวรรณยุกต์ดงัเดิมในช่อง *BCD 
และเกณฑ์การรวมเสียงวรรณยุกตใ์นช่อง B และ DL ผลการศึกษาพบวา่ เมือใชเ้กณฑ์เสียงปฏิภาค
ของพยญัชนะตน้มีลม (aspirated) และไม่มีลม (unaspirated) สามารถจดัให้ภาษาผูไ้ทอยู่ในกลุ่ม
ธนิต (PH group) คือภาษากลุ่มทีพยญัชนะตน้ดงัเดิมเป็นเสียงกกั กอ้ง และกลายเป็นเสียงไม่กอ้ง มี
ลม /  ,  ,  / ในคาํทีตวัเขียนพยญัชนะตน้ภาษาไทยมาตรฐานใช ้<พ ท ค> ภาษากลุ่มนีจะออก
เสียงเป็น /  ,  ,  / ไดแ้ก่ ภาษาไทยสยาม ผูไ้ท ไทเหนอ พวน ลาว ไทยถินใต ้เมือใชเ้กณฑ์การ
แยกเสียงวรรณยุกต์ดงัเดิมในช่อง *BCD สามารถจดัให้ภาษาผูไ้ทอยู่ในกลุ่ม *BCD 123-4 ไดแ้ก่ 
ภาษาไทยสยาม ผูไ้ท ไทเหนอ พวน และเมือใช้เกณฑ์การรวมเสียงวรรณยุกต์ในช่อง B และ DL 
สามารถจดัใหภ้าษาผูไ้ทอยูใ่นกลุ่ม B=DL ไดแ้ก่ ภาษาไทยสยาม ผูไ้ท ไทเหนอ พวน ไทดาํ ไทแดง 
ไทขาว ลือ ไทใหญ่ ไทยยวน อาหม นอกจากนี แชมเบอร์เลนยงัได้แสดงตารางการแตกตวัของ
วรรณยุกตใ์นภาษาผูไ้ทถินจงัหวดัสกลนคร มีการแตกตวัแบบ ABCDS123-4, DL1234 มีการรวม
เสียงวรรณยกุตแ์บบ A4=B123=DL1234 และวรรณยกุตใ์นช่อง B4=C4   

วิไลวรรณ  ขนิษฐานันท์  (2520) ได้ศึกษาภาษาผู ้ไทยทีจังหวดันครพนม * ผล
การศึกษาสรุปไดว้่า ภาษาผูไ้ทยทีจงัหวดันครพนมมีหน่วยเสียงพยญัชนะทงัหมด 23 หน่วยเสียง 
แบ่งเป็นพยญัชนะตน้เดียว 20 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /, , , , , , , , , , , , , , , , , ,  ~ 

                                                
*วไิลวรรณ ขนิษฐานนัท ์ ใช ้“ผูไ้ทย” 
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,  / มีหน่วยเสียงพยญัชนะควบกลาํ 3 หน่วยเสียง คือ /,  ,  / มีหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ย 
9  หน่วยเสียง ไดแ้ก่ / , , , , , , , ,  / มีหน่วยเสียงสระเดียว 18 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ /, , , , 

, , , , , , , , , , , , ,  / แบ่งเป็นสระเสียงสัน 9 หน่วยเสียง สระเสียงยาว 9 หน่วย
เสียง ไม่มีหน่วยเสียงสระประสม มีหน่วยเสียงวรรณยกุต ์5 หน่วยเสียงคือ หน่วยเสียงวรรณยุกตที์ 1 
เสียงตาํเลือนขึนสูง หน่วยเสียงวรรณยุกตที์ 2 เสียงสูงตกลงตาํ หน่วยเสียงวรรณยุกตที์ 3 เสียงกลาง
ตกลงตาํ หน่วยเสียงวรรณยุกตที์ 4 เสียงกลางเลือนลงตาํแลว้เลือนขึนสูง และหน่วยเสียงวรรณยุกต์
ที  5 เ สี ย ง สู ง  มี ก ารแตกตัวแบบABCDS123-4,DL1234 มี ก ารรวม เ สี ยงวรรณยุกต์แบบ
A4=B123=DL1234 และวรรณยุกตใ์นช่อง C123=DS123, C4=DS4 นอกจากนียงัไดเ้ปรียบเทียบ
เสียงพยญัชนะ สระ และวรรณยกุตข์องภาษาผูไ้ทยกบัภาษาไทยกลาง และยงัไดก้ล่าวถึงชนิดของคาํ 
หนา้ทีของคาํ การเรียงคาํเขา้ประโยค ลกัษณะประโยคชนิดต่างๆ และอิทธิพลของภาษาไทยกลาง
และภาษาไทยอีสานทีมีต่อภาษาผูไ้ทย อีกทงัรวบรวมคาํศพัทภ์าษาผูไ้ทยไวเ้ป็นจาํนวนมาก 

พจณี  ศรีธรราษฎร์  (2526) เขียนวทิยานิพนธ์เรือง “การศึกษาเปรียบเทียบวรรณยุกต์
ภาษาถินผูไ้ทยใน 3 จงัหวดั*” คือ จงัหวดักาฬสินธ์ุ นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร รวม 23 
อาํเภอ แลว้นาํเสียงวรรณยกุตข์องแต่ละอาํเภอมาเปรียบเทียบดูความเหมือนหรือแตกต่างกนั โดยใช้
เกณฑ์จาํนวนหน่วยเสียงวรรณยุกต์และระดบัการรวมตวัของหน่วยเสียงวรรณยุกตใ์นช่อง B และ 
DL เมือใชเ้กณฑ์จาํนวนหน่วยเสียงวรรณยุกต ์พบวา่ ภาษาผูไ้ทยกลุ่มทีมี 4 หน่วยเสียงวรรณยุกต ์
ไดแ้ก่ อาํเภอคาํชะอี จงัหวดัมุกดาหาร อาํเภอธาตุพนม อาํเภอนาแก อาํเภอเรณูนคร อาํเภอปลาปาก 
และอาํเภอเมือง จงัหวดันครพนม กิงอาํเภอคาํตากล้า จงัหวดัสกลนคร และอาํเภอกุฉินารายณ์ 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ กลุ่มทีมี 5 หน่วยเสียงวรรณยุกต ์ไดแ้ก่  อาํเภอวานรนิวาส อาํเภอบา้นม่วง อาํเภอ
สวา่งแดนดิน อาํเภอวาริชภูมิ อาํเภอพงัโคน อาํเภอพรรณานิคม อาํเภอกุดบาก อาํเภอกุสุมาลย ์และ
อาํเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร อาํเภอสหสัขนัธ์  อาํเภอสมเด็จ อาํเภอห้วยผึง อาํเภอคาํม่วง และอาํเภอ
เขาวง จงัหวดักาฬสินธ์ุ และอาํเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม เมือใชเ้กณฑ์ระดบัการรวมตวัของเสียง
วรรณยุกตใ์นช่อง B และ DL สามารถแบ่งกลุ่มภาษาผูไ้ทยได ้5 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มที 1 B1234 = 
DL1234 ไดแ้ก่ อาํเภอนาหวา้ อาํเภอวานรนิวาส และอาํเภอกุดบาก กลุ่มที 2 A4 = B123 = DL1234 
ไดแ้ก่ อาํเภอคาํชะอี อาํเภอธาตุพนม อาํเภอนาแก อาํเภอเรณูนคร อาํเภอปลาปาก อาํเภอเมืองจงัหวดั
นครพนม อาํเภอกุฉินารายณ์ อาํเภอเขาวง กิงอาํเภอห้วยผึง อาํเภอบา้นม่วง อาํเภอกุสุมาลย ์อาํเภอ
พรรณานิคม กลุ่มที 3 B123-4 = DL123-4 ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร กลุ่มที 4 B1234 = 

                                                
*พจณี ศรีธรราษฎร์  ใช ้“ผูไ้ทย” 
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DL4 ไดแ้ก่ อาํเภอเขาวง อาํเภอสหสัขนัธ์ อาํเภอสมเด็จ อาํเภอสวา่งแดนดิน อาํเภอวาริชภูมิ อาํเภอ
พงัโคน กลุ่มที 5 B4 = DL4 ไดแ้ก่ อาํเภอ คาํม่วง  

เรืองเดช ปันเขือนขติัย ์(2531 : 112 – 117) ไดแ้บ่งภาษาตระกูลไท โดยใชเ้กณฑ์ 3 
ประการ คือ เกณฑ์คาํศพัทแ์ละเสียงปฏิภาคระหว่างพยญัชนะตน้เสียงธนิต / , , ,  / กบั
พยญัชนะตน้เสียงสิถิล / , , ,  / เกณฑก์ารแตกตวัของเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง A และเกณฑจ์าํนวน
หน่วยเสียงวรรณยุกต ์ผลการศึกษาพบวา่ เมือใช้เกณฑ์เสียงปฏิภาคสามารถจดัให้ภาษา ผูไ้ทอยูใ่น
กลุ่มไท (Thai group) และอยู่ในกลุ่มย่อยของภาษากลุ่มลาว ได้แก่ ภาษาไทลาว ไทญอ้ ไทโยย้       
ไทพวน ผูไ้ท ไทกะเลิง นครไท ไทแสก เมือใช้เกณฑ์การแตกตวัของเสียงวรรณยุกต์ในช่อง A 
สามารถจดัใหภ้าษา ผูไ้ทอยูใ่นกลุ่มทีมีการแตกตวัของเสียงวรรณยุกตแ์บบ A1-23-4 ไดแ้ก่ ภาษาไท
ถินใต ้ผูไ้ท ไทพวน (บางถิน) ลาว (บางถิน) เมือใชเ้กณฑ์จาํนวนหน่วยเสียงวรรณยุกต ์สามารถจดั
ให้ภาษาผูไ้ทอยูใ่นกลุ่มทีมีจาํนวนวรรณยุกต ์5 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ ภาษาไทสยาม ผูไ้ท ไตแดง ลาว 
ญอ้ ไตหยา่ กะเลิง ไทถินใต ้ไตยวน (ราชบุรี) ไตนุง ลาวเวยีงจนัทน์ ปากช่อง หลวงพระบาง 

อรพนัธ์  อุนากรสวสัดิ (2536) เขียนวิทยานิพนธ์เรือง “การศึกษาเปรียบเทียบระบบ
เสียงภาษาผูไ้ทกบัภาษาลาวโซ่ง” ผลการวิจยัพบวา่ภาษาผูไ้ททีตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์  
จงัหวดักาฬสินธ์ุ และภาษาลาวโซ่งทีตาํบลเขายอ้ย อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี มีความแตกต่าง
กนัดา้นหน่วยเสียงสระมากทีสุด กล่าวคือภาษาผูไ้ทไม่มีหน่วยเสียงสระประสม แต่ภาษาลาวโซ่งมี
หน่วยเสียงสระประสม 4 หน่วยเสียงคือ หน่วยเสียงสระประสม / , , ,  / ซึงจะมีปฏิภาค
กบัสระเดียวเสียงยาว / , , ,  / ในภาษาผูไ้ทตามลาํดบั  ส่วนจาํนวนหน่วยเสียงสระเดียวมี 18 
หน่วยเสียงเท่ากนั ความแตกต่างทีรองลงไป ไดแ้ก่จาํนวนหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ คือภาษาผูไ้ทมี 
20 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ / , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  / แต่ภาษาลาวโซ่งมี 19 
หน่วยเสียง ไดแ้ก่ / , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  / ไม่มีหน่วยเสียง /  / หน่วยเสียง
พยญัชนะตน้ / , ,  / ในภาษาผูไ้ทจะมีปฏิภาคกบัหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ / , ,  / ในภาษา 
ลาวโซ่ง ส่วนหน่วยเสียงพยญัชนะควบกลาํภาษาผูไ้ทมี 3 หน่วยเสียงคือ / , ,  / และภาษา
ลาวโซ่งมี 3 หน่วยเสียง คือ / , ,  / เมือพิจารณาถึงเสียงปฏิภาคของเสียงพยญัชนะตน้
สามารถจดัภาษาผูไ้ทและภาษาลาวโซ่งเป็นภาษาคนละกลุ่มย่อย กล่าวคือภาษาผูไ้ทจดัอยู่ใน        
กลุ่ม PH ตามการแบ่งของแชมเบอร์เลน หรือกลุ่มไท (Thai group) ตามการแบ่งของเรืองเดช        
ปันเขือนขติัย ์ส่วนภาษาลาวโซ่งจดัอยูใ่นกลุ่ม P หรือกลุ่มไต (Tai group) หน่วยเสียงวรรณยุกตข์อง
ภาษาผูไ้ทมี 5 หน่วยเสียง ส่วนภาษาลาวโซ่งมี 6 หน่วยเสียง ลกัษณะทางสัทศาสตร์ของเสียง
วรรณยุกต์ไม่แตกต่างกนัมากนกั และมีลกัษณะการแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยุกต์เป็น 2 ทาง 
(Two ways split) คือ ABCD123-4 เหมือนกนั ทงัสองภาษานีไม่จดัเป็นภาษากลุ่มลาว เพราะมีการ
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แตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยุกตใ์นช่อง B และการแตกตวัของเสียงวรรณยุกตช่์อง B เหมือนกบั
ช่อง DL คือ B = DL อีกทงัไม่มีการแยกเสียงระหวา่งเสียงวรรณยกุตช่์อง C1 กบั C2 

พิณรัตน์ อคัรวฒันากุล (2541) เขียนวิทยานิพนธ์เรือง “การศึกษาเปรียบเทียบระบบ
วรรณยุกต์ในภาษาของคน “ลาว” คน “ญอ้” และคน “ผูไ้ท” ในอาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม”
ผูว้ิจยัเปรียบเทียบระบบวรรณยุกตแ์ละสัทลกัษณะของวรรณยุกตใ์นภาษาของคน “ลาว” คน “ญอ้” 
และคน “ผูไ้ท” ในอาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม เพือแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูพู้ดภาษาต่างๆ ในตระกูล
ภาษาเดียวกนัทีอาศยัอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกนั และมีการติดต่อไปมาหาสู่กนัจะยงัคงรักษาความ
แตกต่างของระบบวรรณยกุต ์และสัทลกัษณะของวรรณยุกตไ์วม้ากนอ้ยเพียงใด ในงานวิจยันีผูว้ิจยั
ได้เลือกหมู่บ้านของอําเภอธาตุพนมส่วนเหนือ โดยแบ่งส่วนนีเป็น  3 ตอน  ได้แก่  ตอนบน 
ตอนกลาง และตอนล่าง จากนนัเลือกหมู่บา้น 3 หมู่บา้นในแต่ละตอน รวมจุดเก็บขอ้มูล 9 จุด แต่ละ
จุดเก็บขอ้มูลเป็นหมู่บา้นของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึงเท่านัน โดยไม่มีชนกลุ่มอืนปะปน ทงันีผูว้ิจยั
อาศยัขอ้มูลจากคาํบอกเล่าของผูใ้หญ่บา้นและชาวบา้น ขอ้มูลทางภาษาในงานวิจยันีไดจ้ากผูบ้อก
ภาษาทงัหมด 45 คน ไดแ้ก่ คน “ลาว” 20 คน คน “ญอ้” 15 คน และ คน “ผูไ้ท” 10 คน รายการคาํ
สําหรับเก็บขอ้มูล สร้างขึนจากคาํชุดเทียบเสียงคลา้ย 2 ชุด รวม 15 คาํ ชุดที 1 ประกอบดว้ยคาํ
พยางคเ์ป็นจาํนวน 9 คาํ ชุดที 2 ประกอบดว้ยคาํพยางคต์ายจาํนวน 6 คาํ ให้แต่ละคาํปรากฏใน
รายการ 10 ครัง รวมคาํในรายการทงัสิน 150 คาํ จากการวิเคราะห์ระบบวรรณยุกตด์ว้ยการฟังและ
การวเิคราะห์สัทลกัษณะของวรรณยกุตด์ว้ยวิธีการทางกลสัทศาสตร์ ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ ใน
แง่ของระบบวรรณยุกต ์คน “ผูไ้ท” มีระบบวรรณยุกตที์แตกต่างจากคน “ลาว” และคน“ญอ้” อยา่ง
ชดัเจน และยงัคงรักษาลกัษณะของภาษาผูไ้ทตน้แบบไว้ คือมีลกัษณะการแยกเสียงและการรวม
เสียงทีเป็นลกัษณะบ่งจาํเพาะ ไดแ้ก่ มีการรวมเสียงวรรณยุกตร์ะหว่างแถว A B และ DL แบบ 
A4=B123=DL1234 และระหวา่งแถว B กบั C แบบ B4=C4 เมือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งชือ
กลุ่มคน ชือภาษา และลกัษณะทางภาษาพบว่า ในบริเวณทีศึกษามีเพียงคน “ผูไ้ท” เท่านนัทีมีชือ
กลุ่มคน ชือภาษา และลกัษณะทางภาษาสัมพนัธ์กนั ส่วนคน “ลาว” และคน “ญอ้” นนัมีชือกลุ่มคน
และชือภาษาต่างกนั แต่กลบัมีลกัษณะทางภาษาผสมผสานกนั ผลการวจิยัแสดงให้เห็นวา่ การศึกษา
วรรณยกุตส์ามารถแสดงใหเ้ห็นรูปแบบของการผสมผสาน ระหวา่งกลุ่มชนและภาษาของกลุ่มชนที
อยูใ่นตระกลูภาษาเดียวกนั และอาศยัอยูใ่นพืนทีใกลเ้คียงกนั 

พุทธชาติ โปธิบาล และธนานนัท์ ตรงดี (2541) เขียนรายงานการวิจยัเรือง “สถานะ
ของภาษาตากใบในภาษาไทถิน” โดยเปรียบเทียบลกัษณะทางภาษาของภาษาตากใบกบัภาษาไทถิน
กลุ่มอืนๆ เพือพิสูจนว์า่ภาษาตากใบมีความสัมพนัธ์ทางเชือสายใกลชิ้ดกบัภาษาไทถินใด โดยใชว้ิธี
การศึกษาแนวภาษาศาสตร์วรรณนา และภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ ผลการศึกษาเปรียบเทียบภาษา
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ตากใบกบัภาษาไทถินต่างๆ พบขอ้สังเกตหลายประการคือ ประการแรก ภาษาตากใบมีลกัษณะการ
กลายเสียงพยญัชนะตน้ดงัเดิมกกักอ้งเป็นเสียงกกัไม่กอ้งมีกลุ่มลม (กลุ่ม PH) เหมือนกบัภาษาไทย
กลาง อีสาน ใต ้ ไทพวน และผูไ้ท ประการทีสอง ภาษาตากใบมีลกัษณะการแยกเสียงวรรณยุกต์
แบบสองทางและมีการรวมเสียงวรรณยุกต์ทีเปลียนแปลงมาจากวรรณยุกต์ดงัเดิม B กบั DL
เหมือนกบัภาษาผูไ้ทและไทดาํ ประการทีสาม ภาษาตากใบมีลกัษณะการยืดเสียงของเสียงสระสูง
ดงัเดิมเป็นเสียงยาวในคาํพยางคปิ์ดคลา้ยคลึงกบัภาษาผูไ้ท ประการทีสี ภาษาตากใบมีการใชค้าํศพัท์
เฉพาะจาํนวนหนึงทีไม่ปรากฏในภาษาไทยกลางและใต ้ แต่กลบัปรากฏในภาษาไทยเหนือ อีสาน 
ไทดาํ ไทพวน และผูไ้ท ทงันีภาษาตากใบใชค้าํศพัทเ์ฉพาะร่วมกบัภาษาผูไ้ทมากกวา่ภาษาไทอืนๆ 
จากผลการวิจยัทงัหมดสีประการสรุปไดว้่า ภาษาตากใบมีความสัมพนัธ์ทางเชือสายกบัภาษาผูไ้ท
มากทีสุด  

พรสวรรค ์นามวงั (2544) เขียนวิทยานิพนธ์เรือง“วรรณยุกตภ์าษาอีสาน (ลาว) ทีพูด
โดยคนอีสาน ผูไ้ทยและโซ่* ในชุมชนตาํบลนาเพียง อาํเภอกุสุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร” ผลการวิจยั
พบว่า ในชุมชนดงักล่าวมีการใช้ภาษากลาง 2 ภาษาถิน คือภาษาอีสานถินตาํบลนาเพียง ซึงเป็น
ภาษาทีพดูโดยผูบ้อกภาษากลุ่มคนอีสาน และภาษาอีสานถินอุบล ขอนแก่น โดยจากงานวิจยัทีผา่น
มาพบวา่ภาษาถินอุบลและขอนแก่นมีระบบวรรณยกุตเ์ป็นแบบเดียวกนั สาเหตุทีตอ้งมีภาษากลาง 2 
ภาษาถิน เนืองจากในการเก็บขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผูบ้อกภาษาชาวผูไ้ทยไม่ไดพู้ด
ภาษาอีสานถินตาํบลนาเพียง แต่กลบัพดูภาษาอีสานถินอุบลและขอนแก่นทงันีเนืองจากผูบ้อกภาษา
ชาวผูไ้ทยเคยมีถินฐานเดิมอยูร่่วมกบัชาวอีสานทียา้ยมาจากจงัหวดัอุบลและขอนแก่น นอกจากนียงั
พบวา่ผลการวจิยัไม่ไดเ้ป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้กล่าวคือ ภาษาอีสานถินตาํบลนาเพียงทีพูดโดย
คนโซ่ไม่มีการแปรเปลียน ถึงแมว้่าภาษาโซ่จะเป็นภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก แต่ภาษาโซ่ถือ
เป็นภาษาทีมีศกัดิศรีน้อยเมือเทียบกบัภาษาอีสาน  เนืองจากกลุ่มคนโซ่เป็นชุมชนเล็ก ๆ ทีอยู่ใน
ตาํบลนี อีกทงัยงัเป็นภาษาทีไม่มีระบบวรรณยุกต์  เมือกลุ่มคนโซ่พูดภาษาอีสานจึงสามารถพูด
ภาษาอีสานไดดี้เพราะภาษาอีสานเป็นภาษาทีมีศกัดิศรีกวา่ ส่วนภาษาอีสานถินอุบลและขอนแก่นที
พูดโดยคนผูไ้ทยนันระบบวรรณยุกต์ไม่มีการแปรเปลียน แต่อิทธิพลภาษาแม่ของชาวผูไ้ทยจะ
ปรากฏบา้งเล็กน้อยในสัทลกัษณะของเสียงวรรณยุกตบ์างเสียง กล่าวคือ ชาวผูไ้ทยยืมสัทลกัษณะ
ของเสียงวรรณยกุตบ์างเสียงในภาษาแม่มาใชเ้มือพูดภาษาอีสาน คือ เสียงวรรณยุกตที์ 1 ในช่อง A1 
เป็นเสียงกลาง – ขึน  และเสียงวรรณยกุตที์ 2 ในช่อง A4 เป็นเสียงสูง – ตก ตามลาํดบั 

                                                
 *พรสวรรค ์นามวงั  ใช ้“ผูไ้ทย” และ “โซ่” 
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พิณรัตน์ อคัรวฒันากุล (2546) เขียนวิทยานิพนธ์เรือง “การเปลียนแปลงวรรณยุกต์ : 
กรณีศึกษาภาษากลุ่มลาว” เพือจาํแนกกลุ่มย่อย และเปรียบเทียบวรรณยุกตใ์นภาษากลุ่ม “ลาวแท”้ 
และกลุ่ม “ลาวกลาย” กบัวรรณยุกต์ในภาษาอืนๆทีพูดอยูร่อบขา้ง รวมทงัสืบสร้างวรรณยุกต์ของ
ภาษาลาวดงัเดิมเพือเป็นแนวทางในการสันนิษฐานเกียวกบัการเปลียนแปลงของเสียงวรรณยุกตใ์น
ภาษาลาวและปัจจยัทีทาํให้เกิดการเปลียนแปลง ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า สามารถใช้เกณฑ์คาํ
เรียกชือกลุ่มชนหรือชือภาษา และประวติัการอพยพ ประกอบกับเกณฑ์การพฒันาของเสียง
วรรณยุกต์จาํแนกภาษาลาวออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ได้แก่ ภาษาลาวแทก้ลุ่มที 1 ลาวแทก้ลุ่มที 2           
ลาวกลาย และลาวเทียม  

ภาษาลาวแท้กลุ่มที 1 มีวรรณยุกต์ทีเป็นลกัษณะเด่นร่วมกนั คือ มีลกัษณะการแยก
เสียงรวมเสียงแบบ B1234, C1=DL123/C234=DL4, B DL และมีความแตกต่างกนั คือ วรรณยุกต์
แถว A มีการแยกเสียงแบบ A1-23-4, A 1-234, A123-4 ดงัแผนภูมิ           

 

 
  

   
แผนภูมิที 2 ลกัษณะการแยกเสียงรวมเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาลาวแทก้ลุ่มที 1 
 

ภาษาลาวแท้กลุ่มที 2 มีวรรณยุกต์ทีเป็นลักษณะเด่นของภาษาลาวปรากฏอยู่
ค่อนขา้งมาก คือ มีลกัษณะการรวมเสียงแบบ C1=DL123/C234=DL4 แต่มีการแปรของวรรณยุกต์
บางหน่วยเสียงเกิดขึน กล่าวคือ มีการแปรของวรรณยุกต์ในช่อง A23, A234 และ A123 ตาม
ลกัษณะการแยกเสียงในแถว A แบบ A1-23-4, A1-234 และ A123-4 ตามลาํดบั โดยเฉพาะการแปร
ของวรรณยุกตแ์ถว B ทีบางครังจะมีการแยกเสียงแบบ B123-4 คือ วรรณยุกตใ์นช่อง B123 เป็น
หน่วยเสียงเดียวกนัแยกจากวรรณยุกตใ์นช่อง B4 รวมทงัการแปรของวรรณยุกตใ์นช่อง C1 ทีจะมี
การแยกเสียงแบบ C1 DL123 คือ วรรณยุกตใ์นช่อง C1 และ DL123 เป็นคนละหน่วยเสียง ซึงทาํ
ให้ลกัษณะการรวมเสียงแบบ C1=DL123 ทีเป็นลกัษณะเด่นของภาษาลาวมีการแปรเกิดขึนตามไป
ดว้ย ดงัแผนภูมิ 
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แผนภูมิที 3 ลกัษณะการแยกเสียงรวมเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาลาวแทก้ลุ่มที 2 
 

ภาษาลาวกลาย มีวรรณยุกตที์เป็นลกัษณะเด่นของภาษาลาวปรากฏอยูค่่อนขา้งนอ้ย 
โดยส่วนใหญ่วรรณยุกต์แถว B มีการแยกเสียงแบบ B123-4 คือ วรรณยุกตใ์นช่อง B123 และ B4 
เป็นคนละหน่วยเสียง มีการแยกเสียงวรรณยุกต์ C1 กับ DL123 (C1 DL123)/C234 กับ DL4 
(C234 DL4) วรรณยกุตแ์ถว C มีการแยกเสียงแบบ C1-234, C123-4, C1-23-4 และ C1234 ในขณะ
ทีบางครังวรรณยกุตแ์ถว DL จะไม่มีการแยกเสียง (DL1234) อีกทงัมีการรวมเสียงวรรณยุกต์แถว B 
กบั DL (B=DL) วรรณยุกต์แถว C และ DL มีการรวมเสียงกนัแบบ C123=DL4 นอกจากนี
วรรณยุกตแ์ถว C และ DL ยงัเกิดการรวมเสียงกบัวรรณยุกตแ์ถว B แบบ B123=C1=DL123 และ 
B4=C234=DL4 ดว้ย ซึงเป็นลกัษณะทีแตกต่างจากภาษาลาวดงัเดิมอยา่งสินเชิง ดงัแผนภูมิ 

                   
 

 
 

 
                                  

 
                                                     

 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที 4 ลกัษณะการแยกเสียงรวมเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาลาวกลาย 
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ภาษาลาวเทียม มีวรรณยุกต์ทีแตกต่างจากภาษาลาวโดยสินเชิงโดยไม่มีลกัษณะการ
แยกเสียงรวมเสียงวรรณยุกตแ์บบ B1234 C1=DL123/C234=DL4 และ B DL ปรากฏอยูเ่ลย ไดแ้ก่ 
ภาษาลาวเมืองสังทอง (นครหลวงเวียงจนัทน์) และภาษาพวน ซึงมีการรวมเสียงของวรรณยุกต์ B 
และ DL แบบ B123=DL123 และ B4=DL4 ส่วนภาษาส่วย/ส่วยลาว/ส่วยอีสาน ภาษาญอ้ ภาษาโยย้ 
และภาษากะเลิง มีลกัษณะการแยกเสียงรวมเสียงวรรณยุกต์แบบ C1=DL123 และ C234=DL4 
คลา้ยคลึงกบัลกัษณะของวรรณยกุตภ์าษากลุ่มลาวปรากฏอยู ่แต่มีชือเรียกกลุ่มชนดว้ยชืออืนทีไม่ใช่
ลาว ทงัภาษาลาวแทก้ลุ่มที 1 ลาวแทก้ลุ่มที 2 และลาวกลาย จดัเป็นภาษากลุ่มลาว เนืองจากมี
ลกัษณะการแยกเสียงรวมเสียงทีเป็นลกัษณะเด่นของภาษาลาว คือ B1234 C1=DL123/C234=DL4 
และ B DL ปรากฏอยู่ ส่วนภาษาลาวเทียมไม่ใช่ภาษากลุ่มลาว เพราะมีลกัษณะทางภาษาและชือ
เรียกกลุ่มชนไม่สอดคลอ้งกนัอนัเป็นสาเหตุทีทาํให้เกิดความเขา้ใจผิดวา่ภาษานนัๆ เป็นภาษากลุ่ม
ลาว ดงัแผนภูมิ 
 

                         

            ภาษาลาวเมืองสงัทองและภาษาพวน             ภาษาโยย้และภาษากะเลิง                ภาษาส่วย/ส่วยลาว/ส่วยอีสาน  
              และภาษาญอ้   

 

แผนภูมิที 5 ลกัษณะการแยกเสียงรวมเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาลาวเทียม 
 

 

วรรณยุกต์ในภาษาลาวดงัเดิมมีลกัษณะการแยกเสียงรวมเสียงในแนวตงั คือ *A1-
23-4 *B1234 *C1-234 *D123-4 และไม่มีการรวมเสียงวรรณยุกต ์C กบั D (C1 D123/C234 D4) 
ภาษาลาวดงัเดิมมีวรรณยุกตจ์าํนวน 8 เสียง ไดแ้ก่ ว.1 (*A1) เป็นเสียงขึนที 1 [R1] ว.2 (*A23) เป็น
เสียงขึนที 2 [R2] ว. 3 (*A4) เป็นเสียงขึนที 3 [R3] ว.4 (*B1234) เป็นเสียงระดบั [L] ว.5 (*C1) เป็น
เสียงตกที 1 มีเสียงกกัทีเส้นเสียง [F1] ว.6 (*C234) เป็นเสียงตกที 2 มีเสียงกกัทีเส้นเสียง [F2] ว.7 
(*D123) เป็นเสียงตกที 3 ไม่มีเสียงกกัทีเส้นเสียง [F3] และ ว.8 (*D4) เป็นเสียงตกที 4 ไม่มีเสียงกกั
ทีเส้นเสียง [F4] เมือวิเคราะห์การแปรและการเปลียนแปลงของวรรณยุกตใ์นภาษาลาวพบวา่ ปัจจยั
ทีมีบทบาทสาํคญัต่อการเปลียนแปลงของวรรณยกุตใ์นภาษาลาว คือ การสัมผสัภาษาโดยมีกระบวน
ทีสาํคญั ไดแ้ก่ การแทรกแซงภาษา การ “ยมืวรรณยกุต”์ หรือ “ยมืการออกเสียง” และมีปัจจยัภายใน 
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ไดแ้ก่ การออกเสียงวรรณยกุตใ์หง่้ายขึน ในสถานการณ์ทีมีการสัมผสัภาษาถินหรือการสัมผสัภาษา 
การแปรและการเปลียนแปลงไม่จาํเป็นตอ้งเกิดขึนเพียงในภาษาของชนกลุ่มน้อยทีไดรั้บอิทธิพล
จากภาษาของชนกลุ่มใหญ่เท่านนั แต่ภาษาของชนกลุ่มใหญ่ก็อาจแปรหรือเปลียนแปลงตามภาษา
ของชนกลุ่มน้อยได้เช่นกนั ในงานวิจยันีไดต้งัขอ้สันนิษฐานไวว้่า ภาษาลาวในอนาคตอาจมี
วรรณยุกตห์ลากหลายรูปแบบแตกต่างจากภาษาลาวในปัจจุบนั โดยเฉพาะการแยกเสียงวรรณยุกต์
แบบ C1 DL123 หรือ C234 DL4 หรือการรวมเสียงแบบ B=DL ดงันนัในอนาคตลกัษณะการแยก
เสียงรวมเสียงแบบ B1234 C1=DL123/C234=DL4 และ B DL อาจไม่ใช่ลกัษณะเด่นของภาษาลาว
อีกต่อไป 

2. เอกสารและงานวจัิยทเีกียวกับการศึกษาคําศัพท์และเปรียบเทยีบคําศัพท์ภาษาผู้ไท 
ทองคูณ หงส์พนัธ์ุ (2519) ไดร้วบรวมคาํศพัทใ์นภาษาผูไ้ท โดยเปรียบเทียบการออก

เสียงกบัคาํในภาษาไทยกลาง และภาษาไทยอีสาน โดยรวมคาํศพัท์เป็นหมวดต่างๆ ไดแ้ก่ หมวด
สัตว ์หมวดเครืองมือเครืองใช้ หมวดคาํกริยา หมวดร่างกายคนและสัตว ์หมวดผกัผลไม  ้หมวด
คาํนาม หมวดสรรพนาม หมวดสถานที หมวดอาหาร หมวดธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่างๆ และ
หมวด คาํวิเศษณ์ คุณศพัท ์นอกจากนียงัรวบรวมกลุ่มคาํบอกอิริยาบถ คาํแสดงความรู้สึกและบอก
ขนาดของชนิดต่างๆ รวมทงัประโยคสนทนาสนัๆ  

โรชินี  คนหาญ (2546) เขียนวิทยานิพนธ์เรือง “คาํพืนฐานภาษาผูไ้ทย*: การศึกษา
ตามแนว ภาษาศาสตร์เชิงประวติั”  เพือศึกษาลกัษณะการเปลียนแปลงของคาํพืนฐานภาษาผูไ้ทยใน
ดา้นเสียง  คาํ ความหมาย  แลว้นาํมาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลคาํไทดงัเดิมทีนกัภาษาศาสตร์เชิงประวติั
สืบสร้างไว ้ ผลการวิจยัพบว่า เสียงพยญัชนะมีการเปลียนแปลง 5 ลกัษณะ คือ การยา้ยเสียง การ
กร่อนเสียง การเลือนเสียง การกลมกลืนเสียง การตดัเสียง และการเติมเสียง การเปลียนแปลงเสียง
สระพบวา่เสียงสระประสมในภาษาไทดงัเดิมเปลียนเป็นเสียงสระเดียว ภาษาผูไ้ทยในปัจจุบนัจึงไม่
มีเสียงสระประสม นอกจากนียงัพบการเปลียนแปลงจากสระเสียงสันในภาษาไทดงัเดิม มาเป็นสระ
เสียงยาวในภาษา ผูไ้ทยเป็นจาํนวนมาก ภาษาผูไ้ทยมีการแยกเสียงวรรณยุกต์ดงัเดิมแต่ละเสียง
ออกมาเป็น 2 เสียง และบางเสียงเปลียนแปลงมาพอ้งเสียงกบัเสียงวรรณยุกตที์ปรากฏในพยางคต์าย
เสียงยาว การเปลียนแปลงด้านคาํมีเพียงลักษณะเดียวคือ การเติมคาํ ส่วนการเปลียนแปลงด้าน
ความหมาย มี 3 ลกัษณะคือ ความหมายแคบเขา้ ความหมายกวา้งออก และความหมายยา้ยที  

มุจลินทร์ ลักษณะวงษ์ (2551)  เขียนวิทยานิพนธ์เรือง “การศึกษาเปรียบเทียบ
คาํศพัท์ภาษาไทถินในจงัหวดัสกลนคร” ผลการวิจยัพบว่า การใช้คาํศพัท์ภาษาไทถินในจงัหวดั

                                                
*โรชินี คนหาญ ใช ้“ผูไ้ทย”  
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สกลนครทงั 5 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาญอ้ ภาษาผูไ้ท ภาษาโยย้ ภาษาลาว และภาษากะเลิง มีการใช้
คาํศพัทแ์บ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1. การใชค้าํศพัทเ์หมือนกนั 2. การใชค้าํศพัทแ์ตกต่างกนับางภาษา 
โดยพบวา่ การใชค้าํศพัทข์องภาษาญอ้ ภาษาลาว และภาษาโยย้ มีความสัมพนัธ์กนัมากกวา่คาํศพัท์
ภาษากะเลิง และภาษาผูไ้ท ตรงตามสมมติฐานของงานวิจยั นอกจากนนัผลการวิจยัยงัสามารถจดั
กลุ่มภาษาไทถินทงั 5 ภาษาตามความสัมพนัธ์ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มที 1 ภาษาญอ้ ภาษาลาว 
และภาษาโยย้ กลุ่มที 2 ภาษากะเลิง และกลุ่มที 3 ภาษาผูไ้ท 

3. เอกสารและงานวจัิยทเีกียวกับการศึกษาภาษาในจังหวดัหนองคาย 
บราวน์ (Brown 1965) ศึกษาภาษาตระกูลไทกลุ่มตะวนัตกเฉียงใต ้(Southwestern 

group) ตามการแบ่งของ ฟัง กวย ลี ผลการศึกษาของบราวน์แบ่งภาษากลุ่มลาวออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ย 
ไดแ้ก่ 1. กลุ่มหลวงพระบาง (Luang Phrabang Group)  2. กลุ่มลาวเวียงจนัทน์ (Vientiane Group) 
และ 3. กลุ่มญอ้ (Yo Group)  ภาษาลาวกลุ่มเวียงจนัทน์มีผูพู้ดอยูท่วัไปในภาคอีสานของไทย และ
บริเวณตอนกลางและตอนใตข้องประเทศลาว สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 1) กลุ่มภาษา
ลาวเวียงจนัทน์ ได้แก่ ภาษาลาวถินทุรคม (แขวงเวียงจนัทน์ ประเทศลาว) เวียงจนัทน์ หล่มสัก 
(อาํเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์) คอนสวรรค์ (อาํเภอคอนสวรรค์ จงัหวดัชัยภูมิ) และชัยภูมิ 
(อาํเภอเมือง จงัหวดัชัยภูมิ) 2) กลุ่มภาษาหนองคาย ได้แก่ ภาษาลาวถินหนองคาย (อาํเภอเมือง 
จงัหวดัหนองคาย) และ 3) กลุ่มภาษาลาวใต ้ได้แก่ ภาษาลาวกลุ่มภาษาถินร้อยเอ็ด (อาํเภอเมือง 
จงัหวดัร้อยเอ็ด) อุบลราชธานี (อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี) บวัใหญ่ (อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดั
นครราชสีมา) ขอนแก่น (อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น) อุดรธานี (อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี) 
พนมไพร (อาํเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอ็ด) ศรีสะเกษ (อาํเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ) และท่าตูม 
(อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์) 

สมคิด ไชยวงศ์ (2534) ได้สํารวจขอ้มูลภาษาและวฒันธรรมในจงัหวดัหนองคาย 
โดยจาํแนกขอ้มูลออกเป็น 5 ประเภทตามกรอบและแนวทางทีสาํนกังานวฒันธรรมแห่งชาติกาํหนด
ไว ้ไดแ้ก่ 1. ขอ้มูลภาษา และวรรณกรรมทอ้งถิน 2. ขอ้มูลดา้นขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ศาสนา 3. ขอ้มูลดา้นศิลปะ และโบราณคดี 4. ขอ้มูลดา้นการละเล่น และดนตรีพืนบา้น 5. ขอ้มูล
ดา้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวิทยาการ สําหรับขอ้มูลดา้นภาษาถินในจงัหวดัหนองคาย พบว่า มี
ภาษาทีพดูในจงัหวดัหนองคาย 9 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาลาวอีสาน ภาษาญอ้ ภาษาไทยกลาง ภาษาพวน 
ภาษาภูไท* ภาษากะเลิง ภาษาโซ่ ภาษาส่วย และภาษาแสก 

                                                
*สมคิด ไชยวงศ ์ ใช ้“ภูไท”  
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จากการสํารวจเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาภาษาผูไ้ท
ในจงัหวดักาฬสินธ์ุ จงัหวดันครพนม จงัหวดัมุกดาหาร และจงัหวดัสกลนคร ซึงเป็นจงัหวดัทีมีผูพู้ด
ภาษาผูไ้ทอาศยัอยู่หนาแน่น โดยศึกษาในแง่ของระบบเสียง ระบบคาํ และประโยค ทงัในเชิง
พรรณนา เชิงประวติัและเปรียบเทียบ ส่วนการศึกษาภาษาผูไ้ทในจงัหวดัอืนๆ ทีมีผูพู้ดภาษาผูไ้ท
อาศยัอยู ่รวมทงัการศึกษาภาษาผูไ้ทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบวา่ยงัมีเป็นส่วน
นอ้ย อยา่งไรก็ตาม การศึกษาภาษาผูไ้ทในแง่ระบบเสียงเป็นอีกแนวทางหนึงในการขยายองคค์วามรู้
ดา้นภาษาตระกลูไทใหก้วา้งขวางยิงขึน ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาระบบเสียงภาษาผูไ้ทในจงัหวดับึงกาฬ 
ซึงเป็นจงัหวดัทีมีผูพ้ดูภาษาผูไ้ทอาศยัอยูแ่ละธาํรงรักษาอตัลกัษณ์ทางภาษาของตนไดค้่อนขา้งดี ผล
การศึกษาจะช่วยเสริมสร้างองคค์วามรู้เกียวกบัระบบเสียงภาษาผูไ้ทในประเทศไทย อีกทงัผลการ
เปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยกุตย์งัทาํใหเ้ห็นความเชือมโยงระหวา่งภาษาผูไ้ทในแต่ละถินอีกดว้ย 
 
ภูมิหลงัเกยีวกบัท้องถิน 

เนืองจากวิทยานิพนธ์เล่มนีกาํหนดจุดเก็บข้อมูลทีอาํเภอโซ่พิสัย ในช่วงของการ
ดาํเนินการวจิยัและการวิเคราะห์ขอ้มูลนนั อาํเภอโซ่พิสัยมีฐานะเป็นอาํเภอหนึงในจงัหวดัหนองคาย 
เมือผูว้จิยันาํขอ้มูลมาเรียบเรียงเป็นวทิยานิพนธ์ จึงทราบวา่กระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศให้อาํเภอ
โซ่พิสัยอยู่ในเขตการปกครองของจงัหวดับึงกาฬ ซึงแต่เดิมเป็นอาํเภอหนึงในจงัหวดัหนองคาย 
และบึงกาฬไดรั้บการยกฐานะเป็นจงัหวดั ณ วนัที 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 ดงันนัหัวขอ้ “ภูมิหลงั
เกียวกบัทอ้งถิน” ในวทิยานิพนธ์เล่มนี ผูว้จิยัขอเสนอขอ้มูลทงัจงัหวดัหนองคายและจงัหวดับึงกาฬ 

จังหวดัหนองคาย 
เมืองหนองคายมีประวติัความเป็นมาประมาณ 200 ปีเศษ โดยในรัชสมยัพระนงัเกลา้

เจา้อยูห่วั เจา้อนุวงศก์ษตัริยผ์ูค้รองนครเวยีงจนัทน์ไดต้งัตวัเป็นกบฏ ยกกองทพัผา่นหวัเมืองรายทาง
มาจนถึงนครราชสีมามาทางกรุงเทพฯ ไดโ้ปรดใหเ้จา้พระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นแม่ทพั
มาปราบโดยมีทา้วสุวอธรรมา (บุญมา) ยกกองทพัมาจากเมืองยโสธร และพระยาเชียงสามาช่วยเป็น
กาํลงัสําคญั ในทีสุดสามารถจบัตวัเจา้อนุวงศ์ไปกรุงเทพฯจนสําเร็จ และไดพ้ระราชทานบาํเหน็จ
ล่วงหน้า 21 เมษายน พ.ศ. 2371 พระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจา้อยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ทา้ว               
สุวอธรรมา (บุญมา) เป็นพระปทุมเทวาภิบาล ดาํรงตาํแหน่งเจา้เมืองหนองคายคนแรก และให้เมือง
เวยีงจนัทน์ขึนตรงต่อเมืองหนองคาย 

ในปี พ.ศ. 2435 ภายหลงักบฏฮ่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจา้น้องยาเธอประจกัษ์ศิลปาคมเป็นขา้หลวงใหญ่ต่างพระองค์
สาํเร็จราชการมณฑลลาวพวน ตงัทีทาํการมณฑลอยูที่เมืองหนองคาย ต่อมาในปีพ.ศ.2436 ไทยเสีย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

25 

ดินแดนฝังซา้ยของแม่นาํโขงใหแ้ก่ฝรังเศส และระบุในสัญญาหา้มมิใหไ้ทยตงัหรือนาํกองทพัทหาร
อยูใ่นเขต 25 กิโลเมตรจากชายแดน กรมหลวงประจกัษศิ์ลปาคมจึงทรงยา้ยทีทาํการมณฑลฯไปอยู่
บริเวณบา้นเดือหมากแขง้ และตงัเป็นมณฑลอุดรธานีมาจนถึงรัชกาลที 6 และในปีพ.ศ.2457 ได้
โปรดเกลา้ฯให้ตราพระราชบญัญติัปกครองพืนทีขึนโดยให้ยกเลิกระบอบเจา้ปกครองทวัประเทศ 
ในวนัที 1 เมษายน พ.ศ. 2458 กระทรวงมหาดไทยจึงไดมี้คาํสังสถาปนาเมืองขา้หลวงปกครอง ซึง
ต่อมาเรียกว่าผูว้่าราชการจงัหวดั และในปีพ.ศ. 2476 ได้มีการจดัระบบบริหารส่วนภูมิภาคเป็น
จงัหวดัและอาํเภอ 

จงัหวดัหนองคายมีเนือทีประมาณ 3,026.534 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะเป็นรูปยาวเรียง
ทอดไปตามลาํนาํโขงซึงเป็นเส้นกนัเขตแดนกบัประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เนืองจากจงัหวดัหนองคายมีแม่นาํโขงไหลผ่านอาํเภอต่างๆเกือบทุกอาํเภอ จึงก่อให้เกิดประโยชน์
ในการเกษตรกรรม ราษฎรจึงไดอ้าศยัแม่นาํโขงเป็นแหล่งนาํทีใชเ้พือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
นอกจากนีสํานกังานพลงังานแห่งชาติไดจ้ดัตงัสถานีสูบนาํดว้ยไฟฟ้าเพือทาํการสูบนาํจากแม่นาํ
โขงและแหล่งนาํอืนๆขึนมาใชเ้พือการเกษตรกรรม  

นอกจากนนัจงัหวดัหนองคายยงัมีการทาํอุตสาหกรรม การคา้ การท่องเทียว การประมง 
และการปศุสัตว ์มีโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตรและการแปรรูป สามารถรองรับผลผลิตดา้น
การเกษตรของเกษตรกรในจงัหวดัหนองคายและจงัหวดัใกลเ้คียง  มีสะพานมิตรภาพไทย – ลาว มี
ตลาดท่าเสด็จเป็นแหล่งซือขายสินค้า  และเป็นศูนย์รวมสินค้าอินโดจีนซึงเป็นทีรู้จักของ
นกัท่องเทียวทงัชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึงจะสามารถพฒันาให้เป็นศูนยก์ลางการคา้เพือการ
ส่งออกหรือการกาํหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ อีกทงัจงัหวดัหนองคายยงัมีปรากฏการณ์
ธรรมชาติบงัไฟพญานาคซึงเป็นทีรู้จกัของนกัท่องเทียวทวัโลก  

จงัหวดัหนองคายมีสถานทีสําคญัทางพุทธศาสนา ตลอดจนพระสงฆ์เป็นทีรู้จกัของ
ประชาชนทงัภายในประเทศและประเทศเพือนบา้น ประชากรส่วนใหญ่ในจงัหวดัหนองคายนบัถือ
ศาสนาพุทธ นอกจากนนัยงัมีผูน้บัถือศาสนาอืน ไดแ้ก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม (สํานกังาน
จงัหวดัหนองคาย 2552 : 1 – 22)  

ประชากรในจงัหวดัหนองคายประกอบไปดว้ยผูค้นหลายเชือชาติ ไดแ้ก่ คนลาว ผูไ้ท/       
ภูไท ชาวญวน – ชาวจีน คนลาวในจังหวดัหนองคายส่วนใหญ่อพยพมาจากเวียงจันทน์ และ
บางส่วนอพยพมาจากเมืองพวน แขวงเชียงขวาง ไดอ้พยพเขา้มาสมยักบฏเจา้อนุวงศ ์และกบฏฮ่อ        
ผูไ้ท/ภูไท เป็นไทยสาขาหนึงจดัอยูใ่นกลุ่มไทยลาว มีจารีตประเพณีและภาษาพดูคลา้ยไทยลาว ผูไ้ท
ทางอีสานเขา้มาตงัถินฐานหลงักบฏเจา้อนุวงศ ์(พ.ศ. 2370) หลายครัง ส่วนชาวญวนอพยพเขา้มาตงั
ถินฐานตงัแต่สงครามฝรังเศส พ.ศ. 2426 ในสมยัรัชกาลที 5 และหลงัสงครามอินโดจีน พ.ศ. 2485 
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ส่วนชาวจีนอพยพเขา้มามากในช่วงหลงั พ.ศ. 2500 มีบทบาททางเศรษฐกิจการคา้และบริการ
เช่นเดียวกับชาวญวน (คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ 2542 : 14 – 15) 

จังหวดับึงกาฬ 
จงัหวดับึงกาฬ จดัตงัขึนตามพระราชบญัญติัตงัจงัหวดับึงกาฬ พ.ศ. 2554 อนัมีผลใช้

บงัคบัตงัแต่วนัที 23 มีนาคม 2554 เป็นตน้ไป โดยแยกอาํเภอบึงกาฬ อาํเภอเซกา อาํเภอโซ่พิสัย 
อาํเภอบุ่งคล้า อาํเภอบึงโขงหลง อาํเภอปากคาด อาํเภอพรเจริญ และอาํเภอศรีวิไล ออกจากการ
ปกครองของจงัหวดัหนองคาย จงัหวดับึงกาฬห่างจากจงัหวดัหนองคาย 145 กิโลเมตร มีพืนที        
4, 305.746 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดงันี 

ทิศเหนือ  ติดแขวงบอลิคาํไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
   โดยมีแม่นาํโขงเป็นแนวพรมแดน 
ทิศใต ้  ติดจงัหวดัสกลนคร 
ทิศตะวนัออก  ติดแขวงบอลิคาํไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   และจงัหวดันครพนม  
ทิศตะวนัตก  ติดนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน 

ลาวและจงัหวดัหนองคาย  
จงัหวดับึงกาฬแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อาํเภอ 54 ตาํบล 599 บา้น ดงันี 

1. อาํเภอเมืองบึงกาฬ 
2. อาํเภอปากคาด 
3. อาํเภอโซ่พิสัย 
4. อาํเภอเซกา 
5. อาํเภอพรเจริญ 
6. อาํเภอบึงโขงหลง 
7. อาํเภอบุ่งคลา้ 
8. อาํเภอศรีวไิล 

จงัหวดับึงกาฬมีประชากรประมาณ 399,043 คน มีสถาบนัการศึกษาทุกระดบั ไดแ้ก่ 
โรงเรียนบึงกาฬ โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบึงกาฬ วิทยาลยัการอาชีพเซกา อาํเภอ        
เซกา วิทยาลยัการอาชีพบึงกาฬ อาํเภอเมืองบึงกาฬ  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ศูนยก์ารศึกษา        
บึงกาฬ 
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สภาพภูมิประเทศพนืทีส่วนใหญ่เป็นทีราบลุ่ม สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม (ร้อน)  มี 
3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริมตงัแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริมตงัแต่เดือนมิถุนายน – เดือน
พฤศจิกายน แกละฤดูหนาว เริมตงัแต่เดือนธนัวาคม – เดือนกุมภาพนัธ์  

สถานทีสําคญัของจงัหวดับึงกาฬ ไดแ้ก่ เจา้แม่สองนาง หลวงพ่อใหญ่ วดัโพธาราม           
หนองกุดทิง (พืนทีชุ่มนาํ) หาดทรายบึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ วดัอาฮงศิลาวาส องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลบึงกาฬ โรงพยาบาลบึงกาฬ ศาลจงัหวดับึงกาฬ ด่านศุลกากรบึงกาฬ หน่วยเรือรักษาความ
สงบเรียบร้อยตามลาํแม่นาํโขงสถานีเรือบึงกาฬ  

จงัหวดับึงกาฬมีสภาพแวดลอ้มทีสมบูรณ์ แวดลอ้มไปดว้ยภูเขาและนาํตกทีสวยงาม 
เช่น นาํตกเจ็ดสี นาํตกตากชะแนนทีอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูววั จงัหวดับึงกาฬมีภูมิทศัน์ที
สวยงามเนืองจากเป็นจงัหวดัทีติดกบัแม่นาํโขงตลอดริมแนวชายฝัง นอกจากนีจงัหวดับึงกาฬยงัมี
ประเพณีวฒันธรรม และเทศกาลสําคญัๆ เช่น ประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีบุญบงัไฟ งานไหลเรือ
ไฟ (บงัไฟพญานาค) ประเพณีสงกรานต ์งานแห่เทียนพรรษา งานลอยกระทง เป็นตน้ 

คาํขวญัประจาํจงัหวดับึงกาฬ คือ สองนางศาลศกัดิสิทธ์ อิทธิฤทธิหลวงพ่อใหญ่ แหล่ง
นาํใสหนองกุดทิง สุดใหญ่ยิงแข่งเรือยาว หาดทรายขาวเป็นสง่า น่าทศันาแก่งอาฮง งามนาํโขงที        
บึงกาฬ สุขสาํราญทีไดย้ล (สาํนกังานจงัหวดับึงกาฬ 2554) 

อาํเภอโซ่พสัิย 
อาํเภอโซ่พิสัยได้รับการจดัตงัจากกระทรวงมหาดไทยเมือ พ .ศ. 2515 เป็นกิงอาํเภอ     

โซ่พิสัย และได้ยกฐานะเป็นอาํเภอโซ่พิสัยเมือพ.ศ. 2520 อาํเภอโซ่พิสัย ตงัอยู่ทางทิศตะวนัออก
เฉียงใต้ของจังหวดัหนองคาย มีพืนทีประมาณ 985,262 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวดั
หนองคายประมาณ 94 กิโลเมตร มีอาณาเขตดงันี 

 ทิศเหนือ  ติดอาํเภอปากคาด และอาํเภอเมืองบึงกาฬ จงัหวดั 
   บึงกาฬ 

  ทิศใต ้    ติดอาํเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร 
  ทิศตะวนัออก   ติดอาํเภอโพนพิสัย จงัหวดัหนองคาย 
  ทิศตะวนัตก   ติดอาํเภอพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ 

อาํเภอโซ่พิสัยมีลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทีราบสลบัเนินเตียๆ สภาพของดิน
เป็นดินผสมลูกรัง และขาดความอุดมสมบูรณ์ สภาพป่าไมมี้ลกัษณะเป็นป่าเสือมโทรม ซึงเกิดจาก
ราษฎรอพยพมาจากต่างพืนทีเข้ามาจบัจอง และบุกรุกทาํการเกษตร มีแม่นาํทีสําคญั 1 สาย คือ 
แม่นาํสงคราม  
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ลกัษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริมตงัแต่เดือนมีนาคม – เดือน
พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุด 28 – 29 องศาเซลเซียส  ฤดูฝน เริมตังแต่เดือนมิถุนายน – เดือน
พฤศจิกายน ปริมาณนาํฝนเฉลียทัวไป 1,585.50 ฤดูหนาว เริมตงัแต่เดือนธันวาคม – เดือน
กุมภาพนัธ์อุณหภูมิตาํสุด 10 องศาเซลเซียส 

อาํเภอโซ่พิสัยแบ่งเขตการปกครองส่วนทอ้งทีออกเป็น 7 ตาํบล 95 หมู่บา้น มีรูปแบบ
การปกครองส่วนทอ้งถินเป็นเทศบาลตาํบล 1 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 7 แห่ง ไดแ้ก่ 

1. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโซ่ 
2. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองพนัทา 
3. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลศรีชมภู 
4. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํแกว้ 
5. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบวัตูม 
6. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลถาํเจริญ 
7. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเหล่าทอง 

อาํเภอโซ่พิสัยมีประชากรประมาณ 72,347 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม คือ ทาํนา อาชีพรองคือ ทาํสวน ทาํไร่ เลียงสัตว ์และรับจา้งทวัไป อาชีพเสริมคือ ทอผา้ 
ทาํไมก้วาด แปรรูปอาหาร มีพืชเศรษฐกิจทีสาํคญัคือ ขา้วนาปี ยางพารา และมนัสาํปะหลงั 

ประชากรไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบัจากโรงเรียนในสังกดัสํานกังานการประถมศึกษา
อาํเภอโซ่พิสัย สํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัหนองคาย และระบบการศึกษานอกโรงเรียน
ประเภทสามญั และอาชีพ  

ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ มีวดั และทีพกัสงฆ์จาํนวน 87 แห่ง วฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวอาํเภอโซ่พิสัยเป็นแบบชาวอีสาน ภาษาทีใชคื้อ ภาษาอีสาน 
และภาษาดงัเดิมของชนกลุ่มนอ้ย คือ ภาษาภูไท (ทีทาํการปกครองอาํเภอโซ่พิสัย 2552 : 1 – 5) 

ตําบลถาํเจริญ 
ตาํบลถาํเจริญ ตงัอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของทีว่าการอาํเภอโซ่พิสัย ห่างจาก

ทีวา่การอาํเภอโซ่พิสัยถึงเขตตาํบล 15 กิโลเมตร มีพืนทีประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
30,112 ไร่ มีอาณาเขตดงันี 

 ทิศเหนือ  ติดตาํบลศรีชมภู อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ 
  ทิศใต ้    ติดตาํบลเหล่าทอง อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ 
  ทิศตะวนัออก  ติดตาํบลนาสวรรค ์และตาํบลนาคาํดี อาํเภอเมืองบึงกาฬ  

จงัหวดับึงกาฬ 
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  ทิศตะวนัตก  ติดตาํบลสมสนุก อาํเภอปากคาด จงัหวดับึงกาฬ   
ภูมิประเทศของตาํบลถาํเจริญมีลกัษณะเป็นพืนทีราบลุ่มสลบัเนิน มีแหล่งนาํประมาณ         

20% ของเนือทีทงัหมด พืนทีส่วนใหญ่ใชใ้นการทาํการเกษตร ทาํนา และทาํสวนยางพารา 
ตาํบลถาํเจริญมีเขตการปกครองส่วนทอ้งถิน 1 แห่ง คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล      

ถาํเจริญส่วนการปกครองส่วนทอ้งทีนนัแบ่งออกเป็น 12 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 
   หมู่ที 1 บา้นถาํเจริญ 
  หมู่ที 2 บา้นหนองแวง 
  หมู่ที 3 บา้นโนนสวา่ง 
  หมู่ที 4 บา้นหว้ยสะอาด 
  หมู่ที 5 บา้นศรีนาวา 
  หมู่ที 6 บา้นโคกงาม 
  หมู่ที 7 บา้นขีเหล็กนอ้ย 
  หมู่ที 8 บา้นโคกกระแช 
  หมู่ที 9 บา้นหว้ยสะอาด 
  หมู่ที 10 บา้นโดนสวา่งใต ้
  หมู่ที 11 บา้นทรัพยอุ์ดม 
  หมู่ที 12 บา้นโคกกระแช 

ตาํบลถาํเจริญมี 1,930 ครัวเรือน มีประชากรประมาณ 7,704 คน ประชากรในตาํบล         
ถาํเจริญประกอบอาชีพ ทาํนา ทาํสวนยางพารา การคา้ขาย กรรมการ และขา้ราชการ อาชีพรอง คือ 
การปลูกผกั การรับจา้งทวัไป อาชีพเสริม คือ การทอผา้ การทาํไมก้วาด 

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวอีสาน  และชาวผู ้ไท  นับถือพุทธศาสนา  มีความ
ขยนัหมนัเพียร สภาพสังคมเป็นแบบสังคมชนบทอยู่กนัฉันญาติมิตร ปัจจุบนัไดรั้บอิทธิพลจาก
สังคมเมืองมากพอควร (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลถาํเจริญ 2553 : 6 – 15) 
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แผนภูมิที 6 แผนทีจงัหวดัหนองคาย 
ทีมา : ดัดแปลงจาก สํานักงานจงัหวดัหนองคาย , บรรยายสรุปจงัหวดัหนองคาย ปี 2552   
(หนองคาย : สาํนกังานจงัหวดัหนองคาย, 2552), 3.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

31 

แผนภูมิที 7 แผนทีจงัหวดับึงกาฬ 
ทีมา : ดดัแปลงจาก สํานกังานจงัหวดับึงกาฬ, ประวติัจงัหวดับึงกาฬ [ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ 10 
พฤษภาคม 2554. เขา้ถึงไดจ้าก http://202.143.171.227/bungkan/index.php/resume 
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แผนภูมิที 8 แผนทีอาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ 
ทีมา : ดดัแปลงจาก ทีทาํการปกครองอาํเภอโซ่พิสัย, บรรยายสรุปอาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดัหนองคาย 
(หนองคาย : ทีทาํการปกครองอาํเภอโซ่พิสัย, 2552), 6. 
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แผนภูมิที 9 แผนทีตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ 
ทีมา : ดดัแปลงจาก องค์การบริหารส่วนตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดัหนองคาย. เอกสาร
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2554 – 2556 (หนองคาย : องคก์ารบริหารส่วนตาํบลถาํเจริญ, 2553), 8. 
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แผนภูมิที 10 แสดงการตงัถินฐานของชาวผูไ้ทในภาคอีสาน 
ทีมา : ดดัแปลงจาก สุวิทย ์ธีรศาสวตั และณรงค ์อุปัญญ์, การเปลียนแปลงวิถีครอบครัวและชุมชน
อีสาน : กรณีผูไ้ทย ( ขอนแก่น : ภาควิชาประวติัศาสตร์และโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2538), 28. 
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บทท ี2 

ระบบเสียงภาษาผู้ไท ตําบลถําเจริญ อาํเภอโซ่พสัิย จังหวดับึงกาฬ 
 

ระบบเสียงภาษาผูไ้ททีนาํมาศึกษา คือ ภาษาผูไ้ท หมู่ที 4 และหมู่ที 9 บา้นห้วยสะอาด 
ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ รายละเอียดเกียวกบัระบบเสียงภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ 
อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มีดงันี 
 
หน่วยเสียงพยญัชนะ 

หน่วยเสียงพยญัชนะในภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จังหวดับึงกาฬ มี        
หน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียว 20 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ / -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,  -

, -, -, -, -, - / หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ 2 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ / ,  / ดงัตารางต่อไปนี 
 
ตารางที 1 หน่วยเสียงพยญัชนะในภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ  
 
ลกัษณะ 
ของเสียง 

         ฐานกรณ์ 
 
คุณสมบติั 
ของเสียง 

ริม
ฝีปาก 

ริม
ฝีปาก
และ
ฟัน 

ปุ่ม
เหงือก 

เพดาน
แขง็ 

เพดาน
อ่อน 

ช่องวา่ง
ระหวา่ง
เส้น
เสียง 

กกัหรือระเบิด ไม่กอ้ง ไม่มีลม       

ไม่กอ้ง มีลม       

กอ้ง       

กึงเสียดแทรก ไม่กอ้ง ไม่มีลม       

เสียดแทรก ไม่กอ้ง       

นาสิก กอ้ง       

ขา้งลิน กอ้ง       

ครึงสระ กอ้ง       
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จากตารางหน่วยเสียงพยญัชนะในภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดั      
บึงกาฬ ผูว้จิยัไดน้าํมาหาคู่เทียบเสียงทีน่าสงสัย (suspect pairs) โดยการโยงเส้น ดงัแผนภูมิต่อไปนี 
 

 
 

แผนภูมิที 11 คู่เสียงทีน่าสงสัยของหน่วยเสียงพยญัชนะตน้* 
 

จากแผนภูมิดงักล่าว คู่เสียงทีน่าสงสัยจะเป็นเสียงทีมีลกัษณะทางสัทศาสตร์คลา้ยคลึง
กนั อาจพิสูจน์วา่เป็นหน่วยเสียงเดียวกนัคือ เป็นเสียงยอ่ยอนัเกิดจากการแปรอิสระหรือการเกิดแบบ 
สับหลีกหรือเป็นคนละหน่วยเสียงโดยการหาคู่เทียบเสียง ดงันนั ผูว้ิจยัจึงนาํคู่เทียบเสียงทีน่าสงสัย
มาวเิคราะห์หาหน่วยเสียงโดยใชคู้่เทียบเสียง ดงันี 

                                                
*ดดัแปลงจากจินดา งามสุทธิ, ภาษาศาสตร์ภาษาไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพ์ีระพทัธนา, 

2524), 72.  
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คู่เทยีบเสียงพยัญชนะต้น 
คู่เทียบเสียงทีเกิดในสิงแวดลอ้มเดียวกนั (Identical Environment) 

คู่เสียงทีน่าสงสัย          คาํคู่เทียบเสียง                   ความหมาย        หน่วยเสียง 
 
[] – []   [34]   ‘ปิด’   // 
    [34]   ‘บิด’   // 
 
[] – []    [34]   ‘ตกั’   // 
    [34]   ‘ดกั’   // 
 
[] – []   [31]   ‘บ่า’   // 
    [31]   ‘แช่ (ขา้วเหนียว)’ // 
 
[] – []   [32]   ‘มี’   // 
    [32]   ‘พดั (กริยา)’  // 
 
[] – []   [24]   ‘ดอง’   // 
    [24]   ‘หนอง’    // 
 
[] – []    [24]   ‘ดง’   // 
    [24]   ‘หลง’    // 
 
[] – []    [232]  ‘เดิน’   // 
    [232]   ‘ยา่ง’    // 
 
[] – []   [33]   ‘อาบ’   // 
    [33]   ‘หาบ’    // 
 
[] – []   [22]   ‘ป้า’   // 
    [22]   ‘ผา้’    // 
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[] – []   [32]  ‘โคลง’   // 
    [32]   ‘งวง’    // 
 
[] – []    [24]   ‘ไส’   // 
    [24]   ‘ไหล’    // 
 
[] – []    [33]   ‘จอด’   // 
    [33]   ‘หยอด’    // 
 
[] – []   [24]   ‘ไต’   // 
    [24]   ‘ไถ’    // 
 
[] – []   [22]   ‘เกา้’   // 
    [22]  ‘ขา้ว’    // 
 
[] – []   [33]   ‘แกลบ’   // 
    [33]   ‘กล่อง’    // 
 
[] – []   [24]   ‘ฝี’   // 
    [24]   ‘หวี’    // 
 
[] – []   [32]   ‘ยอ’   // 
    [32]   ‘งอ’    // 
 
[] – []   [34]  ‘พบั’   // 
    [34]  ‘ทบั’    // 
 
[] – []   [32]   ‘ทา’   // 
    [32]   ‘หญา้คา’   // 
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[] – []   [24]   ‘หมู’   // 
    [24]   ‘หนู’    // 
 
[] – []   [232]  ‘นาํ’   // 
    [232]  ‘เคียว’    // 
 
 [] – []   [33]   ‘แกลบ’   // 
    [33]   ‘กล่อง’    // 
 
[] – []   [24]   ‘บิน’   // 
    [24]   ‘ดิน’    // 
 
[] – []    [232]   ‘ฟ้า’   // 
    [232]   ‘ชา้’    // 
 
[] – []    [24]  ‘สาม’   // 
    [24]  ‘หาม’    // 
 

หน่วยเสียงพยญัชนะทงั 20 หน่วยเสียงในภาษาผูไ้ทปรากฏเป็นหน่วยเสียงพยญัชนะ
ทา้ยได ้9 หน่วยเสียง ดงัตารางต่อไปนี 
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ตารางที 2 หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยในภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ 
 

ฐานกรณ์ 
 
ลกัษณะของเสียง 

ริมฝีปาก ปุ่มเหงือก เพดานแขง็ เพดานอ่อน 
ช่องวา่ง
ระหวา่ง 
เส้นเสียง 

กกั 
 

- -  - - 

นาสิก 
 

- -  -  

ครึงสระ 
 

-  -   

   
จากตารางแสดงหน่วยเสียงพยญัชนะท้าย ผูว้ิจยัได้นํามาหาคู่เทียบเสียงทีน่าสงสัย 

(suspect pairs) โดยการโยงเส้น ดงัแผนภูมิต่อไปนี 
 

 

แผนภูมิที 12 คู่เสียงทีน่าสงสัยของหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ย 
 

จากแผนภูมิดงักล่าว คู่เสียงทีน่าสงสัยเป็นเสียงทีมีลกัษณะทางสัทศาสตร์คลา้ยคลึงกนั 
อาจเป็นหน่วยเสียงเดียวกนัหรือคนละหน่วยเสียง ผูว้ิจยัจึงนําคู่เสียงทีน่าสงสัยมาวิเคราะห์หา    
หน่วยเสียงโดยการใชคู้่เทียบเสียง ดงันี 
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คู่เทยีบเสียงพยัญชนะท้าย 
คู่เสียงทีน่าสงสัย          คาํคู่เทียบเสียง                   ความหมาย        หน่วยเสียง 
 
[-] – [-] – [-] – [-]  [34]   ‘ปรับ’   // 
    [34]   ‘ปัด’   // 
    [34]   ‘ปัก’   // 
    [34]   ‘ปาก’   // 
 
[-] – [-] – [-]  [232]  ‘ชาํ’   // 
    [232]   ‘ชนั’   // 
    [232]   ‘ชงั’   // 
 
[-] – [-]    [232]  ‘พดู’   // 
    [232]   ‘ไว’้   // 
 

จะเห็นได้ว่า หน่วยเสียงพยญัชนะท้ายในภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย 
จงัหวดับึงกาฬ มีจาํนวน 9 หน่วยเสียง 

รายละเอียดเกียวกบัหน่วยเสียงพยญัชนะในภาษาผูไ้ท มีดงันี 
 
/  - / เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่กอ้ง ไม่มีลม ริมฝีปากทงัคู่ เมือเป็นพยญัชนะ

ตน้จะเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 
 

/ 1 /   ‘ปน’ 
/ 3 /   ‘ปอด’ 
/ 4 /   ‘ปรับ’ 
/ 1   4 /   ‘ปลากด’ 
/ 3/    ‘ฝาน’ 
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เมือเป็นพยญัชนะทา้ยจะเป็นหน่วยเสียงพยญัชนะกกั ไม่กอ้ง ไม่มีลม ริมฝีปากทงัคู่ [] 
เกิดตามหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / ,  ,  / เช่น 
 
  / 4 /   ‘กดั’ 

/ 3 /      ‘รองเทา้’ 
/ 3/      ‘หอบ’ 
/ 4 /      ‘หยบิ’ 

   / 3 /      ‘แอบ’ 
 

/  - / เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่กอ้ง ไม่มีลม ปุ่มเหงือก เมือเป็นพยญัชนะตน้ 
จะเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /    / เช่น 
 
  / 3/     ‘กระท่อม’ 
  / 4 /    ‘เกา้อี’ 

/ 1 /    ‘ชก’ 
/ 5 /    ‘ตม้’ 
/ 1/    ‘เตียง’ 
 

เมือเป็นพยญัชนะทา้ยจะเป็นหน่วยเสียงพยญัชนะกกั ไม่ก้อง ไม่มีลม ปุ่มเหงือก [] 
เกิดตามหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / ,  / เช่น 
 

/ 4 /      ‘เกล็ด’ 
/ 3 /   ‘คราด’ 
/ 4 /      ‘บดักรี’ 

  / 3 /       ‘รูด’ 
/ 3 /      ‘สวด’ 
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/  - / เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่กอ้ง ไม่มีลม เพดานอ่อน เมือเป็นพยญัชนะตน้ 
จะเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /    / เช่น 
 

/ 5 /   ‘กม้’ 
/ 5 /    ‘เกลียง’ 
/ 3 /    ‘เคียว’ 
/ 1/    ‘มุม’ 
/ 4 /    ‘สะเก็ดแผล’ 

   
เมือเป็นพยญัชนะทา้ยจะเป็นหน่วยเสียงพยญัชนะกกั ไม่กอ้ง ไม่มีลม เพดานอ่อน [] 

เกิดตามหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / , ,  ,  / เช่น 
 

/ 3/    ‘แกว้’ 
/ 3/    ‘คุก’ 
/ 3/    ‘ชกั’ 
/ 4 /   ‘ปึก’ 

  / 4 /     ‘อก’ 
 

 /  - / เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่กอ้ง ช่องว่างระหว่างเส้นเสียง เมือเป็น
พยญัชนะตน้ จะเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 
/ 3 /    ‘กล่อง’ 
/ 3 /    ‘คุย’ 
/ 3 /    ‘เปล’ 
/ 5 /     ‘พีสาว’ 
/ 1 /    ‘ไอนาํ’ 
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เมือเป็นพยญัชนะทา้ยจะเป็นหน่วยเสียงพยญัชนะกกั ไม่กอ้ง ช่องวา่งระหวา่งเส้นเสียง 
[] เกิดตามหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / , , , , , , , ,  / เช่น 
 

/ 3 /    ‘แคะ’ 
/ 3 /    ‘เงาะ’ 
/ 4 /    ‘ติ’ 
/ 3 /     ‘ปาก’ 
/ 3 /    ‘เปลือก’ 

   
/  - / เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่กอ้ง มีลม ริมฝีปากทงัคู่ ปรากฏเฉพาะ

ตาํแหน่งพยญัชนะตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 
 

/ 5/     ‘ผงึ’ 
/ 1 /   ‘ผลาญ’ 

   / 4 /    ‘พอ่’ 
/ 3 /    ‘ผงึ’ 
/ 4 /   ‘ฟุ้ง’ 

 
/  - / เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่กอ้ง มีลม ปุ่มเหงือก ปรากฏเฉพาะตาํแหน่ง

พยญัชนะตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /  / เช่น 
 
/ 3 /    ‘ถวั’ 

  / 4 /    ‘ทิง’ 
/ 3 /   ‘ทึบ’ 
/ 2 /    ‘เทียน’ 
/ 2 /    ‘แทง’ 
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/  - / เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ไม่กอ้ง มีลม เพดานอ่อน ปรากฏเฉพาะตาํแหน่ง
พยญัชนะตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /  / เช่น  
 
  / 2 /   ‘เกา’ 

/ 3 /    ‘เขต’ 
/ 3 /   ‘เขือน’ 
/ 3 /   ‘คิด’ 
/ 3 /    ‘เคาะ’ 

   
/  - / เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด ก้อง ริมฝีปากทงัคู่ ปรากฏเฉพาะตาํแหน่ง

พยญัชนะตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /  / เช่น  
  
  / 5 /    ‘คา้งคาว’ 

/ 3/      ‘ดู’ 
/ 4 /    ‘ดดั’ 

  / 3 /    ‘บูด’ 
/ 1 /     ‘ใบ’ 

 
/  - / เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะระเบิด กอ้ง ปุ่มเหงือก ปรากฏเฉพาะตาํแหน่งพยญัชนะ

ตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น  
   

/ 1   2 /      ‘ก่อไฟ’ 
  / 5 /    ‘ซน’ 

/ 1 /    ‘ดวงจนัทร์’ 
/ 5 /    ‘ดิน’ 

  / 4 /    ‘เด็ด’ 
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/  - / เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะกึงเสียดแทรก ไม่กอ้ง ไม่มีลม เพดานแข็ง ปรากฏเฉพาะ
ตาํแหน่งพยญัชนะตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / ,,  / เช่น  
  
  / 5 /    ‘กุง้’ 
  / 5 /       ‘จิม’ 

   / 3/    ‘จืด’ 
  / 1 /       ‘ใจ’ 

/ 1 /    ‘เณร’ 
 

/  - / เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะเสียดแทรก ไม่กอ้ง ริมฝีปากและฟัน ปรากฏเฉพาะ
ตาํแหน่งพยญัชนะตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / , , ,  / เช่น  
  

/ 5 /    ‘ดา้ย’ 
  / 3 /       ‘เดือด’ 

   / 4 /    ‘ฝึก’ 
   / 1 /       ‘ฝงู’ 

   / 1 /    ‘ลบั (กริยา)’ 
 

/  - / เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะเสียดแทรก ไม่กอ้ง ปุ่มเหงือก ปรากฏเฉพาะตาํแหน่ง
พยญัชนะตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น  
 
  / 2/    ‘เกลียด’ 
  / 4 /    ‘ชวั’ 
  / 4 /       ‘สาํเร็จ’ 

    / 5 /       ‘เสือ’ 

  / 3 /    ‘อร่อย’ 
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 /  - / เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะเสียดแทรก ไม่กอ้ง ช่องวา่งระหวา่งเส้นเสียง ปรากฏ
เฉพาะตาํแหน่งพยญัชนะตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /  / เช่น  
  

/ 1 /    ‘เขียง’ 
  / 5 /     ‘เขา้’ 

/ 2/    ‘บา้น’ 
   / 2 /      ‘รอง’  

   / 3/       ‘เหงือ’ 

 
/  - / เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะนาสิก กอ้ง ริมฝีปากทงัคู่ เมือเป็นพยญัชนะตน้ จะเกิด

นาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /  / เช่น 
 

/ 2 /    ‘เหน็บชา’ 
/ 2 /    ‘มนั’  
/ 4 /   ‘สนุก’ 
/ 4 /    ‘เมือย’ 
/ 2 /   ‘อวน’ 

 
 เมือเป็นพยญัชนะท้ายหน่วยเสียงนีเกิดตามหน่วยเสียงสระได้ทุกหน่วยเสียง ยกเว้น              
/,  / เช่น 
 

/ 4 /   ‘ควาํ’ 
/ 1 /   ‘ตูม’ 
/ 3 /   ‘แถม’ 

  / 5 /    ‘เรอ’ 

  / 1 /    ‘แหลม’ 
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/  - / เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะนาสิก กอ้ง ปุ่มเหงือก เมือเป็นพยญัชนะตน้ จะเกิดนาํ
หน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / , ,   / เช่น 
 

/ 3 1 /   ‘เกียง’ 
/ 3 /    ‘นวด’ 
/ 2 /    ‘เนียน’ 

  / 3 /    ‘แหนบ’ 
  / 4 /    ‘เอียง’ 

   
เมือเป็นพยญัชนะทา้ยหน่วยเสียงนีเกิดตามหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น 

 
/ 1 /    ‘เกวยีน’ 
/ 2 /    ‘เงิน’ 
/ 2 /   ‘เนิน’ 

  / 1 /    ‘นาน’ 

  / 4 /    ‘ขวั’ 
 

/  - / เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะนาสิก กอ้ง เพดานแข็ง ปรากฏเฉพาะตาํแหน่งพยญัชนะ
ตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง เช่น  
  

/ 2   3 /   ‘ขย’ี 
  / 5 /    ‘เขน็’ 

/ 4 /      ‘เคียว’ 
   / 4 /   ‘ปัสสาวะ’ 
  / 5/    ‘หญา้’ 
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  /  - / เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะนาสิก กอ้ง เพดานอ่อน เมือเป็นพยญัชนะตน้ จะเกิดนาํ
หน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / ,  / เช่น 
 
   / 4 1 /   ‘เงียงปลา’  

/ 4 /   ‘แงม้’ 
   / 2 /    ‘เฉียง’ 

/ 3 /      ‘หงอก’ 
  / 1 /    ‘เหงา’ 

   

เมือเป็นพยญัชนะทา้ยหน่วยเสียงนีเกิดตามหน่วยเสียงสระได้ทุกหน่วยเสียง ยกเวน้                 
/  / เช่น 
 

/ 4 /   ‘คลอ้ง’ 
/ 2 /     ‘ลงัถึง’ 
/ 1 /    ‘วาง’ 

  / 5 /    ‘สวา่ง’ 

  / 1 /     ‘เหลือง’ 
 

/  - / เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะขา้งลิน กอ้ง ปุ่มเหงือก ปรากฏเฉพาะตาํแหน่งพยญัชนะ
ตน้ หน่วยเสียงนีเกิดนาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /  / เช่น 
  
   / 3 /    ‘รีด’ 

/ 2/      ‘เรียน’ 
/ 4 /    ‘ลม้’ 

  / 2 /   ‘ลืม’ 

  / 1/     ‘เหยยีว’ 
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/  - / เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะครึงสระ กอ้ง ริมฝีปากทงัคู่ เมือเป็นพยญัชนะตน้ จะเกิด
นาํหน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / ,  / เช่น 
 

/ 3 /    ‘งาน’ 
/ 3 /    ‘วาด’ 

   / 2 /    ‘วง’ 
/ 1 /     ‘แหวน’ 

  / 5 /    ‘ไหว’้ 

     
เมือเป็นพยญัชนะทา้ยหน่วยเสียงนีเกิดตามหน่วยเสียงสระได้ทุกหน่วยเสียง ยกเวน้                 

/ ,  , , , , , , , , ,  / เช่น 
 

/ 3 /   ‘เกียว’ 
/ 4 /   ‘คิว’ 
/ 4 /    ‘เชา้’ 
/ 5 /    ‘ฟัน’ 
/ 1 /    ‘หนาว’ 

 
/  - / เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะครึงสระ กอ้ง เพดานแข็ง เมือเป็นพยญัชนะตน้ จะเกิดนาํ

หน่วยเสียงสระไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / , , , ,  / เช่น 
 

/ 3 /    ‘กลวั’ 
/ 2 /      ‘ยาํ’ 

  / 3 /    ‘ยดึ’ 

  / 3 /    ‘อยาก’ 
   / 3 /    ‘อยู’่ 
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เมือเป็นพยญัชนะทา้ยหน่วยเสียงนีเกิดตามหน่วยเสียงสระได้ทุกหน่วยเสียง ยกเวน้                 
/ , , , , , , , , , ,  / เช่น 
 

/ 5 /    ‘กลว้ย’ 
/ 4 /    ‘ดุ’ 

  / 2 /    ‘ไซ’ 

/ 3 /    ‘เปราะ’ 
/ 4 /     ‘เลือย’ 

 
 หน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบกลาํ 
/  - / เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ จะเกิดนาํหน่วยเสียงสระได ้3 หน่วยเสียง

คือ / , ,  / เช่น 
 

/ 3 /    ‘กวา่’ 
/ 4 /    ‘กวกั’ 
/ 5 /    ‘กวา้ง’ 
/ 3 /    ‘กวาด’ 
/ 3 /    ‘เหวยีง’ 

 
/  - / เป็นหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ จะเกิดนาํหน่วยเสียงสระได้ 3              

หน่วยเสียงคือ / , ,  / เช่น 
 

/ 1 /    ‘ขวญั’ 
/ 1 /    ‘ขวาน’ 
/ 4 /    ‘ขวดิ’ 
/ 2 /    ‘ควนั’ 
/ 2 /    ‘ความ’ 
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หน่วยเสียงสระ 
หน่วยเสียงสระในภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มีหน่วยเสียง

สระเดียวจาํนวน 18 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ / , , , , , , , , , , , , , , , , ,  / มีความ
แตกต่างเรืองความสนัยาวของเสียงสระเดียว และไม่มีหน่วยเสียงสระประสม ดงัตารางต่อไปนี 
 
ตารางที 3 หน่วยเสียงสระในภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ 
 

ตาํแหน่งของลิน 
และลกัษณะ   

ริมฝีปาก 
 
ระดบัลิน 

 
ลินส่วนหนา้ ลินส่วนหลงัค่อนกลาง ลินส่วนหลงั 
ไม่ห่อริมฝีปาก ไม่ห่อริมฝีปาก ห่อริมฝีปาก 

สูง                                          

กลางสูง                                           

กลางตาํ                              

ตาํ                 

 
จากตารางหน่วยเสียงสระไดผ้า่นการหาคู่เสียงทีน่าสงสัย ( suspect pairs) โดยแบ่งเป็น 

5 กลุ่ม ดงันี 
กลุ่มที 1 สระเสียงสันกบัสระเสียงยาวตามแนวนอน ไดแ้ก่ [    ] [    ] [     ]            

[    ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] 
กลุ่มที 2 สระเสียงสันกบัสระเสียงสันตามแนวตงั ไดแ้ก่ [       ] [       ] [      ] 
กลุ่มที 3 สระเสียงยาวกบัสระเสียงยาวตามแนวตงั ไดแ้ก่ [       ] [      ]           

[     ]  
กลุ่มที 4 สระเสียงสันกบัสระเสียงสันตามแนวนอน ไดแ้ก่ [      ] [      ]                      

[      ] 
กลุ่มที 5 สระเสียงยาวกบัสระเสียงยาวตามแนวนอน ไดแ้ก่ [      ] [      ]                 

[      ] 
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เสียงสระทีน่าสงสัยทงั 5 กลุ่ม จดัเป็นแผนภูมิไดด้งันี 

แผนภูมิที 13 คู่เสียงทีน่าสงสัยของหน่วยเสียงสระ 
 

จากแผนภูมิดงักล่าว คู่เสียงทีน่าสงสัยของเสียงสระจะเป็นเสียงทีมีลกัษณะเฉพาะทาง
สัทศาสตร์คลา้ยคลึงกนั ผูว้จิยัจึงนาํคู่เสียงสระมาวิเคราะห์หาหน่วยเสียงโดยการใชคู้่เทียบเสียงและ
คู่เทียบคลา้ย ดงันี 
 
คู่เทยีบเสียงสระเดียว 

คู่เสียงทีน่าสงสัย ต่างกนัในสิงแวดลอ้มเดียวกนั (Identical Environment) 
คู่เสียงทีน่าสงสัย          คาํคู่เทียบเสียง                   ความหมาย        หน่วยเสียง 
 
[] – []    [232]   ‘ผา้ถุง’   // 
    [232]   ‘เนือ’   // 
 
[] – []   [33]   ‘เล็บ’   // 
    [33]   ‘เรียบ’   // 
 
[] – []   [33]   ‘ยดึ’   // 
    [33]  ‘ยดื’   // 
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[] – []   [33]   ‘ลึก’   // 
    [33]   ‘เลิก’   // 
 
[] – []   [24]  ‘ผนั’   // 
    [24]  ‘ผลาญ’   // 
 
[] – []   [32]   ‘ทุน’   // 
    [32]  ‘ทูน’   // 
 
[] – []   [24]   ‘กรน’   // 
    [24]   ‘กวน’   // 
 

คู่เสียงทีน่าสงสัย ต่างกนัในสิงแวดลอ้มคลา้ยกนั (Analogous Environment) 
คู่เสียงทีน่าสงสัย          คาํคู่เทียบเสียง                   ความหมาย        หน่วยเสียง 
 
[] – []   [24]  ‘แขง็’   // 
    [32]  ‘ตะแคง’  // 
 
[] – []   [22]   ‘หอ้ง’   // 
    [232]  ‘ร้อง’   // 
 

คู่เสียงทีน่าสงสัย ต่างกนัในสิงแวดลอ้มเดียวกนั (Identical Environment) 
คู่เสียงทีน่าสงสัย          คาํคู่เทียบเสียง                   ความหมาย        หน่วยเสียง 
 
[] – [] – []   [34]   ‘ติ’   // 
    [34]   ‘เตะ’   // 
    [34]   ‘แตก’   // 
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[] – [] – []   [34]  ‘โยน’   // 
    [34]   ‘ดึก’   // 
    [34]   ‘ดกั’   // 
 
[] – [] – []   [33]   ‘ปลูก’   // 
    [33]   ‘ปลวก’   // 
    [33]   ‘ปอก’   // 
 
[] – [] – []   [32]   ‘อว้น’   // 
    [32]   ‘พงั’    // 
    [32]   ‘แพ’   // 
 
[] – [] – []   [232]   ‘ชือ’   // 
    [232]   ‘เชือ’   // 
    [232]   ‘ชา้’   // 
 
[] – [] – []   [32]   ‘งู’   // 
    [32]   ‘ววั’   // 
    [32]   ‘งอ’   // 
 
[] – [] – []   [232]   ‘แช่ง’   // 
    [232]   ‘ชงั’   // 
    [232]   ‘ช่อง’   // 
 
[] – [] – []   [31]   ‘ขี’   // 
    [31]  ‘ขือ’   // 
    [31]   ‘ขู่’   // 
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[] – [] – []   [33]   ‘เลข’   // 
    [33]   ‘เลิก’   // 
    [33]   ‘โลก’   // 
 
[] – [] – []   [24]   ‘แกง’   // 
    [24]   ‘กลาง’   // 
    [24]   ‘กลอง’   // 
 

คู่เสียงทีน่าสงสัย ต่างกนัในสิงแวดลอ้มคลา้ยกนั (Analogous Environment) 
คู่เสียงทีน่าสงสัย          คาํคู่เทียบเสียง                   ความหมาย        หน่วยเสียง 
 
[] – [] – []   [33]   ‘เมล็ด’   // 
    [34]   ‘หมด’   // 
    [33]  ‘มด’   // 
 
[] – [] – []   [24]   ‘โบสถ’์   // 
    [32]  ‘ซึม’   // 
    [24]   ‘สุม’   // 
 

รายละเอียดหน่วยเสียงสระในภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มี
ดงัต่อไปนี 

/   / เป็นหน่วยเสียงสระหนา้ ระดบัสูง เสียงสัน ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบัหน่วยเสียง
พยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /   / และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยได้ทุก       
หน่วยเสียง ยกเวน้ / -  / เช่น 
 
   / 1 /     ‘กิน’ 
   / 5 /    ‘ดิน’ 
  / 1 /     ‘ปลิง’ 
   / 4 /    ‘หยกิ’  
  / 2 /     ‘ชิม’ 
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/   / เป็นหน่วยเสียงสระหนา้ ระดบัสูง เสียงยาว ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบัหน่วยเสียง
พยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / ,  / และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยไดทุ้ก
หน่วยเสียง ยกเวน้  / , ,   /  เช่น 
 

/ 2 /   ‘คีม’ 
   / 4/     ‘งิว’ 
  / 3 /     ‘ดีด’ 

/ 1 /    ‘เทา้’   
  / 5 /    ‘ปิง’ 
 

/  / เป็นหน่วยเสียงสระหน้า ระดบักลางสูง เสียงสัน ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบั         
หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / , , ,  / และปรากฏกบัหน่วยเสียง
พยญัชนะทา้ยไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / ,  /   เช่น 
 
   / 4 /      ‘เกล็ด’  
   / 5 /     ‘เตน้’ 

/ 3 /     ‘เยบ็’ 
  / 3 /    ‘เละ’ 
  / 4 /    ‘เหล็ก’ 
 

/  / เป็นหน่วยเสียงสระหน้า ระดบักลางสูง เสียงยาว ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบั         
หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / , ,  / และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะ
ทา้ยไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / ,  /   เช่น 
 
   / 1 /    ‘เขียน’ 
   / 2 /    ‘เท’ 
  / 3 /    ‘เพือนตาย’ 

/ 3 /     ‘เหยยีด’ 
   / 1 /    ‘เหลน’ 
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/  / เป็นหน่วยเสียงสระหน้า ระดบักลางตาํ เสียงสัน ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกับ           
หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / , , , , ,  / และปรากฏกบัหน่วยเสียง
พยญัชนะทา้ยไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / , , , ,  /  เช่น 
 

/ 1 /    ‘แขง็’ 
   / 3 /    ‘แบก’ 

/ 3 /    ‘แผน่’ 
/ 5 /    ‘ฟัน’ 

  / 1 /    ‘เอว’ 
   

/  / เป็นหน่วยเสียงสระหน้า ระดบักลางตาํ เสียงยาว ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบั            
หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /  ,  / และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ย
ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / ,  /  เช่น 
 
   / 5 /    ‘แกม้’ 
   / 2 /   ‘แคน’ 
  / 1 /    ‘แบน’ 

/ 3 /     ‘แปด’ 
   / 3 /    ‘อร่อย’ 
 

/  / เป็นหน่วยเสียงสระหลงัค่อนกลาง ระดบัสูง เสียงสัน ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบั
หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / , , , , , ,  / และปรากฏกบัหน่วยเสียง
พยญัชนะทา้ยไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / ,  /  เช่น 
 
  / 1 /   ‘ขึง’ 

/ 3 /    ‘โดน’  
   / 3 /    ‘ทึบ’ 
  / 4 /    ‘นึง’ 
   / 4 /    ‘ฝึก’ 
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/  / เป็นหน่วยเสียงสระหลงัค่อนกลาง ระดบัสูง เสียงยาว ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบั
หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / , , , ,  / และปรากฏกบัหน่วยเสียง
พยญัชนะทา้ยไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / , , , ,  /  เช่น 
 

/ 1 /    ‘กลืน’ 
   / 3 /    ‘ฝืด’ 
  / 2 /    ‘มือ’ 
   / 2 /    ‘ยมื’ 
   / 3 /   ‘สืบ’ 
 

/  / เป็นหน่วยเสียงสระหลงัค่อนกลาง ระดบักลางสูง เสียงสัน ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏ
กบัหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / , , , , , , , , ,  / และปรากฏกบั
หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / , , , ,  /  เช่น 
 
  / 5 /    ‘ผงึ’ 
  / 4/    ‘พึง’ 
  / 3 /      ‘เลือก’ 
  / 3 /      ‘เหงือก’ 
   / 4 /    ‘อก’ 
   

/  / เป็นหน่วยเสียงสระหลงัค่อนกลาง ระดบักลางสูง เสียงยาว ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏ
กบัหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ /  , ,  / และปรากฏกบัหน่วยเสียง
พยญัชนะทา้ยไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / ,  /  เช่น 
 
   / 4 /     ‘บวม’ 
  / 3 /    ‘เปิบ’ 

/ 2 /     ‘ฟาง’ 
   / 3 /    ‘เลือด’ 
  / 3 /   ‘ห่าม’ (ผลไม)้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



60 

/  / เป็นหน่วยเสียงสระหลงัค่อนกลาง ระดบัตาํ เสียงสัน ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบั
หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยไดทุ้กหน่วยเสียง 
เช่น 
 
   / 4 /      ‘ปัก’ 
   / 3 /    ‘ยดั’ 

/ 2 /      ‘(ตวั) ไร’ 
/ 4 /      ‘สับ’ 

   / 1 /    ‘หนั’    
 

/  / เป็นหน่วยเสียงสระหลงัค่อนกลาง ระดบัตาํ เสียงยาว ไม่ห่อริมฝีปาก ปรากฏกบั
หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยไดทุ้กหน่วยเสียง 
ยกเวน้ /  / เช่น 
 
   / 3 /     ‘ฝาด’ 
  / 4 /   ‘ม่าน’ 

/ 2 /      ‘ยาง’ 
/ 3 /    ‘แยง่’ 
/ 1 /      ‘หงาย’ 

 
/  / เป็นหน่วยเสียงสระหลงั ระดบัสูง เสียงสัน ริมฝีปากห่อ ปรากฏกบัหน่วยเสียง

พยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / ,  / และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยไดทุ้ก
หน่วยเสียง ยกเวน้ /  /  เช่น 
 
   / 3 /     ‘ตะครุบ’ 
  / 4 /      ‘ปลุก’ 
   / 3 /    ‘มุด’ 
  / 2 /    ‘ลุง’ 
  / 1 /    ‘หมุน’ 
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/  / เป็นหน่วยเสียงสระหลงั ระดบัสูง เสียงยาว ริมฝีปากห่อ ปรากฏกบัหน่วยเสียง
พยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / , ,  / และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยไดทุ้ก
หน่วยเสียง ยกเวน้ / , , ,  /  เช่น 
 
  / 1 /    ‘จูง’ 
   / 3 /     ‘ดูด’ 

/ 1 /   ‘ตูม’ 
  / 3 /    ‘รูด’ 
  / 3 /     ‘ลูบ’  
 

/  / เป็นหน่วยเสียงสระหลงั ระดบักลางสูง เสียงสัน ริมฝีปากห่อ ปรากฏกบัหน่วยเสียง
พยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / ,  / และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยไดทุ้ก
หน่วยเสียง ยกเวน้ / ,  /  เช่น 
  
  / 4 /   ‘กดั’ 
  / 4 /      ‘ลว้ง’ 

/ 3/    ‘เดือด’ 
/ 4/   ‘พน้’ 
/ 5 /     ‘เปรียว’ 
 

/  / เป็นหน่วยเสียงสระหลัง ระดบักลางสูง เสียงยาว ริมฝีปากห่อ ปรากฏกับ         
หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / , ,  / และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะ
ทา้ยไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / , /  เช่น 
 
  / 3 /     ‘ชอ้น’ 
  / 3 /     ‘ปวด’ 
  / 4 /   ‘มว้น’ 
  / 2 /    ‘โยง’ 
  / 3 /     ‘หนวด’ 
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/  / เป็นหน่วยเสียงสระหลงั ระดบักลางตาํ เสียงสัน ริมฝีปากห่อ ปรากฏกบัหน่วยเสียง
พยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / , ,  / และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยไดทุ้ก
หน่วยเสียง ยกเวน้ / ,  /  เช่น 
 
   / 5 /    ‘แขวน’ 

/ 4   1 /     ‘โขกหวั’ 
   / 3 /    ‘เฉาะ’ 
  / 4 /    ‘บดักรี’ 

/ 3 /      ‘เปราะ’ 
 

/  / เป็นหน่วยเสียงสระหลงั ระดับกลางสูง เสียงยาว ริมฝีปากห่อ ปรากฏกับ             
หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / ,  / และปรากฏกบัหน่วยเสียงพยญัชนะ
ทา้ยไดทุ้กหน่วยเสียง ยกเวน้ / ,  /  เช่น 
 
   / 3 /    ‘ดบั’ 
   / 3 /     ‘ปลอบ’ 
  / 3 /     ‘ผอม’ 
  / 4 /   ‘ยอ้ม’ 
  / 3 /     ‘ร่องกระดาน’ 
 

ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มีหน่วยเสียงพยญัชนะ 20   
หน่วยเสียง เป็นพยญัชนะตน้เดียวได ้20 หน่วยเสียง เป็นพยญัชนะตน้ควบกลาํได ้2 หน่วยเสียง 
และเป็นพยญัชนะทา้ยได้ 9 หน่วยเสียง มีหน่วยเสียงสระเดียว 18 หน่วยเสียง ไม่มีหน่วยเสียง       
สระประสม 

การปรากฏร่วมกันของหน่วยเสียงพย ัญชนะและหน่วยเสียงสระในภาษาผู ้ไท                 
ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มีดงัตารางต่อไปนี 
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ตารางที 4 การปรากฏร่วมกนัของหน่วยเสียงพยญัชนะตน้และหน่วยเสียงสระทีพบในขอ้มูล            
      ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ 
 

 
 = หน่วยเสียงทีปรากฏร่วมกนั   = หน่วยเสียงทีไม่ปรากฏร่วมกนั 

 
 

สระ 
 
 
พยญัชนะตน้ 

                  

 -                   
 -                   
 -                   
 -                   
 -                   
 -                   
 -                   
 -                   
 -                   
 -                   
 -                   
 -                   
 -                   
 -                   
 -                   
 -                   
 -                   
 -                   
 -                   
 -                   

 -                   
 -                   
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ตารางที 5 การปรากฏร่วมกนัของหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยทีพบในขอ้มูล          
     ภาษาผูไ้ท  ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ 
 

 
 = หน่วยเสียงทีปรากฏร่วมกนั   = หน่วยเสียงทีไม่ปรากฏร่วมกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 

พยญัชนะทา้ย 
 
สระ 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  
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หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 
จากการศึกษาพบว่า หน่วยเสียงวรรณยุกต์ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย 

จงัหวดับึงกาฬ มีการแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุต ์ดงันี* 
 

 
 
แผนภูมิที 14 หน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ 
 

                                                
*ดูการวิเคราะห์สัทลักษณะของหน่วยเสียงวรรณยุกต์โดยใช้โปรแกรม Pratt ใน

ภาคผนวก ง 
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หน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษาผูไ้ท  ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ  มี 5 
หน่วยเสียง หาไดจ้ากคู่เทียบเสียง ดงันี 
 
คู่เทยีบเสียงวรรณยุกต์ 
คู่เสียงทีน่าสงสัย                        คาํคู่เทียบเสียง              ความหมาย            หน่วยเสียง 
[24] – [32] – [31] – [232] – [22]       [24]   ‘ฉนั (กริยา)’            /1/ 

       [32]   ‘ชนั’                       /2/ 
          [31]   ‘สัน’                          /3/ 

      [232]   ‘ชนั’               /4/ 
       [22]   ‘สนั’                      /5/ 

 
หน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มีดงันี 
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ที 1 คือหน่วยเสียงวรรณยุกต์ตาํ – ขึน (24) เป็นหน่วยเสียงทีมี

จุดเริมตน้ของเสียงอยู่ประมาณระดบัเสียงที 2 แลว้เลือนขึนสูงไปถึงระดบัเสียงที 4 หน่วยเสียง
วรรณยุกต์นีเกิดกับพยางค์เป็นซึงการเขียนภาษาไทยมาตรฐานไม่มีรูปวรรณยุกต์กํากับและ
พยญัชนะตน้เป็นอกัษรสูง อกัษรตาํทีมี ห นาํ หรืออกัษรกลาง (ช่อง A 1, 2, 3) เช่น 
 
  / 1/    ‘หู’ 
  / 1 /    ‘ปี’ 
  / 1 /    ‘บิน’ 
 

หน่วยเสียงวรรณยุกตที์ 2 คือหน่วยเสียงวรรณยุกต์กลาง – ตก (32) เป็นหน่วยเสียงทีมี
จุดเริมตน้ของเสียงอยูป่ระมาณระดบัเสียงที 3 แลว้ตกลงมาถึงระดบัเสียงที 2 หน่วยเสียงวรรณยุกต์
นีเกิดกบัพยางค์เป็นซึงการเขียนภาษาไทยมาตรฐานไม่มีรูปวรรณยุกตก์าํกบัและพยญัชนะตน้เป็น
อกัษรตาํ (ช่อง A 4) เช่น 
 
  / 2 /    ‘มือ’ 
   / 2 /   ‘คาง’ 
   / 2 /    ‘นา’ 
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 หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 3 มี 2 เสียงยอ่ย คือ 
1. หน่วยเสียงวรรณยกุตก์ลาง – ตก (31) เป็นหน่วยเสียงทีมีจุดเริมตน้ของเสียงอยู ่

ประมาณระดบัเสียงที 3 แลว้ตกลงมาจนถึงระดบัเสียงที 1 หน่วยเสียงวรรณยุกตนี์เกิดกบัพยางคเ์ป็น 
ซึงการเขียนภาษาไทยมาตรฐานมีรูปวรรณยุกตเ์อกกาํกบั พยญัชนะตน้เป็นอกัษรสูง อกัษรตาํทีมี ห 
นาํ อกัษรกลาง หรืออกัษรตาํ (ช่อง B 1, 2, 3) เช่น 
 
   / 3 /    ‘ไข่’ 
  / 3 /    ‘ป่า’ 
  / 3 /    ‘บ่า’ 
  

2. หน่วยเสียงวรรณยกุตก์ลาง – ระดบั (33) เป็นหน่วยเสียงทีมีจุดเริมตน้ถึงจุดจบของ 
เสียงประมาณระดบัเสียงที 3 หน่วยเสียงวรรณยุกต์นีเกิดกับพยางค์ตายเสียงยาว ซึงการเขียน
ภาษาไทยมาตรฐานพยญัชนะตน้เป็นอกัษรสูง อกัษรตาํทีมี ห นาํ หรืออกัษรกลาง (ช่อง DL 1, 2, 3, 
4) และเกิดกบัพยางคต์ายเสียงสัน พยญัชนะตน้เป็นอกัษรตาํ (ช่อง DS 4) เช่น  
 
   / 3 /    ‘ปอด’ 
  / 3 /    ‘แดด’ 
   / 3 /    ‘นก’ 
   

 หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 4 มี 2 เสียงยอ่ย คือ 
1. หน่วยเสียงวรรณยกุตต์าํ – ขึน – ตก  (232) เป็นหน่วยเสียงทีมีจุดเริมตน้ของเสียงอยู ่

ประมาณระดบัเสียงที 2 แล้วเลือนขึนไปจนถึงระดบัเสียงที 3 แล้วตกลงมาถึงระดบัเสียงที 2        
หน่วยเสียงวรรณยกุตนี์เกิดกบัพยางคเ์ป็น ซึงการเขียนภาษาไทยมาตรฐานมีรูปวรรณยุกตเ์อกกาํกบั 
พยญัชนะตน้เป็นอกัษรตาํ (ช่อง B 4) และเกิดกบัพยางคเ์ป็น ซึงการเขียนภาษาไทยมาตรฐานมีรูป
วรรณยกุตโ์ทกาํกบั พยญัชนะตน้เป็นอกัษรตาํ (ช่อง C 4) เช่น 
 
   / 4 /    ‘พอ่’ 
  / 4 /    ‘นา้’ 
   / 4/    ‘มา้’ 
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2. หน่วยเสียงวรรณยกุตก์ลาง – ขึน – ตก (343) เป็นหน่วยเสียงทีมีจุดเริมตน้ของเสียง 
ประมาณระดบัเสียงที 3 แล้วเลือนขึนไปจนถึงระดบัเสียงที 4 แล้วตกลงมาถึงระดบัเสียงที 3          
หน่วยเสียงวรรณยกุตนี์เกิดกบัพยางคต์ายเสียงสัน ซึงการเขียนภาษาไทยมาตรฐานพยญัชนะตน้เป็น
อกัษรสูง อกัษรตาํทีมี ห นาํ หรืออกัษรกลาง (ช่อง DS 1, 2, 3) เช่น 
 
    / 4/    ‘หมดั’ 
    / 4 /    ‘กบ’ 
    / 4/    ‘อก’ 
 

หน่วยเสียงวรรณยุกตที์ 5 คือหน่วยเสียงวรรณยุกตต์าํ – ระดบั (22) เป็นหน่วยเสียงทีมี
จุดเริมตน้ถึงจุดจบของเสียงอยูร่ะดบัเสียงที 2 หน่วยเสียงวรรณยกุตนี์เกิดกบัพยางคเ์ป็น ซึงการเขียน
ภาษาไทยมาตรฐานมีรูปวรรณยุกต์โทกาํกบั พยญัชนะตน้เป็นอกัษรสูง อกัษรตาํทีมี ห นาํ หรือ
อกัษรกลาง (ช่อง C 1, 2, 3) เช่น 
 
    / 5/   ‘ขา้ว’ 
   / 5 /    ‘ตม้’ 
   / 5/    ‘อา้’ 
    

จะเห็นได้ว่า หน่วยเสียงวรรณยุกต์ทงั 5 หน่วยเสียงในภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ                  
อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ สามารถเกิดกบัพยางค์เป็นได้ทุกเสียง ส่วนพยางค์ตายจะเกิดกับ 
หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 3 และ 4 ดงัตารางต่อไปนี 
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ตารางที 6 การปรากฏร่วมกนัของหน่วยเสียงวรรณยกุตแ์ละชนิดของพยางคที์พบในขอ้มูล 
     ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ 
 

 
 = หน่วยเสียงทีปรากฏร่วมกบัชนิดของพยางค ์   
 = หน่วยเสียงทีไม่ปรากฏร่วมกบัชนิดของพยางค ์

 
   ภาษาผูไ้ท  ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียว 20 
หน่วยเสียง หน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบกลํา 2 หน่วยเสียง หน่วยเสียงพยญัชนะท้าย 9                
หน่วยเสียง หน่วยเสียงสระเดียว 18 หน่วยเสียง ไม่มีหน่วยเสียงสระประสม และมีหน่วยเสียง
วรรณยกุต ์5 หน่วยเสียง 
 

หน่วยเสียงวรรณยกุต ์
พยางคเ์ป็น พยางคต์าย 

เสียงสัน เสียงยาว เสียงสัน เสียงยาว 
ว. 1 ตาํ – ขึน (24)     

ว. 2 กลาง – ตก (32)     

ว. 3 กลาง – ตก (31)     

ว. 4 ตาํ – ขึน – ตก (232)     

ว. 5 ตาํ – ระดบั (22)     
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บทท ี3  

โครงสร้างพยางค์ของคําในภาษาผู้ไท ตําบลถําเจริญ อาํเภอโซ่พสัิย จังหวดับึงกาฬ 
 

ลกัษณะโครงสร้างพยางค์ของคาํในภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดั    
บึงกาฬ มี 6 ลกัษณะคือ โครงสร้างคาํพยางคเ์ดียว โครงสร้างคาํสองพยางค ์โครงสร้างคาํสามพยางค ์
โครงสร้างคําสีพยางค์ โครงสร้างคําห้าพยางค์ และโครงสร้างคําหกพยางค์ แต่ละพยางค์
ประกอบดว้ยหน่วยเสียงพยญัชนะ หน่วยเสียงสระ และหน่วยเสียงวรรณยกุต ์

โครงสร้างพยางค์ของคาํในภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มี
ลกัษณะดงัต่อไปนี 
 
โครงสร้างคําพยางค์เดียว 

โครงสร้างคาํพยางค์เดียวภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มี 5 
ลกัษณะ ดงันี 
 

1. โครงสร้างพยางคแ์บบ C(C)VVT หมายถึง โครงสร้างพยางคที์มีพยญัชนะตน้เป็น 
เสียงพยญัชนะตน้เดียวหรือพยญัชนะตน้ควบกลาํ มีเสียงสระเดียวเสียงยาว โดยไม่มีเสียงพยญัชนะ
ทา้ย โครงสร้างพยางคแ์บบนีเกิดไดก้บัเสียงวรรณยกุตทุ์กเสียง เช่น 
 

  / 1/       ‘ขวา’   
  / 2/    ‘เท’ 

/ 3/    ‘กวา่’  

  / 4/        ‘ครัง’ 
  / 5/    ‘แก’้  
 

2. โครงสร้างพยางคแ์บบ C(C)VNT หมายถึง โครงสร้างพยางคที์มีพยญัชนะตน้เป็น 
เสียงพยญัชนะตน้เดียวหรือพยญัชนะตน้ควบกลาํ สระเดียวเสียงสัน และมีเสียงพยญัชนะทา้ยเป็น
พยญัชนะนาสิก หรือพยญัชนะครึงสระ โครงสร้างพยางคแ์บบนีเกิดไดก้บัเสียงวรรณยุกตทุ์กเสียง 
เช่น 
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  / 1/   ‘ขวญั’ 
  / 2/   ‘ควนั’ 
  / 3/       ‘ตุ่ม’ 

/ 4/    ‘ชนั’ 
 / 5/       ‘ขา้ว’ 

 
3. โครงสร้างพยางคแ์บบ C(C)VVNT หมายถึง โครงสร้างพยางคที์มีพยญัชนะตน้เป็น 

เสียงพยญัชนะตน้เดียวหรือพยญัชนะตน้ควบกลาํ สระเดียวเสียงยาว และมีเสียงพยญัชนะทา้ยเป็น
พยญัชนะนาสิก หรือพยญัชนะครึงสระ โครงสร้างพยางคแ์บบนีเกิดไดก้บัเสียงวรรณยุกตทุ์กเสียง 
เช่น 
 
   / 1 /   ‘ขวาน’ 
  / 2/       ‘ควาย’ 
  / 3/       ‘แถม’ 
  / 4/    ‘เลียว’ 

  / 5/    ‘ถว้ย’  
 

4. โครงสร้างพยางคแ์บบ C(C)VST หมายถึง โครงสร้างพยางคที์มีพยญัชนะตน้เป็น 
เสียงพยญัชนะตน้เดียวหรือพยญัชนะตน้ควบกลาํ สระเดียวเสียงสัน และมีพยญัชนะทา้ยเป็นเสียง
พยญัชนะกกั โครงสร้างพยางคแ์บบนีเกิดไดก้บัเสียงวรรณยกุตเ์สียงที 3, 4 เช่น 
 

/ 3/        ‘ยดั’ 
   / 3/    ‘ลุก’ 
  / 4/    ‘สิบ’ 
  / 4/       ‘กวกั’ 
  / 4/    ‘ขวดิ’ 
  

5. โครงสร้างพยางคแ์บบ C(C)VVST หมายถึง โครงสร้างพยางคที์มีพยญัชนะตน้เป็น 
เสียงพยญัชนะตน้เดียวหรือพยญัชนะตน้ควบกลาํ สระเดียวเสียงยาว และมีพยญัชนะทา้ยเป็นเสียง
พยญัชนะกกั โครงสร้างพยางคแ์บบนีเกิดไดก้บัเสียงวรรณยกุตเ์สียงที 3 เช่น 
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/ 3 /       ‘กวาด’ 

   / 3 /       ‘เจดีย’์ 
  / 3 /     ‘เสือ’ 
  / 3   /   ‘โกรธ’ 
  / 3 /    ‘เหยยีด’ 
 

ภาษาผู ้ไท ตําบลถําเจริญ อําเภอโซ่พิสัย จังหวดับึงกาฬ  มีโครงสร้างพยางค์ของ            
คาํ ประกอบดว้ยหน่วยเสียงอยา่งนอ้ย 3 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ หน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียว หน่วยเสียง
สระ และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ และมีโครงสร้างพยางค์อย่างมากไม่เกิน 5 หน่วยเสียง ได้แก่        
หน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบกลํา หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงพยญัชนะท้าย และหน่วยเสียง
วรรณยกุต ์ 

โครงสร้างของคาํในภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ ส่วนใหญ่
จะเป็นโครงสร้างคาํพยางค์เดียว แต่มีการสร้างคาํใหม่โดยการนําโครงสร้างคาํพยางค์เดียวมา
รวมกนัเป็นโครงสร้างคาํสองพยางค์ โครงสร้างคาํสามพยางค์ โครงสร้างคาํสีพยางค์ โครงสร้าง         
คาํห้าพยางค์ และโครงสร้างคาํหกพยางค์  คาํหลายพยางค์ในภาษาผูไ้ททีศึกษานีจะมีการลงเสียง
หนกัเบาไม่เท่ากนัทุกพยางค ์มีผลทาํใหโ้ครงสร้างพยางคเ์ปลียนไปเป็น CVT ซึงไม่เกิดกบัคาํพยางค์
เดียว โครงสร้างพยางคแ์บบ CVT หมายถึง โครงสร้างพยางคที์มีพยญัชนะตน้เป็นเสียงพยญัชนะตน้
เดียว สระเสียงสัน ปรากฏกบัเสียงวรรณยุกตที์ 3 เท่านนั โดยจะปรากฏเป็นโครงสร้างของพยางค์
แรกในคาํ 2 พยางค ์หรือพยางคไ์ม่เนน้ในคาํหลายพยางค ์ดงัรายละเอียดต่อไปนี 
 
โครงสร้างคําสองพยางค์ 

ลกัษณะโครงสร้างพยางคข์องคาํสองพยางคใ์นภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย 
จงัหวดับึงกาฬ  จาํแนกตามลกัษณะโครงสร้างทีเกิดจากการนาํเอาโครงสร้างคาํพยางคเ์ดียวมาเรียง
กนั แบ่งไดด้งันี 

 
1. โครงสร้างคาํสองพยางคที์มี CVT เป็นพยางคที์ 1 แลว้ตามดว้ยโครงสร้างคาํพยางค ์

เดียวโครงสร้างพยางคแ์บบ CVT หมายถึง โครงสร้างพยางคที์มีพยญัชนะตน้เป็นเสียงพยญัชนะตน้
เดียว สระเสียงสัน ปรากฏกบัเสียงวรรณยุกตที์ 3 จะปรากฏเป็นโครงสร้างของพยางคแ์รกในคาํ 2 
พยางค ์หรือพยางคไ์ม่เนน้ในคาํหลายพยางค ์โครงสร้างคาํสองพยางคที์มี CVT เป็นพยางคที์ 1 แลว้
ตามดว้ยโครงสร้างคาํพยางคเ์ดียวอีก 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
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CVT       CVVT   / 3   2/      ‘กระเชอ’ 

    CVNT  / 3   1/  ‘สลึง’ 
    CVVNT  / 3   2/      ‘ชะแลง’ 
    C(C)VST  / 3  4/  ‘พริก’ 
    CVVST  / 3   3/   ‘ชะโงก’ 
 

2. โครงสร้างคาํสองพยางคที์มี CVVT เป็นพยางคที์ 1 แลว้ตามดว้ยโครงสร้างคาํพยางค ์
เดียวอีก 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

CVVT      CVVT  / 1   5/      ‘ตวัผู’้ 

    C(C)VNT / 2   1/  ‘พานบายศรี’ 
    CVVNT  / 1   2/      ‘เข่า’ 
    CVST  / 1   3/  ‘ปลาร้า’  
    CVVST  / 1   3/  ‘พราหมณ์’ 
 

3. โครงสร้างคาํสองพยางคที์มี CVNT เป็นพยางคที์ 1 แลว้ตามดว้ยโครงสร้างคาํพยางค ์
เดียวอีก 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

CVNT      CVVT  / 4   1/      ‘ชาํใจ’ 

    CVNT  / 1    2/      ‘ตาํลึง’ 

    CVVNT  / 1   1/  ‘ดินเหนียว’ 
    CVST  / 1   3/  ‘คางคก’ 
    CVVST  / 5   3/  ‘ขา้วโพด’ 

 
4. โครงสร้างคาํสองพยางคที์มี CVVNT เป็นพยางคที์ 1 แลว้ตามดว้ยโครงสร้างคาํ 

พยางคเ์ดียวอีก 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
CVVNT      CVVT  / 2   1/  ‘ลืมตา’ 

    CVNT  / 2    2/     ‘มรดก’ 

    CVVNT  / 3   2/              ‘สิบสามนาฬิกา’ 
    CVST  / 1   4/      ‘แกงเผด็’ 
    CVVST  / 5   3/      ‘กลว้ยทอด’ 
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5. โครงสร้างคาํสองพยางคที์มี CVST เป็นพยางคที์ 1 แลว้ตามดว้ยโครงสร้างคาํ 

พยางคเ์ดียวอีก 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
CVST      CVVT  / 3   5/  ‘ทิศใต’้ 

    CVNT  / 4   3/      ‘จกัจนั’ 

    CVVNT  / 4   2/  ‘ติดสัตว’์ 
    CVST  / 3   3/      ‘มดลูก’ 
    CVVST  / 4   3/      ‘ตกเลือด’ 
 

6. โครงสร้างคาํสองพยางคที์มี CVVST เป็นพยางคที์ 1 แลว้ตามดว้ยโครงสร้างคาํ 
พยางคเ์ดียวอีก 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

CVVST      CVVT  / 3   1/  ‘ขอบใจ’ 

    CVNT  / 3   4/  ‘ดอกไม’้ 
    CVVNT  / 3     2/      ‘ตอบแทน’ 
    CVST  / 3   4/      ‘แดดร่ม’ 
    CVVST  / 3   3/      ‘ตะกละ’ 
 
โครงสร้างคําสามพยางค์ 

โครงสร้างคาํสามพยางคใ์นภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ แบ่ง
ได ้6 ลกัษณะ ดงันี 
 

1. โครงสร้างคาํสามพยางคที์มี CVT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 
CVT       CV(V) T  CVVT 

    CVV T   CV (V) NT   
    CVV T   CV (V) ST 
    CV (V) NT  CVVT 
    CV (V) NT  CV (V) NT   
     CV (V) NT  CV (V) ST 
    CVST   CV (V) NT   
     CV (V) ST  CVST 
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เช่น  
  / 3   1   1 /   ‘ฝรัง’ 

/ 3    3    1 /  ‘ถวัลิสง’ 
/ 3   5   3/  ‘มะกรูด’ 
/ 3   3    1/  ‘กะหลาํปลี’ 
/ 3    1    1 /  ‘กิงก่า (เล็ก)’ 

  / 3   1   3/  ‘มะขามเทศ’ 
  / 3   3    5/  ‘ซีโครง’ 
   / 3   3   3/  ‘การเล่นกระโดดเชือก’ 
 

2. โครงสร้างคาํสามพยางคที์มี CVVT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 
CVVT       CV (V) T  CVVT 

    CV (V) T  CV (V) NT   
    CV (V) T  CV (V) ST 
    CV (V) NT  CVVT 
    CV (V) NT  CV (V) NT   
     CVNT   CV (V) ST 
    CVST   CVVT  
     CV (V) ST  CV (V) ST 

เช่น 
  / 2   3   1/  ‘เทวดา’ 

/ 1    3   2/   ‘ปลากระทิง’ 

/ 2    1    4/   ‘งูเห่า’ 

/ 2   1   2/   ‘บอระเพด็’ 

/ 1    3    1/   ‘ตน้ไผต่ง’ 

 / 4   5    3/   ‘ยายทวด’ 

/ 5    4    5/  ‘เขม่าไฟ’ 

/ 1   4   3/  ‘หวัผกักาด’ 
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3. โครงสร้างคาํสามพยางคที์มี CVNT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

CVNT       CV (V) T  CVVT 

    CV (V) T  CV (V) NT   
    CV (V) T  CV (V) ST 
    CV (V) NT  CVVT 
    CV (V) NT  CV (V) NT   
     CV (V) NT  CV (V) ST 
    CV (V) ST  CV (V) NT   
     CVVST   CVVST 

เช่น   
   / 5    3   4 /  ‘ตน้ตะคร้อ’ 

/ 1   5   1/  ‘รังไส้เดือน’ 

    / 4   3   3/  ‘นงัพบัเพียบ’ 
/ 5   5   5/  ‘การเล่นจาํจี’ 

   / 5   1   1/  ‘ส้มเขียวหวาน’ 
/ 4   4   3/  ‘ช่างซ่อมรถ’ 
/ 4   4   1 /  ‘ช่างตดัผม’ 

  / 5   3   3/  ‘เส้นเลือดขอด’ 
 

4. โครงสร้างคาํสามพยางคที์มี CVVNT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 
CVVNT             CV (V) T   CVVT 

    CV (V) T  CV (V) NT   
    CVT   CV (V) ST 
    CV (V) NT  CV (V) NT   

CVNT   CVST 
CV (V) ST  CVVT 

     CVST   CVVNT   
     CVST   CVST 
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เช่น    

   / 2   3   5/  ‘ยวงขนุน’ 

  / 2   4   2/  ‘ช่วงเวลาเยน็’ 
/ 2   3   3/  ‘รางนาํ’ 

  / 2   3   1/  ‘ดงัจมูก’ 
  / 2   4   3/  ‘แมลงปอ’ 
  / 5   3   2/  ‘กลว้ยบวชชี’ 
  / 5   3   1/  ‘ดา้ยผกูขอ้มือ’ 
   / 5    4   3/  ‘กลว้ยหกัมุก’ 

 
5. โครงสร้างคาํสามพยางคที์มี CVST เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

CVST       CV (V) T  CVVT 

    CV (V) T  CV (V) NT   
    CVT   CV (V) ST 
    CV (V) NT  CVVT 
    CV (V) NT  CV (V) NT   
     CVNT   CV (V) ST 
     CVVST   CVVNT    

 เช่น  
  / 4   3   1/   ‘ตะปู’ 
  / 3   3   1/  ‘จกัจี’ 
   / 4    3    4/   ‘การเล่นหมากเก็บ’ 

  / 3   4    2/  ‘คดัทา้ยเรือ’ 

   / 4   1   4/  ‘กบไสไม’้ 
   / 4   1   3/   ‘เห็ดโคน’ 

  / 4   3   1/  ‘ผกักาดหอม’ 
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6. โครงสร้างคาํสามพยางคที์มี CVVST เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

CVVST       CVVT   CVVT 

    CVT   CVNT   
    CVVNT  CVVT 
    CV (V) NT  CV (V) NT   
     CVNT   CVVST 

 เช่น  
   / 3   1   1/   ‘โรคหวัใจ’ 

/ 3   3   4/  ‘ดอกกระทุ่ม’ 
/ 3   1   1/  ‘ดอกบานไม่รู้โรย’ 

   / 3   2   2/   ‘เสือลาํแพน’ 

   / 3   2   3/   ‘ดอกลาํเจียก’ 

 

โครงสร้างคําสีพยางค์ 
โครงสร้างคาํสีพยางคใ์นภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ แบ่งได ้

6 ลกัษณะ ดงันี 
 

1. โครงสร้างคาํสีพยางคที์มี CVT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 
CVT  CV (V) NT CV (V) T CV (V) NT 

CVST  CV (V) T CV (V) NT 
    C (C) VST CVV T  CVV T 

เช่น  
/ 3   1   3   2 /   ‘กระดานชนวน’ 
/ 3   3   1   1/ ‘กระเพาะอาหาร’ 
/ 3    4   5   1/  ‘พริกขีหนู’ 
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2. โครงสร้างคาํสีพยางคที์มี CVVT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

CVVT  CV (V) T CV (V) NT CVVNT 

    CVT  CV T  CVNT 

CVT  CV T  CVST 
CVNT  CVV T  CVS T  

  CVS T  CVVT  CVNT 
เช่น  

/ 3    4    5    5/  ‘การเล่นมา้กา้นกลว้ย’  
  / 5   3   3   3/  ‘เสือคอกระเชา้’ 
  / 2   3   3   4/  ‘ฌาปนกิจศพ’ 

/ 1   3   1   4 /   ‘ตน้ไผสี่สุก’ 
   / 1   4   1   1/   ‘อีสุกอีใส’ 

 

3. โครงสร้างคาํสีพยางคที์มี CVNT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 
CVNT  CV (V) T CV T  CVST 

  CVVT  CVN T  CVVT 

  CVVT  CVN T  CVNT 

  CVT  CVN T  CVST 

   CVT  CVS T  CVNT 

  CVNT  CVT  CV (V) NT 

    CVNT  CVN T  CVN T 
CVNT  CVVST   CVS T  

     CV (V) NT CV (V) NT CVV T  
  CVVST  CVS T  CVVT  

เช่น  
   / 5    2    3    3/  ‘ไขท้รพิษ’ 

   / 4   4   4   1/  ‘ครันเนือครันตวั’ 

/ 4   2   5   5/  ‘นาํยาขนมจีน’ 
/ 5    3   3   4/   ‘ตน้ตอ้ยติง’ 
/ 5   3   4   3/  ‘การเล่นหมากขมุ’ 
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/ 4   2   3   4/  ‘นาํมนัมะพร้าว’ 
/ 4   5   1    1/  ‘ช่างปันดินเผา’ 
/ 1    1    3    4/ ‘กรรไกรหนีบหมาก’ 
/ 5   2   4   5/ ‘การเล่นมอญซ่อนผา้’ 
/ 5    3    4    5/  ‘ขา้วเกรียบปากหมอ้’ 

 
4. โครงสร้างคาํสีพยางคที์มี CVST เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

CVST  CVT  CVN T  CVST 

  CV (V) NT CV (V) T CV (V) NT 

    CV (V) NT CVV T  CV (V) ST  
  CVNT  CVN T  CVST 

เช่น  
   / 3    3    2   4/   ‘ทิศตะวนัออก’ 

     / 4   1   3   2/  ‘สุริยปุราคา’ 
   / 3   1   4   3/  ‘รถสามลอ้ถีบ’ 

/ 3    1    4    3/ ‘ครกตาํนาํพริก’ 
 

5. โครงสร้างคาํสีพยางคที์มี CVVNT เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 
CVVNT  CVT  CVV T  CVVNT 

  CVNT  CVN T  CVN T  

   CVVNT  CVN T  CVVT 

เช่น  
/ 5   3   2   1/  ‘กลว้ยนาํวา้’ 
/ 3   3   4   1/ ‘โอ่งนาํฝน’ 

   / 5   2   5   1/  ‘แป้นรองต่างหู’ 
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6. โครงสร้างคาํสีพยางคที์มี CVVST เป็นพยางคที์ 1 พบเพียง 2 คาํในขอ้มูล ไดแ้ก่ 

CVVST  CVT  CVV T  CVVNT 

  CVVN T CV T  CVNT    

 
   / 3   3   1   1/   ‘ดอกผกากรอง’ 

/ 3   2   3   2/   ‘ดอกทานตะวนั’ 
 
โครงสร้างคําห้าพยางค์ 

โครงสร้างคาํห้าพยางคใ์นภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ แบ่ง
ได ้4 ลกัษณะ ดงันี 
 

1. โครงสร้างคาํหา้พยางคที์มี CVT เป็นพยางคที์ 1 พบเพียง 2 คาํในขอ้มูล ไดแ้ก่ 
CVT  CVVNT       CVNT        CV T      CVVNT 

  CVVNT     CVVS T     CV T      CVVNT 

 

   / 3   4    1   3   2/  ‘มะม่วงหิมพานต’์ 

/ 3    3    3    3    4/ ‘กระต่ายขดูมะพร้าว’ 
 

2. โครงสร้างคาํหา้พยางคที์มี CVVT เป็นพยางคที์ 1 พบเพียง 2 คาํในขอ้มูล ไดแ้ก่ 
CVVT  CV (V) N T     CVS T        CVVT       CVN T 

 

   / 4   5   4   5   4/  ‘วนัขึน 15 คาํ’ 

/ 4   2   4   5   4/ ‘วนัแรม 15 คาํ’ 
 

3. โครงสร้างคาํหา้พยางคที์มี CVNT เป็นพยางคที์ 1 พบเพียง 2 คาํในขอ้มูล ไดแ้ก่ 
CVNT  CVNT     CVV T     CVNT       CVN T 

  CVST      CV T      CV T      CVV T   

 

   / 4   4   4   1   4/  ‘รุ้งกินนาํ’ 

/ 5   3   3   3   1/   ‘ตน้พุทธรักษา’ 
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4. โครงสร้างคาํหา้พยางคที์มี CVVNT เป็นพยางคที์ 1 พบเพียงคาํเดียวในขอ้มูล 

ไดแ้ก่ 
CVVNT  CVT     CVS T     CVT     CVVNT  

    

/ 2   3   4   3   1 /  ‘หิงหอ้ย’ 
 

โครงสร้างคําหกพยางค์ 
โครงสร้างคาํหกพยางคใ์นภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ แบ่ง

ได ้2 ลกัษณะ ดงันี 
 

1. โครงสร้างคาํหกพยางคที์มี CVT เป็นพยางคที์ 1 พบเพียงคาํเดียวในขอ้มูล ไดแ้ก่ 
CVT  CVNT CVNT CVVNT    CVN T   CVVNT 

     

   / 3   1   5   1   5   1 /   ‘ขนมตม้ขาวตม้แดง’ 

 
2. โครงสร้างคาํหกพยางคที์มี CVST เป็นพยางคที์ 1 ไดแ้ก่ 

CVVT  CVT     CVN T     CVST CVVNT     CVV T    

เช่น  
   / 3    3    2   4   1   5 /  ‘ทิศตะวนัตกเฉียงใต’้ 

/ 3    3    2   4   1   1 / ‘ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ’ 
  / 3    3    2   4    1   5 /  ‘ทิศตะวนัออกเฉียงใต’้ 

/ 3    3    2   4    1   1 / ‘ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ’ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างพยางค์และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษาผู ้ไท                  
ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ ดงัตารางต่อไปนี 
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ตารางที 7 ความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างพยางคแ์ละหน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาผูไ้ท           
     ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ 

 
  = โครงสร้างพยางคที์สามารถปรากฏร่วมกบัหน่วยเสียงวรรณยกุต ์

    = โครงสร้างพยางคที์ไม่สามารถปรากฏร่วมกบัหน่วยเสียงวรรณยกุต์

หน่วยเสียงวรรณยกุต ์
 
โครงสร้างพยางค ์

ว. 1 ว. 2 ว. 3 ว. 4  ว. 5 

CV      
C(C)VV      
C(C)VN      

C(C)VVN      
C(C)VS      

C(C)VVS      
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บทท ี4 

เปรียบเทยีบระบบเสียงภาษาผู้ไท  
ตําบลถําเจริญ อาํเภอโซ่พสัิย จังหวดับึงกาฬ กบัภาษาผู้ไทถินอนืๆ 

ในบทนีผูว้ิจยัจะศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงพยญัชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษา     
ผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ กบัภาษาผูไ้ทถินอืนทีมีผูว้ิจยัไวแ้ลว้ โดยเรียงตาม
ปีพ.ศ.ทีวจิยัของแต่ละคน มีรายละเอียดดงันี 

ระบบเสียงพยญัชนะ และสระ   
1. วไิลวรรณ ขนิษฐานนัท ์(2520) เรือง “ภาษาผูไ้ทย” โดยศึกษาระบบเสียง 

พยญัชนะ และสระภาษาผูไ้ท จงัหวดันครพนม   
2. อรพนัธ์ อุนากรสวสัดิ (2536) เรือง “การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษา       

ผูไ้ทกบัภาษาลาวโซ่ง” โดยศึกษาระบบเสียงพยญัชนะ และสระภาษาผูไ้ทอาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ 

3. พุทธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี (2541) เรือง “สถานะของภาษา              
ตากใบในภาษาไทถิน” โดยศึกษาระบบเสียงพยญัชนะ และสระภาษาผูไ้ทอาํเภอโพนนาแก้ว 
จงัหวดัสกลนคร 

4. โรชินี คนหาญ (2546) เรือง “คาํพนืฐานภาษาผูไ้ทย” โดยศึกษาระบบเสียง 
พยญัชนะ และสระภาษาผูไ้ทอาํเภอหนองสูง จงัหวดัมุกดาหาร 

5. มุจลินทร์ ลกัษณะวงศ ์(2551) เรือง “การศึกษาเปรียบเทียบคาํศพัทภ์าษาไทถิน 
ในจงัหวดัสกลนคร” โดยศึกษาระบบเสียงพยญัชนะ และสระภาษาผูไ้ทอาํเภอวาริชภูมิ จงัหวดั
สกลนคร 

จากเอกสารและงานวิจยัดงักล่าว และขอ้มูลระบบเสียงภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอ         
โซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬของผูว้จิยั ผูว้จิยัสามารถเปรียบเทียบระบบเสียงพยญัชนะ และสระภาษาผูไ้ท
ได ้จาํนวน 6 ถิน 
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ระบบเสียงวรรณยุกต์ 
1. บราวน์ (Brown1965) เรือง “From Ancient Thai to modern dialects” โดย 

ศึกษาระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาผูไ้ทอาํเภอเมือง และอาํเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร (ภาษา       
ผูไ้ทถินที 2)* 

2. วไิลวรรณ ขนิษฐานนัท ์(2520) เรือง “ภาษาผูไ้ทย” โดยศึกษาระบบเสียง 
วรรณยกุตภ์าษาผูไ้ทจงัหวดันครพนม (ภาษาผูไ้ทถินที 3) 

3.  พจณี ศรีธรราษฎร์ (2526) เรือง “การศึกษาเปรียบเทียบวรรณยกุตภ์าษา 
ถินผูไ้ทยใน 3 จงัหวดั” โดยศึกษาระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาผูไ้ทใน 4 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร จาํนวน 24 ถิน (ภาษาผูไ้ทถินที 4 – 27) 

4. อรพนัธ์ อุนากรสวสัดิ (2536) เรือง “การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียง 
ภาษาผูไ้ทกบัภาษาลาวโซ่ง” โดยศึกษาระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาผูไ้ทอาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ (ภาษาผูไ้ทถินที 28) 

5. พิณรัตน์ อคัรวฒันากุล (2541) เรือง “การศึกษาเปรียบเทียบระบบ 
วรรณยุกต์ในภาษาของคน “ลาว” คน “ญอ้” และคน “ผูไ้ท” ในอาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม” 
โดยศึกษาระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาผูไ้ทอาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม  จาํนวน 2 ถิน (ภาษา     
ผูไ้ทถินที 29 – 30) 

6. พุทธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี (2541) เรือง “สถานะของภาษา          
ตากใบในภาษาไทถิน” โดยศึกษาระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาผูไ้ทใน  6 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดั
สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร กาฬสินธ์ุ และร้อยเอ็ด จาํนวน 9 ถิน (ภาษาผูไ้ทถินที 31 – 
39) 

7. โรชินี คนหาญ (2546) เรือง “คาํพนืฐานภาษาผูไ้ทย” โดยศึกษาระบบเสียง 
วรรณยกุตภ์าษาผูไ้ทอาํเภอหนองสูง จงัหวดัมุกดาหาร (ภาษาผูไ้ทถินที  40) 

8. พิณรัตน์ อคัรวฒันากุล (2546) เรือง “การเปลียนแปลงวรรณยกุต:์ กรณีศึกษา 
ภาษากลุ่มลาว” โดยศึกษาระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาผูไ้ทเมืองสองคอน แขวงสะวนันะเขต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาษาผูไ้ทอาํเภอนาแก จังหวดันครพนม และอาํเภอเขาวง 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํนวน 2 ถิน (ภาษาผูไ้ทถินที 41 – 42)    
 

                                                
 *ภาษาผูไ้ทถินที 1 เป็นงานของผูว้จิยั คือภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดั

บึงกาฬ  
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9. มุจลินทร์ ลกัษณะวงศ ์(2551) เรือง “การศึกษาเปรียบเทียบคาํศพัทภ์าษาไทถิน 
ในจงัหวดัสกลนคร” โดยศึกษาระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาผูไ้ทอาํเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร 
(ภาษาผูไ้ทถินที 43) 

จากเอกสารและงานวิจยัดงักล่าว และขอ้มูลระบบเสียงภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอ       
โซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬของผูว้ิจยั ผูว้ิจยัสามารถเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาผูไ้ทได้
จาํนวน 43 ถิน 

เมือเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ กบั
ภาษาผูไ้ทถินอืนๆ ผูว้จิยัพบวา่ ความแตกต่างดา้นจาํนวน และสัทลกัษณะของหน่วยเสียงวรรณยุกต์
มีมากกวา่ความแตกต่างดา้นหน่วยเสียงพยญัชนะและหน่วยเสียงสระ ดงันนั การเปรียบเทียบระบบ
เสียงภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ กบัภาษาผูไ้ทถินอืนๆในบทนีจะเริม
ด้วยการเปรียบเทียบหน่วยเสียงวรรณยุกต์ก่อน แล้วจึงเปรียบเทียบหน่วยเสียงพยญัชนะ และ        
หน่วยเสียงสระตามลาํดบั 

ในการเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ภาษาผูไ้ท กรณีทีอาํเภอเดียวกนัแต่มีจุดเก็บขอ้มูล
ต่างกนั ผูว้จิยัใชต้วัเลขกาํกบัเพือแสดงวา่ภาษาผูไ้ทถินนนัมีจุดเก็บขอ้มูลต่างกนั ไดแ้ก่

อาํเภอคาํชะอี (1) หมายถึง ภาษาผูไ้ทตาํบลโนนยาง อาํเภอคาํชะอี จงัหวดัมุกดาหาร        
ในงานของพจณี ศรีธรราษฎร์ (2526) 

อาํเภอคาํชะอี (2) หมายถึง ภาษาผูไ้ทตาํบลคาํชะอี อาํเภอคาํชะอี จงัหวดัมุกดาหาร ใน
งานของพุทธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี (2546) 

อาํเภอธาตุพนม (1) หมายถึง ภาษาผูไ้ทตาํบลอุ่มเมา้ อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม
ในงานของพจณี ศรีธรราษฎร์ (2526) 

อาํเภอธาตุพนม  (2) หมายถึง ภาษาผู ้ไทตําบลโพนแพง  อําเภอธาตุพนม  จังหวดั
นครพนม (กลุ่มยอ่ยที 1) ในงานพิณรัตน์ อคัรวฒันากุล (2541) 

อาํเภอธาตุพนม (3) หมายถึง ภาษาผู ้ไทตําบลโพนแพง  อําเภอธาตุพนม  จังหวดั
นครพนม (กลุ่มยอ่ยที 2) ในงานพิณรัตน์ อคัรวฒันากุล (2541) 

อาํเภอธาตุพนม (4) หมายถึง ภาษาผูไ้ทตาํบลแสนพนั อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 
ในงานของพุทธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี (2546) 

อาํเภอคาํตากล้า (1) หมายถึง ภาษาผู ้ไทตาํบลคําตากล้า อาํเภอคาํตากล้า จังหวดั
สกลนคร ในงานของพจณี ศรีธรราษฎร์ (2526) 

อาํเภอคาํตากล้า (2) หมายถึง ภาษาผู ้ไทตาํบลคําตากล้า อาํเภอคาํตากล้า จังหวดั
สกลนคร ในงานของพุทธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี (2546) 
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อาํเภอกุฉินารายณ์ (1) หมายถึง ภาษาผูไ้ทตาํบลกุดหวา้ อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ ในงานของพจณี ศรีธรราษฎร์ (2526) 

อาํเภอกุฉินารายณ์ (2) หมายถึง ภาษาผูไ้ทตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ ในงานของอรพนัธ์ อุนากรสวสัดิ (2536) 

อาํเภอกุฉินารายณ์ (3) หมายถึง ภาษาผูไ้ทตาํบลหนองผือ อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ ในงานของพุทธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี (2546) 

อาํเภอวานรนิวาส (1) หมายถึง ภาษาผูไ้ทตาํบลวานรนิวาส อาํเภอวานรนิวาส จงัหวดั
สกลนคร ในงานของพจณี ศรีธรราษฎร์ (2526) 

อาํเภอวานรนิวาส  (2) หมายถึง ภาษาผูไ้ทตาํบลนาคํา อาํเภอวานรนิวาส  จังหวดั
สกลนคร ในงานของพุทธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี (2546) 

อาํเภอเขาวง (1) หมายถึง ภาษาผูไ้ทตาํบลนาคู อาํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ในงาน
ของพจณี ศรีธรราษฎร์ (2526) 

อาํเภอเขาวง (2) หมายถึง ภาษาผูไ้ทตาํบลสงเปลือย อาํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ใน
งานของพจณี ศรีธรราษฎร์ (2526) 

อาํเภอวาริชภูมิ (1) หมายถึง ภาษาผูไ้ทตาํบลปลาโหล อาํเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร
ในงานของพจณี ศรีธรราษฎร์ (2526) 

อาํเภอวาริชภูมิ (2) หมายถึง ภาษาผูไ้ทตาํบลวาริชภูมิ อาํเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร 
ในงานของมุจลินทร์ ลกัษณะวงศ ์(2551) 

อาํเภอพงัโคน (1) หมายถึง ภาษาผูไ้ทตาํบลพงัโคน อาํเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ใน
งานของพจณี ศรีธรราษฎร์ (2526) 

อาํเภอพงัโคน (2) หมายถึง ภาษาผูไ้ทตาํบลพงัโคน อาํเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ใน
งานของพุทธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี (2546) 
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เปรียบเทยีบเสียงวรรณยุกต์ 
1. จํานวนหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 
จาํนวนหน่วยเสียงวรรณยกุตภ์าษาผูไ้ทในแต่ละถิน สามารถจดักลุ่มไดด้งันี  
กลุ่มทีมีจาํนวนหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 4 หน่วยเสียง มี 11 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ทอาํเภอ        

คาํชะอี (1) และ (2) ภาษาผูไ้ทอาํเภอธาตุพนม (1) และ (4) ภาษาผูไ้ทอาํเภอนาแก ภาษาผูไ้ทอาํเภอ
เรณูนคร ภาษาผูไ้ทอาํเภอปลาปาก ภาษาผูไ้ทอาํเภอเมืองนครพนม ภาษาผูไ้ทอาํเภอคาํตากลา้ (1) 
และ (2) ภาษาผูไ้ทอาํเภอกุฉินารายณ์ (1) 

กลุ่มทีมีจาํนวนหน่วยเสียงวรรณยุกต ์5 หน่วยเสียง มี 26 ถินไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ทอาํเภอ        
โซ่พิสัย ภาษาผูไ้ทอาํเภอเมืองสกลนครและอาํเภอวานรนิวาส ภาษาผูไ้ทจงัหวดันครพนม ภาษาผูไ้ท
อําเภอวานรนิวาส  (1) ภาษาผู ้ไทอําเภอนาหว้า ภาษาผู ้ไทอําเภอบ้านม่วง ภาษาผู ้ไทอําเภอ             
พรรณนานิคม ภาษาผูไ้ทอาํเภอกุสุมาลย ์ภาษาผูไ้ทอาํเภอหว้ยผงึ ภาษาผูไ้ทอาํเภอเขาวง (1) และ (2) 
ภาษาผูไ้ทอาํเภอสว่างแดนดิน ภาษาผูไ้ทอาํเภอวาริชภูมิ (1) และ (2) ภาษา ผูไ้ทอาํเภอพงัโคน (1) 
และ (2) ภาษาผูไ้ทอาํเภอสหัสขนัธ์ ภาษาผูไ้ทอาํเภอสมเด็จ ภาษาผูไ้ทอาํเภอกุดบาก ภาษาผูไ้ท
อาํเภอเมืองสกลนคร ภาษาผูไ้ทอาํเภอคาํม่วง ภาษาผูไ้ทอาํเภอกุฉินารายณ์ (2) ภาษาผูไ้ทอาํเภอ       
ธาตุพนม (3) ภาษาผูไ้ทอาํเภอเมยวดี ภาษาผูไ้ทอาํเภอหนองสูง ภาษาผูไ้ทอาํเภอนาแกและอาํเภอ 
เขาวง  

กลุ่มทีมีจาํนวนหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 6 หน่วยเสียง มี 6 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ทอาํเภอ       
ธาตุพนม (2) ภาษาผูไ้ทอาํเภอโพนนาแก้ว ภาษาผูไ้ทอาํเภอวานรนิวาส (2) ภาษาผูไ้ทอาํเภอ            
กุฉินารายณ์ (3) ภาษาผูไ้ทอาํเภอเลิงนกทา ภาษาผูไ้ทแขวงสะวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 

2. การแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์ในภาษาผู้ไท* 
การแตกตวัของเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาผูไ้ทถินต่างๆ ปรากฏดงัแผนภูมิต่อไปนี

                                                
*แผนภูมิแสดงการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตบ์างถิน ผูว้ิจยัไดด้ดัแปลงเพือให้เขา้ใจง่าย

และเป็นระบบเดียวกนั โดยเรียงจากวรรณยกุตช่์อง A, B, C, DL และ DS ตามลาํดบั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



89 

 A B C DL DS 
1 

ว.1 ว.3 ว.5 
ว.3 

ว.4 2 
3 
4 ว.2 ว.4  

ถินที 1 ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ 
อาํเภอโซ่พิสยั จงัหวดับึงกาฬ 
(ผูว้จิยั) 

 A B C DL DS 
1  

ว.1 ว.2 ว.4 
ว.2 

ว.5 2 
3 
4 ว.2 ว.3 ว.3 

ถินที 2 ภาษาผูไ้ทอาํเภอเมือง และอาํเภอ 
วานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร 
(Brown 1965)

 
 A B C DL DS 

1  
ว.1 ว.3 ว.5 

ว.3 
ว.5 2 

3 
4 ว.3 ว.4 ว.2 ว.2 

ถินที 3 ภาษาผูไ้ท จงัหวดันครพนม 
(วไิลวรรณ ขนิษฐานนัท ์2520) 

 

 A B C DL DS 
1  

ว.1 ว.2 ว.4 
ว.2 

ว.3 2 
3 
4 ว.2 ว.3 ว.4 

ถินที 4 ภาษาผูไ้ทอาํเภอคาํชะอี (1)  
จงัหวดัมุกดาหาร  
(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526)

 A B C DL DS 
1  

ว.1 ว.2 ว.4 
ว.2 

ว.3 2 
3 
4 ว.2 ว.3 ว.2 
ถินที 5 ภาษาผูไ้ทอาํเภอธาตุพนม (1) 
จงัหวดันครพนม  
(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526) 
 

 A B C DL DS 
1  

ว.1 ว.2 ว.4 
ว.2 

ว.3 2 
3 
4 ว.2 ว.3 ว.1 

ถินที 6 ภาษาผูไ้ทอาํเภอนาแก  
จงัหวดันครพนม   
(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526) 

 
 
 
 

แผนภูมิที 15 การแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาผูไ้ทถินที 1 - 6  
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 A B C DL DS 
1  

ว.1 ว.2 ว.4 
ว.2 

ว.3 2 
3 
4 ว.2 ว.3 ว.4 

ถินที 7 ภาษาผูไ้ทอาํเภอเรณูนคร  
จงัหวดันครพนม 
(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526) 

 
 A B C DL DS 

1  
ว.1 ว.2 ว.4 

ว.2 
ว.3 2 

3 
4 ว.2 ว.3 ว.4 
ถินที 9 ภาษาผูไ้ทอาํเภอเมืองนครพนม     
จงัหวดันครพนม 
(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526) 
 

 A B C DL DS 
1  

ว.1 ว.2 ว.4 
ว.2 

ว.4 2 
3 
4 ว.2 ว.3 ว.4 

ถินที 8 ภาษาผูไ้ทอาํเภอปลาปาก  
จงัหวดันครพนม 
(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526) 

 
 A B C DL DS 

1  
ว.1 ว.2 ว.4 

ว.2 
ว.3 2 

3 
4 ว.2 ว.3 ว.3 

ถินที 10 ภาษาผูไ้ทอาํเภอคาํตากลา้ (1)  
จงัหวดัสกลนคร                                                
(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526) 
                                                       

 A B C DL DS 
1  

ว.1 ว.2 ว.4 
ว.2 

ว.3 2 
3 
4 ว.2 ว.3 ว.1 
ถินที 11 ภาษาผูไ้ทอาํเภอกฉิุนารายณ์ 
(1) จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526) 
 
 
 

 A B C DL DS 
1 

ว.1 
ว.3 

ว.4 
ว.3 

ว.5 2 
3 
4 ว.2 ว.5 ว.4 

ถินที 12 ภาษาผูไ้ทอาํเภอวานรนิวาส (1)   
จงัหวดัสกลนคร 
(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526) 

 
 
 

  

แผนภูมิที 16 การแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาผูไ้ทถินที 7 - 12  
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 A B C DL DS 

1 
ว.1 

ว.3 
ว.4 

ว.3 
ว.5 2 

3 
4 ว.2 ว.5 ว.4 

ถินที 13 ภาษาผูไ้ทอาํเภอนาหวา้  
จงัหวดันครพนม 
(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526) 
 

 
 A B C DL DS 

1  
ว.1 ว.2 ว.4 

ว.2 
ว.4 2 

3 
4 ว.2 ว.3 ว.5 ว.5 

ถินที 14 ภาษาผูไ้ทอาํเภอบา้นม่วง  
จงัหวดัสกลนคร   
(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526)

 A B C DL DS 
1  

ว.1 ว.2 ว.4 
ว.2 

ว.5 2 
3 
4 ว.2 ว.3 ว.5 ว.4 
ถินที 15 ภาษาผูไ้ทอาํเภอพรรณานิคม  
จงัหวดัสกลนคร  
(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526) 

 A B C DL DS 
1  

ว.1 ว.2 ว.4 
ว.2 

ว.3 2 
3 
4 ว.2 ว.3 ว.5 ว.5 

ถินที 16 ภาษาผูไ้ทอาํเภอกสุุมาลย ์  
จงัหวดัสกลนคร  
(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526) 

 
 A B C DL DS 

1  
ว.1 ว.2 ว.4 

ว.2 
ว.3 2 

3 
4 ว.2 ว.3 ว.5 ว.5 

ถินที 17 ภาษาผูไ้ทอาํเภอหว้ยผึง  
จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526) 
 

 

 
 

 A B C DL DS 
1  

ว.1 ว.2 ว.4 
ว.2 

ว.5 2 
3 
4 ว.2 ว.3 ว.5 ว.4 

ถินที 18 ภาษาผูไ้ทอาํเภอเขาวง (2)   
จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526) 
 

แผนภูมิที 17 การแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาผูไ้ทถินที 13 - 18   
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 A B C DL DS 

1 
ว.1 

ว.3 
ว.4 ว.2 ว.5 2 

3 
4 ว.2 ว.5 ว.3 ว.4 
ถินที 19 ภาษาผูไ้ทอาํเภอสวา่งแดนดิน  
จงัหวดัสกลนคร  

 
 A B C DL DS 

1 
ว.1 

ว.3 
ว.4 ว.2 ว.5 2 

3 
4 ว.2 ว.5 ว.3 ว.2 

ถินที 20 ภาษาผูไ้ทอาํเภอวาริชภูมิ (1)  
จงัหวดัสกลนคร    

(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526)             (พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526) 
 

 A B C DL DS 
1 

ว.1 
ว.3 

ว.4 ว.1 ว.4 2 
3 
4 ว.2 ว.5 ว.3 ว.5 

ถินที 21 ภาษาผูไ้ทอาํเภอพงัโคน (1)  
จงัหวดัสกลนคร 
(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526)  

 A B C DL DS 
1 

ว.1 
ว.3 

ว.4 ว.2 ว.5 2 
3 
4 ว.2 ว.5 ว.3 ว.4 

ถินที 22 ภาษาผูไ้ทอาํเภอสหสัขนัธ์   
จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526) 

 
 A B C DL DS 

1 
ว.1 

ว.3 
ว.4 ว.2 ว.5 2 

3 
4 ว.2 ว.5 ว.3 ว.2 

ถินที 23 ภาษาผูไ้ทอาํเภอสมเดจ็  
จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526) 
 
 

 A B C DL DS 
1 

ว.1 
ว.3 

ว.4 ว.2 ว.5 2 
3 
4 ว.2 ว.5 ว.3 ว.4 

ถินที 24 ภาษาผูไ้ทอาํเภอเขาวง (1)   
จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526) 
 
 

 
แผนภูมิที 18 การแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาผูไ้ทถินที 19 - 24   
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 A B C DL DS 

1 
ว.1 

ว.3 
ว.4 

ว.3 ว.5 
2 
3 
4 ว.2 ว.5 

ถินที 25 ภาษาผูไ้ทอาํเภอกดุบาก  
จงัหวดัสกลนคร 
(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526) 
 

 
 A B C DL DS 

1 
ว.1 ว.3 ว.4 ว.3 ว.2 2 

3 
4 ว.2 ว.5 ว.2 ว.3 

ถินที 26 ภาษาผูไ้ทอาํเภอเมืองสกลนคร 
จงัหวดัสกลนคร
(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526)

ถินที 27 ภาษาผูไ้ทอาํเภอคาํม่วง  
จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
(พจณี ศรีธรราษฎร์ 2526) 

 
 
 
 
 

ถินที 28 ภาษาผูไ้ทอาํเภอกฉิุนารายณ์ (2)   
จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
(อรพนัธ์ อุนากรสวสัดิ 2536)

 A B C DL DS 
1  

ว.1 ว.2 ว.4 
ว.2 

ว.5 2 
3 
4 ว.2 ว.3 ว.6 
ถินที 29 ภาษาผูไ้ทอาํเภอธาตุพนม (2)  
จงัหวดันครพนม 

 A B C DL DS 
1  

ว.1 ว.2 ว.4 
ว.2 ว.5 

2 
3 
4 ว.2 ว.3 

ถินที 30 ภาษาผูไ้ทอาํเภอธาตุพนม (3) 
จงัหวดันครพนม 

(พิณรัตน์ อคัรวฒันากลุ 2541)                (พิณรัตน์ อคัรวฒันากลุ 2541) 
 
 
 

 A B C DL DS 
1 

ว.1 ว.3 ว.5 ว.2 ว.4 2 
3 
4 ว.2 ว.4 ว.1 ว.4 ว.5 

 A B C DL DS 
1 

ว.1 ว.3 ว.5 ว.2 ว.1 2 
3 
4 ว.2 ว.4 ว.3 

แผนภูมิที 19 การแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาผูไ้ทถินที 25 - 30   
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 A B C DL DS 

1 
ว.1 ว.3 ว.5 ว.3 ว.1 2 

3 
4 ว.2 ว.4 ว.6 ว.4 ว.2 

ถินที 31 ภาษาผูไ้ทอาํเภอโพนนาแกว้ 
จงัหวดัสกลนคร 

 
 A B C DL DS 

1 
ว.1 ว.3 ว.5 ว.3 ว.1 2 

3 
4 ว.2 ว.4 ว.6 ว.4 ว.2 

ถินที 32 ภาษาผูไ้ทอาํเภอวานรนิวาส (2)  
จงัหวดัสกลนคร 

       (พทุธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี 2541)               (พทุธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี 2541) 
 

 A B C DL DS 
1 

ว.1 
ว.3 

ว.4 ว.2 ว.1 2 
3 
4 ว.2 ว.5 ว.3 ว.4 

ถินที 33 ภาษาผูไ้ทอาํเภอพงัโคน (2)  
จงัหวดัสกลนคร  

    (พทุธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี 2541) 

 A B C DL DS 
1  

ว.1 ว.2 ว.4 
ว.2 

ว.1 2 
3 
4 ว.2 ว.3 ว.3 

ถินที 34 ภาษาผูไ้ทอาํเภอคาํตากลา้ (2)  
จงัหวดัสกลนคร  

          (พทุธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี 2541) 
 

 A B C DL DS 
1 

ว.1 ว.3 ว.5 ว.3 ว.1 2 
3 
4 ว.2 ว.4 ว.6 ว.4 ว.2 
ถินที 35 ภาษาผูไ้ทอาํเภอกฉิุนารายณ์ 
(3) จงัหวดักาฬสินธ์ุ  

    (พทุธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี 2541) 
 
 
 
 

 
 A B C DL DS 

1 
ว.1 ว.3 ว.5 ว.3 ว.5 2 

3 
4 ว.2 ว.4 ว.6 ว.4 ว.2 

ถินที 36 ภาษาผูไ้ทอาํเภอเลิงนกทา  
จงัหวดัยโสธร 

           (พทุธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี 2541) 
 
 
 
 

แผนภูมิที 20 การแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาผูไ้ทถินที 31 - 36   
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ถินที 37 ภาษาผูไ้ทอาํเภอเมยวดี  
จงัหวดัร้อยเอด็ 

    (พทุธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี 2541) 

 

 A B C DL DS 
1  

ว.1 ว.2 ว.4 
 

ว.1 2 
3 
4 ว.2 ว.3 ว.3 

 ถินที 38 ภาษาผูไ้ทอาํเภอธาตุพนม (4)  
 จงัหวดันครพนม   

            (พทุธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี 2541)

 A B C DL DS 
1 

ว.1 ว.3 
ว.4 

ว.3 ว.1 2 
3 
4 ว.2  ว.2 ว.3 

ถินที 39 ภาษาผูไ้ทอาํเภอคาํชะอี (2)  
จงัหวดัมุกดาหาร   

 A B C DL DS 
1  

ว.1 ว.2 ว.3 
ว.2 

ว.1 2 
3 
4 ว.2 ว.4 ว.5 

ถินที 40 ภาษาผูไ้ทอาํเภอหนองสูง  
จงัหวดัมุกดาหาร 

    (พทุธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี 2541) 
 
 

         (โรชินี คนหาญ 2546) 
 

 A B C DL DS 
1 ว.1 

ว.3 
ว.4 ว.3 

 
2 

ว.2 3 
4 ว.5 ว.6 

ถินที 41 ภาษาผูไ้ทเมืองสองคอน
แขวงสะวนันะเขต สาธารณรัฐ – 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
(พิณรัตน์ อคัรวฒันากลุ 2546)

 A B C DL DS 
1 

ว.1 
ว.3 

ว.4 
ว.3 ว.1 

2 
3 
4 ว.2 ว.5 

ถินที 42 ภาษาผูไ้ทอาํเภอนาแก 
จงัหวดันครพนม และอาํเภอเขาวง 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ

 (พิณรัตน์ อคัรวฒันากลุ 2546)

 A B C DL DS 
1 

ว.1 ว.3 ว.5 ว.3 ว.1 2 
3 
4 ว.2 ว.4 ว.5 ว.4 

แผนภูมิที 21 การแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาผูไ้ทถินที 37 - 42   
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 A B C DL DS 

1 
ว.1 

ว.3 
ว.4 ว.2 ว.5 2 

3 
4 ว.2 ว.5 ว.3 

ถินที 43 ภาษาผูไ้ทอาํเภอวาริชภูมิ (2)  
จงัหวดัสกลนคร 
(มุจลินทร์ ลกัษณะวงศ ์2551) 

 
แผนภูมิที 22 การแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาผูไ้ทถินที 43            
 

จากแผนภูมิข้างต้น ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบลักษณะทางสัทศาสตร์ *ของหน่วยเสียง
วรรณยกุตช่์อง A, B, C, DL และ DS ดงัต่อไปนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
*เอกสารและงานวิจยับางเล่มทีนาํมาอา้งอิงในวิทยานิพนธ์นี มีการอธิบายลกัษณะทาง

สัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ ตวัเลขบอกระดบัเสียงวรรณยุกต์ และรูปร่างของเสียงวรรณยุกต์ที
อาจลกัลนักนับา้ง ผูว้จิยัจะคงตามตน้ฉบบั 
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ช่อง A ไดแ้ก่ พยางคเ์ป็น ซึงตวัเขียนภาษาไทยมาตรฐานไม่มีรูปวรรณยกุตก์าํกบั              
เสียงวรรณยกุตใ์นแต่ละถินมีลกัษณะทางสัทศาสตร์* ดงันี 

1. ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ แยกเป็น 2 
 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน (24) 
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ตก (32) 

2. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเมือง และอาํเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น  
2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ   

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงตาํขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงสูงตก  

3. ภาษาผูไ้ท จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงตาํเลือนขึนสูง  
ข. A 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางตกลงตาํ  

4. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํชะอี (1) จงัหวดัมุกดาหาร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก**  

5. ภาษาผูไ้ท อาํเภอธาตุพนม (1) จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ระดบั – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ตก  

6. ภาษาผูไ้ท อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลางระดบั – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก  

                                                
*เนืองจากงานวิจยัของบราวน์ (Brown 1965) วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ (2520) พจณี        

ศรีธรราษฎร์ (2526) พิณรัตน์ อคัรวฒันากุล (2541) พุทธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี (2546) 
ไม่ไดก้าํหนดตวัเลขทีบอกระดบัเสียงวรรณยกุตภ์าษาผูไ้ท ผูว้จิยัจึงไม่ไดใ้ส่ตวัเลขในวทิยานิพนธ์นี 

**ภาษาผูไ้ทถินที 4 – 27 ในงานวจิยัของพจณี ศรีธรราษฎร์ (2526) กาํหนดให้ระดบัเสียง
วรรณยกุตที์ 4 คือ เสียงกลางสูง และระดบัเสียงวรรณยกุตที์ 3 คือ เสียงกลางตาํ  
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7. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ระดบั – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก  

8. ภาษาผูไ้ท อาํเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลางตาํ – ตก – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตก  

9. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลางตาํ – ตกเล็กนอ้ย – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก  

10. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํตากลา้ (1) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลางตาํ – ตก – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก  

11. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุฉินารายณ์ (1) จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ตก – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตก  

12. ภาษาผูไ้ท อาํเภอวานรนิวาส (1) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลางตาํ – ระดบั – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก 

13. ภาษาผูไ้ท อาํเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลางตาํ – ตก – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก – ระดบั  
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14. ภาษาผูไ้ท อาํเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลางตาํ – ตก – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน – ตก  

15. ภาษาผูไ้ท อาํเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลางตาํ – ตก – ขึน – เสียงกกัที 
เส้นเสียง  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตก  

16. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุสุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลางตาํ – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ตก  

17. ภาษาผูไ้ท อาํเภอหว้ยผงึ จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลางตาํ – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ตก  

18. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเขาวง (2) จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลางตาํ – ตก – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตก  

19. ภาษาผูไ้ท อาํเภอสวา่งแดนดิน จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลางตาํ – ตก – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก  

20. ภาษาผูไ้ท อาํเภอวาริชภูมิ (1) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลางตาํ – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ได้แก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก – ขึนเล็กน้อย

ตอนทา้ย 
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21. ภาษาผูไ้ท อาํเภอพงัโคน (1) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลางตาํ – ตกเล็กนอ้ย – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ตก – ระดบั 

22. ภาษาผูไ้ท อาํเภอสหสัขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลางตาํ – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ตก – ระดบั  

23. ภาษาผูไ้ท อาํเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลางตาํ – ระดบั – ขึน   
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ตก  

24. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเขาวง (1) จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลางตาํ – ตก – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ตก – ระดบั 

25. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุดบาก จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลางตาํ – ตก – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก  

26. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลางตาํ – ขึน   
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ตก  

27. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลางตาํ – ขึน   
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก – ระดบั  

28. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุฉินารายณ์ (2) จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน (24) 
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน (34) 
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29. ภาษาผูไ้ท อาํเภอธาตุพนม (2) จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงตก – ตาํ – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก 

30. ภาษาผูไ้ท อาํเภอธาตุพนม (3) จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงตก – ตาํ – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก 

31. ภาษาผูไ้ท อาํเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1, 2, 3  หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ตกเล็กนอ้ย  

32. ภาษาผูไ้ท อาํเภอวานรนิวาส (2) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1, 2, 3  หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลาง –  ระดบั – ขึน   
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั – ขึน 

33. ภาษาผูไ้ท อาํเภอพงัโคน (2) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1, 2, 3  หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ระดบั – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึนเล็กนอ้ย 

34. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํตากลา้ (2) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

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

35. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุฉินารายณ์ (3) จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1, 2, 3  หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ขึน   
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั – ขึนเล็กนอ้ย 
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36. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. A 1, 2, 3  หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ขึน  

37. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเมยวดี จงัหวดัร้อยเอด็ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. A 1, 2, 3  หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน  
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ขึน 

38. ภาษาผูไ้ท อาํเภอธาตุพนม (4) จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1, 2, 3  หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ตก – ขึน   
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน  

39. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํชะอี (2) จงัหวดัมุกดาหาร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1, 2, 3  หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ระดบั – ขึน    
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง 

40. ภาษาผูไ้ท อาํเภอหนองสูง จงัหวดัมุกดาหาร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. A 1, 2, 3  หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน (114)* 
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก (442) 

41. ภาษาผูไ้ท เมืองสองคอน แขวงสะวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย  
ประชาชนลาว แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1  หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก  – ขึน (434) 
ข. A 2, 3, 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ตก – ขึน (213) 

42. ภาษาผูไ้ท อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม และอาํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ตก – ขึน (323)     
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางระดบั (33) 

                                                
*ภาษาผูไ้ทถินที 40 ในงานวจิยัของโรชินี คนหาญ (2546) ใชต้วัเลขสามหลกัในการ

อธิบายระดบัเสียงสูงตาํของวรรณยกุต์  
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43. ภาษาผูไ้ท อาํเภอวาริชภูมิ (2) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. A 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน (24) 
ข. A 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางระดบั (33) 

 
ภาษาผูไ้ทจาํนวน 42 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ 

และภาษาผูไ้ทถินอืนๆจาํนวน 41 ถิน มีการแตกตวัของเสียงวรรณยุกตเ์ป็นแบบ A 1 2  3 – 4  แสดง
ถึงอิทธิพลของพยญัชนะตน้ดงัเดิมทีเป็นเสียงกอ้ง (voiced) และไม่กอ้ง (voiceless) ทีมีต่อการแตก
ตัวของหน่วยเสียงวรรณยุกต์ ส่วนภาษาผูไ้ท เมืองสองคอน แขวงสะวนันะเขต สาธารณรัฐ  
ประชาธิปไตยประชาชนลาวอีก 1 ถินนนั มีการแตกตวัของเสียงวรรณยุกต์เป็นแบบ A 1 – 2 3 4 
แสดงถึงอิทธิพลของพยัญชนะต้นดังเดิมทีเป็นเสียงมีลม (aspiration) และเสียงเสียดแทรก 
(fricative) ทีมีต่อการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต ์ 
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ช่อง B ไดแ้ก่ พยางคเ์ป็น ซึงตวัเขียนภาษาไทยมาตรฐานใชรู้ปวรรณยุกตเ์อกกาํกบั เสียง
วรรณยกุตใ์นแต่ละถินมีลกัษณะทางสัทศาสตร์ ดงันี 

1. ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ แยกเป็น 2  
หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

ก.   B 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ตก (31) 
ข. B 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน – ตก (232) 

2. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเมือง และอาํเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น  
2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงสูงตก   
ข. B 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงสูงตกเสียงกกัทีเส้นเสียง*  

3. ภาษาผูไ้ท จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางตกลงตาํ  
ข. B 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางตกลงตาํแลว้เลือนขึนสูง  

4. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํชะอี (1) จงัหวดัมุกดาหาร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก  
ข. B 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ตก – ขึน (ตกเล็กนอ้ย) 

5. ภาษาผูไ้ท อาํเภอธาตุพนม (1) จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ตก  
ข. B 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ตก – ขึน – ตกเล็กนอ้ยตอนทา้ย   

6. ภาษาผูไ้ท อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก    
ข. B 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน  

 
 
 

                                                
*ภาษาผูไ้ทถินที 2 ในงานวิจยัของบราวน์ (Brown 1965) ใช ้[ - - -  ] แสดงไวท้า้ย

เสียงวรรณยกุตเ์พือแสดงวา่ วรรณยกุตด์งักล่าวเป็นวรรณยกุตที์มีเสียงกกัทีเส้นเสียง (glottal stop)  
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7. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก  
ข. B 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน – ตกเล็กนอ้ย  

8. ภาษาผูไ้ท อาํเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตก  
ข. B 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน – ตกเล็กนอ้ยตอนทา้ย 

9. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก  
ข. B 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ตก – ขึน – ตกเล็กนอ้ยตอนทา้ย  

10. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํตากลา้ (1) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก  
ข. B 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน  

11. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุฉินารายณ์ (1) จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วย 
เสียงวรรณยกุต ์คือ 

ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตก  
ข. B 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตกเล็กนอ้ย  

12. ภาษาผูไ้ท อาํเภอวานรนิวาส (1) จงัหวดัสกลนคร ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุต ์
ในช่อง B ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ B 1 2 3 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ตก  

13. ภาษาผูไ้ท อาํเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง  
B ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ B 1 2 3 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก  

14. ภาษาผูไ้ท อาํเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน – ตก  
ข. B 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ขึน 
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15. ภาษาผูไ้ท อาํเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ  

ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตก  
ข. B 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก – ขึน  

16. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุสุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ตก  
ข. B 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน  

17. ภาษาผูไ้ท อาํเภอหว้ยผงึ จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง สูง – ตก   
ข. B 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตก – ขึน  

18. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเขาวง (2) จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ  

ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตก  
ข. B 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน  

19. ภาษาผูไ้ท อาํเภอสวา่งแดนดิน จงัหวดัสกลนคร ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุต ์
ในช่อง B ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ B 1 2 3 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน – ตก   

20. ภาษาผูไ้ท อาํเภอวาริชภูมิ (1) จงัหวดัสกลนคร ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุตใ์น 
ช่อง B ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ B 1 2 3 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก   

21. ภาษาผูไ้ท อาํเภอพงัโคน (1) จงัหวดัสกลนคร ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุตใ์น 
ช่อง B ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ B 1 2 3 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ตก   

22. ภาษาผูไ้ท อาํเภอสหสัขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุตใ์น 
ช่อง B ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ B 1 2 3 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตก  

23. ภาษาผูไ้ท อาํเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง  
B ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ B 1 2 3 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตกเล็กนอ้ย   

24. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเขาวง (1) จงัหวดักาฬสินธ์ุ ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุตใ์น 
ช่อง B ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ B 1 2 3 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน – ตก   

25. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุดบาก จงัหวดัสกลนคร ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง  
B ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ B 1 2 3 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตกเล็กนอ้ย  
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26. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน – ระดบั – ตก   
ข. B 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ตก   

27. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ตก  
ข. B 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั   

28. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุฉินารายณ์ (2) จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ขึน  – ตก (452) 
ข. B 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงสูงระดบั (44) 

29. ภาษาผูไ้ท อาํเภอธาตุพนม (2) จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก  
ข. B 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงตก – ขึน   

30. ภาษาผูไ้ท อาํเภอธาตุพนม (3) จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก  
ข. B 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงตก – ขึน  

31. ภาษาผูไ้ท อาํเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – เสียงลงคอ* 
ข. B 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ตก 

32. ภาษาผูไ้ท อาํเภอวานรนิวาส (2) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน – ตก – เสียงลงคอ 
ข. B 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ตก  

                                                
*ภาษาผูไ้ทถินที 31 – 38 ในงานวิจยัของพุทธชาติ โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี (2546) 

ใช ้[ - - -  ] แสดงไวท้า้ยเสียงวรรณยกุตเ์พือแสดงวา่ วรรณยุกตด์งักล่าวเป็นวรรณยุกตที์มีเสียงลง
คอ (creaky voice)  
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33. ภาษาผูไ้ท อาํเภอพงัโคน (2) จงัหวดัสกลนคร ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุตใ์น 
ช่อง B ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ B 1 2 3 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ตก 

34. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํตากลา้ (2) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

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

35. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุฉินารายณ์ (3) จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน – ตก – เสียงลงคอ   
ข. B 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ตก  

36. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงสูงระดบั    
ข. B 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ตก  

37. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเมยวดี จงัหวดัร้อยเอด็ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ตก    
ข. B 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ขึน 

38. ภาษาผูไ้ท อาํเภอธาตุพนม (4) จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน     
ข. B 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ขึน   

39. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํชะอี (2) จงัหวดัมุกดาหาร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

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

40. ภาษาผูไ้ท อาํเภอหนองสูง จงัหวดัมุกดาหาร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. B 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก (442)   
ข. B 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน (334) 
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41. ภาษาผูไ้ท เมืองสองคอน แขวงสะวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย  
ประชาชนลาว ไม่มีการแยกเสียงวรรณยุกตใ์นช่อง B ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ B 1 2 3 4 หรือ ว. 3 
ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก (43) 

42. ภาษาผูไ้ท อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม และอาํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
ไม่มีการแยกเสียงวรรณยุกตใ์นช่อง B ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ B 1 2 3 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงสูง 
– ตก (41) 

43. ภาษาผูไ้ท อาํเภอวาริชภูมิ (2) จงัหวดัสกลนคร ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุตใ์น 
ช่อง B ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ B 1 2 3 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก (41) 
 

ภาษาผูไ้ทจาํนวน 30 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ 
และภาษาผูไ้ทถินอืนๆจาํนวน 29 ถิน มีการแตกตวัของเสียงวรรณยุกต์ในช่อง B เป็นแบบ                
B 1 2 3 – 4 เหมือนกนั แสดงถึงอิทธิพลของพยญัชนะตน้ดงัเดิมทีเป็นเสียงกอ้ง (voiced) และ        
ไม่กอ้ง (voiceless) ทีมีต่อการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต ์ส่วนภาษาผูไ้ทอีก 13 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ท
อาํเภอวานรนิวาส (1) ภาษาผูไ้ทอาํเภอนาหวา้ ภาษาผูไ้ทอาํเภอกุดบาก ภาษาผูไ้ทอาํเภอสว่างแดน
ดิน ภาษาผูไ้ทอาํเภอวาริชภูมิ (1) และ (2) ภาษาผูไ้ทอาํเภอพงัโคน(1) และ (2) ภาษาผูไ้ทอาํเภอ             
สหัสขนัธ์ ภาษาผูไ้ทอาํเภอสมเด็จ ภาษาผูไ้ทอาํเภอเขาวง (1) ภาษาผูไ้ทเมืองสองคอน แขวง           
สะวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาษาผูไ้ทอาํเภอนาแกและอาํเภอเขาวง ไม่มี
การแตกตวัของเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง B  
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ช่อง C ไดแ้ก่ พยางคเ์ป็น ซึงตวัเขียนภาษาไทยมาตรฐานใชรู้ปวรรณยุกตโ์ทกาํกบั เสียง
วรรณยกุตใ์นแต่ละถินมีลกัษณะทางสัทศาสตร์ ดงันี 

1.   ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ แยกเป็น 2  
หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ระดบั (22) 
ข. C 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน – ตก (232) 

2.   ภาษาผูไ้ท อาํเภอเมือง และอาํเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น  
2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

ก.  C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางระดบั – เสียงกกัทีเส้นเสียง  
ข.  C 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงสูงตก – เสียงกกัทีเส้นเสียง   

3.   ภาษาผูไ้ท จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงสูง 
ข. C 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงสูงตกลงตาํ – เสียงกกัทีเส้นเสียง   

4. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํชะอี (1) จงัหวดัมุกดาหาร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก.  C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – เสียงกกัทีเส้น 
เสียง  
ข.  C 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ตก – ขึน (ตกเล็กนอ้ย) 

5. ภาษาผูไ้ท อาํเภอธาตุพนม (1) จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – เสียงกกัทีเส้นเสียง  
ข. C 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ตก – ขึน – ตกเล็กนอ้ยตอนทา้ย  

6. ภาษาผูไ้ท อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – เสียงกกัทีเส้นเสียง  
ข. C 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน  

7. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – เสียงกกัทีเส้นเสียง 
ข. C 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน – ตกเล็กนอ้ย 
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8. ภาษาผูไ้ท อาํเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – เสียงกกัทีเส้นเสียง  
ข. C 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน – ตกเล็กนอ้ยตอนทา้ย  

9. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตกเล็กนอ้ย – เสียงกกั

ทีเส้นเสียง  
ข. C 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ตก – ขึน – ตกเล็กนอ้ยตอนทา้ย  

10. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํตากลา้ (1) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – เสียงกกัทีเส้นเสียง  
ข. C 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน  

11. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุฉินารายณ์ (1) จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตกเล็กนอ้ย – เสียงกกั
ทีเส้นเสียง  

ข. C 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตกเล็กนอ้ย 
12. ภาษาผูไ้ท อาํเภอวานรนิวาส (1) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

วรรณยกุต ์คือ 
ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั   
ข. C 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน (ตกเล็กนอ้ย)  

13. ภาษาผูไ้ท อาํเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – เสียงกกัทีเส้นเสียง  
ข. C 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ขึน 

14. ภาษาผูไ้ท อาํเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตกเล็กนอ้ย – เสียงกกั
ทีเส้นเสียง 

ข. C 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน  
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15. ภาษาผูไ้ท อาํเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ขึน – เสียงกกัทีเส้น
เสียง  

ข. C 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ตก – ขึน – ตกเล็กนอ้ย  
16. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุสุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 

คือ 
ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – เสียงกกัทีเส้นเสียง  
ข. C 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตก  

17. ภาษาผูไ้ท อาํเภอหว้ยผงึ จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – เสียงกกัทีเส้นเสียง  
ข. C 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตกเล็กนอ้ย  

18. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเขาวง (2) จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตก  
ข. C 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน  

19. ภาษาผูไ้ท อาํเภอสวา่งแดนดิน จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – เสียงกกัทีเส้นเสียง  
ข. C 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ขึน – เสียงกกัทีเส้นเสียง  

20. ภาษาผูไ้ท อาํเภอวาริชภูมิ (1) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน  
ข. C 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ลง – ขึน – ตกเล็กนอ้ย  

21. ภาษาผูไ้ท อาํเภอพงัโคน (1) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – เสียงกกัทีเส้นเสียง  
ข. C 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ตก – ขึน  
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22. ภาษาผูไ้ท อาํเภอสหสัขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – เสียงกกัทีเส้นเสียง  
ข. C 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน  

23. ภาษาผูไ้ท อาํเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – เสียงกกัทีเส้นเสียง  
ข. C 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ตก – ขึน  

24. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเขาวง (1) จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – เสียงกกัทีเส้นเสียง  
ข. C 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ตก – ขึน  

25. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุดบาก จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – เสียงกกัทีเส้นเสียง  
ข. C 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ขึน (ตกเล็กนอ้ย)  

26. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตก – เสียงกกัทีเส้น

เสียง 
ข. C 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก 

27. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – เสียงกกัทีเส้นเสียง   
ข. C 4 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลางตาํ – ขึน  

28. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุฉินารายณ์ (2) จงัหวดักาฬสินธ์ุ  แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตกเล็กนอ้ย – เสียงกกั
ทีเส้นเสียง  

ข. C 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตกเล็กนอ้ย  
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29. ภาษาผูไ้ท อาํเภอธาตุพนม (2) จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงสูงระดบั – เสียงกกัทีเส้นเสียง 
ข. C 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงตก – ขึน 

30. ภาษาผูไ้ท อาํเภอธาตุพนม (3) จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงสูงระดบั – เสียงกกัทีเส้นเสียง 
ข. C 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงตก – ขึน 

31. ภาษาผูไ้ท อาํเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงสูงระดบั – มีเสียงกกัทีเส้นเสียง  
ข. C 4 หรือ ว. 6 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ขึน 

32. ภาษาผูไ้ท อาํเภอวานรนิวาส (2) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงสูงระดบั  
ข. C 4 หรือ ว. 6 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ขึน – เสียงกกัทีเส้นเสียง  

33. ภาษาผูไ้ท อาํเภอพงัโคน (2) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั – เสียงกกัทีเส้นเสียง   
ข. C 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ขึน  

34. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํตากลา้ (2) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงสูงระดบั 
ข. C 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ขึน  

35. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุฉินารายณ์ (3) จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงสูงระดบั – เสียงกกัทีเส้นเสียง  
ข. C 4 หรือ ว. 6 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ขึน – เสียงกกัทีเส้นเสียง 
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36. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ขึน 
ข. C 4 หรือ ว. 6 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน – ตก – เสียงกกัทีเส้นเสียง   

37. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเมยวดี จงัหวดัร้อยเอ็ด แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั – ตก  
ข. C 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ขึน  

38. ภาษาผูไ้ท อาํเภอธาตุพนม (4) จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก 
ข. C 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ขึน  

39. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํชะอี (2) จงัหวดัมุกดาหาร ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุตใ์น 
ช่อง C ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ C 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน  

40. ภาษาผูไ้ท อาํเภอหนองสูง จงัหวดัมุกดาหาร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงสูงระดบั – เสียงกกัทีเส้นเสียง (554)* 
ข. C 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน (334) 

41. ภาษาผูไ้ท เมืองสองคอน แขวงสะวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย  
ประชาชนลาว  แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงสูงระดบั – ตก – เสียงกกัทีเส้นเสียง 
(442) 

ข. C 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางระดบั – ตก – เสียงกกัทีเส้นเสียง 
(331) 

 
 
 

                                                
*ภาษาผูไ้ทถินที 40 ในงานวิจยัของโรชินี คนหาญ (2546) และภาษาผูไ้ทถินที 41 – 42 

ในงานวจิยัของพิณรัตน์ อคัรวฒันากุล (2546) ใช ้[ - - -  ] แสดงไวท้า้ยเสียงวรรณยุกตเ์พือแสดงวา่ 
วรรณยกุตด์งักล่าวเป็นวรรณยกุตที์มีเสียงกกัทีเส้นเสียง (glottal stop) 
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42. ภาษาผูไ้ท อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม และอาํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงสูงระดบั (44) 
ข. C 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางระดบั – ตก – เสียงกกัทีเส้นเสียง 

(331) 
43. ภาษาผูไ้ท อาํเภอวาริชภูมิ (2) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

วรรณยกุต ์คือ 
ก. C 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ขึน – ตก (453) 
ข. C 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงสูงระดบั (44) 

 
ภาษาผูไ้ทจาํนวน 42 ถินไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ 

และภาษาผูไ้ทถินอืนๆจาํนวน 41 ถิน มีการแตกตวัของเสียงวรรณยุกต์ในช่อง C เป็นแบบ                  
C 1, 2, 3 – 4 เหมือนกนั แสดงถึงอิทธิพลของพยญัชนะตน้ดงัเดิมทีเป็นเสียงกอ้ง (voiced) และ       
ไม่กอ้ง (voiceless) ทีมีต่อการแตกตวัของเสียงวรรณยุกต ์ส่วนภาษาผูไ้ทอาํเภอคาํชะอี (2) ไม่มีการ
แตกตวัของเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง C  
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ช่อง DL ไดแ้ก่ พยางค์ตาย สระเสียงยาว เสียงวรรณยุกต์ในแต่ละถินมีลกัษณะทาง
สัทศาสตร์ ดงันี 

1. ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ ไม่มีการแยกเสียง 
วรรณยุกตใ์นช่อง DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั 
(33) 

2. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเมือง และอาํเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ไม่มีการแยก 
เสียงวรรณยกุตใ์นช่อง DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงสูงตก 

3. ภาษาผูไ้ท จงัหวดันครพนม ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง DL ปรากฏ 
เพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางตกลงตาํ   

4. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํชะอี (1) จงัหวดัมุกดาหาร ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุตใ์น 
ช่อง DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก  

5. วรรณยกุตใ์นช่อง DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่  
เสียงกลาง – ระดบั – ตก  

6. ภาษาผูไ้ท อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง  
DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก   

7. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุตใ์น 
ช่อง DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก   

8. ภาษาผูไ้ท อาํเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุตใ์น 
ช่อง DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตก   

9. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครพนม ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง  
DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก   

10. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํตากลา้ (1) จงัหวดัสกลนคร ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุต ์
ในช่อง DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก   

11. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุฉินารายณ์ (1) จงัหวดักาฬสินธ์ุ ไม่มีการแยกเสียง 
วรรณยกุตใ์นช่อง DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – 
ตก   

12. ภาษาผูไ้ท อาํเภอวานรนิวาส (1) จงัหวดัสกลนคร ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุต ์
ในช่อง DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ตก  

13. ภาษาผูไ้ท อาํเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง  
DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก 
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14. ภาษาผูไ้ท อาํเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุตใ์น 
ช่อง DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน – ตก   

15. ภาษาผูไ้ท อาํเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุต ์
ในช่อง DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตก   

16. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุสุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุตใ์น 
ช่อง DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ตก   

17. ภาษาผูไ้ท อาํเภอหว้ยผงึ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง  
DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ตก   

18. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเขาวง (2) จงัหวดักาฬสินธ์ุ ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุตใ์น 
ช่อง DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตก   

19. ภาษาผูไ้ท อาํเภอสวา่งแดนดิน จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก   
ข. DL 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน – ตก   

20. ภาษาผูไ้ท อาํเภอวาริชภูมิ (1) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์ 

ก. คือDL 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก – ขึน
เล็กนอ้ยตอนทา้ย 

ข. DL 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก   
21. ภาษาผูไ้ท อาํเภอพงัโคน (1) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 

วรรณยกุต ์คือ 
ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลางตาํ – ขึน – ตก   
ข. DL 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ตก   

22. ภาษาผูไ้ท อาํเภอสหสัขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ตก  
ข. DL 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตก 

23. ภาษาผูไ้ท อาํเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ตก   
ข. DL 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตกเล็กนอ้ย   
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24. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเขาวง (1) จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน – ตก – ขึนเล็กนอ้ย   
ข. DL 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน – ตก  

25. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุดบาก จงัหวดัสกลนคร ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง  
DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน – ตกเล็กนอ้ย  

26. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน – ระดบั – ตก  
ข. DL 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ตก  

27. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั – ตก – ระดบั   
ข. DL 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั  

28. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุฉินารายณ์ (2) จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน (34) 
ข. DL 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ขึน – ตก (452) 

29. ภาษาผูไ้ท อาํเภอธาตุพนม (2) จงัหวดันครพนมไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุต ์
ในช่อง DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก  

30. ภาษาผูไ้ท อาํเภอธาตุพนม (3) จงัหวดันครพนม ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุต ์
ในช่อง DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก 

31. ภาษาผูไ้ท อาํเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – เสียงลงคอ 
ข. DL 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ตก  

32. ภาษาผูไ้ท อาํเภอวานรนิวาส (2) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน – ตก – เสียงลงคอ  
ข. DL 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ตก  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



128 

33. ภาษาผูไ้ท อาํเภอพงัโคน (2) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึนเล็กนอ้ย  
ข. DL 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ตก 

34. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํตากลา้ (2) จงัหวดัสกลนคร ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุต ์
ในช่อง DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั – ตก  

35. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุฉินารายณ์ (3) จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียง
วรรณยกุต ์คือ 

ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน – ตก – เสียงลงคอ 
ข. DL 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ตก 

36. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

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

37. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเมยวดี จงัหวดัร้อยเอด็ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ตก   
ข. DL 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก 

38. ภาษาผูไ้ท อาํเภอธาตุพนม (4) จงัหวดันครพนม ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุต ์
ในช่อง DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก 

39. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํชะอี (2) จงัหวดัมุกดาหาร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

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

40. ภาษาผูไ้ท อาํเภอหนองสูง จงัหวดัมุกดาหาร ไม่มีการแยกเสียงวรรณยกุตใ์น 
ช่อง DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก (443) 

41. ภาษาผูไ้ท เมืองสองคอน แขวงสะวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย  
ประชาชนลาว แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก (43)   
ข. DL 4 หรือ ว. 6 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ระดบั – ตก (221) 
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42. ภาษาผูไ้ท อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม และอาํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
ไม่มีการแยกเสียงวรรณยุกตใ์นช่อง DL ปรากฏเพียงเสียงเดียว คือ DL 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ 
เสียงสูง – ตก (41) 

43. ภาษาผูไ้ท อาํเภอวาริชภูมิ (2) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. DL 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางระดบั (33) 
ข. DL 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก (41) 

 
ภาษาผูไ้ทจาํนวน  25 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ 

และภาษาผูไ้ทถินอืนๆจาํนวน 24 ถิน ไม่มีการแตกตวัของเสียงวรรณยุกตใ์นช่อง DL ส่วนภาษา     
ผูไ้ทจาํนวน 18 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ทอาํเภอสวา่งแดนดิน ภาษาผูไ้ทอาํเภอวาริชภูมิ (1) และ (2) ภาษา
ผูไ้ทอาํเภอพงัโคน (1) และ (2) ภาษาผูไ้ทอาํเภอวานรนิวาส (2) ภาษาผูไ้ทอาํเภอโพนนาแกว้ ภาษา 
ผูไ้ทอาํเภอเมืองสกลนคร ภาษาผูไ้ทอาํเภอกุฉินารายณ์ (2) และ (3) ภาษาผูไ้ทอาํเภอเขาวง (1) ภาษา
ผูไ้ทอาํเภอคาํม่วง ภาษาผูไ้ทอาํเภอสหัสขนัธ์ ภาษาผูไ้ทอาํเภอสมเด็จ ภาษาผูไ้ทอาํเภอเลิงนกทา 
ภาษาผูไ้ทอาํเภอเมยวดี ภาษาผูไ้ทอาํเภอคาํชะอี (2) และภาษาผูไ้ทเมืองสองคอน แขวงสะวนันะเขต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการแตกตวัของเสียงวรรณยุกตใ์นช่อง DL เป็นแบบ DL 
1, 2, 3 – 4 เหมือนกนั แสดงถึงอิทธิพลของพยญัชนะตน้ดงัเดิมทีเป็นเสียงกอ้ง (voiced) หรือไม่กอ้ง 
(voiceless) ทีมีต่อการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต ์
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ช่อง DS ไดแ้ก่ พยางคต์าย สระเสียงสัน เสียงวรรณยกุตใ์นแต่ละถินมีลกัษณะทาง 
สัทศาสตร์ ดงันี 

1. ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน – ตก (343) 
ข. DS 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั (33) 

2. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเมือง และอาํเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2   
หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 

ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงสูงขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั   

3. ภาษาผูไ้ท จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงสูง 
ข. DS 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงสูงตกลงตาํ 

4. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํชะอี (1) จงัหวดัมุกดาหาร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั (ตกเล็กนอ้ย) 

5. ภาษาผูไ้ท อาํเภอธาตุพนม (1) จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ตก  

6. ภาษาผูไ้ท อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ตก  

7. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั  

8. ภาษาผูไ้ท อาํเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ตก – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั  
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9. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุตคื์อ 
ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ตก – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั 

10. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํตากลา้ (1) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

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

11. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุฉินารายณ์ (1) จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั  

12. ภาษาผูไ้ท อาํเภอวานรนิวาส (1) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ตก – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ตก   

13. ภาษาผูไ้ท อาํเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั 

14. ภาษาผูไ้ท อาํเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ตก – ขึน – ตกเล็กนอ้ย 
ข. DS 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั  

15. ภาษาผูไ้ท อาํเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ตก – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั  

16. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุสุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ตก  
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17. ภาษาผูไ้ท อาํเภอหว้ยผงึ จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ตก – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั  

18. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเขาวง (2) จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั   

19. ภาษาผูไ้ท อาํเภอสวา่งแดนดิน จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั  

20. ภาษาผูไ้ท อาํเภอวาริชภูมิ (1) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั  

21. ภาษาผูไ้ท อาํเภอพงัโคน (1) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั  

22. ภาษาผูไ้ท อาํเภอสหสัขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ระดบั  

23. ภาษาผูไ้ท อาํเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั  

24. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเขาวง (1) จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน  
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25. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุดบาก จงัหวดัสกลนคร ไม่มีการแยกหน่วยเสียงวรรณยกุตใ์น 
ช่อง DS ปรากฏเพียงเสียงเดียวคือ DS 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน   

26. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึน   
ข. DS 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั – ตก   

27. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงกลางสูง – ขึนเล็กนอ้ย  
ข. DS 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ระดบั  

28. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุฉินารายณ์ (2) จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลางตาํ – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ขึน – ตก   

29. ภาษาผูไ้ท อาํเภอธาตุพนม (2) จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 6 ไดแ้ก่ เสียงระดบั 

30. ภาษาผูไ้ท อาํเภอธาตุพนม (3) จงัหวดันครพนม ไม่มีการแยกหน่วยเสียง 
วรรณยกุตใ์นช่อง DS ปรากฏเพียงเสียงเดียวคือ DS 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่เสียงขึน  

31. ภาษาผูไ้ท อาํเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง - เสียงกกัทีเส้นเสียง  

32. ภาษาผูไ้ท อาํเภอวานรนิวาส (2) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

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

33. ภาษาผูไ้ท อาํเภอพงัโคน (2) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั   
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34. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํตากลา้ (2) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ขึน   

35. ภาษาผูไ้ท อาํเภอกุฉินารายณ์ (3) จงัหวดักาฬสินธ์ุ แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 6 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ระดบั  

36. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง  

37. ภาษาผูไ้ท อาํเภอเมยวดี จงัหวดัร้อยเอด็ แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์คือ 
ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 4 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ขึน 

38. ภาษาผูไ้ท อาํเภอธาตุพนม (4) จงัหวดันครพนม แยกเป็น 2 หน่วยเสียง 
วรรณยกุต ์คือ 

ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน  
ข. DS 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ขึน  

39. ภาษาผูไ้ท อาํเภอคาํชะอี (2) จงัหวดัมุกดาหาร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

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

40. ภาษาผูไ้ท อาํเภอหนองสูง จงัหวดัมุกดาหาร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน (14) 
ข. DS 4 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงตาํ – ขึน – ตก (121)  

41. ภาษาผูไ้ท เมืองสองคอน แขวงสะวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย  
ประชาชนลาว ไม่มีการแยกหน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง DS ปรากฏเพียงเสียงเดียวคือ DS 1, 2, 3, 4 
หรือ ว. 3 ไดแ้ก่เสียงสูง – ตก (43) 
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42. ภาษาผูไ้ท อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม และอาํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ไม่มี 
การแยกหน่วยเสียงวรรณยุกตใ์นช่อง DS ปรากฏเพียงเสียงเดียวคือ DS 1, 2, 3, 4 หรือ ว. 1 ไดแ้ก่
เสียงกลาง – ขึน (34) 

43. ภาษาผูไ้ท อาํเภอวาริชภูมิ (2) จงัหวดัสกลนคร แยกเป็น 2 หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ 
คือ 

ก. DS 1, 2, 3 หรือ ว. 5 ไดแ้ก่ เสียงสูงระดบั (44) 
ข. DS 4 หรือ ว. 3 ไดแ้ก่ เสียงสูง – ตก (41) 

 
 ภาษาผูไ้ทจาํนวน 39 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ 

และภาษาผูไ้ทถินอืนๆจาํนวน 38 ถิน มีการแตกตวัของเสียงวรรณยุกต์ในช่อง DS เป็นแบบ          
DS 1, 2, 3 – 4 เหมือนกนั แสดงถึงอิทธิพลของพยญัชนะตน้ดงัเดิมทีเป็นเสียงกอ้ง (voiced) และไม่
ก้อง (voiceless) ส่วนภาษาผูไ้ทจาํนวน 4 ถิน ได้แก่ ภาษาผูไ้ทอาํเภอกุดบาก ภาษาผูไ้ทอาํเภอ       
ธาตุพนม (3) ภาษาผูไ้ทเมืองสองคอน แขวงสะวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ภาษาผูไ้ทอาํเภอนาแกและอาํเภอเขาวง ไม่มีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง DS 
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เปรียบเทยีบเสียงพยัญชนะ 
1.  เปรียบเทยีบหน่วยเสียงพยญัชนะต้นเดียว 
หน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวภาษาผูไ้ททงั 6 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอ

โซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ ภาษาผูไ้ทจงัหวดันครพนม ภาษาผูไ้ทอาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ภาษาผูไ้ทอาํเภอโพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ภาษาผูไ้ทอาํเภอหนองสูง จงัหวดัมุกดาหาร และ
ภาษาผูไ้ทอาํเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร มีปรากฏดงัตารางต่อไปนี 
  
ตารางที 8 เปรียบเทียบหน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวภาษาผูไ้ททงั 6 ถิน 
 

ภาษาผูไ้ท 
 

ประเภท 
ของเสียง 

โซ่พิสยั นครพนม กฉิุนารายณ์ โพนนาแกว้ หนองสูง วาริชภูมิ 

กกั - -  - - 
- - - 
- -  

- -  -  - 
- - - 
- -   

- -  -  - 
- - - 
- - 

- -  -  - 
- - - 
 - - 

- -  -  - 
- - - 
- - 

- -  -  - 
- - - 
- -   

กึงเสียดแทรก -   -   -   -   -   -   

เสียดแทรก - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

นาสิก - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ขา้งลิน - - - - - - 

ครึงสระ - - - - - - - - - - - - 

 
หน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวภาษาผูไ้ททงั 6 ถิน มีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวจาํนวน 

20 หน่วยเสียงเท่ากนั ไดแ้ก่  / , , , ,  , ,  , , , , , ,  , , , , , , ,  /  ดงัรายละเอียด
ในคาํต่อไปนี 
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 โซ่พสัิย นครพนม กฉิุนารายณ์ โพนนาแก้ว หนองสูง วาริชภูม ิ ความหมาย 
        
/ - / - - - - - -  
 5          5            5               5               3           3          ป้า 
        
/ - /        - - - - - -  
 1 1 1 1 1 1 เทา้ 
                                          
/ - / - - - - - -  
 1          1            1               1               1           1          ไกล 
        
/ - /       -              - - - -              -               
 5 5 5 5 3 4 พีชาย 
        
/ - / - - - - - -  
 1      1        1           1          1      1      ผม 
                                          
/ - / - - - - - -  
 4       2         4 6 4 5 ทอ้ง 
        
/ - / - - - - - -  
 2      3        2           2           2       2      คาง 
        
/ - / - - - - - -  
 3         3          3              3              2          3         ดู 
        
/ - / - - - - - -  
 1        1          1             1            1        1        (สี) ดาํ 
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 โซ่พสัิย นครพนม กฉิุนารายณ์ โพนนาแก้ว หนองสูง วาริชภูม ิ ความหมาย 
        
/ - /       -              -                - - - -  
 3 3 5 3 2 3 ผอม 
        
/ - / - - - - - -  
 2           3             2                2               2           2           ไฟ 
        
/ - /       -              - - - -               -               
 2 3 2 2 2 2 เกลียด 
        
/ - / - - - - - -  
 1          1            1               1               1           1          แห 
        
/ - / - - - - - -  
 3        2          3             2            5        3        ชอบ 
        
/ - / - - - - - -  
 4          2            4               6               4           5          นา้ 
        
/ - / - - - - - -  
 4        5          4             2             4         3        เดิน 
        
/ - /       - - - - - -  
 3 3 2 1 2 5 หงอก 
        
/ - / - - - - - -  
 2           3              2                  2                2            2           ลม 
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 โซ่พสัิย นครพนม กฉิุนารายณ์ โพนนาแก้ว หนองสูง วาริชภูม ิ ความหมาย 
        
/ - /      -               - -                   - -                 -  
 1 1 1 1 1 1 หวาน 
        
/ - / - - - - - -  
 2          1             2                2                2             -                ยา 
 - -                  -                  -                  -                 3*         ปลาไหล 
 

2.  เปรียบเทยีบหน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบกลาํ 
หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํภาษาผูไ้ททงั 6 ถิน มีความแตกต่างกนัในแง่จาํนวน

และหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ ดงัตารางต่อไปนี 
 
ตารางที 9 เปรียบเทียบหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํภาษาผูไ้ททงั 6 ถิน 
 
ภาษาผูไ้ท โซ่พิสยั นครพนม กฉิุนารายณ์ โพนนาแกว้ หนองสูง วาริชภูมิ 
หน่วยเสียง
พยญัชนะตน้ 
ควบกลาํ 

-  
- 

- 
-  
- 

- 
-  
- 

- 
- 

-  
-  
- 
- 

- 
- 
- 
- 

 
จากตารางจะเห็นวา่หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํเสียงที 2 จะเป็นเสียง // ในขณะ

ทีเสียงที 1 มีทงัเสียงกกั มีลม ไม่มีลม เสียงเสียดแทรก และเสียงนาสิก กล่าวคือ หน่วยเสียง
พยญัชนะตน้ควบกลาํภาษาผูไ้ทตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ และภาษาผูไ้ทอาํเภอ
โพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร มีพยญัชนะตน้ควบกลาํ 2 หน่วยเสียงได้แก่ / ,  / ไม่มี           
หน่วยเสียง / , ,  / ภาษาผูไ้ทจงัหวดันครพนม และภาษาผูไ้ทอาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดั
กาฬสินธ์ุมีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ 3 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ / , ,  / ภาษาผูไ้ทอาํเภอ

                                                
*ในงานวิจยัของมุจลินทร์ ลักษณะวงศ์ (2551) ไม่ได้แสดงรายการคาํศพัท์ ‘ยา’ แต่

ปรากฏหน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียว / - / ในศพัทอื์น เช่น / 3/ ‘ปลาไหล’ 
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หนองสูง จงัหวดัมุกดาหาร มีพยญัชนะตน้ควบกลาํ 4 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ / , , ,  / และ
ภาษาผูไ้ทอาํเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร มีพยญัชนะตน้ควบกลาํ 4 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ / , , 

,  / ดงัรายละเอียดในคาํต่อไปนี 
 
 โซ่พสัิย นครพนม กุฉินารายณ์ โพนนาแก้ว หนองสูง วาริชภูม ิ ความหมาย 

        
/-/ - - - - - -  
 5     5        5         5          3     4                กวา้ง 
        
/- /     - - - - - -  
 1 1 1 1 1 1 ขวา 
        
/-/ - - - - - -  
 -               5*   -    -                  - - คลาํ 
 -    -    1  -                  1  - สาย 
 - - - - - 3 ** ลา้งหนา้ 
        
/ -/      - - - - - -  
 - - - - - 1  1 รําคาญ 
        
/-/       - - - - - -  
 - - - - 2 - หนัขวบั 
 
 

                                                
*ในงานวิจยัของวิไลวรรณ ขนิษฐานนัท์ (2520) ไม่ไดแ้สดงรายการคาํศพัท์ ‘สาย’ แต่

ปรากฏหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ / - / ในศพัทอื์น เช่น / 3 / ‘คลาํ’
**ในงานวจิยัของมุจลินทร์ ลกัษณะวงศ ์(2551) ไม่ไดแ้สดงรายการคาํศพัท ์‘สาย’ ไว ้แต่

ปรากฏหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ / - / ในศพัทอื์น เช่น / 3 / ‘ลา้งหนา้’ 
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3.  เปรียบเทยีบหน่วยเสียงพยญัชนะท้าย 
หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยภาษาผูไ้ททงั 6 ถิน มีปรากฏดงัตารางต่อไปนี 

 
ตารางที 10 เปรียบเทียบหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยภาษาผูไ้ททงั 6 ถิน 
 

ภาษาผูไ้ท 
 
ประเภท 
ของเสียง 

โซ่พิสยั นครพนม กฉิุนารายณ์ โพนนาแกว้ หนองสูง วาริชภูมิ 

กกั -  -  - - -  -  - - -  -  - - -  -  - - -  -  - - -  -  - - 

นาสิก - -  - 
- - 

- -  - 
- - 

- -  - 
- - 

- -  - 
- - 

- -  - 
- - 

- -  - 
- - 

 
จะเห็นไดว้่าหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยภาษาผูไ้ททงั 6 ถิน มีหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ย

จาํนวน 9 หน่วยเสียงเท่ากนั ไดแ้ก่  / , , , , , , , ,  / ดงัรายละเอียดในคาํต่อไปนี 
 
 โซ่พสัิย นครพนม กฉิุนารายณ์ โพนนาแก้ว หนองสูง วาริชภูม ิ ความหมาย 
        
/ - / - - - - - -  
 4         5            1                1              1            5          ตบั 
        
/ - /        - - - - - -  
 4 5 1 2 1 5 ทาํ 
        
/ - / - - - - - -  
 4        5           1               1             1           5         ลว้ง 
        
/ - /       -             - -                 - -                -  
 3 3 3 2 2 5 เชือก 
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 โซ่พสัิย นครพนม กฉิุนารายณ์ โพนนาแก้ว หนองสูง วาริชภูม ิ ความหมาย 
        
/ - / - - - - - -  
 5      5         5             5           3         4      แกม้ 
        
/ - /       -             - -                - -                -  
 2 3 2 2 3 2 บา้น 
        
/ - / - - - - - -  
 1       1           1              1            1          1        (สี) แดง 
        
/ - /      - - - - - -  
 1 1 1 1 1 1 เอว 
                                          
/ - / - - - - - -  
 5 5 5 5 3 4 พีสาว 
 
เปรียบเทยีบหน่วยเสียงสระ 

 หน่วยเสียงสระภาษาผูไ้ททงั 6 ถิน มีหน่วยเสียงสระเดียวจาํนวน 18 หน่วยเสียงเท่ากนั 
ไดแ้ก่ / , , , , , , , , , , , , , , , , ,  / มีความแตกต่างเรืองความสันยาวของเสียง
สระเดียว และไม่มีหน่วยเสียงสระประสม ดงัตารางต่อไปนี 
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ตารางที 11 เปรียบเทียบหน่วยเสียงสระภาษาผูไ้ททงั 6 ถิน* 
 

ภาษาผูไ้ท โซ่พิสยั นครพนม กฉิุนารายณ์ โพนนาแกว้ หนองสูง วาริชภูมิ 
หน่วยเสียง 
สระหนา้ 

, , ,  
,,  

, , ,  
,,  

, , , 
 ,,  

, , ,  
, ,  

, , ,  
,,  

, , ,  
,,  

หน่วยเสียง 
สระกลาง 

, , ,  
, ,  

, , ,  
, ,  

, , ,  
, ,  

, , ,  
, ,  

, , ,  
, ,  

, , ,  
, ,  

หน่วยเสียง 
สระหลงั 

, , ,  
, ,  

, , ,  
, ,  

, , ,  
, ,  

, , ,  
, ,  

, , ,  
, ,  

, , ,  
, ,  

 
หน่วยเสียงสระภาษาผูไ้ททงั 6 ถิน มีหน่วยเสียงสระหนา้จาํนวน 6 หน่วยเสียงเท่ากนั 

แบ่งเป็นสระเสียงสัน 3 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ / ,  , , / และสระเสียงยาว 3 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ / , ,  /        
มีหน่วยเสียงสระกลางจาํนวน 6 หน่วยเสียง แบ่งเป็นสระเสียงสัน 3 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ / ,  ,  / 
และสระเสียงยาว 3 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ / , ,  / และมีหน่วยเสียงสระหลงัจาํนวน 6 หน่วยเสียง 
แบ่งเป็นสระเสียงสัน 3 หน่วยเสียงไดแ้ก่ / , ,  / และสระเสียงยาว 3 หน่วยเสียงไดแ้ก่ / , ,  / 
ดงัรายละเอียดในคาํต่อไปนี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
*ผูว้ิจยัปรับสัทอกัษรให้เป็นระบบเดียวกนัทงัหมด กล่าวคือ ผูว้ิจยัใช้ /  / แทนเสียง         

/  / ในงานวจิยัของวไิลวรรณ ขนิษฐานนัท ์(2520) และมุจลินทร์ ลกัษณะวงศ์ (2551) ผูว้ิจยัใช ้/  / 
แทนเสียง /  / ในงานวิจยัของพจณี ศรีธรราษฎร์ (2526) และโรชินี คนหาญ (2546) ผูว้ิจยัใช ้/  / 
แทนเสียง /  / ในงานวิจยัของพุทธชาติ  โปธิบาล และธนานนัท ์ตรงดี (2541) และผูว้ิจยัใช ้/  / 
แทนเสียง /  / ในงานวจิยัของวไิลวรรณ ขนิษฐานนัท ์(2520) 
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 โซ่พสัิย นครพนม กฉิุนารายณ์ โพนนาแก้ว หนองสูง วาริชภูม ิ ความหมาย 
        
/  /        
 2         3         2               2               2          2             ชิม 
        
/  /           
 1 1 1 1 1 1 หว ี
        
/  /        
 2       3      2            2            2       2          เคม็ 
        
/  /        
 1      1      1           1           1       1         (สี) เขียว  
        
/  /           
 3 3 2 1 3 - แบก 
 - - - - - 1 5* ปลาร้า 
        
/  /        
 1         1        1              1              1         1            แขน 
        
/  /        
 2  3 2 2 - 2 มึง 
 - - - - 2 ** - ชา 

                                                
*ในงานวิจยัของมุจลินทร์ ลกัษณะวงศ์ (2551) ไม่ได้แสดงรายการคาํศพัท์ ‘แบก’ แต่

ปรากฏหน่วยเสียงสระหนา้ /  / ในศพัทอื์น เช่น / 1  5 / ‘ปลาร้า’ 
**ในงานวจิยัของโรชินี คนหาญ (2546) ไม่ไดแ้สดงรายการคาํศพัท ์‘มึง’ แต่ปรากฏ

หน่วยเสียงสระกลาง /  / ในศพัทอื์น เช่น / 2 / ‘ชา’
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 โซ่พสัิย นครพนม กฉิุนารายณ์ โพนนาแก้ว หนองสูง วาริชภูม ิ ความหมาย 
        
/  /            
 2 3 2 2 2 2 มือ 
                                          
/  /        
 3        5 2               1 5          5 เหงือก 
        
/  /        
 5          5             5                5                3            4           เสือ 
        
/  /              
 3 2 3 2 5 3 ชอบ 
        
/  /             
 1 1 1 1 1 1 ดวงตา  
        
/  /        
 2         3            2               2               2           2          ลุง 
        
/  /             
 3 3 3 3 2 3 ปู่  
        
/  /        
 3        5           3              2              5          3         ยก 
        
/  /        
 1       1 1             1 1         1 สวน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



148 

 

 
จากการศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดั     

บึงกาฬ กบัภาษาผูไ้ทถินอืนๆ ผูว้จิยัพบผลจากการศึกษาเปรียบเทียบดงันี 
ระบบเสียงวรรณยุกต์ 
ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มีหน่วยเสียงวรรณยุกตจ์าํนวน  

5 หน่วยเสียง เหมือนกบัภาษาผูไ้ทจาํนวน 25 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ทอาํเภอเมืองและอาํเภอวานรนิวาส 
จงัหวดัสกลนคร ภาษาผูไ้ทจงัหวดันครพนม ภาษาผูไ้ทอาํเภอวานรนิวาส (1) ภาษาผูไ้ทอาํเภอ      
นาหวา้ ภาษาผูไ้ทอาํเภอบา้นม่วง ภาษาผูไ้ทอาํเภอพรรณนานิคม ภาษาผูไ้ทอาํเภอกุสุมาลย ์ภาษา     
ผูไ้ทอาํเภอห้วยผึง ภาษาผูไ้ทอาํเภอเขาวง (1) และ (2) ภาษาผูไ้ทอาํเภอสว่างแดนดิน ภาษาผูไ้ท
อาํเภอวาริชภูมิ (1) และ (2) ภาษาผูไ้ทอาํเภอพงัโคน (1) และ (2) ภาษาผูไ้ทอาํเภอสหัสขนัธ์ ภาษา     
ผูไ้ทอาํเภอสมเด็จ ภาษาผูไ้ทอาํเภอกุดบาก ภาษาผูไ้ทอาํเภอเมืองสกลนคร ภาษาผูไ้ทอาํเภอคาํม่วง 
ภาษาผูไ้ทอาํเภอกุฉินารายณ์ (2) ภาษาผูไ้ทอาํเภอธาตุพนม (3) ภาษาผูไ้ทอาํเภอเมยวดี ภาษาผูไ้ท
อาํเภอหนองสูง ภาษาผูไ้ทอาํเภอนาแกและอาํเภอเขาวง  

ภาษาผูไ้ท ตาํบลถําเจริญ อําเภอโซ่พิสัย จังหวดับึงกาฬ  มีการแตกตัวเป็น 2 ทาง              
(Two way split) โดยพยญัชนะตน้ดงัเดิมทีมีอิทธิพลต่อการแตกตวัในช่อง A B C และ DS คือ เสียง
กอ้ง (voiced) กลุ่มหนึง และเสียงไม่กอ้ง (voiceless) อีกกลุ่มหนึง ส่วนช่อง DL ไม่มีการแตกตวั 
ดงันนัรูปแบบการแตกตวัของภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ จะเป็นแบบ  
A B C DS 1 2 3 – 4, DL 1 2 3 4 ลกัษณะนีเหมือนกบัภาษาผูไ้ทจาํนวน 19 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ท
อาํเภอเมืองสกลนครและอาํเภอวานรนิวาส ภาษาผูไ้ทจงัหวดันครพนม ภาษาผูไ้ทอาํเภอคาํชะอี  (1) 
ภาษาผูไ้ทอาํเภอหนองสูง ภาษาผูไ้ทอาํเภอธาตุพนม (1) (2) และ (4) ภาษาผูไ้ทอาํเภอนาแก ภาษา   
ผูไ้ทอาํเภอเรณูนคร ภาษาผูไ้ทอาํเภอปลาปาก ภาษาผูไ้ทอาํเภอเมืองนครพนม ภาษาผูไ้ทอาํเภอ
กุสุมาลย์ ภาษาผูไ้ทอาํเภอคาํตากล้า  (1) และ (2) ภาษาผูไ้ทอําเภอบ้านม่วง ภาษาผูไ้ทอาํเภอ            

 โซ่พสัิย นครพนม กฉิุนารายณ์ โพนนาแก้ว หนองสูง วาริชภูม ิ ความหมาย 
        
/  /             
 3 3 2 1 5 5 หมอก 
        
/  /            
 3 3 2 3 2 2 ปอด 
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พรรณานิคม ภาษาผูไ้ทอาํเภอกุฉินารายณ์ (1) ภาษาผูไ้ทอาํเภอเขาวง (2) และภาษาผูไ้ทอาํเภอ       
ห้วยผึง สามารถจดักลุ่มภาษาผูไ้ทตามจาํนวนและการแตกตวัของเสียงวรรณยุกต์ได้ดงัแผนภูมิ
ต่อไปนี 
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เมือพิจารณาลักษณะทางสัทศาสตร์ของวรรณยุกต์ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอ       
โซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ พบวา่ มีความน่าสนใจแตกต่างจากภาษาผูไ้ทถินอืนๆ ดงันี 

ลกัษณะทางสัทศาสตร์ของวรรณยุกต์ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดั 
บึงกาฬ ทีปรากฏในช่อง A ซึงแบ่งเป็น A 1 2 3 – 4 หน่วยเสียงวรรณยุกตที์ 2 ทีปรากฏในช่อง A 4 
นนั เป็นเสียง กลาง – ตก ลกัษณะนีเหมือนกบัภาษาผูไ้ทอีก 5 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ทจงัหวดันครพนม 
ภาษาผูไ้ทอาํเภอธาตุพนม (1) ภาษาผูไ้ทอาํเภอกุสุมาลย ์ภาษาผูไ้ทอาํเภอสมเด็จ และภาษาผูไ้ท
อาํเภอโพนนาแกว้ 

ลกัษณะทางสัทศาสตร์ของวรรณยุกต์ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดั 
บึงกาฬ ทีปรากฏในช่อง B ซึงแบ่งเป็น B 1 2 3 – 4 หน่วยเสียงวรรณยุกตที์ 3 ทีปรากฏในช่อง        
B 1 2 3 นนั เป็นเสียงกลาง – ตก ลกัษณะนีเหมือนกบัภาษาผูไ้ทอีก 1 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ทจงัหวดั
นครพนม และหน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 4 ทีปรากฏในช่อง B 4 นนั เป็นเสียงตาํ – ขึน – ตก ลกัษณะนี
แตกต่างจากภาษาผูไ้ทถินอืนๆ 

ลกัษณะทางสัทศาสตร์ของวรรณยุกต์ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดั 
บึงกาฬ ทีปรากฏในช่อง C ซึงแบ่งเป็น C 1 2 3 – 4 หน่วยเสียงวรรณยุกตที์ 4 ทีปรากฏในช่อง           
C 1 2 3 นนั เป็นเสียงตาํ – ระดบั และหน่วยเสียงวรรณยุกตที์ 4 ทีปรากฏในช่อง C 4 นนั เป็นเสียง
ตาํ – ขึน – ตก ลกัษณะนีแตกต่างจากภาษาผูไ้ทถินอืนๆ 

ลกัษณะทางสัทศาสตร์ของวรรณยุกต์ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดั 
บึงกาฬ ทีปรากฏในช่อง DL หน่วยเสียงวรรณยุกตที์ 3 ทีปรากฏในช่อง DL 1 2 3 4 นนั เป็นเสียง
กลาง – ระดบั ลกัษณะนีเหมือนกบัภาษาผูไ้ทอีก 1 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ทอาํเภอวาริชภูมิ (2) 

ลกัษณะทางสัทศาสตร์ของวรรณยุกต์ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดั 
บึงกาฬ ทีปรากฏในช่อง DS ซึงแบ่งเป็น DS 1 2 3 – 4 หน่วยเสียงวรรณยุกตที์ 4 ทีปรากฏในช่อง 
DS 1 2 3 นนั เป็นเสียงกลาง – ขึน – ตก ลกัษณะนีแตกต่างจากภาษาผูไ้ทถินอืนๆ และหน่วยเสียง
วรรณยกุตที์ 3 ทีปรากฏในช่อง DS 4 นนั เป็นเสียงกลาง – ระดบั ลกัษณะนีเหมือนกบัภาษาผูไ้ทอีก 
8 ถิน ได้แก่ ภาษาผูไ้ทอาํเภอเมืองนครพนม ภาษาผูไ้ทอาํเภอคาํตากล้า (2) ภาษาผูไ้ทอาํเภอ               
กุฉินารายณ์ (1) ภาษาผูไ้ทอาํเภอสวา่งแดนดิน ภาษาผูไ้ทอาํเภอพงัโคน (1) ภาษาผูไ้ทอาํเภอสมเด็จ 
ภาษาผูไ้ทอาํเภอคาํม่วง และภาษาผูไ้ทอาํเภอเลิงนกทา 
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ระบบวรรณยุกต์ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มีลกัษณะการ
แยกเสียงและการรวมเสียงคลา้ยภาษาผูไ้ทตน้แบบ*บางประการ กล่าวคือ วรรณยุกตใ์นช่อง A4 แยก
จากวรรณยุกต์ในช่อง B123 (A4 B123) แต่มีการรวมเสียงวรรณยุกต์ในช่อง B123 กบั DL1234 
(B123=DL1234) วรรณยกุตใ์นช่อง B4 และ C4 มีการรวมเสียงกนั (B4=C4) นอกจากนียงัมีการรวม
เสียงวรรณยกุตใ์นช่อง DL1234 กบั DS4 (DL1234=DS4)  

เมือพิจารณาการแยกเสียงและการรวมเสียงวรรณยุกต์ภาษาผูไ้ท กบัลกัษณะของภาษา    
ผูไ้ทตน้แบบ พบว่า มีภาษาผูไ้ทจาํนวน 21 ถินทีสามารถนาํมาจดักลุ่มภาษาได้ คือ กลุ่มระบบ
วรรณยุกตที์มีลกัษณะคลา้ยภาษาผูไ้ทตน้แบบทุกประการ มีจาํนวน 14 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ทอาํเภอ
เมืองสกลนคร และอาํเภอวานรนิวาส ภาษาผูไ้ทถินอาํเภอคาํชะอี (1) ภาษาผูไ้ทอาํเภอธาตุพนม (1) 
(2) และ (3) ภาษาผูไ้ทอาํเภอนาแก ภาษาผูไ้ทอาํเภอเรณูนคร ภาษาผูไ้ทอาํเภอปลาปาก ภาษาผูไ้ท
อาํเภอเมืองนครพนม ภาษาผูไ้ทอาํเภอคาํตากลา้ (1) และ (2) ภาษาผูไ้ทอาํเภอกุฉินารายณ์ (1) และ
ภาษาผูไ้ทอาํเภอหนองสูง กลุ่มระบบวรรณยุกต์ทีมีลกัษณะคลา้ยภาษาผูไ้ทตน้แบบบางประการ  มี
จาํนวน 9 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ทอาํเภอโซ่พิสัย ภาษาผูไ้ทจงัหวดันครพนม ภาษาผูไ้ทอาํเภอบา้นม่วง 
ภาษาผูไ้ทอาํเภอพรรณานิคม ภาษาผูไ้ทอาํเภอกุสุมาลย ์ภาษาผูไ้ทอาํเภอห้วยผึง ภาษาผูไ้ทอาํเภอ 
เขาวง (2) ภาษาผูไ้ทอาํเภอธาตุพนม (4) และภาษาผูไ้ทอาํเภอกุฉินารายณ์ (2) สามารถจดักลุ่มภาษา 
ผูไ้ทตามลกัษณะการแยกเสียงและการรวมเสียงไดด้งัแผนภูมิต่อไปนี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
*ภาษาผูไ้ทตน้แบบ หมายถึง ภาษาผูไ้ททีมีการแยกเสียงและการรวมเสียงวรรณยุกต์

แบบ A4=B123=DL1234 และ B4=C4 วรรณยุกตใ์นช่อง DL ไม่มีการแตกตวั ซึงจดัเป็นลกัษณะ
จาํเพาะของภาษาผูไ้ท แชมเบอร์เลน (Chamberlain 1975: 49 – 54) กล่าววา่ เป็นลกัษณะพิเศษทีไม่
ค่อยปรากฏในภาษาถินตระกลูไทมากนกั
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              ลกัษณะการแยกเสียงและการรวมเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาผูไ้ท 
  

คลา้ยภาษาผูไ้ท
ตน้แบบทุกประการ 

คลา้ยภาษาผูไ้ทตน้แบบ 
บางประการ 

  

A4 B123 DL1234 
B4 C4 

A4 B123 DL1234 B123 DL1234 DS4 
B4 C4

A4 B123 
B4 C4

B4 C4

 
- เมืองสกลนครและ
วานรนิวาส 
- คาํชะอี (1) 
- ธาตุพนม (1) (2) (3) 
- นาแก 
- เรณูนคร 
- ปลาปาก 
- เมืองนครพนม 
- คาํตากลา้ (1) (2) 
- กฉิุนารายณ์ (1) 
- หนองสูง

 
- นครพนม 
- บา้นม่วง 
- พรรณานิคม 
- กสุุมาลย ์
- หว้ยผึง 
- เขาวง (2)

 
- โซ่พิสยั 

 
- ธาตุพนม (4)

 
- กฉิุนารายณ์ (2) 

 
แผนภูมิที 29 การจดักลุ่มภาษาผูไ้ทตามลกัษณะการแยกเสียงและการรวมเสียงวรรณยกุต ์
 

 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาผูไ้ทตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดั    
บึงกาฬ กบัภาษาผูไ้ทถินอืนๆพบวา่ ระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาผูไ้ทตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย 
จงัหวดับึงกาฬ มีความคลา้ยคลึงกบัระบบเสียงวรรณยุกตภ์าษาผูไ้ทอาํเภอกุฉินารายณ์ (2) กล่าวคือ 
ภาษาผูไ้ททงั 2 ถิน มีการแตกตวัของเสียงวรรณยุกตเ์ป็น 2 ทาง (Two way split) และมีจาํนวน 
หน่วยเสียงวรรณยุกต ์5 หน่วยเสียงเหมือนกนั แต่มีลกัษณะการรวมเสียงวรรณยุกตต่์างกนัเล็กนอ้ย
คือ ภาษาผูไ้ทตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มีการรวมเสียงวรรณยุกตแ์บบ B 1 2 3 = 
DL 1 2 3 4 = D S 4 และ B 4 = C 4 ส่วนภาษาผูไ้ทอาํเภอกุฉินารายณ์ (2) มีการรวมเสียงวรรณยุกต์
แบบ B 4 = C 4   
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ระบบเสียงพยญัชนะ 
ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียว

จาํนวน 20 หน่วยเสียง และมีหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยจาํนวน 9 หน่วยเสียง เหมือนกบัภาษาผูไ้ท
จงัหวดันครพนม ภาษาผูไ้ทอาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ภาษาผูไ้ทอาํเภอโพนนาแก้ว 
จงัหวดัสกลนคร ภาษาผูไ้ทอาํเภอหนองสูง จงัหวดัมุกดาหาร และภาษาผูไ้ทอาํเภอวาริชภูมิ จงัหวดั
สกลนคร มีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํแตกต่างกนั ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย 
จงัหวดับึงกาฬ และภาษาผูไ้ทอาํเภอโพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร มีพยญัชนะต้นควบกลาํ 2         
หน่วยเสียง ไดแ้ก่ / ,  / ภาษาผูไ้ทจงัหวดันครพนม และภาษาผูไ้ทอาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ มีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ 3 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ / , ,  / ภาษาผูไ้ทอาํเภอ
หนองสูง จงัหวดัมุกดาหาร มีพยญัชนะตน้ควบกลาํ 4 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ / , , ,  / และ
ภาษาผูไ้ทอาํเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร มีพยญัชนะตน้ควบกลาํ 4 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ / , , 

,  / สามารถจดักลุ่มภาษาผูไ้ทตามจาํนวนหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํไดด้งัแผนภูมิ
ต่อไปนี 
 

จาํนวนหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํในภาษาผูไ้ท 
   

2 หน่วยเสียง 3 หน่วยเสียง 4 หน่วยเสียง 
 
             -โซ่พิสัย 
             -โพนนาแกว้ 

 
- นครพนม 
- กุฉินารายณ์ 

 
- หนองสูง 
- วาริชภูมิ 

 
แผนภูมิที 30 การจดักลุ่มภาษาผูไ้ทตามจาํนวนหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ 
 

ระบบเสียงสระ 
ระบบเสียงสระเมือเปรียบเทียบแล้วพบว่า ภาษาผูไ้ททุกถินไม่แตกต่างกนั กล่าวคือ 

ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มีหน่วยเสียงสระเดียวจาํนวน 18 หน่วยเสียง 
เหมือนกบัภาษาผูไ้ทจงัหวดันครพนม ภาษาผูไ้ทอาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ภาษาผูไ้ท
อาํเภอโพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ภาษาผูไ้ทอาํเภอหนองสูง จงัหวดัมุกดาหาร และภาษาผูไ้ท
อํา เภอวา ริชภู มิ  จังหวัดสกลนค ร  และภาษาผู ้ไท ทุก ถินไม่ มีห น่วย เ สี ยงสระประสม
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บทท ี5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวจัิย 

ผลการวิจยัเรือง “ระบบเสียงภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ” 
สรุปไดด้งันี 

ระบบเสียงภาษาผู้ไท 
1. ระบบเสียงภาษาผูไ้ททีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ท หมู่ที 4 และหมู่ที 9  

บา้นหว้ยสะอาด ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ ผลการศึกษา มีดงันี 
1.1 ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มีหน่วยเสียง 

พยญัชนะตน้เดียว 20 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ / -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, 

-, - / มีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ 2 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ / -, - / มีหน่วยเสียงพยญัชนะ
ทา้ย 9 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ / -, -, -, -, -, -, -, -, - /  

1.2 ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มีหน่วยเสียงสระเดียว  
18 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ / , , , , , , , , , , , , , , , , ,  / ไม่มีหน่วยเสียงสระประสม 

1.3 การแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุตภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย  
จงัหวดับึงกาฬ เป็นแบบ A 1 2 3 – 4, B 1 2 3 – 4, C 1 2 3 – 4, DL 1 2 3 4 และ DS 1 2 3 – 4 มี
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 5 หน่วยเสียง คือ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ที 1 ได้แก่ เสียงตาํ – ขึน (24)           
หน่วยเสียงวรรณยกุตที์ 2 ไดแ้ก่ เสียงกลาง – ตก (32) หน่วยเสียงวรรณยุกตที์ 3 มี 2 เสียงยอ่ย ไดแ้ก่ 
เสียงกลาง – ตก (31) และเสียงกลาง – ระดบั (33) หน่วยเสียงวรรณยุกต์ที 4 มี 2 เสียงยอ่ย ไดแ้ก่ 
เสียงตาํ – ขึน – ตก (232) และเสียงกลาง – ขึน – ตก (343) หน่วยเสียงวรรณยุกต์ที 5 ได้แก่           
เสียงตาํ – ระดบั (22) 

2. โครงสร้างพยางคข์องคาํในภาษาผูไ้ท มี 6 ลกัษณะ คือ 
2.1 โครงสร้างคาํพยางคเ์ดียว แบ่งเป็น 5 แบบ ไดแ้ก่ โครงสร้างพยางคแ์บบ  

C(C)VV1-5, C(C)VN1-5, C(C)VVN1-5, C(C)VS3, 4 และ C(C)VVS3 
2.2 โครงสร้างคาํสองพยางค ์
2.3 โครงสร้างคาํสามพยางค ์
2.4 โครงสร้างคาํสีพยางค ์
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2.5 โครงสร้างคาํหา้พยางค ์
2.6 โครงสร้างคาํหกพยางค ์

เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาผู้ไท ตําบลถําเจริญ อําเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ กับ
ระบบเสียงภาษาผู้ไทถินอนืๆ 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดั       
บึงกาฬ กบัภาษาผูไ้ทถินอืนๆ โดยเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยกุตจ์าํนวน 43 ถิน และเปรียบเทียบ
ระบบเสียงพยญัชนะและสระจาํนวน 6 ถิน สรุปไดด้งันี 

หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 
ผลการศึกษาเปรียบเทียบพบว่า ความแตกต่างดา้นจาํนวนและลกัษณะทางสัทศาสตร์

ของหน่วยเสียงวรรณยุกต์สามารถจัดกลุ่มภาษาได้ กล่าวคือเมือพิจารณาจาํนวนหน่วยเสียง
วรรณยกุตส์ามารถจดักลุ่มภาษาได ้3 กลุ่ม คือ  

กลุ่มทีมีจาํนวนหน่วยเสียงวรรณยกุต ์4 หน่วยเสียง มีจาํนวน 11 ถิน 
กลุ่มทีมีจาํนวนหน่วยเสียงวรรณยกุต ์5 หน่วยเสียง มีจาํนวน 26 ถิน 
กลุ่มทีมีจาํนวนหน่วยเสียงวรรณยกุต ์6 หน่วยเสียง มีจาํนวน 6 ถิน 
การแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง A สามารถจดักลุ่มภาษาผูไ้ทได ้2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที 1 มีการแตกตวัของเสียงวรรณยุกตแ์บบ A 1 2 3 – 4 จาํนวน 42 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ท ตาํบล 
ถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ และภาษาผูไ้ทถินอืนๆจาํนวน 41 ถิน ซึงเป็นภาษาผูไ้ทใน
ประเทศไทย กลุ่มที 2 มีการแตกตวัแบบ A 1 – 2 3 4 จาํนวน 1 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ทเมืองสองคอน 
แขวงสะวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

การแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยุกตใ์นช่อง B สามารถจดักลุ่มภาษาผูไ้ทได ้2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มที 1 มีการแตกตวัของเสียงวรรณยุกตแ์บบ B 1 2 3 – 4 จาํนวน 30 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ท ตาํบล 
ถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ และภาษาผูไ้ทถินอืนๆจาํนวน 29 ถิน กลุ่มที 2 มีการ         
แตกตวัแบบ B 1 2 3 4 จาํนวน 13 ถิน  

การแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยุกตใ์นช่อง C สามารถจดักลุ่มภาษาผูไ้ทได ้2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มที 1 มีการแตกตวัของเสียงวรรณยุกตแ์บบ C 1 2 3 – 4 จาํนวน 42 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ท ตาํบล 
ถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ และภาษาผูไ้ทถินอืนๆ จาํนวน 41 ถิน กลุ่มที 2 มีการ          
แตกตวัแบบ C 1 2 3 4 จาํนวน 1 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ทอาํเภอคาํชะอี (2) 

การแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยุกตใ์นช่อง DL สามารถจดักลุ่มภาษา ผูไ้ทได ้ 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที 1 มีการแตกตวัของเสียงวรรณยุกตแ์บบ DL 1 2 3 4 จาํนวน 25 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ท 
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ตาํบล ถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ และภาษาผูไ้ทถินอืนๆ จาํนวน 24 ถิน กลุ่มที 2 มีการ         
แตกตวัแบบ DL 1 2 3 – 4 จาํนวน 18 ถิน  

การแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยุกตใ์นช่อง DS สามารถจดักลุ่มภาษาผูไ้ทได ้ 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที 1 มีการแตกตวัของเสียงวรรณยุกตแ์บบ DS 1 2 3 – 4 จาํนวน 39 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ท 
ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ และภาษาผูไ้ทถินอืนๆ จาํนวน 38 ถิน กลุ่มที 2 มีการ      
แตกตวัแบบ DS 1 2 3 4 จาํนวน 4 ถิน  

จากผลการศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาผู ้ไท พบว่า การแตกตวัของ
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มีลกัษณะทีแตกต่าง
จากภาษาผูไ้ทถินอืนๆ ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยั กล่าวคือ ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ 
อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มีลกัษณะการแยกเสียงและการรวมเสียงวรรณยุกตแ์บบ  B 1 2 3 =      
DL 1 2 3 4 = DS 4 และ B 4 = C 4 ในขณะทีภาษาผูไ้ทถินอืนๆในกลุ่มเดียวกนั คือ กลุ่มระบบ
วรรณยุกตที์มีลกัษณะคลา้ยภาษาผูไ้ทตน้แบบบางประการ มีการแยกเสียงรวมเสียงวรรณยุกตแ์บบ 
A 4 = B 1 2 3 = DL 1 2 3 4 แต่ B 4  C 4 มีจาํนวน 6 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ทจงัหวดันครพนม ภาษา      
ผูไ้ทอาํเภอบา้นม่วง ภาษาผูไ้ทอาํเภอกุสุมาลย ์ภาษาผูไ้ทอาํเภอพรรณานิคม ภาษาผูไ้ทอาํเภอเขาวง 
(2) และภาษาผูไ้ทอาํเภอหว้ยผงึ การแยกเสียงรวมเสียงวรรณยุกตแ์บบ A 4 = B 1 2 3 และ B 4 = C 4 
มีจาํนวน 1 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ทอาํเภอธาตุพนม (4) และการแยกเสียงรวมเสียงวรรณยุกต์แบบ            
B 4 =  C 4 มีจาํนวน 1 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ทอาํเภอกุฉินารายณ์ (2) จึงเห็นไดว้า่ การแตกตวัของ
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษาผู ้ไท ตําบลถาํเจริญ อําเภอโซ่พิสัย จังหวดับึงกาฬ  มีลักษณะ
ผสมผสานทีต่างไปจากภาษาผูไ้ทถินอืนๆ  

หน่วยเสียงพยญัชนะ 
ภาษาผูไ้ททงั 6 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ ภาษา 

ผูไ้ทจงัหวดันครพนม ภาษาผูไ้ทอาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ภาษาผูไ้ทอาํเภอโพนนาแกว้ 
จงัหวดัสกลนคร ภาษาผูไ้ทอาํเภอหนองสูง จงัหวดัมุกดาหาร และภาษาผูไ้ทอาํเภอวาริชภูมิ จงัหวดั
สกลนคร มีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียวจาํนวน 20 หน่วยเสียงเท่ากนั ไดแ้ก่ / -, -, -, -, -, -, 

-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, - /  ส่วนหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํพบวา่ สามารถ
จดัไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทีมีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ 2 หน่วยเสียงคือ / ,  / 
จาํนวน 2 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ทตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ และภาษาผูไ้ทอาํเภอ
โพนนาแก้ว จังหวดัสกลนคร กลุ่มทีมีหน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบกลํา 3 หน่วยเสียงคือ                   
/ , ,  / จาํนวน 2 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ทจงัหวดันครพนม และภาษาผูไ้ทอาํเภอกุฉินารายณ์ 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ กลุ่มทีมีหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ 4 หน่วยเสียงคือ / , , ,  / 
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จาํนวน 1 ถิน ได้แก่ ภาษาผูไ้ทอาํเภอหนองสูง จงัหวดัมุกดาหาร และพยญัชนะตน้ควบกลาํ 4    
หน่วยเสียงคือ / , , ,  / จาํนวน 1 ถิน ไดแ้ก่ ภาษาผูไ้ทอาํเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร 
ภาษาผูไ้ททุกถินมีหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยจาํนวน 9 หน่วยเสียงเท่ากนั ไดแ้ก่ / , , , , , , , , 

 /          
หน่วยเสียงสระ 
ภาษาผูไ้ททงั 6 ถิน มีหน่วยเสียงสระเดียวจาํนวน 18 หน่วยเสียงเท่ากนั ไดแ้ก่ / , , , , 

, , , , , , , , , , , , ,  / ภาษาผูไ้ททุกถินไม่มีหน่วยเสียงสระประสม 
จะเห็นได้ว่า ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มีหน่วยเสียง

พยญัชนะตน้ควบกลาํ 2 หน่วยเสียง ซึงแตกต่างจากภาษาผูไ้ทส่วนใหญ่ ส่วนหน่วยเสียงสระเดียว 
และสระประสมนันไม่แตกต่างกนั ผลการศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงสระและพยญัชนะ จึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานบางส่วน 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจยัเรือง ระบบเสียงของภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ
พบว่า มีความน่าสนใจโดยเฉพาะระบบเสียงวรรณยุกต์ กล่าวคือ มีการแตกตวัของเสียงวรรณยุกต์
ช่อง B ไม่เท่ากบัวรรณยกุตช่์อง DL (B  DL) โดยวรรณยุกตช่์อง B มีการแตกตวัแบบ   B 1 2 3 – 4 
ส่วนวรรณยุกตช่์อง DL นนัไม่มีการแตกตวั คือ D L 1 2 3 4 ลกัษณะนีจดัเป็นภาษากลุ่มลาวตาม
การศึกษาของแชมเบอร์เลน (Chamberlain 1975 : 49 – 68) ทีไดเ้สนอผลการใช้เกณฑ์ทางเสียง
วรรณยุกตใ์นการแบ่งกลุ่มภาษาตระกูลไทกลุ่มตะวนัตกเฉียงใตเ้ป็น 2 กลุ่มยอ่ย โดยพิจารณาจาก
ความสัมพนัธ์ของหน่วยเสียงวรรณยุกต์ในช่อง B และ DL ว่าภาษากลุ่มลาว (Lao) จะมี
ความสัมพนัธ์แบบ B  DL ส่วนภาษาทีไม่ใช่กลุ่มลาว (non – Lao) จะมีความสัมพนัธ์แบบ B = DL 

จากผลการศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยกุตภ์าษาผูไ้ทโดยใชเ้กณฑ์ความสัมพนัธ์
ของหน่วยเสียงวรรณยกุตใ์นช่อง B และ DL พบวา่ ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดั
บึงกาฬ และภาษาผูไ้ทถินอืนๆจาํนวน 33 ถิน จดัเป็นภาษากลุ่มลาว (Lao) เนืองจากมีความสัมพนัธ์
ของหน่วยเสียงวรรณยุกตใ์นช่อง B และ DL เป็นแบบ B  DL ส่วนภาษาผูไ้ทถินอืนๆอีกจาํนวน 9 
ถิน ไม่จดัเป็นภาษากลุ่มลาว (non – Lao) เนืองจากมีความสัมพนัธ์ของหน่วยเสียงวรรณยุกตใ์นช่อง 
B และ DL เป็นแบบ B = DL 

อยา่งไรก็ตาม เมือพิจารณารูปแบบการแตกตวัของวรรณยุกต ์B 1 2 3 4 และ C 1 – 2 3 4 
ซึงเป็นลกัษณะกะไดลาวตามการศึกษาของบราวน์ (Brown 1965 อา้งถึงใน วิจินตน์ ภาณุพงศ ์         
2530 : 37) ทีว่าเป็นการแตกตวัทีมีเฉพาะกลุ่มลาวเท่านนั ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย 
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จงัหวดับึงกาฬ ไม่ปรากฏลกัษณะกะไดลาว เนืองจากวรรณยุกตใ์นช่อง B และช่อง C มีการแตกตวั
แบบ B C 1 2 3 – 4 อีกทงัยงัมีการรวมเสียงวรรณยุกต์ทีเป็นลกัษณะเฉพาะของภาษาผูไ้ท คือ          
B 1 2 3 = DL 1 2 3 4 และ B 4 = C 4 ในขณะทีภาษากลุ่มลาวจะมีการรวมเสียงวรรณยุกตแ์บบ       
C 1 = DL 1 2 3 และ C 2 3 4 = DL 4  

นอกจากนนั ปฏิภาคของเสียงพยญัชนะตน้ในภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย 
จงัหวดับึงกาฬ ทีคาํศพัท์ภาษาไทยมาตรฐานใช้อกัษรตาํพยญัชนะตน้ < พ ท ค > หรือภาษาไท
ดงัเดิมใช้เสียงพยญัชนะตน้ * * * พบว่า ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดั
หนองคาย จะใชเ้สียง /  ,  ,  / เช่น /  4 / ‘พ่อ’ / 2 / ‘ทาง’ / 2 / ‘คาง’ จดัอยูใ่นกลุ่ม 
PH ตามการศึกษาของแชมเบอร์เลน (Chamberlain 1975 : 53) ทีไดแ้บ่งภาษาตระกูลไทกลุ่ม
ตะวนัตกเฉียงใตเ้ป็น 2 กลุ่ม โดยพิจารณาจากปฏิภาคของเสียง (Sound Correspondence) พยญัชนะ
ตน้ดงัเดิมเสียงกกักอ้ง * * *  คือ กลุ่มธนิต พ (PH group) ซึงตวัเขียนภาษาไทยมาตรฐานใช้
พยญัชนะตน้ < พ ท ค > และกลุ่มสิถิล ป (P group) ซึงตวัเขียนภาษาไทยมาตรฐานใชพ้ยญัชนะตน้ 
< ป ต ก > 

อย่างไรก็ตาม การทีภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ จดัอยู่ใน
ภาษากลุ่มลาวดว้ยเกณฑ์ B  DL นนั ไม่สอดคลอ้งกบัเสียงวรรณยุกตใ์นภาษาผูไ้ทดงัเดิม B = DL 
อาจเนืองมาจากความแตกต่างของพืนทีวจิยั และมิติของเวลา ตลอดจนการไดรั้บอิทธิพลของภาษาที
อยูใ่กลเ้คียง 

ทงันีเมือพิจารณาพืนทีวิจยัจะพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่ในตาํบลถาํเจริญเป็นชาวอีสาน 
และชาวผูไ้ท (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลถาํเจริญ 2553 : 6 – 15) และภาษาทีใช้ในเขตอาํเภอโซ่พิสัย
มี 2 ภาษา คือ ภาษาอีสาน และภาษาดงัเดิมของชนกลุ่มน้อย คือ ภาษาภูไท หรือ ผูไ้ท (ทีทาํการ
ปกครองอาํเภอโซ่พิสัย 2552 : 5) ภาษาลาวอีสานจึงเป็นภาษาของชนกลุ่มใหญ่ทีพูดอยู่รอบขา้ง
ภาษาผูไ้ท แต่ผลการศึกษาระบบเสียงภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ แสดง
ใหเ้ห็นวา่ กลุ่มชนทีพดูภาษาผูไ้ทในพืนทีนียงัคงรักษาอตัลกัษณ์ทางภาษาของตนไดดี้โดยไม่ไดรั้บ
อิทธิพลจากภาษาลาวอีสานเลย ดงัจะเห็นไดจ้ากการแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุตภ์าษาผูไ้ททียงั
มีลกัษณะคลา้ยภาษาผูไ้ทตน้แบบบางประการ คือ B 1 2 3 = DL 1 2 3 4 และ B 4 = C 4 ในขณะที
ภาษาลาวอีสานถินบึงกาฬมีลกัษณะกะไดลาว คือ B 1 2 3 4 และ C 1 – 2 3 4 ดงัแผนภูมิ  
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        ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ                     ภาษาลาวอีสาน ตาํบลถาํเจริญ 

                อาํเภอโซ่พิสยั จงัหวดับึงกาฬ                      อาํเภอโซ่พิสยั จงัหวดับึงกาฬ 
 
แผนภูมิที 31 เปรียบเทียบหน่วยเสียงวรรณยกุตภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดั  
         บึงกาฬ และภาษาลาวอีสาน ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ 
 
  เป็นทีน่าสังเกตว่า ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มีหน่วยเสียง
วรรณยุกตจ์าํนวน 5 หน่วยเสียง และมีการแตกตวัเป็น 2 ทาง (Two way split) โดยไดรั้บอิทธิพล
ของพยญัชนะตน้ดงัเดิม เสียงไม่กอ้งและเสียงกอ้ง (voiceless/voiced) เช่นเดียวกบัภาษาผูไ้ทอาํเภอ
กุฉินารายณ์ (2) (ภาษาผูไ้ท ตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ) แต่ภาษาผูไ้ททงั  
2 ถิน มีรูปแบบการแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุต ์รวมทงัมีการรวมเสียงต่างกนัเล็กนอ้ย กล่าวคือ 
ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มีการแตกตวัแบบ A B C DS 1 2 3 – 4 ,     
DL 1 2 3 4 และมีการรวมเสียงแบบ B 1 2 3 = DL 1 2 3 4 = DS 4, B 4 = C 4  ส่วนภาษาผูไ้ทอาํเภอ
กุฉินารายณ์ (2) มีการแตกตวัแบบ A B C D 1 2 3 – 4 และมีการรวมเสียงแบบ B 4 = C 4 ดงัแผนภูมิ 
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         ภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ                        ภาษาผูไ้ท ตาํบลหนองหา้ง 

               อาํเภอโซ่พิสยั จงัหวดับึงกาฬ                อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 
แผนภูมิที 32 เปรียบเทียบหน่วยเสียงวรรณยกุตภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดั  
         บึงกาฬ และภาษาผูไ้ท ตาํบลหนองหา้ง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 

จากการศึกษาระบบเสียงภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ ทาํให้
ทราบว่า มีระบบเสียงวรรณยุกต์ทีคลา้ยคลึงกบัภาษาผูไ้ทอาํเภอกุฉินารายณ์ (2) จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
ผลการศึกษาดังกล่าวเป็นเครืองยืนยนัได้ว่า ชาวผูไ้ททีอาํเภอโซ่พิสัยมีความสัมพนัธ์หรือน่าจะ
อพยพมาจากอาํเภอกุฉินารายณ์ แมจ้ะไม่มีเอกสารใดกล่าวถึงถินฐานเดิมของชาวผูไ้ทในพืนที
อาํเภอโซ่พิสัย แต่จากคาํบอกเล่าของผูสู้งอายุในชุมชนทีมีอายุประมาณ 70 – 80 ปี สรุปไดว้่า         
บรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองวงั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมาตงัถินฐานทีอาํเภอ
กุฉินารายณ์ ต่อมาไดมี้ชาวผูไ้ทบางส่วนอพยพเพือหาทีทาํกินใหม่ และไดต้งัถินฐานในพืนทีตาํบล
ถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย เนืองจากบริเวณดงักล่าวมีความอุดมสมบูรณ์กวา่ทีเดิมมาก (สีคาํ จิตรจกัร, 
สัมภาษณ์ 2553) ประกอบกบัเมือศึกษาความรู้ทางประวติัศาสตร์การอพยพของกลุ่มชาติพนัธ์ุผูไ้ท
เขา้มาในประเทศไทยสมยัรัชกาลที 3 ช่วงหลงักบฏเจา้อนุวงศ์พบวา่ เป็นการอพยพชาวผูไ้ทครัง
ใหญ่ทีสุดโดยมีมากถึง 8 กลุ่มดว้ยกนั สําหรับชาวผูไ้ทกลุ่มที 2 ทีมาตงัเมืองกุฉินารายณ์ จงัหวดั
กาฬสินธ์ุนนั เป็นชาวผูไ้ททีอพยพมาจากเมืองวงั และมีประชากรรวมกนัถึง 14,521 คน ชาวผูไ้ทได้
ตงัถินฐานทีตาํบลบวัขาว 5 หมู่บา้น ตาํบลแจนแลน 4 หมู่บา้น ตาํบลภูแล่นชา้ง 5 หมู่บา้น (ปัจจุบนั
ขึนกบัอาํเภอเขาวง) ตาํบลสงเปือย 6 หมู่บา้น (ปัจจุบนัขึนกบัอาํเภอเขาวง) และตาํบลคุม้เก่า 11 
หมู่บา้น (ปัจจุบนัขึนกบัอาํเภอเขาวง) (สุวทิย ์ธีรศาศวตั และณรงค ์อุปัญญ ์2538 : 25)  

จะเห็นไดว้า่ การอพยพของชาวผูไ้ทกลุ่มที 2 นีเป็นกลุ่มทีใหญ่มาก ซึงน่าจะเป็นเหตุให้
พืนทีในบริเวณดงักล่าวมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการอยูอ่าศยัและทาํมาหากิน ทาํให้ตอ้งยา้ยถินฐาน
เพือหาทีทาํกินใหม่ งานวิจยันีจึงเป็นเครืองพิสูจน์ขอ้สันนิษฐานข้างต้นได้ว่า ชาวผูไ้ททีตาํบล        
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ถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ เคยอาศยัอยูใ่นอาํเภอกุฉินารายณ์มาก่อน โดยบรรพบุรุษได้
อพยพมาจากเมืองวงั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพอืการเรียนการสอน 
ผลการวิจยัเรือง ระบบเสียงภาษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ 

สามารถนาํไปใชเ้ป็นประโยชน์ไดโ้ดยเฉพาะในการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับนกัเรียนทอ้งถิน
ทีใชภ้าษาผูไ้ทในชีวิตประจาํวนั กล่าวคือ ภาษาผูไ้ทไม่มีหน่วยเสียงสระประสม / , ,  / เช่น 
ภาษาไทยถินกรุงเทพฯ ‘เสือ’ / 1 / ภาษาผูไ้ทจะออกเสียงเป็น / 1 / อีกทงัมีการออกเสียงแยก
ชดัเจนระหวา่งคาํศพัทที์ใชส้ระ ใ- และสระ ไ- เช่น ภาษาไทยถินกรุงเทพฯ ‘ใจ’ / 1 / ภาษาผูไ้ท
จะออกเสียงเป็น /1/ นอกจากนีเสียงสะกด - ก / -  / จะไม่เกิดตามหลงัสระเสียงยาวในภาษาผูไ้ท 
เช่น ภาษาไทยถินกรุงเทพฯ ‘เปลือก’ / 3 / ภาษาผูไ้ทจะออกเสียงเป็น / 3 / เป็นตน้ ดงันนั 
หากครูผูส้อนหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งกับการศึกษาตระหนักถึงความแตกต่างของระบบเสียง
ภาษาไทยถินกรุงเทพฯและภาษาผูไ้ท ก็จะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่
นกัเรียนทีพดูภาษาผูไ้ทในชีวติประจาํวนั และเกิดความเขา้ใจซึงกนัและกนัดว้ย 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังต่อไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาผูไ้ทในประเทศไทยกบัภาษาผูไ้ทใน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อนัจะทาํให้เห็นความเชือมโยงระหว่างภาษาผูไ้ททงัสอง
ถิน และเพือเป็นการขยายองคค์วามรู้ดา้นภาษาตระกลูไท 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยกุตแ์ละการใชค้าํศพัทภ์าษาผูไ้ทจากผูบ้อก 
ภาษา 3 ระดบัอายุ เพือแสดงให้เห็นการเปลียนแปลงของภาษาทีกาํลงัดาํเนินอยูแ่ละแนวโนม้ทีจะ
เกิดขึนในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพฒันาและอนุรักษ์ภาษาผูไ้ทให้คงอยู่
ตลอดไป 

3. ควรศึกษาคาํศพัทภ์าษาผูไ้ทในหมวดต่างๆ เช่น หมวดคาํลงทา้ย หมวดคาํเครือญาติ  
หมวดคําลักษณนาม  เป็นต้น  โดยใช้ทฤษฎีอรรถศาสตร์ชาติพันธ์ุ เพือสะท้อนแนวคิดและ
วฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุผูไ้ทใหช้ดัเจนยงิขึน 
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อกัษรย่อและสัญลกัษณ์ทใีช้ในการวจัิย 

ว.  หมายถึง  หน่วยเสียงวรรณยกุต ์
[   ]  หมายถึง  การถ่ายเสียงในระดบัสัทศาสตร์ 
/   /   หมายถึง  การถ่ายเสียงในระดบัสรศาสตร์ 
 ~  หมายถึง  การแปรอิสระ 
C  หมายถึง  หน่วยเสียงพยญัชนะตน้เดียว 
CC  หมายถึง  หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ 
V  หมายถึง  หน่วยเสียงสระเดียวเสียงสัน 
VV   หมายถึง  หน่วยเสียงสระเดียวเสียงยาว  
S  หมายถึง  พยญัชนะทา้ยเสียงกกั 
N  หมายถึง  พยญัชนะทา้ยเสียงนาสิก 
(   )  หมายถึง  หน่วยเสียงทีอาจจะเกิดในโครงสร้างพยางค ์

  หมายถึง  เท่ากบั 
  หมายถึง  ไม่เท่ากบั 
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แบบทดสอบเสียงวรรณยุกต์ 
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แบบทดสอบเสียงวรรณยุกต์

 การวิเคราะห์หน่วยเสียงวรรณยุกตใ์นภาษาผูไ้ท ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบทดสอบเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทถินของ ศาสตราจารย ์วิลเลียม เจ. เก็ดนี (William J. Gedney) คาํแรกในแต่ละช่องของ
แบบทดสอบ คือ คาํทีใชเ้ป็นหลกัในการเปรียบเทียบและทดสอบเสียงวรรณยกุต ์ส่วนคาํอืนๆ จะใช้
ยนืยนัลกัษณะทางสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยกุตแ์ต่ละช่อง ดงัตารางต่อไปนี 

 A B C DS DL 

1 
หู 
ขา 
หวั 

ไข่ 
ผา่ 
เข่า 

ขา้ว 
เสือ 
ไข ้

หมดั 
สุก 
ผกั 

ขาด 
เหงือก 
หาบ 

2 
ปี 
ตา 
กิน 

ป่า 
ไก่ 
แก่ 

ป้า 
กลา้ 
ตม้ 

กบ 
ตบั 
เจบ็ 

ปอด 
ปีก 
ตอก 

3 
บิน 
แดง 
ดาว 

บ่า 
บ่าว 
ด่า 

บา้ 
บา้น 
อา้ 

เบด็ 
ดิบ 
อก 

แดด 
อาบ 
ดอก 

4 
มือ 
คาง 
นา 

พี 
พอ่ 
ไร่ 

นา้ 
นอ้ง 
มา้ 

นก 
มดั 
ลกั 

มีด 
ลูก 
เลือด 

  ตารางทดสอบเสียงวรรณยุกต์นี แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างเสียงวรรณยุกต์กบัเสียง
พยญัชนะของคาํตลอดจนลกัษณะโครงสร้างของพยางค์ โดยกาํหนดให้คาํในตารางเป็นคาํพยางค์
เดียว และมีลกัษณะดงันี
 แถวที 1 คาํทีมีเสียงพยญัชนะตน้ต่อไปนี คือ / , , , , , , , , , ,  และ  / เสียง
เหล่านีอาจแทนดว้ยอกัษรสูง <  ผ ถ ฐ ข ฉ ฝ ศ ษ ส ห > หรืออกัษรตาํทีมี ห นาํ คือ < หม หน หง 
หล หร หว หย และ หญ > ในการเขียนภาษาไทยมาตรฐานพยญัชนะในแถวที 1 นี มีลกัษณะทาง
สัทศาสตร์ในภาษาไทดงัเดิมเป็นเสียงไม่กอ้ง มีลม หรือเสียงเสียดแทรก 
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  แถวที 2 คาํทีมีเสียงพยญัชนะตน้ต่อไปนี คือ /,  ,    และ  / เสียงเหล่านีอาจแทนดว้ย
อกัษรกลาง < ป ต ก จ > ในการเขียนภาษาไทยมาตรฐานพยญัชนะในแถวที 2 นี มีลกัษณะทาง
สัทศาสตร์ในภาษาไทดงัเดิมเป็นเสียงไม่กอ้ง ไม่มีลม  
  แถวที 3 คาํทีมีเสียงพยญัชนะตน้ต่อไปนี คือ /,   และ  / เสียงเหล่านีอาจแยกไดด้ว้ย
อกัษรกลาง < บ ด และ อ > ในการเขียนภาษาไทยมาตรฐานพยญัชนะในแถวที 3 นี มีลกัษณะทาง
สัทศาสตร์ในภาษาไทดงัเดิมเป็นเสียงคอหอยกกั หรือคอหอยกกัร่วม 
  แถวที 4 คาํทีมีเสียงพยญัชนะตน้ต่อไปนี คือ /, , , , , , , , , , , , ,  และ         
 /เสียงเหล่านีอาจแทนดว้ยอกัษรตาํ < พ ภ ท ธ ฒ ฑ ค ฆ ช ฟ ซ ฮ ม น ง ล ร ว ย และ ญ > ในการ
เขียนภาษาไทยมาตรฐานพยญัชนะในแถวที 4 นี มีลกัษณะทางสัทศาสตร์ในภาษาไทดงัเดิมเป็น
เสียงกอ้ง 
 
 แถว A พยางคเ์ป็นหรือคาํเป็น ซึงในการเขียนภาษาไทยมาตรฐาน ไม่มีรูปวรรณยกุตก์าํกบั 
 
  แถว B พยางค์เป็นหรือคาํเป็น ซึงในการเขียนภาษาไทยมาตรฐาน ใช้รูปวรรณยุกต์เอก
กาํกบั 
 
 แถว C พยางคเ์ป็นหรือคาํเป็น ซึงในการเขียนภาษาไทยมาตรฐาน ใชรู้ปวรรณยกุตโ์ทกาํกบั 
 
 แถว DS พยางคต์าย หรือคาํตายสระเสียงสนั 
 
 แถว DL พยางคต์าย หรือคาํตายสระเสียงยาว  
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รายการคําศัพท์ภาษาผู้ไท ตําบลถําเจริญ อาํเภอโซ่พสัิย จังหวดับึงกาฬ 

 
เรียงตามลาํดบัพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  

 
ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ 

อกัษร ก 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

กกหู  4  1   กระชอน 3   1   
กด  4 กระชบั 3   3 
กน้  5   กระชาก 3   3   
กบ  4   กระชาย 3   2   
กบไสไม ้ 4  1   4 กระเชอ 3   2   
กม้  5   กระซิบ 3   3   
กรน  1   กระเซ็น 3   2   
กรรไกร 1   1   กระดง้ 3   5   
กรรไกรหนีบหมาก  1 1 3 3   กระดอง (เต่า) 3   1   
กรวดนาํ  3   4   กระดอน 3   1   
กรอง 1   กระดงังา 3   1   2   
กรอบ 3   กระดาก 3   3   
กระจกเงา 3  4   2   กระดานชนวน 3 1 3 2   
กระจกใส 3  4   1   กระดานดาํ 3   1   1   
กระจบั 3   4   กระดาษ 3   3   
กระจ่า 3   3 กระดิง (ผกูววั)  3  3   
กระเจียบ 3   3   กระดึง 3   1 
กระโจน 3   1   กระดุม 3   1   
กระฉอก 3   3 กระดูก 3   3   
กระฉูด 3   3   กระเดียด 3   3 
กระเฉด (พืช) 3   3   กระโดด 3   3   
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 
 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
กระต่าย 3   3   กระสอบ 3   3   
กระต่ายขดูมะพร้าว 3  3  3  3  

4   
กระสับกระส่าย 3  4  3  3   

กระแต 3  1 กระสุน 3   1 
กระถาง 3   1   กระหายนาํ 3   4  
กระถิน 4   3   3   กระออม 3   3 
กระเถิบ 3   3   กระแอม 3   1 
กระโถน 3   1   กรับ 3   4 
กระทกรก 3   3   3  กราบ 5 
กระทง 3   2   กรีด 3 
กระทอ้น 3   5   กลม 1   
กระท่อม 3   (ไม)้ กลวง 1  
กระทืบ 3   3   กลว้ย 5  
กระทุง้ 3   4   กลว้ยไข ่ 5   3   
กระเทาะ  3   3   กลว้ยทอด 5   3   
กระเทียม 3   2   กลว้ยนาํวา้ 5  3  2  1   
กระบวย (ตกันาํ) 3   1   กลว้ยบวชชี 5   3   2 
กระบอก 3   3   กลว้ยหอม 5   1 
กระบอง 3   1 กลว้ยหกัมุก 5   4   3  
กระป๋อง (ตกันาํ) 3   1 กลอง 1 
กระปุก 3   4   กล่อง 3 
กระเป๋า 3   1 กลองเพล 4  2 
กระโปรง 3   1   กลอน (ประตู) 1 
กระพริบ 3   3   กล่อม 3 
กระเพาะอาหาร 3   3  1  1   กลนัใจ 5  1  
กระรอก 3   3  กลบับา้น 4  2  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

175 

ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 
 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
กลบัเสือ 4  5  กะทะ 3  3  
กลวั 3  กะปิ 3  4  
กลา้ 5  กะเพรา 3  2  
กลาก 5  3  กะรุ่งกะริง 3   4   3   4   
กลาง 1  กะละมงั  3   1     
กลางคืน 1   2  กะละแม 3   3  2  
กลางวนั 1   2  กะลา 3   2  
กลา้ม 5 กะหลาํปลี 3   3   1  
กลิน 3 กะโหลก 3   3  
กลีบ 3 กงั 5    
กลืน 1 กงัหนั 1   1 
กวน 1 กดั 4        
กวกั 4   กนั 1    
กวา่ 3 กนั 5    
กวาง 1   กบั 4    
กวา้ง 5   กบัแกลม้ 4    5    
กวาด 3   กา (สัตว)์ 1      
กอง 1 กาง (ร่ม) 1 
(เสียง) กอ้ง 5   กางเกงขายาว 4    1   2   
กอด 3  กางเกงขาสัน 4    1   5   
ก่อน 3  กางเกงใน 4   2   
กอ้นเส้า 5   5 กา้งปลา 5   1   
กอบ 3 กา้น 5   
ก่อไฟ 1   2 กานาํ 1   4   
กะ 4  กาบ 3 
กะแช่ 3   4  กา้มปู 5   1 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 
 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท 
ก่าย 3   กาํแพง 1    2   
การเล่นกระดานหก 3   3   4  กาํลงั 1    2  
การเล่นกระโดด
เชือก 

3   3   3 กาํไล 5    1    

การเล่นขายหมอ้ขา้ว 
หมอ้แกง 

5   1   1   กิง (ไม)้ 4   

การเล่นจาํจี 5   5   5   กิงก่า (เล็ก) 3    1    1   
การเล่นซ่อนหา 5   3   3   4   กิงก่า (ใหญ่) 3    1    3    
การเล่นเดินบนกะลา 5   3   4   กิงกือ 5    1   
การเล่นตบแผละ 5   4   4 กิน 1   
การเล่นตีจบั 5  3  3  4 กีบ 3    
การเล่นเป่ากบ 5   3  2     กุง้ 5   
การเล่นมอญซ่อนผา้ 5 2 45    กุญแจ 1   1  
การเล่นมา้กา้นกลว้ย 3 4  5  5   ก ู 1    
การเล่นลูกข่าง 4    3    3     กู ้ 5   
การเล่นลูกช่วง 5    3    4    (ฟัน) เก 5    
การเล่นลูกดิง 5    3    3    เก่ง 3   
การเล่นหมากเก็บ 4    3    4     เก็บ  4    
การเล่นหมากขมุ 5 3  4  

3    
เกรง 1    

การเล่นอีกาฟักไข่ 5  1   1  3     

3    
เกราะไม ้ 3   3    

กา้ว 5 เกรียง 1    
กาํ 1     เกล็ด 4  
กาํกึง 5    3    เกลียง 5   
กาํปัน 1    5   เกลียด 2    
กาํพร้า 1    4    เกลือ  1 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 
 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
เกลือน 5    5    แกน 1  
เกลือนกลาด 1    3    3   แก่น 3 
เกวยีน 1   แกบ้น 3   4 
เกา 2    แกม้ 5  
เก่า 3    แกลบ 3   
เกา้ 5    แกว้ 3   
เกา้สิบ 5    4   แกะ 4   
เกา้อี 4   โกง 1   
เกาะ (กริยา) 4   โกน 1   
เกิด 3    โกย 1   
เกิน 1    โกรธ 3   
เกียง 3  1   โกหก 5   4 
เกียว 3   ใกล ้ 4  
เกียวขา้ว 3    5   (คน) ใกลบ้า้ 2   1   5   
แก่ 5   ไก่แจ ้ 3   5 
แก ้ 5   ไก่ป่า 3   3  
แกแ้คน้ 5    4  ไก่อู 3   1 
แกง 1   ไกล 1   
แกงเผด็ 1   4 ไกว 1 

อกัษร ข 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

ขด 4   ขนม 3   1  
ขน (กริยา) 1  ขนมจีน 5   5   
ขน (นาม) 1  ขนมตม้ขาวตม้แดง 3   1  5   

1  5  1   
ขนตา 1   1 ขนุน 3    5   
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
ขม 1  ขอ้ง 5 
ขมิน 5   5 ขอ้งใจ 5   1 
ขโมย (กริยา) 3 ขอ้งใส่ปลา 5   
ขโมย (นาม) 5   3   2   ขอด (ปลา) 3   
ขยะ 5   3   ขอทาน 1   2 
ขยะแขยง 5   3   ขอ้เทา้ 5   1 
ขยนั 3   ขอโทษ 1   3 
ขยบั 3   5   ขอน 1   
ขยาย 3    ขอบใจ 3   1   
ขยาํ 1 ขอบตลิง 3   3  
ขยบิตา 3  3  1 ขอ้มือ 5   2 
ขย ี 2  3 ข่อย (พืช) 5   5   4   
ขรึม 1    ขอยมื 1   2 
(นาํ) ขลุกขลิก 4   4 ขอร้อง 1   4 
ขลุ่ย 3 ขอ้ศอก 1   3 
ขวด 3 ขะมุกขะมอม 4   3   4    
ข่วน 3   ขงั 1  
ขวบ 3 ขดั 4   
ขวญั 1   ขดัขา 4   1  
(หนั) ขวบั 4 ขนันาํ 1   4   
ขวา 1   ขบั 4    
ขวาง 1  ขบัไล่ 4   4   
ขวา้ง 1 ขวั 4    
ขวาน 1 ขา 1   
ขวดิ 4 ข่า 3    
ขอ 1 ขา้ง 5   
ของ 1 ขา้งขวา 2   1 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
ขา้งขึน 5  5 ขา้วเยน็ 5   2   
ขา้งซา้ย 2   4    ขา้วหมาก 5   3   
ขา้งนอก 2   3   ขา้วเหนียว 5   1   
ขา้งใน 2   2   ขา้วเหนียวดาํ 5   3   
ขา้งบน 5   1   ขาอ่อน 1   3 
ขา้งแรม 5   2   ขิง 1   
ขา้งล่าง 5   4    ขิม 1  
ขา้งหนา้ 2   5   ขี 3   
ขา้งหลงั 2   1   ขีกลาก 5   3   
ขาด 3   ขีเกียจ 5   3   
ขานรับ 1   3   ขีไคล 5   2   
ขา้ม 5   ขีด 3   
ขาย 1    ขีเถา้ 5   5   
(สี) ขาว 1   ขีฟัน 5   5   
ขา้ว 5   ขีแย 5   5   
ขา้วกลางวนั 5   1   2   ขีรังแค 5   1   
ขา้วเกรียบ 5   3   ขีเหนียว 5   3   
ขา้วเกรียบปากหมอ้ 5   3  3 

5  
ขีเหล็ก 5   4   

ขา้วเจา้ 5   5   ขึง 1   
ขา้วเชา้ 5   4   ขึน 5   
ขา้วตม้ 5   5   ขือ 3   
ขา้วตอก 5   3  ขดุ 4  
ขา้วเปลือก 5   3   ขุ่น 3 
ขา้วโพด 5   3   ขู่ 3 
ขา้วฟ่าง 5   4   ขดู 3 
ขา้วเม่า 5   5   (ตา) เข 4   
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
เข่ง 3 เขียว 1   
เขด็ 4   เขียว 5   
เขด็ฟัน 4   5   เขือน 3 
เขต 3   แขง็ 1   
เขน็ 4   แข่ง 3   
เขม็ 1   แขน 1 
เขม็กลดั 1   5   แขนง 3   1 
เขม็ขดั 1   1 แขม่ว 3   3   
เขม่น 3   3   แขวน 5 
เขม่าไฟ 5   4   5   โขกหวั 4   1   
เขยง่ 3   3   โขลก 1 
เขยา่ 3   3   ไข 1   
เขา 1   ไข่ 3   
เข่า 1   2   ไข ้ 5   
เขา้ 5   ไข่ขา้ว 3   5 
เขา้ใจ 5   1   ไข่เคม็ 3   2 
เขิน 1   ไขจ้บัสนั 5   4   3   
เขียง 1   ไขท้รพิษ 5  2  3  3   
เขียด 3 ไขมนั 1   2 
เขียน 1   ไข่แมลงวนั 3   2   4   

อกัษร ค 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

คด 3   คนทรง 2   2  5   
คน 2   คนรับใช ้ 2   3   4   
คน้ 4   (มีด) คม 5   
คนแก่ 2   5   ครกตะบนัหมาก 3   1   3 
คนตาย 2   1   ครกตาํขา้ว 3   1   5 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
ครกตาํนาํพริก 3 1 43 ความ 2 
ครัง 5   4 ควาย 2 
ครัง 4 ควาํ 4 
ครันเนือครันตวั 4  4  4  1   คอ 2 
ครัว 2 คอก 3 
คราด 3 คอด 3 
ครีบ (ปลา) 3 คอ้น 4 
ครีม 2 ค่อม 3 
ครึง 4 คอย 5 
ครุฑ 3 ค่อย 4 
ครู 2 คะนอง 3  2 
ครูด 3 คะมาํ 3  2 
คลอ 2 คะยนัคะยอ 4   
คลอง 2 คดั 3   
คลอ้ง 4 คดัทา้ยเรือ 3  4   2 
คล่องแคล่ว 4  4 คนั 2 
คลอดลูก 3  3 คนั 4 
คลาน 2   คนันา 2  2 
คลาํ 2   คบั 3   
(ผวิ) คลาํ 4   ควั 4   
คลี 3  คา 2  
คลืน 4   คาง 2   
คลืนไส้ 3   3 ค่าง 4   
คลุก 3   4 คางคก 1  3 
คลุม 2   คา้งคาว 5   
ควนั 2 คางทูม 2  2 
ควา้ 4 คาด 3   
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
คาบ 4 คิดถึง 3   3   
คาย 2 คิว 4 
คาํ 3    คีม 2 
คาํ 4    คืนนี 2  4 
คาํแทนตวัเองของ
พระสงฆ ์

3   3   2 คืนพรุ่งนี 2 4 

3 
คาํแทนตวัเองเมือพดู
กบัคนทีมีอายเุท่ากนั 

1   คืบ 3 

คาํแทนตวัเองเมือพดู
กบัคนทีมีอายนุอ้ยกวา่ 

1   คุก 3 

คาํแทนตวัเองเมือพดู
กบัคนทีมีอายมุากกวา่ 

5   คุดทะราด 3  3  3 

คาํเรียกคนอืนทีมีอายุ
เท่ากนั (บุรุษที 2) 

1 คุน้ 4 

คาํเรียกคนอืนทีมีอายุ
เท่ากนั (บุรุษที 3)  

2   คุย 3 

คาํเรียกคนอืนทีมีอายุ
นอ้ยกวา่ (บุรุษที 2) 

2 คู่ 4 

คาํเรียกคนอืนทีมีอายุ
นอ้ยกวา่ (บุรุษที 3) 

2   คูณ (พืช) 2 

คาํเรียกคนอืนทีมีอายุ
มากกวา่ (บุรุษที 2) 

5   เคม็ 2   

คาํเรียกคนอืนทีมีอายุ
มากกวา่ (บุรุษที 3)  

4   เครืองเซ่น 1  5 

คาํสรรพนามทีพระ
เรียกฆราวาส 

2   เครืองในสัตว ์ 4  2 

คิด 3  เครืองบิน 2  1 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
เคล็ด 3   แคบ 3 
เคลิม 4   แคร่ 4 
เคลือบ 3   แคะ 3 
เคารพ 3  3 โคน 4 
เคาะ 3   (ไม)้ โค่น 4 
เคียว 3   โคม 2 
เคียว 4   โคลง 2 
เคียว 4 โคลน 5   1 
เคียวเอือง 4   5 ใคร 1 
แคน 2   

อกัษร ฆ 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

ฆอ้ง 4 ฆ่า 4 
ฆอ้งโหม่ง 4   3   

อกัษร ง 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

งม 2 งา้ง 4 
งวง 2 งาชา้ง 2   4 
ง่วง 4 งาน 3 
งอ 2 งาม 3 
งอก 3 ง่าย 4 
งอน 2 งิว 4 
งอบ 3 งีบ 3 
ง่อย  4 งู 2 
งดั 3 งูกินปลา 2  1  1 
งบั 3 งูเขียว 2  1  
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
งูดิน 2  1 เงียงปลา 4  1 
งูสวดั 2  5 เงียบ 3 
งูเหลือม 2  1 เงือ 4 
งูเห่า 2  1  4 แง่ง 4 
เงยหนา้ 2  5 แงม้ 4 
เงา 2   โง่ 4 
เงาะ 3   โงนเงน 2  2 
เงิน 2     

อกัษร จ 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

จน 1 (สนิม) จบั 1 
จนปัญญา 1  1  2 จบัปิง 3  5 
จนมุม 1  2  จะเข ้ 3  5 
จม 1   จกัจนั 4  3 
จมูก 3  1 จกัจี 3  3  1 
จระเข ้ 5 จดั 4 
จริง  1  1 จดัจา้น 4  5 
จว้ง 5 จนั 3 
จวกั 4 จนั (พืช) 1  1 
จอก 3 จนัทรุปราคา 4  1  1 
จอง 1 จบั 3 
จอ้ง 3 (แดด) จา้ 3  4 
จองหอง 1   1 จาก 3 
จอด 3 จา้ง 5 
จอบ 4 จาน 1 
จอมปลวก 2   3 จามจุรี 1  1 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
จาว 1 จูง 1   
จาํ 1 เจด็ 4   
จาํปา 1  1 เจด็นาฬิกา 4  2   
จาํปี 1  1 เจดีย ์ 3   
จาํวดั 1  3 เจบ็ใจ 4  1 
จิก 3   เจอ 3   
จิงจก 3  5 (ปาก) เจ่อ 1   
จิงหรีด 3  2 เจา้บ่าว 5  3 
จิงเหลน 3  4 เจา้สาว 5  1 
จิบ 4 เจาะ 4   
จิม 5 เจียว 1   
จีวร 5  4 แจก 5   
จืด 3   โจงกระเบน 1  3  1 
จุก 4   ใจ 1   
จุดไฟ 5  2   

อกัษร ฉ 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

ฉก 4 ฉีก 3 
ฉมวก 3  3 ฉุด 4 
ฉลอง 3  1 เฉย 1 
ฉลาด 3  3 เฉาะ 4 
ฉวย 1 เฉียง 2 
ฉนั (กริยา) 1 เฉียว 3 
ฉาบ 3 แฉะ 5 
ฉิง 3   
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

อกัษร ช 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

ชก 1 ชนั 2 
ชน 2  ชนั 4 
ชนะ 3  3  ชวั 4 
ชนาง 3  2 ชา้ 4 
ชบา 3  1 ช่าง 4 
ชม 2 ชา้ง 4   
ชมพ ู 2  2  ช่างซ่อมรถ 4  4  3 
ชมพู ่ 2  4  ช่างตดัผม 4  4  1 
ช่วงเวลาเชา้ 2  4  4   ช่างปันดินเผา 4  5 1 

1 
ช่วงเวลาเยน็ 2  4  2   ชา้งเผอืก 4  3   
ชวน 2 ชานบา้น 2  2   
ช่วย 4 ชาม 2   
ช่อง 4 ชาวนา 2  2   
ชอ้น 3 ชาํ 2   
ชอบ 3 ชาํ 4   
ชะงกั 3  3 ชาํใจ 4  1  
ชะเงอ้ 3  4 ชาํมะเลียง 2  3  2    
ชะโงก 3  3 ชาํระหนี 4  5   
ชะนี 3  2 ชาํเลือง 4   
ชะพล ู 4   1  3 ชาํแหละ 3   
ชะมด 3  3 ชิงชา้ 2  4   
ชะแลง 3  2 ชิด 4   
ชะเอม 3  1 ชิม 2   
ชกั 3   ชี 2     
ชงั 4   ชี 4     
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
ชีปะขาว 2  1   เชียว  4 
ชืน 4 เชือ  4 
ชือ 4 เชือก 3 
ชุบ 3 เชือง 4 
(ยงุ) ชุม 2 เชือด 3 
ชู ้ 4 แช่ (ขา้วเหนียว) 3 
เช็ด  3 แช่ (ผา้) 4 
เช่า 4 แช่ง 4 
เชา้ 4 ใช่ 4 
เชา้มืด 4  3 ใช ้ 4 
เชิด  3 ใช่ไหม 4   4 

อกัษร ซ 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

ซน 5 ซีโครง 3  3  5 
ซอ 2 ซึง 2 
ซ่อน 4 ซึม 2 
ซอ้น 4 (คน) ซือ 4 
ซ่อม 4 ซือ 4 
ซอ้ม 4 ซุง 2 
ซกั (ผา้) 3 ซุม้ 4 
(ฝน) ซา 2 แซม 2 
ซา้ย 4 ไซ 2 
ซาว (ขา้ว) 3   ไซ ้(ขน) 3   4 

อกัษร ฌ 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
ฌาปนกิจศพ 2  3   3   4   
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

อกัษร ณ 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

เณร 1     
อกัษร ด 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
ดง 1 ดอกรัก 3  3 

ดม 1 ดอกราตรี 3  1   4   
ดวงจนัทร์ 1 ดอกลาํเจียก 3  2 3   
ดวงอาทิตย ์ 3  2 ดอกลาํดวน 3  2 1   
ดว้น 5 ดอกอญัชญั 3  1  2   
ดอก, หรอก 3 ดอง 1 
ดอกกระทุ่ม 3  3  4   ดอย 1   
ดอกแกว้ 3  5   ดกั 4 
ดอกกุหลาบ 3  3  3   ดงัจมูก 2  3  1 
ดอกกลว้ยไม ้ 3  5  4   ดดั 4 
ดอกเขม็ 3  1   ดดัจริต 4  3  3 
ดอกซ่อนกลิน 3  4  3   ดนั 1 
ดอกดาวเรือง 3  1  2   ดบั 3 
ดอกทานตะวนั 3  2  3  2   ดบัไฟ 3  2 
ดอกเทียน 3  2   ด่า 3 
ดอกบวั 3  1   ดาย (จอบ) 1 
ดอกบานไม่รู้โรย 3  1  1   ดาย (มีดพร้า) 1 
ดอกเบีย 3  5   ดา้ย 5 
ดอกปีบ 3  5  1 ดา้ยผกูขอ้มือ 5  3  1 
ดอกผกากรอง 3  3 1 1    ดาว 1 
ดอกไม ้ 3  4   ดิน 5 
ดอกไมจ้นัทน์ 3  4  1   ดินเกลือ 1  1 
ดอกมหาหงส์ 3  3  2  1 ดินทราย 1  2 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
ดินปลวก 1  3 ดาํนาํ 3   4 
ดินโป่ง 1  3 ดาวดึงส์ 1  3  1 
ดินสอ 1  1 เดือนมืด 1  3 
ดินเหนียว 1  1 เดือนย ี 1  4 
ดี 1 เดือนสาม 1  1 
ดีด 3 เดือนสิบ 1  4 
ดีปลี 1  1 เดือนสิบสอง 1  4  1   
ดึก 4 เดือนสิบเอ็ด 1  4  4   
ดืม 1 เดือนสี 1  3 
ดุ 4 เดือนหก 1  4 
ดู 3 เดือนหงาย 1  5 
ดูด 3 เดือนหา้ 1  5 
ดูถูก 1  3 ดิน 1 
เด็ก 4 เดือนอา้ย 1  3 
เด็ด 4 เดือยไก่ 1  3 
เดิน 4 (สี) แดง 1   
เดียวนี 1  4 แดด 3 
เดือด 3 แดดร่ม 3  4 
เดือนเกา้ 1  5 โด่ง 3 
เดือนเจ็ด 1  4 โดน 3 
เดือนแปด 1  3 ได ้ 5 
ดาวตก 1  4 ไดย้นิ 5  2 
ดาํ 1   

อกัษร ต 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

ตก 4 ตกเบด็ 4  4 
ตกนาํ 4  4 ตกประหม่า 4  1   
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
ตกเลือด 4  3 ตรง 4   
ตน้ 5 ตระหนี 5  3 
ตน้กาฝาก 5   1  3 ตลาด 3  3 
ตน้จาก 5   3   ตลิง 3  3 
ตน้ตอ้ยติง 5   3  3  4    ตวดั 3 
ตน้ตะโก 5   3  1    ตวาด 3  3 
ตน้ตะขบ 5   3  3  4    ตอ 1   
ตน้ตะคร้อ 5   3  4    ต่อ 3   
ตน้ตาล 4   1      ต่อ (สัตว)์ 1  3   
ตน้ไทร 4   2   ตอก 3   
ตน้นุ่น 4   3  4    ตอด 3   
ตน้ป่าน 1  3 ตอน 1   
ตน้ไผ ่ 1  3 ตอ้น 5   
ตน้ไผต่ง 1  3  1 ตอ้นรับ 5   3 
ตน้ไผสี่สุก 1  3  1  4 ตอบ 3    
ตน้ไผห่นาม 1  3  1 ตอบแทน 3     2 
ตน้พุทธรักษา 5  3  3  3 

1 
(คน) ต่อย 1   

ตน้ยาง 4   4  2      (ผงึ) ต่อย 3   
ตน้รัง 4   4   2      ตอม 1 
ตน้สัก 4   4   4           ตอแย 1   2 
ตน้หม่อน 4   3      ตะกร้อ 3  5 
ตน้หมาก 4   3 ตะกร้า 3  3 
ตน้หวา้ 4   5 ตะกละ 3  3 
ตน้ออ้ 5   5 ตะกวด 5 
ตบ 4   ตะเกียง 3  1 
ตม้ 5   ตะโกน 4   
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
ตะขาบ 5  4 ตะครุบ 3 
ตะเขบ็ 3  4 ตาข่าย 1  3 
ตะคริว 3  2 ต่างหู 5  1 
ตะคอก 3  3 ตาแดง 1  1 
ตะเคียน 4  2 ตาตุ่ม 1  3 
ตะแคง 2 ตาทวด 1  5 
ตะไคร้ 1  1  2   ตาฟาง 1  2 
ตะไคร่นาํ 5   4   4   ตาม 2   
ตะเบง็ 3  1 ตาไม ้ 1  4 
ตะไบ 3  1 ตาย 1   
ตะปู 4  3  1 ตายทงักลม 1   4  1 
ตะพาบนาํ 1  1 ตาลปัตร 1   3  4 
ตะโพน 3  2 ตาํ 1   
ตะล่อม 3  4 (หนาม) ตาํ 3   
ตะลิงปิง (พืช)  3  2  1   ตาํแย 1   2 
ตะหลิว 3  1 ตาํรวจ 1   3    
ตกั 4   ตาํรา  1   2 
ตกัแตน 3  1 ตาํลึง 1   2 
ตงั 5   ตาํหนิ 1   4   
ตดั 4   ติ 4   
ตบั 4 ติด 4   
ตวัผู ้ 1  5 ติดสัตว ์ 4   2 
ตวัเมีย 1  2 ติดหล่ม 2    
ตา 1   ติดอ่าง 4   3 
ตา (พอ่ของแม่) 1   ตี 1  
ตาก 3   ตีลงักา 5   1 
ตากุง้ยงิ 1  5  2 ตึก 4 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
ตึง 1 เตียน 2   
ตืน 3 แต่ 3 
ตืน 5 แต่วา่ 3   4 
ตุก๊แก 4  5 แตก 3 
ตุ๋น 1 (เตา) แตก 4 
ตุ่ม 3 แตกต่าง 3   3   
ตุ่มนาํ 1  4 แตงกวา 1  1 
ตูม 1 แต่งงาน 3  2 
เตน้ 5 แต่งตวั 3  1 
เตย 1 แตงไทย 1  2 
เตรียมของ 1  1 แตงโม 1  2 
เตะ 4 แตงร้าน 1  4 
เตา 1 แตน 1   
เตาเผาถ่าน 1  1  3 แตร 1   
เตารีด 1  3 ใต ้ 5   
เต่า 3    ไต 1   
เตีย 3 ไต ้ 5 
เตียง 1   

อกัษร ถ
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

ถก 4 ถว้ยตะไล 5   3   2    
ถ่มนาํลาย 3  4  2 ถกั 4    
ถล่ม 3   3 ถกัเปีย 1   1      
ถลอก 3 ถงั 1 
ถลึงตา 1   1 ถวั 3 
ถว้ย 5    ถวังอก 3   3 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
ถวัแปบ 3   3 (มา) ถึง 3    
ถวัฝักยาว 3   3   ถึงอยา่งไร 1   2   2 
ถวัพ ู 3    2    ถุงเทา้ 1   4 
ถวัลิสง 3    3  1    ถุงมือ 1   2 
ถวัเหลือง 3   1    ถู 3   1    
ถา้ 5    ถูก 3    
ถ่าง 3 ถูกคอ 3   2  
ถาด 3 ถูกชะตา 3  3   1 
ถ่าน 3    เถาวลัย ์ 2   4 
ถาม 1    เถียง 1    
ถ่ายรูป 3  3    แถม 3    
ถีบ 3    ไถ 1  
ถึง 1   

อกัษร ท 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

ทวง 2    ทอดกฐิน 3  3  1 
ท่วม 4    ทอ้แท ้ 4  4 
ทวารหนกั 2   5 ทอน 2   
ทหาร 3   1 ทะนาน 3  2 
ทอง 2   ทะลึง 3  4 
ท่อง 4 ทะเล 3  2 
ทอ้ง 4 ทดั (หู)  4   
ทองคาํเปลว 2  2  1 ทบั 3 
ทอ้งฟ้า 4  4 ทบัทิม 3  3  2 
ทอ้งเสีย 4  1 ทพัพี 1 
ทองหลาง (พืช) 2  1 ทา 2 
ทอด 3   ทาง 2 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
ทาน 2 ทุ่ง 4    
ทานตะวนั 2  3  2 ทุน 2    
ทา้ยทอย 3  5 ทุบ 3 
ทาํ 4 ทุเรียน 3   2 
ทาํงาน 4   3 ทูน 2    
ทาํนบ 1   เท 2 
ทาํนาย 2   เทวดา 2  3  1 
ทาํไม 1  1 เทศน์ 3 
ทิง 4   เทา 2 
ทิม 3   เทา้ 1 
ทิศ 3   (อาย)ุ เท่ากนั 2  1 
ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ 3   3   2  4  

1  5 
เทา้แพลง 1  3  3 

ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 3   3   2  4  

1  1 
เท่าไหร่ 4  2 

ทิศตะวนัออก 3   3   2  3  เทียงคืน 4 
ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ 3   3   2  3   

1  5 
เทียงวนั 4   2 

ทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

3   3   2  3   

1  1 
เทียน 2 

ทิศใต ้ 3   5 เทียนไข 2  1 
ทิศเหนือ 3   1 เทียนหยด (พืช) 2  4 
ทีลุ่ม 4   4 เทียว 4 
ทีไหน 4   2 แทง 2 
ทึบ 3    (คน) แทง้ 4 
(มีด) ทือ 4    (สัตว)์ แทง้ 3 
ทุกครัง 3    4    แทะ 3 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

อกัษร ธ
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

ธนาคาร 3  2  2 ธุดงค ์  3  1   
ธนู 3  2   ธูป  3 

อกัษร น 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

นก  3 นอ้ยหน่า 3  3 
นกกระจิบ 3  3  4 นงั 4   
นกกระยาง 3  3  2 นงัขดัสมาธิ 4  3  3   
นกกาเหวา่ 3  3  1 นงัไขวห่า้ง 1  5  5 
นกคุ่ม 3  4   นงัพบัเพียบ 4  3  3 
นกแซงแซว 3  2   นงัยองๆ 4  2  4 
นกตอ้ยตีวดิ 3  5  1  4     นบั 3   
นกพิราบ 3  1  1   นา้ 4   
นกยงู 3  2    นางกวกั 2  4 
นกแร้ง 4 นางฟ้า 2  4 
นกแสก 3  3 นา้ชาย 4  4   
นกหวัขวาน 3  3   2 นาน 1 
นม 2   นา้สาว 4  1 
นมแมว (พืช) 2  2 นาฬิกา 2  3  1   
นรก 3  3   นาํ 4   
นวด 3 นาํคา้ง 4  3 
นอก 3 นาํเงิน 4  2 
น่อง 3   4 นาํจิม 4  5 
นอ้งเขย 4  1 นาํชา 4  2 
นอ้งชาย 4  2 นาํซาวขา้ว 4  3  5 
นอ้งสาว 4  1 นาํดี 4  1 
นอ้ย 4  นาํตก 4  4 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
นาํตาล 4  1 นิทาน 3  2  
นาํตาลทราย 4  1  2 นินทา 5  4 
นาํตาลปีบ 4  1  3 นิว 4 
นาํเตา้ 4  5   นึง 4 
นาํปลา 4  1 นุ่ง 4 
นาํพุ 4  3 นูน 2 
นาํมนัก๊าด 4  2  3 เน่า 4 
นาํมนัพืช 4  2  3 เนิน 2 
นาํมนัมะพร้าว 4   2   3 

4 
เนียน 2 

นาํมนัหมู 4  2   1 เนือ 4 
นาํยาขนมจีน 4  2  5 

5 
แน่น 4 

นาํอดัลม 4  4  2   ใน 2 
นิง 4     

อกัษร บ 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

บ่งหนาม 3  1 บ่อนาํ 4  5 
บด 4 บ่อย 3 
บน 1 บอระเพด็ 2  1  2 
บ่น 3 บงั 1 
บ่นถึง 3  1 บงั 5 
บนบาน 4  1 บดักรี 4   
บ่ม 3 บนัได 2  1 
บรรพบุรุษ 1  3  3  3 บนัทึก 1  3 
บวบ 3 บ่า 3   
บอน 1 บาง 1 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
บ่าง 3 เบ่ง 3 
บาด 3 เบด็เดียว 4  2 
บาท 3 เบด็ราว 4  2 
บาน 1 เบา 1 
บา้น 2 เบิก 3 
บาป 3 เบีย 5 
บ่าย 3 เบียด 3 
บา้ยปูน 2   1 เบียว 5 
บิ 4 เบือ 3 
บิณฑบาต 1  3  3 แบ 1 
บิด 4 แบก 3 
บิน 1 แบ่ง 3 
บิน 3 แบน 1 
บี 5 โบราณ  1  2 
(จมูก) บี 3 โบสถ ์ 1 
บึง 1 ใบ 1   
บึง 5 ใบ ้ 3 
บุญ 1 ใบตอง 1  1 
บุบ 5 ใบแมงลกั 4  1  3 
บูชา 1  2 ใบยอ 1  2 
บูด 3 ใบลาน 1  2 

อกัษร ป 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

ปน 1 ประคบ 3   
ประกบ 4  1 ประคอง 5   
ประคดเอว 3  3  1 ประเคน 3  2   
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
ประดบั 3  4   ปลิง 1   
ประตู 3  1   ปลิว 1   
ปรับ 4   ปลีกลว้ย 1  5  
ปราบ 3   ปลุก 4   
ปลงผม 1  1   ปลุกเสก 4  3   
ปลน้ 5   ปลูก 3 
ปลวก 3   ปวด 3 
ปลอ้งไมไ้ผ ่ 5  4  3 ปวดทอ้งเบา 3  3 
ปลอบ 3 ปวดทอ้งหนกั 3   5 
ปล่อย 3 ปอ 1 

ปลา 1 ปอก 3 
ปลากด 1  4 ปอด 3 
ปลากระทิง 1  3  2   ปะ 4   
ปลากระทุงเหว 1  3  2  1 ปัก 4   
ปลากราย 1  1  1   ปัจจุบนั 1  4   
ปลากดั 1  4   ปัด 4   
ปลาเขม็ 1  1   ปัน 3   
ปลาแขยง 1  3  1   ปัน 5 
ปลาเคา้ 1  4   ปัสสาวะ 4   
ปลาช่อน 1  4  ปา 2   
ปลาชะโด 1  1     ป่า 3     
ปลาดุก 1  4   ป้า 5     
ปลายขา้ว 5  1   ปาก 3   
ปลายจมูก 2  3  1   ปากกา 3   1   
ปลาร้า 1  3   ป่าชา้ 4  4   
ปลาไหล 1  2   ป่าดงดิบ 3  1  4   
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
ป่าละเมาะ 3  1     เป็ด 4 
ปิง 5   เป็น 1 
ปิด 4   เป็นลม 3  4 
ปิดไฟ 4  2   เปรต 3 
ปินโต 3  1   เปรียว 5 
ปี 1   เปราะ 3 
ปีก 3 เปล 3 
ปีกุน 1  1 เปลือก 3 
ปีขาล 1  1   เป่า 3 
ปีจอ 1  1 เปิด 3 
ปีฉลู 1  3  1   เปิบ 3 
ปีชวด 1  3   เปียก 3 
ปีเถาะ 1  4 เปือย 3 
ปีมะเมีย 1  3  2 แป้ง 5 
ปีมะแม 1  3  2 แปด 3 
ปีมะโรง 1  3  2 แปดนาฬิกา 3  2 
ปีมะเส็ง 1  3  1 แปดสิบ 3  4 
ปีระกา 1  3  1 แป้นรองต่างหู 5   2   5 

1 
ปีวอก 1  3 แปรงฟัน 1  5 
ปึก 4 แปล 1 
ปืน 1   โปงลาง 1  2 
ปู 1  โปรย 1 
ปู่  3 ไป 1 
ปู่ ทวด 3  3   
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

อกัษร ผ 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

ผดผนื 4  3 ผา้ขีริว 5  3   
ผม 1   ผา้ถุง 4   
ผมจุก 1  4 ผา้โพกหวั 5  3  1 
ผลกั 3 ผา้ห่ม 5  3   
ผลาญ 1 ผา้อาบ 5  3   
ผลิดอก 3  3 ผวิปาก 1  3   
ผลิยอด 3  3 ผ ี 1 
ผสม (ของแขง็)  1   ผเีขา้ 1  5 
ผสม (ของเหลว)  3  4  1 ผปีอบ 1  3 
ผอม 3 ผเีรือน 1  2 
ผกั 4 ผเีสือ 2  3  5 
ผกักาด 4   3 ผงึ 3   
ผกักาดหอม 4   3   1 ผงึ 5   
ผกับุง้ 4   5 ผกู 3   
ผกัปรง 4   1 เผด็ 4   
ผกัแวน่ 4  4 เผา 1 
ผกัเสียน 4  5 เผาศพ 3  4 
ผดั 4 เผอืก  3 
ผนั 1 แผ ่ 3 
ผวั 1 แผน่ 3 
ผา 1 แผน่ไมร้องครกตะบนั

หมาก 
4    2    3 

ผา่ 3 แผแ่ม่เบีย 3   4   5 
ผา้ 5   โผล่ 3 
ผา้ขาวมา้ 5   1  4   
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

อกัษร ฝ 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

ฝน 1 ฝ้าย 5 
ฝรัง 3  1  1 ฝาละมี 1  3  2 
ฝอยขดัหมอ้ 2  4  5 ฝิน 3 
ฝัก 4 ฝี 1 
ฝัดขา้ว 4  5  ฝึก 4 
ฝ้า 5 ฝืด 3 
ฝาก 3 ฝืน 1 
ฝาชี 1  2 ฝุ่ น 3 
ฝาด 3 ฝงู 1 
ฝาน 3 แฝก 3 
ฝ่าย 3 ไฝ 5  2  4 

อกัษร พ 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

พญานาค 3  2  3 พระอินทร์ 3  1 
พน้ 4 พราหมณ์ 1  3 
พบ 4 พริก  3  4 
พยกัหนา้ 3  3  5 พริกขีหนู 3 4  5 

1 
พยงุ 3  2 พริกไทย 3  2 
พรมนาํ 2  4 พรุ่งนี 4  3 
พระเครือง 3  4 พลบัพลึง 3  2 
พระธรรม 3  2 พลวั 4 
พระพรหม 3  2 พลาด 3 
พระพุทธเจา้ 3  3  3 5 พลิก (ตวั) 3   
พระภูมิ 3  2 พลิก (ปลา) 4 
พระสงฆ ์ 3  1 พอ่ 4 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
พอก 3 พิมพ ์ 2 
พอ่คา้ 2  4 พีเขย 4  1 
พอดี 2  1 พีชาย 5   
พอ่ตา 4  4 พีสะใภ ้ 4  2   
พอ่บุญธรรม 4  1  2 พีสาว 5   
พอ่เลียง 4  4 พึง 4 
พอ่สามี 4  3 พุดจีบ 3  3   
พอ่หมา้ย (ภรรยาตาย) 4  5 พุดซอ้น 3  4   
พอ่หมา้ย (ภรรยาหยา่) 4   5 พุทธ 3   
พะอง 2   1  3 พุทรา 3  2 
พกั 3   พดู 4   
พกัผอ่น 2  4 พดูจาหยอกเยา้ 4  3 
พงั 2   เพกา 3  3  4 
พงัผดื 2   (พดู) เพราะ 3   
พงัพอน 3  1  2 เพราะวา่ 3  4   
พดั 3 เพลง 2 
พดั (กริยา) 2 เพลิน 2 
(ลม) พดั 3 เพิงหมาแหงน 2   1  1 
พนั 2 เพือนตาย 3 
พบั 3 เพือนตายของพอ่ 4  3   
พา 2 เพือนตายของแม่ 4  3   
พาด 3 แพ 2 
พานบายศรี 2  1   แพ ้ 4 
พาย 2 แพะ 3 
พิกุล 3  1 โพกหวั 2  1 
พิง 2 โพงพาง 2  2 
พิณ 2 โพรงไม ้ 1  4 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
ไพ 2   

อกัษร ฟ 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

ฟอก 3 ฟ้าผา่ 4  3 
ฟ้อง 4 ฟ้าร้อง 4  4 
ฟัก 3 ฟ้าแลบ 4  3  3 
ฟักทอง 3   3 ฟืน 2   
ฟัง 2 ฟุ้ง 4 
ฟัน 5 ฟูก 3  3 
ฟัน (เชือก) 4 เฟือง 4 
ฟันเก 5  5 เฟืองฟ้า 4  4 
ฟันผ ุ 5  2 แฟง 2 
ฟ้า 4 ไฟ 2 
ฟาง 2   ไฟลุก 2   3 

อกัษร ภ 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

ภาพยนตร์ 1 ภูเขา 2 
อกัษร ม 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
มงกุฎ 2  4 (พระสงฆ)์ มรณภาพ 2 3 3 3   
มด 3 มรดก 2  2   
มดคนัไฟ 3  2  2 มวน 2   
มดดาํ 3  1   มว้น 4   
มดแดง 3  5   มอง 2 
มดตะลิน 3  3  4   มอบ 3 
มดลูก 3  3   มะกรูด 3  5  3 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

204 

ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
มะกลาํ 3  3   มะระขีนก 4  3     
มะกอก 3  3   มะรืน 4  2   
มะเกลือ 3  1   มะรุม 4  1  2 
มะขาม 3  1   มะละกอ 3  3   
มะขามเทศ 3  1  3  มะลิ 3  3   
มะขามป้อม 3  1  5   มะแวง้ 3  4 
มะเขือ 3  1 มะหวด 3  3   
มะเขือขืน 3  1  3 มะหาด 3  3   
มะเขือเทศ 3  1  3 มงัคุด 2  3 
มะเขือเปราะ 3  1  4 มดั 3   
มะเขือพวง 3  5   มนั 2   
มะเขือยาว 3  1  2 มนั 4 
มะดนั 3  1   มนัเขียว 2  5    
มะเดือ 3  3   มนัใจ 4  1 
มะตูม 3  1   มนัเทศ 2  1 
มะนาว 3  2   มนันก 2  3 
มะปราง 3  1   มนัมือเสือ 2  2   1 
มะปริง 3  1   มนัสาํปะหลงั 2 1  3 

1 
มะพร้าว 3  4   มา้ 4 
มะเฟือง 3  2   มาก 1   
มะไฟ 3  2 ม่าน 4   
มะม่วง 3  4   มา้นงั 3 
มะม่วงหิมพานต ์ 3  4   1  

3  2   
มี 2 

มะยม 3  2   มีครรภ ์ 3  3 
มะระ 3  3   มีด 3 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
มีดโกน 3  1 แม่นาํ 4  4 
มีดพร้า 4 แม่บุญธรรม 4  1  2 
มีดอีโต ้ 4   1   5 แม่ยา่นาง 4  4  2 
มือ 2 แม่ยาย 4  2 
มุง้ 3 แมลงเต่าทอง 2  3 2 
มุด 3 แมลงทบั 2  3 
มุม 1 แมลงปอ 2  4  3 
เมฆ 5   4 แมลงเม่า 2  4 
เมม้ (ปาก) 4  3 แมลงวนั 2  4 
เมรุ 2 แมลงสาบ 2  3 
เมล็ด 3 แมลงหว ี 2  5 
เมา 2 แม่เลียง 4  4 
เมาหมาก 3  3 แมว 2   
เมีย 2 แม่สือ 4  3 
เมือคืน 4  2 แม่หมา้ย (สามีตาย) 4  5 
เมือง 2 แม่หมา้ย (สามีหยา่) 3   5 
เมือใด 4  2 โม่ 4   
เมือย 4 ไมก้วาด 4  2 
เมือวาน 4  2 ไมก้วาดทางมะพร้าว 4  3 
แม่ 4   ไมค้าํกนัสาด 5   
แม่กุญแจ 4  1 1 ไมแ้ดง 4  1 
แม่คา้ 4  4 ไมต้ะแบก 4  3  1 
แมงดา 2  1 ไมต้าํหมาก 3   1  3 
แมงป่อง  2  3   ไมตี้พริก 3   
แมงมุม 2  2 ไมเ้ตง็ 4  4 
แม่ซือ 4  4 ไมบ้รรทดั 4  1  3 
แม่น 4   ไมเ้ป่าไฟ 4  3  2 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

206 

ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
ไมยราบ 2   3  3 ไม่รู้จกั 3  3 
ไม่รู้กาลเทศะ 3  4  3  1   ไมเ้รียว 4  5 

อกัษร ย 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

ยก 3 ยาว 2 
ยน่ 4 ยาหม่อง 2  3 
ยวงขนุน 2  3  5 ยาํ 2 
ยอ 2 ยาํ 4 
ยอ (เครืองมือ) 3  5 ยมิ 4 
ยอ่ 4 ย ี(ผม) 2 
ยอ่ง 4 ยสิีบ 2   
ยอด 3 ยสิีบนาฬิกา 1  4 
ยอม 2 ยสิีบเอด็ 4  4  4 
ยอ้ม 4 ยสิีบเอด็นาฬิกา 1  4 
ยกัษ ์ 3 ยดึ 3   
ยดั 3 ยดื 3 
ยวัเยยี 4 4 ยนื 2 
ยา 2   ยนื 4 
ยา่ 4 ยมื 2 
ยาก 3 ยงุ 2 
ยาง 2 ยุง่ 4 
ยา่ง 4 ยุง้ขา้ว 4  5 
ยา่ทวด 4  3 ยบุ 3 
ยา่นาง (พืช) 4  2 ยแุหย ่ 3  3 
ยาย 4  5 เยน็ 2 
ยายทวด 4  5  3 เยบ็ 3 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 
 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
เยาะเยย้ 3  4 (ขนตา) แยง 2 
เยยีม 4 แยง่ 3 
แย ่ 4 โยง 2 
แย ้ 4 โยชน์ 3 
แยก 3 โยน 4 

อกัษร ร 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

รก 3 รองเทา้ 3 
รกเด็ก 3   4 ร้องไห ้ 4   4 
รกววั 3   2   ร้อน 4 
รดนาํ 3   4 ระกาํ 3  1   
รถเขน็ 3   4 ระคาย 2  2   
รถจกัรยาน 3   3 ระฆงั 3   2   
รถไถ 3   1 ระนาด 3   3   
รถบรรทุก 3   1  3 ระวงั 3   2   
รถไฟ 3   2 ระเหย 3   1   
รถสามลอ้เครือง 3  1 4 4 รัก 3    
รถสามลอ้ถีบ 3  1 4 3   รักแร้ 5  4 
รบ 3    รักษา 1   
ร่ม 4    รังแก 2    1 
ร่มรืน 4  2 รังไส้เดือน 1   5  1 
รวงขา้ว 2   5 รัด 3 
รอ 5 รับ 3 
รอง 2   รับปาก 3  3 
ร้อง 4 รัว 4 
ร่องกระดาน 3   รัว 4 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
รา 2 เร็ว 2 
ราก 3 เรอ 5 
รากแกว้ 3  5 เรียก 5 
รากฝอย 3  1 เรียน 2 
ราง 2 เรียบ 3 
ร่างกาย 1  1 เรียราด 4  3 
รางนาํ 2  3  3 เรือ 2 
ราด 3 (ตวั) เรือด 3 
รํา 2 แรง 2 
รําคาญ 2  2 แร้ง 4 
ริดสีดวง 3  1  1 แรด 3 
ริน 2   แร้ว 4 
ริบ 3   โรคตบั 3  4 
ริมฝีปาก 2  1  3 โรคเทา้ชา้ง 3  1  4   
รีด 3   โรคบิด 3  4 
รือ 4   โรคมะเร็ง 3  3  2   
รุ้งกินนาํ 4  4  4  

1  4 
โรคหวัใจ 3  1  1 

รุ่งเรือง 4  2 โรคอหิวาต ์ 2   4 
รุ่งสาง 4  1 โรงทาน 2  2 
รู 2   โรงพยาบาล 2  3 2  

1 
รู้ 4 โรงภาพยนตร์ 2  1 
รู้จกั 4  4 โรงเรียน 2  2 
รูด 3 โรงแรม 2  2 
รูนาํ 2  4 โรย 2   
เร่ร่อน 4  4 (ตวั)ไร 2  
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

อกัษร ล 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

ลง 2 ลอย 2 
(นาํ) ลง 2 ลอ้เลียน 4  2 
ลด 3 ละมุด 3  3 
ลน 2 ละเมอ 3  2 
ลน้ 4 ละลาย 3  2 
ลบ 3 ละหุ่ง 3  3 
ลม 2 (สับ) ละเอียด 3 
ล่ม 4 ลกัษณนามของ

กระเป๋า 
1 

ลม้ 4 ลกัษณนามของ
กระสอบ 

3 

ลมบา้หมู 2  5  1 ลกัษณนามของ
กระสอบขา้ว 

3 

ลมหมุน 2  1   4 ลกัษณนามของกล่อง
ไมขี้ด 

4 

ลวก 3 ลกัษณนามของกอง
ดิน 

1 

ลว้ง 4 ลกัษณนามของกอ้น
หิน 

5 

ลอก 3 ลกัษณนามของกอไผ ่ 1 
ลอง 2 ลกัษณนามของกณัฑ์

เทศน์ 
1 

ล่อน 4 ลกัษณนามของการดืม
นาํ 

4 

ลอบ (เครืองมือ) 3 ลกัษณนามของกาํมือ 1 
ลอ้ม 4 ลกัษณนามของกิงไม ้ 4 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
ลกัษณนามของขลุ่ย 1 ลกัษณนามของฝา

หมอ้ 
1 

ลกัษณนามของ
ขา้วโพด 

4 ลกัษณนามของฝงูสัตว ์ 1 

ลกัษณนามของเครือ
กลว้ย 

2 ลกัษณนามของ
พระสงฆ ์

1 

ลกัษณนามของ
ชอ้นส้อม 

1 ลกัษณนามของ
พวงมาลยั 

2 

ลกัษณนามของเชือก 5 ลกัษณนามของมุง้ 1 
ลกัษณนามของซุง 4 ลกัษณนามของไมขี้ด

ไฟ 
1 

ลกัษณนามของ
ดอกไม ้

3 ลกัษณนามของไมจิ้ม
ฟัน 

1 

ลกัษณนามของดินสอ 4 ลกัษณนามของไมไ้ผ ่ 2 
ลกัษณนามของถวัลิสง 3 ลกัษณนามของยา 3 
ลกัษณนามของแถว
ทหาร 

1 ลกัษณนามของรถ 2 

ลกัษณนามของทะลาย
มะพร้าว 

2 ลกัษณนามของรวง
ขา้ว 

2 

ลกัษณนามของทีดิน 1 ลกัษณนามของเลือย 1 
ลกัษณนามของนาฬิกา 1 ลกัษณนามของสมุด 1 
ลกัษณนามของบา้น 1 ลกัษณนามของสัตว ์ 1 
ลกัษณนามของใบไม ้ 1 ลกัษณนามของหมอ้ 1 
ลกัษณนามของปากกา 5 ลกัษณนามของ

หมู่บา้น 
3 

ลกัษณนามของผลไม ้ 3 ลกัษณนามของหยด
นาํ 

4 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
ลกัษณนามของ
หอ้งเรียน 

5 ลูกกุญแจ 3  1  1 

ลงัถึง 2 ลูกเขย 3  1   
ลงัเล 2  2 ลูกคนโต 3  4   
(ปืน) ลนั 4 ลูกคนสุดทอ้ง 3  5   
ลนัทม 1  1 ลูกชาย 3  2   
ลบั (มีด) 1 ลูกนาํ 2  4  4 
ล่าง 4 ลูกประคาํ 3  3  2 
ลา้ง 4 ลูกปลาช่อน 1  3  3   
ลาน 2 ลูกไฟ 3  2   
ลานบา้น 2  2 ลูกสะใภ ้ 3  4   
ลาํโพง 2  2 ลูกสาว 3  1   
ลาํไส้ 2  5 ลูกเห็บ 3  4   
ลาํเอียง 2  2 ลูกอณัฑะ 3  1   
ลิง 2 ลูบ 3   
ลิด 2 เลข 3   
ลิน 4 เล็น 2 
ลินไก่ 4  3 เล่น 4 
ลึก 3 เล็บ 3 
ลืน 4 เล็บเทา้ 3  1 
ลืม 2 เล็บมือ 3  2 
ลืมตา 2  1 เล็บมือนาง (พืช) 3  2  2 
ลุก 3   เลว 2 
ลุง 2 เลหลงั 2  1 
ลุยนาํ 2  4 เละ 3   
ลูกกระเดือก 3  3  3 เล่า 4   
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
เลา้ 4 เลือด 3 
เลาะตะเขบ็ 3  3  4 เลือดกาํเดา 3  1 
เลิก 3 เลือม 4 
เลีย 2 เลือย 4 
เลียง 4 แลก 3 
เลียง 4 แลบลิน 3  4 
เลียม (พระ) 4 โลก 3 
เลียว 4 โลภ 3 
เลือก 3 ไล่ 4 
เลืองลือ 4  2   

อกัษร ว 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

วกันาํ 3  4 วนัศุกร์ 2  4 
วงั 2   วนัสงกรานต ์ 2  1  1   
วดั 3 วนัเสาร์ 2  1 
วนัโกน 2  1 วนัองัคาร 2  1  2   
วนัขึน 15 คาํ 4  5  4  

5  4 
วนัอาทิตย ์ 2  1  3   

วนัเขา้พรรษา 2 5 2 1   วนัอุบาทว ์ 4  3  3   
วนัจนัทร์ 2  1 ววั 2 
วนันี 4  4 วา 2 
วนัพระ 2  3 วา่ 4 
วนัพฤหสับดี 2  3  4 วาง 1 
วนัพุธ 2  3 วา่ง 4 
วนัมงคล 4  1   วาด 3 
วนัแรม 15 คาํ 4  2  4  

5  4 
วาน 2 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 
 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
วานซืน 4   3 วดินาํ 3  4 
วา่ยนาํ 2   4 วหิาร  3  1 
วา้เหว ่ 4   4 วุน้ 4   
วอน 2 แวน่ตา 4  1 
วอ่น 4 ไว ้ 4   
วง 2 ไวใ้จ 4  1 
วงิ 4    ไวทุ้กข ์ 4   3 

อกัษร ศ
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

ศอก 3 ศาลา 1  2   
ศาล 1 ศาลาวดั 1  2  3   

อกัษร ส 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

สงสาร 3  1   ส้มป่อย 5  3 
ส่ง 3   สมอ 3  1 
สด 4   ส้มโอ 5  1 
สตางค ์ 3  1    สมุด 3   4 
สถานีตาํรวจ 2  3   สร้อย 1  5 
สนาม 3  1    สร้อยทอง 5  2 
สนุก 4   สระนาํ 3  4 
สบง 3  1 สละ (พืช) 3  4 
สบประมาท 1  3 สลึง 3  1 
สบาย 3  1 สวด 3 
ส้ม (สี) 5 สวน 1 
ส้มเขียวหวาน 5  1  1 สวม 3 
ส้มตาํ 1  3   3 ส้วมซึม 5  2 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
ส้วมหลุม 1 สัง 3    
สวรรค ์ 2   4 สังขยา 1   3  1 
สวา่ง 5 สังฆาฏิ 1   2   
สวา่น 3   3 สัญญา 1   2 
สวงิ 3   1 สัน 3    
สอง 1    สนั 5 
ส่อง 3    สันดาน 1   1 
สองร้อย 1   4    สับ 4    
สอย (ผลไม)้ 4    สับปะรด 3   3 
สอย (ผา้) 3    สับปะเหร่อ 3  3  3 
สะกิด 3   4 สัปดาห์ 3  3  1 
สะเก็ดแผล 4 สาน 1 
สะดุง้ 3   5 สาบเสือ (พืช) 1  3 
สะดุด 4    สาบาน 1  1 
สะเดาะ 3   4 สาม 1 
สะทอ้น 3   4 สามนาฬิกา 1  1 
สะเทือน 3   2 สามสิบ 1  4 
สะบกั 3   4 สายบวั 5  1 
สะบดัมือ 3   4  2 สายสิญจน์ 1   1 
สะพาน 3   2   สายหยดุ 1   4 
สะพาน (ไมพ้าด) 1    สาว (กริยา) 1   
สะพาย 3   2 สาํรับกบัขา้ว 3   3  2  

5  
สะโพก 3   3 สาํเร็จ 4    
สะระแหน่ 4   1 สาํลกั 3   3 
สะอึก 3  4 สาํหรับ 1   4 
สะอืน 3   5 สาํออย 1   1 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
สิง 1 เส้นเลือดดาํ 5  3  1 
สิงโต 1   1 เส้นเลือดแดง 5  3  1 
สิบ 4  เสมา 1  2   
สิบเกา้นาฬิกา 4  3   เสยผม 3  1   
สิบเจด็นาฬิกา 5  2  2 เสลา 3  1   
สิบนาฬิกา 3  2  4 เสวยีนรองหมอ้ 2  5   
สิบแปดนาฬิกา 5  2  2 เสีย 1     
สิบลา้น 4  4 เสียดาย 1  1   
สิบสองนาฬิกา 4 เสียม 1  2   
สิบสามนาฬิกา 3  2 เสือ 1   
สิบสีนาฬิกา 3  1   เสือ 3 
สิบเอด็ 4  4 เสือ 5 
สิบเอด็นาฬิกา 5  2  4 เสือคอกระเชา้ 5  3  3  3 
สิว 1  เสือชนัใน 5  2 
สิว 3 เสือปลา 1  1 
สี 3   เสือยดื 5  4  4 
สีเทียน 1  2 เสือลาํแพน 3  2  2 
สีนาํ 1  4 แสงเดือนสลวั 1   1  2 
สีแยก 3  3 โสด 3 
สีสิบ 3  4 โสเภณี 3  3 
สืบ 3 ใส 1 
สุก 4 ใส่ 3 
สุม 1 ไส 4 
สู่ขอ 3  1 ไส้ 5 
สูง 1 ไส้เดือน 5   1 
สูบบุหรี 3  1   ไส้ติง 5  3 
เส้นเลือดขอด 5  3  3     
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

อกัษร ห 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

หก 4 หนา้ 5 
(นาํ) หก 4 หนา้จวั 5  3 
หกนาฬิกา 4  2  4 หนา้ต่าง 5  3 
หกสิบ 4  4 หนา้ผาก 5  3 
หงอก 3   หนาว 1 
หงอนไก่ 1  3 หนี 1   
หงอย 1   หนีบ 3   
หงาย 1 หนึง 3   
หงายหลงั 5  2  1 หนึงนาฬิกา 1  3   
หญา้  5 หนึงพนั 2  3 
หญา้คา 5  2   หนึงพนัเอด็ 3  2  4 
หญา้เจา้ชู ้ 5  5   4   หนึงร้อย 4  3   
หญา้เพก็ 5  3   หนึงร้อยเอ็ด 3  4  4 
หญา้แพรก 5  3   หนึงลา้น 4   3   
หญา้แห้วหมู 5  5   1   หนึงแสน 3  1   
หด 4  หนึงหมืน 3  3   
หนวด 3 หนึงหมืนเอด็ 3  3  4 
หน่อ 3 หนู 1   
หนอกววั 3  2 ห่ม 3 
หนอง 1 หมก 4 
หนองนาํ 1  4 หมด 4 
หนอน 1   หมวก 3 
หน่อไม ้ 3  4 หมวดแมว (พืช) 3  2 
หนกั 4 หมอ 1 
หนงั 1 หมอ้ 5 
หนงัสือ 1  1 หมอก 3 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
หมอน 1 หลอก 5   4 
หมอบ 3 หลงั 1 
หมกั 4 หลบั 4 
หมดั 4 หลานเขย 1  1 
หมนั 1 หลานชาย 1  2 
หมนั 5 หลานสาว 1  1 
หมา 1 หลุม 1   
หมาป่า 1  3 ห่วง 3     
หมี 1 หวย 1 
หมึก 4 หว้ย 5 
หมุน 1 หวาน 1   
หมู 1 หวา่น 3 
หมู่บา้น 3  5 หวาย 1 
หยด 4 หว ี 1 
หยวก 3 ห่อ 3 
หยอก 3 หอก 3 
หยอด 3 หอ้ง 5 
หยกั 4 หอ้งครัว 5  2 
หยา่ 4   หอ้งโถง 5  1 
หยา่นม 3  2 หอ้งนอน 4  2 
หยกิ 4 หอ้งนาํ 5  4 
(ผม) หยกิ  4 หอฉนั 1  1 
หยบิ 4 หอไตร 1  1 
หยดุ 4 หอน 1 
(ควาย) หยดุ 3 หอบ 3 
หรือ 1 หอม 1  3 
หลง 1 หอยกาบ 1  4  5 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
หอยขม 1  3 หาว 1 
หอยโข่ง 1  2 หา้สิบ 5  4 
หอยทาก 1  4 หา้แสน 5  1 
หกั 4 หิงพระ 5  3 
หดั  4 หิงหอ้ย 5  3  4  

3  1 
หนั 1 หิด 4 
หนั 1 หีบศพ 2  4 
หวั 1 หืด 3 
หวัใจ 1  1 หุง 1 
หวัผกักาด 1  4  3 หุ่น 3 
หวัเราะ 1   หุบ 4 
หวัหงอก 1  3 หู 1 
หวัไหล่ 1  3 หูด 3 
หา 1 หูนาํหนวก 1  1 
หา้ 5 เหงา 1 
หาง 1 เหงือ 3 
ห่าง 3   เหงือก 3 
หางนกยงู 1   3  2 เห็ด 4 
หางเสือเรือ 1   1  2 เห็ดโคน 4  1  3 
ห่าน 3 เห็ดฟาง 4  2 
หาบ 3 เห็ดหูหนู 4  1   1 
หาม 1 เห็น 1 
ห่าม (ผลไม)้ 3 เหน็บชา 2   
หา้ม 5 เหนือย 4 
หาย 1 เห็บ 4 
หายใจ 1  1 เหมน็ 1 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 
 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
เหมือน 2 แหน (พืช) 1 
เหยยีด 3 แหนบ 3 
เหยยีบ 3 แหย ่ 3 
เหยยีว 1 แหลม 1 
เหวยีง 3 แหว้ 5 
เหล็ก 4 แหวก 3 
เหล็กใน 4  2 (ปาก) แหวง่ 3 
เหลน 1 แหวน 1 
เหลา 1 โหระพา  1  3  2 
เหลา้ 5 โหลน 1 
เหลือ 1 ให ้ 5 
เหลือง 1 ใหม่ 3 
เหลือเฟือ 1  2 ไห 1 
เหว 1 ไหล 1 
เหา 1 ไหว 1 
แห 1 ไหว ้ 5 
แหง้ 5   

อกัษร อ 
รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท

อก 4 อยาก 3   
อด 4 อยา่ง 3 
อดีต 3  3 อยา่งไร 2  2 
อนาคต 3  2   3 อยู ่ 3   
อบ 4 อร่อย 3   
อม 1 อวดดี 3  1 
อยา่ 3 อวน 2 
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ตารางที 12 รายการคาํศพัทภ์าษาผูไ้ท ตาํบลถาํเจริญ อาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ (ต่อ) 

รายการคาํ ภาษาผูไ้ท รายการคาํ ภาษาผูไ้ท
อว้น 2 อินทะนิล 1  3  2   
อวยัวะเพศชาย 2 อิม 3  
อวยัวะเพศหญิง 1 อีสุกอีใส 1  4  1  1 
ออก 3 อีเห็น 1 
ออเซาะ 1  3 อึดอดั 4  4 
อ่อน 3 อืด 3 
ออ้น 5 อืน 3 
ออ้ย 5 อุง้มือ 5  2 
อะไร 3  1 อุจจาระ 5 
องักะลุง 1  3  2   อุด 4 
องัโล่ 5  4   อุ่น 3 
อดั 4   อุม้ 5 
อา 1   อุม้เขา้สะเอว 5  5  1 
อา้ 5 เอน 1 
อา้ง 5   เอน็ 1 
อ่างนาํ 3  4   เอน็ร้อยหวาย 1  4  1 
อาเจียน 3 เอว 1 
อ่าน 3 เอิบ 3 
อาบ 3 เอียง 4 
อาพาธ 1  3 แอก 3 
อาย 1 แอบ 3 
อาหารกลางวนั 5  4 โอ่งนาํฝน 3  3  4 

1 
อาหารเชา้ 5  4 ไอ 1 
อาหารเยน็ 5  2 ไอนาํ 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

ตัวอย่างการวเิคราะห์เสียงวรรณยุกต์ภาษาผู้ไท ตําบลถําเจริญ อาํเภอโซ่พสัิย จังหวดับึงกาฬ 
โดยใช้โปรแกรม Pratt 
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ตัวอย่างการวเิคราะห์เสียงวรรณยุกต์ภาษาผู้ไท ตําบลถําเจริญ อาํเภอโซ่พสัิย จังหวดับึงกาฬ 
โดยใช้โปรแกรม Pratt 
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ว.1 หน่วยเสียงวรรณยกุตต์าํ – ขึน (24) ปรากฏในช่อง A123    
 เช่น คาํวา่ หู ปี บิน 
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ว.2 หน่วยเสียงวรรณยกุตก์ลาง – ตก (32) ปรากฏในช่อง A4 
เช่นคาํวา่ มือ
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ว. 3 หน่วยเสียงวรรณยกุตก์ลาง – ตก (31) ปรากฏในช่อง 
B123 เช่นคาํวา่ ไข่ ป่า ด่า 
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ว. 3 หน่วยเสียงวรรณยกุตก์ลาง – ระดบั (33) ปรากฏในช่อง 
DL1234 เช่นคาํวา่ ขาด ปอด แดด และ DS4 เช่นคาํวา่ นก 
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ว. 4 หน่วยเสียงวรรณยกุตต์าํ – ขึน – ตก (232) ปรากฏใน
ช่อง B4 เช่นคาํวา่ พอ่ และ C4 เช่นคาํวา่ นา้ 
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ว. 4 หน่วยเสียงวรรณยกุตก์ลาง – ขึน – ตก (343) ปรากฏใน
ช่อง DS123 เช่นคาํวา่ หมดั กบ เบด็ 
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ว. 5 หน่วยเสียงวรรณยกุตต์าํ – ระดบั (22) ปรากฏในช่อง C123  
เช่นคาํวา่ ขา้ว ป้า บา้ 
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