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ท่ีมาของค าท่ีมีพยัญชนะต้น /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถ่ินใต้ 
THE ORIGIN OF LEXEMES INITIAL CONSONANTS CLUSTERS /mr/ AND /ml/  

IN SOUTHERN THAI. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและศึกษาที่มาของค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ใน
ภาษาไทยถิ่นใต้ ซึ่งเป็นค้าที่น้ามาจากพจนานุกรมภาษาไทยถิ่นใต้ พ.ศ. 2525 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า มีพยัญชนะต้นควบ
กล้้า /mr/ และ /ml/ จ้านวนทั้งสิ้น 72 ค้า พบว่ามีที่มาของค้าเป็น 3 รูปแบบ คือ ค้าไทด้ังเดิมจ้านวน 16 ค้า เป็นค้ายืม
จ้านวน 20 ค้า ซึ่งเป็นค้ายืมที่มาจากภาษาเขมร ภาษามลายู และภาษาอาหรับ และเป็นค้าที่ใช้เฉพาะภาษาไทยถิ่นใต้จ้านวน 
36 ค้า  
ค าส าคัญ: ภาษาไทยถิ่นใต้, ค้าไทด้ังเดิม, ค้ายืม 

 
Abstract 

The aims of this study are to collect and categorize the cluster consonants /mr/  and /ml/  in the 
Southern Thai Dialect which were collected from the Southern Thai Dialect Dictionary.  The study showed 
that there are totally 72 words which initiated with / mr/  and / ml/  and can be categorized into 3 forms, 
namely Proto-Tai (16 words), loanwords (20 words) which are borrowed from Khmer, Malay and Arabic and 
the last form is the regional words which are only used within the Southern Thai dialect. (36 words) 
Keywords: Southern Thai Dialect, proto - Tai, cluster consonants 
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1. บทน า 
หลักฐานการใช้ค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถิ่นใต้ ปรากฏอยู่ในเอกสารโบราณ 

วรรณคดี วรรณกรรม หรือการพูดจากันในชีวิตประจ้าวันอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น  
 

  พวกน้ีนางยกให้   เป็นคนใช้นางทศนา 
 สั่งการแก่มารดา   ต้ังโขลนจ่าให้สักมรับ 
  (จากเรื่อง พระรถเมรี อ้างถึงในค้าใต้ในค้ากาพย์ของประพนธ์ เรืองณรงค์, 2554;114) 
 
  อย่าสาวไส้ให้กาเห็น  อย่าหาเมล็นให้คนดู 
 แกวกหญ้าเที่ยวหางู   มักอดสูเมื่อภายหลัง 
 (จากเรื่อง สุภาษิตร้อยแปด อ้างถึงในค้าใต้ในค้ากาพย์ของประพนธ์ เรืองณรงค์, 2554; 117) 
  
ภาษิตหรือส้านวนในภาษาไทยถิ่นใต้ ก็ยังปรากฏการใช้ค้าที่เป็นพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ เช่น  

“คนโมโหไม่หมลัง คนชังกั้งไม่เพ่ือน” หมายถึง คนโมโหวู่วาม ย่อมขาดก้าลังและขาดสติ 
 
การใช้ภาษาผ่านค้าประพันธ์ ส้านวนสุภาษิต หรือการพูดจาสื่อสารในชีวิตประจ้าวันของคนใต้แสดงให้เห็นลักษณะ

เด่นทางภาษาอย่างหน่ึงของภาษาไทยถิ่นใต้ คือ การมีหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า มรฺ และ มลฺ และหากพิจารณาหน่วย
เสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า มรฺ /mr/ และ มลฺ /ml/ ประกอบกับภาษาไทยถิ่นอื่น จะเห็นได้ว่า หน่วยเสียงพยัญชนะต้น  
ควบกล้้า มรฺ /mr/ และ มลฺ /ml/ ปรากฏเฉพาะภาษาไทยถิ่นใต้เพียงถิ่นเดียวเท่าน้ัน ซึ่งสมทรง  บุรุษพัฒน์ (2543) ก็ได้
บรรยายถึงระบบเสียงพยัญชนะควบกล้้าในแต่ละถิ่นไว้และกล่าวว่า ในภาษาไทยถิ่นมีจ้านวนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า
แตกต่างกัน แต่ภาษาไทยถิ่นใต้มีหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้าทั้งสิ้น 13 หน่วยเสียง และมีหน่วยเสียงพยัญชนะต้น 
ควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ที่แตกต่างจากภาษาไทยถิ่นอื่น 

ยิ่งไปกว่าน้ัน ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นว่าค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถิ่นใต้จะมีค้ากลุ่ม
หน่ึงที่ใช้ในภาษาไทยมาตรฐานด้วย แต่มีรูปแบบการออกเสียงที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ภาษาไทยมาตรฐานใช้เป็นค้าสองพยางค์
ซึ่งพยางค์แรกลงท้ายด้วยเสียง /-m/ แล้วตามด้วยพยัญชนะต้นของพยางค์ที่สองที่เป็นเสียง /r/ หรือ /l/ เช่น ค้าว่า /samli:/ 
‘ส้าลี’ /samlak/ ‘ส้าลัก’ /tamlɨŋ/ ‘ต้าลึง’ เป็นต้น แต่ในภาษาไทยถิ่นใต้ จะมีการกร่อนเสียงในพยางค์แรกเหลือเพียง
พยัญชนะท้ายแล้วออกเสียงพยัญชนะท้ายควบกับค้าในพยางค์ที่สอง เช่น /samli:/ ‘ส้าลี’ เป็น mli ‘ส้าลี’  /samlak/ 
‘ส้าลัก’ เป็น /mlak/ ‘ส้าลัก’ /tamlɨŋ/ ‘ต้าลึง’ เป็น /mlɨŋ/ ‘ต้าลึง’เป็นต้น จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าค้าที่มี เสียง
พยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ที่ปรากฏในภาษาไทยถิ่นใต้กับภาษาไทยถิ่นมาตรฐานเหตุใดจึงออกเสียงแตกต่างกัน  
ค้าเหล่าน้ีมีที่มาของค้าอย่างไร และเหตุใดจึงปรากฏใช้ในภาษาไทยถิ่นทั้งสองถิ่นแต่ไม่ปรากฏใช้ในภาษาไทยถิ่นอื่น 

นอกจากน้ี การศึกษาภาษาเชิงประวัติของนักภาษาศาสตร์หลายคนชี้ให้เห็นว่าภาษาไทด้ังเดิมมีจ้านวนหน่วยเสียง
พยัญชนะต้นควบกล้้ามากกว่าในปัจจุบัน เช่นการศึกษาของ Li, Fang Kuei (1977: 93 - 94) จากหนังสือเรื่อง “A Handbook 
of Comparative Tai” ได้ศึกษาเชิงประวัติเปรียบเทียบระบบเสียงในภาษาไทถิ่นต่าง ๆ  และได้น้าเสนอว่า พยัญชนะต้น 
ควบกล้้าด้ังเดิมในภาษาตระกูลไทมีทั้งสิ้น 35 หน่วยเสียง การศึกษาเชิงเสียงด้ังเดิมในภาษาตระกูลไทของ Pittayawat  
Pittayaporn (2009) ได้ศึกษาเรื่อง The Phonology of Proto – Tai และการศึกษาเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้าในภาษา
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ตระกูลไทกลุ่มตะวันตกเฉียงใต้ มีผู้ที่ได้ศึกษาไว้ Jonsson, Nanna L (1991) ศึกษาเรื่อง “Proto Southwestern Tai” ได้ท้า
การสืบสร้างระบบเสียงพยัญชนะต้น ระบบเสียงพยัญชนะควบกล้้า ระบบเสียงพยัญชนะท้าย และระบบเสียงสระ ในภาษาไท
สาขาตะวันตกเฉียงใต้ด้ังเดิม โดยได้สืบสร้างพยัญชนะควบกล้้าด้ังเดิมไว้ 15 หน่วยเสียง จากการศึกษาของนักภาษาศาสตร์
ข้างต้นมีประเด็นที่พบเหมือนกันคือ พยัญชนะควบกล้้าด้ังเดิมในภาษาตระกูลไทมีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้าด้ังเดิม *ml เป็น
หน่วยเสียงส้าคัญในภาษา แต่พยัญชนะต้นควบกล้้าด้ังเดิม *mr ผลการศึกษาในบางงานไม่ได้ระบุว่ามีหน่วยเสียงน้ีอยู่ 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมองว่าพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถิ่นใต้ น่าจะมีที่มาของค้าที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยยะส้าคัญ ซึ่งค้าส่วนหน่ึงจะเป็นค้าด้ังเดิมในภาษาตระกูลไท ส่วนหน่ึงน่าจะเป็นค้ายืมภาษาเขมร แต่อีกส่วนหน่ึงยัง
ไม่ทราบที่มาแน่ชัด การศึกษาครั้งน้ีก็มุ่งหาที่มาของค้าด้วยวิธีการเชิงประวัติเปรียบเทียบเพ่ือน้าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ใน
การศึกษาภาษาไทยถิ่นต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาที่มาของค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถิ่นใต้ 
โดยจะศึกษาเฉพาะที่มาของค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ จ้านวน 72 ค้าซึ่งเป็นค้าที่น้ามาจาก
พจนานุกรมภาษาไทยถิ่นใต้ พ.ศ. 2525 เท่าน้ัน 

 
3. สมมุติฐานของงานวิจัย 

ค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถิ่นใต้จ้านวน 72 ค้า มีที่มาแตกต่างกัน 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

4.1 รวบรวมเอกสารที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 
4.1.1 พจนานุกรมลาว – ไทย อังกฤษฉบับเฉลิมพระเกียรติ : เก็บข้อมูลภาษาลาว 
4.1.2 ศัพท์ไท 6 ภาษา. กรุงเทพฯ : เก็บข้อมูลภาษาลื้อ 
4.1.3 สถานะของภาษาตากใบในภาษาไทถิ่น : เก็บข้อมูลภาษาตากใบ 
4.1.4 พจนานุกรมลาว – ไทย – อังกฤษ : เก็บข้อมูลภาษาลาว 
4.1.5 พจนานุกรมภาษาไทยเปรียบเทียบกรุงเทพ เชียงใหม่ ไทยลื้อ ไทยด้า : เก็บข้อมูลภาษาเชียงใหม่ ไทยลื้อ 

ไทยด า  
4.1.6 พจนานุกรมภาษาไทยพวน : เก็บข้อมูลภาษาไทยพวน 
4.1.7 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2547 : เก็บข้อมูลภาษาไทยกลาง 
4.1.8 พจนานุกรมภาษาถิ่นภาคเหนือ : เก็บข้อมูลภาษาไทยถ่ินเหนือ 
4.1.9 พจนานุกรมภาษาถิ่นใต้ : เก็บข้อมูลภาษาไทยถ่ินใต้ 
4.1.10 พจนานุกรมภาษาไทยถิ่นใต้เกาะสมุย : เก็บข้อมูลภาษาไทยถ่ินใต้ 
4.1.11 พจนานุกรมภาคอีสาน – ภาคกลาง : เก็บข้อมูลภาษาไทยถ่ินอีสาน 

4.2 รวบรวมเอกสารที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาค ายืม 
4.2.1 พจนานุกรมค้ายืมภาษาเขมรในภาษาไทย : เก็บข้อมูลค ายืมภาษาเขมร 
4.2.2 วิทยานิพนธ์เรื่อง ค้ายืมเขมรในภาษไทยถิ่นใต้  : เก็บข้อมูลค ายืมภาษาเขมร 
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4.2.3 ร่องรอยภาษาเขมรในภาษาไทย  : เก็บข้อมูลค ายืมภาษาเขมร 
4.2.4 ภาษาชาวเล : เก็บข้อมูลค ายืมภาษามลายู 
4.2.5 A Malay – English Dictionary : เก็บข้อมูลค ายืมภาษามลายู 
4.2.6 ภาษามลายูถิ่นในประเทศไทย : เก็บข้อมูลภาษามลายู 
4.2.7 ค้ายืมภาษาจีนฮกเกี้ยนที่ใช้ในภาษาไทยจังหวัดถิ่นภูเก็ต : เก็บข้อมูลค ายืมภาษาจีน 
4.2.8 ค้ายืมภาษาจีนในภาษาไทยปัจจุบัน : เก็บข้อมูลค ายืมภาษาจีน 

4.3 กระบวนการเก็บข้อมูล 
4.3.1 การเก็บข้อมูลภาษาตระกูลไท ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลในค้าภาษาไท และค้าในภาษาไทยถิ่น จากเอกสารที่ระบุไว้ 

โดยจะเก็บเฉพาะค้าที่ตรงกับค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถิ่นใต้เท่าน้ัน 
4.3.2 การเก็บข้อมูลภาษาอื่นที่มิใช้ภาษาตระกูลไทเพ่ือศึกษาค้ายืม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลค้าภาษาอื่นจากเอกสารที่

ระบุไว้ โดยจะเก็บเฉพาะค้าที่มีเสียงและความหมายของค้าเหมือนหรือคล้ายกับค้าที่เก็บเป็นข้อมูลภาษาไทยถิ่นใต้เท่าน้ัน 
4.3.3 จัดกลุ่มข้อมูลที่มีรูปเขียนแต่ละแบบตามลักษณะของการเป็นค้าร่วมเชื้อสาย การเป็นค้ายืมหรือค้าเฉพาะถิ่น 

 
5. สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถิ่นใต้ทั้งหมด พบว่ามีที่มาของค้าเป็น 
3 ทิศทาง ดังน้ี  

5.1 ค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถิ่นใต้ ที่มาจากค้าในภาษาไทด้ังเดิม  
5.2 ค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถิ่นใต้ ที่มาจากค้ายืมอื่น 

5.2.1 ค้ายืมภาษาเขมร 
5.2.2 ค้ายืมภาษามลายู 
5.2.3 ค้ายืมภาษาอาหรับ 

5.3 ค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถิ่นใต้ ที่เป็นเฉพาะภาษาไทยถิ่นใต้ 
 

ค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/  ในภาษาไทยถิ่นใต้ ทั้งสามทิศทาง สามารถแสดงรายละเอียดได้
ดังต่อไปน้ี 

5.1 ค าท่ีมีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้ า /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถ่ินใต้ ที่มาจากค าในภาษาไทด้ังเดิม  
ค้าที่มีพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถิ่นใต้ทั้ง 72 ค้า สามารถสืบสร้างกลับไปเป็นค้าในภาษา

ไทด้ังเดิมภาษาตระกูลไทในสาขาตะวันตกเฉียงใต้ได้จ้านวนทั้งสิ้น 8 ค้า ดังตารางแสดงการปรากฏต่อไปน้ี 
 
 
 



 

Oral 

436 

ตารางที ่1 แสดงรายการค้าที่มีพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ ในภาษาไทยถิ่นใต้ที่มาจากค้าในภาษาไทด้ังเดิม2 

 
ค้าด้ังเดิม *mla:ŋ *mlə:n *mlə:n *mlet *mlɛ:ŋ และ *mlen ได้มีผู้ศึกษาไว้เบื้องต้น3 แต่ในการศึกษาครั้งน้ี

ได้ท้าการสืบสร้างเพ่ิมอีกจ้านวน 2 ค้า คือ *mlɨaj และ *mlɛ:p อย่างไรก็ตามในการสืบสร้างครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้ชุดข้อมูลที่
แตกต่างจากไปจากที่มีผู้ได้ศึกษาไว้แล้ว จึงท้าให้เห็นการปรากฏของเสียง /mr/ และ /ml/ ที่กระจายอยู่ในภาษาไทถิ่นอื่นๆ ที่
แตกต่างกันออกไป 

ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยยังพบกลุ่มข้อมูลที่น่าสนใจและน่าสงสัยว่าอาจจะเป็นค้าด้ังเดิมของเสียงพยัญชนะต้นควบ
กล้้า /mr/ และ /ml/ อีกจ้านวน 8 ค้า ดังตารางแสดงการปรากฏต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 

                                                   
2 ระบบเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยแต่ละถิ่นอ้างอิงเสียงวรรณยุกต์ตามเอกสารที่ใช้ในการเก็บข้อมูลซึ่งแสดงรายการเอกสารไว้

ในหัวข้อที่ 4 วิธีการด้าเนินการวิจัย การศึกษาครั้งน้ีจะมุ่งสนใจหน่วยเสียงพยัญชนะต้นเป็นหลัก การระบุรูปวรรณยุกต์ใน
ข้อมูลจึงเพ่ือคงรูปค้าตามเอกสารต้นฉบับไว้ให้มากที่สุด 

3 Pittayawat Pittayaporn, “Proto – Southwestern Tai: A New Reconstruction” on SEAL XVII, 2008; 12. 

no. ค า
ด้ังเดิม 

ถ.ใต้ ไทยลื้อ ไทยด า ไทย
พวน 

ลาว ตากใบ ถ.เหนือ ถ.
อีสาน 

ถ.กลาง ความ 
หมาย 

1.  *mla:ŋ  mla:ŋ7 ta:y5 ta:y5 má:ŋ má:ŋ  mla:ŋ ma:ŋ 4 ma:ŋ la:ŋ 4 ท าลาย
ล้าง 

2.  *mlə:n   mlə:n5 mɨ:n1 mɨ:n7  mʉ̂:n mɯ:n mlɯ:n mɨ:n1 mɨ:n lɨ:m1 ลืม(ตา) 

3.  *mlə:n mlə:n6 mɨ:n4 mɨ:n4 mʉ̂:n mɯ̅:n mlɯ:n mɨ:n3 mɨ:n lɨ:n3 ลื่น 

4.  *mlet  mlet7 met4 kɛn5  mét mlet met4 met met4 เมล็ด 

5.  *mlɛ:ŋ    mlɛ:ŋ 5 mɛ:ŋ 1 to:mɛŋ 1 mɛ:ŋ mɛ:ŋ mɛ:ŋ mɛ:ŋ 1  malɛ:ŋ 

1 

แมลง 

6.  *mlen mlen5    mén 
lén 

mlen men1 men len1 ตัวเล็น 

7.  *mlɨaj mlɨaj6 mə:y4 nɨay5 
-la:y1 

mʉ̂aj  mlwaj mə:j3 
lə:j3 

 mɨaj3 เม่ือย 

8.  *mlɛ:p mlɛ:p6 mɛ:p4 dɨam6 mɛ:p mɛ:p mlɛ:p mɛ:p3 mɛ:p lɛ:p3 แวบ 
 แสงวาบ 
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ตารางที่ 2 แสดงรายการค้าที่มีพยัญชนะต้นควบกล้้า [mr] และ [ml] ในภาษาไทยถิ่นใต้ที่พบหลักฐานว่ามีใช้ในภาษาไทยถิ่น
อื่นและน่าจะมีที่มาจากค้าในภาษาไทด้ังเดิม 

No. พจน.ใต ้ ไทยล้ือ ไทยด า ไทยพวน ลาว ตากใบ ถ.เหนือ ถ.อีสาน ถ.กลาง ความหมาย 

1.  mrɔ:p2 mu:p4 
mɔ:p4 

mup4 
mɔp4 

mû:p 
 

mù:p 
 

 mu:p3 
 

mu:p 
 

mɔ:p3 หมอบ 

2.  mrɛt1 mot8 met8 mət́ mót    mot4 หมด 

3.  mruj1       muj  ต้นหมรุย 

4.  mrɛt1        mek  เสม็ด 

5.  mlɨak6     mlɯak mɨak3 mɨak mɨak3 น้้าเมือก, เหลือก 

6.  mlɨaŋ5     mlɯaŋ  mɯaŋ 
mlɯaŋ 

 งาม, เปล่งปลั่ง  
มันเป็นเลื่อม 

7.  mlɛ:n5    lə̂:n     ถอก,ถลอก 

8.  mla:7    lá:   la: la:4 ล้า 

 
จากข้อมูลในภาษาไทแต่ละถิ่นพบว่า ค้าในภาษาไทยถิ่นใต้ได้แก่  mrɔ:p2  mrɛt1 mruj1 และ mrɛt1 มีการปรากฏ

ในภาษาไทถิ่นอื่นถิ่นด้วยเสียงปฎิภาค [m] ซึ่งน่าสนใจว่าค้าเหล่าน้ีอาจจะมาจากเสียงพยัญชนะต้นด้ังเดิม *m มากกว่าจะเป็น
เสียงพยัญชนะต้นด้ังเดิม *ml 

ในขณะเดียวกัน การศึกษาครั้งน้ีก็พบว่าชุดข้อมูลในค้า mlɨak6  mlɨaŋ5  mlɛ:n5 และ mla:7 น่ามาจากเสียง
พยัญชนะต้น [ml] ซึ่งสามารถสืบสร้างไปเป็นค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้าด้ังเดิม [*ml] ได้ แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษา
ครั้งน้ียังมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะแสดงผลเช่นน้ัน จึงต้ังประเด็นไว้เป็นข้อสังเกตและประเด็นในศึกษาต่อไป 

5.2 ค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถิ่นใต้ ที่เป็นค ายืมมาจากภาษาอ่ืน 
เสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/  ในภาษาไทยถิ่นใต้ทั้ง 72 ค้า ปรากฏว่าเป็นค้าที่ได้มาจากการยืมค้าใน

ภาษาเขมร ภาษามลายู และภาษาอาหรับ จ้านวนทั้งสิ้น 20 ค้า ดังแสดงรายละเอียดต่อไปน้ี 
5.2.1 ค าท่ีมีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้ า /mr/ และ /ml/  ในภาษาไทยถ่ินใต้ทีเ่ป็นค ายืมภาษาเขมร 

การศึกษา พบว่า มีค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถิ่นใต้ ที่ยืมมาจากภาษา
เขมรทั้งสิ้น 17 ซึ่งมีลักษณะการยืมค้าแบบทับศัพท์ แล้วมีการเปลี่ยนแปลงทางเสียงแบบการตัดเสียง กล่าวคือ ค้าที่มีเสียง
พยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถิ่นใต้ที่ยืมค้าเขมร จะมีการตัดเสียงพยัญชนะต้นกับสระในพยางค์แรก
ของค้า จากน้ันก็จะน้าเสียงพยัญชนะท้าย  [–m] มาควบกับเสียงพยัญชนะต้น [r/l] ในพยางค์ที่สอง ดังแสดงในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่3 รายการค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/  ในภาษาไทยถิ่นใต้ที่เป็นค้ายืมภาษาเขมร 

No. ภาษาไทยถ่ินใต้ 
ค ายืมภาษาเขมรใน

ภาษาไทยถ่ินใต้ 
(เปรมินทร์  คาระวี) 

ร่องรอยภาษาเขมรใน
ภาษาไทย 

(อุไรศรี  วรศะริน) 
ความหมาย 

1.  mrap1 sɔmrap samrap ส้ารับ 

2.  mra:p2 kɔmra:p kamra:p ก้าราบ 

3.  mrit1  samrit ส้าริด 

4.  mro:ŋ1 sɔmraoŋ samro:ŋ ต้นส้าโรง 

5.  mraj1 kɔmraj  ก้าไร 

6.  mlaŋ1 kɔmlaŋ kamlaŋ ก้าลัง 

7.  mli:1 sɔmlɤj  ส้าลี 

8.  mlɛ:Ɂ1 sɔmleh chamlɛɁ , samleh  ช้าแหละ 

9.  mru:n1 cumrun  เครื่องมือส้าหรับกวาดรุน 

10.  mra:Ɂ6 mrɛəh  มะระ 

11.  mruan1 kɔmraol   พูดตลกโปกฮา 

12.  mrə:p6  kamrə:p  ก้าเริบ 

13.  mlen samren  โรคผิวหนังชนิดหน่ึง 

14.  mlɯŋ sɔmlɤŋ  ถลึงตาเข้าใส่ 

15.  mla:Ɂ mrɛəh  หน้าบวม 

16.  mlon sɔmrɔn  ท้าให้รั่ว 

17.  mlɔ:ŋ mdɔ:ŋ  ครั่งหน่ึง ๆ รอบหน่ึง ๆ 

 
เสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถิ่นใต้ ผู้วิจัยใช้หลักฐานของการยืมค้ามาจากการศึกษาของ

เปรมินทร์ คาระวี (2539) และอุไรศรี วรศะริน (2535) ทั้งสองงานได้ศึกษาค้ายืมภาษาเขมรในภาษาไทยอย่างเป็นระบบและมี
ผลการศึกษาเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงยึดเอาผลการศึกษาของทั้งสองงานมาเป็นข้อมูลเพ่ือระบุการเป็นค้ายืม
ภาษาไทยถิ่นใต้ที่มาจากภาษาเขมร โดยในข้อมูลล้าดับที่ 1 - 12 ปรากฏว่าค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า [mr] และ [ml] 
ในภาษาไทยถิ่นใต้มาจากค้ายืมเขมร ซึ่งมีหลักฐานที่มาอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน เปรมินทร์ คาระวี ยังพบว่าในค้ายืมภาษา
เขมรได้ปรากฏค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถิ่นใต้อีกจ้านวน 5 ค้า ได้แก่ mlen mlɨŋ 
mla:Ɂ mlon และ mlɔ:ŋ (ดังตารางในล้าดับที่ 13 - 17) ผู้วิจัยจึงน้าข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นมาจัดรวมกับข้อมูลที่มี และท้าให้เห็นกลุ่ม
ก้อนของค้ายืมภาษาเขมรในภาษาไทยถิ่นใต้ที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
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5.2.2 ค าท่ีมีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้ า /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถ่ินใต้ ที่เป็นค ายืมภาษามลายูและภาษา
อาหรับ 

การศึกษาพบว่า มีค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถิ่นใต้ ที่น่าจะยืมมาจาก
ภาษามลายูมี 3 ค้า คือค้าว่า ค้าว่า mro:Ɂ2 mra:m1 และ mruk1 ดังแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4 แสดงค้าที่มีเสยีงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถิ่นใต้ ที่ยมืมาจากภาษามลายูและภาษาอาหรบั 

No. ภาษาไทยถ่ินใต้ ภาษามลายู ภาษาอาหรับ ความหมาย 

1.  mro:Ɂ2 buruk  ไม่สวย,ขี้เหร ่

2.  mra:m1  haram ห้ามปราม 
3.  mruk1  serenuk สนุก,สุม,หมก 

 
ในค้าว่า mro:Ɂ2 พจนานุกรมภาษาไทยถิ่นใต้ พ.ศ. 2525 ได้ระบุว่ามาจากภาษามลายูค้าว่า buruk  ส่วนใน

ค้าว่า mra:m1 และ mruk1  ผู้วิจัยได้สอบถามผู้ใช้ภาษามลายูแล้วสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากค้าว่าค้าว่า haram กับ serenuk  
(ตามล้าดับ) ซึ่งทั้งสองค้าน้ีภาษามลายูรับมาจากภาษาอาหรับ อย่างไรก็ตามทั้งค้าภาษามลายูและค้าภาษาอาหรับมักมีค้ายืม
ภาษาสันสกฤตและภาษาบาลีมาอีกต่อหน่ึง ต่อมาเมื่อเข้ามาในภาษาไทยถิ่นใต้จึงได้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเสียง 
กล่าวคือ มีการตัดเสียงจนท้าให้ทั้งค้าเสียงกลายเป็นค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า [mr] ดังที่ใช้ในปัจจุบันน้ี 

5.3 ค าท่ีมีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้ า /mr/ และ /ml/ ท่ีปรากฏเฉพาะในภาษาไทยถ่ินใต้  
ค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถิ่นใต้มีที่มาจากค้าในภาษาไทด้ังเดิม ค้ายืมภาษา

เขมร ค้ายืมภาษามลายู และค้าในภาษาไทยถิ่นอื่น แต่ปรากฏว่า มีกลุ่มค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ 
จ้านวนหน่ึงที่ไม่พบหลักฐานว่าจะเป็นค้าในภาษาไทด้ังเดิม ค้ายืม หรือใช้ในภาษาไทยถิ่นอื่น ซึ่งกลุ่มค้าเหล่าน้ีอาจจะเป็นค้าที่
เกิดใหม่และใช้เฉพาะในภาษาไทยถิ่นใต้เอง หรือกลุ่มค้าเหล่ามีอาจจะมีสัมพันธ์กับภาษาโบราณภาษาใดภาษาหน่ึงที่เคยเข้ามา
ติดต่อสัมพันธ์กับภาษาถิ่นไทยใต้ แต่คงเหลือร่อยรอยทางภาษาให้ย้อนกลับไปศึกษาว่าต้นทางมาจากภาษาใดได้ยากแล้ว ใน
การศึกษาครั้งน้ีจึงจัดให้กลุ่มค้าเหล่าน้ี เป็นค้าเฉพาะในภาษาไทยถิ่นใต้ และในการศึกษาครั้งน้ีพบว่า มีค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้น
ควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ที่เป็นค้าเฉพาะในภาษาไทยถิ่นใต้ มีจ้านวนมากถึง 36 ค้า ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่5 แสดงตัวอย่างค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ที่เป็นค้าเฉพาะในภาษาไทยถิ่นใต้ 

No. ค าท่ีใช้เฉพาะภาษาไทยถ่ินใต้ ความหมาย 
1.  mrɛ:1 สะเก็ดแผล 
2.  mraŋ1 ยั้งๆไว้ ถล้าเข้าไป 
3.  mra:n1 ผลไมท้ี่สุกจนร่วงแล้วมางอกใหม่ ใช้เรียกเฉพาะสะตอกับลูกเหรียง 
4.  mrə:1 โง่ เซ่อ ทะลึ่ง ทะเล้น 
5.  mrɔ:k2 ขี้เทา, อุจจาระหรือ เด็กที่เปลี่ยนพัฒนากา 
6.  mroŋ2 กระทงใส่ข้าวหรือแกง หรือ ภาชนะทีท่้ามาจากกาบหมาก 
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ค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า [mr] และ [ml] ที่ใช้เฉพาะภาษาไทยถิ่นใต้ แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของเสียง
พยัญชนะต้นควบกล้้าสองเสียงน้ี และสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่แตกต่างจากภาษาถิ่นอื่นอย่างชัดเจน  

 
7. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ในภาษาไทยถิ่นใต้ทั้ง 72 ค้า พบว่ามีที่มาของค้า
เป็น 3 ทิศทาง คือ ค าไทด้ังเดิม ตามข้อมูลที่มีผู้ศึกษาไว้แล้วพบว่ามีค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/  
ในภาษาไทยถิ่นใต้และเป็นค้าภาษาไทด้ังเดิม จ้านวน 8 ค้า และการศึกษาครั้งน้ียังพบประเด็นที่น่าสนใจ คือมีค้าค้าที่มีเสียง
พยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ที่อาจคาดเดาว่าจะสืบสร้างกลับไปเป็นค้าไทด้ังเดิมได้อีก 8 ค้า นอกจากน้ีค้าที่มีเสียง
พยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ ผู้ศึกษาบางท่านให้ข้อมูลว่า เสียงพยัญชนะต้นควบกล้้าด้ังเดิมในภาษาตระกูลไทน่าจะ
มีเพียง *ml เท่าน้ัน แต่การศึกษาครั้งน้ี ชี้ ให้เห็นถึงข้อมูลและปริมาณการใช้ ค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ 
ค่อนข้างมาก และข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการศึกษาภาษาเชิงประวัติต่อไป ค ายืม ค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ 
/ml/ ที่ยืมมาจากภาษาอื่น ๆ ปรากฏว่า มีการยืมค้ามาจากภาษาเขมรกับภาษามลายู ในการศึกษาครั้งน้ีจะเห็นว่า กลุ่มค้ายืม
ส่วนใหญ่จะมาจากภาษาเขมรเป็นหลัก ซึ่งสะท้อนความประวัติศาสตร์การต้ังถิ่นฐานในคาบสมุทรภาคใต้มาแต่เดิม และค าท่ีใช้
เฉพาะภาษาไทยถ่ินใต้ เน่ืองจากค้าที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้้า /mr/ และ /ml/ กลุ่มน้ีไม่ปรากฏใช้ในภาษาไทกลุ่มอื่น
รวมถึงยังไม่พบหลักฐานการยืมภาษาอื่นด้วย จึงน่าจะเป็นค้าที่ใช้เฉพาะในภาษาไทยถิ่นใต้และ น่าจะใช้แตกต่างกันออกไป
ตามแต่ละท้องถิ่นของภาษาไทยถิ่นใต้ด้วย จะเห็นได้ว่า ไม่มีภาษาใดที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงแม้ว่าในภาษาไทยจะยังคงความเป็น
ภาษาไทด้ังเดิมปริมาณหน่ึง แต่ทุกภาษามีการเปลี่ยนแปลงไปตามสาเหตุต่างๆที่เข้ามาสัมพันธ์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการผสมทาง
เชื้อชาติ การผสมทางวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง หรือสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่จะส่งผลให้ภาษามีการแลกเปลี่ยนหยิบยืม 
ดังเช่นที่ภาษาไทยถิ่นใต้ยืมเอาค้าภาษาเขมรหรือภาษามลายูมาใช้ แต่อย่างไรก็ตามภาษาก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตนเองได้
เช่นกันเพ่ือด้ารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นดังที่เราได้เห็นในผลการศึกษาครั้งน้ี 

 
8. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

8.1 ผลการศึกษาท้าให้ทราบที่มาของค้าในภาษาไทยถิ่นใต้เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ในเชิง 
ประวัติศาสตร์ 
8.2 ผลการศึกษาสามารถน้าไปใช้ในการศึกษาภาษาถิ่นหรือภูมิศาสตร์ภาษาถิ่นได้ 
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