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ค าน า 
  

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้พัฒนามาจากงานวิจัยที่ได้สังเคราะห์เอกสาร
ภาษาจนี แลว้น าเสนอขอ้มลูทางชาตพินัธุว์รรณนา การพรรณนาลกัษณะทางภาษา 
และการวิเคราะห์เชิงเปรยีบเทียบทางภาษาศาสตร์ของชนกลุ่มน้อยที่พูดภาษา
ตระกูลมอญ - เขมร  ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี โดยศกึษาจากผลงานและ
ทรรศนะของนักวชิาการจนี มวีตัถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา คอื การศกึษา
ภาษาตระกูลมอญ - เขมร ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี จ านวน 3 กลุ่มชาติ
พนัธุ ์ไดแ้ก่  เต๋ออ๋าง ปู้หล่าง และหว่า ผลการศกึษาสรปุไดด้งันี้    

 
กลุ่มชาติพนัธุ์ปู้หล่าง  มถีิ่นฐานอยู่ในเขตปกครองตนเองชาวไตสบิสอง 

ปันนา มณฑลยนูนาน มจี านวนประชากรทัง้สิน้ 91,882 คน มรีายงานการตัง้ถิน่ฐาน
ของชาวปู้หล่างในประเทศไทยทีบ่า้นหว้ยน ้าขุน่ จงัหวดัเชยีงราย  

 
กลุ่มชาติพนัธุ์เต๋ออ๋าง มีถิ่นฐานกระจดักระจายในเขตปกครองตนเอง  

ชาวไตและชาวจิง่โพ ในเขตปกครองมณฑลยูนนาน การตัง้ถิน่ฐานส่วนใหญ่มกัอยู่
รว่มกบักลุ่มชาตพินัธุ์ไต จิง่โพ หว่า มจี านวนประชากรทัง้สิน้ 17,935 คน มรีายงาน
ว่าในประเทศไทยมีชนกลุ่มนี้อาศัยอยู่บริเวณดอยอ่างขาง อ าเภอฝาง จังหวัด
เชยีงใหม ่ 

 
กลุ่มชาติพนัธุ์หว่า มถีิ่นฐานครอบคลุมพื้นที่ช่วงทิศใต้ของเทือกเขานู่        

ที่ติดต่อกบัแม่น ้าหลานชาง ในมณฑลยูนนาน มจี านวนประชากรทัง้สิ้น 396,610  
คน มรีายงานในประเทศไทยมชีนกลุ่มนี้อาศยัอยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย  

 
         นักวชิาการจนีอาศยัเกณฑว์งค าศพัทแ์ละการตัง้ถิน่ฐาน จดัภาษาทัง้สามไว้
ในสายตระกูลภาษาที่เรียกชื่อว่า สายตระกูลภาษาเอเชียใต้ (南亚语系 Nányǎ 

Yǔxì) ตระกูลภาษามอญ-เขมร(孟高棉语族 Mèng Gāomián Yǔzú) โดยที่ภาษาปู้
หล่างและภาษาเต๋ออ๋างจดัอยู่ในแขนงเดยีวกนั คอื แขนงภาษาหว่า- เต๋ออ๋าง ส่วน
ภาษาหว่าจดัแยกออกไปเป็นแขนงต่างหากเรยีกชื่อว่าแขนงภาษาหว่า  
 

  จากการเปรยีบเทยีบพบลกัษณะเด่นในเรื่องระบบเสยีง กล่าวคอื ภาษาหว่า
มกีารเปรยีบต่างของสระเสยีงใสกบัสระเสยีงขุ่น แต่ภาษาอื่นไม่ม ีภาษาปู้หล่ างมี
ระบบเสยีงวรรณยกุต ์แต่ภาษาอื่นไมม่ ี  
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ลกัษณะร่วมส าคญัที่พบ คอื ระบบค าสรรพนาม โดยพบว่าทัง้สามภาษา    
มวีธิกีารคงรปูโครงสรา้งค าเดมิ แลว้เปลีย่นเสยีงพยญัชนะตน้เพื่อแบ่งแยกบุรุษ และ
แปรเสยีงสระเพื่อแบ่งพจน์  แบ่งเป็นสามพจน์ คอื เอกพจน์ ทวพิจน์ และพหพูจน์ 

 
ลกัษณะร่วมอกีประการหนึ่ง ซึง่เป็นลกัษณะส าคญัของภาษาตระกูลมอญ -

เขมร กค็อื การเตมิหน่วยค าเตมิ เพื่อใหร้ากค าเดมิท าหน้าทีท่างไวยากรณ์ต่างๆ กนั 
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ภาษาทัง้สามมกีารเติม Affixation สามประเภท คือ 
หน่วยค าเตมิหน้า หน่วยค าเตมิทา้ย และหน่วยค าเตมิครอบ   

 
ปัญหาทีพ่บจากการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ค าศพัท์ส่วนหนึ่งที่นักวชิาการจนี

เก็บข้อมูลมาจากผู้บอกภาษาและเขา้ใจว่าเป็นค าในภาษามอญ – เขมรนัน้ ความ
จรงิแล้วเป็นค ายมืจากภาษาตระกูลไทมากกว่า เหตุการณ์เช่นนี้ส่งผลให้ผลงาน
การศึกษาภาษาของชนกลุ่ม น้อยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใน        
ประเดน็ต่างๆ เช่น การวเิคราะหร์ะบบเสยีง การวเิคราะหว์ธิกีารสรา้งค า ยงัมคีวาม
คลาดเคลื่อน   

 
ดังนั ้นผู้ที่จะศึกษาภาษาตระกูลมอญ - เขมร ในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจนีหรอืในพื้นที่อื่นๆ ก็ตาม จ าเป็นต้องมคีวามรูภ้าษาอื่นในตระกูลนัน้ๆ
ด้วย รวมถึงภาษาตระกูลอื่นที่มพีื้นที่ใกล้ชดิกนั เพื่อประโยชน์ในการเทยีบเคยีง 
เช่นนี้เมื่อได้ยนิค าศพัท์จากผู้บอกภาษา ก็จะสามารถเชื่อมโยงในเชงิเปรยีบเทยีบ
ความคลา้ยคลงึกบัภาษาในตระกูลเดยีวกนัและเชื่อมโยงกบัภาษาตระกูลอื่นได ้   จะ
ท าให้สามารถวเิคราะห์ได้ว่าค าที่ได้ยนินัน้เป็นค าของภาษานัน้จรงิหรอืเป็นค ายมื  
ส่งผลต่อผลการวเิคราะหท์ีถู่กตอ้งแมน่ย ามากขึน้ 
 
         ตอนทา้ยของหนังสอืเล่มนี้ เป็นรายการค าศพัทภ์าษาตระกูลมอญ - เขมรใน
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีสามภาษา  ซึง่ผูเ้ขยีนไดร้วบรวมและแปลมาจาก
รายการค าศพัทท์า้ยเล่มของหนงัสอืชุดปรทิรรศน์ภาษาชนกลุ่มน้อย ในประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนี 3 เรือ่ง ไดแ้ก่ ปรทิรรศน์ภาษาปู้หล่าง ผลงานของ 
หลีต่า้วหยง่ เนี่ยซเีจนิและชวิเออ้เฟิง(Lǐ Dàoyǒng,Niè Xīzhēn, Qiū Èfēng:1986) 
ปรทิรรศน์ภาษาเต๋ออ๋าง ผลงานของเฉินเซยีงมู ่ หวางจิง้หลวิและล่ายหยง่เหลยีง 
(Chén Xiāngmù, Wáng Jìngliú,Lài Yǒngliáng:1986) และปรทิรรศน์ภาษาหว่า 
ผลงานของโจวจือ๋จือ้และเหยยีนฉีเซยีง (Zhōu Zhízhì, Yán Qíxiāng: 1984)   
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ขอประกาศเกยีรตคิุณผูส้นบัสนุนการท างานในครัง้นี้ ดงันี้  
 
คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี สนับสนุนงบประมาณการวจิัย

เรือ่ง การศึกษาภาษาตระกลูมอญ - เขมรในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน  
 
ส านักงานส่ง เสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ  และท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม และงบประมาณแผ่นดนิสนับสนุนงบประมาณส าหรบัการด าเนิน
โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เรื่อง การจดัท าพจนานุกรมภาษาตระกลู
มอญ - เขมร ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 

 
ศูนยว์จิยัสงัคมอนุภมูภิาคลุ่มน ้าโขง สนบัสนุนงบประมาณการพมิพ์ 
 

           คณบดคีณะภาษาและวฒันธรรมเอเชยีอาคเนยแ์ละเอเชยีใต ้  มหาวทิยาลยั
ชาตพินัธุ ์มณฑลยนูนาน ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  ใหค้ าปรกึษาและอ านวย
ความสะดวกการเกบ็ขอ้มลู  

   
          เมื่อครัง้ที่ผู้เขยีนได้มโีอกาสศึกษาที่สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเพื่อ
พฒันาชนบท มหาวทิยาลยัมหดิล ศาสตราจารย ์ดร. คุณหญงิสุรยิา รตันกุล เป็นครู
คนแรกที่สอนใหผู้้เขยีนไดรู้จ้กักบัวชิาภาษาศาสตร ์ผู้เขยีนได้มโีอกาสศกึษาภาษา
ของกลุ่มชาตพินัธุต่์างๆในหนังสอืเรื่อง "นานาภาษาในเอเชยีอาคเนย"์ จากค าสอน
ของผู้เขยีนหนังสอืเล่มนี้เอง ทัง้ยงัได้ให้ความอนุเคราะห์ตรวจประเมนิคุณภาพใน
การศกึษาครัง้นี้อกีดว้ย รวมไปถงึคณาจารยใ์นสถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเพื่อ
พฒันาชนบททุกท่านที่เป็นแบบอย่างให้ผู้เขยีนไดด้ าเนินรอยตามศึกษาภาษาของ
ชนกลุ่มน้อยต่างๆ ผูเ้ขยีนขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ ทีน่ี้  
 

เมชฌ สอดส่องกฤษ 
 สงิหาคม พ.ศ. 2558 
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บทท่ี 1 
 

บทน า  
 

       ในประเทศจนีมกีลุ่มชาตพินัธุอ์าศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก แต่ที่
ไดร้บัการรบัรองอยา่งเป็นทางการมทีัง้หมด 56 กลุม่   ในจ านวน
น้ีมีอยู่ 3 กลุ่มที่พูดภาษาตระกูลมอญ - เขมร ได้แก่ ปู้ หล่าง 
(Blang) เต๋ออ๋าง (De'ang) และหว่า (Va) โดยที ่ ทัง้สามกลุ่มน้ีมี
ถิน่ฐานอยูบ่รเิวณมณฑลยนูนานเป็นหลกั   
 
      จากการส ารวจพบว่า ผลงานการเขยีนเกีย่วกบัภาษาตระกูล
มอญ - เขมรในประเทศจนีของไทยขณะน้ีมขีอ้มูลอยู่บา้ง และยงั
มีการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นเครือญาติกับคนที่พูดภาษา
ตระกูลมอญ - เขมร ทีอ่ยูใ่นประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ซึ่ง
อพยพมาตัง้ถิ่นฐานในประเทศไทยด้วย     แต่เป็นการศึกษา
ปัญหาเพียงบางจุดและในบางภาษาเท่านัน้ ได้แก่  การจดัท า
ระบบเสียงของภาษาว้า * ระบบเสียงภาษาดาระอัง้ * และ
การศกึษาไวยากรณ์ภาษาปลงั*(เรยีกชื่อตามเอกสารภาษาไทยที่
อา้งองิ)   
 
      เน่ืองจากเอกสารและงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัภาษาทัง้สาม
ล้วนเขยีนเป็นภาษาจนี ท าให้ผูว้จิยัชาวไทยที่ไม่รู้ภาษาจีนไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เท่าที่ผ่านมาจึงต้องอาศัยข้อมูลจาก
นักวิชาการตะวนัตกและนักวิชาการไทยบางส่วน แต่ยงัขาด
ขอ้มูลจากนักวชิาการฝ่ายจนีผูซ้ึ่งอาศยัใกลช้ดิเป็นพลเมอืงของ
ประเทศเดยีวกนักบักลุม่ชาตพินัธุเ์หลา่น้ี      
 
        หนังสือเล่มน้ีน าเสนอข้อมูลเชิงชาติพนัธุ์วรรณนา และ
ข้อมูลทางภาษาศาสตร์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ที่พูดภาษาตระกูล
มอญ- เขมรในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี เพือ่ใหผู้ส้นใจได้
ใชเ้ป็นขอ้มลูในการศกึษาวจิยัต่อไป    
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ความน า    
 สบืเนื่องมาจาก เมื่อปี พ.ศ. 2555 ผู้วจิยัได้เขยีนหนังสอืเกี่ยวกบัชนกลุ่มน้อยของประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนี เรื่อง “สารานุกรมชนกลุ่มน้อยในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี” (เมชฌ     
สอดส่องกฤษ : 2555) พบว่า ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีมกีลุ่มชาตพินัธุ์ที่ได้รบัการรบัรอง
จากรฐับาลจนีอย่างเป็นทางการ 56 กลุ่ม ในจ านวนนี้มอียู่ 3 กลุ่มที่พูดภาษาตระกูลมอญ - เขมร 
ได้แก่ ปู้ หล่าง (Blang) เต๋ออ๋าง (De'ang) และหว่า (Va) กลุ่มชาติพนัธุ์ทัง้สามนี้กระจายตัวอยู่ใน
บรเิวณประเทศจนีตอนใต ้มถีิน่ฐานอยูบ่รเิวณมณฑลยนูนานเป็นหลกั มขีอ้มลูสงัเขปดงันี้   

1. กลุ่มชาติพนัธุ์ปู้ หล่าง1 (Blang) พูดภาษาที่จดัอยู่ในตระกูลภาษาใหญ่ Austro-Asiatic 
ตระกูลภาษามอญ - เขมร มถีิน่ฐานหลกัในบรเิวณเขตปกครองตนเองชาวไตสบิสองปันนา และมเีครอื
ญาตชิาตพินัธุ์เดยีวกนันี้ตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทยด้วย ซึง่กลุ่มชาตพินัธุ์นี้อาศยัอยู่ในอ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชยีงราย และหนังสอืภาษาจนีเล่มส าคญั2 ที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัภาษาปู้หล่าง คอื หนังสอืชื่อ 
“ปรทิรรศน์ภาษาปู้หล่าง”《布朗语简志 Bùlǎnɡyǔ Jiǎnzhì》ของผู้แต่งชื่อหลี่ต้าวหย่ง เนี่ยซเีจนิ
และชวิเออ้เฟิง (Lǐ Dàoyǒnɡ、Niè Xīzhēn、Qiū Èfēnɡ : 1986)  

2. กลุ่มชาติพนัธุ์เต๋ออ๋าง (De'ang) พูดภาษาที่จดัอยู่ในตระกูลภาษาใหญ่ Austro-Asiatic 
ตระกูลภาษามอญ - เขมร มถีิน่ฐานหลกัอยู่บรเิวณเขตปกครองตนเองชาวไตชาวจิง่โพ เมอืงเต๋อหง 
มณฑลยูนนาน กลุ่มชาตพินัธุ์นี้มบีางส่วนได้อพยพมาตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทยบรเิวณดอยอ่างขาง 
อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่รูจ้กักนัทัว่ไปในชื่อของกลุ่ม “ดาระอัง้” และหนังสอืภาษาจนีเล่มส าคญั
ทีม่เีนื้อหาเกีย่วกบัภาษาเต๋ออ๋าง คอื หนงัสอืชื่อ “ปรทิรรศน์ภาษาเต๋ออ๋าง” 《德昂语简志 Dé’ánɡyǔ 

Jiǎnzhì》ของผู้แต่งชื่อ เฉินเซียงมู่ หวางจิ้งหลิว และล่ายหย่งเหลียง  (Chén Xiànɡmù, Wánɡ 
Jìnɡliú, Lài Yǒnɡliánɡ : 1986)  

3.  กลุ่มชาติพนัธุ์หว่า3 (Va) หรอื ว้า มถีิ่นฐานหลกัอยู่ในเขตมณฑลยูนนาน ครอบคลุม
บรเิวณพืน้ทีช่่วงทศิใต้ของเทอืกเขานู่ไปจนตดิต่อกบัแม่น ้าหลานชาง4 “หว่า” นับเป็นกลุ่มชาตพินัธุ์ที่
เก่าแก่มากกลุ่มหนึ่งในมณฑลยูนนาน จากบนัทกึทางประวตัิศาสตร์จนี สามารถสบืค้นขึน้ไปได้ถึง 

                                                           
1 นักวชิาการไทยรูจ้กัชนกลุ่มน้ีในชื่อ “ปลงั” เน่ืองจากการศกึษาครัง้น้ีสงัเคราะหง์านเขยีนของจนี จงึจะเรยีกชื่อตามทีภ่าษาจนีเรยีกคอื “ปู้
หล่าง” ขอใหเ้ขา้ใจวา่เป็นชื่อเดยีวกนักบั “ปลงั” ยกเวน้ขอ้ความทีอ่า้งมาจะเรยีกตามเอกสารเดมิ   
2 หนังสอืที่จะกล่าวถงึ 3 เล่มต่อไปน้ีเป็นหนังสอืภาษาจนีในโครงการ “สรรนิพนธ์รวมชุดประเดน็ชนกลุ่มน้อย 5 ประการ ของคณะกรรมการ
ชนกลุ่มน้อยแห่งชาต”ิ 《国家民委民族问题五种丛书 Guójiā mínwěi mínzú wèntí wǔzhǒnɡ cónɡshū》โครงการยอ่ยเรือ่ง 
“ชุมนุมปริทรรศน์ภาษาชนกลุ่มน้อยของสาธารณรัฐประชาชนจีน ” (中国少数民族语言简志丛书  Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú 

yǔyán jiǎnzhì cónɡshū) นับเป็นโครงการบรูณาการความรูเ้กี่ยวกบัชนกลุ่มน้อยในประเทศที่ยิง่ใหญ่ที่สุด เริม่ต้นด าเนินการตัง้แต่ปี 
ค.ศ. 1953 ในส่วนของ “ปรทิรรศน์ภาษาของชนกลุ่มน้อย” เริม่ด าเนินการในปี ค.ศ. 1956 โครงการย่อยอื่นๆ ได้แก่《中国少数民族

Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú》“ชนกลุ่ ม น้ อ ยขอ ง จีน ”《中国少数民族简史丛书 Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú jiǎnshǐ 

cónɡshū》 “ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ชนกลุ่มน้อยของจีน ” 《中国少数民族自治地方概况丛书 Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú 

zìzhì dìfɑnɡ ɡàikuànɡ cónɡshū  “บนัทึกเขตปกครองตนเองชนกลุ่มน้อยของจนี” และ《中国少数民族社会历史调查资料

丛刊 Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú shèhuì lìshǐ diàochá zīliào cónɡkān》”บนัทกึขอ้มลูการส ารวจประวตัศิาสตรท์างสงัคม
ของชนกลุ่มน้อยของจนี”   
3 ภาษาจนีเรยีกชื่อกลุ่มชาตพินัธุน้ี์วา่ 佤 wǎ ออกเสยีงวา่  “หวา่”  นักวชิาการไทยรูจ้กัชื่อกลุ่มชาตพินัธุน้ี์วา่ “วา้” เน่ืองจากการศกึษาครัง้น้ี
สงัเคราะหง์านเขยีนของจนี จงึจะเรยีกชื่อภาษาและกลุ่มชาตพินัธุน้ี์ตามภาษาจนีวา่ “หวา่” ยกเวน้ขอ้ความทีอ่า้งมาจะเรยีกตามเอกสารเดมิ   
4 แมน่ ้าสายน้ี คนไทยรูจ้กัในชื่อแมน่ ้าลา้นชา้ง ซึง่เป็นตน้น ้าของแมน่ ้าโขงทีอ่ยูใ่นประเทศจนี      
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109 ปีก่อนครสิตกาล นอกจากในบรเิวณตะวนัตกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนีแลว้ กลุ่มชาตพินัธุห์ว่ายงัตัง้ถิน่ฐานอยู่บรเิวณตอนเหนือของรฐัฉาน ตอนบนของแม่น ้า
สาละวนิ และทางตะวนัออกของรฐัฉานแถบเชยีงตุง และหนงัสอืภาษาจนีเล่มส าคญัทีม่เีนื้อหาเกีย่วกบั
ภาษาหว่า คือ หนังสือชื่อ  “ปริทรรศน์ภาษาหว่า” 《佤语简志 Wǎyǔ Jiǎnzhì》 ของผู้แต่งชื่อ 
โจวจือ๋จือ้,เหยยีนฉีเซยีง   (Zhōu Zhízhì，Yán Qíxiānɡ : 1984)  

ชนกลุ่มน้อยทีพู่ดภาษามอญ - เขมรทัง้สามกลุ่มขา้งต้นนี้ มเีครอืญาตทิีต่ ัง้ถิน่ฐานอยู่บรเิวณ
ชายแดนของประเทศใกล้เคยีง เช่น สาธารณรฐัแห่งสหภาพพม่า สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว รวมถงึภาคเหนือของราชอาณาจกัรไทยดว้ย 

  
ประเดน็ปัญหา  

จากขอ้มูลการศกึษาเกี่ยวกบัชาตพินัธุ์วรรณนาของทัง้สามกลุ่มชาติพนัธุ์ขา้งต้น ในหนังสอื
เรื่อง “สารานุกรมชนกลุ่มน้อยในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี” (เมชฌ สอดส่องกฤษ : 2555) 
ผู้ เขียนได้เรียบเรียงโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัง้ถิ่นฐาน ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ชวีติความเป็นอยู่ ความเชื่อ เทศกาลส าคญัของทุกกลุ่มชาติพนัธุ์อย่าง
ครบถ้วน แต่ข้อมูลทางภาษาและภาษาศาสตรเ์ป็นข้อมูลสงัเขปเก่ียวกบัการจดัแบ่งตระกลู
ภาษาเท่านัน้ ยงัไมม่รีายละเอยีดส าหรบัการศกึษาทางภาษาศาสตร ์ 
 จากการส ารวจพบว่า ผลงานการเขียนเกี่ยวกับภาษาตระกูลมอญ - เขมรในประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนีของไทยนัน้ ขณะนี้มกีารศกึษาภาษาของทัง้สามกลุ่มชาตพินัธุบ์า้ง แต่ยงันับ
ไดว้่าขาดแคลนขอ้มลูอยูม่าก 
 นอกจากนี้ผลงานการศึกษาวิจยัภาษาตระกูลมอญ – เขมรที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐ    
ประชาชนจนีของไทย ยงัส ารวจไม่พบ แต่มกีารศกึษากลุ่มชาตพินัธุท์ีเ่ป็นเครอืญาตกิบัคนทีพู่ดภาษา
ตระกูลมอญ - เขมรทีอ่ยู่ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีทีอ่พยพมาตัง้ถิน่ฐานอยู่ในประเทศไทย
บา้ง แต่กเ็ป็นการศกึษาปัญหาเพยีงบางจุดในบางภาษาเท่านัน้ เช่น การจดัท าระบบเสยีงของภาษา
ว้า ระบบเสียงภาษาดาระอัง้ และการศึกษาทางไวยากรณ์ภาษาปลงั ซึ่งจะเห็นว่ายงัไม่มีข้อมูล
การศึกษาทางภาษาในระดบัค า ระดบัไวยากรณ์ และข้อมูลภาษาด้านอ่ืนๆ ของภาษาทัง้สาม
อย่างครบถ้วนสมบรูณ์ นอกจากนี้งานวจิยัทีส่ ารวจมาไดส้่วนใหญ่เป็นงานวจิยัระดบัมหาบณัฑติ  
 เหตุที่การศึกษาภาษาตระกูลมอญ - เขมร ที่อยู่ในประเทศไทยทัง้สามกลุ่มนี้ยงัมน้ีอยและ        
ไม่สมบูรณ์นัน้ มสีาเหตุหลกัมาจากผู้วจิยัไม่มขีอ้มูลสนับสนุนเพยีงพอในการศึกษา เนื่องจากกลุ่ม      
ชาตพินัธุเ์หล่านี้มบีรรพบุรุษและต้นตอภาษาอยูใ่นประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี เอกสารงานวจิยัที่
เกี่ยวกบัภาษาทัง้สามลว้นเขยีนเป็นภาษาจนี ผูว้จิยัชาวไทยทีไ่ม่รูภ้าษาจนีไม่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้
ดงันัน้เนื้อหาในหนังสอืเล่มนี้จะน าเสนอขอ้มูลในเชงิชาตพินัธุ์วรรณนา และขอ้มูลทางภาษาศาสตร์
ของชนกลุ่มน้อยที่พูดภาษาตระกูลมอญ - เขมรในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี โดยจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เป็นผลงานและทรรศนะของนักวชิาการจนี น าเสนอการวเิคราะห์ทางภาษาศาสตร์  
ไดแ้ก่ แนวคดิการจดัแบ่งตระกูลภาษา ระบบเสยีง การสรา้งค า วงค าศพัท ์ระบบไวยากรณ์ ภาษาถิน่
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ของกลุ่มชาตพินัธุท์ ัง้สามในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีดว้ย เพื่อใหผู้ส้นใจไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูในการ
ศกึษาวจิยัต่อไป     
 

ข้อตกลง  
 เนื่องจากเอกสารทีใ่ชอ้้างองิส่วนใหญ่เป็นภาษาจนี เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้อ่้านสามารถ
สบืคน้ขอ้มลูต่อไปไดส้ะดวก การท ารายการอา้งองิในส่วนทีเ่ป็นเอกสารภาษาจนีจะใชร้ปูแบบดงันี้  
 
 1.การอ้างอิงในตวับท  
 ชื่อผูเ้ขยีนภาษาไทย (ชื่อผูเ้ขยีนอกัษรพนิอนิ : ปีทีพ่มิพ)์  

ตวัอยา่ง  โจวจือ๋จือ้,เหยยีนฉีเซยีง (Zhōu Zhízhì，Yán Qíxiānɡ : 1984)  

 
 2.รายการบรรณานุกรม  
 รายการบรรณานุกรมภาษาจนี .รายการบรรณานุกรมอกัษรพนิอนิ (ค าแปลภาษาไทย)  
 ตวัอยา่ง  
陈相木, 王敬骝, 赖永良。 (1986)《德昂语简志》北京：民族出版社。Chén Xiāngmù,Wáng  

 Jìngliú,Lài Yǒngliáng.(1986)“Dé'áng yǔ jiǎn zhì” Běijīng: Mínzú chūbǎn  

 shè.(เฉินเซยีงมู ่หวางจิง้หลวิและล่ายหยง่เหลยีง. (1986) ปริทรรศน์ภาษาเต๋ออ๋าง.ปักกิง่ :
 ส านกัพมิพช์าตพินัธุ.์  
 
ค าศพัทเ์ฉพาะ  
 สระ ตามหลกัทางภาษาศาสตรจ์นี ส่วนทีอ่ยูถ่ดัจากพยญัชนะตน้นบัเป็นเสยีงสระทัง้หมด เช่น 
ค าว่า tian เสยีง /t/ เป็นพยญัชนะตน้ เสยีงสระทัง้หมดของค านี้คอื /ian/ ในสระทัง้หมดของค าๆนี้ แบ่ง
เสยีงสระไดด้งันี้  
 เสยีง /i/ เป็นหวัสระ(韵头 yùntóu)  
 เสยีง /a/ เป็นทอ้งสระ (韵腹 yùn fù)   
 เสยีง /n/ เป็นหางสระ  (韵尾 yùnwěi)  
 เพื่อใหผู้อ่้านไดท้ราบแนวคดิการวเิคราะหต์ามแนวทางภาษาศาสตรจ์นี จงึจะเรยีกตามที่
นกัวชิาการจนีใช ้    
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บทท่ี 2  
 

บททบทวนวรรณกรรม 
และวิธีการศึกษา  

 
       ผลงานการศกึษาวจิยัภาษาตระกูลมอญ – เขมรที่อยู่ใน
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีของไทย พบเพยีงการศกึษา
เชงิส ารวจเบือ้งตน้ในบางพืน้ทีแ่ละบางภาษาเทา่นัน้  
 
      แต่มกีารศกึษากลุ่มชาตพินัธุท์ีเ่ป็นเครอืญาตกิบัคนทีพู่ด
ภาษาตระกูลมอญ - เขมรในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี
ทีอ่พยพมาตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย แต่กย็งัคงเป็น
การศกึษาปัญหาเพยีงบางจุด และในบางภาษาเท่านัน้ อาท ิ
ชื่อเรียกกลุ่มชาติพนัธุ์  การจดักลุ่มภาษา การจดัท าระบบ
เสียง การศึกษาทางไวยากรณ์ รวมถึงประเด็นค าศัพท์
บางสว่น   
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2.1 บททบทวนวรรณกรรม  
  จากการส ารวจผลงานการศึกษาเกี่ยวกับภาษาตระกูลมอญ - เขมรที่เขยีนเป็นภาษาไทย 
ภาษาจนี และภาษาองักฤษ พบว่า มกีารศกึษาภาษาปู้หล่าง ภาษาเต๋ออ๋าง และภาษาหว่า ที่อยู่ใน
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี บางส่วนทีอ่ยู่ในประเทศไทย และบางส่วนทีอ่พยพไปอยู่ในถิน่อื่นๆ  
โดยมกีารศกึษาในหลากหลายแงม่มุ สรปุไดด้งันี้  

2.1.1 การศึกษาภาษาปู้หล่าง มผีลงานการศกึษาเกีย่วกบัการใชภ้าษา ระบบเสยีง ระบบค า 
ไวยากรณ์ การศกึษาในเชงิพรรณนาทางภาษา รวมทัง้พจนานุกรมของชาวปู้หล่างทัง้ทีอ่ยู่ในประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนี ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ใกล้เคียง เช่น งานวิทยานิพนธ์ระดับ
มหาบณัฑติของมชัฌิมาวรรณ สุวรรณวฒัน์ (2546) เรื่อง การใช้ภาษาและทศันคตทิางภาษาของ
กลุ่มคนปลงับา้น หว้ยน ้าขุ่นจงัหวดัเชยีงราย, งานวทิยานิพนธร์ะดบัมหาบณัฑติของสชุาดา เจียพงษ์ 
(2546) เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาปลงั บ้านห้วยน ้าขุ่น จงัหวดัเชยีงราย, ผลงานบทความวชิาการของ 
Schmidt, Pater Wilhelm (1904) เ รื่ อ ง  Grundzüge einer Lautlehreder Khasi-Sprache in ihren  
Beziehungen zu derjenigen der Mon-Khmer-Sprachen. Mit einem Anhang: die Palaung-Wa-, 
und Riang-Sprachen des mittleren Salwin. ผลงานของ Milne, Leslie มสีองเรื่องคอื ปี ค.ศ. 1921 
เป็นผลงานหนงัสอืชื่อ An Elementary Palaung Grammar และปี ค.ศ. 1931 เป็นผลงานพจนานุกรม 
ชื่อ A dictionary of English-Palaung and Palaung-English. บทความวชิาการของ Shorto, Harry 
L (1960) เรื่อง Word and syllable paterns in Palaung. ผลงานของ Mitani, Yasuyuki มสีามเรื่อง
ได้แก่ เรื่อง    An elementary Paluang grammar. (1921) เรื่อง Paluang dialect : A preliminary 
comparison. (1977) แล ะ เ รื่ อ ง  Vowel Correspondences between Riang and Palaung. (1979) 
งานหนังสอืภาษาจนีของ หล่ีต้าวหย่ง เน่ียซีเจินและชิวเอ้อเฟิง (Lǐ Dàoyǒnɡ,Niè Xīzhēn,Qiū 
Èfēnɡ: 1986) เรื่อง ปริทรรศน์ภาษาปู้ หล่าง งานวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตของ Pajatra 
Dissawarotham (1986) เ รื่ อ ง  The Phonology of Plang as spoken in Banhuaynamkhan 
Chiengrai Province. งานวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑติของ Paulsen, Debbie Lynn (1989) เรื่อง 
A Phonological Reconstruction of Proto-Plang. บทความในหนังสือรวมบทความวิชาการของ 
Diffloth, Gérard (1991) เ รื่ อ ง  Palaungic vowels in Mon-Khmer perspective. บทคว ามขอ ง 
Proschan, Frank (1996) เ รื่ อ ง  A Survey of Khmuic and Palaungic Languages in Laos and 
Vietnam. งานวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑติของ Suchada Giaphong (2004) Plang Grammar as 
spoken in Huay Namkhun Village, Chiang  Rai Province. ผลงานของ Rattanapitak, A. (2009) 
เรื่อง Paluang Worslist. ผลงานของ Ostapirat, W. (2009) เรื่อง Some phonological criteria for 
Paluang sub-grouping. แ ล ะผล ง านขอ ง  Buakaw, S. (2012) เ รื่ อ ง  A Phonological study of 
Paluang dialect spoken in Thailand and Myanmar, with focuses on vowels and final nasals.    

2.1.2 การศึกษาภาษาเต๋ออ๋าง มผีลงานการศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียง การศึกษาในเชิง
พรรณนาทางภาษา การจดัท าพจนานุกรมของชาวเต๋ออ๋างทัง้ทีอ่ยูใ่นประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 
ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ใกล้เคยีง นอกจากนี้ยงัมกีารศกึษาประเดน็ทางสงัคมอกีด้วย ได้แก่ 
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บทความของ สกณีุ ณัฐพลูวฒัน์ (2545) เรื่อง ดาระอัง้ : คนชายขอบสองแผ่นดนิ, งานวทิยานิพนธ์
ระดบัมหาบณัฑติของ เบญจวรรณ กสิโสภา (2546) เรื่อง การศกึษาระบบเสยีงและการจดักลุ่มทาง
เชือ้สายของภาษาดาระอัง้ (ปะหล่อง) บา้นนอแลอ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่, งานวทิยานิพนธ์ระดบั
มหาบณัฑติของวาสนา ละอองปลิว (2546) เรื่อง ความเป็นชายขอบและการสรา้งพื้นที่ทางสงัคม
ของคนพลดัถิน่ : กรณศีกึษาชาวดาระอัง้ในอ าเภอเชยีงดาว, ผลงานหนังสอืภาษาจนีของ เฉินเซียงมู่ 
หวางจ้ิงหลิวและล่ายหย่งเหลียง (Chén Xiànɡmù,Wánɡ Jìnɡliú, Lài Yǒnɡliánɡ:1986) เรื่อง 
ปรทิรรศน์ภาษาเต๋ออ๋าง หนังสอืเล่มนี้มฉีบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ คอื Chén, X - M. et. al. (1986) 
ชื่อ Da-angyu jianzhi  บทความวชิาการของ Svantesson, Jan -Olof. (1988) ชื่อ Ta - ang (Gold 
Palaung), Pale. ผล ง านพจนา นุ ก รมขอ ง  Janzen, Margarete (1991) ชื่ อ ว่ า  Pale - English 
Dictionary. (language also known as Ta’ang) และผลงานของ Deepadung, S. (2010) เรื่อง Dara-
ang : Language, culture and ethnic identity maintenance at the Thai - Myanmar border.  

2.1.3  การศึกษาภาษาหว่า มผีลงานการศกึษาดา้นระบบเสยีง การพรรณนาภาษา การสบื
สร้างระบบเสียง และพจนานุกรม ได้แก่ งานวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑติของวฒันา ตนัติวุฒิ
ปกรณ์ (2541) เรื่อง การศึกษาระบบเสยีงภาษาว้า บ้านสนัติสุข หมู่ 19 ต าบลป่าตงึ อ าเภอแม่จนั 
จงัหวดัเชยีงราย นอกจากนี้มผีลงานของนักวชิาการชาวจนีสองท่านทีท่ างานเกี่ยวกบัภาษาหว่า คอื 
โจวจ๋ือจ้ือ, เหยียนฉีเซียง นักวชิาการชาวจนีสองท่านนี้ มผีลงานที่เป็นภาษาจนีกบัภาษาองักฤษ 
ส่วนที่เป็นภาษาจนีใช้ชื่อว่า 周值志 Zhōu Zhízhì，颜其香 Yán Qíxiānɡ ส่วนที่เป็นภาษาองักฤษ 
ใช้ชื่อว่า Zhou Zhizhi and Yan Qixiang ผลงานที่ส าคัญ ได้แก่ ปี ค.ศ.  1983 บทความเรื่อง 
Approaching the Consonantism of Ancient Wa from Phonological Correspondences Among the 
Dialects of Contemporary Wa. ปี ค.ศ. 1984เรือ่งปรทิรรศน์ภาษาหว่า《佤语简志 WǎyǔJiǎnzhì》

และปี ค.ศ. 2002 เป็นงานดา้นพจนานุกรมภาษาหว่าและภาษาจนีเรือ่ง A Concise Dictionary of Wa 
and Chinese และยงัมบีทความของชาวตะวนัตกชื่อ Watkins, Justin (2002) เรื่อง The Phonetics 
of Wa. ดว้ย    

2.1.4 การศึกษากลุ่มภาษา Austro-Asiatic และภาษากลุ่มมอญ - เขมรในประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจีน มผีลงานการศกึษาเกี่ยวกบัภาษาต่างๆ ทีจ่ดัอยู่ในตระกูลภาษา  Austro-
Asiatic และกลุ่มภาษามอญ - เขมรในแงม่มุต่างๆ ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ หนงัสอืของ สริุยา รตันกลุ.(2531) 
เรื่อง นานาภาษาในเอเชยีอาคเนย ์ภาคที่ 1 : ภาษาตระกูลออสโตรเอเชยีตกิและภาษาตระกูลจนี -    
ธิเบต, บทความวิชาการของ Shorto, Harry L. (1963) เรื่อง The Structural pattern of northern 
Mon - Khmer languages,  บทคว ามขอ ง  Luce, Gordon H. (1965) เ รื่ อ ง  Danaw, a dying 
Austroasiatic language และผลงานหนังสอืภาษาจนีของนักวชิาการจนีชื่อเหยียนฉีเซียง, โจวจ๋ือจ้ือ 
(Yán Qíxiānɡ,Zhōu Zhízhì:1995)  เรื่อง ภาษากลุ่มมอญ - เขมรกับภาษาสายตระกูลออสโตร
เอเชยีตกิในสาธารณรฐัประชาชนจนี《中国孟高棉语族语言与南亚语系 Zhōnɡɡuó Mènɡ Gāomián 

Yǔzú yǔyán yǔ Nányà Yǔxì》   
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 2.1.5 การศึกษาเชิงชาติพนัธุ์วรรณนา มผีลงานการศึกษากลุ่มชาติพนัธุ์ในสาธารณรฐั
ประชาชนจนีทัง้ 55 กลุ่ม โดยมกีารศกึษาเฉพาะพืน้ที ่และมกีารศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบกลุ่มชาตพินัธุ์
ในสาธารณรฐัประชาชนจนีกบัประเทศอื่น มกีารศกึษาเชงิประวตัศิาสตรช์าตพินัธุ ์และมกีารศกึษาเชงิ
ส ารวจกลุ่มชาติพนัธุ์ต่างๆ นอกจากนี้ยงัมกีารจดัท าฐานข้อมูลภาษาต่างๆ ได้แก่ ผลงานวจิยัของ        
สุมิตร ปิติพฒัน์. (2541) เรื่อง การศกึษาชนกลุ่มน้อยในประเทศจนีตอนใต้, ผลงานสารานุกรมของ 
เมชฌ    สอดส่องกฤษ. (2555) เรื่อง สารานุกรมชนกลุ่มน้อยในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี, 
ผลงานหนังสือของ Davies, Henry Rudolph. (1909) เรื่อง Yün-nan: the link between India and 
the Yangtze. และเอกสารสารสนเทศบนอนิเทอรเ์น็ต ของ Gordon, Raymond G., Jr. (ed.) (2005) 
เรื่อง Ethnologue : Languages of the World. และบทความวชิาการภาษาจนีของนักวชิาการจนีเรื่อง 
มองการอพยพยา้ยถิน่ยุคก่อนฉินของชาวผูจากการศกึษาทางโบราณคดี ผลงานของ หวงซ่างหมิง.   
(Huánɡ Shànɡmínɡ:2008) ผลงานของ Deepadung, S. จ านวน 2 เรือ่ง ไดแ้ก่ (2009) Ethnicity and 
the Dara-ang (Paluang) in Thailand. แล ะ  ( 2 0 1 1 )Name and sub-groups of the Paluang: A 
preliminary field survey in Yunnan and Kengdung.   
 2.1.6 การศึกษาในระดบัค า พบการศึกษาระบบค าสรรพนามของภาษาตระกูลออสโตร -   
เอเชยีตกิ ไดแ้ก่ ผลงานของ  Watson,S.K. (1964) เรื่อง Personal pronouns in Pacoh ผลงานของ 
Pinnow,H.J. (1965) เรือ่ง Personal pronouns in the Austroasiatic languages : A historical study. 
ผลงานของ  Blood, H. and E. Blood. (1966) เ รื่ อ ง  The pronoun system of Uon Njun Mnong 
Rolom. ผล ง านขอ ง  Wallace,J.M. (1966) เ รื่ อ ง  Katu Personal pronoun. แล ะผล ง านขอ ง 
Deepadung, S. (2013) เรือ่ง Personal Pronouns in Palaung Dialects. 

จากการส ารวจผลงานทีผ่่านมาขา้งต้น จะเหน็ว่าผลงานทีศ่กึษาเกี่ยวกบัภาษาตระกูลมอญ - 
เขมรในสาธารณรฐัประชาชนจนีนัน้ มกีารศกึษาภาษาของทัง้สามกลุ่มชาตพินัธุ์อยู่บ้าง แต่นับว่ายงั
ขาดแคลนขอ้มลูอยู่มาก ในขณะทีผ่ลงานการศกึษาวจิยัภาษาตระกูลมอญ – เขมรทีอ่ยู่ในสาธารณรฐั
ประชาชนจนีของไทยนัน้ พบเพยีงการศกึษาเชงิส ารวจเบือ้งต้นเพยีงบางพื้นที่และบางภาษาเท่านัน้ 
แต่มกีารศกึษากลุ่มชาตพินัธุท์ีเ่ป็นเครอืญาตกิบัคนทีพู่ดภาษาตระกูลมอญ - เขมรทีอ่ยู่ในสาธารณรฐั
ประชาชนจนีทีอ่พยพมาตัง้ถิน่ฐานในราชอาณาจกัรไทยอยู่บา้ง แต่กย็งัคงเป็นการศกึษาปัญหาเพยีง
บางจุดและในบางภาษาเท่านัน้ เช่น ชื่อเรยีกกลุ่มชาตพินัธุ์ การจดักลุ่มภาษา การจดัท าระบบเสยีง
การศกึษาทางไวยากรณ์ รวมถงึประเดน็ค าศพัท์บางส่วนเท่านัน้ ซึง่จะเหน็ได้ว่าขอ้มลูทางภาษาทัง้
สามกลุ่มชาตพินัธุย์งัไมค่รบถว้นสมบรูณ์ในหลายดา้น และส่วนใหญ่เป็นงานวจิยัระดบัมหาบณัฑติ  

 ส าหรบัการศึกษาเชิงพรรณนาหรือเปรียบเทียบในระดับค า พบว่า มผีลงานการศึกษา
เกี่ยวกบับุรุษสรรพนามของภาษาทีอ่ยู่ในตระกูลภาษาใหญ่ออสโตรเอเชยีตกิจ านวนหนึ่ง ไดแ้ก่ บุรุษ
สรรพนามในภาษา Pacoh ภาษา Uon Njun Mnong Rolom ภาษา Katu และภาษาถิน่ Palaung แต่
การศกึษาเกี่ยวกบัระบบค าสรรพนามของภาษาตระกูลมอญ - เขมรทีอ่ยู่ในสาธารณรฐัประชาชนจนี 
ทัง้ที่เขยีนเป็นภาษาองักฤษ ภาษาจนี และภาษาไทยนัน้ ยงัส ารวจไม่พบ จะมกีล่าวถงึอยู่บา้งกเ็ป็น
เพยีงเนื้อหาส่วนหนึ่งในผลงานที่เขยีนเกี่ยวกบัเรื่องการสร้างค า และงานเขยีนเกี่ยวกบัไวยากรณ์
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เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้    แต่ยงัไม่มงีานเขยีนทีเ่ปรยีบเทยีบระบบค าของภาษาทัง้สามกลุ่มชาตพินัธุ์ให้
เหน็อยา่งชดัเจน 

นอกจากนี้ยงัมผีลงานบทความ หนงัสอื พจนานุกรมเกีย่วกบัภาษาปู้หล่าง เต๋ออ๋าง หว่า และ
ภาษาในตระกูลออสโตรเอเชยีติกอกีจ านวนหนึ่งที่ไม่ได้กล่าวไว้ในบททบทวนวรรณกรรม แต่ได้ให้
รายชื่อไวใ้นบรรณานุกรมแลว้      
 เหตุที่การศกึษาภาษามอญ - เขมรในประเทศไทยทัง้สามกลุ่มนี้ยงัมน้ีอยและไม่สมบูรณ์นัน้ 
สาเหตุหลกัมาจากผู้วจิยัไม่มขีอ้มูลสนับสนุนเพยีงพอในการศกึษา เนื่ องจากกลุ่มชาตพินัธุ์เหล่านี้มี   
บรรพบุรษุและตน้ตอภาษาอยูใ่นสาธารณรฐัประชาชนจนี เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัภาษาทัง้สามลว้น
เขยีนเป็นภาษาจนี ผู้วจิยัชาวไทยทีไ่ม่รูภ้าษาจนีไม่สามารถเขา้ถงึขอ้มูลได้ การท างานวจิยัในครัง้นี้
เป็นงานวจิยัในเชงิชาตพินัธุว์รรณนา และเน้นงานทางภาษาศาสตรข์องชนกลุ่มน้อยทีพ่ดูภาษาตระกูล
มอญ – เขมรในสาธารณรฐัประชาชนจนี โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นผลงานและทรรศนะของ
นักวชิาการจนี โดยน าเสนอการวเิคราะห์ทางภาษาศาสตรอ์ย่างละเอยีด ได้แก่ แนวคดิการจดัแบ่ง
ตระกูลภาษา ระบบเสยีง การสรา้งค า วงค าศพัท ์ระบบไวยากรณ์ ภาษาถิน่ และรายละเอยีดเกี่ยวกบั
ประวตัศิาสตร์ ได้แก่ การตัง้ถิ่นฐาน ระบบเศรษฐกจิสงัคม ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมของกลุ่ม
ชาตพินัธุท์ ัง้สามในสาธารณรฐัประชาชนจนีดว้ย เพื่อใหผู้ส้นใจไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูในการศกึษาวจิยัต่อไป    

 
2.2 วิธีการศึกษา  

2.2.1 ข้อมลูทางชาติพนัธุว์รรณนา  
  ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกบัการตัง้ถิ่นฐาน ประวตัิศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม ชีวติความ

เป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ และเทศกาลส าคญั เป็นงานที่ผู้เขยีนได้เขยีนไว้ใน
หนงัสอื “สารานุกรมชนกลุ่มน้อยในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี” ดงัทีก่ล่าวถงึขา้งตน้1  

 
2.2.2 ข้อมลูทางภาษา  

ผูเ้ขยีนไดด้ าเนินการศกึษาโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากบทความวชิาการและหนงัสอื    
ทีเ่ป็นผลงานการเขยีนของนักวชิาการจนี จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหต์ามแนวทางภาษาศาสตร์
แล้วเรยีบเรยีงเนื้อหาเชิงพรรณนาภาษาตามล าดบัขัน้ทางภาษา Language hierarchy นอกจากนี้ 
เนื่องจากผู้เขียนเห็นว่าประเด็นการจดัแบ่งตระกูลภาษาของนักวิชาการฝ่ายจีนกับนักวิชาการ
ตะวนัตกยงัมสีาระบางประเดน็ทีเ่ป็นขอ้ขดัแยง้กนัอยู่ จงึไดใ้หข้อ้มลูเกี่ยวกบัการจดัแบ่งตระกูลภาษา
ทีเ่ป็นทรรศนะของนักวชิาการจนีไวด้้วย และจากการศกึษาขอ้มลูกย็งัพบอกีว่า ภาษาตระกูลมอญ - 
เขมรในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีทัง้สามภาษานัน้มภีาษาถิน่ที่แตกต่างกนั ซึ่งเป็นประเดน็ที่
น่าสนใจ เนื่องจากในประเทศไทยก็มกีลุ่มชนที่อพยพมาจากประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีพูด
ภาษานี้ดว้ยเช่นกนั จงึไดน้ าเสนอไวด้ว้ยเพื่อใหเ้ป็นขอ้มลูในการศกึษาความสมัพนัธข์องภาษาถิน่ใน

                                                           
1 ผูเ้ขยีนมเีจตนาทีจ่ะอ านวยความสะดวกใหก้บัผูอ้่าน เพื่อทีจ่ะไดไ้มต่อ้งสบืคน้หนังสอือกีเล่มหน่ึง จงึไดน้ าขอ้มลูสว่นน้ีมารวมไวด้ว้ยกนั ทัง้น้ี
เพื่อใหข้อ้มลูมคีวามครบถว้น เบด็เสรจ็ในเล่มเดยีวกนัน้ี   
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ประเทศไทยกบัภาษาแม่ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีด้วย โดยแบ่งหวัขอ้การพรรณนาภาษา
โดยเรยีงล าดบัจาก ภาษาปู้หล่าง ภาษาเต๋ออ๋าง และภาษาหว่า ซึ่งแต่ละภาษาจะมีหวัข้อที่ต้อง
พรรณนา ดงันี้    

 1. การจดัแบ่งตระกูลภาษา  
 2. ระบบเสยีง แบ่งเป็น พยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์ 
 3. วงค าศพัทแ์ละระบบไวยากรณ์  
 4. ภาษาถิน่  
 5. ตวัอกัษร 

 
2.2.3 การวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องภาษา   

                  ผูเ้ขยีนน าขอ้มลูในขอ้ 2.2.2 มาเปรยีบเทยีบเพื่อวเิคราะหห์าลกัษณะร่วม และลกัษณะ
เปรยีบต่าง เพื่อน าไปสู่การชีใ้หเ้หน็ถงึความสมัพนัธข์องภาษา โดยก าหนดหวัขอ้การเปรยีบเทยีบและ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธด์งันี้  

1. ความสมัพนัธข์องการจดัแบ่งตระกูลภาษา  
2. ความสมัพนัธข์องระบบเสยีง แบ่งเป็น พยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์ 
3. ความสมัพนัธข์องวงค าศพัทแ์ละระบบไวยากรณ์ 
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บทท่ี 3  
 

ภาษาตระกลูมอญ - เขมร ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เน้ือหาในบทน้ี น าเสนอในเชิงพรรณนาภาษาตระกูล

มอญ - เขมรในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสามภาษา 
ได้แก่ ภาษาปู้หล่าง ภาษาเต๋ออ๋าง และภาษาหว่า โดยแต่ละ
ภาษาจะพรรณนาขอ้มูลสองส่วน คอื    ส่วนที่หน่ึง เป็นขอ้มูล
สงัเขปเกี่ยวกบัชาติพนัธุว์รรณนา จากนัน้เป็นขอ้มูลทางภาษา
โดยเรียงล าดบัตามล าดบัขัน้ทางภาษา ดงัน้ี 1. การจดัแบ่ง
ตระกูลภาษา 2. ระบบเสียง แบ่งเป็น พยัญชนะ  สระ และ
วรรณยุกต์ 3. วงค าศพัทแ์ละระบบไวยากรณ์ 4. ภาษาถิน่ และ 
5. ตวัอกัษร  

 
ทัง้น้ีเพื่อความสะดวกและชดัเจนในการจดักลุ่มขอ้มูล

ตลอดทัง้หนงัสอืเลม่น้ี จะใชอ้กัษรยอ่ชื่อภาษาดงัน้ี  
  
อกัษรยอ่ B หมายถงึ ภาษาปู้หลา่ง   
อกัษรยอ่ D หมายถงึ ภาษาเต๋ออ๋าง   
อกัษรยอ่ W หมายถงึ ภาษาหวา่   
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3.1 ภาษาปู้หล่าง 
 

 

 
               คดัลอก: tupian.baike.com 

 
คดัลอก : http://www.scsnsyjxh.com 

   รปูท่ี B 1 ชาวปู้หล่างทีม่ณฑลยนูนาน               รปูท่ี B 2 ภาพชาวปู้หล่างทีม่ณฑลยนูนาน 

 
ข้อมูลภาษาปู้ หล่างแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ B. 1 ข้อมูลสังเขปเกี่ยวกับชาติพันธุ์

วรรณนา และ ส่วนที ่B. 2 ขอ้มลูทางภาษา ดงันี้   
 
ส่วนท่ี B. 1  ข้อมลูสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา มรีายละเอยีดขอ้มลูหา้ประเดน็ ดงันี้  

B. 1.1  ถิน่ทีอ่ยู ่ 
B. 1.2  ประวตัศิาสตร ์ 
B. 1.3  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  
B. 1.4  ชวีติความเป็นอยู ่ 
B. 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม 

  
B. 1.1 ถ่ินท่ีอยู่  

กลุ่มชาตพินัธุ์ปู้หล่าง ภาษาจนีออกเสยีงว่า ปู้หล่าง (布朗 Bùlǎnɡ) อาศยัอยู่บรเิวณต าบล  
เหมงิห่าย (勐海 Měnɡhǎi) ต าบลจิง่หง (景洪 Jǐnɡhónɡ) ของเขตปกครองตนเองชาวไต (傣族

自治州 Dǎi Zú zìzhìzhōu) สิบสองปันนา (西双版纳 Xīshuānɡbǎnnà) ในมณฑลยูนนาน 
และบรเิวณต าบลซวงเจยีง (双江 Shuānɡjiānɡ) ต าบลหย่งเต๋อ (永德 Yǒnɡdé) ต าบลหยุน (云
县 Yúnxiàn) ต าบลเกิง๋หม่า (耿马 Gěnɡmǎ) ของเมอืงหลนิชาง (临沧 Líncānɡ) และบางส่วน
อาศัยอยู่บรเิวณต าบลหลานชาง (澜沧 Láncānɡ) ต าบลโม่เจยีง (墨江 Mòjiānɡ)   ของเมอืง
ซอืเหมา (思茅 Sīmáo) จากการส ารวจจ านวนประชากรครัง้ที่ 5 ของจนีในปี ค.ศ. 2000 พบว่า 
กลุ่มชาตพินัธุป์ู้หล่างมจี านวนประชากรทัง้สิน้ 91,882 คน   

http://tupian.baike.com/a1_74_91_01300000246587122284917597436_jpg.html
http://www.scsnsyjxh.com/
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B. 1.2 ประวติัศาสตร ์  
ชาวปู้หล่างเรยีกตวัเองว่า /pla331/แต่ชาวปู้หล่างในพื้นที่ต่างกนัมชีื่อเรยีกตวัเองหลายชื่อ

เช่น   ปู้ หล่าง (布朗 Bùlǎnɡ) ปัง (帮 Bānɡ) อาหว่า (阿瓦 Āwǎ) อาราหว่า (阿尔瓦 Ā’ěr wǎ)        
อีหว่า (伊瓦 Yīwǎ) หว่า  (佤 Wǎ) เวิงก่ง (翁拱 Wēnɡɡǒnɡ) เป็นต้น ส่วนชาวฮัน่เรยีกชนกลุ่มนี้ว่า     
“ผูหม่าน ” (濮满,  蒲满 Púmǎn)  1ส่วนชาวไตเรียกว่า มอญ หรือ  เมิ่ง  (孟 Mènɡ) ตามบันทึก
ประวตัศิาสตร ์ชาวปู้หล่างมถีิน่ที่อยู่อาศยัที่เมอืงหย่งชาง (永昌 Yǒnɡchānɡ) มาแต่โบราณกาลแล้ว 
ชาวปู้หล่างมจี านวนประชากรมาก พื้นทีอ่ยู่อาศยักนิบรเิวณกว้าง และทีส่ าคญัคอื บรเิวณตลอดสาย
ลุ่มแมน่ ้าหลานชาง (澜沧 Láncānɡ) และบรเิวณลุ่มแม่น ้านู่ (怒江 Nùjiānɡ) มขีอ้สนันิษฐานว่าชาวผู 
(濮人 Púrén) ที่ชาวฮัน่ พูดถงึในบนัทกึประวตัศิาสตรน่์าจะเป็นบรรพบุรุษของชาวปู้หล่าง   ซึ่งก่อ
ร่างสรา้งเมอืงอยู่ภายใต้อ านาจการปกครองของซฮีัน่ ในบรเิวณมณฑลยนูนาน ได้แก่ อ าเภออี้โจว 2   
(益州 Yìzhōu) ป่าวซาน (保山 Bǎoshān) ปู้ เหวย(不韦 Bùwéi) เป็นตน้ จนถงึยุคซจีิน้ (西晋 Xījìn) 
ชาวผูจากเมอืงหย่งชางได้อพยพลงไปทางใต้ตัง้ถิน่ฐานอยู่ที่เมอืงเจิน้คงั (镇康 Zhèn kānɡ) เฟ่ิงชิง่   
(凤庆 Fènɡ qìnɡ) หลนิชาง (临仓 Líncānɡ) หลงัจากสมยัสุยและถงั มบีนัทกึพงศาวดารทีก่ล่าวถงึ
ชาวผู แต่ใช้อกัษรแตกต่างกนัไป เช่น ผูเหรนิ (濮人,蒲人 Púrén) พูจื่อ  (扑子 Pūzǐ) พูจื่อ (朴子 

Pūzǐ) พ ู(扑 Pū) ผูหมา่น (蒲满 Púmǎn) เป็นต้น ในยคุนี้การตัง้ถิน่ฐานของชาวปู้หล่างกระจดักระจาย
กนิบรเิวณกว้างมาก จนถงึสมยัถงัและซ่ง ชาว “ผู” ถูกปกครองโดยเมอืงน่านเจา้ (南诏 Nánzhào) 
และต้าหลี่   (大理 Dàlǐ) และมาถึงสมยัหมิงได้มีการก่อตัง้จงัหวัดซุ่นหนิง (顺宁 Shùnnínɡ) 
ทางการไดแ้ต่งตัง้ใหช้าวผูดูแลหวัเมอืงถู่จอื (土知 Tǔzhī) ตัง้แต่บดันัน้เป็นต้นมา ชาวผูทีเ่ดมิอาศยั
อยู่บรเิวณเมอืงน่านเจา้ในมณฑลยูนนาน ได้พฒันาเรื่อยมา ซึ่งปัจจุบนัรูจ้กักนัในชื่อ “ชาวปู้หล่าง” 
นัน่เอง 
                                                           
1 เกีย่วกบัค าวา่ หมาน หรอื หมา่น และ ผ ูหรอื พู  มขีอ้ทีต่อ้งอธบิายสองประเดน็ดงันี้ 1. ค าว่า  “หมาน” (蛮 mán)  เป็นค าทีภ่าษาจนีใชเ้รยีกชน
กลุ่มน้อยทีอ่าศยัอยู่ทางตอนใตใ้นสมยัโบราณ 2.นกัวชิาการทางประวตัศิาสตรช์นกลุ่มน้อยของจนีในงานเขยีนของ หวงซา่งหมงิ (黄尚明 Huánɡ 

Shànɡmínɡ:2008) ตัง้ขอ้สนันิษฐานวา่ชาวผ ู (濮人 Púrén) ทีช่าวฮัน่พูดถงึในบนัทกึประวตัศิาสตร ์ น่าจะเป็นบรรพบรุษุของชาวปู้หลา่ง ซึง่ได้
ก่อรา่งสรา้งเมอืงอยู่ภายใตอ้ านาจการปกครองของซฮีัน่ ในบรเิวณมณฑลยูนนาน ไดแ้ก่ อ าเภออีโ้จว (益州 Yìzhōu) ป่าวซาน (保山 Bǎoshān)  
ปู้ เหวย    (不韦 Bùwéi) เป็นตน้ จนถงึยุคซจีิน้(西晋 Xījìn) ชาวผจูากเมอืงหย่งชางไดอ้พยพลงไปทางใตต้ัง้ถิน่ฐานอยู่ทีเ่มอืงเจิน้คาง (镇康

Zhènkānɡ) เฟ่ิงชิง่ (凤庆 Fènɡqìnɡ) หลนิชาง (临仓 Líncānɡ) หลงัจากสมยัสยุและถงั มบีนัทกึพงศาวดารทีก่ล่าวถงึชาวผ ูแต่ใชอ้กัษร
แตกต่างกนัไป เชน่    ผเูหรนิ (濮人,蒲人 Púrén)  พูจื่อ (扑子 Pūzǐ) พูจื่อ (朴子 Pūzǐ) พู (扑 Pū) ผหูมา่น(蒲满 Púmǎn) เป็นตน้ ในยคุ
นี้การตัง้ถิน่ทีอ่ยู่อาศยัของชาวผหูรอืหมานกระจดักระจายกนิบรเิวณกวา้งมาก จนถงึสมยัถงัและซ่ง ชาว “ผ”ู ถูกปกครองโดยเมอืงน่านเจา้ (南诏 

Nánzhào) และตา้หลี ่(大理 Dàlǐ) ถงึสมยัหมงิมกีารก่อตัง้จงัหวดัซุ่นหนงิ (顺宁 Shùnnínɡ) ทางการไดแ้ต่งตัง้ใหช้าวผูดูแลหวัเมอืงถู่จอื (土
知 Tǔzhī) ตัง้แต่บดันัน้เป็นตน้มา ชาวผทูีเ่ดมิอาศยัอยู่บรเิวณเมอืงน่านเจา้ในมณฑลยูนนาน ไดพ้ฒันาเรื่อยมา ซึง่ปัจจบุนัรูจ้กักนัในชื่อ “ชาวปู้
หล่าง” ชนกลุ่มนี้เป็นหนึ่งในสามกลุ่มชาตพินัธุท์ีพู่ดภาษากลุ่มมอญ - เขมร และมคีวามใกลช้ดิกบัชาวเต๋ออ๋าง ดงัจะเหน็ว่าชื่อเรยีกของชนกลุ่มมอญ 
- เขมรทีม่ถีิน่ฐานอยู่ตอนใตข้องจนี ไดแ้ก่ ชาวปู้หล่าง เต๋ออ๋าง และหว่า ต่างกม็คี าวา่ “หมาน” “ผ ูหรอื พู” รวมอยู่ดว้ย แสดงใหเ้หน็ว่าทัง้สามกลุ่ม
ชาตพินัธุน์ี้มคีวามใกลช้ดิกนัมาแตโ่บราณ หมายเหตุ เชงิอรรถนี้มเีนื้อหาซ ้ากบัขอ้ B1.2 แต่จดัท าเป็นอรรถาธบิายไวใ้ชอ้ธบิายค าเรยีกชื่อชาวมอญ - 
เขมรในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีทัง้สามกลุม่ทีป่รากฏในหนงัสอืเลม่นี้ เมือ่อา่นไปถงึเรื่องชื่อเรยีกของชาวเต๋ออ๋างและชาวหวา่ขอให้ระลกึขึน้
ไดว้่า ชื่อเรยีก พู ผ ูหมาน หมา่น มคี าอธบิายอยู่ตรงนี้        
2 อีโ้จว เป็นชื่อเมอืงในยุคโบราณของจนี ตามหลกัรฐัศาสตรข์องประวตัศิาสตรก์ารปกครองของจนี เมอืงนี้มอีาณาเขตครอบคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณของ
มณฑลยูนนานในปัจจบุนั ในสมยัซฮีัน่ยงัไมม่มีณฑลยนูนาน การแบ่งเขตการปกครองของราชวงศฮ์ัน่ตะวนัตก (ซฮีัน่) ไดแ้บ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น กลุ่ม (群 qún)  อ าเภอ (县 xiàn) ซึง่ในยคุนัน้ อีโ้จว มฐีานะเป็น กลุ่ม (益洲群 Yìzhōu qún) ยูนนานมฐีานะเป็นอ าเภอ  (云南

县 Yúnnán xiàn) แต่ในปัจจบุนัในมณฑลยูนนานไมม่อี าเภออีโ้จว หรอืเมอืงอีโ้จวแลว้   
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B. 1.3 ระบบเศรษฐกิจสงัคม  
        ก่อนการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจีนชาวปู้ หล่างมีถิ่นที่อยู่อาศัยไม่แน่นอนชัดเจน แต่
สามารถแบ่งคร่าวๆ ได้สองบรเิวณ คอื เขาปู้หล่างเหมงิห่าย (勐海 Měnɡhǎi) ในสบิสองปันนา และ
บรเิวณพืน้ทีเ่มอืงซตีิ้ง (西定 Xīdìnɡ) ต่อไปยงัเขตเมอืงปาต๋า (巴达 Bādá) ชาวปู้หล่างในเขตเมอืง
หลนิชาง (临沧 Líncānɡ) และเมอืงซอืเหมา (思茅 Sīmáo) ได้รบัอทิธพิลจากชาวฮัน่และกลุ่มชาติ
พนัธุ์อื่นที่เจรญิกว่า ท าให้สงัคมปู้หล่างในบรเิวณดงักล่าวนี้พฒันาไปมากกว่าบรเิวณอื่น และเขา้สู่
ระบบสงัคมแบบศกัดนิาเจา้ของทีด่นิในทีสุ่ด  

ชาวปู้ หล่างที่สิบสองปันนามีระบบการปกครองคล้ายกับระบอบสังคมนิยมในปัจจุบัน            
คณะผูบ้รหิารหมู่บา้นมาจากกลุ่มคนต่างสายเลอืด การผลติเครื่องมอื สรา้งบา้นเรอืน สรา้งคอกสตัว์      
ซึง่จดัเป็นงานส่วนตวัภายในครอบครวั แต่การครอบครองทีด่นิมกีารจดัแบ่งเป็นสามระบบ คอื ทีด่นิ
ทีเ่ป็นสมบตัขิองครอบครวับรรพบุรุษ ทีด่นิทีเ่ป็นสมบตัขิองสาธารณะ และทีด่นิเป็นของส่วนตวั ทีด่นิ
ที่เป็นสมบตัิของครอบครวั คือ สมบตัิที่เป็นมรดกสบืทอดมาแต่บรรพบุรุษของตน ภาษาปู้หล่าง
เรยีกว่า “เจีย๋กุ่น” (戛滚 Jiáɡǔn) หมายถงึ สมบตัทิีส่รา้งขึน้รวบรวมขึน้จากบรรพบุรุษ ได้แก่ ทีด่นิที่
อยู่รอบๆ บรเิวณครอบครวัของตน ไม่ว่าจะเป็นป่าไม ้ทุ่งหญ้า ถอืเป็นสมบตัริวมของตระกูล โดยใน
ฤดูเกบ็เกี่ยวของแต่ละปี ผู้อาวุโสทีสุ่ดในตระกูลจะท าหน้าทีแ่บ่งให้สมาชกิในครอบครวั  โดยถอืเอา
การตัง้ครอบครวัใหม่เป็นเกณฑก์ารแบ่ง ผลผลติทีท่ าได้จะเป็นของตนเอง การครอบครองที่ดนิใน
ลกัษณะนี้เป็นเพยีง  การถอืกรรมสทิธิใ์ช้ที่ดนิเท่านัน้ ไม่สามารถซื้อขายกนัได้ ส่วนที่ดนิในบรเิวณ
หมู่บ้านของชาวปู้หล่างที่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านหรอืจากครอบครวั ผู้ที่มกีรรมสิทธิใ์นที่ดนิน้ีคือ 
กรรมการประจ าเผ่า สมาชกิกรรมการประจ าเผ่ามสีทิธิใ์ชท้ีด่นิดงักล่าว  

ต่อมาระบบการถอืครองทีด่นิของชาวปู้หล่างพฒันาไปอกีขัน้ คอื สามารถถอืครองกรรมสทิธิ ์
ที่ดนิเป็นของตนเองได้ ที่ดินที่เป็นที่นา ที่อยู่อาศยั สวนชา สามารถซื้อขายเปลี่ยนมอืถือผู้ครอง
กรรมสิทธิไ์ด้ ท าให้ผู้ที่มีฐานะร ่ารวยสามารถครอบครองที่ดินได้ การเลือกหัวหน้าหมู่บ้านและ
คณะกรรมการจะคดัเลอืกจากผูท้ีม่อี านาจทางเศรษฐกจิเหนือกว่าและมกี าลงัการผลติมากกว่า ซึง่ใน
ขณะนัน้คอืชาวไตเป็นกลุ่มคนทีย่ ิง่ใหญ่กว่าชาวปู้หล่างมาก ชาวไตจงึมอี านาจในการควบคุมการเกบ็
ภาษี และเกณฑแ์รงงาน แต่ผลผลติการเกษตรของชาวปู้หล่างในขณะนัน้ต ่ามาก ผู้ที่มอี านาจทาง
เศรษฐกจิที่เหนือกว่าจงึมสีทิธิบ์บีบงัคบัซือ้ขายผลผลติ จ านองผลผลติ และสนิเชื่อในราคาทีต่ ่ามาก      
ท าให้ชาวปู้ หล่างตกอยู่ในสภาพแร้นแค้น ยากจนไม่มีทางลืมตาอ้าปากได้เลย ซ ้าร้ายกว่านัน้
เจา้หน้าทีใ่นรฐับาลกว๋อหมนิตัง่ร่วมกบัผูน้ าหมู่บา้น ผูม้ฐีานะระดบัสูงกดขีย่ ่าย ีขดูรดีภาษซี ้าซอ้น ยิง่
ท าใหส้ภาพชวีติและสงัคมของชาวปู้หล่างตกต ่าย ่าแย่กว่าเดมิอกี พชืหลกัที่ชาวปู้หล่างผลติ ได้แก่ 
ขา้ว ขา้วโพด พชืตระกูลถัว่ ชา และส าล ี

หลงัการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี รฐับาลมนีโยบายเปลีย่นแปลงระบบการถอืครองทีด่นิ
แบบเดมิที่มเีจา้ของหลกัเป็นผู้ดูแลเกบ็ภาษี ขูดรดีประชาชน โดยจดัให้ชาวปู้หล่างกลบัไปใชร้ะบบ
การถอืครองทีด่นิแบบเดมิทีเ่คยมมีา คอื การมกีรรมสทิธิใ์นการใชท้ีด่นิ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1956 เป็นต้น
มา ภายใต้ความช่วยเหลอืและการปรบัเปลี่ยนเรื่องกรรมสทิธิท์ี่ดนิของรฐับาล ท าให้เศรษฐกจิของ
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ชาวปู้หล่างพฒันาไปอย่างรวดเรว็ มกีารพฒันาระบบชลประทานหมู่บา้น การพฒันาระบบการผลติ  
ท าให้ผลผลติของชาวปู้หล่างกลายเป็นสนิค้าส่งออกที่มชีื่อของจนี นัน่ก็คอื “ชาผูเอ่อร์” (普洱茶

Pǔ’ěr chá) ระบบการคา้ขายในสงัคมชาวปู้หล่างกพ็ฒันาไปอยา่งรวดเรว็ มกีารก่อตัง้บรษิทัการคา้ 
ส่งผลให้เกิดร้านค้าขึ้นในชุมชนปู้ หล่างมากมาย  ผลผลิตของชาวปู้ หล่างก็มีการพัฒนาให้เป็น
ผลติภณัฑท์ี่ทนัสมยั มกีารก่อตัง้ระบบการสาธารณสุข การศึกษา     ท าให้ชวีติความเป็นอยู่ของ
ชาวปู้หล่างดขีึน้ และทดัเทยีมกบักลุ่มชาตพินัธุอ์ื่น  
 
B. 1.4 ชีวิตความเป็นอยู่  

การแต่งกายของชาวปู้หล่างที่อาศยัอยู่กระจดักระจายนัน้มคีวามแตกต่างกนับ้าง แต่ลกัษณะ
เด่นคลา้ยๆ กนั คอื การสวมเสื้อคล้ายเชิต้แขนสัน้ไม่มปีกและสวมกางเกงขากวา้งสดี า ใช้ผา้ด าพนั
ศรีษะ นอกจากนี้ยงันิยมสกัลวดลายตามร่างกาย ส่วนการแต่งกายของสตรคีลา้ยคลงึกบัชาวไต คอื
สวมเสื้อแขนกระบอกไม่มปีก นุ่งผ้าถุงสแีดง สดี าหรอืสเีขยีว เกล้าผมแล้วพนัผ้ารอบศีรษะ ส่วน
ชาวปู้หล่างทีอ่าศยัอยูท่ีเ่มอืงจิง่ตง (景东 Jǐnɡdōnɡ) ส่วนใหญ่แต่งกายเหมอืนชาวฮัน่  

อาหารหลกัของชาวปู้หล่าง คอื ข้าวผสมกบัข้าวโพด และอาหารจ าพวกถัว่ต่างๆ นอกจากนี้      
ชาวปู้หล่างยงัรู้จกัวธิผีลิตเหล้าหมกัจากข้าว สตรชีาวปู้หล่างชอบเคี้ยวหมาก เพราะจะท าให้ฟัน
กลายเป็นสดี าจะถอืว่าสวยงามมาก ชาวปู้หล่างก่อสรา้งบ้านเรอืนด้วยไมไ้ผ่ แบ่งเป็นชัน้บนกบัชัน้
ล่าง ชัน้บนเป็นทีอ่ยูอ่าศยัและชัน้ล่างเป็นคอกเลีย้งสตัว ์ 

 

 
              คดัลอก http://image.sciencenet.cn 

 
               คดัลอก http://www.redchina.tv 

       รปูท่ี B 3  สภาพบา้นเรอืนของชาวปู้หล่าง  รปูท่ี B 4 การแต่งกายของชายหญงิชาวปู้หล่าง 

 
เมื่อความเป็นอยู่ดขี ึน้ ชาวปู้หล่างสามารถพฒันาความคดิในเรื่องวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตน ไม่ว่าจะเป็นศลิปะ วรรณกรรม ชาวปู้หล่างมวีรรณกรรมที่เป็นกลอนมุขปาฐะ ถ่ายทอด
เรื่องราวอนังดงามสบืทอดต่อกนัมาหลายชัว่อายุคน แต่อย่างไรกต็าม ด้วยเหตุที่เคยตกอยู่ภายใต้
การครอบง าของกลุ่มชนที่ใหญ่กว่าอย่างชาวไต วัฒนธรรมการร้องร าจึงได้รบัอิทธิพลมาจาก
วฒันธรรมของชาวไตไม่น้อย เครือ่งดนตรปีระจ าเผ่า คอื พณิสามสาย ชาวปู้หล่างทีม่ภีูมลิ าเนาแถบ
ภูเขามคีวามสามารถในการเต้นร าได้อย่างสนุกสนาน การเต้นร าที่ถอืเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึ่งของ
ชาวปู้หล่าง คือ การร ามีด(刀舞 Dāowǔ) การเต้นร าแสดงถึงความเข้มแข็งมพีลงั  หนุ่มสาวชาว         
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ปู้หล่างชอบเต้นร าแบบล้อมกนัเป็นวงเรยีกว่า ร าวง (圆圈舞 Yuánquān wǔ) การระบ าร าร้องของ
ชาวปู้หล่างจะจดัขึน้ในงานเทศกาลหรอืพธิสี าคญัๆ เช่น งานแต่งงาน งานขึน้ปีใหม ่เป็นตน้  
 
B. 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 
         การแต่งงานของชาวปู้หล่างจะแต่งงานกบัคนต่างสายตระกูลกนั และผูช้ายต้องมภีรรยาเพยีง   
คนเดยีว หนุ่มสาวชาวปู้หล่างสามารถพบรกักระทัง่แต่งงานไดอ้ยา่งอสิระ แต่กม็บีา้งที่บดิามารดาเป็น
ผูจ้ดัการหาคู่ครองใหอ้ยา่งเสรจ็สรรพ  

ชาวปู้หล่างภูเขายงัคงยดึถอืสายตระกูลตามสายแม่อยู่ การตัง้ชื่อของลูกยดึสายสกุลตามแม่ 
ทารกแรกเกดิครบสามเดอืนจะท าพธิตีัง้ชื่อ เพศชายก าหนดใหม้คี าว่า /ai4/ (ภาษาจนีใช้อกัษร岩
Yán) ไวห้น้า ส่วนเพศหญงิใหม้คี าว่า /i2/ (ภาษาจนีใชอ้กัษร伊 Yī) ไวห้น้า1 พยางคต่์อมาตัง้เป็นชื่อ
ลกู จากนัน้ใชค้ าทีเ่ป็นชื่อของแมต่่อทา้ยไวห้ลงัชื่อใหมข่องลกู         

งานศพของชาวปู้หล่างทุกถิน่ฐานคล้ายคลงึกนั เมื่อมคีนตายจะนิมนต์พระภกิษุมาสวดเพื่อ
ส่งวญิญาณ พอครบสามวนัจงึเคลื่อนศพไปฝังยงัสุสานที่แบ่งแยกเป็นส่วนตวัของแต่ละสายตระกูล  
ส่วนผูท้ี่เสยีชวีติโดยวธิไีม่ปกต ิเช่น อุบตัเิหตุ ถูกฆาตกรรม จะท าพธิโีดยการเผาศพแทนการฝังใน
สุสาน  

ชาวปู้หล่างในอดตีนับถอืศาสนาพุทธนิกายหนิยาน บูชาผบีรรพบุรุษ มพีธิสี าคญัทางศาสนา
เช่น เทศกาลออกพรรษา เทศกาลเขา้พรรษา เทศกาลตกับาตร และเทศกาลก่อกองทราย เป็นตน้  

 
ส่วนที่ B. 2  ข้อมูลทางภาษา  
                หวัขอ้นี้เป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุ่มชาตพินัธุป์ู้หล่าง  มหีวัขอ้ยอ่ยดงันี้  

B. 2.1  การจดัแบ่งตระกูลภาษา 
B. 2.2  ระบบเสยีง แบ่งเป็น พยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์
B. 2.3  วงค าศพัทแ์ละระบบไวยากรณ์   
B. 2.4  ภาษาถิน่ 
B. 2.5  ตวัอกัษร 

 
B. 2.1  การจดัแบ่งตระกลูภาษา 
    ภาษาที่ชาวปู้หล่างพูด ชื่อว่า ภาษาปู้หล่าง ภาษาจนีเรยีกภาษาของชาวปู้หล่างว่า ปู้หล่าง     
(布朗语 Bùlǎnɡyǔ) ตามทรรศนะของนักวชิาการจนี หลี่ต้าวหย่ง เนี่ยซีเจนิ และ ชวิเอ้อเฟิง (Lǐ 
Dàoyǒnɡ、Niè Xīzhēn、Qiū Èfēnɡ: 1986) ในหนงัสอืชื่อ “ปรทิรรศน์ภาษาปู้หล่าง”《布朗语简志

Bùlǎnɡyǔ Jiǎnzhì》ไดจ้ดัภาษาปู้หล่างเป็นภาษาในสายตระกูลภาษาเอเชยีใต้2 (南亚语系 Nányà 

                                                           
1 เกีย่วกบัค าเรยีกนี้ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็วา่ ภาษาปู้หลา่งน่าจะไดร้บัอทิธพิลมาจากภาษาไต คอืค าว่า ไอ ้(หรอือา้ย) เป็นค าน าหน้าเรยีกเพศชาย และ 
อ ีเป็นค าน าหน้าเรยีกเพศหญงิ 
2 สายตระกูลภาษาเอเชยีใต ้(南亚语系 Nányà Yǔxì) คอืภาษาตระกลู Austro-Asiatic ต าราภาษาจนีบางเลม่เรยีกทบัศพัทแ์บบทบัเสยีงวา่澳
斯特罗-亚细亚语系 Ào sī tè luó –Yà xì yà yǔxì    
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Yǔxì) ตระกูลภาษามอญ - เขมร (孟高棉语族 Mènɡ Gāomián yǔZú) แขนงภาษาปู้หล่าง (布朗语

支 Bùlǎnɡ Yǔzhī) แต่บางทฤษฎกีจ็ดัไว้เป็นแขนงภาษาหว่า–เต๋ออ๋าง (佤德昂语支 Wǎ Dé’ánɡ 

yǔzhī) จากการส ารวจส ามะโนประชากรครัง้ที่ 5 ในปี ค.ศ. 2000 ของประเทศสาธารณรฐัประชาชน
จนี พบว่า มผีูพู้ดภาษานี้ราว 91,882 คน มสี าเนียงภาษาถิน่สองถิน่ คอื ภาษาถิน่ปู้หล่าง(布朗方言

Bùlǎnɡ fānɡyán) กบัภาษาถิน่อาระวา1 
 มุมมองของนักวชิาการไทย ในหนังสอืชื่อ นานาภาษาในเอเชยีอาคเนย์ ภาคที่ 1 : ภาษา
ตระกูลออสโตรเอเชยีติกและภาษาตระกูลจนี - ธเิบต (สุรยิา : 2531) ให้ข้อมูลการจดัแบ่งตระกูล
ภาษาปู้หล่างว่า “ภาษาปลงัหรอืภาษาบลงั หรอืภาษาปลูงั เป็นภาษาตระกูลออสโตรเอเชยีตกิ กลุ่ม
มอญ - เขมร สาขาปะหล่อง มผีูพ้ดูทัง้สิน้ 37,200 คน พบในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 24,000 
คน (พ.ศ. 2533) และทางตะวนัตกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน ในสบิสองปันนา บางส่วนอยู่ร่วมกบั
ชาววา้ ผูพ้ดูภาษานี้มกัใชภ้าษาไท ภาษาวา้หรอืภาษาจนีไดด้ว้ย และยงัพบในพม่า 12,000 คน (พ.ศ. 
2537) ทางตะวนัออกของรฐัฉาน พบในประเทศไทย 1,200 คน ในอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย 
และในกรงุเทพฯ ซึง่มอีตัราการรูห้นงัสอืต ่า อพยพมาจากสบิสองปันนาโดยเขา้ไปอยู่ในพม่าระยะหนึ่ง
แลว้จงึเขา้มาประเทศไทยเมื่อปี  พ.ศ. 2517 โดยมสี าเนียงทอ้งถิน่อยา่งน้อย 7 ส าเนียง คอื กอนตอย 
จงมอย สะแตง แพมยอง กอนมาก ปังโลช ิและกอนกาง”   
  

B. 2.2 ระบบเสียง  
  ในหนังสือชื่อ ปริทรรศน์ภาษาปู้ หล่าง ของ หลี่ต้าวหย่ง เนี่ยซีเจิน และชิวเอ้อเฟิง ((Lǐ 
Dàoyǒnɡ、Niè Xīzhēn、Qiū Èfēnɡ:  อา้งแลว้) และบทความเรือ่ง ภาษาปู้หล่าง《布朗语 Bùlǎnɡ 

yǔ》ของผูเ้ขยีนสองคน ซึง่เป็นคนเดยีวกนักบัทีเ่ขยีนหนังสอืเรื่อง “ปรทิรรศน์ภาษาปู้หล่าง” คอื เนี่ย
ซเีจนิ และชวิเอ้อเฟิง (Niè Xīzhēn、Qiū Èfēnɡ : 2556  http://www.chinabaike.com) ได้ให้ขอ้มูล
เกีย่วกบัระบบเสยีงภาษาปู้หล่าง ดงันี้   

B. 2.2.1  พยญัชนะ ภาษาปู้หล่างในประเทศจนีมเีสยีงพยญัชนะ 35 เสยีง ไดแ้ก่  

p ph np nph m m f v   

t th nt nth n n s  l  l   
tɕ tɕh ntɕ ntɕh ȵ      

k kh nk nkh        

 qh  nqh   x    
      h    

 
 

                                                           
1 ค านี้เป็นค าเรยีกตามเสยีงอา่นภาษาจนีเขยีนว่า 阿尔佤方言 Ã’ěr wǎ fānɡyán  ส่วนในเอกสารภาษาองักฤษเขยีนว่า A'erwa หรอื Awa 

http://www.chinabaike.com/
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พยญัชนะควบกล า้ (ภาษาจนีเรยีกว่า 复辅音声母 Fù Fǔyīn Shēnɡmǔ) ม ี8 เสยีง ไดแ้ก่   
 

pl phl npl nphl kl khl nkl nkhl    

 
B. 2.2.2  สระ  ภาษาปู้หล่างมเีสยีงสระจ านวนมาก  แบ่งไดเ้ป็น  
สระเด่ียว    9   เสยีง   ไดแ้ก่  i  e   a  o u   

 

สระประสม 16 เสยีง ไดแ้ก่  ie  ia  iu  ei  i  ai  au  u  i  oi  ui  ua (a)  i  i  iau uai 
 

หางสระ นักวชิาการจนีได้จดัระบบเสยีงสระในภาษาปู้หล่างที่เป็นการประสมของสระเดี่ยว
และสระประสมกบัเสยีงพยญัชนะทา้ยไวเ้ป็นกลุ่มเสยีงสระประสม มทีัง้หมด 120 เสยีง ไดแ้ก่   ip  ep  
at  ot  k  uk  m  m  n  an  a    ih  h     a   ul  l  i l  e l  เป็นตน้1 

 

สระพยญัชนะท้าย  -l  และ - l  ไมป่รากฏในภาษาปู้หล่างถิน่อาระวา  
 

B. 2.2.3  วรรณยุกต์  ภาษาปู้หล่างเป็นภาษาที่มเีสยีงวรรณยุกต์ มทีัง้หมด 4 เสยีง คอื 35 
(เสียงที่ 1 ใช้สัญลักษณ์  ), 33 (เสียงที่ 2 ใช้สัญลักษณ์  ), 331 (เสียงที่ 3 ใช้สัญลักษณ์ ), 21 
(เสยีงที ่4 ใชส้ญัลกัษณ์ 亅)  

 

ระดบัวรรณยกุต ์ หมายเลขเสียง / สญัลกัษณ์ ตวัอย่างค า ความหมาย 

35 1   /   ka1 ออดออ้น 

33 2  /    ka2 ยุง่ 

331 3  /    ka3 หนู 

21  4  / 亅 ka4 ดงึ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 วธิกีารจดัเสยีงสระแบบนี้ เป็นวธิทีางระบบเสยีงภาษาจนี ในภาษาจนีมพียญัชนะทา้ยสองเสยีงคอื n และ ng แต่นกัวชิาการจนีไมไ่ดจ้ดัวา่เป็นเสยีง
พยญัชนะทา้ย หากแต่จดัว่าเป็นส่วนหนึ่งของสระประสม โดยจดัวา่เป็นสระประสมนาสกิหน้า (前鼻音 qiánbíyīn) กบัสระประสมนาสกิหลงั       
(后鼻音 hòubíyīn)  
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B. 2.3 ระบบค าและระบบไวยากรณ์  
 B. 2.3.1 ระบบค า    

                         B. 2.3.1.1 พยางค์และค า ค าศัพท์ในภาษาปู้หล่างเป็นค าหนึ่งพยางค์ และสอง
พยางคเ์ป็นหลกั ค าศพัท์สองพยางคข์ึน้ไปมน้ีอยมาก ค าศพัท์สองพยางคส์่วนใหญ่เป็นค าที่เกดิจาก
การสรา้งค าโดยการเตมิ prefix   
 

ตวัอย่างค าหน่ึงพยางค ์ ตวัอย่างค าสองพยางค ์
kh1   “ลม” ka4 tak1    “ลิน้” 
n am   “เลอืด” ka4  a    “กระดกู” 
tiu3    “เดนิ” ka4   t 1   “ถ ้า” 
pun1   “สี”่ ka4 tah1  “พลกิ” 
moi2   “ววั” a4 la2  “ขยนั” 

 
 B. 2.3.1.2  ค าประสม เกิดมาจากค าพยางค์เดยีวประสมกนั โดยมวีิธกีารประสม

หลายแบบ เช่น แบบประกบค า(ไม่เกดิความหมายใหม่) แบบประกอบค า(เกดิความหมายใหม่) แบบ
ค าหลกัค ารอง แบบกรยิากรรม แบบเสรมิความ และแบบประธานกรยิา จะเห็นได้ว่าลกัษณะการ
วเิคราะห์การประกอบค าแบบนี้เป็นวธิกีารศกึษาระบบไวยากรณ์ตามโครงสรา้งภาษาจนี ตวัอย่างค า
เช่น 

   
ประกบค า ประกอบค า  ค าหลกัค ารอง  กริยากรรม  เสริมความ  ประธานกริยา 
t1 1  
พี ่    น้อง  
“พีน้่อง” 

lik2 so1   
หม ู หมา 
“สตัวเ์ลีย้ง” 

puan1 lik2 
เน้ือ      หม ู 
“เน้ือหม”ู 

sum2 tn2  
เสยี    ทุน  
“ขาดทุน” 

thp2  pun2 
จบั        ได ้ 
“จบัได”้ 

uk1   lual1 
ห ู       ดงั  
“หหูนวก”  

ma2  ki1 
แม่       พ่อ  
“พ่อแม่” 

ta1 a2 

ปู่     ย่า  
“บรรพบุรุษ” 

qha1  lot2 
ทาง       รถ 
“ถนน” 

top2 xik2 
ตอบ  ค าพดู 
“ตอบรบั” 

u1  khm4  

เหน็      ชดัเจน 
“เหน็ชดั” 

nto1 s 1 
หวั      ปวด 
“ปวดหวั” 

lik2 lih2  
เขา้   ออก  
“เขา้ออก” 

n om1  ml2 
ด ี         เลว 
“ดรีา้ย”  

khiap2 hak1 
รองเทา้   หนงั 
“รองเทา้หนงั” 

n2 nto1 
ห่อ     หวั 
“คลุมหวั” 

la1  ka4 kah1 
พดู     เขา้ใจ 
“อธบิาย” 

un1  ta2 
แม่น ้า    ไหล 
“แม่น ้า” 

ti1 tu2 
ตนี  มอื  
“มอืตนี”  

i1  huik1 
กลบั   ถงึ  
“กลบัมา”  

khk4  sim1 
กรง      นก 
“กรงนก” 

thp2 ti1 
จบั         มอื  
“จบัมอื” 

kh1  l 2 
ท า      เสยี 
“ท าลาย”   

ka4  tl2  l u1 
ทอ้ง    ไหล 
“ทอ้งเสยี” 

 
   
 
 



20 
 

 
 

  B. 2.3.1.3  การสร้างค า  
                            (1)  มีการเติม prefix / n / เพื่อเปลีย่นหน้าทีข่องค า ดงันี้   

- prefix /n/ น าหน้าค ากรยิา เพื่อท าใหค้ ากรยิานัน้เปลีย่นเป็นค านาม  
ตวัอยา่งเช่น  

ค ากริยา ค านาม 
phil 1   “กวาด” nphil 1   “ไมก้วาด” 
t3   “ชัง่” nt3     “ตาชัง่” 
tm3  “สวม” ntm3  “หมวก” 
kum3  “หนุน” nkum3  “หมอน” 

 

- prefix /n/ น าหน้าค ากรยิาทีถู่กท าใหเ้กดิ เปลีย่นความหมาย 
เป็นค ากรยิาเกดิเอง ตวัอยา่งเช่น  

ค ากริยาท าให้เกิด ค ากริยาเกิดเอง 
kah1   “แก”้ nkah1   “คลาย” 
toh1    “เปิด” ntoh1    “บาน” 
puik1   “ถอด” npuik1   “หลุด” 
pah1   “หว่าน” npah1   “กระจาย” 
 
 

- prefix /n/ น าหน้าค ากรยิาเพื่อเปลีย่นจากค ากรยิาเป็นค า 
ลกัษณาม ตวัอยา่งเช่น  
 

ค ากริยา ค าลกัษณนาม 
tum2 “กอง” (ขนาดเลก็) ntum2 “กอง” (ขนาดเลก็) 
k1 “กอง” (ขนาดใหญ่) nk1 “กอง” (ขนาดใหญ่) 
klm1 “หาบ  ”  nklm1 “หาบ” 
tom2 “แทง” ntom2 “แท่ง” 

 
 

 (2) มีการเติม prefix  /n/ เพื่อเปลีย่นค ากรยิาเกดิเองปกต ิเป็นค ากรยิาทีถู่กท าให้
เกดิ ตวัอยา่งเช่น   

ค ากริยา ความหมายใหม ่
lat1 กลวั n  lat หลอก (ท าใหก้ลวั) 
liel1 หมุน n liel1 เหวีย่ง (ท าใหห้มุน) 

kl 2 รกั n kl2 จบี (ท าใหร้กั) 
  

       (3) มีการเติม prefix  / ka4 / เพื่อแปรความหมายจากการท ากรยิานัน้คนเดยีว    
เป็น “ท ากรยิานัน้ร่วมกนัหรอืต่างก็ท ากรยิานัน้เหมือนกนั” คล้ายกบัที่ภาษาไทยเตมิค าว่า “กนั” ไว้
หลงัค ากรยิา ตวัอยา่งเช่น  
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ค ากริยา ความหมายใหม ่
nk2   “มอง” ka4  nk2     “มองกนั” 
mk2   “ฟัน” ka4  mk2    “ฟันกนั” 
lh1    “ต”ี ka4 lh1       “ตกีนั” 
toh2   “ช่วย” ka4  toh2     “ช่วยกนั” 

 
 B. 2.3.1.4  ค ายืม ก่อนการปฏวิตัวิฒันธรรม (ก่อนปี ค.ศ. 1949) ด้วยเหตุที่ชาวปู้

หล่างอาศยัอยูร่ว่มกนัและใกลช้ดิกบักลุ่มชาตพินัธุไ์ต จงึท าใหภ้าษาปู้หล่างมกีารยมืค าศพัทจ์ากภาษา
ไตมาใช้เป็นจ านวนมาก แต่ภายหลกัการปฏวิตัิวฒันธรรม อารยธรรมของชาวฮัน่ประกอบกบัการ
ควบคุมดูแลของรฐับาลจนีแทรกซมึเขา้สู่ชนบททุกแห่งหนและทุกกลุ่มชาตพินัธุ์ ภาษาของชนกลุ่ม
น้อยต่างๆ กร็บัเอาค าศพัท์จากทางการไปใช้เป็นจ านวนมาก และในยุคหลงัปฏวิตัวิฒันธรรมเป็นต้น
มาจนถงึปัจจบุนั ภาษา ปู้หล่างกไ็ดร้บัเอาค าศพัทภ์าษาจนีเขา้มาใชเ้พิม่มากขึน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้  

 
ตวัอยา่งค ายมืจากภาษาไต ตวัอยา่งค ายมืจากภาษาจีน ค าภาษาจีน 
na4              “นา” te4 fu4 “รฐับาล”  政府 zhènɡfǔ 

pha4 tiet2      “ประเทศ” to2 ko4 “ประเทศจนี”  中国 Zhōnɡɡuó 

fi3                “ไฟ” so4 siau4 “โรงเรยีน”  学校 xuéxiào 

ka4 sa1    “ชา้ง” ko2 to4 “ท างาน”  工作 ɡōnɡzuò 

m n2 pi1  “หมื่นปี” vui4 se2 “สขุอนามยั”  卫生 wèishēnɡ 
 

  B. 2.3.1.5 ตวัอย่างค าศพัทภ์าษาปู้หล่าง (ดรูายการค าศพัทใ์นภาคผนวก 1) 
 

ตวัอยา่งค าศพัทภ์าษาปู้หลา่ง 
ค านาม ความหมาย ค ากริยา ความหมาย ค าคณุศพัท ์ ความหมาย 

pa1 มา้นัง่ tiu3 เดนิ hn1 ใหญ่ 

tak1 มา้ ti3 ซือ้ ka4 แดง 

kh1 ลม tk2 กนิ ai2 ไกล 

lik2  หม ู lh1 ต ี kɔi2 ชา้ 

qhak1 ควาย la1 พดู so1 ขม 

ค าบุพบท ความหมาย ค าวิเศษณ์ ความหมาย ค าเช่ือม ความหมาย 

kuh1 จาก  un2 ไม่ tam2 และ 

tu4 ต่อ khɛin4 ค่อนขา้ง ko4 หรอื 

kap2 กบั tat2 มาก ta4 จงึ 

l1 กว่า ta4 ลว้น ทัง้ mɔ1 ถา้ 

ta4 tɛ2 ตัง้แต่ kɔm4 เพิง่จะ n̥ɛi2 แต่ 
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ค าบอกตวัเลข ความหมาย ค าลกัษณ
นาม 

ความหมาย ค าอทุาน ความหมาย 

ka4 ti4 หนึ่ง ntial ̥2 พวง a4 lo2 แสดงความตื่นเตน้ 

la4 al1 สอง tu4 ตวั (ใชก้บัสตัว)์ a4 ʑa4 แสดงความตกใจ 
puan1 หา้ la4  แผ่น a4 ʑoi4 แสดงความเสยีใจ 

liel̥2 หก klah2 เมด็ a4 l2 แสดงความโกรธ 

kul1 สอบ pɔk2 ครัง้   

 
B. 2.3.2  ระบบไวยากรณ์ ลกัษณะเด่นทางไวยากรณ์ของภาษาปู้หล่าง มดีงันี้  

B. 2.3.2.1 การเรียงล าดบัทางไวยากรณ์ คอื การน าค าที่ท าหน้าที่เป็นค าแท้และ 
ค าไมแ่ทม้าเรยีงต่อๆ กนั โดยมโีครงสรา้งหลกัๆ คอื ประธาน - กรยิา - กรรม  

 

ประธาน กริยา กรรม ความหมาย 
mi2 “เธอ” kt2 “ตดั” khi1  “ฟืน” เธอตดัฟืน 
1 “พวกเรา” m ai1 “เขยีน” tu2  “ตวัอกัษร” พวกเราเขยีนหนงัสอื 
ki1 “พ่อ” puk2 “ขดุ” mah2  “ที”่ พ่อขดุดนิ 

 

B. 2.3.2.2 ระบบค าสรรพนาม มสีรรพนามเอกพจน์ สรรพนามทวพิจน์ และสรรพ
นามพหูพจน์ ในแนวนอนของกลุ่มค าสรรพนามทวพิจน์และพหูพจน์ ใช้วธิีการคงรูปค าเดมิ  แล้ว
เปลี่ยนเฉพาะเสยีงสระที่แตกต่างกนัเพื่อแสดงความแตกต่างของพจน์ ในแนวตัง้ของกลุ่มค า  สรรพ
นามทวิพจน์และพหูพจน์ ใช้วธิีการคงรูปค าเดมิ แล้วเปลี่ยนเฉพาะพยญัชนะต้น เพื่อเปลี่ยนบุรุษ 
ดงัต่อไปนี้    

 

 เอกพจน์ (1 คน) ทวิพจน์ (2 คน) พหพูจน์(หลายคน) 
บุรษุท่ี 1  1 “ฉนั” a1   “เราสอง” 1   “พวกเรา” 
บุรษุท่ี 2 mi2 “เธอ” pa2 “เธอทัง้สอง” p2  “พวกเธอ” 
บุรษุท่ี 3 n1   “เขา” ka2 “เขาทัง้สอง” k2  “พวกเขา” 

 

B. 2.3.2.3 รูปแบบค าบ่งช้ี ค าบ่งชี้ในภาษาปู้หล่างแบ่งเป็นค าบ่งชี้คน สตัว์ และ
สิง่ของ กบัค าบ่งชีเ้ร ือ่ง ต าแหน่งของค าบ่งชีใ้นภาษาปู้หล่างวางไวห้ลงัค าทีต่อ้งการบ่งชี้ 

   

 ระยะใกล ้ ระยะไกล ตวัอยา่งประโยค 
บ่งช้ีคน ส่ิงของ en2  n2 pa4  en2  “คนน้ี” 

pap2  n2 “หนงัสอืนัน้” 
บ่งช้ีเรือ่ง  ni1 no1 pn4  no1 “อย่างนัน้”  

 



23 
 

 
 

B. 2.3.2.4 รปูแบบค าแสดงความเป็นเจ้าของ โครงสรา้งคอื / สิง่ทีถู่กเป็นเจา้ของ  
+ la1 “ของ” + เจา้ของ / หรอือาจใชก้ารละค าแสดงความเป็นเจา้ของกไ็ด ้เป็น / สิง่ทีถู่กเป็นเจา้ของ  
+ เจา้ของ / ตวัอยา่งเช่น  

  
qhak1  n2 pin1  la1   1     
ควาย   นัน่   เป็น   ของ  ฉนั 

“ควายตวันัน้เป็นของฉนั” 

mah1  1 
ที ่      พวกเรา 

“ทีด่นิพวกเรา” (ทีด่นิของพวกเรา) 

 

B. 2.3.2.5 รูปประโยคเปรียบเทียบ โครงสร้างของประโยคเปรยีบเทยีบคือ /A + 
คุณศพัท ์+ l1 (กว่า) B/ ตวัอยา่งประโยค 

mi2 lo1 l1  1 
เธอ   สงู   กว่า   ฉนั  

“เธอสงูกว่าฉนั” 

 1 hm1   l 1   2 
ฉนั    ใหญ่    กว่า  น้อง 

“ฉนัโตกว่าน้อง” 

 

B. 2.3.2.6  รปูแบบค าลกัษณนาม มสีองรปูแบบ คอื / จ านวน+ลกัษณนาม + นาม/   
และ /นาม + จ านวน + ลกัษณนาม / ตวัอยา่งเช่น  
 

ti4  tu2  h  

หนึ่ง  ตวั      นก    
h  ti4   tu2 

นก  หนึ่ง   ตวั       
“นกหนึ่งตวั” 

pun1  phian2 puan1 
สี ่       ชิน้      เน้ือ 

puan1  pun1  phian2  
เน้ือ        สี ่         ชิน้ 

“เน้ือสีช่ิน้” 

 

จากการเปรยีบเทียบกับภาษาอื่นๆ ในตระกูลมอญ - เขมร จะใช้รูปแบบลกัษณนามเป็น        
/นาม+จ านวน+ลกัษณนาม/ ส่วนรปูแบบ /จ านวน+ลกัษณนาม+นาม/ เหมอืนกบัรปูแบบของภาษาจนี 
   B. 2.3.2.7  ค าวิเศษณ์ ท าหน้าที่เป็นส่วนขยายค าคุณศัพท์และค ากริยาวางไว้
ขา้งหน้าค าทีถู่กขยาย    
 

วิเศษณ์ + คณุศพัท ์ วิเศษณ์ + กริยา 
tat2  la1  

มาก   ยาว  
“ยาวมาก” k 2 hl1 

บ่อย   ไป 
“ไปบ่อย” 

khin4  l o1 

ค่อนขา้ง  สงู 
“ค่อนขา้งสงู” km4  kh1 

เพิง่      ท า 
“เพิง่ท า” 
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B. 2.3.2.8  การขยายค านาม ส่วนทีท่ าหน้าที่ขยายค านาม วางไว้หลงัค านามที่ถูก
ขยาย ตวัอยา่งเช่น  

ค านาม + ส่วนขยาย  
phl  ka4  qhak1 
ดอกไม ้          แดง 

“ดอกไมแ้ดง” 

pap2   thu1 
หนงัสอื   ใหม่ 

“หนงัสอืใหม่” 

 

B.2.3.2.9  ค าแสดงค าถาม วางไวท้า้ยสุดของประโยค  ตวัอยา่งเช่น  
 

en2  pin1  phl  ka4   n a2 

นี่      เป็น   ดอกไม ้       อะไร   
“นี่เป็นดอกอะไร” 

mi2  hl1  mu4  
เธอ     ไป      ไหน  

“เธอไปไหน” 

mi2  hl1  num1 
เธอ     ไป      ไหม 

“เธอไปไหม” 

mi2   pin1  nn2 
เธอ     เป็น    ใคร 

“เธอเป็นใคร” 

 
B. 2.4 ภาษาถ่ิน ดงัที่ได้กล่าวขา้งต้นแลว้ว่า ภาษาปู้หล่างแบ่งออกเป็นสองส าเนียงภาษาถิน่ใหญ่ๆ      
ในหวัขอ้นี้จะอธบิายเนื้อหาเกีย่วกบัภาษาถิน่ดงันี้   

B. 2.4.1  ภาษาถ่ินของภาษาปู้หล่าง 
B. 2.4.1.1  ภาษาถ่ินปู้หล่าง เรยีกตวัเองว่า /pla/ หรอื / pa/ มผีูพ้ดูราว 25,000  

คน กระจายตวัอยูบ่รเิวณเขตเขตปกครองตนเองชาวไตสบิสองปันนา มณฑลยนูนาน (云南西双版纳

傣族自治州 Yúnnán Xīshuānɡbǎnnà Dǎi Zú Zìzhìzhōu) ในเขตพื้นที่ต าบลปู้หล่างซาน   (布朗

山 Bùlǎnɡ shān) ซตีิง้ (西定 Xīdìnɡ) ปาต๋า (八达 Bādá) ต่าลัว่ (打洛 Dǎluò) อ าเภอเหมงิห่าย (勐
海 Měnɡhǎi) รวมไปถงึพื้นที่ของต าบลต้าเหมิง่น่ง (大勐弄 Dàměnɡnònɡ) ของอ าเภอจิง่หงด้วย มีผู้
พดูมากกว่าภาษาถิน่อาระวา 

B. 2.4.1.2  ภาษาถ่ินอาระวา ชาวปู้หล่างทีพู่ดภาษาถิน่นี้มชีื่อเรยีกตวัเองหลายชื่อ 
เช่น ava  /  ava  /  i va   / va  มผีู้พูดราว 25,000 คน กระจายตวัอยู่บรเิวณอ าเภอหลาน
ชาง (澜沧 Láncānɡ) ซวงเจยีง (双江 Shuānɡjiānɡ) และเจิน้คาง (镇康 Zhènkānɡ) ซึง่เป็นพืน้ทีข่อง
เขตมณฑลยนูนานเช่นเดยีวกนั  
 นอกจากนี้ยงัมชีาวปู้หล่างทีอ่าศยัอยู่ในเขตซอืเหมา (思茅 Sīmáo) โม่เจยีง (墨江 Mòjiānɡ) 
เจยีงเฉิง (江城 Jiānɡchénɡ) ซึง่เป็นอ าเภอในเขตปกครองตนเองสบิสองปันนา ปัจจุบนัไม่พูดภาษา
ของตนเองแลว้ แต่พูดภาษาของกลุ่มชาตพินัธุใ์กลเ้คยีง คอื ภาษาไต บางแห่งใชภ้าษาจนีเป็นหลกัใน
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การตดิต่อสื่อสารกนั แต่ยงัเรยีกตวัเองว่าเป็นชาวหว่า (佤 wǎ) อาหว่า (阿佤 āwǎ) เป่ินเหรนิ (本人

běn rén “คนพืน้ที”่) ผหูมา่น (濮满 púmǎn)   
 

B. 2.4.2  ลกัษณะเด่นของภาษาถ่ิน ภาษาถิน่ของภาษาปู้หล่างทัง้สองภาษา สามารถสรุป
ประเดน็ส าคญัไดด้งันี้  

B. 2.4.2.1 ภาษาถิ่นปู้หล่างมเีสยีงพยญัชนะ 35 เสียง แต่ภาษาถิ่นอาระวา ม ี42 
เสยีง ในจ านวนนี้ เสยีง /np,nt,nk,nt/ ของภาษาถิน่ปู้หล่างเป็นเสยีงปฏภิาคกบัเสยีง /b,d,g,d/ ใน
ภาษาถิน่อาระวา 

ภาษาถ่ินอาระวา ภาษาถ่ินปู้หลา่ง ความหมาย 
b1 npo1 บนัได 
di3 nte2  ใกล ้
g2 nk3 ภูเขา 
du2 ntu3 สรา้ง 

 
B.2.4.2.2. คู่เสยีง /m - mh, n- nh, - h,  - h, l - lh,   -  h/ ในภาษาถิน่อาระวา 

เปรยีบต่างกนั แต่ในภาษาถิน่ปู้หล่างไม่เปรยีบต่างกนั เสยีง / m,n,  / ในภาษาถิน่อาระวา เป็นเสยีง
ปฏภิาคกบัเสยีง /m,n, / ในภาษาถิน่ปู้หล่าง เสยีง /mh,nh, h,lh, h/ ในภาษาถิน่อาระวา เป็นเสยีง
ปฏภิาคกบัเสยีง / m,n,  ,l  , h / ในภาษาปู้หล่าง ตวัอยา่งเช่น 
 

ภาษาถ่ินอาระวา ภาษาถ่ินปู้หลา่ง ความหมาย 
m 2 ka4 mu2 หนิ 

n ak2 ka4 nak2 เอน็ 

ai2   ka4 ai3 ไกล 
nhai1 n ai2 เกลยีด 
hm1 m2 กองขา้ว 

lha1  l a1 ใบไม ้

 
B. 2.4.2.3 ภาษาถิน่ปู้หล่างมเีสยีงพยญัชนะควบกล ้า 8 เสยีง คอื /pl,phl,npl, nphl,kl, 

khl, nkl,nkhl/ แต่ภาษาถิ่นอาระวามเีสียงพยญัชนะควบกล ้า 16 เสียง คอื /pl,phl,bl,bhl, kl,khl, gl, 
ghl,p,ph, b,bh, k,kh, g,gh,/ นอกจากนี้  เสียง / p, k, b/ ในภาษาถิ่นอาระวาเป็นเสียง
ปฏภิาคกบัเสยีง /ph,qh,n-x/ ในภาษาถิน่ปู้หล่างดว้ย ตวัอยา่งเช่น   
 

ภาษาถ่ินอาระวา ภาษาถ่ินปู้หล่าง ความหมาย 
puik1 phik1 ปีก 
ka1 qha1 ถนน 
bu2 n x3 มา้ 
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B. 2.4.2.4 ภาษาถิน่อาระวาและภาษาถิน่ปู้หล่างมเีสยีงพยญัชนะท้าย 10 เสยีง แต่
ในจ านวนนี้ เสยีงพยญัชนะทา้ย /-l/ ในภาษาถิน่ปู้หล่าง เป็นเสยีงปฏภิาคกบัเสยีง /- lh/ ในภาษาถิน่
อาระวา ตวัอยา่งเช่น 

 

ภาษาถ่ินอาระวา ภาษาถ่ินปู้หล่าง ความหมาย 
palh1 pal ขดู 
mlh1 mul  จมกู 
galh1 gal พลกิ ลม้  

 

B. 2.4.2.5 ในภาษาถิน่อาระวา เสยีง /h/ และ เสยีง  /x/ เปรยีบต่างกนั ในภาษาถิน่       
ปู้หล่างเสยีง /h/ กบัเสยีง // เปรยีบต่างกนั แต่ในขณะทีเ่สยีง/x/ในภาษาถิน่อาระวา เป็นเสยีงปฏภิาค
กบัเสยีง // ในภาษาถิน่ปู้หล่าง  

 

ภาษาถ่ินอาระวา ภาษาถ่ินปู้หล่าง ความหมาย 
ip2 xip2 หญา้ 
oan2 xuan2 รอ้น 
ian2 xn เรยีน 

 

B. 2.4.2.6 ความแตกต่างของเสยีงวรรณยุกต์ ภาษาถิน่ปู้หล่างมวีรรณยุกต์ 4 เสยีง 
ภาษาถิน่อาระวามวีรรณยกุต์ 3 เสยีง ความแตกต่างและการเป็นคู่ปฏภิาคกนัระหว่างภาษาถิน่ทัง้สอง
แสดงในตารางต่อไปนี้    
 

ช่ือเรียกเสียง ภาษาถ่ินอาระวา ภาษาถ่ินปู้หลา่ง ความหมาย 
วรรณยุกต ์/ตวัอย่างค า/ วรรณยุกต ์/ตวัอย่างค า/ 

เสยีง 1 55  /mhai1/ 35  /m i1/ ไขไ่ก่ 
เสยีง 2 11 /lik2/ 33  /lik2/ หม ู
เสยีง 3 331,21 (13)  /ka3/ 331  /ka3/   หนู 
เสยีง 4 /p2/ 21   / p4/ แกะ 

 

ขา้งต้นเป็นลกัษณะความแตกต่างของภาษาปู้หล่างทัง้สองถิน่ จากขอ้มลูจะเหน็ว่าภาษาถิน่
ทัง้สองมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องระบบเสยีงและค าศพัทเ์ลก็น้อย แต่โดยภาพรวมแลว้ไม่ต่างกนัมาก
นกั ยงัคงสื่อสารกนัรูเ้ร ือ่ง  

 
B. 2.5 ตวัอกัษร ชาวปู้ หล่างไม่มตีัวอกัษรเป็นของตนเอง มชีาวปู้หล่างส่วนน้อยที่มโีอกาสเรยีน
ตวัอกัษรของกลุ่มชาตพินัธุอ์ื่น กค็อื อกัษรธรรมของของชาวไต และอกัษรจนี    
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3.2 ภาษาเต๋ออ๋าง 
 

 

 
        คดัลอก http://i2.sinaimg.cn 

 
   คดัลอก http://culture.yunnan.cn 

      รปูท่ี D 1 ชายชาวเต๋ออ๋าง     รปูท่ี D 2  หญงิชาวเต๋ออ๋าง 
 
ส่วนท่ี D. 1  ข้อมลูสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา  
               มรีายละเอยีดขอ้มลู 5 ประเดน็ ดงันี้  

D. 1.1  ถ่ินท่ีอยู่  
D. 1.2  ประวติัศาสตร ์ 
D. 1.3  ระบบเศรษฐกิจสงัคม  
D. 1.4  ชีวิตความเป็นอยู่  
D. 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 

 
D. 1.1 ถ่ินท่ีอยู่  

Dé’ánɡ ชาวเต๋ออ๋างออกเสยีงว่า /t’ a:/) ตามค าเรยีกรอ้งและความเหน็ชอบของเจา้ของ
กลุ่มชาตพินัธุ์เอง ตัง้ถิน่ฐานอย่างกระจดักระจายในมณฑลยูนนาน(云南 Yúnnán) ในเขตปกครอง
ตนเองชาวไต (傣族 Dǎi Zú) ชาวจิง่โพ (景颇族 Jǐnɡpō Zú)  เมอืงเต๋อหง (德宏 Déhónɡ)  และใน
ต าบลต่างๆหลายต าบลของเมอืงเต๋อหง เช่น เจิ้นคาง (镇康 Zhènkānɡ) เกิง๋หม่า (耿马 Gěnɡmǎ) 
หยง่เต๋อ(永德 Yǒnɡdé) ป่าวซาน (保山 Bǎoshān) หลานชาง (澜沧 Láncānɡ) ลู่ซ(ี路西 Lùxī) รวม
บรเิวณที่อยู่อาศยัของกลุ่มชาตพินัธุ์นี้กระจายครอบคลุมพืน้ที่กว่าสามหมื่นตารางกโิลเมตร นับเป็น
กลุ่มชาตพินัธุท์ี่มกีารตัง้ถิน่ฐานกระจดักระจายมาก การตัง้ถิน่ฐานส่วนใหญ่มกัอยู่ร่วมกบัชาวจิง่โพ   
(景颇 Jǐnɡpō Zú) ชาวหว่า (佤 Wǎ Zú)  และชาวฮัน่ (汉 Hàn Zú) จากการส ารวจจ านวนประชากร
ครัง้ที ่5 ของจนีในปี ค.ศ. 2000 ชาวเต๋ออ๋างมจี านวนประชากรทัง้สิน้ 17,935 คน     

http://i2.sinaimg.cn/
http://culture.yunnan.cn/
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ในประเทศไทยมีชนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ โดยได้อพยพหนีภยัสงครามจากประเทศพม่าเข้าสู่
ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2511 มารวมกนัอยู่ที่ชายแดนไทย - พม่า บรเิวณดอยอ่างขาง อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่ ปัจจุบนัหมูบ่า้นชาวปะหล่อง อยู่ในพืน้ทีอ่ าเภอฝาง อ าเภอเชยีงดาว อ าเภอแมอ่าย 
จ านวน 10 หมู่บ้าน กลุ่มที่อพยพเขา้สู่ประเทศไทยนี้เรยีกชื่อตวัเองว่า ดะองั - ระองั - ตะองั (Da - 
ang , Ra - ang , Ta - ang) ชาวไทใหญ่เรยีกชื่อว่า “ปะหล่อง” ชาวไทใหญ่บางกลุ่มเรยีกว่า คนลอย
(Kunloi แปลว่า คนดอย) ชาวพมา่เรยีกชื่อว่า ปะลวง (Palaung) 

ข้อมูลจากงานวิจยัของ สกุณี ณัฐพูลวัฒน์  (สกุณี : 2545) เรียกชื่อกลุ่มชาติพันธุ์นี้ว่า        
“ดาระอัง้” และมขีอ้มูลเกี่ยวกบัชาวเต๋ออ๋างว่า “ในประเทศไทยมชีาวดาระอัง้อาศยัอยู่ใน 9 หมู่บา้น 
ใน 3 เขตอ าเภอของจงัหวดัเชยีงใหม่ คอื อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง และอ าเภอเชยีงดาว ในเขต
อ าเภอแม่อาย พบ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านห้วยหวายนอก หมู่บ้านห้วยทรายขาว ในเขตอ าเภอ
ฝาง พบ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านห้วยจะนุ หมู่บ้านห้วยหมากเลี่ยม หมู่บ้านนอแล ในเขตอ าเภอ
เชยีงดาว พบ 4 หมู่บ้าน ไดแ้ก่ หมู่บา้นแม่จอน หมู่บา้นหว้ยปง หมู่บา้นปางแดงนอก และหมู่บา้น
ไทยพฒันา ปางแดง (ปางแดงใน) มกีารระบุตวัเลขประมาณประชากรชาวดาระอัง้ทีอ่าศยัอยู่ในพม่า
มจี านวน 300,000 - 400,000 คน อาศยัอยู่บนดอยสูงในเมอืงลูซ ีเฉินกาง1 ในเขตปกครองตนเอง
ยนูนาน รวมกบัชาวฮัน่ ลซีู วา้ ไตและ จงิโป ราว 12,000 คน และอาศยัอยูใ่นเมอืงไทยราว 5,000 - 
7,000 คน” 

 
D. 1.2 ประวติัศาสตร ์ 
        ในอดตีกลุ่มชาตพินัธุ์เต๋ออ๋างเป็นกลุ่มชาตพินัธุท์ี่มจี านวนประชากรมากที่สุดในบรเิวณเมอืง    
หย่งชาง (永昌 Yǒnɡchānɡ) ชาวเต๋ออ๋างกระจายกนัอยู่เป็นบรเิวณกวา้งมาก และในแต่ละทอ้งทีก่ม็ ี
ชื่อเรยีกตนเองแตกต่างกนัไป เช่น หรูอ๋่าง (汝昂 Rǔ’ánɡ) เลีย่เป๋ีย (列别 Lièbié) หรหูมา่ย  (汝买 

Rǔmǎi) หรู่โป (汝波 Rǔbō) ในอดีตตัง้แต่สมยัราชวงศ์ฮัน่ จิ้น มบีนัทึกถึงชาวผูเหรนิ  (濮人 Pú 

rén)และชาวหมางหมาน2 (茫蛮 Mánɡmán) ชาวพจูือ่หมาน(扑子蛮 Pūzǐmán) ชาววัง่จวจีือ่หมาน (望
苴子蛮 Wànɡjūzǐmán) ชื่อกลุ่มชาตพินัธุ์เหล่านี้ล้วนเป็นชนกลุ่มเดยีวกนัแต่เพยีงมชีื่อเรยีกต่างกนั       
ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวเต๋ออ๋าง ว้า และชาวปู้หล่างในปัจจุบนั ชาวเต๋ออ๋างถูกรวมเขา้อยู่ในการ
ปกครองของเมอืงน่านเจา้ (南诏 Nánzhào) ต้าหลี่ (大理 Dàlǐ) ด าเนินมาตลอดช่วงระยะเวลาของ
สมยัราชวงศ์ฮัน่ จิน้ และถงั จนถึงสมยัราชวงศ์หยวน ชาวเต๋ออ๋างตกเป็นประชาชนในอาณัตขิอง
กลุ่มชาตพินัธุไ์ต  
 
 
 

                                                           
1 ชื่อเมอืงลูซ ีและ เฉินกางนี้ เรยีกตามทีอ่า้งองิมาจากงานของ สกุณี ณฐัพูลวฒัน์ ภาษาจนีคอืเมอืงลู่ซ ี路西(Lùxī)และเมอืงเจิน้คาง (镇康

Zhènkānɡ) ตามล าดบั  
2  เกีย่วกบัค าว่า หมาน หรอื หมา่น และ ผ ูหรอื พู  ดูเชงิอรรถของหวัขอ้ B 1.2     
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D. 1.3  ระบบเศรษฐกิจสงัคม  
ก่อนการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี ชาวเต๋ออ๋างอยู่ในปกครองของกลุ่มชาติพนัธุ์ไต    

หวัหน้าเผ่าจะสบืช่วงต่อกนัมาตัง้แต่บรรพบุรุษ หวัหน้าเผ่าปกครองชุมชนเต๋ออ๋างทัง้ในชุมชนของ
ตนและบรเิวณใกล้เคยีง และในทุกๆ หมู่บ้านมผีู้ใหญ่บ้านปกครองดูแลภายใต้อ านาจสูงสุดของ
หวัหน้า   เผ่าใหญ่อกีชัน้หนึ่ง ชนชาวเต๋ออ๋างต้องส่งบรรณาการใหก้บัผูใ้หญ่บา้น แลว้ผูใ้หญ่บา้นส่ง
ต่อให้กบัหวัหน้าเผ่า ชาวเต๋ออ๋างอกีกลุ่มหนึ่งที่เป็นชุมชนในการปกครองของชาวจิง่โพยงัต้องส่ง
เครือ่งบรรณาการ และส่งเงนิภาษใีหก้บัหวัหน้าผูป้กครองชุมชนอกีดว้ย นอกจากนี้ในยคุกว๋อหมนิตัง่
ยงัเกบ็ภาษจีากชนกลุ่มน้อยซ ้าอกี ซึง่เป็นการสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัประชาชนอยา่งมาก 

ช่วงต้นศตวรรษที ่20 ชาวเต๋ออ๋างยงัคงรกัษาขนบธรรมเนียมเกี่ยวกบัการสบืตระกูลสายตรง
จากเพศชายและอยู่รวมกนัเป็นครอบครวัใหญ่ ในครอบครวัหนึ่งๆ มญีาติร่วมเชื้อสายอยู่รวมกนั
มากกว่าสามรุ่นเป็นอย่างน้อย ทุกคนในครอบครวัร่วมกนัท ามาหากนิและใช้สอยในครอบครวัใหญ่  
แต่หลงัจากเกดิระบบสงัคมทีป่ระชาชนมสีทิธคิรอบครองกรรมสทิธิท์ีด่นิเป็นของตนเองเกดิขึน้ ระบบ
เศรษฐกจิภายนอกทีเ่จรญิขึน้ สนิคา้ และค่าครองชพีต่างๆ สงูขึน้ ชาวเต๋ออ๋างเริม่แยกครอบครวัออก
จากครอบครวัใหญ่มาตัง้เป็นครอบครวัเดีย่วของตวัเอง    

 ช่วงสมยัฮัน่ การเกษตรของชาวเต๋ออ๋างรุ่งเรอืงมาก บรรพบุรษของชาวเต๋ออ๋างบุกเบกิการ
ท าไรไ่ถนาในพืน้ทีร่าบของเมอืงเต๋อหง ปลกูขา้วเป็นพชืหลกั มกีารใชเ้ครือ่งไมเ้ครือ่งมอืการเกษตรที่
ท าดว้ยเหลก็จ าพวกจอบ เสยีม คราด ไถ มาตัง้แต่ยคุนัน้แลว้ จงึนบัเป็นการใชเ้ครือ่งมอืการเกษตรที่
ท าดว้ยเหลก็ในยุคตน้ๆ ของจนีเลยทเีดยีว ต่อมาชาวเต๋ออ๋างถูกรุกรานจากชนกลุ่มอื่น จงึถอยร่นลง
ใต้ตัง้ถิ่นฐานอยู่บรเิวณภูเขา และยงัยึดอาชีพเดิมที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษคือการท านา แต่
เนื่องจากพืน้ทีอ่ยูแ่ห่งใหม่นี้เป็นแบบภูเขาสูง ดว้ยภูมปัิญญาของชาวเต๋ออ๋าง จงึไดขุ้ดดนิบนภูเขาให้
เป็นขัน้บนัไดเพื่อท าเป็นแปลงนา มกีารใช้เครื่องมอืการเกษตรที่ดกีว่า รูจ้กัการใช้ปุ๋ ย นับเป็นกลุ่ม
ชาติพนัธุ์ที่มเีทคนิคการท านาที่ก้าวหน้ากว่าชนกลุ่มอื่นในบรเิวณเดยีวกนั นอกจากปลูกข้าวแล้ว  
ชาวเต๋ออ๋างยงัมคีวามช านาญในการปลูกพชืเศรษฐกจิหลายอย่าง เช่น ใบชา ฝ้าย เป็นต้น นอกจาก
จะเป็นผู้ปลูกชาฝีมอืดแีลว้ ยงัมวีธิกีารชงชาและดื่มชาทีพ่เิศษกว่าบุคคลอื่น จนไดร้บัการขนานนาม
ว่าเป็นเกษตรกรผูป้ลกูชาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของประเทศอกีดว้ย 

ต่อมาในยุคแรกๆ ของการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี รฐับาลได้เขา้มาดูแลและกระจาย
นโยบายชนกลุ่มน้อยแก่ชาวเต๋ออ๋าง และได้ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร ในปี ค.ศ. 1956 รฐับาลควบคุมดแูลและเปลีย่นแปลงระบบสงัคม สภาพความเป็นอยู ่และ
การปกครองในสงัคมของชาวเต๋ออ๋าง แต่ขอ้จ ากดัของชาวเต๋ออ๋าง คอื การตัง้ชุมชนกระจดักระจาย
ไม่อยู่รวมกนั ดงันัน้การปรบัเปลี่ยนในแต่ละชุมชนจงึต้องใช้วธิทีี่แตกต่างกนั เช่น ชาว  เต๋ออ๋างที่
เมอืงป่าวซาน (保山 Bǎoshān) หลนิชาง (临沧 Líncānɡ) เนื่องจากชาวเต๋ออ๋างทัง้สองเมอืงมคีวาม
ใกลช้ดิกบัชาวไตมานาน ท าให้ระบบสงัคมเศรษฐกจิตกอยู่ภายใต้อ านาจของชาวไต ดงันัน้จงึใช้วธิี
เดยีวกนักบัชาวไต และสามารถตกลงกนัไดด้ว้ยความสงบ ส่วนชาวเต๋ออ๋างทีเ่มอืงเต๋อหง และต าบล
หว่านตงิ (畹町 Wǎndīnɡ) อยู่ในการปกครองของชาวจิง่โพและชาวไต จงึใช้วธิเีปลี่ยนระบบสงัคม
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ตามรฐับาลไดโ้ดยตรง หลงัจากนัน้การพฒันาดา้นระบบสงัคม เศรษฐกจิ และวฒันธรรมของชนชาว
เต๋ออ๋างก็ได้รบัความช่วยเหลือจากรฐับาลให้พฒันารุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว   ในบรเิวณที่มชีาว      
เต๋ออ๋างอาศยัอยูเ่ป็นกลุ่มกอ้น เป็นชุมชน รฐับาลไดต้ัง้ใหช้าวเต๋ออ๋างเป็นหวัหน้าปกครองดแูลตนเอง 
นอกจากนี้ยงัส่งผูท้ีเ่ป็นผูน้ าชุมชนในระดบัสงูไปเป็นสมาชกิสภาประชาชนดว้ย ลูกหลานชาวเต๋ออ๋าง
กไ็ดม้โีอกาสเขา้ศกึษาในโรงเรยีนของรฐั มกีารก่อตัง้โรงเรยีน โรงพยาบาลเพื่อให้ชาวเต๋ออ๋างไดร้บั
ความรู ้และสุขภาพอนามยัทีด่ ี 
 
D. 1.4  ชีวิตความเป็นอยู่  
         ชาวเต๋ออ๋างกนิขา้วเป็นอาหารหลกั รวมถงึขา้วโพดและถัว่ต่างๆ แต่ชาวเต๋ออ๋างในบางทอ้งที่
รบัประทานขา้วโพดเป็นอาหารหลกั ชอบดื่มชา ชาวเต๋ออ๋างใชน้ ้าชาเป็นของรบัแขกอนัสูงส่งที่ขาด
มไิด้ และยงัมใีบยาสูบพนัธุ์ดทีี่สบืทอดกนัมาแต่บรรพบุรุษ นอกจากนี้การเคี้ยวหมากให้ฟันด าของ
ชาวเต๋ออ๋างเป็นทีน่ิยมมาก เพราะเชื่อว่าฟันทีม่สีดี าเป็นฟันทีส่วยงามและแขง็แรง 

เสือ้ผา้เครือ่งแต่งกายของชาวเต๋ออ๋างกม็เีอกลกัษณ์โดดเด่น สะทอ้นความงามในอุดมคตขิอง 
ชาวเต๋ออ๋างได้อย่างชดัเจน เอกลกัษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นชุดของหญงิชาวเต๋ออ๋างก็คอื “เถาวลัยพ์นั
เอว” และมตี านานเล่าว่า  

 
 
       “หญงิสาวชาวเต๋ออ๋างในสมยัก่อนโบยบนิอยูเ่ตม็ทอ้งฟ้า หนุ่มชาว      
เต๋ออ๋างใชเ้ถาวลัยส์านเป็นห่วงคลอ้งเอวเอาไว ้เมือ่เหน็สาวชาวเต๋ออ๋าง
คนไหนต้องตาบินผ่านมา ก็จะเอาห่วงเถาวลัย์นี้คล้องจบัเอามาเป็น
คู่ครอง”  
 

 
จากนัน้มาจงึกลายเป็นวฒันธรรมการแต่งกายของสาวชาวเต๋ออ๋างในทีสุ่ด หญงิชาวเต๋ออ๋าง   

เมือ่โตเป็นสาวจะใชเ้ถาวลัยพ์นัรอบเอว 5 ถงึ 6 รอบ บางรายพนัเป็นสบิรอบกม็ ียิง่มเีถาวลัยพ์นัมาก
เท่าใด กจ็ะยิง่เปรยีบเสมอืนเป็นสาวงามทีม่คี่ามากเท่านัน้ เป็นที่ต้องตาต้องใจและเป็นทีห่มายปอง
ของชายหนุ่ม เถาวลัยท์ี่ใช้พนัเอวนัน้บ้างเป็นสตีามธรรมชาต ิบ้างยอ้มเป็นสแีดง ด า เหลอืง เขยีว 
บางครัง้ยงัมกีารแกะสลกัลวดลายลงบนเถาวลัย ์ประดบัด้วยเงนิและเครื่องประดบัต่างๆ เพิม่ความ
งดงามเป็นเอกลกัษณ์และทรงคุณค่ามากขึ้นด้วย ส่วนผ้าถุงของหญงิชาวเต๋ออ๋างยาวตัง้แต่อกถึง
ตาตุ่ม ลวดลายบนผนืผ้าถุงเป็นลายขวาง หลากหลายสสีนั หญงิสาวชาวเต๋ออ๋างไม่ไว้ผมยาว บาง
รายโกนหวัและพนัดว้ยผ้า แต่หลงัจากแต่งงานแลว้จะไวผ้มยาวและพนัหวัดว้ยผ้าสดี า และลกัษณะ
เด่นอกีอยา่งของชุดแต่งกายชาวเต๋ออ๋างคอื การแขวนลูกบอลไหมพรมหรอืขนสตัวห์ลากส ีเช่น แดง 
เขยีว เหลอืง ไว้ที่ชายเสื้อ ผ้าทีใ่ช้โพกหวั ต่างหู กระเป๋าสะพาย ทัง้ชายและหญงิจะประดับประดา
ดว้ยลูกบอลไหมพรมทีว่่านี้ และทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดกค็อื หนุ่มๆ ชาวเต๋ออ๋างจะคลอ้งคอดว้ยลูกบอลไหม
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พรมทีร่อ้ยเป็นพวงยาวส าหรบัชุดทีใ่ชใ้นงานส าคญัๆ อกีดว้ย แต่ชุดของหญงิเต๋ออ๋างจะคลอ้งลกูบอล
ไหมพรมนี้ไว้รอบปกเสื้อ  ใส่เครื่องประดบัเงนิจ าพวกสรอ้ยคอ ต่างหู ก าไล ส่วนชายชาวเต๋ออ๋าง
นิยมสกัลายบนรา่งกาย ส่วนใหญ่มกัสกัลายไวท้ีข่า แขน และอก ลวดลายทีน่ิยม ไดแ้ก่ ลายเสอื ลาย
กวาง ลายนก และลายพชืพนัธุด์อกไมต่้างๆ  

บ้านเรอืนของชาวเต๋ออ๋างสรา้งด้วยไมไ้ผ่ ใต้ถุนสูง ในบรเิวณบ้านมรีัว้รอบเป็นหนึ่งหลงัคา
เรอืน ชัน้บนเป็นที่อยู่อาศยั ท าอาหาร เก็บขา้วของเครื่องใช้ และเกบ็ตุนเสบยีงอาหาร ส่วนชัน้ล่าง
เป็นคอกสตัว ์ขา้งบา้นสรา้งกระท่อมเลก็ไวเ้กบ็ฟืน และเป็นครกกระเดื่องต าขา้ว ชาวเต๋ออ๋างทีเ่มอืง
เจิ้นคาง (镇康 Zhènkānɡ) สร้างบ้านหลังใหญ่มีครอบครวัเล็กๆ อาศัยอยู่ร่วมกันสองถึงสาม
ครอบครวั มทีางเดนิเป็นระเบยีงเชื่อมต่อกนัระหว่างเรอืนเลก็แต่ละเรอืน แต่ปัจจุบนับ้านเรอืนของ
ชาวเต๋ออ๋างจะสรา้งเป็นตกึสงูและอาศยัอยูร่วมกนัหน่ึงครอบครวัต่อหนึ่งหอ้งเหมอืนอย่างชาวฮัน่ 
 
D. 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 

ดา้นศลิปวฒันธรรมของชาวเต๋ออ๋างมคีวามโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ โดยเฉพาะผา้ปักที่มี
ลวดลายงดงามไปจนถงึการแกะสลกัภาพฝาผนงัแบบนูนสูง นูนต ่า งานก่อสรา้ง งานเครือ่งปัน้ดนิเผา  
ในอดตีชาวเต๋ออ๋างนับเป็นกลุ่มชนทีเ่ป็นเจา้ของภูมปัิญญาแขนงนี้ที่เจรญิรุ่งเรอืงมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง 
ปัจจุบนัสิง่ปลูกสรา้งที่พบในบรเิวณทีม่หีรอืเคยมชีาวเต๋ออ๋างอาศยัอยู่ ได้แก่ ภาพสลกัทีว่ดัพุทธลู่ซ ี        
(潞西佛寺 Lùxī fósì)  ต าหนักราชินี เ ต๋ออ๋าง(德昂女王宫殿 Dé’ánɡ nǚwánɡ ɡōnɡdiàn)  ที่
ต าบลหล่งชวน (陇川 Lǒnɡchuān) สะพานโบราณ ถนนโบราณ เมอืงโบราณเต๋ออ๋าง เครือ่งปัน้ดนิเผา
ทีม่เีนื้อละเอยีดมนัวาวลวดลายชดัเจน ถอืเป็นรอ่งรอยศลิปะ อนังดงามของชาวเต๋ออ๋างทีม่ใีหพ้บเหน็
อยู่ทัว่ไป นอกจากนี้เสือ้ผา้เครื่องแต่งกายทีปั่กรอ้ยภาพงดงามตามจนิตนาการของชาวเต๋ออ๋าง เช่น 
ภาพนกคู่ มอืคู่ เสอืคู่ และดอกไมต่้างๆ กเ็ป็นภาพสะทอ้นเอกลกัษณ์อนังดงามของชาวเต๋ออ๋างทีส่บื
ทอดต่อกนัมานานหลายชัว่อายคุน  

ดา้นวรรณกรรม ชาวเต๋ออ๋างมกีารสบืทอดศลิปะ ภาษา และวรรณคดขีองกลุ่มชาตพินัธุแ์บบ   
มขุปาฐะ ไมว่่าจะเป็นนิทานพืน้บา้น ต านาน เพลง กลอน สุภาษติ ค าพงัเพย เช่น นิทานเรือ่ง《兔子

制土司》Tùzi zhì tǔsī “กระต่ายตัง้หัวหน้า” เรื่อง《芦笙哀歌》Lúshēnɡ āiɡē “ขลุ่ยน ้ าเต้า
ครวญเพลง” เรื่อง《彩虹》Cǎihónɡ “สายรุง้” นอกจากนี้ต านานและนวนิยายทีส่ าคญัๆ ของชาวไต
และชาวฮัน่ เช่น เรือ่ง《西游记》Xī yóu jì “จารกิตะวนัตก (ไซอิว๋)” เรือ่ง《三国演义》 Sānɡuó 

yǎnyì  “สามก๊ก” ก็เป็นต านานที่ชาวเต๋ออ๋างเล่าสืบทอดกันมาด้วยภาษาเต๋ออ๋างจนถึงปัจจุบัน           
ชาวเต๋ออ๋างมเีครื่องดนตรทีี่สบืทอดกนัมาแต่บรรพบุรุษ ซึ่งบางอย่างก็ได้รบัอทิธพิลมาจากชาวฮัน่ 
เช่น กลอง โหมง่ ขลุ่ยน ้าเตา้ ป่ี และพณิสามสาย เครื่องดนตรเีหล่านี้ใชบ้รรเลงประกอบการเต้นร าใน
เทศกาลสนุกสนานรืน่เรงิและงานพธิสี าคญัๆ ของชนเผ่า 

ระบบครอบครวัของชาวเต๋ออ๋างคอืยดึถอืการมสีามภีรรยาเพยีงคนเดยีว และไม่แต่งงานกบั
คนทีใ่ชน้ามสกุลเดยีวกนั และไม่นิยมแต่งงานกบัคนนอกชนเผ่า หนุ่มสาวสามารถพบรกักนัไดอ้ย่าง
อสิระ  สาวชาวเต๋ออ๋างมสีทิธใินการเลอืกคู่ครองดว้ยตนเอง แต่ท้ายทีสุ่ดตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก         
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บดิามารดาในการอนุญาตให้แต่งงานหรอืไม่ให้แต่งงานกบัใคร เมื่อตกลงแต่งงานกนั ฝ่ายชายต้อง
มอบสนิสอดให้กบัฝ่ายหญงิ หากคู่สามภีรรยาอยู่กนิกนัไปแล้วเกดิการหย่ารา้ง หากฝ่ายชายเป็นผู้
ขอหย่า เพยีงแค่มอบขา้วสารไม่กี่กโิลกรมั เงนิเลก็น้อย และเชญิหวัหน้าเผ่ามาท าพธิขีอขมาต่อผี
บรรพบุรษุและเทพทีเ่คารพ กเ็ป็นสญัญาณบอกฝ่ายหญงิว่าใหอ้อกจากบา้น กลบัไปบา้นเดมิได ้หาก
ฝ่ายหญงิเป็น  ผูข้อหยา่จะต้องชดใชค้่าสนิสอดทีฝ่่ายชายมอบใหใ้นวนัแต่งงาน แต่หลงัจากการก่อตัง้
สาธารณรฐัประชาชนจนี ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดยีวกนั ธรรมเนียมการหย่าของชาว 
เต๋ออ๋างจงึไมเ่ครง่ครดัเหมอืนแต่ก่อน  

พธิศีพของชาวเต๋ออ๋างใช้วธิฝัีงศพ ในแต่ละหมู่บ้านมสีุสานประจ าเผ่า แต่ผู้ที่เสยีชวีติด้วย
อาการเจบ็ป่วยเรือ้รงัยาวนาน และหญงิทีเ่สยีชวีติจากการคลอดบุตรจะประกอบพธิศีพดว้ยการเผา 

ความเชื่อและการนบัถอืศาสนา ในอดตีชาวเต๋ออ๋างนับถอืศาสนาพุทธนิกายหนิยาน ในแต่ละ
ชุมชนมวีดัพุทธประดษิฐานพระพุทธรูป และมพีระภกิษุประจ าวดั พระภกิษุทุกรูปเรยีนรูภ้าษาไต       
เพื่ออ่านคมัภรีแ์ละบทสวด พธิสี าคญัๆ ลว้นเกีย่วขอ้งกบัพุทธศาสนา ชาวเต๋ออ๋างจะหมนุเวียนกนัน า
ขา้วปลาอาหารไปถวายพระภกิษุ แต่ความเชื่อเกี่ยวกบัศาสนาของชาวเต๋ออ๋างในแต่ละท้องที่ไม่
เหมอืนกนัเสียทเีดยีว อาจเป็นพุทธแต่ต่างนิกายกนั  บางที่สามารถเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เพื่อฆ่าเป็น
อาหาร แต่บางที่  ซึ่งนับถือต่างนิกายกลบัห้ามฆ่าสตัว์ตัดชีวิต ห้ามล่าสตัว์ป่า แม้แต่ในงานพิธี
ส าคัญๆ ก็ไม่อนุญาตให้ฆ่าสัตว์ นอกจากนับถือศาสนาพุทธแล้วนี้ชาวเต๋ออ๋างยงันับถือผีและ
วญิญาณตามทีบ่รรพบุรษุนบัถอืมาแต่เดมิ   

เทศกาลส าคญัของชาวเต๋ออ๋างคอืเทศกาลสงกรานต์  เขา้พรรษา  ออกพรรษา  ซึ่งเทศกาล
ต่างๆ ลว้นสะทอ้นถงึความเชื่อเกีย่วกบัการนับถอืศาสนาอยา่งชดัเจน 

 
ส่วนที่ D.2  ข้อมูลทางภาษา  
                หวัขอ้นี้เป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุ่มชาตพินัธุเ์ต๋ออ๋าง  มหีวัขอ้ยอ่ยดงันี้  

D.2.1  การจดัแบ่งตระกูลภาษา 
D.2.2  ระบบเสยีง แบ่งเป็น พยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์
D.2.3  วงค าศพัทแ์ละระบบไวยากรณ์   
D.2.4  ภาษาถิน่ 
D.2.5  ตวัอกัษร 

 

D.2.1  การจดัแบ่งตระกลูภาษา 
ภาษาทีช่าวเต๋ออ๋างพดู คอื ภาษาเต๋ออ๋าง ภาษาจนีเขยีนว่า 德昂语 Dé’ánɡ yǔ ขอ้มลูจาก

นักวิชาการชาวจนีในหนังสือภาษาจนีชื่อ  “ปรทิรรศน์ภาษาเต๋ออ๋าง” 《德昂语简志 Dé’ánɡ yǔ 

Jiǎnzhì》  ของผู้เขยีนสามคน ชื่อ เฉินเซยีงมู่ หวางจิง้หลวิและล่ายหย่งเหลยีง (Chén Xiànɡmù, 
Wánɡ Jìnɡliú, Lài Yǒnɡliánɡ:1986) ให้ข้อมูลว่า  นักภาษาศาสตร์จนีจดัภาษาเต๋ออ๋างอยู่ใน
ตระกูลภาษาทีเ่รยีกว่า南亚语系 Nányà Yǔxì แปลว่า “ตระกูลภาษาเอเชยีใต”้     (南亚语系 Nányà 

Yǔxì) สาขามอญ-เขมร (孟高棉语族 Mènɡ Gāomián yǔZú)  แขนงภาษาหว่า -เต๋ออ๋าง(佤德昂语支
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Wǎ Dé’ánɡ yǔzhī) ภาษาที่ใกล้ชดิที่พูดอยู่ในพื้นที่ประเทศจนีได้แก่ ภาษาหว่าและภาษาปู้หล่าง 
เนื่องจากชาวเต๋ออ๋างอาศยัอยู่ใกล้ชดิกบัชาวไตมาตลอด จงึยมืค าจากภาษาไตมาใชเ้ป็นจ านวนมาก 
แมก้ระทัง่ชุมชนชาวเต๋ออ๋างทีอ่ยู่ใกล้ชดิหรอืแวดลอ้มกบัชาวไตบางกลุ่ม ปัจจุบนัพูดและเขยีนภาษา
ไตแทนภาษาของตนไปแลว้กม็ ีเดมิทนีักภาษาศาสตรจ์นีคดิว่าภาษาเต๋ออ๋างมคีวามใกลช้ดิกบัภาษา
ไต แต่หลงัจากการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบพบว่า ภาษาไตกบัภาษาเต๋ออ๋างมทีัง้ขอ้เปรยีบต่างกนัอยู่ 
ในขณะทีภ่าษาเต๋ออ๋างมลีกัษณะร่วมทางภาษาใกลช้ดิกบัภาษาหว่าและภาษาปู้หล่างมากกว่า จงึได้
แยกออกมาจากภาษาไต นอกจากนี้ ชาวเต๋ออ๋างบางส่วนที่อยู่ใกล้ชดิกับชาวจิง่โพ ก็สามารถพูด
ภาษาของชาวจิง่โพไดด้ว้ย   

    
D.2.2 ระบบเสียง  

เนื้อหาของระบบเสยีงภาษาเต๋ออ๋างในหนังสอื “ปรทิรรศน์ภาษาเต๋ออ๋าง” เล่มดงักล่าวขา้งต้น 
ได้วิเคราะห์ระบบเสียงภาษาเต๋ออ๋างที่อ าเภอลู่ซี (潞西 Lùxī) เรยีกชื่อว่าภาษาถิ่นปู้ เหลย (布雷

Bùléi) ซึง่เป็นจดุศูนยร์วมทีม่ชีาวเต๋ออ๋างอาศยัอยูม่ากทีสุ่ด มขีอ้มลูดงันี้    
D.2.2.1 พยญัชนะ  มพียญัชนะ 44 เสยีง แบ่งเป็น พยญัชนะเดี่ยว 31 เสยีง พยญัชนะควบ

กล ้า 13 เสยีง  และพยญัชนะทีเ่กดิเป็นพยญัชนะทา้ย 9 เสยีง คอื /m,n,,p,t,k,,h,r/ ดงันี้  
 

p ph b m m  f v     

t th d n n n   l l r r  
      s      
ʨ ʨh d     j     

k kh g          
      h      

pl phl bl          

kl khl gl          

pr phr br          

kr khr gr          

 
ข้อก าหนด :  
1. เสยีง p , t , pl  จะออกเสยีงโดยมเีสยีง  น าหน้า แต่เนื่องจากไม่พบขอ้เปรยีบต่างกบัเสยีง  

p , t , pl   จงึไมบ่นัทกึไวใ้นระบบเสยีง  
2. เสยีงกอ้ง b ,d, d,g เวลาออกเสยีงจะมลีมกอ้งในล าคอ เป็นเสยีง //  ตามทา้ย เมือ่บนัทกึ

อยา่งละเอยีดจะเป็น  [b,d, d,g]     
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3.เสียง k,kh,g ท้ายเสียงเหล่านี้จะมเีสยีงก้องเสยีดแทรก เมื่อบนัทึกอย่างละเอียดจะเป็น 
[k,kh,g]  

4.เสยีง r  ออกเสยีงจรงิคอื [  ]   
  D.2.2.2 สระ มเีสยีงสระเดีย่ว 10 เสยีง ไดแ้ก่ /i,u,  ,, a, , ,e,o, /  สระประสม 
19 เสยีง  ไดแ้ก่ /ia,iu,io,ai,a:i, i, :i, i,ui, i,iai,au,a:u,oi, i, i,u,iau,uai/     

D.2.2.3 วรรณยกุต ์ ภาษาเต๋ออ๋าง ไมม่รีะบบเสยีงวรรณยกุตแ์บ่งแยกความหมาย 
ของค า แต่พบมกีารใชท้ านองเสยีงเพื่อแสดงค าถาม โดยการยกเสยีงพยางคส์ุดทา้ยใหส้งูขึน้ เช่น  
 

di  i   
เขา  ไม่ มา  “เขาไม่มาเหรอ” 
mi m  h:m   
คุณ ก ็ กนิ  “คุณกก็นิเหรอ” 

 
D.2.3 ระบบค าศพัทแ์ละระบบไวยากรณ์ 

D.2.3.1 ระบบค าศพัท ์ 
 D.2.3.1.1  พยางคแ์ละค า ลกัษณะเด่นของภาษาเต๋ออ๋าง คอื  

(1) ค าโดดหน่ึงพยางค์ เป็นค าหนึ่งพยางค์ มีความหมายในตัวเอง และ
ปรากฏไดโ้ดยล าพงั ตวัอยา่งเช่น   

ค าภาษาเต๋ออ๋าง ความหมาย ค าภาษาเต๋ออ๋าง ความหมาย 
pl ทอ้งฟ้า d ตนี 
ki หวั b: ตดั 

 
ในหนังสอื “ปรทิรรศน์ภาษาเต๋ออ๋าง” มตีวัอย่างค าโดดภาษาเต๋ออ๋างหนึ่งพยางคอ์กีหลายค า    

แต่ผู้เขยีนเหน็ว่าเป็นค ายมืจากภาษาตระกูลไท(อกัษรตวัหนา)ไม่ใช่ภาษาเต๋ออ๋าง และยงัมบีางค า
เป็นค าทีม่คีวามสมัพนัธก์บัทัง้ภาษาตระกูลไทและภาษาจนีอกีดว้ย(อกัษรตวัเอยีง) ตวัอยา่งเช่น  

 
ค าภาษาเต๋ออ๋าง ความหมาย จีน ค าอ่านภาษาจีน 

thai ไถ 犁 lí 

k: เกาะ (น.) 弯 wān 

 

ta:m ชมิ 尝 chánɡ 

kha:m ร า (ร าขา้ว)  ภาษาไตและภาษาไทยถิน่อสีาน / ham / 糠 kānɡ1 

                                                           
1 เสยีงพยญัชนะตน้ /r,h,k,kh/ นี้เป็นเสยีงปฏภิาคทีส่ าคญัในภาษาตระกูลไท และเป็นเสยีงทีภ่าษาไทสบืสายสมัพนัธก์นักบัภาษาจนี ผูส้นใจสามารถ

หาอา่นรายละเอยีดเกีย่วกบัความสมัพนัธข์องเสยีงดงักลา่วนี้ได ้ในบทความชื่อ “เสยีงปฏภิาค /r/,/k/,/kh/ และเสยีงปฏภิาคอื่นๆ:หลกัฐาน
ความสมัพนัธข์องภาษาจนีกบัภาษาไทยในฐานะภาษารว่มตระกลู”  (เมชฌ:2552)   
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(2) ค าโดดสองพยางค ์มลีกัษณะเด่น ดงันี้  
- ค าโดดสองพยางคป์กติ เป็นค าโดดสองพยางคท์ีม่คีวามหมายใน 

ตวัเอง สามารถปรากฏไดโ้ดยล าพงั ไมส่ามารถแยกพยางคท์ีม่คีวามหมายไดอ้กี ตวัอยา่งเช่น 
 

ค าภาษาเต๋ออ๋าง ความหมาย ค าภาษาเต๋ออ๋าง ความหมาย 
pui ta หิง่หอ้ย pa pa ผเีสือ้ 
do ta จกัจัน่ m phr ชื่อตน้ไมช้นิดหนึ่ง 

 
- ค าพยญัชนะต้นคู่ เป็นค าโดดสองพยางคท์ีม่คีวามหมายในตวัเอง  

สามารถปรากฏไดโ้ดยล าพงั ไม่สามารถแยกพยางคท์ีม่คีวามหมายไดอ้กี มลีกัษณะคอื พยญัชนะต้น
ของพยางค์ทีห่นึ่งและพยางค์ทีส่องเหมอืนกนั แต่สระและพยญัชนะท้ายอาจเหมอืนหรอืต่างกนัก็ได้ 
ตวัอยา่งเช่น  

ค าภาษาเต๋ออ๋าง ความหมาย ค าภาษาเต๋ออ๋าง ความหมาย 
bo bot ชงิชา้ lo la: ขยบัเขยือ้น 
vo va ทอ้งฟ้า ho he โคลงเคลง 

 
 - ค าสระคู่ เป็นค าโดดสองพยางคท์ีม่คีวามหมายในตวัเอง สามารถ

ปรากฏไดโ้ดยล าพงั ไม่สามารถแยกพยางคย์อ่ยทีม่คีวามหมายไดอ้กี มลีกัษณะคอื สระของพยางคท์ี่
หนึ่งและพยางค์ทีส่องเหมอืนกนั พยญัชนะทา้ยเหมอืนกนั แต่พยญัชนะต้นอาจเหมอืนหรอืต่างกนัก็
ได ้ตวัอยา่งเช่น  

ค าภาษาเต๋ออ๋าง ความหมาย ค าภาษาเต๋ออ๋าง ความหมาย 
k  lk จอกแหน ʨk  khk แปลก 
ka la  แขวน sk rk ตะกละ 

  
- ค าซ ้า เป็นค าโดดสองพยางค์ที่มคีวามหมายในตัวเอง สามารถ

ปรากฏได้โดยล าพงั ไม่สามารถแยกพยางค์ย่อยที่มคีวามหมายได้อกี มลีกัษณะคอื พยางค์หน้ากบั
พยางคห์ลงัมพียญัชนะตน้ สระ และพยญัชนะทา้ยเหมอืนกนั   
 

ค าภาษาเต๋ออ๋าง ความหมาย ค าภาษาเต๋ออ๋าง ความหมาย 
ra ra ตะขาบ kru kru  ห่าน 
momo หาว rau rau อ่อนแอ 
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D.2.3.1.2  การสร้างค า  
 (1)  การเติม affixation  

 -  มีการเติม prefix /a’/ เพื่อเปลีย่นประเภทของค ากรยิาเป็นค านาม 
ตวัอยา่งเช่น  

ค า ความหมาย ค า ความหมาย 
bt  เกีย่ว (ตกปลา)  a’ bt  เบด็ 
i  นัง่ a’i  มา้นัง่ 
t: วดั (กรยิา) a’ t: ไมบ้รรทดั 
gip หนีบ a’gip  ทีค่บี,กรรไกร 

 
- มีการเติม prefix / k’ / เพื่อบอกความหมายดา้นเดีย่ว กบั 

ความหมายดา้นคู่ ตวัอยา่งเช่น  
 

ท าคนเดียว ความหมาย ท าทัง้สองฝ่าย ความหมาย 
sn คดิ   k’ sn คดิถงึกนั 
kla ฟัน k’ kla ฟันกนั 
duh ชน k’duh ชนกนั 
pt ทิง้ k’pt แยกกนั 

 
- มีการเติม prefix  / k’ / หรือ /m’/ เพื่อเปลีย่นค ากรยิาท า  

ใหเ้กดิ เป็นกรยิาเกดิเอง ตวัอยา่งเช่น 
 

กริยาท าให้เกิด ความหมาย กริยาเกิดเอง ความหมาย 
lia  ปอก k’ lia ลอก 
bia ฉีก k’ bia ขาด 
ph เปิด k’ ph อา้ 
pui ถอด m’pui หลุด 

 
 (2) ค าประสม ใชค้ าโดดพยางค์เดยีวหรอืสองพยางค์ประกอบกนัขึน้เป็นค า

ประสม ส่วนมากเป็นการประสมค าแบบขยายความ โครงสร้างของค า คอื /ค าหลกั+ค าที่ท าหน้าที่
ขยาย/ ตวัอยา่งค าเช่น   

ค าภาษาเต๋ออ๋าง ความหมาย ค าภาษาเต๋ออ๋าง ความหมาย 
m muh 
น ้า    เหงื่อ 

เหงื่อ ar brai 
ไฟ    ป่า 

ไฟป่า 

m da:  
น ้า    ใหญ่ 

ทะเล ki bi 
หวั  หมนุ 

เวยีนหวั 
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a:I  ap 
ตา    มดื 

ตาบอด s: a:m 
เกลอื หวาน 

น ้าตาลทรายขาว 

v  kh 
ทอ้ง  ป่อง 

ตัง้ทอ้ง pla d:p 
หญ้า  ถกั 

หญา้ทีส่านเป็นตบั 
ใชมุ้งหลงัคา 

 
D.2.3.1.3  ค ายืม ก่อนการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนก่อนการปฏิวตัิว ัฒนธรรม 

(ก่อนปี ค.ศ.1949) ด้วยเหตุที่ชาวเต๋ออ๋างอยู่อาศยัร่วมกนัและใกล้ชดิกบัชาวไต ภาษาเต๋ออ๋างยมื
ค าศพัท์จากภาษาของชาวไตมาใช้เป็นจ านวนมาก แต่ภายหลกัการปฏวิตัวิฒันธรรม อทิธพิลอารย
ธรรมของชาวฮัน่ ประกอบกบัการควบคุมดูแลของรฐับาลจนีแทรกซมึเขา้สู่ชนบททุกแห่งและทุกกลุ่ม
ชาตพินัธุ ์ภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ กร็บัเอาค าศพัทจ์ากทางการไปใชเ้ป็นจ านวนมาก ในยุคหลงั
ปฏวิตัวิฒันธรรมมาจนถงึปัจจุบนั ภาษาเต๋ออ๋างกไ็ดร้บัเอาค าศพัทภ์าษาจนีเขา้มาใชเ้พิม่มากขึ้น ดงั
ตวัอยา่งต่อไปนี้  

 
ค ายืมจากภาษาไต ค ายืมจากภาษาจีน ค าภาษาจีน 
/l:n/ เดอืน  /ʨu  o/ ร.ร.มธัยม 中学 zhōnɡxué 

/mn/ หมื่น /jin ha/ ธนาคาร 银行 yínhánɡ 

/phra/ พระ /ku ʨa / โรงงาน 工厂 ɡōnɡchǎnɡ 

/pi/ ปี /khn tin/ ยนืยนั 肯定 kěndìnɡ 

 
D.2.3.1.4 ตวัอย่างค าศพัทภ์าษาเต๋ออ๋าง (ดรูายการค าศพัทใ์นภาคผนวก 2) 

ตวัอยา่งค าศพัทภ์าษาเต๋ออ๋าง 
ค านาม ความหมาย ค ากริยา ความหมาย ค าคณุศพัท ์ ความหมาย 

pl: ฟ้า h:m กนิ diat เลก็ 

ki หวั m:n ด ู du:r ยาว 

d ตนี bi หมุน du:r สงู 

bt มดี ha:u ไป dt เตีย้ 

a:i ตา (eye) grai พดู bl: ขาว 

ค าบุพบท ความหมาย ค าวิเศษณ์ ความหมาย ค าเช่ือม ความหมาย 

j จาก tɯk  ก าลงั ka:i และ 

to ต่อ ȵ̥a d เพิง่จะ khɛ ถา้ 

do กว่า kɛ ก ็ tɕh จงึ 

th โดย ȵ̥am ยงั khɛ ถา้ 

gp เพื่อ kn จะ gp  เพราะว่า 
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ค าบอกตวัเลข ความหมาย ค าลกัษณนาม ความหมาย ค าอทุาน ความหมาย 

u หนึ่ง l อนั (ใชก้บัสิง่ของ) ha ha  แสดงว่าสขุใจ 

a สอง pla:  เล่ม (ใชก้บัมดี) a’ l แสดงว่าเสยีใจ 

phan หา้ pap เล่ม (ใชก้บัหนงัสอื) a:h แสดงว่าโกรธ 

t:r หก t กอ้น (ใชก้บัสตัว)์    แสดงว่าตกใจ 

k:r สบิ lh ค รั ้ ง ( ใ ช้ กั บ ก า ร
กระท า 

i ตะโกนเรยีก   

 
D.2.3.2  ระบบไวยากรณ์ ลกัษณะเด่นทางไวยากรณ์ของภาษาเต๋ออ๋าง มดีงันี้  

D.2.3.2.1 การเรียงล าดบัทางไวยากรณ์  โครงสรา้งประโยคหลกั คอื S+V+O  
 

ประธาน กริยา กรรม ความหมาย 
di ah iar “เขา“ฉนักนิขา้ว”ฆา่ไก่” 
เขา ฆา่ ไก ่
o h:m p:m  
ฉนั กนิ ขา้ว  
    

 
D.2.3.2.2 ระบบค าสรรพนาม มสีามระดบัคอื สรรพนามเอกพจน์ สรรพนามทวพิจน์  

และสรรพนามพหพูจน์  ในแนวนอนของกลุ่มค าสรรพนามทวพิจน์และพหูพจน์ ใชว้ธิกีารคงรปูค าเดมิ 
แล้วเปลี่ยนเฉพาะเสยีงสระทีแ่ตกต่างกนัเพื่อแสดงความแตกต่างของพจน์ /a กบั / ในแนวตัง้ของ
กลุ่มค าสรรพนามทวพิจน์และพหพูจน์ ใชว้ธิกีารคงรปูค าเดมิ แลว้เปลีย่นเฉพาะพยญัชนะตน้  /j, p, k/ 
เพื่อเปลีย่นบุรษุที1่ บุรษุที2่ และบุรษุที ่3 1 ดงัต่อไปนี้    

 
 สรรพนามเอกพจน์ 

คนเดียว 
สรรพนามทวิพจน์ 

สองคน 
สรรพนามพหพูจน์ 

หลายคน 
บุรษุท่ี 1 o ja:i ji 
บุรษุท่ี 2 mi pa:i pi 
บุรษุท่ี 3 di ka:i ki 

  
 
 
 

                                                           
1 ลกัษณะของระบบค าสรรพนามแบบนี้ พบในภาษาปู้หล่าง ซึง่เป็นภาษากลุ่มมอญ-เขมรในประเทศจนีอกีภาษาหนึ่งทีม่คีวามใกลช้ดิกบัภาษา 
เต๋ออ๋าง แต่ค าทีใ่ชเ้ป็นคนละค ากนั จะอธบิายรายละเอยีดในบทที ่4 ขอ้ 4.2     
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D.2.3.2.3 โครงสร้างของค าบอกตวัเลขและลกัษณนาม คอื /นาม + เลข +  
ลกัษณนาม เช่น 

kra:     ta t  
ควาย แปด ตวั “ควายแปดตวั” 
m  l:  
น ้า หนึ่ง ถว้ย “น ้าหนึ่งถว้ย” 
a’ka:u  niam  
ขา้วสาร หนึ่ง ก า “ขา้วสารหนึ่งก า” 

   
D.2.3.2.4 ค าแสดงความเป็นเจ้าของ วางไวห้น้าเจา้ของ หรอือาจละค าแสดง 

ความเป็นเจา้ของกไ็ด ้ เช่น  
n    o  
ของ ฉนั “ของฉนั” 
gia   mi  
บา้น เธอ “บา้นเธอ” 

 
D.2.3.2.5 ค าแสดงค าถาม  เช่น /i’se /  “ใคร”  /m / “ไหน”  /d:a/ “กี”่   
 

i’se mi muh  
ใคร คุณ เป็น “คุณเป็นใคร” 
la  m   di gi  
ไหน  ที ่ เขา อยู่  “เขาอยู่ทีไ่หน” 
i d:a kau  
คน กี ่ cl. คนกีค่น 

 
D.2.3.2.6 ส่วนขยาย วางต่อทา้ยค าทีถู่กขยาย  

do  h   
ยาว มาก  “ยาวมาก” 
vah  h   
กวา้ง มาก  “กวา้งมาก” 

 
D.2.3.2.7 โครงสร้างประโยคเปรียบเทียบ คอื A + คุณศพัท ์+ กว่า + B 
 

o da:r do mi  
ฉนั สงู กว่า เธอ “ฉนัสงูกว่าเธอ” 
bah i do bt  
เหลา้ แพง กว่า บุหรี ่ “เหลา้แพงกว่าบุหรี”่ 
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D.2.3.2.8 เติมค าว่า /hoi/ “แล้ว” ไวห้น้าคุณศพัท ์บอกความหมายถงึการเปลีย่น 
สภาพไปแลว้ เช่น    

hoi ap    
แลว้ ด า   “ด าแลว้” 
hoi da:     
แลว้ ใหญ่   “ใหญ่แลว้” 

 
D.2.3.2.9 ค าบ่งช้ี วางไวห้ลงัค าทีถู่กบ่งชี ้  
    

m: u t nn  

ววั หนึ่ง ตวั  นี้ “ววัตวันี้” 
to t:i muh lu i  
ฝัง่ นัน้ คอื ลู่ซ ี “ฝัง่นัน้คอืลู่ซ”ี 

 

D.2.4 ภาษาถ่ิน ภายในภาษาเต๋ออ๋างมคีวามแตกต่างของภาษาถิ่น ส่วนใหญ่เป็นความ
แตกต่างในเรือ่งระบบเสยีงและวงค าศพัท ์แต่ระบบไวยากรณ์ไม่แตกต่างกนั ดงันัน้นกัภาษาศาสตรจ์นี
แบ่งภาษาถิน่เต๋ออ๋างโดยใชเ้กณฑร์ะบบเสยีงเป็นหลกั สามารถแบ่งภาษาถิน่เต๋ออ๋างออกเป็นสามถิน่ 
ดงัแผนภมูต่ิอไปนี้  

    
 
มสี าเนียงภาษาถิน่อกีแห่งหนึ่งชื่อว่า ถิน่หราวจิน้ เรยีกอกีชื่อว่า ถิน่ปู้ เหลยใหญ่ (大布雷  dà 

Bùléi) แต่ระบบเสยีงและค ามคีวามใกลช้ดิกบัถิน่ปู้ เหลย จงึจดัไวร้วมกบัภาษาถิน่ปู้ เหลย 
 การจดัภาษาถิน่เต๋ออ๋างโดยแบ่งตามพื้นที่อยู่อาศยัท าได้ยากมาก เนื่องจากภาษาเต๋ออ๋างที่
อยูห่มู่บา้นหรอืพืน้ทีใ่กลช้ดิตดิกนักนั แต่ระบบเสยีงและค าศพัทต่์างกนัมากบางแห่งไมส่ามารถสื่อสาร
เขา้ใจกนัได ้ในขณะที่ชาวเต๋ออ๋างที่อยู่ห่างไกลกนัมาก แต่ระบบเสยีงและค าศพัท์กลบัเหมอืนกนั จงึ
ไมน่ิยมใชเ้กณฑพ์ืน้ทีใ่นการจดัแบ่งภาษาถิน่เต๋ออ๋าง    
       

 

 

ภาษาเต๋ออ๋าง
德昂Dé’ánɡ

ปู้ เหลย
布雷 Bùléi

ปู้ เหลยใหญ่
布雷Bùléi

หราวจิน้
饶近Ráojìn

เหลยีง
梁Liánɡ

หรหูมา่ย
汝买Rǔmǎi
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 จากแผนภมูขิา้งตน้ มรีายละเอยีดดงันี้ 
  D.2.4.1 ภาษาเต๋ออ๋างถ่ินปู้ เหลย  พดูอยู่ทีอ่ าเภอลู่ซ ี(路西 Lùxī) เป็นภาษาถิน่ทีม่ ี  
ผูพู้ดอยู่รวมตวักนัมากทีสุ่ด มจี านวนประชากรทีพู่ดภาษาถิน่นี้คดิเป็น 50% ของชาวเต๋ออ๋างทัง้หมด 
ระบบเสยีงของภาษาถิน่ปู้ เหลย คอืระบบเสยีงหลกัที่ใช้อธบิายภาษาเต๋ออ๋างในหนังสอืเล่มนี้  (ดูข้อ 
D.2.2) 

D.2.4.2 ภาษาเต๋ออ๋างถ่ินเหลียง  พูดอยู่ที่เมอืงเจิน้คาง(镇康 Zhènkānɡ) และป่าว
ซาน(保山 Bǎoshān)  เป็นภาษาถิ่นที่มีผู้พูดตัง้ถิ่นฐานกระจัดกระจายมากที่สุด มีจ านวนผู้พูด
รองลงมาจากกส าเนียงปู้ เหลย คดิเป็น 30 %ของชาวเต๋ออ๋างทัง้หมด ลกัษณะของภาษาเต๋ออ๋างถิน่เห
ลยีง เป็นดงันี้  
   D.2.4.2.1 พยญัชนะ ภาษาเต๋ออ๋างถิ่นเหลียงมีเสียงพยญัชนะ 49 เสียง 
แบ่งเป็นพยญัชนะเดีย่ว 31 เสยีง และพยญัชนะควบกล ้า 18 เสยีง พยญัชนะทา้ยม ี8 เสยีง คอื /m,n, 
,p,t,k, ,h/  ดงันี้  

p ph b m m f v   

t th d n n s  l l 
tɕ tɕh dʑ   ɕ j   

k kh g   x    

     h    

pl phl bl  kl khl gl   

pr phr br  kr khr gr   

pj phj bj  kv khv gv   
    

D.2.4.2.2  สระ มเีสยีงสระเดีย่ว 9 เสยีง (แบ่งเป็นสระสัน้ยาว รวม 18 เสยีง)  
และสระประสม 22 เสยีง    
   สระเดีย่ว : /i,e,,a,,o,u,,/  
   สระประสม : /ia:,ia,ie,i,ua:,ua,a:i,ai,:i,o:i,u:i,:i,:i,i:u,e:u,:u,a:u, au, 
a: , a,ia:u,ua:i/  
 
  D.2.4.3  ภาษาเต๋ออ๋างถ่ินหรูหม่าย  พูดอยู่ที่ต าบลหล่งชวน (陇川 Lǒnɡchuān) 
และรุ่ยลี ่(瑞丽 Ruìlì) มผีูพู้ดรวมตวักนัในบรเิวณดงักล่าว แต่กม็สี่วนเลก็ส่วนน้อยทีก่ระจายห่างกนั
ออกไป มจี านวนผู้พูดคดิเป็น 20% ของชาวเต๋ออ๋างทัง้หมด ลกัษณะของภาษาเต๋ออ๋างถิน่หรหูม่าย 
ดงันี้   
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   D.2.4.3.1 พยญัชนะ ภาษาเต๋ออ๋างถิน่หรูหม่าย  มเีสยีงพยญัชนะ 43 เสยีง 
แบ่งเป็นพยญัชนะเดีย่ว 31 เสยีง และพยญัชนะควบกล ้า 12  เสยีง  พยญัชนะทา้ยม ี8 เสยีง คอื /m,n, 
,p,t,k, ,h/  ดงันี้ 

p ph b m m f v   

t th d n n s  l l 
tɕ tɕh dʑ ȵ  ɕ j   

k kh g    x    
     h    

pl phl bl  pj phj bj   

kl khl gl  kj khj gj   
 

D.2.4.3.2  สระ มเีสยีงสระเดีย่ว 9 เสยีง (แบ่งเป็นสระสัน้ยาว รวม 18 เสยีง)  
และสระประสม 17 เสยีง    

   สระเดีย่ว : /i,e,,a,,o,u,,/  
   สระประสม : /a:i,ai,a:u,au,a.ia,i,iu,iau,iu, u,eu, i,i,oi,ui,ei/   
   D.2.4.2.3 วรรณยุกต ์ภาษาเต๋ออ๋างถิน่หรหูม่ายเป็นถิน่เดยีวในจ านวนสาม
ถิน่ทีเ่ริม่มกีารพฒันาระบบเสยีงวรรณยุกต ์แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงพฒันาระบบเสยีงวรรณยุกต์ จงึยงัมี
ค าไม่มากทีใ่ชว้รรณยุกต์แยกความแตกต่างของความหมาย จากขอ้มลูทีม่พีบว่า มวีรรณยุกต์อยู่สอง
เสยีงคอื /51/ กบั /55/ ดงัตวัอยา่งค าต่อไปนี้  

ค าภาษาเต๋ออ๋าง ความหมาย ค าภาษาเต๋ออ๋าง ความหมาย 
a:m55 ค าเรยีกลกูสาวคนที ่3 am55 อดกลัน้ 
a:m51 แปลก am51 เน่า 

จากการเปรยีบเทยีบภาษาเต๋ออ๋างทัง้สามถิน่ สามารถสรุปความสมัพนัธแ์ละขอ้แตกต่างของ
ระบบเสยีงของภาษาถิน่เต๋ออ๋างดงัตารางต่อไปนี้   

ข้อ 
เปรียบ 
เทียบ 

จ านวนเสียง 
พยญัชนะต้น 

จ านวนเสียงสระ 
/i,u,  ,, a, , ,e,o, / 

จ านวนเสียง 
พยญัชนะท้าย 

วรรณยุกต ์

ต้นเด่ียว ควบกล า้ สระเด่ียว สระประสม /m,n,,p,t,k,,h,r/ 
ถ่ินปู้ เหลย   31 13 10  ม ี  // 19 9    ม ี     /r/ ไม่ม ี
ถ่ินเหลียง 31 18 9 ไม่ม ี // 22 8    ไม่ม ี  /r/ ไม่ม ี
ถ่ินหรหูม่าย 31 12 9 ไม่ม ี // 17 8    ไม่ม ี  /r/ ม ี

 
D.2.5 ตวัอกัษร ชาวเต๋ออ๋างไมม่ตีวัอกัษรเป็นของตนเอง แต่เดมิชุมชนทีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัชาวไต

อ่านและเขยีนอกัษรไตได ้ปัจจบุนัใชอ้กัษรจนี   
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3.3 ภาษาหว่า 
 

 

 
รปูท่ี W 1 ภาพชาวหวา่ 

คดัลอก : http://images.china.cn/attachement/jpg/site1000/20090827/000802e406ec0c0076431f.jpg 
 

ส่วนท่ี W.1  ข้อมลูสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา  
                ในส่วนน้ีมขีอ้มลูเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนาแบ่งเป็น 5 ประเดน็ ดงันี้  

W.1.1 ถิน่ทีอ่ยู ่ 
W.1.2 ประวตัศิาสตร ์ 
W.1.3  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  
W.1.4  ชวีติความเป็นอยู ่ 
W.1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม 

 
W.1.1  ถ่ินท่ีอยู่   

นบัจากอดตีเป็นต้นมา ชาวหว่ามชีื่อเรยีกหลายชื่อขึน้อยู่กบัว่าใครเรยีก อาจเป็นชื่อทีช่าวฮัน่
เรยีก ซึง่กแ็ตกต่างกนัไปในแต่ละยุคสมยัและช่วงเวลา หรอืแมแ้ต่ชื่อทีช่าวหว่าเรยีกตนเองกแ็ตกต่าง
กนัไปตามแต่ละท้องที่ ในหวัข้อนี้จงึจะอธบิายเกี่ยวกบัการตัง้ถิ่นฐานและชื่อเรยีกของชาวหว่าไป
ดว้ยกนั 
 ชาวหว่าในประเทศจนีมถีิ่นฐานอยู่ในมณฑลยูนนาน ที่อ าเภอซีเหมงิ (西盟 Xīménɡ) ชาง
หยวน(沧源 Cānɡyuán) เมิง่เหลยีน (孟连 Mènɡlián) นอกจากนี้ยงัมกีระจายอยู่ตามอ าเภออื่นๆอีก 
เช่น   เกิง๋หมา่(耿马 Gěnɡmǎ) หลานชาง(澜沧 Láncānɡ) ซวงเจยีง(双江 Shuānɡ jiānɡ)  เจิน้คาง(镇

http://images.china.cn/attachement/jpg/site1000/20090827/000802e406ec0c0076431f.jpg
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康 Zhènkānɡ) หย่งเต๋อ (永德 Yǒnɡdé) ชางหนิง(昌宁 Chānɡnínɡ) เหมงิห่าย(勐海 Měnɡhǎi) เป็น
ต้น บรเิวณดงักล่าวครอบคลุมพืน้ทีช่่วงทศิใต้ของเทอืกเขานู่ (怒山 Nùshān) ทีต่ดิต่อกบัแม่น ้าหลาน
ชาง1 (澜沧江 Láncānɡ jiānɡ) ซึ่งเป็นถิน่ทีอ่ยู่ของชาวหว่า จงึเรยีกชื่อบรเิวณหุบเขาแห่งนี้ว่า “หุบ
เขา    อาหว่า” (阿佤山区 Ā wǎ shānqū) จากการส ารวจจ านวนประชากรครัง้ที ่5 ของจนีในปี 2000 
ชาวหว่า  มจี านวนประชากรทัง้สิน้ 396,610  คน 

ในอดตีทีผ่่านมา ช่วงเวลาของการรวมประเทศจนีในสมยัฮัน่และจิน้(汉晋 Hàn Jìn) ทางการ
จนีเรยีกชื่อชนกลุ่มทีพู่ดภาษากลุ่มมอญ-เขมรว่า “ผู” (濮 Pú) ชนกลุ่มนี้ส่วนมากมถีิน่พ านักบรเิวณที่
ราบลุ่มกวา้งใหญ่แถบลุ่มแม่น ้าหลานชาง (澜沧江 Láncānɡjiānɡ) ตลอดแนวไปจนถงึทางตะวนัตก
ของแม่น ้า ตัง้บ้านเรอืนอาศยัปะปนกบัชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ หลายกลุ่ม เช่น  ชาวไต(傣 Dǎi) ชาวจว้ง   
(壮 Zhuànɡ) เป็นต้น ในสมยัถงัและซ่ง กลุ่มชนทีอ่าศยัอยู่บรเิวณตะวนัตกของแม่น ้าหลานชางมชีื่อ
เรยีกต่างๆกัน เช่น วัง่หมาน(望蛮 Wànɡ Mán) ผูจื่อหมาน (朴子蛮 Pǔzǐ Mán) ชื่อโข่วผู (赤口濮

Chìkǒupú แปลว่า “ชาวผูปากแดง”) เฮยเฝินผู (黑焚濮 Hēifénpú แปลว่า”ชาวผูด าไหม้”) ล้วนเป็น
กลุ่มชนทีพ่ดูภาษาสาขาหว่า - เปิงหลง (佤崩龙语支 Wǎ Bēnɡlónɡ yǔzhī) ทัง้สิน้   

ในสมัยหยวน ชนกลุ่มผูหมาน2 แบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อย คือ เซิงผู (生蒲 Shēnɡpú 
หมายถงึ ผดูบิ บางครัง้กเ็รยีกว่าเหยผู่ 野蒲 Yěpú หมายถงึ ผปู่า) อกีกลุ่มหนึ่งคอื สผู ู(熟蒲  Shúpú 

หมายถงึ ผูสุก) ชาวเซงิผูทีอ่าศยัอยู่บรเิวณเมอืงเจิน้คางและค่อนไปทางตะวนัตกมคีวามใกล้ชดิทาง
สายเลอืดกบัชาวหว่ามากทีสุ่ด  สามารถนบัไดว้่าเป็นบรรพบุรษุของชาวหว่า  

ในพงศาวดารจนีโบราณเคยใชอ้กัษรจนีจดบนัทกึชื่อเรยีกชาวหว่าหลายชื่อ เช่น วัง่ (望 wàn

ɡ) วัง่จวีจ๋ ือ่ (望苴子 wànɡjūzǐ)  วัง่ไว่ยวี ่(望外喻 wànɡwàiyù) กู่ชื่อ (古刺ɡǔcì) ฮาชื่อ (哈刺 hācì) 
กาลา (嘎喇ɡālā)  ฮาหว่า (哈瓦 hāwǎ) เป็นตน้   

ส่วนชื่อที่ชาวหว่าเรยีกตวัเองก็มหีลายชื่อแตกต่างกนัไปตามถิน่ที่อยู่ ชาวหว่าที่อ าเภอชาง
หยวน(沧源 Cānɡyuán) หลานชาง (澜沧 Láncānɡ) เกิง๋หม่า(耿马 Gěnɡmǎ) และซวงเจียง (双江

Shuānɡjiānɡ) เรยีกตวัเองว่า /pa rauk/ หรอื / pa  ak/  ชาวหว่าทีอ่ าเภอซเีหมงิ (西盟 Xīménɡ) 
และเมิง่เหลียน (孟连 Mènɡlián) เรียกตัวเองว่า /a v, r via, v, a v li/ ส่วนชาวหว่า          
ทีอ่ าเภอเจิน้คาง(镇康 Zhènkānɡ) และหยง่เต๋อ(永德 Yǒnɡdé) เรยีกตวัเองว่า /va/   

ภายหลงัการปฏวิตัิวฒันธรรม ชาวฮัน่เรยีกชาวหว่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ แตกต่างกัน
หลายชื่อ ชาวหว่าทีเ่รยีกตวัเองว่า /pa rauk/ หรอื /pa  ak/ ชาวฮัน่เรยีกว่า เสีย่วขา่หว่า3 (小卡瓦

                                                           
1 แมน่ ้านี้ภาษาจนีเรยีกชื่อว่า ซา่ เออ่ร ์เวนิ (萨尔温江 Sà’ěrwēn jiānɡ,Saraween) มตีน้ก าเนิดจากเทอืกเขาถางกูล่า บนทีร่าบสูงทเิบต 
(唐古拉山 Tánɡɡǔlā shān, Tanggula Mountains หรอื Dang La) ตน้แมน่ ้าสายนี้เรยีกชื่อว่า เฮยสุย่เหอ  (黑水河 Hēishuǐ hé，หมายความ
ว่า แมน่ ้าด า) ชาวทเิบตเรยีกชื่อเป็นภาษาทเิบตว่า ขา่ลาฉวี ่ (卡拉曲 Kǎlāqǔ) ไหลผา่นเขตปกครองตนเองทเิบต มณฑลเสฉวนเขา้สูพ่ืน้ทีต่ าบล 
อ าเภอและ  เมอืงต่างๆ ของมณฑลยูนนาน เชน่  กง้ซาน(贡山 Gònɡshān) ฝกูง้(福贡 Fúɡònɡ)  หลูสุ่ย(泸水 Lúshuǐ)  ป่าวซาน (保山

Bǎoshān )  เต๋อหง (德宏 Déhónɡ)  ไหลเขา้สูป่ระเทศพมา่ แลว้ไหลลงสู่มหาสมทุรอนิเดยี        
2 สมยัถงัและซง่เรยีกชื่อชาวหว่าวา่ ผจูื่อหมาน (朴子蛮 Pǔzǐ Mán) ในสมยัหยวนเรยีกชื่อวา่ ผหูมาน (蒲蛮 Pú Mán)  เกีย่วกบัค าวา่ หมาน หรอื 
หมา่น และ ผ ูหรอื พู  ดูเชงิอรรถหวัขอ้ B.1.2  
3  เกีย่วกบัชื่อเรยีกทีเ่ป็นภาษาจนีนี้ หากมคี าแปล ผูเ้ขยีนจะเขยีนค าแปลไวใ้นวงเลบ็ต่อทา้ยชื่อเรยีกภาษาจนีนัน้ๆ หากไมไ่ดเ้ขยีนค าแปลไว ้
หมายถงึวา่เป็นค าเรยีกทีใ่ชอ้กัษรจนีจดบนัทกึแบบแทนเสยีงเทา่นัน้ ไมม่คีวามหมายใดๆ     
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Xiǎo Kǎwǎ แปลว่า “ชาวข่าหว่าเลก็”)  ข่าหว่า (卡瓦 Kǎwǎ)  ล่าเจยี (腊家 Làjiā) และสูข่า   (熟卡

Shúkǎ แปลว่า “ข่าสุก”) ชาวหว่าที่เรยีกตวัเองว่า /a v, r via, v, a v li/ ชาวฮัน่เรยีกว่า 
ตา้ข่าหว่า  (大卡瓦 Dàkǎwǎ แปลว่า ชาวขา่หว่าใหญ่)  เซงิข่า (生卡 Shēnɡkǎแปลว่า “ขา่ดบิ”) ส่วน
ชาวหว่าทีเ่รยีกตวัเองว่า /va/ ชาวฮัน่เรยีกว่า เป่ินเหรนิ (本人 Běnrén แปลว่า “คนพืน้ที”่)  

ในช่วงเริ่มต้นของการปฏิวัติว ัฒนธรรม เคยมีค าเรียกชาวหว่าว่า ชาวข่าหว่า (佧佤族

Kǎwǎzú) แต่เนื่องจากชาวหว่าใหค้วามเหน็ว่า ค าว่า ข่า1 (佧 Kǎ) มคีวามหมายเชงิดูถูกเหยยีดหยาม 
จงึเสนอต่อรฐับาลเปลี่ยนชื่อเป็น หว่า (佤 Wǎ) และใช้ชื่อนี้อย่างเป็นทางการนับตัง้แต่ปี ค.ศ.1962 
เป็นตน้มา 

 
W.1.2  ประวติัศาสตร ์ 

 “หว่า” เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์เก่าแก่มากกลุ่มหนึ่งในมณฑลยูนนาน เมื่อ 109 ปีก่อนครสิตกาล     
(สมยัฮัน่อู่ตี้ถงึสมยัหยวน) จกัรพรรดฮิัน่อู่ตี้ (汉武帝 Hàn Wǔdì) ขยายอาณาเขตไปถงึบรเิวณที่เป็น
หุบเขาก้งซานในเขตประเทศเกาหลฝัีง่ตะวนัออกในปัจจุบนั กลุ่มชาตพินัธุ์ต่างๆ เช่น  ชาวหว่า (佤
Wǎ) ชาวปู้หล่าง (布朗 Bùlǎnɡ) และชาวเต๋ออ๋าง(德昂 Dé’ánɡ) เป็นต้น ตกอยู่ในการปกครองดูแล
ของราชส านักฮัน่นับแต่นัน้มา  ครสิต์ศกัราช 69 (ราชวงศ์ตงฮัน่ ปีหย่งผงิ ที่ 12 ) ก่อตัง้แคว้นหย่ง
ชาง (永昌 Yǒnɡchānɡ) มเีมอืงในปกครองคอืเมอืงหลนิชาง (临沧 Líncānɡ) ซอืเหมา(思茅 Sīmáo) 
และสบิสองปันนา (西双版纳 Xīshuānɡbǎnnà) ซึง่ครอบคลุมดนิแดนของเขตปกครองตนเองชาวหว่า
ในปัจจุบนัถงึสองแห่ง  ในช่วงการครอบครองของราชส านักเว่ยจิน้ (魏晋 Wèijìn) และหนานเป่ย   
(南北朝 Nánběicháo) ราชส านกัฝัง่จงหยวน(中原王朝 Zhōnɡyuán Wánɡcháo คอืบรเิวณทีร่าบภาค
กลาง หมายถงึเขตทศิใต้ของแม่น ้าหวงเหอ รวมพืน้ทีส่่วนใหญ่ของมณฑลเหอหนาน ตะวนัออกของ
มณฑลซานตง รวมไปถงึภาคใต้ของมณฑลเหอเป่ยและส่านซใีนปัจจุบนั) ไดข้ยายอาณาเขตออกไป
และไดก่้อตัง้แควน้หยง่ชาง (永昌 Yǒnɡchānɡ) ขึน้เป็นดนิแดนในการปกครอง  

  ในสมยัถงั (唐代 Tánɡdài)  บรรพบุรุษของชาวหว่าตกอยู่ในการปกครองของแควน้น่านเจา้     
(南诏 Nánzhào) ในสมยัซ่ง(宋代 Sònɡdài) ชาวหว่าที่อาศยัอยู่ในแต่ละพื้นที่ถูกแบ่งพื้นที่ปกครอง
ต่างๆกนั ชาวหว่าเหนืออยูใ่นการปกครองของจงัหวดัหยง่ชาง (永昌 Yǒnɡchānɡ) แควน้ต้าหลี ่(大理

Dàlǐ) ส่วนชาวหว่าที่อยู่ในการปกครองของราชส านักต่างๆก่อนหน้านี้ถูกจดัให้อยู่ในเขตปกครอง
ของกองก าลงัเจิน้คาง(镇康 Zhènkānɡ) และเมิง่ติง่(孟顶 Mènɡdǐnɡ) ซึง่จดัอยูใ่นบรเิวณจงัหวดัซงิเซิง่ 
(兴盛 Xīnɡshènɡ) ของมณฑลยูนนาน จนถงึสมยัหมงิ(明朝 Mínɡcháo) มกีารแต่งตัง้เจา้แคว้นเมิง่
เหลยีน (孟连 Mènɡlián) ให้ดูแลปกครองพื้นทีใ่นกลุ่มชนชาวหว่าซึ่งราชส านักหมงิได้ก่อตัง้ให้เป็น
เขตการปกครองของราชส านกั โดยแบ่งการปกครองออกเป็นสองส่วน ไดแ้ก่  จงัหวดัในการปกครอง
ของราชส านักเมอืงเจิน้คาง(镇康 Zhènkānɡ) และจงัหวดัในการปกครองของราชส านักเมอืงเมิง่ติ้ง(孟
定 Mènɡdìnɡ) จากนัน้ได้ยกให้เมอืงเมิง่ติ้งเป็นเมอืงลูกขุนเกิง๋หม่า (耿马 Gěnɡmǎ) แต่บางครัง้ก็

                                                           
1 เนื่องจากชาวหวา่อาศยัอยู่ใกลช้ดิกบัชาวไต ค าว่า ขา่ ในภาษาไต หมายถงึขา้ทาสรบัใช ้ชาวหวา่จงึเหน็ว่าตนเองไมใ่ชข่า้ทาสของคนไต หรือของ
กลุ่มชาตพินัธุใ์ด จงึไมย่อมรบัชื่อทีท่างการเรยีกว่า ขา่ และขอเปลีย่นชื่อกบัทางการว่า หว่า   
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เรยีกชื่อเดิมว่าเมิง่ติ้ง จากนัน้เรื่อยมาจนถึงสมยัชงิมกีารเปลี่ยนแปลงในเรื่องการจดัแบ่งเขตการ
ปกครองหลายครัง้ จนถงึรชัสมยัของพระเจา้กวางซวี ่ปีที ่30 (ตรงกบัปี 1887) ไดม้กีารก่อตัง้แควน้ที่
มอีาณาเขตขยายไปถงึเมอืงลี่ทงิ (隶厅 Lìtīnɡ) มอี านาจปกครองเมอืงใหญ่น้อยต่างๆ เช่น  เมิง่
เหลียน (孟连 Mènɡlián) ซีเหมิง (西盟 Xīménɡ) หลานชาง(澜沧 Láncānɡ) ชางหยวน (沧源

Cānɡyuán) เป็นต้น จนถงึยุคสาธารณรฐัประชาชนจนี เมอืงชางหยวน(沧源 Cānɡyuán) เกิง๋หม่า (耿
马 Gěnɡmǎ) ตัง้เป็นต าบล ส่วนเจิน้คาง(镇康 Zhènkānɡ) ซวงเจยีง(双江 Shuānɡjiānɡ) หลานชาง    
(澜沧 Láncānɡ) รวมเอาเมอืงเก่าเมิง่เหลยีนและซเีหมงิเขา้ดว้ยกนัก่อตัง้ใหเ้ป็นอ าเภอ 

ในสมยัหยวนและหมงิ ชาวฮัน่อพยพเขา้ไปตัง้ถิน่ฐานอยู่บรเิวณเมอืงเตยีนซ(ี滇西 Diānxī) 
จ านวนมาก  ในขณะเดยีวกนัชาวไตกม็อี านาจแขง็แกร่งขึน้ โดยมศีูนยก์ลางอ านาจอยู่ทีส่บิสองปันนา     
(西双版纳 Xīshuānɡbǎnnà)และเต๋อหง (德宏 Déhónɡ) การอพยพเขา้มาของชาวไตและชาวฮัน่ ดา้น
หนึ่งท าให้ชาวหว่าอพยพถอยร่นไปรวมตวักนัอยู่ที่หุบเขาอาหว่า (阿佤山区 Āwǎ shānqū) ในอีก
ด้านหนึ่งก็ท าให้ชาวหว่าเริม่มปีฏสิมัพนัธ์และอยู่ร่วมปะปนกบัชนกลุ่มชาติพนัธุ์อื่นๆ ในบนัทกึใน
สมยัหมงิและชงิ มคี าเรยีกกลุ่มชนที่อาศยัอยู่บรเิวณลุ่มน ้าหลานชาง (澜沧江 Láncānɡ jiānɡ)และ
แมน่ ้านู่ (怒江 Nù jiānɡ) หลายชื่อ โดยชื่อทีใ่ชเ้รยีกชาวหว่า ไดแ้ก่  กาลา (嘎喇 Gālā ) กู่ลา (古喇

Gǔlā) ลาลา     (喇喇 Lālā) ฮาหว่า (哈瓦 Hāwǎ) ข่าลาหว่า (卡喇瓦 Kǎlāwǎ)  ฮาลาหว่าง (哈喇枉

Hālāwǎnɡ) และขาหว่า (卡佤 Kǎwǎ) เป็นต้น บนัทกึทางประวตัศิาสตรเ์กี่ยวกบัประวตัคิวามเป็นมา
ของชาวหว่าในช่วงก่อนสมยัถงัไม่ชดัเจนนัก เนื่องจากนับตัง้แต่สมยัซฮีัน่มาจนถงึสมยัถงั กลุ่มชนที่
อาศยัอยู่ในบรเิวณเตยีนซ ี(滇西 Diānxī) มภีาษาและชาตพินัธุใ์กลช้ดิกบัชาวหว่ามาก เช่น ชนกลุ่ม
ปะหล่อง (崩龙 Bēnɡlónɡ) และ ปู้หล่าง (布朗 Bùlǎnɡ) ชาวหว่าจงึมกัถูกเรยีกชื่อรวมกนัและถูก
เหมารวมว่าเป็นชนกลุ่มเดยีวกนักบักลุ่มชนดงักล่าว  
 
W.1.3  ระบบเศรษฐกิจสงัคม  

ด้านเศรษฐกจิและสงัคม เอกสารบนัทกึทางประวตัศิาสตรต์ัง้แต่สมยัถงัลงมาพบว่า อาชพี
หลกัของชาวหว่าคอืการล่าสตัว ์เกบ็ของป่า เลีย้งสตัว์ บางพื้นทีเ่ริม่รูจ้กัท าการเพาะปลูกพชืเพื่อใช้
เป็นอาหารแล้ว  ตัง้แต่สมยัหมงิและชงิเป็นต้นมาเศรษฐกจิและสงัคมของชาวหว่าพฒันาขึน้จากเดมิ
มาก ระบบเศรษฐกิจและรายได้หลักของชาวหว่าที่แต่เดิมได้มาจากการเก็บของป่าและล่าสัตว์ 
เปลีย่นมาเป็นการเพาะปลกูพชืการเกษตร และปรบัเปลีย่นระบบทีด่นิท ากนิจากเดมิทีทุ่กคนมสีทิธทิ า
กินในที่ดินเท่าเทียมกัน มาเป็นการถือครองกรรมสิทธิท์ี่ดินร่วมกันเป็นกลุ่มชน  แต่ด้วยเหตุที่
วทิยาการด้านการเพาะปลูกยงัล้าสมยั ยงัไม่มกีารใช้แรงงานสตัว์ ยงัไม่มเีครื่องมอืการเกษตรที่
ทนัสมยั การพฒันาระบบเศรษฐกจิสงัคมยคุนี้เป็นไปอยา่งเชื่องชา้ 

นับจากศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา สังคมของชาวหว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่                 
อนัเนื่องมาจากมกีารซือ้ขายแลกเปลี่ยนสนิค้ากนัเกดิขึน้ในสงัคมชาวหว่าและกบักลุ่มชาตพินัธุ์อื่นๆ     
ในขณะเดียวกนัการพฒันาของสงัคมที่ไม่เท่าเทียมกันก็ชดัเจนขึ้น ยุคก่อนการก่อตัง้สาธารณรฐั
ประชาชนจีน ชาวหว่าที่เมืองเจิ้นคาง (镇康 Zhènkānɡ) หย่งเต๋อ (永德 Yǒnɡdé) เถิงชง (腾冲 
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Ténɡchōnɡ) ชางหนิง (昌宁 Chānɡnínɡ) จิ่งตง (景东 Jǐnɡdōnɡ) ได้ร ับอิทธิพลทางสังคมจาก     
ชาวฮัน่ ท าใหร้ะบบเศรษฐกจิสงัคมของชาวหว่าเริม่ปรบัเขา้สู่ระบบศกัดนิา  ส่วนชาวหว่าทีอ่าศยัอยู่
ตอนกลางของหุบเขาอาหว่า (阿佤山 Āwǎ shān) ไดแ้ก่ เมอืงซเีหมงิ (西盟 Xīménɡ) และชางหยวน   
(沧源 Cānɡyuán) ยงัคงรกัษาระบบสงัคมแบบดัง้เดมิอยู่  แต่มบีางส่วนเริม่ปรบัเขา้สู่การมรีะดบัชน
ชัน้ทางสงัคมบา้งแลว้ ชาวหว่าทีซ่เีหมงิปลกูขา้วเป็นพชืเศรษฐกจิหลกั การเพาะปลกูใชว้ธิกีารหกัรา้ง
ถางพงที่ดนิท ากนิและหว่านเมลด็ขา้วลงบนทุ่งนาแล้วปล่อยให้งอกเองตามธรรมชาต ิผลผลติที่ได้
ของแต่ละครวัเรอืนไม่เท่ากนั ท าให้เริม่มคีวามแตกต่างของชนชัน้คนรวยคนจนเกิดขึ้น คนจนเริม่
รบัจา้งท างานใหก้บัชนชัน้คนรวย เกดิระบบทาสขึน้ในสงัคม 

หลงัการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี ชาวหว่าได้รบัชีวิตใหม่ โดยรฐับาลได้ก่อตัง้เขต
ปกครองตนเองชาวหว่าขึน้หลายแห่ง ดงันี้  

1. ปี ค.ศ. 1954 ก่อตัง้อ าเภอปกครองตนเองชาวหว่า ไต ลาหู่ขึน้ทีอ่ าเภอเมิง่เหลยีน (孟连傣 

拉祜族佤族自治县 Mènɡlián Dǎi Zú Lāhù Zú Wǎ Zú zìzhìxiàn)  
2. ต่อมาในปี ค.ศ. 1955 ก่อตัง้อ าเภอปกครองตนเองชาวไต - หว่าขึน้ทีอ่ าเภอเกิง๋หมา่ (耿马 

傣族佤族自治县 Gěnɡmǎ Dǎi Zú Wǎ Zú zìzhìxiàn)  
3. ในปี ค.ศ. 1964  ก่อตัง้อ าเภอปกครองตนเองชาวหว่าอ าเภอชางหยวน(沧源佤族自治县 

Cānɡyuán Wǎ Zú zìzhìxiàn)  
4. ปี ค.ศ. 1965 ก่อตัง้อ าเภอปกครองตนเองชาวหว่าขึน้ทีอ่ าเภอซเีหมงิ (西盟佤族自治 

Xīménɡ Wǎ Zú zìzhìxiàn)  
 

ภายหลงัการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี และการได้มสีทิธใินการปกครองตนเองของชาว
หว่าเป็นต้นมา กจิการดา้นการก่อสรา้ง ตลอดจนการอาชพีของชาวหว่าพฒันาขึน้มาก มกีารพฒันา
ทีด่นิภูเขาใหเ้ป็นพืน้ทีเ่พาะปลูก การสรา้งระบบน ้า การพฒันาวทิยาการทางการเกษตรทีท่นัสมยัท า
ให้ผลผลติที่ได้มปีรมิาณมากขึ้นเป็นทวคีูณ เริม่มกีารสร้างระบบไฟฟ้า พฒันาโรงงานผลติอาหาร 
โรงงานผลติเหลก็และโรงงานอุตสาหกรรมน้อยใหญ่มากมาย มกีารพฒันาระบบการจราจร การค้า 
การศกึษา สาธารณสุข   เพื่อความอยูด่มีสีุขของชนชาวหว่า เดมิทชีาวหว่าไมรู่ห้นงัสอื ปัจจุบนัมกีาร
ก่อสรา้งโรงเรยีนประถมศกึษาหลายรอ้ยแห่ง เฉพาะทีอ่ าเภอชางหยวน  (沧源 Cānɡyuán) มมีากถงึ 
200 แห่ง ลูกหลานชาวหว่าได้รบัการศกึษาจนถงึระดบัมหาวทิยาลยั เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันา
ชุมชนและประเทศชาต ิ
 
W.1.4   ชีวิตความเป็นอยู่  

บา้นเรอืนของชาวหว่าสรา้งดว้ยไมไ้ผ่ ดา้นหลงัพงิเขา้กบัเชงิเขาหรอืหน้าผา ชุมชนชาวหว่า
ที่หมู่บ้านซเีหมงิ (西盟 Xīménɡ) มปีระวตัศิาสตรย์าวนานมากว่าร้อยปีแล้ว บ้านเรอืนของชาวหว่า
บางแห่งเปลีย่นมาสรา้งดว้ยอฐิและปนูเพื่อความคงทนแขง็แรง โดยสรา้งเป็นเรอืนชัน้เดยีว หากเป็น
บา้น ไมไ้ผ่จะสรา้งเป็นสองชัน้ ชัน้ล่างเป็นคอกสตัว์ ชัน้บนเป็นที่อยู่อาศยั ภายในบ้านเป็นห้องโถง
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โล่ง วางสิง่ของเครื่องใชท้ีจ่ าเป็น แต่ละครวัเรอืนจะมสีิง่ทีข่าดไม่ไดเ้ลยคอืเตาไฟเพื่อให้ความอบอุ่น
กบัทัง้คนแลว้สตัวเ์ลีย้ง และอกีอยา่งทีข่าดไมไ่ดค้อืแท่นบูชาเทพเจา้ ก่อนทีจ่ะมกีระทะเหลก็เผยแพร่
เขา้มาสู่ชุมชน  ชาวหว่า เดมิทชีาวหว่าใช้กระบอกไม้ไผ่หุงขา้ว เวลากนิขา้วแม่บ้านจะแบ่งข้าวให้
เท่าๆกนัตามจ านวนคน และแบ่งใหเ้สรจ็ในครัง้เดยีว นอกจากนี้ชาวหว่านิยมเคีย้วหมาก และชอบดื่ม
สุรามากเป็นพเิศษ ถงึขัน้ทีม่ภีาษติว่า 无酒不成礼，说话不算数 Wú jiǔ bú chénɡ lǐ，shuōhuà 

bú suànshù “ขาดสุราไร้พธิ ีลัน่วจมีถิอืสตัย์” เหล้าของชาวหว่าหมกัด้วยขา้วแดงในกระบอกไมไ้ผ่ 
เมื่อเหล้าหมกัได้ทีแ่ล้วจะใช้ไมไ้ผ่หลอดเลก็เป็นหลอดส าหรบัดูดเหล้าดื่ม แขกทีไ่ปเยอืนชุมชนชาว
หว่า จงึยากที่จะปฏเิสธการ     เชื้อเชญิของชาวหว่าให้ร่วมดื่มด ่าสุรารสเลศิ นอกจากนี้ชาวหว่ายงั
ชอบดื่มชา ชาของชาวหว่ารสชาตเิขม้ขน้มาก นอกจากนี้หนุ่มสาวชาวหว่าชอบกนิอาหารรสเผด็ ใน
เทศกาลรืน่เรงิการไดก้นิอาหารรสเผด็ถอืเป็นกจิกรรมทีส่นุกสนานอยา่งหนึ่งทีจ่ะขาดเสยีมไิดเ้ลย  
 
W.1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 

นบัตัง้แต่ปี 1965 เป็นต้นมา นกัโบราณคดสี ารวจพบภาพเขยีนฝาผนังอายุมากกว่า 3000 ปี
จ านวนมากทีเ่มอืงชางหยวน  แมจ้ะยงัพสิูจน์ไมไ่ดว้่าเป็นฝีมอืการวาดของบรรพบุรุษชาวหว่า แต่การ
สื่อความหมายในภาพมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัประวตัคิวามเป็นมาของชาวหว่ามาก  ภาพเขยีนฝา
ผนังมทีัง้หมด 10 กลุ่ม รวมกนัอยู่ตามแนวลุ่มโม่เจยีง (勐省 Měnɡshěnɡ) มภีาพหนึ่งวาดบรรยาย
เกี่ยวกบัชุมชนโบราณ ซึง่มคีวามสอดคลอ้งคลา้ยคลงึกบัชุมชนชาวหว่าทีหุ่บเขาอาหว่า (阿佤山 Ā 

wǎ shān) ไม่ผดิเพี้ยน จงึเป็นที่น่าเชื่อได้ว่าเป็นภาพเขยีนของบรรพบุรุษชาวหว่าซึ่งตัง้ถิ่นฐานใน
บรเิวณดงักล่าวมาตัง้แต่บรรพกาลนัน่เอง 

ด้านศิลปวฒันธรรม ชาวหว่ามวีรรณกรรมมุขปาฐะที่ถ่ายทอดสบืต่อกนัมามากมายและมี
รปูแบบหลากหลาย  ทีน่่าสนใจกค็อืเรื่องราวทีเ่กี่ยวกบัการก าเนิดพภิพ การเกดิและการด ารงอยู่ของ
สรรพสิง่  การประกอบพธิกีารแต่งงาน พธิศีพ และการประกอบอาชพีต่างๆ นับเป็นชนกลุ่มน้อยที่มี
วรรณกรรม โดดเด่นมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง วรรณกรรมประเภทนิทานปรมัปรา และต านานพื้นบ้านม ี
เทพนิยาย นิทาน เพลงกลอน ปรศินาค าทาย สุภาษติค าพงัเพย โดยมากเป็นเรื่องราวทีเ่กี่ยวกบัสตัว ์ 
ความสมัพนัธข์องสตัวก์บัมนุษย ์มกีารใชก้ลวธิกีารเปรยีบเทยีบแบบบุคลาธษิฐานเพื่อใชเ้ป็นค าสอน
ทีม่คีวามลกึซึง้กนิใจเป็นอยา่งมาก    

ดา้นขนบธรรมเนียมประเพณ ีชาวหว่าในอดตีผูช้ายสวมเสือ้สดี าล าตวัสัน้และกางเกงขากวา้ง 
หญงิสวมเสือ้คอกลม ผา้ถุงปักลายขวาง  ประดบัประดาดว้ยเครือ่งประดบัทีท่ าดว้ยเงนิหรอืไมไ้ผ่วาด
ลวดลายดว้ยสธีรรมชาต ิเครื่องประดบัของชาวหว่า เช่น  สรอ้ย ก าไล สรอ้ยรดัเอว สรอ้ยขอ้เทา้เป็น
ต้น แต่ด้วยกระแสการพฒันาของสงัคมรอบนอก ชาวหว่าเริม่แต่งกายตามอย่างสมยันิยม หรอืตาม
อยา่ง   ชาวฮัน่ ยงัมกีารแต่งกายแบบดัง้เดมิหลงเหลอืใหเ้หน็ในชุมชนชาวหว่าทีอ่ยูใ่นชนบท หรอืหุบ
เขาห่างไกล  ผา้ทีน่ ามาตดัเยบ็เสือ้ผา้ชาวหว่าทอขึน้มาเองจากจากวสัดุธรรมชาต ิเช่น ปอ ฝ้าย  เมื่อ
ทอเป็นผา้แลว้ยงัมกีารปักลวดลายเพิม่ความสวยงามอกีดว้ย ลวดลายที่นิยมได้แก่ ลายนกประเภท
ต่างๆ หรอืสตัวส์วยงามทีม่อียูใ่นธรรมชาตทิัว่ไป  
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การแต่งงานของชาวหว่ายดึถอืการแต่งงานแบบมสีามภีรรยาคนเดยีว  และอยู่อาศยักนัเป็น
ครอบครวัเลก็ การสบืทอดมรดกจะใหก้บัลกูชายคนเลก็เป็นผูร้บัมรดก  ส่วนลกูสาวไม่มสีทิธิร์บัมรดก
ใดๆจากพ่อแม่ การตัง้ชื่อของชาวหว่านิยมใช้ค าในชื่อพ่อมาตัง้เป็นชื่อลูก เป็นโซ่คล้องกนัไป ด้วย
เหตุนี้สามารถสบืสาวขึน้ไปถงึบรรพบุรุษของตนเองไดไ้ม่ยาก ปัจจุบนัชาวหว่าสามารถสบืสาวไปถงึ
บรรพบุรุษรุ่นแรกที่สุดชื่อ “ซอืกัง่” (司岗 Sīɡǎnɡ) มคีวามหมายว่า “น ้าเต้า หรอื ถ ้าหนิ” อนัเป็น
สญัลกัษณ์การบูชาเพศแม่ในสมยัโบราณ เพราะถอืว่าแม่เป็นผู้ให้ก าเนิด หนุ่มสาวชาวหว่าสามารถ
เกี้ยวพาราส ีพูดจารกัใคร่กนัโดยอสิระ ส่วนมากจะรวมตวักนัในงานเทศกาลเพื่อรอ้งเพลงโต้ตอบกนั  
ใช้หมาก และ        ดอกหญ้าเป็นสญัลกัษณ์ในการบอกรกักัน  แต่การแต่งงานต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจากพ่อแม ่ฝ่ายชายมอบสนิสอดเป็นววัสองสามตวั เรยีกว่าเป็น “ค่าแมน่ม” และ “ค่าลกูสาว” 
ในอดตีชาวหว่านิยมแต่งงานในเครอืญาต ิคอื ลูกบา้นป้า (พี่สาวน้องสาวพ่อ) แต่งงานกบัลูกบา้นลุง 
(พีช่ายน้องชายแม)่ แต่ปัจจบุนัไมเ่ป็นทีน่ิยมแลว้ 

การประกอบพธิศีพ ชาวหว่าประกอบพธิศีพทีเ่รยีกว่า “ป๋าวจา้ง” (薄葬 Báozànɡ) ชาวหว่า   
เชื่อว่าคนเราเกดิมาไม่มอีะไร ตอนตายไปก็ไม่มอีะไรเช่นกนั จงึไม่มพีธิกีรรมใดๆ ชาวหว่าจะห่อศพ
คนตายดว้ยผา้ขาว หรอืบางทีก่ไ็ม่ใส่เสือ้ผา้หรอืพนัผา้ใหศ้พ แต่จะฝังศพดว้ยร่างเปลอืยเปล่าทีสุ่สาน
รวมของชุมชน บางพื้นที่ยงัคงรกัษาพธิศีพแบบดัง้เดมิคอื เมื่อมคีนตายจะน าไปฝังไว้ที่กอไผ่ หรอื
บรเิวณใกลเ้คยีงกบักอไผ่  

ด้านความเชื่อ  ก่อนการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี ชาวหว่านับถอืบูชาสรรพเทพตาม
ธรรมชาต ิ เพราะเชื่อว่าภเูขา แม่น ้า ต้นไมใ้หญ่ และทุกสรรพสิง่ทีม่อียูต่ามธรรมชาต ิลว้นมวีญิญาณ
และเทพซึง่ใหท้ัง้คุณและโทษต่อมนุษยส์งิสถติอยู่ เทพเจา้ทีช่าวหว่านบัถอืสงูสุดชื่อว่า“มูอ่จี ี”๋(木依吉

Mùyījí) เพราะเชื่อว่าเป็นผู้สร้างโลก เทพเจ้าองค์นี้มลีูกอยู่ 5 องค์ คอืเทพเบกินภา เทพฟ้าฟาด      
เทพพสุธากมัปนาถ เทพฟ้ารอ้ง และเทพบรรพบุรุษของชาวหว่า มชีาวหว่าบางทอ้งที่นับถอืศาสนา
พุทธนิกายมหายาน บา้งนบัถอืพุทธนิกายหนิยาน บา้งนบัถอืศาสนาพระเยซ ู  
   
ส่วนท่ี W.2 ข้อมลูทางภาษา  
                หวัขอ้นี้เป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุ่มชาตพินัธุ์หว่า มหีวัขอ้ยอ่ยดงันี้  

W.2.1  การจดัแบ่งตระกูลภาษา 
W.2.2 ระบบเสยีง แบ่งเป็น พยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์
W.2.3  วงค าศพัทแ์ละระบบไวยากรณ์   
W.2.4  ภาษาถิน่ 
W.2.5  ตวัอกัษร 

 
W.2.1  การจดัแบ่งตระกลูภาษา 

ภาษาทีช่าวหว่าพูด ชื่อว่า ภาษาหว่า นักวชิาการจนีจดัภาษาหว่าอยู่ในตระกูลภาษาใหญ่ที่
ชื่อว่า สายตระกูลภาษาเอเชยีใต้ (南亚语系 Nányà Yǔxì) ตระกูลภาษามอญ-เขมร(孟高棉语族 
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Mènɡ Gāomián yǔZú) แขนงภาษาหว่า (佤语支 Wǎ yǔzhī) มสีามส าเนียงภาษาคอื 1. ภาษาถิน่ปา
รกั (ภาษาจนีเขยีนว่า 巴饶克 Bāráokè) 2. ภาษาถิน่อาหว่า (ภาษาจนีเขยีนว่า 阿瓦 Ā wǎ) และ 3. 
ภาษาถิน่หว่า (ภาษาจนีเขยีนว่า 瓦 Wǎ) ในประเทศจนีมภีาษาที่ใกล้ชดิกบัภาษาหว่า เรยีกชื่อเป็น
ภาษาจนีว่า ภาษาปู้หล่าง(ปลงั) และภาษาเต๋ออ๋าง (ดาระอัง้)     
 
W.2.2  ระบบเสียง  

ในหนังสอืชื่อ หนังสอืชื่อ  “ปรทิรรศน์ภาษาหว่า” 《佤语简志 Wǎyǔ Jiǎnzhì》ของผู้แต่ง
ชื่อ โจวจือ๋จื้อ,เหยยีนฉีเซียง (Zhōu Zhízhì，Yán Qíxiānɡ:1984) มขี้อมูลภาษาหว่า แบ่งเป็น 
พยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์ดงันี้    

W.2.2.1  พยญัชนะ ภาษาหว่าในประเทศจนีมเีสยีงพยญัชนะเดีย่ว 38  เสยีง และพยญัชนะ 
ควบกล ้า 16 เสยีง ไดแ้ก่ 
 

p ph b bh m mh f* v vh 

ts* tsh*     s   

t th d dh n nh  l lh 

       r rh 

t th d dh  h   h 

k kh g gh  h    
      h   

pl phl bl bhl  kl khl gl ghl 

pr phr br bhr  kr khr gr ghr 

  
ข้อก าหนด 
(1) สญัลกัษณ์  /h/ คอืเสยีงพ่นลม  ส่วนสญัลกัษณ์ /h/ ทีอ่ยูท่า้ยพยญัชนะเสยีงขุน่  

ออกเสยีงเป็นเสยีง []  
(2) พยญัชนะ / f,ts,tsh/ เป็นเสยีงพยญัชนะของค ายมืจากภาษาไตและภาษาจนี  

ในภาษาหว่าไมม่คี าทีใ่ชเ้สยีงพยญัชนะนี้ (ดรูายละเอยีดในหวัขอ้ W.2.3.1.4 เรือ่ง ค ายมื )  
 (3) พยญัชนะ /r,rh/ มกีารสัน่เบา การออกเสยีงจะออกเสยีงเป็น [ ,h]  
 (4) พยญัชนะ /h/ เมือ่ออกเสยีงเป็นพยญัชนะตน้ จะออกเสยีงเป็น [] 
 (5) เสยีงพยญัชนะ b,bh,d,dh,g,gh, d, dh เวลาออกเสยีงจะมพียญัชนะนาสกิฐาน

กรณ์เดยีวกนัน าหน้า คอื [mb,mbh,nd,ndh, g, gh, nd, ndh]  
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W.2.2.2 สระ  
W.2.2.2.1 สระเด่ียว ภาษาหว่าในประเทศจนีมเีสยีงสระเดีย่ว 9 เสยีง มกีารเปรยีบ 

ต่างสระเสยีงใสกบัสระเสยีงขุน่ รวมเป็น 18 เสยีง   คอื  
 

สระใส i e   a  o u   

สระขุน่ i e   a  o u   

 
ข้อก าหนด สระ / i , i / ทีเ่กดิตามหลงัพยญัชนะ / ts, tsh/ ออกเสยีงเป็น [ɿ , ]  

ตามล าดบั ซึง่กค็อืเสยีงพยญัชนะและในภาษาจนีนัน่เอง  
 

  W.2.2.2.2  สระประสม ภาษาหว่ามสีระประสมสองเสยีง 28 เสยีง และสระประสม
สามเสยีง 4 เสยีง  ดงันี้  

 
สระประสมสองเสยีง  i i ia ia io io iu iu 

a a ai ai  au au a a 

i i oi oi ui ui ua ua 

i i i i  
สระประสมสามเสยีง iau iau uai uai 

  
ข้อก าหนด เสยีงสระ/uai/ เมือ่มพียญัชนะทา้ย /-k/ จะออกเสยีงเป็น [uei] 

 
W.2.2.3 วรรณยุกต์ ภาษาหว่าแบ่งเป็น 6 ภาษาถิน่ คอื ภาษาถิน่ปารกั ภาษาถิน่     

อาหว่า และภาษาถิ่นหว่า ในภาษาถิ่นปารกัและภาษาถิ่นอาหว่าไม่มีการเปรียบต่างของเสียง
วรรณยกุต ์แต่ในภาษาถิน่หว่ามกีารเปรยีบต่างเสยีงวรรณยกุต ์จะอธบิายในหวัขอ้ภาษาถิน่ต่อไป  

W.2.2.4 โครงสร้างพยางค ์โครงสรา้งพยางคใ์นภาษาหว่า คอื /+C ±C +V ±V ±V 
±C/  โครงสร้างที่ย่อยที่สุดคือ /CV/ และมากที่สุดคือ /CCVVVC/  (+ หมายถึงบังคับปรากฏ ± 
หมายถงึไมบ่งัคบัปรากฏ)  

 
W.2.3  วงค าศพัทแ์ละระบบไวยากรณ์   

W.2.3.1 ระบบค า ค าในภาษาหว่าแบ่งไดเ้ป็นค าโดดและค าประสม ดงันี้  
W.2.3.1.1  ค าโดด แบ่งไดเ้ป็นสามประเภท คอื ค าโดดหนึ่งพยางค์ ค าโดด

สองพยางค ์และค าโดดพยางคค์ู่  
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(1) ค าโดดหน่ึงพยางค ์เป็นค าพยางคเ์ดยีวทีม่คีวามหมายในตวัเอง 
สามารถเกดิและแสดงความหมายโดยล าพงัได ้ตวัอยา่งเช่น  
 

ค าภาษาหว่า ความหมาย ค าภาษาหว่า ความหมาย 

pui คน krak นา 

ka ควาย t ดนิ 

 
(2) ค าโดดสองพยางค ์คอืค าทีม่สีองพยางค ์แต่พยางคท์ัง้สองไมส่ามารถ 

แยกกนัออกแลว้มคีวามหมายในตวัเองได ้ ตวัอยา่งเช่น 
 

ค าภาษาหว่า ความหมาย ค าภาษาหว่า ความหมาย 

ta kruh สงูใหญ่ ak th แมลงสาบ 

ta klat ลื่นลม้ u a ดือ้ 

 
*ค าสองพยางคใ์นตวัอย่างขา้งตน้ ไมส่ามารถแยกออกเป็นค าพยางคเ์ดยีวทีม่ ี

ความหมายได ้ ตวัอยา่งค าว่า / ta kruh/ ทีแ่ปลว่า “สงูใหญ่” ไม่ใช่ค าประสมระหว่างค าว่า “สงู” กบั   
ค าว่า “ใหญ่” แต่ทัง้สองพยางค์นี้เป็นค าหนึ่งค าที่แปลว่า “สูงใหญ่” หรอืตวัอย่างค าว่า /ta  klat/           
ทีแ่ปลว่า “ลื่นลม้” ไม่ใช่ค าประสมระหว่างค าว่า “ลื่น” กบัค าว่า “ลม้” แต่ทัง้สองพยางคน์ี้เป็นค าหนึ่งค า     
ทีแ่ปลว่า  “ลื่นลม้”     

 (3) ค าโดดพยางค์คู่ มคี าสองพยางค์ในภาษาหว่าประเภทหนึ่งที่น่าสนใจ 
คอื ค าพยางคค์ู่ หมายถงึ ค าโดดสองพยางคท์ีม่เีสยีงพยญัชนะตน้เหมอืนกนั ลกัษณะคลา้ยกบัค าซอ้น
เสยีง พยางคท์ีห่นึ่งและพยางคท์ีส่องไมส่ามารถแบ่งแยกหรอืปรากฏแบบมคีวามหมายดว้ยตวัเองตาม
ล าพงัได ้ตวัอยา่งเช่น  

ค าภาษาหวา่ ความหมาย ค าภาษาหวา่ ความหมาย 

pa pen โต๊ะ la lia กลิง้ 

ka ki กระต่าย ka ke เบีย้ว  

 
W.2.3.1.2  ค าประสม เกิดจากการน าค าโดดพยางค์เดียวมาประสมกนัขึ้น

เป็นค าใหม่ แบ่งได้สามแบบคอื ค าประสมแบบประกบ ค าประสมแบบประกอบ และค าประสมแบบ
ขยายความ  

(1) ค าประสมแบบประกบ  คอื ค าทีเ่กดิจากการน าค าโดดสองค ามาประกบ
กนั ค าประสมทีเ่กดิขึน้น้ี ค าโดดทัง้สองค าต่างฝ่ายต่างแสดงความหมายของตวัเอง ไมไ่ดม้คี าใดแสดง
ความหมายน้อยกว่าหรอืมากกว่าค าใด ไมม่คี าใดเป็นส่วนขยายของค าอื่น ตวัอยา่งเช่น 
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ค าภาษาหว่า ความหมาย ค าภาษาหว่า ความหมาย 

me (เมยี) mio (ผวั) “ผวัเมยี” krai (พดู) lau (คุย)  “เล่า” 

sin (ทรพัย)์ au (สมบตั)ิ “ทรพัยส์มบตั”ิ hauk (ขึน้)  huan (พุ่ง)      รุ่งเรอืง  
   

(2) ค าประสมแบบประกอบ  คือค าที่เกิดจากการน าค าโดดสองค ามา
ประกอบกนั ค าประสมที่เกิดขึ้นใหม่นี้  ค าโดดทัง้สองค าท าหน้าที่เสรมิความหมายซึ่งกนัและกัน   
ตวัอยา่งเช่น 

 
ค าภาษาหว่า ความหมาย ค าภาษาหว่า ความหมาย 

sa (ใส)่  ria (แรง)     ขยนั tuih (ต)ี  saih (ฟ้า) ฟ้าผ่า 

mt (คุน้) ai (หน้า)     คุน้หน้า tuih  (ต)ี  lo (ค า) โจมต ี

 
(3) ค าประสมแบบขยายความ คือค าที่เกิดจากการน าค าโดดสองค ามา

ประกอบกนั ค าทีอ่ยูห่น้าเป็นค าหลกั ค าทีต่ามมาท าหน้าทีเ่ป็นส่วนขยายความหมาย ตวัอยา่งเช่น  
  

ค าภาษาหว่า ความหมาย ค าภาษาหว่า ความหมาย 

i (บา้น) b (อฐิ) บา้นอฐิ ne (เน้ือ) lik(หม ู)  เน้ือหม ู

rm (น ้า) lah (เหงื่อ) เหงื่อ tah (ผกั)pai (ขาว)    ผกักาดขาว  

  
W.2.3.1.3 การสร้างค า ภาษาหว่ามวีธิกีารสรา้งค าจากรากศพัทเ์ดมิ โดยใช้

วธิกีารเตมิ Affixation และการแปรรปูค าเพื่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางความหมาย หรอืหน้าที่ของ
ค า ดงันี้  

  (1) การเติม affixation มกีารเตมิหน่วยเตมิหน้า และหน่วยเตมิทา้ยเพื่อการ
เปลีย่นความหมายของค า หรอืการเปลีย่นหน้าทีท่างไวยากรณ์   

  * หน่วยเติมหน้า /k/ วางไวห้น้าค าทีม่พียญัชนะต้น /l/ ท าหน้าทีเ่ปลีย่นจาก
ค านามเป็นค ากรยิา ตวัอยา่งเช่น   

 
ค าภาษาหว่า ความหมาย เติมหน่วยเติมหน้า ความหมาย 

lia หนิทีใ่ชบ้ดหรอืลบัมดี klia บด,ลบั(ก.) 

li กีท่อผา้ kli ทอ (ก.) 

   
* หน่วยเติมหน้า /g หรือ gh/  วางไว้หน้าค าที่มพียญัชนะต้น / l หรอื lh/          

ท าหน้าทีบ่อกปรมิาณทีม่ากขึน้ หนาแน่นขึน้ เขม้ขน้ขึน้ ตวัอยา่งเช่น   
 



54 
 

 
 

ค าภาษาหว่า ความหมาย เติมหน่วยเติมหน้า ความหมาย 

la ยาว gla ยาวเหลอืเกนิ 

lhau สงู glhau สงูเหลอืเกนิ 

    
* หน่วยเติมหน้า /tau,kn/ มลีกัษณะเป็นหน่วยพยางค์ เตมิหน้ารากศพัท์

ทีเ่ป็นค ากรยิาเพื่อเปลี่ยนให้ค ากรยิานัน้เป็นค านาม หรอืเป็นผู้ที่กระท า หรอืสิง่ที่ใช้กระท ากรยิานัน้ 
หรอืไม่ก็ท าหน้าที่เปลี่ยนจากค านามที่เป็นเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ ซึ่งส่วนเติมเต็มดงักล่าวนี้ไม่
สามารถปรากฏและมคีวามหมายดว้ยตวัเองตามล าพงัได ้ตวัอยา่งเช่น  
 

รากศพัท ์ ความหมาย เติมหน่วยเติมหน้า ความหมายใหม ่

ta สัง่ tau ta ผูส้ ัง่  

lia เลีย้งสตัว ์ tau lia คนเลีย้งสตัว ์

tk ต ีเคาะ kn tk ไมต้ ี

pui คน kn pui  ผูค้น 

 
* หน่วยเติมหน้า /kok/ มลีกัษณะเป็นหน่วยพยางค ์เตมิหน้ารากศพัทท์ าให้

รากค านัน้มคีวามหมายห่างไกล แยกออก หรอืมรีะดบัมากขึน้จากความหมายเดมิ ซึ่งส่วนเตมิเต็ม
ดงักล่าวนี้ไมส่ามารถปรากฏและมคีวามหมายดว้ยตวัเองตามล าพงัได ้ตวัอยา่งเช่น  

 
รากศพัท ์ ความหมาย เติมหน่วยเติมหน้า ความหมายใหม ่

buan เพ่งมอง kok buan ชะเงอ้มอง 

tia ทิง้ kok tia ขวา้ง 

o รอ้ง kok o ตะโกน 

 
* หน่วยเติมหน้า /pu,du,tu,su/ มลีกัษณะเป็นหน่วยพยางค ์เตมิหน้าราก

ศพัทท์ าใหร้ากศพัทค์ านัน้สื่อความหมายว่ามคีวามถี่มากขึน้ มกีารกระท ากรยิานัน้ซ ้าๆ กนัมากขึน้ ซึง่
ส่วนเตมิเตม็ดงักล่าวนี้ไมส่ามารถปรากฏและมคีวามหมายดว้ยตวัเองตามล าพงัได ้ตวัอยา่งเช่น 

 
รากศพัท ์ ความหมาย เติมหน่วยเติมหน้า ความหมายใหม ่
paik จบั pu paik สาว (กรยิา) 
dik เหยยีบ du dik ย ่า 
ta ชงิ แย่ง tu ta ยือ้แย่ง 
siah เลก็ su siah ละเอยีด  
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* หน่วยเติมท้าย มลีกัษณะเป็นหน่วยพยางค์ เติมท้ายรากศัพท์เดิมเพื่อ
เสรมิน ้าเสยีง พยางคท์ีเ่ตมิทา้ยน้ีพยญัชนะตน้เป็นเสยีงเดยีวกนักบัค าเดมิ การเตมิหน่วยเตมิทา้ยน้ีไม่
มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงทางความหมาย จะมหีรอืไม่มกี็ได้ ลกัษณะคล้ายกับค าซ้อนเพื่อเสยีงใน
ภาษาไทย และส่วนที่เติมท้ายนี้ไม่สามารถปรากฏและมีความหมายด้วยตัวเองตามล าพังได้ 
ตวัอยา่งเช่น 

 
รากศพัท ์ ความหมาย เติมหน่วยเติมท้าย ความหมายใหม ่

คลา้ยกบัค าซอ้นภาษาไทยว่า1 

pr อาหาร pr prm (อาหารการกนิ) 

rhm หวัใจ rhm rhi (หวัจติหวัใจ) 

dau แปลก dau de (แปลกประหลาด) 

lhak ฉลาด  lhak  lhiau (ฉลาดเฉลยีว) 

   
(2)  การแปรรปูค า  

  * การแปรรปูค าของระบบค าสรรพนาม ในแนวนอน สรรพนามบุรุษที่ 1 
และบุรุษที่ 2 ใชว้ธิกีารเปลี่ยนเสยีงสระ /a / เป็น  /e/ สรรพนามบุรุษที่ 3 ใชว้ธิกีารเปลี่ยนเสยีงจาก
สระ // เป็น  /i/ เพื่อเปลี่ยนพจน์ของค าสรรพนามจากสรรพนามทวพิจน์เป็นสรรพนามพหูพจน์ แต่
เสยีงพยญัชนะตน้และพยญัชนะทา้ยยงัคงเดมิ  ในแนวตัง้จะเหน็ว่าสรรพนามในพจน์เดยีวกนัของกลุ่ม
สรรพนามทวพิจน์และสรรพนามพหูพจน์   ใช้วธิกีารเปลี่ยนพยญัชนะต้น /,p/ เพื่อแยกสรรพนาม
บุรษุที ่1 และบุรษุที ่2 โดยทีเ่สยีงสระและพยญัชนะทา้ยยงัคงเดมิ ดงันี้    

 
 สรรพนามเอกพจน์ 

คนเดียว 
สรรพนามทวิพจน์ 

สองคน 
สรรพนามพหพูจน์ 

หลายคน 
บุรษุท่ี 1  a e 
บุรษุท่ี 2 mai pa pe 
บุรษุท่ี 3 mh k ki 

   
*  การแปรรูปค าของระบบค าบ่งช้ี มกีารเปลี่ยนรูปสระ / i/ เป็น /a/ เพื่อ

เปลี่ยนความหมายของการบ่งชี้จากระยะใกล้เป็นระยะไกล แต่รูปค า คือ เสียงพยญัชนะต้นและ
พยญัชนะท้าย /_n/ ยงัคงเสยีงเดมิ นอกจากนี้ ในรากศพัท์ค าบ่งชี้ระยะเดยีวกนั ทัง้ระยะใกล้และ
ระยะไกล ยงัมกีารเปลี่ยนเสยีงพยญัชนะต้นเป็น /,t,n/ เพื่อระบุสิง่ทีบ่่งชี้เป็นต าแหน่ง สถานที่ และ
เรือ่งราว/รปูแบบอกีดว้ย ดงันี้  

 

                                                           
1 เป็นเพยีงการเทยีบความหมายเทา่นัน้ ไมใ่ชค่ าแปล   
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ค าภาษาหว่า บ่งช้ีระยะใกล ้ ค าภาษาหว่า บ่งช้ีระยะไกล 

in นี่ an นัน่ 

tin ทีน่ี่ tan ทีน่ัน่ 

nin อย่างนี้ / แบบนี้ nan อย่างนัน้ / แบบนัน้ 

   
*  การแปรรูปค าเพ่ือเปล่ียนค ากริยาเป็นค านาม มสีองวิธีคือ (1) การ

เปลีย่นเสยีงพยญัชนะต้นเสยีงไม่ก้องเป็นพยญัชนะต้นเสยีงก้อง และ (2) การเปลี่ยนเสยีงพยญัชนะ
เสยีงใสเป็นพยญัชนะเสยีงขุน่ ตวัอยา่งเช่น  

 

ค าภาษาหว่า ความหมายเดิม เปล่ียนเสียง 
ก้อง(ขุ่น)-ไม่ก้อง(ใส) 

ความหมายใหม ่

pih กวาด bih ไมก้วาด 
top ครอบ / ปิด dop ฝา 
li ลอ้ li หมุน 
pak ฉีก pak ผา้ 

   

*  การแปรรปูค าเพ่ือเปล่ียนค ากริยาเป็นค าลกัษณนาม ใชว้ธิกีารเปลีย่น
เสยีงพยญัชนะตน้จากเสยีงไมก่้องเป็นเสยีงก้อง เพื่อเปลีย่นค ากรยิาเป็นค าลกัษณนาม ส่วนประกอบ   
รปูค าส่วนอื่นๆ ไมเ่ปลีย่นแปลง  ตวัอยา่งเช่น   

 

ค าภาษาหว่า ความหมายเดิม เปล่ียนเป็น 
ค าลกัษณนาม 

ความหมายใหม ่

pin จบั bin ก า (cl.) 

pih แบก bih หลงั (cl.ใชส้ าหรบัการแบก 
ตะกรา้หรอืสิง่ของบนหลงั) 

tih รอ้ย (ก.) dih พวง (cl.) 

   
  * การแปรรูปค าเพ่ือเปล่ียนค ากริยาเป็นค าคุณศพัท์ ใช้วิธีการเปลี่ยน

เสยีงพยญัชนะต้นจากเสยีงไม่กอ้งเป็นเสยีงก้อง เพื่อเปลีย่นค ากรยิาเป็นค าคุณศพัท ์ส่วนประกอบรปู
ค า    ส่วนอื่นๆ ไมเ่ปลีย่นแปลง  ตวัอยา่งเช่น   

  
ค าภาษาหว่า ความหมายเดิม เปล่ียนเป็น 

ค าคณุศพัท ์
ความหมายใหม ่

tu ยนื du ตัง้ตรง 
toh เจาะ doh ทะลุ / โล่ง  
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* การแปรรปูค าเพ่ือเปล่ียนค าคณุศพัท์เป็นค านาม ใชว้ธิกีารเปลีย่นเสยีง
พยญัชนะต้นจากเสยีงไม่ก้องเป็นเสยีงก้อง เพื่อเปลี่ยนค าคุณศพัท์เป็นค านาม ส่วนประกอบรูปค า      
ส่วนอื่นๆ ไมเ่ปลีย่นแปลง  ตวัอยา่งเช่น 

 
ค าภาษาหว่า ความหมายเดิม เปล่ียนเป็นค านาม ความหมายใหม ่

pit เหนียว  แน่น  bit กาว 

pu หนา bu ความหนา 

   
* การแปรรูปค าเพ่ือเปล่ียนค ากริยาเกิดเองเป็นกริยาท าให้เกิด ใช้

วธิกีารเปลี่ยนเสยีงพยญัชนะต้นจากเสยีงไม่ก้องเป็นเสยีงก้อง เพื่อเปลี่ยนค ากรยิาท าให้เกิด เป็น
ค ากรยิาเกดิเอง ส่วนประกอบรปูค าส่วนอื่นๆ ไมเ่ปลีย่นแปลง  ตวัอยา่งเช่น 

 
ค าภาษาหว่า ความหมายเดิม 

ค ากรยิาท าใหเ้กดิ 
เปล่ียนเป็น 

ค ากรยิาเกดิเอง 
ความหมายใหม ่

pauh เปิด bauh อา้ 

kah แก ้ gah คลาย / แยก 

    
W.2.3.1.4 ค ายืม ในอดตีชาวหว่าอยูใ่กลช้ดิกนักบัชาวไต จงึมกีารยมืค าศพัท์

จากภาษาไตมาใช ้ภายหลงัยุคปฏวิตัวิฒันธรรมก็มคี าศพัทภ์าษาจนีหลัง่ไหลเขา้สู่ภาษาของชาวหว่า
เป็นจ านวนมาก อทิธพิลของภาษาไตและภาษาจนีมผีลต่อระบบเสยีงของภาษาหว่า อธบิายไดด้งันี้    

(1) ระบบเสยีงภาษาหว่าในอดตี ไม่มเีสยีง /f/ ดว้ยเหตุทีช่าวหว่าอาศยัอยู่ใกลช้ดิ
กบัชาวไต มกีารยมืค าศพัทภ์าษาไตมาใชเ้ป็นจ านวนมาก ค ายมืมาจากภาษาไตทีม่เีสยีงพยญัชนะต้น 
/f/ ภาษาหว่าจะออกเสยีงเป็น /ph/ ค าทีย่มืมาจากภาษาจนีทีเ่ป็นพยญัชนะ /f/ ภาษาหว่ากอ็อกเสยีง
เป็น /ph/   เช่นเดยีวกนั ตวัอยา่งเช่น 
 

ค าภาษาหว่า ค ายืมภาษาไต ค ายืมภาษาจีน ความหมาย 

fn / phn ฝืน - ฝ่าฝืน  / กบฏ 

fu / phu  ฝงู -  

fa /  pha - 乏 fá เมื่อย  เหนื่อย 

fa /  pha - 发 fā พุ่ง  

 
(2) ภายหลงัยุคปฏิวตัิวฒันธรรม อิทธพิลของภาษาฮัน่ขยายเข้าสู่ชุมชนกลุ่ม

น้อย ทุกกลุ่ม ในขณะที่ระบบเสยีงภาษาหว่าในอดตี ไม่มเีสยีง / ts,tsh/ เมื่อยมืค าศพัท์ภาษาจีนที่มี
เสยีงดงักล่าวมาใช ้ภาษาหว่าจะออกเสยีงเป็น / t, th / ตวัอยา่งเช่น 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีน ความหมาย 

th   词 cí  ค าศพัท ์

t   自 zì ตนเอง 
 
เหตุทีค่ าศพัทท์ีย่มืมาจากภาษาไตมใีชใ้นภาษาหว่ามาเป็นเวลานาน ประกอบกบัภาษาจนีกม็ี

เสยีงพยญัชนะต้น /f/ เช่นกนั นอกจากนี้ชาวหว่าในปัจจุบนัได้เรยีนหนังสอืภายใต้การปกครองของ
รฐับาลจนี ค าทีย่มืมาจากภาษาจนีทีม่เีสยีงพยญัชนะต้น /ts,tsh/ ชาวหว่าในปัจจบุนัสามารถออกเสยีง
ไดแ้ลว้ นกัวชิาการจนีจงึจดัเสยีงทัง้สามเสยีงเขา้เป็นระบบเสยีงภาษาหว่าดว้ย    

 
   W.2.3.1.5 ตวัอย่างค าศพัทภ์าษาหว่า (ดรูายการค าศพัทใ์นภาคผนวก 3) 
 

ตวัอยา่งค าศพัทภ์าษาหว่า 
ค านาม ความหมาย ค ากริยา ความหมาย ค าคณุศพัท ์ ความหมาย 

khau ตน้ไม ้ uh ท า mhm ด ี

tai มอื ih กนิ bh หอม 

mi ววั hu เดนิ so ขม 

man ผา้ krai พดู ai ไกล 

siam กลุ่มชาตพินัธุ์
ไต 

au ด ู ki ชา้ 

ค าบุพบท ความหมาย ค าช่วย 
กริยา 

ความหมาย ค าเช่ือม ความหมาย 

mai กบั p เพิง่จะ k และ 

son เพื่อ dk ก ็ mai กบั 

kah มหีลาย 
ความหมาย เช่น 
ไปยงั,จน,ถงึ 
 

bau อกี dah หรอื 

kn ยงั sin ถา้ 

t อาจจะ km จงึ 

ค าบอก
ตวัเลข 

ความหมาย ค าลกัษณ
นาม 

ความหมาย ค าอทุาน ความหมาย 

ti หนึ่ง ka  อนั (ใชก้บัสิง่ของ)  แ ส ด ง ว่ า เ ข้ า ใ จ /
ยอมรบั) 

kau สบิ mu ตวั (ใชก้บัสตัว)์ oh แสดงอาการตกใจ 

mai รอ้ย phn ตวั (ใชก้บัเสือ้ผา้) i แสดงว่าประหลาดใจ 

phuan หา้ khlp กอ้น (ใชก้บัสิง่ของ)   aih แสดงว่าสงสยั 

liah หก bk ครัง้(ใชก้บัการกระท า a v แสดงว่าเจบ็  
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W.2.3.2  ระบบไวยากรณ์ ลกัษณะเด่นทางไวยากรณ์ภาษาหว่ามดีงันี้   
 W.2.3.2.1  โครงสร้างไวยากรณ์หลกั คอื [S + V + O] ดงัตวัอยา่ง   
 

S V O ค าแปล 
 (ฉนั) mh (เป็น) pa rauk (หว่า) ฉนัเป็นหว่า 

mai (เธอ) ga (สอน)  (ฉนั) เธอสอนฉนั 

kn (ลกู) khoik (ลา้ง) ai (หน้า) ลกูลา้งหน้า  

  
W.2.3.2.2 โครงสร้างตวัเลขและค าลกัษณนาม ภาษาหว่ามกีารใช้ค าลกัษณนาม   

แบ่งได้สองประเภทคือค าลักษณนามที่ใช้กับค านามและค าลักษณนามที่ใช้กับค ากริยา โดยมี
โครงสรา้งคอื [n.(v.) + number +classifier]  ดงัตวัอยา่ง   

 
n.(v.) num. cl. ค าแปล 

khau (ตน้ไม)้ ti (หนึ่ง) g   ตน้ไมห้นึ่งตน้ 
mi (ววั) ra (สอง) mu   ววัสองตวั 
hu (ไป) loi (สาม) bk   ไปสามรอบ/ครัง้ 

gaik (ด)ู phuan (หา้) ai (ตา) ดหูา้รอบ/ครัง้ 

  
W.2.3.2.3  โครงสร้างแสดงความเป็นเจ้าของ มโีครงสรา้งคอื [สิง่ทีถู่กเป็นเจา้ของ +   

ค าแสดงความเป็นของ + ผูเ้ป็นเจา้ของ] ดงัตวัอยา่ง  
 

ส่ิงท่ีถกูเป็นเจ้าของ ค าแสดงความเป็นของ (ของ) เจ้าของ ค าแปล 
si be (เสือ้ผา้) ti  mai (คุณ) เสือ้ผา้ของคุณ 
lai (หนงัสอื) ti   (ฉนั) หนงัสอืของฉนั 

  
W.2.3.2.4 โครงสร้างประโยคเปรียบเทียบ มโีครงสรา้งคอื [A + ค าคุณศพัท ์+ khai 

(กว่า) + B] ดงัตวัอยา่ง   
 

A ค าคณุศพัท ์
(เรือ่งท่ีเปรียบ) 

khai (กว่า) B ค าแปล 

e  
(ค าเรยีกลกูคนที ่2) 

lhua (สงู) 
 

khai  
 

mh   
(ค าเรยีกลกูคนที ่4) 

ลกูคนทีส่อง 
สงูกว่าลกูคนทีส่ี ่

pa rauk (หว่า) 
 

hauh(เยอะ/มาก) 
 

khai 
 

mian (ลาหู่) 
 

ชาวหว่า 
มากกว่าชาวลาหู ่
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W.2.3.2.5 โครงสร้างการบ่งช้ี โครงสรา้งของค าบ่งชีค้อื [นาม+ค าบ่งชี]้ ดงัรายละเอยีด
ต่อไปนี้  

นาม ค าบ่งช้ี ความหมาย 

pui (คน) an (นัน้)  คนนัน้ 

man (ผา้) nin   (แบบนี้) ผา้แบบนี้ 

khau (ตน้ไม)้  in  (นี้ ) ตน้ไมต้น้น้ี  

   
W.2.3.2.6 โครงสร้างส่วนขยายความ  

  (1) ส่วนขยายนาม ส่วนทีท่ าหน้าทีข่ยายความเพื่อบอกคุณลกัษณะ สภาพ 
คุณภาพ หรอืปรมิาณของค านาม จะวางไวห้ลงัค านามที่ถูกขยาย รปูแบบคอื [ค านาม + ส่วนขยาย]     
ดงัตวัอยา่ง  

 
ส่วนขยาย ค านาม ความหมาย 

si  be (เสือ้) khrau (ใหม)่ เสือ้ใหม่ 
tai (ดอกไม)้ pai (ขาว) ดอกไมข้าว 

   
(2) ส่วนขยายคุณศัพท์ ส่วนที่ท าหน้าที่ขยายความเพื่อบอกสภาพ 

คุณลกัษณะ ปรมิาณ หรอืระดบัของค าคุณศพัท ์จะวางไวห้น้าค าคุณศพัทท์ีถู่กขยาย รปูแบบคอื [ส่วน
ขยาย + ค าคุณศพัท]์ ดงัตวัอยา่ง  

 
ส่วนขยาย ค าคณุศพัท ์ ความหมาย 

kt (มาก) lhua (สงู) สงูมาก 
dai  (เหลอืเกนิ)  klui (อว้น) อว้นเหลอืเกนิ 
luk (จรงิ) mhm (ด)ี ดจีรงิ 

   
  (3) ส่วนขยายหรือช่วยกริยา ส่วนที่ท าหน้าที่เป็นส่วนขยายหรอืค าช่วย

กรยิา เพื่อขยายความ บอกกาล ระดบั หรอืบอกความปฏิเสธ วางไว้ต าแหน่งหน้าค ากรยิาหลัก 
รปูแบบคอื  [ส่วนขยายกรยิา (หรอืส่วนช่วยกรยิา) + ค ากรยิา] ดงัตวัอยา่ง   

 
ส่วนช่วย/ปฏิเสธ ค ากริยา ความหมาย 

a  (ไม่)  a (ยงั)      it (นอน) ยงัไม่นอน 

a (ไม่)  pon (ได/้สามารถ)      hu (ไป) ไปไม่ได ้
uik   (ก าลงั) ih (กนิ) ก าลงักนิ 
tai  (ดอก)   hik  (แลว้)     pruih (บาน) ดอกไมบ้านแลว้ 
si  ai (อาทติย)์  hik (แลว้)    lih (ออก) พระอาทติยอ์อกมาแลว้ 
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W.2.3.2.7 โครงสร้างค าบอกต าแหน่ง ค าบอกต าแหน่งของวตัถุ สิง่ของ สถานที ่ 
วางไวห้น้าค าหลกั รปูแบบคอื [ค าบอกต าแหน่ง + สถานที]่ ดงัตวัอยา่ง  
 

ค าบอกต าแหน่ง ค าบอกสถานท่ี ความหมาย 
pia (บน)  phm (โต๊ะ) บนโต๊ะ 
da  (ใน) i (บา้น) ในบา้น 

 
W.2.4.  ภาษาถ่ิน 

นักวชิาการจนีอาศยัเกณฑ์พืน้ทีข่องภาษา ประกอบกบัลกัษณะร่วมและลกัษณะเปรยีบต่าง
ทางภาษาแบ่งภาษาหว่าออกเป็นสามภาษาถิน่ มรีายละเอยีดดงันี้  

W.2.4.1 ภาษาถ่ินปารกั (ภาษาจนีเขยีนว่า 巴饶克 Bāráokè) คอืภาษาถิ่นของชาวหว่าที่
เรยีกตวัเองว่า /pa rauk/ หรอื /pa ak/ ชาวหว่าทีพู่ดภาษาถิน่นี้มจี านวนมากทีสุ่ด ราว 180,000 
คน มถีิน่ฐานอยู่บรเิวณอ าเภอชางหยวน(沧源 Cānɡyuán) เกิง๋หม่า(耿马 Gěnɡmǎ) หลานชาง(澜沧

Láncānɡ) ซวงเจียง(双江 Shuānɡjiānɡ) เนื่องจากภาษาถิ่นนี้ เป็นถิ่นที่มจี านวนคนพูดมากที่สุด 
ระบบเสยีงทีท่ีป่รากฏในหนงัสอืนี้จงึใชร้ะบบเสยีงของภาษาถิน่ปารกัเป็นตวัแทน   

W.2.4.2 ภาษาถ่ินอาหว่า (阿瓦 Ā wǎ)  คอืภาษาถิน่ของชาวหว่าที่เรยีกตวัเองว่า /a v, 
r via, v, a v li/ ประชากรชาวหว่าที่พูดภาษาถิน่นี้มจี านวนรองลงมา คอืราว 60,000 คน มี
ถิน่ฐานอยู่ที่เขตอ าเภอซเีหมงิ(西盟 Xīménɡ) เมิง่เหลยีน (孟连 Mènɡlián) และมบีางส่วนอาศยัอยู่
บรเิวณเขตรอยต่อกบัอ าเภอหลานชาง ระบบเสยีงภาษา ถิน่อาหว่าเป็นดงันี้ 

W.2.4.2.1 พยญัชนะ ภาษาถิน่อาหว่า มเีสยีงพยญัชนะเดีย่ว 34 เสยีง และพยญัชนะ
ควบกล ้า 19 เสยีง ไดแ้ก่  

p ph b bh m m f v  

      s   

t th d dh n n  l l 
       r rh 

t th d dh       

         

k kh g gh      
      h   

pl phl bl bhl  kl khl gl ghl 

pr phr br bhr  kr khr gr ghr 

tr   dhr mr     
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 ข้อสงัเกต  ลกัษณะเด่นของภาษาถิ่นอาหว่าคอืมเีสียงพยญัชนะท้าย  พยญัชนะท้ายของ
ภาษาถิน่อาหว่านอกจากเสยีง -  -h  -m  -n  -  -p  -t  -k  ทีม่เีหมอืนกนักบัภาษาถิน่หว่าแลว้ ยงัมี
เสยีงพยญัชนะทา้ย –s1 ซึง่เป็นลกัษณะเด่นทีม่เีฉพาะในภาษาถิน่อาหว่า    

 
W.2.4.2.2  สระ ภาษาถิน่อาหว่า มเีสยีงสระเดีย่ว 9 เสยีง และเสยีงสระประสม 17  

เสยีง ไดแ้ก่ 
สระเด่ียว 

i e  a  o u    

สระประสม 

ประสมกบั  i ia i  iu i i 

ประสมกบั  a ai au a   

ประสมกบั  u ui ua u u  

ประสมกบัเสยีงอื่นๆ  i i  i i a 

 
W.2.4.3 ภาษาถ่ินหว่า (瓦 Wǎ) คอืภาษาถิ่นของชาวหว่าที่เรยีกตวัเองว่า /va/ ประชากร      

ชาวหว่าทีพ่ดูภาษาถิน่นี้มจี านวนน้อยทีสุ่ด คอืราว 30,000 คน มถีิน่ฐานอยูใ่นเขตอ าเภอเจิน้คาง (镇
康 Zhènkānɡ) และหยง่เต๋อ (永德 Yǒnɡdé) ระบบเสยีงภาษาถิน่หว่าเป็นดงันี้    

W.2.4.3.1  พยญัชนะ ภาษาถิน่หว่า มเีสยีงพยญัชนะเดีย่ว 31 เสยีง และพยญัชนะ
ควบกล ้า 12 เสยีง ไดแ้ก่ 

 

พยญัชนะตน้เดีย่ว 

p ph b  m  f v  

ts tsh     s   

t th d  n   l  

       r  

t th         

t th d        

k kh g       
      h   

                                                           
1 ในวทิยานพินธข์อง วฒันา ตนัตวิุฒปิกรณ์.(2541) เรื่อง การศกึษาระบบเสยีงภาษาวา้ บา้นสนัตสิุข หมู ่19 ต าบลป่าตงึ อ าเภอแมจ่นั จงัหวดั

เชยีงราย. เสนอต่อ มหาวทิยาลยัมหดิล.กพ็บพยญัชนะทา้ย –s ในภาษาวา้กลุม่นี้เชน่กนั     
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พยญัชนะควบกล ้า 

pl phl bl   kl khl gl  

pr phr br   kr khr gr  

 
W.2.4.3.2  สระ  ภาษาถิน่หว่า มเีสยีงสระเดีย่วทีเ่กดิจากการเปรยีบต่างกนัของเสยีง 

ขุน่กบัเสยีงใส 10 คู่ และเสยีงสระทีเ่ป็นค ายมื 1 เสยีง และมเีสยีงสระประสม 25 เสยีง  ไดแ้ก่ 
 

สระเด่ียว 

i e E a  o u     

i e E a  o u     ī 

สระประสม 

ประสมกบั u iu iu eu eu Eu Eu au au u 

ประสมกบั i ai ai i i oi oi ui ui  

ประสมกบั a ua ua i i i i i i  

 
 ข้อก าหนด  
(1) เสยีงพยญัชนะตน้   ts, tsh, t, th, , เป็นเสยีงค ายมืจากภาษาจนี  
(2) เสยีงสระ ī เป็นเสยีงค ายมืจากภาษาจนีทีป่ระสมกบัพยญัชนะภาษาจนี ts, tsh,  

t, th, , 
 

W.2.4.3.3  วรรณยกุต ์ภาษาถิน่หว่ามกีารเปรยีบต่างของเสยีงวรรณยกุตส์องเสยีง  
แต่เสยีงวรรณยกุตน์ี้มปัีจจยัสมัพนัธก์บัเสยีงสระขุน่และใส และเสยีงพยญัชนะทา้ยรว่มดว้ย ดงันี้  

(1) สระเสยีงขุน่ออกเสยีงวรรณยกุตส์งู-ตก / /  
(2) สระเสยีงขุน่ทีม่พียญัชนะทา้ย –p –t –k ออกเสยีงวรรณยกุตก์ลางระดบั /  /  
(3) สระเสยีงใสออกเสยีงวรรณยกุตก์ลาง – ตก   /  /  

 
W.2.4.4  เปรียบเทียบตวัอย่างค าศพัทข์องภาษาถ่ินทัง้สาม   
 

ภาษาถ่ินปารกั ภาษาถ่ินอาหว่า ภาษาถ่ินหว่า ค าแปล 

pu pun pau บนิ 

mi bi mui ววั 

tai tai tai ทอ 

kk khk khok แบก 
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ภาษาถ่ินปารกั ภาษาถ่ินอาหว่า ภาษาถ่ินหว่า ค าแปล 

gau kau g ขา้วสาร 

u go au ไฟ 

tau  thi ตนี 

lh le  l ฝน 

rha s ra rha ฟัน (น.) 

 
W.2.5 ตวัอกัษร 

ชาวหว่าไมม่ตีวัอกัษรเป็นของตนเอง ก่อนการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี ในปี ค.ศ. 1912 
มชิชนันารชีาวอังกฤษ ชื่อ M.Vincent Young (ภาษาจนีเรยีกชื่อว่า หย่ง เหวินเซิน 永文森  Yǒnɡ 

Wénsēn) เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในชุมชนชาวหว่า ได้ประดิษฐ์อักษรภาษาหว่าขึ้น ชื่อว่า          
อกัษรซาลา (撒拉文 Sālāwén1) เพื่อการแปลพระคมัภรี ์แต่อกัษรภาษาหว่าชุดนี้ไมส่ามารถถ่ายถอด
เสยีงภาษาหว่าไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ประกอบกบัพระคมัภรีด์งักล่าวพมิพเ์ป็นจ านวนน้อยมาก อกัษรภาษา
หว่านี้จงึไมเ่ป็นทีน่ิยมใช ้ 

ภายหลงัปฏวิตัวิฒันธรรม รฐับาลจนีไดด้ าเนินการเกีย่วกบัชนกลุ่มน้อยในประเทศหลายอยา่ง    
ที่ส าคญัคอืมกีารก่อตัง้คณะกรรมการชนกลุ่มน้อยแห่งชาติขึ้น ในปี 1957 คณะกรรมการชุดนี้ได้
ร่วมกบันักภาษาศาสตรข์องมณฑลยูนนานลงพื้นที่ โดยได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดขีองชาวหว่า 
ท าการศึกษาวิจยัภาษาหว่าถิ่นปารกั เพราะมจี านวนผู้พูดมากที่สุดเพื่อน ามาใช้เป็นพื้นฐานและ
ตวัแทนในการประดษิฐอ์กัษรภาษาหว่าขึน้โดยใชอ้กัษรลาตนิ อกัษรนี้ชื่อว่า “อกัขระอกัษรภาษาข่า
หว่า” (《卡佤文字方案》Kǎwǎ wénzì fānɡàn) และได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในเดือน
มถุินายน ปี ค.ศ. 1957 จากนัน้ทางการไดฝึ้กอบรมครผููส้อน และเผยแพร่ใหช้าวหว่าใชอ้กัษรน้ีอย่าง
กวา้งขวาง จนกระทัง่ชาวหว่าไดใ้ชเ้ป็นตวัอกัษรมาจนปัจจบุนั   

 

                                                           
1 ค านี้เป็นภาษาหวา่  ออกเสยีงว่า  /sa la /   ใชเ้ป็นค าเรยีก บาทหลวง   
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บทท่ี 4 
 

การวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์อง 
ภาษาตระกลูมอญ - เขมรในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน 

 
 
บทน้ีน าเสนอการวเิคราะห ์แบง่เป็น 3 ประเดน็ คอื 
 
 4.1 การเปรยีบเทยีบภาษาตระกูลมอญ - เขมร
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิเคราะห์
ประเดน็การจดัแบ่งตระกูลภาษา และการเปรยีบเทยีบ
ระบบเสยีง 
 
         4.2 การวเิคราะหล์กัษณะร่วมของภาษาตระกูล
มอญ - เขมรในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน     
โดยวเิคราะหล์กัษณะร่วมของการแปรรูปค า การสรา้ง
ค า และระบบไวยากรณ์ 
 
         4.3 การศึกษาความสมัพนัธ์ของภาษาตระกูล
มอญ - เขมรในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน กบั
ภาษาตระกูลมอญ - เขมรในประเทศไทย ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบตัวอย่างค าศพัท์ภาษาตระกูลมอญ - 
เขมรในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีนกบัตัวแทน
ภาษาตระกูลมอญ - เขมรในประเทศไทย   
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4.1  การเปรียบเทียบภาษาตระกลูมอญ - เขมรในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน  
 4.1.1 การจดัแบ่งตระกลูภาษา  

       จากข้อมูลในบทที่ 3 ทราบว่า ภาษาที่ชาวปู้หล่างพูด ชื่อว่า /pla331/ ในภาษาจนี
เรยีกว่า ปู้หล่าง (布朗语 Bùlǎnɡyǔ) นักภาษาศาสตร์จนีจดัภาษาปู้หล่างเป็นภาษาในสายตระกูล
ภาษาเอเชียใต้ (南亚语系 Nányà Yǔxì) ตระกูลภาษามอญ - เขมร (孟高棉语族 Mènɡ Gāomián 

yǔZú) แขนงภาษาปู้หล่าง (布朗语支 Bùlǎnɡ Yǔzhī) แต่บางทฤษฎกี็จดัไว้เป็นแขนงภาษาหว่า - 
เต๋ออ๋าง (佤德昂语支 Wǎ Dé’ánɡ yǔzhī) มสี าเนียงภาษาถิน่สองถิน่ คอื ภาษาถิน่ปู้หล่าง  (布朗

方言 Bùlǎnɡ fānɡyán) กบัภาษาถิน่อาระวา สามารถเขยีนเป็นแผนภมูภิาษาดงันี้    

 
จากข้อมูลในบทที่ 3 ทราบว่า ภาษาที่ชาวเต๋ออ๋างพูด คอื ภาษาเต๋ออ๋าง ภาษาจนีเขยีนว่า  

德昂语 Dé’ánɡ yǔ นักภาษาศาสตร์จนีจดัภาษาเต๋ออ๋างอยู่ในตระกูลภาษาที่เรยีกว่า 南亚语系 

Nányà Yǔxì แปลว่า “ตระกูลภาษาเอเชยีใต้” (南亚语系 Nányà Yǔxì) สาขามอญ - เขมร (孟高棉

语族 Mènɡ Gāomián yǔZú) แขนงภาษาหว่า - เต๋ออ๋าง (佤德昂语支 Wǎ Dé’ánɡ yǔzhī)  มีส าเนียง
ภาษาถิน่สามส าเนียงคอื ถิน่ปู้ เหลย (布雷 bùléi) ถิน่เหลยีง (梁 liánɡ) และถิ่นหรูหม่าย   (汝买

rǔmǎi) สามารถเขยีนเป็นแผนภมูภิาษาดงันี้  

 

สายตระกูลภาษาเอเชยีใต้

ตระกูลภาษามอญ-เขมร

(แขนงภาษาหว่า – เต๋ออ๋าง) (แขนงภาษาปู้หล่าง)

ภาษาถิน่ปู้หล่าง ภาษาถิน่อาระวา

สายตระกูลภาษาเอเชยีใต้

ตระกูลภาษามอญ-เขมร

แขนงภาษาหว่า – เต๋ออ๋าง

ภาษาถิน่ปู้ เหลย ภาษาถิน่เหลยีง ภาษาถิน่หรหูมา่ย
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จากข้อมูลในบทที่ 3 ทราบว่า ภาษาที่ชาวหว่าพูด ชื่อว่า ภาษาหว่า นักภาษาศาสตร์จนี     
จดัภาษาหว่าอยู่ในตระกูลภาษาใหญ่ทีช่ื่อว่า สายตระกูลภาษาเอเชยีใต้ (南亚语系 Nányà Yǔxì) 

ตระกูลภาษามอญ - เขมร (孟高棉语族 Mènɡ Gāomián yǔZú) แขนงภาษาหว่า(佤语支 Wǎ 

yǔzhī) มสีามส าเนียงภาษาคอื 1. ภาษาถิน่ปารกั (ภาษาจนีเขยีนว่า 巴饶克 Bāráokè) 2.ภาษาถิน่
อาหว่า (ภาษาจนีเขยีนว่า阿瓦 Ā wǎ) และ 3. ภาษาถิน่หว่า (ภาษาจนีเขยีนว่า瓦 Wǎ) 

 

  
  

จากแผนภูมิทัง้สามข้างต้นจะเห็นว่า ภาษาของทัง้สามกลุ่มชาติพันธุ์จดัอยู่ในตระกูล   
ภาษาใหญ่ออสโตรเอเชยีตกิ หรอืทีน่ักภาษาศาสตรจ์นีเรยีกชื่อว่า สายตระกูลภาษาเอเชยีใต้ ตระกูล
ภาษามอญ - เขมร โดยทีภ่าษาปู้หล่างจดัอยู่ในแขนงภาษาปู้หล่าง (มบีางกระแสจดัไวใ้นแขนงหว่า -       
เต๋ออ๋าง) ภาษาเต๋ออ๋างจดัอยู่ในแขนงภาษาหว่า - เต๋ออ๋าง และภาษาหว่าจดัอยู่ในแขนงภาษาหว่า  
ซึ่งเมื่อดูจากแผนภูมิการจดัแบ่งแล้วจะเห็นว่า ภาษาปู้หล่างกับภาษาเต๋ออ๋างมคีวามใกล้ชิดกัน     
ส่วนภาษาหว่าแยกแขนงต่างหากออกไปเป็นแขนงภาษาหว่า 

สายตระกูลภาษาเอเชยีใต้

ตระกูลภาษามอญ-เขมร

แขนงภาษาหว่า

ภาษาถิน่ปารกั ภาษาถิน่อาหว่า ภาษาถิน่หว่า



68 
 

 4.1.2  การเปรียบเทียบระบบเสียงพยญัชนะ  
 4.1.2.1 พยญัชนะเด่ียว ตารางขา้งล่างนี้เป็นการเปรยีบเทยีบพยญัชนะตน้เดีย่วของภาษาปู้หล่าง (B) เต๋ออ๋าง (D) และหว่า (W) ดงันี้ 

B D W B D W B D W B D W B D W B D W B D W B D W B D W 
p p p ph ph ph m m m m  m  mh   b b f f f* v v v   vh    
np   nph                        
t t t th th th  d d n n n n  n  nh       l l l  r r 
nt    nth    dh     n        l l lh  r rh 
t t t th th th 

     h     d d  j        

nt   nth          s h   dh          
k k k kh kh kh   g g                   
nk        gh   h                
   qh x                       
   nqh                        
   h h h                      

  
จากตารางขา้งตน้สรปุไดด้งันี้  

1. เสยีงพยญัชนะทีม่รีว่มกนัในทัง้สามภาษา ไดแ้ก่  /p,ph,m,f,v,t,th,n,l, t, th, ,k,kh, ,,h /  
2. เสยีงพยญัชนะทีม่รีว่มกนัสองภาษา 

a. ภาษาปู้หล่างและภาษาเต๋ออ๋างมรีว่มกนั ไดแ้ก่ กลุ่มเสยีงนาสกิ  / m , n ,  ,  l , /  
b. ภาษาเต๋ออ๋างและภาษาหว่ามรีว่มกนั ไดแ้ก่ กลุ่มเสยีงกอ้ง /b,d,r,g, d/ แต่ภาษาปู้หล่างไมพ่บพยญัชนะเสยีงกอ้งเหมอืนกบัทีม่ใีนภาษาอื่น    
c. ภาษาปู้หล่างและภาษาหว่ามรีว่มกนั ไดแ้ก่ // 

3. นอกจากนัน้เป็นเสยีงพยญัชนะทีม่เีฉพาะในภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านัน้ (เสยีง f ในภาษาหว่าเป็นเสยีงทีใ่ชส้ าหรบัค ายมืจากภาษาจนีและภาษาไต) 
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4.1.2.2 พยญัชนะควบกล า้ ตารางต่อไปน้ีเป็นการเปรยีบเทยีบพยญัชนะควบกล ้าของ
ภาษาปู้หล่าง (B) เต๋ออ๋าง (D) และหว่า (W) ดงันี้  

 
B D W B D W B D W B D W B D W 
pl pl pl phl phl phl  bl bl kl kl kl khl khl khl 
npl   nplh     bhl nkl  gl  nkhl ghl  
                
 pr pr  phr phr  br br   kr kr  khr khr 
        bhr  gr gr   ghr 

  
 จากตารางขา้งตน้ สรปุไดด้งันี้     

1. เสยีงพยญัชนะควบกล ้าทีม่รีว่มกนัสามภาษาไดแ้ก่ /pl,phl,kl,khl/    
2. เสยีงพยญัชนะควบกล ้าทีม่รีว่มกนัสองภาษา    
 a. ภาษาเต๋ออ๋างและภาษาหว่ามรีว่มกนั ไดแ้ก่  /pl,pr,phr,br,kr,gr,khr/   
 b. ภาษาเต๋ออ๋างและภาษาหว่ามเีสยีงพยญัชนะควบกล ้า / l ,r/ ส่วนภาษาปู้หล่างมี

พยญัชนะควบกล ้า /l/  แต่ไมม่ ี/r/    
3. เสยีงพยญัชนะควบกล ้าทีไ่มร่ว่มกนั   
 a. มเีฉพาะในภาษาปู้หล่าง ไดแ้ก่ / npl , nplh , nkl, nkhl / 
 b. มเีฉพาะในภาษาเต๋ออ๋าง ไดแ้ก่ / gl, ghl / 

  c. มเีฉพาะในภาษาหว่า ไดแ้ก่ / bhl, bhr, ghr /  
  

4.1.2.3 หางสระ ตามหลักการทางภาษาศาสตร์จีน นักวิชาการจีนไม่ได้จดัเสียง
พยญัชนะที่ปรากฏท้ายค าว่าเป็นเสียงพยญัชนะ แต่จดัว่าเป็น “หางสระ” (韵尾 Yùnwěi) ตาราง
ต่อไปนี้เป็นการเปรยีบเทยีบเสยีงของหางสระในทัง้สามภาษา ดงันี้  

 
B D W B D W B D W B D W B D W B D W B D W B D W B D W B D W B D W 

p p  t t  k k k m m  n n     h h h    l   l   r   

 
 จากตารางขา้งตน้สรปุไดด้งันี้  
 1. เสยีงหางสระทีม่รีว่มกนัทัง้สามภาษา ไดแ้ก่ /-k,- ,-h,- /  
 2. เสยีงหางสระทีม่รีว่มกนัในภาษาปู้หล่างกบัภาษาเต๋ออ๋าง ไดแ้ก่ /-p,-t,-m,-n/  
 3. เสยีงหางสระทีม่เีฉพาะในภาษาปู้หล่าง ไดแ้ก่ /-l,-l,-r/ 
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4.1.3  การเปรียบเทียบระบบเสียงสระ  
 4.1.3.1 สระเด่ียว   

 B D W B D W B D W B D W B D W B D W B D W B D W B D W B D W 
สระเสยีงใส i i i e e e    a a a    o o o u u u          
สระเสยีงขุน่    i   e      a      o   u          

 
  จากตารางขา้งตน้สรปุไดด้งันี้   

1.เสยีงสระทีท่ ัง้สามภาษามเีหมอืนกนั ไดแ้ก่ /i,e, ,a, ,u, , /   
2.สระ /  /  มเีฉพาะในภาษาเต๋ออ๋างเท่านัน้ ไมพ่บสระเสยีงน้ีในภาษาปู้หล่างและภาษาหว่า    
3.ภาษาปู้หล่างและภาษาเต๋ออ๋างไม่มกีารเปรยีบต่างของสระเสยีงใสกบัสระเสยีงขุ่น แต่ภาษาหว่ามกีารเปรยีบต่าง คอื   / i,e, ,a, ,u,u, , / 

กบั /i, e, ,a,  ,u, , /    
 

4.1.3.2 สระประสมกบัเสียงสระ /i/ น าหน้า  
 B D W B D W B D W B D W B D W B D 
สระเสยีงใส ie    ia  ia ia   i iu iu iu  io io  i 
สระเสยีงขุน่       ia   i   iu   io   

 
4.1.3.3 สระประสมกบัเสียงสระ /i/ ตามหลงั  
  B D W B D W B D W B D W B D W B D W B D W B D W B D W 
สระเสยีงใส ei   i   ai ai ai i i i oi oi oi ui ui ui i i i i i i  i  
สระเสยีงขุน่          ai   i   oi   ui   i   i    
สระเสยีงยาว        a:i   :i                 
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4.1.3.4 สระประสมกบัเสียงสระ /a/ ตามหลงั    
  B D W B D W B D W 
สระเสยีงใส ia ia ia ua  ua   a 
สระเสยีงขุน่    ia   ua   a 
สระเสยีงยาว          

 
4.1.3.5 สระประสมกบัเสียงสระ /u/ ตามหลงั    

 B D W B D W 
สระเสยีงใส  au au au u u  
สระเสยีงขุน่    au    
สระเสยีงยาว  a:u     

  
 4.1.3.6 สระประสมสามเสียง  

 B D W B D W 
สระเสยีงใส iau iau iau uai uai uai 
สระเสยีงขุน่    iau   uai 

 
จากกการเปรยีบเทยีบเสยีงสระประสมสองเสยีง และสระประสมสามเสยีง สรปุไดด้งันี้  
1. สระประสมสองเสยีงและสามเสยีงทีทุ่กภาษามเีหมอืนกนั ไดแ้ก่ /ia,iu,ai, 

i,oi,ui,I,I,au/ และ /iau , uai/    
2. สระประสมสองเสยีงทีส่องภาษามเีหมอืนกนั มดีงันี้ 

  - ภาษาเต๋ออ๋างกบัภาษาหว่า คอื /io/ 
- ภาษาปู้หล่างกบัภาษาหว่า คอื /ua/  
- ภาษาปู้หล่างกบัภาษาเต๋ออ๋าง คอื /u/  

3. สระประสมเสยีงขุ่นสองเสยีงและสระประสมเสยีงขุ่นสามเสยีงมเีฉพาะในภาษาหว่า ไดแ้ก่  
/ia, i, iu, io,ai, i ,oi ,ui, i , i ,ua , a ,au/ และ /iau , uai/   

4. สระประสมเสยีงยาว มเีฉพาะในภาษาเต๋ออ๋าง  ไดแ้ก่ /a:i, :i, a:u/ 
5. สระประสมทีพ่บในภาษาเดยีว ไดแ้ก่  

- ภาษาปู้หล่าง  /ie , ei , i /  
- ภาษาเต๋ออ๋าง / i , i/  
- ภาษาหว่า     / i , i ,a/ 
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4.1.4  การเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยกุต ์  
       ในบทที ่3 ไดอ้ธบิายเกี่ยวกบัระบบเสยีงของภาษาทัง้สามไปแลว้ (รายละเอยีดในหวัขอ้ 
B. 2.2.3 / D. 2.2.3 / W. 2.2.3) จากการเปรียบเทียบจะเห็นว่า ภาษาปู้ หล่างเป็นภาษาที่มีเสียง
วรรณยุกต์ท าหน้าที่เปรยีบต่างทางความหมาย 4 เสยีง โดยภาษาเต๋ออ๋างไม่มกีารเปรยีบต่างของ
เสยีงวรรณยุกต์ มเีพยีงการใช้ท านองเสยีงสูงในประโยคค าถามเท่านัน้ ส่วนภาษาหว่าแบ่งออกเป็น
สามถิน่ คอื ภาษาถิน่ปารกั ภาษาถิน่อาหว่า และภาษาถิน่หว่า ซึ่งภาษาถิน่สองล าดบัแรกไม่มกีาร
เปรยีบต่างของเสยีงวรรณยุกต์ ในขณะทีภ่าษาถิน่ทีส่ามคือ ภาษาถิน่หว่า มกีารเปรยีบต่างของเสยีง
วรรณยกุต์สามเสยีง แต่เสยีงวรรณยุกตด์งักล่าวยงัไม่ไดพ้ฒันาเป็นวรรณยกุต์ทีส่มบูรณ์ กล่าวคอืเป็น
เสยีงวรรณยกุตท์ีไ่ดร้บัอทิธพิลจากเสยีงสระ และพยญัชนะทา้ย  
 
 4.1.5 การเปรียบเทียบโครงสร้างพยางค ์โครงสรา้งพยางคใ์นภาษาทัง้สามเป็นดงันี้   

 B D W 
พยางคท์ีย่อ่ยทีสุ่ด +C+V+C* +C+V +C+V 
ตวัอยา่งค า /ka1/ “ปลา” /ka/ “ปลา”  /ka/ “ปลา” 
พยางคท์ีใ่หญ่ทีสุ่ด +C±C±C+V±V±V±C +C±C±C +V±V±V±C +C±C+V±V±V±C 
ตวัอยา่งค า /nphlaik/ “ลอก”  /k’iaih/ “หวัเราะ” /kriauh/ “เสยีงนกรอ้ง” 

 
* ข้อมูลภาษาปู้ หล่างตามที่ หลี่ต้าวหย่งเนี่ยซีเจิน และชิวเอ้อเฟิง (Lǐ Dàoyǒng,Niè 

Xīzhēn, Qiū Èfēng : 1986) วเิคราะห์นัน้ พยางค์ที่ย่อยที่สุดคอื /+C+V+C/ โดยที่เสยีงพยญัชนะ
ทา้ยทีเ่ป็น +C ในทุกๆ ค า   คอื เสยีง // เมื่อเปรยีบเทยีบกบัภาษาอื่นๆ จะพบว่า ภาษาเต๋ออ๋างและ
ภาษาหว่าต่างกม็โีครงสรา้งพยางคย์่อยทีสุ่ดเป็น /+C+V/ ความจรงิแลว้ เสยีง // ทีอ่ยูท่า้ยพยางคน์ัน้
อาจตคีวามไดว้่าเป็นเสยีงปิดของเสน้เสยีงทีเ่กดิขึน้ท้ายเสยีงสระนัน่เอง ดงันัน้อาจจะวเิคราะหไ์ดว้่า 
พยางคท์ีย่อ่ยทีสุ่ดในภาษาปู้หล่างกเ็ป็นเหมอืนกบัภาษาอื่นๆ คอื /CV/  

ส่วนโครงสรา้งพยางค์ที่ใหญ่ที่สุดมสีองภาษาเหมอืนกนั คอื ภาษาปู้หล่างกบัภาษาเต๋ออ๋าง         
มโีครงสรา้งพยางคเ์ป็น /+C±C±C+V±V±V±C / แต่ภาษาหว่าต่างออกไป โดยมโีครงสรา้งพยางคเ์ป็น 
/+C±C+V±V±V±C / สิง่ที่ต่างกนัก็คอื ภาษาปู้หล่างละภาษาเต๋ออ๋างสามารถมพียัญชนะต้นควบได้     
สามเสยีง ในขณะทีภ่าษาหว่า มพียญัชนะตน้ควบไดเ้พยีงสองเสยีง    
   
4.2 การวิเคราะหล์กัษณะร่วมของภาษาตระกลูมอญ-เขมรในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน  
     จากการเปรยีบเทยีบภาษาตระกูลมอญ - เขมรในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีในงานวจิยัครัง้
นี้ พบว่า ภาษาทัง้สามกลุ่ม มลีกัษณะร่วมทีส่ าคญั และเป็นลกัษณะเด่นของภาษาตระกูลมอญ - เขมร 
ลกัษณะเด่นทีพ่บแบ่งเป็นประเดน็ส าคญัๆ ได้ 2 ประเดน็ คอื ลกัษณะร่วมระดบัค า และลกัษณะร่วม
ระดบัไวยากรณ์ ดงัจะไดอ้ธยิายในหวัขอ้ยอ่ยต่อไปนี้   
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 4.2.1 ลกัษณะร่วมระดบัค า 
        จากการศกึษาข้อมูลค าศพัท์ในงานวจิยันี้ พบลกัษณะร่วมที่ส าคญัและเป็นลกัษณะที่
ชีใ้หเ้หน็ถงึวธิกีารแปรรปูค าทีเ่ด่นชดัและเป็นระบบระเบียบมาก คอื การแปรรปูค าของระบบค าสรรพ
นาม ดงัจะไดอ้ธบิายในหวัขอ้ต่อไปนี้  
  4.2.1.1 บรุษุสรรพนาม  

          จากการศึกษาเปรยีบเทยีบพบว่า “ ค าบุรุษสรรพนาม”  ทัง้ในแต่ละภาษาเองและ
ระหว่างภาษาของภาษาทัง้สามมคีวามเป็นระบบระเบยีบทีช่ดัเจน นอกจากการแบ่งค าบุรุษสรรพนาม
ออกเป็นบุรุษที่ 1, บุรุษที ่2 และบุรุษที ่3 แลว้ ยงัมกีารแบ่งพจน์ของสรรพนามออกเป็นเอกพจน์ ทวิ
พจน์และพหูพจน์ โดยใชว้ธิกีารคงรปูค าตัง้ตน้ แล้วแปรเสยีงพยญัชนะตน้เพื่อแยกบุรุษ และแปรเสยีง
สระเพื่อแยกพจน์ จากการเปรยีบเทยีบชีใ้หเ้หน็ว่า ค าบุรุษสรรพนามภาษาปู้หล่างมคีวามใกลช้ดิกบั
ภาษาหว่าทัง้ระบบ ส่วนภาษาเต๋ออ๋างมบีางส่วนที่มคีวามสมัพนัธ์ห่างออกไปจากภาษาอื่นเลก็น้อย 
แต่โดยภาพรวมแล้วทัง้สามภาษามีระบบค าบุรุษสรรพนามที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
การศกึษาครัง้นี้น าเสนอแนวคดิของนักวชิาการจนี จงึจะก าหนดใช้ค านิยามอิงตามหลกัไวยากรณ์
ภาษาจนี ดงันี้  

ตามหลกัไวยากรณ์จนี เรยีกค าสรรพนามว่า 代词  dàicí ค าว่า 代 dài ในภาษาจนี แปลว่า 
“แทน” ดงันัน้ค าว่า 代词 แปลตามตัวหนังสือจงึหมายความว่า ค าแทน เป็นค าที่ใช้แทนค านามที่
หมายถงึคน สิง่ของ สตัว์ หรอืเรื่องราวต่างๆ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คอื (1) 人称代词  Rénchēnɡ 

dàicí แปลว่า “ค าแทนเรยีกคน” ตรงกบัภาษาไทยว่า “บุรษุสรรพนาม” (2) 指示代词 zhǐshì dàicí 
แปลว่า “ค าแทนบ่งชี้” ตรงกบัภาษาไทยว่า “สรรพนามบ่งชี้” (3) 疑问代词  Yíwèn dàicí แปลว่า 
“ค าแทนค าถาม” ตรงกบัภาษาไทยว่า “ปุจฉาสรรพนาม” ในหวัขอ้นี้มุ่งน าเสนอเรื่อง “ค าเรยีกคน” จะ
เรยีกรวมกนัว่า “สรรพนาม”    

ส าหรบัการศกึษาเชงิพรรณนาหรอืเปรยีบเทยีบเกีย่วกบัระบบค าสรรพนาม พบว่า มผีลงานที่
เกีย่วขอ้งกบัเนื้อหาส่วนนี้ คอื ผลงานของ Sujaritlak Deepadung (Deepadung,2013,p.22) ไดศ้กึษา
เปรยีบเทยีบค าสรรพนามภาษาปะหล่องถิ่นต่างๆ ที่พูดอยู่ในประเทศจนี พม่า และไทย ซึ่งพบว่า
ระบบ ค าสรรพนามในภาษาปะหล่อง ถิน่ต่างๆ ในสามประเทศมคีวามสมัพนัธก์นั คอืมกีารแบ่งระบบ
พจน์ของค าสรรพนามเป็น เอกพจน์ ทวพิจน์ และพหพูจน์ ส่วนบุรุษแบ่งเป็นบุรุษทีห่นึ่ง สองและสาม 
ซึง่สอดคลอ้งกบัระบบค าสรรพนามของภาษาในตระกูลมอญ - เขมรดว้ย   

ส าหรบัการศกึษาเกี่ยวกบัระบบค าสรรพนามของภาษาตระกูลมอญ - เขมรที่อยู่ในประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนี ทัง้ทีเ่ขยีนเป็นภาษาองักฤษ ภาษาจนีหรอืภาษาไทยนัน้ยงัส ารวจไม่พบ จะมี
กล่าวถงึอยู่บ้างกเ็ป็นเพยีงเนื้อหาส่วนหนึ่งในผลงานที่เขยีนเกี่ยวกบัเรื่องการสรา้งค า และงานเขยีน
เกี่ยวกบัไวยากรณ์เพยีงเล็กน้อยเท่านัน้ แต่ยงัไม่มงีานเขยีนที่เปรยีบเทยีบระบบค าสรรพนามของ
ภาษาทัง้สามกลุ่มใหเ้หน็ชดัเจน 

จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบขอ้มลูระบบค าสรรพนามในภาษาปู้หล่าง ภาษาเต๋ออ๋าง และ
ภาษาหว่าที่พูดอยู่ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี พบว่า ค าสรรพนามของทัง้สามภาษามคีวาม
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คล้ายคลึงกันในแง่ของความเป็นระบบระเบียบและวิธีการสร้างค า สามารถวิเคราะห์ได้สามมิติ 
กล่าวคอื 1. มติขิองพจน์ พบว่าทัง้สามภาษามกีารใชว้ธิกีารแปรเสยีงสระหรอืพยญัชนะเพื่อแยกความ
แตกต่างของสรรพนามเอกพจน์ ทวพิจน์ และพหูพจน์ 2. มติขิองบุรุษ มกีารแปรของเสยีงเพื่อแยก
ความแตกต่างของบุรุษที่ 1 บุรษุที ่2 และบุรุษที ่3 และ 3. มติขิองรปูค า ยงัพบอกีว่า ค าสรรพนามใน
ทัง้สามภาษานัน้จงึมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบแบบแผนที่เด่นชดั ทัง้ในแต่ละภาษาเองและ
ระหว่างภาษาดว้ย ซึง่ผูเ้ขยีนจะไดอ้ธบิายไปทลีะภาษา แลว้น าขอ้มลูทัง้สามภาษามาเปรยีบเทยีบเป็น
ขอ้สรปุ ดงัต่อไปนี้     
 

B. ระบบค าสรรพนามในภาษาปู้หล่าง ขอ้มลูค าสรรพนามของภาษาปู้หล่างเป็นดงันี้    
 

ตาราง B : ระบบค าสรรพนามในภาษาปู้หล่าง 
 เอกพจน์  (1 คน) ทวิพจน์  (2 คน) พหพูจน์ (หลายคน) 

บุรษุท่ี 1 1  1 “ฉนั” 2 a1   “เราสอง” 1   “พวกเรา” 

บุรษุท่ี 2 mi2 “เธอ” pa2 “เธอทัง้สอง” p2  “พวกเธอ” 
บุรษุท่ี 3 n1   “เขา” ka2 “เขาทัง้สอง” k2  “พวกเขา” 

 
จากขอ้มลูขา้งตน้วเิคราะหแ์ละอธบิายไดด้งันี้  
มิติบรุษุของสรรพนาม  
สรรพนามบรุษุท่ี 1 (ขอ้มลูในตาราง B แนวนอนจากซา้ยไปขวา) มกีารแปรเสยีงสระ 

/ - a- / เพื่อแยกความแตกต่างของพจน์ เป็น สรรพนามเอกพจน์ สรรพนามทวพิจน์ และสรรพนาม
พหพูจน์ ตามล าดบั  

 
 เอกพจน์  (1 คน) ทวิพจน์  (2 คน) พหพูจน์ (หลายคน) 
บุรษุท่ี 1  1 “ฉนั” a1   “เราสอง” 1   “พวกเรา” 

 
สรรพนามบรุษุท่ี 2 (ขอ้มลูในตาราง B แนวนอนจากซา้ยไปขวา) มกีารแปรเสยีงสระ      

/ i - a  - / เพื่อแยกความแตกต่างของพจน์ เป็นสรรพนามเอกพจน์ สรรพนามทวพิจน์และสรรพนาม
พหพูจน์ ตามล าดบั ดงันี้  

 

                                                           
1 ก าหนดเทยีบค าสรรพนามโดยการใชค้ าว่า “ฉนั” เป็นสรรพนามบุรษุที ่1  “เธอ”  เป็นสรรพนามบุรษุที2่  และ “เขา”  เป็นสรรพนามบุรษุที3่  แต่
ความหมายของค าไมส่ามารถแปลไดเ้ทา่กนัทกุประการ เนื่องจากค าสรรพนามในภาษาไทย ม ี เพศ อายุ สถานการณ์เป็นตน้ เป็นปัจจยัในการ
เลอืกใช ้แต่ในภาษา     ปู้หล่าง ภาษาเต๋ออ๋าง และภาษาหวา่ เป็นสรรพนามแบบรวมหมู ่  คอืสรรพนามทีใ่ชเ้รยีกโดยแบง่เฉพาะเป็นบุรษุที ่1,2,3 
และ เอกพจน์ ทวพิจน์ พหพูจน์เทา่นัน้  ไม่ไดม้ปัีจจยัเพศ อายุ สถานการณ์เป็นตวัก าหนดเหมอืนภาษาไทย   
2 ขอ้มลูค าศพัทท์ีไ่ดม้าจากหนงัสอืชื่อ ปรทิรรศน์ภาษาปู้หล่าง ของ หลีต่า้วหย่ง เนี่ยซเีจนิ และ ชวิเออ้เฟิง ไมไ่ดร้ะบุเสยีงพยญัชนะตน้ของค าสรรพ
นามทีข่ ึน้ตน้ดว้ยเสยีงสระ  ซึง่แทท้ีจ่รงิแลว้ เสยีงพยญัชนะต้นของค าทีข่ ึน้ตน้ดว้ยเสยีงสระเหล่านี้คอืเสยีง glottal stop //   จงึวเิคราะหโ์ครงสรา้ง
ค าสรรพนามในภาษาปู้หล่างเป็น /cvc/  
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 เอกพจน์  (1 คน) ทวิพจน์  (2 คน) พหพูจน์ (หลายคน) 
บุรษุท่ี 2 mi2 “เธอ” pa2 “เธอทัง้สอง” p2  “พวกเธอ” 

 
สรรพนามบุรษุท่ี 3  (ข้อมูลในตาราง B แนวนอนจากซ้ายไปขวา) มกีารแปรเสยีง

สระ     /  - a  - / เพื่อแยกความแตกต่างของพจน์ เป็นสรรพนามเอกพจน์ สรรพนามทวพิจน์และ
สรรพนามพหพูจน์ ตามล าดบั ดงันี้   
 

  เอกพจน์  (1 คน) ทวิพจน์  (2 คน) พหพูจน์ (หลายคน) 
บุรษุท่ี 3 n1   “เขา” ka2 “เขาทัง้สอง” k2  “พวกเขา” 

 

มิติพจน์ของสรรพนาม  
สรรพนามเอกพจน์ (ขอ้มูลในตาราง B แนวตัง้จากบนลงล่าง) มกีารแบ่งสรรพนาม

เอกพจน์บุรษุที ่1 และบุรษุที ่2 ออกจากกนัโดยการเปลีย่นเสยีงสระ คอื / - i- / เพื่อแยกบุรษุ  ดงันี้ 
 

 บุรษุท่ี 1 บุรษุท่ี 2 บุรษุท่ี 3 
เอกพจน์  (1 คน)  1 “ฉนั” mi2 “เธอ” n1   “เขา” 

  
สรรพนามทวิพจน์ (ขอ้มูลในตาราง B แนวตัง้จากบนลงล่าง) มกีารแบ่งสรรพนาม       

ทวพิจน์บุรษุที ่1 บุรษุที ่2 และบุรษุที ่3 ออกจากกนัโดยการเปลีย่นเสยีงพยญัชนะตน้ / - p - k/  เพื่อ
แยกสรรพนามทัง้สามบุรษุตามล าดบั ดงันี้  
  

 บุรษุท่ี 1 บุรษุท่ี 2 บุรษุท่ี 3 
ทวิพจน์  (2 คน) a1   “เราสอง”  pa2 “เธอทัง้สอง”  ka2 “เขาทัง้สอง” 

  
สรรพนามพหพูจน์ (ขอ้มูลในตาราง B แนวตัง้จากบนลงล่าง) มกีารแบ่งสรรพนาม

พหพูจน์บุรษุที ่1 บุรษุที ่1 และบุรษุที ่3 ออกจากกนัโดยการเปลีย่นเสยีงพยญัชนะต้น / - p - k/ เพื่อ
แยกสรรพนามทัง้สามบุรุษตามล าดบั ซึ่งเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสรรพนามทวพิจน์แล้วยงัพบอกีว่ าเป็น
พยญัชนะตน้ทีเ่ปลีย่นนี้ เป็นพยญัชนะเสยีงเดยีวกนัอกีดว้ย ดงันี้   
 

 บุรษุท่ี 1 บุรษุท่ี 2 บุรษุท่ี 3 
พหพูจน์(หลายคน)   1   “พวกเรา” p2  “พวกเธอ” k2  “พวกเขา” 

  
การวิเคราะหโ์ครงสร้างพยางค ์ 

  สรรพนามบุรษุท่ี 1 ทุกพจน์ เป็นค าทีข่ ึน้ต้นดว้ยเสยีงสระ (หรอืพยญัชนะ //)  ทุก
ค า คอื / - a  - /    
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  สรรพนามบรุษุท่ี 1 ทุกพจน์ เป็นวรรณยกุตเ์สยีง 1 (35 ) ทุกค า   
  สรรพนามบรุษุท่ี 2 ทุกพจน์ เป็นวรรณยกุตเ์สยีง 2 (33 ) ทุกค า   
  สรรพนามบรุษุท่ี 2 สรรพนามเกอืบทุกพจน์ เป็นวรรณยกุตเ์สยีง 2 ยกเวน้บุรษุที ่1 
เป็นวรรณยกุตเ์สยีง 1 
  สรรพนามทวิพจน์และพหพูจน์ บุรุษที่ 2 ใช้พยญัชนะต้นเหมอืนกนั คอื /p/ ส่วน
บุรษุ  ที ่3 ใชพ้ยญัชนะตน้เหมอืนกนั คอื /k/   
  โครงสร้างพยางคข์องค าสรรพนาม ทุกค า คอื /c.v.c/   
  

สรปุสตูรระบบค าสรรพนามในภาษาปู้หล่าง (s = singular, p = plural, d.= dual ,t = tone) 
 

โครงสรา้งค า c. v. c. t. 
 พจน์ s. d. p. s. d. p. s. d. p. s. d. p. 
บุรษุท่ี 1     a     1 1 1 
บุรษุท่ี 2 m p p i a     2 2 2 
บุรษุท่ี 3 k k k  a  n   1 2 2 

  

จากตารางสรปุไดว้่า  
  1. พยญัชนะตน้  

//  = S.D.P 1 (สรรพนามเอกพจน์ ทวพิจน์ พหพูจน์ บุรษุที่ 1)   
/p/  = S.D.P 2 (สรรพนามเอกพจน์ ทวพิจน์ พหพูจน์ บุรษุที่ 2)   
/k/  = S.D.P 3 (สรรพนามเอกพจน์ ทวพิจน์ พหพูจน์ บุรษุที่ 3)   

2. สระ  
/, i , / = S.1, 2, 3 (สรรพนามเอกพจน์บุรษุที ่1, 2 และ 3 ตามล าดบั)    
/a/ = D.1, 2, 3 (สรรพนามทวพิจน์บุรษุที ่1, 2 และ 3 ตามล าดบั)    
// = B.1, 2, 3 (สรรพนามพหพูจน์บุรษุที ่1, 2 และ 3 ตามล าดบั)    

  3. วรรณยกุต ์ 
   /35 / = S.D.P 1 (สรรพนามเอกพจน์ ทวพิจน์ พหพูจน์ บุรษุที ่1)   
   /33 / = S.D.P 2 (สรรพนามเอกพจน์ ทวพิจน์ พหพูจน์ บุรษุที ่2) 

/33 / = D.P3 (ยกเวน้เอกพจน์บุรษุที ่3 เป็น /35 /) 
  
 D. ระบบค าสรรพนามในภาษาเต๋ออ๋าง   ขอ้มลูค าสรรพนามของภาษาเต๋ออ๋างเป็นดงันี้  

ตาราง D : ค าสรรพนามในภาษาเต๋ออ๋าง 
 เอกพจน์ (1 คน ) ทวิพจน์ (2 คน) พหพูจน์ (หลายคน) 

บุรษุท่ี 1 o “ฉนั”  ja:i “เราสอง” ji “พวกเรา” 
บุรษุท่ี 2 mi “เธอ” pa:i “เธอทัง้สอง” pi “พวกเธอ” 
บุรษุท่ี 3 di  “เขา” ka:i “เขาทัง้สอง” ki “พวกเขา” 
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จากขอ้มลูขา้งตน้วเิคราะหแ์ละอธบิายไดด้งันี้  
 
มิติบรุษุของสรรพนาม  
สรรพนามบุรษุท่ี 1 (ขอ้มูลในตาราง D แนวนอนจากซ้ายไปขวา) มกีารแบ่งสรรพ

นามทวพิจน์ และสรรพนามพหูพจน์ โดยการเปลีย่นเสยีงสระเพื่อแยกความแตกต่างของพจน์ คอื / a:i 
- i / ตามล าดบั ส่วนสรรพนามเอกพจน์เป็นค าอื่น ดงันี้  

 

 เอกพจน์  (1 คน) ทวิพจน์  (2 คน) พหพูจน์ (หลายคน) 
บุรษุท่ี 1 o “ฉนั”  ja:i “เราสอง”  ji “พวกเรา” 

   

สรรพนามบุรษุท่ี 2 (ข้อมูลในตาราง D แนวนอนจากซ้ายไปขวา) มกีารแบ่งสรรพ
นามเอกพจน์ สรรพนามทวิพจน์ และสรรพนามพหูพจน์ โดยการเปลี่ยนเสียงสระเพื่อแยกความ
แตกต่างของพจน์ คอื /i - a:i - i/ ตามล าดบั สรรพนามเอกพจน์ใช้เสยีงพยญัชนะต้นอื่น คอื /m/  
แต่กย็งัคงเป็นพยญัชนะฐานกรณ์ bilabial เหมอืนกนั ดงันี้  
 

 เอกพจน์  (1 คน) ทวิพจน์  (2 คน) พหพูจน์ (หลายคน) 
บุรษุท่ี 2 mi “เธอ” pa:i “เธอทัง้สอง” pi “พวกเธอ” 

 

สรรพนามบุรษุท่ี 3 (ข้อมูลในตาราง D แนวนอนจากซ้ายไปขวา) มกีารแบ่งสรรพ
นามทวพิจน์ และสรรพนามพหูพจน์ โดยการเปลีย่นเสยีงสระเพื่อแยกความแตกต่างของพจน์ คอื /i - 
a:i - i / ตามล าดบั ดงันี้  
 

 เอกพจน์  (1 คน) ทวิพจน์  (2 คน) พหพูจน์ (หลายคน) 
บุรษุท่ี 3 di  “เขา” ka:i “เขาทัง้สอง” ki “พวกเขา” 

 
มิติพจน์ของสรรพนาม  
สรรพนามเอกพจน์ (ขอ้มลูในตาราง D แนวตัง้จากบนลงล่าง) ค าสรรพนามเอกพจน์

ทัง้สามบุรษุมโีครงสรา้งค าไมเ่หมอืนกนั ดงันี้ 
 

 บุรษุท่ี 1 บุรษุท่ี 2 บุรษุท่ี 3 
เอกพจน์(1 คน)    o “ฉนั” mi “เธอ” di  “เขา” 

 

สรรพนามทวิพจน์ (ขอ้มลูในตาราง D แนวตัง้จากบนลงล่าง) การแบ่งบุรษุของสรรพ
นามทวพิจน์ใชว้ธิกีารเปลีย่นเสยีงพยญัชนะตน้ /j –p - k/ เพื่อแยกความแตกต่างของบุรษุที ่1, 2 และ 
3 ตามล าดบั แต่สระเหมอืนกนั ดงันี้  
 

 บุรษุท่ี 1 บุรษุท่ี 2 บุรษุท่ี 3 
ทวิพจน์(2 คน)    ja:i “เราสอง” pa:i “เธอทัง้สอง” ka:i “เขาทัง้สอง” 
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สรรพนามพหพูจน์ (ข้อมูลในตาราง D แนวตัง้จากบนลงล่าง) การแบ่งบุรุษของ
สรรพนามพหูพจน์ใชว้ธิกีารเปลีย่นเสยีงพยญัชนะต้น /j–p–k/ เพื่อแยกความแตกต่างของบุรุษที่ 1, 2  
และ 3 ตามล าดบั แต่มสีระเหมอืนกนั นอกจากนี้จะเหน็ว่า พยญัชนะตน้ทีแ่ยกความแตกต่างของบุรุษ
นี้ เป็นเสยีงเดยีวกนักบัทีใ่ชส้ าหรบัแยกความแตกต่างของบุรษุในสรรพนามทวพิจน์ดว้ย ดงันี้  

  
 บุรษุท่ี 1 บุรษุท่ี 2 บุรษุท่ี 3 

พหพูจน์(หลายคน)    ji “พวกเรา” pi “พวกเธอ” ki “พวกเขา” 
  

การวิเคราะหโ์ครงสร้างพยางค ์   
สรรพนามเอกพจน์ ทุกบุรุษ ไม่เหมอืนกนั ส่วนสรรพนามทวพิจน์ และสรรพนาม

พหพูจน์ทัง้สามบุรษุมโีครงสรา้งเหมอืนกนั  
  สรรพนามทวิพจน์และพหพูจน์ ใชพ้ยญัชนะต้น /j – p - k/ เพื่อแยกความแตกต่าง
ของบุรษุที ่1, 2 และ 3 ตามล าดบั เหมอืนกนั  
  สรรพนามทวิพจน์ ทุกบุรษุ มสีระเหมอืนกนั คอื / a:i /   
  สรรพนามพหพูจน์ ทุกบุรษุ มสีระเหมอืนกนั คอื /i/   
  โครงสรา้งค าของค าสรรพนาม ทุกค าคอื /CV(V) / 
  สรรพนามทุกบุรษุทุกพจน์ ลงท้ายด้วยสระ /i/  ยกเวน้สรรพนามเอกพจน์บุรุษที ่1 
เพยีงค าเดยีวทีใ่ชค้ าว่า  /o/   
 

สรปุสตูรระบบค าสรรพนามในภาษาเต๋ออ๋าง (s = singular, p = plural, d. = dual) 
 

โครงสรา้งค า c. v. v. 

พจน์ s. d. p. s. d. p. s. d. p. 
บุรษุท่ี 1  j j o a:  - i i 
บุรษุท่ี 2 m p p  a:  i i i 
บุรษุท่ี 3 d k k i a:  - i i 

  

จากตารางสรปุไดว้่า  
  1. พยญัชนะตน้  

/,m,d/  = S1, 2 , 3 (สรรพนามเอกพจน์บุรษุที ่1 บุรษุที ่2 และบุรษุที ่3)     
/j/  = DP1 (สรรพนามบุรษุที ่1 ทวพิจน์และพหพูจน์)   
/p/ = DP2 (สรรพนามบุรษุที ่2 ทวพิจน์และพหพูจน์)   
/k/ = DP3 (สรรพนามบุรษุที ่3 ทวพิจน์และพหพูจน์)   
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  2. สระ  
/ o,  , i/  = S1, 2, 3   (สรรพนามเอกพจน์บุรษุที ่1, 2 และ 3 ตามล าดบั)  
/a:i/ = D 1, 2, 3 (สรรพนามทวพิจน์  บุรษุที ่1, 2 ,3)  
/i/ = P 1, 2, 3 (สรรพนามพหพูจน์ บุรษุที ่1, 2, 3) 
 

 W. ระบบค าสรรพนามในภาษาหว่า ขอ้มลูค าสรรพนามของภาษาหว่าเป็นดงันี้  
 

ตาราง W : ค าสรรพนามในภาษาหว่า 
 เอกพจน์ ( 1 คน) ทวิพจน์ (2 คน ) พหพูจน์ (หลายคน) 

บุรษุท่ี 1   “ฉนั” a “เราสอง” e “พวกเรา” 
บุรษุท่ี 2 mai “เธอ” pa “เธอทัง้สอง” pe “พวกเธอ” 
บุรษุท่ี 3 mh “เขา” k “เขาทัง้สอง” ki  “พวกเขา” 

 
จากขอ้มลูขา้งตน้วเิคราะหแ์ละอธบิายไดด้งันี้  
มิติบรุษุของสรรพนาม  
สรรพนามบุรษุท่ี 1 (ข้อมูลในตาราง W แนวนอนจากซ้ายไปขวา) มกีารแบ่งสรรพ

นามเอกพจน์ สรรพนามทวพิจน์ และสรรพนามพหูพจน์ครบทัง้สามพจน์ โดยใช้วธิกีารเปลี่ยนเสยีง
สระ     เพื่อแยกความแตกต่างของพจน์ คอื /  -a - e / ตามล าดบั ดงันี้  

 
 เอกพจน์  (1 คน) ทวิพจน์  (2 คน) พหพูจน์ (หลายคน) 

บุรษุท่ี 1   “ฉนั”  a “เราสอง”  e “พวกเรา” 

 
สรรพนามบุรษุท่ี 2 (ขอ้มูลในตาราง W แนวนอนจากซ้ายไปขวา) มกีารแบ่งสรรพ

นามเอกพจน์ ทวิพจน์และพหูพจน์ โดยใช้วิธีการเปลี่ยนเสียงสระ คือ / ai - a - e / ตามล าดับ 
พยญัชนะต้นของสรรพนามทวพิจน์และพหพูจน์เป็นเสยีงเดยีวกนัคอื /p/ ส่วนสรรพนามเอกพจน์ เป็น
เสยีง /m/   ซึง่เป็นฐานกรณ์เดยีวกนั ดงันี้   

 

 เอกพจน์  (1 คน) ทวิพจน์  (2 คน) พหพูจน์ (หลายคน) 
บุรษุท่ี 2 mai “เธอ” pa “เธอทัง้สอง” pe “พวกเธอ” 

 

สรรพนามบุรษุท่ี 3 (ขอ้มูลในตาราง W แนวนอนจากซ้ายไปขวา) มกีารแบ่งสรรพ
นามทวพิจน์และสรรพนามพหพูจน์ โดยใชว้ธิกีารคงรปูค าเดมิคอื /kv./ แลว้เปลีย่นเสยีงสระเพื่อแยก
ความแตกต่างของพจน์ คอื /  - i / ตามล าดบั ส่วนสรรพนามเอกพจน์เป็นค าอื่น ดงันี้   
 

 เอกพจน์  (1 คน) ทวิพจน์  (2 คน) พหพูจน์ (หลายคน) 
บุรษุท่ี 3  mh “เขา” k “เขาทัง้สอง” ki  “พวกเขา” 
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มิติพจน์ของสรรพนาม  
สรรพนามเอกพจน์ (ข้อมูลในตาราง W แนวตัง้จากบนลงล่าง) ค าสรรพนาม

เอกพจน์ บุรษุที ่2 และบุรษุที ่3 มพียญัชนะตน้เหมอืนกนั คอื /m/ ส่วนบุรษุที ่1 ไมเ่หมอืนกนั ดงันี้ 
 

 บุรษุท่ี 1 บุรษุท่ี 2 บุรษุท่ี 3 
เอกพจน์  (1 คน)   “ฉนั” mai “เธอ” mh “เขา” 

 

สรรพนามทวิพจน์ (ขอ้มลูในตาราง W แนวตัง้จากบนลงล่าง) สรรพนามทัง้สามพจน์
มโีครงสร้างค าเหมอืนกนั คอื /CVC/ ใช้วิธกีารเปลี่ยนเสยีงพยญัชนะต้นเป็น /,p,k/ เพื่อแยกเป็น
สรรพนามบุรุษที ่1 บุรุษที ่2 และบุรุษที ่3 ตามล าดบั โดยทีค่ าสรรพนามทวพิจน์บุรุษที ่1 และบุรุษที ่
2 มรีูปสระเหมอืนกนั คอื /a/ ส่วนสรรพนามบุรุษที ่3 มเีสยีงสระต่างกบับุรุษอื่นๆ คอื  // แต่ก็เป็น
สระหน้าปากเหยยีดเหมอืนกนั ดงันี้    

  

 บุรษุท่ี 1 บุรษุท่ี 2 บุรษุท่ี 3 
ทวิพจน์(2 คน)    a “เราสอง” pa “เธอทัง้สอง” k “เขาทัง้สอง” 

 

สรรพนามพหพูจน์ (ข้อมูลในตาราง W แนวตัง้จากบนลงล่าง) สรรพนามทัง้สาม
พจน์มโีครงสรา้งค าเหมอืนกนั คอื  /CVC/  ใช้วธิกีารเปลี่ยนเสยีงพยญัชนะต้นเป็น /,p,k/ เพื่อแยก
เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 บุรุษที่ 2 และบุรุษที่ 3 ตามล าดบั โดยที่ค าสรรพนามพหูพจน์บุรุษที่ 1 และ
บุรุษ   ที ่2 มรีปูสระเหมอืนกนั คอื /e/ ส่วนสรรพนามบุรษุที ่3 มเีสยีงสระต่างกบับุรุษอื่นๆ คอื /i/ แต่
กเ็ป็นสระหน้าปากเหยยีดเหมอืนกนั วธิกีารเปลีย่นพยญัชนะตน้แบบน้ี เป็นลกัษณะเดยีวกนักบัสรรพ
นามทวพิจน์ ดงันี้    

 

 บุรษุท่ี 1 บุรษุท่ี 2 บุรษุท่ี 3 
พหพูจน์(หลายคน)    e “พวกเรา” pe “พวกเธอ” ki  “พวกเขา” 

 

   

  การวิเคราะหมิ์ติของโครงสร้างพยางค ์  
สรรพนามเอกพจน์ ทุกบุรุษ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กัน ส่วนสรรพนามทวิพจน์ และ

สรรพนามพหพูจน์ทัง้สามบุรษุมคีวามสมัพนัธก์นั  
  สรรพนามทวิพจน์และพหพูจน์ ใชพ้ยญัชนะต้น /– p – k/ เพื่อแยกความแตกต่าง
ของบุรษุที ่1, 2 และ 3 ตามล าดบัเหมอืนกนั  
  สรรพนามทวิพจน์ และพหพูจน์ทุกบุรษุ มรีปูค าเหมอืนกนั คอื /CVC/   
  โครงสร้างของค าสรรพนาม ทุกค าคือ /CVC/ สรรรพนามทุกค าลงท้ายด้วย
พยญัชนะ glottal stop // ยกเวน้สรรพนามเอกพจน์บุรษุที ่1 เพยีงค าเดยีวทีล่งทา้ยดว้ยพยญัชนะ /h/     
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  สรปุสตูรระบบค าสรรพนามในภาษาหว่า (s = singular, p = plural, d. = dual)  
 

โครงสร้างค า c. v. c. 
 พจน์ s. d. p. s. d. p. s. d. p. 
บุรษุที ่1     a e    

บุรษุที ่2 m p p ai a e    

บุรษุที ่3 m k k   i h   

 
จากตารางสรปุไดว้่า  

  1. พยญัชนะตน้  
/,m,m/  = S1, 2, 3 (สรรพนามเอกพจน์บุรษุที ่1 บุรษุที ่2 และบุรษุที ่3)      
//  = DP1 (สรรพนามบุรษุที ่1 ทวพิจน์และพหพูจน์)   
/p/  = DP2 (สรรพนามบุรษุที ่2 ทวพิจน์และพหพูจน์)    
/k/  = DP3 (สรรพนามบุรษุที ่3 ทวพิจน์และพหพูจน์)   

  2. สระ  
/, ai , /  = S1, 2, 3 (สรรพนามเอกพจน์บุรษุที ่1, 2 และ 3 ตามล าดบั)  
/, i / = DP3 (สรรพนามทวพิจน์และพหพูจน์บุรษุที ่3) 
/a/    = D 1, 2 (สรรพนามทวพิจน์ บุรษุที ่1 และบุรษุที ่2)   
/e/    = P 1, 2 (สรรพนามพหพูจน์ บุรษุที ่1 และบุรษุที ่2) 

 

การเปรียบเทียบค าสรรพนามภาษาตระกูลมอญ - เขมรในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ต่อไปนี้จะใชอ้กัษรยอ่ดงันี้ B = ปู้หล่าง D = เต๋ออ๋าง W = หว่า)  

มิติบรุษุของสรรพนาม  

 

ตาราง BDW1 : เปรยีบเทยีบมติขิองบุรษุสรรพนาม 
 เอกพจน์ 

(1 คน) 
ทวิพจน์ 
(2 คน) 

พหพูจน์
(หลาย
คน) 

ลกัษณะรว่ม 

ฉัน เราทัง้สอง พวกเรา  
บุรษุท่ี 1 
 

B  1  a1    1    B  =  CVC 
D o  ja:i   ji  D  =  CVV 
W  a e W  = CVC 

 เธอ เธอทัง้สอง พวกเธอ  
บุรษุท่ี 2 B mi2  pa2   p2   B = CVC 

D mi  pa:i   pi   D = CVV 
W mai pa pe W = CVC 
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 เขา เขาทัง้สอง พวกเขา  
บุรษุท่ี 3 
 

B n1    ka2   k2   B  = CVC 
D di   ka:i  ki  D  = CVV 
W mh k ki W = CVC 

 
สรุปมิติบุรุษของค าสรรพนาม สรรพนามทุกบุรุษของภาษาปู้ หล่างและภาษาหว่ามี

โครงสรา้งค าคอื /CVC/ เหมอืนกนั ส่วนภาษาเต๋ออ๋างแตกต่างจากภาษาอื่น คอื /CVV/     
  

มิติพจน์ของค าสรรพนาม (อกัษรยอ่ทีอ่ยู่ในวงเลบ็ หมายความว่า ปรากฏไม่ทุกภาษา ส่วน
ที ่ ไมม่วีงเลบ็ หมายถงึ ปรากฏในทุกภาษา) 
 

ตาราง BDW2 : เปรยีบเทยีบมติพิจน์ของค าสรรพนาม 
  เอกพจน์  (1 คน) ทวิพจน์ (2 คน) พหพูจน์ (หลายคน) 

บุรษุท่ี 1   ฉัน เราทัง้สอง พวกเรา 
 B  1  a1    1    

D o  ja:i   ji  
W  a e 

ลกัษณะรว่ม BDW cv(c) cv(v)(c) cv(v)(c) 
บุรษุท่ี 2  เธอ เธอทัง้สอง พวกเธอ 
 B mi2  pa2   p 2   

D mi  pa:i   pi   
W mai pa pe 

ลกัษณะรว่ม BDW cv(v)(c) cv(v)(c) cv(v)(c) 
บุรษุท่ี 3  เขา เขาทัง้สอง พวกเขา 
 B n1    ka2   k2   

D di   ka:i  ki  
W mh k ki 

ลกัษณะรว่ม BDW cv(c)  cv(v)(c) cv(v)(c) 

  
สรุปมิติพจน์ของค าสรรพนาม สรรพนามทุกพจน์ของทุกภาษามีโครงสร้างค าคือ 

/CV(V)(C)/ เหมอืนกนั ยกเวน้สรรพนามเอกพจน์บุรษุที ่1 และ 3 มโีครงสรา้งค าเป็น /CV(C)/    
   
 
 
 



83 
 

 
 

  การวิเคราะหมิ์ติของโครงสร้างพยางค ์
  สรรพนามบุรุษที ่1 บุรุษที ่2 และบุรุษที ่3 ของทุกพจน์ ทัง้สามภาษามคีวามสมัพนัธ์
กนั ยกเวน้บุรษุที ่3 เอกพจน์ไมส่มัพนัธก์นั 
  สรรพนามทุกค าในภาษาปู้หล่างและหว่าเป็นค าพยางค์เดยีว และเป็นค าที่ประกอบ
ขึน้ด้วยสระเดี่ยวเกอืบทุกค า มน้ีอยมากที่เป็นสระประสม ส่วนค าในภาษาเต๋ออ๋างเป็นภาษาเดยีวที่
เป็นสระประสมสองเสยีง  

สรรพนามบุรุษที่ 2 ทุกพจน์ ทุกภาษาเป็นค าที่ขึน้ต้นด้วยพยญัชนะ bilabial โดยใช้
เสยีง /m/ เป็นสรรพนามเอกพจน์ และเสยีง /p/ เป็นสรรพนามทวพิจน์และพหพูจน์  
    สรรพนามบุรษุที ่3 ทวพิจน์และพหพูจน์ในทุกภาษาขึน้ต้นดว้ยพยญัชนะ /k/  
  สรรพนามภาษาปู้หล่างมคีวามสมัพันธ์ใกล้ชดิกับภาษาหว่า ส่วนสรรพนามภาษา    
เต๋ออ๋างมคีวามสมัพนัธ์ต่างออกไปเลก็น้อย เหน็ได้จากสรรพนามทุกบุรุษและทุกพจน์ ภาษาปู้หล่าง
และภาษาหว่ามรีปูค าเป็น /CVC/ เหมอืนกนั แต่รปูค าในภาษาเต๋ออ๋างคอื /CV(V)/   
  สรรพนามทวพิจน์และพหูพจน์ ทัง้สามภาษาใช้พยญัชนะต้น /p/ เป็นพยญัชนะต้น
ส าหรบัสรรพนามบุรษุที ่2 และใชพ้ยญัชนะ /k/ เป็นพยญัชนะตน้ส าหรบัสรรพนามบุรษุที ่3   
 

 สรปุสูตรค าสรรพนาม ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ แต่ละช่องเป็นเสยีงพยญัชนะและสระของ        
ค าสรรพนามสามภาษา แต่ละช่องมสีามเสยีง เป็นเสยีงของค าสรรพนามภาษาปู้หล่าง / ภาษาเต๋ออ๋าง 
/ ภาษาหว่าตามล าดับ เสียงของแต่ละภาษาคัน่ด้วยเครื่องหมาย “ / ” และเครื่องหมาย “ _ ” 
หมายความว่า ไมม่เีสยีงพยญัชนะหรอืสระในภาษานัน้ๆ   
 

ตาราง BDW 3 สรปุสูตรค าสรรพนามภาษาปู้หลา่ง เต๋ออ๋าง หว่า 
โครงสรา้งค า c. v. c. 
 พจน์ s. d. p. s. d. p. s. d. p. 
บุรษุท่ี 1 // /j/ /j/ /oi/ a/a:i/a /i/e /-/ /-/ /-/ 

บุรษุท่ี 2 m/m/m p/p/p p/p/p i//ai a/a:i/a /i/e /-/ /-/ /-/ 

บุรษุท่ี 3 k/d/m k/k/k k/k/k /i/ a/a:i/  //i n/-/h /-/ /-/ 

  
หวัขอ้นี้ไดอ้ธบิายในเชงิเปรยีบเทยีบและเปรยีบเทยีบเชงิรว่มสมยั (Synchronic comparison) 

ระบบค าสรรพนามของภาษาตระกูลมอญ - เขมรในประเทศจนี 3 ภาษา คอื ภาษาปู้หล่าง  ภาษา    
เต๋ออ๋าง และภาษาหว่า จากการเปรยีบเทยีบจะเห็นว่าระบบค าสรรพนามของทัง้สามภาษามรีะบบ
ระเบียบที่ชดัเจนและสอดคล้องกัน กล่าวคือ แบ่งสรรพนามเป็นสามบุรุษ คอื บุรุษที่ 1, 2 และ 3 
ตามล าดบั มกีารแบ่งพจน์เป็นสามพจน์ ได้แก่ สรรพนามเอกพจน์ ทวิพจน์และพหูพจน์ โดยใช้
วิธีการคงรปูโครงสร้างค าเดิม แล้วเปล่ียนเสียงพยญัชนะต้นเพ่ือแบ่งแยกบุรษุ และแปรเสียง
สระเพ่ือแบ่งพจน์ จากการเปรยีบเทยีบดงัที่ได้กล่าวมา  สามารถสรุปความสมัพนัธ์ของระบบค า
สรรพนามของภาษาตระกูลมอญ - เขมรในประเทศจนีได้ว่า ค าบุรุษสรรพนามภาษาปู้หล่างมคีวาม
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ใกลช้ดิกบัภาษาหว่าทัง้ระบบ ส่วนภาษาเต๋ออ๋างมบีางส่วนทีม่คีวามสมัพนัธห์่างออกไปจากภาษาทัง้
สองเล็กน้อย แต่โดยภาพรวมแล้วทัง้สามภาษามรีะบบค าบุรุษสรรพนามที่มคีวามคล้ายคลึงกัน 
สามารถสรุปได้ ดงัตารางต่อไปนี้ (สญัลกัษณ์ “+” หมายถงึสอดคล้องกนั สญัลกัษณ์ “±” หมายถงึมี
สอดคลอ้งกนัเป็นส่วนใหญ่มเีพยีงบางส่วนทีต่่างกนั สญัลกัษณ์  “-” หมายถงึไมส่อดคลอ้งกนั)    

 

ตาราง BDW 4 : สรปุความสมัพนัธ ์
  เอกพจน์ ทวิพจน์  พหพูจน์ สรปุความสมัพนัธ ์

บุรษุท่ี 1   ฉัน เราสอง พวกเรา  
 B  1  a1    1    + 

D o  ja:i   ji  ± 
W  a e + 

สรปุความสมัพนัธ์  BDW + ± ±  
บุรษุท่ี 2  เธอ เธอทัง้สอง พวกเธอ  
 B mi2  pa2   p2   + 

D mi  pa:i   pi   + 
W mai pa pe + 

สรปุความสมัพนัธ์  BDW + + +  
บุรษุท่ี 3  เขา เขาทัง้สอง พวกเขา  
 B n1    ka2   k2   ± 

D di   ka:i  ki  ± 
W mh k ki ± 

สรปุความสมัพนัธ์  BDW -  + +  

 
         4.2.1.2 หน่วยค าเติม 

B. หน่วยค าเติมในภาษาปู้ หล่าง จากข้อมูลในบทที่ 3 จะเห็นว่าภาษา      
ปู้หล่าง  มหีน่วยค าเตมิสามประเภท คอื หน่วยค าเตมิหน้า หน่วยค าเตมิทา้ย และหน่วยค าเตมิครอบ 
แต่ไมพ่บหน่วยค าเตมิกลาง หน่วยค าเตมิทัง้สามลกัษณะขา้งตน้สามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปนี้  

 

หน่วยค าเติมภาษาปู้หลา่ง Affix ท าหน้าท่ี 

หน่วยค าเตมิหน้า /n/ เปลีย่นค ากรยิาเป็นค านาม 
เปลีย่นค ากรยิาเป็นค าลกัษณนาม 
เปลีย่นค ากรยิาถูกท าใหเ้กดิ เป็น ค ากรยิาเกดิเองปกติ 

/ n / เปลีย่นค ากรยิาเกดิเองปกตเิป็นค ากรยิาถูกท าใหเ้กดิ 
เปลีย่นค ากรยิาเป็นค านาม 
เปลีย่นค านามเป็นค าลกัษณนาม 
เปลีย่นค ากรยิาเป็นค าลกัษณนาม 
เปลีย่นค าคุณศพัทเ์ป็นการท าใหเ้กดิคุณศพัท ์
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/ka4/ เปลีย่นจากการท ากรยิาฝ่ายเดยีวเป็นท ากรยิาสองฝ่าย  

หน่วยค าเตมิทา้ย /a4/ สรา้งค าลกัษณนามจากพยญัชนะทา้ยของค านาม  

หน่วยค าเตมิครอบ  /pa4 __a4/ เพิม่ความเขม้ขน้ของความหมายใหม้ปีรมิาณหรอืคุณภาพมาก
ยิง่ขึน้ 

 
D. หน่วยค าเติมในภาษาเต๋ออ๋าง จากขอ้มลูในบทที ่3 พบว่าภาษาเต๋ออ๋าง    

มเีพยีงหน่วยค าเตมิหน้า ไม่พบหน่วยค าเตมิลกัษณะอื่น จากขอ้มูลหน่วยค าเตมิหน้าที่ได้กล่าวมา
ขา้งตน้ สามารถสรปุไดด้งัตารางต่อไปนี้  

 
หน่วยค าเติมภาษาเต๋ออา๋ง Affix ท าหน้าท่ี 

หน่วยค าเตมิหน้า ทีท่ าหน้าทีท่างไวยากรณ์ /k’/ เปลีย่นกรยิาฝ่ายเดยีว เป็น กรยิาสองฝ่าย 
/k’/ เปลีย่นกรยิาท าใหเ้กดิ เป็นกรยิาเกดิเอง 
/a’/ เปลีย่นกรยิาเป็นค านาม 

หน่วยค าเตมิหน้าค านาม /a’/ มกัน าหน้าค านามทีม่คีวามหมายเกีย่วกบัสตัว ์
/k’/ มกัน าหน้าค านามทีม่คีวามหมายเกีย่วกบัอวยัวะ 
/m ’/ มักน าหน้าค านามที่มีความหมายเกี่ยวกับพืชผัก

ผลไม ้
/n ’/ ไม่ระบุ 
/ma/ ไม่ระบุ 

 
W. หน่วยค าเติมในภาษาหว่า จากการศึกษาข้อมูล พบว่าภาษาหว่ามี

หน่วยค าเตมิหน้าและหน่วยค าเตมิทา้ย แต่ไม่มหีน่วยค าเตมิกลางและเตมิครอบ จากขอ้มลูหน่วยค า
เตมิหน้าทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรปุไดด้งัตารางต่อไปนี้  

 
หน่วยค าเติมภาษาหวา่ Affix ท าหน้าท่ี 
หน่วยค าเตมิหน้า /k/ เปลีย่นค านามเป็นค ากรยิา 

/g หรอื gh/   เพิม่ความหมายมากขึน้ หนาแน่นขึน้  

/tau,kn/ เปลีย่นค ากรยิาเป็นค านาม 

/tau,kn/ เปลีย่นค ากรยิาเป็นค านาม(ผูก้ระท า / สิง่ทีใ่ชป้ระท า)  

/kok/ เพิม่ความห่างไกลออกไป แยกออก 

/pu,du,tu,su/ มคีวามถีม่ากขึน้ ซ ้า กนัมากขึน้ 

หน่วยค าเตมิทา้ย ซ ้าพยญัชนะตน้เปลีย่น
เสยีงสระ 

ซอ้นเพื่อเสยีง 
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 จากการเปรียบเทียบลกัษณะร่วมของหน่วยค าเติมในภาษาปู้หล่าง ภาษาเต๋ออ๋าง และ
ภาษาหว่า พบว่า ภาษาทัง้สามมกีารใชห้น่วยค าเตมิสองลกัษณะ คอื  

1. แบบท่ีเติมแล้วท าให้ค ามีการเปล่ียนหน้าท่ีทางไวยากรณ์หรือความหมาย ม ี9 แบบ 
ได้แก่ (1) เปลี่ยนค ากรยิาเป็นค านาม (2) เปลี่ยนค านามเป็นค ากรยิา (3) เปลี่ยนค ากรยิาเป็นค า
ลกัษณ-นาม (4) เปลี่ยนค านามเป็นค าลกัษณนาม (5) เปลี่ยนกรยิาท าให้เกดิเป็นกรยิาเกดิเอง (6) 
เปลี่ยนกรยิาเกดิเองเป็นกรยิาถูกท าให้เกิด (7) เปลี่ยนค าคุณศพัท์เป็นค าที่ท าให้เกิดคุณศพัท์ (8) 
เปลีย่นการกระท าฝ่ายเดยีวเป็นการกระท าสองฝ่าย (9) เพิม่ความเขม้ขน้ของความหมาย 

2. แบบท่ีเติมแล้วไม่ได้ท าหน้าท่ีทางไวยากรณ์ เป็นเพยีงการเตมิเพื่อเสยีง หรอืเพื่อจดั
กลุ่มค าทีม่คีวามหมายเดยีวกนั หรอืเป็นค าชนิดเดยีวกนั แต่ทัง้นี้ก็ยงัมบีางส่วนที่ไม่สามารถระบุได้
แน่ชดัว่าท าหน้าที่ใด หรอืไม่ท าหน้าที่กม็ ีขอ้มูลการใช้หน่วยค าเตมิของทัง้สามภาษาสรุปเป็นตาราง
ต่อไปนี้    
ภาษา affixation prefix infix Suffix circumfix 
ปู้
หล่าง 

/n/ 
 

เปลีย่นค ากรยิาเป็นค านาม    
เปลีย่นค ากรยิาเป็นค าลกัษณนาม    
เปลีย่นกรยิาท าใหเ้กดิเป็นกรยิาเกดิ
เอง 

   

/n/  
 

เปลีย่นกรยิาเกดิเองเป็นกรยิาถกูท า
ใหเ้กดิ 

   

เปลีย่นค ากรยิาเป็นค านาม    
เปลีย่นนามเป็นค าลกัษณนาม    
เปลีย่นค ากรยิาเป็นค าลกัษณนาม    
เปลีย่นค าคุณศพัทเ์ป็นค าทีท่ าใหเ้กดิ
คุณศพัท ์

   

/ka4/ เปลีย่นการกระท าฝ่ายเดยีวเป็นการ
กระท าสองฝ่าย 

   

/a4/   เปลีย่นค านามเป็น
ค าลกัษณนาม 

 

/pa4 __a4/    เพิม่ความเขม้ขน้
ของความหมาย 

เต๋อ 
อ๋าง 

/a’/ เปลีย่นค ากรยิาเป็นค านาม    

/k’/ เปลีย่นการกระท าฝ่ายเดยีวเป็นการ
กระท าสองฝ่าย 

   

/m’,  k’ / เปลีย่นกรยิาเกดิเองเป็นกรยิาถกูท า
ใหเ้กดิ 

   

หว่า /k/ เปลีย่นค านามเป็นค ากรยิา    

/g/ หรอื /gh/ เพิม่ความเขม้ขน้ของความหมาย    
/tau,kn/ เปลีย่นค ากรยิาเป็นค านาม    
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/tau,kn/ เปลีย่นค ากรยิาเป็นค านาม 
(ผูก้ระท า) 

   

/kok/ เพิม่ความเขม้ขน้ของความหมาย    
/ pu,du,tu, 
su/ 

เพิม่ความเขม้ขน้ของความหมาย    

พยญัชนะ
เดยีวกนัเปลีย่น
เสยีงสระ  

  ซอ้นเพื่อเสยีง  

  
  4.2.1.3 ค ายืมจากภาษาจีน แมว้่าชาวปู้หล่าง เต๋ออ๋าง และหว่า จะมภีาษาแม่เป็น
ของตนเอง และพูดภาษาแม่ของตนเองเป็นหลกั แต่ด้วยเหตุที่เป็นพลเมอืงของประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนี อยู่ภายใต้การปกครองชองรฐับาลจนี ท าใหภ้าษาจนีหลัง่ไหลถ่ายเทเขา้สู่วงค าศพัทข์อง
ภาษาต่างๆ เป็นจ านวนมาก ในหนังสอื “ปรทิรรศน์ภาษา” ต่างๆ ซึ่งเป็นหนังสอืในโครงการ  “สรร
นิพนธ์รวมชุดประเด็นชนกลุ่มน้อย 5 ประการของคณะกรรมการชนกลุ่มน้อยแห่งชาติ” พบว่า ใน
ภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ มคี ายมืภาษาจนีเป็นจ านวนมาก ในบางภาษามกีารวเิคราะหร์ะบบเสยีง
โดยถอืว่าเสยีงของภาษาจนีเป็นสมาชกิของภาษานัน้ๆ ดว้ย เพราะเหน็ว่าเดมิทชีนกลุ่มน้อยเหล่านี้ไม่
สามารถออกเสยีงค าทีม่าจากภาษาจนีได ้แต่ใชเ้สยีงทีม่อียู่ในภาษามาทดแทน แต่ปัจจุบนัคนรุ่นใหม่     
ซึง่ไดร้บัการศกึษาจากโรงเรยีนของรฐับาล ค ายมืภาษาจนีทีย่มืเขา้ไปใชใ้นภาษาของตนเองสามารถ
ออกเสยีงไดถู้กต้อง จงึวเิคราะหว์่าเสยีงภาษาเหล่านัน้เป็นสมาชกิของระบบเสยีงในภาษาชนกลุ่มน้อย
ดว้ย อทิธพิลของค ายมืภาษาจนีทีม่ต่ีอภาษามอญ - เขมร สรปุไดด้งันี้  
  B. ชาวปู้ หล่าง ได้ร ับอิทธิพลจากเสียงภาษาจีนส าเนียงภาษาจีนท้องถิ่น (คือ
ภาษาจนีถิน่ยนูนาน) คอื เสยีงภาษาจนีกลาง /t และ t / ส าเนียงภาษาจนีทอ้งถิน่ออกเสยีงเป็น /ts 
และ ts/     เมื่อภาษาปู้หล่างยมืไปใชอ้อกเสยีงเป็น /t ,t/ ภายหลงัการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชน
จนี เยาวชนรุน่ใหม่ทีไ่ดเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนของรฐับาลสามารถออกเสยีงค ายมืจากภาษาจนีไดถู้กตอ้ง 
แต่ส าหรบักลุ่มวยักลางคนถงึสูงอายุไมไ่ดเ้ขา้ศกึษากจ็ะออกเสยีงนี้ไม่ได ้ดงันัน้ในการวเิคราะห์ระบบ
เสยีงจงึยงัไมไ่ดจ้ดัเสยีงน้ีไวเ้ป็นระบบเสยีงภาษาปู้หล่าง ดงัขอ้มลูต่อไปนี้   
  

เสียง 
ภาษาจีน 

พินอิน เสียงใน 
ภาษาปู้หลา่ง 

ตวัอยา่งค าท่ีออกเสียงแบบภาษาจีน ออกเสียงแบบภาษาปู้หลา่ง 

/t,t  /  /zh,ch  /t ,t/ 厂 chǎng     “โรงงาน” ta2   
政 Zhèng    “รฐับาล” te2  

查 Chá        “ตรวจสอบ” ta1 

产 Chǎn      “ผลติ” tan2 

治 zhì        “รกัษา” ti1 
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  D. ชาวเต๋ออ๋าง อาศยัอยู่ใกล้ชดิกบัชนทีม่วีฒันธรรมที่เขม้แขง็กว่า คอื ชาวไต นับ
แต่อดตีเรื่อยมาภาษาเต๋ออ๋างจงึยมืค าจากภาษาไตมาใชเ้ป็นจ านวนมาก แต่การยมืค าภาษาจนีไม่ได้
ยมืมาจากภาษาจนีโดยตรง แต่ยมืผ่านภาษาไทยมาอกีทอดหนึ่ง ท าใหย้ากแก่การตดัสนิว่าระบบเสยีง
ภาษาจนีทีม่อีทิธพิลต่อภาษาเต๋ออ๋างคอืเสยีงใด แต่ภายหลงัจากการปฏวิตัวิฒันธรรม (จนีใหม่) การ
ปกครองของรฐับาลเขา้ถงึทุกกลุ่มชาตพินัธุโ์ดยตรง ท าใหภ้าษาเต๋ออ๋างมคี ายมืจากภาษาจนีโดยตรง 
ซึ่งค าศพัท์กลุ่มนี้เป็นค าศพัท์ที่เกิดขึ้นในยุคจนีใหม่ จากการวเิคราะห์ระบบเสยีงค ายมืในภาษาเต๋
ออ๋าง พบเสยีงทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากค ายมืภาษาจนีสองชุดคอื 
   (D.1) ค ายืมเสียงพยญัชนะ ชาวเต๋ออ๋างออกเสยีงพยญัชนะภาษาจนีกลาง
โดยการเทยีบเคยีงกบัเสยีงที่มใีนภาษา คอื เสยีง /t,t  / และ ts,ts/ ออกเสยีงเป็น /t ,t/  เสยีง 
/t, t/ ออกเสยีงเป็น /k ,k/ เสยีง /,,x / ออกเสยีงเป็น /s/ เสยีง // ออกเสยีงเป็น /j/ และเสยีง /w/ 
ออกเสยีงเป็น // ดงัตวัอยา่งค าต่อไปนี้  
 

เสียง 
ภาษาจีน 

พินอิน เสียงใน 
ภาษาเต๋ออา๋ง 

ตวัอยา่งค าท่ีออกเสียงแบบภาษาจีน ออกเสียงแบบภาษา 
เต๋ออ๋าง 

/t,t  /  /zh,ch  /t ,t/ 中, 厂 zhōng, chǎng “กลาง , โรงงาน” tu , t a   
ts,ts/ /z,c/ /t ,t/ 组, 参 zǔ, cān “หมู่ ,ร่วม” tu, tan 

/t, t/ /j,q/ /k ,k/ 己, 区 jǐ, qū “ตนเอง,เขต” ki , ki 
,,x /sh,x,h/ /s/ 商,县 shāng, xiàn “การคา้,อ าเภอ” sa, sian 

 /r/ /j/  人  rén “คน” jin 

w /w/ // (台) 湾  Táiwān  “ไตห้วนั” uan  
    

(D.2) เสียงสระ อทิธพิลของเสยีงภาษาจนีใหม่ไมม่ผีลต่อจ านวนเสยีงสระใน
ภาษาเต๋ออ๋าง แต่ในอดตีทีผ่่านมาภาษาเต๋ออ๋างยมืค าภาษาจนีเก่า1จ านวนหนึ่ง ซึง่เสยีงสระบางเสยีง
ในภาษาจนีเก่ามกีารเปรยีบต่างของเสยีงสระที่ต่างกนัสองเสียง แต่ภาษาจนีใหม่ได้รวมเสยีงสระ
เหล่านัน้เป็นเสยีงเดยีวแล้ว แต่ภาษาเต๋ออ๋างยงัคงออกเสยีงค าภาษาจนีเก่าที่มกีารเปรยีบต่างเสยีง
สระนัน้อยู่ นอกจากนี้ยงัพบว่า เสียงสระ /i/ ที่มีพยญัชนะท้าย // ภาษาเต๋ออ๋างออกเสียงตาม
ภาษาจนีทอ้งถิน่ เป็น /in/ ดงัขอ้มลูและตวัอยา่งต่อไปนี้   

 
 

                                                           
1 การศึกษาทางภาษาศาสตร์เชิงประวตัิของจีนนัน้จัดแบ่งระยะเวลาภาษาเป็น 4 ช่วงคือ ภาษาจีนยุคก่อนประวตัิศาสตร์  (上古汉语

Shànggǔ Hànyǔ คอืภาษาจนีสมยัโจว周 Zhōu 1046 ถงึ 256 ปีก่อนครสิตกาล) ภาษาจนียุคกลางประวตัศิาสตร ์(中古汉语 Zhōnggǔ 

Hànyǔ คอืภาษาจนีสมยัหนานเป่ย 南北 Nánběi ถงึสมยัถงั唐 Táng คอืปี ค.ศ.420 ถงึ ค.ศ.907)  ภาษาจนียคุใกลปั้จจุบนั (近代汉语

Jìndài Hànyǔ คอืภาษาจนีในศตวรรษที ่5 คอืช่วง หกราชวงศ ์六朝 Liùcháoไดแ้ก่สมยั ตงอู๋ 东吴 Dōng wú  ตงจิน้东晋 Dōngjìn 

ซ่ง宋 Sòng ฉี齐  Qí เหลยีง梁 Liáng และเฉิน陈 Chén)  และภาษาจนียุคปัจจุบนั ภาษาจนีเก่าในงานวจิยัน้ีหมายถงึภาษาจนียุคกลาง
ประวตัศิาสตร ์ 
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เสียงสระ 
ภาษาจีนปัจจบุนั [pinyin] 

เสียงสระ 
ภาษาจีนเก่า 

ตวัอยา่งค า [pinyin] เทียบค าภาษาไทย1 ออกเสียงแบบ 
ภาษาเต๋ออา๋ง 

o [o] o 剥 [bō]   ปอก po 
 墨 [mò]   หมกึ m 

 [e]  德 [dé]   ธรรม (คุณธรรม) t 

o 可 [kě]   ได ้ kho 

ai [ai] ai 派 [pài]    พรรค phai 
 白 [bái]    ขาว p 

ei [i] i 肥 [féi]    อว้น fi 
 北 [běi]   ทศิเหนือ p 

 [eng] n 恩 [ēn] เมตตา n 

u 丰 [fēng] เฟ่ือง fu 

ie [ie]  列 [liè] เรยีง l  
ai 解 [ jiě] แก ้ kai 

uo [uo] o (老)挝  [wō ] ลาว ko 
uai 国 [guó] แควน้ (ประเทศ) kuai 

un [un] un 顿 [dùn]  ตอน tun 
ui 昆(明) [kūn] คุนหมงิ kui 

ye [ue] o 学[xué]   เรยีน o 
 缺 [quē] ขาด th 

เสยีงสระทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากภาษาจนีส าเนียงทอ้งถิน่ 
i [ing] 平 [píng] เรยีบ phin 
un [un] 军 [jūn ] ทหาร kin 

   
(W.) ชาวหว่า นับแต่อดตีมาภาษาหว่ายมืค าจากภาษาไตมาใช้จ านวนหนึ่ง แต่การ

ยมื ค าต่างๆ มาใช้นัน้ไม่ไดย้มืเสยีง หากแต่ปรบัใช้เสยีงที่มใีนภาษาของตน เช่น เสยีง /f/ ออกเสยีง
เป็น /ph/ จนกระทัง่หลงัยุคปฏวิตัวิฒันธรรมจนี ชาวหว่าเริม่ยมืค าจากภาษาจนีมากขึน้ เสยีง /f/ ทีเ่คย
แทนดว้ย /ph/ กลบัค่อยๆเกดิเสยีง /f/ ทีถู่กตอ้งขึน้ เกดิเป็นเสยีงทีม่ใีนระบบเสยีงภาษาหว่า  

 
  นอกจากนี้เสียงที่เป็นเสยีงเฉพาะในภาษาจนีอย่างเสียง /t,t  / และ ts,ts/ เมื่อ
ภาษาหว่ายืมมาใช้ ก็เป็นลักษณะเดียวกันกับสองภาษาข้างต้น คือ ไม่ก็ออกเสียงตามส าเนียง
ภาษาจนีท้องถิน่เป็น /ts,ts/ หรอืเทยีบกบัเสยีงในภาษาหว่าออกเสยีงเป็น /t ,t/ แต่ปัจจุบนัชาว

                                                           
1 ประเดน็ส าคญัทีพ่บอกีประการหนึ่งคอื เมื่อเทยีบกบัค าในภาษาไทยแลว้ยงัพบว่ามบีางค าคลา้ยคลงึกนั สนันิษฐานว่าเป็นค าศพัทท์ีภ่าษากลุ่มไท 
และภาษาจนีใชร้ว่มกนัมาตัง้แต่ภาษาจนียุคกลางประวตัศิาสตร ์ภาษาเต๋ออ๋างอาจจะยมืค าเหล่านี้จากภาษาจนีหรอืกลุ่มชนทีพู่ดภาษาไทก็เป็นได ้  
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หว่าออกเสยีงค ายมืจากภาษาไดช้ดัเจน และเกดิมหีน่วยเสียง / ts,ts/ เพิม่ขึน้มาในระบบเสยีงภาษา
หว่าในทีสุ่ด ดงัขอ้มลูและตวัอยา่งต่อไปนี้   
 

เสียง 
ภาษาจีน 

พินอิน เสียงใน 
ภาษาหวา่ 

ตวัอยา่งค าภาษาจีน 
[pinyin] 

ความหมาย ออกเสียงแบบภาษาหว่า 

/t /  zh  /t/ 制 [zhì]  ควบคุม t   
t  ch /t/ 持 [chí]  ยาวนาน t 
/ts/ z /t/ 自 [zì]  ตนเอง t  
ts c /t/ 词 [cí]   ค าศพัท ์ t 
/f/ /f/ /ph/  放 [fàng]  ปล่อย pha 

  
4.2.2 ลกัษณะร่วมระดบัไวยากรณ์    

 4.2.2.1  ลกัษณะปรียบเหมือน   
        (1) โครงสร้างประโยคความเดียว จากการเปรยีบเทียบโครงสร้างประโยค
พืน้ฐานของทัง้สามภาษาพบว่ามโีครงสรา้งอยา่งเดยีวกนั คอื [S.V.O] ดงัตวัอยา่งขอ้มลูต่อไปนี้  
  

 S. V. O. ความหมาย 

ภาษาปู้หล่าง  1 “ฉนั” tk2 “กนิ” som1 “ขา้ว” ฉนักนิขา้ว 
ภาษาเต๋ออ๋าง o “ฉนั” h:m “กนิ” p:m “ขา้ว” ฉนักนิขา้ว 
ภาษาหว่า   “ฉนั”   ih “กนิ” sm “ขา้ว” ฉนักนิขา้ว 

  
(2) รูปแบบค าบ่งช้ี รูปแบบและต าแหน่งการวางค าบ่งชี้ในทัง้สามภาษา

เหมอืนกนั คอื [นาม + ค าบ่งชี]้ ดงัตวัอยา่งขอ้มลูต่อไปนี้    
 

 ค านาม ค าบ่งช้ี ความหมาย 
ภาษาปู้หล่าง pa4 “คน” en2 “นี้” คนน้ี 
ภาษาเต๋ออ๋าง i “คน” n n  “นี้” คนน้ี 
ภาษาหว่า pui “คน” an “นี้” คนน้ี 

    

(3) การแสดงความเป็นเจ้าของ โครงสรา้งของค าแสดงความเป็นเจา้ของในทัง้
สามภาษามรีปูแบบเหมอืนกนั คอื [นามทีถู่กเป็นเจา้ของ + ค าแสดงความเป็นจา้ของ (สามารถละได)้ 
+  ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของ] ดงัตวัอยา่งขอ้มลูต่อไปนี้     

 

 นามท่ีถกูเป็นเจา้ของ ค าแสดงความเป็นเจา้ของ ผูท่ี้เป็นเจ้าของ ความหมาย 

ภาษาปู้หล่าง a2 “บา้น ” la1 “ของ”  1 “ฉนั” บา้นของฉนั 

ภาษาเต๋ออ๋าง gia  “บา้น ” n “ของ” o “ฉนั” บา้นของฉนั 
ภาษาหว่า i  “บา้น ” ti “ของ”  “ฉนั” บา้นของฉนั 
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 (4) โครงสร้างประโยคเปรียบเทียบ  ทัง้สามภาษามีโครงสร้างประโยค
เปรยีบเทยีบเหมอืนกนั คอื [A + คุณศพัท ์+ ค าแสดงการเปรยีบเทยีบ (กว่า) + B] ดงัตวัอย่างขอ้มูล
ต่อไปนี้     

 A คณุศพัท ์ ค าแสดงการเปรียบเทียบ (กวา่) B ความหมาย 

ภาษาปู้หล่าง mi2 “เธอ” lo1 “สงู” l1 “กว่า”  1 “ฉนั” เธอสงูกว่าฉนั 
ภาษาเต๋ออ๋าง mI “เธอ” da:r  “สงู” do “กว่า” o  “ฉนั” เธอสงูกว่าฉนั 

ภาษาหว่า mai “เธอ” lhua “สงู” khai “กว่า”  “ฉนั” เธอสงูกว่าฉนั 

    
(5) การใช้ค าลกัษณนาม ภาษาทัง้สามมกีารใช้ค าลกัษณนาม โดยมรีูปแบบ

และต าแหน่งของค าเหมอืนกนั คอื [นาม + จ านวน + ลกัษณนาม] ดงัตวัอยา่งขอ้มลูต่อไปนี้   

 นาม จ านวน ลกัษณนาม ความหมาย 
ภาษาปู้หล่าง sim1 “นก” ti4 “หนึ่ง” tu4 “ตวั” นกหนึ่งตวั 

ภาษาเต๋ออ๋าง sim “นก”   “หนึ่ง”  t  “ตวั” นกหนึ่งตวั 

ภาษาหว่า sim “นก” ti “หนึ่ง” mu “ตวั” นกหนึ่งตวั 
  

แต่มขีอ้มลูภาษาปู้หล่างทีพ่บว่า การวางต าแหน่งของค าลกัษณนามสามารถวางสลบัทีก่นัได้  
เป็น [จ านวน + ลกัษณนาม + นาม] ซึ่งรูปแบบดงักล่าวนี้เหมอืนกบัรูปแบบการใช้ค าลกัษณนามใน
ภาษาจนี ในขณะทีภ่าษาเต๋ออ๋างกบัภาษาหว่าไมม่รีปูแบบดงักล่าวนี้  ดงัตวัอยา่งขอ้มลูต่อไปนี้     

 นาม จ านวน ลกัษณนาม ความหมาย 

ภาษาปู้หล่าง ti4 “หนึ่ง” tu4 “ตวั” sim1 “นก” นกหนึ่งตวั 

  4.2.2.2  ลกัษณะเปรียบต่าง  
 (1) การแสดงค าถาม รูปแบบประโยคค าถามสามภาษามคีวามแตกต่างกัน 

กล่าวคอื ภาษาปู้หล่างกบัภาษาหว่าวางค าแสดงค าถามในต าแหน่งท้ายสุดของประโยค ดงัตวัอย่าง
ขอ้มลูต่อไปนี้     

 ประธาน กริยา ค าแสดงค าถาม ความหมาย 

ภาษาปู้หล่าง mi2 “เธอ” hl1 “ไป” mu4 “ไหน” เธอไปไหน 
mi2 “เธอ” pin1 “เป็น” nn2 “ ใคร” เธอเป็นใคร 
en2 ‘’นี่’ pin1 “เป็น” n a  “อะไร” นี่เป็นอะไร 
mi2 “เธอ” hl1 “ไป” num1 “ไหม” เธอไปไหม 
1 “พวกเรา ” kh1 “ท า ” ka4 o2 “อย่างไร ” พวกเราท าอย่างไร 

ภาษาหว่า mai “เธอ” hu “ไป” d m “ไหน” เธอไปทีไ่หน 
mai “เธอ” mh“ เป็น” m “ใคร” เธอเป็นใคร 
an “นี่”   mh“ เป็น” pa ti “อะไร ” นี่เป็นอะไร 

mai “เธอ” hu “ไป” laih “ไหม” เธอไปไหม 
e“พวกเรา ” uh “ท า ” kah mh “อย่างไร ” พวกเราท าอย่างไร 
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แต่ภาษาเต๋ออ๋างวางค าแสดงค าถามไว้ในต าแหน่งหน้าสุดของประโยค  ดงัตวัอย่างข้อมูล
ต่อไปนี้     

 

 ค าแสดงค าถาม ประธาน กริยา ความหมาย 

ภาษา 
เต๋ออ๋าง 

m  “ไหน ” mi “เธอ ” ha:u  “ไป” เธอไปไหน 
i se “ใคร ” mi “เธอ ” muh “เป็น” เธอเป็นใคร 
se “อะไร ” mi “เธอ ” s:n “กนิ ” เธอกนิอะไร 
a “ไหม” mi “เธอ ” i ha:u “ไป”  เธอไปไหม 

m  “อย่างไร ” ji “พวกเรา” bai “ท า ” พวกเราท าอย่างไร 
หมายเหตุ : รปูประโยคค าถามวา่ใช่ไหมในภาษาเต๋ออ๋าง จะใชร้ว่มกบัใชล้กัษณะน ้าเสยีงสงูขึน้ในค าสุดทา้ย   

 
(2) การวางล าดบัของส่วนขยาย จากการเปรยีบเทยีบขอ้มลูการวางต าแหน่ง

ของส่วนที่ท าหน้าที่ขยายความพบว่า ภาษาทัง้สามมรีูปแบบการวางต าแหน่งของส่วนที่ท าหน้าที่
ขยายเหมอืนและต่างกนั ดงันี้  

a. ส่วนขยายค ากริยา ภาษาปู้หล่างและภาษาหว่าวางส่วนที่ท าหน้าที่ขยาย
ค ากรยิาไวห้น้าค ากรยิาเป็น [ส่วนขยาย + ค ากรยิา] แต่ภาษาเต๋ออ๋างวางไวห้ลงัค ากรยิา คอื [ค ากรยิา 
+ ส่วนขยาย] แต่ ดงัตวัอยา่งขอ้มลูต่อไปนี้     

 

 
 
 
 
 
 

    
 

 
                   

b. ส่วนขยายค านาม ทัง้สามภาษาวางต าแหน่งของส่วนที่ท าหน้าที่ขยาย
ค านามเหมอืนกนั คอื วางไวห้ลงัค านาม [ค านาม + ส่วนขยาย]  ดงัตวัอยา่งขอ้มลูต่อไปนี้  
    
   
 
 
 
 

[ส่วนขยาย + ค ากริยา] ส่วนขยาย ค ากริยา ความหมาย 
ภาษาปู้หล่าง tat2 “มาก” kl2 “ชอบ” ชอบมาก 

tat2 “มาก” lat “กลวั ” กลวัมาก 

ภาษาหว่า kt “มาก” i “รกั” รกัมาก 

kt “มาก” sak “อิม่” อิม่มาก 

[ค ากริยา + ส่วนขยาย] ค ากริยา ส่วนขยาย ความหมาย 
ภาษาเต๋ออ๋าง jo “กลวั ” h “มาก” กลวัมาก 

s:n “อยาก” h “มาก” อยากมาก  

[ค านาม + ส่วนขยาย] ค านาม ส่วนขยาย ความหมาย 
ภาษาปู้หล่าง pap2 “หนงัสอื ” thu1“ใหม่ ” หนงัสอืใหม่ 

phl ka4  “ดอกไม ้” qhak “แดง ” ดอกไมแ้ดง 
ภาษาเต๋ออ๋าง gia “บา้น”  mai “ใหม่ ”  บา้นใหม่ 

poh“ดอกไม ้” r “แดง ” ดอกไมแ้ดง 
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 c. ส่วนขยายค าคณุศพัท์ ภาษาปู้หล่างและภาษาหว่าวางต าแหน่งของส่วนที่      
ท าหน้าที่ขยายไว้หน้าค าคุณศพัท์เหมอืนกนั คอื  [ส่วนขยาย + ค าคุณศพัท์] ส่วนภาษาเต๋ออ๋างวาง    
ส่วนขยายไวห้ลงัค าคุณศพัท ์ คอื [ค าคุณศพัท ์+ ส่วนขยาย]  ดงัตวัอยา่งขอ้มลูต่อไปนี้     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูแบบการวางต าแหน่งของส่วนขยายค ากรยิา ค านาม และค าคุณศพัท ์ที่วางไวห้ลงัค าหลกั 

พบว่าภาษาเต๋ออ๋างเป็นระบบเดยีวกนัทัง้ภาษา ส่วนภาษาปู้หล่างและภาษาหว่ามเีฉพาะการขยาย
ค านาม   

ค ากริยา + ส่วนขยาย ค านาม + ส่วนขยาย ค าคณุศพัท ์+ ส่วนขยาย 
D D D 
 B  
 W  

 

รปูแบบการวางต าแหน่งของส่วนขยายค ากรยิาและค าคุณศพัท์ ที่วางไว้หน้าค าหลกั พบใน
ภาษาปู้หล่างและภาษาหว่า 

     
ส่วนขยาย + ค ากริยา ส่วนขยาย+ค านาม ส่วนขยาย+ค าคณุศพัท ์
   
B  B 
W  W 

ภาษาหว่า si be “เสือ้ ” khrau  “ใหม่ ” เสือ้ใหม่ 
tai “ดอกไม ้” pai  “ขาว ” ดอกไมข้าว 

[ส่วนขยาย+ ค าคณุศพัท]์ ส่วนขยาย ค าคณุศพัท ์ ความหมาย 
ภาษาปู้หล่าง tat2 “มาก” la “ยาว” ยาวมาก 

tat2 “มาก” lo “สงู” สงูมาก 

ภาษาหว่า kt “มาก” la “ยาว” ยาวมาก 

 tat2 “มาก”  lhua “สงู” สงูมาก 

[ค าคณุศพัท ์+ ส่วนขยาย] ค าคณุศพัท ์ ส่วนขยาย ความหมาย 
ภาษาเต๋ออ๋าง do “ยาว” h “มาก” ยาวมาก 

vah  “กวา้ง” h “มาก” กวา้งมาก 
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4.3  ความสมัพนัธข์องภาษาตระกลูมอญ - เขมรในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีนกบัภาษาตระกลูมอญ - เขมรในประเทศไทย  
 

หวัขอ้นี้อยูน่อกเหนือจากวตัถุประสงคข์องการวจิยัครัง้นี้ แต่ผูว้จิยัเหน็ว่าน่าจะลองน าค าศพัทม์าเปรยีบเทยีบกบัภาษาทีเ่ป็นตวัแทนของภาษาตระกูล 
มอญ - เขมรในประเทศไทยด ูทัง้นี้เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาหวัขอ้อื่นๆ ต่อไป  
 

ในทีน่ี้จงึจะไดน้ าตวัอยา่งค าศพัทภ์าษาเขมรถิน่ไทยมาเป็นตวัแทนเปรยีบเทยีบ ดงันี้ 
 

ตวัอยา่งค าภาษาปู้หลา่งกบัภาษาเขมรถ่ินไทย 

ค า เขมรถ่ินไทย ความหมาย ค า เขมรถ่ินไทย ความหมาย 

ti1 dai มอื uk1    tajik ห ู

tu3 t  ตนี t  di ดนิ 

tiu3 du ไป pun1 bun สี ่(เลขสี)่ 

tak1 sh มา้ ti3 ti ซือ้ 

ai4 i2 tai พระอาทติย ์ n am1 ciam เลอืด 

toh2   tui ช่วย hm1 tom ใหญ่  

s1 t ปวด ka4 a    t กระดกู 

m  2 tm หนิ phl   ka4   pka ดอกไม ้  

 ai2   c ai ไกล la1   sanl  ใบ 
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ตวัอยา่งค าภาษาเต๋ออ๋าง 

ค า เขมรถ่ินไทย ความหมาย ค า เขมรถ่ินไทย ความหมาย 

d t  ตนี mi mat ปาก 

i kui นัง่ phn bun สี ่

ple pl ผลไม ้ a’ka:u k ขา้วสาร 

bt kmet มดี m:n m ด ู

a: t กระดกู brai prai ป่า 

kiar k พระจนัทร ์ ph b เปิด 

k’i tai พระอาทติย ์ pa pa pi pliat ผเีสือ้ 

v wi คนื  กลบั r ruo หา 
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ตวัอยา่งค าภาษาหวา่กบัภาษาเขมรถ่ินไทย 

ค า เขมรถ่ินไทย ความหมาย ค า เขมรถ่ินไทย ความหมาย 

tai dai มอื t di ดนิ 

siam sim  กลุ่มชาตพินัธุไ์ต sin sn ถา้ 

ai cai ไกล si ai  tai พระอาทติย ์  

phuan pram หา้ gau k ขา้วสาร 

p pu เพิง่จะ tau t  ตนี 

kn   kon ลกู bauh b เปิด อา้ 

pih bh กวาด krak sr นา 

lah   h เหงื่อ  lik truk หม ู 
 

 จากการเปรยีบเทยีบตวัอยา่งค าศพัทข์า้งตน้พบว่า แมว้่าจะเป็นภาษาทีพ่ดูกนัคนละพืน้ที่(ประเทศ) และอยูห่่างไกลกนัมากกต็าม แต่กย็งัมคีวามคลา้ยคลงึ
กนัมาก สามารถชีใ้หเ้หน็ถงึรอ่งรอยความสมัพนัธใ์นฐานะภาษารว่มตระกูลไดเ้ป็นอยา่งด ี 
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บทท่ี 5  
 

บทสรปุ 
 
 

 
เน้ือหาในหนังสือเล่มน้ีเรียบเรียงโดยการ

สงัเคราะหจ์ากผลงานและทรรศนะของนกัวชิาการจนี 
โดยได้ศึกษาและเปรียบเทียบภาษาตระกูลมอญ - 
เขมรในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 3 ภาษา คอื 
ภาษาเต๋ออ๋าง ภาษาปู้หลา่ง และภาษาหวา่   

 

บทสรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลชาตพินัธุ์วรรณนาและ
การเปรยีบเทยีบทางภาษาศาสตร์ จะได้รายงานใน
บทที่ 5 น้ี ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับชาติพนัธุ์   
การจดัตระกูลภาษา ระบบเสียง การสร้างค า และ
ปัญหาเรื่องค ายมืจากภาษาอื่น  

 
เหตุท่ีนักภาษาศาสตร์ชาวจนีที่เขา้ไปศกึษา

ภาษาของชนกลุ่มน้อยไม่ทราบว่าค าศัพท์ที่เก็บ
ขอ้มูลมาได้นัน้เป็นค าศพัท์แท้ในภาษาของชนกลุ่ม
น้อยนัน้หรอืไม ่หรอืเป็นค าศพัทท์ีย่มืมาจากภาษาอื่น 
ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีภาษาตระกูลไทปะปนอยู่ใน
ภาษาของชนกลุ่มน้อยที่พูดภาษาตระกูลมอญ – 
เขมรเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูล
อื่นๆคลาดเคลื่อน  
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5.1 ข้อมลูเก่ียวกบัชาติพนัธุ ์ 
กลุ่มชาติพนัธุ์ปู้ หล่าง ภาษาจนีออกเสียงว่า ปู้ หล่าง (布朗 Bùlǎnɡ) อาศัยอยู่ในเขต

ปกค รอ ง ตน เ อ งช า ว ไ ต  (傣族自治州 Dǎi Zú zìzhìzhōu)  สิบ ส อ ง ปั นนา  (西双版纳

Xīshuānɡbǎnnà) ในมณฑลยูนนาน มจี านวนประชากรทัง้สิน้ 91,882 คน มรีายงานการตัง้ถิน่ฐาน
ของชาวปู้หล่างในประเทศไทย จากรายงานการวจิยัของ มชัฌมิาวรรณ (2546) และสุชาดา(2546) 
พบว่ามชีาวปู้หล่างตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นประเทศไทยที่บา้นหว้ยน ้าขุ่น จงัหวดัเชยีงราย  

กลุ่มชาติพนัธุ์เต๋ออ๋าง ภาษาจีนออกเสียงว่า เต๋ออ๋าง ในประเทศจีน  เรียกตัวเองว่า           
/t’ a:/)  ตัง้ถิ่นฐานอย่างกระจดักระจายในมณฑลยูนนาน (云南 Yúnnán) ในเขตปกครองตนเอง
ชาวไต (傣族 Dǎi Zú) ชาวจิง่โพ (景颇族 Jǐnɡpō Zú) การตัง้ถิน่ฐานส่วนใหญ่มกัอยู่รว่มกบัชาวไต 
(傣族 Dǎizú) จิง่โพ (景颇 Jǐnɡpō Zú) หว่า (佤 Wǎ Zú) และชาวฮัน่ (汉 Hàn Zú) มจี านวนประชากร
ทัง้สิ้น 17,935 คน จากรายงานการวจิยัของเบญจวรรณ (2546) วาสนา (2546) และสกุณี (2545) 
พบว่าในประเทศไทยกม็ชีนกลุ่มนี้อาศยัอยู ่บรเิวณดอยอ่างขาง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
 กลุ่มชาติพนัธุ์หว่า ภาษาจีนออกเสียงว่า หว่า มีถิ่นฐานอยู่ในมณฑลยูนนาน บริเวณ
ดงักล่าวครอบคลุมพืน้ทีช่่วงทศิใต้ของเทอืกเขานู่(怒山 Nùshān) ทีต่ดิต่อกบัแม่น ้าหลานชาง(澜沧江

Láncānɡ jiānɡ) ซึง่เป็นถิน่ทีอ่ยู่ของชาวหว่า จงึเรยีกชื่อบรเิวณหุบเขาแห่งนี้ว่า “หุบเขาอาหว่า” (阿
佤山区 Ā wǎ shānqū) มจี านวนประชากรทัง้สิน้ 396,610 คน จากรายงานการวจิยัของ วฒันา(2541) 
พบว่าในประเทศไทยกม็ชีนกลุ่มนี้อาศยัอยู่ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย   

สรปุข้อมลูถ่ินท่ีอยู่ 
กลุ่มชาติพนัธุ ์ ประเทศจีน ประเทศไทย 
 ปู้หล่าง  เขตปกครองตนเองชาวไตสบิสองปันนา  

มณฑลยนูนาน 
อ าเภอแมส่าย 
จงัหวดัเชยีงราย 

 เต๋ออ๋าง เขตปกครองตนเองชาวไตและชาวจิง่โพ  
เมอืงเต๋อหง มณฑลยนูนาน 

 อ า เภอแม่อาย อ า เภอฝาง 
อ าเภอเชยีงดาว  
จงัหวดัเชยีงใหม ่

 หว่า ช่วงทศิใตข้องเทอืกเขานู่ ทีต่ดิต่อกบัแมน่ ้า 
หลานชาง ชื่อ “หุบเขาอาหว่า”  มณฑลยนูนาน 

บา้นสนัตสิุข ต าบลป่าตงึ  
จงัหวดัเชยีงราย   

 
5.2 การจดัตระกลูภาษา ภาษาทัง้สามจดัไว้ในตระกูลภาษาที่ภาษาจนีเรยีกว่า สายตระกูลภาษา
เอเชยีใต ้ตระกูลภาษามอญ - เขมร โดยทีแ่ต่ละภาษาจดัไวใ้นแขนงต่างกนั ดงันี้    

สายตระกลูภาษาเอเชียใต้ ตระกลูภาษามอญ - เขมร 
ภาษาปู้หล่าง  จดัอยู่ในแขนงภาษาหว่า – เต๋ออ๋าง  บางกระแสจดัไว้เป็นแขนงภาษาปู้หล่างแยก

ออกมาต่างหาก  
ภาษาเต๋ออ๋าง จดัอยู่ในแขนงภาษาหว่า – เต๋ออ๋าง  
ภาษาหว่า จดัอยู่ในแขนงภาษาหว่า   
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5.3 ระบบเสียง  สรปุเรือ่งระบบเสยีงดงัตารางต่อไปนี้  
 

ภาษา พยญัชนะต้น พยญัชนะ 
ควบกล า้ 

พยญัชนะ
ท้าย 

สระเด่ียว 
ใส/ขุ่น 

สระประสม 
สองเสียง/สามเสียง 

วรรณยุกต ์ การใช้ท านองเสียง โครงสรา้งพยางค ์ ภาษาถ่ิน ตวัอกัษร 

B 35 8 11 9/- 14/2 4 ไม่ม ี +C±C±C+V±V±V±C 2 ไม่ม ี
D 31 13 9 10/- 17/2 ไม่ม ี ค าถาม +C±C±C+V±V±V±C 3 ไม่ม ี
W 38 16 3 9/18 28/4 2 (ถิน่หว่า) ไม่ม ี +C±C+V±V±V±C 3 อกัษรโรมนั 

 
 ลกัษณะเด่นทีพ่บจากการเปรยีบเทยีบภาษาทัง้สามพบว่า   

1. การเปรยีบต่างของสระเสยีงใสกบัสระเสยีงขุ่น มใีนภาษาหว่าเท่านัน้ ในขณะทีภ่าษาอื่นไมม่ ี  
2. โครงสรา้งพยางคใ์นภาษาหว่ามพียญัชนะควบกล ้าไดเ้พยีงสองเสยีง ในขณะทีภ่าษาอื่นมสีามเสยีง     
3. สระประสมสามเสยีง ภาษาหว่ามมีากกว่าภาษาอื่น คอืม ี4 เสยีง ในขณะทีภ่าษาปู้หล่างและภาษาเต๋ออ๋างม ี2 เสยีงเหมอืนกนั 
4. ภาษาหว่ามเีสยีงพยญัชนะทา้ยน้อยทีสุ่ดคอื ม ี3 เสยีง /,h,/ ในขณะทีภ่าษาปู้หล่างและภาษาเต๋ออ๋างมมีากถงึ 11 เสยีง และ 9 เสยีงตามล าดบั  
5. ภาษาปู้หล่างเป็นภาษาเดยีวทีม่รีะบบเสยีงวรรณยกุต ์ในขณะทีภ่าษาอื่นไมม่ ี(ยกเวน้ภาษาหว่า มเีฉพาะในภาษาถิน่ ซึง่เป็นเสยีงวรรณยกุตท์ีไ่ดร้บั

อทิธพิลจากพยญัชนะทา้ย ยงัไมใ่ช่ระบบเสยีงวรรณยกุตท์ีส่มบรูณ์)
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5.4 การสร้างค า  
ลกัษณะเด่นของการสรา้งค าในภาษาตระกูลมอญ - เขมร คอื การเตมิหน่วยค าเตมิเพื่อใหค้ า

ท าหน้าที่ทางไวยากรณ์ต่างกนั ลกัษณะเช่นนี้พบในภาษาปู้หล่าง ภาษาเต๋ออ๋าง และภาษาหว่าใน
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีเช่นเดยีวกนั  

จากการเปรยีบเทยีบหน่วยค าเตมิใน ภาษาปู้หล่าง ภาษาเต๋ออ๋าง และภาษาหว่าในบทที่ 4  
พบว่าภาษาปู้หล่างมกีารใชห้น่วยค าเตมิหน้า หน่วยค าเตมิทา้ย และหน่วยค าเตมิครอบ ภาษาเต๋ออ๋าง
มกีารใช้หน่วยค าเตมิหน้าอย่างเดยีว ส่วนภาษาหว่ามกีารใชห้น่วยค าเตมิหน้าและหน่วยค าเตมิท้าย
ในลกัษณะของการซ้อนเพื่อเสียง ทัง้สามภาษาไม่มีการใช้หน่วยค าเติมกลาง นอกจากนี้ ยงัพบ
ลกัษณะร่วม คอื ทัง้สามภาษามกีารใช้หน่วยค าเตมิหน้าเพื่อเปลี่ยนค ากรยิาเป็นค านามเหมอืนกนั   
ภาษาปู้ หล่างและภาษาเต๋ออ๋างมีการใช้หน่วยค าเติมหน้าเพื่อเปลี่ยนการกระท าฝ่ายเดียวเป็น       
การกระท าสองฝ่าย ภาษาปู้หล่างและภาษาหว่ามกีารเพิม่ความเข้มข้นของความหมาย แต่ใช้วิธี
ต่างกัน คอืภาษาปู้หล่างใช้หน่วยค าเติมครอบ ส่วนภาษาหว่าใช้หน่วยค าเติมหน้า พิจารณาจาก
ปริมาณการใช้หน่วยค าเติมพบว่า การเติมหน่วยค าเติมหน้าเป็นวิธีที่ใช้มากที่สุด รองลงมาคือ 
หน่วยค าเตมิท้ายและหน่วยค าเตมิครอบตามล าดบั ส่วนภาษาที่มกีารใช้หน่วยค าเติมมากที่สุดคอื
ภาษาปู้หล่าง รองลงมาคอืภาษาเต๋ออ๋างและภาษาหว่าตามล าดบั ขอ้มลูต่างๆ สรปุเป็นตารางต่อไปนี้ 
(p=prefix,i = infix, s =suffix, c = circumfix)  

 

การท าหน้าท่ีทางไวยากรณ์ ปู้หล่าง เต๋ออ๋าง หว่า 

p i s c p i s c p i s c 

เปลีย่นค ากรยิาเป็นค านาม (ผูก้ระท ากรยิา) /    /    /    

เปลีย่นค านามเป็นค ากรยิา         /    

เปลีย่นค ากรยิาเป็นค าลกัษณนาม /            

เปลีย่นค านามเป็นค าลกัษณนาม   /          

เปลีย่นกรยิาท าใหเ้กดิเป็นกรยิาเกดิเอง     /        

เปลีย่นกรยิาเกดิเองเป็นกรยิาถูกท าใหเ้กดิ /            

เปลี่ยนค าคุณศัพท์เ ป็นค าที่ ท า ให้เกิด
คุณศพัท ์

/            

เปลีย่นการกระท าฝ่ายเดยีวเป็นการกระท า
สองฝ่าย 

/    /        

เพิม่ความเขม้ขน้ของความหมาย    /     /    

ซอ้นเพื่อเสยีง           /  

เตมิหน้าค านาม     /        

ไม่แสดงความหมาย     /        
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5.5 ปัญหาเรื่องค ายืมจากภาษาอ่ืน  
ประเดน็ส าคญัทีพ่บอกีประการหนึ่ง คอื เนื่องจากกลุ่มชาตพินัธุท์ ัง้สามอยู่ใกลช้ดิกบักลุ่มชนที่

มวีฒันธรรมเขม้แขง็กว่าอย่างชาวไต จงึเป็นเหตุใหใ้นอดตีภาษาปู้หล่าง ภาษาเต๋ออ๋างและภาษาหว่า
ในประเทศจนียมืค าศพัทภ์าษาไต (รวมถงึค าศพัทร์่วมเชือ้สายไท - จนี) มาใชเ้ป็นจ านวนมาก ต่อมา
หลงัการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี ภาษาของชาวฮัน่ก็มอีทิธพิลต่อภาษาต่างๆ ภาษาจนีใหม่ได้
หลัง่ไหลเขา้สู่ภาษาของชนกลุ่มน้อยอกีระลอกหนึ่ง   

ค าศพัท์ภาษาจนีใหม่สามารถวเิคราะห์ได้ไม่ยาก เนื่องจากเป็นค ายมืที่ปรากฏชดัเจน แต่
ส าหรบัค าศพัท์ที่มกีารยมืหรอืใช้ร่วมกนัมาแต่อดตี ท าให้เป็นเรื่องที่ยากล าบากมากในการตดัสนิว่า
เป็นค าของภาษาใด ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาของนักวิชาการจีนพบว่า เหตุท่ี
นักภาษาศาสตรช์าวจนีทีเ่ขา้ไปศกึษาภาษาของชนกลุ่มน้อยไม่ทราบว่าค าศพัทท์ีเ่กบ็ขอ้มลูมาไดน้ัน้
เป็นค าศพัท์แท้ในภาษาของชนกลุ่มน้อยนัน้หรอืไม่ หรอืเป็นค าศพัท์ที่ยมืมาจากภาษาอื่น ซึ่งจาก
ขอ้มลูพบว่ามภีาษาไตปะปนอยู่ในภาษาของชนกลุ่มน้อยทีพู่ดภาษาตระกูลมอญ – เขมรเป็นจ านวน
มาก ตวัอยา่งขอ้มลูเช่น  

  
5.5.1  ค าภาษาปู้หล่างท่ีปรากฏในงานวิจยั ความหมาย ค าภาษาเขมรถ่ินไทย 
tu1 ตวั (ร่างกาย) klun 
na4 นา sr 
n a หน้า mu 
mo2 โม ่ ŋken 
kam1 ร า(ขา้ว) kantua 

   
5.5.2 ค าภาษาเต๋ออ๋างท่ีปรากฏในงานวิจยั ความหมาย ค าภาษาเขมรถ่ินไทย 
pha ผ่า kap 
kla ตน้กลา้ snap 
k งอก dh 
t:m เคม็ prai 
tau เชา้ prk 

 
5.5.3 ค าภาษาหว่าท่ีปรากฏในงานวิจยั ความหมาย ค าภาษาเขมรถ่ินไทย 

fn ฟ้ืน ruah 
sa ชา้ง dm ri 
kau เกา้ pram 
mak mu มะม่วง sawai 
si gi ขงิ kni 
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จากขอ้มูลขา้งต้น จะเหน็ว่าค าศพัทท์ี่นักวชิาการจนีเก็บขอ้มูลมาจากผูบ้อกภาษาและเขา้ใจ
ว่าเป็นค าในภาษามอญ - เขมรนัน้ ความจรงิแลว้พอ้งกบัภาษาตระกูลไทมากกว่า จงึน่าจะเป็นค ายมื
จากภาษาตระกูลไท เหตุการณ์เช่นน้ีส่งผลให้ผลงานการศึกษาภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ ใน
ประเทศจนีตามประเดน็ต่างๆ เช่น  การวเิคราะห์ระบบเสยีง การวเิคราะห์วธิกีารสรา้งค า ยงัมคีวาม
ผดิพลาดคลาดเคลื่อนอยู่ จากการเปรยีบเทยีบจะเหน็ได้ชดัว่าค าที่ยกตวัอย่างมาเป็นค าที่คล้ายกบั
ภาษาไตมากกว่า ไมค่ลา้ยกบัค าในภาษาตระกูลมอญ – เขมร 

 
ดงันัน้ผูท้ี่จะศกึษาภาษาตระกูลมอญ - เขมรในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีหรอืในพื้นที่

อื่นๆ จ าเป็นต้องมคีวามรูภ้าษาอื่นๆ ในตระกูลนัน้ดว้ย เพื่อประโยชน์ในการเทยีบเคยีง รวมถงึต้องมี
ความรู้ในภาษาตระกูลอื่นที่มพีื้นที่ใกล้ชดิกนั ทัง้นี้เมื่อได้ยนิค าศพัท์จากผู้บอกภาษาก็จะสามารถ
เชื่อมโยงในเชงิเปรยีบเทยีบความคลา้ยคลงึกบัภาษาในตระกูลเดยีวกนั และเชื่อมโยงกบัภาษาตระกูล
อื่นได ้ท าใหส้ามารถวเิคราะหไ์ดว้่าเป็นค าในภาษานัน้ๆ จรงิ หรอืเป็นค ายมื และช่วยใหไ้ด้ผลการวจิยั
ทีถู่กตอ้งแมน่ย ามากขึน้ดว้ย    
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ภาคผนวก 1  
รายการค าศพัทภ์าษาปู้หล่าง 

 
ค าศพัทภ์าษาปู้หล่าง รวบรวมและแปลมาจาก 

 

李道勇、聂锡珍、邱鹗锋。(1986)《布朗语简志》北京：民族出版社。Lǐ Dàoyǒng,Niè  

 Xīzhēn, Qiū Èfēng.(1986)“Bùlǎng yǔ jiǎn zhì”Běijīng: Mínzú chūbǎn shè. 

 (หลีต่า้วหยง่ เนี่ยซเีจนิและชวิเออ้เฟิง. (1986) ปริทรรศน์ภาษาปู้หล่าง.ปักกิง่: ส านักพมิพ ์
          ชาตพินัธุ.์) 
 

  
 
ค าศัพท์ในภาษาปู้หล่าง นอกจากค าศัพท์เฉพาะเผ่าพนัธุ์ภาษา    

ปู้หล่างแลว้ ยงัมคี ายมืจากภาษาต่างๆ ไดแ้ก่  
 
 ค ายมืภาษาจนีใหม่ เป็นค ายมืภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรมใน

ปี ค.ศ. 1949 จะท าหมายเหตุไวข้า้งทา้ยค าว่า (จ.) ค ายมืกลุ่ม
นี้ ส่ วนมากเป็นค าศัพท์เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
การศึกษา เศรษฐกิจสงัคม สาธารณสุข วิทยาการสมยัใหม่ 
เป็นตน้ ซึง่เป็นค าทีเ่กดิขึน้ใหม ่และไมม่ใีชใ้นภาษาปู้หล่าง  

 ค ายมืจากภาษาไท จะท าหมายเหตุไวข้า้งทา้ยค าว่า (ท.)  
 และยงัมคี าอกีประเภทหนึ่งที่พ้องทัง้ภาษาจนีและภาษาไทย 

นกัวชิาการจนีถอืว่าเป็นค ายมืภาษาจนีเก่า ซึง่เป็นค าภาษาจนี
ยุคก่อนและกลางประวัติศาสตร์ ในขณะที่ฝัง่นักวิชาการที่
ศกึษาความสมัพนัธ์ของภาษาไท - จนี มคีวามเหน็ว่าค าศพัท์
เหล่านี้เป็นค าศพัทท์ีภ่าษาไทและภาษาจนีเคยใชร้ว่มกนัมาแต่
อดตี และเรยีกว่าค าศพัท์ร่วมเชือ้สายไท - จนี ค ากลุ่มนี้จะท า
หมายเหตุไวว้่า (ทจ.)    
 

ส าหรบัการระบุความหมายของค ายมื หรอืค าต้องสงสยัเหล่านี้จะ
ใช้รูปแบบ / อกัษรย่อค ายมื.= ค า / หากเป็นค าที่มคีวามหมายเหมอืนกนั
กบัความหมายทีใ่หไ้วใ้นช่องค าภาษาจนีและค าภาษาไทย กจ็ะไม่ระบุค าที่
พอ้งนัน้ แต่หากเป็นค าอื่นจะระบุค าพอ้งเอาไวด้ว้ย   
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ส าเนียงซินม่านเอ๋อ ส าเนียงกวานซวง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
ai 4 ȵaʔ 4 bhɤp 1 肺 fèi ปอด 
ak 1 ak 1 弓 gōng คนัธนู 
al4kaʔ4liel̥2 al2lialh 1 七 qī  เจด็ 
an 2 (ทจ.) ta 2 鞍子 ānzi อาน  
an2 (ทจ.) ɹian2   

(ทจ.=เรยีน) 
念 niàn อ่าน  

at 2 (ท.=อาจ) kham 1 (ทจ.ช=ขาม) 敢 gǎn  กลา้    
at2 (ท.=อาจ) al2 ɹa2 勇敢 yǒnggǎn  กลา้หาญ  
au 1 tiŋ 2 nɔi 2 叔父 shúfù อาผูช้าย (น้องชายพ่อ) 
au 1 ɛk 1 姐夫 jiěfū พีเ่ขย(สามขีองพีส่าว) 
au1 tiŋ2 nɔi 2 姨父（母妹之夫） 

yífu (mǔ mèi zhī fū) 
น้าเขย (สามขีอง
น้องสาวของแม)่ 

aʔ1 aʔ1 我俩 wǒ liǎ  สรรพนามบุรษุที ่1  
ทวพิจน์ 

ɔn2 (ท.=อ่อน) pioal1 嫩（菜嫩） 

nèn (cài nèn) 
นุ่ม นิ่ม   

ɔn2 an1  那 nà  ค าบ่งชีร้ะยะไกล นัน่ 
นัน้ โน้น  

ɔŋ 1 ɔŋ 1 大蜂 dà fēng ผึง้ 
ɔŋ1 kaʔ4 meʔ4 pu 2 mo 2 puʔ 2 弟弟 dìdì น้องชาย 
ɔŋ1kaʔ4pɤn1 pu 2 mo 2 puʔ 2 妹妹 mèimei น้องสาว 
en2 ɛn1 这 zhè ค าบ่งชีร้ะยะไกล ้นี่  นี้  
ɛh1 ɛal1 鸡 jī ไก่ 
ɛh1  kap2 ti2 鸭子 yāzi เป็ด 
ɛh1  maʔ2 ɛal1  maʔ2 母鸡 mǔ jī ไก่ตวัเมยี 
ɛh1  ṃiŋ1 ɛal1  uʔ1 公鸡 gōngjī ไก่ตวัผู ้
ɛh1  pheiʔ2 eal1  pɹeʔ 2 雉 zhì (野鸡 yějī) ไก่ป่า 
ɛk 2 qhak 1(ท.=แอก) ɛk 1(ท.=แอก) 牛轭 niú è ไมท้ีใ่ชค้าดไวบ้นหลงัววั  
ɛn1 leʔ1(ท.) 小 xiǎo  เลก็  
ɛŋ 1 ɛŋ 1 屎 shǐ ขี ้
ɛŋ 2  i 2   ȵam 2 现在 xiànzài ตอนน้ี  
ɛŋ1 ɛŋ1 粪 fèn มลูสตัว ์
ɛt1 (ท.=ละเอยีด) leʔ1(ท.) 细（细线） 

xì (xì xiàn)  
เลก็ ละเอยีด 
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ส าเนียงซินม่านเอ๋อ ส าเนียงกวานซวง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
ɛʔ1 eʔ1 我们 wǒmen  สรรพนามบุรษุที ่1

พหพูจน์  
fan 2 (ท.) van 1(ท.) 撒（种子） 

sā (zhǒngzǐ) 
หว่าน (หว่านเมลด็
พนัธุ)์ 

fan2 toŋ1   (จ.) fan1 toŋ2 (จ.) 反动 fǎndòng ปฏกิริยิา, ผลยอ้นกลบั 
fan2 tui1(จ.) fan1 tui3(จ.) 反对 fǎnduì  คดัคา้น 
faʔ4 tɕhaŋ1(จ.) fa2 tɕaŋ2(จ.) 发展 fāzhǎn  พฒันา 
fɛh1 ghlaʔ1 裤子 kùzi  กางเกง 
fɯk 1 fɤ 1 耙 bà คราด (นาม) 
fɯk1 ,phiak2 ɹiam2 耙 bà   คราด (กรยิา) 
fok 1 vhɔi 1  

 (ท.=หอ้ย) 
挂（挂在墙上）guà 

(guà zài qiáng shàng)  
แขวน, ตดิ (บนก าแพง) 

fun2 fɤn1 肥料 féiliào ปุ๋ ยเคม ี
ɤi4 huaik1 了 le  แลว้ 
ɤik1 uik1 都,全 dōu, quán  ทัง้หมด 
ɤm1 loh2 咸 xián  เคม็ 
ɤn1 mɔh2 他 tā  สรรพนามบุรษุที1่

เอกพจน์ 
hak 1 hak 1 皮肤 pífū ผวิหนงั 
han1  mham1 窝（鸡窝）wō (jī wō) รงั (รงัไก่) 
haŋ 4 hɯl̥ 2 ɹɯlh 2 蜘蛛 zhīzhū แมงมุม 
haʔ4 sip2  (ท.) ha2 sip1 

(ท.=หา้สบิ) 
五十 wǔshí  หา้สบิ 

hɔi3 (ท.) al2ʑah1 百 bǎi  รอ้ย 
hɔn1 tiŋ3 长（长大） 

zhǎng (zhǎng dà)  
เตบิโต 

hɔn1 tiŋ2 大 dà  ใหญ่ 
hɔn1 tiŋ2 粗（粗大）cū (cūdà)  หนา (ใหญ่) 
hɔn4 (ท.) ɹoan2 (ท.) 热（天气热） 

rè (tiānqì rè)  
(อากาศ) รอ้น 

hɔŋ1 ɹoŋ1 柱子 zhùzi เสา 
hɤl1 hu2 去 qù  ไป 
hɤl1,tiu3 hu1 走 zǒu เดนิ 
hɤm2 lhɤk1 浇（浇菜） 

jiāo (jiāo cài) 
รด (ผกั) 
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ส าเนียงซินม่านเอ๋อ ส าเนียงกวานซวง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
hɤn1 kɤʔ2 多 duō  จ านวนมาก 
hik1(kaʔ4 mat3) pat1 割（肉）gē (ròu) หัน่ (เนื้อ) 
hɯk1 hɤk1 毛 máo ขน(นาม) 
hɯk1 hɤk1 头发 tóufǎ ผม 
hɯk1 kɛin1 glɤn1 辫子 biànzi ผมเปีย 
hɯm1 hɤm1 洗澡 xǐzǎo อาบน ้า 
hom1 (ท.=หอม) kaiŋ1    ka1 蒜 suàn กระเทยีม 
hoʔ1 hɔʔ1 汉族 Hànzú ชนเผ่าฮัน่ 
huik2 ɹoat3 (ท.=ฮอด) 到 dào ถงึ 
huk1 hak1 上（上山） 

shàng (shàngshān)  
ขึน้ (เขา) 

hul1 hoʔ1 呕吐 ǒutù อาเจยีน 
iau 1,kaʔ4xaʔ1 lɔʔ1lɛʔ1 玩耍 wánshuǎ เล่น 
im1 em1 生（生肉） 

shēng (shēngròu)  
(เนื้อ) สด 

iŋ1,miel1 iŋ1 回去 huíqù  กลบัไป 
it1 et1 睡 shuì นอน 
ka ʔ 4 nak 2 ṇak 2 筋 jīn กลา้มเนื้อ 
kah 1 (ทจ.) kah 1 (ทจ.) 解（解绳结）jiě  

(jiě shéng jié) 
แก ้(ปมเชอืก) 

kak1  khuʔ1 kak1 树枝 shùzhī กิง่ไม ้
kam 1 kaʔ 4 phaʔ 2 gam 2 ɹaʔ 2 粗糠 cū kāng (谷亮 gǔ 

liàng) 
ขา้ว 

kam 1 mum 2 gam 2 pioal 1 细糠 xì kāng ขา้วบด 
kan 4 seʔ1 pɛʔ2 输 shū แพ ้
kan1 kan1 事情 shìqíng เรือ่งราว 
kan1 klɤik2 tɕho1 vu1 (จ.) 错误 cuòwù ความผดิพลาด 
kan1 mɤl2 tɕhɛ2 tian1 (จ.) 缺点 quēdiǎn ขอ้เสยี 
kan1 ṇom1 ʑiu2 tian1(จ.) 优点 yōudiǎn ขอ้ด ี
kan4  kan3 失败 shībài  พ่ายแพ ้ 
kan4 pu1(จ.) kan2 pu1(จ.) 干部 gànbù เจา้หน้าทีร่าชการ 
kaŋ3 kaŋ2 鼠 shǔ หนู 
kaŋ4 kiauʔ4 kɔŋ1 瓶子 píngzi ขวด  
kap2 ,tam2 (ท.) mɔi2 和 hé  กบั,และ 
kat 1 kat 1 刺 cì หนาม 
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ส าเนียงซินม่านเอ๋อ ส าเนียงกวานซวง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
kau 3 ka 3 包 bāo   ห่อ (กรยิา) 
kau4sip 2 (ท.) kau2sip 1(ท.) 九十 jiǔshí  เกา้สบิ 
kaʔ 4   tam 1 tam 1 螃蟹 pángxiè ป ู 
kaʔ 4  ŋiʔ 2 pu 2 ŋ̻eʔ 2 白天 báitiān กลางวนั 
kaʔ 4  pai 1 ʑa 2  koan 2 烟 yān (叶子烟 yèzi 

yān) 
บุหรีม่ว้น 

kaʔ 4 ak 2 al 1 lak 1 乌鸦 wūyā อกีา 
kaʔ 4 aŋ 1  siʔ 1 aŋ 1 骨头 gǔtou กระดกู 
kaʔ 4 ɤiŋ 1 si 1   uiŋ1  蛇 shé ง ู
kaʔ 4 kak 4 si 1 kah 1 穗子 suìzi (稻穗 dào 

suì) 
รวง (รวงขา้ว) 

kaʔ 4 kɤl̥ 2 poʔ 2 kvɛan 1 朋友 péngyǒu เพื่อน 
kaʔ 4 lɤŋ 3 ghɹɤŋ 1 (ท.) 箩筐 luókuāng เขง่ (ทีส่านดว้ยไมไ้ผ่) 
kaʔ 4 meʔ 2 al 2 miʔ 2 男人 nánrén ผูช้าย 
kaʔ 4 meʔ 2  

naŋ 2num 1 (ท.) 
pu 2 nhum 1 (ท.=ผู้
หนุ่ม) 

青年男子 qīngnián 

nánzǐ 
ชายหนุ่ม 

kaʔ 4 mɤiŋ 1 tai 2 mɤ 1 天花 tiānhuā ผดีาษ 
kaʔ 4 mual̥ 2  al 2  moalh 2 芭蕉 bājiāo กลว้ย 
kaʔ 4 nɛʔ 2 vhaʔ 1  猴子 hóuzi ลงิ 
kaʔ 4 ȵeʔ1 al 2 ȵiʔ 2 针 zhēn เขม็ 
kaʔ 4 ȵom 2 koan 1 儿童 értóng เดก็ ลกู 
kaʔ 4 oŋ 1 nak 1  

(ท.หน้า + อก) 
胸脯 xiōngpú หน้าอก 

kaʔ 4 pɤn 1 bun 1 女人 nǚrén ผูห้ญงิ 
kaʔ 4 pɤn1  

naŋ 2num 1 

pu 2 kɹih 1 青年女子 qīngnián 

nǚzǐ 
หญงิสาว 

kaʔ 4 saŋ 1 (ทจ.) saŋ1(ทจ.) 象 xiàng ชา้ง 
kaʔ 4 tak 1 dak 1 舌头 shétou ลิน้ 
kaʔ 4 tɕɛʔ 1 so 1  (จ.) 锁 suǒ ใส่กลอน ปิด 
kaʔ 4 tɤl 2 tu 2 (จ.) 肚子（腹部）dùzi 

(fùbù) 
ทอ้ง  

kaʔ 4 tiŋ 2 tiŋ 2 al 2 toalh 2 肚脐 dùqí  สะดอื 
kaʔ 4 tom 1, 

kaʔ 4 pɯp 1 

tɔm 1 肝 gān ตบั 

kaʔ 4 vaŋ 1 tɕoŋ 2 腿 tuǐ ขา 
kaʔ 4 xai 3 al 1 ŋoŋ 1 刀 dāo มดี 



113 
 

 
 

ส าเนียงซินม่านเอ๋อ ส าเนียงกวานซวง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
kaʔ 4kɔk 2 tialh 1 打架（狗） 

dǎjià (gǒu) 
(หมา) กดักนั 

kaʔ 4lɯh 2 tialh 2 打架（人） 

dǎjià (rén) 
(คน) ทะเลาะกนั 

kaʔ 4miel 2  khɯn 1 (ท.) 还 huán  คนื 
kaʔ 4teh 2 kloŋ 1 碗 wǎn ชาม 
kaʔ 4teh 2 phan 2  

(ทจ.=พาน) 
盘子 pánzi จาน 

kaʔ 4tɤt 2 tɯt 2 打架（牛） 

dǎjià (niú) 
(ววั) ชนกนั 

kaʔ1 kaʔ1 鱼 yú ปลา 
kaʔ1 laʔ4 ku2 an2 ŋ̻eʔ2 前天 qiántiān วนัก่อน 
kaʔ2 to 1 给 gěi ให ้
kaʔ2 to 1 送 sòng ส่ง 
kaʔ2 kaʔ2 他俩 tā liǎ   สรรพนามบุรษุที ่3  

ทวพิจน์ 
kaʔ4  kel1 ke2 黄瓜 huángguā แตงกวา 
kaʔ4  lɤŋ2 bin2  尘土 chéntǔ ฝุ่ น 
kaʔ4  muʔ2 ṃɔʔ2  石头 shítou กอ้นหนิ 
kaʔ4  poŋ2 puŋ2 竹笋 zhúsǔn หน่อไม ้
kaʔ4 au1  ma1 天 tiān    ฟ้า 
kaʔ4 ɔʔ1 oʔ1 竹子 zhúzi ไผ่ 
kaʔ4 ɤh1 siʔ1 ul1 暖和 nuǎnhuo  อบอุ่น 
kaʔ4 ɤm 1 siʔ1um 1 烂 làn   เน่า 
kaʔ4 hɛt11 mhɔŋ1 听 tīng ฟัง 
kaʔ4 hɛʔ1 sut1 抬（拣）tái (jiǎn) เลอืก 
kaʔ4 im1 al2mɯik2 坟墓 fénmù หลุมฝังศพ 
kaʔ4 khal1 ,saʔ4 

khal1 

klɤ1 跌 diē ลม้ 

kaʔ4 kian3 tɕian3 重 zhòng  หนกั 
kaʔ4 kɯʔ1 al1  kɤʔ1 斑鸠 bānjiū นกเขาลาย 
kaʔ4 laik2 seʔ4 mɔh2 假 jiǎ  ปลอม 
kaʔ4 lal̥2 al2 lalh2 集市 jí shì  ตลาด 
kaʔ4 lɤm1 pap2 棵（一棵树） 

kē (yī kē shù)  
ตน้ (ลกัษณนามของ
ตน้ไม ้) 



114 
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kaʔ4 lɤŋ1 peŋ2 (จ.) 平 píng  ราบ 
kaʔ4 lok2 al1 lok1 沸（水开了） 

fèi (shuǐ kāile)  
(น ้า) เดอืด 

kaʔ4 lop2 al2 ŋɔp2 鳞 lín เกลด็ปลา 
kaʔ4 maŋ3 ɹaŋ2 mi2  

(ท.=มัง่ม)ี 
富 fù  รวย 

kaʔ4 meʔ2 miʔ2  丈夫 zhàngfū สาม ี
kaʔ4 mɤiŋ̥1 ṃuiŋ̥1 星星 xīngxīng ดาว 
kaʔ4 mɤn2 o1 儿媳 érxí ภรรยาของลกูชาย 
kaʔ4 mɯik1 siʔ2 tul2 蚂蚁 mǎyǐ มด 
kaʔ4 mɯl2 mɯ2 银子 yínzi เงนิ (แรเ่งนิ) 
kaʔ4 moi2 (kaʔ4 

poi2) 

mɔi2 黄牛 huángniú ววั 

kaʔ4 moʔ2 mɔʔ1 藏（收藏） 

cáng (shōucáng) 
เกบ็สะสม 

kaʔ4 muiŋ 3 al 2 moiŋ 2 妻子 qīzi ภรรยา 
kaʔ4 muʔ2 al2 mɔʔ2 梦 mèng  ความฝัน 
kaʔ4 ṇa 2 mɔh2 什么 shénme  อะไร 
kaʔ4 nah2 kɹan2 (ทจ.=ครา้น) 懒 lǎn   ขีเ้กยีจ 
kaʔ4 nat2 kaʔ4 nat1 纸 zhǐ กระดาษ 
kaʔ4 nɛʔ1 dɯi1 蓑衣 suōyī เสือ้กนัฝนทีท่ าดว้ยหญา้

หนวดมงักร 
kaʔ4 ȵal̥1 ȵalh 2 笑 xiào หวัเราะ 
kaʔ4 ȵek1 bak2 稀（粥很稀） 

xī (zhōu hěn xī) 
เหลว (ขา้วตม้เหลว) 

kaʔ4 ȵom1 pioal1 软 ruǎn อ่อน 
kaʔ4 ŋai3 ŋai2 远 yuǎn  ไกล 
kaʔ4 ŋiʔ2 ŋ̻eʔ2 天(日) tiān (rì) วนั 
kaʔ4 oh1 kɹoh1  干（衣服干） 

gān (yīfú gān)  
(เสือ้ผา้) แหง้ 

kaʔ4 pai1 al1  tah1 药 yào  ยา 
kaʔ4 paŋ3 klɔŋ1 mɔŋ2 (ท.=

กลองโหมง่) 
锣 luó ฆอ้ง 

kaʔ4 pɛik2 voik2 尘 chén  ฝุ่ น 
kaʔ4 pɤl3 pu2 厚 hòu  หนา 
kaʔ4 pɤŋ1,nkɯm 1 al 1 pɤŋ1 埋（埋于地下）mái 

(mái yú dìxià) 
ฝัง (ไวใ้นใตด้นิ) 
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kaʔ4 phɛiʔ1 si2 pɹaiʔ1 辣 là  เผด็ 
kaʔ4 piŋ2 teʔ1 lhau1 泥(稀泥) ní (xīní) โคลน 
kaʔ4 pluʔ2 al2 plɔʔ2 补（补衣服） 

bǔ (bǔ yīfú)  
ซ่อม, เยบ็ปะ (เสือ้ผา้) 

kaʔ4 pɯk2 al1 pɤk1 桥 qiáo สะพาน 
kaʔ4 qhak1 ɹ．ak1 红 hóng แดง 
kaʔ4 sual̥1 soalh1 炭 tàn ถ่าน 
kaʔ4 tai2 (ท.) paŋ2 poan2 兔子 tùzǐ กระต่าย 
kaʔ4 tap1 siʔ1 tap1 雪 xuě หมิะ 
kaʔ4 tap1 siʔ1 tap1 霜 shuāng น ้าคา้ง 
kaʔ4 tap1 kuan4 siʔ1 tap1 kɹiŋ1 冰 bīng น ้าแขง็ 
kaʔ4 taʔ1 si2 taʔ1 尾巴 wěibā หาง 
kaʔ4 tɕak1 gɔh2 kham1 喜鹊 xǐquè นกสารกิาปากด า 
kaʔ4 tɕaʔ1 phaʔ2 tɕao1 (ท.=พระ

เจา้) 
神 shén เทพเจา้ 

kaʔ4 tɕaʔ1 kaʔ4 

pui1 

al1 mɔʔ1 影子 yǐngzi เงา 

kaʔ4 tɕɤh2,tɕoʔ1 sian1 tɕi1 (จ.) 选举 xuǎnjǔ  เลอืกตัง้ 
kaʔ4 tɕiaʔ1 siaʔ1 鬼 guǐ ผ ี
kaʔ4 tɔm1 tom1 (จ.) 蛋 dàn ไข ่
kaʔ4 tɔm1 tɔm1  生 shēng  เกดิ 
kaʔ4 tɛʔ1 teʔ1  地(天地) dì (tiāndì) แผ่นดนิ 
kaʔ4 tɛʔ1 al1 lun1 teʔ1 土(干土) tǔ (gàn tǔ) ดนิ 
kaʔ4 tɛʔ2 mhaiŋ 1 问 wèn  ถาม 
kaʔ4 tɤl2 tu2  胃 wèi  กระเพาะอาหาร 
kaʔ4 tɤŋ̻1 tɤʔ2 累（疲乏）lèi (pífá)  เหนื่อย (อ่อนเพลยี) 
kaʔ4 tiʔ4 teʔ2 一 yī หนึ่ง 
kaʔ4 tɯʔ1 tɤʔ1 al aŋ1 山洞 shāndòng ถ ้า 
kaʔ4 tɯʔ1 tɤʔ1 窟窿 kūlóng ถ ้า, อุโมงค ์
kaʔ4 ton2 ɹhoŋ1 稠（粥很稠） 

chóu (zhōu hěn chóu)  
ขน้ (ขา้วตม้ขน้) 

kaʔ4 tuan1 kɹeŋ1 (ท.=แกร่ง) 紧（绑的紧） 

jǐn (bǎng de jǐn) 
แน่น (มดัแน่น) 

kaʔ4 tuh2 siʔ2 tul2 蚱蜢 zhàměng ตัก๊แตน 
kaʔ4 ui2 si2 oi1 臭 chòu  เหมน็ 
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kaʔ4 ui2 siʔ2 oi1 ȵhɛk1 腥 xīng  กลิน่คาว 
kaʔ4 uʔ1 uʔ1 啼（公鸡叫） 

tí (gōngjī jiào) 
ขนั (ไก่ตวัผูข้นั) 

kaʔ4 vai 3 al2 vai 2 虎 hǔ เสอื 
kaʔ4 vai 3 muʔ 1 al2 vai 2 豹 bào เสอืดาว 
kaʔ4 vaʔ2 sɔk2 (ทจ.เสาะ/索

suǒ) 
寻找 xúnzhǎo คน้หา, แสวงหา 

kaʔ4 ʑat1 ɛh1 al2 kui2 鸡冠 jīguān หงอนไก่ 
kaʔ4 ʑɤʔ1 lɤ1 最 zuì  ทีสุ่ด 
kaʔ4 ʑɯm3 moat1 阴 yīn  มดื  
kaʔ4 ʑoʔ2 kɯt1 ʑuh 3 te 2 怎么 zěnme อยา่งไร 
kaʔ4 ʑu2 ȵɔʔ2 灰（草木灰）huī 

(cǎomùhuī) 
ขีเ้ถา้ 

kaʔ4 ʑuŋ1 siaŋ1  (จ.) 轻 qīng  เบา 
kaʔ4kah 2 goah 3 分（分配） 

fēn (fēnpèi) 
แบ่ง (จดัสรร) 

kaʔ4kɤt1,saʔ4kɤt1 kɤt3  想（想考） 

xiǎng (xiǎng kǎo) 
คดิ (พจิารณา) 

kaʔ4klah4,saʔ4klah 

4 

mu1 粒（一粒米） 

lì (yī lì mǐ)  
เมด็ (ขา้วหนึ่งเมด็) 

kaʔ4laik 2 dʑho1 骗 piàn หลอก 
kaʔ4meʔ2 ɛh 1 嫁 jià (ผูห้ญงิ) แต่งงาน 
kaʔ4muiŋ2 tui 2 娶 qǔ (ผูช้าย) แต่งงาน 
kaʔ4pai 1 pai 1 医治 yīzhì รกัษา 
kaʔ4phum 1 sum 2 sɔm1 饿 è หวิ 
kaʔ4qhaŋ3, 

saʔ4qhaŋ3 

gɹaŋ3 抢 qiǎng แยง่ชงิ 

kaʔ4tɕal̥1 tialh 1 打架（马） 

dǎjià (mǎ) 
(มา้) ชนกนั 

kaʔ4tɔʔ1 tɔʔ1 (ท.ต่อ) 连接 liánjiē เชื่อมต่อกนั 
kaʔ4tim1 siʔ2tɛm1 九 jiǔ  เกา้ 
kaʔ4vat 2 tik 1 扔（丢掉） 

rēng (diūdiào) 
โยน (ทิง้) 

kaʔ4xaiʔ3, 

saʔ4xaiʔ3 

al2 ŋoŋ 2tɤʔ 1 菜刀 càidāo มดีท ากบัขา้ว 

kɔ 2 kɔʔ 1 哈尼族 Hāní zú ชนเผ่าฮานี 
kɔh1 ,kian2 kian1 硬 yìng  แขง็ 
kɔi4 (ท.คอ่ย)  kɔi2 慢慢 màn man  ค่อยๆ ชา้ ๆ  
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kɔiʔ4, 

kaʔ4 tɯm1 

kɔi2 慢 màn  ชา้ 

kein1 glian 1 编（编辫子） 

biān (biān biànzi) 
ถกั (เปีย) 

keʔ4 miŋ2 (จ.) ke2 miŋ2(จ.) 革命 gémìng การปฎวิตั ิ
kɛh1 pɛh1  摘（果子） 

zhāi (guǒzi) 
เดด็(ผลไม)้ 

kɛh2,klɔk2 kɹɛŋ1 (ทจ.=แห่น/啃
kěn) 

啃（骨头）kěn 

(gǔtou) 
แทะ(กระดกู) 

kɛt2,kɔk2 (ท.) kiat2(ท.) 咬 yǎo  กดั 
kɛʔ2 keʔ1 他们 tāmen  สรรพนามบุรษุที ่3 

พหพูจน์ 
kɤh 1 al 1   pɔʔ 1 穿山甲 chuānshānjiǎ ตวัลิน่ หรอื ตวันิ่ม 
kɤh 4 ŋai 1 hɤk1 ŋai 1 眉毛 méimáo คิว้ 
kɤi1,aŋ1 ɔ1 愚蠢 yúchǔn  โงเ่ขลา 
kɤl̥1 kulh1 煮（煮饭） 

zhǔ (zhǔ fàn)  
หุง(ขา้ว) 

kɤl̥3 al 1 mulh 1 爱（爱小孩） 

ài (ài xiǎohái)  
รกั เอน็ด ู(เดก็) 

kɤm 1 tɕai 1 钉（钉钉子）dīng 

(dìng dīngzi) 
ตอก (ตะป)ู 

kɤŋ1 kɤŋ1 平原(坝子) píngyuán 

(bàzi) 
ทีร่าบ 

kɤŋ1 kɤŋ1 城 chéng เมอืง 
kɤʔ4 , 

kaʔ4 tut2 

oalh1 肿 zhǒng  บวม 

kha2  ka2 ve2 tam2 vɛʔ1 左面 zuǒmiàn ดา้นซา้ย 
kha2 kaʔ4 tom2 tam2 tom1 右(面) yòu (miàn) ดา้นขวา 
kha2 nai2 

(ทจ.=ใน / 内 nèi) 

tam2 nɔŋ1 里面 lǐmiàn ดา้นใน 

kha2 ṇaʔ2 
(ท.=ขา้งหน้า) 

ka2 ka1 前面 qiánmiàn ดา้นหน้า 

kha2 nok2  
(ท.=ขา้งนอก) 

tam2 nɔk2 
(ท.) 

外面 wàimiàn ดา้นนอก 

kha2 qhɯʔ2 ka2 kɹe1 后面 hòumiàn ดา้นหลงั 
kha2 tɕoh2 hoat1 sit2 下面 xiàmiàn ดา้นล่าง 
kha2 tuh2 hoat1 loŋ2 上面 shàngmiàn ดา้นบน 
kha2 van2 ɔk2 
(ท.) 

tam2  ŋ̻eʔ2  lɛk2 

 
西(西方) xī (xīfāng) ทศิตะวนัตก 

khaŋ4 khiʔ1  khiʔ1 月亮 yuèliàng พระจนัทร ์
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khauʔ 4pɛʔ 2 (ท.=
ขา้ว) 

ɤp 1 l̥oŋ 1 粥 zhōu โจก๊,ขา้วตม้ 

khauʔ4 tɔk2(ท.=ขา้ว) khauʔ2 tok1 
(ท.=ขา้ว) 

高粱 gāoliang ขา้วฟ่าง 

khɔ 2 dʑhɯ 1 锄头 chútóu  จอบ 
khɔ 2 kaʔ 4 tɕɛʔ 1 
(ท.) 

khauʔ 1 pauh 1 so 1 钥匙 yàoshi กุญแจ 

khɔk2 (ท.) khɔk2 圈（牛圈）quān (niú 

quān) 
คอก  

khɔŋ1 to1  khɔŋ1 家禽，家畜 jiāqín, 

jiāchù 
สตัวเ์ลีย้งจ าพวกสตัวปี์ก 
สตัวเ์ลีย้งจ าพวกสีข่า  

khɛin 1 
(ท.) 

pɔk 1  taiʔ 1 胳臂 gēbei แขน 

khɛin4 kɤn3 更 gèng  ยิง่ 
khɛk2 

(ทจ.=แขก / 客 kè) 
khɛk1 客人 kèrén แขก 

khɛn1 ŋhaʔ1 辣（草烟） 

là (cǎo yān)  
ฉุน (ยาสบู) 

khɛʔ1 tɕoʔ1 
(จ.) 

做（做工） 

zuò (zuògōng) 
ท า (งาน) 

khɤ3,sin2 

(ทจ.=เสน้ / 线 Xiàn) 
ȵɛiŋ2 条（一条绳子） 

tiáo (yītiáo shéngzi)  
เสน้ (ลกัษณนามของ
เชอืก) 

khiap2 
(ท.=เกบิ) 

khiap1 鞋子 xiézi รองเทา้ 

khin 1 ghian 1 胆 dǎn ด(ีนาม) 
khip1 
(ท.=กบี) 

tɕoŋ2 蹄（马蹄）tí (mǎtí) กบีมา้ 

khiu1  lhɤan1 蓝 lán  (ส)ี ฟ้า 
khiu1 ŋ̻a2 绿 lǜ  (ส)ี เขยีว 
khiʔ1 khiʔ1 柴 chái ฟืน 
khiʔ1 , nɤn1 khiʔ1 月(月份) yuè (yuèfèn) เดอืน 
khlup2, ṇ ȵol1 kɹup2 跪 guì คุกเขา่ 
khoik1 khuik1 洗 

xǐ  
ลา้ง  

khoʔ 1 goʔ1 等候 děnghòu รอคอย 
khoʔ2 khɹo1 炒 chǎo ผดั 
khoʔ2 siuʔ4 (จ.) kho1 so1 (จ.) 科学 kēxué วทิยาศาสตร ์
khuan 3 ,lek 2  
(ท.) , (ท.=เหลก็) 

dɔi 1 deam 1 锤子 chuízi คอ้น 
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khuaʔ 4 tɕiʔ 2  ɤp1 al2 ŋaʔ2 糍粑 cíbā ขนมบะข่าง 
khup2  khup1 袜子 wàzi ถุงเทา้ 
khut2 (ท.) khut1 刮 guā  ขดู, โกน  
khuʔ 1 khauʔ 1 棍子 gùnzi ตะบอง, ไมพ้ลอง 
khuʔ 4   tɕɯʔ 4  ṃa 2 种子 zhǒngzǐ เมลด็พนัธุ ์
khuʔ1 khauʔ1 树 shù ตน้ไม ้
khuʔ1   pliʔ1 pliʔ1 果子，水果 guǒzi, 

shuǐguǒ 
ผลไม ้

khuʔ1  ma2  l̥im1  khauʔ1  a1  kan1 栗树 lì shù ตน้เกาลดั 
khuʔ1  xaŋ3  

(จ.=松 sōng) 
khauʔ1 giʔ2 松树 sōngshù ตน้สน 

khuʔ4 tuʔ1 to1 lɤk1 野兽 yěshòu สตัวป่์า 
khuʔ4 ʑuk1 ,taŋ4  feŋ2 耳环 ěrhuán ต่างห ู
kiau1 man2 kiau1 

(ท.=เกบิ) 
甘薯（红薯）gānshǔ 

(hóngshǔ) 
มนัเทศ 

kil̥ 2 kilh 2 盐 yán เกลอื 
kin4 (จ.) kin2 (จ.) 斤 jīn  ครึง่กโิล 
kiŋ1  ŋoalh2 价钱 jiàqián ราคา 
kiŋ1 ŋoalh1 贵 guì  แพง 
kip1 (ท=ขลบิ.) kɹip1 (ท=ขลบิ.) 剪 jiǎn  ตดั 
kiuʔ3  tɛ2 勤 qín  ขยนั 
klai3 ʑɔk3 搬（搬桌子） 

bān (bān zhuōzi) 
ยา้ย (โต๊ะ) 

klaŋ 1  klaŋ 1 老鹰 lǎoyīng นกอนิทรยี ์
klaŋ1 vɛik1 koan1 faik1 燕子 yànzi นกนางแอ่น 
klɔm1 ʑɔk3  (ท=ยก) 抬 tái ยกขึน้ 
klɔm1 klɔm1 挑(tiāo)  เลอืก 
klɔm1 klɔm1 扛 káng แบก,หาม 
klɔŋ1  (ท=คลอง) klɔŋ1(ท=คลอง) 河 hé แมน่ ้า 
kleŋ2  klɛiŋ1 磨（磨刀） 

mó (mó dāo) 
ลบั (มดี) 

klɛʔ1 ɹ．aʔ2 赶（驱赶） 

gǎn (qūgǎn) 
ไล่ (ขบัไล่) 

klɤiŋ1 kluiŋ1 胖 pàng  อว้น 
klɤt1 ɹɤik1 拔（拔手） 

bá (bá shǒu) 
ดงึ (มอื) 
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kliŋ 1 al 1 lhai 1 水蛭（水蚂蟥）

Shuǐzhì (shuǐ mǎhuáng) 
ปลงิ 

kɯ2  tɔm1 pɔk2 常常 chángcháng  บ่อย 
kɯh1 gɤl1 风 fēng ลม 
kɯh1 gɤl1 刮风 guā fēng  ลมพดั 
kɯiŋ 1 kɤiŋ 1 父亲 fùqīn พ่อ  
kɯm4 kɤm2 簸（簸米） 

bǒ (bǒ mǐ) 
ใชก้ระดง้ฝัด (ขา้ว) 

kɯʔ1 kɯʔ1 饱满 bǎomǎn  เตม็ อิม่เอบิ 
kŋ2 soɤ1 (จ.) koŋ1 sɤ2(จ.) 公社 gōngshè ประชาคม 
koh 1  koh 1 收（回）shōu (huí) เรยีกคนื,เพกิถอน 
kon 1 kaʔ4 meʔ2  koan1  al2 miʔ2 儿子 érzi ลกูชาย 
kon 1 kaʔ4 pɤn1 koan1bun 1 女儿 nǚ'ér ลกูสาว 
kon 1phau 1 ɛk1 女婿 nǚxù ลกูเขย 
kon1 kɤt1 生（生孩子） 

shēng (shēng háizi)  
(ทารก) คลอด 

kon2 on2 , 

liŋ1 tau4 (จ.) 
liŋ1 tau3(จ.) 领导 lǐngdǎo  ผูน้ า 

koŋ 2 (ท.) tam 1 ɹom 1 虾 xiā กุง้ 
koŋ1 tɕhan2 taŋ4 
(จ.) 

koŋ2 tɕhaŋ1 

taŋ1(จ.) 
共产党 

gòngchǎndǎng 
พรรคคอมมวินิสต์ 

koŋ1 tɕiŋ2 thuan4 
(จ.) 

koŋ2 tɕhiŋ1 

thoan2(จ.) 
共青团 

gòngqīngtuán 
กลุ่มเยาวชนลทัธิ
คอมมวินิสต์ 

koŋ1(ท.),lɤl̥1  ȵoat2 堆 duī  กอง,เนิน 
koŋ2 fɤn2 (จ.) koŋ2 fɤn1(จ.) 工分 gōngfēn ค่าตอบแทน 
koŋ2 nie2  (จ.) koŋ1 niʔ2(จ.) 工业 gōngyè อุตสาหกรรม 
koŋ2 tɕak2 (ท.กงจกัร) lai1 ʑen1 自行车 zìxíngchē รถจกัรยาน 
koŋ2 tɕhaŋ2(จ.) koŋ1 tɕhaŋ1(จ.) 工厂 gōngchǎng โรงงาน 
koŋ2 ʑen4(จ.) koŋ1  ɹen2(จ.) 工人 gōngrén คนงาน 
koŋ2 ʑeŋ4 kai2 

tɕiʔ4 (จ.) 
koŋ1 ɹeŋ2 kai1 tɕe2 
(จ.) 

工人阶级 

gōngrén jiējí 
ชนชัน้แรงงาน 

koʔ4 (ทจ.) ku1 (ทจ.) 也 yě  ก ็(ดว้ยเหมอืนกนั) 
koʔ4 (ท.) a1 就 jiù ก ็(จงึ) 
koʔ4 pin1 sum1 mɔh3 或者 huòzhě  หรอืว่า 
kua2 (ทจ.= กวา/瓜
guā) 

bil1 瓜 guā แตง 
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ส าเนียงซินม่านเอ๋อ ส าเนียงกวานซวง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
kual1,qhaŋ1  ɹɔh3 吠（狗叫） 

fèi (gǒu jiào)  
เสยีงสุนขัเห่า 

kuan2 koan2 还 hái  ยงัคง 
kuaŋ2 miŋ4  (จ.) koaŋ1 miŋ2(จ.) 光明 guāngmíng  แสงอนัสว่างไสว 
kuaŋ2 ʑoŋ2(จ.) koaŋ1 ɹoŋ2(จ.) 光荣 guāngróng  เกยีรตยิศ 
kuat1 kɯt2, ṇxɤŋ3 ai1 ʑɯŋ1  发料 fā liào   ส่งวสัดุ 
kuat1,nkɛt2 si2 kiat2 冷（天气冷） 

lěng (tiānqì lěng)  
(อากาศ) เยน็ 

kuh1 kauh1 从 cóng  จาก 
kui2 koi1 有 yǒu  ม ี
kui2 iŋ1 来 lái  มา 
kuik1 haʔ1kuik1 晴 qíng  แจม่ใส 
kul1 ,sip2 

 (ทจ.= สบิ/十 shí) 
ko1 十 shí สบิ 

kut1 (ท.=ขดู) kɹak2 剃（用刀剃头） 

tì (yòng dāo tìtóu) 

 

โกน (ใชม้ดีโกนโกนหวั) 

kuʔ4 (ท.) ku2(ท.) 双（一双鞋）shuāng 

(yīshuāng xié)  
คู่ (ลกัษณนาม) 

kuʔ4  xɔm4  mo2  
(ท.หอม) 

kaiŋ1   mo1 葱 cōng หวัหอม(นาม) 

l̥ai1 (ท.) lhai1 (ท.) 流 liú ไหล 
l̥an 1  kaʔ4 meʔ2 
(ท.=หลาน) 

koan1  al2 miʔ2 侄子 zhízi หลานชาย  
(ลกูชายของพีแ่ละน้อง) 

l̥an 1  kaʔ4 meʔ2  
(ท.=หลาน) 

koan1lhan 1 al2 

miʔ2 (ท.=หลาน) 
孙子 sūnzi หลานชาย  

(ลกูชายของลกู) 
l̥an 1  kaʔ4 pɤn1 
(ท.=หลาน) 

koan1bun 1 侄女 zhínǚ 

  
หลานสาว  
(ลกูสาวของ พีแ่ละน้อง) 

l̥an 1  kaʔ4 pɤn1 
(ท.=หลาน) 

koan1lhan 1   bun 

1 (ท.=หลาน) 
孙女 sūnnǚ หลานสาว  

(ลกูสาวของลกู) 
laŋ1 laŋ1 长 cháng  ยาว 
l̥at 1 lhat 1 怕 pà  กลวั 
lat4 thaʔ2 fai3  (ท.) la2 tha1 fai1 (ท.) 火车 huǒchē รถไฟ 
lau 2 si 2,naŋ2 

qhɯn1 (จ.) 
lau 2 sɤ 1(จ.) 老师 lǎoshī คร,ู อาจารย ์ 

laʔ 4 la 2 茶 chá ชา 
laʔ1 lau2 (ท.=เล่า) 说 shuō พดู 
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ส าเนียงซินม่านเอ๋อ ส าเนียงกวานซวง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
laʔ1 lau 2 (ท.=เล่า) 告诉 gàosù บอก 
l̥aʔ1 lhaʔ1 叶子 yèzi ใบไม ้ 
l̥aʔ1,tɕim4 ɛh 1 要 yào ตอ้งการ 
l̥aʔ4  blah 1 张（一张纸） 

zhāng (yī zhāng zhǐ) 
แผ่น (ลกัษณนามของ
กระดาษ) 

l̥aʔ4  ŋaʔ2 (ท.) al2  ŋaʔ2(ท.) 芝麻 zhīma งา 
laʔ4 al1  ɹa1 二 èr  สอง 
laʔ4 oi1 loi1 三 sān  สาม 
laʔ4 ul̥ 1  ɹom 1al 1 lolh 1 油 yóu น ้ามนั 
laʔ4ul̥1 al1loalh 1 肥（肉肥） 

féi (ròu féi)  
อว้น 

lɔm3 vai3 (จ.) 
 

快（刀快） 

kuài (dāo kuài)  
(มดี) คม 

lɔm4 (ท.=ลอ้ม) diŋ1 篱笆 líbā รัว้ 
lɔŋ3 luŋ2 黑 hēi  ด า 
l̥ek2 (ท.) lhɛk1 (ท.) 铁 tiě แรเ่หลก็ 
l̥ek2 (ท.) lhɛk1(ท.) 钢 gāng เหลก็ 
leʔ4  li2 八哥 bāgē นกขนุทอง 
leʔ4 bɔʔ2 再 zài  อกี 
leʔ4 kɤn3 又 yòu  อกีแลว้ 
lɛik2 lɛk2 进 jìn เขา้ 
lɛiŋ2 (ท.) pɹɔŋ1 旱 hàn แหง้แลง้ 
lɛiŋ3  ɹɛʔ1 少 shǎo  น้อย 
l̥ɛʔ1  lhɛʔ1 雨 yǔ ฝน 
l̥ɛʔ1 lhɛʔ1 下雨 xià yǔ  ฝนตก 
lɤiŋ2 kluʔ2 钝（刀钝） 

dùn (dāo dùn)  
(มดี) ทู่ 

lɤk1 lɤk1,  

xɤi1 xɤi1 

ai1 ʑɤh1 摇 yáo เขยา่ 

l̥ɤŋ1 (ท.) ŋ̻ɛl1 黄 huáng  เหลอืง 
lɤʔ 2  lɤ2 锯 jù เลื่อย 
liam2 (ท.) pon1 tɕɔk2 方（方桌） 

fāng (fāngzhuō)  
เหลีย่ม 

lian2 ,lo2  kɹɤ2 跑 pǎo วิง่ 
liat2  (ท.) lɛŋ1 舔 tiǎn  เลยี 
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ส าเนียงซินม่านเอ๋อ ส าเนียงกวานซวง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
l̥iau1  tɕɤʔ2 湿（衣服湿） 

shī (yīfú shī)  
(เสือ้ผา้) เปียก 

liel1 khul2 lil1 滚 gǔn  กลิง้ 
liel̥2 lialh 1 六 liù  หก 
lih2 lih1 下（下山） 

xià (xiàshān)  
ลง (เขา) 

lih2 lih1 出 chū  ออก 
lik 2 pheiʔ 2 (lik 2   

kloŋ 1) 

pɹalh 1 野猪 yězhū หมปู่า 

lik2 lik2 猪 zhū หม ู
lil3  ɹ．ɔit 1   螺蛳 luósī หอยทาก 
l̥im1 kui1 箱子 xiāngzi กล่อง,ลงั 
liŋ2  pɹem1 旧 jiù เก่า 
lɯh 2 pɤh1 打（打人） 

dǎ (dǎ rén) 
ต ี(คน) 

lɯi3 tan1 细（细面粉） 

xì (xì miànfěn)  
(แป้ง) ละเอยีด 

lɯm 2 lɯm 2 脓 nóng หนอง 
lɯʔ2  gɹialh2 破 pò  แตก 
lɯʔ2 lhɤʔ2 坏（东西坏） 

huài (dōngxī huài)  
(ของ) พงั 

l̥ok1 ,luh2 ɹɤik1 拔（拔草）bá (bá cǎo) ถอน (หญา้) 
lom 2 gɔŋ 1 茎 jīng กา้น 
lon3 bloan1 咽 yàn กลนื 
l̥oŋ 1 lhaŋ1 高 gāo  สงู 
loŋ 2 (ท.) tiŋ 2 伯父 bófù พีช่ายของพ่อและแม่ 
loŋ 2 (ท.) tiŋ 2 nɔi2  姨父（母姐之夫） 

yífu (mǔ jiě zhī fū) 
ลุงเขย  
(สามพีีส่าวของแม)่ 

lot2 (ท.) ɹot1(ท.) 车子 chēzi รถ 
lot3(ท.) ɹot1(ท.) 汽车 qìchē รถยนต์ 
loʔ4 hɤu1  lɔ2 hɤu1 落后 luòhòu  ลา้หลงั 
luan 1  num 2 ɛh 1 刚才 gāngcái  เพิง่จะ 
luan1 tiʔ4 i2 ŋ̻eʔ2 今天 jīntiān วนัน้ี 
luk 2 nat 2 (ท.ลกู/นดั) luk 2 nat 2 子弹 zǐdàn กระสุน 
luk2 noŋ3 luk2 noŋ2 兵 bīng ทหาร 
lul4 liel1 mu1 圆 yuán  กลม 
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ส าเนียงซินม่านเอ๋อ ส าเนียงกวานซวง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
mah1 mal1 地(旱地)dì(hàndì) ที ่(ดนิ) 
ṃai1 khit1, (ท.=ขดี) 

mhai1 

写 xiě เขยีน 

mak 2 (ท.ถิน่เหนือและ
อสีาน=มกั แปลว่ารกั) 

al 1 mulh 1 爱 ài   รกั  

mak 2 (ท.=มกั แปลว่า
รกั) 

al 1 mulh 1 喜欢 xǐhuān ชอบ 

mak 2  o 3 (ท.=บกัโอ ) 
(ท.=หมาก เป็นค าเรยีก
ผลไมแ้ละสิง่ของลกัษณะ
กลม กอ้น) 

mhak 1   kliŋ 1   saŋ 

1 
柚子 yòuzi สม้โอ 

mak2  pɛiŋ2 mak2  pak2 南瓜 nánguā  ฟักทอง 
mak2  taʔ4 pliʔ1   al2  ta2 桃子 táozi ลกูทอ้ 
mak2 kiauʔ2 nuk2 mhak2 肾 shèn ไต 
mak2 lum2 mak2 lom1 球 qiú ลกูบอล 
mak4 khɤ2 (ท. ) ma2 khɤ1 茄子 qiézi มะเขอื 
mal̥2 pɹaʔ2 吃（剩下的东西）chī 

(shèng xià de dōngxī) 
กนิ (ของเหลอื) 

man 4 muʔ4  ta2mɔʔ2 哪里 nǎlǐ  ทีไ่หน 
man4  muʔ4 mɔʔ3 哪 nǎ  ไหน 
man4 niʔ1 (ท.=น่ี/นี)้ ka2 tin1 这里 zhèlǐ  ในทีน่ี้ 
man4 noʔ1 ka2 toan1 那里 nàlǐ  ในทีน่ัน้ 
man4 paiŋ1 qhɤŋ2  koŋ1 sɯ1 (จ.=公司

gōngsī ) 

商店 shāngdiàn หา้งสรรพสนิคา้ 

man4 tɕɛiŋ2  tam2 nhiʔ1 旁边 pángbiān ดา้นขา้ง 
man4 teh1  taʔ2 mɔʔ2 那里（远一点）nàlǐ 

(yuǎn yīdiǎn)  
ในทีแ่ห่งนัน้ (ไกลไปอกี) 

mau 3  (ท. ) ʑoik1 (จ.) 醉 zuì  เมา 
maʔ 2  maʔ 2 母亲 mǔqīn มารดา 
maʔ 2 tiŋ 2 姑母（父之姐） 

gūmǔ (fǔ zhī jiě) 
ป้า (พีส่าวของพ่อ) 

maʔ 2 tiŋ 2 姑母（父之妹） 

gūmǔ (fǔ zhī mèi) 
อา (น้องสาวของพ่อ) 

maʔ 2 loŋ 2 tiŋ 2 伯母 bómǔ ป้าสะไภ ้
maʔ 2oi 1 tiŋ 2 叔母 shúmǔ อาสะไภ ้
maʔ2 oi1 tiŋ 2 舅母（母兄之妻） 

jiùmu (mǔ xiōng zhī qī) 
ป้าสะไภ ้ 
(ภรรยาของพีช่ายแม่) 

maʔ2 oi1 tiŋ 2 舅母（母弟之妻） น้าสะไภ ้ 
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ส าเนียงซินม่านเอ๋อ ส าเนียงกวานซวง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
jiùmu (mǔ dì zhī qī) (ภรรยาของน้องชายแม)่ 

maʔ2 oi1 tiŋ 2 姨母（母之姐） 

yímǔ (mǔ zhī jiě) 

 

 

ป้า (พีส่าวของแม)่ 
 

maʔ2 oi1 tiŋ2 nɔi 2 姨母（母之妹） 

yímǔ (mǔ zhī mèi) 
น้าหญงิ  

(น้องสาวของแม)่ 
mɔ 2 (ทจ.)  mhɔ 1  磨 mó โม,่ ถู, เสยีดส ี
mɔ2  (ทจ.) mhɔ1   磨（磨米） 

mó (mó mǐ) 
โม,่ขดั (ขา้ว) 

mɔk 2  al 2 mɔk 2 炮 pào ปืนใหญ่ 
mɔk2 muk2 砍（砍树） 

kǎn (kǎn shù) 
ตดั (ตน้ไม)้ 

ṃɔʔ2 ʑaʔ 1 (ท.=หมอ
ยา) 

mhɔ 1 ʑa 1 医生 yīshēng หมอ 

mei4 (จ.) mɤi2 煤 méi ถ่านหนิ 
meiʔ4 mai2 尺 chǐ  ฟุต 
mɛk1,kɛm2 kiam2 抱（小孩） 

bào (xiǎohái) 
อุม้, กอด (เดก็) 

mɛʔ2 blɛ2 修理 xiūlǐ จดัการซ่อมแซ่ม 
mɛʔ2,pkein2 blɛ2 改 gǎi แก ้
mɤl 2 lɔk 2 驾 jià  ขบัขี ่
mɤl2 lhɤʔ2 坏 huài  เสยี 
mɤl3 koʔ1koŋ2 丑 chǒu  ขีเ้หร่ 
ṃɤn1 (ทจ. ) mhɯn1(ทจ. ) 万 wàn   หมืน่ 
mɤŋ 4 ʑuŋ 2 (ท.แมง
ยุง ) 

mhɔŋ 1  蚊子 wénzi ยงุ 

mɤʔ2  lɛiŋ4 (ท.=เมือ่
แลง้ ) 

nɔŋ2 lɛiŋ2 旱季 hànjì ฤดแูลง้ 

mɤʔ2 l̥ɛʔ1 nɔŋ2 va2 sa1 雨季 yǔjì ฤดฝูน 
ɯi2  ɤi1 喂（喂鸡） 

wèi (wèi jī) 
ใหอ้าหาร (ไก่) 

mian4 tɕeiʔ4 khɛp2 
(ท. ) 

mɔŋ2 ŋ̻eʔ 2 蜈蚣 wúgōng ตะขาบ 

miau 1 (ทจ. ) miau 2 猫 māo แมว 
miel1  thɔʔ1 (ทจ. ) 退 tuì  ถอย 
miet1  biat1 捏 niē หยบิ,คบี 
miet4(ท. ) ai2 ʑoat2 ʑiet2 拧（毛巾） บดิ (ผา้ขนหนู) 
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ส าเนียงซินม่านเอ๋อ ส าเนียงกวานซวง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
níng (máojīn)  

miŋ2 tɕuʔ1 (จ.) miŋ2 tɕu1 民主 mínzhǔ ประชาธปิไตย 
miŋ4 tɕhuʔ4 (จ.), 
phaʔ4 sa1 (ท. =ภาษา) 

pha 2 sa 1 

(ท. =ภาษา) 
民族 mínzú ชาตพินัธุ ์

ṃiʔ 1 mhai 1 (ท.) 鸡虱 jī shī ไร 
miʔ2  mɛʔ1 你 nǐ  คุณ 
ṃɯ2 blak2 蝙蝠 biānfú คา้งคาว 
ṃɯt 1 mhut 1 捉（鸡）zhuō (jī) จบั (ไก่) 
ɯn 1 ɤn 1 放（放置） 

fàng (fàngzhì) 
ปลด (ต าแหน่ง) 

mok1 ot1 坐 zuò นัง่ 
mok1 ot1 住（住家） 

zhù (zhùjiā) 
อยู,่ พกั (พกัอยูบ่า้น) 

mok1 ot1 在 zài  อยู ่
ṃot2  ŋ̻aʔ1 干净 gānjìng  สะอาด 
moʔ 4 fan 3(จ.) mo 1 fan 1(จ.) 模范 mófàn แบบอยา่ง 
muh2  mol1 爬（虫在地上爬） 

pá (chóng zài dìshàng 

pá) 

ปีน,ไต่  
(หนอนไต่อยูบ่นพืน้) 

mui 1 moi 1 斧头 fǔtóu ขวาน 
mui 2 hɤk 1 nhoat 2(ท.) 胡子 húzi หนวด 
ṃul 1  bhɔm 1 心 xīn หวัใจ 
mul̥2  mɤlh 1 鼻子 bízi จมกู 
ṃul2 hɔn1  tan1 liaŋ1(จ.) 胆量 dǎnliàng กลา้หาญ 
mun1  huaik1 吗 ma ไหม 
mun4 phi1 水獭 shuǐtǎ นาก 
muŋ1 nɔŋ1 抬（头）tái (tóu) เงย (หน้า) 
ṃut2 taʔ2 ɔm1 云 yún เมฆ 
ṃut2 taʔ2 ɔm1 雾 wù หมอก 
muʔ 1 mauʔ 1 绳子 shéngzi เชอืก 
muʔ 4 sɤ2  kui 2  拉祜族 Lāhù zú ชนเผ่าลาหู่ 
muʔ2 (จ.) mu1(จ.) 亩 mǔ    ไร ่(หน่วยวดั) 
muʔ4 sem2 meap1 seam1 剪子 jiǎnzi กรรไกร 
ɯʔ1 ɤʔ1 我 wǒ  ฉนั (สพีนามบุรษุที ่1 

เอกพจน์) 
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ṇ it1 tean2 床 chuáng เตยีง 
ṇ lɛk 1 gɹɯm 1  klɛk 1 腋下 yè xià รกัแร ้
ṇ mat2 ka3 扎 zhā ต า, แทง 
ṇ mual 2 ba 1   klip 1 肩膀 jiānbǎng ไหล่ 
ṇ ȵak 1 poan 2 跳舞 tiàowǔ  เตน้ร า 
ṇ ȵɯm2 kum3 含 hán อม 
ṇ ȵoŋ 2 ȵuŋ 1 腰 yāo เอว 
ṇ sat1 dʑhot1 梳子 shūzi หว ี
ṇ saʔ1 pu2 sa 1 明天 míngtiān พรุง่นี้ 
ṇ sɤm1 dʑhum1 种（种菜） 

zhǒng (zhòng cài)  
ปลกู (ผกั) 

ṇ som1 piai2 民歌 míngē เพลงพืน้บา้น 
ṇ sop1 pein1 握（刀把） 

wò (dāobà) 
จบั (มดี) 

ṇ sop2 baik2 把（一把米） 

bǎ (yī bǎ mǐ)  
ก า (ขา้วหนึ่งก า) 

ṇ sum 1 pu 2 som 1 夜里 yèlǐ ยามกลางคนื 
ṇ up 1, 

piauʔ2 ʑaŋ4(จ.) 
piau 1 ʑaŋ 2 表扬 biǎoyáng  สรรเสรญิ 

ṇ vɛl̥2 vɛiŋ1 缺 quē  ขาด (ไมค่รบ) 
ṇ vuik 1 fok 1 镰刀 liándāo เคยีวเกีย่วขา้ว 
ṇ xaʔ2 bɹaʔ2 偷 tōu ขโมย 
ṇ xaʔ2tual 1  kɹɤ2 逃（逃走） 

táo (táozǒu) 
หน ี(วิง่หนี) 

ṇ xɔŋ3 bɹuŋ2 马 mǎ มา้ 
ṇ xɛik 3   gɹɛk2 蛐 qū จิง้หรดี 
ṇ xɛʔ 2  ŋhɔʔ 1 稻草 dàocǎo ฟางขา้ว 
n xɤiŋ 3 bɹuiŋ 2 虱子（衣服上的）

shīzi (yīfú shàng de) 
เหา (ในเสือ้ผา้) 

ṇ xok 2 bɹɔk 2 狼 láng หมาป่า 
nai3(ท.=นาย) nai2(ท.=นาย) 官 guān ขา้ราชการ 
nak3 (ท.นาก) ai1 ʑɔŋ1 龙 lóng มงักร 
ṇal 2 koiŋ1 恨 hèn  เกลยีด 
ṇam1 ṇam1 血 xuè เลอืด 
nam2 mɤŋ1 mhɤŋ1 (ท.=ฮ่อง/ร่อง) 沟(水渠) gōu (shuǐqú) คลอง, คนู ้า 
nam4 mɤk2  nam2 mhak1 墨 mò หมกึ 
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(ทจ.น ้าหมกึ/墨 mò) (ทจ.) 

nam4 mɤk2(ทจ.) nam2 mhak1 (ทจ.) 墨水 mòshuǐ น ้าหมกึ 
nam4 sak2 (ท.=น ้าซกั) al1 tah1hɔ1 肥皂 féizào สบู่ 
nam4 siʔ1 (ท.=น ้าส)ี nam2si1 漆 qī สนี ้ามนั, แลคเกอร ์
naŋ 2 aʔ 4 laʔ 4  a 2 ɹa 2 英雄 yīngxióng วรีบุรษุ 
naŋ 2paʔ 4 soŋ 1 pu 2 koat 2 , 

taʔ 1 (ท.=ตา) 
老人 lǎorén คนแก่ 

naŋ2 aŋ2 pui2 ɔ1 哑巴 yǎbā เป็นไบ ้
naŋ2 kaʔ4 piʔ4  pui2 ʑhot1 疯子 fēngzi เป็นบา้ 
naŋ2 kok1 pui2 vok1 跛子 bǒzi ขาพกิาร 
naŋ2 l̥ɯt1 put2 lhɤt1 聋子 lóngzi หหูนวก 
naŋ2 ŋai1  npi pui2 l̥ek1  ŋai1 瞎子 xiāzi ตาบอด 
naŋ2 sɯʔ1 (ท.=
หนงัสอื) 

lai2 (ท.=ลาย) 信 xìn จดหมาย 

nat 2 (ท.= นดั) nat 2 枪 qiāng ปืน 
ṇaʔ 4 (ท.) ŋai1 脸 liǎn หน้า 
naʔ2  naʔ2 酸 suān  เปรีย้ว 
naʔ4 (ท.) na2  田  tián   นา  
ṇaʔ4 lɤn1  (ท.= เดอืน) na2 dɯn1  

(ท.= เดอืน) 
工资 gōngzī  เงนิเดอืน 

naʔ4 ʑai3  num2 pɹem1 故事 gùshì เรือ่งราว, นิทาน 
nɔk2  ne1 看 kàn มอง 
nɤm3 kat1 num1 雷 léi ฟ้ารอ้ง ฟ้าผ่า 
nɤm3  num2 年 nián ปี 
nɤm3 num2 孵 fū  ฟัก (ไข)่ 
nɤm3  saʔ2 num2 iŋ1 明年 míngnián ปีหน้า 
nɤm3 kuʔ2  num2 blɔt2 去年 qùnián ปีก่อน 
nɤm3 luan2  an1 num2 前年 qiánnián ปีทีแ่ลว้ 
nɤm3 saʔ2 ku2 num2 al1 tɛh1 后年 hòunián ปีต่อๆ ไป 
nɤm3 tiʔ 4 i2 num2 今年 jīnnián ปีนี้ 
nɤn1 pui2 mɔʔ2 谁 shuí  ใคร 
nɤn1  kauʔ4 (ท.= 
เดอืนเกา้) 

dɤn1 kau2 九月 jiǔ yuè เดอืนกนัยายน 

nɤn1 ha2(ท.= เดอืนหา้) dɤn1 ha2 五月 wǔ yuè เดอืนพฤษภาคม 
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nɤn1 kɔm1(ท.= เดอืน
กุม) 

dɤn1 kam1 二月 èr yuè เดอืนกุมภาพนัธ ์

nɤn1 piat2(ท.= เดอืน
แปด) 

dɤn1 piat1 八月 bā yuè เดอืนสงิหาคม 

nɤn1 sam1(ท.= เดอืน
สาม) 

dɤn1 sam1 三月 sān yuè เดอืนมนีาคม 

nɤn1 si2(ท.= เดอืนสี)่ dɤn1 si2 四月 sì yuè เดอืนเมษายน 
nɤn1 sip2(ท.= เดอืน
สบิ) 

dɤn1 sip1 十月 shí yuè เดอืนตุลาคม 

nɤn1 sip2 ɛt2 

(ท.= เดอืนสบิเอด็) 
dɤn1 sip2 et2 十一月 shíyī yuè เดอืนพฤศจกิายน 

nɤn1 sip2 soŋ1  
(ท.= เดอืนสบิสอง) 

dɤn1 sip1 soŋ2 十二月 shí'èr yuè เดอืนธนัวาคม 

nɤn1 tɕiet2  
(ท.= เดอืนเจด็) 

dɤn1 tɕiet1 七月 qī yuè เดอืนกรกฏาคม 

nɤn1 tɕiŋ1  dɤn1 tɕiŋ1 正月 zhēngyuè เดอืนมกราคม 
nɤn1 xɔk2 (ท.= เดอืน
หก) 

dɤn1 ɹhok1 六月 liù yuè เดอืนมถุินายน 

nɤʔ 4 tuʔ 1 (ท.=เนื้อตวั) to 1(ท.= ตวั) 身体 shēntǐ รา่งกาย 
nkan 3 (ท.= คาน) khauʔ 1 klɔm 1 扁担 biǎndan ไมค้าน 
nkɔŋ3 gɔŋ2 山 shān ภเูขา 
nkɤm3 bli2 手镯 shǒuzhuó ก าไลขอ้มอื 
nkhut 1 golh 1 豪猪 háozhū เมน่ 
nklɛik1 mhiam1 爪 zhǎo กรงเลบ็ 
nkliak 1  tiʔ 1 gian 1 taiʔ 1 手指 shǒuzhǐ นิ้ว 
nkuh 2 goh 1 喙 huì จะงอยปาก 
nkul̥2 ghɹum1 倒塌 dǎotā  ถล่ม 
nkum 3 pu 2 guŋ 2 枕头 zhěntou หมอน 
nkuʔ1 pu2 kauʔ1 昨天 zuótiān เมือ่วาน 
nɯl̥2 tɕɤ2  (ท.) 名字 míngzì ชื่อ 
ṇɯm 1 nɤm 2 尿 niào ปัสสาวะ 
ṇom 1 tɕak1 美丽 měilì  สวยงาม 
ṇom1 tɕhak1 好 hǎo  ด ี
ṇoŋ1 (ท.=หนอง) glɔʔ1 池塘 chítáng สระน ้า 
noŋ2 nie2 (จ.) noŋ1 niʔ2 农业 nóngyè  เกษตรกรรม 
npein 4 tɛŋ1 掷（石头） 

zhì (shítou) 
โยน, ขวา้ง (กอ้นหนิ) 
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npɛh 1  mom 1 簸箕 bòji ทีต่กัขยะ 
npɤk2  pot1 断（树，竹） 

duàn (shù, zhú)  
(ตน้ไม,้ ไมไ้ผ่) หกั 

npɤŋ3 al 2 vaʔ 2 门 mén ประตู 
npɤu 1 lhoʔ 1 dot 1 嘴唇 zuǐchún รมิฝีปาก 
npɤʔ2 piai2 歌 gē  เพลง 
npɤʔ2 piai 2 唱歌 chànggē รอ้งเพลง 
nphol̥1 philh1phalh1 拍（灰尘） 

pāi (huīchén) 
ปัด (ฝุ่ น) 

npiat2 ʑap2 闭（眼）bì (yǎn)  หลบั (ตา) 
npih 1 bilh 1 扫帚 sàozhǒu ไมก้วาด 
npih1 bil1 冬瓜 dōngguā ฟักเขยีว 
npol 1 bo 1 碓 duì ครกต าขา้ว 
npoŋ1 bɔŋ1 梯子 tīzi บนัได 
nqhɤn1 lau2 mhɔŋ1 教 jiào สอน 
nqhɯʔ 1 noan 2 脊背 jǐbèi กระดกูสนัหลงั 
ntal 2 diŋ1   墙壁 qiángbì ผนงั, ก าแพง 
ntaʔ2 daʔ2 拃 zhǎ   คบื 
ntaʔ4 ,nkuh2 gɹeh2 陡 dǒu  สงูชนั 
ntɕam3 ɹoik1 漏 lòu  รัว่ไหล 
ntɕam3 dʑɯh1 滴 dī  หยด 
ntɕaʔ2 dai1 裙子 qúnzi กระโปรง 
ntɕhaŋ 3 ghɹɤŋ 1 (ท.) 筛子 shāizi ตะแกรง 
ntɕhiat2,ntɕiam2  dʑɯh1 滴（一滴水） 

dī (yī dīshuǐ)  
หยด (น ้าหนึ่งหยด) 

ntɕiŋ 3 kɤi 1 线 xiàn เสน้ / สาย 
ntɔm1,nkoŋ1 (ท.) gɔʔ1 堆（堆积泥土） 

duī (duījī nítǔ)  
กอง (ดนิเหนียว) 

ntɕɯp1 mhɔk1 (ท.) 帽子 màozi หมวก 
ntɔŋ 1 kaiŋ 1 头 tóu ศรีษะ 
ntɔŋ2 ti2 mɯt1 立刻 lìkè  ทนัท ี
ntɕuŋ3 (ท.=ตัง้) dʑuŋ3(ท.=ตัง้) 竖 shù  แนวตัง้ 
nteʔ1 diʔ3 近 jìn ใกล ้
ntɤn3,kaʔ4 tɤh2 boalh1 踢（人）tī (rén) เตะ (คน) 
ntɤŋ̥1 bulh1 搓（绳子） บดิ (เชอืก) 
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cuō (shéngzi) 

ntɤt2 pot1 断（绳，线） 

duàn (shéng, xiàn)  
(เชอืก, เสน้ดา้ย) ขาด 

nthɛp1 dah3 拍（桌子） 

pāi (zhuōzi)  
ตบ (โต๊ะ) 

nthop2 (ท.) dah3 拍（手）pāi (shǒu) จบั (มอื) 
ntɯm1 vui1 暗 àn  มดื 
ntɯm1 hvɛk3 黑（天黑） 

hēi (tiān hēi)  
(ทอ้งฟ้า) มดืด า 

ntuiŋ 3 dot 1 嘴 zuǐ ปาก 
ṇui 2 ṃa 2 核（果核）hé (guǒ hé) เมลด็ (เมลด็ผลไม)้ 
nuk2 lhɤm1 满 mǎn  เตม็ 
ṇum 1 al 2 nɯm 2 膀胱 pángguāng กระเพาะปัสสาวะ 
ṇum 2 (ท.= หนุ่ม) pu2nhum1 年轻 niánqīng  วยัรุน่ 
ȵam3 (ท.= ยาม) ȵam3(ท.= ยาม) 时候 shíhòu เวลา,ตอนที ่
ȵaŋ 2   ȵet 3  doŋ 1 niʔ 2 萤火 yínghuǒchóng หิง่หอ้ย 
ȵat1 toŋ2 伸（手） 

shēn (shǒu) 
ยืน่ (มอื) 

ȵaʔ2 ȵaʔ2 房屋 fángwū หอ้งพกั 
ȵaʔ2  ȵaʔ2 家 jiā บา้น 
ȵɯh2  mɔh2 真 zhēn  จรงิ 
ȵɯh2 ,liau2 tiʔ4  a1 一定 yīdìng  แน่นอน 
ȵɯʔ1  ȵɤʔ2 喝（水）hē (shuǐ) ดื่ม (น ้า) 
ȵok3 (ท.=脑 nǎo ) doŋ1 脑髓 nǎosuǐ สมอง 
ŋ̥ hɛk1,hɛk ghɔk1 咳嗽 késòu ไอ,จาม 
ŋai 1 ŋai 1 眼睛 yǎnjīng ตา 
ŋai 1 kaʔ 4 qhoŋ 2 al 1 ŋɔŋ 1 膝盖 xīgài เขา่ 
ŋai1 tol̥1 ŋɔk2  (ท.=งอก ) 芽（种子芽）yá 

(zhǒngzǐ yá) 
หน่อ (หน่อเมลด็) 

ŋai4 ŋi2  ŋ̥eʔ2   太阳 tàiyáng พระอาทติย ์
ŋaik2 koalh2 发芽 fāyá  แตกหน่อ 
ŋaik3 dʑiam1 剁（剁肉） 

duò (duò ròu) 
สบั(เนื้อ) 

ŋap2       ŋ̻ap2 鳃 sāi แกม้ปลา 
ŋaʔ2 ŋaʔ2 痒 yǎng  คนั 
ŋaʔ4 ŋ̻al̥1 tɕɔk1 腻 nì  เลีย่น 
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ŋɔk1 ŋɔk 2 脖子 bózi คอ 
ŋeiŋ1 ŋeiŋ1 短 duǎn  สัน้ 
ŋɤn2 ntɔŋ1 lhɔk2 kaiŋ1 头帕 tóu pà หมวกผา้ประจ าชนเผ่า 
ŋ̻im 1 mhiam 2 指甲 zhǐjiǎ เลบ็มอื 
ŋin4 ŋon3 kɹɤŋ3 (ท.=ครึง่) 半（一半） 

bàn (yībàn)  
ครึง่ (ครึง่หนึ่ง) 

ŋon2 pon2 可能（大约） 

kěnéng (dàyuē)  
อาจจะ (ประมาณว่า) 

ŋual2 ŋu2 火 huǒ ไฟ 
ŋual2 toh2 mek1 khit1 (ท.) 火柴 huǒchái ไมข้ดี 
oh 2 ga1 先 xiān ก่อน 
oh 2 qhɯ 2 blɔt 2 huaik 1 从前 cóngqián เมือ่ก่อน 
oi 1 o 2 嫂子 sǎozi พีส่ะไภ ้ 

(ภรรยาของพีช่าย) 
op 1 vɛh2 窄 zhǎi  แคบ 
ot1 oat1 擦 cā เชด็,ถู 
pai1 pai1 零 líng  ศูนย(์ตวัเลข) 
paiŋ1 tɕolh1 卖 mài ขาย 
paiŋ2 paiŋ2 白 bái  ขาว 
pal 4 saʔ 1 ŋiʔ 2 ɔŋ 1 黄蜂 huángfēng ต่อ (ผึง้เหลอืง) 
pam2 dʑiaik1 嚼 jué เคีย้ว 
pan3 (ท. ) pan1(ท. ) 千 qiān  พนั 
paŋ1 ŋoat1 椅子 yǐzi เกา้อี ้
paŋ1 ŋoat1 凳子 dèngzǐ มา้นัง่ 
pap2 (ท.=พบั) pap2(ท. ) 书 shū หนงัสอื 
pau2 kau1 (จ.) pau2 kau1(จ.) 报告 bàogào ประกาศ, รายงาน 
paʔ1  paʔ1  你俩 nǐ liǎ  สรรพนามบุรษุที ่2  

ทวพิจน์ 
paʔ4 ɔn2 an1 那个 nàgè  อนันัน้ 
paʔ4 en2 ɛn1 这个 zhège  อนัน้ี 
paʔ4 soŋ1 koat2 老（老人） 

lǎo (lǎorén) 
(คน) แก่ 

pɔi 2khɛi1,  
(ท.=ปล่อยแก)้ 
kai4 faŋ1 (จ.) 

kai1faŋ3(จ.) 解放 jiěfàng  ปลดปล่อย 
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pɔk2 pok1 骑（骑马） 

qí (qímǎ)  
ขี ่(มา้) 

pɔk2 pɔk1 趟 tàng   รอบ, ครัง้ (ลกัษณนาม) 
pɔk2 ,tɔp1 (ท. ) mɔʔ3 答 dá ตอบ 
pɔʔ2 kɔʔ1 背（背小孩） 

bèi (bèi xiǎohái) 
แบก (เดก็) 

pɛʔ1 peʔ1 你们 nǐmen  สรระนามบุรษุที ่2 
พหพูจน์ 

pɛʔ2   pɛʔ2 赢 yíng ชนะ 
pɛʔ4 (ท.=แพะ ) pɛʔ2 羊 yáng แกะ 
pɤh1 pul1 飞 fēi  บนิ 
pɤi 3  pui 2 人 rén คน 
pɤi 3 mɤl 2 tɕon1 (ท.=โจร) 敌人 dírén ศตัร ู
pɤi3 pui2 别人 biérén  คนอื่น 
pɤiŋ1  puiŋ 1 射 shè ยงิ, ปล่อย 
pɤiŋ1khuʔ4tuʔ1 hu 1 sɔk 2ti 1 puiŋ 1 打猎 dǎliè ล่าสตัว ์
pɤk2 koat2 舀（舀水） 

yǎo (yǎo shuǐ) 
ตกั (น ้า) 

pɤk2, ṇ mat 2(ท.) mat 3(ท.) 捆 kǔn  มดั 
pɤl̥2 pok2  

(จ.=泡 pào ) 
泡沫 pàomò ฟอง, โฟม 

pɤn4muʔ4 pon2mɔʔ2 多少 duōshǎo  เท่าไหร่ 
pɤŋ2 pɤŋ1 吹 chuī  เป่า 
pɤʔ 2 tɤlh 1 乳房 rǔfáng เตา้นม 
pha2  (ท.) luk1 劈（劈柴） 

pī (pǐchái) 
ผ่า (ฟืน)  

phai2 mɤŋ2  po2 hai1  mɛ2 na1 
(ท.=พ่อไร่แมน่า) 

农民 nóngmín ชาวนา 

phak4  pɤk2 (ท.=ผกั) phak1  phɤk1 萝卜 luóbo ผกักาดหวั 
phak4  xoŋ2  tɤʔ1  na3 苋菜 xiàncài ผกัเซีย่นไฉ่ 
phaʔ 4 laʔ 4  tha 2 lai 1 脸盆 liǎn pén อ่างลา้งหน้า 
phaʔ 4 tɕhɛiŋ 2  ɔ 1 锅（烧菜的）guō 

(shāo cài de) 
หมอ้ 

phaʔ 4 ʑat 2 huaik 1 sɤʔ 1 huaik 

1 ʑɯŋ 1 
疟疾 nüèjí โรคมาลาเรยี 

phaʔ 4moŋ 2 tɤʔ1 phau1  poŋ1 窗户 chuānghù หน้าต่าง 
phaʔ1 (ท.) dɔp 2 盖子 gàizi ฝาปิด 
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phaʔ4  tai3  kɤi1 棉花 miánhuā ฝ้าย 
phaʔ4 miap2 al2 plɤk1 plak1 打闪 dǎ shǎn  ฟ้าแลบ 
phaʔ4 sal̥1  kat2 mum2 打雷 dǎléi  ฟ้าผ่า 
phaʔ4 tɛt2 (ท.) pha1 tɛt2(ท.) 国家 guójiā ประเทศ 
phaʔ4 ʑat1  ʑhɔm1 瘦（人瘦） 

shòu (rén shòu)  
(คน) ผอม 

phaʔ4 ʑaʔ1 hɛiŋ1 聪明 cōngmíng  ฉลาด 
phɔm2  khai1 khui1(จ.) 开会 kāihuì  ประชุม 
phɛh 1 hial 1 蜜蜂 mìfēng ผึง้ 
phɛik2 (ท.) ɯt1 辣椒 làjiāo พรกิ 
phɛik2  bɛk2 吐（口水） 

tǔ (kǒushuǐ)  
ถ่ม (น ้าลาย) 

phɛl1 pɹe1 雹子 báozi ลกูเหบ็ 
phɤik1 (ท.) pɹuik1(ท.) 翅膀 chìbǎng ปีก 
phɤk2  dɤap1(ท.) 踩 cǎi เหยยีบ 
phɤl̥ 1 tai 2 花 huā ดอก 
phɤl̥ 1 pɹulh1 开花 kāihuā  ออกดอก 
phɤn1 phɤn1 件（一件衣服） 

jiàn (yī jiàn yīfú) 
ชิน้, ตวั (เสือ้หนึ่งตวั) 

phi4 phin4 phi2 phiŋ3 批评 pīpíng  ต าหนิ 
phil̥ 1 pilh 1 扫（扫地） 

sǎo (sǎodì) 
กวาด (พืน้) 

phɯn2 phɯn1 桌子 zhuōzi โต๊ะ 
phɯʔ 2 bhɤʔ 1 三脚（灶）sānjiǎo 

(zào) 
เตาสามขา 

phot 1 tɤm 1 救 jiù ช่วย 
phoʔ1 pun 1 石灰 shíhuī ปนูขาว 
phoʔ1 si2 piʔ2 衣服 yīfú เสือ้ผา้ 
phuan1 phoan1 五 wǔ  หา้ 
phuʔ4  tiau2 (จ.) pliʔ 1 ai 1  hɛ 1 葡萄 pútáo องุน่ 
phuʔ4mɤl3 si 2 kɤik2 生气 shēngqì โกรธ 
pi2(ท.) pi1(ท.) 唢呐 suǒnà  ป่ี / แตร 
pian 1 (ทจ.=แผ่น / 板

bǎn)  

pian 1(ทจ.) 板子 bǎnzi ไมก้ระดาน 

piat2 sip2   (ทจ. ) piat1 sip1 八十 bāshí  แปดสบิ 
pil 2 pi 2 忘记 wàngjì  ลมื 
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pin 1 (ท.) mɔh2 是 shì  ใช่,เป็น 
piŋ1 (ท.) gal1 烤 kǎo ยา่ง, ป้ิง 
pit3 (ท.) tɛʔ3(ท.=แตะ) 贴 tiē  ตดิ ปิด แปะ  
piʔ1 (ท.=ปี) num2 岁 suì อายุ 
piʔ4 (จ.= 笔 bǐ) pit1(จ.) 钢笔 gāngbǐ ปากกา 
piʔ4(จ.) pit1(จ.) 铅笔 qiānbǐ  ดนิสอ 
plai 1 plai 1 酒 jiǔ เหลา้ 
plaŋ 3 al 2 vaʔ 2 本民族自称 Běn mínzú 

zìchēng 
ชื่อทีช่าวปู้หล่างเรยีก
ตนเอง 

plɔŋ 1 ploŋ 1 茅草 máocǎo หญา้คา 
plein 4 ṃɤ1 直（棍子直） 

zhí (gùnzi zhí)  
(ท่อนไม)้ ตรง 

plɛt1,  

xai 1 (ท.= พลดั,หาย) 
gɹai1 遗失 yíshī ท าหาย 

pliʔ1  pliʔ1 结果（果树结果）jiē 

guǒ (guǒshù jiéguǒ) 
ผล (ผลไม)้ 

pliʔ1   kaʔ4  ȵum 1 pliʔ1 biɔm1 柿子 shìzi ลกูพลบั 
plɯt2 bloan1 吞 tūn กลนื, ยดั 
ploi 1 (ท.) blɔi 1(ท.) 放（把鸟放走）fàng 

(bǎ niǎo fàng zǒu) 
ปล่อย (นก) 

plui1 khɔŋ2  leŋ3 放牧 fàngmù  ปล่อยสตัวเ์ลีย้ง  
(ตามทุ่ง) 

pon 2 (ท.=ผล) pon 2 得到 dédào  ไดร้บั 
poʔ4soʔ4 (จ.) pɔʔ1 so2 剥削 bōxuè ขดูรดี 
pu4 tɕaŋ2(จ.) pu2 tɕaŋ1 部长 bùzhǎng หวัหน้า 
puan 1 niʔ2  肉 ròu เนื้อ 
puik1 pɯik1 脱（衣服） 

tuō (yīfú) 
ถอด (เสือ้ผา้) 

puk2 kon1 挖 wā ขดุ 
pul̥ 1 polh 1 麂子 jǐzi เกง้ 
pun1  pon1 四 sì  สี ่
puʔ 1 tiŋ 2 nɔi 2 舅父（母之兄） 

jiùfù (mǔ zhī xiōng) 
ลุง (พีช่ายของแม)่ 

puʔ1 tiŋ2 nɔi2 舅父（母之弟） 

jiùfù (mǔ zhī dì) 
น้าชาย  
(น้องชายของแม)่ 

puʔ2 tui1 浮 fú ลอย 
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puʔ4 paʔ2 ɹɯlh 2 龟 guī เต่า 
puʔ4 paʔ2 ɹɯlh 2 鳖 biē ตะพาบ 
qhah1 ɔm1 烤（火）kǎo (huǒ) ผงิ, ยา่ง (ไฟ) 
qhah1 hok1 晒 shài  (พระอาทติย)์ ส่องแสง, 

ตากแดด 
qhak 1   kɹak1 水牛 shuǐniú ควาย 
qhaʔ1 kɹaʔ1 路 lù ทาง 
qhaʔ1 lot2  kɹaʔ1 ɹot1 公路 gōnglù ทางหลวง 
qhɔm3 (ทจ.=ค า /金
jīn ) 

sɹɛ1 金子 jīnzi ทอง 

qhɔn1 bɹoat2 醒（睡醒） 

xǐng (shuì xǐng) 
ตื่น (นอน) 

qhɤŋ1(ท.=ของ) kɹɤŋ2(ท.=ของ) 东西 dōngxī สิง่ของ 
qhɤp1 al 1 tɤh1 遇见 yùjiàn  พบเจอ 
qhil̥1 kɹilh 1 熊 xióng หม ี
qhɯik1 kɹɤik1 掉 diào  ตก 
qhɯŋ1 kɹɤŋ1  (ท.) 鼓 gǔ กลอง 
qhɯʔ2 ȵaʔ2  siʔ 1oʔ 1 梁（檩木）liáng  

(lǐn mù) 
คาน (ไมแ้ป) 

qhoŋ 1 kɔŋ 1   plai 1 喉咙 hóulóng ล าคอ 
qhul1  glɤŋ2 粮仓 liángcāng ยุง้,ฉาง 
sai3(ทจ.) sai1(ทจ.) 沙子 shāzi ทราย 
sak 1  sak 1 饱 bǎo  อิม่ 
sam1 sip2 (ท.) sam1 sip1 三十 sānshí  สามสบิ 
san3 phat1 钻（钻洞） 

zuān (zuān dòng) 
เจาะ (ถ ้า) 

sat 1 (ท.=สาด) dʑhat 1 fuk 1 席子 xízi เสื่อ 
sat1 sot1 梳（梳头） 

shū (shūtóu) 
หว ี(กรยิา) 

saʔ 4 kuʔ4 ȵal 2 kauʔ 1 后天 hòutiān วนัมะรนืนี้ 
saʔ4  kiŋ1 (ท.) si1  kiŋ1(ท.) 姜 jiāng ขงิ 
saʔ4 le2  l̥i2 玉米 yùmǐ ขา้วโพด 
sem 1   siam 1 (ท.=สยาม) 傣族 Dǎizú ชนเผ่าไต 
sɛʔ 4 (ท.) khoan 2 鞭子 biānzi  แส ้
sɤ1 hui1 tɕu1 ʑi2 
(จ.) 

sɤ1 hui1 tɕu1 ʑi2   社会主义  

shèhuì zhǔyì 
ลทัธสิงัคมนิยม 
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sɤ4 tɕaŋ2 (จ.) sɤ2 tɕaŋ1 社长 shè zhǎng ประธาน 
sɤ4 ʑian4 (จ.) sɤ2 ʑian2 社员 shèyuán สมาชกิ 
sɤŋ2 liʔ2 (จ.) sɤŋ2 li2 胜利 shènglì  ชยัชนะ 
sɤŋ2tɕhaŋ1 (จ.)   sɤŋ1 tɕhaŋ1 生产 shēngchǎn  ผลติ 
sɤp2  tok2(ท.=ทุกข)์ 难 nán  ยาก 
sɤt1 

 

tok2 深（深奥） 

shēn (shēn'ào)  
ลกึซึง้ 

sɤʔ2  ɤn 1 装 zhuāng   บรรจุ  
si2 sip2 (ท.) si1 sip1(ท.) 四十 sìshí สีส่บิ 
sian2 tɕhuan4 (จ.) sian1 tɕhoaŋ1(จ.) 宣传 xuānchuán  ประกาศ 
sian2 tɕiŋ1(จ.) sian1 tɕiŋ2(จ.) 先进 xiānjìn  กา้วหน้า 
siaŋ2  

(ทจ.เชยีง/乡 xiāng) 
siaŋ1 

(ทจ.เชยีง/乡 xiāng) 
乡 xiāng บา้นเกดิ 

sim 1 sɛm 1 鸟 niǎo นก 
sin1  al2 min3 数（数东西） 

shù (shù dōngxī) 
นบั (ของ) 

sin1  sin1 熟（熟肉） 

shú (shú ròu)  
(เนื้อ) สุก 

siŋ1,sian1 (จ.) sian1 县 xiàn อ าเภอ 
siŋ2 

 (ทจ. =เสยีง /声
shēng ) 

siŋ1(ทจ. ) 声音 shēngyīn  เสยีง 

siŋ2 fuʔ4  (จ.) siŋ2 fu2(จ.) 幸福 xìngfú  มคีวามสุข 
sip2 ɛt2 (ทจ.) sip1 et1(ทจ.) 十一 shíyī  สบิเอด็ 
sip2 sam1 (ทจ.) sip1sam1(ทจ.) 十三 shísān  สบิสาม 
sip2 si2 (ทจ.) sip1 si1(ทจ.) 十四 shísì  สบิสี ่
sip2 soŋ1  (ท.) sip1 sɔŋ1(ท.) 十二 shí'èr  สบิสอง 
siu 4 sɤŋ 1, (จ.) 
naŋ 2 xɛn 2 

sɔ 2 sɤŋ 1(จ.) 学生 xuéshēng นกัเรยีน 

siʔ 1  siʔ 1 头虱 tóu shī เหา 
siʔ4 kil1  koŋ2 ki1 横 héng  แนวนอน 
sɯl̥1 lai2 (ท.) 花（花布） 

huā (huā bù)  
ลาย (ผา้) 

sɯt1 pein1 拿(持) ná(chí) จบั,หยบิ 
sɯʔ1 sɤʔ1 痛 tòng  เจบ็ 
sɯʔ2 
(ทจ.ซื่อ,ตรง/实 shí) 

peŋ2 (ท.=เผง) 正 zhèng  ตรง 
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som 1 ɤp 1 饭 fàn ขา้วสวย 
som 1 kaʔ 4lai 1 ɤp 1 al 2lai 1 粽子 zòngzi ขนมบะจา่ง   
som 1 lik 2  ɤp 1 lik 2 食（猪食）shí  

(zhū shí) 
อาหารหม ู

soŋ2 soŋ1 苦 kǔ  ขม 
soʔ 1  soʔ1 狗 gǒu หมา 
soʔ4 siau1 (จ.) soʔ siau1(จ.) 学校 xuéxiào โรงเรยีน 
su1 tɕi1 (จ.) su1 tɕi2(จ.) 书记 shūjì เลขานุการ 
suai3 (ท.ซอย) sɔi2(ท.ซอย) 切 qiē  หัน่ (ตดั) 

 
suan3 (จ.) soan1(จ.) 算（计算） 

suàn (jìsuàn) 
คดิ (ค านวณ) 

suat2, (ท.) 
ṇ sɤt2 

pak1(ท.=ปัก) 插 chā สอด 

sut 2 sut 1 蚊帐 wénzhàng มุง้ 
tah1 al1 lɤʔ1 休息 xiūxí  พกัผ่อน 
tai 3 piau 2 (จ.) tai 2 piau 2(จ.) 代表 dàibiǎo ตวัแทน 
taiŋ 1  taiŋ1 编（编箩） 

biān (biān luó) 
ถกั (ตะกรา้) 

taiŋ 1  taiŋ 1 打（打毛线） 

dǎ (dǎ máoxiàn) 
ถกั (ไหมพรม) 

taiŋ1  taiŋ1 织（织布） 

zhī (zhī bù) 
ทอ (ผา้) 

tak4 ton3  ɹ．et1 (ท.) 蟋蟀 xīshuài จิง้หรดี 
taŋ 4 klau 3  tai 2 lak 2 蝴蝶 húdié ผเีสือ้ 
taŋ2 ʑian4 (จ.) taŋ1 ʑian2(จ.) 党员 dǎngyuán สมาชกิพรรค 
taŋ3 si2 tiat2  跨（跨沟） 

kuà (kuà gōu) 
ขา้ม (ขา้มคลอง) 

taŋ3,mot2 hɯaik1 过 guò  ผ่าน 
taʔ 1 (ท.) taʔ 1(ท.) 祖父 zǔfù ปู่  (พ่อของพ่อ) 
taʔ 1 gauʔ 1 (ท.=ขา้ว) 米 mǐ ขา้วสาร 
taʔ1(ท.) taʔ1(ท.) 外祖父 wàizǔfù ตา (พ่อของแม)่ 
taʔ1(ท.) taʔ1(ท.) 岳父 yuèfù พ่อตา (พ่อของภรรยา) 
tɕah2 tɕialh3 稀 xī    น้อย เบาบาง  
tɕai 1 tɕai 1  钉子 dīngzi ตะป ู
tɕak 3 (ท.=จกัร) tɕak 2(ท.=จกัร) 机器 jīqì เครือ่งจกัร 
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tɕak 3khɛʔ 1 ʑɛt 1 tɕak 2 taiŋ 1 织布机 zhī bù jī เครือ่งทอผา้ 
tɕak4 tɕoʔ1 goak2 soʔ1 螳螂 tángláng ตัก๊แตนต าขา้ว 
tɕal̥1 boalh1 踢 tī  เตะ (ดดี, ใชส้ าหรบั

สตัว)์ 
tɕaŋ1  khuʔ1 (ท.=
ช่าง) 

mu2 kuŋ1  
(จ.=木工 mùgōng) 

木匠 mùjiàng ช่างไม ้

tɕap 2 kɹoʔ1 中（射中） 

zhòng (shè zhòng) 
ถูก, โดน (ยงิ)  

tɕat2 (ท.=จัด้ แปลว่า 
มาก) 

lɤ1 很 hěn  มาก 

tɕau4  (ทจ.) tɕau2 早 zǎo เชา้ 
tɕauʔ4 ȵaʔ2 (ทจ.=เจา้) tɕau2 ȵaʔ2  主任 zhǔrèn ผูอ้ านวยการ 
tɕeŋ2 fu4 (จ.) tɕen2 fu1(จ.) 政府 zhèngfǔ รฐับาล 
tɕeŋ2 tɕhe4 (จ.) tɕeŋ2 tɕhɕɤʔ2(จ.) 政策 zhèngcè นโยบายการปกครอง 
tɕeŋ2 tɕho4 (จ.), 
mian2 

tɕeŋ3 tɕhoʔ1(จ.) 正确 zhèngquè  แจม่ชดั 

tɕeŋ2 tɕi1 (จ.) tɕeŋ2 tɕɯ1(จ.) 政治 zhèngzhì  การปกครอง 
tɕeʔ2  (ท.) tɕe3(ท.) 浸 jìn  แช่,เปียก 
tɕeʔ2,kaʔ4 mɯl2 mɯ2 钱 qián เงนิ 
tɕɛiŋ1(ท.=แจง้) ɹaŋ3(จ.) 亮 liàng  สว่าง 
tɕɤ2  tɕɤʔ2 相信 xiāngxìn เชื่อมัน่ 
tɕɤʔ4 ʑuŋ2 懂 dǒng  เขา้ใจ 
tɕhɔp2  koan1 saik1  麻雀 máquè นกกระจอก 
tɕhɛiŋ1 ɹian1 高兴 gāoxìng  ดใีจ 
tɕhɛk2 (ท.) tɕiah1(ท.) 撕（纸）sī (zhǐ) ฉีก (กระดาษ) 
tɕhɤŋ 1  ʑuh 1 pɹuʔ 1 被子 bèizi ผา้ห่ม 
tɕhi2  tɕhi1 区 qū  เขตปกครอง 
tɕhiŋ2 ȵoʔ4 (จ.) tɕhiŋ1 ȵoʔ2(จ.) 侵略 qīnlüè  รกุราน 
tɕhiŋ4 tɕoŋ4  (จ.) tɕhiɕŋ2 tɕoŋ2 (จ.) 群众 qúnzhòng ฝงูชน 
tɕhiʔ4 (จ.) tɕhiʔ2 旗子 qízi ธง 
tɕhup2 tɕɯp1 穿（衣服） 

chuān (yīfú) 
สวม (เสือ้ผา้) 

tɕhuʔ1 ɹ．auʔ1 新 xīn  ใหม่ 
tɕi2 suʔ4 (จ.) tɕi2 suʔ2(จ.) 技术 jìshù เทคโนโลย ี
tɕi4 ʑiu2(จ.) tɕi2 ʑiu2(จ.) 自由 zìyóu อสิระ 
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tɕian2 sɤʔ4 (จ.) tɕian2 seʔ2(จ.) 建设 jiànshè  ก่อสรา้ง 
tɕian4 tɕha1 (จ.) tɕian1 tɕha2(จ.) 检查 jiǎnchá  ตรวจสอบ 
tɕiauʔ2 ʑuʔ4 (จ.) tɕiau2 ʑuʔ1(จ.) 教育 jiàoyù การศกึษา 
tɕiet2 sip2 (ทจ.) tɕiat1 sip1(ทจ.) 七十 qīshí เจด็สบิ 
tɕiŋ2 tɕi1 (จ.) tɕiŋ1 tɕi2(จ.) 经济 jīngjì เศรษฐกจิ 
tɕiŋ2 ʑan1 (จ.) tɕiŋ1 ʑan1(จ.) 经验 jīngyàn ประสบการณ์ 
tɕiŋ3  tɕeiŋ3 缝 fèng เยบ็ 
tɕit2 tɕai1  tɕit2 tɕai1 思想 sīxiǎng ความคดิ 
tɕiʔ4 hua1 (จ.) tɕi1hoa1

 计划 jìhuà แผนการ,โครงการ 
tɕiʔ4 tɕiʔ4 (จ.) tɕi2 tɕi2(จ.) 积极 jījí  สะสม 
tɔk2,som1  pɹaʔ2 吃 chī กนิ 
tcɯn2  al2 vɤn2 铅 qiān ตะกัว่ 
tɕɯn2  pɛ1 豆子 dòuzi ถัว่ 
tɕɯp1  tɕɯp1 戴 dài   ใส่, สวม  
tɕɯʔ1 tɕɯʔ1 记得 jìdé จ าได ้
tɔŋ3 pɔi2 别（别去） 

bié (bié qù)  
อยา่ (ไป) 

tɕoh2 (ทจ.=ช่วย/助

zhù) 

tɤm1 帮助 bāngzhù ช่วยเหลอื 

tɕoŋ4 li2  (จ.) tɕoŋ1   li1(จ.) 总理 zǒnglǐ นายกรฐัมนตร ี
tɕop2  tak 3 猜 cāi เดา 
tɕot4  huaik1 已经 yǐjīng  แลว้, เรยีบรอ้ย 
tɕoʔ4 vu1 (จ.) tɕoʔ2 vu2(จ.) 觉悟 juéwù  ตื่นตวั, ส านึกตวั 
tɔp1  tɔp1 庹 tuǒ    วา (ความยาวตาม

แนวนอนของแขนทีย่ ืน่
ออกมา) 

tɕu4 si2 (จ.) tɕu1 siʔ2(จ.) 主席 zhǔxí ประธาน 
tɕuan2(จ.) ȵan2 tɕi1  砖 zhuān อฐิ 
tɕum1 (ท.) tɕom1(ท.) 沉 chén จม 
tɕum4 (ท.จุม/ชุม 
แปลว่า ทุก) 

hoat1 每 měi  ทุก 

tɕuŋ 3  tɕuŋ 2 脚 jiǎo เทา้ 
tɕuŋ3 kauh1 tɕuŋ2 站（站立） 

zhàn (zhànlì)  
ยืน่ 

tɕuʔ1  kaiŋ1  kɹauʔ1 芋头 yùtou เผอืก 
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ส าเนียงซินม่านเอ๋อ ส าเนียงกวานซวง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
tek2  tɛk2 量   จ านวน  
ten 3 sai 1 赔偿 péicháng ชดเชย 
ten2 (ท.) ten2 蜡烛 làzhú เทยีน 
tɛk2 (ท.) tɛk1 裂开 liè kāi แตกแยก 
tɛp4piap2  pliŋ1(ท.) 变 biàn เปลีย่น 
tɤk1  (ท.=ชกั) tɕak2 (ท.=ชกั) 牵（牵牛） 

qiān (qiān niú) 
ลาก (ววั) 

tɤl2 tɔŋ2 靠 kào   พงิ  
tɤn4 hoat1 后 hòu  หลงั 
tɤŋ3  tɤŋ1 灯 dēng โคมไฟ 
tɤŋ3  piɯk1 称 chēng   ชัง่ (กรยิา) 
tɤŋ4 ,lak1 lha1 迟 chí  สาย (เวลา) 
tɤuʔ4 tɕeŋ2  (ท.=ต่อ 
ชงิ) 

to1 tɕeŋ1(จ.斗争

Dòuzhēng) 
奋斗 fèndòu ต่อสู ้

tɤʔ1 kaʔ 4 meʔ 4  pu 2 mo 2 koat 2 哥哥 gēgē พีช่าย 
tɤʔ1 kaʔ4 pɤn1  pu 2 mo 2 koat 2 姐姐 jiějiě พีส่าว 
thai4 tu1 (จ.) thai2 tu2(จ.) 态度 tàidù ท่าทาง 
thauʔ4 lun1 (จ.) thau2lun3(จ.) 讨论 tǎolùn xuǎnjǔ อภปิราย 
thɛi 1 (ท.=ไถ) thai 1 犁 lí คนัไถ 
thɛi1 (ท.=ไถ) thai1(ท.=ไถ) 犁（犁地）lí (lí dì) ไถ (กรยิา) 
thiʔ4 haʔ4 (ท.) khɔʔ2 ha2(ท.) 第五 dì wǔ ทีห่า้ 
thiʔ4 kau2 (จ.) thi2kau1(จ.) 提高 tígāo  ยกระดบั 
thiʔ4 nɤŋ2 (ท.) khɔʔ2 nɤŋ2(ท.) 第一 dì yī  ทีห่นึ่ง 
tho 2 la 2 tɕiʔ 2 (จ.) tho 1 la 1 tɕi 1(จ.) 拖拉机 tuōlājī รถแทรกเตอร ์
tho2 liŋ1 (ท.=ถัว่ดนิ) kɹɤm2  hɔʔ1 花生 huāshēng ถัว่ลสิง 
thoŋ 3 (ทจ.) puŋ 1 桶 tǒng ถงั 
thoŋ4 tɕiʔ4(จ.) thoŋ2 tɕi2(จ.) 同志 tóngzhì สหาย 
thu 1  thu 1 筷子 kuàizi ตะเกยีบ 
thuan4 tɕieʔ4 (จ.) thoan2 tɕie2(จ.) 团结 tuánjié  สามคัค ี
thuan4 ʑian4 (จ.) thoan2 ʑian2(จ.) 团员 tuányuán สมาชกิในคณะ 
tiam 3 (ท.) tiam 2 低（矮）dī (ǎi)  (เตีย้) ต ่า 
tian2 hua2,sai4 

tian2 (จ.) 
sai1 lhɛk1  
(ท.=สายเหลก็) 

电话 diànhuà โทรศพัท ์

tian2 tɤŋ3 (จ.) tian1 tɤŋ1(จ.) 电灯 diàndēng หลอดไฟ 
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ส าเนียงซินม่านเอ๋อ ส าเนียงกวานซวง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
tian2 ʑiŋ2 (จ.) tian2 ʑiŋ1(จ.) 电影 diànyǐng ภาพยนตร ์
tiap 1 dɛp 1 跳蚤 tiàozǎo ไร 
tiel3 tɔ2 浅（水浅） 

qiǎn (shuǐ qiǎn)  
(น ้า) ตืน้ 

tieʔ 4 ti 2 箭 jiàn ลกูศร 
tiu1 tɛ1 甜 tián  หวาน 
tiʔ 1 taiʔ 1 手 shǒu มอื 
tiʔ 4 ŋup 4 pu 2 ŋɔp 2 早晨 zǎochén เชา้ตรู,่ ตอนเชา้ 
tiʔ 4 plai 3 pu 2 ŋ̻eʔ 2 中午 zhōngwǔ ตอนเทีย่ง 
tiʔ 4 puh 2 pu 2 som 1 晚上 wǎnshàng ตอนกลางคนื 
tiʔ4 khau3 taiʔ1 下  xià    ครัง้  

(ลกัษณนามของกรยิา) 
tiʔ4 phoʔ1 taiʔ1 si2 piʔ2 袖子 xiùzi แขนเสือ้ 
tiʔ4,mɤn2 to1(ท.=ตวั) 自己 zìjǐ  ตวัเอง 
tɯi3 al1 vi1 买 mǎi  ซือ้ 
tɯl̥ 1 tilh 1 菌子 jùnzi เหด็ 
tɯʔ 1  tɤʔ1 菜（饭菜） 

cài (fàncài) 
กบัขา้ว 

tɯʔ1 tɤʔ1 蔬菜 shūcài ผกั 
tɯʔ1 paiŋ3 tɤʔ1   klauʔ1  paiŋ2 白菜 báicài ผกักาดขาว 
toh 1  pauh 1 开（开门） 

kāi (kāimén) 
เปิด (ประตู) 

toh2 tiam1 打（打铁） 

dǎ (dǎtiě) 
ต ี(เหลก็) 

toh2 soat1 杀（杀猪） 

shā (shā zhū) 
ฆา่ (หม)ู 

tok 1 tɔk 1 点（点灯） 

diǎn (diǎndēng) 
จดุ (ตะเกยีง) 

tok2 tok2 穷 qióng จน 
toŋ1 ʑian4(จ.) toŋ1 ʑian2(จ.) 动员 dòngyuán  ระดมพล, ชุมนุม 
toŋ3   (ท.=ทอง) lat2 铜 tóng ทองแดง 
tuan1 (ท.=ตอน) sɛh1 阉（阉鸡）yān (yān jī) ตอน (ไก่) 
tuh 1 plak 1 揭（揭盖子） 

jiē (jiē gàizi) 
เปิด (ฝา) 

tuk2 nɛʔ1 斗笠 dǒulì หมวกสาน 
tuk4 ko2 ko1 loŋ1 跳 tiào กระโดด 



143 
 

 
 

ส าเนียงซินม่านเอ๋อ ส าเนียงกวานซวง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
tum 2 al 2 moat 2 疮 chuāng แผลทีเ่น่าเป่ือย 
tuʔ1(ท.=ตวั) to1 (ท.=ตวั) 字 zì ตวัอกัษร 
tuʔ2  taoh1 烟(炊烟) yān (chuīyān) บุหรี ่(ควนับุหรี)่ 
tuʔ4 kɤʔ1 个（一个人） 

gè (yīgè rén)  
คน (คนหน่ึงคน) 

um 1  ɹom 1 tɤʔ1 汤 tāng ซุป, แกง 
um 1 kuik 1 ɹom 1 al 1 lɤh 1 汗 hàn เหงือ่ 
um 1 miah 1 ɹom 1 mial 1 痰 tán เสมหะ 
um 1 miah 1 ɹom 1 mial 1 口水 kǒushuǐ น ้าลาย 
um 1 mieʔ2 nam 2 oi 1 糖 táng น ้าตาล 
um 1 mɯl̥ 2  ɹom 1 mɤlh 1 鼻涕 bítì น ้ามกู 
um 1 ŋai 1 ɹom 1 ŋai 1 眼泪 yǎnlèi น ้าตา 
um 1 pɯʔ 2  ɹom 1  tɤlh 1 奶 nǎi นม 
um1   ɹom1 水 shuǐ น ้า 
um1 hɔn1  nam2 ma3 sa1 

mut1 
海 hǎi ทะเล 

um1 mɤi1  ɹom1 mhɤi1 露 lù น ้าคา้ง 
um1 mo1 (ท.=บ่อ) nam2 mɔ1(ท.=น ้าบ่อ) 井 jǐng บ่อน ้า 
un2 ,tɕuʔ4  seʔ1 不，没 bù, méi  ไม่ 
un2 kaʔ4 tuan1 dɤl2 松（绑得松） 

sōng (bǎng dé sōng)  
หลวม (มดัแบบหลวม) 

un2 kui2 ,  

tɕuʔ1 kui2 

seʔ1koi1 没有 méiyǒu  ไมม่ ี

un2 pin1 seʔ1 mɔh2 不是 bùshì  ไมใ่ช่ 
vah 2 dhial 1 追 zhuī  ตาม 
vah2 vah2 宽 kuān  กวา้ง 
vai 3 vai 3 借 jiè ยมื 
vai 4 niʔ 1(vai 4 en 

2) 

i 2   ȵam 2 ti 2 hu 2 今后(以后) jīnhòu  

(yǐhòu) 
ต่อจากนี้, หลงัจากนี้ 

vak 1 mol1  ŋɔ 2 蚯蚓 qiūyǐn ไสเ้ดอืน 
vak 2 tot 4 hɔk 1 ɹɤ 2 蜻蜓 qīngtíng แมลงปอ 
vak2 kɔŋ2 虫 chóng แมลง,หนอน 
vaʔ 4 pu 2 kɹa 1 佤族 Wǎzú ชนเผ่าวา้ 
vaʔ4(จ.) ȵan 2 khɔ1 瓦 wǎ กระเบือ้ง 
veik2 vek2 肠子 chángzi ล าไส ้
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ส าเนียงซินม่านเอ๋อ ส าเนียงกวานซวง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
vɛh2 l̥ɤm1 溢 yì  ลน้, เป่ียมลน้, เกนิไป 
vɛi3 (ท.=ไว) vai1(ท.=ไว) 快 kuài  เรว็ 
vɛin2    (ท.=แว่น) vean1(ท.=แว่น) 镜子 jìngzi กระจก 
vɛiŋ2  vuɔk1 歪 wāi  เอยีง 
vɛt 2,klɛt 2 va 3 包围 bāowéi โอบลอ้ม 
vit2   ʑɯt3 旋转 xuánzhuǎn  หมนุเวยีน 
voŋ1 ȵ̥iu1 tɕialh1 韧 rèn  แกรง่, แขง็แรง 
vui4 sɤŋ2 (จ.) vui1 sɤŋ1(จ.) 卫生 wèishēng สุขภาพและอนามยั 
vuik2 vɔk1 割（谷子）gē (gǔzi) เกีย่ว (ขา้ว) 
vuiʔ2 ta1 (จ.) vuiʔ1 ta2(จ.) 伟大 wěidà  ยิง่ใหญ่ 
vuk1 (ท.=วก) guɔk1 弯  wān    งอ 
vun4 hua2 (จ.) vun2 hua2(จ.) 文化 wénhuà วฒันธรรม 
xai2nqhɛiŋ1 koʔ1bɹai2  脏 zāng  สกปรก 
xai3 khauʔ1  xaiʔ1 榕树 róngshù ตน้มะเดื่อจนี 
xak3  ge1 喊 hǎn ตะโกน 
xan1(ท.) han1  (ท.) 鹅 é  ห่าน 
xaŋ 1 ɹhaŋ 1 牙齿 yáchǐ ฟัน 
xaŋ 4 xoi 3 ɹɔi 2 苍蝇 cāngyíng แมลงวนั 
xɔh1  sɯʔ1 病 bìng  ป่วย 
xɔk1 ŋhɔʔ1 稻子 dàozi ขา้ว 
xɔk2   ɹok2 田鸡 tiánjī กบ 
xɔk2 sip2 (ท.) ɹhok1 sip2(ท.) 六十 liùshí หกสบิ 
xɔl̥3 lɤk 2 (ท.) 挑选 tiāoxuǎn เลอืก 
xɔm2 kulh1 蒸 zhēng นึ่ง 
xɔm2 (ท.) hɔm1 (ท.) 香 xiāng  หอม (กลิน่) 
xɔm3  khɤn 1 欠 qiàn หนี้ 
xɔŋ1 ɹɔŋ2 两 liǎng   ชื่อมาตราวดัน ้าหนกั   
xɔŋ4tiʔ1 siʔ2taiʔ1 八 bā   แปด 
xep 2   ɹip 2 草 cǎo หญา้ 
xɛik2 po2 话 huà ค า 
xɛiŋ3 (ท.= แฮง/แรง) ɹɤŋ2 (ท.=แฮง/ แรง) 力气 lìqì พลงั 
xɛl̥ 2  ɹial 2 根 gēn ราก 
xɛl1  na1 ɹe1 额头 étóu หน้าผาก 
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ส าเนียงซินม่านเอ๋อ ส าเนียงกวานซวง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
xɛn2(ท.= เรยีน) ɹian2 (ท.= เรยีน) 读 dú อ่าน 
xɛn3 (ท.= เรยีน) ɹian2(ท.= เรยีน) 学 xué เรยีน 
xɛʔ2  kulh1 煮（煮菜）zhǔ (zhǔ cài) ตม้ (อาหาร) 
xɤik1 huik1 瘦 shòu   เนื้อ 
xɤŋ1 ɹuŋ1 角 jiǎo เขา (นาม) 
xɤt 2 (ท.) huŋ 1 臭虫 chòuchóng เรอืด 
xɤʔ1(ท.) ɹɯʔ1 (ท.)  深（水深） 

shēn (shuǐshēn)  
(น ้า) ลกึ 

xɤʔ4 (ท.)   ɹɤ1(ท.)  船 chuán เรอื 
xɯt1 hɤt1 闻 wén ดม 
ʑam 2 ʑam 2 哭 kū รอ้งไห ้
ʑaŋ4 seʔ1 ȵaŋ1 未（没有）wèi (méiyǒu)   ไมม่ ี
ʑat2,lot2 oal1 拉（向前） 

lā (xiàng qián) 
ลาก (ไปขา้งหน้า) 

ʑau3 tɕeʔ3 浅（浅显）qiǎn (qiǎnxiǎn) ตืน้ 
ʑau3 ʑa2 便宜 piányí  ถูก 
ʑau3 ʑa2 容易 róngyì  งา่ย 
ʑaʔ 2(ท.) ʑaʔ 2(ท.) 祖母 zǔmǔ ยา่ (แม่ของพ่อ) 
ʑaʔ 2(ท.) ʑaʔ 2(ท.) 外祖母 wàizǔmǔ ยาย (แมข่องแม)่ 
ʑaʔ 2(ท.) ʑaʔ 2(ท.) 岳母 yuèmǔ แมย่าย (แมข่องภรรยา) 
ʑaʔ2  ɹhaʔ2 老 lǎo    เก่า 
ʑɔm4 (ท.) ȵɔm3(ท.) 染 rǎn   ยอ้ม (ส)ี 
ʑeŋ2 vu1  (จ.) ʑeŋ2 vu1  任务 rènwù ภารกจิ, ภาระหน้าที ่
zeŋ4 miŋ4 (จ.) ɹeŋ2 miŋ2(จ.) 人民 rénmín ประชาชน 
ʑɛt1 pik 2 布 bù ผา้ 
ʑɤm3  ʑom1 死 sǐ  ตาย 
ʑɤm3 ɹham 1 枯 kū  เหีย่วเฉา 
ʑi1 tɕian1 (จ.) ʑi2 tɕian1 意见 yìjiàn ความคดิเหน็ 
ʑian4 (จ.) ʑian1 元（一元钱）yuán 

(yīyuán qián) 
หยวน (เงนิหน่ึงหยวน) 

ʑih1   ɹhi1  薄 báo  บาง 
ʑih1 (จ.) tɕal2 稀  xī    น้อย เบาบาง 
ʑiŋ1  kɔŋ2 凉快 liángkuai  เยน็สบาย 
ʑiŋ2  toŋ1 (จ.) ʑiŋ2 toŋ2(จ.) 运动 yùndòng กฬีา 
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ส าเนียงซินม่านเอ๋อ ส าเนียงกวานซวง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
ʑiŋ4 haŋ2 (จ.) ʑiŋ2 haŋ2(จ.) 银行 yínháng ธนาคาร 
ʑoŋ 2 fu 1 (จ.) ʑoŋ 1 fu 2(จ.) 拥护 yǒnghù  สนบัสนุน 
ʑoŋ3  ʑuŋ2 知道 zhīdào รู,้ทราบ 
ʑoŋ3 tɕeʔ2 会 huì  ได,้ สามารถ 
ʑuk 1 ʑhak 1 耳朵 ěrduǒ ห ู
ʑun2 ʑen1 hɔŋ1 飞机 fēijī เครือ่งบนิ 
ʑuŋ1  ʑaŋ1 村子（寨子）cūnzi 

(zhàizi) 
ชนบท, หมูบ่า้นทีม่รี ัว้
ลอ้ม 4 ดา้น 

ʑuŋ2(จ.) ɛh 1 用 yòng ใช ้
ʑuʔ1  ʑoʔ2 看见 kànjiàn มองเหน็ 
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นี้ ส่ วนมากเป็นค าศัพท์เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
การศึกษา เศรษฐกิจสงัคม สาธารณสุข วิทยาการสมยัใหม่ 
เป็นตน้ ซึง่เป็นค าทีเ่กดิขึน้ใหม ่ไมม่ใีชใ้นภาษาเต๋ออ๋าง  

 ค ายมืจากภาษาไท จะท าหมายเหตุไวข้า้งทา้ยค าว่า (ท.)  
 และยงัมคี าอีกประเภทหนึ่งที่พ้องทัง้ภาษาจนีและภาษาไทย 

นักวิชาการจีนถือว่าเป็นค ายืมภาษาจีนเก่า ซึ่ง เ ป็นค า
ภาษาจีนยุค ก่อนและกลางประวัติศาสตร์ ในขณะที่ ฝั ่ง
นักวิชาการที่ศึกษาความสัมพันธ์ของภาษาไท - จีน มี
ความเห็นว่าค าศัพท์เหล่านี้ เ ป็นค าศัพท์ที่ภาษาไทและ
ภาษาจนีเคยใชร้่วมกนัมาแต่อดตี และเรยีกว่าค าศพัท์ร่วมเชือ้
สายไท - จนี ค ากลุ่มนี้จะท าหมายเหตุไวว้่า (ทจ.)     
 

ส าหรบัการระบุความหมายของค ายมื หรอืค าต้องสงสยัเหล่านี้จะ
ใชร้ปูแบบ / อกัษรย่อค ายมื. = ค า / หากเป็นค าทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั
กบัความหมายทีใ่หไ้วใ้นช่องค าภาษาจนีและค าภาษาไทย กจ็ะไม่ระบุค าที่
พอ้งนัน้ แต่หากเป็นค าอื่นจะระบุค าพอ้งเอาไวด้ว้ย   
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ค าภาษาเต๋ออ๋าง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
a:kaʔ  左 zuǒ ดา้นซา้ย 
a:ʔ thɛŋ 弓 gōng คนัธนู 
a’ dɤʔ 今天 jīntiān วนัน้ี 
a’ tha  火车 huǒchē รถไฟ 
a’ ʔa:iʔ 先 xiān ก่อน 
a’beŋ 蜘蛛 zhīzhū แมงมุม 
a’dɔn   蟋蟀 xīshuài จิง้หรดี 
a’ʥaih 梳子 shūzi หว ี
a’ʥʊm 蚊子 wénzi ยงุ 
a’fɤ  耙 bà คราด 
a’gia 瘦（人瘦）shòu ผอม 
a’gip 剪子 jiǎnzi กรรไกร 
a’ka:u 米 mǐ ขา้วสาร 
a’kɤih  豪猪 háozhū เมน่ 
a’khɔŋ 臭虫 chòuchóng ตวัเรอืด 
a’l̥au 休息 xiūxí พกัผ่อน 
a’lui 磨（石磨）mó เครือ่งโม่ 
a’mah 遗失 yíshī ท าหาย 
a’ṃɔ 哪（哪一个）nǎ ไหน 
a’mɔ:ŋ 脖子 bózi คอ 
a’mɔih 篱笆 líbā รัว้ 
a’ṃɤ 昨天 zuótiān เมือ่วาน 
a’miau  猫 māo แมว 
a’moŋ 蚱蜢 zhàměng ตัก๊แตน 
a’mu 事情 shìqíng เรือ่งราว 
a’nan 那 nà นัน่ 
a’ŋoi 凳子 dèngzǐ มา้นัง่ 
a’ŋoi ne 椅子yǐzi เกา้อี ้
a’pih 扫帚 sàozhǒu ไมก้วาด 
a’pliŋ (ท.) 水蛭 shuǐzhì ปลงิ 
a’ploi 斑鸠 bānjiū นกเขา 
a’prat 青蛙 qīngwā กบเขยีว 
a’prat da:ŋ  田鸡 tiánjī กบ 
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ค าภาษาเต๋ออ๋าง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
a’pum 故事 gùshì นิทาน 
a’rɔ:i 苍蝇 cāngying แมลงวนั 
a’rɤŋ  鹿子 lùzi กวาง 
a’r̥im 指甲 zhǐjiǎ เลบ็มอื 
a’sɤh 醒 xǐng ตื่น ฟ้ืน 
a’tɕoŋ 螳螂 tángláng ตัก๊แตนต าขา้ว 
a’te 立刻 lìkè เดีย๋วนี้ 
a’va:i diat 豹 bào เสอืดาว 
a’va:i’khroŋ  老虎 lǎohǔ เสอื 
a’ʔa:iʔ  前 qián ขา้งหน้า 
a’ʔɯ 这 zhè นี้ 
a’ʔoih  右 yòu ดา้นขวา 
a’ʔʊʔ 狗 gǒu หมา 
aŋoʔ 生气 shēngqì โกรธ 
ba:m 嚼 jué เคีย้ว 
ba:ŋ tɕa:ʔ 天花 tiānhuā โรคฝีดาษ 
bah 酒 jiǔ สุรา 
ban  后 hòu ขา้งหลงั 
ban 布 bù ผา้ 
baŋ 竹笋 zhúsǔn หน่อไม ้
baŋ boh 门 mén ประตู 
baʔ 跨（跨小沟）kuà กา้ว 
baʔ 骑 qí ขี ่
bɔ:t 切 qiè หัน่ 
bɔ:ʔ 花（花颜色）huā คละส ี
bɔm 瘦 shòu  เนื้อไขมนัน้อย 
bɔt 烟(叶子烟) yān ใบยาสบู 
bɛ 赢 yíng ชนะ 
bɛ  胜利 shènglì ชยัชนะ 
bɛ (ท.=แพะ) 羊 yáng แพะ 
bɛʔ 生（吐口水）yàn พ่น, ถ่ม 
bɤn 要 yào ตอ้งการ 
bɤn  得到 dédào ไดร้บั 
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ค าภาษาเต๋ออ๋าง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
bi:phar 旋转 xuánzhuǎn หมนุ, วน 
biai 歌 gē เพลง 
biai 民歌 míngē เพลงพืน้บา้น 
bial 唱歌 chànggē รอ้งเพลง 
bir 忘记 wàngjì ลมื 
blau 腿 tuǐ ขา 
blɔ:ʔ 白 bái  สขีาว 
bliau 稀 xī น้อย เบาบาง 
bɯt 跑 pǎo วิง่ 
bo 背（被小孩）bèi แบก 
bon 水獭 shuǐtǎ นาก(สตัว)์ 
boʔ 姓 xìng นามสกุล 
bra 偷 tōu ขโมย 
bra:ŋ 酸 suān เปรีย้ว 
brai 草cǎo หญา้ 
brɔ:m 朋友 péngyǒu เพื่อน 
brɔ:ŋ 灶 zào เตา 
brɔh 吠 fèi เห่า 
broʔ  狼 láng สุนขัจิง้จอก 
bru:n 蚂蚁 mǎyǐ มด 
bu 乳房 rǔfáng เตา้นม 
buih ʔʊm 泡沫 pàomò ฟอง 
buŋ 箩筐 luókuāng ตะกรา้ไมไ้ผ่ 
but (ท.) 刀 dāo มดี 
bʊt(ท.) 菜刀càidāo มดีท าครวั 
ɔ ʔɔh 很 hěn มาก 
ɔ’ʔɔh 真 zhēn จรงิ 
ɕɤ hui tɕu jiʔ (จ.) 社会主义 shèhuì zhǔyì สงัคมนิยม 
ɕɤ jɛ:n (จ.) 社员 shèyuán สมาชกิ 
ɕɤ tɕa:ŋ (จ.) 社长 shè zhǎng ประธาน 
ɕian tɕin (จ.) 先进 xiānjìn กา้วหน้า 
ɕiaŋ 放牧 fàngmù เลีย้งปศุสตัว ์
ɕu ki (จ.) 书记 shūjì  เลขานุการ 
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ค าภาษาเต๋ออ๋าง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
da:ŋ  大dà  ใหญ่ 
dam 住 zhù พกั 
dar 牵 qiān จงู 
dau (จ.) 逃 táo วิง่หน ี
daʔ 舀 yǎo ตกั(กรยิา) 
dɔ:ŋ (ทจ.) 铜 tóng ทองแดง 
dɔ:ʔ ja:ʔ 腋下 yè xià รกัแร ้
dɔh 芋头 yùtou เผอืก 
dɛh 给 gěi ให ้
dɤt 短 duǎn สัน้ 
di 他 tā สรรพนามบุรษุที ่3 เอกพจน์ 
dia 用 yòng ใช ้
diat 小 xiǎo เลก็ 
dih 数 shǔ นบั 
do 搬 bān ยา้ย 
doŋ 长 chǎng ยาว 
doŋ 远 yuǎn ไกล 
dot 根（一根棍子）gēn ท่อน (ลกัษณนาม) 
dʊiʔ 都 dōu ทัง้หมด 
ʥa:r 高 gāo สงู 
ʥaih 梳 shū หว ี(กรยิา) 
ʥan 重 zhòng หนกั 
ʥaŋ 站 zhàn ยนื 
ʥɔ:i  (ท.) 帮助 bāngzhù ช่วยเหลอื 
ʥɔ:t  落后 luòhòu  ลา้หลงั 
ʥɔ:t (ท.) 滴 dī หยด 
ʥɔh 掉diào ตก 
ʥɔt 滴（一滴水）dī หยด 
ʥɛ (ท.) 浸 jìn แช ่
ʥɛt 沉 chén จม 
ʥɤih 买 mǎi ซือ้ 
ʥɤŋ 脚 jiǎo เทา้ 
ʥɤŋ giaŋ 柱子 zhùzi เสา 
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ค าภาษาเต๋ออ๋าง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
ʥɤŋ va (ท.=ถุง) (จ.=袜 wà) 袜子 wàzi ถุงเทา้ 
ʥiŋ 缝 fèng เยบ็ 
ʥoʔ 抱 bào อุม้ 
ʥut 染（染衣物）rǎn ยอ้ม 
fa (ท.) 盖子 gàizi ฝา 
fa tɕan (จ.) 发展 fāzhǎn พฒันา 
fa:n tuŋ (จ.) 反动 fǎndòng ยอ้นกลบั 
fan tui (จ.) 反对 fǎnduì คดัคา้น 
faʔ  (จ.) 挂 guà แขวน 
fɤ  耙 bà คราด 
fit 韧 rèn เหนียว 
fu (จ.) 浮fú ลอย 
gam 放（放置）fàng ปลดปล่อย 
gat 稠 chóu ขน้ แน่นหนา 
gat 老（老人）lǎo ชรา 
gaʔ 咬 yǎo กดั 
gɔ:i 在 zài อยู ่
geh 跌 diē ลม้ 
geh 倒塌 dǎotā พงัทลาย 
giaŋ 房屋 fángwū เรอืน 
giaŋ 家 jiā บา้น 
gip 剪 jiǎn ตดั 
gra:n (ทจ.=ครา้น)1 懒 lǎn เกยีจครา้น 
grai 说 shuō พดู 
grai 告诉 gàosù บอก 
gram 孵 fū ฟัก (ไข)่ 
gret (จ.) 肯（啃骨头）kěn เนื้อตดิกระดกู 
grɛ grɛ 慢慢 màn man ชา้ๆ ค่อยๆ 
gru  东西 dōngxi สิง่ของ 
gru taʔ  织布机 zhībùjī กีท่อผา้ 

                                                           
1 อา่นรายละเอยีดเกีย่วกบัค าศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนีได ้ใน เมชฌ สอดส่องกฤษ.(2557) รายงานการวจิยัเรื่อง การทดลองใชค้ าศพัทพ์อ้งเสยีงภาษา
ไท-จนีสอนภาษาจนีใหผู้เ้รยีนชาวไทย. ใน หนงัสอืรวมบทความวชิาการการประชมุทางวชิาการจนีศกึษาระดบันานาชาต ิครัง้ที ่2 เรื่อง "ไขม่กุหล่น
บนจานหยก การศกึษาภาษา การสอน และวรรณกรรมจนี" มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย คณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์.หน้า 26-44. 
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ค าภาษาเต๋ออ๋าง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
gum 簸 bǒ ฝัด 
ha:n (ท.) 鹅 é ห่าน 
ha:u 走 zǒu เดนิ 
ha:u 去 qù ไป 
ham 声音 shēngyīn เสยีง 
haʔ 欠 qiàn เป็นหน้ี 
hɔ:i  (ท.) 螺蛳 luósī หอยทาก 
hɔ:m 吃 chī กนิ 
hɔ:m lɛʔ  食 shí อาหาร (อาหารสตัว)์ 
hɔ:ʔ 脑髓 nǎosuǐ สมอง 
hɔiʔ 已经 yǐjīng แลว้ 
hɔk tau (ท.) 龟 guī เต่า 
hɔn 蛇 shé ง ู
hɔŋ 光荣 guāngróng เกยีรตยิศ 
hɔt 厚 hòu หนา 
hɔʔ 上（上山）shàng ขึน้ 
he 树 shù ตน้ไม ้
he 柴 chái ฟืน 
he ɕo 榕树 róngshù ตน้มะเดื่อ 
he la:i 柳树 liǔshù ตน้หลวิ 
he ṇ’ge 松树 sōngshù ตน้สน 
he sa mu 杉树 shānshù ตน้จามจรุ ี
hɛŋ 千 qiān พนั 
hɛŋ khɔih 早 zǎo เชา้ 
hɤ:ŋ 光明 guāngmíng แสงสว่าง 
hɤ:r 呕吐 ǒutù อาเจยีน 
hɤŋ (ท.=แหง้) 干 gàn แหง้ 
hir  铁 tiě เหลก็ 
hoi 辫子 biànzi ผมเปีย 
hot 蒸 zhēng ตุ๋น 
hu:r  沸 fèi เดอืด 
hum 洗澡 xǐzǎo อาบน ้า 
hup nu:n (ท.= นุ่น) 被子 bèizi ผา้นวม 
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ค าภาษาเต๋ออ๋าง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
hur 皮肤 pífū ผวิ 
huʔ 毛 máo ขน 
huʔ liŋ 头发 tóufa ผม 
huʔ moh 胡子 húzi หนวด 
huʔ mʊ ŋa:i 眉毛 méimáo คิว้ 
i’kriaih  螃蟹 pángxiè ป ู(ค านาม) 
i’ṃɔ 多少 duōshǎo เท่าไหร่ 
i’pɔ:t 今后 jīnhòu หลงัจากนี้ 
i’rai 箭 jiàn ลกูศร 
i’tɕhut 虾 xiā กุง้ 
ja jɯ 茶 chá ชา 
jah 百 bǎi รอ้ย 
jaih 答 dá ตอบ 
jaiʔ 撕 sī ฉีก 
jam 死 sǐ ตาย 
jaŋ 卖 mài ขาย 
 jɔh 自己 zìjǐ ตวัเอง 
jɔŋ 肉 ròu เนื้อสตัว ์
jɛn (ท.=เยน็) 凉快 liángkuai เยน็ (อากาศเยน็) 
jɤi(jai) 我们 wǒmen สรรพนามบุรษุที ่1 พหพูจน์ 
jɤiʔ 醉 zuì เมา 
ji kian (จ.) 意见 yìjiàn ความคดิเหน็ 
jia na:i 外祖母  wàizǔmǔ ยาย (แมข่องแม)่ 
jia ʔɔ:k 祖母zǔmǔ ยา่ (แม่ของพ่อ) 
jiam 哭 kū รอ้งไห ้
jiaʔ 敢 gǎn กลา้ 
jin ɕuŋ (จ.) 英雄 yīngxióng วรีบุรษุ 
jin haŋ (จ.) 银行 yínháng ธนาคาร 
jin tuŋ (จ.) 运动 yùndòng กจิกรรม 
jin vu (จ.) 任务 rènwù ภาระหน้าที ่
jɯ 看见 kànjiàn มองเหน็ 
jo 怕 pà กลวั 
ju:r 烤 kǎo ตากใหแ้หง้ 
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ค าภาษาเต๋ออ๋าง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
juh 摇 yáo สัน่, โยก 
juh juh 发抖 fādǒu สัน่ 
jum 高兴 gāoxìng ดใีจ 
k’au: ʔ  半（一半）bàn ครึง่ 
k’ba:ŋ 补 bǔ ปะซ่อม 
k’bar 嘴唇 zuǐchún รมิฝีปาก 
k’bɤ  穿山甲 chuānshānjiǎ ตวันิ่ม 
k’bit  (ทจ.) 闭 bì ปิด, หลบั, หุบ 
k’blɔ:i  嫩（菜嫩）nèn อ่อนนุ่ม 
k’bra:n 饿 è หวิ 
k’bra:n ʔʊm 渴 kě กระหาย 
k’bran 虱子（衣服上的）shīzi ไรทีอ่ยูต่ามเสือ้ผา้ 
k’bʊ 葱 cōng หอม (หวัหอม) 
k’buh 尘土 chéntǔ ฝุ่ น 
k’dam 苎麻 zhùmá ป่าน 
k’dah 额头 étóu หน้าผาก 
k’dai 正（帽子戴得正）zhèng ดิง่ 
k’dai s’ŋɔi 中午 zhōngwǔ กลางวนั 
k’dɔ:n 收 shōu รบั 
k’dɔp  蝙蝠 biānfú คา้งคาว 
k’dɤ 脏 zàng สกปรก 
k’dih 扎 zhā แทง 
k’diŋ 肚脐 dùqí สะดอื 
k’duih 推 tuī ผลกั 
k’duiʔ 跪 guì คุกเขา่ 
k’ʥiau 恨 hèn เกลยีด 
k’fa:ŋ 灰（草木灰）huī ขีเ้ถา้ 
k’gɔ:ʔ 啼 tí รอ้งไห ้
k’jaih 美丽 měilì สวย 
k’jɤh 表扬biǎoyáng ชื่นชม 
k’joŋ 穗子(稻穗) suìzi รวงขา้ว 
k’kɔ:t 抬 tái ยก 
k’kɔ:t 扛 káng แบกหาม 
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ค าภาษาเต๋ออ๋าง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
k’lah 缺 quē ขาดหายไป  
k’lɔ:m (ท.) 圆（球很圆) yuán กลม 
k’lɔ:p 衣服 yīfú เสือ้ผา้ 
k’lɤŋ 跳 tiào กระโดด 
k’liŋ sa:ŋ  钟 zhōng ระฆงั 
k’mah 借（借钱）jiè ยมื 
k’mai (ท.=ใหม)่ 新 xīn ใหม่ 
k’ṃuk 堆 duī กอง 
k’muʔ 影子 yǐngzi เงา 
k’nam 鬼 guǐ ผ ี
k’nam plɛŋ 雷 Léi ฟ้ารอ้ง 
k’niam 握 wò จบั 
k’niam 捏 niē หยบิ 
k’no 教育 jiàoyù การศกึษา 
k’no 教 jiāo สอน 
k’no 学 xué เรยีน 
k’ṇo 塞 sāi ยดั 
k’not 打架 dǎjià ทะเลาะววิาท 
k’nu:r 手指 shǒuzhǐ นิ้วมอื 
k’ŋia 主人 zhǔrén เจา้บา้น 
k’oʔ 咳嗽 késòu ไอ 
k’phrɔ:m (ท.=พรอ้ม) 团结tuánjié สามคัค ี
k’puŋ 埋 mái ฝัง 
k’puʔ 桥 qiáo สะพาน 
k’ram 平（路平）píng เรยีบ 
k’rɔp (ท.=ครอบ) 包围 bāowéi โอบลอ้ม 
k’sa:ŋ 分（分配）fēn จดัสรร 
k’sɔih 炭 tàn ถ่าน 
k’ta:ʔ 舌头 shétou ลิน้ 
k’tai 地（天地）dì  ฟ้าดนิ 
k’tai 土 tǔ ดนิ 
k’tat 断 duàn หกั 
k’tau sʊr  山洞 shāndòng ถ ้า 
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k’tɔ:m 肝 gān ตบั 
k’tɔ:ŋ 头帕（男）tóu pà  ผา้โพกหวั 
k’tɕɔ:ʔ 玩耍 wánshuǎ แกลง้ 
k’tɕhaʔ 猜 cāi ทาย 
k’tha:ʔ 拍 pāi ต ี
k’tiar 跳蚤 tiàozǎo ตวัไร 
k’tʊ 链接 liànjiē เชื่อมต่อ 
k’tuh 遇见 yùjiàn พบเจอ 
k’vɤi 上面 shàngmiàn ขา้งบน 
k’viat 歪 wāi เอยีง 
k’ʔa:ŋ 核(果核) hé เมลด็ 
k’ʔa:ŋ 骨头 gǔtou กระดกู 
k’ʔaʔ  乌鸦 wūyā นกกา 
k’ʔɔ:ʔ 刺 cì หนาม 
k’ʔu:r kat 秋 qiū ฤดใูบไมร้ว่ง 
k’ʔu:r mai 春 chūn ฤดใูบไมผ้ล ิ
ka 鱼 yú ปลา 
ka kɛ  鸽子 gēzi นกพริาบ 
ka:i 和（老师和同学）hé และ, กบั 
ka:t 刮 guā ขดู 
ka:t 剃 tì โกน 
ka:t (ท.=กาด/ตลาด) 集市 jíshì ตลาด 
ka:ʔ 跳舞 tiàowǔ เตน้ร า 
kah (ท.=แก)้ 解（解绳结）jiě แกม้ดั 
kai 勤 qín ขยนั 
kai 积极 jījí กระตอืรอืรน้ 
kai faŋ (จ.) 解放 jiěfàng ปลดปล่อย 
kai:ʔ  沙子 shāzi ทราย 
kan  姑母（父之姐）gūmǔ ป้า (พีส่าวของพ่อ) 
kan 舅母(母兄之妻）jiùmu ป้าสะใภ ้(ภรรยาของพีช่ายแม)่ 
kan 舅母(母弟之妻）jiùmu น้าสะใภ ้

(ภรรยาของน้องชายแม)่ 
kan 岳母 yuèmǔ แมย่าย (แม่ของภรรยา) 
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kan diat 姑母（父之妹）gūmǔ อา (น้องสาวของพ่อ) 
kan pu (จ.) 干部 gànbù เจา้หน้าทีข่องรฐับาล 
kap 骗 piàn โกหก 
kat 疟疾 nüèjí โรคมาลาเรยี 
kat 冷 lěng หนาว 
kau 个（一个人）gè คน (ลกัษณนาม) 
kaʔ 树枝 shùzhī กิง่ 
kɔ:n a’liaŋ 青年男子 qīngnián nánzǐ ชายหนุ่ม 
kɔ:n a’liaŋ 儿子 érzi ลกูชาย 
kɔ:n a’pia 青年女子 qīngnián nǚzǐ หญงิสาว 
kɔ:n baŋ boh 窗户 chuānghù หน้าต่าง 
kɔ:n k’laʔ 燕子 Yànzi นกนางแอ่น 
kɔ:n no liʔ  学生 xuéshēng นกัเรยีน, นกัศกึษา 
kɔ:n ȵɔ:m 儿童 értóng เดก็ 
kɔ:n r’pia 女儿 nǚ'ér ลกูสาว 
kɔ:n vai ʔi’mai 侄子 zhízi หลานชาย (ลกูชายของพีน้่อง) 
kɔ:n vai ʔi’pɔn 侄女 zhínǚ หลานสาว(ลกูสาวของพีน้่อง) 
kɔ:t 挑 tiāo หาบ 
kɔʔ 弯 wān โคง้ 
kɛ (ท.) 老（菜老）lǎo แก่ (พชืผกั)  
kɛt 砍 kǎn ตดั 
kɤ min (จ.) 革命 gémìng การปฏวิตั ิ
kɤ:r 十 shí สบิ 
kɤ:r la ʔa 十二 shí’èr สบิสอง 
kɤ:r lu luʔ 十一 shíyī สบิเอด็ 
kɤ:r lu ʔʊi 十三 shí sān สบิสาม 
kɤi 他们 tāmen สรรพนามบุรษุที ่3 พหพูจน์ 
kɤt (ท.=เกดิ) 生（生孩子) shēng คลอด 
kha tɕɛk  喜鹊 xǐquè นกสาลกิาปากด า 
kha:m (ท.=-ขา้ม) 经过 jīngguò ผ่าน 
kha:m kha:ʔ 粗糠 cū kāng ร าหยาบ 
kha:m ȵɔt (ทจ.=ร า/  kāng) 细糠 xì kāng ร าอ่อน 
kha:ʔ 痰 tán เสมหะ 
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khai hui (จ.) 开会 kāihuì ประชุม 
khat so (จ.) 锁 suǒ แมกุ่ญแจ 
khau puk 糍粑 cí bā ขนมทีท่ าจากแป้งขา้วเหนียว 
khɔk (ท.) 牛圈 niú quān คอกววั 
khɔŋ ŋa:m 糖 táng น ้าตาล 
khɛ  汉族 hànzú ชนชาตฮิัน่ 
khɛk (ทจ.) 客人 kèrén แขก 
khɛʔ din 现在 xiànzài ตอนน้ี 
khiam sa 幸福 xìngfú ความสุข 
khin tɕuŋ (จ.) 群众 qúnzhòng มวลชน 
khiŋ kat 冬 dōng ฤดหูนาว 
khiŋ loʔ ṃɤ 夜里 yèlǐ กลางคนื 
khiŋ loʔ ȵ̥iar 早晨 zǎochén ตอนเชา้ 
khiŋ loʔ san  白天 báitiān กลางวนั 
khiŋ mai 夏 xià ฤดรูอ้น 
khiu (ท.=เขยีว) 蓝 lán สนี ้าเงนิ 
khlɔh 过（过河）guò ขา้ม 
khlip 斗笠 dǒulì หมวก 
khɯk  粗 cū หยาบ 
kho ɕo (จ.) 科学 kēxué วทิยาศาสตร ์
khraiŋ (ท.=แกร่ง) 硬 yìng แขง็ 
khram 富 fù ร ่ารวย 
khraŋ khrau 松（绑得松）sōng หยอ่น 
khrɔh 赶 gǎn ไล่ 
khrɔh brai 打猎 dǎ liè ล่าสตัว ์
khrir 金子 jīnzi ทองค า 
khrɯŋ 筛子 shāizi กระชอน 
khroʔ 喉咙 hóulóng ล าคอ 
khʊ 鸡冠 jīguān หงอนไก่ 
khu:n  鸟窝 niǎo wō รงันก 
khu:r 风 fēng ลม 
khu:r 刮风 guā fēng พดั (กรยิา)  
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khuai (จ.=块 kuài หน่วยเงนิ
จนี) 

元(一元钱) yuán หยวน (สกุลเงนิ) 

khun sa:ŋ 神 shén เทพ 
khʊṇ’da:ʔ  炒 chǎo ผดั 
ki ɕuʔ (จ.) 技术 jìshù เทคโนโลย ี
ki hua (จ.) 计划 jìhuà แผนการ 
kia (จ.) 假 jiǎ ปลอม 
kian sɤ (จ.) 建设 jiànshè สรา้ง 
kian tɕha (จ.) 检查 jiǎnchá ตรวจ 
kiaŋ tai  手镯 shǒuzhuó ก าไล 
kiap tin  (ท.=เกบิตนี) 鞋 xié รองเทา้ 
kin (จ.) 斤 jīn เท่ากบัครึง่กโิลกรมั 
kin ki(จ.) 经济 jīngjì เศรษฐกจิ 
kin ŋian (จ.) 经验 jīngyàn ประสบการณ์ 
kiŋ 头 tóu ศรีษะ 
kiŋ kɛr 膝盖 xīgài เขา่ 
kio vu (จ.) 觉悟 juéwù ส านึกตวั 
kip (ท.)  蹄（马蹄）tí  กบีมา้ 
kip tɕɔ:i  爪 zhǎo เลบ็ 
kiu 难 nán ยาก 
kla 粒（一粒米）lì เมด็ 
kla:m  老鹰 lǎoyīng นกอนิทรยี ์
kla:ŋ 裙子 qúnzi กระโปรง 
kla:u 锅 guō กระทะ 
klai 雨 yǔ ฝน 
klai 下雨 xià yǔ ฝนตก 
klan 胖 pàng อว้น 
klɔ:i (ท.) 芭蕉 bājiāo กลว้ย 
klɔ:ŋ (ท.) 鼓 gǔ กลอง 
kluh  窟窿 kūlóng อุโมงค ์
kluh 落luò รว่งหล่น 
klʊn  瓜 guā แตง 
klʊn klai 冬瓜 dōngguā แตงเขยีว 
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klʊn rɛŋ 南瓜 nánguā ฟักทอง 
ko gia (จ.) 国家 guójiā ประเทศ 
kra:u 蛋 dàn ไข ่
kra:u 生(下蛋) shēng ออกลกู 
kra:u a’pɤk 萝卜 luóbo หวัไชเทา้ 
kra:ʔ 水牛 shuǐniú ควาย 
krɔh 话 huà ค าพดู 
kreh  熊 xióng หม ี
krian 搓 cuō ถู 
ku 床 chuáng เตยีง 
kun 父亲 fùqīn พ่อ  
kun diat 叔父 shúfù อา 
kun diat 姨父（母妹之夫) yífu น้าเขย (สามขีองน้องสาวพ่อ) 
kun ʔa:n 伯父 bófù ลุง  
kunʔa:n 姨父（母姐之夫) yífu ลุงเขย (สามขีองพีส่าวพ่อ) 
kuŋ 田 tián ทุ่งนา 
kuŋ ɕɤ (จ.) 公社 gōngshè ชุมชนพรรคคอมมวินิสต์ 
kuŋ fɤn (จ.)  工分 gōngfēn ปรมิาณการท างาน 
kuŋ jin (จ.) 工人 gōngrén กรรมกร 
kuŋ jin ka:i kɛ (จ.) 工人阶级 gōngrén jiējí ชนชัน้กรรมาชพี 
kuŋ ŋɛ (จ.) 工业 gōngyè อุตสหากรรม 
kuŋ tɕaŋ (จ.) 工厂 gōngchǎng โรงงาน 
kuŋ tɕha:n ta:ŋ (จ.) 共产党 gòngchǎndǎng พรรคคอมมวินิสต์ 
kuŋ tɕhin thuan (จ.) 共青团 gòngqīngtuán สนันิบาตเยาวชนคอมมวินิสต์ 
la   迟 chí สาย (เวลา) 
l̥a 叶子 yèzi ใบ 
la:i 下(打一下）xià ครัง้ (ใชบ้อกความถีข่องกรยิา) 
la:ŋ ja:n  旗子 qízi ธง 
la:r 饱 bǎo อิม่ 
la:t  磨（磨刀）mó ลบั (มดี) 
la:ʔ loʔ 打闪 dǎ shǎn ฟ้าแลบ 
la:ʔ so 钥匙 yàoshi ลกูกุญแจ 
l̥aɕoʔ 耳朵 ěrduǒ ห ู
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l̥ai (ท.) 流 liú ไหล 
lam 肾 shèn ไต 
lam 快（刀快）kuài คม 
lau sɯ (จ.) 老师 lǎoshī อาจารย ์
l̥aʔ  聪明 cōngmíng ฉลาด 
laʔ ban 后（后去）hòu หลงั 
laʔ khɛ:p  旁边 pángbiān ดา้นขา้ง 
laʔ khrum  下面 xiàmiàn ขา้งล่าง 
laʔ ṃɔ 哪里 nǎlǐ ทีไ่หน 
laʔ nan 那里 nàlǐ ทีน่ัน่ 
laʔ ṇar  里面 lǐmiàn ขา้งใน 
laʔ nɔʔ  外面 wàimiàn ขา้งนอก 
laʔ ʔɯ 这里 zhèlǐ ทีน่ี่ 
lɔ:k 变（蛹变蛾) biàn เปลีย่น 
lɔ:ŋ krɔ:ŋ 脊背 jǐbèi สนัหลงั 
lɔih 洗（洗衣）xǐ ซกั 
lɛ:ŋ tin  自行车 zìxíngchē จกัรยาน 
lɛh 下（下山）xià ลง 
lɛh 出（出去）chū ออก 
lɛŋ 晴 qíng สดใส 
lɛŋ mi:n 飞机 fēijī เครือ่งบนิ 
lɛʔ 猪 zhū หม ู
lɛʔ brai  野猪 yězhū หมปู่า 
lɤ:n (ท.) 月 yuè  เดอืน 
lɤ:n ha(ท.=เดอืนหา้) 五月 wǔ yuè เดอืนพฤษภาคม 
lɤ:n hok (ท.=เดอืนหก) 六月 liù yuè เดอืนมถุินายน 
lɤ:n kam(ท.=เดอืนกุม) 二月 èr yuè เดอืนกุมภาพนัธ ์
lɤ:n kau (ท.=เดอืนเกา้) 九月 jiǔ yuè  เดอืนกนัยายน 
lɤ:n pɛ:t (ท.=เดอืนแปด) 八月 bā yuè เดอืนสงิหาคม 
lɤ:n sa:m (ท.=เดอืนสาม) 三月 sān yuè เดอืนมนีาคม 
lɤ:n si(ท.=เดอืนสี)่ 四月 sì yuè เดอืนเมษายน 
lɤ:n sip (ท.=เดอืนสบิ) 十月 shí yuè เดอืนตุลาคม 
lɤ:n sip sɔ:ŋ (ท.=เดอืนสบิสอง) 十二月 shí'èr yuè เดอืนธนัวาคม 
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lɤ:n sip ʔɛt (ท.=เดอืนสบิเอด็) 十一月 shíyī yuè เดอืนพฤศจกิายน 
lɤ:n tɕeŋ  

(ท.=เดอืน /จ.=正 zhēng) 
正月 zhēngyuè เดอืนมกราคม 

lɤ:n tɕɛt (ท.=เดอืนเจด็) 七月 qī yuè เดอืนกรกฎาคม 
lɤh 趟(去一趟）tàng รอบ (ลกัษณนาม) 
lian  兵 bīng ทหาร 
liat 舔 tiǎn เลยี 
lin tau (จ.) 领导 lǐngdǎo ผูน้ า 
lip 钻 zuān เจาะ 
lip 进（进来）jìn เขา้ 
lip 侵略 qīnlüè รกุราน 
liʔ  字 zì ตวัอกัษร 
liʔ k’pa:u 信 xìn จดหมาย 
liʔ la:i   文化 wénhuà วฒันธรรม 
lɯk (ท.) 深 shēn ลกึ, เขม้ 
loi  零（一百零五）líng ศูนย ์
lom 掷 zhì ขวา้ง 
l̥on (ท.) 溢 yì ลน้ 
loʔ 挖 wā ขดุ 
lu 坏 huài เลว 
lui  磨（磨米）mó โม ่(แป้ง) 
luk khɤi (ท.) 女婿 nǚxù ลกูเขย (สามขีองลกูสาว) 
luk paɯ (ท.) 儿媳 érxí ลกูสะใภ ้(ภรรยาของลกูชาย) 
luk tɕɔ:n 砖 zhuān อฐิ 
luʔ 件（一件衣服）jiàn ตวั (เสือ้ผา้) 
ṃ 也 yě ก…็เหมอืนกนั 
ṃ ’brɛʔ  蛆 qū ตวัอ่อนของแมลง 
ṃ ’braŋ  马 mǎ มา้ 
ṃ’blam 多 duō มาก 
ṃ’bluʔ  头帕（女）tóu pà ผา้โพกหวั 
ṃ’brɛ 修理 xiūlǐ ซ่อม 
ṃ’brɛ 改 gǎi แก ้
ṃ’brɛ 少 shǎo น้อย 
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ṃ’kɤ 后天 hòutiān เมือ่วานซนื 
ṃ’miɔk 炮 pào ปืนใหญ่ 
ṃ’ȵ̥iar 明天 míngtiān วนัพรุง่นี้ 
ṃ’phrit  (ท.) 辣椒 làjiāo พรกิ 
ṃ’piar  簸箕 bòji กระดง้ 
ṃ’pra:u 梦 mèng ความฝัน 
ma diat 叔母 shúmǔ อาสะใภ ้  
ma diat 姨母（母之妹）yímǔ น้า (น้องสาวของแม)่ 
ma s’viat 鹧鸪 zhè gū นกกระทา 
ma:i 别（别去）bié อยา่ 
ma:r 地 dì พืน้ดนิ 
ma:u  石头 shítou หนิ 
mai 热 rè รอ้น 
mai na 钉 dīng ตะป ู
man 好 hǎo ด ี
man ɔ ʔɔh 正确 zhèngquè ถูกตอ้ง 
ṃan ṃan 一定 yīdìng แน่นอน 
maʔ iar 母鸡 mǔ jī ไก่ตวัเมยี 
mɔ:i 你 nǐ สรรพนามบุรษุที ่2 เอกพจน์ 
ṃɔ:n (ท.) 枕头 zhěntou หมอน  
mɔ:ŋ 碓 duì ครกกระเดื่อง 
mɔ:ŋ a’kɔ:t 扁担 biǎndan สาแหรก 
mɔ:ŋ lɔp 吞 tūn กลนื 
mɔ:ŋ lip 咽 yàn กลนื 
mɔ:ʔ 黄牛 huángniú ววั 
mɔk ȵɔ:ŋ (ท.) 雾 wù หมอก 
mɛ 母亲 mǔqīn แม่ 
mɛh 打 dǎ ทุบต ี
mɤ:r 爬 pá ปีน 
mɤh 有 yǒu ม ี 
mɤʔ (ทจ.) 墨 mò หมกึ 
mi khat (ท.) 火柴 huǒchái ไมข้ดี 
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ค าภาษาเต๋ออ๋าง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
mih tɕu (จ.) 民主 mínzhǔ ประชาธปิไตย 
min tɕhu (จ.) 民族 mínzú ชนชาต ิ
mɯn (ทจ.) 万 wàn หมืน่ 
mo fa:n (จ.) 模范 mófàn บุคคลตวัอยา่ง 
mo tɕo  (จ.=摩托 mótuō 

ภาษาจนียมืจากภาษาองักฤษคอื 
motor)  

汽车 qìchē รถยนต์ 

mo tɕo (จ.) 车子 chēzi รถ 
mu (จ.) 亩 mǔ ไร ่
mu tɕa:ŋ (ทจ.=ช่าง /匠
jiàng) 

木匠 mùjiàng ช่างไม ้

muh 是 shì ใช่ 
muih 鼻子bízi จมกู 
muih 鼻涕 bítì น ้ามกู 
mʊiʔ 嘴 zuǐ ปาก 
mum 钝 dùn ทู่ 
mʊŋ 滚gǔn กลิง้ 
ṇ’dat 近 jìn ใกล ้
ṇ’dɔ:ŋ 梯子 tīzi บนัได  
ṇ’dɛ:ŋ 路 lù ถนน 
ṇ’dɛ:ŋ da:ŋ 公路 gōnglù ทางหลวง 
ṇ’dɤr  浅 qiǎn ตืน้, อ่อน 
ṇ’ʥam  软 ruǎn อ่อน 
ṇ’ʥɤ:r 轻 qīng เบา 
ṇ’graiʔ 鳞 lín เกลด็ 
ṇ’rɔ:ŋ 墙壁 qiángbì ผนงั 
ṇ’tiap 包（包糖）bāo ห่อ 
ṇ’ʔa:n 伯母 bómǔ ป้าสะใภ ้
ṇ’ʔa:n 姨母（母之姐）yímǔ ป้า (พีส่าวของแม)่ 
ṇ’ʔu:t 云 yún เมฆ 
nam man (ท.) 油（植物油）yóu น ้ามนัพชื 
ṇa:m 血 xuè เลอืด 
ṇai  老鼠 lǎoshǔ หนู 
ṇam  猴子 hóuzi ลงิ 
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nam  ban 明年 míngnián ปีหน้า 
nam  dɤʔ 后年 hòunián สองปีขา้งหน้า 
nam  ṃ 今年 jīnnián ปีนี้ 
nam  ʔa:iʔ 去年 qùnián ปีทีแ่ลว้ 
namʔa:iʔl̥ɛh 前年 qiánnián สองปีทีแ่ลว้ 
nap 知道 zhīdào รู ้
nap 懂 dǒng เขา้ใจ 
nap 会 huì สามารถ 
ṇaʔ 再 zài อกี  
ṇaʔ dɤ 刚才 gāngcái พึง่จะ 
nɔ:ih  胆量 dǎnliàng ความกลา้หาญ 
ṇɔ:ŋ 泥 ní โคลน 
nɔih 心 xīn หวัใจ 
nɔih  思想 sīxiǎng ความคดิ 
ne 靠 kào พงิ 
ṇɛ 唢呐 suǒnà ป่ี 
niam 把（一把米）bǎ ก า 
niat 拧 níng บดิ 
ṇiau 疮 chuāng บาดแผล 
nih 尺chǐ ฟุต 
noʔ 满 mǎn เตม็ 
num (ท.=หนุ่ม) 年轻 niánqīng อ่อนเยาว ์
nuŋ 角 jiǎo เขา (นาม) 
nuŋ min (จ.) 农民 nóngmín เกษตรกร 
nuŋ ŋɛ (จ.) 农业 nóngyè เกษตรกรรม 
ȵ̥am 未 wèi ยงัไม่…เลย 
ȵɔ:i 腰 yāo เอว 
ȵiaih 笑 xiào หวัเราะ 
ȵiaŋ 棵（一棵树）kē ตน้ (ลกัษณนาม) 
ȵiaŋ 条（一条绳子）tiáo เสน้ (ลกัษณนาม) 
ȵiar 绿 lǜ สเีขยีว 
ȵ̥um 相信 xiāngxìn เชื่อ 
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ค าภาษาเต๋ออ๋าง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
ȵ̥uʔ 湿 shī เปียก 
ŋa l̥o (ท.) 芝麻 zhīma งา 
ŋa:i 脸 liǎn ใบหน้า 
ŋa:i 眼睛 yǎnjīng ตา 
ŋa:m 甜 tián หวาน 
ŋah 杀 shā ฆา่ 
ŋam 含 hán อม 
ŋar 火 huǒ ไฟ 
ŋar kɔk 灯 dēng โคมไฟ 
ŋar sɛ:ŋ 电灯 diàndēng หลอดไฟ 
ŋɔ:ih 价钱 jiàqián ราคา 
ŋɔih 贵 guì แพง 
ŋɤ:k (ท.=นาก) 龙 lóng มงักร 
ŋɤ:ʔ  看kàn ด ู
ŋ̊ɤi 容易 róngyì งา่ย 
ŋ̊o 稻子 dàozi ขา้ว 
ŋoi 坐 zuò นัง่ 
ŋʊh 发芽fāyá แตกหน่อ 
ŋʊk 芽(种子芽) yá ตน้กลา้ 
p’hɔ: ŋ  北 běi ทศิเหนือ 
p’lɛʔ  针 zhēn เขม็ 
p’tɕa:n  西 xī ทศิตะวนัตก 
pa:i 洗（洗手）xǐ ลา้ง 
pa:ŋ ʔɤʔ 胸脯 xiōngpú หน้าอก 
pah 开（开门）kāi เปิด 
paŋ pa 蝴蝶 húdié ผเีสือ้ 
paŋ ta:i (ท.) 兔子 tùzǐ กระต่าย 
pap (ท.=พบั) 书 shū หนงัสอื 
pau kau (จ.) 报告 bàogào รายงาน 
paʔ 撒 sā ทิง้ 
pɔ:i 你们 nǐmen สรรพนามบุรษุที ่2 พหพูจน์ 
pɔ:m 饭 fàn ขา้ว, อาหาร 
pɔ:m khɛ 玉米 yùmǐ ขา้วโพด 

http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_velar_nasal
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_velar_nasal
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ค าภาษาเต๋ออ๋าง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
pɔ:m nuŋ bɛ 粽子 zòngzi บ๊ะจ่าง 
pɔ:m prɔih 粥 zhōu โจก๊ 
pɔn 射 shè ยงิ 
pɛ (ท.=แป) 梁 liáng คาน 
pɛh 摘 zhāi เดด็ 
pɛt (ท.) 鸭子 yāzi เป็ด 
pɛʔ  尖（笔嘴尖) jiān แหลม, คม 
pɤ 姑父（父姐之夫）gūfu ลุงเขย (สามขีองป้า) 
pɤ 舅父（母之兄）jiùfù ลุง (พีช่ายของพ่อ) 
pɤ 舅父（母之弟）jiùfù น้า (น้องชายของแม)่ 
pɤ 岳父 yuèfù พ่อตา (พ่อของภรรยา) 
pɤ diat 姑父（父妹之夫）gūfu อาเขย (สามขีองน้องสาวพ่อ) 
pɤ:n khiaŋ 态度 tàidù ทศันคต ิ
pha (ท.) 劈 pī ผ่า 
pha:n  l̥ah ŋa:i  

(จ.= pén) 
脸盆 liǎn pén อ่างลา้งหน้า 

phai 快 kuài เรว็ 
phan 五 wǔ หา้ 
phat 读 dú อ่าน 
phɤ:n 桌子 zhuōzi โต๊ะ 
phiaŋ  翅膀 chìbǎng ปีก 
phiar  蜜蜂 mìfēng ผึง้ 
phla:n 穷 qióng ยากจน 
phro 蒜 suàn กระเทยีม 
phru 飞 fēi บนิ 
phun 肥料 féiliào ปุ๋ ย 
phun 粪 fèn ขี ้มลูสตัว ์ 
phʊn 四 sì สี ่
phup phɤ:p 肺 fèi ปอด 
piat 擦 cā เชด็ 
pih 扫 sǎo ปัดกวาด 
pla:n  盘子 pánzi จาน 
pla:ŋ 亮 liàng สว่าง 
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ค าภาษาเต๋ออ๋าง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
pla:ŋ ja:ʔ 胳臂 gēbei แขน 
pla:ŋ kiar 月亮 yuèliàng พระจนัทร ์
pla:ʔ 个（一个碗）gè ใบ 
pla:ʔ 把（一把刀）bǎ เล่ม 
pla:ʔ 张（一张纸）zhāng แผ่น 
plaŋ 茅草 máocǎo หญา้คา 
plɔ:ŋ  河 แมน่ ้า 
ple  果子 guǒzi  ผลไม ้
ple 结果(树结果) jiéguǒ ออกผล 
ple a’rɔŋ sɛŋ 萄葡 táo pú องุน่ 
ple pluk  球 qiú ลกูบอล 
ple s’bɔt 柿子 shìzi ลกูพลบั 
ple s’bum 桃子 táozi ลกูทอ้ 
ple s’na:t 子弹 zǐ dàn กระสุน 
plɛh 放（放走）fàng ปล่อย 
plɛŋ 天 tiān    ฟ้า 
plɛŋ k’nam 打雷 dǎ léi ฟ้ารอ้ง 
po 便宜 piányí ถูก 
poh 花 huā ดอกไม ้
prɔih 开花 kāihuā บาน (กรยิา) 
priaŋ 油（动物油）yóu ไขมนัสตัว ์ 
priaŋ 肥 féi เนื้อตดิไขมนั, อว้น 
priar 雪 xuě หมิะ 
priar  雹子 báozi ลกูเหบ็ 
pʊ 官 guān ขา้ราชการ 
pu tɕa:ŋ (จ.) 部长 bùzhǎng หวัหน้า 
pu:r 七 qī เจด็ 
pu:t 吹 chuī เป่า 
pu:t  ŋ̊ʔ 粮仓 liángcāng ยุง้ฉาง 
pui taŋ 萤火虫 yínghuǒchóng หิง้หอ้ย 
puiʔ 脱（脱衣）tuō ถอด 
puŋ 胃 wèi กระเพาะอาหาร 
puŋ tɕhi 膀胱 pángguāng กระเพาะปัสสาวะ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_velar_nasal
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r’ba:ŋ 锣 luó ฆอ้ง 
r’ʥa:n 镰刀 liándāo เคยีว 
r’ʔa:ŋ 陡 dǒu  ชนั 
ra k’nam  医生 yīshēng แพทย ์
r̥a: ŋ 牙齿 yáchǐ ฟัน 
ra:i 晒shài ตากแดด 
r̥a:n 漆 qī สนี ้ามนั 
ra:ŋ ra:ŋ 蜈蚣 wúgōng ตะขาบ 
r̥at 扔 rēng โยน 
rau 村子 cūnzi หมูบ่า้น 
rɔ:n 场子 chǎngzi ล าไส ้
rɔ:ŋ 沟（水渠）gōu  คคูลอง 
rɔ:ŋ  两 liǎng สอง 
rɔ:t 来lái มา 
rɔ:t 到 dào ถงึ 
rɔih 挑选 tiāoxuǎn เลอืก 
rɔiʔ  漏 lòu รัว่ 
r̥ɔŋ 竹子 zhúzi ตน้ไผ่ 
rɛ:ŋ (ท.) 力气 lìqì ความแขง็แรง 
r̥ɛh 长（长大）zhǎng โต 
rɛŋ 做 zuò ท า 
rɛŋ k’plɤŋ 生产shēngchǎn ผลติ 
r̥ɛr 薄 báo บาง 
rɛʔ 等候 děnghòu รอคอย 
rɤ 愚蠢 yúchǔn โง ่
rɤ  (ท.) 船 chuán เรอื 
rɤ:n (ท.) 银子 yínzi เงนิ 
rɤiʔ 拔 bá ดงึ 
rɤŋ 红 hóng สแีดง 
r̥ɤʔ 寻找 xúnzhǎo คน้หา 
riaih 根 gēn ราก 
r̥iaŋ 稻草 dàocǎo ฟาง 
r̥im 抢 qiǎng แยง่ชงิ 
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rit 紧 jǐn ตงึ 
rɯp 追 zhuī ไล่ตาม 
ruih 工资 gōngzī เงนิเดอืน 
ruʔ 浇 jiāo รด 
s’ba 高粱 gāoliang ขา้วฟ่าง 
s’bɤn 爱（爱小孩）ài รกั 
s’ka:r 横（横躺在路上）héng ขวาง 
s’kha:n  时候 shíhòu เวลา 
s’kiar 黄瓜 huángguā แตงกวา 
s’la 裤子 kùzi กางเกง 
s’lɔ:ʔ 碗 wǎn ชาม 
s’luŋ  茄子 qiézi มะเขอืเทศ 
s’ma:r 种子 zhǒngzi เมลด็ 
s’man 星星 xīngxīng ดาว 
s’mɔ:t 问 wèn ถาม 
s’mi 蜡烛 làzhú เทยีนไข 
s’mui  斧头 fǔtóu ขวาน 
s’na:t 枪 qiāng ปืน 
s’na:ʔ 筋 jīn กลา้มเนื้อ 
s’nam  年 nián ปี 
s’nam 岁 suì อายุ 
s’nam 药 yào ยา 
s’nam 医治 yīzhì รกัษา 
s’ŋa:u  听 tīng ฟัง 
s’ŋɔi 太阳 tàiyáng พระอาทติย ์
s’ŋɔi  天（日）tiān วนั 
s’pia lɔih 肥皂 féizào สบู่ 
s’pla:ŋ 肩膀 jiānbǎng ไหล่ 
s’pra:ŋ 锄头 chútóu จอบ 
s’ta 尾巴 wěibā หาง 
s’thai (ท.=ไถ) 犁 lí คนัไถ 
s’to 衣服 yīfú เสือ้ผา้ 
s’tur 痒 yǎng คนั 
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s’ʔu:n (ท.=อุ่น) 暖和 nuǎnhuo อบอุ่น 
sa 剁 duò ตดั 
sa:ŋ (ทจ.) 象 xiàng ชา้ง 
sa:ŋ pho 甘蔗 gānzhè ออ้ย 
sa:t plɔ:ŋ (ท.=สาด) 席子 xízi เสื่อ 
sa:ʔ 称 chēng ชัง่ (กรยิา) 
sai 头虱 tóu shī เหา 
sai 鳃 sāi ครบี 
sam 种（种菜）zhòng ปลกู 
sam 又 yòu อกี 
saɯ 装 zhuāng บรรจุ 
saŋ 胆 dǎn ถุงน ้าด ี
saŋ 苦 kǔ ขม 
sar 柞(拇指与中指张开之长

度）zhà 

คบื 

sau 病 bìng โรค 
sau 痛 tòng เจบ็ปวด 
sauʔ i’mai 孙子 sūnzi หลานชาย (ลกูชายลกู) 
sauʔ i’pɔn 孙女 sūnnǚ หลานสาว (ลกูสาวลกู) 
sɔ:n (จ.) 算 suàn ค านวณ 
sɔ:n (จ.) 想 xiǎng คดิ 
sɔ:ʔ 盐 yán เกลอื 
sɔi (ท.=ซอย) 细 xì ละเอยีด 
sɔih i’gri 煤 méi ถ่านหนิ 
se 什么shénme อะไร 
se se 常常 chángcháng บ่อยๆ 
sɤŋ 棉花 miánhuā ฝ้าย 
sɤŋ 线 xiàn ดา้ย 
si  (จ.) 锡 xī ดบีุก 
si na 方（方桌) fāng เหลีย่ม 
sian ki (จ.) 选举 xuǎnjǔ เลอืกตัง้ 
sian tɕhuan (จ.) 宣传 xuānchuán โฆษณา 
siaŋ  (ทจ.)  姜 jiāng ขงิ 
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siap  (ท.) 插 chā เสยีบ 
siat 枯 kū เหีย่ว 
sim ɕiaŋmɔ:ʔ 八哥 bāgē นกขนุทอง 
sim rau   麻雀 máquè นกกระจอก 
sin 熟 shú สุก 
siŋ  鸟 niǎo นก 
sɯ (ท.=ซื่อ,สือ่ แปลว่า ตรง) 直（棍子直）zhí ตรง 
sɯŋ (จ.) 升 shēng ลติร 
sŋɛ 干净 gānjìng  สะอาด 
so  钱 qián เงนิ 
soŋ 伸 shēn ยดื 
sui pi (จ.) 自来水笔 zìláishuǐbǐ ปากกาหมกึซมึ 
sum 双（一双鞋）shuāng คู่ 
sʊr  山 shān ภเูขา 
sut 蚊帐 wénzhàng มุง้ 
t’ʔa:ŋ  德昂 dé'áng ค าเรยีกตนเองของชาวเต๋ออ๋าง 
ta 八 bā แปด 
ta na:i 外祖父  wàizǔfù ตา (พ่อของแม)่ 
ta ʔɔ:k  祖父 zǔfù ปู่  (พ่อของพ่อ) 
tai 手 shǒu มอื 
tai piau (จ.) 代表 dàibiǎo ตวัแทน 
tai s’to 袖子 xiùzi แขนเสือ้ 
tai tɔ:k (ท.=ตอก) 锤子 chuízi คอ้น 
taŋ  jɛ:n (จ.) 党员 dǎngyuán สมาชกิพรรคการเมอืง 
tap 庹(两臂左右平仲之长度）

tuǒ 
วา  

tat 旧 jiù เก่า 
tau 蔬菜 shūcài ผกั 
tau 菜 cài ผกั 
tau pik (ท.=เต่า) 鳌 áo เต่ายกัษ์ (สตัวใ์นเทพนิยาย) 
tau raŋ  rɤi 苋菜 xiàncài ผกัโขม 
tauʔaiʔ blɔ:ʔ 白菜 báicài กะหล ่าปล ี
taʔ 织 zhī ถกั 
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tɔ:k (ท.) 钉 dīng ตอก 
tɔ:n 编 biān ถกั 
tɔ:n (ท.) 阉（阉公鸡）yān ตอน (ท าหมนั) 
tɔ:r 六 liù หก 
tɕa:k (ท.) 机器 jīqì เครือ่งจกัร 
tɕam 镜 jìng กระจก 
tɕap  贴 tiē แปะ 
tɕap  点（点灯）diǎn จดุ (ไฟ) 
tɕau (ทจ.=เชา้) 早 zǎo เชา้  
tɕɔ:m  拥护 yǒnghù สนบัสนุน 
tɕɔ:ŋ 棍子 gùnzi กระบอง 
tɕɔ:ŋ var 鞭子 biānzi แส ้
tɕɔŋ mɔ:ŋ 蓑衣 suōyī เสือ้กนัฝนทีท่ าจากหญา้ 
tɕe (จ.) 纸 zhǐ กระดาษ 
tɕɛ:m (ท.=เคม็) 咸 xián เคม็ 
tɕɛm 就 jiù ก ็
tɕɛn 城 chéng เมอืง 
tɕɤn fu (จ.) 政府 zhèngfǔ รฐับาล 
tɕɤn tɕhɤ (จ.) 政策 zhèngcè นโยบาย 
tɕɤn tɕi(จ.) 政治 zhèngzhì การเมอืง 
tɕhɛn pi (จ.) 铅笔 qiānbǐ ดนิสอ 
tɕhoʔ 中(射中) zhōng โดน เขา้เป้า 
tɕhuh 踢 tī เตะ 
tɕhun (จ.) 寸 cùn นิ้ว (หน่วยวดั) 
tɕhup 穿（穿衣）chuān สวม 
tɕhup 戴（戴帽）dài ใส่ 
tɕɯ (ท.) 名字 míngzì ชื่อ 
tɕɯ ʑiu (จ.) 自由 zìyóu อสิรภาพ 
tɔŋ 茎 jīng กา้น 
tɔŋ  煮 zhǔ ตม้ 
tɕoʔ sɛ:ŋ 瓶子píngzi ขวด 
tɕu ɕi (จ.) 主席 zhǔxí ประธาน, ประธานาธบิด ี
tɕuŋ li (จ.) 总理 zǒnglǐ นายกรฐัมนตร ี



175 
 

 
 

ค าภาษาเต๋ออ๋าง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
tɔʔ  烟（炊烟）yān  ควนั 
ten 踩 cǎi เหยยีบ 
tɛ:m (ท.=แตม้) 写 xiě เขยีน 
tɛh 裂开 liè kāi แตกออก 
tɛh 破 pò ขาด 
tɛk hɔ:m 剥削 bōxuè ขดูรดี 
tɛn tɕha:ŋ 锯 jù เลื่อย 
tɛŋ 黄 huáng สเีหลอืง 
tɛʔ 量 liàng วดั (กรยิา) 
tɤ 最 zuì ทีสุ่ด 
tɤ:k 箱子 xiāngzi กล่อง 
tɤh 拿 ná เอา 
tɤh 娶 qǔ แต่งงาน(ใชก้บัผูช้าย) 
tɤh 救（救人）jiù ช่วย 
tɤu (จ.) 斗 dòu โตว (มาตราตวงวดัของจนี) 
tɤu tɕɤn (จ.) 斗争 dòuzhēng ต่อสู ้
tha:p 板子 bǎnzi ไมก้ระดาน 
thai (ท.) 犁 lí ไถ 
thau lʊn(จ.) 讨论 tǎolùn อภปิราย 
thɔ:r 拾 shí เกบ็ 
thɤ:ŋ 慢 màn ชา้ 
thi kau (จ.) 提高 tígāo ยกระดบั 
tho la ki (จ.) 拖拉机 tuōlājī รถแทรกเตอร ์
thu 筷子kuàizi ตะเกยีบ 
thʊ (ท.) 豆子 dòuzi ถัว่ 
thʊ lin (ท.= ถัว่ดนิ) 花生 huāshēng ถัว่ลสิง 
thu:n 石灰 shíhuī ปนู 
thu:t (ท.=ถด) 退 tuì ถอย 
thuan jɛ:n (จ.) 团员 tuányuán สมาชกิในคณะ 
thuŋ (ท.) 桶  tǒng ถงั 
thuŋ tɕɯ (จ.) 同志 tóngzhì สมาชกิรว่มพรรค 
ti ji (จ.) 第一 dì yī ล าดบัทีห่นึ่ง 
ti vu (จ.) 第五 dì wǔ ล าดบัทีห่า้ 
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ค าภาษาเต๋ออ๋าง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
tiam 打 dǎ ต ี
tian jin (จ.) 电影 diànyǐng ภาพยนตร ์
tiaŋ 喝 hē ดื่ม 
tih 菌子 jùnzi เหด็ 
tim 九 jiǔ เกา้ 
tɯ:t 拉 lā ลาก 
tɯk 还（我还要）hái ยงั 
to lɛh s’ŋɔi  东 dōng ทศิตะวนัออก 
to lip s’ŋɔi  南 nán ทศิใต ้
toi 捉 zhuō จบั 
ton 每（每天）měi ทุกๆ 
toŋ 记得 jìdé จ าได ้
toŋ tɛŋ  耳环 ěrhuán ต่างห ู
tʊ  (ท.=ตวั) 只（一只鸡）zhī ตวั (ลกัษณนาม) 
tʊ (ท.=ตวั) 身体 shēntǐ รา่งกาย 
tʊ ʔi 人 rén  คน 
tʊn 送 sòng มอบให ้
tuŋ 平原（坝子）píngyuán  ทีร่าบ 
tuŋ jian (จ.) 动员 dòngyuán ระดมพล, ชุมนุม 
tuʔ 捆 kǔn มดั 
uih 臭 chòu เหมน็ 
va  (จ.) 瓦 wǎ กระเบือ้ง 
va ʔi’mai 弟弟 dìdì น้องชาย 
va ʔi’pɔn 妹妹 mèimei น้องสาว 
va:t 烤 kǎo ป้ิง, องั, ยา่ง, ผงิ 
va:u 勇敢 yǒnggǎn กลา้หาญ 
va:ʔ  虫 chóng แมลง 
va:ʔ liar 蚯蚓 qiūyǐn ไสเ้ดอืน 
va:ʔ na 喜欢 xǐhuān ชอบ 
vah 宽 kuān กวา้ง 
vai ʔi’mai 哥哥 gēgē พีช่าย 
vai ʔi’pɔn 姐姐 jiějiě พีส่าว 
vaŋ 黑 hēi สดี า 
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ค าภาษาเต๋ออ๋าง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
var 绳子 shéngzi เชอืก 
var krɔh 电话 diànhuà โทรศพัท ์
vɔ:ʔ 割 gē ตดั 
vɛ:t 失败 shībài พ่ายแพ ้
vɛŋ 嫁 jià แต่งงาน (ใชก้บัผูห้ญงิ) 
vɛŋ 回 huí กลบั 
vɛʔ 肚子(腹部) dùzi  ทอ้ง 
vɤi sɤŋ (จ.) 卫生 wèishēng สุขอนามยั 
vɤih 揭 jiē แกะ 
viat 还 huán คนื 
viat 赔偿 péicháng ชดใช ้
vɯi 喊 hǎn ตะโกน 
vui ta (จ.) 伟大 wěidà ยิง่ใหญ่ 
ʔa 二 èr สอง 
ʔa kɤ:r 二十 èr shí ยีส่บิ 
ʔa s’ŋɔi 初二 chū èr วนัทีส่อง 
ʔa:iʔ a’ṃɤ 前天 qiántiān วนัมะรนื 
ʔa:iʔ ʔɯ 从前 cóngqián เมือ่ก่อน 
ʔa:n (ทจ.) 鞍子 ānzi อานมา้ 
ʔah 累 lèi เหนื่อย 
ʔam 烂 làn เน่า 
ʔap 音 yīn เสยีง 
ʔap 阴 yīn มดื 
ʔar 嫂子 sǎozi พีส่ะใภ ้(ภรรยาของพีช่าย) 
ʔɔ:i 喂（喂鸡）wèi ใหอ้าหารสตัว ์
ʔɔ:m 辣 là เผด็ 
ʔɔ:p 窄 zhǎi แคบ 
ʔɔih 肿 zhǒng บวม 
ʔɔŋ 黄蜂 huángfēng ตวัต่อ 
ʔɔŋ jaŋ gru 商店 shāngdiàn รา้นคา้ 
ʔɔŋ k’no liʔ  学校 xuéxiào โรงเรยีน 
ʔɔŋ luiʔ 错误 cuòwù ผดิ 
ʔɔŋ man   优点 yōudiǎn ขอ้ด ี
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ค าภาษาเต๋ออ๋าง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
ʔɔŋ ʔɤ man 缺点 quēdiǎn ขอ้เสยี 
ʔeh 骂 mà ด่า 
ʔeh k’no  批评 pīpíng ค าวจิารณ์ 
ʔɛk (ท.) 牛轭 niú è แอกควาย 
ʔɛm 低 dī ต ่า 
ʔɤ 不 bù ไม่ 
ʔɤ bɛ  (ทจ.=แพ ้/ 败 bài) 输 shū แพ ้
ʔɤ mɤh 没有 méiyǒu ไมม่ ี
ʔɤ muh 不是 bùshì ไมใ่ช่ 
ʔɤ’k’jaih 丑 chǒu น่าเกลยีด 
ʔɤi 咱们 zánmen สรรพนามบุรษุที ่1 ทวพิจน์

พจน์ 
ʔi 别人 biérén คนอื่น 
ʔi ɕoʔ l̥ut 聋子 lóngzi คนหหูนวก 
ʔi ʥɤŋ tɕhɤt 跛子 bǒzi  คนพกิาร 
ʔi ʥiau  

ʔi ʥia 
敌人 dírén ศตัร ู

ʔi gat 老人 lǎorén คนชรา 
ʔi kuŋ  人民 rénmín ประชาชน 
ʔi mai 男人 nánrén ผูช้าย 
ʔi ŋa:i ʔap 瞎子 xiāzi คนตาบอด 
ʔi pɔn 女人 nǚrén ผูห้ญงิ 
ʔi rɤ 疯子 fēngzi คนบา้ 
ʔi se 谁shuí ใคร 
ʔi ʔɤ nap tɛh krɔh 哑巴 yǎbā คนใบ ้
ʔi’mai 丈夫 zhàngfū สาม ี
ʔi’pɔn 妻子 qīzi ภรรยา 
ʔiaŋ 屎 shǐ ขี ้
ʔiar 鸡 jī ไก่ 
ʔiar brai  雉（野鸡）zhì ไก่ฟ้า 
ʔiar kɔŋ 公鸡 gōngjī ไก่ตวัผู ้
ʔiaʔ 姐夫 jiěfū พีเ่ขย (สามขีองพีส่าว) 
ʔim 生（生肉）shēng ดบิ 
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ค าภาษาเต๋ออ๋าง ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
ʔit 睡 shuì นอน 
ʔo 我 wǒ สรรพนามบุรษุที ่1 เอกพจน์ 
ʔu s’ŋɔi 初一 chū yī วนัทีห่นึ่ง 
ʔu(luʔ)  一 yī หนึ่ง 
ʔʊi 三 sān สาม 
ʔʊi s’ŋɔi 初三 chū sān วนัทีส่าม 
ʔuih 闻 wén ไดย้นิ, ไดก้ลิน่ 
ʔuih ’ŋur 香（花香）xián หอม (กลิน่) 
ʔuih ʔim 腥 xīng คาว 
ʔʊm 水 shuǐ น ้า 
ʔʊm a’ ŋa:n  露 lù น ้าคา้ง 
ʔʊm braʔ  霜 shuāng น ้าคา้งแขง็ 
ʔʊm bu 奶 nǎi น ้านม 
ʔʊm da:ŋ  海 hǎi ทะเล 
ʔʊm dum 脓 nóng หนอง 
ʔʊm ʥuʔ  

ʔʊm ʥa 
蜻蜓 qīngtíng แมลงปอ 

ʔʊm khum  井 jǐng บ่อน ้า 
ʔʊm mɯʔ  (ทจ.)  墨水 mòshuǐ น ้าหมกึ 
ʔʊm muh 汗 hàn เหงือ่ 
ʔʊm ŋa:i 眼泪 yǎnlèi  น ้าตา 
ʔʊm priar 冰 bīng น ้าแขง็ 
ʔʊm tau 汤 tāng น ้าแกง 
ʔʊm tɕhi 尿 niào ปัสสาวะ 
ʔʊm tɯŋ 池塘 chítáng สระน ้า 
ʔʊm ʔa:ŋ 口水 kǒushuǐ น ้าลาย 
ʔun 藏(收藏) cáng ซ่อน 
ʔʊr 坟墓 fénmù หลุมฝังศพ 
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ภาคผนวก 3  
รายการค าศพัทภ์าษาหว่า 

 
ค าศพัทภ์าษาหว่า รวบรวมและแปลมาจาก 

周值志，颜其香。(1984)《佤语简志》北京：民族出版社。Zhōu Zhízhì, Yán Qíxiāng. 

 (1984)“Wǎ yǔ jiǎn zhì”Běijīng: Mínzú chūbǎn shè.(โจวจือ๋จือ้,เหยยีนฉีเซยีง  
 (1984) ปริทรรศน์ภาษาหว่า. ปักกิง่ : ส านกัพมิพช์าตพินัธุ.์) 
 

 
 
ค าศพัทใ์นภาษาหว่า นอกจากค าศพัทเ์ฉพาะเผ่าพนัธุห์ว่าแลว้ ยงั

มคี ายมืจากภาษาต่างๆ ไดแ้ก่  
 
 ค ายมืภาษาจนีใหม่ เป็นค ายมืภายหลงัการปฏวิตัิวฒันธรรม

ในปี ค.ศ.1949 จะท าหมายเหตุไว้ข้างท้ายค าว่า (จ.) ค ายมื
กลุ่มนี้ส่วนมากเป็นค าศัพท์เกี่ยวกับการเมอืงการปกครอง 
การศึกษา เศรษฐกิจสงัคม สาธารณสุข วทิยาการสมยัใหม่ 
เป็นตน้ ซึง่เป็นค าทีเ่กดิขึน้ใหม ่ไมม่ใีชใ้นภาษาหว่า  

 ค ายมืจากภาษาไท จะท าหมายเหตุไวข้า้งทา้ยค าว่า (ท.)  
 และยงัมคี าอกีประเภทหนึ่งที่พ้องทัง้ภาษาจนีและภาษาไทย 

นักวิชาการจีนถือว่าเป็นค ายืมภาษาจีนเก่า ซึ่งเ ป็นค า
ภาษาจีนยุคก่อนและกลางประวัติศาสตร์  ในขณะที่ ฝั ่ง
นักวิชาการที่ศึกษาความสัมพันธ์ของภาษาไท  - จีน มี
ความเห็นว่าค าศัพท์เหล่านี้ เ ป็นค าศัพท์ที่ภาษาไทและ
ภาษาจนีเคยใชร้่วมกนัมาแต่อดตี และเรยีกว่าค าศพัทร์่วมเชือ้
สายไท - จนี ค ากลุ่มนี้จะท าหมายเหตุไวว้่า (ทจ.)    
 

ส าหรบัการระบุความหมายของค ายมื หรอืค าต้องสงสยัเหล่านี้จะ
ใชร้ปูแบบ / อกัษรย่อค ายมื. = ค า / หากเป็นค าทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั
กบัความหมายทีใ่หไ้วใ้นช่องค าภาษาจนีและค าภาษาไทย กจ็ะไมร่ะบุค าที่
พอ้งนัน้ แต่หากเป็นค าอื่นจะระบุค าพอ้งเอาไวด้ว้ย   
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
ʔa 啊 a ค าอุทานตอบรบั   
ʔa   liah  七 qī เจด็ 
ʔa   mɛʔ   ʔɤ i 哎呀 āiyā ค าอุทานว่าพอใจ 
ʔa   vɛʔ 哎哟 āiyō ค าอุทานว่าตกใจ 
ʔa   ʑoh 呀 ya ค าอุทานว่าแปลกใจ 
ʔa iŋ 屎 shǐ อุจจาระ 
ʔa iŋ 粪 fèn ขี,้อุจจาระ 
ʔah 读 dú อ่าน 
ʔah 骂 mà ด่า 
ʔak 弓 gōng ธนู 
ʔak   tɕhɔʔ 蟑螂 zhāngláng แมลงสาบ 
ʔak   ʑɔŋ 蜻蜓 qīngtíng แมลงปอ 
ʔan  那 nà ค าบ่งชีร้ะยะไกล, นัน่, นัน้  
ʔan   bruŋ 

(ทจ.=อาน / 鞍 ān) 
马鞍 mǎ'ān อานมา้ 

ʔan   kiʔ 那些 nàxiē เหล่านัน้ 
ʔaŋ 不(他不来) bù (tā bù lái) ไม ่(เขาไมม่า) 
ʔaŋ   ko i 没有 méiyǒu ไมม่ ี
ʔaŋ   mɔh 不是 bùshì ไมใ่ช่ 
ʔaŋ   mhɔm 坏  huài   พงั, เสยีหาย (สิง่ของ) 
ʔaʔ 咱俩 zán liǎ สรรพนามบุรษุที ่1 ทวพิจน์ 
ʔɔ 晴 qíng ทอ้งฟ้าปลอดโปรง่ 
ʔɔ   brak 铝锅 lǚ guō หมอ้อลมูเินียม 
ʔɔ   khaŋ 铁锅 tiě guō กะทะ 
ʔɔn (ท.) 软 ruǎn อ่อน 
ʔɔn (ท.) 嫩(菜嫩) nèn (cài nèn) อ่อน (ผกัอ่อน) 
ʔɔn   ʥu 年青 niánqīng วยัรุน่ 
ʔɔŋ  胡峰 hú fēng  ต่อ (ผึง้ชนิดหนึ่ง) 
ʔɔt 擦  cā   เชด็  
ʔeʔ 咱们 zánmen สรรพนามบุรษุที ่1 พหพูจน์ 
ʔɛh   ʔɛh    好一会儿，刚才 

hǎo yīhuǐ'er, gāngcái 
ดขีีน้นิดหน่อย, สกัครูน่ี่เอง 

ʔɤʔ 我 wǒ สรรพนามบุรษุที ่1 เอกพจน์ 
ʔia 鸡 jī  ไก่ 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
ʔia   klaʔ 戴胜 dài shèng ชื่อนกชนิดหนึ่ง 
ʔia   praiʔ 原鸡(野鸡) yuán jī (yějī) ไก่ป่า 
ʔia   tɕɔ 雉 zhì ไก่ฟ้า 
ʔia  meʔ (ท.) 母鸡 mǔ jī แมไ่ก่ 
ʔia  sɛh 阉鸡 yān jī ไก่ตอน 
ʔia  si  meʔ 公鸡 gōngjī พ่อไก่ 
ʔia  siaŋ 小母鸡 xiǎo mǔ jī แมไ่ก่น้อย 
ʔiak 小 xiǎo เลก็ 
ʔiak  thai  
(ท.แอกไถ) 

牛轭 niú è แอก 
ʔian 绿豆 lǜdòu ถัว่เขยีว 
ʔih 吃  chī กนิ 
ʔih 戴 dài  สวม 
ʔih  vɔ 过年 guònián ฉลองปีใหม ่
ʔim 生 shēng  ดบิ 
ʔin 这 zhè ค าบ่งชีร้ะยะใกล,้ นี่, นี้  
ʔin  kiʔ 这些 zhèxiē เหล่านี้ 
ʔiŋ 回 huí กลบั 
ʔit 睡 shuì นอน  
ʔɯi 喂 wèi (喂鸡 wèi jī) เอาอาหารใหส้ตัวก์นิ (เอาอาหารใหไ้ก่

กนิ) 
ʔɯn 放 fàng (放置 fàngzhì)  วาง (วางไว)้ 
ʔɯp 饭 fàn ขา้ว 
ʔot 住 zhù  อาศยั, อยู ่
ʔot 在 zài อยู ่
ʔoʔ 竹子 zhúzi ตน้ไผ่ 
ʔuah 肿 zhǒng บวม 
ʔuik 正  zhèng   ก าลงัจะ 
ʔuʔ 啼 tí รอ้งไห,้ รอ้งไหโ้ฮ 
ba 大腿 dàtuǐ ขาอ่อน 
baŋ  lia 滚 gǔn  กลิง้ 
bauʔ 再 zài  อกี 
bɔŋ 梯子 tīzi บนัได 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
bɤŋ (ท.) 瓦 Wǎ กระเบือ้ง 
bha ɯŋ 风 fēng สายลม 
bhɔ 松  sōng   เบา, คลาย   
bhɔm 空气 kōngqì อากาศ 
bhɔŋ 香  xiāng   หอม (กลิน่) 
bi 瓜 guā แตง 
bi   laiŋ 冬瓜 dōngguā ฟัก 
bi   num 南瓜 nánguā ฟักทอง 
bia 簸箕 bòji  บุง้กี ๋
bih 笤帚 tiáo zhǒu ไมก้วาด 
bioŋ 芦笙 lúshēng ขลุ่ยชนิดหนึ่งท าดว้ยไมไ้ผ่ 
blaɯŋ 膀胱 pángguāng กระเพาะปัสสาวะ 
blak 蝙蝠 biānfú คา้งคาว 
blaɯh 粑粑 bābā ขนม 
blauŋ 坡    pō   เนิน, ภ ู
blauʔ 补  bǔ   ซ่อม, ปะ  
blɔk 脊背 jǐbèi สนัหลงั 
ble 手镯 shǒuzhuó ก าไล, สรอ้ยขอ้มอื 
blian 睁 zhēng ลมืตา 
blɯih 经过 jīngguò ผ่านไป 
blɯt 吞 tūn กลนื 
bluŋ 插 chā เสยีบ, ปัก 
bɯ 油 yóu น ้ามนั 
bɯ 肥(肉肥) féi (ròu féi) อวบ                                                         
bɯn 故事 gùshì นิทาน 
bo  praiʔ 傍晚 bàngwǎn  พลบค ่า 
braŋ 蚊子 wénzi ยงุ 
bra 锣 luó ฆอ้ง 
brai 丑 chǒu ขีเ้หร ่
brauk 豹狗  bào gǒu  สุนขัชนิดหนึ่งรปูรา่งคลา้ยเสอืตวัเลก็  
breʔ 稻草 dàocǎo ฟางขา้ว 
brɛʔ 偷 tōu ขโมย 
bru 蠓 měng แมลงตวัเลก็ทีค่ลา้ยริน้ 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
bruiŋ 虱子 shīzi  เหบ็, เหา (ทีอ่ยูบ่นเสือ้ผา้) 
bruk 骑 qí  ขี ่
bruŋ 马 mǎ  มา้ 
bun 女人 nǚrén ผูห้ญงิ 
bun   krih 青年女子 qīngnián nǚzǐ หญงิสาว 
dai 裙子 qúnzi กระโปรง 
dai  klɔŋ  
(ท.=คลอง) 

河岸 hé'àn รมิฝัง่แมน่ ้า 

daiʔ 锤子 chuízi คอ้น 
daiʔ ,  si  daiʔ 八 bā แปด 
daɯʔ   窟窿   kūlóng โพรง, รขูนาดใหญ่ 
daɯʔ 里 lǐ  ใน 
daɯʔ  raŋ 岩洞  yándòng ถ ้า 
daɯʔ  tiak 旷野 kuàngyě ทุ่งโล่ง, ทุ่งกวา้ง 
dai 稠 chóu ขน้ 
dak 舌头 shétou ลิน้ 
daɯh 或 huò หรอืว่า 
dau 腭  è  เพดานปาก 
dɔm 右 yòu  ขวา 
deʔ 近 jìn ใกล ้
deʔ 将 jiāng  จะ (จะตอ้งท า) 
dɛh 拍 pāi  ปรบ ตบ (ปรบ / ตบมอื) 
dɛp 盖子 gàizi ฝา 
dɛʔ 拃 zhǎ  คบื, ซึง่เป็นหน่วยวดัความยาวทีข่ยาย

หรอืถ่างหวัแม่มอืและน้ิวชีอ้อกจากกนั, 
ใชห้มายถงึ ช่วงระยะทีย่าวและกวา้ง 1 
คบื 

dɤʔ 愚蠢 yúchǔn โฉดเขลา, เบาปัญญา 
diap 跳蚤 tiàozǎo ตวัหมดั 
dia 平  píng   เรยีบ   
diak 炒  chǎo   ผดั  
dik 踩 cǎi เหยยีบ 
dim ,  si  dim 九 jiǔ เกา้ 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
diŋ 墙壁 qiángbì ก าแพง, ฝาผนงั 
diŋ 这么点儿 zhème diǎnr น้อยเหลอืเกนิ 
diŋ 这么多 zhème duō เยอะเหลอืเกนิ 
diʔ  diʔ   从前  cóngqián  แต่ก่อน 
dɯ 白肚鼠(独鼠)  bái dù shǔ  หนูชนิดหนึ่ง 
dɯ   mɔʔ 哪里 nǎlǐ ทีไ่หน  
dɯih 还 huán คนื 
dɯih (ทจ.) 退 tuì ถอย 
doŋ  re 额头 étóu หน้าผาก 
duiŋ 搓 cuō  

(搓绳子 cuō shéngzi) 

พนั (พนัเชอืก) 

dum mɔʔ  

dum  ʔan 
立刻 lìkè ทนัท ี

dut 断 duàn  ขาด (ขาดออกจากกนั) 
dʑhɯih (จ.) 嘴 zuǐ ปาก 
dʑuŋ  si  ŋaiʔ 中午 zhōngwǔ  ตอนกลางวนั 
ʥaɯh 摘 zhāi (水往下摘 shuǐ wǎng xià 

zhāi) 
หยด (น ้าหยดลงมา) ใชเ้ป็นค ากรยิา 

ʥaɯh 滴(一滴水) dī (yī dīshuǐ) หยด (น ้าหนึ่งหยด) ใชเ้ป็นลกัษณนาม  
ʥau  跳 tiào เตน้ 
ʥaɯh 开始 kāishǐ เริม่ตน้ 
ʥhaik 凿子 záozi สิว่ 
ʥhat (ท.=สาด) 席子 xízi เสื่อ 
ʥhɔm  脾气 píqì นิสยั 
ʥhɔm kap 山歌 shāngē เพลงชาวเขา, เพลงภเูขา, เพลงลกูทุ่ง 
ʥhɔŋ 高粱 gāoliang ขา้วเกาเหลยีง 
ʥhiu 锯子 jùzi เลื่อย 
ʥhup   gian 戒指 jièzhǐ แหวน 
ʥiak   sɔ 钥匙 yàoshi กุญแจ 
ʥim 钉子 dīngzi ตะป ู
ʥɯ 坡(下坡) pō (xiàpō) ลงเนิน 
ʥum 价钱 jiàqián ราคา 
ʥuŋ 竖 shù แนวตัง้, ตัง้ฉาก 
faŋ  toŋ (จ.) 反动 fǎndòng ปฎกิริยิา 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
faʔ (จ.) 发 fā (工资 gōngzī) ส่ง (เงนิเดอืน, ค่าจา้งเงนิเดอืน) 
fɤŋ 分 fēn (分配 fēnpèi) แบ่ง (จดัสรร, แบ่งสรร) 
gaih 搬 bān (搬家 bānjiā) ยา้ย (ยา้ยบา้น) 
gauʔ  (ท.=ขา้ว) 米 mǐ ขา้วสาร 
gam (ทจ.) 糠 kāng ร า (ของขา้วหรอืขา้วสาล)ี 
gam 剁 duò  ตดั, ฟัน, เฉือน 
gaɯ 教 jiào สอน 
gaɯ 学 xué เรยีน 
gaɯʔ   rhɔm  高兴 gāoxìng ดใีจ 
gan 苎麻 zhùmá ตน้ป่าน, ใยของตน้ป่าน 
gɔʔ  (ท.=กอ) 棵 kē (一棵树 yī kē shù) ลกัษณนามของตน้ไม ้ 
gɔŋ 山 shān ภเูขา 
gɔŋ 茎 jīng กิง่ (ของพชื) 
gɛʔ 握 wò   จบั กุม ถอื   
gɛʔ 捉 zhuō  จบั รวบ   
ghak (ท.=ขาก) 痰 tán เสมหะ 
ghin 胆 dǎn ด ี
ghlauŋ 这么高 zhème gāo สงูเหลอืเกนิ 
ghok 喉咙 hóulóng คอหอย 
ghrauh 跳舞 tiàowǔ เตน้ร า 
ghrɯ 赶 gǎn  ไล่ 
ghrɯŋ 筛子 shāizi  ตะแกรง (รอ่น) 
ghrup 倒塌 dǎotā ล่มสลาย, ถล่ม 
ghut 朳 bā คราดทีไ่มม่ฟัีน 
gian   taiʔ 手指 shǒuzhǐ นิ้วมอื 
gip   koŋ 剪子 jiǎnzi กรรไกร 
giʔ 松明 sōngmíng ไตท้ีท่ าดว้ยกิง่สน 
glaŋ 这么长 zhème zhǎng ยาวเหลอืเกนิ 
glauʔ 泥    ní  ดนิเหลว, เลนเหลว, โคลน 
goih 豪猪  háozhū  เมน่ 
goih 跌 diē  หกลม้, ลม้คว ่า 
grai 遗失 yíshī ตกหล่น, ตกหาย, สญูหาย 
graik 蛆 qū หนอนแมลงวนั 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
grɯih 蜘蛛 zhīzhū แมงมมุ 
grɯm 下 xià  ล่าง 
gruʔ 跪 guì คุกเขา่ 
guaʔ 左 zuǒ ซา้ย 
gua 脑髓 nǎosuǐ มนัสมอง 
guan 这么宽 zhème kuān กวา้งเหลอืเกนิ 
gun   tɯih 乳房 rǔfáng ทรวงอก 
ha sip (ท.=หา้สบิ) 五十 wǔ shí หา้สบิ 
haiŋ 醒 xǐng (睡醒 shuì xǐng) ตื่น (ตื่นนอน) 
haɯk 毛 máo ขน 
haɯk   dʑhɯih    胡子 húzi หนวด 
haɯk   kaiŋ 头发 tóufǎ เสน้ผม 
haɯk   ŋai   lik 眉毛 méimáo ขนคิว้ 
hau 呕吐 ǒutù อาเจยีน 
hau   tɕau ʔ  (จ.) 号召 hàozhào เรยีกรอ้ง (ใหม้วลชนไปท ากจิกรรม

อยา่งใดอยา่งหนึ่งรว่มกนั) ส่งสญัญาณ 
hauk 上 shàng  ขึน้ 
hak 皮肤 pífū ผวิหนงั 
hak  tɛʔ 地 dì ที,่ พืน้ดนิ  
han (ท.) 鹅 é ห่าน 
hɔ   tɕhɤ (จ.) 火车 huǒchē รถไฟ 
hɔi (ท.) 螺蛳 luósī หอย 
hɔik 已经 yǐjīng  ค าวเิศษบอกกาลว่า, ผ่านไปแลว้  
hɔʔ   tɕɔʔ(จ.) 合作 hézuò รว่มมอื 
hek 锡 xí  ดบีุก, สงักะส ี
hiŋ 铃 líng กระดิง่, กริง่ 
hɯm 洗澡 xǐzǎo อาบน ้า 
hoik 来 lái มา 
hoik 到 dào ถงึ 
hok 晒 shài  สาดแสง, ส่อง (พระอาทติยส์่อง) 
hon ʑeʔ   khuat 马铃薯 mǎlíngshǔ มนัฝรัง่, หวัมนัฝรัง่ 
hon   ʔɔi 甘薯 gānshǔ มนัเทศ, ผลมนัเทศ 
hot 穷 qióng ยากจน 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
hu 走 zǒu เดนิ 
hu 去 qù ไป 
huan 长大 zhǎng dà เตบิโต 
huik 瘦 shòu เนื้อ (เนื้อไมม่มีนั) 
huŋ 臭虫 chòuchóng ตวัเรอืด 
ihaʔ 叶子 yèzi ใบไหม ้
ka 青鼬  qīng yòu พงัพอน 
ka 烤  kǎo   ยา่ง, ป้ิง, อบ, ผงิ 
ka 先  xiān   ก่อน  
ka dɯŋ 鼓 gǔ กลอง 
ka hɔʔ 小红米 xiǎo hóng mǐ ขา้วแดง  
ka   muŋ 荞麦 qiáomài ขา้วสาล ี
ka   tɕak 喜鹊 xǐquè นกกางเขน 
kai   faŋ (จ.) 解放 jiěfàng ปลดปล่อย, ปลดแอก 
kaiŋ 头 tóu หวั 
kaɯŋ 田(水田) tián (shuǐtián) ทุ่งนา 
kaɯʔ 身体 shēntǐ รา่งกาย 
kaɯʔ 名字 míng zì ชื่อ 
kaɯʔ  个  gè  อนั (ลกัษณนามของสิง่ของ หรอื คน) 
kau 十 shí สบิ 
kau   daiʔ  十八 shí bā สบิแปด 
kau   dim 十九 shí jiǔ สบิเกา้ 
kau   liah 十六 shí liù สบิหก 
kau   loi 十三 shí sān สบิสาม 
kau   phuan 十五 shí wǔ สบิหา้ 
kau   pon 十四 shí sì สบิสี ่
kau   ra 十二 shí èr สบิสอง 
kau   tiʔ 十一 shí yī สบิเอด็ 
kau   ʔa   liah 十七 shí qī สบิเจด็ 
kauŋ 孔雀 kǒngquè นกยงู 
kauŋ 挖 wā  ขดุ 
kah (ทจ.) 解 jiě  แก ้(แกเ้ชอืก แกม้ดั) 
kah 也  ก ็ 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
kah 向 xiàng ไปยงั 
kaiŋ 事情 shìqíng เรือ่งราว 
kak   khauʔ 树枝 shùzhī กิง่กา้น  
kan(จ.) 敢  gǎn   กลา้  
kaŋ  横 héng   ดา้นขวาง,แนวนอน 
kaŋ   pu  (จ.) 干部 gànbù เจา้หน้าทีร่าชการ 
kaŋ  kɔi  兔子 tùzǐ  กระต่าย 
kap 腮 sāi แกม้ 
kat 茨 cí พชืพนัธุห์ญา้คาชนิดหนึ่ง 
kat 刺 cì แทง 
kau sip (ท.) 九十 jiǔ shí เกา้สบิ 
kaʔ 鱼 yú ปลา 
kaʔ  tɕiʔ 泥鳅 níqiū ปลาชนิดหนึ่ง, คลา้ยปลาช่อน  
kɔi 小米 xiǎomǐ ขา้วเดอืย 
kɔi 慢  màn   ชา้  
kɔi   kɔi 慢慢  màn man   ชา้ๆ (ค่อยๆ ท า) 
kɔk (ท.=คอก) 牛圈 niú quān คอกปศุสตัว,์ คอกววั 
kɔk 杯子 bēizi แกว้ 
kɔk 弯 wān  โคง้, เบีย้ว  
kɔn 还  hái   ยงั, ยงัคง  
kɔn   bo i 影子 yǐngzi เงา, รม่เงา 
kɔn   bun 女儿 nǚ'ér ลกูสาว 
kɔn   ȵɔm 儿童 értóng เดก็น้อย 
kɔn   sai 悬钩子 xuán gōuzi ลกูหมอ่น 
kɔn  saɯʔ  bun 孙女 sūnnǚ ลกูสาวของลกู 
kɔn  sa ɯ ʔ    

si   meʔ 
孙子 sūnzi ลกูชายของลกู 

kɔn si  meʔ 儿子 érzi ลกูชาย 
kɔŋ 虫 chóng หนอน 
kɔŋ 瓶子 píngzi ขวด 
kɔp 窄 zhǎi แคบ 
kɔʔ 昨天 zuótiān เมือ่วาน 
kɔʔ   tɕia (จ.) 国家 guójiā ประเทศ   
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
ke 黄瓜 huángguā แตงกวา 
ke   lai 香瓜 xiāngguā แตงหอม, แตงหวาน 
keh 生  shēng   คลอด, ใหก้ าเนิด 
kɛ 包  bāo    ห่อ (กรยิา) 
kɛh 让 ràng ให,้ ยอมให ้
kɛt 很 hěn (hěn xiǎo) มาก (วเิศษณ์/ดมีาก)   
kɛʔ 他(她)俩 tā (tā) liǎ สรรพนามบุรษุที ่3 ทวพิจน์  
kɤt (ท.) 想(思考) xiǎng (sīkǎo) คดิ ครุน่คดิ   
kɤʔ miŋ (จ.) 革命 gémìng ปฎวิตั ิ
khɤi (ท.=เขย) 女婿 nǚxù ลกูเขย 
khai   hui (จ.) 开会 kāihuì ประชุม 
khaiŋ 比 bǐ ค าเปรยีบเทยีบขัน้กว่า  
khaiʔ 后  hòu  ขา้งหลงั 
khaiʔ 后 hòu (后去 hòu qù) หลงั (ไปทหีลงั) 
khaɯʔ 毛薯 máo shǔ มนัชนิดหน่ึง   
khauʔ 树 shù ตน้ไม ้
khauʔ 尺 chǐ ฟุต ไมฟุ้ต 
khauʔ giʔ si   

ʑiɛʔ 
杉树 shān shù ตน้ฉ าฉา 

khauʔ   daʔ 鱼骨松 yú gǔ sōng ตน้สนชนิดหนึ่ง  
khauʔ   giʔ 松树 sōngshù ตน้สน 
khauʔ   glɔm 杆 gān   เสา 
khauʔ   graiʔ 漆树 qīshù ชื่อตน้ไมช้นิดหนึ่ง  
khauʔ   kat roh 刺桐树 cì tóng shù ชื่อตน้ไม ้(ตน้ปะการงั) 
khauʔ   klɔt  ʔia 蓖麻 bì má ชื่อตน้ไม ้(ตน้ละหุ่ง)  
khauʔ   kraɯʔ 峨嵋木荷 éméi mù hé  (红毛树) ชื่อตน้ไม ้(ตน้ขนแดง) 
khauʔ   lhaik 货榔果树 huò láng guǒshù (酸枣

树 suānzǎo shù)  

ชื่อตน้ไม ้(ตน้พุทรา)  

khauʔ   nau 赤杨 chì yáng ชื่อตน้ไม ้(ตน้ยางแดง)  
khauʔ   pɛʔ 抱丝栗树 bào sī lì shù ชื่อตน้ไม ้(ตน้เกาลดั)  
khauʔ   ruih 无花果树 wúhuāguǒshù (鸡嗉果

树 jī sù guǒ shù) 

ชื่อตน้ไม ้(ตน้กระเพาะไก่)    

khauʔ  si  glai 柳树 liǔshù ชื่อตน้ไม ้(ตน้หลวิ)  
khauʔ  si  ʑauʔ 盐肤木 yán fū mù (盐酸树

yánsuān shù) 
ชื่อตน้ไม ้(ตน้ผวิเกลอื  /ตน้เกลอืเปรีย้ว)  
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
khauʔ  tai  klɔ 攀枝花树 pānzhīhuāshù ชื่อตน้ไม ้(ตน้แคแสด) 
kha ʔ   tuŋ 锥栗树 Zhuī lì shù ชื่อตน้ไม ้(ตน้เกาลดัชนิดหนึ่ง)   
khauʔ  ʔɯp  pit  蜜蒙花书 mì méng huā shū ชื่อตน้ไม ้(ตน้ดอกน ้าผึง้)   
khaŋ (ท.) 陀螺 tuóluó ลกูขา่ง 
khɔ 锄头 chútóu จอบ, เสยีม 
khɔm  ʔuik 全部 quánbù ทัง้หมด 
khɔŋ  brɛ 牲口 shēngkǒu  สตัวพ์าหนะ (ชา้ง, ววั, มา้, ล่อ, ลา) 
khet 田鸡 tiánjī (青蛙 qīngwā) กบชนิดหนึ่ง 
kheʔ 究竟 jiùjìng เหตุผล,มลูเหตุ,สาเหตุ 
khiap tɕɔ 打闪 dǎ shǎn  

(闪电 shǎndiàn) 

ฟ้าแลบ สายฟ้าแลบ 

khiat 喊 hǎn  ตะโกน 
khioŋ 轻 qīng เบา 
khiʔ 月亮 yuèliàng พระจนัทร ์
khiʔ 月(月份)  yuè (yuèfèn)  เดอืน 
khiʔ 柴 chái ไมฟื้น 
khiʔ  daiʔ 八月 bā yuè  เดอืนสงิหาคม 
khiʔ  dim 九月 jiǔ yuè  เดอืนกนัยายน 
khiʔ  kau 十月 shí yuè  เดอืนตุลาคม 
khiʔ  kau ra 十二月 shí'èr yuè  เดอืนธนัวาคม 
khiʔ  kau  tiʔ 十一月 shíyī yuè  เดอืนพฤศจกิายน 
khiʔ  liah 六月 liù yuè  เดอืนมถุินายน 
khiʔ  loi 三月 sān yuè เดอืนมนีาคม 
khiʔ  phuan 五月 wǔ yuè  เดอืนพฤษภาคม 
khiʔ  pon 四月 sì yuè  เดอืนเมษายน 
khiʔ  ra 二月 èr yuè เดอืนกุมภาพนัธ ์
khiʔ  tiʔ 正月 zhēngyuè  เดอืนอา้ย 
khiʔ  ʔa    liah 七月 qī yuè  เดอืนกรกฎาคม 
khlau 剃 tì  โกน  
khlaʔ 裤子 kùzi กางเกง 
khliak 啃  kěn  แทะ 
khlip 肩膀 jiānbǎng บ่า 
khɯt (ท.) 刮 guā  โกน, ขดู  
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
khoik 洗  xǐ    ลา้ง  
khrɔŋ (ท.กรง) 箩筐 luókuāng กระบุงทีส่านดว้ยไมไ้ผ่ 
khri 金子 jīnzi ทองค า 
khrɯiŋ 脏 zāng สกปรก 
khua  白冠噪眉 bái guān zào méi ชื่อนก (นกหงอนขาว) 

 
khuai 

(จ . =块 kuài ค า
ภาษาพูดมีค่าเท่ากับ
หยวน) 

元  yuán   หยวน   

khuan  
(ท.) 

头发旋儿 tóufǎ xuán er ขวญั (ส่วนของผมทีห่มุนวนเป็นเกลยีว
บนศรษีะ) 

kiah 苏门羚 sū mén líng ละมัง่ 
kian 硬 yìng แขง็ 
kiap(ท.=เกบิ) 鞋 xié รองเทา้ 
kian 重 zhòng หนกั 
kiaŋ 老鼠 lǎoshǔ  หนู 
kiat 咬 yǎo กดั 
kih 盐 yán เกลอื 
kin (จ.) 斤 jīn ชัง่ (มาตราน ้าหนกัของจนีเท่ากบัครึง่

กโิลกรมั) 
kip 剪 jiǎn กรรไกร 
kit 砍  kǎn   ฟัน ตดั   
kiʔ 他们 tāmen สรรพนามบุรษุที ่3 พหพูจน์ 
klaiŋ 磨  mó   ลบั (กรยิา. ลบัมดี) 
klai 蓝 lán สฟ้ีา 
klai 绿 lǜ สเีขยีว 
klaŋ 老鹰 lǎoyīng เหยีย่ว 
klap 裱，糊 biǎo, hú ตดิ, แปะ (กระดาษ) 
klɔŋ (ท.คลอง) 河 hé   แมน่ ้า 
klɛh 玩耍 wánshuǎ เล่น   
klian 抱  bào   กอด  
kliŋ(ท.) 水蛭 shuǐzhì (mǎhuáng) ปลงิ 
kloh 蹄 tí (马蹄 mǎtí) กบี (มา้) 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
kloŋ 碗 wǎn ชาม ถว้ย 
klu 钝 dùn (刀钝 dāo dùn) ทู่ ไมค่ม (มดีทู่) 
kluiŋ 胖 pàng อว้น 
klun 蟒 mǎng งเูหลอืม 
kɯiŋ 父亲 fùqīn พ่อ 
kɯi 线 xiàn  เสน้ดา้ย, สาย, ลวด, เสน้ไหม 
kɯm 簸  bǒ   โยน 
kɯt 鹌鹑 ānchún นกกระทา 
koi 有 yǒu ม ี
koik 阳光 แสงดวงอาทติย ์
koh 收 shōu  

(收回来 shōu huílái) 

รบั (รบักลบัคนื) 

koiŋ 恨 hèn เกลยีด 
 

koŋ fɤŋ (จ.) 工分 gōngfēn คะแนนการท างาน, หน่วยปรมิาณการ
ท างาน 

koŋ ȵiɛʔ (จ.) 工业 gōngyè  อุตสาหกรรม 
koŋ rɤŋ (จ.) 工人 gōngrén กรรมกร 
koŋ tɕhaŋ (จ.) 工厂 gōngchǎng โรงงาน 
koŋ rɤŋ kai 

tɕiʔ(จ.) 
工人阶级 gōngrén jiējí ชนชัน้กรรมกร, ชนชัน้กรรมาชพี  

koŋ  tɕhaŋ taŋ 
(จ.) 

共产党 gòngchǎndǎng พรรคคอมมวินิสต ์

koŋ  tɕhaŋ   tɕu   

ʑi (จ.) 
共产主义 

gòngchǎn zhǔyì 
ลทัธคิอมมวินิสต ์ 

koŋ  tɕhiŋ   

thuaŋ (จ.) 
共青团 gòngqīngtuán สนันิบาตเยาวชนคอมมวินิสต์ 

krau 粮食 liángshí เสบยีงอาหาร 
krauŋ  小舌 xiǎoshé ลิน้ไก่ 
krauʔ 芋头 yùtou เผอืก 
krai 说 shuō พดู 
krak 水牛 shuǐniú  ควาย 
kraɯŋ 东西 dōngxī สิง่ของ 
kraɯŋ vaik 肠子 chángzi ไส,้ ล าไส ้
kraʔ 路 lù ถนน 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
kraʔ ho tɕhɤ 铁路 tiělù ทางรถไฟ 
kraʔ tɕhɤ 公路 gōnglù ทางหลวง 
krɔk(ท.เกราะ) 木鼓 mù gǔ กลองไม ้
krɔʔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          瘦 shòu  ผอม 
kreh 溢 yì เป่ียมลน้, ลน้ไปดว้ย, นอง 
krih 熊  xióng  หม ี 
krim 耳环 ěrhuán ต่างห ู
krit 磨 mó (磨米 mó mǐ) ส ี(สขีา้วสาร) 
krɯt 钻  zuān   เจาะ  
kroh 干 gān   แหง้ 
kroʔ 中 zhòng ยงิตรงเป้า, โดน, ถูก  
kroʔ 等候 děnghòu รอคอย 
ku 床 chuáng เตยีง 
ku (ท.) 双 shuāng  คู่ (ลกัษณนาม) 
ku  kɛ 鸽子 gēzi นกพริาบ 
kuat 冷 lěng หนาว  
kuih 煮 zhǔ ตม้, ปรงุอาหาร 
kuat 老人 lǎorén คนแก่ (ผูส้งูอาย)ุ 
kum 含 hán อม 
la (ท.) 驴  lǘ  ลา 
la 流 liú  ไหล 
lai 松鼠  sōngshǔ กระรอก 
lai lɔm (ท.=ลอ้ม) 包围 bāowéi โอบลอ้ม 
lai  siŋ 风猴 fēng hóu ลงิลม 
laih 集市/街 jíshì, jiē ตลาด  
laih 吗  ma   ไหม (ค าถาม) 
laɯʔ 休息 xiūxí พกัผ่อน 
lauŋ 上 shàng  ขึน้ (จากล่างสู่ทีส่งู) 
lai (ท.= ลาย) 书 shū หนงัสอื 
lai  (ท.= ลาย) 信 xìn จดหมาย 
laik 进  jìn   เขา้  
lak 乌鸦 wūyā อกีา 
laɯh 淋 lín สาด, ตาก (ฝน) 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
laɯk (ท.)  挑选 tiāoxuǎn คดัเลอืก 
laŋ 长 chǎng ยาว 
laŋ  tɛak 红瘰疣螈 hóng luǒ yóu yuán สตัวเ์ลือ้ยคลานชนิดหน่ึง คลา้ยจิง้เหลน  
laŋ tɤŋ 最  zuì   ค าเปรยีบเทยีบขัน้สุด(ทีสุ่ด) 
lat 梁 liáng คาน 
lau (ท.) 讲 jiǎng พดู เล่า 
lau (ท.=เล่า) 告诉 gàosù บอกกล่าว 
lau sɯ (ท.) 老师 lǎoshī อาจารย ์
lauh  拔  bá   ดงึ, ชกั, ถอน   
lɔ (ท.) 骡子 luózi  ล่อ (สตัว)์ 
lɔ li  汽车 qìchē รถยนต ์
lɔk  kaiŋ 头帕 tóu pà ผา้โพกหวั 
lɔk  tɕauŋ 裹腿 guǒtui 

 
สนบั (ทีค่ลุมขา)  
 

lɔm 尖  jiān   แหลม  
lɔm 快 kuài (刀快 dāo kuài) คม (มดีคม) 
lɔm le 圆 yuán  กลม 
lɔt 逃生 táoshēng หลบ, หนี  
lɔʔ  ho (จ.) 落后 luòhòu  ลา้หลงั 
le 鹦鹉 yīngwǔ นกแกว้ 
lɛn 兵 bīng ทหาร 
lɛt 舔 tiǎn เลยี 
lhaiʔ 水蛭 shuǐzhì ( 河蚂蝗 hé mǎ 

huáng) 
ปลงิ 

lhauŋ 高 gāo สงู 
lhak 聪明 cōngmíng ฉลาด 
lhat 怕 pà กลวั 
lhaʔ 迟 chí   สาย (เวลา) 
lhaʔ sup 菸叶 yān yè ใบยาสบู 
lhen 骗 piàn หลอก, โกหก 
lhɛʔ 雨 yǔ ฝน 
lhɛʔ 下雨 xià yǔ ฝนตก 
lhɤŋ (ทจ.) 黄 huáng สเีหลอืง 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
li  明纹花鼠 míng wén huā shǔ  กระรอกชนิดหน่ึง (กระรอกหลงัลาย) 
liah 六 liù หก 
liak 买 mǎi ซือ้ 
liaŋ 放牧 fàngmù ปล่อย, เลีย้งปศุสตัว ์ 
lih 下   xià   ลง  
lih 出  chū   ออก   
lih bhaɯŋ 刮风 guā fēng ลมพดั 
lik 猪  zhū  หม ู
liŋ tau (จ.) 领导 lǐngdǎo ผูน้ า 
lɯm 脓 nóng หนอง 
loi 三 sān สาม 
lok 沸 fèi，开, kāi (水开 shuǐ kāi) เดอืด (น ้าเดอืด) 
loʔ 话 huà  ค าพดู, ภาษา 
loʔ 声音 shēngyīn เสยีง 
lu siŋ (จ.) 路线 lùxiàn เสน้ทาง 
lu lhek (ท.) 钢 gāng  เหลก็กลา้ 
luh 林姬鼠 lín jī shǔ หนู 
luk 劈 pī (劈柴 pǐchái) ผ่า (ผ่าฟืน) 
luŋ 黑 hēi สดี า 
ma 地 dì ที ่(ทีด่อน) 
ma  breʔ 休耕地 xiūgēngdì พืน้ทีด่นิรกรา้ง 
mai 零  líng  เลขศูนย ์
mai 和   hé   และ 
mai raɯʔ 雨季 yǔjì ฤดฝูน 
mai  ruŋ 旱季 hànjì  หน้าแลง้ 
maiʔ 你  nǐ สรรพนามบุรษุที ่2 อกพจน์ 
mauʔ 绳子 shéngzi เชอืก 
mauʔ si  vɛt 马鞭 mǎbiān แสม้า้ 
maiŋ  
(ท.แมง,แมลง) 

小蚊虫 xiǎowénchóng แมลงหวี ่ 

mak 把 bǎ   ดา้ม (ลกัษณนามของมดี) 
mak kɔk 
(ท.=หมาก) 

栘 yí ผลไมป่้าชนิดหนึ่ง 

mak khɤ (ท.) 茄子 qiézi ตน้มะเขอื, ลกูมะเขอื 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
mak kram 辣椒 làjiāo พรกิ 
mak li 梨 lí ลกูแพร ์
mak muŋ (ท.) 杧果 mángguǒ มะมว่ง 
mak nun (ท.) 菠萝蜜 bōluómì ขนุน 
mak tɕaŋ 石榴 shíliú ทบัทมิ 
mak tɕeŋ  菠萝 bōluó สบัปะรด 
mak vhan  柑 gān ตน้สม้, ผลสม้ 
maɯ 银子 yínzi  เงนิ (แร)่ 
maɯ 钱 qián เงนิ (เงนิตรา) 
maɯ riaŋ 工资 gōngzī เงนิเดอืน, ค่าจา้งเงนิเดอืน 
man 布 bù ผา้ 
man pre (ท . =
แพร) 

绸子 chóuzi ผา้แพร 

mat (ท.) 捆 kǔn มดั, ผกู 
mauŋ ŋaiʔ 蜈蚣 wúgōng ตะขาบ 
maʔ  破 pò  แตก 
mɔ (ทจ.โม)่ 磨 mó ถู, เสยีดส,ี ลบั (ใหค้ม), ฝนหรอืขดั (ให้

เกลีย้งเกลาและเป็นมนั) โม(่ใหล้ะเอยีด) 
mɔik 粥 zhōu ขา้วตม้ 
mɔh 是 shì เป็น, คอื, ใช่ 
mɔi 黄牛 huángniú  ววั 
mɔiŋ 口腔 kǒuqiāng ช่องปาก 
mɔk ŋhoʔ tɕaʔ  面粉 miànfěn แป้งหมี ่(ส่วนมากจะท าจากขา้วสาล)ี 
mɔʔ 谁 shuí ใคร 
mɔʔ 哪 nǎ  ไหน 
meʔ 甘蔗 gānzhè ออ้ย 
meʔ 丈夫 zhàngfū สาม ี
meʔ 嫁 jià แต่งงาน (ใชส้ าหรบัผูห้ญงิ) 
mɛʔ 母亲 mǔqīn แม ่
mɛʔ 几 jǐ กี ่
mɛʔ diŋ 多少 duōshǎo เท่าไหร ่
mɛʔ tiŋ 伯母 bómǔ ป้า 
mɤiʔ thaŋ 煤炭 méitàn ถ่านหนิ 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
mɤk (ทจ.) 墨 mò หมกึ 
mha 箙片 fú piàn กล่องใส่ลกูเกาทณัฑ ์
mhaik 沙子 shāzi  ทราย, ดนิทราย 
mhɔm 好 hǎo  ด ี
mhɔm graŋ 漂亮 piàoliang สวย 
mhɔn  gauŋ (ท.) 枕头 zhěntou หมอน 
mhɯm (鸟)窝 (niǎo) wō รงั (นก) 
mhok (ทจ.) 帽子 màozi หมวก 
mi (ท.=ม)ี 富 fù รวย 
miau  猫  māo  แมว 
miak  
(ท.=มกั แปลว่า ชอบ) 

喜欢 xǐhuān ชอบ 

miŋ tɕhuʔ(จ.) 民族 mínzú ชนชาต,ิ ประชาชาต ิ
miŋ tɕu (จ.) 民主 mínzhǔ ประชาธปิไตย 
mɯik 蚂蚁 mǎyǐ มด 
mɯih 鼻子 bízi จมกู 
mɯt rhɔm 生气 shēngqì โกรธ 
mo 爬 pá  ปีน ไต่   
moi 斧头 fǔtóu ขวาน 
moik 庙，山庙 miào, shān miào วดั 
moiŋ 妻子 qīzi ภรรยา 
moiŋ 娶 qǔ แต่งงาน (ใชก้บัผูช้าย)  
moʔ 藏  cáng   เกบ็, ซ่อน, รกัษาไว ้  
mu 只 zhǐ (一只鸡 yī zhǐ jī) ตัว(ลักษณนามใช้กับสัตว์ เช่น ไก่ 1 

ตวั) 
mu 粒 lì (一粒米 yī lì mǐ) เมด็, เมลด็ (ลกัษณนามใช้กบัเมด็ เช่น 

ขา้ว 1 เมด็) 
mu (จ.) 亩 mǔ มาตราส่วนวัดของจีน เท่ากับ 100 

ตารางเมตร 
muat 疮 chuāng แผลทีเ่น่าเป่ือย, บาดแผล 
muih 爱  ài   รกั  
muap 芭蕉 bājiāo กลว้ย 
mun 儿媳 érxí ลกูสะใภ ้
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
nauk 胸部 xiōngbù หน้าอก 
nam tɔŋ bɔn 镜子 jìngzi กระจก   
nam ʔɔi 糖 táng ลกูกวาด 
nat 枪 qiāng ปืน 
nauk 满 mǎn เตม็ 
nɔh 他 tā สรรพนามบุรษุที ่3 เอกพจน์ 
neʔ (ท.) 肉 ròu เนื้อ 
nɛ 多 duō มาก 
nɛ 更 gèng ยิง่ 
nɛ rɛʔ 更加 gèngjiā มากยิง่ขึน้ 
nɛh 懒 lǎn ขีเ้กยีจ 
nɛʔ 斗笠 dǒulì งอบ, หมวก 
nɛʔ 酸 suān เปรีย้ว 
nɤ 靠 kào  พงิ  
nhau 肺 fèi ปอด 
nham 血 xuè เลอืด 
nhɔŋ 潭 tán สระน ้าทีล่กึ, บ่อน ้าทีล่กึ 
nɯm 尿 niào เยีย่ว 
noŋ miŋ (จ.) 农民 nóngmín ชาวนา 
noŋ ȵiɛʔ (จ.) 农业 nóngyè การเกษตร, การกสกิรรม 
nu  难 nán ยาก 
num 年 nián  ปี 
num   岁 suì    ปี (ลกัษณนามนบัอาย)ุ 
num 孵 fū ฟัก (ไข)่ 
num  ka 明年 míngnián  ปีหน้า 
num tɛh 后年 hòu nián ปีถดัไป 
num ʔan nauʔ 前年 qiánnián  ปีก่อน 
num ʔin 今年 jīnnián  ปีนี้ 
num ʔin nauʔ 去年 qùnián  ปีทีแ่ลว้ 
nuʔ nuʔ 刚才 gāngcái เมือ่ตะกี ้
ȵaiŋ 条  tiáo   เส้น (ลกัษณนามของเชอืกหรอืสิง่ของ

ลกัษณะยาว) 
ȵaɯʔ 喝  hē   ดื่ม  
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
ȵauʔ 灰  huī   เถา้, ขีเ้ถา้ 
ȵɔi 腰 yāo เอว 
ȵeʔ 针 zhēn เขม็ 
ȵhak   ŋai 眼屎 yǎn shǐ ขีต้า 
ȵhot 推 tuī พลกั 
ȵiɛʔ 房屋 fángwū บา้น, ตกึรามบา้นช่อง 
ȵiɛʔ 家 jiā บา้น 
ȵo 客人 kèrén แขก, ลกูคา้ 
ŋai 脸 liǎn ใบหน้า 
ŋai 眼睛 yǎnjīng ดวงตา 
ŋai   lai (ท.=ลาย) 字 zì ตวัอกัษร 
ŋaiʔ  ʔin 今天 jīntiān วนัน้ี 
ŋɔ 蚯蚓 qiūyǐn ไสเ้ดอืน 
ŋɔiŋ 短 duǎn สัน้ 
ŋɔk 脖子 bózi ล าคอ 
ŋɔm 坐 zuò นัง่ 
ŋɛʔ 痒 yǎng คนั 
ŋhauŋ 蒸 zhēng นึ่ง, อบ 
ŋhiat 听 tīng ฟัง 
ŋhim 爪 zhǎo เลบ็, กรงเลบ็ของสตัว ์
ŋhim 指甲 zhǐjiǎ เลบ็มอื 
ŋhɯt 闻 wén (嗅 xiù) ดมกลิน่ 
ŋhoʔ    稻子 dàozi ตน้ขา้ว 
ŋhoʔ rauk 旱稻 hàndào ขา้วนาดอน 
ŋhoʔ tɕaʔ 小麦 xiǎomài ขา้วสาล ี
ŋi 齿龈 chǐyín  เหงอืก 
ŋiah 笑 xiào หวัเราะ 
ŋot 凳子 dèngzǐ ตัง่, มา้ยาว 
ŋu 火 huǒ  ไฟ 
ŋuah 贵 guì แพง 
pa 的    ที ่(ค าไวยากรณ์)  
pa tiʔ 什么 shénme อะไร 
pai 医治 yīzhì รกัษา, เยยีวยา 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
pai   giʔ 火柴 huǒchái ไมข้ดีไฟ 
pai  ʔɔm 云 yún กอ้นเมฆ 
pau  kau (จ.) 报告 bàogào ประกาศ 
pauh 开 kāi (开门 kāimén)  เปิด (เปิดประตู) 
pauʔ 

  

  

舅父 jiùfù ลุง (พีช่ายของแม)่ น้าชาย (น้องชาย
แม)่ 

岳父 yuèfù พ่อตา (พ่อของภรรยา) 
姑父 gūfu ลุง (สามขีองพีส่าวน้องสาวพ่อ) 

paiŋ 白 bái สขีาว 
paɯh 杀 shā (杀鸡 shā jī) ฆา่ (ฆา่ไก่) 
paŋ faʔ (จ.) 办法 bànfǎ วธิกีาร 
pauk  绿嘴鹃 (赶马雀) lǜ zuǐ de juān นกกาเหว่าปากเขยีว 
pauʔ grɔm 朋友 péngyǒu เพื่อน 
paʔ 你俩 nǐ liǎ สรรพนามบุรษุที ่2 ทวพิจน์ 
pɔ 腰肌 yāo jī สะโพก 
pɔ 别 bié (别去 bié qù) อยา่ (หา้มไมใ่หท้ า) 
pɔk 答 dá ตอบ 
pɔp 炭疽病 tànjū bìng โรคระบาด 
pɔt 写 xiě เขยีน 
peh 吐 tǔ (吐口水 tǔkǒu shuǐ) ถ่มน ้าลาย 
pet  (ท.) 鸭子 yāzi เป็ด 
peʔ (ท.) 羊  yáng  แพะหรอืแกะ 
peʔ  赢 yíng ชนะ 
peʔ 胜利 shènglì ชยัชนะ 
peʔ 你们 nǐmen สรรพนามบุรษุที ่3 พหพูจน์ 
peʔ  raŋ  (ท.=แพะ) 山羊  shānyáng แพะภเูขา 
pɛ 假 jiǎ ปลอม 
pɛh 摘 zhāi  

(摘果子 zhāi guǒzi) 

เดด็, เกบ็ (ผลไม)้ 

pɛt sip (ท.) 八十 bā shí แปดสบิ 
phai 快 kuài  เรว็ 
phai    phai     快快 kuài kuài  เรว็ๆ 
phaɯʔ 铁三脚 ( 支锅用的 ) tiě sānjiǎo 

(zhī guō yòng de) 
ขาตัง้เหลก็ทีใ่ชว้างเตาท าอาหาร 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
phau  saʔ 今后  jīnhòu จากนี้ไป 
phak 洗 xǐ (洗碗 xǐ wǎn)  ลา้ง (ลา้งถว้ย) 
phaŋ 盘子 pánzi จาน 
phɤ 耙 bà คราด (นาม) 
phɤ 耙 bà  คราด (กรยิา) 
phɤiʔ (จ.=赔 péi) 赔偿 péicháng ชดเชย, ชดใชค้นื 
phi phiŋ(จ.) 批评 pīpíng ต าหน ิ
phia 板子 bǎnzi กระดาน 
phiŋ tɤŋ (ท.) 平等 píngděng เสมอ, เท่าเทยีม 
phiʔ 水獭 shuǐtǎ  นาก  
phlu 吹 chuī เป่า 
phɯn 桌子 zhuōzi โต๊ะ 
phɯn 件 jiàn (一件衣服 yī jiàn yīfú) ชิน้, ตวั (ลกัษณนามของเสือ้ผา้) 
phɯŋ 脸盆 liǎn pén อ่างลา้งหน้า 
phɯt 追 zhuī (追上 zhuī shàng) ไล่ตาม, กวด 
phon 肥料 féiliào ปุ๋ ย 
phuan 五 wǔ หา้ 
phuat 卷 juǎn (卷衣袖 juǎn yī xiù) มว้น, ขด (มว้นแขนเสือ้) 
pi 忘记 wàngjì ลมื 
piaŋ 上 shàng  บน 
piau  (จ.) 手表 shǒubiǎo นาฬกิาขอ้มอื 
pih 扫(扫地) sǎo (sǎodì)  กวาด (กวาดพืน้) 
plai 酒̀jiǔ เหลา้ 
plai   num 水酒 shuǐ jiǔ เหลา้อ่อนๆ  
plaɯŋ 发芽 fāyá แตกหน่อ, ออกหน่อ 
plaɯŋ   ʔoʔ 竹笋 zhúsǔn หน่อไม ้
plak 半 bàn  ครึง่ 
plak  daɯʔ 里面 lǐmiàn  ดา้นใน 
plak  dɔm 右边 yòubiān  ขา้งขวา 
plak  grɯm 下面 xiàmiàn  ดา้นล่าง 
plak  guaʔ 左边 zuǒbiān  ขา้งซา้ย 
plak  lauŋ 上边 shàngbian  ขา้งบน 
plak  piaŋ 上面 shàngmiàn  ดา้นบน 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
plak  praiʔ 外面 wàimiàn   ดา้นนอก 
plak  seh 下边 xiàbian  ขา้งล่าง 
plaɯŋ 芽 yá (种子芽 zhǒngzǐ yá) แตกหน่อ (หน่ออ่อนของเมลด็) 
plɔi (ท.) 放  fàng    ปล่อยไป   
plɔŋ   taiʔ 胳膊 gēbo แขน 
pliʔ 水果 shuǐguǒ ผลไม ้
pliʔ 结果 jiéguǒ ผลลพัธ ์
pliʔ kroŋ   moi 柿子 shìzi ตน้พลบั, ลกูพลบั 
pliʔ   lɔi 水林果 shuǐ lín guǒ ชื่อผลไมช้นิดหนึ่ง 
pliʔ si ʥauŋ 杨梅 yángméi ผลไมเ้บอรีช่นิดหนึ่ง  
pliʔ si  me  
(ท.=สมอ) 

橄榄 gǎnlǎn ตน้สมอ, ลกูสมอ 

pliʔ  si  me 

siam 
李子 lǐzǐ ตน้พลมั, ลกูพลมั 

pliʔ si vɛ 木瓜 mùguā มะละกอ 
pliʔ siat 葡萄 pútáo องุน่ 
pliʔ tɛ 桃子 táozi ลกูทอ้ 
ploŋ 茅草 máocǎo หญา้คา 
po 碓，臼 duì, jiù ครกต าขา้ว, ครก (บดยา) 
poih 麂子 jǐ zi ละมัง่ 
poik 拧开 níng kāi บดิเปิดออก 
pon 得到 dédào ไดร้บั 
pon 四 sì สี ่
pon  plak 方 fāng  เหลีย่ม 
pon  bo 晚上  wǎnshàng  ตอนเยน็ 
pon  ŋaiʔ 白天 báitiān  กลางวนั 
pon  ŋɔp 早晨 zǎochén  รุง่สาง 
pon  saʔ 明天 Míngtiān  พรุง่นี้ 
pon  sɔm 夜里 yèlǐ  ยามราตร ี
praiʔ 辣 là เผด็ 
praiʔ 天气 tiānqì สภาพอากาศ 
praiʔ 外 wài  นอก 
praŋ    prɤk 萝卜 luóbo ตน้หวัผกักาด, หวัผกักาด 
prɔp 牛虻 niúméng ตวัเหลอืบ 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
pre 雹 báo ลกูเหบ็ 
preh 棕胸竹鸡 zōng xiōng zhú jī ไก่อู (ไก่ขนสนี ้าตาลลายจดุ) 
prɛh 野猪 yě zhū หมปู่า 
prim 旧 jiù เก่า 
prɯih 花  huā   ดอกไม ้
pruih 开花 kāihuā บาน 
pruik 翅膀 chìbǎng ปีก 
pruʔ 被子 bèizi ผา้ห่ม 
pu 飞 fēi บนิ 
pu 厚 hòu หนา 
puiŋ 射 shè ใช้ก าลงัผลกัดนัหรอืแรงดดีส่ง (ลูกศร, 

ลกูกระสุน) ยงิ 
pui 人 rén คน 
pui 别人 biérén คนอื่น 
pui duk 瞎子 xiāzi คนตาบอด 
pui hun 群众 qúnzhòng มวลชน 
pui lhɯt 聋子 lóngzi คนหหูนวก 
pui tɕhɔh 跛子 bǒzi ขาเป๋ คนขาพกิาร 
pui ʑhot 疯子 fēngzi คนเป็นบา้ 
pui ʔɔ 哑巴 yǎbā คนใบ ้
puk 舀 yǎo (舀水 yǎo shuǐ) ตกั (ตกัน ้า) 
pum 堆(堆积泥土) duī (duījī nítǔ) กอง (ลกัษณนามแปลว่า “กอง”) 
puŋ piaŋ 蝴蝶 húdié ผเีสือ้ 
puʔ 背 bēi แบก (แบกเดก็น้อย) 
puʔ  bun 妹妹 mèimei น้องสาว 
puʔ  ke bun 姐姐 jiějiě พีส่าว 
puʔ  ke  si  meʔ 哥哥 gēgē พีช่าย 
puʔ  si   meʔ 弟弟 dìdì   น้องชาย 
ra 二 èr สอง 
ra   lai   tɯm 互相 hùxiāng ซึง่กนัและกนั 
raɯ ʔ  深 shēn (水深 shuǐshēn) ลกึ (น ้าลกึ) 
raɯk 灌，倒进 guàn, dào jìn กรอก, ราดน ้า, สาดน ้า, ทดน ้าเขา้นา 
rauh 红 hóng สแีดง 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
raɯh 直 zhí  ตรง (ไมค่ดงอ) 
raɯh 实在 shízài เป็นจรงิ 
raɯk rhiam 炼铁 liàn tiě หลอมเหลก็ 
raŋ 岩  yán หนิ 
rau 利息 lìxí ดอกเบีย้ 
rau  khauʔ 猴子 hóu zǐ ลงิ 
rau ma 天 tiān    ฟ้า 
rauh 吠(狗吠) fèi (gǒu fèi) เห่า (สุนขัเห่า) 
rɔik 漏 lòu  รัว่ (ถัง่น ้าร ัว่) 
rɔi 苍蝇 cāngyíng แมลงวนั 
rɔi 稍，略 shāo, lüè เลก็น้อย 
rɔm 水 shuǐ น ้า 
rɔm lah 汗 hàn เหงือ่ 
rɔm  mauʔ 石灰 shíhuī หนิปนู, ปนูขาว 
rɔm  mia 口水 kǒushuǐ น ้าลาย 
rɔm   mɯih 鼻涕 bítì ขีม้กู 
rɔm nam mɤk 
(ท.) 

墨水 mòshuǐ น ้าหมกึ  

rɔm   ŋai 眼泪 yǎnlèi น ้าตา 
rɔm  mɔ (ท.) 井 (水井)   jǐng (shuǐjǐng) บ่อน ้า 
rɔm  rhɯp 汤 tāng (菜汤 cài tāng) น ้าซุป, น าซุบผกั 
rɔm duŋ 池塘 chítáng อ่างเกบ็น ้า (ค่อนขา้งตืน้) 
rɔm kaiŋ  si 

dap 
冰 bīng น ้าแขง็ 

rɔm rauh 山洪 shānhóng น ้าทีไ่หลบ่ามาจากภเูขา 
rɔm si grit si 

gra 
海  hǎi ทะเล 

rɔm tɕiɛʔ 露 lù น ้าคา้ง 
rɔŋ (ท.=ร่อง) 沟 gōu (水渠 shuǐqú) คลอง คนู ้า  
rɔŋ (จ.) 两 liǎng (一两 yī liǎng) มาตราชัง่ตวงของจนี  

(เท่ากบั 31.25กรมั) 
rɛh 陡 dǒu   สงูชนั 
rɛʔ 老 lǎo   แก่  
rɛʔ 较 jiào ค่อนขา้ง 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
rɤ (ท.) 船 chuán เรอื 
rɤŋ miŋ koŋ sɤ 
(จ.) 

人民公社 rénmín gōngshè รูปแบบอ านาจการปกครองแบบชนชัน้
กรรมาชพี  

rɤŋ vu  (ท.) 任务 rènwù ภารกจิ, ภาระหน้าที ่
rhaŋ 牙齿 yáchǐ ฟัน 
rhaʔ 雪 xuě หมิะ 
rhɔm 心 xīn หวัใจ 
rheŋ 千 qiān พนั 
rhi 薄 báo บาง 
rhiam 铁 tiě  เหลก็ 
rhiʔ 葛根 gégēn รากพืน้พนัธุไ์มเ้ลือ้ยชนิดนหนึ่ง 
rhiʔ khɯt 葛麻 gé má เครอืพชืชนิดหนึ่ง 

(สามารถทอเป็นผา้ได)้ 
rhɯm 胎衣 tāiyī รก   
rhok sip (ท.) 六十 liù shí หกสบิ 
rhuat 撒 sā (撒种子 sā zhǒngzǐ) หว่าน (หว่านเมลด็) 
riah 根 gēn ราก, โคนตน้ 
riah 撕 sī (撕纸 sī zhǐ) ฉีก (ฉีกกระดาษ) 
rian 勤 qín มมุานะ 
riaŋ (ท.) 力气 lìqì แรง, ก าลงั 
riaŋ (จ.) 亮  liàng   สว่าง  
rip 草 cǎo หญา้ 
rip doik si  

niak 
车前草 chē qián cǎo ชื่อพชืสมนุไพรชนิดหน่ึง (หญา้)   

rip  kaik 含羞草 hánxiū cǎo ชื่อพชืสมนุไพรชนิดหน่ึง (ผกักะเฉด) 
rip ȵiɛʔ goʔ si 

diaŋ 
马尾黄连 

mǎwěi huánglián 
ชื่อพชืสมนุไพรชนิดหน่ึง (หญา้หางมา้) 

rɯih 鸟鱼 niǎo yú นกปลา 
roŋ 柱子 zhùzi เสา 
ru 姓 xìng ชื่อสกุล นามสกุล 
ruk 真 zhēn จรงิ 
ruŋ 角 jiǎo มมุ 
saih 雷 léi ฟ้ารอ้ง 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
saiŋ 亩 mǔ  มาตราส่วนวัดของจีน เท่ากับ 100 

ตารางเมตร 
saɯʔ 装 zhuāng  บรรจ,ุ ใส่ 
saɯʔ 病 bìng  ป่วย 
saɯʔ 痛 tòng เจบ็ปวด 
saɯʔ   hoik 疟疾 nüèjí มาลาเรยี 
sak 饱 bǎo อิม่ 
sam sip (ท.) 三十 sān shí สามสบิ 
sam sip ha(ท.) 三十五 sān shí wǔ สามสบิหา้ 
sam sip kau(ท.) 三十九 sān shí jiǔ สามสบิเกา้ 
sam sip pɛt(ท.) 三十八 sān shí bā สามสบิแปด 
sam sip 

rhok(ท.) 
三十六 sān shí liù สามสบิหก 

sam sip sam 
(ท.) 

三十三 sān shí sān สามสบิสาม 

sam sip sɔŋ(ท.) 三十二 sān shí èr สามสบิสอง 
sam sip si(ท.) 三十四 sān shí sì สามสบิสี ่
sam sip tɕiat(ท.) 三十七 sān shí qī สามสบิเจด็ 
sam sip ʔet (ท.) 三十一 sān shí yī สามสบิเอด็  
saŋ (ทจ.) 大象 dà xiàng  ชา้ง 
saŋ tiŋ (จท.) 商店 shāngdiàn รา้นคา้ 
sat  梳  shū    หว ี(กรยิา) 
sɔ(จ.) 锁 suǒ ปิด, ลงกลอน  
sɔk (ทจ .เสาะ/ 索
suǒ) 

寻找 xúnzhǎo หา, คน้หา, แสวงหา 

sɔm 吃饭 chīfàn กนิขา้ว 
sɔm lik 猪食 zhū shí อาหารหม ู
sɔn (จ.)   算   suàn   คดิ (คดิค านวณ) 
sɔŋ 囤 dùn  ภาชนะที่ใส่อาหารสานด้วยไม้ไผ่หรือ

หญา้และฟางขา้ว 
se 输 shū แพ ้
se 失败 shībài พ่ายแพ ้
seh 下 xià  ลง  
sɛh 阉 yān  ตอน (กรยิา เช่น ตอนไก่) 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
sɛt 紧  jǐn  แน่น (มดัแน่น) 
sɤ  hui tɕu ʑi 
(จ.)   

社会主义 shèhuì zhǔyì สงัคมนิยม  

sɤ ʑiŋ (จ.)    社员 shèyuán สมาชกิ  
sɤŋ  tɕhaŋ (จ.)   生产 shēngchǎn ก่อเกดิขึน้ 
si   ʑiat  拧 níng  บดิ, ขนั  
si  glɯm 穗子 suìzi   พู่ระยา้, รบิบิน้ 
si  miaŋ 官 guān ขา้ราชการ, ทหาร, ทางราชการ 
si  ʑiap dʑhɯih    嘴唇 zuǐchún รมิฝีปาก 
si baɯk 桥 qiáo สะพาน 
si baɯŋ 埋(埋物) mái (mái wù) ฝัง (ฝังของ) 
si beʔ 衣服(上衣) yīfú (shàngyī) เสือ้ผา้ 
si bɯm 菜园 càiyuán สวนผกั 
si daiŋ 十分 shífēn มากมาย, เตม็ที ่
si daɯh 遇见 yùjiàn พบเจอ 
si daɯʔ 洗 xǐ  ซกัผา้ 
si dah 药 yào ยา 
si dah si daɯʔ 肥皂 féizào สบู่ 
si ʥhɯŋ 常常 chángcháng  บ่อยๆ 
si ʥiɛ 打架 dǎjià ชกต่อยกนั 
si  ga ik 大后天  dàhòutiān  พรุง่นี้ของมะรนื 
si gaɯʔ 斑马 bānmǎ มา้ลาย 
si gau 子弹 zǐdàn ลกูกระสุนปืน 
si gah 梳子 shūzi หว ี(นาม) 
si ghra 洗 xǐ (洗菜 xǐ cài)  ลา้ง (ลา้งผกั) 
si giŋ (ทจ.) 姜 jiāng ขงิ 
si grɔŋ 抬 tái   ยกขึน้, ชขูึน้   
si grɔŋ 扛 káng  抬 tái แบกหาม  
si khrɔi  蓑衣 suōyī เสือ้กนัฝนทีส่านดว้ยหญา้หนวดมงักร 
si meʔ 男人 nánrén ผูช้าย 
si mɛ 种子 zhǒngzǐ เมลด็ 
si min 数 shǔ (数东西 shǔ dōngxī) นบั (นบัสิง่ของ) 
si mɯik 坟墓 fénmù สุสาน 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
si nɔ 青年男子 qīngnián nánzǐ 

(未婚的) 

วยัหนุ่ม 

si niak  筋 jīn กลา้มเนื้อ, เอน็ 
si ŋai 远 yuǎn ไกล 
si ŋaʔ 干净 gānjìng สะอาด 
si ŋɛ 鬼 guǐ ผ ี
si sip (ทจ.)   四十 sì shí  สีส่บิ 
si vɔk 镰刀 liándāo เคยีวเกีย่วขา้ว 
si vɔŋ 玉米 yùmǐ ตน้ขา้วโพด, เมลด็ขา้วโพด 
si vɛʔ 门 mén ประตู 
si ʑaɯŋ 发抖 fādǒu สัน่ 
si  ʑiɛʔ 神 shén เทพเจา้ 
si ʔauh 热 rè  รอ้น(อากาศรอ้น) 
si ʔaŋ 骨头 gǔtou กระดกู 
si  ʔoi 臭 chòu เหมน็ 
si ʔoiŋ haik     腥 xīng (鱼腥 yú xīng) คาว (คาวปลา) 
si ʔu 暖和 nuǎnhuo อบอุ่น 
si ʔum 烂  làn   เน่า  
si bau 果子狸 guǒzi lí  ชะมด 
si  bauʔ 鲮鲤 líng lǐ (穿山甲

chuānshānjiǎ)  
ตวันิ่ม (สตัว)์ 

si  daʔ 尾巴 wěibā หาง 
si  do 蚱蜢 zhàměng ตัก๊แตน 
si  gauʔ 后天  hòutiān  มะรนืน้ี 
si  grit (ท.)   蟋蟀 xīshuài จิง้หรดี 
si  gum 大大后天  dà dàhòutiān  มะรนืของมะรนื 
si  mauʔ 石头 shítou  กอ้นหนิ 
si  ŋaiʔ  ʔan  

nauʔ 
前天 qiántiān  วนัก่อน 

si  ŋaiʔ,  ŋaiʔ 天(日) tiān  (rì) พระอาทติย,์ วนั 
si  vai 豹子 bàozi  เสอืดาว 
si  vai  koh  ku 老虎 lǎohǔ เสอื 
si  vaik 燕子 yànzi นกนางแอ่น 
si  ʑɔŋ(จ.)   龙 lóng  มงักร 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
si  ʔɔih 小螃蟹 xiǎopángxiè ปขูนาดเลก็ 
si  ʔuiŋ 蛇 shé ง ู
sia 画眉 huàméi นกเขยีนคิว้ (ตวัเป็นสนี ้าตาลท้องสขีาว

อมเทา มลีายสขีาวรอบตา) 
si ah 细 xì (细小 xìxiǎo) ละเอยีด, เรยีว 
si dap 霜 shuāng  น ้าคา้ง 
si ŋaiʔ 太阳 tàiyáng พระอาทติย ์
sioʔ siau (จ.)   学校 xuéxiào โรงเรยีน 
sioʔ  sɤŋ (จ.)   学生 xuéshēng นกัเรยีน 
siau  用  yòng   ใช ้(ใชง้าน)  
siau miɛʔ (จ.)   消灭 xiāomiè สญูสิน้, สญูสลาย, ดบัสิน้ 
sim 鸟 niǎo นก 
sim kauŋ 八哥儿 bāgēr นกขนุนอง 
sim ploŋ 茅草鸟 máocǎo niǎo ชื่อนกชนิดหนึ่ง  
sim saik 麻雀 máquè นกกระจอก 
sim ʔuiŋ 星星 xīngxīng  ดวงดาว 
sin 熟  shú   สุก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
siŋ tɕhuaŋ (จ.)   宣传 xuānchuán โฆษณา 
siŋ tɕi (จ.)   选举 xuǎnjǔ เลอืกตัง้  
siŋ tɕiŋ (จ.)   先选 xiān xuǎn เลอืกก่อน  
sit  切  qiè   หัน่ (หัน่เน้ือ) 
siʔ 虱子 shīzi (头上的 tóu shàng de) เหา (ทีอ่ยูบ่นหวั) 
sɯ siaŋ (จ.)   思想 sīxiǎng ความคดิ 
sok  果核 guǒ hé เมด็แขง็ของผลไม ้
sok laʔ 肾 shèn  ไต 
son 为 wèi เพื่อ 
soŋ 苦 kǔ ขม 
soŋ kih 咸 xián เคม็ 
soʔ 狗 gǒu  หมา 
soʔ praiʔ 狐 láng สุนขัจิง้จอก 
soʔ la 狼 láng สุนขัป่า 
su sai  (ท.=สุกใส)   光芒 guāngmáng ความสว่าง 
sui piʔ  自来水笔 zìláishuǐbǐ ปากกาหมกึซมึ 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
(จ.=水笔 shuǐbǐ)   
sum 种 zhòng  ปลกู (ปลกูผกั) 
sum 栽 zāi เพาะ เพาะปลกู 
sut 拾 shí (拣 jiǎn) เกบ็ (ขึน้มาจากพืน้), คดั, เลอืก 
suʔ 剥削 bōxuè ขดูรดี 
tai piau (จ.)   代表 dàibiǎo ตวัแทน 
taiŋ  织 zhī (织布 zhī bù) ทอ (ทอผา้) 
taiʔ 手 shǒu มอื 
taiʔ si beʔ 袖子 xiùzi แขนเสือ้ 
taɯʔ 蔬菜 shūcài ผกัสด 
taɯʔ 菜 cài (饭菜 fàncài) กบัขา้ว 
taɯʔ ka 韭菜 jiǔcài กุยช่าย 
taɯʔ ki 香菜 xiāngcài ผกัช ี
taɯʔ mo 葱 cōng ตน้หอม 
taɯʔ paiŋ 白菜 báicài ผกักาดขาว 
taɯʔ si hɔ 蒜 suàn กระเทยีม 
tau 黄鼬 huángyòu (黄鼠狼

huángshǔláng) 
พงัพอน 

tauh 救 jiù  ช่วย (ช่วยเหลอื) 
tauʔ 烟 yān  ควนั 
tai 棉花 miánhuā ตน้ฝ้าย 
tai 花 huā ดอกไม ้
taiŋ 掷 zhì  โยน (โยนกอ้นหนิ) 
tak ta 鹧鸪 zhè gū  นกกระทาจนี 
tam 螃蟹 pángxiè ป ู(สตัว)์ 
taɯk 累 lèi   เหนื่อย (อ่อนเพลยี) 
tan 那里 nàlǐ ทีน่ัน่ 
taŋ ʑiŋ (จ.)   党员 dǎngyuán สมาชกิพรรคการเมอืง 
tauŋ 伸 shēn (伸手 shēnshǒu) ยืน่ (ยืน่มอื) 
taʔ 祖父 zǔfù พ่อของพ่อ 
tɔi 对面 duìmiàn  ดา้นตรงขา้ม 
tɔi 白鹇 báixián ไก่ฟ้าสเีงนิ   
tɕa mauʔ 梦 mèng ฝัน 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
tɕai  rhɔm 饿 è หวิ 
tɕau (ทจ.)   主人 zhǔrén เจา้ภาพ, เจา้ของ  
tɕau si dah 医生  yīshēng หมอ 
tɕai tɕiat 长尾山椒鸟 

cháng wěi shānjiāo niǎo 
นกขนุทองหางยาว 

tɕak 鹿 lù  กวาง 
tɕak(ท.=จกัร)   机器 jīqì เครือ่งจกัร, เครือ่งยนต ์ 
tɕak pu 飞机 fēijī เครือ่งบนิ 
tɕak taiŋ man 织布机 zhī bù jī เครือ่งทอผา้ 
tɕaɯʔ 湿 shī (yīfú shī) เปียก, ชืน้  
tɕau (ทจ.)   早  zǎo   เชา้  
tɕauŋ  脚  jiǎo   ตนี 
tɕauŋ ŋot 盲蛛 máng zhū (长脚蜘蛛 cháng 

jiǎo zhīzhū) 
แมงมมุขายาว 

tɕauŋ  lhoi 斑螯 bān áo ดว้งลาย 
tɕɔʔ  vu (จ.)   觉悟 juéwù ตื่นตวั, ส านึกตวั 
tɕe (จ.)   纸 zhǐ กระดาษ 
tɕɤk 欠 qiàn คา้งหนี้ 
tɕɤŋ fu (จ.)   政府 zhèngfǔ รฐับาล 
tɕɤŋ tɕhɤʔ (จ.)   政策 zhèngcè นโยบายการ เมือ ง ,  น โยบายการ

ปกครอง 
tɕɤŋ tsiʔ (จ.)   政治 zhèngzhì การเมอืง 
tɕha ʔ  (จ.)   茶 chá ชา 
tɕhaŋ kɔ (จ.)   唱歌 chànggē รอ้งเพลง 
tɕhɔ vu (จ.)   错误 cuòwù ความผดิพลาด 
tɕhɔk  问 wèn ถาม 
tɕhiuʔ (จ.)   球 qiú ลกูบอล 
tɕhiŋ piʔ (จ.)   铅笔 qiānbǐ ดนิสอ 
tɕhiʔ (จ.)   旗子 qízi ธง 
tɕhuiŋ (จ.)   寸 cùn นิ้ว (มาตรฐานวดั) 
tɕi  hua (จ.)   计划 jìhuà แผนการ โครงการ 
tɕi suʔ (จ.)   技术 jìshù วทิยาการ ฝีมอื 
tɕi kua si ʑiɛʔ 天花 tiānhuā ฝีดาษ 
tɕiau   ʑiuʔ (จ.)   教育 jiàoyù การศกึษา 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
tɕiat sip(ท.)   七十 qī shí เจด็สบิ 
tɕiɛ 山鹡鸰 

shān jí líng   
นกเดา้ลม 

tɕiaŋ (ทจ.)   称 chēng  ชัง่ (ชัง่น ้าหนกัสิง่ของ) 
tɕiɛ (ทจ.)   要  yào   เอา 
tɕiɛ 稀 xī น้อย เบาบาง  
tɕiɛ 的 de ค าแสดงความเป็นเจา้ของ “ของ” 
tɕim (ท.)   尝 cháng ชมิ 
tɕiŋ ȵiŋ (จ.)   经验 jīngyàn ประสบการณ์ 
tɕiŋ sɤʔ (จ.)   建设 jiànshè ก่อสรา้ง 
tɕiŋ tɕhaʔ (จ.)   检查 jiǎnchá ตรวจสอบ 
tɕiŋ tɕiʔ  (จ.)   经济 jīngjì เศรษฐกจิ 
tɕiʔ  会 huì (会做 huì zuò) สามารถ (สามารถท าได)้ 
tɕiʔ tɕiʔ (จ.)   积极 jījí กระตอืรอืรน้ 
tɔk (ท.)   钉 dīng  ตอก (ตอกตะป)ู 
tɔk (ท.=ตอก)   打 dǎ  ต ี  
tɔm  蛋 dàn ไข ่
tɔm 肝 gān ตบั 
tɔm 铺 pù (铺床 pūchuáng)  ป ู(ปเูตยีง) 
tɔm 生 shēng (生蛋 shēng dàn) ออก (ไก่ออกไข)่ 
tɔm goi 豌豆 wāndòu ถัว่ลนัเตา 
tɕɯm 黄豆 huángdòu ถัว่เหลอืง 
tɕɯm tɛʔ 花生 huāshēng ถัว่ลสิง 
tɕɯp 穿 chuān  

(穿衣服 chuān yīfú) 

สวม (สวมเสือ้ผา้) 

tɕɯp 阴 yīn ทอ้งฟ้ามดืครึม้ 
tɔŋ  (จ.)   铜  tóng  ทองแดง 
tɔŋ  知道 zhīdào รู ้
tɔŋ (จ.)   懂 dǒng เขา้ใจ 
tɕo  烤火 kǎohuǒ  

(取暖 qǔnuǎn) 

ผงิไฟ (รบัความอบอุ่น) 

tɕoih 卖 mài ขาย 
tɕon 抢 qiǎng ควา้, แยง่, ชงิ  
tɕot  掉 diào (掉在地上 diào zài 

dìshàng) 
ตก (ตกลงบนพืน้) 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
tɕoʔ 修理 xiūlǐ  ซ่อมแซม 
tɕoʔ 改 gǎi  แก ้(แกไ้ข) 
tɔp 庹 tuǒ วา (ค าเรยีกมาตราวดัตามความยาวสุด

ปลายแขนจากขา้งหนึ่งไปอกีขา้งหนึ่ง)   
tɕuaŋ (จ.)   砖 zhuān อฐิ 
tɕun  扎 zhā (用针扎 yòng zhēn zhā) ต า, แทง (ใชเ้ขม็แทง) 
tɕuŋ  站 zhàn  ยนื (ยนืขึน้) 
tɕup (ท.= ·ชุบ)   浸 jìn  แช ่จุม่ 
tɕut  染  rǎn    ยอ้ม  
tɔʔ 送 sòng ส่ง มอบ 
te 箭 jiàn ศร 
ten (ท.)   蜡烛 làzhú เทยีน 
tɛ  甜 tián หวาน 
tɛh 变 biàn 

 (蛹变蛾 yǒng biàn é) 

ลอก (ดกัแดล้อกตวัเป็นผเีสือ้) 

tɛʔ 土 tǔ  ดนิ 
tɤk 箱子 xiāngzi หบี, กระเป๋าใบใหญ่, ลงั 
tɤŋ (ทจ.)   灯 dēng ตะเกยีง 
thai (ท.)   犁 lí ไถ (นาม) 
thai 犁 lí  ไถ (กรยิา) 
thai tu (จ.)   态度 tàidù ลกัษณะท่าทาง, อากปักริยิา 
thau luiŋ  (จ.)   讨论 tǎolùn สนทนา 
that  落 luò  รว่ง  
thɔ 浅  qiǎn   ตืน้  
thɔ la tɕi  (จ.)   拖拉机 tuōlājī แทรกเตอร ์
thoŋ tsi (จ.)   同志 tóngzhì สหาย, เพื่อนรว่มอุดมการณ์ 
thoʔ  塞 sāi  ยดัเขา้ไป, อุด 
thu  筷子 kuàizi ตะเกยีบ 
thuaŋ tɕiɛʔ(จ.)   团结 tuánjié สามคัค ี
thuaŋ ʑiŋ (จ.)   团员 tuányuán สมาชกิในคณะ 
tiam 低 dī ต ่า 
tiak  量 liàng  วดั (กรยิา) 
tiaŋ 渡  dù   ขา้ม ขา้มฟาก 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
tiat 踢 tī เตะ 
tih 菌子 jùnzi เหด็ 
tik 扔  rēng  ขวา้ง 
tin 这里 zhèlǐ ทีน่ี่ 
tiŋ 伯父 bófù ลุง (พีช่ายของพ่อ) 
tiŋ 大 dà ใหญ่ 
tiŋ hua (จ.)   电话 diànhuà โทรศพัท ์
tiŋ mu  粗 cū   หยาบ ใหญ่ ไมล่ะเอยีด 
tiŋ tɤŋ (จ.)   电灯 diàndēng  หลอดไฟ 
tiŋ ʑiŋ (จ.)   电影 diànyǐng ภาพยนตร ์
tiʔ  一 yī หนึ่ง 
tiʔ  自己  zìjǐ   ตวัเอง (ค าแทนตวัเอง) 
tiʔ 地  de   ค าไวยากรณ์ “อยา่ง”, ท าอยา่ง... 
tiʔ ŋa  二十 èr shí ยีส่บิ 
tiʔ ŋa diʔ 二十八 èr shí bā ยีส่บิแปด 
tiʔ ŋa  dim 二十九 èr shí jiǔ ยีส่บิเกา้ 
tiʔ ŋa  liah 二十六 èr shí liù ยีส่บิหก 
tiʔ ŋa  loi 二十三 èr shí sān ยีส่บิสาม 
tiʔ ŋa  phuan 二十五 èr shí wǔ ยีส่บิหา้ 
tiʔ ŋa  pon 二十四 èr shí sì ยีส่บิสี ่
tiʔ ŋa  ra 二十二 èr shí èr ยีส่บิสอง 
tiʔ ŋa  tiʔ 二十一 èr shí yī ยีส่บิเอด็ 
tiʔ ŋa ʔa  liah 二十七 èr shí qī ยีส่บิเจด็ 
tɯih 奶 nǎi นม, เตา้นม 
tɯi 拿  ná   หยบิ, ถอื 
tɯm 帮助 bāngzhù ช่วยเหลอื 
tɯt  tɔŋ 唢呐 suǒnà ป่ี 
to 跑 pǎo วิง่ 
to (จ.) 都  dōu   ค าไวยากรณ์ “ลว้น” 
to  kaɯʔ (ท .ถิ่ น
เหนือ ตวัเก่า แปลว่า 
ตวัเอง)     

自己 zìjǐ ตวัเอง 

to tɕɤŋ (จ.)   斗争 dòuzhēng ต่อสู ้
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
toi 连接 liánjiē  ต่อเชื่อมกนั, ตดิต่อกนั 
tok 点 diǎn (点灯 diǎndēng) จดุ (จดุไฟ) 
toŋ 平坝 píngbà เขือ่น แหล่งน ้า  
toŋ  tin (ท.=ถุงตนี)   袜子 wàzi ถุงเทา้ 
toŋ  ʑiŋ (จ.)   动员 dòngyuán ระดมพล, ระดมก าลงั 
tu  胃 wèi กระเพาะอาหาร 
tu tɤ 蚕豆 cándòu ถัว่ปากอา้ 
tuih  saih 打雷 dǎléi ฟ้ารอ้ง 
tuh 裂开 liè kāi  รา้ว, แตกออกจากกนั  
tuk 拉  lā  ลาก 
tuk 牵 qiān  จงู (จงูววั) 
tuŋ (ทจ.)   桶 tǒng ถงั 
tuʔ  少 shǎo น้อย 
vaik 肚子 dùzi ทอ้ง 
vaik 刀 dāo มดี 
vaik sit  taɯʔ   

(จ.=刀 dāo มดี)   
菜刀 càidāo มดีหัน่ผกั 

vau 勇敢 yǒnggǎn กลา้หาญ 
vɔk 割 gē  ตดั, เกีย่ว (เกีย่วขา้ว) 
veŋ 城 chéng ก าแพงเมอืง 
veŋ 缺 quē  ขาดหาย (บิน่) 
vɛh 宽 kuān กวา้ง 
vɤi 前 qián  หน้า 
vɤŋ hua  (จ.)   文化 wénhuà วฒันธรรม 
vhaik  暗  àn   มดื  
vhak  挂 guà  แขวน (แขวนไวบ้นผนงั) 
vhaʔ  叶猴  yè hóu ค่าง 
viak 蛙 wā กบ 
vui sɤŋ (จ.)   卫生 wèishēng อนามยั, สุขอนามยั 
vuh  打猎 dǎliè ล่าสตัว,์ ออกล่าสตัว ์
ʑauŋ  

(ทจ.= ชุม/村 cūn)   
村寨 cūnzhài หมูบ่า้น 

ʑam  时候 shíhòu  เวลา, ขณะที ่
ʑam  ʔin  现在  xiànzài  ตอนน้ี 
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ค าภาษาหว่า ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 
ʑauk 借 jiè ยมื 
ʑauʔ 看见 kànjiàn มองเหน็ 
ʑɔ 表扬 biǎoyáng ชมเชย 
ʑhia  蜜蜂 mìfēng ผึง้ 
ʑi  (ท.)   相信 xiāngxìn เชื่อ 
ʑiap 闭眼 bì yǎn หลบัตา 
ʑiɛʔ 我们俩 wǒmen liǎ สรรพนามบุรษุที ่1 ทวพิจน์ 
ʑiam 哭 kū รอ้งไห ้
ʑiɛ 便宜 piányí ราคาถูก 
ʑiɛ 容易 róngyì งา่ย 
ʑiɛh 百 bǎi รอ้ย 
ʑiɛʔ 祖母 zǔmǔ ยา่ (แมข่องพ่อ) 
ʑiŋ haŋ (จ.)   银行 yínháng ธนาคาร 
ʑip ʑu  雾 wù หมอก 
ʑiu tiŋ (จ.)   优点 yōudiǎn จดุเด่น ขอ้ด ี
ʑiʔ 我们 wǒmen สรรพนามบุรษุที ่1 พหพูจน์ 
ʑiʔ tɕiŋ (จ.)   意见 yìjiàn ความเหน็ ความคดิเหน็ 
ʑu  ʑhauk 耳朵 ěrduǒ ใบห ู
ʑuh 做 zuò  ท า (ท างาน) 
ʑuh kaiŋ  劳动 láodòng แรงงาน 
ʑuh nan 那样 nàyàng อยา่งนัน้ 
ʑuh nin 这样 zhèyàng อยา่งนี้ 
ʑum 死 sǐ ตาย 
ʑuŋ 绵羊  miányáng แกะ (สตัว)์ 
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ดชันีค้นค า

กรยิาเกดิเอง 20,36,57,84,85,86,100 
กรยิาท าใหเ้กดิ 20,36,57,85,86,100 
กรยิาฝ่ายเดยีว   85 
กรยิาสองฝ่าย 85 
กว๋อหมนิตัง่ 14,29 
ก่อกองทราย 16   
การกระท าฝ่ายเดยีว  86,100 
การกระท าสองฝ่าย 86,100 
การแปรรปูค า 53,55,56,57,65,73 
การร ามดี 15 
กาลา  44,46 
กู่ชื่อ  44 
กู่ลา  44,46 
เกิง๋หมา่  12,27,45,46,47 
ขลุ่ยน ้าเตา้ 31 
ขา่ดบิ  45 
ขา่ลาหว่า   46 
ขา่สุก  45 
ขาหว่า 46 
ขา่หว่าเลก็  45 
ขา่หว่าใหญ่   45 
เขตปกครองตนเองชาวไต  12,27,98 
เขา้พรรษา  16,32 
คนดอย   28 
คนพืน้ที ่ 25,45 
คนลอย  28 
ค าซอ้น 52,55 
ค าซ ้า 35 
ค าโดด  34,35,36,51,52,53 
ค าโดดพยางคค์ู่ 51,52 
ค าโดดสองพยางค ์ 35,51,52 
ค าโดดหนึ่งพยางค ์ 34,51,52 
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ค าแท ้ 22 
ค าบ่งชี ้ 22,40,55,60,90,109,181,182 
ค าบอกต าแหน่ง 61 
ค าประสม 19,36,51,52,53 
ค าพยญัชนะตน้คู่ 35 
ค าไมแ่ท ้ 22 
ค ายมื B,21,34,37,50,57,63,68,87,88,90,97,101,102,108,147,180 
ค าศพัทร์ว่มเชือ้สาย 101,108,147,152,180 
ค าสระคู่ 35 
ค าแสดงความเป็นเจา้ของ 23,39,90,213 
ค าแสดงค าถาม   39 
จว้ง 44 
จิง่ตง 15,47 
จงิโป 28 
จิง่โพ A,2,27,29,33,98 
จิง่หง  12  
จิน้   13,28,40,45 
เจิน้คาง  13,24,27,28,31,46,62 
เจีย๋กุ่น 14 
โจวจือ๋จือ้  7 
เฉินกาง 28 
เฉินเชยีงมู่ B,2,4,7,32,104,147 
ชางหนิง    44,47  
ชางหยวน    43,44,46,47,48,61 
ชาผเูอ่อร ์ 15 
ชาวผดู าไหม ้ 44  
ชาวผปูากแดง   44 
ชวิเออ้เฟิง B,2,4,6,16,17,72,74,104,107,108 
ชื่อโขว่ผ ู 44 
เชยีงดาว 7,28,98,104 
เชยีงตุง 3 
เชยีงราย A,2,6,7,17,62,98,103 
เชยีงใหม่ A,2,7,28,98,103,104 
ซ่ง 13,44,45,,88 
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ซวงเจยีง   12,24,44  
ซอ้นเพื่อเสยีง 55,85,87,100 
ซงิเซิง่ 45 
ซจีิน้ 13 
ซตีิง้   14,24 
ซเีหมงิ  43,44,46,47,61 
ซอืกัง่ 49  
ซอืเหมา 12,14,24,45  
เซงิขา่  45  
เซงิผ ู 44  
ดะองั  28  
ดาระอัง้ 1,2,3,7,28,50,103,104 
ตงฮัน่ 45  
ตระกูลภาษาเอเชยีใต ้ A,16,32,49,66,67,98 
ตะองั 28  
ตกับาตร  16 
ตวัอกัษร 10,11,16,22,26,32,42,49,64,99,143,163,200 
ตา้ขา่หว่า  45 
ต่าลัว่ 24  
ตา้หลี ่ 13,28,45 
เต๋อหง 2,27,29,44,46,98 
เตยีนซ ี 46 

ไต 
A,2,3,12,13,14,15,16,21,24,26,27,28,23,31,32,33,34,37,42,44,45, 
46,47,50,57,58,68,88,89,96,98,101,102,124,126,136,162,,165,198,
210 

ถงั 13,28,44,45,46,88,141,175,216 
ถิน่ปารกั  50,51,61,63,64,67,72 
ถิน่ปู้ เหลย   33,40,41,42,66 
ถิน่หรหูมา่ย   41,42,66 
ถิน่หว่า 50,51,62,63,64,67,72,99 
ถิน่เหลยีง   41,66  
ถิน่อาหว่า   50,51,61,62,63,64,67,72 
เถงิชง    46 
ท านองเสยีง 34,72,99  
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เทอืกเขานู่ A,2,44,98 
ไทยพฒันา  28 
ไทใหญ่ 28 
นอแล 7,28,103  
น่านเจา้   13,28,45  
น ้าเตา้ 31,49  
เนี่ยซเีจนิ B,2,6,16,17,72,74,104,107,108 
บลงั 17  
บา้นสนัตสิุข 7,62,98,104 
เบญจวรรณ 7,98,103  
แบบกรยิากรรม  19  
แบบค าหลกัค ารอง  19 
แบบประกบค า 19  
แบบประกอบค า  19  
แบบประธานกรยิา 19 
แบบเสรมิความ  19  
ปฏภิาค 25,26,34,103 
ปฏวิตัวิฒันธรรม 21,37,44,45,57,64,88,89,104,147,180  
ประโยคเปรยีบเทยีบ 23,39,59,91 
ปลงั 1,2,3,6,17,50,103,104 
ปะลวง 28  
ปะหล่อง  7,17,28,46,73,103 
ปัง  13,17 
ปางแดง  28 
ปาต๋า   14,24 
ป่าตงึ 7,62,98,104  
ป๋าวจา้ง 49 
ป่าวซาน    13,27,29,41,44  
ปู้หล่างซาน 24  
ปู้ เหลย 33,40,41,42,66 
ปู้ เหลยใหญ่ 40 
ปู้ เหวย  13 
เปิงหลง 44  
เป่ินเหรนิ  25,45 
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ผ ู 8,13,15,25,28,44,104,197 
ผจูือ่หมาน   44 
ผดูบิ  44 
ผปู่า  44 
ผสูุก 44 
ผหูมา่น 13,25 
ผเูหรนิ   13,28 
ฝาง A,2,7,28,98,103 
พมา่ 3,17,28,44,73 
พยญัชนะควบกล ้า 18,25,33,41,42,61,62,63,69,99 
พยญัชนะทา้ย 18,26,33,35,41,42,51,55,62,63,72,85,88,99 
พยญัชนะนาสกิ 50 
พยญัชนะเสยีงขุ่น 50,56 
พยญัชนะเสยีงใส  56 

พหพูจน์ 
B,22,38,54,55,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,110,117,133, 
154,158,167,181,192,201,217 

พจูือ่       13,28  
พจูือ่หมาน 28 
เฟ่ิงชิง่    13 
ภาษาเขมรถิน่ไทย 94,95,96,101 
ภาษาจนีเก่า 88,89,108,147,180 
ภาษาจนีทอ้งถิน่ 87,88,89 
ภาษาจนีใหม่ 88,101,108,147,180 
ภาษาไต 16,21,24,32,33,34,37,45,50,57,58,68,88,89,101,102  
ภาษาถิน่ปู้หล่าง 17,24,25,26,66 
ภาษาถิน่อาระวา 17,24,25,26,66 
มชัฌมิาวรรณ 6,98,103 
มูอ่จี ี ๋ 49 
เมชฌ C,2,3,8,34,103,152 
เมิง่ 13,43,44,45,46,47,61 
เมิง่เหลยีน  43,44,45,46,47,61 
แมจ่อน  28 
แมจ่นั 7,62,104  
แมน่ ้านู่ 13,46 
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แมน่ ้าหลานชาง A,2,13,44,98 
แมน่ ้าเหมงิเสิง่ 13,48 
แมส่าย 2,17,98 
โมเ่จยีง  12,24,48 
ยนูนาน A,C,1,2,3,12,13,14,27,28,43,44,45,64,87,98 
ระองั   28 
รฐัฉาน 3,17 
รฐับาลจนี 2,21,37,58,64,87 
รากศพัท ์ 53,54,55 
ร าวง 16 
รุย่ลี ่ 47 

ลกัษณนาม 
20,22,23,38,39,56,58,59,84,85,86,91,100,113,118,121,122,133, 
142,151,158,163,166,176,185,186,188,194,196,198,199,202,204 

ลกัษณะรว่ม B,10,33,61,65,72,73,81,82,86,90,100 
ล่าเจยี  45 
ล่ายหยง่เหลยีง B,2,4,7,32,104,147 
ลาลา      46 
ลาว 3,89 
ล าดบัขัน้ทางภาษา 9,11 
ลซี ู 28 
ลีท่งิ 46 
ลู่ซ ี 27,28,31,33,40,41 
ลซู ี 28 
เลีย่เป๋ีย   28 
วรรณยกุต์ A,10,11,16,18,26,32,34,42,49,50,51,63,72,76,99 
วัง่  28,44 
วัง่จวีจ๋ ือ่  44 
วัง่จวจีือ่หมาน 28 
วัง่ไว่ยวี ่ 44 
วัง่หมาน  44 
วฒันา 62,98,104 
วา้ 1,2,3,7,13,15,17,28,39,44,48,54,62,64,93,104 
วาสนา 7,98,104 
เวงิก่ง 13 
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เวยีดนาม 3 
สกุณ ี 7,28,98,104  
สรรนิพนธร์วมชุด 2,87 
สรรพนามทวพิจน์   22,38,55,74,75,76,77,78,79,80,81,83 
สรรพนามพหพูจน์ 22,38,55,74,75,76,77,78,79,80,81 
สรรพนามเอกพจน์  22,38,55,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 
สระเดีย่ว     18,34,41,42,51,62,63,70,83,99 
สระประสม 18,34,41,42,51,52,63,70,71,83,99 
สระประสมสองเสยีง  51,71,83 
สระประสมสามเสยีง 51,71,99 
สระประสมสามเสยีง 51,71,99 
สระพยญัชนะทา้ย   18  
สระยาว 70,71 
สระสัน้ 41,42 
สระเสยีงขุ่น A,51,63,70,71,99 
สระเสยีงใส  A,51,63,70,71,99 
ส่วนขยาย 23,24,39,5253,60,92,93 
ส่วนขยายค ากรยิา 92,93 
ส่วนขยายค าคุณศพัท ์ 23,93  
ส่วนขยายค านาม 92 
สาละวนิ 3,103 
สบิสองปันนา 2,12,14,17,24,45,46,98 
สุชาดา 6,98,104 
สุมติร 8,104 
สุรยิา C,7,17,104 
สขูา่    45 
สผู ู 44 
เสรมิน ้าเสยีง 55 
เสยีงกอ้ง 33,34,56,57,68 
เสยีงไมก่อ้ง  56,57 
เสีย่วขา่หว่า 44 
หน่วยค าเตมิ B,84,85,86,100,103 
หน่วยค าเตมิครอบ B,84,85,100 
หน่วยเตมิทา้ย 53,55 
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หน่วยเตมิหน้า 53,54 
หนานเป่ย    45,88 
หมางหมาน  28 
หว้ยปง  28 
หยง่ชาง 13,28,45 
หยง่เต๋อ  12,44,48,62 
หยวน 28,43,44,45,46,47,48,61,145,160,192 
หยนุ  12 
หราวจิน้  40 
หรูโ่ป 28 
หรหูม่าย     28,40,41,42,66  
หรูอ๋่าง    28 
หล่งชวน  31,41 
หลานชาง   A,12,13,24,27,44,46,61,98 
หลนิชาง   12,13,14,29,45  
หลีต่า้วหยง่ B,2,6,16,17,72,74,104,108 
หวงเหอ 45 
หว้ยจะนุ  28 
หว้ยทรายขาว 28 
หว้ยน ้าขุน่ A,6,98,103,104  
หว้ยหมากเลีย่ม  28 
หว้ยหวายนอก   28 
หวางจิง้หลวิ B,2,4,7,32,104,147 
หว่านตงิ 29 
หางสระ 4,18,69 
หุบเขาอาหว่า 46,47,48,98 
เหมงิห่าย   12,14,24,44 
เหยผ่ ู 44 
เหยยีนฉีเซยีง    B,3,4,7,50,104,180 
ออกพรรษา  16,32 
ออสโตรเอเชยีตกิ 2,7,8,9,17,67,104, 
อกัขระอกัษรภาษาข่าหว่า 64 
อกัษรซาลา 64  
อ่างขาง A,2,28,98 
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อาราหว่า   13 
อาหว่า  13,25,44,46,47,48,50,51,61,62,63,64,67,72,98 
อีโ้จว 13 
อหีว่า  13 
เอเชยีอาคเนย ์ C,7,17,104 

ฮัน่  
13,14,15,21,27,28,29,31,37,43,44,45,46,47,48,50,57,98,101,111, 
159 

ฮัน่อู่ตี ้ 45 
ฮาชื่อ  44 
ฮาลาหว่าง  46 
ฮาหว่า  44,46 
เฮยเฝินผ ู 44 

 

 


