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ค�ำคล้ำยในภำษำไทยและภำษำไท*

บทคัดย่อ

  มคี�าไทยจ�านวนหนึง่ทีม่เีสยีงคล้ายกนัและความหมายกค็ล้ายกนั ค�าเหล่านีอ้าจเรยีกได้ว่า 

“ค�าคล้าย” พระยาอนมุานราชธนสนันษิฐานสาเหตทุีม่คี�าคล้ายในภาษาไทยว่า เดมิค�าเหล่านีเ้ป็นค�า

เดียวกัน แต่เปลี่ยนเสียงสระ พยัญชนะ หรือวรรณยุกต์ เพื่อให้มีความหมายต่างออกไป บทความนี้

เสนอเรือ่งค�าคล้ายในภาษาไทยทีม่ผีูศ้กึษาไว้ และให้ตวัอย่างค�าคล้ายในภาษาตระกลูไทอกีบางภาษา 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตวัอย่างค�าในภาษาไทเหนอืทีค่วามแตกต่างของเสยีงบอกความแตกต่างทางความ

หมาย 

 ค�ำส�ำคัญ : ค�าคล้าย

*	 ปรับปรุงจากการบรรยายทางวิชาการในที่ประชุมส�านักศิลปกรรม	เมื่อวันที่	๗	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๔

ค�าคล้ายในทีน่ีห้มายถงึ	ค�าทีม่เีสยีงคล้ายกนัและความหมายกค็ล้ายกนัหรอืเกีย่วข้องกนั	เช่น	ปิด	

ติด	มิด	ชิด			โกง	โก่ง	โค้ง	ฯลฯ

มีผู้สนใจค�าคล้ายอยู่หลายคน	เช่น	พลตรี	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ทรง

ตั้งข้อสังเกตไว้ในเรื่อง	“สยามพากย์”	เกี่ยวกับค�าที่มีพยัญชนะต้นเป็น	คล	ว่า

  ...เสยีง คล ควบกล�า้ในค�า คลอ คลอก คลอง คล่อง แคล่ว คล้อง คลอน คล้อย คลาด คลาน  

  คลี ่คลืน่ คลกุ เคลอืบ ฯลฯ มกัแสดงอาการเคลือ่นไหว หรอืเคลือ่นคลาดทีไ่ม่เทีย่งหรอืไม่บรสิทุธิ์

      (วิทยำวรรณกรรม	หน้า	๘๑๔)

พระยาอนุมานราชธนรวบรวมค�าคล้ายไว้จ�านวนมาก	ปรากฏในจดหมายหลายฉบับที่ท่านเขียน

กราบทลูสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานวุดัตวิงศ์	ข้อความในจดหมายบางฉบบัเป็น

แต่เพียงข้อสังเกต	เช่น

เบง ตะเบง ระเบง เปล่ง บรรเลง เพลง ล้วนมคีวามหมายไปในทางท�าให้เกดิเสยีงดงัแทบทกุค�า

              (บันทึกเรื่องควำมรู้ต่ำง ๆ	เล่ม	๑	หน้า	๒๘๖)
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วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๕

  โนน นูน เนิน ดอน ความใกล้กัน คือเป็นที่สูง

     (บันทึกเรื่องควำมรู้ต่ำง ๆ	เล่ม	๒	หน้า	๒๐๐)

  ไทยใหญ่เรยีกหน้าไม้ว่า ก้อง ค�าว่า ก้อง ทีแ่ปลว่า คนัธน ูถ้าเทยีบกบัค�าว่า โก่ง หลงักุง้  

  หลงัโกง โค้ง คุง้ ฮุง้ รุง้ กแ็ปลกทีเ่สยีงและความหมายคล้ายคลงึกนัทกุค�า เหน็ด้วยเกล้าฯ ว่า 

  ตั้งค�าจากที่มาค�าเดียวกัน

       (บันทึกเรื่องควำมรู้ต่ำง ๆ	เล่ม	๒	หน้า	๒๖๓)

  ข้อแปลกที่ค�าซึ่งมีความหมายในพวกว่า รุ่งเรือง มีในภาษาไทยอยู่หลายค�า คือ 

  รุ่ง ร่วง เรือง เรื้อง เหลือง รังรอง

          (บันทึกเรื่องควำมรู้ต่ำง ๆ	เล่ม	๓	หน้า	๕๐)

  ค�าว่า ประกบ, ประกับ, ก�า, หับ, หีบ, งับ, ง�า, ขับ, หลับ, อับ, ครอบ 

  คดิด้วยเกล้าฯ ว่า เป็นค�าพวกเดยีวกนั แล้วยงัเลยไปถงึค�าในจ�าพวก อม, ออม, โอบ, อ้อม,  

  หอบ, หอม, งอบ, รอบ, รวบ, รวม, ร่วม, ลอม, งวม, กรอบ, กรวม, คร่อม, ขอบ ซึ่งล้วน 

  เป็นค�ามีความหมายในเรื่องปิดง�ารวมเอาไว้ และมีเสียงตัวหน้าอยู่ในพยัญชนะวรรค ก  

  และ ห, ฮ, ร, ล, อ ทั้งนั้น

     (บันทึกเรื่องควำมรู้ต่ำง ๆ เล่ม	๓	หน้า	๕๗-๕๘)

  หนุ่ย ทุย ตุ่ย ล้วนมีความหมายว่า ยื่น งอกออกมา

         (บันทึกเรื่องควำมรู้ต่ำง ๆ	เล่ม	๓	หน้า	๒๐๗)

  ตูบ กะต๊อบ กะท่อม ทับ กรรถอบ จะมีที่มาจากค�าเดียวกัน ล้วนแปลงเสียง 

  ให้มีความหมายแยกออกไป

       (บันทึกเรื่องควำมรู้ต่ำง ๆ เล่ม	๓	หน้า	๓๐๑-๓๐๒)

  คิดด้วยเกล้าฯ ว่า ค�าเหล่านี้จะเป็น พวกเดียวกัน ห้วง วัง ว่ำง ว้ำง หว่ำง 

  เวิ้ง เวิน (อีศานว่า ที่น�้าวน) วนเวียน

               (บันทึกเรื่องควำมรู้ต่ำง ๆ	เล่ม	๔	หน้า	๑๓)

  เมื่อประมวลค�าที่มีเสียงและความหมายไปในพวกใหลหลง ก็มี หลงลืม ลุ่มหลง   

  หลงใหล ใหลเหลอ ใหลเล่อ เลนิเล่อ เลอะ เผลอไผล (เหลอใหล) เผอเรอ เพลดิเพลนิ  

  (เลิดเลิน) เคลิบเคลิ้ม (เลิบเลิ้ม=ลืม) คลุ้ม (ลุ่มหลง) คลั่งไคล้ หลงใหล บ้ำหลัง

       (บันทึกเรื่องควำมรู้ต่ำง ๆ	เล่ม	๔	หน้า	๒๔๓)
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  มีค�าอยู่หลายค�าคือ ฝำ ฝ่ำ ฝ้ำ ฟ้ำ ผ้ำ ซึ่งมีเสียงใกล้กัน และความหมายก็ไป 

  ในทางเดียวกัน เป็นเรื่องกั้นเรื่องบังทั้งนั้น

                 (บันทึกเรื่องควำมรู้ต่ำง ๆ	เล่ม	๕	หน้า	๘๖)

  ในภาษาใช้ค�าโดดอย่างภาษาจีน ภาษาไทย มีค�าพวกที่เสียงและความหมาย

คล้ายคลึงกันอยู่มาก เช่น อิ่ม เอม เอือม หย�ำ หน�ำ หรือค�าในพวกติดกั้น เช่น กัน คัน 

กั้น ดังที่ทรงสันนิษฐานมาแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าเคยเก็บค�าที่ขึ้นต้นด้วยเสียง ง พบแต่ 

ค�าที่มีความหมายไม่ตรงทั้งนั้น เช่น งอ โงเง งู งอน โง้ง เป็นต้น ค�าที่มีสระเอก็เช่น 

เดียวกัน เป็น เก เข เค้ เหล่ เย้ รวนเร เป็นต้น

     (บันทึกเรื่องควำมรู้ต่ำง ๆ	เล่ม	๕	หน้า	๘๗)

  เมื่อได้จับเอาค�าต่าง ๆ ที่มีเสียงและความหมายใกล้กันมาเปรียบเทียบกันดู ก็น่า

ปลาด เช่น ไหล ไถล กเ็ป็นกริยิาทีเ่ลือ่นลงมา กะได ไถ ไต่ ไหล่เขำ กเ็ป็นค�าพวกเดยีวกนั 

ถ้าออกเสียง แบน ให้ขึ้นนาสิกค้างก็เป็น แบ แผ่น ก็เป็น แผ่ เปลี่ยนแม่ กน ให้เป็นแม่ 

กด ก็มี แป็ดแป๋ เทียบได้กับค�าว่า แบนแบ

   (บันทึกเรื่องควำมรู้ต่ำง ๆ	เล่ม	๕	หน้า	๑๕๓)

  ในบทความชื่อ “เรื่องค�าคู่ในภาษาไทย” พระยาอนุมานราชธนก็ตั้งข้อสังเกตไว้ 

เช่น กักกั้ง มีค�าอยู่ในพวกเดียวอีกหลายค�า เช่น คลัก (อย่างปลาตกคลัก จะหนีออกไปก็

ไม่ได้) ขัง (เขมรก็มีใช้แต่จะเห็นเอาไปจากไทยแน่) คั่ง ค้าง คลั่ง (ตกอยู่ในที่อัดอั้น ออก

ไม่ได้จงึคลัง่) พจิารณาค�าเหล่านีด้จูะเป็นพวกค�าทีม่คีวามหมายไปในทางตดิกัน้ พยายาม

จะดันออกไปทั้งนั้น (dynamic) ผิดกับพวกกัน กั้น คัน คั่น ขั้น ซึ่งมีความหมายว่าอยู่ที่ 

ไม่มีสิ่งที่ในนั้นถูกติดกั้นและพยายามจะออก (static) (ดูกัด-กัน)

          (“เรื่องค�ำคู่ในภำษำไทย”	หน้า	๑๒๐)

  ข้อแปลกอกีอย่างหนึง่กท็ีค่�าหรอืพยางค์ทีม่สีระ เอ ผสมอยู ่ล้วนมคีวามว่า ไม่ตรง 

  หรือโค้งทั้งนั้น เช่น ขาเก ตาเข ล้มเค้เก้ งัวเขาเกก คนตาเอก ยังมีอีกมากค�า คิดหา 

  เอาเองก็ได้

        (“เรื่องค�ำคู่ในภำษำไทย” หน้า	๑๒๔)
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  ถ้าเอาค�าต่อไปนี้เข้าเทียบ จะปรากฏว่ามีความหมายเป็นเรื่องไม่นิ่งอยู่กับที่ทั้ง

นั้น เช่น โงกเงก โงงเงง โดกเดก โตงเตง โทกเทก โทงเทง โยกเยก โย่งเย่ง เหล่านี้ ล้วน

เป็นค�า มีสระ โอ-เอ ในระดับเดียวกัน (mid, high vowels) เป็นพวกเดียวกับ โกกเกก 

โก้งเก้ง ดั่งกล่าวมาข้างต้น

     (“เรื่องค�ำคู่ในภำษำไทย” หน้า	๑๒๘)

   อนึ่งค�าที่ขึ้นต้นด้วย ก หรือ ค และมี ล กล�้า ก็มีอยู่มากค�า ซึ่งมีความหมายว่า 

ไม่อยู่นิ่ง ไม่อยู่ที่ ไม่แน่นอน เช่น

กล้อ กลอก กล้องแกล้ง กล้ำ กล่อม เกลี้ยง กลิ้ง เกลือก

คล่องแคล่ว คลอนแคลน คลำยเคลื่อน คล่ำว คลิด เคลื่อน คลี่คลำย 

โคลงเคลงคลำงแคลง เคลิบเคลิ้ม คลำไคล คลำด คลำน เป็นต้น

    (“เรื่องค�ำคู่ในภำษำไทย”	หน้า	๑๒๘-๑๒๙)

ค�าทีข่ึน้ต้นด้วย ง นีแ้ปลก ล้วนมคีวามหมายว่า งอ หรอืไม่ตรงแทบทัง้นัน้ เช่น 

งก งง งวง ง่วง งวย งอ ง้องอน งอกแงก ง่องแง่ง งอแง งอน ง่อนแง่น งอนหง่อ งอบ ง้อม 

งอย ง่อย งัก ๆ งัง ๆ งั่ง งัด งันงก งัวเงีย ง่า ง้าง ง่าน งามงอน ง่าม ง้าม ง�้า งึก ๆ เงิน 

(พดด้วง) งุนงง งุ้ม งุ่มง่าม งุย งู งูบ เงย เงอะ เง่า เง้างอด เงี้ยว เงื้อ เงือกงู เงื่อง เงื่อน 

เงื้อม แง่ แง่ง โง โงเง โง่เง่า โงกโงง โง่ง โง้ง โงนเงน หงก ๆ หงัก ๆ หงัง ๆ หงิก หงึก ๆ 

หงุบหงับ และ (ตัว) เหงา ซึ่งอาจเพี้ยนเป็นตัว โง่ ของภาคอีสาน ซึ่งหมายถึง รูปโค้ง ๆ 

อย่างตัวเหงาก็ได้ เหงา เป็นชื่อเรียกลายกนกตัวแรก

    (“เรื่องค�ำคู่ในภำษำไทย” หน้า	๑๒๙-๑๓๐)

สาเหตทุีม่คี�าคล้ายในภาษาไทย	พระยาอนมุานราชธนสนันษิฐานว่า	เดมิค�าเหล่านีเ้ป็นค�าเดยีวกนั	

แต่เปลี่ยนเสียง	สระ	พยัญชนะ	หรือวรรณยุกต์	เพื่อให้มีความหมายต่างออกไป	ดังท่านเขียนว่า

  ค�าซึ่งมีเสียงคล้ายคลึงกัน ความหมายก็ย่อมใกล้กัน ส่วนมากเนื่องมาแต่ค�าใดค�า

หนึ่งก่อน แล้วแปลงเสียงค�านั้นให้เพี้ยนออกไป เพื่อให้มีค�างอกขึ้นส�าหรับใช้กับสิ่งซึ่งมี

ความหมายในลักษณะเดียวกัน

        (บันทึกเรื่องควำมรู้ต่ำง ๆ เล่ม	๕	หน้า	๘๗)

	 	 พระยาอนมุานราชธนคดิว่าการแปลงเสยีงของค�าเช่นนีเ้ป็นวธิขีองไทย	ทีจ่ะท�าให้มคี�าใช้

มากขึ้น	ท่านกล่าวว่า
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  เป็นเรือ่งน่าคดิว่าค�าในภาษาไทยจะเกดิมคี�าใช้ขึน้มาก กด้็วยแปลงเสยีงของค�าใด 

  ค�าหนึ่งเป็นตัวตั้ง แล้วแจกลูกออกไป

       (บันทึกเรื่องควำมรู้ต่ำง ๆ เล่ม	๕	หน้า	๘๗)

  ตามหลักในนิรุกติศาสตร์ที่ว่า ควำมหมำยคล้ำยคลึงกัน ย่อมท�ำให้รูปเสียง

คล้ำยคลึงกัน เพราะการที่จะคิดหาค�าให้แก่ความหมายใหม่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

กับค�าที่มีอยู่แล้วสะดวกที่สุดก็คือ ใช้แปลงเสียงค�าที่มีอยู่แล้วดีกว่าคิดท�าขึ้นใหม่ เช่น 

ค�าว่า กอม ค่อม ค้อม ก้ม นบ ค�ำนับ นอบน้อม ยอบ ยอม ระยอบ พินอบ เจ่ำ เฉำ 

เชำ เศร้ำ แจก แฉก แซก แสก แยก แตก

   (บันทึกเรื่องควำมรู้ต่ำง ๆ	เล่ม	๓	หน้า	๓๐๒)

  เมื่อมานึกถึงค�าไทย เราก็มีวิธีในภาษาของเราต่างหาก ส�าหรับแปลงเสียงค�าให้มี

ความหมายแตกต่างออกไป แต่เราไม่ใช้วิธีควบค�า เราใช้แปลงเสียงพยัญชนะและเสียง

สระอยูใ่นตวัของมนัเอง เช่น กง เรากม็ ีก่ง (คิว้ก่ง ก่งศร) กุง้ (สตัว์มหีลงัโค้ง) โง้ง โก้งโค้ง 

โก้ง (เก้ง) โกก (เกก) โงก (เงก) งก (งัน) โคลง (เคลง) ค�าเหล่านี้มีเสียงสระอยู่ในพวก

สระหลงั ซึง่เวลาออกเสยีงต้องห่อปากทัง้นัน้ ส่วนเสยีงพยญัชนะกอ็ยูใ่นวรรค ก ทัง้หมด 

ความหมายของแต่ละค�าก็เป็นเรื่องไม่มีตั้งตรง เป็นคด ๆ งอ ๆ ทั้งนั้น

   (“ควำมคลี่คลำยของค�ำไทย”	หน้า	๖๐)

พ.นววรรณ	 เขียนเรื่อง	 “เสียงสื่อความหมาย”	 ลงพิมพ์ในนิตยสารสตรีสารและต่อมา

ปรากฏในหนังสือกำรใช้ภำษำ ความตอนหนึ่งว่า

  ในภาษาไทย มคี�าอยูห่ลายค�าทีม่ลีกัษณะแปลก คอื เสยีงทีป่ระกอบขึน้เป็นค�านัน้  

สัมพันธ์กับความหมายของค�าด้วย เสียงที่ให้ความหมายนี้ มีหลายเสียงด้วยกัน เช่น 

   ค�าทีม่เีสยีงสระ ออ ม ีม สะกด มกัจะใช้แทนสิง่ทีก่ลม ๆ  เป็นวงหรอืคูเ้ข้าหากนั เช่น 

เด็กตัวป้อม เดินน้อมตัว ค้อมหัว อ้อมเก้าอี้ที่ล้อมไว้เป็นวง

  เสียง เอ จะท�าให้เกิดค�าที่มีความหมายว่า ไม่ตรง เช่น คนตาเข ฟันเก ขำเป๋ เดิน

เซ เหไปหา บ้านโย้เย้

  เสียง แอะ มีความหมายไปในทางท�าให้หลุดออก แยกออก เช่น ช�ำแหละศพ 

แบะอก แหวะท้อง แกะกระดุม แคะเล็บ แงะตะปู แซะขนมเบื้อง

  เสียง อำ มี บ สะกด จะท�าให้เกิดค�าที่มีความหมายว่า ซ้อนทับกัน เช่น 

  กำบกล้วย ฉำบน�้าตาล ทำบผ้า เอาเตานำบ สำบเสื้อ



๙นววรรณ พนัธุเมธา

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๕

นอกจากเสียงสระเหล่านี้ ก็ยังมีเสียงพยัญชนะที่ให้ความหมาย

  เสยีง ย แสดงอาการเคลือ่นไหว ไม่อยูน่ิง่ เช่น นัง่ยงโย่ยงหยก ท�าหยกุหยกิ เคีย้วหมาก 

  หยับ ๆ ลุกขึ้นยักแย่ยักยัน ยักย็อกแย็ก เต้นหย็องแหย็ง แล้วกระโดดโหยง ๆ

  เสียง ง ให้ความหมายว่าไม่ตรง ม้วนงอที่ปลาย เช่น คนจมูกงุ้ม  หนวดโง้ง มือ 

  หงิกงอ  ยืนบนชะง่อนเขาที่เงื้อมง�้ำ

  เสียง ว และ พ ประกอบขึ้นเป็นค�าแล้ว บางค�าจะแสดงลักษณะของแสง เช่น 

  แสงเพชรพร่ำงพร้อยพรำยแพรวพรำวตำ แสงแวบวับแวววำววอมแวม

  เสียง อ ลักษณะตัว อ เอง ก็กลม ๆ ป้อม ๆ ค�าที่มีเสียง อ ก็มักมีความหมายไป 

  ในทางกลม ๆ อ้วน ๆ เหมือนกัน เช่น อ้วนเป็นโอ่ง  อวบอูมอิ่มเอิบเหมือนอึ่งอ่ำง

  เสยีง ข ค มคีวามหมายไปในทางโกรธ ไม่พอใจ จะเป็นเพราะว่าเสยีงนีฟั้งกระโชก 

  โฮกฮาก เหมาะที่จะแสดงความโกรธหรืออย่างไรก็เหลือเดา เช่น เขาขุ่นแค้นขึ้งเคียด 

  ขัดเคืองใจ

  ค�าทีเ่สยีงกบัความหมายสมัพนัธ์กนัเช่นนี ้เราไม่อาจตดัสนิได้ว่าเป็นเพราะบงัเอญิ

หรอืเป็นเพราะเสยีงบางเสยีงใช้เป็นสญัลกัษณ์แสดงลกัษณะบางอย่างได้ ไม่ว่าค�าเหล่านี้

จะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็ตาม ก็ย่อมแสดงว่าภาษาที่เราใช้พูดกันอยู่ทุกวัน ใกล้ตัวเราที่สุด 

จนเรามองไม่เห็นความส�าคัญนั้น ก็ยังมีอะไรลึกลับซ่อนเร้นอยู่ควรแก่การศึกษา เมื่อได้

สนใจศึกษากันบ้างแล้ว ก็จะพบว่าการเรียนภาษาไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป

       (กำรใช้ภำษำ	หน้า	๑-๓)

รองศาสตราจารย์	ดร.ประพณิ		มโนมยัวบิลูย์	ได้ศกึษาเรือ่ง	“Tonal	Derivation	in	Thai”	และ

รายงานเสนอต่อทีป่ระชมุ	The	Tenth	International	Conference	on	Sino-Tibetan	Languages	and	

Linguistics	ณ	มหาวิทยาลัยยอร์ชทาวน์	 สหรัฐอเมริกา	 ในรายงานเรื่องนี้	 ผู้รายงานได้ยกตัวอย่างค�าใน

ภาษาไทยสยามทีแ่สดงให้เหน็ว่า	การทีค่�า	๒	ค�าซึง่มคีวามหมายสมัพนัธ์กนั	ต่างกนัเฉพาะเสยีงพยญัชนะต้น

หรอืเสยีงวรรณยกุต์นัน้	เป็นเพราะเกดิการเปลีย่นแปลงเสยีงพยญัชนะหรอืเสยีงวรรณยกุต์	เพือ่ประโยชน์

ในการสร้างค�าใหม่ขึ้นใช้ในภาษาไทดั้งเดิม	ดังจะยกข้อความในรายงานมาบางตอนต่อไปนี้

  ความไม่เหมือนกันของพยัญชนะต้นและความไม่เหมือนกันของเสียงวรรณยุกต์  

หาได้ไม่ยากในภาษาไทย เราสามารถตั้งสมมุติฐานได้ว่า การเปลี่ยนแปลงนั้น เนื่องมา

จากกลไกบางอย่างทางระบบหน่วยค�าเป็นปฐม ความเปลี่ยนแปลงระหว่างพยัญชนะ
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ต้นที่เป็นธนิตกับสิถิลก็หาได้ไม่ยาก เช่น แผ่น “ลักษณนามเรียกสิ่งที่แบนและบาง” 

กับ แป้น “แบน, บางและกลม” ปัว “เพศชาย, ผู้ชาย” กับ ผัว “ผู้ชายที่แต่งงานกับ 

ผู้หญิง” เป็นต้น...

  การเปลีย่นระหว่างเสยีงก้องและไม่ก้องของพยญัชนะต้นกพ็บในภาษาไทยเช่นกนั 

  ภาษาไทยมีค�าว่า เขี้ยว “ฟันส�าหรับฉีกและเคี้ยว” และ เคี้ยว “เคี้ยวอาหาร”…

  ในบทความนี้ ผู้เขียนจะมุ่งเน้นค�าไทยที่มีความแตกต่างกันในท�านองเดียวกันทั้ง

ทางด้านเสียงวรรณยุกต์ และด้านความหมาย ไม่มีเหตุผลที่จะสงสัยว่า ค�าคู่เหล่านี้จะไม่

สัมพันธ์กัน และค�าซึ่งใช้เป็นตัวอย่างถึงร้อยกว่าคู่ ก็เพียงพอที่จะให้เรายอมรับได้ว่า ใน

ภาษาไทดัง้เดมิมกีารสร้างค�าใหม่จากค�าเดมิโดยการใช้ความแตกต่างทางเสยีงวรรณยกุต์

	 	 								(อ้างถึงในวิทยานิพนธ์เรื่อง	“กำรแปลงค�ำในภำษำไทย”	หน้า	๒๐-๒๑)

ผูช่้วยศาสตราจารย์วลัยา	ช้างขวญัยนื	ศกึษาค�าคล้ายในวทิยานพินธ์เรือ่ง	“การแปลงค�าในภาษา

ไทย”	 โดยรวบรวมทั้งค�าในภาษาไทยมาตรฐานและค�าในภาษาไทยถิ่น	 ได้ค�าประมาณ	๒๐๐	คู่	ที่มีเสียง

ต่างกนัเฉพาะเสยีงวรรณยกุต์	เสยีงพยญัชนะต้นหรอืเสยีงสระ	และมคีวามหมายเกีย่วเนือ่งสมัพนัธ์กนั	เช่น	

เกี่ยว-เกี้ยว		ปุด-ผุด		แปลบ-ปลาบ		ผลของการศึกษา	สรุปได้ว่า	“ความผิดแผกของค�าคู่ดังกล่าวอาจเกิด

จากระบบบางอย่างในภาษาไทย	ที่ใช้สร้างค�าใหม่ขึ้นในภาษา	แต่ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้สูญหายไปจาก

ภาษาไทยทุกถิ่นในประเทศไทย	วิธีสร้างค�านั้นเรียกว่า	‘การแปลงค�า’”

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลยา	กล่าวถึงการแปลงค�าว่าการแปลงเสียงสระมี	๒	ลักษณะ	ได้แก่

๑.	 การแปลงเสียงระหว่างสระสั้นกับสระยาว	เช่น

	 คั่ง-ค้าง		ทับ-ทาบ		วับ-วาบ		เบอะ-เบ้อ

๒.	 การแปลงเสียงสระ	ให้มีคุณสมบัติต่างกัน	เช่น

	 นบ-นอบ		น้อม-โน้ม		นุ่ม-นิ่ม		บู้-บี้

	 	 การแปลงเสียงพยัญชนะมี	๓	ลักษณะ	ได้แก่

๑.	 การแปลงเสียงระหว่างพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลางกับพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรสูงหรือ

อักษรต�่า	เช่น

	 จก-ฉก		แป-แผ่		เกี่ยว-เคียว		แกะ-แคะ

๒.	 การแปลงเสียงระหว่างพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรสูงกับพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรต�่า	เช่น

	 ขัด-คัด		สอง-ซอง		ฝัด-ฟัด		หลาม-ลาม
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๓.	 การแปลงเสียงระหว่างพยัญชนะต้นที่ควบกล�้ากับ	ร	ล	ว	กับพยัญชนะต้นที่เป็น	ร	ล	ว	โดย

ไม่มีพยัญชนะตัวอื่นมาควบกล�้า	เช่น

	 พรวน-ร่วน		ปลอก-ลอก		เคลื่อน-เลื่อน		ควัก-วัก

นอกจากนั้น	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลยาได้ศึกษาความสัมพันธ์ทางด้านความหมายของค�าแต่ละคู่

ที่แปลงเสียงวรรณยุกต์	และค�าแต่ละคู่ที่แปลงเสียงพยัญชนะ	สรุปว่า	ค�าแต่ละคู่อาจสัมพันธ์กันทางด้าน

ความหมาย	ดังนี้

๑.	 อาการที่ใช้สิ่งหนึ่งเป็นเครื่องมือ-สิ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือ	เช่น

	 คั่น-คัน		เกี่ยว-เคียว		เคี้ยว-เขี้ยว

๒.	 อาการอย่างหนึ่ง-สิ่งหรือสถานภาพที่เป็นผลของอาการนั้น	ๆ	เช่น

	 ก่ง-กง		ค้อม-ค่อม		ทอน-ตอน		เหนื่อย-เนือย

๓.	 อาการอย่างหนึ่ง-สิ่งหรือสถานภาพซึ่งมีลักษณะร่วมกับอาการนั้น	ๆ	เช่น

	 ตั้ง-ตั่ง		คอน-ค่อน		พรวน-ร่วน		ละ-ปละ

๔.	 สถานภาพอย่างหนึ่ง-สิ่งซึ่งมีลักษณะร่วมกับสถานภาพนั้น	ๆ	เช่น

	 แน่ว-แนว		ลุ่ม-หลุม

๕.	 สิ่งซึ่งมีลักษณะหรือคุณสมบัติบางอย่างร่วมกัน	เช่น

	 ปล้อง-ปล่อง		แป้น-แผ่น		รอบ-กรอบ

๖.	 สถานภาพที่บอกลักษณะบางอย่างร่วมกัน	เช่น

	 ค้อม-ค่อม		จืด-ชืด		เรียว-เพรียว

๗.	 การกระท�าบางอย่างที่มีอาการร่วมกัน	เช่น

	 ไขว้-ไขว่		ปิ้ง-ผิง		ฟัด-ฝัด		ลบ-กลบ

๘.	 การกระท�าอย่างหนึ่งเกิดก่อนการกระท�าอีกอย่างหนึ่ง	เช่น

	 ล้วง-ล่วง		ข่ม-ก้ม		ยุด-หยุด		ปลุก-ลุก

เรื่องค�าคล้ายเป็นเรื่องที่น่าสนใจ	 น่าเชื่อว่ามีการแปลงค�าเพื่อสร้างค�าใหม่	 ค�าถามคือการแปลง

ค�าเช่นนี้มีระบบหรือไม่	และมีอยู่เฉพาะในภาษาไทย	หรือมีในภาษาตระกูลไทอื่น	ๆ	ด้วย

ภาษาในตระกูลไทที่พูดกันนอกประเทศไทยในบทความนี้จะเรียกว่า	ภาษาไท	ภาษาไทที่ส�ารวจ

ค�าคล้าย	ได้แก่	
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	 ภาษาจ้วงใต้	พูดที่อ�าเภอเต๋อเป่า	เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง	สาธารณรัฐประชาชนจีน

	 ภาษาไทขาว	พูดที่เมืองไล	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

	 ภาษาไทเมืองเติ๊ก	พูดที่เมืองเติ๊ก	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

	 ภาษาไทพ่าเก่	พูดที่รัฐอัสสัม	สาธารณรัฐอินเดีย

	 ภาษาไทเหนือ	พูดที่เมืองขอน	มณฑลยูนนาน	สาธารณรัฐประชาชนจีน

ค�าคล้ายบางคู่ในภาษาไทย	เป็นค�าคล้ายในภาษาไทที่ส�ารวจด้วย	เช่น

๑. ตั้ง (=ทรงตัวอยู่)  ตั่ง (=สิ่งที่ตั้ง ได้แก่ ที่ส�าหรับนั่ง ไม่มีพนัก)

	 ภาษาจ้วงใต้		ตั๋ง	(=ตั้ง,	ตั้งขึ้น)		ตั๊ง	(=ตั่ง,	ม้านั่ง)

	 ภาษาไทขาว		ตั๋ง	(=ตั้ง,	สร้าง)		ตั๊ง	(=เก้าอี้)

	 ภาษาไทเมืองเติ๊ก		ตั้ง	(=สร้าง)		ตั่ง	(=เก้าอี้)

	 ภาษาไทพ่าเก่		ตั่ง	(=ตั้ง,	วาง)			ตั๊ง	(=ม้านั่ง,	เก้าอี้)

	 ภาษาไทเหนือ		ตั้ง	(=ตั้ง,	ชัน)		ตั่ง	(=ม้านั่ง,	เก้าอี้)

๒. เลือด (=ของเหลว ปรกติมีสีแดงอยู่ในร่างกาย) เรือด (=แมลงกินเลือด)

	 [ภาษาจ้วงใต้			ลูด	(=เลือด,	เรือด)]

	 ภาษาไทขาว			เหลิด	(=เลือด)		โต่เหิด	(=เรือด)

	 ภาษาไทเมืองเติ๊ก			เหลือด	(=เลือด)		โต๋เหือด	(=เรือด)

	 ภาษาไทพ่าเก่			เนิด	(=เลือด)		เฮิด	(=เรือด)

	 ภาษาไทเหนือ			เลิด	(=เลือด)		เฮิด	(=เรือด)

๓. เกี่ยว (=พัน)  เกี้ยว (=เกาะติดไว้ด้วยสิ่งที่งอเป็นขอ)

	 ภาษาไทพ่าเก่		เก่ว	(=พัน)	เช่น	เถาเก่วกึ๊น	(=เถาไม้พันกัน),	รัก	เช่น

	 สองก้อเก่วกึ๊น	(=สองคนชายหญิงรักกัน		เก๊ว	(=เกี่ยว)	เช่น	ขอเก๊ว	(=ตาขอ)

	 ภาษาไทเหนือ	 	 เก้ว	 (=พัน)	 	 เช่น	 เค้อปั้กเก้วตีเหลอต้นไม่	 (=เถาฟักพันเหนือต้นไม้) 

	 	 	 เก่ว	(=เกี่ยว,	ขอเกี่ยว)	เช่น	เอาทุ้งล�่าเก่วขึ้นม้า	(=เอาถังน�้าเกี่ยวขึ้นมา	คือเกี่ยวถังน�้าขึ้นมา)	

๔. แกน (=วัตถุแข็งที่อยู่ตรงกลาง)  แก่น  (=แข็ง, เนื้อไม้แข็งที่อยู่ตรงกลาง)

	 ภาษาไทพ่าเก่	 แก๊น	 (=แกน)	 เช่น	 แก๊นเข้าพ่า	 (=ซังข้าวโพด)	 	 แก๊นไม่	 (=แก่นไม้)	 แก๊น 

	 	 	 (=แก่น	แข็ง)	เช่น	ไม่แก๊น	(=ไม้แก่น	ไม้เนื้อแข็ง)
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	 ภาษาไทเหนือ	 แกน	 (=แกน)	 	 เช่น	 แกนกาง	 (=แกนกลาง,	 เม็ดหรือเมล็ดผลไม้)	 เช่น 

	 	 	 แกนหมากข่อม	(=เม็ดลูกท้อ)		แก่น	(=แข็ง)	เช่น	ไม่แก่น	(=ไม้แก่น)

๕. ร่อง (=ช่องยาวที่พื้นดิน พื้นเรือน เป็นต้น) ล่อง (=ช่องใหญ่ที่พื้นเรือน)

	 ภาษาไทพ่าเก่		ห่อง	(=ร่อง)	เช่น	ห่องน�่า	(=ร่องน�้า)		หล่อง	(=ล่อง,	คล่อง)

	 เช่น	ฮู้หล่อง	(=รูล่อง)		หล่องเฮ้อ	(=ล่องเรือ)		ต่านหล่อง	(=พูดคล่อง)

ค�าที่คล้ายกันถึง		๓		หรือ		๔		ค�า	หรือมากกว่านั้นก็มีทั้งในภาษาไทยและภาษาไท	เช่น

๑. ค�าที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับลักษณะส่วนหนึ่งของเส้นรอบวงกลม

	 ภาษาไทย	โค้ง	 (ใช้กับสะพาน	ฯลฯ)	โกง	(ใช้กับหลัง)	โก่ง	 (ใช้กับคิ้ว,	ขา)	กง	(=ไม้ส�าหรับ 

ดีดฝ้ายมีรูปคันธนู)	กุ้ง	(=สัตว์ตัวโค้งงอ)

	 ภาษาไทขาว	 	 กุ๋ง	 (=โค้ง)	 เช่น	 ตู่กุ๋ง	 (=ประตูโค้ง)	 	 กุ่ง	 (=วนอ้อม)	 กว่าง	 (=	 กงดีดฝ้าย) 

กวัง	(=วงกลม)		โต่กุ๋ง	(=กุ้ง)

	 ภาษาไทพ่าเก่		โค้ย	(=โค้ง)		เช่น	โง้เขาโค้ย	(=ววัเขาโค้ง)		โก๊ง	(=กงดดีฝ้าย,	คนัธน)ู	กุง่	(=กุง้)

	 ภาษาไทเหนือ		ก๋อง	(=โค้งลง)		กุ๋ง	(=โค้งงอ)		ก้อง	(=เลี้ยว)		กง	(=คันธนู)		ก๊ง	(=กงล้อ) 

ก้ง	(=กุ้ง)

๒. ค�าที่มีความหมายเกี่ยวกับการอยู่ชิดกันหรือท�าให้อยู่ชิดกัน

	 ภาษาไทย	 บีบ	 (=ท�าให้เข้าชิดกัน)	 หนีบ	 (=บีบด้วยสิ่งที่ปลายด้านหนึ่งแยกออกจากกัน) 

หีบ	(=บีบเค้นส่วนที่ต้องการออกมา)		คีบ	(=บีบให้อยู่)	คีม	(=สิ่งที่คีบ)		ตีบ	(=ลักษณะที่	๒	ด้านชิดกัน)	

ลีบ	(=ลักษณะที่เล็กแคบเข้า)

	 ภาษาไทขาว	 บิ๊บ	 (=บีบ)	 เช่น	 บิ๊บมือ	 (=บีบมือ)	 นีบ	 (=หนีบ)	 เช่น	 โต่ปู่	 นิบ	 (=ปูหนีบ) 

ฮิบ	(=งับแล้วคาบไว้)	เช่น	โต่เป๊ดฮิบ	(=เป็ดงับ)		กิบ	(=คีบ)	เช่น	กิบถู่	(=คีบด้วยตะเกียบ)		มากิม	(=คีม)		

ติ๊บ	(=ตีบ)	เช่น	ห่อยคอติ๊บ	(=คอหอยตีบ	หายใจไม่ออก)		หลิบ	(=ลีบ	ใช้กับข้าว)

	 ภาษาไทพ่าเก่	 มิบ	 (=บีบ)	 เช่น	 มิบม้ากหลิว	 (=บีบมะนาว)	 ฮิบ	 (=แคบ,	 คีบ,หนีบ)	 เช่น 

ฮู้ฮิบ	 (=รูแคบ)	 เอ๊าไม่กิ้บฮิบ	 (=เอาคีมไม้คีบ)	 ปู๊ฮิบ	 (=ปูหนีบ)	 กิ้บ	 (=คีบด้วยคีมหรือด้วยนิ้วมือ)	 เช่น 

กิ้บท้านไพ้	(=คีบถ่านไฟ)	กิ๊ม	(=คีม)		ติ๊บ	(=แคบ)		เช่น	ผ่าติ๊บ	(=ผ้าแคบ)

	 ภาษาไทเหนือ	 หมิ๋บ	 (=บีบ)	 	 หิ๋บ	 (=หนีบ,	 แคบ)	 เช่น	 ล่าตูหิ๋บโตส้มื้อ	 (=ประตูหนีบมือ) 

ห้องไล่หิบ๋เต้	(=ห้องนีแ้คบแท้	ๆ )		กิบ้	(=คบี)	เช่น	เอาถูก่ิบ้ผัก๋	(=เอาตะเกยีบคบีอาหาร)	กิม๊	(=คมี,	กรรไกร)		

ติ๋บ	(=แคบ)
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๓. ค�าที่หมายถึง โบกไป  สะบัดไป หรือ เหวี่ยงไป

	 ภาษาไทย	ปัด	 (=โบกให้พ้นไป)	 	 ฝัด	 (=สะบัดให้แกลบ	 ร�า	 เป็นต้น	 หลุดปลิวจากภาชนะ) 

ฟาด	(=เหวี่ยงโดยแรงจนปะทะกับบางสิ่ง)

	 ภาษาจ้วงใต้		ปั้ด	(=ปัด,	กวาด,	กระดิก)		พั่ด	(=ฝัด)		ฟั่ด	(=ฟาด,	พรม)

	 ภาษาไทขาว		ปัด	(=หมุน)		เช่น	ปัดวี	(=พัดด้วยพัด)		ฟัด	(=ฝัด)		ฝัด	(=ตี,	ปัดฝุ่น)

	 ภาษาไทพ่าเก่		ปั๊ด	(=ปัด,	กวาด)		ปัด้	(=ฟาด,	พัด)	เช่น	โล้มปั้ดโต่นไม่	(=ลมพัดปะทะต้นไม้) 

พั่ด	(=ฟาด,	ปะทะ)	เช่น	โล้มพั่ดฮักโต่นไม่	(=ลมพัดต้นไม้หัก)		พั่ดเห่อ-อม่าแหล่น	(=ฟาดม้าด้วยแซ่ให้วิ่ง)

	 ภาษาไทเหนือ		ปั๋ด	(=กวาด)		ฝั๋ด	(=ฝัด)		ฟั่ด	(=ฟาด)	เช่น	เอาตซอง	หางฟั่ด	(=เอาแซ่ฟาด)

๔. ค�าที่หมายถึง ท�าให้ปิด หรือไม่มีแสง

	 ภาษาไทย		หับ	(=ปิดเข้า)		หลับ	(=ปิดใช้กับตา)		ดับ	(=ท�าให้ไม่มีแสง)

	 ภาษาจ้วงใต้		ฮั่บ	(=ปิด,	หุบ,	หับ	ใช้กับประตู	หน้าต่าง	ปาก	หนังสือ)		ลั่บ	(=หลับ,	มืด)	ดั้บ	

(=ดับ)	เช่น		ดั้บไฟ่	(=ดับไฟ)

	 ภาษาไทขาว		ฮับ	(=หับ,	ปิด)		เช่น		ฮับตู่	(=หับประตู)		ลับ	(=หลับ)	เช่น	ลับต่า	(=หลับตา)		

นอนลับ	(=นอนหลับ)

	 ภาษาไทเมืองเติ๊ก	 	 ฮับ	 (=หับ,	 ปิด,	 หุบ	 ใช้กับ	 ปากกา	 	 ประตู	 	 ร่ม	 ฯลฯ)	 ลับ	 (=หลับ) 

ดั๊บ	(=ดับ)		เช่น	ดั๊บไฟ้	(=ดับไฟ)

	 ภาษาไทพ่าเก่		ฮับ	(=หับ,	ปิด)	เช่น	ฮับป๊ะตู๋	(=หับประตู)		ลับ	(=หลับ)	นับ	(=ดับ)

	 ภาษาไทเหนอื		หับ๋	(=หบั)		เช่น		หับ๋ล่าต	ู(=หบัประต)ู		ลับ๋	(=หลบั,	ดบั)	เช่น	ลับ๋ตา	(=หลบัตา)		

ลั๋บไฟ้	(=ดับไฟ)

ค�าคล้ายจ�านวนมากในภาษาไทไม่อาจเทียบได้กับภาษาไทย	เช่น

ภาษาจ้วงใต้	 	 	 กว๋าง	 =	 เที่ยวเตร่

	 	 	 แกว๋ง	 =	 เที่ยวเตร่ในบริเวณเล็กๆ

	 	 	 ฟื่ด	 =	 ฟาด

	 	 	 ฟาด	 =	 ฟาดด้วยแซ่

	 	 	 ฟั่ด	 =	 ฟาดด้วยแซ่เส้นเล็ก

	 	 	 ฟั่ก	 =	 ฟาดด้วยมือ

	 	 	 ฟอบ	 =	 ฟาดผ้าเวลาซัก
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	 	 	 ว่าหวาง	(ว่า	=	โบก,	แกว่ง)			=			โบกสะบัด

	 	 	 ว่าแหวง	 =	 โบกอย่างแรง

	 	 	 ว่าแหวว	 =	 โบกอย่างเร็ว

	 	 	 ซุ่งวาง	 =	 สูงใหญ่

	 	 	 ซุ่งแวง	 =	 สูงชะลูด

ภาษาไทเมืองเติ๊ก	 บิ่น	 =	 บิ่น	(ใช้กับแก้ว	ชาม	ฯลฯ)

	 	 	 บิ้น	 =	 บิ่นน้อย	ๆ

	 	 	 บ่าน	 =	 ร่อย	(ใช้กับมีด	พร้า	ฯลฯ)

	 	 	 จโด่	 =	 สูงโด่

	 	 	 จด่อ	 =	 สูงขึ้น	แต่ไม่มากเท่าจโด่

	 	 	 บิบ	 =	 บีบ

	 	 	 แบบ	 =	 บีบโดยแรงจนผิดรูป

	 	 	 ต๊กป๋อม,	ต๊กแป๋ม,	ต๊กปิ๋ม,	ต๊กปุ๋มปิ๋ม	=	ตกลงน�้า	(ใช้กับของไม่หนัก)

	 	 	 ต๊กโป๋ม			 =	 ตกลงน�้า	(ใช้กับของหนัก	เช่น	ก้อนหิน)

	 	 	 ต๊กปุ๋ม				 =	 ตกลงน�้าลึก	ๆ

	 	 	 ต๊กโปบ	 =	 ตกจากที่สูงลงดิน	เช่น	ผลไม้ตก

	 	 	 ต๊กซาลาโปบ	 =	 ตกเร็วและเสียงดัง	เช่น	คนตกต้นไม้

ภาษาไทพ่าเก่	 	 วิ้ด	 =	 เสียงหวดด้วยไม้เล็ก	ๆ

	 	 	 วุ่ด	 =	 หวด	(ด้วยไม้เล็ก	ๆ	หรือสายหนังยาว	ๆ	อย่างแซ่)

	 	 	 ง�้า	 =	 คลุม,	ครอบ,		ปก	เช่น	เอ๊ามื้อง�้าไว่	(=เอามือปกไว้)

	 	 	 งุ้ม	 =	 คลุม	เช่น	โม้บงุ้มหน้า	(=หมวกคลุมหน้า)

	 	 	 	 	 หมายถึง	หมวกแก๊ป

	 	 	 หงุ่ม	 =	 คลุมให้ร่มเงา	 เช่น	 โต่นไม่หงุ่มไว่ตี่แค้	 (=ต้นไม้คลุมตลิ่ง	 

	 	 	 	 	 	 	 ท�าให้ร่ม)

	 	 	 คุด	 =	 ขุด		เช่น	คุดฮู้	(=ขุดรู)

	 	 	 คุก	 =	 ขุด		เช่น	คุกเฮ้อ	(=ขุดเรือ)

	 	 	 นิ้มนิ้ม	 =	 เรียบร้อย		เช่น	ผั่นสายนิ้มนิ้ม		(=ฟั่นเชือกอย่างเรียบร้อย)

	 	 	 นิ๋มนิ๋ม	 =	 สงบเสงี่ยม		เช่น	หนั่งนิ๋มนิ๋ม	(=นั่งนิ่ง	ๆ	สงบเสงี่ยม)
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ภาษาไทเหนือ	 	 ยื้อ	 =	 ยิง

	 	 	 ยือ	 =	 เล็ง

	 	 	 ยื้ง,	เย้ง	 =	 เล็ง	หรือยิงไปยัง

	 	 	 ม่าง	 =		 ๑.	 ครึ่ง

	 	 	 	 	 ๒.	 แหว่ง	เช่น	เข้วม่าง	(=ฟันหลุดหาย),	บิ่น		เช่น	พ่าม่าง	

	 	 	 	 	 	 (=พร้าบิ่น)

	 	 	 แม่ง	 =	 แหว่ง		เช่น	เข้วแม่ง	(=ฟันหลุดหาย),

	 	 	 	 	 บิ่น	เช่น	หว่านแม่ง	(=ชามบิ่น)

เห็นได้ว่า	ไม่เฉพาะแต่ภาษาไทยเท่านั้นที่มีค�าคล้าย		ภาษาไทหลายภาษาก็มีค�าคล้าย		ค�าคล้าย

บางคู่มีร่วมกันทั้งในภาษาไทยและภาษาไทภาษาต่าง	 ๆ	 แต่ค�าคล้ายบางคู่มีเฉพาะในภาษาใดภาษาหนึ่ง	

ด้วยเหตทุีม่คี�าคล้ายจ�านวนมาก	เรากอ็าจถอืได้ว่า	การแปลงเสยีงของค�าเป็นวธิสีร้างค�าอย่างหนึง่ในภาษา

ตระกลูไท	อย่างไรกต็าม	เท่าทีไ่ด้พยายามศกึษา	ยงัไม่พบระบบของการแปลงเสยีง	ยงัไม่อาจสนันษิฐานได้

ว่า	ค�าเสียงใดเป็นค�าเดิม	ค�าเสียงใดเกิดจากการแปลงค�า	และยังไม่อาจบอกได้ว่า	ความแตกต่างของเสียง

เกี่ยวข้องกับความหมายอย่างไร	 มีตัวอย่างความแตกต่างของเสียงที่เกี่ยวข้องกับความหมายอยู่บ้างเพียง

ในภาษาไทยถิ่นอีสาน	และภาษาไทเหนือ

ตวัอย่างในภาษาไทยถิน่อสีานพบในบทความของศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.ประคอง	นมิมานเหมนิท์ 

เรื่อง	 “เสียงสระในค�าขยายบางค�าในภาษาอีสาน”	 ค�าขยายที่รวบรวมไว้เป็นค�าสองพยางค์	 และค�า 

สี่พยางค์	 เสียงสระในค�าขยายเหล่านี้บอกขนาดใหญ่หรือเล็กของสิ่งของ	หรือบอกรูปพรรณสัณฐาน	หรือ

บอกพจน์	ดังนี้

๑. ค�าขยายบอกขนาดใหญ่หรือเล็กของสิ่งของ

	 เสียงสระ	อิ	อี	แอะ	แอ	เอาะ	ออ	แสดงลักษณะของสิ่งของที่มีขนาดเล็ก

	 เสียงสระ	อะ	อา	อึ	อื	เอะ	เอ	อุ	อู	โอะ	โอ	แสดงลักษณะของสิ่งที่มีขนาดใหญ่

 ตัวอย่าง	 เหรียญสมัยก่อนตรงกลางเป็นรูน้อยจิ่งปิ่ง

	 	 	 รูจมูกยักษ์ใหญ่จึ่งปึ่ง
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๒. ค�าขยายบอกรูปพรรณสัณฐาน

	 เสียง	สระ	เอ	แอ	บอกลักษณะแบน		เสียงสระ	ออ	โอ	บอกลักษณะกลม

	 เสียงสระ	 ออ	 บอกลักษณะของที่ป้อม	 ๆ	 หดตัว	 เสียงสระ	 อา	 บอกลักษณะของที่แผ่ออก 

	 	 	 เต็มที่

 ตัวอย่าง	 ๑.	 ไม้บรรทัดวางแข่แหล่อยู่บนโต๊ะ

	 	 	 	 มีดฟันถูกนิ้วขาดข่อหล่อ

	 	 	 ๒.	 แมวนอนขดจอบพอบ

	 	 	 	 น้องง่วงมาก	ไปถึงบ้านก็นอนจาบพาบ

๓. ค�าขยายบอกพจน์

	 ค�าสองพยางค์ที่มีเสียงสระ	ออ	แสดงลักษณะของขนาดเล็กเอกพจน์		ถ้าเพิ่มพยางค์ที่มีเสียง

สระ	แอ	อีกสองพยางค์ข้างท้าย	ท�าให้มีสี่พยางค์	แสดงลักษณะของขนาดเล็กพหูพจน์

	 ค�าสองพยางค์ที่มีเสียงสระ	โอ	แสดงลักษณะของขนาดใหญ่พหูพจน์	ถ้าเพิ่มพยางค์ที่มีเสียง

สระ	เอ	อีกสองพยางค์ข้างท้าย	ท�าให้มีสี่พยางค์	แสดงลักษณะของขนาดใหญ่พหูพจน์

 ตัวอย่าง	 แม่ซอยถั่วฝักยาวเป็นชิ้นข้อหล้อแข้แหล้

	 	 	 ก้อนดินโข้โหล้เข้เหล้ขวางทางไว้

ตัวอย่างในภาษาไทเหนือพบในรายงานการวิจัยเรื่อง	 “การศึกษาวิเคราะห์ค�าศัพท์ในภาษาไท

เหนือ”	ภาษาไทเหนือมีค�าขยายที่ใช้เสียงสระต่างกันแสดงความรู้สึกที่ต่างกัน	เขามีค�าขยายค�าบอกสีและ

ค�าบอกรส	ดังนี้

ค�าบอกสี

๑.	 เผิกสอกหลอก	 =	 ขาวสวย

	 เผิกสากหลาก	 =	 ขาวซีด

๒.	 เหลิงตฺส่องห่อง	 =	 เหลืองสวย

	 เหลิงตฺส่างห่าง	 =	 เหลืองไม่สวย

๓.	 แลงตฺซ้องฮ้อง	 =	 แดงสวย

	 แลงตฺซ้างฮ้าง	 =	 แดงไม่สวย



ค�าคล้ายในภาษาไทยและภาษาไท๑๘

The Journal of the Royal Institute of Thailand
Vol. 37 No. 2 April-June 2012

๔.	 ข่องตฺซ้องฮ้อง	 =	 ชมพูสวย

	 ข่องตฺซ้างฮ้าง	 =	 ชมพูไม่สวย

๕.	 เขวตฺซ้องฮ้อง	 =	 เขียวสวย

	 เขวตฺซ้างฮ้าง	 =	 เขียวไม่สวย

๖.	 ส่อมก๋อดหล๋อด	 =	 ฟ้าสวย

	 ส่อมก๋าดหล๋าด	 =	 ฟ้าไม่สวย

ค�าบอกรส

๑.	 ตฺซางก๋ะล้าด	 =	 จืดชืด

	 ตฺซางก๋อดล๋อด	 =	 จืด	แต่มีรสเค็มเล็กน้อย	มักใช้กับรสแกงจืด

๒.		เป้อเลิมเลิม	 =	 หวานจัด

	 เป้อลอมลอม	 =	 หวานก�าลังดี

๓.	 เตฺซ้มกึ๋ลึ๋ด	 	 =	 เค็มจัด

	 เตฺซ้มก๋อล๋อด	 =	 เค็มเล็กน้อย

๔.	 ส้มตฺสามก๋าม	 =	 เปรี้ยวจัด

	 ส้มตฺสอมก๋อม	 =	 เปรี้ยวเล็กน้อย

๕.	 เผตซาดชาด	 =	 เผ็ดจัด

	 เผดซอดซอด	 =	 เผ็ดเล็กน้อย

๖.	 มั้นซาดซาด	 =	 มันมาก

	 มั้นซอดซอด	 =	 มันก�าลังดี

เหน็ได้ว่า	ค�าขยายทีม่เีสยีงสระ	อา	แสดงความรูส้กึของผูพ้ดูว่า	ไม่สวย	หรอืมากเกนิไป		ค�าขยาย

ที่มีเสียงสระ	ออ	แสดงความรู้สึกของผู้พูดว่า	สวย	หรือก�าลังดี	หรือเพียงเล็กน้อยไม่มากนัก

ตัวอย่างค�าคล้ายในภาษาไทยถิ่นอีสานและภาษาไทเหนือล้วนเป็นค�าขยาย	 คงจะต้องศึกษากัน

ต่อไปว่า	ค�าคล้ายที่เป็นค�าชนิดอื่นมีระบบการแปลงเสียงอย่างไรหรือไม่
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Abstract Words with Similar Sounds and Meanings in Thai and Some Tai Languages
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  Some Thai words have similar sounds and similar or related meanings. 
These words are called Kham Khlai.  Phraya Anu manrathchathon suggested that 
these words with similar sounds and meanings were at one time, the same words but 
their vowels, consonants or tones were changed over time and they eventually became 
different words.  This paper presents various studies of such words in Thai, along with 
providing examples from other languages in the Tai family, especially the Tai Nuea 
words of which particular sounds are related to their meanings.

 Keywords: Kham Khlai 


