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                                 NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG TIẾNG THÁI 

          A-MỤC TIÊU  
                  1 – Mục tiêu chung 
           Trang bị kiến thức ngôn ngữ đại cương về tiếng Thái cho giáo viên dạy     
tiếng Thái cán bộ, công chức. 
                   2- Mục tiêu cụ thể 
      Giúp cho giáo viên nắm được kiến thức ngôn ngữ tiếng Thái về các phương diện: 
                     -Ngữ âm, chữ viết 
                     -Từ vựng, ngữ nghĩa 
                     -Ngữ pháp. 
           B- ĐỐI TƯỢNG  
               Giáo viên dạy tiếng Thái cho cán bộ, công chức tại các tỉnh : Điện Biên, 
Hòa Bình,Lai Châu, Sơn La, Nghệ An, Thanh Hóa, Yên Bái. 
           C- THỜI GIAN : 02 ngày 
            D- NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ 

 

PHẦN THỨ NHẤT: NGÔN NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TIẾNG THÁI. 

A-LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TIẾNG NÓI CHỮ VIẾT CỦA DÂN TỘC THÁI 

            Người Thái là một trong số rất ít các dân tộc thiểu số ở nước ta có chữ viết từ 
lâu đời. Tuy chưa xác định được cụ thể  thời điểm xuất hiện của chữ Thái, nhưng 
hàng ngàn năm nay, các nhóm Thái ở nước ta đã sử dụng con chữ riêng của mình cho 
đến ngày nay. Người Thái ở Việt Nam, cũng như cộng đồng người Thái sống ở nước 
ngoài, đã và đang sử dụng, giữ gìn và bảo tồn nó. Bộ chữ Thái là một công cụ để ghi 
nhận và giao tiếp trong cộng đồng người Thái. Nó ghi nhận và phản ánh đầy đủ, 
phong phú và tế nhị tư tưởng, tình cảm và tâm hồn trong sáng lành mạnh của dân tộc 
Thái, các hoạt động của con người như lao động sản xuất, đấu tranh chống thiên 
nhiên, đấu tranh chống giặc ngoại xâm và sinh hoạt của con người trong xã hội, mặt 
khác nó còn phản ánh văn hoá nghệ thuật (Thơ, ca, tục ngữ, truyện, các phong tục tập 
quán...)  những di sản đó đều được bộ chữ Thái ghi chép và truyền đạt lại từ thế hệ 
này sang thê hệ khác.     

Cùng với các tộc người khác, người Thái còn có nền văn hoá phong phú đa dạng, 
các tác phẩm văn học dân gian đã được ghi chép lại bằng chữ Thái Cổ. Hiện nay có 
khoảng 3000 tác phẩm, còn chưa kể các tác phẩm đang được truyền miệng rải rác ở 
nhiều nhóm Thái khác nhau. Các tác phẩm văn học Thái đã và đang được khôi phục 
như: Tác phẩm Xống chụ xon xao, Khun Lù Nàng Ủa,Ý Đón, Ý Đăm, Ý nọi Nang 
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Xưa, Nang Ý tú, Nàng Phôm Hom, Tạo Nang Hôm Nang Hai, Hiến Hom, Tong Đón 
AmCa, Xông ca Xi Cáy, Khun tính, Út Ỏ, Pha mệt, Pha cáng, Chương Han, tay Pú 
Xấc, Trang Nguyên, Trang Tư... 

Chữ Thái được nhân dân các vùng người Thái cư trú truyền dạy học cho con cháu 
theo con đường cha truyền con nối đến tận bây giờ, không có trường, lớp học, không 
có sách giảng dạy, không có tài liệu hướng dẫn.  

Tây Bắc được giải phóng, khu tự trị Thái Mèo được thành lập, sau này đổi tên là 
khu tự trị Tây Bắc, tháng 11/1954, sở Giáo dục khu đã tập hợp các tri thức người Thái 
toàn khu về họp bàn về sử dụng chữ Thái và thông nhất xây dựng bộ chữ Thái thống 
nhất nhân dân còn sử dụng đến ngày nay. Đó là bộ chữ để dùng cho công tác xoá nạn 
mù chữ, phương tiện báo cáo cấp xã, bản, được sử dụng trong văn bản nhà nước như 
giấy kết hôn, khai sinh, dùng trong phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản sách 
báo, ấn phẩm văn học, tuyên truyền cổ động.  

  Sau đó Hệ chữ Thái cải tiến được thông qua năm 1963 tại Sở giáo dục Khu Tự 
trị Tây Bắc do nhóm nghiên cứu chữ Thái và tiếng Thái của khu Tây Bắc soạn thảo, 
và được phép sử dụng dạy cho các em học sinh ở cấp 1, vùng dân tộc Thái thuộc khu 
Tây Bắc, chủ yếu là ở hai tỉnh Sơn La và Lai Châu. 

 Chữ Thái thống nhất và chữ Thái Cải tiến  đã được soạn thảo thành sách, được 
đưa vào dạy trong các lớp bổ túc văn hoá và cấp 1 phổ thông ở một số tỉnh, từ năm 
học 1954-1955. Nhưng phong trào học và dùng chữ Thái cải tiến vấp nhiều khó khăn, 
trước hết là do bản thân chữ Thái cải tiến có những điểm chưa hợp lý; chưa hợp lòng 
dân, do vậy đến năm 1969 thì tạm dừng để nghiên cứu lại ... (theo quyết định số 153 
ngày 20/8/1969 của Phủ thủ tướng ) về việc xây dựng cải tiến và sử dụng chữ viết các 
dân tộc thiểu số.  

Khi Quyết định số 53 Ngày 22/02/1980 của Hội đồng Chính phủ (nay là Thủ 
tướng Chính phủ) về ''chủ trương đối với chữ viết của các dân tộc thiểu số'', được ban 
hành, nhiều người muốn La tinh hoá chữ Thái. Năm 1981, phương án chữ Thái La 
tinh được phê chuẩn ở tỉnh Lai Châu. Bộ chữ này được sử dụng để làm từ điển Thái-
Việt, in các trang văn nghệ dân tộc trong các sách báo địa phương. Ở Sơn La và các 
tỉnh khác một số trí thức người Thái dùng chữ quốc ngữ phiên âm để in những tác 
phẩm văn học dân gian Thái. Nhưng chữ Thái la tinh đã không thể hiện đúng một số 
âm của tiếng Thái. 

Để giữ gìn, bảo tồn và phát triển ngôn ngữ chữ viết trong thời kỳ hội nhập, Đảng, 
Chính phủ và các bộ ngành trung ương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc truyền 
dạy và bảo tồn phát triển ngôn ngữ, chữ viết của các dân tộc thiểu số, cụ thể như: 
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Trong luật phổ cập giáo dục tiểu học được Quốc hội thông qua ngày 30/6/1991, 
tại Điều 4 có ghi: “Giáo dục tiểu học được thực hiện bằng tiếng Việt. Các dân tộc 

thiểu số có quyền sử dụng tiếng nói chữ viết của dân tộc mình cùng với tiếng Việt để 
thực hiện giáo dục tiểu học''.  

Thông tư số 01 ngày 3/2/1997 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo đã Hướng dẫn việc 
dạy học tiếng nói và chữ viết dân tộc thiểu số. 

Luật giáo dục (Luật số 11/1998/QH10) được Quốc hội thông qua ngày 
02/12/1998, tại Điều 5, tiết 2 quy định: “Nhà nước tạo điều kiện để người dân tộc 

thiểu số được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. Việc dạy và học tiếng nói, chữ 

viết của dân tộc thiểu số được quy định theo quy định của Chính phủ”. 

Nghị định số 72 ngày 06/8/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp 
lệnh Thư viện, Điều 14, mục 6 có ghi rõ như sau: “Nhà nước có chính sách đầu tư 

cho việc viết, xuất bản các sách, báo dành cho trẻ em, sách, báo bằng tiếng DTTS, 

tài liệu dành cho người khiếm thị để phục vụ cho các đối tượng này”. 

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị của số 38 ngày 09/11/2004 về 
việc đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng tiếng DTTS đối với cán bộ công chức công tác ở 
vùng dân tộc miền núi chỉ rõ “Yêu cầu của công tác quản lý và phát triển kinh tế xã 

hội, an ninh, quốc phóng đòi hỏi đội ngũ cán bộ công chức công tác ở các vùng có 

đồng bào dân tộc thiểu số phải biết tiếng dân tộc để giao tiếp và sử dụng trong công 

tác…đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS cho cán bộ, công chức, đặc biệt là đối với cán 

bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, xã, công chức nhà nước, sĩ quan, chiến sĩ trong lực 

lượng công an, quân đội công tác ở các vùng dân tộc, miền núi. Đây là một trong 

những nhiệm vụ quan trọng và yêu cầu bắt buộc”.  

Tại Điều 7 tiết 2 của Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005 ghi 
rõ: "Nhà nước tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ viết 

của dân tộc mình nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giúp cho học 

sinh người dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp thu kiến thức khi học tập trong nhà trường 

và cơ sở giáo dục khác. Việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số được 

thực hiện theo quy định của Chính phủ". 

 Thực hiện Chỉ thị số 38 ngày 09/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 
24/01/2006, Bộ Giáo dục đã ban hành Quyết định số 03 về việc Ban hành Chương 
trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở 
vùng dân tộc thiểu số. Ngày 15/7/2010 Chính phủ đã ban hanh Nghị định số 82 quy 
định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục 
phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; Thông tư liên tịch số 50, ngày 
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03/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn thực hiện Nghị định số 82 ngày 15/7/2010 của chính phủ quy định việc dạy và 
học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và 
trung tâm giáo dục thường xuyên. 

 Trong những năm 2002-2005 Chương trình Thái học Việt Nam tiếp tục đề xuất 
việc triển khai dạy chữ Thái cải tiến, và chương trình Thái Học đã tổ chức biên soạn 
tài liệu, thiết kế Font chữ và dạy thể nghiệm tại Huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình, 
nhưng sau ba năm học đồng bào dân tộc thái không ủng hộ bộ chữ cải tiến, nên tạm 
dừng. 

 Năm 2006 Hội đồng khoa học tỉnh Sơn La đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu 
khoa học "Thiết kế phần mềm font chữ Thái trên vi tính" do trường CĐSP Sơn La 
chủ trì (Thạc sĩ Lò Mai Cương chủ nhiệm đề tài). Bộ Font chữ Thái được thiết kế trên 
nền chữ Thái cổ của dân tộc Thái đen vùng Tây Bắc. Do vậy bộ Font chữ Thái đã 
được sử dụng trong việc biên soạn tài liệu giảng dạy tiếng, chữ Thái; được các nhà 
nghiên cứu sử dụng để biên soạn, sáng tác, sưu tầm, bảo tồn các tác phẩm văn hóa 
Thái;  Bộ Font chữ Thái được cơ quan thường trú đài tiếng nói Việt Nam khu vực 
Tây Bắc, đài phát thanh truyền hình tỉnh sử dụng để biên tập biên dịch các bài phát 
thanh tiếng dân tộc Thái....  Bộ Font chữ Thái đã được nhóm kỹ thuật Unicode cấp 73 
ký tự đưa vào mã Quốc tế, Trung tâm tin học Huế đã sử dụng thiết kế trang web chữ 
Thái Việt nam được nhiều người khai thác sử dụng. Đến nay những tỉnh có người 
Thái, cũng như cộng đồng người Thái sống ở nước ngoài đã và đang sử dụng bộ Font 
chữ Thái trong việc bảo tồn giữ gìn văn hóa Thái. 

Hội Thảo tháng 7 năm 2007 tại Mai Châu (Hoà Bình) do Trung tâm vì sự phát 
triển bền vững miền núi tổ chức đã quyết định thành lập mạng lưới bảo tồn và phát 
triển tri thức bản địa dân tộc Thái  Việt Nam (VTIK). Cuộc hội thảo tháng 5/2008 đã 
thống nhất được bộ chữ Thái Việt Nam do 7 tỉnh có dân tộc Thái (Sơn La, Điện Biên, 
Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Thanh Hoá, Nghệ An) biểu quyết nhất trí lấy bộ chữ 
Thái đen vùng Tây Bắc làm chuẩn và bổ sung thêm 6 bộ tô (của Thái trắng, Thái 
Nghệ An, Thanh Hoá), hai dấu thanh điệu và đặt tên là chữ Thái Việt Nam. Thống 
nhất soạn thảo tài liệu giảng dạy chữ Thái cho địa phương mình cho phù hợp.  

 Từ năm 2004 đến nay phong trào dạy và học tiếng chữ dân tộc Thái tại các tỉnh 
Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Mai Châu (Hòa Bình); Nghĩa Lộ (Yên Bái); Nghệ An; 
Thanh Hóa, được mở ra khắp nơi. Đặc biệt tại Sơn La phong trào giữ gìn, bảo tồn 
phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa Thái được Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh 
quan tâm, cho phép các nhà nghiên cứu sưu tầm sáng tác và số hóa các tác phẩm văn 
hóa cổ, cho phép mở các lớp dạy và học tiếng nói và chữ viết của dân tộc Thái, 
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Mông. UBND tỉnh ban hành QĐ Số: 1428/QĐ-UBND ngày  09/7/2013 Phê chuẩn Bộ 
chữ cổ truyền dân tộc Thái tỉnh Sơn La của UBND tỉnh Sơn La 

                  B – HỆ THỐNG CHỮ VIẾT VÀ ÂM VẦN TIẾNG THÁI  

  Bộ chữ Thái Việt Nam gồm :  24 cặp phụ âm ( 48 chữ ),19 nguyên âm, 2 dấu 
thanh ( mai xiêng nưng,mai xiêng xong ) 

I. BẢNG PHỤ ÂM  (<t) 

 Bảng phụ âm gồm 24 cặp, chia làm 2 tổ: Thấp và cao 

Tổ thấp Tổ cao TT 
Chữ cái Cách đọc Chữ cái cách đọc 

Tương đương chữ Việt 

1 b bo B bŏ b 

2 c co C cŏ c,k,q 

3 j do J dŏ d 

4 d đo D đŏ đ 

5 h ho H hŏ h 

6 l lo L lŏ l 

7 m mo M mŏ m 
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Tổ thấp Tổ cao TT 
Chữ cái Cách đọc Chữ cái cách đọc 

Tương đương chữ Việt 

8 n no N nŏ n 

9 p po P pŏ p 

10 g ngo G ngŏ ng,ngh 

11 x xo X xŏ x, s 

12 t to T tŏ t 

13 w tho W thŏ th 

14 v vo V vŏ v 

15 f pho F phŏ ph,f 

16 s cho S chŏ ch 

17 z nho Z nhŏ nh 
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Tổ thấp Tổ cao TT 
Chữ cái Cách đọc Chữ cái cách đọc 

Tương đương chữ Việt 

18 k kho K khŏ kh 

19 o o O ŏ o 

20 ꪂ khho ꪃ khhŏ kh 

21 ꪌ Tro ꪍ Trŏ Tr 

22 ꪞ phho ꪟ phhŏ ph 

23 \ Go | gŏ g 

24 ꪦ Ro ꪧ Rŏ r 
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II. BẢNG NGUYÊN ÂM VÀ ÂM KÉP (ym) 

Nguyên âm và âm kép (May): b*aG ym - Gồm 19 may (nguyên âm và âm kép) 
 

TT 
Nguyên âm và âm 

kép (may) 
Cách đọc 

Tương đương 
chữ Việt 

Ghi chú 

1 ...a... may ca a Ở giữa nếu từ có 3 ký tự, đứng sau 
phụ âm nếu từ có 2 ký tự 

2 ...>... may cua ua, uô Ở giữa nếu từ có 3 ký tự, đứng sau 
phụ âm nếu từ có 2 ký tự 

3 ...o... may o o Ở giữa nếu từ có 3 ký tự 

4 E... may cưa ưa Đứng trước phụ âm (tô) 

5 e... may ke e Đứng trước phụ âm (tô) 

6 y... may cay ay Đứng trước phụ âm (tô) 

7 #... may kê ê Đứng trước phụ âm (tô) 

8 A... may cơ ơ Đứng trước phụ âm (tô) 

9 <... may cô ô Đứng trước phụ âm (tô) 

10 Y... may caư aư Đứng trước phụ âm (tô) 
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TT 
Nguyên âm và âm 

kép (may) 
Cách đọc 

Tương đương 
chữ Việt 

Ghi chú 

11 ...i... may ki i, y Ở trên phụ âm (tô) 

12 ...I... may kia ia, iê Ở trên phụ âm (tô) 

13 ...{... may căm ăm Ở trên phụ âm (tô) 

14 ...U... may cư ư Ở trên phụ âm (tô) 

15 [... may khít o Ở trên phụ âm (tô) 

16 ...u... may cu u Ở dưới phụ âm (tô) 

17 ...$ may căn ăn Ở đuôi phụ âm N 

18 E...a may cau au Bao lấy  phụ âm 

...}G May căng ăng  

...}d may cắt ăt  19 

...}c May cắc, ăc  
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� LOẠI MAY VỪA LÀ MAY VỪA LÀ TÔ         

     May o (o): o   

 oaN –  o Là phụ âm (tô ) 

 ooN – o đứng đầu là phụ âm (tô) đứng giữa là nguyên âm (may) 

 boN – o Giữa là nguyên âm (may) 

     Ví dụ:     ooc Noc   �  ok nok -  ra ngoài 

                  boc xoN   �   bok xon - dạy bảo 

May khít [... ở trên phụ âm đóng vai trò là o  

Tương ứng:  [c � co -  [t � to 

Ví dụ:  [L v$ [x   �  Lò Văn Xo 

� MỘT SỐ KÝ TỰ ĐẶC BIỆT : 

`     :  SaV AHJ  (Chỉ dùng sau khi kết thúc bài thơ, bài hát - Dụng ý thể hiện ý 

niệm đẹp, không dùng thán từ đau thương, buồn phiền) 

~  :  [H AHJ  (Thường dùng mở đầu bài thơ, bài hát) 

q :  <CN  (Viết tắt chữ "người") 
Q :  N&UG  (Viết tắt chữ "một") 

^ :  LaJ {X*  (Nhắc lại từ đã viết phía trước) 
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III. Dấu thanh điệu  (maJ xIG) 
 Chữ Thái cổ không có dấu thanh điệu để phân biệt rạch ròi các từ. Do vậy, người 

đọc nếu chưa thành thạo và chưa tinh thông các chữ nghĩa của người Thái thì rất dễ đọc sai 
và hiểu sai. Tất nhiên khi đọc, ta đặt nó vào trong một văn cảnh nhất định và cụ thể thì 
nghĩa của từ, của ngữ mới có thể chính xác được. Chính do nhược điểm này, bộ chữ để 
đưa vào biên soạn tài liệu giảng dạy phải đưa một số ký hiệu làm dấu thanh điệu vào để 
phân biệt rạch ròi, không hiểu sai nghĩa của từ, của ngữ và câu; Cụ thể các dấu sau:   

1. maJ xIG Q: ..... &...     -    maJ xIG xoG: ......*...  
• maJ xIG Q ...& Va& yp T&oJ PUG <t um& {t& UH #pN Ej&a x}c Va& yp T&oJ PUG <t um& xuG UH 
Eoa xIG <LG   

 Dấu thanh điệu một: Nếu đi theo phụ âm (tô) tổ thấp, thì tương đương với dấu sắc, 
nếu đi theo phụ âm (tô) tổ cao gần giống dấu huyền tiếng phổ thông (hay hạ giọng khi 
đọc). 

• maJ xIG xoG ...* Va& yp T&oJ PUG <t um& {t& UH #pN Ej&a h*oJ (?) V&a yp T&oJ PUG <t um& 
xuG UH #pN Ej&a n*}G (.)  

    Dấu thanh điệu hai: Nếu đi theo phụ âm (tô) tổ thấp, thì tương đương với dấu hỏi, 
nếu đi theo phụ âm (tô) tổ cao gần giống dấu nặng tiếng phổ thông. 

Vị trí đặt dấu thanh điệu : Dấu thanh điệu đặt trên phụ âm đầu (phụ âm chính)  để dễ 
phân biệt và phát âm đúng theo âm vực cao và âm vực thấp. 

2. Chữ và tiếng Thái có 8 thanh điệu chính, ví dụ:  

 

 

 

 

 

 
 

m 

ma    - ma � chó 

 m&a  - má � ngâm (gạo) 

m*a  - mả � lãi 

M 
Ma     - ma � về 

M&a   - ma � nặm ma 

M*a   - mạ � ngựa 

Mac   - mak � mẩy, chắc 
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IV. Nguyên tắc ghép vần 

1. Cách đánh vần của chữ thái:  

� Bắt đầu từ  nguyên âm và âm kép rồi đến phụ âm cuối sau cùng là phụ âm 
chính; Ví dụ:  

Ib   (Bía)  kia - sáư - bo - lỏ  bía = kia ghép với bo là bía 

baN (Ban)  Ca - no - bo  lỏ ban (Hoặc Canŏ bo lỏ ban) 

<bG (bông)   cô - ngo - bo  lỏ bông (Hoặc Côngŏ bo lỏ bông) 

� Bắt đầu từ  nguyên âm và âm kép rồi đến phụ âm giữa sau đó mới đến phụ âm 
cuối sau cùng là phụ âm chính.  

Ví dụ:  

cVaG (Quang)   Ca - vŏ - ngŏ - co = Quang 

  Hoặc: Coang vŏ - ngŏ – co = Quang 

kVaN (Khoan)   Ca - vŏ - nŏ - kho = Khoan  

Hoặc: Quan  vŏ - nŏ – kho = Khoan 

eCVJ (Que)   Ke- vŏ - dŏ - cŏ = Que  

Hoặc: Que  vŏ - dŏ – cŏ = Que 

2. Phân loại âm và âm kép khi ghép vần thì vị trí đứng chỗ nào trong một từ 

2.1. Loại nguyên âm (may) đứng trước phụ âm (tô):  

Ví dụ 

TT 
Nguyên âm và 
âm kép (may) 

Tên gọi 
Tương đương 

Việt VD 1 VD 2 VD 3 

1 A... may cơ ơ Ab AbN  
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Ví dụ 

TT 
Nguyên âm và 
âm kép (may) 

Tên gọi 
Tương đương 

Việt VD 1 VD 2 VD 3 

2 <... may cô ô <b <bN  

3 e... may ke e eb ebN ec&VN 

4 #... may kê ê #b #bN #cVN 

5 E... may cưa ưa 
Eb EbN  

6 y... may cay ay 
yb yp  

7 Y... may caư aư 
Yb   

2.2. Loại nguyên âm (may) ở trên phụ âm (tô) 

 

Ví dụ 

TT 
Nguyên âm và 
âm kép (may) 

Tên gọi 
Tương đương 

Việt VD 1 VD 2 VD 3 

1 ...i... may ki i, y ib biN c&iVJ 

2 ...I... may kia ia, iê Ib bIN CIVN 

3 ...{... may căm ăm {b b{b  

4 ...U... may cư ư Ub bUG  
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Ví dụ 

TT 
Nguyên âm và 
âm kép (may) 

Tên gọi 
Tương đương 

Việt VD 1 VD 2 VD 3 

5 [... may khít o [b [B  

6 ...}... may cắt, cắc,căng ă ...}d ...}c ...}G 

2.3. Loại nguyên âm (may) ở dưới  phụ âm (tô) 

May cu (u):  ..u….    

VÝ dô:   ub   (Bu)   buN   (Bun) 

2.4.  Loại nguyên âm (may) đứng sau nếu từ 2 ký tự; đứng giữa nếu từ có 3 ký tự 

  - May ca (a) : …a …  Ví dụ: ba (Ba)    baN  (ban) 

  - May cua (ua) : …> …  Ví dụ: b> (Bua)    b>N (bu«n) 

2.5. Loại nguyên âm (may) chỉ đứng giữa khi từ có 3 ký tự 

Đó là Nguyên âm o: ...o...  (May o) boN  (bon); MoN (Mon)  

2.6. Hai nguyên âm đặc biệt:  E...a,  ...$ 

• Nguyên âm kép au (May cau lọm):    E...a            

Ví dụ: Eba (Bau)  không bao giờ có ba vần trở lên - nếu tách cưa và ca thì chỉ đến 3 

chữ cưa và ca = đọc nhanh thành cau lọm  

    EMG EHa  -  mương hau � mường ta         Eoa IM   -  au mia        � lấy vợ 
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• May Căn (ăn):  ...$ (Tương ứng với ăn của tiếng Việt) 

 Nguyên âm ...$  luôn luôn ở đuôi phụ âm n tổ cao – thường xuyên dứng sau phụ âm 

(Kết hợp với phụ âm thành từ, không tạo vần; Ví dụ :    

o$ N*$  -  ăn nặn       �  cái kia                 

  o$ iN*  -  ăn nị       �  cái này                 b*$ M$  -  bẳn măn  �  củ mài 

3. Các vần có phụ âm cuối là c - <t c kod haG 
Các vần có phụ âm cuối là c (trừ may “cắc”  ....}c) thì có thể đọc thành 2 loại: 

  3.1. Thay cho dấu thanh: Nếu tô c đứng cuối các phụ âm đầu là tổ thấp đọc 

thành bán sắc, Nếu tô c đứng cuối các phụ âm đầu là tổ cao đọc thành bán nặng. 

  3.2. Phụ âm cuối là c đóng vị trí là âm thường và âm tắc; Để phân biệt cách đọc 

này, chúng ta cho dấu thanh điệu để chỉ cách đọc thường, đối với âm tắc thì không 
cho dấu. Sau đây là một số ví dụ: 

Âm tắc Âm thường 
Vần 

VD 1 VD 2 VD 1 VD 2 

…ac fac Ux 

/Phák/ Gửi thư 

Pac yF   

 /Pạk/ Gạt lửa 

f&ac <tb 
   /Phác/ Cái tát         

F$ P*ac 
  /pạc/ Chém mạnh 

A…c     Ek*a Apc  
  /Pơk/ Cơm nhão              

AXc <PG    

/Sơk/ Nhào bùn 

UM* Ap&c 
  /Pớc/ Ngày mậu               

{N* AL*c 
   /Lợc/ Nước sâu 

<…c <pc yF 
  /Pôk/ Bị bỏng             

{N* <Lc 
 /Lộk/  Bỏng nước 

<p&c pIV 
/ Pốc/ Đội khăn piêu            

<L*c yH& 
/Lộc/ dãy cỏ nương cũ 

… uc puc f}c 
 /Puk/ Trồng rau                

UM* Puc 
 /Puk/ Ngày mai 

pu&c EHN 
/Púc/ Dựng nhà 

mac Pu*c 
/Pục/ Quả bưởi 

…oc poc Epc 
/Pok/ Bóc vỏ 

Goc f}c 
/Ngọk/ Mầm rau 

eM&N p&oc 
/ Póc/ Đúng khớp 

t&oN G*oc 
Cục ngọc  /Ngọc/ 

 

<t ...c yp T&oJ PUG <t um& {t& UH #pN Ej&a x}c (  & ); V&a yp T&oJ PUG <t um& xuG UH #pN 
Ej&a n*}G (.) 
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4.  Mét sè tr−êng hîp ®Æc biÖt 

4.1. Trong hệ thống chữ cái phụ âm có 2 phụ âm đứng thay vị trí nguyên âm và 

bán nguyên âm, đó là chữ J (dŏ) và chữ V (vŏ). Trong đó: 

• Phụ âm J (dŏ) tương ứng với chữ d, j (PT) ngoài nhiệm vụ và chức năng phụ 

âm, nó còn đứng ở vị trí bán nguyên âm; Nếu đứng cuối từ thì  J như bán 

nguyên âm i (PT). Ví dụ như: 

AVN* ux* EXG 

...aJ maJ mai 

<…J <dJ đôi 

A…J AMJ mơi 

E…J En&J Nưới 

….oJ N*oJ Nọi 

…>J w*>J Thuổi 

… uJ OuJ Ui 

…UJ O&UJ Ưi 

• Tô V (vŏ) đứng cuối đóng vai trò là bán nguyên âm “o” hay “u” của chữ 

Việt, ví dụ như:  

AV*N ux* EXG 

…aV naV Nào 
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AV*N ux* EXG 

e…V es&V Chéo 

#...V #PV Pêu 

… iV kiV Khiu 

… IV oIV Iêu 

 4.2. Phụ âm V (vŏ) đứng giữa còn đóng vai nguyên âm khi kết hợp với một 

nguyên âm khác để tạo thành vần ngược (vần có nguyên âm kép) Ví dụ như:  

 

AV*N ux* EXG 

…VaN   kVaN  …/oan - Khoan  

…VaJ CVaJ  …/oai - …/uai 
Koai/quai  

e..VN  ekVN  Khoen 

e..VJ   eCVJ  Koe/que 

 #...VN  #cVN  Kuên/quên  

#...VJ  #cVJ Kuê/quê 

… iVN L&iVN Luyn  

… iVJ  c&iVJ  Quý 
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4.3. Phụ âm b khi đứng cuối phụ âm sẽ đóng vai phụ âm P (trong tiếng Việt). 

 Ví dụ:   k{b eX: Hát, múa;             d{b ta: Nhắm mắt     
      T{b c$: Đánh nhau;   P{b Ux: Quyển sách. 

Lưu ý: Phụ âm cuối b đi với phụ âm đầu là tổ thấp thì đọc như dấu sắc 

trong tiếng Việt, đi với phụ âm đầu là tổ cao thì đọc như dấu nặng trong tiếng 
Việt(Không cần dùng dấu thanh điệu) 

4.4. Phụ âm d khi đứng cuối phụ âm sẽ đóng vai phụ âm t (trong tiếng Việt). 

 Ví dụ: 

p}d pa (Pắt pa): Bắt cá bud miN (Bút  min): Thiu thối 

VId naM (Việt Nam)   #Jd EJ*N (Dệt dượn): Làm lụng 

Lưu ý: Phụ âm cuối là b, d thì không cần cho mai siêng (thanh điệu)- Nếu phụ 

âm cuối b d đi với phụ âm đầu là tổ thấp thì đọc như dấu sắc trong tiếng Việt, đi 

với phụ âm đầu là tổ cao thì đọc như dấu nặng trong tiếng Việt 

4.5.  Còn 5 may:  y, Y, $, E…a, [… thì không tạo vần, mà trực tiếp kết hợp với 

phụ âm thành từ.    

5. Phụ âm đôi - ghép ( <t Ux X*oN) 
 Tiếng Thái có một số từ dùng phụ âm đôi - ghép. Phụ âm đôi đó thường 
thường tổ thấp đi với tổ thấp, tổ cao đi với tổ cao. Ví dụ: 
 

CL PL XL pl xm 
Cách đánh vần:  

- xmuc xmuN   
     Kúc - ko - xo - mo = xmúc   

                            Cun - nŏ - xo - mo = xmun 

- CLab CLa   
Kap-bo-cŏ-lŏ =  klạp  

Ka - cŏ - lŏ = cala) 
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5.1. Ví dụ tổ cao đi với tổ cao:  

Từ ghép đôi Cách đánh vần Nghĩa Ví dụ 

CLab CLa Kap-bo-cõ-lõ =  klạp; 
ka - la = cala) 

chợp chờn, lơ 
mơ, mơ màng, 
loáng thoáng, 

bập bõm 

d> NoN CLab CLa 

GiN CLab CLa 

CL}G CLad căng-ngõ-cõ-lõ =clăng; 
cát - đo - cõ - lõ  = clạt 

lăng xăng #Jd CL}G CLad 

5.2. Ví dụ tổ thấp đi với tổ thấp: 

Từ ghép đôi Cách đánh vần Nghĩa Đặt câu 

xmuc xmuN 
Kúc - ko - xo - mo = xmúc 

Cun - nŏ - xo - mo = xmun 

Khó chịu, 
Nao nao, bứt 

rứt 
xmuc xm&uN c>G Ys 

xlac #hN Kak - co - xo - lo = xlák 
hên 

mới, lạ mắt xlac #hN ET& <cc eKVc 
 

6. Tám phụ âm thường đứng đằng sau (epd <t Ux ALG uj TaG l}G) 

  <t 
ym 

N M G b J c d V 

…a… ...aN ...aM ...aG ...ab ...aJ ...ac ...ad ...aV 

A… A...N A...M A...G A...b A...J A...c A...d  

#... #...N #...M #...G #...b  #...c #...d #...V 

e… e...N e...M e...G e...b  e...c e...d e...V 

E… E...N E...M E...G E...b E...J E...c E...d  
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  <t 
ym 

N M G b J c d V 

<… <...N <...M <...G <...b <...J <...c <...d  

i… ...i N ...i M ...i G ...i b ..i VJ ...i c ...i d ...i V 

..I.. ...I N ...I M ...I G ...I b  ...Ic ...I d ...I V 

..u… ...u N ...u M ...u G ...u b ... u J ...u c ...u d  

…>… ...>N ...>M ...>G ...>b ...>J ...>c ...>d  

…U… ...U N ... UM ...U G ...U b ...U J ...U c ...U d  

…o… ..oN ..oM ..oG ..ob ..oJ ..oc ..od  

…}…   ...} G   ...} c ...} d  

…{…    ...{b     
 

7- Ngữ điệu. 

 Trong ngôn ngữ, nói đọc ngữ điệu giúp người nghe rõ hơn và hiểu rõ hơn 
những ý mà người nói cần diễn đạt.Tiếng Thái thuộc ngôn ngữ có thanh điệu, có 
ngữ điệu nhưng không dàn trải mà sử dụng đúng ngữ điệu, nên khi nói tiếng Thái 
cần chú ý một số điểm sau : 

       - đặt trọng âm vào các từ đầu câu 

       - Đặt trọng âm vào trong từ câu nghi vấn : ꪎꪉꪰ  - xăng (gì), ꪻꪒ - đaư(đâu), ꪏꪳ - xư 

(nào): ꪶꪔ ꪎꪉꪰ  - cái gì; ꪹꪏꪉ ꪏꪳ  - thế nào… 

         - Đặt trọng âm vào liên từ : ꪵꪀꪉ꪿  -kéng (với), ꪀꪚꪾ -cắp (và) 

          - Đặt trọng âm vào từ cầu khiến mệnh lệnh, cầu khiến sự ngăn cấm  
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                �ꪥꪒ ꪯꪲ -dệt ý (làm đi), ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁ -báu đảy (không được)… 

           - Đặt trọng âm vào các từ so sánh : ꪵꪜꪀ ꪹꪏꪉ - pek xương (giống như) 

     Để nắm ngữ điệu chúng ta đọc văn bản sau:  

                                            ꪋꪺ ꪹꪭꪙ ꪩꪉꪴ ꪜꪱꪙ꫁ 

     ꪣꪳ꫁ ꪙ꫁ꪲ ꪹꪭꪙ ꪩꪉꪴ ꪜꪱꪙ꫁ ꪄꪱꪉ꪿ ꪙꪱ,ꪼꪒ꫁ �ꪮ꪿ ꪜꪱ,ꪩꪽ꫁ ꪕꪷ꪿ ꪜꪱ ꪼꪙ ꪄꪱꪫ,ꪻꪠ ꪵꪩ ꪁꪷ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪜꪒ. ꪜꪱ ꪶꪔ 
ꪨꪺꪉ ꪩꪉꪴ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ �ꪥꪒ ꪀꪮꪥ꫁,ꪜꪱ ꪶꪔ ꪙꪮꪥ꫁ ꪩꪉꪴ ꪚꪮꪀ ꪣꪸ ꪜꪉ꫁ꪲ ꪵꪀꪉ꪿ ꪠꪷ ꪼꪫ꫁ ꪣꪥ ꪮꪱꪥ꫁ ꪙꪮꪉ꫁ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ 
ꪣꪺꪙ...ꪵꪩꪫ꫁ ꪩꪉꪴ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪚꪮꪀ ꪚꪱ꫁ ꪬꪱꪥ꫁ ꪩꪀꪴ ꪋꪱꪥ ꪹꪣ ꪣꪥ : ꪮꪱꪥ꫁ ꪜꪴ꪿ �ꪯꪣ ꪮꪴ꫁ ꪹꪋ꫁ ꪹꪭꪙ ꪹꪘ,ꪮꪱꪥ꫁ ꪩꪉꪴ 
ꪵꪀꪉ꪿ �ꪯꪣ ꪜꪱ꫁ ꪵꪎ ꪹꪭꪙ ꪻꪔ꫁,ꪮꪱꪫ ꪀꪫꪥ꪿ꪲ ꪵꪀꪉ꪿ ꪮꪱ ꪨꪱ꫁ ꪹꪭꪙ ꪻꪙ ꪵꪨ꪿ ꪙ. ꪑꪉꪰ ꪵꪣ꪿ ꪹꪏꪥ �ꪜꪙ ꪩꪀꪴ 
ꪑꪉꪲ ꪭꪳ ꪹꪣ ꪣꪥ ꪮꪱꪥ꫁ ꪔꪱ ꪵꪀꪉ꪿ �ꪯꪣ ꪙꪱꪥ ꪩꪙꪴ �ꪕꪉ ꪕꪱꪉ, ꪩꪉꪴ ꪬꪮꪣ ꪵꪀꪉ꪿ ꪜꪱ꫁ ꪎꪱꪣ ꪤꪴ꪿ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪵꪊ 
ꪚꪱꪙ꫁ ꪙꪽ꫁,ꪵꪩꪫ꫁ ꪔꪱꪫ꪿ ꪝꪀꪲ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪨꪱ꫁ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪥ ꪙꪱ꫁ ꪚꪮꪀ ꪵꪀꪉ꪿ ꪙꪱ꫁ ꪚꪱꪙ,ꪨꪺꪉ ꪹꪎꪉ ꪵꪀꪉ꪿ ꪹꪮꪥ꫁  

ꪻꪝ꫁ ꪶꪎꪣ ꪣꪉꪳ ꪵꪮ꪿. ꪝꪉꪳ ꪩꪀꪴ ꪋꪳ꪿ ꪨ꫁ꪷ ꪁꪫꪱ꪿,ꪼꪜ ꪼꪈ ꪼꪅ꫁ ꪘꪱ꫁.   

V. SO SÁNH ÂM  THÁI -VIỆT: 
1. Tiếng Thái không có những âm sau: 

â - g - gi - r - s - tr  
- Âm â tiếng Việt thành âm  ơ - a của tiếng Thái 

Ví dụ: ngân hàng = ngờn hãng;   phân phối = phờn phối... 
người tây = phủ tày;   tây bắc = tày bắc  

-Âm g thành âm k: 
nhà ga = hưỡn ka;       sài gòn- sại kọng ... 
trạm gác = chạm kác;  cố gắng = kố kắng ... 

-Âm gi, r thành d: 
gian giảo = dàn dảo (chàn chảo);   giảng hoà = dảng hoã 
giao cho =  dào hảư;             giao hẹn = dao hẹn (chao hẹn)... 
riêng lẻ =    bóm diềng;         ranh giới = danh giới 
ròng rọc =  dòng dọc;           rải rác = dải dác ... 

-Âm s thành x: 
số phận = bùn xố;                số chẵn = xố ku 
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sinh viên = xinh viên;          song mã - xong mạ. 
-Âm tr thành ch: 

trạng nguyên = chãng nghiền;     trách nhiệm = chách nhiệm   
trang trại = chang chại;                thanh tra = thanh cha... 

2. Có hai âm tiếng việt không có: 
- Âm aư:  

phủ phàư = người nào, ai?;    pháư nháư  = ước cao 
hưỡn máư = nhà mới ;           lụk pạư = con dâu ... 

-Âm tắc kí hiệu là k: 
tốk tếk = xộc xệch;                  xộk xệk =ướt át;   
pák pẹk = bẻm mép                tạk phạk, do giát;  
xák xík = phung phí 

3. Về thanh điệu. 
a. Tiếng Thái không có thanh:  huyền( ` )  thanh ngã (~) 

- Khi mượn từ Việt có thanh ( ` ) thì thành thanh cao ( ~  ). Ngược lại người Kinh 
mượn tiếng Thái thì thanh ( ~  ) thành thanh ( `  ). 
Ví dụ:   nhà trường = hưỡn chưỡng;    thần thánh = thỡn thãnh; 
hồng quân (quân đỏ) = hỗng kuồn;     nước chè = nặm chẽ ... 
giàu sang = dãu khàng;                       yên hàn = yền hãn ... 
bản mưỡng - bản mường;                   chiễng sãng - Chiềng  Sàng (địa danh) 
mưỡng Lõ - mường Lò;                      nã khĩ = nà khì ... 
- Khi mượn từ Việt có thanh ngã (~) thì biến thành thanh  ( ' )  
hoặc thanh ( . );    xã hội chủ nhĩa =  xá hội chủ nghía 
giải nghĩa = kắt nghịa;       nghĩa vụ = nghịa vụ;          nghĩa lý = nghịa lý 
quần lĩnh = xuổng lịnh;      lĩnh lương = lịnh lường;    cái mõ = khảng mọ... 

b.Tiếng Thái có hai âm khác tiếng Việt 
Đó là thanh cao hơn thanh ( ' )  kí hiệu là đi với tổ cao ( ~) 
Thanh thấp hơn là thanh (o) đi với tổ thấp  kí hiệu ( ` ) 
Tồ mà: con chó; không phải tô ma hay là tố má. 
Đù đì: coi trọng; không phải là đu đi hoặc đú đí. 
Nã mưỡng: ruộng mường; không phải  nà mường, hoặc ná mướng 
Mã hưỡn: về nhà;  không phải mà hườn hoặc má hướn. 

c. Tiếng Thái có bốn thanh điệu trùng với thanh điệu Tiếng Việt 
Đó là thanh  không , sắc ( ' ), nặng ( . ), hỏi (? ) 
xễnh xa = đồn đại;      xá:  tha;      xá: dân tộc xá;      xạ = rổ Thái; 
nặm ma:  sông mã;     mả: lãi;    tô mạ: con ngựa;     má = ngâm 
(má khảu: ngâm gạo) 
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Ta: bến suối;      tá: tá bút;     tả, đanh đá;        tạ: thách đố;    tạ: (100kg). 
d. Tiếng Thái có ba thanh khác 

xà:  cái vợt;      xã:  rọ bao;     xák:  cái chày;        xạk:  thừa 
mà:  con chó;      mã:  về;    mák:  quả;     mạk:  con,   mẩy. 
tà:  mắt;       tã:  bôi;      tạk:   đo;         ták: phơi . 
Lấy chữ quốc ngữ phiên  âm tiếng Thái phải có bảy thanh mới chính xác. Một 

thanh thấp hơn thanh không, tôi thường viết kí hiệu ( ` ). Một thanh cao hơn thanh (') 
kí hiệu ( ~ ) 

Một thanh "tắc sắc" ( ' k )     và  "tắc nặng"   (. k ) 
Bốn thanh trùng với thanh tiếng việt là: 
thanh không, sắc ( / ), nặng (.) , hỏi (?) 
Ví dụ: mà:  chó;            má:  ngâm;             mả:  lãi 
mák:   quả;                mã:  về;                  ma (nặm): sông mã;  
mạ: ngựa;                 mạk: mẩy: con 
tà: mắt;                     tá:  một tá;              tả:  đanh đá; 
ták: phơi;                  tã: bôi; 
ta:  bến;                    tạ: thách;                tạk:  đo;  
xà:  vợt;                    xá:  gác bếp;          xả - dân tộc xá;  
xák:  chày;               xã:  rọ ngoài;          xễnh xa: đồn đại;  
xạ:   rổ Thái;            xạk:  thừa . 

 Thực tế là như vậy, nhưng một số nhà ngôn ngữ của Viện ngôn ngữ học Việt 
Nam lại không muốn thêm dấu mới. Muốn dùng sáu thanh tiếng Việt cho tiện dụng, 
do đó phương án chữ Thái la tinh không được Hội đồng nhân dân khu Tây Bắc thông 
qua. Mặc dù không có cơ sở pháp lý viết phiên âm tiếng Thái nhưng thực tế vẫn diễn 
ra hàng ngày, vì nhiều người không biết chữ Thái. 

Viết phiên âm tiếng Thái không chuẩn hiện nay không những không chính xác mà 
còn có tác dụng tiêu cực đến lớp trẻ. 

Ví dụ: Chỗm mưỡng máư:  mừng chế độ mới, mừng mường mới. 
Viết như thế mới đúng, vì trong thanh điệu tiếng Việt không có thanh cao này, 

nên có nhiều người viết: Chốm mướng máư - có nghĩa than chế độ mới, ta thán 
mường mới. Hoặc viết chôm mương máư: dìm mường mới 

Ải kọ mã, Êm cọ mã: Bố cũng đến,  Mẹ cũng đến  
Ải kọ ma, Êm kọ ma: Bố cũng chó, Mẹ cũng chó 
Ải kọ má, Êm kọ má: Bố cũng ngâm, Mẹ cũng ngâm ... 

 



 24 

PHẦN THỨ II: NGỮ PHÁP ĐẠI CƯƠNG 

I. TỪ, NGỮ NGHĨA TIẾNG THÁI. 

Từ là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa của ngôn ngữ được vận dụng độc lập, tái hiện tự 

do trong lời  nói không có cấu chúc để xây dựng nên câu. Từ có từ đon,từ ghép,từ láy. 

  1- Từ đơn: là một khối thuần nhất,không có cấu trúc nôi tại, không thể phân 

chia theo những đặc điểm cấu tạo từ. Đó là một đơn vị cấu tạo từ thuần nhất( cũng 

có thể được gọi là hình vị). Nói cách khác,đây là những từ đối với người Thái chỉ có 

một hình vị  nhưng xét về số lượng âm tiết nó có thể là một âm tiết, đôi khi cũng có 

thể là hai hoặc nhiều hơn hai âm tiết. 

� Như vậy về mặt ngữ âm, chúng có thể là từ đơn tiết,ví như:  

Từ Thái Phiên âm Nghĩa 

ꪭꪙꪸ hiên học, 

ꪡꪱ꫁ phạ trời, 

�ꪯꪣ êm mẹ, 

ꪮꪱ a cô, 

ꪙꪱ꫁ nạ dì, 

ꪩꪉꪴ lung bác (trai), 

ꪀꪷ co cây, 

ꪐꪱ꫁ nhả cỏ, 

ꪶꪁꪙ người… người… 
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� và cũng có thể là từ song tiết như: 

Từ Thái Phiên âm Nghĩa 

ꪶꪔ ꪁꪫꪱꪥ tô quai con trâu, 

ꪠꪴ꫁ ꪶꪁꪙ phủ côn người ta, 

ꪊꪀꪰ ꪊꪽ꪿ chắc chắn ve sầu, 

ꪝꪱꪙ ꪔꪙ꫁ pan tởn cái bàn, 

ꪁꪮꪀ ꪢꪴ cok mu chuồng lợn, 

ꪔꪉ꪿ꪰ ꪚꪱꪥ tắng vai ghế mây… 

 

� Hay đa tiết như: 

Từ Thái Phiên âm Nghĩa 

ꪙ꫁ꪾ ꪹꪄꪱ꫁ ꪢꪱ꪿ nặm khảu má nước ngâm gạo, 

ꪵꪜꪉ꫁ ꪼꪎ꪿ ꪶꪙꪀ pẻng xáy nộc viên bánh nhãn, 

ꪝ꪿ꪷ ꪼꪕ ꪹꪭꪙ po tay hươn ông chủ gia đình, 

ꪵꪣ꪿ ꪎꪱꪫ ꪭꪱꪣ me xao ham cô thiếu nữ… 

            

Về mặt hình thái học, chúng dường như có khả năng trở thành một đơn vị cấu tạo 
từ( hình vị), làm cơ Về mặt ngữ nghĩa, phần lớn từ đơn có ý nghĩa khái quát, thể 
hiện ở chỗ ngoại diện của từ có thể bao quát nhiều sự vật cùng loại. Mỗi từ có thể 
tương ứng với một số nghĩa thể hiện cái biểu hiện khác nhau. Ví dụ: 

Từ Thái Phiên âm Nghĩa 

ꪣꪽ măn khoai các loại, 
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ꪹꪄꪱ꫁ khảu lúa thóc gạo,cơm; 

ꪖꪺ꪿ thúa đỗ các loại, 

ꪵꪜꪉ꫁ pẻng bánh các loại, 

ꪠꪀꪰ phắc rau các loại,…. 

ꪀꪙꪲ Kin ăn,uống, hút 

           Về mặt hình thái học, chúng dường như có khả năng trở thành một đơn vị  cấu 
tạo từ( hình vị), làm cơ sở để tạo ra các đơn vị từ vựng khác nhờ tác động của các 
phương thức ghép hoặc láy. 

  2-Từ ghép 

        Ghép từ là phương thức cấu tạo từ phổ biến, bằng cách lien kết các hình vị vốn 
tồn tại riêng rẽ, độc lập. Từ ghép được hình thành chủ yếu trên cơ sở kết hợp các hình 
vị thức vốn không ràng buộc với nhau. Chúng có thể thuộc cùng một từ loại.  

Ví dụ ghép hai từ: 

ꪔꪱ �ꪫꪙ ta vên mắt+ ngày=mặt trời 

ꪕꪙꪸ ꪒꪙ꫁ꪸ tiên điển đèn+điện=đèn điện 

ꪶꪩꪀ ꪼꪀ꪿ lộc cáy chuồng+ gà= chuồng gà 

ꪁꪮꪀ ꪢꪱ cok  ma cũi+chó=cũi chó)…; 

ghép động từ như; 

ꪼꪜ ꪣꪱ pay má đi về, 

ꪏ꫁ꪳ ꪄꪱꪥ xự khai mua bán, 

ꪀꪙꪲ ꪙꪮꪙ kin non ăn nằm… 

hoặc ghép tính từ:    ꪵꪒꪉ ꪹꪨꪉ   -   đeng lương   =   đỏ vàng     (hai màu)…  
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Các hình vị này cũng có thể khác nhau về từ loại.  

Ví dụ; 

ꪭꪙꪸ ꪎꪳ  hiên xư    học + chữ(học), 

ꪀꪫꪸ꪿ ꪹꪄꪱ꫁  kiếu khảu     gặt + lúa( gặt),  

ꪀꪙꪲ ꪵꪋꪚ kin chẹp   ăn+ ngon( ngon), 

ꪉꪱꪣ ꪔꪱ  ngam ta    đẹp+ mắt(đẹp), 

ꪋꪽ꪿ ꪘꪱ꫁  chăn nả    đẹp+ mặt ( hãnh diện)… 

  

Một số trường hợp, từ ghép được hình thành trên cơ sở kết hợp với các hình vị hư, 
không ràng buộc: 

ꪹꪚꪱ꪿ ꪀꪙꪲ ꪵꪋꪚ  báu kin chẹp    không ăn ngon( của không ngon),  

ꪹꪚꪱ꪿ �ꪜꪙ ꪬꪺ ꪹꪭꪙ báu pên hua hươn   
không thành đầu nhà (nhà nghèo 
hèn kém hơn người ta)…  

  

 Tuy vậy, việc phân biệt từ ghép với cụm từ nói chung, cụm từ cố định nói riêng 
cũng gặp nhưng khó khăn như trong các ngôn ngữ đơn lập khác do các hình vị 
thường trùng với từ đơn.  

 Ví dụ:    ꪙ꫁ꪾ ꪠꪉ꫁    -    nặm phơng   =   nước  +  ong   ( mật ong)… 

   Xét về mặt ngữ nghĩa; dựa vào đặc trưng ngữ nghĩa của từ ghép trong mối tương 
quan với ý nghĩa của các đơn vị cấu tạo, có thể chia từ ghép thành 2 loại: 

- Từ ghép hợp nghĩa ví như:  ꪠꪀꪰ ꪐꪱ ꫁- phắc nhả = rau cỏ  

- Từ ghép phân nghĩa hay chính phụ như:  
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ꪢꪴ ꪩꪮꪉ   mụ long    lợn lòi, 

ꪣꪽ ꪶꪈ   măn ngô     khoai lang,  

ꪣꪽ ꪮꪮꪙ꫁ măn ỏn           củ từ…         

                                                                                                                                                                                                                                   

          Sự phân biệt từ ghép hình thành từ hai từ đơn với từ đơn song tiết khi mỗi âm 
tiết có thể xuất hiện trong ngôn ngữ như một từ đơn, không phải lúc nào cũng dễ dàng 
đối với  người mới làm quen với tiếng Thái. Đó là những từ đơn song tiết như: 

ꪹꪨꪱ꫁ ꪪꪱꪙ  lảu van    rượu+ ngọt ( rượu nếp) 

 �ꪥꪒ ꪵꪭꪫ꪿ dệt heo   làm + đám (đám tang)… 

   3. Từ láy 

    Từ láy là từ có sự hài hòa hay sự hòa phối ngữ âm được thể hiện ở tính chất 
điệp và đối giữa các đơn vị hợp thành và được chia thành hai loại; láy hoàn toàn và 
láy bộ phận. 

� Láy hoàn toàn là đơn vị gốc được lặp lại hoàn toàn theo những quy tắc điệp và 
đối âm; khi phát âm, âm đầu có thể bị lướt, âm sau được nhấn mạnh hơn. Ví dụ như: 

ꪣꪳ꫁ ꪣꪳ꫁  mự mự   ngày ngày,  

ꪼꪜ ꪼꪜ ꪣꪱ ꪣꪱ  pay pay ma ma    đi đi lại lại, 

ꪁꪥꪉꪰ ꫟  cdăng cdăng  chớp (lòe lòe), 

ꪅꪩꪉ꪿ꪳ ꫟  khlưng khlưng    sấm (ầm ầm)  

ꪶꪝꪩꪚ ꪶꪝꪩꪚ  plộp plộp    (sóng vỗ) bồm bộp,  

ꪝꪩꪚꪾ ꪝꪩꪚꪾ  plặp plặp   (đều) tăm tắp. 
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� Láy bộ phận gồm hai dạng: 

- Phổ biến là hiện tượng lặp âm đầu, đối vần theo khuôn thể hiện ở chỗ; phụ âm đầu 
của đơn vị gốc được lặp lại ở đơn vị láy; vần của đơn vị gốc được thay thế bằng 
khuôn vần khác tạo thành thể đối: 

ꪁꪩꪉꪰ ꪁꪩꪱꪒ  klăng klạt   (mặt) vênh vênh; 

ꪁꪩꪱꪒ  klạt   kéo tuột ra… 

  - Đôi khi ta cũng gặp hiện tượng chỉ lặp vần, đối âm đầu: 

ꪡꪩꪱꪒ ꪶꪩꪣ꫁  phlạt lộm    ngã oạch,  

ꪜꪨꪚꪲ ꪜꪨ꪿ꪷ  plip plo    nói đoảng,  

ꪶꪕꪉꪀ ꪕꪉꪱꪫ꫁  t ngộc t ngạo   chễm trệ 

� Có nhiều kiểu nghĩa của từ láy: 

- Biểu thị hành động, quá trình diễn đạt được lặp đi lặp lại với hàm lượng chỉ số 
nhiều: 

ꪎꪽ꫁ ꪎꪽ꫁ ꪡꪱꪫ꫁ ꪡꪱꪫ꫁  xắn  xẳn phạo phạo   vội vội vàng vàng,  

 ꪣꪳ꫁ ꪣꪳ꫁ ꪁꪮꪉ ꪁꪮꪉ mự mự coong coong  ngày ngày ngóng 

- Biểu thị mức độ giảm nhẹ và mang tính không xác định của tính chất trạng thái:  

ꪒꪾ ꪒꪾ  đăm đăm  đen đen,  

ꪵꪒꪉ ꪵꪒꪉ đeng đeng  đỏ đỏ 

- Biểu thị tính nhấn mạnh, tăng cường đối với tính chất, trạng thái, hang động: 

   ꪮꪺꪥ꪿ ꪭꪱꪥ  - uối, hại = bẩn thỉu… 

- Khái quát nghĩa sự vật, hành động, tính chất, quá trình:  

    ꪀꪉ꫁ꪲ ꪶꪩꪣꪀ - KINH LMOK = LĂN LÔNG LỐC  
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II. THỂ TỪ (Danh từ, đại số, số từ) 

 Thể từ là loại ngữ nghĩa biểu thị thực thể, được xác định bao gồm: danh từ, đại 
từ, số từ. 

1.  Danh từ:  Có thể chia thành một số tiểu loại:  

- Danh từ loại biệt, tức là những danh từ có từ chỉ loại đứng trước:  

ꪶꪔ ꪢꪴ tô mu  con lợn,  

ꪨꪱꪉ ꪹꪭꪙ lang hươn  nếp nhà…; 

- Danh từ không loại biệt, tức là những danh từ không có từ chỉ loại đứng trước: 

ꪣꪳ꫁ mự ngày, 

ꪜꪲ pi năm, 

ꪒꪙꪲ đin đất…; 

- Danh từ tổng hợp, gộp chung các sự vật đồng nhất về một phương diện, có tính khái 
quát, tổng thể: 

ꪹꪭꪙ ꪤꪱꪫ꫁ hươn dảo nhà cửa, 

ꪝ꪿ꪲ ꪙꪮꪉ꫁ pi nọng anh em… 

- Danh từ chỉ loại còn được gọi là loại từ chẳng hạn: 

ꪶꪔ tô con, 

ꪮꪽ ăn cái, 

ꪄꪉ꫁ꪰ khẳng chiếc… 

- Đứng trước danh từ mà nó chỉ định:  
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ꪶꪔ ꪁꪫꪱꪥ tô quai con trâu, 

ꪮꪽ ꪙꪉ꪿ꪳ ăn nưng một chiếc, 

ꪄꪉ꫁ꪰ ꪔꪉ꪿ꪰ khẳng tắng chiếc ghế… 

 Đó là những danh từ chung. Bên cạnh đó, còn có danh từ riêng chỉ tên người, 
tên đất, sông, núi…Có một số trường hợp tên riêng tiếng Thái hiện dùng không trùng 
với tên chính thức bằng tiếng Việt. Ví dụ:  

ꪹꪣꪉ ꪣꪺꪀ MươngMụak Mai sơn, 

ꪹꪣꪉ ꪢꪺꪥ꫁ Mương Muổi Thuận Châu, 

ꪹꪣꪉ ꪁꪫꪱꪥ Mương Quai Tuần Giáo, 

ꪹꪣꪉ ꪵꪖꪉ Mương Thenh Điện Biên… 

2.    Đại từ 

Gồm nhiều loại: các từ xưng hô, đại từ chỉ định, đại từ nghi vấn đại từ tương hỗ. 

- Từ xưng hô (còn được gọi là từ chỉ ngôi) tiếng Thái trong một số trường hợp 

mang nghĩa trung tính rất cao: ꪀꪴ ꪣꪉꪳ - Cu mưng - được dùng trong quan hệ thân mật 

(vợ chồng, bố mẹ, con, bạn) thậm chí có lúc suồng sã, nhưng cần lưu ý không phải 
lúc nào chúng cũng mang nghĩa tương ứng tuyệt đối như mày /tao…trong tiếng Việt; 
khỏi chỉ vị thế của người dưới khi xưng hô với người bề trên; cu khỏi tương ứng với 

tôi trong tiếng việt: ꪀꪽ- căn= mình, tớ.  

- Ngoài ra còn những từ như:  ꪩꪀꪴ - lụk = con, ꪨꪱꪙ- lan = cháu.  

Những từ xưng hô kiểu này đều ở ngôi thứ nhất Thuộc vào ngôi thứ hai là các từ: 

ꪣꪉꪳ - mưng = mày, anh chị (cũng có thể xưng với bố mẹ, cô chú bác than nhưng 

không được gọi những người bề trên là quan chức hay người già được kính trọng): 

ꪯꪱꪥ ai anh, 

ꪹꪮꪥ꫁ (ꪮꪲ꪿) ưởi(ý) chị; 
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ꪩꪉꪴ lung bác trai; 

ꪜꪱ꫁ pả bác gái; 

ꪮꪱꪥ꫁ ải bố; 

�ꪯꪣ êm mẹ; 

ꪮꪱꪥ꫁ ꪜꪴ꪿ ải pú ông nội, 

�ꪯꪣ ꪥꪱ꪿ êm da bà nội… 

Thuộc vào ngôi thứ ba là các tù: 

ꪣꪽ măn nó ; 

ꪹꪎꪱ xau họ ; 

ꪹꪎꪱ꪿ xáu người ta, 

ꪶꪮꪉ ꪙꪽ꫁ ông nặn ông ấy, 

ꪚꪱ꫁ ꪙꪽ꫁ ba nặn bà ấy, 

ꪯꪱꪥ ꪹꪮꪥ꫁ ꪙꪽ꫁ ai ưởi nặn anh chị ấy…. 

TỪ XƯNG HÔ TRONG TIẾNG THÁI  

Từ Ngôi thứ nhất 

Số ít 
Cu                       háu              căn, chảu                   khỏi 
(tao,tôi)               (ta)               (mình,tớ)                   (tôi) 

Số nhiều 
 Ú phu             xum háu          pưng căn                 xúm khỏi 
( chúng tao)    (chúng ta)       (chúng mình)         (chúng tôi) 

 

Từ Ngôi thứ hai 

Số ít  Mưng                 ái,ưởi                   lung,pả             ải,ếm 
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(mày,anh)        (anh, chị “dâu”)   (bác “trai” “gái”)  (bố,mẹ) 

Số nhiều 
    Xu                  pưng ái(ưởi)       pưng lung (pả)    pứng ải (êm) 

(bọn mày..)      (các anh “chị”) (các bác trai “gái”) (các bố “mẹ”) 

 

Từ Ngôi thứ ba 

Số ít 
 Mắn            xau,xáu               lúng,pả nặn              ải,ếm nặn 

 (nó)          (họ,người ta)         ( bác trai,gái ấy)        (bố,mẹ ấy) 

Số nhiều  
 Phen mắn  phen xau, xáu     pưng lúng,pả nặn     pưng ải,ếm nặn 

(chúng nó) (bọn họ,người ta) (các bác trai, gái ấy) (các bố,mẹ ấy 

- Đại từ chỉ định:  ꪘ꫁ꪲ- ni = nay,   ꪙ꫁ꪲ- nị = đây,   ꪙꪽ꫁-nặn = đấy 

- Đại từ nghi vấn, chỉ sự vật: 

ꪶꪔ ꪎꪉꪰ tô xăng  cái gì? Con gì 

ꪎꪉꪰ �ꪩ Xăng để  gì đấy?  

ꪻꪠ �ꪩ phaư đế  ai đấy? 

ꪠꪴ꫁ ꪻꪒ phủ đaư  người nào, 

ꪻꪠ Phaư ai ? 

 

 - Chỉ nơi ở : ꪤꪴ꪿ ꪀꪱ꪿ ꪻꪒ- Dú cá đaư = ở chỗ nào ?  ꪕ꪿ꪲ- ti đaư = nơi nào ?  

-  Hỏi cách thức : ꪏꪳ �ꪩ- xư lê = thế nào ? ꪵꪙꪫ ꪻꪒ - néo đaư = ra sao ?  

 - Hỏi số lượng : ꪕ꪿ꪷ ꪻꪒ- to đaư = bao nhiêu ? ꪀ꫁ꪲ ꪨꪱꪥ - kỷ lai = chừng (mực) nào? 

- Đại từ tương hỗ :  ꪀꪽ- căn = nhau,(mình),  

    ꪭꪀꪰ ꪀꪽ- hặc căn = yêu nhau,   

    ꪋꪉꪰ ꪀꪽ -chắng căn = ghét nhau. 

3 – Số từ. Số từ được phân biệt thành số đếm và số thứ tự :  

  3.1 –Số đếm  
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Tiếng Thái Nghĩa Tiếng Thái Nghĩa 

<x& Ep&a 0 XaV #od Hai mốt 

Q Một XaV xoG Hai hai 

xoG Hai xaM xib Ba mươi 

xaM Ba xaM xib #od Ba mươi mốt 

ix& Bốn xaM xib xoG Ba mươi hai 

ha* Năm H*oJ Trăm 

<hc Sáu H*oJ Q paJ Q  Trăm linh một 

#sd Bẩy H*oJ Q paJ xoG Trăm linh hai 

epd Tám H*oJ #od Trăm mốt 

Eca* Chín xoG H*oJ Hai trăm 

xib Mười xoG H*oJ #od Hai trăm mốt 

xib #od mười một P$ Nghìn 

xib xoG mười hai m&UN Q Mười nghìn 

xib xaM mười ba L*aN Q Một triệu 

XaV Hai mươi exN Q 1 000 000 000 

 Số từ chỉ một nửa số lượng : 

ꪖꪮꪉ꪿ thóng  nửa. 

ꪖꪮꪉ꪿ ꪚ꫁ꪸ thóng bỉa  nửa lạng 

ꪖꪮꪉ꪿ ꪀꪙ Thóng cơn  nửa cân 
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Khi từ thóng đứng sau thành rưỡi: 

ꪚ꫁ꪸ ꪖꪮꪉ꪿ bỉa thóng   lạng rưỡi,  

ꪀꪙ ꪖꪮꪉ꪿ cơn thóng  cân rưỡi. 

   3.2 – Số thứ tự thêm chữ thứ đằng trước : 

                  ꪖꪳ꪿ ꪙꪉ꪿ꪳ - Thứ nưng = thứ 1 (thứ nhất) (thắp ít ) 

                  ꪖꪳ꪿ ꪎꪮꪉ -Thứ xong = thứ 2  

                        ……… 

        Số thứ nhất người Thái còn gọi là:  ꪶꪀꪀ-cốc “gốc”  : luk cốc = con cả  

 III – VỊ TỪ  

         Vị từ là những từ có thể làm vị ngữ trong câu gồm cả động từ và tính từ  

     1 – Động từ. Động từ được chia thành tiểu loại,tùy theo khả năng kết hợp 
hoặc chi phối đối tượng của nó gồm :  

       * Động từ ngoại động luôn có bổ ngữ đối tượng theo sau : 

    ꪼꪖ ꪙꪱ- Thay ná = cày ruộng, 

  ꪹꪮꪱ ꪣ ꪸ-au mía = lấy vợ …  

Cần lưu ý nghĩa trong tiếng Thái có khi hoàn toàn phụ thuộc đối tượng bị chi phối 

như : ꪀꪙꪲ-kin = ăn (ăn, uống, hút,bú ) … 

* Động từ nội động không có bổ ngữ đối tượng theo sau,nó chỉ có thể là thành 
phần phụ chỉ tình huống như :  

ꪼꪜ ꪨꪀ ꪰ- Pay lắc = đi xa, 

ꪵꪩꪙ꪿ ꪫꪽ - len vắn = chạy nhanh, 

ꪙꪮꪙ ꪔꪙ꪿ꪳ ꪎꪱꪥ - nón tứn xai = ngủ dạy muộn. 
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Tiếp ngay sau nó không cần giới từ,có thể là một động từ bổ nghĩa cho nó như : 

  ꪼꪜ ꪼꪖ ꪙꪱ- pay thay ná = đi cầy ruộng, 

  ꪣꪱ ꪙꪮꪙ ꪒꪀꪳ- má non đức = về ngủ khuya  

       * Động từ chỉ sự biến hóa : ꪔꪱꪥ �ꪜꪙ ꪠꪲ - tai pên phi = chết thành ma. 

        * Động từ chỉ phương hướng, có thể chỉ hướng ngược nhau, trường hợp ấy thành 
những cặp từ trái nghĩa:   

  ꪄꪙ꫁ꪳ ꪶꪩꪉ- khửn lỗng = lên xuống,  

  ꪹꪄꪱ꫁ ꪮꪮꪀ - Khảu ok = ra vào, 

  ꪹꪣ ꪣꪱ- mưa ma = đi về, 

  ꪠꪒꪲ ꪵꪣꪙ꪿- phít men = sai đúng. 

    2 – Tính từ  

       Tính từ có nghĩa khái quát về tính chất. xét nội dung của tính chất có thể chia 
thành hai loại : 

        * Tính từ chỉ phẩm chất,không xác định bằng đo đếm như các từ chỉ màu sắc : 

ꪒꪾ đăm đen, 

ꪵꪒꪉ đeng đỏ, 

ꪹꪨꪉ lương vàng, 

ꪵꪄꪫ kheo xanh, 

hoặc trạng thái : 

ꪶꪭꪣ꪿ hôm râm, 

ꪻꪎ xaư trong, 

ꪄꪙꪴ꪿ khún đục. 
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Chúng có thể trái ngược nhau được xếp thành cặp : 

ꪒꪮꪙ꪿ ꪒꪾ đón đăm  trắng đen, 

ꪣꪒꪳ ꪭꪉꪴ mựt hung  tối sang. 

         * Tính từ chỉ hàm lượng,bao hàm giá trị về lượng, có khả năng đo đếm 
được,cũng có thể trái ngược nhau,khi ấy chúng những cặp từ trái nghĩa, Như : 

ꪔ꪿ꪾ ꪎꪉꪴ tắm xung  thấp cao, 

�ꪔꪙ꫁ ꪭꪲ tển hĩ  ngắn dài, 

ꪨꪀꪰ ꪊꪾ lắc chăm  xa gần  

 Do mang nghĩa khái quát về tính chất, tính từ có khả năng biểu hiện mức độ hơn 
kém,bằng cách them vào sau tiếng : 

ꪨꪱꪥ lai nhiều, 

ꪙꪮꪥ꫁ nọi  ít (bé)  

ꪹꪏ Xứa hơn.  

ví dụ :    ꪵꪒꪉ ꪨꪱꪥ- đeng lai = đỏ lắm (quá), 

  ꪣꪒꪳ ꪹꪏ- mựt xứa = tối hơn  

          * Tính từ nghi vấn chỉ sự vật có từ “ xăng”: 

   ꪎꪉꪰ = gì  như:   ꪶꪔ ꪎꪉꪰ-tô xăng = con gì, 

  Chỉ người, chỉ chỗ ở có từ “đaư" 

ꪻꪒ đaư  nào 

ꪠꪴ꫁ ꪻꪒ-  phủ đaư  người nào, 

ꪻꪠ  phaư  ai, 

ꪤꪴ꪿ ꪚꪮꪙ꪿ ꪻꪒ-  Dú bón đaư  ở chỗ nào, 
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ꪤꪴ꪿ ꪀꪱ꪿ ꪻꪒ-  dú cá đaư  ở đâu ?  

   3 – một số điểm cần lưu ý  

      Vị từ cũng có thể chịu quy luật của hiện tượng láy :  
 Các cặp động từ :  

ꪼꪜ ꪣꪱ pay má, 

ꪄꪙ꫁ꪳ ꪶꪩꪉ khửn lống  

Để chỉ hành động lặp lại, có thể láy thành: 

ꪼꪜ ꪼꪜ ꪣꪱ ꪣꪱ pay pay má má  đi đi lại lại (về về), 

ꪄꪙ꫁ꪳ ꪄꪙ꫁ꪳ ꪶꪩꪉ ꪶꪩꪉ khửn khửn lống lống  lên lên xuống xuống  

. 

Tính từ có thể chỉ mức độ ít hoặc nhiều hơn : 

ꪒꪾ ꪣꪽ đăm mắn  đen bóng, 

ꪵꪄꪫ ꪮꪮꪙ꪿ kheo ón  xanh nhạt, 

ꪵꪄꪫ ꪏꪫꪲ kheo xiu  xanh thẫm, 

 ꪒꪾ ꪻꪢ꫁ đăm maử  đen nhạt,  

Hiện tượng láy có thể kết hợp với các yếu tố trái nghĩa hình thành thể đối như : 

ꪏ꫁ꪳ ꪉꪱꪥ꪿ ꪄꪱꪥ ꪉꪱꪥ꪿ xự ngai khai ngai  dễ mua dễ bán, 

ꪼꪜ ꪉꪱꪥ꪿ ꪣꪱ ꪉꪱꪥ꪿ pay ngai má ngai  dễ đi dễ về. 

   IV – CỤM DANH TỪ  

         Cụm danh từ là cụm từ trong đó thành phần trung tâm do danh từ đảm nhiệm. 
Là thành tố chính thành phần trung tâm là danh từ cùng với ít nhất một thành phần 
phụ,có thể xuất hiện trước hoặc sau nó. 
 Thành phần phụ trước trung tâm có thể xuất hiện để nhằm: 

  1 – Chỉ tổng thể như :  ꪀꪱ꪿ ꪣꪳ꫁ - cá mự = cả ngày  

  2 – chỉ số lượng chính xác như :  

ꪙꪉ꪿ꪳ nưng một, 
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ꪎꪮꪉ xong 2, 

ꪖꪮꪉ꪿ ꪀꪙ thóng cơn  nửa cân, 

ꪝꪉꪳ ꪶꪁꪙ pứng cốn  những người … 

  3 – Chỉ thể loại (loại từ) như :  

  ꪶꪔ ꪶꪙꪀ - tô nộc = con chim, 

  ꪶꪔ ꪜꪱ - tô pa = con cá 

  4 – Chỉ chủng loai như : 

  ꪀꪷ ꪀꪉ꫁ꪸ- co kiểng = cây cam, 

  �ꪬꪒ ꪜꪺꪀ- hết puak = mấm mối. 

Thành phần  phụ cũng có thể xuất hiện sau trung tâm nhằm : 
*  Hạn định tác dụng nêu đặc điểm sự vật,hạn định và miêu tả sự vật.Thành phần phụ 
này đa dạng về mặt từ loại : 

  - Có thể là danh từ : ꪠꪀꪰ ꪢ ꪴ- phắc mu = rau lợn, 

    ꪹꪭꪙ ꪐꪱ꫁ - hươn nhả = nhà gianh. 

 - Có trường hợp là đai từ : 

  ꪹꪭꪙ ꪹꪭꪱ - hươn hau = nhà ta, 

  ꪠꪴ꫁ ꪻꪠ - phủ phaư = người nào (ai) 

 - có trường hợp là động từ :ꪁꪾ ꪀꪙꪲ-cắm kin = miếng ăn,ꪼꪀ꪿ ꪜꪉꪲ꫁- cáy pỉnh = gà nướng  

  - có trường hợp là tính từ :ꪕꪱꪉ ꪨꪺꪉ-táng luông = đường cái,ꪹꪄꪱ꫁ ꪀ꪿ꪾ- khảu cắm = xôi 

cẩm  

* Chỉ thời gian như :  ꪣꪳ꫁ ꪙ꫁ꪲ- mự nị = hôm nay,  

  Hoặc vị trí :  ꪹꪭꪙ ꪻꪙ- hươn naư = nhà kia 

 Trong thực tế không phải bao giờ cũng có đủ các thành phần phụ. vị trí của thành 
phần phụ có loại cố định nhưng cũng có loại tự do. 
   Có trường hợp cụm danh từ tùy chỗ đảm bảo vị trí như :  

ꪶꪔ ꪁꪫꪱꪥ ꫜ  Tô quái nưng  một con trâu, 

ꪎꪱꪣ ꪒꪱꪉ ꪹꪭꪙ xam đang hươn  ba nếp nhà, 

ꪎꪲ꪿ ꪘꪺꪥ꪿ ꪼꪎ꪿ xí nuối xáy  bốn quả trứng … 
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 5. Phó danh từ tiếng Thái   

Riêng từ con, từ cái Tiếng Việt, trong tiếng Thái có những từ sau. 

* Con: Phủ - tồ - mạk - me - xểm - bẳng - kén 

- Phủ kỗn: con người; Phủ chãi: con trai; phủ nhĩnh: con gái ... 

- Tồ quãi: con trâu; Tồ thớk: con đực ; tồ me: con cái, tồ po: con đực/ con trống; mà 
po: chó đực; káy po: gà trống... 

- Mạk mịt: con dao; mạk khoàn: cái rìu; mạk xiềm: cái thuổng. 

- Me nặm:  con suối/ con sông ; me mương:  con mương. 

- Xểm tãng: con đường; xểm phôm: cái tóc/ sợi tóc. 

- Bẳng hữa: con thuyền; bẳng xuổi: con thoi; 

- Kén ta: con mắt. 

* Cái:  Bàư,  Kản,  Đàng,  Lẵm,  Đuồng,  Chuỗng,  Khảng,   Phừn 

Kỏng,  Nuối ... 

- Bàư thuổi: cái bát        bàư cúp:  cái nón       bàư đổng:  cái mẹt 

- Kản buống:  cái thìa    kản chỏng: cái ô        kản điếng: cái cân 

- Đàng hưỡn: cái nhà     đàng hè: cái chài        đàng xãy: cái đó 

- Lẵm mòn: cái gối         lẵm xák:  cái chày      lẵm xàu:  cái cột 

- Đuồng pãn: cái bàn     đuồng nả: cái nỏ;       đuồng kống: cái trống 

- Chuỗng dắn: cái màn  Chuỗng nãy: cái xa kéo sợi;  

- Chuỗng đốc: cái cọn nước Chuỗng man: cái rèm 

- Khảng tắng: cái ghế; Khảng khiềng: cái thớt; 

- Khảng khùa: cái cầu Khảng áng: cái chậu 

- Phừn phã:  cái chăn Phưn hè: cái chài 

- Phưn phụk: cái chiếu Phưn xửa: cái áo 

- Kỏng pí: cái sáo, ống sáo Kỏng hừn: cái đàn môi 

- Kỏng hù: cái hoa tai    Kỏng lót: cái ống suốt 

- Nuối ụ:  cái hũ Nuối hày khảu:   cái chõ xôi 

- Nuối pội: cái bịch  Nuối pùm:   cái bụng 

  Đặc biệt có phó danh từ ghép. 

Phó danh từ ghép thường là "quả quả": - Nuối mák (quả quả) hoặc nuối kén (quả hạt). 

Phó danh từ ghép quả quả hoặc quả hạt dùng để chỉ cá thể. 
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Mák (quả):    Mák kuổi: quả chuối;  mák phõng nạt: quả dứa; mák kiểng: quả cam; 
mák xổm: quả chua; mák vàn: quả ngọt, mák xúc: quả chín; mák mãnh: quả bị sâu. 

Nuỗi (quả):  Nuối nháư: quả to; nuối xáy: quả trứng; nuối pũ: quả núi; nuối mák:  
quả quả; nuối mák tành lãi: quả dưa bở; nuối mák phưỡng: quả khế; nuối mák kiểng: 
quả cam; Nuối mák hùa chàư: quả trái tim; nuối mák đìn: quả trái đất; mák nuối: quả 
hoa/ hoa quả; mák nuối nháư: quả quả to; báu mĩ mák nuối kìn: không có hoa quả ăn/ 
không có cây trái ăn… 

  V – CỤM ĐỘNG TỪ 

    Cụm động từ là cụm từ trong đó thành tố trung tâm do động từ đảm nhận  
 Cụm động từ cũng như cụm danh từ chúng có thể chia ra thành: phần trung tâm, 
phần trước và phần sau trung tâm.Thành phần trung tâm là thành tố chính,bao gồm 
các tiểu loại động từ (đã nói ở mục III vị từ ).Tuy nhiên cụm động từ không nhất thiết 
phải có thàng phần phụ. 

� Thành phần trước trung tâm thường không nhiều.chúng bổ xung cho động từ 
trung tâm các loại ý nghĩa : 

    1 – Chỉ thời gian xảy ra hành động : ꪬꪉ꪿ꪲ ꪹꪝ �ꪥꪒ- hính pưa dệt = vừa mới làm; 

Kể cả chỉ hành động chưa xảy ra : ꪹꪚꪱ꪿ �ꪭ ꪀꪙꪲ- báu hê kin = chưa ăn, 

Hoặc nêu sự tiếp diễn hành động như :ꪑꪉꪰ �ꪥꪒ- nhăng dệt = đang làm   

    2 -  Phủ định hành động:  

ꪹꪚꪱ꪿ ꪀꪙꪲ - báu kin = không ăn,  
ꪹꪚꪱ꪿ �ꪥꪒ - báu dệt = không làm, 
ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪜ  - báu pay = không đi 

  Một số hư từ tiếng Việt đã được mượn để diễn đạt thời gian của hành động như: 

  ꪋ - chơ  =  giờ, ꪠꪒꪴ- phút = phút, ꪣꪲ �ꪖ꫁ -  mi thể =  có thể… 

� Thành phần sau trung tâm đa dạng hơn. Chúng thường bổ xung cho động từ 
trung tâm đủ loại ý nghĩa; 

    1- Chỉ đối tượng của hành động, chẳng hạn: 

  ꪀꪙꪲ ꪙ꫁ꪾ- kin nặm = uống nước,  ꪬꪱ ꪒꪺ- ha đua = kiếm củi…. 

    2 - Chỉ điểm xuất phát, hướng đến hoặc vượt qua của hành động. Chẳng hạn: 

    ꪹꪄꪱ꫁ ꪹꪭꪙ - khảu hươn = vào nhà, 

  ꪮꪮꪀ ꪄꪮꪥ꪿ ꪜꪒꪰ ꪔꪴ - ok khói pắt tu =  ra khỏi cửa….  



 42 

Chỉ nơi diễn ra hành động như:  

ꪼꪜ ꪻꪔ꫁ pay tảu  đi xuống dưới,  

ꪹꪣ ꪹꪘ mưa nưa  đi lên trên, 

�ꪥꪒ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪹꪣꪉ ꪢꪺꪥ꫁ dệt nẳng mương Muổi  
làm( sản xuất) ở Thuận 
Châu …. 

    3- Chỉ phương tiện, công cụ, chất liệu dung cho hành động, như: 

ꪮꪱꪚ ꪕꪱ꪿ ꪚ꪿ꪷ áp ta bó  tắm nước nguồn, 

ꪼ꪿ꪜ ꪼꪖ quay thay  cày( bằng) trâu, 

ꪑꪱꪉ꪿ ꪔꪙꪲ nhang tin  đi bằng chân( đi bộ)….  

Chỉ cách thức, trạng thái, mức độ hành động. Ví như:  

�ꪥꪒ ꪵꪙꪫ ꪙ꫁ꪲ dệt néo nị  làm thế này, 

ꪀꪙꪲ �ꪢꪒ  kin mết   ăn hết, 

ꪙꪮꪙ ꪨꪚꪾ non lắp  ngủ say,   

ꪄꪱꪥ ꪖꪀꪴ khai thuk  bán rẻ… 

   4- Chỉ người tiếp nhận hành động. Ví như: 

ꪻꪬ꫁ ꪩꪀꪴ ꪀꪙꪲ ꪶꪙꪣ hăủ lụk kin nôm  cho con bú, 

ꪜꪉꪰ ꪉꪙ ꪀꪴ꫁ păng ngơn củ  trả tiền vay, 

ꪚꪮꪀ ꪩꪀꪴ ꪒꪉꪰ ꪼꪡ ꪻꪬ꫁ �ꪯꪣ bok lụk đăng phay hảu êm  
bảo con nhóm bếp cho 
mẹ… 

   5- Chỉ mục đích hành động. Ví như:  

ꪼꪜ ꪤꪱꪣ ꪝ꪿ꪲ ꪙꪮꪉ꫁ pay dam pi nọng  đi thăm anh em,  

ꪼꪜ ꪖꪱꪣ ꪩꪀꪴ ꪻꪝ꫁ pay tham lụk păư đi hỏi con dâu…  

Đôi khi nghĩa chính nằm ở động từ tiếp sau. Ví như:  

ꪼꪜ ꪀꪙꪲ ꪵꪩꪉ pay kin leng  đi ăn ( bữa) chiều,  

ꪼꪜ ꪮꪙ꫁ꪲ  pay ỉn  đi chơi…  
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Chỉ nội dung kết quả, như;  

 

ꪵꪮꪚ ꪼꪒ꫁ ꪀ꫁ꪲ ꪄꪮꪒ ꪄꪚꪾ ép đảy kỷ khót khắp  học được mấy câu hát…  

Chỉ nguyện vọng, ý chí, như:        ꪈꪾ꪿ ꪭꪮꪒ - ngắm họt  =  nghĩ đến… 

  6- Chỉ thời gian đã xảy ra hành động, như:  

   ꪼꪜ �ꪢꪒ ꪣꪳ꫁  -   pay mết mự   =    đi cả ngày…  

Chỉ sự kết thúc, hoàn toàn, như:      �ꪥꪒ ꪵꪩꪫ꫁ ꪩꪫ꫁ꪸ  - dệt lẹo lẹo = làm xong rồi,  

      ꪀꪙꪲ ꪵꪩꪫ ꫁-  kin lẹo = ăn rồi… 

  7- Chỉ sự so sánh. Ví như:  

ꪀꪙꪲ ꪹꪏꪉ ꪵꪣꪫ kin xượng meo  ăn như mèo( ăn ít),  

ꪀꪙꪲ ꪹꪏꪉ ꪢꪴ kin xượng mu  ăn như lợn ( phàm ăn)…. 

  8- Nêu hiện trạng sự vật. Ví như:  

ꪡꪱ꫁ ꪵꪒꪒ phạ đét  trời nắng,  

ꪀꪙꪲ ꪮꪣꪲ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ kin ím lẹo  ăn no rồi…. 

  9- Chỉ người, sự vật cùng tham gia vào hành động. Ví như:  

   ꪼꪜ ꪕꪮꪥ꪿ ꪄꪮꪥ꫁  - pay toi khỏi = đi với tôi…  

Chỉ kẻ bị sai khiến, như:  

 ꪚꪮꪀ ꪙꪮꪉ꫁ ꪣꪽ ꪼꪜ ꪕꪮꪥ꪿ ꪣꪽ - bok nọong măn pay toi măn = bảo em nó đi với nó….  

Với trường hợp hai người cùng tham gia vào một hành động tương tác, vị trí trước và 
sau động từ có thể hình thành, thành cặp đồng nghĩa. Ví như:  

   ꪭꪀꪰ ꪀꪽ - mặc căn = yêu nhau. 

 Khả năng xuất hiện các thành phần phụ là do đặc điểm của động từ ở vị trí chính chi 
phối. Các nguyên tắc kết hợp phải phù hợp với đặc điểm ngữ nghĩa của động từ này. 

� Nếu là động từ chuyển động từ có hướng  thì phía sau nó không thể có thành 
phần chỉ đối tượng, mà chỉ có thể là :  

    1- Cách thức. ví như : 

ꪄ꪿ꪲ ꪵꪎ ꪀꪫꪱꪉ  khí xe quang đi xe đạp …  

điểm đến:  
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ꪼꪜ ꪩꪱꪒ  pay lạt   đi chợ..,  

điểm xuất phát:  

ꪮꪮꪀ ꪔꪴ ꪹꪭꪙ  ok tu hươn  ra khỏi cửa (nhà)… 

    2- Khẳng định. Ví như:   �ꪥꪒ ꪵꪩꪫ   ꫁-   dệt lẹo   =    làm rồi 

    3- Trạng thái diễn ra hành động, như: ꪼꪜ ꪫꪽ  -   pay văn =   đi nhanh… 

 VI – CỤM TÍNH TỪ  

     Cụm tính từ là cụm từ trong đó có thành phần trung tâm do tính từ đảm nhận. 
   Do động từ và tính từ có nhiều đặc điểm giống nhau nên hai từ loại này đã được xếp 
chung trong bài : Vị từ ( mục III). 
   Cụm tính từ có nhiều đặc điểm giống cụm động từ,chúng được thể hiện ở chỗ nhiều 
từ đi kèm với động từ và cũng có thể đi kèm với tính từ.Có thể coi những thành phần 
phụ này gắn liền các đặc tính chung của vị từ  
   Về cấu tạo,cụm tính từ cũng có thể chia thành hai phần : chính và phụ. Phần chính 
còn gọi là phần trung tâm.phần phụ đứng trước hoặc sau trung tâm. 
   Thành phần trung tâm do tính từ, thường là tính từ phẩm chất đảm nhiệm. 
Ví như :  

ꪒꪲ  đi = tốt,     

ꪨꪺꪉ luông = lớn,  ꪻꪐ꪿ nhaứ = to,  ꪙꪮꪥ꫁  nọi = bé, 

ꪖꪀꪴ thuk = rẻ,   ꪵꪝꪉ péng = đắt,    

ꪒꪮꪙ꪿ Đón = trắng,  ꪵꪄꪫ  kheo = xanh,  ꪹꪨꪉ lương = vàng 

    Thành phần phụ có vị trí tùy tiện hơn : Đứng trước hoặc sau trung tâm.   
     Thành phần phụ đứng trước trung tâm thường được dung để biểu thị : 

- Ý ngĩa so sánh hơn kém :  ꪒꪲ ꪩꪙ꪿ꪳ    -    đi lưn      =  tốt hơn,  

     ꪻꪐ꪿ ꪩꪙ꪿ꪳ  -    nhaứ lưn =  to hơn… 

- Ý nghĩa phủ định  :  ꪹꪚꪱ꪿ ꪒꪲ  -  báu đi  =  không tốt,  

    ꪹꪚꪱ꪿ ꪣ ꪲ   -  báu mí  =  không có … 

-  Ý nghĩa thời gian :  

  ꪹꪚꪱ꪿ �ꪭ ꪬꪮꪣ  ꪿- báu hế hóm  =  chưa khỏi bệnh,  

  ꪊ꪿ꪲ ꪨꪷ ꪬꪮꪣ꪿ - chí lo hóm   =  sắp khỏi bệnh,  
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  ꪑꪉꪰ ꪮꪮꪙ ꪿- nhắng ón   =  còn non (trẻ)  

Thành phần phụ đứng sau trung tâm thường biểu thị các ý nghĩa sau : 

- Bổ nghĩa cho tính từ trung tâm chỉ lượng, thành phần phụ là danh từ : 

   ꪨꪱꪥ ꪉꪙ -  Lai ngơn  =  nhiều tiền,  

  �ꪔꪣ ꪣꪷ꪿  -  têm mo  =  đầy người  

- Bổ nghĩa cho tính từ trung tâm chỉ đặc tính, thành phần phụ là danh từ :  

  ꪹꪚꪙ ꪎꪉ꫁ꪸ  -  Bươn xiểng  =  trăng sáng,  

  ꪊꪾ ꪹꪭꪙ    - chăm hướn  =  gần nhà,  

  ꪨꪀꪰ ꪚꪱꪙ꫁ -  lắc bản  =  xa bản. 

- Bổ nghĩa cho tính từ trung tâm chỉ chất, thành phần phụ có thể là danh từ :  

 ꪋꪽ꪿ ꪎꪱꪫ - chăn xao  =  đẹp gái, 

 ꪅꪽ꫁ ꪚꪱꪫ꪿ -  khặn báo  =  xinh trai … 

hoặc thành phần phụ có thể là động từ :  

  ꪀꪙꪲ ꪵꪋꪚ      -  kin chẹp  =  ăn ngon,  

  ꪣꪀꪰ ꪵꪩ        - mặc lé  =  ưa nhìn,  

  ꪄꪱꪥ ꪉꪱꪥ꪿    -  khai ngai  =  dễ bán … 

- Bổ nghĩa cho tính từ trung tâm chỉ chất, thành phần phụ biểu hiện hướng biến 
đổi, bớt đi hay tăng thêm :  

  ꪵꪀ꪿ ꪼꪜ  -  ké pay  =  già đi,  

  ꪠꪮꪣ ꪶꪩꪉ -  phom lỗng  =  gày đi,  

  ꪙꪮꪥ꫁ ꪼꪜ - nọi pay  =  ít (bớt) đi,  

  ꪝꪲ ꪄꪙ꫁ꪳ- pĩ khửn = béo lên, … 

Thành phần phụ đứng sau trung tâm cũng có thể được dùng để biểu thị ý nghĩa thời 
gian :  

 ꪒꪲ ꪵꪩꪫ꫁ - đi lẹo   =  khỏi rồi (tốt rồi),  
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 ꪣꪒꪳ ꪬꪉ ꪵꪩꪫ꫁ - mựt hơng lẹo   =  tối lâu rồi  

 Chúng còn có thể được dùng để cấu tạo cấp so sánh, bằng nhau hay hơn kém : 

ꪣꪒꪳ ꪒꪾ ꪁ꪿ ꪀꪱꪉ ꪁꪙꪳ mựt đăm cơ cang 
cứn  

tối đen như đêm 
khuya,  

ꪪꪱꪙ ꪁ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪮꪮꪥ꫁ van cơ nặm ỏi  
ngọt như nước 
đường,  

ꪵꪒꪉ ꪀ꪿ꪾ ꪁ꪿ ꪢꪱꪀ �ꪀꪫꪙ ꪎꪀꪴ đeng cắm cơ 
mak quên xúc  

đỏ tím như quả bồ 
quân chin  

VII – CÂU ĐƠN  

       Câu là đơn vị dùng từ, nói đúng là ngữ cấu tạo nên trong quá trình tư duy,thông 
báo. Câu có nghĩa hoàn chỉnh, có tính độc lập và cấu tạo theo quy tắc ngữ pháp. có 
thể phân câu thành hai loại : câu đơn và câu ghép. Câu đơn có thể được phân thành 
hai loại căn cứ vào nòng cốt gồm một thành phần hay hai thành phần. 
     Câu đơn hai thành phần gồm một nòng cốt đơn với hai thành phần cơ  
bản là chủ ngữ (kí hiệu C) và vị ngữ (kí hiệu V). Trong tiếng Thái cũng giống như 
nhiều ngôn ngữ khác trong khu vực như tiếng Việt, trong hai thành phần này chủ 
ngữ thường đứng trước,vị ngữ đứng sau.Ví dụ : 
 

 -  ꪄꪮꪥ꫁ ꪮꪙ꫁ꪲ-  khỏi  ỉn = tôi chơi 

                           C      V 

    -  ꪙꪮꪉ꫁ ꪄꪮꪥ꫁ ꪙꪮꪙ ꪵꪩꪫ꫁- nọng khỏi nõn lẹo = em tôi ngủ rồi 

                                                     C             V 

    -  ꪎꪮꪉ ꪶꪔ ꪁꪫꪱꪥ ꪕꪷ ꪀꪽ- Xong tô quái to căn = hai con trâu húc nhau 

                                                      C               V 
 Câu 1 chủ ngũ, vị ngữ do một từ đảm nhiệm. câu 2, 3 chủ ngữ, vị ngữ đều do một 
ngữ đảm nhiệm. 
     Căn cứ vào ý nghĩa và từ loại giữ vai trò vị ngữ, cũng có thể phân thành các kiểu 
câu thuộc các dạng khác nhau. 
1. Câu có vị ngữ là vị từ (động từ, tính từ ), còn chủ ngữ thường là thể từ ( danh từ, 

đại từ)  

- Những câu có vị ngữ là động từ ngoại động. Loại câu này, sau vị ngữ thường có bổ 
ngữ biểu hiện đói tượng bị chi phối trực tiếp. Có trường hợp có đến hai đối tượng bị 
chi phối. 

   * Câu có một đối tượng bị chi phối; 

 ꪙꪮꪉ꫁ �ꪬꪙ ꪯꪱꪥ  -   Nọong hên ai   =    em thấy anh. 

   * Câu có hai đối tượng bị chi phối; 
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  ꪹꪮꪥ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪙꪮꪉ꫁ ꪎꪮꪉ ꪘꪺꪥ꪿ ꪢꪱꪀ ꪀꪺꪥ ꫁- Ưởi/ hảu noọng xoong nuối mak cuổi  

      = chị cho em hai quả chuối. 

 ꪵꪣ ꪿(�ꪯꪣ )ꪠꪱꪀ ꪎꪳ ꪻꪬ꫁ ꪩꪀꪴ ꪋꪱꪥ - Me/ phak xư hảu lụk chai = mẹ gửi thư cho con trai. 

    - Những câu có vị ngữ là động từ nội động. Những câu thuộc dạng này, sau vị ngữ 
không thể có bổ ngữ trực tiếp, thường chỉ có các thành phần biểu hiện địa điểm, thời 
gian mục đích, nguyên nhân...Ví dụ: 

 ꪣꪱꪀ ꪎꪀꪴ ꪵꪩꪫ꫁ - mak/ xúc lẹo = quả chín rồi.  

 ꪣꪽ ꪙꪉꪰ꪿ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪝꪱꪙ ꪵꪮꪚ ꪀꪺꪉ ꪹꪭꪙ  - Măn năng nẳng pan ép cuông hươn  

      = nó ngồi ở bàn học trong nhà 
   - Những câu có vị ngữ là tính từ. Vị ngữ loại này thường được bổ nghĩa thêm về 
mức độ hoặc kèm theo một tiểu từ nào đó. Ví dụ :  

      ꪶꪔ ꪢꪴ ꪙ꫁ꪲ ꪝꪲ ꪵꪕ꫁- Tô mu ni/ pi tẹ = con lợn này béo thật. 

      ꪬꪱꪚ ꪒꪺ ꪙꪽ꫁ ꪘꪀꪰ ꪨꪱꪥ - Háp đua nặn nắc lai = gánh củi kia nặng lắm. 

 2.  Những câu có vị ngữ là thể hiện từ 

      Đây là loại câu biểu hiện quá trình suy luận, thường nói về một tư cách, một quan 
hệ, một xuất xứ, một sự nghiệp... Trong tiếng Thái, giũa hai phần của nòng cốt  có thể 

có quan hệ từ (lỏ) ꪨ꫁ꪷ = là  

và nhiều trường hợp không nhất thiết phải xuất hiện các quan hệ này. 

ꪹꪭꪙ ꪙ꫁ꪲ ꪨ꫁ꪷ ꪹꪭꪙ ꪄꪮꪥ꫁ Hươn nị lỏ hươn khỏi nhà này là nhà tôi 

 ꪎꪉ꪿ꪲ ꪁꪴ꪿ ꪄꪮꪥ꫁ ꪨ꫁ꪷ ꪠꪴ꫁ ꪵꪀꪫ Xính cu khỏi/lỏ phủ keo bạn tôi là người Kinh 

ꪶꪔ ꪼꪀ꪿ ꪙ꫁ꪲ ꪹꪀꪱ꫁ ꪎꪚꪲ ꪝꪽ ꪢꪽ Tô cáy nị/ cảu xíp păn măn  
con gà này chín mươi nghìn 
đồng 

3.   Những câu có vị ngữ là một tập hợp Danh - Động hoặc Động - Danh 

  Chủ ngữ thường biểu hiện chủ thể, vị ngữ là một bộ phận của chủ thể đó. 

ꪹꪭꪙ ꪙ꫁ꪲ ꪜꪒꪰ ꪔꪴ ꪔꪾ ꪨꪱꪥ Hươn nị/ pắt tu tắm lai   nhà này cửa thấp lắm 

ꪹꪎ꫁ ꪙ꫁ꪲ ꪄꪱꪒ ꪵꪄꪙ ꪵꪩꪫ꫁ Xửa nị/ khát khen lẹo  Áo này/ rách tay rồi 

    Câu đơn một thành phần 
     Loại câu này là nòng cốt của câu không thể được phân thành chủ ngữ và vị ngữ, 
thường là nhưng câu miêu tả về hiện tượng thiên nhiên, cầu khiến hoặc cảm thán..... 

ꪵꪒꪒ ꪵꪄꪣ꫁ ꪄꪉ꪿ꪲ ꫟ Đét khẻm khính khính  nắng chang chang 
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ꪋ ꪻꪒ ꪩꪉꪴ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪤꪱꪣ  Chơ đaư lung chẳng ma 
dam 

bao giờ bác mới đến 
thăm 

ꪡꪱ꫁ ꪶꪠꪙ ꪨꪱꪥ   Phạ phôn lai Trời mưa nhiều 

     
 Kết cấu bị động 
     Những câu có chử ngữ là chủ thể hoạt động và vị ngữ lại do động từ ngoại động 
đảm nhiệm thì có thể cải biến thành câu bị động. Câu bị động thường có kèm theo các 
phụ từ biểu hiện sự thụ động. 

   ꪵꪣ ꪚꪮꪀ ꪩꪀꪴ Me bok lụk  mẹ bảo con( câu chủ động) 

   ꪩꪀꪴ ꪊꪺꪚ ꪵꪣ꪿ ꪫꪱ ꪻꪬ꫁ Lụk chuốp me va hảu  con bị mẹ mắng( câu bị động) 

  ꪜꪴ꪿ ꪎꪉꪳ ꪨꪱꪙ ꪎꪀꪰ ꪵꪮꪚ ꪎꪳ  Pú xưng lan xắc ép xư  
Ông khen cháu chăm học(câu 
chủ động) 

  ꪨꪱꪙ ꪼꪒ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪎꪉꪳ ꪎꪀꪰ ꪵꪮꪚ ꪎꪳ Lan đảy pú xưng xắc 
ép xư  

cháu được ông khen chăm học 
(câu bị động) 

  VIII. MỞ RỘNG CÂU 

     Thành phần mở rộng có quan hệ xã hội với cả nòng cốt. Xét ở diện kết cấu, thành 
phần ngoài nòng cốt có thể là một từ,  một ngữ nhưng đặc biệt không phải là một ngữ 
chủ vị 
 a) Thành phần ngoài nòng cốt có ý nghĩa thời gian, có thể thuộc hiện tại, quá khứ 
hoặc tương lai. Thành phần này thường được đặt ở đầu câu. 

  ꪜꪲ ꪀꪱꪥ ꪄꪮꪥ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪣꪱ ꪁꪫꪱ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪚꪱꪙ꫁ ꪝ꪿ꪲ ꪵꪩꪫ꫁ Pi cai khỏi đảy ma 
qua nẳng bản pi lẹo  

năm ngoái tôi đã được 
đến chơi ở bản đây rồi. 

  ꪣꪳ꫁ ꪙ꫁ꪲ ꪝ꪿ꪲ ꪯꪱꪥ ꪄꪮꪥ꫁ ꪤꪴ꪿ ꪹꪭꪙ Mự ni pi ải khỏi dú 
hươn  

Hôm nay anh trai tôi ở 
nhà. 

  ꪣꪳ꫁ ꪭꪳ ꪄꪮꪥ꫁ ꪊ꪿ꪲ ꪼꪜ ꪭꪱ꪿ ꪶꪙꪥ꫁ Mự hư khỏi chí pay 
Ha Nôi  

Ngày kia, tôi sẽ đi Hà 
Nội.  

    b) Thành phần ngoài nòng cốt có ý nghĩa địa điểm. Trong thành phần này thường 
có chứa các từ chỉ vị chí như:  

ꪻꪔ꫁  taử  dưới   

ꪹꪘ nưa trên 

ꪙꪮꪀ  nok  ngoài   

ꪀꪺꪉ cuông  trong 

ꪀꪱꪉ cang giữa… 
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 ꪻꪔ꫁ ꪩꪱꪉ꪿ ꪣꪲ ꪀꪮꪉ ꪒꪺ Tảư lang mi coong 
đua  

Dưới sàn có đống củi 

 ꪀꪱꪉ ꪹꪭꪙ ꪣꪲ ꪕꪱꪉ ꪩꪮꪉ꪿ Cang hươn mi tang 
long  

Giữa sàn có lối đi 

 �ꪕꪉ ꪹꪭꪙ ꪣꪲ ꪔꪉ꫁ꪰ ꪶꪩꪀ ꪶꪙꪀ ꪀꪷ ꪵꪀ Têng hươn mi tẳng 
lôộc nộc ko ke  

Trên nhà đặt chuồng 
chim bồ câu… 

    c) Thành phần ngoài  nòng cốt có ý nghỉa chỉ nguyên nhân. Trông thành phần chỉ 

cảnh huống này thường có kết từ:  ꪹꪝ꪿ -  pưa = vì;            ꪶꪝ꫁-  pộ = bị 

 ꪹꪝ꪿ ꪡꪱ꫁ ꪵꪒꪒ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪭꪀꪸ ꪭꪮꪙ꫁ ꪨꪱꪥ Pưa phạ đét chắng 
hịak họn lai  

Vì trời nắng nên mới 
nóng quá 

  ꪕꪱꪉ ꪣꪙ꪿ꪳ ꪶꪝ꫁ ꪡꪱ꫁ ꪶꪠꪙ Tang mưn pộ phạ 
phôn  

Trời mưa nên đường 
bị trơn 

    d) Thành phần mở rộng cod ý giả định, thường có kết từ:  ꪫꪱ ꪿- va = nếu. 

  ꪫꪱ꪿ ꪘꪱꪫ ꪨꪱꪥ ꪀꪷ ꪀꪱ꫁ ꪙꪱꪙ ꪄꪙ꫁ꪳ  -Va nao lai co cả nan khửn  =  Nếu rét quá, mạ chậm mọc 

    e) Phần mở rộng có ý nghĩa nhượng bộ. Trong thành phần mở rộng này thường có 

kết chữ:  ꪋ꪿ꪾ ꪫꪱ꪿- chăm va (dù chẳng “rằng”) 

 ꪋ꪿ꪾ ꪫꪱ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪬꪱꪫ꫁ ꪯꪱꪥ ꪁꪷ꫁ ꪊꪮꪉ꪿ �ꪥꪒ ꪫꪀꪸ Chăm va báu hảo ai 
cọ chóong dệt vịak  

dù rằng yếu anh cũng 
gắng làm việc. 

 ꪋ꪿ꪾ ꪫꪱ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꫛ ꪬꪱꪀ ꪹꪭꪙ ꪹꪎꪱ ꪁ꫁ꪷ ꪼꪬ꪿ �ꪢꪒ ꪙꪱ 
Chăm va nọi côn 
hak hươn xau cọ 
háy mết na  

dù rằng ít người nhưng 
nhà họ cũng cấy hết 
ruộng. 

    g)Thành phần mở rộng biểu hiện ý nghĩa điều kiện thường xuất hiện từ pộ (nhờ)   

 ꪼꪀ꪿ ꪋꪽ꪿ ꪶꪝ꫁ ꪶꪄꪙ ꫛ ꪋꪽ꪿ ꪶꪝ꫁ ꪎꪙ꫁ꪲ ꪹꪎ꫁ cáy chăn pộ khôn, cốn 
chăn pộ xỉn xửa  

gà đẹp nhờ long, 
người đẹp nhờ váy áo,  

ꪠꪀꪰ ꪋꪽ꪿ ꪶꪝ꫁ ꪤꪱ ꪅꪙꪴ꪿ phắc chăn pộ gia khún  rau tốt nhờ bón phân. 

    h) thành phần mở rộng ngoài nòng cốt có tác dụng đưa đảy,được đặt ở đầu câu kết 
nối đoạn trước với đoạn sau :  

 ꪜꪲ ꪙ꫁ꪲ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪱ ꪋꪽ꪿ �ꪋꪙ꫁ ꪭꪳ ꪹꪭꪱ ꪹꪚꪱ꪿ ꪤꪱꪙ꫁ ꪤꪱꪀ  - Pi nị khảu ná chăn chện hư háu báu giản dak  

      = năm nay lúa đồng tôt, thế là ta không sợ đói. 

   IX – CÂU GHÉP CÓ QUAN HỆ LIÊN HỢP  

      Câu ghép là những câu biểu thị một phân đoạn phức hợp được hình thành trên cơ 
sở lien kết các phán đoán đơn :  
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ꪝꪱꪥ꪿ ꪹꪎ ꪝ꫁ꪷ ꪢꪱ ꪼꪙ Pai xưa pọ ma náy  tránh cọp gặp chó sói   

ꪼꪖ ꪙꪱ ꪹꪘꪥ꪿ ꪜꪾ꫁ ꪼꪭ꪿ ꪁꪷ꫁ ꪹꪘꪥ꪿ Thay ná nưới pẳm hay 
cọ nưới  

cày ruộng mệt,phát 
nương cũng mệt  

ꪝꪉꪳ ꪼꪀ꪿ ꪣꪲ ꪶꪔ ꪝꪲ,ꪝꪉꪳ �ꪜꪒ ꪣꪲ ꪶꪔ ꪠꪮꪣ Pứng cáy mí tô pi, 
pứng pết mí tô phom  

đàn gà có con béo,đàn 
vịt có con gày  

ꪢꪮꪀ ꪁꪫꪱꪀ ꪵꪩꪫ꫁ ꪡꪱ꫁ ꪎꪉ꫁ꪸ ꪮꪮꪀ Mok quạk lẹo phạ 
xiểng ok  

sương tan rồi,trời trong 
sáng ra  

ꪹꪎꪱ꪿ ꪫꪱ꪿ ꪁꪽ ꪙꪱ ꪹꪊꪱ꫁ ꪫꪱ꪿ ꪄꪱ ꪼꪀ꪿ xáu va cắn ná chảu va 
kha cáy  

ngời ta nói bờ ruộng, 
mình nói đùi gà  ( ông 
nói gà bà nói vịt )  

   
Tiếng Thái thường có các loại câu ghép có quan hệ lien hợp sau đây : 
     a) Giữa các vế có quan hệ liệt kê không bắt buộc theo một trật tự nào nhất định:  

  ꪝ꪿ꪲ ꪤꪴ꪿ ꪹꪘ ꪙꪮꪉ꫁ ꪤꪴ꪿ ꪚꪱꪙ꫁ ꪻꪔ꫁        - Pi dú bản nưa noong dú bản tảu  

      = anh ở bản trên em ở bản dưới 
Những câu ghép có quan hệ liên hợp mang tính tục ngữ thì trật tự ổn định: 

 ꪉꪺ ꪬꪱꪀ ꪼꪜ ꪉꪺ ꪁꪫꪱꪥ ꪬꪱꪀ ꪼꪜ ꪁꪫꪱꪥ Ngua hak pay ngua 
quai hak pay quai  

bò đi đường bò, trâu đi 
đường trâu 

 ꪹꪎꪱ꪿ ꪹꪫꪱ꪿ ꪼꪜ ꪻꪔ꫁ ꪹꪊꪱ꫁ ꪹꪫꪱ꫁ ꪹꪣ ꪹꪘ Xáu vạu pay tau 
chảu vạu mưa nưa  

người ta nói đi đàng dưới, 
mình lại nói đi đàng trên 

    b) Giữa các vế có quan hệ nối tiếp nhau, xảy ra sự kiện trước đứng trước, xảy ra sự 
kiện đứng sau: 

 ꪹꪮꪥ꫁ ꪬꪾ꫁ ꪒꪺ ꪙꪮꪉ꫁ ꪒꪱ ꪬꪱꪚ Ưởi hẳm đua noong 
đa háp  

chị đẵn củi, em bó 
thành gánh 

 �ꪯꪣ ꪼꪜ ꪙꪱ ꪣꪱ ꪮꪣꪴ꫁ ꪩꪀꪴ ꪀꪙꪲ ꪶꪙꪣ Êm pay na ma ủm lụk 
kin nôm 

Mẹ đi làm ruộng về bế 
con cho bú 

    c) Giữa các vế có quan hệ lựa chọn, là loại câu thuộc dạng nghi vấn lựa chọn: 

   ꪯꪱꪥ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ ꪹꪄꪱ꫁ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪹꪭꪙ ꪘꪮꪉ꫁ ꪭꪳ ꪫꪱ꪿ ꪙꪮꪉ꫁ ꪼꪜ ꪀꪙꪲ ꪹꪄꪱ꫁ ꪀꪱ꪿ ꪹꪭꪙ ꪯꪱꪥ  
  Ai ma kin khảu nẳng hươn noong hự va noong pay kin khảu cá hươn ai  
   Anh sang ăn cơm bên nhà em hay em sang cơm bên nhà anh? 

    d) Câu ghép có quan hệ liên hợp, vế này giữ vai trò bổ sung giải thích cho vế kia: 

  ꪼꪀ꪿ ꪀꪺꪉ ꪶꪩꪀ ꪭꪮꪉ꫁ ꪏꪱꪫ꫁ ꫟ ꪵꪜꪀ ꪹꪏꪉ ꪊ꪿ꪲ ꪣꪲ ꪘꪴ ꪹꪄꪱ꫁ ꪀꪙꪲ ꪼꪀ꪿ ꪙꪮꪥ꫁  
  Cáy cuông lộc hoong sạo sạo pek xượng chí mĩ nu khảu kin cáy nọi  
 Gà gáy trong chuồng kêu nháo nhác, hình như có chuột vào ăn gà con 

X. CÂU GHÉP CÓ QUAN HỆ QUA LẠI 
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Câu ghép có quan hệ qua lại luôn luôn có hai vế. Giữa hai vế có quan hệ qua lại mật 
thiết với nhau, vế bọ làm tiền đề tồn tại của vế kia 
1. Câu ghép qua lại có quan hệ tăng tiến thường có từ: 

   ꪭꪳ- Hữ = thì,   ꪑꪉꪰ - Nhăng = còn 

 ꪩꪀꪴ ꪣꪲ ꪻꪊ ꪎꪀꪰ ꪢꪽ꪿ ꪭꪳ �ꪥꪒ ꪫꪀꪸ ꪎꪉꪰ 
ꪁꪷ꫁ �ꪜꪙ 

lụk mi chau xắc mắn hự 
dệt vịak xăng cọ pên  

con có nết chăm chỉ thì 
làm việc gì cũng thành 

ꪜꪱꪀ ꪭꪳ ꪉꪱꪥ꪿ �ꪥꪒ ꪭꪳ ꪥꪱꪀ Pak hự ngai dệt hự dạk  nói thì dễ, làm thì khó 

 ꪙ꫁ꪾ ꪖꪺꪣ꫁ ꪭꪳ ꪹꪭ ꪡꪴ Nặm thuổm hự hưa phu  nước lên thì thuyền nổi 

ꪣꪽ ꪙ꫁ꪲ ꪝꪀꪰ ꪵꪭꪉ ꪣꪲ ꪑꪉꪰ ꪻꪊ ꪒꪲ ꪻꪢ꪿ Măn ni pặc heng mí 
nhăng chau đi máu  

nó có sức khỏe, còn có 
long tốt nữa 

ꪯꪱꪥ ꪨꪱ꫁ ꪼꪜ ꪼꪖ ꪙꪱ ꪑꪉꪰ ꪜꪒꪰ ꪼꪒ꫁ ꪶꪀꪚ 
ꪹꪮꪱ ꪣꪱ ꪹꪭꪙ 

Ai Lả pay thay na nhăng 
pắt đảy cốp au ma hươn  

Anh Lả đi cày ruộng, 
còn bắt được ếch đem 
về nhà 

 ꪮꪲ꪿ ꪵꪝꪉ ꪋꪱꪉ꪿ ꪑꪚꪲ ꪵꪎꪫ꪿ ꪑꪉꪰ ꪋꪱꪉ꪿ ꪔ꪿ꪾ 
ꪬꪀꪴ 

 Í Peng chang nhịp xéo 
nhăng chang tắm huk  

Chị Peng khéo khâu 
thêu, còn khéo dệt vải 

2. Câu ghép qua lại có các vế thuận nghịch đối xứng về nghĩa: thường sử dụng kết 

từ nối các vế là: ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿- hak va = nhưng 

 ꪻꪭ꪿ ꪙꪱ ꪙ꫁ꪲ ꪹꪚꪱ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪒꪙꪲ 
ꪋꪽ꪿ ꪩꪉ ꪼꪒ꫁ ꪹꪄꪱ꫁ 

Hau na ni báu quảng hak 
va đin chăn lơng đảy khảu  

Thửa ruộng này không 
rộng những đất tốt thường 
được mùa 

 ꪙ꫁ꪾ ꪙ꫁ꪲ ꪹꪚꪱ꪿ ꪻꪐ꪿ ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪣꪲ ꪨꪱꪥ ꪜꪱ Nặm nỉ báu nháư hak va 
mi lai pa  

Suối này không lớn nhưng 
có nhiều cá 

 ꪮꪱꪥ꫁ ꪄꪮꪥ꫁ ꪼꪜ ꪙꪱ ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ �ꪯꪣ 
ꪄꪮꪥ꫁ ꪭꪳ ꪹꪣ ꪼꪭ꪿ 

Ải khỏi pay na hak va êm 
khỏi hự mưa hay  

Bố tôi đi ra ruộng nhưng 
mẹ tôi lại lên nương 

3. Câu ghép qau lại có quan hệ giả định, điều kiện: thường tồn tại trong các dạng kết 
cấu khác nhau 

Dạng câu ghép được nối lại với nhau bằng từ: ꪫꪱ꪿- va = nếu: 

 ꪫꪱ꪿ ꪊ꪿ꪲ ꪵꪒꪒ ꪭꪳ ꪡꪱ꫁ ꪎꪉ꫁ꪸ ꪫꪱ꪿ ꪊ꪿ꪲ ꪶꪠꪙ ꪭꪳ 
ꪡꪱ꫁ ꪣꪒꪳ 

Va chí đét hự phạ 
xiểng va chí phôn hự 
phạ mựt  

Nếu sẽ nắng thì trời trong, 
nếu sẽ mưa thì trời tối sầm 

 ꪫꪱ꪿ ꪵꪮ꪿ ꪭꪴ꫁ ꪪꪽ ꪭꪙꪸ ꪼꪒ꫁ ꪊꪮꪉ꪿ ꪵꪮꪚ ꪎꪳ Va é hụ văn hiên đảy 
choong ép xư  

Nếu muốn văn hay phải 
chăm học hành 
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 ꪫꪱ꪿ ꪡꪱ꫁ ꪶꪠꪙ ꪄꪮꪥ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪜ ꪏ꫁ꪳ ꪝꪚꪾ ꪎꪳ Va phạ phôn khỏi báu 
pay xự pặp xư  

Nếu trời mưa, tôi sẽ không 
đi mua sách 

4. Câu ghép qua lại có quan hệ nhượng bộ tăng tiến 
Giữa các vế thường được liên kết với nhau bằng các kết từ: 

   ꪋ꪿ꪾ ꪫꪱ꪿- chăm va = mặc dù,   ꪬꪱꪀ- hak = nhưng… 

 ꪋ꪿ꪾ ꪫꪱ꪿ ꪡꪱ꫁ ꪶꪠꪙ �ꪯꪣ ꪜꪱ꫁ ꪄꪉ꪿ꪲ ꪁꪷ꫁ 
ꪊꪮꪉ꪿ ꪹꪣ ꪼꪭ꪿ 

Chăm va phạ phôn êm pả 
Khính cọ chóng mưa hay  

Mặc dừ trời mưa, bác 
Khính gái vẫn gắng lên 
nương 

 ꪋ꪿ꪾ ꪫꪱ꪿ ꪹꪖꪱ꫁ ꪵꪀ꪿ ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ �ꪯꪣ ꪥꪱ꪿ 
ꪄꪮꪥ꫁ ꪑꪉꪰ ꪎꪀꪰ ꪩꪉ꫁ꪸ ꪢꪴ 

Chăm va thảu ké hak êm 
da khỏi nhắng xắc liệng 
mu  

Mặc dù già yếu nhưng bà 
nội tôi vẫn chăm nuôi lợn 

 ꪋ꪿ꪾ ꪫꪱ꪿ �ꪊꪚ ꪔꪙꪲ ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪚꪱ꫁ ꪝꪮꪣ꫁ 
ꪁꪷ꫁ ꪊꪮꪉ꪿ ꪼꪜ ꪵꪮꪚ ꪎꪳ 

Chăm va chếp tin hak bả 
Póm cọ chóng pay ép xư  

Mặc dù đau chaanm thằng 
Pỏm vẫn gắng đi học 

5. Câu ghép qua lại mà giữa các vế có quan hệ nhân quả: thường xuất hiện với kết 

từ:   ꪹꪝ꪿- pưa = vì,   ꪊꪉ꪿ꪰ-Chẳng = mới… 

 ꪹꪝ꪿ ꪡꪱ꫁ ꪶꪠꪙ ꪨꪱꪥ ꪙꪮꪉ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪑꪉ꪿ꪳ ꪙ꫁ꪾ Pưa phạ phôn lai nong 
chẳng nhưng nặm  

vì trời mưa nhiều ao 
mới đầy nước 

 ꪹꪝ꪿ ꪜꪲ ꪙ꫁ꪲ ꪡꪱ꫁ ꪵꪩꪉ꫁ ꪎꪸ ꪣꪺ ꪹꪄꪱ꫁ ꪹꪭꪙ ꪄꪮꪥ꫁ 
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪚꪱ꪿ ꪝꪷ ꪀꪙꪲ 

Pưa pi nị phạ lẹng xia 
mua khảu hươn khỏi 
chắng báu po kin  

Vì năm nay hạn hán 
mất mùa, nhà tôi mới 
thiếu gạo ăn 

XI. CÂU PHÂN THEO MỤC ĐÍCH NÓI NĂNG 

1. Câu nghi vấn 
Câu nghi vấn là câu thường được người dùng nói để hỏi những điều mình chưa 

biết hoặc chưa rõ và chờ đợi sự trả lời, sự giải thích của người tiếp nhận câu hỏi đó. 
a) Câu nghi vấn chung  

Thường được hỏi có liên quan đến toàn câu. Phương tiện thể hiện là: 
* Dùng các kiểu từ nghi vấn:   

ꪮꪱ- á = à,  ꪁꪫꪱ - qua = chứ,  ꪹꪚꪱ꪿ �ꪭ - báu hê = chưa 

 ꪯꪱꪥ ꪼꪜ ꪔꪀꪴ �ꪚꪒ ꪮꪱ  Ai pay túc bết á = anh đi 
câu cá à 

 ꪹꪮꪥ꫁ ꪼꪜ ꪩꪱꪒ ꪮꪱ Ưởi pay lạt á  Chị đi chợ à 

 ꪩꪉꪴ ꪩꪱꪫ꪿ ꪼꪭ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪩꪫ꫁ꪸ ꪁꪫꪱ Lung lao hay lẹo lẹo qua?  Bác phát nương xong rồi 
chứ? 
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 ꪮꪱꪫ ꪀꪙꪲ ꪉꪱꪥ ꪵꪩꪫ꫁ ꪫꪱ꪿ �ꪭ Ao kin ngai leo va he?  chú đã ăn bữa trưa chưa? 

 ꪮꪱꪫ ꪹꪚꪱ꪿ �ꪭ ꪀꪙꪲ ꪀꪱ꪿ ꪻꪒ Ao bau he kin cá đau  chú chưa ăn đâu 

* dùng các phụ từ phủ định: ꪹꪚꪱ꪿- báu = không, ꪫꪱ꪿ �ꪭ- va hê= hay chưa 

 ꪶꪁ꪿ ꪄꪮꪙ ꪙ꫁ꪲ ꪘꪀꪰ ꪨꪱꪥ ꪙꪮꪉ꫁ ꪵꪚꪀ ꪵꪝ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ cô khon ni nắc lai 
noọng bek pẹ báu?  

khúc gỗ này nặng lắm, em 
vác nổi không? 

 ꪙꪮꪉ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪼꪜ ꪁꪫꪱ ꪮꪙ꫁ꪲ ꪵꪗꪉ ꪶꪠ꪿ ꪶꪭ ꪊ꪿ꪲ 
ꪢꪉꪲ ꪵꪩꪫ꫁ ꪫꪱ꪿ �ꪭ 

noọng đảy pay qua ỉn 
thẻng phố Hô Chí 
Minh lẹo va hê?  

Em đã được đi du lịch đến 
Thành phố Hồ Chí Minh 
rồi hay chưa? 

  
Khi trả lời đối với các loại câu hỏi trên, trong tiếng Thái cần diễn đạt đầy đủ, có thể 
dùng cặp từ khẳng định – phủ định:  

  ꪵꪩꪫ꫁- lẹo = rồi   �ꪭ- hê = chưa hoặc 

   ꪣꪲ-mi = có   ꪹꪚꪱ꪿- báu = không,  

nói như thế cộc lốc đủ hiểu nhưng thiếu văn hóa: 

ꪯꪱꪥ ꪀꪙꪲ ꪹꪄꪱ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪫꪱ꪿ �ꪭ Ai kin khảu lẹo va 
hê? 

anh đã ăn cơm 
chưa?  

ꪯꪱꪥ ꪣꪀꪰ ꪼꪜ ꪕꪮꪒ ꪚꪮꪉ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ Ai mặc pay tọt 
bóng báu?  

anh hay đi đá bóng 
không? 

�ꪭ Hê!  chưa! 

 ꪹꪚꪱ꪿ Báu!  Không!  

Có trường hợp không nên trả lời đầy đủ mà chỉ cần dùng một từ ngắn gọn – ví dụ: 

- ꪵꪎꪚ ꪹꪄꪱ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪀꪴ ꪵꪮ꪿ ꪀꪙꪲ ꪠ꫁ ꪣꪉꪳ ꪜꪺ ꪉꪙ ꪣꪱ ꪹꪚꪱ꪿ 
  Xép khảu lẹo cu é kin phở mưng pua ngơn ma báu?  
  Đói rồi mình muốn ăn phở, cậu mang tiền đấy không? 

b. Câu nghi vấn lựa chọn:  

Người hỏi đặt ra những khả năng khác nhau để người trả lời lựa chọn, trong tiếng 

Thái thường dùng từ: ꪭꪳ ꪫꪱ꪿-  Hự va = hay là: 

 ꪮꪱꪥ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪎꪱꪙ ꪵꪬ ꪭꪳ ꪫꪱ꪿ �ꪯꪣ ꪥꪱ꪿ 
ꪎꪱꪙ �ꪩ  

Ải pú xan  he hự va 
êm da xan he đê  

ông  nội đan chài hay 
bà nội đan chài đấy? 

 ꪹꪮꪥ꫁ ꪻꪝ꫁ �ꪥꪒ ꪹꪄꪱ꫁ ꪭꪳ ꪫꪱ꪿ ꪝ꪿ꪲ ꪋꪱꪥ Ưởi pạu dệt khảu hự 
va pi chai dệt khảu 

 Chị dâu nấu cơm hay 
anh trai nấu cơm đấy? 
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�ꪥꪒ ꪹꪄꪱ꫁ �ꪩ đê 

2. Câu nghi vấn bộ phận: 
      Câu nghi vấn bộ phận là loại câu hỏi, sự nghi vấn liên quan đến một thành phần 
nào đó của câu, được xác định bằng cách dùng các đại từ nghi vấn. Người được hỏi 
nhằm vào các từ nghi vấn mà trả lời cho đúng ý 
a. Câu nghi vấn về người, thường được thể hiện qua các từ:  

ꪻꪠ  phau  ai,  

ꪹꪭꪱ  hau  ta  

ꪏꪣꪴ  xum số nhiều:  

ꪝꪉꪳ ꪹꪭꪱ pưng hau   

ꪻꪒ đau  nào? 

ꪻꪠ ꪣꪱ ꪹꪭꪙ ꪹꪭꪱ �ꪩ Phau ma qua hươn hau 
đê  

ai đến chơi nhà ta đấy? 

 ꪣꪳ꫁ ꪻꪒ ꪏꪣꪴ ꪹꪭꪱ(ꪝꪉꪳ 
ꪹꪭꪱ) �ꪜꪙ ꪼꪜ ꪮꪙ꫁ꪲ ꪶꪠ꪿ 

Mự đau xum hau (pưng 
hau) pên pay qua phố  

 = Hôm nào chúng ta nên 
đi chơi phố? 

  b.Câu nghi vấn về sự vật, từ tường thể hiện là: ꪎꪉꪰ- xăng = gì, ꪏꪳ-xư = nào  

Và các kết từ có từ:  

ꪶꪔ ꪎꪉꪰ tô xăng cái gì,  

�ꪥꪒ ꪎꪉꪰ  dệt xăng làm gì 

�ꪜꪙ ꪏꪳ  pên xư tại sao 

ꪶꪝ꫁ ꪏꪳ  pộ xư  vì sao 

ꪹꪝ꪿ ꪏꪳ pưa xư  bởi sao 

 ꪶꪔ ꪎꪉꪰ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪬꪙꪴ꪿ ꪶꪉꪀ ꪬꪙꪴ꪿ 
ꪶꪉ ꪵꪙꪫ ꪙ꫁ꪲ 

Tô xăng chắng hún 
ngộc ngô neo nị ?  

cái gì mà hình nghệch 
ngoạc thế này? 

 ꪋ ꪚꪱꪉ꪿ ꪤꪴ꪿ ꪹꪭꪙ ꪙꪮꪉ꫁ ꪩꪉ 
�ꪥꪒ ꪎꪉꪰ 

Chơ báng dú hươn 
noong lơng dệt 
xăng?  

Lúc nhàn ở nhà, em 
thường hay làm gì? 

 �ꪜꪙ ꪏꪳ ꪙꪮꪉ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪀꪰ ꪹꪜꪱ꪿ ꪜ꪿ꪲ Pên xư noong chắng 
mặc páu pí  

Tại sao em lại thích thổi 
sáo? 
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 ꪶꪝ꫁ ꪏꪳ ꪶꪔ ꪢꪴ ꪣꪀꪰ ꪀꪙꪲ ꪭꪾ Pộ xư tô mu mặc kin 
hẵm  

vì sao con lợn thích ăn 
cám? 

c. Nghi vấn về bản chất, nguồn gốc sự vật, từ thường được thể hiện là: ꪻꪒ- đaư = nào 

  ꪚꪱꪙ꫁ ꪻꪒ ꪣꪲ ꪨꪱꪥ ꪹꪄꪱ꫁ ꪮꪮꪙ꪿ ꪵꪋꪚ - Bản đau mi lai khảu ón chẹp  

     = bản nào có nhiều gạo nếp ngon? 

  ꪚꪱꪙ꫁ ꪻꪒ ꪵꪔꪉ꫁ ꪨꪱꪥ ꪭꪱꪉ ꪠꪉ꫁ - Bản đau tẻng lai hang phơng ?  

     = bản nào nuôi nhiều đõ ong mật 
d. Nghi vấn về địa điểm, từ thường thể hiện là :  

ꪻꪒ đaư nào,  

ꪀꪱ꪿ ꪻꪒ cá đaư  ở đâu,  

ꪚꪮꪙ꪿ ꪻꪒ bón đaư  chỗ nào,  

ꪕ꪿ꪲ ꪻꪒ ti đaư  nơi nào... 

  ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪊꪱ꫁ ꪤꪴ꪿ ꪀꪱ꪿ ꪻꪒ �ꪩ  - Bản chảu dú cá đaư đê 

     = bản thường trú của bạn ở đâu đấy? 

  ꪚꪱꪙ꫁ ꪔ꪿ꪾ ꪨꪱꪥ ꪬꪀꪴ ꪄꪒꪲ ꪋꪽ ꪤꪴ꪿ ꪚꪮꪙ꪿ ꪻꪒ -Bản tắm lai huk khít chăn dú bón đaư?  

      = Bản dệt nhiều vải thổ cẩm đẹp ở chỗ nào? 
e. Nghi vấn về thời gian thường thể hiện là kết từ:  

 ꪋ ꪻꪒ -  chơ đaư  =  lúc nào,  

 ꪥꪱꪙ꪿ ꪻꪒ-  dan đaư =  thời gian nào 

 ꪋ ꪻꪒ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪭꪮꪒ ꪹꪚꪙ ꪊꪉꪸ -  Chơ đaư chắng họt bươn chiêng ?  

      = lúc nào mới đến tết  

 ꪥꪱꪙ꪿ ꪻꪒ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪭꪮꪒ ꪣꪺ ꪥꪉ꪿ꪰ ꪵꪭ  -  Dan đaư chắng họt mua dặng he ?  

      = Thời gian nào tới mùa nghỉ hè 
g. Nghi vấn về số lượng, thường thể hiện từ: 

  ꪀ꫁ꪲ- kỷ = mấy,   và kết từ:   ꪕ꪿ꪷ ꪻꪒ- to đaư = bao nhiêu... 

 ꪝꪉꪳ ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪭꪙ ꪯꪱꪥ ꪣꪲ ꪕ꪿ꪷ ꪻꪒ ꪶꪔ  Pứng quai hươn ái 
mí to đaư tô  

đàn trâu nhà anh có 
bao nhiêu con ? 

 ꪝꪉꪳ ꪼꪀ꪿ ꪹꪭꪙ ꪙꪮꪉ꫁ ꪣꪲ ꪀ꫁ꪲ ꪶꪔ  Pứng cáy hươn 
nọng mí kỷ tô  

đàn gà nhà em có mấy 
con ? 
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 �ꪤꪙ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪀꪷ ꪠꪉꪴ ꪣꪲ ꪕ꪿ꪷ ꪻꪒ ꫛ  Dên mướng bản co 
Phung mí to đaư cốn  

dân số bản co Phung có 
bao nhiêu người ? 

 h ) nghi vấn về nguyên nhân, thường thể hiện là các từ : �ꪜꪙ ꪏꪳ- pên xư = tại sao, 

   �ꪜꪙ ꪵꪙꪫ ꪻꪒ-pên neo đaư = vì sao,  

ꪶꪝ꫁ ꪏꪳ pộ xư  bởi sao 

 �ꪜꪙ ꪏꪳ ꪣꪽ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪬ꫁ pên xư  măn chắng hảy?   tại sao nó khóc? 

 �ꪜꪙ ꪵꪙꪫ ꪻꪒ ꪯꪱꪥ ꪜꪙ꪿ꪸ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪚꪱ꪿ 
ꪼꪜ �ꪥꪒ ꪫꪀꪸ 

Pên neo đaư ai piến  
chắng báu pay dệt vịak ?  

 vì sao mà anh piến 
mới không đi làm việc? 

  ꪶꪝ꫁ ꪏꪳ ꪄꪺ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪬꪀꪰ  Pộ xư khua  chắng hắc?  bởi sao mà cầu gẫy? 

 
  i) Nghi vấn về chất lượng hiệu quả của trạng thái, thường thể hiện là các từ:  

   ꪵꪙꪫ ꪻꪒ -  neo đaư =  thế nào 

    

 ꪖꪀ ꪁꪫꪱꪥ ꪙ꫁ꪲ ꪩꪱꪀ ꪼꪖ ꪵꪙꪫ ꪻꪒ Thấc quai nị lak thay neo 
đaư? 

con trâu đực này kéo cầy 
thế nào? 

 ꪜꪲ ꪙ꫁ꪲ ꪵꪠꪙ �ꪨꪀ ꪙꪮꪥ꫁ ꪼꪜ ꪵꪮꪚ ꪎꪳ 
ꪵꪙꪫ ꪻꪒ 

   pi nị phen đếch nọi ép xư 
neo đaư? 

Năm nay bọn trẻ học hành 
thế nào? 

  XII. CÂU TƯỜNG THUẬT, CÂU CẦU KHIẾN, CÂU CẢM THÁN 

1. Câu tường thuật 
Câu tường thuật được dùng để kể lại hay xác  nhận, mô tả các sự vật, sự kiện, hiện 
tượng với các đặc trưng của chúng. Mục đích là nêu lên sự kiện để người nghe cùng 
biết, không đòi hỏi phải đáp lại. Thường tồn tại dưới dạng; câu khẳng định và câu phủ 
định. 
  a) Câu khẳng định là câu xác nhận sự có mặt của các hiện tượng, sự vật hay sự kiện 
nào đó với các đặc trưng của chúng 

    * Câu khẳng định xác định sự kiện: ꪶꪔ ꪜꪱ ꪙ꫁ꪲ ꪜꪒꪰ ꪹꪮꪱ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪘꪮꪉ ꪹꪭꪙ ꪹꪭꪱ - 
                            Tô pa nị pắt au nẳng noong hươn hau  
      = con cá này bắt ở ao nhà ta. 

* Khẳng định xác nhận sự vật: ꪠꪙꪳ ꪹꪎ꫁ ꪙ꫁ꪲ ꪹꪮꪱ ꪠꪱꪥ꫁ ꪒꪾ ꪙꪲꪙ ꪣꪱ ꪔꪒꪰ ꪑꪚꪲ �ꪜꪙ - 
      Phưn xửa nị au phải đăm nin ma tắt nhịp pên  
    =Chiếc áo này dùng vải đen chàm đem cắt may thành. 

    * Khẳng định xác nhận các hiện tượng: ꪘꪉ꫁ꪰ ꪀꪱꪉ ꪶꪕꪉ꪿ ꪡꪱ꫁ ꪵꪒꪒ ꪵꪄꪣ꫁ - 
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        Nẳng cang tôông phạ đét khẻm 
       = ngoài đồng trời nắng nóng 
     b) Câu phủ định 
      Trái với câu khẳng định, câu phủ định xác nhận sự vắng mặt các sự vật, hiện 
tượng, sự kiện.... hay các đặc trưng đó của chúng. 
  

   ꪯꪱꪥ ꪜꪱꪙ꫁ ꪹꪮꪱ ꪣꪸ ꪵꪩꪫ꫁ Ai pản au mia lẹo  anh pản lấy vợ rồi. 

ꪹꪚꪱ꪿ ꪋ꪿ꪳ ꪯꪱꪥ ꪜꪱꪙ꫁ ꪹꪮꪱ ꪣꪸ ꪵꪩꪫ Báu chư ai pản au mia 
lẹo 

không phải anh pản 
lấy vợ rồi 

ꪙꪮꪉ꫁ ꪣꪀꪰ ꪀꪙꪲ ꪹꪨꪱ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ Nọong mặc kin lảu 
báu?  

em thích uống rượu 
không? 

ꪹꪚꪱ꪿ ꪙꪮꪉ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪀꪰ ꪀꪙꪲ ꪹꪨꪱ꫁  Báu! Nọong báu mặc 
kin lảu  

không! Em không 
thích uống rượu. 

      
 2 . Câu cầu khiến 
         Câu cầu khiến là những câu được dùng để bày tỏ ý muốn có tính chất yêu cầu 
hoặc bắt buộc, khiến người nge thực hiện điều  được nêu ra trong câu. Ta có thể phân 
biệt các loại câu cầu khiến sau đây; 

     a) Câu cầu khiến với các tiểu từ mệnh lệnh: ꪯꪲ- í = đi 

  �ꪥꪒ ꪯꪲ Dệt í! làm đi!  

ꪀꪙꪲ ꪯꪲ  Kin í ! Ăn đi!  

ꪙꪮꪙ ꪯꪲ  Non í ! Ngủ đi ! 

  ꪼꪜ ꪯꪲ Pay í !  Đi đi ! 

     b)  Câu cầu khiến biểu hiện sự ngăn cấm thường dùng từ:  
    hảm = cấm,   báu = không,  

Tổ tổ hợp từ: ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁     -   báu đảy    =      không được 

ꪜꪱ꪿ ꪬꪱꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪜꪾ꫁ ꪼꪣ꫁ Pá hảm báu đảy pẳm 
co mạy  

rừng cấm không được 
chặt cây. 

 ꪹꪚꪱ ꪊꪚꪴ ꪁꪺꪙ ꪮꪒꪴ  Báu chúp quân út  không hút thuốc lá. 

ꪘꪮꪉ ꪬꪱꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪔꪀꪴ ꪜꪱ Noong hảm báu đảy 
túc pa 

Ao cấm không được 
đánh bắt cá. 

ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪊꪚꪴ ꪁꪺꪙ ꪤꪱꪉ Báu đáy chúp quân 
giang  

Không được hút thuốc 
phiện. 

    c) Câu cầu khiến biểu hiện sự khuyên răn thường dùng các tiểu từ:  
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  ꪑꪱ- nha= chớ    ꪁꪮꪥ꪿-coi= hãy... 

   ꪑꪱ �ꪥꪒ ꪫꪀꪸ ꪹꪚꪱ꪿ ꪩꪱ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪶꪩꪣ Nha dệt vịak báu lạ 
báu lôm 

 = Chớ làm việc bậy 
bạ. 

 ꪑꪱ ꪀꪙꪲ ꪹꪨꪱ꫁ ꪹꪣꪱ ꪨꪱꪥ Nha kin láu mau lai  = Chớ uống rượu say 
nhiều. 

 ꪁꪮꪥ꪿ ꪹꪥꪙ꫁ ꪬꪱꪀ ꪣꪲ ꪁꪮꪥ꪿ ꪬꪱ ꪬꪱꪀ ꪼꪒ꫁ Coi dượn hak mi coi 
ha hak đảy  

= Hãy làm khác có, 
hãy kiếm khác được. 

   3. Câu cảm thán 
       Câu cảm thán được sử dụng khi người ta nói biểu lộ tình cảm, thái độ đánh giá 
các trạng thái tinh thần đối viện sự kiện được nêu ra. Tất cả các loại câu, ở những 
mức đọ khác nhau đều chứa đựng những thông tin về tình cảm. Việc xác định mức độ 
tình cảm đều thuộc về câu cảm thán bao hàm những sắc thái khác nhau như; vui buồn, 
ngạc nhiên, đau thương.... 
  * Những câu cảm thán biểu hiện sự ngạc nhiên, thường dùng từ:  

   ꪶꪯ- ô = ồ,   ꪶꪯꪥ -ôi= ôi! 

  ꪶꪯ ꪒꪱꪉ ꪹꪭꪙ ꪙ꫁ꪲ ꪋꪽ �ꪭꪉ ꪿- Ô! Lang hươn máư nị chăn hêng  

     = Ô! Căn nhà mới này đẹp quá! 

  ꪶꪯꪥ ꪮꪱꪥ꫁ ꪹꪖꪱ꫁ ꪩꪙꪴ ꪫꪱꪉ ꪎꪸ ꪵꪩꪫ꫁ ꪨꪷ  - Ôi ải thảu lun mết đơi xia lẹo lỏ  

      = Ôi! Ông cụ lun qua đời rồi! 
     * Những câu cảm thán Thể hiện sự đau khổ tột cùng mới dùng  đến tổ hợp  kêu ca  

ꪶꪯꪥ ꪡꪱ꫁ ꪭꪥ Ôi phạ ơi!  Ối trời ơi!  

ꪶꪯꪥ ꪮꪱꪥ꫁ �ꪯꪣ ꪯꪥ Ôi ải êm ơi ơi! Ối cha mẹ  

 ꪶꪯꪥ ꪡꪱ꫁ ꪭꪥ ꪏꪳ ꪋꪺ꪿ ꪄꪮꪥ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ 
ꪣꪱ ꪁꪒꪰ ꪄꪷ꪿ ꪁꪙ꫁ �ꪩ 

Ôi phạ ơi, xữ chua khỏi chẳng 
ma cặt khó cợn đê!  

Ối ! trời ơi, sao cuộc đời 
tôi nghèo khổ đến thế 
này! 

 ꪶꪯꪥ ꪮꪱꪥ꫁ �ꪯꪣ ꪯꪥ ꪩꪀꪴ ꪋꪱꪥ 
ꪄꪮꪥ꫁ ꪶꪔꪀ ꪵꪎ ꪼꪢ꪿ ꪄꪱ ꪬꪀꪰ ꪎꪸ 
ꪵꪩꪫ꫁ ꪨꪷ 

Ôi ải êm ơi! Lụk chai khỏi tốc 
xe máy kha hắc xia lẹo lỏ  

Ối cha mẹ ơi! Con trai 
tôi ngã xe máy gẫy mất 
đùi rồi ! 

  
 


