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บทคัดยอ 
บทความนี้ศึกษาทามือ พยางค และคําในภาษามือไทยในแนวสัทวิทยาอัตภาค (Goldsmith 1976, 

1990) ซ่ึงไดนํามาประยุกตใชวิเคราะหภาษามืออเมริกัน และภาษามือชาติตางๆ (Brentari, 1996)     สัท
วิทยาอัตภาควิเคราะหหนวยมือในเชิงซอน  โดยเนนการเกิดพรอมของหนวยมือตางๆ ซ่ึงเปนสวนประกอบ
ของทามือ     ผลการศึกษาครั้งนี้  พบวาภาษามือไทยมีโครงสรางทามือที่ประกอบดวยหนวยมือตางๆ ไดแก 
รูปแบบมือ การหันฝามือ  ตําแหนงมือและการเคลื่อนมือ รวมทั้งสวนประกอบอื่นที่ไมไดใชมือ ซ่ึงแตละ
หนวยมือเหลานี้สามารถจําแนกความแตกตางของความหมายของคําไดในทํานองเดียวกันกับหนวยเสียงที่
จําแนกความหมายของคําในภาษาพูด   และพบวาโครงสรางทามือภาษามือไทยมีโครงสรางภายในของพยางค
ที่มีทั้งลักษณะเหมือนและตางจากพยางคในภาษาพูด  โดยเนนการเกิดพรอมของหนวยมือตางๆ เปนสําคัญ   
ภาษามือไทยมีพฤติกรรมภาษาที่สามารถวิเคราะหไดในแนวสัทวิทยาอัตภาคเหมือนภาษาพูดทั่วไป เชน มีการ
แปร การลดรูปและละหนวยมือ   การลดรูปและละพยางค    พยางคและคําในภาษามือไทยแสดงใหเห็นวา 
ภาษามือไทยมีหนวยและโครงสรางทางภาษา  คลายหนวยและโครงสรางทางสัทวิทยาของภาษาธรรมชาติ    
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Abstract 

This paper studies the signs,  syllables and words in Thai Sign Language (ThSL) based 
on Autosegmental Phonology (Goldsmith, 1976, 1990) which is used for the analyses of the 
American Sign Language and many other sign languages (Brentari, 1996).  Autosegmental 
phonology analyzes components of signs non-linearly, emphasizing on the simultaneity in time 
of the components.   The results of this study show that a ThSL sign is composed of handshape, 
orientation, location and movement as well as other non-manual components.  Each of these 
components  functions to distinguish word meaning in the same manner as a phoneme does in a 
spoken language.  Evidence for syllable internal-structures is also found for ThSL.  The 
syllable displays both aspects that are the same and different from that of a spoken language.  
Simultaneity in time is the most important characteristics of ThSL syllables.  Moreover, ThSL 
displays behavior very much like that which was found in a spoken language, with variants, 
reduction and deletion of sign components and syllables.  Syllables and words in ThSL  are 
evident that ThSL consists of linguistic units and structures comparable to the phonological 
units and structures in a natural language. 

 
Keywords:    Thai Sign Language Phonology,  Thai Sign Language  syllables,   
   Thai Sign Language  words, Simultaniety in  Thai Sign Language  T 
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1. บทนํา 

ตั้งแตสโตกี (Stokoe 1960) ผูบุกเบิก
การศึกษาภาษามืออเมริกัน (American Sign 
Langauge (ASL)  ในแนวภาษาศาสตรไดพิสูจนให
เห็นจริงวา  ภาษามือมีคุณสมบัติเชนเดียวกันกับ
ภาษาธรรมชาติทั่วไป  ที่ประกอบดวยหนวยมือ 
(chereme) ซ่ึงเปนสวนประกอบยอยของทามือ คลาย
กับหนวยเสียง (phoneme) ในเชิงสัทวิทยาที่เปน
สวนประกอบของหนวยคํา (morpheme) ในภาษาพูด 
การวิเคราะหภาษามือนานาชาติในแนวภาษาศาสตร

ไดพัฒนามาอยางตอเนื่องทั้งในดานสัทศาสตร
และสัทวิทยา  ระบบหนวยคํา  วากยสัมพันธ ฯลฯ   

จิรภา และอภิลักษณ (2548) ทําการเปรียบ
ตางวากยสัมพันธ ของคํากริยา “เปด” ในภาษามือ
ไทยกับภาษาไทยไดเสนอแบบจําลองระบบภาษามือ
ดัดแปลงจากแบบจําลองระบบภาษาธรรมชาติของ
แจกเกินดอฟฟ  (Jackendoff, 1985) โดยมีระบบมือ 
(หัตถวิทยา ) แทนระบบเสียง  (สัทวิทยา ) และ
รูปแบบมือ (handshape) แทนหนวยเสียง (phoneme) 
ในระบบภาษาธรรมชาติ   ดังภาพที่ 1 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1  แบบจําลองไวยากรณของผูใชภาษามือ  ดัดแปลงจาก Jackendoff (1985 : 9 และ 21) 
แหลงที่มา:  จิรภา  นิวาตพันธุ และ อภิลักษณ  ธรรมทวธิีกุล. 2548. 
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  จากแบบจําลองไวยากรณภาษามือในภาพที่ 
1 ขางตนนี้  สามารถอุปนัยไดวาฐานของความ
แตกตางระหวางภาษามือไทยกับภาษาไทยนั้นมา 
จากระบบการสื่อสารสองรูปแบบที่แตกตางกัน 
ภาษามือมีระบบการสื่อสารที่เปนระบบจักษุ-หัตถา 

(visual-manual) คือส่ือสารดวยสายตาและการทําทา
มือ  ในขณะที่ภาษาพูดมีระบบการสื่อสารที่ เปน
ระบบโอษฐ-โสต (oral-aural) คือใชเสียงพูดและหู
ฟง 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 การที่ภาษามือมีระบบการสื่อสารที่ เปน
ระบบจักษุ-หัตถา (visual-manual) นี้มีผลตอ
โครงสรางไวยากรณของภาษา  ตั้งแตหนวยมือ  ทา
มื อ  พย า ง ค   คํ า  ว ลี แ ล ะป ร ะ โ ย ค   ซ่ึ ง เ ป น
ระบบสื่อสารที่แตกตาง  แตมาจากสามัตถิยะภาษา 
(language competence) เชนเดียวกันกับภาษาพูด  มี
ระเบียบ  กฎเกณฑที่สวยงามและชัดเจนดังเชน
ภาษาธรรมชาติทั่วไป   ภาษามือไมไดเปนเพียงแค
สัญลักษณ (symbol) หรือ สัญญาณภาพ (sign) เพื่อ

ส่ือความหมายเทานั้น ( Stokoe 1960, Klima and 
Bellugi 1979, etc.) 
2. หัตถวิทยา : สัทวิทยาภาษามือ 
 2.1 โครงสรางทามือ  การวิเคราะห
โครงสร างท ามือโดยยึดแนวสัทวิทยาอัตภาค
(Autosegmental Phonology) ของโกลดสมิธ 
(Goldsmith, 1976 and 1990) ซ่ึงใชวิเคราะหหนวย
เสียงในเชิงซอน (non-linear)    เนนการเกิดพรอม
รวมกันของสัทลักษณตางๆ (phonetic features)  ซ่ึง

ภาพที่  2  วงจรส่ือสารดวยทามือ  ดัดแปลงจากวงจรสื่อสารภาษาพูด (Speech chain) 
ของ Denes  และ Pinson (1992,1973) 

(http://web.mit.edu/6.551j/www/SpeechChain.gif.(June16,2005)) 
แหลงที่มา:  จิรภา  นิวาตพันธุ และ อภิลักษณ  ธรรมทวธิีกุล. 2548. 
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เปนสวนประกอบของเสียง   โดยที่แตละสัทลักษณ
เปนอิสระตอกันและเกิดในชั้นสวน (tier) ที่ตางกัน  
แตเชื่อมโยงสัมพันธกันในลักษณะรูปทรงเรขาคณิต 
(geometry of phonological representation) และเกิด
พรอมกันโดยที่ตางก็เชื่อมโยงกับหนวยเวลาเดียวกัน    
คลายเครื่องดนตรีหลายๆ  ชนิดที่เลนพรอมกัน ณ จุด
เวลาเดียวกันในวงดุริยางคและเลนตอเนื่องกันไปใน
บทเพลง   การวิเคราะหทามือในแนวสัทวิทยาอัต
ภาคนี้ เ ร่ิมตนจากการศึกษาภาษามืออ เมริกัน 
(American Sign Language : ASL) และตอมาได
ขยายขอบเขตการศึกษาครอบคลุมภาษามือนานาชาต ิ
อาทิ ภาษามืออังกฤษ  ภาษามืออิตาเลียน  ภาษามือ
สวีเดน  ภาษามือนิวซีแลนด   โดยเริ่มตนจากแนว
วิเคราะหทามือสองแนว  ไดแก  แนววิเคราะหที่เนน
โครงสรางทามือวาเปนผลลัพทของการเกิดรวมของ
หนวยมือตางๆในเวลาเดียวกัน (simultaneity in 
time) ตามแนววิเคราะหของ สโตกี (1960) และคลี

มาและเบลลูจี (Klima and Bellugi 1979) และ แนว
วิเคราะหที่เนนโครงสรางทามือวาเปนผลลัพธของ
หนวยมือตอเนื่อง (sequential in time) ตามแนว
วิเคราะหของลิดเดิล (Liddell 1984) และลิดเดิล และ
จอหนสัน (Liddell and Johnson 1989, etc.)  ซ่ึงสรุป
ในเบรนทะรี (Brentari 1996:616-622) ดังนี้ : 
 2.1.1 โครงสรางทามือแบบหนวยมือเกิด
พรอม 
  ตามแนววิเคราะหโครงสรางภาษามือของ 
สโตกี (Stokce,1960) และคลีมาและเบลลูจี (1979)   
ทามือประกอบดวยหนวยมอื (chereme) ซ่ึงไดแก  
รูปแบบมือ (handshape)  ตําแหนงมือ (position or 
location) และการเคลื่อนมือ (movement) และอาจมี
สีหนา (facial expression) รวมดวย  โครงสรางทา
มือนี้อาจแสดงเปนแผนภูมิ (1) ก. หรือ (1) ข.ไดดังนี ้
 

 
(1) ก.       ทามือ                               หรือ        (1) ข.                       (สีหนา) 
            รูปแบบมือ                                                                           ทามือ 
            ตําแหนงมือ 
            การเคลื่อนมือ                                                      
              (สีหนา)                                          รูปแบบมือ          ตําแหนงมือ           การเคลื่อนมือ 
                                 ( (           )  = อาจจะมหีรือไมมีก็ได                                     

โดยแตละหนวยมือจะมีสวนประกอบยอย 
(หนวยมือยอย) ในทํานองเดียวกันกับสัทลักษณ 
(phonetic  feature) ที่เปนสวนประกอบยอยของ
หนวยเสียง (phoneme)   รูปแบบมือ และตําแหนงมือ

สามารถเทียบเคียงกับฐานกรณ (articulators) และ
ตําแหนงฐานกรณ (place of articulation) ตามลําดับ 
สวนสีหนาสามารถเทียบเคียงกับสัทสัมพันธ 
(prosody or suprasegment) ในเชิงสัทศาสตรสําหรับ
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ภาษาพูดทั่วไป   ทามือแตละทาจัดเปนคําหนึ่งคําใน
ภาษา 
 2.1.2   โครงสรางทามือแบบหนวยมือ
ตอเนื่อง 
  ตามแนววิเคราะหของลิดเดลิ (Liddell 
1984) และลิดเดิล และจอหนสัน (Liddell and 
Johnson 1986)   โครงสราง ทามือประกอบดวย
หนวยมือเกิดพรอมและหนวยมือตอเนื่อง  โดยแยก

การเคลื่อนมือเปนหนวยมือยอยตอเนื่องสองจังหวะ
ไดแก การเคลื่อนมือสูจุดร้ังมือ (approaching 
movement) และการรั้งมือ (hold (hand)) และเพิ่ม
หนวยมือเรียกวา  การหันฝามือ (orientation) และ
ตําแหนงสัมผัส (contact)  และสวนประกอบอื่นที่
ไมไดใชมือ (non-manual)    โครงสรางทามือนี้อาจ
แสดงเปนแผนภูมิ  (2) ก   (2) ขไดดังนี ้
 

 
 (2) ก.                                                                  (2) ข.                     
         ทามือ 

 

หนวยมือเกิดพรอม   การเคลื่อนมือ    การรั้งมือ 
                       รูปแบบมือ                         
                                                            การหันฝามือ                    
                                                        ตําแหนงมือ                     
                   ตําแหนงสัมผัส 
                สวนประกอบอื่น 
 
 แตละหนวยมือจะมีสวนประกอบยอย 
(หนวยมือยอย) คลายกับสัทลักษณ (phonetic 
feature) ที่เปนสวนประกอบยอยของหนวยเสียง 
(phoneme)  หนวยมือยอยเหลานี้เกิดพรอมกันและ
เคลื่อนพรอมกันสูจุดร้ังมือและหยุดพรอมกัน ณ จุด
ร้ังมือ  กลาวคือหนวยมือยอยเกิดพรอมกันเปน
จังหวะตอเนื่อง  

  การวิเคราะหโครงสรางทามือไดพัฒนามา
เปนการผสมผสานโครงสรางสองแบบขางตน 
ประกอบดวยหนวยมือเกิดพรอมและหนวยมือ
ตอเนื่อง (Liddell and Johnson  1989, Sandler 1989, 
Brentari 1990, etc.) คลายกับพยางคในระบบเสียง
ภาษาพูด ซ่ึงประกอบดวยพยัญชนะ และสระ  ดัง
แสดงในแผนภูมิ (3) ไดดังนี้ 

 
 

หนวยมือเกิดพรอม 
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 (3) พยางคในระบบเสียงภาษาพูด 
      พยางค 
          พยัญชนะ      สระ        พยัญชนะ 
                                                     X                 X                X                               
                                      (X = หนวยเวลาที่เกิดตามลําดับจากซายไปขวา) 
 
 แตละหนวยเสียงพยัญชนะและสระ ตาง
ประกอบดวยหนวยเสียงยอยซ่ึงเปนสัทลักษณตางๆ 
ตามฐาน-กรณ  ลักษณะการออกเสียงและคุณสมบัติ
สําคัญอื่นๆ ของเสียงนั้นๆ   

 โครงสรางแบบผสมผสานหนวยมือเกิด
พรอมและแบบหนวยมือตอเนื่องสามารถเขียนเปน
แผนภูม ิ(4)  ไดดังนี้ 

 
(4) พยางคในระบบมือ 

                   ทามือ  (พยางค) 
       
      ตําแหนงมือ    การเคลื่อนมือ   ตําแหนงมอื 
                                                     X                 X                    X                               
   

(X = หนวยเวลาที่เกิดตามลาํดับจากซายไปขวา   รูปแบบมือ การหันฝามือ และ 
   ตําแหนงมือเปนหนวยมือเกดิพรอม)   
 
 โดยทั่วไป ทามือแตละทามือ เทียบไดกับ
พยา งค หนึ่ งพย า งค ซ่ึ ง จั ด เป นหนึ่ งหน ว ย คํ า 
(morpheme) ที่มีความหมาย   คําในภาษามือมีทั้งคํา
พ ย า ง ค เ ดี ย ว  (mono-morphemic/mono-syllabic 
word)คําพหุพยางค(mono-morphemic/poly-syllabic 
word) และคําที่ประกอบดวยหนวยคํามากกวาหนึ่ง
หนวยคํา (poly-morphemic/mono-syllabic word)  
(Brentari ,1996 : 632-633) 

 นอกจากนี้ยังมคีวามซับซอนของทามือที่ใช
มือทั้งสองขางโดยมีสองรูปแบบ คือ แบบทามือ
คูขนานโดยทีม่ือทั้งสองขางมีทามือเหมือนกัน  และ
แบบทามือตาง โดยมีทามือขางหนึ่งเดนกวาทามืออีก
ขางหนึ่ง  มอืทั้งสองอาจมีการเคลื่อนมือทั้งคู หรือ
อาจมีการเคลื่อนมือเพียงขางเดียว ขณะทีม่ืออีกขาง
หนึ่งร้ังรอไว   ในกรณีทามอืตาง เราเรียกทามือเดน
วา “ทามือเนน” (strong or active handshape) และ
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แกนหลัก (Skeletal tier)  

แกนหลัก (Skeletal tier) 



เรียกทามือรองวา “ทามือไมเนน” (weak or passive 
handshape) 
 
 
 
 

 2.2 โครงสรางพยางคในภาษามือ 
 โครงสรางพยางคในภาษามือคลายกับ
โครงสรางพยางคในภาษาพูดซึ่งมีโครงสรางภายใน
พื้นฐาน   (อภิลักษณ,  2547)  แสดงเปนแผนภูมิ (5)  
ดังนี้ 
 

 (5)                         พยางค (syllable) 
        
          พยัญชนะตน(onset)   สวนทายพยางค (rime) 
         
                                            แกนพยางค (nucleus)   พยัญชนะทาย (coda) 
                                         พยัญชนะ                 สระ                       พยัญชนะ       
 

โดยปกติเสยีงสระซ่ึงเปนเสียงที่มีพลังเสียง 
(sonority) มากที่สุด  ทําใหผูฟงสามารถไดยนิชัด
ที่สุด จะทําหนาที่เปนแกนพยางค (syllable peak or 
nucleus)   พยางคบางพยางคอาจไมมีพยญัชนะทาย    
บางพยางคอาจไมมีพยัญชนะตน    บางพยางคอาจมี
เพียงเสียงสระเทานั้น   และบางพยางคอาจมีเสียง
พยัญชนะที่มพีลังเสียงคอนขางสูงทําหนาที่เปนแกน

พยางคแทนสียงสระ  ทั้งนี้ทุกพยางคจาํเปนตองมี
หนวยเสียงที่ทาํหนาที่เปนแกนพยางคเสมอ 
 ในทํานองเดียวกันโครงสรางภายในพืน้ฐาน
ของพยางคในภาษามือ  สามารถเขียนเปนแผนภมูิ
ตามแนววิเคราะหของวิลเบอร (Wilbur, 1987 and 
1990  อางถึงใน Brentari, 1996 : 625) ดังแผนภูมิ (6)  
 

 
(6)                                     พยางค (syllable) 

           หนวยตน(onset)       สวนทายพยางค (rime) 
                                                             
      แกนพยางค (nucleus)   หนวยทาย (coda) 
                                               ตําแหนงมือ        การเคลื่อนมือ              ตําแหนงมือ 
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โดยปกตกิารเคลื่อนมือ ซ่ึงเปนหนวยมือทีม่ี 
“พลังภาพ” (visual sonority) มากที่สุด คือทําใหผูรับ
สารสามารถเห็นภาพไดชัดเจนที่สุด จะทําหนาที่เปน
แกนพยางค   ตําแหนงมือรวมกับหนวยมือเกิดพรอม
ทําหนาที่เปนหนวยตน (onset) และหนวยทาย 
(coda) บางพยางคอาจมีตําแหนงมือรวมกบัหนวยมือ
เกิดพรอมซึ่งอยูกับที่ (static) ทําหนาที่เปนแกน
พยางคแทนการเคลื่อนมือ   

ในสามมิต ิ หนวยมอืเกิดพรอมซึ่งไดแก 
รูปแบบมือ การหันฝามือ และตําแหนงมือ ตาง

สามารถทําหนาที่เปนแกนพยางค แทนการเคลื่อน
มือได  (Perlmutter, 1992 and 1993  อางถึงใน 
Brentari 1996:625) เบรนทะรีและโกลดสมิธ 
(Brentari and Goldsmith, 1993) ไดเสนอโครงสราง
ภายในของพยางคในภาษามอือเมริกันแตกตางจาก
แผนภูมิสองมติิใน (6)  โดยเนนการเกิดพรอม 
(simultaneity) ของหนวยมอืทั้งหมด และรวมทามือ
ที่สองในกรณทีี่ใชสองมือ แสดงเปนแผนภูมิ (7) 
ดังนี ้

 
(7)                                                พยางค (syllable) 

                                
                  1                       2             3 
                                             
 
       มือที่สอง            
 เสนทึบใน (7) แทนแกนพยางค    1 = การเคลื่อนมือ   2 = รูปแบบมือ/ การหันฝามือ   3 = ตําแหนง
มือ  และ 4 = สวนประกอบอื่นที่ไมใชมือ    (ดัดแปลงจาก Brentari 1996:633) 
 
   โครงสรางภายในของพยางคในภาษามือดัง
แสดงใน (7)  นอกจากจะเนนการเกิดพรอม 
(simultaneity) ของหนวยมือทั้งหมดพรอมทามือที่
สองในกรณีที่ใชสองมือแลว  ยังเปดโอกาสใหหนวย
มือทุกหนวยมอืทําหนาที่เปนแกนพยางค ซ่ึงสามารถ
แสดงในแผนภูมิไดโดยการย าย เสนทึบ    ซ่ึ ง
สอดคลองกับการสื่อสารจริง เชน บางทามือมีการ
เปลี่ยนรูปแบบมือ หรือการหันฝามือที่มีพลังภาพ 

(visual sonority) โดดเดน   และบางทามือไมมีการ
เคลื่อนมือ เปนตน (Brentari, 1996 : 625ff) 
 2.3 โครงสรางคํา ในภาษามือ 
         คําในภาษามอืมีทั้งคําพยางคเดียว คําพหุ
พยางค คําประสมและคําประสานซึ่งเปนคําพยางค
เดียวหลายหนวยคํา (Brentari, 1996) 
 
 

   4 
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 2.3.1 คําพยางคเดียว 
 คําพยางคเดยีว มีหนวยคําเดยีว  ซ่ึงอาจใช
มือเดียว หรือสองมือดังแสดงใน (7)  คําพยางคเดยีว
นี้มีทั้งคําที่มีการเคลื่อนมือและคําที่ไมมีการเคลื่อน
มือ 
 2.3.2 คําพหุพยางค  
   คําพหุพยางค เปนคําที่ประกอบดวยพยางค
ตั้งแตสองพยางขึ้นไป   มักจะเปนคาํประสมที่
ประกอบดวยคําตั้งแตสองคําขึ้นไปโดยแตละคําตาง
ก็เปนคําพยางคเดียว  ในรปูแบบ (8) ก. หรื (8) ข. 
ตอไปนี ้   

(8)  ก.   [พยางค 1  พยางค2  …]คํา            
      หรือ          (8) ข.   [คํา1 คํา 2 …] คํา 
 2.3.3 คําประสาน 
 คําประสาน คือคําที่ประกอบดวยหนวยคํา
มากกวาหนึ่งหนวยคํา ไดแกหนวยคําอิสระ (free 
morpheme) และหนวยคําไมอิสระ (bound 
morpheme) ซ่ึงในภาษาพูดจะอยูในลักษณะ เชน 
รากศัพทและวิภัติปจจัย   คําประสานในภาษาพดูอาจ
เปนคําที่มีหลายพยางค แตในภาษามือหนวยคําอิสระ
และหนวยคําไมอิสระนั้นเกิดพรอมกันเปนชั้นสวน
เชื่อมโยงกันในเชิงซอนรูปทรงเรขาคณิตของพยางค
เดียวกัน  ตัวอยางคําประสานในภาษามือซ่ึงเปนคํา
พยางคเดียวหลายหนวยคํา ไดแกคํากริยาคลอยตาม 
(agreement verb)  ในภาษามืออเมริกัน และภาษามือ
อังกฤษ ซ่ึงรวมกริยารากศัพท ลักษณนามของกรรม
ตรง (กรณีที่เปนสกรรมกริยา)  และ/หรือ ลักษณนาม
ของนามที่ทําหนาที่เปนประธาน โดยผันพจนและ

บุ รุษตามคํานาม  การรวมหนวยนี้ไมได เกิดใน
ลักษณะปะติดปะตอหนวยคํา (concactination)   แต
เกิดรวมกันในเวลา เดียวกันในทามือ เดี ยวกัน 
(Morgan, Barriere and Woll 2006 อางถึง Brentari 
2002)  ซ่ึงสามารถเขียนแผนภูมิเชื่อมโยงกันไดใน
แนวตั้งสองมิติ (Brentari 1996)  ดังแผนภูมิ (9) 
 
             (9)                      [หนวยคําไมอิสระ]           
                                              [ พยางค]  
              [หนวยคําไมอิสระ]   
                X           
   (X = หนวยเวลา) 
 
3. วิเคราะหภาษามือไทย 

ภาษามือไทยเหมือนกับภาษามืออ่ืนๆ  
ประกอบดวย หนวยมือ  ทามือ พยางค  คํา วลีและ
ประโยค   
 3.1 โครงสรางทามือภาษามือไทย 
 โ ค ร งส ร า ง ท า มื อ ภ า ษ า มื อ ไ ท ย เ ป น
เชนเดียวกับภาษามืออเมรกิัน และภาษามือนานาชาติ 
ที่ประกอบดวยหนวยมือ ซ่ึงไดแก  รูปแบบมือ/การ
หันฝามือ  ตําแหนงมือ การเคลื่อนมือ และ
สวนประกอบอื่นที่ไมใชมือ  เชนสีหนา การใชคิ้ว 
ตา  ริมฝปาก และการเอี้ยวตัว รวมดวย  หากมองใน 
สองมิติ สามารถแสดงเปนแผนภูมิ (10) ก. หรือ (10) 
ข. ไดดังนี ้
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(10) ก.      ทามือ                               หรือ       (10 ) ข.      (สวนประกอบอื่นที่ไมใชมอื)           
         รูปแบบมือ/การหันฝามือ                                                          ทามือ 

ตําแหนงมือ 
          การเคลื่อนมือ                                  
     ( สวนประกอบอื่นที่ไมใชมือ)          รูปแบบมือ/ การหันฝามือ     ตําแหนงมือ          การเคลื่อนมือ      
   ( (           )  = อาจจะมหีรือไมมีก็ได)     
 

 
 คูเปรียบตาง (minimal pairs) ของหนวยมอื
ตางๆ ไดแกรูปมือ  การหันฝามือ   ตําแหนงมือ  และ
การเคลื่อนมือ  พิสูจนใหเหน็จริงวา หนวยมือเหลานี้
คลายหนวยเสยีงในภาษาพูด สามารถจําแนก
ความหมายของคําออกจากกนัได ดวยความแตกตาง
เพียงหนวยมือเดียว  ดังนี ้ 
 
 

 
 3.1.1  รูปแบบมือ/ การหันฝามือ 
   3.1.1.1 คูเปรียบตาง (minimal 
pairs) ของรูปแบบมือ ไดแก   “บาน”กับ   “เตนท”  
ซ่ึงมีการหันฝามือ   ตําแหนงมือ  และการเคลื่อนมือ
เหมือนกนัทุกประการ  ทามือทั้งสองนี้ตางกันเพยีง
จุดเดยีว คือ รูปแบบมือ 
 

                                          
                  “บาน”      “เตนท” 
               รูปแบบมือ: นิ้วทั้งหาติดกนั                             รูปแบบมือ: นิ้วกลางและนิว้นางหักลง 
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  3.1.1.2 คูเปรียบตาง (minimal 
pairs) ของการหันฝามือ ไดแก “ดี” กับ “เลว”  ซ่ึงมี
รูปแบบมือ   ตําแหนงมือ  และการเคลื่อนมือ

เหมือนกันทุกประการ   ทามือทั้งสองนี้ตางกันเพียง
จุดเดียว คือ การหันฝามือ    

 

                                                                               
                                       “ดี”                                                                        “เลว” 
       การหันฝามือ: หันนิว้หวัแมมือขึ้น                           การหันฝามือ: นิว้หวัแมมือหันลง 
 
 3.1.2   ตําแหนงมือ  
 คูเปรียบตางของตําแหนงมือ ไดแก  “ปวด
หัว”  กับ  “ปวดฟน” ซ่ึงมีรูปแบบมือ การหนัฝามือ  

และการเคลื่อนมือเหมือนกนัทุกประการ   ทามือทั้ง
สองนี้ตางกันเพียงจุดเดยีว คอื  ตําแหนงมอื  

                                                              
                              “ปวดหวั”                                                                “ปวดฟน” 
 ตําแหนงมือ: ดานขางของหนาผาก                                ตําแหนงมือ: ดานลางของแกม 
 
 3.1.3  การเคลื่อนมือ 
            คูเปรียบตางของการเคลื่อนมือ ไดแก  “ไป”  
กับ  “มา” ซ่ึงมีรูปแบบมือ การหันฝามือ  และ 

ตําแหนงมือ เหมือนกนัทุกประการ ทามอืทั้งสองนี้
ตางกันเพยีงจดุเดียว คือ การเคลื่อนมือ 
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                  “ไป”                                                                                “มา”     
  การเคลื่อนมือ: เคลื่อนออกจากตัวผูทําทามือ                        การเคลื่อนมือ: เคลื่อนขาหาตัวผูทําทามอื 
 
 3.2 โครงสรางพยางคภาษามอืไทย 
 โครงสรางภายในของพยางคในภาษามือ
ไทยเหมือนกบัโครงสรางภายในของพยางคในภาษา
มือทั่วไป ซ่ึงสามารถมองในสามมิติดังแสดงในภาพ
ที่ (7)  ประกอบดวยรูปแบบมือ/การหันฝามือ  
ตําแหนงมือ การเคลื่อนมือ และสวนประกอบอื่นที่
ไมใชมือ  ซ่ึงเกิดพรอมกนั (simultaneity)  โดยมีการ
เคลื่อนมือซ่ึงมีพลังภาพ (visual sonority) มากที่สุด 
ทําหนาที่เปนแกนพยางค  แตในบางกรณีหนวยมือ
อ่ืนอาจทําหนาที่เปนแกนพยางคแทนได    พยางคใน

ภาษามือไทยพิสูจนใหเหน็จริงไดจากพฤติกรรม
ภาษาที่ทําใหเกิดการแปรทามือในลักษณะตางๆ 
ดังนี:้ 
 3.2.1 การลดรูป และการละพยางค  
(syllable reduction and deletion)  
 เชน คําวา “ชมพู” ซ่ึงตรงกบัทามือ “ช” ใน
การสะกดนิ้วมือ  ประกอบดวยทามือยอยสามทามือ
ในลักษณะเดยีวกันกับคําสามพยางค  ในการทําทา
มือแบบเร็ว  พยางคที่สองจะถูกละ และมกีารลดรูป
ของพยางคแรกและพยางคสุดทาย  ดังนี ้

                          
            “ชมพู”  แบบปกติ                                            “ชมพู”  แบบเร็วแบบที1่    “ชมพู”  แบบเร็วแบบที่2 
          ในกรณเีชนนี้ สามารถเขียนเปนแผนภูมิ (11)  ไดดงันี้ 
 (11)       [พยางค1  พยางค2  พยางค3] คํา                        [พยางค1 พยางค3] คํา   
                       φ 
 3.2.2 การกลมกลืนทามือ (Assimilation)   
  เชน “กลับบาน” ซ่ึงเปนคําสอง
พยางค  จากคาํวา  “บาน” กับ “ไป”  โดยมคีําวา   
 

“ไป”  กลมกลืนคลอยตามตําแหนงทามือของคําวา  
“บาน”  ณ บริเวณดานลางของแกม ในการทําทามือ
แบบเร็ว (“ไป”  กลมกลืนคลอยตามตําแหนงทามือ
ของคําวา  “บาน”  ณ บริเวณดานลางของแกม) 
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   “กลับบาน” แบบปกต:ิ    “บาน”               “ไป”        “กลับบาน” แบบเร็ว:      “บาน”                “ไป”  
ในกรณีเชนนี้ สามารถเขียนเปนแผนภมูิ (12) ไดดังนี ้ 
 (12 )          
       พยางค                          พยางค   
                                                             
                                                            
                                     3                     3               
                                                                        φ            (3 = ตําแหนงมือ )                 
3.2.3 การลดทามือ หรือละทามือ (Reduction and Deletion)    
 3.2.3.1 การละทามือไมเนน (non-dominant 
hand deletion) ในทามือที่มีสองมือตางกัน เชน “ปลา” 

                         
   ทามือเต็ม: “ปลา”                                            ทามือลดรูป: “ปลา” 
                        (สองมือตางกนั มือที่สองไมมีการเคลื่อนมือ)             (มือเดียว  มือที่สองถูกละไว )            
 3.2.3.2 การลดทามือ (reduction) ในทามือทีม่ี 
สองมือเหมือนกัน เชน “แมว”                      

                                                      
                                 ทามือเต็ม: “แมว”                                       ทามือลดรูป: “แมว” 
                          (สองมือเหมอืนกันและขนานกัน)                            (มือเดียว) 
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                 ในกรณีเชนนี้ สามารถเขียนเปนแผนภมูิ  (13) ไดดังนี ้
(13 )            พยางค (syllable) 

                                
                  1                       2                       3 
                                             
                มือที่สอง       φ 
                            (1 = การเคลื่อนมือ   2 = รูปแบบมือ/ การหันฝามือ   3 = ตําแหนงมอื) 
 
 3.3 โครงสรางคําภาษามือไทย 
 คําในภาษามือไทยเปนเชนเดยีวกันกับคําใน
ภาษามือทัว่ไป  มีทั้งคําพยางคเดียว   คําพหพุยางค  
คําประสม และคําประสานซึง่เปนคําพยางคเดียว
หลายหนวยคํา  

  3.3.1 คําพยางคเดียวหนวยคําเดียว 
  3.3.1.1 คําพยางคเดียวที่ใชมอืเดียว 
              1.คําพยางคเดยีวทีใ่ชมือ
เดียวแบบมกีารเคลื่อนมือ เชน หิว 

  “หิว” 
              2.คําพยางคเดยีวทีใ่ชมือ
เดียวแบบไมมกีารเคลื่อนมือ เชน “หนึ่ง”  

  “หนึ่ง” จํานวนนับ 
 

  3.3.1.2 คําพยางคเดียวที่ใชสองมือ 
                                       1.คําพยางคเดยีวทีใ่ชสอง
มือแบบสองมือเหมือนกนั  เชน “กระตาย”   

  “กระตาย” 
               2.คําพยางคเดยีวทีใ่ชสอง
มือแบบสองมือตางกัน เชน  “ประทับตรา”  

  “ประทับตรา” 
3.3.2 คําพหุพยางค 

  คํ าพหุพยางค ในภาษามื อไทย 
ไดแก คําวา “ผลไม” ซ่ึงประกอบดวย คําวา “สม” 
“กลวย” และ “ตางๆ”  ตอเนื่องกัน ในรูปแบบดัง
แสดงใน (8)  ข .  ซ่ึงคําพหุพยางคนี้จัดเปนหนวยคํา
เดียว“ผลไม” เปนคําพหุพยางคในลักษณะคําประสม 
ดังแผนภูมิ (14) 
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(14)  ทามือ  “ผลไม”   ประกอบดวย ทามือ [สม ] [กลวย]และ [ตางๆ]  ดังนี ้

                  
                    “สม                                               “กลวย“                                                          “ตางๆ”   
                                                   [ผลไม] = [ [สม ] [กลวย] [ตางๆ] ]  
 3.3.3 คําประสาน 
  คําประสานในภาษามือไทย ซ่ึงเปนคํา
พยางคเดยีวหลายหนวยคํา ไดแกคํากรยิาคลอยตาม 
“ให”  โดยมีทิศทางของการเคลื่อนมือเคลื่อนจาก
ประธาน (ผูให) ไปสูกรรมรอง(ผูรับ) สะทอน

ตําแหนงประธาน และตําแหนงกรรมรอง ในขณะที่
ทามือและการเคลื่อนมือรวมกรรมตรง (ส่ิงที่ให) 
และแสดงการคลอยตาม บุรุษ และพจนของประธาน 
และกรรมรอง เชน คําวา “ให” ในประโยควา “ฉัน
ใหกระเชา(แด)คุณสองคน”  ดังนี ้

              
                   ฉันใหกระเชา(แด)คุณ (คนที่ 1)        ฉันใหกระเชา(แด)คุณ (คนที ่2) 
                                       ( ดัดแปลงจาก จิรภา : 2549) 

 
ในกรณีเชนนี้ สามารถเขียนเปนแผนภมูิ  (15) ได
ดังนี ้

 (15)            [สรรพนามบุรุษที่1]     
                                              [ให] 
   [ลักษณนามของกรรมตรง] 
                     [สรรพนามบุรุษที่ 2]    
          X     
           (X = หนวยเวลา) 
 
 

4. สรุป 
 ที่กลาวมาขางตนนี้  ไดแสดงใหเห็นวาภาษา
มือไทยมีโครงสรางทามือที่ประกอบดวยหนวยมือ
ตางๆ ไดแก รูปแบบมือ การหันฝามือ  ตําแหนงมือ 
และการเคลื่อนมือ รวมทั้งสวนประกอบอื่นที่ไมได
ใชมือซ่ึงยังไมไดลงรายละเอียดในการศึกษาครั้งนี้   
แตละหนวยมือสามารถจําแนกความแตกตางของ
ความหมายของคําไดในทํานองเดียวกับหนวยเสียงที่
จําแนกความหมายของคําในภาษาพูด   นอกจากนี้
โครงสรางทามือภาษามือไทยมีโครงสรางภายใน
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ของพยางคที่ชัดเจนซึ่งมีทั้งลักษณะที่เหมือนและที่
แตกตางจากภาษาพูด  โดยเนนการเกิดรวมของ
หนวยมือตางๆเปนสําคัญ   ภาษามือไทยมีพฤติกรรม
ภาษาที่ชัดเจนสามารถวิเคราะหไดในแนวสัทวิทยา-
อัตภาค เหมือนภาษาพูดทั่วไปที่มีการแปรเสียง  การ
ลดรูปและละเสียง   การลดรูปและละพยางค  ภาษา
มือไทยก็มีการแปร   การลดรูปและละหนวยมือ   
การลดรูปและละพยางค   

พยางค และคําในภาษามือไทยแสดงใหเห็น
วา ภาษามือไทยมีหนวยและโครงสรางทางภาษา 
คลายกับหนวยและโครงสรางทางสัทวิทยาในภาษา
พูดทั่วไป และมีคุณสมบัติของภาษาธรรมชาติ   
สําหรับเรื่องที่ยังไมไดครอบคลุมในการศึกษาครั้งนี้  
ซ่ึงเปนเรื่องที่จะตองศึกษาตอไป ไดแก โครงสราง
ยอยของหนวยมือตางๆ รวมทั้งสวนประกอบอื่นที่

ไมไดใชมือ  ซ่ึงเปนการศึกษาในเชิงสัทศาสตรของ
ภาษามือ     
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย
พจนานุ กรมสารสน เทศภาษามื อไทย  (รหัส
โครงการวิจัย อ-ช 4.50)  ซ่ึงไดรับทุนอุดหนุนวิจัย
จ าก   สถาบันวิ จั ย และพัฒนา  มหาวิ ท ย า ลั ย 
เกษตรศาสตร และบริษัท iGroup Press, Co. Ltd.  
และไดรับการรวมสนับสนุนจากวิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิภาษาศาสตรประยุกต 
วีดิโอคลิปศัพทภาษามือไทยที่ยกเปนตัวอยางใน
หัวขอ 2.3 ในบทความนี้  สามารถรับชมไดที่ Thai 
Sign Language Dictionary (new web version) 
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