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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่เปรยีบเทยีบคำาศพัทท์ีใ่ช้ในอาชีพทำานาในภาษาไทยมาตรฐานกบัภาษาจว้งในดา้น
ลักษณะทางเสียงและคำา โดยใช้หน่วยอรรถเกี่ยวกับอาชีพการทำานา จำานวน 101 หน่วยอรรถ แล้วนำาไปเก็บข้อมูลคำาศัพท์
ภาษาไทยมาตรฐานจากผู้บอกภาษาชาวไทย 3 คน เก็บข้อมูลคำาศัพท์กับผู้บอกภาษาชาวจ้วงที่อำาเภอฟู่หนิง เขตปกครอง
ตนเองชนชาติจ้วงและม้งเหวินซาน มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำานวน 3 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
ลักษะทางเสียงในคำาศัพท์ จำาแนกได้ 3 กลุ่ม คือ คำาที่มีหน่วยเสียงคล้ายกันทุกอย่าง มี 16 คำา คิดเป็นร้อยละ 15.84 คำาที่
มีหน่วยเสียงคล้ายกันบางอย่าง มี 36 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 35.64 และคำาที่มีหน่วยเสียงแตกต่างกัน มี 49 คำา คิด
เป็นร้อยละ 48.51 ส่วน ลักษณะทางคำา โครงสร้างพยางค์ของคำา จำาแนกได้ 3 แบบ คำาพยางค์เดียว มี 27 หน่วยอรรถ คิด
เป็นร้อย 26.73 คำา 2 พยางค์ มี 72 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 71.29 คำาหลายพยางค์ 2 คำา คิดเป็นร้อยละ 1.98 ในส่วน
ของการสร้างคำา มี 2 ลักษณะ คือ คำาอิสระ มี 29 หน่วยคำา คิดเป็นร้อยละ 28.71 และคำาประสม มี 73 คำา คิดเป็นร้อยละ 
72.28 ส่วนชนิดของคำานั้น จำาแนกตามชนิดของคำาเป็นคำานาม มี 78 คำา คิดเป็นร้อยละ 77.23 และคำากริยา มี 23 คำา
คิดเป็นร้อยละ 22.77 และการจัดกลุ่มทางความหมายของคำา แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มได้แก่ คำาบอกสภาพภูมิศาสตร์และฤดูกาล
เกี่ยวกับการทำานา คำากริยาเกี่ยวกับการทำานาในลักษณะต่างๆ คำาบอกเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ในการทำานา และ
คำาบอกประเภทและลักษณะของข้าว
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Abstract
  This study aimed to compare the lexicon used in the rice farming career in standard Thai and 
Zhuang language in the terms of phonology and morphology in which morphemes used in the rice 
farming consisting of 101 units were used to collect the vocabulary data from 3 Thai informants and 3 
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A comparison of the lexicon used in the rice farming 

career in Standard Thai and Zhuang language

หวง	เชิง	เต๋อ	1/	วรวรรธน์	ศรียาภัย	2

Huang Sheng De / Warawat Sriyabhaya

1, 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Program of Thai Language, School of Liberal Arts, University of Phayao 

7



86 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) 2559                                 Vol. 14, No. 1 (January - April) 2016รมยสาร

Zhanng informants from Funing district , Wenshan Zhuang and Miao Autonomous Prefecture, Yunnan, 
China. The study indicated that the aspect of phonology in the lexicon was classified into 3 groups ; 
Identical Forms consisting of 16 words (15.84%) , similar Forms consisting of 36 semantic units (35.64%) 
and different Forms consisting of 49 words (48.51%). With regard to syllabic structure of word, it consisted 
of 3 classifications; structural monosyllable with 27 semantic units (26.73%), double syllable with 72 
semantic units (71.29), the polysyllabic words (1.98 %). Regarding to word creating, there were 2 types 
of words; free morpheme consisting of 29 units (28.71 %) and 73 compound words (72.28%). With regard 
to type of word, there were 78 nouns (77.23%) ,23 verbs (22.77%) and the word grouping was divided 
into 4 groups; 1 ) geographical terminology and season with farming, 2) verbs dealing with divergent 
farming acts, 3) tools, materials, and equipment on the farm, and 4) the type and characteristics of rice.

Keywords : Standard Thai, Zhuang language, lexicon of rice farming 

บทนำา
 ภาษาจ้วงเป็นภาษาหนึ่งในภาษาตระกูลไท (Tai Family) เช่นเดียวกับภาษาไทย จากการศึกษาภาษาจ้วงและ
ภาษาไทยในเบื้องต้นพบว่ามีคำาร่วมเชื้อสาย (Cognate word) ที่เป็นคำาเรียกเครือญาติ คำาเรียกส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
คำาเรียกสภาพธรรมชาติ เช่นคำาว่า “พ่อ”, “พี่”, “ปาก”, “ฝน”, “ไก่”, “เสียม” ภาษาไทยพูดว่า  41, 41, 
21, 24, 21, 24 ภาษาจ้วงพูดว่า 33, 12, 33, 31, 33, 12 จาก
ตัวอย่างคำาข้างต้นนั้น เห็นได้ว่าคำาว่า “พ่อ” 41 และ “พี่” 41 ภาษาไทยเป็นหน่วยเสียงพยัญชนะ  ส่วน
ภาษาจ้วงคือคำาว่า 33 และ 12 เป็นเสียงพยัญชนะ  ซึ่งเสียงพยัญชนะ  ภาษาไทยจะปฏิภาคกับเสียง
พยัญชนะ  ในภาษาจ้วง ส่วนคำาว่า “ฝน” 24 “ไก่” 21 “เสียม” 24 ในภาษาไทย จะมีเสียงพยัญชนะ 
เสียงสระตรงกับภาษาจ้วงทั้งหมด
 ปรานี วงษ์เทศ (2518: 19) กล่าวว่าชาวจ้วงและชาวไทยต่างก็เป็นสังคมเกษตรกรรมที่เพาะปลูกข้าวเป็นหลัก 
นยิมตัง้ถิน่ฐานใกลแ้หลง่นำา้ หรอืทีร่าบลุม่ตามหบุเขา โดยจะตัง้บ้านเรอืนเปน็กลุม่แวดลอ้มดว้ยนาข้าว การทำานาขา้วตอ้งพึง่
พงิธรรมชาต ิคอืนำา้ฝนทีต่อ้งตกตามฤดกูาล แตถ่า้เกดิปญัหา ในการทำามาหากนิ เช่นฝนไมต่ก หรอืปญัหาอืน่ ๆ  ชาวจว้งและ
ชาวไทยกจ็ะปรับตวัใหเ้ขา้กบัเงือ่นไขของธรรมชาตส่ิิงแวดลอ้ม จงึเปน็ทีม่าของพิธกีรรมและความเชือ่ตา่ง ๆ  ทีส่อดคลอ้งกับ
วิถีการผลิตเพือ่ยังชีพอันเป็นลักษณะเดียวกับสังคมชาวนากลุ่มอื่น ๆ  ในบรเิวณใกล้เคียงที่มี “วัฒนธรรมข้าว” เชน่เดียวกัน
 การที่ชาวจ้วงและชาวไทยมี “วัฒนธรรมข้าว” ร่วมกัน ดังนั้นในภาษาพูดของชาวจ้วงและชาวไทยจึงมีคำาศัพท์
ที่ใช้ในอาชีพการเกษตรโดยเฉพาะการทำานาเหมือนกันอยู่จำานวนมาก จากงานวิจัยของกาน หยิ่ง, ธนานันท์ ตรงดี และลู่ 
เสี่ยวฉิน (2553: 29-30) เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในด้านการดำาเนินชีวิตและการผลิตของไทย จ้วง และ
จนีกวางตุง้โดยศกึษาจากคำารว่มเชือ้สายสรปุไดว้า่ คำาร่วมเชือ้สายเกีย่วกบัการเกษตรของท้ังสามภาษามจีำานวนมากเชน่ คำา
ที่ใช้ในการเกษตร เช่น “ข้าว” 31 “นา” 44 คำาที่ใช้ในการทอผ้า เช่น “ฝ้าย” 25 คำาที่ใช้ในการตีเหล็ก 
เช่น “ตี” 53 “เหล็ก” 44 แสดงว่าชาวไทย ชาวจ้วง และชาวจีนกวางตุ้งมีความผูกพันกับระบบการดำาเนินชีวิต
และการผลิตเชิงเกษตรกรรม 
 เนื่องจากผู้วิจัยเป็นชาวจ้วง มีภูมิลำาเนาเดิมอยู่ที่อำาเภอฟู่หนิง เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงและม้งเหวินซาน 
มณฑลยนูนาน ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี และมพีืน้เพดัง้เดมิเปน็ชาวนาสืบทอดกนัมาต้ังแตค่รัง้บรรพบรุุษจนปจัจบุนั 
มคีวามคุน้เคยในการทำานา และสงัเกตวา่คำาศพัท์ภาษาจว้งทีใ่ชใ้นการทำานาจะตรงกบัคำาศพัทท์ีใ่ชใ้นการทำานาในภาษาไทย
มาตรฐานจำานวนหนึ่ง จึงมีความสนใจที่จะนำาคำาศัพท์ในภาษาทั้งสองมาศึกษาเปรียบเทียบกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้าน
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การศึกษาด้านระบบเสียงและระบบคำาว่าจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และมีจำานวนมากน้อยเท่าใด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อเปรียบเทียบคำาศัพท์ที่ใช้ในอาชีพทำานาในภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาจ้วงในด้านระบบเสียงและระบบคำา

ขอบเขตของการวิจัย
	 1.	ขอบเขตด้านข้อมูล
 ขอ้มลูในการศกึษาครัง้นี ้ม ี2 สว่น ไดแ้ก ่คำาศพัทเ์กีย่วกบัอาชพีการทำานาภาษาไทยมาตรฐานจำานวน 101 หนว่ย
อรรถ เก็บจากผู้บอกภาษาชาวไทยจำานวน 3 คน คือ ดร.ไวพจน์ กันจู นักวิชาการท่ีเช่ียวชาญเร่ืองข้าวโดยเฉพาะ นางนิภาภรณ์
ปุณณพิชชาและนายอภิชาติ มาตรมูล เป็นผู้มีความรู้ความชำานาญเรื่องการทำานาและเคยประกอบอาชีพทำานา
 คำาศัพท์เกี่ยวกับอาชีพการทำานาภาษาจ้วง จำานวน 86 หน่วยอรรถ เก็บจากผู้ศึกษาซึ่งเป็นชาวจ้วง อำาเภอฟู่หนิง
โดยกำาเนิด และเก็บจากผู้บอกภาษาชาวจ้วง อำาเภอฟู่หนิง เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงและม้งเหวินซาน มณฑลยูนนาน 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำานวน 3 คน คือ นายหนง ชุน เฉว นายหวง ชื่อ ชิน และนางหนง ชวน เฟิ้ง ซึ่งประกอบ
อาชีพหลักคือการทำานา
 2.	ขอบเขตด้านเนื้อหา
  การศกึษาคร้ังนีเ้ปน็การศึกษาเปรยีบเทยีบคำาศพัท ์ซ่ึงจะเปรยีบเทยีบดา้นพยญัชนะและสระเทา่นัน้ โดยศกึษา
เปรียบเทียบในขอบเขตดังต่อไปนี้
  2.1 ระบบเสียง เปรียบเทียบ 3 ประเด็น คือ คำาศัพท์ที่เหมือนกันทุกอย่าง คำาศัพท์ที่เหมือนกันบางอย่าง และ
เปรียบเทียบคำาศัพท์ที่แตกต่างกัน โดยใช้แนวคิดของวิไลศักดิ์ กิ่งคำา (2551: 57-68)
  2.2 ระบบคำา เปรียบเทียบ 4 ประเด็น คือ โครงสร้างพยางค์ของคำา การสร้างคำา ชนิดของคำา และการจัด
หมวดหมู่ทางความหมายของคำา โดยใช้แนวคิดของวรวรรธน์ ศรียาภัย (2556: 79-106)

วิธีดำาเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
  1.1 คำาศัพท์เกี่ยวกับอาชีพการทำานาภาษาไทยมาตรฐานจำานวน 101 หน่วยอรรถ เก็บจาก ผู้บอกภาษาชาว
ไทยจำานวน 3 คน ซ่ึงมคีวามรูเ้กีย่วกบัการทำานายเปน็อยา่งด ีและประกอบอาชพีหรอืเคยประกอบอาชพีทำานา ผูบ้อกภาษา
รายนามตามที่ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตการวิจัย
  1.2 คำาศัพท์เกี่ยวกับอาชีพการทำานาภาษาจ้วงจำานวน 101 คำา เก็บจากผู้วิจัยซึ่งเป็นชาวจ้วง อำาเภอฟู่หนิง
โดยกำาเนิด และเก็บจากผู้บอกภาษาชาวจ้วง อำาเภอฟู่หนิง เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงและม้งเหวินซาน มณฑลยูนนาน 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำานวน 3 คน เป็นชาวจ้วง อายุ 50 ปีขึ้นไป ใช้ภาษาจ้วงสื่อสารในชีวิตประจำาวัน เป็น
ชาวฟู่หนิงโดยกำาเนิด และเป็นผู้ที่มีอาชีพทำานาสืบต่อกันมาและยังคงประกอบอาชีพนี้จนปัจจุบัน ดังรายนามตามที่ระบุไว้
ในขอบเขตการวิจัย 
 2. เครือ่งมอืท่ีใช้ในการเกบ็ขอ้มลู ผูว้จิยัใช้บตัรบนัทกึขอ้มลู ขนาด 4 × 6 นิว้ ซึง่ไดอ้อกแบบไวเ้พือ่บนัทกึรายการ
คำาศัพท์เกี่ยวกับการทำานาทั้งในภาษาไทยและภาษาจ้วง ในบัตรบันทึกข้อมูลนั้นจะเก็บข้อมูลสำาคัญ 6 ประการ ได้แก่ 
1) ลำาดับที่ของหน่วยอรรถ 2) ประเภทคำา ได้แก่ คำานาม คำากริยา 3) ข้อมูลผู้บอกภาษา ได้แก่ ชื่อ สกุล ที่อยู่ 4) ตัวข้อมูล 
ได้แก่ คำาศัพท์และความหมายของคำาศัพท์ 5) สถานที่เก็บข้อมูล และ 6) วัน เวลาที่เก็บข้อมูล
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลคำาศัพท์ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาจ้วง ดังนี้
  3.1 การเก็บข้อมูลคำาศัพท์ภาษาไทยมาตรฐาน เก็บจากผู้บอกภาษาชาวไทยจำานวน 3 คน โดยวิธีการถามว่า
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สิ่งของหรือภาพที่ผู้วิจัยให้ดู หรือคำาอธิบายของผู้วิจัย ผู้บอกภาษาจะเรียกว่าอะไร เมื่อผู้บอกภาษาให้คำาตอบอันยืนยันได้
ว่าถูกต้องแล้ว ผู้วิจัยก็จะบันทึกรายการศัพท์นั้นลงบัตรบันทึกข้อมูลโดยใช้สัทอักษร ภาษาที่ใช้สื่อสารในการเก็บข้อมูลนั้น
ใช้ภาษาไทย เนื่องจากทั้งผู้วิจัยและผู้บอกภาษารู้และเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี
  3.2 การเกบ็ข้อมูลคำาศพัทภ์าษาจว้ง เกบ็ผูบ้อกภาษาชาวจ้วงโดยใชว้ธิกีารเดยีวกบัการการเกบ็ขอ้มลูคำาศพัท์
ภาษาไทยมาตรฐาน ทั้งนี้ได้ยึดข้อมูลคำาศัพท์ของผู้บอกภาษาทั้ง 3 คนเป็นหลัก ส่วนข้อมูลอันเป็นความรู้ของผู้วิจัยเองนั้น 
ใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารกรณีนี้ใช้ภาษาจ้วง เพราะเป็นภาษาที่จะสื่อสารได้เข้าใจตรงกัน
ระหว่างผู้วิจัยกับผู้บอกภาษา 
 4. การวิเคราะหข์อ้มลู เมือ่ไดค้ำาศพัทเ์กีย่วกบัอาชพีทำานาภาษาไทยมาตรฐานและภาษาจว้งแล้ว ผู้วจิยัไดด้ำาเนนิ
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
  4.1 วิเคราะห์ระบบเสียง โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ ของคำาศัพท์ภาษา
ไทยมาตรฐานกับภาษาจ้วง โดยอาศัยแนวคิดของวิไลศักดิ์ กิ่งคำา (2551 หน้า 57-68) และวรวรรธน์ ศรียาภัย (2556 : 79-
106) ในประเด็นต่อไปนี้
   4.1.1 คำาทีม่หีนว่ยเสยีงคลา้ยกนัทกุอยา่ง (Identical Forms) คือคำาศัพทใ์นอาชพีทำานาภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาจ้วงที่มีหน่วยเสียงพยัญชนะและหน่วยเสียงสระคล้ายกันทุกอย่าง โดยหน่วยเสียงพยัญชนะจะคล้ายกันในด้าน
ฐานกรณ์และลักษณะการออกเสียง ส่วนหน่วยเสียงสระจะคล้ายกันในด้านส่วนของลิ้นและระดับของลิ้น
   4.1.2 คำาทีม่หีนว่ยเสยีงคลา้ยกันบางอยา่ง (Similar Forms) คอืคำาศพัทใ์นอาชพีทำานาภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาจ้วงที่มีหน่วยเสียงพยัญชนะคล้ายกันแต่แตกต่างที่หน่วยเสียงสระหรือมีหน่วยเสียงสระคล้ายกันแต่แตกต่างที่
หน่วยเสียงพยัญชนะ โดยหน่วยเสียงพยัญชนะจะคล้ายกันบางอย่างในด้านฐานกรณ์และลักษณะการออกเสียง ส่วนหน่วย
เสียงสระจะคล้ายกันบางอย่างในด้านส่วนของลิ้นและระดับของลิ้น
   4.1.3 คำาที่แตกต่างกัน (Different Forms) คือคำาศัพท์ในอาชีพทำานาภาษาไทยมาตรฐานและภาษาจ้วง
ที่มีหน่วยเสียงพยัญชนะและหน่วยเสียงสระแตกต่างกันทุกอย่าง โดยหน่วยเสียงพยัญชนะจะแตกต่างกันในด้านฐานกรณ์
และลักษณะการออกเสียง ส่วนหน่วยเสียงสระจะแตกต่างกันในด้านส่วนของลิ้นและระดับของลิ้น
  4.2 วเิคราะหร์ะบบคำา โดยนำาคำาศพัทใ์นภาษาไทยมาตรฐานกบัภาษาจ้วงวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทียบโครงสร้าง
พยางค์ของคำา การสร้างคำา ชนิดของคำา และการจัดกลุ่มความหมายของคำา โดยใช้แนวคิดของ วรวรรธน์ ศรียาภัย (2556 
: 117-127) ในประเด็นดังต่อไปนี้
   4.2.1 โครงสร้างพยางค์ของคำา วิเคราะห์คำาศัพท์คำาพยางค์เดียว และ 2 พยางค์
   4.2.2 การสร้างคำา วิเคราะห์การสร้างคำาศัพท์ที่เป็นคำาอิสระ คำาประสมและคำาประสาน
   4.2.3 ชนิดของคำา วิเคราะห์คำาศัพท์ตามหน้าที่ของคำา โดยแยกเป็นคำานามและคำากริยา
   4.2.4 การจดักลุม่ความหมายของคำา โดยใชห้ลกัความสมัพนัธท์างความหมายของคำามาจดักลุม่คำาศพัทใ์น
อาชีพทำานาออกเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำานา กลุ่มลักษณะของนา กลุ่มชนิดของข้าว

นิยามศัพท์เฉพาะ
 ภาษาจ้วง หมายถึง ภาษาจ้วงที่พูดในอำาเภอฟู่หนิง เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงและม้งเหวินซาน มณฑลยูน
นาน ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ซึง่จดัอยู่ในภาษาจว้งเหนอื แตจ่ะมคีำาศัพท์ เสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสยีงวรรณยกุต ์
บางคำา แตกต่างจากภาษาจ้วงอู่หมิงที่เป็นภาษาจ้วงมาตรฐานฝนกลุ่มจ้วงเหนือ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
 1. ได้ทราบถึงความเหมือนและความแตกต่างในระบบเสียงและระบบคำาของคำาที่เกี่ยวกับอาชีพทำานาในภาษา
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ไทยมาตรฐานกับภาษาจ้วง
 2. เป็นแนวทางในการศึกษาการเปรียบเทียบคำาในภาษาตระกูลไทอื่น ๆ

ผลการวิจัย
 การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบคำาศัพท์เกี่ยวกับอาชีพทำานาภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาจ้วงนั้น จะเปรียบ
เทียบใน 2 ด้านใหญ่ๆ คือ ลักษะทางเสียง และลักษะทางคำา ผลการเปรียบเทียบโดยสรุปกล่าวได้ดังนี้
 1.	ลักษะทางเสียง
  คำาศัพท์เกี่ยวกับอาชีพการทำานาของภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาจ้วงจำานวน 101 หน่วยอรรถนั้นเมื่อ
เปรียบเทียบลักษณะทางสัทศาสตร์ของเสียงพยัญชนะและเสียงสระ จำาแนกได้ 3 กลุ่ม ไดแก่ คำาที่มีหน่วยเสียงคล้าย
กันทุกอย่าง คำาที่มีหน่วยเสียงคล้ายกันบางอย่าง และคำาที่แตกต่างกัน ดังนี้
 	 1.1	คำาที่มีหน่วยเสียงคล้ายกันทุกอย่าง
    คำาที่มีหน่วยเสียงคล้ายกันทุกอย่าง หมายถึงลักษณะของคำาศัพท์ในภาษาไทยมาตรฐานและภาษา
จ้วงที่มีลักษณะทางสัทศาสตร์ของหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ และความหมายของคำาคล้ายกันทุกอย่าง 
ประกอบด้วยคำาศัพท์จำานวน 16 คำา คิดเป็นร้อยละ 15.84 คำาดังกล่าวมีลักษณะหน่วยเสียงคล้ายคลึงกันทุกอย่าง
ทั้งหน่วยเสียงพยัญชนะและหน่วยเสียงสระ
    หน่วยเสียงพยัญชนะเหมือนกันจำาแนกได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ ลักษณะการออกเสียงเหมือนกัน โดยลักษณะ
ฐานกรณ์เหมือนกัน จัดได้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มริมฝีปาก มี 1 คู่เสียง คือ - ได้แก่ “มีด” 41-33 กลุ่มริม
ฝีปาก–ฟัน มี 1 คู่เสียง คือ - เช่น “ฝาย” 24-24, กลุ่มฟัน-ปุ่มเหงือก มี 5 คู่ ได้แก่ -, -,  
-, -, - อาทิ  “นา” 33-44, “นาดำา” 33 33-44  41, “ข้าวสุก” 41 
21-31 21 และกลุม่เพดานออ่น ม ี1 คู ่ไดแ้ก ่- เชน่ “กากขา้ว” 21 41-21 31
    ส่วนลักษณะการออกเสียงเหมือนกัน ได้แก่คำาศัพท์เกี่ยวกับการทำานาในภาษาไทยมาตรฐานและภาษา
จ้วงซึ่งเป็นหน่วยอรรถเดียวกันมีลักษณะการออกเสียงเหมือนกันตามลักษณะทางสัทศาสตร์ จัดได้ 3 กลุ่ม คือกลุ่มเสียง
ระเบิด มี 3 คู่ ได้แก่ -, -, - เช่น “ตากข้าว” 21 41-24 31, “กากข้าว” 
21 41-21 31, “นาดำา” 33 33-44 41 กลุ่มเสียงเสียดแทรก มี 2 คู่ ได้แก่  
-, - เช่น “ฝาย” 24-24, “เสียม” 24-24 และกลุ่มเสียงนาสิก มี 1 คู่ ได้แก่ 
- เช่น “ข้าวเหนียว” 41 24-31 24
   ในดา้นทีม่ลีกัษณะหนว่ยเสยีงสระเหมอืนกนั จากรายการคำาศัพทเ์กีย่วกบัการทำานาในภาษาไทยมาตรฐาน
กับภาษาจ้วงจำานวน 16 หน่วยอรรถ สามารถวิเคราะห์หน่วยเสียงสระที่เหมือนกันทุกอย่าง พบหน่วยเสียงสระที่มี ระดับ
ของลิ้น ส่วนของลิ้น และลักษณะริมฝีปากเหมือนกันจำานวน 5 หน่วยเสียง ได้แก ่, , ,  และ  กลุ่มสระ 
 เช่น “กำากล้า” 33 41-24 33 กลุ่มสระ  เช่น “กากข้าว” 21 41-21 
31 กลุ่มสระ  เช่น “ข้าวสุก” 41 21-31 21 กลุ่มสระ  เช่น “มีด” 41-33 
และกลุ่ม  เช่น “ข้าวเหนียว” 41 24-31 24
  1.2	คำาที่มีหน่วยเสียงคล้ายกันบางอย่าง	(Similar	Forms)
    คำาศพัทท์ีม่หีนว่ยเสยีงคลา้ยกนับางอยา่ง หมายถงึลกัษณะของคำาศัพทใ์นภาษาไทยมาตรฐานและภาษา
จว้งทีม่ลีกัษณะทางสทัศาสตรข์องหนว่ยเสียงบางหนว่ยแตกต่างกนับา้ง เชน่ หนว่ยอรรถเดยีวกนัอาจมหีนว่ยเสยีงพยญัชนะ
เหมอืนกนัแตแ่ตกตา่ง ดา้นหนว่ยเสยีงสระหรอืหนว่ยเสยีงสระเหมอืนกนัแตแ่ตกตา่งดา้นหนว่ยเสยีงพยญัชนะ อยา่งใดอยา่ง
หนึง่ แตย่งัคงมคีวามหมายของคำาเหมอืนกนั ซึง่การวเิคราะหค์รัง้นีจ้ะแสดงใหเ้หน็ในดา้นความแตกตา่งซึง่ประกอบดว้ยคำา
ศัพท์จำานวน 36 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 35.64 จากการวิเคราะห์ข้อมูล จำาแนกได้ 2 ลักษณะ คือ ความแตกต่างกัน
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ระหว่างหน่วยเสียงพยัญชนะ และความแตกต่างกันระหว่างหน่วยเสียงสระ
   ความแตกต่างกันระหว่างหน่วยเสียงพยัญชนะ และความแตกต่างกันระหว่างหน่วยเสียงสระ ความ
แตกต่างกันระหว่างหน่วยเสียงพยัญชนะจำาแนกได้ 2 กลุ่ม กลุ่มที่แตกต่างกันตามลักษณะฐานกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วย
อรรถเดียวกันแต่มีเสียงพยัญชนะแตกต่างกันตามลักษณะทางสัทศาสตร์ มี 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มริมฝีปาก-ริมฝีปาก-ฟัน 
มี 1 คู่เสียง -, -, -, - เช่น “นาหว่าน”33 21-44 21, “ข้าวพันธุ์” 
41 33-31 24, “เม็ดข้าว” 44 41-33 31 กลุ่มเพดานอ่อน มี 4 คู่  ได้แก่  
-, -, -, - เช่น “ข้าวแก่” 41 21-3121, “ข้าวกำ่า” 41 
21-3121, “กล้า” 41-33, “ข้าว” 41-31, “ควาย” 33-44 
และกลุ่มช่องระหว่างเส้นเสียง มี 1 คู่ ได้แก่  - ได้แก่คำาว่า “ไม้หาบ” 44 21-31 24
   ส่วนกลุ่มที่แตกต่างกันตามลักษณะการออกเสียงเป็นหน่วยอรรถเดียวกันแต่มีเสียงพยัญชนะต้นแตกต่าง
กันตามลักษณะทางสัทศาสตร์ จัดได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มเสียงระเบิด มี 7 คู่ ได้แก่ -,  -,  -, -
, -, - เช่น “ข้าวแก่ 41 21 -31 21, “คันนา” 33 33-44 44, 
“ข้าว” 41-31, “ข้าวพันธุ์” 41 33- 31 24, “เทือก” 41-41 
กลุ่มเสียงนาสิก มี 1 คู่ ได้แก่ - คือคำาว่า “นำ้า” 44-31 กลุ่มเสียงกึ่งสระ มี 1 คู่ ได้แก่ - 
คือคำาว่า “นาหว่าน” 33 21-44 21 และกลุ่มเสียงควบกลำ้า มี 3 คู่ ได้แก่ -, -,  
-, - เช่น “กล้า” 41-33, “ควาย” 33-44, “ปลายข้าว” 33 
41-24 31
  ในด้านความแตกต่างกันระหว่างหน่วยเสียงสระจากการวิเคราะห์พบว่าระดับของลิ้น ส่วนของลิ้น 
และลักษณะริมฝีปากจะเป็นปัจจัยให้เสียงสระแตกต่างกัน เสียงสระตามลักษณะดังกล่าว อาทิ สระ - คือ
คำาว่า “แดด” 21-21 สระ -, - เช่น “นาลึก” 33 44-44 33, “ถังข้าว” 
24 41-33 31 และสระ - คือคำาว่า “นาล่า” 33 41- 44 24 
	 	 	 1.3	คำาที่มีหน่วยเสียงแตกต่างกัน
    คำาท่ีมีหน่วยเสียงแตกต่างกัน หมายถึงคำาศัพท์ในภาษาไทยมาตรฐานและภาษาจ้วงท่ีมีลักษณะ
ทางสัทศาสตร์ของหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระแตกต่างกันทุกอย่าง แต่ยังคงมีความหมายของคำาเหมือนกัน 
ประกอบด้วยคำาศัพท์จำานวน 49 คำา คิดเป็นร้อยละ 48.51 เช่น “กอข้าว” 33 41-33 31, “ข้าว
เจ้า” 4141-31 24, “ข้าว เปลือก” 41 21-31 21
 จากรายการหน่วยอรรถทั้ง 49 หน่วยอรรถ ซึ่งแสดงรายการคำาในภาษาไทยมาตรฐานและภาษาจ้วง ซึ่งคำาดัง
กล่าวมีลักษณะแตกต่างทั้งจำานวนพยางค์ หน่วยเสียงพยัญชนะ และหน่วยเสียงสระ ความแตกต่างดังกล่าวนั้นทำาให้เป็น
คนละหน่วยคำา เพราะไม่สามารถอธิบายความแตกต่างได้ตามลักษณะทางสัทศาสตร์
 2.	ลักษณะทางคำา
  การเปรียบเทียบระบบคำาของคำาศัพท์เกี่ยวกับอาชีพการทำานาในภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาจ้วงในด้าน
ระบบคำาครั้งนี้ จะเปรียบเทียบใน 4 ประเด็น คือ โครงสร้างพยางค์ของคำา การสร้างคำา ชนิดของคำา และการจัดกลุ่มทาง
ความหมายของคำา
  2.1	โครงสร้างพยางค์ของคำา
    พยางค ์คอื กลุม่ของหนว่ยเสยีงทีเ่ปลง่ออกมา จะมคีวามหมายหรือไมก่ไ็ด้ หากมคีวามหมายกจ็ะเปน็คำา 
จากการศึกษาโครงสร้างพยางค์ของคำาที่เกี่ยวข้องกับการทำานานในภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาจ้วง คำาสามารถจำาแนกได้ 
3 แบบ คือ โครงสร้างคำาพยางค์เดียว โครงสร้างคำาสอง พยางค์ และโครงสร้างคำาหลายพยางค์
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  	 2.1.1	 โครงสร้างคำาพยางค์เดียว คำาศัพท์เกี่ยวกับอาชีพทำานาภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาจ้วงที่เป็นคำา
พยางค์เดียวจำานวน 27 หน่วยอรรถคิดเป็นร้อย 26.73 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ คำาพยางค์เดียวโครงสร้างเดียวกัน และคำา
พยางค์เดียวต่างโครงสร้าง
   คำาพยางค์เดียวโครงสร้างเดียวกัน ประกอบด้วยคำาที่มีโครงสร้างพยางค์ 4 รูปแบบ คือ CVVT เช่น “นา” 

33-44, CVNT เช่น  “ดิน” 33-41, CVVNT เช่น “ควาย” 33-44 และ CVVST เช่น  

“แดด” 21-21
   คำาพยางค์เดียวโครงสร้างต่างกัน หมายถึงคำาศัพท์ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาจ้วงที่มีความหมาย

เดียวกันแต่โครงสร้างพยางค์ของคำาต่างกัน 8 รูปแบบ คือ CVVT– CVNT เช่น “ฟ้า”44- 41, CVVT–CV-

VST เช่น “เสื่อ” 21-21, CVVNT-CVNT เช่น “เคียว” 24-21, CVVST– CVST เช่น “เชือก” 

41-41, CCVVT-CVVT เช่น “กล้า” 41-33,CCVVST-CVVNT เช่น “ครก” 44-41, 

CVNT-CCVVNT เช่น “ไถ” 24-24 และ CVVST – CVVT CVVNT เช่น “สาก” 21-33 41
   2.1.2	โครงสร้างคำา	2	พยางค์	คำาศัพท์เกี่ยวกับอาชีพทำานาภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาจ้วงที่เป็นคำา 2 
พยางค์ เกิดจากการนำาคำาพยางค์เดียวจำานวน 2 คำามาเรียงต่อกัน จากการวิเคราะห์พบคำาสองพยางค์จำานวน 72 หน่วย
อรรถ คิดเป็นร้อยละ 71.29 สามารถจำาแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโครงสร้างพยางค์หน้าและพยางค์ท้ายเหมือนกัน กลุ่ม
โครงสร้างพยางค์หน้าเหมือนกันพยางค์ท้ายต่างกัน กลุ่มโครงสร้างพยางค์หน้าต่างกันพยางค์ท้ายเหมือนกัน และกลุ่ม
โครงสร้างพยางค์ต่างกันทั้งหมด โดยมีรายละเอียด
   กลุ่มโครงสร้างพยางค์หน้าและพยางค์ท้ายเหมือนกัน มีโครงสร้างพยางค์ 7 รูปแบบ ดัง  CVNT CV-
VT-CVNT CVVT, CVVT CVNT-CVVT CVNT และ CVVT CVST-CVVT CVST ตัวอย่าง โครงสร้างพยางค์แบบ CVNT 

CVVT-CVNT CVVT เช่น  “ดำานา” 3333-41 44 โครงสร้างพยางค์แบบ CVVT CVNT-CVVT CVNT 

เช่น “นาดำา” 33 33-4441 และโครงสร้างพยางค์แบบ CVVT CVST-CVVT  CVST  เช่น “นาลึก”

3344-4433

   กลุ่มโครงสร้างพยางค์หน้าเหมือนกันพยางค์ท้ายต่างกัน คือคำาศัพท์เกี่ยวกับอาชีพทำานาภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาจ้วงที่เป็นหน่วยอรรถเดียวกัน  มีโครงสร้างพยางค์แรกเหมือนกันและพยางค์ท้ายต่างกัน ประกอบ
ด้วยคำาที่มีโครงสร้างพยางค์ 13 รูปแบบ อาทิ CVVST CVVNT-CVVST CVNT, CVVST CCVVT-CVVST CVVT และ 

CVNT CCVVT-CVNT CVVT ตัวอย่างโครงสร้างพยางค์แบบ CVVST CVVNT-CVVST CVNT เช่น “กากข้าว” 21 
41-2131 โครงสร้างพยางค์แบบ CVVST CCVVT-CVVST CVVT เช่น  “ฟาดกล้า”41 41-

41 33 และโครงสร้างพยางค์แบบ CVNT CVVNT-CVNT CVNT เช่น “ตำาข้าว”33 41-33 31
   กลุ่มโครงสร้างพยางค์หน้าต่างกันพยางค์ท้ายเหมือนกัน คือคำาศัพท์เกี่ยวกับอาชีพทำานาภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาจ้วงที่เป็นหน่วยอรรถเดียวกัน  มีโครงสร้างพยางค์แรกต่างกันและพยางค์ท้ายเหมือนกัน ประกอบด้วย
คำาที่มีโครงสร้างพยางค์ 8 รูปแบบ อาทิ CVVNT CVVNT-CVNT CVVNT, CVVNT CVST-CVNT CVNT, และ CVVNT 
CVVT-CVNT CVVT ตัวอย่างโครงสร้างพยางค์แบบ CVVNT CVVNT–CVNT CVNNT  เช่น “ข้าวสาร” 41

24-31 T24 โครงสร้างพยางค์แบบ CVVNT CVVST-CVNT CVNT เช่น “ข้าวลีบ” 41 41-
3121 และโครงสร้างพยางค์แบบ CVVNT CVST-CVNT CVST เช่น “ข้าวสุก” 41 21-31 21
   กลุ่มโครงสร้างพยางค์แรกและพยางค์ท้ายต่างกันหมด คือคำาศัพท์เกี่ยวกับอาชีพทำานาภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาจ้วงที่เป็นหน่วยอรรถเดียวกัน  มีโครงสร้างพยางค์แรกและพยางค์ท้ายต่างกันหมด ประกอบด้วย
คำาที่มีโครงสร้างพยางค์ 24 รูปแบบ อาทิ CVVNT CVVNT-CVVT CVNT, CVVNT CVVNT-CVNT CVNT และ CVNT 
CVVNT-CVVNT CVNT ตัวอย่าง โครงสร้างพยางค์แบบ CVVNT CVVNT-CVVT CVNT เช่น “เกี่ยวข้าว” 21 
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41-33 31 โครงสร้างพยางค์แบบ CVVNT CVVNT-CVNT CVNT เช่น “ข้าวอ่อน”41 ?44-
31 ?21 และโครงสร้างพยางค์แบบ CVNT CVVNT-CVVNT CVNT เช่น “ถังข้าว”24 41-33 

31
   2.1.3	 โครงสร้างคำาหลายพยางค์	 จากการวิเคราะห์คำาศัพท์เกี่ยวกับอาชีพทำานาภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาจ้วง พบคำาสองพยางค์จำานวน 2 คำาคิดเป็นร้อยละ 1.98 มีโครงสร้างพยางค์แบบ CVVNT CVNT CVNT–CVVNT 
CVVT CVNT และ CVVNT CVNT CVVT–CVST CVVT
    โครงสรา้งพยางคแ์บบ CVVNT CVNT CVNT–CVVNT CVVT CVNT ไดแ้ก่ “ขา้วนำา้นม” 41 

44 33-31 ?24 31 และโครงสร้างพยางค์แบบ  CVVNT  CVNT  CVNT – CVVNT  CVVT  CVNT  
ได้แก่ “หุ่นไล่กา” 21 44 33-y41 y44

 2.2	การสร้างคำา
  การที่แต่ละภาษามีการสร้างคำาใหม่ขึ้นมาใช้เนื่องจากคำาที่มีอยู่เดิมนั้นไม่เพียงพอ (วรวรรธน์ ศรียาภัย, 
2556:130) จากการวิเคราะห์คำาศัพท์เกี่ยวกับอาชีพทำานาภาษาไทยมาตรฐานและภาษาจ้วง พบว่าประกอบด้วยหน่วยคำา 
3 ประเภท คือ คำาอิสระ คำาประสม คำาประสาน
  คำาอสิระ	หมายถงึ คำาทีม่คีวามหมายชัดเจนและสามารถปรากฏอยูต่ามลำาพงัได้ เปน็คำาดัง้เดิมของภาษาหรือ
คำาใหม่ จากการวิเคราะห์คำาศัพท์อาชีพทำานาภาษาไทยมาตรฐานและภาษาจ้วงพบว่าภาษาไทยเป็นหน่วยคำาอิสระทั้งหมด
จำานวน 29 หน่วยคำา คิดเป็นร้อยละ 28.71 เช่น
  หน่วยอรรถ	 คำาภาษาไทยมาตรฐาน	 คำาภาษาจ้วง
  1. “กล้า” 41 33
  2. “เกี่ยว” 21 33
  3. “ข้าว” 41 31
  จากหนว่ยคำาอสิระทัง้ 29 หนว่ยคำาจะเห็นไดว้า่มเีพยีงคำา “สาก” ภาษาไทยมาตรฐานเป็นคำาอสิระ แตภ่าษา
จ้วงใช้คำา 33 41 ซึ่งเป็นคำาประสม
  คำาประสม หมายถึงคำาท่ีสร้างจากการนำาหน่วยคำาอิสระตั้งแต่ 2 คำาขึ้นไปมาประกอบกัน และคำาที่นำามา
ประกอบกันนั้นจะต้องต่างหน่วยคำา ต่างความหมาย ไม่มีความสัมพันธ์กัน คำาใหม่ที่ได้จากการประกอบคำาจะมีความหมาย
ใหม่หรืออาจมีเค้าความหมายของคำาเดิม จากการวิเคราะห์คำาศัพท์อาชีพทำานาภาษาไทยมาตรฐานและภาษาจ้วงพบคำา
ประสมจำานวน 73 คำา คิดเป็นร้อยละ 72.28 ตัวอย่างเช่น
  หน่วยอรรถ	 คำาภาษาไทยมาตรฐาน	 คำาภาษาจ้วง

  1. “กากข้าว” 21  41  21 31

  2. “กอข้าว” 33 41  33 31

  3. “กำากล้า” 33 41  24 33

 2.3	ชนิดของคำา
  คำาศัพท์เกี่ยวกับอาชีพทำานาภาษาไทยมาตรฐานและภาษาจ้วงจำาแนกตามชนิดของคำาเป็นคำานาม และ
คำากริยา
  คำานาม จากการวิเคราะห์คำาศัพท์ในการทำานาภาษาไทยมาตรฐานและภาษาจ้วง พบคำาศัพท์ที่เป็นคำานาม
จำานวน 78 คำา คิดเป็นร้อยละ 77.23 ตัวอย่างเช่น
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  หน่วยอรรถ คำาภาษาไทยมาตรฐาน  คำาภาษาจ้วง

  1. “กากข้าว” 21 41   21 31

  2. “กระด้ง” 33 41     33

  3. “กล้า” 41     33
  คำากริยาเกี่ยวกับการทำานา จำานวน 23 คำา คิดเป็นร้อยละ 22.77 ตัวอย่างเช่น
  หน่วยอรรถ	 คำาภาษาไทยมาตรฐาน	 	 คำาภาษาจ้วง

  1. “เก็บข้าว” (ที่ตาก) 21 41  33 31

  2. “แช่ข้าว” 41 41   4131

  3. “ดำานา” 33 33     4144

 2.4	การจัดกลุ่มทางความหมายของคำา
  คำาศัพท์เก่ียวกับอาชีพทำานาภาษาไทยมาตรฐานและภาษาจ้วง จำาแนกตามกลุ่มความหมายของคำาแบ่งได้เป็น 4
กลุม่ไดแ้ก ่คำาบอกสภาพภูมศิาสตร์และฤดกูาลเกีย่วกบัการทำานา คำากรยิาเกีย่วกบัการทำานาในลักษณะตา่ง ๆ  คำาบอกเครือ่ง
มือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ในการทำานา และคำาบอกประเภทและลักษณะของข้าว
  คำาบอกสภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการทำานา จำานวน 24 คำา คิดเป็นร้อยละ 23.76 ตัวอย่าง
เช่น
  หน่วยอรรถ	 คำาภาษาไทยมาตรฐาน	 	 คำาภาษาจ้วง

  1. “ขี้ไถ” 41 24   33 24

  2. “คันนา” 3333   44 44

  3. “ดิน” 33   41
	 	 คำากริยาเกี่ยวกับการทำานา จำานวน 23 คำา คิดเป็นร้อยละ 22.77 ตัวอย่างเช่น
  หน่วยอรรถ	 คำาภาษาไทยมาตรฐาน	 	 คำาภาษาจ้วง

  1. “เกี่ยวข้าว” 2141   3331

  2. “กำากล้า” 3341   2433

  3. “คราดนา” 41 33   3144
	 	 คำาบอกเครื่องมือ	เครื่องใช้	วัสดุ	อุปกรณ์ในการทำานา จำานวน 25 คำา คิดเป็นร้อยละ 24.75 ตัวอย่างเช่น
  หน่วยอรรถ คำาภาษาไทยมาตรฐาน  คำาภาษาจ้วง

  1. “จอบ” 21   y21

  2. “เชือก” 41   41

  3. “ถังข้าว” 2441   3331
	 	 คำาบอกประเภท	ลักษณะและสิ่งที่ได้จากข้าว	จำานวน 29 คำา คิดเป็นร้อยละ 28.71 ตัวอย่างเช่น
  หน่วยอรรถ คำาภาษาไทยมาตรฐาน  คำาภาษาจ้วง

  1. “กากข้าว” 21 41   2131

  2. “กอข้าว” 33 41   33 31

  3. “ข้าว” 41   31
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อภิปรายผล
 ผลการวจิยัทีไ่ดส้รปุไปขา้งตน้นัน้ จะเหน็ไดว้า่คำาศพัทเ์กีย่วกบัอาชพีการทำานาภาษาไทยมาตรฐานและภาษาจว้ง
จำานวน 101 หน่วยอรรถ เมื่อเปรียบเทียบกันในด้านระบบเสียง สรุปได้ว่าเป็นคำาที่มีความคล้ายกันจำานวน 52 คำา คิดเป็น
ร้อยละ 51.48 และคำาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งหมดมีจำานวน 49 คำา คิดเป็นร้อยละ 48.52 ส่วนการเปรียบเทียบระบบ
คำา สรุปได้ว่าด้านโครงสร้างพยางค์ของคำาเป็นคำาสองพยางค์จำานวน 72 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 71.29 ซึ่งเป็นกลุ่ม
โครงสร้างพยางค์แรกและพยางค์ท้ายต่างกันหมดมากที่สุดถึง 24 รูปแบบ ด้านการสร้างคำา พบว่าเป็นคำาประสมมากที่สุด
จำานวน 73 คำาคิดเป็นร้อยละ 72.28 ด้านชนิดของคำาพบว่าเป็นคำานามมากที่สุดจำานวน 78 คำา คิดเป็นร้อยละ 77.23 และ
ด้านการจัดกลุ่มทางความหมายของคำา จัดได้เป็น 4 กลุ่มได้แก่ คำาบอกสภาพภูมิศาสตร์และฤดูกาลเกี่ยวกับการทำานา คำา
กริยาเกี่ยวกับการทำานาในลักษณะต่างๆ คำาบอกเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ในการทำานา และคำาบอกประเภทและ
ลักษณะของข้าว ซึ่งมีจำานวนคำาอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันระหว่างร้อยละ 22-28
 กลา่วไดว้า่คำาศัพทท์ีใ่ชใ้นการทำานาภาษาไทยมาตรฐานและภาษาจว้งมีระบบเสียงและระบบคำาเหมอืนกนัมากกวา่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Liang Yuan Ling (1990 : 112-115 อ้างใน ประสาร กำาจร หน้า 102-103) ที่ว่า
ชาวจ้วงและชาวไทยมภีาษาทีอ่อกสยีงและลกัษณะเฉพาะคล้ายกนัเก่ียวกบัจำานวนและการนบัเลข เวลาและฤดกูาล ชือ่พืช 
ชื่อสัตว์ คำาสรรพนาม คำาเรียกอวัยวะ เครื่องใช้ ธรรมชาติ และกริยาอาการต่างๆ และงานวิจัยของ หนง กว่ง หมิน (2535, 
อ้างใน ประสาร กำาจรเมนุกุล 2553) ยืนยันว่าภาษาจ้วงเหนือ และภาษาจ้วงใต้ มีความคล้ายคลึงกับภาษาไทยเป็นอย่าง
มากโดยเฉพาะการออกเสียง และความหมายศัพท์ แม้ไม่เหมือนกันทั้งหมด แต่ความหมายจะใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ ฟัง กวยลี (1947) และวิล เลียม เจ เก็ดนีย์ (1965) ที่ศึกษาภาษาจ้วงและจัดให้ภาษาจ้วงอยู่ในกลุ่มภาษา
ตระกูลไท เช่นเดียวกับภาษาไทย ดังนั้นคำาศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในการประกอบอาชีพทำานา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวไทยกับ
ชาวจ้วงจึงมีความคล้ายกันมากกว่าแตกตางกัน

ข้อเสนอแนะ
 1. เสนอแนะให้ศึกษาเปรียบเทียบคำาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการทำานาระหว่างภาษาจ้วงกับภาษาไทยถิ่นต่างๆ ใน
ประเทศไทย เพื่อจะได้เห็นลักษณะเหมือนและต่าง ซึ่งจะช่วยยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับชาวจ้วงได้อย่างหนัก
แน่นขึ้น
 2. กลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า อินเดีย มาเลเซีย และไทย น่าจะมีอาชีพ
รว่มกนันัน่คอืการทำานา ดงันัน้จงึควรศกึษาเปรยีบเทยีบท้ังภาษาและวฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทำานาของกลุ่มคนดงักล่าว 
เพื่อยืนยันจะได้ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนชาวไท (Tai) ได้อีกแง่มุมหนึ่ง
 3. เสนอแนะใหน้ำาองคค์วามรูท้ีไ่ดโ้ดยเฉพาะเรือ่งคำารว่มเกีย่วกบัอาชีพการทำานาระหวา่งภาษาไทยมาตรฐานกบั
ภาษาจ้วงเป็นฐานข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
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