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บทคัดย่อ 
  

บทความนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบระบบเสียงระหว่างภาษาไท
ด่านกับภาษาไทเลย โดยวิเคราะห์จากลักษณะของเสียง คุณสมบตัิของเสียง 
ฐานกรณ์ ระดบัและต าแหน่งของลิน้ ผลการศึกษาพบว่า ภาษาไทด่านแตกต่าง
จากภาษาไทเลย 3 ลักษณะ คือ 1) หน่วยเสียงพยัญชนะแตกต่างกัน 3 หน่วย
เสียง 2) หน่วยเสียงสระแตกต่างกัน 6 หน่วยเสียง และ 3) แตกต่างกันทัง้หน่วย
เสียงพยัญชนะและหน่วยเสียงสระในค าเดียวกัน มี 10 หน่วยเสียง ซึ่งความ
แตกตา่งนีแ้สดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์อนัน่าภาคภมูิใจของคนไทดา่นซ้าย 
 

ค าส าคัญ:  ระบบเสียง,  ภาษาไทดา่น,  ภาษาไทเลย 
 

Abstract 
 

 This article aims to compare voice system between Tai Dan dialect 
and Tai Loei dialect by analyzing through voice characteristics, voice 
properties, base, level, and position of the tongue. The study indicated that 
Tai Dan dialect is different from Tai Loei dialect in 3 aspects: 1) the 
consonants are different in 3 phonemes, 2) the vowels are different in 6 
phonemes, and 3) the consonant and vowel units in a same word are 
different in 10 phonemes. This difference shows the proud identity of Tai Dan 
Sai people. 
 

Keywords:  Voice System,  Tai Dan Dialect,  Tai Loei Dialect 
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1. บทน า 
  

ประเทศไทยถึงแม้จะมีภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานเป็น
ภาษาราชการ แต่ภาษาท่ีคนส่วนใหญ่ใช้ก็คือ ภาษาประจ าถ่ินของตน จะใช้
ภาษาไทยกลางก็ตอ่เม่ือไปติดตอ่ราชการ ย้ายถ่ินฐาน หรือไปท างานในสถานท่ีท่ี
ตา่งเมืองออกไป แม้เวลาไปติดต่อราชการ ถ้าเป็นในเขตอ าเภอเดียวกัน จงัหวดั
เดียวกนั คนสว่นใหญ่ก็ยงัคงสนทนากนัด้วยภาษาถ่ิน แม้แตก่ารย้ายถ่ินฐานหรือ
ไปท างานตา่งบ้านตา่งเมือง ถ้ามีคนท่ีใช้ภาษาถ่ินเดียวกัน อยู่ร่วมกนัเกินกว่า 2 
คนขึน้ไป ก็จะสนทนากันด้วยภาษาถ่ิน บางครัง้ก็ใช้ภาษาถ่ินของตนในการ
สนทนากบัคนภาษาถ่ินอ่ืน หรือคนท่ีใช้ภาษาไทยกลางด้วย ทัง้นีเ้ป็นเพราะความ
เคยชินของแต่ละคน และความไม่คุ้นเคยกับการใช้ภาษาไทยกลาง ภาษาถ่ินจึง
ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจ เป็นอตัลกัษณ์ของแตล่ะท้องถ่ิน แตภ่าษาถ่ินก็ยงั
ไม่เป็นอีกภาษาหนึ่งได้ เพราะไม่แตกต่างจากภาษาไทยกลางมากเท่าไหร่นัก 
ค าศพัท์ส่วนใหญ่ยงัใช้ร่วมกัน ต่างกันแค่บางประโยค บางค า และส าเนียงใน
การพดู อยา่งท่ี สิทธา พินิจภวูดล (อ้างถึงใน วฒันชยั หมัน่ยิ่ง, 2548) ได้กลา่วไว้
ว่า “ภาษาถ่ิน คือ ภาษาที่อยู่ในที่ใดที่หน่ึง ซ่ึงมีลกัษณะทางภาษา เสียง ค า 
ประโยค แตกต่างไปจากภาษามาตรฐาน แต่ความแตกต่างนี้ไม่มากพอที่จะท า
ใหก้ลายไปเป็นอีกภาษาหน่ึงต่างหาก ภาษาถ่ินอาจเรียกได้ว่าเป็น Subsystems 
ของภาษาใดภาษาหน่ึง ซ่ึงความแตกต่างนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มคนที่อยู่ต่างถ่ิน
กัน มีสภาพภูมิศาสตร์แตกต่างกัน และอาจเป็นเพราะแต่ละกลุ่มคนมีสภาพ
สงัคมที่แตกต่างกัน” ความแตกต่างทางสภาพภูมิศาสตร์และสภาพสงัคมนี ้ได้
ท าให้มีภาษาถ่ินเกิดขึน้มามากมาย แตล่ะภมูิภาคของประเทศไทยก็ใช้ส าเนียงท่ี
ตา่งกนั แตล่ะจงัหวดัในภมูิภาคเดียวกนัก็มีส าเนียงท่ีตา่งกนั หรือแม้แตอ่ าเภอท่ี



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

250 

อยูใ่นจงัหวดันัน้ ๆ ก็ยงัมีส าเนียงบางค าท่ีแตกตา่งจากตวัจงัหวดัเอง ถึงแม้ความ
แตกต่างนีจ้ะมีไม่มาก แต่ก็สังเกตได้ว่าเป็นภาษาท่ีต่างถ่ินกัน เช่นเดียวกับ 
“ภาษาไทด่าน” หรือภาษาท่ีคนอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ใช้ส่ือสารกัน ก็มี
ความแตกตา่งจาก “ภาษาไทเลย” หรือภาษาในตวัจงัหวดัเลย ถึงจะเป็นภาษาใน
กลุ่มลาวหลวงพระบางเหมือนกันก็ตาม (ศิวพร ฮาซันนารี, 2543: 2) ซึ่งความ
แตกต่างนีค้นต่างถ่ินส่วนใหญ่ยังไม่ทราบ และยังเข้าใจว่าเป็นภาษาเดียวกัน 
หรือแม้แตง่านวิจยับางงานก็ยงัน าเสนอข้อมลูบางอย่างท่ีไมถ่กูต้อง 

บทความนีจ้ึงเป็นการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเสียงระหว่าง
ภาษาไทดา่นกบัภาษาไทเลย เพ่ือให้เห็นความแตกต่างและเพ่ือน าเสนอข้อมูลท่ี
ถูกต้องเก่ียวกับระบบเสียงภาษาไทด่าน ซึ่งผู้ เขียนได้ล าดับการเสนอผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาไทด่านกับภาษาไทเลยไว้ดังนี ้1) การวิเคราะห์
เปรียบเทียบหน่วยเสียงพยญัชนะ 2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบหน่วยเสียงสระ 
และ 3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างทัง้หน่วยเสียงพยัญชนะและ
หนว่ยเสียงสระในค าเดียวกนั และบทสรุป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือเปรียบเทียบระบบเสียงระหว่างภาษาไทดา่นกบัภาษาไทเลย 
 
3. วิธีการศึกษา 
 
 1. ส ารวจหนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ
การศกึษาเพ่ือใช้เป็นหลกัเกณฑ์และแนวทางในการศกึษา 
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 2. รวบรวมค าศพัท์ 
  2.1 ค าศัพท์ภาษาไทเลย ได้จากงานวิจัยเร่ือง “ระบบหน่วย
เสียงในภาษาถ่ินจงัหวดัเลย” ของ สงวน ศริินารถ (2536) 
  2.2 ค าศัพท์ภาษาไทด่าน ได้จากงานวิจัยเร่ือง “การศึกษา
ระบบเสียงในภาษาลาวหลวงพระบาง: ศกึษาเปรียบเทียบกับภาษาลาวคร่ังลุ่ม
น า้ท่าจีน และภาษาลาวด่านซ้าย” ของ ศิวพร ฮาซนันารี (2543) จาก “ศพัทานุ
กรมภาษาด่านซ้าย” ของประกอบ สมวงศ์ (2561) และได้จากการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม 

3. การเลือกพืน้ท่ีในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ถึงแม้ค าว่า ไทด่าน จะ
หมายความรวมทัง้ 4 อ าเภอ คือ อ าเภอดา่นซ้าย อ าเภอภเูรือ อ าเภอนาแห้ว และ
อ าเภอท่าล่ี แต่อาศัยหลักเกณฑ์ว่าชุมชนนัน้มีการตัง้ถ่ินฐานอยู่รวมกันเป็น
ระยะเวลายาวนาน มีการใช้ภาษาลาวด่านซ้ายในชีวิตประจ าวนั อีกทัง้มีอาณา
เขตติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ วิจัยจึงเลือกเก็บ
ข้อมลูท่ีเมืองดา่นซ้าย 

4. การเลือกผู้บอกภาษา โดยก าหนดคณุสมบตัดิงันี ้
  4.1 เป็นผู้ ท่ีเกิดและมีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอด่านซ้าย รวมถึง
หมู่บ้านท่ีอยู่รอบ ๆ บริเวณท่ีตัง้เมืองดา่นซ้าย และอาศยัอยู่จนถึงปัจจบุนั มีการ
ใช้ภาษาลาวดา่นซ้ายในชีวิตประจ าวนั 
  4.2 อายุ 50 ปีขึน้ไป เพราะจะรักษาระบบเสียงท่ีแท้จริงได้
ดีกวา่ผู้บอกภาษาท่ีอายนุ้อย  
  4.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ อวยัวะท่ีใช้ในการออกเสียงไม่ผิดปกติ 
มีเสียงชดัเจน มีไหวพริบ และให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี 
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  4.4 ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยเลือกผู้ บอกภาษาเป็นเพศหญิง
ทัง้หมด เพราะผู้ หญิงจะอยู่ บ้านมากกว่าผู้ ชาย ท าให้โอกาสท่ีภาษาจะ
เปล่ียนแปลงไปมีน้อยกว่า และใช้ผู้บอกภาษาทัง้หมด 10 คน 

5. การเก็บข้อมลูภาคสนาม 
  5.1 นัดหมายผู้ บอกภาษาทัง้ 10 คน ประกอบด้วย ค าป่น 
พรหมรักษา, ดวงทิวา จนัทนพ, ทรัพย์ ยะเสน, ทองทูล นาวิชา, ทศันีย์ กิติพงศ์
พิทยา, มะลิ บวัศกัดิ์, เย่ียมลกัษณ์ สิงห์สถิต, วชัรี ยาพา, สวุรรยา พรหมรักษา, 
และอรุณวรรณ แสงศิริ มารวมกัน จากนัน้ให้ผู้ บอกภาษาคนหนึ่งเป็นผู้ อ่าน
ค าศพัท์ พร้อมทัง้ความหมายท่ีผู้วิจยัเตรียมไป และทกุคนชว่ยกนัตรวจสอบ 
  5.2 รวบรวมค าศัพท์เพิ่มเติมจากการช่วยกันคิด การศึกษา
เอกสาร การใช้รูปภาพ สิ่งของ สถานท่ี และการจ าลองสถานการณ์  

6. ผู้วิจยัเก็บข้อมลูค าศพัท์ภาษาไทดา่น เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 

7. ตรวจสอบค าศพัท์ภาษาไทด่านกับภาษาไทเลย ภาษาไทหล่มจาก
บทความเร่ือง “ภาษาถ่ินของอ าเภอหล่มสกั” ของวฒันชยั หมัน่ยิ่ง (2548) และ
ภาษาอีสานจากพจนานกุรม “ภาษาอีสาน - ไทยกลาง” ของส าลี รักสทุธี (2554) 
เพ่ือให้ได้ค าศพัท์เฉพาะของคนดา่นซ้าย 

8. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาไทเลยกับ
ภาษาไทด่าน โดยใช้ตารางหน่วยเสียงภาษาลาวด่านซ้ายท่ีได้จากงานวิจัย
ของศวิพร ฮาซนันารี (2543: 42-59) 
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4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทด่านกับภาษาไทเลย 
 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเสียงระหว่างภาษาไทด่านกับภาษาไท
เลย พบว่า มีความแตกต่างของหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ และ
แตกต่างทัง้หน่วยเสียงพยญัชนะและหน่วยเสียงสระในค าเดียวกัน น าเสนอผล
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ดงันี ้

 
 4.1 หน่วยเสียงพยัญชนะ แตกตา่งกนั 3 เสียง 
  1) เสียงพยญัชนะ  น  /n/  ในภาษาไทเลยนัน้ ภาษาไทด่านจะ
ออกเสียงเป็นพยญัชนะ  ด  /d/  ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงลกัษณะและคณุสมบตัิ
ของเสียง จากเสียงนาสิก ก้อง เป็นเสียงระเบิด ก้อง เกิดท่ีปุ่ มเหงือก มี 9 ค า 
ตวัอยา่งเชน่ 

 
  2) เสียงพยญัชนะ  ม  /m/  ในภาษาไทเลยนัน้ ภาษาไทด่านจะ
ออกเสียงเป็นพยญัชนะ  บ  /b/  ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงลกัษณะและคณุสมบตัิ
ของเสียง จากเสียงนาสิก ก้อง เป็นเสียงระเบิด ก้อง เกิดท่ีริมฝีปาก มี 11 ค า 
ตวัอยา่งเชน่ 
 
 

ภาษาไทเลย ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 
นก  /nok5/ ด๊ก  /dok5/ นก 
แหน ่ /nƐ:3/ แด ่ /dƐ:3/ หนอ่ย เช่น ขอหนอ่ย ชว่ยหนอ่ย 
โน  /no:2/ โด  /do:2/ หวัโน 
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ภาษาไทเลย ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 
โม้  /mo:5/ โบ๊  /bo:5/ ขีโ้ม้, ขีค้ยุ 
มด  /mod5/ บ๊ด  /bod5/ มด 
เม็ด  /med5/ เบ๊ด  /bed5/ เม็ด  

 
3) เสียงพยญัชนะ  ว  /w/  ในภาษาไทเลยนัน้ ภาษาไทด่านจะ

ออกเสียงเป็นพยญัชนะ  บ  /b/  ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงลกัษณะและคณุสมบตัิ
ของเสียง จากเสียงคร่ึงสระ ก้อง เป็นเสียงระเบิด ก้อง เกิดท่ีริมฝีปาก มี 1 ค า 
ดงันีคื้อ 

 
ภาษาไทเลย ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 

หวีดเบด็  /wi:d4-bed1/ บีดเบ็ด  /bi:d4-bed1/ ตกปลา 

 
4.2 หน่วยเสียงสระ แตกตา่งกนั 6 เสียง 

  1) เสียงสระเอีย  /ia/  สะกดด้วยแม่เกอว  /w/  ในภาษาไทเลย
นัน้ ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระเอะ  /e/  ซึง่เป็นการเล่ือนของระดบัลิน้จาก
ระดบัสงูประสมกบัระดบัต ่า มาเป็นระดบักลางสงู ในต าแหนง่ลิน้สว่นหน้า ไมห่อ่
ริมฝีปาก มี 24 ค า ตวัอยา่งเชน่ 
 

ภาษาไทเลย ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 
เก่ียว  /kiaw3/ เก่ว  /kew3/ เคียว  น. เช่น เคียวอนัใหม ่(เก่วอนัใหม)่ 

เก่ียว  ก. เช่น เก่ียวข้าว (เกว่เข้า) 
เขียว  /khiaw1/ เข็ว  /khew1/ สเีขียว 
เคียว  /khiaw2/ เค็ว  /khew2/ เจ้าชู้ , ส าสอ่น 



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

255 ไทด่านซ้าย: การเปรียบเทียบระบบเสียงระหว่างภาษาไทด่านกับภาษาไทเลย 

  2) เสียงสระอัวะ  /u:a/  สะกดด้วยแม่เกย  /j/  ในภาษาไทเลย
นัน้  ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระโอะ  /o/  ซึง่เป็นการเล่ือนของระดบัลิน้จาก
ระดบัสงูประสมกบัระดบัต ่า มาเป็นระดบักลางสงู ในต าแหนง่ลิน้ส่วนหลงั หอ่ริม
ฝีปาก มี 6 ค า ตวัอยา่งเชน่  
 

ภาษาไทเลย ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 
ก๊วย  /ku:aj5/ ก๊ย  /koj5/ กล้วย 
ควย  /khu:aj2/ คย  /khoj2/ อวยัวะเพศชาย 

 
3) เสียงสระไอ  /-aj/  ในภาษาไทเลยนัน้ ภาษาไทด่านจะออก

เสียงเป็นสระเออะ สะกดด้วยแม่เกย  /-Ej/  ซึ่งเป็นการเล่ือนของระดบัลิน้จาก
ระดบัต ่าประสมกับหน่วยเสียงพยัญชนะ  /j/  มาเป็นระดบักลางสูงประสมกับ
หน่วยเสียงพยัญชนะ  /j/  ในต าแหน่งลิน้ส่วนกลาง ไม่ห่อริมฝีปาก มี 5 ค า 
ตวัอยา่งเชน่ 

 
ภาษาไทเลย ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 

ไข  /khaj1/ เขย๋  /kh
Ej1/ เปิด 

ได ๋ /daj1/ เดย๋  /dEj1/ ไหน, ใคร 

 
  4) เสียงสระเอือ  /ƚa/  สะกดด้วยแม่เกย  /j/  ในภาษาไทเลยนัน้ 
ภาษาไทด่านจะออกเสียงเป็นสระเออะ  /E/  ซึ่งเป็นการเล่ือนของระดบัลิน้จาก
ระดบัสงูประสมกับระดบัต ่า มาเป็นระดบักลางสงู ในต าแหน่งลิน้ส่วนกลาง ไม่
หอ่ริมฝีปาก มี 6 ค า ตวัอยา่งเชน่ 
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ภาษาไทเลย/ ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 

เป่ือย  /pƚaj2/ เป่ย  /bEj2/ เป่ือย 

เหลือ่ย  /lƚaj2/ เหลย่  /lEj2/ เลือ่ย 

เอื๊อย  /?ƚaj2/ เอ๊ย  /?Ej2/ พี่สาว 

 
5) เสียงสระเอะ  /e/  สะกดด้วยแม่กน  /n/  ในภาษาไทเลยนัน้ 

ภาษาไทด่านจะออกเสียงเป็นสระอิ  /i/  ซึ่งเป็นการเล่ือนของระดับลิน้จาก
ระดบักลางสงู มาเป็นระดบัสูง ในต าแหน่งลิน้ส่วนหน้า ไม่ห่อริมฝีปาก มี 1 ค า 
ดงันีคื้อ 
 

ภาษาไทเลย ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 
เลน่  /len4/ ลิน่  /lin4/ เลน่ 

 
6) เสียงสระแอะ  /Ɛ/  สะกดด้วยแม่เกอว  /w/  ในภาษาไทเลย

นัน้ ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระเอะ  /e/  ซึง่เป็นการเล่ือนของระดบัลิน้จาก
ระดบักลางต ่า มาเป็นระดบักลางสงู ในต าแหน่งลิน้ส่วนหน้า ไมห่อ่ริมฝีปาก มี 1 
ค า ดงันีคื้อ 

 
ภาษาไทเลย ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 

แข้ว  /kh
Ɛw4/ เข้ว  /khew4/ เขีย้วหรือฟัน 
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 4.3 แตกต่างทัง้หน่วยเสียงพยัญชนะและหน่วยเสียงสระในค า
เดียวกัน 

ภาษาไทเลยกับภาษาไทด่านออกเสียงแตกต่างกันทัง้เสียงพยัญชนะ
และเสียงในค าเดียวกนั มี 3 ลกัษณะ ดงันีคื้อ 
  1) ในค าเดียวกันนอกจากภาษาไทด่านจะออกเสียงพยัญชนะ  
น  /n/  เป็นเสียงพยญัชนะ  ด  /d/  ซึง่เป็นการเปล่ียนแปลงลกัษณะและคณุสมบตัิ
ของเสียง จากเสียงนาสิก ก้อง เป็นเสียงระเบิด ก้อง เกิดท่ีปุ่ มเหงือกแล้ว ยงัมีการ
เปล่ียนแปลงของหน่วยเสียงสระในค าเดียวกันด้วย คือ 1) จากเสียงสระเอีย  /ia/  
เป็นเสียงสระเอะ  /e/  มีตวัสะกดเป็นเสียงพยญัชนะ  ว  /w/  เหมือนกนั เป็นการ
เล่ือนของระดับลิน้จากระดับสูงประสมกับระดับต ่า มาเป็นระดับกลางสูง ใน
ต าแหน่งลิน้ส่วนหน้า ไม่ห่อริมฝีปาก มี 1 ค า และ 2) จากเสียงสระอัวะ  /u:a/  
เป็นเสียงสระโอะ  /o/  มีตวัสะกดเป็นเสียงพยญัชนะ  ย  /j/  เหมือนกัน เป็นการ
เล่ือนของระดับลิน้จากระดับสูงประสมกับระดับต ่า มาเป็นระดับกลางสูง ใน
ต าแหนง่ลิน้สว่นหลงั หอ่ริมฝีปาก ดงันีคื้อ 
 

 
  2) นอกจากภาษาไทด่านจะออกเสียงพยญัชนะ  ม  /m/  เป็น
เสียงพยญัชนะ  บ  /b/  ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงลกัษณะและคณุสมบตัิของเสียง 
จากเสียงนาสิก ก้อง เป็นเสียงระเบิด ก้อง เกิดท่ีริมฝีปากแล้ว ยังมีการ
เปล่ียนแปลงของหน่วยเสียงสระในค าเดียวกันด้วย คือจากเสียงสระเอือ  /ƚa/  

ภาษาไทเลย ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 
เหนียว  /niaw1/ เดว๋  /dew1/ เหนียว 
หนว่ย  /nua:j3/ ดย่  /doj3/ ลกัษณนามของผลไม้ (ลกู, ผล) 
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เป็นเสียงสระเออะ  /E/  มีตวัสะกดเป็นเสียงพยัญชนะ  /j/  เหมือนกัน เป็นการ
เล่ือนของระดับลิน้จากระดับสูงประสมกับระดับต ่า มาเป็นระดับกลางสูง ใน
ต าแหนง่ลิน้สว่นหลงั หอ่ริมฝีปาก มี 1 ค า ดงันีคื้อ 
 

ภาษาไทเลย ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 

เหมื่อย  /mƚaj3/ เบย่  /bEj3/ เหน่ือย 

 
  3) นอกจากภาษาไทด่านจะออกเสียงพยัญชนะ  ญ  /˜/  เป็น
เสียงพยญัชนะ  ย  /j/  ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงลกัษณะและคณุสมบตัิของเสียง 
จากเสียงนาสิก ก้อง เป็นเสียงคร่ึงสระ ก้อง เกิดท่ีเพดานแข็งแล้ว ยังมีการ
เปล่ียนแปลงของหน่วยเสียงสระในค าเดียวกันด้วย คือ จากเสียงสระไอ  (-aj)  
เป็นเสียงสระเออะ สะกดด้วยแม่เกย  (-Ej)  ซึ่งเป็นการเล่ือนของระดบัลิน้จาก
ระดบัต ่าประสมกับหน่วยเสียงพยัญชนะ  /j/  มาเป็นระดบักลางสูงประสมกับ
หน่วยเสียงพยญัชนะ  /j/  ในต าแหน่งลิน้ส่วนกลาง ไม่ห่อริมฝีปาก มี 1 ค า และ
จากเสียงสระเอีย  /ia/  เป็นเสียงสระเอะ  /e/  (สะกดด้วยแม่เกอว) ซึ่งเป็นการ
เล่ือนของระดับลิน้จากระดับสูงประสมกับระดับต ่า มาเป็นระดับกลางสูง ใน
ต าแหนง่ลิน้สว่นหน้า ไมห่อ่ริมฝีปาก ดงันีคื้อ 
 

ภาษาไทเลย ภาษาไทด่าน ภาษาไทยกลาง / ความหมาย 

ใหญ่  /˜aj3/ เหยย่  /jEj3/ ใหญ่ 

เหญ่ียว  /˜ia:w3/ เหยว่  /jew3/ ปัสสาวะ 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทดา่นกบัภาษาไทเลย ได้ผล
สรุปวา่ ภาษาไทดา่นแตกตา่งจากภาษาไทเลยอยู ่3 ลกัษณะ คือ  
 

5.1 หน่วยเสียงพยัญชนะ แตกตา่งกนั 3 เสียง 
  1) เสียงพยญัชนะ  น  /n/  ในภาษาไทเลยนัน้ ภาษาไทด่านจะ
ออกเสียงเป็น ด /d/ 
  2) เสียงพยญัชนะ  ม  /m/  ในภาษาไทเลยนัน้ ภาษาไทด่านจะ
ออกเสียงเป็น บ /b/ 
  3) เสียงพยญัชนะ  ว  /w/  ในภาษาไทเลยนัน้ ภาษาไทด่านจะ
ออกเสียงเป็น  บ  /b/ 
 

5.2 หน่วยเสียงสระ แตกตา่งกนั 6 เสียง 
  1) เสียงสระเอีย  /ia/  สะกดด้วยแม่เกอว  /w/  ในภาษาไทเลย
นัน้ ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระเอะ  /e/ 
  2) เสียงสระอัวะ  /u:a/  สะกดด้วยแม่เกย  /j/  ในภาษาไทเลย
นัน้ ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระโอะ  /o/ 
  3) เสียงสระไอ  /-aj/  ในภาษาไทเลยนัน้ ภาษาไทด่านจะออก
เสียงเป็นสระเออะ สะกดด้วยแมเ่กย  /-Ej/ 
  4) เสียงสระเอือ  /ƚa/  สะกดด้วยแม่เกย  /j/  ในภาษาไทเลยนัน้ 
ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระเออะ  /E/ 
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  5) เสียงสระเอะ  /e/  สะกดด้วยแม่กน  /n/  ในภาษาไทเลยนัน้ 
ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระอิ  /i/ 
  6) เสียงสระแอะ  /Ɛ/  สะกดด้วยแม่เกอว  /w/  ในภาษาไทเลย
นัน้ ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระเอะ  /e/ 
 

5.3 แตกต่างทัง้หน่วยเสียงพยัญชนะและหน่วยเสียงสระในค า
เดียวกัน 
  1) เสียงพยญัชนะ  น  /n/  ในภาษาไทเลยนัน้ นอกจากภาษาไท
ดา่นจะออกเสียงเป็นพยญัชนะ  ด  /d/  แล้ว ยงัมีการเปล่ียนแปลงของหน่วยเสียง
สระด้วย คือ 1) จากเสียงสระเอีย  /ia/  สะกดด้วยแม่เกอว  /w/  ในภาษาไทเลย 
ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระเอะ  /e/  และ 2) จากเสียงสระอวัะ  /u:a/  สะกด
ด้วยแมเ่กย  /j/  ในภาษาไทเลย ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระโอะ  /o/ 
  2) เสียงพยญัชนะ  ม  /m/  ในภาษาไทเลยนัน้ นอกจากภาษา
ไทดา่นจะออกเสียงเป็นพยญัชนะ  บ  /b/  แล้ว ยงัมีการเปล่ียนแปลงของหน่วย
เสียงสระด้วย คือ จากเสียงสระเอือ  /ƚa/  สะกดด้วยแม่เกย  /j/  ในภาษาไทเลย 
ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระเออะ  /E/ 
  3) เสียงพยญัชนะ  ญ  /˜/  ในภาษาไทเลยนัน้ นอกจากภาษา 
ไทด่านจะออกเสียงเป็นพยัญชนะ  ย  /j/  แล้ว ยงัมีการเปล่ียนแปลงของหน่วย
เสียงสระด้วย คือ จากเสียงสระไอ  /aj/  สะกดด้วยแม่เกย  /j/  ในภาษาไทเลย 
ภาษาไทด่านจะออกเสียงเป็นสระเออะ  /E/  และจากเสียงสระเอีย  /ia/  สะกด
ด้วยแมเ่กอว  /w/  ในภาษาไทเลย ภาษาไทดา่นจะออกเสียงเป็นสระเอะ  /e/ 
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 จากการศกึษาเปรียบเทียบระบบเสียงระหว่างภาษาไทดา่นกบัภาษาไท
เลยนัน้พบว่า ผลการศึกษามีทัง้ความสอดคล้องและแตกต่างกับงานวิจัยเร่ือง 
“ระบบหน่วยเสียงในภาษาถ่ินจงัหวดัเลย” ของ สงวน ศิรินารถ (2536: 108-109) 
โดยในส่วนของความสอดคล้องนัน้เป็นเร่ืองของการเปล่ียนแปลงหน่วยเสียง
พยญัชนะ 2 หน่วยเสียง ได้แก่ 1) ภาษาไทด่านจะออกเสียง  /m/  เป็นเสียง  /b/  
ดงัข้อความว่า “หน่วยเสียง  /m/  นี ้เม่ือปรากฏต้นพยางค์ ผู้บอกภาษากลุ่มท่ี 1 
โดยเฉพาะท่ีอ าเภอด่านซ้าย ภูเรือ นาแห้ว และท่าล่ี จะออกเสียง  /m/  เป็นเสียง  
/b/  ในบางค า” และ 2) ภาษาไทดา่นจะออกเสียง  /n/  เป็นเสียง  /d/  ดงัข้อความ
ว่า “หน่วยเสียง  /n/  นี ้เม่ือปรากฏต้นพยางค์ ผู้บอกภาษากลุ่มท่ี 1 โดยเฉพาะท่ี
อ าเภอดา่นซ้าย ภเูรือ นาแห้ว และทา่ล่ี จะออกเสียง  /n/  เป็นเสียง  /d/  ในบางค า” 

ในสว่นของความขดัแย้ง พบในงานวิจยัของสงวน ศริินารถ (2536: 110) 
ท่ีกลา่วว่า “ไมมี่การเปล่ียนแปลงของหน่วยเสียงสระ” นัน้ จากการตรวจสอบของ
ผู้ วิจยัพบว่า มีความแตกต่างทางด้านหน่วยเสียงสระถึง 6 หน่วยเสียง ดงัท่ีได้
แสดงไว้ในหวัข้อผลการศกึษา 
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