ภาษาพันดูเนีย โดยย่ อ
Pandunia in nutshell

Pandunia
ภาษาพันดูเนีย ออกแบบให ้ใช ้สะดวก ด ้วยกฎน ้อย
ทีส
่ ด
ุ และใช ้ศัพท์ยอดนิยมจากทั่่วโลก.

ี ง
ต ัวอ ักษรและเสย
อักษรพันดูเนียมีแบบเดีย
่ วและคู่ โดยแต่ละอักขระ
มี 1 เสียงเสมอ. สระมี: a, e, i, o, u ออกเสียง คา
้ /ยาวไม่เปลีย
แน่ มี มอง ดู, เสียงสัน
่ นความหมาย.

ประโยคปฏิเสธ

การปร ับความด้วยคาอืน
่

เพือ
่ ต ้องการปฏิเสธ ให ้เติมคา no ก่อนคานัน
้ .

ั
คาคุณศพท์
(Adj.) อยูห
่ น ้าคานาม (n.)

พย ัญชนะ, เทียบได ้ มี: bบ, dด, fฟ, gก, hฮ, kค,
mม, nน, pพ, rร, sส, tท, vว, yย, (jจ, lล, zซ
เสียงไทยได ้แค่คล ้าย ต้องฝึ ก chฌ, shช)

un nove ama. – รักครัง้ ใหม่.

tu yam no jen. –

ท่านเสวยไม่มใี คร.

la bon pai. – พายทีด
่ .ี

กริยา si หมายถึง 'เป็ น' ละได ้ในประโยคง่ายๆ

คาไม่เปลีย
่ นตามเพศ, พจน์, กาล, ฯ กระทั่งเปลีย
่ น
หน ้าทีใ่ นประโยคแล ้ว. เดิมๆ (ทัง้ เขียนและเสียง)
คาเดียวนีส
้ ามารถใช ้เป็ นคานาม คาคุณศัพท์ หรือ
คากริยาก็ได ้, คล ้ายๆ ภาษาไทย ตัวอย่างประโยค
้ สีดาไปดานา.
นายดาใส่เสือ

คาสรรพนาม

mi un jen. – หนูก็เป็ นคน.
mi si un jen. – ลูกช ้างก็เป็ นคน.
mi vol si un mau. – ผมอยากเป็ นแมว.

คาเอนกประสงค์

mi

mimon

ฉั น, ข ้าพเจ ้า, ดิฉันฯ

เรา, พวกเรา

tu

tumon

พวกคุณ, พวกท่าน ฯ

ye

เขา, หล่อน, มัน ฯ

กระหม่อมไม่นอน.

่ ย
กริยาชว

ไม่ผ ันคา

คุณ, ท่าน, เธอ, โยมฯ

mi no sona. –

yemon

พวกเขา, พวกเธอ ฯ

้ ฐาน
ประโยคพืน
คาช่วย ya 'ใช่' ไว ้แสดงประธาน (s) และกริยา (v)
ปกติไม่มค
ี วามหมายในประโยค.
mau ya yam. – แมวกาลังกิน.
jen ya sona. – คนกาลังนอน.
ถ ้าประธานเป็ นสรรพนาม ละเว ้น ya ได ้.

คาของพันดูเนียอาจคลุมเครือเพราะมักมีหลาย
ความหมาย, มากกว่าภาษาอังกฤษ.
.
.

ye ama mau. – เขารักแมวหลายตัว.
/ เธอโปรดปรานแมวตัวเดียว.
/ เขาหรือหล่อนจะรักแมวตัวนัน
้ .

ั เจน อยูใ่ นบริบท:
ความหมายทีช
่ ด
tri nen chen, mi ha du mau e un vaf.
mi mas ha un fem ben. ye ama mau! –
เมือ
่ สามปี ทแ
ี่ ล ้ว ฉั นมีแมวสองตัวและสุนัขหนึง่ ตัว
ฉั นก็มล
ี ก
ู สาวด ้วย เธอรักแมว!

คาวิเศษณ์ (Adv.) อยูห
่ น ้ากริยา (v.) อาจต่อท ้าย
ด ้วย di.
mi bon vide tu. – กระผมเห็นพระคุณเจ ้าดีละ่ .
tu vide li ama ye.–(ดูเหมือน)คุณรักเขา/เธอ.
เปรียบเทียบก ัน เพิม
่ mas 'มากกว่า', masim
'มากทีส
่ ด
ุ ', min 'น ้อยกว่า', minim 'น ้อยทีส
่ ด
ุ '
และ par 'เท่าเทียบกัน'
ไว ้หน ้าจุดเปรียบเทียบกันแล ้วนาด ้วย ka'than, as'
tu si mas lau ka mi.–เธอแก่มากกว่าฉั น.
tu si masim lau. – ท่านอาวุโสสูงสุด.

การตงค
ั้ าถาม
“คาถามปิ ด” ตอบ ใช่ / ไม่ แทนทีค
่ ากริยาด ้วย
รูปแบบ "(กริยา) no (กริยา)" หรือเติม he ไว ้ท ้าย
ประโยค.
tu vide no vide mi? – คุณเห็นฉั นไหม?
tu vide mi, he? – คุณเห็นฉั น, ใช่ไหม?

เวลา
แสดงช่วงเวลาและลักษณะต่างๆ ในประโยค. ด ้วย
คาช่วย เช่น zai (ตอนนี,้ ปั จจุบัน), pas (ก่อนนี,้
อดีต), le (แล ้ว, นับถึงปั จจุบัน) และ sha (จากนี,้
ต่อไป, ภายหลัง, อนาคต)

้ หา, ให ้เขียนประโยคปกติแล ้ว
ถามเกีย
่ วก ับเนือ
แทนคาทีเ่ ป็ นถามด ้วย ke 'อะไร'
tu ama ke? – เธอรักใคร?

mi yam. – ฉั นกิน.

mi zai ama tu. – ข ้ากาลังรักเอ็งเลย.

tu ama ke man? – คุณรักคนไหน?

tu sona. – คุณนอน.

mi pas ama tu. – ดิฉันเคยรักท่านนะ.

ke man ya ama tu?–คนไหนทีร่ ักคุณ?

mi le ama tu. – กูรักมึงแล ้วล่ะ.

tu ama ye ke poli?–คุณรักเขามากเท่าใด?

โดยพืน
้ ฐาน, เรียงคาประธาน(s)-กริยา(v)-กรรม(o)
mi ama tu. – ฉั นรักคุณ.
เมือ
่ กรรมตรงเป็ นคานาม จาแนกออกจากคากริยา
้ ด
ั อืน
ด ้วยคาบ่งระยะใกล ้/ไกล, ตัวเลข หรือตัวชีช
่
(เช่น จานวน/ปริมาณ, ความเป็ นเจ ้าของ, คา
นาหน ้านาม)
้ .
mi yam un pai. – ข ้ากินพาย 1 ชิน
้ นีส
tu yam ni pai. – เจ ้าทานพายชิน
้ .ิ

mi sha ama tu. – ผมจะรักคุณนะ.

ประธานถูกกระทา
รู ปประโยคนี้ ถูกสร้างขึ้นด้วยกริ ยาช่วย be.

ประโยคคาสง่ ั
หากต ้องการสั่ง, เว ้นประธานแล ้วเริม
่ ด ้วยกริยา.
yam ni pai! – กินพายนีซ
่ ะ!

tu be ama (da mi). – เธอเป็ นทีร่ ัก (โดยฉั น).

vide go mau! – ดูแมวนั่นสิ!

