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การศึกษาเปรียบเทยีบระบบเสียงภาษาเวยีดนามในประเทศลาวและภาษาเวยีดนามในประเทศไทย 
A phonological comparison of a Vietnamese dialect in Laos and Vietnamese dialects in Thailand 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาเวียดนามถ่ินท่าไฮ เมืองปากเซ แขวงจ าปาสกั 

ประเทศลาวกับภาษาเวียดนามถ่ินท่ีมีการศึกษาในประเทศไทย ได้แก่ ภาษาเวียดนามถ่ินอรัญประเทศ ถ่ินขลุง                         
ถ่ินวดัศรีเทพประดิษฐาราม ถ่ินท่าบ่อ และถ่ินนาจอกในระดบัหน่วยเสียงโดยวิธีการเปรียบเทียบร่วมสมยั ผลการศึกษา
พบวา่ หน่วยเสียงพยญัชนะมีความแตกต่างกนัท่ีจ านวนและสัทลกัษณะทั้งในเร่ืองพยญัชนะตน้และพยญัชนะทา้ย บาง
หน่วยเสียงปรากฏเฉพาะในบางถ่ิน และบางหน่วยเสียงมีการแปรเป็นหน่วยเสียงท่ีใชค้วามพยายามในการออกเสียง
นอ้ยลง หน่วยเสียงสระมีจ านวนเท่ากนัทุกถ่ินและไม่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของสัทลกัษณะ หน่วยเสียงวรรณยกุต์
ของแต่ละถ่ินแตกต่างกนัท่ีสัทลกัษณะและจ านวนซ่ึงส่วนใหญ่พบวา่มี 5 หน่วยเสียงเช่นเดียวกบัท่ีพบในถ่ินท่าไฮ และ
ภาษาเวยีดนามถ่ินท่าไฮซ่ึงเป็นภาษาเวยีดนามในประเทศลาวมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัภาษาเวยีดนามถ่ินนาจอกมากท่ีสุด 

 
ABSTRACT 

This research aimed to study a Vietnamese dialect which is spoken at Thahai village, Pakse, Champasak 
province, Laos in comparison its phonemes with other five Vietnamese dialects in Thailand from previous research as 
follows: Aranyaprathet, Khlung, Watsritheppradittharam, Thabo, Najok by using the synchronic comparison approach. 
The study showed that in each dialect there are some different numbers and phonetic features in initial consonant and 
final consonant phonemes, which are the reason why some of the consonant phonemes disappeared in some dialects, 
and some phonemes are varied to be less marked sounds.  Vowels are no different in all dialects.  There are some 
different numbers and phonetic features in tone phonemes, which mostly are founded five tone phonemes same as in 
Thahai. Thahai dialect is more related to Najok dialect than other dialects in Thailand. 
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บทน า 
ภาษาเวียดนามเป็นภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic) สาขาย่อยเวียด-เหม่ือง (Viet-Muong) 

แบ่งเป็น 3 ถ่ิน ไดแ้ก่ ถ่ินเหนือ ถ่ินกลาง และถ่ินใต ้นอกจากมีการใชภ้าษาเวียดนามภายในประเทศเวียดนามแลว้ กลุ่ม
คนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณเขตชายแดนของประเทศเพ่ือนบา้นท่ีมีอาณาเขตอยูติ่ดกนักบัประเทศเวียดนาม จะมีโอกาสไดรั้บ
ภาษาเวยีดนามเขา้มาใชส่ื้อสารกนัในชีวติประจ าวนัผ่านการติดต่อคา้ขายและจากผูอ้พยพชาวเวยีดนาม โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในประเทศลาวท่ีมีแนวพรมแดนติดต่อกนัถึง 2,067 กิโลเมตร  

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในประเทศไทยพบวา่พ้ืนท่ีท่ีมีการเลือกศึกษาเก่ียวกบัภาษาเวยีดนาม               
ส่วนใหญ่จะเก็บขอ้มูลท่ีบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีประชากรชาวเวียดนามอพยพมาอยู่อย่าง
หนาแน่นท่ีสุด มีเพียงบางส่วนไดศึ้กษาท่ีภาคตะวนัออก ส าหรับท่ีประเทศลาว ไม่พบวา่มีงานวจิยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัระบบ
เสียงภาษาเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีบริเวณภาคใตข้องประเทศลาวซ่ึงมีเส้นพรมแดนติดต่อกับภาคกลางของ
ประเทศเวียดนามและมีการรวมกลุ่มของชาวเวียดนามอาศยัอยูจ่  านวนมากท่ีสุด จากการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้พบว่าท่ี
เมืองปากเซมีการรวมกลุ่มของชาวเวียดนามอยูเ่ป็นชุมชนทั้งหมด 7 ชุมชน และหน่ึงในนั้นคือบา้นท่าไฮ พบว่าท่ีน่ีมี
ความน่าสนใจท่ีจะศึกษาเน่ืองจากเป็นชุมชนชาวเวียดนามท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองปากเซ มีการใช้ภาษาเวียดนามใน
ชีวิตประจ าวนัในทุกกลุ่มอายุ ดังนั้นในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัจึงก าหนดให้ภาษาเวียดนามถ่ินบา้นท่าไฮเป็นตวัแทนภาษา
เวยีดนามถ่ินในประเทศลาวและน าไปเปรียบเทียบกบัภาษาเวียดนามถ่ินในประเทศไทย ไดแ้ก่ ถ่ินอรัญประเทศ จงัหวดั
สระแก้ว (Phuget, 1996) ถ่ินขลุง จังหวดัจนัทบุรี  (Ubolchote, 1998) ถ่ินวดัศรีเทพประดิษฐาราม จังหวดันครพนม 
(Salipot, 1998) ถ่ินท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย (Meekrue-Iam, 2002) และถ่ินนาจอก จงัหวดันครพนม (Som-Indra, 2005) 
เพื่อขยายขอบเขตการศึกษาภาษาเวียดนามในประเทศใกลเ้คียงและให้เห็นภาพรวมของระบบเสียงภาษาเวียดนามจาก
ชาวเวยีดนามอพยพมากข้ึน 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาเวียดนามถ่ินบา้นท่าไฮ เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก 
ประเทศลาวกับระบบเสียงภาษาเวียดนามถ่ินในประเทศไทย ได้แก่ ถ่ินอรัญประเทศ (Phuget, 1996) ถ่ินขลุง                     
(Ubolchote, 1998) ถ่ินวดัศรีเทพประดิษฐาราม (Salipot, 1998) ถ่ินท่าบ่อ (Meekrue-Iam, 2002) และถ่ินนาจอก      (Som-
Indra, 2005) ในระดบัหน่วยเสียง 
 
วธีิการวจิยั 

ผูว้ิจยัไดส้ ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชภ้าษาเวียดนามท่ีเมืองปากเซ แขวงจ าปากสัก ประเทศลาว พบวา่
ในเมืองปากเซมีผูพ้ดูภาษาเวยีดนามรวมตวักนัอาศยัอยูท่ั้งหมด 7 ชุมชน ซ่ึงชุมชนท่ีมีผูพ้ดูภาษาเวยีดนามอยูม่ากท่ีสุดคือ
บา้น Tân An หรือบา้นท่าไฮซ่ึงมีพ้ืนท่ีครอบคลุม 4 คุม้บา้น ไดแ้ก่ คุม้บา้นท่าหีนกาง คุม้บา้นท่าเซใหม่ คุม้บา้นบุ่งอุดม 
และคุ้มบ้านท่าไฮ (วนันา สุลิโย, สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2559) จากการส ารวจพ้ืนท่ีแต่ละคุ้มบ้านพบว่า คุ ้มบ้าน               
ท่าเซใหม่เป็นคุม้บา้นท่ีมีประชากรอาศยัอยูม่ากท่ีสุด จึงไดเ้ลือกพ้ืนท่ีน้ีเป็นจุดเก็บขอ้มูลและคดัเลือกผูบ้อกภาษาเพื่อใช้
เป็นตวัแทนผูพ้ดูภาษาเวยีดนาม  

ผูบ้อกภาษาในงานวิจยัน้ีเป็นเพศหญิงทั้งหมด สามารถออกเสียงไดช้ดัเจน เขา้ใจภาษาเวียดนามและภาษาลาว
ไดดี้ ส่ือสารภาษาเวยีดนามเป็นภาษาหลกัในชีวติประจ าวนั โดยผูบ้อกภาษาหลกัมีอาย ุ42 ปี ผูบ้อกภาษารองคนท่ี 1 อาย ุ
45 ปี และผูบ้อกภาษารองคนท่ี 2 อาย ุ52 ปี มีภูมิล าเนาอยูท่ี่บา้นท่าไฮ 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลวิจยั คือ แบบรายค าศพัท์รวมทั้งหมดจ านวน 2000 ค า โดยรวบรวมรายการ
ค าศพัท์จาก Vietnam word list ของ SIL (Trebilco, Oliver, 1971) คดัเลือกเพ่ิมเติมจาก SIL Comparative African Word 
List (Roberts, Snider, 2006) และภาคผนวกในวิทยานิพนธ์เร่ือง  A phonological study of the Vietnamese dialect as 
spoken at Najok village (Som-Indra, 2003)  

ในการเก็บขอ้มูลค าศพัท์ ใชว้ิธีสอบถามผูบ้อกภาษาตามรายการค าศพัท์ท่ีเตรียมไว ้โดยให้ผูบ้อกภาษาออก
เสียงค าศพัทซ์ ้ าค  าละ 3 คร้ัง และผูว้จิยัจะออกเสียงตามจนกวา่ผูบ้อกภาษาจะบอกวา่ออกเสียงไดถู้กตอ้ง จดบนัทึกขอ้มูล
ดว้ยสัทอกัษรสากล (IPA) เม่ือตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ จึงน าขอ้มูลมาจดัเรียงตามเสียงสัมผสั (rhyming) วิเคราะห์
เสียงคลุมเครือเพ่ือหาหน่วยเสียงในภาษาและจดัท าระบบเสียง จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบแบบร่วมสมยั 
(synchronic comparison) ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบภาษาวา่มีความคลา้ยคลึงหรือแตกต่างกนัอยา่งไร โดยไม่น าปัจจยัเร่ือง
ระยะเวลามาร่วมพิจารณา (Bynon, 1977) โดยจะเปรียบเทียบหน่วยเสียงพยญัชนะ หน่วยเสียงสระ และหน่วยเสียง
วรรณยกุตข์องภาษาเวยีดนามถ่ินบา้นท่าไฮกบัภาษาเวยีดนามถ่ินท่ีมีการศึกษาในประเทศไทยจ านวน 5 ถ่ิน ดงัน้ี 

1. ภาษาเวยีดนามถ่ินอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ (Phuget, 1996) 
2. ภาษาเวยีดนามถ่ินขลุง อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี  (Ubolchote, 1998) 
3. ภาษาเวยีดนามถ่ินวดัศรีเทพประดิษฐาราม อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม (Salipot, 1998) 
4. ภาษาเวยีดนามถ่ินท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย (Meekrue-Iam, 2002) 
5. ภาษาเวยีดนามถ่ินนาจอก ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม (Som-Indra, 2005) 

 
ผลการวจิยั 

การเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาเวียดนามถ่ินในประเทศไทย ไดแ้ก่ ถ่ินอรัญประเทศ ถ่ินขลุง ถ่ินวดัศรีเทพ
ประดิษฐาราม ถ่ินท่าบ่อ และถ่ินนาจอกกับถ่ินท่าไฮซ่ึงเป็นตวัแทนของภาษาเวียดนามถ่ินในประเทศลาว เป็นการ
เปรียบเทียบในระดบัหน่วยเสียง ได้แก่ หน่วยเสียงพยญัชนะ หน่วยเสียงสระ และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ โดยใชว้ิธี
เปรียบเทียบแบบร่วมสมยั แสดงผลการวจิยัไดด้งัน้ี   
ตารางที ่1 หน่วยเสียงภาษาเวยีดนามเปรียบเทียบ 6 ถ่ิน 
                    จ านวนหน่วยเสียง 
 

ภาษาเวยีดนามถิน่ 

พยญัชนะ สระ 
วรรณยุกต์ 

ทั้งหมด ท้าย เดีย่ว ประสม รวม 

อรัญประเทศ 20 8 11 3 14 5 
ขลุง 21 8 11 3 14 4 
วดัศรีเทพฯ 23 10 11 3 14 6 
ท่าบ่อ 21 10 11 3 14 6 
นาจอก 24 10 11 3 14 5 
ท่าไฮ 23 8 11 3 14 5 

จากตารางท่ี 1 เม่ือเปรียบเทียบกนัในแง่ของจ านวนหน่วยเสียง พบวา่ถ่ินนาจอกมีจ านวนหน่วยเสียงพยญัชนะ
มากท่ีสุด คือ 24 หน่วยเสียง รองลงมาคือถ่ินวดัศรีเทพประดิษฐารามและถ่ินท่าไฮ มีหน่วยเสียงพยญัชนะ 23 หน่วยเสียง 
ถดัมาคือถ่ินขลุงและท่าบ่อมีหน่วยเสียงพยญัชนะ 21 หน่วยเสียงเท่ากนั และถ่ินอรัญประเทศเป็นถ่ินท่ีมีจ านวนหน่วย
เสียงพยญัชนะนอ้ยท่ีสุด คือ 20 หน่วยเสียง ในเร่ืองหน่วยเสียงสระ ภาษาเวียดนามแต่ละถ่ินมีจ านวนหน่วยเสียงสระ
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เท่ากันคือ 14 หน่วยเสียง แบ่งเป็นสระเด่ียว 11 หน่วยเสียงและสระประสม 3 หน่วยเสียง และในเร่ืองหน่วยเสียง
วรรณยกุต ์พบหน่วยเสียงวรรณยกุตอ์ยูร่ะหวา่ง 4 - 6 หน่วยเสียง โดยถ่ินวดัศรีเทพประดิษฐารามและถ่ินท่าบ่อมีจ านวน
หน่วยเสียงวรรณยกุต์มากท่ีสุดคือ 6 หน่วยเสียง ถ่ินอรัญประเทศ ถ่ินนาจอก และถ่ินท่าไฮ มีวรรณยุกต์ 5 หน่วยเสียง
เท่ากนั และถ่ินขลุงเป็นถ่ินท่ีมีหน่วยเสียงวรรณยกุตจ์ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ 4 หน่วยเสียง 

การเปรียบเทียบหน่วยเสียง แบ่งเป็นหน่วยเสียงพยญัชนะ หน่วยเสียงสระ และหน่วยเสียงวรรณยกุต ์ดงัน้ี 
1. การเปรียบเทยีบหน่วยเสียงพยญัชนะ 
การเปรียบเทียบหน่วยเสียงพยญัชนะจะแบ่งเป็นหน่วยเสียงพยญัชนะตน้และพยญัชนะทา้ยตามท่ีปรากฏใน

ภาษาเวยีดนามทั้ง 6 ถ่ินตามตารางท่ี 2 และ 3 ดงัน้ี 
ตารางที ่2 เปรียบเทียบจ านวนหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ของภาษาเวยีดนามทั้ง 6 ถ่ิน   

ถิ่น 
อรัญ

ประเทศ 
ขลุง วดัศรีเทพฯ ท่าบ่อ นาจอก ท่าไฮ 

หน่วยเสียง
พยญัชนะต้น 

20  
หน่วยเสียง 

21  
หน่วยเสียง 

21  
หน่วยเสียง 

19  
หน่วยเสียง 

23  
หน่วยเสียง 

22  
หน่วยเสียง 

pʰ- - x - - x - 
b- x x x x x x 

d- x x x x x x 

t- x x x x x x 

tʰ- x x x x x x 

ʈ- - - x - x x 

c- x x x x x x 

cʰ- - x - - - - 
k- x x x x x x 

g- x x - - - - 
Ɂ- x x x x x x 

m- x x x x x x 

n- x x x x x x 

ɲ- x x x x x x 

ŋ- x x x x x x 

f- x x x x - x 

v- - - x x x x 

s- x x x x x x 

z- - - x x x - 
ʂ- - - - - x x 

x- x x x x x x 

ɣ- - - x x x x 

h- x x x x x x 

r- x - x - x x 

l- x x x x x x 

w- x x - - - - 
j- x x - - x x 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ภาษาเวียดนามถ่ินขลุงมีจ านวนหน่วยเสียงพยญัชนะท่ีเป็นพยญัชนะระเบิด ไม่กอ้ง        
พน่ลมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ /pʰ, tʰ, cʰ, tʰ/ และพยญัชนะระเบิด ไม่กอ้ง พน่ลม เกิดท่ีปุ่มเหงือก /tʰ/ พบในทุกถ่ิน ส่วนหน่วย
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เสียงท่ีพบเฉพาะในถ่ินขลุงแต่ไม่พบในถ่ินอ่ืนเลย คือ พยญัชนะระเบิด ไม่กอ้ง พ่นลม เกิดท่ีเพดานแข็ง /cʰ/ โดยพบวา่
หน่วยเสียง /cʰ/ น้ีเกิดจากการแปรของพยญัชนะเสียดแทรก ไม่กอ้ง เกิดท่ีปุ่มเหงือก /s/ บางส่วน และบางส่วนยงัคงเป็น
หน่วยเสียง /s/ เช่นเดิมในระบบ ซ่ึงการแปรน้ีเกิดจากการไดรั้บอิทธิพลของภาษาไทย (Ubolchote, 1998) ดงัตวัอยา่ง 
ตวัอยา่งการปรากฏของหน่วยเสียง /s/ และ /cʰ/ 
                       ถิ่น 

ความหมาย 
อรัญประเทศ ขลุง วดัศรีเทพฯ ท่าบ่อ นาจอก ท่าไฮ 

‘ขอ’ /sin1/ /cʰin1/ /sin1/ /sin1/ /sin1/ /sin1/ 

 
นอกจากน้ียงัพบว่าพยญัชนะระเบิด ไม่ก้อง พ่นลม เกิดท่ีริมฝีปาก /pʰ/ ปรากฏเฉพาะในถ่ินขลุงและ                  

ถ่ินนาจอก ส าหรับถ่ินขลุงเกิดจากการแปรของพยญัชนะเสียดแทรก ไม่กอ้ง เกิดท่ีริมฝีปาก-ฟัน /f/ (Ubolchote, 1998) 
ส่วนถ่ินนาจอกเป็นการพฒันาข้ึนมาใหม่ของ /pʰ/ ท่ีเกิดจากการสูญเสีย /f/ เน่ืองจากจะพบหน่วยเสียง /pʰ/ ปรากฏแทนท่ี
ต าแหน่งของ /f/ ในภาษาเวยีดนามถ่ินอ่ืนๆ ดงัตวัอยา่ง 
ตวัอยา่งการปรากฏของหน่วยเสียง /f/ และ /pʰ/ 

                       ถิ่น 

ความหมาย 
อรัญประเทศ ขลุง วดัศรีเทพฯ ท่าบ่อ นาจอก ท่าไฮ 

‘ใช่’ /faːj4/ /pʰaːj4/ /faːj3/ /faːj3/ /phaːj2/ /faːj3/ 

เน่ืองจากถ่ินขลุงมีค าศพัทท่ี์มีพยญัชนะตน้ปรากฏเป็น /f/ เพียง 3 ค า ไดแ้ก่ /fi1/ ‘ดึก’ /faːw2/ ‘ถู’ และ /faj3/ 

‘คน, กวน’ (ก.) จึงมีความเป็นไปไดว้า่หน่วยเสียงน้ีก าลงัอยูร่ะหวา่งการเปล่ียนแปลงเพ่ือพฒันาไปสู่ /pʰ/ เช่นเดียวกบั
ถ่ินนาจอกท่ี /f/ ไดสู้ญเสียไปและพฒันาไปเป็น /pʰ/ ทั้งระบบแทน 

   
พยญัชนะระเบิด ไม่กอ้ง เกิดจากการมว้นล้ิน /ʈ/ พบปรากฏใน 3 ถ่ิน ไดแ้ก่ ถ่ินวดัศรีเทพประดิษฐาราม         ถ่ิน

นาจอกและถ่ินท่าไฮ ส่วนถ่ินท่าบ่อ หน่วยเสียงน้ีไดร้วมกบัพยญัชนะระเบิด ไม่กอ้ง ไม่พน่ลม เกิดท่ีเพดานแขง็ /c/ ส่วน
ถ่ินอรัญประเทศ หน่วยเสียงน้ีไดแ้ปรเป็นหน่วยเสียงควบกล ้า /tr/ มีความเป็นไปไดว้า่เกิดจากการแปรตามการออกเสียง
จากระบบเขียนท่ีก าหนดใหเ้ป็น tr ไว ้ในขณะท่ีถ่ินขลุงแปรเป็นหน่วยเสียงควบกล ้า /kl/ แทน ดงัตวัอยา่ง  
ตวัอยา่งการปรากฏของหน่วยเสียง /ʈ/, /c/ และ /kl/ 
                       ถิ่น 

ความหมาย 
อรัญประเทศ ขลุง วดัศรีเทพฯ ท่าบ่อ นาจอก ท่าไฮ 

‘ขาว’ /traŋ5/ /klaŋ3/ /ʈaŋ5/ /caŋ5/ /ʈaŋ4/ /ʈaŋ4/ 

‘หน่ึงร้อย’ /tram1/ /klam1/ /ʈam1/ /cam1/ /ʈam1/ /ʈam1/ 

 
พยญัชนะระเบิด กอ้ง เกิดท่ีเพดานอ่อน /g/ พบใน 2 ถ่ิน ไดแ้ก่ ถ่ินอรัญประเทศและถ่ินขลุง ส่วนอีก 4 ถ่ินยงัคง

ปรากฏเป็นพยญัชนะเสียดแทรก กอ้ง เกิดท่ีเพดานอ่อน /ɣ/ ดงัตวัอยา่ง  
ตวัอยา่งการปรากฏของหน่วยเสียง /g/ และ /ɣ/   
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                       ถิ่น 

ความหมาย 
อรัญประเทศ ขลุง วดัศรีเทพฯ ท่าบ่อ นาจอก ท่าไฮ 

‘ไก่’ /gaː2/ /gaː2/ /ɣaː2/ /ɣaː2/ /ɣaː2/ /ɣaː2/ 

‘ขา้วสาร’ /gaːw5/ /gaːw2/ /ɣaːw6/ /ɣaːw6/ /ɣaːw5/ /ɣaːw5/ 

 
พยญัชนะเสียดแทรก กอ้ง เกิดท่ีริมฝีปาก-ฟัน /v/ พบใน 4 ถ่ิน ไดแ้ก่ ถ่ินท่าบ่อ ถ่ินวดัศรีเทพประดิษฐาราม                 

ถ่ินนาจอกและถ่ินท่าไฮ ในขณะท่ีถ่ินอรัญประเทศพบวา่หน่วยเสียงน้ีไดแ้ปรเป็นพยญัชนะก่ึงสระ กอ้ง เกิดท่ีเพดานแขง็ 
/j/ ส่วนถ่ินขลุง หน่วยเสียง /v/ ไดร้วมเขา้กบัพยญัชนะก่ึงสระ กอ้ง เกิดท่ีริมฝีปาก /w/ เป็นหน่วยเสียงเดียวกนั โดยทัว่ไป
หน่วยเสียง /w/ ในภาษาเวยีดนามถ่ินอ่ืนๆ จะไม่สามารถปรากฏเป็นพยญัชนะตน้เด่ียวได ้แต่จะปรากฏเป็นพยญัชนะใน
ต าแหน่งท่ี 2 ของหน่วยเสียงควบกล ้าและพยญัชนะทา้ยเท่านั้น ดงัตวัอยา่ง  
ตวัอยา่งการปรากฏของหน่วยเสียง /v/, /w/ และ /j/ 
                       ถิ่น 

ความหมาย 
อรัญประเทศ ขลุง วดัศรีเทพฯ ท่าบ่อ นาจอก ท่าไฮ 

‘งาน’ /jiək5/ /wiək2/ /viək6/ /viək6/ /viək5/ /viək5/ 

‘ชา้ง’ /jɔj1/ /wɔj1/ /vɔj1/ /vɔj1/ /vɔj1/ /vɔj1/ 

‘ทอง’ /jaːŋ2/ /waːŋ2/ /vaːŋ2/ /vaːŋ2/ /vaːŋ2/ /vaːŋ2/ 

 
พยญัชนะเสียดแทรก กอ้ง เกิดท่ีปุ่มเหงือก /z/ พบใน 3 ถ่ิน ไดแ้ก่ ถ่ินนาจอก ถ่ินวดัศรีเทพประดิษฐารามและ              

ถ่ินท่าบ่อ ส่วนอีก 3 ถ่ินปรากฏเป็นพยญัชนะก่ึงสระ กอ้ง เกิดท่ีเพดานแขง็ /j/ ดงัตวัอยา่ง 
ตวัอยา่งการปรากฏของหน่วยเสียง /z/ และ /j/ 

                       ถิ่น 

ความหมาย 
อรัญประเทศ ขลุง วดัศรีเทพฯ ท่าบ่อ นาจอก ท่าไฮ 

‘ป้า, นา้’ /ji2/ /ji2/ /zi2/ /zi2/ /ji2/ /ji2/ 

‘มะพร้าว’ /jɯa2/ /jɯə2/ /zɯa2/ /zɯə2/ /jɯə2/ /jɯə2/ 

 
พยญัชนะเสียดแทรก ไม่กอ้ง เกิดจากการมว้นล้ิน /ʂ/ พบใน 2 ถ่ิน ไดแ้ก่ ถ่ินนาจอกและถ่ินท่าไฮ ส่วนอีก 4 ถ่ิน

ไม่พบวา่มีหน่วยเสียงน้ี พบเฉพาะพยญัชนะเสียดแทรก ไม่กอ้ง เกิดท่ีปุ่มเหงือก /s/ ดงัตวัอยา่ง 
 

ตวัอยา่งการปรากฏของหน่วยเสียง /ʂ/ และ /s/ 

                       ถิ่น 

ความหมาย 
อรัญประเทศ ขลุง วดัศรีเทพฯ ท่าบ่อ นาจอก ท่าไฮ 

‘ดาว’ /saːw1/ /saːw1/ /saːw1/ /saːw1/ /ʂaːw1/ /ʂaːw1/ 

‘นม’ /sɯa4/ /sɯə4/ /sɯa4/ /sɯə4/ /ʂɯə3/ /ʂɯə3/ 
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พยญัชนะรัว /r/ พบปรากฏใน 4 ถ่ินได้แก่ ถ่ินอรัญประเทศ ถ่ินวดัศรีเทพประดิษฐาราม ถ่ินนาจอกและ             
ถ่ินท่าไฮ ซ่ึงหน่วยเสียงน้ีไดร้วมเป็นหน่วยเสียงเดียวกบัพยญัชนะเสียดแทรก กอ้ง เกิดท่ีปุ่มเหงือก /z/ ในถ่ินท่าบ่อ ส่วน
ถ่ินขลุง หน่วยเสียงน้ีไดร้วมเป็นหน่วยเสียงเดียวกบัพยญัชนะขา้งล้ิน เกิดท่ีปุ่มเหงือก /l/ ดงัตวัอยา่ง 
ตวัอยา่งการปรากฏของหน่วยเสียง /r/ และ /l/ 
                       ถิ่น 

ความหมาย 
อรัญประเทศ ขลุง วดัศรีเทพฯ ท่าบ่อ นาจอก ท่าไฮ 

‘ผกั’ /raw1/ /law1/ /raːw1/ /zaw1/ /raw1/ /raw1/ 

‘ออก’ /raː1/ /laː1/ /raː1/ /zaː1/ /raː1/ /raː1/ 

 
ในส่วนของหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยในภาษาเวยีดนามสามารถน ามาเปรียบเทียบกนัได ้ดงัตารางท่ี 3  

ตารางที ่3 เปรียบเทียบจ านวนหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยของภาษาเวยีดนามถ่ินทั้ง 6 ถ่ิน  

ถิ่น 
อรัญ

ประเทศ 
ขลุง วดัศรีเทพฯ ท่าบ่อ นาจอก ท่าไฮ 

หน่วยเสียง
พยญัชนะสะกด 

8  
หน่วยเสียง 

8  
หน่วยเสียง 

10  
หน่วยเสียง 

10  
หน่วยเสียง 

10  
หน่วยเสียง 

8  
หน่วยเสียง 

-b x x x x x x 

-t x x x x x x 

-c - - x x x - 
-k x x x x x x 

-m x x x x x x 

-n x x x x x x 

-ɲ - - x x x - 
-ŋ x x x x x x 

-j x x x x x x 

-w x x x x x x 

จากตารางท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นวา่หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยของภาษาเวยีดนามมีจ านวนระหวา่ง 8 -10 หน่วยเสียง ซ่ึงมี
จ านวนไม่แตกต่างกนัมาก มีหน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยท่ีพบในถ่ินวดัศรีเทพประดิษฐาราม ถ่ินท่าบ่อ และถ่ินนาจอก แต่ไม่
ปรากฏในถ่ินอรัญประเทศ ถ่ินขลุง และถ่ินท่าไฮ ไดแ้ก่ พยญัชนะระเบิดเกิดท่ีเพดานแข็ง /-c/ และพยญัชนะนาสิกเกิดท่ี           
เพดานแขง็ /-ɲ/ เน่ืองจากเกิดการแปรไปเป็นหน่วยเสียงในฐานกรณ์อ่ืนท่ีง่ายต่อการออกเสียงมากกวา่  

ยกตวัอย่างการแปรของพยญัชนะท้ายในภาษาเวยีดนามถิ่นท่าไฮ เช่น  
 /-c/ → [-t]  

 ‘หนงัสือ’   /sɛc4/ [sɛc⁴̚⁵] ถ่ินบา้นท่าไฮเป็น [sɛt²̚⁵] 
 /-c/ → [-k]  

 ‘ชอบ’                    /tʰic4/ [tʰic⁴̚⁵] ถ่ินบา้นท่าไฮเป็น [tʰik²̚⁵]     
 /-ɲ/ → [-n] 

 ‘ก่ิง, กา้น (ตน้ไม)้’       /kaːɲ2/  [kaːɲ²¹] ถ่ินบา้นท่าไฮเป็น [kaːn³³]     
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จากตวัอยา่งขา้งตน้ หน่วยเสียงดงักล่าวไดแ้ปรจากพยญัชนะท่ีเกิดท่ีเพดานแขง็ /-c/ และ /-ɲ/ ไปสู่เสียงท่ีใชค้วาม
พยายามในการออกเสียงนอ้ยลง ดงัน้ี /-c/ สามารถแปรไดเ้ป็น 2 หน่วยเสียง คือ /-t/ และ /-k/ ส่วน /-ɲ/ แปรเป็น /-n/ ซ่ึงการแปร
ของหน่วยเสียงเหล่าน้ีจะไม่ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงความหมายของค า 

2. การเปรียบเทยีบหน่วยเสียงสระ 
ในการเปรียบเทียบจ านวนหน่วยเสียงสระ จะแบ่งเป็นสระเด่ียวและสระประสม สามารถแสดงไดด้งัตารางน้ี 

ตารางที ่4 เปรียบเทียบจ านวนหน่วยเสียงสระของภาษาเวยีดนามทั้ง 6 ถ่ิน   
                         จ านวนหน่วย  
                                       เสียง 
ภาษาเวยีดนามถิ่น 

สระ 

เดีย่ว ประสม รวม 

อรัญประเทศ 11 3 14 
ขลุง 11 3 14 
วดัศรีเทพฯ 11 3 14 
ท่าบ่อ 11 3 14 
นาจอก 11 3 14 
ท่าไฮ 11 3 14 

จากตารางท่ี 4 แสดงใหเ้ห็นวา่หน่วยเสียงสระของภาษาเวยีดนามทั้ง 6 ถ่ินมีจ านวนเท่ากนั แต่มีลกัษณะท่ี
แตกต่างกนัเพียงเลก็นอ้ย แบ่งได ้2 กลุ่ม ดงัตารางท่ี 5 น้ี 

ตารางที ่5 เปรียบเทียบสระเด่ียวและสระประสมของภาษาเวยีดนามทั้ง 6 ถ่ิน 

ถิ่น ขลุง, ท่าบ่อ, นาจอก, ท่าไฮ อรัญประเทศ, วดัศรีเทพฯ 

ต าแหน่งของลิน้ 
ระดบัของลิน้ 

หน้า กลาง หลงั หน้า กลาง หลงั 

สระเดีย่ว 
สูง i ɯ u i ɯ u 

กลาง e ə o e ə o 

ก่ึงต ่า      ɛ ᴧ ɔ  ᴧ ɔ 

ต ่า  a       a:  æ a      a:  

สระประสม iə ɯə uə ia ɯa ua 

จากตารางท่ี 5 แสดงภาพรวมของสระเด่ียวและสระประสมของภาษาเวียดนามทั้ง 6 ถ่ิน เม่ือเปรียบเทียบกนั
ตามระดบัล้ินและต าแหน่งของล้ิน พบวา่มีความแตกต่างกนัเพียงเลก็นอ้ย และสามารถจดักลุ่มได ้2 กลุ่มคือ   

1) ถ่ินขลุง ถ่ินท่าบ่อ ถ่ินนาจอกและถ่ินท่าไฮ 
2) ถ่ินอรัญประเทศและถ่ินวดัศรีเทพประดิษฐาราม 
หน่วยเสียงสระเด่ียวท่ีพบวา่เป็นสระหนา้ ระดบัก่ึงต ่า /ɛ/ ของกลุ่มท่ี 1 จะตรงกบัหน่วยเสียงสระหนา้ ระดบัต ่า 

/æ/ ของกลุ่มท่ี 2 และหน่วยเสียงสระประสม /iə, ɯə, uə/ ของกลุ่มท่ี 1 จะตรงกบัหน่วยเสียงสระประสม /ia, ɯa, ua/ 

ของกลุ่มท่ี 2 
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หากพิจารณาจากลกัษณะโดยทัว่ไปของหน่วยเสียงสระ จะเห็นไดว้่าหน่วยเสียงสระเด่ียวของกลุ่มท่ี 1 จะมี
ความเป็นสระท่ีอยู่ในระดบัสูงมากกว่ากลุ่มท่ี 2 และหน่วยเสียงสระประสมของกลุ่มท่ี 1 จะมีความเป็นสระท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งกลางมากกวา่กลุ่มท่ี 2  อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากในระบบมีจ านวนหน่วยเสียงสระเท่ากนั ความแตกต่างน้ีจึงไม่มี
นัยส าคญัในการเปล่ียนแปลงความหมายของค า และเป็นเพียงลกัษณะการออกเสียงของแต่ละถ่ินท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมี
ความเป็นไปไดว้า่ความแตกต่างน้ีน่าจะเกิดจากการเลือกบนัทึกสทัลกัษณะของหน่วยเสียงสระดว้ยสทัอกัษรท่ีต่างกนั 

3. การเปรียบเทยีบหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 
วรรณยกุตภ์าษาเวยีดนามทั้ง 6 ถ่ิน มีจ านวนระหวา่ง 4 - 6 หน่วยเสียง แสดงการเปรียบเทียบไดด้งัน้ี 

ตารางที ่6 เปรียบเทียบจ านวนหน่วยเสียงวรรณยกุตข์องภาษาเวยีดนามทั้ง 6 ถ่ิน  

วรรณยุกต์ อรัญประเทศ ขลุง วดัศรีเทพฯ ท่าบ่อ นาจอก ท่าไฮ 

Ngang 
กลางระดบั 

[33] 
กลางระดบั 

[33] 
สูงระดบั 
[44] 

กลางระดบั 
[33] 

สูงระดบั  
[44] 

กลาง-ข้ึน-ตก 
[342] 

Huyền 
กลาง-ตก 
[31] 

กลาง-ตก 
[31] 

กลาง-ตก 
[31] 

กลาง-ตก 
[31] 

กลาง-ตก 
[31] 

กลางระดบั 
[33] 

Hỏi - - 
สูง-ข้ึน 
[45] 

กลาง-ข้ึน 
[34] 

กลาง-ตก-ข้ึน 
[324] 

สูง-ตก 
[42] 

Ngã 
ต ่า-ข้ึน 
[324] 

ต ่า-ข้ึน 
[324] 

สูง-ตก-ข้ึน 
[435] 

สูง-ตก-ข้ึน 
[435] 

- - 

Sắc 
กลาง-ข้ึน 
[35] 

กลาง-ข้ึน 
[35] 

กลาง-ข้ึน 
[34] 

สูง-ข้ึน 
[45] 

สูง-ข้ึน 
[45] 

ต ่า-ข้ึน 
[25] 

Nạng 
ต ่า-ตก 
[21] 

- 
ต ่า-ลึก 
[21] 

ต ่า-ลึก 
[21] 

ต ่า-ตก 
(คอหอยกกั)  

[21ˀ] 

ต ่าระดบั 
[22] 

จากตารางท่ี 6 แสดงใหเ้ห็นภาพรวมของหน่วยเสียงวรรณยกุต ์ดงัน้ี 

การท่ีภาษาเวียดนามแต่ละถ่ินมีวรรณยุกตน์อ้ยกว่า 6 หน่วยเสียง เกิดจากการรวมกนัของวรรณยุกต ์Hỏi กบั 
Ngã เขา้ดว้ยกนั ดงันั้นจึงอยูท่ี่ผูว้จิยัจะเลือกตีความหน่วยเสียงวรรณยกุตใ์หอ้ยูใ่นกลุ่มวรรณยกุต ์Hỏi หรือ Ngã กล่าวคือ
ในถ่ินท่ีมีวรรณยกุต ์5 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ ถ่ินอรัญประเทศ ถ่ินนาจอกและถ่ินท่าไฮ หรือถ่ินท่ีมีวรรณยกุต ์4 หน่วยเสียง
อย่างถ่ินขลุง อาจจะใช้ช่ือเรียกหน่วยเสียงวรรณยุกต์ไม่เหมือนกัน แต่สัทลกัษณะของวรรณยุกต์แต่ละหน่วยเสียง
ดงักล่าวจะสามารถบอกไดว้า่เป็นวรรณยกุตช์นิดใด  

วรรณยกุต ์Ngang ในทั้ง 3 ถ่ิน ไดแ้ก่ ถ่ินอรัญประเทศ ถ่ินขลุง และถ่ินท่าบ่อเป็นหน่วยเสียงวรรณยกุตก์ลาง
ระดบั ซ่ึงมีระดบัต ่ากวา่ถ่ินวดัศรีเทพประดิษฐารามและถ่ินนาจอกท่ีเป็นหน่วยเสียงวรรณยกุต์สูงระดบั ส่วนถ่ินท่าไฮ
เป็นหน่วยเสียงวรรณยกุตท่ี์มีการเปล่ียนระดบั อยูร่ะหวา่งกลางของระดบัวรรณยกุตท์ั้งสองแบบคือ กลาง-ข้ึน-ตก 

วรรณยกุต ์Huyền พบวา่ภาษาเวยีดนามทุกถ่ินท่ีมีการศึกษาในประเทศไทย ต่างมีหน่วยเสียงวรรณยกุต ์  กลาง-
ตก ยกเวน้ถ่ินท่าไฮท่ีศึกษาในประเทศลาวจะมีหน่วยเสียงวรรณยกุตก์ลางระดบั  

1546



        HMO14-10 

วรรณยกุต ์Hỏi มี 4 ถ่ินท่ีตีความให้มีหน่วยเสียงวรรณยกุตน้ี์ในระบบ ไดแ้ก่ ถ่ินวดัศรีเทพประดิษฐารามเป็น
หน่วยเสียงวรรณยกุตสู์ง-ข้ึน ถ่ินท่าบ่อเป็นหน่วยเสียงวรรณยกุตก์ลาง-ข้ึน ถ่ินนาจอกเป็นวรรณยกุตก์ลาง ตก-ข้ึน และ
ถ่ินท่าไฮเป็นวรรณยกุตสู์ง-ตก  ส่วนถ่ินอรัญประเทศและถ่ินขลุงไม่จดัใหมี้หน่วยเสียงวรรณยกุตน้ี์ในระบบ 

วรรณยุกต์ Ngã มี 3 ถ่ินท่ีตีความให้มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์น้ีในระบบ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ถ่ินอรัญ
ประเทศและถ่ินขลุงเป็นหน่วยเสียงวรรณยุกต์ต  ่า-ข้ึน ส่วนถ่ินวดัศรีเทพประดิษฐารามและถ่ินท่าบ่อเป็นหน่วยเสียง
วรรณยกุตสู์ง ตก-ข้ึน และไม่พบวา่มีหน่วยเสียงวรรณยกุตน้ี์ในระบบของถ่ินนาจอกและถ่ินท่าไฮ 

วรรณยุกต์ Sắc พบว่าถ่ินท่าบ่อ ถ่ินนาจอกและถ่ินท่าไฮมีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ลกัษณะเดียวกนัคือ สูง-ข้ึน                  
ถ่ินอรัญประเทศและถ่ินขลุงมีระดบัหน่วยเสียงวรรณยกุตท่ี์ต ่ากวา่คือ กลาง-ข้ึน ส่วนถ่ินวดัศรีเทพประดิษฐารามปรากฏ
เป็นหน่วยเสียงวรรณยุกต์กลาง-ข้ึนเช่นเดียวกัน แต่มีระดับเสียงสูงอยู่ต  ่ากว่าหน่วยเสียงวรรณยุกต์กลาง-ข้ึนของ           
ถ่ินอรัญประเทศและถ่ินขลุงเลก็นอ้ย  

วรรณยกุต ์Nạng พบวา่มีหน่วยเสียงวรรณยกุตช์นิดน้ีปรากฏใน 5 ถ่ินและเป็นวรรณยกุตต์  ่าเหมือนกนั ยกเวน้
ถ่ินขลุงท่ีไม่พบวา่มีหน่วยเสียงวรรณยกุตน้ี์ โดยถ่ินวดัศรีเทพประดิษฐารามและถ่ินท่าบ่อไดตี้ความให้เป็นหน่วยเสียง
วรรณยุกต์ต ่า-ลึก ถ่ินอรัญประเทศเป็นวรรณยุกต์ต  ่า-ตก ถ่ินนาจอกเป็นหน่วยเสียงวรรณยุกตต์  ่า-ตกและมีคอหอยกกั
ตอนทา้ยเสียงวรรณยกุต ์ ส่วนถ่ินท่าไฮเป็นวรรณยุกตต์  ่าระดบั วรรณยกุตท่ี์มีสัทลกัษณะต ่า-ลึกและต ่า-ตก คอหอยกกั 
อาจจะสนันิษฐานไดว้า่เป็นวรรณยกุตเ์ดียวกนัซ่ึงข้ึนอยูก่บัการการตีความของผูว้จิยั   
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

อภิปรายผลการวจิยั  
เม่ือเปรียบเทียบภาษาเวียดนามถ่ินในประเทศไทยกับภาษาเวียดนามถ่ินท่าไฮในประเทศลาว พบว่ามีการ

เปล่ียนแปลงเสียงพยญัชนะทา้ยและวรรณยกุต ์โดยมีภาษาเวยีดนาม 3 ถ่ิน ไดแ้ก่ ถ่ินอรัญประเทศ ถ่ินขลุงและถ่ินท่าไฮ 
ท่ีพยญัชนะทา้ยลดจ านวนลงจาก 10 หน่วยเสียงเหลือ 8 หน่วยเสียง ซ่ึงเป็นการแปรจากเสียงเดิมไปสู่เสียงท่ีใชค้วาม
พยายามในการออกเสียงนอ้ยลง  

ภาษาเวียดนามถ่ินทั้งในประเทศไทยและลาวยงัคงรักษาลกัษณะเสียงพยญัชนะทา้ยซอ้น (double closure) ซ่ึง
เป็นลกัษณะเสียงดั้งเดิมของภาษาเวียดนามไวใ้น 2 หน่วยเสียง คือ /-ŋ/ และ /-k/  เสียงพยญัชนะทา้ยซอ้นจะเกิดข้ึนเม่ือ 
[ŋ] และ [k] ปรากฏตามหลงัหน่วยเสียงสระหลงั ปากห่อกลม [ɔ] กลายเป็น [ŋ͡m] และ [kp͡] ถึงแมว้า่พยญัชนะทา้ยซอ้น
จะเป็นหน่ึงในลกัษณะเด่นของภาษาเวียดนาม แต่ถา้หากสูญเสียพยญัชนะตวัหลงัอยา่ง [m] และ [p] ไป เช่น ในถ่ินขลุง
ท่ีไดศึ้กษาการแปรใน 3 รุ่นอาย ุพบวา่สัทลกัษณะน้ีไดสู้ญเสียไปในกลุ่มผูพู้ดภาษาเวียดนามรุ่นท่ี 3 แต่ผูรั้บสารยงัคง
เขา้ใจภาษาเวียดนามเช่นเดิม เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของเสียงน้ีไม่มีนยัส าคญัทางสรศาสตร์ เป็นเพียงลกัษณะอยา่ง
หน่ึงของเสียงในภาษาเท่านั้น 

ในส่วนของหน่วยเสียงเล่ือน (Âm đệm) เม่ือออกเสียงพยญัชนะตน้รวมกบัสระ [u] หรือ [o] จะเกิด [w] แทรก
ข้ึนมา เน่ืองจาก [w] เป็นเสียงก่ึงสระ เวลาออกเสียงจะมีลกัษณะการห่อปาก เม่ือปรากฏระหวา่งพยญัชนะตน้และสระ 
[u] หรือ [o] ซ่ึงเป็นสระปากห่อจะท าให้การออกเสียงพยญัชนะตน้กลมกลืนกบัสระมากข้ึน และถ่ินท่าไฮไดตี้ความให้
เสียงดังกล่าวเป็น /w/ ตามโครงสร้างพยางค์พยญัชนะควบกล ้ าของภาษาเวียดนามคือ CC เช่น /kw/และ /hw/  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัเร่ืองระบบเสียงภาษาเวยีดนามถ่ินอ่ืนๆ ในประเทศไทยท่ีตีความในลกัษณะน้ีเช่นเดียวกนั 

จากงานวจิยัพบวา่ชาวเวยีดนามท่ีอพยพมาอยูใ่นพ้ืนท่ีวจิยัทั้งในประเทศไทยและประเทศลาว ส่วนใหญ่อพยพ
มาจากพ้ืนท่ีทางตอนกลางและตอนใตข้องเวียดนาม ดงันั้นภาษาเวียดนามท่ีใชจึ้งมีแนวโนม้ท่ีจะใชค้ลา้ยคลึงกนั ส่วน
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ใหญ่พบว่ามีวรรณยุกต์ 5 หน่วยเสียงเช่นเดียวกับภาษาเวียดนามถ่ินกลางและถ่ินใต ้มีเพียง 2 ถ่ิน คือ ถ่ินวดัศรีเทพ
ประดิษฐารามและถ่ินท่าบ่อเท่านั้นท่ีพบวา่มีวรรณยกุต ์6 หน่วยเสียงเช่นเดียวกบัภาษาเวยีดนามมาตรฐานหรือถ่ินเหนือ 
การท่ีภาษาเวยีดนามทั้ง 3 ถ่ิน ไดแ้ก่ ถ่ินอรัญประเทศ ถ่ินนาจอก และถ่ินท่าไฮมีจ านวนวรรณยกุต ์5 หน่วยเสียงนั้น เกิด
จากการรวมกนัของวรรณยุกต ์Ngã และ Hỏi ท าให้วรรณยกุตจ์าก 2 หน่วยเสียงรวมเป็นหน่วยเสียงเดียวกนั ส่งผลให้
การออกเสียงค าศพัท์ท่ีเคยมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันเพื่อใช้แยกความหมายของค ากลายเป็นค าศพัท์ท่ีออกเสียงแบบ
เดียวกนั ดงันั้นในการส่ือสารจะมีการใชบ้ริบทแวดลอ้มในการช่วยแยกความแตกต่างของค าท่ีมีการออกเสียงเหมือนกนั 
การรวมกนัของหน่วยเสียงวรรณยกุตน้ี์เกิดจากปัจจยัภายในตวัภาษา คือ หลกัการใชค้วามพยายามใหน้อ้ยท่ีสุด เน่ืองจาก
วรรณยกุต ์Ngã เป็นวรรณยกุตท่ี์มีเสียงซบัซอ้นมากกวา่หน่วยเสียงวรรณยกุตอ่ื์น ดงันั้นจึงเป็นไปไดว้า่ การรวมเขา้กบั
วรรณยกุต ์Hỏi จะท าใหง่้ายต่อการออกเสียงมากข้ึน  

 จากงานวิจยัสามารถคาดการณ์ (predictable) ไดว้า่หน่วยเสียงพยญัชนะและวรรณยกุตข์องภาษาเวียดนามถ่ิน
ต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศลาวมีโอกาสท่ีเกิดการแปรและเปล่ียนแปลงเป็นเสียงท่ีใชค้วามพยายามนอ้ยลงได้
ในอนาคตอนัเน่ืองมาจากปัจจยัภายในของภาษารวมถึงการสัมผสัภาษาท่ีเป็นปัจจยัภายนอก อยา่งไรก็ดี การแปรและ
การเปล่ียนแปลงต่างๆ ของหน่วยเสียงพยญัชนะ สระ และวรรณยกุตน้ี์ไม่ไดมี้นยัส าคญัในระดบัสรศาสตร์ จึงไม่มีผลตอ่
การเขา้ใจภาษาและไม่ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงความหมายของค า   

สรุปผลการวจิยั 
ผลการเปรียบเทียบหน่วยเสียงในภาษาเวยีดนามถ่ินท่าไฮในประเทศลาวและภาษาเวยีดนามถ่ินในประเทศไทย 

ไดแ้ก่ ถ่ินอรัญประเทศ ถ่ินขลุง ถ่ินวดัศรีเทพประดิษฐาราม ถ่ินท่าบ่อและถ่ินนาจอกโดยใชว้ธีิการเปรียบเทียบแบบร่วม
สมยัพบวา่ หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ท่ีปรากฏร่วมกนัในทุกถ่ินมีทั้งหมด 15 หน่วยเสียง มี 3 หน่วยเสียงท่ีเกิดจากการแปร
ของเสียงเดิมและพฒันาสู่หน่วยเสียงใหม่ คือ /pʰ, cʰ, kl/ ลว้นแลว้แต่เป็นหน่วยเสียงท่ีไม่พบในภาษาเวียดนามทั้งทาง
ตอนเหนือและตอนใตท้ั้ งในภาษาดั้งเดิมและปัจจุบัน โดย /f/ แปรเป็น /pʰ/ ใน 2 ถ่ิน ได้แก่ ถ่ินขลุงและถ่ินนาจอก 
นอกจากน้ีในถ่ินขลุงยงัพบวา่มีการแปรของ /s/ เป็น /cʰ/ และการเปล่ียนแปลงของ /ʈ/ กลายเป็นพยญัชนะควบกล ้า /kl/ 
นอกจากน้ี /v/ ท่ีพบปรากฏใน 4 ถ่ิน ไดแ้ปรเป็น /j/ ในถ่ินอรัญประเทศและแปรเป็น /w/ ในถ่ินขลุง  

หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยพบวา่มี 2 หน่วยเสียงไดสู้ญหายไปในถ่ินอรัญประเทศ  ถ่ินขลุงและถ่ินบา้นท่าไฮ คือ                 
/-c/ และ /-ɲ/ ซ่ึงทั้ ง 2 หน่วยเสียงน้ีมีแนวโน้มท่ีจะค่อยๆ แปรไปเป็นหน่วยเสียงท่ีใช้ความพยายามในการออกเสียง
นอ้ยลง  

หน่วยเสียงสระ ไม่พบวา่มีความแตกต่างกนัในภาพรวม สันนิษฐานวา่น่าจะเกิดจากการตีความและเลือกจด
บนัทึกหน่วยเสียงสระท่ีแตกต่างกนั   

หน่วยเสียงวรรณยกุตข์องภาษาเวียดนามส่วนใหญ่มี 5 หน่วยเสียง ไดแ้ก่ ถ่ินอรัญประเทศ ถ่ินนาจอกและถ่ิน
ท่าไฮ ซ่ึงเกิดจากการท่ีวรรณยกุต ์Ngã รวมเขา้กบั Hỏi แต่ในภาพรวมวรรณยกุตข์องภาษาเวียดนามถ่ินท่าไฮจะมีความ
แตกต่างจากถ่ินอ่ืนๆ มากท่ีสุด ไดแ้ก่ เสียงวรรณยกุต ์Ngang ซ่ึงหน่วยเสียงวรรณยุกตน้ี์ของถ่ินอ่ืนๆ ท่ีมีการศึกษาใน
ประเทศไทยจะเป็นวรรณยุกต์ระดับ ไม่มีการเปล่ียนระดับข้ึนลงของเสียง กล่าวคือ ถ่ินอรัญประเทศ ถ่ินขลุงและ                   
ถ่ินท่าบ่อจะเป็นวรรณยกุตก์ลางระดบั [33] ถ่ินวดัศรีเทพประดิษฐารามและนาจอกเป็นสูงระดบั [44] ส่วนถ่ินท่าไฮเป็น
วรรณยกุตท่ี์มีการเปล่ียนระดบัข้ึนลงของเสียงเป็นวรรณยกุตก์ลางข้ึนตก [342] นอกจากน้ีวรรณยกุต ์Huyền ในทั้ง 5 ถ่ิน
เป็นวรรณยกุตก์ลาง-ต ่า [31] ส่วนถ่ินท่าไฮเป็นวรรณยกุตก์ลางระดบั [33] ซ่ึงมีความเป็นไปไดว้า่อาจจะเกิดจากอิทธิพล
ของภาษาลาว 
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 ผลการวิจยัน้ีแสดงให้เห็นวา่ภาษาเวียดนามบา้นท่าไฮจะมีความคลา้ยคลึงกบัถ่ินนาจอกมากกวา่ถ่ินอ่ืนๆ ใน
ประเทศไทย เช่น พบวา่มีหน่วยเสียงพยญัชนะ /ʈ/ และ /j/ และวรรณยกุต ์5 หน่วยเสียง ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีพบในเฉพาะ
ภาษาเวยีดนามถ่ินกลางและถ่ินใต ้ 
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