
ตอนที่  5 
เปรียบเทียบหนวยเสียงภาษาไทยถิ่นอีสานกับภาษาไทยมาตรฐาน 

 

แบบประเมินตนเองกอนเรียน 
 
วัตถุประสงค    เพ่ือประเมินความรูเดิมของนักศึกษาเรือ่งหนวยเสียงภาษาไทยถิ่นอีสาน 
                 กับภาษาไทยมาตรฐาน 
คําแนะนํา    ใหนักศึกษาอานคําถามทีละขอแลวตอบคําถามโดยไมตองอานหนังสือตํารา 
                เสร็จแลวใหตรวจดูคําเฉลยที่อยูทายบท 
 
คําสั่ง  ใหนักศึกษาเลือกคําตอบวาขอใด  นักศึกษาเห็นวาถกูตอง  จากแบบสอบถามถกูผิด 
         ขอ  1-15 

1.  ภาษาไทยถิ่นอีสานเปนภาษาตระกลูเดียวกันกับภาษาลาว            ( ถูก   ผิด ) 
2.  ภาษาไทยถิ่นอีสานกับภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาตระกลูเดียวกัน  ( ถูก   ผิด ) 

   3.  ภาษาไทยถิ่นอีสาน ภาษาลาวและภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาตระกูลไต 
           เหมือนกัน                                           ( ถูก   ผิด ) 

4.   ภาษาไทยถิ่นอีสานที่นาํมาเปนตัวอยางในหนังสือกระบวนวิชา FL 347 
            มีอยู  19  หนวยเสียง                                                   ( ถูก   ผิด ) 

5.   หนวยเสยีง  ย  ภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงเปนเสียงขึ้นจมูก       ( ถูก   ผิด ) 
6.   หนวยเสยีง  ช ภาษาไทยมาตรฐานออกเสียงเปนเสียง ซ ในภาษาไทย 
     ถิ่นอีสาน                                                                  ( ถูก   ผิด ) 
7.   ภาษาไทยถิ่นอีสานไมนิยมการใชพยัญชนะควบกล้ํา                ( ถูก   ผิด ) 
8.   คําวา “ ตะกรอ ”  ภาษาไทยมาตรฐาน ในภาษาไทยถิ่นอีสานใชวา “ กะตอ ”   

( ถูก   ผิด ) 
9.   คําวา “ เกวียน ”   ภาษาไทยมาตรฐาน ในภาษาไทยถิ่นอีสานใชวา 
  “   เกียน  ”                                                               ( ถูก   ผิด ) 
10.  คําวา “ถึง” ภาษาไทยมาตรฐาน ในภาษาไทยถิ่นอีสานใชวา “ถิง”  ( ถูก   ผิด ) 
11.  ตามหลักภาษาศาสตรสระ อิ อี เปนเสียงสระหลัง                       ( ถูก   ผิด ) 
12.  ตามหลักภาษาศาสตรสระ อุ อู เปนเสียงสระหนา                 ( ถูก   ผิด ) 
13.  หนวยเสยีงสระเอีย เปนเสียงสระประสมระหวาง สระอีกับ า  ( ถูก   ผิด ) 
14.  คําวา “อยางน้ัน”   ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นอีสานใชวา “จังซั้น”    

( ถูก   ผิด ) 
15. คําวา “ลูกน้ํา”      ภาษาไทยมาตรฐานภาษาไทยถิน่อีสานเรียกวา 



           “ แมงงองแงง”                                                   ( ถูก   ผิด ) 
 

1. วัตถุประสงคการเรียนรู 
1. ใหนักศึกษาทราบถึงหนวยเสียงพยัญชนะภาษาไทยถิ่นอีสาน 
2. ใหนักศึกษาทราบถึงหนวยเสียงสระภาษาไทยถิ่นอีสาน 
3. ใหนักศึกษาทราบถึงหนวยเสียงวรรณยุกต ภาษาไทยถิ่นอีสาน 
4. ใหนักศึกษาทราบลักษณะทีเ่หมือนและแตกตางกันระหวางหนวยเสยีงพยัญชนะ 

สระ วรรณยุกต การใชคํา ภาษาไทยถิ่นอีสานและภาษาไทยมาตรฐาน 
 
2.  เคาโครงเรื่อง 
 2.1  หัวขอเร่ือง 
 2.2  แนวคิด 

ลักษณะความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น
อีสานดังนี้   

ภาษาไทยถิ่นอีสานมีหนวยเสียงพยัญชนะ 20 หนวยเสยีง  ตรงกับหนวยเสียงพยญัชนะ
ภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐาน 19 หนวยเสยีง  ที่ตางกันคอื ญ  ย   ญ ภาษาไทยถิ่น
อีสานออกเสียงขึ้นจมูก 
 
3.  เน้ือหาหัวขอ 1 เปรียบเทียบการใชหนวยเสียงพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  และการใช
คําที่แตกตางกัน 
 3.1 ประเด็นสําคัญ  เน้ือหาขอ 1 ( หนวยเสียงพยัญชนะ ) 

หนวยเสียงตรงกัน  ความหมายเหมือนกัน ตางกันที่ระดับเสียงวรรณยุกต  
เชน 

ภาษาไทยมาตรฐาน                   ภาษาไทยถิ่นอีสาน                    ความหมาย 
             กิน                                กิน,จิน                                กิน 
               มา                                 มา                                 มา 
               คิ้ว                              คิ่ว                                  คิ้ว 
  หนวยเสียงพยัญชนะตางกัน ความหมายเหมือนกัน 

เชน 
  ภาษาไทยมาตรฐาน           ภาษาไทยถิ่นอีสาน             ความหมาย 
           มะยม                            บักญม                           มะยม 
             ยอย                                  ญอย                             ยอย 
    หนวยเสียงพยัญชนะ  ช  ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นอีสานเปนเสียงพยญัชนะ ซ 
เชน 



    ภาษาไทยมาตรฐาน            ภาษาไทยถิ่นอีสาน             ความหมาย 
              ชาง                                    ซาง                               ชาง 
              ชาน                                   ซาน                               ชาน 

หนวยเสยีงพยัญชนะ   ร  ภาษาไทยมาตรฐาน  ภาษาไทยถิ่นอีสาน เปนเสียงพยัญชนะ ฮ 
เชน 

       ภาษาไทยมาตรฐาน          ภาษาไทยถิ่นอีสาน           ความหมาย 
         รัก                               ฮัก                                 รัก 
         เรียน                         เฮียน                              เรียน 
  รูป                           ฮูป                                 รูป 

หนวยเสียงพยัญชนะสับเสยีงกัน 
เชน     

     ภาษาไทยมาตรฐาน            ภาษาไทยถิ่นอีสาน     ความหมาย 
            ตะกรอ              กะตอ                          ตะกรอ 
            ตะกรุด                       กะตุด                          ตะกรุด 

หนวยเสียงพยัญชนะประสมหรือพยัญชนะควบกล้ํา 
พยัญชนะทีค่วบกล้ํากับพยญัชนะ  ร, ล ในภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นอีสานไม

นิยมใชพยัญชนะควบกล้ํา 
เชน 

  ภาษาไทยมาตรฐาน            ภาษาไทยถิ่นอีสาน             ความหมาย 
          คราว                           คาว                             คราว  ( เวลา ) 
            กราบ                                กาบ,ขาบ                       กราบ 
             กลาง                               กาง                              กลาง 

พยัญชนะตวั   ว    ควบกับพยัญชนะตวั  ก,ข,ค ในภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น
อีสานเปลี่ยนเปนสองลักษณะ 

1. ประสมกับสระอะ,อา  ออกเสียงเปนสระ อัว 
2. ประสมกับสระอ่ืน  ๆ   จะไมออกเสียงพยัญชนะตวั  ว 

เชน 
         ภาษาไทยมาตรฐาน           ภาษาไทยถิ่นอีสาน            ความหมาย 
                  ความ                         ควม,กวม                       ความ 
                 ขวาง                                   ขวง                              ขวาง 
                 ขวัญ                                ขวน                              ขวัญ 
                    เกวียน                               เกียน,เจียน                     เกวียน 
               แขวน                              แขน                              แขวน 
                แกวง                                 แกง,แจง                         แกวง 



  การใชพยัญชนะตัวสะกดพบวามีทั้งเหมือนและแตกตางกันดังนี้ 
เชน 
          ภาษาไทยมาตรฐาน            ภาษาไทยถิ่นอีสาน             ความหมาย 
          กระบอกตา  ( ก สะกด )    กะโบงตา  ( ง สะกด )           กระบอกตา 
      ลืมตา        ( ม สะกด )        ม้ืนตา      ( น สะกด )          ลืมตา 
     กุด           ( ด สะกด )         กุน          ( น สะกด )          กุด ( ดวน,ขาด ) 
  3.2  เน้ือหาขอที่  2   ( หนวยเสียงสระ ) 
          ประเด็นสําคญั 
         หนวยเสียงสระทั้งภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นอีสานโดยทั่ว  ๆ ไปแลวไมตาง 
กันมากนัก มีที่ใชตางกันบางดังน้ี 
         หนวยเสียงสระ  เอือ  ภาษาไทยมาตรฐาน ในภาษาไทยถิ่นอีสาน ออกเสียงเปนสระเอีย 
เชน 
         ภาษาไทยมาตรฐาน           ภาษาไทยถิ่นอีสาน              ความหมาย 
             เกลือ                         เกีย,เจีย                        เกลือ 
            เปลือก                               เปยก                           เปลือก 
             เลือด                          เลียด                            เลือด 
       หนวยเสียงสระ อิ   ภาษาไทยมาตรฐานภาษาไทยถิ่นอีสาน ออกเปนเสียงสระ อึ 
เชน 
       ภาษาไทยมาตรฐาน             ภาษาไทยถิ่นอีสาน             ความหมาย 
              คิด                                    คึด                                คิด 
        หนวยเสียงสระ  เอ  ภาษาไทยมาตรฐานภาษาไทยถิ่นอีสาน ออกเปนเสียง สระ แอ 
เชน 
        ภาษาไทยมาตรฐาน              ภาษาไทยถิ่นอีสาน                ความหมาย 
              เหลว                                  แหลว                            เหลว 
                   เอว                               แอว                              เอว 
                 เหว                                  แหว                              เหว 
        หนวยเสียงสระ อึ   ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นอีสาน ออกเสียงเปนเสียง สระ อี,
เอีย,เออ 
เชน 
        ภาษาไทยมาตรฐาน               ภาษาไทยถิ่นอีสาน               ความหมาย 
                 คะนึง                           คะนีง                            คะนึง 
                   จึง                                     จีง                                จึง 
                   ฝก                               เฝก                              ฝก 
                   ถึง                                 เถิง                               ถึง 



       หนวยเสียงสระ อา  ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นอีสาน ออกเสียงเปนเสียงสระ อัว
, เอีย 
เชน    

ภาษาไทยมาตรฐาน              ภาษาไทยถิ่นอีสาน     ความหมาย 
            ขาม                         ขวม                             ขาม 
             สายหนา                     สวยหนา                        สายหนา 
                   ฟาง                          เฟยง                            ฟาง 
        หนวยเสียงสระ อุ, อู, ออ  ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นอีสาน ออกเสียงเปนเสียง
สระ โอะ,อื,โอ 
เชน 
        ภาษาไทยมาตรฐาน             ภาษาไทยถิ่นอีสาน             ความหมาย 
              ถุง                              ถง                                 ถุง 
                ถูก                                  ถืก                                 ถูก 
                กระบอกตา                       กะโบงตา                          กระบอกตา 
               จอก                                  โจก                                 จอก 
           หนวยเสียงสระ  เอีย,อัว   ภาษาไทยมาตรฐาน   ภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงเปน
เสียงสระ แอ,โอ 
เชน      
           ภาษาไทยมาตรฐาน           ภาษาไทยถิ่นอีสาน         ความหมาย 
              เกลียว                         แกว                             เกลียว 
                   เขี้ยว                            แขว                             เขี้ยว 
                    ตัว                                  โต                                ตัว 

3.3 เน้ือหาหัวขอที่  3  ( หนวยเสียงวรรณยุกต ) 
          ประเด็นสําคัญ       
          หนวยเสียงวรรณยกุตภาษาไทยถิ่นอีสานโดยทั่วไปมีอยู  6  หนวยเสียง ตางจากหนวย
เสียงภาษาไทยมาตรฐาน  1   หนวยเสยีง ไดแกหนวยเสียงวรรณยุกตตรีเพ้ียน 
          หนวยเสียงสามัญ    ( คําเปน ) 
เชน 
   ภาษาไทยมาตรฐาน             ภาษาไทยถิ่นอีสาน               ความหมาย 
                กลาง                           กาง                              กลาง 

           จาน                           จาน                              จาน 
หนวยเสียงสามัญ    ( คําตาย ) 
ภาษาไทยมาตรฐาน               ภาษาไทยถิ่นอีสาน                 ความหมาย 

             ฉาก                                   สาก                              ฉาก 
           กราบ                                 ขาบ                                กราบ 



หนวยเสียงวรรณยุกตโท อักษรสูงคําเปนและหนวยเสียงวรรณยุกตโท อักษรเด่ียวคํา
เปนในภาษาไทยมาตรฐาน จะออกเสียงเปนวรรณยุกตเอก หรือใกลเคียงเสียงเอก ในภาษาไทย 
ถิ่นอีสาน 
เชน 

   ภาษาไทยมาตรฐาน             ภาษาไทยถิ่นอีสาน             ความหมาย                
          ขา                            ขา                                 ขา 
               ผา                                 ผา                                 ผา 
               ฆา                                  ขา                                 ฆา 
              หนี้                               หนี่                                 หนี้ 

  หนวยเสียงวรรณยุกตโทภาษาไทยมาตรฐาน ตรงกับหนวยเสยีงวรรณยุกตโท 
ภาษาไทยถิ่นอีสาน 
เชน 
         ภาษาไทยมาตรฐาน              ภาษาไทยถิ่นอีสาน              ความหมาย 
                  กลา                                 กา                                 กลา 
                   กลวย                             กวย                               กลวย 
                   อาย                            อาย                                อาย 
        หนวยเสียงวรรณยุกตตรี อักษรต่ํา คําเปน ภาษาไทยมาตรฐาน จะมีระดับเสยีงเปน
วรรณยุกตโทในภาษาไทยถิ่นอีสาน 
เชน 
        ภาษาไทยมาตรฐาน               ภาษาไทยถิ่นอีสาน             ความหมาย 
                 คา                             คา                                 คา 
                 น้ํา                                   นาม                               น้ํา 
                    มา                               มา                                 มา 
       หนวยเสียงวรรณยุกตที่เร่ิมตนดวยเสยีงตรีแลวจบดวยเสียงโท ในภาษาไทยมาตรฐาน 
ภาษาไทยถิ่นอีสานจะมีระดับเสียงเปนเสยีงตรี 
เชน 
        ภาษาไทยมาตรฐาน            ภาษาไทยถิ่นอีสาน              ความหมาย 
                  คิด                             คึด                                 คิด 
                    พระ                        พะ                                 พระ 
                    ยักษ                            ญัก                                 ยักษ  

หนวยเสียงวรรณยุกตสามัญ อักษรต่ํา คําเปน ภาษาไทยมาตรฐาน จะออกเสียงเปน
วรรณยุกตตรี ในภาษาไทยถิ่นอีสาน 
เชน 
        ภาษาไทยมาตรฐาน               ภาษาไทยถิ่นอีสาน                ความหมาย 
          ทาน                         ทาน                                ทาน 



                    พราน                 พาน                                พราน 
                    ลาว                          ลาว                                 ลาว 
         หนวยเสียงวรรณยุกตตรี พยัญชนะเสียงสามัญ ภาษาไทยมาตรฐาน จะออกเสียงเปน
เสียงวรรณยุกตตรีเพ้ียน ในภาษาไทยถิ่นอีสาน 
เชน 
     ภาษาไทยมาตรฐาน        ภาษาไทยถิ่นอีสาน           ความหมาย 
                ไก                               ไก                                 ไก 
                กลิ่น                               ก๊ิน                                 กลิ่น 
                   หาน                                ฮาน                                หาน 
                  เหา                                    เฮา                                 เหา 
         หนวยเสียงวรรณยุกตจัตวาแบงเปน  2   ประเภท 
      ประเภทที่   1   ระดับเสียงวรรณยุกตในภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นอีสาน
ออกเสียงเหมือนกัน 
เชน 
      ภาษาไทยมาตรฐาน           ภาษาไทยถิ่นอีสาน                ความหมาย 
             เหมือน                             เหมียน                         เหมือน 
                    ผี                                      ผี                                ผี 
                   ถาม                                   ถาม                             ถาม 
     ประเภทที่   2   ระดับเสียงวรรณยุกตเอก อักษรกลาง คําตาย เสยีงสั้น และอักษรสูงคํา
ตายเสียงยาว ภาษาไทยมาตรฐาน จะออกเปนเสียงวรรณยุกตจัตวา ในภาษาไทยถิ่นอีสาน 
เชน 
    ภาษาไทยมาตรฐาน              ภาษาไทยถิ่นอีสาน             ความหมาย 
               แกะ                                 แกะ                             แกะ 
                จับ                                     จ๋ับ                               จับ 
                 ผิด                               พ๋ิด                               ผิด 
                เศิก                               เซ๋ิก                              เศิก,ศึก 
              ถัก                                     ทั๋ก                               ถัก 

3.4 เน้ือหาหัวขอที่   4   ( ลักษณะการใชคําที่ตางและเหมือนกัน ) 
          ประเด็นสําคญั 

การใชคําทีต่างกันระหวางภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นอีสาน 
เชน 
      ภาษาไทยมาตรฐาน      ภาษาไทยถิ่นอีสาน               ความหมาย 
              อยางไร                         แนวใด,จังใด                  อยางไร 
                 ฉันใด                      สันใน                           ฉันใด 



              อยางน้ัน                    จังซั้น                             อยางน้ัน 
        ความหมายเดียวกันแตใชคาํตางกัน 
เชน 
     ภาษาไทยมาตรฐาน             ภาษาไทยถิ่นอีสาน                 ความหมาย 
                 พูด                         ปาก,เวา                        พูด 
                ภายหลัง                       ภายลุน                         ภายหลัง 
                   เทวดา                           แถน                             เทวดา 
      คําที่มีความหมายใกลเคียงกันแตเวลาใชตางกัน 
เชน 
   ภาษาไทยมาตรฐาน             ภาษาไทยถิ่นอีสาน              ความหมาย 
               โคนตนไม                     กกไม                       โคนตนไม 
            คด                                 เบี้ยว                     คด,งอ 
                ก่ีบาท                           จ๊ักบาท                     ก่ีบาท,เทาไร   
                เพลา                         คาบ                       เวลา,เพลา 
                อาเจียน,ราก               ฮาก                         อาเจียน,ราก 
      ใชคํา คําเดียวกันแตออกเสียงตางกัน 
เชน 
     ภาษาไทยมาตรฐาน                 ภาษาไทยถิ่นอีสาน              ความหมาย 
               ตัว                       โต                           ตัว 
               เจาของบาน                      เจาเฮือน                    เจาของบาน 
              ตรง                              ซ่ือ ( ซื่อตรง )             ซื่อตรง,ซื่อสัตย 
                ทิ้ง                                ทิ้ม                         ทิ้ง 
                เหลียวดู                           เหลียวเบิ่ง,แนมเบิ่ง    เหลียวดู,มองดู 
 
4.  การประเมินผลทายตอนที่ 5 

1. หนวยเสยีง ญ ภาษาไทยถิ่นอีสาน มีลักษณะการออกเสียงเชนใด ขอไหนถูกตองที่สดุ 
1.  ห นํา ย                              2.  อ นํา ย  
3.  ย ขึ้นจมูก                            4.  เหมือนเสียง ย  ภาษาไทยมาตรฐาน 

2. คําวา “ กิน ”  ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงวาอยางไร 
 1.  ก้ิน                 2.  ก๋ิน              3.  จิน            4.  จ้ิน 
3. คําวา “ สายบอื ”  ในภาษาไทยถิ่นอีสาน หมายความวาอยางไร 
 1.  ไมตีพริก          2.  สายสะดือ      3.  ตนสะตือ  4. ดายผูกขอมือ  
4. คําวา “ ฟาแลบ ”  ในภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิน่อีสานใชคําวาอยางไร 
 1.  ฟาฮอง         2.  ฟาสองแสง          3.  ฟาผา      4.  ฟาแมบ      



5. คําวา “ กระบอกตา”  ภาษาไทยมาตรฐาน ใชแม กก สะกด ในภาษาไทยถิ่นอีสาน 
ใชแมใดสะกด 

 1.  แมกก              2.  แมกน        3.  แมกง        4.  แมกบ 
6. ระดับเสียงวรรณยุกตโท อักษรสูง คําเปน และเสยีงโทอักษรเด่ียว คําเปน ใน

ภาษาไทยมาตรฐานจะออกเสียงเปนวรรณยุกตใด ในภาษาไทยถิ่นอีสาน 
 1.  เสียงวรรณยุกตสามัญ          2.  เสียงวรรณยุกตเอก 

3.  เสียงวรรณยุกตโท              4.  เสียงวรรณยุกตตร ี
7. ระดับเสียงวรรณยุกตตรี อักษรต่ํา คําเปน ในภาษาไทยมาตรฐาน จะมีระดับเสียง 

วรรณยุกตใด ภาษาไทยถิ่นอีสาน 
1.  เสียงวรรณยุกตสามัญ             2.  เสียงวรรณยุกตโท 
3.  เสียงวรรณยุกตตรี                4.  เสียงวรรณยุกตจัตวา 

8. เสียงวรรณยุกตจัตวาในภาษาไทยถิ่นอีสาน เทากับเสียงวรรณยกุตใดภาษาไทย
มาตรฐาน 
1. วรรณยุกตเอก อักษรกลาง คําตายเสียงสั้นและอักษรสูงคําตายเสียงยาว 
2. วรรณยุกตโท อักษรกลาง 
3. วรรณยุกตจัตวา อักษรกลางคําตายเสียงยาว และอักษรสูงคําตายเสยีงสั้น 
4. วรรณยุกตสามัญ  คําเปน 

9. คําวา “ เตะ ”  ในภาษาไทยมาตรฐาน  ภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงวาอยางไร 
1.   เตะ            2.  เตะ             3.  เตะ           4.  เตะ 

10.  คําวา “ ฉันใด ”   ในภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นอีสานใชคําใด 
      1.   ฉันใด           2.  ซันใด                  3.  ฉันได         4.  สันไน                  

 
เฉลยแบบประเมินผลตนเองกอนเรียนตอนที่  5  

1. ถูก   8.   ถูก 
2. ถูก   9.   ถูก 
3. ถูก   10. ผิด 
4. ผิด   11. ผิด 
5. ผิด   12. ผิด 
6. ถูก   13. ถูก 
7. ถูก   14. ถูก 

     15. ผิด 
 
เฉลยแบบประเมินทายบท  ( ตอนที่  5  ) 

1. 3 



2. 3 
3. 2 
4. 4 
5. 3 
6. 2 
7. 2 
8. 1 
9. 3 
10. 4  
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