
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandunia  ภาษานีอ้อกแบบได,้ เพือ่ชาวโลกทกุทวปีใชส้ะดวก ดว้ยกฎนอ้ย    

.   ทีส่ดุ, ไรข้อ้ยกเวน้, เลอืกศัพทน์ยิมใชก้ันจากทั่วโลก ใหค้ลอ่งเร็ว สือ่ไดต้รงเจตนา. 

ตวัอกัษรและเสยีง อกัษรพันดเูนยีมแีบบเดีย่วและคู่ แตล่ะอักขระแทน     

.   เสยีงเดยีว คงที ่ไมม่ตีัวเงยีบ, เมือ่คณุไดฟั้ง แลว้เขยีนถกู สง่ใหเ้พือ่นทีอ่า่นคลอ่ง    

.   จะไดเ้สยีงใกลก้ับทีไ่ดย้นินัน้. ซึง่สว่นใหญใ่ช,้ ใกลเ้คยีงมาตรฐาน IPA. 

     สระเดีย่วม ี5 : a, e, i, o, u ออกเสยีง มา แม ม ีมอ ม,ู เสยีงสัน้/ยาวไมเ่ปลีย่น

ความหมาย. จงึใชเ้สยีง มะ แมะ ม ิ...ม ุแทนได,้ โอบรับภาษาแมข่องผูพ้ดูไดท้ั่วโลก. 

     พยญัชนะม ี19 : เทยีบได๑้๔ bบ, dด, fฟ, gก, hฮ, kค, mม, nน, pพ, rร, sส, 

tท, vว, yย, {๕ เสยีงไทยไดแ้ค่คลา้ย ตอ้งฝึก jจ, lล, zซ, เพิม่ข ึน้ chฌ, shช} 

ไมผ่นัค า  ค าไมเ่ปลีย่นตามเพศ, พจน,์ กาล, การก, มาลา, ประธาน, ฯ กระทั่ง

เปลีย่นหนา้ทีใ่นประโยคแลว้ ยังเดมิๆ (เสยีงและเขยีน) “ค าเดยีว” นีจ้ะเป็น ค านาม 

ค าคณุศัพท ์หรอืค ากรยิาก็ได,้ เหมอืนๆ ภาษาไทย เชน่ นายด าใสเ่สือ้สดี าไปด านา. 

ค าสรรพนาม  mi   mimon 

 ฉัน, ขา้พเจา้, ดฉัิน ฯ       เรา, พวกเรา, พวกฉัน ฯ 

tu    tumon 

คณุ, ทา่น, เธอ, โยมฯ        พวกคณุ, พวกทา่น ฯ 

ye    yemon 

เขา, หลอ่น, มัน ฯ             พวกเขา, พวกเธอ ฯ 

ประโยคพืน้ฐาน   ค าชว่ย ya–'ใช'่ ไวแ้ยกประธาน (s) และกรยิา (v) .    

.    ปกตไิรค้วามหมายในประโยค.  mau ya yam.    – แมวก าลังกนิ. 

.             .    jen ya sona.     – คนก าลังนอน. 

.    .   ถา้ประธานเป็นสรรพนาม ละ ya ได.้ 

                                     .    mi yam.   .    – ฉันกนิ. 

                                     .    tu sona.   .    – คณุนอน. 

.    .   โดยพืน้ฐาน, เรยีงค าประธาน(s) - กรยิา(v) - กรรม(o) 

                                     .    mi ama tu.   .    – ขอ่ยฮักเจา้ (เวา้อสีาน) 

.   เมือ่กรรมตรงเป็นค านาม แสดงค ากรยิาดว้ยค าบง่ระยะใกล/้ไกล, ตัวเลข หรอืตัวชี้

ชดัอืน่ (เชน่ จ านวน/ปรมิาณ, ความเป็นเจา้ของ, ค าน าหนา้นาม, ...) 

                                     .    mi yam un pai.  – ขา้กนิพาย 1 ชิน้. 

                                     .    tu yam ni pai.    – เจา้ทานพายชิน้นีส้.ิ 

ประโยคปฏเิสธ 

   เมือ่ตอ้งการปฏเิสธ ใหเ้ตมิ no กอ่นค านัน้. 

        mi no sona.           – กระหมอ่มไมน่อน. 

        tu yam no jen.      – ทา่นเสวยอยา่งไรค้นเคยีงขา้ง. 

ค ากรยิาชว่ย 

   กรยิา si หมายถงึ 'เป็น' ละไดใ้นประโยคง่ายๆ 

        mi un jen.             – หนูเป็นคนนะ. 

        mi si un jen.           – ลกูชา้งก็เป็นคน. 

        mi vol si un mau.   – ขา้พเจา้อยากเป็นแมว. 

ค าเอนกประสงค ์    ค าของพันดเูนยี อาจคลมุเครอื        
.  เพราะสือ่ไดห้ลายความหมาย, มากกวา่ภาษาอังกฤษเยอะ. 

        ye ama mau.        – เขารักแมวหลายตัว.                                                   

      / นางโปรดปรานแมวตัวเดยีว.                                              

      / เขาหรอืหลอ่นจะรักแมวตัวนัน้. 

.     ความหมายทีช่ดัเจน อยูใ่นบรบิท : 

   tri nen chen, mi ha du mau e un vaf. mi mas ha un 

fem ben. ye ama mau!  – เมือ่สามปีทีแ่ลว้, ฉันมแีมวสอง

ตัวและสนัุขหนึง่ตัว. ฉันยังมลีกูสาวดว้ย. เธอรักแมว! 

เวลา ประโยคแสดง “ชว่งเวลาสัมพัทธ”์ กับขณะพดู. ดว้ยค า 

.  ชว่ย เชน่ zai (ตอนนี,้ปัจจุบัน), pas (กอ่นนี,้ อดตี), le (แลว้, 

.  นับถงึปัจจุบัน) และ sha (จากนี,้ ตอ่ไป, ภายหลัง, อนาคต) 

        mi zai ama tu.   – ขา้ก าลังรักเอ็งเลย. 

        mi pas ama tu.  – เดี๊ยนเคยรักทา่นนะ.  (ดชิัน้) 

        mi le ama tu.     – เรารักสแูลว้น.ิ     (แหลงใต)้ 

        mi sha ama tu.   – เป้ินจะฮักต๋ัวเน่อ. (อูก้ าเมอืง) 

ประธานถกูกระท า ประโยคถูกสร้างดว้ยกริยาช่วย be.  

        tu be ama (da mi).  – เธอเป็นทีร่ัก (โดยฉัน). 

ค าขยบัความ, เพิม่รายละเอยีด 

ค าคณุศพัท ์(Adj.) อยูห่นา้ค านาม (n.) เสมอ. 

        un nove ama.     – รักครัง้ใหม.่ 

        la bon pai.          – พายทีด่.ี 

ค าวเิศษณ ์(Adv.) อยูห่นา้กรยิา (v.) อาจตอ่ทา้ยดว้ย di. 

mi bon vide tu.           – กระผมเห็นพระคณุเจา้ดลีะ่.   

tu vide di ama ye.      – (ดเูหมอืน) คณุรักเขา/เธอ. 

เปรยีบเทยีบกนั เพิม่ค า mas= 'มากกวา่' ,  masim= 'มากทีส่ดุ', 

           min= 'นอ้ยกวา่' ,  minim= 'นอ้ยทีส่ดุ'  

                        และ   par= 'เทยีบเทา่กัน'  

      ทีจุ่ดเปรยีบเทยีบนัน้, ใสห่นา้กรรมดว้ย ka = 'than, as' 

tu si mas lau ka mi.      – เธอแกม่ากกวา่ฉัน. 

tu si masim lau.            – ทา่นมอีาวโุสสงูสดุ. 

ประโยคค าถาม  

       ถามแบบปิด ตอบ  ใช ่ / ไม ่ แทนทีค่ ากรยิาดว้ยรูปแบบ 

"กรยิา no กรยิา" หรอืเตมิ he ไวท้า้ยประโยค. 

tu vide no vide mi?       – แกเห็นฉันไหม? 

tu vide mi, he?                – ใตเ้ทา้เห็นดฉัิน, ใชไ่หม? 

       ถามถงึเนือ้หา (Wh-องักฤษ), ใหเ้ขยีนประโยคปกตแิลว้แทน

ค าถามดว้ย ke 'อะไร, ใคร' (ทีไ่หน,  เทา่ใด, , อยา่งไร, อย่างไหน

, สิง่ใด, เมือ่ใด) tu ama ke?             – แกรักใคร? 

         tu ama ke man?     – คณุรักคนไหน? 

         ke man ya ama tu? – คนไหนทีร่ักคณุ? 

         tu ama ye ke poli?   – แกรักหลอ่นมากเทา่ใด? 

ประโยคค าส ัง่ ตอ้งการสัง่, เวน้ประธานแลว้เริม่ดว้ยกรยิา. 

        yam ni pai!     – กนิพายนีซ่ะ! 

        vide go mau!  – ดแูมวน่ันส!ิ 

 

 


