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คาํนํา 
 
เน้ือหาในหนงัสอืเล่มน้ีนําเสนอขอ้มลูทางชาตพินัธุว์รรณนา การพรรณนาลกัษณะทางภาษาและ

การศกึษาทางภาษาศาสตรข์องกลุ่มชาตพินัธุท์ีพ่ดูภาษาตระกลูไททีม่ถีิน่ฐานอยูใ่นประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนี  โดยศกึษาจากผลงานและทรรศนะของนกัวชิาการจนี ผูเ้ขยีนไดศ้กึษาเอกสารภาษาจนีจาก
ผลงานของนกัวชิาการจนี ทาํการรวบรวม สงัเคราะห ์วเิคราะหแ์ลว้นําเสนอขอ้มลูภาษาตระกลูไทใน
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คอื แขนงภาษาจว้ง - ไต  แขนงภาษาตง้ - สุย่ แขนง
ภาษาหล ี และแขนงภาษาเกอ-ยงั แต่เน่ืองจากภาษาของกลุ่มชาตพินัธุใ์นประเทศจนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลู
ไทมจีาํนวนมาก (โดยเฉพาะแขนงตง้-สุย่) ทาํใหไ้มส่ามารถบรรจุเน้ือหารวมไวใ้นเล่มเดยีวได ้จงึ
จาํเป็นตอ้งแบง่เน้ือหาออกเป็นสองสว่น โดยมขีอ้กาํหนดและเกณฑก์ารแบ่งดงัน้ี  

 
นานาภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจีนตอนใต้ : ภาษาตระกลูไท เล่ม 1 กาํหนดเน้ือหา

เป็นภาษาของกลุ่มชาตพินัธุท์ีร่ฐับาลจนีรบัรองใหม้สีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อย  สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของคณะกรรมการชนกลุ่มน้อยแหง่ชาตจินีในปี 1953  ทีไ่ดด้าํเนินโครงการบรูณาการความรูเ้กีย่วกบั 
ชนกลุ่มน้อยครัง้ยิง่ใหญ่ทีส่ดุของจนี ชื่อวา่ ชุด《国家民委民族问题五种丛书  Guójiā mínwěi 
mínzú wèntí wǔ zhǒnɡ cónɡshū》“โครงการสรรนิพนธร์วมชุดประเดน็ชนกลุ่มน้อย 5 ประการ” เมือ่ปี 
ค.ศ. 1953 โครงการน้ีมอียู ่5 โครงการยอ่ย โครงการยอ่ยทีเ่กีย่วกบัการศกึษาภาษาของชนกลุ่มน้อยมชีื่อ
วา่   中国少数民族语言简志丛书  Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú yǔyán jiǎnzhì cónɡshū “ชุมนุม
ปรทิรรศน์ภาษาชนกลุ่มน้อยของสาธารณรฐัประชาชนจนี” ภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไทในโครงการน้ีได้
นําเสนอไปแลว้ในหนงัสอืเลม่ 1 มทีัง้หมด 9 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาปู้อ ี ภาษาไต ภาษาจว้ง ภาษาตง้ 
ภาษามลูมั ภาษาเหมาหนาน ภาษาสุย่ ภาษาหล ีและภาษาเกอลาว 

 
นานาภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจีนตอนใต้ : ภาษาตระกลูไท เล่ม 2 ในเล่มน้ีกาํหนด

เน้ือหาเป็นภาษาของกลุ่มชาตพินัธุท์ีร่ฐับาลจนีไมไ่ดร้บัรองใหม้สีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อย  หรอืจดัเขา้
เป็นสมาชกิกบัชนกลุ่มน้อยอื่น สอดคลอ้งกบัการศกึษาของคณะกรรมการชนกลุ่มน้อยแหง่ชาตจินีในปี 
198 ซึง่มทีีม่าจากในขณะทีล่งพืน้ทีส่าํรวจเพือ่จดัทาํหนงัสอื “ปรทิรรศน์ภาษาของชนกลุม่น้อย” ใน
โครงการขา้งตน้นัน้ คณะนกัวจิยัไดพ้บกบักลุ่มชาตพินัธุอ์กีจาํนวนหน่ึงทีย่งัไมไ่ดร้บัการรบัรองจากรฐับาล
ใหม้สีถานะเป็นชนกลุ่มน้อย และยงัพบอกีวา่ภาษาทีก่ลุ่มชาตพินัธุเ์หล่าน้ีพดูเป็นภาษาทีค่น้พบใหมอ่กี
มากกวา่ 3 ภาษา บางภาษามจีาํนวนคนพดูน้อยมากไมถ่งึพนัคน บางภาษาอยูใ่นภาวะใกลส้ญูกม็ ี
นบัตัง้แต่ปี  198 เป็นตน้มา คณะนกัวจิยัจงึไดด้าํเนินโครงการวจิยัต่อเน่ืองจากโครงการเดมิ โดยใชช้ื่อวา่ 
中国新发现语言研究丛书 Zhōngguó xīn fāxiàn yǔyán yánjiū cóngshū  “สรรนิพนธร์วมชุดการ
ศกึษาวจิยัภาษาพบใหมใ่นประเทศจนี” ซึง่ภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไทในโครงการน้ีจะไดนํ้าเสนอใน
หนงัสอืเล่ม 2 น้ี มทีัง้หมด 12 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาหลนิเกา(เบ) ภาษาอูเ่สอ้(เอ๊) ภาษาเปียว ภาษาฉาตง้ 
ภาษาลกักะ ภาษามาก(อายจาม) ภาษาหยางหวง(เทน็) ภาษาชุน ภาษาปู้ยงั ภาษาละต ิ ภาษามูห่ล่าว 
และภาษาผูเ่ปียว  
  
  ตอนทา้ยของหนงัสอื นานาภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจีนตอนใต้ : ภาษาตระกลูไท 
เล่ม 2  น้ีเป็นรายการคาํศพัท ์12 ภาษา ซึง่ผูเ้ขยีนไดร้วบรวมและแปลมาจากรายการคาํศพัทท์า้ยเล่มของ
หนงัสอืแต่ละภาษาในโครงการชุด “สรรนิพนธร์วมชุดการศกึษาวจิยัภาษาพบใหมใ่นประเทศจนี”  ดงัที่
กล่าวถงึขา้งตน้ 
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 รายละเอยีดและขอ้มลูบางอยา่งทีซ่ํ้ากนักบัทีเ่คยนําเสนอไปแลว้ในเล่ม 1 ผูเ้ขยีนจะไมนํ่ามากล่าว
ซํ้าอกี ขอใหผู้ท้ีส่นใจศกึษาจากหนงัสอืทัง้สองเล่ม  
 
 ขัน้ตอนการทาํงานสาํหรบัการเรยีบเรยีงเล่ม 2 น้ีกไ็ดด้าํเนินการประเมนิคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพและความถูกตอ้งทางวชิาการ โดยการเรยีบเรยีงบทพรรณนาไปทลีะภาษาแลว้สง่ไปขอรบั
พจิารณาตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่ดร้บัการรบัรองในฐาน TCI เชน่เดยีวกนักบัเมือ่ครัง้ทีเ่รยีบเรยีงเล่ม 1 
ซึง่กไ็ดร้บัความกรณุาจากบรรณาธกิารวารสารต่างๆ จดัหาผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ประเมนิคุณภาพ ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์มาก ผูเ้ขยีนไดนํ้าขอ้เสนอแนะเหล่านัน้มาปรบัปรงุแกไ้ข
เพือ่ใหห้นงัสอืเล่มน้ีมคีวามถูกตอ้งและมคีุณภาพอยา่งแทจ้รงิ   
   

นอกจากการทาํงานดว้ยวธิขีา้งตน้แลว้  ผูเ้ขยีนยงัไดพ้บปรากฏการณ์ต่างๆ ของภาษาแต่ละ
แขนงจากการศกึษาวจิยัดงัน้ี (1)  “การศกึษาภาษาศาสตรต์ระกลูไท แขนงจว้ง–ไต ในประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนี” (2) “การศกึษาภาษาศาสตรต์ระกลูไท แขนงตง้ – สุย่ ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี”   
และ (3) การศกึษาภาษาศาสตรต์ระกลูไท แขนงจว้ง–ไต  กลุม่ภาษาพบใหมใ่นประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนี ผลการวจิยัประเดน็สาํคญัๆ ไดเ้ผยแพรค่วามรูโ้ดยการนําเสนอในการประชุมวชิาการและ
ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการเชน่เดยีวกนั     
 
 สาํนกังานสง่เสรมิบรหิารงานวจิยั บรกิารวชิาการ และทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมไดส้นบัสนุน
งบประมาณแผน่ดนิสาํหรบัการดาํเนินโครงการทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม  เรือ่ง  “การจดัทาํฐานขอ้มลูทาง
ภาษาของกลุม่ชาตพินัธุใ์นประเทศจนีตอนใต”้  และเรือ่ง “พจนานุกรมคาํศพัทภ์าษาตระกลูไท กลุ่มภาษา
พบใหมใ่นประเทศจนีตอนใต”้ ผูเ้ขยีนจงึไดนํ้าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทาํงานทัง้สองโครงการมารวบรวมเป็น
หนงัสอื นานาภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจีนตอนใต้ : ภาษาตระกลูไท เล่ม 2 น้ี      
 
 เมือ่ครัง้ทีผู่เ้ขยีนไดม้โีอกาสศกึษาหลกัสตูรมหาบณัฑติ สาขาภาษาศาสตร ์  ณ สถาบนัวจิยัภาษา
และวฒันธรรมเพือ่พฒันาชนบท มหาวทิยาลยัมหดิล ศาสตราจารย ์ ดร. คุณหญงิสรุยิา รตันกุล เป็น
อาจารยค์นแรกทีส่อนใหผู้เ้ขยีนไดรู้จ้กักบัวชิาภาษาศาสตร ์  ผูเ้ขยีนไดม้โีอกาสศกึษาภาษาของกลุ่ม      
ชาตพินัธุต่์างๆ ในหนงัสอืเรือ่ง "นานาภาษาในเอเชยีอาคเนย"์ จากคาํสอนของผูเ้ขยีนหนงัสอืเล่มน้ีเอง    
ยงัม ี ศาสตราจารย ์ ดร.สวุไิล เปรมศรรีตัน์ ศาสตราจารย ์ ดร.สมทรง บุรษุพฒัน์ รองศาสตราจารย ์          
ดร.โสภณา ศรจีาํปา รองศาสตราจารย ์ ดร.สจุรติลกัษณ์ ดผีดุง และอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์           
ดร.ภทัทยิา ยมิเรวตั ิ ตลอดจนคณาจารยใ์นสถาบนัวจิยัภาษาฯ ทุกทา่นทีเ่ป็นแบบอยา่งใหผู้เ้ขยีนได้
ดาํเนินรอยตามศกึษาภาษาของชนกลุ่มน้อยมาตลอดชวีติการทาํงานทางวชิาการ  ผูเ้ขยีนขอกราบ
ขอบพระคุณไว ้ณ ทีน้ี่  
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บรรณานุกรม  330 
ภาคผนวก  รายการคาํศพัทภ์าษาหลินเกา (เบ) 38 
 รายการคาํศพัทภ์าษาอู่เส้อ (เอ๊)  
 รายการคาํศพัทภ์าษาเปียว  9 
 รายการคาํศพัทภ์าษาฉาต้ง 53 
 รายการคาํศพัทภ์าษาลกักะ  12 
 รายการคาํศพัทภ์าษามากและอายจาม 92 
 รายการคาํศพัทภ์าษาหยางหวง (เทน็) 3 
 รายการคาํศพัทภ์าษาชนุ  83 
 รายการคาํศพัทภ์าษาภาษาปู้ยงั  835 
 รายการคาํศพัทภ์าษาละติ 88 
 รายการคาํศพัทภ์าษามู่หล่าว 92 
 รายการคาํศพัทภ์าษาผูเ่ปียว 958 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา  
 

        
     ในประเทศจนีมกีลุม่ชาตพินัธุอ์าศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  แต่ที่
ไดร้บัการรบัรองอยา่งเป็นทางการม ี 5 กลุม่ ในจาํนวนน้ีม ี 
ชนกลุม่น้อยทีพ่ดูภาษาตระกลูไท  แบ่งตามการจดัแบ่งของ
นกัวชิาการจนีไดเ้ป็นสามแขนง คอื แขนงจว้ง - ไต แขนงตง้-สุย่ 
และแขนงหล ี นอกจากน้ียงัมภีาษาทีไ่มเ่ป็นทีแ่น่ชดัวา่จะจดัไวใ้น
แขนงใดอกี 1 ภาษา คอื ภาษาเกอลาว รวมทัง้สิน้ 9 ภาษา  กลุม่
ชาตพินัธุเ์หลา่น้ี มถีิน่ฐานอยูบ่รเิวณมณฑลยนูนาน กวา่งซี
และกุย้โจวเป็นหลกั เน้ือหาสว่นน้ีไดเ้สนอไปแลว้ใน   นานาภาษา
ของชนกลุ่มน้อยในประเทศจีนตอนใต้ : ภาษาตระกลูไท (เล่ม 1) 
 
        ในปี ค.ศ. 198 มโีครงการศกึษาภาษาศาสตรข์องจนีชือ่  
“สรรนิพนธร์วมชุดการศกึษาวจิยัภาษาพบใหมใ่นประเทศจนี” 
การศกึษาในครัง้น้ีพบภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไท 12 ภาษา 
แต่ละภาษาจดัเขา้เป็นสมาชกิของแขนงภาษาต่างๆ ภายใตส้าขา
ภาษาจว้ง-ตง้ ไดแ้ก่  แขนงภาษาจว้ง-ไต มภีาษาหลนิเกา (เบ) 
และภาษาอู่เสอ้ (เอ๊) แขนงภาษาตง้-สุย่ มภีาษาเปียว ภาษาฉาตง้ 
ภาษาลกักะ ภาษามาก (อายจาม) และภาษาหยางหวง (เทน็) 
แขนงภาษาหล ี(มภีาษาชุน) และแขนงภาษาเกอ-ยงั (มภีาษาปู้ยงั 
ภาษาละต ิภาษามูห่ลา่ว และภาษาผูเ่ปียว)  
           
        ใน นานาภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจีนตอนใต้ : ภาษา
ตระกลูไท (เล่ม 2) น้ีจะไดนํ้าเสนอขอ้มลูทางชาตพินัธุว์รรณนา  
และขอ้มลูทางภาษาศาสตรข์องกลุม่ชาตพินัธุท์ีพ่ดูภาษาตระกลู
ไทในประเทศจนีกลุม่ภาษาพบใหมด่งัทีก่ลา่วถงึน้ี  เพือ่ใหเ้ป็น
ฐานขอ้มลูของชาต ิและผูท้ีส่นใจไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูในการศกึษาวจิยั
ต่อไป     
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ความนํา 
 ประเทศจนีรบัรองให้กลุ่มชาติพนัธุ์ต่างๆ มสีถานภาพเป็น “ชนกลุ่มน้อย” อย่างเป็นทางการ
จาํนวน 55 กลุ่ม  มชีนกลุ่มน้อยอยู ่ 9 กลุ่มทีพ่ดูภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไท คอื 1.ชนกลุม่น้อยชาวปู้อ ี     
2.ชนกลุ่มน้อยชาวไต 3.ชนกลุ่มน้อยชาวจว้ง .ชนกลุ่มน้อยชาวตง้ 5.ชนกลุ่มน้อยชาวมลูมั .ชนกลุ่มน้อย
ชาวเหมาหนาน .ชนกลุ่มน้อยชาวสุย่  8.ชนกลุ่มน้อยชาวหล ี และ 9.ชนกลุ่มน้อยชาวเกอลาว แต่ยงัมกีลุ่ม
ชาตพินัธุอ์กีจาํนวนหน่ึงทีย่งัไมไ่ดร้บัการรบัรองใหม้สีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อย  กลุ่มชาตพินัธุเ์หล่าน้ีบา้งจดั
เขา้ไวเ้ป็นสมาชกิของชนกลุ่มน้อยอื่น อาจะดว้ยเหตุผลทางภมูศิาสตรท์ีม่ถีิน่ทีอ่ยูอ่าศยัใกลช้ดิกนั หรอืมี
ขอ้มลูทางประวตัศิาสตรว์า่มสีายสมัพนัธเ์ป็นเครอืญาตกินั แต่บางกลุ่มเน่ืองจากปัญหาการรบัรองสถานภาพ 
ยงัไมม่ขีอ้ยตุ ิ จงึถูกจดัเขา้ไวเ้ป็นสมาชกิรวมกนัไปกบัชาวฮัน่ ทัง้ทีเ่จา้ของชาตพินัธุเ์องกไ็มไ่ดย้อมรบัวา่ตน
เป็นชาวฮัน่ หรอืกลุ่มชาตพินัธุบ์างกลุ่มเมือ่ถูกจดัไวเ้ป็นชาวฮัน่ซึง่เป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศกลบัถูกชาว
ฮัน่แทรกซมึ กลนืกลาย จนละทิง้ชาตพินัธุด์ ัง้เดมิของตนกม็ ี    
 ในหนงัสอื นานาภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจีนตอนใต้ : ภาษาตระกลูไท (เล่ม 1) ที่
ผูเ้ขยีนไดนํ้าเสนอเน้ือหาเกีย่วกบัภาษาตระกลูไททีไ่ดร้บัการรบัรองใหม้สีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อยไปแลว้ 9 
ภาษา เรยีบเรยีงโดยองิการจดัตระกลูภาษาตามทรรศนะของนกัวชิาการจนีในยคุของการศกึษาภาษาของชน
กลุ่มน้อยในโครงการ “ชุมนุมปรทิรรศน์ภาษาชนกลุ่มน้อยของสาธารณรฐัประชาชนจนี” เมือ่ปี ค.ศ. 1953 ซึง่
ไดจ้ดัภาษาตระกลูไทไวใ้นภาษาตระกลูจนี-ทเิบต (汉藏语系 Hàn Zànɡ yǔxì) โดยมสีาขาและแขนงยอ่ยคอื 
สาขาภาษาจว้ง-ตง้ ภายในสาขานี้แบ่งเป็นสามแขนง ไดแ้ก่ แขนงจว้ง-ไต (ไดแ้ก่ ภาษาปู้อ ีภาษาไต ภาษา
จว้ง) แขนงตง้-สุย่ (ไดแ้ก่ภาษาตง้ ภาษามลูมั ภาษาเหมาหนาน ภาษาสุย่) และแขนงภาษาหล ี(ไดแ้ก่ภาษา
หล)ี สว่นอกีแขนงหน่ึงยงัไมเ่ป็นขอ้สรปุวา่จะจดัเป็นแขนงอะไร จงึตัง้ไวเ้ป็น “แขนงเกอลาว?” ไวก้่อน ใน
แขนงน้ีมสีมาชกิคอืภาษาเกอลาว   
 ปี 198 มกีารศกึษาต่อเน่ืองจากโครงการทีห่น่ึง ชื่อ “สรรนิพนธร์วมชุดการศกึษาวจิยัภาษาพบใหม่
ในประเทศจนี” หวัหน้าโครงการคอื รองผูอ้าํนวยการศนูยว์จิยัภาษาชนกลุ่มน้อยแหง่ชาตจินี สถาบนัวจิยั
สงัคมศาสตรจ์นี ชื่อ ซุนหงคาย (孙宏开，中国社会科学院中国少数民族语言研究中心副主任

Sūn Hóngkāi Zhōngguó shèhuì kēxuéyuàn,  Zhōngguó shàoshù mínzú yǔyán yánjiū zhōngxīn fù 
zhǔrèn) ภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไทในโครงการน้ีจะไดนํ้าเสนอในหนงัสอืเล่ม 2 น้ี แต่การจดัแบ่งตระกลู
ภาษาสาํหรบัแขนงทีย่งัเป็นปัญหา คอื “แขนงภาษาเกอลาว?” ทีโ่ครงการเมือ่ครัง้ก่อนไดใ้ชเ้ครือ่งหมาย “?” 
ไวเ้พราะยงัไมม่ขีอ้สรปุเกีย่วกบัการแยกแขนงภาษา  ในโครงการน้ีไดข้อ้สรปุแลว้วา่ใหจ้ดัตัง้เป็น “แขนงเกอ-
ยงั” จดัเป็นแขนงภาษาทีอ่ยูภ่ายใตส้าขาภาษาจว้ง-ตง้ ภาษาพบใหมไ่ดจ้ดัเขา้เป็นสมาชกิของแขนงต่างๆ
ดว้ยเกณฑค์วามสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิกนั ไดแ้ก่ แขนงภาษาจว้ง-ไต (มภีาษาหลนิเกา(เบ) และภาษาอูเ่สอ้(เอ๊)) 
แขนงภาษาตง้-สุย่ (มภีาษาเปียว ภาษาฉาตง้ ภาษาลกักะ ภาษามาก(อายจาม) และภาษาหยางหวง(เทน็)) 
แขนงภาษาหล ี(มภีาษาชุน) และแขนงภาษาเกอ-ยงั (มภีาษาปู้ยงั ภาษาละต ิภาษามูห่ล่าว และภาษาผูเ่ปียว) 
ขอ้มลูสงัเขปในบทนําเกีย่วกบักลุ่มชาตพินัธุท์ีพ่ดูภาษาต่างๆ มดีงัน้ี  
 

สาขาจ้วง – ต้ง 
 

แขนง 
จ้วง – ไต 

ภาษา 
หลนิเกา

(เบ) 

มถีิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีต่อนเหนือของมณฑลหา่ยหนาน(ไหหลาํ) เรยีก
ตวัเองวา่ //aN vo/ หรอื //aN kaN vo/ หมายความวา่ “คนถิน่ 
หรอื คนพดูภาษาถิน่” ปี 1982 ปี 2 และปี 21 มปีระชากรชาว
หลนิเกาเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ เป็น 52, คน 1, คน และ  
25,1 คน ตามลาํดบั                
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ภาษา 
อูเ่สอ้ 
(เอ๊) 

มถีิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีห่มูบ่า้นเลก็ๆ ชื่อ บา้นหยง่เลอ่และชุมชนซโีม ่
ซึง่เป็นพืน้ทีฝั่ง่ทศิตะวนัออกของอาํเภอปกครองตนเองชาวเหมยีว 
อาํเภอหรงสุย่ มณฑลกวา่งซ ี เรยีกตวัเองวา่ /e55 hwen51/ แปล
ความหมายตรงตวัวา่ “เอ๊ – คน (คนเอ๊)”   บา้งกบ็อกวา่ /kja:N e 
kç/ แปลความหมายตรงตวัวา่ “พดู-เอ๊-ภาษา (คนพดูภาษาเอ๊)” มี
ประชากรรวมทัง้สิน้ 8,89 คน         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แขนง 
ต้ง-สุ่ย 

 
 

ภาษาเปียว  

มถีิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีต่ําบลต่างๆ ของอาํเภอหวยจี ๋ มณฑลกวา่งตง 
เรยีกภาษาทีต่นเองพดูวา่ /ka:N peu หรอื ka:N pa:u/ คาํวา่  
/ka:N/ ตรงกบัภาษาจนีคาํวา่ 讲 jiǎng แปลวา่ “พดู” คาํวา่  
/peu หรอื pa:u/  เป็นชื่อเฉพาะทีเ่จา้ของภาษาใชเ้รยีกภาษาน้ี คาํ
เรยีกชื่อภาษาเปียวจงึมคีวามหมายวา่ “พดูเปียว”  ชาวเปียวมี
จาํนวนประชากร ทัง้สิน้ 1. แสนคน   

 
 
 

ภาษาฉาตง้  

มถีิน่ฐานอยูใ่นหมูบ่า้นเลก็ๆ กระจดักระจายและก่อตัง้ขึน้เป็นชุมชน
ตามธรรมชาตใินเขตการปกครองของชุมชนทีช่ื่อ “ชุมชนฉาตง้”  
ตัง้อยูใ่นเขตปกครองของอาํเภอหลนิกุย้ เมอืงกุย้หลนิ มณฑลกวา่งซ ี
ชื่อทีช่นกลุ่มน้ีเรยีกตนเอง  และชื่อทีก่ลุ่มชาตพินัธุท์ีแ่วดลอ้ม
อยา่งเชน่ชาวจว้ง ชาวเหยา ชาวฮัน่ลว้นเรยีกวา่ “ฉาตง้”  จาํนวน
ประชากรในชมุชนฉาตง้มทีัง้สิน้ , คน แต่มผีูส้งูอายเุกนิ  ปี
ทีพ่ดูภาษาฉาตง้ไดค้ล่องแคล่วและใชใ้นชวีติประจาํวนัอยูเ่พยีง 
3,8 คนเทา่นัน้       

 
 

ภาษาลกักะ  

มถีิน่ฐานอยูใ่นตําบลจนิซิว่ และหมูบ่า้นแวดลอ้มใกลเ้คยีง คอื บา้น
ฉางตง้ บา้นกุย้เหลยีง และบา้นซานเจีย่ว ซึง่เป็นพืน้ทีใ่นอาํเภอ
ปกครองตนเองชาวเหยา เขตปกครองตนเองชาวจว้งกวา่งซ ี  เรยีก
ตวัเองวา่ (/lak kja/)  คาํวา่  /lak/ แปลวา่ “คน” คาํวา่ /kja/ 
แปลวา่ “ภเูขา” ชื่อลกักะจงึแปลวา่ “คนภเูขาหรอืคนทีอ่าศยัอยูบ่น
ภเูขา”  ผูพ้ดูภาษาลกักะ 8, คน  

 
 

ภาษามาก
(อายจาม) 

ชาวมากมถีิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีม่ณฑลกุย้โจว แบ่งเป็น สองสายสกุล 
คอื ชาวมากสกุล “โม”่ มถีิน่ฐานอยูใ่นหมูบ่า้นและตาํบลต่างๆของ
เขตอาํเภอลีโ่ป เรยีกตวัเองวา่ /ai ma:k/ และชาวมากสกุล “อู๋” มี
ถิน่ฐานอยูใ่นเขตไทห่ยางกบัเขตโตว้ชุน เรยีกตวัเองวา่ /ȶa:m1/ คาํ
วา่ /ai/ ตรงกบั “อา้ย หรอื ไอ”้ แปลวา่ “คน” คาํหลงัเป็นชื่อเฉพาะ 
ชาวมากทัง้สองถิน่มจีาํนวนประชากรรวมราว 1, คน   

 
 

ภาษา 
หยางหวง

(เทน็) 

มถีิน่ฐานอยูใ่นเขตอาํเภอฮุย่สุย่ อาํเภอผงิถาง และเขตรอยต่อของ
พืน้ทีภ่เูขาและแมน้ํ่าในอาํเภอตู๋ซาน  ซึง่เป็นพืน้ทีใ่นเขตปกครอง
ตนเองชาวเหมยีว ชาวปู้อ ี   จงัหวดัเฉียนซ ี มณฑลกุย้โจว เรยีก
ตวัเองวา่ /ai raːu/ แปลวา่ “หมูค่นพวกเรา” หรอื “คนพืน้ถิน่” 
ซึง่เป็นชื่อทีช่าวหยางหวงทัง้หมดยอมรบัรว่มกนั  เฉพาะชาวหยาง
หวงทีอ่าํเภอฮุย่สุย่ เรยีกตวัเองวา่ /ai tʰәn/ มปีระชากรรวม
ทัง้สิน้ 31,8 คน 
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แขนง 
หลี 

ภาษาชุน ชาวชุนอาศยัอยูใ่นมณฑลหา่ยหนาน  บรเิวณตอนปลายของสอง
ฝัง่แมน้ํ่าชางฮวา่ ซึง่จดัเป็นพืน้ทีข่องอาํเภอปกครองตนเองชาวหล ี
อาํเภอตงฟาง และมบีางสว่นกระจดักระจายอยูท่ีอ่าํเภอหงเจยีง 
รายงานจาํนวนประชากรชาวชุนปี 0 ม ี70,000 คน ปี 000 ม ี
7,00 คน และปี 00 ม ี,400 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แขนง 
เกอ-ยงั 

 
 

 
 
 

ภาษาปู้ยงั  
 
 

ชาวปู้ยงัมถีิน่ฐานกระจดักระจายอยูใ่นพืน้ทีม่ณฑลยนูนานและ
มณฑลกวา่งซ ี ชื่อเรยีก /puo ʔja:ŋ44/ เป็นชื่อทีช่าวจว้งเรยีกชน
กลุ่มน้ี สว่นชือ่ทีช่นกลุ่มน้ีเรยีกตนเอง มสีองชื่อ คอื /ia ¬çN/ 
แปลวา่ “พดูภาษาของตวัเอง” สว่นชาวปู้ยงัทีอ่าศยัอยูบ่า้นยงัเหลยีน 
อาํเภอกวา่งหนานเรยีกตนเองวา่ /pa ha/ คาํวา่ /pa/ เป็นคาํ
นําหน้าเรยีกคน สว่นคาํวา่ /ha/ แปลวา่ “คน” การสาํรวจสาํมะโน
ประชากรปี 199 รายงานวา่มจีาํนวนประชากรชาวปู้ยงัทีอ่าศยัอยู่
ในทีต่่างๆรวมกนัประมาณ 2 คน   

 
 
 
 

ภาษาละต ิ

ชาวละตมิถีิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีส่องประเทศคอื บรเิวณมณฑลยนูนาน
ของประเทศจนีและตอนเหนือของประเทศเวยีดนาม ในสว่นของชาว
ละตทิีม่ถีิน่ฐานในประเทศจนีนัน้  แบ่งเป็นสีส่าขา ไดแ้ก่  ละติลาย 
เรยีกตวัเองวา่ /li pu44 ljo44 n ̩44 ʨo/ ละติฮัน่ เรยีกตวัเองวา่ 
/li pu44 ʨo/ ละติกระเป๋า เรยีกตวัเองวา่ /li pu44 te/ และ 
ละติแดง เรยีกตวัเองวา่ /li pu44 ke/ ในปี 1995  รายงานวา่มี
ประชากรชาวละตจิาํนวน 2 คน การสาํรวจสาํมะโนประชากร ปี 
1999 รายงานวา่มชีาวละตลิดลงจากเดมิเหลอื 1 คน  

 
 

ภาษา 
มูห่ล่าว 

ชาวมูห่ล่าวมถีิน่ฐานอยูใ่นเมอืงและตําบลต่างๆ ของมณฑลกุย้โจว 
บรเิวณฝัง่ทศิเหนือของพืน้ทีเ่ฉียนตงหนานกบัเฉียนหนาน เรยีก
ตวัเองวา่ /qɑ4 ɣo/ คาํวา่ / qɑ4/ เป็นคาํเตมิหน้าคาํเรยีกบุคคล 
กลุ่มคนหรอืชื่อชนเผา่ต่างๆ  สว่นคาํวา่ / ɣo/  แปลวา่ “คน” ชื่อ
เรยีกชาวมูห่ลา่วจงึหมายถงึ “พวกคน” การสาํรวจสาํมะโนประชากร 
ปี 1993  รายงานวา่ชาวมูห่ล่าวมปีระชากร 2.8  หมืน่คน  

 
 

ภาษา 
ผูเ่ปียว 

ในประเทศจนีมชีาวผูเ่ปียวอาศยัอยูท่ีชุ่มชนเถยีฉ่าง อาํเภอหมาลีโ่พ 
ซึง่เป็นพืน้ทีใ่นเขตปกครองตนเองชาวจว้ง ชาวเหมยีวเหวนิซาน 
มณฑลยนูนาน  เรยีกตวัเองเหมอืนกบัชาวผูเ่ปียวทีอ่าศยัอยูใ่น
เวยีดนามวา่ /qa biau/ คาํวา่ /qa/ เป็นหน่วยคาํเตมิหน้าเรยีก
คน คาํวา่ /biau/ เป็นชื่อเฉพาะ ชื่อเรยีกชาวผูเ่ปียวจงึหมายถงึ 
“คนเปียว” รวมจาํนวนประชากรชาวผูเ่ปียวทีอ่ยูใ่นประเทศจนีและ
เวยีดนามจาํนวน  คน (เฉพาะในประเทศจนีมจีาํนวนประชากร 
3 คน)  
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บทท่ี 2  
 

บททบทวนวรรณกรรมและ 
 วิธีดาํเนินการเรียบเรียง 

 
        

การจดัแบ่งภาษาสาขาจว้ง-ตง้ในโครงการ “ชุมนุมปรทิรรศน์
ภาษาชนกลุม่น้อยของสาธารณรฐัประชาชนจนี” () แบ่งแขนง
ภายใตส้าขาภาษาจว้ง-ตง้เป็นสามแขนงคอื แขนงจว้ง-ไต แขนงตง้-สุย่ 
และแขนงหล ีโดยมแีขนงทีย่งัเป็นขอ้สงสยัคอื แขนงเกอลาว?  

 
ภายหลงัการศกึษาโครงการ “สรรนิพนธร์วมชดุการศกึษาวจิยั

ภาษาพบใหมใ่นประเทศจนี” (198 – ปัจจุบนั) มกีารจดัตัง้แขนงภาษา
ใหมเ่ป็นคูข่นานกบัสามแขนงทีม่อียูเ่ดมิ ชือ่ แขนงภาษาเกอ-ยงั  

 
        มลูเหตุจากคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี  และมลูเหตุทางการเมอืง
เกีย่วกบัการรวมความหลากหลายของกลุม่ชาตพินัธุก์บัชาตพินัธุจ์นีให้
เป็นหน่ึงเดยีว  ทาํใหน้กัภาษาศาสตรจ์นีไมแ่ยกภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ตระกลูไทออกมาจากตระกลูจนี-ทเิบต  แต่ยงัคงจดัไวภ้ายใตต้ระกลู
ภาษาจนี-ทเิบต ตัง้แต่อดตีจนปัจจบุนั    
 
       นบัจากน้ีไป จะยดึตามการจดัแบ่งภาษาของนกัวชิาการจนีเป็น  
โครงรา่งของหนงัสอืเลม่น้ี แต่ละแขนงจะเรยีงลาํดบัตามตวัอกัษร 
นําเสนอการพรรณนาไปทลีะภาษา  โดยกาํหนดอกัษรยอ่จากเสยีง
อ่านพนิอนิ เพือ่ใชเ้ป็นหวัขอ้ของแต่ละภาษา ดงัน้ี  
 
       แขนงจ้วง - ไต ไดแ้ก่ LG.ภาษาหลนิเกา  W.ภาษาอู่เสอ้  
       แขนงต้ง – สุ่ย  ไดแ้ก่ KP. ภาษาเปียว CHD. ภาษาฉาตง้  
                                    LK. ภาษาลกักะ MA. ภาษามาก(อายจาม) 
                                    YH. ภาษาเทน็   
        แขนงหลี          ไดแ้ก่ C. ภาษาชุน   
      แขนงเกอ-ยงั     ไดแ้ก่ BY. ภาษาปู้ยงั LT. ภาษาละต ิ 
                             ML. ภาษามูห่ลา่ว PB. ภาษาผูเ่ปียว  
 
        ในแต่ละภาษาจะมีรายละเอียดสองส่วน คือ  
               สว่นยอ่ยที ่ 1 ขอ้มลูทางชาตพินัธุว์รรณนา  
           สว่นยอ่ยที ่ 2 ขอ้มลูทางภาษา 
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. บททบทวนวรรณกรรม  
  หนงัสอืทีเ่กดิจากโครงการ “สรรนิพนธร์วมชุดการศกึษาวจิยัภาษาพบใหมใ่นประเทศจนี” มหีนงัสอืที่
เกีย่วขอ้งกบัภาษาตระกลูไท 12 เล่ม ผูเ้ขยีนไดเ้รยีบเรยีงหนงัสอืเล่มน้ีโดยใชว้ธิกีารสงัเคราะหเ์น้ือหาบางสว่น
จากหนงัสอืในโครงการนี้ ประกอบกบับทความ งานวจิยัของแต่ละภาษา รายชื่อหนงัสอืดงักล่าวไดแ้ก่  

 ชื่อผูแ้ต่งและหนงัสอืภาษาไทย ชื่อผูแ้ต่งและชื่อหนงัสอืภาษาจนี 
. เหลยีงหมิน่และจางจวนิหร.ู (199) 

การศกึษาวจิยัภาษาหลนิเกา  
梁敏，张均如. (1997) .《临高语研究》 
Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú. (1997).“Língāo yǔ yánjiū”

2. เหวยมา่วฝานและเหวยซู่กวาน. (0) 
การศกึษาวจิยัภาษาอูเ่สอ้  

韦茂繁，韦树关. (2011)《五色话研究》 
Wéi Màofán, Wéi Shùguān. (2011) “Wǔsè huà yánjiū” 

. เหลยีงหมิน่และจางจวนิหร.ู (21) 
การศกึษาวจิยัภาษาเปียว   

梁敏，张均如. (2001) 《标话研究》 
Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú. (2001) “Biāo huà yánjiū”

4. หลีห่รหูลง โหวเสีย่วองิ หลนิเทยีนซ่ง 
และฉินขา่ย. (212) 
การศกึษาวจิยัภาษาฉาตง้  

李如龙，侯小英，林天送，秦恺. (2012)  
《茶洞语研究》 
Lǐ Rúlóng, Hóu Xiǎoyīng, Lín Tiānsòng, Qín Kǎi. 
(2012) “Chádòng yǔ yánjiū” 

. หลานชิง่หยว่น. (0)  
การศกึษาวจิยัภาษาลกักะ  

蓝庆元. (2011) 《拉珈语研究》 
Lán Qìngyuán. (2011) “Lājiā yǔ yánjiū” 

6. หยางทงอิน๋. (199) 
การศกึษาวจิยัภาษามาก 

杨通银. (1996) 《莫语研究》 
Yáng Tōngyín. (1996) “Mò yǔ yánjiū” 

7. โป๋เหวนิเจ๋อ.(199) 
การศกึษาวจิยัภาษาหยางหวง 

薄文泽. (1997).《佯僙语研究》 
Bó Wénzé. (1997).“Yánghuáng yǔ yánjiū”  

. โอวหยางเจวีย๋ยา่. (1998) 
การศกึษาวจิยัภาษาชุน 

欧阳觉亚. (1998) 《村语研究》 
Ōuyáng Juéyà. (1998) “Cūn yǔ yánjiū” 

. หลจีิน่ฟาง. (2) 
การศกึษาวจิยัภาษาปู้ยงั  

李锦芳. (2000)《布央语研究》 
Lǐ Jǐnfāng. (2000) “Bùyāng yǔ yánjiū” 

0. หลีห่ยวนิปิง. (2) 
การศกึษาวจิยัภาษาละต ิ

李云兵. (2000) 《拉基语研究》 
Lǐ Yúnbīng. (2000) “Lājī yǔ yánjiū” 

. โป๋เหวนิเจ๋อ.(23) 
การศกึษาวจิยัภาษามูห่ล่าว 

薄文泽. (2003) 《木佬语研究》 
Bó Wénzé. (2003)  “Mù lǎo yǔ yánjiū” 

. เหลยีงหมิน่ จางจวนิหรแูละหลีห่ยวนิปิง. 
(21) การศกึษาวจิยัภาษาผูเ่ปียว 

梁敏，张均如，李云兵. (2007) 《普标语研究》
Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, Lǐ Yúnbīng. (2007) 
 “Pǔbiāo yǔ yánjiū” 

สว่นรายชื่อบทความ งานวจิยัและขอ้มลูอา้งองิต่างๆ จะไดใ้หร้ายละเอยีดไวใ้นสว่นของการพรรณนา
แต่ละภาษา 
 
.3 การจดัแบง่ภาษาตระกลูไทตามทรรศนะของนักวิชาการจีน 

ในเล่ม 1 ผูเ้ขยีนไดอ้ธบิายเกีย่วกบัประเดน็การจดัแบ่งตระกลูภาษาไทไปแลว้ กล่าวโดยสรปุกค็อื
ตามทรรศนะของนกัวชิาการจนี ในหนงัสอืชื่อ “สงัเขปภาษาตง้ – ไถ(ถาย)” (侗台语族概论 Dònɡ Tái yǔzú 

Gàilùn)  ของผูเ้ขยีนชื่อ เหลยีงหมิน่ และ จางจวนิหร ู(Liánɡ  Mǐn， Zhānɡ Jūnrú,  6)  จดัภาษา “ไท” 
ไวภ้ายใตภ้าษาตระกลูจนี-ทเิบต (汉藏语系 Hàn Zànɡ yǔxì) โดยมสีาขาและแขนงยอ่ยคอื สาขาภาษาจนี 
สาขาภาษาทเิบต-พมา่ สาขาภาษาเหมยีว-เหยา และสาขาภาษาจว้ง-ตง้ โดยในสว่นของสาขาภาษาจว้ง-ตง้ 

                                                           
 ปกตแิลว้เมือ่ถอดเสยีงภาษาจนีเป็นภาษาไทยจะใชส้ระเสยีงยาว  台 Tái กจ็ะถอดเสยีงวา่ “ถาย” แต่คาํน้ีเป็นคาํทีน่กัวชิาการจนีใชเ้ป็นอกัษร
แทนภาษาตระกลูไท เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัชือ่ “ไท” จงึใชเ้ป็น “ไถ”    
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แบ่งเป็นสามแขนง ไดแ้ก่ แขนงภาษาจว้ง-ไต ตง้-สุย่ และหล ี  แต่ละแขนงภาษามสีมาชกิทีไ่ดร้บัการรบัรอง
ใหม้สีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อยดงัน้ี แขนงจว้ง-ไต ไดแ้ก่ ภาษาปู้อ ีภาษาไต และภาษาจว้ง ซึง่ทัง้สามภาษา
น้ีมคีวามใกลช้ดิเป็นระนาบเดยีวกนักบัภาษาไทยและภาษาลาว นัน่กห็มายความวา่ภาษาทัง้สามน้ีเป็นภาษา
ทีม่คีวามใกลช้ดิกบัภาษาไทยมากทีส่ดุ แขนงจว้ง-ตง้ ไดแ้ก่  ภาษาตง้ ภาษามลูมั ภาษาเหมาหนาน ภาษาสุย่ 
แขนงภาษาหลมีสีมาชกิหน่ึงภาษาคอื ภาษาหล ี และมภีาษาทีย่งัไมส่ามารถจดัวา่เป็นแขนงใดได ้ คอื ภาษา
เกอลาว จงึใสเ่ครือ่งหมาย “?” ไวข้า้งทา้ยแขนงเกอลาว แผนภมูกิารแบ่งสาขา แขนงและสมาชกิภาษาทีอ่ยูใ่น
ประเทศจนีแสดงในแผนภมูต่ิอไปน้ี (แผนภมูน้ีิผูเ้ขยีนสรา้งขึน้มาจากคาํอธบิายการจดัแบ่งของเหลยีงหมิน่
และจาง จวนิหร ู(Liánɡ  Mǐn， Zhānɡ Jūnrú,  6, ) ประกอบกบัการศกึษาภาษาเกอลาว โดยไดป้รบัปรงุ
ในสว่นสมาชกิทีพ่ดูอยูใ่นประเทศจนีทีไ่ดร้บัการรบัรองใหม้สีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อย  ซึง่ไดนํ้าเสนอใน
หนงัสอืเล่ม 1 ดงัน้ี    

 
แผนภมิูท่ี 2. : การจดัแบ่งภาษาสาขาจว้ง-ตง้ 

ในโครงการ “ชุมนุมปรทิรรศน์ภาษาชนกลุ่มน้อยของสาธารณรฐัประชาชนจนี” () 
 
เกีย่วกบัแขนงทีเ่ป็นปัญหาเมือ่ครัง้การศกึษาชุด “ชุมนุมปรทิรรศน์ภาษาชนกลุ่มน้อยของสาธารณรฐั

ประชาชนจนี” นัน้ เมือ่มกีารคน้พบภาษาใหมอ่กีหลายภาษาในโครงการ “สรรนิพนธร์วมชุดการศกึษาวจิยั
ภาษาพบใหมใ่นประเทศจนี” มขีอ้ถกเถยีงเกีย่วกบัการจดัภาษาต่างๆ วา่ควรจะจดัเขา้ไวเ้ป็นสมาชกิแขนง
ภาษาใด  เฮอ่เจยีซ่าน (Hè Jiāshàn, , ) ไดศ้กึษาวจิยัภาษาเกอลาว แต่กย็งัไมไ่ดย้นืยนัแน่ชดัวา่จะจดั
ภาษาเกอลาวไวท้ีใ่ด แต่ตัง้เป็นประเดน็สงสยัวา่ควรตัง้เป็นแขนงภาษาเกอลาวแยกออกมาจากแขนงตง้-สุย่    
หลจีิน่ฟาง (Li Jǐnfāng, 2,189) ศกึษาภาษาปู้ยงัและไดจ้ดัภาษาปู้ยงัไวใ้นแขนงภาษาทีช่ื่อ “เกอ-ยงั” 
โดยมสีมาชกิแบ่งเป็นสองกลุ่มยอ่ย คอื กลุ่มเกอ-จ ี(หมายถงึ仡 - 基 Gē – Jī เกอลาว-ละต)ิ ไดแ้ก่ภาษาเกอ
ลาว (仡佬 Gēlǎo) ภาษามูห่ล่าว (木佬 Mùlǎo) ภาษาอี ้(羿 Yì) และภาษาละต ิ(拉基 Lājī) อกีกลุ่มหน่ึง
คอืกลุ่มยงั-เปียว (หมายถงึ 央 - 标 Yāng – Biāo ปู้ยงั-ผูเ่ปียว) ไดแ้ก่ภาษาปู้ยงั (布央 Bùyāng) ภาษาลา
ฮา (拉哈 Lāhā) และภาษาผูเ่ปียว (普标 Pǔbiāo)   

 

ตระกลูภาษา

จีน-ทิเบต

สาขา
ภาษาจนี

สาขา

ทเิบต-พมา่
สาขา

เหมยีว-เหยา

สาขา

จ้วง-ต้ง

แขนงจ้วง-ไต

ปู้อี

ไต

จว้ง

แขนงต้ง-สุ่ย

ตง้

มลูมั

เหมาหนาน

สุย่

แขนงหลี

หลี

แขนงเกอลาว?

เกอลาว
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ขณะทีข่อ้มลูในปี  เหลยีงหมิน่และจาง จวนิหร ู(Liánɡ  Mǐn， Zhānɡ Jūnrú,199 อา้งใน Liánɡ  
Mǐn， Zhānɡ Jūnrú，Lǐ Yúnbīng, 007, 8) ไดล้งพืน้ทีภ่าคตะวนัออกของมณฑลยนูนานทีเ่ป็นรอยต่อ
กบัประเทศเวยีดนาม ทาํการสาํรวจและศกึษาเปรยีบเทยีบภาษาละต ิผูเ่ปียว และปู้ยงั จากนัน้เสนอแนวคดิ
ในการจดัตระกลูภาษาโดยใหต้ัง้แขนงภาษาใหมช่ื่อ แขนงเกอ-ยงัเป็นคูข่นานกบัแขนงกมั-ไท แลว้ตัง้สาขาที่
อยูเ่หนือทัง้สองแขนงน้ีขึน้ไปใหเ้ป็นสาขากมัไท-เกอยงั ต่อมาทัง้สองทา่นกไ็ดพ้จิารณาเหน็วา่ สาขาภาษาที่
มอียูแ่ต่เดมิ  เหมาะสมดแีลว้ ไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งตัง้สาขาใหม ่ จงึยกเลกิแนวคดิทีเ่คยเสนอไวเ้มือ่ปี 199 
โดยเสนอแนวคดิใหมใ่หนํ้าภาษาผูเ่ปียว ปู้ยงั เกอลาว ละต ิ จดักลุ่มเป็นแขนงใหมช่ื่อ แขนงภาษาเกอ-ยงั 
เป็นคูข่นานกบัแขนงทีม่อียูเ่ดมิ    

เมือ่ครัง้ทีจ่างจีห๋มนิ (Zhāng Jìmín, 1993) ไดศ้กึษาภาษาผูเ่ปียว กไ็ดเ้สนอใหจ้ดัตัง้สาขาภาษา
ภายใตต้ระกลูภาษาใหญ่จนี-ทเิบต ชื่อ “เกอ-ลา” (หมายถงึ仡拉 Gē lā เกอลาว-ละต)ิ มภีาษาทีเ่ป็นสมาชกิ
ไดแ้ก่ภาษาเกอลาว ภาษาอี ้ ภาษามูห่ล่าว ภาษาละต ิ ภาษาผูเ่ปียว และภาษาเกอยงั ต่อมาปี 21              
หลีห่ยวนิปิง (Lǐ Yúnbīng, 00)  กย็นืยนัและสนบัสนุนแนวคดิของจางจีห๋มนิ    

ปัจจุบนันกัภาษาศาสตรจ์นีมแีนวโน้มเหน็ชอบการจดัตัง้แขนงภาษาเกอ-ยงั  เป็นคูข่นานกบัแขนงที่
มอียูเ่ดมิ ไดแ้ก่ แขนงจว้ง-ไต แขนงตง้-สุย่ และแขนงหล ีทัง้สีแ่ขนงน้ีอยูภ่ายใตส้าขาภาษาทีช่ื่อตง้-ไถ (คาํวา่ 
“ตง้” คอืชื่อทีภ่าษาจนีเรยีกภาษาตง้ แต่ภาษาตง้เรยีกตนเองวา่ “กมั” ดงันัน้ชื่อ ตง้-ไถ กมั-ไท จว้ง-ตง้ จงึ
หมายถงึชื่อเดยีวกนั ในหนงัสอืภาษาศาสตรข์องจนีทีศ่กึษาภาษาของชนกลุ่มน้อยสาขาน้ีนิยมใชช้ื่อ จ้วง-ต้ง 
มากกวา่) โดยแขนงภาษาเกอ-ยงั ทีเ่ป็นแขนงทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหมน้ี่เป็นแขนงทีร่วมภาษาเกอลาว ภาษาปู้ยงัและ
กลุ่มภาษาพบใหมข่องจนีเขา้ไวด้ว้ยกนั ดงัน้ี   

     

 
 

แผนภมิูท่ี 2.2 การจดัแบง่ภาษาสาขาจว้ง-ตง้ 
ภายหลงัโครงการ “สรรนิพนธร์วมชุดการศกึษาวจิยัภาษาพบใหมใ่นประเทศจนี” (198 – ปัจจุบนั)  

                                                           
 แต่เดมิคอื สาขาภาษาจว้ง-ตง้ เป็นสาขาทีอ่ยูภ่ายใตต้ระกลูจนี-ทเิบต มแีขนงต่างๆ คอื แขนงจว้ง-ไต แขนงตง้-สุย่ และแขนงหล ี 

ตระกลูภาษา

จีน-ทิเบต

สาขา
ภาษาจนี

สาขา

ทเิบต-พมา่
สาขา

เหมยีว-เหยา
สาขาต้ง-ไถ

(เรียกอีกช่ือว่าจ้วง-ต้ง)

แขนงจ้วง-ไต

ปู้อี

ไต

จว้ง

หลนิเกา

อู่เสอ้

แขนงต้ง-สุ่ย

ตง้

มลูมั

เหมาหนาน

สุย่

เปียว

ฉาตง้

ลกักะ

มาก

เทน็

แขนงหลี

หลี

ชุน

แขนงเกอ-ยงั

เกอลาว

ปู้ยงั

ละติ

มูห่ลา่ว

ผูเ่ปียว
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ในเรือ่งการจดัแบ่งตระกลูภาษา ไมว่า่วงวชิาการตะวนัตกหรอืวงวชิาการภาษาศาสตรน์อกประเทศ
จนีจะจดัภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไทเป็นอยา่งไร หรอืเรยีกชื่อวา่อยา่งไร  เชน่ กะได Kadai  ขรา้ไท Kradai 
หรอื ขรา้-ไท Kra–Dai ออสโตร-ไท หรอืจดัเป็นตระกลูภาษาใหญ่ออสตรกิ (อา่นรายละเอยีดในเล่ม 1) แต่
นกัวชิาการจนีกย็งัคงยนืยนัเรือ่งตระกลูภาษาจนี-ทเิบตอยูต่ ัง้แต่อดตีจนปัจจุบนั จากการทีไ่ดศ้กึษาภาษาที่
เกีย่วขอ้งกบัภาษาไทในประเทศจนีทัง้ 9 ภาษาในเลม่ 1 และ ทัง้ 12 ภาษาในเล่ม 2 มคีวามเหน็ดงัน้ี   

1.มคีาํศพัทภ์าษาจนีทีใ่ชอ้ยูใ่นภาษาไทจาํนวนมาก ซึง่แบ่งไดส้ามยคุ คอื ภาษาจนีโบราณยคุก่อน
ประวตัศิาสตร ์ภาษาจนีโบราณยคุกลางประวตัศิาสตร ์และภาษาจนีปัจจุบนั ในสว่นของภาษาจนียคุปัจจุบนั
เป็นทีแ่น่ชดัวา่ยมืจากภาษาจนีดว้ยการปกครองของรฐับาลจนีทีม่อีาํนาจเหนือชนกลุ่มน้อยต่างๆ ในสว่นของ
ภาษาจนีโบราณยคุกลางประวตัศิาสตร ์ นกัวชิาการจนีใชห้ลกัฐานเกีย่วกบัการสบืสรา้งประวตัศิาสตรร์ะบบ
เสยีงภาษาจนีในการเปรยีบเทยีบ บางสว่นไดข้อ้สรปุวา่เป็นคาํยมืจากภาษาจนี บางสว่นเก่าขึน้ไปกวา่นัน้คอื
เป็นภาษาจนียคุก่อนประวตัศิาสตร ์ คาํศพัทเ์หล่าน้ีแมจ้ะสามารถสบืสรา้งระบบเสยีงเพือ่เปรยีบเทยีบกนัได ้
แต่กม็คีวามเหน็ต่างกนั บา้งเหน็วา่เป็นคาํยมืภาษาจนีโบราณ  บา้งเหน็วา่เป็นคาํศพัทท์ีภ่าษาไทและ
ภาษาจนีเคยใชร้ว่มกนัในอดตี ดว้ยแนวคดิน้ีจงึนําไปสูท่ฤษฎเีรือ่ง “คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี”  และเป็น
มลูเหตุใหจ้าํเป็นตอ้งจดัภาษาไทไวภ้ายใตต้ระกลูภาษาจนี-ทเิบต  

2.ประเดน็ทางการเมอืง   เป็นทีท่ราบดวีา่นอกเหนือจากชาวฮัน่แลว้ สาธารณรฐัประชาชนจนีมชีน
กลุ่มน้อยเผา่ต่างๆ 55 ชนเผา่ ชนกลุ่มน้อยแต่ละกลุ่มมขีนบธรรมเนียม ประเพณ ี ความเชื่อ การดาํรงชวีติ 
การแต่งกายและทีส่าํคญัมภีาษาเป็นของตนเองแตกต่างกนัไป  ชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไป
ในประเทศจนี แต่บางชนกลุ่มรวมตวักนัอยูบ่รเิวณหน่ึงเทา่นัน้      ทัง้ยงัมชีนกลุ่มน้อยทีม่เีครอืญาตติัง้ถิน่
ฐานอยูท่ ัง้ในประเทศจนีและไทยเป็นจาํนวนไมน้่อย ชนกลุ่มน้อยเผา่ต่างๆ บา้งเป็นผูค้นทีอ่ยูต่ดิดนิแดนมา
ชา้นาน บา้งอพยพเขา้มาภายหลงั หรอืเป็นกลุ่มชาตพินัธุข์องประเทศใกลเ้คยีงอพยพถ่ายเทไปมาตัง้แต่อดตี
จนถงึปัจจุบนั  บางกลุ่มเคยมบีทบาทสาํคญัทางประวตัศิาสตรจ์นี กระทัง่เคยเรอืงอาํนาจครอบครองประเทศ
หรอืเป็นรฐัอสิระ เชน่ ชาวมองโกล ชาวหมา่น ชาวทเิบตเป็นตน้ ในอดตีก่อนการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชน
จนี ปัญหาความวุน่วาย ปัญหาการต่อตา้นรฐับาล ปัญหาการก่อความไมส่งบของชนกลุ่มน้อยในประเทศถอื
เป็นปัญหาใหญ่หลวงอยา่งหน่ึงทีไ่มอ่าจละเลยหรอืมองขา้มได ้ เมือ่ก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนีสาํเรจ็ เพือ่
ความมัน่คงและเป็นปึกแผน่ของประเทศ ตลอดจนเพือ่ควบคุมดแูลชนกลุม่น้อยทีม่อียูม่ากมายกระจดั
กระจายอยูท่ ัว่ทัง้ประเทศจนี รฐับาลจนีจงึมนีโยบายทีป่ฏบิตัต่ิอชนกลุม่น้อยอยา่งเป็นรปูธรรม โดยเน้นใหช้น
กลุ่มน้อยในประเทศเกดิความรูส้กึวา่ตนเป็นพลเมอืงคนหน่ึงของประเทศจนี ภายใตก้ารปกครองดแูลของ
รฐับาลจนี นโยบายทีร่ฐับาลจนีปฏบิตัต่ิอชนกลุ่มน้อยในประเทศไดแ้ก่    

 
. รวมความหลากหลายของกลุ่มชาตพินัธุก์บัชาตพินัธุจ์นีใหเ้ป็นหน่ึงเดยีว  
. ยดึมัน่ความเทา่เทยีมของทุกกลุ่มชาตพินัธุ ์
. สนบัสนุนและพฒันาความสามคัคขีองกลุม่ชาตพินัธุใ์นชาต ิ
4. สนบัสนุนใหม้รีะบบการปกครองตนเองของกลุ่มชาตพินัธุ ์
. เรง่พฒันาเศรษฐกจิในชุมชนกลุ่มน้อยทุกพืน้ที ่
6. อนุรกัษ์และพฒันาวฒันธรรมของชนกลุ่มน้อย 
7. เน้นการสรา้งใหช้นกลุ่มน้อยมสีว่นรว่มทางการเมอืง 

 

                                                           
 ขอ้ความน้ีคดัลอกมาจากหนงัสอืชือ่ สารานุกรมชนกลุ่มน้อยในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี (เมชฌ สอดสอ่งกฤษ, 2555, 3-) 
 สรปุมาจาก แถลงการณ์ของสาํนกังานขา่วสาํนกันายกรฐัมนตรแีหง่สาธารณรฐัประชาชนจนี กรงุปักกิง่ เมือ่เดอืน กนัยายน ค.ศ. 29  (中华

人民共和国国务院新闻办公室 2009 年九月·北京 Zhōnghuá rénmín gònghéguó Guówùyuàn xīnwén bàngōngshì 2009 nián jiǔ yuè • 

Běijīng) บนัทกึในเวบ็ไซตป์ระชาชน (人民网 Rénmín wǎng www.people.com.cn)   
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จากการดาํเนินนโยบายของรฐับาลจนีต่อชนกลุ่มน้อยทีผ่า่นมาแสดงใหเ้หน็วา่ นโยบายดงักล่าว
ประสบความสาํเรจ็เป็นอยา่งด ี ประเทศทีม่คีวามแตกต่างหลากหลายชาตพินัธุส์ามารถอยูร่ว่มกนัอยา่ง
สามคัค ี และรว่มกนัพฒันาประเทศไดอ้ยา่งสนัตสิขุ ชาตพินัธุท์ ัง้ 5 กลุ่มของประเทศ (รวมชาวฮัน่) มคีวาม
เสมอภาค สามคัค ี ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั เป็นแรงผลกัดนัอนัยิง่ใหญ่ ทีจ่ะนําประเทศไปสูก่ารเป็นประเทศ
มหาอาํนาจทีม่คีวามพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

ภายใตแ้นวคดิ “รวมความหลากหลายของกลุ่มชาตพินัธุก์บัชาตพินัธุจ์นีใหเ้ป็นหน่ึงเดยีว”  สง่ผลสู ่
การจดัตระกลูภาษา ดงัจะเหน็วา่นกัภาษาศาสตรจ์นีไมว่า่จะเป็นการจดัตระกลูภาษาแบบเก่าหรอืแบบใหมก่็
ยงัคงพยายามยดึถอืตระกลูภาษาใหญ่ “จนี-ทเิบต” เป็นรม่ใหญ่ไวด้า้นบนสดุ แลว้จดัภาษาทกุภาษาทีอ่ยูใ่น
ประเทศจนีไวใ้ตร้ม่เดยีวกนั เน่ืองจากกลุ่มชนทีพ่ดูภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไทเป็นชนกลุ่มใหญ่ทีส่ดุที่
รวมตวักนัอยูต่อนใตข้องประเทศจนี มเีอกลกัษณ์ทางภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี วฒันธรรม แตกต่าง
จากชาวฮัน่ หรอืบางกลุ่มทีม่ญีาตพิีน้่องเป็นพลเมอืงของประเทศขา้งเคยีง  ถา้หากแยกกลุ่มชนเหล่าน้ีออก
จากตระกลูจนี – ทเิบต มาจดัตัง้เป็นตระกลูภาษาใหมแ่ลว้ กเ็ทา่กบัวา่ยิง่สรา้ง “ความหลากหลายของกลุ่ม
ชาตพินัธุอ์ื่นกบัชาตพินัธุจ์นี” ใหแ้ตกต่างกนัมากขึน้ เหตุการณ์ความไมส่งบทีเ่กดิจากชนกลุ่มน้อยอยา่งทีเ่คย
เป็นมาในอดตีกไ็มอ่าจรบัประกนัไดว้า่จะยอ้ยรอยขึน้มาอกีครัง้หรอืไม ่          

 
2.  วิธีดาํเนินการเรียบเรียง 
 .3. เน้ือหาหลกั หนงัสอืเล่มน้ีเป็นการพรรณนาทางภาษาของกลุม่ชาตพินัธุท์ีพ่ดูภาษาตระกลูไท
พบใหมใ่นประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี โดยจะเรยีงลาํดบัไปทลีะแขนง  ในแต่ละแขนงเรยีงลาํดบัภาษา
ตามชื่ออกัษรยอ่พนิอนิ ดงัน้ี  
 
บทท่ี     ภาษาตระกลูไทในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี : การพรรณนาภาษา

แขนงจว้ง - ไต  
          LG.  ภาษาหลินเกา (เบ) 
          W.   ภาษาอู่เส้อ (เอ๊) 

บทท่ี 4    ภาษาตระกลูไทในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี : การพรรณนาภาษา
แขนงตง้ – สุย่ 
         KP.      ภาษาเปียว 
         CHD. ภาษาฉาต้ง 
         LK.    ภาษาลกักะ  
         MA.   ภาษามาก (อายจาม) 
         YH.    ภาษาหยางหวง (เทน็) 
 

บทท่ี  ภาษาตระกลูไทในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี : การพรรณนาภาษา
แขนงหล ี
            C. ภาษาชนุ  
 
 
 
 

10 บททบทวนวรรณกรรและวิธีดำ�เนินก�รเรียบเรียง
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บทท่ี 6  ภาษาตระกลูไทในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี : การพรรณนาภาษา
เกอ-ยงั 
          BY. ภาษาปู้ยงั  
          LT. ภาษาละติ  
          ML. ภาษามู่หล่าว  
          PB. ภาษาผูเ่ปียว 

   
.3. รายละเอียดการพรรณนาภาษา ในแต่ละภาษาจะมรีายละเอยีดสองสว่น คอื  
 

  ส่วนย่อยท่ี 1 ข้อมลูทางชาติพนัธุว์รรณนา  ขอ้มลูสว่นน้ีผูเ้ขยีนไดส้บืคน้จากเอกสาร
ภาษาจนีหลายอยา่งประกอบกนั เชน่ งานวจิยั บทความวชิาการ หนงัสอื ขอ้มลูสารสนเทศทางอนิเตอรเ์น็ต 
ทาํการสงัเคราะหแ์ลว้เรยีบเรยีงเป็นขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้ถิน่ฐาน ประวตัศิาสตร ์ เศรษฐกจิสงัคม ชวีติความ
เป็นอยู ่ขนบธรรมเนียม ประเพณแีละศลิปวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มชาตพินัธุ ์  
 

 ส่วนย่อยท่ี 2 ข้อมลูทางภาษา ดาํเนินการศกึษาเชน่เดยีวกนักบัสว่นยอ่ยที ่ 1 ขา้งตน้      
แลว้นําเสนอขอ้มลูไปตามลาํดบัขัน้ทางภาษา Language Hierarchy ดงัน้ี  

 .การจดัแบ่งตระกลูภาษา  
 .ระบบเสยีง    
 .ระบบคาํ 
 .ระบบไวยากรณ์  
 5.ภาษาถิน่  

 

11บททบทวนวรรณกรรและวิธีดำ�เนินก�รเรียบเรียง
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บทท่ี 3  
 

ภาษาตระกลูไทพบใหม่ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน :  
การพรรณนาภาษาแขนงจ้วง - ไต  

 

 
เน้ือหาในบทน้ี นําเสนอบทพรรณนาภาษาแขนงจว้ง - ไต กลุม่ภาษา 

พบใหม ่ซึง่มสีมาชกิ  ภาษา ดงัน้ี   
 

             LG.  ภาษาหลินเกา (เบ) 
             W.   ภาษาอู่เส้อ (เอ๊)  
            
          ทฤษฎกีารกาํเนิดของวรรณยกุตแ์ละการใชค้าํลกัษณนาม  เป็น
หลกัฐานทีส่ามารถสนันิษฐานไดว้า่ชาวหลนิเกาอพยพจากแผน่ดนิใหญ่ไปสู่
เกาะหา่ยหนานภายหลงัจากทีร่ะบบวรรณยกุต ์ และคาํลกัษณนามในภาษา
สาขาจว้ง-ตง้ไดพ้ฒันาขึน้แลว้ นอกจากน้ีรอ่งรอยการเกดิหน่วยคาํเตมิหน้า
ในภาษาไทย เมือ่นําไปเปรยีบเทยีบกบัภาษาหลนิเกาทีเ่ป็นคาํพยางคเ์ดยีว
ยงัเป็นขอ้สนันิษฐานไดว้า่ คนไทย คนไท และคนจนีฮัน่เคยอยูร่ว่มกนัและ
ใชภ้าษารว่มกนั (มคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนีเป็นคาํโดดพยางคเ์ดยีว มี
การพฒันาของระบบวรรณยุกตแ์ละคาํลกัษณนามแลว้)  โดยทีพ่วกหลี
อพยพไปบนเกาะหา่ยหนานก่อนเป็นพวกแรก  จากนัน้ชาวหลนิเกาจงึ
อพยพตามไป 
 

ภาษาอู่เสอ้มคีวามสาํคญัในฐานะทีเ่ป็นภาษาโบราณอกีภาษาหนึ่งที่
สามารถใชส้บืสรา้งเสยีงของภาษาไทยโบราณ  ก่อนทีภ่าษาต่างๆจะแยก
ออกจากกนัได ้  นอกจากน้ีภาษาอูเ่สอ้ยงัเป็นตวัอยา่งทีส่าํคญัในการศกึษา
ลกัษณะของภาษาลกูผสมไดเ้ป็นอยา่งด ี แต่สถานการณ์ของภาษาอู่เสอ้ที่
ซมึซบัคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์จนีอยา่งต่อเน่ือง แมจ้ะนบัวา่เป็นภาษาไท
โบราณ แต่กห็ลงเหลอืสายเลอืดเป็นเพยีงลกูเสีย้วของภาษาตระกลูไท
เทา่นัน้  และในอนาคตกม็แีนวโน้มทีจ่ะกลายเป็นภาษาถิน่จนีถิน่หน่ึงไปใน
ทีส่ดุ     
 
      การพรรณนาแต่ละภาษามรีายละเอยีดแบ่งเป็นสองสว่นยอ่ย คอื  
               ส่วนย่อยท่ี  1 ข้อมลูทางชาติพนัธุว์รรณนา   

   ส่วนย่อยท่ี  2 ข้อมลูทางภาษา 
 

 
 

12 ภาษาตระกูลไทพบใหม่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน : การพรรณนาภาษาแขนงจ้ว - ไต
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LG.  ภาษาหลินเกา  

 
 

 
รปูท่ี LG.  ชาวหลนิเกา 

คดัลอกจาก http://www.mzzjw.cn/res/Home/1303/122414236_11n.jpg  
เมือ่ 5 ธนัวาคม 559 

 
ขอ้มลูภาษาหลนิเกาแบ่งเป็นสองสว่น คอื สว่นที ่LG.1 ขอ้มลูสงัเขปเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนา

และ สว่นที ่LG. 2 ขอ้มลูทางภาษา ดงัน้ี  
 
LG.  ข้อมลูสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา  มรีายละเอยีดขอ้มลู ดงัน้ี (สรปุมาจาก Liáng Mǐn,  

Zhāng Jūnrú,997,-7)  
LG. .  ถิน่ทีอ่ยู ่ 
LG. 1.2  ประวตัศิาสตร ์ 
LG. .  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  
LG. .  ชวีติความเป็นอยู ่ 
LG. .5  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม 

 
LG. 1.1  ถ่ินท่ีอยู่ 
 เหลยีงหมิน่และจางจวนิหร ู ไดล้งพืน้ทีส่าํรวจและเกบ็ขอ้มลูภาษาของชาวหลนิเกาในปี 98 
และไดร้ายงานเกีย่วกบัถิน่ฐานของชาวหลนิเกาในหนงัสอืชื่อ “การศกึษาวจิยัภาษาหลนิเกา”《临高语

研究 Língāo yǔ yánjiū》(Liáng Mǐn,  Zhāng Jūnrú,997,)  วา่ ชาวหลนิเกามถีิน่ฐานอยูใ่นพืน้ที่
ตอนเหนือของมณฑลหา่ยหนาน(ไหหลาํ) ไดแ้ก่ ฝัง่ตะวนัออกเริม่จากฝัง่แมน้ํ่าหนานตูเ้จยีงของอาํเภอ  
โฉยงซาน (琼山县南渡江 Qióngshān xiàn Nándùjiāng) ไปจรดฝัง่ทศิตะวนัตกทีเ่มอืงทา่ซนิอิง๋ 
อาํเภอหลนิเกา (临高县新盈港 Língāo xiàn Xīnyíng gǎng) เขตแดนทางทศิใตเ้ป็นพืน้ทีข่องตําบล

(เบ)

13การพรรณนาภาษาหลินเกา (เบ) 13ก�รพรรณน�ภ�ษ�หลินเก� (เบ)
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จุนถานของอาํเภอโฉยงซาน(琼山县的遵潭 Qióngshān xiàn de Zūntán) ตําบลป๋ายเหลยีนของ
อาํเภอเฉิงมา่ย(澄迈县的白莲 Chéngmài xiàn de Báilián)      ตําบลหนานเฟิงของอาํเภอตานเซีย่น     
(儋县的南丰 Dān xiàn de Nánfēng) ทศิเหนือจรดชอ่งแคบโฉยงโจว (琼州海峡 Qióngzhōu hǎixiá)  
ดงันัน้ประชากรชาวหลนิเกาจงึมพีืน้ทีอ่าศยัครอบคลุมพืน้ทีข่องมณฑลหา่ยหนานรวม 5 อาํเภอ คอื 
อาํเภอหลนิเกาทัง้หมด และบางสว่นของอาํเภอตานเซีย่น อาํเภอเฉิงมา่ย อาํเภอโฉยงซาน และ
ปรมิณฑลของเมอืงไหโขว่(海口 Hǎikǒu)  รายงานในหนงัสอืเล่มขา้งตน้น้ีบอกวา่ในปี 957 มจีาํนวน
ประชากรทีพ่ดูภาษาหลนิเกาประมาณ  แสนคน ต่อมาการสาํรวจสาํมะโนประชากรปี 98 รายงานวา่
มปีระชากรประมาณ 5, คน ขอ้มลูจากเวบ็ไซตช์ือ่  “ขอ้มลูกลุ่มชาตพินัธุใ์นประเทศจนี” (中国民

族信息网 Zhōngguó Mínzú xìnxī wǎng) รายงานวา่ ปี 98 ปี  และปี  มปีระชากรชาว
หลนิเกาเพิม่ขึน้เป็น 5, คน ,7 คน และ  75, คน ตามลาํดบั              โดยเหลยีงหมิน่
และ จางจวนิหรไูดใ้หข้อ้มลูสถติปิระชากรชาวหลนิเกาวา่ มชีาวหลนิเกาในอาํเภอหลนิเกามากทีส่ดุคดิ
เป็น 9.% รองลงมาเป็นอาํเภอโฉยงซาน .% เฉิงมา่ย .% อาํเภอตานเซีย่น .% ทีเ่หลอื
กระจายอยูป่รมิณฑลของเมอืงไหไขว่    
   
LG. . ประวติัศาสตร ์ 
  กลุ่มชาตพินัธุท์ีเ่ราเรยีกชือ่วา่ “หลนิเกา” ในทีน้ี่ไมม่ชีื่อเรยีกตนเอง และไมม่ชีื่อเรยีกภาษาของ
ตนเอง แต่ดว้ยเหตุทีป่ระชากรสว่นใหญ่ตัง้ถิน่ฐานรวมตวักนัทีอ่าํเภอหลนิเกามากทีส่ดุ นกัวชิาการจงึ
เหน็พอ้งเรยีกชื่อวา่ “คนหลนิเกา”  ในปี 10 รฐับาลมแีนวคดิจดัชาวหลนิเกาเป็นสมาชกิของชนกลุ่ม
น้อยชาวจว้ง  แต่ถูกคดัคา้นจากหลายฝ่ายรวมทัง้ตวัชาวหลนิเกาเองกไ็มย่อมรบัดว้ยเชน่กนั จงึไดจ้ดัให้
ชาวหลนิเกาเป็นสมาชกิของชาวฮัน่ ขณะทีช่าวหลนิเกามภีาษาเป็นของตวัเองทีไ่มใ่ชภ่าษาฮัน่ 
นกัวชิาการชาวจนีหลายสาขาต่างใหค้วามสนใจปัญหาการจดักลุ่มของชาวหลนิเกาวา่ควรจะจดัใหเ้ป็น
สมาชกิกลุ่มใดกนัแน่ หรอืควรจะแยกออกมาเพือ่ขอรบัรองเป็นอกีชนกลุ่มน้อยหน่ึง  จงึเริม่ศกึษาขอ้มลู
ประวตัคิวามเป็นมาของชาวหลนิเกาหลายแงม่มุ ดงัน้ี  
 ในยอ่หน้าขา้งตน้ เหตุใดจงึกล่าววา่ชาวหลนิเกาไมม่ชีื่อเรยีกตนเอง จากการสอบถามชาวหลนิ
เกาวา่เรยีกตนเองวา่อะไร ชาวหลนิเกาบอกวา่พวกเขาเรยีกตนเองวา่ //aN3 vo3/ หรอื //aN3  kaN3 vo3/ 
ดจูากความหมายของคาํแลว้ แต่ละคาํมคีวามหมายวา่ //aN3/ “คาํนําหน้าเรยีกชื่อคน” /kaN3/ “พดู”  /vo3/ 
“ถิน่” ชื่อเรยีกของชาวหลนิเกาจงึหมายความวา่ “คนถิน่ หรอื คนพดูภาษาถิน่” ตรงกบัภาษาจนีวา่ “村人

Cūnrén”  ซึง่กเ็ป็นชื่อทีช่นกลุ่มน้อยมกัใชบ้อกกบัผูอ้ื่นถงึชื่อเรยีกของตนเอง1  เหลยีงหมิน่และจางจวนิหร ู
(อา้งแลว้) ไดล้งพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูภาษาเมือ่ปี 957 กพ็บวา่ในพืน้ทีม่ณฑลหา่ยหนานฝัง่ทศิตะวนัตกเฉียง
เหนือยงัมกีลุ่มชาตพินัธุท์ีใ่กลช้ดิกบัชาวหลกีลุ่มหน่ึง เรยีกตวัเองวา่ /Na:u1 fçn1/  แปลตามลาํดบัคาํไดว้า่ 
“ชาวถิน่หรอืคนถิน่” ซึง่ตรงกบัภาษาจนีวา่ “村人 Cūnrén” เหมอืนกนั ทัง้ “ชาวถิน่” ขา้งตน้ กบั “ชาวถิน่” 
กลุ่มน้ีลว้นแจง้ต่อทางการวา่ตนเองเป็นชาวฮัน่ แต่ความเป็นจรงิกลบัพบวา่เอกลกัษณ์ทางภาษา 
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมมคีวามแตกต่างกนั และแตกต่างไปจากชาวฮัน่ ขณะเดยีวกนัในพืน้ทีม่ณฑล
หา่ยหนานมกีลุ่มชาตพินัธุท์ีไ่ดร้บัการรบัรองใหม้สีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อยอยูก่ลุ่มหน่ึง คอื “ชาวหล”ี (黎
族 Lízú) ดงันัน้จงึเป็นขอ้ยอมรบัทัว่ไปวา่     ผูค้นในมณฑลหา่ยหนานถา้ไมใ่ชช่าวฮัน่กเ็ป็นชาวหล ีแต่
เพือ่แยกชาวถิน่ออกมาจากชาวหล ีชาวฮัน่จงึมคีาํเรยีกชาว  /Na:u1 fçn1/ วา่ “หลแีก่” (熟黎 Shú lí)  ชาว
ฮัน่พืน้ถิน่(แคะ) บา้งกเ็รยีกวา่ /loi kua// “พวกหล”ี หรอืไมก่เ็รยีกวา่ /loi naN/ “คนหล”ี ในผลงานของ
นกัภาษาศาสตรต์ะวนัตกเรยีกชื่อภาษาน้ีหลายชื่อ เชน่ Loi, Be, Limko, Limko Loi (ด ูสรุยิา รตันกุล, 
58, 8-) ความจรงิแลว้ทัง้สามชือ่ไมใ่ชช่ื่อเรยีกทีแ่ทจ้รงิของชนกลุ่มน้ี ชื่อ Loi คอืชื่อเรยีกชาวหลทีี่

                                                           
1 กลุ่มชาตพินัธุไ์ทในประเทศจนีหลายกลุ่มเรยีกตวัเองดว้ยคาํขึน้ตน้ทีแ่ปลวา่ “อา้ย,ไอ”้ เป็นคาํนําหน้าเรยีกชือ่ตนเอง เชน่ //ai3 ma:k/ “ชาว
มาก” /ai1 na:n6/ “ชาวเหมาหนาน” /ai11 th´n33/  “ชาวเทน็ (เทน็แปลวา่ ถิน่)” /ai3 sui3/ “ชาวสุย่” เป็นตน้ 
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เป็นภาษาจนีแคะ ชื่อ Be มาจากคาํวา่ //aN3 vo3/ ทีแ่ปลวา่ “คนพืน้ถิน่” ชื่อ Limko กค็อืชื่อพืน้ที ่“หลนิ
เกา” สว่นชื่อ Limko Loi กห็มายถงึ ชาวหลหีลนิเกา  นกัภาษาศาสตรท์ัว่ไปยอมรบัชื่อ Be นกัภาษาศาสตร์
ไทยกต็กลงยอมรบัชื่อ “เบ” ดว้ย เพือ่ไมใ่หเ้กดิความสบัสน เหลยีงหมิน่และจางจวนิหรจูงึแบ่งกาํหนดชื่อ
เรยีกชนทัง้สามกลุ่มเป็น ชาวหล ีชาวหลนิเกา และชาวชุน (โปรดดอูธบิายในหวัขอ้ภาษาชุน)   หนงัสอืน้ี
มุง่นําเสนอขอ้มลูจากจนี ผูเ้ขยีนจงึจะเรยีกอยา่งจนีวา่ “หลนิเกา”  
 มหีลายแนวคดิสาํหรบัคาํถามวา่ชาวหลนิเกาเป็นใครมาจากไหน ชาวหลนิเกาทีอ่าํเภอโฉยงซาน
และอาํเภอเฉงิมา่ยบอกวา่ตนเองเป็นชาวหล ี พดูภาษาหล ีแต่ชาวหลนิเกาทีอ่าํเภอหลนิเกาไมย่อมรบัวา่
ตนเองเป็นชาวหล ี แต่บอกวา่ตนเองเป็นชาวฮัน่ พดูภาษาฮัน่แต่เป็นภาษาถิน่อกีถิน่หน่ึงเปรยีบต่างกบั
ภาษาจนีแคะ (客家话 Kèjiā huà)  แต่กม็ขีอ้คดิเหน็เกีย่วกบัทีม่าของชาวหลนิเกาหลายกระแส บา้งกว็า่
เป็นชาวหลทีีถู่กกลนืเป็นชาวฮัน่ หรอืเป็นชาวฮัน่ทีถ่กูกลนืเป็นชาวหล ีหรอืบา้งกว็า่เดมิมบีรรพบุรษุเป็น
ชาวจว้งทีถู่กกวาดตอ้นมาตัง้แต่สมยัโบราณ แต่เมือ่พจิารณาภาษาแลว้กลบัพบวา่ใกลช้ดิกบัภาษาตระกลู
ไท ขณะเดยีวกนักม็คีาํภาษาจนีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  จงึมแีนวคดิวา่ภาษาหลนิเกาอาจจะเป็นภาษาลกูผสม
ของภาษาหล ี ภาษาจนีกบัภาษาไทย หรอืเป็นภาษาลกูผสมของภาษาฮัน่กบัถิน่แคะ หรอืไมก่เ็ป็นภาษา
ถิน่หน่ึงของภาษาจนี มเีพยีงหลีฟ่างกุย้ทีย่นืยนัวา่ ภาษาหลนิเกาเป็นสมาชกิในภาษาตระกลูไท หนงัสอื
ของจางจวนิหร ู (Liáng Mǐn,  Zhāng Jūnrú,997,9)  กไ็ดศ้กึษาเปรยีบเทยีบจนไดข้อ้สรปุวา่ภาษา
หลนิเกาเป็นภาษาหน่ึงในสาขาทีเ่รยีกวา่ “ตง้-ไถ” (侗台 Dòng - Tái) 1   
 จางจวนิหร ู(Liáng Mǐn,  Zhāng Jūnrú,997,-)  ไดว้เิคราะหป์ระวตัศิาสตรข์องชาวหลนิเกา
สามประเดน็ ไดแ้ก่ .ชาวหลนิเกาไมใ่ชช่าวฮัน่ และไมใ่ชช่าวหล ี.ชาวหลนิเกาไมใ่ชช่าวจว้งทีถู่กกวาด
ตอ้นหรอือพยพมาในชว่งสงครามในสมยัโบราณ .เกีย่วกบัการอพยพและรอ่งรอยของชาวหลนิเกา สรปุ
ไดด้งัน้ี  
 1.ชาวหลินเกาไม่ใช่ชาวฮัน่ และไม่ใช่ชาวหลี  
 ในการประชุมเพือ่ดาํเนินการรบัรองสถานภาพชนกลุ่มน้อยปี 979  ซึง่ประกอบดว้ยขา้ราชการ
สามระดบัชัน้อนัประกอบดว้ยระดบัเมอืง อาํเภอและตาํบลนัน้ มขีอ้เสนอวา่ แซ่(สกุล) ของชาวหลนิเกาม ี
หลนิ เซีย่ สวี ่หวาง (林 Lín、谢 Xiè,、许 Xǔ、王 Wáng) เป็นชาวฮัน่ทีอ่พยพมาจากฝเูจีย้น และจาก
คาํบอกเล่าของผูค้นแซ่ดงักล่าวบอกวา่ บรรพบุรษุของตนอพยพมาจากบา้นกานเจอ่ อาํเภอผเูถยีน 
มณฑลฝเูจีย้น(福建省莆田县甘蔗村 Fújiàn shěng Pútián xiàn Gānzhe cūn) ในมณฑลฝเูจีย้นไมม่ี
ชนชาวจว้ง ไต ตง้ สุย่ ดงันัน้ชาวหลนิเกาจงึไมเ่กีย่วขอ้งกบัชนกลุม่น้อยดงักล่าว จะตอ้งเป็นชาวฮัน่อยา่ง
แน่นอน เพื่อไขขอ้สงสยัดงักล่าว คณะกรรมการมณฑลหา่ยหนานไดต้ัง้คณะสาํรวจขึน้ในปี 98 เพือ่
ศกึษารอ่งรอยทางประวตัศิาสตรด์งักล่าว กลบัพบวา่ไมม่ชีื่อหมูบ่า้น “กานเจอ่” ปรากฏในอาํเภอผเูถยีน 
แต่อยา่งใด การทีช่าวหลนิเกาพยายามบอกวา่ตนเป็นชาวฮัน่มสีาเหตุสองประการคอื ประการแรกเป็น
เรือ่งของการทีช่นกลุ่มน้อยถูกกดขีข่ม่เหงและถูกดถููกเหยยีดหยาม  ชาวหลนิเกาจงึบอกกบัผูอ้ื่นและแจง้
ต่อทางการวา่ตนเป็นชาวฮัน่  ประการทีส่องอาจมชีาวฮัน่บางสว่นอพยพมาจากฝเูจีย้นหรอืทีอ่ื่นจรงิแต่
จาํนวนน้อยมาก จงึถูกกลนืกลายเป็นชาวหลนิเกากเ็ป็นได ้
 สว่นทีว่า่ชาวหลนิเกาไมใ่ชช่าวหลนีัน้พจิารณาจากวฒันธรรมของชาวหลนิเกากบัชาวหลมีคีวาม
แตกต่างกนั เชน่เรือ่งการแต่งกายทีช่ายชาวหลจีะสวมผา้นุ่งแบบคลอ้งหวา่งขา หญงิสวมเสือ้ผา่อกปักลาย
ดอกไมส้องขา้ง สวมผา้นุ่งลายผา้ทอ แต่ชาวหลนิเกาไมม่ ี  หรอืชาวหลนีบัถอืบชูาผบีรรพบุรษุ หา้มเอย่ชื่อ
ผบีรรพบุรษุ ชาวหลนีบัปฏทินิโดยใชส้บิสองนกัษตัรเป็นตวัแทนชื่อวนั  วนั ครบ  วนันบัเป็นหน่ึง
สปัดาห ์ และมขีอ้ถอืปฏบิตัเิกีย่วกบัวนัดวีนัรา้ยอยา่งเครง่ครดั แต่ชาวหลนิเกาไมม่วีฒันธรรมดงัทีว่า่น้ี 
นอกจากน้ีแมว้า่ปัจจุบนัชาวหลนิเกาไดถ้กูวฒันธรรมของชาวฮัน่แทรกซมึหลายอยา่ง แต่กม็วีฒันธรรมที่
ไมใ่ชข่องชาวฮัน่อกีมากเชน่กนั ชาวหลนิเกาเมือ่แต่งงานแลว้เจา้สาวจะไมค่า้งบา้นเจา้บ่าว แต่จะกลบั
                                                           
1 คาํวา่ ตง้ เป็นชือ่ทีจ่นีเรยีก แต่กลุ่มชาตพินัธุต์ง้เรยีกตวัเองวา่ “กมั” คาํวา่ “ตง้-ไถ” จงึเป็นคาํเดยีวกนักบัคาํวา่ “กมั-ไท”     
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บา้นตวัเอง จนกระทัง่มงีานเกบ็เกีย่วจงึจะกลบัไปชว่ยบา้นสามวีนัสองวนั ต่อเมือ่ตัง้ทอ้งจงึจะยา้ยไปอยู่
บา้นสามเีป็นการถาวร ธรรมเนียมน้ีเหมอืนกบัชาวจว้ง-ตง้ แต่ไมม่ใีนชาวฮัน่ ดงันัน้จงึเป็นทีเ่ชื่อไดว้า่ ชาว
หลนิเกาเป็นกลุ่มชาตพินัธุท์ีม่เีอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง ไมใ่ชช่าวฮัน่ ไมใ่ชช่าวหล ีและไมใ่ชช่าวจว้ง     

2.ชาวหลินเกาไม่ใช่ชาวจ้วงทีถ่กูกวาดต้อนหรืออพยพมาช่วงสงคราม   
มขีอ้สนันิษฐานวา่ ชาวหลนิเกาเป็นลกูหลานทีส่บืทอดมาจากชาวจว้งทีถู่กสง่มาทาํสงครามปราบ

ชาวหลใีนสมยัโบราณ เอกสารชื่อ “พงศาวดารหนงัสอื” ของผูเ้ขยีนชื่อ หมงิจางหวง (明章黄《图书编》

Míng Zhānghuáng 《Túshū biān》) มบีนัทกึเกีย่วกบัการสง่กองกาํลงัทหารจากกวา่งซเีพือ่ไปกาํราบ
ชาวหลใีนพืน้ทีม่ณฑลหา่ยหนาน เริม่ครัง้แรกในยคุซ่งใต ้แต่ในบนัทกึน้ีไมไ่ดก้ล่าววา่ทหารทีส่ง่ไปในยคุน้ี
นัน้เป็นชาวจว้งหรอืชาวฮัน่ ชว่งทีม่กีารสง่กองกาํลงัชาวจว้งไปคอืชว่งกลางของสมยัราชวงศห์มงิ แต่ระบุ
ชดัเจนวา่ กองกาํลงัทีส่ง่ไปนัน้เกดิขึน้หลายครัง้ แต่ทุกครัง้ลว้นกลบัไปยงักองกาํลงัเดมิ ไมม่กีารตัง้รกราก
ในหา่ยหนาน เมือ่พจิารณาจากภาษายิง่เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะเป็นลกูหลานของชาวจว้ง เน่ืองจากแมจ้ะมี
คาํศพัทท์ีส่อดคลอ้งกนับา้ง แต่ถา้นบัระยะเวลาไปถงึชว่งทีพ่งศาวดารจดบนัทกึไว ้ ราวๆ 8 ปี ภาษาก็
ไมน่่าจะหา่งกนัมากขนาดนี้  จงึมแีนวโน้มเชื่อวา่ ชาวหลนิเกาเป็นกลุ่มชาตพินัธุห์น่ึงทีพ่ฒันามาจากชาว
ป่ายเยว ่โบราณ(百越 Bǎi yuè ชนรอ้ยเผา่) เชน่เดยีวกนักบัชาวจว้ง ไต ปู้อ ีและชนกลุ่มน้อยทางตอนใต้
กลุ่มอื่นๆ     

3.เกีย่วกบัการอพยพและร่องรอยของชาวหลินเกา 
 เมือ่มขีอ้สนันิษฐานไดแ้ลว้วา่ชาวหลนิเกาไมใ่ชล่กูหลานชาวจว้ง หากแต่เป็นกลุ่มชาตพินัธุท์ี่
พฒันามาจากชาวป่ายเยวโ่บราณ กม็ปีระเดน็ทีต่อ้งสบืหาต่อไปอกีวา่ชาวหลนิเกาเป็นชนตดิแผน่ดนิ
ดัง้เดมิ หรอือพยพเขา้มาจากทีอ่ื่น แต่เน่ืองจากไมม่ขีอ้มลูบนัทกึเกีย่วกบัชาวหลนิเกาใหส้บืคน้ไดเ้ลย 
จงึจาํเป็นตอ้งวเิคราะหจ์ากขอ้มลูดา้นอื่น ดงัทีส่นันิษฐานวา่ชาวหลนิเกา ชาวจว้ง-ตง้  คอืกลุ่มชนที่
พฒันามาจากชนรอ้ยเผา่ ชนรอ้ยเผา่สาขาทีพ่ฒันามาเป็นชาวจว้ง-ตง้คอืสาขาซโีอว(西 瓯 Xi’ōu) 
และลัว่เยว ่(骆越 Luòyuè)  เมือ่สีถ่งึหา้พนัปีทีผ่า่นมาชาวซโีอวและลัว่เยวต่่างพฒันาเอกลกัษณ์จนเกดิ
เป็นกลุ่มชนต่างๆ ทีม่ภีาษาและวฒันธรรมทีส่อดคลอ้งกนัเน่ืองจากการทีม่บีรรพบุรษุรว่มกนั และสว่นที่
ต่างกนัเกดิจากการแบ่งแยกกนัอยูเ่ป็นเวลานาน จากการสบืสาวประวตัศิาสตรพ์บวา่ ชาวซโีอวพฒันา
มาเป็นชาวจว้งเหนือและชาวปู้อ ีซึง่มถีิน่ฐานอยูท่ีต่อนกลาง-ตอนเหนือของกวา่งซ ี  และทางตะวนัออก
ของยนูนาน สว่นพวกลัว่เยวพ่ฒันามาเป็นชาวจว้งใต ้ไต ลาวและฉาน มถีิน่ฐานบรเิวณตอนใตข้องกวา่ง
ซ ี บรเิวณตะวนัออกเฉียงใตข้องยนูนาน และตอนเหนือของเวยีดนาม  บรรพบุรษุของพวกทีพ่ดู
ภาษาตง้-สุย่ตัง้ถิน่ฐานอยูท่างตะวนัตกของกวา่งตงและตะวนัออกของกวา่งซ ี   ในจาํนวนน้ีบรรพบุรษุ
ของพวกตง้ มลูมั ลกักะและเปียว(标话 Biāo huà) มถีิน่ฐานอยูร่มิฝัง่แมน้ํ่าซเีจยีง (西江 Xijiāng) สว่น
บรรพบุรษุของพวกสุย่ เหมาหนาน มถีิน่ฐานคอ่นลงมาทางทศิใตเ้ลยีบชาวฝัง่ทะเล สว่นชาวหลนิเกา
และชาวหลมีถีิน่ฐานอยูร่ะหวา่งกลางของพวกจว้ง-ไต และตง้-สุย่ โดยทีช่าวหลนิเกาอยูฝั่ง่เหนือ ชาวหลี
อยูฝั่ง่ใตเ้ลยีบทะเล บรเิวณเขตเหลยโจว(雷州 Léizhōu) ราวๆยคุหนิใหม ่(5 ปีทีแ่ลว้) ชาวหลจีงึได้
อพยพผา่นชอ่งแคบโฉยงโจวมาตัง้ถิน่ฐานทางตอนเหนือของมณฑลหา่ยหนานปัจจุบนั  (โดยมหีลกัฐาน
ภมูนิามเป็นภาษาหลหีลงเหลอือยูใ่นพืน้ทีด่งักล่าว)  ต่อมาชาวหลนิเกาทีอ่ยูต่อนกลางของกวา่งซจีงึได้
อพยพลงใตม้าตัง้ถิน่ฐานในพืน้ทีเ่ดมิของชาวหล ี   
 หลกัฐานทางวฒันธรรมอยา่งหน่ึงทีป่รากฏในพงศาวดารฮัน่ เรือ่ง “บนัทกึภมูศิาสตร ์ฉบบัหลงั”   
(《汉书*地理志下》Hàn shū*dìlǐ zhì xià) มบีนัทกึเกีย่วกบัยคุทีจ่กัรพรรดฮิัน่อูต่ี ้ ( ปี ก่อน
ครสิตกาล) เขา้มาปกครองพืน้ทีเ่กาะหา่ยหนานและกอ่ตัง้กลุ่มตานเออ่ร ์(儋耳 Dān’ěr) และจหูยา (珠
崖 Zhūyá)  ไดม้บีนัทกึเกีย่วกบัผูค้นทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีด่งักล่าว ขอ้ความตอนหน่ึงวา่ “ชายทาํเกษตร 
หญงิเลีย้งหมอ่น ทอไหม  ไมม่มีา้ ไมม่เีสอื เลีย้งปศุสตัวห์า้ชนิด มอีาวุธจาํพวกโล่ หอก ธนู มดี หรอื
กระดกูสตัว”์ นกัประวตัศิาสตรบ์างสว่นวเิคราะหว์า่เป็นชาวหล ีแต่เหลยีงหมิน่และจางจวนิหรวูเิคราะห์
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วา่ขอ้ความทีพ่ดูถงึน้ีเป็นชาวหลนิเกาไมใ่ชช่าวหล ี เน่ืองจากเหน็วา่กจิการเลีย้งหมอ่นทอไหมเป็นความ
เชีย่วชาญของชาวหลนิเกา ซึง่เป็นงานหตัถกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์รว่มกนัของชนกลุม่น้อยบน
แผน่ดนิใหญ่ และยงัมบีนัทกึในสมยัโบราณหลายเล่มทีก่ล่าวตรงกนัวา่ “ชาวหลเีอาไหมสจีากชาวฮัน่ไป
ทอผา้” ถา้หากชาวหลเีชีย่วชาญการทอผา้ กต็อ้งเลีย้งหมอ่นสาวไหมไดเ้อง ใยจะตอ้งมาเอาไหมสจีาก
ชาวฮัน่ไปทอ ดงันัน้ผูค้นทีก่ล่าวถงึในยคุทีฮ่ ัน่อูต่ีเ้ขา้มาปกครองหา่ยหนานจะตอ้งเป็นชาวหลนิเกา  
คาํศพัทท์ีช่าวหลนิเกาเรยีกเครือ่งมอืเกีย่วกบัการทอผา้ อยา่งเชน่ /d´k/ “หกูทอผา้” /lut/ “กระสวย” 
/moi1/ “ไหม” /tsam2/ “ครามยอ้มผา้” เป็นตน้ ลว้นเป็นศพัทร์ว่มเชือ้สายกบัพวกจว้ง-ตง้ แต่ภาษาหลี
เป็นคาํอื่น เครือ่งมอืทอผา้กเ็ป็นแบบดัง้เดมิทีล่า้หลงักวา่ชาวหลนิเกามาก  
  กลองโลหะ เป็นอกีหลกัฐานหน่ึงทีข่ดุพบไดใ้นพืน้ทีอ่าํเภอโฉยงซาน ชางฮวา่ (昌化县 Chāng 
huà xiàn) และอาํเภอก่านเอนิ (感恩县 Gǎn'ēn xiàn) ซึง่เป็นพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัของชาวหลนิเกา ดงัจะเหน็
วา่กลองโลหะเป็นสิง่ของสาํคญัและลํ้าคา่ของชาวซโีอวลัว่เยว ่ พวกหลี(่俚 Lǐ) และพวกเหลยีว (僚 Liáo)  
จงึมหีลกัฐานการขดุพบกลองโลหะในพืน้ทีก่วา่งซมีากกวา่ 5 ชิน้  ในขณะทีพ่ืน้ทีอ่ยูอ่าศยัของชาวหลี
ทีภ่เูขาอู๋จื่อ มณฑลหา่ยหนาน ไมเ่คยมกีารขดุพบโบราณวตัถุแบบดงักล่าวน้ีเลย น่ีกเ็ป็นอกีหลกัฐาน
หน่ึงทีแ่สดงวา่ชาวหลนิเกาเดมิทอีาศยัอยูใ่นแผน่ดนิใหญ่รว่มกบัพวกจว้ง-ตง้  แลว้อพยพเขา้ไปในพืน้ที่
มณฑลหา่ยหนานเขา้ไปอยูแ่ทนทีพ่ืน้ทีเ่ดมิของชาวหล ีโดยไดนํ้ากลองโลหะซึง่เป็นเครือ่งเคารพบชูา
ตดิตวัไปดว้ย  
 ประเดน็ทางภาษากน่็าสนใจมาก จากขอ้ความในพงศาวดารทีก่ล่าวถงึขา้งตน้วา่ พืน้ทีม่ณฑล
หา่ยหนานไมม่เีสอื ไมม่มีา้ ความเป็นจรงิกเ็ป็นเชน่นัน้  แต่ภาษาของชาวหลนิเกากลบัมคีาํเรยีกเสอืและ
มา้ และทีส่าํคญัเป็นคาํรว่มเชือ้สายกบัพวกจว้งใต ้ ไต รวมทัง้ภาษาไทยดว้ย (สว่นพวกจว้งเหนือและ
กลุ่มชาตพินัธุไ์ทอื่นๆทีอ่ยูเ่หนือขึน้ไปใชค้าํอื่น) ขณะทีภ่าษาหลไีมต่รงกนั ดงัน้ี 

ไทย จว้งเหนือ จว้งใต ้ หลนิเกา ไต ลาว หล ี
เสอื kuk ɬɯ1 zua1 sә1 sɯә ไมม่คีาํเรยีก 
มา้ ma4 ma4 maʔ ma4 ma ka3 

     เรือ่งภมูนิามกเ็ป็นอกีเหตุผลหน่ึงทีน่่าพจิารณา ดงัจะเหน็วา่ชื่อสถานทีใ่นภาษาหลนิเกานิยม
ขึน้ตน้ดว้ยคาํวา่ /nia2/ “นา” /pak/ “ปาก” /vo3,bo3/ “บา้น” /mai4/ “แม”่ ลกัษณะดงักล่าวน้ีคลา้ยคลงึ
กบัการตัง้ชื่อหมูบ่า้นของพวกทีพ่ดูภาษาจว้ง-ไต ซึง่มถีิน่ฐานอยูใ่นแผน่ดนิใหญ่เหนือเกาะหา่ยหนาน  
และหากเทยีบกบักลุ่มชาตพินัธุท์ีเ่กีย่วขอ้งในประเทศไทย  กจ็ะเหน็วา่ชื่อหมูบ่า้นทางภาคเหนือของ
พวกลือ้และยองกจ็ะมคีาํวา่ “แม”่ นําหน้าเหมอืนกนั  เป็นขอ้สนบัสนุนวา่ชาวหลนิเกาเดมิทอีาศยัอยูใ่น
แผน่ดนิใหญ่และมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัพวกจว้ง-ไต ก่อนทีจ่ะอพยพไปอยูใ่นเกาะหา่ยหนาน 
 ชาวหลเีป็นพวกแรกทีอ่พยพจากแผน่ดนิใหญ่สูเ่กาะหา่ยหนาน  ทฤษฎน้ีีมทีีม่าจากการกาํเนิด
ของวรรณยกุตแ์ละคาํลกัษณนาม จากการเปรยีบเทยีบจะพบวา่ ระบบเสยีงวรรณยกุตแ์ละการใชค้าํ
ลกัษณนามของภาษาหลไีมส่อดคลอ้งกบัภาษาจว้ง-ตง้ เน่ืองจากก่อนทีช่าวหลจีะอพยพไปนัน้ ภาษา
จว้ง-ตง้ยงัไมพ่ฒันาวรรณยกุตข์ึน้ใชใ้นภาษา แต่เมือ่นําภาษาหลนิเกามาเปรยีบเทยีบกจ็ะเหน็ไดช้ดัวา่มี
ระบบเสยีงวรรณยกุต ์และมคีาํลกัษณนามทีส่อดคลอ้งกบัภาษาจว้ง-ตง้ชดัเจน แสดงใหเ้หน็วา่ ชาวหลนิ
เกาอพยพจากแผน่ดนิใหญ่ไปสูเ่กาะหา่ยหนานหลงัจากทีร่ะบบวรรณยกุต ์และลกัษณนามในภาษาจว้ง-
ตง้ไดพ้ฒันาขึน้แลว้        
 จากหลกัฐานทีก่ล่าวมาทัง้หมด สรปุไดว้า่ ชาวหลนิเกาตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีท่ีอ่ยูปั่จจุบนัน้ีมา
ก่อนหน้า  ปี ก่อนครสิตกาลแลว้ แต่บนัทกึหรอืพงศาวดารโบราณไมม่กีล่าวถงึชาวหลนิเกาวา่อพยพ
มาจากทีใ่ด เมือ่ใด หรอืแมแ้ต่ตํานานเรือ่งเล่าของชนเผา่กไ็มม่กีล่าวถงึการอพยพยา้ยถิน่เหมอืนกบัชน
เผา่อื่นทีใ่หพ้อสบืสาวตน้ตอได ้ การทีผู่ค้นสามารถลมืทีม่าของบรรพบุรษุไดค้งจะกนิระยะเวลายาวนาน
นบัสบิรุน่ บรรพบุรษุชาวหลนิเกาอพยพเขา้มาตัง้รกรากบนพืน้ทีต่อนเหนือของเกาะหา่ยหนานน่าจะ
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ประมาณ 5 ปีมาแลว้ ซึง่กป็ระมาณชว่งยคุชุนชวิ พจิารณาจากเครือ่งไมเ้ครือ่งมอื และหลกัฐานทาง
ภาษาเรือ่งการพฒันาระบบเสยีงวรรณยกุตแ์ละคาํลกัษณนามในภาษาจว้ง-ตง้ กไ็มน่่าจะเกนิ  ปี       
   
LG. 1.3  ระบบเศรษฐกิจสงัคม  
 ชาวหลนิเกาเป็นกลุ่มชนทีม่คีวามมมุานะ ขยนัอดทน และมสีตปัิญญา นบัแต่อดตีมา ชาวหลนิเกา
อยูร่ว่มกนักบัชาวฮัน่และชนเผา่ขา้งเคยีงอยา่งสงบสขุ แต่เหตุการณ์สงคราม การปกครองของพวกฮัน่ใน
อดตีกท็าํใหช้าวหลนิเกาแขง็แกรง่กลา้หาญ ในชว่งทีญ่ีปุ่่ นรกุราน ภายใตก้ารควบคุมและการเกณฑพ์ล
ของพรรคคอมมวินิสตจ์นี ชาวหลนิเกาใหค้วามรว่มมอืและเป็นกาํลงัสาํคญัปกป้องดนิแดนหา่ยหนาน
อยา่งสดุกาํลงั  
 รายงานของหน่วยงานดา้นการปกครองของมณฑลหา่ยหนาน เกีย่วกบัสถานการณ์ในพืน้ที่
อาํเภอหลนิเกา (互动百科 Hùdòng Bǎikē:2016) ทาํใหเ้ราทราบวา่ ดว้ยภมูปิระเทศและทรพัยากรดนิ
และน้ําทีอุ่ดมสมบรูณ์ ทาํใหช้าวหลนิเกาอพยพขา้มจากแผน่ดนิใหญ่มาตัง้รกรากและดาํรงชวีติอยูใ่นเกาะ
หา่ยหนาน อากาศทีอ่บอุน่ตลอดทัง้ปีเหมาะสาํหรบัการเพาะปลกูเป็นอยา่งยิง่ ประกอบกบัภมูปิระเทศที่
อยูต่ดิทะเล การประมงของชาวหลนิเกากห็ล่อเลีย่งชวีติชาวหลนิเกามาตลอดหลายชัว่อายคุน ดงัคาํกล่าว
ของชาวหลนิเกาทีว่า่ “อูข่า้วอูป่ลา” ชาวหลนิเกาปลกูและบรโิภคขา้วเจา้เป็นอาหารหลกั นอกจากน้ีการ
เพาะปลกูพชือาหารอื่นๆเชน่ออ้ย ผกัน้ํามนั กลว้ย ลิน้จี ่ ลาํไยกส็ง่ออกขายทัว่แผน่ดนิจนี กจิการประมง
จาํพวกปลาทะเล กุง้ สตัวน้ํ์า และการเลีย้งปศุสตัว ์ การเลีย้งหม ู การทาํนาเกลอื ลว้นสง่ออกขายสรา้ง
รายไดท้างเศรษฐกจิมหาศาลและสรา้งคณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ของชาวหลนิเกาอยา่งมาก 

ระบบสงัคมแบบดัง้เดมิของชาวหลนิเกายดึถอืเพศแม ่  ดงัจะเหน็ไดจ้ากพงศาวดารของ
จกัรพรรดคิงัซ ีเรือ่ง พงศาวดารหลนิเกา*บนัทกึเขตแดน*ขนบธรรมเนียม (康熙《临高县志·疆域志

·民俗》Kāngxī Língāo xiànzhì•jiāngyù zhì•mínsú》”) ว่า  “齐民无表字，既有室则皆以

其妇之里居或姓氏呼之，终身不改 Qí mín wú biǎo zì, jì yǒu shì zé jiē yǐ qí fù zhī lǐ jū huò 
xìngshì hū zhī, zhōngshēn bù gǎi ·ชนเผ่าน้ีไม่มีอักษร1 เมื่อมีครอบครัว อาศัยอยู่บ้านเมีย 
หรือนํามาเรียกเป็นชื่อแซ่ ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต” วฒันธรรมยดึถอืเพศแมเ่ป็นหลกัน้ีสบืทอดมา
ใหเ้หน็ในสงัคมชาวหลนิเกาจนปัจจุบนั ดงัจะเหน็วา่เพศหญงิมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางสงัคม แมก้ระทัง่
การออกรบในสมยัก่อนกม็เีพศหญงิมาเกีย่วขอ้ง อนัเป็นรากฐานวฒันธรรมทางสงัคมของชาวหลนิเกาใน
ปัจจุบนั  
 
LG. 1.4  ชีวิตความเป็นอยู่  
 ปัจจุบนัชาวหลนิเกาตัง้บา้นเรอืนเหมอืนอยา่งชาวฮัน่ เป็นวฒันธรรมความเป็นอยูข่องชาวหมิน่
หนาน  เรอืนชัน้เดยีวสรา้งดว้ยอฐิและปนู หลงัคากระเบือ้ง ดว้ยภมูปิระเทศทีต่ดิชายฝัง่ทะเล ชาวหลนิเกา
สว่นใหญ่ประกอบอาชพีประมง   กจิการและเครือ่งไมเ้ครือ่งมอืดา้นการประมง เชน่ การจกัสานเครือ่งมอื
หาปลา การต่อเรอืไม ้ เป็นวถิชีวีติทีเ่ป็นเอกลกัษณ์โดดเดน่ของชาวหลนิเกา แมว้า่สถานการณ์เกีย่วกบั
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและภาษาของชาวหลนิเกาจะมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั มภีาษาเป็นของตวัเอง 
ภาษาหลนิเกาใชเ้ป็นภาษากลางในการตดิต่อสือ่สารระหวา่งกนัในชมุชน  กระทัง่ในสถานทีร่าชการกใ็ช้
ภาษาหลนิเกาตดิต่อสือ่สารกนั สถานการณ์ทางภาษาของชาวหลนิเกาดจูะเขม้แขง็มากกวา่ภาษาจว้งใน
พืน้ทีม่ณฑลกวา่งซเีสยีดว้ยซํ้า แต่ดว้ยเหตุทีไ่มไ่ดร้บัการรบัรองใหม้สีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อย ประกอบ
กบัถิน่ทีอ่ยูข่องชาวหลนิเกาไมเ่หมอืนชนกลุ่มน้อยอื่นทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกลทีค่วามเจรญิต่างๆยงัเขา้ไมถ่งึ 

                                                           
1 ธรรมเนียมของชาวฮัน่ในสมยัโบราณ เพศชายเมือ่แรกเกดิจะตัง้ชือ่แรก เรยีกวา่ “名 Míng ชือ่” เมือ่โตเป็นผูใ้หญ่จะไมเ่รยีกชื่อเดมิ แต่จะ
ตัง้ชือ่ใหมโ่ดยเลอืกอกัษรทีม่คีวามหมายสมัพนัธก์บัชือ่เดมิ และใชเ้ป็นชือ่ตน นบัเป็นชือ่รองของคนๆหน่ึงตลอดชวีติ เรยีกชือ่น้ีวา่ “字 Zì 
อกัษร” 
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แต่สาํหรบัพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัของชาวหลนิเกานัน้รฐับาลไดป้กครองดแูล สรา้งความเจรญิ  พฒันาวทิยาการ
สมยัใหม ่การศกึษา การสาธารณสขุ การทอ่งเทีย่วทีร่ฐับาลสรา้งขึน้อยา่งทัว่ถงึ ทาํใหช้าวหลนิเกามชีวีติ
ความเป็นอยูท่ดัเทยีมและไมแ่ตกต่างไปจากชาวฮัน่ 
 อาหารการกนิทีไ่ดว้ตัถุดบิจากทะเลเป็นอาหารหลกัของชาวหลนิเกา ชาวหลนิเกาชอบอาหารรส
จดืและสดใหม ่ อาหารหลกัคอืขา้วเจา้ กบัขา้วมคีวามหลากหลาย สว่นใหญ่ประกอบขึน้จากอาหารทะเล
และเน้ือสตัวท์ีเ่ลีย้งไวจ้าํพวกหม ูไก่ เป็ด หา่น ไข ่ อาหารหลกัของชาวหลนิเกามสีามมือ้ มือ้เชา้กนิขา้วตม้
หรอืหมา่นโถว แป้งแผน่อบ ปาทอ่งโก๋ น้ําเตา้หู ้หรอืบะหมี ่ มือ้กลางวนักนิขา้วกบัอาหารประเภทผดัต่างๆ 
เชน่ ปลาหรอืเน้ือผดัผกั มือ้เยน็เป็นมือ้สาํคญั ยิง่มญีาตสินิทมติรสหายมาเยอืนกจ็ะจดัสาํรบักบัขา้วอยา่ง
เตม็ที ่ ก่อนมือ้อาหารเจา้ภาพจะตอ้งชวนแขกดื่มเหลา้ก่อน เป็นเหลา้ทีห่มกัและกลัน่เองจากขา้วหรอืมนั
ฝรัง่ หรอืไมก่เ็ป็นเหลา้ดองมา้น้ํา นบัเป็นเหลา้เลื่องชื่อของชาวหลนิเกา กบัแกลม้เหลา้มหีมหูนั เน้ือหมน่ึูง 
ผดัปลงิทะเล เน้ือไก่เน้ือหา่นน่ึง ตุ๋นเน้ือแพะ ปลา กุง้ ป ูกบัผกักาดขาว และตบทา้ยดว้ยซุปรวมมติรเป็น
อนัจบพธิบีนโต๊ะอาหารเยน็ ระหวา่งการกนิเจา้ภาพจะเชือ้เชญิใหแ้ขกกนิอกี แมจ้ะอิม่แลว้กต็อ้งเชญิชวน
อยูต่ลอดเวลา เตมิขา้วให ้คบีอาหารให ้แมว้า่จะอิม่แลว้กต็อ้งกนิเป็นเพือ่นกบัแขก หา้มอิม่ก่อน หา้มวาง
ตะเกยีบก่อน หา้มลุกออกจากโต๊ะไปกอ่นแขก ต่อจากอาหารกจ็ะชงชาดื่มกนั เมือ่แขกกลบักต็อ้งมอบ
เหลา้ “เหมาถายหลนิเกา” เป็นเหลา้ทีห่มกัจากมนัฝรัง่ใหก้บัแขก เป็นการขอบคุณทีม่าเยอืน (ขอ้มลูน้ีสรปุ
มาจากบทความเรือ่ง วฒันธรรมอาหารของชาวหลนิเกา หวางหมงิจิน้, 2014, website)   
 
LG. 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 

 การแต่งกาย จากขอ้มลูทางประวตัศิาสตรเ์ราทราบวา่ ชาวหลนิเการูจ้กัการเลีย้งหมอ่น สาวไหม
และทอผา้ใชเ้องมาตัง้แต่ยงัอยูร่ว่มกนักบัพวกจว้ง-ตง้บนแผน่ดนิใหญ่แลว้  เมือ่ยา้ยมาตัง้ถิน่ฐานในพืน้ที่
เกาะหา่ยหนานกนํ็าวทิยาการการทอผา้มาใชแ้ละผลติขึน้ใชใ้นครวัเรอืน  แต่เน่ืองจากในอดตีไมม่บีนัทกึ
ถงึชาวหลนิเกาเลย ชาวหลนิเกาเองกไ็มไ่ดม้เีรือ่งเล่าใดๆเกีย่วกบัชนเผา่ ทาํใหไ้มส่ามารถสบืสาวไดว้า่
ชวีติความเป็นอยูแ่บบดัง้เดมิเป็นอยา่งไร จนกระทัง่ปัจจุบนัแมจ้ะยงัดาํรงภาษาและวฒันธรรมทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ของตนเองอยู ่ แต่ชวีติความเป็นอยูห่ลายอยา่งปรบัเปลีย่นไปตามยคุสมยั ดจูากภาพทีช่าว
หลนิเกาแต่งกายในการแสดงทางวฒันธรรมกจ็ะเหน็วา่  เป็นวฒันธรรมการแต่งกายอยา่งชาวฮัน่พืน้ถิน่
เสยีหมดแลว้  

 
ภาพท่ี LG.  การแต่งกายสาํหรบัการแสดงทางวฒันธรรมของชาวหลนิเกา 

คดัลอกมาจาก http://www.chinadx.com/index.php/n_11.html  
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ภาพท่ี LG.  การแสดงหุน่ละครไม ้เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาวหลนิเกา 

คดัลอกมาจาก  http://www.hq.xinhuanet.com/titlepic/99/9975_799959_titleh.jpg 

 ศิลปะการแสดง เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมอนัโดดเดน่ของชาวหลนิเกาอยา่งหน่ึง คอื การแสดง
หุน่ละครไมซ้ึง่มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานกวา่  ปี  หุน่ทีส่รา้งจากไมม้กีลไกขา้งในทีใ่ชไ้มเ้ชดิและ
ชกัใยใหแ้สดงทา่ทางต่างๆได ้ ต่างกายหุน่ดว้ยผา้ไหมหรอืแพรตามแบบตวัละครในวรรณคด ีผูแ้สดงจะ
รา่ยราํเหมอืนกบัทา่ทางของหุน่ทีเ่ชดิ  บทรอ้งเป็นภาษาหลนิเกา รอ้งประกอบกบัเครือ่งดนตรบีรรเลงโดย
มป่ีีสัว่น่าเป็นเสยีงหลกั เดมิทกีารแสดงหุน่ละครไมม้ขีนาดเทา่กบักาํปัน้ ผูแ้สดงเป็นคนเล่าเรือ่ง และเชดิ
หุน่สองตวัเจรจาตอบโตก้นั  จนเมือ่ปี 979 การแสดงน้ีไดพ้ฒันาขึน้จนเป็นหุน่เชดิขนาดใหญ่ และใชค้น
แสดงหน่ึงคนต่อการเชดิหุน่หน่ึงตวั และออกมาแสดงหน้ามา่นตามบทบาทรว่มกบัการแสดงของคน 
บางครัง้เป็นคนออกมาแสดงบทบาท บางครัง้ใชหุ้น่แสดงบทบาท  การแสดงน้ีแพรห่ลายในพืน้ทีอ่าํเภอ
หลนิเกาและทัว่ทัง้มณฑลหา่ยหนาน (ทีป่ระชุมคณะกรรมการอาํเภอหลนิเกา, , website)  

 วฒันธรรมการเกิด เมือ่บา้นใดใหก้าํเนิดบุตรคนแรกเป็นผูช้าย ครบสามวนักจ็ะประกาศเรือ่ง
ยนิดใีหไ้ดรู้ท้ ัว่กนัโดยการตดัหวัสบัปะรดแลว้ใชก้ระดาษแดงหอ่ไว ้ นําไปแขวนไวท้ีห่น้าประตูบา้น เป็น
สญัญาณวา่ “คนนอกหา้มเขา้”  ในชว่งน้ีบุคคลภายนอกหา้มเขา้ในบา้น หา้มสง่เสยีงดงั  เมือ่ครบ 7 วนัเป็น
อนัเสรจ็พธิ ีจากนัน้  วนั กจ็ะเลอืกฤกษ์ดขีึน้อู ่ เชญิญาตทิีเ่ป็นผูห้ญงิมารว่มยนิด ีชว่งอยูไ่ฟหา้มแมล่กู
ออ่นกนิปลา เมือ่เดก็อายคุรบขวบปี  ปู่ และยา่จะมอบกเิลน สรอ้ยคอ สรอ้ยขอ้เทา้ทีท่าํจากเงนิใหก้บัหลาน 
บางบา้นกจ็ะมอบทีด่นิ มอบววัควายเป็นของขวญั  ในวนัฉลองขวบปี แมจ่ะอุม้ลกูนัง่บนโต๊ะ สวมชุดและ
เครือ่งประดบัทีปู่่ ยา่มอบให ้บนโต๊ะวางปากกา สมดุ หนงัสอื หมกึ จานฝนหมกึ ลกูคดิ และอาหาร (เชน่
ขาไก่ ขา้วตม้มดั) แลว้ใหเ้ดก็เลอืก จากนัน้กจ็ะทาํนายอนาคตของเดก็  แต่ปัจจุบนัการใหก้าํเนิดบุตร
กระทาํทีโ่รงพยาบาล วฒันธรรมการเกดิจงึคอ่ยๆเลอืนหายไป แต่ในชนบทยงัคงยดึถอืประเพณน้ีีอยู ่
(ขอ้มลูน้ีสรปุมาจากบทความเรือ่ง “วฒันธรรมการเกดิของชาวหลนิเกา” ชาวหลนิ, 2014, website)    
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วฒันธรรมการแต่งงาน    การเลอืกคูแ่ต่งงานตอ้งใหค้วามสาํคญักบัดวงสมพงศ ์ปีนกัษตัร
สมพงศก์นั วนัเดอืนปีเกดิสมพงศก์นั แปดอกัษรสมพงศก์นั 1  หากตรวจชะตาแลว้ไมส่มพงศก์นักห็า้ม
แต่งงานกนั เพราะจะทาํใหพ้บเจอแต่สิง่ไมด่ใีนชวีติ นอกจากน้ีตอ้งคาํนึงถงึอาย ุการสบืสายตระกลูตอ้ง
ไมเ่ป็นผูอ้ยูใ่นสายหรอืวงศต์ระกลูเดยีวกนั กล่าวคอื ไมเ่ป็นเครอืญาตกินัทัง้สายตรงและสายเครอืญาติ
ขา้งเคยีง (ญาตฝ่ิายพอ่ ญาตฝ่ิายแม)่   และไมแ่ต่งกบัหญงิหมา้ย  การมอบของขวญัใหแ้ก่กนัในการสูข่อ
หา้มมอบรองเทา้ ผา้เชด็หน้าและกระจกใหก้นั เพราะถอืวา่เป็นของอปัมงคล 2   หากคูห่นุ่มสาวมดีวง
สมพงศก์นั ไมม่ปัีญหาเรือ่งสายตระกลู กจ็ะเลอืกวนัสูข่อและแต่งงาน โดยตอ้งเลอืกวนัคูเ่ดอืนคู ่หา้มเลอืก
วนัคีเ่ดอืนคี ่ โดยเฉพาะเดอืนสาม เดอืนหา้ และเดอืนเจด็ไมเ่หมาะอยา่งยิง่สาํหรบัการจดังานแต่งงาน 
เดอืนสามเป็นเดอืนเทศกาลเชงเมง้ไหวผ้บีรรพบุรษุหา้มจดัพธิมีงคล  เดอืนหา้เป็นเดอืนรา้ย เดอืนเจด็
เป็นเดอืนผ ี นอกจากน้ีในชว่งงานแต่งงานหา้มจดังานศพ วนัแต่งงานบ่าวสาวหา้มสวมชุดสดีาํและสขีาว
เพราะเป็นสสีาํหรบัสวมในงานศพ  ในงานแต่งงานถา้มเีหตุการณ์ทะเลาะกนั ดา่ทอ ตบตถีอืวา่ไมเ่ป็น
มงคล คนืก่อนวนังานเจา้สาวตอ้งนอนบนเสือ่ทีป่อูยูบ่นพืน้ วนัรบัตวัเจา้สาวเมือ่เจา้สาวออกจากบา้นแลว้
หา้มหนัหลงักลบัไปมองบา้นเดมิ เมือ่ขา้มประตูหา้มเหยยีบธรณปีระตู และหา้มเหยยีบรองเทา้เจา้บ่าว 
(ขอ้มลูน้ีสรปุมาจากบทความเรือ่ง “วฒันธรรมการแต่งงานของชาวหลนิเกา” ชาวหลนิ, 2014, website)     
 วฒันธรรมการฉลองอาย ุ เมือ่วยัเดก็ครบรอบวนัเกดิจะฆา่ไก่และตม้ไขก่นิเป็นการฉลอง การ
ฉลองของผูใ้หญ่มงีานเลีย้งอวยพรกนัในครอบครวั เมือ่อายคุรบ  ปี มกีารทาํบุญต่ออาย ุ ในวนัทาํบุญ
ลกูหลานตอ้งซือ้เครือ่งในหมโูดยเฉพาะหวัใจหม ูและขนมเหนียว ตลอดจนเสือ้ผา้ชุดใหมม่ามอบใหพ้อ่แม่
หรอืปู่ ยา่ตายายของตนเพือ่เป็นการอวยพร หลงัจากนัน้เมือ่ครบอายทุุกสบิปี กจ็ะฉลองต่ออายแุบบน้ีอกี 
ครัง้ และตอ้งเชญิพอ่หมอมาเขยีนอกัษรมงคล เพือ่อวยพรใหอ้ายยุนืรอ้ยปี   (ขอ้มลูน้ีสรปุมาจาก
บทความเรือ่ง “วฒันธรรมการเกดิของชาวหลนิเกา” ชาวหลนิ, 2014, website)    
  วฒันธรรมงานศพ ชาวหลนิเกาเชื่อวา่เมือ่คนตายแลว้ วญิญาณไมไ่ดต้าย แต่จะไปใชช้วีติอยูอ่กี
ภพหน่ึงทีเ่หมอืนกบัโลกมนุษย ์ โดยเชื่อวา่ภพทีว่า่นัน้อยูใ่ตด้นิ  เมือ่ญาตพิีน้่องเสยีชวีติการจดัพธิศีพก็
เพือ่สง่ผูต้ายใหเ้ดนิทางไปสูอ่กีภพหน่ึง และเป็นการอาํลาต่อกนั แต่เดมินัน้ชาวหลนิเกาจดัการพธิศีพ
หลายแบบทัง้การฝัง เผา ลอยน้ํา บรรจุโลงแขวน และทิง้ไวบ้นยอดเขา แต่ชาวฮัน่และชาวหลนิเกาแต่
โบราณกาลมาดาํรงชพีดว้ยการเกษตรกรรม เคารพบชูาผนืดนิ และดว้ยความเชือ่เรือ่งปรโลกอยูใ่ตด้นิ จงึ
นิยมจดัการพธิศีพดว้ยการฝังดนิ เพือ่ใหผู้ต้ายไดไ้ปใชช้วีติใหมใ่นปรโลกใตพ้ืน้ดนิ 
 เมือ่มคีนเจบ็ป่วยใกลต้าย ญาตพิีน้่องจะปเูสือ่ใหน้อนลงบนพืน้ดนิ ใชไ้มไ้ผท่าํเป็นโครงครอบ
ตะคนั ตอ้งฆา่ไก่หน่ึงตวัและหงุขา้ว  หมอ้  เพือ่ป้องกนัไมใ่หว้ญิญาณรา้ยมาทาํรา้ยครอบครวั ศพของ
ผูต้ายวางราบกบัพืน้กลางหอ้งโถงของบา้น หนัหวัเขา้บา้น หนัเทา้ออกประตู หากผูต้ายสิน้ลมในวนันาง
รา้ย3 คอืวนัทีส่าม เจด็ สบิสาม สบิแปด ยีส่บิสอง ยีส่บิเจด็ ญาตผิูต้ายหา้มรอ้งไหใ้นวนันัน้ และจะยงัไมจ่ดั
งานศพในวนัดงักล่าว เพราะเชื่อวา่จะทาํใหค้นในครอบครวัตายตามกนัไปเจด็คน  หากไมต่รงกบัวนั
อปัมงคลกจ็ะใหญ้าตผิูต้ายแจง้ขา่วใหก้บัเพือ่นบา้น ญาตมิติรไดท้ราบ การจดัการกบัศพจะตอ้งอาบน้ําให้
ศพ สวมรองเทา้กระดาษ หมวกกระดาษ สวมเสือ้ผา้ใหมส่ขีาวทีย่งัไมต่อ้งซกั วางศพไวก้ลางบา้นตาม
                                                           
1 วฒันธรรมความเชือ่เรือ่งแปดอกัษร หรอือกัษรแปดตวัน้ี คลา้ยคลงึกบัชาวผูเ่ปียว อ่านเพิม่เตมิในเรือ่งการแต่งงานของชาวผูเ่ปียว  
2 การถอืในเรือ่งน้ีน่าจะมทีีม่าจากอทิธพิลของภาษาจนี เน่ืองจากคาํเรยีกสิง่ของสามสิง่น้ีพอ้งเสยีงกบัคาํทีไ่มเ่ป็นมงคล คอื 鞋- 邪 xié - xié 
“รองเทา้-ชัว่รา้ย”   手帕-怕 shǒupà-pà “ผา้เชด็หน้า-น่ากลวั” 镜子-尽止 jìngzi-jǐn zhǐ “กระจก - หมดสิน้” 
3 ภาษาจนีเรยีกวา่ “三娘煞日 Sān niáng shā rì” ตํานานเล่าวา่ ซานเหนียงทาํผดิต่อเทพจนัทรา เทพจนัทราจงึพโิรธ  ต่อมาซานเหนียง
หมายจะแต่งกบับุรษุรปูงามและใชช้วีติอยูร่ว่มกนัชัว่กาลนาน จงึไปขอรอ้งใหเ้ทพจนัทราเป็นสือ่ โดยไดไ้ปออ้นวอนถงึหกครา แต่เทพจนัทรา
กไ็มย่อมเป็นสือ่ใหก้บันาง ทาํใหน้างแต่งไมอ่อกตลอดชวีติ จงึเกดิความคบัแคน้ใจ และจอ้งจะแกแ้คน้เทพจนัทราใหจ้งได ้อกีทัง้ยงัจอ้งทาํลาย
งานแต่งงานของคูร่กัทุกคู ่  จงึถอืวา่วนัทีแ่มน่างซานเหนียงจะออกมาทาํรา้ยคูร่กัและงานมงคลคอืวนัทีส่าม เจด็ สบิสาม สบิแปด ยีส่บิสอง 
และยีส่บิเจด็ ตาํนานเล่าวา่ถา้จดังานแต่งงานวนัน้ีจะตอ้งมเีรือ่งใหเ้จา้สาวโกรธเดอืดดาล ดงันัน้เจา้สาวจงึตอ้งคลุมหน้าดว้ยผา้สแีดง และกาง
รม่ ความเชือ่เรือ่งวนัอปัมงคลน้ีขยายไปสูก่ารจดังานทุกๆอยา่งของชาวจนีในชนบท รวมทัง้ชนกลุ่มน้อยต่างๆทีร่บัวฒันธรรมไปจากจนีดว้ย        
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ธรรมเนียม มอืประสานกนัวางบนทอ้ง ตาตอ้งปิดสนิท ยดัเงนิเหรยีญใสป่ากเพือ่ใหนํ้าไปซือ้ของกนิใน
ปรโลก หม่ดว้ยผา้คลุมศพใหม้ดิทัง้ตวั ภรรยา ลกู หลานสวมชุดไวอ้าลยัสขีาว กลบัดา้น สวมหมวกสขีาว 
สวมรองเทา้ฟาง   
 ญาตจิะเชญิ “ตาหาว” คอื หมอผปีระจาํชุมชนทาํหน้าทีเ่ลอืกวนับรรจุศพ ภายในโลงศพรองดว้ย
เสน้ไหม ใตศ้รีษะผูต้ายรองดว้ยแผน่กระเบือ้งหน่ึงแผน่ ใสใ่บสม้โอลงไปในโลงศพดว้ย เชื่อวา่จะเป็นสิง่ขบั
ไล่วญิญาณชัว่รา้ยอื่นๆ   ลูกหลานของผูต้ายยนืเรยีงลาํดบัตามรุน่และอาย ุและทาํพธิบีรรจุศพ ในขัน้ตอน
น้ีหา้มใหพ้ีช่ายและน้องชายของผูต้ายเขา้รว่ม หลงัจากบรรจุศพเสรจ็แลว้วางโลงศพไวบ้นตัง่กลางโถง
ของบา้น ตัง้เครือ่งบชูา ไดแ้ก่ ไก่ตวัผูห้น่ึงตวั โดยถอนขนออกหมดเหลอืไวเ้พยีงขนทีห่าง และขนทีปี่ก
เหลอืไวข้า้งละสามเสน้ ใชถุ้งเทา้กรอกขา้วสารวางไวบ้นฝาโลง จาํนวนเทา่กบัจาํนวนของพีช่ายน้องชาย 
เมือ่เคลื่อนศพออกกจ็ะแบ่งขา้วสารน้ีใหก้บัพีน้่องแต่ละคน ผา่นไปสามวนันําขา้วไปหงุกนิใหห้มด   หมอผี
ผูท้าํพธิจีะเชญิญาติๆ  เรยีงลาํดบัจากภรรยา รุน่ลกู รุน่สะใภ ้และญาตฝ่ิายหญงิรุน่หลงัคารวะผูต้ายดว้ย
เหลา้ และคุกเขา่เคารพศพแลว้เคลื่อนศพไปฝังในสสุาน   (ขอ้มลูน้ีสรปุมาจากบทความเรือ่ง “วฒันธรรม
งานศพของชาวหลนิเกา” ชาวหลนิ, 2014, website)       

ศาสนา ข้อถือปฏิบติัและข้อห้ามตามความเช่ือ ปัจจุบนัชาวหลนิเกานบัถอืครสิตศ์าสนาจาก
การเขา้มาเผยแผข่องหมอศาสนาต่างชาต ิแต่ตามขนบธรรมเนียมดัง้เดมิ ชาวหลนิเกากม็เีรือ่งที ่“ถอื” อยู่
หลายเรือ่ง ทีส่าํคญัๆ มดีงัน้ี  

.การถอืเรือ่งเทศกาล เมือ่ถงึวาระครบรอบต่างๆ เชน่ รอบเทศกาล รอบปีใหม ่ตรษุจนี จะตอ้งมี
การบชูาบรรพบุรษุ หลกีเลีย่งการสระผม การทาํอาหารเพือ่ฉลองในเทศกาลนัน้ ในระหวา่งทาํอาหาร
จะตอ้งพดูแต่สิง่ดีๆ  หา้มเดก็เขา้ใกลเ้พือ่ป้องกนัเดก็พลัง้เผลอพดูเรือ่งทีไ่มด่ ีกจ็ะทาํใหปี้ทัง้ปีพบเจอแต่
เรือ่งไมด่ ีนอกจากน้ียงัหา้มกนิอาหารคาว หา้มกวาดบา้น หา้มทิง้ขยะ เพราะถอืวา่จะเป็นการนําโชคลาภ
และความสขุทิง้ออกไปจากบา้น หา้มกนิขา้วตม้ หา้มกนิอยา่งอดๆอยากๆ จะตอ้งกนิดอียูด่ ี  อาหารการ
กนิตอ้งเฟ่ืองฟู จะทาํใหปี้ทัง้ปีมกีนิมใีช ้การจุดพลุ ประทดั ตอ้งจุดเดยีวใหด้งั การจุดดอกไมไ้ฟถา้เกดิประ
ทุแตกก่อนทีจ่ะถงึฟ้าเชื่อวา่เป็นเรือ่งไมม่งคลสาํหรบัปีนัน้  

.การถอืเรือ่งการเกดิ หอ้งของคนทอ้งหา้มเคลื่อนยา้ยตูเ้ตยีง หา้มตอกตะป ูทุบผนงั เชื่อวา่จะทาํ
ใหท้ารกในครรภเ์กดิมาบดิเบีย้วไมส่มประกอบ   คนทอ้งหา้มกนิปเูพราะจะทาํใหล้กูทีเ่กดิมามน้ิีวมอื
น้ิวเทา้มากมายเหมอืนป ู หา้มกนิเน้ืองเูพราะจะทาํใหล้กูเกดิมามผีวิกระดา้งเหมอืนง ู  คนทอ้งคนอยูไ่ฟ
หา้มเขา้รว่มพธิกีรรมต่างๆ หา้มลงนา เพราะถอืวา่เป็นคนไมส่ะอาด เสือ้ผา้ของลกูหา้มตากแดดตากลมไว้
ขา้มคนืขา้มวนั หา้มพดูวา่เดก็หน้าตาน่ารกั สวยงาม ตอ้งบอกวา่หน้าตาเหมอืนพอ่ หา้มใหล้กูกนิขา้วใน
จานหรอืถว้ยขนาดเลก็  

.การถอืเกีย่วกบัอาชพี  ชาวหลนิเกาประกอบอาชพีประมง มคีวามเชื่อเกีย่วกบัการออกเรอื หา้ม
พดูคาํวา่พลกิ จม ถอืวา่ไมม่งคล การกนิปลาหา้มคบีเลยไปฝัง่ตรงขา้ม ตอ้งคบีในฝัง่ของตนเอง ไมเ่ชน่นัน้
จะไดร้บัความเดอืดรอ้น ยามออกหาปลาหา้มใหผู้ห้ญงิออกเรอืไปดว้ย ผูห้ญงิมหีน้าทีไ่ปสง่และเฝ้าบา้นรอ
รบัเมือ่กลบัเขา้ฝัง่          
 เทศกาลสาํคญั ชาวหลนิเกาไดร้บัอทิธพิลจากชาวฮัน่ เชือ่วา่คนเองเป็นลกูหลานมงักร
เหมอืนกบัชาวฮัน่จงึมคีวามเชื่อเกีย่วกบัมงักรอยา่งลกึซึง้ ทีส่าํคญัคอื “ป่ามงักร” และ “เชดิมงักร”  
 ป่ามงักร คอื คตคิวามเชื่อในการก่อตัง้หมูบ่า้นหรอืชุมชนของชาวหลนิเกา ทุกๆหมูบ่า้นจะตอ้งมี
ป่ามงักรประจาํหมูบ่า้น โดยเลอืกพืน้ทีท่าํเลดไีมไ่กลจากหมูบ่า้นสรา้งเป็นสวนสาธารณะ เมือ่เลอืกไดแ้ลว้
กจ็ะถอืศลีหมูบ่า้นสามวนัสามคนื ในชว่งถอืศลีตอ้งเชญิหมอพธิสีองคนเป็นผูจ้ดัการขัน้ตอนและพธิต่ีางๆ 
ทุกคนในหมูบ่า้นจะมารวมตวักนั ใชต้อกไมไ้ผส่านเป็นรปูมงักรขนาดใหญ่ ใชค้นหนุ่มรา่งกายกาํยาํ 8 – 
 คน แหม่งักรพรอ้มเครือ่งมหรสพบรรเลงมุง่หน้าไปทีป่่ามงักร ณ ป่ามงักรขดุหลุมขนาดใหญ่รอไว ้ เมือ่
ขบวนแหม่าถงึกนํ็ามงักรไปฝังไวใ้นหลุม กลบดนิฝังแลว้ปลกูตน้ไมช้นิดหน่ึงไวข้า้งบน (ตน้เยห่รง 叶榕
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树 Yèróngshù)  แลว้จุดคบเพลงิไวเ้จด็วนัเจด็คนื  ตน้ไมใ้นป่ามงักรน้ีหา้มตดัโคน่โดยเดด็ขาด นบัจากวนั
ฉลองป่ามงักรไปยีส่บิปีกจ็ะจดัพธิเีฉลมิฉลองครัง้หน่ึง โดยจดัทาํพธิเีหมอืนกบัทีท่าํครัง้แรกทุกประการ       
    เชดิมงักร  มงักรทีใ่ชเ้ชดิสรา้งใหม้ขีนาดใหญ่ หวัมงักรกวา้ง 9 เซนตเิมตร สงู . เมตร เขามงักร
สงู . เมตร มน้ํีาหนกักวา่  – 5 กโิลกรมั ลาํตวัถงึหางมงักรทาํดว้ยผา้ความยาวประมาณ  เมตร 
การเชดิมงักรใชค้นหนุ่มรา่งกายกาํยาํ  –  คน สว่นหวัมงักรใชค้นสองคนเชดิ ทา่ทางการเชดิมหีลาย
อยา่ง เชน่ มงักรทะยาน มงักรรอ่น มงักรเลือ้ย มงักรกระโดดเป็นตน้ ดนตรปีระกอบการเชดิมงักรใชก้ลอง
เป็นหลกั แต่ละอยา่งกาํหนดใหม้สีีช่ ิน้ (ขอ้มลูเกีย่วกบัศาสนา ข้อถือปฏิบติัและข้อห้ามตามความเช่ือ 
สรปุมาจากบทความเรือ่ง “ขนบธรรมเนียมของชาวหลนิเกา” ชาวหลนิ, 2014, website)        
 

 LG.  ข้อมลูทางภาษา  
                หวัขอ้น้ีเป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุ่มชาตพินัธุห์ลนิเกา  มหีวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี  

LG. .   การจดัแบ่งตระกลูภาษา 
LG. 2.2   ระบบเสยีง   
LG.  .   ระบบคาํ 
LG. 2.4   ระบบไวยากรณ์   
 

 
LG. 2.1   การจดัแบง่ตระกลูภาษา 
 นกัภาษาศาสตรต์ะวนัตกทีศ่กึษาภาษาหลนิเกายคุแรกปรากฏในงานเขยีนของ เอช.ปารเ์กอร ์
(Edward H.Parker,1-10) ซึง่เป็นกงสลุองักฤษประจาํประเทศจนี และยงัมผีลงานชิน้สาํคญัอกีเชน่ 
ซาวนิา (95)  โอดฺรกิรูต ์ (95) ฮาชโิตโม (98) ซึง่ในหนงัสอืนานาภาษาในเอเชยีอาคเนย ์ภาษา
ตระกลูไท (สรุยิา รตันกุล,58,8-) ไดใ้หข้อ้มลูไวโ้ดยละเอยีดแลว้ ในหนงัสอืน้ีจงึจะใหร้ายละเอยีด
เพิม่เตมิในสว่นของนกัวชิาการจนี   
 ผลงานของจนีในสว่นทีเ่ป็นพงศาวดารหรอืเอกสารโบราณ ไมม่กีล่าวถงึชาวหลนิเกาและภาษา
หลนิเกาทีแ่น่ชดั มเีพยีงสว่นทีก่ล่าวถงึชาวหลซีึง่จากการวเิคราะหข์อ้มลูทางประวตัศิาสตรส์นันิษฐานวา่
เป็นเรือ่งราวของชาวหลนิเกาดงัทีไ่ดอ้ธบิายไปแลว้ในหวัขอ้ประวตัศิาสตรข์า้งตน้  สาํหรบัการศกึษา
ภาษาหลนิเกาทีส่าํคญัของจนีเริม่ตน้เมือ่ปี 985 ผลงานของจางหยวนเซงิและคณะ เรือ่ง ภาษาหลนิเกา
หา่ยหนาน (Zhāng Yuánshēng hé qítā, 1985)  นําเสนอเน้ือหาเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนาชาวหลนิเกา 
และรายละเอยีดภาษาหลนิเกาประกอบดว้ยระบบเสยีง ระบบคาํและระบบไวยากรณ์  ตอนทา้ยเล่มมกีาร
เปรยีบเหมอืนและเปรยีบต่างภาษาหลนิเกากบัภาษาทีใ่กลช้ดิอยา่งภาษาจว้งและภาษาในแขนงจว้ง-ไต
อื่นๆ มหีนงัสอือกีเล่มหน่ึงทีม่รีายละเอยีดภาษาหลนิเกาทีส่มบรูณ์ทีส่ดุ คอื ผลงานของเหลยีงหมิน่และ
จางจวนิหร ูนกัภาษาศาสตรส์องสามภีรรยาทีม่ผีลงานการศกึษาภาษาตระกลูไทมาอยา่งต่อเน่ือง ชื่อเรือ่ง 
“การศกึษาวจิยัภาษาหลนิเกา” (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, 1997)  แมจ้ะเป็นผลงานทีเ่ผยแพรห่ลงัจาก
จางหยวนเซงิและคณะ แต่เหลยีงหมิน่กไ็ดล้งพืน้ทีศ่กึษาภาษาหลนิเกามาตัง้แต่ปี 957 ซึง่เป็นโครงการ
ศกึษาขอ้มลูภาษาของคณะกรรมการชนกลุ่มน้อยแหง่ชาตโิครงการที ่   โดยไดเ้สนอผลจากการศกึษา
เป็นรายงานภาษาชุน (村话 Cūn huà) สองถิน่ต่อคณะกรรมการชนกลุ่มน้อยแหง่ชาต ิ คอื ภาษาชุนที่
อาํเภอชางก่าน (昌感 Chānggǎn) ซึง่ใกลช้ดิกบัภาษาหล ี และอกีสาํเนียงหน่ึงคอื “ภาษาหลนิเกา” ที่
อาํเภอหลนิเกา เฉิงมา่ยและโฉยงซาน ซึง่ใกลช้ดิกบัภาษาจว้ง ขณะนัน้คณะทาํงานพบแลว้วา่ภาษาทัง้
สองไมใ่ชภ่าษาเดยีวกนั แต่ดว้ยเหตุทีก่ลุ่มชาตพินัธุด์งักล่าวไมไ่ดย้ืน่ขอ้เสนอเพือ่ขอรบัรองสถานภาพ
เป็นชนกลุ่มน้อย  คณะนกัวจิยัจงึแยกยา้ยกนักลบัโดยไมไ่ดด้าํเนินการอื่นใดต่อ 
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 จนกระทัง่ปี 979 ชาวหลนิเกายืน่ขอ้เสนอต่อรฐับาลเพือ่ขอรบัรองสถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อย  
เหลยีงหมิน่ไดใ้ชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการลงพืน้ทีใ่นปี 957 เขยีนบทความสองเรือ่งเสนอใหร้ฐับาลใช้
ประกอบการพจิารณา ต่อมาบทความสองเรือ่งน้ีไดต้พีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารวชิาการของจนี คอืเรือ่ง 
“สงัเขปภาษาหลนิเกา” 《临高话简介 Língāo huà jiǎnjiè》(Liáng Mǐn,1981a)  และ “ชาวหลนิเกา: 
ลกูหลานสาขาหนึ่งของชนรอ้ยเผา่” 《临高人---百越子孙的一支 Língāo rén---Bǎiyuè zǐsūn de yī 
zhī》 (Liáng Mǐn,1981b)  บทความสองเรือ่งน้ีสรา้งความกระจา่งใหก้บัทัง้รฐับาลจนี และนกัวชิาการ
ภาษาศาสตรแ์ละมานุษยวทิยาในวงกวา้ง 
 เพือ่ดาํเนินการวจิยัใหล้กึซึง้มากขึน้ สองสามภีรรยาไดล้งพืน้ทีเ่กาะหา่ยหนานเพือ่เกบ็ขอ้มลู
ภาษาหลนิเกาและอาํเภอโฉยงซานอกีครัง้ในปี 98 ระยะเวลาสามเดอืนไดเ้กบ็ขอ้มลูคาํศพัท ์ คาํ 
และตวัอยา่งประโยค 5 ประโยค รวมทัง้ขอ้มลูทางคตชิน เพลงพืน้เมอืง ตํานาน เรือ่งเล่าต่างๆอยา่งครบ
ครนั จากนัน้ดาํเนินการวจิยัโดยการนําภาษาหลนิเกาเปรยีบเทยีบกบัภาษาทีเ่กีย่วขอ้ง (เหลยีงหมิน่
เรยีกชื่อวา่ ตง้-ไถ ตรงกบัคาํวา่ กมั-ไท) ไดแ้ก่ ภาษาจว้ง ปู้อ ีไต ไทย ตง้ มลูมั สุย่ และเหมาหนาน แต่
งานวจิยักไ็มไ่ดเ้ผยแพร ่ จนกระทัง่ปี 995 กไ็ดช้าํระงานวจิยัน้ีอกีครัง้ และตพีมิพเ์ผยแพรใ่นปี 997 
(Liáng Mǐn,  Zhāng Jūnrú,997)  ชื่อเรือ่ง “การศกึษาวจิยัภาษาหลนิเกา” (《临高与研究 Língāo yǔ 
yánjiū》)     
 ในชว่งปัจจุบนัน้ีนกัวชิาการทางมานุษยวทิยาและภาษาศาสตรจ์นีใหค้วามสนใจศกึษาภาษาหลนิ
เกา ทาํใหม้ผีลงานการศกึษาเผยแพรม่าอยา่งต่อเน่ือง  โดยเฉพาะนกัวชิาการทีเ่ป็นเจา้ของพืน้ทีม่ณฑล
หา่ยหนาน และพืน้ทีอ่ยูข่องชาวหลนิเกา  ทีโ่ดดเดน่คอื หลวิเจีย้นซาน  ศาสตราจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยั
ครศุาสตรห์า่ยหนาน มผีลงานเกีย่วกบัภาษาและวฒันธรรมหลนิเกาจาํนวนมาก เชน่  “พจนานุกรมหลนิ
เกา-ฮัน่” (Liú Jiànsān, 2000) เป็นผลงานทีไ่ดร้บัรางวลัผลงานวจิยัยอดเยีย่มของคณะกรรมการสงัคม
วทิยา มณฑลหา่ยหนาน  “ประชุมเอกสารทางภาษาของภาษาหลนิเกา” (Liú Jiànsān, 200) เป็นตน้  
นอกจากน้ีจากการใชค้าํคน้ “ภาษาหลนิเกา” ในฐานขอ้มลูงานวจิยัและบทความวชิาการของจนีกพ็บวา่ มี
ผลงานวชิาการเกีย่วกบัภาษาหลนิเกาอกีไมต่ํ่ากวา่หา้สบิบทความ  ประเดน็ทีศ่กึษากม็หีลากหลายแงม่มุ 
เชน่ การเปรยีบเทยีบภาษาหลนิเกากบัภาษาหล ี การเปรยีบเทยีบภาษาหลนิเกากบัภาษาจนีหา่ยหนาน 
การศกึษาภมูนิามของชาวหลนิเกา คาํยมืภาษาจนีในภาษาหลนิเกา การเปรยีบเทยีบภาษาหลนิเกากบั
ภาษาจนีโบราณ สถานการณ์การใชภ้าษาหลนิเกากบัภาวะสญูหายทางภาษาเป็นตน้  ทาํใหอ้งคค์วามรู้
ภาษาหลนิเกาเขม้แขง็มาก โดยเฉพาะสถาบนัการศกึษาในพืน้ทีม่ณฑลหา่ยหนานมกีารก่อตัง้ศนูยว์จิยั
ภาษาหลนิเกา ศนูยว์ฒันธรรมชาวหลนิเกา สถานการณ์การใชภ้าษาหลนิเกากย็ิง่ไมน่่าเป็นหว่ง เน่ืองจาก
ภาษาหลนิเกาสามารถใชเ้ป็นสือ่กลางในการตดิต่อสือ่สารราชการ  ผูท้ีไ่ปจากต่างถิน่ยงัจะตอ้งเรยีนรู้
ภาษาหลนิเกาเพือ่ตดิต่อกบัชาวหลนิเกา จงึมัน่ใจไดว้า่แมว้า่ชาวหลนิเกาจะไมไ่ดเ้ป็นกลุ่มชาตพินัธุท์ี่
รฐับาลจนีรบัรองใหม้สีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อย แต่ภาษาหลนิเกามคีวามเขม้แขง็และมจีาํนวนผูพ้ดูมาก 
ทาํใหภ้าษาน้ียงัคงอยูใ่หเ้ราไดศ้กึษาไปอกีนาน   
 แนวทางการจดัตระกลูภาษาหลนิเกาทีเ่ป็นทีย่อมรบัของนกัวชิาการจนีคอื  การจดัของเหลยีง
หมิน่และจางจวนิหร ูซึง่เป็นผลมาจากการเปรยีบเทยีบภาษาหลนิเกากบัภาษาตง้-ไถ ทัง้ระบบเสยีง ระบบ
คาํศพัทแ์ละระบบไวยากรณ์ โดยมแีนวคดิวา่ใหจ้ดัภาษาหลนิเกาไวเ้ป็นสาขาภาษาไท(ตรงกบัทีก่่อนหน้า
น้ีเรยีกวา่ แขนงจว้ง-ไต) ภายใตต้ระกลูภาษาตง้-ไถ(กมั-ไท) มภีาษาทีใ่กลช้ดิคอื ภาษาจว้ง ปู้อ ีไต ไทย 
ลาว ฉาน ไทดาํ ไทขาวเป็นตน้  ดงัแผนภมูต่ิอไปน้ี (Liáng Mǐn,  Zhāng Jūnrú, 997 ,9) 
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แผนภมิูท่ี LG. 1 การจดัแบง่ภาษาหลนิเกา1  

 
เน่ืองจากลกัษณะของภาษาจนีทีเ่ป็นอกัษรแทนความหมาย จงึเลอืกใชอ้กัษรเป็นชือ่ภาษาต่างๆ

จากอกัษรทีอ่อกเสยีงใกลเ้คยีงกนั ทาํใหอ้าจเกดิความสบัสนเมือ่ไดย้นิชื่อภาษาเหล่าน้ีเป็นภาษาจนี 
เพือ่ใหผู้อ้า่นไดท้ราบวา่ชื่อภาษาต่างๆขา้งตน้น้ีนกัวชิาการจนีใชอ้กัษรอะไร เมือ่จะสบืคน้หาชื่อภาษา
เหล่าน้ีเป็นภาษาจนีจะไดส้บืคน้ไดถู้กตอ้ง จงึจะเพิม่แผนภมูทิีเ่ป็นภาษาจนีไวใ้หด้ว้ย  เรยีงลาํดบัชื่อ
ภาษาตรงกนักบัแผนภมู ิLG.  ขา้งตน้ ดงัน้ี   

 
แผนภมิูท่ี LG. 2 การจดัแบง่ภาษาหลนิเกา (ภาษาจนี)2   

 
                                                           
1 ชือ่เรยีกตระกลูภาษาและสาขาภาษานี้เป็นชือ่ทีเ่หลยีงหมิน่และจางจวนิหรตูัง้ขึน้ใหมภ่ายหลงั ชือ่เรยีกเดมิทีม่คีวามหมายตรงกนัคอื
ขอ้ความทีอ่ยูใ่นวงเลบ็ ในหนงัสอืนานาภาษาในประเทศจนีตอนใต ้ภาคที ่ : ภาษาตระกลูไท เล่ม  ใชช้ือ่เรยีกเดมิ เน่ืองจากเนื้อหาและ
เอกสารทีอ่า้งองิเป็นชว่งเวลาเดยีวกนักบัทีเ่หลยีงหมิน่และจางจวนิหรจูดัตระกลูภาษาเป็นแบบเดมิ  
2 เสยีงอ่านอกัษรพนิอนิเป็นดงัน้ี 侗台语族 Dòng tái yǔzú, 1.台语支 Tái yǔ zhī --- 壮语 Zhuàng yǔ、布依语 Bùyī yǔ、傣语 Dǎi 
yǔ、临高语 Língāo yǔ、泰语 Tàiyǔ、老挝语 Lǎowō yǔ、掸语 Shàn yǔ、黑泰语 Hēi Tàiyǔ、白泰语 Bái Tàiyǔ、坎梯语

Kǎntī yǔ、阿含语 Ā’hán yǔ. 2.侗水语支 Dòng Shuǐ yǔ zhī  ---侗语 Dòng yǔ、仫佬语 Mùlǎo yǔ、水语 Shuǐ yǔ、毛南语

Máonán yǔ、莫语 Mò yǔ,、佯僙语 Yánghuáng yǔ、拉珈语 Lājiā yǔ、标语 Biāoyǔ. 3.黎语支 Lí yǔ zhī ---  黎语 Lí yǔ,、
村语 Cūn yǔ. 4. 仡央语支 Gē Yāng yǔ zhī ---仡佬语 Gēlǎo yǔ、拉基语 Lājī yǔ,、普标语 Pǔbiāoyǔ 布央语 Bùyāng yǔ、拉

哈语 Lāhā yǔ.   

ตร
ะก

ลูภ
าษ

าต้
ง-ไ

ถ (
สา

ขา
จ้ว

ง-ต้
ง)

สาขาภาษาไท (แขนงจว้ง-ไต)
ประกอบดว้ยภาษาจว้ง ปู้อ ีไต หลินเกา 
ไทย ลาว ฉาน ไทดาํ ไทขาว คาํตี ่ แสก 

ถู่ นุง ถัย่ อาหม 

สาขาภาษาตง้-สุย่ (แขนงตง้-สุย่)
ประกอบดว้ยภาษาตง้ มลูมั สุย่ 

เหมาหนาน มาก เทน็ ลกักะ และเปียว

สาขาภาษาหล ี(แขนงหล)ี ประกอบดว้ยภาษาหล ีและ ชุน 

สาขาภาษาเกอ-ยงั (แขนงเกลาว?) ประกอบดว้ยภาษาเกอลาว ละต ิผูเ่ปียว 
ปู้ยงัและภาษาลาฮา

侗
台

语
族

（
壮

侗
语

族
）

台语支（壮傣语支）

包括壮语、布依语、傣语、临高语、
泰语、老挝语、掸语、黑泰语、

白泰语、坎梯语、阿含语

侗水语支（侗水语支）

包括侗语、仫佬语、水语、

毛南语、莫语、佯僙语、拉珈语、

标语

黎语支（黎语支） 包括黎语、村语

仡央语支（仡佬语支？）
包括仡佬语、拉基语、普标语、

布央语、拉哈语
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LG. .   ระบบเสียง   
ขอ้มลูภาษาหลนิเกาทีใ่หมท่ีส่ดุและสมบรูณ์ทีส่ดุทีม่อียู ่ ณ ปัจจุบนัน้ีคอื ผลงานของเหลยีงหมิน่

และจางจวนิหร ูเรือ่ง การศกึษาวจิยัภาษาหลนิเกา (Liáng Mǐn,  Zhāng Jūnrú, 997)  ซึง่เป็นผลงานใน
โครงการ “สารานุกรมการวจิยัภาษาพบใหมใ่นประเทศจนี” (中国新发现语言研究丛书 Zhōngguó 
xīn fāxiàn yǔyán yánjiū cóngshū) โดยไดล้งพืน้ทีภ่าคสนามเพือ่เกบ็ขอ้มลูภาษาเมือ่ปี 957 และปี 
98 ทีอ่าํเภอหลนิเกา อาํเภอโฉยงซาน อาํเภอเฉิงมา่ยและหมูบ่า้นใกลเ้คยีงของมณฑลหา่ยหนาน ผู้
บอกภาษาแบ่งเป็นสองชว่ง คอื  

ผูบ้อกภาษาในปี 957 มทีัง้หมด 9 คน คอื  
ผางหมงิเต๋อ (厐明德 Páng Míngdé ชายชาวอาํเภอหลนิเกา อาย ุ ปี)  
หวางฉีเวย่ (王其位 Wáng Qíwèi ชายชาวอาํเภอหลนิเกา อาย ุ ปี)  
หลาวเสวยีหยวิน่ และหลาวเทยีนหลงิ (劳学运 Láo Xuéyùn 劳天灵 Láo Tiānlíng ชายชาว

อาํเภอเฉิงมา่ย อาย ุ ปี) 
เจิง้เจยีเป่ิน (郑家本 Zhèng Jiāběn ชายชาวอาํเภอโฉยงซาน อาย ุ8 ปี) 
หซูวิกงั (胡修刚 Hú Xiūgāng ชายชาวอาํเภอโฉยงซาน อาย ุ5 ปี) 
หเูหยยีนฮยุ  (胡延辉 Hú Yánhuī ชายชาวอาํเภอโฉยงซาน อาย ุ ปี) 
หวางฉีปิน  (王其斌 Wáng Qíbīn ชายชาวอาํเภอโฉยงซาน อาย ุ5 ปี) 
เฉินซนิต๋า (陈新达 Chén Xīndá ชายชาวอาํเภอโฉยงซาน อาย ุ ปี) 
 
ผูบ้อกภาษาในปี 98 ม ี7 คน คอื (คนที ่ – 7 เป็นผูใ้หข้อ้มลูเกีย่วกบันิทาน ตํานานและเพลง

พืน้บา้น)  
เจิง้เจยีเป่ิน (郑家本 Zhèng Jiāběn ชายชาวอาํเภอโฉยงซาน อาย ุ8 ปี คนเดยีวกนักบัเมือ่ปี 

957) โดยใชข้อ้มลูเดมิ 
เฉินเต๋อเคอ ( 陈得科 Chén Dékē ชายชาวอาํเภอโฉยงซาน อาย ุ ปี) 
อู๋ไทช่ ู(吴太初 Wú Tàichū ชายชาวตาํบลหลงถาน อาย ุ ปี) 
หวางซิน่ซอื ( 王信诗 Wáng Xìnshī ชายชาวตําบลหลงถาน อาย ุ5 ปี) 
หลนิจือ้ควาน ( 林志宽 Lín Zhìkuān ชายชาวตําบลหลงถาน อาย ุ ปี) 
โจวชุนองิ ( 周春英 Zhōu Chūnyīng หญงิชาวตําบลหลงถาน อาย ุ55 ปี) 
หอูา้ยชงิ ( 胡爱清 Hú' Àiqīng หญงิชาวตําบลหลงถาน อาย ุ8 ปี)   
 
หนงัสอืของเหลยีงหมิน่และจางจวนิหร ู(Liáng Mǐn,  Zhāng Jūnrú, 997,8-8) วเิคราะหร์ะบบ

เสยีงภาษาหลนิเกาสามถิน่ยอ่ย คอื ภาษาหลนิเกาทีอ่าํเภอหลนิเกาและเฉิงมา่ย พบวา่มคีวามสมัพนัธก์นั
ใกลช้ดิ จงึจดัเป็นภาษาถิน่หน่ึงเรยีกชื่อวา่ “ถิน่หลนิเกา” และอกีถิน่หน่ึงคอืภาษาหลนิเกาทีอ่าํเภอโฉยง
ซาน พบวา่มรีะบบเสยีง ไวยากรณ์ทีแ่ตกต่างจากสองถิน่ขา้งตน้ จงึแยกออกมาเป็นภาษาถิน่อกีถิน่หน่ึง
เรยีกชื่อวา่ “ถิน่โฉยงซาน” ในทีน้ี่ผูเ้ขยีนจะนําเสนอระบบเสยีงของภาษาถิน่ทัง้สองโดยการเปรยีบเทยีบ
ไปพรอ้มๆกนั ดงัน้ี L. หมายถงึภาษาถิน่อาํเภอหลนิเกา Q. หมายถงึภาษาถิน่อาํเภอโฉยงซาน 
 LG. .. พยญัชนะ  

ระบบเสยีงภาษาหลนิเกาไมซ่บัซอ้นมากถา้เทยีบกบัภาษาแขนงตง้-สุย่ ลกัษณะทีส่าํคญัคอื  
ไมม่รีะบบเสยีงรอง (ระบบเสยีงรองเป็นลกัษณะทีพ่บมากในแขนงตง้-สุย่) ทัง้เสยีงเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก 
และเสยีงเปลีย่นเป็นเพดาน ในทีน้ี่จะนําเสนอระบบเสยีงพยญัชนะของทัง้สองภาษาถิน่เปรยีบเทยีบกนั 
ดงัน้ี   
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L. Q. L. Q. L. Q. L. Q. L. Q. 
  /b b m m f f v v 
t t /d d  n n    l l  
ts ts    ȵ   s s j  z 
k k   N N x x    
/ /     h h   

  
 คาํอธบิายการเปรยีบเทยีบระบบเสยีงพยญัชนะ  
1. ถิน่หลนิเกามเีสยีงพยญัชนะ 7 เสยีง ถิน่โฉยงซานม ี8 เสยีง เสยีงทีท่ ัง้สองภาษามรีว่มกนั 

คอื /t, ts, k, /, m, n, N, f, s,x, h, v, l /     
2. เสยีงพยญัชนะทีเ่ปรยีบต่างกนัของสองภาษาคอื ถิน่หลนิเกา //b, /d, j / ถิน่โฉยงซานโฉยง

ซานเป็นเสยีง /b, d, z/  
3. ถิน่หลนิเกามเีสยีงพยญัชนะ / ȵ / แต่ถิน่โฉยงซานไมม่ ีคาํทีม่เีสยีงพยญัชนะ / ȵ /  ในถิน่หลนิ

เกา ถิน่โฉยงซานจะออกเสยีงพยญัชนะ /n/  บางคาํกเ็ป็น /z/ เชน่ / ȵau3-nau3/ “เกลอื” / ȵuN2 - noN2/ 
“ยงุ” / ȵun1 – zun1/ “ยนื” / ȵeN3 – zen3/ “เขยง่”  

4. ถิน่หลนิเกามเีสยีงพยญัชนะ / j / แต่ถิน่โฉยงซานไมม่ ีขณะทีถ่ิน่โฉยงซานมพียญัชนะเสยีง  
/z/  แต่ถิน่หลนิเกาไมม่ ี พยญัชนะสองเสยีงน้ีทัง้สองถิน่เป็นคูเ่สยีงปฏภิาคกนั เชน่ /jaN1 - zåN1/ “บ่อ
(ภาษาจนีคอื 井 jǐng)” /jau1 - zåu1/ “เถา(เถาวลัย)์” /jua3 – zua3/ “เสือ้” /jia1- zia1/ “ยา” /jçu3 -zçu3/ 
“อยู”่   
 LG. 2.2.2 สระ ตามวธิกีารวเิคราะหร์ะบบเสยีงแบบจนี แบ่งเสยีงสระเป็นสระเดีย่วและสระประสม  
ซึง่สระประสมมสีว่นประกอบสามสว่นคอืหวัสระ ทอ้งสระและหางสระ  ในสว่นของสระประสมสามารถ
แบ่งยอ่ยไดอ้กีตามประเภทของหางสระ ในภาษาหลนิเกาแบ่งไดส้ามแบบคอื สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็น
อรรธสระ /i, u/ สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะนาสกิ /-n, -ŋ/  และสระประสมกบัหางสระทีเ่ป็น
พยญัชนะเสยีงกกั /p, t, k, // รายละเอยีดเสยีงสระในภาษาถิน่หลนิเกาเป็นดงัน้ี  
 ภาษาถ่ินหลินเกา มสีระเดีย่ว 7 เสยีง หางสระม ี9 เสยีง(แบ่งเป็นหางสระอรรธสระ /i, u/ หางสระ
นาสกิ /m,n,N/ และหางสระเสยีงกกั / p, t, k, //) รวมสระในภาษาถิน่หลนิเกาทัง้หมดม ี8 เสยีง  
 ภาษาถ่ินโฉยงซาน มเีสยีงสระเดีย่ว 9 เสยีง (เสยีงทีเ่พิม่จากถิน่หลนิเกาคอื /å,E/)  หางสระม ี8 
เสยีง (แบ่งเป็นหางสระอรรธสระ /i, u/ หางสระนาสกิ /m, n, N/ และหางสระเสยีงกกั /p, t, k/ ไมม่หีางสระ 
/// )  รวมสระในภาษาถิน่โฉยงซานทัง้หมดม ี8 เสยีง  
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 LG. 2.2.3 เสียงวรรณยกุต ์ เหลยีงหมิน่และจางจวนิหร ู (Liáng Mǐn,  Zhāng Jūnrú, 997, 
,)   ยงัคงยดึถอืการวเิคราะหเ์สยีงวรรณยกุตแ์บบดัง้เดมิ ซึง่เป็นแบบเดยีวกนักบัการวเิคราะหเ์สยีง
วรรณยกุตข์องภาษาในโครงการ  “สารานุกรมปรทิรรศน์ภาษาชนกลุ่มน้อยของสาธารณรฐัประชาชนจนี” 
中国少数民族语言简志丛书  Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú yǔyán jiǎnzhì cónɡshū,16) โดยจะ
แบ่งวรรณยกุตเ์ป็นสองชุด คอื วรรณยกุตข์องสระพยางคเ์ปิด หมายถงึวรรณยกุตใ์นพยางคท์ีล่งทา้ยดว้ย
เสยีงสระและพยญัชนะนาสกิ  และวรรณยกุตข์องสระพยางคปิ์ด หมายถงึ วรรณยกุตใ์นพยางคท์ีล่งทา้ย
ดว้ยพยญัชนะเสยีงกกั  
 () ขอ้มลูเสยีงวรรณยกุตใ์นภาษาถิน่หลนิเกาเป็นดงัน้ี (T.=สญัลกัษณ์กาํกบัเสยีงวรรณยกุต)์       

T. ระดบัเสยีง ตวัอยา่งคาํ ความหมาย  ตวัอยา่งคาํ ความหมาย  ตวัอยา่งคาํ ความหมาย 
1 213 na1 หนา hçi1 หอยแมลงภู่ an1 อาน 
2  ȵç2 ธนู vçn2 ฝัน lan2 เรอืน 
3 33 ka3 ฆา่ tsau3 เตา suN3 ยุง้ 
4 11 vçu4 เป่า nam4 น้ํา lin4 ลิน้ 
 33 ek แอก uk ออก hçp หุบ(ปาก) 
  vit นกหวดี mut มดุ liak เลอืก 

   คาํอธบิายเสยีงวรรณยกุต ์   
 1.มวีรรณยกุตร์ะดบั  เสยีง คอื // // และ /55/    
 .มวีรรณยกุตห์กัเห  เสยีง คอื // 
 3.วรรณยกุตใ์นพยางคปิ์ด // และ /55/ ซํ้ากบัวรรณยกุตพ์ยางคเ์ปิด ดงันัน้วรรณยกุตท์ี่
แทจ้รงิในภาษาหลนิเกามทีัง้หมด  เสยีง คอื /, , 55, /    
 .เน่ืองจากระบบเสยีงวรรณยกุตข์องภาษาไทอื่นๆทีว่เิคราะหไ์วก้่อนหน้าน้ี วรรณยกุต์
พยางคปิ์ดจะเป็นหมายเลข 7 และ 8 ดงันัน้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการวเิคราะหร์ะบบเสยีงวรรณยกุตก์บั
ภาษาตระกลูไทอื่นๆ เหลยีงและจางจงึกาํหนดหมายเลขทีเ่ป็นสญัลกัษณ์กาํกบัเสยีงวรรณยกุตล์าํดบัที ่ 5 
และ  เป็นวรรณยกุตใ์นคาํพยางคปิ์ด 7 และ 8 ตามลาํดบั          
 () ขอ้มลูเสยีงวรรณยกุตใ์นภาษาถิน่โฉยงซานเป็นดงัน้ี (cl.=classifier)  

T. ระดบัเสยีง ตวัอยา่งคาํ ความหมาย  ตวัอยา่งคาํ ความหมาย  ตวัอยา่งคาํ ความหมาย 
1 13 mu1 หม ู laN1 เหลอืง kua1 (แตง)กวา 
1’ 44 naN1’ หนงั fån1’ ฝน båi1’ ไป 
2 33 zan2 เรอืน mç2 มอื vçn2 วนั 
3 24 la3 (ตน้) กลา้ mçu3 หมอก dçn3 ตน้(ไม)้ 
4 11 nam4 น้ํา siaN4 ชา้ง Nau4 (ตน้) ขา้ว 
  xuai ไว ki กี(่เทา่ไหร)่ bian เปลีย่น 
6 3 man6 หมืน่ huN6 ฝงู dçn6 ตน้(cl.) 
 13 bak ปาก dak ตาก kok1 ตนี    
’ 44 ok’ ออก dok’ ตก xak สาก 
 11 nok นก mok (ขี)้ มกู hok ครก 
’ 33 kåp’ กบ mit’ มดี lçk’ ลุก,ตื่น 
  hop หอ่(cl.) hap หาบ(cl.) kup กอบ(cl.) 
10 3 bet10 แปด -  -  

   

                                                           
1 คาํน้ีเหมอืนกบัภาษาอสีานคาํวา่ “กก” แปลว่า กอ ตน้ ตอ หวั เริม่แรก อนัแรก    
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 จากการตรวจสอบรายการคาํศพัทพ์บวา่ ภาษาถิน่โฉยงซานมคีาํทีเ่ป็นวรรณยกุต ์// เพยีง
คาํเดยีว คอื  /bet10/  ตรงกบั / bet/ ของถิน่หลนิเกา 
 
 คาํอธบิายเสยีงวรรณยกุต ์   

1. มวีรรณยกุตร์ะดบั  เสยีง คอื // // //และ /55/    
2. มวีรรณยกุตส์งูขึน้  เสยีง คอื // // และ /5/ 
3. ไมม่วีรรณยกุตห์กัเห   
4. วรรณยกุตพ์ยางคเ์ปิดกบัวรรณยกุตพ์ยางคปิ์ดซํ้ากนัทุกเสยีง ยกเวน้วรรณยกุตพ์ยางค์

เปิด // ทาํใหจ้าํนวนวรรณยกุตท์ีแ่ทจ้รงิม ี 7 เสยีง ไดแ้ก่ วรรณยกุตใ์นขอ้  และ  
ขา้งตน้   

. วรรณยกุตท์ี ่5 และ 9 คอืเสยีง /55/ และวรรณยกุตท์ี ่ และ  คอืเสยีง /5/ มกัพบวา่
เป็นคาํทีส่อดคลอ้งกบัภาษาจนีถิน่ หรอืภาษาจนีโบราณ  โดยเฉพาะวรรณยกุตเ์สยีงที ่5 
และ  (มเีพยีงคาํเดยีว) พบวา่เป็นคาํภาษาจนีเป็นสว่นใหญ่ สว่นวรรณยกุตท์ี ่ และ 9 
มกัเป็นคาํตวัเลขและลกัษณนาม   

  Q ไทย จ. จ.โบ  Q ไทย จ. จ.โบ 
  xuai ไว 快 kuài faai3 ki กี(่เทา่ไหร)่ 几 jǐ giei 
  hop หอ่(cl.) 盒 hé gep fçt ตวั(cl.) 匹 pǐ phit 

6 3 man6 หมืน่ 万 wàn müans tam6 สาม 三 sān sam 
10 3 bet10 แปด 八 bā prët   

6. หากพจิารณาวา่วรรณยกุตเ์สยีง 5,9 และ , เป็นเสยีงวรรณยกุตท์ีม่าจากภาษาจนี 
ดงันัน้วรรณยกุตท์ีเ่ป็นคาํภาษาหลนิเกาแท้ๆ  คอืเสยีง  // // // // และ //  

 
() เปรยีบเทยีบเสยีงวรรณยกุตภ์าษาถิน่หลนิเกากบัถิน่โฉยงซาน จากการเปรยีบเทยีบคู ่

คาํศพัทท์ีม่คีวามหมายเหมอืนกนัของภาษาถิน่ทัง้สอง สามารถสรปุวรรณยกุตข์องทัง้สองถิน่ไดด้งัน้ี  
 1 2 3 4  6    10 
L 213  33 11   33    
Q 13 44 33 24 11  3 13 44 11 33  3 

จากการเปรยีบเทยีบจะเหน็วา่ วรรณยกุตภ์าษาถิน่หลนิเกากบัวรรณยกุตภ์าษาถิน่โฉยงซาน 
มเีสยีงทีต่รงกนัเพยีงเสยีงเดยีว คอื // นอกนัน้เป็นเสยีงปฏภิาคกนั หรอืไมก่ม็ใีนถิน่โฉยงซาน แต่ถิน่
หลนิเกาไมม่ ี 
  
 LG. 2.2.4 โครงสร้างพยางค ์ (C=Consonant, V=vowel, T=Tone) ในหนงัสอืของเหลยีงและ
จางไมไ่ดว้เิคราะหโ์ครงสรา้งพยางค ์ผูเ้ขยีนไดอ้าศยัขอ้มลูรายการคาํศพัทท์า้ยเลม่ประกอบกบัระบบเสยีง
พยญัชนะและสระนํามาวเิคราะหโ์ครงสรา้งพยางค ์โดยพบวา่พยางคใ์นภาษาหลนิเกาประกอบดว้ย
พยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์หางสระตามหลกัการวเิคราะหแ์บบจนีแบ่งเป็นหางสระทีเ่ป็นเสยีงอรรธสระ
(ในทีน้ี่จะวเิคราะหใ์หเ้ป็น V) หางสระนาสกิ และหางสระเสยีงกกั(ในทีน้ี่วเิคราะหใ์หเ้ป็น V) จากการ
วเิคราะหพ์บวา่โครงสรา้งพยางคใ์นภาษาหลนิเกาม ี โครงสรา้งทีเ่ลก็ทีส่ดุคอื /CVT/ และโครงสรา้งทีใ่หญ่
ทีส่ดุคอื /CVVVT/ นอกจากน้ียงัพบวา่ภาษาถิน่โฉยงซานมลีกัษณะเดน่ทีไ่มม่ใีนภาษาถิน่หลนิเกา คอื 
เสยีงพยญัชนะสามารถเกดิเป็นพยางคไ์ด ้เชน่ คาํวา่ /N5/ แปลวา่ “ไม,่อยา่” ภาษาถิน่หลนิเกาออกเสยีงวา่ 
/m´n2/ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี    
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โครงสรา้งพยางค ์ ตวัอยา่งคาํศพัท ์

CV T li2 “จาก”1 nu1 “หนู” ma1 “หมา” Nu2/N´u2 “ววั” mo1 “หม”ู 

CVV T tsau3 “เชา้” Nia2 “ง”ู vau2 “เขาสตัว”์ sai3 “สาย,ใย” hau3 “หวั” 

CVVV  duai4 “ควนั” suai1 “เดีย่ว” tsiau4 “ตัก๊แตน” liau4 “หลาย” Niau1 “เกา” 

CVC T  kep “คบี” kçm4 “คํ่า” dut “ตด” dçp “ตบั” lip “เลบ็”  

CVVC T siaN4 “ชา้ง” luat “หลุด” luaN1 “โลน้” tiap “เตมิ,แถม”  /uat “ขดุ” 

 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถสรปุโครงสรา้งพยางคใ์นภาษาหลนิเกาไดเ้ป็น /+C+V±V±V±C+T/ 
ลกัษณะเดน่ทีพ่บคอื คาํทีม่โีครงสรา้ง CVVV คอืคาํทีม่เีสยีงสระเป็น /iau, uai/ จากการตรวจสอบรายการ
คาํศพัทพ์บวา่มคีาํทีเ่ป็นเสยีงสระน้ีไมม่าก นอกจากคาํทีย่กตวัอยา่งขา้งตน้แลว้ คาํอื่นๆ เป็นคาํยมืจาก
ภาษาจนีแทบทัง้สิน้ เชน่ /hiau2/ “校  xiào โรงเรยีน”   /kiau2/ “教  jiào สอน”  /kuai3/ “怪 guài แปลก”  
/biau4/ “表 biǎo นาฬกิา” เป็นตน้ สว่นโครงสรา้งแบบอื่นสามารถหาคูค่าํทีม่คีวามหมายเหมอืนกนักบั
ภาษาไทยและภาษาตระกลูไทในประเทศจนีได ้   
  

LG. 2.3 ระบบคาํ คาํในภาษาหลนิเกามวีงคาํศพัทท์ีค่รอบคลุมสรรพสิง่ในโลก ศพัทเ์กีย่วกบั
ธรรมชาต ิภมูศิาสตร ์การกระทาํ คาํเรยีกขาน วตัถุสิง่ของ สิง่มชีวีติ พชืพรรณ ธญัญาหาร ศาสนาความ
เชื่อ ศลิปวฒันธรรม แสดงใหเ้หน็วา่เป็นภาษาทีม่คีวามเก่าแก ่ มวีวิฒันาการมายาวนาน จากการ
เปรยีบเทยีบแมจ้ะพบวา่มคีาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักบัภาษาจนีกเ็ป็นคาํยมืเก่าและคาํยมืใหม ่  แต่สว่นทีช่ดัเจน
กค็อื มคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกบัภาษาในสาขาจว้ง-ตง้(หรอืเรยีกวา่ตง้-ไถ ตรงกบัคาํวา่ กมั-ไท) เป็นคาํศพัท์
พืน้ฐานในภาษานี้ เหลยีงหมิน่และจางจวนิหร ู (Liáng Mǐn,  Zhāng Jūnrú, 997, 89)  ไดนํ้าคาํศพัท์
กวา่  คาํ ของภาษาตระกลูไททีเ่ป็นผลมาจากโครงการ “ปรทิรรศน์ภาษาของชนกลุ่มน้อยใน
สาธารณรฐัประชาชนจนี”  มาเปรยีบเทยีบกนั  คดัเลอืกคาํศพัทท์ีจ่ดัวา่เป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายได ้85 คาํ 
จากการเปรยีบเทยีบพบวา่ คาํศพัทภ์าษาหลนิเกาสอดคลอ้งกบัคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายภาษาสาขาจว้ง-ตง้ 
% โดยสอดคลอ้งกบัภาษาแขนงจว้ง-ไต 5% สอดคลอ้งกบัแขนงตง้-สุย่  % สอดคลอ้งกบัสาขา
ภาษาหล ี % หากลองเปรยีบเทยีบการใชภ้าษาของแต่ละกลุ่มสนทนากนัจะพบวา่ ภาษาจว้งเหนือกบั
ภาษาปู้อสีามารถสือ่สารกนัเขา้ใจได ้ภาษาจว้งกบัภาษาไตเขา้ใจกนัคอ่นขา้งยาก ขณะทีภ่าษาจว้ง ภาษา
ไต ภาษาปู้อกีบัภาษาหลนิเกาแมจ้ะมคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกนัมากกวา่ครึง่แต่กไ็มส่ามารถสือ่สารเขา้ใจกนั
ได ้ แสดงใหเ้หน็วา่บรรพบุรษุชาวหลนิเกาอยูร่ว่มกบัผูพ้ดูภาษาจว้ง-ตง้ในอดตีก่อนทีจ่ะอพยพไปอยูบ่น
เกาะหา่ยหนาน เมือ่แยกกนัอยูเ่ป็นเวลานาน มวีงคาํศพัทเ์กดิขึน้ใหมเ่รือ่ยๆ จนกระทัง่ตดัขาดออกไปจาก
ภาษารว่มเชือ้สาย โดยพบวา่มคีาํศพัทท์ีจ่ดัวา่ไมร่ว่มเผา่พนัธุถ์งึ % ในขณะทีภ่าษาทีย่งัอยูใ่กลช้ดิกนั 
มปีฏสิมัพนัธก์นัมาตลอด ยงัสามารถใชภ้าษาของตนเองสือ่สารกบัภาษาใกลเ้คยีงเขา้ใจกนัได ้ต่อไปจะ
อธบิายลกัษณะของ คาํในภาษาหลนิเกา แบ่งไดด้งัน้ี  

LG. 2.3.1 คาํโดด แบ่งไดด้งัน้ี   
) คาํโดดพยางคเ์ดียว  เป็นคาํหน่ึงพยางคท์ีม่คีวามหมายในตวัเอง สามารถใชไ้ด้

โดยอสิระ ตวัอยา่งคาํศพัทต่์อไปน้ี เทยีบกบัภาษาสีแ่ขนงเพือ่ใหเ้หน็ความสมัพนัธก์บัภาษาอื่น คอื แขนง
จ้วง-ไต ไดแ้ก่ ภาษาไต คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาไต” (Yù Cuìróng, Luō Měizhēn, 1) ภาษาจว้งคดั
จาก “ปรทิรรศน์ภาษาจว้ง”(Wéi Qìngwén, Tán Guóshēng, 10) ภาษาปู้อคีดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาปู้
อ”ี (Yù Cuìróng, 98) ภาษาหลนิเกา คดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษาหลนิเกา” (Liáng Mǐn,  Zhāng 

                                                           
1 คาํภาษาหลนิเกาวา่ /li2/ “จาก” ตรงกบัคาํซอ้นภาษาไทย “หลบลี,้ หลกีลี”้  ซึง่มคีวามหมายตรงกนักบัคาํวา่ /li2/ ในภาษาหลนิเกา  และที่
น่าสนใจมากกวา่นัน้กค็อื ตรงกบัคาํภาษาจนี คอืคาํวา่ 离 lí คาํน้ีปัจจบุนัภาษาจนีมคีวามหมายวา่ “จาก,ลา,หา่งออกไป,หลบเลีย่งไป” 
ภาษาไทยถิน่อสีานกม็คีาํวา่ “ลี,่ลี”้ แปลวา่ “หลบ,ซ่อน” ดว้ย  
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Jūnrú, 997, 89) แขนงต้ง-สุ่ย ไดแ้ก่ ภาษาตง้คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาตง้” (Liáng Mǐn, 1) 
ภาษาสุย่คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาสุย่” (Zhāng Jūnrú, 10) ภาษาเหมาหนานคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษา
เหมาหนาน” (Liáng Mǐn, 10) ภาษามลูมัคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษามลูมั” (Wáng Jūn, Zhèng 
Guóqiáo, 979) และแขนงภาษาหลี ไดแ้ก่ ภาษาหล ีคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี (Ōuyáng Juéyà, 

Zhèng Yíqīng , 979) และแขนงภาษาเกอ-ยงั ไดแ้ก่ ภาษาเกอลาวคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาเกอลาว” 
(Hè Jiāshàn, 13) ภาษาผูเ่ปียว คดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษาผูเ่ปียว” (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, Lǐ 
Yúnbīng,  200) ภาษาปู้ยงัคดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษาปู้ยงั” (Lǐ Jǐnfāng, 2000)  ภาษาละตคิดัจาก 
“การศกึษาวจิยัภาษาละต”ิ (Lǐ Yúnbīng, 2000) ภาษามูห่ล่าวคดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษามูห่ล่าว” (Bó 
Wénzé, 2003)  
แขนง ไทย วนั เดอืน หนา ฝน มา หม ู ดาํ ไป นก 
จ้วง-
ไต 
(ไถ)  

ไต van2 dǝn1 na1 fun1 ma2 mu2 dam1 pai1 nok 
จว้ง ŋon2 dɯn1 na1 fɯn1 ma2 mou1 nam1 pai1 ɣok 
ปู้อ ี ŋon2 dɯ:n1 na1 vɯn1 ma1 m1 van4 pai1 zoʔ 
หลินเกา vǝn2 ŋit** na1 fun1 mia2 mo1 zɐm1 bɔi1 nok 

ต้ง-สุ่ย ตง้ man1 ȵa:n1 na1 pjǝn1 ma1+ ŋu+ nam1 pa:i1 nok 
สุย่ van1 njen2 /na1 fǝn1 taŋ1 m ̥u ʔnam1 pa:i1 nok 
เหมาหนาน van1 njen2 na1 fin1 taŋ1 mu nam1 pa:i1 nɔk 
มลูมั fan1 njen2 na1 kwǝn1 taŋ1 mu nam1 pa:i1 nɔk 

หลี หล ี van1 ȵa:n1 na1 fun1 pɯ:n4 pau4 dom3 hei1 tat 
เกอ-
ยงั 

เกอลาว sen44* t‘u44  ntau44 zau44 mu33 mpa33 ¬aN44 vu12 ntau31 
ผูเ่ปียว vәn33 ta:n3 tǝ0ne33 ßau213 m ̥e3 m ̥a3 dam3 se24 ȵuk4 
ปู้ยงั van4 tɛn11 ta0na312 ¸u:t11 ma4 m ̥u31 dam24 va11 nuk11 
ละต ิ vuaŋ31 n ̩44 tjou ȵuŋ3 ȵaN3 ti31 mje ljaN vu44 ȵo13 
มูห่ล่าว ve31 ¬a31 zo31 me31 mo24 my24 ȵaN31 pi24 zau3 

* ยมืภาษาจนี 天 tiān,จ.โบ thën “วนั”  ** ยมืภาษาจนี 月 yuè, จ.โบ ngüat  
ตวัอยา่งคาํศพัทภ์าษาหลนิเกาทีไ่มพ่อ้งกบัภาษาอื่น 

mun2 กลว้ย di1 หา l´n3 กระต่าย sa1 ห ู vian1 ซือ้ sia1 กงัหนัวดิน้ํา hɔp ผา้ 
jan3 เหลา้ bɔt 

หญา้ 
jua1 แมงมมุ tin3 เบด็  iN3 ขาย laN3 ใบเรอื hum2 ปทูะเล 

 จากตารางขา้งตน้ทีเ่หน็ไดช้ดัคอืคาํศพัทภ์าษาหลนิเกาสอดคลอ้งกบัทุกภาษาในแขนงจว้ง-ไต 
และยงัสอดคลอ้งกบัภาษาสาขาอื่นดว้ย มคีาํศพัทบ์างคาํทีส่อดคลอ้งกนัทุกแขนงทุกภาษา อยา่งเชน่คาํวา่ 
“วนั หม ูดาํ นก”  มบีางคาํแขนงจว้ง-ไต ตง้-สุย่ และหลสีอดคลอ้งกนั สว่นแขนงเกอ-ยงั เป็นคาํทีเ่กดิจาก
รากคาํเดยีวกนั แต่มกีารเตมิหน่วยเตมิหน้า เชน่คาํวา่ “หนา”  แมจ้ะมบีางคาํทีย่มืมาจากภาษาจนี อยา่ง
คาํวา่ “วนั” ในภาษาเกอลาว หรอืคาํวา่ “เดอืน” ในภาษาหลนิเกา แต่โดยภาพรวมแลว้จากตารางคาํศพัท์
ขา้งตน้กจ็ะเหน็ภาพของคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายของภาษาหลนิเกากบัภาษาสมาชกิไดช้ดัเจน   

) คาํโดดสองพยางค ์  คอื คาํทีแ่ต่ละพยางคห์รอืสว่นใดสว่นหน่ึงของพยางคไ์ม่
สามารถแยกออกจากกนัและมคีวามหมายโดยอสิระได ้  ไมใ่ชล่กัษณะของการเตมิหน่วยคาํเตมิเพือ่ใหม้ี
ความหมายทางไวยากรณ์ใดๆ และไมใ่ชค่าํประสม สว่นมากเป็นคาํซํ้าพยญัชนะหรอืซํ้าสระ และพบมาก
ในกลุ่มคาํทีม่คีวามหมายแสดงอารมณ์ความรูส้กึ และคาํเรยีกชื่อสตัวท์ีม่ทีีม่าจากเสยีงรอ้งหรอืลกัษณะ
ของสตัวน์ัน้ๆ ตวัอยา่งคาํเชน่   

คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
ŋap ŋaŋ3 งนุงง ȵuŋ3 ȵaŋ3 อดัอัน้  nok xok คางคก 
tap te3 เซา้ซี ้ ku4 ku2 นกเขา ´N1 ´N1 ดใีจ 
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 LG. .. คาํท่ีมีการเติมส่วนอ่ืน มดีงัน้ี   
 1) หน่วยคาํเติมหน้า เป็นการเตมิหรอืเกดิหน่วยคาํอื่นทีห่น้าคาํมลู มสีองวธิ ีคอื วธิทีี่
หน่ึงพยางคห์น้าเกดิจากการนําคาํมลูอื่นมาใชแ้ต่ไมแ่สดงความหมาย  อกีวธิหีน่ึงเกดิพยางคเ์ตมิหน้าขึน้
ใหมเ่พือ่ใหเ้ปรยีบต่างกบัรากคาํเดมิ คาํทีถู่กเตมิมกัเป็นคาํทีม่คีวามหมายในทศิทางเดยีวกนั  ซึง่
ภาษาไทยและภาษาสมาชกิสาขาภาษาจว้ง-ตง้กม็ลีกัษณะเชน่น้ี  สว่นเตมิหน้าในภาษาหลนิเกามดีงัน้ี         

ตวัอยา่งหน่วยคาํเตมิหน้า 
/da/ ความหมายประจาํคาํคอื “ตา” เมือ่เตมิหน้าคาํอื่นแลว้ ไมม่คีวามหมายเกีย่วกบัตา แต่ทาํหน้าทีแ่บง่แยกคาํ
ออกมาจากรากคาํเดมิ เพือ่นํามาใชก้บัความหมายใหม ่กรณีน้ีอาจตคีวามไดส้องแนวทางคอื หน่วยคาํ /da1/ 
เกดิขึน้เพื่อทาํหน้าทีแ่บง่แยกความหมายออกจากรากคาํเดมิ ไมเ่กีย่วกบัคาํวา่  “ตา”  อกีทางหน่ึงกค็อืนํามาจาก
คาํวา่ /da1/ ทีแ่ปลวา่ “ตา”  ในดา้นไวยากรณ์มบีางคาํทีเ่มือ่เตมิแลว้มผีลทางไวยากรณ์คอื เปลีย่นจากคาํกรยิา
เป็นคาํนาม และยงัมเีสยีงแปร /da/  ใชใ้นความหมายวา่ “กลาง” หรอื “ครึง่” 1    
คาํเดมิ ความหมายคาํเดมิ คาํใหม ่ ความหมายคาํใหม ่
vǝn2 วนั da1 vǝn2 ตะวนั 
kuan2 ไผ ่ da1 kuan2 เยือ่ไผ ่
sǝN3 ชัง่ (กรยิา) da1 sǝN3 ตาชัง่ 
kok เทา้ da3 kok ฝ่าเทา้ 
xǝn2 คนื da3 xǝn2 เทีย่งคนื 
sun1 หน(ทาง) da3 sun1 ครึง่ทาง 
/be2, mai4, hçk, hau1, n´2, l´k, mak, ma2/  ใชเ้ตมิหน้าคาํเรยีกญาต ิหรอืเตมิหน้าคาํเรยีกบุคคล ชื่อสตัว์
เพือ่ระบุเพศ บางคาํมคีวามหมายประจาํคาํ ใชอ้สิระได ้แต่บางคาํแมจ้ะแฝงความหมายเมือ่วางไวห้น้าคาํอื่น แต่
ไมส่ามารถปรากฏโดยอสิระได ้2   

หน่วยคาํเตมิ  ตวัอยา่งคาํ ตวัอยา่งคาํ ตวัอยา่งคาํ 
/be2/  “พอ่” เตมิหน้าคาํเรยีกญาตผิูใ้หญ่ หรอืบุคคล
ทีเ่คารพนบัถอืเพศชาย 

be2 be/  be2 lau4 be2 kithet 
(พอ่) ลุง (พอ่) เฒา่ ชา่งตเีหลก็ 

/mai4/ “แม”่ เตมิหน้าคาํเรยีกญาตผิูใ้หญ่ หรอืบุคคล
ทีเ่คารพนบัถอืเพศหญงิ นอกจากน้ียงัเตมิหน้าสตัว์
เพศเมยีไดด้ว้ย 

mai4 ba3 mai4 mai4 mai4 lau4 
(แม)่ ป้า (แม)่ น้า (แม)่ เฒา่ 
mai4 kai1 mai4 mo1 mai4 ŋu2 
ไก่ตวัเมยี หมตูวัเมยี ววัตวัเมยี 

/hçk/ เตมิหน้าสตัวใ์หญ่ตวัผู ้ hçk ŋu2 hçk mo1 hçk ŋu2 don1 
ววัตวัผู ้ หมตูวัผู ้ ววัตอน 

/hau1/ เตมิหน้าสตัวเ์ลก็ตวัผู ้ hau1 kai1 hau1 nok hau4 l´n3 
ไก่ตวัผู ้ นกตวัผู ้ กระต่ายตวัผู ้

/n´2/ ไมส่ามารถใชไ้ดอ้สิระ เตมิหน้าคาํเรยีกบุคคล
ทัว่ไป มกัเกีย่วกบัคนพกิาร (คาํน้ีไมไ่ดแ้ปลวา่ “คน” 
คาํทีแ่ปลวา่คนพดูวา่ /leŋ1hun2/3)    

 nǝ2 da1 lǝk nǝ2 ŋop n´2 den1 
คนตาบอด คนใบ ้ คนบา้ 

                                                           
1 โปรดอ่านรายละเอยีดเกีย่วกบัหน่วยคาํเดมิหน้า /da, ma, li, mi/ ซึง่คลา้ยกบัภาษาหลนิเกาได ้ในคาํอธบิายหน่วยคาํเตมิหน้าภาษามูห่ล่าว     
2  ลกัษณะของคาํประเภทน้ีคลา้ยกบัวธิทีางไวยากรณ์ของคาํประสมประเภท [คาํหลกั+ชือ่เฉพาะ] ต่างกนัตรงทีค่าํทีใ่ชเ้ป็นหน่วยคาํเตมิหน้า
จะสามารถแสดงความหมายไดม้ากกวา่หน่ึงอยา่ง บางครัง้ไมแ่สดงความหมายกไ็ด ้เพยีงแต่แฝงลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบัความหมายของคาํ
เดมิ แต่หากเป็นคาํประสมประเภท [คาํหลกั+ชือ่เฉพาะ] คาํทีอ่ยูใ่นตาํแหน่งหน้าจะแสดงความหมาย และเป็นความเดมิ ไมม่คีวามหมายเป็น
อยา่งอื่น ซึง่จะอธบิายหวัขอ้คาํประสมถดัไป       
3 คาํน้ีคลา้ยกบัภาษาจนีคาํวา่ 灵魂 línghún แปลวา่ “วญิญาณ” 
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/l´k/ “ลกู” เตมิหน้าคาํเรยีกญาตผิูน้้อย หรอืหน้าคาํ
เรยีกสตัว ์หรอืวตัถุสิง่ของขนาดเลก็  

l´k len1 l´k lan1   l´k sai1 
เหลน (ลกูของ
หลาน) 

หลาน (ลกูชาย
ของลกู) 

ดาว 

/mak/ “หมาก” เตมิหน้าคาํเรยีกชื่อผลไม ้และขยาย
ความหมายไปสูค่าํอื่นๆทีม่ลีกัษณะคลา้ยผลไม ้ 

mak fǝk mak kɔm3 mak lɔu3 
หวัไชเทา้ สม้ ไต 

/ma2/ เตมิหน้าคาํเรยีกชื่อผลไมแ้ละสิง่ของลกัษณะ
กลม คลา้ยกบั “มะ” ในภาษาไทย สนันิษฐานวา่ลด
รปูมาจาก /mak/ “หมาก” 

ma2hit ma2 ŋok ma2 hɔu4 
ลกูเหบ็ สม้โอ ถัว่ 

 2) พยางคเ์สริมสร้อย  คอื พยางคท์ีเ่ตมิหลงัคาํหลกั ทาํหน้าทีข่ยายความหรอืเสรมิ 
หรอืเป็นสรอ้ยคาํเพือ่ใหค้าํหลกัมคีวามชดัเจน เกดิภาพพจน์มากยิง่ขึน้ มสีองลกัษณะคอื () การซํ้าหรอื
ซอ้นคาํหน่ึงพยางคใ์หเ้ป็นสองพยางคแ์ลว้นําไปเตมิหลงัคาํกรยิาหรอืคุณศพัท ์เมือ่เตมิแลว้มผีลทาํใหค้าํ
หน้าเกดิภาพพจน์ทีช่ดัเจนขึน้ รปูแบบคอื /ABB/ และ () การซํ้าคาํแบบเป็นชุดคาํ บอกการกระทาํทีซ่ํ้า
กนัหรอืซอ้นกนั รปูแบบคอื /AABB, ABAC/ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

รปูแบบ ตวัอยา่ง คลา้ยกบัความหมาย 
ในภาษาไทย 

 ตวัอยา่ง คลา้ยกบัความหมาย 
ในภาษาไทย 

ABB hoN2* hiaN hiaN3 แดงแป๊ดๆ laN1 l´u l´u  เหลอืงอ๋อยๆ  
fiak hçt hçt ขาวโพลนๆ heu1 bat bat’ เขยีวปัด๊ๆ 
liao1 mi2 mi2 ยิม้ + (หวานๆ) Nai3 tçp tçp รอ้งไห ้+ (สะอกึสะอืน้) 
(nam4) l´i1 sç2 sç2 (น้ํา)ไหล + (จ๊อกๆ) (van3) lok fo4 fo4 (ลม) พดั +(ฟู่ๆ)  

AABB mia2 mia2 bçi1 bçi1 มาๆ ไปๆ uk uk lçu4 lçu4  ออกๆ เขา้ๆ   
k´n3 k´n3 loN2 loN2 ขึน้ๆ ลงๆ fiak fiak fçn4 fçn4 ขาวๆ อว้นๆ 

ABAC kçm3 kaN3 kçm3 huk กลา้พดูกลา้ทาํ ju4** kaN3 ju4 liau1 ทัง้พดูทัง้หวัเราะ 
ju4 liau1 ju4 Nai3  ทัง้หวัเราะทัง้รอ้งไห ้ ja3 haN1 ja3 ȵç3 ทัง้สงูทัง้ใหญ่ 
tç2 tç3 huk tç2 tç3 kçn1  * คาํยมืภาษาจนี 红 hóng “แดง” 

** คาํยมืภาษาจนี 又 yòu “ทัง้” ตวัเองทาํ ตวัเองกนิ (ทาํเองกนิเอง) 
3) การซํา้คาํ เป็นลกัษณะของการซํ้าโดยการพดูคาํเดมิซํ้าสองครัง้ พยางคท์ีส่องไมม่ี

การเปลีย่นแปลง หรอือาจมกีารเปลีย่นเสยีงวรรณยกุตเ์พยีงเลก็น้อย  คาํนามเมือ่ซํ้าแลว้มกีารแปรทาง
ความหมายวา่มปีรมิาณมากขึน้ มจีาํนวนมากขึน้ คาํลกัษณนามเมือ่ซํ้าแลว้มคีวามหมายวา่แบ่งแยกเป็น
สว่นๆ หรอืเรยีงลาํดบั คาํคณุศพัทท์ีซ่ํ้าแลว้ใชเ้ป็นคาํวเิศษณ์ บอกความหมายวา่เขม้ขน้ขึน้   คาํกรยิาเมือ่
ซํ้าแลว้มคีวามหมายวา่กระทาํซํ้าๆ หลายๆครัง้  ลองทาํด ูชกัชวน  กระทาํแบบไมเ่ฉพาะเจาะจง หรอืบอก
กาลวา่กรยิานัน้กาํลงัดาํเนินอยู ่  คาํวเิศษณ์ วางไวห้น้าคาํกรยิาเพือ่บอกกาล (เพิง่จะ กาํลงั บ่อยๆ) 
คาํคุณศพัท ์เมือ่ซํ้าแลว้จะมคีวามหมายเขม้ขน้ขึน้ คาํเลยีนเสยีง เมือ่ซํ้าแลว้ใชเ้ป็นคาํเสรมิสรอ้ย ตวัอยา่ง
คาํเชน่    

ชนิดของคาํ คาํเดมิ ความหมาย ซํ้าคาํ ความหมาย 
คาํนามและคาํลกัษณนาม  คาํนามทีซ่ํ้าไดม้กัเป็น
คาํนามทีส่ามารถใชเ้ป็นลกัษณนามไดด้ว้ย สว่นคาํ
ลกัษณะนามแทส้ามารถซํ้าแบบ AA ได ้เมือ่ซํ้าแลว้
มคีวามหมายเป็นพหพูจน์  

จากการศกึษาไมพ่บขอ้มลูการซํ้าคาํนามและคาํลกัษณ-
นามในภาษาหลนิเกาทีช่ดัเจน แต่พบคาํสรรพนามทีเ่ป็น
คาํซํ้า สนันิษฐานวา่สรา้งขึน้มาจากคาํสรรพนามอื่น คอื คาํ
วา่ / tç2 tç3/ “ตวัเอง” มาจากคาํวา่ /d´u2/ “เรา”    

คาํคุณศพัทซ์ํ้าแลว้ใชเ้ป็นคาํวเิศษณ์ lai4 ชา้ lai2 lai4 คอ่ยๆ (+กรยิา)  
คาํวเิศษณ์ l´u1’ เพิง่ l´u l´u1 เพิง่จะ (+กรยิา) 
การซํ้าคาํกรยิา   vin1 บนิ  vin1 vin1 บนิ (อยู)่      
คาํคุณศพัท ์ hua3 เปรีย้ว hua hua3 เปรีย้วๆ  
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คาํเลยีนเสยีง ดกูารซํ้าคาํแบบ ABB ในตารางขา้งตน้ คาํวา่ รอ้งไหส้ะอกึ
สะอืน้ ยิม้หวานๆ      

  LG. .3.3 คาํประสม คอืการนําคาํโดดทีม่คีวามหมายในตวัเองมาประสมกนั แลว้เกดิ
เป็นคาํทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงกบัรากคาํเดมิหรอืเกดิเป็นความหมายใหม ่ การประสมคาํอาจเกดิจากการ
นําคาํสองคาํมาประสมกนั หรอืนําคาํหลายคาํมาประสมกนักไ็ด ้ ภาษาหลนิเกามวีธิกีารประสมคาํ  วธิี
ไดแ้ก่ .แบบรวมคาํ .แบบขยายความ . แบบประธานกรยิา . แบบกรยิากรรม 5.แบบเสรมิความ  และ 
.แบบชื่อหลกั + ชื่อเฉพาะ  ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี      

รปูแบบ  ตวัอย่างคาํ 
แบบรวมคาํ na3 da1  

หน้า  ตา 
“หน้าตา” 

be2 mai4 
ผู ้   เมยี 
“ชายหญงิ” 

kok mç2 
ตนี   มอื 
“ฝีมอื” 

bçi3 mǝi4 
พีส่าว น้องสาว 
“พีส่าวน้องสาว” 

แบบขยายความ bit nam4 
เป็ด น้ํา 
“นกเป็ดน้ํา”  

hçi1 nia2 
หอย นา 
“หอยนา” 

ȵum1 kai1 
ไข ่    ไก ่
“ไขไ่ก่” 

kua1        kam2  
กวา(แตง)   ขม 
“มะระ” 

แบบประธานกริยา lçu3 om2 
เอว  โคง้ 
“หลงัโก่ง” 

vai2 hit  
ไฟ   กระโดด 
“ประกายไฟ” 

fa3 liap 
ฟ้า แลบ 
“ฟ้าแลบ” 

l´k tiaN4 
ลกู   เลีย้ง 
“ลกูบุญธรรม” 

แบบกริยากรรม Nçu hau3 
เขยา่  หวั 
“สา่ยหวั” 

Niap da1 
ขยบิ   ตา 
“กระพรบิตา” 

lǝi1 hçn4 
ไหล เหงือ่  
“เหงือ่ออก” 

ven4 sun1 
วน   หน (ทาง)  
“ออ้ม” 

แบบเสริมความ kǝn3 bçi1 
ขึน้     ไป  
“ขึน้” 

doi3 na3 
ต่อ   หน้า  
“อยูต่รงหน้า” 

xçp kçn2 
ขบ   กนั 
“ชนกนั” 

hem1 kçn2 
ดว้ย   กนั 
“ดว้ยกนั” 

แบบ 
ช่ือหลกัช่ือ+เฉพาะ
(ชฉ.) 

hçi1 saN1 
หอย ชฉ. 
“หอยทาก” 

miN2 vaN4 
แมลง ชฉ. 
“แมลงวนั” 

ba1 lok 
ปลา ชฉ. 
“ปลาดุก” 

sak kaʔ 
ผกั    ชฉ. 
“ผกักาด” 

 LG. .. คาํยืมจากภาษาจีนและภาษาอ่ืน ภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจนีมลีกัษณะ
เหมอืนกนัประการหน่ึงคอืมคีาํศพัทท์ีส่มัพนัธก์บัภาษาจนี แบ่งไดส้องลกัษณะ คอื คาํศพัทท์ีส่มัพนัธก์บั
ทัง้ภาษาตระกลูไทและภาษาจนี คาํศพัทก์ลุ่มน้ีจดัวา่เป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไทจนี นกัวชิาการจนีจดัวา่
เป็นคาํยมืภาษาจนีเก่า และคาํศพัทท์ีย่มืมาจากภาษาจนีทีน่กัวชิาการจนีจดัเป็นคาํยมืภาษาจนีใหม ่  ดงั
รายละเอยีดต่อไปน้ี     

) คาํศพัทร์่วมเช้ือสายกบัคาํยืมภาษาจีนเก่า   ในแวดวงนกัวชิาการจนีตดัสนิ 
วา่คาํศพัทใ์นภาษาของชนกลุ่มน้อยทีพ่อ้งกบัภาษาจนีนัน้เป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนี  ซึง่สามารถแบ่งได้
เป็นสองกลุ่ม คอื กลุ่มหน่ึงเป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาตัง้แต่อดตีเรยีกวา่ “คาํยมืเก่า”  เป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาจาก
ภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์ และอกีกลุ่มหน่ึงเป็นคาํทีย่มืมาภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรมจนี ค.ศ.
99 เรยีกวา่ “คาํยมืใหม”่(จะอธบิายหวัขอ้ถดัไป) แต่ขณะเดยีวกนั ในแวดวงนกัวชิาการทีศ่กึษาภาษา
ไท-จนี มคีวามเหน็วา่คาํศพัทเ์หล่าน้ีปรากฏในทัง้ภาษาจนีและภาษาไทหลายๆภาษา  น่าจะเป็นคาํศพัทท์ี่
เคยใชร้ว่มกนัในอดตีไมใ่ชค่าํยมื  คาํศพัทก์ลุ่มน้ีสว่นมากเป็นคาํโดดหน่ึงพยางค ์ซึง่สามารถหาคาํทีพ่อ้ง
กนัในภาษาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไทได ้ สาํหรบัคาํยมืภาษาจนีเก่าในภาษาหลนิเกานัน้พบวา่เป็น
คาํศพัทภ์าษาจนีโบราณตัง้แต่ในยคุราชวงศฮ์ัน่ ถงั จนถงึซ่ง คาํศพัทภ์าษาจนีโบราณเหล่าน้ีมลีกัษณะที่
ชดัเจนคอื ภาษาหลนิเกาทัง้สามถิน่ ไดแ้ก่ ถิน่หลนิเกา ถิน่เฉิงมา่ยและถิน่โฉยงซานเป็นคาํเดยีวกนัและ
ออกเสยีงเหมอืนกนั(และเหมอืนกบัภาษาไทยดว้ย จะอธบิายในหวัขอ้ . ถดัไป) สนันิษฐานไดว้า่เป็น
กลุ่มคาํทีย่มืมาก่อนทีช่าวหลนิเกาจะอพยพขา้มมาอยูบ่นเกาะ  เมือ่อพยพมาถงึเกาะหา่ยหนานแลว้ได้
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อพยพแยกยา้ยกนัไปตัง้ถิน่ฐานในสามถิน่  เมือ่อยูห่า่งไกลกนัเป็นเวลานาน  ระบบเสยีงและคาํศพัทต่์าง
พฒันาเป็นถิน่ของตนเอง แต่คาํทีย่มืจากภาษาจนีเก่าไมม่กีารเปลีย่นแปลง รายการคาํศพัทต่์อไปน้ีคดัมา
จากหนงัสอืปรทิรรศน์ภาษาและหนงัสอืการศกึษาวจิยัภาษาต่างๆ ดงัทีไ่ดช้ีแ้จงรายชื่ออา้งองิไวใ้นหวัขอ้ 
..) 

จ้วง-ไต ไทย คาํ(ทอง) เงนิ ไฟ นก ไก่ ไหล ทองแดง เหลก็ 
ไต xam2 ŋǝn2 fai2 nok kai lai1 tɔŋ2 lek 

จว้ง kim1 ŋǝn2 fei2 ɣok kai lai1 lu:ŋ2 ti:t 

ปู้อ ี tɕim1 ŋan2 vi2 zok kai lai1 lu:ŋ2 va2 

หลนิเกา kim1 ŋçn2 v´i2 mok kai1 lǝi1 hoŋ2 het 

ต้ง-สุ่ย เหมาหนาน cim1 ȵan2 pui1 nɔk a:i loi1 tɔŋ2 chit  
ตง้ ȶǝm1 ȵan3 vi1 mok qa:i ui1+   tɔŋ2 khwәt+ 

สุย่ ȶum1 ȵan2 vi1 nok ka:i lui tɔŋ2 ɕәt 

มลูมั c´m1 ȵan2 fi1 nɔk ci1 thoi1 tɔŋ2 khɣәt 

หลี หล ี kim3 kan1 fei1 taȶ khai1 ma:u1 da:ŋ4 ga:i 

เกอ-ยงั เกอลาว xen33 ȵin33 pa:i34 ntau21 qai34 la:i3 ŋә34 tɕin 

ผูเ่ปียว g´m24 phio213 pәi3 nuk4 qai33 ¬ai3 tyŋ33 ɬat33 

ปู้ยงั tsi24 ŋan312 fi24 nuk11 qai4 lui44 lu:ŋ11 qit4 

ละต ิ ha3 phjo3 pje ȵo31 qɛ44 lje tuŋ3 qei44 

มูห่ลา่ว tɕy24 ȵ̥e31 va31 zau3 qa24 la24  tuŋ31 ¸e3 

จีนปัจจบุนั 金 jīn 银 yín 火 huǒ 鸟 niǎo 鸡 jī 流 liú 铜 tóng 铁 tiě 

จีนโบราณ kĭĕm ŋǐĕn xuɑ  tieu kiei lĭәu dung dëi 

หม่ินหนาน(จีนใต้) gim1 ngeng5 fo2 ziao3 goi1 liu2 dong2 ti7 

2) คาํยืมใหม่ ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม    รฐับาลจนีปกครองและดแูลความ 
เป็นอยูข่องประชาชนในประเทศอยา่งทัว่ถงึ ประกอบกบัการตัง้ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัใกลช้ดิหรอือยูร่ว่มกนักบั
ชาวฮัน่ ทาํใหค้าํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืง การปกครอง การศกึษา วทิยาการต่างๆ หลัง่ไหลเขา้สูภ่าษาของ
ชนกลุ่มน้อยเป็นจาํนวนมากและต่อเน่ือง ภาษาหลนิเกาแต่ละถิน่ยมืภาษาจนีใหมจ่ากภาษาถิน่ฮัน่ทีอ่ยู่
ใกลช้ดิ ภาษาหลนิเกาถิน่โฉยงซาน ถิน่เฉิงมา่ยยมืภาษาจนีใหมม่าจากภาษาหา่ยหนาน สว่นถิน่หลนิเกา
ยมืมาจากภาษาจนีทีเ่รยีกวา่ “เสยีงอา่นหนงัสอื” (读书音 Dúshū yīn) เสยีงอา่นหนงัสอืน้ีออกเสยีง
ใกลเ้คยีงกบัเสยีงภาษาจนีเก่าแต่กไ็มเ่หมอืนกนัทัง้หมดไปเสยีทเีดยีว  เสยีงภาษาจนีน้ียงัคลา้ยกบัเสยีง
ภาษาจนีกลุ่มภาษาถิน่ซหีนานถิน่หน่ึงทีเ่รยีกวา่จวนิฮวา่ (军话 Jūn huà)1  แต่กย็งัมขีอ้แตกต่างไปจาก
ภาษาจวนิฮวา่ในปัจจุบนั สนันิษฐานวา่อาจยมืจากภาษาจนีถิน่จวนิฮวา่ในอดตี และพฒันาการใหเ้ขา้กบั
ระบบเสยีงภาษาหลนิเกา ปรากฏเป็นระบบเสยีงคาํยมืภาษาจนีใหมใ่นภาษาหลนิเกาอยา่งในปัจจุบนั  
นอกจากน้ียงัมคีาํศพัทส์มยัใหมท่ีย่มืภาษาจนีกลางจากสือ่สารมวลชนต่างๆ  คาํศพัทส์มยัใหมน้ี่สงัเกตได้
จากคาํทีม่กัเป็นคาํสองพยางคต์ามความนิยมของการสรา้งคาํภาษาจนีสมยัใหม ่  คาํยมืใหมไ่มเ่พยีงเป็น
คาํนามเรยีกวทิยาการใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้เทา่นัน้ คาํทางไวยากรณ์เชน่ คาํวเิศษณ์ คาํเชื่อม กย็มืมาใชด้ว้ย ดงั
ตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี 

ภาษาจีนกลาง คาํอ่านพินอิน คาํภาษาหลินเกา ความหมาย 
党员 dǎngyuán daŋ4juan1 สมาชกิพรรค 
后来 hòulái hɔu4lɔi2 ต่อมา หลงัจากนัน้ 
县长 xiàn zhǎng hian2tsiaŋ4 นายอาํเภอ 
 政策 zhèngcè tsiŋ2sǝk นโยบาย 

                                                           
1 ภาษาจวนิฮวา่ เป็นภาษาถิน่ทีพ่ดูโดยทหารทีอ่พยพมาตัง้กองกาํลงัในเกาะหา่ยหนานในยุคราชวงศห์มงิ ซึง่เป็นภาษาทีไ่ดร้บัอทิธพิลจาก
ภาษาจนีถิน่สาํเนียงซหีนาน    
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政治 zhèngzhì tsiŋ2tsi3 การเมอืง 
可能 kěnéng xɔ3 n´N2  อาจจะ 
因为 yīnwèi ´n1 v´i4 เพราะวา่ 

  ) คาํยืมภาษาจีนเก่าท่ีสอดคล้องกบัภาษาไทย  จากการพจิารณากลุ่มคาํยมืจนีเก่าใน
ภาษาหลนิเกาพบวา่มคีวามสอดคลอ้งกนักบัภาษาไทยอยา่งชดัเจน  โดยเฉพาะระบบเสยีงพยญัชนะทา้ย 
/p, t, k/ ซึง่เป็นระบบเสยีงภาษาจนีเก่า (ภาษาจนีปัจจุบนัไมม่รีะบบเสยีงพยญัชนะทา้ยเหล่าน้ีแลว้)  
สนันิษฐานไดว้า่คาํเหล่าน้ีเป็นคาํยมืมาจากภาษาจนีโบราณยคุสมยัเดยีวกนักบัภาษาไทย     คาํศพัทก์ลุ่ม
น้ีนกัภาษาศาสตรบ์างสว่นมคีวามเหน็วา่เป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายภาษาไทย(ไท)-จนี (ดขูอ้ . ขา้งตน้) 
ความสอดคลอ้งกนัทีเ่ดน่ชดัเจนน้ีเอง ทาํใหม้นีกัวชิาการในอดตีบางสว่นมคีวามเหน็วา่ภาษาหลนิเกาสบื
เชือ้สายมาจากภาษาไทย (เชน่ Edward H Parker,1-10,1) แต่ปัจจุบนันกัภาษาศาสตรไ์มม่อง
เชน่น้ีแลว้ แต่มองไปในทางตรงกนัขา้ม คอืมองวา่ภาษาไทยอาจสบืเชือ้สายมาจากภาษาเหล่าน้ี (สรุยิา, 
58,9) ขอ้สนันิษฐานทัง้สองขา้งตน้ หากมองในมุมมองของนกัวชิาการจนีกลบัไมใ่ชท่ัง้สองอยา่ง แต่มี
ความเหน็วา่ คาํศพัทท์ีส่อดคลอ้งกนัของทัง้ภาษาไทยและภาษาหลนิเกา แทจ้รงิแลว้สามารถสบืขึน้ไปได้
เก่ากวา่นัน้ คอืเป็นภาษาจนีเก่า บา้งกเ็หน็วา่เป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไทย(ไท)-จนี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
ภาษาไทย ภาษาหลินเกา เสียงภาษาจีนยคุ 

ก่อนประวติัศาสตร ์ 
เสียงภาษาจีนยคุ
กลางประวติัศาสตร ์

เสียงและอกัษร
ภาษาจีนปัจจบุนั 

แขก xek k’ea ‡k k’åk  客 kè 
หุบ  hɔp ƒ´p ƒAp 合  hé 
ตก dok diāuk dieu 掉 diào 
เจด็ sit tshid tshit 七 qī 
เหลก็ het khiig thet 铁 tiě 
ถอด huat t’ua ‡t t’uAt 脱 tuō 
เอด็(หน่ึง) it i ‡e ‡t i ‡e ‡t 一 yī 
รวก,ตอก(ไมไ้ผ)่ tsok ti ‡́ ‡uk ȶi ‡uk 竹 zhú 
อม hɔm2 ƒ´m ƒAm 含 hán 
แตม้ dem3 tiam tiem 点 diǎn 

จากตวัอยา่งคาํขา้งตน้ เมือ่เปรยีบเทยีบเสยีงภาษาไทยและภาษาหลนิเกาทีส่มัพนัธก์บัภาษาจนี
ในยคุโบราณแลว้ ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็วา่ภาษาไทยมแีนวโน้มสอดคลอ้งกบัภาษาจนียคุก่อนประวตัศิาสตร ์
ขณะทีภ่าษาหลนิเกามแีนวโน้มสอดคลอ้งกบัภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์ เป็นขอ้บ่งชีไ้ดว้า่ภาษาไทย
มคีวามสมัพนัธก์บัภาษาจนีก่อนภาษาหลนิเกา หรอือกีนยัหน่ึงอาจกล่าวไดว้า่ภาษาไทยเก่าแก่กวา่ภาษา
หลนิเกา ประเดน็น้ีน่าสนใจศกึษาต่อไป โดยเปรยีบเทยีบคาํศพัทท์ีภ่าษาไทย ภาษาหลนิเกา และ
ภาษาจนีโบราณมคีวามสมัพนัธก์นั แลว้เปรยีบเทยีบดวูา่ภาษาไทยกบัภาษาหลนิเกาสมัพนัธก์บัภาษาจนี
โบราณในยคุสมยัใด เชน่น้ีกจ็ะสามารถสนันิษฐานไดว้า่ภาษาใดเก่าแก่กวา่กนั    

LG. 2.3.5 ตวัอย่างคาํศพัทภ์าษาหลินเกา ในตอนทา้ยของหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัคาํศพัทน้ี์ จะให้
ตวัอยา่งคาํศพัทภ์าษาหลนิเกาแบ่งแยกตามชนิดของคาํ ดงัน้ี  
คาํนาม  ความหมาย คาํกริยา ความหมาย คาํคณุศพัท ์ ความหมาย 
fa3 ฟ้า vin1 บนิ kau3 เก่า 
ŋia2 ง ู kɔn1 กนิ dɔm3 ตํ่า 
lin4 ลิน้ hu4 รู ้ hɔu3  รอ้น 
loŋ2nok กรงนก tseŋ1 ชงิ kam2 ขม 
vǝn2 ฟืน vɔn2 ฝัน laŋ4  เหลอืง 

                                                           
1 เสยีงภาษาจนีโบราณคดัลอกจาก “คูม่อือกัษรจนีเสยีงโบราณ” (กวัซเีหลยีง, 5)   
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คาํบพุบท ความหมาย คาํช่วยกริยา ความหมาย คาํเช่ือม ความหมาย 
dɔŋ1 ถงึ tsiu4 (就 jiù) กจ็ะ hem1 และ 
jɔu3 อยู ่ na2   เพิง่ dan4ti4 (但是 dànshì)  แต่  
tu4 ถกู โดน tsai3 (再 zài) อกี ǝn1vǝi4 (因为 yīnwèi) เพราะ  
doi3 (na3) ต่อ (หน้า) vui2 (未 wèi) ยงัไม ่ tɔ3ji3 (所以 suǒyǐ)  ดงันัน้ 
kua3 กวา่ nǝŋ2(能 néng)  สามารถ(ได)้ huk tse3 (或者 huòzhě) หรอื 
คาํบอกตวัเลข ความหมาย คาํลกัษณนาม ความหมาย คาํลงท้ายและ

คาํอทุาน  
 คล้ายกบั
ภาษาไทย 

it หน่ึง(เอด็) lan2 หลงั (ใชก้บับา้นเรอืน)   lɔ3 ละ่ 
lok หก bak คาํ/ปาก (ใชก้บัการกนิ)  ni2 น่ะ (บอกเลา่) 
ŋi4tǝp ยีส่บิ mɔ/ เมด็ (ใชก้บัเมลด็พชื)  le4 แลว้ 
sen1 (千 qiān) พนั hap หาบ (ใชก้บัสิง่ของหน่ึงหาบ)  a2 จงัเลย 
van4 (万 wàn) หมืน่ hiu2 แถว (ใชก้บัถนน/เชอืก) lo3 แลว้ละ่ 

  LG. 2.. ระบบไวยากรณ์ ภาษาหลนิเกาเป็นภาษาคาํโดดเหมอืนกบัภาษาสมาชกิตระกลูไททุก
ภาษา คาํแต่ละคาํมคีวามหมายในตวัเองและใชไ้ดโ้ดยอสิระ  ไมม่กีารเตมิหน่วยคาํลงในคาํเพือ่ทาํให้
เปลีย่นแปลงหน้าทีห่รอืลกัษณะทางไวยากรณ์  รปูแบบการประกอบคาํและประโยคเป็นการนําคาํมาเรยีง
เขา้ประโยคต่อๆกนัตามลาํดบัและโครงสรา้งทางไวยากรณ์ทีก่าํหนด โดยมรีปูแบบไวยากรณ์ทีส่าํคญัๆ 
ดงัน้ี   

LG. 2.4.1  โครงสร้างประโยคความเดียวพืน้ฐาน คอื [ S.V.O ] ตวัอยา่งประโยคเชน่   
hau2 kçn1 nam4 
ฉนั   กนิ    น้ํา 

ฉนักนิน้ํา  be2 zom1 la3 
พอ่  ดาํ     กลา้ 

พอ่ดาํตน้กลา้ 
(พอ่ปักดาํตน้กลา้) 

Nu lçi2 nia2 
ววั   ไถ  นา 

ววัไถนา mai4 huN2 ŋau4 
แม ่  หุง     ขา้ว 

แมหุ่งขา้ว 

 LG. 2.4.2 มีการใช้คาํลกัษณนาม คาํลกัษณนามทีพ่บในภาษาหลนิเกาแบ่งเป็นสองแบบ 
คอืคาํลกัษณนามของคาํนาม และคาํลกัษณนามของคาํกรยิา และยงัพบรปูแบบการใชค้าํลกัษณนามของ
คาํวา่ “เดยีว” รวมถงึรปูแบบคาํลกัษณนามทีย่มืมาจากภาษาจนีดว้ย ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
(cl.=classifier) 

1) คาํลกัษณนามของคาํนาม มสีองแบบคอื คาํลกัษณนามแท ้และคาํลกัษณนามที ่
ยมืคาํนามหรอืคาํชนิดอื่นมาใชเ้ป็นลกัษณนาม มรีปูแบบเหมอืนกนัคอื [นาม + ตวัเลข + ลกัษณนาม]  
ตวัอยา่งเชน่   

ลกัษณนามแท ้  ยมืคาํอื่นมาใช ้
nok tam6 hu2 
นก    สาม  cl. 

นกสามตวั นาม dçn3 tåp dçn3 
ตน้   สบิ    ตน้ 

ตน้ไมส้บิตน้ 

tsi3        ti3 vçn4 
กระดาษ  สี ่  cl. 

กระดาษสีแ่ผน่ กรยิา zåp     Na6 kup 
ขา้วสาร หา้   กอบ 

ขา้วสารหา้กอบ 

2) คาํลกัษณนามของคาํกรยิา มสีองแบบ คอื ลกัษณนามแทข้องคาํกรยิา และ 
ลกัษณนามของกรยิาทีย่มืมาจากคาํนาม มรีปูแบบเหมอืนกนั คอื [+คาํกรยิา (±นาม) +ตวัเลข+ลกัษณนาม] 
ตวัอยา่งเชน่     

ลกัษณนามแท ้    ยมืคาํอื่นมาใช ้
bɔi1 tam6 fɔi1 
ไป   สาม  cl. 

ไปสามครัง้  
คาํนาม 

kap  it         bak 
กดั    หน่ึง(เอด็) ปาก 

กดัหน่ึงคาํ 

deu2 lok8 sçn1’ 
เทยีว  หก   cl. 

วิง่หกรอบ kçn1 ŋai2nau1 ŋǝi4 hui4 
กนิ    ขา้วเหนียว สอง ถว้ย 

กนิขา้วเหนียวสองถว้ย 
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) เมือ่มจีาํนวนเป็น “เดยีว” ทัง้รปูแบบคาํลกัษณนามของคาํนามและรปูแบบคาํ 
ลกัษณนามของคาํกรยิาจะเป็น [±คาํนามหรอืคาํกรยิา +ลกัษณนาม ± “เดยีว” ] คาํวา่ “เดยีว” จะเปลีย่นไป
ตามคาํนามและคาํกรยิาขา้งหน้า และเมือ่มคีาํนาม(และกรยิา) เกดิพรอ้มกบัลกัษณนาม คาํวา่ “เดยีว” 
สามารถละได ้หรอืมคีาํลกัษณนามเกดิพรอ้มกบัคาํวา่ “เดยีว” คาํนาม(และกรยิา)ขา้งหน้า กส็ามารถละได้
เชน่กนั ตวัอยา่งเชน่ (O = ไมป่รากฏ)     

นาม  กรยิา 
fia4 hui a/8 
ขา้ว ถว้ย เดยีว 

ขา้วถว้ยเดยีว bɔi1  fɔi1 h´3 
ไป    ครัง้ เดยีว 

ไปครัง้เดยีว 

dɔn3 dɔn3 ha/8 
ตน้ไม ้ ตน้  เดยีว 

ตน้ไมต้น้เดยีว 

ma1 h´u  O 
หมา cl. 

หมาตวั O bɔi1 s´n6 O 
ไป   ครัง้ 

ไปครัง้เดยีว 

O pou4 he1 
    ผู ้    เดยีว 

O คนเดยีว  

) รปูแบบการใชค้าํลกัษณนามทีย่มืมาจากภาษาจนี คอื [ตวัเลข + ลกัษณนาม +  
นาม] แต่จะปรากฏในรปูประโยคทีย่มืคาํภาษาจนีมาใช ้ตวัอยา่งเชน่  

it          hiu2 hç2 
หน่ึง(เอด็) cl. แมน้ํ่า 

แมน้ํ่าหน่ึงสาย  it          bun3 sek 
หน่ึง(เอด็) cl.     หนงัสอื 

หนงัสอืหน่ึงเลม่ 

一条河 yī tiáo hé 一本书 yī běn shū 
LG. 2.4.3 รปูแบบการใช้คาํบง่ช้ี  คาํสรรพนามประเภทบ่งชีใ้นภาษาหลนิเกามสีามระดบั 

แต่ละระดบัมคีาํบ่งชีต่้างกนัเพือ่ใชส้าํหรบักลุ่มคาํต่างประเภทกนั ดงัน้ี  
คาํบง่ชีภ้าษาหลนิเกา ตวัอยา่ง 

ประเภท ใชร้ว่มกบั คาํ ความหมาย 
คาํบง่ชีร้ะยะใกล ้  นามทัว่ไป nei4,nia2 น้ี an1 nei4 

อนั  น้ี  
อนัน้ี 

สถานที ่ nçi4 ทีน่ี่ jɔu3 nçi4 อยูท่ีน่ี่ 
เวลา v´i2 nçi4 ปีน้ี 

คาํบง่ชีร้ะยะกลาง นามทัว่ไป n´u นัน้ nok n´u นก(ตวั)นัน้ 
คน han4 นัน่ pou4 han41 ผูน้ัน้ 
สถานที ่ nin4 ทีน่ัน่ jɔu3 nin4 อยูท่ีน่ัน่ 

คาํบง่ชีร้ะยะไกล ทัว่ไป n´ h´4 โน้น jɔu3 n´ h´4 อยูโ่น้น 
คาํบง่ชีป้ระเภทคาํถาม ทัว่ไป l´u2 ไหน jɔu3 l´u2 อยูไ่หน  

 รปูแบบการเขา้ประโยคของคาํบ่งชีเ้หมอืนกบัภาษาตระกลูไทอื่นๆ คอื วางไวห้ลงัคาํหรอืวลทีี ่
ตอ้งการบ่งชี ้ [คาํหรอืวล+ีคาํบ่งชี]้ ขณะเดยีวกนักพ็บวา่สามารถใชร้ปูแบบเหมอืนกบัภาษาจนี คอื วางไว้
ขา้งหน้าเป็น [คาํบ่งชี ้ + คาํหรอืวล]ี รปูแบบทีเ่หมอืนภาษาจนีมกัปรากฏเมือ่ใชค้าํยมืจากภาษาจนี แต่
บางครัง้กใ็ชส้ลบักนัไปมาทัง้สองรปูแบบ อยา่งไรกต็ามอาจเป็นเพราะอยูร่ว่มกบัชาวฮัน่เป็นเวลานาน 
คาํศพัทส์ว่นใหญ่กย็มืมาจากภาษาฮัน่ถิน่หมิน่หนาน ไวยากรณ์ของคาํบ่งชีม้แีนวโน้มใชอ้ยา่งชาวฮัน่
มากกวา่แบบเดมิตวัอยา่งเชน่ 
 
 
 

                                                           
1 คาํบง่ชีร้ะยะกลางคาํน้ี เมือ่เทยีบกบัภาษาตระกลูไทในประเทศจนีพบวา่เหมอืนกบัภาษาจว้ง /han4/ และภาษาหล ี/haμ4/ ทีน่่าสนใจคอื
เหมอืนกบัภาษาไทยถิน่อสีาน “ฮัน่” และคลา้ยกบัภาษาไทยถิน่เหนือ “อัน้”   
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รปูแบบภาษาหลนิเกา  รปูแบบภาษาจนี 
lan2 nau4 hau2 nia2 
เรอืน ใหม ่ ฉนั    น้ี 

เรอืนใหมข่องฉนัหลงัน้ี n´ fiaN2 tia4 
โน้น ฝัง่     ภเูขา 

ภเูขาฝัง่โน้น 

jɔu3 uk  nin4 
อยู ่  นอก ตรงนัน้ 

อยูข่า้งนอกนัน้ nia bun3 sek 
น้ี     เลม่   หนงัสอื 

หนงัสอืเลม่น้ี  

hɔt’ hɔn3 l´u2  
เหด็  แบบ   ไหน 

เหด็แบบไหน l´u2 bun3 sek 
ไหน เลม่   หนงัสอื 

หนงัสอืเลม่ไหน 

 
 LG. 2.4.4 การขยายความ การขยายความในทีน้ี่คอืการวางตําแหน่งของคาํหลกัทีถู่กขยาย
และตําแหน่งของคาํทีท่าํหน้าทีเ่ป็นสว่นขยาย มรีปูแบบ ดงัน้ี     
 ) การขยายคาํนาม ในภาษาหลนิเกามทีศิทางการขยายไปดา้นหลงัโดยวางสว่น
ขยายต่อทา้ยคาํนามทีถู่กขยาย เป็น [คาํหลกั + สว่นขยาย]  ขณะเดยีวกนักพ็บวา่มรีปูแบบของไวยากรณ์
ภาษาจนีเมือ่ใชค้าํศพัทภ์าษาจนีดว้ย คอื วางสว่นขยายไวห้น้าคาํทีถ่กูขยาย [สว่นขยาย + คาํหลกั]   
 ) การขยายคาํคุณศพัทแ์ละคาํกรยิา  คาํวเิศษณ์ทีนํ่ามาขยายคาํคุณศพัทจ์ะวางไว้
หน้าคาํคุณศพัท ์ รปูแบบคอื [สว่นขยาย+คาํหลกั]   สว่นคาํชว่ยกรยิาวางไวห้น้าคาํกรยิา นอกจากน้ียงัมี
วธิกีารนําคาํคณุศพัทม์าใชเ้ป็นคาํชว่ยกรยิาดว้ย โดยจะใชใ้นรปูแบบการซํ้าคาํคณุศพัท ์ AA วางไวห้น้า
คาํกรยิาเพือ่บอกสภาพของการกระทาํ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

ตวัอย่าง 
การขยายคาํนาม 

คาํหลกั + ส่วนขยาย  ส่วนขยาย + คาํหลกั 
lan2 nau4  
เรอืน ใหม ่

บา้นใหม ่ lim2 kçu1 hin4 
หลนิเกา    อาํเภอ 

อาํเภอหลนิเกา 

fun1 ȵo3  
ฝน   ใหญ่ 

ฝน(ตก)หนกั un3 nen2 
อ่อน ปี (年 nián) 

ปีอ่อน (เยาวว์ยั) 

 การขยายคณุศพัท ์ [สว่นขยาย+คาํหลกั] การขยายกริยา [สว่นขยาย+คาํหลกั] 
sun1 x´k s´3 ep 
ถนน       มาก   แคบ 

ถนนแคบมาก nau4 nau4 mia2 
เพิง่จะ       มา  

เพิง่จะมา  

tsui2 mai2 
ทีส่ดุ  ด ี

ดทีีส่ดุ lai2 lai4 bçi1  
ชา้  ชา้  ไป 

คอ่ยๆไป 

รปูแบบการขยายนามวลีท่ียืมมาจากภาษาจีน 
v´i2 nçi4 k´3 Nau4  “ขา้ว(ทีป่ลกู)ปีน้ี” 
ปี    น้ี     ที ่  ขา้ว  

må2 nia2 dç N1’ zan2 k´3 tåi2 hau4 “ตอนทีคุ่ณมาถงึบา้น” 
คุณ   มา   ถงึ     เรอืน ที ่   ตอน  

  จากตวัอยา่งจะเหน็วา่ รปูแบบการขยายของคาํนามสอดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไท คอื วางคาํ 
ขยายไวต้ามหลงัคาํนาม [คาํหลกั + ส่วนขยาย] แต่การขยายความของคาํชนิดอื่นวางไวข้า้งหน้า คอื 
[ส่วนขยาย + คาํหลกั] ซึง่เป็นรปูแบบทีเ่หมอืนกบัภาษาจนี อยา่งไรกต็าม แมว้า่การขยายคาํนามทีเ่ป็น 
คาํประสมแบบ [คาํ + คาํ] หรอืวลสีัน้ๆจะใชร้ปูแบบเหมอืนกบัภาษาตระกลูไทอยา่งทีก่ล่าวขา้งตน้ แต่หาก 
เป็นการขยายนามวลทีีม่ขีนาดยาว  กลบัใชร้ปูแบบเหมอืนภาษาจนี คอื [ส่วนขยาย + k´ + คาํหลกั] โดย
ยมื คาํชว่ยการขยายภาษาจนีมาใช ้คอืคาํวา่    /k´3/  ตรงกบัภาษาจนีคาํวา่ 的/地 อา่นวา่ de  
  LG. 2.. การแสดงความเป็นเจ้าของ ภาษาหลนิเกาใชว้ธิกีารแสดงความเป็นเจา้ของโดย
การวางคาํสองคาํตดิกนั สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของไวห้น้า เจา้ของไวห้ลงั รปูแบบคอื [+สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของ
(A) + เจา้ของ(B)] รปูแบบน้ีสอดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไท แต่มรีปูแบบคาํแสดงความเป็นเจา้ของทีย่มืมา
จากภาษาจนี คอื [+เจา้ของ(B) ± /k´/ +สว่นทีถ่กูเป็นเจา้ของ(A)] คาํแสดงความเป็นเจา้ของคอืคาํวา่  
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/k´3/ “ของ” ซึง่รปูแบบทีม่คีาํแสดงความเป็นเจา้ของ /k´3/ น้ี โครงสรา้งสว่น A และ B สลบัตาํแหน่งกนั 
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

ภาษาหลนิเกา ไมใ่ชค้าํ
แสดงความเป็นเจา้ของ 

ความหมาย  คาํและรปูแบบการแสดงความเป็น
เจา้ของยมืจากภาษาจนี 

ความหมาย 

mit hau2 
มดี   ฉนั (เฮา) 

มดีฉนั hau2 k´ mit  
ฉนั    ของ  มดี 

มดีของฉนั 

nia2 l´u na 
นา   ใคร  

นาใคร l´u na k´ nia2 
ใคร        ของ นา 

นาของใคร  

 เหตุทีร่ปูแบบการแสดงความเป็นเจา้ของสามารถสลบัทีโ่ครงสรา้งสว่น A และ B ไดน้ัน้น่าจะ
เน่ืองมาจากวา่ เดมิทภีาษาหลนิเกามวีธิกีารแสดงความเป็นเจา้ของเป็นของตนเองอยูแ่ลว้ คอื A+B  โดย
ไมม่คีาํแสดงความเป็นเจา้ของ /k´3/ “ของ” ซึง่จดัเป็นคาํทางไวยากรณ์ ต่อมาเมือ่ยมืคาํแสดงความเป็น
เจา้ของ /k´3/ จากคาํวา่的 de มาจากภาษาจนีแลว้ จงึมรีปูแบบการเรยีงประโยคแบบภาษาจนี คอื  B+A 
แต่เน่ืองจากโครงสรา้งภาษาหลนิเกาแบบเดมิกย็งัมใีชอ้ยู ่ทาํใหว้ธิกีารแสดงความเป็นเจา้ของใชส้ลบักนั
ไปมา ปรากฏการณ์เชน่น้ีเกดิขึน้กบัภาษาของชนกลุม่น้อยอื่นๆดว้ยเชน่กนั  
 LG. 2.4.6 ประโยคเปรียบเทียบ คาํแสดงความหมายเปรยีบเทยีบภาษาหลนิเกามสีองคาํ
และสองรปูแบบ คอื /kua3/ เป็นคาํและรปูแบบอยา่งสมาชกิภาษาตระกลูไท คอื [A + คุณศพัท ์+ /kua3/ + 
B] อกีรปูแบบหน่ึงคอืใชค้าํและรปูแบบเดยีวกนักบัภาษาจนี คอื /bi4/ ยมืมาจากภาษาจนีคาํวา่ 比 bǐ รปู
ประโยคคอื [A + /bi4/ + B คุณศพัท]์  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี       

รปูแบบภาษาหลนิเกา รปูแบบภาษาจนี 
hau2 haN1 kua3 m´2 
ฉนั    สงู     กวา่  เธอ 

ฉนัสงูกวา่เธอ hau2 bi4    m´2 haN1 
ฉนั    กวา่  เธอ   สงู 

ฉนัสงูกวา่เธอ 

hau2 k´3 mai2 kua3 k´2 k´3  
ฉนั   ของ  ด ี    กวา่  เธอ  ของ  
 

ของฉนัดกีวา่ของเธอ hau2 k´3 bi4  k´2 k´3 mai2 
ฉนั   ของ กวา่ เธอ  ของ ด ี 
 

ของฉนัดกีวา่ของเธอ 

 LG. 2.4.7 การบอกตาํแหน่ง โครงสรา้งของคาํบอกตาํแหน่ง เชน่ บน ล่าง หน้า หลงั ซา้ย 
ขวา คาํเหล่าน้ีจะวางไวห้น้าคาํนามหรอืสรรพนาม รปูแบบคอื [คาํบอกตําแหน่ง+คาํนาม/สรรพนาม] แต่
หากมสีว่นทีบ่อกการกระทาํ ภาษาถิน่หลนิเกากบัภาษาถิน่โฉยงซานใชร้ปูแบบต่างกนั กล่าวคอื ภาษาถิน่
หลนิเกาจะวางการกระทาํไวห้ลงัประธาน หน้าวลบีอกตําแหน่ง คอื [ประธาน + กระทาํกรยิา + สถานที]่ 
รปูแบบน้ีเป็นแบบภาษาตระกลูไทอื่นๆ   ขณะทีภ่าษาหลนิเกาถิน่โฉยงซานใชร้ปูแบบเหมอืนภาษาจนี คอื 
[ประธาน + คาํบอกตําแหน่ง + สถานที ่+ กระทาํกรยิา]  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี         

ถิน่หลนิเกา  ถิน่โฉยงซาน 

uk  vç3 
นอก บา้น 

นอกหมูบ่า้น zå2 zuN1’ såN1’ mu dam4 v´n2 
ฉนั  บน    เขา    cl.    ผา่     ฟืน 

ฉนันัง่ผา่ฟืนอยูบ่นเขา 

k´2 No1 jçu3 niN2 sun1 
เขา นัง่   อยู ่  ขา้ง   ถนน 

เขานัง่อยูข่า้ง
ถนน 

na3  lan2 lai3 it   hiu2 hç2 
หน้า เรอืน ม ี  หน่ึง สาย แมน้ํ่า 

หน้าบา้นมแีมน้ํ่าหน่ึง
สาย 

  LG. 2.4.8 คาํกริยาท่ีต้องการกรรมสองตวั โดยปกตแิลว้คาํกรยิาทีต่อ้งการกรรมสองตวั 
อยา่งคาํวา่ “ให”้ ภาษาสาขาจว้ง-ตง้ มรีปูประโยคสองแบบ คอื (แบบ ) [ประธาน + กรยิา + A+B1]  
รปูแบบน้ีเหมอืนภาษาจนี และอกีรปูแบบหน่ึงคอื (แบบ ) [ประธาน + กรยิา + B+ (แก่) A] รปูแบบน้ี
เหมอืนภาษาไทย  ภาษาถิน่หลนิเกาใชท้ัง้สองแบบ แต่ภาษาถิน่โฉยงซานใชแ้บบ   ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี      
    

                                                           
1 A คอื กรรมรอง(ผูร้บั) B คอื กรรมตรง (สิง่ของ/การกระทาํ) 
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ถิน่หลนิเกา แบบ  hau2 se1 k´2 it bun3 sek 
ฉนั    ให ้ เขา  หน่ึง เลม่ หนงัสอื 

ฉนัใหห้นงัสอืเขาหน่ึงเลม่ 

แบบ  hau2 se1 sek    bun3 k´2 
ฉนั    ให ้ หนงัสอื cl.     เขา 

ฉนัใหห้นงัสอืเขาหน่ึงเลม่ 

hau2 se1 sek    bun3 (se1) k´2 
ฉนั    ให ้ หนงัสอื cl.     (ให)้  เขา 

ฉนัใหห้นงัสอืเขาหน่ึงเลม่ 

ถิน่โฉยงซาน แบบ  zå2 se1 sek     bun6 di1’ kå2 
ฉนั  ให ้  หนงัสอื  cl.    แก่   เขา 

ฉนัใหห้นงัสอืเขาหน่ึงเลม่ 

   
LG.  บทสรปุ  

จากการเปรยีบเทยีบระบบเสยีง คาํศพัท ์และไวยากรณ์ของภาษาหลนิเกากบัภาษาตระกลูไททัง้ 
ทีอ่ยูใ่นประเทศจนีและประเทศอื่นๆ และการศกึษาขอ้มลูทางประวตัศิาสตรก์ย็ิง่เหน็ไดช้ดัเจนวา่ ภาษา
หลนิเกามคีวามใกลช้ดิกบัภาษาไทย ปรากฏการณ์ดงักล่าวน้ีนกัภาษาศาสตรต์ัง้แต่อดตีลว้นมคีวามเหน็
เป็นเชน่น้ีสอดคลอ้งกนัมาตลอด  ปัจจุบนันกัภาษาศาสตรจ์นีจดัภาษาหลนิเกาไวใ้นแขนงจว้ง-ไต (ยคุ
ปัจจุบนันกัวชิาการจนีเรยีกชื่อวา่ “ภาษาไถ หรอืไท”) ซึง่ใกลช้ดิเป็นระนาบเดยีวกนักบัภาษาจว้ง ปู้อ ีไต 
ไทย ลาวเป็นตน้ จงึเป็นเรือ่งปกตทิีจ่ะพบคาํศพัทท์ีน่บัไดว้า่เป็นคาํเดยีวกนักบัภาษาดงัทีก่ล่าวมาน้ี แมว้า่
นกัภาษาศาสตรต่์างชาตจิะพบปรากฏการณ์ดงักล่าวมานานแลว้  แต่มบีางกระแสมคีวามเหน็วา่ภาษา
หลนิเกาสบืเชือ้สายไปจากภาษาไทย(ซึง่หมายถงึวา่เป็นกลุ่มชนทีอ่พยพจากบนลงล่าง)  และบางกระแส
เชื่อวา่ภาษาไทยสบืเชือ้สายมาจากภาษาหลนิเกา(ซึง่หมายถงึวา่เป็นกลุ่มทีช่นอพยพจากล่างขึน้บน)  แต่
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคาํ หรอืมองในมมุมองของ “คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี” กจ็ะพบวา่ คาํศพัทท์ีพ่อ้งกนั
ในทัง้ภาษาหลนิเกา จว้ง ปู้อ ี ไต ไทยและลาวเป็นคาํศพัทภ์าษาจนีในยคุโบราณ ดงัทีไ่ดอ้ธบิายในหวัขอ้
คาํยมืภาษาจนี LG. 2.3.4 มาแลว้ 

นอกจากทฤษฎกีารกาํเนิดของวรรณยกุตแ์ละการใชค้าํลกัษณนาม  อนัเป็นหลกัฐานทีส่ามารถ
สนันิษฐานไดว้า่ชาวหลนิเกาอพยพจากแผน่ดนิใหญ่ไปสูเ่กาะหา่ยหนานหลงัจากทีร่ะบบวรรณยกุต ์  และ
ลกัษณนามในภาษาสาขาจว้ง-ตง้ไดพ้ฒันาขึน้แลว้   นอกจากน้ียงัมอีกีประเดน็หน่ึงทีน่่าสนใจ  คอื เรือ่ง
การเกดิหน่วยคาํเตมิหน้า  จากการศกึษาพบวา่การเกดิหน่วยคาํเตมิหน้าทีใ่ชเ้ตมิหน้าคาํศพัทภ์าษาจนี
โบราณนัน้ เกดิขึน้ในภาษาสาขาจว้ง-ตง้ทีอ่ยูใ่นประเทศจนีทุกภาษา แต่ลกัษณะดงักล่าวไมพ่บในภาษา
หลนิเกา (ในคาํเดยีวกนั)  ยกตวัอยา่งเชน่  คาํวา่ /kep/ ตรงกบัภาษาจนีโบราณคาํวา่ 夹/krëp/ เป็น
คาํกรยิา ซึง่ตรงกนักบัภาษาไทยวา่ “คบี” ภาษาไทยเกดิหน่วยคาํเตมิหน้า “ตะ” เพือ่เปลีย่นคาํกรยิาใหเ้ป็น
คาํนาม เรยีกอุปกรณ์ทีใ่ชค้บีวา่ “ตะเกยีบ” แต่ภาษาหลนิเกาเรยีกตะเกยีบเป็นคาํอืน่วา่ “sǝu4” ตวัอยา่งคาํ
อื่นๆมดีงัน้ี   

คาํ หนีบ ตะเกยีบ ชัง่ ตาชัง่ โม ่ เครือ่งโม ่
จว้ง niu3 kaɯ6 ɕaŋ6 ɕaŋ6 mu6 mu6 
ไต ŋɛu3 thu   tsaŋ6  tsaŋ6  mɔ mɔ 
ปู้อ ี niu3 tɯ6 tsaŋ6 tsaŋ6 mu2 mu2 
หลนิเกา kep sǝu4 sǝŋ3 sǝŋ3 ma4 ma4 
ไทยถิน่เหนือ กีบ้  ตะเกยีบ จัง้ จัง้ โม ่ โม ่
ไทย หนีบ คบี ตะเกยีบ ชัง่ ตาชัง่ โม ่ (ตะ) โม ่
จนีโบราณ krëp khruäis tziex thing things mua mua 
จนีปัจจุบนั 夹 jiā 筷子 kuàizi 称 chēng 秤 chèng 磨 mó 磨 mó 

  คาํศพัทข์า้งตน้น้ีเปรยีบเทยีบกบัตวัอยา่งภาษาสมาชกิในแขนงเกอ-ยงั อยา่งภาษามูห่ล่าว (ดู
รายละเอยีดในบทสรปุภาษามูห่ล่าว) และลกัษณะการเกดิพยางคห์น้าของภาษาผูเ่ปียว(ดรูายละเอยีดใน
บทสรปุภาษาผูเ่ปียว)  จะพบวา่มคีวามสอดคลอ้งกนักบัการเกดิพยางคท์ีเ่ป็นหน่วยคาํเตมิหน้าของ
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ภาษาไทย  แต่ทัง้น้ีในภาษาไทยกย็งัหลงเหลอืคาํทีย่งัไมเ่กดิพยางคห์น้า (เชน่คาํวา่ “โม”่) ซึง่เป็นหลกัฐาน
ทีช่ีใ้หเ้หน็วา่ ภาษาไทยและภาษาตระกลูไทใชค้าํศพัทร์ว่มกนักบัภาษาจนี ก่อนทีจ่ะพฒันาลกัษณะต่างๆ
เป็นภาษาของตนเอง ตวัอยา่งการเกดิพยางคห์น้าในคาํภาษาจนีโบราณของภาษาไทย เชน่       

ตวัอยา่งคาํยมืภาษาจนีทีม่กีารเตมิสว่นเตมิหน้าในภาษาไทย 
ภาษาจนี จนีโบราณ ภาษาไทย 
秤 chèng things ตาชัง่ 
颅 lú lo  กะโหลก  
镂 lòu liu   ฉลุ 
虻 méng mräng แมลง 
釭 gāng kreng ตะเกยีง 
夹 jiā krëp ตะเกยีบ 

 รอ่งรอยดงัทีก่ล่าวขา้งตน้น้ีสนันิษฐานไดว้า่ คนไทย คนไท และคนจนีฮัน่เคยอยูร่ว่มกนัและใช้
ภาษารว่มกนั (มคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนีเป็นคาํโดดพยางคเ์ดยีว ทัง้ยงัพฒันาการของระบบวรรณยกุต์
และคาํลกัษณนามแลว้) จากนัน้พวกหลอีพยพไปบนเกาะหา่ยหนานก่อนเป็นพวกแรก แลว้ชาวหลนิเกา
จงึอพยพตามไป ในขณะทีพ่วกจว้ง-ไตยงัอยูร่ว่มกนักบัพวกตง้-สุย่และเกอ-ยงั เริม่มกีารพฒันาหน่วยคาํ
เตมิหน้าในคาํรว่มเชือ้สายกบัภาษาจนีแต่ยงัไมส่มบรูณ์ ขณะนัน้พวกมูห่ล่าว ปู้ยงั  ผูเ่ปียวแยกออกมา
พฒันาระบบหน่วยคาํเตมิหน้าของกลุ่มภาษาเกอ-ยงั  พวกไทยแยกออกมาและพฒันาหน่วยคาํเตมิหน้า
ของภาษาไทย จากนัน้จงึแยกยา้ยหรอืตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นดนิแดนต่างๆกนัอยา่งในปัจจุบนั  และเหตุที่
ภาษาไทยถิน่เหนือไมม่หีน่วยคาํเตมิหน้านัน้กเ็ป็นขอ้สนบัสนุนแนวคดิทีว่า่   ชาวไทยคงจะอพยพลงมา
พรอ้มกนัซึง่ทัง้หมดยงัไมม่กีารพฒันาคาํเตมิหน้าทีส่มบรูณ์ จากนัน้พวกทีพ่ดูภาษาไทยกลางเคลื่อนลงมา
อกี และพฒันาระบบหน่วยคาํเตมิหน้าทีส่มบรูณ์มากขึน้ เหตุน้ีเราจงึสามารถพบคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกบั
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W.  ภาษาอู่เส้อ (เอ)๊  

 
 
       เหตุทีช่าวอูเ่สอ้เป็นกลุ่มชนทีพ่ดูภาษาทีเ่รยีกไดว้า่ “ภาษาลกูผสม”  ทาํใหก้ารยนืยนัตวับุคคลไม่
ชดัเจนมากนกั เสือ้ผา้เครือ่งแต่งกายไมไ่ดม้เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีแ่ตกต่างไปจากชนกลุ่มอื่น จาํนวนผู้
พดูภาษาน้ีกม็อียูจ่าํกดั หรอืไมก่ถ็ูกจดัเป็นชนกลุ่มน้อยอื่น  ทาํใหก้ารสบืคน้ขอ้มลูภาษาอูเ่สอ้คอ่นขา้ง
ยากลาํบาก ณ ปีทีเ่รยีบเรยีงหนงัสอืเล่มน้ีผูเ้ขยีนยงัไมส่ามารถหาภาพชาวอูเ่สอ้ได ้แต่ขอ้มลูภาษาน้ีมี
การศกึษาบา้งมาแลว้ เมือ่สบืคน้มาไดก้เ็หน็ควรจะเรง่นํามาเผยแพรใ่หท้นัความตอ้งการศกึษาวจิยัของ
นกัภาษาศาสตรไ์ทยเสยีก่อน ในอนาคตหากสามารถสบืคน้หรอืมโีอกาสไดเ้ดนิทางสาํรวจ จะไดนํ้า
ขอ้มลูทีข่าดตกไปนํามาเผยแพรใ่หเ้ป็นความรูเ้พิม่ขึน้ต่อไป  

 
ขอ้มลูภาษาอูเ่สอ้แบ่งเป็นสองสว่น คอื สว่นที ่W.1 ขอ้มลูสงัเขปเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนาและ 

สว่นที ่W. 2 ขอ้มลูทางภาษา ดงัน้ี  
 
W.  ข้อมลูสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา  มรีายละเอยีดขอ้มลู ดงัน้ี (เรยีบเรยีงและสรปุขอ้มลู
บางสว่นมาจากหนงัสอืเรือ่ง “การศกึษาวจิยัภาษาอูเ่สอ้”  Wéi Màofán, Wéi Shùguān, 2011,-) 

W. .  ถิน่ทีอ่ยู ่  
W. 1.2  ประวตัศิาสตร ์ 
W. .  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  
W. .  ชวีติความเป็นอยู ่ 
W. .5  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม 

 
W. 1.1 ถ่ินท่ีอยู่   
 ในงานวจิยัระดบับณัฑติศกึษาทีถ่านเต๋อเลีย่ง (Tán Déliàng, 2006, ) เสนอต่อมหาวทิยาลยั
ครศุาสตรก์วา่งซ ีเรือ่ง “การศกึษาวจิยักลุม่ชาตพินัธุภ์าษาอูเ่สอ้แหง่กวา่งซ ี: ประวตัศิาสตรแ์ละปัจจุบนั” 
ไดใ้หข้อ้มลูสาํมะโนประชากรของปี 5 โดยรายงานวา่ ในพืน้ทีช่มุชนและคุม้บา้นเลก็ๆของบา้นหยง่
เล่อ ซึง่เป็นพืน้ทีฝั่ง่ทศิตะวนัออกของอาํเภอปกครองตนเองชาวเหมยีว อาํเภอหรงสุย่ มณฑลกวา่งซ ี    (
广西融水苗族自治县永乐乡 Guǎngxī Róngshuǐ Miáozú zìzhìxiàn Yǒnglè xiāng) วา่มจีาํนวน
ประชากรชาวอูเ่สอ้ทัง้สิน้ 7 คน ต่อมาขอ้มลูจากการสาํรวจครัง้ลา่สดุในหนงัสอืเรือ่ง “การศกึษาวจิยั
ภาษาอูเ่สอ้” (Wéi Màofán, Wéi Shùguān, 2011,)  รายงานพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัและจาํนวนประชากรชาวอู่
เสอ้วา่ มปีระชากรทีพ่ดูภาษาอูเ่สอ้ตัง้ถิน่ฐานครอบคลุมพืน้ที ่  ชุมชน คอื ชุมชนหยง่เลอ่ (永 乐

Yǒnglè ) และชุมชนซโีม ่(西莫 Xīmò) มปีระชากรรวมทัง้สิน้ 889 คน ดงัน้ี   
 ชุมชนหยง่เลอ่ มชีาวอูเ่สอ้ตัง้บา้นเรอืนเป็นคุม้บา้นต่างๆ  คุม้ ไดแ้ก่ เซีย่ถาน (下覃 Xiàtán) 
ป๋ายหมา่ (白马 Báimǎ) ฝหูล ู(扶芦 Fúlú) ฝเูหมงิ (福蒙 Fúméng) ฝฉูวนิ (福群 Fúqún) และเจยีงจ
วนิ  (将军 Jiāngjūn)  มบีา้นเรอืนชาวอูเ่สอ้ 9 ครวัเรอืน ประชากร 55 คน   
 ชุมชนซโีม ่มชีาวอูเ่สอ้ตัง้บา้นเรอืนเป็นคุม้บา้นต่างๆ  คุม้ ไดแ้ก่ ซจีา้ย (西寨 Xīzhài) เสีย่ว
โม ่(小莫Xiǎomò) กงเฉวยีน (龚权Gōngquán) ตีห๋วา่น (底晚Dǐwǎn) ชวนซาน (川山Chuānshān) 
และผงิตี ้(平地 Píngdì)  มบีา้นเรอืนชาวอูเ่สอ้ 99 ครวัเรอืน ประชากร  คน   
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วนิ  (将军 Jiāngjūn)  มบีา้นเรอืนชาวอูเ่สอ้ 9 ครวัเรอืน ประชากร 55 คน   
 ชุมชนซโีม ่มชีาวอูเ่สอ้ตัง้บา้นเรอืนเป็นคุม้บา้นต่างๆ  คุม้ ไดแ้ก่ ซจีา้ย (西寨 Xīzhài) เสีย่ว
โม ่(小莫Xiǎomò) กงเฉวยีน (龚权Gōngquán) ตีห๋วา่น (底晚Dǐwǎn) ชวนซาน (川山Chuānshān) 
และผงิตี ้(平地 Píngdì)  มบีา้นเรอืนชาวอูเ่สอ้ 99 ครวัเรอืน ประชากร  คน   
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 นอกจากชุมชนขา้งตน้ ยงัมชีาวอูเ่สอ้ตัง้บา้นเรอืนกระจดักระจายอยูใ่นชุมชนอื่น เชน่ บา้นกุ่น 
เป้ย (滚贝 Gǔnbèi) และบา้นอานไท ่ (安太 Āntài) ซึง่เป็นชาวอูเ่สอ้ทีอ่พยพมาจากชุมชนหยง่เล่อใน
อดตี  
 
W. . ประวติัศาสตร ์ 
 เมือ่ตัง้คาํถามวา่ชาวอูเ่สอ้เรยีกตนเองวา่อะไร หรอืถามวา่เป็นชนเผา่อะไร ชาวอูเ่สอ้บอกวา่ 
/e55 hwen5/ แปลความหมายตรงตวัวา่ “เอ๊ – คน (คนเอ๊)”  อกัษรจนีใชค้าํวา่  欸人 Āi rén บา้งกบ็อก
วา่ /kja:N e kç/ แปลความหมายตรงตวัวา่ “พดู-เอ๊-ภาษา (คนพดูภาษาเอ๊)” สว่นชาวฮัน่ทีอ่ยู่
แวดลอ้มพดูภาษาจนีถิน่ถูไกวฮ่วา่ (土拐话 Tǔguǎi huà) เรยีกพวกน้ีวา่  /e l´u/ “อา้ย หล่าว”       
(欸佬 Āi Lǎo) และเรยีกภาษาของชาวอูเ่สอ้วา่ /Nu55 ˛ek4 wa24/ แปลความหมายตรงตวัวา่ “หา้ ส ี
ภาษา (ภาษาหา้ส)ี” จะเหน็วา่ชื่อเรยีกขา้งตน้น้ีเป็นคาํภาษาจนีเสยีสว่นใหญ่ คอื   

hwen5  = 人 rén   “คน”  
kja:N   =  讲 jiǎng  “พดู” 
Nu55    = 五 wǔ  “หา้ ” 
˛ek4    = 色 sè   “ส”ี 
wa24   = 话 huà  “ภาษา”  
สว่นคาํเรยีกอืน่ คอื /e/  และ /e l´u/ สอดคลอ้งและเกีย่วขอ้งกบัชื่อเรยีกของพวกทีพ่ดู

ภาษาตระกลูไทหลายกลุ่ม ดงัน้ี    
e “ไอ/้ อา้ย” l´u “ลาว” 

ai ma:k  มาก mu6 lam    มลูมั 僚，獠  Liáo  “เหลยีว” เป็นคาํทีช่าวฮัน่ใช้
เรยีกกลุม่ชนรอ้ยเผา่แขนงหน่ึงในสมยัโบราณ  
ปัจจุบนัชนกลุม่น้ีพฒันามาเป็นกลุม่ชนทีพ่ดู
ภาษาแขนงจว้ง-ไต เชน่ จว้ง ปู้อ ีไต นุง  
เป็นตน้  

ai ȶa:m  จาม pɯ lau  เกอลาว 
ai na:n6  เหมาหนาน li pu lio        ละต ิ
ai˩ tʰәn˧   เทน็  

ai sui3    สุย่ 
เมือ่พจิารณาจากความหมาย และเปรยีบเทยีบกบัคาํเรยีกตวัเองของชนเผา่ตระกลูไทขา้งตน้จะ

เหน็วา่คาํทีช่าวอูเ่สอ้เรยีกตวัเองเป็นคาํพยางคเ์ดยีวคอื /e/ น่าจะมคีวามหมายวา่ “ไอ ้หรอื อา้ย” สว่น
คาํวา่ /l´u/ เป็นคาํทีช่าวฮัน่เรยีกพวกทีพ่ดูภาษาตระกลูไทในสมยัโบราณ ซึง่เป็นชนแขนงหน่ึงในชน
รอ้ยเผา่ น่าจะตรงกบัคาํวา่ “ลาว”  

ชื่อ “อูเ่สอ้” เริม่ปรากฏอยา่งเป็นทางการครัง้แรกในหนงัสอืของหลวิซฟีาน เรือ่ง “บนัทกึชนกลุม่
น้อยแดนใต”้ (岭表纪蛮1 Lǐng biǎo jì Mán)   ตอนที ่7 (Liú Xīfān,1934, อา้งใน Wéi Màofán, Wéi 
Shùguān, 2011,) ความวา่ “广西全境，现时汉蛮及诸交互杂居之地段，约占全省十分之八

。因而蛮民语言逐呈一种杂色之状态。如融县西区，现时所用之 ‘五色话’ 即期例证之

一 Guǎngxī quán jìng, xiànshí Hàn Mán jí zhū jiāohù zájū zhī dìduàn, yuē zhàn quán shěng shí 
fēn zhī bā. Yīn'ér Mán mín yǔyán zhú chéng yī zhǒng zá sè zhī zhuàngtài. rú Róng xiàn xīqū, 
xiànshí suǒ yòng zhī ‘Wǔsè huà’ jí qí lìzhèng zhī yī. ทัว่ทัง้กวา่งซ ีณ เวลาน้ีเป็นพื้นทีท่ีช่าวฮัน่และ
ชนกลุ่มน้อยอยูอ่าศยัปะปนกนั คดิเป็น  ใน 10 ของพื้นทีท่ ัง้มณฑล ดว้ยเหตุน้ีภาษาของชนกลุ่มน้อยอยู่
ในสภาวะภาษาผสมอยา่งหนึง่ เชน่ “ภาษาอูเ่สอ้” ทีใ่ชก้นัทางฝัง่ตะวนัตกของอาํเภอหรง นบัเป็นตวัอยา่ง
ภาษาผสมภาษาหนึง่”    

คาํวา่ “อูเ่สอ้” แปลวา่ “หา้ส”ี เป็นคาํทีช่าวฮัน่พืน้ถิน่เรยีกชื่อภาษาน้ี แต่ชาวอูเ่สอ้ไมเ่ตม็ใจและ
ไมช่อบชื่อน้ี เพราะมคีวามรูส้กึวา่ถูกคนอื่นมองวา่ภาษาของตนเองเป็นภาษาทีเ่กดิจากการผสมผสาน

                                                           
1 คาํวา่ 岭  เป็นคาํเรยีก กวา่งตง กวา่งซ ีในสมยัราชวงศถ์งั สว่นคาํวา่ 蛮 เป็นคาํทีช่าวฮัน่เรยีกชนกลุ่มน้อยเผา่ต่างๆ   
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กนัหลายภาษา ไมใ่ชภ่าษาทีแ่ทจ้รงิ การถูกเรยีกเชน่น้ีแฝงไปดว้ยการดถููกเหยยีดหยาม ชาวอูเ่สอ้เอง
จงึพอใจทีจ่ะใหผู้อ้ื่นเรยีกตนเองวา่ ชาวเอ๊ /e55 hwen5/ และพอใจทีจ่ะใหผู้อ้ื่นเรยีกภาษาของตนเองวา่ 
ภาษาเอ๊ /e55 wa24/ อยา่งไรกต็าม ดว้ยเหตุผลทางการเขยีนทีเ่ป็นขอ้จาํกดัของการใชอ้กัษรจนี 
นกัวชิาการจนีจงึตกลงเรยีกชื่อภาษาน้ีตามทีช่าวฮัน่พืน้ถิน่เรยีกวา่ “อูเ่สอ้ฮวา่” 五色话Wǔsè huà แปล
ความหมายไดว้า่ “ภาษาหา้ส”ี โดยปราศจากการเหยยีดหยามใดๆ  
   ในการสบืสาวประวตัคิวามเป็นมาของกลุ่มชาตพินัธุห์น่ึงๆนัน้ หน่ึงในวธิทีีน่กัวชิาการจนีนิยมใช ้
คอื การสบืจากตระกลูแซ่ จากขอ้มลูพบวา่แซ่หลกัๆของชาวอูเ่สอ้ มดีงัน้ี    
莫  覃  蒙  黄     梁  潘  卢 廖  龚  韦  王  吴  李 张 
Mò Tán Méng Huáng Liáng Pān Lú Liào Gōng Wéi Wáng Wú Lǐ Zhāng
โม ่ ถาน เหมงิ หวง เหลยีง พาน หล ู เลีย่ว กง เหวย หวาง อู๋ หลี ่ จาง 

 
竺  何  陈  刘  唐 龙 曾  杨  周 蒋  毛  彭  陆 贾 
Zhú Hé  Chén  Liú Táng Lóng Zēng Yáng Zhōu Jiǎng Máo Péng  Lù Jiǎ 
จู๋ เหอ เฉิน หลวิ ถาง หลง เจงิ หยาง โจว เจีย่ง เหมา เผงิ ลู่ เจีย่ 

 แต่อยา่งไรกต็ามการใชแ้ซ่เป็นวฒันธรรมของชาวฮัน่ ชาวอูเ่สอ้รบัวฒันธรรมน้ีไปใช ้หากแซ่ของ
ชนกลุ่มน้อยมไีมม่ากและรวมตวักนัอยา่งชาวโมแ่ละชาวอายจาม (โปรดอา่นรายละเอยีดในคาํอธบิาย
ภาษามาก) กจ็ะสามารถสบืทีม่าของชาตพินัธุจ์ากแซ่ไดบ้า้ง แต่เน่ืองจากแซ่ของชาวอูเ่สอ้กระจดักระจาย 
ไมไ่ดร้วมตวัหรอืมเีอกลกัษณ์ชดัเจน การสบืจากแซ่จงึไมอ่าจสบืหาทีม่าของชาวอูเ่สอ้ทีแ่ทจ้รงิได ้  
 เรือ่งราวมขุปาฐะจากคาํบอกเล่าของผูเ้ฒา่ชาวอูเ่สอ้เล่าวา่  บรรพบุรษุของตนเองอพยพมาจาก
ตรอกหกูวา่ง (湖广大巷Húguǎng dà xiàng) แต่กไ็มม่หีลกัฐานใดยนืยนัไดว้า่พืน้ทีด่งักล่าวอยู ่ณ ทีแ่หง่
ใด ชาวอูเ่สอ้ทีอ่าศยัในบา้นเซีย่ถานบอกวา่บรรพบุรษุอพยพมาจากหเูป่ย แต่กไ็มส่ามารถระบุไดว้า่คอืที่
ใด ชาวอูเ่สอ้ทีบ่า้นซโีมบ่อกวา่ บรรพบุรษุอพยพมาจากหหูนานราวๆ 5 ปีก่อน ชว่งปี 5 ตรงกบัยคุ
จกัพรรดจิงจิง่ไท ่แหง่ราชวงศห์มงิแต่กบ็อกไมไ่ดว้า่เป็นทีใ่ดเชน่กนั      
 เน่ืองจากเป็นกลุ่มชาตพินัธุท์ีม่จีาํนวนประชากรน้อย และอาศยัผสมกลมกลนื ปะปนไปกบัชนเผา่
อื่นหลายเผา่ ทาํใหข้อ้มลูประวตัศิาสตรข์องชาวอูเ่สอ้ไมม่ใีหศ้กึษาและสบืคน้มากนกั นบัตัง้แต่มกีารชู
ประเดน็ภาษาอูเ่สอ้ขึน้มา นกัวชิาการจนีพยายามสบืคน้ประวตัคิวามเป็นมาของชาวอูเ่สอ้ แต่กจ็นหนทาง 
มเีพยีงวทิยานิพนธฉ์บบัหน่ึงของ ถานเต๋อเลีย่ง (Tán Déliàng, 2006, ) เสนอวา่ ชาวอูเ่สอ้เป็นชนทีส่บื
เชือ้สายมาจากกองกาํลงัทหารทีร่าชสาํนกัหมงิสง่เขา้มาประจาํการ เพือ่ควบคุมชนกลุ่มน้อยในพืน้ทีน้ี่ 
ยทุธวธิทีีร่าชสาํนกัหมงิใชก้ค็อื以蛮制蛮Yǐ mán zhì mán  “ชนกลุ่มน้อยควบคุมชนกลุ่มน้อย” กองกาํลงั
ชนกลุ่มน้อยทีร่าชสาํนกัหมงิสง่มาสนันิษฐานวา่มาจากเมอืงชิง่หยว่น (庆远 Qìngyuǎn) หนานตาน (南
丹 Nándān) มณฑลกวา่งซ1ี  ดงันัน้บรรพบุรษุของชาวอูเ่สอ้กน่็าจะเป็นชนกลุ่มน้อยชาว “เหลยีว” กลุ่มใด
กลุ่มหน่ึงในพืน้ทีม่ณฑลกวา่งซนีัน่เอง ซึง่แน่นอนวา่ไมใ่ชช่าวฮัน่  เราจะพกัการวเิคราะหป์ระเดน็เกีย่วกบั
ประวตัคิวามเป็นมาของชนชาวอูเ่สอ้ไวต้รงน้ีสกัชว่งเสยีก่อน เน่ืองจากในหวัขอ้การจดัตระกลูภาษาจะมี
เน้ือหาเกีย่วกบัภาษาทีช่นกลุ่มน้ีพดู ซึง่จะไดว้เิคราะหถ์งึประเดน็ความสมัพนัธข์องชาวอูเ่สอ้ กบักลุ่มชาติ
พนัธุอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง นําไปสูก่ารจดัตระกลูภาษา ดงันัน้เราจะพดูถงึเรือ่งประวตัศิาสตรก์นัต่อในหวัขอ้ W. 
2.1    
 
 
 
 
 

                                                           
1 เมอืงชิง่หยว่นปัจจบุนัคอืเมอืงอีโ๋จว (宜州市 Yízhōu shì) หนานตานปัจจบุนัคอือาํเภอหนานตาน (南丹县 Nándān xiàn) 
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W. 1.3  ระบบเศรษฐกิจสงัคม  
 ถิน่ทีอ่ยูข่องชาวอูเ่สอ้อยูห่า่งจากตวัอาํเภอ 1 กโิลเมตร แวดลอ้มดว้ยชนชาวฮัน่และชาวจว้ง
เป็นหลกั นอกจากน้ียงัมชีนกลุ่มน้อยอื่น ไดแ้ก่ ชาวมลูมั ชาวสุย่ ชาวเหมยีว ชาวตง้ และชาวเหยาเป็น
ตน้ ชนกลุม่น้อยสว่นใหญ่รวมทัง้ชาวอูเ่สอ้ประกอบอาชพีเกษตรกรรม แต่เป็นการทาํการเกษตรแบบ
งา่ยๆ ทีพ่ึง่พาธรรมชาตเิป็นหลกั ชาวอูเ่สอ้เรยีนรูก้ารเพาะปลกูจากชนกลุ่มใหญ่ใกลเ้คยีง ผลผลติทีไ่ด้
ใชบ้รโิภคในครวัเรอืน และนําไปแลกเปลีย่นระหวา่งกนัและกบัชนเผา่อื่น    

การจดัการปกครองของรฐับาลจนีตัง้แต่อดตีเป็นตน้มาทาํใหส้ถานภาพของชาวอูเ่สอ้เปลีย่นไป
มาหลายครัง้ เมือ่ปี 99 ขอ้มลูจาก “บนัทกึตระกลูแซ่ถาน” (อา้งใน Wéi Màofán, Wéi Shùguān, 
2011, ) มขีอ้ความวา่ “ชาวเอ๊ เมือ่ก่อนรวมตวัและเรยีกรวมกนัไปกบัชาวฮัน่ ปี 95 จดัไวเ้ป็นชาวจว้ง 
และชาวสุย่” จนถงึปี 95 รฐับาลกลางประกาศรบัรองใหช้าวอูเ่สอ้เป็นสมาชกิของชนกลุ่มน้อยชาวจว้ง
มาจนปัจจุบนั  

เดมิทชีาวอูเ่สอ้อาศยัอยูก่บัธรรมชาต ิพึง่พาธรรมชาต ิแมจ้ะถูกแวดลอ้มไปดว้ยชนกลุ่มอื่น แต่ก็
ดาํรงรกัษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนมาตลอด   อนัเป็นเหตุผลใหน้กัวชิาการใหค้วามสนใจใน
การจดัแบ่งชาวอูเ่สอ้แยกออกมาเป็นกลุ่มชาตพินัธุห์น่ึงทีไ่มไ่ดร้วมกบักลุ่มชาตพินัธุอ์ื่น ปัจจุบนัความ
เจรญิต่างๆเริม่เขา้ถงึชุมชนชาวอูเ่สอ้แลว้ การตดิต่อสมัพนัธก์บัชนกลุ่มอื่นมมีากขึน้ ทาํใหว้ฒันธรรม
ของชนกลุ่มใหญ่ทีม่คีวามเขม้แขง็อยา่งชาวฮัน่  และวฒันธรรมของชนเผา่ใกลเ้คยีงมอีทิธพิลต่อ
วฒันธรรมของชาวอูเ่สอ้เป็นอยา่งมาก  โดยเฉพาะการแตง่งานขา้มเผา่พนัธุก์บัชาวเหมยีว ชาวมลูมั 
ชาวตง้ ชาวสุย่ ทาํใหช้าวอูเ่สอ้กลนืกลายไปกบัชนกลุ่มอื่น   วฒันธรรมและความเขม้แขง็ของสงัคมชาว 
อูเ่สอ้เริม่ถดถอยลดน้อยและเลอืนราง   
 
W. 1.4  ชีวิตความเป็นอยู่  
 บา้นเรอืนชาวอูเ่สอ้มอีตัลกัษณ์โดดเดน่แตกต่างจากชนเผา่อื่น ลว้นสรา้งองิแอบกบัเชงิเขา ผนงั
สามดา้นองิกบัหน้าผาหนิธรรมชาต ิ เรอืนแบบดัง้เดมิเดมิใชว้สัดุธรรมชาตผิสมผสานกนั หลงัคารปูจัว่ ใต้
ถุนสงู ดา้นบนเป็นทีอ่ยูอ่าศยั ดา้นล่างซา้ยขวาสองดา้นใชเ้ป็นทีพ่กักไ็ด ้สว่นดา้นหลงัเป็นทีเ่กบ็อุปกรณ์
การเกษตร และเลีย้งสตัว ์ 
 ดา้นอาหารการกนิ ชาวอูเ่สอ้ชอบอาหารรสเปรีย้วและอาหารหมกัดอง เชน่ ผกัดอง พรกิดอง ขงิ
ดอง ถัว่ดอง หน่อไมด้อง ผกักาดดอง ปลาสม้ หมสูม้ เน้ือเป็ดสม้ อาหารหมกัดองเป็นภมูปัิญญาการถนอม
อาหารทีเ่กบ็ไวก้นิตลอดทัง้ปี อาหารหลกัแต่ละมือ้นอกจากอาหารเน้ือสดและผกัสดตามธรรมชาตแิลว้ ก็
หนีไมพ่น้อาหารดองเหล่าน้ี ดว้ยความชื่นชอบอาหารหมกัดอง ชาวอูเ่สอ้จงึถอืเป็นอาหารตอ้นรบัแขกที่
สาํคญั  
 นอกจากอาหารทีก่นิกนัในชวีติประจาํวนัแลว้ ชาวอูเ่สอ้ยงัมอีาหารสาํคญัๆตามเทศกาลดว้ย เมือ่
ถงึตรษุจนี(รบัวฒันธรรมชาวฮัน่) ชาวอูเ่สอ้จะน่ึงขา้วเหนียวแลว้ตําใหล้ะเอยีดทาํเป็นแป้งทอด มสีองสคีอื 
แป้งทอดสขีาวไมผ่สมส ี และแป้งทอดสแีดงผสมสทีีไ่ดจ้ากธรรมชาต ิ เมือ่มแีขกมาเยอืนหรอืมาไหวปี้ใหม ่
กจ็ะมอบขนมนี้ใหแ้ก่กนั 
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เทศกาลเดอืนสาม 1  เป็นชว่งเวลาทีด่อกไมป่้าชนิดหน่ึงเบ่งบาน 2    ชาวอูเ่สอ้จะนํามาน่ึงรวม
กบัขา้วเหนียวทาํใหส้ขีา้วเหนียวเป็นสเีหลอืง จงึเรยีกชื่อวา่ “ดอกขา้วเหลอืง” และมคีวามเชื่อวา่ ถา้ผูใ้ดได้
กนิขา้วเหนียวทีน่ึ่งกบัดอกไมช้นิดน้ีแลว้ จะสามารถป้องกนัฟ้าผา่ได ้ 
 อาหารเลื่องชื่ออกีอยา่งหน่ึงทีช่าวอูเ่สอ้นิยมกนิกนัในเทศกาลสาํคญั คอื แป้งน่ึงเน้ือ วธิกีารทาํก็
คอื ผดัเมลด็ขา้วโพดใหส้กุแลว้นํามาบดเป็นผง จากนัน้นําไปคลุกกบัเน้ือสามชัน้ ใสเ่กลอื ซอีิว๊และ
เครือ่งเทศหอมหมกัไว ้ จากนัน้นําไปน่ึงใหส้กุ รสชาตนุ่ิมลิน้ เน้ือมรีสหวานหอมของขา้วโพด นอกจากน้ี 
เหตุทีม่วีถิชีวีติอยูต่ามธรรมชาต ิไมม่ตีูเ้ยน็เกบ็รกัษาอาหาร ชาวอูเ่สอ้มวีธิถีนอมอาหารเน้ือทีส่ามารถเกบ็
ไวไ้ดน้าน วธิกีารกค็อื นําขา้วมาผดัใหส้กุแลว้ตําใหล้ะเอยีด หรอืไมต่ํากไ็ด ้แลว้นําไปคลุกกบัเน้ือใสไ่วใ้น
โถปิดฝาใหแ้น่น สามารถเกบ็เน้ือไวไ้มใ่หเ้น่าไดน้านเป็นสปัดาห ์     
 
W. 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 

 การแต่งกาย เหตุทีอ่ยูแ่วดลอ้มดว้ยชนกลุ่มใหญ่อื่น ชาวอูเ่สอ้ไมไ่ดม้เีครือ่งแต่งกายทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั หรอืแสดงความเป็นตวัตนอยา่งชดัเจน การสวมเสือ้ผา้กใ็ชใ้หเ้หมาะสมกบัวถิชีวีติที่
ตอ้งทาํการเกษตร เสือ้ผา้ทีส่วมใสใ่นปัจจุบนัใชอ้ยา่งชาวฮัน่ หรอืในเทศกาลกส็วมใสผ่า้ทอมอื หญงิสวม
ผา้ถุงยาว ชายสวมกางเกงขายาว เสือ้ตดัเยบ็ดว้ยผา้ทอทัง้แขนสัน้แขนยาว มผีา้โพกหวั ตามแบบชาวจว้ง 
หรอืชนเผา่ตระกลูไททีแ่วดลอ้มนัน่เอง   

 วฒันธรรมการเกิด หญงิทีต่ ัง้ทอ้งหา้มออกมารบัแขก หรอืหา้มอยูต่่อหน้าแขกหรอืญาตมิติร
ทีม่าเยอืน ตอ้งหลบอยูข่า้งหลงั เมือ่คลอดและอยูไ่ฟ เพือ่นบา้นและญาตมิติรจะมาเยีย่มและนําไขไ่ก่และ
ของบาํรงุมามอบให ้ เมือ่ทารกคลอดครบสามวนั ยายป้า น้าและญาตผิูห้ญงิฝ่ายแมจ่ะตอ้งมาอวยพร และ
นําอาหารบาํรงุมาให ้ เมือ่ลูกอายคุรบเดอืน ญาตฝ่ิายแมต่อ้งซือ้ของเล่นมามอบให ้เมือ่ครบขวบปีฝ่ายพอ่
จะจดัพธิคีรบรอบวนัเกดิและเชญิแขกมารว่มงาน   

  วฒันธรรมการแต่งงาน  ชาวอูเ่สอ้แต่เดมิแต่งงานกนัเองภายในชนเผา่ ไมแ่ต่งกบัชนเผา่อื่น 
พธิกีารแต่งงานมหีกขัน้ตอน คอื พิธีทีห่นึง่: ดดูวงอกัษรแปดตวั 3   ฝ่ายชายขอใหพ้อ่สือ่แมส่ือ่ไป
ทาบทามฝ่ายหญงิและขออกัษรแปดตวัของฝ่ายหญงิมาเพือ่ตรวจดวงชะตาของคูบ่า่วสาววา่เหมาะสมกนั
หรอืไม ่  พิธีทีส่อง: พบหน้า ฝ่ายชายนดัวนัเวลาเป็นมัน่เหมาะ ฝ่ายหญงิประกอบดว้ยพอ่แมแ่ละญาติๆ
นําเจา้สาวไปยงับา้นฝ่ายชายเพือ่พบปะพดูคุยกนั ฝ่ายหญงิจะถอืโอกาสน้ีตรวจดบูา้นชอ่งหอ้งหอ ชวีติ
ความเป็นอยู ่ สถานะทางสงัคมของบา้นฝ่ายชาย เจา้ภาพจดัอาหารตอ้นรบั หลงัจากน้ีสบิวนัหากชอบ
พอกนักจ็ะจดัพธิขี ัน้ต่อไป หากไมช่อบพอกนักจ็ะบอกปฏเิสธและลม้เลกิการแต่งงาน  พิธีทีส่าม: หมัน้
หมาย เมือ่สองฝ่ายชอบพอ พอ่แมต่กลงปลงใจทีจ่ะเกีย่วดองกนั ฝ่ายชายเตรยีมเหลา้ เน้ือ ขนม บะหมี ่
                                                           
1  เทศกาลน้ีเป็นเทศกาลรืน่เรงิของชนกลุ่มน้อยตระกลูไทในพืน้ทีม่ณฑลกวา่งซ ี โดยเฉพาะชาวจว้ง ถอืเป็นเทศกาลสาํคญัทีช่าวจว้งจดังาน
เฉลมิฉลอง และยงัตรงกบัวนัทีร่ฐับาลรบัรองสถานภาพชนกลุ่มน้อยของชาวจว้งดว้ย ชาวจว้งจงึถอืเอาวนัน้ีเป็นวนัสาํคญัของชนเผา่ 
ขณะเดยีวกนัชนกลุ่มน้อยอื่นทีอ่ยูแ่วดลอ้มกไ็ดร้บัอทิธพิลน้ีดว้ย โดยจดังานเฉลมิฉลองชนเผา่ของตนหรอืฉลองรืน่เรงิรว่มกนัไปกบัชาวจว้ง 
ในฐานะทีช่าวอู่เสอ้ไดถ้กูจดัเขา้เป็นสมาชกิชนกลุ่มน้อยชาวจว้ง กย็อ่มไดร้บัอทิธพิลเทศกาลเฉลมิฉลองน้ีไปโดยปรยิาย เทศกาลนี้ตรงกบั 
วนัทีส่าม เดอืนสาม  ตามปฏทินิจนัทรคต ิ 
2    

 

ดอกไมน้ี้ชาวอู่เสอ้เรยีกชือ่วา่ “ดอกขา้วเหลอืง” (黄饭花 Huángfàn huā) 
ภาษาจนีเรยีกชือ่วา่ 密蒙花 Mìméng huā (Buddleia) เป็นสมนุไพรจนี
ชนิดหน่ึง มสีรรพคุณบาํรงุสายตา บาํรงุตบั  
ภาพนี้คดัลอกมาจาก 
http://blog.cdstm.cn/attachments////_8OILy.jpg  

 
3 อ่านรายละเอยีดเรือ่งอกัษรแปดตวัในคาํอธบิายเรือ่งการแต่งงานของชาวผูเ่ปียว 
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มอบใหแ้มส่ือ่นําไปหมัน้หมายทีบ่า้นฝ่ายหญงิ พิธีทีสี่:่ รบัหมัน้  บา้นฝ่ายหญงิมอบผลไมเ้ป็นการรบัของ
หมัน้ และกาํหนดฤกษ์แต่งงานและเรยีกสนิสอด พิธีทีห้่า: มอบสินสอด บา้นฝ่ายชายสง่ญาตผิูใ้หญ่ที่
เคารพนบัถอื นําสนิสอดไปมอบใหก้บับา้นฝ่ายหญงิ สนิสอดมากน้อยทัง้สองฝ่ายตกลงกนัในขัน้ตอนรบั
หมัน้แลว้ พิธีทีห่ก: แต่งงานรบัเจ้าสาว ฝ่ายชายจดัแจงเพือ่นเจา้บ่าวชายหน่ึงหญงิหน่ึง คนถอืของขวญั
คนหน่ึง คนตกีลองคนหน่ึง ตโีหมง่คนหน่ึง เป่าแตรคนหน่ึง แหข่บวนเกีย้วไปทีบ่า้นเจา้สาว ระหวา่งทางตี
โหมง่ กลอง เป่าแตร จุดประทดัไปตลอดทาง รุง่เชา้วนัต่อมา ขบวนแหร่บัเจา้สาวขึน้เกีย้วกลบัมายงับา้น
เจา้บ่าวเพือ่ประกอบพธิแีต่งงาน แต่เดมิชาวอูเ่สอ้แต่งงานกนัในชนเผา่ของตน พอ่แมเ่ป็นคนเลอืกคูใ่ห ้แต่
ปัจจุบนัหนุ่มสาวชาวอูเ่สอ้มอีสิรเสรใีนการเลอืกคู ่ นอกจากแต่งงานกนัเองในชนเผา่แลว้ ยงัแต่งงานขา้ม
ไปยงัชนเผา่อื่นดว้ย เมือ่แต่งกบัชนเผา่ใด กจ็ะประกอบพธิแีละกลนืกลายเป็นชนเผา่นัน้ โดยเฉพาะการ
แต่งออกไปของหญงิชาวอูเ่สอ้     
 วฒันธรรมงานศพ  เมือ่พอ่แมเ่สยีชวีติ ลกูๆจะอาบน้ําชาํระลา้งรา่งกายใหเ้ป็นครัง้สดุทา้ย สวม
เสือ้ผา้ ถุงเทา้ รองเทา้ ผา้โพกหวั เครือ่งประดบัแลว้บรรจุโลงศพ      ธรรมเนียมการจดัพธิศีพของชาวอู่
เสอ้คอื พธิกีรรมทางศาสนา ตัง้โต๊ะบชูา ฝังศพ สง่วญิญาณ เผากระดาษ   

ศาสนา  ชาวอูเ่สอ้นบัถอืผบีรรพบุรษุ และบชูาเทพเจา้ตามธรรมชาต ิพืน้ทีภ่ายในบา้นแบ่งเป็น
สดัสว่น สว่นกลางของบา้นทุกบา้นจะตัง้เป็นแทน่บชูาและมป้ีายเทพดาฟ้าดนิ แทน่ถดัลงมา ดา้นขวาตัง้
แผน่ป้ายบรรพบุรษุ เพราะเชื่อวา่ โลกมนุษยก์่อกาํเนิดดว้ยฟ้าดนิ แลว้จงึมบีรรพบุรษุ   ในชุมชนของชาว
อูเ่สอ้ทุกคุม้บา้นลว้นตอ้งมศีาลเจา้หรอืวดัเพือ่เป็นทีส่กัการบชูา  โดยเชื่อวา่สรรพสิง่มเีทพคุม้ครองและสงิ
สถติอยู ่มนุษยต์อ้งเคารพบชูา เชน่ เทพเจา้แมลง (虫王爷 Chóng wáng yé เป็นเทพปราบแมลงรา้ย
ทีม่าทาํลายพชืธญัญาหาร) เทพอาหาร(依饭公 Yī fàn gong เป็นเทพทีอ่าํนวยความสขุเกีย่วกบัอาหาร
การกนิ พชืพรรณธญัญาหาร)1  เทพธดิามา้ขาว(白马姑娘 Báimǎ gūniáng) เทพเจนิอู ่ (真武大帝

Zhēnwǔ dàdìเชื่อวา่เป็นเทพอารกัษ์ทางทศิเหนือ) เทพอารกัษ์พืน้ดนิ (土主公 Tǔ zhǔgōng) เทพเจา้
ฟ้าผา่ (雷王 Léi wáng ) เทพเจา้ครวั (灶神 Zàoshén) เทพเจา้ดอกไม ้(花婆王 Huā pó wáng)  เป็น
ตน้        
 เทศกาลสาํคญั อทิธพิลทางวฒันธรรมของชาวฮัน่แทรกซมึอยูใ่นวฒันธรรมของชนกลุ่มน้อยทุก
กลุ่ม ชาวอูเ่สอ้กเ็ชน่กนั เทศกาลสาํคญัทีช่าวอูเ่สอ้เฉลมิฉลองตามอยา่งชาวฮัน่มตีรษุจนี เทศกาลตวนอู ่
เทศกาลเชงเมง้ เทศกาลไหวพ้ระจนัทร ์เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามชาวอูเ่สอ้กม็เีทศกาลประจาํชนเผา่ ทีส่าํคญั
ม ีเทศกาลดอกไม้ไฟ (花炮节 Huāpào jié)  ตรงกบัวนัที ่ เดอืน  ตามปฏทินิจนัทรคต ิวนังานชาว
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1 ความเชือ่น้ีตรงกบัชาวมลูมั โดยชาวมลูมัเชือ่วา่เป็นเทพเจา้ทีอ่าํนวยความผาสกุและปกป้องพชืพรรณธญัญาหาร ทุกๆปีเมือ่ฤดหูนาวมาถงึ 
ชาวมลูมัจะจดังานรืน่เรงิและบชูาเทพเจา้ นบัเป็นเทศกาลทีย่ ิง่ใหญ่ทีช่าวมลูมัใหค้วามสาํคญัมาก วนังานจะเชญิหมอพธิปีระจาํหมูบ่า้นมา
สวดอญัเชญิเทพ  องค ์เพือ่ใหล้งมารบัของเซ่นไหวบ้ชูา ไดแ้ก่เน้ือหม ูแกะ ไก่ เป็ด ปลา เหลา้ ขา้ว ถัว่ และอาหารต่างๆ เสรจ็แลว้แจกจา่ย
กนัใหค้รบทุกบา้นนําไปประกอบอาหาร ดืม่กนิ เฉลมิฉลองและอวยพรกนัอยา่งครกึครืน้  

49การพรรณนาภาษาอู่เส้อ (เอ๊)



0 
 

 
 

กห็า้มรว่มพธิ ี เมือ่เสรจ็พธิกีจ็ะปิดประตบูา้นกนิซุปเน้ือทีท่าํจากเน้ือบด เตา้หู ้เครือ่งในหมใูสร่วมกนัแลว้
ตม้ใหเ้ป่ือย มขีอ้กาํหนดคอื อาหารตอ้งตม้เทา่นัน้ หา้มนําไปผดัเป็นอาหาร และหา้มผูอ้ื่นทีไ่มใ่ชเ่ครอืญาติ
มารว่มกนิดื่มอาหารมงคลนี้ดว้ย แมแ้ต่สะใภก้ต็อ้งตัง้โต๊ะแยกออกไปกนิต่างหาก หากผดิธรรมเนียมจะทาํ
ใหก้ารทาํมาหากนิในปีนัน้มแีต่เรือ่งตดิขดั และจะขดัสนตลอดทัง้ปี    
 
W.   ข้อมลูทางภาษา  
                หวัขอ้น้ีเป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุ่มชาตพินัธุอ์ูเ่สอ้  มหีวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี  

W. .   การจดัแบ่งตระกลูภาษา 
W. 2.2   ระบบเสยีง   
W.  .   ระบบคาํ 
W. 2.4   ระบบไวยากรณ์   
 

 
W. 2.1   การจดัแบง่ตระกลูภาษา   
 ดงัทีก่ล่าวขา้งตน้วา่ชื่อภาษา “อูเ่สอ้” (ภาษาหา้ส)ี ไดร้บัการกล่าวถงึครัง้แรกในผลงานของหลวิซี
ฟานเมือ่ปี 9 นบัจากนัน้มาเป็นเวลากวา่ 5 ปีถงึไดม้นีกัภาษาศาสตรเ์ริม่พดูถงึภาษาอูเ่สอ้ โดยในปี 
988 เมือ่เฉินฉีกวางและจางเหวย่ (Chén Qíguāng Zhāng Wěi,988) เสนอบทความเรือ่ง “ปฐมบทการ
สาํรวจภาษาอูเ่สอ้” ต่อมากม็บีทความทีศ่กึษาภาษาน้ีตามลาํดบัอกีสองสามชิน้ เชน่ ผลงานของหลวัเหมย่
เจนิและเติง้เวย่หรง (Luō Měizhēn, Dèng Wèiróng, 1998) เรือ่ง “ภาษาอูเ่สอ้แหง่กวา่งซ ี ภาษากมั-ไท
ทีแ่ปรสภาพ” ผลงานของเวนิหลาน (Wēn Lán, ) เรือ่ง “พฒันาการของภาษาอูเ่สอ้” ผลงานของเจงิ
เสีย่วหยวแีละเกาฮวน (Zēng Xiǎoyú, Gāo Huān, ) เรือ่ง “กลไกการกาํเนิดภาษาเอ๊และลกัษณะ
ทางภาษา” ผลงานของหวางจง้หลแีละอนิรุน่หลนิ. (Wáng Zhònglí, Yīn Rùnlín, ) เรือ่ง 
“ปฏสิมัพนัธข์องกลุ่มชาตพินัธุก์บัเอกลกัษณ์ทางภาษา:การศกึษาวจิยัทางมานุษยวทิยาของกลุม่ชาตพินัธุ์
ภาษาเอ๊ทีอ่าํเภอหรงสุย่ มณฑลกวา่งซ”ี  สว่นผลงานทีใ่หมท่ีส่ดุและสมบรูณ์ทีส่ดุทีเ่รามอียูใ่นขณะน้ี คอื 
ผลงานของเหวยมา่วฝานและเหวยซู่กวาน เรือ่ง “การศกึษาวจิยัภาษาอูเ่สอ้” (Wéi Màofán, Wéi 
Shùguān, 2011)    
 ความเหน็ของนกัวชิาการจนีในยคุแรกๆทีเ่ริม่ศกึษาภาษาน้ี  ไดร้บัอทิธพิลจากแนวคดิแรกของ
หลวิซฟีานทีว่า่ “ภาษาอูเ่สอ้เป็นภาษาลกูผสม”  ดงันัน้นกัวชิาการจนีจงึมุง่ประเดน็ไปทีก่ารตอบคาํถามวา่ 
“ภาษาอูเ่สอ้เกดิจากภาษาใดผสมกนับา้ง”  เฉินฉีกวางและจางเหวย่ (Chén Qíguāng Zhāng Wěi, 988, 
14-16) มคีวามเหน็วา่ ชาวฮัน่ จว้ง มลูมั เหมาหนานและตง้สามารถฟังภาษาอูเ่สอ้เขา้ใจได ้
ขณะเดยีวกนัชาวอูเ่สอ้เองกส็ามารถฟังภาษาอื่นเขา้ใจไดเ้ชน่กนั แต่กไ็มท่ัง้หมด  ต่างฝ่ายต่างไมส่ามารถ
ใชภ้าษาของตนเองสือ่สารระหวา่งกนัได ้ เพยีงแต่ฟังคาํศพัทเ์ขา้ใจไดเ้ทา่นัน้ ภาษาอูเ่สอ้จงึน่าจะเป็น
ภาษาลกูผสมทีเ่กดิจากภาษาทัง้หา้ภาษาน้ีผสมกนั หรอือกีแนวคดิหน่ึงกค็อื แนวคดิของถานรุย่จวนิ ใน
บทความเรือ่ง “รายงานการสาํรวจภาษาอูเ่สอ้ทีอ่าํเภอหรงสุย่” 1   มขีอ้เสนอวา่ภาษาอูเ่สอ้เป็นภาษา
ลกูผสมของภาษาจว้งกบัภาษาจนีถิน่หลายถิน่ ไดแ้ก่ ภาษาหมากา้ย (麻盖话 Mágài huà คอืภาษาถิน่
ยอ่ยหน่ึงของภาษาจนีแคะ) ภาษากุย้หลิว่ (桂柳话 Guìliǔ huà คอืภาษาถิน่ยอ่ยหน่ึงของภาษาจนีถิน่ซี
หนาน) ภาษาถูไกว ่(土拐话 Tǔguǎi huà คอืภาษาถิน่ยอ่ยหน่ึงของภาษาจนีถิน่ผงิฮวา่)  และภาษาป๋ายฮ
วา่ (白话 Báihuà คอืภาษาถิน่ยอ่ยหน่ึงของภาษาจนีกวางตุง้)  ต่อมาปี 998 หลวัเหมย่เจนิและเติง้เวย่

                                                           
1 覃锐钧. 《融水“五色人” 调查报告》Tán Ruìjūn, Róngshuǐ “Wǔsè rén” diàochá bàogào บทความเรือ่งน้ีไมไ่ด้
ตพีมิพ ์แต่อา้งถงึในหนงัสอืของเหวยมา่วฝานและเหวยซู่กวาน Wéi Màofán, Wéi Shùguān, 2011, )  
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หรง (Luō Měizhēn, Dèng Wèiróng, 1, 3-) กเ็สนอแนวคดิเดมิทีว่า่ภาษาอูเ่สอ้เป็นภาษาลกูผสม
ทีผ่สมมาจากหลายภาษา แต่ยงัไมส่ามารถระบุไดช้ดัเจนวา่เป็นสว่นผสมของภาษาใดบา้ง        
 แต่แนวคดิขา้งตน้เริม่มขีอ้โตแ้ยง้ขึน้เรือ่ยๆ เน่ืองจากขอ้กงัขาทีห่าขอ้สรปุไมไ่ดว้า่เป็นภาษาที่
เป็นสว่นผสมของภาษาใดบา้ง นกัวชิาการรุน่ต่อมาจงึเบนแนวคดิใหมว่า่ “ภาษาลกูผสม” ไมน่่าจะเป็นจรงิ 
โดยเฉพาะเหวยมา่วฝานและเหวยซู่กวาน (Wéi Màofán, Wéi Shùguān, 2011, ) ทาํใหเ้กดิแนวคดิ
ใหมว่า่ภาษาอูเ่สอ้เป็นภาษาหน่ึงทีม่สีถานภาพเป็น “ภาษา” เชน่เดยีวกนักบัภาษาจว้ง มลูมั เหมาหนาน
และตง้ โดยไดต้ัง้ขอ้สงัเกตวา่  แมว้า่ใน “พงศาวดารอาํเภอหรงสุย่” จะบนัทกึไวว้า่ “บา้นหยง่เล่อ อาํเภอ
หรงสุย่มชีาวฮัน่ จว้ง มลูมั เหมยีวและตง้อาศยัอยู”่   ซึง่ไมม่ชีาวเหมาหนาน อกีประการหน่ึงพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั
ของชาวอูเ่สอ้แมจ้ะแวดลอ้มดว้ยชนกลุ่มน้อยต่างๆดงักล่าว แต่ไมไ่ดโ้อบลอ้มชุมชนทัง้หมด ตรงกนัขา้ม
กลบัเป็นชาวฮัน่ทีพ่ดูภาษาถิน่ถูไกวเ่ป็นสว่นใหญ่  จงึไมน่่าจะเป็นไปไดท้ีภ่าษาอูเ่สอ้จะมกีารสมัผสัภาษา
โดยตรงกบัภาษาต่างๆจนผสมผสานภาษาทัง้หา้เกดิเป็นภาษาใหมไ่ด ้ สว่นแนวคดิทีว่า่เป็นสว่นผสมของ
ภาษาจนีถิน่ต่างๆกเ็ชน่เดยีวกนั ในพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัของชาวอูเ่สอ้มชีาวฮัน่ทีพ่ดูภาษาถิน่ถูไกวก่บัภาษา
ถิน่กุย้หลิว่ แต่ไมพ่บวา่มภีาษาถิน่อื่นดงัทีก่ล่าวถงึขา้งตน้อยูใ่กลช้ดิ อกีประการหน่ึงคาํศพัทภ์าษาจนีทีม่ี
ใชใ้นภาษาอูเ่สอ้ลว้นเป็นภาษาจนีถิน่ถูไกวเ่สยีเป็นสว่นใหญ่  สว่นถิน่อื่นๆพบน้อยมากหรอืไมพ่บ จงึ
เป็นไปไมไ่ดว้า่ภาษาอูเ่สอ้จะเป็นภาษาลกูผสมทีเ่กดิจากภาษาจนีถิน่หลายถิน่ผสมกนั ประเดน็ขอ้กงัขา
และหลกัฐานคดัคา้นขา้งตน้ สามารถนํามาสนบัสนุนแนวคดิวา่ ภาษาอูเ่สอ้ไมใ่ชภ่าษาลกูผสมทีเ่กดิจาก
การผสมของภาษาฮัน่ จว้ง มลูมั เหมาหนานและตง้ และกไ็มใ่ชภ่าษาลกูผสมทีเ่กดิจากการผสมกนัของ
ภาษาจนีถิน่ดว้ยเชน่กนั  
 แต่ ... คาํศพัทภ์าษาอูเ่สอ้ทีพ่อ้งกบัภาษาสาขาจว้ง-ตง้ มาไดอ้ยา่งไร  จากประวตัศิาสตรข์องชน
กลุ่มน้อยในพืน้ทีต่อนใตข้องจนีจะพบวา่ มกีารอพยพยา้ยถิน่อยูต่ลอดเวลา ขณะเดยีวกนักม็พีวกทีอ่ยูต่ดิ
แผน่ดนิไมเ่คยอพยพไปไหน และบางพวกกม็สีว่นหน่ึงอพยพไปแต่อกีสว่นกห็ลงเหลอือยูไ่มไ่ดอ้พยพตาม
กนัไปทัง้หมด ในสว่นพวกทีอ่พยพไปบางกลุ่มกเ็ขา้ไปแทนทีจ่นชนพืน้ถิน่ใหถ้อยรน่หนีไปทีอ่ื่นดว้ยเพราะ
มกีาํลงัมากกวา่ จากการตรวจสอบวงคาํศพัทภ์าษาอูเ่สอ้พบวา่มคีาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุท์ีไ่มร่ว่มกบัภาษา
อื่น มคีาํศพัทท์ีพ่อ้งกบัภาษาสาขาจว้ง-ตง้ และมคีาํศพัทภ์าษาจนีถิน่รวมทัง้ภาษาจนีเก่าดว้ย เหตุทีม่ี
คาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุท์ีไ่มร่ว่มกบัชนเผา่อื่นน้ีเอง ทาํใหแ้นวโน้มทีจ่ะเชื่อวา่ภาษาอูเ่สอ้มสีถานภาพเป็น 
“ภาษา” เทยีบเทา่กบัภาษาอื่นๆเขม้แขง็ขึน้ โดยเชื่อวา่เมือ่ภาษาอูเ่สอ้ถูกตดัขาดจากภาษาสาขาจว้ง-ตง้
แลว้ ทุกๆภาษาต่างฝ่ายต่างพฒันาคาํศพัทแ์ละภาษาเป็นของตนเอง บนพืน้ฐานของคาํศพัทร์ว่มเชือ้สาย
ทีเ่คยใชร้ว่มกนัในอดตี สว่นภาษาจนีถิน่ทีแ่ทรกซมึเขา้สูภ่าษาอูเ่สอ้เป็นจาํนวนมากนัน้กเ็ขา้มาภาย
หลงัจากทีภ่าษาอูเ่สอ้ถูกตดัขาดจากภาษาสาขาจว้ง-ตง้แลว้  ซึง่กเ็ป็นปรากฏการณ์ปกตธิรรมดา
เหมอืนกบัภาษาของชนกลุม่น้อยอื่น  แนวคดิน้ีมคีวามเป็นไปไดแ้ละชวนใหน่้าเชื่อมากเหลอืเกนิ จงึเป็นที่
ยอมรบัของนกัวชิาการจนีสว่นใหญ่ สง่ผลใหภ้าษาอูเ่สอ้จากเดมิทีเ่ชื่อกนัวา่เป็นภาษาลกูผสมของภาษา
อื่นหลายๆภาษา  กลบักลายเป็นภาษาโบราณเก่าแก่ก่อนทีภ่าษาสาขาจว้ง-ตง้จะแยกออกจากกนัเสยีดว้ย
ซํ้า  และชวนใหน่้าขบคดิต่อไปไดอ้กีวา่ ชนชาวอูเ่สอ้กเ็ป็นชนทีอ่ยูต่ดิแผน่ดนิแหง่น้ีรว่มกบัชนกลุ่มน้อย
อื่นๆ มาแต่โบราณก่อนทีจ่ะแยกออกจากกนัไปสรา้งอตัลกัษณ์ของตน   
 อยา่งไรกต็าม ในสว่นของการจดัแบ่งตระกลูภาษานัน้ยงัเป็นทีถ่กเถยีงกนั และหาขอ้สรปุที่
ยอมรบัตรงกนัไมไ่ด ้ ดว้ยเหตุผลทีว่า่มคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกบัภาษาสาขาจว้ง-ตง้ (ใกลช้ดิกบัภาษาจว้ง
มากทีส่ดุ) ถา้จะจดัไวใ้นสาขาจว้ง-ตง้ แขนงจว้ง-ไต ระนาบเดยีวกนักบัภาษาจว้งกย็งัมขีอ้กงัขาอยู ่
เน่ืองจากในภาษาอูเ่สอ้มวีงคาํศพัทภ์าษาจนีถิน่อกีเป็นจาํนวนมากพอๆกบัคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายครอบคลุม
อยูอ่กีชัน้หน่ึง (อาจจะมจีาํนวนมากพอๆกนัหรอือาจจะมากกวา่เสยีดว้ย) หลวัเหมย่เจนิและเติง้เวย่หรง 
(Luō Měizhēn, Dèng Wèiróng, 1, 3-) ยงัคงยนืยนัความคดิเดมิดว้ยลกัษณะทางภาษา             
ณ ปัจจุบนัวา่ ภาษาอูเ่สอ้เป็นภาษาลกูผสมทีท่ ัง้รกัษาคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกบัภาษาสาขาจว้ง-ตง้  ทัง้มี
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คาํศพัทภ์าษาจนีทีเ่ป็นภาษาจนีเก่าและภาษาจนีถิน่ใชใ้นภาษา และในอนาคตคงจะแปรสภาพเป็นภาษา
ถิน่ยอ่ยหน่ึงของภาษาถิน่จนี ขณะทีเ่หวยมา่วฝาน (Wéi Màofán, ,14-20 และ Wéi Màofán, Wéi 
Shùguān, , 57) กย็งัมจุีดยนืเดมิทีม่องเหน็มาตลอดวา่ ภาษาอูเ่สอ้เป็นสมาชกิในสาขาภาษาจว้ง-
ตง้ 
 ดเูหมอืนวา่นกัภาษาศาสตรก์าํลงัมแีนวคดิวา่ ภาษาอูเ่สอ้มสีถานภาพเป็นภาษาหน่ึงทีแ่ยกเป็น
เอกเทศออกจากภาษาอื่น แต่การทีเ่มือ่สาํรวจพบภาษาใดกจ็ะตัง้ใหเ้ป็นภาษาใหมเ่สยีทุกครัง้ไป เรากค็ง
จะมภีาษาใหมเ่กดิขึน้อกีเป็นจาํนวนมากทัง้ทีอ่าจจะไมม่คีวามจาํเป็นถงึขัน้นัน้ เพราะวา่ในความเป็นจรงิ
แลว้ ภาษาทีส่าํรวจพบใหมอ่าจจะมคีวามใกลช้ดิกบัภาษาใดภาษาหน่ึงหรอืเคยเป็นภาษาอื่นมาก่อน  แต่
เหตุเพราะถกูตดัขาดเป็นเวลานาน ทัง้ยงัถูกภาษาอื่นแทรกซมึจงึเกดิเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัขึน้เทา่นัน้ 
นัน่กห็มายความวา่ยงันบัไดว้า่มสีถานภาพเป็นภาษาเดมิอยูน่ัน่เอง ดงันัน้การตัง้ภาษาใดๆใหเ้ป็นภาษา
ใหมอ่าจจะไมเ่หมาะสมนกั นอกจากจะเป็นการทาํใหภ้าษาทีใ่กลช้ดิกนัใหห้า่งออกจากกนัโดยไมจ่าํเป็น
แลว้ ยงัเป็นการไมส่อดคลอ้งกบัหลกัการประหยดัดว้ย เมือ่เป็นเชน่น้ีเรากต็อ้งศกึษาความสมัพนัธใ์ห้
ลกึซึง้วา่ภาษาทีส่าํรวจพบใหมน่ัน้มคีวามสอดคลอ้งหรอืใกลช้ดิกบัภาษาใดมากทีส่ดุ  เรากจ็ะสามารถ
คน้หาไดว้า่ภาษานัน้เคยเป็นภาษาใดมาก่อน  จากนัน้กส็ามารถจดัเขา้ไวเ้ป็นภาษาถิน่ของภาษาดัง้เดมิ
ได ้ ภาษาอูเ่สอ้กค็งจะมลีกัษณะเชน่น้ี ปัญหาอยูท่ีว่า่ภาษาอูเ่สอ้ใกลช้ดิกบัภาษาใดมากทีส่ดุ       

เหวยมา่วฝานและเหวยซู่กวาน (Wéi Màofán, Wéi Shùguān, , 57-95) ไดนํ้ารายการ
คาํศพัท ์ Swadesh list เปรยีบเทยีบภาษาอูเ่สอ้กบัภาษาต่างๆในสาขาภาษาจว้ง-ตง้ ผลปรากฏจาํนวน
คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายดงัน้ี รว่มกบัภาษาจว้ง  คาํ ภาษาปู้อ ี5 คาํ ภาษามลูมั  คาํ ภาษาเหมาหนาน
กบัภาษาตง้ภาษาละ  คาํ  ภาษาไต 8 คาํ ภาษาหลนิเกากบัภาษาสุย่ภาษาละ 7 คาํ และภาษาหล ี 
คาํ จากนัน้ไดเ้ปรยีบเทยีบวงคาํศพัทภ์าษาอูเ่สอ้กบัภาษาในสาขาจว้ง-ตง้ แบ่งเป็นแขนงต่างๆ  ผลปรากฏ
วา่ มคีวามสมัพนัธก์บัแขนงจว้ง-ไต 9%   มคีวามสมัพนัธก์บัแขนงตง้-สุย่ 85.8% และมคีวามสมัพนัธ์
กบัแขนงหล ี9.75%  จากการเปรยีบเทยีบระบบเสยีงกพ็บวา่ มคีวามใกลช้ดิกบัภาษาแขนงจว้ง-ไตมาก
ทีส่ดุ ทา้ยทีส่ดุทัง้สองไดนํ้าภาษาอูเ่สอ้เปรยีบเทยีบกบัภาษาสมาชกิในแขนงจว้ง-ไต (โดยเปรยีบเทยีบกบั
ภาษาไต ปู้อ ีและจว้ง โดยเปรยีบเทยีบภาษาถิน่ทุกถิน่ของทัง้สามภาษา) ผลปรากฏวา่  คาํศพัทร์ว่มเชือ้
สายทีส่มัพนัธก์บัภาษาไตถิน่สบิสองปันนาสงูทีส่ดุ .87% คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายทีส่มัพนัธก์บัภาษาถิน่
จว้งเหนือสงูทีส่ดุ .8% คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายทีส่มัพนัธก์บัภาษาถิน่จว้งใตส้งูทีส่ดุ 7.8% แสดงใหเ้หน็
วา่ภาษาอูเ่สอ้มคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัภาษาจว้งมากทีส่ดุ  แต่ดว้ยเหตุทีร่ะบบเสยีงและระบบไวยากรณ์
ของภาษาอูเ่สอ้ไมส่ามารถแยกไดช้ดัวา่สมัพนัธก์บัภาษาจว้งถิน่ไหนมากกวา่กนั  จงึมคีวามเหน็วา่ “ควร
จดัภาษาอู่เส้อให้เป็นภาษาถ่ินหน่ึงของภาษาจ้วง จากเดิมท่ีภาษาจ้วงแบง่เป็นภาษาจ้วงเหนือ 
ภาษาจ้วงใต้ ภาษาอู่เส้อนับเป็นภาษาจ้วงถ่ินท่ีสามช่ือว่า ภาษาจ้วงถ่ินอู่เส้อ” แผนภมูต่ิอไปน้ี
ปรบัปรงุจากคาํอธบิายการจดัตระกลูภาษาของภาษาจว้ง (โปรดด ู * นานาภาษาในประเทศจนีตอนใต ้
ภาคที ่  เล่ม  หน้า 57) และเพิม่เตมิในสว่นของภาษาอูเ่สอ้ตามขอ้สรปุของเหวยมา่วฝานและเหวยซู่
กวาน  

52 การพรรณนาภาษาอู่เส้อ (เอ๊)



3 
 

 
 

  
        

แผนภมิูท่ี W. 1 การจดัแบง่ภาษาอู่เสอ้   
 
ขอ้มลูภาษาอูเ่สอ้ทีใ่หมท่ีส่ดุและสมบรูณ์ทีส่ดุทีม่อียู ่ ณ ปัจจุบนัน้ีคอื ผลงานของเหวยมา่วฝาน

และเหวยซู่กวาน เรือ่ง การศกึษาวจิยัภาษาอูเ่สอ้ (Wéi Màofán, Wéi Shùguān, 2011)  ซึง่เป็นผลงาน
หน่ึงในโครงการ “สารานุกรมการวจิยัภาษาพบใหมใ่นประเทศจนี” (中国新发现语言研究丛书

Zhōngguó xīn fāxiàn yǔyán yánjiū cóngshū) และยงัไดร้บัการจดัเขา้ไวใ้น “โครงการศกึษาวจิยักรณี
ภาษาใกลส้ญูของมณฑลกวา่งซ”ี (广西濒危语言个案研究 Guǎngxī bīnwēi yǔyán gè'àn yánjiū) 
อกีภาษาหน่ึง เริม่ดาํเนินการตัง้แต่เดอืนมถุินายน ปี  โดยลงพืน้ทีภ่าคสนามเพือ่เกบ็ขอ้มลูภาษาที่
เขตปกครองตนเองชาวเหมยีวอาํเภอหรงสุย่ มณฑลกวา่งซ ี  ผูบ้อกภาษามสีามคน คอื เหมงิเหวนิจี ๋ (蒙
文辑 Méng Wénjí ผูบ้อกภาษาอูเ่สอ้ชุมชนหยง่เล่อ บา้นเซีย่ถาน คุม้ป๋ายหมา่) อู๋-ยวีเ่จีย้น(吴玉坚 Wú 
Yùjiān ผูบ้อกภาษาอูเ่สอ้ชุมชนหยง่เลอ่ บา้นซโีม ่คุม้ฉาวซาน) และอู๋-จวีจ๋อื (吴菊芝 Wú Júzhī ผูบ้อก
ภาษาจนีถิน่ถไูกว)่  

นกัวจิยัทัง้สองไดว้เิคราะหแ์ละพรรณนาภาษาอูเ่สอ้ตามลาํดบัขัน้ทางภาษา เรยีงเรยีงแลว้เสรจ็
เมือ่เดอืนมถุินายน ปี  และตพีมิพเ์ป็นหนงัสอืเผยแพรใ่นเดอืนกุมภาพนัธ ์ปี  ทา้ยเลม่มรีายการ
คาํศพัทท์ีจ่ดดว้ยสทัอกัษรและแปลเป็นภาษาจนี เน่ืองจากผลงานการศกึษาภาษาน้ีมอียูน้่อยมาก            
วงวชิาการไทยยงัไมม่ขีอ้มลูภาษาดงักลา่วน้ี ขา้พเจา้จะสงัเคราะหเ์น้ือหาในหนงัสอืเล่มน้ีประกอบกบั
เน้ือหาจากบทความชิน้อื่นๆเทา่ทีม่อียู ่ ณ ปัจจุบนั เรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยเพือ่ใหเ้ป็นความรูข้อง
นกัวชิาการชาวไทยไดใ้ชศ้กึษา มรีายละเอยีดดงัน้ี  

 
 

ตระกลูภาษาจีน-ทิเบต

ภาษาจนี ทเิบต-พมา่ เยา้ จ้วง-ต้ง

จ้วง-ไต

ไทย ลาว ปู้อี จ้วง

จว้งเหนือม ี ถิน่ยอ่ย

กุย้เป่ย

ถิน่หลิว่เจยีง

หงสุย่เหอ

ยงเป่ย

โยว่เจยีง

กุย้เปียน

ชวิเป่ย

จว้งใตม้ ี ถิน่ยอ่ย

ยงหนาน

จัว่เจยีง

เต๋อจิง้

เยีย่นกวา่ง

เหวนิหมา

ภาษาจ้วงถ่ินอู่เส้อ

ไต

ตง้-สุย่ หลี
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W. .   ระบบเสียง   
 W. .. พยญัชนะ  

เมือ่เทยีบกบัภาษาในสาขาจว้ง-ตง้ แลว้   พบวา่ระบบเสยีงพยญัชนะของภาษาอูเ่สอ้คลา้ยกบั 
ภาษาแขนงตง้-สุย่มากกวา่ภาษาแขนงจว้ง-ไต ทีส่าํคญัคอื มรีะบบเสยีงรอง (ซึง่พบมากในแขนงตง้-สุย่) มี
ลกัษณะของพยญัชนะเสยีงกกันําหน้าพยญัชนะนาสกิ มเีสยีงพยญัชนะนาสกิทีส่มบรูณ์ และมรีะบบเสยีง
พยญัชนะทา้ย สอดคลอ้งกบัลกัษณะของภาษาทัง้สองแขนง เมือ่เปรยีบเทยีบกบัภาษาทีเ่ป็นสมาชกิใน
สาขาจว้ง-ตง้ (รวมทัง้หลแีละเกอลาว)ทัง้หมดแลว้พบวา่ คลา้ยคลงึกบัระบบเสยีงของภาษาเหมาหนาน
มากทีส่ดุ ดงัน้ี   (โปรดดรูายละเอยีดระบบเสยีงของทุกภาษาใน * นานาภาษาในประเทศจนีตอนใต ้ภาค
ที ่  เล่ม ) 

พยญัชนะเดีย่ว  เสยีง  
p ph       m m8 ˀm     f w ˀw 
t th ts tsh n n8 ˀn l l 8 s   
   t˛ t˛h ȵ ȵ8 ˀȵ     ˛ j ˀj 
k kh    ŋ ŋ 8  ˀŋ        
Ɂ        h    

พยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน 5 เสยีง 
pj phj   mj m8j ˀmj  fj  wj ˀwj 
tj thj   nj   lj hj    
kj khj           

พยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก 7 เสยีง 
pw            
kw khw   ŋw ŋ 8w ˀŋw  hw    

 
เพือ่ความสะดวกในการเปรยีบเทยีบ จะใหร้ายละเอยีดระบบเสยีงพยญัชนะภาษาเหมาหนานไวท้ีน้ี่ดว้ย  

พยญัชนะเดีย่ว 
p ph ᵐb b    m ˀm  f v w ˀw 
t th ⁿd d ts tsh n ˀn l s z   
c ch ᶯȡ     ȵ ˀȵ    j ˀj 
k kh ᵑɡ      ŋ ˀŋ      
Ɂ          h ɦ   

พยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน 
pj phj ᵐbj bj   mj    fj vj   
tj thj ⁿdj dj tsj tshj nj  lj  zj   

พยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก 
tw   dw tsw tshw   lw sw    
cw        ɕw   jw  
kw khw ᵑɡw    ŋw       

  
 คาํอธบิายการเปรยีบเทยีบระบบเสยีงพยญัชนะภาษาอูเ่สอ้   
1. ภาษาอูเ่สอ้มเีสยีงพยญัชนะเดีย่ว  เสยีง  พยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน 1 เสยีง และ 

พยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก  เสยีง พยญัชนะทีเ่กดิในตําแหน่งพยญัชนะทา้ยไดม้พียญัชนะนาสกิ /-m, 
-n, -ŋ/  และพยญัชนะกกั /–p,-t,-k/     
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2. เสยีงพยญัชนะนาสกิมคีวามสมบรูณ์มาก ลกัษณะน้ีสอดคลอ้งกบัภาษาสุย่ (โปรดดขูอ้มลูการ
เปรยีบเทยีบระบบเสยีงนาสกิ ใน * นานาภาษาในประเทศจนีตอนใต ้ภาคที ่  เล่ม , หน้า 9 ) 

3. มกีารเปรยีบต่างของเสยีงพน่ลมกบัไมพ่น่ลม /-h/ และมกีารเปรยีบต่างของเสยีงพยญัชนะ
ปกตกิบัพยญัชนะทีม่เีสยีงกกันํา /ˀ-/  

4. เสยีงพยญัชนะต่อไปน้ีเป็นเสยีงของคาํยมืจากภาษาจนี /th, ts, tsh, t˛h, j, kh,mj, fj, wj, tj, 
thj, lj, khw/  
  W. 2.2.2 สระ ตามวธิกีารวเิคราะหร์ะบบเสยีงแบบจนี แบ่งเสยีงสระเป็นสระเดีย่วและสระประสม  
ซึง่สระประสมมสีว่นประกอบสามสว่นคอืหวัสระ ทอ้งสระและหางสระ  ในสว่นของสระประสมสามารถ
แบ่งยอ่ยไดอ้กีตามประเภทของหางสระ ในภาษาอูเ่สอ้แบ่งไดส้ามแบบคอื สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็น
อรรธสระ /i, u/ สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะนาสกิ /-m, -n, -ŋ/  และสระประสมกบัหางสระทีเ่ป็น
พยญัชนะเสยีงกกั /p, t, k/ มรีายละเอยีดดงัน้ี  

สระเดีย่ว หางสระ 
สระเดีย่ว  สระเดีย่ว อฒัสระ นาสกิ  เสยีงกกัไมร่ะเบดิ 

a  a:i a:u a:m a:n a:ŋ a:p a:t a:k 
  ai au am an aŋ ap at ak 
e  ei eu em en eŋ ep et ek 
 ye    yen   yet  
i ia  iu im in iŋ ip it ik 
y     yn   yt  
ɔ  ɔi  ɔm ɔn ɔŋ ɔp ɔt ɔk 
u     un uŋ  ut uk 
ǝ   ǝu ǝm ǝn ǝŋ ǝp ǝt ǝk 
m̀          

n ̀          
ŋ ̀          

 คาํอธบิายการเปรยีบเทยีบเสยีงสระ   
1. ภาษาอูเ่สอ้ มสีระเดีย่ว 7 เสยีง หางสระม ี8 เสยีง (แบ่งเป็นหางสระอรรธสระ /i, u/ หางสระ

นาสกิ /m,n,N/ และหางสระเสยีงกกั / p, t, k/) และสระประสมกบัสระเดีย่ว  เสยีง รวมทัง้หมด
ม ี62 เสยีง และพยญัชนะทีส่ามารถเกดิเป็นพยางคไ์ดอ้กี  เสยีง รวมทัง้สิน้ 5 เสยีง    

2. สระประสมทีข่ ึน้ดว้ย /a/ มกีารเปรยีบต่างของสระสัน้ยาว แต่สระอื่นไมม่ ี  
3. พยญัชนะ /m,̀ n,̀ ŋ`/ สามารถเกดิเป็นพยางคไ์ดโ้ดยลาํพงั เชน่คาํวา่ /m2̀/ “ไม”่ /n3̀/ “คาํอุทาน

แสดงการตอบรบั” /N/̀ “เธอ,สรรพนามบุรษุทีส่อง” 
 
 W. 2.2.3 เสียงวรรณยกุต ์ เหวยมา่วฝานและเหวยซูก่วาน (Wéi Màofán, Wéi Shùguān, 2011, 
-) ยงัคงยดึถอืการวเิคราะหเ์สยีงวรรณยกุตแ์บบดัง้เดมิ ซึง่เป็นแบบเดยีวกนักบัการวเิคราะหเ์สยีง
วรรณยกุตข์องภาษาในโครงการ  “สารานุกรมปรทิรรศน์ภาษาชนกลุ่มน้อยของสาธารณรฐัประชาชนจนี” 
中国少数民族语言简志丛书  Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú yǔyán jiǎnzhì cónɡshū ปี 16) ซึง่เป็น
การเทยีบเสยีงวรรณยกุตก์บัระบบเสยีงวรรณยกุตข์องภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์  สามารถแบ่ง
วรรณยกุตเ์ป็นสองชุด คอื วรรณยกุตข์องสระพยางคเ์ปิด หมายถงึวรรณยกุตใ์นพยางคท์ีล่งทา้ยดว้ยเสยีง
สระและพยญัชนะนาสกิ และวรรณยกุตข์องสระพยางคปิ์ด หมายถงึ วรรณยกุตใ์นพยางคท์ีล่งทา้ยดว้ย
พยญัชนะเสยีงกกั  และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัระบบเสยีงวรรณยกุตข์องภาษาไทอื่นๆ  ในโครงการเดยีวกนั
ทีม่กีารกาํหนดเลขสญัลกัษณ์ประจาํเสยีงวรรณยกุตต์ามลกัษณะของเสยีง (เชน่ระดบัการหกัเห การมี
หรอืไมม่เีสยีงหางสระเป็นตน้) ประกอบกบัการวเิคราะหโ์ดยเทยีบกบัระบบเสยีงวรรณยกุตภ์าษาจนียคุ
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กลางประวตัศิาสตร ์  เหวยมา่วฝานและเหวยซู่กวานจงึกาํหนดหมายเลขทีเ่ป็นสญัลกัษณ์กาํกบัเสยีง
วรรณยกุต ์เป็น ,,,5,7,8        ขอ้มลูเสยีงวรรณยกุตใ์นภาษาอูเ่สอ้เป็นดงัน้ี (T.=เลขสญัลกัษณ์กาํกบั
เสยีงวรรณยกุต)์       

T. ระดบัเสยีง ตวัอยา่งคาํ ความหมาย  ตวัอยา่งคาํ ความหมาย  ตวัอยา่งคาํ ความหมาย 
1 5  kwen1 คน(น.) fa:i1 ฝาย fen1 ฝน 
2  mi2 ม ี tu2 ถ ู la:m2 (ส)ีคราม 
3 55  sam3 สม้(เปรีย้ว) ʔnen3 ปัน้ pin3 แบน 
3 24  ma:i24 ไม ้ ka:i3 แก ้ ki3 กี(่เทา่ไร) 
 5  tam ตํ่า ʔjǝm จม ha:n หา่น 
 5  hjet เผด็ ɔk ออก kjǝp เกบ็ 
   phat ปัด(โบก) lek ลกึ ka:p คบื 

   คาํอธบิายเสยีงวรรณยกุต ์   
 1.มวีรรณยกุตร์ะดบั  เสยีง คอื /55/ นอกนัน้เป็นวรรณยกุตเ์ลื่อนระดบัทัง้หมด และไมม่ี
วรรณยกุตห์กัเห  
 2.วรรณยกุตท์ี ่ คอื // ในพยางคเ์ปิดซํ้ากบัวรรณยกุตท์ี ่8 คอื // ในพยางคปิ์ด ดงันัน้
วรรณยกุตท์ีแ่ทจ้รงิในภาษาอูเ่สอ้มทีัง้หมด  เสยีง คอื /5, , 55, , 5, 5/    
 .หมายเลขกาํกบัเสยีงวรรณยกุตท์ี ่ มเีสยีงวรรณยกุตส์องระดบั คอื วรรณยกุตร์ะดบั /55/ 
เป็นคาํเฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาอูเ่สอ้ กบัวรรณยกุตส์งูขึน้ // เป็นคาํยมืภาษาจนี(หรอืคาํศพัทร์ว่มเชือ้สาย
กบัภาษาจนี) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการวเิคราะหภ์าษาอื่น (เพือ่ความสะดวกในการเปรยีบเทยีบ) จงึใชเ้ลข
กาํกบัเสยีงวรรณยกุตเ์ป็นเลขเดยีวกนั   
 4.เมือ่วเิคราะหร์ะบบเสยีงวรรณยกุตภ์าษาอูเ่สอ้ตามระบบเสยีงภาษาจนียคุกลางแลว้ และ
นํามาเปรยีบเทยีบกบัระบบเสยีงวรรณยกุตข์องภาษาจนีถิน่ถูไกว ่กท็าํใหน้กัวชิาการตอ้งตื่นตะลงึและ
ประหลาดใจกนัมากทเีดยีว เน่ืองจากวา่มรีะดบัเสยีงและจาํนวนเสยีงวรรณยุกตเ์หมอืนกนัทุกประการ 
เป็นขอ้สนบัสนุนแนวคดิทีว่า่ ภาษาจนียคุกลางแทรกซมึเขา้สูภ่าษาอูเ่สอ้(และภาษาไทอื่นๆ) โดยทีภ่าษา
อูเ่สอ้รบัเขา้มาทางภาษาถิน่ถูไกว ่  
 W. 2.2.4 โครงสร้างพยางค ์ (C=Consonant, V=vowel, T=Tone) พยางคใ์นภาษาอูเ่สอ้ประ
กอบดว้ยพยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์ในสว่นของหางสระตามหลกัการวเิคราะหแ์บบจนีแบ่งเป็นหางสระ
ทีเ่ป็นเสยีงอรรธสระ(ในทีน้ี่จะวเิคราะหใ์หเ้ป็น V) หางสระนาสกิ และหางสระเสยีงกกั (ในหนงัสอืของ
เหวยมา่วฝานและเหวยซู่กวาน, , -5 วเิคราะหใ์หเ้ป็น C) จากการศกึษารายการคาํศพัทท์า้ยเล่ม
หนงัสอืเล่มน้ีพบวา่ โครงสรา้งพยางคใ์นภาษาอูเ่สอ้มโีครงสรา้งทีเ่ลก็ทีส่ดุคอื /CT/ และโครงสรา้งทีใ่หญ่
ทีส่ดุคอื /CCC1VCT/ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี    

โครงสรา้งพยางค ์ ตวัอยา่งคาํศพัท ์ 

C T N2̀ คุณ m2 ไม ่     

CV T lɔ2 ลอ่(สตัว)์ m ̥a1 หมา ma3 มา้ mɔ6 โม(่ก.) 

CVV T kau1 (ตะ)ขอ jiu6 เหยีย่ว ka:i ไก่ ma:i3 ไม ้

CVC T kǝp กบ  hiN1̀ ขงิ ka:t ขาด lam3 ลม้ 

CCVC T  khjǝN1 กลาง hjen3 ขยนั kjɔk กระดกู ʔjap ขยบิ 

                                                           
1 การวเิคราะหภ์าษาไทอื่นๆทีผ่า่นมาก่อนหน้าน้ี นกัวชิาการจนีมแีนวทางการวเิคราะหไ์มเ่หมอืนกนั บา้งเหน็วา่ พยญัชนะกลุ่มเปลีย่นเสยีง
ไดแ้ก่ พยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก พยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน และพยญัชนะทีม่เีสยีงกกันําเป็นพยญัชนะเดีย่ว /C/  แต่ในหนงัสอืของ
เหวยมา่วฝานและเหวยซู่กวานวเิคราะหใ์ห ้/mj, mw,/m/ เป็น /CC/ และวเิคราะหใ์ห ้//mj, /mj/ เป็น /CCC/ ในทีน้ี่จงึจะนําเสนอตามที่
เจา้ของผลงานเดมิวเิคราะหเ์อาไว ้โดยเสยีงทีค่วบจะทาํเป็นสญัลกัษณ์ยกสงูขึน้ เป็น /CC/   หรอื /CC/  
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CCV T khja3 ตน้กลา้ hjɔ1 ยา hwi1 ไฟ khjɔ1 เกลอื 

CCVVT khjai ไข ่ khjai1 ไกล khja:u3 เฉลยีว(ฉลาด) phjau1 เผา 
CCV T ʔmu1  มอื ʔma  บา่  ʔȵi3 หรี(่ตา) ʔni3 ไหน 
CCVV T ʔȵau รอย ʔȵau1 เกา ʔnau เนา(เยบ็) ʔȵeu3 เบีย้ว 
CCVC T ʔȵǝk ขยะ ʔma:n1 (หมู)่บา้น ʔmen1 วนั ʔŋǝm3 ยิม้ 
CCCVC T ʔmjɔk ดอก ʔwjen ควนั ʔNwak พยกัหน้า ʔNẁen อ่อน 

 จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถสรปุโครงสรา้งพยางคใ์นภาษาอูเ่สอ้ไดเ้ป็น /±C +C ±C ±V ±V ±C +T/ 
ลกัษณะเดน่ทีพ่บคอื ภาษาอูเ่สอ้มพียญัชนะเดีย่วทีส่ามารถเกดิเป็นพยางคไ์ด ้ทาํใหโ้ครงสรา้งพยางคท์ี่
เลก็ทีส่ดุคอื /CT/ นอกจากน้ียงัพบคาํทีพ่ยญัชนะตน้เป็นเสยีงควบ ไดแ้ก่ /CC, CC, CCC/ ออกเสยีงคลา้ยกบั
คาํควบกลํ้าในภาษาไทย(คาํทีเ่ป็นแถบสทีบึ)  สนันิษฐานวา่อาจจะเป็นรากฐานของคาํควบกลํ้าใน
ภาษาไทยกเ็ป็นได ้ ทัง้น้ียงัพบวา่คาํเหล่าน้ีตรงกบัเสยีงภาษาจนีก่อนประวตัศิาสตรแ์ละกลาง
ประวตัศิาสตร ์ (ตรงกบัยคุกลางมากกวา่) จากงานวจิยัทีผู่เ้ขยีนเคยศกึษาไว ้ (เมชฌ สอดสอ่งกฤษ, 
55,5-9) และนกัวชิาการทา่นอื่นอยา่งเชน่งานวจิยัของกงฉวนิหู ่(Gōng Qúnhǔ, ) กพ็บคาํใน
ลกัษณะเชน่น้ี1       

 
W. 2.3 ระบบคาํ  ในบทความของผูเ้ขยีนสองทา่น คอื “การศกึษาลกัษณะของภาษาอูเ่สอ้” (Wéi 

Màofán, 2006, 14-20) และเรือ่ง “เกีย่วกบัการจดัตระกลูภาษาของภาษาอูเ่สอ้” (Wéi Shùguān, 200, 
11-12)  ต่อมาทัง้สองทา่นรว่มมอืกนัเขยีนหนงัสอื “การศกึษาวจิยัภาษาอูเ่สอ้” (Wéi Màofán, Wéi 
Shùguān, ) ไดนํ้าเสนอขอ้มลูการเปรยีบเทยีบคาํศพัทพ์ืน้ฐานของ Swadesh list โดยเปรยีบเทยีบ
ภาษาอูเ่สอ้กบัภาษาต่างๆในสาขาภาษาจว้ง-ตง้ ผลการเปรยีบเทยีบอธบิายไปแลว้ในหวัขอ้การจดัตระกลู
ภาษาขา้งตน้ นอกจากน้ียงัมขีอ้มลูเพิม่เตมิวา่นอกจากคาํศพัทท์ีร่ว่มเชือ้สายกบัภาษาจว้ง-ตง้แลว้ ยงัมคีาํ
ยมืภาษาจนีดว้ย (แน่นอนวา่ยงัมขีอ้ถกเถยีงวา่เป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี หรอืคาํยมืจากภาษาจนี) 
จากวงคาํศพัท ์Swadesh list จาํนวน  คาํ พบวา่มคีาํศพัทภ์าษาจนีมากถงึ 7 คาํ  ลกัษณะของคาํใน
ภาษาอูเ่สอ้อธบิายไดด้งัน้ี  

W. 2.3.1 คาํโดด แบ่งไดด้งัน้ี   
) คาํโดดพยางคเ์ดียว  เป็นคาํหน่ึงพยางคท์ีม่คีวามหมายในตวัเอง สามารถใชไ้ดโ้ดย 

อสิระ ตวัอยา่งคาํศพัทต่์อไปน้ี เทยีบกบัภาษาสีแ่ขนงเพือ่ใหเ้หน็ความสมัพนัธก์บัภาษาอื่น คอื แขนงจ้วง-
ไต ไดแ้ก่ ภาษาไต คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาไต” (Yù Cuìróng, Luō Měizhēn, 1) ภาษาจว้งคดัจาก 
“ปรทิรรศน์ภาษาจว้ง”(Wéi Qìngwén, Tán Guóshēng, 10) ภาษาปู้อคีดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาปู้อ”ี 
(Yù Cuìróng, 98) ภาษาหลนิเกา คดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษาหลนิเกา” (Liáng Mǐn,  Zhāng Jūnrú, 
997) แขนงต้ง-สุ่ย ไดแ้ก ่ภาษาตง้คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาตง้” (Liáng Mǐn, 1) ภาษาสุย่คดัจาก 
“ปรทิรรศน์ภาษาสุย่” (Zhāng Jūnrú, 10) ภาษาเหมาหนานคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาเหมาหนาน” 
(Liáng Mǐn, 10) ภาษามลูมัคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษามลูมั” (Wáng Jūn, Zhèng Guóqiáo, 979) 
แขนงภาษาหลี ไดแ้ก่ ภาษาหล ีคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี (Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng , 979) 
และแขนงภาษาเกอ-ยงั ไดแ้ก่ ภาษาเกอลาวคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาเกอลาว” (Hè Jiāshàn, 13) 
ภาษาผูเ่ปียว คดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษาผูเ่ปียว” (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, Lǐ Yúnbīng,  200) 

                                                           
1 เน้ือหาสว่นนี้มคีวามเกีย่วขอ้งกบัลกัษณะของภาษาต่างๆทีไ่ดอ้ธบิายในหนงัสอืเล่มน้ี สามารถอ่านไดด้งัน้ี ลกัษณะการเกดิคาํสองพยางค ์
(พยางคเ์ตมิหน้า) อ่านไดใ้นบทสรปุภาษามูห่ล่าวและภาษาหลนิเกา  ลกัษณะดัง้เดมิของอกัษรนําภาษาไทย อ่านไดใ้นบทสรุปภาษาผูเ่ปียว 
และลกัษณะของเสยีงควบกลํ้าในภาษาตระกลูไท อ่านไดใ้นบทสรปุภาษาลกักะ   

57การพรรณนาภาษาอู่เส้อ (เอ๊)



 
 

 
 

ภาษาปู้ยงัคดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษาปู้ยงั” (Lǐ Jǐnfāng, 2000)  ภาษาละตคิดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษา
ละต”ิ (Lǐ Yúnbīng, 2000) และภาษามูห่ล่าวคดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษามูห่ล่าว” (Bó Wénzé, 2003)  
แขนง ไทย วนั เดอืน หนา ฝน หมา หม ู ควาย ไป นก 
จ้วง-ไต 
(ไถ)  

ไต van2 dǝn1 na1 fun1 ma1 mu2 xva:i2 pai1 nok 
จว้ง ŋon2 dɯn1 na1 fɯn1 ma1 mou1 va:i2 pai1 ɣok 
อู่เสอ้ /men1 ȵyt n 8a1 fen1 m 8a1 m 8u2 hwa:i1 pa:i1 n 8ɔk

ปู้อ ี ŋon2 dɯ:n1 na1 vɯn1 ma1 m1 va:i2 pai1 zoʔ 
หลนิเกา vǝn2 ŋit** na1 fun1 ma1 mo1 t´i3 bɔi1 nok 

ต้ง-สุ่ย ตง้ man1 ȵa:n1 na1 pjǝn1 Nwa1 ŋu+ kwe2 pa:i1 nok 
สุย่ van1 njen2 /na1 fǝn1 m 8a1 m ̥u kui2 pa:i1 nok 
เหมาหนาน van1 njen2 na1 fin1 ma1 mu kwi pa:i1 nɔk 
มลูมั fan1 njen2 na1 kwǝn1 Nwa1 mu wi2 pa:i1 nɔk 

หลี หล ี van1 ȵa:n1 na1 fun1 pa1 pau4 tui3 hei1 tat 
เกอ-ยงั เกอลาว sen44* t‘u44  ntau44 zau44 mpau33 mpa33 ntai44 vu12 ntau31 

ผูเ่ปียว vәn33 ta:n3 tǝ0ne33 ßau213 m ̥a3 m ̥a3 qa:i3 se24 ȵuk4 
ปู้ยงั van4 tɛn11 ta0na312 ¸u:t11 ma31 m ̥u31 va31 va11 nuk11 
ละต ิ vuaŋ31 n ̩44 tjou ȵuŋ3 ȵaN3 m ̩ mje qua44 vu44 ȵo13 
มูห่ล่าว ve31 ¬a31 zo31 me31 naŋ24 my24 ȵa:31 pi24 zau3 

* ยมืภาษาจนี 天 tiān,จ.โบ thën “วนั”  ** ยมืภาษาจนี 月 yuè, จ.โบ ngüat  
ตวัอยา่งคาํศพัทภ์าษาอู่เสอ้ทีไ่มพ่อ้งกบัภาษาอื่น 

/met1 ŋwat ʔman wu3 pɔm6 l ̥a ta:ŋ6 teŋ2 kip ȵiu2 lan2 
ขา้วตม้ สเีขยีว น้ําพุ ขา้ว เลน/โคลน แมน้ํ่า ง ู มา ฝาด กุง้ เกวยีน 

 จากตารางขา้งตน้ทีเ่หน็ไดช้ดัคอืคาํศพัทภ์าษาอูเ่สอ้สอดคลอ้งกบัทุกภาษาในแขนงจว้ง-ไต และ
ยงัสอดคลอ้งกบัภาษาแขนงอื่นดว้ย มคีาํศพัทบ์างคาํทีส่อดคลอ้งกนัทุกแขนงทกุภาษา อยา่งเชน่คาํวา่ 
“วนั หมา หม ูควาย นก”  มบีางคาํแขนงจว้ง-ไตกบัแขนงตง้-สุย่สอดคลอ้งกนั สว่นแขนงภาษาหลมีบีางคาํ
เป็นคาํอื่น เชน่ ควายใชค้าํวา่ /tui3/ (เหมอืนกบัภาษาไทยคาํวา่ทุย) และแขนงเกอ-ยงั (เชน่ภาษาผูเ่ปียว
กบัภาษาปู้ยงั) มคีาํบางคาํเกดิจากรากคาํเดยีวกนัแต่เตมิหน่วยคาํอื่น  เชน่คาํวา่ “หนา”  แมจ้ะมบีางคาํที่
ยมืมาจากภาษาจนี อยา่งคาํวา่ “วนั” ในภาษาเกอลาว คาํวา่ “เดอืน” ในภาษาอูเ่สอ้และภาษาหลนิเกา แต่
โดยภาพรวมแลว้ภาษาอูเ่สอ้มคีวามสมัพนัธก์บัภาษาสมาชกิอยา่งใกลช้ดิ อยา่งไรกต็ามกย็งัมคีาํศพัทท์ี่
ภาษาอูเ่สอ้ทีไ่มพ่อ้งกบัภาษาอื่นดว้ย สนันิษฐานวา่เป็นคาํทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากทีถู่กตดัขาดจาก
ภาษาตน้ตระกลู      

) คาํโดดสองพยางคแ์ละหลายพยางค ์ คอื คาํทีแ่ต่ละพยางคห์รอืสว่นใดสว่น
หน่ึงของพยางคไ์มส่ามารถแยกออกจากกนัและมคีวามหมายโดยอสิระได ้  ไมใ่ชล่กัษณะของการเตมิ
หน่วยคาํเตมิเพือ่ใหม้คีวามหมายทางไวยากรณ์ใดๆ และไมใ่ชค่าํประสม สว่นมากเป็นคาํซํ้าพยญัชนะ
หรอืซํ้าสระ และพบมากในกลุ่มคาํทีม่คีวามหมายแสดงอารมณ์ความรูส้กึ ลกัษณะทา่ทาง สภาพ              
คาํเรยีกชื่อสตัวแ์ละคาํเลยีนเสยีง ตวัอยา่งคาํเชน่   

คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
sǝŋ1sen สงสยั ɕia6 ɕǝŋ1 ชะมด ta2 ti3 tE3 ป่ี 
tshun1 nun2 สปัหงก khiŋ1kheŋ1 ขรขุระ ku2 kuk ku2 นกพริาบ 

 W. .. คาํท่ีมีการเติมส่วนอ่ืน มดีงัน้ี   
 1) หน่วยคาํเติมหน้า เป็นการเตมิหรอืเกดิหน่วยคาํอื่นทีห่น้าคาํมลู คาํทีนํ่ามาใชเ้ตมิ
นัน้มทีีม่าจากคาํมลูอื่น เมือ่นํามาเตมิแลว้เดมิทแีสดงความหมายในลกัษณะของคาํประสม แต่เมือ่ขยาย
ขอบเขตไปใชก้บัคาํอื่นนานวนัเขา้กท็าํใหค้วามหมายเดมิสญูหายไป จนในทีส่ดุกไ็มแ่สดงความหมาย 
นอกจากน้ียงัพบวา่คาํทีนํ่ามาใชเ้ป็นสว่นเตมิหน้านัน้ บางคาํยมืมาจากคาํทีม่คีวามหมายในภาษาจนี  
สนันิษฐานวา่ยมืวธิกีารสรา้งคาํศพัทแ์บบน้ีมาจากภาษาจนีทัง้คาํ(สว่นเตมิหน้า+คาํหลกั)  แต่เมือ่
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ระยะเวลาผา่นไปนานกเ็ริม่นําสว่นเตมิหน้านัน้ไปใชก้บัคาํภาษาอูเ่สอ้  จนคาํหน้านัน้สญูเสยีความหมาย
ไป  เกดิเป็นหน่วยเตมิหน้าทีไ่มแ่สดงความหมายเชน่เดยีวกนั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี         

ตวัอยา่งหน่วยคาํเตมิหน้า 
/lik/ ความหมายประจาํคาํคอื “ลกู หรอื ผลไม”้ เดมิทเีตมิไวห้น้าคาํอื่นมคีวามหมายวา่ “ลกู หรอื เลก็” แต่
ปัจจุบนัมทีัง้ทีแ่สดงความหมายและไมแ่สดงความหมาย ลกัษณะเชน่น้ีพบในภาษาสมาชกิสาขาจว้ง-ตง้ ทุกภาษา   
คาํเดมิ ความหมายคาํเดมิ เตมิหน้า ความหมายคาํใหม ่ หมายเหตุ 

m 8a1  หมา lik m 8a1 ลกูหมา แสดงความหมาย 

m 8u1 หม ู lik m 8u1 ลกูหม ู แสดงความหมาย 
tin1 ตนี lik tin1 ลกูตนี (น้ิวเทา้) เริม่มกีารแปรความหมาย 
ʔmu1 มอื lik ʔmu1 ลกูมอื (น้ิวมอื) เริม่มกีารแปรความหมาย 
sai3 ไส ้ lik sai3 ไส ้ ไมแ่สดงความหมาย 
/ta3/ คาํน้ีมคีวามหมายเดมิวา่ “ต”ี เป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนีคาํวา่ 打 dǎ สนันิษฐานวา่เดมิทยีมืคาํสองพยางค์
ทีม่คีาํวา่ 打 นําหน้าในภาษาจนีมาใช ้จากนัน้เกดิการขยายขอบเขตนําคาํวา่  打 ไปใชก้บัคาํภาษาอู่เสอ้ เป็น
เหตุใหค้าํวา่打 ซึง่เดมิทเีมือ่ครัง้ทีย่มืมาจากภาษาจนีนัน้เป็นคาํทีแ่สดงความหมาย (หรอือาจจะไมแ่สดง
ความหมายกไ็ด)้ เมือ่นํามาใชก้บัภาษาอู่เสอ้แลว้มกีารแปรความหมาย และในทีส่ดุกส็ญูเสยีความหมายเดมิไป 
กลายเป็นหน่วยคาํเตมิหน้าทีไ่มแ่สดงความหมาย  

การยมืคาํภาษาจนีมาใช ้
คาํภาษาจนี ความหมายคาํเดมิ คาํภาษาอู่เสอ้ ความหมายคาํ  หมายเหตุ 
打滚 dǎgǔn กลิง้ ta3 kwan3 กลิง้ ยมืคาํจากภาษาจนี   
打赌 dǎdǔ พนนั ta3 tu3 พนนั ยมืคาํจากภาษาจนี  

คาํภาษาจนีพฒันามาเป็นสว่นเตมิหน้าภาษาอู่เสอ้ 
lim2 ลมื ta lim2 ลมื สว่นเตมิหน้า+ภาษาอู่เสอ้ 

นอกจากน้ียงัพบลกัษณะทีค่ลา้ยกบัหน่วยคาํเตมิหน้า แต่คาํบางคาํเมือ่เตมิแลว้ คาํสว่นหน้ายงั
แสดงความหมายอยู ่จงึน่าจะพจิารณาใหเ้ป็นคาํประสม เชน่ คาํวา่ /ma:i/ “แม”่ เมือ่เตมิหน้าแลว้กย็งัคง
มคีวามหมายเกีย่วกบัแมห่รอืเพศหญงิ หรอืแปรความหมายวา่ “ใหญ่” สว่นคาํอื่นทีม่สีว่นเตมิหน้าทีไ่ม่
แสดงความหมาย และทาํหน้าทีเ่ป็นหน่วยคาํเตมิหน้าเหมอืนคาํในตารางขา้งตน้ แต่กม็ตีวัอยา่งคาํไมม่าก 
เชน่    
คาํ ความหมายแต่ละคาํ ความหมาย วธิสีรา้งคาํ  หมายเหตุ 
ma:i m̥u1 แม ่+ หม ู หมตูวัเมยี “แม”่แสดงความหมายถงึแม ่หรอืเพศหญงิ - 
ma:i ʔmu1 แม ่+ มอื   น้ิวหวัแมม่อื “แม”่ แปรความหมายวา่ “ใหญ่” - 
ʔnan1 tç N3 อนั + ทอ้ง ทอ้ง “อนั” ไมแ่สดงความหมาย - 
tjeu2 N8a:n1 แถว + คาน ไมค้าน “แถว” ไมแ่สดงความหมาย 条 tiáo = แถว 

 2)  หน่วยคาํเติมหลงั  วธิกีารสรา้งคาํโดยการเตมิหลงัน้ี เดมิทเีป็นคาํทีย่มืมาจาก
ภาษาจนีทัง้คาํ (คาํจนี+คาํจนี) ต่อมาภาษาอูเ่สอ้นําสว่นทีเ่ตมิหลงัของภาษาจนีมาใชก้บัคาํของภาษาอูเ่สอ้ 
(คาํอูเ่สอ้+คาํจนี) จากนัน้มกีารพฒันาคาํของภาษาอูเ่สอ้เองมาใชเ้ป็นหน่วยคาํเตมิหลงัภาษาอูเ่สอ้ (อู่
เสอ้+อูเ่สอ้) ตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี  

คาํ ความหมายแต่ละคาํ ความหมาย วธิสีรา้งคาํ  หมายเหตุ 
lçN2 tsi3 หนวก + สว่นเตมิหลงัคาํนาม คนหหูนวก คาํหลกั+สว่นเตมิหลงั จนี+จนี聋子 lóngzi 
pa:u1 tsi3 หอ่ + สว่นเตมิหลงัคาํนาม ซาลาเปา คาํหลกั+สว่นเตมิหลงั จนี+จนี 包子 bāozi 
kjam1 tsi3 คาํ + สว่นเตมิหลงัคาํนาม ทองคาํ คาํหลกั+สว่นเตมิหลงั อู่เสอ้+จนี 金子 jīnzi 
kja2 tsi3 เขอื + สว่นเตมิหลงัคาํนาม มะเขอื คาํหลกั+สว่นเตมิหลงั อู่เสอ้+จนี 茄子 qiézi 
ma:i3 lik ไม+้ลกู ตน้ไม ้ คาํหลกั+สว่นเตมิหลงั อู่เสอ้+อู่เสอ้  
tau6 lik ถัว่+ลกู ถัว่ คาํหลกั+สว่นเตมิหลงั อู่เสอ้+อู่เสอ้ 豆 dòu 
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จากตารางขา้งตน้จะเหน็วา่ วธิกีารใชส้ว่นเตมิหลงัทีภ่าษาอูเ่สอ้รบัมาใชน้ัน้ เป็นวธิกีารสรา้งคาํใน
ภาษาจนี ซึง่เป็นวธิทีีภ่าษาจนีใชเ้ตมิหลงัคาํอื่นเพือ่ทาํใหเ้ป็นคาํนาม (อาจจะใชก้บัคาํกรยิาหรอืคาํชนิด
อื่นเพือ่เปลีย่นใหเ้ป็นคาํนามกไ็ด)้ สว่นทีเ่ตมิหลงัในภาษาจนีคอืคาํวา่ 子 zǐ เดมิทแีปลวา่ “ลกู” เมือ่
นํามาใชเ้ป็นหน่วยคาํเตมิหลงัแลว้จะไมแ่สดงความหมาย แต่ทาํหน้าทีเ่ปลีย่นคาํเดมิเป็นคาํนาม เมือ่เตมิ
แลว้ออกเสยีงเบา (เดมิเป็นเสยีง ) เมือ่ภาษาอูเ่สอ้ยมืมาใชก้อ็อกเสยีง /55/ ตามเสยีงภาษาจนี ต่อมามี
การใชค้าํวา่ 子 zǐ ทีแ่ปลวา่ “ลกู” ในภาษาจนีนัน้แปลเป็นภาษาอูเ่สอ้ คอืคาํวา่ /lik/ เพือ่นํามาใชเ้ป็น
หน่วยคาํเตมิหลงั และไมแ่สดงความหมาย 

มขีอ้น่าสงัเกตกค็อื  คาํทีแ่ปลวา่ทองคาํ มะเขอื ถัว่ ถา้หากตรวจสอบกบัคาํศพัทภ์าษาจนีเสยีง
โบราณแลว้พบวา่พยางคแ์รกเป็นคาํรว่มเชือ้สายกนั คอื   

คาํ อู่เสอ้ จนีก่อนประวตัศิาสตร ์ จนียคุกลางประวตัศิาสตร ์
ทองคาํ kjam1 kĭem kĭĕm 
มะเขอื kja2 gǐa gǐA 
ถัว่ tau6 do d´u 

 3) พยางคเ์สริมสร้อย  คอื คาํมกีารแปรเสยีงพยญัชนะหรอืสระทีพ่อ้งหรอืคลอ้งจอง
กบัคาํเดมิ ทาํหน้าทีข่ยายความ บรรยายลกัษณะ หรอืเป็นสรอ้ยคาํเพือ่ใหค้าํหลกัมคีวามชดัเจน เกดิ
ภาพพจน์มากยิง่ขึน้ สามารถวางต่อจากคาํหลกั(ตามไวยากรณ์ภาษาตระกลูไท) และวางไวห้ลงั (ตาม
แบบไวยากรณ์ภาษาจนี) พยางคเ์สรมิสรอ้ยในภาษาอูเ่สอ้มหีลายรปูแบบ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   
รปูแบบ ตวัอยา่ง  

 
คลา้ยกบัความหมาย 
ในภาษาไทย 

 ตวัอยา่ง  
 

คลา้ยกบั 
ความหมาย 
ในภาษาไทย 

ABB  
แบบไวยากรณ์ไท 

kɔ2 tɔk tɔk ขนักะต๊าก ๆ  ȵau1 ŋǝm 
ŋǝm  

เหมน็หึง่ๆ 

lɔi2 ʔja:p ʔja:p ฟ้าแลบแปล๊บๆ  n ̥eŋ1 jɔk jɔk สัน่รกิๆ  
BBA 
แบบไวยากรณ์จนี 

khjeŋ1 khjeŋ1 ʔmɔ3 เบาๆ ลบู 
“คลาํ”  

ʔmɔ3 ʔmɔ3 
ka:u 

คลาํๆ ด ู

ABC pin3 pet let แบนแป๊ดแลด้ tam pe2 le2 ตํ่า (เตีย้) มอ่ตอ้ 
AABB hau3 hau3 ɔk ɔk เขา้ๆออกๆ teŋ2 teŋ2 

pa:i1 pa:i1 
มาๆ ไปๆ 

สรา้งจาก 
คาํสองพยางค ์

ʔna:m1 ʔnuk   จูจ้ี ้  ʔna:m1 ʔna:m1  
ʔnuk ʔnuk 

จุกจกิจูจ้ ี ้

ABAC  
 

mja:ŋ ˛eŋ1 mja:ŋ 
˛ɔk 

ครึง่สกุครึง่ดบิ  yt n 8́ m3 yt  
l ̥i1 l̥iu1  

ยิง่คดิยิง่ตลก 

ยมืมาจาก
ภาษาจนี 

fi2 li1 fa2 la1 บรรยายเสยีงน้ําไหล pik lik  
pak lak 

บรรยายเสยีงสะบดั 
เพราะแรงลม 

哗啦哗啦 
huālā huālā 

บรรยายเสยีงน้ําไหล 噼里啪啦 
pīli pālā 

บรรยายเสยีงประทดั 

ABCD  
สรา้งจาก 
คาํสองพยางค ์

khiŋ1 kheŋ1  ขรขุระ  khiŋ1 liŋ1  
kheŋ1 leŋ1 

โขยกเขยก 

ABAB jet tsa:p jet tsa:p หน่ึงพบั ๆ (ทลีะ
พบัๆ)   

  

ABCA mi2 ˛i2ma: ŋ2 haŋ3 
˛i2ma:ŋ2 

มอีะไร ใหอ้ะไร  
(มอีะไรใหอ้นันัน้) 

ʔna:u1 n8́ m3  
ʔna:u1 hçk 

อยา่งไรคดิ อยา่งไรทาํ
(คดิอยา่งไหนทาํอยา่ง
นัน้)  
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4) การซํา้คาํ เป็นลกัษณะของการซํ้าโดยการพดูคาํเดมิซํ้าสองครัง้ พยางคท์ีส่องไมม่ี
การเปลีย่นแปลง คาํนามเมือ่ซํ้าแลว้มกีารแปรทางความหมายวา่มปีรมิาณมากขึน้ มจีาํนวนมากขึน้ คาํ
ลกัษณนามเมือ่ซํ้าแลว้มคีวามหมายวา่แบ่งแยกเป็นสว่นๆ หรอืเรยีงลาํดบั คาํคณุศพัทท์ีใ่ชเ้ป็นคาํวเิศษณ์
เมือ่ซํ้าแลว้บอกความหมายวา่เขม้ขน้ขึน้(หรอืเบาบางลงขึน้อยูก่บัความหมายของคาํ)   คาํวเิศษณ์ ซํ้าแลว้
วางไวห้น้าคาํกรยิาเพือ่บอกกาล (เพิง่จะ กาํลงั บ่อยๆ บางคาํเป็นคาํยมืภาษาจนี) คาํกรยิาเมือ่ซํ้าแลว้มี
ความหมายวา่กระทาํซํ้าๆ หลายๆครัง้  ลองทาํด ูชกัชวน  กระทาํแบบไมเ่ฉพาะเจาะจง หรอืบอกกาลวา่
กรยิานัน้กาํลงัดาํเนินอยู ่  คาํคุณศพัท ์ เมือ่ซํ้าแลว้จะมคีวามหมายเขม้ขน้ขึน้ คาํเลยีนเสยีง เมือ่ซํ้าแลว้ใช้
เป็นคาํเสรมิสรอ้ย(ลกัษณะเดยีวกนักบัหวัขอ้ทีผ่า่นมาขา้งตน้) ตวัอยา่งคาํเชน่    

ชนิดของคาํ คาํเดมิ ความหมาย ซํ้าคาํ ความหมาย 
คาํนาม ŋwan2 วนั ŋwan2 ŋwan2 วนัวนั (ทุกวนั) 

pwei1 ปี pwei1 pwei1 ปีปี (ทุกปี,แต่ละปี) 
คาํลกัษณนาม ʔnan1 อนั ʔnan1ʔnan1 แต่ละอนั 

tɕɔ2 ตวั tɕɔ2 tɕɔ2 แต่ละตวั 
คาํคุณศพัทซ์ํ้าแลว้ใชเ้ป็น 
คาํวเิศษณ์ 

men6 ชา้ men6 men6  คอ่ยๆ (+กรยิา) 
tɕhe บอ่ย tɕhe tɕhe มกัจะ...(อยูบ่อ่ยๆ) 

คาํวเิศษณ์ ŋa:n1  เพิง่ ŋa:n1 ŋa:n1 เพิง่จะ 
la: ŋ เรือ่ย la:ŋ la:ŋ la:ŋ เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ 

คาํกรยิา   ka:u ด ู ka:u ka:u ดูๆ  (ลองด ูขอด)ู 
lip   เดนิ lip lip เดนิๆ (เดนิเลน่) 

คาํคุณศพัท ์ ta:n1 แดง ta:n1 ta:n1 แดงๆ 
sa:N1 สงู sa:N1 sa:N1 สงูๆ 

คาํเลยีนเสยีง mç เสยีงววัรอ้ง mç mç มอๆ  
wuN1 เสยีงหมาเหา่ wuN1 wuN1 โฮง่ๆ 

  W. .3.3 คาํประสม คอืการนําคาํโดดทีม่คีวามหมายในตวัเองมาประสมกนั แลว้เกดิเป็น
คาํทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงกบัรากคาํเดมิหรอืเกดิเป็นความหมายใหม ่  การประสมคาํอาจเกดิจากการนํา
คาํสองคาํมาประสมกนั หรอืนําคาํหลายคาํมาประสมกนักไ็ด ้ ตามหลกัการวเิคราะหค์าํประสมของ
นกัวชิาการจนี แบ่งวธิกีารประสมคาํในภาษาอูเ่สอ้เป็น  วธิไีดแ้ก่ .แบบรวมคาํ .แบบขยายความ          
. แบบประธานกรยิา . แบบกรยิากรรม 5.แบบเสรมิความ  และ .แบบชื่อหลกั + ชื่อเฉพาะ  ดงัตวัอยา่ง
คาํต่อไปน้ี      

รปูแบบ  ตวัอย่างคาํ 
แบบรวมคาํ l ̥i1 wa:i6 

ด ี เลว 
“ดรีา้ย” 

ts´u3 hjet 
เชา้    รุง่ 
 “เชา้” 

tsi3 mɔi6  
พีส่าว น้องสาว 
“พีส่าวน้องสาว” 

 lan2   lau2 
 หมนุ แลกเปลีย่น 
“ผลดัเปลีย่น” 

แบบขยายความ nam3 wçk 
น้ํา     ใหญ่  
“น้ําทว่ม”  

phjak sam3 
ผกั      เปรีย้ว   
“ผกัสม้” 

fen1 sai1 
ฝน    เลก็ 
“ฝนปรอย”  

phjak pjuk 
ผกั     เผอืก(ขาว) 
“ผกักาดขาว”  

แบบประธานกริยา pja1 hwa1 
ตา   ลาย 
“ตาลาย” 

l ̥ɔ1 pwei6 
ห ู   ตงึ    
“หตูงึ” 

kje1 meN1 
ไก่   บอด 
“บอดตาใส” 

tɔŋ3 kjet  
ทอ้ง   ปวด 
 “โรคกระเพาะ”  

แบบกริยากรรม tɕhǝu3 n̥a3  
ตก(หลน่) หน้า 
“ขายหน้า” 

tɕuŋ1 hiŋ1 
สวม    รา่งกาย 
“แต่งตวั” 

 thut pi2 
ถอด    หนงั 
“ลอกคราบ” 

l ̥´m1 pyn1 
เตม็   เดอืน 
“พระจนัทรเ์ตม็ดวง” 
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แบบเสริมความ tshun1 nun2 
นอน    หลบั 
“นอนหลบั” 

 pja:i2 len2 
ไป      หลงั 
“ต่อมา” 

 lçk hyn3 
ลุก    ขึน้ 
“ลุกขึน้” 

tɕhuŋ l̥ɔŋ1 
พบ       กนั 
“พบกนั”  

แบบ 
ช่ือหลกัช่ือ+เฉพาะ
(ชฉ.) 

phjak ka:t 
ผกั        ชฉ. 
“ผกัคะน้า” 

ma:i3 ɕia1 
ไม ้     ชฉ. 
 “ตน้ฉําฉา” 

phja1 ȵǝu3 
ปลา    ชฉ. 
“ปลาดุก” 

mai3 tɕǝŋ1 
ไม ้     ชฉ. 
“ตน้การบรู” 

  
 W. .. คาํยืมจากภาษาจีนและภาษาอ่ืน ภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจนีมลีกัษณะ
เหมอืนกนัประการหน่ึงคอืมคีาํศพัทท์ีส่มัพนัธก์บัภาษาจนี แบ่งไดส้องลกัษณะ คอื คาํศพัทท์ีส่มัพนัธก์บั
ทัง้ภาษาตระกลูไทและภาษาจนี คาํศพัทก์ลุ่มน้ีจดัวา่เป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไทจนี นกัวชิาการจนีจดัวา่
เป็นคาํยมืภาษาจนีเก่า และคาํศพัทท์ีย่มืมาจากภาษาจนีทีน่กัวชิาการจนีจดัเป็นคาํยมืภาษาจนีใหม ่ดงั
รายละเอยีดต่อไปน้ี     

) คาํศพัทร์่วมเช้ือสายกบัคาํยืมภาษาจีนเก่า    ในแวดวงนกัวชิาการจนีตดัสนิ 
วา่คาํศพัทใ์นภาษาของชนกลุ่มน้อยทีพ่อ้งกบัภาษาจนีนัน้เป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนี  ซึง่สามารถแบ่งได้
เป็นสองกลุ่ม คอื กลุ่มหน่ึงเป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาตัง้แต่อดตีเรยีกวา่ “คาํยมืเก่า”  เป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาจาก
ภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์ และอกีกลุ่มหน่ึงเป็นคาํทีย่มืมาภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรมจนี ค.ศ.
99 เรยีกวา่ “คาํยมืใหม”่ (จะอธบิายหวัขอ้ถดัไป) แต่ขณะเดยีวกนั ในแวดวงนกัวชิาการทีศ่กึษาภาษา
ไท-จนี มคีวามเหน็วา่คาํศพัทเ์หล่าน้ีปรากฏในทัง้ภาษาจนีและภาษาไทหลายๆภาษา  น่าจะเป็นคาํศพัทท์ี่
เคยใชร้ว่มกนัในอดตีไมใ่ชค่าํยมื  คาํศพัทก์ลุ่มน้ีสว่นมากเป็นคาํโดดหน่ึงพยางค ์ซึง่สามารถหาคาํทีพ่อ้ง
กนัในภาษาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไทได ้ซึง่รวมทัง้ภาษาไทยดว้ย สาํหรบัคาํยมืภาษาจนีเก่าในภาษา
อูเ่สอ้นัน้พบวา่เป็นคาํศพัทภ์าษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์  รายการคาํศพัทต่์อไปน้ีคดัมาจากหนงัสอื
ปรทิรรศน์ภาษาและหนงัสอืการศกึษาวจิยัภาษาต่างๆ ดงัทีไ่ดช้ีแ้จงรายชื่ออา้งองิไวใ้นหวัขอ้ ..) 

จ้วง-ไต ไทย คาํ(ทอง) เงนิ ไฟ นก ไก่ ไหล ทองแดง เหลก็ 
ไต xam2 ŋǝn2 fai2 nok kai lai1 tɔŋ2 lek 

จว้ง kim1 ŋǝn2 fei2 ɣok kai lai1 lu:ŋ2 ti:t 

ปู้อ ี tɕim1 ŋan2 vi2 zok kai lai1 lu:ŋ2 va2 

หลนิเกา kim1 ŋçn2 v´i2 mok kai1 lǝi1 hoŋ2 het 

อู่เสอ้ kjam1 ȵen2 hwi1 n ̥ɔk kje1 lau2 tɔŋ2 thit 

ต้ง-สุ่ย เหมาหนาน cim1 ȵan2 pui1 nɔk a:i loi1 tɔŋ2 chit  
ตง้ ȶǝm1 ȵan3 vi1 mok qa:i ui1+   tɔŋ2 khwәt+ 

สุย่ ȶum1 ȵan2 vi1 nok ka:i lui tɔŋ2 ɕәt 

มลูมั cǝm1 ȵan2 fi1 nɔk ci1 thoi1 tɔŋ2 khɣәt 

หลี หล ี kim3 kan1 fei1 taȶ khai1 ma:u1 da:ŋ4 ga:i 

เกอ-ยงั เกอลาว xen33 ȵin33 pa:i34 ntau21 qai34 la:i3 ŋә34 tɕin 

ผูเ่ปียว gǝm24 phio213 pәi3 nuk4 qai33 ¬ai3 tyŋ33 ɬat33 

ปู้ยงั tsi24 ŋan312 fi24 nuk11 qai4 lui44 lu:ŋ11 qit4 

ละต ิ ha3 phjo3 pje ȵo31 qɛ44 lje tuŋ3 qei44 

มูห่ลา่ว tɕy24 ȵ̥e31 va31 zau3 qa24 la24  tuŋ31 ¸e3 

จีนปัจจบุนั 金 jīn 银 yín 火 huǒ 鸟 niǎo 鸡 jī 流 liú 铜 tóng 铁 tiě 

จีนโบราณ kĭĕm ŋǐĕn xuɑ  tieu kiei lĭәu dung dëi 

หม่ินหนาน(จีนใต้) gim1 ngeng5 fo2 ziao3 goi1 liu2 dong2 ti7 

2) คาํยืมใหม่ ดงัทีท่ราบกนัดวีา่ชาวอูเ่สอ้อยูใ่กลช้ดิกบัชาวฮัน่พืน้ถิน่ทีเ่รยีกวา่ ถิน่ถู 
ไกว ่ ในชว่งทีช่าวอูเ่สอ้อยูร่ว่มกนักบัพวกทีพ่ดูภาษาจว้ง-ตง้ นอกจากจะมคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกบัจว้ง-ตง้
แลว้ ยงัมคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกบัภาษาฮัน่ยคุก่อนประวตัศิาสตรแ์ละกลางประวตัศิาสตร ์(คาํศพัทส์ว่นน้ี
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นกัวชิาการจนีเรยีกวา่คาํยมืเก่าทีไ่ดก้ล่าวถงึขา้งตน้) เมือ่พวกจว้ง-ตง้อพยพยา้ยถิน่ออกไป แต่ชาวอูเ่สอ้
ไมไ่ดต้ามไปดว้ย แต่ยงัคงอยูต่ดิแผน่ดนิเดมิทีใ่กลช้ดิกบัชาวฮัน่ถิน่ถูไกว ่ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา
คาํศพัทภ์าษาถิน่ถูไกวไ่ดแ้ทรกซมึเขา้สูภ่าษาอูเ่สอ้มาตลอด     ทาํใหใ้นภาษาอูเ่สอ้มคีาํศพัทภ์าษาฮัน่ถิน่   
ถูไกวเ่ป็นจาํนวนมาก ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม รฐับาลจนีปกครองและดแูลความเป็นอยูข่อง
ประชาชนในประเทศอยา่งทัว่ถงึ  ทาํใหค้าํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืง การปกครอง การศกึษา วทิยาการต่างๆ 
หลัง่ไหลเขา้สูภ่าษาของชนกลุ่มน้อยเป็นจาํนวนมากและต่อเน่ือง  ปัจจุบนัคาํศพัทภ์าษาอูเ่สอ้มคีาํยมื
ภาษาจนีใหม ่ ทัง้ทีเ่ป็นภาษาจนีถิน่ถูไกวแ่ละภาษาจนีกลางทีร่บัมาจากสือ่สารมวลชนและการศกึษามาก
ถงึสองในสามสว่นของวงคาํศพัทท์ัง้หมด  ครอบคลุมวงคาํศพัทท์กุชนิด เชน่ คาํนาม คาํกรยิา คาํ
ไวยากรณ์ คาํอุทาน เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี 

ภาษาจีนกลาง คาํอ่านพินอิน คาํภาษาอู่เส้อ ความหมาย 
党员 dǎngyuán  tɔŋ3 jyn2 สมาชกิพรรค 
县长 xiàn zhǎng jyn6 tɕǝŋ3 นายอาํเภอ 
 政策 zhèngcè tɕǝŋ tshek นโยบาย 
政治 zhèngzhì tɕǝŋ tɕi6 การเมอืง  
可能 kěnéng khɔ3naŋ2 อาจจะ 
但是 dànshì  ta:n6 ɕi6 แต่วา่ 
因为 yīnwèi  jen1wei6 เพราะวา่ 

  ) การผสมกนัของคาํศพัท ์“ลกูผสม”  จากตวัอยา่งคาํประสมขา้งตน้พบวา่ เหตุทีค่ลงั
คาํศพัทภ์าษาอูเ่สอ้มทีัง้คาํภาษาอูเ่สอ้ คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายสาขาจว้ง-ตง้ และคาํศพัทภ์าษาจนี เมือ่สรา้ง
คาํประสมชาวอูเ่สอ้กจ็ะนําคาํทีม่อียูใ่นคลงัคาํศพัทเ์หลา่น้ีมาประสมกนัโดยไมไ่ดแ้ยกวา่เป็นคาํภาษาใด 
เราจงึพบวา่คาํประสมในภาษาอูเ่สอ้มทีัง้ อูเ่สอ้+อูเ่สอ้ อูเ่สอ้+จนี อูเ่สอ้+คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายสาขาจว้ง-ตง้ 
จนี+จนี คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายสาขาจว้ง-ตง้+จนี เป็นตน้ ยกตวัอยา่งคาํประสมขา้งตน้อธบิายไดด้งัน้ี   

l ̥i1 wa:i6   “ดเีลว” 
ด ี เลว 

คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายสาขาจว้ง-ตง้ + จนี (坏 huài)  
 

m ̥a1 teN2  “กลบั” 
มา   มา 

คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายสาขาจว้ง-ตง้ + อู่เสอ้ 

l ̥́ m1 pyn1   “พระจนัทรเ์ตม็ดวง” 
เตม็   เดอืน 

อู่เสอ้ + อู่เสอ้ 

N̥ai3 khjeN1  “สว้ม” 
ขี ้     หลุม 

อู่เสอ้ + จนี (坑 kēng) 

kwa3 pç2    “หญงิหมา้ย” 
หมา้ย หญงิ 

จนี+จนี (寡婆 guǎ pó)  
ปกตภิาษาจนีเรยีกหญงิหมา้ยเป็นอกีคาํหน่ึงคอื 寡妇 guǎfù 

 นอกจากน้ียงัพบคาํประสมทีใ่ชว้ธิทีางไวยากรณ์แบบไท (คาํหลกั+สว่นขยาย สอดคลอ้งกบั
ภาษาตระกลูไทภาษาอื่นๆ) และแบบจนี (สว่นขยาย+คาํหลกั) ใชร้ว่มกนัทัง้สองอยา่งอยูใ่นภาษาน้ี และยงั
พบคาํประสมพอ้งความหมาย (คอืคาํความหมายเดยีวกนัแต่มสีองคาํ ใชไ้ดท้ัง้สองคาํ) ทีน่่าสบัสนไปกวา่
นัน้กค็อื คาํประสมทีเ่กดิจากคาํเดยีวกนั สามารถสลบัตําแหน่งกนัหน้าหลงัแบบใดกไ็ด ้อยา่งไรกต็าม
ภาษาสมาชกิสาขาจว้ง-ตง้ในประเทศจนีมแีนวโน้มวา่คาํทีใ่ชภ้าษาจนีกจ็ะใชว้ธิทีางไวยากรณ์แบบจนี คาํ
ทีใ่ชภ้าษาไท กล่าวคอื คาํรว่มเชือ้สายสาขาจว้ง-ตง้ และคาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาอูเ่สอ้ กจ็ะใชห้ลกั
ไวยากรณ์แบบภาษาไท แต่กระนัน้ ในฐานะทีเ่ป็นภาษาลกูผสมทีม่คีลงัคาํศพัทแ์ละวธิทีางไวยากรณ์
รวมอยูห่ลายภาษา  บางครัง้กส็บัสนไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีแ่น่นอนตายตวั ตวัอยา่งเชน่  
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ไวยากรณ์แบบไท ŋ̊an1 na2 
คนั     นา 
“คนันา” 

nam3 kit 
น้ํา       รอ้น 
“น้ํารอ้น” 

m ̥u1 ku3 
หม ู    ผู ้
“หมตูวัผู”้ 

ma:m6 m̥u1 
เน้ือ       หม ู
“เน้ือหม”ู 

 

ไวยากรณ์แบบจนี sɔŋ1 ma:i3 
สน    ไม(้ตน้) 
“ตน้สน” 

 pet khjai 
เป็ด     ไข ่
“ไขเ่ป็ด” 

nam3 kɔŋ1 
น้ํา      โอ่ง 
“โอ่งน้ํา” 

m ̥u1 l̥ɔŋ1 
หม ู      กรง 
“เลา้หม”ู 

ma;i3 kjɔk 
ไม ้    กก(ตอ) 
“ตอไม”้ 

คาํประสม
พอ้ง
ความหมาย 

อู่
เสอ้ 

kjɔŋ len2 
ก่อน   หลงั 
“ในอนาคต” 

khjai ŋ̊a:n3 
ไข ่      เหลอืง 
“ไขแ่ดง” 
 

weN6 teN2 
ปกต ิ เวลา 
“โดยปกต”ิ 

m ̥ja:N 
ʔniN3 
บาง      สว่น  
“บางสว่น” 

lik kja1 
ผู ้    ชาย 
“ผวั” 

จนี kjam1 hau6 
วนัน้ี   หลงั 
“ในอนาคต” 
今 后 
jīn hòu 

ta:n6 huŋ2 
ไข ่      เหลอืง 
“ไขแ่ดง” 
蛋黄 
dàn huáng 

peN2 ɕi2  
ปกต ิ เวลา 
“โดยปกต”ิ 
平 时 
píng shí 

jetpa:i3 
หน่ึง  สว่น  
“บางสว่น” 
一部 
yī bù 

lǝu3 kɔŋ1 
แก่(คาํนําหน้า) ผู ้
“ผวั” 
老公 
lǎogōng 

คาํสลบัตาํแหน่ง nam3 pja1 
น้ํา      ตา 
“น้ําตา” 

khjau3 phen1 
หวั     ผม,ขน  
“ผม” 

nɔ6 wu3  
เหนียว ขา้ว 
“ขา้วเหนียว”  

ma:i3 jɔŋ2   
ตน้        ชฉ. 
“ตน้ไทร” 

wu3 pjuk  
ขา้ว  ขาว  
“ขา้วสาร” 

pja1 nam3 
ตา      น้ํา  
“น้ําตา”  

phen1 khjau3 
ผม,ขน หวั  
“ผม” 

wu3 nɔ6 
ขา้ว  เหนียว 
“ขา้วเหนียว” 

jɔŋ2 ma:i3 
ชฉ.   ตน้ 
“ตน้ไทร” 

pjuk wu3  
 ขาว  ขา้ว 
“ขา้วสาร” 

คาํศพัทล์กูผสม hwa:i1 ɕe3 
ควาย    น้ํา 
“ควาย” 

คาํน้ีเป็นคาํประสมทีใ่ชร้ปูแบบไวยากรณ์อยา่งภาษาไทโดยใขค้าํภาษาอู่เสอ้ /hwa:i1/ 
+ คาํภาษาจนี /ɕe3/ “น้ํา” (ยมืมาจากภาษาจนีคาํวา่ 水 shuǐ) ขณะทีภ่าษาจนีเรยีก 
“ควาย” วา่ “ววัน้ํา” แต่เรยีงลาํดบัคาํตามไวยากรณ์จนีวา่ 水牛 shuǐniú แปลเรยีง
ตามคาํวา่ น้ํา+ววั จะเหน็วา่ภาษาอู่เสอ้ยมืคาํภาษาจนีมาใช ้แต่ประสมคาํตามวธิทีาง
ไวยากรณ์แบบภาษาไทเป็น “ควาย+水(น้ํา)” ในภาษาอู่เสอ้กม็คีาํทีแ่ปลวา่น้ํา คอืคาํ
วา่ /nam/ แต่การเรยีกควายวา่ “ควายน้ํา” โดยใชค้าํวา่ “น้ํา” ทีเ่ป็นคาํภาษาจนีน้ีเป็น
อทิธพิลของภาษาจนีทีม่คีาํเรยีกววั  คาํ คอื 牛 niú “ววั” กบั 水牛 shuǐniú “ววั
น้ํา(ควาย)”    

l ̥i1 theŋ 
ด ี ฟัง  
“ไพเราะ” 

คาํน้ีเป็นคาํประสมทีใ่ชร้ปูแบบไวยากรณ์อยา่งภาษาจนี โดยใชค้าํภาษาอู่เสอ้ /l ̥i1/ + 
คาํภาษาจนี /theŋ/ “ฟัง” (ยมืมาจากภาษาจนีคาํวา่ 听 tīng) ขณะทีค่าํทีม่ ี
ความหมายวา่ “ไพเราะ” ภาษาจนีคอืคาํวา่ 好听 hǎotīng แปลเรยีงตามคาํวา่ ด+ี
ฟัง การสรา้งคาํประสมแบบนี้กม็ทีีม่าจากการยมืคาํวา่ 好 听 hǎotīng มาจาก
ภาษาจนีนัน่เอง แต่แปลเฉพาะคาํแรกเป็นคาํภาษาอู่เสอ้ คาํหลงัใชภ้าษาจนีดงัเดมิ  

 lɔk teN2 
ลุก   มา 
“ลุกขึน้,เกดิขึน้” 

คาํน้ีประสมขึน้มาจากคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายสาขาจว้ง-ตง้ + ศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษา
อู่เสอ้ แต่การใชใ้นประโยคใชใ้นตาํแหน่งไวยากรณ์เหมอืนภาษาจนี เชน่  

mç t˛´N    lçk teN2 la:u3   
เขา  รอ้งเพลง ลุก   มา   แลว้  
“เขาเริม่รอ้งเพลงแลว้” 

他唱起来了 
Tā chàng qǐlái le 
“เขาเริม่รอ้งเพลงแลว้” 

 
W. 2.3.5 ตวัอย่างคาํศพัทภ์าษาอู่เส้อ ในตอนทา้ยของหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัคาํศพัทน้ี์ จะใหต้วัอยา่ง

คาํศพัทภ์าษาอูเ่สอ้แบ่งแยกตามชนิดของคาํ ดงัน้ี  
คาํนาม  ความหมาย คาํกริยา ความหมาย คาํคณุศพัท ์ ความหมาย 
iu1 เอว han1 คนั(อาการ) hjep คบั แคบ 
tha:n ถ่าน kɔn1 กนิ tam ตํ่า 
ȵek แอก(ววั) fat ฝัด(ขา้ว)/สะบดั l ̥i1 ด ี
hiŋ1 ขงิ fa:t ฟาด/ต ี lek ลกึ 
kɔŋ1 กุง้ lam3 ลม้ fun1  หวาน 

64 การพรรณนาภาษาอู่เส้อ (เอ๊)



6 
 

 
 

คาํบพุบท ความหมาย คาํช่วยกริยา ความหมาย คาํเช่ือม ความหมาย 
tǝu ถงึ tsiu4 (就 jiù) ก ็ tɕǝk และ 
u อยู ่ fa:i3 เคย ta:n6 ɕi6 (但是 dànshì)  แต่  
tu4 ถกู โดน ɕɔk  รูจ้กั (v.+เป็น)  jen1wei6(因为yīnwèi) เพราะ   
kɔn ก่อน ka:i3 (还 hái) ยงัไม ่ sɔ3 i3 (所以 suǒyǐ)  ดงันัน้ 
 tsǝm2 ตาม  naŋ2 (能 néng) สามารถ(ได)้ lin2 (连 lián) แมแ้ต่ 
คาํบอกตวัเลข ความหมาย คาํลกัษณนาม ความหมาย คาํลงท้ายและ

คาํอทุาน  
 คล้ายกบั
ภาษาไทย  

jet หน่ึง(เอด็) phin  ผนื (ใชก้บัผนืนา)   pa0 吧 ba เถอะ 
l̥ɔk หก tjeu2 (条 tiáo) แถว (ใชก้บัถนน)  ha0  จงั (เลย) 
ȵi6ɕǝp ยีส่บิ kyen2 (群 qún) โขยง (ใชก้บักลุม่คน)   la:u3  แลว้ แลว้ละ่ 
tshin1 (千 qiān) พนั tç3 ดอก(朵 duǒ) (ใชก้บัดอกไม)้  ne0 呢 ne  นะ 
wa:n6 (万 wàn) หมืน่ /nan1 (ใชก้บัสิง่ของ) ma0 吗 ma แลว้ละ่ 

  W. 2.. ระบบไวยากรณ์ ภาษาอูเ่สอ้เป็นภาษาคาํโดดเหมอืนกบัภาษาสมาชกิตระกลูไททุกภาษา 
คาํแต่ละคาํมคีวามหมายในตวัเองและใชไ้ดโ้ดยอสิระ การนําคาํมาใชไ้มม่กีารเตมิหน่วยคาํลงในคาํเพือ่ทาํ
ใหเ้ปลีย่นแปลงหน้าทีห่รอืลกัษณะทางไวยากรณ์ รปูแบบการประกอบคาํและประโยคเป็นการนําคาํมา
เรยีงเขา้ประโยคต่อๆกนัตามลาํดบัและโครงสรา้งทางไวยากรณ์ทีก่าํหนด โดยมรีปูแบบไวยากรณ์ที่
สาํคญัๆ ดงัน้ี   

W. 2.4.1  โครงสร้างประโยคความเดียวพืน้ฐาน คอื [ S.V.O ] ตวัอยา่งประโยคเชน่   
ku1 ɕuk nam3 
ก ู  ดื่ม    น้ํา 

ฉนัดื่มน้ํา  e3 hwen1 ʔnam1 na2 
เอ๊  คน        ดาํ      นา 

ชาวเอ๊ดาํนา 

hwa:i1 ɕe3  kjen1 ȵ̥ɔ3  
ควาย          กนิ    หญา้ 

ควายกนิหญา้ kju1 ʔwet nam3 m̥yN1 
เรา   ขดุ    น้ํา      คลอง 

เราขดุคลองน้ํา (คน้ํูา) 

 W. 2.4.2 มีการใช้คาํลกัษณนาม คาํลกัษณนามทีพ่บในภาษาอูเ่สอ้แบ่งเป็นสองแบบคอื คาํ
ลกัษณนามของคาํนาม และคาํลกัษณนามของคาํกรยิา คาํทีใ่ชเ้ป็นลกัษณนามมทีัง้ทีเ่ป็นคาํศพัทภ์าษาอู่
เสอ้ คาํรว่มเชือ้สายสาขาจว้ง-ตง้ คาํรว่มเชือ้สายกบัภาษาจนี (ภาษาจนีเก่า) คาํยมืจากภาษาจนี(ภาษาจนี
ใหม)่  รปูแบบการใชค้าํลกัษณนามมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี (cl.=classifier) 

1) คาํลกัษณนามของคาํนาม มสีองแบบคอื คาํลกัษณนามแท ้และคาํลกัษณนาม 
ทีย่มืคาํนามหรอืคาํชนิดอื่นมาใชเ้ป็นลกัษณนาม รปูแบบคอื [เลข + ลกัษณนาม + นาม] ตวัอยา่งเชน่   

ลกัษณนามแท ้  ยมืคาํอื่นมาใช ้
jet  tau1 ma:i3 
เอด็  cl.   ตน้ไม ้

ตน้ไมห้น่ึงตน้ นาม ˛ ´p / Nçn3 nɔ6      wu3 
สบิ    ถว้ย    เหนียว  ขา้ว 

ขา้วเหนียวสบิถว้ย 

sç N1 t˛ ç2 ka:i 
สอง    cl.    ไก่. 

ไก่สองตวั กรยิา pet kha1 /mun1 
แปด มดั    ฟืน 

ฟืนแปดมดั 

2) คาํลกัษณนามของคาํกรยิา มสีองแบบ คอื ลกัษณนามแทข้องคาํกรยิา และ 
ลกัษณนามของกรยิาทีย่มืมาจากคาํนาม มรีปูแบบเหมอืนกนั คอื [+คาํกรยิา+ตวัเลข+ลกัษณนาม] 
ตวัอยา่งเชน่     

ลกัษณนามแท ้    ยมืคาํอื่นมาใช ้
pa:i1 ŋ̊a3 wei2 
ไป    หา้   ครัง้ 

ไปหา้ครัง้  
คาํนาม 

wei3     jet         hjeN1 
ตะโกน  เอด็(หน่ึง)  เสยีง 

ตะโกนหน่ึงครัง้ 

pha:u3 sa:m1 wei2 
วิง่        สาม     รอบ 

วิง่สามรอบ thek jet tin1 
เตะ   หน่ึง ตนี 

เตะหน่ึงตนี (ครัง้) 

คาํลกัษณนามแทข้อคาํกรยิาเป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนีคาํวา่ 回 huí ภาษาจนีใชค้าํน้ีสองหน้าทีแ่ละสองความหมาย
คอื เป็นคาํกรยิาแปลวา่ “กลบั” เป็นคาํลกัษณนามแปลวา่ “รอบ”  
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 ขอ้กาํหนดของรปูแบบการใชค้าํลกัษณนามกเ็ป็นรปูแบบอยา่งภาษาจนี คอื  
คาํทีต่อ้งมทีุกครัง้คอื ลกัษณนาม สว่นคาํทีเ่ป็นสว่นประกอบอื่นๆจะมหีรอืไมม่กีไ็ด ้ตาม 

กรณต่ีอไปน้ี 
• ถา้ม ี[คาํตวัเลข + ลกัษณนาม] สว่นประกอบอื่นๆ จะมหีรอืไมม่กีไ็ด ้
  /sa:m1 t˛ ç2/   “สามตวั”  /si4 pen3/ “สีเ่ลม่”  
• ถา้ม ี[คาํบ่งชี(้หรอืปจุฉาสรรพนาม) + ลกัษณนาม] สว่นประกอบอืน่ๆจะมหีรอืไมม่กีไ็ด ้
 //ni3 /nan1/ “อนัไหน”  /pi tau1/ “ตน้น้ี” 

W. 2.4.3  รปูแบบการใช้คาํบง่ช้ี  คาํสรรพนามประเภทบ่งชีท้ีเ่ป็นคาํโดดพยางคเ์ดยีว ในทีน้ี่ 
จะเรยีกวา่คาํบ่งชีแ้ท ้ ในภาษาอูเ่สอ้มสีามระดบั คอื ระยะใกล ้ /kç/ “น่ี,น้ี”  ระยะกลาง /nç/ “นัน่,โน่น”  
ระยะไกล /pjan/ “โน้น” และมคีาํบ่งชีส้ถานทีห่น่ึงคาํคอื /pi/ “ทีน่ี่” คาํบ่งชีแ้ทข้า้งตน้น้ีสามารถประสมกบั
คาํอื่นเพือ่ใชบ้ง่ชีต่้างๆกนั ไดแ้ก่ บ่งชีส้ถานที ่บ่งชีเ้วลา บ่งชีจ้าํนวน และบ่งชีคุ้ณศพัท ์  รปูแบบการเขา้
ประโยคของคาํบ่งชีแ้ตกต่างไปจากภาษาตระกลูไท (ทีว่างคาํบ่งชีไ้วห้ลงั) แต่เหมอืนกบัภาษาจนี คอื วาง
คาํบ่งชีไ้วห้น้าคาํหรอืวลทีีต่อ้งการบ่งชี ้ [คาํบ่งชี ้ + คาํหรอืวล]ี ดงัน้ี (แถบสทีบึคอืคาํบ่งชีแ้ท ้นอกนัน้เป็น
คาํบ่งชีป้ระสม) 

คาํบง่ชีภ้าษาอู่เสอ้ ตวัอยา่ง 
ประเภท ใชร้ว่มกบั คาํ ความหมาย 
ระยะใกล ้  นามทัว่ไป kç น่ี,น้ี kç /nan1 phja1 ภเูขาลกูน้ี 

สถานที ่ pi ทีน่ี่ u pi อยูน่ี่ 
สถานที ่ pi han2 ทีน่ี่ ku1 u pi han2 ฉนัอยูต่รงน้ี 
เวลา kç t˛an6 ตอนน้ี kç t˛an6 pat pa:i1 la:u3 ตอนน้ีอยา่ไปเลย 
จาํนวน kç net เหลา่น้ี kç net kwa3 sam3 ผลไมเ้หลา่น้ีเปรีย้ว 
คุณศพัท ์ tçN2 n´N2 เพยีงน้ี tçN2 n´N2 l ̥i1 ดขีนาดน้ี(ถงึเพยีงน้ี) 
กรยิา kç j´N2 อยา่งน้ี ka:i3 kç j´N2 hçk อยา่อยา่งน้ี 

ระยะ
กลาง 

นามทัว่ไป nç นัน่,โน่น nç /nan1 phja1 ภเูขาลกูนัน้ 
เวลา nç t˛an6 ตอนนัน้ nç t˛an6 çk pa:i1 la:u3 ตอนนัน้ออกไปแลว้ 
จาํนวน nç net เหลา่นัน้ nç net kwa3 fun1 ผลไมเ้หลา่นัน้หวาน 
คุณศพัท ์ nç j´N2 เพยีงนัน้ nç j´N2 kjai1 ไกลขนาดนัน้ 
กรยิา 
 

n´N2 j´N2 อยา่งนัน้ n´N2 j´N2 hçk kha3 l̥i1 ทาํแบบนัน้ถงึจะด ี

ระยะไกล นามทัว่ไป pjan โน้น pjan ʔma:n3 u han3 kjai1 หมูบ่า้นนัน้อยูไ่กลมาก 

คาํถาม นามทัว่ไป ʔni3 ไหน ʔni3 hwen1 คนไหน  
สถานที ่ ʔni3 han2 ทีไ่หน ku1 ʔni3 han2 ja3 pat pa:i1 ทีไ่หนฉนักไ็มไ่ป  

   
 W. 2.4.4 การขยายความ การขยายความในทีน้ี่คอืการวางตําแหน่งของคาํหลกัทีถู่กขยาย
และตําแหน่งของคาํทีท่าํหน้าทีเ่ป็นสว่นขยาย มรีปูแบบ ดงัน้ี     
 ) การขยายคาํนาม เหตุทีภ่าษาอูเ่สอ้เดมิทเีป็นภาษารว่มเชือ้สายกบัภาษาแขนงจว้ง-
ตง้ ระบบไวยากรณ์กไ็มต่่างไปจากภาษาสาขาจว้งตง้ การขยายความมทีศิทางการขยายไปดา้นหลงัโดย
วางสว่นขยายต่อทา้ยคาํนามทีถู่กขยาย คอื [คาํหลกั + สว่นขยาย] เมือ่ถูกตดัขาดจากภาษารว่มเชือ้สาย 
แลว้รบัอทิธพิลจากภาษาจนี ระบบไวยากรณ์กไ็ดร้บัอทิธพิลจากภาษาจนีมาตลอด การขยายความจะวาง
สว่นขยายไวห้น้าคาํทีถู่กขยาย [สว่นขยาย + คาํหลกั] ระบบไวยากรณ์ทัง้สองแบบน้ีใชร้ว่มกนัในภาษาอู่
เสอ้โดยไมม่ขีอ้กาํหนดวา่ใชค้าํศพัทภ์าษาอะไร กล่าวคอื ในภาษาอื่นๆ จะยงัพอจะวเิคราะหไ์ดว้า่ A. เมือ่
ใชค้าํศพัทภ์าษาตนเองกจ็ะใชไ้วยากรณ์แบบของตนเอง B. ต่อเมือ่ใชค้าํศพัทภ์าษาจนีจงึจะใชไ้วยากรณ์
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แบบจนี แต่สาํหรบัภาษาอูเ่สอ้นัน้ใชส้ลบักนัไปมาไดท้ัง้สองแบบ มรีอ่งรอยใหเ้หน็วา่มกีารใช ้แบบ A. , B. 
บา้งแต่ไมช่ดัเจนนกั      
 ) การขยายคาํคุณศพัทแ์ละคาํกรยิา  คาํวเิศษณ์ทีนํ่ามาขยายคาํคุณศพัทจ์ะวางไว้
หน้าคาํคุณศพัท ์ รปูแบบคอื [สว่นขยาย+คาํหลกั]  สว่นคาํชว่ยกรยิาวางไวห้น้าคาํกรยิา นอกจากน้ียงัมี
วธิกีารนําคาํคณุศพัทม์าใชเ้ป็นคาํชว่ยกรยิาดว้ย โดยจะใชใ้นรปูแบบการซํ้าคาํคณุศพัท ์ AA วางไวห้น้า
คาํกรยิาเพือ่บอกสภาพของการกระทาํ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

ตวัอย่าง 
การขยายความ 

การขยายนาม 

 

การขยายนาม  
แบบไท l ̥en1  mç̥  

เรอืน ใหม ่
บา้นใหม ่ แบบไท l ̥a:n1 juk 

หลาน หญงิ 
หลานสาว 

แบบจนี m ̥ç l ̥en1   
ใหม ่เรอืน  

บา้นใหม ่ แบบจนี juk l̥a:n1  
หญงิ หลาน  

หลานสาว 

 การขยายคณุศพัท ์    การขยายกริยา   
แบบไท phja1 sa:N1 ma: N2  

ภเูขา  สงู     มาก 
ภเูขาสงูมาก  แบบไท N2 pa:i1 kɔn 

คุณ ไป   ก่อน 
คุณไปก่อน 

แบบจนี phja1 han3 sa:N1 
ภเูขา  มาก  สงู 

ภเูขาสงูมาก  แบบจนี N2 kɔn pa:i1 
คุณ ก่อน ไป 

คุณไปก่อน 

คาํคุณศพัทใ์ชเ้ป็นคาํชว่ยกรยิา  
แบบจนี men6 men6  pa:i1  

ชา้     ชา้      ไป 
คอ่ยๆไป  
慢 màn “ชา้” 

 khwa:i khwa:i kjen1 
เรว็       เรว็       กนิ 

รบีๆกนิ  
快 kuài “เรว็” 

รปูแบบการขยายนามวลีแบบภาษาจีน 
N̥ap pja;i1 la:u3 lçi6 ma:m6 hwen1 kç3 m̥a1 
งบั     ตาย  แลว้  ลา่   เน้ือ     คน      ที ่   หมา 

หมาท่ีกดัพรานลา่เน้ือตาย   
 

  จากตวัอยา่งจะเหน็วา่ รปูแบบการขยายความทัง้การขยายคาํนาม การขยายคุณศพัทแ์ละ
การขยายกรยิามรีอ่งรอยทีแ่สดงใหเ้หน็วา่สอดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไท คอื  วางคาํขยายไวต้ามหลงั
คาํหลกั [คาํหลกั + ส่วนขยาย]  แต่สามารถใชส้ลบักนัไปมาไดก้บัรปูแบบ [ส่วนขยาย + คาํหลกั] ซึง่
เป็นรปูแบบของภาษาจนี  สว่นการขยายนามวลทีีม่ขีนาดยาว กลบัใชร้ปูแบบเหมอืนภาษาจนี คอื [ส่วน
ขยาย + /kç3/ + คาํหลกั] โดยยมืคาํชว่ยการขยายภาษาจนีมาใช ้คอืคาํวา่ /kç3/ ตรงกบัภาษาจนีคาํวา่ 的
/地 อา่นวา่ de จากการศกึษาพบวา่ภาษาตระกลูไทในประเทศจนียมืรปูแบบไวยากรณ์ในลกัษณะน้ีมาใช้
แทบทุกภาษา สว่นคาํทีใ่ชอ้อกเสยีงต่างกนั บา้งกอ็อกเสยีงเหมอืนภาษาจนี คอื /t´/ บา้งออกเสยีงเหมอืน
ภาษาจนีถิน่ทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง อยา่งภาษาอูเ่สอ้ออกเสยีงเป็น /kç3/ ภาษาหลนิเกาออกเสยีงเป็น /k´3/ เป็นตน้   
  W. 2.. การแสดงความเป็นเจ้าของ จากทีไ่ดศ้กึษาภาษาอืน่ๆ การใชร้ปูแบบและคาํ
แสดงความเป็นเจา้ของมสีองรปูแบบคอื แบบภาษาไทย(สิง่ทีถู่กเป็นเจา้ของ ±ของ +เจา้ของ) และแบบ
ภาษาจนี (เจา้ของ ±ของ +สิง่ทีถู่กเป็นเจา้ของ) แต่ภาษาอูเ่สอ้ใชว้ธิกีารแสดงความเป็นเจา้และคาํแสดง
ความเป็นเจา้ของแบบภาษาจนีโดยสมบรูณ์ คาํแสดงความเป็นเจา้ของ /kç3/ เป็นคาํยมืมาจากภาษาจนี มี
สองรปูแบบคอื [+เจา้ของ +/k´/ +สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของ] อกีแบบหน่ึงคอื คาํแสดงความเป็นเจา้ของ /kç3/ 
“ของ” สามารถละไดเ้ป็น [+เจา้ของ +สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของ] ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี      
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+ /kç3/ “ของ” ความหมาย  ± /kç3/ “ของ”  ความหมาย 

mç61 kç3 l ̥en1 
เขา   ของ เรอืน 

บา้นของเขา mç6 l ̥en1 
เขา   เรอืน 

บา้นเขา 

ku1 kç3 
ก ู   ของ 

ของฉนั lau2 ʔma:n1 
เรา   หมูบ่า้น 

หมูบ่า้นเรา 

 W. 2.4.6 ประโยคเปรียบเทียบ คาํแสดงความหมายเปรยีบเทยีบในภาษาอูเ่สอ้มสีองคาํและ
สองรปูแบบ คอื /fa:i32/ “กวา่” เป็นคาํและรปูแบบอยา่งภาษาไท คอื [A+ คุณศพัท ์+ /fa:i3/ + B] อกีรปูแบบ
หน่ึงคอืใชค้าํและรปูแบบเดยีวกนักบัภาษาจนี คอื /pi3/ ยมืมาจากภาษาจนีคาํวา่ 比 bǐ รปูประโยคคอื [A 
+ /pi3/ + B คุณศพัท]์ นอกจากน้ียงัพบการใชร้ปูแบบของภาษาอูเ่สอ้ทีล่ะคาํวา่ /fa:i3/ “กวา่” ดว้ย โดยจะ
ใชใ้นกรณทีีม่กีารบอกจาํนวนต่อทา้ยการเปรยีบเทยีบ ซึง่รปูแบบน้ีตรงกนักบัภาษาจนี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี       

รปูแบบภาษาอู่เสอ้ รปูแบบภาษาจนี 

ku1  sa:N1 fa:i3  N̥2  
ก ู    สงู     กวา่  เธอ 

ฉนัสงูกวา่เธอ ku1  pi3    N̥2    sa:N1 
ก ู    กวา่   เธอ   สงู 

ฉนัสงูกวา่เธอ 

ku1 kç3 l̥i1 fa:i3 N̥2 kç3 
ก ู   ของ ด ี กวา่  เธอ ของ 

ของฉนัดกีวา่ของเธอ ku1 kç3 pi3 N̥2 kç3 l ̥i1 
ก ู   ของ กวา่ เธอ ของ ด ี

ของฉนัดกีวา่ของเธอ 

ku1  wçk (fa:i3)  N̥2  sçN1 sçi 
ก ู    โต     (กวา่)  เธอ สอง   อาย ุ

ฉนัแก่กวา่เธอ  ปี  ku1  wçk  N̥2  sçN1 sçi 
ก ู    โต     เธอ สอง   อายุ 
我  大      你 两  岁 
Wǒ dà      nǐ liǎng suì 

ฉนัแก่กวา่เธอ  ปี  

 W. 2.4.7 การบอกตาํแหน่ง โครงสรา้งของคาํบอกตาํแหน่ง เชน่ บน ล่าง หน้า หลงั ซา้ย 
ขวา คาํเหล่าน้ีจะวางไวห้ลงัคาํนามหรอืสรรพนาม รปูแบบคอื [คาํนาม/สรรพนาม + คาํบอกตําแหน่ง] 
รปูแบบน้ีเหมอืนกบัภาษาจนี และหากมวีลบีอกการกระทาํรว่มดว้ย ภาษาอูเ่สอ้จะวางการกระทาํนัน้ไวต่้อ
จากโครงสรา้งบอกตําแหน่ง ซึง่กเ็ป็นรปูแบบเหมอืนภาษาจนีเชน่กนั คอื [ประธาน + สถานที ่ + กระทาํ
กรยิา] ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี         

[คาํนาม/สรรพนาม + คาํบอกตาํแหน่ง]  [ประธาน + สถานที ่+ กระทาํกรยิา] 

u  l̥en1 l̥çk  
อยู ่เรอืน นอก 

อยูน่อกเรอืน 
(อยูน่อกบา้น) 

ma3 u na2 l ̥a:u1 ʔnam1 na2  
แม ่  อยู ่นา  ใน     ดาํ      นา 

แมด่าํนาอยูใ่นนา 

kjuk u t˛uN2 te3 
เกอืก อยู ่เตยีง   ใต ้

รองเทา้อยูใ่ตเ้ตยีง nuN3 u pi han2 tai3 
น้อง   อยู ่ตรงนัน้   ไห ้

น้องรอ้งไหอ้ยูต่รงนัน้ 

  W. 2.4.8 คาํกริยาท่ีต้องการกรรมสองตวั โดยปกตแิลว้คาํกรยิาทีต่อ้งการกรรมสองตวั 
อยา่งคาํวา่ “ให”้ ภาษาสาขาจว้ง-ตง้ มรีปูประโยคสองแบบ คอื (แบบ ) [ประธาน + กรยิา + A+B3]  
รปูแบบน้ีเหมอืนภาษาจนี และอกีรปูแบบหน่ึงคอื (แบบ ) [ประธาน + กรยิา + B+ (แก่) A] รปูแบบน้ี
เหมอืนภาษาไทย  ภาษาอูเ่สอ้ใชแ้บบที ่ ซึง่เป็นรปูแบบทีเ่หมอืนกบัภาษาจนี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี         

B เป็นสิง่ของ ku1 haN3 mç6 jet pen3 ˛y1 
ฉนั  ให ้   เขา  หน่ึง เลม่   หนงัสอื 

ฉนัใหห้นงัสอืเขาหน่ึงเลม่ 

B เป็นการกระทาํ ku1 t˛im1 N̥2   jet1 /nan1 wan2 te2 
ก ู   ถาม   เธอ  หน่ึง cl.(อนั) คาํถาม   

ฉนัถามคาํถามเธอหน่ึงขอ้ 

                                                           
1 สรรพนามบุรุษทีส่ามน้ี เหมอืนกบัภาษาไทยถิน่อสีานคาํวา่ “หมอ” แปลวา่ “เขา”   
2 ในบรรดาภาษาสาขาจว้ง-ตง้ มพียญัชนะควบกลํ้า /kw/ ทุกภาษา บางภาษาเป็น /kw/ เช่น ไต ปู้อ ีตง้ มลูมั เหมาหนาน สุย่ บางภาษาเป็น 
/kv,gv/ เชน่ จว้ง หล ี คาํวา่ “กวา่” ทีภ่าษาไทยถิน่บางถิน่ออกเสยีงเป็น “ฝ่า” คงจะมทีีม่าจากพยญัชนะควบกลํ้าน้ี โดยสามารถสนันิษฐานได้
วา่เสยีงพยญัชนะ /kv/ กรอ่นไปเหลอืเป็น /v หรอื w/ ในภาษาอู่เสอ้กเ็ป็นตวัอยา่งของการสญูหายของพยญัชนะ /kvua/ เหลอืเป็น /v/ แลว้
แปรเป็น /f/     
3 A คอื กรรมรอง(ผูร้บั) B คอื กรรมตรง (สิง่ของ/การกระทาํ) 
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W. 3 บทสรปุ  
ดงัทีท่ราบแลว้วา่ภาษาอูเ่สอ้จดัอยูใ่นแขนงภาษาจว้ง-ไต  ซึง่มคีวามใกลช้ดิเป็นระนาบเดยีวกนั

กบัภาษาไทย โดยทีล่กัษณะเดน่ของภาษาอูเ่สอ้เป็นภาษาทีถู่กตดัขาดจากเผา่พนัธุแ์ลว้ไดร้บัอทิธพิลของ
ภาษาจนีพืน้ถิน่ ทาํใหค้วามสาํคญัของภาษาอูเ่สอ้อยูใ่นฐานะภาษาโบราณทีม่คีวามเก่าแก่ก่อนทีส่มาชกิ
ของภาษาตระกลูไทจะแยกออกจากกนั  จากการตรวจสอบคาํศพัทภ์าษาอูเ่สอ้พบตวัอยา่งความสมัพนัธ์
ของเสยีงพยญัชนะตน้อยา่งหน่ึงทีน่่าสนใจ คอื เสยีง /l/ ในภาษาอูเ่สอ้ ปฏภิาคกบัเสยีงเสยีดแทรกใน
ภาษาจนีกบัภาษาไทย ในทีน้ี่ใชแ้ทนดว้ย s* ทาํใหเ้ราสามารถสบืหารอ่งรอยของคาํบางคาํในภาษาไทยได ้
ลองพจิารณาคาํศพัทใ์นตารางขา้งล่างน้ี ดงัน้ี  
ความสมัพนัธ ์ อู่เสอ้ /l/ ไทย /l/ (r) จนี /l,s/ จนีโบราณ /l,s/ 
l – l (r) - l la:u3 แลว้ 了 liǎo liau 

lun6 รก 乱 luàn luan 
lin6 หลอม 炼 liàn lian 
lɔ2 ลอ่ 骡 luó lua 
lɔ̥ รัว่ 漏 lòu lo 

l – l – s*  l ̥́ u1  เละ 稀 xī xĭ´i 
le6 ลง 下 xià ƒea 
lek ลกึ 深 shēn ˛ĭ´m 
lyt เลอืด 血 xuè  xiwe ‡t 
l ̥a:n1  หลาน  孙 sūn  su´n 

l – s* - l lǝŋ3 สอง   两 liǎng li‡AN 
leŋ2 ศนูย ์ 零 líng lieN 

lǝm2 สาด  淋 lín li‡́ m 

      ประเดน็คาํวา่ /l̥iu1/ ทีแ่ปลวา่ “หวัเราะ” ตรงกบัภาษาจนีวา่ 笑 xiào นัน้ แสดงใหเ้หน็
ความสมัพนัธข์องเสยีงปฏภิาคของพยญัชนะตน้ในภาษาอูเ่สอ้-ไทย-จนีไดเ้ป็น /l – l – s*/ นําไปสูข่อ้
สนันิษฐานคาํตวัอยา่งในภาษาไทย เชน่ “ตลก” น่าจะเกดิจากรากคาํ /l ̥iu1/ ทีแ่ปลวา่ “หวัเราะ” น่ีเอง ดงัจะ
เหน็วา่ในภาษาอูเ่สอ้มกีารเตมิพยางคอ์ื่นหน้าคาํวา่ /l ̥iu1/ ทีแ่ปลวา่หวัเราะเป็น / l̥i l ̥iu1/ แปลวา่ “ตลก”  
        ยอ้นกลบัไปพจิารณากระบวนการเกดิพยางคเ์ตมิหน้าของภาษาไทยทีม่รีากคาํเป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้
สายไท-จนีจะเหน็วา่ ภาษาไทยมกีารเตมิหน่วยคาํเตมิหน้าลงหน้าคาํพยางคเ์ดยีวเดมิ ดงัตวัอยา่งคาํ
ถดัไปน้ี      

 

  จากคาํวา่ กะโหลก และ ฉลุ สนันิษฐานไดว้า่ ภาษาดัง้เดมิเป็นเสยีงทีม่พียญัชนะทา้ย /-k/ ตาม
แบบภาษาตระกลูไท ดงันัน้คาํวา่ /l ̥iu1/ ทีภ่าษาอูเ่สอ้แปลวา่ “หวัเราะ” น้ี  เดมิทกีค็วรจะเป็นเสยีง /liuk/ 
แต่ในภาษาอูเ่สอ้เกดิการสญูหายของพยญัชนะทา้ยเป็น /liu1/ แปลวา่ “หวัเราะ” ต่อมาภาษาอูเ่สอ้มกีาร
สรา้งคาํใหมจ่ากคาํเดมิ โดยการเตมิพยางคห์น้าเป็น /l ̥i1 l̥iu1(k)/ แปรความหมายจาก “หวัเราะ” เป็น 
“ตลก” สว่นภาษาไทยเตมิพยางคห์น้าเป็น /ta l ̥iu(k)/ ซึง่กค็อืคาํวา่ “ตลก” เหมอืนกบัทีภ่าษาอูเ่สอ้เตมิคาํ

ตวัอยา่งคาํยมืภาษาจนีทีม่กีารเตมิสว่นเตมิหน้าในภาษาไทย 
ภาษาจนี จนีโบราณ ขอ้สนันิษฐานเสยีงดัง้เดมิ ภาษาไทย 
秤 chèng things (ชัง่) ตรงกบัภาษาจนีโบราณ ตาชัง่ 
颅 lú lo  liuk กะโหลก  
镂 lòu liu   liuk ฉลุ, สลกั 
虻 méng mräng ตรงกบัภาษาจนีโบราณ แมลง 
釭 gāng kreng ตรงกบัภาษาจนีโบราณ ตะเกยีง 
夹 jiā krëp (คบี) ตรงกบัภาษาจนีโบราณ ตะเกยีบ 
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วา่ /ta3/ หน้าคาํวา่ /lim2/ เป็น  /ta3 lim2/ แปลวา่ “ลมื” อนัเป็นขอ้สนบัสนุนประเดน็การเกดิพยางคห์น้า
ในทัง้สองภาษาไดด้งัน้ี (โปรดด ู“ 2.3.2 ประกอบ)  
 
     
 
 
 
 

เมือ่เป็นเชน่น้ี ภาษาอูเ่สอ้จงึมคีวามสาํคญัในฐานะทีเ่ป็นภาษาโบราณอกีภาษาหน่ึงทีส่ามารถใช้
สบืสรา้งเสยีงของภาษาไทยโบราณได ้ สว่นสาเหตุทีต่อ้งเกดิหน่วยคาํเตมิหน้าในคาํทีม่าจากภาษาจนีนัน้  
ผูเ้ขยีนไดอ้ธบิายไวแ้ลว้ในตอนสรปุของภาษาหลนิเกา ภาษามูห่ล่าวและภาษาผูเ่ปียว โปรดอา่นประกอบ
กนั  

นอกจากความสาํคญัในฐานะภาษาทีค่วรใชส้าํหรบัสบืสรา้งภาษาไทยโบราณก่อนทีภ่าษาต่างๆ
จะแยกออกจากกนัแลว้ ภาษาอูเ่สอ้ยงัเป็นตวัอยา่งทีส่าํคญัในการศกึษาลกัษณะของภาษาลกูผสมไดเ้ป็น
อยา่งด ี จากทีไ่ดอ้ธบิายมาตัง้แต่ตน้จะเหน็วา่ ระบบเสยีง วงคาํศพัท ์ การสรา้งคาํศพัท ์ระบบไวยากรณ์
ลว้นสะทอ้นใหเ้หน็ถงึลกัษณะดัง้เดมิของภาษาตระกลูไทอยูใ่นภาษาน้ี  ซึง่สอดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไท
อื่นๆ แต่เมือ่ถูกตดัขาดจากภาษารว่มวงศต์ระกลูกถ็กูภาษาอื่นแทรกซมึ โดยเฉพาะภาษาจนีถิน่ ทาํให้
ภาษาอูเ่สอ้กลายเป็นภาษาลกูผสมทีม่ที ัง้ลกัษณะของภาษาตนเอง(ทีเ่ลอืนรางมากแลว้)  ลกัษณะของ
ภาษารว่มตระกลูและลกัษณะของภาษาจนี  หากเทยีบกบัภาษาตระกลูไทอื่นๆทีไ่ดร้บัอทิธพิลจาก
ภาษาจนีจะพบวา่ แมว้า่ภาษาต่างๆจะใชค้าํศพัทแ์ละไวยากรณ์ภาษาจนีสลบักนัไปมากบัภาษาตนเอง  
แต่กจ็ะมขีอบเขตหรอืขอ้กาํหนดทีอ่ธบิายได ้ กล่าวคอื ถา้ใชค้าํศพัทข์องตนเองกจ็ะใชไ้วยากรณ์ของ
ตนเอง แต่ถา้ใชค้าํศพัทภ์าษาจนีกจ็ะใชไ้วยากรณ์แบบจนี ในสว่นของภาษาอูเ่สอ้ แมจ้ะมรีอ่งรอยของ
ลกัษณะเชน่น้ีอยูบ่า้งแต่กค็อ่นขา้งเลอืนราง  ทัง้ยงัมแีนวโน้มทีจ่ะละทิง้โครงสรา้งภาษาเดมิไปใชอ้ยา่ง
ภาษาจนีเป็นสว่นใหญ่แลว้ สิง่ทีเ่หน็ไดช้ดัทีส่ดุในการเป็นภาษาลกูผสมกค็อื วธิกีารประสมคาํอยา่งทีไ่ด้
อธบิายในหวัขอ้ W 2.3.4 หวัขอ้ยอ่ยที ่ () ดงัจะเหน็วา่วธิกีารประสมคาํของคาํศพัท ์ “ลกูผสม” และคาํ
ประสมในภาษาอูเ่สอ้สลบักนัไปมาจนแทบหากฎเกณฑไ์มไ่ด ้  นัน่กเ็ป็นเพราะวา่ภาษาอูเ่สอ้มคีาํศพัท์
เฉพาะเผา่พนัธุข์องตนเอง รวมกบัคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายสาขาจว้ง-ตง้คอ่นขา้งจาํกดั  ขณะทีเ่ริม่ลมืเลอืน
คาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ของภาษาตน้ตระกูลแลว้ คาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ภาษาจนีถิน่กแ็ทรกซมึเขา้มา
ตลอดเวลา ทาํใหภ้าษาอูเ่สอ้ปัจจุบนัมลีกัษณะเป็นภาษาลกูผสมทีม่สีว่นผสมของภาษาตน้ตระกลูเหลอือยู ่
แต่กจ็ดัไดว้า่เป็นภาษาไทโบราณทีห่ลงเหลอืสายเลอืดเป็นเพยีงลกูเสีย้วของภาษาตระกลูไทเทา่นัน้  และ
ในอนาคตกม็แีนวโน้มทีจ่ะกลายเป็นภาษาถิน่จนีถิน่หน่ึงไปในทีส่ดุ     

 

จนี จนีโบราณ ขอ้สนันิษฐานเสยีงดัง้เดมิ ภาษาอู่เสอ้ ภาษาไทย 
颅 lú lo  liuk ไม่มี กะโหลก  
镂 lòu liu   liuk ไม่มี ฉลุ, สลกั 
笑 xiào si ‡au l ̥iu1(k) l ̥i1 l̥iu1 ตลก 
ไมต่รง ไมต่รง  - ta3 lim2 (ไมเ่กดิ) ลมื 
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บทท่ี 4  
 

ภาษาตระกลูไทพบใหม่ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน :  
การพรรณนาภาษาแขนงต้ง – สุ่ย  

 
 

 
เน้ือหาในบทน้ี นําเสนอบทพรรณนาภาษาแขนงตง้ – สุย่ กลุม่ภาษา 

พบใหม ่ซึง่มสีมาชกิ 5 ภาษา ดงัน้ี   
 

            KP.    ภาษาเปียว 
            CHD. ภาษาฉาต้ง 
            LK.    ภาษาลกักะ  
            MA.   ภาษามาก (อายจาม) 
            YH.    ภาษาหยางหวง (เทน็) 
            

         ภาษาเปียวเป็นภาษาตวัออยา่งทีใ่ชศ้กึษาเปรยีบเทยีบคาํควบกลํ้าใน
ภาษาไทยทีส่นันิษฐานวา่เป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี โดยพบวา่คาํศพัท์
ภาษาไทยทีเ่ป็นเสยีงควบกลํ้า Cl- จะตรงกบัคาํภาษาเปียวทีข่ ึน้ตน้ดว้ย
พยญัชนะ l- เชน่เดยีวกนักบัภาษาจนี 
         ภาษาฉาตง้เป็นภาษาตวัอยา่งในการศกึษาคาํทีภ่าษาไทยเกดิ
หน่วยคาํเตมิหน้าจาํพวก “กระ มะ สะ ตะ” คาํเหลา่น้ีในภาษาฉาตง้เป็นคาํ
พยางคเ์ดยีว แต่เริม่เกดิ “หน่วยคาํ” ขึน้ทีพ่ยางคห์น้าบา้งแลว้ในคาํบางคาํ 
        ภาษาลกักะนอกจากจะมพียญัชนะตน้แบบเสยีงรอง เหมอืนกบัที่
ภาษาอื่นๆ มแีลว้ ยงัพบวา่มเีสยีงควบกลํ้า /-l/ ดว้ย และจากหลกัฐานการแปร
ของเสยีงพยญัชนะควบกลํ้า /-l/ เป็น /-j/ ในภาษาลกักะน้ีเอง  ทาํใหเ้หน็
รอ่งรอยทีส่ามารถสนันิษฐานเสยีงโบราณของภาษาสาขาจว้ง-ตง้ได ้
        ภาษามากและอายจามเป็นภาษาตวัอยา่งในการศกึษารอ่งรอยของ
เสยีงพยญัชนะ /b, d/  เน่ืองจากมกีารออกเสยีงแบบมเีสยีงกอ้งนํา / Ɂb, Ɂd /  
มรีอ่งรอยของการออกเสยีงแบบมเีสยีงนาสกินํา /mb, nd/ และมกีารแปรจาก
เสยีงพยญัชนะเหลา่น้ีไปเป็นเสยีง /p, t, m, l / ในภาษาแขนงตง้-สุย่  
        ภาษาเทน็มรีะบบเสยีงทีค่รอบคลุมระบบเสยีงของทุกภาษาในบรรดา
ภาษาตระกลูไท  เหตุน้ีทาํใหน้กัภาษาศาสตรส์นใจภาษาเทน็ในฐานะทีใ่ชเ้ป็น
ภาษาตน้แบบสาํหรบัสบืสรา้งระบบเสยีงของสาขาภาษาจว้ง-ตง้     
 
         การพรรณนาแต่ละภาษามรีายละเอยีดแบ่งเป็นสองสว่นยอ่ย คอื  
              ส่วนย่อยท่ี  1 ข้อมลูทางชาติพนัธุว์รรณนา   

   ส่วนย่อยท่ี  2 ข้อมลูทางภาษา 
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KP.  ภาษาเปียว  

 
 

 
รปูท่ี KP.  ชาวเปียว 

         คดัลอกจากบทความสารคดเีรือ่ง “สาํเนียงเอกลกัษณ์บา้นหวยจี ๋มณฑลกวา่งตง ไดร้บัขนานนามวา่ ซากดึกดาํ
บรรพมี์ชีวิต ของภาษาเยวโ่บราณ” (Tán Yánghàn, Tán Shàngzhōu, Lǐ Wénhuá, 2007, website.)   

 
ขอ้มลูภาษาเปียวแบ่งเป็นสองสว่น คอื สว่นที ่ KP.1 ขอ้มลูสงัเขปเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนาและ 

สว่นที ่KP. 2 ขอ้มลูทางภาษา ดงัน้ี   
 
KP.  ข้อมลูสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา  มรีายละเอยีดขอ้มลูดงัน้ี (ผูเ้ขยีนเรยีบเรยีงขอ้มลู
สว่นน้ีโดยการแปลและสรุปขอ้ความบางสว่นจากหนงัสอืเรือ่ง “การศกึษาวจิยัภาษาเปียว” (Liáng 

Mǐn, Zhāng Jūnrú, 2001, 1-34)   
KP. .  ถิน่ทีอ่ยู ่  
KP. 1.2  ประวตัศิาสตร ์ 
KP. .  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  
KP. .  ชวีติความเป็นอยู ่ 
KP. .  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม 

 
KP. 1.1 ถ่ินท่ีอยู่   
  ถิน่ทีอ่ยูข่องผูพ้ดูภาษาเปียวในปัจจุบนัคอืพืน้ทีต่ําบลต่างๆ ของอาํเภอหวยจี ๋มณฑลกวา่งตง  (广
东省怀集县 Guǎngdōng  shěng, Huáijí xiàn) ไดแ้ก่ตําบลซอืตง้ (诗洞镇 Shīdòng zhèn) ตําบลหยง่
กู ้ (永固镇 Yǒnggù zhèn) ตําบลตา้กัง่ (大岗镇 Dàgǎng zhèn) ตําบลเหลยีงชุน (梁村镇 Liángcūn 
zhèn) และตําบลเฉยีวโถว (桥头镇 Qiáotóu zhèn) นอกจากน้ียงัมกีระจดักระจายอยูใ่นพืน้ทีใ่กลเ้คยีงคอื
ตําบลฉางอาน (长安镇 Cháng'ān zhèn) ตําบลชซีงิ (七星镇 Qīxīng zhèn) และตําบลจนิจวง(金装镇

Jīnzhuāng zhèn) ของอาํเภอเฟิงคาย เมอืงจา้วชิง่ (肇庆市封开县 Zhàoqìng shì, Fēngkāi xiàn) ใน
หนงัสอืชื่อ “การศกึษาวจิยัภาษาเปียว” (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, 2010, 1-2)รายงานขอ้มลูจาํนวนสาํมะโน
ประชากรปี 98 วา่ประชากรของอาํเภอหวยจีม๋ ี66,6 คน แบง่เป็นชาวฮัน่ 6,9  คน (99.%)   
ชาวจว้ง , คน  (.6%) ชาวเหยา 8 คน (.%) ในจาํนวนน้ีมกีลุ่มชาตพินัธุท์ีก่ระจดักระจายอยู่
สว่นหน่ึง แต่เน่ืองจากไมไ่ดม้กีารจดักลุ่มทีช่ดัเจนจงึไมไ่ดแ้บ่งแยกวา่เป็นชนกลุ่มอะไร แต่จดัรวมไวก้บัชาว
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ฮัน่ จนกระทัง่ปี 98 คณะทาํงานของอาํเภอหวยจีไ๋ดส้าํรวจจาํนวนประชากรชาวเปียวพบวา่มอียูร่าวแสน
กวา่คน แต่ทีย่งัใชภ้าษาเปียวสือ่สารกนัมอียูร่าว 6 –  หมืน่คน จาํนวนประชากรครัง้ล่าสดุคอืขอ้มลูจาก
บทความของเฉินฉายเจยีและหยางป้ีหวา่น (Chén Cáijiā, Yáng Bìwǎn, 2011, -104)   รายงานวา่มี
จาํนวนประชากรชาวเปียวทัง้สิน้ . แสนคน   ในบทความเรือ่งดงักล่าวน้ียงัไดร้ายงานพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัของ
ชาวเปียวเพิม่เตมิคอืพืน้ทีข่องมณฑลกวา่งซ ี มชีาวเปียวอาศยัอยูท่ีต่าํบลซาเถยีน เมอืงเฮอ่โจว (广西贺

州市沙田镇 Guǎngxī Hèzhōu shì Shātián zhèn) แต่ไมไ่ดใ้หข้อ้มลูจาํนวนประชากรวา่มเีทา่ใด           
คงเน่ืองมาจากวา่มจีาํนวนน้อยมาก และกระจดักระจายไมช่ดัเจนจงึนบัรวมกนัไปกบัชาวเปียวทีก่วา่งตง       
 
KP. . ประวติัศาสตร ์ 
 ในหนงัสอื “การศกึษาวจิยัภาษาเปียว” (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, 2001, 4-7) เหลยีงหมิน่และ
จางจวนิหร ู นกัวชิาจนีคนสาํคญัทีศ่กึษาภาษาตระกลูไทมาโดยตลอดไดอ้ธบิายประวตัคิวามเป็นมาของชาว
เปียวไวใ้นหวัขอ้ “ความสมัพนัธข์องชาวเปียวกบักลุ่มชนจว้ง-ตง้” โดยบรรยายถงึภาพรวมของกลุ่มชนทีพ่ดู
ภาษาสาขาน้ีวา่ ภาษาสาขาตง้-ไถ ประกอบไปดว้ยภาษาเลก็ๆยีส่บิถงึสามสบิภาษา จากความใกล-้หา่งของ
ภาษาต่างๆเหล่าน้ี สามารถจดักลุ่มเป็นแขนงต่างๆได ้  แขนง คอื แขนงไทหรอืไถ (หรอืเรยีกวา่จว้ง-ไต) 
แขนงตง้-สุย่ แขนงหล ีและแขนงเกอ-ยงั  โดยพวกทีพ่ดูภาษาแขนงไท และตง้-สุย่สบืเชือ้สายมาจากชนรอ้ย
เผา่โบราณทีเ่รยีกวา่ “ป่ายเยว”่ (百越 Bǎiyuè) สองแขนงคอื ซโีอว (西瓯 Xī ōu) กบั ลัว่เยว ่(骆越 Luòyuè) 
พวกทีส่บืเชือ้สายมาจากแขนงซโีอวปัจจุบนัเป็นกลุ่มชนทีพ่ดูภาษาจว้งเหนือ ปู้อ ี และหลนิเกา มถีิน่ฐานอยู่
บรเิวณตอนกลางและตอนเหนือของกวา่งซ ี และตอนใตข้องกุย้โจว สว่นพวกทีส่บืเชือ้สายมาจากแขนงลัว่
เยวปั่จจุบนัเป็นกลุ่มชนทีพ่ดูภาษาจว้งใต ้ ไต ไทย ลาว ฉาน รวมทัง้พวกทีพ่ดูภาษาแขนงตง้-สุย่ทัง้หมด มี
ถิน่ฐานอยูบ่รเิวณตะวนัออกของยนูนาน ตอนใตข้องกวา่งซ ีและตอนฝัง่ตะวนัตกของกวา่งตง บรรพบุรษุของ
พวกทีพ่ดูภาษาแขนงหลเีดมิทกีม็ถีิน่ฐานอยูบ่รเิวณคาบสมทุรเหลยโจว (雷州半岛 Léizhōu bàndǎo) และ
ทางตอนใตข้องกวา่งซ ี เมื่อ  ปีอพยพขา้มชอ่งแคบโฉยงโจว (琼州海峡 Qióngzhōu hǎixiá) เขา้สู่
เกาะหา่ยหนาน 1   หลงัจากนัน้ชาวหลนิเกาจงึอพยพลงใตม้าอยูบ่นคาบสมทุรเหลยโจวแทนทีชุ่มชนเดมิที่
ชาวหลจีากไป  เมือ่ชาวหลทีีอ่พยพไปอยูบ่นเกาะหา่ยหนานไดอ้พยพขึน้เหนือเกาะไปตัง้ถิน่ฐานบรเิวณ
เทอืกเขาอู๋จื่อ (五指山 Wǔzhǐshān) ประมาณยคุชุนชวิ ( ปีก่อน) ชาวหลนิเกาจงึอพยพตามชาวหลี
ขา้มไปแทนทีช่าวหลยีงัเกาะหา่ยหนานอกีครัง้หน่ึง  
 สว่นกลุ่มชนทีพ่ดูภาษาสาขาเกอ-ยงั สนันิษฐานวา่เป็นกลุ่มชนสาขาหน่ึงในชนเผา่ป่ายเยวโ่บราณ
นัน่เอง ชนแขนงน้ีคอ่ยๆอพยพลงใต ้ แลว้เคลื่อนตวัไปทางตะวนัตก และเริม่กระจดักระจายไปตัง้ถิน่ฐานใน
บรเิวณรอยต่อของยนูนาน กุย้หลนิและกุย้โจว ตลอดจนบรเิวณเขตแดนของประเทศจนีกบัเวยีดนาม 
ขณะนัน้พวกทีพ่ดูภาษาจว้ง ไต ไทย ลาว ฉานยงัตัง้ถิน่ฐานอยูท่ีต่อนใตข้องกวา่งซ ีตะวนัออกของยนูนาน 
จนกระทัง่หลงัยคุฉินและฮัน่พวกไต ไทย ลาวอพยพลงใตอ้ยา่งต่อเน่ืองจนตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีท่างตอน
เหนือของประเทศไทย รฐัฉานของพมา่ แลว้มบีางสว่นกระจดักระจายไปตัง้ถิน่ฐานบรเิวณภาคกลาง ภาคใต้
ของไทย บางสว่นไปทีร่ฐัอสัสมัของอนิเดยี และบางสว่นไปอยูท่ีส่บิสองปันนา  และเต๋อหงของจนี ต่อมาในยคุ
สยุและถงั บรรพบุรษุของพวกตง้-สุย่ทีต่ ัง้ถิน่ฐานอยูท่ีต่ะวนัออกเฉียงใตข้องกวา่งซ ี  และตะวนัตกเฉียงใต้
ของกวา่งตง ไดอ้พยพขึน้เหนือไปยงัตอนใตข้องกุย้โจว ตลอดจนพืน้ทีข่องเสฉวน และกุย้หลนิ  
 ก่อนทีพ่วกทีพ่ดูภาษาตง้-สุย่จะอพยพขึน้เหนือนัน้ บรรพบุรษุของชาวตง้ ชาวมลูมั และชาวลกักะ 
ตัง้ถิน่ฐานอยูเ่ลยีบฝัง่แมน้ํ่าซเีจยีง เขตพืน้ทีอู่๋โจว มณฑลกวา่งซ ี (广西梧州西江 Guǎngxī Wúzhōu 
Xījiāng)    พืน้ท่ีดงักล่าวติดต่อกบัตาํบลหวยจ๋ีและอาํเภอเฟิงคายในปัจจบุนั ซ่ึงเป็นถ่ินท่ีอยู่ของพวก
ท่ีพดูภาษาเปียว ทาํใหก้ลุ่มชนเหลา่น้ีมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งใกลช้ดิ สว่นบรรพบุรษุของพวกทีพ่ดู
ภาษาสุย่และเหมาหนาน  ตัง้ถิน่ฐานอยูท่างตะวนัตกเฉยีงใตข้องกวา่งตง เมือ่พวกตง้-สุย่อพยพจากไป 

                                                           
1 ดว้ยเหตุทีช่าวหลเีป็นพวกแรกทีอ่พยพมาตัง้ถิน่ฐานบนเกาะหา่ยหนานเป็นเวลานานนบัพนัปี ก่อนทีช่าวหลนิเกา ชาวชุนจะอพยพเขา้ไป 
บางครัง้จงึถอืวา่ชาวหลเีป็นเจา้ของพืน้ทีท่ ีอ่ยูต่ดิแผน่ดนิมาก่อนทีช่นกลุ่มอื่นๆจะเขา้มา   
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ชาวเปียวไมไ่ดต้ดิตามไปดว้ย ยงัคงตัง้ถิน่ฐานอยูบ่รเิวณลุ่มน้ําซเีจยีงนัน่เอง จะเหน็ไดว้า่บรรพบุรษุชาว
เปียวมสีายใยสมัพนัธก์บัพวกชนรอ้ยเผา่กลุ่มใต ้ (南越 Nányuè) อยา่งใกลช้ดิ มหีลกัฐานการขดุคน้ทาง
ประวตัศิาสตรจ์าํพวกขวานหนิ จอบหนิ หอกหนิ กลองโลหะ และจาํพวกเครือ่งดนิเผาทีข่ดุพบทีก่วา่งโจวและ
ทีอ่ื่นๆทีเ่ป็นทีอ่ยูข่องพวกจว้ง-ตง้ กม็ลีกัษณะเดยีวกนักบัทีพ่บในอาํเภอหวยจีซ๋ึง่เป็นถิน่ทีอ่ยูข่องชาวเปียว 
สิง่เหล่าน้ียนืยนัไดว้า่พืน้ทีอ่าํเภอหวยจีแ๋ละลุ่มแมน้ํ่าซเีจยีงกเ็หมอืนกบัพืน้ทีอ่ื่นๆ ทีบ่รรพบุรษุชาวซโีอวและ 
ลัว่เยวเ่คยอาศยัอยู ่ นอกจากน้ีชื่อหมูบ่า้นอนัเป็นลกัษณะรว่มของพวกทีส่บืเชือ้สายมากจากกลุ่มชนชาวซี
โอวและลัว่เยวท่ีเ่หมอืนกนักค็อื มคีาํวา่ “บา้น” อยูใ่นชื่อหมูบ่า้นต่างๆ เฉพาะทีต่าํบลหยง่กู ้ม ี 6 ชื่อ เชน่ 
หลวัโหมว่ (罗某 Luō mǒu) ถานโหมว่ (谭某 Tán mǒu) ลิว่โหมว่ (六某 Liù mǒu) ตูโหมว่ (都某 Dū 
mǒu) ลว้นเป็นรอ่งรอยของพวกทีส่บืเชือ้สายมาจากชนเผา่โบราณซโีอวและลัว่เยว ่ (อกัษรจนี 某 mǒu ใช้
บนัทกึเสยีงชือ่หมูบ่า้น ตรงกบัเสยีงทีแ่ปลวา่ “บา้น หรอื หมู”่ ในภาษาเปียว)  
 นบัตัง้แต่ยคุฉนิถงึฮัน่มกีารขดุคลองเพือ่การขนสง่ ราชสาํนกักลางสง่กองกาํลงัทหารฮัน่ลงมายงั
พืน้ทีจ่าํนวนมาก ทหารฮัน่กลุ่มน้ีแต่งงานกบัชนพืน้ถิน่และตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีกุ่ย้หลนิ กวา่งตง และลุ่มน้ํา
ซเีจยีง นบัจากชว่งน้ีน่ีเองทีช่าวเปียวถูกตดัขาดออกจากชาวจว้ง-ตง้ทีเ่ป็นบรรพบุรษุรว่มเผา่พนัธุ ์และไดร้บั
อทิธพิลทัง้ทางชาตพินัธุแ์ละวฒันธรรมจากชาวฮัน่อยา่งลกึซึง้ แมว้า่ในปัจจุบนัชาวเปียวจะถูกวฒันธรรมและ
ภาษาของชาวฮัน่ครอบคลุมไว ้ แต่กย็งัคงดาํรงภาษาทีร่ว่มบรรพบุรษุกบัชาวจว้ง-ตง้ ซึง่ถอืเป็นแก่นแทท้ี่
แสดงตวัตนไวไ้ด ้ 
 วธิหีน่ึงทีน่กัวชิาการจนีใชใ้นการสบืสาวทีม่าและประวตัคิวามเป็นมาของผูค้นในประเทศจนีกค็อื 
การสบืจากตระกลูแซ่  ในบทความของหยางป้ีหวา่น 1 (Yáng Bìwǎn, 2011, 101-104)  เรือ่ง  “ทีม่าของคน
ทีพ่ดูภาษาเปียว” ไดศ้กึษาประวตัคิวามเป็นมาของชาวเปียวโดยสบืสาวจากตระกลูแซ่  พบวา่ชาวเปียวสว่น
ใหญ่ตัง้ถิน่ฐานรวมตวักนัเป็นตระกลูแซเ่ดยีวกนั กลา่วอกีนยัหน่ึงกค็อื ในพืน้ทีชุ่มชนเดยีวกนัชาวเปียวมแีซ่
เดยีวกนั เมือ่เป็นเชน่น้ีกเ็ป็นแนวทางการสบืหาทีม่าของตน้ตระกลูแซ่ได ้ จากการศกึษาพบวา่ ชาวเปียวที่
ตําบลซอืตง้และตําบลหยง่กูใ้ชแ้ซ่ “จือ๋” (植 Zhí) มากทีส่ดุ คดิเป็น % ของประชากรทัง้ตําบล เมือ่
เปรยีบเทยีบระดบัประเทศยงัพบอกีวา่ เป็นพืน้ทีท่ีม่คีนแซ่ “จือ๋” อาศยัรวมตวักนัอยูม่ากทีส่ดุของประเทศจนี
ดว้ย ตน้ตระกลูของแซ่จือ๋รุน่ทีห่น่ึงอยูท่ีเ่มอืงซานสุย่ ตอนกลางของมณฑลกวา่งตง (广东三水 Guǎngdōng 
Sānshuǐ) ในพงศาวดารสายตระกลูจือ๋อาํเภอหวยจี ๋(怀集植氏总谱Huái jí Zhí shì zǒng pǔ, อา้งใน Yáng 
Bìwǎn, 2011, 101) บนัทกึไวว้า่ “บรรพบุรษุตระกลูจือ๋รุน่ทีห่น่ึงถงึรุน่ทีเ่กา้ดาํรงชวีติอยูท่ีเ่มอืงซานสุย่ 
มณฑลกวา่งตง รุน่ทีส่บิไปทาํการคา้และตัง้ถิน่ฐานอยูท่ีเ่มอืงอู๋โจว มณฑลกวา่งซ ี (广西梧州 Guǎngxī 
Wúzhōu) เป็นตน้ตระกลูของสายตระกลูจือ๋ของอาํเภอหรง หวยจี ๋ และเฟิงคาย”  ระยะเวลาทีอ่พยพมาคอื      
ปี ค.ศ. 9 –  (หา่งจากปัจจุบนัราว  กวา่ปี) แซ่อื่นๆ ไดแ้ก่ สว ี(徐 Xú) หวาง (王 Wáng) หวง      
(黄 Huáng) มา่ย (麦 Mài) ขง่ (孔 Kǒng) เหลยีง (梁 Liáng) หยวน  (袁 Yuán) เฉิน (陈 Chén) หล ี(黎
Lí) สอื (石 Shí) หลี ่ (李 Lǐ) ถาน (覃 Tán) ตอนทา้ยบทความ หยางป้ีหวา่นสรปุวา่คนทีพ่ดูภาษาเปียวมี
สว่นหน่ึงทีเ่ป็นชาวฮัน่เขา้มาผสมอยูด่ว้ย  เป็นชาวฮัน่ทีอ่พยพมาจากแควน้หนาน-สยง (南雄 Nánxióng) 
เป็นแควน้หน่ึงทางตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกวา่งตงในปัจจุบนั  ชาวฮัน่กลุ่มน้ีอพยพลงใตแ้ลว้
แต่งงานกบัชนพืน้ถิน่ ผสมผสานจนเกดิเป็นชาวเปียวและภาษาเปียวในปัจจุบนั  
     อยา่งไรกต็าม ชาวเปียวแซ่จือ๋ทีอ่พยพมาอยูใ่นชุมชนชาวเปียวปัจจุบนัน้ีไมไ่ดม้ทีีม่าจากที่
เดยีวกนั จากการคน้ควา้ของเหลยีงและจาง (อา้งแลว้ขา้งตน้)  ยงัพบอกีวา่ชาวเปียวแซ่จือ๋มทีีม่าจากหลาย
พืน้ที ่มทีีเ่ป็นรุน่ลกูหลานของทหารราชสาํนกัทีส่ง่มาขดุคลอง มทีีม่าจากแควน้สาวโจว (韶州 Sháo zhōu, 
ชื่อแควน้โบราณในยคุราชวงศส์ยุ ปัจจุบนัคอืพืน้ทีท่างตอนเหนือของมณฑลกวา่งตง) มทีีม่าจากเมอืง          
ชงิหยว่น (清远 Qīngyuǎn ปัจจุบนัคอืเมอืงชงิหยว่น อยูท่างตอนเหนือของมณฑลกวา่งตง) นอกจากน้ีกลุ่ม

                                                           
1  นกัวชิาการทา่นน้ีเป็นชาวอาํเภอหวยจี ๋ ถิน่ทีอ่ยูข่องชาวเปียว เป็นนกัภาษาศาสตรร์ุน่ใหมท่ีม่ผีลงานการศกึษาภาษาเปียวอยา่งต่อเนื่อง 
ปัจจบุนัเป็นอาจารยป์ระจาํวทิยาลยัวฒันธรรมและการสือ่สาร เมอืงเฮอ่โจว มณฑลกวา่งซ ี (广西省贺州市文化与传媒学院 Guǎngxī 

shěng Hèzhōu shì wénhuà yǔ chuánméi xuéyuàn)   
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ตระกลูอื่นๆ ทีห่ยางป้ีหวา่นพดูถงึ ลว้นอพยพมาจากหลากหลายทีเ่ชน่เดยีวกนั การทีช่าวเปียวในชุมชน
เดยีวกนัมแีซ่เดยีวกนันัน้อาจวเิคราะหไ์ดว้า่เป็นสายตระกลูเดยีวกนัทีอ่พยพมาดว้ยกนัได ้  แต่จากขอ้มลูและ
เสน้ทางการอพยพของตระกลูแซ่นัน้ทาํใหข้อ้สนันิษฐานขา้งตน้หกัลา้งไป  อกีกรณหีน่ึงทีเ่กดิขึน้ไดก้ค็อื ใน
ยคุทีม่กีารปราบปรามและกดขีข่ม่เหงชนกลุ่มน้อย เพือ่ความอยูร่อด บรรดาชนกลุ่มน้อยต่างๆ ต่างพากนั
แจง้ต่อทางการวา่ตนเป็นชาวฮัน่ การทีจ่ะยนืยนัวา่ตนเป็นชาวฮัน่กค็อืการมแีซ่  ชนกลุ่มน้อยในพืน้ที่
เดยีวกนัจงึพากนัแจง้แซ่ของตนเลยีนแบบแซ่ของชาวฮัน่  เหตุน้ีน่ีเองทาํใหช้นกลุ่มน้อยในพืน้ทีต่่างๆเริม่ใช้
แซ่ตามอยา่งชาวฮัน่ และเป็นไปไดว้า่ชนกลุ่มน้อยในพืน้ทีเ่ดยีวกนักจ็ะเลอืกใชแ้ซ่เดยีวกนัเพือ่รกัษาความ
เป็นเผา่พนัธุข์องตนไว ้ อกีมมุหน่ึง กม็อิาจปฏเิสธไดว้า่ในทา่มกลางชนกลุ่มน้อยต่างๆ กม็ชีาวฮัน่ผสม
กลมกลนือยูด่ว้ย เน่ืองจากชาวฮัน่เป็นชนกลุ่มใหญ่ การอพยพถ่ายเททางชาตพินัธุ ์การแต่งงานขา้มเผา่พนัธุ์
ทาํใหเ้กดิการผสมผสานกนัมาแต่อดตี กเ็ป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ไดต้ามปกต ิ         
 
KP. 1.3  ระบบเศรษฐกิจสงัคม   
 แมว้า่สงัคมของชาวเปียวจะถูกปกครองตามระบบของรฐับาลจนี แต่ภายในชุมชนยงัมรีะบบการ 
ปกครองทีส่บืทอดกนัมาแต่โบราณ         ในแต่ละชุมชนหรอืแต่ละคุม้บา้นของชาวชุนจะมศีาลเจา้ประจาํคุม้
อยู ่สายตระกลูหน่ึงเป็นผูก้อ่ตัง้ศาลและดแูลศาลหน่ึงแหง่   หรอืบางแหง่กเ็ป็นศาลประจาํสองหรอืสาม 
สายตระกลูทีม่คีวามเกีย่วดองกนัรว่มกนัสรา้งและดแูล  ศาลเจา้ประจาํคุม้นบัเป็นศนูยก์ลางของการแบ่งเขต
การปกครองดแูลของชุมชนหน่ึงๆ ผูท้ีเ่ป็นใหญ่ทีท่าํหน้าทีป่กครองดแูลชุมชนเป็นผูอ้าวุโสของสายตระกลู  ผู้
เฒา่ทา่นน้ีทาํหน้าทีเ่สมอืนเป็นหวัหน้าสายตระกลูทีป่กครองดแูลความเป็นอยูแ่ละทุกขส์ขุของชมุชน   หากมี
เรือ่งทะเลาะววิาท หรอืมกีรณพีพิาทระหวา่งสายตระกลูหรอืระหวา่งชุมชน ผูเ้ฒา่ของทัง้สองฝ่ายจะเป็นผู ้
ไกล่เกลีย่ในพธิกีรรมสาํคญัเชน่การแต่งงาน งานศพ งานเฉลมิฉลอง ผูท้ีเ่ป็นหลกัในการจดัการงานพธิกีค็อืผู้
เฒา่ ของตระกลู ครอบครวัชาวเปียวอาศยัอยูร่ว่มกนัสามถงึสีรุ่น่ หากมกีารแต่งงานแยกครอบครวักจ็ะยงัคง 
ตัง้บา้นเรอืนอยูใ่นละแวกเดยีวกนัและอยูใ่กลช้ดิกนัเพือ่จะไดด้แูลชว่ยเหลอืกนัได ้ระหวา่งต่างสายตระกลูกนั
จะนบัถอืกนัเป็นพีน้่อง      
    ทีด่นิทาํกนิถอืเป็นสมบตัสิว่นรวมของตระกลู คนในสายตระกลูเดยีวกนัจะทาํมาหากนิในทีด่นิ 
ของตระกลูรว่มกนั หากใหเ้ชา่ผลประโยชน์จะเกบ็ไวท้ีผู่เ้ฒา่ เงนิสว่นน้ีผูเ้ฒา่จะเกบ็ไวใ้ชใ้นการฉลอง  
เทศกาล พธิบีชูาต่างๆ นอกจากน้ียงัเกบ็ไวใ้หล้กูหลานสาํหรบัการเรยีนหนงัสอื เงนิทีม่หีรอืทรพัยส์มบตัทิีม่ ี
ไมส่ามารถนําออกมาแบ่งกนัเพือ่ใหนํ้าไปใชป้ระโยชน์สว่นตวัได ้ และทีส่าํคญัผูท้ีจ่ะไดร้บัประโยชน์ 
จากเงนิสว่นน้ีจะตอ้งเป็นสายตระกลูฝ่ายชายเทา่นัน้ ไมอ่นุญาตใหใ้ชก้บัญาตฝ่ิายหญงิเดด็ขาด    

ป่าไมท้ีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยัของชาวเปียวมสีภาพชืน้ฝนตกชุก อุณหภูม ิ 9 -  องศาตลอดทัง้ปีเหมาะ 
แก่การเจรญิเตบิโตของตน้ไผ ่ผลผลติสง่ออกทีม่ชีื่อเสยีงของชาวเปียวกค็อืไมไ้ผแ่ละผลติภณัฑจ์ากไผ ่พชื
อาหารทีช่าวเปียวนิยมปลกูและบรโิภคไดแ้ก่ขา้ว ขา้วโพด มนั เผอืก มนัสาํปะหลงั ออ้ยและถัว่ลสิง นบัเป็นพชื
เศรษฐกจิทีท่าํรายไดใ้หก้บัชาวเปียวไดเ้ป็นอยา่งด ี 
 
KP. 1.4  ชีวิตความเป็นอยู่  
 บา้นของชาวเปียวแบบดัง้เดมิสรา้งดว้ยไมต้ามธรรมชาต ิ ทรงจัว่หลงัคามงุดว้ยหญา้คาแหง้ ปัจจุบนั
สรา้งดว้ยอฐิเผาสดีาํหรอืหนิ กาํแพงฉาบดว้ยดว้ยโคลนหรอืปนู จากนอกเขา้ในแบ่งเป็นสามชัน้ เป็นรปู 三 
ชอ่งระหวา่งกลางของเรอืนทัง้สามเวน้ชอ่งไวไ้มม่งุหลงัคาเรยีกวา่ บอ่ฟ้า (天井 Tiānjǐng) หอ้งดา้นหลงัเป็น
ทีบ่ชูาเทพเจา้ ดา้นขา้งทัง้สองขา้งแบ่งเป็นหอ้งนอน หอ้งครวัและหอ้งเกบ็ธญัญาหารและเครือ่งมอืเกษตร ใน
หอ้งไมเ่จาะหน้าต่าง บา้นไหนมหีน้าต่างจะถูกเยาะเยย้วา่เป็นบา้นของคนตํ่าตอ้ย ลกูหรอืพีน้่องถา้หากแยก
บา้นกจ็ะสรา้งขยายปีกตดิต่อกนัทัง้สองขา้งเป็นแนวยาวออกไป ลกัษณะการสรา้งบา้นแบบขยายครอบครวั
เชน่น้ีถอืเป็นเอกลกัษณ์โดดเดน่ของการสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัของชาวเปียว   
 ในชวีติประจาํวนัการแต่งกายของชาวเปียวโดยภาพรวมแลว้คอ่นขา้งเรยีบงา่ย เน้นสน้ํีาเงนิ  สดีาํ  
เหมอืนกนักบักบัชาวจว้งทีเ่ขตปาปู้ มณฑลกวา่งซ ี(广西八步地区 Guǎngxī Bābù dìqū)  หญงินิยมสวม
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เสือ้ไมม่ปีก ผา่อกเฉียงไปทางขวา ตดิกระดุมโลหะ ยาวคลุมเอวหรอืคลุมเขา่ แขนกวา้งและยาวสามารถพบั
เป็นถุงคลา้ยประเป๋าใสข่องได ้กางเกงสามสว่นขากวา้ง -8 น้ิว เอวสขีาว ยาวคลุมตาตุ่ม  ชายสวมเสือ้คลุม
ยาวสน้ํีาเงนิไมม่ปีก ผา่อกเฉียงไปทางขวา กางเกงขายาว กวา้ง 8 น้ิวถงึ  ฟุต ขอบกางเกงไมม่สีขีาวเหมอืน
กางเกงของสตร ี ชุดสาํหรบังานแต่งงานชายหญงิสวมชุดสดีาํตัง้แต่หวัจรดเทา้ โดยเชื่อวา่สดีาํเป็นสญัลกัษณ์
ของคุณธรรม ความบรสิทุธิเ์ป็นธรรม มคีวามเครง่ขรมึเป็นทีเ่คารพยาํเกรง และยงัสามารถป้องกนัสิง่ชัว่รา้ย
ไดด้ว้ย หญงิสาวชาวเปียวไวผ้มยาวถกัเปียสามเสน้ ประดบัดว้ยดา้ยไหมสแีดงเกลา้ไวก้ลางศรีษะ หญงิที่
แต่งงานแลว้ไมถ่กัเปีย แต่เกลา้ขึน้ไวท้ีก่ลางจอมของผมแลว้คลุมดว้ยผา้สดีาํ ปลอ่ยจอนผมทัง้สองขา้งตาม
ธรรมชาต ิ สว่นชายชาวเปียวไวผ้มยาวถกัเปียหน่ึงเสน้ โกนผมดา้นหน้าครึง่กระหมอ่มเหมอืนชาวแมนจ ูแต่
ปัจจุบนัทัง้ชายหญงิไวผ้มตามธรรมชาตเิหมอืนชาวฮัน่ทัว่ไป  ในอดตีชาวเปียวไมส่วมรองเทา้ แต่ในเทศกาล
หรอืพธิกีรรมสาํคญัสวมรองเทา้ผา้ทรงเรอื ก่อนยคุปฏวิตัวิฒันธรรมเสือ้ผา้ชาวเปียวทอดว้ยสาํล ี ป่าน ปอ 
การทอ ถกั เยบ็ ลว้นเป็นงานหตัถกรรมทีผ่ลติเพือ่ใชใ้นครวัเรอืนของตนเอง   
   อาหารการกนิในอดตีคอ่นขา้งยากลาํบาก เน่ืองจากพืน้ทีไ่มเ่หมาะแก่การเพาะปลกู อาหารหลกั
ของชาวเปียวไดจ้ากมนั เผอืก หน่อไมท้ีข่ดุไดจ้ากป่าธรรมชาต ินํามาตม้เป็นโจ๊ก ตม้หน่ึงหมอ้กนิกนัทัง้บา้น
และทัง้วนั จนไดร้บัขนานนามวา่ “ชาวสามโจ๊ก” หมายถงึ ชาวเปียวทีต่ําบลซอืตง้กนิ “โจ๊กเผอืก” ชาวเปียว
ตําบลเฉียวโถวกนิ “โจ๊กขา้วสาล”ี ชาวเปียวตําบลหยง่กูก้นิ “โจ๊กมนัสาํปะหลงั” ตลอดทัง้ปีมอีาหารมือ้พเิศษ
ในวนัขึน้ปีใหมจ่งึจะฉลองดว้ยการกนิ “ขา้วสวย” แต่ปัจจุบนัชวีติความเป็นอยูช่าวเปียวดขีึน้ การดแูลของ
รฐับาลทัว่ถงึ ชาวเปียวสามารถกนิขา้วสวยเป็นอาหารหลกัไดทุ้กวนั ผกัชนิดต่างๆ สามารถหามาประกอบ
อาหารไดไ้มย่ากลาํบาก ทัง้ยงัสามารถนํามาดองไวเ้ป็นอาหารยามขาดแคลนไดด้ว้ย  มขีอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบั
การกนิทีถ่อืกนัอยา่งเครง่ครดัคอื  การกนิอาหารในวนัปกตแิละงานมงคลหา้มกนิหมดเพราะถอืวา่จะทาํให้
ยากจน การสรา้งบา้นใหมต่อ้งเอาขา้วปลาอาหารวางไวท้ีเ่สาบา้นหรอืมมุกาํแพงบา้นเพือ่เซ่นไหวแ้ละเพื่อ
ความเป็นสริมิงคล แต่การกนิอาหารในงานศพจะตอ้งกนิใหห้มด หา้มเหลอื เพราะเชื่อวา่จะทาํใหค้นในบา้น
ตายต่อๆกนัและตอ้งจดังานศพต่อๆกนัอกีไมรู่จ้บ          
       
KP. 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 
 เพลง ชาวเปียวชอบรอ้งราํทาํเพลง การรอ้งเพลงโตต้อบกนัเป็นความสนุกสขุใจทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
ของชาวเปียว ไมว่า่จะเดนิทางไปเยีย่มเยยีนญาตพิีน้่อง เพือ่นพอ้งมติรสหาย การลงนาทาํเกษตร การรว่ม
แรงรว่มใจทาํงานตามเทศกาลลว้นโตเ้พลงเบกิบานสาํราญใจ  โดยเฉพาะชายหนุ่มหญงิสาวในวยัเลอืก
คูค่รองลว้นไมอ่าจขาดการโตเ้พลงไปได ้ หนุ่มสาวใชเ้พลงแทนคาํพดู แทนความในใจสือ่ถงึกนัและกนั เพลง
รอ้งของชาวเปียวมสีองแบบคอื กลุ่มเพลงภเูขา (山歌 Shān gē) ใชร้อ้งเล่นกนัในกจิกรรมต่างๆ เชน่ เพลง
เกบ็ชา เพลงแต่งงาน เพลงสง่ศพ ดว้ยความเป็นคนเจา้บทเจา้กลอนของชาวเปียว เน้ือเพลงเป็นการดน้สด
ใหส้อดคลอ้งในแต่ละงาน ทว่งทาํนองเพลงเป็นเสยีงสงูไพเราะน่าฟัง  เพลงอกีแบบหน่ึงชื่อวา่ “เพลงหนาน”  (
喃歌 Nán gē) คาํวา่ 喃 ไมม่คีวามหมายอะไร เป็นเพยีงอกัษรเลยีนเสยีงภาษาเปียว เพลงกลุ่มน้ีเน้ือเพลง
เป็นการรอ้งเกีย้วพาราสเีพือ่บอกความในใจและแสดงความรกัต่อกนัของหนุ่มสาว การถามสารทุกขส์กุดบิ 
และการทดสอบกริยิามารยาท  การทดสอบประลองปัญญาความรูเ้พือ่เลอืกคนทีเ่หมาะสมมาเป็นคูค่รอง เชน่ 
การรอ้งเล่นปรศินาคาํทาย การทายอกัษร ประวตัศิาสตร ์วรรณกรรมของชนเผา่เป็นตน้ เสยีงเพลงกลุ่มน้ีเป็น
เสยีงตํ่า ทว่งทาํนองสนุกสนาน แฝงอารมณ์ขบขนั จงึเป็นทีช่ื่นชอบมากกวา่เพลงภเูขา ฉนัทลกัษณ์ของเพลง
ทัง้สองแบบเหมอืนกนัคอืเป็นแบบกลอนเจด็อกัษร ในเทศกาลรืน่เรงิหนุ่มสาวรวมตวักนักลางลานหมูบ่า้น 
ชายหญงิแบ่งเป็นสองฝัง่ และเวน้ระยะหา่งกนัคอ่นขา้งมาก ไดย้นิแต่เสยีงไมเ่หน็ตวัคน ดงันัน้การรอ้งเพลง
ตอ้งใชเ้สยีงดงัเพือ่ใหฝ่้ายตรงขา้มไดย้นิ เมือ่รอ้งโตก้นัจนดกึดื่นกเ็ริม่ขยบัเขา้ใกลก้นัมากขึน้เรือ่ยๆ จนเกดิ
ความรกัใครช่อบพอ คบหาดใูจ พอ่แมไ่มข่ดัขอ้งกต็กลงเลอืกเป็นคูช่วีติและจดัพธิแีต่งงานกนั  
 ระบาํ ชาวเปียวทีต่ําบลซอืตง้มกีารเตน้ราํทีเ่ป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงคอื “ระบาํเกบ็ชา” (采茶舞 Cǎi 

chá wǔ) ผูแ้สดงเป็นชายแต่งกายเป็นชายหน่ึงหญงิหน่ึง การแสดงมโีคมไฟนําทาง ชายหญงิพากนัเดนิไป 
รอ้งเพลงไป แสดงถงึวถิชีวีติการปลกูชาและเกบ็ใบชา การแต่งกายเหมอืนกบัการแสดงงิว้ของชาวฮัน่  

(
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  ง้ิว ชาวเปียวทีต่ําบลเฉียวโถวนิยมการแสดงงิว้ชื่อวา่ “งิว้กุย้เอ๋อร”์ (贵儿戏 Guì ér xì) เป็นการ
แสดงทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากชาวฮัน่ แต่คาํรอ้งเหมอืนกบังิว้กวา่งซทีีช่ ื่อ “งิว้ลู่เอ๋อร”์ (鹿儿戏 Lù ér xì) ภาษา
ทีร่อ้งกเ็ป็นภาษาจนีถิน่สาํเนียงอู๋โจว (梧州 Wúzhōu)   จงึเป็นอกีหลกัฐานหน่ึงทีส่นันิษฐานไดว้า่บรรพบุรษุ
ชาวเปียวทีต่ําบลเฉยีวโถวมาจากอู๋โจว การทีต่ ัง้ชื่องิว้ชนิดน้ีวา่ “กุย้เอ๋อร”์ กเ็ป็นคาํพอ้งเสยีงกบัคาํทีเ่รยีก
นามของกวา่งซ ี คอื 桂 Guì การแสดงงิว้ของชาวเปียวไมจ่าํเป็นตอ้งแต่งกายเป็นพเิศษ เพยีงการแต่งกาย
ตามปกตธิรรมดากส็ามารถแสดงได ้ การดาํเนินเรือ่งเน้นการรอ้งเล่าเรือ่งเป็นหลกั เรือ่งทีเ่ล่นเป็นเรือ่งราวใน
ชวีติประจาํวนั บา้งองิวรรณกรรมหรอืตํานานเรือ่งเล่าของจนี ทว่งทาํนองและจงัหวะขึน้อยูก่บัผูร้อ้ง บางครัง้
กเ็ป็นการดน้สด เครือ่งดนตรปีระกอบการรอ้งมโีหมง่ กลอง ฉาบ และป่ีสัว่น่า  
  การแต่งงาน แมว้า่หลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม หนุ่มสาวมสีทิธิเ์ลอืกคูค่รองไดด้ว้ยตวัเอง แต่ก่อนการ
ปฏวิตัวิฒันธรรมหนุ่มสาวชาวเปียวไมม่สีทิธิเ์ลอืกคูค่รอง การแต่งงานเป็นเรือ่งของพอ่แม ่ ผูใ้หญ่และแมส่ือ่ 
บ่าวสาวไมเ่คยรูจ้กักนัมาก่อน ผูใ้หญ่จะจดัการเลอืกคูค่รองจากชุมชนชาวเปียวดว้ยกนัเองทีต่่างสายสกุลกนั 
หา้มญาตสิายตรงและญาตขิา้งเคยีงแต่งงานกนั  การเลอืกคูค่รองมกัจบัคูส่องสายตระกลูแต่งงานต่อเน่ืองกนั
ไปรุน่ต่อรุน่ พอ่แมจ่ะจบัใหห้นุ่มสาวแต่งงานกนัตัง้แต่อายยุงัน้อย มกีารเลอืกคูแ่บบชายเดก็กวา่ หญงิแก่กวา่ 
ฝ่ายหญงิไมม่สีทิธิเ์ลอืกใดๆ แมว้า่จะแต่งกบัคนทีไ่มไ่ดร้กัใครช่อบพอกต็อ้งทนอยูด่ว้ยกนัไป การหยา่รา้ง
เกดิขึน้น้อยเน่ืองจากหากเกดิการลกัหาพาหนี หรอืหนีการแต่งงานจะถูกตามจบัตวัเอามาลงโทษอยา่งหนกั  
เมือ่แต่งงานแลว้สองถงึสามปีกจ็ะแยกบา้นแต่กส็รา้งตดิกบับา้นพอ่แมน่ัน่เองเพือ่จะไดด้แูลพอ่แมไ่ด ้เมือ่พอ่
แมแ่ก่เฒา่พอ่อยูใ่นความรบัผดิชอบของพีค่นโต แมอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของน้องคนเลก็ เมือ่พอ่แมเ่สยีชวีติ
มรดกตกทอดสูล่กูผูช้าย มลีกูชายกีค่นกแ็บ่งใหล้กูชายเทา่ๆกนั แต่ไมแ่บ่งใหล้กูสาว แมม่า่ยอาจแต่งงานใหม่
ไดเ้มือ่ไดร้บัความยนิยอมจากผูเ้ฒา่ของบา้นฝ่ายชาย และการจดังานศพของสามเีก่าผา่นไปครบรอ้ยวนัแลว้ 
หญงิทีแ่ต่งงานใหมไ่มส่ามารถนําทรพัยส์มบตัใิดๆตดิตวัไปเป็นอนัขาด การออกจากบา้นสามเีก่าเพือ่ไป
แต่งงานใหมจ่ะตอ้งออกเดนิทางในเวลากลางคนืเทา่นัน้ และหา้มออกประตูหน้าบา้น ใหอ้อกทางประตขูา้ง
หรอืปีนหน้าต่างออกไป   
  พธิแีต่งงานตามปกต ิ ก่อนการแต่งงานฝ่ายชายจะเชญิแมส่ือ่หรอืเถา้แก่นําไก่ตอนสองตวั เหลา้สอง
ขวด เน้ือสองชัง่ ขนมและของขวญัไปทีบ่า้นฝ่ายหญงิเพือ่ทาบทามสูข่อ เมือ่ผูใ้หญ่บา้นฝ่ายหญงิยนิยอมกจ็ะ
มอบ “อกัษรแปดตวั” ใหก้บัแมส่ือ่เพือ่ใหฝ่้ายชายเอาไปตรวจดวงชะตาสมพงษว์า่เป็นเน้ือคูก่นัหรอืไม ่สาม
วนัใหห้ลงัหากชะตาตอ้งกนักจ็ะนําญาตผิูใ้หญ่เดนิทางมาสูข่อ การหมัน้หมายชาวเปียวเรยีกวา่ “จองชา” ฝ่าย
ชายเตรยีมของหมัน้เป็นเน้ือหมหูกสบิชัง่ ธญัญาหารสบิหกชัง่ เหลา้หกชัง่ ขนมหกชัง่ ใบชาหกชัง่ น้ําตาล 
เกลอื ถัว่ลสิงและขงิจาํนวนหน่ึง  หมากหน่ึงหอ่ และเงนิ  หยวน เงนิสนิสอดน้ีเรยีกวา่ “คา่น้ํานม” วนั
ต่อมาทัง้สองบา้นจดังานเลีย้งเพือ่แจง้ขา่วการหมัน้หมาย  หลงัวนัหมัน้ฝ่ายชายเชญิหมอพรตคาํนวณวนั
มงคลสามประการแลว้ไปแจง้ใหบ้า้นฝ่ายหญงิเตรยีมตวั กาํหนดการมสีามอยา่งคอื  . การตกแต่งและทศิ
มงคลสาํหรบัการเดนิทางของฝ่ายหญงิในวนัแต่งงาน .การแต่งกายของฝ่ายหญงิกาํหนดตามโหงวเฮง้ และ 
.วนัเวลาทีฝ่่ายหญงิจะเดนิทางออกจากบา้น  ภายในหน่ึงเดอืนหลงัจากฝ่ายชายแจง้กาํหนดมงคลแลว้ ฝ่าย
หญงิหา้มออกไปทาํงานใชแ้รงงานใดๆ แต่ใหร้ออยูท่ีบ่า้นเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการแต่งงาน ในชว่งน้ีบา้นใกล้
เรอืนเคยีงในหมูบ่า้นลว้นตอ้งจดัเตรยีมเลีย้งฉลองใหก้บัเจา้สาวหมนุเวยีนกนัไปทกุๆวนั  แมแ้ต่บา้นทีไ่ม่
ชอบพอกนักต็อ้งปฏบิตัติามประเพณ ี ก่อนแต่งออกสบิวนัหญงิสาวโสดในหมูบ่า้นจะตอ้งมานอนเป็นเพือ่น
เจา้สาวทีบ่า้นทุกคนื รว่มรอ้ง “เพลงแต่งออก” (出嫁歌 Chūjià gē) เน้ือเพลงเป็นการยกยอ่งเชดิชบุูญคุณ
พอ่แม ่ และอวยพรใหเ้จา้สาวมชีวีติแต่งงานทีม่แีต่ความสขุ ก่อนวนัแต่งงานหน่ึงวนัฝ่ายชายสง่เพือ่นเจา้บ่าว
สีค่น (เป็นอา พีช่ายหรอืน้องชายในสายตระกลูสายตรง) นําเหลา้ เน้ือหม ูขา้วสารอยา่งละหกสบิชัง่ ไก่สาม
ตวั(ตอนสองตวัไมต่อนหน่ึงตวั) ใบชา หมาก ขนม และตูท้ีไ่มท่าสมีาสง่ทีบ่า้นเจา้สาว ฝ่ายเตา้สาวจดัเลีย้ง
ตอ้นรบั ฝ่ายเพือ่นเจา้บ่าวทิง้ตะกรา้ทีใ่สข่องมาไวท้ีบ่า้นเจา้สาวเพือ่ใหฝ่้ายเจา้สาวใสข่องสง่กลบัมาในวนั   
สง่ตวั  
     วนัแต่งงานเจา้สาวนัง่รออยูใ่นหอ้ง พีส่าวน้องสาวนัง่ลอ้มเอาไวร้อ้ง “เพลงแต่งออก” เมือ่ไดเ้วลา
ญาตผิูใ้หญ่ฝ่ายเจา้สาว (ญาตสิะใภ)้ จะบุกเขา้มาชงิตวัเจา้สาว ฝ่ายพีน้่องของเจา้สาวกจ็ะปกป้องไมใ่หแ้ยง่
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เจา้สาวออกไปได ้ เจา้สาวจะตอ้งหลบเลีย่ง ขดัขนื ตะโกนรอ้งเสยีงดงั พธิชีงิตวัเจา้สาวน้ีกนิเวลารว่มชัว่โมง
หรอืสองชัว่โมง 1  จากนัน้ญาตสิะใภท้ีเ่ขา้มาชงิตวัไดส้าํเรจ็กจ็ะแบกเจา้สาวขึน้หลงัและวิง่หนีออกไปตาม
ทศิทางทีฝ่่ายเจา้บ่าวแจง้มา จากนัน้จดัแจงแต่งตวัเจา้สาวตามทีเ่จา้บ่าวกาํหนด คลายผมเปียออกแลว้เกลา้
ผมสงูไวก้ลางจอม คลุมดว้ยผา้ดาํ ปักดอกไมแ้ดง สวมต่างห ูใชเ้สน้ไหมโกนขนบนใบหน้าของเจา้สาวออกให้
สะอาดหมดจด แต่งคิว้ใหเ้ป็นเสน้โคง้ สวมชุดแต่งงานสดีาํ กางเกงดาํ รองเทา้ดาํ  พอ่แมฝ่่ายหญงิถอืคบ
เพลงิเดนิรอบบา้นทัง้สีท่ศิวนหน่ึงรอบเพือ่บอกกล่าวเทพารกัษ์และผบีา้นผเีรอืนวา่ลกูสาวจะแต่งออกไปแลว้ 
เมือ่แต่งตวัเสรจ็ทาํพธิลีาจากบา้น เจา้สาวยนืบนตัง่เลก็คลุมหน้าไว ้ สะใภข้องบา้นยนืกางรม่สดีาํใหเ้จา้สาว  
แมเ่จา้สาววางขา้วและเน้ืออยา่งละสามถว้ยถอืเป็นพธิกีารป้อนขา้วลกูสาว  จบพธิญีาตสิะใภจ้ะแบกเจา้สาว
ออกมาทีป่ากทางเตรยีมออกเดนิทาง ญาตเิจา้สาวมาลอ้มรอบเพือ่สง่ตวั แมป้่อนน้ําชาใหล้กูสาวดื่มหน่ึงถว้ย 
เจา้สาวรอ้งไหอ้าํลาเสรจ็กเ็ริม่ออกเดนิทางไปบา้นเจา้บา่ว ชาวบา้นทัง้หมดตามไปสง่จนสดุปลายทางหมูบ่า้น 
ขบวนสง่ตวัเจา้สาวนําโดยน้องชายของเจา้สาวขนขา้วของเครือ่งใชข้องเจา้สาวไปยงับา้นเจา้บ่าว  เมือ่ไปถงึ
ฝ่ายเจา้บ่าวประกอบดว้ยญาตฝ่ิายหญงิทาํหน้าทีต่ ัง้ขบวนตอ้นรบัทีป่ากทางหมูบ่า้นแลว้นําทางไปบา้น  เมือ่
ถงึหน้าประตบูา้นฝ่ายเจา้บา่วปผูา้ขนหนูตรงทางเขา้บา้นจนถงึหอ้งโถงพธิใีนบา้นทีม่เีจา้บ่าวรออยูแ่ลว้  ทัง้
สองไหวบ้รรพบุรษุรว่มกนั จากนัน้เจา้สาวและญาตสิะใภเ้จา้สาวเขา้หอ้งหอ จนเยน็ฝ่ายเจา้บา่วจดัเลีย้งฝ่าย
เจา้สาวในหอ้งหอ สว่นตวัเจา้บ่าวเลีย้งแขกอยูข่า้งนอก ในการเลีย้งแขกนัน้ แขกทีม่ารว่มงานจะไมส่ามารถ
กนิเน้ือในงานได ้ จะตอ้งใสห่อ่นํากลบัไปกนิกบัสมาชกิทีบ่า้นของตน เสมอืนวา่เป็นการเฉลมิฉลองใหท้ัว่ถงึ 
การกนิอาหารในงานกจ็ะกนิแต่ผกัและขา้วเทา่นัน้ สว่นญาตทิีเ่ป็นฝ่ายเพือ่นเจา้สาวจะนําเน้ือใสก่ระบอกไม้
ไผนํ่ากลบัไปกนิทีบ่า้นเกดิของฝ่ายหญงิเชน่กนั  
 หลงัอาหารเยน็ญาตฝ่ิายเจา้สาวลากลบั เจา้บ่าวมอบเงนิกาํนลั จากนัน้ญาตสิะใภข้องเจา้บ่าวพา
เจา้สาวไปทีบ่อ่น้ําของหมูบ่า้นเพือ่ตกัน้ําและกราบไหวเ้ทพเจา้บ่อน้ํา   น้ําทีต่กักลบัมาบา้นนําไปเทลงในอา่ง
ผสมกบัน้ําทีม่อียูก่่อนเป็นนิมติหมายวา่ต่อจากน้ีไปเจา้สาวกจ็ะรว่มดืม่น้ํา รว่มเป็นสายเลอืดเดยีวกนักบับา้น
หลงัน้ี จากนัน้ตม้น้ําใสอ่า่งพรอ้มผา้ขนหนูแลว้นําไปวางไวก้ลางโถงของบา้นเพือ่ใหญ้าตผิูใ้หญ่ ของเจา้บ่าว
ลา้งหน้า และเตรยีมอกีหน่ึงชุดเพือ่ใหเ้จา้บ่าวอาบชาํระลา้งรา่งกาย เสรจ็พธิน้ีีคูบ่า่วสาวเขา้ หอ้งหอ ชว่ยกนั
ปเูตยีง ปผูา้หม่ กางมุง้ เป็นอนัเสรจ็พธิสีง่ตวัเขา้หอ   
 เชา้วนัต่อมาเจา้สาวตอ้งตื่นแต่เชา้ตระเตรยีมอา่งลา้งหน้า ก่อไฟตม้น้ํา นบัเป็นการก่อไฟทาํครวัที่
บา้นเจา้บ่าวเป็นครัง้แรก จะตอ้งจุดไฟใหต้ดิในครัง้เดยีวอยา่งรวดเรว็ เป็นสญัลกัษณ์วา่ชวีติแต่งงาน และการ
ดาํเนินชวีติในบา้นเจา้บ่าวกจ็ะมแีต่ความราบรืน่ เมือ่น้ํารอ้นแลว้เทใสอ่า่ง เรยีกคนในบา้นใหต้ื่น นอนมาลา้ง
หน้า จากนัน้เจา้สาวเตรยีมอาหารทีเ่หลอืจากเมือ่คนืแลว้เรยีกพอ่แม ่ ญาตผิูใ้หญ่และเจา้บ่าว มารบัประทาน
อาหารเชา้พรอ้มกนั เจา้สาวไมน่ัง่รว่มโต๊ะ แต่จะยนืกนิขา้งๆ เป็นการแสดงออกถงึความ อดทน มารยาท และ
ความกตญัญ ู  เมื่อรบัประทานอาหารกลางวนัเสรจ็เจา้สาวจะออกไปในสวนขดุรอ่ง ปลกูผกั ถา้ขดุไปเจอ
หนอนศตัรพูชื หรอืทาํใหผ้กัเหีย่วเฉา จะถูกมองวา่ไมเ่ป็นมงคลและเป็นตวันําความอปัมงคลมาสูบ่า้น ซึง่จะ
ทาํใหจ้ะไมไ่ดร้บัการยอมรบัจากบา้นเจา้บ่าว   
 หลงัแต่งงานวนัทีส่ ี ่ วนัทีห่ก หรอืวนัทีแ่ปด น้องสาวพีส่าวของเจา้บ่าวพาเจา้สาวกลบับา้นเกดิเพื่อ
ปรนนิบตัพิอ่แมข่องตน แลว้พกัอยูเ่ป็นเวลาเทา่ๆกนั ทาํเชน่น้ีวนเวยีนไปจนกระทัง่ฝ่ายหญงิตัง้ครรภ ์พอ่แม่
ฝ่ายหญงิเตรยีมธญัญาหาร เผอืก มนั จอบสง่ตวัลกูสาวกลบัไปยงับา้นสาม ีและหา้มคลอดบุตรทีบ่า้นเกดิ
ตนเอง การถอืปฏบิตัใินเรือ่ง “ไมพ่กัอยูบ่า้นสาม”ี หลงัการแต่งงานน้ี เป็นวฒันธรรมรว่มอยา่งหน่ึงของชาว
จว้ง-ตง้  
      พิธีศพ เมือ่ญาตผิูใ้หญ่ใกลส้ิน้ลมลกูหลานจะนัง่ลอ้มรอบทัง้สองขา้ง ป้อนขา้วและน้ําหน่ึงคาํเพือ่
ไมใ่หก้ลายเป็น “ผหีวิตาย หรอื ผอีดอยาก” เมือ่สิน้ลมกจ็ะยดัเงนิใสป่ากหน่ึงเหรยีญใหนํ้าไปใชใ้นปรโลก 
จากนัน้ใหล้กูชายหวผีมใหผู้ต้าย ชาํระลา้งรา่งกายให ้แลว้แต่งตวัใหเ้รยีบรอ้ย  น้ําทีจ่ะนํามาชาํระลา้งรา่งกาย
ศพจะตอ้งเป็นพีช่ายคนโตเป็นคนไปตกัน้ํามาจากแมน้ํ่า การตกัน้ําหา้มหนัปากถงัทวนกระแสน้ํา จะตอ้งหนั

                                                           
1 พธิน้ีีคลา้ยกบัการแต่งงานของชาวละต ิสามารถอ่านขนบธรรมเนียมการแต่งงานของชาวละตเิพิม่เตมิไดใ้นบทพรรณนาภาษาละต ิ   
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ไปตามกระแสน้ํา ถอืวา่วญิญาณผูต้ายจะไดไ้ปตามเสน้ทางอยา่งราบรืน่  และจะตอ้งโยนเหรยีญลงน้ําสอง
เหรยีญเป็นการ “ซือ้น้ํา” เสรจ็พธิอีาบน้ําศพลกูหลานสวมชุดไวทุ้กขแ์ลว้ยกศพออกไวก้ลางโถงของบา้นโดย
ยกออกมาทัง้เตยีงทีผู่ต้ายนอนอยู ่ ถา้ผูต้ายเป็นชายวางไวซ้า้ย หญงิไวข้วา แลว้ตัง้โต๊ะบชูาเพือ่ใหญ้าตมิติร
มากราบไหวแ้สดงความอาลยั ของบชูาลว้นกาํหนดใหเ้ป็นเลขคี ่ หา้มเป็นเลขคูเ่ดด็ขาด มฉิะนัน้จะมคีนตาย
ตามกนัไป   พธิศีพวนัต่อมาลกูผูต้ายสวมชุดทีท่อจากใยปอแดงยอ้มสขีาว หรอืเทา รุน่หลานไวผ้ม 
“อิน๋หยาง” คอื ดา้นหน่ึงสัน้ดา้นหน่ึงยาว    
 ก่อนพธิฝัีงจะเกบ็ศพไวส้ามถงึสีว่นั พธิบีรรจุศพแบ่งเป็นสองขัน้ตอน คอื การบรรจุเลก็ คอื การบรรจุ
ศพใสโ่ลงศพ และการบรรจใุหญ่ คอื การตอกปิดประตฝูาโลง สามวนัทาํพธิเีปิดทางและแหศ่พไปทีส่สุานและ
ประกอบพธิฝัีง ผูป้ระกอบพธิเีป็นหมอผทีีม่วีชิาอาคม  สิง่ของทีฝั่งไปกบัศพผูต้ายไดแ้ก่อาหาร เมลด็ธญัพชื 
ขา้ว เน้ือ น้ําตาล เกลอื ขงิ เหลา้ ขนม เขม็ โดยเชื่อวา่ผูต้ายจะไดนํ้าไปใชใ้นปรโลก เสรจ็พธิลีกูหลานถมดนิ
ลงไปสามกาํมอื จากนัน้ผูม้ารว่มพธิชีว่ยกนัถมดนิจนเตม็หลุม ชาวเปียวไมม่กีารตัง้ป้ายบชูาวญิญาณทีห่ลุม
ศพ  เสรจ็พธิฝัีงระหวา่งทางเดนิกลบับา้น ลกูหลานนําขา้วของเครือ่งใชข้องผูต้ายไปเผาทิง้ กลบัถงึบา้นคนื
วนันัน้หมอผทีาํพธิขีบัไล่สิง่ชัว่รา้ย และขอใหเ้ทพเจา้ปกป้องคุม้ครองคนในบา้น ภายในสามปีหากคนในบา้น
เกดิเจบ็ป่วยไมห่าย ถอืวา่เกดิลางรา้ย ตอ้งขดุหลุมฝังศพเกบ็กระดกูขึน้มาทาํพธิอีกีครัง้  
 ศพตายโหงจะไมนํ่าเขา้บา้น แต่จะนําไปยงัสสุานโดยตรงเพือ่ประกอบพธิฝัีง แมแ้ต่การบชูากราบ
ไหวต้ามเทศกาลกห็า้มกระทาํในบา้น ตอ้งไปไหวท้ีส่สุานทีฝั่งเทา่นัน้ หากมผีตีายทัง้กลม หญงิสาวทีอ่ยูใ่นวยั
แต่งงานมลีกูหา้มเขา้รว่มงานศพ และจะตอ้งออกจากหมูบ่า้นไปพกัอยูใ่นทีท่ีม่แีมน้ํ่ากัน้สกัระยะหน่ึงจงึจะ
กลบัมาได ้ ไมเ่ชน่นัน้กจ็ะไดร้บัผลเชน่เดยีวกนักบัผตีายทัง้กลมนัน้ หน้าบา้นตัง้อา่งใสน้ํ่า รอบบา้นโรยหนิ 
ปักใบสม้โอ หญา้คา เพือ่ป้องกนัสิง่ชัว่รา้ย       

เทศกาล  ในอดตีทีผ่า่นมาชาวเปียวอยูอ่าศยัรว่มกบัชาวฮัน่มาโดยตลอด อกีทัง้รฐับาลยงัจดัชาว
เปียวรวมไวด้ว้ยกนัเป็นชนชาวฮัน่ดว้ย ในสว่นของเทศกาลทีเ่ป็นของชาวฮัน่นัน้ ชาวเปียวลว้นปฏบิตัอิยา่ง
ชาวฮัน่ เชน่ ตรษุจนี เชงเมง้ เทศกาลหยวนเซยีว เทศกาลไหวพ้ระจนัทร ์แต่ชาวเปียวกไ็มไ่ดใ้หค้วามสาํคญั
กบัเทศกาลดงักล่าวมากนกั  ขณะเดยีวกนัชาวเปียวยงัมเีทศกาลของตนเองดว้ย ซึง่ชาวเปียวใหค้วามสาํคญั
กบัเทศกาลกลุ่มน้ีมาก  ทีส่าํคญัๆ ไดแ้ก่ เทศกาลรอ้งเพลง ตรงกบัวนัทีส่ามเดอืนสาม ชาวเปียวแต่ละชุมชน
รวมตวักนักลางหมูบ่า้นโตเ้พลงกนั ถงึขัน้ทีม่ภีาษติประจาํชนชาวเปียววา่  “ชาวเปียวไมร่อ้งเพลง หาคูไ่มไ่ด”้ 
เทศกาลน้ีจงึมคีวามสาํคญักบัชายหนุ่มหญงิสาวมาก เทศกาลไหวเ้จา้ทีน่า ตรงกบัวนัทีแ่ปดเดอืนสี ่เพือ่บชูา
เจา้ทีน่าใหป้กปักรกัษาใหก้ารทาํนาราบรืน่ ไดผ้ลผลติอุดมสมบรูณ์ เทศกาลเกบ็เกีย่ว ตรงกบัวนัทีห่กเดอืน
หก เป็นวนับชูาพืน้ดนิ เพือ่ขอใหไ้ดผ้ลติผลอุดมสมบรูณ์ เมือ่เขา้สูฤ่ดหูนาวเป็นเทศกาลฉลองขึน้ปีใหม ่ชาว
เปียวฉลองปีใหมเ่หมอืนกบัทีช่าวฮัน่ฉลองตรษุจนี  

ความเช่ือ ชาวเปียวไดร้บัอทิธพิลทางศาสนาทัง้เต๋า พทุธและผผีสมผสานกนั ชาวเปียวจงึนบัถอื
เทพทางเต๋าและไหวพ้ระพทุธรปู สว่นความเชื่อในสิง่ศกัดิส์ทิธิต์ามธรรมชาต ิ วญิญาณบรรพบุรษุ กจิกรรม
ตลอดชวีติตัง้แต่การเกดิ เจบ็ป่วย แต่งงาน สรา้งบา้น เพาะปลกู การตาย ดดูวงชะตา ดฤูกษ์งามยามด ีลาง
รา้ย สิง่ลีล้บั ลว้นอาศยัหมอผปีระจาํชุมชนทาํหน้าทีเ่ป็นสือ่กลางตดิต่อและทาํพธิใีนเรือ่งเหล่าน้ี  นอกจาก
ความเชื่อทีถ่อืปฏบิตัติามเทศกาลตามอยา่งชาวฮัน่แลว้  ชาวเปียวยงัมขีอ้หา้มเฉพาะของตนเองดว้ย ที่
สาํคญัๆไดแ้ก ่ชว่งผูห้ญงิอยูไ่ฟ ใหปั้กใบสม้โอไวบ้นประตบูา้นเพือ่บอกใหค้นนอกรูแ้ละระมดัระวงัในการเขา้
ออกบา้น จะถอืวสิาสะเขา้มาในบา้นงา่ยๆไมไ่ด ้แมล่กูออ่น ลกูยงัไมค่รบเดอืนหา้มออกจากบา้น หา้มเดนิทาง
เยีย่มญาต ิ เดก็แรกเกดิ หากใครเขา้มาในบา้นโดยไมรู่ข้า่วและไมต่ัง้ใจ จะถอืวา่ชายคนนัน้เป็นพอ่รกั(พอ่ที่
เดก็รกั) ถา้เป็นหญงิถอืวา่เป็นแมร่กั และตอ้งทาํพธิรีบัลกูรกัเพราะเชื่อวา่จะเป็นผูป้กป้องคุม้ครองลกูให้
ปลอดภยั การถอืตามวนัต่างๆ ไดแ้ก่ วนัทีห่นึง่เดอืนหนึง่ ไมฆ่า่สตัวต์ดัชวีติ   วนัทีส่ามเดอืนสาม หา้ม       
แตะตอ้งเครือ่งมอืเกษตร ไมเ่ชน่นัน้จะทาํใหผ้ลผลติเสยีหาย ไมก่เ็กดิน้ําทว่ม ไมก่เ็กดิภยัแลง้ แมลงศตัรพูชื
โจมตผีลผลติ วนัทีห่า้เดอืนหา้ ไมก่นิเน้ือหมา ไมเ่ชน่นัน้จะนําความเดอืดรอ้นมาสูค่รอบครวั ตายแลว้ไมไ่ด้
ไปเกดิใหม ่ การถอืเกีย่วกบัผูห้ญงิมมีากอนัมทีีม่าจากอทิธพิลของการเหยยีดสตรเีพศ เชน่ ผูห้ญงิหา้มกนิ
ขา้วในหอ้งโถงของบา้น หา้มทกัทายคนแปลกหน้า หา้มแต่งตวัต่อหน้าผูอ้ื่น เมือ่แต่งเขา้บา้นแลว้ตอ้งเคารพ
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ปรนนิบตัสิาม ีพอ่แมแ่ละครอบครวัของสาม ี  ไมม่สีทิธสิบืทอดมรดก หา้มตากผา้ในทีท่ีม่คีนอื่นมองเหน็ หา้ม
เขา้ศาลเจา้  ไมอ่นุญาตใหก้ราบไหวศ้าลบรรพบุรษุ หากใครทาํผดิประเพณจีะถูกคนในชุมชนประณามและ
เหยยีดหยามอยา่งรนุแรง   
 
KP.   ข้อมลูทางภาษา  
                หวัขอ้น้ีเป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุ่มชาตพินัธุเ์ปียว  มหีวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี  

KP.  .   การจดัแบ่งตระกลูภาษา 
KP.  2.2   ระบบเสยีง   
KP.  .   ระบบคาํ 
KP.  2.4   ระบบไวยากรณ์   
 

 
KP. 2.1   การจดัแบง่ตระกลูภาษา   

นบัแต่อดตีเป็นตน้มามกีารพดูถงึภาษาเปียวบา้ง  แต่เรยีกเป็นชื่ออื่น เชน่  豹 Bào ไมไ่ดม้ขีอ้มลู
การศกึษาทีเ่ป็นชิน้เป็นอนั ทาํใหไ้มม่ขีอ้มลูการศกึษาภาษาเปียวของนกัวชิาการจนีมาก่อน จนกระทัง่เมือ่
ปี 986 ศนูยว์จิยัชาตพินัธุศ์กึษา สถาบนัสงัคมศาสตรแ์หง่ประเทศจนี (中国社会科学院民族研究所

Zhōngguó shèhuì kēxuéyuàn Mínzú yánjiū suǒ) ไดร้บัเชญิจากคณะกรรมการกจิการชาตพินัธุศ์กึษา
แหง่มณฑลกวา่งตง (广东省民族事务委员会 Guǎngdōng shěng mínzú shìwù wěiyuánhuì) และ
ศนูยว์จิยัชาตพินัธุศ์กึษาแหง่มณฑลกวา่งตง (广东省民族研究所 Guǎngdōng shěng mínzú yánjiū 
suǒ) ใหไ้ปศกึษาภาษาเปียว ในเดอืนมถุินายนปีนัน้  สถาบนัฯ จงึไดส้ง่เหลยีงหมิน่และจางจวนิหรู
นกัภาษาศาสตรผ์ูเ้ชีย่วชาญภาษาตระกลูไท  ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูภาษาเปียวทีต่ําบลซอืตง้ อาํเภอหวยจี ๋
ขณะนัน้ ไดร้บัการชว่ยเหลอืและรว่มมอืเป็นอยา่งดจีากคณะกรรมการอาํเภอและขา้ราชการในทอ้งที ่ 
ตลอดจนปราชญช์าวบา้น ผูนํ้าทางวฒันธรรมของชมุชนเป็นผูบ้อกภาษา เหลยีงและจางใชเ้วลาเกบ็ขอ้มลู
เป็นเวลาสองเดอืน แลว้เรยีบเรยีงเป็นหนงัสอืชื่อ “การศกึษาวจิยัภาษาเปียว” (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, 
2001) ตพีมิพเ์ผยแพรค่รัง้แรกเมือ่ปี  นบัเป็นหน่ึงในผลงานของโครงการวจิยัชุด “สรรนิพนธร์วมชุด
การศกึษาวจิยัภาษาพบใหมใ่นประเทศจนี” เตมิเตม็ความรูภ้าษาตระกลูไทพบใหมร่ว่มกบัภาษาอื่นๆอกี
หลายภาษาในเวลาไล่เลีย่กนั   

ชาวเปียวไมม่ชีื่อเรยีกตนเอง แมจ้ะถูกจดัไวเ้ป็นชนชาวฮัน่ แต่กย็งัรูส้กึไดว้า่ตนเองไมใ่ชช่าวฮัน่ที่
แทจ้รงิ ชาวเปียวเรยีกภาษาทีต่นเองพดูวา่ /ka:N1 peu5 หรอื ka:N1 pa:u1/ คาํวา่ / ka:N1/ ตรงกบั
ภาษาจนีคาํวา่ 讲 jiǎng 1 แปลวา่ “พดู” คาํวา่ / peu5 หรอื pa:u1/  เป็นชื่อเฉพาะทีเ่จา้ของภาษาใชเ้รยีก
ภาษาน้ี คาํเรยีกชื่อภาษาเปียวจงึมคีวามหมายวา่ “พดูเปียว” ในการพรรณนาภาษาน้ีจงึจะกาํหนดอกัษรยอ่
กาํกบัหวัขอ้ต่างๆตามชื่อภาษาวา่ “KP” และเนื่องจากไมม่ชีื่อเรยีกตนเอง นกัวชิาการจนีจงึเรยีกชนกลุ่มน้ี
วา่ 讲标人 Jiǎng Biāo rén แปลวา่ “คนพดูเปียว” ในอดตีเมือ่ยคุปี 8 มนีกัวชิาการบางสว่น (Liáng Mǐn, 
Zhāng Jūnrú, 2001, ) ใชอ้กัษรจนีจดชื่อภาษาน้ีวา่ 豹语 Bào yǔ แต่เน่ืองจากอกัษร 豹 แปลวา่ “เสอื
ดาว” เหน็วา่ไมเ่หมาะสม ต่อมาจงึเปลีย่นมาใชอ้กัษร 标语 Biāoyǔ อกัษรทีเ่ลอืกมาใชใ้หมน้ี่พอ้งกนักบั
คาํนามในภาษาจนีคาํวา่标语 Biāoyǔ แปลวา่ “คาํขวญั”  ดงันัน้เพือ่ป้องกนัการสบัสนจงึเปลีย่นมาใชค้าํ
วา่ 标话 Biāo huà จากนัน้มานกัวชิาการจนีกเ็ป็นอนัเขา้ใจรว่มกนัวา่คาํน้ีเป็นชื่อเรยีกภาษาเปียว   

  จากการวเิคราะหท์างประวตัศิาสตรท์าํใหเ้ราทราบวา่ เดมิทผีูค้นทีพ่ดูภาษาสาขาจว้ง-ตง้ อาศยั
อยูร่ว่มกนัรวมทัง้ชาวเปียวกร็วมอยูใ่นนัน้ดว้ย แต่เมือ่เกดิการอพยพยา้ยถิน่ กระจดักระจายกนัไปตัง้ถิน่
                                                           
1 เสยีงภาษาจนีโบราณของคาํน้ีออกเสยีงวา่ /keoN/  จากการศกึษาความสมัพนัธข์องภาษาจนีกบัภาษาไทยพบวา่ เสยีง /t˛ พนิอนิ j/ ในภาษาจนี
กลางปัจจบุนัตรงกบัเสยีง /k/ ในภาษาจนีโบราณ หากเทยีบกบัภาษาไทยกจ็ะพบรอ่งรอยของเสยีงน้ี กล่าวคอื คาํรว่มเชือ้สายไทย-จนีทีภ่าษาไทย
ออกเสยีงเป็น ก. เป็นเสยีงทีม่าจากภาษาจนีโบราณ ซึง่จะตรงกบัคาํทีอ่อกเสยีง j ในภาษาจนีปัจจบุนั อ่านเรือ่งนี้ไดใ้น นานาภาษาในประเทศจนี
ตอนใต ้ภาคที ่ ภาษาตระกลูไท เล่ม  หน้า   
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ฐานอยูห่า่งไกลกนั ทาํใหก้ลุ่มชนเดยีวกนัน้ีแยกตวัออกจากกนั  ต่างฝ่ายต่างมวีวิฒันาการทางภาษาเป็น
ของตนเองแตกต่างกนัไป เกดิเป็นภาษาและกลุ่มชาตพินัธุท์ีห่ลากหลาย อยา่งไรกต็ามคาํศพัทท์ีเ่ป็น
คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายยงัคงหลงเหลอืรอ่งรอยไวใ้นทุกๆภาษาใหส้บืคน้ไดว้า่ กลุ่มชนเหล่าน้ีเคยใชภ้าษา
รว่มกนั  สาํหรบัภาษาเปียวเมือ่ถกูตดัขาดจากบรรพบุรษุ แลว้ถูกภาษาของชาวฮัน่แทรกซมึเป็นระยะ
เวลานานทาํใหม้คีาํศพัทภ์าษาจนีจาํนวนมากอยูใ่นภาษาเปียว        จากการเปรยีบเทยีบโดยจบัคูภ่าษา
พบวา่ คาํศพัทภ์าษาเปียวรว่มเชือ้สายกบัภาษาลกักะมากทีส่ดุ นอกจากน้ียงัพบวา่คาํศพัทท์ีร่ว่มเชือ้สาย
กบัภาษาต่างๆมวีรรณยกุตส์อดคลอ้งกนั นัน่กห็มายความวา่ ภาษาเปียวแยกออกจากภาษาอื่นภายหลงั
จากทีภ่าษาสาขาจว้ง-ตง้พฒันาระบบเสยีงวรรณยกุตข์ึน้แลว้ คอืชว่งไมเ่กนิ  ปี (ดเูรือ่งน้ีเพิม่เตมิใน
หวัขอ้ประวตัศิาสตรข์องภาษาหลนิเกา)  จากความสมัพนัธข์องระบบเสยีง คาํศพัทร์ว่มเชือ้สาย 
ประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของกลุ่มชาตพินัธุ ์ นกัวชิาการจนีมคีวามเหน็วา่ภาษาเปียวเป็นสมาชกิภาษา
สาขาจว้ง-ตง้ และจากมลูเหตุคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายทีส่อดคลอ้งกบัภาษาลกักะมากทีส่ดุ จงึจดัภาษาเปียวไว้
ในแขนงตง้-สุย่ เหมอืนกบัภาษาลกักะ   

แผนภมูถิดัไปน้ี ผูเ้ขยีนสรา้งขึน้มาตามการอธบิายการจดัแบ่งตระกลูภาษาของเหลยีงหมิน่และ  
จางจวนิหร ู (Liánɡ Mǐn, Zhānɡ Jūnrú,  2001, 10)  ซึง่สอดคลอ้งกบัเมือ่ครัง้อธบิายการจดัแบ่งภาษา      
ลกักะและภาษาอื่นๆในหนงัสอืเล่มน้ี ดงัน้ี          

   
 

แผนภมิูท่ี KP. 1 การจดัแบง่ภาษาเปียว 
  

   ขอ้มลูภาษาเปียวทีไ่ดร้บัการยอมรบัและถอืเป็นหนงัสอืพรรณนาภาษาเปียวเล่มแรก คอื ผลงาน ของ
เหลยีงหมิน่และจางจวนิหร ู(Liánɡ Mǐn, Zhānɡ Jūnrú, 2001) และเป็นผลงานในโครงการศกึษาภาษาพบใหม่
ทีส่าํคญัของประเทศจนีดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้  ผลงานอื่นๆทีเ่กดิขึน้ภายหลงัลว้นใชร้ะบบเสยีงน้ีในการศกึษา
ต่อยอดประเดน็อื่นๆ ในหนงัสอืเล่มน้ีไดนํ้าเสนอรายละเอยีดภาษาเปียวตามลาํดบัขัน้ทางภาษา ทา้ยเล่มมี
รายการคาํศพัทท์ีจ่ดดว้ยสทัอกัษรและแปลเป็นภาษาจนี ประกอบกบัขอ้มลูมขุปาฐะ เพลง กลอน นิทานเป็น
ภาคผนวก เน่ืองจากวงวชิาการไทยยงัไมม่ขีอ้มลูภาษาน้ี (วงวชิาการจนีเองกม็ขีอ้มลูอยูไ่มม่าก) ขา้พเจา้จะ
สงัเคราะหเ์น้ือหาในหนงัสอืทีก่ล่าวถงึน้ี ประกอบกบัเน้ือหาจากบทความภาษาจนีชิน้อื่นๆเทา่ทีจ่ะพอหาได ้ 
เรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยเพือ่ใหเ้ป็นความรูข้องนกัวชิาการชาวไทยไดใ้ชศ้กึษา มรีายละเอยีดดงัน้ี  

 
 

ตร
ะก

ลูภ
าษ

าจี
น-
ทิเ
บต

สาขาภาษาจนี
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แขนงหลี
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KP. .   ระบบเสียง   
 KP. .. พยญัชนะ พยญัชนะในภาษาเปียวถอืวา่ไมส่ลบัซบัซอ้น แต่มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย
มากกวา่ถา้เทยีบกบัภาษาในแขนงเดยีวกนั ปกตแิลว้ระบบเสยีงพยญัชนะในภาษาแขนงตง้-สุย่ (รวมถงึจว้ง-
ไตบางภาษาดว้ย) จะมเีสยีงพยญัชนะเดีย่วชุดหน่ึง จากนัน้แต่ละเสยีงจะเปรยีบต่างกนัเองโดยมเีสยีงอื่น
ประกอบเขา้ไป เชน่ พยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปากและพยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน(อยา่งในภาษาตง้ มลูมั 
เหมาหนาน สุย่) พยญัชนะทีม่เีสยีงกกันําและพยญัชนะทีม่เีสยีงนาสกินํา(อยา่งในภาษาเหมาหนาน สุย่) 
พยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดานหลงั (อยา่งในภาษามลูมั) เป็นตน้ แมแ้ต่พยญัชนะในภาษาลกักะทีม่วีงคาํศพัท์
ใกลช้ดิกบัภาษาเปียวมากทีส่ดุกย็งัมรีะบบเสยีงพยญัชนะทีซ่บัซอ้นเหมอืนภาษาอื่นๆในแขนงตง้-สุย่  คอืมี
ทัง้เสยีงเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก เสยีงเปลีย่นเป็นเพดานแขง็ เสยีงกอ้งทีม่เีสยีงพยญัชนะกกันํา มพียญัชนะ
นาสกิสองชุดคอืพยญัชนะนาสกิเสยีงกอ้งกบัไมก่อ้งและยงัมเีสยีงควบกลํ้าดว้ย  แต่พยญัชนะในภาษาเปียว
ไมม่เีสยีงเปรยีบต่างทีพ่ะรงุพะรงัแบบน้ี  มเีพยีงเสยีงพยญัชนะเดีย่วทีเ่ปรยีบต่างกนัดว้ยฐานกรณ์ต่างๆ
เทา่นัน้ (อาจเรยีกไดว้า่เป็นเสยีงพยญัชนะบรสิทุธิ)์ จะมกีแ็ต่การเปรยีบต่างของเสยีงพน่ลมกบัไมพ่น่ลมซึง่ก็
พบไดใ้นภาษาอื่นๆเหมอืนกนั  เหลยีงหมิน่และจางจวนิหร ู(Liánɡ Mǐn, Zhānɡ Jūnrú, 2001, 3) เกบ็ขอ้มลู
ภาษาเปียวทีต่ําบลซอืตง้  ผูบ้อกภาษาชือ่สวตีา้ซิง่และจือ๋หยง่ (徐大兴 Xú Dàxīng，植勇 Zhí Yǒng) เป็น
ชาวตําบลซอืตง้ซึง่เป็นศนูยก์ลางภาษาเปียวโดยกาํเนิด ระบบเสยีงพยญัชนะ สระและวรรณยกุตภ์าษาเปียว
ทีเ่หลยีงและจางวเิคราะหเ์ป็นดงัน้ี  

พยญัชนะตน้ภาษาเปียวม ี เสยีง 
p ph  m f w  
t th n T l 
ts tsh ȵ s j 
k kh ŋ  (kw) 
Ɂ   h  

 คาํอธบิายระบบเสยีงพยญัชนะภาษาเปียว 
1. ภาษาเปียวมพียญัชนะตน้  เสยีง ในจาํนวนน้ีเสยีงพยญัชนะทีค่ลา้ยกบัเสยีงทีภ่าษาอื่นๆ

วเิคราะหใ์หเ้ป็นเสยีงเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก แต่ภาษาเปียวมเีพยีงเสยีงเดยีวจงึใชส้ญัลกัษณ์ (kw) หมายถงึ
พยญัชนะควบกลํ้า เน่ืองจากอาจวเิคราะหใ์หเ้ป็นเสยีงเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก /kw/ หรอือรรธสระ /ku/  

2. มเีสยีงคาํยมืภาษาจนีเหมอืนกบัภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจนีทุกภาษา คอื  /ts, tsh/    
3. พยญัชนะ / Ɂ / คอืคาํทีข่ ึน้ตน้ดว้ยเสยีงสระ ในหนงัสอืเล่มน้ีจงึไมร่ะบุพยญัชนะตน้  
4. มกีารเปรยีบต่างของเสยีงพน่ลมกบัไมพ่น่ลม /p-ph, t-th, k-kh/ แต่ไมม่กีารเปรยีบต่างของเสยีง

กอ้งกบัไมก่อ้ง 
5. เสยีงทีส่ามารถเกดิในตําแหน่งพยญัชนะทา้ยไดแ้ก่ /p, t, k, m, n, ŋ/ จะอธบิายในหวัขอ้สระ  

เน่ืองจากพยญัชนะทา้ยน้ีนกัวชิาการจนีจดัวา่เป็นสว่นหน่ึงของเสยีงสระ เรยีกวา่ “หางสระ”  
 KP. 2.2.2 สระ ตามวธิกีารวเิคราะหร์ะบบเสยีงแบบจนี แบ่งเสยีงสระเป็นสระเดีย่วและสระประสม  
ซึง่สระประสมมสีว่นประกอบสามสว่นคอืหวัสระ ทอ้งสระและหางสระ  ในสว่นของสระประสมสามารถ
แบ่งยอ่ยไดอ้กีตามประเภทของหางสระ ในภาษาเปียวแบ่งไดส้ามแบบคอื สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นสระ
เดีย่วและอรรธสระ /i, u/ สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะนาสกิ /-m, -n, -ŋ/  และสระประสมกบัหางสระ
ทีเ่ป็นพยญัชนะเสยีงกกั /p, t, k/ มรีายละเอยีดดงัน้ี  

สระเดีย่ว  สระเดีย่ว อรรธสระ นาสกิ  เสยีงกกั  
 a ç i u m n ŋ p t k 

a   a:i a:u a:m a:n a:ŋ a:p a:t a:k 
   ai au am an aŋ ap at ak 
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E    Eu Em En Eŋ Ep Et Ek 
(e)       en eŋ ep et ek 
i ia iç  iu im in iŋ ip it ik 
     iam   iaŋ iap  iak 
ɔ   ɔi   ɔn ɔŋ  ɔt ɔk 
o   oi    oŋ   ok 

ø   øi  øm  øŋ  øt øk 
O     Om On Oŋ Op Ot Ok 
u   ui   un uŋ  ut uk 
y      yn yN  yt  
m ̀           

N̩           

 คาํอธบิายเสยีงสระ   
1. ภาษาเปียวมสีระเดีย่วทีส่ามารถปรากฏไดอ้สิระจาํนวน  เสยีง ไดแ้ก่ /a, E, i, ç, o, ø, O,u,  

y/  และไมส่ามารถเกดิอสิระได ้ เสยีงคอื /e/ แต่จะปรากฏเป็นสระตวัแรกของสระประสม (ลกัษณะแบบน้ี
เหมอืนกบัภาษาชุน) 
 2. สระเดีย่วทีป่ระสมกบัหางสระเสยีงอื่นมสีองเสยีง คอื /ia, iç/ สระเดีย่วทีป่ระสมกบัหางสระทีเ่ป็น
อรรธสระม ี  เสยีง สระเดีย่วทีป่ระสมกบัหางสระนาสกิม ี 8 เสยีง สระเดีย่วทีป่ระสมกบัหางสระทีเ่ป็น
พยญัชนะเสยีงกกัม ี 8 เสยีง    
 3.สระหน้าภาษาเปียวมกีารเปรยีบต่างของสระปากเหยยีดกบัสระปากหอ่ คอื / i - y, e - O, E - ø/ 
เสยีงสระหน้าปากหอ่ไมค่อ่ยพบในภาษาสาขาจว้ง-ตง้ (พบคู ่e-O ในภาษามลูมัเทา่นัน้) สว่นเสยีงสระ /y/ เป็น
สระคาํยมืจากภาษาจนี  
 . สระ /a/ มกีารเปรยีบต่างของสระสัน้ยาวกต่็อเมือ่เป็นสระประสม สว่นสระอื่นๆไมม่กีารเปรยีบต่าง
ของสระสัน้ยาว   
 . พยญัชนะในภาษาเปียวสามารถเกดิเป็นพยางคไ์ดโ้ดยไมม่สีระ มสีองเสยีงคอื / m ` และ N ̩ / 
ลกัษณะเชน่น้ีสอดคลอ้งกบัภาษาสาขาจว้ง-ตง้ หลายภาษาเชน่ ละต ิ ผูเ่ปียว เหมาหนาน มากและอายจาม
เป็นตน้  
 KP. 2.2.3 เสียงวรรณยกุต ์ เหลยีงและจางวเิคราะหร์ะบบเสยีงวรรณยกุตต์ามแบบแผนของหลกั
ภาษาศาสตรจ์นี คอืการมหีรอืไมม่พียญัชนะทา้ยในการแบง่แยกเสยีงวรรณยกุต ์ทาํใหส้ามารถแบ่ง
วรรณยกุตไ์ดเ้ป็นสองกลุ่ม คอื วรรณยกุตใ์นคาํพยางคเ์ปิดกบัวรรณยกุตใ์นคาํพยางคปิ์ดเหมอืนกบัที่
นกัวชิาการจนีคนอื่นวเิคราะหภ์าษาตระกลูไทอื่นๆดว้ย ซึง่การวเิคราะหแ์บบทีว่า่น้ีทาํใหม้วีรรณยกุตท์ีม่ ี
ระดบัเสยีงแตกต่างกนัสองชุด ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี      

T. ระดบัเสยีง ตวัอยา่งคาํ ความหมาย  ตวัอยา่งคาํ ความหมาย  ตวัอยา่งคาํ ความหมาย 
คาํพยางคเ์ปิด 

  poi1 ไป  loi1 เลา้(ไก่)  ka:ŋ1 กิง่ 
  lam2 ลม  ŋan2 เงนิ(แร)่  ho2 ห ู
  ɔn3 อาน(มา้)  fan3 ปัน (แบง่)  fiu3 ผวิ(ปาก) 
  han4 คนั(อาการ)  na:m4 น้ํา  ȵa4  งา(เมลด็งา) 
  luŋ 5 หลวง(ใหญ่)  lɛu5 แลว้ (เสรจ็)  lyȵ5 เรอืง (สวา่ง) 
6  m ̩ ไม ่  ma:n หมืน่  mɔ โม(่กรยิา) 

คาํพยางคปิ์ด 
7  jat7 เอด็(สบิเอด็)  ȵik7 เลก็  pak7 ปัก(ทิม่) 
  wat เมด็  ȵat เกดิ  sap สบิ 
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  pa:t แปด  tOt ตอด/จกิ  ta:p ตอบ (กรยิา) 
10  tap10 ตบั(cl.)  tsa:p10 สบั  tut10 ถอด 

  
 คาํอธบิายเสยีงวรรณยกุต ์   
 1.วรรณยกุตใ์นพยางคท์ัง้สองประเภทมรีะดบัเสยีงทีเ่หมอืนกนัคอื =7, 5=, =10 เมือ่ตดั
วรรณยกุตท์ีซ่ํ้ากนัออกแลว้ เสยีงวรรณยกุตท์ีแ่ทจ้รงิของภาษาเปียวม ี เสยีง ไดแ้ก่ /55, 214, 54, 132, 35, 
22, 12/  
 2.  มลีกัษณะของการเกดิวรรณยกุตส์นธ ิคอื เสยีง 1, 3, 5, 7,  ซึง่เป็นกลุ่มวรรณยกุตเ์สยีงสงู 
เมือ่ปรากฏหน้าพยางคอ์ื่นจะแปรเป็นเสยีงกลางระดบั // สว่นวรรณยกุตก์ลุ่มเสยีงตํ่า 2, 4, , , 10   เมือ่
ปรากฏหน้าพยางคอ์ื่นจะแปรเป็นเสยีงตํ่าระดบั /11/  
   KP. 2.2.4 โครงสร้างพยางค ์ (C=Consonant, V=vowel, T=Tone) พยางคใ์นภาษาเปียว
ประกอบดว้ยพยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์ ในสว่นของหางสระตามหลกัการวเิคราะหแ์บบจนีแบ่งเป็นหาง
สระทีเ่ป็นเสยีงอรรธสระ ในทีน้ี่จะวเิคราะหใ์หเ้ป็น V สว่นหางสระนาสกิและหางสระเสยีงกกั ในทีน้ี่จะ
วเิคราะหใ์หเ้ป็น C ผูเ้ขยีนไดศ้กึษาขอ้มลูจากรายการคาํศพัทท์า้ยเล่มของหนงัสอื “การศกึษาวจิยัภาษา
เปียว” (Liánɡ Mǐn, Zhānɡ Jūnrú, 2001,11-174) สามารถวเิคราะหโ์ครงสรา้งพยางคใ์นภาษาเปียวไดว้า่ 
โครงสรา้งทีเ่ลก็ทีส่ดุคอื /+C+T/ และโครงสรา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุคอื /+C+V±V±C+T/ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี    

โครงสรา้งพยางค ์ ตวัอยา่งคาํศพัท ์ 

คาํ แปล คาํ แปล คาํ แปล คาํ แปล 

C T m ̩6 ไม ่ N̩ หา้ m ̩ sia1 อะไร m ̩3 tat7 จุกขวด 

CV T kɛ กี(่ทอผา้) ku3 เกา้ lɔ3 เหลา้ mɔ4 ววั 

CVV T ka:i5   ไก่ ja:i ไข ่ /iu5 เอา /iu3 เอว 

CVC T jap ตะขาบ nut นวด(ขา้ว) kip10 คบี/หนีบ tshok ซอก(มมุ) 

CVVC T  ȵiap จบั,หยบิ kiap รบี liak เลก็ piak10 เผอืก(ขาวเผอืก) 

   
KP. 2.3 ระบบคาํ  เหลยีงและจาง(Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, 2001, 8) คาํนวณปรมิาณวง

คาํศพัทภ์าษาเปียวพบวา่ ในคาํศพัทท์ัง้หมด  คาํ มคีาํศพัทภ์าษาจนีมากถงึ 6.% ภาษาเปียว 9.6%  
เมือ่เปรยีบเทยีบในระดบัต่างๆ สามารถสรปุขอ้มลูและปรมิาณคาํศพัทด์งัน้ี   
การเปรยีบเทยีบ  จาํนวนคาํ 
คาํศพัทภ์าษาจนี   
คาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุ ์ 8 
รว่มเชือ้สายกบัสาขาจว้ง-ตง้ 88 
รว่มเชือ้สายกบัสาขาจว้ง-ตง้ทัง้สามแขนง (แขนงจว้ง-ไต แขนงตง้-สุย่ แขนงหล)ี 6 
รว่มเชือ้สายกบัทัง้สองแขนง (แขนงจว้ง-ไต แขนงตง้-สุย่) 9 
รว่มเชือ้สายกบัทัง้สองแขนง (แขนงจว้ง-ไต แขนงหล)ี 6 
รว่มเชือ้สายกบัทัง้สองแขนง (แขนงตง้-สุย่ แขนงหล)ี  
รว่มเชือ้สายกบัหน่ึงแขนง คอื แขนงจว้ง-ไต  0 
รว่มเชือ้สายกบัหน่ึงแขนง คอื แขนงตง้-สุย่ 8 
รว่มเชือ้สายกบัภาษาลกักะ  

เมือ่คดัเลอืกเฉพาะคาํศพัทท์ีร่ว่มเชือ้สายกบัสาขาจว้ง-ตง้ 4 คาํมาเปรยีบเทยีบโดยจบัคูภ่าษา
เปียวกบัภาษาต่างๆไปทลีะภาษา ผลปรากฏเป็นดงัน้ี   

การเปรยีบเทยีบภาษาเปียวกบัภาษาต่างๆ จาํนวนคาํ 
จว้ง  
ไต 9 

84 การพรรณนาภาษาเปียว



5 
 

หลนิเกา 99 
สุย่  
ตง้  
ลกักะ 8  
หล ี  

เมือ่คดัเลอืกคาํศพัทท์ีเ่ป็นคาํศพัทพ์ืน้ฐานของ Swadesh จาํนวน  คาํ ผลปรากฏเป็นดงัน้ี   
การเปรยีบเทยีบ  จาํนวนคาํ 
เป็นคาํภาษาจนี  
ศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุท์ีไ่มม่ใีนภาษาอื่น  
รว่มเชือ้สายกบัสาขาจว้ง-ตง้ 9 
เมือ่นําคาํศพัท ์9 คาํขา้งตน้ทีเ่ป็นรว่มเชือ้สายกบัสาขาจว้ง-ตง้ 
มาจบัคูภ่าษาเปียวกบัภาษาต่างๆไปทลีะภาษา ผลปรากฏเป็นดงัน้ี  
จว้ง  6  
ไต  
หลนิเกา  
สุย่  
ตง้ 9 
ลกักะ 6 
หล ี  

 
จากขอ้มลูขา้งตน้จะเหน็วา่ เมือ่นําวงคาํศพัทท์ัง้หมดของภาษาเปียวเปรยีบเทยีบในระดบัแขนง

ภาษาพบวา่ คาํศพัทภ์าษาเปียวมแีนวโน้มใกลช้ดิกบัทัง้ภาษาแขนงจว้ง-ไตและแขนงตง้-สุย่เทา่ๆกนั (แต่มี
จาํนวนคาํศพัทร์ว่มกบัแขนงจว้ง-ไตมากกวา่เลก็น้อย) เมือ่เปรยีบเทยีบโดยการจบัคูภ่าษาต่างๆ พบวา่
ใกลช้ดิกบัภาษาจว้ง(แขนงจว้ง-ไต)มากทีส่ดุ ภาษาลกักะ(แขนงตง้-สุย่)รองลงมา และเมือ่คดัเลอืกคาํศพัทท์ี่
เป็นคาํศพัทพ์ืน้ฐานของ Swasdesh กไ็ดผ้ลอยา่งเดยีวกนั คอื มแีนวโน้มใกลช้ดิกบัภาษาแขนงจว้ง-ไต 
ขณะเดยีวกนักใ็กลช้ดิกบัแขนงตง้-สุย่ดว้ย แต่ปรมิาณคาํศพัทท์ีส่อดคลอ้งกนัน้อยกวา่แขนงจว้ง-ไตเลก็น้อย 
และยงัพบวา่มคีาํศพัทท์ีร่ว่มเชือ้สายกบัภาษาลกักะปรมิาณมากพอๆกบัภาษาจว้ง สว่นภาษาทีใ่กลช้ดิน้อย
ทีส่ดุคอืภาษาหล ี แต่จากการเปรยีบเทยีบทางไวยากรณ์มแีนวโน้มใกลช้ดิกบัภาษาลกักะมากกวา่ จงึจดัให้
ภาษาเปียวเป็นสมาชกิในแขนงตง้-สุย่รว่มกบัภาษาลกักะ    

หวัขอ้ต่อไปน้ีจะนําเสนอการวเิคราะหล์กัษณะของคาํและการสรา้งคาํในภาษาเปียว แบ่งเป็นคาํโดด 
คาํประสมและคาํยมื มรีายละเอยีดดงัน้ี       

KP. 2.3.1 คาํโดด แบ่งไดด้งัน้ี   
) คาํโดดพยางคเ์ดียว  เป็นคาํหน่ึงพยางคท์ีม่คีวามหมายในตวัเอง สามารถใชไ้ด้

โดยอสิระ ตวัอยา่งคาํศพัทต่์อไปน้ี เทยีบกบัภาษาสีแ่ขนงเพือ่ใหเ้หน็ความสมัพนัธก์บัภาษาอื่น คอื แขนง
จ้วง-ไต ไดแ้ก่ ภาษาไต คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาไต” (Yù Cuìróng, Luō Měizhēn, 17) ภาษาจว้งคดั
จาก “ปรทิรรศน์ภาษาจว้ง”(Wéi Qìngwén, Tán Guóshēng, 10) ภาษาปู้อคีดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาปู้อ”ี 
(Yù Cuìróng, 98) ภาษาหลนิเกา คดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษาหลนิเกา” (Liáng Mǐn,  Zhāng Jūnrú, 
99) แขนงต้ง-สุ่ย ไดแ้ก่ ภาษาตง้คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาตง้” (Liáng Mǐn, 17) ภาษาสุย่คดัจาก 
“ปรทิรรศน์ภาษาสุย่” (Zhāng Jūnrú, 10) ภาษาเหมาหนานคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาเหมาหนาน” (Liáng 
Mǐn, 10) ภาษามลูมัคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษามลูมั” (Wáng Jūn, Zhèng Guóqiáo, 99) แขนงภาษา
หลี ไดแ้ก่ ภาษาหล ีคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี (Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng , 99) และแขนงภาษา
เกอ-ยงั ไดแ้ก่ ภาษาเกอลาวคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาเกอลาว” (Hè Jiāshàn, 13) ภาษาผูเ่ปียว คดัจาก 
“การศกึษาวจิยัภาษาผูเ่ปียว” (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, Lǐ Yúnbīng,  2007) ภาษาปู้ยงัคดัจาก “การ
ศกึษาวจิยัภาษาปู้ยงั” (Lǐ Jǐnfāng, 2000)  ภาษาละตคิดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษาละต”ิ (Lǐ Yúnbīng, 2000) 
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และภาษามูห่ล่าวคดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษามูห่ล่าว” (Bó Wénzé, 2003) ภาษาชุนคดัจาก “การศกึษาวจิยั
ภาษาชุน” (Ōuyáng Juéyà, 1) ภาษาเปียวคดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษาเปียว”  (Liáng Mǐn,  Zhāng 
Jūnrú, )  
แขนง ไทย  วนั  เดอืน  ปี  ฝน  ไก่ หนา ลกู น้ํา  ใหญ่ 

(หลวง) 
จ้วง-ไต 
(ไถ)    

ไต van2 dǝn1 pi1  fun1 kai5 na1 luk nam4 loŋ1 

จว้ง ŋon2 dɯn1 pi  fɯn1 kai5 na1 lɯk nam4 lu:ŋ1 

อู่เสอ้ /men1 ȵyt** pwei1  fen1 kha:i5 n 8a1 lik nam3 wɔk 

ปู้อ ี ŋon2 dɯ:n1 pi1  vɯn1 kai5 na1 lɯɁ zam4 ɤuŋ1  

หลนิเกา vǝn2 ŋit** vǝi2  fun1 kai1 na1 lǝk nam4 ȵɔ3 

ต้ง-สุ่ย ตง้ man1  ȵa:n1 ȵin2  pjǝn1 a:i5 na1 la:k10 nam4 la:u4 

สุย่ van1  njen2 mɛ1  fǝn1 qa:i5 /na1 la:k nam3 la:u4 

เหมา
หนาน 

van1  njen2 ᵐbɛ1  fin1 ka:i5 na1 la:k nam3 la:u4 

มลูมั fan1  njen2 ᵐbe1  kwǝn1 ci1*¹ na1 la:k nәm4 lo4 

ลกักะ  wan 2  bien1 pei 1 fen1 kai 5 tsã1 lak num4 lou4 

เปียว  man1   ȵOt10 pɛ1 tshan1  ka:i5    tsho1 lak na:m4 luŋ5 

หลี หล ี van1 ȵa:n1 pou2  fun1 khai1 na1 ɬɯ:Ɂ7 nam3 loŋ1 

เกอ-ยงั ชุน hon4 ȵɔn1 ba5  fǝn1 khai1 nɔ1 lǝt5 nam3 loŋ1 

เกอลาว sen44* t‘u44  plei33  zau44 qai33 ntau44 lei31 әɯ55 su33 

ผูเ่ปียว vәn33 ta:n53 mja:i33  ßau213 qai53 tǝ0ne33 qa0jiǝ33 ʔoŋ33 du213 

ปู้ยงั van54 tɛn11 pi:ŋ312  ¸u:t11 qai54 ta0na312 la:k11 ɔŋ24 lu:ŋ24 
ละต ิ vuaŋ31 n ̩44tjou55 pi35  ȵaN35 qɛ55 ȵuŋ35 li35 i44 n ̩44to31 

มูห่ลา่ว ve31 ¬a31 tsǝ24 me31 qa24 zo31 lai53 uŋ33 luŋ24 

* ยมืภาษาจนีโบราณ  thën “วนั”  **  ภาษาจนีโบราณ  ngüat   
ตวัอยา่งคาํศพัทภ์าษาเปียวทีไ่มพ่อ้งกบัภาษาอื่น 

lo* ȵɛu4 ho1 than1 sip7 san5 jan2 tɛu5 ka4 ȵan5 
เชา้ หา่น สาน(ถกั) ลกึ กลวั ทิง้ เลอืด เบด็ ปีน ผา้หม่ 
*หมายเหตุ  มปีระเดน็น่าสนใจเกีย่วกบัเสยีงพยญัชนะตน้ของคาํๆน้ี จะอธบิายในบทสรปุภาษาเปียวอยา่งละเอยีด  

  
จากตวัอยา่งคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายขา้งตน้กพ็อจะแสดงใหเ้หน็ภาพความสมัพนัธข์องภาษาเปียวกบั

ภาษาแขนงจว้ง-ไตกบัแขนงตง้-สุย่ทีช่ดัเจนขึน้ เราจะเหน็วา่คาํบางคาํสอดคลอ้งกนัทุกแขนงเชน่คาํวา่ “วนั
,ลกู” แต่บางคาํภาษาเปียวสอดคลอ้งกบัภาษาต่างๆในแขนงขา้งตน้(นบับรรทดัขึน้ดา้นบน)  แต่เมือ่ไล่
บรรทดัลงล่างจนถงึภาษาเกอลาวกจ็ะเหน็วา่เริม่แยกออกจากกนัอยา่งเชน่คาํวา่ “ฝน,น้ํา”  และยงัมคีาํบางคาํ
ทีภ่าษาเปียวแยกออกมาจากภาษาอื่น (คอืไมเ่หมอืนคาํภาษาอื่น) แต่ยงัมเีคา้เสยีงทีพ่อจะสนันิษฐานและสบื
สรา้งได ้อยา่งคาํวา่ “ฝน” มพียญัชนะทา้ยและวรรณยกุตเ์สยีง “1” เหมอืนกนั คาํวา่ “หนา” มพียญัชนะตน้ฐาน
กรณ์ใกลเ้คยีงกนัทัง้ยงัเหมอืนกบัภาษาลกักะ /tsa )1/ และวรรณยกุต ์ “1” เหมอืนกนั นอกจากน้ียงัจะเหน็วา่มี
คาํศพัทภ์าษาจนีโบราณเชน่คาํวา่ “เดอืน” ภาษาเปียวยงัออกเสยีงเป็นพยญัชนะตน้เสยีงเดมิคอื /ȵ/ 
เหมอืนกบัภาษาหล ีชุน ตง้ และอูเ่สอ้ ขณะทีภ่าษาอื่นแปรไปเป็นเสยีงอื่นแลว้เชน่ แปรไปเป็นเสยีง /nj, ŋ, d, 
t/ ขอ้มลูน้ีชีว้า่ภาษาเปียวเกา่แก่รว่มสมยักบัยคุภาษาจนีโบราณ    

) คาํโดดสองพยางคแ์ละสามพยางค ์ คอื  คาํทีแ่ต่ละพยางคห์รอืสว่นใดสว่นหน่ึง
ของพยางคไ์มส่ามารถแยกออกจากกนัและมคีวามหมายโดยอสิระได ้  ไมใ่ชล่กัษณะของการเตมิหน่วยคาํ
เตมิเพือ่ใหม้คีวามหมายทางไวยากรณ์ใดๆ และไมใ่ชค่าํประสม มทีัง้แบบซํ้าคาํ คาํซํ้าพยญัชนะหรอืซํ้าสระ 
และแบบสอง(หรอืสาม)พยางคท์ัว่ไปทีไ่มซ่ํ้าพยญัชนะและสระ แต่ทัง้สองแบบเป็นการซํ้าวรรณยกุตท์ุก
พยางค ์สว่นใหญ่ใชเ้ป็นคาํบอกสภาพ อากปักริยิา และชื่อสตัว ์ตวัอยา่งคาํเชน่   
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คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
ka liam* จัก๊จี ้ tsam2 tsɛ4 แตน p∅ŋ p∅ŋ  ต่อ (แมลง)  
khap7 Nap7 เดยีวดาย l∅ mu รบุหรู ่ puŋ4 ȵuŋ3 กระเซอะกระเซงิ 
ȵɔŋ3 ȵɔŋ3 ȵɛu3 สัน่  muk phuk7  ชื่อนกหวัขวาน  mɛ3 ŋɛ4 แฝด  
*ภาษาไทยถิน่อสีานพดูวา่ “กะเดีย๋ม”   

  
 KP. .. คาํท่ีมีการเติมส่วนอ่ืน มดีงัน้ี   
 1) หน่วยคาํเติมหน้า เป็นการเตมิหรอืเกดิหน่วยคาํอื่นทีห่น้าคาํมลู สว่นทีนํ่ามาใช้
บางสว่นเป็นหน่วยคาํทีไ่มม่คีวามหมายในตวัเอง  บางสว่นนํามาจากคาํมลูอื่นทีม่คีวามหมายและใชไ้ดอ้ยา่ง
อสิระ แต่เมือ่นํามาเตมิแลว้เดมิทแีสดงความหมายในลกัษณะของคาํประสม แต่เมือ่ขยายขอบเขตไปใชก้บัคาํ
อื่นนานวนัเขา้กท็าํใหค้วามหมายเดมิสญูหายไป จนในทีส่ดุกไ็มแ่สดงความหมาย  จากการตรวจสอบใน
รายการคาํศพัทท์า้ยเล่มหนงัสอืของเหลยีงและจาง (Liáng Mǐn,  Zhāng Jūnrú, )   พบวา่มลีกัษณะ
ของหน่วยคาํเตมิหน้าดงัน้ี          

ตวัอยา่งหน่วยคาํเตมิหน้า 
/a/ คาํน้ีเป็นคาํยมืภาษาจนี ไมม่คีวามหมายประจาํคาํ  ใชเ้ตมิหน้าคาํเรยีกญาต ิในภาษาเปียวจะใชนํ้าหน้าคาํเรยีก
ญาตทิีอ่ายมุากกวา่ (ขอ้มลูขา้งลา่งต่อไปน้ีชอ่งซา้ยเป็นคาํภาษาเปียว ขวามอืเป็นคาํแปล)      
a1 pa1 พอ่ a1ma5 แม ่ a1pa3 ปู่  a1 na ยา่ 
/to2/ และ /tam/  
/to2/  ความหมายประจาํคาํแปลวา่ “หนอน” และยงัใชเ้ป็นคาํลกัษณนามตรงกบัภาษาไทยคาํวา่ “ตวั” เมือ่ใชเ้ป็นคาํ
เตมิหน้า จะเตมิไวห้น้าชื่อของคาํเรยีกชื่อสตัว ์สว่นมากเป็นจาํพวกแมลง     
/tam/ ความหมายประจาํคาํแปลวา่ “ชน และ หกูทอผา้” แต่น่าจะเป็นคาํพอ้งเสยีง เพราะเมื่อใชเ้ป็นคาํเตมิหน้าแลว้ 
จะเตมิไวห้น้าชื่อของคาํเรยีกชื่อสตัว ์สว่นมากเป็นจาํพวกแมลง ไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกบั “ชน และ หกู”   
to2 ka:ŋ5 ดว้ง to2 kɛŋ2* แมลงเหมน็ to2 tshy1 ง ู to2 luk7 ดกัแด ้
tam1 la:ŋ หิง่หอ้ย tam1pu2 คา้งคาว tam1so1 แมงมมุ tam1 ȵɛu3 ȵɛu3 แมลงปอ 
*ภาษาไทยถิน่อสีานเรยีกวา่ “แมงแคง็”  
/lak8/ เดมิทอีอกเสยีงวา่ /liak/ แปลวา่ลกูชายโดยไมม่คีาํระบุเพศ เมือ่จะเรยีกลกูเพศหญงิแปรเสยีงเป็น /lak/ แลว้
เตมิหน้าคาํวา่ /nɔ3/ แปลวา่ “ลกูสาว” เพือ่ระบุเพศ ต่อมาขยายไปใชก้บัชื่อเรยีกผกัผลไม ้สิง่ของทีม่ลีกัษณะกลมและ
สตัวข์นาดเลก็ โดยไมแ่สดงความหมาย 
lak phɔ3 สม้โอ lak ku1 ฟักทอง lak pɛn2 ผมเปีย lak ŋok10 ลกูอ๊อด 
lak nu4 หนู lak phuk7 นก lak nik7 สกันิด lak tɛm1 แตม้ จุด 

สว่นคาํทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัหน่วยคาํเตมิหน้า ไดแ้ก่ คาํวา่ /sa:ŋ3/  “ใชก้บัสตัวต์วัผู”้  /pɔ/ “ใชก้บั
คนเพศหญงิ สตัวต์วัเมยี และคาํนามทีบ่่งบอกความเป็นใหญ่” เมือ่เตมิแลว้บางครัง้คาํสว่นหน้ายงัแสดง
ความหมายอยูค่ลา้ยกบัคาํประสม แต่บางครัง้กแ็ฝงความหมาย หรอืบางครัง้กไ็มแ่สดงความหมาย จงึ
พจิารณาใหเ้ป็นสว่นเตมิหน้าเหมอืนคาํทีอ่ธบิายไปขา้งตน้ ตวัอยา่งเชน่     

 คาํ ความหมายแต่ละคาํ ความหมาย หมายเหตุ 
sa:ŋ3 sa:ŋ3 ka:i3 ผู ้+ ไก ่ ไก่ตวัผู ้ แสดงความหมาย 

sa:ŋ3 ku1 ผู ้+ โค ววัตวัผู ้ แสดงความหมาย 
pɔ pɔ ka:i5 เมยี + ไก่ ไก่ตวัเมยี แสดงความหมาย 

pɔ ki4 เมยี + หม ู หมตูวัเมยี แสดงความหมาย 
pɔ ȵau4 แม ่+ น้ิว น้ิวหวัแมม่อื ไมแ่สดงความหมาย 
pɔ ta1 เพศหญงิ + ตา ยาย แฝงความหมาย 
pɔ met ไมแ่สดงความหมาย + ผึง้ ผึง้ ไมแ่สดงความหมาย 

 2)  หน่วยคาํเติมหลงั   วธิกีารสรา้งคาํโดยการเตมิหลงัน้ีพบในคาํนามทีต่อ้งการระบุเพศ 
เหมอืนกบัการเตมิสว่นเตมิหน้าขา้งตน้  สว่นทีเ่ตมิหลงัน้ีเดมิทเีป็นลกัษณะของคาํประสม แต่เมือ่ใชก้บัคาํ
อื่นๆบางครัง้แฝงความหมาย และบางครัง้ไมแ่สดงความหมาย จงึอธบิายไวใ้นหวัขอ้หน่วยคาํเตมิหลงัน้ี เป็น
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ทีน่่าสงัเกตวา่คาํทีใ่ชเ้ตมิหลงัเป็นคาํเดยีวกนักบัคาํทีใ่ชเ้ตมิหน้าคอื  คาํวา่ /sa:ŋ3/  “ใชก้บัคนเพศชายหรอื
สตัวต์วัผู”้  /pɔ เมือ่ใชเ้ตมิหลงัแปรเป็น piɔ/  “ใชก้บัคนเพศหญงิหรอืสตัวต์วัเมยี รวมถงึคาํนามทีใ่ชบ้่งบอก
ความเป็นใหญ่” ดว้ย หากพจิารณาจากการประสมคาํ การเตมิหน้าเป็นรปูแบบไวยากรณ์ของภาษาจนี สว่น
การเตมิหลงัเป็นรปูแบบไวยากรณ์แบบภาษาไท ซึง่จากการศกึษาภาษาในสาขาภาษาจว้ง-ตง้กจ็ะพบวา่ 
ภาษาต่างๆรบัอทิธพิลของภาษาจนี ทาํใหใ้ชร้ปูแบบไวยากรณ์ทัง้สองแบบสลบักนัไปมา ตวัอยา่งคาํมดีงัน้ี    

คาํ ความหมายแต่ละคาํ ความหมายของคาํ หมายเหตุ 
ŋoi sa:ŋ3 นอก1 + ชาย หลานชาย แสดงความหมาย 
hau sa:ŋ3 หลงั + ชน/คน/รุน่ อนุชนรุน่หลงั ไมแ่สดงความหมาย 
lam5 piɔ4 คน + เพศเมยี เมยี แฝงความหมาย 
man θɛn3 piɔ4 ถาม + เซยีน + เพศเมยี แมม่ด แฝงความหมาย 
lak piɔ4  ลกู + เพศเมยี ผูห้ญงิ แสดงความหมาย 

นอกจากคาํขา้งตน้ ยงัมคีาํอื่นอกี ไดแ้ก่ /tsak/ “เตมิทา้ยคาํเรยีกสตัวต์วัผู”้ /kuŋ3/ “คาํยมืภาษาจนี 
公 gōng เตมิทา้ยคาํเรยีกคนเพศชาย” /nɔ3, ni4/ “เตมิทา้ยคาํเรยีกญาตผิูน้้อยเพศหญงิหรอืญาตแิต่งงาน” 
/θau/ ตรงกบัภาษาไทยคาํวา่ “สาว”  คาํเหล่าน้ีแสดงความหมายหรอืแฝงความหมายเพือ่ใชร้ะบุเพศ
เชน่เดยีวกนั แต่ตวัอยา่งคาํมไีมม่าก บางคาํมตีวัอยา่งคาํเพยีงคาํเดยีว เป็นเพราะวา่ภาษาเปียวยมืคาํ
ภาษาจนีมาใชท้ัง้คาํ โดยไมไ่ดพ้จิารณาถงึการเตมิคาํระบุเพศแต่อยา่งใด ดงัจะเหน็วา่มคีาํทีใ่ชร้ะบุเพศหลาย
คาํ แต่ละคาํมวีธิใีชท้ัง้เตมิหน้า เตมิหลงั บางคาํสลบัทีไ่ปมา บางคาํสลบัคาํไปมา ซึง่เป็นลกัษณะของการ
แทรกซมึทางภาษาทีพ่บไดท้ัว่ไปในภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจนี ตวัอยา่งคาํเชน่   

คาํ ความหมายแต่ละคาํ ความหมายของคาํ หมายเหตุ 
mɔ4 θau  ววั + สาว ววัสาว(ววัตวัเมยีทีย่งัไมม่ลีกู) แสดงความหมาย 
mɔ4 tsak ววั + คาํระบุเพศผู ้ ววัตวัผู ้ แฝงความหมาย 
lak3 ni4 เลก็ + คาํระบุเพศหญงิ น้องสาว แฝงความหมาย 
s∅ŋ ni4 น้อง + คาํระบุญาตแิต่งงาน น้องเขย แฝงความหมาย 
si3 kuŋ 3 ผูรู้(้คาํยมืจนี) + คาํระบุเพศชาย พอ่มดหมอผ ี แฝงความหมาย 
ki4 kuŋ 3 หม ู+ คาํระบุเพศชาย(เพศผู)้ หมตูวัผู ้ แฝงความหมาย 
lak nɔ3 เลก็ + คาํระบุเพศหญงิ ลกูสาว แฝงความหมาย 

 3) พยางคเ์สริมสร้อย  มหีลายลกัษณะไดแ้ก่ ก.แบบ AA เป็นคาํมกีารซํ้าแบบแปรเสยีง
พยญัชนะหรอืสระทีพ่อ้งหรอืคลอ้งจองกบัคาํเดมิ เมือ่ซํ้าแลว้สามารถใชไ้ดโ้ดยอสิระ ข. แบบ AAB เป็นคาํที่
ซํ้าแลว้นําไปเตมิไวห้น้าคาํอื่นทาํหน้าทีข่ยายความ บรรยายลกัษณะ หรอืเป็นสรอ้ยคาํเพือ่ใหค้าํหลกัมคีวาม
ชดัเจนและเกดิภาพพจน์มากยิง่ขึน้ ค. แบบ AABB และ ABAC คาํทีม่โีครงสรา้งเฉพาะ  สามารถเกดิไดโ้ดย
อสิระตามโครงสรา้งทีก่าํหนด ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

รปูแบบ ตวัอยา่ง 
 

คลา้ยกบั 
ความหมาย 
ในภาษาไทย 

 ตวัอยา่ง 
 

คลา้ยกบั 
ความหมาย 
ในภาษาไทย 

AA khap10 ŋap7 เหงา เดยีวดาย tsE1 mE1 ตระหน่ี 
AAB  
 

phuŋ5 phuŋ5 ȵuŋ3 
รงุรงั             ยุง่,รก 

รกรงุรงั  pa:k10 pa:k10 ha:ŋ2 
เปลา่   เปลา่    ไป  

ไปเปลา่ๆ  
(ไปเสยีเวลาเปล่า) 

wuŋ3 wuŋ3 pu 
โฮง่    โฮง่    เหา่  

(หมา)เหา่โฮง่ๆ  pO2 pO2 lai1  
ซู่     ซู่    ไหล 

(น้ํา)ไหลซู่ๆ  

AABB hç2 hç2  uk7  uk7  
เขา้  เขา้  ออก  ออก  

เขา้เขา้ออกออก   wa:n3 wa:n3 khuk7 khuk7  
วน     วน      คด    คด   

คดๆเคีย้วๆ   

ABAC jou* TøN1 jou luN5 
ทัง้   สงู      ทัง้   ใหญ่ 

ทัง้สงูทัง้ใหญ่  thɛu5 poi1 thɛu5 naN1 
วิง่     ไป    วิง่     มา  

วิง่ไปวิง่มา 

                                                           
1 คาํน้ีปรากฏในคาํเรยีกญาตทิีม่คีวามสมัพนัธแ์บบญาตสิายนอก เชน่  /ŋoi fu2/ “พอ่ตา” /ŋoi mu2/ “แมย่าย”  คาํวา่ /ŋoi/ เป็นคาํยมื
ภาษาจนีคาํวา่ 外 wài แปลวา่ “นอก”  
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khuk7 poi1 khuk7 in5 
วก     ไป    วก    กลบั 

วกไปวนมา  *คาํยมืภาษาจนี 又 yòu “ทัง้” 

4) การซํา้คาํ เป็นลกัษณะของการซํ้าโดยการพดูคาํเดมิซํ้าสองครัง้  พยางคท์ีส่องไมม่ี
การเปลีย่นแปลง คาํนามเมือ่ซํ้าแลว้มกีารแปรทางความหมายวา่มปีรมิาณมากขึน้ มจีาํนวนมากขึน้ คาํ
ลกัษณนามเมือ่ซํ้าแลว้มคีวามหมายวา่แบ่งแยกเป็นสว่นๆ หรอืเรยีงลาํดบั คาํชว่ย ซํ้าแลว้วางไวห้น้าคาํกรยิา
เพือ่บอกกาล (เพิง่จะ กาํลงั บ่อยๆ สว่นใหญ่เป็นคาํยมืภาษาจนี)  คาํกรยิาเมือ่ซํ้าแลว้มคีวามหมายวา่กระทาํ
ซํ้าๆ หลายๆครัง้  ลองทาํด ูชกัชวน  กระทาํแบบไมเ่ฉพาะเจาะจง หรอืบอกกาลวา่กรยิานัน้กาํลงัดาํเนินอยู ่ 
คาํคุณศพัทเ์มือ่ซํ้าแลว้บอกความหมายวา่เขม้ขน้ขึน้(หรอืเบาบางลงขึน้อยูก่บัความหมายของคาํ)      คาํ
เลยีนเสยีง เมือ่ซํ้าแลว้ใชเ้ป็นคาํเสรมิสรอ้ย(ลกัษณะเดยีวกนักบัหวัขอ้ทีผ่า่นมาขา้งตน้) ตวัอยา่งคาํเชน่     
ชนิดของคาํ คาํเดมิ ความหมาย ซํ้าคาํ ความหมาย 
คาํนาม  
(คาํนามทีซ่ํ้าไดเ้ป็น
คาํนาม 
ทีใ่ชเ้ป็นลกัษณนาม) 

jan2   วนั jan2 jan2 วนัๆ ทุกวนั  
pɛ1 ปี pɛ1 pɛ1  ทุกๆปี  

คาํลกัษณนาม tsu2 ตวั tsu2 tsu2 ตวัๆ / ทุกๆตวั  /แต่ละตวั 
tap10 ตบั  

(สิง่ของเป็นพบั) 
tap10 tap10 ตบัๆ  

คาํชว่ยกรยิา Na:m3 เพิง่ Na:m3 Na:m3 เพิง่จะ 
คาํกรยิา   nam3 คดิ nam3 nam3 คดิๆ / ลองคดิด ู

tsiN3 ด ู tsiN3 ดดู ู/ ลองดูๆ   
คาํคุณศพัท ์ การซํ้าคาํคุณศพัทจ์ะซํ้ารปูแบบ AABB ดตูวัอยา่ง “คดๆเคีย้วๆ” ขา้งตน้ 
คาํเลยีนเสยีง การซํ้าคาํเลยีนเสยีงเมือ่ซํ้าแลว้ใชข้ยายคาํอื่น สว่นมากเป็นคาํกรยิา ดตูวัอยา่ง “(หมา)เหา่โฮง่ๆ”  

และ (น้ํา)ไหลซู่ๆ ขา้งตน้  
  นอกจากน้ียงัพบวา่มกีารซํ้าคาํสรรพนามบ่งชีแ้ลว้นําไปใชเ้ป็นสว่นขยายของคาํประสมเรยีกวนั 
เดอืน ปี ทาํใหค้วามหมายเดมิขยายขอบเขตความหมายออกไป ตวัอยา่งเชน่    
 /mui1 mui1 jan2 /   นัน้ นัน้ วนั  “วนัมะเมือ่ง (พรุง่น้ีของพรุง่น้ี)”    
 /mui1 mui1 pɛ1/      นัน้ นัน้ ปี    “ปีหน้าของปีหน้า”  
 KP. .3.3 คาํประสม คอืการนําคาํโดดทีม่คีวามหมายในตวัเองมาประสมกนั แลว้เกดิเป็นคาํที่
มคีวามหมายใกลเ้คยีงกบัรากคาํเดมิหรอืเกดิเป็นความหมายใหม ่   ตามหลกัการวเิคราะหค์าํประสมของ
นกัวชิาการจนี แบ่งวธิกีารประสมคาํในภาษาเปียวเป็น 6 วธิไีดแ้ก่ .แบบรวมคาํ .แบบขยายความ . แบบ
ประธานกรยิา . แบบกรยิากรรม .แบบเสรมิความ และ 6.แบบชื่อหลกั + ชื่อเฉพาะ  ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี      

รปูแบบ ตวัอย่างคาํ 
แบบรวมคาํ tan4 hu4 

เสือ้  กางเกง 
“เสือ้กางเกง” 

liak lçn1 
ลกู    หลาน 
“ลกูหลาน” 

lɔŋ4 piɔ4 
ผวั   เมยี 
“ผวัเมยี” 

θi3 kyn3 
พีส่าว  น้องสาว 
“พีส่าวน้องสาว” 

แบบขยายความ juŋ2 piak10 
ผกั  ขาว(เผอืก) 
“ผกักาด”  

wan4 luŋ4  
เมฆ  รุง้ 
“รุง้” 

ja:ihœk 
ไข ่  เปลอืก 
“เปลอืกไข”่ 

ka:i5 loi1 
ไก่  เลา้  
“เลา้ไก่” 

แบบประธานกริยา Tam3 lçk10 
ใจ       สขุ 
 “พอใจ” 

ka:i5 im1  
ไก่      ตอน 
“ไก่ตอน” 

ho2 luŋ4 
ห ู  หนวก 
“คนหหูนวก” 

iu3 khuŋ3 
เอว  โคง้  
“หลงัคอ่ม” 

แบบกริยากรรม iu5 kuŋ3  
เอา  งาน 
“หมดแรง” 

au hyt 
คัง่   เลอืด 
“เลอืดคัง่” 

hun phœk 
เปลีย่น เปลอืก 
“ลอกคราบ” 

ka:ŋ5 tsam2 
ขงั      กลอน  
“ใสก่ลอน” 
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แบบเสริมความ han5 poi1 
นอน    ไป 
“นอนหลบั” 

tsiŋ3 tshuŋ3 
จอ้ง   เหน็ 
“มองเหน็” 

uk7 poi1 
ออก ไป 
“ออกไป” 

in5 naŋ1 
กลบั  มา 
“กลบัมา”  

แบบ 
ช่ือหลกั + ช่ือเฉพาะ
(ชฉ.) 

ma:i lat7 
ปลา     ชฉ. 
“ปลาชอ่น” 

ma:i tsuk7 
ปลา     ชฉ. 
“ปลาดุก” 

muk mɛn4 
ตน้      ชฉ. 
“ตน้งิว้” 

kan2 hOŋ3 
เหด็   ชฉ. 
“เหด็หอม” 

  
 KP. .. คาํยืมจากภาษาจีนและภาษาอ่ืน ภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจนีมลีกัษณะ
เหมอืนกนัประการหน่ึงคอืมคีาํศพัทท์ีส่มัพนัธก์บัภาษาจนี แบ่งไดส้องลกัษณะ คอื คาํศพัทท์ีส่มัพนัธก์บัทัง้
ภาษาตระกลูไทและภาษาจนี คาํศพัทก์ลุม่น้ีจดัวา่เป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี แต่นกัวชิาการจนีจดัวา่เป็น
คาํยมืภาษาจนีเก่า และคาํศพัทท์ีย่มืมาจากภาษาจนีทีน่กัวชิาการจนีจดัเป็นคาํยมืภาษาจนีใหม ่ดงั
รายละเอยีดต่อไปน้ี     

) คาํศพัทร์่วมเช้ือสายกบัคาํยืมภาษาจีนเก่า    ในแวดวงนกัวชิาการจนีตดัสนิวา่  
คาํศพัทใ์นภาษาของชนกลุม่น้อยทีพ่อ้งกบัภาษาจนีนัน้เป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนี  ซึง่สามารถแบ่งไดเ้ป็น
สองกลุ่ม คอื กลุ่มหน่ึงเป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาตัง้แต่อดตีเรยีกวา่ “คาํยมืเก่า”  เป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาจากภาษาจนี
ยคุกลางประวตัศิาสตร ์ และอกีกลุ่มหน่ึงเป็นคาํทีย่มืมาภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรมจนี ค.ศ.99 เรยีกวา่ 
“คาํยมืใหม”่ (จะอธบิายหวัขอ้ถดัไป) แต่ขณะเดยีวกนั ในแวดวงนกัวชิาการทีศ่กึษาภาษาไท-จนี มคีวามเหน็
วา่คาํศพัทเ์หล่าน้ีปรากฏในทัง้ภาษาจนีและภาษาไทหลายๆภาษา  น่าจะเป็นคาํศพัทท์ีเ่คยใชร้ว่มกนัในอดตี
ไมใ่ชค่าํยมื  คาํศพัทก์ลุม่น้ีสว่นมากเป็นคาํโดดหน่ึงพยางค ์ ซึง่สามารถหาคาํทีพ่อ้งกนัในภาษาอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัตระกลูไทได ้ซึง่รวมทัง้ภาษาไทยดว้ย  

ในสว่นของภาษาเปียวนัน้เราสามารถอธบิายถงึอทิธพิลของภาษาจนีไดจ้ากขอ้มลูการอพยพยา้ยถิน่ 
ดงัทีไ่ดอ้ธบิายในหวัขอ้ประวตัศิาสตรว์า่ในชว่งก่อนยคุฉินและฮัน่นัน้ บรรพบุรษุของพวกทีพ่ดูภาษาจว้ง-ตง้
ตัง้ถิน่ฐานอยูร่วมกนัในพืน้ทีข่องมณฑลกวา่งซ ี กวา่งตง ยนูนาน กุย้โจว จนถงึชว่งสมยัถงัพวกทีพ่ดูภาษา
แขนงตง้-สุย่อพยพขึน้เหนือ ขณะทีพ่วกเปียวไมไ่ดอ้พยพตามไปดว้ย ยงัคงอยูต่ดิพืน้ทีเ่ดมิ เมือ่ชาวฮัน่ลง
มาถงึกม็อีทิธพิลเหนือชนกลุ่มน้อยในบรเิวณนัน้รวมทัง้ชาวเปียวดว้ย จากการวเิคราะหค์าํศพัทท์ีพ่บใน
ภาษาเปียวพบลกัษณะคาํภาษาจนีทีใ่ชใ้นภาษาเปียวหลายแบบ  ไดแ้ก่ยมืมาใชเ้น่ืองจากภาษาเปียวไมม่ี
คาํศพัทเ์รยีกสิง่ของ กจิกรรม พธิกีรรมทีเ่ป็นอารยธรรมทีฮ่ ัน่นําเขา้มา  อกีกรณีหน่ึงคอืยมืมาใชท้ัง้ๆทีภ่าษา
เปียวกม็คีาํศพัทน์ัน้อยูแ่ละใชท้ัง้สองคาํไปพรอ้มๆกนั  ต่อมาเมือ่นําคาํภาษาฮัน่มาประสมกบัคาํภาษาเปียว
เกดิเป็นคาํศพัทล์กูผสมของสองภาษาขึน้ ทาํใหบ้างครัง้สือ่สารลาํบากและเป็นการยากในการสรา้งคาํใหม ่
เน่ืองจากเกณฑท์างไวยากรณ์ทีต่่างกนั ชาวเปียวจงึยมืคาํประสมภาษาจนีมาทัง้คาํและใชแ้ทนทีค่าํศพัท์
ดัง้เดมิทีม่อียู ่จนกระทัง่ละทิง้คาํศพัทด์ัง้เดมิของตนไปในทีส่ดุ   

ผูเ้ขยีนพยายามคน้หาคาํศพัทภ์าษาเปียวทีพ่อ้งกบัภาษาจนีและภาษาตระกลูไทอื่นๆ  เพือ่ยนืยนัให้
เหน็ปรากฏการณ์ดงักล่าว รายการคาํศพัทต่์อไปน้ีคดัมาจากหนงัสอืปรทิรรศน์ภาษาและหนงัสอืการ
ศกึษาวจิยัภาษาต่างๆ  ดงัทีไ่ดช้ีแ้จงรายชื่ออา้งองิไวใ้นหวัขอ้ ..) 

จ้วง-ไต ไทย คาํ(ทอง) เงนิ ไฟ นก ไก่ ไหล ทองแดง เหลก็ ลกู 
ไต xam2 ŋǝn2 fai2 nok kai5 lai1 tɔŋ2 lek7 luk 

จว้ง kim1 ŋǝn2 fei2 ɣok kai5 lai1 lu:ŋ2 ti:t7 lɯk 

ปู้อ ี tɕim1 ŋan2 vi2 zok kai5 lai1 lu:ŋ2 va2 lɯɁ 

หลนิเกา kim1 ŋçn2 v´i2 mok kai1 lǝi1 hoŋ2 het7 lǝk 

อู่เสอ้ kjam1 ȵen2 hwi1 n ̥çk7 kje1 lau2 tɔŋ2 thit7 lik 

ต้ง-สุ่ย เหมาหนาน cim1 ȵan2 pui1 nɔk a:i5 loi1 tɔŋ2 chit 7 la:k 

ตง้ ȶǝm1 ȵan3 vi1 mok qa:i5 ui1+   tɔŋ2 khwәt7+ la:k10 

สุย่ ȶum1 ȵan2 vi1 nok ka:i5 lui5 tɔŋ2 ɕәt7 la:k 

มลูมั c´m1 ȵan2 fi1 nçk ci1 thoi1 tɔŋ2 khɣәt7 la:k 
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เปียว tsam3 ŋan2 pai1 phuk7 kha:i5 lai1 tuŋ4 thɛt lak 

หลี หล ี kim3 kan1 fei1 taȶ7 khai1 ma:u1 da:ŋ4 ga:i5 ɬɯ:Ɂ7 

เกอ-ยงั ชุน khem1 kon4 fo1 thiat2 khai1 ma:u1 doŋ1 thit3 tθμ´k2 

เกอลาว xen33 ȵin33 pa:i34 ntau21 qai34 la:i35 ŋә34 tɕin55 lei21 

ผูเ่ปียว g´m24 phio213 pәi53 nuk45 qai33 ¬ai53 tyŋ33 ɬat33 qa0jiǝ33 

ปู้ยงั tsi24 ŋan312 fi24 nuk11 qai54 lui44 lu:ŋ11 qit54 la:k11 
ละต ิ ha35 phjo35 pje55 ȵo31 qɛ44 lje55 tuŋ35 qei44 li35 

มูห่ลา่ว tɕy24 ȵ̥e31 va31 zau53 qa24 la24  tuŋ31 ¸e53 lai53 

จีนปัจจบุนั 金 jīn 银 yín 火 huǒ 鸟 niǎo 鸡 jī 流 liú 铜 tóng 铁 tiě 子 zǐ 

จีนโบราณ kĭĕm ŋǐĕn xuɑ  tieu kiei lĭәu dung dëi tziex 

หม่ินหนาน gim1 ngeng5 fo2 ziao3 goi1 liu2 dong2 ti7  zi3  

 จากตารางขา้งตน้จะเหน็วา่ คาํศพัทภ์าษาเปียวสอดคลอ้งกบัภาษาแขนงอื่นๆทุกภาษา โดยเมือ่ดู
ตวัอยา่งคาํวา่ “ทอง เงนิ ลกู ไหล” จะเหน็วา่สอดคลอ้งกบัภาษาแขนงตง้-สุย่กบัแขนงจว้ง-ไตมากกวา่ สว่น
ตวัอยา่งคาํวา่ “ไฟ” คลา้ยกบัแขนงเกอ-ยงั มคีาํบางคาํทีทุ่กภาษาสอดคลอ้งกนัหมดแต่ภาษาเปียวออกเสยีง
พยญัชนะตน้เป็นเสยีงอื่นแต่กย็งัคงเสยีงสระและพยญัชนะทา้ยทีส่อดคลอ้งกนัอยู ่เชน่คาํวา่ “นก”        

2) คาํยืมใหม่ เมือ่ชาวจว้ง-ตง้ทีเ่คยอยูร่ว่มกนักบัชาวเปียวอพยพจากไป  ชาวเปียวยงัอยู ่ 
ตดิพืน้ทีเ่ดมิ เมือ่ชาวฮัน่อพยพลงมาตัง้ถิน่ฐานอยูแ่วดลอ้มและแทรกซมึเขา้สูชุ่มชนชาวเปียว ทาํใหภ้าษาจนี
ใหมแ่ทรกซมึเขา้สูว่งคาํศพัทแ์ละวถิชีวีติของชาวเปียวมาตลอด และเมือ่การปฏวิตัวิฒันธรรมเป็นผลสาํเรจ็ 
รฐับาลจนีกไ็ดป้กครองและดแูลความเป็นอยูข่องประชาชนในประเทศอยา่งทัว่ถงึ ทาํใหค้าํศพัทเ์กีย่วกบั
การเมอืง การปกครอง การศกึษา วทิยาการต่างๆ หลัง่ไหลเขา้สูภ่าษาของชนกลุ่มน้อยเป็นจาํนวนมากและ
ต่อเน่ือง  ปัจจุบนัคาํศพัทภ์าษาเปียวใชค้าํยมืภาษาจนีใหมท่ีม่รีะบบเสยีงเหมอืนกนักบัภาษาจนีถิน่ “หวยจี”๋  
(怀集Huáijí) ซึง่ถอืเป็นภาษาถิน่สาํเนียงของกวา่งซแีละตอนใตข้องหหูนาน เมือ่เปรยีบเทยีบกบัระบบเสยีง
ของสาํเนียงกวา่งตงแลว้พบวา่แตกต่างกนั  นอกจากน้ีภาษาจนีกลางปัจจุบนัทีร่บัมาจากสือ่สารมวลชนและ
การศกึษากห็ลัง่ไหลเขา้สูภ่าษาเปียว นบัเป็นคาํศพัทใ์หมอ่กีชุดหน่ึงทีแ่ทรกซมึเขา้สูภ่าษาของชนกลุ่มน้อย
ทุกกลุ่ม   ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี 

ภาษาจีนกลาง คาํอ่านพินอิน คาํภาษาชนุ ความหมาย 
国 guó  kɔk ประเทศ (ก๊ก) 
中国 Zhōngguó  tsuŋ3 kɔk ประเทศจนี 
团结 tuánjié tun4 kit สามคัค ี
医生 yīshēng θɛn3 sa:ŋ31 แพทย ์
情歌 qínggē θiaŋ4 kɔ3 เพลงรกั 
发展 fāzhǎn fa:t tsin1 พฒันา 
但是 dànshì taːn tsɛ2 แต่วา่ 
因为 yīnwèi  jan1 wai  เพราะวา่ 

  ) การผสมกนัของคาํศพัท ์ “ลกูผสม”   ดงัทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้วา่ เมือ่ชาวฮัน่มาถงึกไ็ดนํ้า
สิง่ของเครือ่งใชใ้หม่ๆ  อาหารการกนิ กจิกรรม วทิยาการใหม่ๆ ทีช่าวเปียวไมม่แีละไมรู่จ้กัมาก่อน ทาํใหไ้มม่ี
คาํศพัทท์ีใ่ชเ้รยีก จงึไดย้มืคาํศพัทม์าจากภาษาจนีมาใช ้ เดมิทกีใ็ชใ้นรปูแบบของคาํยมื ต่อมาเมือ่นําคาํศพัท์
เหล่าน้ีไปประสมกบัภาษาเปียวตามวธิทีางไวยากรณ์ของภาษาเปียว  ทาํใหเ้กดิคาํศพัทล์กูผสมขึน้ ยิง่ไป
กวา่นัน้เมือ่ภาษาจนีหลัง่ไหลเขา้สูภ่าษาเปียวมากขึน้ ทาํใหเ้กดิลกัษณะของคาํประสมหลายรปูแบบ เชน่ คาํ

                                                           
1 คาํน้ีตรงกบัภาษาจนีคาํวา่ 先生  xiānshēng ความหมายของภาษาจนีเก่าใชเ้รยีก “คร ูหมอ” แต่ปัจจบุนัภาษาจนีใหมใ่ชค้าํน้ีเป็นคาํสรรพนาม
แปลวา่ “คุณ” เมือ่พจิารณาจากความหมายกจ็ะเหน็ไดช้ดัวา่ภาษาเปียวยมืภาษาจนีเก่ามาใช ้ความหมายของภาษาจนีเก่าจงึยงัใชใ้นภาษาเปียว
มาจนปัจจุบนั ในขณะทีภ่าษาจนีแปรความหมายไปเป็นอยา่งอื่นแลว้ นอกจากจะพบคาํวา่先生 xiānshēng ทีใ่ชใ้นความหมายวา่ “คร ูหมอ” 
ในภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจนีแลว้ ยงัพบในภาษาญีปุ่่ นทีย่มือกัษรจนีไปใช ้โดยใชใ้นความหมายวา่ “คร”ู เชน่กนั    
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จนีไวยากรณ์เปียว คาํเปียวไวยากรณ์จนี หรอืคาํจนี+เปียวไวยากรณ์เปียว คาํจนี+ เปียวไวยากรณ์จนี เป็น
ตน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี    

ตวัอยา่งคาํ สว่นประกอบคาํ ไวยากรณ์ 
Tø na5  “พกัผอ่น” 
พกั    เหน่ือย 

จนี (歇 xiē) + เปียว เปียว  

ki4 ŋa:u  “เน้ือหม”ู 
หม ูเน้ือ 

เปียว  +  จนี (肉 ròu) จนี 

juŋ piak10  “ผกักาด” 
ผกั   เผอืก 

เปียว+  คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายสาขาจว้ง-ตง้  เปียว 

mi2 san3   “มทีอ้ง” 
ม ี   กาย 

คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายสาขาจว้ง-ตง้ + จนี (身 shēn) เปียว 

ho2 luŋ4    “หหูนวก” 
ห ู   หนวก 

คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายสาขาจว้ง-ตง้ + จนี (聋 lóng)  เปียว + จนี 

 คาํศพัทล์กูผสมทีย่กตวัอยา่งมาขา้งตน้น้ี  ชาวเปียวใชโ้ดยทีไ่มไ่ดค้าํนึงถงึวา่เป็นคาํศพัทภ์าษา
อะไรผสมกบัภาษาอะไรหรอืผสมตามหลกัไวยากรณ์ภาษาใด บางครัง้ใชส้ลบักนัไปมาทัง้สองหรอืสามแบบ 
ทาํใหพ้บคาํศพัทท์ีพ่อ้งความหมายกนัในภาษาเปียวหลายลกัษณะ บางความหมายมคีาํเรยีกสองคาํ บาง
ความหมายมสีามคาํ ปรากฏการณ์เชน่น้ีเกดิจากการยมืคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ภาษาจนีมาใชร้ว่มกบัภาษา
เปียวแลว้เกดิการผสมผสานกนัเป็นเวลานานจนชาวเปียวเองกแ็ยกไมอ่อกวา่เป็นภาษาใด    

KP. 2.3.5 ตวัอย่างคาํศพัทภ์าษาเปียว ในตอนทา้ยของหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัคาํศพัทน้ี์ จะใหต้วัอยา่ง
คาํศพัทภ์าษาเปียวแบ่งแยกตามชนิดของคาํ ดงัน้ี  

คาํนาม  ความหมาย คาํกริยา ความหมาย คาํคณุศพัท ์ ความหมาย 
fɔi1 หอย ham4 อม kam2 เคม็ 
kuŋ3 กุง้ han4 คนั kɔ5 เก่า 
jOk10 (หยกู) ยา kat7 กดั  kɛp10 แคบ 
ka:ŋ1 กิง่  kɛ ขี ่(มา้)  khuŋ5 โคง้  
ȵaŋ3 ดัง้ (จมกู)  khOm5 ควํ่า lɔi1 ไกล 
คาํบพุบท ความหมาย คาํช่วยกริยา ความหมาย คาํเช่ือม ความหมาย 
kuŋ กบั  iu5 (要 yào) จะ kuŋ และ 
jau4 จาก ŋa:m3 เพิง่จะ taːn tsɛ2 (但是 dànshì) แต่  
tOk10 ถกู โดน naŋ 4 ยงั   jan1wai (因为 yīnwèi)  

เพราะวา่   
khuan5 ก่อน li3 ได ้(ได+้กรยิา) sɔ1 hɛ4 (所以 suǒyǐ)  ดงันัน้ 
hOŋ5(向 xiàng) ไปยงั jau (又 yòu) อกี wa:k10 tse1 (或者 huòzhě)  
คาํบอกตวัเลข ความหมาย คาํลกัษณนาม ความหมาย คาํลงท้าย /  

คาํอทุานและคาํ
เลียนเสียง  

 คล้ายกบั
ภาษาไทย  

jat7 หน่ึง(เอด็) lam5  ลาํ (ใชก้บัทอ่นไม)้    hat7tshiu3 จาม 
suk7 หก to2   ตวั (ใชก้บัแมลงและสตัว)์   wa เถอะ 
ȵisap ยีส่บิ tsu4 กอ (ใชก้บัพชืลม้ลุก)   lɔ แลว้,ละ่ 
thɛn3(千 qiān) พนั  pç N3 ฝงู (ใชก้บัคนจาํนวนมาก)   ni3 น่ะ 
ma:n(万 wàn)  หมืน่ thut ชุด (ใชก้บัเสือ้ผา้)  pa ส ิ

  KP 2.. ระบบไวยากรณ์ ภาษาเปียวเป็นภาษาคาํโดดเหมอืนกบัภาษาสมาชกิตระกลูไททุกภาษา คาํ
แต่ละคาํสามารถนํามาเรยีงเขา้ประโยคตามโครงสรา้งทีก่าํหนดไดโ้ดยอสิระ ไมจ่าํเป็นตอ้งเตมิสว่นใดๆทีจ่ะ
ทาํใหร้ากคาํเดมิเปลีย่นแปลงหน้าทีห่รอืลกัษณะทางไวยากรณ์ รปูแบบไวยากรณ์ทีส่าํคญัๆ มดีงัน้ี    
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KP. 2.4.1 โครงสร้างประโยคความเดียวพืน้ฐาน คอื [ S.V.O ] ตวัอยา่งประโยคเชน่   
tsia1 phiam3 thu1 
ฉนั   ผา่        ฟืน 

ฉนัผา่ฟืน  θak liak θak mai: 
ลกั     คน     ลกั     ปลา 

โจรขโมยปลา 

man2 ç1 tan3 jau5 
มนั    ซือ้ เสือ้  ใหม ่

เขาซือ้เสือ้ใหม ่ a1 ma5 kha:u3 to1 
แม ่      เคาะ     ประต ู 

แมเ่คาะประต ู 

 KP. 2.4.2 มีการใช้คาํลกัษณนาม คาํลกัษณนามทีพ่บในภาษาเปียวแบ่งเป็นสองแบบคอื คาํ
ลกัษณนามของคาํนาม และคาํลกัษณนามของคาํกรยิา ลกัษณนามทีเ่กีย่วกบัการชัง่ ตวง วดั และลกัษณนาม
ทัว่ไปสว่นใหญ่เป็นคาํยมืภาษาจนี แต่บางคาํกเ็ป็นคาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุห์รอือาจเป็นคาํรว่มเชือ้สายสาขา
จว้ง-ตง้ (ทีบ่อกวา่ “อาจเป็น” เน่ืองมาจากวา่คาํจาํนวนหน่ึงมเีสยีงทีแ่ปรไปจากเดมิ ตอ้งอาศยัการวเิคราะห์
ทางสทัศาสตรแ์ละการสบืสรา้ง จงึยงัไมส่ามารถตดัสนิไดว้า่เป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายทัง้หมดหรอืไม)่  รปูแบบ
การใชค้าํลกัษณนามมรีายละเอยีดต่อไปน้ี (cl.=classifier)   

1) คาํลกัษณนามของคาํนาม มสีองแบบคอื คาํลกัษณนามแท ้และคาํลกัษณนามที ่
ยมืคาํนามหรอืคาํชนิดอื่นมาใชเ้ป็นลกัษณนาม รปูแบบไวยากรณ์เป็นแบบภาษาจนี คอื [เลข+ลกัษณนาม + 
นาม] ตวัอยา่งเชน่   

ลกัษณนามแท ้  ยมืคาํอื่นมาใช ้
jat7 tEu4 puŋ2 to 
หน่ึง cl.   แมน้ํ่า 

แมน้ํ่าหน่ึงสาย  
(แถว) 

นาม θi5 wçt10  na:m4 
สี ่   ไมค้าน  น้ํา 

น้ําสีห่าบ 

sap ȵi tsu2 ka:i5 
สบิ    ยี ่  cl.    ไก่ 

ไก่สบิสองตวั กรยิา sa:m1 ȵiap him4 
สาม   หยบิ   เกลอื 

เกลอืสามหยบิ 

2) คาํลกัษณนามของคาํกรยิา มสีองแบบ คอื ลกัษณนามแทข้องคาํกรยิา และ 
ลกัษณนามของกรยิาทีย่มืมาจากคาํนาม มรีปูแบบเหมอืนกนั คอื [คาํกรยิา+ตวัเลข+ลกัษณนาม] 
ตวัอยา่งเชน่     

ลกัษณนามแท ้    ยมืคาํอื่นมาใช ้
poi1  sa:m1  sin 
ไป    สาม     รอบ 

ไปสามรอบ  
คาํนาม 

pat7 jat7 puk7 
เตะ  หน่ึง ตนี 

เตะหน่ึงท ี

kat7 jat1 θiak 
กดั   หน่ึง ท ี 

กดัหน่ึงท ี ki1 pa:t  pui3 (杯 bēi) 
ดื่ม  แปด  แกว้ 

ดื่มแปดแกว้  

 
เน่ืองจากลกัษณนามในภาษาเปียวมรีปูแบบเหมอืนภาษาจนี ซึง่เหมอืนกบัภาษาชนุดว้ย  

ดงันัน้ขอ้กาํหนดการใชร้ปูแบบคาํลกัษณนามกเ็ป็นแบบภาษาจนี (โปรดดขูอ้กาํหนดของการใชค้าํลกัษณ
นามในคาํอธบิายภาษาชุนประกอบเพิม่เตมิ)  

คาํทีต่อ้งมทีุกครัง้คอื ลกัษณนาม สว่นคาํทีเ่ป็นสว่นประกอบอื่นๆจะมหีรอืไมม่กีไ็ด ้ตาม 
กรณต่ีอไปน้ี 

• คาํลกัษณนามสามารถซํ้าในรปูแบบ AA ได ้สว่นมากเป็นลกัษณนามทีย่มืมาจาก 
คาํนาม    

 /jan2 jan2 jç2   ka:N1 peu5/   “ทุกวนัเราพดูภาษาเปียว” 
           วนั   วนั   เรา   พดู   เปียว       
• โดยปกตคิาํนามจะไมเ่กดิกบัตวัเลขโดยตรง จะตอ้งมคีาํลกัษณนามคัน่กลาง แต่ 

คาํนามทีใ่ชเ้ป็นลกัษณนามสามารถเกดิรว่มกบัตวัเลขได ้เน่ืองจากมสีถานะเป็นคาํลกัษณนามนัน่เอง และ
เมือ่ม ี[ตวัเลข + คาํนาม(ลกัษณนาม)] แลว้ สว่นประกอบอื่นๆ จะมหีรอืไมม่กีไ็ด ้ 

  /ku3 jan2/   “เกา้วนั”    /suk7 thuN1/ “หกถงั”  
• ถา้ม ี[คาํบ่งชี(้หรอืปจุฉาสรรพนาม) + ลกัษณนาม] สว่นประกอบอืน่ๆจะมหีรอืไมม่กีไ็ด ้ 

และคาํสรรพนามบ่งชีจ้ะวางไวใ้นตําแหน่งหน้าสดุ รปูแบบน้ีเป็นแบบภาษาจนี ซึง่ต่างจากภาษาตระกลูไท  
ทีว่างคาํบ่งชีไ้วใ้นตําแหน่งหลงัสดุ  
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 /na:i1 tsu2 (ka:i5) /  “(ไก่)ตวัน้ี”     
           น้ี      ตวั   (ไก่) 
 /lia1 kha:i5 (jo)/       “(นา)แปลงไหน” 
 ไหน แปลง  (นา) 

  • คาํลกัษณนามสามารถวางไวห้น้าคาํคณุศพัทเ์พือ่ทาํหน้าทีข่ยายความไดด้ว้ย  
   /tsu2 luN5/        “ตวัใหญ่” 
    ตวั     หลวง           

/ tsu2 ȵik7 /  “ตวัเลก็” 
 ตวั     เลก็  

 
KP. 2.4.3 รปูแบบการใช้คาํบง่ช้ี   คาํสรรพนามประเภทบ่งชีท้ีเ่ป็นคาํโดดพยางคเ์ดยีว ใน 

ทีน้ี่จะเรยีกวา่คาํบ่งชีแ้ท ้ ในภาษาเปียวมสีองระดบั คอื ระยะใกล ้ /na:i1/ “น่ี,น้ี” และระยะไกล /mui1/ “นัน่, 
โน่น” คาํบ่งชีส้องระยะน้ีมรีปูแปรคอื /nai2/ กบั /mç5/ ตามลาํดบั คาํบ่งชีแ้ทชุ้ดแรกสามารถใชบ้่งชีไ้ดโ้ดย
อสิระและสามารถปรากฏเป็นประธานและกรรมของประโยคไดโ้ดยอสิระเชน่กนั สว่นคาํบ่งชีท้ีเ่ป็นรปูแปรจะ
ไมส่ามารถปรากฏไดโ้ดยลาํพงั แต่จะตอ้งเกดิขึน้กบัสว่นประกอบอืน่ทีนํ่ามาขา้งหน้า   นอกจากน้ีคาํบ่งชี้
ระยะไกลสามารถใชว้ธิซีํ้าคาํเป็น /mui1 mui1/ “นัน่นัน่” เพือ่ใชบ้่งชีร้ะยะทีไ่กลออกไปไดอ้กี สว่นคาํบ่งชีท้ีใ่ช้
เป็นคาํถามคอื /lia1/ “ไหน” รปูแบบการเขา้ประโยคของคาํบ่งชีแ้ทเ้หมอืนกบัภาษาจนี คอื วางคาํบ่งชีไ้วห้น้า
คาํหรอืวลทีีต่อ้งการบ่งชีเ้ป็น [คาํบ่งชี ้+ คาํหรอืวล]ี ขณะทีค่าํบ่งชีท้ีเ่ป็นรปูแปรจะวางไวห้ลงัคาํทีต่อ้งการบ่งชี ้ 
รปูแบบน้ีเหมอืนภาษาตระกลูไท บางครัง้ทัง้คาํบ่งชีแ้ทแ้ละคาํบ่งชีร้ปูแปรสามารถปรากฏพรอ้มกนัหน้า-หลงั
ได ้ดงัน้ี  

คาํบง่ชีภ้าษาชุน ตวัอยา่ง 
ประเภท ประเภท คาํ ความหมาย 
ระยะใกล ้  บง่ชีแ้ท ้ na:i1 น่ี na:i1  tsE2 tsia1 kE 

น่ี      เป็น   ฉนั  ของ 
น่ีเป็นของฉนั 

รปูแปร nai2 น้ี kau nai2 tsE2 tsia1 kE 
อนั    น้ี     เป็น  ฉนั  ของ 

อนัน้ีเป็นของฉนั 

หน้า-หลงั na:i1 - nai2 น่ี – น้ี na:i1 kam2 nai น่ี ตรงน้ี  
ระยะไกล บง่ชีแ้ท ้ mui1 นัน่ ȵy4 mui1 to3 phiam3 thu1 

อยู ่ นัน่  ภเูขา ตดั      ฟืน 
ตดัฟืนอยูท่ีภู่เขานัน่ 

รปูแปร mç5 นัน้ pan5 ken1 tsu2 mç5 
บนิ   อยู ่   ตวั    นัน้ 

ตวัทีบ่นิอยูน่ัน้ 

หน้า-หลงั mui1 - mç5 นัน่ – นัน้ mui1 tsu2 lan2 mç5 
นัน่   cl.    คน   นัน้ 

นัน่ คนคนนัน้  

ระยะไกล
ออกไปอกี 

บง่ชีแ้ท ้ mui1 mui1 โน้น mui1 mui1 kam2 mç5 
นัน่   นัน่    ที ่     นัน้ 

ที(่ไกลๆ) โน้น 

คาํถาม บง่ชีแ้ท ้ lia1 ไหน lia1 mi2 na:m4 
ไหน ม ี  น้ํา 

ทีไ่หนมน้ํีา 

mu2 poi1 lia1 
เธอ  ไป    ไหน 

เธอไปไหน 

  
 KP. 2.4.4 การขยายความ การขยายความในทีน้ี่คอืการวางตําแหน่งของคาํหลกัทีถู่กขยายและ

ตําแหน่งของคาํทีท่าํหน้าทีเ่ป็นสว่นขยาย ในภาษาเปียวพบรปูแบบการขยายสองแบบ คอืมทีัง้ทีเ่ป็นแบบ
ภาษาสาขาจว้ง-ตง้ มทีศิทางการขยายไปดา้นหลงั โดยวางสว่นขยายต่อทา้ยคาํทีถู่กขยาย รปูแบบคอื 
[คาํหลกั + สว่นขยาย] และอกีแบบหน่ึงคอืรปูแบบทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากภาษาจนี เป็นการขยายคาํโดยวางสว่น
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ขยายไวห้น้าคาํทีถู่กขยาย [สว่นขยาย + คาํหลกั] ระบบไวยากรณ์ทัง้สองแบบน้ีปรากฏในภาษาเปียวสลบักนั
ไปมา แต่รปูแบบทีเ่หมอืนกบัภาษาจนีมกัพบวา่จะใชเ้มือ่เป็นคาํยมืจากภาษาจนี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

การขยายความ 
การขยายนาม 

 

การขยายนาม  
แบบไท lan2 lE2 

คน   ด ี
คนด ี แบบไท ki1 muk7 

หม ู หมกึ(ดาํ)  
หมดูาํ 

แบบจนี wa:i(坏 huài) lan2 
เลว    คน 

คนเลว แบบจนี wçi2 tEu2 
ยาว  แถว 

แถวยาว 

 การขยายคณุศพัท ์    การขยายกริยา   
แบบไท 
 

tham1 kpoi1 
ขม     ไป 

ขมเกนิไป   แบบไท 
 

ha:N2 ma:n tik7 
เดนิ    ชา้      หน่อย 

เดนิชา้หน่อย 

แบบจนี 
 

tsi5(最 zuì)  lE2 
ทีส่ดุ           ด ี

ดทีีส่ดุ  แบบจนี 
 

wuN3 wuN3 pu 
โฮง่    โฮง่   เหา่ 

(หมา) เหา่โฮง่ๆ 

คาํคุณศพัทใ์ชเ้ป็นคาํชว่ยกรยิา  
แบบจนี 
 

fa:i5(快 kuài) naN1  
เรว็              มา 

รบีมา  pa:k10 pa:k10 ha:N2 
ขาว     ขาว     ไป(เดนิทาง) 

ไปเปลา่ๆ 
(ไปเสยีเทีย่ว) 
 

รปูแบบการขยายนามวลีแบบภาษาจีน  
jç2 tsuN5 kE tau 
เรา ปลกู   ที ่  ถัว่  

ถัว่ทีพ่วกเราปลกู  

จากตวัอยา่งจะเหน็วา่ รปูแบบการขยายความทัง้การขยายคาํนาม การขยายคุณศพัทแ์ละการ 
ขยายกรยิามทีัง้แบบทีส่อดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไท คอื วางคาํขยายไวต้ามหลงัคาํหลกั [คาํหลกั + ส่วน
ขยาย] และแบบทีส่อดคลอ้งกบัภาษาจนี คอื [ส่วนขยาย + คาํหลกั] วธิกีารเลอืกใชค้าํและรปูแบบไวยากรณ์
คอ่นขา้งมกีฎเกณฑ ์ กล่าวคอื เมือ่ใชค้าํภาษาจนีจะใชร้ปูแบบไวยากรณ์แบบภาษาจนี แต่เมือ่เป็นคาํภาษา
เปียวกเ็ป็นไวยากรณ์แบบไท อยา่งไรกต็ามขา้งตน้ใชค้าํวา่ “คอ่นขา้งมกีฎเกณฑ”์ เน่ืองจากวา่อทิธพิลของ
ภาษาจนีแทรกซมึเขา้สูภ่าษาของชนกลุม่น้อยในประเทศจนีมาอยา่งต่อเน่ือง ภาษาเปียวกเ็ชน่เดยีวกนั เมือ่
คาํยมืภาษาจนีแทรกซมึสูภ่าษาเปียวมากขึน้ การประสมคาํกห็ลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีจ่ะตอ้งใชค้าํภาษาจนี+จนี หรอื 
จนี+เปียว เมือ่ใชค้าํภาษาจนีมากขึน้กเ็ป็นเรือ่งปกตทิีจ่ะมแีนวโน้มเลอืกใชไ้วยากรณ์ตามภาษาตน้แบบ ดงั
จะเหน็ไดช้ดัจากการขยายนามวลทีีม่ขีนาดยาว ซึง่ใชร้ปูแบบภาษาจนีอยา่งสมบรูณ์ คอื [ส่วนขยาย + / kE 
/ + คาํหลกั] โดยยมืคาํชว่ยการขยายภาษาจนีมาใช ้คอืคาํวา่ /kE/ ตรงกบัภาษาจนีคาํวา่ 的/地 อา่นวา่ de 
ซึง่เป็นลกัษณะเดยีวกนักบัภาษาตระกลูไทในประเทศจนีแทบทุกภาษา   
  KP. 2.. การแสดงความเป็นเจ้าของ การใชร้ปูแบบและคาํแสดงความเป็นเจา้ของภาษา
เปียวเป็นโครงสรา้งเหมอืนภาษาจนี คอื [เจา้ของ ± ของ(kE) + สิง่ทีถู่กเป็นเจา้ของ]  โดยทีค่าํชว่ยโครงสรา้ง
แสดงความเป็นเจา้ของน้ี เป็นคาํยมืจากภาษาจนีคาํเดยีวกนักบัหวัขอ้ขา้งตน้  การแสดงความเป็นเจา้ของ
สามารถละคาํแสดงความเป็นเจา้ของไดเ้มือ่ม ี“เจา้ของ+ kE ” และ “เจา้ของ + สิง่ทีถู่กเป็นเจา้ของ” เกดิขึน้
พรอ้มกนั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี       

มคีาํแสดงความเป็นเจา้ของ ความหมาย  ละคาํแสดงความเป็นเจา้ของ  ความหมาย 
tsia1 kE ka:i5 
ฉนั   ของ  ไก่ 

ไก่ของฉนั  tsia1 a1 na 
ฉนั    ป้า 

ป้าฉนั 
(ป้าของฉนั) 

mui1 tsE2 man2     kE 
นัน่    เป็น เขา(มนั)  ของ 

นัน่เป็นของเขา  tsia1 lOk10 
ฉนั   บา้น 

บา้นฉนั 
(บา้นของฉนั) 

 KP. 2.4.6 ประโยคเปรียบเทียบ  ภาษาเปียวมโีครงสรา้งประโยคเปรยีบเทยีบสองแบบคอื 
แบบทีส่อดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไท /A+คุณศพัท ์+ ty(กวา่) + B/ และอกีแบบหน่ึงคอืใชร้ปูแบบและคาํทีย่มื
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มาจากภาษาจนีคาํวา่ /pi1/ “กวา่” ยมืมาจากคาํวา่ 比 bǐ รปูประโยคคอื [A + /pi1/ + B คุณศพัท]์ ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี        

รปูแบบภาษาเปียว / ty / 
tsia1 TøN1 ty man2  
ฉนั     สงู     กวา่  เขา  

ฉนัสงูกวา่เขา 

mui1 kau to3    lɔi1   ty   na:i1 kau to3 
นัน้   cl.     ภเูขา ไกล   กวา่  น้ี      cl.    ภเูขา 

ภเูขาลกูนัน้ไกลกวา่ภเูขาลกูน้ี 

รปูแบบภาษาจนี /pi1/   
tsia1 pi1   man2 TøN1  
ฉนั   กวา่  เขา    สงู 

ฉนัสงูกวา่เขา 

tsiN3 kau3 pi1 tsuN2 kau1 lE1 ki1 
น่ึง    ขา้ว  กวา่ หุง    ขา้ว   ด ี กนิ 

ขา้วน่ึงอรอ่ยกวา่ขา้วหุง 

 KP. 2.4.7 การบอกตาํแหน่ง โครงสรา้งของคาํบอกตาํแหน่ง เชน่ บน ล่าง หน้า หลงั ซา้ย ขวา 
คาํเหล่าน้ีจะวางไวห้ลงัคาํนามหรอืสรรพนาม รปูแบบคอื [คาํนาม/สรรพนาม + คาํบอกตําแหน่ง] ซึง่เป็น
รปูแบบของภาษาจนี และหากมวีลบีอกการกระทาํรว่มดว้ย ภาษาเปียวจะวางการกระทาํนัน้ไวต่้อจาก
โครงสรา้งบอกตําแหน่งซึง่เป็นรปูแบบทีเ่หมอืนกบัภาษาจนี คอื [ประธาน + สถานที ่ + คาํบอกตําแหน่ง + 
กระทาํกรยิา]  ซึง่กเ็ป็นรปูแบบของภาษาจนีดว้ยเชน่กนั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี         

[คาํนาม/สรรพนาม + คาํบอกตาํแหน่ง]  [ประธาน + สถานที ่+ คาํบอกตาํแหน่ง+กระทาํกรยิา] 

thun3    ly1 mOŋ3   
หมูบ่า้น  ใน 

ในหมูบ่า้น   
 

man2 ȵy4 jo tsau2 jo 
เขา    อยู ่  นา ไถ     นา  

เขาไถนาอยูใ่นนา 

puN2 to hEn4 
แมน้ํ่า      ขา้ง 

รมิแมน้ํ่า man2 ȵy4 puN2 to hEn4 phiam3 thu1 
เขา    อยู ่   แมน้ํ่า    ขา้ง   ผา่   ฟืน 

เขาผา่ฟืนอยูข่า้งแมน้ํ่า 

  อยา่งไรกต็าม บางครัง้กพ็บรอ่งรอยของโครงสรา้งแบบภาษาตระกลูไท คอื [คาํบอกตําแหน่ง + 
คาํนาม/สรรพนาม] เชน่ /tai1 na:m4/ “ใตน้ํ้า” แต่เมือ่มกีรยิาวลบีอกการกระทาํกจ็ะวางต่อจากสถานที่
เหมอืนกบัภาษาจนีเหมอืนเดมิ   
 KP. 2.4. คาํกริยาท่ีต้องการกรรมสองตวั โดยปกตแิลว้คาํกรยิาทีต่อ้งการกรรมสองตวั 
อยา่งคาํวา่ “ให”้ ภาษาสาขาจว้ง-ตง้ มรีปูประโยคสองแบบ คอื (แบบ ) [ประธาน + กรยิา + A+B1]  รปูแบบ
น้ีเหมอืนภาษาจนี  และอกีรปูแบบหน่ึงคอื (แบบ ) [ประธาน + กรยิา + B+ (แก่) A] รปูแบบน้ีเหมอืนภาษา
ตระกลูไทอื่นๆ ภาษาเปียวใชไ้ดท้ัง้สองแบบ สว่นคาํวา่ใหเ้ป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายตระกลูไทคอื /pan3/ “ปัน
(ให)้” ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี          

แบบภาษาจนี 
B เป็นสิง่ของ tsia1 pan3 man2 ŋan2 

ฉนั    ให ้  เขา     เงนิ 
ฉนัใหเ้งนิเขา  

B เป็นการกระทาํ man2 pha1 pan3 lON2 sap ȵi ȵam1 ka:i1 ja:i 
เขา    ซือ้    ให ้   เรา   สบิ    ยี ่  cl.      ไก่   ไข ่    

เขาซือ้ไขไ่ก่ใหเ้รายีส่บิฟอง 

แบบภาษาตระกลูไท 
B เป็นสิง่ของ tsia1 pan3 ŋan2 man2  

ฉนั    ให ้  เงนิ    เขา      
ฉนัใหเ้งนิเขา   

B เป็นการกระทาํ man2 pha1 sap ȵi ȵam1 ka:i1 ja:i pan3 lON2  
เขา    ซือ้    สบิ    ยี ่  cl.     ไก่   ไข ่   ให ้    เรา    

เขาซือ้ไขไ่ก่ใหเ้รายีส่บิฟอง 

 
 
 
                                                           
1 A คอื กรรมรอง(ผูร้บั) B คอื กรรมตรง (สิง่ของ/การกระทาํ) 
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KP. 3 บทสรปุ  
จากแผนภมูกิารจดัตระกลูภาษา (แผนภมู ิKP 1) จะเหน็วา่ภาษาเปียวอยูค่นละแขนงกบัภาษาไทย   

หากจะเทยีบภาษาเปียวกบัภาษาไทยแลว้กเ็ทยีบไดว้า่เป็นภาษาลกูพีล่กูน้องกนั  และเมือ่นบัขึน้ไปตามสาย
เครอืญาต ิ กจ็ะเหน็วา่เป็นระดบัหลานของภาษาจนี แมว้า่ภาษาเปียวจะจดัอยูใ่นคนละแขนงกบัภาษาไทย 
แต่ภาษาเปียวมคีวามสาํคญัต่อภาษาไทยในการใชเ้ป็นภาษาตน้แบบสาํหรบัสบืสรา้งเสยีงพยญัชนะควบกลํ้า
ของภาษาไทย ผูเ้ขยีนไดต้รวจสอบรายการคาํศพัทภ์าษาเปียวแลว้พบลกัษณะทีน่่าสงัเกตเกีย่วกบั
ความสมัพนัธด์งักล่าวทีช่ดัเจนมาก กล่าวคอื พยญัชนะควบกลํ้าในภาษาไทย เชน่ /กล-,คล-/ ภาษาเปียวเป็น
เสยีง /l-/ เมือ่เทยีบกบัคาํในภาษาจนีกจ็ะตรงกบัคาํทีอ่อกเสยีงดว้ยพยญัชนะตน้ /l- / หรอื /j-/ หรอื  /k-/ เป็น
บางคาํ  (แมจ้ะหาคูค่าํทีต่รงกบัภาษาจนีไดไ้มค่รบทกุคาํ แต่สว่นใหญ่สอดคลอ้งตามเกณฑท์ีก่าํหนด) เสยีง
พยญัชนะตน้ /l- / ในภาษาจนีเหล่าน้ี เมือ่เทยีบกบัภาษาจนีโบราณจะตรงกบัเสยีงควบกลํ้า /gr-, kr-, br-/ จงึ
สนันิษฐานไดว้า่คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายทีภ่าษาจนีโบราณออกเสยีงเป็นเสยีงควบกลํ้า C1+C21 นัน้  ภาษาไทย
ยงัคงรกัษาเสยีงควบกลํ้าทัง้สองเสยีงไวไ้ด ้แต่ภาษาเปียวและภาษาจนีปัจจุบนัสญูเสยีเสยีงพยญัชนะตน้ C1 
ไปแลว้ คงเหลอืเพยีงเสยีงควบกลํ้า C2 /l-/ ทาํหน้าทีเ่ป็นพยญัชนะตน้ (บางคาํสญูเสยีงเสยีงในตําแหน่งควบ
กลํ้าเหลอืเพยีงตําแหน่งพยญัชนะนํา) นอกจากน้ียงัพบลกัษณะของคาํทีค่วบกลํ้ากบัอรรธสระ กเ็กดิปรากฏ
การณ์เชน่เดยีวกนั แต่ตวัอยา่งคาํมไีมม่าก ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี (สญัลกัษณ์ C หมายถงึ พยญัชนะตน้เดีย่ว 
Cl หมายถงึพยญัชนะควบกลํ้ากบั –l และ Cr หมายถงึพยญัชนะควบกลํ้ากบั -r)      

เปียว ไทย จนีปัจจุบนั จนีโบราณ2 
C2 C1+C2 C2 C1+C2/C2 
l Cl, Cr l- C, Cl, Cr 

lçi1  ไกล 离 lí b.rel 
liaN4 กริง่ 铃 líng g.reeN 
luN4 กระดง้ 笼 lóng luN 
liaN5 เกลีย้ง 亮 liàng g.raNs 
luN2 กลอ่ง ลงั 笼 lóng lung 
luN4 มะโรง 龙 lóng b.roN 
luN4 กรง 笼 lóng b.rooN 
lan เปลอืย 裸 luǒ lua (ม.) 
laN2 ตะแกรง 篓 lǒu lo (ม.) 
lau3 กรวย 漏 lòu (漏子 lòuzi) lo (ม.) 
la:m4 คราม 蓝 lán  泔 gān  g.raam 
lan4 กนั กัน้ 拦 lán g.raan 
lEn3 ครา้น 懒 lǎn b.raan 
lç N คลื่น 浪 làng g.raan 
C (l, kh, h) Cl, Cr C (zh, g, k) C, Cl, Cr 
lo (เชา้) ตรู ่ 昼 zhòu tǐo (ม.)  
lin5 กลิง้ 滚 gǔn ku´n 
khOm5 ครอบ,คลุม 盖 gài klaab 
hoi1 คลาย 开 kāi khlμμl  
huN5 กลวง 空 kōng khlooN 
hɔk5 เปลอืก 皮 pí bǐa (ม.) 
C (w, l, h) Cl, Cr C (n, h, x) Cw  
wa2 ควาย 牛 niú gwal 

                                                           
1 C1 หมายถงึพยญัชนะตน้ตาํแหน่งที ่  สว่น C2 หมายถงึพยญัชนะควบกลํ้า    
2 เสยีงภาษาจนีโบราณยุคก่อนประวตัศิาสตร ์สบืคน้จาก “รายการคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายภาษาจนี-ไทย” (Gōng Qúnhǔ, 2002, 21-35)  คาํทีม่ ี
สญัลกัษณ์ (ม.) เป็นคาํทีไ่มพ่บในรายการคาํศพัทข์า้งตน้ จงึสบืคน้จาก “คูม่อือกัษรจนีเสยีงโบราณ” (เมชฌ สอดสอ่งกฤษ, 6)     
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lç N2 แกวง่ 晃 huǎng  gwaaN 
h∅n แควน้ 县 xiàn Gweens 
C ( l, g, j) Cl, Cr, khj C (y,q)  C, Cl, Cr 
lieN4 กลาง  央 yāng qaN  
lan3 กลนื 咽 yàn khlμμn 
jam3 ครึม้ 阴 yīn qrμm 
juk7 ปลกู 育 yù p.lug 
ken4 ขยนั 勤 qín gi´n 
la:n2 คลาน ไมส่อดคลอ้งกบัภาษาจนี (爬 pá)  
lai1 ไถล ไมส่อดคลอ้งกบัภาษาจนี (滑 huá)   
lo คลื่น(ไส)้  ไมส่อดคลอ้งกบัภาษาจนี (恶心 ě 

xīn) 
 

 
 นอกจากลกัษณะของเสยีงควบกลํ้าขา้งตน้แลว้ ผูเ้ขยีนยงัพบลกัษณะความสมัพนัธข์องภาษาเปียวกบั
ภาษาไทยทีค่ลา้ยคลงึกบัความสมัพนัธข์องภาษาไทยถิน่อสีานกบัภาษาไทยกลาง คอื การปฏภิาคกนัของ
เสยีง /h - r/ คาํทีภ่าษาไทยออกเสยีงเป็น /r/ จะตรงกบัภาษาไทยถิน่อสีาน /h/ พยญัชนะตน้ /h/ ในภาษาไทย
ถิน่อสีานน้ีตรงกบัเสยีงพยญัชนะตน้ /h/ ในภาษาจนีปัจจุบนั  ทาํใหส้ามารถสบืสรา้งไปถงึเสยีงภาษาจนีโบราณ
ไดเ้ป็น /hr-/ โดยทีเ่สยีง /h/ หลงเหลอือยูใ่นภาษาจนีและภาษาไทยถิน่อสีาน สว่นเสยีง /r/ อยูใ่นภาษาไทย1  
ตวัอยา่งคาํทีพ่บในภาษาเปียวมดีงัน้ี       

   เปียว ไทย จนีปัจจุบนั จนีโบราณ (ม.) 
h r h ก่อนประวตัศิาสตร ์/ กลางประวตัศิาสตร ์

ƒ,x,k 
hoi รา้ย 害 hài  ƒāt,  ƒai 

hik7 รอ้ง 喊 hǎn  xam, xAm 

hç N5 รม (รมควนั อบ ยา่ง) 烘 hōng  xoN, xuN 

hçn2 รอ้น 旱 hàn  xan, xAn  

hç2 รกั 好 hǎo x´u,xAu 

ham4 รว่ม  含 hán ƒ´m ,ƒAm 

ha:p10 รวบ (รวบรวม) 合 hé ƒ´p ,ƒAp 

hap7 รวม หุบ(อสีาน “โฮม”)   合 hé ƒ´p ,ƒAp 

hçk5 เปลอืก 壳 ké k’ěok,k’çk 

huN2 รา่ง (รา่งกาย) 骸 hái ƒåi ,ƒe´ 

คาํถดัไปน้ีไมต่รงกบัภาษาจนี แต่ตรงกบัหลกัเกณฑเ์สยีงปฏภิาคภาษาเปียวกบัภาษาไทย 
h r x,q  ƒ,x

ha รอ้น (ฤดรูอ้น) 夏 xià ƒea ,ƒa 

hçk เรยีน (ศกึษา) 学 xué ƒeěuk, ƒ´k  

hç2 รี ่(เขา้)  向 xiàng xǐAN, xiaN 

hç แตร 喇叭 lǎbā - 

  

                                                           
1 โปรดอ่านประเดน็น้ีในผลงานของผูเ้ขยีนสามเรือ่ง คอื  เมชฌ สอดสอ่งกฤษ. (2552)  “เสยีงปฏภิาค /r/,/k/,/kh/ และเสยีงปฏภิาคอื่นๆ:หลกัฐาน
ความสมัพนัธข์องภาษาจนีกบัภาษาไทยในฐานะภาษาตระกลู”  วารสารมนุษยศาสตรป์รทิรรศน์. คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ, () -8 . เมชฌ สอดสอ่งกฤษ. (2553) “การศกึษาวเิคราะหท์างภาษาศาสตรเ์ชงิประวตัศิาสตรข์องภาษาตระกลูไท-จนีเรือ่ง 
ความสมัพนัธข์องเสยีง / h /  ในภาษาไทยถิน่อสีานกบัเสยีง / h /ในภาษาจนี ” วารสารศลิปศาสตร ์คณะศลิปศาสตร ์  มหาวทิยาลยั สงขลา
นครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่,  2(2), 68-9. เมชฌ สอดสอ่งกฤษ. (2554) การศกึษาทางภาษาศาสตรเ์ชงิประวตัศิาสตรเ์รือ่ง “คาํศพัทร์ว่มเชือ้สาย
ไท-จนี ในภาษาไทยถิน่อสีาน” The Journal.  Journal of the Faculty of Liberal Arts, Mahidol University. 7(2), 125-14.  
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 ในภาษาไทยถิน่เหนือ เสยีงพยญัชนะตน้ทีส่นันิษฐานวา่มรีากฐานมาจากเสยีงดัง้เดมิ /hr/  กม็ี
ลกัษณะเหมอืนกบัภาษาไทยถิน่อสีาน คอื / ไทยถิน่เหนือ C1 = h/  /ไทย C2= r/  ดงัตวัอยา่งคาํในตาราง
ขา้งตน้ นอกจากน้ียงัพบคาํศพัทค์วบกลํ้าในภาษาไทยถิน่เหนือบางคาํที ่C1 หายไป เหลอืเป็นพยญัชนะ C2 
เหมอืนภาษาเปียว เชน่  

C1 + C2 C2 หมายเหตุ 
กลนื    ลนื คาํน้ีภาษาไทยถิน่อสีานกพ็ดูวา่ “ลนื” 
กลํ้า    ลํ้า  
ฉลาด   ล๊วก 
ขลาด  แล่ด   
คลอก ลวก 
(จนี) 快 kuài =  โวย็ (ไทย=ไว) 

แต่ตวัอยา่งคาํยงัมไีมม่ากพอทีจ่ะสรปุเป็นหลกัเกณฑไ์ด ้เพราะสว่นใหญ่แลว้คาํศพัทค์วบกลํ้าใน 
ภาษาไทยถิน่เหนือ สว่นทีห่ายไปจะเป็น C2 เหลอืเพยีง C1  เชน่ คลอง-คอง กลบ-กบ  กลิง้ – กิง้   
กลาง – ก๋าง  ปลา – ป๋า  ครา้ม-ขาม เป็นตน้             

จากขอ้มลูคาํศพัทข์า้งตน้เราจะพบความสมัพนัธข์องคาํศพัทภ์าษาจนี ภาษาไทย และภาษาเปียว
และรอ่งรอยการแปรของเสยีงพยญัชนะตน้ทีค่อ่นขา้งชดัเจน สามารถสรปุการสบืสรา้งเสยีงพยญัชนะตน้
ตระกลูไดด้งัน้ี  

ขอ้สนันิษฐานเสยีงพยญัชนะดัง้เดมิ  จนีโบราณ ไทย อสีาน เหนือ เปียว จนีปัจจุบนั 
C1+C2 C, C1+C2 C,C1,C2 C1 C1, C2 C2 C2 
Cl, Cr C, Cl, Cr  Cl, Cr h h l l 
hr- kr ƒ,x,k    r ,kr l k h h, x  
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CHD. ภาษาฉาต้ง  

 
 

 
รปูท่ี CHD.  ชุมชนฉาตง้          

 
รปูท่ี CHD.  ชาวฉาตง้          

       ผูเ้ขยีนพยายามคน้หาภาพชาวฉาตง้  แต่เน่ืองจากเป็นภาษา
คน้พบใหม ่ ขอ้มลูการศกึษาวจิยัเกีย่วกบักลุม่ชาตพินัธุท์ีพ่ดูภาษาน้ี
มน้ีอยมาก หาไดเ้พยีงภาพชุมชนทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยัของชาวฉาตง้ 
และขอ้มลูภาพถ่ายจากขา่วทีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ ในอนาคตหากมี
โอกาสและงบประมาณเพยีงพอทีจ่ะเดนิทางไปเกบ็ขอ้มลูหรอื
สามารถหาขอ้มลูเกีย่วกบัชาวฉาตง้มาได ้  กจ็ะไดนํ้ามาเผยแพรใ่ห้
นกัวชิาการไทยไดท้ราบต่อไป    
       สถานทีน้ี่คอื ชุมชนฉาตง้ บา้นฉู่ชุน ตัง้อยูท่ีเ่มอืงกุย้หลนิ 
อาํเภอหลนิกุย้ หา่งจากตวัเมอืงกุย้หลนิ 6 กโิลเมตร เมอืงโบราณน้ี
ก่อตัง้ขึน้ในยคุราชวงศซ์่ง ชื่อหมูบ่า้น “ฉู่”  มทีีม่าจากชาวบา้นน้ี
ทัง้หมดมแีซ่ฉู่ ม ี ครวัเรอืน ประชากรราว คน 褚村是桂林

市临桂县茶洞乡境内少数几个于宋代立村的古村落。褚村

距桂林 36 公里。褚村有 300 余户 1500 多人，都姓褚。Chǔ 
cūn shì Guìlín shì Línguì xiàn Chá dòng xiāng jìngnèi shǎoshù jǐ 
gè yú Sòngdài lì cūn de gǔ cūnluò. Chǔ cūn jù Guìlín 36 gōnglǐ. 
Chǔ cūn yǒu 300 yú hù 1500 duō rén, dōu xìng Chǔ. ชื่อเวบ็ไซต ์
那角落 Nà jiǎoluò “ณ มมุนัน้” เขา้ถงึไดท้าง:  
http://m.najiaoluo.com/luyou/9998.html สบืคน้เมือ่ 1 กนัยายน 250

      ภาพชาวฉาตง้ เป็นภาพขา่วทีส่บืคน้ได้
จากเวบ็ไซตข์องกองกฎหมายอําเภอหลนิกุย้  
ซึง่เป็นกจิกรรมออกใหบ้รกิารความรูท้าง
กฎหมายแก่ประชาชนในชุมชนฉาตง้ 
เผยแพร ่ เมือ่วนัที ่  กุมภาพนัธ ์ 2017  
ชื่อเวบ็ไซต์ 临桂普法网 Línguì pǔfǎ 
wǎng “เวบ็ไซตก์องกฎหมายหลนิกุย้” 
 เขา้ถงึไดท้าง: http://lgpfw.jfz.me/index.php/374 
สบืคน้เมือ่ 1 กนัยายน 250 

 
ขอ้มลูภาษาฉาตง้แบ่งเป็นสองสว่น คอื สว่นที ่ CHD.1 ขอ้มลูสงัเขปเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนา

และ สว่นที ่CHD. 2 ขอ้มลูทางภาษา ดงัน้ี     
 
CHD.  ข้อมูลสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา  มรีายละเอยีดขอ้มลูดงัน้ี (ผูเ้ขยีนเรยีบเรยีงขอ้มลู
สว่นน้ีโดยการแปลและสรปุขอ้ความบางสว่นจากหนงัสอืเรือ่ง “การศกึษาวจิยัภาษาฉาตง้” (Lǐ 
Rúlóng, Hóu Xiǎoyīng, Lín Tiānsòng, Qín Kǎi, 2012, 1-1)1     

                                                           
1 ต่อไปน้ีจะอา้งองิรายการหนงัสอืเล่มน้ีวา่ Lǐ Rúlóng, et al.,2012.   
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CHD. .  ถิน่ทีอ่ยู ่  
CHD. 1.2  ประวตัศิาสตร ์ 
CHD. .  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  
CHD. .  ชวีติความเป็นอยู ่ 
CHD. .  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม 

 
CHD. 1.1 ถ่ินท่ีอยู่   
  ถิน่ทีอ่ยูข่องผูพ้ดูภาษาฉาตง้ในปัจจุบนัคอืพืน้ทีห่มูบ่า้นต่างๆ ทีก่ระจดักระจายและก่อตัง้ขึน้เป็น
ชุมชนเลก็ๆตามธรรมชาตใินเขตการปกครองของชุมชนทีช่ื่อ “ชุมชนฉาตง้” ชุมชนน้ีตัง้อยูใ่นเขตปกครอง
ของอาํเภอหลนิกุย้ เมอืงกุย้หลนิ มณฑลกวา่งซ ี (广西省桂林市临桂县茶洞乡 Guǎngxī shěng 
Guìlín shì Línguì xiàn Chádòng xiāng)  พืน้ทีข่องชุมชนฉาตง้อยูฝั่ง่ตะวนัตกของอาํเภอหลนิกุย้ออก
ไป 8 กโิลเมตร ทศิตะวนัออกตดิกบัชุมชนตูโ้ถว (渡头乡 Dùtóu xiāng) ทศิใตจ้รดตําบลเหลีย่งเจยีง     
(两江镇 Liǎngjiāng zhèn) ทศิตะวนัตกตดิกบัชุมชนหลงเจยีงของอาํเภอหยง่ฝ ู (永福县龙江乡

Yǒngfú xiàn Lóngjiāng xiāng) ทศิเหนือตดิกบัชุมชนชาวเหยาหวงซาและชุมชนป่าวหนิง (黄沙瑶族

乡，保宁乡 Huángshā Yáozú xiāng, Bǎoníng xiāng) รวมพืน้ทีชุ่มชนฉาตง้ทัง้หมด  หมูบ่า้น ใน
จาํนวนน้ีม ี9 หมูบ่า้นทีพ่ดูภาษาฉาตง้ ไดแ้ก่ บา้นอานเล่อ (安乐村 Ānlè cūn) บา้นบา้นฟู่เหอ (富合村

Fùhé cūn) บา้นฮูซ่าน (护山村 Hùshān cūn) บา้นเจยีงโจว (江洲村 Jiāngzhōu cūn) บา้นเวนิเหลยีง
(温良村 Wēnliáng cūn) บา้นฉาตง้(茶东村 Chádōng cūn) บา้นซานเหอ(三合村 Sānhé cūn) บา้น
เหรนิอี(้仁义村 Rényì cūn) และบา้นป่าวเหอ(保合村 Bǎohé cūn) นอกจากน้ีในพงศาวดารอาํเภอ
หลนิกุย้ 《临桂县志 Línguì xiànzhì》1  มกีล่าวถงึชื่อ “ฉาตง้” หลีห่รหูลงและคณะ (Lǐ Rúlóng et 
al.,2012, 1) อธบิายความจากพงศาวดารดงักล่าววา่ นอกจากจะมชีาวฉาตง้อาศยัอยูใ่นพืน้ทีท่ีก่ล่าวถงึ
ขา้งตน้แลว้  ยงัมชีาวฉาตง้อาศยัอยูก่ระจดักระจายในพืน้ทีชุ่มชนตามธรรมชาตขิองบา้นซานโขว่ ตําบล
เหลีย่งเจยีง (两 江镇山口村 Liǎngjiāng zhèn Shānkǒu cūn) ดว้ยสว่นหน่ึง จากคาํบอกเล่าของผูบ้อก
ภาษาเล่าวา่ ตน้กาํเนิดของคนทีพ่ดูภาษาฉาตง้เดมิทตีัง้อยูท่ีถ่นนฉาตง้ บา้นฉาตง้และบา้นฟู่เหอ จากนัน้
อพยพขยายอาณาเขตออกไปอยูต่ามหมูบ่า้นอื่นๆ ของอาณาเขตตําบล     แลว้ขยายออกไปสูเ่ขตตําบล
เหลีย่งเจยีง  
 รายงานขอ้มลูการสาํรวจสาํมะโนประชากรของรฐับาลเขตปกครองตนเองชาวจว้งกวา่งซ ี  เมอืง
กุย้หลนิ เขตหลนิกุย้ นบัตัง้แต่ปี 99 มจีาํนวนประชากรชาวฉาตง้ ,6 คน ปี  ม ี, คน 
ขอ้มลูล่าสดุ เมือ่วนัที ่ พฤศจกิายน 6 2 รายงานวา่ จาํนวนประชากรในชุมชนฉาตง้มทีัง้สิน้ 22,151 
คน แต่ในชุมชนฉาตง้มหีมูบ่า้นสว่นหน่ึงทีไ่มไ่ดพ้ดูภาษาฉาตง้ และมสีว่นน้อยบางสว่นทีก่ระจายอยูใ่น
พืน้ทีต่ําลเหลีย่งเจยีงอกีไมเ่กนิ  คน ดงันัน้กลุ่มคนทีพ่ดูภาษาฉาตง้กน่็าจะมจีาํนวนราวๆ สองหมืน่คน     
ในจาํนวนน้ีมผีูส้งูอายเุกนิ 6 ปีทีพ่ดูภาษาฉาตง้ไดค้ล่องแคล่วและใชใ้นชวีติประจาํวนัอยูเ่พยีง ,8 คน
เทา่นัน้     
 
 
 
 

                                                           
1 梁金荣.（1）《临桂县志》.北京：方志出版社.卷 9 至卷 15. Liáng Jīnróng.(1996) Línguì xiànzhì. Běijīng: Fāngzhì 
chūbǎn shè. Juǎn 9 zhì juǎn 15. เหลยีงจนิหรง. (996) พงศาวดารอาํเภอหลนิกุย้.ปักกิง่: ฟางจือ้.บรรพ 9 ถงึบรรพ .  
2 广西壮族自治区桂林市临桂区政府网 Guǎngxī Zhuàngzú zìzhìqū Guìlín shì Línguì qū Zhèngfǔ wǎng. สบืคน้เมือ่  มกราคม 
9 เขา้ถงึไดท้าง: http://www.lingui.gov.cn/detail/6abbe-8-68-9edd-ab8a6.html หวัขอ้ “ประชากร” (人口 Rénkǒu) 
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CHD. . ประวติัศาสตร ์ 
 ชื่อทีช่นกลุ่มน้ีเรยีกตนเอง และชื่อทีก่ลุ่มชาตพินัธุท์ีแ่วดลอ้มอยา่งเชน่ชาวจว้ง ชาวเหยา ชาวฮัน่
ลว้นเรยีกวา่ “ฉาตง้” ในบนัทกึทางประวตัศิาสตร ์จารกึในศาลเจา้ ศาลบรรพชน ป้ายศลิาบรรพบุรษุ ป้าย
ตระกลูแซต่่างๆเขยีนไมเ่หมอืนกนั ไดแ้ก่ ฉาวตง้(朝垌 Cháodòng) ฉาตง้ (茶峒，茶洞 Chádòng, 
Chádòng) เมือ่สบืจากป้ายบรรพชนของตระกลูแซ่ของชาวฉาตง้นอกจากจะเหน็รอ่งรอยของชื่อเรยีก
ขา้งตน้แลว้ ยงัไดร้อ่งรอยของทีม่าของชาวฉาตง้เพิม่เตมิดว้ย ดงัน้ี  
 ชาวฉาตง้แซ่หลง (龙 Lóng) บนัทกึวา่ บรรพบุรษุแซห่ลง คอื หลงเยีย่นจี(๋龙彦集 Lóng Yànjí) 
อพยพมาจากอาํเภอซอืเอนิ เขตหนานตาน จงัหวดัชิง่หยว่น มณฑลกวา่งซ1ี ในยคุจกัรพรรดหิงอูปี่ทีแ่ปด
แหง่ราชวงศห์มงิ(明洪武 Míng Hóngwǔ ตรงกบั ค.ศ.) เพือ่รว่มเป็นกองกาํลงัทหารรกัษาความ
สงบเรยีบรอ้ย ณ ฉาวตง้ 
 ชาวฉาตง้แซ่โอว (瓯 Ōu) แซ่ลู่ (陆 Lù) แซ่เซีย่ (谢 Xiè) แซ่เหมงิ (蒙 Méng)  แซ่หลี ่(李 Lǐ) 
บนัทกึถงึบรรพบุรษุขอ้ความเดยีวกนักบับรรพบุรษุชาวฉาตง้แซ่หลง    
 ชาวฉาตง้แซ่เลีย่ว (廖 Liào) บนัทกึถงึบรรพบุรษุขอ้ความเดยีวกนักบับรรพบุรษุชาวฉาตง้แซ่
หลง แต่มขีอ้มลูเพิม่เตมิคอื  อพยพมาจากคุม้ทีช่ื่อคุม้เหอฉือ (河池所 Héchí suǒ)   
         ชาวฉาตง้แซ่หวง (黄 Huáng) บนัทกึวา่ ทา่นกวางหรง (光荣公 Guāngróng gōng) บญัชาให้
บรรพบุรษุสกุลหวงมาปราบกบฏทีฉ่าวตง้ทา่นกวางหรงตน้ตระกลูหวงทีก่ล่าวถงึน้ีเกดิขึน้ในยคุเฉียนหลง   
(乾隆 Qiánlóng 1711-17)  
 ยอ้นกลบัไปดบูนัทกึถิน่ฐานเดมิทีถู่กอา้งถงึกค็อื อาํเภอปกครองตนเองชาวเหมาหนานหวนเจยีง
กพ็บวา่มจีารกึถงึบรรพบุรษุของชาวเหมาหนานในลกัษณะเดยีวกนัน้ีวา่ “ถูกสง่ไปเป็นกองกาํลงัทหาร ณ 
ฉาวตง้” 
 เกีย่วกบัภมูนิาม “ฉาวตง้” น้ี หลีห่รหูลงและคณะ (Lǐ Rúlóng et al., 2012, 3) ตคีวามวา่ พืน้ทีน้ี่
เป็นทีส่งู เมือ่ฝนตกอากาศกเ็ปลีย่นเป็นหนาวเยน็ทนัท ี ฤดฝูนยาวนานกวา่ฤดอูื่นๆ ภมูอิากาศชืน้ตลอด
ทัง้ปี คาํวา่ชืน้ภาษาจนีคอืคาํวา่ “ฉาว” (潮 Cháo) ภมูปิระเทศทีเ่ป็นภเูขาและถํ้าของพืน้ทีน้ี่ตรงกบั
ภาษาจนีวา่ “ตง้” (峒 dòng เนินเขา, 洞 dòng ถํ้า) นอกจากน้ีพงศาวดารหลนิกุย้ยงับนัทกึถงึพืน้ทีชุ่มชน
ฉาตง้วา่ นบัแต่อดตีมาพืน้ทีน้ี่นิยมปลกูใบชา ชาน้ํามนัเพือ่สง่ขาย ในแต่ละปีไดผ้ลผลติชาเป็นจาํนวนมาก 
จงึขนานนามวา่ “ถํ้าชา” ตรงกบัภาษาจนีออกเสยีงวา่ “ฉาตง้” (茶洞 Chádòng) ชื่อทีใ่ชเ้รยีกผูค้นทีอ่าศยั
อยูใ่นพืน้ทีน้ี่กเ็รยีกวา่ “ชาวฉาตง้” และเรยีกชื่อภาษาทีช่าวฉาตง้พดูวา่ “ภาษาฉาตง้”  
 แต่เดมิการสบืสาวทางประวตัศิาสตรจ์ากตระกลูแซ ่ ป้ายบรรพชน  บนัทกึพงศาวดารต่างๆ 
ตลอดจนหลกัฐานทางโบราณวตัถุ โบราณสถาน  รอ่งรอยของชื่อบา้นนามเมอืง เป็นหนทางทีน่กัวชิาการ
จนีใชใ้นการศกึษาทีม่าของกลุ่มชาตพินัธุห์น่ึงๆ ขอ้มลูหลายๆดา้นเป็นเงือ่นงาํทีส่ามารถผกูโยงจนนําไปสู่
การอธบิายแหล่งกาํเนิดและประวตัศิาสตรไ์ด ้ แต่ดว้ยวทิยาการสมยัใหม ่ความเจรญิทางเทคโนโลยเีป็น
อกีมมุมองหน่ึงทีน่กัวชิาการจนีใหค้วามสาํคญัและมแีนวโน้มวา่การศกึษาทีไ่มม่หีลกัฐานแน่ชดัจะมุง่หน้า 
และหนัหน้าเขา้หาขอ้มลูทางวทิยาศาสตรม์ากขึน้ 2  ประกอบกบัความเจรญิทางวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่
สามารถตรวจสอบความสมัพนัธข์องบุคคลได ้ความนิยมในการศกึษา DNA ของกลุ่มชาตพินัธุท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กนัดจูะเป็นทีจ่บัตามองของนกัภาษาศาสตรอ์ยูม่าก  ดงัจะพบวา่วงวชิาการของจนีในระยะหา้ถงึสบิปีมาน้ี
เมือ่นกัภาษาศาสตรแ์ละนกัประวตัศิาสตรเ์ริม่มเีงือ่นงาํวา่กลุ่มชาตพินัธุห์น่ึงอพยพมาจากทีห่น่ึง  หรอืมี
ความสมัพนัธก์บัชาตพินัธุห์น่ึงๆ กจ็ะมรีายงานการศกึษาการตรวจสอบ DNA ของกลุ่มชาตพินัธุด์งักล่าว
                                                           
1 广西庆远府南丹州思恩县 Guǎngxī Qìngyuǎn fǔ Nándān zhōu Sī’ēn xiàn ปัจจุบนัคอืพืน้ทีอ่าํเภอปกครองตนเองชาวเหมาหนาน
หวนเจยีง เมอืงเหอฉือ 河池市环江毛南族自治县 Héchí shì Huánjiāng Máonán zú zìzhìxiàn 
2 นบัตัง้แต่การเคลื่อนไหว  พฤษภาคม 99   ทีป่ระชาชนลม้ลา้งการปกครองแบบจกัรวรรดนิิยมเป็นตน้มา เริม่มกีารรณรงคใ์นหวัขอ้ 宣
扬新文化废除旧文化 Xuānyáng xīn wénhuà fèichú jiù wénhuà หมายถงึ “สง่เสรมิวฒันธรรมใหม ่ลม้เลกิวฒันธรรมเก่า”  วฒันธรรม
แบบเก่าทีว่า่น้ีกค็อื “ความงมงายในสิง่ทีไ่มเ่ป็นวทิยาศาสตร”์ 
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ออกมาใหใ้ชอ้า้งองิอยูเ่สมอ กลุ่มชาตพินัธุฉ์าตง้กเ็ชน่เดยีวกนั จากขอ้มลูเงือ่นงาํทางประวตัศิาสตรข์อง
ตระกลูแซ่และการอพยพยา้ยถิน่ขา้งตน้พบวา่ชาวฉาตง้มคีวามสมัพนัธก์บัชาวเหมาหนาน จงึมรีายงาน
การศกึษาเพือ่ตรวจสอบ DNA ของกลุ่มชาตพินัธุท์ ัง้สองกลุ่ม คอืผลงานของ หวางเสีย่วชิง่ (Wáng 

Xiǎoqìng, 2012, Abstract.) เรือ่ง การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งสายพนัธุพ์อ่กบัสายพนัธุแ์มข่องกลุ่ม
ชาตพินัธุฉ์าตง้และกลุ่มชาตพินัธุม์ลูมั ซึง่เป็นวทิยานิพนธข์องมหาวทิยาลยัการแพทยก์วา่งซ ีโดยได้
ศกึษาเปรยีบเทยีบ DNA ของชาวฉาตง้กบัชาวมลูมัและชาวเหมาหนาน รวมทัง้เปรยีบเทยีบกบักลุ่มชาติ
พนัธุแ์วดลอ้ม ไดข้อ้สรปุทีน่่าสนใจดงัน้ี  
 . สายพนัธุพ์อ่กบัสายพนัธุแ์มข่องกลุ่มชาตพินัธุฉ์าตง้และกลุ่มชาตพินัธุม์ลูมัเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของกลุ่มคนในภาคพืน้เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ทัง้ยงัมหีน่วยพนัธุกรรม (gene) ทีส่มัพนัธก์บัชาวฮัน่ใน
พืน้ทีด่ว้ย  
 . ทัง้ชาวฉาตง้และชาวมลูมัมตีน้กาํเนิดมาจากกลุ่มชนป่ายเยวโ่บราณเหมอืนกนั ลกัษณะที่
เดน่ชดักค็อื เป็นผลจากการผสมผสานของชนพืน้เมอืงกบัชนชาวตง้-สุย่  
 3. สายสมัพนัธข์องชาวฉาต้งกบัชาวมลูมัมีความใกล้ชิดกบัชาวเหมาหนาน โดยเฉพาะ
สายพนัธุแ์ม่มีความมีความใกล้ชิดกนัชดัเจนมาก  
 จากขอ้มลูทางประวตัศิาสตร ์ จารกึป้ายบรรพชน การสบืสายตระกลูแซ่ พบวา่ชาวฉาตง้เป็นกลุม่
ชนทีอ่พยพมาจากพืน้ทีท่ีช่าวเหมาหนานอาศยัอยูใ่นปัจจุบนั  และจากขอ้มลูทางการแพทยท์ีร่ายงานวา่
ชาวฉาตง้มสีายพนัธุแ์มใ่กลช้ดิกบัชาวเหมาหนาน กเ็ป็นขอ้สนบัสนุนทีร่ดักุมยิง่ขึน้ทีจ่ะสรปุไดว้า่ ชาว
ฉาตง้เป็นชาวเหมาหนานทีอ่พยพมาสองชว่ง ชว่งเกา่แก่ทีส่ดุคอืขอ้มลูของป้ายแซ่หวงตรงกบัชว่งก่อน 
ค.ศ. - และชว่งหลงัคอืหลกัฐานของป้ายแซ่หลงตรงกบัชว่ง ค.ศ.   
 
CHD. 1.3  ระบบเศรษฐกิจสงัคม   
 พืน้ทีอ่ยูอ่าศยัของชาวฉาตง้เทา่กบั . ตารางกโิลเมตร พืน้ทีส่ว่นใหญ่ราว 8% เป็นทีภ่เูขา 
ชาวฉาตง้กวา่ 9% จงึดาํรงชพีตามธรรมชาตดิว้ยการเกบ็ของป่า ทาํกจิการป่าไม ้และผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้าก
ไม ้ ความรูด้า้นการเพาะปลกูคอ่นขา้งลา้หลงั ยงัมกีารใชแ้รงงานสตัวเ์ชน่ววัควายไถนาอยู ่ชาวฉาตง้ที่
อาศยับนพืน้ทีร่าบปลกูขา้วเป็นหลกั เสรจ็จากฤดทูาํนากป็ลกูขา้วโพด มนัเทศ เผอืก ถัว่เหลอืง ผกั ผลไม้
ทอ้งถิน่ ใบชาและกลา้ไมต่้างๆดว้ย การปศุสตัวม์กีารเลีย้งเป็ด ไก่ หม ูชาวฉาตง้ทีอ่าศยัอยูบ่นภเูขานิยม
เพาะปลกูผลหล่อฮัง่ก๊วย เหด็หอม ใบชา เหด็หหูนู ชาน้ํามนั พชืสมนุไพรเป็นตน้ เน่ืองจากพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั
ตดิแมน้ํ่าพืน้ดนิจงึอุดมสมบูรณ์ แมว้า่วธิกีารทาํการเกษตรของชาวฉาตง้จะยงัลา้หลงัแต่กไ็ดผ้ลผลติเป็นที่
น่าพอใจ ทัง้ใชบ้รโิภคเองในครวัเรอืนและสง่ออกขายนํารายไดเ้ขา้มาสูชุ่มชน แต่ละปีผลไมท้ีผ่ลติไดจ้าก
ชาวฉาตง้มากกวา่  4 แสนผล นอกจากน้ียงัมหีนิอญัมณีทีไ่ดจ้ากหนิภเูขา(Barite) เป็นอญัมณเีลื่องชื่อของ
ชาวฉาตง้ 
 การจราจรแต่เดมิอาศยัการเดนิเทา้และทางเรอื การไปมาหาสูก่นับนพืน้บกระหวา่งหมูบ่า้นทีอ่ยู่
ใกลช้ดิกนัสว่นใหญ่ใชก้ารเดนิเทา้ สว่นการเดนิทางทางน้ําสามารถขา้มคลองฉาตง้แลว้เดนิต่อไปยงั
ชุมชนฝายฉาตง้ (茶洞圩 Chádòng wéi) ชุมชนฝายฮวาหลิง่ (花岭圩 Huālǐng wéi) ได ้และจากคลอง
ฉาตง้สามารถล่องลงไปถงึตาํบลเหลีย่งเจยีงไดด้ว้ย ต่อมามกีารสรา้งทางหลวงชนบทหมายเลข X10 เขา้
ไปยงัตําบลเหลีย่งเจยีง เชือ่มต่อกบัทางหลวงแผน่ดนิ G322 และทางหลวงมณฑล S30 เชื่อมต่อบา้น
ฉาตง้กบับา้นเจยีงโจว มรีถโดยสารประจาํทางจากอาํเภอหลนิกุย้และต่อไปยงัเมอืงกุย้หลนิ แต่รอบ
โดยสารคอ่นขา้งน้อย อยา่งไรกต็ามการก่อสรา้งทางหลวงน้ีกพ็อจะเชือ่มต่อชาวฉาตง้กบัโลกภายนอกได ้
ความเจรญิ สนิคา้ สิง่ของเครือ่งใชส้ามารถสง่ไปมาระหวา่งชุมชนชาวฉาตง้กบัชมุชนอื่นๆไดแ้ลว้  ทาํให้
ชวีติความเป็นอยูข่องชาวฉาตง้ดขีึน้เป็นลาํดบั 
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 ตลาดนดัชุมชนทีม่มีาแต่โบราณสบืทอดมาจนปัจจุบนัคอืตลาดนดัทุกวนัที ่ วนัที ่6 และ วนัที ่9 
ของทุกเดอืน ชาวฉาตง้ทกุหมูบ่า้นจะนําสนิคา้มาซือ้ขายและแลกเปลีย่นกนัทีศ่นูยก์ลางชุมชน สนิคา้สว่น
ใหญ่ไดแ้ก่ของกนิทีห่าไดจ้ากป่าและการเพาะปลกู และของใชท้ีเ่ป็นงานหตัถกรรมในครวัเรอืน ปัจจุบนั
ชาวฉาตง้นอกจากจะประกอบอาชพีเกษตรกรรมแลว้  ชาวฉาตง้รุน่ใหมท่ีไ่ดม้โีอกาสเรยีนหนงัสอืกไ็ด้
ทาํงานในหน่วยงานราชการ วสิาหกจิต่างๆ ในชุมชนทีเ่ป็นศนูยก์ลางชุมชน มชีาฉาตง้เปิดรา้นอาหาร 
รา้นอญัมณ ีรา้นขายของเบด็เตลด็ ทีพ่กัแรม แต่ขนาดกจิการกไ็มไ่ดใ้หญ่โตมากนกั เป็นลกัษณะของการ
ใหบ้รกิารในชมุชนเลก็ๆเทา่นัน้ 
  ระบบสงัคมของชาวฉาตง้เป็นสงัคมทีป่ระกอบดว้ยกลุม่ตระกลูแซ่เป็นหลกั กล่าวคอื  ชาวฉาตง้
จะตัง้บา้นเรอืนแบบแซ่เดยีวกนัอยูด่ว้ยกนั บางหมูบ่า้นเป็นชาวฉาตง้แซ่เดยีวกนัทัง้หมด แต่กม็บีาง
หมูบ่า้นทีม่คีนแซ่อื่นอาศยัอยูร่วมกนั แต่จะมขีอบเขตทีช่ดัเจน  สญัลกัษณ์การแบ่งขอบเขตของหมูบ่า้น
หรอืของตระกลูกค็อืศาลเคารพประจาํหมูบ่า้นหรอืประจาํตระกลู  หน่ึงตระกลูจะมศีาลเคารพเป็นของ
ตนเอง หากในหมูบ่า้นหน่ึงทีม่คีนหลายแซ่อยูร่วมกนั แต่ละแซ่กจ็ะตอ้งตัง้ศาลของตระกลูตนเอง ในแต่ละ
ปีมกีารทาํบุญกราบไหวศ้าลประจาํตระกลู ชาวฉาตง้บางตระกลูแต่ละปีตอ้งเดนิทางกลบัไปยงับา้นเกดิ
เพือ่เคารพศาลบรรพชน ณ ชุมชนชาวเหมาหนานซึง่ถอืเป็นตน้กาํเนิดและบา้นเกดิของบรรพชนตามที่
จารกึไวใ้นป้ายบรรพชนชาวฉาตง้ซึง่จะจารกึไวใ้นหลกัศลิา  ทัง้น้ีกเ็พือ่แบ่งแยกสายตระกลูมผีลต่อการ
เลอืกคูค่รอง  การรวมตวัของสายตระกลูยงัมผีลต่อความสามคัคกีนัในชุมชนอกีดว้ย  
 สงัคมของชาวฉาตง้ยกยอ่งเพศชายเป็นใหญ่ การสบืสายตระกลูยดึตามสายพอ่ไปสูล่กูชาย แต่ละ
ตระกลูมผีูอ้าวุโสทีส่ดุของตระกลูเป็นหวัหน้า ผูป้กครองทีอ่าวุโสทีส่ดุของสายตระกลูกระจายอาํนาจไปสู่
ผูนํ้าเพศชายของแต่ละครอบครวั สว่นเพศหญงิไมม่สีทิธใิดๆในการปกครองทัง้ต่อสายตระกลูและทัง้ต่อ
ชุมชน เพศชายเป็นผูด้แูลกจิการงานและการเงนิทกุอยา่งในบา้น สว่นเพศหญงิรบัภาระการผลติเครือ่ง
อุปโภคบรโิภคทีใ่ชใ้นครวัเรอืน การประกอบอาหาร งานบา้นและการใชแ้รงงานต่างๆ ตามคาํกล่าวทีว่า่     
”ผูห้ญงิอยูบ่า้นฟังพอ่ แต่งงานฟังสาม ีสามตีายฟังลกู” แมว้า่วฒันธรรมจนีสมยัใหมแ่ละการปกครองของ
รฐับาลจนีจะเขา้มามอีทิธพิลต่อการดาํรงชวีติของชาวฉาตง้แลว้กต็าม  แต่ขนบธรรมเนียมทางสงัคม
ดัง้เดมิน้ียงัคงดาํรงอยูอ่ยา่งเครง่ครดั         
 
CHD. 1.4  ชีวิตความเป็นอยู่  
 บา้นเรอืนของชาวฉาตง้จะสรา้งในชุมชนทีม่น้ํีาลอ้มรอบ  หากไมม่แีมน้ํ่ากจ็ะขดุเป็นคลอง
ลอ้มรอบหมูบ่า้น ถดัออกไปมกีาํแพงหมูบ่า้นลอ้มรอบอกีชัน้หน่ึง  ทุกบา้นมปีระตูใหญ่อยูด่า้นหน้า แต่
ทางเขา้ออกบา้นกลบัอยูด่า้นขา้ง ความเชื่อน้ีเป็นผลมาจากการป้องกนัตวัในยคุทีเ่พิง่ยา้ยมาตัง้ถิน่ฐาน
ใหม ่ และสบืทอดกนัมาจนเป็นเอกลกัษณ์การสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัของชาวฉาตง้มาจนปัจจุบนั เรอืนแต่ละหลงั
สรา้งดว้ยอฐิดนิเผาและหนิ การก่อผนงักาํแพงวางหนิไวข้า้งล่างแลว้วางอฐิดนิเผาไวข้า้งบน เชื่อมดว้ย
โคลนและฟางขา้ว ภายในบา้นใชแ้ผน่ไมก้ัน้หอ้ง องคป์ระกอบของบา้นสว่นใหญ่คอืมโีถงกลางบา้น 
ดา้นขา้งซา้ยขวาแบ่งเป็นสองหอ้ง มคีวามเชื่อเกีย่วกบัการแบ่งหอ้งกค็อืไมส่รา้งบา้นเป็นหา้หอ้ง เพราะ
เชื่อวา่ “หา้ผกีาํเนิดหกผ”ี 1  เป็นเรือ่งทีไ่มเ่ป็นมงคล ทีท่า้ยหมูบ่า้นจะตอ้งมตีน้ไมใ้หญ่หน่ึงตน้แลว้ตัง้แทน่
หนิไวเ้พือ่สกัการบชูา     

                                                           
1 ความเชือ่เกีย่วกบั “หา้ผ”ี น้ีเป็นความเชือ่ของชาวจนีมาแต่โบราณ เล่ากนัวา่ผหีา้ตวักค็อืภยัพบิตัหิา้อยา่ง บางครัง้กเ็รยีกวา่ “หา้เภทภยั” 
หรอื “หา้โรคระบาด” ไดแ้ก่ ผภียัฤดใูบไมผ้ลชิือ่จางหยวนโป๋ (张元伯Zhāng Yuánbó) ผภียัฤดรูอ้นชือ่หลวิหยวนต๋า (刘元达Liú Yuándá ) 
ผภียัฤดใูบไมร้ว่งชื่อจา้วกงหมงิ (赵公明 Zhào Gōngmíng ) ผภียัฤดหูนาวชือ่จงซื่อกุย้ (钟士贵 Zhōng Shìguì) และผแีหง่เภทภยัทัง้ปวง
ชือ่สอืเหวนิเย ่(史文业 Shǐ Wényè) ความเชือ่ของชาวฉาตง้ทีว่า่ “หา้ผกีาํเนิดหกผ”ี กห็มายถงึวา่ภยัพบิตัทิ ัง้หา้นํามาซึง่ภยัพบิตัอิื่นๆอกี  
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 การแต่งกาย ชาวฉาตง้แต่งกายดว้ยผา้ยอ้มสคีราม สวมเสือ้ไมม่ปีก ปักรมิชายผา้เป็นสสีนัต่างๆ 
สวมรองเทา้ไมปั้กลาย ชาวฉาตง้เรยีกเสือ้กลา้มหรอืเสือ้ทีส่วมตดิตวัวา่ “ตนเอง” สือ่ความหมายวา่เป็น 
“วญิญาณ” ของผูส้วมใส ่แต่ปัจจุบนัการแต่งกายในชวีติประวาํวนัไมแ่ตกต่างไปจากชาวฮัน่   

อาหารการกนิ ชาวฉาตง้กนิอาหารวนัละสามมือ้ อาหารหลกัคอืขา้วเจา้ นอกจากน้ีกเ็ป็นอาหารที่
ปลกูหรอืหาไดจ้ากป่า เชน่ขา้วโพด เผอืก มนัเทศ โดยเฉพาะพรกิเป็นอาหารรสจดัทีช่าวฉาตง้ขาดไมไ่ด ้
งานเทศกาลมกีารหอ่ขา้วตม้ ทาํขนมเหนียว กบัขา้วเป็นอาหารจาํพวกผกั แตง ถัว่ต่างๆ ชาวฉาตง้รูว้ธิี
ดองผกั หมกัพรกิ ยงัมเีตา้หเูหมน็ซึง่เป็นการถนอมอาหารไวก้นิในยามฤดแูหง้แลง้ การตอ้นรบัแขกตอ้งมี
อาหารการกนิครบครนัลน้เหลอื ถอืเป็นหน้าเป็นตาทีส่าํคญัมาก ของเจา้ของบา้น นอกจากน้ีชาวฉาตง้ยงั
รูจ้กัการหมกัเหลา้จากขา้วและจากมนัเทศ โดยเฉพาะเหลา้จากมนัเทศนบัวา่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของ
ชาวฉาตง้เลยทเีดยีว  

การอยูร่ว่มกนัแบบถอ้ยทถีอ้ยอาศยั เป็นธรรมเนียมทีเ่ป็นผลมาจากการเคารพนบัถอืและการ
ชว่ยเหลอืกนัในครอบครวั เมือ่มงีานเชน่การลงนาทาํสวนทาํไร ่ การปลกูบา้น งานทีต่อ้งการแรงงาน
จาํนวนมากหรอืน้อยกต็าม ชาวฉาตง้จะชว่ยกนัทาํงานแบบแลกแรงงานกนั ฉนัชว่ยบา้นเธอ เธอชว่ยบา้น
ฉนั เราทัง้หมูบ่า้นรว่มแรงรว่มใจกนั โดยไมต่อ้งใชเ้งนิจา้งแรงงาน แต่เจา้บา้นกจ็ะจดัหาอาหารเลีย้งดู
อยา่งอิม่หนําสาํราญเป็นการขอบคุณ       
  
CHD. 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 
 ดว้ยเหตุทีชุ่มชนทีอ่ยูอ่าศยัของชาวฉาตง้ตัง้อยูใ่นเขตภเูขาหา่งไกลและทุรกนัดาร  การจราจร
เขา้ถงึไดย้าก ทาํใหท้ีผ่า่นมาชาวฉาตง้ถูกตดัขาดจากโลกภายนอกและตดัขาดจากการดแูลของรฐับาล 
การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของรฐับาลเพิง่เขา้ถงึไดไ้มน่าน ปัจจุบนัชุมชนฉาตง้มโีรงเรยีนประถมศกึษา 
 แหง่ และโรงเรยีนมธัยมศกึษา  แหง่ ใหบ้รกิารนกัเรยีนทัง้ชาวฉาตง้และกลุม่ชาตพินัธุอ์ื่นๆในพืน้ที ่
แต่กระนัน้กต็ามชาวฉาตง้น้อยคนนกัทีจ่ะมโีอกาสไดเ้รยีนหนงัสอืถงึชัน้มธัยมศกึษา  ขณะทีช่าวฉาตง้ที่
บา้นซานโขว่ ตําบลเหลีย่งเจยีงมโีรงเรยีนประถมศกึษา  แหง่ ชาวฉาตง้ทีบ่า้นหลงเจยีง อาํเภอหยง่ฝกูม็ี
โรงเรยีนประถมศกึษาหน่ึงแหง่เชน่กนั แต่กม็ชีาวฉาตง้เรยีนจนจบระดบัมธัยมศกึษาไมม่ากนกั    
 แมว้า่จะไมไ่ดจ้บการศกึษาตามภาคบงัคบัของรฐับาลจนี แต่การพฒันาทางดา้นวฒันธรรม 
การละเล่นและวรรณกรรมพืน้บา้นของชาวฉาตง้กม็เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัและมคีวามหลากหลายมาก เช่น 
อุปรากร(งิว้) การขบัลาํโตเ้พลง การกระโดดเชอืก รอ้งเพลงภเูขา โลช้งิชา้ เชดิมงักร เชดิสงิโต แขง่เรอื
ลว้นเป็นศลิปะการละเล่นทีส่รา้งความสขุสนุกสนานใหก้บัชุมชนชาวฉาตง้ตลอดทัง้ปี ศลิปินระดบัสีด่าวที่
มชีื่อเสยีงคอืเหลยีงหัว่เฉียว(梁火桥 Liáng Huǒqiáo) เป็นชาวฉาตง้ บทเพลงของศลิปินผูน้ี้ไดร้บัความ
นิยมและเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่มณฑลกวา่งซ ี
 ขนบธรรมเนียมประเพณี เอกลกัษณ์เกีย่วกบัขนบธรรมเนียมประเพณขีองชาวฉาตง้ผกูพนัอยู่
กบัความเชื่อในเทพเจา้ สะทอ้นออกมาใหเ้หน็ในกจิกรรมทางวฒันธรรม การดาํรงชวีติ การประกอบอาชพี 
และเทศกาลต่างๆ ดงัน้ี  
  รบัฟ้าใหม ่  หลงัจากสิน้หมิะใหญ่และฤดใูบไมผ้ลมิาถงึ เมือ่ไดย้นิเสยีงฟ้ารอ้งครัง้แรกจะ
ถอืวา่เป็นเสยีงมงคล แต่ละบา้นจะจุดประทดัเพือ่ตอ้นรบัเอาความมงคลเขา้บา้นของตน 
           หวา่นเมลด็พนัธุ ์ ก่อนการเพาะปลกูใชต้น้หญา้เหมาฉ่าว (茅草 máocǎo คลา้ยหญา้คา) 
ปักลงไปทีห่วันาทีจ่ะเพาะปลกู หกัไมม้าหน่ึงกิง่เจาะรดูา้นหน่ึง แลว้เอาเมด็กรวดหน่ึงเมด็อุดเขา้ไป 
จากนัน้นําไปปักลงทุง่นา เพือ่เป็นการขออนุญาตเพาะปลกูและขอใหเ้ทพเจา้คุม้ครองใหก้ารเพาะปลกู
ราบรืน่ ไดผ้ลผลติด ีปราศจากแมลงศตัรพูชืรบกวน  
  การผกูเสีย่ว  ทีเ่รยีกวา่ “ผกูเสีย่ว” กเ็พราะวา่เป็นพธิกีารผกูมติรทีเ่หมอืนกบัการผกูเสีย่ว
ของชาวอสีานของไทย พธิกีารกค็อืคนสองคนเพศเดยีวกนั อายรุุน่ราวคราวเดยีวกนั มคีวามไวเ้น้ือเชื่อใจ 
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ตกลงสญัญาทีจ่ะรว่มสขุรว่มทุกข ์ ตกลงผกูมติรเป็น “เสีย่ว” โดยจะมกีารเขา้พธิ ี “กนิขา้วเพือ่นเสีย่ว” 
รว่มกนัหน่ึงมือ้เป็นอนัตกลงสญัญาทีจ่ะรว่มเป็นรว่มตาย นบัถอืและไวใ้จกนัตลอดชวีติ 
  ไหวพ้อ่ซื้อแมซ่ื้อ1  ลกูหลานทีเ่จบ็ป่วยบ่อยพอ่แมจ่ะตอ้งจดัพธิไีหวพ้อ่ซือ้แมซ่ือ้ ภาษาจนี
เรยีกวา่ “寄 jì แปลวา่ สง่”  เชื่อวา่เป็นพอ่แมท่ีค่อยปกปักรกัษาดแูลเดก็ก่อนทีจ่ะเอามา “สง่” ใหก้บัพอ่แม่
คนปัจจุบนัซึง่อาจจะเป็นเทวดา เป็นผ ีหรอืเป็นธรรมชาตต่ิางๆเชน่ตน้ไม ้กอ้นหนิ น้ํา ทุง่นากเ็ป็นได ้หาก
ลกูหลานเจบ็ป่วยกจ็ะตอ้งเชญิหมอผปีระจาํหมูบ่า้นมาตรวจดวงชะตาและทาํพธิแีกเ้คราะห ์เมือ่ทาํพธิแีก้
เคราะหเ์สรจ็แลว้กจ็ะเปลีย่นชื่อเดก็ใหมต่ามทีห่มอผเีหน็วา่เดก็เกดิมาจากอะไร เชน่ เกดิจากไม ้ (树生

Shù shēng)  เกดิจากน้ํา (水生 Shuǐshēng) เกดิจากนา (田生 Tiánshēng)  เกดิจากหนิ (石生

Shíshēng)  เป็นตน้    
  ผกูเสีย่วสบิพีน้่อง ภาษาจนีเรยีกวา่ พีน้่องสบิคน (十兄弟，十姐妹 shí xiōngdì, shí 
jiěmèi) ประเพณกีารผกูเสีย่วหมูข่องชาวฉาตง้คอืการทีก่ลุ่มคนเพศเดยีวกนั รุน่ราวคราวเดยีวกนัราวสบิ
คน ผกูสมัพนัธด์ว้ยสญัญาทางใจเป็นพีเ่ป็นน้องกนั เสีย่วหมูช่ายแต่ละคนจะนําเอาขา้วเปลอืกมารวมกนั
ไวเ้ป็นตน้ทุนสว่นกลาง เมือ่ถงึฤดเูพาะปลกูกจ็ะมายมืพนัธุข์า้วน้ีไปเพาะปลกู เสรจ็ฤดเูกบ็เกีย่วกจ็ะเอา
ตน้ทุนขา้วมาคนืพรอ้มดอกเบีย้คดิเป็นสีเ่ทา่ของตน้ทุนทีเ่อาไป  ดอกเบีย้ทีไ่ดจ้ะนํามาเป็นอาหารเลีย้ง
ฉลองกนั ต่อมาเปลีย่นจากตน้ทุนขา้วเป็นตน้ทุนเงนิ โดยใชว้ธิยีมืและคนืดอกเบีย้เหมอืนกบัตน้ทุนขา้ว 
ในกลุ่มเสีย่วสบิกวา่คนน้ี เมือ่มใีครแต่งงานคนทีเ่หลอืกจ็ะตอ้งไปอวยพรและชว่ยงาน จนทุกคนแต่งงาน
กนัครบ “เสีย่วหมู”่ น้ีกจ็ะหมดสญัญาไปโดยปรยิาย สว่นเสีย่วหมูห่ญงิจะนําเงนิมารวมกนัทุกๆวนัที ่ 9 
เดอืน  หรอืวนัที ่9 เดอืน 9 ของทุกปีและเลีย้งฉลองกนั จาํนวนเงนิแลว้แต่เสีย่วหมูต่กลงกนั สามารถยมื
และคนืโดยคดิดอกเบีย้เหมอืนกบัเสีย่วหมูช่าย เมือ่มใีครแต่งงานคนทีเ่หลอืจะตอ้งไปรว่มอวยพรและ
ชว่ยงานเหมอืนกบัเสีย่วหมูช่าย จนกระทัง่แต่ละคนแต่งงานและมลีกูแลว้ครบทุกคน เสีย่วหมูน้ี่กจ็ะหมด
สญัญาไป 
  เคาะรบัปีใหม ่ คนืสดุทา้ยของปีใชท้อ่นไมเ้คาะตามบา้นเรอืน โดยเริม่จากเสากลางบา้น
แลว้ขยายออกไปสูส่ว่นต่างๆของบา้น เครือ่งเรอืนต่างๆ คอกสตัว ์ รัว้บา้น สดุทา้ยเคาะกระถางธปูซึง่
ตามปกตแิลว้ชาวฉาตง้มขีอ้หา้มเคาะถางธปูตลอดทัง้ปีเพราะถอืวา่เป็นการไมเ่คารพต่อเทพเจา้ จะนํามา
ซึง่ความเดอืดรอ้น แต่จะสามารถเคาะไดก้ต่็อเมือ่ถงึเทศกาลเคาะรบัปีใหมน่ี่เอง เมือ่เสรจ็พธิเีคาะรบัปี
ใหมก่จ็ะกนิอาหารสง่ทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม ่ เผาทอ่นไมอ้บหอ้งโถงไวเ้ป็นสญัลกัษณ์วา่ปีใหมท่ีจ่ะมาถงึ
จะมแีต่ความรุง่โรจน์ชชัวาล 
  วนัขึน้ปีใหม ่ ทุกคนจะแยง่กนัตื่นใหเ้ชา้ทีส่ดุ ใครตื่นมารบัอรณุไดก้่อนนัน่หมายถงึความ
รุง่เรอืงตลอดทัง้ปี ในวนัน้ีจะไมท่าํอาหารแต่จะกนิอาหารทีต่ระเตรยีมไวต้ัง้แต่เมือ่วาน  วนัขึน้ปีใหมห่า้ม
ดา่วา่นินทาใหร้า้ยผูอ้ื่น หา้มเหยยีบเตา ตอ้งก่อไฟโดยวางทอ่นไมท้ีใ่หญ่ทีส่ดุเขา้ไปในเตาเสยีก่อน เพราะ
เมือ่ไฟลุกกเ็กดิ เปลวไฟทีโ่ชตชิว่ง แสดงถงึชวีติทีรุ่ง่เรอืงในปีใหมน้ี่   
   จุดธปูบชูา วนัขึน้ปีใหมว่นัทีห่น่ึง วนัทีเ่จด็และวนัทีส่บิหา้ตอ้งจุดธปูบชูาเทพเจา้ การจุด
ธปูตอ้งไมจุ่ดเลขคู ่แต่จะจุดเลขคีเ่ชน่สามดอก เกา้ดอก   
 เทศกาลสาํคญั นอกจากเทศกาลทีต่รงกบัชาวฮัน่ทีช่าวฉาตง้เฉลมิฉลองและถอืปฏบิตัอิยา่งชาว
ฮัน่ทุกเทศกาลแลว้ ชาวฉาตง้ยงัมเีทศกาลทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ตามความเชื่อประจาํชนเผา่ของตนเองดว้ย 
เชน่   
  วนัเกดิเจา้พอ่หมปู่า วนัทีส่อง เดอืนสองของทุกปีตอ้งหยดุงานทุกอยา่ง หา้มลงนา หา้ม
ทาํสวน หา้มประกอบกจิการใดๆ ใครฝ่าฝืนจะถูกเจา้พอ่หมปู่าลงโทษใหพ้ชืพรรณทีป่ลกูไวเ้สยีหาย ถูก
แมลงศตัรพูชืกดักนิ ไดผ้ลผลติไมเ่ตม็เมด็เตม็หน่วย และในวนัเดยีวกนัน้ีกเ็ป็นวนัสารท ทกุครอบครวั
จะตอ้งตระเตรยีมอาหารไดแ้ก่เน้ือ ขา้ว เทยีนหอม เงนิกระดาษนําไปกราบไหวศ้าลเจา้ประจาํหมูบ่า้น
                                                           
1 ความเชือ่น้ีเป็นความเชือ่เดยีวกนักบัคนไทย ทีเ่ชือ่วา่เดก็ทารกมพีอ่ซือ้แมซ่ือ้ ซึง่กค็อืเทวดาทีค่อยปกปักรกัษาดแูลเดก็ไมใ่หเ้จบ็ไขไ้ดป่้วย  
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หรอืศาลประจาํตระกลู เพือ่ขอพรใหป้กปักรกัษาครอบครวัทัง้คนและสตัวเ์ลีย้งใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสขุ พชืผกั
ผลไมอุ้ดมสมบรูณ์ กจิการงานราบรืน่ 
   วนัเกดิเจา้พอ่มด  วนัทีส่าม เดอืนสาม เป็นวนัหยดุพกัการทาํงานเกษตรทัง้หมดเพือ่
พกัผอ่นอยูบ่า้น ใครฝ่าฝืน เจา้พอ่มดจะสัง่ใหล้กูน้องมากดักนิทาํลายพชืผลใหเ้สยีหายจนหมดสิน้  
  วนัเริม่ฤดใูบไมผ้ล ิ (立春 Lìchūn) ใชฟ้างขา้วมดัเป็นฟ่อน ก่อกองดนิในทุง่นาแลว้กลบ
ทบัดว้ยปุ๋ ยและเชือ้เพลงิ แลว้นําฟ่อนฟางทีเ่ตรยีมไวไ้ปปักไวข้า้งบน จุดไฟแลว้จุดธปู เผากระดาษเงนิ
กระดาษทอง กราบไหวส้ามครัง้ แลว้ดื่มกนิเฉลมิฉลองเพือ่ตอ้นรบัปีใหมท่ีอุ่ดมสมบรูณ์  
  วนัดอกไม ้ ตรงกบัวนัทีแ่ปดเดอืนสองถงึวนัทีแ่ปดเดอืนสี ่ หนุ่มสาว ผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ชาวฉาตง้
พากนัเขา้วดักราบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ 
  วนัเกดิเจา้พอ่ววั ตรงกบัวนัทีแ่ปดเดอืนสี ่เป็นวนัทีใ่หว้วัหยดุพกัผอ่นจากทีไ่ดช้ว่ยเหลอื
ชาวฉาตง้ตรากตราํทาํงานเหน่ือยหนกัมาตลอดทัง้ปี ในวนัน้ีหา้มใชแ้รงงานววั หา้มฆา่ววั หา้มทาํรา้ยววั 
และตอ้งเลีย้งดวูวัใหด้ ี เชน่ตม้ไข ่ ทาํอาหาร หรอืหาอาหารดีๆ  ใหว้วักนิ เพือ่ขอพรจากเจา้พอ่ววัใหด้ล
บนัดาลใหว้วัของตนมสีขุภาพแขง็แรง มกีาํลงัวงัชาทีจ่ะสามารถชว่ยเจา้ของไถนาทาํสวนในปีต่อไป  
    วนัมงักร หลงัฤดรูอ้นผา่นไปเขา้สูฤ่ดฝูนวนัแรก จะเป็นเทศกาลบชูามงักร วนัน้ีหา้มเท
มลูสตัวแ์ละสิง่ปฏกิลูออกนอกบา้น เพราะเชื่อวา่จะสง่กลิน่เหมน็ขึน้ไปถงึทอ้งฟ้าและเทวดา เทพมงักรก็
จะไมป่ระทานน้ําฝนมาให ้ทาํใหไ้มส่ามารถทาํการเพาะปลกูตามฤดกูาลได ้ 
   เทศกาลสง่เสือ้กนัหนาว วนัทีห่น่ึงเดอืนสบิชาวฉาตง้จะเตรยีมเสือ้ผา้ทีท่าํดว้ยกระดาษ
แลว้นําไปเผาทีห่ลุมศพของบรรพชน เพือ่สง่เสือ้ผา้ใหญ้าตทิีล่ว่งลบัไดนํ้าไปใชใ้นปรโลก 
  วนัเทพธดิาตากผา้  วนัทีห่ก เดอืนสบิชาวฉาตง้จะไมล่งนา ไมไ่ปไรท่าํสวน แต่จะนําขา้ว
ของเครือ่งใช ้เสือ้ผา้ เครือ่งเรอืนออกมาผึง่แดด จากนัน้ฝ่ายชายขึน้เขาล่าสตัว ์ฝ่ายหญงิลงน้ําจบัปลา ตก
เยน็นํามาประกอบอาหารกนิ ก่อนกนิขา้วมือ้น้ีตอ้งเอาขา้วใหส้นุขัไดก้นิก่อน แลว้ตอ้งนําของขวญัไปมอบ
ใหก้บัเดก็อายแุปดขวบลงไป บา้นตาและยายจะตอ้งนําเสือ้ผา้ชุดใหม ่ขา้วตม้มดั ขา้วเหนียว อาหารต่างๆ
ไปมอบใหก้บัหลานของตน เป็นการอวยพรใหห้ลานเจรญิเตบิโตมสีขุภาพแขง็แรง 
  วนัไหวศ้าลเจา้ที ่ วนัทีส่บิเดอืนสบิ ชาวฉาตง้ทัง้หมูบ่า้นจะนําเงนิมาลงขนักนัแลว้
จดัเตรยีมอาหารทาํบุญเลีย้งศาลพระภมูเิจา้ทีป่ระจาํหมูบ่า้นและรว่มดื่มกนิฉลองกนั  หญงิทีแ่ต่งงาน
แลว้แต่ยงัไมม่ลีกู จะใชโ้อกาสน้ีแขวนโคมไฟ จุดธปูเทยีน เผากระดาษหอมเพือ่บชูาขอลกูต่อศาลพระภมูิ
เจา้ที ่     
   วนัรบัเหมนัต ์ เป็นวนัแรกทีล่มหนาวมาถงึ ในวนัน้ีชาวฉาตง้จะออกเยีย่มเยอืนกนัและ
กนั มอบของขวญัใหแ้ก่กนั และเชื่อวา่เน้ือแหง้ทีท่าํวนัน้ีจะหอมมากทีส่ดุ ดงัคาํกล่าวทีว่า่ “เน้ือแหง้รบั
เหมนัตไ์มต่อ้งใชเ้กลอื” (冬至腊肉不要盐 Dōng zhì làròu bù yào yán)   
   วนัเทพเจา้เตาไฟ วนัทีย่ ีส่บิสามเดอืนสบิสอง เป็นวนัทีเ่ชื่อกนัวา่เทพเจา้ทีด่แูลรกัษาเตา
ไฟจะหมดภาระในปีนัน้แลว้และจะกลบัขึน้สูส่วรรคต์ามเดมิ ชาวฉาตง้จะทาํถัว่ตม้น้ําตาลเซน่ไหว ้
ต่อจากนัน้กจ็ะปัดกวาดเชด็ถู ซ่อมแซมบา้นเรอืน แมป้ระเพณสีง่เทพเจา้เตาไฟจะลดน้อยเลอืนรางไปบา้ง
แลว้ แต่การรว่มรบัประทานอาหารเฉลมิฉลองยงัคงยดึถอืกนัอยู ่ 
  วนัสิ้นปี  ถอืเป็นวนัตอ้นรบัเทพเจา้เตาไฟ และเชื่อกนัวา่เป็นวนัแต่งงานของลกูสาวเทพ
เจา้หนู ในวนัน้ีหา้มขึน้เรอืน เพราะจะเป็นการรบกวนบรรดาหนู จะทาํใหเ้หล่าหนูไมพ่อใจมากดัทาํลาย
ขา้วของ  
 ความเช่ือ ชาวฉาตง้บชูาสรรพเทพ ทัง้เทพทีส่งิสถติอยูต่ามธรรมชาต ิเทพทีส่งิสถติในบา้นเรอืน
และเทพทีเ่ป็นบุคคลทีเ่ชื่อวา่กลายเป็นเทพ รวมไปถงึผสีางเทวดาต่างๆ  ลว้นเป็นสิง่ทีช่าวฉาตง้ตอ้ง
เคารพบชูากราบไหว ้ เพราะเชื่อวา่สรรพเทพเหล่าน้ีจะคอยดแูลปกปักรกัษา อาํนวยความสงบรม่เยน็
ใหก้บัตนเอง เทพของชาวฉาตง้อาจแบ่งไดเ้ป็นเทพในบา้นกบัเทพนอกบา้น  
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  เทพในบา้น ไดแ้ก่ วญิญาณบรรพบุรษุ ญาตทิีล่่วงลบั เทพเตาไฟ เทพดนิ เทพแมพ่ระ 
องคแ์มม่ด และเทพโมล่ิว่ (莫六大王 Mòliù dàwáng)1  เทพองคน้ี์ชาวฉาตง้นบัถอืวา่เป็นเทพประจาํชน
เผา่ โดยจะสรา้งศาลเจา้ประดษิฐานรปูเคารพเทพองคน้ี์ไวท้ีท่างเขา้หมูบ่า้น  
  เทพนอกบา้น  คอืเทพทีส่งิสถติอยูต่ามธรรมชาต ิชาวฉาตง้เชื่อวา่ทุกๆอยา่งมวีญิญาณ มี
เทพ มสีิง่ศกัดิส์ทิธิป์ระทบัอยู ่เชน่ เทพตน้ไม ้เทพหนิ เทพดนิ เทพน้ํา เทพบ่อน้ํา เทพภเูขา เทพฟ้า เทพ
ฟ้ารอ้ง เทพฟ้าผา่ เทพลม เทพฝน เป็นตน้  
 พิธีกรรมต่างๆ   ตัง้แต่การเกดิ การแต่งงาน การตาย และกจิกรรมในชวีติประจาํวนัต่างๆ ชาว
ฉาตง้ลว้นมขีอ้กาํหนดและพธิกีรรมสบืทอดต่อกนัมา แมจ้ะไมม่กีารจดบนัทกึไว ้      แต่การสบืทอดแบบ
มขุปาฐะกย็งัคงชดัเจนและยดึถอืปฏบิตัต่ิอกนัมาทุกรุน่ไมข่าดหาย  
  การเกดิ เมือ่เดก็แรกเกดิครบเดอืน พอ่แมจ่ะเชญิหมอผปีระจาํหมูบ่า้นมาตรวจดวงชะตา
วา่มธีาตุต่างๆครบหรอืไม ่ หากขาดธาตุดนิกจ็ะตอ้งไหวห้นิผาเป็นพอ่บุญธรรม (เพือ่ใหพ้อ่บุญธรรมคอย
ปกปักรกัษาดแูลและคุม้ครอง) หากขาดธาตุไมก้จ็ะตอ้งไหวต้น้ไมใ้หญ่เป็นพอ่บุญธรรม หากขาดธาตุน้ําก็
จะตอ้งไหวค้ลองน้ําลกึเป็นพอ่บุญธรรม เมือ่ธาตุทัง้หา้ครบกเ็ชื่อวา่เดก็จะมสีขุภาพรา่ยกายแขง็แรง    
เลีย้งงา่ยไมเ่จบ็ไขไ้ดป่้วย  
  การแต่งงาน แต่โบราณกาลมาการแต่งงานของหนุ่มสาวชาวฉาตง้ขึน้อยูก่บับญัชาของ
พอ่แมแ่ละพอ่สือ่แมส่ือ่ แมจ้ะมปีระเพณรีอ้งเพลงเลอืกคูแ่ต่ทา้ยทีส่ดุกต็อ้งขึน้อยูก่บัความเหน็ชอบและ
การตดัสนิใจของพอ่แม ่ในอดตีมธีรรมเนียมการเลีย้ง “สะใภเ้ดก็”  คอืพอ่แมฝ่่ายชายและฝ่ายหญงิของเดก็
อายสุีห่า้ขวบตกลงจะใหล้กูแต่งงานกนัเมือ่โตเป็นหนุ่มสาว   เมือ่ตกลงกนัดงัน้ีแลว้กจ็ะนําเดก็หญงิไป
เลีย้งทีบ่า้นฝ่ายชาย  เมือ่โตขึน้เป็นสาวกจ็บัแต่งงานกบัลกูชาย  หรอือกีประเพณหีน่ึงกค็อื แมส่ือ่ตดิต่อ
กบัพอ่แมข่องเดก็ชายหญงิอายหุา้หกขวบวา่จะใหเ้ป็นคูห่มัน้คูห่มายกนั โดยมคีนในชุมชนเป็นสกัขพียาน
เหน็ดเีหน็งามดว้ย เมือ่ทัง้สองฝ่ายตกลงดงันัน้กจ็ะทาํสญัญากนัไว ้ในอนาคตหากมผีูใ้ดผดิสญัญาก็
จะตอ้งชดใชต้ามทีไ่ดต้กลงกนัไวใ้นสญัญานัน้  เมือ่เดก็โตเป็นหนุ่มสาวอายยุีส่บิปีขึน้ไปกจ็ะจบัแต่งงาน
กนัตามสญัญา การแต่งงานฝ่ายเจา้บา่วจะสง่เกีย้วไปรบัเจา้สาวมาบา้นตน มขีอ้หา้มแต่งงานทุกๆวนัที่
หน่ึงของเดอืน เพราะเชื่อวา่ถา้แต่งงานวนัแรกของเดอืนกจ็ะตอ้งแต่งอกีเรือ่ยไป (หมายถงึสามหีรอื
ภรรยาเสยีชวีติ) ก่อนวนัแต่งงานเจา้สาวจะตอ้งยา้ยไปพกัอยูท่ีบ่า้นลุงหรอือา(พีช่ายน้องชายพอ่) เป็น
เวลาสามเดอืน แมห่มา้ยทีจ่ะแต่งงานใหมต่อ้งรอใหส้ามเีสยีชวีติครบหน่ึงปีเสยีก่อน และตอ้งผา่นการ
แนะนําของแมส่ือ่เทา่นัน้  สนิสอดใหมต่อ้งแบ่งใหบ้า้นสามเีก่าสว่นหน่ึง การแต่งครัง้ทีส่องหา้มสวมชุด
แดง หา้มขึน้เกีย้วหน้าบา้นตอ้งเดนิไปขึน้เกีย้วกลางทาง หากฝ่ายหญงิแต่งกบัพอ่หมา้ยตอ้งไปไหวพ้อ่แม่
ของภรรยาคนทีห่น่ึงก่อน และตอ้งเปลีย่นไปใชแ้ซ่ของบา้นภรรยาคนทีห่น่ึงดว้ย หากฝ่ายชายแต่งเขา้

                                                           
1 เทพองคน้ี์ชาวฉาตง้เชือ่วา่เป็นน้องชายคนทีห่กของเทพโมอ่ ี (莫一大王 Mò yī dàwáng) ซึง่เป็นเทพประจาํของชาวจว้ง สว่นเทพโมล่ิว่
เป็นเทพเคารพของชาวเหมาหนาน จากขอ้มลูประวตัศิาสตรจ์ะเหน็วา่ชาวฉาตง้มคีวามใกลช้ดิกบัชาวเหมาหนาน จงึสามารถวเิคราะหไ์ดว้า่
ความเชือ่เกีย่วกบัเทพโมล่ิว่น้ีเป็นความเชือ่ทีม่มีาตัง้แต่เมือ่ครัง้ทีช่าวฉาตง้ยงัอยูร่ว่มกบั (หรอืยงัเป็น) ชาวเหมาหนาน เมือ่อพยพมาความ
เชือ่เรือ่งเทพโมล่ิว่กส็บืทอดตดิตวัมาดว้ย เกีย่วกบัเทพโมอ่น้ีีชาวจว้งเชือ่วา่เป็นเทพทีม่อีทิธฤิทธิป์าฏหิารยิม์าก เดมิทเีป็นคนชาวจว้งทีม่ ี
ครอบครวั มลีกู มภีรรยาธรรมดาๆคนหนึ่ง มชีวีติอยา่งยากลาํเคญ็ แต่มคีวามมมุานะพยายามบากบัน่เป็นยอด เพือ่ผดุงความอยูร่อดของชน
ชาวจว้ง ทา่นกลา้หาญทีจ่ะต่อสูก้บับรรดาทหาร อาํมาตย ์ ราชสาํนกัเพือ่เรยีกรอ้งนํามาซึง่ความยุตธิรรมและความผาสุกของปวงชน 
ประชาชนจงึยกยอ่งใหเ้ป็นผูนํ้า ต่อมาดว้ยความเป็นหว่งเป็นใยพีน้่องชาวจว้ง แมต้วัจะอยูไ่กลถงึเมอืงหลวงแต่ทุกคนืกจ็ะวิง่กลบัมาดแูล
ชุมชนและญาตพิีน้่อง แต่กถ็กูกลุ่นแกลง้จากราชสาํนกัโดยการยดัเยยีดขอ้หากบฏใหแ้ก่ทา่น เมือ่โมอ่เีสยีชวีติชาวบา้นจงึยกยอ่งบชูาทา่น
อยา่งเทพองคห์น่ึง สว่นโมล่ิว่ซึง่เป็นน้องชายคนทีห่ก เมือ่พอ่แมเ่สยีชวีติบรรดาพีน้่องทีเ่หลอืกก็ระจดักระจายกนัไป โมล่ิว่รอนแรมจาก
หมูบ่า้นชาวจว้งมาถงึบา้นชาวเหมาหนาน ดาํรงชพีดว้ยการผา่ฝืน เกบ็ของป่า ล่าสตัว ์ชาวเหมาหนานเหน็แลว้เกดิความสงสารจงึชว่ยกนั
สรา้งบา้นเรอืนใหเ้ป็นทีพ่กัอาศยัแลว้นําน้ําและอาหารมาให ้ อยูม่าวนัหนึ่งมศีตัรมูารกุรานโมล่ิว่ออกแนวหน้าต่อสู ้  หวา่นเมด็งาลงไป
กลายเป็นกองทพัทหารมหาศาล หวา่นเมด็ถัว่ลงไปกลายเป็นจอมทพัแขง็แกรง่จนสามารถปกป้องชาวเหมาหนานใหพ้น้ภยั ต่อมาชาวเหมา
หนานจงึยกยอ่งบชูาโมล่ิว่เสมอืนเทพองคห์น่ึง  (สรปุมาจาก Chén Sōuhào,14, 322)              
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บา้นฝ่ายหญงิ1  ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หญ่ของทัง้สองฝ่าย ฝ่ายหญงิจะเป็นผูก้าํหนดฤกษ์แต่งงาน 
ทัง้สองฝ่ายตกลงสญัญาเป็นมัน่เหมาะเกีย่วกบัความสมัพนัธเ์ป็นสามภีรรยาโดยประเพณน้ีี  หลงัแต่งงาน
ฝ่ายชายยา้ยเขา้ไปอยูบ่า้นฝ่ายหญงิ เปลีย่นไปใชแ้ซต่ามฝ่ายหญงิ ไมม่สีทิธิม์เีสยีง ไมม่สีถานภาพใดๆใน
บา้นฝ่ายหญงิ   
  การตาย การจดัการศพของชาวฉาตง้กระทาํโดยการฝัง เมือ่มผีูเ้สยีชวีติญาติๆ จะอาบน้ํา
ชาํระลา้งรา่งกายใหผู้ว้ายชนม ์ สวมเสือ้ผา้ชุดใหมแ่ลว้ประกาศใหญ้าตสินิทมติรสหายทราบ หลุมฝังศพ
ตอ้งเชญิหมอครเูลอืกทาํเล นิมนตพ์ระเต๋ามาสวดมนต ์ เลอืกวนัคูเ่ป็นวนัฝัง ตกกลางคนืนิมนตพ์ระเต๋า
หรอืพระสงฆม์าสวดเฝ้าวญิญาณ ลกูหลานสวมชุดไวอ้าลยัสขีาว คลอ้งปอถกั  ถงึเทศกาลเชงเมง้จะมพีธิี
กราบไหวบ้ชูาดว้ยไก่ทัง้ตวั ยามปกตบิชูาดว้ยตูดไก่ วนัสารทจนี(中元节 Zhōngyuán jié ตรงกบัวนัที ่
 เดอืน ) นําภาพบรรพบุรษุออกมาแขวนหรอืตัง้บนแทน่บชูา เซ่นไหวด้ว้ยชาสามจอก เหลา้สามจอก 
ตะเกยีบสามคู ่ ผลไมแ้หง้ ขนมและขา้วตม้มดัยาว หน้าแทน่บชูาจุดตะเกยีง วางอา่งลา้งหน้าพรอ้ม
ผา้ขนหนูผนืใหม ่ จุดธปูเทยีนบชูา และจุดประทดัเพือ่แสดงออกถงึการตอ้นรบัวญิญาณบรรพบุรษุให้
กลบัมารบัของเซ่นไหว ้  
 
CHD.   ข้อมลูทางภาษา  
                หวัขอ้น้ีเป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุ่มชาตพินัธุฉ์าตง้  มหีวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี  

CHD. .   การจดัแบ่งตระกลูภาษา 
CHD. 2.2   ระบบเสยีง   
CHD.  .   ระบบคาํ 
CHD.  2.4   ระบบไวยากรณ์   

 
CHD. 2.1   การจดัแบง่ตระกลูภาษา   
 เหตุทีป่ระชากรชาวฉาตง้มจีาํนวนน้อย ถิน่ฐานทีอ่ยูก่ระจดักระจาย ประวตัคิวามเป็นมาไมช่ดัเจน 
ภาษาทีใ่ชแ้มจ้ะมคีาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุ ์มคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายสาขาภาษาจว้ง-ตง้ แต่กไ็ดร้บัอทิธพิลจาก
ภาษาฮัน่และขนบธรรมเนียมประเพณทีีร่บัมาจากชาวฮัน่อยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานานและเป็นจาํนวนมาก  
รฐับาลจนีจงึไมไ่ดจ้ดัใหช้าวฉาตง้มสีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หากแต่จดัใหเ้ป็นสมาชกิ
สว่นหน่ึงของชาวฮัน่ แต่ดว้ยภาษาทีใ่ชแ้ตกต่างไปจากชาวฮัน่พืน้ถิน่ ชาวฮัน่และชนกลุ่มน้อยทีอ่าศยัอยู่
แวดลอ้มไมเ่ขา้ใจภาษาของชาวฉาตง้ ชาวฉาตง้เองเมือ่ตดิต่อสือ่สารกบัคนภายนอกกพ็ดูภาษาฮัน่หรอื
ภาษาอื่นไมค่ล่อง การสือ่สารกบัคนภายนอกคอ่นขา้งยากลาํบาก มกัถูกคนภายนอกหวัเราะเยาะภาษา
ของตนอยูเ่สมอ เมือ่ชาวฉาตง้ตอ้งตดิต่อกบัคนภายนอกกจ็ะรูส้กึอายทีจ่ะสือ่สารกบัคนอื่น ทาํใหช้าว
ฉาตง้มลีกัษณะนิสยัขีอ้าย หลบหน้าผูอ้ื่น บางครัง้กด็เูหมอืนคนเชื่องชา้ ซื่อๆ เพราะไมส่ามารถสือ่สารกบั
ผูอ้ื่นไดเ้ขา้ใจ จนชาวฮัน่และชนกลุ่มอื่นทีอ่ยูแ่วดลอ้มมคีาํเรยีกชาวฉาตง้ทีแ่ฝงไปดว้ยความขบขนัและดู
แคลนวา่เป็น “ฉาตง้คนซื่อ” (茶洞实 Chádòng shí) หรอื “เขยีดภเูขา”  (山蚂𧊅𧊅 Shān mǎguǎi)  
 แมจ้ะถูกดแูคลนจากบุคคลภายนอก แต่ชาวฉาตง้กย็งัคงรกัษาและหวงแหนภาษาของตน ดงัจะ
เหน็วา่ในอดตีชาวฉาตง้มปีระเพณรีวมกลุ่มเลีย้งอาหารประจาํปีเฉพาะเผา่พนัธุจ์ดัอยูศ่นูยก์ลางชุมชน  ผู้

                                                           
1 การแต่งงานแบบนี้เรยีกวา่ 入赘 Rùzhuì หมายถงึ แต่งเขา้บา้นฝ่ายหญงิ เกดิมาจากยุคการแต่งงานระบบสายตระกลูแม ่(母系家族婚制

Mǔxì jiāzú hūn zhì) ชายแต่งเขา้บา้นหญงิ ลกูถอืสายสกุลตามแม ่ เหตุทีเ่กดิการแต่งงานในลกัษณะนี้เกดิมาจากสองปัจจยัคอื บา้นฝ่าย
หญงิตอ้งการแรงงานหรอืจาํเป็นตอ้งเลีย้งดพูอ่แมท่ีแ่ก่เฒา่ไมอ่าจทิง้ไปแต่งเขา้บา้นฝ่ายชายได ้  อกีประการหน่ึงคอืฝ่ายชายมฐีานะยากจน
ไมม่คีวามสามารถแต่งฝ่ายหญงิเขา้บา้นตนเองได ้ ในยุคฉินและฮัน่มกีารกล่าวถงึการแต่งงานในลกัษณะนี้วา่ 赘婿服役  Zhuì xù fúyì 
หมายถงึ “เขยรบัใช”้ 
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ทีพ่ดูภาษาฉาตง้ไมไ่ดไ้มอ่นุญาตใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมน้ี และจะไมย่อมรบัวา่เป็นชาวฉาตง้ดว้ย ธรรมเนียม
น้ีเป็นปัจจยัหน่ึงทีท่าํใหภ้าษาฉาตง้ยงัคงใชพ้ดูกนัมาไดถ้งึปัจจุบนัแมว้า่จะถูกภาษาฮัน่แทรกซมึมาตลอด
กต็าม และจากขอ้มลูทีป่รากฏวา่ชาวฉาตง้เกีย่วขอ้งกบัชาวเหมาหนาน คณะนกัวจิยั “การศกึษาวจิยั
ภาษาฉาตง้” (Lǐ Rúlóng, et, al, 2012) ไดพ้าผูบ้อกภาษาชาวฉาตง้ไปยงัหมูบ่า้นชาวเหมาหนานและ
ขอใหท้ัง้สองฝ่ายสนทนาโตต้อบกนัโดยทีต่่างฝ่ายต่างพดูภาษาของตนเอง  ในตอนเริม่ตน้ทีย่งัไมคุ่ย้เคยก็
สือ่สารกนัไดแ้ต่คอ่นขา้งลาํบาก แต่เมือ่คุน้เคยกนัแลว้ปรากฏวา่สามารถสือ่สารกนัไดรู้เ้รือ่ง ทีส่าํคญัมี
คาํศพัทท์ีส่อดคลอ้งกนัเป็นจาํนวนมากพรัง่พรอูอกมาจากทัง้สองฝ่าย  
 จากขอ้มลูประวตัศิาสตรค์าํนวณครา่วๆไดว้า่ ชาวฉาตง้ทีต่ ัง้ถิน่ฐานในพืน้ทีอ่ยูปั่จจุบนัมปีระวตัิ
ความเป็นมามากกวา่หกรอ้ยปีมาแลว้  แต่ดว้ยความทีม่จีาํนวนคนพดูน้อย ถิน่ทีอ่ยูใ่นหบุเขาหา่งไกล การ
ดาํรงชวีติพึง่พาธรรมชาต ิทาํใหช้าวฉาตง้น้อยนกัทีจ่ะออกมาตดิต่อกบัโลกภายนอก  ทาํใหไ้มเ่ป็นทีรู่จ้กั
และไมม่ขีอ้มลูการศกึษาภาษานี้ปรากฏใหน้กัวชิาการภาษาศาสตรไ์ดอ้า่นกนัมากนกั  ขอ้มลูชิน้แรกทีถ่อื
วา่เป็นการพรรณนาภาษาฉาตง้ตามหลกัภาษาศาสตรเ์ริม่ขึน้เมือ่ยีส่บิกวา่ปีมาน้ีเอง       กค็อืขอ้มลูของ
เหลยีงจนิหรง (Liáng Jīnróng,996) ทีไ่ดพ้รรณนาระบบเสยีง คาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ภาษาฮัน่ถิน่ผงิฮวา่ 
ภาษาเมีย่นและภาษาฉาตง้ไวใ้น “พงศาวดารอาํเภอหลนิกุย้”  เหลยีงจนิหรงเสนอวา่ภาษาฉาตง้ใกลช้ดิ
กบัภาษามลูมั ซึง่เป็นสมาชกิในสาขาภาษาจว้ง-ตง้ แขนงภาษาตง้-สุย่ 
  หลงัจากผลงานของเหลยีงจนิหรงในปี 996 เป็นตน้มา จนถงึยคุปี  กเ็ริม่มผีลงาน
การศกึษาทางภาษาศาสตรเ์กีย่วกบัภาษาฉาตง้อกีแต่กม็จีาํนวนเพยีงไมก่ีช่ ิน้ ทีส่าํคญัไดแ้ก่ ผลงานของ
หลจีิน่ฟาง (Lǐ Jǐnfāng, ) เรือ่ง “สงัเขปภาษาฉาตง้”  บทความน้ีนําเสนอการพรรณนาทาง
ภาษาศาสตรข์องภาษาฉาตง้ตัง้แต่ระบบเสยีง ระบบคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์  หลีเ่สนอวา่ควรจดัภาษา
ฉาตง้ไวเ้ป็นสมาชกิของสาขาภาษาจว้ง-ตง้ แขนงตง้-สุย่ ต่อมาหลีไ่ดต้พีมิพห์นงัสอืรวมบทความ และนํา
บทความเรือ่งน้ีตพีมิพอ์กีครัง้ในฐานะภาษาพบใหมแ่ละใกลส้ญูในหนงัสอืชื่อ “การสาํรวจภาษาใกลส้ญูใน
พืน้ทีต่ะวนัตกเฉียงใต”้ โดยไดใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิเป็นรายการคาํศพัทภ์าษาฉาตง้ 6 คาํ (Lǐ Jǐnfāng, 
6) นบัจากนัน้มาภาษาฉาตง้กเ็ริม่เป็นทีรู่จ้กัในหมูน่กัวชิาการภาษาสาขาจว้ง-ตง้บา้งแลว้ ผลงานใน
ลาํดบัถดัจากน้ี (ถดัจากหลี)่   สว่นใหญ่เป็นวทิยานิพนธแ์ละบทความวชิาการของนกัศกึษาระดบัปรญิญา
โท ปรญิญาเอกหรอืงานวจิยัทีอ่าจารยท์ีป่รกึษารว่มกบันกัศกึษาระดบัปรญิญาโท-เอกรว่มกนัทาํ โดย
ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากนกัวชิาการและผลงานสองสามเรือ่งก่อนหน้าน้ีนัน่เอง เชน่  ผลงานดุษฎนิีพนธ์
ของหวางหวยหรง (Wáng Huáiróng, 2010)  เรือ่ง “การศกึษาวจิยัคาํยมืภาษาจนีในภาษาฉาตง้” ผลงาน
น้ีพบวา่ คาํศพัทท์ีส่อดคลอ้งกบัภาษาจนีผงิฮวา่ทีกุ่ย้หนานและกุย้เป่ยเป็นคาํยมืภาษาจนียคุกลาง
ประวตัศิาสตร ์ คาํศพัทท์ีส่อดคลอ้งกบัระบบเสยีงของเจิง้จาง-พาน 1   จดัเป็นคาํยมืภาษาจนียคุก่อน
ประวตัศิาสตร ์ และคาํศพัทท์ีส่อดคลอ้งกบัภาษาจนีถิน่หลนิกุย้จดัเป็นคาํยมืภาษาจนียคุใกลปั้จจุบนัและ
ยคุปัจจุบนั  ผลงานวทิยานิพนธม์หาบณัฑติของหวางเสีย่วชิง่ (Wáng Xiǎoqìng, 2012) เรือ่ง การศกึษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสายพนัธุพ์อ่กบัสายพนัธุแ์มข่องกลุ่มชาตพินัธุฉ์าตง้และกลุ่มชาตพินัธุม์ลูมั ผลงานน้ี
ไดข้อ้สรปุทีน่่าสนใจวา่กลุ่มคนทีพ่ดูภาษาฉาตง้มคีวามสมัพนัธส์ายแมใ่กลช้ดิกบัชาวเหมาหนานมากทีส่ดุ  
ผลงานบทความของอู๋จวิน้ฟางและเหอเยีย่นเฉิง (Wú Jùnfāng, Hé Yànchéng, 2013) เรือ่ง “การทบทวน
วรรณกรรมการศกึษาภาษาฉาตง้”  เป็นบทความจากวทิยานิพนธม์หาบณัฑติทีอู่๋จวิน้ฟางเขยีนรว่มกบั
อาจารยท์ีป่รกึษา นําเสนอขอ้มลูสถานภาพการศกึษาภาษาฉาตง้ตัง้แต่เริม่ตน้เมือ่ปี 996 ของเหลยีง

                                                           
1 เจ้ิงจางซ่างฟาง ช่ือเดิมคือ เจ้ิงเสียงฟาง มนีามปากกาวา่ซ่างฟาง และ ฟางเสยีง (郑张尚芳原名郑祥芳，笔名尚芳、方翔Zhèng 

Zhāng Shàngfāng yuánmíng Zhèng Xiángfāng, bǐmíng Shàngfāng, Fāngxiáng) นกัวชิาการทา่นน้ีเป็นผูศ้กึษาภาษาศาสตรด์ว้ย
ตนเองจนมผีลงานเป็นทีย่อมรบัในวงวชิาการภาษาศาสตรจ์นีโบราณ โดยเฉพาะผลงานการสบืสรา้งระบบเสยีงภาษาจนีโบราณซึง่ใกลเ้คยีง
กบัระบบทีพ่านอูห้ยวนิ (潘悟云 Pān Wùyún) นกัภาษาศาสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีงของจนีไดเ้คยสบืสรา้งเอาไว ้จงึไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นเจา้ของ
ทฤษฏชีือ่郑张-潘系统 Zhèng zhāng-Pān xìtǒng “ระบบของเจิง้จาง-พาน” ทฤษฏน้ีียงัใกลเ้คยีงกบัขอ้มลูการสบืสรา้งของนกัภาษาศาสตร์
ต่างชาตคิอื Sagart-Baxter ดว้ย    
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จนิหรง ซึง่เป็นผลงานทีศ่กึษาภาษาฉาตง้เป็นเครัง้แรก บทสรปุของบทความไดนํ้าเสนอปัญหาการศกึษา
ภาษาฉาตง้วา่เน่ืองจากเป็นภาษาพบใหม ่ มขีอ้มลูการศกึษาน้อยและทีส่าํคญัเป็นภาษาใกลส้ญู จงึควรมี
การศกึษาวจิยัภาษาน้ีอยา่งเรง่ดว่น   ผลงานชิน้ต่อมาซึง่เป็นผลจากการทาํวทิยานิพนธข์องอู๋จวิน้ฟาง
ตพีมิพเ์ป็นบทความเรือ่ง “การศกึษาศพัทว์ธิใีนภาษาฉาตง้” อู๋พบวา่วงคาํศพัทภ์าษาฉาตง้มคีาํศพัท์
เฉพาะเผา่พนัธุ ์ คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกบัสาขาภาษาจว้ง-ตง้ และคาํยมืจากภาษาจนี การสรา้งคาํศพัทม์ี
แบบประธาน+ภาคแสดง แบบภาคแสดง+กรรม แบบขยายความ และแบบรวมความ พจิารณาดา้น
ความหมายพบวา่คพัทภ์าษาฉาตง้มคีาํทีใ่ชใ้นความหมายหลายประเภท เชน่ ของใช ้ ส ี ผลลพัธ ์บอก
ตําแหน่ง วตัถุดบิ ผลติผล  คาํอุปมา นิสยัใจคอ กจิกรรม ภาชนะเป็นตน้  ผลงานภาษาฉาตง้ทีต่พีมิพล์่าสดุ
คอืผลงานของหวางหวยหรง (Wáng Huáiróng, 2015) ชื่อ “เสยีงสระหน้าปากหอ่ในภาษาฉาตง้” ผลงาน
น้ีนําคาํศพัทท์ีอ่อกเสยีงสระปากหอ่ในภาษาฉาตง้เปรยีบเทยีบกบัภาษาอื่นๆในสาขาจว้ง-ตง้ และ
เปรยีบเทยีบกบัภาษาจนีฮัน่ทีอ่ยูแ่วดลอ้ม พบวา่ เสยีงสระปากหอ่ในภาษาฉาตง้ไดร้บัอทิธพิลมาจาก
ภาษาจนี เน่ืองจากลกัษณะของสระหากหอ่ไมใ่ชล่กัษณะของสระในภาษาสาขาจว้ง-ตง้   
 ผลงานการศกึษาภาษาฉาตง้ชิน้สาํคญัและเป็นทีย่อมรบัในวงวชิาการจนีทีม่คีวามสมบรูณ์ทีส่ดุที่
มอียู ่ ณ ขณะน้ี เป็นผลงานสว่นหน่ึงของชุดโครงการ “สรรนิพนธร์วมชุดการศกึษาวจิยัภาษาพบใหมใ่น
ประเทศจนี” หวัหน้าโครงการคอื ซุนหงคาย (《中国新发现语言研究丛书 Zhōngguó xīn fāxiàn 

yǔyán yánjiū cóngshū》Sūn Hóngkāi, 17-2012) ชื่อหนงัสอืเล่มน้ีคอื “การศกึษาวจิยัภาษาฉาตง้” 
(Lǐ Rúlóng, et al., 2012) ซุนในฐานะหวัหน้าโครงการไดเ้สนอแนะใหห้ลีล่งพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูภาษาฉาตง้ ปี 
6  หลีไ่ดร้วบรวมคณะนกัวจิยัซึง่เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอกของมหาวทิยาลยัเซีย่เหมนิสองคน 
คอื โหวเสีย่วองิกบัหลนิเทยีนซ่ง และนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอกของมหาวทิยาลยัการสือ่สารแหง่ชาตจินี
อกีหน่ึงคนคอืฉินขา่ยเดนิทางไปยงักุย้หลนิเพือ่ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูภาษาฉาตง้  หลีไ่ดเ้ล่าเอาไวใ้นบนัทกึ
ทา้ยเล่มหนงัสอืวา่ “เมือ่ไปถงึชุมชนชาวฉาตง้กถ็งึกบัตกตะลงึวา่ ในชุมชนเลก็ๆ ทีห่า่งไกลหา่งไกลจาก
โลกภายนอกซึง่มคีนอาศยัอยูเ่พยีงพนักวา่คนน้ี แต่กลบัมภีาษาหนึง่ทีโ่ลกไมรู่จ้กัใชพ้ดูจากนัอยู”่ ดงันัน้
การเรง่รบีทีจ่ะศกึษาวจิยัภาษาฉาตง้แลว้รบีเผยแพรใ่หเ้ป็นทีรู่จ้กั  จงึเป็นคุณคา่แกว่งวชิาการอเนกอนนัต์
อยา่งไมม่ขีอ้สงสยั หนงัสอืเล่มน้ีเรยีบเรยีงเสรจ็และเผยแพรใ่นปี  มเีน้ือหาเกีย่วกบัชาตพินัธุ์
วรรณนา ขอ้มลูทางภาษาศาสตรอ์ธบิายตามลาํดบัขัน้ทางภาษาตัง้แต่ระบบเสยีง ระบบคาํและระบบ
ไวยากรณ์ ทา้ยเล่มมขีอ้มลูมขุปาฐะประเภทเพลง นิทาน สภุาษติ คาํพงัเพย และภาคผนวกรายการ
คาํศพัท ์ นบัเป็นผลงานทีม่คีา่มากสาํหรบัการศกึษาภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษาตระกลูไทและภาษาไทย 
ผูเ้ขยีนจะใชข้อ้มลูในหนงัสอืเล่มน้ีรว่มกบัผลงานทีก่ลา่วถงึขา้งตน้เรยีบเรยีงบทพรรณนาภาษาฉาตง้ให้
นกัวชิาการไทยไดศ้กึษาต่อไป 
 สาํหรบัเรือ่งการจดัแบ่งตระกลูภาษานัน้  จากผลงานของนกัวชิาการทีผ่า่นมามคีวามเป็นตรงกนั
วา่ควรจดัภาษาฉาตง้ไวเ้ป็นสมาชกิในสาขาภาษาจว้ง-ตง้ แขนงตง้-สุย่ และเป็นภาษาทีใ่กลช้ดิกบัภาษา
เหมาหนานมากทีส่ดุ      แผนภมูถิดัไปน้ีผูเ้ขยีนสรา้งขึน้มาตามการอธบิายการจดัแบ่งตระกลูภาษาของ
เหลยีงหมิน่และจางจวนิหร ู (Liánɡ Mǐn, Zhānɡ Jūnrú,  2001, 10) และสอดคลอ้งกบัการอธบิายการจดั
ตระกลูภาษาฉาตง้ในหนงัสอืของหลีห่รหูลงและคณะ ดงัน้ี           
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แผนภมิูท่ี CHD. 1 การจดัแบ่งภาษาฉาตง้  
CHD. .   ระบบเสียง   
 CHD. .. พยญัชนะ ภาษาฉาตง้มรีะบบเสยีงพยญัชนะทีค่อ่นขา้งเรยีบรอ้ยเมือ่เทยีบกบัภาษา
ในแขนงเดยีวกนั(ตง้-สุย่)  โดยเฉพาะเมือ่เทยีบกบัภาษาเหมาหนานซึง่เป็นกลุม่ชาตพินัธุท์ีห่ลกัฐานทาง
ประวตัศิาสตรช์ีว้า่มคีวามใกลช้ดิกนั แต่ระบบเสยีงภาษาเหมาหนานมเีสยีงพยญัชนะทีซ่บัซอ้นกวา่ภาษา
ฉาตง้มาก กล่าวคอืพยญัชนะตน้ภาษาเหมาหนานมทีัง้การเปรยีบต่างของพยญัชนะเสยีงกอ้ง-ไมก่อ้ง มี
การเปรยีบต่างของพยญัชนะเสยีงกอ้งปกตกิบัพยญัชนะเสยีงกอ้งทีม่ ี //_/ นํา  มพียญัชนะเปลีย่นเป็น
เพดานแขง็ มพียญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก มเีสยีงพยญัชนะเสยีดแทรกและกึง่เสยีดแทรกทัง้ในคาํภาษา
เหมาหนานและคาํยมืจากภาษาจนี  แต่ลกัษณะเปรยีบต่างของภาษาฉาตง้ไมซ่บัซอ้นเชน่นัน้ ลกัษณะ
เปรยีบต่างทีเ่ดน่ชดัมเีพยีงการเปรยีบต่างของเสยีงพน่ลมกบัไมพ่น่ลมเทา่นัน้  เสยีงกึง่เสยีดแทรกเป็น
เสยีงของคาํยมืจากภาษาจนี ไมม่ลีกัษณะของเสยีงเปลีย่นเป็นเพดานแขง็ แต่มเีสยีงเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก 
ไมม่กีารเปรยีบต่างของเสยีงกอ้งกบัไมก่อ้ง จากการวเิคราะหข์องหลีห่รหูลงและคณะ (Lǐ Rúlóng et al., 
2012,1) รายงานวา่พยญัชนะตน้ภาษาฉาตง้มทีัง้หมด  เสยีง ดงัน้ี   

p ph  m m8 f   
t th n n8  l l 8 
tT tTh      
ts tsh   s   
c ch ȵ ȵ8 C j  
k kh ŋ ŋ8    

kw khw ŋw   w  
Ø (/)    h   

 
 
 

ตร
ะก

ลูภ
าษ

าจี
น-
ทิเ
บต สาขาภาษาจนี

สาขาทเิบต-พมา่

สาขาเหมยีว-เหยา

สาขาจ้วง-ต้ง

แขนงจว้ง-ไต

แขนงต้ง-สุ่ย

ตง้

มลูมั

เปียว

สุย่

อายจามและมาก

หยางหวง(เทน็)

ผูเ่บยีว

ลกักะ

เหมาหนาน

ฉาต้ง

แขนงหลี

แขนงเกอ-ยงั 
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 คาํอธบิายระบบเสยีงพยญัชนะภาษาฉาตง้ 
1. ดงัทีก่ล่าวถงึขา้งตน้วา่การเปรยีบต่างทีเ่ดน่ชดัของภาษาฉาตง้คอืการเปรยีบต่างของเสยีง 

พยญัชนะพน่ลมกบัไมพ่น่ลม ตารางขา้งตน้จะเหน็วา่มคีูเ่สยีงไมพ่น่ลม คอื /p, t, c, k, m, n, ȵ, ŋ, l/ เปรยีบ
ต่างกบัคูเ่สยีงพน่ลมคอื / ph, th, ch, kh, m 8, n 8, ȵ8, ŋ 8, l 8/ ตามลาํดบั  

2. เสยีงเปลีย่นเป็นรมิฝีปากมสีามเสยีง คอื /kw, khw, ŋw/ แต่ไมม่เีสยีงเปลีย่นเป็นเพดาน
เหมอืนภาษาอื่นๆในแขนงตง้-สุย่    

3. เสยีงพยญัชนะกลุ่ม /ts, tsh, tT, tTh/ พบในคาํยมืภาษาจนี ยกเวน้ /ts/ ปรากฏในคาํภาษา
ฉาตง้ดว้ยแต่กส็นันิษฐานวา่ไดร้บัอทิธพิลจากภาษาจนีนัน่เอง เน่ืองจากจาํนวนคาํทีพ่บมไีมม่าก คาํที ่
ขึน้ตน้ดว้ยเสยีงสระในหนงัสอืของหลีใ่ชส้ญัลกัษณ์ /Ø/  ซึง่ตรงกบัเสยีงทีห่นงัสอืเล่มอื่นในชดุโครงการ 
วจิยัเดยีวกนัน้ีใชส้ญัลกัษณ์ /// ในการนําเสนอจงึจะไมใ่สเ่สยีงพยญัชนะน้ี และไมน่บัวา่เป็นพยญัชนะตน้  
 . พยญัชนะทีเ่กดิเป็นหางสระไดไ้ดแ้ก่ /m, n, ŋ ,p, t, k/  
 
 CHD. 2.2.2 สระ ตามวธิกีารวเิคราะหร์ะบบเสยีงแบบจนี แบ่งเสยีงสระเป็นสระเดีย่วและสระ
ประสม  ซึง่สระประสมมสีว่นประกอบสามสว่นคอืหวัสระ ทอ้งสระและหางสระ  ในสว่นของสระประสม
สามารถแบ่งยอ่ยไดอ้กีตามประเภทของหางสระ ในภาษาฉาตง้แบ่งไดส้ามแบบคอื สระประสมกบัหางสระ
ทีเ่ป็นสระเดีย่วและอรรธสระ /i, u/ สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะนาสกิ /-m, -n, -ŋ/  และสระ
ประสมกบัหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะเสยีงกกั /p, t, k/ มรีายละเอยีดดงัน้ี  

 สระเดีย่ว อรรธสระ นาสิก เสยีงกกั 

 a e o O i u m n ŋ p t k 
a     ai au a:m a:n a:ŋ a:p a:t a:k 
       am an aŋ ap at ak 
i ia ie io   iu im in iŋ ip it ik 
      i:u   i:ŋ i:p i:t i:k 
     iai iau iam  ian iaŋ  iat iak 
       ia:m ia:n ia:ŋ ia:p ia:t ia:k 
         iuŋ    
         iu:ŋ    
e     ei eu  en eŋ ep et ek 
     iei  iem ien     
o     oi ou  on oŋ  ot ok 
      iou      iok 

O         Oŋ  Ot  
u   uo  ui   un uŋ  ut uk 
        u:n u:ŋ  u:t u:k 

 ´       ´m ´n ´ŋ ´p ´t ´k 
y    yO    yn   yt yk 
           yet  

N̩             
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 คาํอธบิายเสยีงสระ   
. ภาษาฉาตง้มสีระเดีย่วทีส่ามารถปรากฏไดอ้สิระจาํนวน  เสยีง ไดแ้ก่ /a, i, e, o, O, u, ´  

y/  
 2.สระเดีย่วทีป่ระสมกบัหางสระเสยีงอื่นมหีา้เสยีง คอื /ia, ie, io, uo, yO/ สระเดีย่วทีป่ระสมกบัหาง
สระทีเ่ป็นอรรธสระ /-i/ ม ี6 เสยีง แบ่งเป็นสระประสมสองเสยีง  เสยีง และสระประสมสามเสยีง  เสยีง 
สระเดีย่วทีป่ระสมกบัหางสระทีเ่ป็นอรรธสระ /-u/ ม ี เสยีง แบ่งเป็นสระประสมสองเสยีง  เสยีง และสระ
ประสมสามเสยีง  เสยีง สระเดีย่วทีป่ระสมกบัหางสระนาสกิม ี6 เสยีง สระเดีย่วทีป่ระสมกบัหางสระที่
เป็นพยญัชนะเสยีงกกัม ี   เสยีง    
 .สระเดีย่วไมม่กีารเปรยีบต่างของสระสัน้-ยาว แต่สระ /i, u, a / จะมกีารเปรยีบต่างของสระสัน้
ยาวเมือ่เกดิเป็นสระประสมทีม่หีางสระอื่นตามมา    
 . สระ /y/ พบในคาํยมืภาษาจนี สว่นสระประสมทีม่สีระ /y/ เป็นสว่นประสมแมจ้ะเป็นคาํภาษา
ฉาตง้ แต่กไ็ดร้บัอทิธพิลจากภาษาจนีเชน่กนั ขอ้มลูน้ีมาจากผลการศกึษาของหวางหวยหรง เรือ่ง “เสยีง
สระหน้าปากหอ่ในภาษาฉาตง้”  (Wáng Huáiróng, 2015, 4-7) ทีไ่ดผ้ลการศกึษาวา่ “เสยีงสระปากหอ่
ในภาษาฉาตง้ไดร้บัอทิธพิลมาจากภาษาจนี เนือ่งจากลกัษณะของสระหากหอ่ไมใ่ชล่กัษณะของสระใน
ภาษาสาขาจว้ง-ตง้” ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไปแลว้ขา้งตน้   
 5. พยญัชนะในภาษาฉาตง้สามารถเกดิเป็นพยางคไ์ดโ้ดยไมม่สีระ คอื /N̩/ แต่พบวา่เป็นคาํยมื
ภาษาจนีเพยีงคาํเดยีวคอื 午 wǔ หมายถงึ “แผนภมูปิฐพลีาํดบัที ่ 7” ลกัษณะเชน่น้ีพบในภาษาอื่นดว้ย 
เชน่ ภาษาเปียว ละต ิผูเ่ปียว เหมาหนาน มากและอายจาม อูเ่สอ้เป็นตน้ แต่ในบางภาษาเป็นคาํเฉพาะ
เผา่พนัธุ ์มคีวามหมายใชใ้นภาษาตนเอง ไมใ่ชค่าํยมืจากภาษาจนี 

 
 CHD. 2.2.3 เสียงวรรณยกุต ์หลีห่รหูลงและคณะ (Lǐ Rúlóng, et al. , 2012, 27) วเิคราะห์
ระบบเสยีงวรรณยกุตต์ามแบบแผนของหลกัภาษาศาสตรจ์นี  คอื การแบ่งเสยีงวรรณยกุตโ์ดยใชเ้กณฑ์
การมหีรอืไมม่เีสยีงพยญัชนะทา้ยแบ่งแยกเสยีงวรรณยกุตไ์ดเ้ป็นสองกลุ่ม คอื วรรณยกุตใ์นคาํพยางค์
เปิดกบัวรรณยกุตใ์นคาํพยางคปิ์ดเหมอืนกบัทีน่กัวชิาการจนีคนอื่นวเิคราะหภ์าษาตระกลูไทอื่นๆดว้ย 
นอกจากน้ีในคาํพยางคปิ์ดยงัสามารถแบง่แยกเสยีงวรรณยกุตไ์ดต้ามความ ”สัน้” “ยาว” ของสระอกีดว้ย 
(ลกัษณะเสยีงวรรณยกุตท์ีม่คีรบตามการแบ่งดว้ยเกณฑแ์บบน้ีพบในหลายๆ ภาษา เชน่ จว้ง มลูมั เหมา
หนาน เป็นตน้ ภาษาฉาตง้กม็รีะบบเสยีงวรรณยกุตส์องชุดเชน่กนั ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี      

T. ระดบัเสยีง ตวัอยา่งคาํ ความหมาย  ตวัอยา่งคาํ ความหมาย  ตวัอยา่งคาํ ความหมาย 
คาํพยางคเ์ปิด 

  çia:n53 เรอืน  ke53 ขาย  m ̥a53 หมา 
  cin21 เขยีง  kwi21 ควาย  ma21 แม ่
  cie31 กลา้ (ตน้)  kei31 แก ้  ma31 นุ่ม อ่อน 
  ciam23 ป้าสะใภ ้  ke23 ขี ้  ma23 มา้ 
  ciei45 ไข ่  khǝm45 กรงั (แหง้)  ma45 แบก 
6  cien35 ชิน้  ke35 มะเขอื  ma:n35 ชา้  

(ไทยถิน่เหนือ=เมนิ) 
คาํพยางคปิ์ด 

7   (สัน้) jit5 หน่ึง  kǝp5 กบ  m ̥ok5 หมก (ฝัง) 
  (ยาว) cia:p31  คบี  kha:k31 กด  mǝt31 เน่า เป่ือย  
  cit31 เจบ็  kǝp23 กลบ ปิด  mak23 หมกึ 
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 คาํอธบิายเสยีงวรรณยกุต ์   
 1.วรรณยกุตใ์นพยางคท์ัง้สองประเภทมรีะดบัเสยีงทีเ่หมอืนกนัคอื =7(ยาว), 4=  เมือ่ตดั
วรรณยกุตท์ีซ่ํ้ากนัออกแลว้ เสยีงวรรณยกุตท์ีแ่ทจ้รงิของภาษาฉาตง้ม ี เสยีง ไดแ้ก่ /53, 21, 31, 23, 45, 
35, และ 5 /  เน่ืองจากระดบัวรรณยกุต ์ ในภาษาฉาตง้เป็นสระเสยีงสัน้ จงึไมไ่ดร้ะบุใหเ้ป็น // เหมอืน
ภาษาอื่นๆซึง่เป็นสระเสยีงยาว แทจ้รงิแลว้กค็อืวรรณยกุตร์ะดบัเสยีงเดยีวกนักบัทีภ่าษาอื่นเป็นเสยีง // 
นัน่เอง   
 2. จากตารางจะเหน็วา่วรรณยกุตภ์าษาฉาตง้ไมม่วีรรณยกุตห์กัเห หมายความวา่เป็นระดบั
เสยีงวรรณยกุตท์ีม่ทีศิทางเดยีวคอืขึน้และลงเทา่นัน้สอดคลอ้งกบัภาษาสมาชกิจว้ง-ตง้ภาษาอื่นๆ (ภาษา
อื่นๆทีม่วีรรณยกุตห์กัเหเชน่ ภาษาตง้ ภาษามลูมั ภาษาเหมาหนาน แต่กม็จีาํนวนไมม่าก)  
 .คาํสองพยางคท์ีพ่ยางคห์น้าออกเสยีงเบา (คลา้ยคาํควบไมแ่ทใ้นภาษาไทย) ใชส้ญัลกัษณ์ 
“ _ ” แทนเสยีงวรรณยกุต ์ 
 .มลีกัษณะของวรรณยกุตส์นธ ิ คอื วรรณยกุตท์ี ่ / /  เมื่อเกดิหน้าวรรณยกุตเ์สยีง
เดยีวกนั (/ / ) และวรรณยกุตเ์สยีง  พยางคห์น้าจะเปลีย่นเสยีงเป็น // ขณะทีเ่มือ่วรรณยกุตเ์สยีง
ที ่/ / 6/ 8 เกดิหน้าเสยีงเดยีวกนัพยางคห์น้าจะเปลีย่นเสยีงเป็น //    
   CHD. 2.2.4 โครงสร้างพยางค ์(C=Consonant, V=vowel, T=Tone) พยางคใ์นภาษาฉาตง้
ประกอบดว้ยพยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์(จากการวเิคราะหร์ะบบเสยีงวรรณยกุตจ์ะเหน็วา่มคีาํยมืจาก
ภาษาจนี ซึง่ “คาํ” สามารถเกดิจากเสยีงพยญัชนะและวรรณยกุตโ์ดยไมม่สีระได)้  ในสว่นของหางสระ
ตามหลกัการวเิคราะหแ์บบจนีแบ่งเป็นหางสระทีเ่ป็นเสยีงอรรธสระ ในทีน้ี่จะวเิคราะหใ์หเ้ป็น V สว่นหาง
สระนาสกิและหางสระเสยีงกกั ในทีน้ี่จะวเิคราะหใ์หเ้ป็น C ผูเ้ขยีนไดศ้กึษาขอ้มลูจากรายการคาํศพัทท์า้ย
เล่มของหนงัสอื “การศกึษาวจิยัภาษาฉาตง้” (Lǐ  Rúlóng, et al. , 2012, -) สามารถวเิคราะห์
โครงสรา้งพยางคใ์นภาษาฉาตง้ไดว้า่ โครงสรา้งทีเ่ลก็ทีส่ดุคอื /+C+T/ และโครงสรา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุคอื 
/+C+V±V±V±C+T/ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี    
โครงสรา้ง
พยางค ์

ตวัอยา่งคาํศพัท ์ 

คาํ แปล คาํ แปล คาํ แปล คาํ แปล 

CV T ci31 กี(่เทา่ไร) fi45 ไว ŋa21 งา,หน่อ fa31 ฟ้า 

CVV T ji:u53 เอว cio31 หวั ji:u21 เตา kai45 ไก่ 

CVVV T chiou45 เหา่(หมาเหา่) ciou53 ขอ ȵiou45 เหีย่ว ȵiei35 แกม้ 

CVVC T  cien35 ชิน้(ลกัษณนาม) ciuŋ 21 จน(ยากจน) chiam45 ลม้ ȵian21 เงนิ 

CVC T fǝn53 ฝน  ham53 ขุน่ han53 คนั ji:k31 เผอืก 

C T ŋ23 พบตวัอยา่งคาํเพยีงคาํเดยีว เป็นคาํยมืภาษาจนีเพยีงคาํเดยีวคอื 午 wǔ หมายถงึ 
“แผนภมูปิฐพลีาํดบัที ่7” 

   
CHD. 2.3 ระบบคาํ  ในหนงัสอืเรือ่ง “การสาํรวจภาษาใกลส้ญูในพืน้ทีต่ะวนัตกเฉียงใต”้ ของ      

หลจีิน่ฟาง (Lǐ Jǐnfāng, 6) ไดใ้หข้อ้มลูรายการคาํศพัทภ์าษาฉาตง้ 6 คาํ  จากการคดัเลอืก
คาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุร์าว  คาํ พบวา่ เป็นคาํโดดพยางคเ์ดยีว 6% ซึง่กน็บัวา่เป็นลกัษณะที่
สอดคลอ้งกบัภาษาแขนงจว้ง-ตง้อยา่งหน่ึง จากการวเิคราะหข์องหลีห่รหูลงและคณะ (Lǐ  Rúlóng, et al. , 
2012, , 9) พบวา่ในวงคาํศพัทภ์าษาฉาตง้ทีเ่กบ็มาได ้  คาํนัน้ มคีาํศพัทท์ีจ่ดัวา่เป็นคาํยมื
ภาษาจนีหรอืรว่มเชือ้สายกบัภาษาจนีมากกวา่ 6% และเมือ่นําคาํศพัทพ์ืน้ฐานของ Swadesh-100 คาํ  
มาตรวจสอบพบวา่ ในจาํนวน  คาํเป็นคาํศพัทท์ีร่ว่มเชือ้สายกบัภาษาจนี 9 คาํ ในจาํนวนน้ีเป็นคาํยมื
ภาษาจนีโดยตรง 6 คาํ เมือ่นําคาํศพัทภ์าษาฉาตง้เปรยีบเทยีบกบัภาษาสาขาจว้ง-ตง้พบวา่ มคีาํศพัทท์ี่
เป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายอยู ่แต่มแีนวโน้มใกลช้ดิกบัแขนงตง้-สุย่มากกวา่ คาํศพัทก์ลุ่มน้ีมจีาํนวน  คาํ 
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นอกเหนือจากระบบเสยีง ระบบไวยากรณ์ ตลอดจนประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาทีส่อดคลอ้งกนั วงคาํศพัท์
กเ็ป็นขอ้มลูสนบัสนุนอกีทางหน่ึงวา่ภาษาฉาตง้เป็นสมาชกิในแขนงตง้-สุย่    

 หวัขอ้ต่อไปน้ีจะนําเสนอการวเิคราะหล์กัษณะของคาํและการสรา้งคาํในภาษาฉาตง้ แบ่งเป็นคาํ
โดด คาํประสมและคาํยมื มรีายละเอยีดดงัน้ี       

CHD. 2.3.1 คาํโดด แบ่งไดด้งัน้ี   
) คาํโดดพยางคเ์ดียว  เป็นคาํหน่ึงพยางคท์ีม่คีวามหมายในตวัเอง สามารถ 

ใชไ้ดโ้ดยอสิระ ตวัอยา่งคาํศพัทต่์อไปน้ี เทยีบกบัภาษาสีแ่ขนงเพือ่ใหเ้หน็ความสมัพนัธก์บัภาษาอื่น คอื 
แขนงจ้วง-ไต ไดแ้ก่ ภาษาไต คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาไต” (Yù Cuìróng, Luō Měizhēn, 17) ภาษา
จว้งคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาจว้ง”(Wéi Qìngwén, Tán Guóshēng, 10) ภาษาปู้อคีดัจาก “ปรทิรรศน์
ภาษาปู้อ”ี (Yù Cuìróng, 98) ภาษาหลนิเกา คดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษาหลนิเกา” (Liáng Mǐn,  
Zhāng Jūnrú, 99) แขนงต้ง-สุ่ย ไดแ้ก่ ภาษาตง้คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาตง้” (Liáng Mǐn, 17) 
ภาษาสุย่คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาสุย่” (Zhāng Jūnrú, 10) ภาษาเหมาหนานคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษา
เหมาหนาน” (Liáng Mǐn, 10) ภาษามลูมัคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษามลูมั” (Wáng Jūn, Zhèng 
Guóqiáo, 99) แขนงภาษาหลี ไดแ้ก่ ภาษาหล ีคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี (Ōuyáng Juéyà, Zhèng 

Yíqīng , 99) และแขนงภาษาเกอ-ยงั ไดแ้ก่ ภาษาเกอลาวคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาเกอลาว” (Hè 

Jiāshàn, 13) ภาษาผูเ่ปียว คดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษาผูเ่ปียว” (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, Lǐ 
Yúnbīng,  2007) ภาษาปู้ยงัคดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษาปู้ยงั” (Lǐ Jǐnfāng, 2000)  ภาษาละตคิดัจาก 
“การศกึษาวจิยัภาษาละต”ิ (Lǐ Yúnbīng, 2000) และภาษามูห่ล่าวคดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษามูห่ล่าว” 
(Bó Wénzé, 2003) ภาษาชุนคดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษาชุน” (Ōuyáng Juéyà, 1) ภาษาเปียวคดั
จาก “การศกึษาวจิยัภาษาเปียว”  (Liáng Mǐn,  Zhāng Jūnrú, )  
แขนง ไทย  วนั  เดอืน  ปี  ฝน  ไก่ หนา ลกู น้ํา  ใหญ่ 

(หลวง) 
จ้วง-ไต 
(ไถ)    

ไต van2 dǝn1 pi1  fun1 kai5 na1 luk nam4 loŋ1 

จว้ง ŋon2 dɯn1 pi  fɯn1 kai5 na1 lɯk nam4 lu:ŋ1 

อู่เสอ้ /men1 ȵyt** pwei1  fen1 kha:i5 n 8a1 lik nam3 wɔk 

ปู้อ ี ŋon2 dɯ:n1 pi1  vɯn1 kai5 na1 lɯɁ zam4 ɤuŋ1  

หลนิเกา vǝn2 ŋit** vǝi2  fun1 kai1 na1 lǝk nam4 ȵɔ3 

ต้ง-สุ่ย ตง้ man1  ȵa:n1 ȵin2  pjǝn1 a:i5 na1 la:k10 nam4 la:u4 

สุย่ van1  njen2 mɛ1  fǝn1 qa:i5 /na1 la:k nam3 la:u4 

มลูมั fan1  njen2 ᵐbe1  kwǝn1 ci1*¹ na1 la:k nәm4 lo4 

ลกักะ  wan 2  bien1 pei 1 fen1 kai 5 tsã1 lak num4 lou4 

เปียว  man1   ȵOt10 pɛ1 tshan1  ka:i5    tsho1 lak na:m4 luŋ5 

เหมา
หนาน 

van1  njen2 ᵐbɛ1  fin1 ka:i5 na1 la:k nam3 la:u4 

ฉาตง้ wan53 nijen21 pe53 fǝn53 kai45 na53 la:k23 n ̥am31 jia:i3 

หลี หล ี van1 ȵa:n1 pou2  fun1 khai1 na1 ɬɯ:Ɂ7 nam3 loŋ1 

เกอ-ยงั ชุน hon4 ȵɔn1 ba5  fǝn1 khai1 nɔ1 lǝt5 nam3 loŋ1 

เกอลาว sen44* t‘u44  plei33  zau44 qai33 ntau44 lei31 әɯ55 su33 

ผูเ่ปียว vәn33 ta:n53 mja:i33  ßau213 qai53 tǝ0ne33 qa0jiǝ33 ʔoŋ33 du213 

ปู้ยงั van54 tɛn11 pi:ŋ312  ¸u:t11 qai54 ta0na312 la:k11 ɔŋ24 lu:ŋ24 
ละต ิ vuaŋ31 n ̩44tjou55 pi35  ȵaN35 qɛ55 ȵuŋ35 li35 i44 n ̩44to31 

มูห่ลา่ว ve31 ¬a31 tsǝ24 me31 qa24 zo31 lai53 uŋ33 luŋ24 

* ยมืภาษาจนีโบราณ  thën “วนั”  **  ภาษาจนีโบราณ  ngüat   
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ตวัอยา่งคาํศพัทภ์าษาฉาตง้ทีไ่มพ่อ้งกบัภาษาอื่น 
chiŋ31 ciu45 la31 kh´m45 m ̥o53 nǝn31 ni53 pu35 su:k31 tθun53 
ทราย หมิะ เบา ดนิ กลบั ด(ีgood) แมน้ํ่า เตา้นม ดื่ม มุง้ 

 จากตวัอยา่งคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่ภาษาฉาตง้มคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายใกลช้ดิกบั
ภาษาแขนงตง้-สุย่เลยขึน้ไปจนถงึแขนงจว้ง-ไตทีช่ดัเจนมาก เมือ่เทยีบกบัภาษาไทยยิง่พบวา่ทุกคาํ
สอดคลอ้งกบัภาษาไทย แต่ถา้เทยีบกบับรรทดัถดัลงมาดา้นล่างกย็งัเหน็ความสอดคลอ้งกบัภาษาหลี
คอ่นขา้งมาก แต่เมือ่เทยีบกบับรรทดัถดัลงมาเรือ่ยๆ ซึง่กค็อืภาษาแขนงเกอ-ยงั กจ็ะเริม่เหน็ความ
แตกต่างแยกออกจากกนั แต่ทัง้น้ีเรากจ็ะยงัพบคาํบางคาํทีเ่ป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายในระดบัสาขาที่
เหมอืนกนัทุกภาษาเชน่คาํวา่ “วนั, เดอืน, ปี” มบีางคาํทีส่อดคลอ้งกบัภาษาจว้ง-ไต ตง้-สุย่ และหล ี แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัภาษาแขนงเกอ-ยงั เชน่  คาํวา่ “น้ํา, ฝน” ทีน่่าสงัเกตกค็อื คาํทีแ่ปลวา่ “ใหญ่” ในทุกภาษา
ของแขนงจว้ง-ไต และตง้-สุย่ รวมถงึแขนงเกอ-ยงับางภาษาใชค้าํวา่ “หลวง หรอื โต” แต่ภาษาฉาตง้ใชค้าํ
วา่ /jia:i3/  เหมอืนภาษาไทย   

) คาํโดดสองพยางคแ์ละสามพยางค ์คอื  คาํทีแ่ต่ละพยางคห์รอืสว่นใดสว่นหน่ึง
ของพยางคไ์มส่ามารถแยกออกจากกนัและมคีวามหมายโดยอสิระได ้ ไมใ่ชล่กัษณะของการเตมิหน่วยคาํ
เตมิเพือ่ใหม้คีวามหมายทางไวยากรณ์ใดๆ และไมใ่ชค่าํประสม มทีัง้แบบซํ้าคาํ  ซํ้าพยญัชนะหรอืซํ้าสระ 
มทีัง้คาํบอกสภาพ อากปักริยิา ชื่อตน้ไม ้อาหารเป็นตน้ ตวัอยา่งคาํเชน่   

คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
jiok23 ȵiak5 โยกเยก (สปัหงก)  kou53 kou53 ตะขอ puk31 pa21* ตน้ผผีา 
ka:p31 la:p31 ขนม lan53 lǝm45 หนกั su:ŋ53 sy31 น้ําคา้ง 
ten53 ten53 ชา่งพดูชา่งคุย  liŋ21 lǝŋ31 เงา  ȵiuŋ53 ȵiam45 ไมช่า้กเ็รว็ 
  *คาํยมืภาษาจนี 枇杷 Pípá ผลไมช้นิดหน่ึง ภาษาองักฤษคอื โลควอท(loquat) 

  CHD. .. คาํท่ีมีการเติมส่วนอ่ืน มดีงัน้ี   
 1) หน่วยคาํเติมหน้า เป็นการเตมิหรอืเกดิหน่วยคาํอื่นทีห่น้าคาํมลู สาํหรบัภาษา
ฉาตง้สว่นทีนํ่ามาใชเ้ป็นหน่วยคาํเตมิหน้าน้ีนํามาจากคาํมลูอื่นทีม่คีวามหมายในตวัเอง และใชไ้ดอ้ยา่ง
อสิระ เมือ่นํามาเตมิแลว้เดมิทแีสดงความหมายในลกัษณะของคาํประสม แต่เมือ่ขยายขอบเขตไปใชก้บั
คาํอื่นนานวนัเขา้กท็าํใหค้วามหมายเดมิสญูหายไป จนในทีส่ดุกไ็มแ่สดงความหมาย จากการตรวจสอบ
ในรายการคาํศพัทท์า้ยเล่มหนงัสอืของหลีห่รหูลงและคณะ (Lǐ  Rúlóng, et al. , 2012, -) พบ
ลกัษณะของหน่วยคาํเตมิหน้าดงัน้ี          

ตวัอยา่งหน่วยคาํเตมิหน้า 
/la:k/ คาํน้ีเป็นคาํรว่มเชือ้สายทีป่รากฏในทุกๆภาษาทีเ่ป็นสมาชกิในสาขาภาษาจว้ง-ตง้  รปูแบบการเกดิเป็น
หน่วยคาํเตมิหน้าเหมอืนกนักบัทุกภาษาอกีดว้ย กลา่วคอื เดมิทมีคีวามหมายประจาํคาํวา่ “ลกู” สามารถใชไ้ดอ้ยา่ง
อสิระและใชเ้ตมิหน้าคาํเรยีกญาตริุน่เยาว ์ ต่อมานําไปเตมิหน้าคาํนามอื่นทีม่คีวามหมายเกีย่วกบัสิง่ของขนาดเลก็ 
จาํนวนน้อย หรอืชื่อเรยีกผลไม ้ จนกระทัง่กลายสภาพเป็นหน่วยคาํเตมิหน้าโดยสมบรูณ์ เน่ืองจากพยางคท์ีนํ่ามาเตมิ
เป็นสว่นหน้านัน้ไมแ่สดงความหมายของคาํวา่ “ลกู” อกีต่อไป ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  (ขอ้มลูขา้งลา่งต่อไปน้ีชอ่งซา้ยเป็น
คาํภาษาฉาตง้ ขวามอืเป็นคาํแปล) 
la:k23 m̥i53 
ลกู      มอื 

น้ิว la:k23    nit5 
ลกู        นิด  

สกันิด la:k23 tau21 
ลกู      ทอ้ 

ลกูทอ้ la:k23  jyk31 
ลกู      ขา้วตม้มดั 

บะจา่ง   

/ni/  คาํน้ีมคีวามหมายประจาํคาํวา่ “แม”่ สามารถนําไปใชเ้ป็นคาํประสมกบัคาํอื่นทีม่คีวามหมายวา่ “แม”่ หรอื
เกีย่วกบัเพศหญงิได ้ บางคาํแฝงความหมายวา่ “ยิง่ใหญ่”  แต่เมือ่ใชเ้ป็นหน่วยคาํเตมิหน้ามกัปรากฏหน้าคาํเรยีกชื่อ
สตัวข์นาดเลก็หรอืจาํพวกแมลงซึง่ไมไ่ดแ้สดงความหมายวา่ “เพศเมยี แม ่ หรอื ยิง่ใหญ่” แต่อยา่งใด ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี      
ni23 fei35 พระอาทติย ์ ni23 m̥at5 หมดั ni23 mǝt23 มด ni23  kwei31 เขยีด 
ni23 niuŋ23 แมลงวนั ni23 tθan23 ไสเ้ดอืน ni23 ji:k31 หวัเผอืก ni23 nin21 หิง่หอ้ย 
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มคีาํทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัหน่วยคาํเตมิหน้า ไดแ้ก่ คาํวา่ /tak23/  “ใชก้บัคนเพศผู ้สตัวต์วัผู”้  /ni23/ 
“ใชก้บัคนเพศหญงิ สตัวต์วัเมยี” เมือ่เตมิแลว้ยงัคงแสดงความหมายอยู ่จงึมลีกัษณะเหมอืนกบัคาํประสม 
แต่สว่นน้ีเป็นสว่นทีเ่ตมิเพือ่ระบุเพศ แปลความหมายไดห้ลายอยา่ง เชน่ /tak23/ สามารถแปลไดว้า่ “ชาย 
หนุ่ม ผู ้ พอ่ บ่าว” คาํวา่ /ni23/ กส็ามารถแปลไดว้า่ “เมยี แม ่ สาว หญงิ” อาจกล่าวไดว้า่ไมไ่ดแ้สดง
ความหมายโดยตรง แต่เป็นการแฝงความหมาย จงึนํามาอธบิายไวเ้ป็นเน้ือหาของหน่วยคาํเตมิหน้าน้ี 
อยา่งไรกต็ามวธิทีางไวยากรณ์แบบน้ีเป็นแบบภาษาจนี  ต่างจากตวัอยา่งคาํขา้งตน้ทีเ่ป็นวธิทีาง
ไวยากรณ์ทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะของภาษาตระกลูไท เน่ืองจากสว่นทีอ่ยูห่ลงัเป็นคาํนามหลกั สว่นทีอ่ยู่
หน้าทาํหน้าทีข่ยายความ ตวัอยา่งคาํเชน่     

 คาํ ความหมายแต่ละคาํ ความหมาย หมายเหตุ 
tak23 tak23 ma23 ตวัผู ้+ มา้ มา้ตวัผู ้  แสดงความหมาย 

tak23-31m̥u45 ตวัผู ้+ หม ู หมตูวัผู ้ แสดงความหมาย 
ni23 ni23 m̥a53 ตวัเมยี + หมา หมาตวัเมยี(แมห่มา) แสดงความหมาย 

ni23 kai45 ตวัเมยี + ไก่ ไก่ตวัเมยี(แมไ่ก่) แสดงความหมาย 
 2)  หน่วยคาํเติมหลงั   หากพจิารณาลกัษณะทางไวยากรณ์จะพบวา่ วธิกีารประสม

คาํทีว่างสว่นขยายไวห้น้าคาํหลกัเป็นวธิกีารขยายคาํแบบภาษาจนี(เหมอืนแบบทีอ่ธบิายขา้งตน้)  แต่หาก
วางสลบักนั กล่าวคอืวางสว่นขยายต่อจากคาํหลกักจ็ะเป็นแบบภาษาตระกลูไท คาํในภาษาฉาตง้บางคาํมี
การใชว้ธิปีระสมคาํทัง้สองแบบ บางครัง้เป็นคาํเดยีวกนัแต่พดูสลบักนัไปมาได ้  จากการตรวจสอบ
รายการคาํศพัทไ์มป่รากฏคาํระบุเพศใชเ้ป็นหน่วยคาํเตมิหลงัทัง้คาํเรยีกเพศหญงิและเพศชาย  พบเพยีง
คาํเรยีก “พอ่/แม”่ ทีเ่กดิในตําแหน่งหลงัแต่ทาํหน้าทีเ่ป็นคาํหลกัตามหลกัไวยากรณ์จนี เพราะคาํเหล่าน้ี
เป็นคาํประสมทีย่มืมาจากภาษาจนี ตวัอยา่งคาํเชน่        

คาํภาษาจนี คาํภาษาฉาตง้ ความหมายแต่ละคาํ ความหมายของคาํ 
后妈 hòumā hou35-11ni23 หลงั + แม ่ แมเ่ลีย้ง 
后爹 hòu diē hou35-11ti53  หลงั + พอ่ พอ่เลีย้ง 
新娘 xīnniáng tθi:ŋ53 ni:ŋ 21 ใหม ่+ คาํเรยีกเพศหญงิ เจา้สาว 
新郎 xīnláng tθi:ŋ53 loŋ21 ใหม ่+ ชายหนุ่ม เจา้บา่ว 
 3) พยางคเ์สริมสร้อย  มหีลายลกัษณะไดแ้ก่ ก.แบบ AA1 เป็นคาํทีม่กีารซํ้าแบบแปร 

เสยีงพยญัชนะหรอืสระของคาํพยางคห์ลงัทีพ่อ้งหรอืคลอ้งจองกบัคาํเดมิ เมือ่ซํ้าแลว้สามารถใชไ้ดโ้ดย
อสิระ ข. แบบ ABB เป็นคาํทีซ่ํ้าแลว้นําไปเตมิไวห้ลงัคาํอื่นทาํหน้าทีข่ยายความ บรรยายลกัษณะ  หรอื
เป็นสรอ้ยคาํเพือ่ใหค้าํหลกัมคีวามชดัเจนและเกดิภาพพจน์มากยิง่ขึน้  รปูแบบน้ีสามารถสลบัทีก่นัไปมา
โดยใชร้ปูแบบไวยากรณ์แบบภาษาจนีวา่ BBA กไ็ด ้จากขอ้มลูคาํศพัทพ์บวา่วธิกีารเสรมิสรอ้ยในลกัษณะ
น้ีเป็นทีนิ่ยมมากในภาษาฉาตง้ โดยพบวา่มคีาํคณุศพัทแ์ละคาํกรยิาหลายคาํมคีาํเสรมิสรอ้ยเพือ่บอก
ภาพพจน์ต่างๆกนั ค.แบบซํ้าโครงสรา้ง แบ่งเป็นสามลกัษณะคอื ABAB เพือ่บอกความหมายการกระทาํ
ซํ้าๆและต่อเน่ือง ABAC เพือ่บอกความหมายสนบัสนุนซึง่กนัและกนั ABCB เพือ่บอกความหมายเน้นยํา้
และต่อเน่ือง ทีส่าํคญัคอืลกัษณะของกลุ่ม ค. ทัง้หมดเป็นลกัษณะทางไวยากรณ์ของภาษาจนี คาํศพัทท์ีใ่ช้
กเ็ป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนีเชน่กนั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   
รปูแบบ ตวัอยา่ง 

 
คลา้ยกบั 

ความหมาย 
ในภาษาไทย 

 ตวัอยา่ง 
 

คลา้ยกบั 
ความหมาย 
ในภาษาไทย 

AA1 ma:n35 mO35 ชกัชา้/ เชื่องชา้ pha:N21 p´m35 อว้นทว้น  
ABB  Ciu53 nin45 nin45 เขยีวปัด๊ๆ jiuN53 jiaN45 jiaN45 ผอมกระหรอ่งกระแหรง่ 

la31  lu45 lu45 เบาหววิๆ l •́ n21  l•uN45 l•uN45 แดงแป้ดๆ  
ȵie31 NO45 NO45 รอ้งไหโ้ฮๆ  cy53  me35 me35 ยิม้หยี๋ๆ  (ตาหยี)๋ 
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BBA  ตวัอยา่งคาํ ABB ขา้งตน้น้ีสามารถพดูวา่ BBA ก็
ได ้

ตวัอยา่งคาํ ABB ขา้งตน้น้ีสามารถพดูวา่ BBA กไ็ด ้ 

nin45 nin45 Ciu53  เขยีวปัด๊ๆ jiaN45 jiaN45 jiuN53 ผอมกระหรอ่งกระแหรง่ 
ABAB cia:N31 to0 cia: N31 to0 พดูไปพดูไป (ก.็.) th´55 to0 th´55 to0 กนิไปกนิไป (แลว้ก.็..)  
ABAC jiu35 wu:N31 jiu35 tou31 ทัง้สงูทัง้ชนั jiu35 lu:n53 jiu35 ke: N53 ทัง้กลมทัง้เกลีย้ง 
ABCB cia:N31 fe23 tu33 fe23 พดู(วา่จะ)ทาํกท็าํ  cia:N31 pui53 tu33 pui53 พดู(วา่จะ)ไปกไ็ป 

4) การซํา้คาํ เป็นลกัษณะของการซํ้าโดยการพดูคาํเดมิซํ้าสองครัง้  พยางคท์ีส่องไม่
มกีารเปลีย่นแปลง จากขอ้มลูคาํศพัทภ์าษาฉาตง้พบวา่คาํบางชนิดซํ้าได ้ บางชนิดซํ้าไมไ่ด ้  คาํนามเมือ่
ซํ้าแลว้มกีารแปรทางความหมายวา่มปีรมิาณมากขึน้ มจีาํนวนมากขึน้ หรอืเปลีย่นจากคาํเอกพจน์เป็น
เป็นพหพูจน์ คาํลกัษณนาม คาํลกัษณนามทีนํ่ามาซํ้าไดม้กัเป็นลกัษณนามทีย่มืมาจากคาํนาม เมือ่ซํ้า
แลว้มคีวามหมายเป็นพหพูจน์ หรอืแปลวา่ “ทุกๆ” คาํชว่ยกรยิา ซํ้าแลว้วางไวห้น้าคาํกรยิาเพือ่บอกกาล 
(เพิง่จะ กาํลงั บ่อยๆ) และเพือ่บอกการรวมความ (ลว้นๆ) สว่นใหญ่เป็นคาํยมืภาษาจนี  คาํคุณศพัทเ์มือ่
ซํ้าแลว้บอกความหมายวา่เขม้ขน้ขึน้(หรอืเบาบางลงขึน้อยูก่บัความหมายของคาํ)   คาํเลยีนเสยีง เมือ่ซํ้า
แลว้วางไวห้ลงัคาํกรยิาเพือ่บอกภาพพจน์ กรยิาอาการ สว่นใหญ่ใชเ้ป็นคาํเสรมิสรอ้ยลกัษณะเดยีวกนักบั
หวัขอ้ทีผ่า่นมาขา้งตน้ คาํกรยิา ภาษาฉาตง้ไมนิ่ยมซํ้าคาํกรยิา จากการตรวจสอบรปูประโยคทีต่รงกบัวธิี
ทีภ่าษาจนีใชก้ารซํ้าคาํกรยิาแบบ AA เพื่อสือ่ความหมายวา่ลองทาํด ูขอรอ้งใหท้าํ เชน่ 看看 kàn kàn “ลอง
ด”ู 试试 shì shì  “ลองทาํด”ู ภาษาฉาตง้ใชค้าํกรยิาเพยีงคาํเดยีว ไมม่กีารซํ้าคาํ  ตวัอยา่งคาํเชน่     
ชนิดของคาํ คาํเดมิ ความหมาย ซํ้าคาํ ความหมาย 
คาํนามและ
สรรพนาม 
 

Cie:n53 เรอืน Cie:n53 Cie:n53 ทุกบา้น / แต่ละบา้น 
lau53 เรา  (เมือ่ซํ้าแลว้แปรเป็นเสยีง 

lo31) 
lo31 lo31  เราทุกคน 

คาํลกัษณนาม khaN45 หวั (ลกัษณนามใชก้บัสตัวใ์หญ่) khaN45 khaN45 แต่ละตวั (ลว้น) 
ji:N35 อยา่ง (样 yàng) ji:N35 ji:N35 ทุกอยา่ง 

คาํชว่ยกรยิา ci: N53 เพิง่ (刚 gāng) ci:N53 ci:N53 เพิง่จะ  
thuN53 ทัง้ (通 tōng) thuN53 thuN53 ทัง้หมดลว้น 

คาํคุณศพัท ์ weN45 วาว (เป็นเงา เป็นมนั) weN45 weN45 วาวๆ  
thTu53 หยาบ (粗 cū) thTu53 thTu53 หยาบๆ 

คาํเลยีนเสยีง ȵie31 รอ้งไห ้ ȵie31 ȵie31 (รอ้งไห)้ แงๆ 
NO45 (รอ้งไห)้ โฮ NO45 NO45 (รอ้งไห)้ โฮๆ 

คาํกรยิา   ภาษาฉาตง้พดูวา่ /ȵi21 si:N21/ “เธอ-ชมิ”  ตรงกบัทีภ่าษาจนีพดูซํ้าคาํวา่ 你尝尝 Nǐ cháng 
cháng แปลวา่ “คุณลองชมิด”ู จะเหน็วา่ภาษาฉาตง้ไมนิ่ยมวธิซีํ้าคาํกรยิา  

 จากตวัอยา่งคาํในตารางขา้งตนจะพบวา่ คาํนาม คาํลกัษณนาม(บางคาํ) คาํคุณศพัท ์และคาํ
เลยีนเสยีงเป็นคาํภาษาฉาตง้ ซึง่บางคาํสอดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไท บางคาํเป็นคาํเฉพาะเผา่พนัธุภ์าษา
ฉาตง้เองสามารถซํ้ากนัเพือ่แสดงความหมายทางไวยากรณ์ได ้ คาํชว่ยกรยิาซึง่จดัเป็นคาํทางไวยากรณ์ 
ภาษาฉาตง้ยมืทัง้คาํและรปูแบบมาจากภาษาจนีทัง้นัน้  สว่นคาํกรยิาไมนิ่ยมซํ้าคาํ    
  CHD. .3.3 คาํประสม คอืการนําคาํโดดทีม่คีวามหมายในตวัเองและสามารถเกดิไดโ้ดย
อสิระมาประสมกนัแลว้เกดิเป็นคาํทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงกบัรากคาํเดมิหรอืเกดิเป็นความหมายใหม ่
ตามหลกัการวเิคราะหค์าํประสมของนกัวชิาการจนี แบ่งวธิกีารประสมคาํในภาษาฉาตง้เป็น 6 วธิไีดแ้ก่  .
แบบรวมคาํ .แบบขยายความ (จากรายการคาํศพัทภ์าษาฉาตง้พบวา่คาํประสมแบบขยายความมทีัง้การ
วางสว่นขยายไวห้น้า AB แบบภาษาจนี และวางสว่นขยายไวห้ลงั BA แบบภาษาตระกลูไท) . แบบ
ประธานกรยิา . แบบกรยิากรรม .แบบเสรมิความ และ 6.แบบชือ่หลกั + ชื่อเฉพาะ  ดงัตวัอยา่งคาํ
ต่อไปน้ี      
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รปูแบบ ตวัอย่างคาํ 
แบบรวมคาํ  tu53 ni23 

พอ่    แม ่  
“พอ่แม”่ 

tθei3 tθǝn53 ลกู   
หลาน 
“ลกูหลาน” 

kuŋ53 puo21
ผวั     เมยี 
“ผวัเมยี” 

lǝn53    ti45 
ลกูชาย   ลกูสาว 
“ลกูชายลกูสาว” 

แบบขยายความ AB 
A =สว่นขยาย  
B = คาํหลกั 

na21 p´n21  
หน้า  พาน(อ่าง) 
“อ่างลา้งหน้า”  

m8i53 wa:n53 
มอื    ขอ้  
“ขอ้มอื” 

laN45 kon31 
ชัง่      กา้น 
“ตาชัง่” 

ȵiou21 la53 wat23 
ตา              เมด็ 
“ลกูตา”  

 แบบขยายความ BA 
A =สว่นขยาย  
B = คาํหลกั 

tou35 m8a:n31 
ถัว่     เหลอืง  
“ถัว่เหลอืง” 

pi21      la53 
ผวิหนงั   ตา 
“หนงัตา” 

pi21      pa:k31 
ผวิหนงั  ปาก 
“รมิฝีปาก” 

foŋ53 kha31   
ฝัง่     ลา่ง  
“ขา้งลา่ง”  

แบบประธานกริยา n 8am21 kun31 
น้ํา       กลิง้ 
 “น้ําเดอืด” 

la53 muN53 
ตา   บงั 
“ตาบอด” 

l •ai53 to21  
หลงั  คอ่ม 
“หลงัคอ่ม” 

m •i53 kei45 
มอื    ครอบ 
“เลบ็”  

แบบกริยากรรม wi21 pien53 
ลอ้ม  สวน 
“รัว้” 

l •aN53  l´n53 
มอง(ด)ู คน 
“สูข่อ” 

fa:n31  l•́ m 
กลบั    ลม  
“ลมหวน” 

ts´n35 na:n23 
ไล ่      เน้ือ 
“ลา่สตัว”์ 

แบบเสริมความ fan35 taN53   
ขา้ม    มา 
“ขา้มมา” 

ni31 tsi:k23 
ฟัง   ไดย้นิ 
“ไดย้นิ” 

uk5 p´553 
ออก ไป 
“ออกไป” 

n ̥iak5  tsi:k23 
นอน   หลบั  
“นอนหลบั  

แบบ 
ช่ือหลกั + ช่ือเฉพาะ 
(ชฉ.) 

mi23 sa531 
ไม ้     ชฉ. 
“ตน้สน” 

ȵiok23 jien45 
นก        ชฉ. 
“นกนางแอ่น” 

mem35 piei31 
ปลา       ชฉ. 
“ปลาชอ่น” 

ma53 ka:t31 
ผกั      ชฉ. 
“ผกักาดเขยีว” 

 CHD. .. คาํยืมจากภาษาจีนและภาษาอ่ืน ดงัทีก่ล่าวไปแลว้ขา้งตน้วา่ ในวงคาํศพัท์
ภาษาฉาตง้ทีเ่กบ็มาได ้  คาํนัน้ มคีาํศพัทท์ีจ่ดัวา่เป็นคาํยมืภาษาจนีหรอืรว่มเชือ้สายกบัภาษาจนี
กวา่ 6% คาํยมืเหล่าน้ีมไิดเ้กดิขึน้ในครัง้เดยีวหรอืในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง หรอืจากภาษาจนีถิน่ใดถิน่
หน่ึงเทา่นัน้ หากแต่เมือ่ชาวฉาตง้อพยพแยกตวัออกมาจากบรรพบุรษุดัง้เดมิ ต่างฝ่ายต่างพฒันาภาษา
เป็นของตนเอง ขณะเดยีวกนักไ็ดร้บัอทิธพิลจากภาษาทีอ่ยูแ่วดลอ้มทัง้ต่างภาษา ทัง้ต่างยคุสมยัทาํให้
ภาษาฉาตง้มพีฒันาการทีแ่ตกต่างไปจากภาษารว่มบรรพบุรษุ  การสมัผสัภาษาของภาษาฉาตง้กบัภาษา
สมาชกิสาขาจว้ง-ตง้อื่นๆตดัสนิไดย้าก  เน่ืองจากไมอ่าจแยกไดช้ดัเจนวา่คาํศพัทท์ีส่อดคลอ้งกนันัน้เป็น
คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายจว้ง-ตง้มาแต่โบราณ  หรอืเป็นคาํศพัทท์ีภ่าษาฉาตง้ยมืมาจากภาษาสมาชกิสาขา
จว้ง-ตง้ทีแ่ยกตวัออกมาแลว้  แต่คาํศพัทท์ีส่ามารถแบ่งแยกไดค้อืคาํศพัทท์ีส่มัพนัธก์บัภาษาจนี โดย
สามารถแบ่งไดส้องลกัษณะ คอื คาํศพัทท์ีส่มัพนัธก์บัทัง้ภาษาตระกลูไทและภาษาจนี คาํศพัทก์ลุม่น้ีจดัวา่
เป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี แต่นกัวชิาการจนีจดัวา่เป็นคาํยมืภาษาจนีเก่า และคาํศพัทท์ีย่มืมาจาก
ภาษาจนีทีน่กัวชิาการจนีจดัเป็นคาํยมืภาษาจนีใหม ่ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี     

) คาํศพัทร์่วมเช้ือสายกบัคาํยืมภาษาจีนเก่า    ในแวดวงนกัวชิาการจนีตดัสนิ 
วา่คาํศพัทใ์นภาษาของชนกลุ่มน้อยทีพ่อ้งกบัภาษาจนีนัน้เป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนี  ซึง่สามารถแบ่งได้
เป็นสองกลุ่ม คอื กลุ่มหน่ึงเป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาตัง้แต่อดตีเรยีกวา่ “คาํยมืเก่า”  เป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาจาก
ภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์ และอกีกลุ่มหน่ึงเป็นคาํทีย่มืมาภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรมจนี ค.ศ.
99 เรยีกวา่ “คาํยมืใหม”่ (จะอธบิายหวัขอ้ถดัไป) แต่ขณะเดยีวกนั ในแวดวงนกัวชิาการทีศ่กึษาภาษา
ไท-จนี มคีวามเหน็วา่คาํศพัทเ์หล่าน้ีปรากฏในทัง้ภาษาจนีและภาษาไทหลายๆภาษา  น่าจะเป็นคาํศพัท์
ทีเ่คยใชร้ว่มกนัในอดตีไมใ่ชค่าํยมื  คาํศพัทก์ลุ่มน้ีสว่นมากเป็นคาํโดดหน่ึงพยางค ์ซึง่สามารถหาคาํทีพ่อ้ง
กนัในภาษาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไทได ้รวมทัง้ภาษาไทยดว้ย  
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ในสว่นของภาษาฉาตง้นัน้มกีารสมัผสักบัภาษาจนีหลายยคุ นัน่กห็มายความวา่ภาษาจนีทีย่มืมา
กเ็ป็นภาษาจนีหลายลาํดบัชัน้เวลาเชน่กนั ถา้ดตูามประวตัศิาสตรก์จ็ะสามารถแบ่งไดค้รา่วๆเป็น ยคุทีย่งั
อยูร่ว่มกนักบับรรพบุรษุสาขาจว้ง-ตง้ ยคุทีอ่ยูร่ว่มกบัชาวมลูมัและเหมาหนาน และยคุทีอ่พยพมาอยู ่     
ณ  ดนิแดนปัจจุบนั 1   แต่การจะแบ่งวา่คาํใดเป็นคาํยมืจากภาษาจนีหรอืเป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี
เป็นเรือ่งทีต่ดัสนิไดย้าก(หรอืยงัไมม่ทีางทาํได ้ เน่ืองจากยงัไมม่เีกณฑท์ีส่ามารถสนบัสนุนและพสิจูน์การ
แบ่งคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนีกบัคาํยมืจนีเก่าได)้ สาํหรบัการแบ่งลาํดบัชัน้เวลาของคาํยมืภาษาจนีใน
ภาษาฉาตง้นัน้ เมือ่นําคาํศพัทภ์าษาจนีทีพ่บในภาษาฉาตง้เปรยีบเทยีบกบัภาษาสมาชกิในสาขาภาษา
จว้ง-ตง้ กจ็ะสามารถแบ่งไดว้า่คาํภาษาจนีสองยคุแรกจดัวา่เป็นภาษาจนีเก่า และคาํภาษาจนียคุหลงัจดั
วา่เป็นภาษาจนีใหม ่  

ผูเ้ขยีนพยายามคน้หาคาํศพัทภ์าษาฉาตง้ทีพ่อ้งกบัภาษาจนีและภาษาตระกลูไทอื่นๆ เพือ่ยนืยนั
ใหเ้หน็ปรากฏการณ์ดงักล่าว รายการคาํศพัทต่์อไปน้ีคดัมาจากหนงัสอืปรทิรรศน์ภาษาและหนงัสอืการ
ศกึษาวจิยัภาษาต่างๆ  ดงัทีไ่ดช้ีแ้จงรายชื่ออา้งองิไวใ้นหวัขอ้ ..) 

จ้วง-ไต ไทย คาํ(ทอง) เงนิ ไฟ นก ทองแดง เหลก็ ไถ โม ่
ไต xam2 ŋǝn2 fai2 nok tɔŋ2 lek7 thai1   mɔ5 

จว้ง kim1 ŋǝn2 fei2 ɣok lu:ŋ2 ti:t7 ɕai1 mu 

ปู้อ ี tɕim1 ŋan2 vi2 zok lu:ŋ2 va2 tɕai1 mu2 

หลนิเกา kim1 ŋçn2 v´i2 mok hoŋ2 het7 lɔi2 ma4 

อู่เสอ้ kjam1 ȵen2 hwi1 n ̥ɔk7 tɔŋ2 thit7 tɕe1 mɔ 

ต้ง-สุ่ย ตง้ ȶǝm1 ȵan3 vi1 mok tɔŋ2 khwәt7+ khәi1+ mo 

สุย่ ȶum1 ȵan2 vi1 nok tɔŋ2 ɕәt7 ȶoi1 mo2 

เปียว tsam3 ŋan2 pai1 phuk7 tuŋ4 thɛt lai4 mɔ 

เหมาหนาน cim1 ȵan2 pui1 nɔk tɔŋ2 chit 7 kwa:i1 ŋwa 

มลูมั cǝm1 ȵan2 fi1 nɔk tɔŋ2 khɣәt7 khɣai1 mwa 

ฉาตง้ cim53 ȵian21 wi53 ȵiok23  tuŋ21  thi:t31 lei45 ไมม่ ี
หลี หล ี kim3 kan1 fei1 taȶ7 da:ŋ4 ga:i5 ɬei mo 

เกอ-ยงั ชุน khem1 kon4 fo1 thiat2 doŋ1 thit3 lai1 mɔ1 

เกอลาว xen33 ȵin33 pa:i34 ntau21 ŋә34 tɕin55 lai35 ts‘ au44van21 

ผูเ่ปียว gǝm24 phio213 pәi53 nuk45 tyŋ33 ɬat33 thai213 quiʔ45 

ปู้ยงั tsi24 ŋan312 fi24 nuk11 lu:ŋ11 qit54 ʔdu31 hu31 

ละต ิ ha35 phjo35 pje55 ȵo31 tuŋ35 qei44 tjo55 kui31 

มูห่ลา่ว tɕy24 ȵ̥e31 va31 zau53  tuŋ31 ¸e53 ki24 mu31 

จีนปัจจบุนั 金 jīn 银 yín 火 huǒ 鸟 niǎo 铜 tóng 铁 tiě 犁 lí 磨 mó 
 

จีนโบราณ kĭĕm ŋǐĕn xuɑ  tieu dung dëi li mua 

หม่ินหนาน gim1 ngeng5 fo2 ziao3 dong2 ti7 le2 mo2 

 จากตารางขา้งตน้จะเหน็วา่ คาํศพัทภ์าษาฉาตง้สอดคลอ้งกบัภาษาแขนงอื่นๆทุกภาษา 
โดยเฉพาะเมือ่ดจูากตวัอยา่งคาํวา่ “ทอง เงนิ ทองแดง เหลก็ ไถ(ทาํจากเหลก็)” จะเหน็วา่สอดคลอ้งกนั
เป็นภาพรวมทัง้สาขา สว่นตวัอยา่งคาํวา่ “ไฟ” แมจ้ะต่างกนั คอื แขนงตง้-สุย่กบัแขนงแขนงเกอ-ยงัออก
                                                           
1  คาํศพัทท์ีส่อดคลอ้งกบัยุคทีย่งัอยูร่ว่มกนักบับรรพบุรษุสาขาจว้ง-ตง้และยุคทีอ่ยูร่ว่มกบัชาวมลูมัและเหมาหนาน เทยีบไดก้บัภาษาจนี
โบราณทีเ่รยีกวา่ ภาษาจนีผงิฮวา่โบราณ (古平话 Gǔ Pínghuà) สว่นคาํศพัทท์ีส่อดคลอ้งกบัยุคทีอ่พยพมาอยู ่ณ  ดนิแดนปัจจุบนัเทยีบได้
กบัภาษาจนีถิน่กุย้เป่ย (桂北平话 Guìběi Pínghuà) และภาษาจนีถิน่เหลีย่งเจยีง (两江平话 Liǎngjiāng Pínghuà)  ในทีน้ี่ คาํวา่        
“ผงิฮวา่” (平话 Pínghuà) หมายถงึสาํเนียงภาษาถิน่ทีพ่ดูกนัในบรเิวณพืน้ทีต่ะวนัตกเฉียงใตข้องจนี ครอบคลุมพืน้ทีม่ณฑลกวา่งซ ีกวา่งตง 
หหูนานและยนูนาน  จดัเป็นภาษาจนีอกีถิน่หน่ึงทีย่งัไมส่ามารถระบุสาํเนียงภาษาถิน่ได ้ บา้งเหน็วา่ควรจดัไวเ้ป็นกลุ่มภาษาถิน่เยว ่ (粤语

Yuèyǔ) แต่บา้งกเ็หน็วา่ควรตัง้เป็นภาษาถิน่ “ผงิฮวา่” เพิม่ขึน้จากเดมิทีแ่บง่เป็น  สาํเนียง (ดคูาํอธบิางเพิม่เตมิเรือ่งการแบง่กลุ่มภาษาถิน่
จนีไดใ้น “นานาภาษาในประเทศจนีตอนใต”้ ภาคที ่ เล่ม  หน้า )    
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เสยีงคลา้ยกนัเป็นพยญัชนะตน้ /p/ ขณะทีแ่ขนงตง้-สุย่(บางภาษา) แขนงจว้ง-ไตและแขนงหลเีป็น
พยญัชนะ /f/ แต่กถ็อืวา่เป็นคาํทีส่อดคลอ้งกนัเน่ืองจากมเีสยีงสระเหมอืนหรอืคลา้ยกนั     
 มคีาํทีน่่าสนใจคอืคาํวา่ “โม”่ ซึง่ทาํจากหนิ ถอืวา่เป็นคาํศพัทท์ีเ่กดิขึน้ในยคุหนิ ทุกๆภาษามคีาํ
เรยีกเครือ่งใชช้นิดน้ีแสดงวา่มกีารสมัผสัภาษากนัมาตัง้แต่ยคุเครือ่งมอืหนิแลว้ แต่ภาษาฉาตง้กลบัไมม่ี
คาํเรยีก ในขณะทีภ่าษาฉาตง้กม็คีาํศพัทท์ีเ่กีย่วกบัเครือ่งใชโ้ลหะทีส่อดคลอ้งกบัภาษาจนีเหมอืนกนักบั
ทุกๆภาษา วเิคราะหไ์ดว้า่ภาษาฉาตง้ใชค้าํศพัทร์ว่มกนัหรอืมกีารสมัผสัภาษากบัภาษาฮัน่ในยคุโลหะ จงึ
ไมม่คีาํเรยีก “โม”่ ซึง่เป็นคาํศพัทใ์นยคุหนิ อกีขอ้สนบัสนุนหน่ึงกค็อื คาํวา่ “หนิ” ภาษาฉาตง้ยมืมาจาก
ภาษาจนีใหมค่อืคาํวา่ /ty21/ ตรงกบัภาษาจนีปัจจุบนัวา่ 石 shí ในยคุทีก่ลุ่มชนชาวจว้ง-ตง้ใชค้าํศพัทท์ี่
เกีย่วกบั “หนิ” รว่มกนั ชาวฉาตง้อาจจะยงัไมก่่อตวัขึน้เป็นกลุ่มชาตพินัธุท์ีม่เีอกลกัษณ์ทางภาษาเป็นของ
ตนเองกเ็ป็นได ้  
   2) คาํยืมใหม่ จากการตัง้ถิน่ฐานรว่มกบัชาวจว้ง-ตง้ การอพยพยา้ยถิน่ และการตัง้ถิน่
ฐานใหม ่จนกระทัง่ถงึหลงัยคุปฏวิตัวิฒันธรรม รฐับาลจนีกไ็ดป้กครองและดแูลความเป็นอยูข่องประชาชน
ในประเทศอยา่งทัว่ถงึ ทาํใหค้าํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืง การปกครอง การศกึษา วทิยาการต่างๆ หลัง่ไหล
เขา้สูภ่าษาของชนกลุ่มน้อยเป็นจาํนวนมากและต่อเน่ือง ปัจจุบนัคาํศพัทภ์าษาฉาตง้ใชค้าํยมืภาษาจนี
ใหมจ่ากภาษาจนีถิน่กุย้เป่ยและเหลีย่งเจยีง นอกจากน้ีภาษาจนีกลางปัจจุบนัทีร่บัมาจากสือ่สารมวลชน
และการศกึษากห็ลัง่ไหลเขา้สูภ่าษาฉาตง้ตลอดเวลา นบัเป็นคาํศพัทใ์หมอ่กีชุดหน่ึงทีแ่ทรกซมึเขา้สูภ่าษา
ของชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่ม  ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี 

ภาษาจีนกลาง คาํอ่านพินอิน คาํภาษาชนุ ความหมาย 
医生 yīshēng ji53 seŋ53 แพทย ์
界线   jièxiàn kai45 sien45 เขตแดน  
广西 Guǎngxi ku:ŋ31 tθe53 กวา่งซ ี
利息  lìxí li35-11 tθak5 ดอกเบีย้ 
白果 báiguǒ pek23 ko31 แปะก๊วย 
可能    kěnéng kho31 naŋ21 อาจจะ 
为什么 wèishéme fe23 tǝ0 mǝ55 เพราะอะไร 

  ) การผสมกนัของคาํศพัท ์ “ลกูผสม” เมือ่ชาวฉาตง้รบัคาํศพัทภ์าษาจนีมาใชเ้ป็น
จาํนวนมาก คาํศพัทจ์าํพวกสิง่ของเครือ่งใชใ้หม่ๆ  อาหารการกนิ กจิกรรม วทิยาการใหม่ๆ  แมแ้ต่คาํทาง
ไวยกรณ์ทีช่าวฉาตง้ไมม่แีละไมรู่จ้กัมาก่อนทาํใหไ้มม่คีาํศพัทท์ีใ่ชเ้รยีก  จงึตอ้งยมืคาํศพัทเ์หล่าน้ีจาก
ภาษาจนีมาใช ้การยมืคาํศพัทภ์าษาจนีมาใชเ้ป็นไปอยา่งชา้ๆในลกัษณะของการแทรกซมึทางภาษา บาง
คาํภาษาฉาตง้กม็ใีชอ้ยูแ่ลว้แต่กย็งัยมืคาํภาษาจนีมาใชค้วบคูก่นั เหน็ไดจ้ากการทีม่คีาํพอ้งความหมายที่
คาํหน่ึงเป็นคาํภาษาฉาตง้อกีคาํหน่ึงเป็นภาษาจนีแต่กม็คีวามหมายเหมอืนกนัเลอืกใชค้าํไหนกไ็ดส้ลบักนั
ไปมา เมือ่ยมืคาํภาษาจนีมาใชค้วบคูก่นัแลว้กย็อ่มเกดิการผสมผสานกนัขึน้ การสรา้งคาํใหมท่ีเ่กดิจากคาํ
สองภาษาทาํใหเ้กดิคาํศพัทล์กูผสมขึน้ แต่ในฐานะทีเ่ป็นภาษาของชนสว่นน้อยทีอ่ยูใ่นแวดลอ้มของ
ภาษาจนีและภาษาอื่นๆ  ความเขม้แขง็ของภาษายอ่มมน้ีอยกวา่ จงึทาํใหถู้กทัง้คาํศพัทแ์ละไวยากรณ์
ของภาษาอื่นแทรกซมึไดง้า่ย เป็นเหตุใหค้าํประสมในภาษาของชนกลุ่มน้อยหลายๆกลุ่มรวมทัง้ภาษา
ฉาตง้เองกม็ไีดห้ลายรปูแบบ เชน่  คาํจนีไวยากรณ์ฉาตง้ คาํฉาตง้ไวยากรณ์จนี หรอืคาํจนี+คาํฉาตง้
ไวยากรณ์ฉาตง้ คาํจนี+ คาํฉาตง้ไวยากรณ์จนี เป็นตน้ การประสมคาํในลกัษณะเชน่น้ีทาํใหเ้กดิความ
สบัสนของนกัภาษาศาสตรท์ีเ่ขา้ไปศกึษาภาษาของชนกลุ่มน้อยเป็นอยา่งมาก ผูส้นใจศกึษาภาษาเหล่าน้ี
จาํตอ้งมคีวามรูภ้าษาจนีจงึจะสามารถแยกออกไดร้ะหวา่งคาํประสมทีม่วีธิทีางไวยากรณ์แบบต่างๆ
เหล่าน้ี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี    
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ตวัอยา่งคาํ สว่นประกอบคาํ ไวยากรณ์ 
paŋ31 m •i53  “แขน” 
บา่/ปีก       มอื 
 

จนี (膀 bǎng) + ฉาตง้ จนี 

na21 p´n21    “มทีอ้ง” 
หน้า  อ่าง 

 ฉาตง้ + จนี (盆 pén) จนี 

cien31 n•am31  “น้ําเคม็” 
เคม็     น้ํา 

ศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี (咸 xián) + ฉาตง้ จนี 

pi21 la53     “หนงัตา” 
หนงั ตา 

จนี (皮 pí)  + ฉาตง้  ฉาตง้ 

n •am21 kun31   “น้ําเดอืด” 
น้ํา       กลิง้ 

ฉาตง้ + จนี (滚 gǔn) ฉาตง้ 

tou35 m•an31  “ถัว่เหลอืง” 
ถัว่     เหลอืง 

คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี(豆 dòu) + ฉาตง้  ฉาตง้  

 คาํศพัทล์กูผสมทีย่กตวัอยา่งมาขา้งตน้น้ี  ชาวฉาตง้นํามาใชเ้ป็นสว่นประกอบของคาํและ
ประสมกนัโดยทีไ่มไ่ดค้าํนึงถงึวา่เป็นคาํศพัทภ์าษาอะไรผสมกบัภาษาอะไรหรอืผสมตามหลกัไวยากรณ์
ภาษาใด บางครัง้ใชส้ลบักนัไปมาทัง้สองหรอืสามแบบ ทาํใหพ้บคาํศพัทท์ีพ่อ้งความหมายกนัในภาษา
ฉาตง้หลายลกัษณะ บางความหมายมคีาํเรยีกสองคาํ บางความหมายมสีามคาํ ปรากฏการณ์เชน่น้ีเกดิ
ขึน้กบัภาษาของชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มในประเทศจนี ภาษาฉาตง้เองกเ็ชน่เดยีวกนั คาํศพัทล์กูผสมเชน่น้ี
เกดิจากการยมืคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ภาษาจนีมาใชร้ว่มกบัภาษาฉาตง้ แลว้เกดิการผสมผสานกนัเป็น
เวลานานจนชาวตฉาตง้เองกแ็ยกไมอ่อกวา่เป็นภาษาใด    ตวัอยา่งคาํต่อไปน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึคาํพอ้ง
ความหมายทีเ่กดิจากปรากฏการณ์ดงักล่าว  

 ตวัอยา่งคาํภาษาฉาตง้ คาํยมืจากภาษาจนี ความหมาย 
man21 jiu21 (油 yóu) มนั (น้ํามนั ไขมนั) 
pian53 Na21 tshi21 (牙齿 yáchǐ) ฟัน 
cie31 ji:N (秧 yāng) กลา้ ตน้กลา้ 
lan23 phien45 (骗 piàn)  หลอก ลวง  
ciou21 pa31 (把 bǎ) ชอ่(ลกัษณนามใชก้บัชอ่ดอกไม)้ 
tu35 tsi31 (只 zhǐ) ตวั (ลกัษณนามใชก้บัสตัว)์ 

CHD. 2.3.5 ตวัอย่างคาํศพัทภ์าษาฉาต้ง ในตอนทา้ยของหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัคาํศพัทน้ี์ จะให้
ตวัอยา่งคาํศพัทภ์าษาฉาตง้แบ่งแยกตามชนิดของคาํ ดงัน้ี  
คาํนาม  ความหมาย คาํกริยา ความหมาย คาํคณุศพัท ์ ความหมาย 
piam53 ผม (เสน้ผม) wa35 sap5 พดูเสยีงเบา kwa31 ขาว 
naŋ53 ดัง้ (จมกู) au53 เอา kau45 เก่า 
çia:n53 เรอืน  fok5 ฟก (ชํ้า) l ̥iu53 เหลว 
ciei45 ไข ่ ha21 ฆา่  mi:t23 มดิ (หนา ทบึ) 
fa31 ฟ้า  kǝp23 กลบ คลุม ปิด  tshu31 ดุ (รา้ย) 
คาํบพุบท ความหมาย คาํช่วยกริยา ความหมาย คาํเช่ือม ความหมาย 
toi45 ต่อ an53 จะตอ้ง lau53 และ 
tθo23 จาก ci:ŋ53 เพิง่จะ lim21 l•ai53   ดงันัน้ 
tsi:k23 ถกู โดน aŋ 53 ยงั   wi35 (为 wèi)  เพือ่   
si31 (使 shǐ) สง่ไป ทาํให ้ tθai45(再 zài) อกี (จะทาํอกี) jiu21 ko31 (如果 rúguǒ) ถา้ 
thou45 ถงึ jiu35 (又 yòu) อกี (ทาํซํ้าอกี) jin53 wi35 (因为 yīnwèi) เพราะวา่ 
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คาํบอก
ตวัเลข 

ความหมาย คาํลกัษณนาม ความหมาย คาํลงท้าย /  
คาํอทุานและคาํเลียน
เสียง  

 คล้ายกบั
ภาษาไทย  

jit5 หน่ึง(เอด็) cien35  ชิน้ (ใชก้บัเสือ้ผา้)    hO45 hO45 ฮาๆ (หว้เราะ) 
liok23 หก ȵiam45 คํ่า (ใชน้บัเวลา  คนื)   NO45 NO45 โฮๆ (รอ้งไห)้  
ȵi35 s´p23 ยีส่บิ phien45 แผน่ (ใชก้บัผนืนา)    ȵie31 ȵie31 แงๆ (รอ้งไห)้ 
tθhien53 
(千 qiān) 

พนั   tuN45 ถงั (ใชก้บัน้ํา  ถงั)   pa0 ละ่ 

wa:n35 
(万 wàn)  

หมืน่ tha:p31 ตบั (ใชก้บัสิง่ของทีว่าง
ซอ้นกนั)  

li:u23 แลว้ 

  CHD. 2.. ระบบไวยากรณ์ ภาษาฉาตง้เป็นภาษาคาํโดดเหมอืนกบัภาษาสมาชกิตระกลูไททกุ
ภาษา คาํแต่ละคาํสามารถนํามาเรยีงเขา้ประโยคตามโครงสรา้งทีก่าํหนดไดโ้ดยอสิระ ไมจ่าํเป็นตอ้งเตมิ
สว่นใดๆทีจ่ะทาํใหร้ากคาํเดมิเปลีย่นแปลงหน้าทีห่รอืลกัษณะทางไวยากรณ์ รปูแบบไวยากรณ์ทีส่าํคญัๆ 
มดีงัน้ี    

CHD. 2.4.1 โครงสร้างประโยคความเดียวพืน้ฐาน คอื [ S.V.O ] ตวัอยา่งประโยคเชน่   
jie21 ts´55 wu23 
ฉนั    กนิ    ขา้ว 

ฉนักนิขา้ว   lau23 pyO53 ma53
เรา      ปลกู   ผกั 

เราปลกูผกั 

m´n21 lei21  na:n23 m•u45 
มนั      ซือ้     เน้ือ     หม ู

เขาซือ้เน้ือหม ู kwi21 lei45 jia45 
ควาย  ไถ   นา  

ควายไถนา  

 CHD. 2.4.2 มีการใช้คาํลกัษณนาม คาํลกัษณนามทีพ่บในภาษาฉาตง้แบ่งเป็นสองแบบคอื 
คาํลกัษณนามของคาํนาม และคาํลกัษณนามของคาํกรยิา ลกัษณนามแทท้ีเ่กีย่วกบัการชัง่ ตวง วดั หน่วย
เงนิตราสว่นใหญ่ยมืมาจากภาษาจนี สว่นลกัษณนามทีย่มืมาจากคาํนามสว่นใหญ่เป็นคาํนามทีเ่ป็นศพัท์
รว่มเชือ้สายกบัสาขาภาษาจว้ง-ตง้ แต่บางคาํกเ็ป็นคาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุ ์รปูแบบการใชค้าํลกัษณนามมี
รายละเอยีดต่อไปน้ี (cl.=classifier)    

1) คาํลกัษณนามของคาํนาม มสีองแบบคอื คาํลกัษณนามแท ้และคาํลกัษณนาม 
ทีย่มืคาํนามหรอืคาํชนิดอื่นมาใชเ้ป็นลกัษณนาม รปูแบบไวยากรณ์เป็นแบบภาษาจนี คอื [เลข+ลกัษณ
นาม + นาม] ตวัอยา่งเชน่   

ลกัษณนามแท ้  ยมืคาํอื่นมาใช ้
pa:t31 ei53 l´n53  
แปด    cl.   คน 

คนแปดคน 
  

นาม ciu31 wu:n31 n •am31 
เกา้     ถว้ย     น้ํา 

น้ําเกา้ถว้ย 

θi45 cien35 kuk31 
สี ่     cl.       เสือ้ 

เสือ้สีช่ ิน้ (ชุด) กรยิา tθa:m53 pau53 cyO53 
สาม       หอ่     เกลอื 

เกลอืสามหอ่ 

2) คาํลกัษณนามของคาํกรยิา มสีองแบบ คอื ลกัษณนามแทข้องคาํกรยิา และ 
ลกัษณนามของกรยิาทีย่มืมาจากคาํนาม มรีปูแบบเหมอืนกนั คอื [คาํกรยิา+ตวัเลข+ลกัษณนาม] 
ตวัอยา่งเชน่     

ลกัษณนามแท ้    ยมืคาํอื่นมาใช ้
tsy21 ŋo23 po31  
ต ี       หา้     cl.     

ตหีา้ท ี  
คาํนาม 

thek31 jit45 tin53 
เตะ       หน่ึง  ตนี 

เตะหน่ึงท ี 

l ̥aŋ53  jit45 phu53 
ด ู       สาม  cl.   

 ดสูามรอบ กรยิา pǝ55 tθǝt5 wui21 
ไป      เจด็    กลบั 

ไปเจด็เทีย่ว  

 
 เน่ืองจากรปูแบบการใชค้าํลกัษณนามของภาษาฉาตง้เหมอืนกบัภาษาจนี จงึมวีธิกีารใชใ้น
รปูแบบอื่นๆทีเ่หมอืนกบัภาษาจนีดว้ย ดงัน้ี (ภาษาตระกลูไทไมม่รีปูแบบน้ี) 
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 () ลกัษณนามทีต่ามหลงัเลข “1” สามารถละจาํนวนได ้เชน่  
  lei21 pau53 ta:ŋ21  “ซือ้น้ําตาลหน่ึงหอ่” 
  ซือ้   หอ่    น้ําตาล  
 () ลกัษณนามทีบ่อกจาํนวนน้อยทีค่ลา้ยกบัภาษาไทยวา่ นิดหน่อย นิดเดยีว สกัหน่อย จะใช้
เลข “1” นําหน้าลกัษณนาม และสามารถละคาํตวัเลขไดเ้ชน่กนั เชน่  
  tse55  nit5        wu23  “กนิขา้วนิดเดยีว” 
  กนิ    cl.(นิด)   ขา้ว 
 () การซํ้าลกัษณนามสาํหรบัคาํนามสือ่ความหมายวา่เป็นพหพูจน์ เชน่  
  po23 khaŋ khaŋ paŋ pi21  “ววัอว้นทุกตวั”  
  ววั    ตวั        ตวั       ลว้น    พ ี(อว้น) 
  CHD. 2.4.3 รปูแบบการใช้คาํบง่ช้ี   คาํสรรพนามประเภทบ่งชีท้ีเ่ป็นคาํโดดพยางคเ์ดยีวใน 
ภาษาฉาตง้มสีองระดบั คอื ระยะใกลแ้ละระยะไกล คาํบ่งชีท้ ัง้สองระยะมหีลายคาํและยงัสามารถใชแ้ทน
กนัไดอ้ยา่งอสิระ จากการพจิารณารปูคาํพบวา่ มคีาํสว่นหน่ึงสอดคลอ้งกบัคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายสาขา
ภาษาจว้ง-ตง้ อกีสว่นหน่ึงไมส่มัพนัธก์บัทัง้ภาษาจนีและภาษาสาขาจว้ง-ตง้ จงึน่าจะเป็นคาํศพัทเ์ฉพาะ
เผา่พนัธุ ์ คาํบ่งชีแ้ต่ละคาํสามารถปรากฏเป็นประธานและกรรมของประโยคไดโ้ดยอสิระเหมอืนกนัทุกคาํ 
และสามารถใชป้ระกอบกบัคาํอื่นได ้ เชน่ คาํลกัษณนาม คาํนามบอกทศิทาง คาํบอกจาํนวนเป็นตน้   
รปูแบบการเขา้ประโยคของคาํบ่งชีบ้างสว่นเหมอืนกบัภาษาจนี คอื วางคาํบ่งชีไ้วห้น้าคาํหรอืวลทีี่
ตอ้งการบ่งชีเ้ป็น [คาํบ่งชี ้±ตวัเลข +คาํลกัษณนาม + คาํหรอืวล]ี ขณะทีม่รีปูแบบบางสว่นใชร้ปูแบบทีไ่ม่
สอดคลอ้งกบัทัง้ภาษาจนีและภาษาสาขาจว้ง-ตง้ คอื [คาํลกัษณนาม + คาํบ่งชี ้+ คาํหรอืวล]ี ดงัน้ี  

 คาํบง่ชีภ้าษาฉาตง้   
ตวัอยา่ง ประเภท รปูแบบ พจน์ คาํ ความ 

หมาย 
ระยะใกล ้ บง่ชี ้+ cl. 

+นาม 
เอกพจน์ kwai35 น่ี/น้ี kwai35 tsuN31 mi23  

น้ี        cl.(ซุง)  ไม ้
ตน้ไมช้นิดน้ี 

เอกพจน์ kai35 น่ี/น้ี kai35 kok23 ciai45  
น้ี       cl.     ภเูขา 

ภเูขาลกูน้ี 

บง่ชี+้นาม พหพูจน์ ai35 เหลา่น้ี  ai35       tsuN53 tTe53  
เหลา่น้ี     สิง่ของ 

สิง่ของเหลา่น้ี 

นาม+บง่ชี ้ เอกพจน์ nai35 น่ี/น้ี wan53 nai35 / pe53 nai35 
วนั      น้ี      / ปี      น้ี 

วนัน้ี / ปีน้ี 

cl. + บง่ชี ้
+นาม 

เอกพจน์ nai35 น่ี/น้ี tsiN53 nai35 tsi31 
cl.       น้ี      กระดาษ 

กระดาษแผน่น้ี 

บง่ชี ้+ 
กรยิา  

บอก
สถานที ่

n •ie45  ทีน่ี่ n •ie45 taN53 
ทีน่ี่    มา 

มาทีน่ี่ (มาน่ี)  

กรยิา+
บง่ชี ้

เอกพจน์ n •e45 ทีน่ี่ lie53 ȵiau35 n•e45 
หนงัสอื อยู ่   ทีน่ี่ 

หนงัสอือยูท่ีน่ี่  

ระยะไกล บง่ชี ้+ cl. 
+นาม 

เอกพจน์ ko35 นัน่/นัน้ ko35 tsi53 khun53 
นัน่    cl.    ถนน 

ถนนเสน้นัน้ 

บง่ชี ้+ 
กรยิา 

เอกพจน์ n •a45 ทางนัน้ 
ทางโน้น 

la:k23 tTo23 n•a45    ta35 khun53 
ลกู      จาก   ตรงนัน้  ขา้ม ถนน 

ลกูขา้มถนนมา
จากทางโน้น 

กรยิา+
บง่ชี ้ 

เอกพจน์ ha45 ทีน่ัน่/ 
ตรงนัน้ 

jia45 ȵiau35 ha45  
นา    อยู ่      นัน่ 

ทุง่นาอยูท่ีน่ัน่ 

บง่ชี+้ นาม พหพูจน์ ka45 เหลา่นัน้ nit31 ka45    wu23 
นิด   เหลา่นัน้ ขา้ว 

ขา้วเหลา่นัน้ 
(จาํนวนหน่ึง)  
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cl.+บง่ชี+้ 
นาม 

เอกพจน์ fy45 นัน่/นัน้ tsi53 fy45 pit5 
cl.     นัน่  ปากกา 

ปากกาดา้มนัน้ 

บง่ชี+้เลข+ 
cl.+นาม 

พหพูจน์  kwo23  นัน่/นัน้ kwo23 Cia53 ei53 l´n53 
นัน้     สอง    cl.    คน 

คนสองคนนัน้ 

คาํถาม  กรยิา+
คาํถาม 

เอกพจน์ n •ou53 ไหน ȵi21 pui53 n •ou53 
คุณ  ไป      ไหน 

คุณไปไหน 

นาม+
คาํถาม 

ไมร่ะบุ ไหน loN45 n•ou53 me21 kai45 
ที ่     ไหน    ม ี         ไก ่ 

ตรง(ที)่ไหนมี
ไก่ 

  จากขอ้มลูคาํบ่งชีแ้ละรปูประโยคของคาํบ่งชีข้า้งตน้จะเหน็วา่ คาํบ่งชีใ้นภาษาฉาตง้ทัง้ระยะใกล้
และระยะไกลแต่ละระยะมคีาํใชห้ลายคาํ ทัง้ยงัมโีครงสรา้งทางไวยากรณ์ทีค่อ่นขา้งสบัสนไมเ่ป็นระบบ  
หากพจิารณาจากรปูคาํในกลุ่มคาํบ่งชีร้ะยะใกลจ้ะเหน็วา่คาํสว่นใหญ่มเีสยีงสระ /ai/ (และคลา้ยคลงึกบั
สระ /ai/) อาจจะพอเป็นขอ้มลูในการพจิารณาถงึความสมัพนัธว์า่เป็นคาํทีเ่กดิจากรากคาํเดยีวกนั แลว้
เกดิรปูแปรไปใชใ้นบรบิททีต่่างกนั สว่นจะเกดิมาจากคาํใดนัน้กย็ากทีจ่ะพสิจูน์ได ้แต่จากขอ้มลูตวัอยา่ง
ประโยคจะพบวา่ คาํบ่งชีร้ะยะใกลท้ีใ่ชบ้อ่ยทีส่ดุคอืคาํวา่ /kwai35/ จงึสนันิษฐานวา่น่าจะเป็นรากคาํตัง้ตน้
แลว้แปรไปเป็นคาํอื่นๆ  เมือ่ใชใ้นบรบิททีต่่างกนัทาํใหโ้ครงสรา้งทางไวยากรณ์แตกต่างกนัดว้ย สว่น
คาํบ่งชีร้ะยะไกลอาจแบ่งไดส้ามชุด คอื ชุดทีม่เีสยีงสระ /a/ ชุดทีม่เีสยีงสระ /o/ และชุดทีม่เีสยีงอื่น  คาํบ่งชี้
ทัง้สองระยะมโีครงสรา้งทางไวยากรณ์แบ่งไดส้ามอยา่งคอื แบบทีส่อดคลอ้งกบัภาษาจนี แบบทีส่อดคลอ้ง
กบัภาษาตระกลูไท และ แบบทีไ่มส่อดคลอ้งกบัภาษาอื่น จงึสนันิษฐานวา่น่าจะเป็นแบบเฉพาะเผา่พนัธุ์
ภาษาฉาตง้ ดงัน้ี   

ไวยากรณ์ภาษา จนี จนี จนี จนี ไท ฉาตง้ 
คาํบง่ชีร้ะยะใกล ้ รปูคาํมเีสยีงสระ /ai/ kwai35  kai35 ai35 n •ie45 n •e45 nai35  

   
ไวยากรณ์ภาษา จนี+ไท จนี จนี จนี จนี ฉาตง้ 
คาํบง่ชีร้ะยะไกล รปูคาํมเีสยีงสระ /a/ ha45 ka45 n •a45    

รปูคาํมเีสยีงสระ /o/    kwo23 ko35   
เสยีงอื่น      fy45 

 
 CHD. 2.4.4 การขยายความ การขยายความในทีน้ี่คอืการวางตําแหน่งของคาํหลกัทีถู่ก
ขยายและตําแหน่งของคาํทีท่าํหน้าทีเ่ป็นสว่นขยาย แบง่ไดส้ามประเภท ดงัน้ี  
 () การขยายนาม สาํหรบัในภาษาฉาตง้นัน้ พบวธิกีารขยายคาํนามและนามวลสีองแบบ คอื
แบบภาษาจนี โดยจะวางสว่นทีท่าํหน้าทีข่ยายนามไวห้น้าคาํนามหลกั รปูแบบน้ีใชค้าํชว่ยโครงสรา้งการ
ขยายคาํนามทีย่มืมาจากภาษาจนีดว้ย คอืคาํวา่ /ti0/ ยมืมาจากคาํวา่ 的 de เป็นสว่นทีไ่มบ่งัคบัปรากฏ อกี
รปูแบบหน่ึงคอืแบบทีส่ลบัตาํแหน่งกนักนั คอื วางสว่นขยายตามหลงัคาํนามหลกั รปูแบบน้ีเป็นแบบ
ภาษาตระกลูไท   
 (2) การขยายคาํกรยิา คาํวเิศษณ์หรอืคาํคุณศพัทท์ีท่าํหน้าทีข่ยายคาํกรยิาวางไวห้น้า
คาํกรยิาเหมอืนภาษาจนี แต่ไมพ่บรปูแบบทีว่างไวห้ลงัคาํกรยิาเหมอืนภาษาตระกลูไท    
 () การขยายคาํคุณศพัท ์พบวธิกีารขยายคาํคุณศพัทส์องวธิคีอื แบบภาษาจนีและแบบ
ภาษาตระกลูไทเชน่เดยีวกนักบัการขยายคาํนาม     
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การขยายความ 
การขยายนาม 

 

การขยายนาม  
แบบไท l´n53 n´n31 

คน    ด ี
คนด ี แบบไท tou35 nam53 

ถัว่      ดาํ  
ถัว่ดาํ 

แบบจนี lo23(老 lǎo) a53 
แก่   เป็ด 

เป็ดแก่ แบบจนี thien53 No21(天鹅 tiān'é) 
ฟ้า       หา่น 

หา่นฟ้า  

การขยายกริยา 
แบบจนี  kak31 Na21 laN33 

   สดุขดี       วิง่ 
วิง่สดุแรง  แบบจนี  ts´n53(真 zhēn)  leN45 

จรงิ                   ฉลาด 
ฉลาดจรงิๆ  

แบบจนี tan53 tok23 p´55 
เดีย่วๆ        ไป  
(单独 dāndú) 

ไปเดีย่วๆ   แบบจนี ji23 t´ N35 taN53 
แน่นอน     มา 
(一定 yīdìng) 

มาแน่นอน 

 การขยายคณุศพัท ์   
แบบไท 
 

fai45 jiam21 
เลว   มาก 

เลวมาก   แบบไท 
 

pi21      jiam21 
พ(ีอว้น)  มาก 

อว้นมาก 

แบบจนี 
 

han31(很 hěn) ciu:N21 
มาก                เยอะ 

เยอะมาก  แบบจนี 
 

ho31(好 hǎo*) ta53 (多 duō) 
มาก               มาก 

เยอะมาก  

รปูแบบการขยายนามวลีแบบภาษาจีน  
han31 leN45  ti0  la:k23 pi:k23 
มาก    ฉลาด  ที ่ ลกู      สาว   

ลกูสาวทีฉ่ลาดมาก   

*คาํวา่ 好 hǎo ในภาษาจนีแปลวา่ “ด”ี แต่เมือ่นํามาวางไวห้น้าคาํคุณศพัทจ์ะทาํหน้าทีเ่ป็นคาํวเิศษณ์แปลวา่ “มาก
(very)”  

จากตวัอยา่งจะเหน็วา่รปูแบบการขยายคาํนามและคาํคณุศพัทม์โีครงสรา้งทางไวยากรณ์สอง 
แบบ ไดแ้ก่ แบบทีส่อดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไท คอื วางคาํขยายไวต้ามหลงัคาํหลกั [คาํหลกั + ส่วน
ขยาย] และแบบทีส่อดคลอ้งกบัภาษาจนี คอื [ส่วนขยาย + คาํหลกั] แต่คาํกรยิามวีธิเีดยีวคอืเหมอืนกบั
ภาษาจนี วธิกีารเลอืกใชค้าํและรปูแบบไวยากรณ์คอ่นขา้งมกีฎเกณฑเ์หมอืนกบัภาษาของชนกลุ่มน้อย
อื่นๆ กล่าวคอื เมือ่ใชค้าํภาษาจนีจะใชร้ปูแบบไวยากรณ์แบบภาษาจนี แต่เมือ่เป็นคาํภาษาฉาตง้กเ็ป็น
ไวยากรณ์แบบตระกลูไท แต่กฎเกณฑท์ีว่า่น้ีกม็ไิดเ้ขม้งวดมาก  เน่ืองจากทัง้คาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ของ
ภาษาจนีแทรกซมึเขา้สูภ่าษาของชนกลุม่น้อยเป็นเวลานานและต่อเน่ือง  รปูแบบไวยากรณ์บางอยา่งยมื
มาจากภาษาจนีเพราะยมืคาํประสมมาทัง้คาํ แต่บางอยา่งกย็มืเฉพาะคาํแต่ใชไ้วยากรณ์ภาษาฉาตง้ แต่
รปูแบบทีเ่หน็ไดช้ดัวา่ภาษาฉาตง้ถูก(หรอืรบั)รปูแบบไวยากรณ์จนีมาใชก้ค็อื  การขยายนามวลทีีม่ขีนาด
ยาวภาษาฉาตง้จะใชร้ปูแบบไวยากรณ์ของภาษาจนีอยา่งสมบรูณ์ คอื [ส่วนขยาย + / ti0 / + คาํหลกั] 
โดยยมืคาํชว่ยการขยายจากภาษาจนีมาใช ้ คอืคาํวา่ /ti0/ ตรงกบัภาษาจนีคาํวา่ 的/地 อา่นวา่ de ซึง่
ลกัษณะเชน่น้ีเกดิขึน้กบัภาษาตระกลูไทในประเทศจนีแทบทุกภาษา     
  CHD. 2.. การแสดงความเป็นเจ้าของ การใชร้ปูแบบและคาํแสดงความเป็นเจา้ของ
ภาษาฉาตง้เป็นโครงสรา้งเหมอืนภาษาจนี คอื [เจา้ของ ± ของ(ti0) + สิง่ทีถู่กเป็นเจา้ของ] คาํชว่ย
โครงสรา้งแสดงความเป็นเจา้ของ /ti0/ น้ี เป็นคาํยมืจากภาษาจนีคาํเดยีวกนักบัหวัขอ้ขา้งตน้1   การแสดง
ความเป็นเจา้ของสามารถละคาํแสดงความเป็นเจา้ของไดเ้มือ่ม ี“เจา้ของ+ ti0” และ “เจา้ของ + สิง่ทีถู่กเป็น
เจา้ของ” เกดิขึน้พรอ้มกนั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี       
 
 
                                                           
1 คาํชว่ยโครงสรา้ง的/地 อ่านวา่ de ในภาษาจนีทาํหน้าทีไ่ดห้ลายอยา่ง ในสว่นทีป่รากฏวา่ภาษาฉาตง้ยมืมาใชน้ี้เป็นคาํชว่ยโครงสรา้งการ
ขยายนาววล ีและคาํชว่ยโครงสรา้งการแสดงความเป็นเจา้ของ จะเหน็วา่ภาษาฉาตง้ยมืมาทัง้คาํและโครงสรา้งทางไวยากรณ์   
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มคีาํแสดงความเป็นเจา้ของ ความหมาย  ละคาํแสดงความเป็นเจา้ของ  ความหมาย 

khou53 ti0     l •ie53 
ใคร      ของ  หนงัสอื 

หนงัสอืของใคร  jie21 nuN35 
ฉนั    น้อง 

น้องฉนั 
(น้องของฉนั) 

kwai35 si35  ȵi21 ti0     ma0 
น่ี        เป็น  เธอ  ของ   ไหม 

น่ีเป็นของคุณใช่ไหม  m´n21 la:k23 
มนั      ลกู 

ลกูเขา 
(ลกูของเขา) 

  
 CHD. 2.4.6 ประโยคเปรียบเทียบ  ภาษาฉาตง้มโีครงสรา้งประโยคเปรยีบเทยีบสามแบบ
คอื () แบบทีส่อดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไท [A+คุณศพัท ์ + ta35(กวา่) + B]  () แบบทีย่มืคาํและ
โครงสรา้งจากภาษาจนี คอื คาํวา่ /pi31/ “กวา่” ยมืมาจากคาํวา่ 比 bǐ รปูประโยคคอื [A + /pi31/ + B 
คุณศพัท]์ และ () แบบสงสยั1 คอื ยมืโครงสรา้งมาจากภาษาจนี [A + คุณศพัท ์(±ta35กวา่) B + คุณภาพ
หรอืปรมิาณทีเ่ปรยีบ] ความจรงิแลว้รปูแบบทีส่ามน้ีเป็นการละคาํเปรยีบเทยีบ “กวา่” ทีอ่ยูห่น้าตําแหน่ง B 
แต่ภาษาไทยคาํวา่ “กวา่”ตอ้งบงัคบัปรากฏคอืไมส่ามารถละได ้แต่ภาษาจนีละไดแ้ละมกัใชก้บัการ
เปรยีบเทยีบทีม่กีารบอกจาํนวนหรอืปรมิาณทีเ่ปรยีบรว่มดว้ย คาํทีภ่าษาจนีละไดใ้นตําแหน่งน้ีคอืคาํวา่ “
过 guò”  พจิารณาจากรปูคาํและโครงสรา้งแลว้น่าจะเป็นคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์รว่มเชือ้สายกนัดว้ย 
เน่ืองจากพบลกัษณะเชน่น้ีในภาษาแขนงตง้-สุย่ทีอ่ยูใ่นประเทศจนีแทบทุกภาษา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี         

รปูแบบที ่(1) [A+คุณศพัท ์+ ta35(กวา่) + B]   
m´n21  wu:N53  ta35 jie21   
มนั       สงู        กวา่  ฉนั    

เขาสงูกวา่ฉนั  

m´n21 l´k23 ta35 jie21 pa:t31 pe53   
มนั      โต      กวา่ ฉนั   แปด   ปี 

เขาแก่กวา่ฉนัแปดปี  

รปูแบบที ่(2)  [A + /pi31/ + B คุณศพัท]์ 
m´n21  pi31 jie21 wu:N53 
มนั       กวา่  ฉนั   สงู 

เขาสงูกวา่ฉนั 

tak23 m •a53 pi31 ni23 m •a53 l´k23 
ผู ้      หมา  กวา่  เมยี  หมา   ใหญ่ 

หมาตวัผูใ้หญ่กวา่หมาตวัเมยี 

รปูแบบที ่()  [A + คุณศพัท ์(±ta35กวา่) B + คุณภาพหรอืปรมิาณทีเ่ปรยีบ] 

m´n21  wu:N53  jie21  s´23 tθǝn45  
มนั       สงู         ฉนั    สบิ    น้ิว 

เขาสงูกวา่ฉนัสบิน้ิว 

m´n21 l´k23 jie21 pa:t31 pe53    
มนั      โต     ฉนั   แปด   ปี 

เขาแก่กวา่ฉนัแปดปี  

 CHD. 2.4.7 การบอกตาํแหน่ง โครงสรา้งของคาํบอกตําแหน่ง เชน่ บน ล่าง หน้า หลงั ซา้ย 
ขวา คาํเหล่าน้ีจะวางไวห้น้าคาํนามหรอืสรรพนาม รปูแบบคอื [คาํบอกตําแหน่ง + คาํนาม/สรรพนาม] ซึง่
เป็นรปูแบบทีส่อดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไท (แตกต่างจากรปูแบบของภาษาจนีทีว่างคาํบอกตําแหน่งไว้
หลงัเป็น [คาํนาม/สรรพนาม + คาํบอกตําแหน่ง]) แต่หากมวีลบีอกการกระทาํรว่มดว้ย ภาษาฉาตง้จะวาง
วลบีอกกระทาํนัน้ไวต่้อจากโครงสรา้งบอกตําแหน่งซึง่เป็นรปูแบบของภาษาจนี  รปูแบบน้ีจงึเป็นรปูแบบ
ไวยากรณ์ประสมของภาษาฉาตง้กบัภาษาจนี เมือ่นํามารวมกนัจะไดเ้ป็น [ประธาน + คาํบอกตาํแหน่ง + 
สถานที ่+ การกระทาํ] เมือ่เปรยีบเทยีบกบัภาษาของของชนกลุ่มน้อยตระกลูไทในประเทศจนีพบวา่มบีาง
ภาษาใชร้ปูแบบเหมอืนภาษาจนี เชน่ ภาษาเปียว ภาษาอูเ่สอ้ แต่บางภาษากใ็ชท้ัง้สองแบบ เชน่ ภาษา
ชุน ภาษามูห่ล่าว ภาษาเบ เป็นตน้ แต่ไมม่ใีชไ้วยากรณ์ประสมแบบทีพ่บในภาษาฉาตง้ ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี          
                                                           
1 ดหูวัขอ้เดยีวกนัน้ีในภาษาแขนงตง้-สุย่กลุ่มภาษาพบใหมใ่นประเทศจนี พบวา่เป็นคาํทีส่อดคลอ้งกนั เชน่ ภาษาเปียวใชค้าํวา่ /ty/ ภาษา
มากและอายจาม ใชค้าํวา่ /ta6/ ภาษาเทน็ ใชค้าํวา่ /to2/   
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แบบไมม่กีารกระทาํ  แบบมกีารกระทาํรว่มดว้ย 

lau23 Cia:n53  
ใน     เรอืน   

ในบา้น   
 

m´n21 ȵiau35 kha31 ti35 Nou53 
เขา     อยู ่      ลา่ง     ที ่   นัง่   

เขานัง่อยูท่ีพ่ ืน้  

lim21 pa:n35  
ทา้ย  บา้น 

ทา้ยหมูบ่า้น m´n21 ȵiau35 jiu53 ciai45 ts´n35 na:n23 
เขา      อยู ่     บน    เขา    ลา่      เน้ือ 

เขาลา่สตัวอ์ยูบ่นเขา  

  CHD. 2.4. คาํกริยาท่ีต้องการกรรมสองตวั โดยปกตแิลว้คาํกรยิาทีต่อ้งการกรรมสองตวั 
อยา่งคาํวา่ “ให”้ ภาษาฉาตง้มรีปูแบบไวยากรณ์สองแบบ คอื (แบบที ่) แบบทีเ่หมอืนกบัภาษาตระกลูไท 
คอื [ประธาน + ให ้ + A + B (±กรยิา)] และอกีรปูแบบหน่ึงคอื (แบบที ่) แบบทีเ่หมอืนภาษาจนี [ประธาน 
+ ให ้+ B1 + A (±กรยิา)]  ภาษาฉาตง้ใชไ้ดท้ัง้สองแบบ แต่นิยมใชแ้บบทีเ่หมอืนกบัภาษาจนีมากกวา่ ดงั
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แบบภาษาตระกลูไท  
B อยูก่่อน  A jie21 tTai53 jien53 m´n21 

ฉนั    ให ้    บุหรี ่  เขา     
ฉนัใหบุ้หรีเ่ขา   

มกีรยิา  jie21 tTai53 jien53 m´n21 (tTai53) puk5 
ฉนั    ให ้    บุหรี ่  เขา       ให(้แก่) สบู 

ฉนัใหบุ้หรีเ่ขาสบู  

แบบภาษาจนี 
A อยูก่่อน B jie21 tTai53 m´n21 jien53  

ฉนั    ให ้    เขา      บุหรี ่     
ฉนัใหบุ้หรีเ่ขา  

มกีรยิา  jie21 tTai53 m´n21 jien53 puk5 
ฉนั    ให ้    เขา      บุหรี ่  สบู   

ฉนัใหบุ้หรีเ่ขาสบู  

 
CHD. 3  บทสรปุ  

สาํหรบัตวัผูเ้ขยีนเองแลว้เหน็วา่ภาษาฉาตง้มคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สาย มรีะบบไวยากรณ์ทีส่อดคลอ้ง
กนักบัภาษาตระกลูไทในประเทศจนีและภาษาไทย(รวมทัง้ภาษาถิน่ตระกลูไทยบางภาษาดว้ย) ขอ้มลู
เหล่าน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะของภาษาตระกลูไทในภาษาฉาตง้แลว้  ซึง่สามารถใชเ้ป็นขอ้ยนืยนัไดว้า่
ภาษาฉาตง้เกีย่วขอ้งกบัภาษาตระกลูไทเป็นแน่  เน่ืองจากพบลกัษณะทีส่อดคลอ้งมากกวา่ลกัษณะที่
แตกต่าง สว่นทีแ่ตกต่างเป็นลกัษณะทีร่บัอทิธพิลมาจากภาษาจนีเชน่การยมื การแทรกซมึ ซึง่เป็น
ลกัษณะทีช่ดัเจนและสามารถตดัสนิไดไ้มย่ากทัง้ยงัเป็นปรากฏการณ์ทีพ่บไดท้ัว่ไปในภาษาของชนกลุ่ม
น้อยทุกภาษาในประเทศจนี ขอ้มลูทีเ่ดน่ชดัสรปุไดด้งัน้ี  
 . โครงสรา้งพยางคภ์าษาฉาตง้ประกอบดว้ยพยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์ 
 . มพียญัชนะนาสกิพน่ลม คอื /m8, n 8, N8/ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสมาชกิแขนงตง้-สุย่ภาษาอื่นๆทีไ่ด้
นําเสนอไปแลว้ทัง้ในเล่ม  และเล่ม  น้ี กพ็บวา่สอดคลอ้งกบัหลายภาษา เชน่ มลูมั สุย่ มาก อายจาม 
ลกักะเป็นตน้   
 . เสยีงกึง่เสยีดแทรกไมใ่ชล่กัษณะเดน่ของภาษาแขนงตง้-สุย่ ในภาษาฉาตง้กพ็บไดน้้อยเชน่กนั 
สว่นทีพ่บคอื /ts, tsh/ เป็นเสยีงทีเ่กดิจากคาํยมืภาษาจนี  
 . มกีารแบ่งเสยีงสระสัน้-ยาว โดยเฉพาะเมือ่มหีางสระ ซึง่เป็นลกัษณะเดน่ทีพ่บในภาษา 
แขนงตง้-สุย่  
 .มพียญัชนะทีป่รากฏเป็นหางสระไดแ้ก่ /-m,-n,-N,-p,-t,-k/ เหมอืนกนักบัภาษาแขนงตง้-สุย่  
 6. ระบบเสยีงวรรณยกุตม์สีองชุดคอื วรรณยกุตท์ีเ่กดิกบัคาํพยางคปิ์ดและวรรณยกุตท์ีเ่กดิกบัคาํ
พยางคเ์ปิด ลกัษณะเชน่น้ีเป็นรปูแบบการวเิคราะหเ์สยีงวรรณยกุตข์องนกัภาษาศาสตรจ์นี ซึง่พบวา่
ภาษาสาขาจว้ง-ตง้ทุกภาษามวีรรณยกุตแ์บบน้ี 
                                                           
1 A คอื กรรมรอง (ผูร้บั) B คอื กรรมตรง (สิง่ของ) 
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 .ลกัษณะความสมัพนัธข์องพยญัชนะทีเ่ป็นคูเ่สยีงปฏภิาคหรอืรอ่งรอยของเสยีงพยญัชนะตน้ที่
เป็นปรากฏการณ์ของระบบเสยีงในภาษาตระกลูไท เชน่ การกรอ่น การสญูหาย การเลื่อน หรอืกลายเสยีง 
กพ็บวา่ในภาษาฉาตง้มลีกัษณะดงักล่าวเชน่กนั ลกัษณะเชน่น้ีทาํใหเ้ป็นเกดิคูเ่สยีงปฏภิาคขึน้ อนัเป็นวธิี
ทีน่กัภาษาศาสตรนํ์ามาศกึษาความสมัพนัธข์องภาษาอยา่งหน่ึง ยกตวัอยา่งการเปรยีบเทยีบคาํศพัท์
ภาษาฉาตง้กบัภาษาไทยกจ็ะเหน็ไดไ้มย่าก ในตอนทา้ยของบทพรรณนาภาษาฉาตง้น้ีผูเ้ขยีนจะ
ยกตวัอยา่งคาํศพัทภ์าษาฉาตง้เปรยีบเทยีบกบัภาษาไทย คาํศพัทด์งักล่าวถอืเป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกนั 
แต่เกดิการแปรเสยีงในลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี      

คาํภาษาฉาตง้ คาํภาษาไทย 
 b ph d r th k khr kl kw h 
pin31 บนิ          
pa:N21 บาง          
pa:n31 บน          
pai21  แพ         
pa:n31  แผน่         
paN53  พงั         
lap23   ดบั        
lip23   ดบิ        
lei23   ได ้        
nam53   ดาํ        
naN53   ดัง้(จมกู)        
nien21   เดอืน        
lau53    เรา       
la:n35    รา้น       
liuN21    รุง้       
la:m21       คราม 1    
la:n23       ครา้น    
loN35       คลื่น    
ti35     ที ่      
ti:p3     ทบั      
tou35     ถัว่      
ha21      ฆา่     
han53      คนั     
ham53      ขุน่     
kuN53        กลอง   
kei31        กลาย   
kǝp23        กลบ   
weN21         ขวาง  
wi53         ควนั  
wai53         เขว   
Na:n35          หา่น 
No23          หา้ 
Na31          หาว 

นอกจากน้ียงัพบเหน็รอ่งรอยของคาํทีน่่าสงสยัวา่จะเป็นคาํภาษาไทยโบราณในภาษาฉาตง้ดว้ย  

                                                           
1 ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและการวเิคราะหเ์กีย่วกบัเรือ่งน้ีอยา่งละเอยีด โปรดเพิม่เตมิไดใ้นบทสรปุภาษาเปียว    
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ทีน่กัภาษาศาสตรนํ์ามาศกึษาความสมัพนัธข์องภาษาอยา่งหน่ึง ยกตวัอยา่งการเปรยีบเทยีบคาํศพัท์
ภาษาฉาตง้กบัภาษาไทยกจ็ะเหน็ไดไ้มย่าก ในตอนทา้ยของบทพรรณนาภาษาฉาตง้น้ีผูเ้ขยีนจะ
ยกตวัอยา่งคาํศพัทภ์าษาฉาตง้เปรยีบเทยีบกบัภาษาไทย คาํศพัทด์งักล่าวถอืเป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกนั 
แต่เกดิการแปรเสยีงในลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี      

คาํภาษาฉาตง้ คาํภาษาไทย 
 b ph d r th k khr kl kw h 
pin31 บนิ          
pa:N21 บาง          
pa:n31 บน          
pai21  แพ         
pa:n31  แผน่         
paN53  พงั         
lap23   ดบั        
lip23   ดบิ        
lei23   ได ้        
nam53   ดาํ        
naN53   ดัง้(จมกู)        
nien21   เดอืน        
lau53    เรา       
la:n35    รา้น       
liuN21    รุง้       
la:m21       คราม 1    
la:n23       ครา้น    
loN35       คลื่น    
ti35     ที ่      
ti:p3     ทบั      
tou35     ถัว่      
ha21      ฆา่     
han53      คนั     
ham53      ขุน่     
kuN53        กลอง   
kei31        กลาย   
kǝp23        กลบ   
weN21         ขวาง  
wi53         ควนั  
wai53         เขว   

Na:n35          หา่น 
No23          หา้ 
Na31          หาว 

นอกจากน้ียงัพบเหน็รอ่งรอยของคาํทีน่่าสงสยัวา่จะเป็นคาํภาษาไทยโบราณในภาษาฉาตง้ดว้ย  

                                                           
1 ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและการวเิคราะหเ์กีย่วกบัเรือ่งน้ีอยา่งละเอยีด โปรดเพิม่เตมิไดใ้นบทสรปุภาษาเปียว    
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เชน่ คาํภาษาไทยวา่ “ประตู”   ตรงกบัภาษาฉาตง้วา่ /pa:k31 to53/ แปลตามตวัวา่ “ปาก -ตู”  และคาํ
ภาษาไทยวา่ “ถัว่ลสิง” ตรงกบัภาษาฉาตง้วา่ /lo35 seN/ แต่คาํเหล่าน้ีเป็นเพยีงขอ้สนันิษฐาน เน่ืองจาก
ดจูากรปูคาํแลว้เหน็วา่คลา้ยกนั แต่มตีวัอยา่งไมม่ากจงึยงัไมม่ขีอ้สรปุทีแ่น่ชดัได ้  
 

ในสว่นของคาํวา่ “ประตู” นัน้เมือ่นําไปเปรยีบเทยีบกบัภาษาอื่นๆ กจ็ะสามารถสบืหารอ่งรอยได้
ไมย่าก จากการเปรยีบเทยีบคาํศพัทก์บัภาษาต่างๆพบวา่สอดคลอ้งกนั  สนันิษฐานวา่คาํศพัทด์ัง้เดมิของ
ภาษาตระกลูไทเป็นคาํพยางคเ์ดยีว แลว้แต่ละภาษาเกดิสว่นเตมิหน้า บา้งเกดิเป็นคาํ เชน่ ภาษาไต 
ภาษาไทย( “ปาก” แลว้กรอ่นเสยีงเป็น “ประ”) บา้งเกดิเป็นหน่วยเสยีงทีไ่มม่คีวามหมาย เชน่ ภาษาปู้ยงั 
แต่สว่นใหญ่เป็นคาํศพัทพ์ยางคเ์ดยีว สนันิษฐานวา่เป็นรากคาํเดมิตัง้แต่เมือ่ครัง้ทีภ่าษาสาขาจว้ง-ตง้ ทุก 
แขนงยงัไมแ่ยกออกจากกนั  ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี     

คาํภาษาสาขาจว้ง-ตง้ คาํภาษาไทย หมายเหตุ 
ไต pa:k tu1 รว่มเชือ้สาย เกดิคาํเตมิหน้า 
ปู้อ ี tu1 รว่มเชือ้สาย  
จว้ง tou1 รว่มเชือ้สาย  
ฉาตง้ pa:k31 to53 รว่มเชือ้สาย เกดิคาํเตมิหน้า  
ตง้ to1 รว่มเชือ้สาย  
สุย่ to1  รว่มเชือ้สาย   
เหมาหนาน  tç1  รว่มเชือ้สาย   
มาก tu1  รว่มเชือ้สาย  
ปู้ยงั ma0 tç312  รว่มเชือ้สาย เกดิหน่วยเสยีงเตมิหน้า  
เปียว to1 รว่มเชือ้สาย  
เบ tau1 รว่มเชือ้สาย  
หล ี khu:n1 คาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุ ์

ชุน muǝn1 คาํยมืภาษาจนี 

 สาํหรบัภาษาฉาตง้ มลีกัษณะทีไ่ดข้อ้สรปุเพิม่เตมิอกีประการหน่ึงกค็อื คาํทีภ่าษาไทยเกดิหน่วย
เสยีงเตมิหน้าจาํพวก “กระ มะ สะ ตะ” และคาํควบไมแ่ทใ้นภาษาไทย คาํเหลา่น้ีในภาษาฉาตง้เป็นคาํ
พยางคเ์ดยีว แต่เริม่เกดิ “หน่วยเสยีง” ขึน้ทีพ่ยางคห์น้าบา้งแลว้ในคาํบางคาํ ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี   
คาํภาษาฉาตง้ คาํภาษาไทย  คาํภาษาฉาตง้ คาํภาษาไทย 
ciN45 (镜 jìng) กระจก thei53 กระเทยีม 
ke35 มะเขอื thsa:m53 ผสม 
kh´m45 ตะกอน tT:n45 กระสาน (กระจาย) 
leN45 ฉลาด tTe21  สะดอื 
mien35 (面 miàn) บะหมี ่ tTeN45 (锈 xiù) สนิม 
muk23 ขีม้กู wa45  ขยะ 
Na53 ตะกละ tshi33 ´k5 สะอกึ 
wa35 sap5 พดูเสยีงเบาๆ   s´p5 กระซบิ 

   จากตารางคาํศพัทข์า้งตน้จะพบวา่คาํทีภ่าษาไทยออกเสยีงเป็นสองพยางค ์ภาษาฉาตง้ออกเสยีง
เป็นคาํพยางคเ์ดยีว และมคีาํบางคาํเริม่มกีารเกดิพยางคห์น้าขึน้เพือ่แยกความหมายออกจากรากคาํเดมิ
เชน่คาํวา่ /s´p5/  แปลวา่ “กระซบิ” แต่เมือ่เตมิพยางคห์น้า เป็น / wa35 sap5/ แปลวา่ “พดูเสยีงเบา” สว่น
คาํวา่ / tshi33 ´k5/ “สะอกึ” พยางคห์น้าไมม่คีวามหมาย นอกจากน้ีมคีาํบางคาํเป็นคาํยมืภาษาจนีเก่าดว้ย 
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LK. ภาษาลกักะ  

 
 

 
รปูท่ี LK.  ชาวลกักะ            

คดัลอกจาก  http://jx.gxdqw.com/msfq// 
W96.jpg 

 สบืคน้เมือ่  ตุลาคม 9     

 
รปูท่ี LK.  ชาวลกักะ 

คดัลอกจาก http://a.att.hudong.com//6/ 
9686.jpg  

สบืคน้เมือ่  ตุลาคม 9 

 
ขอ้มลูภาษาลกักะแบ่งเป็นสองสว่น คอื สว่นที ่LK.1 ขอ้มลูสงัเขปเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนาและ 

สว่นที ่LK. 2 ขอ้มลูทางภาษา ดงัน้ี     
 

LK.  ข้อมูลสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา มรีายละเอยีดขอ้มลูดงัน้ี (ผูเ้ขยีนเรยีบเรยีงขอ้มลู
สว่นน้ีโดยการแปลและสรุปขอ้ความบางสว่นจากหนงัสอืเรือ่ง “การศกึษาวจิยัภาษาลกักะ” (Lán 
Qìngyuán, ) ประกอบกบัขอ้มลูชาตพินัธุว์รรณนาชาวเหยาในหนงัสอืของผูเ้ขยีนเอง ชือ่เรือ่ง 
“สารานุกรมชนกลุ่มน้อยในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี” (เมชฌ สอดสอ่งกฤษ, , -8)    

LK. .   ถิน่ทีอ่ยู ่  
LK. 1.2  ประวตัศิาสตร ์ 
LK. .   ระบบเศรษฐกจิสงัคม  
LK. .   ชวีติความเป็นอยู ่ 
LK. .   ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม 
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LK. 1.1 ถ่ินท่ีอยู่   
เพือ่จะไดเ้ขา้ใจตรงกนั ในเบือ้งตน้น้ีผูเ้ขยีนตกลงวา่จะเรยีกชื่อกลุ่มชาตพินัธุน้ี์วา่ “เหยา”  (瑶族

Yáozú) ตามทีน่กัวชิาการและทางรฐับาลจนีเรยีก  และเรยีกชื่อภาษาวา่ “ลกักะ” (/lak kja3/)1  ตามที่
เจา้ของภาษาเรยีกตวัเองและยงัสอดคลอ้งกบัทีน่กัวชิาการทัว่ไปเรยีก  ภาษาองักฤษใชว้า่ Lakka และยงั
มชีื่อเฉพาะทีน่กัวชิาการจนีเรยีกแบบระบุวา่เป็นชนกลุ่มน้อยเผา่เหยาทีอ่าศยัอยูห่บุเขาปลกูชา ชื่อ ฉา
ซานเหยา (茶山瑶 Cháshān Yáo แปลวา่ ชาวเหยาภเูขาชา) กรณน้ีีกจ็ะเรยีกตามตน้ฉบบัทีอ่า้งองิมา  
ชื่อเรยีกชาวเหยาในบทความน้ีขอใหเ้ขา้ใจวา่เป็นชาวเหยาทีพ่ดูภาษาลกักะเทา่นัน้  ไมไ่ดห้มายรวมถงึ
ชาวเหยากลุ่มอื่น   

ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีมกีลุ่มชาตพินัธุท์ีไ่ดร้บัการรบัรองจากรฐับาลจนีอยา่งเป็น
ทางการ 6 กลุ่ม โดยมชีาวฮัน่เป็นชนกลุ่มใหญ่ จงึเรยีกชื่อกลุ่มชาตพินัธุอ์ื่น  กลุ่มวา่เป็น  “ชนกลุ่ม
น้อย”(少数民族Shǎoshù mínzú) จากขอ้มลูในเวบ็ไซตช์ื่อ “โถงวชิาการ” (Xuéshù Táng, 2014, p.2) 
ระบุวา่เกณฑก์ารจดัแบ่งชนกลุ่มน้อยทัง้  กลุ่มน้ี มหีลกัเกณฑส์องประการ คอื (1) มีอตัลกัษณ์ 
พจิารณาจากรายละเอยีดปลกียอ่ยหลายอยา่ง เชน่ ชื่อเรยีกของกลุ่มชาตพินัธุ ์การมจุีดกาํเนิดทีช่ดัเจน
รว่มกนั มปีระวตัคิวามเป็นมารว่มกนั มกีารตัง้ถิน่ฐานและชุมชนศนูยก์ลางทีอ่ยูอ่าศยัรว่มกนัเป็นตน้ (2) มี
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม พจิารณาจากรายละเอยีดปลกียอ่ยหลายอยา่ง เชน่ ภาษาทีใ่ชก้ารดาํรงชวีติ
ประจาํวนั ศาสนาความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณ ีขา้วของเครือ่งใช ้สถาปัตยกรรมสิง่ปลกูสรา้ง และ
การแต่งกายเป็นตน้  จากหลกัเกณฑด์งักล่าวทาํใหม้กีลุ่มชาตพินัธุบ์างกลุ่มยงัไมไ่ดร้บัการรบัรองอยา่ง
เป็นทางการจากรฐับาล 

ชนเผา่เหยา(หรอืทีภ่าษาไทยเรยีกวา่ เยา้)  มชีื่อเรยีกตวัเองหลายชื่อ  อา่นตามเสยีงอกัษรจนีที่
บนัทกึไวม้ ี เหมีย่น (勉 Miǎn) จนิเหมนิ(金门 Jīnmén)  ปู้หนู่ (布努 Bùnǔ) ป่ิงตวัโยว(炳多优

Bǐnɡduōyōu) เฮยโหยวเหมงิ(黑尤蒙 Hēiyóuménɡ) ลาเจยีหรอืลกักะ(拉珈 Lājiā)  นอกจากน้ีดว้ย
เหตุทีช่าวเหยาในแต่ละทอ้งทีม่วีฒันธรรม ความเป็นอยู ่และลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยัแตกต่างกนั จงึมชีื่อเรยีก
ตนเองแตกต่างกนัไปดว้ย เชน่ ฉาซานเหยา(茶 山 瑶 Cháshān yáo แปลวา่ ชาวเหยาภเูขาชา) 
ซานจื่อเหยา     (山子瑶 Shānzǐ Yáo แปลวา่ชาวเหยาภเูขา) ป๋ายคูเ่หยา(白裤瑶 Báikù Yáo แปลวา่
ชาวเหยากางเกงขาว) หงเหยา (红瑶 Hónɡ Yáo แปลวา่ชาวเหยาแดง) หลานเตีย้นเหยา(蓝靛瑶

Lándiàn Yáo แปลวา่ชาวเหยาน้ําเงนิคราม) ผงิตีเ้หยา(平地瑶 Pínɡdì Yáo แปลวา่ชาวเหยาทีร่าบ) 
เอา้เหยา (坳瑶 Ào Yáo แปลวา่ชาวเหยาทีร่าบเชงิเขา) เป็นตน้  หลงัการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี 
คณะทาํงานเกีย่วกบัชนกลุม่น้อยของรฐับาลจนีอาศยัหลกัเกณฑก์ารจาํแนกชนกลุ่มน้อยดงัทีก่ล่าว
ขา้งตน้  จดัใหก้ลุ่มชาตพินัธุท์ ัง้หมดน้ีเป็นชนกลุ่มน้อยเผา่เดยีวกนั และกาํหนดเรยีกชื่อรวมกนัวา่ “เหยา” 
(瑶族 Yáozú)   

กลุ่มชาตพินัธุท์ีจ่ดัวา่เป็นชนเผา่เหยา อาศยัอยูบ่รเิวณเขตปกครองตนเองเผา่จว้งในมณฑลกวา่ง
ซ ี และกระจายอยูต่ามมณฑลต่างๆ เชน่ ยนูนาน กุย้โจว ลกัษณะเดน่ของการกระจายถิน่ฐานของชาว
เหยาคอือาศยัอยูก่ระจดักระจายมาก และในแต่ละพืน้ทีก่ม็จีาํนวนประชากรไมม่าก จากการสาํรวจ
จาํนวนประชากรครัง้ที ่ ของจนีในปี  (สาํนกังานสถติแิหง่ชาตสิาธารณรฐัประชาชนจนี:2000) ชน
กลุ่มน้อยเผา่เหยามจีาํนวนประชากรทัง้สิน้ 2,37,421 คน แต่เน่ืองจากชนเผา่เหยาอาศยัอยูก่ระจดั
กระจายมากนี่เอง  ทาํใหก้ารจดัแบ่งตระกลูภาษาคอ่นขา้งซบัซอ้น เพราะภาษาในแต่ละพืน้ทีม่คีวาม
แตกต่างกนัมาก ภาษาเหยาในต่างพืน้ทีก่นัไมส่ามารถสือ่สารเขา้ใจกนัได ้ชนิดทีว่า่เป็นภาษาคนละ
ตระกลูกนักม็ ี บางกลุ่มพดูภาษาจนีและภาษาจว้ง ไมม่ภีาษาเขยีน สว่นใหญ่ใชอ้กัษรจนี ผลงานของ 

                                                           
1 สทัอกัษรทีน่กัวชิาการจนีใชเ้รยีกชือ่ภาษาลกักะมแีตกต่างกนั หลวิป่าวหยวน (988) ใชว้า่ [lak.kjaa]  จางจวนิหร ู(99)  ใชว้า่ /lak ca3/ 
ผลงานทีใ่หมท่ีส่ดุของหลวิป่าวหยวน () และหลานชิง่หยวน() ใชเ้หมอืนกนัวา่ /lak kja3/ อกัษรจนีทีใ่ชเ้ขยีนชือ่ภาษาลกักะก็
แตกต่างกนั ม ี拉珈  拉枷 แต่อ่านออกเสยีงเหมอืนกนั คอื Lā jiā (ลาเจยี)   
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จา้วหมงิ (Zhào Míng, 2011) ซึง่เป็นชาวเหยา ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่งเป็นผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัชาว
เหยาแหง่ประเทศจนี ไดก้อ่ตัง้เวบ็ไซดเ์พือ่นําเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัชาวเหยา  ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัการแบ่ง
ภาษาของชาวเหยาในบทความเรือ่ง “สาขาและแขนงของชาวเหยาแบ่งอยา่งไร” (瑶族支系如何划分？

Yáozú zhī xì rúhé huàfēn?) สรปุการแบ่งชาวเหยาไดเ้ป็นสีก่ลุ่มใหญ่ คอื    
1.กลุ่มผานเหยา (盘瑶 Pán Yáo) เป็นชาวเหยากลุ่มหลกัทีม่จีาํนวนประชากรเป็นสว่นใหญ่ พดู

ภาษาเหยาหรอืทีรู่จ้กักนัชื่อภาษาเมีย่น นกัวชิาการจนีเรยีกรวมกนัวา่ เหมีย่น-เหยา(勉瑶 Miǎn Yáo) 
จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจนี-ทเิบต สาขาภาษาเหมยีว-เหยา ชาวเหยาทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่น้ีไดแ้ก่ ชาวผานเหยา  
(盘瑶 Pán Yáo) พดูภาษาถิน่สาํเนียงโยวเหมีย่น(优勉土语 Yōumiǎn tǔyǔ) ชาวเหยาน้ําเงนิคราม1    
(蓝靛瑶 Lándiàn Yáo) พดูภาษาถิน่สาํเนียงจนิเหมนิ (金门土语 Jīnmén tǔyǔ)  ชาวเหยาผาย (排瑶

Pái Yáo) พดูภาษาถิน่สาํเนียงจ๋าวหมิน่ (藻敏方言 Zǎomǐn fāngyán) ชาวเหยาตงซาน  (东山瑶

Dōngshān Yáo) พดูภาษาถิน่สาํเนียงเปียวหมิน่(标敏土语 Biāomǐn tǔyǔ) และชาวเหยาเจยีวกง  (交
公瑶 Jiāogōng Yáo) พดูภาษาถิน่สาํเนียงเจยีวกงเหมีย่น (交公勉土语 Jiāogōng miǎn tǔyǔ )   

2.กลุ่มปู้ นู่เหยา (布努瑶Bùnǔ Yáo) ชาวเหยากลุ่มน้ีพดูภาษาทีช่ื่อ “ปู้หนู่” (布努语Bùnǔ yǔ) 
จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจนี-ทเิบต สาขาภาษาเหมยีว-เหยา แขนงภาษาเหมยีว   ชาวเหยาทีจ่ดัอยูใ่นกลุ่มน้ี
ไดแ้ก่ ชาวเหยาปู้หนู่(布努瑶 Bùnǔ Yáo) พดูภาษาถิน่สาํเนียง ปู้หน่าว(布瑙方言 Bùnǎo fāngyán) 
ชาวเหยาดอกไมค้ราม (花篮瑶 Huālán Yáo)พดูภาษาถิน่สาํเนียงจ-ีหยง่- น่าย (炯奈方言 Jiǒngnài 
fāngyán) ชาวเหยาแปดแซ่ (八姓瑶 Bāxìng Yáo) พดูภาษาถิน่สาํเนียงปาเฮงิ(巴哼方言  Bāhēng 
fāngyán) ชาวเหยาเสือ้ลาย (花衣瑶 Huāyī Yáo)พดูภาษาถิน่สาํเนียงอู๋น่าย (唔奈方言  Wúnài 
fāngyán)  และชาวเหยาแดง (红瑶 Hóng Yáo) พดูภาษาถิน่สาํเนียงโยวนัว่ (优诺方言 Yōunuò 
fāngyán)     

 .กลุ่มผิงต้ีเหยา (平地瑶 Píngdì Yáo) เป็นชาวเหยาทีร่วมเอากลุ่มชนทีก่ระจดักระจายสว่น
เลก็สว่นน้อยไวเ้ป็นกลุ่มเดยีวกนั สว่นมากอาศยับนพืน้ทีร่าบ พดูภาษาฮัน่ จงึเรยีกชื่อกลุ่มน้ีอกีชื่อหน่ึงวา่ 
ฮัน่เหยา (汉瑶 Hàn Yáo แปลวา่ ชาวเหยาทีพ่ดูภาษาฮัน่) แต่กม็คีาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุ ์เป็นเหตุให้
ภาษาของชาวเหยากลุ่มเลก็กลุ่มน้อยน้ีมคีวามซบัซอ้นมาก ขณะน้ียงัไมม่กีารศกึษาทีส่ามารถแบ่งแยก
ชาวเหยากลุ่มน้ีออกจากกนัใหช้ดัเจนได ้  ชาวเหยาทีจ่ดัอยูใ่นกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ชาวเหยาพืน้ราบ (平地瑶

Píngdì Yáo) พดูภาษาถิน่สาํเนียงป่ิงตวัโหยว (炳多尤话 Bǐngduōyóu huà ) ชาวเหยาแดงทีร่าบ (平
话红瑶 Pínghuà hóng Yáo) พดูภาษาถิน่สาํเนียงผงิฮวา่ (平话 Pínghuà)  ชาวเหยาซานจื่อ (山仔瑶

Shānzi Yáo) พดูภาษาถิน่สาํเนียงจา้เจีย้ (珊介 Zhàjiè huà)  ชาวเหยาสกุลเหยา (瑶家 Yáo jiā) พดู
ภาษาถิน่สาํเนียงโยวเจยี (优嘉话 Yōujiā huà)  และชาวเหยาเล่ออู ่(乐舞人 Lèwǔ Rén) คอืชาวเหยา
ทีอ่าํเภอจิง่ตง (景东县瑶族 Jǐngdōng xiàn Yáozú) 

.กลุ่มฉาซานเหยา (茶山瑶 Cháshān Yáo) คอืชาวเหยาทีพ่ดูภาษาลกักะ นกัภาษาศาสตรจ์นี
จดัภาษาของชาวเหยากลุ่มน้ีอยูใ่นตระกลูภาษาจนี-ทเิบต สาขาภาษาจว้ง-ตง้ แขนงภาษาตง้-สุย่ 

ชนเผา่ทีเ่รยีกชื่อตวัเองและชื่อภาษาวา่ “ลกักะ” (/lak kja3/) นบัเป็นหน่ึงในสีภ่าษาใหญ่ของชน
เผา่เหยา ขอ้มลูชื่อเรยีกและความหมายน้ี หลวิป่าวหยวน และ โมว่อีห้มงิ  (Liú Bǎoyuán, Mò Yìmíng, 

2002) อธบิายไวว้า่ คาํวา่ / lak8/ แปลวา่ “คน” คาํวา่ /kja3/ แปลวา่ “ภเูขา” ชือ่ลกักะจงึแปลวา่ “คนภเูขา
หรอืคนทีอ่าศยัอยูบ่นภเูขา” นกัวชิาการจนีและทางการจนีเรยีกชื่อชนกลุ่มน้ีวา่    ฉาซานเหยา (茶山瑶

Cháshān Yáo แปลวา่ชาวเหยาภเูขาชา) จากการสาํรวจสาํมะโนประชากรครัง้ที ่  ของจนี ในปี   
ชาวเหยาทีพ่ดูภาษาลกักะม ี8,6 คน โดยมถีิน่อาศยัศนูยก์ลางอยูท่ีต่ําบลจนิซิว่(金秀镇 Jīnxiù zhèn) 
และหมูบ่า้นแวดลอ้มใกลเ้คยีง คอื บา้นฉางตง้(长垌乡 Chángdòng xiāng) บา้นกุย้เหลยีง (贵良乡

                                                           
1 ชือ่ของชาวเหยากลุ่มต่างๆนี้ หากเป็นชือ่ทีม่คีวามหมายกจ็ะแปลเป็นภาษาไทย แต่หากเป็นชือ่สถานทีห่รอืชื่อเฉพาะกจ็ะเรยีกตามเสยีง
อ่านภาษาจนี  

134 การพรรณนาภาษาลักกะ



135 
 

 
 

Guìliáng xiāng) และบา้นซานเจีย่ว (三角乡 Sānjiǎo xiāng) ซึง่เป็นพืน้ทีใ่นอาํเภอปกครองตนเองชาว
เหยา เขตปกครองตนเองชาวจว้งกวา่งซ ี 
 
LK. . ประวติัศาสตร ์ 

เกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของชาวเหยา มคีวามเชือ่หลากหลายทฤษฎ ีบา้งเชือ่วา่มกีาํเนิดมา
จากชาว “ซานเยว”่ (山越 Shānyuè คาํน้ีมคีวามหมายวา่ “ชาวเขา”) บา้งเชื่อวา่มาจากชาว “อูซ่หีมาน”   
(五溪蛮 Wǔxī Mán) บา้งเชื่อวา่ชาวเหยาเกดิจากชนหลายกลุ่มรวมตวักนั แต่ทฤษฎทีีเ่ป็นทีน่่าเชื่อถอื
และเป็นทีย่อมรบักค็อื ชาวเหยาในปัจจุบนัมคีวามสมัพนัธท์างชาตพินัธุใ์กลช้ดิกบัชนเผา่โบราณชื่อ “จงิ
หมาน” ( 荆蛮 Jīnɡ Mán) และ “ฉางซาอูห่ลงิหมาน” (长沙武陵蛮 Chánɡshā Wǔlínɡ Mán)  

หลงัจากทีจ่ิน๋ซฮีอ่งเตร้วมชนหลากหลายชาตพินัธุเ์ขา้เป็นประเทศ  ไดส้ง่ขนุนางชาวฮัน่จากราช
สาํนกักลางเขา้สูพ่ืน้ทีท่ีม่ชีนกลุ่มน้อยต่างๆอาศยัอยู ่ซึง่ไดนํ้าความเจรญิ ตลอดจนเครือ่งไมเ้ครือ่งมอืและ
เทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยัเขา้ไปเผยแพรแ่ละถ่ายทอดใหก้บัชนกลุ่มน้อย  ในชว่งน้ีชาวอูห่ลงิหมานที่
เมอืงฉางซากไ็ดร้บัความเจรญิและไดร้บัการพฒันาน้ีดว้ยเชน่กนั  จนถงึสมยัซฮีัน่ชาวอูห่ลงิหมานตอ้งสง่
ภาษเีขา้สูร่าชสาํนกั  ถงึสมยัโฮว่ฮัน่ (后汉 Hòu Hàn) ชาวหมานยงัคงตอ้งสง่ภาษใีหร้าชสาํนกัอยู ่ใน
สมยันัน้เรยีกภาษน้ีีวา่ “ภาษเีหยา” ถงึรชัสมยัพระเจา้หยง่เหอ หยวน (ค.ศ.6)   การเกบ็ภาษจีากชาว
อูห่ลงิหมานหนกัหนาสาหสัมาก สรา้งความไมพ่อใจและความขดัแยง้เป็นอยา่งมาก จนเกดิการลุกขึน้
ต่อตา้นอยูห่ลายต่อหลายครัง้  

ในสมยัหนานเป่ย (南北朝 Nán Běi cháo) บรรพบุรษุของชาวเหยาไดข้ยายอาณาเขตตัง้ถิน่
ฐานกวา้งใหญ่ออกไปกวา่เดมิมาก ทศิตะวนัออกจรดโซ่วชุน (寿春 Shòuchūn ปัจจุบนัคอืเขตมณฑล
อานฮยุ 安徽 Ānhuī) ทศิตะวนัตกจรดซ่างลัว่ (上洛 Shànɡluò ปัจจุบนัคอืเขตมณฑลสา่นซ ี  陕西

Shǎnxī)  ทางตอนเหนือจรดหรอูิง่ (汝颍 Rǔyǐnɡ ปัจจุบนัคอืเขตตะวนัออกของมณฑลเหอหนาน(河南

东部 Hénán dōnɡbù) และตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลอานฮยุ安徽西北部 Ānhuī xīběibù) ในยุค
น้ีชาวฮัน่และเหยาตดิต่อสมัพนัธท์างการคา้และวฒันธรรมกนัอยา่งใกลช้ดิ  ในสมยัถงัชาวเหยาตัง้ถิน่
ฐานอยูบ่รเิวณมณฑลหหูนาน (湖南 Húnán) และมณฑลกวา่งตง (广东 Guǎnɡdōnɡ) เป็นหลกั สว่น
กลุ่มชาตพินัธุท์ีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัชาวเหยาชื่อ “โมเ่หยาหมาน” (莫徭蛮 Mòyáo Mán) ตัง้ถิน่ฐานอยู่
บรเิวณมณฑลกวา่งซ ี ชาวโมเ่หยาดาํรงชพีดว้ยการทาํการเกษตร สมยัซ่งราชสาํนกัไดส้ง่ขนุนางเขา้
ปกครอง  ทาํใหช้าวเหยาเริม่เขา้สูร่ะบบสงัคมศกัดนิาในเวลาต่อมา 

ในสมยัหยวน หมงิ และชงิ  ชาวเหยาตัง้ถิน่ฐานแผข่ยายออกไปกวา่เดมิมาก ครอบคลุมพืน้ที่
ต่างๆของมณฑลกวา่งตง กวา่งซ ี หหูนาน ยนูนาน กุย้โจว ดว้ยเหตุทีต่ ัง้ชุมชนกระจดักระจายกนัมากน้ี
เอง  เป็นเหตุใหร้ะบบเศรษฐกจิของชาวเหยาจงึขึน้อยูก่บัการพฒันาของถิน่ทีต่ ัง้นัน้ๆ  บางแหง่พฒันาไป
อยา่งรวดเรว็ใกลเ้คยีงกบัชาวฮัน่  แต่บางแหง่กย็งัเป็นไปอยา่งชา้ๆ ยงัคงทาํการเกษตรเลีย้งสตัว ์ล่าสตัว ์
กระทัง่บางแหง่ยงัคงดาํรงชวีติแบบสงัคมบุพกาลอยูก่ม็ ี  ผลจากการกดขีข่ม่เหงของสงัคมศกัดนิา ชาว
เหยาถูกไลล่่าและถูกฆา่ลา้งเผา่พนัธุจ์นตอ้งถอยรน่หนีกระจดักระจายอพยพไปอยูบ่รเิวณประเทศ
เวยีดนาม ลาว และไทย กระทัง่ศตวรรษที ่ มชีาวเหยาบางสว่นไดร้บัความชว่ยเหลอืและไดอ้พยพไป
เป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฝรัง่เศส และแคนนาดา 

สว่นประวตัคิวามเป็นมาของชาวเหยาทีพ่ดูภาษาลกักะน้ี หลวิป่าวหยวนและโมว่อีห้มงิ(Liú 
Bǎoyuán, Mò Yìmíng, 2002, 1-5) และหลานชิง่หยวน (Lán Qìngyuán, ,-) ไดอ้ธบิายเอาไว้
ในผลงานของเขา สรปุไดว้า่คนลกักะเริม่อพยพมาจากต่างทีต่่างเสน้ทางมุง่หน้าสูห่บุเขาเหยา (瑶 山

Yáo shān) ในชว่งปลายราชวงศห์ยวนตน้ราชวงศห์มงิ (ค.ศ.68) เสน้ทางการอพยพสนันิษฐานวา่มี
สามเสน้ทางคอื  
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1. เสน้ทางทีห่น่ึงมาจากพืน้ทีข่องมณฑลหหูนาน โดยเดนิทางเขา้มาทางทศิเหนือมาตัง้ถิน่ฐาน 
ทีห่บุเขาเหยา ชาวเหยาภเูขาชาซึง่เป็นศนูยก์ลางชาวลกักะ ลว้นเป็นกลุ่มคนทีม่าตามเสน้ทางน้ีทัง้นัน้  

2. เสน้ทางทีส่องอพยพมาจากเมอืงเฟิงคาย เมอืงหวยจี ๋ของมณฑลกวา่งตง  (广东封开、怀 
集 Guǎngdōng Fēngkāi,Huáijí)  

3. เสน้ทางทีส่ามคอืกลุ่มคนทีอ่พยพกระจดักระจายมาจากหลายที ่เชน่ อาํเภอกุย้ (贵县 
Guìxiàn) เซีย่งโจว (象州 Xiàngzhōu) สวนิโจว (浔州 Xúnzhōu) เป็นตน้   

 
ในหนงัสอืนานาภาษาในเอเชยีอาคเนย ์ภาษาตระกลูไท (สรุยิา, 8 หน้า -) อธบิายว่า

ชื่อเรยีกกลุ่มชนทีพ่ดูภาษาลกักะ (Laqua) มหีลายชื่อ เพราะเป็นชื่อทีช่นเผา่อืน่ๆเรยีกพวกเขา แต่ขอ้ที่
น่าสนใจกค็อื มรีายงานเกีย่วกบัภาษา “ปเูบยีว” ของ จางจวนิหร ู (Zhāng Jūnrú, 10) วา่ ชื่อทีพ่วกน้ี
เรยีกตนเองคลา้ยกบัชื่อทีพ่วกลกักะเรยีกตนเอง คอื Kàbèò ซึง่ตรงกบัทีพ่วกมง้เรยีกพวกลกักะวา่ Púbèò 
ดว้ยความคลา้ยคลงึและทีต่ ัง้ถิน่ฐานน้ีเอง สรุยิาจงึไดนํ้าคาํศพัทข์องภาษาปเูบยีวกบัภาษาลกักะมา
เปรยีบเทยีบกนั และพบวา่คลา้ยคลงึกนัมากจนเรยีกไดว้า่เป็นสาํเนียงทอ้งถิน่ของภาษาเดยีวกนั สรุยิา
กล่าวต่อไปอกีวา่ “ถา้นกัภาษาศาสตรจ์นีไมร่บีทาํการศกึษา.....เรากอ็าจจะตอ้งสญูเสยีขอ้มลูทีส่าํคญั
เกีย่วกบัภาษากลุ่มกะไดรอบนอกไปภาษาหนึง่ชัว่กลัปาวสาน” ขณะน้ีรายงานการศกึษาภาษาลกักะและ
ภาษาปเูบยีวของนกัวชิาการจนีมอียูจ่าํนวนหน่ึงแลว้  ในจาํนวนน้ีมไีมก่ีช่ ิน้ทีนํ่าเสนอเป็นภาษาองักฤษ 
ซึง่กน็บัวา่เป็นโชคดทีีน่กัวชิาการชาวไทยเราพอจะหามาอา่นได ้  แต่จากการสาํรวจกพ็บวา่รายงานสว่น
ใหญ่เขยีนเป็นภาษาจนี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลงานทีเ่ขยีนโดยเจา้ของภาษาทีพ่ดูภาษาลกักะและภาษาปู
เบยีวแท้ๆ  กล็ว้นแลว้แต่เขยีนเป็นภาษาจนีทัง้นัน้  ทาํใหว้งวชิาการภาษาศาสตรข์องไทยเรายงัไมม่ขีอ้มลู
จากฝัง่จนีไวใ้หไ้ดศ้กึษา ผูเ้ขยีนจงึจะนําเน้ือหาภาษาลกักะของนักวชิาการจนีมาสงัเคราะหแ์ละอธบิายไว้
หนงัสอืเล่มน้ี สว่นภาษาปเูบยีว จะนําเสนอในแขนงภาษาเกอ-ยงัถดัไป แต่ในหนงัสอืน้ีเรยีกชื่อตาม
ภาษาจนีวา่ “ภาษาผูเ่ปียว”            
 
LK. 1.3  ระบบเศรษฐกิจสงัคม   

การพฒันาระบบเศรษฐกจิและสงัคมของชาวเหยาในยคุก่อนการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี
เป็นไปอยา่งไมส่มํ่าเสมอและราบรืน่นกั การทาํการเกษตรของชาวเหยาในบางพืน้ทีโ่ดยเพาะในพืน้ที่
หา่งไกลยงัใชเ้ครือ่งไมเ้ครือ่งมอืแบบโบราณอยู ่ ทาํใหไ้ดผ้ลผลติทีไ่ดต้ํ่ามาก ทีด่นิทาํกนิกเ็ป็นกรรมสทิธิ ์
ของชนกลุ่มอื่นทีเ่ขม้แขง็กวา่ เชน่ ชาวจว้งและชาวฮัน่  ชาวเหยาตอ้งรบัจา้งหรอืเชา่ทีด่นิจากชนสองกลุ่ม
น้ี ถูกกดขีข่ม่เหงและขดูรดีอยา่งหนกั  มทีีด่นิสว่นเลก็น้อยทีเ่ป็นทีด่นิสาธารณะทีส่ามารถใชป้ระโยชน์
รว่มกนัในชุมชน  เชน่  ชุมชนชาวเหยาทีห่มูบ่า้นหนานตาน(南丹 Nándān) มณฑลกวา่งซ ี (广西

Guǎnɡxī) เรยีกชื่อทีด่นิน้ีวา่ “โหยวกวัตี”้ (油锅地 Yóuɡuōdì) หรอื “โหยวกวัเถยีน” (油锅田

Yóuɡuōtián) มคีวามหมายตามภาษาเหยาวา่ “หมอ้ขา้วของสายตระกลูพอ่” 
ในทุกๆ สายตระกลูของชาวเหยาประกอบไปดว้ยครอบครวัยอ่ยๆ นบัสบิครอบครวั สมาชกิของ 

“โหยวกวัเถยีน” มหีน้าทีช่ว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั มหีน้าทีร่กัษากฎขอ้บงัคบัและขนบธรรมเนียมของกลุ่ม  
ในชุมชนชาวเหยามธีรรมเนียมการ “ยกยอ่งผูอ้าวุโส” และธรรมเนียม “หลกัศลิา” ซึง่กห็มายถงึผูม้อีาํนาจ
สงูสดุของชนเผา่ มหีน้าทีร่บัผดิชอบการรกัษากฎระเบยีบ แบบแผนธรรมเนียมประเพณ ีจดัการเกีย่วกบั
ชวีติความเป็นอยูแ่ละการทาํมาหากนิ การรกัษาความปลอดภยั ตลอดจนตดัสนิคดคีวามและขอ้พพิาท
ต่างๆ เพือ่ความอยูด่มีสีขุของชุมชน ชาวเหยาจะรว่มกนัคดัเลอืกผูท้ีจ่ะมาเป็น “หลกัศลิา” โดยจะคดัเลอืก
ผูอ้าวุโสทีเ่ป็นทีย่อมรบัและเคารพนบัถอืของชุมชนสว่นใหญ่ มคีวามบรสิทุธิย์ตุธิรรม  มคีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ทีห่ลากหลาย   
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ก่อนการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี  ชาวเหยาทีช่มุชนจนิซิว่ (金秀 Jīnxiù) มณฑลกวา่งซ ี     
จารกึกฎระเบยีบและขนบธรรมเนียมขอ้ปฏบิตัขิองชนเผา่โดยการแกะสลกัลงบนแผน่ศลิาหรอืแผน่ไม ้ใช้
เป็นกฎหมายทีศ่กัดิส์ทิธิป์ระจาํชุมชน หากมผีูก้ระทาํความผดิ ผูท้ีท่าํหน้าทีเ่ป็น “หลกัศลิา”  สามารถสบื
สาวเอาความและลงโทษตามบทบงัคบัแหง่หลกัศลิาได ้บทลงโทษมตีัง้แต่ขัน้ตํ่าจนถงึประหารชวีติ ต่อมา
ชนชัน้ทางสงัคมของชาวเหยาเริม่แตกต่างและแบ่งแยกกนัมากขึน้             ประกอบกบัการปกครอง
ของกว๋อหมนิตัง่ มอบให ้ “หลกัศลิา” มอีาํนาจหน้าทีใ่นการปกครองชุมชน ในขณะทีห่ลกัศลิาซึง่นบัไดว้า่
เป็นชนชัน้สงูของชุมชนมไิดเ้ป็นผูม้คีวามบรสิทุธิย์ตุธิรรมดงัเดมิ แต่กลบัใชอ้าํนาจกดขีร่งัแก ขดูรดี
ประชาชน  เกดิการขดัแยง้และต่อตา้นหลกัศลิาขึน้ หลกัศลิาไมไ่ดเ้ป็นผูท้ีส่มาชกิชุมชนยอมรบันบัถอือกี
ต่อไป ขนบปฏบิตัเิกีย่วกบักฎหมายชนเผา่ทีม่มีาแต่ดัง้เดมิจงึลดความศกัดิส์ทิธิล์งไปในทีส่ดุ  

หลงัการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี  รฐับาลมนีโยบายเปลีย่นแปลงระบบการปกครองของ
สงัคมชนกลุ่มน้อยต่างๆในประเทศ  และดว้ยเหตุทีช่าวเหยาตัง้ชุมชนกระจดักระจาย  การปกครองแบบ
ดัง้เดมิของชาวเหยาในแต่ละพืน้ทีม่คีวามแตกต่างกนัมาก  รฐับาลพยายามทุกวถิทีางทีจ่ะปรบัปรงุ
เปลีย่นแปลงระบบสงัคมและการปกครองของชนเผา่เหยาในแต่ละทอ้งที ่  ลม้ลา้งระบบสงัคมศกัดนิา  
ชว่ยเหลอืในการประกอบอาชพี เพิม่พนูปรมิาณการผลติ นบัตัง้แต่ศตวรรษที ่  ปีที ่ 6 เป็นตน้มา 
รฐับาลก่อตัง้ชมุชนทีม่ชีาวเหยาอาศยัอยู ่ ทัง้ทีอ่ยูร่วมเป็นกลุ่มชนชาวเหยาเป็นหลกั และทีอ่ยูป่ะปนกบั
ชนกลุ่มอื่นก่อตัง้ใหเ้ป็นชุมชนปกครองตนเองขึน้รวมทัง้สิน้  แหง่ ไดแ้ก่  

มณฑลกว่างซี ม ี 
เขตปกครองตนเองชาวเหยาอาํเภอตูอาน  
(都安瑶族自治县 Dū’ān Yáo Zú zìzhìxiàn)   
เขตปกครองตนเองชาวเหยาอาํเภอจนิซิว่  
(金秀瑶族自治县 Jīnxiù Yáo Zú zìzhìxiàn)  
เขตปกครองตนเองชาวเหยาอาํเภอปาหมา่  
(巴马瑶族自治县 Bāmǎ Yáo Zú zìzhìxiàn)  
เขตปกครองตนเองชาวเหยาอาํเภอฝชูวน  
(富川瑶族自治县 Fùchuān Yáo Zú zìzhìxiàn)  

 
มณฑลกว่างตง ม ี 
เขตปกครองตนเองชาวเหยาอาํเภอเหลยีนหนาน  
(连南瑶族自治县 Liánnán Yáo Zú zìzhìxiàn)  
เขตปกครองตนเองชาวเหยาอาํเภอหรูห่ยวน  
(乳源瑶族自治县 Rǔyuán Yáo Zú zìzhìxiàn)   

 
มณฑลหหูนาน ม ี 
เขตปกครองตนเองชาวเหยาอาํเภอเจยีงหวั 
(江华瑶族自治县 Jiānɡhuá Yáo Zú zìzhìxiàn)   

 
มณฑลยนูนาน ม ี 
เขตปกครองตนเองชาวเหยาอาํเภอเหอโขว่  
(河口瑶族自治县 Hékǒu Yáo Zú zìzhìxiàn)  
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มณฑลกว่างซี ม ี 
เขตปกครองตนเองหลายเผา่อาํเภอหลงเซิง่ อาํเภอฝางเฉิง อาํเภอหลงหลนิ 
(龙胜、防城、隆林各族自治县 Lónɡshènɡ、Fánɡchénɡ、Lónɡlín ɡè  
Zú zìzhìxiàn)   

 
มณฑลกว่างตง ม ี 
เขตปกครองตนเองชาวเหยา ชาวจว้งอาํเภอเหลยีนซาน  
(连山壮族瑶族自治县 Liánshān Zhuànɡ Zú Yáo Zú zìzhìxiàn)   

 
นอกจากน้ีหมูบ่า้นชาวเหยาทีก่ระจดักระจายในพืน้ทีต่่างๆ กไ็ดย้กระดบัใหเ้ป็นหมูบ่า้นชาวเหยา

ขึน้ดว้ยเชน่กนั 
 
LK. 1.4  ชีวิตความเป็นอยู่  

ชาวเหยาในสมยัก่อนดาํรงชพีดว้ยการทาํการเกษตรเพาะปลกูเป็นหลกั  และทาํป่าไมเ้กบ็ของป่า
เป็นอาชพีเสรมิ  แต่กม็ชีาวเหยาบางกลุม่ทีอ่าศยัอยูใ่นภมูปิระเทศทีเ่ป็นป่าเขาประกอบอาชพีป่าไม ้เกบ็
ของป่าเป็นอาชพีหลกั แลว้ทาํการเกษตรเป็นอาชพีรองกม็ ี  แต่ชาวเหยาจะประกอบอาชพีแบบพอกนิ
พอใชใ้นครอบครวัเทา่นัน้ไมไ่ดท้าํเพือ่จาํหน่าย  ถงึแมว้า่งานหตัถกรรม อุตสาหกรรมขนาดเลก็ และ
การคา้ไดม้กีารพฒันาขึน้มาบา้ง แต่กท็าํเป็นเพยีงอาชพีเสรมิของครอบครวัเทา่นัน้  ระบบสงัคมของชาว
เหยาเริม่พฒันาเขา้สูส่งัคมศกัดนิา เริม่มกีารถอืครองกรรมสทิธิท์ีด่นิแลว้  ในบรเิวณทีม่ชีาวเหยา ชาวจว้ง 
ชาวฮัน่และชาวไตอาศยัอยูป่ะปนกนั  ทีด่นิทาํกนิลว้นตกอยูใ่นกาํมอืของชนเผา่อื่น ความขดัแยง้ระหวา่ง
ชนชัน้ และชนเผา่มคีวามสลบัซบัซอ้นทวคีวามรนุแรงขึน้  อยา่งเชน่ ชาวเหยาทีย่นูนานตกอยูภ่ายใตก้าร
ปกครองของชาวไตเป็นเวลานาน  ชาวเหยาจงึมชีวีติอยูด่ว้ยการพึง่พาอาศยัและรบัจา้งเป็นเบีย้ล่าง
ใหก้บัชนชัน้ปกครองมาโดยตลอด  

ในชว่งหลายสบิปีทีผ่า่นมา  ดว้ยความชว่ยเหลอืและสนบัสนุนของรฐับาล ชุมชนชาวเหยาเริม่
พฒันาทีด่นิทาํกนิ สรา้งระบบชลประทานเขือ่นและแหล่งน้ํา  พฒันาระบบไฟฟ้าพลงัน้ํา ปลกูป่าพชื
เศรษฐกจิ ตลอดจนระบบการจราจร ทาํใหร้ะบบเศรษฐกจิและสงัคมของชาวเหยาพฒันาดขีึน้มาก  ดงัจะ
เหน็ไดจ้ากผลติภณัฑอ์าหารและยาสบูทีม่าจากเขตปกครองตนเองชาวเหยาอําเภอฝชูวน นบัเป็นสนิคา้
อนัดบัตน้ๆ ทีส่าํคญัของประเทศจนีเลยทเีดยีว  ในปี 98 ปรมิาณผลติผลการเกษตรทีม่าจากชุมชนชาว
เหยาสงูถงึสองรอ้ยลา้นหยวน ชาวเหยาทีอ่าํเภอเหลยีนหนาน หรูห่ยวนของมณฑลกวา่งตง พฒันา
เศรษฐกจิจนถงึขัน้สง่ออกสนิคา้สูต่ลาดทัง้ในและต่างประเทศ  สว่นชาวเหยาทีอ่าํเภอจนิซิว่ อาํเภอเจยีง
หวั มพีืน้ทีป่่าไมอุ้ดมสมบรูณ์  สนิคา้ดา้นวสัดุก่อสรา้งทีท่าํจากไม ้ยางพารา เมลด็พนัธุ ์ เหด็หอม เหด็หู
หนู สง่ออกจากชุมชนชาวเหยาในทัง้สองอาํเภอเพือ่งานก่อสรา้งและอาหารภายในประเทศทัว่ทกุหนทุก
แหง่  สภาพชวีติของชาวเหยาจากเดมิทีเ่คยลาํบากยากจน ขดัสนรายได ้ดาํรงชวีติดว้ยการเกบ็ของป่า
ตามธรรมชาตเิป็นอาหารประทงัชวีติ ก่อไฟฟอนผงิกนัหนาว กลบัดขีึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั ในดา้นการศกึษา
มกีารก่อตัง้โรงเรยีนประถม มธัยมหลายแหง่ ทัง้ยงัมกีารจดัใหม้หีอ้งเรยีนสาํหรบัชาวเหยาโดยเฉพาะ วนั
คนืที ่ “มเีพยีงเสยีงหมหูมากาไก่รอ้งขนั ไรส้าํเนียงทาํนองอกัษรจาํนรรจ”์ ถูกความมุง่มัน่และภมูปัิญญา
ของชาวเหยาขจดัปัดเป่า ขบัไสไล่ใหอ้นัตรธานเลอืนรางจางหายไปจากชุมชนชาวเหยาสิน้หนทางหวน
กลบั ปัจจุบนัการคมนาคม ไปรษณยี ์ การสือ่สาร สถานีวทิยโุทรทศัน์พฒันาขึน้ ชาวเหยามุง่มัน่พฒันา
ตนเองเพือ่ชุมชนของตน นบัเป็นคุณูปการอนัยิง่ใหญ่ต่อประเทศจนีทีป่ระมาณคา่มไิด ้
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LK. 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 

 รอยทางแหง่อารยธรรมทีด่าํเนินมาอยา่งยาวนาน ชาวเหยาไดส้ัง่สมงานดา้นศลิปะวฒันธรรม 
และขนบธรรมเนียมชนเผา่ทีท่ ัง้งดงามทัง้ทรงคุณคา่มากมาย  ชาวเหยามตีํานานเกีย่วกบัเทพผูใ้หก้าํเนิด
จกัรวาลมาแต่ครัง้บรรพกาล  ตํานานตัง้แต่ก่อนยคุราชวงศฉ์ิน  (秦 Qín) ชื่อ《山海经》Shān hǎi jīnɡ 

“คมัภรีซ์านหา่ยจงิ” เป็นตาํนานโบราณของชนเผา่เหยาทีก่ล่าวถงึเทพผูส้รา้งโลก สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความ
เชื่อและสงัคมของชาวเหยาทีถ่อืกาํเนิดมาตัง้แต่ก่อนสมยัฉิน  นอกจากน้ีชาวเหยายงัมตีํานานเกีย่วกบั
การกาํเนิดโลกและเทพผูใ้หก้าํเนิดมนุษยอ์กีมากมาย ทีส่าํคญัไดแ้ก่ เรือ่ง《盘古开天地》Pánɡǔ kāi 
tiāndì “ผานกู่ผูเ้บกิพภิพ” เรือ่ง《伏羲子妹造人民》Fúxī zǐmèi zào rénmín “ฝซูผีูปั้น้มนุษย”์      
เป็นตน้   

“เพลง” มคีวามสาํคญัสาํหรบัชาวเหยามาก มกีารสัง่สม สบืสานและสบืทอดต่อกนัมายาวนาน  มี
รปูแบบทีล่ํ้าลกึซบัซอ้น มเีน้ือหาทีห่ลากหลาย เชน่  บทเพลงพรรณนาการกาํเนิดของชาวเหยาและสรรพ
สิง่บนโลก  บทเพลงบนัทกึตาํนานเผา่เหยา  บทเพลงเกีย่วกบัการดาํรงชวีติ เพลงล่าสตัว ์เพลงเพาะปลกู 
ตลอดจนเพลงทีเ่กีย่วกบักจิกรรมและขนบธรรมเนียมต่างๆ รวมไปถงึเพลงรกั เพลงบชูา และเพลงออก
ศกึ เป็นตน้ บา้งกบ็รรยายความยากลาํบาก การทาํมาหากนิ การต่อตา้นขา้ศกึรกุราน บทเพลงสาํคญัที่
ไดร้บัยกยอ่งใหเ้ป็นอญัมณแีหง่วรรณศลิป์ของชนเผา่ไดแ้ก่ 《盘王歌》Pánwánɡ ɡē “เพลงพระเจา้
ผานหวาง” บทเพลงน้ีมคีวามยาวถงึ , บรรทดั นอกจากน้ีสมบตัดิา้นวรรณศลิป์ของชนชาวเหยายงัมี
อกีมาก เชน่  นิทาน สภุาษติคาํพงัเพย  เรือ่งเล่าขบขนั กลอนกระทู ้ปรศินาคาํทาย เป็นตน้  วรรณกรรม
เหล่าน้ีนอกจากจะเป็นบทบนัทกึเรือ่งราวชนเผา่ไดเ้ป็นอยา่งดแีลว้ ยงัเป็นเครือ่งสะทอ้นภมูปัิญญา 
ความคดิ ทศันคตแิละจรยิธรรมของชนชาวเหยาทีม่ต่ีอโลกและสรรพสิง่ เป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตรท์ี่
ยิง่ใหญ่และสาํคญัอกีชิน้หน่ึง  ทัง้ยงัเป็นศลิปะดา้นวรรณคดทีีเ่ป็นแบบอยา่งและทรงคุณคา่ต่อวงการ
อกัษรศาสตรจ์นีอเนกอนนัต ์

ดนตรนีาฏศลิป์ของชาวเหยามเีอกลกัษณ์โดดเดน่เป็นหน่ึง  การรา่ยราํระบาํฟ้อนมทีีม่าจากการ
ทาํงานเพาะปลกู ล่าสตัว ์และจากศาสนา  ระบาํทีม่ชีื่อเสยีงเชน่  ระบาํกลองยาว  ระบาํกลองเหลก็   ระบาํ
บชูาพระเจา้ผาน นอกจากน้ียงัมรีะบาํพืน้บา้นทีม่คีวามหลากหลายไปตามแต่ละชุมชน เชน่ ระบาํสงิโต 
ระบาํมงักรยอดหญา้ ระบาํดอกไม ้ระบาํจุดธปู ระบาํไหวค้ร ู ระบาํบรรพบุรษุ เป็นตน้  เพลงของชาวเหยา
กม็ทีว่งทาํนอง ลลีา และเน้ือหาทีล่ํ้าลกึ หลากหลาย เชน่ เพลงเศรา้โศก  เพลงทุกขย์าก มทีว่งทาํนอง
เศรา้สรอ้ย กดดนั บาดลกึจติใจผูไ้ดย้นิไดฟั้ง  สว่นเพลงรกัใครม่ทีว่งทาํนองสนุกสนาน เรา่รอ้น สดใส  ชื่น
ใจ ชวนใหห้ลงใหลยิง่นกั ปัจจุบนัทัง้เพลงเหยาและระบาํเหยาไดร้บัความนิยมถงึขดีสดุ ดนตรนีาฏศลิป์
จนีปัจจุบนักไ็ดใ้ชร้ะบาํและเพลงของชาวเหยาเป็นแบบอยา่งในการแสดงไมน้่อย  ในขณะเดยีวกนัเพลง
และระบาํชาวเหยาไมไ่ดเ้ป็นศลิปะการแสดงประจาํเผา่ทีล่ะเล่นกนัในหมูบ่า้นหา่งไกลอกีต่อไป ยิง่ไปกวา่
นัน้ยงัไดข้ึน้สูเ่วทใีหญ่ระดบัชาตแิละนานาชาต ิไดร้บัความนิยมชมชอบของมวลชนทัว่ไป ตวัอยา่งเพลงมี
ทีม่าจากดนตรขีองชนเผา่เหยากค็อื เพลงชื่อ 《瑶族舞曲》Yáo Zú wúqǔ “เพลงระบาํเผา่เหยา” ถอื
เป็นเพลงทีไ่ดร้บัความนิยมชมชอบและเป็นทีรู่จ้กักนัอยา่งกวา้งขวางของวงการดนตรจีนีเลยทเีดยีว 

งานหตัถกรรมของชาวเหยา เชน่ ผา้พมิพ ์ ผา้ยอ้ม ผา้ปัก ผา้ทอมอื งานจกัสานไมไ้ผ ่งาน
แกะสลกั วาดภาพ งานปัน้กม็รีปูแบบหลากหลายและงดงามไมแ่พใ้คร 

ชาวเหยาเรยีนรูภ้าษาฮัน่เพือ่จดบนัทกึเรือ่งราวและสรา้งสรรคง์านดา้นวรรณกรรมของชนเผา่มา
ตัง้แต่สมยัถงัและซ่งแลว้  เอกสารโบราณ วรรรณคด ีตํานาน  ศาสนา  คาํสอน กฎหมาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณทีอ้งถิน่ลว้นไดร้บัการบนัทกึเป็นภาษาฮัน่ นบัเป็นหลกัฐานการศกึษาอารยธรรมของแผน่ดนิจนี
ทีส่าํคญัและมคีุณคา่ยิง่  

139การพรรณนาภาษาลักกะ



140 
 

 
 

ดา้นขนบธรรมเนียมประเพณ ี เครือ่งแต่งกายของชาวเหยาทัง้ชายและหญงินิยมแต่งกายดว้ยผา้
สคีราม และเขยีว  ชายนิยมสวมเสือ้ผา่อกแขนสัน้ ไมม่ปีก สวมกางเกงขายาว หรอืขาสามสว่น  ชายชาว
เหยาทีอ่าํเภอหนานตาน มณฑลกวา่งซ ี นิยมสวมกางเกงสขีาว ปักลวดลายทีช่ายกางเกง  สว่นชายชาว
เหยาทีอ่าํเภอเหลยีนหนาน มณฑลกวา่งตงนิยมไวผ้มมวย แลว้ปักดว้ยขนไก่ฟ้า  หรอืพนัศรีษะดว้ยผา้สี
แดง หญงิชาวเหยานิยมสวมเสือ้ผา่อก ไมม่ปีก บา้งสวมกางเกงขายาว บา้งสวมกระโปรงสัน้ หรอื
กระโปรงจบีรอบ ตามกระดุม ชายแขนเสือ้ ชายกระโปรง คอเสือ้นิยมปักลวดลายดอกไมด้ว้ยสสีด  
เครือ่งประดบัศรีษะของชาวเหยามคีวามหลากหลายมาก แตกต่างกนัไปตามถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั แต่โดยมาก
นิยมประดบัดว้ยเครือ่งประดบัเงนิ เชน่  ป่ินปักผม แผน่เงนิรปูทรงต่างๆ  หรอืไมก่ส็รอ้ยลกูปัดเงนิ  และ
มสีรอ้ยไขม่กุพนัรอบศรีษะ เป็นตน้ 

อาหารหลกัของชาวเหยาไดแ้ก่ ขา้วโพด ขา้วเจา้และมนั อาหารประเภทพชืผกัมถีัว่เหลอืง  
ฟักทอง พรกิ อาหารจาํพวกเน้ือสตัวไ์ดแ้ก่ เป็ดไก่และหมทูีเ่ลีย้งเอง  อาหารพเิศษทีช่าวเหยาในกวางตุง้
ใชต้อ้นรบัแขกผูม้าเยอืนคอื “นกจานเดด็” สว่นอาหารจานพเิศษของชาวเหยาทีอ่าํเภอกุย้เป่ย (桂 北

Guìběi) คอื “ซุบชาทอด” ชาวเหยาจะใชน้ํ้ามนัรอ้นทอดใบชาใหก้รอบ แลว้เอาไปตม้เป็นซุบใสข่งิสดพรกิ
สด เกลอืปรงุรส เลศิรสยิง่นกัเมือ่กนิกบัขา้วทอด ขา้วโพดคัว่ โชยกรุน่กลิน่ชาทอด เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัของชาวเหยาอยา่งแทจ้รงิ  

บา้นเรอืนชาวเหยาบา้งสรา้งเป็นกระทอ่มไมไ้ผ ่บา้งสรา้งเป็นกระทอ่มไม ้  หลงัคามงุหญา้  บาง
ทอ้งทีส่รา้งบา้นดว้ยปนู หลงัคากระเบือ้ง  ชาวเหยาสรา้งบา้นแบ่งเป็นสามหอ้ง ตรงกลางเป็นหอ้งโถง  
สว่นหอ้งรมิทัง้สองหอ้ง ดา้นหน้าก่อเป็นเตาไฟ  ดา้นในเป็นหอ้งนอน ดา้นขา้งดา้นหน่ึงสรา้งเป็นเพงิ
สาํหรบัเป็นทีอ่าบน้ําและหอ้งน้ํา  อกีดา้นหน่ึงสรา้งเป็นเพงิสาํหรบัคอกสตัวเ์ลีย้ง 

ชาวเหยาจะไมแ่ต่งงานกบัชนเผา่อื่น  ประเพณกีารแต่งงานของชาวเหยาคอืการแต่งลกูเขยเขา้
บา้น หนุ่มสาวมอีสิระในการเลอืกคูค่รอง โดยในเทศกาลสาํคญัหนุ่มๆจากต่างหมูบ่า้นจะเดนิทางมาเยอืน 
รวมตวักนัในลานรืน่เรงิ รอ้งเพลงโตต้อบและเลอืกคู ่  หากถูกตาตอ้งใจกนักม็อบของขวญัใหก้นั แลว้จงึ
ขอความเหน็ชอบจากพอ่แม ่ จากนัน้กเ็ชญิแมส่ือ่ใหเ้ป็นผูสู้ข่อทาบทามและแตง่งาน  

   ประเพณงีานศพของชาวเหยามคีวามแตกต่างกนัไปบา้งตามแต่ละพืน้ทีแ่ละตามแต่ละสาย ชาว
เหยาเหมีย่น (勉支 Miǎnzhī) ประกอบพธิศีพโดยการฝัง ชาวเหยาปู้ นู่ (布努支 Bùnǔzhī) เดมิทิง้ศพ
ไวต้ามหน้าผาใหส้ลายไปเอง ปัจจุบนักใ็ชว้ธิฝัีง  ชาวเหยาลกักะ (拉珈支 Lājiāzhī) ศพของคนอายหุนุ่ม
สาวขึน้ไปใชว้ธิเีผา แต่ศพเดก็ทารกใชว้ธิแีขวนไวใ้หแ้หง้ ชาวเหยาทีอ่าํเภอเหลยีนหนานมดัศพไวก้บั
เกา้อี ้ แลว้หามเป็นเกีย้วไปประกอบพธิฝัีง โดยบรรจุโลงก่อนแลว้ฝัง   

เทศกาลของชาวเหยามมีากมาย  แบ่งเป็นเทศกาลใหญ่และเทศกาลเลก็ เทศกาลใหญ่ไดแ้ก่  
เทศกาลบชูาพระเจา้ผานหวาง (盘王节 Pánwánɡ jié)  เทศกาลตรษุจนี เทศกาลต๋านู่(达努节 Dánǔ 
jié)  เทศกาลจงหยวน(中元节 Zhōnɡyuán jié)   เทศกาลเชงเมง้(清明节 Qīnɡmínɡ jié) เป็นตน้ 
เทศกาลเลก็มแีทบทุกเดอืน เทศกาลต๋านู่ทีอ่าํเภอตูอาน มณฑลกวา่งซจีดัอยา่งยิง่ใหญ่  เทศกาลน้ีจดัขึน้
เพือ่เป็นการราํลกึถงึการต่อสูเ้รือ่งทีด่นิทาํกนิของชาวเหยาในอดตี สว่นเทศกาลบชูาพระเจา้ผานจดัสาม
ปีหรอืหา้ปีครัง้ ชว่งเวลาจดังานคอืวนัที ่ 6 เดอืนสบิ เทศกาลน้ีจะเชญิหมอผปีระจาํเผา่ทาํพธิบีชูา
บวงสรวง มกีารระบาํกลองยาว ระบาํกลองเหลก็เพือ่บชูา  เพือ่เป็นการขอพรจากพระเจา้ผานใหป้กปัก
รกัษาชาวเหยาใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสขุ  

การนบัถอืศาสนาของชาวเหยาคอ่นขา้งกระจดัระจายไมเ่ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั บางทอ้งทีเ่ชื่อ
และนบัถอืผทีีม่อียูทุ่กหนทุกแหง่ตามธรรมชาต ิ  บา้งนบัถอืวญิญาณบรรพบุรษุ และบา้งกน็บัถอืโทเทมป
ระจาํเผา่  บางทอ้งทีม่หีมอผปีระจาํเผา่  แต่ชาวเหยาสว่นใหญ่นบัถอืลทัธเิต๋ามากกวา่  พธิกีรรมเกีย่วกบั
งานศพ การบชูาบวงสรวงลว้นประกอบพธิตีามขอ้กาํหนดของเต๋าทัง้สิน้     
ประจำ�เผ่�
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LK.   ข้อมลูทางภาษา  
                หวัขอ้น้ีเป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุ่มชาตพินัธุล์กักะ  มหีวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี  

LK. .   การจดัแบ่งตระกลูภาษา 
LK. 2.2   ระบบเสยีง   
LK.  .   ระบบคาํ 
LK. 2.4   ระบบไวยากรณ์   
LK. .    ภาษาถิน่ 

 
LK. 2.1 การจดัแบง่ตระกลูภาษา   

 ในลาํดบัต่อไป จะไดอ้ธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบัผลงานการศกึษาภาษาลกักะและการจดัแบ่ง 
ตระกลูภาษาของนกัวชิาการจนี ดงัน้ี  

LK. 2.1.1 ผลงานการศึกษาภาษาลกักะ ดงัทีก่ล่าวไปขา้งตน้วา่มรีายงานการศกึษาภาษาลกักะ
ของนกัวชิาการจนีบา้งแลว้ แต่กม็ผีลงานชิน้สาํคญัๆของนกัวชิาการทีส่นใจศกึษาภาษาน้ีเพยีงไมก่ีค่น
เทา่นัน้ หนงัสอืหรอืบทความดงักล่าวแมจ้ะนบัไดว้า่เป็นของลํ้าคา่ของนกัภาษาศาสตร ์แต่อยูใ่นวง
วชิาการทีค่อ่นขา้งจาํกดั จงึพมิพอ์อกมาจาํหน่ายเพยีงไมก่ีเ่ล่มเทา่นัน้ ทาํใหก้ลายเป็นของหายาก บาง
เล่มเป็นเอกสารเก่าเกบ็ ผูเ้ขยีนตอ้งไปสบืคน้ในหอสมดุเอกสารเก่าหรอืรา้นขายหนงัสอืเก่าของประเทศ
จนี บางเล่มกส็ญูหายไปแลว้กม็ ีดงัรายชื่อต่อไปน้ี   

หลิวป่าวหยวน (Liú Bǎoyuán,1) เป็นนกัภาษาศาสตรช์าวเหยาทีพ่ดูภาษาลกักะเป็นภาษา
แม ่ ไดถ้กประเดน็เกีย่วกบัการจดัแบ่งภาษาลกักะ เน่ืองจากในอดตีทีผ่า่นมามนีกัภาษาศาสตรห์ลายทา่น
มคีวามเหน็ไมต่รงกนั เริม่จากหลวัหลีก่วาง* (罗李光Luō Lǐguāng) เป็นนกัภาษาศาสตรจ์นีผูเ้ชีย่วชาญ
ภาษาเหยาคนแรกทีเ่สนอแนวคดิวา่  “ภาษาของชาวเหยาภเูขาชาคลา้ยกบัภาษาใดภาษาหน่ึงในกลุ่ม
ภาษาจว้ง” ต่อมา ปี 96 กไ็ดเ้สนอจุดยนืเดมิอกีคาํรบหน่ึงวา่ “ภาษาของชาวเหยาภเูขาชามคีาํศพัท์
ใกลช้ดิกบัภาษาจว้ง-ไต” ปี 96 คณะทาํงานภาษาชนกลุ่มน้อย ศนูยว์จิยัชนกลุม่น้อย สาํนกังานการวจิยั
สงัคมศาสตรจ์นี* (中国科学院民族研究所少数民族语言研究组 Zhōngguó Kēxuéyuàn Mínzú 
Yánjiū suǒ Shǎoshù Mínzú Yǔyán Yánjiū zǔ) ไดร้ะบุชดัวา่ภาษาลกักะจดัเป็นสมาชกิภาษาสาขา
จว้ง-ตง้ แขนงภาษาตง้-สุย่ จนถงึปี 98 หนงัสอืในโครงการ “ชุมนุมสารานุกรมประเดน็ชนกลุ่มน้อย  
ประการ ของคณะกรรมการชนกลุ่มน้อยแหง่ชาต”ิ  ชื่อ “ปรทิรรศน์ภาษาชนเผา่เหยา” ผลงานของ เหมาจง
อูแ่ละคณะ  (Máo Zōngwǔ, Méng Cháojí, Zhèng Zōngzé, 12) ยนืยนัการจดัภาษาลกักะตาม
คณะทาํงานภาษาชนกลุ่มน้อยเมือ่ปี 96  แต่นกัสงัคมศาสตรท์ีเ่ป็นทีย่อมรบัในวงวชิาการจนีอยา่งเฟ่ย
เซีย่วทง* (费孝通 Fèi Xiàotōng) กลบับอกวา่ภาษาทีช่าวเหยาภเูขาชาพดูนัน้คอืภาษาตง้ ทา้ยทีส่ดุ
หลวิป่าวหยวนไดย้นืยนัจุดยนืวา่ภาษาลกักะควรจดัเป็นสมาชกิสาขาจว้ง-ตง้ แขนงตง้-สุย่ (ในยอ่หน้าน้ี 
ขอ้ความทีม่เีครือ่งหมาย * อยูข่า้งทา้ยเป็นขอ้ความทีห่ลวิป่าวหยวนกล่าวถงึในบทความ แต่ไมไ่ดใ้ห้
รายละเอยีดทางบรรณนานุกรม จงึไมส่ามารถสบืคน้จากตน้ฉบบัเพือ่นํามาอา้งองิได)้    

ดว้ยความทีห่ลวิป่าวหยวนเป็นชาวเหยาทีเ่ป็นเจา้ของภาษาลกักะแท้ๆ   เขาจงึมผีลงานหนงัสอื
เกีย่วกบัภาษาและวฒันธรรมทีนํ่าเสนอเกีย่วกบัชนเผา่ตนเองอกีหลายผลงาน เชน่ พจนานุกรมภาษา 
จนี-ลกักะ (Liú Bǎoyuán, 999) หนงัสอืเรือ่งวฒันธรรมของชาวเหยาภเูขาชา (Liú Bǎoyuán, Huáng 
Yìmíng, ) เป็นตน้ 

จางจวินหร ู (Zhāng Jūnrú , 10) ถกประเดน็เกีย่วกบัการจดัภาษาลกักะวา่จะจดัเขา้เป็น
สมาชกิแขนงภาษาใดระหวา่งจว้ง-ไตกบัตง้-สุย่ โดยไดเ้ปรยีบเทยีบภาษาลกักะกบัภาษาในสาขาจว้ง-ตง้ 
พบวา่  แมว้า่ภาษาลกักะจะมคีาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุ ์แต่กม็คีาํศพัทร์ว่มเผา่พนัธุก์บัภาษาสมาชกิในสาขา
ภาษาจว้ง-ตง้จาํนวนมาก และมแีนวโน้มใกลช้ดิกบัแขนงตง้-สุย่มากกวา่แขนงอื่น  จากการวเิคราะหร์ะบบ

141การพรรณนาภาษาลักกะ



142 
 

 
 

เสยีงกพ็บวา่ ภาษาลกักะนอกจากจะมเีสยีงพยญัชนะปลายลิน้ พยญัชนะโคนลิน้แลว้ ยงัมพียญัชนะเสยีง
กกัทีห่น้าลิน้ และนอกจากจะมพียญัชนะนาสกิทีเ่ป็นเสยีงกอ้งแลว้ ยงัมพียญัชนะนาสกิเสยีงไมก่อ้งดว้ย 
ซึง่ลกัษณะเหล่าน้ีสามารถนํามาเป็นเกณฑใ์นการแยกภาษาแขนงตง้-สุย่ออกจากภาษาแขนงจว้ง-ไตได้
อยา่งชดัเจน จงึเหน็วา่ควรจดัภาษาลกักะไวใ้นแขนงตง้-สุย่ 

ซูเต๋อฟู่  (Sū Défù) เป็นชาวเหยา มผีลงานทีส่าํคญัในรปูบทความวชิาการ และเป็นนกัวชิาการ
ผูเ้ชีย่วชาญภาษาลกักะและภาษาเหยา ในปี 99 ไดร้วมเล่มเป็นหนงัสอืทีส่าํคญัเล่มหน่ึงชื่อ “รวม
บทความวจิยัชาวเหยาภเูขาชา” (Sū Défù, Liú Yùlián, 12) ซึง่รวบรวมเน้ือหาเกีย่วกบัภาษาและ
วฒันธรรมชาวเหยาภเูขาชาไวอ้ยา่งละเอยีด      

หลานช่ิงหยวน เป็นชาวจว้ง ไดด้าํเนินรอยตามนกัภาษาศาสตรช์าตพินัธุช์ ัน้ครขูองเขา เชน่ 
จางจวนิหร ู(张均如 Zhāng Jūnrú) เหลยีงหมิน่ (梁敏 Liáng Mǐn) ตา้ยชิง่เซีย่ (戴庆厦 Dài Qìngxià) 
หลวิป่าวหยวน (刘保元 Liú Bǎoyuán) ซเูต๋อฟู่ (苏德富 Sū Défù) ศกึษาภาษาลกักะและมผีลงาน
เกีย่วกบัภาษาลกักะทีส่าํคญัสองเล่ม ไดแ้ก่ การวเิคราะหย์คุสมยัของคาํยมืภาษาจนีในภาษาลกักะ (Lán 
Qìngyuán, ) และ การศกึษาวจิยัภาษาลกักะ (Lán Qìngyuán, ) เน้ือหาภาษาลกักะตลอด
บทความน้ีจะไดส้งัเคราะหม์าจากหนงัสอืเล่มน้ีเป็นหลกั  

อู๋เสวียตง (Wú Xuédōng, 2011) นําเสนอในเชงิประวตัศิาสตรส์งัคม เน้ือหาทางประวตัศิาสตร์
และพฒันาการทางสงัคมของชาวเหยา โดยสบืคน้และพรรณนาประวตัคิวามเป็นมาของชาวเหยาทีม่มีา
ยาวนานกวา่ 6 ปี  แต่ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรมเป็นตน้มา ชาวเหยากาํลงัสญูเสยีอตัลกัษณ์ทาง
ชาตพินัธุ ์ และเขา้สูก่ระบวนการแปรเปลีย่นจากวถิชีวีติของกลุ่มชาตพินัธุส์ว่นน้อยเขา้สูส่งัคมเมอืง และ
กาํลงัพฒันาเป็นไปชาวฮัน่ในยคุปัจจุบนั       

การพรรณนาภาษาในหวัขอ้น้ี เน่ืองจากคาํภาษาลกักะมทีัง้คาํเฉพาะเผา่พนัธุ ์คาํรว่มเชือ้สายใน
ตระกลูไท มบีางคาํพบรอ่งรอยการพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆ และคาํพอ้งทีค่ลา้ยกบัภาษาจนี ดงันัน้
ตลอดทัง้บทความน้ีหากพบคาํประเภทน้ีจะไดท้าํอรรถาธบิายไว ้ โดยใชร้ปูแบบดงัน้ี ภาษาจนี(จ.=คาํจนี 
พนิอนิ, ความหมาย) ภาษาจนีโบราณ (จ.โบ.=คาํ, ความหมาย) 1  ภาษาไทย(ท.=คาํ, ความหมาย)  
ภาษาไทยถิน่อสีาน(อ.=คาํ,ความหมาย) ภาษาไทยถิน่เหนือ (น.=คาํ, ความหมาย) ซึง่ในการระบุ
ความหมายของคาํนัน้ หากมคีวามหมายต่างกนัจะระบุความหมายของภาษาทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบ หากมี
ความหมายเหมอืนกนักจ็ะไมร่ะบุความหมาย    

LK. 2.1.2 ประเดน็การจดัแบง่ตระกลูภาษา  
นกัวชิาการชาวจนีจดัภาษาลกักะไวใ้นตระกลูภาษาจนี-ทเิบต สาขาจว้ง-ตง้ แขนงตง้-สุย่   ผูเ้ขยีน

สรา้งแผนภมูน้ีิขึน้มาตามการจดัแบ่งของเหลยีงหมิน่และจางจวนิหร ู(Liánɡ Mǐn，Zhānɡ Jūnrú, 996) 
โดยผูเ้ขยีนไดข้ยายความเพิม่เตมิในสว่นสมาชกิภาษาต่างๆ ทีพ่ดูอยูใ่นประเทศจนี ปัจจุบนัการจดัภาษา
ลกักะของนกัวชิาการจนีดงัทีก่ลา่วถงึในหวัขอ้ขา้งตน้เป็นทีย่อมรบัรว่มกนัและสอดคลอ้งกนั ไมม่ขีอ้
โตแ้ยง้หรอืขอ้กงัขาใดๆแลว้  

                                                           
1 ขอ้มลูเสยีงภาษาจนีโบราณ สบืคน้จาก “พจนานุกรมเสยีงภาษาถิน่จนี”  เขา้ถงึไดท้าง http://cn.voicedic.com/  เสยีงภาษาจนีโบราณนี้คอื
ขอ้มลูการบนัทกึในเอกสารทีช่ือ่ “กวา่งยวิน่” (广韵 Guǎng yùn) เป็นบนัทกึเสยีงอ่านภาษาจนีทีเ่ขยีนขึน้ในสมยัซ่ง(ค.ศ.8) นบัเป็นขอ้มลู
การบนัทกึเสยีงภาษาจนีโบราณทีม่คีวามสมบรูณ์มากทีส่ดุทีน่กัภาษาศาสตรช์าวจนีใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งองิเสยีงภาษาจนีโบราณ ผูแ้ต่งคอื 
เฉินเผงิเหนียน และ ชวิยง  (陈彭年 Chén Péngnián,、丘雍 Qiū Yōng)  
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แผนภมิูท่ี LK. 1 : การจดัแบ่งภาษาลกักะ  

 
LK. .   ระบบเสียง   
   ในหนงัสอื ชื่อ การศกึษาวจิยัภาษาลกักะ (Lán Qìngyuán, , -1) ไดศ้กึษาภาษาลกักะ
จากผูบ้อกภาษาอาํเภอจนิซิว่ บา้นซตีี ้金秀昔地村 Jīnxiù Xīdì cūn) ผนวกกบัขอ้มลูภาษาลกักะทีซู่
เต๋อฟู่ นกัภาษาศาสตรช์าตพินัธุผ์ูเ้ชีย่วชาญภาษาลกักะไดจ้ดบนัทกึเอาไวเ้ป็นสว่นตวัอกีสว่นหน่ึง ขอ้มลู
ระบบเสยีงภาษาลกักะในหนงัสอืเล่มน้ีเป็นดงัน้ี     

LK. .. พยญัชนะ ภาษาลกักะมพียญัชนะ  เสยีง แบ่งเป็น  
1) เสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว  เสยีง  
2) เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน ภาษาจนีเรยีกวา่ 腭化声母 È huà shēngmǔ  

ไดแ้ก่พยญัชนะทีม่กีารออกเสยีงฐานกรณ์ของพยญัชนะเดมิควบคูก่บัเพดาน เสยีงชนิดน้ีคลา้ยกบัการ 
ออกเสยีงภาษาไทย พย- สย- พยญัชนะประเภทนี้ม ี เสยีง  

)  เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก ภาษาจนีเรยีกวา่ 唇化声母 Chún huà  
shēngmǔ ไดแ้ก่พยญัชนะทีม่กีารออกเสยีงฐานกรณ์ของพยญัชนะเดมิควบคูก่บัรมิฝีปาก คลา้ยกบั
พยญัชนะควบกลํ้า กว- คว- ในภาษาไทย พยญัชนะประเภทนี้ม ี6 เสยีง  

 4) เสยีงพยญัชนะควบกลํ้าสองเสยีงม ี  เสยีง และเสยีงควบกลํ้าสามเสยีงม ี  เสยีง 
ลกัษณะของพยญัชนะควบกลํ้าสามเสยีงน้ีเป็นพยญัชนะแบบที ่  และ  ขา้งตน้ควบกลํ้ากนั คอืเสยีง 
/kjw/  

 ) เสยีงพยญัชนะทีเ่ป็นคาํยมืภาษาจนี ม ี เสยีง คอืพยญัชนะทีม่สีญัลกัษณ์ * กาํกบั 
 
 
 
 

ตระกลูภาษาจีน-ทิเบต

สาขาภาษาจนี สาขาทเิบต-พมา่ สาขาเหมยีว-เหยา สาขาจ้วง-ต้ง

แขนงจ้วง-ไต

ปู้อี

ไต

จว้ง

แขนงต้ง-สุ่ย

ตง้

มลูมั

เหมาหนาน

สุย่

อายจามและมาก

หยางหวง(เทน็)

ผูเ่บยีว

ลกักะ

แขนงหลี

หลี

แขนงเกอ-ยงั
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แผนภมิูท่ี LK. 1 : การจดัแบ่งภาษาลกักะ  

 
LK. .   ระบบเสียง   
   ในหนงัสอื ชื่อ การศกึษาวจิยัภาษาลกักะ (Lán Qìngyuán, , -1) ไดศ้กึษาภาษาลกักะ
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เต๋อฟู่ นกัภาษาศาสตรช์าตพินัธุผ์ูเ้ชีย่วชาญภาษาลกักะไดจ้ดบนัทกึเอาไวเ้ป็นสว่นตวัอกีสว่นหน่ึง ขอ้มลู
ระบบเสยีงภาษาลกักะในหนงัสอืเล่มน้ีเป็นดงัน้ี     

LK. .. พยญัชนะ ภาษาลกักะมพียญัชนะ  เสยีง แบ่งเป็น  
1) เสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว  เสยีง  
2) เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน ภาษาจนีเรยีกวา่ 腭化声母 È huà shēngmǔ  

ไดแ้ก่พยญัชนะทีม่กีารออกเสยีงฐานกรณ์ของพยญัชนะเดมิควบคูก่บัเพดาน เสยีงชนิดน้ีคลา้ยกบัการ 
ออกเสยีงภาษาไทย พย- สย- พยญัชนะประเภทนี้ม ี เสยีง  

)  เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก ภาษาจนีเรยีกวา่ 唇化声母 Chún huà  
shēngmǔ ไดแ้ก่พยญัชนะทีม่กีารออกเสยีงฐานกรณ์ของพยญัชนะเดมิควบคูก่บัรมิฝีปาก คลา้ยกบั
พยญัชนะควบกลํ้า กว- คว- ในภาษาไทย พยญัชนะประเภทนี้ม ี6 เสยีง  

 4) เสยีงพยญัชนะควบกลํ้าสองเสยีงม ี  เสยีง และเสยีงควบกลํ้าสามเสยีงม ี  เสยีง 
ลกัษณะของพยญัชนะควบกลํ้าสามเสยีงน้ีเป็นพยญัชนะแบบที ่  และ  ขา้งตน้ควบกลํ้ากนั คอืเสยีง 
/kjw/  

 ) เสยีงพยญัชนะทีเ่ป็นคาํยมืภาษาจนี ม ี เสยีง คอืพยญัชนะทีม่สีญัลกัษณ์ * กาํกบั 
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หยางหวง(เทน็)
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แขนงเกอ-ยงั

143 
 

 
 

 
แผนภมิูท่ี LK. 1 : การจดัแบ่งภาษาลกักะ  

 
LK. .   ระบบเสียง   
   ในหนงัสอื ชื่อ การศกึษาวจิยัภาษาลกักะ (Lán Qìngyuán, , -1) ไดศ้กึษาภาษาลกักะ
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เต๋อฟู่ นกัภาษาศาสตรช์าตพินัธุผ์ูเ้ชีย่วชาญภาษาลกักะไดจ้ดบนัทกึเอาไวเ้ป็นสว่นตวัอกีสว่นหน่ึง ขอ้มลู
ระบบเสยีงภาษาลกักะในหนงัสอืเล่มน้ีเป็นดงัน้ี     

LK. .. พยญัชนะ ภาษาลกักะมพียญัชนะ  เสยีง แบ่งเป็น  
1) เสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว  เสยีง  
2) เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน ภาษาจนีเรยีกวา่ 腭化声母 È huà shēngmǔ  

ไดแ้ก่พยญัชนะทีม่กีารออกเสยีงฐานกรณ์ของพยญัชนะเดมิควบคูก่บัเพดาน เสยีงชนิดน้ีคลา้ยกบัการ 
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ลกัษณะของพยญัชนะควบกลํ้าสามเสยีงน้ีเป็นพยญัชนะแบบที ่  และ  ขา้งตน้ควบกลํ้ากนั คอืเสยีง 
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พยญัชนะเดีย่วและควบกลํ้า  

p ph Ɂb m m̻   f w 
t th  n n̻ l l ̻   
   ŋ ŋ̊     
   ȵ ȵ̻    j 
Ɂ       h  
ts tsh*      s  
pl phl Ɂbl ml      
พยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก (พยญัชนะเสยีงรอง /j/) 

 kj khj         hj  
พยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน(พยญัชนะเสยีงรอง /w/) 

kw khw  ŋw ŋ̊w   hw  
tw*         
tsw* tshw*      sw* jw 

พยญัชนะควบกลํ้าสามเสยีง 
kjw         

คาํอธบิายเสยีงพยญัชนะ  
1. เสยีงพยญัชนะทีอ่อกเสยีงอยา่งมเีสยีงกกั /Ɂ/ หรอืเสยีงนาสกิ / ͫ_, ⁿ_/ นําหน้า เป็นเสยีง 

เอกลกัษณ์ทีพ่บไดท้ัว่ไปในภาษาสาขาจว้ง-ตง้ โดยเฉพาะแขนงจว้ง-ไต เชน่ ภาษาจว้ง และภาษาปู้อ ีมี
เสยีง / Ɂb, Ɂd/  แขนงตง้-สุย่ เชน่ ภาษาสุย่มเีสยีง Ɂb, Ɂd และ  ͫ b,ⁿd ภาษาเหมาหนานมเีสยีง Ɂb, Ɂd และ  
 ͫ b,ⁿd, ᶯȡ ,ᵑɡ แต่ภาษาตง้ไมห่ลงเหลอืเสยีงเหล่าน้ีแลว้ ในภาษาลกักะยงัหลงเหลอือยูเ่พยีงเสยีงเดยีวคอื / 
Ɂb/ สว่นคาํทีภ่าษาปู้อ ีจว้ง สุย่ เหมาหนาน ออกเสยีงเป็น / Ɂd/ หรอื / ⁿd/ ภาษาลกักะออกเสยีงเป็น /l/ 
เหมอืนกบัภาษาตง้  
 .เสยีงพยญัชนะชุดนาสกิ หลานชิง่หยวนวเิคราะหใ์หม้กีารเปรยีบต่างของเสยีงนาสกิแบบ
กอ้ง /m, n, ŋ, ȵ / กบัเสยีงนาสกิแบบไมก่อ้ง /m̻, n ̻ , ŋ̻, ȵ̻/ แต่ในรายการคาํศพัทไ์มส่ามารถหาคูค่าํเปรยีบ
ต่างไดค้รบทกุเสยีง ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี  

m ma4 มา้  m ̻ m ̻ai หมา้ย 

n ni2 น่ี n ̻ n ̻i1 แบบน้ี 
ŋ ŋa:n1 สงบ(จ.=安ān) ŋ̊ ŋ̊aŋ3 ยอม 
ȵ ȵum4 ยิม้ ȵ̻ ȵ̻a:i1 เคีย้ว 

  .เสยีงหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะเสยีงกกั  /-p,-t,-k/ เกดิในคาํพยางคเ์ดยีวบางครัง้ออกเสยีงแบบ
มลีมเลก็น้อย คอื ออกเสยีงเป็นเสยีงกกัแลว้ระเบดิเลก็น้อย ไมใ่ชก่กัไมร่ะเบดิอยา่งทีเ่กดิในภาษาอื่นๆ 
 .เน่ืองจาก /Ɂb/ ไมม่คีูเ่ปรยีบต่างกบัเสยีง /b/ ในงานวจิยัน้ีจงึใช ้/b/ รวมไปถงึคาํทีข่ ึน้ตน้ดว้ย
เสยีงสระทัง้หมดกจ็ะไมพ่มิพ ์/Ɂ/ นําหน้า      
   
 LK. ..  สระ สระในภาษาลกักะคอ่นขา้งซบัซอ้น และตามวธิกีารวเิคราะหร์ะบบเสยีงแบบจนี
ทีน่บัพยญัชนะทา้ยเป็นสว่นหน่ึงของสระดว้ย กย็ิง่ทาํใหจ้าํนวนเสยีงสระในภาษาลกักะมเีป็นจาํนวนมาก 
โดยแบ่งเสยีงสระเป็นสระเดีย่วและสระประสม ซึง่สระประสมแบ่งไดส้ีแ่บบคอื สระประสมกบัสระเดีย่วอื่น 
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สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นอฒัสระ /i, u/  สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะนาสกิ /m, n, ŋ/ และ
สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะเสยีงกกั/p, t, k/ รวมทัง้สิน้มเีสยีงสระจาํนวน 8 เสยีง  ดงัน้ี   

สระ 
เดีย่ว 
     หาง  
     สระ   

สระประสม 
อฒัสระ สระอื่น นาสกิ เสยีงกกั 

i u e o m n ŋ p t k 

   ie  im in iŋ ip it ik 
i:  i:u   i:m i:n  i:p i:t   
  ieu   iem ien ieŋ   iek 
   ie ̃  i ͂m i ͂n     
i ):  i ͂:u   i ͂:n i ͂:n   i ͂:t  
 ei eu   em en eŋ ep et ek 
e:           
     e ̃m e ̃n     
e ̃  e ̃:u   e ̃:m  e ̃:ŋ e ̃:p   
         ɛt ɛ k 
ɛ  ɛ:u   ɛ:m ɛ:n ɛ:ŋ ɛ:p ɛ:t ɛ:k 
ɛ:̃  ɛ:̃u   ɛ:̃m  ɛ:̃ŋ ɛ:̃p   
 ai au   am an aŋ ap at ak 
a: a:i a:u   a:m a:n a:ŋ a:p a:t a:k 
 a ̃i    a ̃m a ̃n aŋ̃ a ̃p a ̃t a ̃k 
a ̃:  a ̃:u   a ̃:m a ̃:n a ̃:ŋ a ̃:p a ̃:t  
ɔ: ɔ:i    ɔ:m ɔ:n ɔ:ŋ  ɔ:t  
ɔ̃: ɔ:i    ɔ::m      
 oi ou   om on oŋ op ot ok 
o:           
o ̃:       oŋ̃   o ̃:k 
 ui   uo um un uŋ up ut uk 
u:  u:i      u:n   u:t  
    uoi  uon uoŋ  uot uok 
     u ̃m      
u ̃: u ̃:i     u ̃:n   u ̃:t  
ә:     әm әn  әp әt  
y:           
ɿ:           

คาํอธบิายเสยีงสระ  
1. สระเดีย่วทุกเสยีงเมือ่เกดิโดยลาํพงัจะออกเสยีงยาว ไมม่กีารเปรยีบต่างกบั 

สระเดีย่วเสยีงสัน้  แต่จะมกีารเปรยีบต่างของเสยีงสระสัน้ยาวบางเสยีงเมือ่เกดิเป็นสระประสม  
2. มกีารเปรยีบต่างของเสยีงสระปกตกิบัสระนาสกิ ซึง่ในบรรดาภาษาทีเ่ป็น 

สมาชกิสาขาจว้ง-ตง้ในประเทศจนี พบเพยีงในภาษาลกักะภาษาเดยีวเทา่นัน้ 
3. สระ /y, ɿ:/  เป็นสระของคาํยมืภาษาจนี       
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   LK. 2.2.3 วรรณยกุต ์ตามหลกัภาษาศาสตรจ์นีแบ่งวรรณยกุตเ์ป็นสองแบบคอื วรรณยกุตใ์นคาํ
สระเปิด(ตรงกบัทีภ่าษาไทยเรยีกวา่คาํพยางคเ์ป็น) คอื คาํทีม่สีระเดีย่ว คาํทีม่หีางสระเป็นอฒัสระหรอื
สระเดีย่วอื่น และคาํทีม่หีางสระเป็นเสยีงนาสกิ กบัอกีประเภทหน่ึงคอื วรรณยกุตใ์นคาํสระปิด(ตรงกบัที่
ภาษาไทยเรยีกวา่คาํพยางคต์าย) ไดแ้ก่ คาํทีม่หีางสระเป็นเสยีงกกั /p,t,k/ ซึง่ในหนงัสอืการศกึษาวจิยั
ภาษาลกักะ (Lán Qìngyuán, , -1) ไดใ้หต้วัอยา่งคาํทีม่เีสยีงวรรณยกุตต่์างกนั แต่คาํศพัท์
ตวัอยา่งทีใ่หน้ัน้มเีสยีงพยญัชนะและสระต่างกนั  ผูเ้ขยีนไดพ้ยายามคน้หาคาํศพัทใ์นภาคผนวกรายการ
คาํศพัทท์า้ยเล่ม(หน้า  - ) ทีม่พียญัชนะและสระเหมอืนกนั เปรยีบต่างกนัเฉพาะเสยีงวรรณยกุต ์
เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่มเีสยีงวรรณยกุตเ์หลา่นัน้จรงิ แต่กไ็มส่ามารถหาไดค้รบทุกเสยีง ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี  

คาํสระเปิด-ปิด เลขกาํกบั  ระดบัเสยีง ตวัอยา่งคาํศพัท ์ ตวัอยา่งคาํศพัท ์
คาํสระเปิด  52 pa1 (จ.=把 bǎ) พา kom1 แพ ้

 231 pa2   ไกล kom2 ขม 
 24 pa3 แม ่ kɔ:m3 กลา้ 
 21 pa4 ha5 ผกัชลีาว kom4 ฝา  
 55 pan5 วน หมนุ  kom5 สวม ใส ่
6 214 pa ยา่ kɔ:m ดว้ง 

คาํสระปิด  (=5) 55 pak7  
(จ.=北 běi) 

ทศิเหนือ jok 7 อว้ก 

8 12 pak   ผกั  jok ปอด 
9 (=3) 24 pha:k ผา่ ja:k  เผอืก 
10 (=4) 21 pa:t10 ni2 บดัน้ี ja:k10 เรยีน 

วรรณยกุต ์
คาํยมืภาษาจนี 

5’ 33 pi5’ ma4 

(จ.=蓖麻 bìmá) 
ตน้ละหุง่ kja5’  

(จ.=加 jiā) 
เพิม่ 

   
     LK. 2.2.4 โครงสร้างพยางค ์ (C=Consonant ,V=vowel) พยางคใ์นภาษาลกักะประกอบดว้ย
พยญัชนะ สระและวรรณยกุต ์ จากตารางเสยีงพยญัชนะจะเหน็วา่มพียญัชนะสามตําแหน่งคอื /C, CC, 
CCC/  พยญัชนะควบกลํ้าสองเสยีง ม ี /pl, phl, Ɂbl,ml/ แต่พยญัชนะควบกลํ้าสามเสยีงคอื /kjw/ มคีาํเดยีว
คอื /kjwen5’/ ซึง่เป็นคาํยมืจากภาษาจนีคาํวา่ 均 jūn แปลวา่ “สมดุล” ในทีน้ี่จงึไมว่เิคราะหใ์ห ้/kjw/ เป็น
พยญัชนะควบกลํ้าสามเสยีง สว่นพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก /–w/ และพยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน/-j/ 
จดัวา่เป็นพยญัชนะเดีย่ว /C/) เสยีงสระมสีระเดีย่วกบัสระประสม โดยวเิคราะหว์า่สระมหีวัสระ(V) ทอ้งสระ
(V) และหางสระ  สว่นทีเ่ป็นหวัสระคอื /V/ สว่นทีเ่ป็นทอ้งสระคอื /V/ แต่สว่นทีเ่ป็นหางสระอาจจะเป็นสระ/
V/  คอื /u,i/ หรอืเป็นพยญัชนะ /C/ คอื /m,n,ŋ,p,t,k/  ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี     

โครงสรา้งพยางค ์ ตวัอยา่งคาํศพัท ์ ตวัอยา่งคาํศพัท ์

C V pa   ยา่ phã5 กลบั 
C V V (หางสระทีเ่ป็นสระ) pei1 ปี phau 1  สัน่ 
CCV pla1  ตา (eye) phla1 ปลา 
C C V V (หางสระทีเ่ป็นสระ) plei1   ตาย phla:u 3 อุ่น 
C C V C (หางสระทีเ่ป็นพยญัชนะ) plɔ:t ปลกัโคลน phlak7 ปัด  
C V C (หางสระทีเ่ป็นพยญัชนะ) pa:t  แปด  phɔ�:ŋ 3 พอง 
สรปุโครงสรา้งพยางคใ์นภาษาลกักะ คอื เป็น +C ±C +V ±V ±C     

 
LK. 2.3 ระบบคาํ  ตามการจดัแบ่งของนกัวชิาการชาวจนี สาขาภาษาจว้ง-ตง้ แบ่งไดส้ามแขนง 

คอื แขนงจว้ง-ไต แขนงตง้-สุย่ และแขนงหล ีเมือ่นําคาํศพัทภ์าษาลกักะเปรยีบเทยีบกบัคาํของภาษาทีอ่ยู่
ในแขนงเดยีวกนัและแขนงอื่น กจ็ะพบวา่มคีาํศพัทท์ีจ่ดัวา่รว่มเชือ้สายกนัอยู ่  ผูเ้ขยีนไดต้รวจสอบดใูน
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รายการคาํศพัทโ์ดยเปรยีบเทยีบกบัภาษาไทยและภาษาถิน่ตระกลูไทย  กพ็บวา่มคีาํศพัทท์ีพ่อ้งกนั
เชน่เดยีวกนั บางคาํออกเสยีงเหมอืนกนั บางคาํกค็ลา้ยๆกนั แต่พอจะสนันิษฐานได ้นอกจากคาํศพัทร์ว่ม
เชือ้สายแลว้ ยงัมคีาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาลกักะทีไ่มพ่อ้งกบัภาษาในแขนงอื่นๆ คาํศพัทส์ว่นใหญ่
เป็นคาํโดดพยางคเ์ดยีวและมคีาํสองพยางคบ์า้งแต่ไมม่าก มคีาํประสมสองพยางคท์ีเ่กดิจากการประสม
ของคาํโดด และมคีาํยมืจากภาษาจนีทัง้ทีเ่ป็นคาํสงสยัวา่รว่มเชือ้สาย คาํยมืเก่าและคาํยมืใหม ่ดงั
รายละเอยีดต่อไปน้ี      
  LK. 2.3. คาํโดด แบ่งไดด้งัน้ี    

) คาํโดดพยางคเ์ดยีว  เป็นคาํหน่ึงพยางคท์ีม่คีวามหมายในตวัเอง  สามารถ 
ใชไ้ดโ้ดยอสิระ ตวัอยา่งคาํต่อไปน้ีเทยีบกบัภาษาทีใ่กลช้ดิกนัสามแขนงคอื แขนงจว้ง-ไต ไดแ้ก ่ภาษาจว้ง
คดัมาจาก “ปรทิรรศน์ภาษาจว้ง”(Wéi Qìngwén, Tán Guóshēng, 10) ภาษาปู้อคีดัมาจาก “ปรทิรรศน์
ภาษาปู้อ”ี (Yù Cuìróng, 98)  แขนงต้ง-สุ่ย ไดแ้ก่ ภาษาตง้คดัมาจาก “ปรทิรรศน์ภาษาตง้” (Liáng 

Mǐn, 17)   ภาษาสุย่คดัมาจาก “ปรทิรรศน์ภาษาสุย่” (Zhāng Jūnrú, 10) ภาษาเหมาหนานคดัมา
จาก “ปรทิรรศน์ภาษาเหมาหนาน” (Liáng Mǐn, 10) ภาษามลูมัคดัมาจาก “ปรทิรรศน์ภาษามลูมั” 
(Wáng Jūn, Zhèng Guóqiáo, 99) ภาษาเทน็คดัมาจาก “การศกึษาวจิยัภาษาหยางหวง” (Bó 
Wénzé:17) ภาษาลกักะคดัมาจาก “การศกึษาวจิยัภาษาลกักะ” (Lán Qìngyuán, ) และแขนง
ภาษาหลี ไดแ้ก่ ภาษาหลคีดัมาจาก “ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี (Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng, 99)   

ตวัอย่างคาํศพัทร่์วมเช้ือสาย 
 ไทย วนั เดอืน ฝน น้ํา ไฟ ไก่ ปี ไป มด 
จ้วง-
ไต 

ไต van2 dǝn1 fun1 nam4 fai2 kai5 pi1 pai1 mot 

จ้วง ŋon2 dɯn1 fɯn1 nam4 fei2 kai5 pi1 pai1 mot 

ปู้ อี ŋon2 dɯ:n1 vɯn1  zam4 vi2 kai5 pi1 pai1 mat 

ต้ง-
สุ่ย 

ต้ง man1 ȵa:n1 pjǝn1 nam4 pui1 a:i5 ȵin2*¹ pa:i1 mǝt 

สุ่ย van1 njen2 fǝn1 nam3 vi1 qa:i5 nbe1 pa:i1 mǝt 

เหมา
หนาน 

van1 njen2 fin1 nam3 vi1 ka:i5 ᵐbɛ1 pa:i1 mǝt 

มลูมั fan1 njen2 kwǝn1 nǝm4 fi1 ci1*² mɛ1 pa:i1 mƔǝt*3 

เทน็ van2 ʔnjen1 vun2 ram 4 vi2 ka:i5 ʔme1 pa:i1 mɔt  

ลกักะ wan 2 bien1 fen1 num4 pu:i1 kai 5 pei 1 pai1 mot 

หลี หลี van1 ȵa:n1 fun1 nam3 fei1 khai1 pau2 hei1 puȶ 

*¹จ.= 年 nián *² จ. = 鸡 jī   *3จ. =蚂蚁 mǎyǐ     
ตวัอย่างคาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาลกักะ 

ȵ̥iẽ5 เหลอืง  la:k10 ปลงิ  taŋ2 มา  kja:u ป ู(น.) 
kja3 ภเูขา lɔ:m ไข ่ tsi:m5 ยงุ la เผา 
ku:i5 ผา้ phok7 เหลา้ ɛ� 1 กบ sieŋ1  ผ ี

) คาํสองพยางคแ์ละคาํสามพยางค ์    แต่ละพยางคห์รอืสว่นใดสว่นหน่ึง 
ของพยางคไ์มส่ามารถแยกออกจากกนัและมคีวามหมายไดโ้ดยอสิระ  ไมใ่ชล่กัษณะของการเตมิหน่วย
เสยีงหรอืหน่วยคาํเพือ่ใหม้คีวามหมายทางไวยากรณ์ใดๆ และไมใ่ชค่าํประสม   คาํสองพยางคส์ว่นใหญ่
มกัมลีกัษณะเป็นการซํ้าพยญัชนะตน้เปลีย่นสระ หรอืไมก่ซ็ํ้าสระเปลีย่นพยญัชนะตน้ สว่นคาํสามพยางค์
ภาษาลกักะมน้ีอยมาก สว่นใหญ่เป็นคาํยมืจากภาษาจนี ตวัอยา่งคาํเชน่   
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ตวัอย่างคาํสองพยางค ์
คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
bla:k10bliu1 ลื่น kãu3 kjaŋ5 ขรขุระ sa:u3su1 เป่า 
kjam4 kjok  ซุกซน plɛ:u2plai เตน้ราํ tai tai2 ดว้ยกนั 

ตวัอย่างคาํสามพยางค ์
jau2  
pa4 ha 5 

สะระ 
แหน่ 

 Ɂɔ:p 
pa:t tei 

พอด ี  fɛ:n1 kjin5  
tou 1 

ตลีงักา  (จ.=翻筋斗 fān 
jīndǒu) 

  LK. 2.3.2  คาํท่ีมีการเติมพยางคอ่ื์น มดีงัน้ี   
   LK. 2.3.2.1 เติมหน้า เป็นการนําคาํทีม่คีวามหมายในตวัเองมาเตมิหน้าคาํอื่น 
เพือ่บอกความหมายใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เป็นกลุ่มกอ้นหรอืมรีปูรา่งลกัษณะอยา่งเดยีวกนั โดยที่
ความหมายและหน้าทีท่างไวยากรณ์ไมเ่ปลีย่นไปจากเดมิ         

คาํเติม
หน้า 

ความหมาย ตวัอย่างคาํ (บรรทดับนเป็นคาํภาษาลกักะ บรรทดัลา่งเป็น
ความหมาย สว่นสญัลกัษณ์ ~ คอืคาํทีนํ่ามาเตมิ)  

/lak/  
“คน” 

เตมิหน้าบอกความหมาย
วา่ “คน หรอื ผู”้ 

~bok 7 ~tsau2 ~heu5 ~tsu3 ~Ɂãm3 
ผูใ้หญ่ ศตัร ู คนอื่น เจา้ของ คนใบ ้

/lak/ “ลกู” เตมิหน้าคาํเรยีกชื่อผลไม ้
หรอืสิง่ของทีม่ลีกัษณะ
เป็นลกู เป็นกอ้น  

~tai5 ~tsot7 ~ka:m5 ~khja1 ~pup 
ตะกอน จุกขวด สม้ เกาลดั สม้โอ 

/nuŋ4/ 
“เดก็” 

เตมิหน้าคาํทีม่คีวาม
หมายถงึคนทีอ่ายนุ้อย
กวา่ หรอืคาํเรยีกญาตริุน่
หลงั 

~khja:n1 ~tsieŋ4 ~ma:n4 ~khja:n1lɛn
3 

~l ̥ie 

หลาน ลกูเขย ลกู
สดุทอ้ง 

เหลน เจา้สาว 

/pok/ 
“ทาํ” 

เตมิหน้าคาํกรยิา   ~phlem1 ~kjak ~ kuo5 ~kut7 ~liek10 
ลมื ลกั ทาํนาย ทะเลาะ สรา้ง 

/kan1/ 
“กา้น ราก” 

เตมิหน้าคาํศพัทท์ี่
เกีย่วกบัอวยัวะใน
รา่งกาย 

~ja2 ~fa:i1 ~Ɂɛ�n1 ~l ̥ai1 ~kjieŋ1 
ห ู แกม้ คอ แขน หาง 

/hwɛ:n1/  
“พลกิ กลบั” 

เตมิหน้าคาํศพัทท์ี่
เกีย่วกบัโรคและสภาพที่
ไมด่ ี

~kjɛ� 3 ~khja:n 
3 

~pa:k10 ~pa:k  
khja:u 3 

~kji:̃t  

โกรธ เป็นไข ้ เป็นบา้ คนเสเพล  หนาว 
  LK. 2.3.2.2 เติมหลงั  คาํทีเ่ตมิมาขา้งหลงัอาจจะเป็นการซํ้าคาํเดมิ หรอืซํ้าเพือ่

เสยีง หรอืเสรมิเป็นสรอ้ยคาํ เมือ่เตมิแลว้มผีลทาํใหค้าํเดมิเพิม่ความหมายกวา้งขึน้ เขม้ขน้ขึน้ ชดัเจนขึน้ 
ปรมิาณมากขึน้ ซึง่เป็นลกัษณะทีพ่บในภาษาตระกลูไทอื่นๆดว้ยเชน่กนั ภาษาลกักะมวีธิดีงัน้ี   

) คาํซํา้เพ่ือความหมาย เป็นการซํ้าคาํเดมิมผีลทาํใหม้คีวามหมาย
แปรไปจากเดมิ มสีองแบบคอื การซํ้าเพือ่บอกคุณภาพ เชน่ การซํ้าคาํกรยิาจะมคีวามหมายเบาบางลง  
การซํ้าคาํคุณศพัทจ์ะมคีวามหมายเขม้ขน้ขึน้หรอืชดัเจนขึน้(อาจเปลีย่นหน้าทีข่องคาํ) การซํ้าคาํวเิศษณ์
มคีวามหมายเน้นยํา้  อกีแบบหน่ึงคอื การซํ้าเพือ่บอกปรมิาณ เป็นการซํ้าคาํนาม คาํบอกเวลา เมือ่ซํ้าแลว้
จะทาํใหม้ปีรมิาณมากขึน้อกีเทา่หน่ึง  

 คาํเดมิ ความหมาย คาํใหม ่ ความหมาย 
การซํ้าเพือ่บอกคุณภาพ jieu 2  ชา้ (คุณศพัท)์ jieu 2 jieu 2 คอ่ยๆ (วเิศษณ์) 

kjip กงัวล kjipkjip รบีรอ้น 
nik7  นิด nik7nik7 นิดหน่อย 
kjap 
 

เหมาะ kjap  kjap  พอด ี
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การซํ้าเพือ่บอกปรมิาณ wan2ȵu2 เมือ่วานซนื wan2ȵu2 ȵu2  วนัก่อน 
nam5 อนั (ลกัษณนาม) nam5 nam5 แต่ละ 
pei1l̥a 3nu2 สองปีขา้งหน้า pei1l̥a 3nu2 nu2 ปีต่อๆไป  
pienu2 ปีทีแ่ลว้ pienu2 nu2 สองปีทีแ่ลว้ 
) การซํา้เพ่ือเสียง เมือ่ซํ้าแลว้มเีสยีงคลอ้งจองกนั สว่นทีซ่ํ้าจะม ี

พยญัชนะหรอืสระคลอ้งจองกนั ทาํใหค้าํเดมิเกดิมภีาพพจน์ทีช่ดัเจนขึน้ สว่นมากมกัซํ้าเป็นสีพ่ยางค ์ 
รปูแบบ AABB  ตวัอยา่งคาํเชน่ 

 คาํเดมิ ความหมาย คาํใหม ่ ความหมาย 
AABB kãu 3kjaŋ5 ขรขุระ kãu 3 kãu 3 kjaŋ5 kjaŋ5 คดเคีย้ววกวน 

tuoŋ3  นูน tuoŋ3tuoŋ3kɔ�:m4kɔ:m4 เวา้ๆแหวง่ๆ 
kɔ�:m4 เวา้ 

) การเติมพยางคเ์สริมสร้อย พยางคท์ีเ่ตมิเขา้มาน้ีเป็นการนํา 
คาํพยางคเ์ดยีว (อาจมหีรอืไมม่คีวามหมายกไ็ด)้ มาซํ้ากนัเป็นสองพยางคแ์ลว้เตมิทา้ยคาํอื่น  สง่ผลให้
ความหมายของคาํหน้าเกดิภาพพจน์ชดัเจนขึน้ ตวัอยา่งคาํเชน่    

คาํเดมิ ความหมาย คาํเตมิทา้ย เทยีบความหมาย 
hɛ�:m 3  ยิม้   ȵum 4 ȵum 4 ยิม้รืน่  
hɛ̃:m 3  ยิม้ ɔh 1 ɔh 1 หวัเราะรา่ หวัเราะฮา่ๆ 

      LK. 2.3. คาํประสม คอืการนําคาํโดดทีม่คีวามหมายในตวัเองมาประสมกนั แลว้เกดิ
เป็นคาํทีม่คีวามหมายทีใ่กลเ้คยีงกบัคาํเดมิ หรอืเกดิความหมายใหม ่ มวีธิดีงัน้ี 1.แบบรวมคาํ 2.แบบ
ขยายความ 3. แบบกริยากรรม 4.แบบประธานภาคแสดง และ 5. แบบเสริมความ  ดงัตวัอยา่งคาํ
ต่อไปน้ี       

รปูแบบคาํประสม ตวัอย่างคาํ 
แบบรวมคาํ wok khũ1 

ผกั     หม ู 
“อาหาร” 

pɛ5 pa3 
พอ่  แม ่
“พอ่แม”่ 

pon3 ti 
พืน้    ที ่ 
“พืน้ถิน่” 

Ɂat7 jen4 
พี ่    น้อง  
“พีน้่อง” 

toŋ4 jap 
สัน่   แลบ 
“ฟ้าแลบ” 

แบบขยายความ 
  

kjak kjeu1 
ลกั     หวั 
“หวัหน้าโจร” 

pu:i1tha:n5 
ไฟ     ถ่าน 
“ถ่านไฟ” 

phla1 ka:ŋ 3  
ปลา   กา้ง 
“กา้งปลา” 

mie2 kjaŋ1 
มอื    น้ิว 
“น้ิวมอื” 

mɛ4 tei3 
มดี   คม 
“คมมดี” 

แบบกริยากรรม tsi5 bon1 
เซ่น  ฟ้า  
“บชูา” 

puk7mie2 
ทาํ    มอื 
“หตัถกรรม” 

Ɂã:u4 khja:u 3 
ตม้      เหลา้  
“กลัน่” 

Ɂuk7lek 
ออก  แรง  
“ขยนั” 

Ɂuk7 ȵa2 
ออก   งา  
“แตกหน่อ” 

แบบประธานกริยา kjɛ�3 tsɛn2 
หน้า  เตมิ 
“กระ/ปาน” 

bon 1 l̥ap 7 
วนั      ดบั 
มดื/คํ่า 

num4 bu5 
น้ํา     พ ุ
“น้ําพ”ุ 

pla1pli 3 
ตา    ปิด  
“หลบั” 

tsa:ŋ1 tshɛ:k 
ทาง    แยก  
“ตรอก/ซอย” 

แบบเสริมความ toŋ4 wan 2 
ทัง้  วนั 
ทัง้วนั 

Ɂou 4pai1 
เขา้    ไป  
“เขา้ไป” 

Ɂuk7 pai1 
ออก    ไป  
“ออกไป” 

pei1 l̥a 3 
ปี    หน้า 
“ปีหน้า” 

 tshen1 ai2 
ยืน่       ขยาย 
“ขยายออกไป” 

 LK. 2.3. คาํยืมจากภาษาจีน จากประวตักิารอพยพยา้ยถิน่ฐานจะเหน็วา่ชาวเหยาที่
พดูภาษาลกักะมปีฏสิมัพนัธก์บัชาวฮัน่หลายยคุสมยั   ทาํใหค้าํยมืภาษาจนีในภาษาลกักะมคีวามซบัซอ้น
มาก พจิารณาจากประวตัศิาสตรแ์ลว้แบ่งไดเ้ป็น .การปฏสิมัพนัธก์บัภาษาจนียคุโบราณ (ยคุก่อน
ประวตัศิาสตร ์และยคุกลางประวตัศิาสตร)์ .การปฏสิมัพนัธก์บัภาษาจนียคุใกลป้ระวตัศิาสตร ์(คอืภาษา
ถิน่กวา่งตงและหหูนาน) และ .การปฏสิมัพนัธก์บัภาษาจนียคุปัจจุบนั (ภาษาจนีถิน่กุย้หลนิและจนิซิว่)   
ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี    
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) การปฏิสมัพนัธก์บัภาษาจีนยคุโบราณ   ในแวดวงนกัวชิาการชาวจนี  
ตดัสนิวา่คาํศพัทใ์นภาษาของชนกลุ่มน้อยทีพ่อ้งกนักบัภาษาจนีนัน้เป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนีทัง้นัน้  
โดยจดัวา่เป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาจากชาวฮัน่ตัง้แต่อดตีเรยีกวา่ “คาํยมืเก่า” เป็นคาํศพัทภ์าษาจนียคุกลาง
ประวตัศิาสตร ์  แต่เน่ืองจากคาํศพัทส์ว่นหน่ึงสามารถสบืสาวขึน้ไปถงึภาษาจนียคุโบราณได ้ในแวดวง
นกัวชิาการทีศ่กึษาภาษาไท-จนี จงึมคีวามเหน็วา่เป็นคาํศพัทท์ีภ่าษาจนีกบัภาษาไทใชร้ว่มกนัในอดตี
ไมใ่ชค่าํยมื คาํศพัทก์ลุ่มน้ีสว่นมากเป็นคาํโดดหน่ึงพยางค ์สามารถหาคูค่าํภาษาจนีกบัคาํทีพ่อ้งกนัใน
ภาษาอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไทไดแ้ละยงัสอดคลอ้งกบัเสยีงภาษาจนีโบราณดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
(รายการคาํศพัทน้ี์คดัมาจากหนงัสอืปรทิรรศน์ภาษาต่างๆ ดงัทีไ่ดช้ีแ้จงรายชื่ออา้งองิไวใ้นหวัขอ้ .) 

จ้วง-ไต ไทย คาํ(ทอง) ที ่ เงนิ ไฟ ถอย ถ่าน กระต่าย 
(เถาะ) 

แมว 

ไต xam2 ti ŋǝn2 fai2 thɔi1 tha:n5 ka1 tai5 mɛu2 
จว้ง kim1 ti ŋǝn2 fei2 thoi5 tha:n5 tho5 meu2 
ปู้อ ี tɕim1 zi ŋan2 vi2 tui1 tan5 mau3 miau5 

ต้ง-สุ่ย ตง้ ȶǝm1 ti ȵan2 pui1 thoi5+ tha:n5 ko5 meu4 
สุย่ ȶum1 ti ȵan3 vi1 ⁿdut7 tha:n5 thu1 meu4 
มลูมั cǝm1 ti ȵan2 fi1 thoi5 tha:n5 thu5 mja:u4 
เหมาหนาน cim1 ti ȵan2 vi1 thɔ:i5 tha:n5 tho5 mɛu4 
เทน็ ȶim1 te3 ȵan2 vi2 thui5 tha:n5 kha1raŋ ʔȵɛu3 
ลกักะ tsem1 la:i  ȵɛn2 pu:i1 thuoi5 tha:n5 tou5 mɛ:u4 

หลี หล ี kim3 ti:Ɂ kan1 fei1 thui3 tsaɯ1 thua3 mi:u2 
จีน กลาง 金 jīn 地 dì 银 yín 火 huǒ1 退 tuì 炭 tàn 兔 tù 猫 māo

จ.โบ. krim dis ngrin huax thois thans thos mriëu 
)   การปฏิสมัพนัธก์บัภาษาจีนยคุใกล้ประวติัศาสตร ์ก่อนทีช่าวเหยาจะ  

อพยพมาตัง้ถิน่ฐานอยูท่ีภ่เูขาชา  เคยมปีฏสิมัพนัธก์บัชาวฮัน่ทีพ่ดูภาษาถิน่หหูนานและกวา่งตง กลุ่ม
ทีม่าจากหหูนานมาในยคุก่อนประวตัศิาสตรจ์งึจดัเป็นภาษาจนีเก่า(ตามทีอ่ธบิายหวัขอ้ขา้งตน้) สว่นกลุ่ม
ทีม่าจากกวา่งตงเป็นภาษาจนีถิน่เยว ่ จดัอยูใ่นกลุ่มภาษาจนียคุใกลป้ระวตัศิาสตร ์แต่การปฏสิมัพนัธน้ี์
สนันิษฐานวา่เป็นชว่งปลายสมยัชงิซึง่มรีะยะเวลาไมเ่กนิ  ปี และเมือ่มาตัง้ถิน่ฐานทีภ่เูขาชากม็ี
ปฏสิมัพนัธก์บัคนพืน้ทีท่ีพ่ดูภาษาถิน่กุย้หลนิและจนิซิว่ ทาํใหม้คีาํศพัทภ์าษาจนีถิน่ดงักล่าวน้ีในภาษา
ลกักะจาํนวนมาก ตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี    

ลกักะ siu55 tso5 ti:n3 tsha:t7 ha:n 
เยว่ (粤语) si:u1 tsɔ33 tin33 tshat33 hɔn22 
จีนกลาง 消 xiāo 错 cuò 剪 jiǎn 擦 cā 汗 hàn 

ไทย หยดุ เลกิ (อ.=เซ่า) ผดิ เจยีน/ตดั เชด็ เหงือ่ (น./อ.=เหื่อ/เหีย่) 
  3) การปฏิสมัพนัธก์บัภาษาจีนยคุปัจจบุนั ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม รฐับาล
จนีปกครองและดแูลความเป็นอยูข่องประชาชนในประเทศอยา่งทัว่ถงึ ทาํใหค้าํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการ
ปกครอง การศกึษา วทิยาการต่างๆหลัง่ไหลเขา้สูภ่าษาของชนกลุ่มน้อยเป็นจาํนวนมากและต่อเน่ือง โดย
ทีช่นกลุ่มน้อยต่างๆ ยมืคาํศพัทภ์าษาจนีมาจากภาษาจนีสาํเนียงทอ้งถิน่ทีใ่กลเ้คยีง ภาษาลกักะยมื
คาํศพัทป์ระเภทน้ีมาจากภาษาจนีถิน่กุย้หลนิและจนิซิว่ ดงัน้ี   

ลกักะ loŋ4 si3 fu4 kjin3 tsi3 nu1li4 si3 kji3 
จินซ่ิว loŋ2 sy1 fu2 kin tsi4 nu3 li2 sy1 ki4 

                                                           
1 ภาษาจนีถิน่ทางตอนใตบ้างสาํเนียงออกเสยีง /h/ เป็น /f/ คาํวา่ไฟทีภ่าษาจนีกลางออกเสยีงเป็น วา่ /huǒ/ ภาษากวา่งโจวออกเสยีงวา่ 
/fo2/ ภาษาจนีแคะออกเสยีงวา่ /fo3/   
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จีนกลาง 龙 lóng 舒服 shūfú 经济 jīngjì 努力 nǔlì 书记 shūjì 

ไทย มงักร (ทจ.=มะโรง) สบาย เศรษฐกจิ ขยนั เลขานุการ 
 

LK. 2.4 ระบบไวยากรณ์ ภาษาลกักะเป็นภาษาคาํโดด คาํแต่ละคาํมคีวามหมายในตวัเองและ
ใชไ้ดโ้ดยอสิระ ไมม่กีารเตมิหน่วยเสยีงหรอืหน่วยคาํลงในคาํเพือ่ทาํใหค้าํเปลีย่นแปลงหน้าทีห่รอืลกัษณะ
ทางไวยากรณ์ รปูแบบการเรยีงประโยคเป็นการนําคาํมาเรยีงต่อๆกนัตามลาํดบัและโครงสรา้งทาง
ไวยากรณ์ทีก่าํหนด ในหวัขอ้น้ีจะอธบิายรปูแบบไวยากรณ์ทีส่าํคญัๆ ดงัน้ี   

 LK. 2.4.1  โครงสร้างประโยคความเดียวพืน้ฐาน คอื [ ประธาน + กรยิา + กรรม ]  
ตวัอยา่งประโยคเชน่   

ma4 kja:k10 tshe1 
มา้    ลาก     รถ 

มา้ลากรถ  nau4 lai3 ja4 
ววั    ไถ   นา 

ววัไถนา 

lak Ɂau1 tsei1 
เขา   ฟัน    ฟืน 

เขาฟันฟืน tsi1 pai1 liek 10 
ฉนั  ไป   เรอืน 

ฉนัไปบา้น 

LK. 2.4.2 มีการใช้คาํลกัษณนาม  ภาษาลกักะมกีารใชค้าํลกัษณนาม คาํนามแต่ละคาํ
มคีาํลกัษณนามเฉพาะของตนเองเป็นคู่ๆ กนัไป แบ่งเป็นสองประเภท คอื ลกัษณนามสาํหรบัคาํนาม และ
ลกัษณนามสาํหรบัคาํกรยิา  มรีปูแบบดงัน้ี  

) คาํลกัษณนามของคาํนาม รปูแบบคอื [ตวัเลข+ลกัษณนาม+นาม]     
[ตวัเลข + ลกัษณนาม+นาม] ตวัอย่างประโยค  ความหมาย 
ลกัษณนามของคาํนาม 
 

fa:m1 tu2 mlok7 ŋan2 
สาม   ตวั   นก     นัน้ 

นกสามตวันัน้ 

fei  mlɛt   kou 
สาม  เมลด็   ขา้ว 

ขา้วสามเมลด็ 

) คาํลกัษณนามของคาํกรยิา มรีปูแบบคอื [คาํกรยิา+ตวัเลข +ลกัษณนาม] 
ตวัอยา่งเชน่    

[คาํกรยิา+ตวัเลข +ลกัษณนาม] ตวัอย่างประโยค ความหมาย 
ลกัษณนามของคาํกรยิา wei5 tsep sa:u5 

ด ู     สบิ   ครัง้ 
ดสูบิครัง้ 

tsen1 tsep Ɂe ma:k 

กนิ    สบิเอด็     ปาก  
กนิสบิเอด็คาํ 

LK. 2.4.3 รปูแบบการใช้คาํบง่ช้ี  คาํสรรพนามประเภทบ่งชีบ้อกระยะในภาษาลกักะม ี
สามคาํเพือ่บ่งชีส้ามระยะ คอื คาํบ่งชี ้ระยะใกล ้ /ni2/ “น่ี น้ี”  คาํบ่งชีร้ะยะกลาง / ŋan2/ “นัน่ นัน้” และ
คาํบ่งชีร้ะยะไกล /nu2/ “โน่น โน้น” คาํบ่งชีน้ี้จะวางไวต้าํแหน่งทา้ยสดุของคาํหรอืวล ีคอืวางไวต่้อจากสว่น
ทีต่อ้งการบ่งชี ้หากใชบ้่งชีค้าํกว็างไวห้ลงัคาํ ใชบ้่งชีว้ลกีว็างไวห้ลงัวล ีโครงสรา้งคอื [สว่นทีต่อ้งการบ่งชี ้
+ คาํบ่งชี]้ และเมือ่คาํนามปรากฏรว่มกบัคาํบ่งชี ้สามารถละคาํนาม หรอืคาํลกัษณนามอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ได ้ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

lok7 pei1 ni2  
หก   ปี     น้ี 

หกปีน้ี    tei4 nu2 
ที ่   โน้น 

ที ่(แหง่)โน้น 

kai 5 tu2 ŋan2 
ไก่      ตวั  นัน้  

ไก่ตวันัน้ pәn3 ni2 
เลม่น้ี 

(หนงัสอื) เลม่น้ี 

  LK. 2.4.4 การขยายความ การขยายความในทีน้ี่คอืการวางตําแหน่งของคาํหลกัทีถู่ก
ขยายและตําแหน่งของคาํทีท่าํหน้าทีข่ยายคาํอื่น ภาษาลกักะมวีธิกีารขยายคาํโดยการวางสว่นขยายต่อ
จากสว่นทีถู่กขยาย คอื [คาํหลกั + คาํขยาย] ดงัน้ี    
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           1) การขยายคาํนาม คาํคุณศพัทท์ีท่าํหน้าทีข่ยายคาํนาม วางไวห้ลงัคาํนามที่
ตอ้งการขยาย ตวัอยา่งประโยคเชน่   

khu ̃1 lan1 
หม ู   ดาํ 

หมดูาํ  na:ŋ4 wãi  

เสือ้   ใหม ่
เสือ้ใหม ่

 kja3  kja:ŋ1 
ภเูขา   สงู 

ภเูขาสงู khu ̃1 pu:i2 
หม ู  พ(ีอว้น) 

หมอูว้น 

  2) การขยายคาํกรยิา    คาํวเิศษณ์ทีใ่ชข้ยายคาํกรยิาเพือ่บอกความถี ่ระดบั ความ
เขม้ขน้  วางไวห้ลงัคาํกรยิาทีต่อ้งการขยาย   ตวัอยา่งคาํเชน่   

pai1 hwa:i 5  hwa:i 5 
ไป   ไว        ไว 

ไปไวๆ   mlok7 pon5 tsɔ3 a:k7 
นก     บนิ   ชา้  มาก  

นกบนิชา้มาก 

ma4 thɛ:u5 hwa ̃i5 
มา้    วิง่     เรว็ 

มา้วิง่เรว็ lei4 fin1 bok7 
ตก   ฝน  หนกั 

ฝนตกหนกั 

 3) การขยายคาํคุณศพัท ์  คาํวเิศษณ์ทีใ่ชข้ยายคาํคุณศพัทเ์พือ่บอกระดบัความ
เขม้ขน้คุณภาพ ปรมิาณ วางไวห้ลงัคาํคณุศพัทท์ีต่อ้งการขยาย และยงัพบวา่มกีารยมืคาํและรปูแบบทาง
ไวยากรณ์จากภาษาจนีมาใช ้ คอืคาํวา่ 很 hěn โดยวางไวห้น้าคาํคุณศพัทต์ามแบบไวยากรณ์จนี คอื 
[hәn1+คุณศพัท]์ ตวัอยา่งคาํเชน่    

tsɛ:t7 a:k7 
เจบ็    มาก 

 lai1  o:n1 a:k7 lieu3 
ด ี    ทีส่ดุ        แลว้  

 
 
ยมื 
จนี 

lak hәn1    lai1 
เขา    มาก    ด ี
“เขาดมีาก” 

kjai3  a:k7 
ใหญ่   มาก 

tsɛ:t7 plei1 lo5’ 
เจบ็    ตาย   เลย  
“เจบ็จะตายอยูแ่ลว้” 

pok li3 hәn1 lai1 
ทาํ    ได ้  มาก ด ี 
“ทาํไดด้มีาก” 

 เป็นทีน่่าสงัเกตวา่วธิกีารขยายความในภาษาลกักะมคีวามแตกต่างกนัในระดบัคาํกบัระดบั
วล ีการขยายความในระดบัคาํ (ดขูอ้ . คาํประสมแบบขยายความ) ใชร้ปูแบบ [สว่นขยาย + คาํหลกั] แต่
ในระดบัวลใีชร้ปูแบบ [คาํหลกั + สว่นขยาย]       
 LK. 2.4.5 การแสดงความเป็นเจ้าของ รปูประโยคของการแสดงความเป็นเจา้ของในภาษา
ลกักะ คอื [+เจา้ของ(A) ±/ka4/+สว่นทีถ่กูเป็นเจา้ของ(B)] กรณทีีม่สีว่น (A) และ(B) เกดิขึน้พรอ้มกนั คาํ
วา่ /ka4/ “ของ” สามารถละได ้แต่หากไมม่สีว่น (A) จะไมส่ามารถละ /ka4/ ได ้ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

+เจา้ของ ±คาํแสดงความเป็นเจา้ของ +สว่นทีถ่กูเป็นเจา้ของ ความหมาย 
tie2 ตวัเอง ka4 ของ lai   เรือ่ง เรือ่งของตวัเอง 
ta2 ŋu:i2 อา - ma4  มา้ มา้ของอา 
 - ka4 ของ lak kjei1  น้องชาย ของน้องชาย  
สว่นคาํแสดงความเป็นเจา้ของทีล่ะสว่นทีถ่กูเป็นเจา้ของ ใชค้าํวา่ /in3/ 
an2 tok7 ma2 in3 
น่ี    เป็น   เธอ  ของ 

น่ีเป็นของเธอ 

nam5 ni2 hwãi1 tok7 tsi1 in3 
อนั     น้ี     ไม ่  ใช ่  ฉนั  ของ 

อนัน้ีไมใ่ชข่องฉนั  

 ในเรือ่งการแสดงความเป็นเจา้ของน้ี เมือ่เปรยีบเทยีบกบัภาษาไทอื่นๆ ทีอ่ยูใ่นประเทศจนีทุก
ภาษา (ยกเวน้ภาษาหล)ี พบวา่มกีารยมืคาํแสดงความเป็นเจา้ของจากภาษาจนีมาใชอ้ยา่งชดัเจน คอืคาํ
วา่ 的 de บา้งยมืทัง้คาํและไวยากรณ์ บา้งยมืเฉพาะคาํแต่ไวยากรณ์เป็นแบบภาษาไทคอื [สว่นทีถู่กเป็น
เจา้ของ+ “ของ” + เจา้ของ] ในบางภาษามรีปูแบบคาํแสดงความเป็นเจา้ของแบบภาษาจนีและแบบภาษา
ดัง้เดมิของตนเองใชค้วบคูก่นัไป แต่เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ แมว้า่ภาษาลกักะจะไมไ่ดย้มืคาํแสดงความเป็น
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เจา้ของมาจากภาษาจนี   แต่โครงสรา้งไวยากรณ์ของการแสดงความเป็นเจา้ของไมเ่หมอืนภาษาไท แต่
กลบัเหมอืนกบัภาษาจนี คอื   [เจา้ของ + “ของ” + สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของ]        

LK. 2.4.6 ประโยคเปรียบเทียบ คาํแสดงความหมายเปรยีบเทยีบ คอื คาํวา่ /pei3/  
“กวา่” เป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนีคาํวา่ 比 bǐ รปูแบบไวยากรณ์กเ็หมอืนกบัภาษาจนี  คอื [A+ /pei3/ +B 
+คุณศพัท]์ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี        

pei1 ŋa:i3 pei3 pei1 heu5 lai1 
ปี    น้ี      กวา่  ปี    แลว้     ด ี 

ปีน้ีดกีวา่ปีทีแ่ลว้ 

tau3 wan3 pei ȵɛ le:ŋ6    kja:iŋ1 
ตะวนั        กวา่  พระจนัทร ์ เรอืง 

พระอาทติยส์วา่งกวา่พระจนัทร ์

  LK. 2.4.7 การบอกตาํแหน่ง โครงสรา้งของคาํบอกตําแหน่ง เชน่ บน ล่าง หน้า หลงั 
ซา้ย ขวา คาํเหล่าน้ีจะวางไวห้น้าคาํนามหรอืสรรพนามเหมอืนภาษาไทอื่นๆ รปูแบบคอื [คาํบอกตําแหน่ง 
+ คาํนาม/สรรพนาม] ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี        

hãn1 tsei5 
ใต ้    ตน้ไม ้

ใตต้น้ไม ้  tsak Ɂou4 ba:n3 
ดา้นใน     หมูบ่า้น 

ในหมูบ่า้น 

hjien1 kja3 

บน     ภเูขา 
บนภเูขา phla1 ȵɛ:u Ɂou4 tsiẽ1 

ปลา  เนา     ใน   แมน้ํ่า 
ปลาอยูใ่นแมน้ํ่า  

   LK. 2.4. กริยาท่ีมีกรรมคู่ คอื คาํกรยิาทีต่อ้งการกรรมมารบัสองคาํ ภาษาลกักะมี
รปูแบบเหมอืนภาษาจนี คอื [กรยิา + กรรมรอง (คน) + กรรมตรง (สิง่ของ)] ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี         

tsi1 pon1 lak1 thet7 tu2 ma4 
ฉนั  ให ้     เขา   เจด็    ตวั  มา้ 

ฉนัใหม้า้(แก่)เขา  ตวั  

tau1 pon1  tu        ȵɛn2  
เรา   ให ้    พวกเขา  เงนิ 

เราใหเ้งนิ(แก่) พวกเขา 

 
 LK. 2.5 ภาษาถ่ิน ความแตกต่างของภาษาลกักะในแต่ละหมูบ่า้นแมจ้ะไมถ่งึขัน้ทีส่ามารถ
แบ่งเป็นภาษาถิน่ได ้ แต่มคีวามแตกต่างบางอยา่งทีช่ดัเจน สว่นใหญ่เป็นการเปรยีบต่างแบบคูเ่สยีง
ปฏภิาคของพยญัชนะตน้ สรปุไดด้งัน้ี (Lán Qìngyuán, , 15-1)   
  . พยญัชนะตน้ /f/ ถิน่จนิซิว่(金秀 Jīn xiù) ปฏภิาคกบัเสยีง /s/ ของถิน่จนิเถยีน (金田

Jīntián)  
2. พยญัชนะตน้ควบกลํ้า /pl/ ปฏภิาคกบัเสยีง /pj/ ของถิน่จนิซิว่ หมูบ่า้นอื่น เชน่ 

 ลิว่ตว้น (六段  Liù duàn) ลิว่ติง้ (六定  Liùdìng) เจยีงจวนิ(将军 Jiāngjūn) ซานเพีย่น(三片Sānpiàn) 
หยางหลวิ(杨柳 Yángliǔ) จา้ยป่าว (寨保 Zhài bǎo) ฉางเออ้ร(์长二 Cháng’èr) ฉางทาน(长滩

Chángtān)  
. พยญัชนะตน้ /ml/ ถิน่จนิซิว่(金秀 Jīn xiù) ปฏภิาคกบัเสยีง /mj/ ของถิน่หลวั 

เหมงิ (罗蒙 Luōméng) ในบางคาํพยญัชนะควบตวัทีส่องสญูหายแลว้กม็ ี
  .พยญัชนะควบกลํ้า /kl,khl/ ในถิน่จนิซิว่แปรเป็น /kj,khj/ ขณะทีถ่ิน่หลงิจู(่岭祖 Lǐngzǔ) 
ยงัรกัษาเสยีงควบกลํ้าไวไ้ด ้  
คาํ จนิซิว่  

/f/ 
จนิถยีน 
/s/ 

 คาํ จนิซิว่ 
/pl/ 

บา้นอื่น 
/pj/ 

 คาํ จนิซิว่ 
/ml/ 

หลวัเมิง่ 
/mj,m/ 

 คาํ จนิซิว่ 
/kj/ 

หลงิจู ่
/kl/ 

ใจ fɛm1 sɛm1 ตา pla1 pja1 นก mlok7 mjok7 เรอืง kja:ŋ 1 kla:ŋ 1  
เหมน็ fәt7 sәt7 หอม pla:ŋ1 pja:ŋ 1 ปะ  mla1 ma1 หวั kjɛu1 klou1  
สาม fa:m1 sa:m ปลา phla1 phja1  หนอน kja1 kla1 
สี ่ fei5 sei5 ผลกั plak7 pjak7 สงู khja:ŋ 1 khla:ŋ 1 
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LK. 3 บทสรปุ  
 ผูท้ีพ่ดูภาษาลกักะจดัเป็นกลุ่มชาตพินัธุส์ว่นน้อยชาวเหยาทีพ่ดูภาษาตระกลูไทรอบนอก(กะได
รอบนอก) นกัวชิาการจนีจดัไวเ้ป็นสมาชกิในสาขาจว้ง-ตง้ แขนงตง้-สุย่ อาศยัอยูบ่รเิวณเขตปกครอง
ตนเองชาวจว้งในมณฑลกวา่งซ ี และกระจายอยูต่ามมณฑลต่างๆ เชน่  ยนูนาน กุย้โจว ประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนี  ผูเ้ขยีนไดเ้ขยีนบทความในเชงิพรรณนาภาษาตระกลูไทในประเทศจนีทุกภาษา
เรยีงลาํดบัตัง้แต่แขนงจว้ง-ไตสามภาษา(จว้ง ไต ปู้อ)ี แขนงตง้-สุย่สีภ่าษา(ตง้ สุย่ มลูมั เหมาหนาน) 
แขนงหลหีน่ึงภาษา(หล)ี  และแขนงทีย่งัเป็นขอ้กงัขา คอื แขนงเกอลาวหน่ึงภาษา (เกอลาว) เมือ่
เปรยีบเทยีบกบับทความทีเ่ขยีนมาแต่ตน้แลว้ พบลกัษณะเดน่ทีน่่าสงัเกตวา่ภาษาลกักะนอกจากจะมี
พยญัชนะตน้แบบเสยีงรอง ซึง่แบ่งเป็นพยญัชนะเปลีย่น เป็นเพดาน /-j/ และพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิ
ฝีปาก /-w/ เหมอืนกบัทีภ่าษาอื่นๆมแีลว้ ยงัพบวา่มเีสยีงควบกลํ้า /-l/ ดว้ย และจากหลกัฐานการแปรของ
เสยีงพยญัชนะควบกลํ้า /-l/ เป็น /-j/ในภาษาลกักะกบัภาษาในหมูบ่า้นต่างๆน้ีเอง  กจ็ะเหน็รอ่งรอยที่
สามารถสนันิษฐานเสยีงโบราณของภาษาสาขาจว้ง-ตง้ได ้ดงัขอ้มลูตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี  

สาขาจ้วง-ต้ง ภาษา  ตา  นก หวั สงู 
แขนงจ้วง-ไต จว้ง   ta1  ɣok kjau3 sa:ŋ1 

ไต ta1 nok ho1   su ŋ 1 
ปู้อ ี ta1 zoʔ tɕau3 sa: ŋ 1 

แขนงต้ง-สุ่ย ตง้ ta1 mok ka:u3 pha:ŋ 1+   
สุย่ nda1 noks qam4 va:ŋ1 
มลูมั  la1  nɔk kɣo3 foŋ1 
เหมาหนาน nda1 nɔk ko3 voŋ1 
เทน็ la1 nɔi4 kәu3 waŋ2 
ลกักะ pla1   mlok7  klou1 khla:ŋ1 
ลกักะถิน่ phja1 mjok7 kjɛu1 khja:ŋ1 

แขนงหลี หล ี tsha1 tat7  go phe:ʔ7 
แขนงเกอลาว? เกอลาว tau˧ ntau˨ klɒ˧˦ vi˦ 

 สรปุขอ้สนันิษฐานความสมัพนัธข์องเสยีงพยญัชนะในภาษาแขนงตง้-สุย่ กบัภาษาแขนงจว้งไต
ไดด้งัน้ี  

ตง้-สุย่ จว้งไต 
ml (mt)1 mj mɣ →  l 

↘  ↗ 
pl pj pɣ → nd , nt, d → n 

 ↘ t 
   ↗ g → k 

kl kj kɣ → ɣ → h 
   ↘ q 

เรือ่งทีน่่าสนใจอกีประการหน่ึงทีท่าํใหม้องเหน็ภาพความสมัพนัธข์องภาษาลกักะกบัภาษาทีเ่ป็น
สมาชกิในสาขาและแขนงเดยีวกนัทีค่อ่นขา้งชดัเจนกค็อืระบบไวยากรณ์  ผูเ้ขยีนลองกาํหนดเกณฑเ์ทยีบ
ระบบไวยากรณ์ภาษาจนีกบัไวยากรณ์ภาษาไท ดงัน้ี   

โครงสรา้ง ไท (ท.) จนี (จ.) 
.ประโยคความเดยีว  ฉนั กนิ ขา้ว ฉนั กนิ ขา้ว 
.ลกัษณนาม ไก่ หน่ึง ตวั หน่ึง ตวั ไก่ 
.การบง่ชี ้ คน น้ี น้ี คน 

                                                           
1 เป็นเสยีงทีเ่บเนดคิ สบืสรา้งใหม้ใีนภาษา Austronesian ดัง้เดมิ (Benedict, P.K., 13, 1-5) 
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.การขยายความ บา้น ใหม ่ ใหม ่บา้น 
.การแสดงความเจา้ของ บา้น ของ ฉนั ฉนั ของ บา้น 
6.การเปรยีบเทยีบ ฉนั สงู กวา่ เธอ ฉนั กวา่ เธอ สงู 
.การบอกตาํแหน่ง ใน บา้น บา้น ใน 
8.กรรมคู ่ ฉนั ให ้เงนิ เขา  ฉนั ให ้เขา เงนิ 

 
สาขาจ้วง-ต้ง ภาษา       6  8 
แขนงจ้วง-ไต จว้ง   ท. จ. ท. ท. ท. ท. ท. ท. 

ไต ท. ท. ท. ท. ท. ท. ท. ท. 
ปู้อ ี ท. ท. ท. ท. ท. จ. ท. จ. 

แขนงต้ง-สุ่ย ตง้ ท. จ. ท. ท. จ. ท. ท. ท. 
สุย่ ท. จ. ท. ท. ท. ท. ท. ท. 
มลูมั ท. จ. ท. ท. ท. ท. ท. ท. 
เหมาหนาน ท. จ. ท. ท. ท. จ. ท. ท. 
เทน็ ท. จ. ท. ท. ท. จ. ท. ท. 
ลกักะ ท. จ. ท. ท. จ. จ. ท. จ. 

แขนงหลี หล ี ท. จ. ท. ท. ท. ท. ท. จ. 
 
จากขอ้มลูเปรยีบเทยีบขา้งตน้จะเหน็วา่  ภาษาตระกลูไททุกภาษามลีกัษณะทางไวยากรณ์ที่

สอดคลอ้งกนัเป็นสว่นใหญ่ แต่ภาษาลกักะมรีะบบไวยากรณ์   ลกัษณะทีเ่หมอืนกบัภาษาไทย และ  
ลกัษณะทีเ่หมอืนกบัภาษาจนี หากวเิคราะหจ์ากระบบไวยากรณ์กช็ีใ้หเ้หน็วา่ภาษาลกักะมคีวามสมัพนัธ์
หา่งออกไปจากภาษาแขนงจว้ง-ไต และหา่งออกไปจากแขนงตง้-สุย่เสยีอกี  
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MA. ภาษามาก(อายจาม)  

 
 

 
 รปูท่ี MA.  ชาวมาก (อายจาม) 

   ภาพน้ีคดัลอกจาก เวบ็ไซตช์ื่อ “หมืน่ชาตพินัธุ”์  
(万民 Wànmín) ในเวบ็ไซตน้ี์เรยีกชื่อวา่唉查么

Āi chá me และเรยีกชื่อภาษาวา่ 甲姆话 Jiǎmǔ 
huà  ซึง่ตรงกบัคาํวา่ อายจาม และ ภาษาจาม  
 
เขา้ถงึไดท้าง : 
http://www.wanmin.org/minzu/ai-cham  
สบืคน้เมือ่  ตุลาคม 255 

 
ขอ้มลูภาษามากแบ่งเป็นสองสว่น คอื สว่นที ่MA.1 ขอ้มลูสงัเขปเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนา

และ สว่นที ่MA. 2 ขอ้มลูทางภาษา ดงัน้ี     
 

MA.  ข้อมลูสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา มรีายละเอยีดขอ้มลูดงัน้ี (ผูเ้ขยีนเรยีบเรยีง
ขอ้มลูสว่นน้ีโดยการแปลและสรปุขอ้ความบางสว่นจากหนงัสอืเรือ่ง “การศกึษาวจิยัภาษามาก” 
(Yáng Tōngyín, 996) ประกอบกบัขอ้มลูจากเอกสารภาษาจนีหลายประเภท เชน่ บทความ 
งานวจิยั หนงัสอื สือ่สารสนเทศ ดาํเนินการสงัเคราะหแ์ละเรยีบเรยีงแลว้นําเสนอเป็นหวัขอ้ต่างๆ 
ดงัน้ี     

MA. 1.1  ถิน่ทีอ่ยู ่  
MA. .  ประวตัศิาสตร ์ 
MA. 1.3  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  
MA. 1.4  ชวีติความเป็นอยู ่ 
MA. 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม 
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MA. 1.1 ถ่ินท่ีอยู่    
เกีย่วกบัชื่อเรยีก “มาก” และ “อายจาม” มเีรือ่งทีต่อ้งอธบิาย ดงัน้ี  
หลีฟ่างกุย้ (Lǐ Fāngguì, 143)  บนัทกึชื่อภาษาน้ีวา่ [Ɂai33 ma:k42]  นบัเป็นครัง้แรกที ่

โลกภาษาศาสตรไ์ดรู้จ้กักบัภาษาตระกลูไททีช่ื่อ “มาก” สีส่บิปีหลงัจากนัน้ ทางฝัง่นกัภาษาศาสตร์
จนีกไ็ดม้รีายงานการศกึษาภาษา “มาก” เพิม่ขึน้ ทีส่าํคญัคอื หนีตา้ป๋าย (Ní Dàbái, 14) สอืหลนิ
และชุยเจีย้นซนิ (Shi Lin and Cui Jianxin, 17) หยางทงอิน๋ (Yáng Tōngyín, 1) และชุยเจีย้น
ซนิ (Cuī Jiànxīn, 1) นกัภาษาศาสตรร์ุน่หลงัจากหลีฟ่างกุย้ ไดใ้ชเ้สยีงวรรณยกุตท์ีว่เิคราะห์
แลว้เรยีกชื่อคนกลุ่มน้ีวา่ /ai3 ma:k/ คาํวา่ /ai3/ ตรงกบั “อา้ย หรอื ไอ”้ แปลวา่ “คน”1 ดงันัน้ชื่อ
เฉพาะของคนกลุ่มน้ีคอื /ma:k/ ตวัเลข 8 เป็นเลขแทนเสยีงวรรณยกุตร์ะดบัเสยีง // ซึง่กไ็ม่
แตกต่างจากวรรณยกุต ์[] ทีห่ลีฟ่างกุย้จดไวม้ากนกั เมือ่ถอดเสยีงเป็นภาษาไทยแลว้กจ็ะอา่นออก
เสยีงไดว้า่  “มาก” (/31/  และ [] เขยีนตามเอกสารเดมิทีอ่า้งองิ)  

นอกจากน้ีตอนทีห่ลีฟ่างกุย้เขา้ไปเกบ็ขอ้มลู  และเขยีนรายงานภาษามากกไ็ดก้ล่าวถงึชื่อ
ภาษาอายจามดว้ย (หลีไ่ดร้ายงานในบทความของเขาโดยใชช้ื่อวา่ Ai-Cham)  ขณะนัน้หลีม่เีวลา
เพยีงหน่ึงสปัดาห ์ จงึไมไ่ดเ้ขา้ไปเกบ็ขอ้มลูภาษาน้ีดว้ยตนเอง (แต่กไ็มไ่ดบ้อกวา่วา่ไดข้อ้มลูมา
อยา่งไร) แต่กไ็ดจ้ดัใหภ้าษามากและภาษาอายจามเป็นสมาชกิของสาขาตง้-ไถ แขนงตง้-สุย่2  เดมิที
นกัภาษาศาสตรเ์ขา้ใจกนัวา่กลุ่มคนทัง้สองน้ีพดูภาษาทีแ่ตกต่างกนัสองภาษา  คอืกลุ่มคนทีพ่ดู
ภาษามากเรยีกวา่ /ai3 ma:k/ และกลุ่มคนทีพ่ดูภาษาอายจามเรยีกวา่ /ai3 ȶa:m/ ดงัทีก่ล่าว
ขา้งตน้วา่ คาํวา่ /ai3/ ตรงกบั “อา้ย หรอื ไอ”้ แปลวา่ “คน” ดงันัน้ชื่อเฉพาะของภาษาน้ีกค็อื  /ȶa:m/ 
ตรงกบัทีน่กัภาษาตะวนัตกใชช้ื่อ Cham ภาษาไทยวา่ “จาม” นกัภาษาศาสตรจ์นีทีเ่ขา้ไปศกึษาต่อ
จากหลีฟ่างกุย้ ไดล้งพืน้ทีไ่ปศกึษาภาษาจาม และไดนํ้ามาเปรยีบเทยีบระบบเสยีง วงคาํศพัท ์และ
ไวยากรณ์กบัภาษามาก กไ็ดข้อ้สรปุวา่ภาษาทัง้สองเป็นภาษาเดยีวกนั มขีอ้แตกต่างกนัเพยีง
เลก็น้อย จดัไดว้า่เป็นภาษาถิน่ของกนัและกนัเทา่นัน้  เพยีงแต่วา่กลุ่มคนทีพ่ดูภาษามากมจีาํนวน
ประชากรมากกวา่ จงึใชช้ื่อ “มาก” เป็นตวัแทน   

 “มาก” เป็นชื่อทีน่กัภาษาศาสตรช์าวไทย (สรุยิา: 254, 13) ยอมรบัและรูจ้กั ขณะที่
นกัภาษาศาสตรจ์นีเหน็พอ้งกนัแลว้วา่ภาษามากและภาษาจามเป็นภาษาเดยีวกนั   ดงันัน้ต่อจากน้ี
เมือ่ใชช้ื่อ “มาก” จงึจะหมายรวมถงึภาษาโมแ่ละภาษาจามเขา้ดว้ยกนั ขอ้มลูทีห่นีตา้ป๋าย (98) ให้
ไวร้ะบุวา่ ชาวมากทัง้สองถิน่มจีาํนวนประชากรรวมราว 6, คน แบ่งเป็นสองสาย คอื ชาวมาก
สายสกุลโม ่กบั ชาวมากสายสกุลอู๋ มถีิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีม่ณฑลกุย้โจว ดงัน้ี      

   

                                                           
1เกีย่วกบัชือ่เรยีกน้ีมปีระเดน็ทีน่่าสนใจกค็อื ภาษาต่างๆ ทีเ่ป็นสมาชกิสาขาจว้ง-ตง้ในประเทศจนีตอนใต ้มชีือ่เรยีกตนเองทีม่ลีกัษณะ
ทีส่อดคลอ้งกนั คอื มกัเป็นคาํสองพยางค ์พยางคแ์รกเป็นคาํทีม่คีวามหมายวา่ “คน” แบง่เป็นสองพวก คอื พวกทีใ่ชค้าํวา่ “อา้ย/ไอ”้ 
กบัพวกทีใ่ชค้าํวา่ “ผู”้ และพยางคห์ลงัเป็นชือ่เฉพาะ แต่กม็บีางสว่นทีใ่ชค้าํอื่น หรอืไมม่คีาํนําหน้า ดงัน้ี  (สทัอกัษรทีป่รากฏน้ีอา้งองิ
มาจากหนงัสอืพรรณนาภาษาต่างๆหลายเล่ม และจากผูเ้ขยีนหลายคน ทาํใหร้ะบบทีใ่ชไ้มเ่ป็นแบบเดยีวกนั โปรดดหูวัขอ้ระบบคาํ)  

“อา้ย/ไอ”้ “ผู”้ คาํอื่น (คาํหน้าแปลวา่ “คน”) ไมม่คีาํนําหน้า 
ai3 ma:k  มาก pu4 ʔjui4     ปู้อ ี lak kja3 ลกักะ tai2   ไต 
ai3 ȶa:m  จาม pou4 ɕu:ŋ  จว้ง ʔɑŋ33 ɓe33  เบ  kam1 ตง้ 
ai1 na:n  เหมาหนาน mu lam1    มลูมั  ɬai1   ฮไล 
ai˩ tʰәn˧   เทน็ pɯ55 lau55 เกอลาว   
ai3 sui3    สุย่ pu biao       พเูปียว 
 puo˩ ʔja:ŋ˦   ปยูงั 

li pu lio        ละต ิ
 
2 นกัภาษาศาสตรจ์นีปัจจบุนัตัง้ชือ่สาขาตง้-ไถนี้ใหมว่า่ สาขาจว้ง-ตง้ แขนงตง้-สุย่ 
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 ชาวมากสายสกุลโม ่เรยีกชื่อวา่ “โม”่ (莫 Mò) เป็นเสยีงอา่นของอกัษรจนีทีน่กัวชิาการจนี 
ใชจ้ดชื่อภาษามากทีม่ถีิน่ฐานอยูใ่นหมูบ่า้นและตําบลต่างๆของเขตอาํเภอลีโ่ป (荔波 Lìbō) ไดแ้ก่ 
ตําบลฟางชุน (方村 Fāng cūn) ลาหลิว่(拉柳 Lāliǔ) หยางเฟ่ิง (阳凤 Yáng fèng) เจีย่เหลยีง (甲
良 Jiǎliáng) โปเหยา (播尧 Bōyáo) เป็นตน้ เน่ืองจากคนทีน่ี่ลว้นมแีซ่ “โม”่ ชาวฮัน่รวมถงึชนกลุ่ม
น้อยทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงเชน่ ปู้อ ีสุย่ จาม มกัเรยีกอกีชื่อวา่ “โมเ่จยีฮวา่” (莫家话  Mò jiā huà) แปลวา่ 
“ภาษาสกุลโม”่  ภาษาน้ีกค็อืภาษาทีห่ลีฟ่างกุย้เรยีกวา่ “Mak” จาํนวนประชากรทีย่งัพดูภาษาน้ีได้
ราว , คน (Ní Dàbái, 14, 23-25) ต่อไปน้ีเรยีกวา่ “ชาวโม”่ และ “ภาษาโม”่        

ชาวมากสายสกุลอู๋ เรยีกชื่อวา่ “จิน่” (锦 Jǐn) เป็นเสยีงอา่นของอกัษรจนีทีน่กัวชิาการจนีใช ้
จดชื่อภาษามากทีม่ศีนูยก์ลางอยูส่องแหง่ คอื เขตไทห่ยาง (太阳 Tàiyáng / da1 van1/)  กบัเขตโต้
วชุน (豆村 Dòu cūn / ȵa:u2 dau5/ ) ในหมูบ่า้นต่างๆดงัน้ี เกิง้ฟาง (更方 Gèng fang /әu1 vuŋ1) 
น่งมา่ย (弄迈 Nòng mài / doŋ1 ma:i1)  เกิง้เจิง้ (更正 Gēngzhèng / әu1 suŋ1) เกิง้เล่ย (更类

Gèng lèi / әu1 sun2/) ซชีุน (昔村 Xī cūn / a:u3 sip7) เจีย่เหลย (甲雷 Jiǎ léi / kә3 lui2)  ป่าจา 
(把扎 Bǎ zhā / pa3 za2 ) หยวชีุน (鱼村 Yú cūn / a:u3  әi) ตีม้า่ย (地脉 Dìmài / ti1 ma:k/) 
โตว้ชุน เจีย่ซว่น (甲算 Jiǎ suàn / kә3 son5 /)   นกัวชิาการจนีบางคนใชอ้กัษรจนีแบบทีเ่รยีกวา่ 
“ฝ่านเชีย่” 1  จดชื่อภาษาน้ีวา่ เจีย๋หมู ่ (甲 姆 Jiǎmǔ) ซึง่ทัง้ “จิน่” และ “เจีย๋หมู”่ คอืวธิทีี่
นกัภาษาศาสตรจ์นีใชอ้กัษรจนีจดเสยีงทีเ่จา้ของภาษาเรยีกชื่อตวัเองวา่ /ȶa:m/ เน่ืองจากคนทีพ่ดู
ภาษาน้ีลว้นมแีซ่ “อู๋” (吴 Wú) ชาวฮัน่รวมถงึชนกลุม่น้อยทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงเชน่ ปู้อ ีสุย่ โม ่มกัเรยีกอกี
ชื่อวา่ “อู๋เจยีฮวา่” (吴家话  Wú jiā huà) แปลวา่ ภาษาสกุลอู๋  ภาษาน้ีกค็อืภาษาทีห่ลีฟ่างกุย้เรยีก
วา่ “Ai-Cham” มจีาํนวนประชากรทีย่งัพดูภาษาน้ีไดร้าว , คน(Ní Dàbái, 14, 23-25)  ขอ้มลู
ล่าสดุทีห่ยางทงอิน๋(Yáng Tōngyín, 996, ) เดนิทางเขา้ไปสาํรวจและบนัทกึไว ้ ม ี ,98 คน 
ต่อไปน้ีเรยีกวา่ “ชาวจาม” และ “ภาษาจาม”  

สรปุชื่อเรยีกภาษามาก และ ชาวมาก   
ชื่อภาษาไทย มาก จาม 
เจา้ของภาษาเรยีกตวัเอง /ai3 ma:k/ /ai3 ȶa:m/ 
ชื่อภาษาองักฤษ Ai Mak Ai Cham 
ชื่อภาษาจนี 莫 Mò “โม”่  锦 Jǐn “จิน่”   / 甲姆 Jiǎmǔ “เจีย๋หมู”่ /金

话 Jīn huà “จนิฮวา่” / 唉查么 Āi chá 
me “อายฉาเมอ” 

ชื่ออื่นทีภ่าษาจนีเรยีก  โมเ่จยีฮวา่ (莫家话   Mò jiā 
huà) แปลวา่ “ภาษาสกุลโม”่   

อู๋เจยีฮวา่ (吴家话  Wú jiā huà) แปลวา่ 
“ภาษาสกุลอู๋” 

ชื่อทีเ่รยีกในงานน้ี ชาวโม ่ภาษาโม ่ ชาวจาม ภาษาจาม  
      

                                                           
1 反切 fǎnqiè คอืวธิกีารจดเสยีงอ่านอกัษรจนีในสมยัโบราณ เน่ืองจากอกัษรจนีเป็นลกัษณะของอกัษรภาพ ไมม่เีสยีงอ่าน หากไมเ่คย
เรยีนมาก่อนกจ็ะไมส่ามารถอ่านอกัษรตวันัน้ได ้ จงึมกีารคดิวธิจีดเสยีงอ่านขึน้ เรยีกชือ่วา่ 反切 fǎnqiè สนันิษฐานวา่เกดิขึน้ในยุคที่
พระพทุธศาสนาเผยแผเ่ขา้มาในประเทศจนี    คอืยุคเวย่จิน้ หนานเป่ย (魏晋南北朝 Wèi Jìn Nán Běi cháo) เพือ่จดคาํอ่านอกัษรธรรม 
อกีกระแสหน่ึงเชือ่วา่ เกดิขึน้ในชว่งปลายยคุตงฮัน่ (东汉末年 Dōnghàn mò nián) โดยไดร้บัอทิธพิลจากภาษาสนัสกฤต มกีารใช้反切

fǎnqiè ปรากฏในหนงัสอืภาษาศาสตรจ์นีโบราณชือ่ เสยีงและความหมายเอ๋อรห์ยา่《尔雅音义 Ěr yǎ yīnyì》 ผูเ้ขยีนชือ่ 孙炎 Sūn Yán 
เป็นหนงัสอืทีว่า่ดว้ยเสยีงและความหมายของภาษาจนี นกัภาษาศาสตรจ์นีถอืวา่นกัอกัษรศาสตรจ์นีโบราณทา่นน้ีเป็นผูป้ระดษิฐแ์ละ
รเิริม่反切 fǎnqiè วธิกีารจดเสยีงอ่านแบบ反切 fǎnqiè น้ีทาํโดยเลอืกอกัษรจนีสองตวัเขยีนต่อกนั ตวัแรกแทนเสยีงพยญัชนะตน้ และ
ตวัทีส่องแทนเสยีงสระและวรรณยุกต ์เชน่คาํวา่ “青 เสยีงอ่านปัจจบุนั Qīng” เสยีงอ่าน反切 fǎnqiè คอื 仓经切 Cāng jīng qiè  ดงันัน้
เสยีงอ่านโบราณคาํน้ีคอื /cing/  เอกสารการจดเสยีงคาํอ่านอกัษรจนี反切 fǎnqiè น้ีน่ีเองทีน่กัภาษาศาสตรปั์จจบุนัใชเ้ป็นหลกัฐานใน
การสบืสาวเสยีงโบราณของภาษาจนี      
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เน่ืองจากจาํนวนประชากรชาวมากมจีาํนวนไมม่าก อกีทัง้ประวตัคิวามเป็นมา  วฒันธรรม  
และความมอีตัลกัษณ์ ยงัไมส่อดคลอ้งกบัเกณฑก์ารรบัรองใหเ้ป็นชนกลุ่มน้อย ชาวมากจงึจดัเป็น
กลุ่มชาตพินัธุท์ีย่งัไมไ่ดร้บัการรบัรองจากรฐับาลจนี เพือ่ความสะดวกในการปกครองรฐับาลจนีจงึจดั
กลุ่มคนพวกน้ีเขา้ไวเ้ป็นสมาชกิชนกลุ่มน้อยชาวปู้อ ี  แต่ทัง้สองฝ่ายกไ็มไ่ดย้อมรบัวา่เป็นกลุ่มชาติ
พนัธุเ์ดยีวกนัและพดูภาษาเดยีวกนัแต่อยา่งใด โดยทีช่าวมากมคีาํเรยีกชาวปู้อวีา่ /ai3 ja:i3/ ขณะที่
ชาวปู้อเีรยีกชาวมากเหมอืนกบัทีช่าวมากเรยีกตวัเองวา่ /ai3 ma:k/  

ดงัทีไ่ดอ้ธบิายเกีย่วกบัชื่อเรยีกขา้งตน้ จะเหน็วา่นกัวชิาการจนีใชช้ื่อเรยีกกลุ่มชาตพินัธุน้ี์
หลายชื่อ บางคาํหมายถงึสิง่เดยีวกนั แต่บางคาํกร็ะบุขอ้บ่งชีท้ีแ่ตกต่างกนัออกไป  เพือ่ทาํความ
เขา้ใจกนัไวเ้สยีตัง้แต่ตรงน้ีก่อนทีจ่ะอา่นบทความน้ีต่อไป  จะไดไ้มเ่กดิความสบัสนสงสยัขณะทีอ่า่น
บทความวา่ เหตุใดบางครัง้เป็นมาก บางครัง้เป็นโม ่ บางครัง้เป็นจาม  ดงันัน้ในระหวา่งทีอ่า่นบท
พรรณนาภาษานี้ จงึขอความกรณุาใหผู้อ้า่นตระหนกัและพงึระลกึไวเ้สมอถงึคาํจาํกดัความทีข่า้พเจา้
ไดอ้ธบิายไว ้ โดยสรปุกค็อืจะใชค้าํเรยีกดงัน้ี  

1. เมือ่กล่าวถงึชือ่  “มาก” หมายถงึ รวมภาษามากและภาษาจามเขา้ดว้ยกนั 
2. เมือ่กล่าวถงึชือ่  “โม”่ หมายถงึ ชาวมากสายสกุลโม ่ภาษาทีพ่ดูคอื ภาษาโม ่ 
3. เมือ่กล่าวถงึชือ่  “จาม” หมายถงึ ชาวมากสายสกุลอู๋ ภาษาทีพ่ดูคอื ภาษาจาม    
นอกจากน้ีขอชีแ้จงวา่ขา้พเจา้ไมไ่ดล้งพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูภาษาดว้ยตนเอง การเรยีบเรยีง

บทความน้ีอาศยับญัชคีาํศพัทใ์นภาคผนวกทา้ยเล่มของงานวจิยั บทวเิคราะห ์ตลอดจนผลงานการ
วจิยัของนกัวชิาการจนี  ทาํการสงัเคราะห ์แปล เรยีบเรยีงและวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูอื่นๆที่
มอียู ่ แลว้นําเสนอเพือ่ใหไ้ดท้ราบแนวคดิทางภาษาศาสตรข์องนกัวชิาการจนี  ทัง้น้ีวธิวีเิคราะหท์าง
ภาษาศาสตรแ์บบจนีไมไ่ดส้อดคลอ้งกบัแบบตะวนัตกไปเสยีทเีดยีว  ดงันัน้หากตอ้งการจะศกึษา
ภาษาของกลุม่ชาตพินัธุท์ีอ่ยูใ่นประเทศจนี  กค็วรจะตอ้งเปิดใจกวา้งเพือ่จะไดเ้รยีนรูว้ธิวีเิคราะห์
แบบจนีไวด้ว้ย คาํศพัทท์างภาษาศาสตรท์ีป่รากฏ ผูเ้ขยีนใชว้ธิกีารแปลจากภาษาจนี ซึง่บางครัง้
อาจจะไมต่รงกบัศพัทท์ีน่กัวชิาการไทยคุน้เคยและเขา้ใจ แต่กจ็ะพยายามทาํอรรถาธบิายไวใ้หท้ราบ
เป็นระยะๆ  
 
MA. . ประวติัศาสตร ์ 
 พืน้ทีอ่ยูอ่าศยัของชาวมากอยูใ่นแวดลอ้มชนกลุ่มใหญ่อืน่อยา่งปู้อแีละสุย่  ประกอบกบัมี
จาํนวนประชากรเพยีงสองพนักวา่คน ภาษากใ็กลเ้คยีงกบัภาษาปู้อ ีและยิง่เมือ่ทางการจดัเขา้ไวเ้ป็น
ชนกลุ่มน้อยเผา่ปู้อดีว้ยแลว้ ยิง่ทาํใหเ้อกสารทีบ่นัทกึเกีย่วกบัประวตัศิาสตรก์ารตัง้ถิน่ฐานของชาว
มากมอียูน้่อยมาก    
 หยางทงอิน๋ (Yáng Tōngyín, 996, -) ไดส้บืคน้เอกสารโบราณ เอกสารเมอืง บนัทกึ
ประวตัศิาสตรเ์มอืงต่างๆของอาํเภอลีโ่ปกไ็มพ่บขอ้มลูของชาวจาม  มเีพยีงเอกสารทางการทีบ่นัทกึ
ประวตัศิาสตรข์องเมอืงลีโ่ปฉบบัหน่ึง 1  มบีนัทกึถงึกลุ่มชาตพินัธุต่์างๆวา่มชีาวเหมยีว ซึง่แบ่งได ้ 6 
กลุ่ม ไดแ้ก่ สุย่เหมยีว (水苗 Shuǐ Miáo) หยางเหมยีว (佯苗 Yáng Miáo) หลงิเหมยีว (伶苗 
Líng Miáo) ตง้เหมยีว (侗苗  Dòng Miáo)  เหยาเหมยีว (傜苗  Yáo Miáo) และจว้ง (僮   
Zhuàng)  นอกจากน้ีมเีอกสารโบราณอกีฉบบัหน่ึงทีบ่นัทกึขึน้ในสมยัของพระเจา้กวางซวี ่ (光绪 
Guāngxù, 171-10) ชื่อ “บนัทกึอาํเภอลีโ่ป” มขีอ้ความกล่าวถงึเขตทีเ่ป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของชาว

                                                           
1 (清) 罗绕典  《黔南职方纪略、卷九、苗蛮》(Qīng) Luō Ràodiǎn “Qiánnán zhí fāngjì'è, juǎn jiǔ, miáo mán” (ยุคชงิ) หลวัรา่ว
เตีย่น. “บนัทกึฝ่ายเมอืงเฉียนหนาน” บรรพ 9 เรือ่ง เผา่เหมยีว  
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มากและชาวจาม เชน่ บา้นเกิง้ฟาง บา้นไทห่ยาง บา้นโตว้ชุน บา้นน่งมา่ย บา้นตีม้า่ย เป็นตน้ แต่ก็
ไมไ่ดบ้นัทกึถงึผูค้นทีต่ ัง้ถิน่ฐานในชุมชนแหง่น้ี 

เน่ืองจากชาวฮัน่อพยพมาภายหลงัจงึเรยีกชนเผา่ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีม่าก่อนวา่ เป่ินตีเ้หรนิ (本地

人Běndì rén แปลวา่ คนพืน้ถิน่) แต่คาํน้ีเป็นคาํทีช่าวฮัน่เรยีกเพือ่แยกความแตกต่างของชาวฮัน่
ออกจากชนกลุ่มน้อยเทา่นัน้ ไมไ่ดร้ะบุวา่เป็นกลุ่มใด ในขณะทีฝั่ง่ชนกลุ่มน้อยเองอยา่ง ชาวสุย่ ชาว
โม ่และชาวเป่ินตีอ้ื่นๆ (本地人Běndì) เรยีกชื่อชาวมากสกุลอู๋วา่ “จาม” 

ชื่อชาวจามไดร้บัการกล่าวถงึอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นครัง้แรกกค็อื บทความ “บนัทกึ
ภาษามาก” (莫话记略 Mò huà jì luè) ของหลีฟ่างกุย้(9)นัน่เอง จากนัน้อกีหน่ึงปี คอื ปี 9 
เอกสารราชการชื่อ “เอกสารบนัทกึอาํเภอลีโ่ป” จงึมบีนัทกึชื่อชาวโม ่และชาวจามอยา่งเป็นทางการ
สรปุใจความไดว้า่ “ชุมชนโปเหยา    (播尧 Bō yáo) มหีมูบ่า้นเกิ้งฟาง ปาจา ตี้มา่ย   หยวชีุน น่งมา่ย 
ไทเ่หวนิ เจีย่เหลย เกิ้งหยวน เกิ้งเจิ้ง ม ี,49 ครวัเรอืน ประชากร 6,606 คน ลว้นแซ่อู๋ (吴 Wú) ใน
จาํนวนน้ีเป็นชาวเปิน่ตี้(หมายถงึชาวจาม) 62 ครวัเรอืน ประชากร ,6 คน นอกจากนัน้เป็น
ชาวสุย่ ชาวโมแ่ละชาวฮัน่ พวกสกุลอู๋มวีฒันธรรมและภาษาพดูเหมอืนกบัพวกสกุลโม ่แต่พวกสกุล
โมจ่าํนวนมากกวา่จงึเรยีกทัง้สองวา่ โม”่ 

นกัภาษาศาสตรแ์ละนกัประวตัศิาสตรจ์นีจนดว้ยหลกัฐานทีจ่ะสบืคน้หาตน้ตอทีม่าของชาว
จาม จงึเบนเขม็ไปสูเ่รือ่งเล่ามขุปาฐะ และคาํบอกเลา่ของเจา้ของภาษา มตีํานานชนเผา่ชาวมากที่
เล่าสบืทอดต่อกนัมาวา่ “ชาวจามอพยพมาจากตรอกป๋ายหมี ่ถนนหนิวโถว มณฑลเจยีงซ ี (江西牛

头街白米巷 Jiāngxī Niútóu jiē Báimǐ xiàng) ตอนนัน้มพีีน้่องอยูส่ามคน พอมาถงึเฉียนหนาน1 
กแ็ยกกนัไป คนหน่ึงไปอยูท่ีบ่า้นไทห่ยาง (太阳 Tàiyáng บา้นตะวนั)  คนทีส่องไปอยูท่ีร่มิฝัง่น้ําสุย่
ลี(่水利 Shuǐlì) คนทีส่ามไปอยูท่ีฝั่ง่แมน้ํ่าจฉ่ีาง บา้นตู๋ซาน (独山的基场 Dúshān de Jīchǎng) 
ป้ายตระกลูอู๋ขณะน้ีตัง้ไวท้ีบ่า้นละเหมงิ ทีอ่ยูร่มิฝัง่น้ําสุย่ลี ่ (拉蒙 Lā méng) เวลาผา่นไป พีน้่องทัง้
สามต่างไดร้บัอทิธพิลภาษาและวฒันธรรมของชนเผา่ดัง้เดมิของแต่ละที ่  จงึเกดิเป็นภาษาและ
วฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั  พีน้่องสกุลอู๋ทีบ่า้นไทห่ยางพดูภาษาจาม พีน้่องสกุลอู๋ทีร่มิฝัง่น้ําสุย่ลีพ่ดู
ภาษาสุย่ พีน้่องสกุลอู๋ทีร่มิฝัง่น้ําจฉ่ีางพดูภาษาปู้อแีละภาษาสุย่”  ขณะเดยีวกนัฝัง่สกุลโมก่ม็ตีํานาน
บอกวา่บรรพบุรษุของตนเองกม็าจากตรอกป๋ายหมี ่ ถนนหนิวโถว เชน่เดยีวกนั แต่กลบับอกวา่เป็น
พืน้ทีใ่นมณฑลกวา่งตง เมือ่ตรวจสอบแลว้กไ็มไ่ดม้สีถานทีเ่หล่าน้ีอยูจ่รงิ ดงันัน้ตํานานเรือ่งเล่าน้ีจงึ
หาใชห่ลกัฐานทีเ่ชื่อถอืไดไ้ม ่ เน่ืองจากชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มในแถบน้ี เชน่ ชาวปู้อ ี ตง้ สุย่ หยาง
หวง(เทน็) กม็ตีํานานคลา้ยๆกนัน้ี เมือ่วเิคราะหเ์หตุการณ์ทางประวตัศิาสตรก์จ็ะพบรอ่งรอยวา่ 
ในชว่งปลายของสมยัหมงิ (ค.ศ.68-6)  ทางการจนีสง่ทหารมาปกครองและควบคุมชนกลุ่ม
น้อยในดนิแดนหหูนาน กุย้โจวและกวา่งซ ีทหารเหล่าน้ีสว่นมากถูกสง่มาจากเจยีงซ ี ทหารเหล่าน้ีมี
อาํนาจและสถานะทางสงัคมในฐานะผูป้กครอง  ขณะเดยีวกนันโยบายเหยยีดหยามและกดขีช่นกลุ่ม
น้อยของราชสาํนกัหมงิยิง่กดดนัไมใ่หช้นกลุ่มน้อยไดม้โีอกาสลมืตาอา้ปากได ้ทางเดยีวทีจ่ะต่อสูก้บั
การกดขีเ่ชน่น้ีกค็อืการสอบเป็นขา้ราชการ เมือ่ไปสอบเป็นขา้ราชการกต็อ้งปิดบงัสถานภาพของ
ตนเอง โดยลว้นแจง้ต่อทางการวา่ตนเป็นชาวเจยีงซเีพือ่ใหไ้ดร้บัการยอมรบั  เมือ่บรรดาชนกลุ่ม
น้อยทีม่คีวามรูม้โีอกาสสอบไดเ้ป็นขา้ราชการและตัง้ป้ายสกุล กจ็ะนบัวา่ตนเองเป็นคนสกุลอู๋มบีรรพ
บุรษุ    

 
 

                                                           
1 黔 Qián เป็นชือ่ยอ่ของมณฑลกุย้โจว 黔南 Qiánnán หมายถงึ กุย้โจวใต ้   
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มาจากเจยีงซ ี บางคนถงึขัน้ทีน่บัญาตวิา่เป็นสายตระกลูเดยีวกนักบัอู๋ซานกุย้ 1  ยิง่ไปกวา่นัน้ยงัผกู
เรือ่งใหอู้๋ซาน กุย้พืน้เพเดมิเป็นคนบา้นไทห่ยาง ซึง่แทจ้รงิแลว้อู๋ซานกุย้ไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งอะไรกบัชาว
จามเลยแมแ้ต่น้อย 

จากการสบืสาวตํานานและสายตระกลูแซ่กย็งัหาขอ้สรปุไมไ่ดเ้กีย่วกบัทีม่าของชาวจาม  
แลว้เราจะหาขอ้สรปุเกีย่วกบัตน้กาํเนิดของชาวจามไดอ้ยา่งไร หยางทงอิน๋(Yang Tongyin: 1, 9) 
เสนอแนวคดิวา่ เราอาจนําชื่อของชนกลุ่มน้อยทีใ่กลช้ดิกนัมาเปรยีบเทยีบเพือ่หาความสมัพนัธ ์คง
พอจะสบืสาวทีม่าของชาวจามได ้ เมือ่เปรยีบเทยีบชื่อเรยีกกจ็ะพบวา่กลุ่มชาตพินัธุท์ีม่ชีื่อเรยีก
ใกลเ้คยีงกบัชาวมากมากทีส่ดุกค็อืชาวตง้ เรยีกตวัเองวา่ /kam1, ȶәm1, ȶam1/ บรรพบุรษุของ
ชาวตง้-สุย่มตีน้กาํเนิดมาจากแมน้ํ่าจเูจยีงและเจยีงซ ี  อพยพทวนกระแสน้ําขึน้ไปตามเสน้ทางเขต
เมอืงหลิว่โจว    (柳州 Liǔzhōu) ชาวตง้2และชาวมลูมัแตกแขนงไปตามแมน้ํ่าหรงเจยีง(融江 Róng 
jiāng) ไปตัง้หลกัแหล่งทีเ่มอืงหลวัเฉิง หลิว่เฉิง และเขตรอยต่อของสามมณฑล คอื หหูนาน กุย้โจว 
และกวา่งซ ี  สว่นชาวสุย่ เหมาหนาน โม ่ และจาม แตกแขนงไปทางแมน้ํ่าหลงเจยีง(龙江 Lóng 
jiāng)ขึน้ไปดา้นบน ไปตัง้ถิน่ฐานทีห่วนเจยีง ลีโ่ป และซานตู เมือ่วเิคราะหเ์ชน่น้ีแลว้กจ็ะสอดคลอ้ง
กบัขอ้เทจ็จรงิทีว่า่ มภีาษาทีใ่กลช้ดิกนักนัสองกลุ่ม คอื  ภาษาลกักะทีต่ําบลจนิซิว่เหมอืนกบั
ภาษาตง้และภาษามลูมั ขณะทีภ่าษาสุย่ ภาษาเหมาหนาน ภาษาโมแ่ละภาษาจามกเ็ป็นภาษาที่
ใกลช้ดิกนัมากอกีกลุ่มหน่ึง            
 
MA. 1.3  ระบบเศรษฐกิจสงัคม   

ครอบครวัของชาวจามเป็นครอบครวัเลก็  เมือ่ลกูชายลกูสาวแต่งงานแลว้กจ็ะแยกไปตัง้
ครอบครวัใหม ่ แต่ลกูชายคนเลก็จะอยูอ่าศยักบัพอ่แม ่เป็นผูเ้ลีย้งดพูอ่แมแ่ละสบืทอดมรดกต่อจาก
พอ่แม ่ การสบืทอดสายตระกลูยดึฝ่ายชายเป็นสายตรง ผูช้ายมสีถานภาพทางสงัคมสงูกวา่ผูห้ญงิ 
ดาํรงชพีดว้ยการทาํการเกษตร ปลกูพชืผลผลติเพือ่กนิใชภ้ายในครอบครวัเทา่นัน้ ผูช้ายทาํนา 
ผูห้ญงิทอผา้ คนแก่เฒา่ดแูลบา้นเรอืน และเป็นผูส้บืทอดขนบธรรมเนียมของชนเผา่ชาวจามใหค้วาม
เคารพผูอ้าวุโส จงึปกครองกนัดว้ยระบอบอาวุโส เมือ่มเีหตุขดัแยง้ในชุมชนจะเชญิผูอ้าวุโสทีเ่คารพ
นบัถอืเป็นหลกัของชุมชนมาเป็นผูต้ดัสนิ  แมก้ารปกครองจะตอ้งขึน้ตรงกบัรฐับาลจนี แต่กฎระเบยีบ
ภายในของชมุชนกย็งัใชไ้ดผ้ลกนัอยู ่ ดว้ยเหตุทีช่าวโมม่จีาํนวนมากกวา่ชาวจาม ทาํใหเ้กดิอาํนาจ
ต่อรองทีม่ากกวา่เป็นธรรมดา เหตุขดัแยง้ภายในของชาวจามบางครัง้กต็อ้งเชญิผูอ้าวุโสฝัง่ชาวโมม่า
เป็นผูต้ดัสนิ  ขณะทีช่าวโมแ่มจ้ะมอีาํนาจเหนือกวา่แต่กไ็มร่งัแกคนกลุ่มน้อยกวา่ตน คอกววัควาย
สตัวเ์ลีย้งไมจ่าํเป็นตอ้งลอ้มคอก บา้นชอ่งหอ้งเรอืนกไ็มจ่าํเป็นตอ้งปิดสนิทมดิชดิแน่นหนา  ชวีติ
ความเป็นอยูข่องชุมชนทัง้สองฝ่ายต่างไมเ่บยีดเบยีนซึง่กนัและกนั บทลงโทษต่อผูก้ระทาํผดิคอืจะ
ถูกพลงัชุมชนลงโทษโดยการพงับา้น รบิววัควาย ทาํลายยุง้ฉาง ในชุมชนชาวโมแ่ละชุมชนชาวจาม
จงึไมม่ใีครกลา้กระทาํความผดิ ดว้ยเพราะเกรงกลวัพลงัของชุมชน  

                                                           
1  อู๋ซานกุย้( 吴三桂 Wú Sānguì)  พืน้เพเป็นชาวอาํเภอเจนิเฟิง(贞丰 Zhēnfēng) มณฑลกุย้โจว เป็นทหารในปลายสมยัราชวงศห์มงิ  
ผูเ้ปิดดา่นซานไห่กวนใหแ้มนจเูขา้มาครอบครองประเทศจนี จงึนบัวา่เป็นผูเ้ปิดศกัราชใหร้าชวงศช์งิ จนต่อมาราชวงศช์งิไดเ้หน็ความ
ดคีวามชอบของอู๋ซานกุย้ แต่ถา้จะใหอู้๋ซานกุย้ไดอ้ยูใ่กล้ๆ เมอืงหลวงกย็งัไมไ่วว้างใจ จงึสง่ใหไ้ปครอบครองเมอืงคุนหมงิซึง่ไกลจาก
ปักกิง่หลายพนักโิล อู๋ซานกุย้ จงึเป็นบุคคลในประวตัศิาสตรข์องทัง้สองเมอืงและนบัเป็นตน้ตระกลูของชาวฮัน่ในยนูนาน  (ขอ้ความน้ี
คดัลอกมาจาก เวบ็ไซตช์ือ่ ชุมชนชาวฮกักา เขา้ถงึไดท้าง Hakkapeople.com สบืคน้เมือ่  ตุลาคม 9)  
2  มขีอ้สนบัสนุนแนวคดิทีว่า่ชาวตง้มถีิน่กาํเนิดจากจเูจยีงกค็อื ชาวตง้เชือ่วา่บรรพบุรษุขา้มแมน้ํ่าสวนกระแสขึน้มา ประเพณศีพของ
ชาวตง้จงึตอ้งนําเถา้กระดกูของบรรพบุรษุไปลอยองัคารเพือ่ใหไ้หลตามน้ํากลบัไปยงับา้นเกดิเมอืงนอนเดมิ โดยเล่าวา่ใหไ้หลไปที ่
“แมน้ํ่าสองสคีรึง่ขุน่ครึง่ใส” จดุทีว่า่น้ีชาวตง้เองกไ็มไ่ดบ้อกวา่คอืทีใ่ด แต่หากดตูามกระแสน้ําแลว้กจ็ะพบวา่ชว่งตน้สายของแมน้ํ่า 
หงสุย่ (红水河 Hóng shuǐ hé) อยูท่ีเ่จยีงซ ีตน้สายน้ําน้ีไหลผา่นดนิแดง น้ําจงึมสีแีดงขุน่ เมือ่ไหลไปบรรจบกบัช่วงกลางซึง่เป็นตน้สาย
ของแมน้ํ่าหลิว่เจยีง (柳江 Liǔjiāng) ซึง่เป็นน้ําใส จงึนบัวา่เป็นจดุทีเ่รยีกวา่ “แมน้ํ่าสองสคีรึง่ขุน่ครึง่ใส”       

กุ้ยมี
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MA. 1.4  ชีวิตความเป็นอยู่  
ชาวจามกนิขา้วเจา้และขา้วโพดเป็นอาหารหลกั กนิอาหารสีม่ือ้ประกอบดว้ย อาหารมือ้

เชา้ตรูก่นิขา้วตม้  ถว้ย  แลว้จงึเริม่จดัหาและกนิอาหารมือ้เชา้ อาหารมือ้เทีย่งกนิขนมของกนิเล่น
งา่ยๆ แต่เน้นอาหารเยน็เป็นมือ้หลกัและมือ้สาํคญั ชาวจามชอบอาหารรสเผด็และเคม็ ทุกมือ้จะตอ้ง
มน้ํีาพรกิทีใ่ชพ้รกิป่นผสมกบัเกลอืและน้ํา กนิกบัผกัลวก อาหารทีช่าวจามนิยมมากอกีอยา่งหน่ึงคอื 
เน้ือหมกั และผกัดอง โดยนําหวัผกักาด ถัว่ฝักยาว เน้ือ พรกิ ขงิ หมกัไวจ้นเปรีย้วกนํ็ามารบัประทาน
ได ้ มวีธิหีมกัอาหารอกีชนิดหน่ึงคอื เอากระดกูหมหูรอืววั หมกักบัพรกิสดตําละเอยีด หมกัไวร้ะยะ
หน่ึงแลว้เอามาตุ๋นกบัผกั ถอืเป็นอาหารพเิศษเลศิรสประจาํชุมชน ยงัมเีหลา้หมกัทีท่าํจากขา้วเหนียว
เป็นเหลา้ทีช่าวจามชื่นชอบมากทีส่ดุ  
 บา้นเรอืน สรา้งดว้ยไม ้รปูทรงกระทอ่มใตถุ้นสงู แบ่งไดเ้ป็นสีช่ ัน้ ชัน้ใตถุ้นเป็นคอกเลีย้งสตัว ์
ถดัขึน้ไปเป็นชัน้ทีพ่งิเขา้กบัภเูขาเป็นทีเ่กบ็ธญัญาหารและหอ้งครวั ถดัขึน้ไปเป็นทีอ่ยูอ่าศยั และ
พกัผอ่น ชัน้บนสดุเป็นทีเ่กบ็ขา้วของ เครือ่งมอืเครือ่งใชท้างการเกษตร        
 
MA. 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 
 ขนบธรรมเนียมเกีย่วกบัการเกีย่วดองเป็นเครอืญาตโิดยการแต่งงานนัน้ เดมิทชีาวจาม
สกุลอู๋จะไมแ่ต่งงานกบัคนสกุลเดยีวกนั แต่จะแต่งงานกบัชาวโมส่กุลโมเ่ป็นหลกั รองลงมาเป็นชาวปู้
อ ี เน่ืองจากภาษาสามารถสือ่สารกนัรูเ้รือ่ง ขณะทีก่ารแต่งงานขา้มไปยงัชาวสุย่และชาวฮัน่น้อยมาก
เน่ืองจากพดูกนัคนละภาษา หนุ่มสาวสามารถพบรกัคบหากนัไดโ้ดยอสิระ สว่นมากจะเป็นงานรืน่
เรงิหรอืงานเฉลมิฉลองประจาํปี ชายหญงิรอ้งเพลงเกีย้วพาราสกีนั เมือ่ถูกใจกนัฝ่ายชายจะหาฤกษ์
สะดวก แลว้เตรยีมขนมประเภทลกูอม ขนมขบเคีย้วไปเยีย่มบา้นฝ่ายหญงิเพือ่แสดงตวัใหพ้อ่แมฝ่่าย
หญงิรูจ้กั พอ่แมฝ่่ายหญงิกจ็ะสาํรวจตรวจดวูา่ชายหนุ่มคนน้ีลกูเตา้เหล่าใคร นิสยัใจคอเป็นอยา่งไร 
ดว้ยความทีจ่าํนวนประชากรในชุมชนมไีมม่าก กพ็อจะรูไ้ดว้า่เป็นลกูบา้นไหน เมือ่พอ่แมฝ่่ายหญงิ
ตกลงกจ็ะนดัวดัมาขอ ในวนัสูข่อฝ่ายชายจะตอ้งมแีมส่ือ่นําขบวน นําสนิสอดมาสูข่อ ไดแ้ก่ เหลา้ที่
หมกัเอง เน้ือหม ูผา้ทอมอื จาํนวนตามความเหมาะสม งานเลีย้งคนืแรกบา้นเจา้บา่วเป็นผูร้บัผดิชอบ 
แขกทีม่ารว่มงานจะไมก่ลบับา้น ตอ้งคา้งอยูท่ีบ่า้นงานหน่ึงคนื จนวนัรุง่ขึน้ญาตขิองฝ่ายเจา้บ่าวเป็น
ผูร้บัผดิชอบโดยแต่ละบา้นจะนําเหลา้มารว่มงานเพือ่เลีย้งแขกในงาน  เมือ่แต่งงานเสรจ็คูบ่่าวสาวยงั
ไมอ่ยูด่ว้ยกนั ต่างฝ่ายต่างแยกยา้ยไปอยูบ่า้นพอ่แมต่น ต่อเมือ่ถงึฤดทูาํนาฝ่ายหญงิจงึจะไปคา้งที่
บา้นฝ่ายชาย หากแต่งงานแลว้ฝ่ายหญงิไปอยูท่ีบ่า้นฝ่ายชายทนัท ี กจ็ะถูกมองวา่ไมไ่ดร้บัการอบรม
สัง่สอนความเป็นกุลสตรทีีด่ ี เมือ่ฝ่ายหญงิตัง้ทอ้งจะแจง้ใหพ้อ่ฝ่ายหญงินําไก่และลกูหมมูาเยีย่ม 
เพราะเชื่อวา่จะทาํใหไ้ดล้กูชาย หา้มแมฝ่่ายหญงิมาไมเ่ชน่นัน้จะไดล้กูสาว    

พิธีศพ เมือ่มคีนเสยีชวีติ จะจุดพลุดงัสามครัง้ หา่งไปอกีทุกๆสามชัว่โมงจุดอกีชว่งละสาม
ครัง้ ทาํเชน่น้ีไปจนกระทัง่เสรจ็พธิศีพ ทัง้น้ีกเ็พือ่สง่สญัญาณบอกใหเ้พือ่นบา้นในชุมชนมาชว่ยกนั
จดังานศพ ญาตขิองผูต้ายตอ้งเชญิหมอผมีาสวด เชญิวงดนตรป่ีีกลองมาประโคม ระยะเวลาการจดั
งานศพ  –  วนัจงึจะนําศพไปฝัง 

ความเช่ือ  ภายในบา้นของชาวจามมแีทน่บชูา บนแทน่บชูามรีปูปัน้เทพเจา้ทีเ่คารพ เชน่ 
เจา้แมก่วนอมิ เทพเจา้ในลทัธเิต๋า ป้ายบรรพบุรษุ ดา้นหน้าแทน่บชูามโีต๊ะเลก็ๆไวว้างเครือ่งบชูา 
เมือ่มเีทศกาลสาํคญั หรอืไดร้บัของขวญัมาจากทีอ่ื่นตอ้งนํามาวางบนแทน่บชูาน้ีเพือ่ใหบ้รรพบุรษุ
และเทพทีเ่คารพไดด้ื่มกนิก่อน  จนขา้มวนัจงึสามารถลาและนํามากนิหรอืใชไ้ด ้นอกจากน้ียงันบัถอื
ผ ี เชื่อวา่เหตุรา้ยต่างๆเกดิจากถูกผทีาํ หากปีไหนผลผลติไมด่ ี เกดิภยัธรรมชาต ิ มคีนเจบ็ป่วย 
ลกูหลานเจบ็ป่วยบ่อย กจ็ะตอ้งเชญิหมอผมีาสวดมนตรไ์ล่ผ ี แลว้บอกวา่คนป่วยทาํผดิผ ี ตอ้งถอืศลี 

ปู้อี
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หา้มกนิเน้ือ หา้มกนิของบางอยา่ง ตอ้งฆา่เป็ดไก่บชูา ถา้มแีขกมาเยีย่มจาํนวนมากตอ้งฆา่หมเูลีย้ง
ตอ้นรบั     
 
MA.   ข้อมูลทางภาษา  
                หวัขอ้น้ีเป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุ่มชาตพินัธุท์ีพ่ดูภาษามาก มหีวัขอ้
ยอ่ยดงัน้ี  

MA. 2.1   การจดัแบ่งตระกลูภาษา 
MA. .   ระบบเสยีง   
MA. 2.3   ระบบคาํ 
MA. .   ระบบไวยากรณ์ 

                      MA. .5    ภาษาถิน่   
   

 
MA. 2.1 การจดัแบง่ตระกลูภาษา   

MA. 2.1.1 ผลงานการศึกษาภาษามาก   เน่ืองจากผลงานการศกึษาภาษามากมน้ีอยมาก ทัง้
ยงัเกีย่วขอ้งกบัชื่อเรยีกและรายละเอยีดเกีย่วกบัถิน่ทีอ่ยู ่  จงึไดอ้ธบิายรายละเอยีดสว่นน้ีไปใน
ตอนตน้แลว้ 

MA. 2.1.2 ประเดน็การจดัแบง่ตระกลูภาษา  
ปัจจุบนันกัวชิาการชาวจนีจดัภาษามากไวเ้ป็นสมาชกิในตระกลูภาษาจนี-ทเิบต สาขาจว้ง-

ตง้ แขนงตง้-สุย่ แผนภมูถิดัไปน้ี ผูเ้ขยีนไดส้รา้งขึน้ตามคาํอธบิายการการจดัแบ่งภาษาสาขาจว้ง-ตง้
ของเหลยีงหมิน่และจางจวนิหร ู (Liánɡ Mǐn, Zhānɡ Jūnrú, 996) โดยไดข้ยายความเพิม่เตมิใน
สว่นสมาชกิภาษาต่างๆ ทีพ่ดูอยูใ่นประเทศจนี นกัวชิาการจนีดงัทีก่ล่าวถงึในหวัขอ้ขา้งตน้ยอมรบั
รว่มกนัและสอดคลอ้งกนั ไมม่ขีอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้กงัขาใดๆแลว้  

 
แผนภมิูท่ี MA. 1 : การจดัแบ่งภาษามาก  

 

ตระกลูภาษาจีน-ทิเบต

สาขาภาษาจนี สาขาทเิบต-พมา่ สาขาเหมยีว-เหยา สาขาจ้วง-ต้ง

แขนงจ้วง-ไต

ปู้อี

ไต

จว้ง

แขนงต้ง-สุ่ย

ตง้

มลูมั

เหมาหนาน

สุย่

หยางหวง(เทน็)

ผูเ่บยีว

มากและอายจาม

แขนงหลี

หลี

แขนงเกอลาว?

เกอลาว
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MA. .   ระบบเสียง   
 ในบทความพรรณนาภาษามากของหลีฟ่างกุย้ (Lǐ Fāngguì, 9)  ไดพ้รรณนาภาษาโม่

ไวอ้ยา่งละเอยีดแลว้ เมือ่นกัวจิยัรุน่หลงัลงพืน้ทีเ่พือ่ศกึษาภาษามากอกีครัง้จงึมุง่ไปศกึษาขอ้มลูใน
ชุมชนทีย่งัไมม่ขีอ้มลูซึง่กค็อืภาษาจาม ในหนงัสอืชื่อ “การศกึษาวจิยัภาษามาก” ของหยางทงอิน๋ 
(Yáng Tōngyín, 996, 24) ไดล้งพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูจากผูบ้อกภาษาจามทีบ่า้นไทห่ยาง หมูส่องและ
หมูส่าม ซึง่ชาวจามถอืวา่เป็นหมูบ่า้นเก่าแก่และเป็นศนูยก์ลางของชาวจาม  ชื่อหมูบ่า้นน้ีออกเสยีง
เป็นภาษาจามวา่ /da1 van1/  ตรงกบัคาํวา่ “ตะวนั” สว่นชื่อภาษาจนี “ไทห่ยาง” นัน้เป็นคาํที่
ภาษาจนีแปลมาจากคาํวา่ตะวนั ขอ้มลูการวเิคราะหร์ะบบเสยีงภาษาจามในหนงัสอืเล่มน้ีเป็นดงัน้ี      

MA. .2.1 พยญัชนะ  ภาษาจามมพียญัชนะ 6 เสยีง แบ่งเป็น  
1) เสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว  เสยีง (ในจาํนวนน้ีมพียญัชนะคาํยมืจากภาษาจนี   

เสยีงคอื /ts,tsh/)  
2) เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน ภาษาจนีเรยีกวา่ 腭化声母 È huà shēngmǔ  

ไดแ้ก่พยญัชนะทีม่กีารออกเสยีงฐานกรณ์ของพยญัชนะเดมิควบคูก่บัเพดาน เสยีงชนิดน้ีคลา้ยกบั
การออกเสยีงภาษาไทย พย- สย- พยญัชนะประเภทน้ีม ี เสยีง  

3) เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก ภาษาจนีเรยีกวา่ 唇化声母 Chún huà  
shēngmǔ ไดแ้ก่พยญัชนะทีม่กีารออกเสยีงฐานกรณ์ของพยญัชนะเดมิควบคูก่บัรมิฝีปาก คลา้ยกบั
พยญัชนะควบกลํ้า กว- คว- ในภาษาไทย พยญัชนะประเภทน้ีม ี เสยีง  

 
คาํอธบิายตารางเสยีงพยญัชนะถดัไปน้ี ตามที ่หยางทงอิน๋ (Yáng Tōngyín, 996, 6) ได้

เกบ็ขอ้มลูภาษาโมท่ีบ่า้นลาหลิว่ และวเิคราะหร์ะบบเสยีงพบวา่มพียญัชนะ 6 เสยีง ตารางต่อจากน้ี 
ผูเ้ขยีน(ขา้พเจา้) ไดนํ้าระบบเสยีงของภาษาจามและภาษาโมม่าเปรยีบเทยีบกนั 1   โดยกาํหนด
รปูแบบดงัน้ี ชอ่งทีเ่ป็นแถบไมท่บึสคีอืภาษาจาม แถบทบึสคีอืภาษาโม ่อกัษรยอ่ จ. หมายถงึภาษา
จาม อกัษรยอ่ ม. หมายถงึภาษาโม ่สญัลกัษณ์ + หมายถงึมใีนภาษาโมไ่มม่ใีนภาษาจาม สญัลกัษณ์ 
– หมายถงึ มใีนภาษาจามไมม่ใีนภาษาโม ่ (ขอ้กาํหนดน้ีใชส้าํหรบัอธบิายพยญัชนะ สระ และ
วรรณยกุต)์ 

                                                           
1  ในตอนทา้ยของบทพรรณนานาภาษามาก ผูเ้ขยีนจะไดเ้ปรยีบเทยีบและชีใ้หเ้หน็ความแตกต่างของภาษาโมแ่ละภาษาจาม แต่
เพือ่ทีจ่ะไดไ้มต่อ้งนําระบบเสยีงภาษาจามไปกล่าวซํ้าอกีครัง้ในตอนทา้ย จงึจะเปรยีบเทยีบเสยีงพยญัชนะ สระและวรรณยุกตใ์หไ้ด้
ทราบเสยีตัง้แต่ในหวัขอ้น้ี สว่นในหวัขอ้ภาษาถิน่กจ็ะไดอ้ธบิายสรปุประเดน็ความแตกต่างของทัง้สองภาษา    
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คาํอธบิายเสยีงพยญัชนะภาษาจาม   
1. มกีารเปรยีบต่างของเสยีงพน่ลมกบัเสยีงไมพ่น่ลม  
2. มกีารเปรยีบต่างของพยญัชนะเสยีงกอ้งกบัไมก่อ้ง     
3. เสยีงพยญัชนะ /b,d/ ออกเสยีงแบบม ี /Ɂ หรอื m,n/ นําหน้า เพือ่ความสะดวกจงึไมร่ะบุ 

เน่ืองจากไมม่กีารเปรยีบต่างของคาํทีม่ ี/ ˀb, ˀd / กบั /mb,nd/  เสยีงพยญัชนะนาสกิ  
4. เสยีงหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะ แบ่งเป็นสองชุดคอื ชุดเสยีงนาสกิ /m, n, ŋ /  และชุด

เสยีงกกั /-p,-t,-k/ (จะอธบิายต่อไปในเรือ่งเสยีงสระ)  
5. เสยีงทีม่ ี* คอืเสยีงของคาํยมืจากภาษาจนี   
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 สิง่ทีน่่าสนใจในภาษาจาม คอื พยญัชนะนาสกิมสีีเ่สยีง  เน่ืองจากภาษาจามแบ่งเป็นเสยีง
นาสกิแบบเสยีงกอ้งกบัพยญัชนะนาสกิแบบเสยีงไมก่อ้ง  เสยีงนาสกิแบบเสยีงกอ้งมกีารออกเสยีง
รองแต่ไมค่รบทุกเสยีง สว่นกลุ่มเสยีงไมก่อ้งไมม่กีารออกเสยีงคูก่บัเสยีงรอง ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี  
(อยา่งไรกต็ามในรายการคาํศพัทท์า้ยเลม่ของหนงัสอืเล่มน้ีกไ็มส่ามารถหาคูค่าํเปรยีบต่างทีแ่ทจ้รงิ
ไดค้รบทุกเสยีง)     

m ma1 “ผกั” m̻ m̻a “มา” mj mjai4 “สนิม”   
n na1 “หนา” n̻ n̻om “นุ่ม” nj nja:u3 “ชัน้” nw nwem5 “เน่า” 
ŋ ŋ ak7 “เงย” ȵ ȵ ̻a3 “น้ํามนั”   ŋw ŋwam4 “โง”่ 
ȵ ȵ au5 “เขยา่” ȵ̻ ȵ̻a:n1 “แผล”   ȵ w ȵwa:u3 “หา่ง” 

  
 สรปุขอ้เปรยีบเทยีบระบบเสยีงพยญัชนะภาษาโมแ่ละภาษาจามในตารางขา้งตน้ จะเหน็วา่ 
ทัง้สองภาษามพียญัชนะเหมอืนกนัเป็นสว่นใหญ่ ขอ้บง่ชีค้วามแตกต่างของพยญัชนะภาษาโมก่บั
ภาษาจามทีช่ดัเจนทีส่ดุกค็อื ในภาษาโม ่การออกเสยีงพยญัชนะแบบมเีสยีงกกันํา /ˀb, ˀd, ˀȡ , ˀbj, 
ˀdj, ˀdw/  มกีารเปรยีบต่างทางความหมายกบัพยญัชนะ /b,d,ȡ,bj,dj/ ยกเวน้เสยีง /dw/ แต่ในภาษา
จามไมใ่ชล่กัษณะเปรยีบต่างทีจ่ะทาํใหค้าํมคีวามหมายต่างกนั  อาจมรีอ่งรอยของการออกเสยีงแบบ
ม ี/ˀ/ นําบา้ง แต่กพ็บเป็นสว่นน้อยในบางคาํและบางครัง้เทา่นัน้    

MA. .2.2 สระ ลาํดบัถดัไปผูเ้ขยีนจะไดนํ้าเสนอขอ้มลูเสยีงสระภาษาจาม โดยนําสระภาษาโม ่
มาเปรยีบเทยีบดว้ย มรีายละเอยีดดงัน้ี  

MA. .2.2. จาํนวนเสยีงสระในภาษาจามม ี6 เสยีง แบ่งเป็น  
      () เสยีงสระเดีย่ว 8 เสยีง  

() เสยีงสระประสม  เสยีง  
() สระประสมกบัพยญัชนะนาสกิ /m, n, ŋ/   เสยีง  
() สระประสมกบัพยญัชนะกกั /p, t, k/  เสยีง    

MA. .2.2.2 จาํนวนเสยีงสระภาษาโมม่ ี เสยีง แบ่งเป็น แบ่งเป็น  
() เสยีงสระเดีย่ว 9  เสยีง  
()  เสยีงสระประสม  เสยีง 
() สระประสมกบัพยญัชนะนาสกิ /m, n, ŋ / 8 เสยีง และ  
() สระประสมกบัพยญัชนะกกั /p, t, k/  เสยีง      
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สระ 
เดีย่ว 
  
หาง   
สระ 

สระประสม 
อรรธสระ สระอื่น หางสระนาสกิ หางสระเสยีงกกั 

i i u u ɯ ɯ m m n n ŋ ŋ p p t t k k 

จ
. 

ม
. 

จ
. 

ม
. 

จ
. 

ม
. 

จ. ม. จ. ม
. 

จ
. 

ม
. 

จ
. 

ม
. 

จ
. 

ม
. 

จ
. 

ม
. 

จ
. 

ม
. 

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
  a a a a   a: a: a a a a: a a a a a a
ә ә ә ә ә ә   ә ә ә ә ә ә ә ә ә ә ә ә
ɯ ɯ         ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ

e e   e e   e e e e e e e e e e e e
i i   iu iu   i i in in i i ip ip it it ik ik 
        + i: + i: + i:   + i: + i:
u u u u     + u u u u u   u u u u
          + u + u:   + u + u
o o o o     o o o o o o o o o o o o
ɿ ɿ                   
ŋ - +                  

คาํอธบิายเสยีงสระภาษาจาม  
1. สระเดีย่วทุกเสยีงเมือ่เกดิโดยลาํพงัจะออกเสยีงยาว ไมม่กีารเปรยีบต่างกบั 

สระเดีย่วเสยีงสัน้ เฉพาะสระ /a/ จะมกีารเปรยีบต่างของเสยีงสระสัน้-ยาวเมือ่เกดิเป็นสระประสม และมี
เพยีงสระ /a/ เทา่นัน้ทีเ่กดิเป็นสระประสมกบัสระ /ɯ/ ได ้ 

2. สระเดีย่วทุกเสยีงเกดิกบัหางสระนาสกิและหางสระเสยีงกกัไดค้รบทุกเสยีงยกเวน้  
/u/ ไมเ่กดิกบัสระนาสกิและสระเสยีงกกัทีเ่กดิจากฐานกรณ์รมิฝีปากคู ่/m,p/ และสระ / ɯ / ไมเ่กดิกบัหาง
สระ /m/ 

3. เสยีงสระ / ɯ / ไมนํ่าหน้าประสมกบัสระเดีย่วอื่น สระ /o/ ประสมกบัสระ 
เดีย่ว /i/ เพยีงเสยีงเดยีว      

4. สระ / ɿ /  และสระ /y/ เป็นสระของคาํยมืภาษาจนี 
5. หางสระทีเ่กดิเป็นหน่วยคาํไดโ้ดยลาํพงั คอื /ŋ/ มคีาํเดยีวคอืคาํวา่ / ŋ2/ “คุณ (สรรพ 

นามบุรษุทีส่องเอกพจน์)”        
 จากการนําเสนอขอ้เปรยีบเทยีบระบบเสยีงสระภาษาโมแ่ละภาษาจามในตารางขา้งตน้ จะเหน็
วา่ทัง้สองภาษามสีระเหมอืนกนัเป็นสว่นใหญ่ ภาษาโมม่สีระทีภ่าษาจามมคีรบทุกเสยีง นอกจากน้ีภาษา
โมย่งัมเีสยีงสระทีภ่าษาจามไมม่ ี  อนัเป็นขอ้บ่งชีค้วามแตกต่างของสระภาษาโมก่บัภาษาจามทีช่ดัเจน
ทีส่ดุกค็อื  ภาษาโมแ่ละภาษาจามมกีารเปรยีบต่างของสระประสมทีส่ระตวัหน้าออกเสยีงยาว /a:_/ 
เหมอืนกนั แต่ภาษาโมย่งัมกีารเปรยีบต่างของสระประสมทีม่สีระหน้าเป็นเสยีงยาวอกีสองเสยีง คอื / i:_, 
u:_/  แต่ภาษาจามไมม่ ีเป็นเหตุใหส้ระในภาษาโมม่จีาํนวนมากกวา่ภาษาจาม 
    MA. .2.3 เสียงวรรณยกุต ์ตามหลกัภาษาศาสตรจ์นีแบ่งวรรณยกุตเ์ป็นสองแบบคอื วรรณยกุต์
ในคาํสระเปิด(ตรงกบัทีภ่าษาไทยเรยีกวา่คาํพยางคเ์ป็น) คอื คาํทีม่สีระเดีย่ว คาํทีม่หีางสระเป็นอฒัสระ
หรอืสระเดีย่วอื่น และคาํทีม่หีางสระเป็นเสยีงนาสกิ กบัอกีประเภทหน่ึงคอื วรรณยกุตใ์นคาํสระปิด(ตรง
กบัทีภ่าษาไทยเรยีกวา่คาํพยางคต์าย) ไดแ้ก่  คาํทีม่หีางสระเป็นเสยีงกกั /p,t,k/ ซึง่ในหนงัสอืการ
ศกึษาวจิยัภาษามาก (Yáng Tōngyín, 996, 2) ไดใ้หต้วัอยา่งคาํทีม่เีสยีงวรรณยกุตต่์างๆกนั แต่
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คาํศพัทต์วัอยา่งทีใ่หม้านัน้ไมใ่ชคู่เ่ทยีบเสยีง (minimal pair) กล่าวคอื เป็นคาํทีม่คีวามแตกต่างกนัทัง้
พยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์ ผูเ้ขยีน(ขา้พเจา้)จงึไดพ้ยายามคน้หาคาํศพัทใ์นภาคผนวกรายการคาํศพัท์
ทา้ยเล่ม (หน้า 98 - 8) ทีม่พียญัชนะและสระเหมอืนกนั เปรยีบต่างกนัเฉพาะเสยีงวรรณยกุต ์เพือ่
แสดงใหเ้หน็วา่มเีสยีงวรรณยกุตเ์หล่านัน้จรงิ แต่กไ็มส่ามารถหาไดค้รบทุกเสยีง นอกจากน้ี เสยีง
วรรณยกุตใ์นคาํสระปิดและคาํสระเปิดกม็รีะดบัเสยีงซํ้ากนัสองคู ่คอื ระดบัเสยีงที ่ ซํ้ากบัระดบัเสยีงที ่8 
(=) และระดบัเสยีงที ่ ซํ้ากบัระดบัเสยีงที ่9 (=35) เมือ่ตดัเสยีงทีซ่ํ้ากนัออกแลว้กจ็ะพบวา่ ภาษาจามมี
เสยีงวรรณยกุต ์ เสยีง สว่นภาษาโมม่วีรรณยกุต ์ เสยีง ในจาํนวนน้ีระดบัเสยีงที ่ ซํ้ากบัระดบัเสยีงที ่
9 (=) ระดบัเสยีงที ่ ซํ้ากบัระดบัเสยีงที ่8 (=)  และ ระดบัเสยีงที ่ ซํ้ากบัระดบัเสยีงที ่ (=)  
เมือ่ตดัเสยีงทีซ่ํ้ากนัออกแลว้กจ็ะพบวา่ ภาษาจามมเีสยีงวรรณยกุต ์  เสยีง เทา่กนักบัภาษาโม ่ระดบั
เสยีงวรรณยกุตก์ต่็างกนัเพยีงเลก็น้อย ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี  
ภาษา จาม โม ่
 ลาํดบั ระดบั

เสยีง 
ตวัอยา่ง
คาํ ความหมาย 

ลาํดบั ระดบั
เสยีง 

ตวัอยา่ง
คาํ ความหมาย 

คาํสระ
เปิด 

  ma1 ผกั   ka1 ผกั 
 (=)  ma2 ลิน้ (=)  ma2 ลิน้ 
  ma3 ยา่ (=)  ma3 ยา่ 
  ma4 มา้    ma4 มา้ 
(=)  na5 ธนู (=10)  na5 ธนู 
6  mau หมวก 6  mau หมวก 

คาํสระ
ปิด 

    nuk7 นอก   nuk7 นอก 
8 (=2)  ma:t ถุงเทา้ 8(=3)  ma:t ถุงเทา้ 
9 (=5)  ȵa:k ขีเ้ลื่อย 9(=2)  ȵa:k ขีเ้ลื่อย 
    (=5)  ȵat10 จอม (จุดกลาง

กระหมอ่ม) 
  
 MA. .2.4 โครงสร้างพยางค ์ (C=Consonant,V=vowel)  ในหนงัสอืชุด “ปรทิรรศน์ภาษา” ที่
ศกึษาภาษาตระกลูไทในประเทศจนีทุกเรือ่ง(ดรูายชื่อในหวัขอ้ . ถดัไป) นกัวชิาการจนีจะวเิคราะหใ์ห้
เสยีงพยญัชนะทีค่ลา้ยกบัเสยีงควบกลํ้าในภาษาไทย /-ย, -ว/ เป็นเสยีงทีเ่รยีกวา่พยญัชนะเปลีย่น(เสยีง
รอง) ซึง่มสีองแบบไดแ้ก่ พยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก /–w หรอื -w/ และพยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน/-j 
หรอื - j/ ซึง่จดัวา่เป็นพยญัชนะเดีย่ว /C/ ไมใ่ชพ่ยญัชนะควบกลํ้า /CC/ 1  และจากการเปรยีบเทยีบกบั
ภาษาในสาขาจว้ง-ตง้ พบวา่มเีพยีงสามภาษาเทา่นัน้ทีม่ ี พยญัชนะควบกลํ้า /CC/ คอื ภาษาลกักะ /-l/ 
ภาษาเทน็ /-r/ และภาษาปู้อ ี/hr/    
   เสยีงสระมสีระเดีย่วกบัสระประสม โดยวเิคราะหว์า่สระมหีวัสระ(V) ทอ้งสระ(V) และหางสระ  สว่น
ทีเ่ป็นหวัสระคอื /V/ สว่นทีเ่ป็นทอ้งสระคอื /V/ แต่สว่นทีเ่ป็นหางสระอาจจะเป็นสระ/V/  คอื /u,i/ หรอืเป็น
พยญัชนะ /C/ คอื /m,n,ŋ,p,t,k/  โครงสรา้งภาษาโมแ่ละภาษาจามไมต่่างกนั ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี     

โครงสรา้งพยางค ์ ตวัอยา่งคาํศพัท ์ ตวัอยา่งคาํศพัท ์
C มตีวัอยา่งคาํเพยีงคาํเดยีว คอื /ŋ2/  “คุณ” 
C V m̥a1 หมา ma2 ลิน้ 
C V C (หางสระทีเ่ป็นพยญัชนะ) man2 มนัสตัว ์ nam3 น้ํา 

                                                           
1 ในหนงัสอืของหยางทงอิน๋ (Yáng Tōngyín,996,) กลบัวเิคราะหใ์หเ้ป็น /CC/ และยงัวเิคราะหใ์หโ้ครงสรา้งพยางคป์ระกอบดว้ย T (Tone)  
เป็นโครงสรา้งพยางคต์าํแหน่งสดุทา้ยดว้ย โดยวเิคราะหว์า่ พยางคท์ีเ่ลก็ทีส่ดุคอื /CVT/ และพยางคท์ีใ่หญ่ทีส่ดุคอื /CCVVT/   แต่เพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัภาษาอื่น ในทีน้ี่จงึจะจดัวา่พยญัชนะเปลีย่น(พยญัชนะตน้ทีม่เีสยีงรอง) ทัง้สองแบบเป็น /C/  สว่นเสยีงวรรณยุกต ์เน่ืองจากวา่
ภาษาตระกลูไทเป็นภาษาทีม่วีรรณยุกต ์จงึเป็นทีเ่ขา้ใจวา่ทุกพยางคต์อ้งประกอบดว้ยวรรณยุกตอ์ยูแ่ลว้ ในทีน้ี่จงึไมร่ะบุโครงสรา้ง T   
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C V V (หางสระทีเ่ป็นสระ) mai4 ไม ้ neu1 เยีย่ว 
สรปุโครงสรา้งพยางคใ์นภาษาจามและภาษาโมไ่ดเ้ป็น /+C ±V ±V ±C/       

 
MA. .3 ระบบคาํ  

เมือ่นําคาํศพัทภ์าษาจามเปรยีบเทยีบกบัคาํของภาษาสาขาจว้ง-ตง้ในประเทศจนีกจ็ะพบวา่มี
คาํศพัทท์ีจ่ดัวา่รว่มเชือ้สายกนัอยู ่ ผูเ้ขยีนไดต้รวจสอบดใูนรายการคาํศพัทโ์ดยเปรยีบเทยีบกบัภาษาไทย
และภาษาถิน่ตระกลูไทย  กพ็บวา่มคีาํศพัทท์ีพ่อ้งกนัเชน่เดยีวกนั บางคาํออกเสยีงเหมอืนกนั บางคาํก็
คลา้ยๆกนั แต่พอจะสนันิษฐานได ้ นอกจากคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายแลว้ ยงัมคีาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษา
จามทีไ่มพ่อ้งกบัภาษาอื่นๆ คาํศพัทส์ว่นใหญ่เป็นคาํโดดพยางคเ์ดยีวและมคีาํสองพยางคบ์า้งแต่ไมม่าก  
มคีาํประสมสองพยางคท์ีเ่กดิจากการประสมของคาํโดด และมคีาํยมืจากภาษาจนีทัง้ทีเ่ป็นคาํสงสยัวา่รว่ม
เชือ้สาย คาํยมืเก่าและคาํยมืใหม ่ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี       
  MA. .. คาํโดด แบ่งไดด้งัน้ี    

) คาํพยางคเ์ดยีว  เป็นคาํหน่ึงพยางคท์ีม่คีวามหมายในตวัเอง สามารถใชไ้ด ้
โดยอสิระตวัอยา่งคาํต่อไปน้ีเทยีบกบัภาษาทีใ่กลช้ดิกนัสามแขนงคอื แขนงจว้ง-ไต ไดแ้ก่ภาษาไตคดัมา
จาก “ปรทิรรศน์ภาษาไต” (Yù Cuìróng, Luō Měizhēn, 17) ภาษาจว้งคดัมาจาก “ปรทิรรศน์ภาษา
จว้ง” (Wéi Qìngwén, Tán Guóshēng, 10) ภาษาปู้อคีดัมาจาก “ปรทิรรศน์ภาษาปู้อ”ี (Yù Cuìróng, 
98)  แขนงต้ง-สุ่ย ไดแ้ก่ ภาษาตง้คดัมาจาก “ปรทิรรศน์ภาษาตง้” (Liáng Mǐn, 17)   ภาษาสุย่คดั
มาจาก “ปรทิรรศน์ภาษาสุย่” (Zhāng Jūnrú, 10) ภาษาเหมาหนานคดัมาจาก “ปรทิรรศน์ภาษาเหมา
หนาน” (Liáng Mǐn, 10) ภาษามลูมัคดัมาจาก “ปรทิรรศน์ภาษามลูมั” (Wáng Jūn, Zhèng Guóqiáo, 
99) ภาษาเทน็คดัมาจาก “การศกึษาวจิยัภาษาหยางหวง” (Bó Wénzé, 17) ภาษาลกักะคดัมาจาก 
“การวจิยัภาษาลกักะ” (Lán Qìngyuán, ) ภาษาโมแ่ละภาษาจามคดัมาจาก “การศกึษาวจิยัภาษา
มาก ”( Yáng Tōngyín, 1) และ แขนงภาษาหลี ไดแ้ก่ ภาษาหล ีคดัมาจาก “ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี 
(Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng, 99)    

ตวัอย่างคาํศพัทร่์วมเช้ือสาย 
 ไทย วนั เดอืน ฝน น้ํา ไฟ ไก่ ปี ไป มด 
จ้วง-
ไต 

ไต van2 dǝn1 fun1 nam4 fai2 kai5 pi1 pai1 mot 

จ้วง ŋon2 dɯn1 fɯn1 nam4 fei2 kai5 pi1 pai1 mot 

ปู้ อี ŋon2 dɯ:n1 vɯn1 zam4 vi2 kai5 pi1 pai1 mat 

ต้ง-
สุ่ย 

ต้ง man1 ȵa:n1 pjǝn1 nam4 pui1 a:i5 ȵin2*¹ pa:i1 mǝt 

สุ่ย van1 njen2 fǝn1 nam3 vi1 qa:i5 nbe1 pa:i1 mǝt 

เหมา
หนาน 

van1 njen2 fin1 nam3 vi1 ka:i5 ᵐbɛ1 pa:i1 mǝt 

มลูมั fan1 njen2 kwn1 nǝm4 fi1 ci1*² mɛ1 pa:i1 mƔǝt*3 

เทน็ van2 ʔnjen1 vun2 ram 4 vi2 ka:i5 ʔme1 pa:i1 mɔt 

ลกักะ wan 2 bien1 fen1 num4 pu:i1 kai 5 pei 1 pai1 mot 

จาม van1 nin2 vin1 nam3 vǝi1 ka:i5 be1 pa:i1 mǝt 

หลี หลี van1 ȵa:n1 fun1 nam3 fei1 khai1 pau2 hei1 puȶ 

*¹จ.= 年 nián *² จ. = 鸡 jī   *3จ. = 蚂蚁 mǎyǐ      
ตวัอย่างคาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาจาม(ท่ีไม่สอดคล้องกบัภาษาแขนงต้ง-สุ่ย) 

loi2 ครก  zui2 ง ู  si5 นัน่  naŋ1 ม ี
nui1 หมิะ zwǝt7 หาง i1 ผา้ tui2 หนิ 
mǝm ปลา bin3 เสือ่ ni1 แมน้ํ่า zui นัง่ 
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) คาํสองพยางค ์แต่ละพยางคห์รอืสว่นใดสว่นหน่ึงของพยางคไ์มส่ามารถแยก 
ออกจากกนัและมคีวามหมายไดโ้ดยอสิระ  ไมใ่ชล่กัษณะของการเตมิหน่วยเสยีงหรอืหน่วยคาํเพือ่ใหม้ี
ความหมายทางไวยากรณ์ใดๆ และไมใ่ชค่าํประสม   คาํสองพยางคส์ว่นใหญ่มกัมลีกัษณะเป็นการซํ้า
พยญัชนะตน้เปลีย่นสระ  หรอืไมก่ซ็ํ้าสระเปลีย่นพยญัชนะตน้ ซึง่จากการเปรยีบเทยีบกบัภาษาสาขาจว้ง-
ตง้ทีอ่ยูใ่นประเทศจนี  หรอืแมแ้ต่กบัภาษาไทยและภาษาถิน่ไทยกพ็บลกัษณะน้ีเชน่เดยีวกนั(แต่
ภาษาไทยนิยมซํ้าพยญัชนะตน้มากกวา่)  สว่นคาํสามพยางคแ์ทห้าไมพ่บ  สว่นมากเป็นคาํยมืจาก
ภาษาจนีและคาํประสม  ตวัอยา่งคาํเชน่   

ตวัอย่างคาํสองพยางคซ์ํา้พยญัชนะเปล่ียนสระ 
คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
vuk va:n2 เลอะเลอืน ȶwәm5 ȶwa:u1  แมงมมุ bat7 bau3 หอยทาก 
l ̥in3 l̥a3 เกลอืกกลิง้ nap7 niŋ3 หิง่หอ้ย ȵap1 ȵәu ยบัยน่ 

ตวัอย่างคาํสองพยางคซ์ํา้สระเปล่ียนพยญัชนะ 
ŋo5 lo5 โงเ่งา่  mak sak เงยีบงนั  pәu1 lәu1 มวัเมา 
ka:u1 va:u1 คา้งคาว lai1 kha:i1 ปลิน้ปลอ้น ȶim1 ȵim1  อดออม 

  MA. .3. คาํท่ีมีการเติมพยางคอ่ื์น มดีงัน้ี   
   MA. .3.2.1 เติมหน้า นําคาํทีม่คีวามหมายในตวัเองมาเตมิหน้าคาํอื่น เพือ่บอก
ความหมายใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เป็นกลุ่มกอ้นหรอืมรีปูรา่งลกัษณะอยา่งเดยีวกนั โดยที่
ความหมายและหน้าทีท่างไวยากรณ์ไมเ่ปลีย่นไปจากเดมิ       

คาํ
เติม
หน้า 

ความหมาย ตวัอย่างคาํ (บรรทดับนเป็นคาํภาษาจาม บรรทดัลา่งเป็นความหมาย สว่น
สญัลกัษณ์ ~ คอืคาํทีนํ่ามาเตมิ)  

/tә/  
“ตวั” 

เตมิหน้าคาํเรยีกชื่อสตัว ์ ~ piŋ1 ~ȵuŋ4 ~ ŋa:n ~ mә̥u5 ~ m ̥a1 
ปลงิ ยงุ หา่น หม ู หมา 

/ai3/  
“คน” 

เตมิหน้าคาํทีม่คีวามหมาย
เกีย่วกบัคน อาชพี ชาติ
พนัธุ ์

~ja:i3 ~ljak7(ลกั) ~pa:n4 ~za:ŋ2(ชา่ง)1 ~sau3(เจา้) 
ชาวปู้อ ี (คนลกั)โจร เพือ่น หมอ เจา้ของ 

/lak/ 
“ลกู/
เดก็” 

เตมิหน้าคาํเรยีกญาตริุน่
หลงั คาํเรยีกสิง่ของทีม่ ี
ลกัษณะเป็นลกู เป็นกอ้น   

~da1 ~mji1 ~tin1 ~ba:n1 ~bjik7 
ลกูตา น้ิวมอื น้ิวเทา้ ลกูชาย ลกูสาว 

/lә2/ 
“เมด็”  

เตมิหน้าคาํเรยีกผลไม ้
หรอืสิง่ของทีม่ลีกัษณะ
เป็นเมด็  

~ j ̥әu1 ~kam1(ขม) ~kɯ2 ~man2 ~ ŋa1 
กระดุม มะระ มะเขอื มนัเทศ งา  

(เมด็งา) 
/pә5/ เตมิหน้าคาํเรยีกชื่ออวยัวะ

ต่างๆของรา่งกาย 
~na3 ~tak7 ~dun1 ~ȵa:i  
หน้า หน้าอก รา่งกาย แกม้  

/toŋ 2/ เตมิหน้าคาํกรยิาแลว้เกดิ
ความหมายวา่ “ดว้ยกนั”  

~du ~kap7 (กบั) ~pan1(ปัน) ~ɕuk7 (ชก) ~tam3(ตาํ) 
มองกนั ประกบกนั แบง่กนั ชกกนั ชนกนั 

  MA. .3.2.2 เติมหลงั  คาํทีเ่ตมิมาขา้งหลงัอาจจะเป็นการซํ้าคาํเดมิ หรอืซํ้าเพือ่
เสยีง หรอืเสรมิเป็นสรอ้ยคาํ เมือ่เตมิแลว้มผีลทาํใหค้าํเดมิเพิม่ความหมายกวา้งขึน้ เขม้ขน้ขึน้ ชดัเจนขึน้ 
ปรมิาณมากขึน้ ซึง่เป็นลกัษณะทีพ่บในภาษาตระกลูไทอื่นๆดว้ยเชน่กนั ภาษาจามมวีธิดีงัน้ี   

) คาํซํา้เพ่ือความหมาย เป็นการซํ้าคาํเดมิมผีลทาํใหม้คีวามหมาย 

                                                           
1  /za:ŋ2/ คาํน้ีตรงกบัคาํวา่ “ชา่ง” ในภาษาไทย แต่ในภาษาจามใชเ้ป็นคาํเรยีก “หมอทีร่กัษาคนไข”้ ขณะเดยีวกนัคาํน้ียงัหมายถงึคนทีม่ ี
ความชาํนาญในกจิการต่างๆ เหมอืนกบัทีภ่าษาไทยเรยีก หมอลาํ หมอยา หมอผ ีหมอเพลง  สามารถสรา้งคาํเรยีกอาชพีอื่นไดอ้กี เชน่ /ai3 
za:ŋ  ȵan2/ อา้ย ชา่ง เงนิ “ชา่งเงนิ” / ai3 za:ŋ  mai4/ อา้ย ชา่ง ไม ้“ชา่งไม”้  /ai3 za:ŋ  l ̥it7/ อา้ย ชา่ง เหลก็ “ชา่งเหลก็” เป็นตน้     
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แปรไปจากเดมิ มสีองแบบคอื การซํ้าเพือ่บอกคุณภาพ เชน่ การซํ้าคาํกรยิาจะมคีวามหมายเบาบางลง 
หรอืลองทาํกรยิานัน้  การซํ้าคาํคุณศพัทจ์ะมคีวามหมายเขม้ขน้ขึน้หรอืชดัเจนขึน้ อกีแบบหน่ึงคอื การซํ้า
เพือ่บอกปรมิาณ เป็นการซํ้าคาํนาม คาํลกัษณนาม คาํบอกเวลา คาํเลยีนเสยีง เมือ่ซํ้าแลว้จะทาํใหม้ี
ปรมิาณมากขึน้อกีเทา่หน่ึง หรอืมความหมายวา่ “ทุก”   

 คาํ คาํเดมิ ความหมาย คาํใหม ่ ความหมาย 
การซํ้าเพือ่ 
บอกคุณภาพ 

กรยิา sa:m3 เดนิ sa:m3 sa:m3 เดนิเล่นๆ 
กรยิา kau5 ด ู kau5 kau5 ลองๆด ู
คุณศพัท ์ ma:n1 ชา้ ma:n1 ma:n1 ชา้ๆ 

การซํ้าเพือ่ 
บอกปรมิาณ 

นาม van1 วนั van1 van1 ทุกวนั 
นาม be1 ปี be1 be1 ทุกปี  
ลกัษณนาม ai3 คน ai3 ai3 ทุกคน 
คาํเลยีนเสยีง ŋau4 เสยีงหมาเหา่ ŋau4 ŋau4 โฮง่ๆ   

ze2 เสยีงน้ําไหล ze2 ze2 ซ่าๆ  
) การซํา้เพ่ือเสียง เมือ่ซํ้าแลว้มเีสยีงคลอ้งจองกนั สว่นทีซ่ํ้าจะม ี

พยญัชนะหรอืสระคลอ้งจองกนั ทาํใหค้าํเดมิเกดิมภีาพพจน์ทีช่ดัเจนขึน้ หรอืเป็นการกระทาํทีซ่ํ้าแลว้ซํ้า
อกี สว่นมากมกัซํ้าเป็นสีพ่ยางค ์  รปูแบบ AABB / ABAC ลกัษณะทีน่่าสนใจของรปูแบบ ABAC กค็อื 
ตําแหน่ง A เป็นคาํทีแ่สดงความหมายหลกั สว่นตําแหน่ง B และ C เป็นพยางคท์ีไ่มม่คีวามหมาย แต่สรา้ง
ขึน้เป็นพยางคซ์ํ้าพยญัชนะตน้กนัโดยที ่B เป็นพยางคเ์ป็น สว่น C เป็นพยางคต์าย ตวัอยา่งคาํเชน่ 

 คาํเดมิ ความหมาย คาํใหม ่ ความหมาย 
AABB pa:i1 m̥a1 ไป มา pa:i1 pa:i1 m̥a1 m ̥a1 ไปๆ มาๆ 

sa5 l̥ui5 ขึน้ ลง sa5 sa5 l̥ui5 l̥ui5 ขึน้ๆ ลงๆ  
ABAC kau2 เวา้ kau2 ŋa1 kau2 ŋak7 คดเคีย้วคดโคง้  

jak7 เปียก jak7 mja1 jak7 mjot เปียกชืน้เปียกแฉะ  

) การเติมพยางคเ์สริมสร้อย พยางคท์ีเ่ตมิเขา้มาน้ีเป็นการนําคาํ 
พยางคเ์ดยีวทีส่รา้งขึน้โดยการซํ้าพยญัชนะหรอืสระของคาํหลกั แลว้มาเตมิไวข้า้งทา้ย สง่ผลให้
ความหมายของคาํหลกัเกดิภาพพจน์ชดัเจนขึน้ สว่นมากเป็นคาํคุณศพัท ์ตวัอยา่งคาํเชน่  

คาํเดมิ ความหมาย คาํเตมิทา้ย เทยีบความหมาย 
ba: ŋ1 บาง ba: ŋ1 bit7 บางเฉียบ 
vuŋ1 สงู vuŋ1 vit สงูลบิ  
na1 หนา na1 nok หนาเตอะ 
nam1 ดาํ nam1 na:t ดาํป๋ี 
jә̥u1 เขยีว jә̥u1 j̥wau2 เขยีวปัด้ 

      MA. .. คาํประสมคอืการนําคาํโดดทีม่คีวามหมายในตวัเองมาประสมกนั แลว้เกดิ
เป็นคาํทีม่คีวามหมายทีใ่กลเ้คยีงกบัคาํเดมิ หรอืเกดิความหมายใหม ่ มวีธิดีงัน้ี 1.แบบรวมคาํ 2.แบบ
ขยายความ 3. แบบกริยากรรม 4.แบบประธานภาคแสดง 5. แบบเสริมความ ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี       

รปูแบบคาํประสม ตวัอย่างคาํ 
แบบรวมคาํ tin1 mji1 

ตนี  มอื  
“ฝีมอื” 

va:i5 nuŋ4 
พี ่    น้อง 
“พีน้่อง” 

dai ȶe1 
ขาย ซือ้ 
“คา้ขาย” 

na1 naŋ1 
หน้า ดัง้(จมกู) 
“ของขวญั” 

pәu4 nei4 
พอ่    แม ่
“พอ่แม”่ 

แบบขยายความ  әu3 sa:n1 
ขา้ว สาร 
“ขา้วสาร” 

juŋ5 mәu5 
ยุง้   หม ู 
“เลา้หม”ู 

nam3 pja:u1 
น้ํา    พ ุ
“น้ําพ”ุ 

ka:n1 set7 
คนั    เบด็ 
“คนัเบด็” 

ȶoŋ2  l̥a:u3 
โต๊ะ   เหลา้ 
“งานเลีย้ง” 
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แบบกริยากรรม tjat pa5 
ลา่   หน้าผา 
“ลา่สตัว”์ 

la:ŋ5  to2 
ปลอ่ย ววั  
“เลีย้งปศุสตัว”์ 

du1 na3  
ด ู  หน้า  
“พบกนั” 

ɕәu na3 
อาย   หน้า 
“ขายหน้า” 

ik7 loŋ2 
หวิ ทอ้ง 
“หวิ” 

แบบประธานและ 
ภาคแสดง 

da1 ȶhun5 
ตา   หมนุ 
“ชัว่ครู ่

ai3 son1 
คน สอน 
“คร”ู 

ai3 ta:i1 hoŋ2 
คน ตาย โหง 
“นายพราน” 

ka1 deŋ 3 
ขา  เจบ็ 
“ขาเป๋” 

ȶa1 dak7 
ห ู   หนวก 
“หหูนวก” 

แบบเสริมความ ȶәi5 dәi3   
จาํ   ได ้ 
“จาํได”้ 

ta:u5 ma1 
กลบั  มา 
“กลบัมา” 

dai3 du  
ได ้  ด ู 
“มองเหน็” 

ȵәu ha:u2 
เหมน็  คาว 
“คาว” 

dai3 ȶa:ŋ3 
ได ้   เลา่  
“เลา่วา่” 

 MA. .. คาํยืมจากภาษาจีน ภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจนีโดยเฉพาะในพืน้ที่
จนีตอนใตท้ีม่กีลุ่มชาตพินัธุต่์างๆรวมกนัอยูห่นาแน่น  แมว้า่จะแบ่งเป็นแต่ละภาษาแต่ละกลุ่มชาตพินัธุ์
อยา่งชดัเจน แต่กม็กีารสมัผสัภาษาทัง้ระหวา่งภาษาต่างตระกลูและภายในตระกลูเดยีวกนัมาอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารปกครองของชาวฮัน่ กย็อ่มไดร้บัอทิธพิลจากภาษาจนีจาํนวนมาก
เชน่เดยีวกนั การสมัผสัภาษากบัภาษาจนีนัน้พจิารณาจากประวตัศิาสตรแ์ลว้แบ่งไดเ้ป็น .การ
ปฏสิมัพนัธก์บัภาษาจนียคุโบราณ (ยคุก่อนประวตัศิาสตร ์ และยคุกลางประวตัศิาสตร)์ .การปฏสิมัพนัธ์
กบัภาษาจนียคุใกลป้ระวตัศิาสตร ์ (คอืภาษาจนีถิน่) และ .การปฏสิมัพนัธก์บัภาษาจนียคุปัจจุบนั ดงั
รายละเอยีดต่อไปน้ี    

) การปฏิสมัพนัธก์บัภาษาจีนยคุโบราณ   ในแวดวงนกัวชิาการชาวจนี 
ตดัสนิวา่คาํศพัทใ์นภาษาของชนกลุ่มน้อยทีพ่อ้งกนักบัภาษาจนีนัน้ เป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนีทัง้นัน้  
โดยจดัวา่เป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาจากชาวฮัน่ตัง้แต่อดตีเรยีกวา่ “คาํยมืเก่า”  เป็นคาํศพัทภ์าษาจนียคุกลาง
ประวตัศิาสตร ์ แต่เน่ืองจากคาํศพัทส์ว่นหน่ึงสามารถสบืสาวขึน้ไปถงึภาษาจนียคุโบราณได ้ในแวดวง
นกัวชิาการทีศ่กึษาภาษาไท-จนี จงึมคีวามเหน็วา่เป็นคาํศพัทท์ีภ่าษาจนีกบัภาษาตระกลูไทใชร้ว่มกนัใน
อดตีไมใ่ชค่าํยมื คาํศพัทก์ลุ่มน้ีสว่นมากเป็นคาํโดดหน่ึงพยางค ์สามารถหาคูค่าํภาษาจนีกบัคาํทีพ่อ้งกนั
ในภาษาอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไทได ้ และยงัสอดคลอ้งกบัเสยีงภาษาจนีโบราณดว้ย ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี (รายการคาํศพัทน้ี์คดัมาจากหนงัสอืปรทิรรศน์ภาษาต่างๆ ดงัทีไ่ดช้ีแ้จงรายชื่ออา้งองิไวใ้นหวัขอ้ 
.) 

จ้วง-ไต ไทย คาํ(ทอง) ที(่ดนิ) เงนิ ไฟ ถอย ถ่าน กระต่าย 
(เถาะ) 

แมว 

ไต xam2 ti ŋǝn2 fai2 thɔi1 tha:n5 ka1 tai5 mɛu2 
จว้ง kim1 ti ŋǝn2 fei2 thoi5 tha:n5 tho5 meu2 
ปู้อ ี tɕim1 zi ŋan2 vi2 tui1 tan5 mau3 miau5 

ต้ง-สุ่ย ตง้ ȶǝm1 ti ȵan2 pui1 thoi5+ tha:n5 ko5 meu4 
สุย่ ȶum1 ti ȵan3 vi1 ⁿdut7 tha:n5 thu1 meu4 
มลูมั cǝm1 ti ȵan2 fi1 thoi5 tha:n5 thu5 mja:u4 
เหมาหนาน cim1 ti ȵan2 vi1 thɔ:i5 tha:n5 tho5 mɛu4 
เทน็ ȶim1 te3 ȵan2 vi2 thui5 tha:n5 kha1raŋ ʔȵɛu3 
ลกักะ tsem1 la:i  ȵɛn2 pu:i1 thuoi5 tha:n5 tou5  mɛ:u4 
โม ่ ȶim1 da:i5 ȵan2 vǝi1 sok7 tha:n5 thǝu5 meu4 
จาม ȶim1 da:i5 ȵan2 vǝi1 suk7 tha:n5 thǝu5 ȵan1 

หลี หล ี kim3 ti:Ɂ kan1 fei1 thui3 tsaɯ1 thua3 mi:u2 
กลาง 金 jīn 地 dì 银 yín 火 huǒ1 退 tuì 炭 tàn 兔 tù 猫 māo

                                                           
1 ภาษาจนีถิน่ทางตอนใตบ้างสาํเนียงออกเสยีง /h/ เป็น /f/ คาํวา่ไฟทีภ่าษาจนีกลางออกเสยีงเป็น วา่ /huǒ/ ภาษากวา่งโจวออกเสยีงวา่ 
/fo2/ ภาษาจนีแคะออกเสยีงวา่ /fo3/  ซึง่ตรงกบัเสยีง /f,v,p/ ในภาษาสาขาจว้ง-ไต  
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จีน จ.โบ. krim dis ngrin huax thois thans thos mriëu 
)   การปฏิสมัพนัธก์บัภาษาจีนยคุใกล้ประวติัศาสตร ์ประวตัศิาสตรข์องอาํเภอ 

ลีโ่ปปรากฏในบนัทกึทีเ่ขยีนในสมยัชงิเรือ่ง “พงศาวดารอาํเภอลีโ่ป-- ประวตัศิาสตร”์  (荔波县志稿卷—
沿革 Lìbō xiànzhì gǎo juǎn—yángé) สรปุความไดว้า่ “อาํเภอลีโ่ปอยูภ่ายใตอ้าณตักิารปกครองของ
ราชสาํนกัซ่ง  (ค.ศ. 0–127) ในยคุราชวงศห์ยวนและหมงิอยูภ่ายใตเ้ขตปกครองมณฑลกวา่งซ ีจนถงึ
สมยัจกัรพรรดยิงเจิง้แหง่ราชวงศช์งิ() จงึเปลีย่นไปอยูภ่ายใตก้ารปกครองของเขตมณฑลกุย้โจว” 
หมูบ่า้นศนูยก์ลางของชาวมากอยา่งบา้นฟางชุนอยูห่า่งจากเขตการปกครองของทางราชการของราช
สาํนกัจนีและชุมชนชาวฮัน่เพยีง  เมตร การแลกเปลีย่นสนิคา้ วทิยาการ สิง่ของเครือ่งใช ้วฒันธรรม ทาํ
ใหช้าวมากมปีฏสิมัพนัธก์บัชาวฮัน่มาโดยตลอด ภาษาจนียคุใกลป้ระวตัศิาสตรก์ไ็ดถ่้ายเทสูภ่าษามากใน
ยคุน้ีอกีระลอกหน่ึง ตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี    

ไทย ดอกไม ้ ฆอ้ง รอ้ย ทะเล ป่วย  แซ่ จดหมาย ตะป ู กระเบือ้ง 
จาม hwa1 lwa2 pek hai3 piŋ siŋ5 sin5 tiŋ5 ŋwa4 
จนี 花 huā 锣 luó 百 bǎi 海 hǎi 病 bìng 姓 xìng 信 xìn 钉 dīng 瓦 wǎ 

 3) การปฏิสมัพนัธก์บัภาษาจีนยคุปัจจบุนั  ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม ค.ศ.
99 เป็นตน้มา รฐับาลจนีปกครองและดแูลความเป็นอยูข่องประชาชนในประเทศอยา่งทัว่ถงึ ชนกลุ่ม
น้อยไดร้บัการศกึษาในฐานะพลเมอืงของรฐับาลจนี  ตลอดจนการสือ่สารมวลชนทีท่ ัว่ถงึ ทาํใหค้าํศพัท์
เกีย่วกบัการเมอืงการปกครอง การศกึษา วทิยาการสมยัใหมต่่างๆ หลัง่ไหลเขา้สูภ่าษาของชนกลุ่มน้อย
เป็นจาํนวนมากและต่อเน่ือง   ภาษาจามยมืคาํศพัทป์ระเภทน้ีมาจากภาษาจนีถิน่ หรอืไมก่ย็มืภาษาจนี
กลางโดยตรง ดงัน้ี    

คาํภาษาจีน คาํอ่านพินอิน คาํภาษาจาม ความหมาย 
电 diàn tjen2 ไฟฟ้า 
国 guó kwә2 ประเทศ 
小学 xiǎoxué ɕa:u45 ɕo2 ประถม 
中央 zhōngyāng tsuŋ3 ja:ŋ3 สว่นกลาง 
法律 fǎlǜ fa2 lji2  กฎหมาย  

 
 MA. 2.4 ระบบไวยากรณ์ ภาษาจามเป็นภาษาคาํโดดเชน่เดยีวกนักบัภาษาตระกลูไท คาํแต่ละ
คาํมคีวามหมายในตวัเองและใชไ้ดโ้ดยอสิระ ไมม่กีารเตมิหน่วยเสยีงหรอืหน่วยคาํลงในคาํเพือ่ทาํใหค้าํ
เปลีย่นแปลงหน้าทีห่รอืลกัษณะทางไวยากรณ์ รปูแบบการเรยีงประโยคเป็นการนําคาํมาเรยีงต่อๆกนั
ตามลาํดบัและโครงสรา้งทางไวยากรณ์ทีก่าํหนด ในหวัขอ้น้ีจะอธบิายรปูแบบไวยากรณ์ทีส่าํคญัๆ ดงัน้ี   

MA. .4.1 โครงสร้างประโยคความเดียวพืน้ฐาน คอื [ ประธาน + กรยิา + กรรม]  
ตวัอยา่งประโยค  

to2 m ̥a1 ȶam3 to2 meu4 
หมา      ขยํา้        แมว 

หมาขยํา้แมว  tә2 hәi2 ȶwai1 ja5 
ควาย     ไถ    นา  

ควายไถนา 

әu2 ɕin1 әu3  man1 ɕin1 ȶai5 ka:i5  
ฉนั  กนิ   ขา้ว มนั     กนิ  ไข ่    ไก ่

ฉนักนิขา้ว เขากนิไขไ่ก ่ man1 pa:i1 ja:n1 
มนั     ไป   เรอืน 

เขาไปบา้น 

MA. .4.2 มีการใช้คาํลกัษณนาม  ภาษาจามมกีารใชค้าํลกัษณนามเหมอืนอยา่งภาษา 
ตระกลูไททัว่ไป คอื คาํนามแต่ละคาํมคีาํลกัษณนามเฉพาะของตนเองเป็นคู่ๆ กนัไป แต่รปูแบบการ
เรยีงลาํดบัคาํมทีัง้ทีเ่หมอืนภาษาตระกลูไท และเหมอืนภาษาจนี  แบ่งเป็นสองประเภท คอื ลกัษณนาม
สาํหรบัคาํนาม และลกัษณนามสาํหรบัคาํกรยิา  มรีปูแบบดงัน้ี  
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) คาํลกัษณนามของคาํนาม มสีองรปูแบบ แบ่งเป็น ลกัษณนามของเลขหน่ึง  
/deu1/ รปูแบบคอื [นาม + ลกัษณนาม + ตวัเลข] สว่นเลขอื่นใชร้ปูแบบเหมอืนภาษาจนีคอื [ตวัเลข + 
ลกัษณนาม +นาม]  ตวัอยา่งประโยคเชน่      

 ตวัอย่างประโยค  ความหมาย  ตวัอย่างประโยค  ความหมาย 
เลข  
 

ma4 to2 deu1 
มา้   ตวั   เดยีว 

มา้ตวัเดยีว hoŋ5 ja:n1 deu1 
หอ้ง  เรอืน  เดยีว 

หอ้งหอ้งเดยีว 

เลขอื่น sa:m1 to2  ȵuŋ4  
สาม    ตวั  ยงุ      

ยงุสามตวั ŋu4 gɯp әu  
หา้  กอบ    ขา้ว   

ขา้วหา้กอบ 
(ใชอุ้ง้มอืสองขา้งกอบ) 

) คาํลกัษณนามของคาํกรยิา มรีปูแบบเหมอืนกบัคาํลกัษณนามของคาํนาม คอื  
แบ่งเป็น ลกัษณนามของเลขหนึ่ง /deu1/ รปูแบบคอื [กรยิา + ลกัษณนาม + ตวัเลข] สว่นเลขอื่นใชร้ปูแบบ 
[กรยิา + ตวัเลข + ลกัษณนาม] ตวัอยา่งประโยคเชน่    

 ตวัอย่างประโยค  ความหมาย  ตวัอย่างประโยค  ความหมาย 
เลข  
 

tok pjap deu1 
อา่น  รอบ  เดยีว 

อา่นรอบเดยีว pa:i1 ta:u5 deu1 
ไป    เทีย่ว  เดยีว 

ไปเทีย่วเดยีว  

เลขอื่น m̥a1 sa:m1 ta:u5 
มา   สาม    เทีย่ว 

มาสามเทีย่ว phek mji1 ɕәp l ̥an5 
ปรบ   มอื    สบิ    ครัง้ 

ปรบมอืสบิครัง้ 

MA. .. รปูแบบการใช้คาํบง่ช้ี  คาํสรรพนามประเภทบ่งชีบ้อกระยะในภาษาจามม ี
สองคาํเพือ่บ่งชีส้องระยะ คอื คาํบ่งชีร้ะยะใกล ้ /na:i/ “น่ี น้ี”   และคาํบ่งชีร้ะยะไกล /si5/  “โน่น โน้น”  
ตําแหน่งของคาํบ่งชีม้สีองรปูแบบ กรณบีง่ชีค้าํนามจะวางคาํบ่งชีไ้วต่้อจากสว่นทีต่อ้งการบ่งชี ้ โครงสรา้ง
คอื [นาม + คาํบ่งชี]้ กรณบี่งชี ้คาํกรยิา จะวางคาํบ่งชีไ้วห้น้าคาํกรยิา โครงสรา้งคอื [คาํบ่งชี ้+ กรยิา]  และ
เมือ่คาํนามปรากฏรว่มกบัคาํลกัษณนามและคาํบ่งชี ้ สามารถละคาํนาม หรอืคาํลกัษณนามอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงได ้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

ระยะ ตวัอยา่งประโยค 
บง่ชีน้าม  บง่ชีก้รยิา 

ระยะใกล ้ 
/na:i/ 

ɕa:u3 to2 na:i 
เหลา่  ววั  น้ี       

 “ววัฝงูน้ี” thaŋ5  na:i vi4 
ทาง    น้ี     ทาํ    

“ทาํแบบน้ี” 

ระยะไกล  
/si5/ 

poŋ3 ŋwei si5 
ฝงู    หน่วย  นัน้  

 “ผลไมเ้หลา่นัน้” thaŋ5  si5 ɕin1 
ทาง    นัน้     กนิ 

“กนิแบบนัน้” 

MA. .4.4 ปจุฉาสรรพนาม คาํปจุฉาสรรพนามทีถ่ามหาตําแหน่ง ถามหาบุคคล  
ถามหาสิง่ของ ถามหาการกระทาํ จะวางคาํแสดงคาํถามไวใ้นตําแหน่งทา้ยสดุ  

ถามหา
ตาํแหน่ง 

ŋ pa:i1 hwәn5 n̥au1  
คุณ ไป      ที ่        ไหน  

 คุณไป
ไหน 

 әu pa:i1 hwәn5 si5ฉนั  
ไป     ทีน่ัน่        

 ฉนัไปที่
นัน่ 

ถามหา 
บุคคล 

ai3 na:i sɿ1 ai3 n̥au1 
คน น้ี      เป็น คน ไหน   

คนน้ี
เป็นใคร 

ai3na:i sɿ1 ai3 son1 
คน น้ี      เป็น คน สอน 

คนนัน้
เป็นคร ู

ถาม
สิง่ของ 

pәn1 le1       n ̥au1 
เลม่   หนงัสอื  ไหน 

หนงัสอื
เลม่ไหน 

pәn1  le1       si5 
เลม่   หนงัสอื   นัน้    

หนงัสอื
เลม่นัน้ 

ถามการ
กระทาํ 

ŋ ɕiŋ4 thaŋ5 n ̥au1   
คุณ คดิ   ทาง  ไหน 

คุณคดิ
อยา่งไร 

әu ɕiŋ4 thaŋ5 na:i 
ฉนั  คดิ   ทาง   น้ี 

ฉนัคดิ
อยา่งน้ี 

ถามหา
จาํนวน 

naŋ1 ȶi3 l̥a:i1 
ม ี     กี ่  เทา่ไหร ่

มี
เทา่ไหร ่

әu naŋ1 ɕa:u3 na: 
ฉนั  ม ี     เหลา่  น้ี  

ฉนัมี
เทา่น้ี 

MA. .4.5 การขยายความ การขยายความในทีน้ี่คอืการวางตําแหน่งของคาํหลกัที ่
ถูกขยายและตําแหน่งของคาํทีท่าํหน้าทีข่ยายคาํอื่น ภาษาจามมวีธิกีารขยายคาํโดยการวางสว่นขยายต่อ
จากสว่นทีถู่กขยาย คอื [คาํหลกั + คาํขยาย] ดงัน้ี    
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          1) การขยายคาํนาม คาํคุณศพัทท์ีท่าํหน้าทีข่ยายคาํนาม วางไวห้ลงัคาํนามที่
ตอ้งการขยาย ตวัอยา่งเชน่   

nam3 ȶhat7 
น้ํา     เดอืด 

น้ํารอ้น  luk7  nam1 
เสือ้   ดาํ 

เสือ้ดาํ  

pu1 vuŋ1 
ภ ู    สงู 

ภเูขาสงู ja:n1 m̥ai5 
เรอืน ใหม ่

บา้น(หลงั)ใหม ่

   2) การขยายคาํกรยิา คาํวเิศษณ์ทีใ่ชข้ยายคาํกรยิาเพือ่บอกความถี ่ ระดบั ความ
เขม้ขน้  วางไวห้ลงัคาํกรยิาทีต่อ้งการขยาย   ตวัอยา่งคาํเชน่   

vi4 da:i1 
ทาํ  ด ี

ทาํ(ได)้ด ี  vi4 zjәu5 
ทาํ เรว็ 

ทาํ(ได)้เรว็ 

ja:i3 zjәu5 han5 
ใหญ่ เรว็    มาก 

โตเรว็มาก ɕin1 ɕiu3 
กนิ   น้อย 

กนิน้อย   

 3) การขยายคาํคุณศพัท ์  คาํวเิศษณ์ทีใ่ชข้ยายคาํคุณศพัทเ์พือ่บอกระดบัความ
เขม้ขน้คุณภาพ ปรมิาณ มสีองรปูแบบคอื ใชค้าํภาษาจาม /han5/ “มาก” วางไวห้ลงัคาํคุณศพัท ์
[คุณศพัท+์han5] และอกีแบบหน่ึงคอืยมืคาํและรปูแบบทางไวยากรณ์จากภาษาจนีมาใช ้คอืคาํวา่ 很 hěn 
โดยวางไวห้น้าคาํคุณศพัทต์ามแบบไวยากรณ์จนี คอื [hәn4+คุณศพัท]์ ตวัอยา่งคาํเชน่     

คาํทใีช ้ ตวัอยา่งประโยค 
คาํและไวยากรณ์ภาษาจาม han5 nam1 han5 

ดาํ     มาก  
ดาํมาก  sәm3 han5 

สม้     มาก   
เปรีย้วมาก 

ยมืคาํและไวยากรณ์ภาษาจนี hәn4 hәn4 nam1 
มาก   ดาํ 

ดาํมาก hәn4 sәm3  
มาก   สม้ 

เปรีย้วมาก 

  MA. .4. การแสดงความเป็นเจ้าของ รปูประโยคของการแสดงความเป็นเจา้ของใน
ภาษาจามพบวา่มโีครงสรา้งอยา่งภาษาตระกลูไท คอื [+สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของ (A) ±/tә2/+ เจา้ของ(B)] 
กรณทีีม่สีว่น (A) และ(B) เกดิขึน้พรอ้มกนั คาํวา่ / tә2/ “ของ” สามารถละได ้แต่หากไมม่สีว่น (A) จะไม่
สามารถละ / tә2/ ได ้ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

บง่ชี ้ +A ± / tә2/ +B ความหมาย 
na:i(น่ี) pәu4 (พอ่) tә2 man1 (มนั) น่ีพอ่ของเขา 
na:i (น่ี) pәu4 (พอ่)   man1 น่ีพอ่เขา 
   tә2 man1 ของเขา 

ในเรือ่งการแสดงความเป็นเจา้ของน้ี เมือ่เปรยีบเทยีบกบัภาษาไทอื่นๆ ทีอ่ยูใ่นประเทศจนีทุก
ภาษา (ยกเวน้ภาษาหล)ี พบวา่มกีารยมืคาํแสดงความเป็นเจา้ของจากภาษาจนีมาใชอ้ยา่งชดัเจน คอืคาํ
วา่ 的 de บา้งยมืทัง้คาํและไวยากรณ์ [เจา้ของ + “de ของ” + สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของ] บา้งยมืเฉพาะคาํแต่
ไวยากรณ์เป็นแบบภาษาไทคอื [สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของ+ “de ของ” + เจา้ของ] ในบางภาษามรีปูแบบคาํ
แสดงความเป็นเจา้ของแบบภาษาจนีและแบบภาษาดัง้เดมิของตนเองใชค้วบคูก่นัไป สาํหรบัภาษาจาม
จะเหน็วา่ใชค้าํแสดงความเป็นเจา้ของภาษาจนี    แต่โครงสรา้งไวยากรณ์ของการแสดงความเป็นเจา้ของ
เป็นแบบภาษาไท                

MA. .4.7 ประโยคเปรียบเทียบ รปูประโยคเปรยีบเทยีบในภาษาจามพบวา่มสีามแบบ  
แบ่งเป็น แบบทีเ่หมอืนกบัภาษาตระกลูไทหน่ึงแบบ แบบทีเ่หมอืนกบัภาษาจนีหน่ึงแบบ   และรปูแบบ
สงสยัหน่ึงแบบ  

1) แบบภาษาตระกลูไทคอื [A+คุณศพัท+์/ta“กวา่”/ +B] ดงัตวัอยา่ง ต่อไปน้ี         
pәu4 ȶe5 ta nәi4 
พอ่    แก่ กวา่ แม ่
 

พอ่แก่กวา่แม ่
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pәu4 ȶe5 ta nәi4 sa:m1 be1 
พอ่    แก่ กวา่ แม ่ สาม    ปี 

พอ่แก่กวา่แมส่ามปี 

2) แบบภาษาจนี คอื ยมืคาํแสดงความหมายเปรยีบเทยีบภาษาจนี วา่ /pi3/  
“กวา่” เป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนีคาํวา่ 比 bǐ รปูแบบไวยากรณ์กเ็หมอืนกบัภาษาจนี  คอื [A+ /pi3/ +B 
+คุณศพัท]์ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี        

pәu4 pi3  nәi4  ȶe5  
พอ่    กวา่ แม ่  แก่ 

พอ่แก่กวา่แม ่

pәu4 pi3  nәi4  ȶe5 sa:m1 be1 
พอ่    กวา่ แม ่  แก่  สาม    ปี 

พอ่แก่กวา่แมส่ามปี 

3) แบบสงสยั ทีเ่รยีกวา่แบบสงสยัเป็นเพราะวา่ สงสยัวา่อาจจะเป็นรปูแบบ 
ภาษาจนี [A + คุณศพัท ์ +B ±จาํนวนหรอืปรมิาณ] หรอือาจเป็นรปูแบบภาษาไทยแลว้ละคาํแสดง
ความหมายเปรยีบเทยีบ /ta/ “กวา่” โครงสรา้งประโยคน้ีคอื  [A + คุณศพัท ์ (±กวา่) +B ±จาํนวนหรอื
ปรมิาณ] ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี        

รปูแบบภาษาจนี pәu4 ȶe5 nәi4 sa:m1 be1  
พอ่    แก่ แม ่ สาม    ปี 

พอ่แก่กวา่แม ่

รปูแบบภาษาไท 
ละคาํวา่ “กวา่”  

pәu4 ȶe5 (ta) nәi4 sa:m1 be1 
พอ่    แก่ (กวา่) แม ่ สาม    ปี 

พอ่แก่กวา่แมส่ามปี 

MA. .4. การบอกตาํแหน่ง โครงสรา้งของคาํบอกตาํแหน่ง เชน่ บน ล่าง หน้า หลงั  
ซา้ย ขวา คาํเหล่าน้ีจะวางไวห้น้าคาํนามหรอืสรรพนามเหมอืนภาษาไทอื่นๆ รปูแบบคอื [คาํบุพบท+ คาํ
บอกตําแหน่ง + คาํนาม/สรรพนาม] ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี        

to2 nok ȵa:u әu1 mai4  
ตวั  นก   เนา    บน  ตน้ไม ้

นกอยูบ่นตน้ไม ้

ai3 ȶa:m ȵa:u a:u3 ma:n3 da1 van1 
อา้ย จาม    เนา    ใน    บา้น   ตะวนั 

คนจามอยูใ่นบา้นตะวนั 

   MA. .4.9 กริยาท่ีมีกรรมคู่ คอื คาํกรยิาทีต่อ้งการกรรมมารบัสองคาํ จากขอ้มลูพบวา่
ภาษาจามมสีองรปูแบบคอืรปูแบบอยา่งภาษาจนี [กรยิา + กรรมรอง (คน) + กรรมตรง (สิง่ของ)] และรปู
แบบอยา่งภาษาไท [กรยิา + กรรมตรง (สิง่ของ) + กรรมรอง (คน) ]  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี         

รปูแบบอยา่งภาษาจนี әu2 ha:i1 man1 l̥e1  
ฉนั  ให ้   เขา    หนงัสอื 

ฉนัใหห้นงัสอืเขา 

รปูแบบอยา่งภาษาไท әu2 ha:i1 l̥e1      ә5 man1  
ฉนั  ให ้   หนงัสอื แก่ เขา     

ฉนัใหห้นงัสอืแก่เขา 

әu2 ha:i1 l̥e1      man1  
ฉนั  ให ้   หนงัสอื เขา    

ฉนัใหห้นงัสอืเขา 

 
MA. .5 ภาษาถ่ิน   
 ดงัทีไ่ดอ้ธบิายในตอนตน้ และไดเ้ปรยีบเทยีบใหเ้หน็ระบบเสยีงพยญัชนะ สระและวรรณยกุต์

ของภาษาจามและภาษาโมแ่ลว้จะเหน็วา่ ภาษาทัง้สองใกลช้ดิกนัมาก เดมิทเีชื่อกนัวา่เป็นสองภาษา แต่
ปัจจุบนันกัภาษาศาสตรจ์นีเหน็พอ้งกนัวา่เป็นภาษาเดยีวกนั แต่เหตุทีช่าวโมม่มีากกวา่ชาวจามจงึใชช้ื่อ
โม ่(มาก) เป็นตวัแทน สถานการณ์การใชภ้าษาของทัง้สองถิน่กค็อื ชาวจามพดูภาษาโมไ่ด ้ขณะทีช่าวโม่
กส็ามารถใชภ้าษาโมส่ือ่สารกบัชาวจามเขา้ใจกนัได ้เน่ืองจากความแตกต่างของทัง้สองภาษาเกดิใน
ระดบัเสยีงเพยีงเลก็น้อยเทา่นัน้  ความแตกต่างทีว่า่น้ีกไ็มไ่ดเ้ป็นระบบ เพราะเกดิขึน้บางเสยีงและบางคาํ
เทา่นัน้  สว่นในระดบัคาํและไวยากรณ์กม็ขีอ้แตกต่างกนัไมม่าก เมือ่นําคาํศพัทภ์าษามากและภาษาจาม
เปรยีบเทยีบกบัภาษาสมาชกิในสาขาจว้ง-ตง้กพ็บวา่ มคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกนั 8.% ขณะทีค่าํศพัท์
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รว่มเชือ้สายของภาษาโมแ่ละภาษาจามม ี 8.% (Yang Tongyin: 996, 1-170)  ขอ้แตกต่างของ
ภาษาถิน่ทัง้สองสรปุรายละเอยีดไดด้งัน้ี (C=Consonant, V=Vowel, T=Tone, W=Word) 

ลกัษณะเปรยีบต่าง  /จาม-โม/่ ตวัอยา่งคาํศพัท1์ 
 จาม โม ่ ความหมาย 

C คูเ่สยีงปฏภิาค /b, m -ˀb, ˀm/  (แต่ไมเ่ป็นระบบที่
แน่นอน เน่ืองจากพบลกัษณะปฏภิาคเพยีงบางคาํ แต่
บางคาํกเ็ป็นเสยีงเดยีวกนั)  

be5 ˀbe5 ชอ้น 
be1  be1 ปี 
mәn1 ˀbәn1 วนั 
ma:n3 ˀba:n3 บา้น (หมูบ่า้น) 

คูเ่สยีงปฏภิาค /d - ˀd/   doŋ1 ˀdoŋ1 ดง (ป่า)  
คูเ่สยีงปฏภิาค /j - ʐ/   ja:n1 ʐa:n1 เรอืน 
คูเ่สยีงปฏภิาค / ɕ - s /  ɕin1 si:n1 กนิ 
คูเ่สยีงปฏภิาค /l, lj, l ̻j - ȶ / ljuŋ1 ȶuŋ1 กลอง 
คูเ่สยีงปฏภิาค มเีสยีงเปลีย่นเป็นเพดาน -j กบั ไมม่ ี ljak lak ลกั(ขโมย) 
คูเ่สยีงปฏภิาค มเีสยีงเปลีย่นรมิฝีปาก -w กบั ไมม่ ี dwә: ŋ1 du: ŋ1 ราง(อาหารสตัว)์ 

V สระเสยีงสัน้ – สระเสยีงยาว  nin2 ni:n2 เดอืน 
คูเ่สยีงปฏภิาค /ә-i/ zәp ʐip สบิ 
คูเ่สยีงปฏภิาค / ә -u/  kwәn1 ku:n1 ขวาน 

T มกีารเปรยีบต่างของเสยีงวรรณยกุตบ์างเสยีงในบาง
คาํ แต่ไมเ่ป็นระบบทีแ่น่นอน เน่ืองจากพบเพยีงบาง
คาํ แต่บางคาํกเ็ป็นเสยีงเดยีวกนั เชน่ วรรณยุกต ์ 
/9-/ , /-/ , /6-/    

da:k  ˀdok7 กระดกู 
phja:t phja:t เลอืด 
kwәn3 kwan1 ควนั 
nam3 nam3 น้ํา 
ziŋ ʐiŋ3 เสือ้กนัฝน 
mәn mәn ฝุ่ น  

W มคีาํศพัทท์ีท่ ัง้สองภาษาใชไ้มเ่หมอืนกนั แต่พบน้อย
มาก เกดิจากภาษาหน่ึงยมืภาษาจนีหรอืภาษาอื่น  
แต่อกีภาษาหน่ึงใชค้าํรว่มเชือ้สายในสาขาจว้ง-ตง้ 

faŋ5 jan1  ฝัง่ (คนันา) 
lu1 (จนี) ȶwa1 เกลอื 
ȡa1 (จนี) pәi2(จนี) ผวิ 

  
MA.  บทสรปุ  
  จากทีไ่ดพ้รรณนาลกัษณะของภาษามาก เราทราบวา่ภาษามากแบ่งเป็นสองถิน่ยอ่ยคอืโมแ่ละ
จาม ทัง้สองเป็นกลุ่มชาตพินัธุส์ว่นน้อยทีร่ฐับาลจดัเขา้รวมไวก้บัชนกลุ่มน้อยชาวปู้อ ีนกัวชิาการจนีจดัไว้
เป็นสมาชกิในสาขาจว้ง-ตง้ แขนงตง้-สุย่ มถีิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีอ่าํเภอลีโ่ป อาํเภอตู๋ซาน เขตปกครอง
ตนเองชาวปู้อแีละชาวเหมยีวเฉียนหนาน  มณฑลกุย้โจว ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี พจิารณาจาก
พืน้ทีอ่ยูอ่าศยัจะเหน็วา่ชาวโมใ่กลช้ดิกบัชาวปู้อ ีทาํใหม้คีาํศพัทภ์าษาปู้อใีชใ้นภาษาโมเ่ป็นจาํนวนมาก  

เมือ่พจิารณาจากระบบเสยีงแลว้จะพบวา่ภาษามาก(โดยเฉพาะภาษาโม)่ ใกลช้ดิกบัภาษาเหมา
หนานและภาษาสุย่ มากกวา่ภาษาปู้อ ี เน่ืองจากลกัษณะสาํคญัทีพ่บในภาษาโมก่ค็อื ยงัคงรกัษาระบบ
พยญัชนะตน้เสยีงกอ้ง /b, d/  และการออกเสยีงแบบมเีสยีงกอ้งนํา / ˀb, ˀd / ทัง้ยงัมรีอ่งรอยของการออก
เสยีงแบบมเีสยีงนาสกินํา /mb, nd/ เหมอืนกบัทีย่งัมอียูใ่นภาษาเหมาหนานและภาษาสุย่ ขณะเดยีวกนักม็ี
บางคาํทีส่ญูเสยีเสยีงดงักลา่วไปแลว้เหมอืนกบัทีเ่กดิขึน้ในสมาชกิภาษาสาขาตง้-สุย่ และสมาชกิจว้ง-ไต 
กค็อื การแปรไปเป็นเสยีง /p, t, m, l / แลว้ เชน่  

 
 

                                                           
1 เน่ืองจากความแตกต่างของเสยีงบางเสยีงไมไ่ดเ้ป็นระบบทีม่คีวามชดัเจนแน่นอน และพบวา่มบีางเสยีงเป็นคูเ่สยีงปฏภิาคกนั แต่บางคูค่าํ
กเ็ป็นเสยีงเดยีวกนั ในทีน้ี่จงึยกตวัอยา่งคูค่าํทัง้สองแบบ  
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 ปี แพง วนั ดนิ กระดกู ตา ตาํ(ทอผา้) 
จาม be1  biŋ1  mәn1  da:i5 da:k da1  tam3  
โม ่ be1 biŋ1 Ɂbәn1 da:i5 Ɂdok da1 tam3 
เหมาหนาน mbɛ1 mbiŋ1 bә n ndai5 da:k nda1 tam3 
สุย่ mbe1 mbiŋ1 Ɂbәn1 nda:i3 la:k7 nda1 tam3 
มลูมั mɛ1 miŋ1 mәn1 hɣa:i5 hɣa:k7 la1 tam3 
ตง้ ȵin2(จนี) ȶui5(จนี) mәn1 ti la:k ta1 tam3 
ปู้อ ี pi1 pe: ŋ2 bɯn1 zi do ta1 tam3 
จว้ง pi1 pe: ŋ2 bɯn1 ɣai do:k ɣa1 tam3 
ไต pi1 pɛŋ2 van2 hai duk ta1 tam5 
 
หยางทงอิน๋ (Yáng Tōngyín, 996,188) ไดเ้ปรยีบเทยีบคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายภาษามากกบั

สมาชกิในสาขาจว้ง-ตง้ สรปุไดว้า่ภาษามากใกลช้ดิกบัภาษาเหมาหนานมากทีส่ดุ และใกลช้ดิกบัภาษาไต
น้อยทีส่ดุ รายละเอยีดเรยีงลาํดบัใกล-้หา่ง ดงัน้ี มาก – เหมาหนาน (69.%) – สุย่ (6.%) – มลูมั
(6.8%) –ตง้ (6.%) – ปู้อ ี(.%) – จว้ง (.9%) – ไต (9%)    
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YH. ภาษาเทน็  

 
 

 
รปูท่ี YH.  ชาวหยางหวง ทีอ่ําเภอผงิถาง  

คดัลอกภาพจากเวบ็ไซดก์ารท่องเทีย่วมณฑลกุย้โจว  
(ทอ่งเทีย่วกุย้โจวออนไลน์, ) 

 คดัลอกจาก  http://Www.Gz-travel.Net/ สบืคน้เมือ่  ตุลาคม 255     

 
ขอ้มลูภาษาเทน็แบ่งเป็นสองสว่น คอื สว่นที ่ YH. ขอ้มลูสงัเขปเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนา

และ สว่นที ่ YH. 2 ขอ้มลูทางภาษา ดงัน้ี     
 

YH.  ข้อมลูสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา ผูเ้ขยีนเรยีบเรยีงขอ้มลูสว่นน้ีโดยการแปลและ
สรปุขอ้ความบางสว่นจากหนงัสอืเรือ่ง “การศกึษาวจิยัภาษาหยางหวง” (Bó Wénzé, 17) 
ประกอบกบัขอ้มลูจากเอกสารภาษาจนีหลายประเภท เชน่ บทความ งานวจิยั หนงัสอื สือ่
สารสนเทศ ดาํเนินการสงัเคราะหแ์ละเรยีบเรยีงแลว้นําเสนอเป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี     

YH. .  ถิน่ทีอ่ยู ่  
YH. 1.2  ประวตัศิาสตร ์ 
YH. .  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  
YH. .  ชวีติความเป็นอยู ่ 
YH. .  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม 

 
YH. 1.1 ถ่ินท่ีอยู่   

เพือ่จะไดเ้ขา้ใจตรงกนั ในเบือ้งตน้น้ี ผูเ้ขยีนตกลงวา่จะเรยีกชื่อกลุม่ชาตพินัธุน้ี์วา่ “หยาง
หวง” (หรอืเรยีกชื่อเตม็วา่ ชาวเหมาหนาน-หยางหวง) ตามทีน่กัวชิาการและทางการจนีเรยีก   
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เรยีกชื่อภาษาวา่ “เทน็” (/tʰәn˧˥/ แปลวา่ “พืน้ถ่ิน”) ตามทีน่กัวชิาการทัว่ไปเรยีก และเมือ่เอย่ชือ่ชาว
เหมาหนาน จะหมายถงึชนกลุ่มน้อยชาวเหมาหนานในมณฑลกวา่งซ ี    

ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีมกีลุ่มชาตพินัธุท์ีไ่ดร้บัการรบัรองจากรฐับาลจนีอยา่ง
เป็นทางการ 6 กลุ่ม โดยมชีาวฮัน่เป็นชนกลุ่มใหญ่ จงึเรยีกชื่อกลุม่ชาตพินัธุอ์ื่น  กลุ่มวา่เป็น  “ชน
ชาตสิว่นน้อย” (少数民族Shǎoshù mínzú) จากขอ้มลูในเวบ็ไซดข์องคณะกรรมการกจิการชนชาติ
สว่นน้อยแหง่สาธารณรฐัประชาชนจนี (中华人民共和国国家民族事务委员会 Zhōnghuá 
rénmín gònghéguó guójiā mínzú shìwù wěiyuánhuì, 2007) ระบุวา่เกณฑก์ารจดัแบ่งชนกลุ่ม
น้อยทัง้  กลุ่มน้ี มหีลกัเกณฑส์องประการ คอื (1) มีอตัลกัษณ์ พจิารณาจากรายละเอยีดปลกียอ่ย
หลายอยา่ง เชน่ ชื่อเรยีกของกลุ่มชาตพินัธุ ์ การมจุีดกาํเนิดทีช่ดัเจนรว่มกนั มปีระวตัคิวามเป็นมา
รว่มกนั การตัง้ถิน่ฐานและชุมชนทีอ่ยูอ่าศยัรว่มกนัเป็นตน้ (2) มีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
พจิารณาจากรายละเอยีดปลกียอ่ยหลายอยา่ง เชน่ ภาษาทีใ่ชก้ารดาํรงชวีติประจาํวนั ศาสนาความ
เชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณ ีขา้วของเครือ่งใช ้สถาปัตยกรรมสิง่ปลกูสรา้ง และการแต่งกายเป็นตน้  
จากหลกัเกณฑด์งักล่าวทาํใหม้กีลุ่มชาตพินัธุบ์างกลุ่มยงัไมไ่ดร้บัการรบัรองอยา่งเป็นทางการจาก
รฐับาล 

หยางหวง (佯僙 Yáng huáng) เป็นชื่อทีท่างการจนีเรยีกทัง้ชื่อภาษาและชื่อกลุ่มชาตพินัธุ์
หน่ึงทีอ่าศยัอยูใ่นเขตปกครองตนเองชาวเหมยีว ชาวปู้อ ีจงัหวดัเฉียนหนาน มณฑลกุย้โจว (贵州省

黔南布依族苗族自治州 Guìzhōu shěng Qiánnán Bùyī zú Miáo zú Zìzhìzhōu) ตัง้ถิน่ฐาน
ในอาํเภอฮุย่สุย่    (惠水县 Huìshuǐ xiàn) อาํเภอผงิถาง(平塘县 Píngtáng xiàn) และเขตรอยต่อ
ของพืน้ทีภ่เูขาและแมน้ํ่าในอาํเภอตู๋ซาน (独 山 县  Dúshān xiàn) กลุ่มชาตพินัธุน้ี์ไมไ่ดร้บัการ
รบัรองสถานภาพใหเ้ป็นชนกลุ่มน้อยทีเ่ป็นเอกเทศเหมอืนชนกลุ่มน้อยอื่น แต่จดัใหเ้ป็น “ชาวหยาง
หวง ชนชาตเิหมาหนาน” (毛南族佯僙人 Máonán zú Yánghuáng rén)   

กระบวนการการรบัรองชาวหยางหวงใหเ้ป็นชนกลุ่มน้อย เริม่ตน้ขึน้เมือ่ปี 9 โดย
คณะอนุกรรมการชาตพินัธุส์ว่นกลางไดล้งพืน้ทีส่าํรวจชุมชนบา้นขา่ผ ูมณฑลกุย้โจว (贵州卡蒲乡

Guìzhōu Kǎpú xiāng) และรบัปากดว้ยวาจาเหน็ชอบใหช้าวหยางหวงกรอกประวตัชิาตพินัธุว์า่เป็น 
“ชาวหยางหวง” (佯僙人 Yánghuáng rén) แต่เน่ืองจากชื่อน้ียงัไมไ่ดร้บัการรบัรองในบญัชรีายชื่อ
ชนกลุ่มน้อย ชื่อ “ชาวหยางหวง”  จงึไมไ่ดร้บัการยอมรบัจากรฐับาล ต่อมาปี 96 มกีารก่อตัง้เขต
ปกครองตนเองชนกลุ่มน้อยเผา่ปู้อ ี เผา่เหมยีวแหง่เฉียนหนาน ชาวหยางหวงทีม่จีาํนวนน้อยมาก
และลว้นพดูภาษาปู้อไีด ้ จงึถูกเหมารวมวา่เป็นสมาชกิของชนกลุ่มน้อยเผา่ปู้อ ี (布依族 Bùyī zú) 
ซึง่ขดัแยง้กบัความรูส้กึของทัง้ชาวปู้อแีละชาวหยางหวงเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากทัง้สองฝ่ายต่างรูส้กึ
วา่ไมใ่ชช่าตพินัธุเ์ดยีวกนั ปี 99 ตวัแทนชาวหยางหวงรวมตวักนัเขยีนจดหมายถงึคณะกรรมการ
ชนกลุ่มน้อยแหง่ชาต ิ  ขอใหร้บัรองสถานภาพของตนเองวา่เป็นชาวหยางหวง ปี 98  รฐับาลเขต
เฉียนหนานลงพืน้ทีส่าํรวจชุมชนชาวหยางหวงสามอาํเภอ ไดแ้ก่ ผงิถาง ตู๋ซาน ฮุย่สุย่ และมมีตวิา่ 
ชาวหยางหวงมคีุณสมบตัติรงตามหลกัเกณฑท์ีส่มควรไดร้บัการรบัรองใหม้สีถานภาพเป็นชนกลุม่
น้อยกลุ่มหน่ึง  แต่เมือ่รายงานไปยงัรฐับาลมณฑลกุย้โจว กลบัไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิ  ต่อมามกีาร
ประชุมหารอืรว่มกนัโดยตวัแทนชาวหยางหวงกบัคณะกรรมการของทางการหลายครัง้ ไดแ้ก่ ปี 
988 คณะกรรมการชาตพินัธุแ์ละตวัแทนชาว หยางหวงแหง่อาํเภอผงิถางจาํนวน  คน ปี 989 
การประชุมอกีครัง้รว่มกบัตวัแทนชาวหยางหวง 9 คน ลว้นลงความเหน็ตามนโยบายของรฐับาล
ทีว่า่ “ชื่อมาจากเจา้ของ” จงึไดเ้สนอคาํรอ้งต่อทางการอกีครัง้ โดยครัง้น้ีใหเ้หตุผลวา่ “ภาษาของ
ชาวหยางหวง(มณฑลกุย้โจว) ใกลช้ดิกบัภาษาของชาวเหมาหนาน(มณฑลกวา่งซ)ี ซึง่จดัอยูใ่น
ตระกลูภาษาจนี-ทเิบต สาขาภาษาจว้ง-ตง้ แขนงภาษาตง้-สุย่ เหมอืนกนั จากการเปรยีบเทยีบวง
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คาํศพัทจ์าํนวน 70 คาํ พบวา่มคีาํศพัทร์ว่มเชื้อสาย 5.97% ขอใหร้บัรองชาวหยางหวงเป็นชนกลุ่ม
น้อยกลุ่มหนึง่” (สรปุมาจาก Xuéshù Táng, 2014, 2)   

แต่ขอ้พจิารณาตามหลกัเกณฑข์องทางการเหน็วา่  ชาวหยางหวงยงัไมม่อีตัลกัษณ์เพยีง
พอทีจ่ะไดร้บัการรบัรองใหเ้ป็น “ชนชาตสิว่นน้อย” ทีเ่ป็นเอกเทศจากกลุ่มอื่น รฐับาลมณฑลกุย้โจ
วจงึมปีระกาศอยา่งเป็นทางการในเอกสารราชการ  ลงวนัที ่ เดอืนกรกฎาคม ค.ศ.99 (อา้งใน 
Liú Shìbīn, 200, 33-3) วา่กลุ่มชาตพินัธุห์ยางหวงทีอ่าศยัอยูใ่นสามอาํเภอ คอื ตู๋ซาน (独山 Dú 
shān)  ฮุย่สุย่ (惠水 Huìshuǐ) และผงิถาง (平塘 Píngtáng) เป็นสมาชกิของชนกลุ่มน้อย “เหมา
หนาน” และใหเ้รยีกชื่อวา่ “ชนกลุ่มน้อยเหมาหนาน-ชาวหยางหวง” โดยมจีาํนวนผูพ้ดูภาษาน้ีในแต่
ละอาํเภอ คอื  คน ,9 คน และ 9, คน ตามลาํดบั รวมจาํนวนผูพ้ดูภาษาเทน็ตาม
ประกาศอยา่งเป็นทางการของรฐับาลมณฑลกุย้โจว ณ ปี 99 รวมทัง้สิน้ ,8 คน (รวมตวักนั
อยูท่ีอ่าํเภอผงิถางมากทีส่ดุ) นบัเป็นชนกลุ่มน้อยชาวเหมาหนานเพยีงกลุ่มเดยีวทีแ่ยกออกจากกลุ่ม
ใหญ่ในมณฑลกวา่งซ ี  

แต่นัน่เป็นเพยีงการจดัระเบยีบการปกครองชนกลุ่มน้อยของทางราชการเท่านัน้ ในความ
เป็นจรงิแลว้หากพจิารณาในทางภาษาศาสตรจ์ะเหน็วา่  แมว้า่ภาษาเหมาหนานกบัภาษาเทน็จะ
ใกลช้ดิกนัในระดบัแขนงภาษาตง้-สุย่เหมอืนกนั  แต่เมือ่เปรยีบเทยีบรายละเอยีดกนัแลว้กลบัมี
ความแตกต่างกนัมาก อาจจะมากเสยียิง่กวา่ความแตกต่างของภาษาจว้ง (แขนงจว้ง-ไต) กบัภาษา
เหมาหนาน (แขนงตง้-สุย่) เสยีอกี จงึมคีวามจาํเป็นทีน่กัภาษาศาสตรต์อ้งแยกภาษาเทน็ออกมาจาก
ภาษาเหมาหนานเป็นคนละภาษา ในชว่งปี 96 เป็นตน้มา ดว้ยเหตุทีภ่าษาเทน็มจีาํนวนผูพ้ดูน้อย
มากเพยีงสองสามหมูบ่า้นเทา่นัน้ ซึง่อยูใ่นภาวะใกลจ้ะสญูหาย จงึมนีกัภาษาศาสตรเ์ขยีนรายงาน
ภาษาน้ีออกมาใหไ้ดท้ราบ เชน่ หลีฟ่างกุย้ (Li Fanggui, 966) เรยีกชื่อภาษาน้ีวา่ T’en สว่นโอดิ
กรูต ์ (Haudricourt, A.G., 96) เรยีกวา่ Then สรุยิา รตันกุล (254, 12-130) เรยีกวา่ เทน็ ซึง่
ทัง้หมดน้ีลว้นบอกวา่เรยีกตามชื่อทีช่าวหยางหวงเรยีกตวัเอง   

ในขณะทีเ่อกสารภาษาจนี เชน่ โป๋เหวนิเจ๋อ (Bó Wénzé,17, 2) สอืกวางโหยว (Shí 
Guāng yóu, 8, ) หลวิซื่อปิน (Liú Shìbīn, 200, 34) เป็นตน้ รายงานวา่ชนกลุ่มน้ีเรยีกตวัเอง
วา่ /ai˩ raːu˩/1 แปลวา่ “หมูค่นพวกเรา” หรอื “คนพืน้ถิน่” ซึง่เป็นชื่อทีช่าวหยางหวงทัง้หมดยอมรบั
รว่มกนั เฉพาะชาวหยางหวงทีอ่าํเภอฮุย่สุย่ เรยีกตวัเองวา่ /ai˩ tʰәn˧˥/ แปลวา่ “คนถ่ิน” 2   ชาวอี๋
เรยีกวา่ /ja lai/3 ชาวปู้อเีรยีกวา่ /pu roŋ/ หรอื /pu kam/4 เมือ่นกัภาษาศาสตรท์ราบจากหลีฟ่างกุย้
วา่ ภาษาเทน็มจีาํนวนผูพ้ดูเหลอืน้อยแลว้และอยูใ่นภาวะกาํลงัจะสญูจงึเริม่สนใจเขา้ไปศกึษา  ทาํให้

                                                           
1 จะเหน็วา่ชือ่เรยีกของชาวหยางหวงกม็คีาํวา่ “อา้ย” นําหน้าเหมอืนกนักบัชาวเหมาหนาน รวมไปถงึกลุ่มชนทีพ่ดูภาษาตระกลูไทใน
ประเทศจนีกลุ่มอื่นๆ กม็กัจะมชีือ่เรยีกทีนํ่าหน้าดว้ยคาํวา่ “อา้ย” ทัง้นัน้ ทีน่่าสนใจคอืมคีาํวา่ / ai˩ raːu˩ / ซึง่พอ้งกบัคาํเรยีกชือ่
อาณาจกัร “อา้ยลาว” เป็นประเดน็ทีน่กัประวตัศิาสตรน่์าจะไดศ้กึษาต่อไป   
2 คาํวา่ / tʰәn˧˥/ เป็นคาํภาษาเทน็ นอกจากจะแปลวา่ “ถิน่” แลว้ ยงัเป็นชือ่ทีช่าวหยางหวงเรยีกฝายน้ําขนาดใหญ่ในอาํเภอฮุย่สุย่ คอื 
ฝายลิว่ถง (六铜坝 Liù tóng bà) ชาวหยางหวงทีอ่าศยัอยูใ่นหมูบ่า้นต่างๆของอาํเภอฮุย่สุย่ลว้นแลว้แต่อพยพมาจากพืน้ทีร่อบฝายน้ํา
ทีเ่รยีกชือ่เป็นภาษาเทน็วา่ /ɣau4 thәn2/ ดงันัน้ จงึเรยีกตวัเองวา่ “คนเทน็”        
3 ผูเ้ขยีนขอบนัทกึไวเ้ป็นขอ้สงัเกตเพือ่เป็นหวัขอ้ในการศกึษาต่อไปวา่ ชาวหยางหวงทีช่าวอีเ๋รยีกวา่ /ja lai/ นี้ จะเกีย่วขอ้งกบักลุ่มชน
ทีพ่ดูภาษา “จาราย” ซึง่เป็นกลุ่มชาตพินัธุส์ว่นน้อยกลุ่มใหญ่ในภาคกลางของเวยีดนามหรอืไม ่เน่ืองจากภาษาจารายจดัอยูค่นละ
ตระกลูกบัภาษาหยางหวง คอื จดัอยูใ่นภาษากลุ่มมาลาโย-โพลเีนเซยี แต่เมือ่พจิารณาต่อไปอกีถงึชือ่เรยีก “อนัหนาน หรอื อนันมั” ซึง่
เป็นชือ่เรยีกดนิแดนภาคกลางของเวยีดนาม กเ็ป็นชือ่เดยีวกนักบัทีช่าวเหมาหนาน-หยางหวงเรยีกตวัเอง แตอ่ยา่งไรกต็าม ประเดน็
น้ีกอ็าจจะเป็นเพยีงความบงัเอญิกไ็ด ้  เน่ืองจากไมม่เีหตุผลทางภาษาศาสตรห์รอืประวตัศิาสตรท์ีช่ ีใ้หเ้หน็วา่สองชือ่น้ีมคีวามเกีย่วขอ้ง
กนั      
4 เป็นชือ่เดยีวกนักบัทีช่าวตง้เรยีกตวัเองวา่ /kam1/ นอกจากน้ีชือ่เรยีก “กมั” ยงัมคีวามน่าสนใจต่อไปอกี เน่ืองจากมหีลายภาษาใน
ตระกลูไทเรยีกชือ่อยา่งภาษาไทกลุ่ม ป.และภาษาไทกลุ่ม พ.วา่ วา่ “กาํ (กมั)” หรอื “คาํ” เชน่ กาํเมอืง (คาํเมอืง,ภาษาไทยถิน่เหนือ)   
กาํตี ่(คาํตี,่ภาษาตระกลูไทในอนิเดยีและพมา่) กาํยงั (คาํยงั, ภาษาตระกลูไทในอนิเดยี) เป็นตน้     
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คาํศพัทจ์าํนวน 70 คาํ พบวา่มคีาํศพัทร์ว่มเชื้อสาย 5.97% ขอใหร้บัรองชาวหยางหวงเป็นชนกลุ่ม
น้อยกลุ่มหนึง่” (สรปุมาจาก Xuéshù Táng, 2014, 2)   

แต่ขอ้พจิารณาตามหลกัเกณฑข์องทางการเหน็วา่  ชาวหยางหวงยงัไมม่อีตัลกัษณ์เพยีง
พอทีจ่ะไดร้บัการรบัรองใหเ้ป็น “ชนชาตสิว่นน้อย” ทีเ่ป็นเอกเทศจากกลุ่มอื่น รฐับาลมณฑลกุย้โจ
วจงึมปีระกาศอยา่งเป็นทางการในเอกสารราชการ  ลงวนัที ่ เดอืนกรกฎาคม ค.ศ.99 (อา้งใน 
Liú Shìbīn, 200, 33-3) วา่กลุ่มชาตพินัธุห์ยางหวงทีอ่าศยัอยูใ่นสามอาํเภอ คอื ตู๋ซาน (独山 Dú 
shān)  ฮุย่สุย่ (惠水 Huìshuǐ) และผงิถาง (平塘 Píngtáng) เป็นสมาชกิของชนกลุ่มน้อย “เหมา
หนาน” และใหเ้รยีกชื่อวา่ “ชนกลุ่มน้อยเหมาหนาน-ชาวหยางหวง” โดยมจีาํนวนผูพ้ดูภาษาน้ีในแต่
ละอาํเภอ คอื  คน ,9 คน และ 9, คน ตามลาํดบั รวมจาํนวนผูพ้ดูภาษาเทน็ตาม
ประกาศอยา่งเป็นทางการของรฐับาลมณฑลกุย้โจว ณ ปี 99 รวมทัง้สิน้ ,8 คน (รวมตวักนั
อยูท่ีอ่าํเภอผงิถางมากทีส่ดุ) นบัเป็นชนกลุ่มน้อยชาวเหมาหนานเพยีงกลุ่มเดยีวทีแ่ยกออกจากกลุ่ม
ใหญ่ในมณฑลกวา่งซ ี  

แต่นัน่เป็นเพยีงการจดัระเบยีบการปกครองชนกลุ่มน้อยของทางราชการเท่านัน้ ในความ
เป็นจรงิแลว้หากพจิารณาในทางภาษาศาสตรจ์ะเหน็วา่  แมว้า่ภาษาเหมาหนานกบัภาษาเทน็จะ
ใกลช้ดิกนัในระดบัแขนงภาษาตง้-สุย่เหมอืนกนั  แต่เมือ่เปรยีบเทยีบรายละเอยีดกนัแลว้กลบัมี
ความแตกต่างกนัมาก อาจจะมากเสยียิง่กวา่ความแตกต่างของภาษาจว้ง (แขนงจว้ง-ไต) กบัภาษา
เหมาหนาน (แขนงตง้-สุย่) เสยีอกี จงึมคีวามจาํเป็นทีน่กัภาษาศาสตรต์อ้งแยกภาษาเทน็ออกมาจาก
ภาษาเหมาหนานเป็นคนละภาษา ในชว่งปี 96 เป็นตน้มา ดว้ยเหตุทีภ่าษาเทน็มจีาํนวนผูพ้ดูน้อย
มากเพยีงสองสามหมูบ่า้นเทา่นัน้ ซึง่อยูใ่นภาวะใกลจ้ะสญูหาย จงึมนีกัภาษาศาสตรเ์ขยีนรายงาน
ภาษาน้ีออกมาใหไ้ดท้ราบ เชน่ หลีฟ่างกุย้ (Li Fanggui, 966) เรยีกชื่อภาษาน้ีวา่ T’en สว่นโอดิ
กรูต ์ (Haudricourt, A.G., 96) เรยีกวา่ Then สรุยิา รตันกุล (254, 12-130) เรยีกวา่ เทน็ ซึง่
ทัง้หมดน้ีลว้นบอกวา่เรยีกตามชื่อทีช่าวหยางหวงเรยีกตวัเอง   

ในขณะทีเ่อกสารภาษาจนี เชน่ โป๋เหวนิเจ๋อ (Bó Wénzé,17, 2) สอืกวางโหยว (Shí 
Guāng yóu, 8, ) หลวิซื่อปิน (Liú Shìbīn, 200, 34) เป็นตน้ รายงานวา่ชนกลุ่มน้ีเรยีกตวัเอง
วา่ /ai˩ raːu˩/1 แปลวา่ “หมูค่นพวกเรา” หรอื “คนพืน้ถิน่” ซึง่เป็นชื่อทีช่าวหยางหวงทัง้หมดยอมรบั
รว่มกนั เฉพาะชาวหยางหวงทีอ่าํเภอฮุย่สุย่ เรยีกตวัเองวา่ /ai˩ tʰәn˧˥/ แปลวา่ “คนถ่ิน” 2   ชาวอี๋
เรยีกวา่ /ja lai/3 ชาวปู้อเีรยีกวา่ /pu roŋ/ หรอื /pu kam/4 เมือ่นกัภาษาศาสตรท์ราบจากหลีฟ่างกุย้
วา่ ภาษาเทน็มจีาํนวนผูพ้ดูเหลอืน้อยแลว้และอยูใ่นภาวะกาํลงัจะสญูจงึเริม่สนใจเขา้ไปศกึษา  ทาํให้

                                                           
1 จะเหน็วา่ชือ่เรยีกของชาวหยางหวงกม็คีาํวา่ “อา้ย” นําหน้าเหมอืนกนักบัชาวเหมาหนาน รวมไปถงึกลุ่มชนทีพ่ดูภาษาตระกลูไทใน
ประเทศจนีกลุ่มอื่นๆ กม็กัจะมชีือ่เรยีกทีนํ่าหน้าดว้ยคาํวา่ “อา้ย” ทัง้นัน้ ทีน่่าสนใจคอืมคีาํวา่ / ai˩ raːu˩ / ซึง่พอ้งกบัคาํเรยีกชือ่
อาณาจกัร “อา้ยลาว” เป็นประเดน็ทีน่กัประวตัศิาสตรน่์าจะไดศ้กึษาต่อไป   
2 คาํวา่ / tʰәn˧˥/ เป็นคาํภาษาเทน็ นอกจากจะแปลวา่ “ถิน่” แลว้ ยงัเป็นชือ่ทีช่าวหยางหวงเรยีกฝายน้ําขนาดใหญ่ในอาํเภอฮุย่สุย่ คอื 
ฝายลิว่ถง (六铜坝 Liù tóng bà) ชาวหยางหวงทีอ่าศยัอยูใ่นหมูบ่า้นต่างๆของอาํเภอฮุย่สุย่ลว้นแลว้แต่อพยพมาจากพืน้ทีร่อบฝายน้ํา
ทีเ่รยีกชือ่เป็นภาษาเทน็วา่ /ɣau4 thәn2/ ดงันัน้ จงึเรยีกตวัเองวา่ “คนเทน็”        
3 ผูเ้ขยีนขอบนัทกึไวเ้ป็นขอ้สงัเกตเพือ่เป็นหวัขอ้ในการศกึษาต่อไปวา่ ชาวหยางหวงทีช่าวอีเ๋รยีกวา่ /ja lai/ นี้ จะเกีย่วขอ้งกบักลุ่มชน
ทีพ่ดูภาษา “จาราย” ซึง่เป็นกลุ่มชาตพินัธุส์ว่นน้อยกลุ่มใหญ่ในภาคกลางของเวยีดนามหรอืไม ่เน่ืองจากภาษาจารายจดัอยูค่นละ
ตระกลูกบัภาษาหยางหวง คอื จดัอยูใ่นภาษากลุ่มมาลาโย-โพลเีนเซยี แต่เมือ่พจิารณาต่อไปอกีถงึชือ่เรยีก “อนัหนาน หรอื อนันมั” ซึง่
เป็นชือ่เรยีกดนิแดนภาคกลางของเวยีดนาม กเ็ป็นชือ่เดยีวกนักบัทีช่าวเหมาหนาน-หยางหวงเรยีกตวัเอง แตอ่ยา่งไรกต็าม ประเดน็
น้ีกอ็าจจะเป็นเพยีงความบงัเอญิกไ็ด ้  เน่ืองจากไมม่เีหตุผลทางภาษาศาสตรห์รอืประวตัศิาสตรท์ีช่ ีใ้หเ้หน็วา่สองชือ่น้ีมคีวามเกีย่วขอ้ง
กนั      
4 เป็นชือ่เดยีวกนักบัทีช่าวตง้เรยีกตวัเองวา่ /kam1/ นอกจากน้ีชือ่เรยีก “กมั” ยงัมคีวามน่าสนใจต่อไปอกี เน่ืองจากมหีลายภาษาใน
ตระกลูไทเรยีกชือ่อยา่งภาษาไทกลุ่ม ป.และภาษาไทกลุ่ม พ.วา่ วา่ “กาํ (กมั)” หรอื “คาํ” เชน่ กาํเมอืง (คาํเมอืง,ภาษาไทยถิน่เหนือ)   
กาํตี ่(คาํตี,่ภาษาตระกลูไทในอนิเดยีและพมา่) กาํยงั (คาํยงั, ภาษาตระกลูไทในอนิเดยี) เป็นตน้     

181การพรรณนาภาษาหยางหวง (เท็น)



12 
 

 
 

วงการวชิาการภาษาศาสตรข์องจนีเริม่สนใจศกึษาภาษาเทน็กนัขึน้ และมรีายงานใหก้บัวงวชิาการ
ของจนีเพิม่ขึน้อกีจาํนวนนบัสบิเรือ่ง ทีส่าํคญั เชน่ งานวจิยัของโป๋เหวนิเจ๋อ (Bó Wénzé, 17) 
เรือ่ง “การศกึษาวจิยัภาษาหยางหวง”  และหนงัสอืของ  สอืกวางโหยว (Shí Guāngyóu, 8) ซึง่
เป็นชาวหยางหวงแท้ๆ  ไดเ้ขยีนหนงัสอืบอกเล่าเรือ่งราวของชนเผา่ตนเอง เรือ่ง “วฒันธรรมประเพณี
ชาวเหมาหนานชุมชนขา่ผแูละผงิถาง มณฑลกุย้โจว”  เป็นตน้   

  
YH. . ประวติัศาสตร ์ 

ขณะน้ีเราทราบแลว้วา่ชนกลุ่มน้อยเผา่เหมาหนานแบ่งเป็นสองกลุ่ม คอื  ชาวเหมาหนานที่
มณฑลกวา่งซ ี และชาวเหมาหนานทีม่ณฑลกุย้โจว ชาวหยางหวงทีพ่ดูภาษาเทน็ทีก่ล่าวถงึใน
บทความน้ี คอื ชนกลุ่มน้อยเผา่เหมาหนานทีอ่าศยัอยูท่ีม่ณฑลกุย้โจว แมว้า่ทางการจะรบัรองใหเ้ป็น
ชนกลุ่มน้อยเผา่เดยีวกนั  แต่ประวตัคิวามเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณ ี วฒันธรรม และชวีติ
ความเป็นอยูม่คีวามแตกต่างกนัมาก  โดยเฉพาะภาษาทีอ่าจมคีวามแตกต่างกนัแยกออกเป็นคนละ
แขนง 

รอ่งรอยชื่อเรยีกชาวหยางหวงทีส่าํรวจพบในเอกสารโบราณต่างๆ พบวา่ขอ้มลูทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ
ปรากฏในพงศาวดารสมยัราชวงศห์ยวน ตอน “พระราชประวตัแิละพระราชกรณยีกจิของจกัรพรรดิ
ไทต่ิง้” 《元史*泰定帝本纪 Yuánshǐ*Tàidìng dì běnjì》  มเีน้ือหากล่าวถงึกลุ่มชนหา้กลุ่ม  
หน่ึงในนัน้คอือกัษร 杨 黄 Yánghuáng นอกจากน้ีกม็รีอ่งรอยชื่อเรยีกชาวหยางหวงปรากฏใน
เอกสารต่างๆก่อนและในยคุราชวงศถ์งัอกีหลายที ่ แต่เขยีนไมเ่หมอืนกนั เชน่ 羊黄  佯黄 犭羊    
犭黄1 เป็นตน้ แต่อา่นออกเสยีงเหมอืนกนั อกัษรทีเ่ป็นชื่อเรยีกชาวหยางหวงแบบทีเ่ขยีนในปัจจุบนั
ใชอ้กัษรประกอบธาตุคาํทีห่มายถงึคน คอื  “亻” เขยีนวา่ 佯僙 (Yánghuáng) ปรากฏขึน้ครัง้แรกใน
เอกสารยคุราชวงศช์งิ ชื่อ《黔南职方纪略 Qián nán zhí fāngjì lüè》 “วนิยัราชการแหง่เฉียนห
นาน”(ปรากฏนามผูแ้ต่งชื่อหลวัรา่วเตีย่น, 8) บนัทกึไวว้า่ “其族在贵州者曰佯僙 Qí zú zài 
guìzhōu zhě yuē Yánghuáng ชนกลุ่มน้ีอยูท่ีกุ่ย้โจว นามวา่หยางหวง” ต่อมากป็รากฏชื่อชาวหยาง
หวงในเอกสารทางการเรือ่ยมา เชน่ เอกสารยคุหมนิกว๋อ (9-99) ชื่อ “บนัทกึอาํเภอตู-อวิน๋” 《
都匀县志稿 Dūyún xiànzhì gǎo》ความวา่ “佯僙即杨荒，播之移民 Yánghuáng jí 
Yánghuāng, bō zhī yímín หยางหวง คอื หยางฮวาง เป็นชนเผา่เรร่อ่น”    

เกีย่วกบัการก่อตวัหรอืการถอืกาํเนิดของชาวหยางหวงนี้มนีกัวชิาการใหค้วามเหน็ไวห้ลาย
แนวทาง  สวเีจีย๋ซุ่น (Xú Jiéshùn, 1) ใหค้วามเหน็วา่  ประวตัคิวามเป็นมาของชาวหยางหวง มี
สองแนวทาง คอื .เป็นกลุม่ชนแขนงหนึ่งในชนเผา่เหลยีว (僚Liáo 2) .เป็นชาวฮัน่ทีอ่พยพเขา้มา
ภายหลงั และใหข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่ ภาษาของชาวเหมาหนาน(หยางหวง) มคีวามใกลช้ดิกบัภาษาของ
ชาวตง้และสุย่ ขนบธรรมเนียม ประเพณกีใ็กลเ้คยีงกนั แสดงใหเ้หน็วา่ชาวเหมาหนาน(หยางหวง) มี
ความเกีย่วขอ้งกบัชาวเหลยีวในยคุเวย่จนิ (魏晋  Wèi Jìn ค.ศ.220-51) อยา่งใกลช้ดิ   ซึง่
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ โมว่ จวิน้ชงิ (Mò Jùnqīng, 1, 3) ซึง่เหน็วา่ กลุ่มชนทีพ่ดูภาษาแขนง

                                                           
1 อกัษรจนีทีท่าํเป็นสทีบึน้ีเป็นอกัษรหนึ่งตวั แต่เน่ืองจากเป็นอกัษรเก่า ระบบการพมิพไ์มม่อีกัษรน้ีอยู ่จงึใชก้ารพมิพอ์กัษรประกอบ
ธาตุคาํดา้นซา้ยกบัอกัษรแทนเสยีงดา้นขวาประกอบกนั    
2  คาํน้ีเป็นคาํทีป่รากฏในเอกสารโบราณของจนีทีใ่ชเ้รยีกชือ่ชนรอ้ยเผา่ โดยเฉพาะกลุ่มชาตพินัธุท์ ีพ่ดูภาษาตระกลูไทหรอืใกลช้ดิกบั
ตระกลูไท เชน่ ปู้อ ี ไต หล ี  จว้ง เกอลาว เหมาหนาน มูห่ล่าว เป็นตน้ สมาคมวจิยัวฒันธรรมลัว่เยว ่สมาคมจว้งศกึษากวา่งซ ีและ
ศนูยว์จิยัจว้ง-ตง้ศกึษา มหาวทิยาลยัชาตพินัธุส์ว่นกลาง (中央民族大学壮侗学研究所  广西壮学学会  广西骆越文化研究会

Zhōngyāng mínzú dàxué Zhuàng dòng xué yánjiū suǒ guǎngxī Zhuàng xué xuéhuì guǎngxī luò yuè wénhuà yánjiū huì) เขา้ถงึไดท้าง  
http://www.rauzh net.cn/ ใชช้ือ่เวบ็ไซดว์า่ 布僚(Bù liáo) เป็นชือ่เวบ็ไซด ์โดยเขยีนเป็นภาษาจว้งวา่ Bouxraeuz ตรงกบัคาํวา่ “ผู-้เรา” 
หมายความวา่ “คนของพวกเรา”  ถิน่ฐานของ “ผู-้เรา” อยูบ่รเิวณตะวนัตกเฉียงใตข้องจนีเรือ่ยไปจนถงึตอนเหนือของเวยีดนาม ไดแ้ก่ 
จว้ง ปู้อ ีไต นุง  และเรยีกคนกลุ่มน้ีทัง้หมดวา่เป็น 僚人 Liáo rén “ชาวเหลยีว” 
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วงการวชิาการภาษาศาสตรข์องจนีเริม่สนใจศกึษาภาษาเทน็กนัขึน้ และมรีายงานใหก้บัวงวชิาการ
ของจนีเพิม่ขึน้อกีจาํนวนนบัสบิเรือ่ง ทีส่าํคญั เชน่ งานวจิยัของโป๋เหวนิเจ๋อ (Bó Wénzé, 17) 
เรือ่ง “การศกึษาวจิยัภาษาหยางหวง”  และหนงัสอืของ  สอืกวางโหยว (Shí Guāngyóu, 8) ซึง่
เป็นชาวหยางหวงแท้ๆ  ไดเ้ขยีนหนงัสอืบอกเล่าเรือ่งราวของชนเผา่ตนเอง เรือ่ง “วฒันธรรมประเพณี
ชาวเหมาหนานชุมชนขา่ผแูละผงิถาง มณฑลกุย้โจว”  เป็นตน้   

  
YH. . ประวติัศาสตร ์ 

ขณะน้ีเราทราบแลว้วา่ชนกลุ่มน้อยเผา่เหมาหนานแบ่งเป็นสองกลุ่ม คอื  ชาวเหมาหนานที่
มณฑลกวา่งซ ี และชาวเหมาหนานทีม่ณฑลกุย้โจว ชาวหยางหวงทีพ่ดูภาษาเทน็ทีก่ล่าวถงึใน
บทความน้ี คอื ชนกลุ่มน้อยเผา่เหมาหนานทีอ่าศยัอยูท่ีม่ณฑลกุย้โจว แมว้า่ทางการจะรบัรองใหเ้ป็น
ชนกลุ่มน้อยเผา่เดยีวกนั  แต่ประวตัคิวามเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณ ี วฒันธรรม และชวีติ
ความเป็นอยูม่คีวามแตกต่างกนัมาก  โดยเฉพาะภาษาทีอ่าจมคีวามแตกต่างกนัแยกออกเป็นคนละ
แขนง 

รอ่งรอยชื่อเรยีกชาวหยางหวงทีส่าํรวจพบในเอกสารโบราณต่างๆ พบวา่ขอ้มลูทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ
ปรากฏในพงศาวดารสมยัราชวงศห์ยวน ตอน “พระราชประวตัแิละพระราชกรณยีกจิของจกัรพรรดิ
ไทต่ิง้” 《元史*泰定帝本纪 Yuánshǐ*Tàidìng dì běnjì》  มเีน้ือหากล่าวถงึกลุ่มชนหา้กลุ่ม  
หน่ึงในนัน้คอือกัษร 杨 黄 Yánghuáng นอกจากน้ีกม็รีอ่งรอยชื่อเรยีกชาวหยางหวงปรากฏใน
เอกสารต่างๆก่อนและในยคุราชวงศถ์งัอกีหลายที ่ แต่เขยีนไมเ่หมอืนกนั เชน่ 羊黄  佯黄 犭羊    
犭黄1 เป็นตน้ แต่อา่นออกเสยีงเหมอืนกนั อกัษรทีเ่ป็นชื่อเรยีกชาวหยางหวงแบบทีเ่ขยีนในปัจจุบนั
ใชอ้กัษรประกอบธาตุคาํทีห่มายถงึคน คอื  “亻” เขยีนวา่ 佯僙 (Yánghuáng) ปรากฏขึน้ครัง้แรกใน
เอกสารยคุราชวงศช์งิ ชื่อ《黔南职方纪略 Qián nán zhí fāngjì lüè》 “วนิยัราชการแหง่เฉียนห
นาน”(ปรากฏนามผูแ้ต่งชื่อหลวัรา่วเตีย่น, 8) บนัทกึไวว้า่ “其族在贵州者曰佯僙 Qí zú zài 
guìzhōu zhě yuē Yánghuáng ชนกลุ่มน้ีอยูท่ีกุ่ย้โจว นามวา่หยางหวง” ต่อมากป็รากฏชื่อชาวหยาง
หวงในเอกสารทางการเรือ่ยมา เชน่ เอกสารยคุหมนิกว๋อ (9-99) ชื่อ “บนัทกึอาํเภอตู-อวิน๋” 《
都匀县志稿 Dūyún xiànzhì gǎo》ความวา่ “佯僙即杨荒，播之移民 Yánghuáng jí 
Yánghuāng, bō zhī yímín หยางหวง คอื หยางฮวาง เป็นชนเผา่เรร่อ่น”    

เกีย่วกบัการก่อตวัหรอืการถอืกาํเนิดของชาวหยางหวงนี้มนีกัวชิาการใหค้วามเหน็ไวห้ลาย
แนวทาง  สวเีจีย๋ซุ่น (Xú Jiéshùn, 1) ใหค้วามเหน็วา่  ประวตัคิวามเป็นมาของชาวหยางหวง มี
สองแนวทาง คอื .เป็นกลุม่ชนแขนงหนึ่งในชนเผา่เหลยีว (僚Liáo 2) .เป็นชาวฮัน่ทีอ่พยพเขา้มา
ภายหลงั และใหข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่ ภาษาของชาวเหมาหนาน(หยางหวง) มคีวามใกลช้ดิกบัภาษาของ
ชาวตง้และสุย่ ขนบธรรมเนียม ประเพณกีใ็กลเ้คยีงกนั แสดงใหเ้หน็วา่ชาวเหมาหนาน(หยางหวง) มี
ความเกีย่วขอ้งกบัชาวเหลยีวในยคุเวย่จนิ (魏晋  Wèi Jìn ค.ศ.220-51) อยา่งใกลช้ดิ   ซึง่
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ โมว่ จวิน้ชงิ (Mò Jùnqīng, 1, 3) ซึง่เหน็วา่ กลุ่มชนทีพ่ดูภาษาแขนง

                                                           
1 อกัษรจนีทีท่าํเป็นสทีบึน้ีเป็นอกัษรหนึ่งตวั แต่เน่ืองจากเป็นอกัษรเก่า ระบบการพมิพไ์มม่อีกัษรน้ีอยู ่จงึใชก้ารพมิพอ์กัษรประกอบ
ธาตุคาํดา้นซา้ยกบัอกัษรแทนเสยีงดา้นขวาประกอบกนั    
2  คาํน้ีเป็นคาํทีป่รากฏในเอกสารโบราณของจนีทีใ่ชเ้รยีกชือ่ชนรอ้ยเผา่ โดยเฉพาะกลุ่มชาตพินัธุท์ ีพ่ดูภาษาตระกลูไทหรอืใกลช้ดิกบั
ตระกลูไท เชน่ ปู้อ ี ไต หล ี  จว้ง เกอลาว เหมาหนาน มูห่ล่าว เป็นตน้ สมาคมวจิยัวฒันธรรมลัว่เยว ่สมาคมจว้งศกึษากวา่งซ ีและ
ศนูยว์จิยัจว้ง-ตง้ศกึษา มหาวทิยาลยัชาตพินัธุส์ว่นกลาง (中央民族大学壮侗学研究所  广西壮学学会  广西骆越文化研究会

Zhōngyāng mínzú dàxué Zhuàng dòng xué yánjiū suǒ guǎngxī Zhuàng xué xuéhuì guǎngxī luò yuè wénhuà yánjiū huì) เขา้ถงึไดท้าง  
http://www.rauzh net.cn/ ใชช้ือ่เวบ็ไซดว์า่ 布僚(Bù liáo) เป็นชือ่เวบ็ไซด ์โดยเขยีนเป็นภาษาจว้งวา่ Bouxraeuz ตรงกบัคาํวา่ “ผู-้เรา” 
หมายความวา่ “คนของพวกเรา”  ถิน่ฐานของ “ผู-้เรา” อยูบ่รเิวณตะวนัตกเฉียงใตข้องจนีเรือ่ยไปจนถงึตอนเหนือของเวยีดนาม ไดแ้ก่ 
จว้ง ปู้อ ีไต นุง  และเรยีกคนกลุ่มน้ีทัง้หมดวา่เป็น 僚人 Liáo rén “ชาวเหลยีว” 

ห
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วงการวชิาการภาษาศาสตรข์องจนีเริม่สนใจศกึษาภาษาเทน็กนัขึน้ และมรีายงานใหก้บัวงวชิาการ
ของจนีเพิม่ขึน้อกีจาํนวนนบัสบิเรือ่ง ทีส่าํคญั เชน่ งานวจิยัของโป๋เหวนิเจ๋อ (Bó Wénzé, 17) 
เรือ่ง “การศกึษาวจิยัภาษาหยางหวง”  และหนงัสอืของ  สอืกวางโหยว (Shí Guāngyóu, 8) ซึง่
เป็นชาวหยางหวงแท้ๆ  ไดเ้ขยีนหนงัสอืบอกเล่าเรือ่งราวของชนเผา่ตนเอง เรือ่ง “วฒันธรรมประเพณี
ชาวเหมาหนานชุมชนขา่ผแูละผงิถาง มณฑลกุย้โจว”  เป็นตน้   

  
YH. . ประวติัศาสตร ์ 

ขณะน้ีเราทราบแลว้วา่ชนกลุ่มน้อยเผา่เหมาหนานแบ่งเป็นสองกลุ่ม คอื  ชาวเหมาหนานที่
มณฑลกวา่งซ ี และชาวเหมาหนานทีม่ณฑลกุย้โจว ชาวหยางหวงทีพ่ดูภาษาเทน็ทีก่ล่าวถงึใน
บทความน้ี คอื ชนกลุ่มน้อยเผา่เหมาหนานทีอ่าศยัอยูท่ีม่ณฑลกุย้โจว แมว้า่ทางการจะรบัรองใหเ้ป็น
ชนกลุ่มน้อยเผา่เดยีวกนั  แต่ประวตัคิวามเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณ ี วฒันธรรม และชวีติ
ความเป็นอยูม่คีวามแตกต่างกนัมาก  โดยเฉพาะภาษาทีอ่าจมคีวามแตกต่างกนัแยกออกเป็นคนละ
แขนง 

รอ่งรอยชื่อเรยีกชาวหยางหวงทีส่าํรวจพบในเอกสารโบราณต่างๆ พบวา่ขอ้มลูทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ
ปรากฏในพงศาวดารสมยัราชวงศห์ยวน ตอน “พระราชประวตัแิละพระราชกรณยีกจิของจกัรพรรดิ
ไทต่ิง้” 《元史*泰定帝本纪 Yuánshǐ*Tàidìng dì běnjì》  มเีน้ือหากล่าวถงึกลุ่มชนหา้กลุ่ม  
หน่ึงในนัน้คอือกัษร 杨 黄 Yánghuáng นอกจากน้ีกม็รีอ่งรอยชื่อเรยีกชาวหยางหวงปรากฏใน
เอกสารต่างๆก่อนและในยคุราชวงศถ์งัอกีหลายที ่ แต่เขยีนไมเ่หมอืนกนั เชน่ 羊黄  佯黄 犭羊    
犭黄1 เป็นตน้ แต่อา่นออกเสยีงเหมอืนกนั อกัษรทีเ่ป็นชื่อเรยีกชาวหยางหวงแบบทีเ่ขยีนในปัจจุบนั
ใชอ้กัษรประกอบธาตุคาํทีห่มายถงึคน คอื  “亻” เขยีนวา่ 佯僙 (Yánghuáng) ปรากฏขึน้ครัง้แรกใน
เอกสารยคุราชวงศช์งิ ชื่อ《黔南职方纪略 Qián nán zhí fāngjì lüè》 “วนิยัราชการแหง่เฉียนห
นาน”(ปรากฏนามผูแ้ต่งชื่อหลวัรา่วเตีย่น, 8) บนัทกึไวว้า่ “其族在贵州者曰佯僙 Qí zú zài 
guìzhōu zhě yuē Yánghuáng ชนกลุ่มน้ีอยูท่ีกุ่ย้โจว นามวา่หยางหวง” ต่อมากป็รากฏชื่อชาวหยาง
หวงในเอกสารทางการเรือ่ยมา เชน่ เอกสารยคุหมนิกว๋อ (9-99) ชื่อ “บนัทกึอาํเภอตู-อวิน๋” 《
都匀县志稿 Dūyún xiànzhì gǎo》ความวา่ “佯僙即杨荒，播之移民 Yánghuáng jí 
Yánghuāng, bō zhī yímín หยางหวง คอื หยางฮวาง เป็นชนเผา่เรร่อ่น”    

เกีย่วกบัการก่อตวัหรอืการถอืกาํเนิดของชาวหยางหวงนี้มนีกัวชิาการใหค้วามเหน็ไวห้ลาย
แนวทาง  สวเีจีย๋ซุ่น (Xú Jiéshùn, 1) ใหค้วามเหน็วา่  ประวตัคิวามเป็นมาของชาวหยางหวง มี
สองแนวทาง คอื .เป็นกลุม่ชนแขนงหนึ่งในชนเผา่เหลยีว (僚Liáo 2) .เป็นชาวฮัน่ทีอ่พยพเขา้มา
ภายหลงั และใหข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่ ภาษาของชาวเหมาหนาน(หยางหวง) มคีวามใกลช้ดิกบัภาษาของ
ชาวตง้และสุย่ ขนบธรรมเนียม ประเพณกีใ็กลเ้คยีงกนั แสดงใหเ้หน็วา่ชาวเหมาหนาน(หยางหวง) มี
ความเกีย่วขอ้งกบัชาวเหลยีวในยคุเวย่จนิ (魏晋  Wèi Jìn ค.ศ.220-51) อยา่งใกลช้ดิ   ซึง่
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ โมว่ จวิน้ชงิ (Mò Jùnqīng, 1, 3) ซึง่เหน็วา่ กลุ่มชนทีพ่ดูภาษาแขนง

                                                           
1 อกัษรจนีทีท่าํเป็นสทีบึน้ีเป็นอกัษรหนึ่งตวั แต่เน่ืองจากเป็นอกัษรเก่า ระบบการพมิพไ์มม่อีกัษรน้ีอยู ่จงึใชก้ารพมิพอ์กัษรประกอบ
ธาตุคาํดา้นซา้ยกบัอกัษรแทนเสยีงดา้นขวาประกอบกนั    
2  คาํน้ีเป็นคาํทีป่รากฏในเอกสารโบราณของจนีทีใ่ชเ้รยีกชือ่ชนรอ้ยเผา่ โดยเฉพาะกลุ่มชาตพินัธุท์ ีพ่ดูภาษาตระกลูไทหรอืใกลช้ดิกบั
ตระกลูไท เชน่ ปู้อ ี ไต หล ี  จว้ง เกอลาว เหมาหนาน มูห่ล่าว เป็นตน้ สมาคมวจิยัวฒันธรรมลัว่เยว ่สมาคมจว้งศกึษากวา่งซ ีและ
ศนูยว์จิยัจว้ง-ตง้ศกึษา มหาวทิยาลยัชาตพินัธุส์ว่นกลาง (中央民族大学壮侗学研究所  广西壮学学会  广西骆越文化研究会

Zhōngyāng mínzú dàxué Zhuàng dòng xué yánjiū suǒ guǎngxī Zhuàng xué xuéhuì guǎngxī luò yuè wénhuà yánjiū huì) เขา้ถงึไดท้าง  
http://www.rauzh net.cn/ ใชช้ือ่เวบ็ไซดว์า่ 布僚(Bù liáo) เป็นชือ่เวบ็ไซด ์โดยเขยีนเป็นภาษาจว้งวา่ Bouxraeuz ตรงกบัคาํวา่ “ผู-้เรา” 
หมายความวา่ “คนของพวกเรา”  ถิน่ฐานของ “ผู-้เรา” อยูบ่รเิวณตะวนัตกเฉียงใตข้องจนีเรือ่ยไปจนถงึตอนเหนือของเวยีดนาม ไดแ้ก่ 
จว้ง ปู้อ ีไต นุง  และเรยีกคนกลุ่มน้ีทัง้หมดวา่เป็น 僚人 Liáo rén “ชาวเหลยีว” 
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วงการวชิาการภาษาศาสตรข์องจนีเริม่สนใจศกึษาภาษาเทน็กนัขึน้ และมรีายงานใหก้บัวงวชิาการ
ของจนีเพิม่ขึน้อกีจาํนวนนบัสบิเรือ่ง ทีส่าํคญั เชน่ งานวจิยัของโป๋เหวนิเจ๋อ (Bó Wénzé, 17) 
เรือ่ง “การศกึษาวจิยัภาษาหยางหวง”  และหนงัสอืของ  สอืกวางโหยว (Shí Guāngyóu, 8) ซึง่
เป็นชาวหยางหวงแท้ๆ  ไดเ้ขยีนหนงัสอืบอกเล่าเรือ่งราวของชนเผา่ตนเอง เรือ่ง “วฒันธรรมประเพณี
ชาวเหมาหนานชุมชนขา่ผแูละผงิถาง มณฑลกุย้โจว”  เป็นตน้   

  
YH. . ประวติัศาสตร ์ 

ขณะน้ีเราทราบแลว้วา่ชนกลุ่มน้อยเผา่เหมาหนานแบ่งเป็นสองกลุ่ม คอื  ชาวเหมาหนานที่
มณฑลกวา่งซ ี และชาวเหมาหนานทีม่ณฑลกุย้โจว ชาวหยางหวงทีพ่ดูภาษาเทน็ทีก่ล่าวถงึใน
บทความน้ี คอื ชนกลุ่มน้อยเผา่เหมาหนานทีอ่าศยัอยูท่ีม่ณฑลกุย้โจว แมว้า่ทางการจะรบัรองใหเ้ป็น
ชนกลุ่มน้อยเผา่เดยีวกนั  แต่ประวตัคิวามเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณ ี วฒันธรรม และชวีติ
ความเป็นอยูม่คีวามแตกต่างกนัมาก  โดยเฉพาะภาษาทีอ่าจมคีวามแตกต่างกนัแยกออกเป็นคนละ
แขนง 

รอ่งรอยชื่อเรยีกชาวหยางหวงทีส่าํรวจพบในเอกสารโบราณต่างๆ พบวา่ขอ้มลูทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ
ปรากฏในพงศาวดารสมยัราชวงศห์ยวน ตอน “พระราชประวตัแิละพระราชกรณยีกจิของจกัรพรรดิ
ไทต่ิง้” 《元史*泰定帝本纪 Yuánshǐ*Tàidìng dì běnjì》  มเีน้ือหากล่าวถงึกลุ่มชนหา้กลุ่ม  
หน่ึงในนัน้คอือกัษร 杨 黄 Yánghuáng นอกจากน้ีกม็รีอ่งรอยชื่อเรยีกชาวหยางหวงปรากฏใน
เอกสารต่างๆก่อนและในยคุราชวงศถ์งัอกีหลายที ่ แต่เขยีนไมเ่หมอืนกนั เชน่ 羊黄  佯黄 犭羊    
犭黄1 เป็นตน้ แต่อา่นออกเสยีงเหมอืนกนั อกัษรทีเ่ป็นชื่อเรยีกชาวหยางหวงแบบทีเ่ขยีนในปัจจุบนั
ใชอ้กัษรประกอบธาตุคาํทีห่มายถงึคน คอื  “亻” เขยีนวา่ 佯僙 (Yánghuáng) ปรากฏขึน้ครัง้แรกใน
เอกสารยคุราชวงศช์งิ ชื่อ《黔南职方纪略 Qián nán zhí fāngjì lüè》 “วนิยัราชการแหง่เฉียนห
นาน”(ปรากฏนามผูแ้ต่งชื่อหลวัรา่วเตีย่น, 8) บนัทกึไวว้า่ “其族在贵州者曰佯僙 Qí zú zài 
guìzhōu zhě yuē Yánghuáng ชนกลุ่มน้ีอยูท่ีกุ่ย้โจว นามวา่หยางหวง” ต่อมากป็รากฏชื่อชาวหยาง
หวงในเอกสารทางการเรือ่ยมา เชน่ เอกสารยคุหมนิกว๋อ (9-99) ชื่อ “บนัทกึอาํเภอตู-อวิน๋” 《
都匀县志稿 Dūyún xiànzhì gǎo》ความวา่ “佯僙即杨荒，播之移民 Yánghuáng jí 
Yánghuāng, bō zhī yímín หยางหวง คอื หยางฮวาง เป็นชนเผา่เรร่อ่น”    

เกีย่วกบัการก่อตวัหรอืการถอืกาํเนิดของชาวหยางหวงนี้มนีกัวชิาการใหค้วามเหน็ไวห้ลาย
แนวทาง  สวเีจีย๋ซุ่น (Xú Jiéshùn, 1) ใหค้วามเหน็วา่  ประวตัคิวามเป็นมาของชาวหยางหวง มี
สองแนวทาง คอื .เป็นกลุม่ชนแขนงหนึ่งในชนเผา่เหลยีว (僚Liáo 2) .เป็นชาวฮัน่ทีอ่พยพเขา้มา
ภายหลงั และใหข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่ ภาษาของชาวเหมาหนาน(หยางหวง) มคีวามใกลช้ดิกบัภาษาของ
ชาวตง้และสุย่ ขนบธรรมเนียม ประเพณกีใ็กลเ้คยีงกนั แสดงใหเ้หน็วา่ชาวเหมาหนาน(หยางหวง) มี
ความเกีย่วขอ้งกบัชาวเหลยีวในยคุเวย่จนิ (魏晋  Wèi Jìn ค.ศ.220-51) อยา่งใกลช้ดิ   ซึง่
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ โมว่ จวิน้ชงิ (Mò Jùnqīng, 1, 3) ซึง่เหน็วา่ กลุ่มชนทีพ่ดูภาษาแขนง

                                                           
1 อกัษรจนีทีท่าํเป็นสทีบึน้ีเป็นอกัษรหนึ่งตวั แต่เน่ืองจากเป็นอกัษรเก่า ระบบการพมิพไ์มม่อีกัษรน้ีอยู ่จงึใชก้ารพมิพอ์กัษรประกอบ
ธาตุคาํดา้นซา้ยกบัอกัษรแทนเสยีงดา้นขวาประกอบกนั    
2  คาํน้ีเป็นคาํทีป่รากฏในเอกสารโบราณของจนีทีใ่ชเ้รยีกชือ่ชนรอ้ยเผา่ โดยเฉพาะกลุ่มชาตพินัธุท์ ีพ่ดูภาษาตระกลูไทหรอืใกลช้ดิกบั
ตระกลูไท เชน่ ปู้อ ี ไต หล ี  จว้ง เกอลาว เหมาหนาน มูห่ล่าว เป็นตน้ สมาคมวจิยัวฒันธรรมลัว่เยว ่สมาคมจว้งศกึษากวา่งซ ีและ
ศนูยว์จิยัจว้ง-ตง้ศกึษา มหาวทิยาลยัชาตพินัธุส์ว่นกลาง (中央民族大学壮侗学研究所  广西壮学学会  广西骆越文化研究会

Zhōngyāng mínzú dàxué Zhuàng dòng xué yánjiū suǒ guǎngxī Zhuàng xué xuéhuì guǎngxī luò yuè wénhuà yánjiū huì) เขา้ถงึไดท้าง  
http://www.rauzh net.cn/ ใชช้ือ่เวบ็ไซดว์า่ 布僚(Bù liáo) เป็นชือ่เวบ็ไซด ์โดยเขยีนเป็นภาษาจว้งวา่ Bouxraeuz ตรงกบัคาํวา่ “ผู-้เรา” 
หมายความวา่ “คนของพวกเรา”  ถิน่ฐานของ “ผู-้เรา” อยูบ่รเิวณตะวนัตกเฉียงใตข้องจนีเรือ่ยไปจนถงึตอนเหนือของเวยีดนาม ไดแ้ก่ 
จว้ง ปู้อ ีไต นุง  และเรยีกคนกลุ่มน้ีทัง้หมดวา่เป็น 僚人 Liáo rén “ชาวเหลยีว” 
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วงการวชิาการภาษาศาสตรข์องจนีเริม่สนใจศกึษาภาษาเทน็กนัขึน้ และมรีายงานใหก้บัวงวชิาการ
ของจนีเพิม่ขึน้อกีจาํนวนนบัสบิเรือ่ง ทีส่าํคญั เชน่ งานวจิยัของโป๋เหวนิเจ๋อ (Bó Wénzé, 17) 
เรือ่ง “การศกึษาวจิยัภาษาหยางหวง”  และหนงัสอืของ  สอืกวางโหยว (Shí Guāngyóu, 8) ซึง่
เป็นชาวหยางหวงแท้ๆ  ไดเ้ขยีนหนงัสอืบอกเล่าเรือ่งราวของชนเผา่ตนเอง เรือ่ง “วฒันธรรมประเพณี
ชาวเหมาหนานชุมชนขา่ผแูละผงิถาง มณฑลกุย้โจว”  เป็นตน้   

  
YH. . ประวติัศาสตร ์ 

ขณะน้ีเราทราบแลว้วา่ชนกลุ่มน้อยเผา่เหมาหนานแบ่งเป็นสองกลุ่ม คอื  ชาวเหมาหนานที่
มณฑลกวา่งซ ี และชาวเหมาหนานทีม่ณฑลกุย้โจว ชาวหยางหวงทีพ่ดูภาษาเทน็ทีก่ล่าวถงึใน
บทความน้ี คอื ชนกลุ่มน้อยเผา่เหมาหนานทีอ่าศยัอยูท่ีม่ณฑลกุย้โจว แมว้า่ทางการจะรบัรองใหเ้ป็น
ชนกลุ่มน้อยเผา่เดยีวกนั  แต่ประวตัคิวามเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณ ี วฒันธรรม และชวีติ
ความเป็นอยูม่คีวามแตกต่างกนัมาก  โดยเฉพาะภาษาทีอ่าจมคีวามแตกต่างกนัแยกออกเป็นคนละ
แขนง 

รอ่งรอยชื่อเรยีกชาวหยางหวงทีส่าํรวจพบในเอกสารโบราณต่างๆ พบวา่ขอ้มลูทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ
ปรากฏในพงศาวดารสมยัราชวงศห์ยวน ตอน “พระราชประวตัแิละพระราชกรณยีกจิของจกัรพรรดิ
ไทต่ิง้” 《元史*泰定帝本纪 Yuánshǐ*Tàidìng dì běnjì》  มเีน้ือหากล่าวถงึกลุ่มชนหา้กลุ่ม  
หน่ึงในนัน้คอือกัษร 杨 黄 Yánghuáng นอกจากน้ีกม็รีอ่งรอยชื่อเรยีกชาวหยางหวงปรากฏใน
เอกสารต่างๆก่อนและในยคุราชวงศถ์งัอกีหลายที ่ แต่เขยีนไมเ่หมอืนกนั เชน่ 羊黄  佯黄 犭羊    
犭黄1 เป็นตน้ แต่อา่นออกเสยีงเหมอืนกนั อกัษรทีเ่ป็นชื่อเรยีกชาวหยางหวงแบบทีเ่ขยีนในปัจจุบนั
ใชอ้กัษรประกอบธาตุคาํทีห่มายถงึคน คอื  “亻” เขยีนวา่ 佯僙 (Yánghuáng) ปรากฏขึน้ครัง้แรกใน
เอกสารยคุราชวงศช์งิ ชื่อ《黔南职方纪略 Qián nán zhí fāngjì lüè》 “วนิยัราชการแหง่เฉียนห
นาน”(ปรากฏนามผูแ้ต่งชื่อหลวัรา่วเตีย่น, 8) บนัทกึไวว้า่ “其族在贵州者曰佯僙 Qí zú zài 
guìzhōu zhě yuē Yánghuáng ชนกลุ่มน้ีอยูท่ีกุ่ย้โจว นามวา่หยางหวง” ต่อมากป็รากฏชื่อชาวหยาง
หวงในเอกสารทางการเรือ่ยมา เชน่ เอกสารยคุหมนิกว๋อ (9-99) ชื่อ “บนัทกึอาํเภอตู-อวิน๋” 《
都匀县志稿 Dūyún xiànzhì gǎo》ความวา่ “佯僙即杨荒，播之移民 Yánghuáng jí 
Yánghuāng, bō zhī yímín หยางหวง คอื หยางฮวาง เป็นชนเผา่เรร่อ่น”    

เกีย่วกบัการก่อตวัหรอืการถอืกาํเนิดของชาวหยางหวงนี้มนีกัวชิาการใหค้วามเหน็ไวห้ลาย
แนวทาง  สวเีจีย๋ซุ่น (Xú Jiéshùn, 1) ใหค้วามเหน็วา่  ประวตัคิวามเป็นมาของชาวหยางหวง มี
สองแนวทาง คอื .เป็นกลุม่ชนแขนงหนึ่งในชนเผา่เหลยีว (僚Liáo 2) .เป็นชาวฮัน่ทีอ่พยพเขา้มา
ภายหลงั และใหข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่ ภาษาของชาวเหมาหนาน(หยางหวง) มคีวามใกลช้ดิกบัภาษาของ
ชาวตง้และสุย่ ขนบธรรมเนียม ประเพณกีใ็กลเ้คยีงกนั แสดงใหเ้หน็วา่ชาวเหมาหนาน(หยางหวง) มี
ความเกีย่วขอ้งกบัชาวเหลยีวในยคุเวย่จนิ (魏晋  Wèi Jìn ค.ศ.220-51) อยา่งใกลช้ดิ   ซึง่
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ โมว่ จวิน้ชงิ (Mò Jùnqīng, 1, 3) ซึง่เหน็วา่ กลุ่มชนทีพ่ดูภาษาแขนง

                                                           
1 อกัษรจนีทีท่าํเป็นสทีบึน้ีเป็นอกัษรหนึ่งตวั แต่เน่ืองจากเป็นอกัษรเก่า ระบบการพมิพไ์มม่อีกัษรน้ีอยู ่จงึใชก้ารพมิพอ์กัษรประกอบ
ธาตุคาํดา้นซา้ยกบัอกัษรแทนเสยีงดา้นขวาประกอบกนั    
2  คาํน้ีเป็นคาํทีป่รากฏในเอกสารโบราณของจนีทีใ่ชเ้รยีกชือ่ชนรอ้ยเผา่ โดยเฉพาะกลุม่ชาตพินัธุท์ ีพ่ดูภาษาตระกลูไทหรอืใกลช้ดิกบั
ตระกลูไท เชน่ ปู้อ ี ไต หล ี  จว้ง เกอลาว เหมาหนาน มูห่ล่าว เป็นตน้ สมาคมวจิยัวฒันธรรมลัว่เยว ่สมาคมจว้งศกึษากวา่งซ ีและ
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วงการวชิาการภาษาศาสตรข์องจนีเริม่สนใจศกึษาภาษาเทน็กนัขึน้ และมรีายงานใหก้บัวงวชิาการ
ของจนีเพิม่ขึน้อกีจาํนวนนบัสบิเรือ่ง ทีส่าํคญั เชน่ งานวจิยัของโป๋เหวนิเจ๋อ (Bó Wénzé, 17) 
เรือ่ง “การศกึษาวจิยัภาษาหยางหวง”  และหนงัสอืของ  สอืกวางโหยว (Shí Guāngyóu, 8) ซึง่
เป็นชาวหยางหวงแท้ๆ  ไดเ้ขยีนหนงัสอืบอกเล่าเรือ่งราวของชนเผา่ตนเอง เรือ่ง “วฒันธรรมประเพณี
ชาวเหมาหนานชุมชนขา่ผแูละผงิถาง มณฑลกุย้โจว”  เป็นตน้   

  
YH. . ประวติัศาสตร ์ 

ขณะน้ีเราทราบแลว้วา่ชนกลุ่มน้อยเผา่เหมาหนานแบ่งเป็นสองกลุ่ม คอื  ชาวเหมาหนานที่
มณฑลกวา่งซ ี และชาวเหมาหนานทีม่ณฑลกุย้โจว ชาวหยางหวงทีพ่ดูภาษาเทน็ทีก่ล่าวถงึใน
บทความน้ี คอื ชนกลุ่มน้อยเผา่เหมาหนานทีอ่าศยัอยูท่ีม่ณฑลกุย้โจว แมว้า่ทางการจะรบัรองใหเ้ป็น
ชนกลุ่มน้อยเผา่เดยีวกนั  แต่ประวตัคิวามเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณ ี วฒันธรรม และชวีติ
ความเป็นอยูม่คีวามแตกต่างกนัมาก  โดยเฉพาะภาษาทีอ่าจมคีวามแตกต่างกนัแยกออกเป็นคนละ
แขนง 

รอ่งรอยชื่อเรยีกชาวหยางหวงทีส่าํรวจพบในเอกสารโบราณต่างๆ พบวา่ขอ้มลูทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ
ปรากฏในพงศาวดารสมยัราชวงศห์ยวน ตอน “พระราชประวตัแิละพระราชกรณยีกจิของจกัรพรรดิ
ไทต่ิง้” 《元史*泰定帝本纪 Yuánshǐ*Tàidìng dì běnjì》  มเีน้ือหากล่าวถงึกลุ่มชนหา้กลุ่ม  
หน่ึงในนัน้คอือกัษร 杨 黄 Yánghuáng นอกจากน้ีกม็รีอ่งรอยชื่อเรยีกชาวหยางหวงปรากฏใน
เอกสารต่างๆก่อนและในยคุราชวงศถ์งัอกีหลายที ่ แต่เขยีนไมเ่หมอืนกนั เชน่ 羊黄  佯黄 犭羊    
犭黄1 เป็นตน้ แต่อา่นออกเสยีงเหมอืนกนั อกัษรทีเ่ป็นชื่อเรยีกชาวหยางหวงแบบทีเ่ขยีนในปัจจุบนั
ใชอ้กัษรประกอบธาตุคาํทีห่มายถงึคน คอื  “亻” เขยีนวา่ 佯僙 (Yánghuáng) ปรากฏขึน้ครัง้แรกใน
เอกสารยคุราชวงศช์งิ ชื่อ《黔南职方纪略 Qián nán zhí fāngjì lüè》 “วนิยัราชการแหง่เฉียนห
นาน”(ปรากฏนามผูแ้ต่งชื่อหลวัรา่วเตีย่น, 8) บนัทกึไวว้า่ “其族在贵州者曰佯僙 Qí zú zài 
guìzhōu zhě yuē Yánghuáng ชนกลุ่มน้ีอยูท่ีกุ่ย้โจว นามวา่หยางหวง” ต่อมากป็รากฏชื่อชาวหยาง
หวงในเอกสารทางการเรือ่ยมา เชน่ เอกสารยคุหมนิกว๋อ (9-99) ชื่อ “บนัทกึอาํเภอตู-อวิน๋” 《
都匀县志稿 Dūyún xiànzhì gǎo》ความวา่ “佯僙即杨荒，播之移民 Yánghuáng jí 
Yánghuāng, bō zhī yímín หยางหวง คอื หยางฮวาง เป็นชนเผา่เรร่อ่น”    

เกีย่วกบัการก่อตวัหรอืการถอืกาํเนิดของชาวหยางหวงนี้มนีกัวชิาการใหค้วามเหน็ไวห้ลาย
แนวทาง  สวเีจีย๋ซุ่น (Xú Jiéshùn, 1) ใหค้วามเหน็วา่  ประวตัคิวามเป็นมาของชาวหยางหวง มี
สองแนวทาง คอื .เป็นกลุม่ชนแขนงหนึ่งในชนเผา่เหลยีว (僚Liáo 2) .เป็นชาวฮัน่ทีอ่พยพเขา้มา
ภายหลงั และใหข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่ ภาษาของชาวเหมาหนาน(หยางหวง) มคีวามใกลช้ดิกบัภาษาของ
ชาวตง้และสุย่ ขนบธรรมเนียม ประเพณกีใ็กลเ้คยีงกนั แสดงใหเ้หน็วา่ชาวเหมาหนาน(หยางหวง) มี
ความเกีย่วขอ้งกบัชาวเหลยีวในยคุเวย่จนิ (魏晋  Wèi Jìn ค.ศ.220-51) อยา่งใกลช้ดิ   ซึง่
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ โมว่ จวิน้ชงิ (Mò Jùnqīng, 1, 3) ซึง่เหน็วา่ กลุ่มชนทีพ่ดูภาษาแขนง

                                                           
1 อกัษรจนีทีท่าํเป็นสทีบึน้ีเป็นอกัษรหนึ่งตวั แต่เน่ืองจากเป็นอกัษรเก่า ระบบการพมิพไ์มม่อีกัษรน้ีอยู ่จงึใชก้ารพมิพอ์กัษรประกอบ
ธาตุคาํดา้นซา้ยกบัอกัษรแทนเสยีงดา้นขวาประกอบกนั    
2  คาํน้ีเป็นคาํทีป่รากฏในเอกสารโบราณของจนีทีใ่ชเ้รยีกชือ่ชนรอ้ยเผา่ โดยเฉพาะกลุ่มชาตพินัธุท์ ีพ่ดูภาษาตระกลูไทหรอืใกลช้ดิกบั
ตระกลูไท เชน่ ปู้อ ี ไต หล ี  จว้ง เกอลาว เหมาหนาน มูห่ล่าว เป็นตน้ สมาคมวจิยัวฒันธรรมลัว่เยว ่สมาคมจว้งศกึษากวา่งซ ีและ
ศนูยว์จิยัจว้ง-ตง้ศกึษา มหาวทิยาลยัชาตพินัธุส์ว่นกลาง (中央民族大学壮侗学研究所  广西壮学学会  广西骆越文化研究会

Zhōngyāng mínzú dàxué Zhuàng dòng xué yánjiū suǒ guǎngxī Zhuàng xué xuéhuì guǎngxī luò yuè wénhuà yánjiū huì) เขา้ถงึไดท้าง  
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จว้ง-ตง้พฒันาการมาจากชาวหลีเ่หลยีวในยคุประวตัศิาสตร ์ซึง่ชาวหลีเ่หลยีวเป็นกลุ่มชนทีพ่ฒันา
มาจากชนรอ้ยเผา่ทีช่ื่อป่ายเยว ่ (百越Bǎi yuè) ในยคุก่อนประวตัศิาสตรอ์กีต่อหน่ึง   ชาวเหมา
หนานกค็อืสมาชกิในชนกลุม่หลีเ่หลยีวน้ีเอง เมือ่พจิารณาจากแซ่ทีใ่ชจ้ะพบวา่ ชาวหลีเ่หลยีวทีต่ ัง้
ถิน่ฐานบรเิวณอาํเภอหวนเจยีง มณฑลกวา่งซ ีสว่นมากใชแ้ซ่ถาน (谭Tán) ชาวเหมาหนานรอ้ยละ
เกา้สบิกล็ว้นมแีซ่ถานทัง้สิน้  หลกัฐานน้ีแสดงใหเ้หน็ความสมัพนัธข์องชนรอ้ยเผา่กบัชาวเหลยีว 
และชาวเหลยีวกบัชาวเหมาหนานไดอ้ยา่งชดัเจน ในขณะทีช่าวหยางหวง มแีซ่ใหญ่ๆอยูส่องแซ่ คอื
แซ่สอื (石 Shí) และแซ่หลวิ (刘 Liú)   

หลวิซื่อปิน (Liú Shìbīn, 200, 3) ไดศ้กึษาเอกสารโบราณต่างๆทีม่บีนัทกึเกีย่วกบัชาวห
ยางหวง ผนวกกบัคาํบอกเล่า 1  เรือ่งเล่า ตํานานของชนเผา่ วเิคราะหท์ีม่าของชาวหยางหวงสอง
ประการคอื    .เป็นกลุ่มชาตพินัธุท์ีอ่ยูต่ดิแผน่ดนิมณฑลกุย้โจวมาแต่ดัง้เดมิ .อพยพมาจากทีอ่ื่น 
และใหข้อ้สรปุวา่ “ชาวหยางหวงทีอ่าศยัอยูใ่นมณฑลกุย้โจวตัง้ถิน่ฐานในบรเิวณน้ีมากวา่  ปี
แลว้ เรยีกไดว้า่เป็นกลุ่มชนทีอ่ยูต่ดิแผน่ดนิมาแต่โบราณกาล แต่มชีาวหยางหวงสว่นหน่ึง คอื ที่
อาํเภอผงิถาง และอาํเภอฮุย่สุย่มรีอ่งรอยวา่อพยพมาจากทีอ่ื่น คอื จากเจยีงซ ี(江西 Jiāngxī2) หรอื
กวา่งซ ี(广西 Guǎngxī)3”  

ประเดน็การอพยพมาจากเจยีงซนีัน้ จากการศกึษายงัไมพ่บรอ่งรอยทีย่นืยนัได ้ กรณน้ีี            
โป๋เหวนิเจ๋อ (Bó Wénzé, 17, 4) วเิคราะหว์า่ ในยคุราชวงศซ์่งเหนือ (北宋 Běisòng ค.ศ. 0 - 
1127) มกีารสรา้งเสน้ทางกวา่งหนานตะวนัตก (广南西路 Guǎng nán xī lù) อยูบ่รเิวณรอยต่อของ
มณฑลกวา่งตงและกวา่งซ ี จากคาํบอกเล่าของชาวหยางหวงวา่อพยพผา่นเสน้ทางและเมอืงต่างๆ 
ลว้นแลว้แต่เป็นชื่อเมอืงในเขตปกครองของกวา่งซทีัง้สิน้ โดยอพยพสวนกระแสน้ําขึน้ไปตามแนว
แมน้ํ่าหลิว่เจยีง (柳江 Liǔjiāng) ผา่นเมอืงหลิว่โจว จนถงึทีอ่ยูใ่นปัจจุบนั แต่ดว้ยเหตุทีใ่นยคุนัน้ชน
กลุ่มน้อยอพยพจากกวา่งซกีระจดักระจายไปอยูท่ีต่่างๆเป็นจาํนวนมาก และถูกเหยยีดหยามจาก
เจา้ของพืน้ทีเ่ดมิ เพือ่ไมใ่หโ้ดนดถููก ชาวหยางหวงจงึออกเสยีง “กวา่งซ”ี เป็น “เจยีงซ”ี เพือ่ปกปิด
สถานะตนเอง อนัเป็นทีม่าของคาํบอกเล่าจนเป็นตํานานของชนเผา่วา่อพยพมาจาก “เจยีงซ”ี นําไปสู่
ขอ้สรปุวา่ แทจ้รงิแลว้ชาว หยางหวงคอืชนเผา่ดัง้เดมิของ “กวา่งซ”ี ซึง่เป็นถิน่ฐานเดยีวกนักบัชาว 
“เหมาหนาน” นัน่เอง   

 วเิคราะหจ์ากชื่อเรยีกจะพบวา่ ทัง้ชาวเหมาหนานทีม่ณฑลกวา่งซ ีและชาวเหมาหนานที่
มณฑลกุย้โจวมชีื่อเรยีกทีแ่ฝงความหมายถงึถิน่ทีอ่ยูเ่หมอืนกนั ในมณฑลกวา่งซ ีศนูยก์ลางทีม่ชีน
เผา่เหมาหนานอาศยัอยูค่อืภเูขาเหมาหนาน (茅难山 Máonán shān) ตัง้อยูท่างใตข้องอาํเภอหวน
เจยีง (环江Huánjiānɡ) พงศาวดารภาษาจนีทีบ่นัทกึไวใ้นสมยัซ่งระบุวา่ พืน้ทีปั่จจุบนัของอาํเภอ
หวนเจยีง  มณฑลกวา่งซ ีมชีื่อเรยีกหมูบ่า้นทีอ่อกเสยีงใกลเ้คยีงกบัชื่อชนเผา่เหมาหนาน เชน่ เหมา
ทาน (茆滩，茅滩 Máotān，Máotān)  เมา่หนาน (冒南 Màonán)   สว่นชาว หยางหวงที่
มณฑลกุย้โจวมชีื่อเรยีกตวัเองหลายชื่อ เชน่ อายทุน (哎吞 Āi tūn) อายรา่ว  (哎绕 Āi rào) อิน้ทุน 
(印吞 Yìn tūn) ฮา่วทุน (好吞 Hào tūn)  ถงึแมจ้ะเป็นชื่อเรยีกต่างกนั ออกเสยีงต่างกนั แต่ทัง้หมด

                                                           
1  ชาวหยางหวงมเีรือ่งเล่าวา่ “บรรพบุรษุอพยพมาจากเจยีงซ ี เดนิทางผา่นเมอืงหลิว่โจวจนมาถงึทีต่ ัง้ถิน่ฐานในปัจจบุนั ถกูเชอืกมดั 
ไล่ตอ้นมาจากเจยีงซ ี ดงันัน้ถา้เป็นชาวหยางหวงจรงิ จะมรีอยปานทีแ่ขนทุกคน นัน่เป็นเพราะรอ่งรอยทีถ่กูเชอืกรดัหลงเหลอืไวเ้ป็น
หลกัฐาน ชาวฮัน่และชาวปู้อไีมม่รีอยแบบนี้”  
2  คาํบอกเล่าของชาวหยางหวงเล่าวา่ บรรพบุรษุของตนเองอพยพมาจากเจยีงซ ี เมือ่มคีนเสยีชวีติ ในพธิศีพจะมหีมอผสีง่วญิญาณ
ผูต้ายกลบัถิน่กาํเนิด คนแซ่สอืสง่กลบัไปยงัเมอืงเจยีงซ ีคนแซ่หลวิสง่กลบัไปยงัเมอืงหลิว่โจว (柳州 Liǔzhōu)  แต่จากการศกึษายงัไม่
พบหลกัฐานแน่ชดัทีแ่สดงวา่ชาว หยางหวงในมณฑลกุย้โจวมรีอ่งรอยอยูท่ีม่ณฑลเจยีงซแีต่อยา่งใด    
3 ในบทความของ หวงอีเ้รนิ (Huáng Yìrén, 10, 2-3) ไดล้งพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูเพือ่เปรยีบเทยีบชาวหยางหวงทีเ่ฉียนหนานกบัชาวเหมา
หนานทีก่วา่งซ ีไดข้อ้สรปุวา่ “ชาวหยางหวงทีเ่ฉียนหนาน เป็นกลุ่มชนทีอ่ยูต่ดิแผน่ดนิเดมิในบรเิวณเฉียนตง เฉียนตงหนาน และตอน
เหนือของกวา่งซ”ี    
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จว้ง-ตง้พฒันาการมาจากชาวหลีเ่หลยีวในยคุประวตัศิาสตร ์ซึง่ชาวหลีเ่หลยีวเป็นกลุ่มชนทีพ่ฒันา
มาจากชนรอ้ยเผา่ทีช่ื่อป่ายเยว ่ (百越Bǎi yuè) ในยคุก่อนประวตัศิาสตรอ์กีต่อหน่ึง   ชาวเหมา
หนานกค็อืสมาชกิในชนกลุม่หลีเ่หลยีวน้ีเอง เมือ่พจิารณาจากแซ่ทีใ่ชจ้ะพบวา่ ชาวหลีเ่หลยีวทีต่ ัง้
ถิน่ฐานบรเิวณอาํเภอหวนเจยีง มณฑลกวา่งซ ีสว่นมากใชแ้ซ่ถาน (谭Tán) ชาวเหมาหนานรอ้ยละ
เกา้สบิกล็ว้นมแีซ่ถานทัง้สิน้  หลกัฐานน้ีแสดงใหเ้หน็ความสมัพนัธข์องชนรอ้ยเผา่กบัชาวเหลยีว 
และชาวเหลยีวกบัชาวเหมาหนานไดอ้ยา่งชดัเจน ในขณะทีช่าวหยางหวง มแีซ่ใหญ่ๆอยูส่องแซ่ คอื
แซ่สอื (石 Shí) และแซ่หลวิ (刘 Liú)   

หลวิซื่อปิน (Liú Shìbīn, 200, 3) ไดศ้กึษาเอกสารโบราณต่างๆทีม่บีนัทกึเกีย่วกบัชาวห
ยางหวง ผนวกกบัคาํบอกเล่า 1  เรือ่งเล่า ตํานานของชนเผา่ วเิคราะหท์ีม่าของชาวหยางหวงสอง
ประการคอื    .เป็นกลุ่มชาตพินัธุท์ีอ่ยูต่ดิแผน่ดนิมณฑลกุย้โจวมาแต่ดัง้เดมิ .อพยพมาจากทีอ่ื่น 
และใหข้อ้สรปุวา่ “ชาวหยางหวงทีอ่าศยัอยูใ่นมณฑลกุย้โจวตัง้ถิน่ฐานในบรเิวณน้ีมากวา่  ปี
แลว้ เรยีกไดว้า่เป็นกลุ่มชนทีอ่ยูต่ดิแผน่ดนิมาแต่โบราณกาล แต่มชีาวหยางหวงสว่นหน่ึง คอื ที่
อาํเภอผงิถาง และอาํเภอฮุย่สุย่มรีอ่งรอยวา่อพยพมาจากทีอ่ื่น คอื จากเจยีงซ ี(江西 Jiāngxī2) หรอื
กวา่งซ ี(广西 Guǎngxī)3”  

ประเดน็การอพยพมาจากเจยีงซนีัน้ จากการศกึษายงัไมพ่บรอ่งรอยทีย่นืยนัได ้ กรณน้ีี            
โป๋เหวนิเจ๋อ (Bó Wénzé, 17, 4) วเิคราะหว์า่ ในยคุราชวงศซ์่งเหนือ (北宋 Běisòng ค.ศ. 0 - 
1127) มกีารสรา้งเสน้ทางกวา่งหนานตะวนัตก (广南西路 Guǎng nán xī lù) อยูบ่รเิวณรอยต่อของ
มณฑลกวา่งตงและกวา่งซ ี จากคาํบอกเล่าของชาวหยางหวงวา่อพยพผา่นเสน้ทางและเมอืงต่างๆ 
ลว้นแลว้แต่เป็นชื่อเมอืงในเขตปกครองของกวา่งซทีัง้สิน้ โดยอพยพสวนกระแสน้ําขึน้ไปตามแนว
แมน้ํ่าหลิว่เจยีง (柳江 Liǔjiāng) ผา่นเมอืงหลิว่โจว จนถงึทีอ่ยูใ่นปัจจุบนั แต่ดว้ยเหตุทีใ่นยคุนัน้ชน
กลุ่มน้อยอพยพจากกวา่งซกีระจดักระจายไปอยูท่ีต่่างๆเป็นจาํนวนมาก และถูกเหยยีดหยามจาก
เจา้ของพืน้ทีเ่ดมิ เพือ่ไมใ่หโ้ดนดถููก ชาวหยางหวงจงึออกเสยีง “กวา่งซ”ี เป็น “เจยีงซ”ี เพือ่ปกปิด
สถานะตนเอง อนัเป็นทีม่าของคาํบอกเล่าจนเป็นตํานานของชนเผา่วา่อพยพมาจาก “เจยีงซ”ี นําไปสู่
ขอ้สรปุวา่ แทจ้รงิแลว้ชาว หยางหวงคอืชนเผา่ดัง้เดมิของ “กวา่งซ”ี ซึง่เป็นถิน่ฐานเดยีวกนักบัชาว 
“เหมาหนาน” นัน่เอง   

 วเิคราะหจ์ากชื่อเรยีกจะพบวา่ ทัง้ชาวเหมาหนานทีม่ณฑลกวา่งซ ีและชาวเหมาหนานที่
มณฑลกุย้โจวมชีื่อเรยีกทีแ่ฝงความหมายถงึถิน่ทีอ่ยูเ่หมอืนกนั ในมณฑลกวา่งซ ีศนูยก์ลางทีม่ชีน
เผา่เหมาหนานอาศยัอยูค่อืภเูขาเหมาหนาน (茅难山 Máonán shān) ตัง้อยูท่างใตข้องอาํเภอหวน
เจยีง (环江Huánjiānɡ) พงศาวดารภาษาจนีทีบ่นัทกึไวใ้นสมยัซ่งระบุวา่ พืน้ทีปั่จจุบนัของอาํเภอ
หวนเจยีง  มณฑลกวา่งซ ีมชีื่อเรยีกหมูบ่า้นทีอ่อกเสยีงใกลเ้คยีงกบัชื่อชนเผา่เหมาหนาน เชน่ เหมา
ทาน (茆滩，茅滩 Máotān，Máotān)  เมา่หนาน (冒南 Màonán)   สว่นชาว หยางหวงที่
มณฑลกุย้โจวมชีื่อเรยีกตวัเองหลายชื่อ เชน่ อายทุน (哎吞 Āi tūn) อายรา่ว  (哎绕 Āi rào) อิน้ทุน 
(印吞 Yìn tūn) ฮา่วทุน (好吞 Hào tūn)  ถงึแมจ้ะเป็นชื่อเรยีกต่างกนั ออกเสยีงต่างกนั แต่ทัง้หมด

                                                           
1  ชาวหยางหวงมเีรือ่งเล่าวา่ “บรรพบุรษุอพยพมาจากเจยีงซ ี เดนิทางผา่นเมอืงหลิว่โจวจนมาถงึทีต่ ัง้ถิน่ฐานในปัจจบุนั ถกูเชอืกมดั 
ไล่ตอ้นมาจากเจยีงซ ี ดงันัน้ถา้เป็นชาวหยางหวงจรงิ จะมรีอยปานทีแ่ขนทุกคน นัน่เป็นเพราะรอ่งรอยทีถ่กูเชอืกรดัหลงเหลอืไวเ้ป็น
หลกัฐาน ชาวฮัน่และชาวปู้อไีมม่รีอยแบบนี้”  
2  คาํบอกเล่าของชาวหยางหวงเล่าวา่ บรรพบุรษุของตนเองอพยพมาจากเจยีงซ ี เมือ่มคีนเสยีชวีติ ในพธิศีพจะมหีมอผสีง่วญิญาณ
ผูต้ายกลบัถิน่กาํเนิด คนแซ่สอืสง่กลบัไปยงัเมอืงเจยีงซ ีคนแซ่หลวิสง่กลบัไปยงัเมอืงหลิว่โจว (柳州 Liǔzhōu)  แต่จากการศกึษายงัไม่
พบหลกัฐานแน่ชดัทีแ่สดงวา่ชาว หยางหวงในมณฑลกุย้โจวมรีอ่งรอยอยูท่ีม่ณฑลเจยีงซแีต่อยา่งใด    
3 ในบทความของ หวงอีเ้รนิ (Huáng Yìrén, 10, 2-3) ไดล้งพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูเพือ่เปรยีบเทยีบชาวหยางหวงทีเ่ฉียนหนานกบัชาวเหมา
หนานทีก่วา่งซ ีไดข้อ้สรปุวา่ “ชาวหยางหวงทีเ่ฉียนหนาน เป็นกลุ่มชนทีอ่ยูต่ดิแผน่ดนิเดมิในบรเิวณเฉียนตง เฉียนตงหนาน และตอน
เหนือของกวา่งซ”ี    

183การพรรณนาภาษาหยางหวง (เท็น)
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ลว้นสือ่ความหมายวา่ “คนพืน้ที ่ หรอื คนพืน้ถิน่” ทัง้นัน้ ซึง่กต็รงกบัชื่อทีช่าวหยางหวงเรยีกภาษา
ของตวัเองวา่ ภาษาเทน็ ซึง่แปลวา่ ภาษาถิน่ เชน่เดยีวกนั 

จากประเดน็ประวตัศิาสตรท์ีก่ล่าวขา้งตน้ ประมวลเป็นขอ้สรปุไดว้า่ ชาวเหมาหนานทีก่วา่ง
ซ ีและชาว หยางหวงทีกุ่ย้โจว ในมมุมองทางภาษาศาสตรเ์ป็นคนละภาษา แต่รฐับาลไดจ้ดัใหเ้ป็นชน
กลุ่มน้อยเดยีวกนั จากหลกัฐานต่างๆทีก่ล่าวถงึขา้งตน้  มแีนวโน้วชีใ้หเ้หน็วา่ชาวหยางหวงน่าจะ
เป็นชนกลุ่มเดยีวกนักบัชาวเหมาหนานนัน่เอง เพยีงแต่อพยพออกมาจากกลุ่มใหญ่มาตัง้ถิน่ฐาน
ทีกุ่ย้โจว ดว้ยระยะเวลาทีห่า่งไกลกบักลุ่มชนทีเ่ป็นบรรพบุรษุเป็นเวลานาน ประกอบกบัการมี
ปฏสิมัพนัธก์บัชนกลุ่มน้อยอื่น ทาํใหภ้าษามพีฒันาการแยกออกมาจากภาษาเหมาหนาน แมจ้ะถูก
จดัแยกใหเ้ป็นคนละภาษา แต่กย็งัมรีอ่งรอยคาํศพัทท์ีใ่กลช้ดิกนัอยู ่ทาํใหภ้าษาทัง้สองยงัคงจดัไวใ้น
ระดบัแขนงเดยีวกนั    
 
YH. 1.3  ระบบเศรษฐกิจสงัคม   

นบัแต่อดตีเป็นตน้มา ชาวหยางหวงกวา่สามหมืน่คนอาศยัอยูต่ามภมูปิระเทศเขตป่าเขา 
หา่งไกลความเจรญิ มชีวีติพึง่พาธรรมชาต ิไมไ่ดป้ระกอบสมัมาอาชพีเป็นทีแ่น่นอน  ดว้ยภมูปิระเทศ
ทีเ่ป็นป่าเขา ขาดแคลนแหล่งน้ํา จนมเีพลงพืน้บา้นรอ้งวา่ “石多土少水如油，雨降三日水淹

地，雨停半日溪断流 Shí duō tǔ shǎo shuǐ rú yóu, yǔ jiàng sān rì shuǐ yān de, yǔ tíng 
bànrì xī duàn liú หนิมากดนิน้อย น้ําน้อยคา่ดุจน้ํามนั ฝนตกสามวนัน้ําซมึสิน้ ฝนหยดุเพยีงครึง่วนั 
คลองกพ็ลนัหยดุน้ํารนิ”  เมือ่ขาดน้ําชาวหยางหวงกด็าํรงชวีติอยูอ่ยา่งยากลาํบากและแรน้แคน้ 
ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัการรบัรองจากรฐับาลแลว้จงึไดร้บัการดแูลชว่ยเหลอืจากรฐับาลมาอยา่ง
ต่อเน่ือง มกีารสรา้งระบบชลประทานทีด่ ีสนบัสนุนใหป้ลกูพชืเศรษฐกจิ พชืสมนุไพร เลีย้งไก่ ทาํปศุ
สตัวเ์ป็นตน้   ทางการไดส้รา้งเสน้ทางคมนาคมเขา้สูห่มูบ่า้นชาวหยางหวง นําพาความเจรญิ 
สขุภาพอนามยั การศกึษาเขา้สูชุ่มชน ทาํใหช้วีติความเป็นอยูข่องชาวหยางหวงดขีึน้เป็นลาํดบั 
 
YH. 1.4  ชีวิตความเป็นอยู่  
 อาหารการกนิ ชาวหยางหวงกนิอาหารสีม่ือ้ เริม่มือ้เชา้เมือ่ตื่นนอนกนิบะหมี ่ ไขไ่ก่ ขนม 
เรยีกวา่ /ta53 tham11/ แปลวา่ “ขา้มคํ่า” มือ้ต่อไปราว  โมงเป็นมือ้ /tsen11 ŋe35/ “มือ้เชา้” บ่าย 
 โมงเป็นมือ้ /tsen11 sjɛŋ44/ “มือ้เทีย่ง” หน่ึงถงึสองทุม่เป็นมือ้ / tsen11 bwa:u35/ “มือ้คํ่า” อาหาร
หลกัของชาวหยางหวงเป็นขา้วตม้ตุ๋นกบัหวัแพะ เลอืดแพะ เลอืดหม ูการตอ้นรบัแขกผูม้าเยอืน หรอื
กจิกรรมสาํคญัตอ้งมกีารฆา่แพะ ฆา่หมทูาํอาหารตอ้นรบั   

บา้นเรอืนทีอ่ยูอ่าศยัของชาวหยางหวงใชไ้มเ้ป็นโครงบา้น ผนงัเป็นไมไ้ผ ่แลว้โบกผนงัดว้ย
โคลน  มงุหลงัคาดว้ยปลอ้งไมไ้ผผ่า่ครึง่วางสลบัเป็นรางน้ํา แลว้มงุดว้ยหญา้อกีชัน้หน่ึง สรา้งบา้น
เป็นสองชัน้ ชัน้ล่างเป็นทีพ่กัอาศยั ชัน้บนเป็นยุง้ฉาง ดว้ยความเจรญิและการขนสง่ทีด่ ีบา้นของ
ชาวหยางหวงบางบา้นกม็งุหลงัคากระเบือ้ง แต่ยงัคงเอกลกัษณ์ผนงัไมไ้ผโ่บกปนู แลว้สรา้งเป็นสอง
ชัน้ ซึง่ชัน้สองกย็งัใชเ้ป็นยุง้ฉางเกบ็ธญัญาหารอยูเ่หมอืนเดมิ       
   
YH. 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 

แมว้า่จะอาศยัอยูใ่นทีห่า่งไกลความเจรญิ ดาํรงชวีติอยา่งยากลาํบาก แต่ดว้ยความสงบและ
ความงดงามของธรรมชาตอินับรสิทุธิ ์ ชาวหยางหวงจงึมคีวามสขุสบายใจ และความภาคภมูใิจใน
ความเป็นชนเผา่ของตน ความสขุดงัทีว่า่น้ีแสดงออกมาใหเ้หน็จากกจิกรรมในเทศกาลสาํคญั ทีเ่ป็น
หลกั และถอืเป็นเทศกาลสาํคญัของชนเผา่ คอื เทศกาลคบเพลงิ (ตรงกบัวนัเพญ็เดอืนสบิสอง) ผูค้น
ในหมูบ่า้นหรอืระหวา่งหมูบ่า้นต่างฝ่ายต่างตระเตรยีมคบเพลงิ เมือ่ถงึยามคํ่าคนืกจ็ะจุดคบเพลงิให้
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ลว้นสือ่ความหมายวา่ “คนพืน้ที ่ หรอื คนพืน้ถิน่” ทัง้นัน้ ซึง่กต็รงกบัชื่อทีช่าวหยางหวงเรยีกภาษา
ของตวัเองวา่ ภาษาเทน็ ซึง่แปลวา่ ภาษาถิน่ เชน่เดยีวกนั 

จากประเดน็ประวตัศิาสตรท์ีก่ล่าวขา้งตน้ ประมวลเป็นขอ้สรปุไดว้า่ ชาวเหมาหนานทีก่วา่ง
ซ ีและชาว หยางหวงทีกุ่ย้โจว ในมมุมองทางภาษาศาสตรเ์ป็นคนละภาษา แต่รฐับาลไดจ้ดัใหเ้ป็นชน
กลุ่มน้อยเดยีวกนั จากหลกัฐานต่างๆทีก่ล่าวถงึขา้งตน้  มแีนวโน้วชีใ้หเ้หน็วา่ชาวหยางหวงน่าจะ
เป็นชนกลุ่มเดยีวกนักบัชาวเหมาหนานนัน่เอง เพยีงแต่อพยพออกมาจากกลุ่มใหญ่มาตัง้ถิน่ฐาน
ทีกุ่ย้โจว ดว้ยระยะเวลาทีห่า่งไกลกบักลุ่มชนทีเ่ป็นบรรพบุรษุเป็นเวลานาน ประกอบกบัการมี
ปฏสิมัพนัธก์บัชนกลุ่มน้อยอื่น ทาํใหภ้าษามพีฒันาการแยกออกมาจากภาษาเหมาหนาน แมจ้ะถูก
จดัแยกใหเ้ป็นคนละภาษา แต่กย็งัมรีอ่งรอยคาํศพัทท์ีใ่กลช้ดิกนัอยู ่ทาํใหภ้าษาทัง้สองยงัคงจดัไวใ้น
ระดบัแขนงเดยีวกนั    
 
YH. 1.3  ระบบเศรษฐกิจสงัคม   

นบัแต่อดตีเป็นตน้มา ชาวหยางหวงกวา่สามหมืน่คนอาศยัอยูต่ามภมูปิระเทศเขตป่าเขา 
หา่งไกลความเจรญิ มชีวีติพึง่พาธรรมชาต ิไมไ่ดป้ระกอบสมัมาอาชพีเป็นทีแ่น่นอน  ดว้ยภมูปิระเทศ
ทีเ่ป็นป่าเขา ขาดแคลนแหล่งน้ํา จนมเีพลงพืน้บา้นรอ้งวา่ “石多土少水如油，雨降三日水淹

地，雨停半日溪断流 Shí duō tǔ shǎo shuǐ rú yóu, yǔ jiàng sān rì shuǐ yān de, yǔ tíng 
bànrì xī duàn liú หนิมากดนิน้อย น้ําน้อยคา่ดุจน้ํามนั ฝนตกสามวนัน้ําซมึสิน้ ฝนหยดุเพยีงครึง่วนั 
คลองกพ็ลนัหยดุน้ํารนิ”  เมือ่ขาดน้ําชาวหยางหวงกด็าํรงชวีติอยูอ่ยา่งยากลาํบากและแรน้แคน้ 
ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัการรบัรองจากรฐับาลแลว้จงึไดร้บัการดแูลชว่ยเหลอืจากรฐับาลมาอยา่ง
ต่อเน่ือง มกีารสรา้งระบบชลประทานทีด่ ีสนบัสนุนใหป้ลกูพชืเศรษฐกจิ พชืสมนุไพร เลีย้งไก่ ทาํปศุ
สตัวเ์ป็นตน้   ทางการไดส้รา้งเสน้ทางคมนาคมเขา้สูห่มูบ่า้นชาวหยางหวง นําพาความเจรญิ 
สขุภาพอนามยั การศกึษาเขา้สูชุ่มชน ทาํใหช้วีติความเป็นอยูข่องชาวหยางหวงดขีึน้เป็นลาํดบั 
 
YH. 1.4  ชีวิตความเป็นอยู่  
 อาหารการกนิ ชาวหยางหวงกนิอาหารสีม่ือ้ เริม่มือ้เชา้เมือ่ตื่นนอนกนิบะหมี ่ ไขไ่ก่ ขนม 
เรยีกวา่ /ta53 tham11/ แปลวา่ “ขา้มคํ่า” มือ้ต่อไปราว  โมงเป็นมือ้ /tsen11 ŋe35/ “มือ้เชา้” บ่าย 
 โมงเป็นมือ้ /tsen11 sjɛŋ44/ “มือ้เทีย่ง” หน่ึงถงึสองทุม่เป็นมือ้ / tsen11 bwa:u35/ “มือ้คํ่า” อาหาร
หลกัของชาวหยางหวงเป็นขา้วตม้ตุ๋นกบัหวัแพะ เลอืดแพะ เลอืดหม ูการตอ้นรบัแขกผูม้าเยอืน หรอื
กจิกรรมสาํคญัตอ้งมกีารฆา่แพะ ฆา่หมทูาํอาหารตอ้นรบั   

บา้นเรอืนทีอ่ยูอ่าศยัของชาวหยางหวงใชไ้มเ้ป็นโครงบา้น ผนงัเป็นไมไ้ผ ่แลว้โบกผนงัดว้ย
โคลน  มงุหลงัคาดว้ยปลอ้งไมไ้ผผ่า่ครึง่วางสลบัเป็นรางน้ํา แลว้มงุดว้ยหญา้อกีชัน้หน่ึง สรา้งบา้น
เป็นสองชัน้ ชัน้ล่างเป็นทีพ่กัอาศยั ชัน้บนเป็นยุง้ฉาง ดว้ยความเจรญิและการขนสง่ทีด่ ีบา้นของ
ชาวหยางหวงบางบา้นกม็งุหลงัคากระเบือ้ง แต่ยงัคงเอกลกัษณ์ผนงัไมไ้ผโ่บกปนู แลว้สรา้งเป็นสอง
ชัน้ ซึง่ชัน้สองกย็งัใชเ้ป็นยุง้ฉางเกบ็ธญัญาหารอยูเ่หมอืนเดมิ       
   
YH. 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 

แมว้า่จะอาศยัอยูใ่นทีห่า่งไกลความเจรญิ ดาํรงชวีติอยา่งยากลาํบาก แต่ดว้ยความสงบและ
ความงดงามของธรรมชาตอินับรสิทุธิ ์ ชาวหยางหวงจงึมคีวามสขุสบายใจ และความภาคภมูใิจใน
ความเป็นชนเผา่ของตน ความสขุดงัทีว่า่น้ีแสดงออกมาใหเ้หน็จากกจิกรรมในเทศกาลสาํคญั ทีเ่ป็น
หลกั และถอืเป็นเทศกาลสาํคญัของชนเผา่ คอื เทศกาลคบเพลงิ (ตรงกบัวนัเพญ็เดอืนสบิสอง) ผูค้น
ในหมูบ่า้นหรอืระหวา่งหมูบ่า้นต่างฝ่ายต่างตระเตรยีมคบเพลงิ เมือ่ถงึยามคํ่าคนืกจ็ะจุดคบเพลงิให้

_

184 การพรรณนาภาษาหยางหวง (เท็น)



15 
 

 
 

สวา่งไสวไปทัว่ทัง้ภเูขา ตเีกราะเคาะไม ้ ตกีลอง เป่าแตรเขาววั เป็นการเฉลมิฉลองและรืน่เรงิ ผู้
อาวุโสเดนินําหน้าไปเยีย่มเยอืนอวยพรกนัและกนั  ในงานเทศกาลมกีจิกรรมสาํคญัทีน่บัเป็น
เอกลกัษณ์โดดเดน่ของชาวหยางหวง นัน่กค็อื คนชนววั (斗地牯牛 Dòu dì gǔniú) เป็นกจิกรรม
รืน่เรงิทีเ่ลยีนแบบการต่อสูข้องววั ผูช้ายสองคนจบัคูต่่อสู ้แลว้เอาหวัชนกนัลกัษณะคลา้ยกบัการชน
กนัของววั เพือ่อวดพละกาํลงั ความแขง็แกรง่ต่อหน้าหญงิสาว  

ศลิปะการเตน้ราํทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชาวหยางหวง คอื ระบาํกลองลงิ ชายหนุ่มชาวหยาง
หวงแต่งกายเลยีนแบบตวัละครในนวนิยายเรือ่งไซอิว๋ “หงอคง” (ซุนอูค่ง) รา่ยราํตามจงัหวะ  
ประกอบกระบวนทา่ตกีลองทีพ่ลกิแพลงหลากหลาย ทา่ทางต่างๆน้ีนํามาจากทา่ทางของลงิ นบัเป็น
การแสดงทีส่นุกสนานเรา้ใจ 

วรรณกรรมมขุปาฐะเป็นเพลงรอ้งเกีย้วกนัของหนุ่มสาว มกีลอน นิทาน ตํานาน โดยเฉพาะมี
ตํานานของชนเผา่ทีน่่าสนใจเกีย่วกบักาํเนิดของชื่อเรยีกชาวหยางหวง ความวา่ “ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของ
ชาวหยางหวงมกัมชีนเผา่อืน่มาแยง่ชงิ รกุไล่ ชาวหยางหวงจงึออกอุบายเอาฝงูแพะ (ตรงกบั
ภาษาจนีคาํวา่ 羊 Yáng) ไปซ่อนไวใ้นถํ้า แลว้หลอกลอ่ใหข้า้ศกึมาเจรจากนัทีห่น้าปากถํ้า ระหวา่งที ่
เจรจา ชาวหยางหวงแสรง้ตะโกนเสยีงดงัเอะอะโวยวาย วา่พื้นทีต่รงน้ีเป็นของพวกเรา ใครจะมาแยง่
ชงิไมไ่ด ้ ดว้ยเสยีงอนัดงัน้ีเองทาํใหฝ้งูแพะทีอ่ยูใ่นถํ้าตกใจ(ตรงกบัภาษาจนีคาํวา่ 慌  huāng) และ
กระโจนรอ้งเสยีงดงัอยูใ่นถํ้า  ขา้ศกึตกใจกลวัคดิวา่เป็นเสยีงเจา้ป่าเจา้เขาจะมาลงโทษ จงึถอยรน่หนี
ไป คาํวา่ “แพะตกใจ” ตรงกบัภาษาจนีวา่ 羊慌  Yáng huāng ออกเสยีงวา่ “หยาง ฮวง” จงึเป็นทีม่า
ของชือ่เรยีกชาว “หยางหวง” ในทีส่ดุ” อยา่งไรกต็าม ตาํนานเรือ่งน้ีน่าจะแต่งขึน้ภายหลงั เพราะเป็น
ลกัษณะของการผกูเรือ่งใหส้อดคลอ้งกบัเสยีงทีพ่อ้งกบัชื่อของชาวหยางหวงเทา่นัน้  ไมม่หีลกัฐาน
ทางประวตัศิาสตรท์ีย่นืยนัไดแ้ต่อยา่งใด   

พธิสีาํคญัอกีอยา่งหน่ึงคอื พธิแีต่งงาน เรยีกวา่《拦门歌 Lán mén gē》หมายความวา่ 
“เพลงกัน้ประตู” (คลา้ยกบัการกัน้ประตูเงนิประตูทองในขบวนขนัหมากของไทย) ฝ่ายชายจะจดัพธิี
ตอ้นรบัผูอ้าวโุสฝ่ายหญงิ โดยการรอ้งราํทาํเพลง ใชพ้ดัใบตาลปัดไปรอบตวัแสดงถงึชว่ยปัดฝุ่ นทาํ
ความสะอาดรา่งกาย สวมงอบใหเ้พือ่แสดงถงึการบงัแดดให ้ นอกจากน้ียงัมกีารจดัแสดงมหรสพ 
การละเล่นเพือ่ความบนัเทงิต่างๆ เชน่ การแสดงอุปรากร ระบาํกลอง ระบาํตําขา้ว ทัง้ยงัประดบั
ประดาโคมไฟ เพือ่สรา้งความรูส้กึและความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนัอกีดว้ย ชาวหยางหวงสามารถ
แต่งงานกนัในตระกลูแซเ่ดยีวกนัได ้ เพยีงแต่มขีอ้หา้มการแต่งงานในสายตระกลูเดยีวกนันบัไป
ภายใน 5 รุน่    

ชาวหยางหวงเคารพบชูาเทพดนิ เทพภเูขา เทพตน้ไม ้ เทพน้ําและเคารพววั ตามบา้นของ
ชาวหยางหวงมกัแขวนเขาววัไวบ้นประตทูางเขา้บา้นเพือ่ความเป็นสริมิงคล  ในหมูบ่า้นมพีอ่หมอ
(ทาํหน้าทีพ่ธิกีรรมสาํคญัเชน่งานศพ แต่งงาน การเซ่นไหวบ้ชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละบรรพบุรษุ) แมห่มอ
(ทาํหน้าทีด่ดูวงชะตา) และหมอภมู(ิทาํหน้าทีด่ฤูกษ์ยามงามด ีดทูาํเลทีต่ ัง้ และการก่อสรา้งต่างๆ) มี
ขอ้กาํหนดวา่ ผูท้ีจ่ะรบัภาระหน้าทีท่ ัง้สามอยา่งน้ีไดจ้ะตอ้งเป็นชาว หยางหวงทีพ่ดูภาษาเทน็ได ้เป็น
คนทีม่แีซ่สอืและแซ่หลวิเทา่นัน้ สิง่น้ีกเ็ป็นอกีเรือ่งหน่ึงทีแ่ยกชาวหยางหวงออกจากชนเผา่อื่น  

ชาวหยางหวงไมม่แีนวคดิเรือ่ง “หนกัชาย เบาหญงิ” (ใหค้วามสาํคญักบัเพศชาย เหยยีด
หยามเพศหญงิ ตรงกบัทีภ่าษาจนีเรยีกวา่ 重男轻女 Zhòng nán qīng nǚ) เหมอืนอยา่งชาวฮัน่ 
หรอืชนเผา่อื่น 

มขีอ้หา้มตามขนบธรรมเนียมทีส่าํคญัคอื ในชว่งเดอืนอา้ยถงึเดอืนสามหา้มกวาดบา้น หา้ม
สาดน้ําออกไปนอกบา้น หา้มตากผา้บรเิวณหน้าบา้นและหลงับา้น หา้มสง่เสยีงดงั หา้มทะเลาะววิาท 
หา้มขดุดนิ หา้มตําขา้ว หา้มลบัมดี เชื่อวา่ผูฝ่้าฝืนจะนําพาเคราะหร์า้ยมาสูต่นเองและครอบครวั 
นอกจากน้ีมคีวามเชื่อเกีย่วกบัฟ้ารอ้ง โดยถอืเอาเสยีงฟ้ารอ้งครัง้แรกของปีใหมเ่ป็นวนัเริม่ตน้ถอืขอ้
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หา้ม คอื หา้มขดุดนิและหา้มตดัไม ้ เมือ่เกดิเสยีงฟ้ารอ้งขึน้ทุกบา้นตอ้งจุดพลุเพือ่ตอ้นรบัฟ้าใหม ่
แลว้คาํนวณวา่วนัทีเ่กดิฟ้ารอ้งแรกนัน้เป็นวนัอะไร เมือ่เวยีนมาถงึวนันัน้อกีครัง้ตอ้งถอืขอ้หา้มจน
ครบสามรอบจงึจะเลกิถอืได ้ เพราะเชื่อวา่ เสยีงตดัไม ้ขดุดนิจะสรา้งความรบกวนราํคาญใหก้บัเทพ
เทวดาเบือ้งบน ความเชื่อน้ีใกลเ้คยีงกบัชนกลุ่มน้อยชาวสุย่        

พธิศีพ เป็นพธิสีาํคญัและยิง่ใหญ่ของชาวหยางหวง เมือ่มผีูเ้สยีชวีติ ทุกคนในสายตระกลูไม่
วา่จะอยูแ่หง่หนใดจะตอ้งมารว่มงาน ทุกบา้นตอ้งนําฟืนจาํนวนหน่ึงมาชว่ยกนั ตอ้งเชญิพอ่หมอมา
ทาํพธิสีง่ดวงวญิญาณของผูล้่วงลบักลบัไปยงั “เจยีงซ”ี ซึง่ชาวหยางหวงถอืวา่เป็นถิน่ฐานเดมิของ
บรรพบุรษุ  ผูเ้สยีชวีติเพศชายทีอ่ายไุมค่รบสามรอบ (6 ปี) ไมอ่นุญาตใหต้ัง้ป้ายบชูารว่มกบัตระกลู  
เพราะชาวหยางหวงเชื่อวา่ชายอาย ุ 6  ปีนบัวา่เตบิโตเป็นผูใ้หญ่เตม็ทีพ่รอ้มมคีรอบครวัและให้
กาํเนิดบุตรหลาน  แมว้า่จะแต่งงานมคีรอบครวั มบุีตรแลว้ แต่เสยีชวีติก่อนอาย ุ 6 ปีกต็อ้งปฏบิตัิ
เชน่เดยีวกนั สว่นผูต้ายทีอ่ายไุมถ่งึ 6 ปี เสยีชวีติจากอุบตัเิหตุสามารถตัง้แทน่บชูารว่มสายตระกลู
ได ้ แต่ตอ้งนําป้ายเขา้ทางประตูดา้นขา้ง ไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ประตูดา้นหน้า ในพธิศีพจะฆา่สตัวเ์พือ่
บชูา ถา้ผูต้ายเป็นหญงิจะตอ้งฆา่หม ูผูต้ายเป็นชายตอ้งฆา่มา้ และมกีารเผากระดาษสง่ใหผู้ต้ายดว้ย 
ถา้เป็นชายเผากระดาษรปูหา่น ถา้เป็นหญงิเผากระดาษรปูเตา                
 
YH.   ข้อมลูทางภาษา  
                หวัขอ้น้ีเป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุ่มชาตพินัธุท์ีพ่ดูภาษาเทน็ มหีวัขอ้
ยอ่ยดงัน้ี  

YH. 2.1   การจดัแบ่งตระกลูภาษา 
YH. 2.2   ระบบเสยีง   
YH. 2.3   ระบบคาํ 
YH. 2.4   ระบบไวยากรณ์  
YH. .   ภาษาถิน่  

 
YH. 2.1 การจดัแบง่ตระกลูภาษา   

YH. 2.1.1 ผลงานการศึกษาภาษาเทน็  
รายงานเกีย่วกบัภาษาเทน็ในยคุเริม่แรก คอืผลงานของ หลีฟ่างกุย้ (966) เป็นรายงานภาษา

เทน็ทีบ่า้นฮุย่สุย่ นอกจากนัน้กเ็ป็นการกล่าวถงึชื่อภาษาน้ีในงานเขยีนอื่นทีเ่กีย่วขอ้งเชน่ เอดมนัต์
สนักบัซอลนิต(988) และโอดฺรกิรูต ์(96)            

สว่นรายงานการศกึษาภาษาเทน็จากฝ่ายจนี มผีลงานของนกัภาษาศาสตรช์าวจนีชื่อ จา้วตา้ว
เหวนิ และ อู๋ฉี่ลู ่ (赵道文 Zhào Dàowén, 吴启禄 Wú Qǐlù, 14) เขยีนรายงานภาษาเทน็ที่
อาํเภอผงิถาง ตู๋ซาน และฮุย่สุย่ ซึง่เป็นการทาํงานเกบ็ขอ้มลูภายใตก้ารนําของคณะกรรมการชาติ
พนัธุกุ์ย้โจว ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 98 ถงึเดอืนมถุินายน 98 เพือ่รายงานใหก้บัรฐับาล
มณฑลกุย้โจว ในภารกจิการรบัรองใหเ้ป็นชนกลุ่มน้อย และไดข้อ้สรปุวา่ ชาวหยางหวงสามหมูบ่า้น
มเีอกลกัษณ์ คอื ภาษา ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั เศรษฐกจิ และวฒันธรรมรว่มกนั   

เอกสารภาษาจนีทีพ่รรณนาภาษาเทน็เล่มสาํคญัทีไ่ดร้บัการยอมรบัในวงวชิาการจนี ซึง่ผูเ้ขยีน
จะใชอ้า้งองิขอ้มลูภาษาตลอดบทความน้ีคอื “การศกึษาวจิยัภาษาหยางหวง” ผูเ้ขยีนชื่อโป๋เหวนิเจ๋อ 
(Bó Wénzé, 17) เป็นหนงัสอืในโครงการ “สารานุกรมการวจิยัภาษาพบใหมใ่นประเทศจนี” (中国

新发现语言研究丛书 Zhōngguó xīn fāxiàn yǔyán yánjiū cóngshū) ซึง่เป็นโครงการทีส่บื
เน่ืองมาจากโครงการ “ชุมนุมสารานุกรมประเดน็ชนกลุ่มน้อย  ประการ ของคณะกรรมการชนกลุ่ม
น้อยแหง่ชาต”ิ ซึง่ไดศ้กึษารวบรวมภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆในประเทศจนี  และในระหวา่งที่
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สาํรวจภาษาชนกลุ่มน้อยน้ีเองกไ็ดค้น้พบภาษาใหม่ๆ อกีหลายภาษา  จงึต่อยอดออกมาเป็น
โครงการสารานุกรมการวจิยัภาษาพบใหมน้ี่ นบัจากหนงัสอืเรือ่งน้ีเป็นตน้มา นกัวชิาการชาวจนีกม็ี
ความสนใจศกึษาวจิยัภาษาเทน็เรือ่ยมา มกีารศกึษาเกีย่วกบักลุ่มชาตพินัธุห์ยางหวง และภาษาเทน็
หลากหลายแงม่มุ ถงึแมว้า่ชาวหยางหวงจะพดูภาษาเทน็ไดน้้อยลงไปเรือ่ยๆ คนรุน่สงูอายพุดูภาษา
เทน็และภาษาปู้อ ีคนรุน่กลางพดูภาษาเทน็ไดบ้า้งแต่ใชภ้าษาปู้อกีบัภาษาจนีเป็นหลกัเพือ่สือ่สารกบั
คนภายนอก สว่นคนรุน่ใหมใ่ชภ้าษาจนีเป็นหลกั โดยเฉพาะการแตง่งานขา้มกลุ่มชาตพินัธุ ์เมือ่
ชาวหยางหวงแต่งงานกบัชาวปู้อ ีชาวฮัน่ กจ็ะไมพ่ดูภาษาของตนเองแลว้ ทาํใหจ้าํนวนคนพดูภาษา
เทน็ในปัจจุบนัเหลอือยูน้่อยมากแลว้ แต่อยา่งน้อยจากรายงานต่างๆ กท็าํใหว้งวชิาการภาษาศาสตร์
มขีอ้มลูการศกึษาเกีย่วกบัชาตพินัธุแ์ละภาษาน้ีบนัทกึไวเ้ป็นหลกัฐานใหไ้ดศ้กึษากนัต่อไป     
 ความสาํคญัของภาษาเทน็ นอกจากจะเป็นภาษาทีใ่กลจ้ะสญูและหาอา่นไดย้ากแลว้ ยงัมจุีด
ทีน่่าสนใจคอื แมว้า่หลีฟ่างกุย้จะมคีวามเหน็วา่ภาษาน้ีใกลเ้คยีงกบัภาษามาก(และอายจาม) และ
ภาษาสุย่ แต่กไ็มไ่ดจ้ดัใหเ้ป็นภาษาถิน่ของภาษาใดภาษาหน่ึง  ดว้ยมลีกัษณะจาํเพาะทีจ่าํเป็นตอ้ง
แยกออกมาเป็นอกีภาษาต่างหาก อกีประการหน่ึงทีส่าํคญัคอื ภาษาเทน็มพียญัชนะและสระจาํนวน
มาก ในบรรดาเสยีงทีม่จีาํนวนมากน้ีน่ีเอง จงึครอบคลุมเสยีงพยญัชนะและสระของสมาชกิทุกภาษา
ในแขนงตง้-สุย่ ขณะเดยีวกนักม็เีสยีงทีพ่เิศษเฉพาะภาษาเทน็ทีไ่มพ่บในภาษาอื่นอกีดว้ย  
นกัภาษาศาสตรจ์นีอยา่ง เชน่ เหลยีงหมิน่และจางจวนิหร ู (Liánɡ Mǐn, Zhānɡ Jūnrú，996) จงึ
ไดใ้ชภ้าษาเทน็เป็นตน้แบบในการสบืสรา้งระบบเสยีงของแขนงภาษาตง้-ไถ (侗台 Dòng Tái “ตง้” 
คอื ชื่อเรยีกอกีชื่อหน่ึงของภาษากมั จงึตรงกบัคาํวา่ Kam-Tai)  
  

YH. 2.1.2 ประเดน็การจดัแบง่ตระกลูภาษา  
เกีย่วกบัการจดัแบ่งตระกลูภาษา นกัภาษาศาสตรจ์นีมคีวามเหน็ตรงกนั คอื จดัภาษาเทน็ไว้

ในตระกลูภาษาจนี-ทเิบต สาขาจว้ง-ตง้ แขนงตง้-สุย่ มภีาษาทีใ่กลช้ดิคอื ภาษาเหมาหนาน ภาษาสุย่ 
ภาษาตง้(กมั) และภาษามูห่ล่าว ไมม่ตีวัอกัษร      แผนภมูถิดัไปน้ีผูเ้ขยีนสรา้งขึน้มาจากการจดัแบ่ง
ของเหลยีงหมิน่และจาวจวนิหร ู (Liánɡ Mǐn, Zhānɡ Jūnrú, 996) โดยไดข้ยายความเพิม่เตมิใน
สว่นสมาชกิภาษาต่างๆ ทีพ่ดูอยูใ่นประเทศจนี)   
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แผนภมิูท่ี YH. 1 : การจดัแบ่งภาษาเทน็ 
 

YH. .   ระบบเสียง   
 เมือ่ครัง้ทีโ่ป๋เหวนิเจ๋อไดต้ดิตามเหลยีงหมิน่และจางจวนิหร ูนกัภาษาศาสตรผ์ูเ้ชีย่วชาญ
ภาษาตระกลูไทของจนีลงพืน้ทีภ่าคสนามเพือ่ศกึษาภาษาในมณฑลกุย้โจว ณ เวลานัน้ ภาษาทีล่งไป
เกบ็ขอ้มลูกค็อืภาษาเทน็น่ีเอง จนกระทัง่ปี 99 โป๋เหวนิเจ๋อกไ็ดล้งพืน้อาํเภอผงิถางและฮุย่สุย่อกี
ครัง้เพือ่เกบ็ขอ้มลูทาํวจิยัอยา่งจรงิจงั จนกระทัง่เรยีบเรยีงเป็นหนงัสอื “การศกึษาวจิยัภาษาหยาง
หวง” ไดเ้ป็นผลสาํเรจ็ ในหนงัสอืเล่มน้ีไดใ้หข้อ้มลูระบบเสยีงภาษาเทน็แบ่งเป็นพยญัชนะ สระ และ 
วรรณยกุต ์(Bó Wénzé, 17, 20-30) ดงัน้ี    
  YH. 2.2.1 พยญัชนะ  ภาษาเทน็มพียญัชนะ  เสยีง แบ่งเป็น  

1) เสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว  เสยีง  
2) เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน ภาษาจนีเรยีกวา่ 腭化声母 È huà  

shēngmǔ ไดแ้ก่ พยญัชนะทีม่กีารออกเสยีงฐานกรณ์ของพยญัชนะเดมิควบคูก่บัเพดาน เสยีงชนิดน้ี
คลา้ยกบัการออกเสยีงภาษาไทย พย- สย- พยญัชนะประเภทนี้ม ี6 เสยีง 

)  เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก ภาษาจนีเรยีกวา่ 唇化声母 Chún huà  
shēngmǔ ไดแ้ก่พยญัชนะทีม่กีารออกเสยีงฐานกรณ์ของพยญัชนะเดมิควบคูก่บัรมิฝีปาก คลา้ยกบั
พยญัชนะควบกลํ้า กว- คว- ในภาษาไทย พยญัชนะประเภทนี้ม ี เสยีง   
 ) เสยีงพยญัชนะควบกลํ้า ม ี เสยีง คอื /pr/ และ /kr/ ดงัขอ้มลูในตารางต่อไปน้ี      
 
 
 
 
 

ตระกลูภาษาจีน-ทิเบต

สาขาภาษาจนี สาขาทเิบต-
พมา่

สาขาเหมยีว-
เหยา

สาขาจ้วง-ต้ง

แขนงจ้วง-ไต แขนงต้ง-สุ่ย

ตง้

มลูมั

เหมาหนาน

สุย่

อายจามและมาก

ผูเ่บยีว

ลกักะ

หยางหวง(เทน็)

แขนงหลี แขนงเกอ-ยงั
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พยญัชนะเดีย่ว 
p   ph   ˀb  m  ˀm  v  w ˀw  
ts  tsh      s r   
t  th  ˀd  n   ˀn l      
ȶ ȶh  ȵ ˀȵ  ɕ  j ˀj 
k  kh    ŋ ˀŋ h ɣ    
Ɂ          

พยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน(พยญัชนะเสยีงรอง /-j/) 
pj phj ˀbj mj ˀmj  vj    
tsj  tshj      sj rj   
tj thj  ˀdj  nj   ˀnj lj     

พยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก (พยญัชนะเสยีงรอง /-w/) 
pw   phw   ˀbw  mw  ˀmw      
tsw  tshw      sw rw   
tw    nw    lw     
ȶw ȶhw  ȵw       
kw  khw      ŋw  ˀŋw hw     

พยญัชนะควบกลํ้า 
pr kr         

คาํอธบิายเสยีงพยญัชนะ  
1. เสยีงพยญัชนะ/ˀb , ˀd, ˀbj , ˀdj , ˀbw / ออกเสยีงแบบมเีสยีงกกั / ˀ/ นําหน้า  แต่ 

เน่ืองจากไมม่กีารเปรยีบต่างกบั /b , d, bj , dj , bw / ในบทความจงึไมใ่ส ่/ˀ/ นําหน้าพยญัชนะชุดน้ี  
 . เสยีง /h/ ปฏภิาคกบัเสยีง [x] สามารถแทนกนัไดโ้ดยอสิระ  
 . เสยีง /v/ ปฏภิาคกบัเสยีง  /f/ สามารถแทนกนัไดโ้ดยอสิระ สว่นมากพบในคาํยมื 
ภาษาจนี ถา้เป็นคาํยมืจนีเก่าจะออกเสยีง /v/ ถา้เป็นคาํยมืจนีใหมจ่ะออกเสยีง /f/  
 . เสยีงควบกลํ้า /pr-/เมือ่ออกเสยีงคาํเดีย่ว จะออกเสยีงเป็น /pәr-/ แต่เมือ่เป็นคาํ 
ทีอ่ยูใ่นประโยค เสยีงควบกลํ้า /r/ จะหายไป เหลอืเพยีงเสยีงพยญัชนะตน้ /p/     
 . เสยีง / ˀb , ˀm/ บางครัง้แปรอสิระกบั / ˀd , ˀn/ แต่สามารถหาคูเ่ปรยีบต่างได ้ 
จงึตดัสนิใหม้เีสยีง     / ˀb , ˀd , ˀm, ˀn / 
 6. พยญัชนะ /tsh, ȶh/ พยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดานแขง็ /tshj/ และพยญัชนะ 
เปลีย่นเป็นรมิฝีปาก /mw,tshw, ȶw, ȶhw, hw/ เป็นพยญัชนะของคาํยมืภาษาจนี ในจาํนวนน้ี เสยีง 
/hw, ȶw, ȶhw,tshj/ เป็นพยญัชนะของคาํยมืภาษาจนีใหม ่ 
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YH. 2.2.2 สระ ตามวธิกีารวเิคราะหร์ะบบเสยีงแบบจนี ภาษาเทน็แบ่งเสยีงสระเป็น  
สระเดีย่ว 8 เสยีง และ สระประสม ซึง่สระประสมแบ่งไดส้ีแ่บบคอื () สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็น
อรรธสระ /i,u/ จาํนวน  เสยีง   () สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะนาสกิ /m, n, ŋ/ จาํนวน 
6 เสยีง   และสระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะเสยีงกกั/p,t,k/ จาํนวน  เสยีง   รวมทัง้สิน้มี
เสยีงสระจาํนวน  เสยีง ดงัน้ี   

สระ 
เดีย่ว 
     หาง  
     สระ   

สระประสม 
อรรธสระ นาสกิ เสยีงกกัไมร่ะเบดิ 
i  u m n ŋ p t k 

สระพยางคเ์ปิด สระพยางคปิ์ด 
i  iu im in iŋ ip it ik 
e  eu em en eŋ ep et ek 
ɛ  ɛu ɛm ɛn ɛŋ ɛp ɛt ɛk 
a ai au am an aŋ ap at ak 
 a: a:u a:m a:n a:ŋ a:p a:t a:k 
ә әi әu әm әn әŋ әp әt әk 
 ɔi  ɔm ɔn ɔŋ ɔp ɔt ɔk 
o oi   om on oŋ  ot ok 
u ui     un uŋ  ut uk 
ɿ         

คาํอธบิายเสยีงสระ  
1. สระเดีย่วทุกเสยีงเป็นเสยีงสัน้ทัง้หมด ไมม่กีารเปรยีบต่างของสระสัน้ยาว ม ี

เพยีงสระ /a/ เสยีงเดยีว จะมกีารเปรยีบต่างของเสยีงสัน้ยาวกต่็อเมือ่มหีางสระ 
2. สระเดีย่วทุกเสยีงเกดิโดยลาํพงัได ้ยกเวน้ /ɔ/ ไมเ่กดิโดยลาํพงั แต่จะเกดิ 

เป็นสระประสมกบัสระสว่นอื่น 
3. สระ / ɿ / เป็นสระเดีย่วในคาํยมืภาษาจนีเทา่นัน้ 
4. สระหน้า /i, e, ɛ / จะประสมกบัอรรธสระหลงั /u/ เทา่นัน้ สว่นสระหลงั /ɔ, o,  

u/ จะประสมกบัอรรธสระหน้า /i/ เทา่นัน้ สว่นสระ /a/ และสระกลาง / ә /  สามารถประสมไดก้บัอรรธ
สระทัง้สองเสยีง ทาํใหส้ระ/a, ә / ประสมกบัหางสระไดค้รบทุกเสยีง 
  . นอกจากน้ียงัพบกฎเกณฑอ์กีอยา่งหน่ึงคอื สระหลงันอกจากจะไมเ่กดิกบัอรรธ
สระหลงั /u/ (ซึง่ใกลเ้คยีงกบัพยญัชนะ bilabial /w/) แลว้ ยงัมกัไมเ่กดิกบัหางสระทีม่ฐีานกรณ์ 
bilabial คอื /m,p/ ดว้ย จากตารางจะเหน็วา่ สระ /u/ ไมป่ระสมกบัหางสระทีม่ฐีานกรณ์ bilabial อยา่ง
แทจ้รงิ      
    YH. 2.. วรรณยกุต ์ ตามหลกัภาษาศาสตรจ์นีแบ่งวรรณยกุตเ์ป็นสองแบบคอื 
วรรณยกุตใ์นคาํสระเปิด(นกัภาษาศาสตรไ์ทยเรยีกวา่คาํพยางคเ์ป็น) คอื คาํทีม่สีระเดีย่ว คาํทีม่หีาง
สระเป็นอรรธสระ /i, u/ และคาํทีม่หีางสระเป็นเสยีงนาสกิ /m, n, ŋ/ กบัอกีประเภทหนึ่งคอื วรรณยกุต์
ในคาํสระปิด(นกัภาษาศาสตรไ์ทยเรยีกวา่คาํพยางคต์าย) ไดแ้ก่ คาํทีม่หีางสระเป็นเสยีงกกั /p, t, k/ 
ดงัน้ี  

คาํสระเปิด-ปิด เลขกาํกบัเสยีง ระดบัเสยีง ตวัอยา่งคาํศพัทส์ระเปิด 
สระเปิด เสยีงที ่   ram1 ดาํ(นา) 

เสยีงที ่ =7  ra2 สอง 
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เสยีงที ่ =  ra3 เนิน1 
เสยีงที ่ =  ra4 หน้า 
เสยีงที ่ =  ra5 นา 
เสยีงที ่6   la หา 

สระปิด  เสยีงที ่7 / rak7 รกั(วสัดุเคลอืบมนั) 
เสยีงที ่8  rak ซกั(ผา้) 
เสยีงที ่9  ra:k กระดกู 
เสยีงที ่  ra:k10 สนิม 

  คาํอธบิายเสยีงวรรณยกุต ์  
1. เน่ืองจากนกัภาษาศาสตรจ์นีมองวา่ การทีค่าํมสีระเปิดหรอืปิดมผีลต่อเสยีง

วรรณยกุตท์ีแ่ตกต่างกนั จงึแบ่งเสยีงวรรณยกุตอ์อกเป็นสองชุด คอื วรรณยกุตข์องคาํสระเปิดกบั
วรรณยกุตข์องคาํสระปิด  แต่จากตารางเสยีงวรรณยกุตจ์ะเหน็วา่ เสยีงวรรณยกุตข์องสระปิด
ทัง้หมดซํ้ากบัเสยีงวรรณยกุตข์องสระเปิด ดงันัน้หากไมค่าํนึงถงึเสยีงสระ จะพบวา่ภาษาเทน็มเีสยีง
วรรณยกุตท์ีแ่ทจ้รงิเพยีง 6 เสยีง คอื /, 35, 213, 33, 42, 53/   

2. วรรณยกุตเ์สยีงที ่ คอื /,/ แปรอสิระซึง่กนัและกนั ออกเสยีงใดกไ็ด ้ 
    YH. 2.2.4 โครงสรา้งพยางค ์ (C=Consonant ,V=vowel) พยางคใ์นภาษาเทน็
ประกอบดว้ยพยญัชนะ สระและวรรณยกุต ์ในสว่นของโครงสรา้งพยญัชนะตน้มสีองตําแหน่งคอื /C/ 
และ /CC/     (/CC/ มสีองเสยีงคอื /pr, kr/ สว่นพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก /Cw/ และพยญัชนะ
เปลีย่นเป็นเพดาน /Cj/ จดัวา่เป็นพยญัชนะเดีย่ว /C/)  สว่นเสยีงสระมสีระเดีย่วกบัสระประสม โดย
วเิคราะหว์า่สระมหีวัสระ(V) ทอ้งสระ(V) และหางสระ  สว่นทีเ่ป็นหวัสระคอื /V/ สว่นทีเ่ป็นทอ้งสระคอื 
/V/ แต่สว่นทีเ่ป็นหางสระอาจจะเป็นสระ/V/  คอื /u, i/ หรอืเป็นพยญัชนะ /C/ คอื /m, n, ŋ, p, t, k/  
ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี     

C V ma1 “หมา” ȶe3 “แก่” ro “รัว่” 

CCV pra5pra5 “เสยีงน้ําไหล”   

CCVV kra:u5 “เตา”    

C C V C (หางสระทีเ่ป็นพยญัชนะ) prin2 “เงนิ money” kren1 “แตน”  

C V V (มหีางสระทีเ่ป็นสระ) pa:i1 “ไป” mәu5 “หม”ู ra:u1 “เรา” 
C V C (หางสระทีเ่ป็นพยญัชนะ) tɔk “ตก” pɛt “แปด” tap7 “ตบั” 
สรปุโครงสรา้งพยางคใ์นภาษาเทน็ไดเ้ป็น +C ±C +V ±V ±C     

 
YH. 2.3 ระบบคาํ ถิน่ทีอ่ยูข่องชาวหยางหวงอยูใ่นหบุเขาลกึหา่งไกลจากชนกลุ่มอื่น นบัแต่

อดตีมามกีารตดิต่อกบัชนกลุ่มอื่นน้อยมาก  ภาษาเทน็จงึมพีฒันาการเป็นเอกเทศมาอยา่งต่อเน่ือง
และยาวนานโดยไมไ่ดร้บัผลกระทบจากอทิธพิลของภาษาอื่น  ทาํใหภ้าษาเทน็ยงัคงรกัษาลกัษณะ
ทางภาษาของแขนงตง้-สุย่แท้ๆ เอาไว ้  สิง่น้ีเองจงึเป็นขอ้สาํคญัของภาษาเทน็ทีน่กัภาษาศาสตรจ์นี
นํามาใชเ้ป็นตน้แบบภาษาในการสบืสรา้งหาระบบเสยีงทีแ่ทจ้รงิของภาษาแขนงตง้-สุย่ เหตุทีม่ี
คาํศพัทร์ว่มกบัภาษาแขนงตง้-สุย่จาํนวนมาก ประกอบกบัลกัษณะทางภาษาอื่นๆทีส่อดคลอ้งกบั
สมาชกิในสาขานี้ นกัภาษาศาสตรจ์นีจงึจดัภาษาเทน็ไวใ้นสาขาภาษาจว้ง-ตง้ แขนงภาษาตง้-สุย่   

                                                           
1 หากเทยีบภาษาเทน็กบัภาษาไทยกจ็ะเหน็ไดว้า่ ความสมัพนัธข์องเสยีง /r-n/ เป็นคูเ่สยีงปฏภิาคกนัอยา่งเหน็ไดช้ดั ตวัอยา่งคูค่าํอื่น 
เชน่ /ram4/ “น้ํา” /ra2/ “หนา”   /rәu1/ “เหนือ” เป็นตน้ 
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อยา่งไรกต็าม พืน้ทีอ่ยูอ่าศยัของชาวหยางหวงแวดลอ้มไปดว้ยชนกลุ่มอื่น เชน่ชาวฮัน่ ชาว
เหมยีว และชาวปู้อ ีก่อนถงึปลายสมยัราชวงศช์งิชาวหยางหวงตดิต่อกบัชาวปู้ออียา่งแน่นแฟ้น ชาว 
หยางหวงบางสว่นหนัมาใชภ้าษาปู้อเีป็นหลกั ทาํใหค้าํศพัทภ์าษาปู้อ(ีแขนงจว้ง-ไต) ถ่ายเทเขา้สู่
ภาษาเทน็จาํนวนมาก จวบจนการเขา้มาของชาวฮัน่ในชว่งปลายสมยัราชวงศช์งิทาํใหภ้าษาจนี
ปัจจุบนัถ่ายเทเขา้สูภ่าษาปู้อ ี  และสง่ผา่นเขา้สูภ่าษาหยางหวงไปโดยปรยิาย จากเดมิทีภ่าษาเทน็
ยมืคาํจนีเก่าผา่นภาษาปู้อชีุดหน่ึงแลว้ กไ็ดย้มืคาํภาษาจนีใหมเ่ขา้ไปสมทบอกีในชว่งปลายสมยัชงิ
เป็นตน้มา   

นอกจากคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายแลว้ ยงัมคีาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาเทน็ทีไ่มพ่อ้งกบัสมาชกิ
ภาษาในสาขาจว้ง-ตง้ คาํศพัทส์ว่นใหญ่เป็นคาํโดดพยางคเ์ดยีวและมคีาํสองพยางคแ์ละสามพยางค์
บา้งแต่ไมม่าก มคีาํประสมสองพยางคท์ีเ่กดิจากการประสมของคาํโดด มคีาํรว่มเชือ้สายทีภ่าษา
ตระกลูไท-จนี มคีาํยมืจนีเก่าและคาํยมืจนีใหม ่ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้        
  YH. 2.. คาํโดด แบ่งไดด้งัน้ี     

) คาํโดดพยางคเ์ดียว  เป็นคาํหน่ึงพยางคท์ีม่คีวามหมายในตวัเอง  
สามารถใชไ้ดโ้ดยอสิระ ตวัอยา่งคาํต่อไปน้ีเทยีบกบัภาษาสาขาจว้ง-ตง้ทีใ่กลช้ดิกนัสามแขนงคอื 
แขนงจ้วง-ไต ไดแ้ก่ ภาษาไต คดัมาจาก “ปรทิรรศน์ภาษาไต” (Yù Cuìróng, Luō Měizhēn, 17) 
ภาษาจว้งคดัมาจาก “ปรทิรรศน์ภาษาจว้ง” (Wéi Qìngwén, Tán Guóshēng, 10) ภาษาปู้อคีดั
มาจาก “ปรทิรรศน์ภาษาปู้อ”ี (Yù Cuìróng, 98)  แขนงต้ง-สุ่ย ไดแ้ก่ ภาษาตง้คดัมาจาก 
“ปรทิรรศน์ภาษาตง้” (Liáng Mǐn, 17)   ภาษาสุย่คดัมาจาก “ปรทิรรศน์ภาษาสุย่” (Zhāng Jūnrú, 
10) ภาษาเหมาหนานคดัมาจาก “ปรทิรรศน์ภาษาเหมาหนาน” (Liáng Mǐn, 10) ภาษามูห่ล่าว
คดัมาจาก “ปรทิรรศน์ภาษามู ่หล่าว” (Wáng Jūn, Zhèng Guóqiáo, 99) ภาษาเทน็คดัมาจาก 
“การศกึษาวจิยัภาษาหยางหวง” (Bó Wénzé, 17) และแขนงภาษาหลี ไดแ้ก่ ภาษาหล ีคดัมาจาก 
“ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี (Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng, 99)     

ตวัอย่างคาํศพัทร่์วมเช้ือสาย 
 ไทย วนั เดอืน ฝน น้ํา ไก่ น้อง ลกู มด 
จ้วง-ไต ไต van2 dǝn1 fun1 nam4 kai5 nɔŋ4 luk mot 

จว้ง ŋon2 dɯn1 fɯn1 nam4 kai5 nu:ŋ4 lɯk mot 
ปู้อ ี ŋon2 dɯ:n1 vɯn1 zam4 kai5 nuaŋ4 lɯɁ mat 

ต้ง-สุ่ย ตง้ man1 ȵa:n1 pjǝn1 nam4 a:i5 noŋ4 la:k10 mǝt 
สุย่ van1 njen2 fǝn1 nam3 qa:i5 nu4 la:k mǝt 
เหมาหนาน van1 njen2 fin1 nam3 ka:i5 nuŋ4 la:k mǝt 
มูห่ลา่ว fan1 njen2 kwǝn1 nǝm4 ci1*¹ nuŋ4  la:k mƔǝt*² 
เทน็ Ɂmun1 Ɂnjen1 vun2 ram4 ka:i5 nuŋ4 la:k10 mɔt 

หลี หล ี van1 ȵa:n1 fun1 nam3 khai1 ɡu:ŋ4 ɬɯ:Ɂ7 puȶ  
*¹จ. = 鸡 jī   *² จ. = 蚂蚁 mǎyǐ     

ตวัอย่างคาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาเทน็ 
kuk7 เสือ้  roŋ1 พดู  liŋ1 ภเูขา  da:n1 ชื่อ 
ɣai2 รองเทา้ tam5 เมฆ tǝm ผลไม ้ pe2 ขาย 
 ŋwaŋ2 ผ ี mǝm ปลา kaŋ1 หญา้ re3 ซือ้ 

) คาํโดดสองพยางค ์   คอืคาํทีแ่ต่ละพยางคห์รอืสว่นใดสว่นหน่ึงของ 
พยางค ์ ไมส่ามารถแยกออกจากกนัและมคีวามหมายโดยอสิระได ้  ไมใ่ชล่กัษณะของการเตมิ
หน่วยคาํเตมิเพือ่ใหม้คีวามหมายทางไวยากรณ์ใดๆ และไมใ่ชค่าํประสม  มกัเป็นคาํซํ้าเสยีง อาจจะ
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ซํ้าพยญัชนะหรอืไมก่ซ็ํ้าสระ ลกัษณะคลา้ยกบัคาํซํ้าหรอืคาํซอ้นเพือ่เสยีงในภาษาไทย บางคาํเกดิ
จากการเลยีนเสยีงธรรมชาต ิตวัอยา่งคาํเชน่  

คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
sɛ4 rɛm4 ลงัเล ŋa4 ŋap ครบีปลา pɛk ȵɛk กะรุง่กะริง่ 
laŋ2  le4 ป่ี mɔn2 tɔn2 ขมกุขมวั kau5 kuk10 นกกาเหวา่ 

) คาํโดดหลายพยางค ์ คาํทีม่จีาํนวนพยางคม์ากกวา่สองพยางคข์ึน้ 
ไปสว่นมากเป็น คาํประสมทีป่ระกอบขึน้มาจากหน่วยคาํหลายหน่วยคาํ  ซึง่แต่ละหน่วยคาํสามารถ
แยกออกจากกนัและมคีวามหมายในตวัเองได ้ สว่นคาํหลายพยางคท์ีถ่อืเป็นคาํโดดแท้ๆ  มไีมม่าก 
และยงัคงลกัษณะเดน่ของคาํโดดกค็อื มกีารซํ้าเสยีงพยญัชนะหรอืไมก่ส็ระเหมอืนกบัคาํโดดสอง
พยางค ์ตวัอยา่งคาํเชน่  

คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
taŋ2 tam2 tjɛk กีท่อผา้  tak7 ti4 tau1 เงา 

    YH. 2.. คาํท่ีมีการเติมพยางคอ่ื์น มดีงัน้ี    
   YH. 2...1 หน่วยคาํเติมหน้า เกดิจากการนําคาํโดดทีม่คีวามหมายใน
ตวัเองมาเตมิหน้าคาํอื่น อาจใชค้าํเดมิทัง้คาํหรอืมกีารแปรเสยีง เมือ่เตมิแลว้ความหมายเดมิลด
ความสาํคญัลงไป หรอือาจไมแ่สดงความหมาย แต่เตมิเพือ่ใหเ้ป็นหน่วยคาํนําหน้าเทา่นัน้ 
ตวัอยา่งเชน่  

คาํเติมหน้า ความหมาย
เดิมของคาํ  

ความหมายเม่ือ
แปรสภาพเป็น
หน่วยคาํเติม 

ตวัอย่างคาํ (บรรทดับนเป็นคาํภาษาเทน็ บรรทดั
ลา่งเป็นความหมาย สว่นสญัลกัษณ์ ~ คอืคาํที่

นํามาเตมิ)  
การแปรเป็น
หน่วยคาํเติม 

/nәi4/  แม ่ ใชเ้ตมิหน้าชื่อสตัว์
โดยไมไ่ดร้ะบุวา่
เป็นตวัผูห้รอืตวั
เมยี1 

̴ Ɂmɛ1 ̴ mәm4 ̴ kren1 ̴ kha1 raŋ  
/nәi4/ แพะ เสอื แตน กระต่าย 

/ɣәu4/  ใน เตมิหน้าชื่อสถานที่
ทีม่พียางคเ์ดยีว 

̴ vu2 ̴ tsu1 ̴ kho5 ̴ thәn2 
/ɣa:u4/ ชื่อ

หมูบ่า้น  
ขา่ผ ู

ชื่ออาํเภอ  
ผงิถาง  

ชื่อ
หมูบ่า้น 
โข ่

ชื่อฝาย 
ลิว่ถง 

/la:k10/  ลกู  สิง่ของหรอืผลไมท้ี่
มลีกัษณะเป็นลกู  

̴ rjɛk ̴ 
ruŋ2(เผด็) 

̴  mjɛ4 ra4 rip7 

/la4,ra4/ เผอืก พรกิ กระสนุ มะเขอืเทศ 
/ai1/ คน/ผู ้ 

(ลกัษณนาม) 
เตมิหน้าชื่อกลุม่คน 
เชน่ ชนเผา่อื่น  

̴ ba:n1 ̴ Ɂmjɛk1 ̴ ko3 ̴ je3  
/ai1/ ผูช้าย ผูห้ญงิ ชาวฮัน่ ชาวปู้อ ี

  YH. 2...2 หน่วยคาํเติมท้าย  คาํทีเ่ตมิมาขา้งทา้ยอาจจะเป็นการซํ้าคาํ
เดมิ หรอืซํ้าเพือ่เสยีง หรอืเสรมิเป็นสรอ้ยคาํ เมือ่เตมิแลว้มผีลทาํใหค้าํเดมิเพิม่ความหมายกวา้งขึน้ 
เขม้ขน้ขึน้ ชดัเจนขึน้ ลกัษณะเชน่น้ีพบไดท้ัว่ไปในภาษาตระกลูไท สาํหรบัภาษาเทน็พบวธิกีารใช้
หน่วยคาํเตมิดงัน้ี    

) การซํา้คาํ เป็นการซํ้าคาํเดมิแบบ AA โดยไมม่กีารแปร 
ของรปูคาํ เมือ่ซํ้าคาํนามและคาํลกัษณนามทาํใหเ้ป็นพหพูจน์ มคีวามหมายวา่ “ทุก/แต่ละ” เมือ่ซํ้า
คาํคุณศพัทท์าํใหค้วามหมายเขม้ขน้ขึน้  เมือ่ซํ้าคาํกรยิาทาํใหเ้กดิการกระทาํแบบไมต่ัง้ใจทาํ หรอืทาํ
แบบผวิเผนิ สว่นการซํ้าคาํบอกทศิบอกความหมายขัน้สดุวา่ “ทีส่ดุ” ตวัอยา่งคาํเชน่  
                                                           
1 แต่หากตอ้งการระบุวา่เป็นสตัวต์วัเมยี จะวางคาํวา่ /nәi4/ ไวห้ลงัชือ่สตัว ์เชน่ /ka:i5 nәi4/ แปลวา่ “ไก่ตวัเมยี”  
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คาํ คาํเดมิ ความหมายเดมิ คาํใหม ่ ความหมาย 
ลกัษณนาม ai1 คน/ผู ้ ai1 ai1 ทุกคน 

to2 ตวั  to2 to2 ทุกตวั 
นาม Ɂme1 ปี  Ɂme1 Ɂme1 ทุกปี 

van2 วนั van2 van2 ทุกวนั  
คุณศพัท ์ va:n1 หวาน va:n1 va:n1 หวานๆ 

wa:ŋ2 สงู wa:ŋ 2 wa:ŋ 2 สงูๆ 
กรยิา  dɔm5 ด ู dɔm5 dɔm5 ดหูน่อย ลองๆด ู

pa:i1 / taŋ1 ไป – มา pa:i1 pa:i1 taŋ 1 taŋ 1 ไปๆมาๆ 
คาํบอกทศิ rәu1 เหนือ/บน rәu1 rәu1 บนสดุ เหนือสดุ 

te3  ลา่ง/ใต ้ te3 te3 ลา่งสดุ ใตส้ดุ 
) การซํา้เสียงพยญัชนะหรอืสระ เป็นการซํ้าคาํเดมิ แต่แปร

เสยีงพยญัชนะตน้หรอืเสยีงสระ  ทาํใหค้าํหน้าและหลงัเกดิเป็นเสยีงทีค่ลอ้งจองกนั เมือ่ซํ้าแลว้มผีล
ทาํใหม้คีวามหมายแปรไปจากเดมิคอื ทาํใหค้าํเดมิเกดิมภีาพพจน์ทีช่ดัเจนขึน้  

คาํเดมิ ความหมายเดมิ คาํใหม ่ ความหมาย 
tsai ครบ tsai tsap7 เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
pɔŋ 4  พอง pɔŋ 4 ȵɔ ŋ 4 ปุกปุย 
ɣeu สะอาด ɣeu sjeu ปลอดโปรง่ 
ŋai2 โง ่ ŋai2 ŋɔk โงเ่งา่ 

) การเติมพยางคเ์สริมสร้อย  พยางคท์ีเ่ตมิเขา้มาทาํหน้าที ่ 
บอกภาพพจน์ใหช้ดัเจนขึน้ มหีลายรปูแบบ ไดแ้ก่ (a.) แบบ ABAC เป็นการนําคาํพยางคเ์ดยีวมาซํ้า
กนัแบบ ABAC และเตมิพยางคเ์สรมิสรอ้ยเขา้มาในตําแหน่ง B และ C คาํทีเ่ตมิไมม่คีวามหมายใดๆ 
เป็นเพยีงเสยีงสรอ้ยคาํเทา่นัน้ (b.) แบบ ABB พยางคเ์สรมิสรอ้ยทีเ่ป็นเสยีงคลอ้งจอง มกัเตมิหลงั
คาํเรยีกส ี คาํเรยีกรส หรอืคาํคุณศพัท ์ พยางคท์ีเ่ตมิไมส่ามารถเกดิโดยลาํพงั และไมม่คีวามหมาย
ใดๆ แต่เมือ่เตมิแลว้จะเกดิเป็นสรอ้ยคาํและทาํใหเ้กดิภาพพจน์ทีช่ดัเจนขึน้ ตวัอยา่งคาํเชน่   

รปูแบบ คาํเดมิ ความหมาย คาํใหม ่ เทยีบความหมาย 
ABAC kau1 เบีย้ว kau1 naŋ2 kau1 tsa5 บดิๆเบีย้วๆ  
ABB thәm3 เปรีย้ว thәm3 ȵәm3 ȵәm3 เปรีย้วจีด๊ๆ  
ABB kam5 เขยีว kam5 kut7 kut7 เขยีวปัด๊ๆ  

      YH. 2.. คาํประสม คอืการนําคาํโดดทีม่คีวามหมายในตวัเองมาประสมกนั แลว้
เกดิเป็นคาํทีม่คีวามหมายทีใ่กลเ้คยีงกบัคาํเดมิ หรอืเกดิความหมายใหม ่มวีธิดีงัน้ี 1.แบบรวมคาํ 2.
แบบขยายความ 3. แบบกริยากรรม 4.แบบประธานภาคแสดง 5. แบบเสริมความ ดงัตวัอยา่ง
คาํต่อไปน้ี       

รปูแบบคาํประสม ตวัอย่างคาํ 
แบบรวมคาํ ram4 la1 

น้ํา     ตา 
“น้ําตา” 

ten1 mjɛ2 
ตนี   มอื  
“ฝีมอื” 

va:i4 nuŋ2 
พี ่    น้อง 
“พีน้่อง” 

 pu4 nәi4 
พอ่    แม ่
“พอ่แม”่ 

tha:u4 rjɛ4 
สะใภ ้ เมยี 
“ผวัเมยี” 

แบบขยายความ 
ชฉ.=ชื่อเฉพาะ 

ɣәu4 kɛŋ2 
ขา้ว   ชฉ. 
“ขา้วเกาเหลยีง” 

tәm men4 
ผลไม ้ ชฉ. 
“ลกูพลบั” 

mәm van2 
ปลา     ชฉ. 
“ปลาชอ่น” 

mәi4 reu2 
ไม ้    ชฉ. 
“ตน้เมเปิล” 

Ɂnok ko 
นก      ชฉ. 
“นกพริาบ” 

แบบกริยากรรม Ɂjɛk ram4 
หวิ     น้ํา  
“กระหาย” 

pɔk lɔŋ2 
พอ   ทอ้ง 
“วางใจ” 

tɔk lәn2 
ตก   หลงั 
“ลา้หลงั” 

ȵit10 lɔŋ2 
หนาว  ทอ้ง 
“ทอ้ใจ” 

tit7 thoi3 
ลา่   กวาง 
“ลา่สตัว”์ 
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แบบประธานกริยา la1van2 tɔk 
ตะวนั     ตก 
“ทศิตะวนัตก” 

la1van2 ok 
ตะวนั     ออก 
“ทศิตะวนัออก” 

mәi4 tuŋ4 
ไม ้    ดนั 
“ไมเ้ทา้” 

ɣәu4 toŋ1 
ขา้ว   ตม้ 
“ขา้วตม้” 

kha1 roŋ 
ห ู     ตัง้ 
“กระต่าย” 

แบบเสริมความ rәu2 ka:i5 
เลา้   ไก่  
“เลา้ไก่” 

la1 Ɂmut7 
ตา   มดื  
“ตาบอด”  

thaŋ lәt 
ชา่ง     เหลก็ 
“ชา่งเหลก็” 

ai1 ȶɛ3 
คน  แก่  
“คนแก่” 

van2 mu2 
วนั    พรุง่ 
“วนัพรุง่น้ี” 

 YH. 2.. คาํยืมจากภาษาจีน จากการตรวจสอบและวเิคราะหข์อ้มลูคาํศพัทภ์าษา
เทน็พบวา่ มคีาํศพัทท์ีจ่ดัเป็นคาํยมืจากภาษาจนีสามแบบ ไดแ้ก่ () คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายตระกลูไทที่
ยมืภาษาจนีเก่า () คาํประสมภาษาจนีเก่ากบัภาษาเทน็ () คาํยมืภาษาจนีใหม ่และ () ภาวะแทรก
ซมึของภาษาจนีทีอ่ทิธพิลต่อภาษาเทน็ ดงัน้ี   

) คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายตระกลูไททีย่มืภาษาจนีเก่า ในแวดวงนกัวชิาการ 
ชาวจนีตดัสนิวา่ คาํศพัทใ์นภาษาของชนกลุ่มน้อยทีพ่อ้งกนักบัภาษาจนีนัน้ เป็นคาํทีย่มืมาจาก
ภาษาจนีทัง้นัน้  คาํศพัทท์ีย่มืมาจากชาวฮัน่ตัง้แต่อดตีเรยีกวา่ “คาํยมืเก่า” จดัเป็นคาํศพัทภ์าษาจนี
ยคุกลางประวตัศิาสตร ์ แต่เน่ืองจากคาํศพัทส์ว่นหน่ึงสามารถสบืสาวขึน้ไปถงึภาษาจนียคุโบราณได ้
ในแวดวงนกัวชิาการทีศ่กึษาภาษาไท-จนี จงึมคีวามเหน็วา่เป็นคาํศพัทท์ีภ่าษาจนีกบัภาษาไทเคยใช้
รว่มกนัในอดตีไมใ่ชค่าํยมื คาํศพัทก์ลุม่น้ีสว่นมากเป็นคาํโดดหน่ึงพยางค ์สามารถหาคูค่าํภาษาจนี
กบัคาํทีพ่อ้งกนัในภาษาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไทได ้ และยงัสอดคลอ้งกบัเสยีงภาษาจนีโบราณ
ดว้ย ลกัษณะเดน่ของคาํยมืเก่ากค็อื เน่ืองจากคาํกลุ่มน้ีมใีชใ้นภาษาเทน็มาแต่อดตี จงึปรบัระบบ
เสยีงและสมรรถนะของคาํเขา้กบัภาษาเทน็จนมสีถานภาพเป็นสว่นหน่ึงภาษาเทน็ไปแลว้  ลกัษณะ
เชน่น้ีเกดิขึน้ในภาษาตระกลูไทในประเทศจนีทุกภาษารวมทัง้ภาษาไทยดว้ย  ทาํใหค้าํยมืเก่า
สามารถใชเ้ป็นสว่นประกอบของคาํประสมในภาษาเทน็ไดอ้ยา่งอสิระ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี (รายการ
คาํศพัทน้ี์คดัมาจากหนงัสอืปรทิรรศน์ภาษาต่างๆ ดงัทีไ่ดช้ีแ้จงรายชื่ออา้งองิไวใ้นหวัขอ้ .)  
จ้วง-ไต ไทย คาํ(ทอง) ที ่ เงนิ ไฟ ถอย ถ่าน มา้ แมว 6.61 

ไต xam2 ti ŋǝn2 fai2 thɔi1 tha:n5 ma4 mɛu2 33. 
จว้ง kim1 ti ŋǝn2 fei2 thoi5 tha:n5 ma4 meu2 3.7 
ปู้อ ี tɕim1 zi ŋan2 vi2 tui1 tan5 ma4 miau5 3.11 

ต้ง-สุ่ย เหมาหนาน cim1 ti ȵan2 vi1 thɔ:i5 tha:n5 mja4 mɛu4 53. 
ตง้ ȶǝm1 ti ȵan2 pui1 thoi5+ tha:n5 ma4 meu4 52.45 
สุย่ ȶum1 ti ȵan3 vi1 ⁿdut7 tha:n5 ma4 meu4 54.4 
มูห่ลา่ว cǝm1 ti ȵan2 fi1 thoi5 tha:n5 ma4 mja:u4 4 

 เทน็ ȶim1 to ȵan2 vi2 thui5 tha:n5 mjɛ42 ˀȵɛu3  
หลี หล ี kim3 ti:Ɂ kan1 fei1 thui3 tsaɯ1 ka3 mi:u2 22.33 
จีน กลาง 金 jīn 地 dì 银 yín 火 huǒ 退 tuì 炭 tàn 马 mǎ 猫 māo  

จ.โบ. krim dis ngrin huax thois thans mea mriëu  

                                                           
1 ปรมิาณคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายในตารางแนวตัง้ชอ่งขวาสดุน้ี โป๋เหวนิเจ๋อ (Bó Wénzé,17, 10) ไดเ้ปรยีบเทยีบคาํศพัทพ์ืน้ฐานจาํนวน 8 คาํ 
พบวา่ภาษาเทน็มคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกบัภาษาแขนงตง้-สุย่มากทีส่ดุ คอื % ขึน้ไป(เวน้เพยีงภาษามูห่ลา่ว 6%) รองลงมาคอืแขนงจว้ง-ไต 
สว่นแขนงหลมีคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายน้อยทีส่ดุ ในสว่นของภาษาไทยนัน้ ผูเ้ขยีนไดนํ้ารายการคาํศพัทภ์าษาเทน็ทัง้หมดในภาคผนวกของหนงัสอื
การศกึษาวจิยัภาษาหยางหวง (Bó Wénzé,17)  ซึง่มทีัง้หมด 6 คาํ คดัเลอืกคาํทีพ่อ้งกบัภาษาไทยออกมาได ้6 คาํ นํามาคาํนวณคา่รอ้ย
ละ พบวา่มคีาํทีร่ว่มเชือ้สายกนั 6.6%      
2  คาํน้ีออกเสยีงคลา้ยกบัคาํเรยีกชือ่ปีนกัษตัรปี “มะเมยี” จากการลองนําคาํเรยีกชือ่ปีนกัษตัรมาเปรยีบเทยีบกบัคาํศพัทร์ว่มเชือ้สาย
ไท-จนี พบวา่มคีวามสอดคลอ้งกนั บา้งสอดคลอ้งกบัคาํเรยีกชือ่สตัว ์บา้งสอดคลอ้งกบัคาํเรยีกชือ่ปีนกัษตัร ไดแ้ก่ ชวด (鼠 Shǔ) ฉล ู    
(丑 Chǒu) ขาล (虎 Hǔ) เถาะ (兔 Tù) มะโรง (龙 Lóng) มะเสง็ (蛇 Shé)  มะเมยี (马 Mǎ) มะแม (未 Wèi) วอก (猴 Hóu) ระกา (鸡 Jī) จอ 
(狗 Gǒu) กุน (猪 Zhū)   
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 2) คาํประสมภาษาจีนเก่ากบัภาษาเทน็ สบืเน่ืองจากคาํยมืขา้งตน้  จะเหน็วา่
มกีารสรา้งคาํประสมทีค่าํหน่ึงเป็นคาํยมืจากภาษาจนีอกีคาํหน่ึงเป็นคาํภาษาเทน็  หรอืทัง้สอง
ตําแหน่งเป็นคาํภาษาจนีเกา่ สนบัสนุนขอ้วเิคราะหท์ีว่า่คาํยมืภาษาจนีผา่นกระบวนการนํามาใชจ้นมี
สถานภาพเป็นภาษาเทน็ไปแลว้ รปูแบบการประสมคาํกเ็ป็นไวยากรณ์แบบภาษาเทน็ ดงัตวัอยา่ง
คาํต่อไปน้ี (จ.=คาํภาษาจนี/ท.=คาํภาษาเทน็)    

ตาํแหน่งท่ี 1 (ท.) ตาํแหน่งท่ี 2 (จ.) คาํประสมภาษาเทน็ ความหมายใหม่ 
roŋ1 “พดู” lәi4 “สภุาพ” (จ.=礼 lǐ)  roŋ lәi4 เกรงใจ 
ˀma1 ka:t “ผกักาด”  pwa:k10 “ขาว” (จ.=白 bái)  ˀma1 ka:t pwa:k10 ผกักาดขาว 
 

ตาํแหน่งท่ี 1 (จ.) ตาํแหน่งท่ี 2 (ท.) คาํประสมภาษาเทน็ ความหมายใหม่ 
wa1  “ดอก” (จ.=花 huā) laŋ2 le4 “แตร,ลาํโพง” wa1 laŋ2 le4 ดอกลาํโพง 
sәi2 “เวลา” (จ.=时 shí) bwa:u2 “บา่ย ” sәi2 bwa:u2 ตอนบา่ย 
 

ตาํแหน่งท่ี 1 (จ.) ตาํแหน่งท่ี 2 (จ.) คาํประสมภาษาเทน็ ความหมายใหม่ 
tәi2 “ยก” (จ.提 tí ) lәi4 “เหตุผล” (จ.理 lǐ) tәi2 lәi4 ยตุธิรรม 
taŋ5 “ตัง่” (จ.凳 dèng) әi3 “เกา้อี”้ (จ.椅 yǐ) taŋ5 әi3 เกา้อี ้

 3) คาํยืมภาษาจีนใหม่ ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม รฐับาลจนีปกครองและ
ดแูลความเป็นอยูข่องประชาชนในประเทศอยา่งทัว่ถงึ ทาํใหค้าํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการปกครอง 
การศกึษา วทิยาการต่างๆ หลัง่ไหลเขา้สูภ่าษาของชนกลุ่มน้อยเป็นจาํนวนมากและต่อเน่ือง โดยที่
ชนกลุ่มน้อยต่างๆยมืคาํศพัทภ์าษาจนีมาจากภาษาจนีสาํเนียงทอ้งถิน่ทีใ่กลเ้คยีง หรอืไมก่ย็มืจาก
ภาษาจนี กลางโดยผา่นทางสือ่ต่างๆ ตวัอยา่งคาํดงัน้ี 

คาํภาษาจีน คาํอ่านพินอิน คาํภาษาเทน็ ความหมาย 
反对 fǎnduì fa:n2 dui คดัคา้น 
政治 zhèngzhì tsәn1 tsɿ1 การเมอืง 
工厂 gōngchǎng kuŋ4 tsaŋ2 โรงงาน 
开会 kāihuì kai4 wui1 ประชุม 
学生 xuéshēng ɕo5 sәn4 นกัเรยีน 
) ภาวะแทรกซึมของภาษาจีนท่ีมีอิทธิพลต่อภาษาเทน็ หวัขอ้น้ี 

หมายความวา่ มคีาํชุดหน่ึงทีภ่าษาเทน็กม็ใีช ้ในขณะเดยีวกนักม็คีาํยมืจากภาษาจนีทัง้เก่าและใหม่
ทีม่คีวามหมายเดยีวกนัใชด้ว้ย(บางครัง้พบวา่มลีกัษณะทางไวยากรณ์ต่างกนั)  และยงัพบรปูแบบคาํ
ประสมคาํเดยีวกนัทีม่ที ัง้ยดึตามไวยากรณ์ภาษาเทน็ และตามไวยากรณ์ภาษาจนีกล่าวคอื 
ไวยากรณ์จนีวางสว่นขยายไวห้น้าคาํหลกั สว่นภาษาเทน็วางสว่นขยายต่อจากคาํหลกั ลกัษณะ
เชน่น้ีเป็นเหตุใหค้าํประสมสองพยางคใ์นภาษาเทน็บางคาํ  สามารถพดูสลบัตําแหน่งกนัได ้ทัง้แบบ 
AB หรอื BA ตวัอยา่งคาํดงัน้ี   
คาํและความหมายในภาษาจีนท่ีภาษา

เทน็ยืมมาใช้ 
ความหมาย 
ในภาษาเทน็  

คาํภาษา
เทน็ 

ความหมาย 
ในภาษาเทน็  

pa:u4 (豹 bào เสอืดาว) เสอืดาว ja2 เสอืดาว 
tsho1 wu1 (错误 cuòwù ขอ้ผดิพลาด) ขอ้ผดิพลาด lɔŋ1 ผดิ 
ljɛŋ2 (粮 liáng อาหาร) ธญัญาหารทีต่อ้งเสยีภาษ ี ɣәu4 “ขา้ว” ทีป่ลกูกนิ 

เองไมต่อ้งเสยีภาษ ี
әt7 (一 yī หน่ึง) ใชต้่อทา้ยเลขสบิ เชน่ สบิ

เอด็ 
to2 จาํนวนนบัเลข “หน่ึง” 
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คาํประสมแบบไวยากรณ์ภาษาจีน AB คาํประสมแบบไวยากรณ์
ภาษาเทน็ BA 

ความหมาย 

ȵi2     ram4 
น้ําคา้ง น้ํา 

ram4  ȵi2   
น้ํา     น้ําคา้ง  

น้ําคา้ง 

pe4   ˀnaŋ1  
น้ํามกู  ดัง้(คาํน้ีแปลวา่ “จมกู”) 

ˀnaŋ1 pe4    
ดัง้      น้ํามกู 

น้ํามกู  

 
YH. 2.3.5 ตวัอย่างคาํศพัทภ์าษาเทน็ ในตอนทา้ยของหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัคาํศพัทน้ี์  เป็น

ขอ้มลูคาํศพัทภ์าษาเทน็ทีพ่อ้งกบัภาษาตระกลูไทเพือ่เป็นประโยชน์ในการศกึษาคน้ควา้ต่อไป  
ผูเ้ขยีนคดัเลอืกมาโดยพจิารณาจากคาํทีม่พียญัชนะตน้ สระ หรอืพยญัชนะทา้ยพอ้งกนั สว่นที่
ต่างกนัสามารถสนันิษฐานตามหลกัสทัศาสตร ์ เชน่ การสญูเสยีง การเลื่อนของฐานกรณ์ การเป็น
เสยีงปฏภิาคเป็นตน้    
 
a:n1 อานมา้ 
a:u1 เอา 
da:i1 ด ี
dai3 ได ้ 
dai5 ตืน้ 
dap7 ดบั 
dɔŋ1 ดง 
dɔŋ1  ญาติ

(ดอง) 
dip7 ดบิ 
dit7 เดด็ 
djɛ1 สะดอื 
dok ดอก 
әm 3 อุม้ 
ɣa:n1 ไมค้าน 
ɣa4 ฆา่ 
ɣam1 อม 
ɣam2 ขุน่ 
ɣam5 คํ่า 
ɣap  รอบ  
ɣɔŋ1 รอ้ง 
ɣәu4 ขา้ว 
ɣәu4toŋ1 ขา้วตม้ 
ɣɛp10 แคบ 
han3 ขยนั 
hɛk แขก 
ik7 แอก 
ja2 หญา้คา 
jau2 เตาเผา 
jin5 แหงนหวั 
ka: ŋ1 ʔnjen1 พระจนัทร ์
ka:i5 ไก่ 

ka:m1 ถํ้า 
ka:n3 กา้น 
ka:n3 หาญ กลา้ 
ka:p ;nip10 เดด็ หนีบ 
ka:u5 เก่า 
kai5 ไข ่
kam1 ขม 
kɔk คุกเขา่ 
kɔn2 กลม 
kәu3ɣәu เขา่ 
kɛt เกลด็ 
khәu5 เหา่  
khi 1 หว ี
kon5 ก่อน 
ku1 ขอ้ศอก 
ku3 เกา้ 
kwa1 แตงกวา 
kwe 4 เขว เอยีง 
la 1van 2 ตะวนั 
la:k10 ลกู  
la:n1 หลาน 
la:m2 ลมื 
la:u2 เลา้ 
la:u3 เหลา้ 
la1 ตา 
la1van2ok  ตะวนัออก 
la1van2tɔk  ตะวนัตก 
la หา 
lai2 ต่อย 
lap7 หลบั  
lɔk หก 
lɔŋ2 ทอ้ง 

lәi 4 ใน 
lәt7 เหลก็ 
lɛm4 ลิม่ 
li2 คนัไถ 
li2 ไถ 
ljep เหลอืบ

(แมลง) 
ljeu1 พวกเรา 
ljɛ1 แหลม, 

คม 
lo2 ลอ่ สตัว ์
loi1 ไหล 
loŋ4la1 ดวงตา 
lu1 เหลว 
lwә 4 รมควนั 
ma1 หมา 
ma1nai5 หมาไน 
ma2ka:i5 ลิน้ไก่ 
mai5  ใหม ่
man2 มนัเทศ 
mat7 ตวัหมดั 
mɔk  หมก กลบ 
mɔk10 หมวก 
mɔt มด 
mәi4 ตน้ไม ้
mәi4tuŋ4 ไมเ้ทา้ 
mәi4van 2 ไมไ้ผ ่
mәn2 มนั 

(สรรพ
นาม) 

met10 มดี 
mәu5 หม ู

197การพรรณนาภาษาหยางหวง (เท็น)



1 
 

 
 

mje2 หม ี
mjɛ2 มอื 
mjɛ4 มา้ 
mon ลงิ

(ทะโมน) 
na:i  น้ี 
na:u  เน่า 
nai1 ยา้ย 
nәi 4 ไร ่
nәi4kɔptsjen
1 ka:ŋ1 njen1 

จนัทรปุรา
คา (กบ
กนิเดอืน) 

nәi4kɔp 

tsjen1la1 
van2 

สรุยิปุราค
า (กบกนิ
ตะวนั) 

nәi4khɔk10 คางคก 
nәi4khep  ตะขาบ 
nәi4tɛ1 แมย่าย 
nәi4tsit 7 จิง้หรดี 
nɛn3 แน่น   
no3 หนู(สตัว)์ 
nun 2 นอน 
nuŋ4 น้อง  
ȵi  sip ยีส่บิ 
ȵan2 เงนิ 
ȵɛu  อยู ่(เนา) 
ȵi  sipәt7 ยีส่บิเอด็ 
ȵisip ยีส่บิ 
ȵin1 เหมน็ 
ȵiŋ  เฉียง 
ŋa:m2mjɛ2 งา่มมอื 
ŋa:n หา่น 
ŋa4 อา้ (ปาก) 
ŋam2 คาํ 
ŋe2 รอ้งไห ้

งอแง 
ŋun2 หมอน  
pa:i1 ไป 
pa3 ป้า  
pai 5 ป ู(ก.) 
pan5 หมนุวน 
paŋ1 พงัทลาย 
pɔŋ  พอง 
pәi2 ผวิ 
pen3 แบน 
pɛt แปด 

pɛtsip แปดสบิ 
pha:u 1 เผา 
pin5 เปลีย่น 
pjek แยก  
poŋ  ฝงู 
put7 ปอด 
pwa:u2 เขา(สตัว)์ 
pwa1 หน้าผา 
raŋ 4 รัง้ ดงึ 
ra:ŋ2 คราง 
ra:k กระดกู 
ra:n 4 ชนั 
ra:n2 เรอืน 
ra:u1 พวกเรา 
ra:u2 เสา 
ra2; ȵa2 หนา 
ra4pwa:k  หน้าผาก 
ra5 ไรน่า 
rak  ซกั 
rak7 รกั(ยาง

ไม)้ 
ram1 จม 
ram4 น้ํา 
ram4la1 น้ําตา 
ram5 ตํ่า 
rɔt รดั  
re2 แห  
rem  รม่ 
rәm2 ลม 
rәn3 สัน้ 
rәŋ 4 แกรง่ 
rәu1;pak7 ทศิเหนือ 
ri3 หรีต่า 
rip7mjɛ4 เลบ็ กบี

มา้ 
rip7ten1 เลบ็ตนี 
rjɛk ราก 

อาเจยีน 
rjɛŋ 4 กลิง้ 
ro  รัว่ 
roi2 รู ้
rom1 ผอม 
ron 4 ลน้ 
sɔk สกุ 
sɔŋ1 สน้เทา้ 
sɔp จอบ 

siŋ1 ขงิ 
sip สบิ 
sip әt7 สบิเอด็ 
sip ku3 สบิเกา้ 
sip lɔk สบิหก 
sip ȵi  สบิสอง 
sip pɛt สบิแปด 
sip thәt7 สบิเจด็ 
siplɔk สบิหก 
sipŋo4 สบิหา้ 
siu1 ซ่อม 
sjɛŋ 4 สอ่งแสง 
sjɛŋ1 ชา้ง 
sjɛp เยบ็  
sut7 สดู  
ȶ i3 กีอ่นั 
ta:m1met10 ดา้มมดี  
ta:m5 ขา้ม 
ta:n2 สัน่ 
ta:ŋ2 น้ําตาล 
ȶa1 เกลอื 
ta5van2 ตอนเทีย่ง 
tai1 ตาย 
tak7 หกั 
tap7 ตบั 
tau ถัว่ 
tɔk ตก 
tɔŋ2 ทองแดง 
te3 ดนิ(ฟ้า

ดนิ) 
ȶe3 แก่ชรา 
tek เตม็ 
ten1 ตนี 
tәt7 ตด 
tha:i1 ให ้
tha:i4djɛ1 สายสะดอื 
tha:m1 sip สามสบิ 
tha:n 1 ถกั 
ta:n5 ถ่าน 
thau5 ถงึ 
thɔŋ3 ถงั 
thɔt   ถอด 
thәi5 sip สีส่บิ 
thәt7 เจด็ 
thәt7 sip เจด็สบิ 
thәi  ใช ่
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thәi5 สี ่
thәn2 ถิน่ 
theu5 สิว่ 
thik7 เตะ 
thjɛ2 แกะ 
thon2 สอน 
thui5 ถอย 
ȶi2 ขี ่
ȶi5 dai3 จาํได ้
ȶim1 ทอง 
tin1 หนิ 
tip7 เยบ็ 
toŋ 1 ตม้ 
to1 ประต ู
to2 ตวั 
to3mak หมกึ 
toi 2 ตเีหลก็ 
toi 3 ตกั 
toi ตวัต่อ 
tom 4 จม 
ton 4 รอ้น 
tsam2 ซ่อน 
tsam3 กม้หวั 
tsәm2 ถํ้า 
tsәp7 เกบ็ 
tsәp7 ลบ 
tshin1 ซมึ 
tsjen1 กนิ 
rom4 ดื่ม 
tsjep10 คบี 
tsjɛk รองเทา้

แตะ 
tsuk  ซกั ลา้ง 
tsut  ขดุ 
tut7  หดู  
ut 7 อุด ยดั 
va:ŋ 1 ฟาง 

va:i4 พีส่ะใภ ้
va:n  หมืน่ 
va:n1 หวาน 
va2pha5 ฟ้าผา่ 
va5 ใบ 
van 2  ฝัน 
van 5 ฝัด 
van2 วนั 
van2 กลางวนั 
van2kon5 เมือ่วาน

ก่อน 
van2lәn2 วนัถดัไป 
van2lәn2 วนัหลงั 
van2mu3 พรุง่น้ี 
van2na:i วนัน้ี 
van2ŋa3 มะรนืน้ี 
van2ŋa มะเรือ่ง  
vɔk โชค

วาสนา 
vɔt10 ฝาด 
ve 4a:p  อาบน้ํา 
vәn 4 บนิ 
vәn1ba:k คนบา้ 
vәn2 ฟัน 
vi2 ไฟ 
vuk ฟอง 
vun2 ฝน 
wa:i5 ฝ้าย 
wan2 ควนั  
wan2 ขวาน 
wan2 วญิญาณ 
waŋ1 ฟ่าง 
wɔn1 โคลน 
wi2 ควาย 
 woi2 วา่ยน้ํา  
woi2 ram 4 วา่ยน้ํา 
wu2 คอ 

wu2mjɛ2 ขอ้มอื 
wut ขวา้ง 
ʔma 3,nɔm1 อ่อน นุ่ม 
ʔme1 ปี อาย ุ
ʔnam1 สดีาํ 
ʔnaŋ1 ยงั 
ʔnjen1 เดอืน 
ʔȵen3 หวาน 
ʔȵi1 น้อย 
ʔja1 ผา้ 
ʔjap7va2 ฟ้าแลบ 
ʔjap7va2 ฟ้าแลบ 
ʔje1, kɔp เขยีด,กบ 
ʔma:n3 หมูบ่า้น 
ʔma: ŋ1 บาง 
ʔma: ŋ5va2 ดา้นขวา 
ʔme1kon5 ปีก่อน 
ʔme1mai5 ปีใหม(่ปี

หน้า) 
ʔme1na:i ปีน้ี 
ʔme3 แพะภเูขา 
ʔmit7 บดิ 
ʔmwә5 บอ่น้ํา 
ʔmwә5la:u 3 ลกัยิม้ 
ʔnaŋ1 จมกู ดัง้ 
ʔnɔk นก 
ʔnjen1; ŋot10 เดอืน 
ʔnjen1na:i เดอืนน้ี 
ʔnut7 หนวด 
ʔȵa1 ตน้งา 
ʔȵɛu1 เยีย่ว 
ʔȵɛu3 แมว 
ʔŋak7 พยกั (หวั) 
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YH. 2.4 ระบบไวยากรณ์ ภาษาเทน็เป็นภาษาคาํโดด คาํแต่ละคาํมคีวามหมายในตวัเองและ
ใชไ้ดโ้ดยอสิระ ไมม่กีารเตมิหน่วยคาํเตมิลงในคาํเพือ่ทาํใหค้าํเปลีย่นแปลงหน้าทีห่รอืลกัษณะทาง
ไวยากรณ์ รปูแบบการเรยีงประโยคเป็นการนําคาํมาเรยีงต่อๆกนัตามลาํดบัและโครงสรา้งทางไวยากรณ์
ทีก่าํหนด ในหวัขอ้น้ีจะอธบิายรปูแบบไวยากรณ์ทีส่าํคญัๆ ดงัน้ี   

 YH. 2.4.1 โครงสร้างประโยคความเดียวพืน้ฐาน คอื [ประธาน +กรยิา+กรรม]  ตวัอยา่ง
ประโยคเชน่   

jou2 tsjen1 ɣәu4 

ก ู    กนิ     ขา้ว  
ฉนักนิขา้ว  mәn2 ɣәu4 ka:i5 

มนั     ฆา่     ไก่  
เขาฆา่ไก่ 

ljeu1 li2 ra5 
เรา    ไถ  นา 

 เราไถนา ljeu1 roŋ1   ra:u1 
เรา     พดู    เทน็ 

เราพดูภาษาเทน็ 

YH. 2.4.2 มีการใช้คาํลกัษณนาม  ภาษาเทน็มกีารใชค้าํลกัษณนามเชน่เดยีวกนักบั
ภาษาตระกลูไทอื่นๆ คาํนามแต่ละคาํมคีาํลกัษณนามเฉพาะเป็นคู่ๆ กนัไป แบ่งเป็นสองประเภท คอื 
ลกัษณนามสาํหรบัคาํนาม และลกัษณนามสาํหรบัคาํกรยิา ซึง่แต่ละประเภทมรีปูแบบต่างกนั ดงัน้ี  

) คาํลกัษณนามของคาํนาม รปูแบบคอื [ตวัเลข + ลกัษณนาม + นาม] (รปูแบบ 
ไวยากรณ์น้ีเป็นแบบเดยีวกนักบัภาษาจนี) เมือ่เป็นลกัษณนามรวมกลุ่มจะใชร้ปูแบบ [ลกัษณนาม + 
นาม+ คาํบ่งชี]้ มคีาํบ่งชี ้จะวางไวท้า้ยสดุ  เชน่        

ลกัษณนามของคาํนาม 
[ตวัเลข + ลกัษณนาม + นาม] 

ลกัษณนามรวมกลุม่ 
[ลกัษณนาม + นาม+ คาํบง่ชี]้ 

ตวัอยา่งประโยค ความหมาย ตวัอยา่งประโยค ความหมาย 
tha:m1 thɔŋ3 ram4 
สาม      ถงั      น้ํา 

น้ําสามถงั poŋ wi2 na:i 
พวก   ววั  น้ี 

ววักลุม่น้ี 

sip to2 mәu5 na:i 
สบิ   ตวั   หม ู    น้ี 

หมสูบิตวัน้ี tәi   mәi4 na:i 
เหลา่  ไม ้ น้ี 

ตน้ไมเ้หลา่น้ี  

) คาํลกัษณนามของคาํกรยิา มรีปูแบบคอื [คาํกรยิา+ตวัเลข +ลกัษณนาม] 
ตวัอยา่งเชน่    

 
 
[คาํกริยา+ตวัเลข +ลกัษณนาม] 

ตวัอย่างประโยค ความหมาย 
pan5 tha:m1 rɛu4 
วน  สาม  รอบ 

วนสามรอบ 

sjɛm3 lɔk jɛŋ1 
เดนิ    หก   ยา่ง 

เดนิหกกา้ว  

YH. 2.4.3 รปูแบบการใช้คาํบง่ช้ี  คาํสรรพนามประเภทบ่งชีใ้นภาษาเทน็มสีามระยะ 
 คอื คาํบ่งชีร้ะยะใกล ้/na:i/ “น่ี,น้ี”  คาํบ่งชีร้ะยะกลาง /tsa5/ “นัน่,นัน้” และคาํบง่ชีร้ะยะไกล /wui5/ “โน่น
,โน้น”  คาํบ่งชีภ้าษาเทน็วางไวต้ําแหน่งทา้ยสดุของคาํหรอืวล ีกล่าวคอื วางไวต่้อจากสว่นทีต่อ้งการบ่งชี ้
หากใชบ้่งชีค้าํกว็างไวห้ลงัคาํ ใชบ้่งชีว้ลกีว็างไวห้ลงัวล ีโครงสรา้งคอื [สว่นทีต่อ้งการบ่งชี ้+ คาํบ่งชี]้  ถา้
มตีวัเลขและคาํลกัษณนามสามารถละคาํนามได ้และถา้คาํนามปรากฏรว่มกบัคาํบง่ชีส้ามารถละคาํ
ลกัษณนามได ้ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

ละคาํนาม  ละคาํลกัษณนาม 
tham1 ai1 na:i 
สาม     cl.  น้ี 

(คน) สามคนน้ี ran2 na:i 
เรอืน น้ี 

บา้น (หลงั) น้ี 

tham1 to2 tsa5 
สาม     ตวั   นัน้ 

(สตัว)์ สามตวันัน้ mjɛ4 tsa5 
มา้     นัน้ 

มา้ (ตวั) นัน้ 

  YH. 2.. การขยายความ การขยายความในทีน้ี่คอืการวางตําแหน่งของคาํหลกัทีถู่ก
ขยายและตําแหน่งของคาํทีท่าํหน้าทีข่ยายคาํอื่น ม ี รปูแบบ ดงัน้ี    
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         1) การขยายคาํนาม คาํคุณศพัทท์ีท่าํหน้าทีข่ยายคาํนามมทีศิทางการขยายไปขา้ง
หลงั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมาชกิในภาษาตระกลูไท  คอื [คาํหลกั + คาํขยาย]  ตวัอยา่งประโยคเชน่   

wi2  la:u4 
ววั    ใหญ่ 

ววัใหญ่  kuk7 ka:u5 
เสือ้   เก่า 

เสือ้เก่า 

 liŋ4 wa: ŋ2 
ภเูขา   สงู 

ภเูขาสงู ran2 mai5 
เรอืน  ใหม ่ 

บา้นใหม ่

  2) การขยายคาํคุณศพัทแ์ละคาํกรยิา  คาํวเิศษณ์ทีใ่ชข้ยายคาํคุณศพัทแ์ละ
คาํกรยิาเพือ่บอกระดบัความเขม้ขน้คุณภาพ ปรมิาณ มทีศิทางการขยายไปขา้งหน้า ซึง่ทัง้คาํศพัทแ์ละ
โครงสรา้งไวยากรณ์สอดคลอ้งกบัภาษาจนี คอื  [คาํวเิศษณ์+คาํคุณศพัท]์ ตวัอยา่งคาํเชน่  

很 hěn “มาก(very)”  最 zuì “ทีส่ดุ”  真 zhēn “จรงิ” 
hәn1 dai1   
มาก    ด ี
“ดมีาก” 

 hәn1 va:n1 
มาก    หวาน 
“หวานมาก”  

 tsui1 la:u4 
ทีส่ดุ  ใหญ่ 
“ใหญ่ทีส่ดุ” 

 ljɛŋ4 thәm3 
จรงิ    สม้ 
“เปรีย้วจรงิ”  

hәn1 ve4 ka:i1 
มาก   โกรธ 
“โกรธมาก” 

 hәn1 ȶit7 
มาก   เจบ็ 
“เจบ็มาก” 

 tsui1 tjaŋ5 
ทีส่ดุ    อิม่  
“อิม่ทีส่ดุ” 

 ljɛŋ4 dai1    
จรงิๆ ด ี
“ดจีรงิๆ” 

 YH. 2.. การแสดงความเป็นเจ้าของ คาํทีแ่ปลวา่ “ของ” ภาษาเทน็คอื /ȶi2/ รปู
ประโยค คอื [±สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของ(A) ±/ ȶi2/+เจา้ของ(B)] กรณทีีม่สีว่น (A) และ(B) เกดิขึน้พรอ้มกนั คาํ
วา่ /ȶi2/ “ของ” สามารถละได ้แต่หากไมม่สีว่น (A) จะไมส่ามารถละ / ȶi2/ ได ้ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

รปูแบบ +คาํแสดงความเป็นเจา้ของ -คาํแสดงความเป็นเจา้ของ ความหมาย 
[±สว่นทีถ่กูเป็นเจา้ของ 
±/ ȶi2/+เจา้ของ]   

thәn2 ȶi2   ra:u2  
ถิน่     ของ   เรา 

thәn2  ra:u2 
ถิน่      เรา 

ถิน่ของเรา 

na:i thәi ra:n2  ȶi2   jou2 
น่ี      เป็น   เรอืน  ของ  ก ู

na:i thәi ra:n2  jou2 
น่ี      เป็น   เรอืน  ก ู

น่ีเป็นเรอืนของฉนั 

na:i thәi ȶi2   ra:u2 
น่ี     เป็น    ของ  เรา 

ไมส่ามารถละได ้ น่ีเป็นของเรา 

  
ในเรือ่งการแสดงความเป็นเจา้ของน้ี เมือ่เปรยีบเทยีบกบัภาษาไทอื่นๆ ทีอ่ยูใ่นประเทศจนีทุก

ภาษาพบวา่ มกีารยมืคาํแสดงความเป็นเจา้ของจากภาษาจนีอยา่งชดัเจนคอืคาํวา่的 de เพยีงแต่วา่เมือ่
ยมืมาใชแ้ลว้ แต่ละภาษามวีธิต่ีางกนั บา้งยมืทัง้คาํและไวยากรณ์ บา้งยมืเฉพาะคาํแต่ไวยากรณ์เป็นของ
ภาษาของตนเอง หรอืในบางภาษาใชท้ัง้สองแบบควบคูก่นัไป แสดงใหเ้หน็วา่ภาษาไทเหลา่น้ีอาศยัอยู่
รว่มกนักบัชาวฮัน่มาโดยตลอด 1  สาํหรบัภาษาเทน็พบวา่ยมืคาํแสดงความเป็นเจา้ของมาจากภาษาจนี
เหมอืนภาษาไทอื่นๆ แต่รปูแบบไวยากรณ์ใชแ้บบภาษาตระกลูไท ซึง่แตกต่างจากภาษาจนี    (我的家

Wǒ de jiā ฉนั+ของ+บา้น “บา้นของฉนั”)  
YH. 2.4.6 ประโยคเปรียบเทียบ คาํแสดงความหมายเปรยีบเทยีบเป็นคาํยมืจาก 

ภาษาจนี คอืคาํวา่ 比 bǐ  ภาษาเทน็ออกเสยีงวา่ /bi2/  รปูแบบไวยากรณ์กเ็รยีงอยา่งเดยีวกนักบัภาษาจนี 
คอื /A+bi2+B+คุณศพัท/์ คาํวา่ /bi2/ ไมส่ามารถละได ้  และยงัพบรปูแบบประโยคเปรยีบเทยีบอกีแบบ
หน่ึงทีส่อดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไท คอื /A+คุณศพัท+์to2+B+ปรมิาณ/ คาํวา่ to2 แปลวา่ “ต่อ” ใน
ภาษาจนีมคีาํคลา้ยกนัน้ีคอืคาํวา่ 多 duō “มาก” แต่รปูแบบต่างกนั คอื /A+ 多 B + คุณศพัท+์ปรมิาณ/  
แต่ทัง้ภาษาจนีและภาษาเทน็สามารถละคาํวา่ to2 ได ้ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี         

                                                           
1  ยกเวน้ภาษาหล ี ซึง่ตามประวตัศิาสตรแ์ลว้ชีว้า่อาศยัอยูใ่นพืน้ทีเ่กาะหา่ยหนานก่อนทีช่าวฮัน่จะมาอยู ่มคีาํศพัทแ์ละรปูไวยากรณ์เป็นของ
ตนเอง   ไมไ่ดใ้ชค้าํยมืจากชาวฮัน่เหมอืนภาษาไทอื่นๆทีอ่ยูใ่นแผน่ดนิใหญ่   
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รปูแบบคาํยมื比 bǐ   jiu2 bi mәn2 wa:ŋ2 tham1 thin2  
ฉนั  กวา่  เขา   สงู       สาม     น้ิว 

 
 
 
 
ฉนัสงูกวา่เขาสามน้ิว 

รปูแบบคาํยมื多 duō jiu2  wa:ŋ 2 to mәn2 tham1 thin2   
ฉนั    สงู      ต่อ   เขา    สาม     น้ิว 

ละคาํวา่多 duō jiu2  wa:ŋ 2 mәn2 tham1 thin2    
ฉนั    สงู      เขา    สาม     น้ิว 

รปูแบบภาษาจนี  我    多  他 高   三   寸 
Wǒ  duō tā  gāo sān cùn 

ละคาํวา่多 duō 我  高    他 三   寸 
wǒ  gāo tā  sān cùn 

YH. 2.4.7 การบอกตาํแหน่ง โครงสรา้งของคาํบอกตาํแหน่ง เชน่ บน ล่าง หน้า หลงั  
ซา้ย ขวา คาํเหล่าน้ีจะวางไวห้น้าคาํนามหรอืสรรพนาม รปูแบบคอื [คาํบอกตําแหน่ง + คาํนาม/สรรพ
นาม] ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี        

rau2 mәm4 ȵɛu ɣa:u4 liŋ4 
เรา   อาศยั   อยู ่    ใน     ภเูขา  

เราอาศยัอยูใ่นภเูขา 

rәu1 mәi4   Ɂnaŋ1 Ɂnok 
เหนือ  ตน้ไม ้ ม ี       นก  

บนตน้ไมม้นีก 

   YH. 2.4. โครงสร้างแน่นอน หมายถงึรปูวลทีีม่โีครงสรา้งตายตวั ในวลจีะมคีาํสองสว่น 
สว่นหน่ึงเป็นคาํทีเ่กดิขึน้ในตําแหน่งทีแ่น่นอนไมเ่ปลีย่นแปลง  อกีสว่นหน่ึงจะเปลีย่นแปลงไปตาม
ความหมายทีต่อ้งการ   

 ตวัอยา่งประโยค ตวัอยา่งประโยค 
A –pa:i1 – A - taŋ1 vәn4 pa:i1 vәn4 taŋ1 

บนิ    ไป    บนิ    มา  
la6 pa:i1   la taŋ1 
หา    ไป    หา    มา 

A –va2 – A – sje4 pәn5 va2 pәn5 sje4 
วิง่     ขวา  วิง่    ซา้ย 

jɔk va2 jɔk sje4 
โยก  ขวา โยก  ซา้ย 

A –na:i – A – tsa5  ai1 na:i ai1 tsa5 
อนั  น้ี     อนั นัน้ 

ra:n2 na:i ra:n2 tsa5 
เรอืน  น้ี     เรอืน  นัน้  

jiu1* – A - jiu1 – B 
(จ.=又 yòu) 

jiu1 wa:ŋ2 jiu1 la:u4 
ทัง้   สงู      ทัง้   ใหญ่ 

jiu1 kam1 jiu1 vɔt10 
ทัง้   ขม      ทัง้  ฝาด 

ko5 – A  - ko5 - B ko5 pәn5 ko5 han1 
ยิง่   วิง่     ยิง่   เรว็ 

ko5 vәn4 ko5 wa:ŋ2 
ยิง่    บนิ   ยิง่    สงู 

ta2 – A - ta2 - B ta2   roŋ1  ta2    ku1 
พลาง พดู    พลาง  หวัเราะ 

ta2   roŋ1  ta2    tsjәn1 
พลาง พดู    พลาง  กนิ 

to2 ra:u – A - to2 ra:u - B to2 ra:u vun2 to2 ra:u reŋ4 
เดีย๋ว       ฝน     เดีย๋ว        สวา่ง 

to2 ra:u sjɛm3 to2 ra:u pәn5 
เดีย๋ว       เดนิ     เดีย๋ว       วิง่ 

 YH. 2.5 ภาษาถ่ิน ชาวหยางหวงมปีระชากรไมม่าก การตัง้ถิน่ฐานกไ็มห่า่งไกลกนัมากนกั จงึมี
ความแตกต่างของภาษาถิน่ไมม่าก สามารถสือ่สารกนัรูเ้รือ่ง  จากรายงานของจา้วตา้วเหวนิและอู๋ฉีลู ่
(98) แบ่งภาษาถิน่ของชาว หยางหวงโดยใชเ้กณฑถ์ิน่ทีอ่ยูอ่าศยัเป็นสามถิน่ คอื  
  1) ถ่ินเหอตง (河东 Hédōng) คอืภาษาเทน็ทีพ่ดูอยูฝั่ง่ตะวนัออกแมน้ํ่าผงิถาง คอืพืน้ที่
ของบา้นขา่ผ ูของอาํเภอผงิถาง (平塘 Píngtáng) และพืน้ทีอ่าํเภอตู๋ซาน (独山 Dúshān)   
  2) ถ่ินเหอซี(河西 Héxī) คอืภาษาเทน็ทีพ่ดูอยูฝั่ง่ตะวนัตกของแมน้ํ่าผงิถาง คอืพืน้ที่
ของเขือ่นลิว่ถง(六铜坝 Liù tóng bà) และเขตเจีย่ชงิ(甲青 Jiǎqīng)   
  3) ถ่ินฮุ่ยสุ่ย ในรายงานของ Li Fanggui (1) ซึง่ไดส้าํรวจภาษาเทน็ในถิน่ฮุย่สุย่(惠
水 Huìshuǐ) ซึง่ตามประวตักิารอพยพยา้ยถิน่พบวา่ ชาวหยางหวงในถิน่ฮุย่สุย่อพยพมาจากถิน่เหอซี
ในชว่ง  ปีมาน้ี ทาํใหช้าวหยางหวงทัง้สองถิน่น้ีเรยีกตวัเองเหมอืนกนัวา่ /ai1 thәn2/ ในรายงานของ
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จา้วตา้วเหวนิและอู๋ฉีลู่(98) เรยีกชื่อภาษาเทน็ถิน่น้ีตามภมูนิามเดมิคอื “หยาวซ่าว (姚哨 Yáoshào)” 
แต่ต่อมามกีารแบ่งเขตการปกครองใหม ่ พืน้ทีเ่ขตหยาวซ่าวยกเลกิไป จงึเรยีกชื่อภาษาถิน่น้ีใหมต่ามชื่อ
ภมูนิามใหมค่อืฮุย่สุย่      
 สรปุข้อเปรียบต่างของภาษาถ่ิน  โป๋เหวนิเจ๋อ (Bó Wénzé, 17, 13-147) ไดนํ้าเสนอ
คาํศพัทข์องภาษาถิน่ทัง้สามทีม่กีารเปรยีบต่างกนั สรปุไดด้งัน้ี  

 ข้อเปรียบต่าง ตวัอย่างคาํศพัท ์ ความหมาย 
เหอตง เหอซี ฮุ่ยสุ่ย 

 
 
 
 
 
 
 
c 
o 
n 
s 
o 
n 
a 
n 
t 

1.พยญัชนะตน้กลุม่นาสกิถิน่เหอตงมเีสยีง /ˀ/ นํา แต่
ถิน่เหอซแีละถิน่ฮุย่สุย่ไมม่ ี

ˀȵa5 ȵa5 ȵa5 งา 
ˀmwә5 mo5 mu5  บอ่ 
ˀnaŋ1 naŋ1 naŋ1 ดัง้ (จมกู) 
ˀŋak7 - ŋak7 พยกัหน้า 

.พยญัชนะตน้ถิน่เหอตงมเีสยีงควบกลํ้า /pr-, kr-/ 
แต่ถิน่อื่นไมม่ ี 

prin2 bin2 thin2 เงนิ(money) 
kra:u5 ta:u5 tha:u5 เตา 

3.พยญัชนะตน้เสยีงเปลีย่นเป็นเพดาน /pɣ/ ใน
ภาษาถิน่เหอตงปฏภิาคกบัเสยีงเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก 
/pw/ของถิน่เหอซ ีและเสยีงปฏภิาคกบัเสยีง /p/ ของ
ถิน่ฮุย่สุย่ 

pɣa1 pwa1 pa1  หน้าผา 

.พยญัชนะตน้ /ˀz/  ในภาษาถิน่เหอตงปฏภิาคกบั
เสยีง /ts/ของถิน่เหอซ ี และเสยีงปฏภิาคกบัเสยีง /j/ 
ของถิน่ฮุย่สุย่ 

ˀza:p tsɛp10 jɛp10 คบื  
(ระยะหา่ง
จากน้ิวหวั
แม ่มอืและ
น้ิวชีเ้มือ่กาง
ออกจนสดุ) 

5.พยญัชนะตน้ /r/ ของถิน่เหอตงและเหอซ ีปฏภิาค
กบัเสยีง /z/ ของถิน่ฮุย่สุย่ 

ra5 ra5 za5 นา 

6.เสยีงพยญัชนะ /d/ ของถิน่เหอตง ปฏภิาคกบัเสยีง 
/l/ ของถิน่เหอซแีละฮุย่สุย่ 

dɔŋ1 lɔŋ 1 loŋ1 ดง (ป่า) 

.สบืเน่ืองจากขอ้ 6. แต่กม็บีางคาํทีเ่สยีงพยญัชนะ 
/l/ ของถิน่เหอตงปฏภิาคกบัเสยีง /d/  ของถิน่เหอซี
และฮุย่สุย่ 

la1 da1 da1 ตา (eye)  

v 
o 
w 
e 
l 

.สระ /ɛ/ ของถิน่เหอตงและเหอซ ีปฏภิาคกบัสระ /a/
ในถิน่ฮุย่สุย่ 

mjɛ2 mjɛ2 mja2 มอื 

.สระ /ɔ/ ของถิน่เหอตงและเหอซ ีปฏภิาคกบัสระ 
/o/ในถิน่ฮุย่สุย่  

ˀnɔk ˀnɔk ˀnok นก  

tone 1.คาํสระปิด /-k/ ในถิน่เหอตงเป็นเสยีงวรรณยกุต ์
// ขณะทีถ่ิน่เหอซแีละฮุย่สุย่เป็นเสยีงวรรณยุกต ์
/8/  

la:k10 la:k la:k ลกู 

   
สว่นประเดน็คาํศพัทภ์าษาถิน่  จา้วตา้วเหวนิและอู๋ฉลีู่(98) ไดนํ้าคาํศพัทพ์ืน้ฐานจาํนวน 86 

คาํมาเปรยีบเทยีบกนัพบวา่ ภาษาถิน่ทัง้สามมคีวามสอดคลอ้งกนัมากกวา่ทีจ่ะมคีาํศพัทเ์ฉพาะถิน่(ซึง่
พบวา่มเีพยีง  คาํเทา่นัน้) สว่นทีแ่ตกต่างเป็นเพยีงเรือ่งเสยีงดงัทีก่ล่าวในหวัขอ้ขา้งตน้ หากจะมี
คาํศพัทท์ีใ่ชต่้างกนัมกัมสีองถิน่เหมอืนกนัแลว้อกีถิน่ต่างออกไป ขอ้มลูทางสถติเิกีย่วกบัคาํศพัทร์ว่มเชือ้
สายของภาษาถิน่เป็นดงัน้ี  
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คาํศพัทเ์ฉพาะถ่ิน ถ่ินเหอตง ถ่ินเหอซี ถ่ินฮุ่ยสุ่ย  
.คาํศพัทร์ว่มเชือ้สาย 6% 
2.คาํศพัทเ์ฉพาะถิน่ .% .% .% 
3.คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายถิน่เหอตงและเหอซ ี .8%  
4.คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายถิน่เหอตงและฮุย่สุย่  68.8% 
.คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายถิน่เหอซแีละฮุย่สุย่ .6%  .6% 

จะเหน็วา่ภาษาถิน่เหอตงและเหอซ ี ซึง่เป็นชุมชนชาวหยางหวงทีม่พีืน้ทีต่ดิต่อกนับรเิวณลุ่มน้ํา
ผงิถาง  มกีารตดิต่อสมัพนัธก์นัมาอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหม้คีวามใกลช้ดิกนัมาก ขณะทีถ่ิน่ฮุย่สุย่ซึง่มี
หลกัฐานวา่อพยพออกไปในระยะสองรอ้ยปี เน่ืองจากมถีิน่ฐานหา่งออกจากชุมชนศนูยก์ลางทาํใหม้ศีพัท์
เฉพาะถิน่ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัภาษาถิน่ทัง้สอง ตวัอยา่งความแตกต่างของคาํศพัทภ์าษาถิน่เป็นดงัน้ี   

ข้อเปรียบต่าง ถ่ินเหอตง ถ่ินเหอซี ถ่ินฮุ่ยสุ่ย  ความหมาย 
.เหอตง เหอซเีหมอืน ฮุย่สุย่ต่าง ja2 ja2 za:p หญา้ 
.เหอตง ฮุย่สุย่เหมอืน เหอซตี่าง ma1 kә va1 ma1 หมา 
.เหอซ ีฮุย่สุย่เหมอืน เหอตงต่าง ˀnaŋ mei2 me2 ม ี
.ทัง้สามถิน่ต่างกนั  kɛt tep kwa:ŋ1 เกลด็(ปลา) 

 
YH.  บทสรปุ  
 ภาษาเทน็  เป็นกลุ่มชาตพินัธุส์ว่นน้อยทีพ่ดูภาษาแขนงตง้-สุย่ มถีิน่ฐานอยูใ่นมณฑลกุย้โจว 
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  จากการเปรยีบเทยีบภาษาเทน็กบัภาษาในสาขาจว้ง-ตง้แลว้พบ
ลกัษณะเดน่ทีน่่าสงัเกตวา่ ภาษาเทน็มรีะบบเสยีงทีค่รอบคลุมระบบเสยีงของทุกภาษาในบรรดาตระกลูไท  
เหตุน้ีเองทาํใหน้กัภาษาศาสตรส์นใจภาษาเทน็ ในฐานะทีใ่ชเ้ป็นตน้แบบสบืสรา้งระบบเสยีงของแขนง
ภาษาตง้-ไถ รวมถงึแขนงอื่นในตระกลูภาษาไทดว้ย ดงัขอ้สรปุต่อไปน้ี  

แขนงภาษา » จว้ง-ไต ตง้-สุย่ หล ี
ลกัษณะเด่นท่ีพบในภาษาเทน็  จว้ง ไต ปู้อ ี ตง้ มู ่

หล่าว 
เหมา
หนาน 

สุย่ หล ี

.มเีสยีงนาสกิครบ  เสยีง /m,n,ŋ,ȵ/  / x / / / / / / 
.การเปรยีบต่างของเสยีงนาสกิปกตกิบัเสยีง
นาสกิทีม่เีสยีงกกันํา/m, n, ŋ, ȵ - ˀm, ˀn, ˀŋ, ˀȵ 
/(หรอืเปรยีบต่างกนั) 

x x x x / / / x 

.การเปรยีบต่างของเสยีงอรรธสระปกตกิบั
เสยีงอรรธสระทีม่เีสยีงกกันํา /w,j - ˀw, ˀj / 

x x / x x / / x 

.มกีารเปรยีบต่างของพยญัชนะกลุม่/ป/ กบั 
กลุม่ /พ/ 

x / / / / / / / 

.มกีารออกเสยีงรอง /-w(v),-j/  / x / / / / / / 
6.มกีารเปรยีบต่างของพยญัชนะเสยีงกอ้ง-ไม่
กอ้ง 

/ / / x x / / / 

.มเีสยีงควบกลํ้า /r/ x x x x x x x x 
8.มหีางสระนาสกิ / / / / / / / / 
9.มหีางสระเสยีงกกั /p,t,k/ / / / / / / / / 
.มกีารเปรยีบต่างของสระสัน้-ยาว / / / / / / / / 

 ลกัษณะทางระบบเสยีงขา้งตน้ ประกอบกบัปรมิาณคาํศพัทร์ว่มเชือ้สาย และระบบไวยากรณ์ดงัที่
ไดอ้ธบิายมาขา้งตน้ชีใ้หเ้หน็วา่ ภาษาเทน็ใกลช้ดิกบัภาษาแขนงตง้-สุย่ โดยเฉพาะมคีวามใกลช้ดิกบั
ภาษาเหมาหนานและภาษาสุย่มากทีส่ดุ รองลงมาเป็นแขนงจว้ง-ไต และแขนงหลน้ีอยทีส่ดุ จงึสมควรจดั
ภาษาเทน็ไวใ้นแขนงภาษาตง้-สุย่ นอกจากน้ียงัเป็นอกีเหตุผลหน่ึงทีท่างการจนีจดัชาวหวงใหเ้ป็นกลุ่ม
ชาตพินัธุเ์หมาหนานดว้ย   
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บทท่ี 5  
 

ภาษาตระกลูไทพบใหม่ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน :  

การพรรณนาภาษาแขนงหลี 
 

 
 
เน้ือหาในบทน้ี นําเสนอบทพรรณนาภาษาแขนงหล ี  กลุ่ม

ภาษาพบใหม ่ซึง่มสีมาชกิ 1 ภาษา ไดแ้ก่   
 

            C. ภาษาชนุ  
            

       มลูเหตุทางประวตัศิาสตรท์ีบ่ง่ชีว้า่ ชาวชุนสบืเชือ้สายมาจาก
ชาวเกอลาว  ภาษาชนุจงึมคีวามสาํคญัในการศกึษาภาษาเกอลาว
เก่า แต่กไ็มไ่ดม้คีาํศพัทภ์าษาเกอลาวหลงเหลอือยูใ่นภาษาชุนมาก
นกั เน่ืองจากสาเหตุทีช่าวเกอลาวเก่าในชว่งทีอ่พยพหลบหนีนัน้
จาํเป็นตอ้งเปลีย่นภาษาไปใชภ้าษาของชนกลุม่น้อยขา้งเคยีงหรอื
ภาษาจนีเพือ่ความอยูร่อด ทาํใหภ้าษาดัง้เดมิสญูหายไป หรอืละทิง้
ไปเสยี คาํศพัทท์ีส่อดคลอ้งกนักเ็ป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายในภาษา
ตระกลูไททีม่ใีนทุกๆภาษา สาํหรบัความสาํคญัต่อภาษาไทยนัน้ 
จากการตรวจสอบรายการคาํศพัทภ์าษาชุนพบวา่มคีาํศพัทท์ีจ่ดัวา่
เป็นภาษาจนีเก่าอยูม่ากถงึ 8% ในขณะทีภ่าษาไทยกม็คีาํศพัทท์ี่
เรยีกวา่ “คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไทย-จนี” อยู ่  คาํศพัทก์ลุม่น้ีกค็อื
คาํศพัทภ์าษาจนีเก่าเชน่เดยีวกนักบัภาษาชุน  เราจงึสามารถใช้
ภาษาชุนศกึษาคาํศพัทภ์าษาจนีเกา่ทีม่อียูใ่นภาษาไทยได ้
  
         การพรรณนาภาษามรีายละเอยีดแบ่งเป็นสองสว่นยอ่ย คอื  
              ส่วนย่อยท่ี  1 ข้อมลูทางชาติพนัธุว์รรณนา   

   ส่วนย่อยท่ี  2 ข้อมลูทางภาษา 
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C.  ภาษาชนุ  

 
 

 
รปูท่ี C  ชาวชุน 

คดัลอกจาก 
http://www.chinadx99.com/index.php/n_664.html  

เมือ่ 3 ธนัวาคม 

รปูท่ี C  บ้านเรือนของชาวชุน  
คดัลอกจาก 

http://hi.people.com.cn/GB/7450/75779/7606/index.html  
เมือ่ 3 ธนัวาคม  

 
ขอ้มลูภาษาชนุแบ่งเป็นสองสว่น คอื สว่นที ่ C.1 ขอ้มลูสงัเขปเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนาและ 

สว่นที ่C. 2 ขอ้มลูทางภาษา ดงัน้ี  
 
C.  ข้อมลูสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา  มรีายละเอยีดขอ้มลู ดงัน้ี (เรยีบเรยีงและสรปุขอ้มลู
บางสว่นมาจากหนงัสอืเรือ่ง “การศกึษาวจิยัภาษาชุน”  Ōuyáng Juéyà, 199, 1-) 

C. 1.1  ถิน่ทีอ่ยู ่  
C. .  ประวตัศิาสตร ์ 
C. 1.3  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  
C. 1.4  ชวีติความเป็นอยู ่ 
C. 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม 

 
C. 1.1 ถ่ินท่ีอยู่   

ขอ้มลูการสาํรวจของโอวหยางเจวีย๋ยา่ (Ōuyáng Juéyà, 199, 1) รายงานวา่มชีาวชุนอาศยัอยู่
ในมณฑลหา่ยหนาน บรเิวณตอนปลายของสองฝัง่แมน้ํ่าชางฮวา่(昌化江 Chānghuà jiāng) ซึง่จดัเป็น
พืน้ทีข่องอาํเภอปกครองตนเองชาวหล ีอาํเภอตงฟาง(东方县 Dōngfāng xiàn) โดยมชีุมชนชาวชุนตัง้
บา้นเรอืนอยูฝั่ง่ทศิใตข้องแมน้ํ่า % และอกี % อยูฝั่ง่ทศิเหนือของแมน้ํ่าไดแ้ก่บา้นซื่อเกิง้ (四更乡

Sìgèng xiāng) บา้นซนิเจยี (新街乡 Xīnjiē xiāng) บา้นหงเจยีง(红江乡 Hóngjiāng xiāng) และ
บา้นเปาป้าน (包半乡 Bāobàn xiāng) และมบีางสว่นกระจดักระจายอยูท่ีอ่าํเภอหงเจยีง (红江县

Hóngjiāng xiàn) ซึง่เป็นพืน้ทีฝั่ง่ทศิตะวนัออกของมณฑลหา่ยหนาน รวมพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัของชาวชุนทศิ
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เหนือจรดใต ้3 กโิลเมตร ทศิตะวนัตกจรดทศิตะวนัออก  กโิลเมตร  ในรายงานของโอวหยางบอกว่า
จาํนวนประชากรชาวชุนไมส่ามารถระบุไดแ้น่ชดั บอกแต่เพยีงขอ้มลูสาํมะโนประชากรปี 8 จาํนวน
ประชากรของอาํเภอตงฟางมทีัง้หมด , คน เป็นชาวฮัน่สองแสนกวา่คน ทีเ่หลอืเป็นชาวชุน มี
ขอ้มลูในเวบ็ไซดช์ื่อ “ขอ้มลูหมืน่ชาตพินัธุจ์นี” (中国万民信息网 Zhōngguó wànmín xìnxī wǎng 
เขา้ถงึไดท้าง http://www.wanmin.org/minzu/cun) รายงานจาํนวนประชากรชาวชุนปี 1990 ม ี
70,000 คน ปี 2000 ม ี79,100 คน และปี 2010 ม ี9,400 คน คดิเป็น % ของประชากรอาํเภอตงฟาง   
 
C. . ประวติัศาสตร ์ 
 ปัจจุบนัรฐับาลจนีไมไ่ดจ้ดัใหช้าวชุนมสีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อย หากแต่จดัไวเ้ป็นชาวฮัน่  ชาว
ชุนเองกย็อมรบัวา่ตนเองเป็นชาวฮัน่ แต่ภาษาทีช่าวชนุพดูกลบัไมใ่ชภ่าษาถิน่ใดๆของภาษาจนี หากแต่
เป็นภาษาทีม่คีวามใกลช้ดิกบัภาษาตระกลูไท ชาวชนุเรยีกตนเองวา่ /Na:u1 fçn1/ แปลเรยีงตามคาํคอื 
“คน-บา้น” หมายถงึ “คนพืน้บา้น” สว่นชนกลุ่มน้อยชาวหล ี 1   ซึง่เป็นชนกลุ่มน้อยสว่นใหญ่ของมณฑล
หา่ยหนานเรยีกชาวชุนวา่ /moi/ นอกจากน้ีชื่อทีค่นสว่นใหญ่ใชเ้รยีกชาวชุนอยา่งกวา้งขวางและเป็นที่
รูจ้กักนัทัว่ไปคอืชื่อ /kç2 loN2/ แปลวา่ “พีห่ลวง” 2  แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ชาวชนุเป็น “พีใ่หญ่” ของชน
เผา่อื่นๆแต่อยา่งใด การเรยีกดว้ยคาํวา่ “หลวง” น้ีมทีีม่าจากการทีช่าวชุนมกัเรยีกญาตผิูใ้หญ่หรอืผูท้ี่
เคารพยกยอ่งโดยมคีาํวา่ “หลวง” เป็นคาํประกอบเสมอ ชนกลุ่มอื่นจงึนําคาํวา่ /loN2/  มาเป็นชือ่เรยีกขาน
ชาวชุนเทา่นัน้ อกัษรจนีทีใ่ชบ้นัทกึชื่อชาวชุนทีแ่ทนเสยีงคาํวา่ /kç2 loN2/ คอื 哥隆 Gēlóng หรอื 仡隆 
Gēlóng บางครัง้ชาวจนีทัว่ไปกร็ูจ้กัชาวชนุในชื่อ “เกอหลง” ตามอกัษรจนีน้ี  ผลจากอกัษรทีเ่ลอืกมาเป็น
ชื่อชาวชุนซึง่เป็นอกัษรตวัเดยีวกนักบัชื่อชนกลุ่มน้อยชาวเกอลาว 仡佬 Gēlǎo ซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกนัใน
ฐานะภาษาในระดบัสาขาเดยีวกนัแต่อยูค่นละแขนงกนั เมือ่มชีื่อพอ้งกนั ทาํใหน้กัวจิยัเกดิความคดิ
เชื่อมโยงไปถงึชนกลุ่มน้อยชาวเกอลาว ทาํใหม้กีารศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะทางภาษา ชาตพินัธุ ์
ขนบธรรมเนียมประเพณ ีศาสนาความเชื่อ ชวีติวามเป็นอยู ่เพือ่หาหลกัฐานความเชื่อมโยงทางชาตพินัธุ ์
และพบวา่ทัง้สองกลุ่มมสีว่นทีเ่หมอืนกนัและต่างกนั  สว่นทีเ่หมอืนกนัอาจเป็นลกัษณะรว่มของพวกทีพ่ดู
ภาษาตระกลูไททัง้หมด สว่นทีต่่างกนัอาจเป็นเพราะแยกกนัอยูเ่ป็นเวลานาน ต่างฝ่ายต่างพฒันา
เอกลกัษณ์เฉพาะตน ขณะเดยีวกนักไ็ดร้บัอทิธพิลจากชนกลุ่มอื่นทีอ่ยูแ่วดลอ้ม  ทาํใหข้อ้มลูทาง
วฒันธรรมกย็งัไมส่ามารถใชเ้ป็นหลกัฐานทีย่นืยนัตวัตนทีแ่ทจ้รงิได ้  
 ชาวชุนเป็นใครมาจากไหน หรอืเป็นชนตดิแผน่ดนิไมม่บีนัทกึใดกล่าวถงึชนกลุม่น้ี ชาวชุนเอง
บา้งกบ็อกวา่ตนเองอพยพมาจากฝเูจีย้น บา้งกว็า่อพยพมาจากเจยีงซ ีแต่กห็ามหีลกัฐานทีส่ามารถยนืยนั
ไดไ้ม ่หรอืหากเป็นชาวฮัน่ตามการจดัการปกครองและอยา่งทีต่นเองบอกกไ็มน่่าจะเป็นไปไดท้ีช่าวฮัน่จะ
ละทิง้ภาษาของตนไปใชภ้าษาอื่นทีไ่มใ่ชภ่าษาถิน่ฮัน่ ขณะทีห่ากเปรยีบเทยีบกบัชาวฮัน่พืน้ถิน่ในบรเิวณ
เดยีวกนัหลายถิน่ทีอ่พยพมาหลายรอ้ยปีอยา่งถิน่แคะ(客家 Kèjiā) หมิน่หนาน (闽南 Mǐnnán)  เยว่      
(粤语 Yuèyǔ)  มา่ยฮวา่ (迈话 Màihuà)  ตานโจว (儋州 Dānzhōu) กย็งัคงรกัษาภาษาฮัน่มาไดจ้นถงึ
ปัจจุบนั แมแ้ต่ชาวฮัน่พืน้ถิน่ทีม่จีาํนวนประชากรไมถ่งึพนัคนอยา่งชาวฮัน่ทีบ่า้นฟู่หมา่ (富马村 Fùmǎ 
cūn) กย็งัไมล่ะทิง้ภาษาฮัน่  

 

                                                            
1  เมือ่ชว่งปี 3-8 นกัภาษาศาสตรจ์นีศกึษาภาษาหล ี ซึง่เป็นผลงานการศกึษาในโครงการ “ชุมนุมปรทิรรศน์ภาษาชนกลุ่มน้อยของ
สาธารณรฐัประชาชนจนี” จดัภาษาหลใีหเ้ป็นแขนงภาษาหล ี ภายใตส้าขาภาษาจว้ง-ตง้ และจดัภาษาชุนไวเ้ป็นภาษาถิน่หนึ่งของภาษาหล ี
ชือ่ถิน่เหมย่ฝ ู   มจีาํนวนประชากรคดิเป็นเพยีง % ของชาวหลทีัง้หมด ต่อมาชว่งปี 83 เป็นตน้มา ไดม้โีครงการต่อเนื่องจากชุดทีแ่ลว้ ชือ่
โครงการ “สรรนิพนธร์วมชุดการศกึษาวจิยัภาษาพบใหมใ่นประเทศจนี” นกัภาษาศาสตรจ์นีไดศ้กึษาภาษาชุน และจดัภาษาชุนแยกออกมา
จากภาษาหล ีโดยจดัใหเ้ป็นภาษาหน่ึงคูก่บัภาษาหล ี อยูภ่ายใตแ้ขนงภาษาหล ี และเมือ่มปีระเดน็เรือ่งการพสิจูน์ดเีอน็เอเกดิขึน้ บางกระแส
ไดจ้ดัภาษาชุนไวใ้นแขนงเกอ-ยงัรว่มกบัภาษาเกอลาว  
2 คาํน้ีเป็นคาํประสมของคาํศพัทภ์าษาจนีกบัคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายตระกลูไท คอื 哥 gē + หลวง  (哥 gē แปลวา่ “พีช่าย”) 
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จากทีไ่ดศ้กึษาภาษาตระกลูไทของชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม  ดว้ยเหตุทีอ่ยูภ่ายใตก้ารปกครองของ 
รฐับาลจนี และอาศยัอยูภ่ายในแวดลอ้มของชาวฮัน่  กย็อ่มไดร้บัอทิธพิลของภาษาจนีเก่ามาตัง้แต่อดตี
จนถงึภาษาจนีใหมใ่นปัจจุบนั กระบวนการเปลีย่นภาษาเริม่ขึน้จากการทีภ่าษาดัง้เดมิคอ่ยๆถูกภาษาจนี
แทรกซมึไปอยา่งชา้ๆ ปรากฏการณ์การเปลีย่นภาษาทีพ่บคอื เริม่ยมืคาํศพัทภ์าษาฮัน่แต่ใชไ้วยากรณ์
ภาษาดัง้เดมิ หรอืใชไ้วยากรณ์ภาษาฮัน่คาํศพัทภ์าษาดัง้เดมิ หรอืเริม่ประสมคาํแบบฮัน่โดยใชศ้พัท์
ดัง้เดมิ จนกระทัง่การใชค้าํศพัทแ์ละไวยากรณ์ภาษาดัง้เดมิกบัภาษาฮัน่สลบักนัไปมา ทา้ยทีส่ดุเมือ่มี
คาํศพัทภ์าษาฮัน่มาทดแทนหรอืครอบคลุมคาํศพัทภ์าษาดัง้เดมิจนหมด  กจ็ะกลายมาเป็นกลุ่มชนทีใ่ช้
คาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ภาษาฮัน่โดยสมบรูณ์  เมือ่เปลีย่นภาษาแลว้จงึจะเปลีย่นสถานภาพเป็นชาวฮัน่ แต่
ชาวชุนกลบัตรงกนัขา้ม กล่าวคอื เปลีย่นสถานภาพเป็นชาวฮัน่แต่ยงัรกัษาภาษาดัง้เดมิไว ้ดงันัน้จงึไม่
น่าจะเป็นไปไดว้า่บรรพบุรษุของกลุ่มชนทีพ่ดูภาษาชนุเป็นชาวฮัน่ หากแต่เป็นเพยีงการแจง้ต่อทางการ
เพือ่หลกีเลีย่งการกดขีเ่หยยีดหยามเทา่นัน้      
  เมือ่ไดร้อ่งรอยทีส่นันิษฐานไดว้า่ชาวชุนไมใ่ชช่าวฮัน่แลว้ เรากม็ุง่ประเดน็ไปทีก่ารอพยพยา้ยถิน่
ของชนกลุ่มน้อยในบรเิวณตอนใตข้องจนี จากประวตัศิาสตรเ์ราจะเหน็วา่ในยคุกลางประวตัศิาสตรบ์รเิวณ
ตอนใตข้องจนีมกีารทาํศกึสงครามกนัอยูเ่นืองๆ ทัง้ชาวฮัน่และชนกลุ่มน้อยทัง้หลายถูกกลุ่มคนทางเหนือ
รกุรานจนตอ้งถอยรน่ลงใต ้ ในจาํนวนน้ีมชีนกลุ่มน้อยจาํนวนหน่ึงทีอ่พยพขา้มไปยงัเกาะหา่ยหนาน 
(โปรดสงัเกตขอ้ความทีข่ดีเสน้ใตต้ลอดทัง้หวัขอ้น้ี)  ในชว่งยคุราชวงศห์มงิ ชาวหลลุีกขึน้ต่อตา้นการ
ปกครองของชนชัน้ศกัดนิา ราชสาํนกัจงึสง่กองกาํลงัทหารมากาํราบจนกระทัง่สงครามสงบลง เหล่าทหาร
ฮัน่ทีส่ง่มาบางสว่นไมไ่ดย้า้ยกลบัถิน่ฐานเดมิ หากแต่ตัง้รกราก แต่งงานและขยายเผา่พนัธุก์บัชนพืน้ถิน่ 
ทหารเหล่าน้ีพดูภาษาถิน่ฮัน่อยา่งทีเ่รยีกกนัในชื่อ  “ภาษาทหาร” (军话 Jūn huà) นอกจากน้ียงัมกีอง
กาํลงัทหารทีเ่ป็นชนกลุ่มน้อยบางกลุ่ม เชน่ เหมยีว(แมว้) อี(๋มง้) เหยา(เมีย่น) ทีถู่กสง่มาในคราวนัน้กต็ัง้
รกรากบนเกาะหา่ยหนานเชน่กนั และยงัดาํรงภาษาดัง้เดมิของตนอยู ่แต่จากวงคาํศพัทข์องภาษาชุนเรา
พบวา่ คาํศพัทด์ัง้เดมิจาํนวนหน่ึงสญูหายและใชภ้าษาจนีถิน่แทน  นัน่กห็มายความวา่ชาวชุนอยูบ่นเกาะ
หา่ยหนานมายาวนานกวา่ชนกลุ่มอื่น  พจิารณาจากภมูศิาสตรแ์ลว้จะเหน็วา่ ทีต่ัง้ชุมชนของชาวชุนอยู่
บรเิวณแมน้ํ่าชางฮวา่ (昌化江 Chānghuà jiāng) ตอนปลายชว่งปากน้ําทีจ่ะออกสูท่ะเล บรเิวณน้ีตรงกนั
ขา้มกบัพืน้ทีส่ามแหง่ คอื อา่วเหนือของทะเลจนีใต ้ 1   พืน้ทีต่อนใตข้องแผน่ดนิใหญ่คอืมณฑลกวา่งซ ี 
และตรงกนัขา้มกบัชายฝัง่ทะเลภาคเหนือของเวยีดนาม  พืน้ทีท่ ัง้สามแหง่น้ีสามารถเดนิทางโดยเรอืพาย
เลก็ๆกส็ามารถมาถงึทีต่ ัง้ชมุชนชาวชุนในปัจจุบนัไดแ้ลว้   จงึมคีวามเป็นไปไดว้า่บรรพบุรษุชาวชุน
อาจจะอพยพมาจากดนิแดนดงักล่าว   และเขา้มาก่อนทีพ่วกทีพ่ดู “ภาษาทหาร” จะเขา้มาเสยีอกี   

แต่อยา่งไรกต็ามเรายงัมหีลกัฐานทางภาษาทีส่ามารถสนันิษฐานทีม่าของชนชาวชุนได ้ กล่าวคอื 
ในวงคาํศพัทภ์าษาชุนนอกจากคาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาชุน คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกบัสาขาจว้ง-ตง้แลว้ 
ยงัมวีงคาํศพัทภ์าษาจนีหลายๆถิน่ผสมอยูใ่นภาษาชุน  เราจงึจะสบืหารอ่งรอยเสน้ทางการอพยพของ
ชาวชุนจากปฏสิมัพนัธท์างภาษาเหล่าน้ี ดงัน้ี  

1. เมือ่เทยีบกบัภาษาจนีทีพ่บในภาษาชุนแลว้ ปรากฏวา่เป็นเสยีงภาษาจนียคุกลางระวตัศิาสตร ์ 
ของภาษาถิน่จนีสาํเนียงเซยีง (湘 Xiāng) ซึง่มคีวามคลา้ยคลงึกบัภาษาถิน่ของชาวฮัน่บรเิวณตอนเหนือของ
กวา่งซ ี แต่กไ็มท่ัง้หมด คาํศพัทภ์าษาจนียคุกลางทีป่รากฏในภาษาชุนน้ีเป็นเสยีงภาษาจนีในยคุหลงัถงั
และซ่ง เมือ่อพยพมาแลว้ตดัขาดจากภาษาฮัน่ดัง้เดมิเป็นระยะเวลาทีย่าวนานกพ็ฒันาเปลีย่นแปลงไปจาก
ภาษาฮัน่ทีอ่พยพจากมา   
 
 
 

                                                            
1 ภาษาจนีเรยีกวา่ 北部湾 Běibù wān แปลวา่ “อ่าวเหนือ” ภาษาไทยเรยีกชือ่วา่อ่าวตงัเกีย๋ ภาษาองักฤษเรยีกวา่ Gulf of Tonkin 
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2. ในวงคาํศพัทภ์าษาชุนมคีาํศพัทภ์าษาจนีถิน่เยว ่(粤 Yuè) อยูเ่ป็นจาํนวนไมน้่อย  เชน่ 
 /kh´k5/ ”เกอืก(รองเทา้)” /kçk2/ “คดิ” /NçN4/ “งง,โง”่ /mEi2/ “แบก” เป็นตน้ แต่ในพืน้ทีเ่กาะหา่ยหนาน
ไมม่ผีูพ้ดูภาษาถิน่เยว ่ ดงันัน้ชาวชุนจะตอ้งมปีฏสิมัพนัธแ์ละสมัผสักบัพวกทีพ่ดูภาษาเยว ่ก่อนทีจ่ะ
อพยพเขา้มาทีเ่กาะหา่ยหนาน  

. ในวงคาํศพัทภ์าษาชุนมคีาํศพัทภ์าษาจนีถิน่หา่ยหนานและจนีแคะ (客家话 Kèjiā huà) ซึง่ 
กเ็ป็นทีช่ดัเจนวา่ยมืเขา้มาหลงัจากทีอ่พยพเขา้มาบนเกาะหา่ยหนาน แต่กน่็าสงสยัวา่ชาวชุนอพยพเขา้
มาแลว้ปลอมตวัรวมเขา้กบัชาวฮัน่พืน้ถิน่กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงของเกาะหา่ยหนานกเ็ป็นได ้  

4. ภาษาชุนจดัวา่มคีวามใกลช้ดิคลา้ยคลงึกบัภาษาหลมีากกวา่ฮัน่ แต่กระนัน้กม็คีาํศพัทไ์มถ่งึ 
ครึง่ทีร่ว่มกนักบัภาษาหล ี  เน่ืองจากมคีาํศพัทภ์าษาชุนอกีมากกวา่ครึง่หน่ึงของวงคาํศพัทท์ัง้หมดเป็น
คาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาชุน คาํศพัทท์ีส่อดคลอ้งกบัภาษาหลน่ีาจะเป็นความสมัพนัธท์ีส่งูขึน้ไปกวา่
นัน้ คอืเป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายสาขาจว้ง-ตง้ สนันิษฐานวา่เดมิเป็นกลุ่มคนทีพ่ดูภาษาคลา้ยกบัภาษาหลี
ก่อนทีจ่ะอพยพแยกยา้ยออกจากกนั จากนัน้ภาษาชุน ภาษาหล ีและภาษาอื่นๆต่างพฒันาคาํศพัทใ์หม่
เป็นศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุข์องตนเอง  

 
 จากประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆทีก่ล่าวมาขา้งตน้ นกัวชิาการจนียคุก่อนหน้าปี  สรปุรอ่งรอย
ของชาวชุน วา่ บรรพบุรษุชาวชุนเดมิน่าจะอยูบ่รเิวณอา่วตงัเกีย๋แลว้อพยพเขา้สูเ่กาะหา่ยหนาน ถิน่ฐาน
เดมิสนันิษฐานวา่น่าจะเป็นพืน้ทีข่องหหูนาน กวา่งซแีละกุย้โจว 
     

จนกระทัง่ ปี  มรีายงานการวจิยัของมหาวทิยาลยัหา่ยหนาน ในงานวจิยัของหยางคุน 
(Yáng Kūn, 2010, 4-5) เรือ่ง “ดเีอน็เอของชาวเกอหลงหา่ยหนานและการสาํรวจถิน่กาํเนิด” งานวจิยัน้ี
ไดนํ้าดเีอน็เอของชาว “เกอหลง” เปรยีบเทยีบกบัชาวเกอลาว ชาวหล ีและชาวฮัน่ พบวา่ มโีครโมโซม Y 
ความสมัพนัธส์ายพอ่กบัชาวเกอลาว .% ชาวฮัน่ .% และชาวหล ี .% มโีครโมโซม X 
ความสมัพนัธส์ายแมก่บัชาวเกอลาว 7.6% ชาวฮัน่ 7.7% และชาวหล ี 0.7% งานวจิยัน้ีสรปุ
ความสมัพนัธว์า่ ชาวเกอหลงมคีวามสมัพนัธท์ัง้สายพอ่และสายแมเ่กีย่วขอ้งกบัชาวเกอลาวมากทีส่ดุ  
ขณะทีม่คีวามสมัพนัธส์ายแมก่บัชาวฮัน่และชาวหลเีทา่ๆกนั สนันิษฐานไดว้า่ บรรพบุรษุชาวเกอลาวเมือ่
ครัง้ทีอ่พยพมาตัง้ถิน่ฐานทีเ่กาะหา่ยหนานนัน้สว่นมากเป็นเพศชาย เมือ่มาถงึกแ็ต่งงานกบัชาวหลแีละ
ชาวฮัน่พืน้ถิน่ แลว้พฒันาเรือ่ยมาจนเป็นชาวชุนในปัจจุบนั ขอ้มลูน้ีดงึดดูความสนใจของนกัวชิาการที่
ศกึษาภาษาชนุอยา่งกวา้งขวาง  เน่ืองจากแต่เดมินกัวชิาการเขา้ใจกนัวา่ชาวชุนเป็นชาวฮัน่พืน้ถิน่ 
หรอืไมก่เ็ป็นกลุ่มคนทีพ่ดูภาษาคลา้ยกบัภาษาหล ีต่อมาไดร้บัอทิธพิลจากภาษาหา่ยหนาน ภาษาหลแีละ
ภาษาหลนิเกา และดว้ยเหตุทีม่คีาํศพัทส์อดคลอ้งกบัภาษาหลมีากทีส่ดุ จงึจดัใหเ้ป็นกลุ่มชาตพินัธุแ์ละ
ภาษาทีใ่กลช้ดิกบัชาวหลแีละภาษาหล ี แต่ปัจจุบนัมแีนวโน้มเชื่อตามหลกัการทางวทิยาศาสตรจ์ากขอ้
พสิจูน์ดเีอน็เอ โดยจดัเขา้ไวเ้ป็นกลุ่มเกอ-ยงั รว่มกบัชาวเกอลาว 

ในหนงัสอืชื่อ “บนัทกึขอ้เทจ็จรงิรอ้ยปีชาวเกอหลง”1  มขีอ้มลูสนบัสนุนวา่กลุ่มชนทีอ่พยพมาเป็น
ชาวชุนคอืชาวเกอลาวในอดตีนัน้ คอื ในยคุจกัรพรรดถิงัเสวยีนจง (唐宣宗 Táng Xuānzōng) ปีที ่ 1 
(ตรงกบั ค.ศ.8) ชาวเกอลาวลุกขึน้ต่อตา้นการปกครองของชนชัน้ศกัดนิา ราชสาํนกัจงึสง่กองกาํลงั
ทหารมาปราบกบฏ และฆา่หวัหน้าชนกลุ่มน้อยชาวเกอลาวลม้ตายไปเป็นอนัมาก ชาวเกอลาวจงึพากนั
อพยพหนีการฆา่ลา้งเผา่พนัธุล์งไปทางใต ้  เมือ่ไปอยูท่ีใ่ดกห็ลบหนีการตดิตามของทางการโดยการ
เปลีย่นชื่อแซ่ กระทัง่ชาตพินัธุด์ ัง้เดมิ การแต่งกาย วถิชีวีติ วฒันธรรม รวมถงึภาษากเ็ปลีย่นไปเสยีหมด

                                                            
1  หนงัสอืเล่มน้ีอา้งถงึในบทความเชงิสารคดขีอง จีเ๋ฉิงตง้ (吉 成 栋 Jí Chéngdòng) ซึง่เผยแพรบ่นเวบ็ไซดป่์ายตู ้ เขา้ถงึไดท้าง 
https://tieba.baidu.com/p/259574 บทความชือ่ “การสบืสาวความสมัพนัธข์องชาวเกอหลงหา่ยหนานกบัชาวเกอลาวกุย้โจว” (海南

仡隆人与贵州仡佬族的族源关系初探 Hǎinán Gēlóng rén yǔ Guìzhōu Gēlǎo zú de zú yuán guānxì chūtàn)  
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สิน้ และเพือ่เป็นการปิดบงัอยา่งแนบเนียน ทางทีด่ทีีส่ดุกค็อืเปลีย่นภาษาเป็นภาษาของชาวฮัน่พืน้ถิน่ใน
พืน้ทีท่ีห่ลบซ่อนตวันัน่เอง แต่บางสว่นกเ็ปลีย่นไปพดูภาษาของชนกลุ่มน้อยทีเ่ป็นเจา้ของพืน้ที ่ชาวเกอ
ลาวทีอ่พยพขา้มมายงัเกาะหา่ยหนานจงึเรยีนรูท้ีจ่ะพดูภาษาหล ี ซึง่เป็นชนกลุ่มน้อยทีเ่ป็นเจา้ของพืน้ที่
ดัง้เดมิ ประกอบกบับนเกาะหา่ยหนานมชีาวฮัน่ทีพ่ดูภาษาจนีสาํเนียงหา่ยหนาน และภาษาทีร่ว่ม
เผา่พนัธุแ์ขนสาขาจว้ง-ตง้ อยา่งภาษาหลนิเกา ชาวเกอลาวจงึไดร้บัอทิธพิลจากทัง้ภาษาหล ี ภาษาหา่ย
หนานและภาษาหลนิเกาไปพรอ้มๆกนั แน่นอนวา่ตอ้งหลงเหลอืคาํศพัทภ์าษาเกอลาวดัง้เดมิอยูบ่า้ง เกดิ
เป็นภาษาชุนอยา่งในปัจจุบนั                
 
C. 1.3  ระบบเศรษฐกิจสงัคม   
 โดยทัว่ไปแลว้ชนกลุ่มน้อยทกุกลุ่มจะมคีวามรูส้กึถงึความเป็นชนเผา่ทีเ่ขม้แขง็ ไมย่อมหลอมรวม
ไปกบัชาวฮัน่และชนเผา่อื่นงา่ยๆ แต่ชาวชุนไมเ่ป็นเชน่นัน้ แมว้า่จะพดูภาษาทีไ่มใ่ชภ่าษาจนีหรอื 
ภาษาถิน่ใดๆ ของภาษาจนี แต่มคีวามรูส้กึวา่ตนเองเป็นชาวฮัน่และเตม็ใจยอมรบัสถานภาพของตนเอง 
วา่เป็น ชาวฮัน่ รฐับาลจนีในปัจจุบนัจงึจดัชาวชุนใหเ้ป็นสมาชกิของชนชาวฮัน่ ชาวชุนจงึดาํรงชวีติและมี
ความเป็น อยูไ่มแ่ตกต่างไปจากชาวฮัน่ ดว้ยนิสยัทีข่ยนัขนัแขง็มาแต่อดตี บรรพบุรษุชาวชนุทาํนาไร ่
ตัง้แต่เชา้ยนัคํ่า เพือ่ผลติอาหารบรโิภคในครวัเรอืนและแลกเปลีย่นระหวา่งกนั 

ชาวชุนดาํรงชพีดว้ยการเกษตรกรรมเป็นหลกั ปลกูขา้ว ขา้วโพด มนัฝรัง่ แตงโม ฟักทอง  
จนไดร้บัขนานนามวา่ชนชาว “เศรษฐกจิสามแตง” การเพาะปลกูแต่เดมิเพือ่ใชอุ้ปโภคกนัในครวัเรอืน  
เมือ่มมีากกนํ็าออกขายและแลกเปลีย่นกนัในชุมชนชาวชุนเองและชนเผา่ใกลเ้คยีง   

ชาวชุนใหค้วามสาํคญักบัการศกึษาประกอบกบัการดแูลของรฐับาลจนีทีเ่ขา้ถงึ เมือ่การศกึษา 
เขา้ถงึกส็ง่ลกูหลานใหไ้ดเ้รยีนหนงัสอื ทาํใหช้าวชุนไดศ้กึษาเล่าเรยีนตามภาคบงัคบัของรฐั  และประกอบ 
อาชพีการงานตามปกตใินหน่วยงานราชการทุกระดบัทัง้ในและนอกพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั  ชาวชุนสอบบรรจุเป็น
ขา้ราชการ และพนกังานของหน่วยงานต่างๆ     แมก้ระทัง่หน่วยงานระดบัจงัหวดัหรอืมณฑลกม็ชีาวชุน   
ดาํรงตําแหน่ง   ถงึผูบ้รหิารระดบัสงูของหน่วยงาน เชน่ จา้วหยง่เจนิ (赵永琛 Zhào Yǒngchēn) 
ศาสตราจารยป์ระจาํมหาวทิาลยัตํารวจแหง่ชาต ิ ดร.หลีห่ตูี ้ (李胡弟 L ǐ  H ú d ì) นกัเรยีนทุนรฐับาล 
จบการศกึษาปรญิญาเอกจากสหรฐัอเมรกิา  ลว้นเป็นชาวชุนทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัอยา่งกวา้งขวาง  

 
C. 1.4  ชีวิตความเป็นอยู่  
 แต่เดมิชาวชนุสรา้งบา้นเรอืนดว้ยวสัดุตามธรรมชาต ิ ใชไ้มเ้ป็นโครงสรา้ง ใชด้นิเหนียวเป็นผนงั 
หลงัคามงุหญา้ แต่ปัจจุบนัเมือ่ความเจรญิเขา้ถงึบา้นเรอืนของชาวชุนสรา้งดว้ยอฐิเหมอืนอยา่งชาวฮัน่ 
สว่นกลางบา้นเป็นโถงหลกั หลงัโถงเป็นแทน่บชูาป้ายบรรพชน สองขา้งซา้ยขวาเป็นทีพ่กัและหอ้งนอน 
ลกูชายลกูสาวอาศยัอยูก่บัพอ่แมไ่มแ่ยกบา้นเรอืนเหมอืนชาวหล ี  ดา้นนอกมคีรกและสากใหญ่สาํหรบัตํา
ขา้ว รอบบรเิวณบา้นจะตอ้งปลกูตน้ไผท่ีใ่ดทีห่น่ึง ภายในสิง่ปลกูสรา้งกจ็ะมภีาพพญาหงส ์ ตน้ไมใ้หญ่ 
กอ้นหนิใหญ่ และตน้ไผ ่หรอืมหีลกัศลิาสลกัรปูตน้ไผ ่ เน่ืองจากชาวชุนบชูาไผว่า่เป็นไมศ้กัดิส์ทิธิ ์จนมคีาํ
กล่าววา่ “ชาวชุนยอมกนิขา้วไมม่เีน้ือ แต่ไมย่อมอยูโ่ดยไมม่ไีผ”่   
 ดา้นอาหารการกนิ ดว้ยทาํเลทีต่ ัง้ทีอ่ยูใ่กลท้ะเล อาหารหลกัของชาวชุนกค็อือาหารทีไ่ดจ้ากทะเล
โดยเฉพาะอาหารจาํพวกปลา วธิกีารทาํอาหารกไ็มต่่างจากชาวฮัน่ รูจ้กัหมกัเหลา้เพือ่ใชด้ื่มกนิกนัใน
เทศกาลเฉลมิฉลอง    
  
C. 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 

 แซ่ของชาวชนุ สว่นใหญ่ไดแ้ก่ เริน่ (任 Rèn) เผย (裴 Péi) ต่ง (董 Dǒng) ตู ้(杜 Dù) เซีย่ (谢
Xiè) หยวน (袁 Yuán) ทาง (汤 Tāng) ฝ ู(符 Fú) เหวนิ (文 Wén) จา้ว (赵 Zhào) จี ๋(吉 Jí) เป็นตน้   
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 การแต่งกาย  ปัจจุบนัชาวชุนแต่งกายเหมอืนอยา่งชาวฮัน่หมดแลว้ แต่จากคาํบอกเล่าของผูเ้ฒา่
ชาวชุนเล่าวา่ แต่ก่อนหญงิชาวชุนสวมเสือ้ไมม่ปีก ผา่อกเฉียงไปทางซา้ย แขนกระบอกกวา้งและสวม
ผา้ถุงยาว ถกัเปียไวด้า้นหลงั สวมต่างหเูลก็ ไมส่วมสรอ้ยคอ ชายแต่งกายแบบชาวฮัน่ เดก็เลก็สวมกาํไล
ขอ้เทา้ 
 วฒันธรรมการแต่งงาน หนุ่มสาวชาวชุนพบรกัเลอืกคูใ่นงานรืน่เรงิตามเทศกาล และให้
ความสาํคญักบัความบรสิทุธิข์องหญงิสาว หากเป็นหญงิทีเ่คยผา่นการแต่งงานมาแลว้ หรอืมเีรือ่งไมด่ี
เกีย่วกบัชูส้าวมาก่อนกจ็ะไมเ่ลอืกมาเป็นคูค่รอง เมือ่แต่งงานแลว้กจ็ะครองคูจ่นตายจากกนั เพราะชาว
ชุนถอืเรือ่งการหยา่รา้งจากกนัวา่เป็นเรือ่งไมด่ ี แต่หากมกีารหยา่รา้งเกดิขึน้ลกูทกุคนจะตกเป็นของฝ่าย
ชายทัง้หมด       
 วฒันธรรมงานศพ  ศพผูเ้สยีงชวีติชาวชุนจะเกบ็ไวใ้นโลงศพสองสามวนัก่อนทาํพธิฝัีง สสุาน
สรา้งดว้ยอฐิเป็นรปูทรงคลา้ยบา้นเรอืนทีอ่ยูอ่าศยั และทุกปีจะมกีารขดุกระดกูขึน้มาทาํพธิลีา้งป่าชา้    

ศาสนาความเช่ือ   ชาวชุนนบัถอืบชูาวญิญาณและเทพเจา้ตามธรรมชาต ิเชื่อวา่สรรพสิง่มเีทพ
เทวาสถติอยู ่นอกจากน้ียงัเชื่อในเรือ่งวญิญาณ ผ ี และบรรพบุรษุ มบีางสว่นนบัถอืศาสนาครสิต ์ชาวชุน
ถอืในเรือ่งการเรยีกชื่อผูท้ีอ่าวุโสกวา่ โดยเฉพาะการเรยีกชื่อบรรพบุรษุทีล่่วงลบัไปแลว้ถอืเป็นหอ้หา้มที่
เครง่ครดั เพราะถอืวา่การเอย่ชื่อบรรพบุรษุทีล่ว่งลบัเปรยีบเสมอืนการดา่และสาปแชง่วงศาคณาญาต ิลกู
กห็า้มเรยีกชื่อพอ่แมเ่พือ่แสดงความเคารพ เมือ่มคีนเจบ็ป่วยเลก็น้อยจะมพีธิฆีา่ไก่หรอืใชไ้ขไ่ก่เพือ่
บวงสรวงบชูาผ ีแต่ไมม่กีารฆา่ววัฆา่หมเูพือ่บชูาผเีหมอืนอยา่งชาวหล ี 
 เทศกาลสาํคญั เทศกาลตรษุจนี เชงเมง้ ตวนอู ่ไหวพ้ระจนัทร ์ ฉงหยาง ชาวชุนลว้นมกีารเฉลมิ
ฉลองเหมอืนอยา่งชาวฮัน่ทุกเทศกาล วธิกีารเฉลมิฉลองและความเชื่อในแต่ละเทศกาลกเ็หมอืนอยา่งชาว
ฮัน่ 
 ศิลปวฒันธรรม  อาจเป็นเพราะลกัษณะนิสยัทีต่ดิตวัมาแต่เดมิทาํใหช้าวชนุรกัการรอ้งราํทาํ
เพลงเหมอืนชาวเผา่ตระกลูไทอื่นๆ ชายหนุ่มหญงิสาวมกัรอ้งเพลงโตต้อบกนัในเทศกาลรืน่เรงิเพือ่
แสดงออกถงึความรกัใครแ่ละรอ้งเพือ่เกีย้วพาราสกีนั  เน้ือเพลงมสีมัผสัคลอ้งจองแสดงถงึความเจา้บท
เจา้กลอนของชาวชุน แต่วรรณกรรมมขุปาฐะมน้ีอยมาก อาจเน่ืองมาจากเมือ่บรรพบุรษุชาวชุนอพยพ
หลบหนีมาแลว้กห็ลบเรน้การกล่าวถงึตวัตน และไมเ่ล่าเรือ่งในอดตีของตนใหใ้ครไดล้่วงรูอ้กีเลย   
 
C.   ข้อมลูทางภาษา  
                หวัขอ้น้ีเป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุ่มชาตพินัธุช์ุน  มหีวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี  

C. 2.1   การจดัแบ่งตระกลูภาษา 
C. .   ระบบเสยีง   
C. 2.3   ระบบคาํ 
C. .   ระบบไวยากรณ์   
 

 

C. 2.1   การจดัแบง่ตระกลูภาษา   
ในตอนทีอ่ธบิายการจดัแบ่งตระกลูภาษาหลพีบวา่ นกัวชิาการจนียคุก่อนหน้าน้ี (ก่อน ปี 8 

คอืก่อนปีทีโ่อวหยางศกึษาภาษาชุน) แบง่ภาษาหลใีหม้ภีาษาถิน่  ถิน่ อา่นตามเสยีงอกัษรจนี คอื () 
ภาษาถิน่ฮา () ภาษาถิน่ฉี่ (3) ภาษาถิน่เป่ินตี ้() ภาษาถิน่เหมย่ฝ ูและ () ภาษาถิน่เจยีมา่ว (โปรดด ู
“นานาภาษาในประเทศจนีตอนใต ้ภาคที ่ ภาษาตระกุลไท เล่ม 1” )  แต่ปัจจุบนันกัภาษาศาสตรจ์นีได้
แยกภาษาถิน่ที ่ () คอืภาษาถิน่เหมย่ฝ ูออกมาเป็นภาษาใหม ่คอื “ภาษาชุน”  ชาวชุนเรยีกชื่อภาษา
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ตนเองวา่ /ts´n1 fçn1/ คาํน้ีเป็นคาํประสมทีเ่กดิจากคาํยมืภาษาจนี + คาํภาษาชุน แปลความหมาย
เรยีกตามคาํคอื “ถิน่,ชุมชน(村 cūn) + บา้น” 

ประวตักิารศกึษาภาษาชุนเริม่ตน้เมือ่ปี  โดยนกัวจิยัของศนูยว์จิยัชาตพินัธุว์ทิยาแหง่ 
สถาบนัวจิยัสงัคมศาสตรจ์นีชื่อเหลยีงหมิน่ (梁敏 Liáng Mǐn) ไดล้งพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูภาษาในพืน้ทีม่ณฑล
หา่ยหนานและรายงานเป็นบทความเรือ่ง “รายการสงัเขปการสาํรวจภาษาชุนกบัภาษาหลนิเกาในมณฑล
หา่ยหนาน” 1   ในบทความน้ีไดแ้นะนําขอ้มลูสงัเขปเกีย่วกบัภาษาชนุเพยีงเลก็น้อย ต่อมาปี 83 ฝเูจิน้
หนาน ขา้ราชการประจาํอาํเภอปกครองตนเองชาวหล ี อาํเภอตงฟาง (东 方 县 黎 族 干 部 符 镇 南

Dōngfāng xiàn Lízú gànbù, Fú Zhènnán) รว่มมอืกบันกัวจิยัชื่อ โอวหยางเจวีย๋ยา่ (欧阳觉亚 Ōuyáng 

Juéyà) ลงพืน้ทีศ่กึษาภาษาชุนอยา่งลกึซึง้ แลว้ชีว้า่ “ภาษาชุนไมไ่ดเ้ป็นเพยีงภาษาถิน่หน่ึงของภาษาจนี
เทา่นัน้ และไมไ่ดเ้ป็นภาษาถิน่ของภาษาหล ีหากแต่เป็นภาษาหน่ึงทีใ่กลช้ดิกบัภาษาหล”ี ต่อมาปี 83 
ฝเูจิน้หนานไดต้พีมิพบ์ทความเรือ่ง “ภาษาชุนทีช่ายฝัง่ตะวนัตกของเกาะหา่ยหนาน” (Fú Zhènnán,19, 
6-71) ปี 88 ทัง้สองไดนํ้าขอ้เสนอการจดัตระกลูภาษาของภาษาชุนตพีมิพใ์นวารสารวชิาการชื่อเรือ่ง 
“ปัญหาการจดัตระกลูภาษาของภาษาชุนในเกาะหา่ยหนาน” (Ōuyáng Juéyà, Fú Zhènnán, 19, -17)  
โดยบทความทัง้สองเรือ่งเสนอวา่ใหจ้ดัภาษาชุนไวเ้ป็นภาษาในสาขางจว้ง-ตง้ แขนงภาษาหล ีคูก่บัภาษา
หล ีในปี  มผีลงานหนงัสอืชื่อ “ภาษาชุนทีห่า่ยหนาน” (Fú Chāngzhōng,1996) ผูเ้ขยีนหนงัสอืเล่มน้ี
เป็นเจา้ของภาษาชาวชุน เน้ือหาของหนงัสอืเป็นการพรรณนาภาษาชุนอยา่งละเอยีด มรีายการคาํศพัท์
กวา่ 3 คาํ และมกีารเปรยีบเทยีบภาษาชุนกบัภาษารว่มเชือ้สายในสาขาจว้ง-ตง้ ไดร้บัการยอมรบัจาก
นกัภาษาศาสตรอ์ยา่งกวา้งขวางวา่เป็นหนงัสอืเล่มแรกทีพ่รรณนาภาษาชุนไดย้า่งละเอยีดลกึซึง้  ต่อมา
ภายหลงักไ็ดม้ผีลงานการศกึษาภาษาชนุหลายแงม่มุตามมาอกีสว่นหน่ึง เชน่  ผลงานหนงัสอืของหลี่
หลาน เรือ่ง “ภาษาชุนทีต่านโจว” (Lǐ Lán, 2001) ผลงานบทความของฝชูางจง เรือ่ง “การเปรยีบเทยีบ
วรรณยกุตภ์าษาชุนกบัภาษาหล-ี-----การศกึษาวจิยัภาษาศาสตรช์าตพินัธุภ์าษาชนุและภาษาสาขาจว้ง-
ตง้” (Fú Chāngzhōng, 200) โดยเฉพาะผลงานวจิยัของหยางคุน (Yáng Kūn, 2010, 4-5) เรือ่ง “ดเีอน็
เอของชาวเกอหลงหา่ยหนานและการสาํรวจถิน่กาํเนิด” ทีร่ะบุวา่ชาวชุนมดีเีอน็เอทีส่บืเชือ้สายพอ่ใกลช้ดิ
กบัชาวเกอลาว ทาํใหเ้กดิผลกระทบในวงกวา้งต่อแนวคดิของนกัวชิาการ โดยเฉพาะในการจดัแบ่งตระกลู
ภาษาและการศกึษาความสมัพนัธข์องภาษาชุนกบัภาษาเกอลาวในเวลาต่อมา  
  ก่อนการนําเสนอขอ้มลูทางวทิยาศาสตรเ์รือ่งดเีอน็เอของชาวชุนกบัชาวเกอลาวนัน้ (ก่อน ปี  
) นกัภาษาศาสตรจ์ดัตระกลูภาษาตามแนวทางภาษาศาสตรจ์นีโดยอาศยัความสมัพนัธท์างภาษา
เป็นเกณฑ ์ โดยเชื่อวา่เดมิทภีาษาชุนเป็นภาษาลกูผสมทีม่ตีน้กาํเนิดจากภาษาหล ี  (ซึง่ก่อนหน้านัน้
อาจจะเป็นชาวฮัน่พืน้ถิน่แถบกวา่งซ ี ยนูนาน กุย้โจวทีอ่พยพมาเปลีย่นภาษาฮัน่เป็นภาษาหล)ี ต่อมา
เกดิการผสมผสานกบัภาษาหา่ยหนานและภาษาหลนิเกาจงึจดัภาษาชุนไวใ้นแขนงหลรีว่มกบัภาษาหล ี
แต่ภายหลงัจากขอ้มลูการพสิจูน์ดเีอน็เอ ทาํใหม้กีารศกึษาเปรยีบเทยีบความสมัพนัธข์องภาษาและได้
ขอ้สรปุทีผ่นวกขอ้มลูทางวทิยาศาสตรแ์ละภาษาศาสตรไ์ดว้า่ ภาษาชุนเป็นภาษาลกูผสม มตีน้กาํเนิด
จากภาษาเกอลาว แลว้ผสมกบัภาษาหล ีภาษาหา่ยหนาน ประกอบกบัคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายสาขาจว้ง-ตง้ 
จงึเหน็ควรแยกภาษาชุนออกมาจากแขนงหล ี ไปไวท้ีแ่ขนงเกอ-ยงั รว่มกบัภาษาเกอลาว   ผูเ้ขยีนได้
สรา้งแผนผงัการจดัตระกลูภาษาชุน โดยขยายความมาจากคาํอธบิายการจดัแบ่งสาขาภาษาเกอ-ยงั
จากคาํอธบิายของเหลยีงหมิน่ จางจวนิหรแูละหลีห่ยวนิปิง ในการจดัแบ่งตระกลูภาษาผูเ่ปียว (Liáng 

Mǐn, Zhāng Jūnrú, Lǐ Yúnbīng, 2007, 116) ดงัน้ี  

                                                            
1 บทความน้ีชือ่เรือ่ง  《海南“村话”和“临高话”调查简报》“Hǎinán Cūnhuà hé Língāo huà diàochá jiǎnbào” เน่ืองจาก
บทความเรือ่งน้ีเก่ามาก ( ปีมาแลว้) ผูเ้ขยีนไมส่ามารถสบืคน้หาตน้ฉบบัได ้ บทความนี้ไดร้บัการอา้งถงึในบทความของเฉินเกิง่ (Chén 
Gěng, ) เรือ่ง “ภาษาชุน---ภาษาลกูผสมชนิดหน่ึงทีม่ลีกัษณะพเิศษ” ตพีมิพใ์นหนงัสอืพมิพป์ระจาํวนัหา่ยหนาน วนัที ่ ตุลาคม .  
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แผนภมิูท่ี C. 1 การจดัแบง่ภาษาชุน 

  
   ขอ้มลูภาษาชนุทีไ่ดร้บัการยอมรบัและถอืเป็นหนงัสอืพรรณนาภาษาชุนทีใ่หมท่ีส่ดุและสมบรูณ์
ทีส่ดุทีม่อียู ่ณ ปัจจุบนัน้ีมสีองเล่ม คอื ผลงานหนงัสอืชื่อ “ภาษาชุนทีห่า่ยหนาน” (Fú Chāngzhōng,1996) 
ซึง่เป็นการพรรณนานาภาษาโดยเจา้ของภาษาชุนเอง อกีเล่มหน่ึง คอื ผลงานของโอวหยางเจวีย๋ยา่ เรือ่ง 
การศกึษาวจิยัภาษาชุน (Ōuyáng Juéyà, 199)  ผลงานน้ีเป็นหน่ึงในผลสาํเรจ็ของโครงการ “สารานุกรม
การวจิยัภาษาพบใหมใ่นประเทศจนี” (中国新发现语言研究丛书 Zhōngguó xīn fāxiàn yǔyán 
yánjiū cóngshū)  เริม่ดาํเนินการตัง้แต่ ปี 83 โอวหยางเจวีย๋ยา่ไดล้งพืน้ทีภ่าคสนามเพือ่เกบ็ขอ้มลู
ภาษาทีอ่าํเภอตงฟาง เกาะหา่ยหนาน รว่มมอืกบัขา้ราชการอาํเภอตงฟางทีศ่กึษาภาษาชุนอยูแ่ลว้คอืฝู
เจิน้หนาน ทัง้สองไดร้ว่มมอืกนัศกึษาภาษาชนุและนําเสนอเป็นบทความวชิาการเรือ่ยมา (Fú 

Zhènnán,19, 6-71 และ Ōuyáng Juéyà, Fú Zhènnán, 19) จนกระทัง่ปี 199 นกัวจิยัทัง้สองไดเ้สนอ
ภาษาชุนเขา้รว่มโครงการ “สารานุกรมการวจิยัภาษาพบใหมใ่นประเทศจนี” ปี  ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู ปี 
 ฝเูจิน้หนานเสยีชวีติ โอวหยางเจวีย๋ยา่จงึเป็นผูร้บัผดิชอบโครงการและดาํเนินโครงการศกึษาวจิยั
ภาษาชุนแต่เพยีงผูเ้ดยีว จนกระทัง่แลว้เสรจ็และตพีมิพใ์นปี 8 ในหนงัสอืเล่มน้ีนําเสนอรายละเอยีด
ภาษาชุนตามลาํดบัขัน้ทางภาษา  ทา้ยเล่มมรีายการคาํศพัทท์ีจ่ดดว้ยสทัอกัษรและแปลเป็นภาษาจนี 
ประกอบกบัขอ้มลูมขุปาฐะ นิทาน เพลงทีจ่ดบนัทกึโดยฝชูางจงเป็นภาคผนวกทา้ยเล่ม เน่ืองจากวง
วชิาการไทยยงัไมม่ขีอ้มลูภาษาดงักล่าวน้ี ขา้พเจา้จะสงัเคราะหเ์น้ือหาในหนงัสอืทีก่ล่าวถงึน้ี ประกอบกบั
เน้ือหาจากบทความภาษาจนีชิน้อื่นๆเทา่ทีม่อียู ่ ณ ปัจจุบนั เรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยเพือ่ใหเ้ป็นความรู้
ของนกัวชิาการชาวไทยไดใ้ชศ้กึษา มรีายละเอยีดดงัน้ี  

 
C. .   ระบบเสียง   
 C. .. พยญัชนะ แมจ้ะเป็นทีย่อมรบัแลว้วา่บรรพบุรษุของชาวชุนคอืชาวเกอลาว แต่ระบบ
เสยีงระบบเสยีงภาษาเกอลาวทีห่ลงเหลอืรอ่งรอยในภาษาชุนนัน้ คงจะเป็นเสยีงของคาํศพัทร์ว่มเชือ้สาย 
ในสาขาจว้ง-ตง้ ซึง่เหมอืนกนัทัง้ภาษาเกอลาว ภาษาหลแีละภาษาชุน  ในขณะทีภ่าษาชนุยงัมเีสยีง
พยญัชนะอื่นอกีทีเ่หมอืนกบัภาษาหลแีต่ไมม่ใีนภาษาเกอลาว  (ในภาษาเกอลาวเองกม็เีสยีงพยญัชนะที่
ไมม่ใีนทัง้ภาษาหลแีละภาษาชุน) ทีเ่ป็นเชน่น้ีกเ็น่ืองมาจากวา่เมือ่ชาวเกอลาวอพยพผา่นกลุ่มชนต่างๆ 
ไดส้มัผสัภาษากบัชนหลายกลุ่ม  จนกระทัง่ขา้มมายงัเกาะหา่ยหนานแลว้ผสมกลมกลนืไปกบัชาวหล ี ทาํ
ใหไ้ดร้บัอทิธพิลของภาษาหลคีอ่นขา้งมาก ประกอบกบัภาษาหลอียูใ่นพืน้ทีท่ีช่าวฮัน่พดูภาษาหา่ยหนาน 

ตระกลูภาษาจีน-ทิเบต

สาขาภาษาจนี

สาขาทเิบต-พมา่

สาขาเหมยีว-เหยา

สาขาจ้วง-ต้ง

แขนงจ้วง-ไต

แขนงต้ง-สุ่ย

แขนงหลี

แขนงเกอ-ยงั

ภาษาเกอลาว

ภาษาชุน

ภาษาอี้

ภาษามูห่ลา่ว

ภาษาละติ

ภาษาปู้ยงั

ภาษาลาฮา

ภาษาผูเ่ปียว
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ทัง้ชาวหลแีละชาวเกอลาวทีอ่พยพมาลว้นไดร้บัอทิธพิลภาษาจนีหา่ยหนานมาเป็นระยะเวลานานดว้ยกนั
ทัง้คู ่ ทาํใหร้ะบบเสยีงของภาษาชุน(เกอลาวเดมิ) มแีนวโน้มสอดคลอ้งกบัภาษาหลมีากกวา่ภาษาบรรพ
บุรษุ จนเกดิเป็นระบบเสยีงภาษาชุนขึน้ โอวหยางเจวีย๋ยา่ (Ōuyáng Juéyà, 199,-) ใชภ้าษาชุนที่
ตําบลซื่อเกิง้ อาํเภอตงฟางของมณฑลหา่ยหนานเป็นตวัแทน ผูบ้อกภาษาชื่อฝหูมงิเฟิง (符明峰 Fú 
Míngfēng, ปีเกดิ 8) และ เหวนิซื่อฟาง (文世芳 Wén Shìfāng, ปีเกดิ 8) และก่อนทีห่นงัสอืจะ
พมิพเ์ผยแพรก่ไ็ดต้รวจสอบเพิม่เตมิอกีครัง้กบัผูบ้อกภาษาอกีสองคน คอื เหวนิจง (文忠 Wén Zhōng) 
และ ฝเูคอ่ฉิน (符克勤 Fú Kèqín)  ระบบเสยีงภาษาชุนเป็นดงัน้ี 

พยญัชนะตน้ภาษาชุนม ี เสยีง 
 ph  ˀb  m f v   

tP       
 th ˀd n   l 

ts tsh   s z  
   ȵ    
k kh   ŋ    
Ɂ     h  

 

ตารางเปรยีบเทยีบเสยีงพยญัชนะภาษาเกอลาว(G) ภาษาหล ี(L) และภาษาชุน (C)1 
G L C G L C G L C G L C G L C G L C G L C G L C 

p p  p’ ph  ph  m m m mp ˀb ˀb    f f f v v v w    

t t  t’ th  th  n n n nt ˀd ˀd l l l     ɬ      

ts ts ts ts’ tsh  tsh     nts        r s  s z z z     
ʨ  tP ʨ’   ȵ ȵ ȵ ȵʨ        ɕ     ʑ       
k k k k’ kh kh ŋ ŋ ŋ ŋk       x         

q ց  q’            h h h       
 ʔ ʔ                      

 
 คาํอธบิายระบบเสยีงพยญัชนะภาษาชุนและการเปรยีบเทยีบกบัภาษาเกอลาวและภาษาหล ี   
1. ภาษาชุนมพียญัชนะตน้  เสยีง ภาษาเกอลาวม ี3 เสยีง ภาษาหล ีม ี3 เสยีง ในจาํนวน

น้ีเสยีงพยญัชนะทีท่ ัง้สามภาษามเีหมอืนกนัม ี เสยีง คอื /k, ph, th, kh, m, n, ȵ , ŋ, l, f, v, z, h และเสยีง
คาํยมืภาษาจนี ts,tsh/   

2. เสยีงทีม่เีฉพาะในภาษาเกอลาว แต่ไมม่ใีนภาษาหลแีละภาษาชุนคอื พยญัชนะเดีย่ว /ɕ, ʨ, 
ʨ’, r, x, ʑ, w, q, qh/ พยญัชนะเสยีงกกัทีม่เีสยีงนาสกินํา /mp, nt, nts, ȵʨ, ŋk / และพยญัชนะควบกลํ้า  
/-l/    

. เสยีงทีภ่าษาหลแีละภาษาชุนมรีว่มกนั (แต่ไมม่ใีนภาษาเกอลาว) คอื /ˀb, ˀd, ʔ/  
4. เสยีงเปลีย่นเป็นเพดานและเสยีงเปลีย่นเป็นรมิฝีปากมใีนภาษาเกอลาวและภาษาหล ีแต่ไม่

มใีนภาษาชุน  

                                                            
1 รายละเอยีดของภาษาเกอลาวและภาษาหล ีโปรดด ูนานาภาษาในประเทศจนีตอนใตภ้าคที ่ ภาษาตระกลูไท (เล่ม ) ภาษาหลหีน้า 
3- ภาษาเกอลาวหน้า -8 
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5. เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ ภาษาในสาขาจว้ง-ตง้ทุกภาษาจะมพียญัชนะเสยีงกกั /p, t, k/ ครบชุด 
เกดิไดท้ัง้ในตาํแหน่งพยญัชนะตน้และพยญัชนะทา้ยอยา่งทีเ่รยีกวา่ “หางสระ” แต่ภาษาชุน มเีสยีงพน่ลม 
/ph, th, kh/ แต่กลบัมพียญัชนะตน้เสยีงกกัทีไ่มพ่น่ลมเพยีงเสยีงเดยีวคอื /k/ ไมม่ ี /p, t/ แต่ม ี /p, t, k/ 
ปรากฏในตําแหน่งหางสระ (พยญัชนะทา้ย)  จากการตรวจสอบคาํศพัทเ์ปรยีบเทยีบกบัคาํศพัทใ์นภาษา
สมาชกิสาขาจว้ง-ตง้ พบวา่ เสยีงพยญัชนะ /p, t/ ของภาษาสาขาจว้ง-ตง้ เป็นเสยีงปฏภิาคกบัพยญัชนะ 
/b, d/ ของภาษาชุน 

6. จากทีไ่ดศ้กึษาขอ้มลูการวเิคราะหร์ะบบเสยีงภาษาตระกลูไทในประเทศจนีของนกัวชิาการ
จนีหลายภาษาทีผ่า่นมาพบวา่ มเีสยีงพยญัชนะทีเ่รยีกวา่ เสยีงเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก คอื /-w/ และเสยีง
เปลีย่นเป็นเพดาน คอื /-j/ โดยทีน่กัภาษาศาสตรจ์นีวเิคราะหใ์หเ้ป็นพยญัชนะตน้เดีย่ว /C/ ไมใ่ชพ่ยญัชนะ
ควบกลํ้า /CC/   แต่ภาษาชุนไมม่ลีกัษณะของพยญัชนะแบบน้ี 
 C. 2.2.2 สระ ตามวธิกีารวเิคราะหร์ะบบเสยีงแบบจนี แบ่งเสยีงสระเป็นสระเดีย่วและสระประสม  
ซึง่สระประสมมสีว่นประกอบสามสว่นคอืหวัสระ ทอ้งสระและหางสระ  ในสว่นของสระประสมสามารถ
แบ่งยอ่ยไดอ้กีตามประเภทของหางสระ ในภาษาชุนแบ่งไดส้ามแบบคอื สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นสระ
เดีย่วและอรรธสระ /i, u/ สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะนาสกิ /-m, -n, -ŋ/  และสระประสมกบัหาง
สระทีเ่ป็นพยญัชนะเสยีงกกั /p, t, k/ มรีายละเอยีดดงัน้ี  

สระเดีย่ว  สระเดีย่ว อรรธสระ นาสกิ  เสยีงกกัไมร่ะเบดิ 
 a ´ i u m n ŋ p t k 

a    a:u a:m a:n a:ŋ a:p a:t a:k 
   ai au am an aŋ ap at ak 

E   Ei Eu Em En Eŋ Ep Et Ek 
(e)     eu em en eŋ ep et ek 
i ia   iu im in iŋ ip it ik 
  i´     i´ŋ   i´k 
   iai iau iam ian iaŋ iap iat iak 
ɔ   ɔi  ɔm ɔn ɔŋ ɔp ɔt ɔk 
o   oi ou om on oŋ op  ok 
u   ui  um un uŋ up ut uk 
   uai   uan uaŋ  uat uak 
  u´    u´n u´ŋ  u´t u´k 

μ     μm μn μŋ μp μt μk 
´      ´n ´ŋ  ´t ´k 

 คาํอธบิายการเปรยีบเทยีบเสยีงสระ   
1. ภาษาชุนมสีระเดีย่วทีส่ามารถปรากฏไดอ้สิระจาํนวน 8 เสยีง สระเดีย่วทีป่ระสมกบัสระเดีย่ว

อื่น 3 เสยีง สระเดีย่วประสมกบัอรรธสระ /i/  เสยีง  สระเดีย่วประสมกบัอรรธสระ /u/ 6 เสยีง 
สระเดีย่วประสมกบัหางสระนาสกิ  เสยีง สระเดีย่วประสมกบัหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะเสยีง
กกั 8 เสยีง และสระประสมสามเสยีงม ี  เสยีง  

2. สระเดีย่ว /e/ ไมส่ามารถปรากฏอสิระได ้แต่จะปรากฏเป็นสระตวัแรกของสระประสม  
. สระ /a/ มกีารเปรยีบต่างของสระสัน้ยาวกต่็อเมือ่เป็นสระประสม สว่นสระอื่นๆไมม่กีารเปรยีบ

ต่างของสระสัน้ยาว   
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4. หางสระ /p,t,k/ ในภาษาชุนเป็นลกัษณะเดน่อยา่งหน่ึงทีท่าํใหภ้าษาชนุแตกต่างจากภาษาเกอ
ลาวอยา่งสิน้เชงิ เน่ืองจากภาษาเกอลาวไมม่รีะบบเสยีงสระน้ี  

5. สระประสม /ai,oi/ เมือ่เกดิเดีย่ว หรอืเกดิทา้ยพยางค ์จะออกเสยีงเป็นสระเดีย่ว /a,o/ ซึง่เป็น
ลกัษณะเริม่ตน้ของการสญูเสยีสระประสมทีเ่ดน่ชดั ต่อเมือ่มพียางคอ์ื่นตามมาจงึจะออกเสยีง
หางสระเป็น /a(i) ,o(i)/   
  

 C. 2.2.3 เสียงวรรณยกุต ์ โอวหยางเจวีย๋ยา่ วเิคราะหร์ะบบเสยีงวรรณยกุตโ์ดยมปัีจจยัของ
พยญัชนะทา้ยในการแบ่งแยกเสยีงวรรณยกุต ์แบ่งเป็นวรรณยกุตใ์นคาํพยางคเ์ปิดกบัวรรณยกุตใ์นคาํ
พยางคปิ์ดเหมอืนกบัทีน่กัวชิาการจนีวเิคราะหภ์าษาตระกลูไทอื่นๆ ซึง่การวเิคราะหแ์บบทีว่า่น้ีทาํใหม้ี
วรรณยกุตท์ีม่รีะดบัเสยีงแตกต่างกนัสองชุด  ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี     
T. ระดบั

เสยีง 
ตวัอยา่ง
คาํ 

ความหมาย  ตวัอยา่ง
คาํ 

ความหมาย  ตวัอยา่ง
คาํ 

ความหมาย 

คาํพยางคเ์ปิด 
 5 mou1 มอื  bai1 แพ  khai1 ไก่ 
  kau2 เคยีว  lu2 ลอ้(ลอ้รถ)  kua2 แตงกวา 
3 42 nam น้ํา  bin เปลีย่น  dɔ ถ่อ (เรอื) 
 1 ven4 บน  kau4 เงา  zoŋ4 กวาง 
  ba5 ปี  dan5 ตนั (อุดตนั)  lɛm5 เลยี/เลม็ 

คาํพยางคปิ์ด 
1(6) 55 lup1 เวา้ (หลบเขา้ไป)*  et1 เอด็(หน่ึง)  vit1 นกหวดี 
2(7)  zak2 หยกิ  zɛk21 กลว้ย  sep2 สบิ 
() 42 bat แปด  suǝk รวก (ไผ)่  tθip รบั 
4(9) 1 het4 เผด็  zɯǝk4 หยอก  zap4 (น้ํา) ซมึ** 
5(10) 21 ŋat5 บด  /iak5 เหงอืก  kɛp5 แคบ 
*   ภาษาไทยถิน่อสีานพดูวา่ “หลุบ”   
**  ภาษาไทยถิน่อสีานพดูวา่ “แซบ,ซบั”  

 คาํอธบิายเสยีงวรรณยกุต ์   
 1.วรรณยกุตใ์นพยางคท์ัง้สองประเภทมรีะดบัเสยีงไมต่่างกนั ยกเวน้เสยีง  คาํพยางคเ์ปิดมี
ระดบัเสยีง /3/ สว่นคาํพยางคปิ์ดมรีะดบัเสยีง // นอกนัน้คอืวรรณยกุตใ์นคาํพยางคเ์ปิด  –  และ
วรรณยกุตใ์นคาํพยางคปิ์ด  –  มรีะดบัเสยีงเหมอืนกนั (ภาษาอื่นๆ นบัวรรณยกุตค์าํพยางคเ์ปิดเป็น
เสยีงที ่ –  และวรรณยกุตค์าํพยางคปิ์ดเป็น  - )   
 2. เมือ่ตดัวรรณยกุตท์ีซ่ํ้ากนัออก ภาษาชุนมวีรรณยกุตท์ัง้หมด  เสยีง คอื /3, 33, , 3, 
, / ดงัจะเหน็วา่เป็นวรรณยกุตร์ะดบั  เสยีง วรรณยกุตส์งูขึน้  เสยีง และวรรณยกุตส์งูตก  เสยีง  
 .มลีกัษณะของการเกดิวรรณยกุตส์นธ ิมกีฎการเปลีย่นเสยีงดงัน้ี  

วรรณยกุตเ์ดมิ (A) วรรณยกุตท์ีต่ามมา (B) การเปลีย่นเสยีงวรรณยกุตข์อง A 
3 3,  
3 3, 33 
3 3,  
33 ,3  
 เมือ่เกดิเป็นคาํเตมิหน้า 21 

                                                            
1 คาํน้ีเน่ืองจากไมส่อดคลอ้งกบัคาํในภาษาตระกลูไท แต่สอดคลอ้งกบัภาษามอญ-เขมร  ซึง่ภาษาทีจ่ดัอยูใ่นตระกลูมอญ-เขมรในประเทศจนี
มสีามภาษา แต่วา่แต่ละภาษากก็ลบัเรยีกชือ่กลว้ยไมส่อดคลอ้งกนั คอื เต๋ออ๋าง / klɔ:i/ (ยมืภาษาไท) ปู้หล่าง / kaʔ 4 mual̥2/ หวา่ /muap/ จะ
เหน็วา่ภาษาชุนเรยีกกลว้ยไมเ่หมอืนทัง้ภาษาตระกลูไท ไมเ่หมอืนทัง้ภาษาตระกลูมอญ-เขมรทีพ่ดูอยูใ่นประเทศจนี  แต่กลบัเรยีกเหมอืน
ภาษาเขมรคอื /t˛ek/ สว่นภาษาเวยีดนามซึง่ตัง้อยูฝั่ง่ตรงกนัขา้มเรยีกวา่ chuối    
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 3, 33 
1 3, 21 
วรรณยกุตข์องคาํลงทา้ยเสรมิน้ําเสยีง ไมล่งเสยีงวรรณยกุต ์ใชส้ญัลกัษณ์ /cv0/ 

  
  C. 2.2.4 โครงสร้างพยางค ์ (C=Consonant, V=vowel, T=Tone) พยางคใ์นภาษาชุน
ประกอบดว้ยพยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์ ในสว่นของหางสระตามหลกัการวเิคราะหแ์บบจนีแบ่งเป็น
หางสระทีเ่ป็นเสยีงอรรธสระ ในทีน้ี่จะวเิคราะหใ์หเ้ป็น V สว่นหางสระนาสกิและหางสระเสยีงกกั ในทีน้ี่จะ
วเิคราะหใ์หเ้ป็น C จากการศกึษารายการคาํศพัทท์า้ยเล่มของหนงัสอื “การศกึษาวจิยัภาษาชุน” 
(Ōuyáng Juéyà, 199, -)  พบวา่โครงสรา้งพยางคใ์นภาษาชุนมโีครงสรา้งทีเ่ลก็ทีส่ดุคอื 
/+C+V+T/ และโครงสรา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุคอื /+C+V±V±V±C+T/ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี    

โครงสรา้งพยางค ์ ตวัอยา่งคาํศพัท ์ 

 คาํ แปล คาํ แปล คาํ แปล คาํ แปล 

CV T lɔ4 ลอ่(สตัว)์ nɔ1 หนา fo1 ไฟ kǝ5 ก ู

CVV T kiǝ2 มะเขอื lai1 ไกล fai5 พดั hau1 เขาสตัว ์

CVVV T liau1 เรว็ khiau5 (ครัง้)คราว hiai1 กาย /iau4 เขยา่ 

CVC T khaŋ1 กรอง khɔn1 ขึน้ lɔŋ ลา้ง loŋ1 หลวง(ใหญ่) 

CVVC T  khuan5 ก่อน tsiat2 จดื  tsuǝt2 ดดู fɯǝk2 ฟืม(ทอผา้) 

   
C. 2.3 ระบบคาํ  แมว้า่ผลทางวทิยาศาสตรจ์ะยนืยนั DNA การสบืเชือ้สายของชาวชุนวา่ใกลช้ดิ

กบัชาวเกอลาว แต่ภาษาของชาวชุนใกลช้ดิกบัภาษาหลมีากกวา่ คาํศพัทท์ีพ่อ้งกนัของภาษาหลกีบัภาษา
ชุนมสีองชุดคอื คาํศพัทท์ีเ่ป็นคาํศพัทร์ว่มโบราณ(ซึง่พอ้งกนัในภาษาสาขาจว้ง-ตง้ทัง้หมด) กบัคาํรว่มจนี
โบราณ(ซึง่พอ้งกบัภาษาสาขาจว้ง-ตง้และภาษาจนี) คาํศพัทช์ุดแรกสนันิษฐานวา่เป็นคาํศพัทท์ีช่าวจว้ง-
ตง้เคยใชร้ว่มกนัก่อนทีจ่ะแยกออกจากกนัไปพฒันาเป็นภาษาของตน (ซึง่แน่นอนวา่ตอ้งพอ้งกบัภาษา 
เกอลาวดว้ย) ในระหวา่งนัน้กไ็ดร้บัอทิธพิลของภาษาจนีหรอืภาษาจนีถิน่ แมค้าํศพัทภ์าษาชุนจะ
เหมอืนกบัภาษาหลมีากทีส่ดุแต่กไ็มไ่ดใ้กลช้ดิกนัจนถงึขัน้สือ่สารกนัรูเ้รือ่ง เน่ืองจากในวงคาํศพัทพ์ืน้ฐาน
ภาษาชุน  กวา่คาํ มคีาํศพัทเ์พยีง  ใน  สว่นเทา่นัน้ทีพ่อ้งกนั โอวหยางเจวีย๋ยา่ (Ōuyáng Juéyà, 
199,) ไดใ้ชว้งคาํศพัทข์อง Swadesh เปรยีบเทยีบคาํศพัทพ์ืน้ฐานภาษาชุนกบัภาษาหลพีบวา่มี
คาํศพัทท์ีส่อดคลอ้งกนัคดิเป็น .%  ตามแนวทางการแบ่งแยกตวักนัของภาษานัน้ถอืวา่ ภาษาที่
แยกกนัในระยะ  ปี จะมคีาํศพัทท์ีพ่อ้งกนัอยูใ่นชว่ง 8 – 83% จากการคาํนวณคาํศพัทท์ีพ่อ้งกนัของ
ภาษาหลกีบัภาษาชุนกจ็ะพบวา่ทัง้สองภาษาแยกออกจากกนัในชว่ง . พนัปี และเมือ่ใชห้ลกัการ
เดยีวกนัน้ีเปรยีบเทยีบกบัภาษาแขนงจว้ง-ไต พบวา่มคีาํศพัทพ์อ้งกนั 3.% และพอ้งกบัภาษาแขนงตง้-
สุย่ 3.3% เมือ่คาํนวณแลว้กไ็ดผ้ลวา่ทัง้สองภาษาแยกตวัออกจากกนัมากกวา่  - 3 พนัปี โดยทีภ่าษา
ชุนแยกออกจากแขนงภาษาตง้-สุย่ก่อน แลว้คอ่ยแยกออกจากแขนงจว้ง-ไต และเมือ่เปรยีบเทยีบกบั
ภาษาจนีซึง่แทรกซมึเขา้มาภายหลงัจากทีภ่าษาชุนแยกตวัออกมาจากภาษาอื่นๆแลว้ พบวา่มคีาํศพัทท์ี่
สอดคลอ้งกบัภาษาจนี 8.% ซึง่มากกวา่คาํศพัทท์ีภ่าษาชุนพอ้งกบัภาษาหล ี.% ลกัษณะของคาํใน
ภาษาชุนอธบิายไดด้งัน้ี  

C. 2.3.1 คาํโดด แบ่งไดด้งัน้ี   
) คาํโดดพยางคเ์ดียว  เป็นคาํหน่ึงพยางคท์ีม่คีวามหมายในตวัเอง สามารถใชไ้ด้

โดยอสิระ ตวัอยา่งคาํศพัทต่์อไปน้ี เทยีบกบัภาษาสีแ่ขนงเพือ่ใหเ้หน็ความสมัพนัธก์บัภาษาอื่น คอื แขนง
จ้วง-ไต ไดแ้ก่ ภาษาไต คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาไต” (Yù Cuìróng, Luō Měizhēn, 1979) ภาษาจว้ง
คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาจว้ง”(Wéi Qìngwén, Tán Guóshēng, 190) ภาษาปู้อคีดัจาก “ปรทิรรศน์
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ภาษาปู้อ”ี (Yù Cuìróng, 8) ภาษาหลนิเกา คดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษาหลนิเกา” (Liáng Mǐn,  
Zhāng Jūnrú, ) แขนงต้ง-สุ่ย ไดแ้ก่ ภาษาตง้คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาตง้” (Liáng Mǐn, 1979) 
ภาษาสุย่คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาสุย่” (Zhāng Jūnrú, 190) ภาษาเหมาหนานคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษา
เหมาหนาน” (Liáng Mǐn, 190) ภาษามลูมัคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษามลูมั” (Wáng Jūn, Zhèng 
Guóqiáo, ) แขนงภาษาหลี ไดแ้ก่ ภาษาหล ีคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี (Ōuyáng Juéyà, Zhèng 

Yíqīng , ) และแขนงภาษาเกอ-ยงั ไดแ้ก่ ภาษาเกอลาวคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาเกอลาว” (Hè 

Jiāshàn, 19) ภาษาผูเ่ปียว คดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษาผูเ่ปียว” (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, Lǐ 
Yúnbīng,  2007) ภาษาปู้ยงัคดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษาปู้ยงั” (Lǐ Jǐnfāng, 2000)  ภาษาละตคิดัจาก 
“การศกึษาวจิยัภาษาละต”ิ (Lǐ Yúnbīng, 2000) และภาษามูห่ล่าวคดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษามูห่ล่าว” 
(Bó Wénzé, 200) ภาษาชุนคดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษาชุน” (Ōuyáng Juéyà, 199) 
แขนง ไทย  วนั  เดอืน  ปี  ฝน  ไก ่ หนา ลกู น้ํา  ใหญ่ 

(หลวง) 
จ้วง-ไต 
(ไถ)   

ไต van2 dǝn1 pi1  fun1 kai5 na1 luk nam4 loŋ1 
จว้ง ŋon2 dɯn1 pi6  fɯn1 kai5 na1 lɯk nam4 lu: ŋ1 
อู่เสอ้ /men1 ȵyt pwei1  fen1 kha:i5 n 8a1 lik nam wɔk 
ปู้อ ี ŋon2 dɯ:n1 pi1  vɯn1 kai5 na1 lɯɁ zam4 ɤuŋ1  
หลนิเกา vǝn2 ŋit** vǝi2  fun1 kai1 na1 lǝk nam4 ȵɔ 

ต้ง-สุ่ย ตง้ man1 ȵa:n1 ȵin2  pjǝn1 a:i5 na1 la:k10 nam4 la:u4 
สุย่ van1 njen2 mɛ1  fǝn1 qa:i5 /na1 la:k nam la:u4 
เหมาหนาน van1 njen2 ᵐbɛ1  fin1 ka:i5 na1 la:k nam la:u4 
มลูมั fan1 njen2 ᵐbe1  kwǝn1 ci1*¹ na1 la:k nәm4 lo4 

หลี หล ี van1 ȵa:n1 pou2  fun1 khai1 na1 ɬɯ:Ɂ7 nam loŋ1 
เกอ-ยงั ชุน hon4 ȵɔn1 ba5  fǝn1 khai1 nɔ1 lǝt5 nam loŋ1 

เกอลาว sen44* t‘u44  plei  zau44 qai ntau44 lei1 әɯ55 su 
ผูเ่ปียว vәn ta:n5 mja:i  ßau21 qai5 tǝ0ne qa0jiǝ ʔoŋ du21 
ปู้ยงั van54 tɛn11 pi:ŋ12  ¸u:t11 qai54 ta0na12 la:k11  ɔŋ24 lu:ŋ24 
ละต ิ vuaŋ1 n ̩44tjou55 pi5  ȵaN5 qɛ55 ȵuŋ5 li5 i44 n ̩44to1 
มูห่ล่าว ve1 ¬a1 tsǝ24 me1 qa24 zo1 lai5 uŋ luŋ24 

* ยมืภาษาจนี 天 tiān,จ.โบ thën “วนั”  ** ยมืภาษาจนี 月 yuè, จ.โบ ngüat   
ตวัอยา่งคาํศพัทภ์าษาชุนทีไ่มพ่อ้งกบัภาษาอื่น 

eŋ1 khak5 fon1 kɔ kɔ4 hot4 mɔn1 nai nɔk2 mɔ1 
นา หมา ไข ่ มดี มา้ ลม เก่า ง ู ลงิ คาํเรยีกชาวฮัน่ 

 จากตารางขา้งตน้นบัจากบรรทดัทีเ่ป็นคาํศพัทภ์าษาชนุขึน้ไปขา้งบนจะเหน็วา่ คาํศพัทภ์าษาชนุ
สอดคลอ้งกบัภาษาหล ี ทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัภาษาแขนงตง้-สุย่และจว้ง-ไต แต่เมือ่เปรยีบเทยีบกบับรรทดั
ขา้งล่างลงมาซึง่เป็นภาษาแขนงเกอ-ยงั กลบัพบวา่มคีาํศพัทท์ีส่อดคลอ้งกบัภาษาแขนงเกอ-ยงัน้อยกวา่ 
ขณะทีค่าํศพัทใ์นแขนงภาษาเกอ-ยงั กส็อดคลอ้งกนัเองอยา่งเหน็ไดช้ดั  หากพจิารณาจากวงคาํศพัท์
ดงักล่าวกเ็ป็นทีน่่าเชื่อไดว้า่ภาษาชุนใกลช้ดิกบัภาษาหลมีากกวา่ภาษาแขนงเกอ-ยงั  ซึง่แต่เดมิที่
นกัวชิาการจนีจดัภาษาชุนไวใ้นแขนงภาษาหลกีด็ว้ยหลกัฐานความสมัพนัธด์งักล่าวน้ี  แต่ภายหลงัจาก
ขอ้พสิจูน์เรือ่งดเีอน็เอ ทาํใหม้แีนวโน้มทีจ่ะยา้ยภาษาชนุมาไวใ้นแขนงเกอ-ยงั กรณน้ีีผูเ้ขยีนเหน็วา่ แมว้า่
หลกัฐานทางวทิยาศาสตรจ์ะพสิจูน์วา่ชาวชุนมคีวามสมัพนัธท์างสายเลอืดใกลช้ดิกบัชาวเกอลาวกต็าม 
“คนชุน” อาจสบืเชือ้สายมาจาก “คนเกอลาว” จรงิ แต่ “ภาษาชุน” แมจ้ะเคยใชภ้าษาเหมอืนคนเกอลาว แต่
ไดแ้ยกออกจากกนันานแลว้ ต่างคนต่างมวีวิฒันาเป็นของตนเอง  ในการจดัตระกลูภาษาจงึควรองิตาม
ความสมัพนัธโ์ดยยดึถอืความใกล-้หา่งของภาษาเป็นเกณฑน่์าจะเหมาะสมกวา่  จากขอ้มลูคาํศพัทท์ีไ่ด้
อธบิายมาจงึควรจดัภาษาชุนไวใ้นแขนงภาษาหล ี อน่ึงตวัอยา่งคาํทีย่กมาเปรยีบเทยีบกนัน้ีมคีาํศพัทบ์าง
คาํเป็นคาํยมืจนีเก่า จะอธบิายในหวัขอ้ C. 2..4 ถดัไป  
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) คาํโดดสองพยางค ์ คอื  คาํทีแ่ต่ละพยางคห์รอืสว่นใดสว่นหน่ึงของพยางคไ์ม่
สามารถแยกออกจากกนัและมคีวามหมายโดยอสิระได ้  ไมใ่ชล่กัษณะของการเตมิหน่วยคาํเตมิเพือ่ใหม้ี
ความหมายทางไวยากรณ์ใดๆ และไมใ่ชค่าํประสม สว่นมากเป็นคาํซํ้าพยญัชนะหรอืซํ้าสระ และพบมาก
ในกลุ่มคาํทีม่คีวามหมายแสดงอารมณ์ความรูส้กึ ลกัษณะทา่ทาง สภาพ ชื่อสตัว ์คาํอุทานและคาํเลยีน
เสยีง ตวัอยา่งคาํเชน่   

คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
phu phai จิง้จก thut that5 ขรขุระ niŋ2 naŋ2 จูจ้ี ้
tham5 thep2 ตัก๊แตน vuŋ2 vE5 รุง่สาง ŋa:u1 ŋam1 ใบ ้(คนใบ)้  
ai zç คาํอุทานแสดงอาการตกใจ ai5 za5 คาํอุทานแสดงอาการไมพ่อใจ 

 C. .. คาํท่ีมีการเติมส่วนอ่ืน มดีงัน้ี   
 1) หน่วยคาํเติมหน้า เป็นการเตมิหรอืเกดิหน่วยคาํอื่นทีห่น้าคาํมลู สว่นทีนํ่ามาใช้
บางสว่นเป็นหน่วยคาํทีไ่มม่คีวามหมายในตวัเอง บางสว่นนํามาจากคาํมลูอื่นทีม่คีวามหมายแต่เมือ่นํามา
เตมิแลว้เดมิทแีสดงความหมายในลกัษณะของคาํประสม แต่เมือ่ขยายขอบเขตไปใชก้บัคาํอื่นนานวนัเขา้
กท็าํใหค้วามหมายเดมิสญูหายไป จนในทีส่ดุกไ็มแ่สดงความหมาย จากการตรวจสอบในรายการคาํศพัท์
ทา้ยเล่มหนงัสอืของโอวหยาง พบวา่มลีกัษณะของหน่วยคาํเตมิหน้าดงัน้ี          

ตวัอยา่งหน่วยคาํเตมิหน้า 
/ki1/ ความหมายประจาํคาํคอื “สิง่ของ” และยงัใชเ้ป็นคาํแสดงความเป็นเจา้ของ “ของ” มกัเตมิไวห้น้าคาํนาม มี
เสยีงแปรหลายเสยีง คอื /ki2,ki5/ หรอืออกเสยีงเป็นเสยีงเบาแบบไมล่งเสยีงวรรณยกุต ์/ki0/ ปัจจุบนัคาํทีม่ ี/ki1/ 
นําหน้ามทีัง้ทีแ่สดงความหมายวา่ “ของ” และไมแ่สดงความหมาย  พบมากในกลุม่คาํทีเ่ป็นชื่อเรยีกสตัวข์นาดเลก็
จาํพวกแมลงและสตัวเ์ลือ้ยคลาน     
คาํเดมิ ความหมายคาํเดมิ เตมิหน้า ความหมายคาํใหม ่ หมายเหตุ 
hau5 เชา้ ki1 hau5 (ของ + เชา้) อาหารเชา้  แปรความหมาย 
boŋ1 กระบุง ki2 boŋ1 กระบุง ไมแ่สดงความหมาย 
- - ki5 ŋuak5 คางคก ไมแ่สดงความหมาย 
- - ki5 liŋ4 ปลงิ ไมแ่สดงความหมาย 
- - ki5 bǝt4 มด ไมแ่สดงความหมาย 
/mai/ คาํน้ีมคีวามหมายเดมิวา่ “ต”ี ใชเ้ตมิไวห้น้านาม (เมือ่เตมิแลว้เกดิเป็นคาํกรยิา) หรอืคาํกรยิา จากการ
ตรวจสอบรายการคาํศพัทพ์บวา่มคีาํกรยิาทีเ่กดิจากการใช ้/mai/ เตมิหน้าบางคาํยงัแสดงความหมายของคาํวา่ “ต”ี 
อยู ่ แต่บางคาํแปรความหมาย บางคาํไมแ่สดงความหมาย วธิกีารใชค้าํวา่ “ต”ี เตมิไวข้า้งหน้าตาํกรยิาน้ีคลา้ยกบั
ภาษาจนี แต่คาํภาษาชุนกบัภาษาจนีออกเสยีงเป็นคนละคาํ อาจจะเป็นไปไดว้า่ภาษาชุนยมืวธิกีารใชค้าํวา่ “ต”ี เตมิ
หน้าคาํกรยิามาจากภาษาจนี แต่ใชค้าํภาษาชุน ลกัษณะเชน่น้ีเหมอืนกบัภาษาอู่เสอ้ เพยีงแต่วา่ภาษาอู่เสอ้ยมืคาํ
จากภาษาจนีมาใชโ้ดยตรง ในภาษาชุน การเตมิคาํวา่ “ต”ี แต่เดมิเมือ่เตมิแลว้แสดงความหมายอยา่งคาํประสม แต่
เมือ่นําไปใชก้บัคาํอื่นบางครัง้เกดิการแปรทางความหมาย บางครัง้ไมแ่สดงความหมายจงึมลีกัษณะเป็นการเตมิ
หน่วยคาํ         
รากคาํ ความหมาย คาํเตมิคาํวา่ “ต”ี ความหมาย หมายเหตุ 
noŋ2 ทอ้ง mai noŋ2 ทาํแทง้ แปรความหมาย 
mǝt2 เมด็ เมลด็ธญัพชื mai mǝt2 สขีา้ว แปรความหมาย 
liat2 ลา่ mai liat2 ลา่สตัว ์ แปรความหมาย 
ȵan5 แมลง mai ȵan5  ฆา่แมลง แปรความหมาย 
 - - mai hɔi4 (ลม) พดั แปรความหมาย 
- - mai tsin ต่อสู ้ แฝงความหมาย 
/a/ ไมม่คีวามหมายในตวัเอง มกัเตมิไวห้น้าคาํบอกวนัเวลา  
คาํ ความหมาย คาํ ความหมาย คาํ ความหมาย 
a5 phan เมือ่วาน a5 phou1 เมือ่วานซนื a5 tshɯn1 สามวนัทีแ่ลว้  
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นอกจากน้ียงัพบลกัษณะทีค่ลา้ยกบัหน่วยคาํเตมิหน้า แต่คาํบางคาํเมือ่เตมิแลว้ คาํสว่นหน้ายงั
แสดงความหมายอยู ่จงึน่าจะพจิารณาใหเ้ป็นคาํประสม ไดแ้ก่ คาํวา่ /dE1/ “เกีย่วกบัเพศชาย เตมิหน้าคาํ
เรยีกทีต่อ้งแสดงความเคารพ” /phç/ “พอ่,เกีย่วกบัเพศชาย หรอืคาํเรยีกทีต่อ้งแสดงความเคารพ” /bai4/ 
“แม,่เกีย่วกบัเพศหญงิ” คาํเหล่าน้ีเมือ่เตมิหน้าแลว้อาจคงความหมายเดมิ  หรอืแปรความหมาย และบาง
คาํแฝงความหมาย และไมแ่สดงความหมายกม็ ี จงึทาํหน้าทีเ่ป็นลกัษณะของหน่วยคาํเตมิหน้าเหมอืนคาํ
ในตารางขา้งตน้  ตวัอยา่งเชน่    

คาํ ความหมายแต่ละคาํ ความหมาย หมายเหตุ 
dɛ1da:u พอ่ + เต๋า เป็นคาํเรยีกนกับวช หมอผ ี แปรความหมาย 
dɛ1nç2 พอ่ + ตา พอ่ของเมยี แสดงความหมาย 
phç sɛŋ5 ผู ้+ มา่ย พอ่มา่ย แฝงความหมาย 
phç hçn2 คาํสองพยางคแ์ปลวา่ตาตุ่ม ตาตุ่ม ไมแ่สดงความหมาย 
bai4 sɛŋ5 แม+่มา่ย แมม่า่ย แฝงความหมาย 
bai4 tsçŋ4 คาํสองพยางคแ์ปลวา่กลางคนื กลางคนื ไมแ่สดงความหมาย 

 2)  หน่วยคาํเติมหลงั   วธิกีารสรา้งคาํโดยการเตมิหลงัน้ีพบในคาํกรยิา โดยการเตมิ
คาํวา่ /tshaŋ/ มคีวามหมายสองอยา่งคอื .เหมอืนกบัภาษาไทยคาํวา่ “กนั”  เมือ่เตมิแลว้มคีวามหมาย
วา่ทาํกรยิานัน้รว่มกนั และ . ใชเ้ตมิหลงัคาํสรรพนามอื่น เมือ่เตมิแลว้บอกความเป็นพหพูจน์แปลวา่ 
“พวก” จากการตรวจสอบรายการคาํศพัทพ์บวา่รากคาํเดมิก่อนทีจ่ะเตมิมกัเป็นคาํยมืจากภาษาจนี แต่กม็ี
คาํศพัทภ์าษาชุน และคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายสาขาจว้ง-ตง้ดว้ย ตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี  

คาํ ความหมายของคาํหน้า + กนั ความหมาย หมายเหตุ 
lai4 tshaŋ  แลก + กนั แลกเปลีย่น ทาํกรยิานัน้รว่มกนั 
lǝn4 tshaŋ  (轮 lún) ผลดั หมนุ + กนั  หมนุเวยีน ทาํกรยิานัน้รว่มกนั 
phɔm1 tshaŋ (碰 pèng) พบ + กนั พบกนั  ทาํกรยิานัน้รว่มกนั 
thoŋ5 tshaŋ (同 tóng) เหมอืน + กนั  เหมอืนกนั ทาํกรยิานัน้รว่มกนั 
mai tshaŋ ต ี+ กนั  สูร้บ ทะเลาะววิาท ทาํกรยิานัน้รว่มกนั 
ha5 nam tshaŋ สรรพนามบุรษุที ่ + พวก พวกเรา  สรรพนามพหพูจน์
nam tshaŋ สรรพนามบุรษุที ่ + พวก ทุกคน สรรพนามพหพูจน์
คาํวา่ /phç/ “พอ่,เกีย่วกบัเพศชาย” และคาํวา่ /bai4/ “แม,่เกีย่วกบัเพศหญงิ” มลีกัษณะพเิศษ 

สามารถเกดิไดท้ัง้ตําแหน่งเตมิหน้าและตาํแหน่งเตมิหลงั เมือ่เทยีบกบัภาษาไทยตรงกบัคาํต่างกนั แต่
แฝงความหมายเดยีวกนัคอื “เพศชาย”  และ “เพศหญงิ” ดงัน้ี  

คาํ ความหมายแต่ละคาํ ความหมายของคาํ หมายเหตุ 
phç sɛŋ5 พอ่ + มา่ย พอ่มา่ย เตมิหน้า ตรงกบัภาษาไทยวา่ “พอ่” 
bai4 sɛŋ5 แม+่ มา่ย แมม่า่ย เตมิหน้า ตรงกบัภาษาไทยวา่ “แม”่
phɔ khak5 ผู ้+ หมา หมาตวัผู ้ เตมิหน้า ตรงกบัภาษาไทยวา่ “ผู”้ 
bai4 khak5 เมยี + หมา หมาตวัเมยี เตมิหน้า ตรงกบัภาษาไทยวา่ “เมยี” 
tθμ´k2 phç  ลกู + ชาย ลกูชาย เตมิหลงั ตรงกบัภาษาไทยวา่ “ชาย”
t θμ´k2 bai4 ลกู + หญงิ ลกูหญงิ เตมิหลงั ตรงกบัภาษาไทยวา่ “สาว” 

 3) การซํา้คาํ เป็นลกัษณะของการซํ้าโดยการพดูคาํเดมิซํ้าสองครัง้ พยางคท์ีส่องไมม่ี
การเปลีย่นแปลง คาํนามเมือ่ซํ้าแลว้มกีารแปรทางความหมายวา่มปีรมิาณมากขึน้ มจีาํนวนมากขึน้ คาํ
ลกัษณนามเมือ่ซํ้าแลว้มคีวามหมายพหพูจน์ แบ่งแยกเป็นสว่นๆ หรอืเรยีงลาํดบั  คาํคุณศพัทเ์มือ่ซํ้าแลว้
บอกความหมายวา่เขม้ขน้ขึน้(หรอืเบาบางลงขึน้อยูก่บัความหมายของคาํ) คาํกรยิาเมือ่ซํ้าแลว้มี
ความหมายวา่กระทาํซํ้าๆ หลายๆครัง้  ลองทาํด ูชกัชวน กระทาํแบบไมเ่ฉพาะเจาะจง หรอืบอกกาลวา่
กรยิานัน้กาํลงัดาํเนินอยู ่ คาํวเิศษณ์ ซํ้าแลว้วางไวห้น้าคาํกรยิาเพือ่บอกกาล (เพิง่จะ กาํลงั บ่อยๆ บางคาํ
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เป็นคาํยมืภาษาจนี) คาํคณุศพัท ์ เมือ่ซํ้าแลว้จะมคีวามหมายเขม้ขน้ขึน้ มคีาํคณุศพัทบ์างคาํเมือ่ซํ้าแลว้
นํามาใชเ้ป็นคาํวเิศษณ์  คาํเลยีนเสยีง เมือ่ซํ้าแลว้ใชเ้ป็นคาํเสรมิสรอ้ยวางไวห้ลงัคาํกรยิา  

นอกจากน้ี ยงัมคีาํทีม่โีครงสรา้งตายตวั เป็นลกัษณะของการซํ้าแบบโครงสรา้งสีส่ว่น ในภาษา
อื่นๆ อธบิายไวใ้นชุดคาํเสรมิสรอ้ยเน่ืองจากมลีกัษณะของการใชท้ีว่างไวห้ลงัคาํอื่นแบบสรอ้ยคาํ แต่ใน
ภาษาชุนไมพ่บลกัษณะดงักล่าว คาํทีซ่ํ้าแบบมโีครงสรา้งตายตวัสว่นมากเป็นคาํกรยิากบัคาํคุณศพัท ์  จะ
อธบิายไวใ้นหวัขอ้น้ีดว้ย  

ชนิดของคาํ คาํเดมิ ความหมาย ซํ้าคาํ ความหมาย 

คาํนาม ba5 ปี ba5 ba5 ทุกปี แต่ละปี 
fon1  คํ่า (กลางคนื) fon1 fon1 ทุกคนื แต่ละคนื 

คาํลกัษณนาม l´t5  ตวั (ลกัษณนามของสตัว)์ l´t5 l´t5 ทุกตวั แต่ละตวั 
kuan4 อนั(ลกัษณนามของสิง่ของ) kuan4 kuan4 ทุกอนั แต่ละอนั 

คาํคุณศพัทซ์ํ้าแลว้ใช้
เป็นคาํวเิศษณ์ 

saN4 บอ่ย (常 cháng) saN4 saN4 มกัจะ 
zou ชา้ zou zou คอ่ยๆ  

คาํวเิศษณ์ lam1 เหมาะ พอด ี lam1 lam1 เพิง่จะ 
คาํกรยิา   kçk2 คดิ kçk2 kçk2 ลองคดิด ู

การซํ้าคาํกรยิาสว่นมากซํ้าในรปูแบบ  AABB ดตูวัอยา่งคาํในคาํทีม่โีครงสรา้งตายตวั 
ตอนทา้ยตารางน้ี  

คาํคุณศพัท ์ tsa:u4 ยาว tsa:u4 tsa:u4 ยาวๆ  
mEi1 สงู mEi1 mEi1 สงูๆ  

คาํเลยีนเสยีง ซํ้าเป็นสองพยางค ์ çN3 çN3 โฮง่ๆ (เสยีงหมาเหา่) 
ซํ้าเป็นสองพยางค ์ ha ha ฮาๆ (เสยีงหวัเราะ) 

คาํท่ีมีโครงสร้างตายตวั 
รปูแบบ คาํ ความหมายแต่ละคาํ ความหมาย 
AABB van2 van2 khit1 khit1 วน วน คด คด  คดๆ เคีย้วๆ  

lμ ´ N1 lμ ´ N1 zai1 zai1 กลบั กลบั ไป ไป  วนไปเวยีนมา  
ABAC lin1 vau5 lin1 ȵμn ยิง่ วิง่ ยิง่ เรว็  ยิง่วิง่ยิง่เรว็ 

ziu mEi1 zou loN1 (又 yòu) ทัง้ สงู ทัง้ หลวง (ใหญ่) ทัง้สงูทัง้ใหญ่  
ABCB dok2 ma5 tsμ´ N5 ma5 ม ีอะไร ให ้อะไร  มอีะไร(ก)็ใหอ้นันัน้  

dok2 khai1 la5 khai1 ม ีไก่ กนิ ไก ่ มไีก่กนิไก่  
  C. .3.3 คาํประสม คอืการนําคาํโดดทีม่คีวามหมายในตวัเองมาประสมกนั แลว้เกดิเป็น
คาํทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงกบัรากคาํเดมิหรอืเกดิเป็นความหมายใหม ่  การประสมคาํอาจเกดิจากการนํา
คาํสองคาํมาประสมกนั หรอืนําคาํหลายคาํมาประสมกนักไ็ด ้ ตามหลกัการวเิคราะหค์าํประสมของ
นกัวชิาการจนี แบ่งวธิกีารประสมคาํในภาษาชุนเป็น  วธิไีดแ้ก่ .แบบรวมคาํ .แบบขยายความ 3. แบบ
ประธานกรยิา . แบบกรยิากรรม .แบบเสรมิความ  และ .แบบชื่อหลกั + ชือ่เฉพาะ  ดงัตวัอยา่งคาํ
ต่อไปน้ี      

รปูแบบ ตวัอย่างคาํ 
แบบรวมคาํ sok2 bEk2 

น้อง  พี ่
“พีน้่อง” 

phɔ bai4 
ผวั    เมยี  
“ผวัเมยี” 

khai1 a:p 
ไก่     เป็ด 
“ไก่เป็ด” 

tθɯǝk2 zen 
ลกูชาย   ลกูสาว 
“ลกูชายและลกูสาว” 

แบบขยายความ nam tshç5 
น้ํา     ขา้ว 
“ขา้วตม้”  

Ei5 loN2 
แม ่ หลวง(ใหญ่) 
“ป้า” 

hçt4 loN2 
ลม หลวง(ใหญ่) 
“ลมแรง”  

khak5 vu´t2 tθɯǝn1 
หมา     ไล ่      ป่า  
 “หมาลา่เน้ือ”  
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แบบประธานกริยา hçt4 kɯn2  
ลม   หมนุ 
“พาย”ุ 

Na:u1 dok2 
คน      ม ี
“คนรวย” 

ȵi´1 la5 
ของ  กนิ 
“อาหาร” 

khai1 dɯn1 
ไก่     ตอน 
 “ไก่ตอน”  

แบบกริยากรรม la5 ba5 
กนิ ปี 
“ฉลองปีใหม”่ 

lam1 su´ 
รวม   เลข 
“คาํนวณ” 

bat4 lɔi1 
รบั   สะใภ ้
“แต่งงาน” 

tsom5 ȵɔn1 noN1 
นัง่      เดอืน  ลกู 
“อยูไ่ฟ”  

แบบเสริมความ ka5 tsan1 
นอน    หลบั 
“นอนหลบั” 

khɔn1 b´n 
ขึน้     บน 
“ขึน้” 

kiam1 kham 
ลด     น้อย 
“ลดลง” 

iu1 lai4 
มอง  เหน็ 
“เหน็”  

แบบ 
ช่ือหลกัช่ือ+เฉพาะ
(ชฉ.) 

nai hui4 
ง ู     ชฉ. 
“งเูหา่” 

thiat2 fEN 
นก     ชฉ. 
 “นกกระจอก” 

ŋɔi1  min1 
ปลา    ชฉ. 
“ปลาชอ่น” 

ȵan5 thɔŋ5 
แมลง  ชฉ. 
“หนอนผเีสือ้”  

  
 C. .. คาํยืมจากภาษาจีนและภาษาอ่ืน ภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจนีมลีกัษณะ
เหมอืนกนัประการหน่ึงคอืมคีาํศพัทท์ีส่มัพนัธก์บัภาษาจนี แบ่งไดส้องลกัษณะ คอื คาํศพัทท์ีส่มัพนัธก์บั
ทัง้ภาษาตระกลูไทและภาษาจนี คาํศพัทก์ลุ่มน้ีจดัวา่เป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี แต่นกัวชิาการจนีจดั
วา่เป็นคาํยมืภาษาจนีเก่า และคาํศพัทท์ีย่มืมาจากภาษาจนีทีน่กัวชิาการจนีจดัเป็นคาํยมืภาษาจนีใหม ่ดงั
รายละเอยีดต่อไปน้ี     

) คาํศพัทร์่วมเช้ือสายกบัคาํยืมภาษาจีนเก่า    ในแวดวงนกัวชิาการจนีตดัสนิ 
วา่คาํศพัทใ์นภาษาของชนกลุ่มน้อยทีพ่อ้งกบัภาษาจนีนัน้เป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนี  ซึง่สามารถแบ่งได้
เป็นสองกลุ่ม คอื กลุ่มหน่ึงเป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาตัง้แต่อดตีเรยีกวา่ “คาํยมืเก่า”  เป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาจาก
ภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์ และอกีกลุ่มหน่ึงเป็นคาํทีย่มืมาภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรมจนี ค.ศ.
 เรยีกวา่ “คาํยมืใหม”่ (จะอธบิายหวัขอ้ถดัไป) แต่ขณะเดยีวกนั ในแวดวงนกัวชิาการทีศ่กึษาภาษา
ไท-จนี มคีวามเหน็วา่คาํศพัทเ์หล่าน้ีปรากฏในทัง้ภาษาจนีและภาษาไทหลายๆภาษา  น่าจะเป็นคาํศพัท์
ทีเ่คยใชร้ว่มกนัในอดตีไมใ่ชค่าํยมื  คาํศพัทก์ลุ่มน้ีสว่นมากเป็นคาํโดดหน่ึงพยางค ์ซึง่สามารถหาคาํทีพ่อ้ง
กนัในภาษาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไทได ้ซึง่รวมทัง้ภาษาไทยดว้ย  

สาํหรบัคาํยมืภาษาจนีเก่าในภาษาชุนนัน้ นกัวชิาการจนีเหน็พอ้งกนัวา่มศีพัทภ์าษาจนีเก่าทีใ่ช้
รว่มกบัภาษาจนีก่อนทีจ่ะอพยพมาทีเ่กาะหา่ยหนาน  และเมือ่มาตัง้ถิน่ฐานบนเกาะแลว้คาํศพัทห์ลายคาํ
ถูกคาํศพัทภ์าษาจนีถิน่หา่ยหนานแทรกซมึ และสว่นหน่ึงถูกแทนทีด่ว้ยศพัทภ์าษาจนีใหม ่ ศพัทภ์าษาจนี
เก่าทีเ่คยใชเ้มือ่ครัง้อดตีแปรสภาพเป็นศพัทพ์ืน้ฐานภาษาชุนไปแลว้ ผูเ้ขยีนพยายามคน้หาคาํศพัทภ์าษา
ชุนทีพ่อ้งกบัภาษาจนีและภาษาตระกลูไทอื่นๆ  เพือ่ยนืยนัใหเ้หน็ปรากฏการณ์ดงักล่าว รายการคาํศพัท์
ต่อไปน้ีคดัมาจากหนงัสอืปรทิรรศน์ภาษาและหนงัสอืการศกึษาวจิยัภาษาต่างๆ  ดงัทีไ่ดช้ีแ้จงรายชือ่
อา้งองิไวใ้นหวัขอ้ .3.) 

จ้วง-ไต ไทย คาํ(ทอง) เงนิ ไฟ นก ไก่ ไหล ทองแดง เหลก็ ลกู 
ไต xam2 ŋǝn2 fai2 nok kai5 lai1 tɔŋ2 lek7 luk 

จว้ง kim1 ŋǝn2 fei2 ɣok kai5 lai1 lu:ŋ2 ti:t7 lɯk 

ปู้อ ี tɕim1 ŋan2 vi2 zok kai5 lai1 lu:ŋ2 va2 lɯɁ 

หลนิเกา kim1 ŋçn2 v´i2 mok kai1 lǝi1 hoŋ2 het7 lǝk 

อู่เสอ้ kjam1 ȵen2 hwi1 n ̥ɔk7 kje1 lau2 tɔŋ2 thit7 lik 

ต้ง-สุ่ย เหมาหนาน cim1 ȵan2 pui1 nɔk a:i5 loi1 tɔŋ2  chit 7 la:k 
ตง้ ȶǝm1 ȵan vi1 mok qa:i5 ui1+   tɔŋ2  khwәt7+ la:k10 

สุย่ ȶum1 ȵan2 vi1 nok ka:i5 lui5 tɔŋ2  ɕәt7 la:k 

มลูมั cǝm1 ȵan2 fi1 nɔk ci1 thoi1 tɔŋ2  khɣәt7 la:k 

หลี หล ี kim kan1 fei1 taȶ7 khai1 ma:u1 da:ŋ4 ga:i5 ɬɯ:Ɂ7 
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เกอ-ยงั ชุน khem1 kon4 fo1 thiat2 khai1 ma:u1 doŋ1 thit tθμ´k2 

เกอลาว xen33 ȵin pa:i4 ntau21 qai4 la:i5 ŋә34 tɕin55 lei21 

ผูเ่ปียว gǝm24 phio21 pәi5 nuk45 qai ¬ai5 tyŋ ɬat qa0jiǝ 

ปู้ยงั tsi24 ŋan12 fi24 nuk11 qai54 lui44 lu:ŋ11 qit54 la:k11 

ละต ิ ha5 phjo5 pje55 ȵo1 qɛ44 lje55 tuŋ5 qei44 li5 

มูห่ลา่ว tɕy24 ȵ̥e1 va1 zau5 qa24 la24  tuŋ1 ¸e5 lai5 

จีนปัจจบุนั 金 jīn 银 yín 火 huǒ 鸟 niǎo 鸡 jī 流 liú 铜 tóng 铁 tiě 子 zǐ 

จีนโบราณ kĭĕm ŋǐĕn xuɑ  tieu kiei lĭәu dung dëi tziex 

หม่ินหนาน gim1 ngeng5 fo2 ziao3 goi1 liu2 dong2 ti7  zi  

 จากตารางขา้งตน้จะเหน็วา่ คาํศพัทภ์าษาชุนสอดคลอ้งกบัภาษาแขนงอื่นๆทุกภาษา และทีน่่า
สงัเกตกค็อื มคีาํศพัทบ์างคาํทีภ่าษาชุนกบัภาษาหลสีอดคลอ้งกนั  แต่ไมส่อดคลอ้งกบัภาษาอื่นรวมทัง้
ภาษาจนีดว้ย รอ่งรอยคาํศพัทเ์หล่าน้ีสามารถนําไปสนบัสนุนขอ้สนันิษฐานเกีย่วกบัการอพยพยา้ยถิน่
ของชาวชุนทีอ่ธบิายไวใ้นยอ่หน้าสดุทา้ยของหวัขอ้ประวตัศิาสตรไ์ด ้     

2) คาํยืมใหม่ เมือ่ชาวชุนอพยพมาตัง้ถิน่ฐานทีเ่กาะหา่ยหนาน และอยูใ่กลช้ดิกบั 
ชาวฮัน่พืน้ถิน่ทีพ่ดูภาษาหา่ยหนาน คาํยมืภาษาจนีใหมก่จ็ะยมืมาจากภาษาถิน่หา่ยหนาน ซึง่จดัเป็น
สมาชกิของกลุ่มภาษาหมิน่หนาน ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม รฐับาลจนีปกครองและดแูลความเป็นอยู่
ของประชาชนในประเทศอยา่งทัว่ถงึ  ทาํใหค้าํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืง การปกครอง การศกึษา วทิยาการ
ต่างๆ หลัง่ไหลเขา้สูภ่าษาของชนกลุ่มน้อยเป็นจาํนวนมากและต่อเน่ือง  ปัจจุบนัคาํศพัทภ์าษาชนุมคีาํยมื
ภาษาจนีใหม ่ทัง้ทีเ่ป็นภาษาจนีถิน่หา่ยหนานและภาษาจนีกลางทีร่บัมาจากสือ่สารมวลชนและการศกึษา  
ครอบคลุมวงคาํศพัทท์ุกชนิด เชน่ คาํนาม คาํกรยิา คาํไวยากรณ์ คาํอุทาน เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี 

ภาษาจีนกลาง คาํอ่านพินอิน คาํภาษาชนุ ความหมาย 

国 guó  kuk1 ประเทศ (ก๊ก) 
中国 Zhōngguó  tsoŋ2 kuk1 ประเทศจนี 
县长 xiàn zhǎng  hian1 tsaŋ5 นายอาํเภอ 
医生 yīshēng zi2 tθǝŋ2 แพทย ์
剪刀 jiǎndāo tθin da:u5 กรรไกร 
铁路 tiělù thit lu1 ลูเ่หลก็ (ทางรถไฟ) 
但是 dànshì an si5 แต่วา่ 
因为 yīnwèi  zin2 vɛi เพราะวา่ 

  ) การผสมกนัของคาํศพัท ์ “ลกูผสม”   แมว้า่ภาษาชุนจะไมใ่ชภ่าษาทีม่ลีกัษณะเป็น
ภาษาลกูผสมอยา่งภาษาอูเ่สอ้ แต่คาํศพัทท์ีใ่ชใ้นภาษาทีม่ที ัง้คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี คาํศพัทเ์ฉพาะ
เผา่พนัธุ ์ และคาํยมืภาษาจนีทัง้คาํยมืจนีเก่า และคาํยมืจนีใหม ่คาํศพัทเ์หล่าน้ีเป็นคาํศพัทพ์ืน้ฐานทีใ่ชใ้น
ภาษาชุน เมือ่จะสรา้งคาํศพัทใ์หมก่เ็ลอืกคาํศพัทม์าจากวงคาํศพัทเ์หล่าน้ีโดยไมค่าํนึงถงึวา่เป็นคาํภาษา
ใด จงึพบวา่คาํประสมสว่นหน่ึงเป็นลกัษณะของคาํศพัทล์กูผสม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี    

tθai1 kha:u1   “ผกักาด” 
ผกั    ขาว 

จนี (菜 cài) + คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายสาขาจว้ง-ตง้  
 

khok2       bu´   “กา้วเดนิ” 
กก(ตนี)     กา้ว 

คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายสาขาจว้ง-ตง้ + จนี (步 bù) 

Nçi1 zen4  “ปลาไหล” 
ปลา  ชฉ. 

คาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุ ์+ จนี (鳝 shàn) 

fou dai   “ดา้นลา่ง” 
ลา่ง  ใต ้

คาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุ ์+ คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายสาขาจว้ง-ตง้ 

tθçk lai4   “หหูนวก” 
หนวก ห ู

คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายสาขาจว้ง-ตง้ + คาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุ ์
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 อยา่งไรกต็าม คาํประสมทีพ่บในภาษาชุนมวีธิทีางไวยากรณ์ทัง้แบบไทและแบบจนีใช้
รว่มกนัทัง้สองอยา่งอยูใ่นภาษานี้ แบบไท (คาํหลกั+สว่นขยาย สอดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไทภาษาอื่นๆ) 
และแบบจนี (สว่นขยาย+คาํหลกั) ซึง่เป็นลกัษณะทีพ่บไดท้ัว่ไปในภาษาสมาชกิสาขาจว้ง-ตง้ในประเทศ
จนี โดยสว่นมากมแีนวโน้มวา่คาํทีใ่ชภ้าษาจนีกจ็ะใชว้ธิทีางไวยากรณ์แบบจนี คาํทีใ่ชภ้าษาไท กล่าวคอื 
คาํรว่มเชือ้สายสาขาจว้ง-ตง้ กจ็ะใชห้ลกัไวยากรณ์แบบภาษาไท แต่สว่นในภาษาทีจ่ดัเป็นภาษาลกูผสม
อยา่งภาษาอูเ่สอ้ทีม่คีลงัคาํศพัทแ์ละวธิทีางไวยากรณ์รวมอยูห่ลายภาษา  บางครัง้กส็บัสนไมเ่ป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีแ่น่นอนตายตวั   

C. 2.3.5 ตวัอย่างคาํศพัทภ์าษาชนุ ในตอนทา้ยของหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัคาํศพัทน้ี์ จะใหต้วัอยา่ง
คาํศพัทภ์าษาชุนแบ่งแยกตามชนิดของคาํ ดงัน้ี  
คาํนาม  ความหมาย คาํกริยา ความหมาย คาํคณุศพัท ์ ความหมาย 
tshɛk2 สาก (นาม) tshuǝt2 รดั tsiat2 จดื 
tθɔi ควาย tsom1 จม tθak2 ลกึ 
vau4 มะพรา้ว tsuǝt2 สดู ดดู  ham1 ขม 
vit1 นกหวดี vɯt2 ขดุ het4 เผด็ 
fǝn5 (粉 fěn) ฝุ่ น zap4 (น้ํา)ซมึ1 hit2 ชดิ 
คาํบพุบท ความหมาย คาํช่วยกริยา ความหมาย คาํเช่ือม ความหมาย 
dɔn ถงึ tsiu (就 jiù) ก ็ nam1 และ 
tθoŋ4(从 cóng) จาก kuǝ เคย vɛ1 (但 dàn)  แต่  
tsɯǝŋ5 ถกู โดน kan ยงั   zin2vɛi (因为yīnwèi) เพราะวา่   
khuan5 ก่อน dok2 ได ้ sɔ5 zi5 (所以 suǒyǐ)  ดงันัน้ 
hiaŋ1(向 xiàng) ไปยงั aŋ อกี khap5 (แต่) กลบั 
คาํบอกตวัเลข ความหมาย คาํลกัษณนาม ความหมาย คาํลงท้ายและ

คาํอทุาน  
 คล้ายกบั
ภาษาไทย  

et1  หน่ึง(เอด็) van4  แผน่ (ใชก้บักระดาษ)   ni0  นะ 
lok4 หก hɔ1   หอ้ง (ใชก้บัหอ้ง)   hama0  เถอะ 
ŋiap2 2 ยีส่บิ thǝn5 ทอ่น (ใชก้บัทอ่นไม)้   lɛu5  แลว้  
tθa:n5 (千qiān) พนั khop2 กอบ (อุง้มอืทัง้สองประกบกนั)   la0 เลย 
va:n4 (万 wàn) หมืน่ vat5 เมด็ (ใชก้บัสิง่ของเป็นเมด็,เมลด็) n´0 ละ่ส ิ

  C. 2.. ระบบไวยากรณ์ ภาษาชุนเป็นภาษาคาํโดดเหมอืนกบัภาษาสมาชกิตระกลูไททุกภาษา คาํ
แต่ละคาํมคีวามหมายในตวัเองและใชไ้ดโ้ดยอสิระ การนําคาํมาใชไ้มม่กีารเตมิหน่วยคาํลงในคาํเพือ่ทาํให้
เปลีย่นแปลงหน้าทีห่รอืลกัษณะทางไวยากรณ์ รปูแบบการประกอบคาํและประโยคเป็นการนําคาํมาเรยีง
เขา้ประโยคต่อๆกนัตามลาํดบัและโครงสรา้งทางไวยากรณ์ทีก่าํหนด โดยมรีปูแบบไวยากรณ์ทีส่าํคญัๆ 
ดงัน้ี    

C. 2.4.1  โครงสร้างประโยคความเดียวพืน้ฐาน คอื [ S.V.O ] ตวัอยา่งประโยคเชน่   
k´5 lai1 eŋ1 
ก ู  ไถ    นา 

ฉนัไถนา  khak5 ŋat na5 
หมา   กดั   เขา 

หมากดัเขา 

bai4 ȵap2 vɛŋ4 แมเ่ยบ็เสือ้ผา้ ŋa:u1 thɔk2 nam คนตกน้ํา  

                                                            
1 ตรงกบัภาษาจนีคาํวา่渗 shèn ภาษาจนีโบราณออกเสยีงวา่ /srims/ ภาษาจนีหมิน่หนานออกเสยีงวา่ /sem5/ ภาษาไทยถิน่อสีานพดูวา่ 
“แซบ”  เช่น  น้ําแซบ แปลวา่ “น้ําซมึ”   
2  คาํเรยีกเลข “ยีส่บิ ในภาษาแขนงจว้ง-ไต และตง้-สุย่เกดิจากคาํสองพยางคป์ระสมกนั คอืคาํวา่ “ยี+่สบิ” ออกเสยีงต่างกนัเลก็น้อยแต่กน็บั
ไดว้า่เป็นคาํเดยีวกนั เชน่ ปู้อ ี/ȵi6 tsip/ ตง้ /ȵi6 ɕәp/ อู่เสอ้ /ȵi6 ɕǝp/ หลนิเกา /ŋi4 tǝp/ (สว่นแขนงเกอ-ยงัเป็นคาํอื่น) ขณะทีภ่าษา
ชุนมรีอ่งรอยของคาํสองพยางคเ์ป็น /ŋEi3 sep2/ แต่เกดิการหลอมคาํเป็นคาํพยางคเ์ดยีววา่ /ŋiap2/ แสดงใหเ้หน็วา่ภาษาชุนแยกตวัออกมา
จากภาษาตน้ตระกลูเป็นเวลานาน  จนกระทัง่คาํสองพยางคห์ลอมรวมเป็นคาํพยางคเ์ดยีว ขอ้มลูน้ียงัแสดงใหเ้หน็วา่ภาษาชุนแต่โบราณกค็ง
ไมไ่ดใ้กลช้ดิกบัแขนงเกอ-ยงั       
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แม ่  เยบ็    เสือ้ผา้ คน     ตก    น้ํา  

 C. 2.4.2 มีการใช้คาํลกัษณนาม คาํลกัษณนามทีพ่บในภาษาชุนแบ่งเป็นสองแบบคอื คาํ
ลกัษณนามของคาํนาม และคาํลกัษณนามของคาํกรยิา ลกัษณนามทีเ่กีย่วกบัการชัง่ ตวง วดัสว่นใหญ่ยมื
มาจากภาษาจนี คาํทีใ่ชเ้ป็นคาํลกัษณนามของคาํนามและคาํกรยิามทีัง้คาํภาษาชุน คาํรว่มเชือ้สาย
ตระกลูไท คาํยมืภาษาจนีเก่าและคาํยมืภาษาจนีใหม ่ รปูแบบการใชค้าํลกัษณนามมรีายละเอยีดต่อไปน้ี 
(cl.=classifier) 

1) คาํลกัษณนามของคาํนาม มสีองแบบคอื คาํลกัษณนามแท ้และคาํลกัษณนามที ่
ยมืคาํนามหรอืคาํชนิดอื่นมาใชเ้ป็นลกัษณนาม รปูแบบเป็นแบบไวยากรณ์ภาษาจนี คอื [เลข+ลกัษณนาม 
+ นาม] ตวัอยา่งเชน่   

ลกัษณนามแท ้  ยมืคาํอื่นมาใช ้
tsi1 hç1 ki5them1 
หน่ึง  cl.   ตน้ไผ ่

ตน้ไผห่น่ึงขอ้ นาม sep2 va:u1 kç4     
สบิ    ถว้ย   ขา้ว 

ขา้วสบิถว้ย 

NEi  van4 tsi 
สอง    cl.    กระดาษ 

กระดาษสองแผน่ กรยิา bat khop2 dian1 
แปด  กอบ   ถัว่ 

ถัว่แปดกอบ 

2) คาํลกัษณนามของคาํกรยิา มสีองแบบ คอื ลกัษณนามแทข้องคาํกรยิา และ 
ลกัษณนามของกรยิาทีย่มืมาจากคาํนาม มรีปูแบบเหมอืนกนั คอื [+คาํกรยิา+ตวัเลข+ลกัษณนาม] 
ตวัอยา่งเชน่     

ลกัษณนามแท ้    ยมืคาํอื่นมาใช ้
lμ ´ N1 fu   bç5 
กลบั    สาม   ครัง้ 

ไปหา้ครัง้  
คาํนาม 

la5 tsem4 boN4 
กนิ  หก    ปาก 

กนิหกคาํ 

vau5   bç4    tθ´n1 
วิง่       หา้     รอบ 

วิง่หา้รอบ zai sep2 hon4 
ไป   สบิ    วนั 

ไปสบิวนั 

 ขอ้กาํหนดของรปูแบบการใชค้าํลกัษณนามกเ็ป็นรปูแบบอยา่งภาษาจนี คอื  
คาํทีต่อ้งมทีุกครัง้คอื ลกัษณนาม สว่นคาํทีเ่ป็นสว่นประกอบอื่นๆจะมหีรอืไมม่กีไ็ด ้ตาม 

กรณต่ีอไปน้ี 
• คาํลกัษณนามสามารถซํ้าในรปูแบบ AA ได ้และเมือ่ซํ้าแลว้ คาํนามไมบ่งัคบัปรากฏ  
 /ba5 ba5 nuN vç  ham1/   “ทุกๆปีลว้นปลกูถัว่ลสิง” 
           ปี    ปี    ลว้น  ปลกู ถัว่ลสิง   
• ถา้ม ี[คาํตวัเลข + ลกัษณนาม] สว่นประกอบอื่นๆ จะมหีรอืไมม่กีไ็ด ้โดยเฉพาะคาํ 

ลกัษณนามทีย่มืคาํนามมาใช ้  
  /sep2 ba5/   “สบิปี”  /si4 pen/ “สีเ่ล่ม”  
• ถา้ม ี[คาํบ่งชี(้หรอืปจุฉาสรรพนาม) + ลกัษณนาม] สว่นประกอบอืน่ๆจะมหีรอืไมม่กีไ็ด ้
 /hEi l´t5 / “ตวัน้ี”  /san5 vau/ “ตน้ไหน”  
• ถา้มคีาํสรรพนามบ่งชี ้จะวางไวต้ําแหน่งหน้าสดุ รปูแบบน้ีเป็นแบบภาษาจนี ซึง่ต่าง 

จากภาษาตระกลูไท ทีว่างคาํบ่งชีไ้วใ้นตําแหน่งหลงัสดุ  
   /hç5 fu1   kç Na:u1/  “สามคนนัน้”   
                               นัน้  สาม  cl.  คน  
 ในหวัขอ้น้ีเกีย่วขอ้งกบัคาํเรยีกตวัเลขซึง่มคีวามน่าสนใจมาก เน่ืองจากคาํเรยีกตวัเลขภาษาชุนมี
คาํทีแ่ตกต่างไปจากภาษาตระกลูไทอื่น จงึจะอธบิายขอ้มลูเกีย่วกบัตวัเลขภาษาชนุโดยจะเปรยีบเทยีบกบั
ภาษาของกลุม่ชาตพินัธุบ์นเกาะหา่ยหนานอกีสองกลุ่มคอืภาษาหลแีละภาษาหลนิเกาไวด้ว้ย ดงัน้ี   
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เลขตวัเดยีว ชุน หล ี หลนิเกา จนีเก่า  เลขหลกัสบิ ชุน หล ี หลนิเกา 
หน่ึง tsi4 ɯ it7 qit สบิเอด็ sep2 et2 fu:t7  ɯ tǝp it7 
สอง tθai ɬau ŋi4 ni สบิสอง sep2 ŋɛi fu:t7 ɬau tǝp ŋǝi4 
สาม fu tshu tam1 sam สบิสาม sep2 tθa:m1 fu:t7tshu tǝp tam1 
สี ่ hau tsho ti si สบิสี ่ sep2 tθɛi fu:t7 tsho tǝp tǝ 
หา้ bç4 pa4 ŋa ngo สบิหา้ sep2 ŋuǝ fu:t7 pa4 tǝp ŋo4 
หก tsem4 tom4 lok liuk สบิหก sep2 lok4 fu:t7  tom4 tǝp lok 
เจด็ tθet2 thou1 sit7 tsit สบิเจด็ sep2 tθet2 fu:t7 thou1 tǝp sit7 
แปด bat2 gou4 bet7 prët สบิแปด sep2 bat fu:t7 gou4 tǝp bet7 
เกา้ kçi faɯ  ku kieu สบิเกา้ sep2 kçi fu:t7 faɯ  tǝp ku  
สบิ sep2 fu:t7 tǝp dip ยีส่บิ ŋiap2    ɬau fu:t7 ŋi4 tǝp 

   จากตารางขา้งตน้จะเหน็วา่คาํเรยีกเลขตวัเดยีว เลข  –  เป็นคาํเฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาชุน สว่น
คาํเรยีกเลข 7 – 10 เป็นคาํรว่มเชือ้สายภาษาไท-จนี แต่เมือ่นบัเลข  –  เลขตวัหลงักลบัใชค้าํรว่มเชือ้
สายภาษาไท-จนีทัง้หมด ขอ้มลูน้ีแสดงใหเ้หน็วา่ชาวชุนมคีาํเรยีกตวัเลขรว่มกบัภาษาจนีและภาษาไท
อื่นๆ บนแผน่ดนิใหญ่เป็นของตวัเองอยูก่่อนทีจ่ะอพยพมาทีเ่กาะหา่ยหนานแลว้ เมือ่มาถงึกเ็ลยีนแบบคาํ
เรยีกตวัเลขหลกัหน่วยจากชาวหล ี  ซึง่เป็นชนเผา่ดัง้เดมิของเกาะหา่ยหนาน สงัเกตจากคาํเรยีกตวัเลข     
3 –  ซึง่คลา้ยคลงึกบัภาษาหลมีากกวา่ และเมือ่นําคาํเรยีกตวัเลขหลงัหลกัสบิของภาษาชุนเปรยีบเทยีบ
กบัภาษาหลนิเกาซึง่เป็นพวกทีอ่พยพเขา้มาก่อนกจ็ะพบวา่เป็นคาํเดยีวกนั (และเป็นคาํทีส่อดคลอ้งกบั
ภาษาไทอื่นๆบนแผน่ดนิใหญ่ดว้ย) ขอ้มลูน้ีทาํใหภ้าษาชุนกบัภาษาหลนิเกาซึง่เป็นชนต่างถิน่ทีอ่พยพ
เขา้มาเหมอืนกนั  เปรยีบต่างไปจากภาษาหลซีึง่เป็นชนเผา่ดัง้เดมิของเกาะหา่ยหนานอยา่งเหน็ไดช้ดั       

C. 2.4.3 รปูแบบการใช้คาํบง่ช้ี   คาํสรรพนามประเภทบ่งชีท้ีเ่ป็นคาํโดดพยางคเ์ดยีว ในทีน้ี่ 
จะเรยีกวา่คาํบ่งชีแ้ท ้ ในภาษาชุนมสีองระดบั คอื ระยะใกล ้ /hEi/ “น่ี,น้ี”  ระยะไกล /na5/ “นัน่,โน่น”  
คาํบ่งชีแ้ทข้า้งตน้น้ีสามารถประสมกบัคาํอื่นเพือ่ใชบ้่งชีต่้างๆกนั ไดแ้ก่ บ่งชีส้ถานที ่บ่งชีเ้วลา บง่ชีจ้าํนวน 
และบ่งชีคุ้ณศพัท ์ และเมือ่ใชป้ระกอบการบ่งชีอ้ื่น คาํบ่งชีร้ะยะใกลแ้ละระยะไกลจะมรีปูแปรเป็น /nEi/ 
และ /hç5/ ตามลาํดบั   รปูแบบการเขา้ประโยคของคาํบ่งชีแ้ตกต่างไปจากภาษาตระกลูไท (ทีว่างคาํบ่งชี้
ไวห้ลงั) แต่เหมอืนกบัภาษาจนี คอื วางคาํบ่งชีไ้วห้น้าคาํหรอืวลทีีต่อ้งการบ่งชี ้[คาํบ่งชี ้+ คาํหรอืวล]ี ดงัน้ี 
(ชอ่งทีเ่ป็นแถบสทีบึคอืคาํบง่ชีแ้ท ้นอกนัน้เป็นคาํบ่งชีป้ระสม) 

คาํบง่ชีภ้าษาชุน ตวัอยา่ง 
ประเภท ใชร้ว่มกบั คาํ ความหมาย 
ระยะใกล ้  นามทัว่ไป hEi น่ี,น้ี hEi l´t5 vçi4 

น้ี      ตวั  หม ู
หมตูวัน้ี  

สถานที ่ nEi di2 ทีน่ี่ nEi di2 dok2 eN1 
น่ี      ที ่  ม ี    นา    

ทีน่ี่มนีา 

กรยิา nEi heN แบบน้ี nEi heN vok4 
น้ี      แบบ  ทาํ 

ทาํแบบน้ี 

ระยะไกล นามทัว่ไป na5 นัน่,โน่น na5 diak1 ȵi´ 
นัน้   เหลา่ ของ 

ของเหลา่นัน้  

กรยิา 
 

hç5 heN แบบนัน้ hç5 heN vok4 vai5 tθen1 
นัน้  แบบ   ทาํ   ไม ่  ด ี

ทาํแบบน้ีไมด่ ี 

คาํถาม นามทัว่ไป san5 ไหน san5 l´t5 khai1  
ไหน  ตวั  ไก่  

ไก่ตวัไหน 

กรยิา san5 heN แบบไหน san5 heN vok4 nuN tθen1 
ไหน  แบบ  ทาํ   จงึ     ด ี 

ทาํแบบไหนถงึจะด ี
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  คาํบ่งชีแ้ทเ้มือ่ใชบ้่งชีคุ้ณศพัทจ์ะมรีปูแบบต่างจากขา้งตน้ โดยจะวางคาํบ่งชีไ้วห้ลงัคาํคุณศพัท์
ซึง่เป็นรปูแบบทีส่อดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไท(สลบัตําแหน่งกนักบัภาษาจนี) รปูแบบคอื /คาํคุณศพัท ์ + 
บ่งชี/้ ตวัอยา่งเชน่  
  /loN1 (ใหญ่) na (นัน้)/   ใหญ่ขนาดนัน้   
  /tθen1 (ด)ี na (นัน้)/     ดขีนาดนัน้  
 ดจูากอกัษรทบึ เทยีบกบัภาษาไทยถิน่เหนือกม็ลีกัษณะคลา้ยกบัวธิกีารน้ี คอื [คุณศพัท ์ + 
“ขนาด”]  เชน่ ใหญ่ขนาด แปลวา่ ใหญ่มากๆ ใหญ่เหลอืเกนิ  ดขีนาด แปลวา่ ดมีากๆ ดเีหลอืเกนิ    
 C. 2.4.4 การขยายความ การขยายความในทีน้ี่คอืการวางตําแหน่งของคาํหลกัทีถู่กขยาย
และตําแหน่งของคาํทีท่าํหน้าทีเ่ป็นสว่นขยาย การขยายคาํนามในภาษาชุนระบบไวยากรณ์ไมต่่างไปจาก
ภาษาสาขาจว้ง-ตง้ การขยายความมทีศิทางการขยายไปดา้นหลงั โดยวางสว่นขยายต่อทา้ยคาํทีถู่ก
ขยาย คอื [คาํหลกั + สว่นขยาย] แต่เน่ืองจากไดร้บัอทิธพิลจากภาษาจนี ระบบไวยากรณ์เกีย่วกบัการ
ขยายความกไ็ดร้บัอทิธพิลจากภาษาจนีดว้ย ดงัจะพบการขยายคาํโดยใชร้ปูแบบไวยากรณ์จนีซึง่สลบั
ตําแหน่งกนักบัของภาษาตระกลูไท คอื วางสว่นขยายไวห้น้าคาํทีถ่กูขยาย [สว่นขยาย + คาํหลกั] ระบบ
ไวยากรณ์ทัง้สองแบบน้ีปรากฏในภาษาชุนโดยไมม่ขีอ้กาํหนดวา่ใชค้าํศพัทภ์าษาอะไร กล่าวคอื ในภาษา
อื่นๆ จะยงัพอจะวเิคราะหไ์ดว้า่ A. เมือ่ใชค้าํศพัทภ์าษาตนเองกจ็ะใชไ้วยากรณ์แบบของตนเอง B. ต่อเมือ่
ใชค้าํศพัทภ์าษาจนีจงึจะใชไ้วยากรณ์แบบจนี แต่สาํหรบัภาษาชุนนัน้ใชส้ลบักนัไปมาไดท้ัง้สองแบบไมม่ี
ขอ้แบ่งแยกทีช่ดัเจน  สนันิษฐานวา่ รปูแบบ [คาํหลกั + สว่นขยาย] เป็นรปูแบบไวยากรณ์ทีต่ดิมาก่อนที่
จะอพยพมา สว่นรปูแบบ [สว่นขยาย + คาํหลกั] ไดร้บัอทิธพิลจากภาษาจนี สว่นทีว่า่จะไดม้าจาก
ภาษาจนีเมือ่ครัง้ทีอ่ยูร่ว่มกบัชาวจนีบนแผน่ดนิใหญ่ หรอืวา่ไดม้าจากชาวจนีหา่ยหนานนัน้ไมอ่าจพสิจูน์
ได ้ แต่อยา่งไรกต็าม กม็แีนวโน้มวา่เป็นรปูแบบทีร่บัมาจากภาษาจนีตัง้แต่เมือ่ครัง้ทีอ่ยูแ่ผน่ดนิใหญ่
นัน่เอง เพราะคาํศพัทท์ีพ่บเป็นคาํยมืจนีเก่า หากรบัมาหลงัจากทีอ่พยพมาทีห่า่ยหนาน คาํศพัทก์ค็วรจะ
เป็นภาษาจนีถิน่หา่ยหนาน   
 สว่นการขยายคาํคุณศพัทแ์ละคาํกรยิานัน้ คาํวเิศษณ์ทีนํ่ามาขยายคาํคุณศพัท ์คาํชว่ยกรยิา
คาํคุณศพัทท์ีนํ่ามาใชเ้ป็นคาํชว่ยกรยิา จะวางไวห้น้าคาํกรยิาเพือ่บอกสภาพของการกระทาํ รปูแบบคอื 
[สว่นขยาย+คาํหลกั]  รปูแบบน้ีเหมอืนภาษจนี อยา่งไรกต็ามกย็งัพบวธิกีารขยายความทีส่ลบัตําแหน่งกนั
เป็น [คาํหลกั + สว่นขยาย] ซึง่เป็นรปูแบบน้ีเหมอืนภาษาตระกลูไท ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

ตวัอย่าง 
การขยายความ 

การขยายนาม 

 

การขยายนาม  
แบบไท kμn1 bçn4 

เรอืน   ใหม ่
บา้นใหม ่ แบบไท Na:u1 tθen1 

คน     ด ี
คนด ี

แบบจนี loN1 vau 
ใหญ่  หวั  

หวัโต แบบจนี tsa:u4 dan5 
ยาว    แถว 

แถวยาว 

 การขยายคณุศพัท ์    การขยายกริยา   
แบบไท 
(คาํจนี 
ไวยากรณ์ชุน) 

fau tsen5 (真 zhēn) 
รอ้น  จรงิ 

รอ้นจรงิๆ   แบบไท 
(คาํชุน 
ไวยากรณ์ชุน) 

k´5 zai khuan1 
ฉนั  ไป   ก่อน 

ฉนัไปก่อน 

จนี = 真热 zhēn rè จรงิ-รอ้น  จนี = 先去 xiān qù ก่อน-ไป 
แบบจนี 
(คาํจนี 
ไวยากรณ์จนี) 

tsen5 tθen1 
จรงิ    ด ี

ดจีรงิ   แบบจนี 
(คาํจนี 
ไวยากรณ์จนี) 

fEi2 saN4 mE N1 
เหลอืเกนิ  กลวั 
(非常 fēicháng) 

กลวัเหลอืเกนิ 
 

คาํคุณศพัทใ์ชเ้ป็นคาํชว่ยกรยิา  
แบบจนี 
(คาํชุน 

kham1 ka:N2 
น้อย    พดู  

พดูน้อย  tθen1 tθen1 thom2 
ด ี     ด ี       เฝ้า 

เฝ้าดีๆ    
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ไวยากรณ์จนี) zou zou foi1 
ชา้    ชา้    เดนิ 

คอ่ยๆเดนิ  สามารถซํ้าเป็น AAA ไดเ้ป็น  /zou zou zou foi1/ 

รปูแบบการขยายนามวลีแบบภาษาจีน 
tsi4 dan5 tsa:u4 tsa:u4 di2 dçi1 
หน่ึง เสน้  ยาว    ยาว    ที ่  เชอืก 

เชอืกท่ียาวๆ เสน้หน่ึง     
 

จากตวัอยา่งจะเหน็วา่ รปูแบบการขยายความทัง้การขยายคาํนาม การขยายคุณศพัทแ์ละการ 
ขยายกรยิามรีอ่งรอยทีแ่สดงใหเ้หน็วา่สอดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไท คอื  วางคาํขยายไวต้ามหลงัคาํหลกั 
[คาํหลกั + ส่วนขยาย]  ขณะเดยีวกนักม็รีปูแบบ [ส่วนขยาย + คาํหลกั] ซึง่เป็นรปูแบบของภาษาจนี 
วธิกีารเลอืกใชค้าํและรปูแบบไวยากรณ์ไมม่กีฎเกณฑท์ีแ่น่ชดั  ดงัจะเหน็วา่มวีธิกีารใชห้ลายแบบทัง้การ
ใชค้าํจนีไวยากรณ์ชุน คาํชุนไวยากรณ์ชุน คาํจนีไวยากรณ์จนี ลกัษณะเชน่น้ีไมไ่ดเ้กดิโดยอสิระในคาํ
เดยีวกนั แต่เป็นโครงสรา้งทีพ่บไดใ้นคาํต่างๆกนั (ขณะทีภ่าษาลกูผสมอยา่งภาษาอูเ่สอ้จะพบการสลบั
ตําแหน่งของคาํหน้า-หลงัโดยอสิระในคาํเดยีวกนั) สว่นการขยายนามวลทีีม่ขีนาดยาว ใชร้ปูแบบเหมอืน
ภาษาจนี คอื [ส่วนขยาย + /di2/ + คาํหลกั] โดยยมืคาํชว่ยการขยายภาษาจนีมาใช ้คอืคาํวา่ /di2/ ตรง
กบัภาษาจนีคาํวา่ 的 /地  อา่นวา่ de ซึง่เป็นลกัษณะเดยีวกนักบัภาษาตระกลูไทในประเทศจนีแทบทุก
ภาษา   
  C. 2.. การแสดงความเป็นเจ้าของ การใชร้ปูแบบและคาํแสดงความเป็นเจา้ของภาษา
ชุนมสีองรปูแบบคอื แบบภาษาไทย(สิง่ทีถู่กเป็นเจา้ของ ±ของ(ki1) +เจา้ของ) รปูแบบน้ีสามารถละคาํ
แสดงความเป็นเจา้ของไดเ้มือ่ม ี “ของ+เจา้ของ” เกดิขึน้พรอ้มกนั และแบบภาษาจนี (เจา้ของ ±ของ(di2) 
+สิง่ทีถู่กเป็นเจา้ของ) รปูแบบน้ีคาํแสดงความเป็นเจา้ของบงัคบัปรากฏ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี      

แบบภาษาชุน /ki1/ “ของ” 

+ /ki1/ “ของ” ความหมาย  ± /ki1/ “ของ”  ความหมาย 

kμn1  ki1 na5 
เรอืน   ของ เขา    

บา้นของเขา kμn1  na5 
เรอืน    เขา    

บา้นเขา 

hEi l´t5 ki1  k´5  
น่ี    ตวั   ของ ฉนั 

ตวัน้ีของฉนั eN1 bEk  tθE N 
นา   เกษตรกร 

นาเกษตรกร 

แบบยมืภาษาจนี /di2/ “ของ” 
na5 di2   tθμ´k2 
เขา  ของ ลกู 

ลกูของเขา  hEi si5 mç5 di2 
น่ี    เป็น เธอ  ของ 

น่ีเป็นของเธอ 

ȵi´    na5 di2 
สิง่ของ เขา  ของ 

สิง่ของของ
เขา 

 k´5 di2 lai1 
ฉนั  ของ ไถ  

ไถของฉนั  

 C. 2.4.6 ประโยคเปรียบเทียบ คาํแสดงความหมายเปรยีบเทยีบในภาษาชุนมรีปูแบบที่
สอดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไท /A+คุณศพัท ์+ ku´ + B/ และใชค้าํทีย่มืมาจากภาษาจนี คอื /bEi/ “กวา่” 
เป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนีคาํวา่ 比 bǐ รปูประโยคคอื [A + /bEi/ + B คุณศพัท]์ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี        

รปูแบบภาษาชุน / ku´/ 
mç5 mEi1 ku´ na5  
เธอ  สงู     กวา่  เขา  

เธอสงูกวา่เขา 

hEi but4 ham1 nEk2 tθɔi1 ku´  hç5 but4  
น้ี     กอง     ผลไม ้    เยอะ กวา่   นัน้  กอง   

ผลไมก้องน้ีเยอะกวา่กองนัน้ 

รปูแบบภาษาจนี /bEi/  
mç5 bEi na5 mEi1 
เธอ   กวา่  เขา  สงู 

เธอสงูกวา่เขา 
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hEi but4 ham1 nEk2 bEi hç5 but4 tθɔi1 
น้ี     กอง  ผลไม ้       กวา่ นัน้  กอง  เยอะ  

ผมไมก้องน้ีเยอะกวา่กองนัน้ 

 C. 2.4.7 การบอกตาํแหน่ง โครงสรา้งของคาํบอกตําแหน่ง เชน่ บน ล่าง หน้า หลงั ซา้ย 
ขวา คาํเหล่าน้ีจะวางไวห้น้าคาํนามหรอืสรรพนาม รปูแบบคอื [คาํบอกตําแหน่ง + คาํนาม/สรรพนาม] ซึง่
สอดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไท (รปูแบบภาษาจนีสลบัตาํแหน่งกนั) และหากมวีลบีอกการกระทาํรว่มดว้ย 
ภาษาชุนจะวางการกระทาํนัน้ไวต่้อจากโครงสรา้งบอกตําแหน่งซึง่เป็นรปูแบบทีเ่หมอืนกบัภาษาจนี คอื 
[ประธาน + สถานที ่+ กระทาํกรยิา] แต่บางครัง้กย็งัมรีอ่งรอยทีใ่ชร้ปูแบบเหมอืนภาษาตระกลูไทอยู ่คอื 
วางการกระทาํไวห้น้า ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี         

[คาํนาม/สรรพนาม + คาํบอกตาํแหน่ง]  [ประธาน + สถานที ่+ กระทาํกรยิา] 

tθai tsEn4 eN1 
อยู ่   ใน     นา 

อยูใ่นนา 
 

na5 tθai tsEn4 eN1 vok4 koN5 
เขา  อยู ่  ใน      นา  ทาํ    งาน 

เขาทาํงานอยูใ่นนา 

tθai ven4 loN4 
อยู ่   ขา้ง  ทาง  

อยูข่า้งทาง khak5 ka5 tθai ven4 loN4 
หมา    นอน อยู ่  ขา้ง  ทาง  

หมานอนอยูข่า้งทาง 

  C. 2.4.8 คาํกริยาท่ีต้องการกรรมสองตวั โดยปกตแิลว้คาํกรยิาทีต่อ้งการกรรมสองตวั 
อยา่งคาํวา่ “ให”้ ภาษาสาขาจว้ง-ตง้ มรีปูประโยคสองแบบ คอื (แบบ ) [ประธาน + กรยิา + A+B1]  
รปูแบบน้ีเหมอืนภาษาจนี และอกีรปูแบบหน่ึงคอื (แบบ ) [ประธาน + กรยิา + B+ (แก่) A] รปูแบบน้ี
เหมอืนภาษาไทย  ภาษาชนุใชแ้บบที ่ ซึง่เป็นรปูแบบทีเ่หมอืนกบัภาษาจนี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี          

B เป็นสิง่ของ k´5 tsμ ´ N5 na5 tsi4 l´t5  kon4 
ฉนั  ให ้       เขา  หน่ึง cl.   เงนิ 

ฉนัใหเ้งนิเขาหน่ึง cl. 

B เป็นการกระทาํ k´5 leu4   na5 ts´n1 fçn1 
ฉนั    สอน   เธอ ชุน     ภาษา     

ฉนัสอนภาษาชุนเธอ 

  อยา่งไรกต็าม รปูแบบขา้งตน้น้ีเป็นการเรยีงประโยคแบบภาษาจนี แต่ชาวชุนเองกม็บีางครัง้ที่
พดูเขา้ประโยคแบบภาษาตระกลูไททัว่ไป เชน่  

B เป็นสิง่ของ k´5 tsμ ´ N5 kon4 na5    
ฉนั  ให ้       เงนิ   เขา 

ฉนัใหเ้งนิเขา 

B เป็นการกระทาํ k´5 leu4   ts´n1 fçn1 tsμ ´ N5 na5  
ก ู   สอน   ชุน     ภาษา ให ้      เธอ   

ฉนัสอนภาษาชุนใหเ้ธอ 

 
C. บทสรปุ  

ถา้เทยีบกบัภาษาไทยแลว้ ภาษาชุนดจูะหา่งไกลจากภาษาไทยมาก และไมม่ปีระเดน็อะไรที ่
น่าสนใจศกึษาเปรยีบเทยีบกบัภาษาไทยเทา่ใดนกั นอกเสยีจากคาํศพัทร์ว่มเชือ้สาย คาํยมืภาษาจนีเก่า 
ซึง่กพ็บไดเ้หมอืนๆกนัในภาษาตระกลูไททีอ่ยูใ่นประเทศจนีทุกๆภาษา ขึน้อยูก่บัวา่ภาษาใดใกลช้ดิเป็น
แขนงเดยีวกนักบัภาษาไทยมากกจ็ะมปีรมิาณคาํศพัทท์ีส่มัพนัธก์นัมาก สว่นภาษาทีเ่ป็นแขนงทีอ่ยูห่า่ง
ออกไปจากภาษาไทยกม็ปีรมิาณคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายน้อยเพยีงเทา่นัน้  
 มลูเหตุทางประวตัศิาสตรท์ีบ่่งชีว้า่ชาวชนุสบืเชือ้สายมาจากชาวเกอลาว  ภาษาชุนจงึมี
ความสาํคญัในการศกึษาภาษาเกอลาวเก่า แต่กไ็มไ่ดม้คีาํศพัทภ์าษาเกอลาวหลงเหลอือยูใ่นภาษาชุน
มากนกั เน่ืองจากสาเหตุทีช่าวเกอลาวเก่าในชว่งทีอ่พยพหลบหนีนัน้จาํเป็นตอ้งเปลีย่นภาษาไปใชภ้าษา
ของชนกลุ่มน้อยขา้งเคยีงหรอืภาษาจนีเพือ่ความอยูร่อด ทาํใหภ้าษาดัง้เดมิสญูหายไป หรอืละทิง้ไปเสยี 
คาํศพัทท์ีส่อดคลอ้งกนักเ็ป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายในภาษาตระกลูไททีม่ใีนทุกๆภาษา   
 
 
                                                            
1 A คอื กรรมรอง(ผูร้บั) B คอื กรรมตรง (สิง่ของ/การกระทาํ) 
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 จากทีไ่ดอ้ธบิายมา สามารถสรปุลกัษณะสาํคญัของภาษาชุนไดด้งัน้ี   
 . ระบบเสียง    

-    ภาษาชุนยงัคงรกัษาระบบเสยีง //b, /d/ ซึง่เป็นเสยีงดัง้เดมิของภาษาตระกลูไทไวไ้ด ้ 
แต่สญูเสยีพยญัชนะตน้เสยีงกกั /p, t/ ไป (เหลอืเป็นเพยีงพยญัชนะทา้ย) โดยพยญัชนะ สองเสยีงน้ี
กลายเป็นเสยีง /b,d/  หรอื //b, /d / ไมก่ ็/ph,f/  

- ไมม่พียญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก และพยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดานแขง็ ทาํใหภ้าษา 
ชุนแตกต่างไปจากภาษาอื่นเกอืบทุกภาษา   

- สระภาษาชุนสอดคลอ้งกบัภาษาสาขาจว้ง-ตง้ คอื มสีระเดีย่ว สระประสมกบัสระ สระ 
ประสมกบัหางสระทีเ่ป็นอรรธสระ สระประสมกบัพยญัชนะนาสกิ และสระประสมกบัพยญัชนะเสยีงกกั  

- วรรณยกุตใ์นคาํพยางคเ์ปิดและวรรณยกุตใ์นคาํพยางคปิ์ดไมม่ผีลทาํใหเ้กดิการเพิม่ 
จาํนวนเสยีงวรรณยกุต ์ ซึง่แตกต่างไปจากภาษาอื่นทีว่รรณยกุตใ์นคาํทัง้สองแบบจะมเีสยีงแตกต่างกนั
สองชุด  
 . ระบบคาํ  
  -   คาํศพัทใ์นภาษาชุนมคีาํโดดพยางคเ์ดยีว คาํโดดสองพยางคแ์ละหลายพยางค ์ 
  - การสรา้งคาํวเิคราะหโ์ดยใชห้ลกัทางไวยากรณ์ภาษาจนี พบวา่ภาษาชุนมวีธิกีารสรา้ง
คาํไมต่่างไปจากภาษาอื่น  
  - คาํในภาษาชุนประกอบไปดว้ยคาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุ ์คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายสาขาจว้ง-
ตง้ คาํยมืภาษาจนีเก่า (หรอืทีเ่รยีกวา่คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี) และคาํยมืภาษาจนีใหม ่การสรา้งคาํ
ประสมเลอืกคาํศพัทม์าจากวงคาํศพัทด์งักล่าวน้ี โดยมหีลกัการสรา้งคาํทีใ่ชท้ัง้แบบภาษาตระกลูไท และ
แบบทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากภาษาจนี  
 3.3 ระบบไวยากรณ์   
  ดงัทีไ่ดอ้ธบิายมาขา้งตน้จะเหน็วา่ ภาษาชุนมแีนวโน้มใชไ้วยากรณ์แบบภาษาจนี
มากกวา่ เน่ืองจากวา่ไดแ้ยกตวัออกมาจากภาษาตระกลูไทเป็นเวลานาน ประกอบกบัการทีไ่ดร้บัอทิธพิล
จากภาษาจนีเก่าก่อนทีจ่ะอพยพมา และอทิธพิลของภาษาจนีหา่ยหนานเมือ่อพยพมาอยูบ่นเกาะหา่ย
หนานแลว้ ประกอบกบัการพยายามเปลีย่นภาษาของตนเพือ่หลบหนีการตดิตามการปราบลา้งของราช
สาํนกัจนี ทาํใหภ้าษาชุนพยายามทีจ่ะละทิง้ภาษาและไวยากรณ์ดัง้เดมิของตน แต่อยา่งไรกต็ามคงไมใ่ช่
เรือ่งงา่ยนกัทีจ่ะละทิง้ภาษาแมไ่ดอ้ยา่งหมดสิน้  เราจงึยงัพบระบบไวยากรณ์แบบทีส่อดคลอ้งกบัภาษา
ตระกลูไทหลงเหลอือยูบ่า้ง ดงัจะเหน็วา่ไวยากรณ์แบบเดยีวกนัแต่สามารถพดูไดท้ัง้สองอยา่ง คอื ทัง้แบบ
ภาษาจนี และแบบภาษาตระกลูไท เพยีงแต่วา่ชาวชุนเลอืกทีจ่ะใชแ้บบภาษาจนีมากกวา่เทา่นัน้    
 นอกจากน้ี ดว้ยเหตุทีค่าํยมืภาษาจนีเก่าในภาษาชุนมเีป็นจาํนวนมาก ตรวจสอบในรายการ
คาํศพัทภ์าษาชุนพบวา่มคีาํศพัทท์ีจ่ดัวา่เป็นภาษาจนีเก่าอยูม่ากถงึ 8% ในขณะทีภ่าษาไทยมคีาํศพัทท์ี่
เรยีกวา่ “คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไทย-จนี” อยู ่คาํศพัทก์ลุ่มน้ีกค็อืคาํศพัทภ์าษาจนีเก่าเชน่เดยีวกนักบัภาษา
ชุน เราจงึสามารถใชภ้าษาชนุศกึษาคาํศพัทภ์าษาจนีเกา่ทีม่อียูใ่นภาษาไทยไดเ้ชน่เดยีวกนั   
 จากทีไ่ดต้รวจสอบรายการคาํศพัทภ์าษาชนุ ผูเ้ขยีนพอจะมองเหน็ประเดน็ทีน่่าสนใจอยา่งหน่ึง 
คอื คาํศพัทภ์าษาไทโบราณทีใ่ชอ้ยูใ่นภาษาชุน คาํเหล่าน้ีแฝงอยูใ่นคาํประสมหรอืคาํซอ้นภาษาไทย แต่
อาจจะไมแ่สดงความหมายหรอืถ่ายโอนความหมายไปไวใ้นอกีคาํหน่ึง เมือ่สบืสาวต่อไปอกีกจ็ะพบวา่ คาํ
บางคาํสอดคลอ้งกบัภาษาจนี คาํศพัทเ์หล่าน้ีจงึน่าสนใจศกึษาใหล้กึซึง้ต่อไป จะขอยกดงัตวัอยา่งไวส้ง่
ทา้ยบทพรรณนาภาษาชุนต่อไปน้ี  
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ภาษาชุน ความหมาย 
ในภาษาชุน  

ภาษาไทย ภาษาจนี ความหมาย
ภาษาจนี 

dan5 ตนั อุดตนั -  
diu1 ฉลาด ฉลาดเฉลียว -  
fμn ตืน้ ตืน้เขิน -  
loN1 ใหญ่ ใหญ่หลวง 隆 lóng  ยิง่ใหญ่ 
mi2 แป้ง แป้งหม่ี 米 mǐ ขา้วสาร 
Nai รอ้งไห ้ รอ้งไห้ -  
si´ N1 เมอืง เชียงใหม ่ 城 chéng เมอืง 
tθEk ฉีก ฉีกขาด -  
khμt2 ขาด ฉีกขาด -  
vuat ตอ้น (ไลฝ่งูสตัว)์ กวาดตอ้น -  
zam5 กลนื กลํา้กลนื -  
vuat5 ต ีต่อย  ฟาดฟัน -  
Nai1 รกั รกัใคร่ 爱 ài รกั 
vçi เลก็ เลก็น้อย -  
tsi´ N ตรง เท่ียงตรง 正 zhèng ตรง 
hit2 ใกล ้ ใกลชิ้ด -  
kEp5 แคบ คบัแคบ -  
u´n มัน่คง มัน่คง 稳 wěn มัน่คง 
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บทท่ี 6  

ภาษาตระกลูไทพบใหม่ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน :  
การพรรณนาภาษาแขนงเกอ-ยงั 

 
 
เน้ือหาในบทน้ี นําเสนอบทพรรณนาภาษาแขนงเกอ-ยงั  กลุม่ภาษา 

พบใหม ่ซึง่มสีมาชกิ 4 ภาษา ไดแ้ก่  
            

            BY.  ภาษาปู้ยงั  
            LT.  ภาษาละติ  
            ML.  ภาษามู่หล่าว  
            PB.  ภาษาผูเ่ปียว 
         คาํศพัทใ์นภาษาปู้ยงัเป็นรอ่งรอยของภาษาไทยทีเ่ก่าแก่ภาษาหน่ึง  นําไปสูข่อ้
สนันิษฐานเกีย่วกบัคาํควบกลํ้าและคาํสองพยางคใ์นภาษาไทยได ้ กล่าวคอื  คาํสอง
พยางคใ์นภาษาปู้ยงับางกลุ่มตรงกบัคาํพยางคเ์ดยีวในภาษาไทย  บางกลุ่มตรงกบัคาํ
สองพยางคแ์ละคาํควบกลํ้าในภาษาไทย และบางกลุม่ตรงกบัคาํสองพยางคท์ีข่ ึน้ตน้ดว้ย 
“กระ(กะ),มะ” นอกจากน้ียงัพบคาํสองพยางคท์ีเ่ป็นคาํไทยโบราณในภาษาปู้ยงัดว้ย  
         รอ่งรอยความสมัพนัธข์องภาษาละตกิบัภาษาแขนงจว้ง-ไต (รวมทัง้ภาษาไทย)  
และแขนงตง้-สุย่ ทีเ่หน็เดน่ชดักค็อื การสญูเสยีพยญัชนะทา้ย /p,t,k/ เป็นเหตุใหค้าํใน
ภาษาละตทิีแ่ต่เดมิมเีสยีงพยญัชนะทา้ยเป็นคูเ่ปรยีบต่างทางความหมาย เหมอืนกบั
ภาษาไทอื่นๆ  กลายมาเป็นคาํพอ้งเสยีงหลายคาํ นอกจากน้ียงัพบคาํภาษาละตทิีค่ลา้ย
กบัภาษาเขมรหลายคาํ ซึง่คาํเหล่าน้ีสามารถสบืสาวขึน้ไปถงึคาํภาษาจนีโบราณดว้ย 
         ภาษามูห่ล่าวจดัไดว้า่เป็นภาษาทีส่ญูแลว้  ผูท้ีรู่ภ้าษาน้ีเป็นชาวมูห่ล่าวทีพ่ดู
ภาษามูห่ล่าวไดเ้ป็นรุน่สดุทา้ย  ภาษามูห่ล่าวมไิดท้าํหน้าทีใ่นการสือ่สารกนัของชาว  
มูห่ล่าวแลว้ ผูบ้อกภาษาชาวมูห่ล่าวใหข้อ้มลูคาํศพัทแ์ละขอ้มลูภาษาจากความทรงจาํที่
ยงัหลงเหลอื แต่เน่ืองจากไมไ่ดใ้ชจ้รงิในชวติประจาํวนั อกีทัง้ภาษาจนีกม็บีทบาทใน
ชวีติประจาํวนัมากกวา่  กย็อ่มเป็นไปไดท้ีผู่บ้อกภาษาจะใชค้าํมูห่ล่าวแต่ใชไ้วยากรณ์จนี 
หรอืใชค้าํรว่มเชือ้สายจนี หรอืแมก้ระทัง่ใชค้าํยมืภาษาจนี   ทาํใหเ้ราไมอ่าจแน่ใจไดว้า่
ภาษามูห่ล่าวทีแ่ทจ้รงิเป็นอยา่งไร    แต่อยา่งน้อยเรากย็งัสามารถจดบนัทกึเอาไวว้า่โลก
เราเคยมภีาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษาไทยน้ีอยู ่  
        แมว้า่ความสมัพนัธท์างเครอืญาตขิองภาษาไทยกบัภาษาผูเ่ปียวจะหา่งไกลกนั
แบบลกูพีล่กูน้องหรอืเครอืญาตสิายทีห่า่งกนัออกไป แต่รอ่งรอยความสมัพนัธท์ีย่งัมอียูก่็
สมควรทีจ่ะนํามากล่าวถงึใหเ้ป็นขอ้พจิารณากนั  จากการตรวจสอบรายการคาํศพัท์
ภาษาผูเ่ปียว ผูเ้ขยีนพบจดุทีน่่าสนใจและชวนใหข้บคดิอยา่งหน่ึงคอื เสยีงพยญัชนะตน้
ของภาษาผูเ่ปียวกบัคาํทีม่เีสยีงอกัษร “ห” นํา ในภาษาไทยมคีวามเกีย่วขอ้งกนัอยู ่ คอื 
คาํพยางคเ์ดยีวทีภ่าษาไทยม ี “ห” นํา ภาษาผูเ่ปียวออกเสยีงเป็นสองพยางค ์โดยออก
เสยีง “h0” เป็นพยางคห์น้า  
         การพรรณนาแต่ละภาษามรีายละเอยีดแบ่งเป็นสองสว่นยอ่ย คอื  
               ส่วนย่อยท่ี  1 ข้อมลูทางชาติพนัธุว์รรณนา   

   ส่วนย่อยท่ี  2 ข้อมลูทางภาษา 
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BY.  ภาษาปู้ยงั  

 
 

 
รปูท่ี BY.  ชาวปู้ยงัทีอ่าํเภอน่าโพ  

      ขอ้มลูน้ีสบืคน้จากเวบ็ไซตร์ฐับาลอาํเภอน่าโพ (www.napo.gov.cn) จากบทความเรือ่ง  “มหศัจรรยช์าวจว้ง--- จว้ง 
ชุดดาํ壮族奇葩——黑衣壮 Zhuàngzú qípā——Hēi yī  Zhuàng”   จากการทีร่ฐับาลจนีจดัชาวปู้ยงัเขา้ไวเ้ป็น
ชนกลุม่น้อยชาวจว้ง แต่ดว้ยเอกลกัษณ์การแต่งกายทีช่อบสวมชุดสดีาํ จงึไดร้บัการขนานนามวา่ “จว้งชุดดาํ”   
เขา้ถงึไดท้าง :   http://www.napo.gov.cn/UploadFiles/whly/213/12/213121235832592.jpg   
สบืคน้เมือ่    :    0 ธนัวาคม 

 
ขอ้มลูภาษาปู้ยงัแบ่งเป็นสองสว่น คอื สว่นที ่ BY.1 ขอ้มลูสงัเขปเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนาและ 

สว่นที ่BY. 2 ขอ้มลูทางภาษา ดงัน้ี  
 
BY.  ข้อมลูสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา  ผูเ้ขยีนเรยีบเรยีงและสรปุสว่นน้ีโดยการสงัเคราะห์
บางสว่นมาจากหนงัสอืเรือ่ง “การศกึษาวจิยัภาษาชุน” ของ หลจีิน่ฟาง (Lǐ Jǐnfāng, 000, -) 
ประกอบกบัขอ้มลูจากบทความ หนงัสอื และขอ้มลูจากสือ่สารสนเทศ  แบ่งรายละเอยีดเป็นหวัขอ้
ต่างๆ ดงัน้ี  

BY. 1.1  ถิน่ทีอ่ยู ่  
BY. .  ประวตัศิาสตร ์ 
BY. .3  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  
BY. .4  ชวีติความเป็นอยู ่ 
BY. 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม 

 
 
 

233การพรรณนาภาษาปู้ยัง 233ก�รพรรณน�ภ�ษ�ปู้ยัง



23 
 

 
 

BY. 1.1 ถ่ินท่ีอยู่  ในหวัขอ้น้ีจะอธบิายเน้ือหาเกีย่วกบัชื่อเรยีก ประชากร และถิน่ฐาน ดงัน้ี  
เกีย่วกบัชื่อเรยีก มปีระเดน็ทีน่่าสนใจคอื ภาษาต่างๆ ทีเ่ป็นสมาชกิสาขาจว้ง-ตง้ในประเทศจนีตอน

ใต ้มชีื่อเรยีกตนเองทีม่ลีกัษณะทีส่อดคลอ้งกนั คอื มกัเป็นคาํสองพยางค ์พยางคแ์รกเป็นคาํทีม่คีวามหมาย
วา่ “คน” แบ่งเป็นสองกลุ่ม คอื กลุ่มทีใ่ชค้าํวา่ “อา้ย” (ไอ/้อา่ย/อาย) กบักลุ่มทีใ่ชค้าํวา่ “ผู”้ /(ปู้/ป/ูมู/่ผู/่พอื) และ
พยางคห์ลงัเป็นชื่อเฉพาะ แต่กม็บีางสว่นทีใ่ชค้าํอื่น หรอืไมม่คีาํนําหน้า ดงัน้ี   

“อา้ย” “ผู”้ คาํอื่น (คาํหน้าแปลวา่ “คน”) ไมม่คีาํนําหน้า 
ai3 ma:k8  มาก pu ʔjui     ปู้อ ี lak8 kja3 ลกักะ tai2   ไต 
ai3 ȶa:m  จาม pou ɕu:ŋ6  จว้ง ʔɑŋ˧ɓe˧  เบ  kam1 ตง้ 
ai1 na:n6  เหมาหนาน mu6 lam1    มลูมั  ɬai1   ฮไล(หล)ี 
ai˩ tʰәn˧   เทน็ pɯ55 lau55 เกอลาว   
ai3 sui3    สุย่ pu biao       ผูเ่ปียว 
 puo˩ ʔja:ŋ˦  ปู้ยงั 

li pu lio        ละต ิ
*หมายเหตุ สทัอกัษรทีป่รากฏน้ีอา้งองิมาจากหนงัสอืพรรณนาภาษาต่าง ๆ หลายเลม่ และจากผูเ้ขยีนหลายคน ทาํให้
ระบบทีใ่ชไ้มเ่ป็นแบบเดยีวกนั 

 จากขอ้มลูชื่อเรยีกของชนเผา่ตระกลูไทขา้งตน้ พอจะสนันิษฐานไดว้า่ ชื่อเรยีก “ปู้ยงั” นัน้ คาํวา่ “ปู้” 
กค็อืคาํวา่ “ผู”้  ซึง่แปลวา่คน สว่นคาํวา่ “ยงั” เป็นชื่อเฉพาะ เหมอืนกบัชื่อเรยีก ปู้อ ี(คนอ)ี  ปู้จว้ง (คนจว้ง) ปู้
ไต (ผูไ้ทหรอืคนไท)  ปู้ เปียว (ผูเ่ปียวหรอืคนเปียว)  คาํวา่ “ปู้” แต่ละภาษาออกเสยีงต่างกนัไป เชน่ ปู้ ผู ้มู ่
โพว ผอื พวั แต่ทุกคาํลว้นแปลวา่ “คน” เหมอืนกนั   

หลจีิน่ฟาง (Lǐ Jǐnfāng, 2, 1) ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัชื่อเรยีก ประชากร และถิน่ฐานของชาวปู้ยงั ดงัน้ี     
คาํวา่ “ปู้ยงั” (布央 Bùyāng) เป็นคาํทีช่าวจว้งเรยีกกลุ่มชาตพินัธุห์น่ึงทีอ่พยพมาจากทีอ่ื่นและมี

ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี วฒันธรรมบางอยา่งคลา้ยคลงึกบัชาวจว้ง แต่กม็บีางอยา่งไมเ่หมอืนกบัชาวจว้ง  
ชาวปู้ยงัเองกย็อมรบัชื่อน้ีและใชเ้ป็นชื่อกลางเรยีกชาวปู้ยงัทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีต่่าง ๆ ทัง้หมดดว้ย สว่นชาวปู้
ยงัทีอ่าศยัอยูพ่ืน้ทีต่่างกนักม็ชีื่ออื่นๆ อกี ทัง้ทีเ่ป็นชื่อเรยีกตวัเองและชื่อทีผู่อ้ ื่นเรยีก ดงัน้ี  

/ja:N33 khjuN2/ เป็นชื่อทีช่าวจว้งตําบลน่าโพ (那坡县 Nàpō xiàn) เรยีกชาวปู้ยงัทีอ่าศยัอยูใ่น
อาํเภอน่าโพ ภาษาจนีเขยีนวา่ 央琼 Yāng qióng ความหมายของชื่อน้ีกค็อื ชาวปู้ยงั แขนง /khjuN2/  สว่น
ชาวฮัน่เรยีกชือ่ชาวปู้ยงัทีอ่าํเภอน่าโพน้ีวา่ ถู่เหยา (土瑶 Tǔ Yáo “เหยาถิน่”) เถีย่เหยา (铁瑶 Tiě Yáo 
“เหยาเหลก็” ) และ ลิว่เหยา (六瑶 Liù Yáo “หกเหยา”) สว่นชาวปู้ยงัทีอ่าํเภอน่าโพเรยีกตนเองวา่ /ia33 
¬çN53/ แปลวา่ “พดูภาษาของตวัเอง”  

/pa33 ha33/ เป็นชื่อเรยีกตนเองของชาวปู้ยงัทีอ่าศยัอยูบ่า้นยงัเหลยีน อาํเภอกวา่งหนาน (广南央

连 Guǎngnán Yānglián) ในภาษาปู้ยงั คาํวา่ /pa33/ เป็นคาํนําหน้าเรยีกคน สว่นคาํวา่ /ha33/ แปลวา่ “คน”     
ดา้นประชากรและถิน่ฐาน ชาวปู้ยงัจะตัง้ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัรวมตวักนัเฉพาะกลุ่ม ไมป่ะปนกบักลุ่มชาติ

พนัธุอ์ื่น ขอ้มลูการสาํรวจสาํมะโนประชากรปี 4 มจีาํนวนประชากรชาวปู้ยงัอาศยัอยูใ่นพืน้ทีม่ณฑลยนู
นานและมณฑลกวา่งซปีระมาณ 000 คน กระจายในบรเิวณต่าง ๆ ดงัน้ี  แบ่งเป็นดงัน้ี   

พืน้ทีม่ณฑลยนูนาน มชีุมชนชาวปู้ยงัทีบ่า้นยงัเหลยีน ตําบลตีเ่หวย อาํเภอกวา่งหนาน มณฑลยนู
นาน (云南省广南县底圩乡央连村 Yúnnán shěng Guǎngnán xiàn Dǐwéi xiāng Yānglián cūn) ม ี
 ครอบครวั ประชากรประมาณ 00 คน บา้นอานเสอ่ ตําบลตีเ่หวย อาํเภอกวา่งหนาน มณฑลยนูนาน (云
南省广南县底圩乡安舍村 Yúnnán shěng Guǎngnán xiàn Dǐwéi xiāng Ānshě cūn) ม ี0 ครอบครวั 
ประชากรประมาณ 00 คน ชุมชนชาวปู้ยงัทีใ่หญ่ทีส่ดุของมณฑลยนูนานอยูท่ี ่ “ชุมชนปู้ยงั” (布央寨 Bù 
yāng zhài) ตัง้อยูใ่นพืน้ทีอ่าํเภอฟู่หนิง ตําบลกู่ลา (云南省富宁县谷拉乡 Yúnnán shěng Fùníng xiàn 
Gǔlā xiāng) ไดแ้ก่ บา้นเอ๋อชุน (峨村 É cūn) บา้นตูชุ้น (杜村 Dùcūn) บา้นเจอ่หลง (者龙 Zhělóng) 
บา้นน่าต๋า (那达 Nàdá) บา้นหลงน่า (龙纳 Lóngnà) บา้นหมา่กวา้น (马贯 Mǎguàn) บา้นหลางเจีย้ (郎
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架 Lángjià) บา้นเน่ียนหลาง (念郎 Niànláng) และบา้นเยวยีจิน้  (约近 Yuējìn) มปีระชากรประมาณ 
000 คน    
 พืน้ทีม่ณฑลกวา่งซ ีมชีุมชนชาวปู้ยงัอยูท่ีอ่าํเภอน่าโพ เขตปกครองตนเองชาวจว้งกวา่งซ ี (广西壮

族自治区那坡县Guǎngxi Zhuàngzú Zìzhìqū Nàpō xiàn) โดยกระจายอยูใ่นหมูบ่า้นต่างๆ ไดแ้ก่ ชุมชน
หลงเหอ (龙合乡 Lónghé) และบา้นหรงทุน (荣屯 Róngtún) รวมจาํนวนประชากรสองหมูบ่า้นน้ีประมาณ 
00 คน ชุมชนโพเหอ (坡荷 Pō hé) มชีาวปู้ยงัอาศยัอยู ่ หมูบ่า้น คอื บา้นซ่านเหอ (善合 Shànhé) บา้น
หยง่อาน永安(Yǒng'ān) บา้นกัว่ป่า (果把 Guǒbǎ) รวมจาํนวนประชากร ประมาณ 00 คน    
 เพือ่ความเหมาะสมในการจดัการปกครอง รฐับาลจนีจดัชาวปู้ยงัทีอ่าํเภอฟู่หนิง และอาํเภอกวา่ง
หนาน มณฑลยนูนานใหเ้ป็นสมาชกิของชนกลุ่มน้อยชาวจว้ง และจดัชาวปู้ยงัทีอ่าํเภอน่าโพ มณฑลกวา่งซี
ใหเ้ป็นสมาชกิชนกลุ่มน้อยชาวเหยา เน่ืองจากมผีา้คลุมหวัคลา้ยกบัชาวเหยา   
 
BY. . ประวติัศาสตร ์ 

ชาวปู้ยงัทีต่ ัง้ถิน่ฐานในพืน้ทีต่่าง ๆ กนัมตีํานานเรือ่งเล่าเกีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องชุมชนและของ
กลุ่มชาตพินัธุแ์ตกต่างกนัไป แต่ทัง้หมดลว้นยอมรบัตรงกนัวา่ชาวจว้งเป็นเจา้ของพืน้ทีอ่ยูก่่อน สว่นตนเอง
และชาวฮัน่เป็นกลุ่มทีอ่พยพเขา้มาภายหลงั ชาวปู้ยงัทีอ่าํเภอน่าโพ(มณฑลกวา่งซ)ี เล่าสบืต่อกนัมาวา่
บรรพบุรษุของตนเองอพยพมาจากฝเูจีย้น  ชาวปู้ยงัทีอ่าํเภอฟู่หนิง (มณฑลยนูนาน) เล่ากนัวา่บรรพบุรษุ
ของตนเองอพยพมาจากกวา่งตง ระหวา่งทางทีอ่พยพลว้นกล่าวถงึการขา้มน้ําขา้มทะเล  สว่นชาวปู้ยงัที่
อาํเภอกวา่งหนาน (มณฑลยนูนาน) กม็เีรือ่งเล่าวา่บรรพบุรษุอพยพมาจากดนิแดนหา่งไกล เป็นดนิแดนทีม่ ี
/lam33 mak55 lam33 ¸aN2/ “น้ํา มาก น้ํา ยงั” (คาํวา่ ¸aN2 เป็นชื่อทีช่าวปู้ยงัเรยีกตวัเอง)  

ชาวปู้ยงัทีอ่าํเภอน่าโพ บา้นหรงทุนมบีรรพบุรษุนบัได ้  รุน่ แต่กอ่นหน้านัน้มกีลุ่มชนทีอ่พยพมา
ตัง้ถิน่ฐานทีภ่เูขา “ปู้ เจยี” (布接山 Bùjiē shān) ซึง่อยูใ่กลก้บับา้นหรงทุนมาแลว้ 0 กวา่ปี ชาวปู้ยงัทีน่ี่จงึ
น่าจะอพยพมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 00 ปี  สว่นชาวปู้ยงัทีอ่าํเภอฟู่หนิงและอาํเภอกวา่งหนานอพยพมาภายหลงั 
เน่ืองจากนบับรรพบุรษุไดเ้พยีง  รุน่  พงศาวดารภมูนิามของอาํเภอฟู่หนิง《富宁县地名志 Fùníng xiàn 
Dìmíng zhì》 บา้นหลางเจีย้ บา้นเน่ียน หลาง ซึง่เป็นถิน่ฐานของชาวปู้ยงักก็่อตัง้ขึน้ในสมยัราชวงศช์งิ 
(44-)   

เมือ่พจิารณาจากภมูนิามในสมยัโบราณของพืน้ทีเ่ฉียนซหีนาน1   และพืน้ทีร่อยต่อกบัมณฑลกวา่งซ ี
ไดแ้ก่เขตอาํเภอเถยีนหลนิ (田林 Tiánlín) หลงหลนิ (隆林 Lónglín) และซหีลนิ (西林 Xīlín) มคีาํวา่ “ยงั” 
ปรากฏอยูใ่นชื่อชุมชนหลายแหง่ โดยเฉพาะในพงศาวดารจงัหวดัซิง่อี ้《兴义府志 Xìngyì fǔ zhì》ที่
บนัทกึในสมยัราชวงศช์งิ () กล่าวถงึชื่อหมูบ่า้นทีเ่ป็นเขตปกครองของจงัหวดัซิง่อี ้มชีื่อทีป่ระกอบดว้ย
คาํวา่ “ยงั” 25 หมูบ่า้น เชน่ ยงัวัง่ (央旺 Yāngwàng) ยงัโว ่(央卧 Yāngwò) ยงัเสยีง (央祥 Yāngxiáng) 
ยงัฝ ู(央福 Yāngfú) ยงัเผนิ (央盆 Yāngpén)  ยงัเลอ่ (央乐 Yānglè) ยงัเหมย (央梅 Yāngméi)  ยงัผงิ 
(央平 Yāngpíng)  ยงัหยา (央牙 Yāng yá) ยงัโยว่ (央佑 yāng yòu)  เป็นตน้ สว่นในบนัทกึ ชื่อ 《民族

志 Mínzú zhì》  “พงศาวดารชนเผา่” กม็บีนัทกึชื่อของหมูบ่า้นในอาํเภอเชอ่เฮงิ (册亨 Cèhēng) ที่
ประกอบดว้ยคาํวา่ “ยงั” 19 หมูบ่า้น เชน่ ยงัเน่ียน (央念 Yāngniàn) ยงัฉ่าว (央草 Yāngcǎo) ยงักาน (央
干 Yānggān) ยงัหนิง (央宁 Yāngníng) ยงัโหยว่ (央友 Yāngyou) ยงัฝาน (央凡 Yāngfán) เป็นตน้  

ปัจจุบนัเขตอาํเภอเถยีนหลนิ (田林 Tiánlín) หลงหลนิ (隆林 Lónglín) และซหีลนิ   (西林 Xīlín) 
มคีาํวา่ “ยงั” ปรากฏอยูใ่นชื่อชุมชนหลายแหง่  กล่าวคอื อาํเภอเถยีนหลนิ (田林 Tiánlín) ม ี7 หมูบ่า้น 
เชน่ ยงัหวาง  (央王  Yāngwáng) ยงัป๋าย (央白 Yāngbái) ลิว่ยงั (六央 Liùyāng)  กงยงั (供央

Gōngyāng)  ยงัฉาว (央朝  Yāngcháo) เป็นตน้ อาํเภอหลงหลนิ  (隆林 Lónglín) ม ี หมูบ่า้น ไดแ้ก่ ผงิ
ยงั (平央 Píngyāng) ตงัยงั   (当央 Dāngyāng) ยงัล่า (央腊 Yānglà) ยงัสัว่ (央索 Yāngsuǒ) พา่นยงั   
                                                            
1 黔 Qián เป็นชือ่ยอ่ของมณฑลกุย้โจว 黔西 Qián xi หมายถงึ กุย้โจวตะวนัตก  黔南 Qián nán หมายถงึ กุย้โจวใต ้   
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(畔央 Pànyāng)  และอาํเภอซหีลนิ (西林 Xīlín) ม ี หมูบ่า้น เชน่ น่ายงั (那央 Nàyang) ป่านยงั (板
央  Bǎnyang) ยงัเวย่ (央为  Yāngwèi) ยงักวาง (央光 Yāngguāng) ยงัฉา (央茶 Yāngchá) เป็นตน้  

ชื่อหมูบ่า้นหรอืชื่อสถานทีท่ีม่คีาํวา่ “ยงั” ปรากฏน้ี ตามคาํบอกเล่าของชาวจว้งและชาวปู้อซีึง่เป็น
กลุ่มชาตพินัธุท์ีเ่ป็นเจา้ของดัง้เดมิของพืน้ทีม่คีวามเชือ่วา่ เป็นหมูบ่า้นทีช่าวปู้ยงัเคยตัง้ถิน่ฐานอยูอ่าศยั 
หรอืไมก่เ็ป็นทีท่ีช่าวปู้ยงัเคยอพยพผา่น นอกจากน้ียงัมหีลกัฐานทางวฒันธรรมอยา่งหน่ึงของชาวปู้อใีน
มณฑลกุย้โจว เชน่ ชาวปู้อทีีบ่า้นยงัฝ ูบา้นยงัเผนิ บา้นยงัล่า และบา้นยงัวัง่1 มคีวามเชื่อเกีย่วกบั “การบชูา
ตน้กลา้” หรอืเรยีกอกีชื่อวา่ “การบชูาทุง่นาปู้ยงั” ในวนัที ่ เดอืน  เพราะถอืวา่ ทุง่นาทีไ่ดใ้ชเ้พาะปลกูอยู่
ทุกวนัน้ีเป็นคณูุปการจากการบุกเบกิพืน้ทีแ่ละหกัรา้งถางพงโดยชาวปู้ยงัมาแต่อดตี  

ขอ้มลูการอพยพยา้ยถิน่ของชนกลุ่มน้อยในยนูนานในบทความของฟ่านหงกุย้ (Fàn Hóngguì, 
1988, 132-135)  ใหข้อ้มลูวา่ ชาวจว้งในอาํเภอเหมิง่หลา้ มณฑลยนูนาน เรยีกตวัเองวา่ “ปู้ยงั” (เขยีนเป็น
อกัษรจนีวา่ 布央 Bùyāng หรอื 布洋 Bùyáng) ชาวไตเรยีกชนกลุ่มน้ีวา่ “ผูย้งั” ชาวฮัน่เรยีกวา่ “คนซา”      
(沙人 Shā rén) ชนกลุ่มน้ีเคยมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศลาวมาก่อน สนันิษฐานวา่เป็นชาวปู้ยงัทีห่ลอมรวมมาเป็น
ชาวจว้ง เสน้ทางการอพยพของชาวปู้ยงักลุ่มน้ีเรยีงลาํดบัโดยใชเ้ครือ่งหมาย → ดงัน้ี กวา่งซ ี (广 西

Guǎngxī) → เหวนิซาน (文山 Wénshān) → หยวนหยาง (元阳 Yuányang) → เจยีงเฉิง (江城

Jiāngchéng) →  ลาว  (老挝 Lǎowō) → เหมิง่หลา้ (勐腊 Měnglà)     
จากคาํบอกเลา่และเรือ่งเล่าสบืต่อกนัมาของชาวปู้ยงัเองกล็ว้นเกีย่วขอ้งกบัการอพยพยา้ยถิน่ เชน่ 

ชาวปู้ยงัทีอ่าํเภอฟู่หนิงเล่าวา่ “บรรพบุรษุของชาวปู้ยงัมพีีน้่องสามคน พีค่นโตตัง้ถิน่ฐานทีอ่าํเภอน่าโพ พีค่น
รองไปอยูท่ีเ่ขตเหวนิซาน สว่นคนเลก็ไปอยูท่ีเ่วยีดนาม”   พีน้่องสามคนดงัทีว่า่น้ีน่าจะหมายถงึการอพยพ
ของชาวปู้ยงัสามกลุ่มทีแ่ยกยา้ยกนัไปตามแต่ละเสน้ทาง ขอ้มลูทีเ่หลยีงหมิน่ (Liang Min, 199, 1–2) 
สนันิษฐานเกีย่วกบัการอพยพสามเสน้ทางไดแ้ก่ ① เสน้ทางทีห่น่ึงอพยพทวนกระแสน้ําเลยีบฝัง่แมน้ํ่า        
จเูจยีงทีแ่ตกแขนงขึน้ไปทางทศิเหนือ (สายแมน้ํ่าหงเจยีง 红 江 Hóngjiāng) แลว้เขา้สูฝั่ง่ตะวนัตกเฉยีง
เหนือของกวา่งซ ี ② เสน้ทางทีส่องอพยพทวนกระแสน้ําเลยีบฝัง่แมน้ํ่าจเูจยีงทีแ่ตกแขนงลงไปทางทศิใต ้
(คอืสายแมน้ํ่ายงเจยีง 邕江 Yōngjiāng จัว่เจยีง 左江 Zuǒjiāng และโยว่เจยีง右江 Yòujiāng) แลว้เขา้สู่
ฝัง่ตะวนัตกเฉยีงใตข้องกวา่งซ ี ③ เสน้ทางทีส่ามคอืกลุ่มทีต่ ัง้ถิน่ฐานระหวา่งเสน้ทางอพยพ กค็อืเขตอาํเภอ
จิง้ซ ี(靖西  Jìngxi) เต๋อป่าว (德保  Débǎo)  และน่าโพ  (那坡 Nàpō)  

เอด็มนัสนัและหลจีิน่ฟาง (Edmondson, J.A. and Jinfang, L.,1996, 983-99) ใหข้อ้มลูเกีย่วกบั
เสน้ทางการอพยพของชาวปู้ยงัเรยีงลาํดบัโดยใชเ้ครือ่งหมาย → ดงัน้ี เฉียนซหีนาน → กวา่งซ ี(อาํเภอ
เถยีนหลนิ หลงหลนิและซหีลนิ) → ยนูนาน (จงัหวดักวา่งหนิง และกวา่งฝ)ู → จนถงึยคุราชวงศช์งิ ดว้ย
เหตุความเหลื่อมลํ้าของระบอบศกัดนิา เป็นเหตุใหช้นกลุ่มน้อยต่างถูกบงัคบัใหอ้พยพไปอยูใ่นพืน้ทีก่นัดาร
หา่งไกล อนัเป็นพืน้ทีเ่ขตไป่เสอ้ของมณฑล กวา่งซ ี (广西百色地区 Guǎngxi Bǎisè) และเขตเหวนิซาน 
มณฑลยนูนาน (云南文山州 Yúnnán Wénshān zhōu) ในปัจจุบนั → จากนัน้จงึกระจดักระจายลงไป
ทางตอนเหนือของเวยีดนาม ลาวและไทย   

จากเสน้ทางการอพยพจะเหน็วา่ ชาวปู้ยงัเริม่ตน้จากกุย้โจว จนมาอยูใ่นพืน้ทีย่นูนานและกวา่งซใีน
ปัจจุบนั ถา้เชน่นัน้บรรพบุรษุทีเ่ป็นตน้กาํเนิดของชาวปู้ยงัแต่เดมิกค็อืกุย้โจว แต่มหีลกัฐานทางคาํศพัทท์ี่
นําไปสูข่อ้สงสยัอกีชัน้หน่ึงกค็อื คาํศพัทภ์าษาปู้ยงัมคีาํศพัทท์ีพ่อ้งกบัภาษาแขนงจว้ง-ไตและแขนงตง้-สุย่ 
แต่ใชใ้นความหมายต่างกนั ดขูอ้มลูต่อไปน้ี  

 
 
 

                                                            
1 หมูบ่า้นทัง้หมดน้ีในพงศาวดารใชช้ือ่อกัษรจนีวา่ 央 yāng  ปัจจบุนัเปลีย่นมาใชอ้กัษร 秧 ออกเสยีงเหมอืนกนั อกัษรเดมิแปลวา่ ”กลาง” อกัษร
ใหมแ่ปลวา่ “ตน้กลา้” ดงันัน้การบชูา “ทุง่นาปู้ยงั” กเ็ปรยีบเสมอืนการบชูา “ตน้กลา้” ไปพรอ้มกนั    
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แขนงภาษา เกอ-ยงั ตง้-สุย่ จว้ง-ไต จนี 
ภาษา ปู้ยงั ตง้ มลูมั สุย่ เหมาหนาน จว้ง ปู้อ ี ไต  

(เต๋อหง) 
คาํศพัท ์ ȵ 8e33 ȵa1 nja1 ʔnja1 ʔni1 ta6 ta8 nammε6   河 hé

ความหมาย ทะเล แมน้ํ่า แมน้ํ่า แมน้ํ่า แมน้ํ่า แมน้ํ่า แมน้ํ่า แมน้ํ่า แมน้ํ่า
คาํศพัท ์ ç N5 ta312 hәi3+ ha5 ha:i3 hai1 ha:i3 ha:i3 xa:i2 海 hǎi

ความหมาย แมน้ํ่า ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล  ทะเล 
*คาํวา่ ʔç N5 ในภาษาปู้ยงัแปลวา่ “น้ํา” 

         
ตวัอยา่งคาํศพัทข์า้งตน้จะเหน็วา่ภาษาปู้ยงัมคีาํศพัทเ์รยีกทะเลและแมน้ํ่าแยกออกเป็นสองคาํ คอื 

/ȵ8e33/ แปลวา่ ทะเล สว่น /çN5 ta312/ แปลวา่ แมน้ํ่า ในขณะทีภ่าษาตง้ มลูมั สุย่ เหมาหนาน มคีาํทีอ่อก
เสยีงคลา้ยกบัคาํเรยีกทะเลของภาษาปู้ยงั คอื ȵa1, nja1, ʔnja1, ʔni1 ตามลาํดบั แต่กลบัใชเ้รยีกแมน้ํ่า ไมไ่ด้
ใชเ้รยีกทะเล ในขณะทีเ่มือ่พจิารณาภาษาแขนงตง้-สุย่ และแขนงจว้ง-ไต จะเหน็ไดว้า่ทุกภาษายมืคาํเรยีก
ทะเลมาจากภาษาจนี  ลกัษณะเชน่น้ีอธบิายไดว้า่ กลุ่มคนทีพ่ดูภาษาตง้ มลูมั สุย่ เหมาหนาน เคยอยูร่ว่มกนั
กบัชาวปู้ยงัตามแนวชายฝัง่ทะเล แลว้กลุ่มตง้-สุย่อพยพเขา้มาบนพืน้ดนิตามแนวชายฝัง่แมน้ํ่าก่อนชาวปู้ยงั 
เน่ืองจากไมม่คีาํเรยีกแมน้ํ่าจงึใชค้าํเรยีกทะเลทีม่อียูใ่นภาษามาเป็นคาํเรยีกแมน้ํ่า ระยะเวลาผา่นไป
ยาวนาน “ทะเล” จงึหายไปจากความทรงจาํและหายไปจากความหมายของคาํวา่ /ȵ8e33/ ในทีส่ดุ ต่อมาเมือ่
จะเรยีกทะเล จงึตอ้งยมืคาํวา่  海  hǎi  มาจากภาษาจนี  สว่นกลุ่มจว้ง-ไต ตัง้ถิน่ฐานอยูร่มิฝัง่แมน้ํ่ามาตลอด 
จงึมคีาํเรยีกแมน้ํ่า แต่ไมม่คีาํเรยีกทะเล เมือ่จะเรยีกทะเลจงึตอ้งยมืมาจากภาษาจนี สว่นชาวปู้ยงันัน้ เมือ่
อพยพเขา้มาทหีลงั คาํเรยีกทะเลยงัตดิมาในภาษา แต่ไมม่คีาํเรยีกแมน้ํ่า จงึยมืคาํเรยีกแมน้ํ่ามาจากกลุ่ม
จว้ง-ไต  

ขอ้มลูทีเ่ป็นหลกัฐานในการสนบัสนุนแนวคดิวา่ชาวปู้ยงัมถีิน่ฐานอยูบ่รเิวณชายฝัง่ทะเลมาก่อนกค็อื  
มคีาํศพัทภ์าษาปู้ยงัสว่นหน่ึงสอดคลอ้งกบัภาษาเบและภาษาหล ี  ซึง่ทัง้สองเป็นกลุ่มชาตพินัธุท์ีอ่ยูต่ดิ
แผน่ดนิรมิชายฝัง่ทะเลและเป็นชนเผา่ทีไ่มเ่คยอพยพยา้ยถิน่ ขณะทีค่าํศพัทเ์หล่าน้ีไมส่อดคลอ้งกบัภาษา
แขนงตง้-สุย่และแขนงจว้ง-ไต      

แขนง เกอ-ยงั หล ี อสิระ1 ตง้-สุย่ จว้ง-ไต 
ภาษา ปู้ยงั หล ี เบ ตง้ มลูมั สุย่ เหมาหนาน จว้ง ปู้อ ี ไต  
ให ้ puә2 bau5 se1 sa:i1+   ɣun ha:i1 zu:n3 haɯ3 ɣaɯ3 hɯ3 

ตาย lam312 ɬu:i dai1 tәi1 tai1 tai1 tai1 ta:i1 ta:i1 taːi1 
ทอ้ง m •ok33 pok boʔ8 loŋ2 lɔŋ2 loŋ2 lɔŋ2 tuŋ tuŋ tɔŋ 
เกลอื ȵç ȵa:u3 ȵau3 ko1 cwa1 dwa1 kwo1 kju1 tɕu1 kә1   
จากขอ้มลูขา้งตน้จะเหน็วา่ มคีาํศพัทภ์าษาปู้ยงัสอดคลอ้งกบัภาษาหลแีละภาษาเบ แต่ไมส่อดคลอ้ง

กบัภาษาในแขนงตง้-สุย่ และแขนงจว้ง-ไต โดยเฉพาะคาํทีน่่าสงัเกตคอืคาํวา่ “เกลอื” ซึง่เป็นสิง่ทีผ่ลติไดจ้าก
น้ําทะเลนัน้ ภาษาปู้ยงั ภาษาหลแีละภาษาเบเป็นคาํเดยีวกนั ขอ้มลูน้ีแสดงวา่บรรพบุรษุชาวปู้ยงั  เคยมี
ความสมัพนัธห์รอืเคยมถีิน่ฐานอยูร่ว่มกนักบักลุ่มชนทีพ่ดูภาษาตระกลูไททีม่ถีิน่ฐานแถบหลิง่หนาน  ซึง่เป็น
พืน้ทีเ่ลยีบชายฝัง่ทะเลมาก่อนทีจ่ะอพยพเขา้มาในแผน่ดนิใหญ่แลว้ตัง้ถิน่ฐานอยูร่ว่มกบักลุ่มตง้-สุย่และจว้ง-
ไตในภายหลงั บรรพบุรษุของกลุ่มชนชาวไทแถบหลิง่หนานกค็อืกลุ่มป่ายเยว ่ (ชนรอ้ยเผา่) ชนกลุ่มน้ีมวีถิี
ชวีติผกูพนักบัน้ํา ดาํรงชพีดว้ยการจบัสตัวน้ํ์า เมือ่อพยพจงึมุง่ไปตามพืน้ทีท่ีม่น้ํีาเชน่เดยีวกนักบักลุ่มตง้ 
เหมาหนาน มลูมั  

                                                            
1 ภาษาจนีเรยีกผูท้ีพ่ดูภาษาเบวา่ “หลนิเกา” (临高 Língāo) ขอ้มลูการจดัแบง่ตระกลูภาษาของเหลยีงหมิน่และจางจวนิหร ูในหนงัสอื “การ
ศกึษาวจิยัภาษาหลนิเกา” จดัภาษาเบเป็นภาษาทีอ่ยูภ่ายใตต้ระกลูจนี-ทเิบต สาขาจว้ง-ตง้ แต่ไมไ่ดจ้ดัเขา้เป็นสมาชกิของแขนงภาษาใด แต่
จดัเป็นภาษาอสิระทีม่คีวามใกลช้ดิกบัภาษาจว้ง (Liáng mǐn, Zhāng Jūnrú, 199, p.1)  
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เกีย่วกบัคาํวา่ “ป่ายเยว”่ จางชุนหา่ยและเจยีวหลนิ (Zhāng Chūnhǎi, Jiāo Lín, 04, [Online]) ให้
ความเหน็วา่ คาํวา่ “ป่ายเยว”่ ภาษาจนีเขยีนวา่ 百越 Bǎi yuè นกัประวตัศิาสตรเ์ชื่อวา่เป็นบรรพบุรษุของ
กลุ่มชาตพินัธุต่์างๆ ทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศจนีตอนใต ้  ชาวปู้ยงัทีอ่าํเภอน่าโพ มณฑลกวา่งซมีบีางสว่นเรยีก
ตวัเองวา่ “เยห่ลาง” คาํสองคาํน้ีมคีวามเกีย่วขอ้งกบัคาํวา่ 粤 Yuè ซึง่เป็นคาํเรยีกคนและพืน้ทีเ่ลยีบชายฝัง่
ทะเลแถบมณฑลกวา่งตง สนันิษฐานวา่ คาํวา่ 越 กค็อืคาํวา่ 粤 อกัษรสองตวัน้ีออกเสยีงเหมอืนกนัวา่ /yue/ 
เพยีงแต่เขยีนคนละอยา่ง บรรดาชนกลุ่มน้อยตระกลูไทไมม่เีสยีงสระ /y/ เมือ่จะออกเสยีง /yue/ กจ็ะออกเสยีง
เป็น /je/ ซึง่กต็รงกบัคาํวา่ “เย”่ ทีช่าวปู้ยงัเรยีกตวัเองวา่ “เยห่ลาง” นัน่เอง  

จากผลงานการศกึษาและขอ้สนันิษฐานของนกัวชิาการทีไ่ดอ้ธบิายมาขา้งตน้  สรปุขอ้มลูเกีย่วกบั
ประวตัศิาสตรข์องชาวปู้ยงัไดว้า่ ชาวปู้ยงัเดมิอาศยัอยูพ่ืน้ทีห่ลิง่หนานแถบชายฝัง่ทะเลรว่มกบักลุ่มชนทีพ่ดู
ภาษาหลแีละภาษาเบ รวมทัง้กลุ่มตง้ เหมาหนาน มลูมัดว้ย ต่อมากลุ่มตง้ เหมาหนาน มลูมัอพยพไปตาม
แมน้ํ่าและตัง้ถิน่ฐานในบรเิวณจนีตอนใต ้(ยนูนาน กวา่งซ ีกุย้โจว) ก่อน ต่อมาสมยัราชวงศช์งิชาวปู้ยงัอพยพ
ลงใตต้ามมาในภายหลงัและเกดิการแยง่ชงิทีด่นิทาํกนิจากเจา้ของพืน้ทีเ่ดมิ  ประกอบกบัถูกกดขีร่งัแกจาก
ชาวฮัน่จงึหนีเขา้ไปหกัรา้งถางพงเขตภเูขาลกึของพืน้ทีท่ีเ่ป็นอาํเภอเถยีนหลนิ ซหีลนิและหลงหลนิ มณฑล
กวา่งซใีนปัจจุบนั จากนัน้อพยพต่อไปอกีและตัง้ถิน่ฐานบรเิวณรอยต่อของมณฑลกวา่งซกีบัยนูนาน และ
อพยพเขา้ไปในเขตอาํเภอกวา่งหนาน ฟู่หนิงและน่าโพ ของมณฑลยนูนาน มบีางกลุ่มกระจดักระจายออกไป
ไกลถงึตอนเหนือของประเทศลาว และเวยีดนาม เหตุทีเ่ป็นคนต่างถิน่จาํนวนประชากรน้อย เมือ่ไปตัง้ถิน่
ฐานทีใ่ดจงึจาํเป็นตอ้งหลอมรวมไปกบักลุ่มชนทีเ่ป็นเจา้ของพืน้ทีเ่ดมิ โดยเฉพาะกลุ่มทีอ่ยูใ่นประเทศจนี 
นอกจากเหตุผลขา้งตน้แลว้ การจดัระเบยีบของรฐับาลทีจ่ดัเขา้เป็นสมาชกิของ “ชนกลุ่มน้อย” อื่น ทาํให้
ชาวปู้ยงัสญูเสยีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม และเผชญิหน้ากบัการสญูเสยีอตัลกัษณ์ทางภาษาในทีส่ดุ    
 
BY. .3  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  

เน่ืองจากชาวปู้ยงัถูกจดัเขา้เป็นสมาชกิของชนกลุ่มน้อยอื่น  อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม ชวีติและความ 
เป็นอยู ่เศรษฐกจิสงัคม รวมทัง้ภาษาของตนจงึหลอมรวมไปกบัชนกลุ่มน้อยทีไ่ดร้บัการรบัรองจากรฐับาลจนี
คอืชาวจว้งกบัชาวปู้อ ี ทาํใหข้อ้มลูเกีย่วกบัชวีติความเป็นอยูม่น้ีอยมาก สว่นใหญ่เหมารวมไปดว้ยกนักบัชน
กลุ่มน้อยทัง้สอง แต่กย็งัมวีฒันธรรมทีช่าวปู้ยงัยดึถอืเป็นเอกลกัษณ์หลงเหลอือยูบ่า้ง อยา่งเชน่ชาวปู้ยงัที่
อาํเภอกวา่งหนาน ยงัเหลยีน และหลงหลนิมเีทศกาลเฉพาะตวัทีแ่ตกต่างกบัชาวปู้อแีละชาวจว้ง คอืเทศกาล
เฉลมิฉลองขึน้  คํ่า เดอืนหก ถอืเป็นเทศกาลสาํคญัทีช่าวปู้ยงัจะจดังานเฉลมิฉลองยิง่ใหญ่ทีส่ดุของปี ทุก
บา้นฆา่ไก่ ฆา่หม ูหอ่ขา้วตม้มดั บชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์และสรรพวญิญาณตามธรรมชาต ิมกีจิกรรมรอ้งราํรืน่เรงิ 
เครือ่งเซ่นไหวท้ีส่าํคญัทีส่ดุคอื ใบไมช้นิดหน่ึงทีเ่กบ็มาจากในป่าและปลา ใชใ้นเซ่นไหวบ้ชูาเทพเจา้เพือ่ขบั
ไล่สิง่ชัว่รา้ย ขอพรใหเ้ทพเจา้คุม้ครองและบนัดาลความสขุแก่ครอบครวั     
 
BY. .4  ชวีติความเป็นอยู ่ 
         ชวีติความเป็นอยู ่บา้นเรอืนของชาวปู้ยงัสรา้งดว้ยไม ้ใตถุ้นสงู ชาวปู้ยงัมฝีีมอืการสรา้งบา้นโดยใชไ้ม้
ลว้นๆ ไมใ่ชต้ะป ู แต่มคีวามคงทนแขง็แรง ปัจจุบนัชาวปู้ยงับางสว่นเมือ่ฐานะดขีึน้กห็นัมาสรา้งบา้นดว้ยอฐิ 
กระเบือ้งทีม่คีวามแขง็แรงกวา่ (Tán Yùpíng, 21, online)     

อาหารการกนิ เอกลกัษณ์อาหารของชาวปู้ยงักค็อื “ชาน้ํามนั” ทาํจากขา้วเหนียวสกุตากแหง้ ถัว่คัว่ ใบ
ชา ชาน้ํามนั คัว่ใหเ้หลอืง แลว้เตมิน้ําลงไป เมือ่จะดื่มกนํ็าขา้วโพดคัว่ ถัว่ลสิงคัว่ใสใ่นถว้ย แลว้นําชาทีต่ม้มา
เทใสถ่ว้ย นอกจากน้ีชาวปู้ยงัมเีหลา้หมกัสตูรพเิศษทีห่มกัจากขา้วหรอืขา้วโพด น้ําผึง้ น้ําตาล เป็นเหลา้รส
หวานแต่เมางา่ย ชาวปู้ยงันิยมใชส้องสิง่น้ีตอ้นรบัแขกผูม้าเยอืน (Tán Yùpíng, 21, online)      
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BY. 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม 
การแต่งงาน ชาวปู้ยงัในปัจจุบนัแต่งงานขา้มเผา่พนัธุก์บัชาวจว้งและชาวปู้อ ีเมือ่แต่งงานกบัใครกจ็ะ

พดูภาษาของชนกลุ่มน้อยนัน้ ขณะเดยีวกนั หากชาวจว้งและชาวปู้อแีต่งงานเขา้มาในชุมชนชาวปู้ยงักจ็ะใช้
ภาษาปู้ยงั ชาวปู้ยงัทุกคนพดูภาษาของชนกลุ่มทีใ่หญ่กวา่ได ้และใชภ้าษาปู้ยงัในครอบครวัของตนเอง  สว่น
คนรุน่ใหมล่ว้นไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐานจากรฐับาลกไ็ดเ้ปลีย่นมาใชภ้าษาจนีแลว้  

การแต่งกาย ดงัทีก่ล่าวมาแลว้วา่ชาวปู้ยงัหลอมรวมเขา้กบัชนกลุ่มน้อยอื่น วถิชีวีติรวมถงึการแต่งกาย
ลว้นเลยีนแบบชนกลุ่มน้อยอื่นเป็นหลกั แต่กม็ชีาวปู้ยงับางสว่นแต่งกายเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองดว้ยผา้ที่
ทอ ยอ้ม และตดัเยบ็เอง อยา่งเชน่ หญงิชาวปู้ยงัทีอ่าํเภอกวา่งหนานสวมชุดยาวทัง้ตวั มผีา้โพกหวัพนัเป็น
แทง่ซา้ยขวาคลา้ยเขาควาย ชาวปู้ยงัทีอ่าํเภอฟู่หนิงหญงิสวมเสือ้ลาํตวัสัน้ ผา้ถุงยาว ชาวปู้ยงัทีอ่าํเภอน่าโพ
ทัง้ชายและหญงิยามปกตสิวมกางเกงยาวถงึหวัเขา่ สว่นหญงิบา้งนิยมสวมเสือ้สน้ํีาเงนิและสดีาํปักลวดลาย
ทีช่ายเสือ้และสวมผา้ถุง ชายมผีา้โพกหวัสดีาํ และนิยมเครือ่งประดบัทีท่าํดว้ยเงนิ  
 
BY.   ข้อมลูทางภาษา  
                หวัขอ้น้ีเป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุ่มชาตพินัธุช์ุน  มหีวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี  

BY. 2.1   การจดัแบ่งตระกลูภาษา 
BY. .   ระบบเสยีง   
BY. 2.3   ระบบคาํ 
BY. .   ระบบไวยากรณ์   
BY. 2.   ภาษาถิน่ 

 

BY. 2.1   การจดัแบง่ตระกลูภาษา    
    BY.  2.1.1 ผลงานการศึกษาภาษาปู้ยงัและการจดัแบง่ตระกลูภาษา    

นอกจากพงศาวดารทีม่กีล่าวถงึชื่อชาวปู้ยงั   ซึง่เป็นหลกัฐานถงึการตัง้ถิน่ฐานของชาวปู้ยงั 
ในอดตีแลว้ นกัวชิาการจนีเริม่มกีารกล่าวถงึชื่อภาษาปู้ยงัเมือ่ศกึษาภาษาทีใ่กลช้ดิอื่น หรอืภาษาปู้ยงัที่
เรยีกชื่อเป็นชนกลุ่มน้อยอื่น เชน่ เฉินฉี-กวาง เรือ่ง สงัเขปภาษาผูเ่ปียว (Chén Qíguāng,198, 62-5)  
ฟ่านหงกุย้ เรือ่ง “การสาํรวจสภาพชาตพินัธุจ์ว้งในอาํเภอเหมิง่หลา้ มณฑลยนูนาน” (Fàn Hóngguì, 1988, 
132-135) เหลยีงหมิน่ สามผลงาน คอื เรือ่ง  “ภาษาละต”ิ (Liáng Mǐn, 1989, 152-16) เรือ่ง “ปัญหาการ
จดักลุ่มภาษาเกอ-ยงั” (Liáng Mǐn,199a) เรือ่ง “The Buyang Language” (Liang Min, 199b) หลจีิน่ฟาง 
มผีลงานบทความและหนงัสอืหลายผลงาน เชน่ เรือ่ง “สงัเขปภาษาปู้ยงั” (Li Jǐnfāng, 1996a)  เรือ่ง “The 
Second System of Baha Buyang” (Li Jinfang, 1996b)  เรือ่ง “การศกึษาวจิยัภาษาปู้ยงั” (Li Jǐnfāng, 
2)  เรื่อง “การสาํรวจและศกึษาวจิยัภาษาปู้ยงัทีฟู่่หนิง” (Li Jǐnfāng, 22) เรือ่ง  “สงัเขปภาษาปาฮา-  
ปู้ยงั” (Li Jǐnfāng, 23) เหอเยีย่นเฉิง เรือ่ง “ชุมนุมเอกสารเพือ่การศกึษาไวยากรณ์ภาษาเกอลาวและ
ภาษาปู้ยงั” (Hé Yànchéng, 211) และ โมห่า่ยเหวนิ เรือ่ง “ไวยากรณ์ภาษาปู้ยงัทีอ่าํเภอหรงถุน”  (Mò 
Hǎiwén, 216)   

ความสาํคญัของภาษาปู้ยงัทีน่่าสนใจอยา่งหน่ึงคอื เมื่อเปรยีบเทยีบกบัภาษาดัง้เดมิของภาษา
ออสโตรเนเชยีน (Proto - Austronesian languages) กจ็ะเหน็วา่มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งใกลช้ดิ (Li Jǐnfāng, 
22, 115-122) และ (Li Jǐnfāng, 23, 6-8) ดงัขอ้มลูคาํศพัทต่์อไปน้ี  
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 คาํศพัท ์ ภาษาปู้ยงั proto - Austronesian คาํศพัท ์ภาษาปู้ยงั proto - Austronesian 

ตาย matɛ́ *matay1 แปด maðû *walu 

ตา (eye) matá *mata นก manùk *manuk 

หวั qaðù *quluh ดอกไม ้ maŋà *buŋah  
  

แมว้า่รฐับาลจนีจะรบัรองใหจ้ดัชาวปู้ยงัเป็นสมาชกิของชนกลุ่มน้อยชาวจว้งและชาวเหยา แต่นกั 
ภาษาศาสตรจ์นีเหน็วา่ควรจดัภาษาปู้ยงัใหเ้ป็นภาษาทีม่คีวามสมัพนัธก์บัภาษาจว้ง  สว่นภาษาเหยามี
ความสมัพนัธห์า่งกนัระดบัสาขาภายในตระกลูจนี-ทเิบตเทา่นัน้ ไมไ่ดม้คีวามใกลช้ดิกนัแต่อยา่งใด ก่อน
หน้าทีจ่ะมกีารคน้พบภาษาพบใหม ่ นกัภาษาศาสตรจ์นีจดัภาษาไทไวใ้นตระกลูใหญ่จนี-ทเิบต แลว้แบ่ง
ภาษาไทไวใ้นสาขาชื่อจว้ง-ตง้ ภายในสาขาจว้ง-ตง้ แบ่งเป็นสามแขนงคอื แขนงจว้ง-ไต แขนงตง้-สุย่ แขนง
หล ี และแขนงเกอลาว? 2  ต่อมาเมือ่มกีารคน้พบภาษาพบใหมจ่งึมแีนวคดิในการจดัตัง้แขนงเกอ-ยงั จากนัน้
แบ่งภายในแขนงเกอ-ยงัออกเป็นสองกลุ่มคอื กลุ่มเกอ-จ ี (คอืเกอลาว-ละจหีรอืละต)ิ และกลุ่มยงั-เปียว (คอื   
ปู้ยงัและเปียว) ดงัน้ี    

   
แผนภมิูท่ี BY. 1 การจดัแบง่ภาษาปู้ยงั (ปรบัปรงุจาก Li Jǐnfāng, 2, ) 

                                                            
1 คาํวา่ “ตาย” กบัคาํวา่ “ตา” ทีป่รากฏในตารางนี้ยงัมคีวามสอดคลอ้งกบัภาษามลูมั ดงัที ่เบเนดกิ (Paul K. Benedict, 1983) เหน็ความสาํคญั
ของภาษามลูมัในฐานะทีม่คีวามสาํคญัต่อการสบืสรา้งระบบเสยีงพยญัชนะตน้ในภาษากะได และกล่าววา่ภาษามลูมัเป็นหลกัฐานและกุญแจใน
การสบืสรา้งภาษากะได เพราะภาษาน้ีมรีะบบพยญัชนะตน้แบบควบกลํ้าคอื การออกเสยีงรอง (secondary articulation) เสรมิประกอบการ
ออกเสยีงหลกัคอืการออกเสยีงกกั (obstruents) เชน่ คาํทีภ่าษาตระกลูไทออกเสยีงวา่ “ตา” และ “ตาย” ภาษามลูมัออกเสยีงเป็น /mƒa, pƒai/ 
ซึง่คลา้ยคลงึกบัทีเ่บเนดกิสบืสรา้งใหม้ใีนภาษา Austronesian ดัง้เดมิเป็นคาํวา่ *mata กบั *matay นอกเหนือจากน้ี ผลงานการพรรณนา
ภาษามลูมักห็าอ่านคอ่นขา้งยาก มผีลงานของนกัวชิาการจนี (Wang Jun and Zheng Guoqiao, 199) และญีปุ่่ น (Tatsuo Nishida, 1955) ซึง่
กต็อ้งมคีวามรูท้ ัง้สองภาษานี้จงึจะอ่านได ้ ไมเ่ชน่นัน้กไ็มม่โีอกาสไดร้บัทราบเรือ่งราวของภาษาตระกลูกมั-สยุ (สรปุจากสรุยิา, 258, -  
และเชงิอรรถที ่หน้า ) 
2  เน่ืองจากระบบเสยีงของภาษาเกอลาวใกลช้ดิกบัภาษาสาขาเหมยีว-เหยา สว่นคาํศพัทใ์กลช้ดิกบัภาษาสาขาจว้ง-ตง้ และไวยากรณ์มแีนวโน้ม
คลา้ยกบัภาษาสาขาจว้ง-ตง้ ดงันัน้การจดัแบง่ภาษาเกอลาวจงึยงัเป็นขอ้กงัขาอยู ่ นกัวชิาการจนีจงึไดแ้ยกภาษาเกอลาวออกไปเป็นแขนงใหม่
ต่างหากภายใตส้าขาจว้ง-ตง้ แต่ใสเ่ครือ่งหมาย? กาํกบัไว ้ต่อมาเมือ่คน้พบภาษาพบใหมจ่งึจดัตัง้แขนงเกอ-ยงัทีเ่ป็นรปูเป็นรา่งขึน้อยา่งสมบรูณ์ 
แลว้จดัภาษาเกอลาวไวใ้นแขนงนี้ (ดรูายละเอยีดแขนงภาษาเกอลาว? ใน เมชฌ สอดสอ่งกฤษ, , -)   

ตระกลูภาษาจีน-ทิเบต

สาขา
ภาษาจนี

สาขา
ทเิบต-พมา่

สาขา
เหมยีว-เหยา

สาขา
จ้วง-ต้ง

แขนงจ้วง-ไต แขนงต้ง-สุ่ย แขนงหลี แขนงเกอ-ยงั

กลุ่มภาษา
เกอ-จี

ภาษาเกอลาว

ภาษามูห่ล่าว

ภาษาอี้

ภาษาละติ

กลุ่มภาษา
ยงั-เปียว

ภาษาปู้ยงั

ภาษาลาฮา

ภาษาผูเ่ปียว
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 BY. 2.2 ระบบเสียง หลจีิน่ฟาง (Li Jǐnfāng, 2, 12-32) ไดล้งพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูภาษาปู้ยงั 4 แหง่ 
คอื () ภาษาปู้ยงัอาํเภอฟู่หนิง บา้นหลางเจีย้ ชื่อภาษาถิน่หลางเจีย้ (郎架话 Lángjià huà) () ภาษาปู้ยงั
อาํเภอกวา่งหนาน บา้นยงัเหลยีน ชื่อภาษาถิน่ปาฮา (巴哈话 Bāhā huà)  () ภาษาปู้ยงัอาํเภอฟู่หนิง บา้น
เอ๋อชุน ชื่อภาษาถิน่เอ๋อชุน (峨村 É cūn) (4) ภาษาปู้ยงัอาํเภอน่าโพ บา้นหรงถุน ชื่อภาษาถิน่หยา่หลาง (雅
郎 Yǎláng) วเิคราะหข์อ้มลูระบบเสยีงทัง้สีถ่ิน่ดงัน้ี  

    BY. 2.2.1 พยญัชนะ ขอ้มลูระบบเสยีงพยญัชนะเรยีงลาํดบัตามฐานกรณ์ และเรยีงลาํดบั
เสยีงพยญัชนะของแต่ละภาษาถิน่โดยใชอ้กัษรยอ่ดงัน้ี LJ.คอืถิน่หลางเจีย้ BH.คอืถิน่ปาฮา EC.คอืถิน่เอ๋อชุน 
และ YL.คอืถิน่หยา่หลาง ดงัน้ี   

ชื่อภาษาถิน่ พยญัชนะตน้เดีย่ว 
LJ. p ph ʔb  m  f  v   
BH. p ph b bɦ m m • f  v v•  
EC. p  ʔb  m  f  v   
YL. p ph ʔb  m  f  v   
 

LJ. t th ʔd  n  l     
BH. t th d dɦ n n • l l •    
EC. t  ʔd  n  l     
YL. t th ʔd  n  l ¬    
 

LJ. ts tsh          
BH. ts tsh          
EC. ts           
YL. ts tsh          
 

LJ. T D   ȵ  ˛     

BH. T D r  ȵ ȵ •  ˛ ¸ •̧   

EC. T D   ȵ  ˛ ¸    

YL. T    ȵ  ˛ ¸    
 

LJ. k kh   N   ʔ h   

BH. k kh g gɦ N N•  ʔ h   

EC. k    N   ʔ h q X 

YL. k kh   N   ʔ h q qh 
 

พยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน 
LJ. pj      lj     
BH. pj phj bj bɦj mj       
EC. pj  ʔbj ʔdj        
YL. pj kj 
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พยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก 

LJ.   ʔbw         
BH. pw phw bw  mw       
EC.            
YL.            
 

LJ. tw thw dw    lw     
BH.            
EC. tw  ʔdw    lw     
YL.            
 

LJ. tsw            
BH.             
EC.             
YL.             
 

LJ. Tw  Dw   ȵw  ˛w ¸w    
BH. Tw       ˛w ¸w    
EC. Tw       ˛w ¸w    
YL.             
 

LJ. kw  khw   Nw    hw qhw  
BH. kw  khw gw  Nw    hw   
EC. kw     Nw       
YL. kw  khw          

 คาํอธบิายระบบเสยีงพยญัชนะ  
1. พยญัชนะเดีย่วถิน่หลางเจีย้ม ี เสยีง ถิน่ปาฮาม ี เสยีง ถิน่เอ๋อชุนม ี เสยีง ถิน่หยา่หลาง 

ม ี เสยีง  
2. ถิน่หลางเจีย้ ถิน่ปาฮา ถิน่หยา่หลางมกีารเปรยีบต่างของเสยีงพน่ลมกบัไมพ่น่ลม แต่ถิน่เอ๋อชุน 

ไมม่เีสยีงพน่ลม   
3. ถิน่หลางเจีย้ ถิน่เอ๋อชุน ถิน่หยา่หลางมลีกัษณะของเสยีงกกันําหน้าเสยีงกอ้ง /ʔ-/ ถิน่ปาฮาไมม่ ี 
. ถิน่ปาฮามกีารเปรยีบต่างกนัระหวา่งเสยีงพยญัชนะนาสกิกอ้ง /m, n, ȵ, N/ กบัเสยีงนาสกิไมก่อ้ง  

/m•, n •, ȵ•, N•/1  และเสยีงกอ้งปกต ิ/v, l, ¸/ กบัเสยีงกอ้งมลีม / v •, l • , •̧/  ในขณะทีถ่ิน่หลางเจีย้ ถิน่เอ๋อชุน ถิน่
หยา่หลางไมม่ ีลกัษณะเปรยีบต่างของเสยีงพยญัชนะแบบน้ีทาํใหภ้าษาถิน่ปาฮามจีาํนวนเสยีงพยญัชนะมาก
ทีส่ดุในบรรดาภาษาถิน่ทัง้สี ่  

5. ถิน่ปาฮามกีารเปรยีบต่างกนัระหวา่งเสยีงพยญัชนะกอ้งปกต ิ/b, d, g/ กบั เสยีงกอ้งพน่ลม / bɦ,  
dɦ, gɦ/ แต่ถิน่อื่นไมม่ ี 

6. ถิน่ปาฮาเป็นถิน่เดยีวทีม่พียญัชนะเสยีงรวัลิน้ /r/ ถิน่อื่นไมม่ ี 
. เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดานภาษาจนีเรยีกวา่ 腭化声母 È huà shēngmǔ ไดแ้ก่พยญัชนะ 

                                                            
1 นกัภาษาศาสตรจ์นีใชส้ญัลกัษณ์ / • / ไวข้า้งใตส้ทัอกัษรทีเ่ป็นเสยีงกอ้งมลีม เพือ่เปรยีบต่างกบัเสยีงกอ้งปกต ิ 
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ทีม่กีารออกเสยีงฐานกรณ์ของพยญัชนะเดมิแลว้เลื่อนไปเพดานแขง็  เสยีงชนิดน้ีคลา้ยกบัการออกเสยีง
ภาษาไทย พย- สย- พยญัชนะประเภทน้ีภาษาถิน่หลางเจีย้ม ี เสยีง ถิน่ปาฮาม ี เสยีง ถิน่เอ๋อชุนม ี เสยีง 
และถิน่หยา่หลางม ี เสยีง  

8. เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก ภาษาจนีเรยีกวา่ 唇化声母 Chúnhuà shēngmǔ ไดแ้ก่ 
พยญัชนะทีม่กีารออกเสยีงฐานกรณ์ของพยญัชนะเดมิแลว้เลื่อนไปรมิฝีปาก  คลา้ยกบัพยญัชนะควบกลํ้า กว- 
คว- ในภาษาไทย พยญัชนะประเภทน้ีภาษาถิน่หลางเจีย้ม ี เสยีง ถิน่ปาฮาม ี เสยีง ถิน่เอ๋อชุนม ี เสยีง 
และถิน่หยา่หลางม ี เสยีง ดงัจะเหน็วา่ภาษาถิน่หยา่หลางมลีกัษณะของเสยีงควบน้อยทีส่ดุ คอืมอียา่งละ  
เสยีง  

9. ปกตแิลว้นกัวชิาการจนีจะวเิคราะหใ์หเ้สยีง /ts, tsh/  ซึง่เป็นเสยีงคาํยมืจากภาษาจนีเป็นเสยีง 
พยญัชนะในภาษาตระกลูไทดว้ย แต่กจ็ะทาํเครือ่งหมาย  *  เอาไวว้า่เป็นเสยีงคาํยมืจากภาษาจนี แต่ใน
ภาษาปู้ยงัพบวา่เสยีง /ts, tsh/ เป็นเสยีงของคาํในภาษาปู้ยงัและมอียูใ่นภาษาถิน่ทุกภาษา ไมใ่ชเ่สยีงทีม่า
จากคาํยมืภาษาจนี  

1. จากการเปรยีบเทยีบเสยีงพยญัชนะกบัภาษาสาขาจว้ง-ตง้ทัง้สีแ่ขนงพบวา่ เสยีงพยญัชนะทีท่าํ 
ใหภ้าษาปู้ยงัแตกต่างไปจากสาขาจว้ง-ตง้ทีเ่ดน่ชดัคอืเสยีงพยญัชนะ /T, D/  เน่ืองจากภาษาทีเ่ป็นสมาชกิ
สาขาจว้ง-ตง้ ทุกภาษาไมม่เีสยีงพยญัชนะเสยีงน้ี     
 BY. 2.2.2 สระ ตามวธิกีารวเิคราะหร์ะบบเสยีงแบบจนี แบ่งเสยีงสระเป็นสระเดีย่วและสระประสม  
ในสว่นของสระประสมมสีว่นประกอบสามสว่นคอืหวัสระ ทอ้งสระ และหางสระ ดงันัน้สระประสมจงึสามารถ
แบ่งยอ่ยไดอ้กีสามแบบคอื สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นอรรธสระ /i, u/ สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็น
พยญัชนะนาสกิ /m, n, ŋ/ และสระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะเสยีงกกั /p, t, k,ʔ/ ซึง่สระเดีย่วและหาง
สระจะมอีทิธพิลต่อระบบเสยีงวรรณยกุตด์ว้ย (จะไดอ้ธบิายในเรือ่งวรรณยกุตห์วัขอ้ต่อไป)    เสยีงสระ
ภาษาปู้ยงัทัง้สีถ่ิน่เป็นดงัน้ี  
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  ) ในทุกภาษา หางสระทีเ่ป็นสระเดีย่ว /a, e, o, ә, ɯ/ จะเกดิกบัหวัสระทีเ่ป็นอรรธสระ /i+
สระเดีย่ว/ และ /u+สระเดีย่ว/ สว่นหวัสระ / ɯ +สระเดีย่ว/ จะเกดิกบั / ә / เทา่นัน้ นอกจากน้ีหางสระเดีย่ว /ɔ/ 
มใีนภาษาถิน่หยา่หลางเพยีงถิน่เดยีว และมเีพยีงเสยีงเดยีวคอื /iɔ/ ถิน่อื่นไมม่ ี   
   ) สระประสมสองเสยีงทีภ่าษาถิน่ทัง้สีภ่าษามคีวามเป็นระเบยีบและสอดคลอ้งกนัคอืสระ
ประสมทีม่หีวัสระเป็น /a, e, o/   
  ) สระประสมสามเสยีงเป็นสระทีเ่กดิจากหวัสระเป็นอรรธสระ 
  7) ภาษาทีเ่ป็นสมาชกิสาขาจว้ง-ตง้ทุกภาษา นกัวชิาการจนีลว้นวเิคราะหใ์หเ้สยีงสระ /ɩ, ɿ/ 
ซึง่เป็นเสยีงสระในคาํยมืภาษาจนีเป็นเสยีงสระในภาษาสาขาจว้ง-ตง้ดว้ย แต่ไมพ่บวา่มเีสยีงสระดงักล่าวน้ีใน
ภาษาปู้ยงั จากการตรวจสอบคาํศพัทก์พ็บวา่มคีาํยมืจากภาษาจนีในภาษาปู้ยงัไมม่ากเทา่กบัภาษาแขนง
จว้ง-ไตและตง้-สุย่  อกีทัง้คาํยมืจนีเก่ากน้็อยกวา่ทีพ่บในภาษาสาขาจว้ง-ตง้มาก อกีประการหน่ึงคาํยมืจนี
เก่าสว่นใหญ่ภาษาปู้ยงัยมืมาจากภาษาสาขาจว้ง-ตง้อกีทอดหน่ึง ทาํใหร้ะบบเสยีงภาษาจนีในภาษาปู้ยงัไม่
เดน่ชดัมากนกั เสยีงพยญัชนะและสระทีเ่ป็นเสยีงคาํยมืภาษาจนีจงึไมป่รากฏเป็นหน่วยเสยีงในภาษาปู้ยงั          
 BY. 2.2.3 เสียงวรรณยกุต ์ตามหลกัภาษาศาสตรจ์นีแบ่งวรรณยกุตเ์ป็นสองแบบคอื วรรณยกุต์
ในคาํสระพยางคเ์ปิด คอื คาํทีม่สีระเดีย่ว คาํทีม่หีางสระเป็นอรรธสระ และคาํทีม่หีางสระเป็นเสยีงนาสกิ กบั
อกีประเภทหน่ึงคอื วรรณยกุตใ์นคาํสระพยางคปิ์ด ไดแ้ก่ คาํทีม่หีางสระเป็นเสยีงกกั /p, t, k, ʔ/ จาก
หลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถแบ่งเสยีงวรรณยกุตใ์นภาษาปู้ยงัทัง้สีถ่ิน่ไดด้งัน้ี ดงัน้ี    

LJ. BH. EC. YL. 
พยางคเ์ปิด พยางคปิ์ด พยางคเ์ปิด พยางคปิ์ด พยางคเ์ปิด พยางคปิ์ด พยางคเ์ปิด พยางคปิ์ด 
  55 55 55 55   
5 5   53 53 53 53 
  5      
2  2  2    
33  33  33 33  33 33 
31 31 31 31 32  31 31 
312  322      
11 11 11 11 11 11 12 12 

   คาํอธบิายเสยีงวรรณยกุต ์ 
 1.จากการเปรยีบเทยีบภาษาปู้ยงัทัง้สีถ่ิน่จะเหน็วา่เสยีงวรรณยกุตท์ีม่เีหมอืนกนัคอืเสยีง // 
และ // แต่ถิน่หยา่หลางมรีะดบัเสยีงแตกต่างเลก็น้อยเป็น // 
  .วรรณยกุต ์ // มเีหมอืนกนัสามภาษาถิน่ แต่ถิน่เอ๋อชุนมรีะดบัเสยีงแตกต่างเลก็น้อยเป็น 
//  
 . วรรณยกุตท์ีม่เีพยีงภาษาถิน่เดยีวคอื /4/ มเีฉพาะถิน่ปาฮา นอกจากน้ีวรรณยกุตถ์ิน่ปาฮาม ี
// ทีไ่มม่ใีนภาษาถิน่อื่นดว้ย และวรรณยกุต ์// มเีฉพาะถิน่หลางเจีย้  
 4.วรรณยกุตเ์สยีง // มเีหมอืนกนัทุกภาษาถิน่ แต่ถิน่หลางเจีย้กบัถิน่เอ๋อชุนไมป่รากฏใน
พยางคปิ์ด   
 .จาํนวนวรรณยกุตภ์าษาถิน่ปาฮามมีากทีส่ดุ คอื 7 เสยีง ถิน่หยา่หลางมน้ีอยทีส่ดุคอื 4 เสยีง 
สว่นถิน่หลางเจีย้กบัถิน่เอ๋อชุนมถีิน่ละ  เสยีงเทา่กนั 
 .วรรณยกุตใ์นภาษาถิน่หยา่หลางเกดิไดก้บัทัง้คาํพยางคเ์ปิดและคาํพยางคปิ์ด แต่ถิน่อื่นอกี
สามถิน่วรรณยกุตบ์างเสยีงมเีฉพาะคาํพยางคเ์ปิด แต่ไมเ่กดิกบัคาํพยางคปิ์ด    
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 สรปุการปฏภิาคของเสยีงวรรณยกุตข์องทัง้สีถ่ิน่ดงัน้ี (Li Jǐnfāng, 2, )  
LJ. BH. EC. YL. 

Tone e.g. Tone e.g. Tone e.g. Tone e.g. 
 loN312 “ดาว”  roN31 “ดาว”  lɔN3 “ดาว”  luә31 “ดาว” 
 ʔba11 “บา่”  ma33 “บา่”  ʔba55 “บา่”  ʔbɔ33 “บา่” 
 pɛN11 “แพง” 4  

 
peN4 “แพง”  pia:N11 “แพง”  pia12 “แพง” 

ta11 “ตํ่า” ta33 “ตํ่า” ta11 “ตํ่า” tɔ12 “ตํ่า” 
4  
 

tshɛN5 “ขงิ”   
  
4 

qeN “ขงิ” 4 ˛a:N2 “ขงิ”  kia53 “ขงิ” 
qai5 “ไก่” qai322 “ไก่” ai2 “ไก”่ qɔ “ไก่” 
ʔduә31 “สะดอื” na:u322 “สะดอื” ʔdu2 “สะดอื” ʔdu53 “สะดอื” 
˛ɔ5 “หวัเราะ” rɯ33 “หวัเราะ” To2 “หวัเราะ” Ta:u53 “หวัเราะ”
qhun5 “หน(ทาง)”  ka5 “หน” hun2 “หน” qhon53 “หน” 

 
 BY. 2.2.4 โครงสร้างพยางค ์ (C=Consonant, V=vowel, T=Tone) พยางคใ์นภาษาปู้ยงั
ประกอบดว้ยพยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์ ในสว่นของโครงสรา้งพยญัชนะและสระนัน้ หนงัสอืชุด 
“ปรทิรรศน์ภาษาของชนกลุม่น้อย” ทีด่าํเนินการในปี ค.ศ.  นัน้ นกัวชิาการจนีวเิคราะหใ์หพ้ยญัชนะชุด
เปลีย่นเป็นรมิฝีปาก /-w/ กบัพยญัชนะชดุเปลีย่นเป็นเพดาน /-j/ เป็นพยญัชนะตน้เดีย่ว เพราะลกัษณะการ
ออกเสยีงเป็นการออกเสยีงของฐานกรณ์เดมิพรอ้มไปกบัฐานกรณ์อื่น  แต่ฐานกรณ์ของเสยีงพยญัชนะที่
แทจ้รงิยงัคงตดัสนิวา่เป็นพยญัชนะตัง้ตน้เดมิอยู ่ ไมใ่ชเ่กดิจากการควบกลํ้าของพยญัชนะสองเสยีง  อกี
เหตุผลหน่ึงทีไ่มต่ดัสนิใหเ้ป็นพยญัชนะควบกลํ้ากค็อื  นอกเหนือจากเสยีงเปลีย่นเป็นเพดานและเสยีง
เปลีย่นเป็นรมิฝีปากแลว้ กไ็มพ่บวา่มเีสยีงพยญัชนะควบกลํ้าอื่น เชน่ /pl,pr/ อกี 
 ยงัมอีกีประเดน็หน่ึงคอื ปัญหาของพยญัชนะเปลีย่นเสยีง /-j/ และ /-w/ กบัอรรธสระ /i, u/ วา่ จะ
ตดัสนิใหเ้ป็น /-ja/ หรอื  /-ia/  และ /-wa/ หรอื /-ua/ นัน้ เน่ืองจากมหีลกัฐานคูเ่ทยีบเสยีงของพยญัชนะเสยีง
เปลีย่นกบัคาํทีอ่อกเสยีงดว้ยอรรธสระ คอื /-j/ กบัสระ /i/ และพยญัชนะ /-w/ กบัสระ /u/ อยา่งเชน่ในภาษา
ผูเ่ปียว (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, Lǐ Yúnbīng, 2, 4-4) เหตุทีไ่มต่ดัสนิใหพ้ยญัชนะเปลีย่นเป็น
เพดาน /-j/ เป็นสระ /i/ เน่ืองจากมคีูเ่ทยีบเสยีงทีอ่อกเสยีงต่างกนัชดัเจน เชน่ /pja:k5/ “จาก, หา่ง” เปรยีบ
ต่างกบั /piak5/ “เขยีน” เชน่เดยีวกนักบัทีไ่มต่ดัสนิใหพ้ยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก /-w/ เป็นสระ /u/ ก็
เพราะสามารถหาคูเ่ทยีบเสยีงทีอ่อกเสยีงต่างกนัชดัเจนเชน่กนั เชน่ /kwa:N213/ “กวา้ง” เปรยีบต่างกบั 
/kuaN55/ “ขา”   
 อยา่งไรกต็ามหนงัสอืภาษาจนีในชุด “สรรนิพนธร์วมชุดการศกึษาวจิยัภาษาพบใหมใ่นประเทศจนี”  
ทีด่าํเนินการหลงัจากโครงการชุดก่อนหน้าน้ี  มกีารวเิคราะหใ์หบ้างภาษามพียญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน /-j/ 
และพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก /-w/ เป็นพยญัชนะเดีย่วเหมอืนโครงการก่อน แต่บางภาษากว็เิคราะหใ์ห้
เป็นพยญัชนะควบกลํ้า ในสว่นของภาษาปู้ยงั หลจีิน่ฟาง (Li Jǐnfāng, 2, 0) วเิคราะหใ์หเ้สยีงน้ีเป็น
พยญัชนะควบกลํ้า /CC/1 ดงันัน้โครงสรา้งพยางคใ์นสว่นพยญัชนะตน้ของภาษาปู้ยงัจงึม ี/C/ และ /CC/ สว่น
เสยีงสระยงัคงยดึถอืการวเิคราะหต์ามแบบเดมิ คอื มสีระเดีย่วกบัสระประสม โดยวเิคราะหว์า่สระประสมมหีวั
สระ (V) ทอ้งสระ (V) และหางสระ ซึง่จะเหน็วา่สว่นทีเ่ป็นหวัสระคอื /V/ สว่นทีเ่ป็นทอ้งสระคอื (V) แต่สว่นที่
เป็นหางสระอาจจะเป็นอรรธสระ /V/ คอื /u, i/ หรอืเป็นพยญัชนะ /C/ คอื /m, n, ŋ, p, t, k, ʔ/ กไ็ด ้นอกจากน้ี 
หนงัสอืเล่มเดยีวกนัน้ียงัวเิคราะหใ์หม้พียางคข์ึน้ตน้ดว้ย /V/ เชน่คาํวา่ /u5/ “ซ่อน” เป็น /VT/ แต่ความจรงิ
แลว้พยญัชนะตน้ของพยางคน้ี์กค็อืพยญัชนะเสยีง / ʔ / ในทีน้ี่จงึจะวเิคราะหโ์ครงสรา้งพยางคใ์หม ่โดยนํา
ขอ้มลูคาํศพัทท์า้ยเล่มมาวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี       
  

                                                            
1  แต่อยา่งไรกต็าม กไ็มพ่บวา่มเีสยีงควบกลํ้าอื่น มเีพยีง /-j/ และ  /-w/ เทา่นัน้    
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CVT (CV)1  po11 
“ภ(ูเขา)” 

mɔ2 
“หมอ้” 

ka11 
“คา(ตดิ,คา้ง)” 

CVVT  
(C+หวัสระ+หางสระทีเ่ป็นสระ) 

qai5 
“ไก”่ 

pau2 
“ป”ู 

kɯә11 
“มะเขอื” 

CVCT 
(C+หวัสระ+หางสระทีเ่ป็นพยญัชนะ) 

Nan213 
“เงนิ” 

qha:n5 
“หา่น” 

˛a:N11 
“ชา้ง” 

CVVVT  
(C+หวัสระ+ทอ้งสระ+หางสระทีเ่ป็นสระ) 

ʔua:i33 
“พายเรอื” 

gua:i33 
“แหวง่” 

 

CVVCT 
(C+หวัสระ+ทอ้งสระ+หางสระทีเ่ป็นพยญัชนะ) 

diek33 
“เตม็” 

pɯa:k11 
“เผอืก” 

kua:t11 
“กวาด” 

CCVT ʔbwe31 
“เลีย้ว” 

kwa2 
“(แตง)กวา” 

pja312 
“(ฟ้า)ผา่” 

CCVVT 
(CC+หวัสระ+หางสระทีเ่ป็นสระ) 

gwa:i33 
“แหวง่” 

 

CCVCT 
(CC+หวัสระ+หางสระทีเ่ป็นพยญัชนะ) 

kwa:N2 
“กวา้ง” 

kwa:t11 
“กวาด” 

mjek55 
“แบน” 

 จากตวัอยา่งคาํจะเหน็วา่ คาํทีม่พียญัชนะตน้เป็น /CC/ ซึง่เป็นเสยีงควบกลํ้า /-j/ กบั /-w/ มตีวัอยา่ง
คาํน้อยมาก และคาํทีเ่ป็น /VV,VVV/ ทีข่ ึน้ตน้ดว้ยอรรธสระ /u,i/ กม็ตีวัอยา่งคาํน้อยมากเชน่กนั ประกอบกบั
พยญัชนะควบกลํ้าในภาษาปู้ยงักไ็มพ่บวา่ควบกลํ้ากบัพยญัชนะเสยีงอื่น อกีทัง้ไมม่คีูเ่ทยีบเสยีงเหมอืนอยา่ง
ภาษาผูเ่ปียว ผูเ้ขยีนเหน็วา่ควรจะวเิคราะหพ์ยญัชนะควบกลํ้า /-j/ กบั /-w/ ใหเ้ป็นเสยีงสระ /u/ และ /i/ 
ตามลาํดบั เชน่น้ีกจ็ะทาํใหโ้ครงสรา้งพยางคใ์นภาษาปู้ยงัมเีพยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว /C/ ไมม่พียญัชนะตน้
ควบ /CC/     

BY. 2.3 ระบบคาํ คาํในภาษาปู้ยงัมคีาํทีพ่อ้งกบัภาษาในแขนงจว้ง-ไต แขนงตง้-สุย่ และแขนงหล ี
นอกจากคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายแลว้ ยงัมคีาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุท์ีภ่าษาปู้ยงัไมพ่อ้งกบัภาษาอื่นๆ คาํศพัทส์ว่น
ใหญ่เป็นคาํโดดพยางคเ์ดยีวและคาํสองพยางคท์ีพ่ยางคห์น้าออกเสยีงเบา มคีาํประสมสองพยางคท์ีเ่กดิจาก
การประสมคาํของคาํโดด และมคีาํยมืจากภาษาจนีทัง้ที่เป็นคาํสงสยัวา่รว่มเชือ้สาย คาํยมืเก่าและคาํยมืใหม ่
หลจีิน่ฟาง (Li Jǐnfāng, 2, ) ไดใ้ชว้งคาํศพัทพ์ืน้ฐานของ Swadesh จาํนวน 00 คาํเปรยีบเทยีบ
ภาษาปู้ยงั (ถิน่ปาฮาและถิน่หลางเจีย้) กบัภาษาอื่นๆในแขนงเกอ-ยงัพบวา่ คาํศพัทภ์าษาปู้ยงัมปีรมิาณ
คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกบัภาษา    ผูเ่ปียวมากทีส่ดุ2  รองลงมาเป็นภาษาละต ิภาษาเกอลาวและภาษามูห่ล่าว
ตามลาํดบั ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี   

ภาษาปู้ยงั ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบ ผูเ่ปียว ละต ิ เกอลาว มูห่ลา่ว 
ถิน่หลางเจีย้ จาํนวนคาํศพัทร์ว่มเชือ้สาย  0   

คดิเป็นรอ้ยละ 4 4 7 0 
ถิน่ปาฮา จาํนวนคาํศพัทร์ว่มเชือ้สาย  7 7  

คดิเป็นรอ้ยละ 4 4 40  
 

                                                            
1 มพียางคบ์างสว่นโดยเฉพาะพยางคห์น้าในคาํสองพยางค ์บางครัง้ไมอ่อกเสยีงวรรณยุกต ์เชน่ /qa nai/ “เหนื่อย”  /ma tɔ312/ “ประตู” /la 
pak5/ “ฟัก” / qo lip11/ “เลบ็” แต่ถา้เป็นคาํพยางคเ์ดยีวจะออกเสยีงวรรณยุกตท์ุกคาํ  
2  คณะผูว้จิยัเรือ่ง “การศกึษาวจิยัภาษาผูเ่ปียว” (Liang Min, Zhang Junru and Li Yunbing, 2, p.115) กไ็ดใ้ชว้งคาํศพัทพ์ืน้ฐานของ 
Swadesh จาํนวน 2 คาํ นําภาษาผูเ่ปียวเปรยีบเทยีบกบัภาษาสมาชกิแขนงต่างๆ พบวา่ภาษาผูเ่ปียวมคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกบัภาษาปู้ยงัมาก
ทีส่ดุ (31%)  รองลงมาคอืภาษาไต (25.5%) นอกนัน้อยูร่ะหวา่ง 22% เทา่ๆกนั โดยมคีวามสมัพนัธก์บัภาษาสุย่น้อยทีส่ดุคอื % ดงัรายละเอยีด
ต่อไปน้ี 

ภาษา จว้ง ไต ตง้ สุย่ หล ี ปู้ยงั เกอลาว ละต ิ
จาํนวนคาํศพัทร์ว่มเชือ้สาย 4  44  44  4 4 
คดิเป็นรอ้ยละ 4 .    . . . 

 

250 การพรรณนาภาษาปู้ยัง



251 
 

 
 

 BY. 2.3.1 คาํโดด แบ่งไดด้งัน้ี    
) คาํโดดพยางคเ์ดียว  เป็นคาํหน่ึงพยางคท์ีม่คีวามหมายในตวัเอง สามารถใชไ้ด้

โดยอสิระ ตวัอยา่งคาํศพัทต่์อไปน้ี เทยีบกบัภาษาสามแขนงเพือ่ใหเ้หน็ความสมัพนัธก์บัภาษาอืน่ คอื แขนง
จ้วง-ไต ไดแ้ก่ ภาษาไต คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาไต” (Yù Cuìróng, Luō Měizhēn, 199) ภาษาจว้งคดั
จาก “ปรทิรรศน์ภาษาจว้ง”(Wéi Qìngwén, Tán Guóshēng, 198) ภาษาปู้อคีดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาปู้อ”ี 
(Yù Cuìróng, 0) แขนงต้ง-สุ่ย ไดแ้ก่ ภาษาตง้คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาตง้” (Liáng Mǐn, 199) 
ภาษาสุย่คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาสุย่” (Zhāng Jūnrú, 198) ภาษาเหมาหนานคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษา
เหมาหนาน” (Liáng Mǐn, 198) ภาษามลูมัคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษามลูมั” (Wáng Jūn, Zhèng Guóqiáo, 
7) แขนงภาษาหลี ไดแ้ก่ ภาษาหลคีดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี (Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng, 
7) และแขนงภาษาเกอ-ยงั ไดแ้ก่ ภาษาเกอลาวคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาเกอลาว” (Hè Jiāshàn, 1983) 
ภาษาผูเ่ปียว คดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษาผูเ่ปียว” (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, Lǐ Yúnbīng,  2) 
ภาษาปู้ยงัคดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษาปู้ยงั” (Lǐ Jǐnfāng, 2)  ภาษาละตคิดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษา
ละต”ิ (Lǐ Yúnbīng, 2) และภาษามูห่ล่าวคดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษามูห่ล่าว” (Bó Wénzé, 23)   

แขนง ไทย วนั เดอืน ปี ฝน น้ํา ตบั ดาํ นา นก 
จ้วง-ไต ไต van2 dǝn1 pi1 fun1 nam tap dam1 na2 nok8 

จ้วง ŋon2 dɯn1 pi6 fɯn1 nam tap nam1 na2 ɣok8 
ปู้ อี ŋon2 dɯ:n1 pi1 vɯn1 zam tap1 van na2 zoʔ8 

ต้ง-สุ่ย ต้ง man1 ȵa:n1 ȵin2 pjǝn1 nam tap nam1 ja5 nok8 
สุ่ย van1 njen2 mɛ1 fǝn1 nam3 tap ʔnam1 ʔɤa3 nok8 
เหมา
หนาน 

van1 njen2 ᵐbɛ1 fin1 nam3 tap nam1 ʔja5 nɔk8 

มลูมั fan1 njen2 ᵐbe1 kwǝn1 nǝm tap nam1 ɣa5 nɔk8 
หลี หลี van1 ȵa:n1 pou2 fun1 nam3 tap dom3 ta2 tat 
เกอ-ยงั เกอลาว sen* t‘u  plei33 zau әɯ55 ta53puŋ ¬aN zәɯ12 ntau31 

ผูเ่ปียว vәn33 ta:n53 mja:i33 ßau213 ʔoŋ33 tap33 dam53 ne33 ȵuk5 
ปู้ยงั van5 tɛn11 pi:ŋ312 ¸u:t11 ɔŋ2 tap5 dam2 nau3 nuk11 
ละติ vuaŋ31 n ̩ 

tyou55 
pi35 ȵaN35 i tja31 ljaN55 nu35 ȵo13 

มู่หล่าว ve31 ¬a31 tsә2 me31 uŋ33 - ȵaN31 na53 zau53 
* ยมืภาษาจนี 天 tiān “วนั” 

คาํศพัทภ์าษาปู้ยงัทีไ่มพ่อ้งกบัตระกลูไท 
พอ้งกบัภาษาเหมยีว-เหยา และมอญเขมร  ศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาปู้ยงั 

˛a:N5 ราก  la:m312 ตาย  ɔk11 ขาว  la va312 ควาย 
¸u:N5 ตนี ma Na:5 ดอกไม ้ ma iN31 คน lu31 ยา 
tam5 ไข ่ vit11 ขวา้ง fɯә2 เต่า qhik5 หน่อไม ้

 จากตารางขา้งตน้จะเหน็วา่คาํศพัทแ์ขนงจว้ง-ไต กบัแขนงตง้-สุย่ มคีวามสอดคลอ้งกนัอยา่งเหน็ได้
ชดั และสามารถมองเหน็ความสมัพนัธไ์ปจนถงึภาษาหลแีละเกอ-ยงัได ้แต่กม็คีาํศพัทบ์างสว่น เชน่คาํวา่ ฝน 
น้ํา ไมส่อดคลอ้งกบัสามแขนงขา้งบน แต่จบักลุ่มกนัเฉพาะในแขนงเกอ-ยงั  นอกจากน้ีในสว่นของคาํศพัท์
ภาษาปู้ยงัทีไ่มพ่อ้งกบัตระกลูไท(ฝัง่ขวามอืสองชอ่ง) เป็นคาํศพัทท์ีม่เีฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาปู้ยงั คาํศพัทก์ลุ่ม
น้ีไมส่อดคลอ้งกบัภาษาอื่น แต่ทีน่่าสงัเกตเป็นอยา่งมากกค็อื มคีาํศพัทก์ลุ่มหน่ึงไมเ่พยีงไมส่อดคลอ้งกบั
ภาษาตระกลูไท ไมส่อดคลอ้งกบัภาษาจนี แต่กลบัสอดคลอ้งกบัภาษาแขนงเหมยีว-เหยา และภาษาตระกลู
มอญ-เขมร (ฝัง่ซา้ยมอืสองชอ่ง) เป็นหวัขอ้ทีน่่าสนใจศกึษาต่อไป เน่ืองจากชาวปู้ยงัมคีวามสมัพนัธแ์ละ
อาศยัอยูใ่กลช้ดิกบัชนหลากหลายกลุ่มหลายภาษา จงึเกดิการสมัผสัภาษาได ้ เกีย่วกบัประเดน็น้ีเหลยีงหมิน่ 
(Liáng Mǐn,199a) ไดเ้ปรยีบเทยีบคาํศพัทภ์าษาปู้ยงักบัภาษาเหมยีว-เหยา  หลจีิน่ฟาง (Li Jǐnfāng, 2, 
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13) ไดเ้ปรยีบเทยีบคาํศพัทภ์าษาปู้ยงักบัตวัแทนภาษามอญ-เขมรคอืภาษาหวา่และภาษาปู้กนั 1  ทัง้สอง
ทา่นไดใ้ชค้าํศพัทข์อง Swadesh 2 คาํในการเปรยีบเทยีบ ผลสรปุเป็นรอ้ยละของคาํศพัทท์ีม่คีวามสมัพนัธ์
กนัดงัน้ี     

ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบภาษาปู้ยงักบัภาษาอื่น เหมยีว-เหยา มอญ-เขมร 
เหมยีว เหยา หวา่ ปู้กนั 

คดิเป็นรอ้ยละ 1 6.38 1 11 
 จากขอ้มลูความสมัพนัธข์องคาํศพัทภ์าษาปู้ยงักบัภาษาสาขาเหมยีว-เหยา และกบัภาษามอญ-เขมร
แสดงใหเ้หน็วา่มคีาํศพัทท์ีพ่อ้งกนับา้ง แต่ไมถ่งึกบัจดัวา่เป็นภาษาทีม่คีวามสมัพนัธก์นัทางสายเลอืด เพราะ
เมือ่เปรยีบกบัภาษาในตระกลูไทแลว้(ด ู..) มคีวามสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิกนัมากกวา่อยา่งไมม่ขีอ้สงสยั  

) คาํโดดสองพยางค ์  แต่ละพยางคห์รอืสว่นใดสว่นหน่ึงของพยางคไ์มส่ามารถแยก
ออกจากกนัและมคีวามหมายโดยอสิระได ้  ไมใ่ชล่กัษณะของการเตมิหน่วยคาํเตมิเพือ่ใหม้คีวามหมายทาง
ไวยากรณ์ใดๆ และไมใ่ชค่าํประสม  นอกจากน้ียงัพบวา่บางคาํเป็นลกัษณะของการซํ้าพยญัชนะหรอืสระ บาง
คาํเป็นลกัษณะของการซํ้าคาํเพือ่บอกคุณศพัทห์รอืบรรยายลกัษณะ อารมณ์ความรูส้กึ ตวัอยา่งคาํเชน่  

คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
ta5 van5 ตะวนั ʔe11 ʔe5 ซอ (ซอดว้ง) ga:N33 gu:N5 คางคก 
ʔbok11 ʔba:k11 ลน้ ʔu11 ʔu5 ซอ (ซออู)้ Nup55  

Na:p31 
พยกัหน้า 

 BY. .. คาํท่ีมีการเติมส่วนอ่ืน มดีงัน้ี   
 1) หน่วยคาํเติมหน้า ลกัษณะของคาํทีเ่ดน่ชดัในภาษาปู้ยงัอยา่งหน่ึงคอื มคีาํอยูก่ลุ่ม
หน่ึงทีเ่ป็นคาํสองพยางค ์  แต่เกดิจากการเตมิหน่วยคาํอื่นไวข้า้งหน้า สว่นทีเ่ตมิไวข้า้งหน้าน้ีออกเสยีงเบา 
(คลา้ยกบัพยางคนํ์าในคาํภาษาไทยเชน่ สบาย พยางค ์ ขโมย) เป็นสว่นทีไ่มม่คีวามหมายในตวัเอง  ไม่
สามารถแยกออกไปมคีวามหมายตามลาํพงัได ้แต่ตอ้งปรากฏรว่มกบัคาํแทเ้ป็นคาํสองพยางคเ์สมอ  เมือ่เตมิ
แลว้ไมม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงทางความหมายใดๆ บางครัง้เป็นลกัษณะของการเตมิเพือ่บ่งชีล้กัษณะการ
รวมกลุ่มความหมายของคาํ2  มไีดด้งัน้ี       

หน่วยคาํเตมิหน้า ตวัอยา่งคาํ 
/qa/ สว่นมากเตมิหน้าคาํนามทีเ่กีย่วกบัอวยัวะใน
รา่งกาย ชื่อสตัว ์ชื่อตน้ไม ้สว่นต่าง ๆ ของพชื จาก
รายการคาํศพัทท์ัง้หมดพบวา่มคีาํศพัทท์ีเ่ตมิคาํน้ี 
มากทีส่ดุ   

qa la11 
“กลา้” (กลา้ไม)้ 

qa da:k31  
“กระดกู” 

qa liN11 
“กลิง้” 

qa ¸ɔ 
“กระรอก” 

qa tɔN11 
“กระต๊าก”(เสยีงไก่ขนั) 

qa nip11 
“กระพรบิ” 

/ma/ สว่นมากเตมิหน้าคาํนาม แต่กม็เีตมิหน้า
คาํกรยิา และคาํคุณศพัทด์ว้ย  
 

ma ta5 
“eye”   

ma lɛn11   
“ลิน้” 

ma tɔ312 
“ประต”ู  

ma tɛ5  
“ฆา่” 

ma na312  
“ปีน” 

ma kat11 
“โก่ง,บวม” 

ma lɔN312  
 “สวา่ง”  

ma ˛i31   
“พอด”ี 

ma  Di2 

“ไกล” 
/ta/ สว่นมากเตมิหน้าคาํนาม คาํกรยิา และมี
คาํคุณศพัทบ์า้งเลก็น้อย    

ta vɛN312   
“ปีก” 

ta pan312   
“พนั(มว้น)” 

ta na312 
“หนา” 

/la/ สว่นมากเตมิหน้าคาํนามทีม่คีวามหมาย
เกีย่วกบัสภาพอากาศและ ธรรมชาต ิและชื่อสตัว ์ 

la muk11 
“หมอก” 

la van312 
“ลม” 

la va312 
“ควาย” 

                                                            
1 ชาวหวา่อาศยัอยูใ่นพืน้ทีต่ะวนัตกเฉียงใตข้องยนูนาน และชาวปู้กนัอาศยัอยูใ่นพืน้ทีต่ะวนัออกเฉียงใตข้องยนูนาน ทัง้สองภาษาจดัอยูใ่นภาษา
ตระกลูมอญ-เขมร (Li Yúnbīng, 1999, 65-) ชาวปู้ยงัอยูร่ะหวา่งกลางแต่คอ่นไปทางพืน้ทีต่ดิกบัชาวหวา่   
2 ลกัษณะเชน่น้ีคลา้ยภาษาผูเ่ปียวมาก ตวัอยา่งภาษาผูเ่ปียวทีม่กีารเตมิสว่นเตมิหน้า เชน่ /qa mi213/  “มอื” /qa luai5/ “รอย”     /qa 
nuai33/  “น้อย” /tә33 Nɯak5/ “นาค(เงอืก)”  / tә mie33/ “หม”ี / tә ne33/ “หนา” รายการคาํศพัทภ์าษาผูเ่ปียวคดัมาจากรายการคาํศพัท์
ทา้ยเล่มหนงัสอื “การศกึษาวจิยัภาษาผูเ่ปียว” (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, Lǐ Yúnbīng.,  2)  
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/li/ สว่นมากเตมิหน้าคาํนามเรยีกชื่อสตัว ์ li mu5 
“หม”ู 

li mɛu12 
“แมว” 

li ʔbɛp11 
“แพะ” 

/hɛ/ สว่นมากเตมิหน้าคาํนามเรยีกอวยัวะใน
รา่งกาย ของใช ้และคาํนามบอกสถานที ่

hɛ mɔn2 
“หมอน” 

hɛ qaN2  
“ดง”  

hɛ qhu11 
“โม”่ 

/ʔa/   ใชส้าํหรบัคาํบอกเวลา สนัธาน วเิศษณ์ พบ
ไมม่าก  

ʔa ˛ɛN11 

“ชัว่ครู”่ 
ʔa  ȵɛ11 
“จรงิ,แท”้ 

ʔa  kɔN11 

“พลาง” 
 2) พยางคเ์ติมหลงัเสริมสร้อย คอืพยางคท์ีเ่ตมิไวห้ลงัคาํแท ้ ไมม่คีวามหมายในตวัเอง  

เป็นลกัษณะของพยางคท์ีซ่อ้นกนัหรอืซํ้ากนัเพือ่ทาํหน้าทีเ่ป็นสรอ้ยคาํใหก้บัพยางคห์น้า เมือ่เตมิแลว้มผีลทาํ
ใหค้าํเดมิมภีาพพจน์ทีช่ดัเจนขึน้ สว่นมากพบการเตมิหลงัคาํคุณศพัท ์บางคาํเป็นคาํเลยีนเสยีง วธิกีารเสรมิ
สรอ้ยมหีลายแบบ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี ( A=คาํแท ้B, C = สว่นประกอบทีใ่ชเ้ป็นคาํเสรมิสรอ้ย) 

รปูแบบ คาํเดมิ ความหมาย เตมิคาํเสรมิสรอ้ย คลา้ยกบัความหมายในภาษาไทย 
AB lɛn11 แดง lɛn11 ¸ɛ แดง-แป๊ด  

ʔa ling11 กลิง้ liN11 lang11  กลิง้-กลอก 
ABB ʔdam11 ดาํ ʔdam11 lim11 lim11 ดาํ-มะเมือ่ม 

ʔit55 รม่ ครึม้ ʔit55 ˛at31 ˛at31 ครึม้-ขมกุขมวั 
ABAC qa ȵa:k11 รก qa ȵa:k11 qa ȵɛ4 รก-รงุรงั 
 qa nɛN11 มดื qa nɛN11 qa nap11 มดื-สลวัๆ  

3) การซํา้คาํสองพยางค ์ เป็นลกัษณะของการซํ้าโดยการพดูคาํเดมิซํ้าสองครัง้ พยางค์
ทีส่องไมม่กีารเปลีย่นแปลง หรอืเปลีย่นเพยีงเลก็น้อย เมือ่ซํ้าคาํแลว้มกีารแปรทางความหมายวา่มปีรมิาณ
มากขึน้ มจีาํนวนมากขึน้ มคีวามเขม้ขน้มากขึน้ คาํทีส่ามารถซํ้าไดม้ ีคาํนาม คาํลกัษณนาม (คาํนามทีซ่ํ้าได้
มกัเป็นคาํนามทีใ่ชเ้ป็นลกัษณนาม แต่คาํนามแทไ้มส่ามารถซํ้าได)้ คาํคุณศพัท ์(คาํคุณศพัทบ์างคาํเมือ่ซํ้า
แลว้มหีน้าทีท่างไวยากรณ์เปลีย่นไปเป็นคาํวเิศษณ์) และคาํกรยิา คาํทุกชนิดเมือ่ซํ้าแลว้จะมคีวามหมายวา่
ทาํแบบไมต่ัง้ใจ ไมเ่ฉพาะเจาะจง มคีวามหมายเบาบาง แต่บางชนิดเมือ่ซํ้าแลว้กค็วามหมายเขม้ขน้ขึน้ 
ตวัอยา่งคาํเชน่   
ชนิดของคาํ คาํเดมิ ความหมาย คาํใหม ่ ความหมาย 

การซํ้าคาํนาม tsaɯ12* เวลา tsaɯ12 tsaɯ12 เสมอๆ 
คาํลกัษณนาม1 pi:N312 ปี pi:N312 pi:N312 ปี ๆ (ทุกปี / แตล่ะปี) 

van5 วนั van5 van5 วนัๆ (ทุกวนั/แต่ละวนั) 
การซํ้าคาํคุณศพัท ์ ˛ɛN4 ชา้ ˛ɛN4 ˛ɛN4 ชา้ๆ / คอ่ยๆ  

ʔɔk11 ขาว ʔɔk11 ʔɔk11 ขาวๆ 
การซํ้าคาํคุณศพัทแ์ลว้ใชเ้ป็นคาํวเิศษณ์ Dɯk11 บอ่ยๆ  Dɯk11 Dɯk11 มกัจะ  
การซํ้าคาํกรยิา ʔɔ li2 กระพรบิ ʔɔ li2 ʔɔ li2 กระพรบิๆ (ระยบิระยบั)  
*คาํยมืภาษาจนี 时 shí ซึง่ในภาษาจนีกซ็ํ้าคาํน้ีเพือ่บอกบอกความหมายวา่ “เสมอๆ” เหมอืนกนั 

 BY. .3.3 คาํประสม คอืการนําคาํโดดทีม่คีวามหมายในตวัเองมาประสมกนั แลว้เกดิเป็นคาํที่
มคีวามหมายใกลเ้คยีงกบัรากคาํเดมิ หรอืเกดิความหมายใหม ่การประสมคาํอาจเกดิจากการนําคาํสองคาํมา
ประสมกนั หรอืนําคาํหลายคาํมาประสมกนักไ็ด ้ ม ี  วธิไีดแ้ก่ .แบบรวมคาํ .แบบขยายความ . แบบ
ประธานกรยิา 4. แบบกรยิากรรม .แบบเสรมิความ  และ .แบบชื่อหลกั + ชื่อเฉพาะ ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี    

รปูแบบ  ตวัอย่างคาํ 
แบบรวมคาํ muk5 ma lɔN11 

ลม       หายใจ 
“จติใจ”   

pa11 miә11 
ผวัเมยี 
 “ผวัเมยี”   

lu11 na312 
ที ่    นา 
“ทีน่า” 

qalɔN11 mata5 
ถัว่           ตา 
 “ลกูตา”  

                                                            
1 ภาษาผูเ่ปียวซึง่เป็นภาษาทีใ่กลช้ดิกนักม็วีธิซีํ้าคาํนามทีเ่ป็นลกัษณนามเหมอืนกนั แต่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัภาษาเกอลาวจะพบวา่ คาํลกัษณ
นามในภาษาเกอลาวไมส่ามารถใชว้ธิกีารซํ้าคาํได ้ซึง่เป็นขอ้ทีภ่าษาเกอลาวแตกต่างไปจากภาษาอื่น ๆ ในแขนงจว้ง-ไต และตง้-สุย่ รวมทัง้
ภาษาทีเ่ป็นสมาชกิในสาขาเกอ-ยงัดว้ย ทีค่าํลกัษณนามสามารถซํ้าคาํได ้(อ่านรายละเอยีดการพรรณนาภาษาเกอลาวไดใ้น เมชฌ สอดสอ่งกฤษ
, 2559, 53-82)    
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แบบขยายความ mut11 dɦa:N5 ta:i33 
 ขน    รกัแร ้
“ขนรกัแร”้ 

qhan11 na312  
คนั       นา        
“คนันา”  

la va312 miә11 
ควาย       แม ่
“ควายตวัเมยี” 

ma ȵɔn312 qai5 
หงอน          ไก่ 
“หงอนไก่” 

แบบประธานกริยา ʔɔN21 ʔbuә11 
น้ํา      พ ุ
 “น้ําพ”ุ 

ma lɔN11 tsɛn2 
คอ           แคบ  
“ใจแคบ” 

mata5 kɔk11 
ตา         งว่ง 
“งว่ง” 

pja312 qa ʔdaN31 
ฟ้า       ดงั 
 “ฟ้าผา่” 

แบบกริยากรรม Da:u2 va:i312  

ลา้ง      กาย 
“อาบน้ํา” 
 

tut5 lu11 
เผา   ที ่
“บุกเบกิพืน้ทีท่าํกนิ”  

tam11 lәn312 
ตาม    หลงั 
“ตาม” 

na:k11 ʔbit55 
ต ี        เบด็ 
“ตกเบด็”  

แบบเสริมความ ɔk11 ma5 
ออก     มา  
“ออกมา” 

qai5 han21 
ด(ูมอง) เหน็ 
“เหน็” 

nian11 ʔdai2 
จาํ       ได ้ 
“จาํได”้ 

vak11 nian11 
ไป      เหน็ 
“ระลกึ,นึกขึน้ได”้ 

แบบช่ือหลกั 
+ช่ือเฉพาะ(ชฉ.) 

ma ʔiN31 ¸a:N2 
คน            ชฉ. 
“คนปู้ยงั”  

˛aN11 qit5  
ชา่ง     เหลก็        
“ชา่งเหลก็” 

 ʔda:n31 Ti11 
เดอืน       สี ่
“เดอืนเมษายน” 

manuk11 ʔɛn312 
นก            ชฉ. 
“นกนางแอ่น”  

 BY. .. คาํยืมจากภาษาจีน จากการตรวจสอบขอ้มลูคาํศพัทพ์บวา่ภาษาผูเ่ปียวมคีาํศพัทท์ี่
สมัพนัธก์บัภาษาจนีสองลกัษณะ คอื คาํศพัทท์ีส่มัพนัธก์บัทัง้ภาษาตระกลูไทและภาษาจนี (คาํศพัทก์ลุ่มน้ีจดั
วา่เป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไทจนีหรอืเรยีกวา่คาํยมืภาษาจนีเก่า) และคาํศพัทท์ีย่มืมาจากภาษาจนี (จดัเป็น
คาํยมืภาษาจนีใหม)่ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี    

) คาํศพัทร์่วมเช้ือสายกบัคาํยืมภาษาจีนเก่า ในแวดวงนกัวชิาการจนีตดัสนิวา่ 

คาํศพัทใ์นภาษาของชนกลุม่น้อยทีพ่อ้งกบัภาษาจนีนัน้เป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนี  ซึง่สามารถแบ่งไดเ้ป็น
สองกลุ่ม คอื กลุ่มหน่ึงเป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาตัง้แต่อดตีเรยีกวา่ “คาํยมืเก่า” เป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาจากภาษาจนียคุ
กลางประวตัศิาสตร ์และอกีกลุ่มหน่ึงเป็นคาํทีย่มืมาภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรมจนี ค.ศ.4 เรยีกวา่ “คาํ
ยมืใหม”่ แต่ขณะเดยีวกนั ในแวดวงนกัวชิาการทีศ่กึษาภาษาไท-จนี กม็ผีลงานการศกึษาสว่นหน่ึงทีพ่ยายาม
พดูถงึคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี ซึง่กม็คีวามเหน็วา่ มคีาํศพัทใ์นภาษาไทหลาย ๆ ภาษากบัคาํศพัท์
ภาษาจนีเป็นคาํศพัทท์ีเ่คยใชร้ว่มกนัในอดตีไมใ่ชค่าํยมื  คาํศพัทก์ลุ่มน้ีสว่นมากเป็นคาํโดดหน่ึงพยางค ์ซึง่
สามารถหาคาํทีพ่อ้งกนัไดใ้นภาษาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไท ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี (รายการคาํศพัทน้ี์คดัมา
จากหนงัสอืปรทิรรศน์ภาษาและหนงัสอืการศกึษาวจิยัภาษาต่างๆ ดงัทีไ่ดช้ีแ้จงรายชื่ออา้งองิไวใ้นหวัขอ้ 
..)  

จ้วง-ไต ไทย คาํ(ทอง) เงนิ ไฟ นก ชา้ง ไก่ ไหล 
ไต xam2 ŋǝn2 fai2 nok8 tsa:ŋ kai5 lai1 

จว้ง kim1 ŋǝn2 fei2 ɣok8 ɕa:ŋ kai5 lai1 

ปู้อ ี tɕim1 ŋan2 vi2 zok8 tsa:ŋ kai5 lai1 

ต้ง-สุ่ย เหมาหนาน cim1 ȵan2 pui1 nɔk8 tsa:ŋ a:i5 loi1 
ตง้ ȶǝm1 ȵan3 vi1 mok8 ɕa:ŋ5+ qa:i5 ui1+   

สุย่ ȶum1 ȵan2 vi1 nok8 tsa:ŋ ka:i5 lui5 

มลูมั cǝm1 ȵan2 fi1 nɔk8 tja:ŋ ci1 thoi1 

หลี หล ี kim3 kan1 fei1 taȶ ไมม่คีาํเรยีก khai1 ma:u1 

เกอ-ยงั เกอลาว xen33 ȵin33 pa:i3 ntau21 ɕaŋ3 qai3 la:i35 

ผูเ่ปียว gǝm2 phio213 pәi53 nuk5 ไมม่คีาํเรยีก qai33 ¬ai53 

ปู้ยงั tsi2 ŋan312 fi2 nuk11 ɕaŋ11 qai5 lui 

จีนปัจจบุนั 金 jīn 银 yín 火 huǒ 鸟 niǎo 象 xiàng 鸡 jī 流 liú 

จีนโบราณ kĭĕm ŋǐĕn xuɑ tieu zĭaŋ kiei lĭәu 
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2) คาํยืมใหม่ ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม รฐับาลจนีปกครองและดแูลความเป็นอยู ่
ของประชาชนในประเทศอยา่งทัว่ถงึ ทาํใหค้าํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืง การปกครอง การศกึษา วทิยาการต่างๆ 
หลัง่ไหลเขา้สูภ่าษาของชนกลุ่มน้อยเป็นจาํนวนมากและต่อเน่ือง  หรอืแมแ้ต่คาํทางไวยากรณ์กพ็บวา่มกีาร
ยมืมาจากภาษาจนีดว้ยเชน่กนั พจิารณาจากการแบ่งเขตสาํเนียงภาษาจนี(ฮัน่) จะเหน็วา่ชาวปู้ยงัไดร้บั
อทิธพิลภาษาจนีปัจจุบนัจากสาํเนียงซหีนาน (西南官话 Xīnán Guānhuà) โดยยมืผา่นมาจากชาวฮัน่
โดยตรงหรอืยมืภาษาจนีกลางจากสือ่สารมวลชนต่างๆ  นอกจากน้ียงัมคีาํศพัทบ์างสว่นยมืผา่นมาจากชน
กลุ่มน้อยอื่นอกีต่อหน่ึงดว้ย โดยชาวปู้ยงัทีกุ่ย้โจวยมืมาจากชาวปู้อ ีสว่นชาวปู้ยงัทีย่นูนานและกวา่งซยีมืมา
จากชาวจว้ง  ตวัอยา่งคาํยมืภาษาจนีใหมแ่สดงในตารางต่อไปน้ี   

ภาษาจีนกลาง คาํอ่านพินอิน คาํภาษาปู้ยงั ความหมาย 
可能 kěnéng khɔ5 nәn31 อาจจะ 
比 bǐ pi33 กวา่ (คาํเปรยีบเทยีบ) 
熟悉 shúxī ˛ok11 ˛ɛ5 คุน้เคย 
开会 kāihuì ha:i5 hui11 ประชุม 
豆腐 dòufu tuә11 fu31 เตา้หู ้

 BY. 2.3.5 ตวัอย่างคาํศพัทภ์าษาปู้ยงั ในตอนทา้ยของหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัคาํศพัทน้ี์ จะให้
ตวัอยา่งคาํศพัทภ์าษาปู้ยงัแบ่งแยกตามชนิดของคาํ ดงัน้ี 

คาํนาม  ความหมาย คาํกริยา ความหมาย คาํคณุศพัท ์ ความหมาย 
manuk11 lai11 นกลาย(นกกระจบิ) ta ʔbin31 บนิ hɔm2 หอม 
qha:n5 หา่น tok5 ตก phat5 ฝาด 
luә11 เรอื ȵip11 เยบ็ ʔu:n อุ่น 
kɔp5 กบ hoi2 หอ้ย tsɛ5 แก่ 
qa ȵa11 หญา้ qom5 อม kap11 แคบ 
คาํบพุบท ความหมาย คาํช่วยกริยา ความหมาย คาํเช่ือม ความหมาย 
qon5 ก่อน(แต่ก่อน) ¸ak5 อยาก(จะ) qha33 กบั, และ 
tuk5 lәn312 ทหีลงั naN2 ยงั nɔ2 หรอืวา่ 
ma tɔ5 ถงึ kɔ33 ก.็.เหมอืนกนั Di33 pin312 แต่เป็น.... 
ma tam11 (มา) ตาม.. Na:m5 กาํลงั  
ta:N5 va:i312 ต่างฝ่ายต่าง... tin11 เป็น 
คาํบอกตวัเลข ความหมาย คาํลกัษณนาม ความหมาย คาํลงท้าย  (= คล้ายกบั) 

am2 หน่ึง ʔba:N2 แผน่ (ใชก้บักระดาษ) la แลว้/ละ่ 
nam5 หก ȵwa:m11 กาํ ( กาํมอื) hɔ เถอะ 
ta:i312 it5 ทีเ่อด็(หน่ึง) ta:p11 ตบั,พบั (ใชก้บัผา้) ʔa tsit5 หน่อย  
˛in2 (千 qiān) พนั tuә2 ดอก (ใชก้บัดอกไม)้ hɛ นะ(ถาม) 
fa:n31 (万 wàn) หมืน่ pai11 ครัง้ (ใชก้บัการกระทาํ) 

  BY. 2.4 ระบบไวยากรณ์ ภาษาปู้ยงัเป็นภาษาคาํโดด คาํแต่ละคาํมคีวามหมายในตวัเองและใชไ้ดโ้ดย
อสิระ  ไมม่กีารเตมิหน่วยคาํเตมิลงในคาํเพือ่ทาํใหค้าํเปลีย่นแปลงหน้าทีห่รอืลกัษณะทางไวยากรณ์  รปูแบบ
การประกอบคาํและประโยคเป็นการนําคาํมาเรยีงต่อ ๆ กนัตามลาํดบัและโครงสรา้งทางไวยากรณ์ทีก่าํหนด 
โดยมรีปูแบบไวยากรณ์ทีส่าํคญัๆ ดงัน้ี   

BY. 2.4.1  โครงสร้างประโยคความเดียวพืน้ฐาน คอื [ S.V.O ] ตวัอยา่งประโยคเชน่   
ku5 ka:n5 mu5 
ก ู    กนิ      หม ู

ฉนักนิหม ู  kɛ5 ʔda:N2 ma tɔ312 
แก     ปิด        ประต ู

เขาปิดประต ู

miә11 Dɛt pui5 
แม ่    ตดิ     ไฟ 

แมจุ่ดไฟ pa11 ʔbɔt31 qa ȵa:11  
พอ่    ถอน    หญา้ 

พอ่ถอนหญา้ 

 BY. 2.4.2 มีการใช้คาํลกัษณนาม ลกัษณะเดน่ประการหน่ึงของภาษาปู้ยงัคอืมกีารใชค้าํ
ลกัษณนาม จากบญัชคีาํศพัทท์า้ยเล่มในหนงัสอื “การศกึษาวจิยัภาษาปู้ยงั” ของหลจีิน่ฟาง (Li Jǐnfāng, 
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2, -) พบวา่มคีาํลกัษณนามทีใ่ชค้วบคูก่บัคาํนามมากถงึ  คาํ ซึง่คาํลกัษณนามทีพ่บแบ่งเป็น
สองแบบ ดงัน้ี  

1) คาํลกัษณนามของคาํนาม มสีองแบบคอื คาํลกัษณนามแท ้และคาํลกัษณนามทีย่มื 
คาํนามหรอืคาํชนิดอื่นมาใชเ้ป็นลกัษณนาม เชน่ คาํกรยิา คาํคุณศพัท ์ มรีปูแบบเหมอืนกนัคอื [จาํนวน+
ลกัษณนาม+นาม] ตวัอยา่งเชน่  

ลกัษณนามแท ้  ยมืคาํอื่นมาใช ้
˛a5 qu11 qha:i11 
สอง   คู ่     รองเทา้ 

รองเทา้สองคู่ คุณศพัท ์ tu5  ʔba:N2 ˛a11 
สาม   บาง      กระดาษ 

กระดาษสามแผน่ 

put5 miә11 qa tui5 
สบิ     ตน้     ตน้ไม ้

ตน้ไมส้บิตน้ กรยิา am2 ȵwa:m11 la312 
หน่ึง   กาํ          ขา้วสาร  

ขา้วสารหน่ึงกาํ 

2) คาํลกัษณนามของคาํกรยิา มสีองแบบ คอื ลกัษณนามแทข้องคาํกรยิา และลกัษณ 
นามของกรยิาทีย่มืคาํอื่นมาใชเ้ป็นลกัษณนาม มรีปูแบบเหมอืนกนั คอื [คาํกรยิา+จาํนวน +ลกัษณนาม] 
ตวัอยา่งเชน่      

ลกัษณนามแท ้  ยมืคาํอื่นมาใช ้
tup11 ma312 tsit5 
ทุบ    หา้       ท ี

ทุบหา้ท ี คาํนาม ka:n5 ˛a5 pjɔk11 
กนิ      สอง  ปาก  

กนิสองคาํ 

ka:n5 ˛a5 ˛ɛt5 
กนิ      สอง  มือ้ 

กนิสองมือ้ กรยิา ka:n5 tu5 pai11 
กนิ      สาม  ไป 

กนิสามครัง้ 

BY. 2.4.3  รปูแบบการใช้คาํบง่ช้ี  คาํสรรพนามประเภทบ่งชีใ้นภาษาปู้ยงัมสีองระดบัคอื  
คาํบ่งชีร้ะยะใกล ้ /ni11/ “น้ี” และคาํบ่งชีร้ะยะไกล ในสว่นของระยะไกลยงัไดอ้กีสีร่ะดบั คอื ไกล ไกลออกไป 
ไกลออกไปอกี และไกลทีส่ดุ  คอืคาํวา่ / ȵa11/ “นัน่” /ʔbɯ:i4/ “โน่น” /phi11 ʔbɯ:i2/ “โน้น” และ /ma Di2/ 
“นู้น” ตามลาํดบั โดยจะวางคาํบ่งชีไ้วต้ําแหน่งทา้ยสดุของคาํหรอืวล ีคอืวางไวต่้อจากสว่นทีต่อ้งการบ่งชี ้หาก
ใชบ้่งชีค้าํกว็างไวห้ลงัคาํ ใชบ้่งชีว้ลกีว็างไวห้ลงัวล ีโครงสรา้งคอื [สว่นทีต่อ้งการบ่งชี ้+ คาํบ่งชี ้] ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี    

nam5 li11 ma la312 ni11 
หก      ตวั   ปลา        น้ี 

ปลาหกตวัน้ี  tu5 pi:N phi11 ʔbɯ:i4 
สาม  ปี         โน้น 

สามปี(ก่อน)โน้น 

tu312 toN11 ɔN2 ȵa11 
เจด็   ถงั       น้ํา   นัน้ 

น้ําเจด็ถงันัน้ pa5 li11 manuk11 ma Di2 
สี ่     ตวั  นก          นู้น 

นกสีต่วันู้น 

 BY. 2.4.4 การขยายความ การขยายความในทีน้ี่คอืการวางตําแหน่งของคาํหลกัทีถู่กขยาย
และตําแหน่งของคาํทีท่าํหน้าทีเ่ป็นสว่นขยาย มรีปูแบบ ดงัน้ี    
 ) การขยายคาํนาม คาํคณุศพัทท์ีท่าํหน้าทีข่ยายคาํนามมทีศิทางการขยายไปขา้งหลงั
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมาชกิภาษาตระกลูไท รปูแบบคอื [คาํหลกั + คาํขยาย]  ตวัอยา่งประโยคเชน่     

ตวัอย่าง  ความหมาย  ตวัอย่าง  ความหมาย 
maNa11 ɔk11 
มา้          ขาว 

มา้ขาว mu5 miә11 
หม ู   แม ่

หมตูวัเมยี 

¸iә11 ma:n312 
เสือ้    ใหม ่

เสือ้ใหม ่ va312 puo11 
ควาย  ผู ้

ควายตวัผู ้

 ) การขยายคาํคุณศพัทแ์ละคาํกรยิา ในภาษาปู้ยงั คาํวเิศษณ์ทีใ่ชข้ยายคาํคุณศพัทแ์ละ
คาํกรยิาเพือ่บอกระดบั ความเขม้ขน้ คุณภาพ ปรมิาณ   โครงสรา้งไวยากรณ์เป็นแบบเดยีวกนักบัภาษาจนี 
คอืวางคาํวเิศษณ์ไวห้น้าคาํคุณศพัทห์รอืคาํกรยิาทีต่อ้งการขยาย  ตวัอยา่งคาํเชน่    

ขยายคุณศพัท ์  ขยายกรยิา 
ตวัอยา่ง ความหมาย  ตวัอยา่ง ความหมาย 

ʔɛN2 ȵam11 
มาก    ด ี 

ดมีาก  taN ʔi11 a pai11  
อกี     พดู  หน่ึง  ไป  

พดูอกีหน่ึงครัง้ 
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ta:i31 qa naN2 
เกนิ    หนกั  

หนกัเกนิไป  ma33 ˛aN11 ma5 
เดีย๋ว             มา  

เดีย๋วมา  

   จากตวัอยา่งจะเหน็วา่มบีางคาํยมืมาจากภาษาจนี เชน่ /ta:i31/ ยมืมาจากคาํวา่ 太 tài 
“เกนิไป” /ma33 ˛aN11/  ยมืมาจากคาํวา่ 马上 mǎshang “เดีย๋ว”      
  BY. 2.. การแสดงความเป็นเจ้าของ คาํแสดงความเป็นเจา้ของในภาษาปู้ยงัมสีองคาํคอื คาํ
วา่ /han2/  “ของ” รปูประโยค คอื [+สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของ ± /han2/ +เจา้ของ] และ /naN11/ “ของ” คาํหลงั
ใชใ้นรปูประโยควา่ [A + /เป็นของ/ B] โครงสรา้งทัง้สองแบบน้ีสอดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไท ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี  

รปูแบบ ตวัอยา่ง / han2/ ความหมาย  ตวัอยา่ง /naN11/ ความหมาย 
มคีาํแสดง
ความ 
เป็นเจา้ของ 

un2         han2 ku5 
น้อง(ละอ่อน) ของ   ก ู

น้องของกู  ni11 tsɛ2 naN11 ku5 
น่ี     เป็น   ของ    ก ู 

น่ีเป็นของฉนั 

ni11 han2 ma nɔ11 
น่ี     ของ    ใคร 

น่ีเป็นของ
ใคร 

 ȵa11 naN11 la:k11 
นัน่    ของ    ลกู  

นัน่เป็นของลกู  

ละคาํแสดง
ความ 
เป็นเจา้ของ 

¸iә11 ku5 ta na312 
เสือ้  ก ู    หนา 

เสือ้ฉนัหนา  เมือ่มสีว่นทีถ่กูเป็นเจา้ของและเจา้ของปรากฏ
พรอ้มกนั คาํแสดงความเป็นเจา้ของสามารถละได ้ 
หากไมม่สีว่นทีถ่กูเป็นเจา้ของ คาํแสดงความเป็น
เจา้ของไมส่ามารถละได ้

lu11 na312 maʔiN31 ¸aN2 
ทีน่า           คน         ปู้ยงั 

ทีน่า 
คนปู้ยงั 

 

 นอกจากน้ียงัพบวา่ มกีารยมืคาํแสดงความเป็นเจา้ของภาษาจนีมาใช ้โดยยมืทัง้คาํและ
โครงสรา้งแบบภาษาจนี คอื /ti33/ ยมืมาจากคาํวา่ 的 de, di รปูแบบคอื [เจา้ของ+ /ti33/ + สว่นทีถ่กูเป็น
เจา้ของ] เชน่ /ku5 ti33 luk5/ ก ูของ บา้น “บา้นของฉนั” 
 BY. 2.4.6 ประโยคเปรียบเทียบ คาํแสดงความหมายเปรยีบเทยีบมสีองคาํ คอื คาํภาษาปู้ยงั 
/ma312/ “กวา่”  โครงสรา้งประโยคสอดคลอ้งกบัสมาชกิภาษาตระกลูไท คอื [A + คุณศพัท ์+ /ma312/ + B ] 
และคาํวา่ /pi33/ ซึง่เป็นคาํยมืมาจากภาษาจนี 比 bǐ  โครงสรา้งประโยคกเ็ป็นอยา่งภาษาจนี คอื 
[A+/pi5/+B+คุณศพัท]์ วธิกีารสลบัภาษากค็อื เมือ่ใชค้าํภาษา  ปู้ยงักใ็ชไ้วยากรณ์แบบปู้ยงั ถา้ใชค้าํ
ภาษาจนีกใ็ชไ้วยากรณ์แบบภาษาจนี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

   
ma312 

ku5 va:N312 ma312 kɛ5 
ก ู     สงู        กวา่     แก 

ฉนัสงูกวา่เขา 

van5 ni11 qaʔbot11 ma2 van5 nɛ11 
วนั     น้ี      หนาว      กวา่    วนั     วาน 

วนัน้ีหนาวกวา่เมือ่วาน 

pi33 maʔiN31 ni11 pi33 maʔiN31 ȵa11 qanaN11 
คน          น้ี     กวา่ คน         นัน้    หนกั 

คนน้ีหนกักวา่คนนัน้ 

ʔali11 mu5 ni11 pi33 ʔali11 mu5 ȵa11 nanɛn5 
ตวั       หม ู   น้ี    กวา่  ตวั      หม ู    นัน้   แน่น 

หมตูวัน้ีอว้นกวา่หมตูวันัน้ 

 BY. 2.4.7 การบอกตาํแหน่ง โครงสรา้งของคาํบอกตาํแหน่ง เชน่ บน ล่าง หน้า หลงั ซา้ย ขวา 
คาํเหล่าน้ีจะวางไวห้น้าคาํนามหรอืสรรพนาม รปูแบบคอื [คาํบอกตําแหน่ง+คาํนาม/สรรพนาม] ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี          

lu5 pja312 
บน   หนิ 

บนกอ้นหนิ  puN33 lu11na312 
ใน       ทุง่นา 

ในทุง่นา 

  BY. 2.4.8 คาํกริยาท่ีต้องการกรรมสองตวั ภาษาปู้ยงัมคีาํกรยิาทีต่อ้งการกรรมสองตวั  มคีาํ
วา่ /puә2/ “ให”้ และคาํวา่ /pan2/ “ปัน,แบ่ง” มโีครงสรา้งเป็นแบบเดยีวกนักบัภาษาจนี คอื [ประธาน + 
กรยิา + กรรมรอง (ผูร้บั) + กรรมตรง(สิง่ของ/การกระทาํ)] ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

ku5  puә2 kɛ5 ˛a5 li11 qai5 
ก ู      ให ้     แก   สอง  ตวั   ไก ่   

ฉนัใหไ้ก่(แก่)เขาสองตวั 

kɛ5 pan2 luk5 ku5 ʔa  li11 kɔp5 
แก    ปัน     บา้น  ก ู     หน่ึง ตวั  กบ 

เขาแบง่กบ(ให)้ บา้นฉนัหน่ึงตวั 
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 BY. 2.5  ภาษาถ่ิน  
 ภาษาปู้ยงันบัไดว้า่เป็นภาษาทีแ่ยกตวัออกไปจากสาขาจว้ง-ตง้ก่อนภาษาอื่นๆ นกัวชิาการจนีจงึให้
ความสนใจกบัภาษาน้ีมาก โดยเฉพาะภาษาปู้ยงัทีอ่าํเภอฟู่หนิง ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่ชีาวปู้ยงัอาศยัอยูห่นาแน่น
และรกัษาภาษาปู้ยงัดัง้เดมิมากทีส่ดุ หลจีิน่ฟาง (Li Jǐnfāng, 00, pp.115-122) ไดล้งพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู
ภาษาปู้ยงัทีอ่าํเภอฟู่หนิงแลว้เปรยีบเทยีบกบัถิน่อื่นๆ พบวา่ ระบบไวยากรณ์ไมแ่ตกต่างกนั แต่สิง่ทีแ่ตกต่าง
กนัคอืระบบเสยีงและวงคาํศพัท ์ อนัเป็นเกณฑท์ีใ่ชแ้บง่ภาษาปู้ยงัออกเป็น  ถิน่ ซึง่ในแต่ละถิน่ยงัสามารถ
แบ่งถิน่ยอ่ยไดอ้กี ดงัน้ี 
   BY. .. ภาษาถ่ินฝัง่ตะวนัออก ไดแ้ก่ ภาษาปู้ยงัทีอ่าํเภอฟู่หนิง (富宁县 Fùníng xiàn) 
จาํนวน 000 คน และอาํเภอน่าโพ(那坡县 Nàpō xiàn) จาํนวน 400 คน มภีาษาทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละ
ทอ้งถิน่  ซึง่นบัวา่เป็นถิน่ยอ่ยไดอ้กี  ถิน่ยอ่ยดงัน้ี  
    ) ถิน่ยอ่ยเอ๋อหมา่ (峨马土语 É mǎ tǔyǔ) คอืภาษาปู้ยงัฝัง่ตะวนัออกทีพ่ดูอยูใ่น
หมูบ่า้นต่าง ๆ ของชุมชนกู่ลา อาํเภอฟู่หนิง (谷拉乡富宁县 Gǔlā xiāng Fùníng xiàn) ไดแ้ก่   บา้นเอ๋อ
ชุน (峨村 É cūn) บา้นตูก้าน (杜干 Dùgàn)  บา้นเจ๋อหลง (者龙 Zhělóng)  บา้นน่าต๋า (那达 Nàdá) บา้น
หลงน่า (龙纳 Lóngnà)  และบา้นหมา่กวา้น (马贯 Mǎguàn) 
    2) ถิน่ยอ่ยหลางเน่ียน (郎念土语 Lángniàn tǔyǔ) คอืภาษาปู้ยงัฝัง่ตะวนัออกที่
พดูอยูใ่นสองหมูบ่า้นของชุมชนกู่ลา อาํเภอฟู่หนิง คอื บา้นหลางเจีย้ (郎架 Lángjià) และบา้นเน่ียนหลาง (
念郎 Niàn láng) 
    ) ถิน่ยอ่ยหยา่หลาง (雅郎土语 Yāláng tǔyǔ) กลุ่มชนทีพ่ดูภาษาถิน่ยอ่ยน้ีเรยีก
ตวัเองวา่ “หยา่หลาง” เรยีกชื่อภาษาตวัเองแต่เดมิวา่ “ภาษาเย-หรง (Yēróng yǔ)” พดูอยูใ่นสองชุมชนของ
อาํเภอน่าโพ คอื ชุมชนหลงเหอ (Lónghé xiāng) และชุมชนโพเหอ (Pōhé xiāng)  
   BY. 2.5.2 ภาษาถ่ินฝัง่ตะวนัตก ไดแ้ก่ ภาษาถิน่ทีช่ือ่ ภาษาปาฮา (巴哈语 Bāhā yǔ) มี
จาํนวนผูพ้ดูภาษาถิน่น้ี 00 คน พดูอยูใ่นสองหมูบ่า้นของอาํเภอกวา่งหนาน (广南县 Guǎng nán) คอื 
ชุมชนตีเ่หวย(底圩乡 Dǐwéi xiāng) และชุมชนปาต๋า (八达乡 Bādá xiāng) 
 
BY. . บทสรปุ  

สรปุสาระสาํคญัของภาษาปู้ยงัจากทีไ่ดอ้ธบิายมาตัง้แต่ตน้คอื  ชาวปู้ยงัตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีต่อนใต้
ของประเทศจนี มถีิน่ฐานหลกัสองแหง่ คอื ชาวปู้ยงัทีอ่าํเภอน่าโพ (มณฑลกวา่งซ)ี อาํเภอฟู่หนิงและอาํเภอ
กวา่งหนาน(มณฑลยนูนาน) การสาํรวจสาํมะโนประชากรปี 4 มจีาํนวนประชากรประมาณ 000 คน นกั
ประวตัศิาสตรจ์นีเชื่อวา่ บรรพบุรษุของชาวปู้ยงัคอืชนเผา่โบราณป่ายเยวท่ีอ่าศยัอยูพ่ืน้ทีห่ลิง่หนานแถบ
ชายฝัง่ทะเล ในดา้นภาษาศาสตร ์ นกัวชิาการจนีจดัภาษาปู้ยงัไวภ้ายใตภ้าษาตระกลูจนี-ทเิบต สาขาภาษา
จว้ง-ตง้ แขนงภาษาเกอ-ยงั (เป็นคูข่นานระดบัเดยีวกนักบัแขนงจว้งไตและตง้-สุย่) คาํศพัทข์องภาษาปู้ยงั
นอกจากจะมคีวามสมัพนัธก์บัภาษาตระกลูไทแลว้ ยงัมคีาํศพัทท์ีส่อดคลอ้งกบัภาษาจนีเก่า และบางสว่น
คลา้ยคลงึกบัภาษาตระกลูมอญ-เขมร ปัจจุบนัรฐับาลจนีจดัชาวปู้ยงัทีม่ณฑลยนูนานใหเ้ป็นสมาชกิของชน
กลุ่มน้อยชาวจว้ง และจดัชาวปู้ยงัทีม่ณฑลกวา่งซใีหเ้ป็นสมาชกิชนกลุ่มน้อยชาวเหยา  ดา้นศาสนาและ
ความเชื่อ ชาวปู้ยงัมคีวามเชื่อเรือ่งผ ีเคารพบชูาวญิญาณบรรพบุรษุและเทพเจา้   
 ประเดน็ทีส่าํคญัทีส่มควรจะหยบิยกมากลา่วในบทอภปิรายน้ีกค็อื ในระหวา่งเรยีบเรยีงบทความ
เรือ่งน้ี ผูเ้ขยีนพบเหน็ประเดน็ทีน่่าสนใจมาก  ซึง่นบัไดว้า่เป็นรอ่งรอยของภาษาไทยทีเ่ก่าแก่อยา่งหน่ึง 
นําไปสูข่อ้สนันิษฐานเกีย่วกบัคาํควบกลํ้าและคาํสองพยางคใ์นภาษาไทยได ้ กล่าวคอื คาํสองพยางคใ์น
ภาษาปู้ยงับางกลุ่มตรงกบัคาํพยางคเ์ดยีวในภาษาไทย  บางกลุม่ตรงกบัคาํสองพยางคแ์ละคาํควบกลํ้าใน
ภาษาไทย และบางกลุ่มตรงกบัคาํสองพยางคท์ีข่ ึน้ตน้ดว้ย “กระ(กะ), มะ” นอกจากน้ียงัพบคาํสองพยางคท์ี่
เป็นคาํไทยโบราณ ดว้ยดงัน้ี        
 
 

(
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ประเภทคาํภาษาไทย ตวัอยา่งคาํภาษาปู้ยงัเป็นคาํสองพยางคข์ึน้ตน้ดว้ย / qa/  

หน่ึงพยางค ์ qa lak5 ลกึ qa ti:n11 ตืน้ qa ta:N2 ตัง้ qa pɛN11 แพง 
qa nɛn312 แน่น,อว้น qa man2 มัน่ qaʔin11 ยนื qa ¸ɔ สดู 

คาํสองพยางค ์ qa ˛ɔ5 หวัเราะ  

คาํควบกลํ้า  qa la11 กลา้ qa liN11 กลิง้ qa ȵɔ312 เกลอื qa lɔn312 กลนื 
qa Da:N312 ขวาง  

คาํสองพยางคท์ีข่ ึน้ตน้ 
ดว้ย “กระ(กะ), มะ”  

qa da:k31 
กระดกู 

qa ¸ɔ 
กระรอก 

ma lɛN312 
แมลง 

ma lɔN312 
มะลงั(มะเลอืง) 

เปรยีบเทยีบกบัหน่วยคาํเตมิหน้าทีแ่ต่เดมิเป็นคาํประสมและมคีวามหมายในตวัเอง แต่เมือ่นํามา
เตมิหน้าคาํอื่นจะลดรปูเป็นเสยีงเบาหรอืสญูเสยีเสยีงบางเสยีงไป และอาจมกีารแปรความหมายไปจากเดมิ
ดว้ย ตวัอยา่งเชน่ 

/puo/ แปลวา่ “ผู”้ ใชเ้ตมิหน้าคาํเรยีกคน (คาํวา่
คน พดูวา่ /ma ʔiN31/)  

puo mɔ312 
“ผูห้มอ” (หมอผ)ี 

puo ˛ak5 
“ผูล้กั” (โจร)  

puo pak11 
“ผูบ้า้” (คนบา้) 

/la:k/ แปลวา่ “ลกู” ใชเ้ตมิหน้าคาํเรยีกญาต ิคาํ
เรยีกสิง่ของขนาดเลก็ เป็นลกูกลม  หรอืเป็นเมด็  

la:k Nɛk11 
“น้ิว” 

la:k qa:n5 
“หลาน” (ลกูของลกู) 

la:k ˛ɛ4 
“ลกูชาย” 

/ma:k/ แปลวา่ “หมาก” ใชเ้ตมิหน้าชื่อผลไม ้ ma:k li11 
“หมากลี”่ (สาลี)่ 

ma:k ʔit11 
“องุน่”   

ma:k maN5   
“หมาก”   

จากขอ้มลูคาํศพัทต์ารางขา้งตน้พบวา่ สว่นเตมิหน้าทีแ่ต่เดมิเป็นคาํประสมมกีารแปรไปเป็นคาํควบ
กลํ้า หากลองนําคาํวา่ “หมาก” ของภาษาปู้ยงัเปรยีบเทยีบกบัภาษาไทย เราจะเหน็กระบวนการของการแปร
เสยีงจากคาํประสม เป็นคาํสองพยางค ์เป็นคาํควบกลํ้า จนกระทัง่พยางคห์น้าสญูหายไปกลายเป็นคาํพยางค์
เดยีว ดงัน้ี 

ขอ้ 
สนันิษฐาน 

           
       
 

  ภาษา 

ขอ้สนันิษฐานคาํ
เดมิ 

ววิฒันาการ คาํปัจจุบนั 

หมาก+ชื่อ มกั+ชื่อ การกรอ่นเสยีง 

เป็นคาํควบกลํ้า 
เทยีบกบัคาํควบกลํ้า 

(หรอืคาํพยางคเ์ดยีว)ภาษาไทย 

ภาษาปู้ยงั ma:k11 tɛN312 
“หมาก+กวา” 

ma:k tɛN312 
“มกั+กวา” 

ma tɛN312 
“มะแตง” (แตงกวา)  

(แตง)  

ma:k11 ta5 
“หมาก+ตา” 

ma:k ta5  
“มกั+ตา”  

ma ta5 
“มะตา” (ลกูตา)   

(ตา) 

ma:k11 la312 
“หมาก+ลา” 

ma:k la312  
“มกั+ลา”  

ma la312  
“มะลา”   

ปลา  
m-p =bilabial    

ma:k11 lɛN312 
“หมาก+แลง” 

ma:k lɛN312 
“มกั+แลง” 

ma lɛN312 
“มะแลง”  

(แมลง)   

ma:k11 tɔ312 
“หมาก(ปาก)+ต”ู 

ma:k tɔ312 
“มกั(ปาก)+ต”ู 

ma tɔ312 
“มะต”ู  

(ประต)ู   

ma:k11 qa:N2 
“หมาก+คาง” 

ma:k0 qa:N2 
“มกั+คาง” 

ma qa:N2 
“มะคาง” 

(คาง)  

ภาษาไทย  หมาก+ระ  มกั+ระ มะระ  มะระ  
หมาก+เขอื มกั+เขอื มะเขอื  มะเขอื  
หมาก+ลา มกั+ลา (มะ+ลา) ปลา  ปลา  
หมาก+ตา มกั+ตา (มะ+ตา) ตา ตา 
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ตวัอยา่งคาํศพัทภ์าษาปู้ยงัขา้งตน้จะเหน็วา่ คาํวา่ /ma:k11/ “หมาก” นอกจากจะเป็นคาํเรยีกชื่อ
ผลไมแ้ลว้ ยงัมกีารแปรความหมายไปใชก้บัคาํนามอื่น เชน่ ma la312 “ปลา”,  /ma ta5/  “ตา”, ma lɛN312 
“แมลง”, /ma tɔ312/ “ประต”ู ปรากฏการณ์เชน่น้ีเกดิจากการเปรยีบเทยีบรปูลกัษณ์ของ “หมาก” วา่มี
ลกัษณะกลม เลก็ เป็นกอ้น เป็นตวั ทาํใหค้วามหมายเดมิของ “หมาก” นอกจากจะแปลวา่ผลไมแ้ลว้ ยงัได้
ขยายความหมายออกไปใชก้บัคาํนามอื่นทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนัดว้ย หากจะเทยีบเคยีงกบัภาษาไทย เราจะพบ
ลกัษณะเชน่น้ีไดช้ดัเจนในภาษาไทยถิน่อสีานทีเ่รยีกผลไมว้า่ “บกั” ซึง่กเ็ป็นเสยีงแปรของคาํวา่ “หมาก” เชน่ 
ชื่อผลไม ้ บกัมี(่ขนุน) บกันดั (สบัปะรด) บกัเขยีบ (น้อยหน่า) ขณะเดยีวกนักข็ยายความหมายไปใชเ้รยีก
คาํนามอื่นไดด้ว้ย ไดแ้ก่ ชื่อสิง่ของ เชน่ บกักอลอ (ทีแ่ขวนคอควาย) บกัจก (จอบ) บกักะแหล่ง (เสือ้คอ
กระเชา้) ชื่อสตัว ์เชน่  บกัหอย (หอย) บกัขีเ้กีย้ม (จิง้จก) เรยีกคน เช่น บกัหล่า (ลกูชายคนเลก็) บกัเสีย่ว 
(เพือ่นเกลอ) เป็นตน้ ขอ้มลูดงัทีก่ล่าวมาน้ีสามารถวเิคราะหถ์งึรอ่งรอยของภาษาไทยเก่าและววิฒันาการของ
ภาษาไทยได ้ 
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LT. ภาษาละติ 

 
 

 
รปูท่ี LT  ชาวละต ิ

คดัลอกจาก http://www.wanmin.org/minzu/lati 
เมือ่  ธนัวาคม  

รปูท่ี LT 2 ชาวละตกิระเป๋า  
คดัลอกจาก http://www.cssn.cn  

เมือ่  ธนัวาคม  
 

ขอ้มลูภาษาละตแิบ่งเป็นสองสว่น คอื สว่นที ่ LT. 1 ขอ้มลูสงัเขปเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนา และ 
สว่นที ่LT. 2 ขอ้มลูทางภาษา ดงัน้ี   
 
LT.  ข้อมูลสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา (สรปุมาจาก Lǐ Yúnbīng, 2, -7) มี
รายละเอยีดขอ้มลู ดงัน้ี  

LT. 1.1  ถิน่ทีอ่ยู ่ 
LT. .  ประวตัศิาสตร ์ 
LT. 1.3  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  
LT. 1.4  ชวีติความเป็นอยู ่ 
LT. 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม 

 
LT. 1.1  ถ่ินท่ีอยู่ 
 ชาวละตมิถีิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีส่องประเทศคอื บรเิวณมณฑลยนูนานของประเทศจนี  และตอนเหนือ
ของประเทศเวยีดนาม มรีายละเอยีดดงัน้ี  
 ชาวละติในประเทศจีน 

จากการสาํรวจของคณะกรรมการประชากรอาํเภอหมา่กวานในปี   รายงานวา่มปีระชากรชาว
ละตจิาํนวน 00 คน การสาํรวจสาํมะโนประชากร ปี  รายงานวา่มชีาวละตลิดลงจากเดมิเหลอื 00 
คน  แบ่งเป็นสีส่าขา ไดแ้ก่   

 
 

261การพรรณนาภาษาละติ



262 
 

 
 

. ละติลาย (花拉基 Huā Lājī) อาศยัอยูต่รอกซานเจยี หมูบ่า้นกลาง ตาํบลจนิฉ่าง อาํเภอหมา่ 
กวาน (马关县金厂镇中寨三家街 Mǎguān xiàn Jīnchǎng zhèn zhōng zhài Sānjiā jiē) เรยีกตวัเอง
วา่ /li35 pu ljo n̩ ʨo55/  

. ละติฮัน่ (汉拉基 Hàn Lājī) อาศยัอยูใ่นพืน้ทีส่องตําบล คอื บรเิวณภเูขาหนิวหลงซาน (牛龙 
山 Niú lóngshān) บา้นตู๋เจีย่ว(独角寨 Dú jiǎo zhài) บา้นเชยีนฉ่าง(铅厂 Qiān chǎng) คลองสบิสองสาย
(十二道河 Shí'èr dào hé) บา้นเก่า (老寨 Lǎo zhài)  ของตําบลเจยีหานชงิ (夹寒箐 Jiā hán qìng) และ 
บา้นป๋ายสอืเหยยีน(白石岩Báishí yán) บา้นสอืเฉียว(石桥Shí qiáo) บา้นหัว่มูช่ิง่(火木箐Huǒ mù qìng) 
ของตําบลเหรนิเหอ (仁和 Rénhé)  เรยีกตวัเองวา่ /li35 pu ʨo55/  

. ละติกระเป๋า (口袋拉基 Kǒudài lā jī) อาศยัอยูใ่นหมูบ่า้นปู้ซ ูของชุมชนหนานลาว (南捞乡 
布苏 Nánlāo xiāng bù sū) เรยีกตวัเองวา่ /li35 pu te35/  

. ละติแดง (红拉基 Hóng lā jī) อาศยัอยูใ่นตําบลเสีย่วป้าจื่อ (小坝子镇 xiǎo bàzi zhèn) บา้น 
เถยีนเผงิ(田棚 Tiánpéng) บา้นลาเจีย๋(拉劫 Lājié) เรยีกตวัเองวา่ /li35 pu ke55/  

(5.) ในพงศาวดารภาพคนยนูนานใต ้《滇南种人全图 Diān nán zhǒng rén quán tú》มกีล่าวถงึ 
ชาวละตขิาว (白拉基Bái Lājī) อาศยัอยูใ่นพื้นทีร่อยต่อกบัจงัหวดัคายฮวา (开花府Kāihuā fǔ) แต่ปัจจุบนั
ไมพ่บมชีาวละตขิาวในพื้นทีอ่าํเภอหมา่กวานแลว้  
 นอกจากน้ียงัพบวา่มชีาวละตติัง้ถิน่ฐานในพืน้ทีม่ณฑลยนูนานอกีประปรายแต่ไมถ่งึขัน้เป็นหมูบ่า้น
หรอืชุมชนชาวละต ิเชน่ อาํเภอเยีย่นซาน (砚山 Yàn shān)   อาํเภอชวิเป่ย(邱北 Qiū běi)  อาํเภอซโีฉว   
(西畴 Xi chóu) อาํเภอหมาลีโ่พ (麻栗坡 Má lì pō) เป็นตน้  

ชาวละตใินประเทศจนีม ี แซ่ คอื เอนิ (恩 Ēn) หวาง (王 Wáng) หลี ่(李 Li) ผู ่(普 Pǔ) เฉิน (陈
Chén) เถยีน (田 Tián) เจงิ (曾 Zēng) หวง (黄 Huáng) เลีย่ว (廖 Liào) กวาน (关 Guān) จู ้(祝 Zhù) กู่ 
(鼓 Gǔ) โจว (周 Zhōu)  
 ชาวละติในประเทศเวียดนาม  
 ขอ้มลูชาวละตใินเวยีดนาม หวางจือ้ลู่ (Wáng Zhìlù, 1992, อา้งใน Li Yúnbīng, 2, 6) รายงาน
วา่ มชีาวละตจิาํนวน 7,00 คน การสาํรวจสาํมะโนประชากร ปี 1999 รายงานวา่มชีาวละตเิพิม่ขึน้จากเดมิ 
เป็น 1,65 คน มถีิน่ฐานอยูท่ีอ่าํเภอต่างๆของจงัหวดัฮา่ซาง1 (Hà Giang) ไดแ้ก่ อาํเภอสนิเมิน่ (Xín Mần)  
อาํเภอฮวา่งซูฟ่ี (Hoàng Su Phì) อาํเภอบัก๊กวาญ (Bắc Quang)  และอาํเภอต่างๆของจงัหวดัหล่าวกาย 
(Lào Cai)  ไดแ้ก่อาํเภอหมืง่คงื (Mường Khương) และอาํเภอบัก๊คฮา่ (Bắc Hà) ชาวละตใินประเทศ
เวยีดนามมสีามสาขา คอื  

. ละติดาํ (黑拉基 Hēi lā jī) อาศยัอยูใ่นอาํเภอมา่นโยว เรยีกตวัเองวา่ /li35 pu tjoN/
. ละติขนยาว (长毛拉基 Cháng lā jī) อาศยัอยูใ่นอาํเภอมา่นเหลยีน เรยีกตวัเองวา่ /li35 pu 

pi55/  
. ละติขาว (白拉基 Bái Lājī) อาศยัอยูใ่นอาํเภอมา่นปัง มา่นเหมย่และจีก๋่า  เรยีกตวัเองวา่ /li35 

pu pu55/    

                                                            
1 ในเอกสารภาษาจนีใชอ้กัษรจนีเรยีกพืน้ทีต่่างๆของประเทศเวยีดนามดงัน้ี  
ฮา่ซาง Hà Giang 河江 Héjiāng  บัก๊ฮา่ Bắc Hà 北河 Běihé 

สนิเมิน่  Xín Mần 箐门 Qìng mén จีก๋่า  Chí cà 鸡嘎 Jī gā 

ฮวา่งซฟ่ีู  Hoàng Su Phì 黄树皮 Huáng shù pí บ๋านสิว่ Bán Diù 曼尤 Màn yóu 

บัก๊กวาง   Bắc Quang 北光 Běi guāng บ๋านฟวง Bán Phuang 曼蓬 Màn Péng 

หล่าวกาย   Lào Cai 老街 Lǎo jiē บ๋านปะอาง Bán P’ang 曼邦 Màn bāng 

เหมือ่งเคอืง  Mường Khương 孟康 Mèng kāng บ๋านเหมย Bán Mơiè 曼美 Màn měi 
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ชื่อเรยีกชาวละตแิต่ละสาขาทัง้ทีอ่ยูใ่นประเทศจนีและเวยีดนามนัน้  มทีีม่าจากการแต่งกายและ
ลกัษณะเฉพาะ พวกละตลิาย ละตแิดง ละตขิาว ละตดิาํ เรยีกตามสขีองเครือ่งแต่งกาย ละตกิระเป๋ามลีกัษณะ
เดน่คอืสะพายกระเป๋าเวลาออกไปขา้งนอก ละตฮิัน่คอืชาวละตทิีเ่ปลีย่นมาพดูภาษาฮัน่โดยสมบรูณ์แลว้   
  ชาวละตใินประเทศจนีแมจ้ะมจีาํนวนน้อย แต่มสีาขามากและกระจายกนัเป็นชุมชนเลก็ๆ   ทาํใหม้ี
ชื่อเรยีกตวัเองอกีหลายชื่อแตกต่างกนัไปตามแต่ละชมุชน เชน่ เสอ่(舍 Shě) ลากัว่ (拉果 Lāguǒ) เฮยถู่ (黑
土 Hēitǔ)  กู๋ไต่ (古逮 Gǔdǎi) อป่ีี (依比 Yībǐ) อเีหมย(依梅 Yīméi) อตีวั (依多 Yīduō) อเีปิง (依崩

Yībēng)  เป็นตน้   ซึง่คาํเรยีกวา่ “อ”ี น้ีสนันิษฐานวา่เป็นคาํเรยีกทีต่รงกบัคาํวา่ “อา้ย” เหมอืนกบัชื่อเรยีกชาว
อานหนาน(เหมาหนาน) อา้ยอ ี (ปู้อ)ี  อา้ยสุย่(ชาวสุย่) อายจาม และ อายเทน็ (ดคูาํอธบิายเกีย่วกบัชื่อเรยีก
เหล่าน้ีในบทพรรณนาภาษาปู้ยงั)    
  
LT. . ประวติัศาสตร ์ 

ชาวละตมิเีรือ่งเล่าวา่บรรพบุรษุแต่เดมิมถีิน่ฐานอยูใ่นประเทศเวยีดนาม ในดนิแดนชื่อ มา่ยปู้  (麦布

Màibù) มา่ยตู (麦督 Màidū) มา่ยฮา (麦哈  Màihā)1   อกีตํานานหน่ึงเล่าวา่บรรพบุรษุชาวละตเิดมิมถีิน่
ฐานอยูท่ีแ่ควน้อาหม ี(阿迷州 Ā mí zhōu)2 โดยแบ่งเป็นสองหมูบ่า้นคอื บา้นกงจ(ี公鸡 Gōngjī แปลวา่ ไก่
ผู)้ และบา้นหมูจ่ ี (母鸡 Mǔ jī แปลวา่ ไก่แม)่ ต่อมามเีรือ่งกนักบัหมูบ่า้นขา้งเคยีง ชาวละตพิา่ยแพจ้าํตอ้ง
ถอยหนี สองหมูบ่า้นชาวละตนิดัแนะกนัอพยพหลบหนีในยามไดย้นิเสยีงไก่ขนั ชาวบา้นไก่ผูไ้ดย้นิเสยีงไก่
ขนัตอนเทีย่งคนืกอ็อกเดนิทาง  สว่นชาวบา้นไก่แมไ่ดย้นิเสยีงไก่ตวัเมยีออกไขข่นัในยามกลางวนัจงึอพยพ
ตามไป ทาํใหช้าวละตอิพยพแยกยา้ยกนัไปสองทาง ต่อมาเมือ่มคีนถามวา่เป็นใครมาจากไหน กจ็ะตอบวา่
เป็นชาว “อาจ”ี (คอืคาํวา่ 阿迷州鸡寨 Ā mí zhōu Jī zhài หมายความวา่ บา้นไก่ แควน้อาหม)ี ต่อมาออก
เสยีงเป็น “ลาจ”ี อยา่งไรกต็าม ชื่อเรยีกลาจน้ีีเป็นคาํทีช่าวฮัน่ใชอ้กัษรจนีจดชื่อชาวละตวิา่ 拉基Lā jī ตํานาน
ดงักล่าวน้ีน่าจะเกดิมาจากชื่อทีไ่ดม้าภายหลงั ซึง่น่าจะไดร้บัอทิธพิลมาจากชื่อทีช่าวฮัน่เรยีก คงไมใ่ชท่ีม่า
ของชื่อเรยีกชาวละตทิีแ่ทจ้รงิ เน่ืองจากชาวละตไิมไ่ดเ้รยีกตวัเองวา่ “ลาจ”ี แต่มชีื่อเรยีกดงัทีก่ล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ (LT..)  
 ชื่อทีส่นันิษฐานวา่น่าจะเกีย่วขอ้งกบัชาวละต ิ ทีม่กีารบนัทกึไวเ้ก่าแก่ทีส่ดุปรากฏในพงศาวดาร     
ยนูนาน 《滇志 Diān zhì》บรรพ 0 (ยคุราชวงศห์มงิ)  ใชอ้กัษร 喇记 Lǎ jì และยงัมอีกีหลายชื่อใน
เอกสารต่างๆกนั แต่ใชอ้กัษรไมเ่หมอืนกนั เชน่ 喇貕 Lǎ xī , 喇 犭鷄 Lǎ jī ,  拉绨 Lātí, 喇僰3 Lǎbó โดย
ระบุวา่ชนกลุม่น้ีอาศยัอยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่รยีกวา่เจีย้วฮวา่ (教化 Jiàohuà) ยคุเฉียนหลงแหง่ราชวงศช์งิเปลีย่นชือ่
พืน้ทีเ่จีย้วฮวา่เป็น คายฮวา่(开化 Kāihuà) ยคุจกัรพรรดยิงเจิง้ (ค.ศ.70) ก่อตัง้เป็นอาํเภอเหวนิซาน (文
山县 Wénshān xiàn) ในยคุจกัรพรรดกิวางซวี ่ (ค.ศ.) เวยีดนามถูกฝรัง่เศสครอบครอง พืน้ทีบ่รเิวณ
คายฮวา่มเีขตแดนไมช่ดัเจน ผูค้นอพยพขา้มไปมาระหวา่งรอยต่อของจนีและอนันมั (เวยีดนาม) จากการ
ก่อตัง้แควน้อาหมใีนยคุราชวงศห์ยวน จนถงึราชวงศห์มงิก่อตัง้เป็นเมอืงคายหยว่น รวมถงึหลกัฐานเกีย่วกบั
ชื่อชาวละตแิละการแบ่งเขตการปกครองในยคุราชวงศช์งิ สนันิษฐานวา่ชาวละตทิยอยอพยพจากพืน้ทีท่ีเ่ป็น
ตอนเหนือของเวยีดนามในปัจจุบนั เขา้มาอยูใ่นพืน้ทีร่อยต่อของจนีกบัเวยีดนามตัง้แต่ยคุราชวงศห์ยวน หมงิ 
และชงิ และตัง้ถิน่ฐานเรือ่ยมาจนปัจจุบนั 
                                                            
1 จากการตรวจสอบวา่ชือ่สถานทีเ่หล่าน้ีตรงกบัชือ่ใดหรอืสถานทีใ่ดในประเทศเวยีดนาม  ยงัไมเ่ป็นทีท่ราบแน่ชดั หากเทยีบกบัชือ่ในตารางของ
เชงิอรรถขา้งตน้ มา่ยปู้ น่าจะเกีย่วขอ้งกบั曼邦  มา่ยต ูน่าจะเกีย่วขอ้งกบั 曼尤  สว่นมา่ยฮาไมม่ชีือ่ทีส่อดคลอ้งกนั   
2 แควน้อาหม ี (阿迷州 Ā’mí zhōu) ปัจจบุนัคอืพืน้ทีเ่มอืงคายหยว่น เขตหงเหอ มณฑลยนูนาน(云南省红河州开远市 Yúnnán shěng Hónghé 

zhōu Kāi yuǎn shì) มกีารขดุคน้พบโครงกระดกูมนุษยโ์บราณอายุ 000 ปี เป็นหลกัฐานยนืยนัวา่เป็นดนิแดนทีม่มีนุษยโ์บราณเคยอาศยัอยู ่ยุคซี
ฮัน่จดัอยูใ่นการปกครองของแควน้อีโ้จว(益州Yì zhōu) ยุคซจีิน้จดัอยูใ่นปกครองของกลุ่มซิง่กู่ (兴古Xìnggǔ) และกลุ่มเหลยีงสุย่ (梁水Liángshuǐ) 
ตน้ราชวงศถ์งัอยูใ่นการปกครองของแควน้หลโีจว(黎州 Lí zhōu) ยุคราชวงศห์ยวนอยูใ่นพืน้ทีป่กครองของเขตอาหนิง(阿宁 Ā níng)  ตน้ราชวงศ ์
หมงิก่อตัง้เป็นแควน้อาหม ีหลงัจากปี  เปลีย่นเป็นอาํเภออาหม ีปี  เปลีย่นเป็นอาํเภอคายหยว่น ปี  ยกฐานะเป็นเมอืงคายหยว่น     
3  คาํน้ีออกเสยีงตามอกัษรจนีวา่ “หล่าโป๋” เป็นคาํทีช่าวฮัน่ในยุคก่อนฉินใชบ้นัทกึเพือ่หมายถงึชนเผา่โบราณทางตะวนัตกเฉยีงใตข้องจนี ออก
เสยีงวา่ “โป๋”  ในสมยัโบราณออกเสยีงวา่ “ป๋าย (白 bái)” เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชือ่กลุ่มชาตพินัธุต์อนใตข้องจนีกพ็บวา่ เกีย่วขอ้งกบัชือ่ชาว “ผ”ู (濮
Pú) ซึง่ชาวผน้ีูกม็ทีีม่าจากชาวป่ายเยว(่百越 Bǎi yuè)  บางครัง้จงึเรยีกรวมกนัเป็น “ป่ายเยว”่  หรอื “ป่ายผ”ู ทีห่มายถงึ “ชนรอ้ยเผา่” นัน่เอง   

263การพรรณนาภาษาละติ



26 
 

 
 

 อยา่งไรกต็ามหากมองในมุมมองของประวตัศิาสตร ์ก่อนทีจ่ะมกีารแบ่งเขตแดนของประเทศจนีและ
เวยีดนาม พืน้ทีเ่วยีดนามตอนเหนือนบัวา่เป็นพืน้ทีป่กครองในแผนทีโ่บราณของจนี ดงันัน้อาจกล่าวไดว้า่
ชาวละตไิมไ่ดอ้พยพมาจากเวยีดนาม แต่มชีวีติอยูใ่นพืน้ทีข่องประเทศจนีมาแต่โบราณ จนกระทัง่มกีารแบ่ง
เขตแดนของประเทศ จงึเกดิทฤษฏวีา่ชาวละตอิพยพมาจากประเทศเวยีดนามสูป่ระเทศจนี แนวคดิน้ีจงึน่าจะ
วเิคราะหอ์กีประเดน็หน่ึงไดว้า่ เดมิทชีาวละตเิป็นชนเผา่โบราณของจนี อพยพลงใตสู้พ่ืน้ทีข่องประเทศ
เวยีดนามในปัจจุบนั จากนัน้อพยพกลบัขึน้เหนือไปตัง้ถิน่ฐานในพืน้ทีท่ีอ่ยูปั่จจุบนั  
 ผูเ้ขยีนไดต้รวจสอบรายการคาํศพัทภ์าษาละตเิพือ่นํามาวเิคราะหใ์นประเดน็ชื่อเรยีก  พบวา่ชื่อเรยีก
ชาวละตสิอดคลอ้งกบัชื่อเรยีกของกลุ่มชาตพินัธุต์ระกลูไทอื่นๆ กลา่วคอื  ชื่อเรยีกชาวละตขิึน้ตน้ดว้ยคาํวา่  
/li35 pu……/  แลว้ตามดว้ยชื่อเฉพาะของชาวละตแิต่ละสาขา พจิารณาจากการสรา้งคาํในภาษาละตพิบวา่ 
คาํวา่ /li35/ เป็นคาํเตมิหน้าคาํนาม ใชเ้ตมิหน้าคาํเรยีกคน เชน่ กลุม่ชาตพินัธุ ์คาํเรยีกญาต ิอาชพี ทัง้ยงัใช้
เตมิหน้าคาํเรยีกสตัวแ์ละสิง่ของบางอยา่งไดด้ว้ย ขณะเดยีวกนัยงัมสีองคาํทีอ่อกเสยีงใกลเ้คยีงกนัคอื /li, 
li55/ ใชเ้ป็นคาํเตมิหน้าคาํนามเหมอืนกนั เชน่   

/li35/ “ไมม่คีวามหมายประจาํคาํ” /li/ “ปีก” , li55/ “โยน ตก หลน่” 
li35 vei ชาวไต li mei55 เทพ เทวา ผ ี
li35 lei53 ชาวจว้ง li qei รอ้ย (00) 
li35 mja เมยี li paŋ35 พนั (000) 
li35 po ผวั li vo55 หมืน่ (0000) 
li35 pua กระสวย li vɛ31 หลุม บอ่ 
li35 tɕjuŋ13 m̩55 น้ิวมอื li ha35 ลกูตุม้ เครือ่งตวงขา้ว 
li35 kho53 ลงิ li ŋo แมว 
li35 qE ไก่ li55 la55 สนุขัจิง้จอก 

  ดงันัน้คาํวา่ /li35/ ทีอ่ยูใ่นคาํเรยีกชาวละตนิัน้ ทาํหน้าทีเ่ป็นสว่นเตมิหน้าคาํนามเทา่นัน้ ดจูาก
ความหมายประจาํคาํของ li35, li, li55 กไ็มพ่บวา่มคีวามหมายทีเ่กีย่วขอ้งแต่อยา่งใด  
 คาํวา่ /pu/ ตรงกบัคาํวา่ “ผู”้ คาํเรยีกน้ีเหมอืนกบัภาษาตระกลูไทหลายภาษาทีม่คีาํวา่ “ผู”้ นําหน้า 
เชน่ ปู้อ ีปู้ จุง(จว้ง) ปู้นง(จว้งนุง) ผูเ่ปียว ปู้ยงั มลูมั ผอืลาว (เกอลาว)1   
 คาํเรยีกทีช่าวละตใิชเ้ป็นชื่อเรยีกรวมเผา่พนัธุช์าวละตกิค็อื /li pu ljo/ คาํวา่ /ljo/ 
สอดคลอ้งกบัชื่อเรยีกชนเผา่ตระกลูไทในประเทศจนีหลายกลุ่ม เชน่ เกอลาว /klau55/ มลูมั /mu11 lam2/ 
พวกมอญ-เขมรกเ็รยีกพวกชนเผา่ตระกลูไทวา่ /liao, pu/ liao/ “ลาว, พวกลาว”  ผูเ้ขยีนจงึมคีวามเหน็วา่คาํ
วา่ /ljo/ เกีย่วขอ้งกบัคาํวา่ “ลาว” และเกีย่วขอ้งกบัคาํทีช่าวจนีโบราณเรยีกพวกหน่ึงในกลุม่ชนรอ้ยเผา่วา่ 
“เหลยีว” (僚人 Liáo rén)  

ขณะน้ีเราจดัภาษาละตไิวใ้นแขนงภาษาเกอ-ยงั ซึง่เป็นสาขาทีแ่ยกออกมาใหเ้ป็นคูข่นานกบัแขนง
จว้ง-ไต ตง้-สุย่ และหล ี เมือ่พจิารณาบรรพบุรษุของชาวเกอ-ยงักจ็ะพบวา่เกีย่วขอ้งกบัชนเผา่โบราณสอง
กลุ่มคอื ชาวผ ู (濮 Pú) และชาวเหลยีว(僚 Liáo) ชาวผโูบราณมสีาขายอ่ยเป็นจาํนวนมาก สว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัพวกเกอ - ยงัคอื กา้ยเฟินอายผหูรอืหยง่ชางผ ู(盖分哀濮或永昌濮 Gài fēn āi pú huò Yǒngchāng 
pú)  จวีต้งิผ ู(句町濮 Jùdīng pú) และฉู่ผ(ู楚濮 Chǔ pú) 2 ชาวผทูัง้สามแขนงน้ีแตกแขนงไปเป็นบรรพบุรษุ
ของกลุ่มชาตพินัธุท์ีพ่ดูภาษาต่างๆอกีหลายกลุ่ม สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัชาวละตคิอื ฉู่ผ ูชนเผา่โบราณกลุ่มน้ีได้
แตกแขนงไปอกีหลายกลุ่มยอ่ยๆ ในจาํนวนน้ีมชีื่อ จวิเหลยีว  (鸠僚 Jiū liáo) กลุ่มจวิเหลยีวน้ีพฒันาไปเป็น
ชาว “เหลยีว (僚 Liáo)”  บนัทกึในยคุเวย่จิน้หนานเป่ย(0-) กลุ่มชนทีแ่ตกแขนงมาจากจวิเหลยีวลว้น
เรยีกรวมกนัวา่  “เหลยีว 僚 liáo”  จนถงึสมยัซ่ง (96-129) ปรากฏชื่อ “เกอลาว” ซึง่เป็นกลุ่มชนหน่ึงทีแ่ตก
แขนงมาจากชาวเหลยีว จากความสมัพนัธข์องชาวละตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัชาวเกอ-ยงั จงึสนันิษฐานไดว้า่ บรรพ-
บุรษุของชาวละตกิค็อืชนเผา่โบราณชื่อ ฉู่ผ ูและจวิเหลยีว ซึง่ใกลช้ดิกบัพวกเกอลาว ปู้ยงั และผูเ่ปียว 

                                                            
1 ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัคาํเรยีกชือ่ในคาํอธบิายภาษาปู้ยงั 
2 ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัชนเผา่โบราณนี้ไดใ้นคาํอธบิายภาษาผูเ่ปียว   
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จากข้อมลูข้างต้น สนันิษฐานได้ว่า ช่ือเรียก /li pu ljo/ ของชาวละติน้ี น่าจะ
หมายความว่า “คาํเติมหน้า + ผู ้+ ลาว”    
   
LT. 1.3  ระบบเศรษฐกิจสงัคม  
 นบัแต่อดตีชาวละตดิาํรงชวีติอยูภ่ายใตส้งัคมศกัดนิา  และถูกกดขีข่ม่เหงจากชนชัน้สงูเฉก
เชน่เดยีวกนักบัชนกลุ่มน้อยอื่นๆ มาจนถงึการปรบัเปลีย่นการถอืครองกรรมสทิธิท์ีด่นิในยคุราชวงศช์งิ 
จนถงึยคุสาธารณรฐัจนี (民国 Mínguó) และก่อนยคุปฏวิตัวิฒันธรรม ระบบเศรษฐกจิสงัคมของชาวละตกิย็งั
ถูกชนชัน้ศกัดนิาเก่าครอบงาํอยู ่  การทาํมาหากนิอยูภ่ายใตก้ารกดขีร่งัแกของระบอบชนชัน้ การผลติเป็นไป
เพือ่การบรโิภคในครวัเรอืน เครือ่งไมเ้ครือ่งมอื  ความรูท้างการเกษตรและวทิยาการต่างๆ เป็นไปอยา่งงา่ยๆ 
ยงัไมพ่ฒันาถงึขัน้เศรษฐกจิสงัคมทีม่กีารแบ่งหน้าทีท่างสงัคมกนัอยา่งชดัเจน  สนิคา้หรอืพชืผลทีผ่ลติได้
นํามาแลกเปลีย่นกนัเพือ่การบรโิภคและเพือ่ความเป็นอยูใ่นชุมชนเลก็ๆเทา่นัน้  ยงัไมพ่ฒันาถงึขัน้การผลติ
เพือ่ซือ้ขาย เครือ่งมอืการเกษตรเป็นงานหตัถกรรมทีท่าํจากวสัดุในธรรมชาต ิเชน่ จอบ เสยีม ไถ มดี ขวาน 
โมห่นิ พชืทีป่ลกูเชน่ ขา้วจา้ว ขา้วโพด มนั ถัว่ลสิง สาํล ีมเีครือ่งทอผา้ใชม้อืสาํหรบัทอผา้ใชใ้นครวัเรอืน มี
เครือ่งจกัรสานทีท่าํจากไมแ้ละไมไ้ผ ่รูจ้กัการหมกัและตม้เหลา้ อาหาร เครือ่งปรงุจาํพวกน้ํามนั เกลอื   ชาว
ละตจิะนําไก่ เป็ด หม ูและผลไมไ้ปแลกกบัชนเผา่อื่น   
   ยคุเริม่ตน้ของการปฏวิตัวิฒันธรรมชนกลุ่มน้อยทัง้หลายมชีวีติดขีึน้เป็นลาํดบั  ภายใตก้าร
เปลีย่นแปลงระบบถอืครองกรรมสทิธิท์ีด่นิของรฐับาล ชนกลุ่มน้อยไดท้าํกนิบนผนืดนิทีร่ฐับาลจดัสรร 
วทิยาการต่างๆพฒันาขึน้มาก เศรษฐกจิของครอบครวัดขีึน้ การทาํนาขา้วของลาวละตพิฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
แต่เน่ืองจากชุมชนชาวละตอิยูห่า่งไกลและทุรกนัดาร ประกอบกบัลกัษณะนิสยัทีร่กัสนัโดษ และอยูก่นัเป็น
ชุมชนเลก็ ๆ ทาํใหช้าวละตยิงัมฐีานะยากจน การดาํรงชพียงัพึง่พาธรรมชาตอิยา่งทีส่บืทอดกนัมาแต่โบราณ    
 
LT. 1.4  ชีวิตความเป็นอยู่  
 ชาวละตอิาศยัอยูใ่นพืน้ทีห่บุเขาตามธรรมชาต ิ ชอบตัง้บา้นเรอืนรมิฝัง่แมน้ํ่า บา้นเรอืนและชุมชน
ชาวละตเิป็นชมุชนเลก็ๆ สบิหลงัคาเรอืน ทาํนาแบบขัน้บนัไดตามภเูขา การจราจรไมส่ะดวก การขนสง่ใช้
แรงงานสตัวห์รอืแรงงานคน  ปัจจุบนัชาวละตกิย็งัคงแบกฟืนและของป่าออกมาแลกอาหารและขา้วของ
เครือ่งใชจ้ากชนกลุ่มอื่นอยู ่ 
 บา้นเรอืนสรา้งหลงัคาทรงจัว่ ตวับา้นเป็นดนิเหนียวครึง่ไม ้การสรา้งบา้นจะปรบัดนิใหเ้ป็นสอง
ระดบัสงูและตํ่า ภายในบา้นชัน้ล่างเป็นพืน้ดนิ ชัน้บนสรา้งดว้ยไม ้ ชัน้ล่างเป็นหอ้งครวั และพืน้ทีส่ว่นกลางไว้
นัง่เล่น รบัแขก สว่นชัน้บนเป็นหอ้งนอนและหอ้งเกบ็ขา้วสารและธญัญาหารต่างๆ ใตถุ้นเป็นคอกเลีย้งสตัว์
และหอ้งน้ํา ประตูบา้นอยูด่า้นขวา ฝาผนงัทุกดา้นมหีน้าต่าง บา้นแบบดัง้เดมิน้ีมใีหเ้หน็ไมก่ีห่ลงัแลว้ ปัจจุบนั
ชาวละตสิรา้งบา้นมงุกระเบือ้ง ก่อผนงัปนูเหมอืนอยา่งชาวฮัน่แลว้      
 อาหารหลกัของชาวละตคิอืขา้วจา้ว ขา้วโพด ขา้วฟ่าง ผกัอาหารไดแ้ก่ผกัจาํพวกผกักาด ถัว่ พรกิ 
มะเขอืเทศ แตงประเภทต่างๆ หน่อไม ้ และพชืผกัสมนุไพรทีห่าไดใ้นป่า อาหารจาํพวกเน้ือเป็นเน้ือสตัวท์ี่
เลีย้งไวเ้ป็นอาหาร ชาวละตชิอบอาหารรสเปรีย้วเผด็ และชอบดื่มเหลา้ รูจ้กัวธิกีารทาํอาหารจาํพวก เน้ือหมกั 
ถัว่เน่า ขา้วตม้มดัและขา้วจี ่ 
  
LT. 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 
 เน่ืองจากถิน่ทีอ่ยูค่อ่นขา้งหา่งไกล การศกึษาของชาวละตจิงึนบัไดว้า่ยงัลา้หลงัมาก วรรณกรรม
พืน้บา้นอาศยัการเล่าปากต่อปากสบืทอดกนัมา  บางอยา่งตกหล่นสญูหายไปตามกาลเวลา บางอยา่ง
ผสมผสานกบัเรือ่งทีไ่ดย้นิมาจากชนเผา่ขา้งเคยีง บางอยา่งผสมผสานกบัเหตุการณ์ทางประวตัศิาสตร ์ทาํ
ใหข้อ้มลูทางคตชินของชาวละตไิมช่ดัเจนมากนกั ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และชาวละตยิดึถอืเล่าสบืต่อกนัมาไดแ้ก่ 
นิทานเรือ่ง  《公鸡寨和母鸡寨 Gōngjī zhài hé Mǔ jī zhài》“บา้นไก่ผูก้บับา้นไก่แม”่  《拉基人和
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田鸡 Lājī rén hé tiánjī》 “ชาวละตกิบักบ”  《三人分鹿 Sān rén fēn lù》 “สามสหายแบ่งกวาง”  《仙

人醉酒 Xiānrén zuìjiǔ》 “เทวาเมาสรุา” นิทานหรอืตํานานเหลา่น้ีลว้นมเีน้ือหาเกีย่วกบัการกาํเนิด บรรพ
บุรษุ การอพยพ และประวตัคิวามเป็นมาของชาวละต ิสว่นเพลงรอ้งมเีพลงเดยีวชื่อ 《孤儿歌 Gū'ér gē》 
“เพลงเดก็กาํพรา้” แต่ชาวละตสิว่นใหญ่พดูภาษาของชนเผา่ขา้งเคยีงได ้ จงึนําเพลงของชนเผา่อื่นมารอ้ง 
เชน่ เพลงของชนเผา่ไต เผา่จว้งเป็นตน้ เครือ่งดนตรมีกีลองแขวน โหมง่ และพนิสามสาย นอกจากน้ีกม็กีาร
เตน้ราํทีแ่สดงออกถงึการดาํรงชพี การทาํการเกษตร และการเกีย้วพาราสกีนัของหนุ่มสาว  

การแต่งกาย ชาวละตแิต่ละสาขาแต่งกายไมเ่หมอืนกนั อนัเป็นทีม่าของชื่อเรยีกแต่ละสาขา อยา่งใน 
“พงศาวดารรวมภาพชนเผา่ในยนูนานใต*้ชาวละต”ิ บนัทกึสมยัราชวงศช์งิ 《滇南种人全图*喇记图说

Diān nán zhǒng rén quán tú*lǎ jì túshuō》บนัทกึวา่ “ชาวละตลิาย ผูช้ายสวมเสื้อลายลาํตวัสัน้ ปักขนนก
ทีศ่รีษะ หญงิสวมเสื้อไมม่ปีก นุ่งผา้ถุง” และบนัทกึถงึชาวละตขิาวไวว้า่ “สวมชุดสเีขยีวออ่น”  พงศาวดารใน
สมยัราชวงศช์งิอกีหน่ึงเรือ่งคอื “พงศาวดารอาํเภอหมา่หวาน*ศลิปวฒันธรรม” 《 马 关 志 * 风 俗 志

Mǎguānzhì*fēngsú zhì》 บนัทกึไวว้า่ “ชาวหล่าโป๋ (喇僰 Lǎ bó) เรยีกอกีชือ่วา่ ลาอ ู(拉乌 Lā wū) มา
จากอนันมั ชายผมยาวไวจ้อน หญงิสวมผา้นุ่งยาว เขนรดั เอวบาง ใชผ้า้สอีอ่นรดัเอว ทิ้งชาย มผีา้คุลมหวั 
ชอบเคี้ยวหมากใหฟั้นดาํ”   ปัจจุบนัชาวละตชิายสวมเสือ้ทีเ่ยบ็จากผา้ทอมอื ผา่อก ไมม่ปีก ยาวถงึโคนขา 
กางเกงขากวา้ง ใชผ้า้สเีขยีวครามหรอืน้ําเงนิโพกหวั หญงิสวมเสือ้คลุมยาวถงึน่อง ปกและชายเสือ้ปัก
ลวดลาย แขนยาว เอวคอด ใชผ้า้สอีอ่นรดัเอว ทิง้ชายดา้นหลงั โพกหวัดว้ยผา้สเีขยีว ครามหรอืน้ําเงนิเป็น
ทรงแบน สวมรองเทา้ปักลายดอกไมร้ปูทรงคลา้ยเรอื ใสก่าํไลขอ้มอื ตุม้หแูละสรอ้ยคอทีท่าํจากเครือ่งเงนิ 
ชาวละตจิะสวมชุดประจาํเผา่ในงานเทศกาลสาํคญั แต่ในชวีติประจาํวนัปัจจุบนัสวมเสือ้ผา้อยา่งชาวฮัน่      
 การแต่งงาน ชาวละตยิดึถอืการมสีามภีรรยาเดยีวครองคูจ่นตายจากกนั แต่โบราณหากสามตีาย
ก่อน ภรรยาตอ้งตกเป็นของพีช่ายหรอืน้องชายสาม ีหากไมม่สีามารถแต่งงานกบัชายอื่นไดภ้ายใตก้าร
ยนิยอมของพอ่แมส่าม ี การเลอืกคูค่รองเริม่ตัง้แต่เมือ่ชายหนุ่มหมายปองหญงิสาวบา้นไหนกจ็ะหอบฟืนไป
วางไวห้น้าบา้นฝ่ายหญงิ และแสดงตวัใหรู้ ้ ผา่นไปสามวนัถา้กองฟืนนัน้ไมม่กีารเคลื่อนยา้ยเป็นสญัญาณวา่
ฝ่ายหญงิปฏเิสธ หากมกีารเคลื่อนยา้ยหรอืนําไปเผาไฟ กห็มายถงึการตอบรบั ฝ่ายชายกจ็ะจดัสง่แมส่ือ่มา
ทาบทามสูข่อ พอ่แมฝ่่ายหญงิฆา่ไก่ตวัผูต้วัเมยีอยา่งละ  ตวัตอ้นรบัแมส่ือ่ และเชญิหมอผมีาตรวจชะตา
จากการเสีย่งทายไก่ หากเป็นไก่ไมด่ชีะตาไมส่มพงศก์ย็กเลกิ หากชะตาตอ้งกนักจ็ะเลอืกวนัสูข่อ ในวนัน้ี
ฝ่ายชายนําเป็ดไก่ผูเ้มยีอยา่งละ  คู ่เน้ือหม ู0 ชัง่ ขา้วสาร 0 ชัง่ เหลา้ 0 ชัง่ มาเป็นของกาํนลั  ในวนัสู่
ขอฝ่ายชายนําของกาํนลัตามเดมิแต่เพิม่เป็นสองเทา่มาเป็นสนิสอด คนืสูข่อฝ่ายเจา้บ่าวจดัเตรยีมคณะ
เจา้บ่าวหนุ่มโสด ฝ่ายเจา้สาวจดัเตรยีมคณะเจา้สาวสาวโสดเพือ่รอ้งเพลงยาวโตต้อบกนั (เพลงยาวทีร่อ้ง
เป็นเพลงของชาวไต) โตเ้พลงกนัจนกวา่จะมฝ่ีายใดฝ่ายหน่ึงยอมแพ ้โดยมากรอ้งกนัจนฟ้าสาง กจ็ะถงึวนัรบั
เจา้สาว รุง่ข ึน้เจา้บ่าวเตรยีมมา้มารบัเจา้สาวและขา้วของเครือ่งใชข้องเจา้สาว จาํนวนมา้มากน้อยแสดงถงึ
ฐานะทางสงัคม เมือ่ขบวนเจา้บ่าวมาถงึ ฝ่ายเจา้สาวจดัพธิใีนบา้น ตัง้โต๊ะวางเหลา้  แกว้ หมายถงึชวีติทีม่ี
ความสขุตลอด  เดอืน จุดเทยีน  คู ่ หมายถงึแสงสวา่งนําทางคูบ่่าวสาว พีช่ายน้องชาวของเจา้สาวนํา
สนิสอดของหมัน้ทีฝ่่ายเจา้บ่าวนํามามอบใหข้ึน้มาวางบนโต๊ะใหทุ้กคนไดเ้หน็รว่มกนั  ฝ่ายคณะเจา้บ่าว
ทัง้หมดคุกเขา่คารวะผูใ้หญ่ฝ่ายเจา้สาวอนัประกอบดว้ยพอ่แม ่ ญาตผิูใ้หญ่ครบทัง้สายตระกลู จากนัน้แมส่ือ่
จะกล่าวคาํขอบคุณต่อญาตฝ่ิายเจา้สาวและกล่าวคาํสูข่อ  ฝ่ายผูใ้หญ่ของเจา้สาวกจ็ะบอกถงึความลาํบากใจ 
ใหไ้ปทาํนองวา่ลกูสาวยงัเดก็นกัไมป่ระสปีระสาอะไร   ไมส่บายใจเลยทีจ่ะมอบเจา้สาวให ้และไมย่อมให้
เจา้สาวออกมาจากหอ้ง แมส่ือ่กจ็ะพดูจาหวา่นลอ้ม ถา้หากแมส่ือ่ชา่งพดูชา่งเจรจาเป็นทีถู่กอกถูกใจกจ็ะได้
เจา้สาวมาโดยงา่ย หากพดูจาไมเ่ขา้ห ู ไมถู่กอกถูกใจ ฝ่ายเจา้สาวจะใหด้ื่มเหลา้สีจ่อกเป็นการลงโทษ เมือ่
การดื่ม การเจรจาเป็นทีส่นุกสนานครืน้เครงกเ็ป็นอนัตกลงยนิยอม เพือ่เจา้สาวประคองเจา้สาวออกมาจาก
หอ้ง ฝ่ายเจา้สาวรบีไปคุกเขา่รอ้งไหอ้อ้นวอนพอ่แมแ่ละญาติๆ ฝ่ายตนวา่ตนยงัเลก็นกั อยา่ขายลกูออกไปให้
คนอื่นเลย มาสือ่ของฝ่ายชายฉกฉวยโอกาสน้ีนํากาํไลไปใสข่อ้มอืเจา้สาว เจา้สาวกจ็ะปัดป้องขดัขนื ในทีส่ดุ
เมือ่ถูกคลอ้งกาํไลแลว้กเ็หมอืนกบัววัควายทีถู่กสนตะพาย เจา้ขอจะลากจงูไปไหนกไ็ด ้แมส่ือ่กร็บีฉุด
กระชากตวัเจา้สาวไปขึน้มา้ เจา้สาวกท็าํทตีกมา้แลว้วิง่หนีการจบัตวัไปขอความชว่ยเหลอืจากญาตฝ่ิายตน 
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การตกมา้ การวิง่หนียิง่มากเทา่ไร กแ็สดงถงึฐานะทางสงัคม และคุณคา่ของฝ่ายหญงิมากขึน้เทา่นัน้ 
ทา้ยทีส่ดุแมส่ือ่ตอ้งแบกขึน้บ่าแลว้รบีนําตวัออกจากบา้นไป ระหวา่งทางทุกครัง้ทีข่า้มสะพาน ฝ่ายเจา้สาวจะ
หยดุเดนิ ทาํทขีา้มไปไมไ่ด ้ ฝ่ายเจา้บา่วตอ้งมอบกาํไลใหเ้จา้สาว และมอบของขวญัใหฝ่้ายขบวนเจา้สาว
จนกวา่จะเป็นทีพ่อใจ และตอ้งตรวจดวงชะตาทุกครัง้ เมือ่เหน็วา่เป็นมงคลและเป็นทีพ่อใจแลว้จงึจะขา้มไป 
เมือ่ไปถงึหน้าบา้นเจา้บ่าว  เจา้สาวลงจากมา้ จดัเตรยีมแต่งกายใหเ้รยีบรอ้ย พอ่แมฝ่่ายชาวเตรยีมกระบอก
ขา้วสารและกระบอกน้ําทีท่าํจากกระบอกไมไ้ผใ่หเ้จา้สาวถอืเขา้บา้นเป็นสญัลกัษณ์วา่นําความอุดมสมบรูณ์
มาสูบ่า้น ก่อนเขา้บา้นใหข้า้มกระถางไฟเพือ่ขบัไล่สิง่ชัว่รา้ย เมือ่เขา้บา้นใหเ้อากระบอกน้ําไปเทลา้งหมอ้ 
เป็นสญัลกัษณ์วา่ไปเขา้มาเป็นสมาชกิของบา้นน้ีแลว้ จากนัน้เป็นพธิไีหวแ้ทน่บชูาบรรพบุรษุ และไหวพ้อ่แม่
ญาตผิูใ้หญ่ฝ่ายเจา้บ่าวเป็นอนัเสรจ็พธิแีต่งงาน สามวนัใหห้ลงัเจา้สาวกลบับา้นเดมิ ชว่งสาววนัทีอ่ยูบ่า้น
เจา้บ่าวยงัไมอ่นุญาตใหน้อนดว้ยกนั จนเจา้สาวกลบัมาอกีครัง้จงึจะเขา้หอได ้ 
 เมือ่คลอดลกูคนแรกลกูเขยจะนําไก่และเหลา้ไปมอบใหพ้อ่ตาแมย่าย ถา้อุม้ไก่ตวัผูก้แ็ปลวา่ไดล้กู
ชาย อุม้แก่ตวัเมยีแปลวา่ไดล้กูสาว จากนัน้ตาและยายกจ็ะนําเสือ้ผา้ ไขไ่ก่ ขา้วสาร น้ําตาลไปเยีย่มหลาน 
เมือ่เดก็ครบขวบปี จะมพีธิ ี“จบัขวบ” โดยการนํากระดาษ พูก่นั เงนิ กระเทยีม หวัหอม น่องไก่ มาใหเ้ดก็จบั
เพือ่ทาํนายอนาคต ถา้เดก็จบักระดาษกบัพูก่นักท็าํนายวา่จะเป็นผูร้กัการเรยีน จบัเงนิกห็มายถงึอนาคตจะ
รํ่ารวย จบัหวัหอมทาํนายวา่จะฉลาด  จบักระเทยีม 1 กห็มายถงึการนบัเงนินบัทอง จบัน่องไก่จะถูกทองวา่
เป็นคนตะกละ 
 การสบืทอดสมบตัขิองวงศต์ระกลูยดึฝ่ายชายเป็นหลกั ลกูชายจะไดร้บัสมบตัขิองพอ่แมโ่ดยไมม่ขีอ้
โตแ้ยง้ ลกูสาวไมม่สีทิธใิดๆในทรพัยส์มบตัขิองพอ่แม ่   
         พธิศีพ เมือ่มคีนตาย ผูท้ีอ่ยูใ่นเหตุการณ์หา้มรอ้งให ้หา้มสง่เสยีง ใหนํ้าศพไปชาํระลา้งรา่งกาย แลว้
สวมเสือ้ผา้ใหม ่ นํากลบัไปนอนทีเ่ดมิแลว้เอาขา้วมาป้อนสองคาํ จากนัน้จงึเอะอะโวยวายวา่ผูต้ายไมก่นิขา้ว
แลว้ เขาไป ณ ดนิแดนไกลลบิแลว้ เป็นสญัญาณวา่คนๆนัน้ไดต้ายจากไปแลว้ จงึจะรอ้งไหก้นัได ้และแจง้
ขา่วการตาย ญาตสินิท มติรสหาย เพือ่นบา้นกจ็ะมาชว่ยกนัจดัพธิศีพ โดยการเชญิหมอผมีา หมอผกีจ็ะ
ตรวจดวงชะตาและหาสถานทีเ่พือ่ฝังศพ วนัฝังศพ เพือ่นบา้นอุม้ไก่จงูแพะแกะมามอบใหเ้พือ่ประกอบพธิี
เชอืดบชูา ตกคํ่าหมอผกีจ็ะสวดสง่วญิญาณเพือ่ชีนํ้าใหว้ญิญาณเดนิทางไปหาดนิแดนทีอ่ยูเ่ดมิของบรรพ
บุรษุ     
 ความเชื่อ ชาวละตเิชื่อและนบัถอืผ ีนบัถอืวญิญาณ และเทพเจา้ตามธรรมชาต ิเชื่อวา่ทุกสรรพสิง่มี
วญิญาณสงิสถติอยู ่ คนตายแลว้แต่วญิญาณยงัอยู ่ ทุกอยา่งในโลกน้ีเป็นไปตามความตอ้งการของเทพเจา้ 
ชาวละตจิงึตอ้งเคารพบชูา สิง่ทีช่าวละตบิชูาทีส่ดุคอืเทพตน้ไม ้โดยเชื่อวา่ตน้ไมเ้ป็นอวตารของเทพเจา้ทีจ่ะ
ดลบนัดาลการถอืกาํเนิดของสิง่อืน่ๆ ไมว่า่จะเป็นการเกดิ แก่ เจบ็ ตาย การทาํนาเลีย้งสตัว ์ฝนฟ้า อากาศ 
ลว้นอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดแูลของเทพตน้ไมท้ัง้สิน้ นอกจากน้ีชาวละตผิกูพนักบักบเป็นอยา่งมาก โดยมี
ตํานานเล่าวา่ เทพกบเป็นผูช้ีนํ้าการตัง้ถิน่ฐานทาํมาหากนิของบรรพบุรษุชาวละต ิ ต่อมาเกดิภยัพบิตั ิเทพ
กบจงึออกไขใ่หช้าวละตไิดก้นิประทงัชวีติจนสามารถสบืทอดเผา่พนัธุม์าได ้จงึนบัถอืวา่กบเป็นสตัวม์งคล จงึ
ชอบกนิกบ เพราะเชื่อวา่การไดก้นิกบกเ็ทา่กบัวา่ไดนํ้าสิง่มงคลเขา้ตวั ชวีติกจ็ะมแีต่เรือ่งมงคล 
 ชาวละตมิขีอ้หา้มตามวฒันธรรมหลายอยา่ง เชน่ ลกูหา้มพดูคาํหยาบต่อหน้าพอ่แม ่ถอืวา่เป็นลกู
อกตญัญ ูหา้มนัง่ไขวห่า้งต่อหน้าผูใ้หญ่ ถอืวา่ไมไ่ดร้บัการอบรมสัง่สอน พอ่ผวั พีเ่ขย น้องเขย หา้มเขา้หอ้ง
สะใภ ้ สะใภห้า้มเดนิผา่นขา้งหน้าพอ่ปู่ แมย่า่ หญงิคลอดลกูไมค่รบหน่ึงเดอืนหา้มไปบา้นผูอ้ื่น จะถูกดถููก
เหยยีดหยาม หา้มนัง่บนครกตําขา้ว จะทาํใหข้า้วไมส่ะอาด หา้มนัง่ธรณปีระตู จะขวางทางทรพัยส์นิเงนิทอง
เขา้บา้น หา้มนําเสือ้ผา้ผูห้ญงิมาปะชุนใหเ้สือ้ผา้ผูช้าย จะถูกสงัคมดแูคลน และไมเ่ป็นมงคล หา้มถ่มน้ําลาย
ใสไ่ฟ จะเป็นการลบหลูเ่ทพไฟ ทาํใหเ้กดิเรือ่งเดอืดรอ้น หมอูอกลกูใหมห่า้มคนแปลกหน้าเขา้บา้น จะทาํให้
หมไูมม่น้ํีานม วนัปีใหมห่า้มนอนตื่นสายจะทาํใหต้น้กลา้ไมเ่ตบิโต  และหา้มใชม้ดีกรรไกรในวนัปีใหม ่จะทาํ

                                                            
1 เหน็ไดช้ดัวา่ความคดิน้ีไดร้บัอทิธพิลมาจากชาวฮัน่ เน่ืองจากคาํเรยีกทีพ่อ้งเสยีงกบัความหมายทีท่าํนายนัน้เป็นคาํภาษาจนี คอื 葱 cōng “หวั
หอม” พอ้งกบัคาํวา่  聪明 cōngmíng  แปลวา่ฉลาด  蒜 suàn “กระเทยีม”  พอ้งกบัคาํวา่ 算 suàn แปลวา่คดิ คาํนวณ   
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ใหแ้มลงหนอนศตัรพูชืมากดักนิพชืผล เดอืนสองเป็นเดอืนบชูามงักร หา้มขดุดนิ ตดัไม ้ ตดัฟืน ล่าสตัว ์
ไมเ่ชน่นัน้จะเป็นการลบหลูเ่ทพมงักร จะนําความเดอืนรอ้นทุกขภ์ยัมาให ้      
 เทศกาลสาํคญัทีส่ดุของชาวละตคิอืเทศกาลเตน้กระทบไม ้เป็นเทศกาลทีจ่ดัขึน้เป็นทีร่ะลกึถงึบรรพ
บุรษุชาวละตทิีลุ่กขึน้ต่อตา้นชนชัน้ศกัดนิา 1  จดัขึน้ตน้เดอืนเจด็ของทุกปี วนังานชาวละตสิวมชุดประจาํเผา่
มารวมตวักนัทีต่น้ไมศ้กัดิส์ทิธิป์ระจาํชุมชนเพือ่ชมการเตน้กระทบไม ้ ผูเ้ตน้เป็นคนหนุ่มสาว จาํนวนคนเตน้
ในแต่ละปีไมเ่หมอืนกนัขึน้อยูก่บัการเสีย่งทาย ชายกาํหมดั หญงิถอืผา้เชด็หน้าสขีาว เตน้ประกอบจงัหวะเรง่
เรา้ มเีครือ่งดนตรเีป็นกลอง โหมง่ตใีหจ้งัหวะ เตน้ครบหน่ึงรอบสอดมนตห์น่ึงบท ผูร้ว่มงานหา้มหวัเราะ 
หา้มเอะอะโวยวายเสยีงดงั ผูเ้ฒา่จะสอนลกูหลายใหรู้ถ้งึความยามลาํบากของบรรพบุรษุทีส่รา้งชุมชนขึน้มา 
นอกจากระลกึถงึบรรพบุรษุแลว้กย็งับชูาเทพเจา้เพือ่ขอพรใหป้กปักรกัษาชมุชนใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสขุดว้ย    
  
LT.  ข้อมลูทางภาษา  
                หวัขอ้น้ีเป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุ่มชาตพินัธุล์ะต ิ มหีวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี  

LT. 2.1   การจดัแบ่งตระกลูภาษา 
LT. .   ระบบเสยีง   
LT. 2.3   ระบบคาํ 
LT. .   ระบบไวยากรณ์   
LT. 2.   ภาษาถิน่ 

 

LT. 2.1   การจดัแบง่ตระกลูภาษา 
การจดัระเบยีบชนกลุ่มน้อยของรฐับาลจนีไดจ้ดัใหช้าวละตใินประเทศจนีเป็นสมาชกิของชนกลุ่ม

น้อยชาวจว้งเมือ่เดอืนมถุินายน ปี ค.ศ.  ในขณะทีช่าวละตใินประเทศเวยีดนามจดัเป็นชนกลุ่มน้อยกลุม่
หน่ึงคอื ชาวลาจี ๋ (La-chí)  ในสว่นของการจดัตระกลูภาษาในประเทศจนีนัน้ นกัวชิาการจนีทีศ่กึษาภาษา
ตระกลูไทแต่ดัง้เดมิยงัยดึถอืแนวคดิการจดัไวภ้ายใตภ้าษาตระกลูจนี – ทเิบต  สว่นแนวคดิการจดัภาษาไท
แยกออกมาจากตระกลูจนี-ทเิบตของนกัวชิาการตะวนัตกอยา่ง พอล เค. เบเนดคิ เป็น Thai-Kadai (Paul 
K.Bebedict,192, 56-61) หรอื Austro-Thai (Paul K. Bebedict, , 22-61) แมจ้ะมอีทิธพิลต่อ
แนวคดิของนกัวชิาการจนีบางสว่น เชน่ เหลยีงหมิน่ (Liáng Mǐn, 199, 1-8) หลจีิน่ฟาง (Li Jǐnfāng, 000, 
)  แต่นกัวชิาการจนีสว่นใหญ่ รวมทัง้ผลงานของวงวชิาการจนีรุน่หลงัๆ แมจ้ะไมไ่ดช้ีช้ดัหรอืไมไ่ด้
แสดงออกอยา่งชดัเจนวา่จะจดัไวใ้นตระกลูจนี-ทเิบต แต่กไ็ดมุ้ง่ศกึษาเพือ่อธบิายความสมัพนัธใ์นระดบัที่
ตํ่าลงมากวา่ตระกลูภาษา คอืศกึษาความสมัพนัธใ์นระดบัสาขา ระดบัแขนง และระดบัภาษาต่อภาษา   เชน่  
คาํอธบิายการจดักลุ่มภาษาปู้ยงัของหลจีิน่ ฟาง (Li Jǐnfāng, 2, ) คาํอธบิายการจดักลุ่มภาษาผูเ่ปียว
ของเหลยีงหมิน่ จางจวนิหรแูละหลีห่ยวนิปิง (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú and Li Yúnbīng, 2, 116) 
คาํอธบิายการจดักลุ่มภาษาเกอลาวของจางจีห๋มนิ (Zhāng Jìmín, ,0) เป็นตน้ แต่ในทา้ยทีส่ดุแลว้ รม่
ใหญ่ทีอ่ยูส่งูกวา่ระดบัสาขาขึน้ไปกย็งัเป็นจนี-ทเิบตอยูน่ัน่เอง ในหนังสือ “การศกึษาวจิยัภาษาละต”ิ ของหลี่
หยวนิปิง (Lǐ Yúnbīng, 000, ) กก็ล่าววา่ “关于拉基语的语系、语族归属，在这里我不想作

深入的探讨，只想拿拉基语与壮侗语族语言、仡佬语、羿人语、木佬语、布央语、普标语
作一些比较，看看它和那些语言的差异和共性有多大，以图得出一个结论。Guānyú Lājī 
yǔ de yǔxì, yǔzú guīshǔ, zài zhèlǐ wǒ bùxiǎng zuò shēnrù de tàntǎo, zhǐ xiǎng ná Lājī yǔ yǔ Zhuàng 
Dòng yǔzú yǔyán, Gēlǎo yǔ, Yìrén yǔ, Mùlǎo yǔ, Bù yāng yǔ, Pǔbiāoyǔ zuò yīxiē bǐjiào, Kàn kàn 
tā hé nàxiē yǔyán de chāyì hé gòngxìng yǒu duōdà, yǐ tú dé chū yīgè jiélùn. เกีย่วกบัตระกลูภาษา
ของภาษาละต ิ การจดัสาขาภาษา ขา้พเจา้ไมป่ระสงคจ์ะถกเถยีงประเดน็น้ีในทีน้ี่ เพยีงแต่อยากจะนําภาษา
ละตเิปรยีบเทยีบกบัภาษาสาขาจว้ง-ตง้ ภาษาอี้ ภาษามูห่ล่าว ภาษาปู้ยงั ภาษาผูเ่ปียว เพือ่ตรวจสอบดวูา่มี
                                                            
1 เหตุการณ์น้ีเกดิขึน้ในปี 77 จงัหวดัฮา่ซางของเวยีดนาม ผูนํ้าชนกลุ่มน้อยชือ่ หวงเหวนิถง (黄文同 Huáng Wéntóng) ไดนํ้ากาํลงัชนกลุ่ม
น้อยทีป่ระกอบดว้ยชาวไต ชาวนุง ชาวเหยาและชนกลุม่น้อยขา้งเคยีงลุกขึน้ต่อสูก้บัพวกศกัดนิา  กล่าวกนัวา่ผูนํ้าคนนี้เป็นบรรพบุรษุของชาว 
ละต ิ (Fàn Hóngguì, 215, 62.)  
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ความแตกต่างและความสอดคลอ้งกนัมากน้อยเพยีงใด  แลว้นําผลการเปรยีบเทยีบน้ีไปสรปุความสมัพนัธ์
ดงักล่าว”  จากขอ้ความน้ีกห็มายความวา่หลีไ่ดเ้หน็ความสาํคญัและพบแลว้วา่ภาษาเหล่าน้ีมคีวามใกลช้ดิกนั 
สามารถจดัใหเ้ป็นสมาชกิในกลุ่มเดยีวกนั   แผนภมูต่ิอไปน้ีสรา้งขึน้จากคาํอธบิายการจดักลุ่มภาษาของ
นกัวชิาการจนีทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ และขยายความในสว่นของภาษาถิน่ละตจิากคาํอธบิายของหลีห่ยวนิปิง (Li 
Yúnbīng, 000, 0 และ )   

 
แผนภมิูท่ี LT. 1 การจดัแบง่ภาษาละต ิ 

LT. .   ระบบเสียง   
หลีห่ยวนิปิง (Li Yúnbīng, 000, -)  ไดล้งพืน้ทีศ่กึษาภาษาละตทิีบ่า้นเถยีนจง  ตําบลจนิฉ่าง 

อาํเภอหมา่หวาน มณฑลยนูนาน (云南省马关县金厂镇田中寨 Yúnnán shěng Mǎguān xiàn 
Jīnchǎng zhèn Tiánzhōng zhài) เมือ่เดอืนสงิหาคม ปี  ผูบ้อกภาษาเป็นชาว  ละต ิชื่อ นางเถยีนเจิง้
หรง(田正荣 Tián Zhèngróng)   อาย ุ ปีและนายหวางผงิเหลยีง(王平良 Wáng Píngliáng) อาย ุ ปี 
ผูบ้อกภาษาทัง้สองคนพดูภาษาละตเิป็นภาษาแม ่ และยงัสามารถสือ่สารภาษาจนี ภาษาจว้งและภาษา
เหมยีวไดด้ว้ย ขอ้มลูการวเิคราะหร์ะบบเสยีงเป็นดงัน้ี 

LT. .. พยญัชนะ ภาษาละตมิพียญัชนะตน้เดีย่ว  เสยีง (ในจาํนวนน้ีเป็นเสยีงพยญัชนะคาํยมื
ภาษาจนี 4 เสยีง) และมเีสยีงเปลีย่นเป็นเพดาน 7 เสยีง ดงัน้ี  

p ph m v f w 
ts tsh  z s  
t th n l   
ʨ ʨh ȵ ʑ ɕ  
k kh N  h  
q qh     
พยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน 
pj phj mj    
tj thj     
kj khj     

  
 

ตร
ะก

ลูภ
าษ

าจี
น-
ทิเ
บต

สาขาภาษาจนี

สาขาทเิบต-พมา่

สาขาเหมยีว-เหยา

สาขาจ้วง-ต้ง

แขนงจ้วง-ไต

แขนงต้ง-สุ่ย

แขนงหลี

กลุ่มภาษาเกอลาว
ดัง้เดิม

ภาษาท่ีใกล้ชิดกนั
ภาษาอ้ี

ภาษาเกอลาว

ภาษาท่ีใกล้ชิดกนั
ภาษาละติ

ละติลาย

ละติขาว

ละติขนยาว

ละติดาํ
ภาษามู่หล่าว

ภาษาท่ีใกล้ชิดกนั
ภาษาผูเ่ปียว

ภาษาปู้ยงั

ภาษาท่ีใกล้ชิดกนั
ภาษาลาฮา

ภาษาพบใหม่อ่ืนๆ
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 คาํอธบิายระบบเสยีงพยญัชนะ 
1. พยางคท์ีข่ ึน้ตน้ดว้ยสระทุกพยางค ์มเีสยีงพยญัชนะ /// นํา แต่เน่ืองจากไมพ่ยญัชนะน้ีไม ่

ปรากฏทีอ่ื่น จงึไมว่เิคราะหใ์หม้พียญัชนะ ///  
2. พยญัชนะไมพ่น่ลมทุกเสยีงเมือ่เกดิกบัวรรณยกุต ์/, , / มกัจะออกเสยีงควบกบั    /˙/ แต่

ไมม่คีูเ่ปรยีบต่าง เชน่ [lj˙uŋ35]   Ú /ljuŋ35/ “ลง”,  [m˙ua35]   Ú /mua35/ “มวั(เมา)” , [n˙a31]   Ú /na31/ “น้า 
(น้องสาวแม)่”   

3. พยญัชนะ /w,ts,tsh, ʨh/ เป็นพยญัชนะคาํยมืภาษาจนี  
. พยญัชนะนาสกิเมือ่เกดิกบัวรรณยกุต ์ /44/ บางคาํออกเสยีงไมก่อ้ง แต่ไมทุ่กคาํ และแปรอสิระ

กบัการออกเสยีงกอ้ง เชน่ [ȵ̥e]  Ú / ȵe/ “น้ี” , [n ̥u]  Ú / nu/ “ธนู” , [m ̥in]  Ú /min/ “เดอืน”  
5. พยญัชนะนาสกิสามารถเกดิเป็นพยางคไ์ดโ้ดยลาํพงั และบางพยางคส์ามารถเกดิเป็นคาํทีม่ี

ความหมายในตวัเองได ้เชน่ /m ̩35/ “ปิด” , / n ̩to31/ “โต” , /ŋ̩35/ “ประต”ู   
6. พยญัชนะ /h/ แปรอสิระกบั [x] เชน่ /ha55/  Ú [xA55] “ทองคาํ” , /ha31/  Ú [xA31] “หาบ”  

 
 LT .2.2.2 สระ ตามวธิกีารวเิคราะหร์ะบบเสยีงแบบจนี แบ่งเสยีงสระเป็นสระเดีย่วและสระประสม  ใน
สว่นของสระประสมมสีว่นประกอบสามสว่นคอืหวัสระ ทอ้งสระ และหางสระ  ดงันัน้สระประสมจงึสามารถ
แบ่งยอ่ยไดอ้กีสามแบบคอื สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นอรรธสระ /i, u/ สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็น
พยญัชนะนาสกิ /m, n, ŋ/ และสระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะเสยีงกกั /p, t, k/ ซึง่สระเดีย่วและหาง
สระจะมอีทิธพิลต่อระบบเสยีงวรรณยกุตด์ว้ย (จะไดอ้ธบิายในเรือ่งวรรณยกุตห์วัขอ้ต่อไป) เสยีงสระภาษาละ
ตมิทีัง้หมด  เสยีง แบ่งเป็นเป็นสระเดีย่ว 7 เสยีง สระประสมกบัอรรธสระ  เสยีง  สระประสมกบัพยญัชนะ
นาสกิ  เสยีง สระประสมกบัพยญัชนะกกั  เสยีง และสระนาสกิ  เสยีง เป็นดงัน้ี  

หวัสระ 
       หางสระ 

a e i  u m n ŋ p t k 

i  ie i ) iau  in   it ik 

e   ei   en     
ɛ      iɛn     
a   ai au       
   a )    aŋ ap  ak 
´           
o    ou    oup   
u ua  ui   un uŋ    
   uai   uan uaŋ    

คาํอธบิายเสยีงสระ  
1. สระที ่/i/ ทีเ่กดิหลงัพยญัชนะคาํยมืภาษาจนีอา่นออกเสยีงเป็น [ ɿ ] สว่นสระ /u/ เมือ่ 

เกดิหลงัพยญัชนะ /ɕ/ ออกเสยีงเป็น [y]  
2.  สระ /ie/ เกดิกบัพยญัชนะ /// เทา่นัน้ เชน่ /ie/ ออกเสยีงเป็น [/ie] (ดคูาํอธบิาย 

เสยีงพยญัชนะขอ้ (.) 
3. สระ / iɛn, au, iau, ´, uan/ สว่นมากเป็นคาํยมืจากภาษาจนี  
. สระ /a/ เมือ่เป็นสระเดีย่วออกเสยีงเป็น [A]  เมือ่เป็นสระประสมออกเสยีงเป็น [a, A,  

หรอื A]  
5. สระ /ui,un/ ออกเสยีงเป็น [uei, uen] ซึง่สว่นหน่ึงเป็นคาํยมืจากภาษาจนี  
6. สระประสมกบัพยญัชนะเสยีงกกั /it,ik,ap,ak,oup/ เป็นสระของคาํยมืภาษาจว้งและ 

ภาษาไต  
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 LT. 2.2.3 เสียงวรรณยกุต ์ในหนงัสอืนานาภาษาในประเทศจนีตอนใต ้: ภาษาตระกลูไท (เล่ม ) 
(เมชฌ สอดสอ่งกฤษ, ) ซึง่เป็นการศกึษาภาษาทีไ่ดร้บัการรบัรองสถานะใหเ้ป็นชนกลุ่มน้อย และ
การศกึษาดงักล่าวเรยีกไดว้า่เป็นวธิกีารวเิคราะหต์ามหลกัภาษาศาสตรจ์นีแบบดัง้เดมิ  ซึง่จะแบ่งวรรณยกุต์
เป็นสองแบบโดยใชห้ลกัการมหีรอืไมม่พียญัชนะทา้ยเป็นเกณฑ ์ คอื วรรณยกุตใ์นคาํพยางคเ์ปิด คอื คาํทีม่ี
สระเดีย่ว คาํทีม่หีางสระเป็นอรรธสระ และคาํทีม่หีางสระเป็นเสยีงนาสกิ กบัอกีประเภทหน่ึงคอื วรรณยกุตใ์น
คาํพยางคปิ์ด ไดแ้ก่ คาํทีม่หีางสระเป็นเสยีงกกั /p, t, k/ แต่ในหนงัสอืภาษาตระกลูไท (เลม่ ) น้ี เป็น
การศกึษาภาษาพบใหม ่ วธิทีางภาษาศาสตรแ์ตกต่างไปจากเดมิบา้ง ดงัจะเหน็วา่การวเิคราะหเ์สยีง
วรรณยกุตใ์นภาษาละตน้ีิไมไ่ดค้าํนึงหลกัการมหีรอืไมม่พียญัชนะทา้ยเหมอืนแต่ก่อน  เสยีงวรรณยกุตใ์น
ภาษาละตจิงึไมไ่ดแ้ยกเป็นวรรณยกุตใ์นคาํพยางคเ์ปิดและคาํพยางคปิ์ด ดงัน้ี     

วรรณยกุต ์ ตวัอยา่งคาํ ความหมาย ตวัอยา่งคาํ ความหมาย ตวัอยา่งคาํ ความหมาย 
 ko55 คบื li55 รว่ง หลน่ mi55 ȵuŋ53 จมกู 
44 ko เกา li ปีก mi เมน่ 
35 ko35 สิง่ของ li35 คาํเตมิหน้าเรยีกคน mi35 จุด(ไฟ) 
 ko13 กนิ li13 เลยี mi13 ดม 
 li35 kho53 ลงิ li35 lei53 ชาวจว้ง ȵin55 mo53 เตน้ราํ 
 ko31 ตนี li31 ชนะ mi31 mja13 หมูบ่า้น 

   คาํอธบิายเสยีงวรรณยกุต ์ 
 1.พยางคท์ีเ่กดิกบัวรรณยกุต ์ /, ,/ จะเป็นพยญัชนะทีแ่ปรเป็นพยญัชนะเสยีงขุน่ เชน่ 
/mi35/  Ú [m˙i35] “จุดไฟ”, / li31/  Ú [l˙i31] “ชนะ”, /ko13/  Ú [k˙o13] “กนิ”  (ดคูาํอธบิายเสยีงพยญัชนะขอ้ .)  
 . คาํสองพยางคท์ีพ่ยางคแ์รกเป็นวรรณยกุตเ์สยีง /44/ มกัออกเสยีงเป็นเสยีงเบา ใชส้ญัลกัษณ์ 
“ 0 ”  
 . คาํยมืจากภาษาจนีเป็นภาษาจนีสาํเนียงซหีนาน (西南官话 Xī nán Guānhuà) ระดบัเสยีง
วรรณยกุตเ์ป็นไปตามสาํเนียงภาษาจนีดงักล่าว 
 4. ภาษาตระกลูไทสว่นใหญ่ไมพ่บการเกดิวรรณยกุตส์นธ ิ แต่ในภาษาละตพิบวา่คาํทีม่ ี
วรรณยกุตต่์างกนัเมือ่มาเรยีงต่อกนัจะมกีารเปลีย่นเสยีงวรรณยกุต ์ ในคาํพดูปกตไิมช่ดัเจนนกั แต่จะพบการ
เกดิวรรณยกุตส์นธใินกลุ่มคาํตวัเลข  อยา่งไรกต็ามการเกดิวรรณยกุตส์นธไิมไ่ดเ้กดิจากอทิธพิลของเสยีง
วรรณยกุตต่์อวรรณยกุตท์ีต่ามมา1 แต่เกดิจากความหมายของคาํ ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี   

ขอ้กาํหนดการเปลีย่นเสยีงวรรณยกุต ์ ตวัอยา่ง 
คาํลกัษณนามของคาํนาม เมือ่ปรากฏ
ต่อเน่ืองกนั ทัง้ตวัเลขและคาํลกัษณ
นามจะมกีารเปลีย่นเสยีงวรรณยกุตเ์ป็น 
//       

m̩31/ pi35 
หา้  / เพลง 

m̩ pi 
หา้   เพลง 

su31/ saŋ 
สอง  / อนั 

su saŋ 
สอง   อนั 

pu31 / khja31 
สี ่    / ขา 

pu khja 
สี ่     ขา 

ljou13 / vuaŋ31 
เกา้   /  วนั  

ljou vuaŋ 
เกา้     วนั 

คาํลกัษณนามของคาํกรยิา  เมือ่ปรากฏ
ต่อเน่ืองกนั คาํบอกตวัเลขจะมกีาร
เปลีย่นเสยีงวรรณยกุตเ์ป็น //   

su31 /ʑa31 
สอง  / กา้ว  

su ʑa31 
สอง   กา้ว (เดนิสองกา้ว) 

tje31 / pjou13 
สาม  คาํ     

tje pjou13 
สาม  คาํ (กนิสามคาํ) 

                                                            
1  ลกัษณะของวรรณยุกตส์นธทิีว่รรณยุกตห์น้าและหลงัมอีทิธพิลต่อกนั ยกตวัอยา่งวรรณยุกตใ์นภาษาจนี ถา้คาํทีม่วีรรณยุกตเ์สยีงสามเรยีงต่อ
กนั วรรณยุกตข์องคาํแรกจะเปลีย่นเป็นเสยีง  เชน่ 你好 Nǐ hǎo วรรณยุกตป์ระจาํคาํคอื  /4 + 4/  เมือ่อ่านออกเสยีงต่อเนื่องกนั จะตอ้ง
เปลีย่นเสยีงวรรณยุกตค์าํแรกเป็น / + 4/   และถา้วรรณยุกตเ์สยีงสามมคีาํทีม่วีรรณยุกตอ์ื่นตามมา วรรณยุกตเ์สยีงสามออกเสยีงเป็น //  
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pu31 / pei13 
สี ่     / รอบ 

pu55 pei13 
สี ่     รอบ (อ่านสีร่อบ) 

เลขหลกัสบิ เมือ่มเีลขอื่นขา้งหน้าหรอื
ขา้งหลงั เสยีงวรรณยกุตข์องคาํวา่ “สบิ” 
ไมเ่ปลีย่น  แต่จะเปลีย่นทีต่วัเลขหน้า
และหลงัเป็น //   
 

pe31 / tje31 
สบิ    / สาม 

pe31 tje55 
สบิ    สาม 

tje31 / pe31 
สาม  / สบิ     

tje55 pe31  
สาม  สบิ     

tje31 / pe31 / tje31 
สาม  / สบิ   /สาม 

tje pe31 tje 
สาม  สบิ    สาม 

คาํบอกลาํดบัที ่ เมือ่มตีวัเลขตามมา คาํ
บอกตวัเลขจะมกีารเปลีย่นเสยีง
วรรณยกุตเ์ป็น //  

ma31 la/ su31 
ที ่           / สอง 

ma31 la su 
ที ่            สอง 

ma31 la / pu31 
ที ่           /  สี ่

ma31 la  pu 
ที ่             สี ่

ma31 la / ȵaN31 
ที ่            / หก 

ma31 la  ȵaN55 
ที ่             หก 

 
 LT. 2.2.4 โครงสร้างพยางค ์ (C=Consonant, V=vowel, T=Tone) พยางคใ์นภาษาละติ
ประกอบดว้ยพยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์ในสว่นของโครงสรา้งพยญัชนะนัน้ หนงัสอืชุด “ปรทิรรศน์ภาษา
ของชนกลุ่มน้อย” ทีด่าํเนินการในปี ค.ศ.  นกัวชิาการจนีวเิคราะหใ์หพ้ยญัชนะชุดเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก /-
w/ กบัพยญัชนะชุดเปลีย่นเป็นเพดาน /-j/ เป็นพยญัชนะตน้เดีย่ว(ดคูาํอธบิายเรือ่งโครงสรา้งพยางคใ์น
ภาษาปู้ยงั) อกีประเดน็หน่ึงคอื ปัญหาของพยญัชนะเปลีย่นเสยีง /-j/ และ /-w/ กบัอรรธสระ /i, u/ วา่ จะตดัสนิ
ใหเ้ป็น /-ja/ หรอื  /-ia/  และ /-wa/ หรอื /-ua/ นัน้  นกัวชิาการจนีตดัสนิใหม้ทีัง้พยญัชนะ /j,w/ และสระ /i,u/ 
เน่ืองจากมคีูเ่ทยีบเสยีงทีอ่อกเสยีงต่างกนัชดัเจน (ดคูาํอธบิายโครงสรา้งพยางคใ์นภาษาผูเ่ปียว)     
 อยา่งไรกต็ามหนงัสอืภาษาจนีเรือ่ง “การศกึษาวจิยัภาษาละต”ิ  หลีห่ยนิปิง (Lǐ Yúnbīng, 000, 
) วเิคราะหใ์หพ้ยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน /-j/ เป็นพยญัชนะควบกลํ้าสองเสยีง (CC) และยงัวเิคราะหใ์หม้ี
สระประสม /i-/ ดว้ย สว่นพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก /-w/ ไมม่ ีแต่มสีระเดีย่วและสระประสม /u, u-/ ขณะที่
ในสว่นของหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะกว็เิคราะหใ์หเ้ป็น /C/ ดว้ย ซึง่แตกต่างไปจากวธิวีเิคราะหแ์บบดัง้เดมิที่
วเิคราะหว์า่เป็นสว่นหน่ึงของสระ คอืเป็น (V) ทัง้หมด ผูเ้ขยีนไดต้รวจสอบคาํศพัทท์า้ยเล่มของหนงัสอืเล่ม
ดงักล่าวน้ี และวเิคราะหโ์ครงสรา้งพยางคไ์ดด้งัน้ี    

โครงสรา้งพยางค ์ ตวัอยา่งคาํศพัท ์

C T m ̩35 “ปิด” ȵ13 “เน้ือ” ŋ̩35 “ประต”ู 

CV T ɕa55 “ถา้” ȵe35 “เหงือ่” ku13 “คู”่ 

CVV T mua35 “มวั (เมา)” ŋuaŋ35 “โง”่ vei35 “ขาย” 

CVVV T  ŋuai55 “ขวญั(บนกระหมอ่ม)” quai55 “หวาย” ŋuai31 “แปด” 

CVVC T puaŋ35  “พงั” tɕoup55 “เกลด็” vauŋ31 “วนั” 

CCV T hje31 “เท”  kje “แก่” lje55 “ไหล” 

CVC T fen “ปัน,แบง่” khuŋ “จงู” paŋ35 “วิง่” 

CCVV T pjua31 “เผา” tjua “ถัว่” ljou35 “ขา้ว” 
CCVC T kjaŋ13 “ขยนั” ljuŋ35 “ลง” pjaŋ55 “ไปยงั” 
CCVVC T ljuaŋ13 “รม่,มดื” tjuaŋ “ยอ้ม” ljuaŋ35 “ไห” 

 จากขอ้มลูขา้งตน้สรปุโครงสรา้งพยางคใ์นภาษาละตไิดเ้ป็น /+C±C+V±V±V±C/    
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LT. 2.3 ระบบคาํ คาํในภาษาละตมิคีาํทีพ่อ้งกบัภาษาในแขนงจว้ง-ไต แขนงตง้-สุย่ และแขนงหล ี
นอกจากคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายแลว้ ยงัมคีาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุท์ีภ่าษาละตไิมพ่อ้งกบัภาษาอื่นๆ คาํศพัท์
แบ่งเป็นคาํโดดพยางคเ์ดยีว คาํสองพยางค ์ และคาํหลายพยางค ์มคีาํประสมสองพยางคท์ีเ่กดิจากการ
ประสมคาํของคาํโดด และมคีาํยมืจากภาษาจนีทัง้ทีเ่ป็นคาํสงสยัวา่รว่มเชือ้สาย ต่อมาเมือ่มกีารก่อตัง้แขนง
เกอ-ยงัแลว้ นกัวชิาการจนีกไ็ดเ้ปรยีบเทยีบคาํศพัทท์ีเ่ป็นสมาชกิในแขนงเกอ-ยงั อยา่งเชน่ หลจีิน่ฟาง (Lǐ 
Jǐnfāng, 2, ) ไดใ้ชว้งคาํศพัทพ์ืน้ฐานของ Swadesh จาํนวน 00 คาํเปรยีบเทยีบภาษาปู้ยงั(ถิน่ปา
ฮาและถิน่หลางเจีย้) กบัภาษาอื่นๆในแขนงเกอ-ยงัพบวา่ คาํศพัทภ์าษาละตมิปีรมิาณคาํศพัทร์ว่มเชือ้สาย
กบัภาษาปู้ยงั 4% นอกจากน้ีคณะผูว้จิยัเรือ่ง  “การศกึษาวจิยัภาษาผูเ่ปียว” (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, Lǐ 
Yúnbīng, 2, 115) กไ็ดใ้ชว้งคาํศพัทพ์ืน้ฐานของ Swadesh จาํนวน 2 คาํ นําภาษาผูเ่ปียวเปรยีบเทยีบ
กบัภาษาสมาชกิแขนงต่างๆ กพ็บวา่ละตมิคีาํศพัทส์อดคลอ้งกบัภาษาผูเ่ปียว 4% ขณะทีห่ลีห่ยวนิปิง (Li 
Yúnbīng, 000, 0, , ) เปรยีบเทยีบคาํศพัทภ์าษาละตกิบัภาษาเกอลาวหา้ถิน่และภาษามูห่ล่าวก็
พบวา่มคีวามสมัพนัธก์นัอยูร่ะหวา่ง -% โดยมคีวามสมัพนัธก์บัภาษามูห่ล่าวมากทีส่ดุ คอื 65.% 
ขอ้มลูทางภาษาระดบัคาํในภาษาละตแิบง่ไดด้งัน้ี  

LT. 2.3.1 คาํโดด แบ่งไดด้งัน้ี   
) คาํโดดพยางคเ์ดียว  เป็นคาํหน่ึงพยางคท์ีม่คีวามหมายในตวัเอง สามารถใชไ้ดโ้ดยอสิระ  

ตวัอยา่งคาํศพัทต่์อไปน้ี เทยีบกบัภาษาสีแ่ขนงเพือ่ใหเ้หน็ความสมัพนัธก์บัภาษาอื่น คอื แขนงจ้วง-ไต 
ไดแ้ก่ ภาษาไต คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาไต” (Yù Cuìróng, Luō Měizhēn, 199) ภาษาจว้งคดัจาก 
“ปรทิรรศน์ภาษาจว้ง”(Wéi Qìngwén, Tán Guóshēng, 198) ภาษาปู้อคีดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาปู้อ”ี (Yù 

Cuìróng, 0) แขนงต้ง-สุ่ย ไดแ้ก่ ภาษาตง้คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาตง้” (Liáng Mǐn, 199)   ภาษาสุย่
คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาสุย่” (Zhāng Jūnrú, 198) ภาษาเหมาหนานคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาเหมาหนาน” 
(Liáng Mǐn, 198) ภาษามู ่หล่าวคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษามลูมั” (Wáng Jūn, Zhèng Guóqiáo, 7) และ
แขนงภาษาหลี ไดแ้ก่ ภาษาหล ีคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี (Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng , 7) และ
แขนงภาษาเกอ-ยงั ไดแ้ก่ ภาษาเกอลาวคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาเกอลาว” (Hè Jiāshàn, 1983) ภาษาผู่
เปียว คดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษาผูเ่ปียว” (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, Lǐ Yúnbīng,  2) ภาษาปู้ยงัคดั
จาก “การศกึษาวจิยัภาษาปู้ยงั” (Lǐ Jǐnfāng, 2)  ภาษาละตคิดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษาละต”ิ (Lǐ 

Yúnbīng, 2) ภาษามูห่ล่าวคดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษามูห่ล่าว” (Bó Wénzé, 23) ภาษาตระกลูมอญ-
เขมร ภาษาปู้หล่างคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาปู้หล่าง” (Lǐ Dàoyǒnɡ, Niè Xīzhēn, Qiū Èfēnɡ, 1986) ภาษา
เต๋ออ๋างคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาเต๋ออ๋าง” (Chén Xiànɡmù, Wánɡ Jìnɡliú, Lài Yǒnɡliánɡ,1986) และ
ภาษาหวา่คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาหวา่” (Zhōu Zhízhì，Yán Qíxiānɡ， 198) สว่นภาษาเขมรเป็น
ความรูข้องผูเ้ขยีนเอง และภาษาเวยีดนามสอบถามจากผูบ้อกภาษาเจา้ของภาษา   

แขนง ไทย วนั เดอืน ปี ฝน น้ํา ตบั ดาํ นา นก 
จ้วง-ไต ไต van2 dǝn1 pi1 fun1 nam tap dam1 na2 nok8 

จ้วง ŋon2 dɯn1 pi6 fɯn1 nam tap nam1 na2 ɣok8 
ปู้ อี ŋon2 dɯ:n1 pi1 vɯn1 zam tap1 van na2 zoʔ8 

ต้ง-สุ่ย ต้ง man1 ȵa:n1 ȵin2 pjǝn1 nam tap nam1 ja5 nok8 
สุ่ย van1 njen2 mɛ1 fǝn1 nam3 tap ʔnam1 ʔɤa3 nok8 
เหมาหนาน van1 njen2 ᵐbɛ1 fin1 nam3 tap nam1 ʔja5 nɔk8 
มลูมั fan1 njen2 ᵐbe1 kwǝn1 nǝm tap nam1 ɣa5 nɔk8 

หลี หลี van1 ȵa:n1 pou2 fun1 nam3 tap dom3 ta2 tat 
เกอ-ยงั เกอลาว sen* t‘u  plei33 zau әɯ55 ta53puŋ ¬aN zәɯ12 ntau31 

ผูเ่ปียว vәn33 ta:n53 mja:i33 ßau213 ʔoŋ33 tap33 dam53 ne33 ȵuk5 
ปู้ยงั van5 tɛn11 pi:ŋ312 ¸u:t11 ɔŋ2 tap5 dam2 nau3 nuk11 

65.99%

169

42%

2000, 230, 261, 288)
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ละติ vuaŋ31 n ̩ 
tjou55 

pi35 ȵaN35 i tja31 ljaN55 nu35 ȵo13 

มู่หล่าว ve31 ¬a31 tsә2 me31 uŋ33 - ȵaN31 na53 zau53 
* ยมืภาษาจนี 天 tiān “วนั” 

ตวัอยา่งคาํศพัทภ์าษาละตทิีไ่มพ่อ้งกบัภาษาอื่น 
mua13 รกั ȵo13 ลิน้ tjou ลุง vei35 งอบ a ʑi55 ยงุ aŋ55 tjua31 กระดกู 
li ปีก lje มดี m ̩35 กลวั pjo55 เลอืด to รงั a li55 กลอง 

 จากตารางขา้งตน้จะเหน็วา่คาํศพัทแ์ขนงจว้ง-ไต กบัแขนงตง้-สุย่ มคีวามสอดคลอ้งกนัอยา่งเหน็ได้
ชดั และสามารถมองเหน็ความสมัพนัธไ์ปจนถงึภาษาหลแีละเกอ-ยงัได ้  แต่ภาษาละตแิมจ้ะมคีาํศพัทท์ี่
สอดคลอ้งกบัภาษาสมาชกิในแขนงเกอ-ยงั แต่กม็บีางสว่นทีแ่ตกต่างจากภาษาอื่น เชน่  คาํวา่ เดอืน ฝน น้ํา 
ดาํ แมจ้ะมรีอ่งรอยพยญัชนะหรอืสระทีส่อดคลอ้งกนับา้ง แต่กไ็มช่ดัเจนนกั  

) คาํโดดสองพยางค ์ แต่ละพยางคห์รอืสว่นใดสว่นหน่ึงของพยางคไ์มส่ามารถแยก
ออกจากกนัและมคีวามหมายโดยอสิระได ้  ไมใ่ชล่กัษณะของการเตมิหน่วยคาํเตมิเพือ่ใหม้คีวามหมายทาง
ไวยากรณ์ใดๆ และไมใ่ชค่าํประสม สว่นมากเป็นคาํซํ้าพยญัชนะหรอืซํ้าสระ ตวัอยา่งคาํเชน่  

คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
la vuaŋ55 ตะวนั pa31 pei ผเีสือ้ khuŋ55 khuaŋ55 เหลว 
ku kja อะไร ɕo ɕap55 ตะขาบ ȵi ȵa13 ครืน้เครง 

 LT. .. คาํท่ีมีการเติมส่วนอ่ืน มดีงัน้ี   
 1) พยางคน์าสกินํา ปกตแิลว้คาํศพัทภ์าษาตระกลูไททีเ่ป็นคาํสองพยางคจ์ะมลีกัษณะที่
แต่ละคาํออกเสยีงแยกจากกนัเป็นคาํๆเหมอืนกบัคาํประสม (เพยีงแต่วา่แต่ละสว่นไมส่ามารถแยกออกจาก
กนัไปมคีวามหมายในตวัเองได)้ แต่ลกัษณะเดน่อยา่งหน่ึงทีพ่บในภาษาละตกิค็อื คาํสองพยางคท์ีพ่ยางค์
แรกออกเสยีงสัน้ๆ หรอืครึง่เสยีง คอืเป็นพยางคท์ีม่โีครงสรา้งพยางคแ์บบ /CT/ ในทีน้ี่จะเรยีกวา่ “พยางค์
นาสกินํา” อนัไดแ้ก่ /m, n, N/ และมกัมวีรรณยกุตเ์ป็นเสยีง /44/ ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี  

คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
m ̩kutɕi35 แมงกุดจี ่ n ̩to31 โต ŋ̩ku หวัหอม 
m ̩35ȵe35 เพือ่น n ̩qaŋ55 ขม - - 

 2) หน่วยคาํเติมหน้า ลกัษณะของคาํทีเ่ดน่ชดัอกีอยา่งหน่ึงในภาษาละต ิ คอื มคีาํอยู่
กลุ่มหน่ึงทีเ่ป็นคาํสองพยางค ์ แต่เกดิจากการเตมิหน่วยคาํอืน่ไวข้า้งหน้า สว่นทีเ่ตมิไวข้า้งหน้าน้ีมกัมี
วรรณยกุต ์/44/ (คลา้ยกบัขอ้ขา้งตน้ แต่โครงสรา้งพยางคเ์ป็น CVT) เป็นสว่นทีไ่มม่คีวามหมายในตวัเอง  ไม่
สามารถแยกออกไปมคีวามหมายตามลาํพงัได ้แต่ตอ้งปรากฏรว่มกบัคาํแทเ้ป็นคาํสองพยางคเ์สมอ  เมือ่เตมิ
แลว้ไมม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงทางความหมายใดๆ  แต่คาํทีถู่กเตมิมกัเป็นคาํทีม่คีวามหมายในทศิทาง
เดยีวกนั ลกัษณะเชน่น้ีคลา้ยกบัภาษาผูเ่ปียวและภาษาปู้ยงัมาก สว่นเตมิหน้าในภาษาละตมิไีดด้งัน้ี        

หน่วยคาํเตมิหน้า ตวัอยา่งคาํ 
/ʔa/ เป็นสว่นเตมิหน้าทีพ่บมากทีส่ดุ
ในคาํศพัทภ์าษาละต ิรากคาํเป็นไดท้ัง้
คาํนาม คาํกรยิา คาํคุณศพัท ์คาํวเิศษณ์
ไมจ่าํกดักลุม่ความหมายชดัเจน   

ʔa lei44  ʔa ȵaN35  ʔa lje55  ʔa thin35 
ดาว หนุน ไกล อกี 

/li,li,la/ มกัเตมิหน้าคาํนามทีใ่ช้
เป็นชื่อคน สตัว ์สิง่ของ สถานที ่และคาํ
สรรพนาม  

li35 po li35kho31 li mei55 li No 
ผวั ลงิ ผ ีเทวดา แมว 
li35 vei li35 qɛ la ȵi la ki55 
ชาวไต ไก่ ปาน ฉนั(สรรพนาม) 

/ma,ma,ma/ มกัเตมิหน้าคาํ
เรยีกชื่อแมลง หรอืผลไม ้

ma31 kuai31 ma31 ȵe  ma31 m̩ ti  ma31 ̩31 
สาลี ่ สม้ มด ไร  
ma qei55 ma vei mamen ma55vei 
พรกิ ออ้ย หนอน มนัเทศ 
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/mja/ คาํน้ีมคีวามหมายประจาํคาํวา่ 
“เมยี” เตมิหน้าคน สตัว ์คาํเรยีกญาติ
หมายถงึเพศเมยี 

mja mje55 mja m̩55  mja ʑo35  mja ʔa35 
หมแูม ่ 
(ตวัเมยี) 

หมาแม ่ 
(ตวัเมยี) 

อาสะใภ ้ 
(เมยีของอา) 

ป้า  
(พีส่าวพอ่) 

/min/ เตมิหน้าคาํทีห่มายถงึลกูสตัว ์
คน สิง่ของขนาดเลก็ /ȵin/ เตมิหน้า
ผลไม ้ตน้ไม ้ 

min po31  min  ti  ȵin ȵa53  ȵin Nua44 

สม้โอ แตงกวา ทารก กบ 

/pei/ เตมิหน้าคาํเรยีกบุคคล มกัมี
ความหมายถงึสถานภาพของคน 
/pu/ เตมิหน้าคาํเรยีกอาชพี 

pei31 kho31 pei31 
vuaN55 

pu ʑe13 pu qei 

คนจน คนรวย พอ่สือ่แมส่ือ่ ชา่งเหลก็ 
 3) พยางคเ์สริมสร้อย  คอื วธิกีารสรา้งคาํโดยการซํ้าหรอืซอ้นกนัเพือ่ทาํหน้าทีเ่ป็นสรอ้ย

คาํ มผีลทาํใหค้าํเดมิเกดิภาพพจน์ทีช่ดัเจนขึน้ พบวธิกีารซํ้าแลว้เตมิหลงัคาํคุณศพัท ์  เตมิคาํแทรกกลางคาํ
ซํ้า ซํ้าคาํเลยีนเสยีง  และการซํ้าโครงสรา้ง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

รปูแบบ ตวัอยา่ง คลา้ยกบัความหมายในภาษาไทย 
ABB khuaŋ มดื ljaŋ55 ดาํ ljaŋ55 ดาํ มดืดาํดาํ (มดืตึด๊ตือ๋)  

tjuŋ55 ขนั ko ko กุ๊กๆ (ไก่) ขนักุ๊กๆ  
ABA  kjaŋ หวาน ʑou35  แลว้ยงั kjaŋ หวาน หวานเจีย๊บ 

ʑe13 ยาว ʑou35  แลว้ยงั ʑe13 ยาว  ยาวเฟ้ือย 
AABB vu ไป vuไป ti31 มา  ti31 มา ไปๆมาๆ 

vu ไป vuไป tjaŋ55 หยดุ tjaŋ55 หยดุ เดนิๆหยดุๆ 
ABAC mi lje ลื่น  mi ljuŋ สว่นเสรมิสรอ้ย ลื่นๆ (คลา้ยภาษาไทยวา่ลื่นปรื๊ดๆ) 

mo31 พลาง  hje55 พดู mo31 พลาง /a ɕu55 หวัเราะ พลางพดูพลางหวัเราะ 
la31 ทัง้ vei55 สงู la31 ทัง้ n̩ to31 โต ทัง้สงูทัง้ใหญ่ 
vei เขว vu ไป vei เขว ti31 มา เขวไปเขวมา  
tje55 สาม  vuaŋ55 วนั  tje55 สาม  ko55 คนื สามวนัสามคนื  
ha31 เอง tje35 ทาํ ha31 เอง  ko13 กนิ ทาํเองกนิเอง 

4) การซํา้คาํสองพยางค ์ เป็นลกัษณะของการซํ้าโดยการพดูคาํเดมิซํ้าสองครัง้ พยางค์
ทีส่องไมม่กีารเปลีย่นแปลง หรอืเปลีย่นเพยีงเลก็น้อย เมือ่ซํ้าคาํแลว้มกีารแปรทางความหมายวา่มปีรมิาณ
มากขึน้ มจีาํนวนมากขึน้ มคีวามเขม้ขน้มากขึน้ หรอืแบ่งแยก คาํทีส่ามารถซํ้าไดม้ ีคาํนาม คาํลกัษณนาม 
คาํคุณศพัทแ์ละคาํกรยิา คาํทุกชนิดเมือ่ซํ้าแลว้จะมคีวามหมายวา่ทาํแบบไมต่ัง้ใจ ไมเ่ฉพาะเจาะจง มี
ความหมายเบาบาง แต่บางชนิดเมือ่ซํ้าแลว้กค็วามหมายเขม้ขน้ขึน้ ตวัอยา่งคาํเชน่   

ชนิดของคาํ คาํเดมิ ความหมาย คาํใหม ่ ความหมาย 
การซํ้าคาํนาม vuaŋ55 วนั vuaŋ55 vuaŋ55 วนัๆ (ทุกวนั) 
คาํลกัษณนาม kin55 อนั kin55 kin55 แต่ละอนั 

pei13 รอบ pei13 pei13 แต่ละครัง้ ทุกครัง้  
การซํ้าคาํคุณศพัทแ์ลว้ใชเ้ป็นคาํ
วเิศษณ์ 

ȵe55 ชา้ ȵe55 ȵo31 คอ่ยๆ 

คาํเลยีนเสยีง mje แบะ mje mje แบะแบะ (เสยีงแพะรอ้ง) 
การซํ้าคาํกรยิา การซํ้าคาํกรยิาภาษละตใิชร้ปูแบบ AAB  ดขูอ้ ) ขา้งตน้ นอกจากน้ียงัมี

รปูแบบการตัง้คาํถามโดยใชว้ธิกีารซํ้าคาํดว้ย เชน่ vu vu ljo31 ไปไป
ไหม “ไปไหม” / /i Ú55 /i Ú55 ljo31 มมีไีหม “มไีหม”  

การซํ้าคาํคุณศพัท ์ การซํ้าคาํคุณศพัทภ์าษาละตใิชร้ปูแบบ ABA ดขูอ้ ) ขา้งตน้ นอกจากน้ียงั
มรีปูแบบการตัง้คาํถามโดยใชว้ธิกีารซํ้าคาํดว้ย เชน่ ʑe13 ʑe13 ljo31 ยาว
ยาวไหม “ยาวไหม” / kjaŋ kjaŋ ljo31 หวานหวานไหม “หวานไหม” 

 LT.  .3.3 คาํประสม คอืการนําคาํโดดทีม่คีวามหมายในตวัเองมาประสมกนั แลว้เกดิเป็นคาํที่
มคีวามหมายใกลเ้คยีงกบัรากคาํเดมิ หรอืเกดิความหมายใหม ่การประสมคาํอาจเกดิจากการนําคาํสองคาํมา
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ประสมกนั หรอืนําคาํหลายคาํมาประสมกนักไ็ด ้ ม ี  วธิไีดแ้ก่ .แบบรวมคาํ .แบบขยายความ . แบบ
ประธานกรยิา 4. แบบกรยิากรรม .แบบเสรมิความ  และ .แบบชื่อหลกั + ชื่อเฉพาะ ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี      

รปูแบบ  ตวัอย่างคาํ 
แบบรวมคาํ  ȵi pje   

น้อง     พี ่
“พีน้่อง” 

po mja   
พอ่   แม ่
“พอ่แม”่ 

tɕi35 tjou  
ตา    ยาย  
“ตายาย” 

khui35 /i  
แมน้ํ่า  น้ํา 
“แมน้ํ่า” 

แบบขยายความ /i kuN35 
น้ํา   เกวยีน 
“กงัหนั” 

to tin55 
ราก  เงนิ  
“เงนิตน้,ตน้ทุน” 

po n̩ qua 
ผู ้     ววั  
“ววัตวัผู”้ 

mja m̩55 
เมยี    หม ู 
“หมตูวัเมยี” 

แบบประธานกริยา /i ɕi kuaN 
ไส ้         หนาว 
“เสยีใจ” 

n ̩ tjou55 pi55 
ตา             กลบั 
“ตาบอด” 

n ̩ qua pua  
ววั            เคีย้ว 
“เคีย้วเอือ้ง” 

ko31 pɛ31 
ขา    เป๋ 
“พกิาร” 

แบบกริยากรรม /a lu35 N̩35 
ใสก่ลอน    ประต ู
“ลอ็ค” 

/a ȵaN35 kja 
หนุน            หวั 
“หมอน” 

mo35 /i 
พ ุ      น้ํา 
“น้ําพ”ุ 

ljuN55 qua55 
เฝ้า      ววั 
“เลีย้งปศุสตัว”์ 

แบบเสริมความ /a pi tɕuN 
ป่ี             ไผ ่
“ขลุย่” 

kho55 qa 
หอ้ง    ขี ้ 
“สว้ม” 

mi ti /i 
แตง         น้ํา 
“แตงโม” 

n ̩44 tjua ti35 
ถัว่            ดนิ 
“ถัว่ลสิง” 

แบบ 
ช่ือหลกัช่ือ+เฉพาะ
(ชฉ.) 

njo31 lavuaN55 
ดอก   ตะวนั 
“ดอกทานตะวนั” 

lo55 qo55 
หญา้ ชฉ. 
“หญา้คา” 

ȵo31 ku55 ku 
นก    ชฉ. 
“นกเขา” 

m ̩tje55 kua55 
ตน้ไม ้      ชฉ. 
“ตน้สน” 

 LT. .. คาํยืมจากภาษาจีน ภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจนีมลีกัษณะเหมอืนกนั
ประการหน่ึงคอืมคีาํศพัทท์ีส่มัพนัธก์บัภาษาจนี แบ่งไดส้องลกัษณะ คอื คาํศพัทท์ีส่มัพนัธก์บัทัง้ภาษาตระกลู
ไทและภาษาจนี คาํศพัทก์ลุ่มน้ีจดัวา่เป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไทจนี นกัวชิาการจนีจดัวา่เป็นคาํยมืภาษาจนี
เก่า และคาํศพัทท์ีย่มืมาจากภาษาจนีทีน่กัวชิาการจนีจดัเป็นคาํยมืภาษาจนีใหม ่ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี     

) คาํศพัทร์่วมเช้ือสายกบัคาํยืมภาษาจีนเก่า ในแวดวงนกัวชิาการจนีตดัสนิวา่ 
คาํศพัทใ์นภาษาของชนกลุม่น้อยทีพ่อ้งกบัภาษาจนีนัน้เป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนี  ซึง่สามารถแบ่งไดเ้ป็น
สองกลุ่ม คอื กลุ่มหน่ึงเป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาตัง้แต่อดตีเรยีกวา่ “คาํยมืเก่า” เป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาจากภาษาจนียคุ
กลางประวตัศิาสตร ์และอกีกลุ่มหน่ึงเป็นคาํทีย่มืมาภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรมจนี ค.ศ.4 เรยีกวา่ “คาํ
ยมืใหม”่ แต่ขณะเดยีวกนั ในแวดวงนกัวชิาการทีศ่กึษาภาษาไท-จนี มคีวามเหน็วา่คาํศพัทเ์หลา่น้ีปรากฏใน
ภาษาไทหลายๆภาษา  น่าจะเป็นคาํศพัทท์ีเ่คยใชร้ว่มกนัในอดตีไมใ่ชค่าํยมื  คาํศพัทก์ลุ่มน้ีสว่นมากเป็นคาํ
โดดหน่ึงพยางค ์ ซึง่สามารถหาคาํทีพ่อ้งกนัไดใ้นภาษาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไท สาํหรบัภาษาละตมิี
คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายภาษาไท-จนีน้อยกวา่ภาษาแขนงจว้ง-ไต ตง้-สุย่และหลอียา่งเหน็ไดช้ดั แต่พบวา่คาํที่
เป็นคาํยมืเก่าในภาษาละต ิจะพอ้งกบัภาษาจนีถิน่ใต ้ดงัตวัอยา่งเชน่คาํวา่ ไฟ นก ไหล และยงัพอ้งรวมไปถงึ
ภาษาเวยีดนามดว้ยเชน่คาํทีแ่ปลวา่ ไก ่ ทองแดง รายการคาํศพัทต่์อไปน้ีคดัมาจากหนงัสอืปรทิรรศน์ภาษา
และหนงัสอืการศกึษาวจิยัภาษาต่างๆ ดงัทีไ่ดช้ีแ้จงรายชื่ออา้งองิไวใ้นหวัขอ้ ..) 

จ้วง-ไต ไทย คาํ(ทอง) เงนิ ไฟ นก ชา้ง ไก่ ไหล ทองแดง 
ไต xam2 ŋǝn2 fai2 nok8 tsa:ŋ kai5 lai1 tɔŋ2 

จว้ง kim1 ŋǝn2 fei2 ɣok8 ɕa:ŋ kai5 lai1 lu:ŋ2 

ปู้อ ี tɕim1 ŋan2 vi2 zok8 tsa:ŋ kai5 lai1 lu:ŋ2 

ต้ง-สุ่ย เหมาหนาน cim1 ȵan2 pui1 nɔk8 tsa:ŋ a:i5 loi1 tɔŋ2 

ตง้ ȶǝm1 ȵan3 vi1 mok8 ɕa:ŋ5+ qa:i5 ui1+   tɔŋ2 

สุย่ ȶum1 ȵan2 vi1 nok8 tsa:ŋ ka:i5 lui5 tɔŋ2 

มลูมั cǝm1 ȵan2 fi1 nɔk8 tja:ŋ ci1 thoi1 tɔŋ2 
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หลี หล ี kim3 kan1 fei1 taȶ ไมม่คีาํเรยีก khai1 ma:u1 da:ŋ 

เกอ-ยงั เกอลาว xen33 ȵin33 pa:i3 ntau21 ɕaŋ3 qai3 la:i35 ŋә34 

ผูเ่ปียว gǝm2 phio213 pәi53 nuk5 ไมม่คีาํเรยีก qai33 ¬ai53 tyŋ33 

ปู้ยงั tsi2 ŋan312 fi2 nuk11 ɕaŋ11 qai5 lui lu:ŋ11 

 ละต ิ ha35 phjo35 pje55 ȵo31 amua55 qɛ lje55 tuŋ35 

จีนปัจจบุนั 金 jīn 银 yín 火 huǒ 鸟 niǎo 象 xiàng 鸡 jī 流 liú 铜 

จีนโบราณ kĭĕm ŋǐĕn xuɑ  tieu zĭaŋ kiei lĭәu dung

หม่ินหนาน(จีนใต้) gim1 ngeng5 fo2 ziao3 ciên6 goi1 liu2 dong2

เวียดนาม vàng bạc lửa chim voi gà chảy ra đồng 

2) คาํยืมใหม่ ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม รฐับาลจนีปกครองและดแูลความเป็นอยู ่
ของประชาชนในประเทศอยา่งทัว่ถงึ ทาํใหค้าํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืง การปกครอง การศกึษา วทิยาการต่างๆ 
หลัง่ไหลเขา้สูภ่าษาของชนกลุ่มน้อยเป็นจาํนวนมากและต่อเน่ือง  หรอืแมแ้ต่คาํทางไวยากรณ์กพ็บวา่มกีาร
ยมืมาจากภาษาจนีดว้ยเชน่กนั พจิารณาจากการแบ่งเขตสาํเนียงภาษาจนี(ฮัน่) จะเหน็วา่ชาวละตไิดร้บั
อทิธพิลภาษาจนีปัจจุบนัจากสาํเนียงซหีนาน (西南官话 Xīnán Guānhuà) เหมอืนกบัชนกลุ่มน้อยอื่นๆ โดย
ยมืผา่นมาจากชาวฮัน่โดยตรงหรอืยมืภาษาจนีกลางจากสือ่สารมวลชนต่างๆ  นอกจากน้ียงัมคีาํศพัท์
บางสว่นยมืผา่นมาจากชนกลุ่มน้อยอื่นอกีต่อหน่ึงดว้ยเชน่จากชาวไต ชาวจว้ง แต่กรณเีชน่น้ีสบืสาวไดย้าก
วา่ยมืต่อมาจากภาษาใด หากเขา้ไปศกึษาภาษาละตใินประเทศจนีและภาษาละตใินประเทศเวยีดนาม ก็
ยอ่มจะพบคาํยมืใหมข่องภาษาเจา้ของประเทศแทรกซมึอยูใ่นภาษาละตทิีอ่ยูต่่างประเทศกนั  ดงันัน้หากพบ
คาํยมืจนีใหมใ่นภาษาละตทิีเ่วยีดนาม หรอืพบคาํยมืเวยีดนามใหมใ่นภาษาละตทิีป่ระเทศจนีกอ็าจจะเป็น
หลกัฐานถงึการอพยพยา้ยถิน่ในชว่ง 00-00 ปีมาน้ีได ้ตวัอยา่งคาํยมืภาษาจนีใหมแ่สดงในตารางต่อไปน้ี 

ภาษาจีนกลาง คาํอ่านพินอิน คาํภาษาละติ ความหมาย 
学生 xuéshēng ɕo31sen นกัเรยีน 
豆腐 dòufu ta55phu31 เตา้หู ้
火车 huǒchē hot shǝ รถไฟ 
国家 guójiā ko31 tɕua ประเทศ 
但是 dànshì taN35 si35 แต่วา่ 
吧 ba pa31 เถอะ 

 LT. 2.3.5 กลวิธีการสร้างคาํใหม่ จากรายการคาํศพัทภ์าษาละตพิบกลวธิกีารสรา้งคาํใหมโ่ดย
การเปลีย่นแปลงรปูคาํเดมิเพือ่ใหเ้กดิความหมายใหม ่  ซึง่ความหมายใหมน้ี่มคีวามเกีย่วขอ้งหรอืมี
ความหมายสอดคลอ้งเป็นกลุ่มความหมายเดยีวกนักบัคาํเดมิ มหีลายวธิไีดแ้ก่  การใชร้ะดบัเสยีงวรรณยกุต ์    
การเตมิหน่วยคาํ (Li Yúnbīng, 000, 7-7) นอกจากน้ีผูเ้ขยีนไดต้รวจสอบจากรายการคาํศพัทเ์พิม่เตมิก็
พบวา่การเปลีย่นเสยีงพยญัชนะและการเปลีย่นเสยีงสระกเ็ป็นวธิกีารสรา้งคาํใหมใ่นลกัษณะเดยีวกนัน้ีดว้ย 
ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี  

ตวัอยา่งการเปลีย่นเสยีงวรรณยกุต ์
/a mua หมิะ /a mua น้ําแขง็ /a mua น้ําคา้ง 
lja ยอ้น lja พลกิ lja เปลีย่น 
/a tje กวาง /a tje เสอื /a tje ตอก(ใชส้าํหรบัจกัสาน) 

การเตมิหน่วยคาํ 
lo55 หญา้ /a lo55 ยา vuaN55 วนั la vuaN55 ตะวนั 
quai55  เขาสตัว ์ n̩ quai55 เถาวลัย ์ po  พอ่ li po ผวั 

การเปลีย่นเสยีงสระ 
/a tɕe55 สิว่ /a tɕo55 จอบ phɛ55 คราด (กรยิา) phei55 คราด (นาม) 

การเปลีย่นเสยีงพยญัชนะ 
li35 mo แพะ li35  No แมว  mɛ31 ขน lɛ31 เลบ็ 
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  LT. 2.3.6 ตวัอย่างคาํศพัทภ์าษาละติ ในตอนทา้ยของหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัคาํศพัทน้ี์ จะใหต้วัอยา่ง
คาํศพัทภ์าษาละตแิบ่งแยกตามชนิดของคาํ ดงัน้ี  

คาํนาม  ความหมาย คาํกริยา ความหมาย คาํคณุศพัท ์ ความหมาย 
ŋua55 ฟ้า o31 ออก kjen แขง็ 
qɛ55haŋ หา่น pɛ31 แพ ้ ljaŋ55 ดาํ 
thje55 คนัไถ qun55 คุน้ maŋ มัน่(คง) 
titou31 เต่า ko เกา n ̩kjen35 เคม็ 
vo เผอืก ʑuŋ รุง่(สวา่ง)   
คาํบพุบท ความหมาย คาํช่วยกริยา ความหมาย คาํเช่ือม ความหมาย 
pjaŋ55 ไปยงั mɛ31 จะ /apua31 เพือ่ 
qhei อยู ่ ʑi35 ตอ้ง naŋ และ 
/a tua35 ถงึ ˛u เป็น /a ˛o หรอืวา่ 
pje13 จาก ȵin35 ควร na kun31 ไมว่า่... 
ʑa55 ให ้ ȵaŋ กาํลงั /a ȵa ดงันัน้ 
คาํบอกตวัเลข ความหมาย คาํลกัษณนาม ความหมาย คาํลงท้าย  (คล้ายกบั) 
t˛aŋ หน่ึง kin คน (ใชก้บัคน)  lei แลว้/ละ่ 
ȵaŋ31 หก saŋ ตวั(ใชก้บัสตัว)์ ba31 เถอะ 
pɛ31 t˛aŋ สบิเอด็ pua55 เมลด็ (ใชก้บัขา้ว)  le น่ะ (บอกเลา่) 
li qei รอ้ย lei ตวั (ใชก้บัเสือ้)  /ei นะ (ขอรอ้ง)  
li paŋ35 พนั ma31 ท ี(ใชก้บัการกระทาํ) /aŋ35 น่ีนา 

  LT. 2.. ระบบไวยากรณ์ ภาษาละตเิป็นภาษาคาํโดดเหมอืนกบัภาษาสมาชกิตระกลูไททุกภาษา คาํ
แต่ละคาํมคีวามหมายในตวัเองและใชไ้ดโ้ดยอสิระ  ไมม่กีารเตมิหน่วยคาํลงในคาํเพือ่ทาํใหเ้ปลีย่นแปลง
หน้าทีห่รอืลกัษณะทางไวยากรณ์ รปูแบบการประกอบคาํและประโยคเป็นการนําคาํมาเรยีงต่อๆกนั
ตามลาํดบัและโครงสรา้งทางไวยากรณ์ทีก่าํหนด โดยมรีปูแบบไวยากรณ์ทีส่าํคญัๆ ดงัน้ี   

LT. 2.4.1  โครงสร้างประโยคความเดียวพืน้ฐาน คอื [ S.V.O ] ตวัอยา่งประโยคเชน่   
kje31 ko13 m̩ 
แก    กนิ    ขา้ว 

เขากนิขา้ว   li m̩ tja55 ki55 
หมา        กดั    ฉนั 

หมากดัฉนั 

ȵinqua a ljo55 vu35 
ควาย          ไถ          นา 

ควายไถนา  ȵi55 ȵo31 ko13 N̩35 
 นก           กนิ    ง ู

นกกนิง ู

 LT. 2.4.2 มีการใช้คาํลกัษณนาม คาํลกัษณนามทีพ่บในภาษาละตแิบ่งเป็นสองแบบ ดงัน้ี  
1) คาํลกัษณนามของคาํนาม มสีองแบบคอื คาํลกัษณนามแท ้และคาํลกัษณนามทีย่มื 

คาํนามหรอืคาํชนิดอื่นมาใชเ้ป็นลกัษณนาม เชน่ คาํกรยิา มรีปูแบบเหมอืนกนัคอื [ตวัเลข+ลกัษณนาม+นาม]  
ตวัอยา่งเชน่   

ลกัษณนามแท ้  ยมืคาํอื่นมาใช ้
li  ti mjo31 
หน่ึง ดอก ดอกไม ้

ดอกไมห่น่ึงดอก นาม li qei tuN tɕi55 
หน่ึง รอ้ย   ถงั     ขา้วสาร 

ขา้วสารหน่ึงรอ้ยถงั 

tje55 pjou13 m̩ 
สาม  มือ้      ขา้ว 

ขา้วสามมื้อ กรยิา li qui31 n ̩tei53 
หน่ึง กอบ     ขา้วโพด 

ขา้วโพดหน่ึงกอบ 

2) คาํลกัษณนามของคาํกรยิา มสีองแบบ คอื ลกัษณนามแทข้องคาํกรยิาและลกัษณนาม 
ของกรยิาทีย่มืมาจากคาํนาม มรีปูแบบเหมอืนกนั คอื [คาํกรยิา+ตวัเลข +ลกัษณนาม] ตวัอยา่งเชน่    

ลกัษณนามแท ้  ยมืคาํอื่นมาใช ้
vu tje31 ma31 lei 
ไป    สาม  ครัง้   แลว้ 

ไปสามครัง้แลว้  
คาํนาม 

/u55 ȵa55 tje55 pi lei 
อยู ่          สาม ปี     แลว้  

อยูม่าสามปีแลว้ 

alja pu55 pei13 lei 
วน        สี ่     รอบ   แลว้  

วนสีร่อบแลว้ vu m̩55 vuaN55 
ไป    หา้    วนั 

ไปหา้วนั 
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LT. 2.4.3  รปูแบบการใช้คาํบง่ช้ี  คาํสรรพนามประเภทบ่งชีใ้นภาษาละตมิสีามระดบัคอื  
คาํบ่งชีร้ะยะใกล ้  /ȵe/ “น้ี”  คาํบ่งชีร้ะยะไกล เป็นระยะทีม่องเหน็ได ้ /vei/ และระยะไกลทีไ่มส่ามารถ
มองเหน็ได ้หรอืบ่งชีร้ะยะเวลาในอดตีทีผ่า่นมานาน /pje/ “โน้น” สว่นปจุฉาสรรพนามทีถ่ามถงึตําแหน่งคอื
คาํวา่ /na44/ “ไหน” ตําแหน่งของคาํบ่งชีท้ ัง้สีค่าํวางไวต่้อจากสว่นทีต่อ้งการบ่งชี ้หากใชบ้่งชีค้าํกว็างไวห้ลงั
คาํ ใชบ้่งชีว้ลกีว็างไวห้ลงัวล ีโครงสรา้งคอื [สว่นทีต่อ้งการบ่งชี ้+ คาํบ่งชี ้] ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี     

pu55 pen sei31    ȵe 
สี ่     เลม่     หนงัสอื  น้ี 

หนงัสอืสีเ่ลม่น้ี  pɛ31 pi pje 
สาม   ปี     โน้น 

สบิปี(ก่อน)โน้น 

tu312 tuN /i  vei 
เจด็   ถงั      น้ํา   นัน้ 

น้ําเจด็ถงันัน้ pen sei31 na 
เลม่     ไหน  หนงัสอื 

หนงัสอืเลม่ไหน 

 นอกจากน้ีคาํบ่งชีบ้อกระยะไกลยงัสามารถแบ่งระยะโดยใชค้าํขยายเพือ่ใหม้รีะยะหา่งกนั
ออกไปตามลาํดบัไดอ้กีเป็น  
 //i vei/   “นัน่”  (ไกลกวา่ / vei/) 
 //aN35 //i vei/  “โน่น” (คอ่นขา้งไกล) 
 /tje /i vei/  “นู้น”  (ไกลออกไปอกี)  
 ตําแหน่งของคาํบ่งชีก้ค็อืวางไวห้ลงัคาํหรอืวลทีีต่อ้งการบ่งชีเ้หมอืนสรรพนามบ่งชีข้า้งตน้ 
ตวัอยา่งเชน่ / li khua khui55 /aN35 /i vei/ “แมน้ํ่าสาย (ทีค่อ่นขา้งไกล) โน้น”  
 LT. 2.4.4 การขยายความ การขยายความในทีน้ี่คอืการวางตําแหน่งของคาํหลกัทีถู่กขยายและ
ตําแหน่งของคาํทีท่าํหน้าทีเ่ป็นสว่นขยาย มรีปูแบบ ดงัน้ี     
 ) การขยายคาํนาม มสีองรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยูก่บัคาํทีนํ่ามาขยาย คอื ถา้สว่น
ขยายเป็นคาํคุณศพัท ์จะวางสว่นขยายไวห้ลงัต่อจากคาํนาม  รปูแบบคอื [คาํหลกั + สว่นขยาย]   แต่ถา้สว่น
ขยายเป็นคาํอืน่(เชน่คาํนาม) จะวางสว่นขยายไวห้น้าคาํหลกั รปูแบบคอื [ สว่นขยาย + คาํหลกั]    
 ) การขยายคาํกรยิาและคาํคุณศพัท ์ มทีศิทางการขยายไปดา้นหลงั คอืวางสว่นทีท่าํ
หน้าทีข่ยายไวห้ลงัคาํหลกั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

ตวัอย่าง 
การขยายคาํนาม 

คาํหลกั + ส่วนขยาย  ส่วนขยาย + คาํหลกั 
ʔa fu ʔa31 
คน   ด ี

คนด ี mja qɛ 
เมยี     ไก่  

ไก่ตวัเมยี 

kho55 mu35 
เรอืน    ใหม ่

เรอืนใหม(่บา้นใหม)่ pen lin53 n ̩ 
ผู ้       มา้ 

มา้ตวัผู ้ 

 การขยายคุณศพัท ์ [คาํหลกั + สว่นขยาย] การขยายกรยิา [คาํหลกั + สว่นขยาย] 
vua vua55  
เรว็     มาก 

เรว็มาก  nɛ35 vua35 
คดิถงึ มาก          

คดิถงึมาก 

ʔa35 ȵaN35  
ด ี    จรงิ 

ดจีรงิ ko13 ma a 
กนิ    มาก  หน่อย 

กนิมากหน่อย 

ʔa35   vua55 vua55 
ด ี     มาก     มาก 

ดทีีส่ดุ ɕin hun vua35 
ชอบ             มาก 

ชอบมาก 

  จากตวัอยา่งจะเหน็วา่ รปูแบบการขยายความสว่นใหญ่สอดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไท แมว้า่จะมี
คาํทีย่มืมาจากภาษาจนีกไ็มไ่ดเ้ปลีย่นรปูแบบไวยากรณ์ไปเป็นแบบภาษาจนี1       แต่ขณะเดยีวกนักพ็บวา่มี
รปูแบบการขยายความอกีสว่นหน่ึงทีไ่มส่อดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไท คอื ส่วนขยาย + คาํหลกั ซึง่รปูแบบน้ี
สอดคลอ้งกบัภาษาจนี   

                                                            
1 ภาษาตระกลูไททีอ่ยูใ่นประเทศจนีไดร้บัอทิธพิลมาจากภาษาจนีทัง้คาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ บางภาษามรีปูแบบไวยากรณ์ในภาษาสองแบบ
ควบคูก่นัไป ถา้ยมืคาํมาจากภาษาจนีกจ็ะเปลีย่นรปูแบบไปตามภาษาจนี   แต่ถา้ใชค้าํศพัทภ์าษาตวัเองกจ็ะใชไ้วยากรณ์ภาษาตวัเอง  

279การพรรณนาภาษาละติ



28 
 

 
 

   LT. 2.. การแสดงความเป็นเจ้าของ คาํแสดงความเป็นเจา้ของในภาษาละตคิอืคาํวา่ /la/  
“ของ” รปูประโยค คอื [+สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของ(A) ± /la/ +เจา้ของ(B)]  คาํวา่ “ของ” สามารถละไดเ้มือ่มสีว่น 
A และ B เกดิขึน้พรอ้มกนั ซึง่เป็นรปูแบบทีส่อดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไท ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

มคีาํแสดงความเป็นเจา้ของ ความหมาย  ละคาํแสดงความเป็นเจา้ของ ความหมาย 
ȵe ku la  ki55 
น่ี    เป็น ของ      ฉนั 

น่ีเป็นของฉนั  li35 ɕua ki55 
ลกู           ฉนั 

ลกูของฉนั 

nuN35 la pomja 
นา      ของ พอ่แม ่

นาของพอ่แม ่  po ki55 ku vu kje31 
พอ่   ฉนั   เป็น   ลุง   เขา  

พอ่ของฉนัเป็น
ลุงของเขา 

 LT. 2.4.6 ประโยคเปรียบเทียบ คาํแสดงความหมายเปรยีบเทยีบภาษาละต ิคอื /vua35/ “กวา่”  
โครงสรา้งประโยคสอดคลอ้งกบัสมาชกิภาษาตระกลูไท คอื [A + คุณศพัท ์+ /vua35/ + B ]  นอกจากน้ียงัมี
คาํทีแ่สดงการเปรยีบเทยีบขัน้กวา่อกีหน่ึงคาํคอื /sei35/ “เกนิ” แต่โครงสรา้งไวยากรณ์เหมอืนกนั ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี       

vua35 m ̩55 vei55 vua35 ki55 tje55 tshen31 
เธอ  สงู     กวา่    ฉนั   สาม  น้ิว 

เธอสงูกวา่ฉนัสามน้ิว 

pi35 ȵe ʑe35 a55 vua35 na nu35 
ปี     น้ี      ขา้ว   ด ี   กวา่   ปีทีแ่ลว้ 

ปีน้ีขา้วดกีวา่ปีทีแ่ลว้ 

sei35 pa qua  a ljo55 ȵuN35 vua sei35      mja qua 
ผู ้     ควาย     ไถ     นา       เรว็     เกนิ(กวา่) เมยี  ควาย 

ความตวัผูไ้ถนาเรว็กวา่ควายตวัเมยี 

vu ki55  to31 sei35       laN55 la m̩35 
ถว้ย  ฉนั    โต   เกนิ(กวา่)  ใบ      ของ  เธอ 

ถว้ยของฉนัใหญ่กวา่ใบของเธอ  

 LT. 2.4.7 การบอกตาํแหน่ง โครงสรา้งของคาํบอกตาํแหน่ง เชน่ บน ล่าง หน้า หลงั ซา้ย ขวา 
คาํเหล่าน้ีจะวางไวห้น้าคาํนามหรอืสรรพนาม รปูแบบคอื [คาํบอกตําแหน่ง+คาํนาม/สรรพนาม] ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี        

ȵua35 paN35  i Ú55 li pen sei31  
บน      โต๊ะ      ม ี  หน่ึง เลม่   หนงัสอื 

บนโต๊ะมหีนงัสอืหน่ึงเลม่ 

kho31 hje55 m̩55 qhe ȵi tɕuN35 
รองเทา้        เธอ   อยู ่    ใต ้   เตยีง 

รองเทา้เธออยูใ่ตเ้ตยีง 

  LT. 2.4.8 คาํกริยาท่ีต้องการกรรมสองตวั ภาษาละตมิคีาํกรยิาทีต่อ้งการกรรมสองตวั  มคีาํ
วา่ /ʑa55/ “ให”้  สว่นคาํทีใ่ชร้ว่มกบักบัคาํวา่ให ้เชน่ /lja13/ “ยมื” และคาํวา่ /ti ki55/ “ปัน,แบ่ง” จะวางไว้
หน้าคาํวา่ “ให”้   โครงสรา้งการใชค้าํกรยิาทีต่อ้งการกรรมอสงตวั คอื [ประธาน + กรยิา + กรรมรอง(ผูร้บั) + 
กรรมตรง(สิง่ของ/การกระทาํ)] ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี         

ki55 ʑa55 kje31 li pen sei31  
ฉนั   ให ้    เขา     หน่ึง  เลม่     หนงัสอื  

ฉนัใหห้นงัสอืเขาหน่ึงเลม่  

kje31 lja13 ʑa55 ki55 su55 qei55 laN55 tin55 
เขา    ยมื    ให ้    ฉนั  สาม  รอ้ย   หน่วยเงนิ  เงนิ 

เขาใหฉ้นัยมืเงนิ 00 (หน่วยเงนิ) 

kje31 ti ki55 ʑa55 ki55 tje55 saN qɛ 
เขา    แบง่        ให ้     ฉนั   สาม   ตวั     ไก่  

เขาแบง่ไก่ใหฉ้นัสามตวั  

 LT. 2.5 ภาษาถ่ิน ในหวัขอ้ . ทีไ่ดอ้ธบิายเกีย่วกบัถิน่ทีอ่ยูข่องชาวละตนิัน้ แบง่ชาวละตติามถิน่
ทีอ่ยู ่ลกัษณะทางกายภาพและการแต่งกาย แบ่งชาวละตใินประเทศจนีออกเป็น 4 (หรอื ) สาขา และแบ่ง
ชาวละตใินเวยีดนามออกเป็น  สาขา แต่เมือ่จดัแบ่งภาษาถิน่สามารถแบ่งภาษาถิน่ละตใินประเทศจนีและ
เวยีดนามไดเ้ป็นสีถ่ิน่ คอื ละตลิาย ละตขิาว ละตผิมยาว และละตดิาํ ขณะทีก่ลุ่มคนทีพ่ดูภาษาละตขิาว
เปลีย่นไปพดูภาษาจว้งนุงแลว้ ทาํใหภ้าษาถิน่ละตขิาวเป็นภาษาทีส่ญูแลว้ ดงันัน้ยงัคงเหลอืภาษาละตถิิน่
อยูเ่พยีงสามถิน่ คอื ละตลิาย ละตผิมยาว และละตดิาํ ขอ้มลูเกีย่วกบัการแบ่งภาษาถิน่ทีเ่ป็นผลงานของ
นกัวชิาการจนีไมม่รีายละเอยีดมากนกั  ในหนงัสอืของ หลีห่ยวนิปิง (Lǐ Yúnbīng, 2, 4-0) ไดนํ้า
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ขอ้มลูระบบเสยีงและคาํศพัทภ์าษาละตใินประเทศจนี เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูการศกึษาทีผ่า่นมาของ
นกัวชิาการรุน่ก่อนๆ เชน่ โบนิฟาซ ี(Bonifacy A., 196, 21-8) โรเบริต์ เจ. (Robert J.,) เบเนดคิ 
(Benedict, Paul K., 192, 22-61) เจโรล เอด็มนัสนั (Jerold A. Edmondson, 199) สรปุรายละเอยีดการ
เปรยีบเทยีบดงัน้ี 
 1.การเปรียบเทียบภาษาละติ  บา้นหม่ากวานประเทศจีน (ภาษาจีนเรียก La ji ต่อไปน้ีย่อว่า 
LJ) กบั ภาษา La ti ท่ีบนัทึกโดยโบนิฟาซี (ต่อไปน้ีเรียกว่า LT)     
   1.1 เปรยีบเทยีบกบัคาํศพัทภ์าษา  La ti ในผลงานของเบเนดคิ   จากการเปรยีบเทยีบ
คาํศพัทจ์าํนวน 4 คาํ (มคีาํศพัทเ์กีย่วกบัตวัเลข ชื่อสตัว ์โลกและธรรมชาต ิรา่งกายมนุษย ์คาํเครอืญาต ิ
อาหาร คาํกรยิา) พบวา่มคีาํศพัทร์ว่มกนั  0% แต่เมือ่เปรยีบเทยีบคาํศพัทท์ัง้หมดพบวา่มคีาํศพัทร์ว่มเชือ้
สายเพยีง % ซึง่เป็นความหา่งทีถ่อืวา่เป็นภาษาถิน่ของกนัและกนั ขอ้แตกต่างทีพ่บมดีงัน้ี  

ข้อเปรียบต่าง ตวัอย่างคาํ 
LJ LT ความ 

หมาย 
LJ LT ความ 

หมาย 
พยญัชนะทา้ย /N/ ȵaN31  na ̆   หก(เลข) /a ȵaN35  a n @u เกลอื 
เสยีงพน่ลมกบัไมพ่น่ลม  ko13 k’o กนิ /a len55 a nhi เหลอืง 
การมหีน่วยเตมิหน้าคาํ  o li35 li ปลา li pu13 lu55 lu ห ู
เสยีงเปลีย่นเป็นเพดาน mje55 me หม ู ljou13 lu เกา้ 

  1.2 เปรยีบเทยีบกบัคาํศพัทภ์าษา  La ti  ในผลงานของเจโรล เอด็มนัสนั  จากการ
เปรยีบเทยีบคาํศพัทจ์าํนวน  คาํ (มคีาํศพัทเ์กีย่วกบัตวัเลข ชื่อสตัว ์รา่งกายมนุษย ์คาํเครอืญาต ิโลกและ
ธรรมชาต ิพชื อาหาร คาํคุณศพัทแ์ละคาํกรยิา) พบวา่มคีาํศพัทร์ว่มกนั  7.% และคาํศพัทท์ีแ่ตกต่างกนั 
4.% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัขอ้ . ขา้งตน้จะเหน็วา่ เมือ่ขยายวงคาํศพัทท์ีม่ากขึน้กจ็ะเหน็ความหา่งมาก
ขึน้ ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างกนัและความเป็นภาษาถิน่ชดัเจนขึน้  
 ทัง้การเปรยีบเทยีบกบัรายการคาํของเบเนดคิ และของเจโรล เอด็มนัสนั พบความแตกต่างของ
ภาษาถิน่ทัง้สองสรปุดงัขอ้มลูจอ่ไปน้ี    

ข้อเปรียบต่าง ตวัอย่างคาํ 
LJ LT ความ 

หมาย 
LJ LT ความ 

หมาย 
พยญัชนะทา้ย /N/ ȵaN31  na ̆   หก(เลข) /a ȵaN35  a n @u เกลอื 
เสยีงพน่ลมกบัไมพ่น่ลม  ko13 k’o กนิ /a len55 a nhi เหลอืง 
การมหีน่วยเตมิหน้าคาํ  o li35 li ปลา li pu13 lu55 lu ห ู
เสยีงเปลีย่นเป็นเพดาน mje55 me หม ู ljou13 lu เกา้ 

  .การเปรียบเทียบภาษาละติ บา้นหม่ากวาน ประเทศจีน กบัคาํศพัทภ์าษา Lati ของโรเบิรต์ 
เจ.  ซ่ึงมีสองถ่ินคือ ภาษา Lati ท่ี Ban P’ang (ใช้อกัษรย่อว่า BP) กบั Bán Phuang (ใช้อกัษรย่อว่า 
BPH)  
 จากการเปรยีบเทยีบคาํศพัทพ์ืน้ฐานพบวา่มคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สาย LJ - BP 18 คาํ คาํศพัทร์ว่มเชือ้สาย 
LJ - BPH 2 คาํ แมว้า่จะมคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกนัไมม่าก แต่กพ็อจะมองเหน็ความแตกต่างกนัไดบ้า้ง
เลก็ๆน้อยๆ  ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี  

ข้อเปรียบต่าง ตวัอย่างคาํ 
LJ LT ความหมาย 

BP BPH 
การปฏภิาคของพยญัชนะทา้ย /N/ - /m/  laN55 lAm lAm le มดื 
เสยีงพน่ลมกบัไมพ่น่ลม  ti31 thi thi มา 
มเีสยีงเปลีย่นเป็นเพดาน pje55 pu pe ไฟ 
พยญัชนะทา้ยเสยีงกกั pɛ31 p´t p´ สบิ 

281การพรรณนาภาษาละติ



282 
 

 
 

มพียญัชนะเสยีงนาสกินํา li3 mo miɔ mbe แพะ 
  . การเปรียบเทียบภาษาละติ บา้นหม่ากวาน ประเทศจีน กบัคาํศพัทภ์าษาละติประเทศ
เวียดนามสองถ่ินคือ ละติผมยาวท่ี Bán Phuang (ใช้อกัษรย่อว่า BPH) และภาษาละติดาํท่ี  Bán Diù 
(ใช้อกัษรย่อว่า BD) จากผลงานของเจโรล เอด็มนัสนั  
 จากการเปรยีบเทยีบคาํศพัท ์  คาํ มคีาํศพัทท์ีม่รีากศพัทเ์ดยีวกนั  คาํ คดิเป็น 7.% และ
คาํศพัทท์ีไ่มร่ว่มเชือ้สายกนั   คดิเป็น 7.7% โดยพบวา่ภาษาละตทิีบ่า้นหมา่กวานประเทศจนีใกลช้ดิกบั
ภาษาละตทิี ่Bán Phuang มากกวา่ภาษาละตทิี ่Bán Diù ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี 

ข้อเปรียบต่าง ตวัอย่างคาํ 
LJ-BD ความ 

หมาย 
 LJ - BPH ความ 

หมาย LJ BD BD BPH 
การมพียญัชนะทา้ย /N/   ȵaN35 ȵa33 ฝน ȵaN31 nå31 เลขหก 
เสยีงเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก pɛ31 pwɛ52 เลขสบิ vei55 vwi )31 ถํ้า 
เสยีงเปลีย่นเป็นเพดาน tje31 te52 เลขสาม tje35 te35 เลขเจด็ 
เสยีงพน่ลมกบัไมพ่น่ลม tjo thjɔ31 แดง po31 phɔ31 เสือ่ 
มพียญัชนะเสยีงนาสกินํา m ̩35 m ̺m̩33 ขา้ว Nuai31 mbe31 เลขแปด 

 จากขอ้มลูความสมัพนัธแ์ละขอ้เปรยีบต่างของภาษาละตขิา้งตน้ หลีห่ยวนิปิงไดส้รปุเป็นขอ้เสนอการ
จดัแบ่งภาษาละตดิงัน้ี  

 
LT . บทสรปุ  
 จากทีไ่ดนํ้าเสนอขอ้มลูภาษาและการเปรยีบเทยีบกบัภาษาอื่นๆในสาขาภาษาจว้ง – ตง้ พบวา่ ภาษา
ละตมิคีวามสมัพนัธท์ีห่า่งออกไปจากภาษาสมาชกิในสาขาภาษาจว้ง-ตง้มาก  หากเปรยีบเทยีบระหวา่ง
ภาษาทีเ่ป็นสมาชกิในแขนงเดยีวกนัจะพบวา่  ภาษาทีเ่ป็นสมาชกิในแขนงจว้ง-ไต แขนงตง้-สุย่ มคีาํศพัทท์ี่
สมัพนัธก์นัใกลช้ดิ ออกเสยีงใกลเ้คยีงกนัหรอืเป็นคาํเดยีวกนั  นกัภาษาศาสตรจ์งีสามารถจดัเขา้เป็นสมาชกิ
แขนงเดยีวกนัไดอ้ยา่งสนิทใจ แต่สาํหรบัภาษาละตแิลว้  นอกจากคาํศพัทท์ีม่คีวามแตกต่างไปจากสมาชกิใน
สาขาจว้ง-ตง้แลว้ ระหวา่งภาษาทีเ่ป็นสมาชกิในแขนงเกอ-ยงัดว้ยกนัเอง แมจ้ะมคีาํศพัทท์ีส่ามารถวเิคราะห์
ใหเ้ป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายในแขนงเดยีวกนัไดก้ต็าม กย็งัมคีวามแตกต่างไปจากภาษาอื่นอยู ่และยิง่เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัภาษาไทยดว้ยแลว้จะเป็นความสมัพนัธท์ีห่า่งไกลมาก อาจเทยีบไดว้า่เป็นญาตพิีน้่องหา่งๆ
ของชัน้เครอืญาตเิกีย่วดองกบัภาษาไทยกว็า่ได ้ 
 ประเดน็สาํคญัอกีอยา่งหน่ึงทีพ่บในภาษาละตกิค็อื   มคีาํศพัทภ์าษาละตบิางสว่นทีส่อดคลอ้งกบัภาษา
ตระกลูมอญ-เขมร ผูเ้ขยีนไดต้รวจสอบคาํศพัทจ์ากรายการคาํศพัทท์า้ยเล่มในหนงัสอืของหลีห่ยวนิปิงก็
พบวา่ มคีาํศพัทภ์าษาละตมิากกวา่ 0 คาํ คลา้ยกบัภาษาตระกลูมอญ-เขมร แต่ขอ้ทีน่่าสงสยักค็อื คาํศพัท์
กลุ่มน้ีควรจะสอดคลอ้งกบัภาษาเวยีดนามหรอืภาษามอญ-เขมรทีพ่ดูอยูใ่นประเทศจนี (ปู้หล่าง เต๋ออ๋าง หวา่)  
เพราะเป็นภาษาตระกลูมอญ-เขมรทีม่ถีิน่ฐานอยูร่ว่มกนัหรอืใกลช้ดิกนั แต่ความจรงิกลบัพบวา่ คาํศพัท์
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัภาษาเขมรซึง่เป็นกลุ่มชนทีม่ถีิน่ฐานอยูถ่ดัลงมาจากชาวเวยีดนาม ยิง่ไปกวา่นัน้เสยีง
ทีส่อดคลอ้งกบัภาษาเขมรนี้ยงัมบีางคาํสอดคลอ้งกบัภาษาจนียคุก่อนประวตัศิาสตรด์ว้ย ซึง่อาจเป็นประเดน็
ทีน่่าสนใจทีจ่ะศกึษาต่อไปวา่ คาํศพัทท์ีว่า่น้ีอาจจะเป็นคาํศพัทร์ว่มโบราณกเ็ป็นได ้ในตอนทา้ยน้ีจะให้
ตวัอยา่งคาํภาษาละตทิีพ่อ้งกบัคาํศพัทภ์าษาเขมร ดงัน้ี     
 
 

ภาษาละติ

ภาษาถิน่ละตลิาย

ภาษาถิน่ละตขิาว

ภาษาถิน่ละตผิมยาว

ภาษาถิน่ละตดิาํ
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ตวัอยา่งคาํศพัทภ์าษาละตทิีพ่อ้งกบัภาษาในตระกลูมอญ-เขมร 
ละต ิ ปู้หลา่ง เต๋ออ๋าง หวา่ เขมร เวยีดนาม ไทย 

ma55qei55 phɛik2(ยมืไต) ṃ’phrit mak kram m ̩tih tiêu พรกิ 
la35 m̩55  kaʔ  muʔ2 ma:u si  mauʔ thmɔ đá หนิ 
ŋuaŋ35  aŋ1 rɤ dɤʔ lŋuaŋ ngu ngốc โง ่เขลา 
pja35 po2 krɔh loʔ pia/ lời คาํพดู 
m ̩ tje55 khuʔ1 he khauʔ d√m ch´ cây ตน้ไม ้
ʔa tu35 ɹɤ1(ยมืไต) rɤ(ยมืไต) rɤ(ยมืไต) tu/ tàu เรอื* 
laŋ  siŋ2 ʔap loʔ s√mleŋ âm thanh เสยีง 
ʔa ʔie kaʔ  ak 2 k’ʔaʔ lak ka /æk con quạ อกีา** 
hje55 laʔ 1 grai krai n ̩j√i nói พดู 
i ȵe35 um 1 kuik 1 ʔʊm muh rɔm lah ȵɯh mồ hôi เหงือ่ 
qheina man  muʔ laʔ m̥ɔ dɯ   mɔʔ /ɛ na ở đâu ทีไ่หน 
ɕo naʔ2 bra:ŋ nɛʔ  tɕu chua เปรีย้ว 
kho31 tok2 phla:n hot krɔ nghèo (ยาก)จน 
m ̩35 ṇaʔ (ยมืไต) ŋa:i ŋai mu/ mặt ใบหน้า 
naŋ kap2(ยมืไต)  ka:i mai nAŋ và และ,กบั 
* คาํวา่ “เรอื” เสยีงภาษาจนียคุก่อนประวตัศิาสตร ์คอื /da ̆k/ เสยีงภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์คอื /du/   
** คาํวา่ “กา” เสยีงภาษาจนียุคก่อนประวตัศิาสตร ์คอื /ʔea/ เสยีงภาษาจนียุคกลางประวตัศิาสตร ์คอื /ʔa/    

  ประเดน็ทีน่่าสนใจมากเกีย่วกบัรอ่งรอยความสมัพนัธข์องภาษาละตกิบัภาษาแขนงจว้ง-ไต(รวมทัง้
ภาษาไทย)  และแขนงตง้-สุย่ ทีเ่หน็เดน่ชดักค็อื การสญูเสยีพยญัชนะทา้ย /p,t,k/ เป็นเหตุใหค้าํในภาษาละติ
ทีเ่ดมิทเีป็นคูเ่ทยีบเสยีงพยญัชนะทา้ยเหมอืนกบัภาษาไทอื่นๆ  กลายเป็นคาํพอ้งเสยีงหลายคาํ  ตารางถดัไป
น้ีเปรยีบเทยีบคาํศพัทจ์ากตวัแทนภาษาของแขนงต่างๆ ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี (อกัษรสจีางในภาษาละตเิป็นขอ้
สนันิษฐานวา่สญูเสยีพยญัชนะทา้ยเสยีงนัน้ไป)  

ละต ิ จว้ง ไต ตง้ สุย่ หล ี ไทย 
tjap31 tap tap tap tap ŋa:n1 ตบั 
tjat31 tat paːt9 tat qat fo:n ตดั 
tjak31 tak tak tui3 te3  dok ตกั 
kjap31  kap8 ip sok+ ʔnjap  bi:p  แคบ 
kjak31  ɤa:m1 haːm1 ȶuŋ1  tsup tsha:m1 ยก 
kjat31    -  -  -  -  - ยอด 
pat31 phat fat wan5+ fan5 fan5 ฝัด 
pat31  -  -  -  - - ฝาด 
pak31 fak8 pak8 ȶup9 zup gop ฟัก 

 อยา่งไรกต็ามแมว้า่ภาษาละตจิะสญูเสยีพยญัชนะทา้ย /p, t, k/ จนเกอืบสมบรูณ์แลว้ แต่ยงัมคีาํทีม่ ี
พยญัชนะทา้ยหลงเหลอือยูบ่า้งแต่กน้็อยมาก และบางครัง้การออกเสยีงคาํบางคาํจะมหีรอืไมพ่ยญัชนะทา้ยก็
ได ้ เป็นหลกัฐานใหส้นันิษฐานไดว้า่ภาษาละตเิคยมพียญัชนะทา้ยแต่สญูหายไป ในขณะทีค่าํศพัทท์ีร่ว่มเชือ้
สายกบัภาษาตระกลูไททีม่พียญัชนะทา้ย ภาษาละตไิมม่หีลงเหลอือยูแ่ลว้ ดงัขอ้มลูตวัอยา่งคาํศพัทต่์อไปน้ี     

ละต ิ ɕo ɕap55 pit55 ma31 fit55 mak31 = mi35 tap31 พบคาํศพัทท์ีล่งทา้ยดว้ย 
p,t,k เพยีง  คาํ ไทย ตะขาบ หา่ง นกหวดี หมาก(ผลไม)้ ก่ออฐิ 

 

ละต ิ hap31 khuat31 kuat lɛp31 ljout55 ȵak ȵok31 /ok31 pap35 phat13 tjet35 
ไทย หาบ ขาด  ขดุ เลบ็ หยด หนวก นก ออก พบั พดั เจด็ 
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ML.  ภาษามู่หล่าว 

 
 

 
รปูท่ี ML.  ชาวมูห่ลา่ว 

คดัลอกจาก http://www.wanmin.org/minzu/mulao-jia    
เมือ่  ธนัวาคม  

 
ขอ้มลูภาษามูห่ล่าว แบ่งเป็นสองสว่น คอื สว่นที ่ML.1 ขอ้มลูสงัเขปเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนา 

และ สว่นที ่ML. 2 ขอ้มลูทางภาษา ดงัน้ี  
 
ML.  ข้อมลูสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา (สรปุมาจาก Bó Wénzé, 22, -) มรีายละเอยีด
ขอ้มลู ดงัน้ี  

ML. 1.1  ถิน่ทีอ่ยู ่ 
ML. .  ประวตัศิาสตร ์ 
ML. 1.3  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  
ML. 1.4  ชวีติความเป็นอยู ่ 
ML. 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม 

 
ML. 1.1  ถ่ินท่ีอยู่ 
 ชาวมูห่ล่าวมถีิน่ฐานอยูใ่นเมอืงและตําบลต่างๆ ของมณฑลกุย้โจวบรเิวณฝัง่ทศิเหนือของพืน้ที่
เฉียนตงหนานกบัเฉียนหนาน1 ไดแ้ก่ หมาเจยีง (麻江 Májiāng) ไขหลี ่ (凯里 Kǎilǐ) หวงผงิ (黄平

Huángpíng) ตูหยวนิ (都匀 Dū yún) เวิง่อาน (瓮安 Wèng ān) และฝเูฉวยีน (福泉 Fúquán) ปี  

                                                            
1 เฉียน (黔 Qián) เป็นชือ่ยอ่ของมณฑลกุย้โจว ชือ่เขตเฉียนตงหนาน (黔东南 Qián Dōngnán) หมายถงึตะวนัออกเฉียงใตข้องมณฑลกุย้โจว 
และ เฉียนหนาน (黔南 Qián Nán) หมายถงึตอนใตข้องมณฑลกุย้โจว   
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รฐับาลมณฑลกุย้โจวประกาศใหช้าวมูห่ลา่วเป็นสมาชกิของชนกลุ่มน้อยชาวมลูมั 1   เหยยีนฉีเหยยีน 
(Yán Qíyán, 29, 28) รายงานการสาํรวจประชากรชาวมูห่ล่าววา่ ในปี  ชาวมูห่ล่าวมปีระชากร 
.  หมืน่คน ในหนงัสอืของโป๋เหวนิเจ๋อ (Bó Wénzé, 00, ) ใหข้อ้มลูวา่เน่ืองจากการตัง้ถิน่ฐานของ
ชาวมูห่ล่าวอยูแ่วดลอ้มไปดว้ยชนเผา่อืน่ เชน่ ปู้อ ี เหมยีว หมูบ่า้นของชาวมูห่ล่าวไมไ่ดต้ดิต่อกนัเป็น
พืน้ทีใ่หญ่ แต่มกักระจุกตวัเป็นชุมชนเลก็ๆทีค่ ัน่กลางดว้ยชนกลุ่มใหญ่อืน่ๆ นอกจากน้ีชาวมูห่ล่าว
บางสว่นแต่งงานกบัชาวเผา่อื่น และไดย้า้ยเขา้ไปอยูใ่นหมูบ่า้นของชนเผา่อื่น ทาํใหก้ารสาํรวจเป็นไปได้
ยาก กระนัน้กต็ามกพ็บวา่ประชากรชาวมูห่ล่าวไดเ้พิม่จาํนวนมากขึน้กวา่ทีร่ายงานไวเ้มือ่ปี  มาก 
แต่กไ็มไ่ดบ้อกวา่มจีาํนวนเทา่ใดดว้ยเหตุผลขา้งตน้ 
 นบัตัง้แต่ก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนีเป็นตน้มา ชาวมูห่ล่าวยงัคงจดัเป็น “กลุ่มชนไรส้ญัชาต ิ
หรอื กลุ่มชนทีย่งัไมส่ามารถจดักลุ่มได”้ ปัญหาการรบัรองสถานภาพของชาวมูห่ล่าวยงัคงหาขอ้สรปุไม่
ไดม้าโดยตลอด เพือ่ใหต้นเองมสีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อย ชาวมูห่ล่าวบางทอ้งทีแ่จง้ต่อทางการวา่
ตนเองเป็นชาวปู้อ ี บา้งกแ็จง้วา่เป็นชาวเหมยีว แต่ความจรงิแลว้ชาวมูห่ล่าวเองกย็งัคงแบ่งแยกตนเอง
ออกจากกลุ่มชนเหล่าน้ีอยา่งชดัเจน ยดึถอืขนบธรรมเนียม ประเพณ ีถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัเป็นชุมชนของ
ตนเอง และทีส่าํคญัยงัคงพดูภาษาของตนเองและเรยีกตวัเองวา่ “มูห่ล่าว” อกัษรจนีทีช่าวฮัน่ใชเ้ขยีนชื่อ
ชาวมูห่ล่าวคอื 木佬 Mù lǎo ซึง่ต่างจากอกัษรทีใ่ชเ้รยีกชื่อชาวมลูมั คอื 仫佬 Mù lǎo แต่ออกเสยีง
เหมอืนกนั ชาวมูห่ล่าวเองกย็อมรบัในชื่อทีอ่อกเสยีงเหมอืนกนั แต่ยงัคงแบ่งแยกความแตกต่างออกจาก
ชาวมลูมัโดยใชอ้กัษรจนีเชน่น้ี เพือ่ไมใ่หเ้กดิความสบัสน ในหนงัสอืภาษาไทยน้ีจะกาํหนดเรยีกชื่อกลุ่ม
ชาตพินัธุช์าวมลูมัทีม่ณฑลกวา่งซวีา่ “มลูมั” และเรยีกกลุ่มชาตพินัธุช์าวมูห่ล่าวทีม่ณฑลกุย้โจววา่       
“มูห่ล่าว”  
 
ML. . ประวติัศาสตร ์ 
 ชาวมูห่ล่าวเรยีกตวัเองดว้ยคาํภาษามูห่ลา่ว วา่ /qɑ24 ɣo53/ ใชอ้กัษรจนีวา่ 嘎沃Gā wò ตํานาน
เรือ่งเล่าของชาวเหมยีวและชาวมูห่ล่าวสอดคลอ้งกนัอยูเ่รือ่งหน่ึงคอื ชาวมูห่ล่าวเป็นชนกลุ่มแรกทีเ่ขา้
มาบุกเบกิและตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีต่ะวนัออกเฉียงใตข้องมณฑลกุย้โจว ดาํรงชพีดว้ยการทาํการเกษตร 
สว่นการบนัทกึทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรนัน้มกีารบนัทกึในเอกสารโบราณปรากฏอยู ่ ซึง่สนันิษฐานวา่เป็น
บรรพบุรษุของชาวมูห่ล่าวในปัจจุบนั เพยีงแต่อกัษรทีใ่ชไ้มเ่หมอืนกนั เชน่ อกัษรทีอ่า่นวา่ มูห่ล่าว (木
老，木佬，狇狫 Mù lǎo) อกัษรทีอ่า่นวา่ มูเ่หลยีว (木僚，狇獠 Mù liáo) และยงัมคีาํวา่ มูห่ล่าว
เหมยีว (狇狫苗 Mùlǎo Miáo) ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 2  

“มู่หล่าว” (狇老 Mùlǎo) บนัทกึสงัเขปทางการเฉียนหนาน บรรพเกา้ ของ หลวัรา่วเตีย่น (罗
绕典《黔南职方记略》Luō Ràodiǎn “Qiánnán zhí fāng jì lüè”) บนัทกึวา่ ชาวมูห่ล่าวมถีิน่ฐาน
อยูใ่นกุย้ติง้ (贵定 Guìdìng) ผงิเยว ่ (平越 Píngyuè) หวงผงิ (黄平 Huángpíng) เวงิอาน (翁安

Wēng’ān) ตหูยวนิ (都匀 Dūyún) หมาฮา (麻哈 Máhā) และชงิผงิ (清平 Qīngpíng)  แต่งกาย
เหมอืนอยา่งชาวฮัน่ หลบันอนไดก้บัหญงิหลายคน เมือ่ทอ้งจงึรว่มหอ้ง   เชีย่วชาญการทาํเครือ่งดนิเผา 
นบัถอืบชูาผ ี มแีซ่ หวาง(王 Wáng) หล(ี黎 Lí) จนิ (金 Jīn) และเหวนิ (文 Wén)   

                                                            
1  ชนกลุ่มน้อยชาวมลูมัมถีิน่ฐานอยูท่ีม่ณฑลกวา่งซ ี สว่นชาวมูห่ล่าวมถีิน่ฐานอยูท่ีม่ณฑลกุย้โจว ภาษามูห่ล่าวใกลช้ดิกบัภาษาเกอลาว
มากกวา่ภาษามลูมั นกัวชิาการจนีจงึจดัภาษามูห่ล่าวไวใ้นแขนงเกอ-ยงั สว่นภาษามลูมัจดัอยูใ่นแขนงตง้-สุย่ ภาษาของชาวมูห่ล่าวกบัภาษา
ของชาวมลูมัเป็นคนละภาษา โปรดอา่นรายละเอยีดภาษามลูมัใน “นานาภาษาในประเทศจนีตอนใต ้ภาคที ่ (เล่ม )” (เมชฌ สอดสอ่งกฤษ, 
0,  - 0)     
2 เน่ืองจากเอกสารทีจ่ะกล่าวถงึต่อไปน้ีเป็นเอกสารโบราณ ผูเ้ขยีนไมส่ามารถหาตน้ฉบบัจรงิได ้ จงึอา้งองิตามทีป่รากฏในหนงัสอืของ 
โป๋เหวนิเจอ๋ (Bó Wénzé, 00, -4) นอกจากน้ียงัมเีน้ือหาเกีย่วกบัชือ่เรยีกชาวมูห่ล่าวทีใ่หร้ายละเอยีดสอดคลอ้งกนั คอืผลงานของมูซ่ื่อหวั 
(Mù Shìhuá, 00, 7-) เรือ่ง การวจิยัภาษามูห่ล่าว 《木佬語研究 Mùlǎo yǔ yánjiū》 
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 มู่หล่าว (木老 Mùlǎo) พงศาวดารกุย้โจว บรรพเจด็ (《贵州通志》卷七 “ Guìzhōu 

tōngzhì” juǎn qī)  บนัทกึวา่ ชาวมูห่ล่าว มแีซ่หวาง(王 Wáng) หล(ี黎 Lí) จนิ (金 Jīn) และเหวนิ (文
Wén) มถีิน่ฐานอยูท่ีเ่ฉียนซ ี (ฝัง่ตะวนัตกของกุย้โจว) นบัถอืบชูาผ ีสวมเสือ้ผา้อยา่งชาวฮัน่ ไมแ่ต่งงาน
ในสกุลเดยีวกนั หลบันอนไดก้บัหญงิหลายคน เมือ่ทอ้งจงึรว่มหอ้ง ไมร่ว่มรบัประทานอาหาร(เน้ือหมา)
กบัคนต่างสกุล  

มู่เหลียว (木僚 Mùliáo) บนัทกึพงศาวดารสมยัราชวงศห์มงิชื่อ    “บนัทกึแผนทีใ่หมจ่งัหวดั
ตูหยวนิ มณฑลกุย้โจว”  (明)贵州图经新志*都匀府 Míng, Guìzhōu tú jīng xīn zhì -Dūyún fǔ. 
กล่าวถงึกลุ่มชนทีอ่าศยัในพืน้ทีด่งักล่าววา่ม ี ชาวเหมยีวดาํ (黑苗 Hēi miáo) ชาวจง่เจยี (仲家

Zhòngjiā) ชาวมูเ่หลยีว (木僚 Mùliáo) และชาวเกอเหลยีว  (仡僚 Gēliáo)   
 “มู่เหลียว” (狇 獠 Mùliáo) บนัทกึพงศาวดารของจกัรพรรดเิจยีชิง่แหง่ราชวงศช์งิ ชื่อ 
พงศาวดารแควน้หวงผงิ บรรพสบิสอง * ชาวเผา่เหมยีว (嘉庆《黄平州志*卷十二*苗蛮》Jiāqìng 
“Huángpíng zhōu zhì* Juǎn shí'èr* Miáo mán”) กล่าวถงึชาวมูเ่หลยีว วา่ “ชาวมูเ่หลยีวแซ่หวาง     
(王 Wáng) หล ี (黎 Lí) จนิ (金 Jīn) และเหวนิ (文 Wén) ชายโพกหวัดว้ยผา้ไวก้ลางศรีษะ สวมเสือ้
ลาํตวัสัน้ เหน็บมดี หญงิโพกหวัเอยีงขา้ง สวมผา้นุ่งสัน้” 
 มู่เหลียว (木獠 Mù liáo) พงศาวดารปรวิรรตอาํเภอชงิผงิ บรรพสี ่ (重刊清平县通志卷四

Chóngkān Qīngpíng xiàn tōng zhì juǎn sì) บนัทกึวา่ ชาวมูห่ล่าวมแีซ่หวาง (王 Wáng) หล ี  (黎 Lí) 
จนิ (金 Jīn) เหวนิ (文 Wén) อู๋ (吴 Wú) จา้ว (赵 Zhào) หลวั (罗 Luō) หลบันอนไดก้บัหญงิหลายคน 
เมือ่ทอ้งจงึรว่มหอ้ง เจบ็ป่วยไมก่นิยา เชญิหมอผฆีา่สตัวบ์ชูาเทพเจา้  
 มู่หล่าวเหมียว1 (狇狫苗 Mùlǎo Miáo) บนัทกึกุย้โจว ของ หลีจ่งฝาง บรรพสาม (李宗昉

《黔记》Li Zōngfǎng “Qián jì” ) บนัทกึวา่ ชาวมูห่ล่าวเหมยีวอาศยักระจายอยูใ่นแต่ละอาํเภอ แซ่
หวาง(王 Wáng) หล ี  (黎 Lí) จนิ (金 Jīn) เหวนิ (文 Wén) นบัถอืผ ีชอบรอ้งราํทาํเพลง สวมเสือ้ผา้
อยา่งชาวฮัน่   
 จากขอ้มลูเอกสารโบราณจะเหน็วา่ บนัทกึทีเ่กีย่วกบัชาวมูห่ล่าวแมจ้ะใชอ้กัษรจนีเขยีนต่างกนั 
แต่ออกเสยีงเหมอืนกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั เน้ือหากค็ลา้ยๆกนั เพยีงแต่วา่พืน้ทีอ่ยูอ่าศยัมบีรเิวณกวา้งกวา่
ปัจจุบนั กล่าวคอื ในอดตีมบีนัทกึถงึชาวมูห่ล่าวมอีาณาเขตถงึตะวนัตกของกุย้โจว แต่ปัจจุบนัมชีาวมูห่
ล่าวตัง้ถิน่ฐานอยูม่ณฑลกุย้โจวทางตอนเหนือของเฉียนตงหนานกบัเฉียนหนานเทา่นัน้  อยา่งไรกต็าม
ยงัไมม่ขีอ้มลูยนืยนัไดว้า่ชาวมูห่ล่าวในพืน้ทีต่ะวนัตกของมณฑลกุย้โจวที ่กล่าวถงึในอดตีนัน้เป็นชน
กลุ่มเดยีวกนักบัทีม่อียูใ่นปัจจุบนัหรอืไม ่   
  หากพจิารณาจากชื่อเรยีก “มูห่ล่าว” จะเหน็วา่คาํวา่ “มู”่ ตรงกบัคาํวา่ “ผู”้ ซึง่คาํเรยีกน้ี
เหมอืนกบัภาษาตระกลูไทหลายภาษาทีม่คีาํวา่ “ผู”้ นําหน้า เชน่ ปู้อ ีปู้ จุง(จว้ง) ปู้นง(จว้งนุง) ผูเ่ปียว     
ปู้ยงั มลูมั ผอืลาว (เกอลาว)2  สว่นคาํเรยีก “หล่าว” กเ็กีย่วขอ้งกบัชือ่ทีช่นเผา่ตระกลูไทหลายภาษาใช้
เป็นคาํเรยีกตนเอง เชน่  ชาวละต ิ/ljo/ ชาวเกอลาว /klau55/ ชาวมลูมั /lam2/  และยงัสอดคลอ้งกบั
คาํทีพ่วกมอญ-เขมรเรยีกพวกชนเผา่ตระกลูไทวา่ /liao, pu/ liao/ “ลาว, พวกลาว”  ดงันัน้คาํวา่ “หล่าว” 
น่าจะเกีย่วขอ้งกบัคาํวา่ “ลาว” และเกีย่วขอ้งกบัคาํทีช่าวจนีโบราณเรยีกพวกหน่ึงในกลุ่มชนรอ้ยเผา่วา่ 
“เหลยีว” (僚人 Liáo rén)  

 เหตุทีภ่าษามูห่ล่าวใกลช้ดิกบัภาษาเกอลาว  นกัวชิาการจนีจงึไดจ้ดัภาษามูห่ล่าวไวใ้นแขนง
ภาษาเกอ-ยงั ซึง่เป็นสาขาทีแ่ยกออกมาใหเ้ป็นคูข่นานกบัแขนงจว้ง-ไต ตง้-สุย่ และหล ี  เมือ่เป็นเชน่น้ีก็
สามารถสบืสาวความสมัพนัธไ์ดไ้มย่าก เน่ืองจากบรรพบุรษุของชาวเกอ-ยงัเกีย่วขอ้งกบัชนเผา่โบราณ
สองกลุ่มคอื ชาวผ ู(濮 Pú) และชาวเหลยีว(僚 Liáo) ชนเผา่โบราณทัง้สองไดแ้ตกแขนงไปอกีหลายกลุ่ม
                                                            
1 คาํน้ีหมายความวา่ ชาวเหมยีวมูห่ลา่ว กล่าวคอื เป็นชาวเหมยีว(แมว้) กลุ่มยอ่ยหน่ึงทีเ่รยีกตวัเองวา่มูห่ล่าว  
2 ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัคาํเรยีกชือ่ในคาํอธบิายภาษาปู้ยงั 
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 มู่หล่าว (木老 Mùlǎo) พงศาวดารกุย้โจว บรรพเจด็ (《贵州通志》卷七 “ Guìzhōu 

tōngzhì” juǎn qī)  บนัทกึวา่ ชาวมูห่ล่าว มแีซ่หวาง(王 Wáng) หล(ี黎 Lí) จนิ (金 Jīn) และเหวนิ (文
Wén) มถีิน่ฐานอยูท่ีเ่ฉียนซ ี (ฝัง่ตะวนัตกของกุย้โจว) นบัถอืบชูาผ ีสวมเสือ้ผา้อยา่งชาวฮัน่ ไมแ่ต่งงาน
ในสกุลเดยีวกนั หลบันอนไดก้บัหญงิหลายคน เมือ่ทอ้งจงึรว่มหอ้ง ไมร่ว่มรบัประทานอาหาร(เน้ือหมา)
กบัคนต่างสกุล  

มู่เหลียว (木僚 Mùliáo) บนัทกึพงศาวดารสมยัราชวงศห์มงิชื่อ    “บนัทกึแผนทีใ่หมจ่งัหวดั
ตูหยวนิ มณฑลกุย้โจว”  (明)贵州图经新志*都匀府 Míng, Guìzhōu tú jīng xīn zhì -Dūyún fǔ. 
กล่าวถงึกลุ่มชนทีอ่าศยัในพืน้ทีด่งักล่าววา่ม ี ชาวเหมยีวดาํ (黑苗 Hēi miáo) ชาวจง่เจยี (仲家

Zhòngjiā) ชาวมูเ่หลยีว (木僚 Mùliáo) และชาวเกอเหลยีว  (仡僚 Gēliáo)   
 “มู่เหลียว” (狇 獠 Mùliáo) บนัทกึพงศาวดารของจกัรพรรดเิจยีชิง่แหง่ราชวงศช์งิ ชื่อ 
พงศาวดารแควน้หวงผงิ บรรพสบิสอง * ชาวเผา่เหมยีว (嘉庆《黄平州志*卷十二*苗蛮》Jiāqìng 
“Huángpíng zhōu zhì* Juǎn shí'èr* Miáo mán”) กล่าวถงึชาวมูเ่หลยีว วา่ “ชาวมูเ่หลยีวแซ่หวาง     
(王 Wáng) หล ี (黎 Lí) จนิ (金 Jīn) และเหวนิ (文 Wén) ชายโพกหวัดว้ยผา้ไวก้ลางศรีษะ สวมเสือ้
ลาํตวัสัน้ เหน็บมดี หญงิโพกหวัเอยีงขา้ง สวมผา้นุ่งสัน้” 
 มู่เหลียว (木獠 Mù liáo) พงศาวดารปรวิรรตอาํเภอชงิผงิ บรรพสี ่ (重刊清平县通志卷四

Chóngkān Qīngpíng xiàn tōng zhì juǎn sì) บนัทกึวา่ ชาวมูห่ล่าวมแีซ่หวาง (王 Wáng) หล ี  (黎 Lí) 
จนิ (金 Jīn) เหวนิ (文 Wén) อู๋ (吴 Wú) จา้ว (赵 Zhào) หลวั (罗 Luō) หลบันอนไดก้บัหญงิหลายคน 
เมือ่ทอ้งจงึรว่มหอ้ง เจบ็ป่วยไมก่นิยา เชญิหมอผฆีา่สตัวบ์ชูาเทพเจา้  
 มู่หล่าวเหมียว1 (狇狫苗 Mùlǎo Miáo) บนัทกึกุย้โจว ของ หลีจ่งฝาง บรรพสาม (李宗昉

《黔记》Li Zōngfǎng “Qián jì” ) บนัทกึวา่ ชาวมูห่ล่าวเหมยีวอาศยักระจายอยูใ่นแต่ละอาํเภอ แซ่
หวาง(王 Wáng) หล ี  (黎 Lí) จนิ (金 Jīn) เหวนิ (文 Wén) นบัถอืผ ีชอบรอ้งราํทาํเพลง สวมเสือ้ผา้
อยา่งชาวฮัน่   
 จากขอ้มลูเอกสารโบราณจะเหน็วา่ บนัทกึทีเ่กีย่วกบัชาวมูห่ล่าวแมจ้ะใชอ้กัษรจนีเขยีนต่างกนั 
แต่ออกเสยีงเหมอืนกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั เน้ือหากค็ลา้ยๆกนั เพยีงแต่วา่พืน้ทีอ่ยูอ่าศยัมบีรเิวณกวา้งกวา่
ปัจจุบนั กล่าวคอื ในอดตีมบีนัทกึถงึชาวมูห่ล่าวมอีาณาเขตถงึตะวนัตกของกุย้โจว แต่ปัจจุบนัมชีาวมูห่
ล่าวตัง้ถิน่ฐานอยูม่ณฑลกุย้โจวทางตอนเหนือของเฉียนตงหนานกบัเฉียนหนานเทา่นัน้  อยา่งไรกต็าม
ยงัไมม่ขีอ้มลูยนืยนัไดว้า่ชาวมูห่ล่าวในพืน้ทีต่ะวนัตกของมณฑลกุย้โจวที ่กล่าวถงึในอดตีนัน้เป็นชน
กลุ่มเดยีวกนักบัทีม่อียูใ่นปัจจุบนัหรอืไม ่   
  หากพจิารณาจากชื่อเรยีก “มูห่ล่าว” จะเหน็วา่คาํวา่ “มู”่ ตรงกบัคาํวา่ “ผู”้ ซึง่คาํเรยีกน้ี
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ปู้ยงั มลูมั ผอืลาว (เกอลาว)2  สว่นคาํเรยีก “หล่าว” กเ็กีย่วขอ้งกบัชือ่ทีช่นเผา่ตระกลูไทหลายภาษาใช้
เป็นคาํเรยีกตนเอง เชน่  ชาวละต ิ/ljo/ ชาวเกอลาว /klau55/ ชาวมลูมั /lam2/  และยงัสอดคลอ้งกบั
คาํทีพ่วกมอญ-เขมรเรยีกพวกชนเผา่ตระกลูไทวา่ /liao, pu/ liao/ “ลาว, พวกลาว”  ดงันัน้คาํวา่ “หล่าว” 
น่าจะเกีย่วขอ้งกบัคาํวา่ “ลาว” และเกีย่วขอ้งกบัคาํทีช่าวจนีโบราณเรยีกพวกหน่ึงในกลุ่มชนรอ้ยเผา่วา่ 
“เหลยีว” (僚人 Liáo rén)  
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ภาษาเกอ-ยงั ซึง่เป็นสาขาทีแ่ยกออกมาใหเ้ป็นคูข่นานกบัแขนงจว้ง-ไต ตง้-สุย่ และหล ี  เมือ่เป็นเชน่น้ีก็
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1 คาํน้ีหมายความวา่ ชาวเหมยีวมูห่ลา่ว กล่าวคอื เป็นชาวเหมยีว(แมว้) กลุ่มยอ่ยหน่ึงทีเ่รยีกตวัเองวา่มูห่ล่าว  
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ยอ่ยๆ ในจาํนวนน้ีมชีื่อ จวิเหลยีว (鸠僚 Jiū Liáo) กลุม่จวิเหลยีวน้ีพฒันาไปเป็นชาว “เหลยีว (僚 Liáo)” 
ซึง่เป็นบรรพบุรษุของชาวละต ิ เกอลาว ปู้ยงั ผูเ่ปียว รวมถงึมูห่ล่าวดว้ย   

วเิคราะหจ์ากชื่อเรยีกทีช่าวมูห่ล่าวเรยีกตนเองวา่ /qɑ24 ɣo53/  คาํวา่ / qɑ24/ เป็นคาํเตมิหน้าคาํ
เรยีกบุคคล กลุ่มคน หรอืชื่อชนเผา่ต่างๆ เชน่ /qa24qau24/ “ชาวจนี” /qa24zǝ31/ “ชาวเหมยีว”     
/qa24 ȵa33 /uŋ33/ “ชาวเหมาหนาน”  สว่นคาํวา่ / ɣo53/ ภาษามูห่ล่าวแปลวา่ “คน”  ยอ้นกลบัขึน้ไปดู
ชื่อชาวมูห่ล่าวทีช่าวฮัน่ใชอ้กัษรจนีจดบนัทกึวา่ 狇狫 อกัษรสองตวัน้ีประกอบดว้ยธาตุคาํ “ 犭” ซึง่
ความหมายเดมิหมายถงึ “สนุขั” อกัษรน้ีใชป้ระกอบกบัคาํทีม่คีวามหมายเกีย่วกบัสตัว ์ ความดุรา้ย ป่า
เถื่อน ชาวฮัน่มองวา่ชาวมูห่ล่าวในอดตีเป็นชนเผา่เรร่อ่นในป่า จงึใชอ้กัษรนํากลุ่มเดยีวกนักบัสตัวป่์า
ประกอบหน้าชื่อเรยีก แต่ชาวมูห่ล่าวมไิดย้อมรบัเชน่นัน้ เมือ่มใีครถามวา่เป็นชนเผา่อะไร กจ็ะบอกวา่
ตนเองเป็น “ชาวคน” มไิดเ้ป็นสตัวป่์าหรอืคนป่า สอดคลอ้งกบัชนกลุ่มน้อยทัว่ไปทีม่กัใชค้าํวา่ “คน” เป็น
คาํเรยีกตนเอง เชน่ ชาวเหมาหนานเรยีกตวัเองวา่ /ai1 na:n6/ แปลวา่ “คนหนาน”  ชาวสุย่ เรยีกตวัเอง
วา่ /ai3 sui3/ แปลวา่ “คนสุย่”  หรอืพวกมอญ-เขมร เชน่ ชาวญฮักุร (Nyah Kur) แปลวา่ “มนุษย ์+ภเูขา” 
(สรุยิา รตันกุล,4,) ชาวบร ู(Bru) แปลวา่ “มนุษย”์ (สรุยิา รตันกุล,4,) เป็นตน้ ต่อมาชาวมูห่
ล่าวไดย้อมรบัอกัษรทีใ่ชเ้รยีกชื่อตวัเองและใชใ้นปัจจุบนัเป็น 木佬  Mù lǎo 

นอกจากชื่อทีก่ล่าวมาขา้งตน้แลว้ ยงัมชีื่อทีช่าวเหมยีวเรยีกชาวมูห่ลา่ววา่ “อี”้ (羿人 Yì rén) ซึง่
เป็นชื่อเดยีวกนักบัชื่อทีเ่รยีกชาวเกอลาว  แสดงใหเ้หน็วา่ชาวมูห่ลา่วและชาวเกอลาวมคีวามสมัพนัธก์นั
ใกลช้ดิมาแต่อดตี  
   
ML. 1.3  ระบบเศรษฐกิจสงัคม  
 ชาวมูห่ล่าวแต่โบราณกาลอพยพเขา้มาในพืน้ทีต่ะวนัออกเฉียงใตข้องกุย้โจวเป็นพวกแรกๆ ดว้ย
เหตุทีช่าวมูห่ล่าวดาํรงชพีดว้ยการทาํนาเพาะปลกู การเลอืกทีต่ ัง้ชมุชนจงึเลอืกบรเิวณทีม่แีหล่งน้ําอุดม
สมบรูณ์ แมว้า่จะเป็นพืน้ทีห่า่งไกลหรอือยูบ่นยอดเขาสงูกต็าม ขอเพยีงมแีหล่งน้ํากเ็ป็นทีท่ีช่าวมูห่ล่าว
เลอืกเป็นทีต่ ัง้ชุมชนหรอืบา้นเรอืนเพยีงสองสามครวัเรอืนเพือ่เพาะปลกูไวบ้รโิภคในครวัเรอืนเทา่นัน้ พชื
ทีช่าวมูห่ล่าวเพาะปลกูเป็นหลกักค็อืการทาํนาขา้ว  ยงัมพีชืชนิดอื่น เชน่ ขา้วโพด มนั มนัฝรัง่ เผอืก และ
ถัว่ชนิดต่างๆ  ปัจจุบนัรฐับาลยงัสนบัสนุนใหช้าวมูห่ล่าวปลกูใบยาสบูเพือ่สง่ใหก้บัรฐับาล สรา้งรายไดใ้ห้
ชาวมูห่ล่าวเป็นอยา่งมาก ทาํใหพ้ืน้ทีเ่พราะปลกูของชาวมูห่ล่าวขยายวงกวา้งขึน้กวา่เดมิ ชาวมูห่ล่าวกม็ี
รายไดเ้พิม่ขึน้มากกวา่เดมิดว้ย  
 นบัแต่อดตีทีช่าวมูห่ล่าวเขา้ไปหกัรา้งถางพงเพือ่ทาํการเกษตรบนภเูขา ชาวมูห่ล่าวมฝีีมอืในการ
ใชน้ํ้าและเกบ็กกัน้ําบนพืน้ทีส่งู นาขัน้บนัไดตัง้แต่ตนีเขาสงูขึน้ไปเรือ่ยๆจนถงึยอดเขา และการปล่อยน้ํา
จากทีส่งูเขา้สูน่าขัน้บนัไดแต่ละขัน้ลดหลัน่ลงมา ลว้นเป็นความสามารถเฉพาะทีช่าวมูห่ล่าวสบืทอดกนัมา
แต่โบราณ เมือ่สามารถจดัการกบัน้ําได ้ ชาวมูห่ล่าวปัจจุบนัยงัเพิม่ผลผลติดว้ยการเพาะปลกูผลไมช้นิด
ต่างๆ โดยเฉพาะ “สม้สา” (Bayberry)  ซึง่เป็นผลไมท้ีเ่จรญิเตบิโตไดด้บีนภเูขากเ็ป็นผลไมท้ีเ่ลื่องชื่อทีส่ง่
มาจากพืน้ทีเ่พาะปลกูของชาวมูห่ล่าว       นอกจากน้ีชาวมูห่ล่าวบางสว่นทีต่ ัง้ถิน่ฐานรมิฝัง่แมน้ํ่า อนั
เป็นการคมนาคมทีส่าํคญัมาแต่โบราณ ชาวมูห่ล่าวกลุม่น้ีจงึมกีจิการซือ้ขายต่อเรอื กจิการขนสง่ทางเรอื 
แมว้า่ปัจจุบนัการคมนาคมทางบกและทางอากาศจะพฒันาเขา้ถงึชมุชนชาวมูห่ลา่วแลว้ แต่ชาวมูห่ล่าวก็
ยงัมคีวามนิยมขนสง่ทางเรอือยู ่
 มบีนัทกึเกีย่วกบัเศรษฐกจิสงัคมของชาวมูห่ล่าวทีย่นืยนัไดว้า่ชาวมูห่ล่าวตดิต่อใกลช้ดิกบัชาวฮัน่
มาตัง้แต่ยคุราชวงศห์มงิ เชน่ ในพงศาวดารกุย้โจว ฉบบัสาม เรือ่งประเพณ ี (贵州通志卷三*风俗

Guìzhōu tōng zhì juǎn sān*fēngsú อา้งใน Bó Wénzé, 00, 4 ) บนัทกึวา่ “ชาวมูห่ล่าวนิสยัดุรา้ย 
โพกหวั เทา้เปลอืย สวมผา้ใยปอ พดูภาษาฮัน่ ขนบธรรมเนียมเหมอืนอยา่งชาวฮัน่”   จนถงึสมยัจกัรพรรดิ
เฉียนหลงแหง่ราชวงศช์งิ กม็บีนัทกึพงศาวดารกุย้โจว บรรพเจด็ (乾隆《贵州通志*卷七》Qiánlóng 
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แมว้า่ปัจจุบนัการคมนาคมทางบกและทางอากาศจะพฒันาเขา้ถงึชมุชนชาวมูห่ลา่วแลว้ แต่ชาวมูห่ล่าวก็
ยงัมคีวามนิยมขนสง่ทางเรอือยู่ 
 มบีนัทกึเกีย่วกบัเศรษฐกจิสงัคมของชาวมูห่ล่าวทีย่นืยนัไดว้า่ชาวมูห่ล่าวตดิต่อใกลช้ดิกบัชาวฮัน่
มาตัง้แต่ยคุราชวงศห์มงิ เชน่ ในพงศาวดารกุย้โจว ฉบบัสาม เรือ่งประเพณ ี (贵州通志卷三*风俗

Guìzhōu tōng zhì juǎn sān*fēngsú อา้งใน Bó Wénzé, 00, 4 ) บนัทกึวา่ “ชาวมูห่ล่าวนิสยัดุรา้ย 
โพกหวั เทา้เปลอืย สวมผา้ใยปอ พดูภาษาฮัน่ ขนบธรรมเนียมเหมอืนอยา่งชาวฮัน่”   จนถงึสมยัจกัรพรรดิ
เฉียนหลงแหง่ราชวงศช์งิ กม็บีนัทกึพงศาวดารกุย้โจว บรรพเจด็ (乾隆《贵州通志*卷七》Qiánlóng 
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ยอ่ยๆ ในจาํนวนน้ีมชีื่อ จวิเหลยีว (鸠僚 Jiū Liáo) กลุม่จวิเหลยีวน้ีพฒันาไปเป็นชาว “เหลยีว (僚 Liáo)” 
ซึง่เป็นบรรพบุรษุของชาวละต ิ เกอลาว ปู้ยงั ผูเ่ปียว รวมถงึมูห่ล่าวดว้ย   

วเิคราะหจ์ากชื่อเรยีกทีช่าวมูห่ล่าวเรยีกตนเองวา่ /qɑ24 ɣo53/  คาํวา่ / qɑ24/ เป็นคาํเตมิหน้าคาํ
เรยีกบุคคล กลุ่มคน หรอืชื่อชนเผา่ต่างๆ เชน่ /qa24qau24/ “ชาวจนี” /qa24zǝ31/ “ชาวเหมยีว”     
/qa24 ȵa33 /uŋ33/ “ชาวเหมาหนาน”  สว่นคาํวา่ / ɣo53/ ภาษามูห่ล่าวแปลวา่ “คน”  ยอ้นกลบัขึน้ไปดู
ชื่อชาวมูห่ล่าวทีช่าวฮัน่ใชอ้กัษรจนีจดบนัทกึวา่ 狇狫 อกัษรสองตวัน้ีประกอบดว้ยธาตุคาํ “ 犭” ซึง่
ความหมายเดมิหมายถงึ “สนุขั” อกัษรน้ีใชป้ระกอบกบัคาํทีม่คีวามหมายเกีย่วกบัสตัว ์ ความดุรา้ย ป่า
เถื่อน ชาวฮัน่มองวา่ชาวมูห่ล่าวในอดตีเป็นชนเผา่เรร่อ่นในป่า จงึใชอ้กัษรนํากลุ่มเดยีวกนักบัสตัวป่์า
ประกอบหน้าชื่อเรยีก แต่ชาวมูห่ล่าวมไิดย้อมรบัเช่นนัน้ เมือ่มใีครถามวา่เป็นชนเผา่อะไร กจ็ะบอกวา่
ตนเองเป็น “ชาวคน” มไิดเ้ป็นสตัวป่์าหรอืคนป่า สอดคลอ้งกบัชนกลุ่มน้อยทัว่ไปทีม่กัใชค้าํวา่ “คน” เป็น
คาํเรยีกตนเอง เชน่ ชาวเหมาหนานเรยีกตวัเองวา่ /ai1 na:n6/ แปลวา่ “คนหนาน”  ชาวสุย่ เรยีกตวัเอง
วา่ /ai3 sui3/ แปลวา่ “คนสุย่”  หรอืพวกมอญ-เขมร เชน่ ชาวญฮักุร (Nyah Kur) แปลวา่ “มนุษย ์+ภเูขา” 
(สรุยิา รตันกุล,4,) ชาวบร ู(Bru) แปลวา่ “มนุษย”์ (สรุยิา รตันกุล,4,) เป็นตน้ ต่อมาชาวมูห่
ล่าวไดย้อมรบัอกัษรทีใ่ชเ้รยีกชื่อตวัเองและใชใ้นปัจจุบนัเป็น 木佬  Mù lǎo 

นอกจากชื่อทีก่ล่าวมาขา้งตน้แลว้ ยงัมชีื่อทีช่าวเหมยีวเรยีกชาวมูห่ลา่ววา่ “อี”้ (羿人 Yì rén) ซึง่
เป็นชื่อเดยีวกนักบัชื่อทีเ่รยีกชาวเกอลาว  แสดงใหเ้หน็วา่ชาวมูห่ลา่วและชาวเกอลาวมคีวามสมัพนัธก์นั
ใกลช้ดิมาแต่อดตี  
   
ML. 1.3  ระบบเศรษฐกิจสงัคม  
 ชาวมูห่ล่าวแต่โบราณกาลอพยพเขา้มาในพืน้ทีต่ะวนัออกเฉียงใตข้องกุย้โจวเป็นพวกแรกๆ ดว้ย
เหตุทีช่าวมูห่ล่าวดาํรงชพีดว้ยการทาํนาเพาะปลกู การเลอืกทีต่ ัง้ชมุชนจงึเลอืกบรเิวณทีม่แีหล่งน้ําอุดม
สมบรูณ์ แมว้า่จะเป็นพืน้ทีห่า่งไกลหรอือยูบ่นยอดเขาสงูกต็าม ขอเพยีงมแีหล่งน้ํากเ็ป็นทีท่ีช่าวมูห่ล่าว
เลอืกเป็นทีต่ ัง้ชุมชนหรอืบา้นเรอืนเพยีงสองสามครวัเรอืนเพือ่เพาะปลกูไวบ้รโิภคในครวัเรอืนเทา่นัน้ พชื
ทีช่าวมูห่ล่าวเพาะปลกูเป็นหลกักค็อืการทาํนาขา้ว  ยงัมพีชืชนิดอื่น เชน่ ขา้วโพด มนั มนัฝรัง่ เผอืก และ
ถัว่ชนิดต่างๆ  ปัจจุบนัรฐับาลยงัสนบัสนุนใหช้าวมูห่ล่าวปลกูใบยาสบูเพือ่สง่ใหก้บัรฐับาล สรา้งรายไดใ้ห้
ชาวมูห่ล่าวเป็นอยา่งมาก ทาํใหพ้ืน้ทีเ่พราะปลกูของชาวมูห่ล่าวขยายวงกวา้งขึน้กวา่เดมิ ชาวมูห่ล่าวกม็ี
รายไดเ้พิม่ขึน้มากกวา่เดมิดว้ย  
 นบัแต่อดตีทีช่าวมูห่ล่าวเขา้ไปหกัรา้งถางพงเพือ่ทาํการเกษตรบนภเูขา ชาวมูห่ล่าวมฝีีมอืในการ
ใชน้ํ้าและเกบ็กกัน้ําบนพืน้ทีส่งู นาขัน้บนัไดตัง้แต่ตนีเขาสงูขึน้ไปเรือ่ยๆจนถงึยอดเขา และการปล่อยน้ํา
จากทีส่งูเขา้สูน่าขัน้บนัไดแต่ละขัน้ลดหลัน่ลงมา ลว้นเป็นความสามารถเฉพาะทีช่าวมูห่ล่าวสบืทอดกนัมา
แต่โบราณ เมือ่สามารถจดัการกบัน้ําได ้ ชาวมูห่ล่าวปัจจุบนัยงัเพิม่ผลผลติดว้ยการเพาะปลกูผลไมช้นิด
ต่างๆ โดยเฉพาะ “สม้สา” (Bayberry)  ซึง่เป็นผลไมท้ีเ่จรญิเตบิโตไดด้บีนภเูขากเ็ป็นผลไมท้ีเ่ลื่องชื่อทีส่ง่
มาจากพืน้ทีเ่พาะปลกูของชาวมูห่ล่าว       นอกจากน้ีชาวมูห่ล่าวบางสว่นทีต่ ัง้ถิน่ฐานรมิฝัง่แมน้ํ่า อนั
เป็นการคมนาคมทีส่าํคญัมาแต่โบราณ ชาวมูห่ล่าวกลุม่น้ีจงึมกีจิการซือ้ขายต่อเรอื กจิการขนสง่ทางเรอื 
แมว้า่ปัจจุบนัการคมนาคมทางบกและทางอากาศจะพฒันาเขา้ถงึชมุชนชาวมูห่ลา่วแลว้ แต่ชาวมูห่ล่าวก็
ยงัมคีวามนิยมขนสง่ทางเรอือยู ่
 มบีนัทกึเกีย่วกบัเศรษฐกจิสงัคมของชาวมูห่ล่าวทีย่นืยนัไดว้า่ชาวมูห่ล่าวตดิต่อใกลช้ดิกบัชาวฮัน่
มาตัง้แต่ยคุราชวงศห์มงิ เชน่ ในพงศาวดารกุย้โจว ฉบบัสาม เรือ่งประเพณ ี (贵州通志卷三*风俗

Guìzhōu tōng zhì juǎn sān*fēngsú อา้งใน Bó Wénzé, 00, 4 ) บนัทกึวา่ “ชาวมูห่ล่าวนิสยัดุรา้ย 
โพกหวั เทา้เปลอืย สวมผา้ใยปอ พดูภาษาฮัน่ ขนบธรรมเนียมเหมอืนอยา่งชาวฮัน่”   จนถงึสมยัจกัรพรรดิ
เฉียนหลงแหง่ราชวงศช์งิ กม็บีนัทกึพงศาวดารกุย้โจว บรรพเจด็ (乾隆《贵州通志*卷七》Qiánlóng 

 2543, 116) ช�วบรู (Bru) แปลว่� “มนุษย์” (สุริย� รัตนกุล, 2543, 138) เป็นต้น ต่อม�ช�ว
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“Guìzhōu tōng zhì*juǎn qī อา้งใน Bó Wénzé, 00, 4) กล่าวถงึนกัศกึษาผูม้ชีื่อเสยีงชาวมูห่ล่าว 
กระทัง่ปี ค.ศ. 0 นกัการศกึษาชาวมูห่ล่าวไดร้ว่มมอืกนัก่อตัง้โรงเรยีนประถมศกึษาเพือ่ใหล้กูหลาน
ชาวมูห่ล่าวไดร้บัการศกึษา  หลงัยคุปลดปล่อยชาวมูห่ล่าวไดร้บัการศกึษาสงูขึน้จนถงึขัน้มหาวทิยาลยั 
ปัจจุบนัชาวมูห่ล่าวไดร้บัสวสัดกิารการศกึษาระบบ  ปี จากรฐับาล มชีาวมูห่ล่าวสาํเรจ็การศกึษาภาค
บงัคบันบัรอ้ยคน (Luō Shìqìng, 199, 26-22)  
 
ML. 1.4  ชีวิตความเป็นอยู่  
 ชาวมูห่ล่าวตัง้ถิน่ฐานกระจดักระจาย เป็นเพราะวา่จาํเป็นตอ้งเลอืกพืน้ทีต่ามแหล่งน้ําเพือ่ทาํ
การเกษตร  การรวมตวักนัเป็นชุมชนมกัรวมตวักนัในหมูเ่ครอืญาต ิจงึจะพบวา่ชุมชนเลก็ๆของชาวมูห่ล่า
วจะเป็นกลุ่มเครอืญาตทิีม่แีซ่เดยีวกนั แมใ้นชุมชนใหญ่ทีม่หีลายแซ่อยูร่วมกนักจ็ะแบง่พืน้ทีใ่หค้นแซ่
เดยีวกนั หรอืเครอืญาตเิดยีวกนัอยูใ่กลก้นัเป็นสว่นๆ การตัง้บา้นเรอืนจะก่อสรา้งเรอืนไมร้มิน้ําองิเชงิเขา 
เพือ่สะดวกในการใชน้ํ้า ดว้ยการดาํรงชวีติทีต่อ้งอาศยัน้ํา  เมือ่แหล่งน้ําเดมิเหอืดแหง้ชาวมูห่ล่าวจะอพยพ
ยา้ยถิน่เพือ่แสวงหาแหล่งน้ําแหง่ใหมเ่พือ่ก่อตัง้บา้นเรอืนใหมอ่กีครัง้ บา้นเรอืนของชาวมูห่ล่าวสรา้งหนั
ไปทศิตะวนัออก หน่ึงเรอืนมสีามหอ้งบา้งสรา้งเป็นกระทอ่มชัน้เดยีวหรอืสองชัน้กม็ ี       
 ชาวมูห่ล่าวปลกูขา้วและกนิขา้วเป็นอาหารหลกั เหตุทีด่าํรงชพีดว้ยเพาะปลกูทาํใหก้จิกรรมการ
ดาํเนินชวีติเกีย่วกบัการรบัประทานอาหารแตกต่างไปจากหน่ึงวนัสามมือ้เหมอืนชนเผา่อื่นๆ  มือ้เชา้ตรู่
ของชาวมูห่ลา่วเป็นซุปก๋วยเตีย๋วหน่ึงถว้ยงา่ยๆ แลว้รบีลงทุง่ทาํนา ราวๆสบิโมงจงึกลบัมารบัประทานมือ้
เชา้ซึง่เป็นมือ้หนกัของวนั  จากนัน้ลงทุง่ทาํนาต่อจนถงึบ่ายสามจงึจะกลบัมารบัประทานอาหารกลางวนั 
หลงัจากทาํงานชว่งบ่ายจนพลบคํ่าจงึเป็นอาหารมือ้เยน็หลงัพระอาทติยต์กดนิ “ตม้ยาํ”  รสเปรีย้วเป็น
อาหารยอดนิยมและชื่นชอบของชาวมูห่ล่าว  ชนเผา่แวดลอ้มต่างยอมรบัในรสชาตเิป็นเลศิของตม้ยาํ     
มูห่ล่าว  นอกจากน้ีอาหารรสเผด็เป็นอาหารทีช่าวมูห่ล่าวชื่นชอบ โดยเชื่อวา่พืน้ทีอ่ยูอ่าศยัเป็นพืน้ทีท่ีม่ ี
ภมูอิากาศชืน้ หากไมก่นิอาหารรสเผด็จะทาํใหเ้จบ็ป่วยไดง้า่ย       
  
ML. 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 
 การสืบสายสกลุ สงัคมชาวมูห่ล่าวยดึถอืเพศชายเป็นใหญ่ ชายอาวโุสในสายสกุลเป็นผูม้สีทิธิใ์น
มรดกของวงศต์ระกลู และสบืทอดสูล่กูชายคนโต ลกูชายคนรองและคนต่อๆมา เมือ่แต่งงานจะแยก
ครอบครวัออกไป หากเป็นลกูคนเดยีวจะอยูบ่า้นเดมิกบัพอ่แม ่การแบ่งทรพัยม์รดกแบ่งใหล้กูชายทกุคน
เทา่ๆกนั แต่ลกูสาวไมม่สีทิธิใ์นมรกดของพอ่แม ่หากมเีพยีงลกูสาวไมม่ลีกูชาย จะสบืทอดใหก้บัญาตฝ่ิาย
ชายในสายตระกลู ไมส่บืทอดใหก้บัญาตนิอกสายตระกลู (ญาตหิญงิทีแ่ต่งงานออกไป) หากไมม่ลีกูกจ็ะรบั
เลีย้งลกูชายบุญธรรมเพือ่สบืทอดมรดก   การสบืทอดมรดกใหล้กูสาวเป็นเรือ่งทีร่บัไมไ่ดแ้ละจะไมเ่กดิขึน้
ในสงัคมชาวมูห่ล่าว 
 การแต่งกาย ในหวัขอ้ประวตัศิาสตรเ์ราไดท้ราบจากบนัทกึต่างๆวา่ ชาวมูห่ล่าวแต่งกายเหมอืน
อยา่งชาวฮัน่มาตัง้แต่อดตี ปัจจุบนักเ็ป็นเชน่นัน้ แต่ดว้ยการประกอบอาชพีเกษตรกรรม ชาวมูห่ล่าวมผีา้
คลุมศรีษะเพือ่กนัแดดกนัรอ้นและใชเ้ชด็เหงือ่เชด็ตวั ชาวฮัน่ในชนบททีป่ระกอบอาชพีทาํการเกษตรกม็ี
ผา้โพกศรีษะเชน่เดยีวกนั การมผีา้โพกศรีษะอาจมใิชเ่อกลกัษณ์การแต่งกายของชนเผา่ใดเผา่หน่ึง 
หากแต่มไีวเ้พือ่ใชป้ระโยชน์สาํหรบักจิกรรมและการดาํเนินชวีติประจาํวนั  แต่วธิกีารโพกผา้และ
เครือ่งประดบัอาจมแีตกต่างกนั เชน่ ชาวมูห่ล่าวโพกคลุมรอบศรีษะ ชาวจว้งโพกเป็นรปูเขาควาย      
ชาวสุย่โพกแลว้ปล่อยชายสัน้ๆ  ชาวป๋ายโพกเป็นหมวกแลว้ปล่อยเป็นพูย่าว เป็นตน้         

การแต่งงาน แต่เดมิชาวมูห่ล่าวจะแต่งงานกนักบัคนภายในชนเผา่เป็นสว่นใหญ่ และยดึถอืการ
ไมแ่ต่งงานกบัคนนามสกุล(แซ่)เดยีวกนั  ไมแ่ต่งงานกบัคนทีม่บีรรพบุรษุเป็นสายสกุลเดยีวกนั แมก้ระทัง่
ผูท้ีม่คีวามสมัพนัธแ์บบเป็นบุตรบุญธรรม  กน็บัวา่เป็นคนในสายสกุลเดยีวกนัไมส่ามารถแต่งงานกนัได ้

ว

จะเ ป็น
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แต่ปัจจุบนัมชีาวมูห่ล่าวแต่งงานกบัชนเผา่อื่นเน่ืองจากตลอดเวลาทีไ่มม่กีารรบัรองวา่เป็นชนเผา่ใด  จงึ
แต่งงานขา้มชนเผา่กบัชาวเหมยีว ชาวฮัน่ ชาวปู้อเีป็นตน้ และยอมรบัวา่ตนเป็นชนเผา่อื่นไป แต่อยา่งไร
กต็ามกย็งัคงยดึถอืเรือ่งการไมแ่ต่งงานกบัคนในสายตระกลูอยา่งเครง่ครดั  

หนุ่มสาวชาวมูห่ล่าวพบรกัและเลอืกคูค่รองไดโ้ดยอสิระ การพบปะสงัสรรคใ์นงานเทศกาลรืน่เรงิ 
รอ้งเพลงเกีย้วพาราสตีอบโตก้นั  เมือ่ถกูตาตอ้งใจกนัฝ่ายชายจะจดัสง่พอ่แมห่รอืญาตผิูใ้หญ่ หรอืเถา้แก่
ทีเ่คารพนบัถอืไปเจรจาทาบทามกบัพอ่แมฝ่่ายหญงิ แต่การไปทาบทามอาจตอ้งไปหลายครัง้ ครัง้ทีห่น่ึง
ครัง้ทีส่องฝ่ายหญงิจะบ่ายเบีย่งเพือ่แสดงวา่ลกูสาวตนมคีุณคา่ มขีอ้หา้มวา่การไปทาบทามนัน้ ฝ่าย
ทาบทามไมว่า่จะมาจากทีห่า่งไกลเพยีงใด กจ็ะพกัคา่งคนืทีบ่า้นฝ่ายหญงิไมไ่ด ้ต่อเมือ่ครัง้ทีส่ามหากพอ่
แมฝ่่ายหญงิจะตกลงใหม้าสูข่อกจ็ะกล่าววา่ครัง้หน้าใหม้าอกี แต่หากไมย่นิยอมกจ็ะบอกวา่ครัง้ต่อไปไม่
ตอ้งมาอกีแลว้ แต่หากชายหญงิชอบพอกนั(แต่พอ่แมฝ่่ายหญงิไมย่นิยอม) ฝ่ายหญงิจะหนีออกจากบา้น
ไปทีบ่า้นฝ่ายชาย แลว้ขอใหพ้อ่สือ่แมส่ือ่ไปแจง้ขา่วทีบ่า้นฝ่ายหญงิ เมือ่พอ่แมข่องทัง้สองฝ่ายตกลงกนั
ได ้ฝ่ายหญงิจงึกลบับา้นตน  

พธิแีต่งงานของหนุ่มสาวชาวมูห่ล่าวจะเลอืกชว่งฤดหูนาว ชว่งเดอืนสบิ เดอืนสบิเอด็ เดอืนสบิ
สอง เดอืนหน่ึงของปีถดัไป เมือ่เจา้สาวแต่งเขา้บา้นแลว้พกัอยูบ่า้นเจา้บ่าวสามคนืกก็ลบับา้นเดมิของตน 
กระทัง่ถงึเทศกาลสาํคญั ฝ่ายชายกจ็ะสง่ญาตผิูน้้องไปรบัเจา้สาวกลบัมาบา้น ครัง้น้ีกเ็ป็นการรบัสะใภเ้ขา้
บา้นโดยสมบรูณ์   

เทศกาลสาํคญั ความเช่ือ และศาสนา ชาวมูห่ล่าวมกีจิกรรมการเฉลมิฉลองในเทศกาลสาํคญั 
เชน่ ปีใหมมู่ห่ล่าว ตรษุจนี เทศกาลคนหนุ่มสาว เทศกาลเดอืนสี ่ในแต่ละเทศกาลมขีอ้ปฏบิตั ิขอ้หา้มและ
ความเชื่อต่างๆ ดงัน้ี  

ปีใหมมู่ห่ล่าว เป็นเทศกาลทีเ่อกิเกรกิครกึครืน้และสาํคญัทีส่ดุของชาวมูห่ล่าว จดัขึน้ในวนั
กระต่ายแรก 1  เดอืนสบิของทุกปีตามปฏทินิจนัทรคต ิ  เทศกาลน้ีเป็นชว่งเสรจ็สิน้ฤดกูาลเกบ็เกีย่วและ
เปลีย่นเขา้สูฤ่ดหูนาว ชาวมูห่ล่าวถอืวา่เป็นการบอกลาฤดเูก่าเขา้สูฤ่ดใูหม ่ทุกบา้นฆา่ไก่ ตม้ปลา ทาํขนม
เหนียว(แป้งน่ึงแผน่กลมคลา้ยขนมเขง่) กลัน่เหลา้เซ่นไหวบ้ชูาบรรพบุรษุ ชาวมูห่ล่าวใหค้วามสาํคญัของ
วนัขึน้ปีใหมน้ี่มากกวา่วนัตรษุจนี โดยถอืวา่วนัปีใหมมู่ห่ล่าวเป็นวนัขึน้ปีใหมใ่หญ่(大年 Dà nián) สว่น
ตรษุจนีถอืเป็นปีใหมเ่ลก็(小年 Xiǎo nián)  

เทศกาลฤดใูบไมผ้ล ิหลงัจากเริม่ตน้ฤดใูบไมผ้ลนิบัไปวนั “戊 Wù”2 ทีห่า้ นบัเป็นเทศกาลทีห่นุ่ม
สาวจะจดังานรืน่เรงิ มกีารรอ้งเพลงยาวโตต้อบกนั ถอืโอกาสน้ีพบปะ รกัใคร ่บอกความในใจและเลอืก
คูค่รอง    

ตรษุจนี ชาวมูห่ล่าวเรยีกวา่ “ปีใหมเ่ลก็” ชาวมูห่ล่าวแต่ละหมูบ่า้นหมนุเวยีนจดังานรืน่เรงิทุกวนั 
เริม่ตัง้แต่วนัทีห่น่ึง เดอืนหน่ึง จนถงึวนัทีส่บิหา้ บางปีอาจล่วงเลยไปเป็นเดอืนเลยกม็ ีเน่ืองจากชว่ง
ตรษุจนีเป็นชว่งทีร่อการเกบ็เกีย่ว ชาวมูห่ล่าววา่งเวน้จากการทาํงาน เป็นโอกาสอนัดทีีห่นุ่มสาวจะไดม้า
พบปะสงัสรรคแ์ละเลอืกคูค่รอง ในเทศกาลปีใหมเ่ลก็น้ีชาวมูห่ล่าวจะฆา่หม ู ซือ้เน้ือ กลัน่เหลา้เพือ่นํามา
ดื่มกนิฉลองปีใหม ่ แต่จะไมเ่ซ่นไหวบ้รรพบุรษุในเทศกาลน้ี เมือ่เสรจ็สิน้เทศกาลหรอืในระหวา่งชว่ง
เทศกาลจะเป็นชว่งเวลาทีช่าวมูห่ล่าวนิยมเลอืกจดัพธิแีต่งงาน  

เทศกาลเดอืนสี ่ตรงกบัวนัทีแ่ปด เดอืนสี ่ชาวมูห่ล่าวถอืวา่ตรงกบัวนัเกดิของเทพเจา้ววั ดว้ยเหตุ
ทีช่าวมหูล่าวดาํรงชพีดว้ยการทาํนาและใชแ้รงงานววัทาํนามาตลอดทัง้ฤดกูาล     จงึมคีวามเชื่อและ
ยกยอ่งบชูาเทพเจา้ววัมาก ในแต่ละปีเมือ่เริม่ตน้ฤดเูกบ็เกีย่วจะตอ้งใหว้วัไดก้นิขา้วก่อน ถา้ววัไมก่นิคน
จะกนิไมไ่ด ้  ชาวมูห่ล่าวจะนํารวงขา้วสทีองมาตม้ใหส้กุแลว้ป้อนใหว้วัไดก้นิก่อน ถา้ววัไมก่นิจะตอ้งเอา
                                                            
1 ตรงกบัวนั卯日 Mǎo rì ของปฏทินิจนัทรคต ิซึง่เป็นวธิกีารนบัวนัเดอืนปี ตามจกัรราศ ีคาํวา่  卯 Mǎo เป็นตาํแหน่งทีส่ ีใ่นแผนภูมปิฐพ ีทุกๆ 
 วนัจะเป็นวนั “เหมา่” หน่ึงครัง้  และทุกๆ 0 วนั แผนภมูฟ้ิาและแผนภูมปิฐพจีะตรงกนัหนึ่งครัง้ ดงันัน้ ในหน่ึงปี จะมวีนั “เหมา่” ได ้ ครัง้ 
วนั “เหมา่” น้ี ตามปฏทินิชาวมูห่ล่าวนบัเป็นวนักระต่าย  ซึง่ “กระต่าย” ในทีน้ี่กม็ทีีม่าจากหน่ึงในสบิสองนกัษตัรคอืปี “เถาะ”นัน่เอง      
2 เป็นวธิกีารนบัปฏทินิจนัทรคตขิองจนีคาํวา่ 戊 Wù คอื หน่ึงในแผนภมูจิกัราศขีองสวรรคซ์ึง่มอียู ่0 อนัดบั   
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ใบหญา้มาหอ่แลว้ป้อนใหมจ่นกวา่ววัจะกนิอิม่ หา้มใชแ้รงงานววัทาํงาน ตอ้งอาบน้ํา หาเหาและเลีย้งขา้ว
ปลาอาหารใหว้วัไดก้นิอิม่หนําสาํราญ หา้มพดูจาเสยีงดงั หา้มดา่กนั หา้มทะเลาะกนัเป็นตน้ ทัง้น้ีกเ็พือ่
เป็นการเคารพบชูาววัทีช่ว่ยทาํนามาตลอดทัง้ปี  

นอกจากเทศกาลดงักล่าวมาขา้งตน้แลว้ ชาวมูห่ล่าวยงัยดึถอืและมกีจิกรรมตามเทศกาลเหมอืน
อยา่งชาวฮัน่ เชน่ เทศกาลลา้งป่าชา้และกราบไหวบ้รรพบุรษุในชว่งเทศกาลเชงเมง้  เทศกาลตวนอู่
(ไหวบ้ะจา่ง) เทศกาลฉงหยาง เป็นตน้    

 
ML.   ข้อมูลทางภาษา  
                หวัขอ้น้ีเป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุ่มชาตพินัธุม์ูห่ล่าว  มหีวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี  

ML. 2.1   การจดัแบ่งตระกลูภาษา 
ML. .   ระบบเสยีง   
ML. 2.3   ระบบคาํ 
ML. .   ระบบไวยากรณ์   
 

 

ML. 2.1   การจดัแบง่ตระกลูภาษา 
 โดยมากแลว้ภาษาของชนกลุ่มน้อยทีม่จีาํนวนประชากรไมม่ากมกัจะเป็นชุมชนทวภิาษาคอื  พดู
ภาษาของตนเองในครวัเรอืนหรอืในชุมชนเลก็ๆ หรอืยงัคงใชส้ือ่สารกนัไดใ้นกลุ่มผูส้งูอาย ุ ขณะทีว่ยัหนุ่ม
สาวใชภ้าษาจนีสือ่สารกบัชนเผา่อื่น หรอืใชภ้าษาของกลุ่มชนทีใ่หญ่กวา่ ภาษาจงึอยูใ่นภาวะทีเ่ริม่เขา้สู่
หรอืเขา้สูก่ารสญู แต่สาํหรบัสถานการณ์ของภาษามูห่ล่าวในปัจจุบนัเรยีกไดว้า่สญูสิน้สมรรถนะทางการ
สือ่สารไปเสยีแลว้ ในชุมชนชาวมูห่ล่าวใชภ้าษาจนีหรอืภาษาอีส๋ ือ่สารกนั คาํศพัทภ์าษามูห่ล่าวยงัคง
หลงเหลอืในความทรงจาํของผูส้งูอายเุทา่นัน้  
 นกัภาษาศาสตรจ์นีเริม่ใหค้วามสนใจศกึษาภาษามูห่ลา่วมาภายหลงัปี 0  โดยมกีารลงพืน้ที่
ภาคสนามเพือ่เกบ็ขอ้มลูภาษาครัง้สาํคญัๆหลายครัง้ โป๋เหวนิเจ๋อ (Bó Wénzé, 00, -) ไดอ้ธบิาย
ประวตักิารศกึษาภาษามูห่ลา่วตามลาํดบัดงัน้ี 
 ปี  การลงพืน้ทีศ่กึษาภาษาเกอลาวของเฮอ่เจยีซ่าน มขีอ้ความสดุทา้ยของหนงัสอื 
“ปรทิรรศน์ภาษาเกอลาว” (Hè Jiāshàn,1983)  วา่ “อาํเภอหลซูาน อาํเภอหมาเจยีง มณฑลกุย้โจว(贵州

炉山县、麻江县 Guìzhōu Lúshān xiàn, Májiāng xiàn) มคีนทีเ่รยีกตวัเองวา่ /aï Foï/ หมืน่กวา่คน
ชาวจนีเรยีกวา่ “มูห่ล่าว” ภาษาทีพ่วกเขาพดูเป็นภาษาถิน่ยอ่ยหน่ึงของภาษาเกอลาว แต่ขณะน้ีมผีูเ้ฒา่
ไมก่ีค่นทีพ่ดูภาษาตวัเองได”้ จากขอ้ความดงักล่าวแสดงใหเ้หน็วา่ภาษามูห่ล่าวในยคุปี 0 อยูใ่นภาวะ
ใกลส้ญู อกีมมุหน่ึงภาษามูห่ล่าวมคีวามใกลช้ดิกบัภาษาเกอลาวมาก  

ปี  คณะกรรมการกจิการชนกลุ่มน้อยของมณฑลกุย้โจวลงพืน้ทีเ่ฉียนหนาน(黔南 Qián nán  

หมายถงึกุย้โจวใต)้ และเฉยีนตงหนาน(黔东南 Qián dōngnán หมายถงึกุย้โจวตะวนัออกเฉียงใต)้ ซึง่
เป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของชาวมูห่ล่าว ดาํเนินการสาํรวจขอ้มลูทางชาตพินัธุแ์ละภาษาเพือ่จดักลุ่มชนกลุ่มน้อย
ในพืน้ทีด่งักลา่ว คณะทาํงานประกอบดว้ยนกัวชิาการทางภาษาศาสตรช์าตพินัธุท์ีม่ชีื่อเสยีงของจนี อาท ิ
จา้วตา้วเหวนิ (赵道文 Zhào Dàowén) สวีจ่ือ้เซนิ (许志森 Xǔ Zhìsēn) จางจีห๋มนิ   (张济民 Zhāng 
Jìmín) หลงหมงิยา่ว (龙明耀 Lóng Míngyào)  เป็นตน้ คณะทาํงานไดเ้ผยแพรเ่อกสารในนามของ
รฐับาลมณฑลกุย้โจวในเอกสารชื่อ  “รวมเอกสารการพจิารณาการรบัรองกลุ่มชาตพินัธุใ์นมณฑลกุย้โจว”1 

                                                            
1 贵州省民族事务委员会.(1983) 《贵州民族识别资料集 (第 5 集) --- 木佬人族别问题调查报告》(คณะกรรมการกจิการชนกลุ่มน้อยของ
มณฑลกุย้โจว.() “รวมเอกสารการพจิารณาการรบัรองกลุ่มชาตพินัธุใ์นมณฑลกุย้โจว ฉบบัที ่5” --- รายงานการสาํรวจเกีย่วกบัปัญหา
การรบัรองกลุ่มชาตพินัธุม์ูห่ล่าว) 
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นบัเป็นเอกสารชิน้สาํคญัชิน้แรกทีท่าํใหว้งวชิาการรูจ้กักลุ่มชาตพินัธุแ์ละภาษามูห่ลา่วอยา่งเป็นทางการ 
ต่อมาปี  มหีนงัสอืทีเ่ป็นผลจากการสาํรวจครัง้กอ่นตพีมิพเ์ป็นหนงัสอืชื่อ “ชาวมูห่ล่าวกุย้โจว” 《贵

州仫佬族 Guìzhōu Mùlǎo zú》หนงัสอืน้ีรวบรวมคาํศพัทภ์าษามูห่ล่าวทีบ่า้นหลงหลี ่อาํเภอหมาเจยีง 
(麻江县龙里寨 Májiāng xiàn Lónglǐ zhài) จาํนวน 000 กวา่คาํ มขีอ้มลูการวเิคราะหร์ะบบเสยีงและ
ระบบไวยากรณ์โดยสงัเขป  แต่เป็นทีน่่าเสยีดายวา่  

คุณภาพการพมิพใ์นขณะนัน้ไมเ่อือ้อาํนวย ตลอดจนการวเิคราะหร์ะบบเสยีงยงัมขีอ้ผดิพลาด 
นกัวชิาการรุน่ต่อมาจงึไมนิ่ยมนําเอกสารชิน้น้ีมาอา้งองิ  แต่ใชเ้พยีงตรวจสอบคาํศพัทใ์นภาษามูห่ล่าว
เทา่นัน้ ในปีเดยีวกนันกัภาษาศาสตรจ์นีชื่อจางจีห๋มนิไดเ้ผยแพรง่านวจิยัชิน้หน่ึงชื่อ “การศกึษาวจิยัภาษา
เกอลาว” 《仡佬语研究 Gēlǎo yǔ yánjiū》(Zhāng Jìmín, ) โดยไดนํ้าภาษาเกอลาว ภาษามูห่
ล่าว ภาษาละตเิปรยีบเทยีบกนั และเสนอวา่ภาษาเหล่าน้ีเป็นภาษาทีใ่กลช้ดิกนั  

ปี 0 หนงัสอื “ภาษาไท-กะไดเปรยีบเทยีบ” (J.A.Edmonson and Devid Solnit, 199, 9) ได้
นําเสนอเน้ือหาเกีย่วกบัการแนะนําภาษามูห่ล่าวเป็นภาษาองักฤษ  ซึง่เป็นผลงานทีจ่างจีห๋มนิ(Zhāng 
Jìmín, ) ไดนํ้าเสนอไวใ้น “การศกึษาวจิยัภาษาเกอลาว” และใหข้อ้มลูเกีย่วกบัคาํศพัทภ์าษามูห่ล่าว
บา้งเลก็น้อย   

จากการศกึษาทีผ่า่นมา นกัวชิาการจนีมคีวามเหน็พอ้งกนัวา่ใหจ้ดัภาษามูห่ล่าวไวใ้นแขนงภาษา
เกอ-ยงั (เกอลาว-ปู้ยงั)  โดยจดัวา่เป็นภาษาทีม่คีวามใกลช้ดิเป็นเครอืญาตกินักบัภาษาเกอลาวทีพ่ดูอยูใ่น
พืน้ทีม่ณฑลกุย้โจว ยนูนาน กวา่งซ ี และภาษาละต ิ ปู้ยงั ผูเ่ปียวทีพ่ดูอยูใ่นพืน้ทีม่ณฑลยนูนาน กวา่งซี
ตอนใต ้ และตอนเหนือของเวยีดนาม แต่จะใกลช้ดิกบัภาษาใดมากทีส่ดุนัน้ยงัตอ้งรอตดิตามผลงานวจิยั
ยนืยนัทีแ่น่ชดัต่อไป  

 แผนภมูต่ิอไปน้ีเป็นการจดัตระกลูภาษาของภาษามูห่ล่าว  ผูเ้ขยีนไดส้รา้งการจดัแบ่งตระกลู
ภาษาน้ีจากคาํอธบิายการจดัตระกลูภาษาละตขิอง หลีห่ยวนิปิง (Li Yúnbīng, 000, ) ประกอบกบั
คาํอธบิายการจดัตระกลูภาษาและภาษาถิน่ของภาษามูห่ล่าว 1  ทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหนงัสอื “การศกึษาวจิยั
ภาษามูห่ล่าว”  (Bó Wénzé, 00, 7-) ดงัต่อไปน้ี 

 
แผนภมิูท่ี ML. 1 การจดัแบง่ภาษามูห่ลา่ว  

                                                            
1 โป๋เหวนิเจอ๋ไดล้งพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูภาษามูห่ล่าวพบวา่ ภาษามูห่ล่าวสามารถแบง่ออกไดส้องถิน่ คอื ภาษาถิน่หลงหลี ่พดูอยูท่ีต่อนล่างของ
อาํเภอหมาเจยีง ตาํบลหลงซาน (麻江县龙山镇 Májiāng xiàn Lóngshān zhèn) และอกีถิน่หนึ่งคอื ภาษามูห่ล่าวทีพ่ดูอยูท่ีเ่มอืงขา่ยหลี ่
บรเิวณอาํเภอหลซูาน ตา้เฟิงตง้ ผงิเหลยีงและหวงผงิ (凯里市炉山、大风洞、平良、黄平  Kǎilǐ shì Lúshān, Dàfēngdòng, Píngliáng, 

Huángpíng) 
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ภาษาอ้ี

ภาษาเกอลาว

ภาษาท่ีใกล้ชิดกนั
ภาษาละติ
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ถ่ินบา้นหลงหล่ี
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ภาษาผูเ่ปียว
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ภาษาลาฮา

ภาษาพบใหม่อ่ืนๆ
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นบัเป็นเอกสารชิน้สาํคญัชิน้แรกทีท่าํใหว้งวชิาการรูจ้กักลุ่มชาตพินัธุแ์ละภาษามูห่ลา่วอยา่งเป็นทางการ 
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1 โป๋เหวนิเจอ๋ไดล้งพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูภาษามูห่ล่าวพบวา่ ภาษามูห่ล่าวสามารถแบง่ออกไดส้องถิน่ คอื ภาษาถิน่หลงหลี ่พดูอยูท่ีต่อนล่างของ
อาํเภอหมาเจยีง ตาํบลหลงซาน (麻江县龙山镇 Májiāng xiàn Lóngshān zhèn) และอกีถิน่หนึ่งคอื ภาษามูห่ล่าวทีพ่ดูอยูท่ีเ่มอืงขา่ยหลี ่
บรเิวณอาํเภอหลซูาน ตา้เฟิงตง้ ผงิเหลยีงและหวงผงิ (凯里市炉山、大风洞、平良、黄平  Kǎilǐ shì Lúshān, Dàfēngdòng, Píngliáng, 

Huángpíng) 

ตร
ะก

ลูภ
าษ

าจี
น-
ทิเ
บต

สาขาภาษาจนี

สาขาทเิบต-พมา่

สาขาเหมยีว-เหยา

สาขาจ้วง-ต้ง

แขนงจ้วง-ไต

แขนงต้ง-สุ่ย

แขนงหลี

กลุ่มภาษาเกอลาว
ดัง้เดิม

ภาษาท่ีใกล้ชิดกนั
ภาษาอ้ี

ภาษาเกอลาว

ภาษาท่ีใกล้ชิดกนั
ภาษาละติ

ภาษามู่หล่าว
ถ่ินบา้นหลงหล่ี

ถ่ินเมืองข่ายหล่ี

ภาษาท่ีใกล้ชิดกนั
ภาษาผูเ่ปียว

ภาษาปู้ยงั

ภาษาท่ีใกล้ชิดกนั
ภาษาลาฮา

ภาษาพบใหม่อ่ืนๆ
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ML. .   ระบบเสียง   
ขอ้มลูภาษามูห่ล่าวทีส่มบรูณ์ทีส่ดุทีม่อียู ่ ณ ปัจจุบนัน้ีคอื ผลงานของโป๋เหวนิเจ๋อ เรือ่ง การ

ศกึษาวจิยัภาษามูห่ล่าว (Bó Wénzé, 00)  ซึง่เป็นผลงานในโครงการ “สารานุกรมการวจิยัภาษาพบ
ใหมใ่นประเทศจนี” (中国新发现语言研究丛书 Zhōngguó xīn fāxiàn yǔyán yánjiū cóngshū) โดย
ไดล้งพืน้ทีภ่าคสนามเพือ่เกบ็ขอ้มลูภาษาเมือ่ปี 000 ทีห่มูบ่า้นปาเหมา ชุมชนฟู่ซิง่ ตําบลหลงซาน 
อาํเภอหมาเจยีง มณฑลกุย้โจว (贵州省麻江县龙山乡复兴村芭茅寨 Guìzhōu shěng Má jiāng 
xiàn Lóngshān xiāng Fùxīng cūn Bā máo zhài) ผูบ้อกภาษาเป็นผูเ้ฒา่สตรชีาวมูห่ล่าวอาย ุ7 ปี ชื่อ
เหวนิกว๋อองิ (文国英 Wén Guóyīng)  ขอ้มลูการวเิคราะหร์ะบบเสยีงภาษามูห่ล่าวเป็นดงัน้ี 

ML. .. พยญัชนะ ระบบเสยีงภาษามูห่ล่าวไมซ่บัซอ้นมากถา้เทยีบกบัภาษาแขนงตง้-สุย่ ผล
การวเิคราะหร์ะบบเสยีงของโป๋เหวนิเจ๋อรายงานวา่ มพียญัชนะตน้เดีย่ว  เสยีง (ในจาํนวนน้ีเป็นเสยีง
พยญัชนะคาํยมืภาษาจนี  เสยีง และพยางคท์ีไ่มม่เีสยีงพยญัชนะ /O/1  เสยีง) ดงัน้ี  

p ph m f v  
ts tsh  s z  
t th n l ¬  
ʨ ʨh ȵ ɕ ʑ  
k kh N  x ƒ  
q qh     
O      

  
 คาํอธบิายระบบเสยีงพยญัชนะ 
1. เสยีงเสยีดแทรกมกีารเปรยีบต่างของเสยีงกอ้งและเสยีงไมก่อ้ง  
2. พยญัชนะเสยีงกกัมกีารเปรยีบต่างของการพน่ลมและไมพ่น่ลม แต่ไมม่คีูเ่ปรยีบต่างเสยีงกอ้ง    
3. พยญัชนะเสยีดแทรกมกีารเปรยีบต่างของเสยีงพน่ลมกบัไมพ่น่ลม แต่พยญัชนะเสยีดแทรก

พน่ลม /tsh, ʨh,qh/ เป็นพยญัชนะในคาํยมืภาษาจนี 
. ไมม่เีสยีงเปลีย่นเป็นเพดาน และไมม่เีสยีงเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก  
5. ไมม่พียญัชนะอรรธสระ  แต่จะเกดิเป็นเสยีงแปรของพยญัชนะเสยีงกอ้ง คอื /v/ - [w]  และ /ʑ/ 

- [ j ]   
6. มพียญัชนะทา้ยนาสกิ /-n, -N/ ซึง่จดัวา่เป็นสว่นหน่ึงของเสยีงสระ(จะอธบิายถดัไป) แต่ไมม่ี

พยญัชนะทา้ยเสยีงกกั /-p, -t, -k/  
 

 ML. 2.2.2 สระ ตามวธิกีารวเิคราะหร์ะบบเสยีงแบบจนี แบ่งเสยีงสระเป็นสระเดีย่วและสระประสม  
ซึง่สระประสมมสีว่นประกอบสามสว่นคอืหวัสระ ทอ้งสระและหางสระ  ในสว่นของสระประสมสามารถ
แบ่งยอ่ยไดอ้กีสองแบบคอื สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นอรรธสระ /i, u/ และสระประสมกบัหางสระทีเ่ป็น
พยญัชนะนาสกิ /-n, -ŋ/  เสยีงสระภาษามูห่ล่าวมสีระทัง้หมด  เสยีงแบ่งเป็น สระเดีย่ว  เสยีง สระ
ประสม  เสยีง แบ่งเป็น สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นอรรธสระ  เสยีง ประสมกบัสระเดีย่วอื่น  เสยีง 
และประสมกบัหางสระนาสกิ  เสยีง  ดงัน้ี  

                                                            
1 สญัลกัษณ์น้ีภาษาจนีเรยีกวา่ 零声母 Líng shēngmǔ หมายถงึ “ไมม่เีสยีงพยญัชนะ” คอืพยางคท์ีข่ ึน้ตน้ดว้ยเสยีงสระ และไมไ่ดว้เิคราะหใ์ห้
เป็นเสยีง / / / โดยอธบิายวา่เป็นพยางคท์ีข่ ึน้ตน้ดว้ยเสยีงสระ ไมใ่ช่ขึน้ตน้ดว้ยเสยีงพยญัชนะ glottal stop    
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 a e O i y  u μ o ´ n ŋ 

a    ai  au     aŋ 
e    ei      en eŋ 
O            
i  ie    iu     iŋ 
y            
u    ui       uŋ 
μ            
o            
´      ´u    (´n) ´ŋ 

คาํอธบิายเสยีงสระ  
1. สระทีเ่กดิเป็นสระตวัแรกในสระประสม ม ี/a, e, i, u, ´/ ทัง้น้ีสระเดีย่วเหล่าน้ีสามารถ 

นําหน้า / ŋ / ไดทุ้กตวั ขณะทีม่สีระ /e/ เพยีงสระเดยีวเทา่นัน้ทีเ่กดิกบัหางสระ /n/ ได ้ ทัง้ยงัแปรอสิระกบั 
/´n/ ดว้ย  

2. สระทีเ่กดิเป็นสระตวัทีส่องในสระประสม มอีรรธสระทัง้สอง /i,u / และสระเดีย่ว /e/  
3. สระทีเ่ป็นสระเดีย่วเพยีงอยา่งเดยีว ไมป่ระสมกบัสระอืน่ม ี/O, y, μ, o/  
. หางสระ /n, ŋ/ ไมส่ามารถเกดิเป็นพยางคโ์ดยลาํพงัได ้หากเปรยีบเทยีบกบัภาษาทีเ่ป็น 

สมาชกิในแขนงเกอ-ยงัอยา่งภาษาละต ิ(/m ̩35/ “ปิด” , /ŋ̩35/ “ประต”ู) ภาษาผูเ่ปียว /ŋ2/ “คุณ (สรรพนาม
บุรษุทีส่องเอกพจน์)” จะพบวา่หางสระทัง้สองเสยีงสามารถเกดิเป็นพยางคโ์ดยลาํพงัได ้ 

5. ไมม่สีระประสมสามเสยีง 

6. ไมม่กีารเปรยีบตา่งของสระสัน้-ยาว 
. ไมม่สีระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะเสยีงกกั /p, t, k/ ทาํใหร้ะบบเสยีงสระภาษา 

มูห่ล่าวไมม่คีวามแตกต่างของสระพยางคเ์ปิดและสระพยางคปิ์ด  
 ML. 2.2.3 เสียงวรรณยกุต ์ ปกตแิลว้วธิวีเิคราะหเ์สยีงวรรณยกุตต์ามหลกัภาษาศาสตรจ์นีแบบ
ดัง้เดมินัน้ (โครงการ “สารานุกรมปรทิรรศน์ภาษาชนกลุ่มน้อยของสาธารณรฐัประชาชนจนี” 中国少数

民族语言简志丛书  Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú yǔyán jiǎnzhì cónɡshū,1956) จะแบ่งวรรณยกุต์
เป็นสองชุด คอื วรรณยกุตข์องสระพยางคเ์ปิด และวรรณยกุตข์องสระพยางคปิ์ด แต่ภาษามูห่ล่าวไมม่สีระ
พยางคปิ์ด ทาํใหว้รรณยกุตม์ชีุดเดยีว และจะเหน็วา่การวเิคราะหเ์สยีงวรรณยกุตข์องภาษาต่างๆใน
หนงัสอืชุด “สรรนิพนธร์วมชุดการศกึษาวจิยัภาษาพบใหมใ่นประเทศจนี”  (中国新发现语言研究丛书

Zhōngguó xīn fāxiàn yǔyán yánjiū cóngshū,0) สว่นใหญ่กไ็มไ่ดใ้ชเ้กณฑพ์ยญัชนะทา้ยในการ
แบ่งแยกเสยีงวรรณยกุตเ์หมอืนอยา่งแต่ก่อนแลว้ จงึพบวา่ระบบเสยีงวรรณยกุตข์องภาษาพบใหมจ่ะมี
วรรณยกุตช์ุดเดยีว  ขอ้มลูเสยีงวรรณยกุตใ์นภาษามูห่ล่าวเป็นดงัน้ี      

วรรณยกุต ์ ตวัอยา่งคาํ ความหมาย  ตวัอยา่งคาํ ความหมาย  ตวัอยา่งคาํ ความหมาย 
 qei55 ขี ้ suN55 สง่ pai55 ฝาย 
33 qaN33 ขงั(ลงกลอน) ty33 ตาํ zaN33 ดงึ 
2 No41 งา(เมลด็งา) mo2 มา luN2 ใหญ่ (หลวง) 
53 v´53 ปะ ȵau53 ยอ้ม tsa53 ยา่(แมข่องพอ่) 
 no31 นา va31 ไฟ zaN31 นัง่ 

    
                                                            
1 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคาํในภาษาไทยจะพบวา่มคีาํศพัทส์อดคลอ้งกนั โดยเสยีงสระ /o/ ปฏภิาคกบัเสยีงสระ /a/ ตวัอยา่งคาํอื่นเชน่ /no31/ 
“นา” /ȵo53/ “ลา(สตัว)์” /lo31/ “ปลา” /No2/ “งา(พชื)” /zo31/ “ตา(eye)” /mo2/ “มา” /po53/ “ผวา(กลวั)” /zo31/ “หนา” เป็นตน้    
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 คาํอธบิายเสยีงวรรณยกุต ์ 
 1.มวีรรณยกุตร์ะดบั  เสยีง คอื // และ //  
 . มวีรรณยกุตข์ึน้สงู(raising tone)  เสยีง คอื /4/ 
 .  มวีรรณยกุตส์งูตก (falling tone)  เสยีง คอื // และ //  
 4. ไมม่วีรรณยกุตห์กัเห  
 . เน่ืองจากระบบเสยีงสระไมม่สีระพยางคปิ์ด ทาํใหไ้มเ่กดิวรรณยกุตพ์ยางคปิ์ดในภาษา   
มูห่ล่าว  
 . สมาชกิภาษาในแขนงเกอ-ยงั หากเป็นคาํสองพยางคเ์รยีงต่อกนั พยางคแ์รกมกัจะอา่น
เป็นเสยีงเบา ไมเ่น้นหนกัเชน่ภาษาผูเ่ปียวหรอืบางภาษามวีรรณยกุตส์นธเิชน่ภาษาละต ิ  สาํหรบั
ภาษามูห่ล่าวกพ็บวา่มลีกัษณะของวรรณยกุตส์นธเิชน่กนั กล่าวคอื วรรณยกุต ์// เมือ่มคีาํอื่นตามมาจะ
เปลีย่นเป็นวรรณยกุต ์// เชน่ /t˛i55/ “ตาย” /t˛i53 p´33 t˛i mi53/ (ตาย พอ่ ตาย แม)่ “เดก็กาํพรา้”   
 ML. 2.2.4 โครงสร้างพยางค ์ (C=Consonant, V=vowel, T=Tone) พยางคใ์นภาษามูห่ล่าว
ประกอบดว้ยพยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์ หนงัสอืภาษาจนีเรือ่ง “การศกึษาวจิยัภาษามูห่ล่าว” (Bó 
Wénzé, 00, ) วเิคราะหใ์หห้างสระ /n, N/ เป็น N (หมายถงึหางสระนาสกิ) แต่การวเิคราะหร์ะบบ
เสยีงแบบจนีในหนงัสอืบางเล่มถอืวา่หางสระน้ีเป็นสว่นหน่ึงของสระ โดยวเิคราะหใ์หเ้ป็น /V/ ผูเ้ขยีนเหน็
วา่พยญัชนะ /n, N/ เป็นพยญัชนะทีส่ามารถเกดิเป็นพยญัชนะตน้เดีย่วได ้เมือ่อยูท่า้ยพยางคก์ค็วรจะ
วเิคราะหใ์หเ้ป็น /C/ ดว้ยเชน่กนั จงึไดต้รวจสอบรายการคาํศพัทท์า้ยเล่มของหนงัสอืดงักล่าว (หน้า  -
) พบวา่โครงสรา้งพยางคใ์นภาษามูห่ล่าวไมซ่บัซอ้น โดยโครงสรา้งทีเ่ลก็ทีส่ดุคอื /CVT/ และ
โครงสรา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุคอื /CVCT/ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี    

โครงสรา้งพยางค ์ ตวัอยา่งคาํศพัท ์

CV T qa33 “หญา้” va53 “แตงกวา”  No31 “ง”ู 
CVV T Nau2 “หนอง” tsau31 “เชา้” qei2 “แก่” 
CVC T  tsuN31 “รุง้”1 luN2 “ลุง” tsaN53 “ชา่ง” 

 จากขอ้มลูขา้งตน้สรปุโครงสรา้งพยางคใ์นภาษามูห่ล่าวไดเ้ป็น /+C+V±V±C+T/    
 
ML. 2.3 ระบบคาํ ภาษามูห่ล่าวใกลช้ดิกบัภาษาละตมิากทีส่ดุ ในสว่นทีอ่ธบิายภาษาละตนิัน้จะ

เหน็วา่ภาษาละตมิคีาํทีพ่อ้งกบัภาษาในแขนงจว้ง-ไต แขนงตง้-สุย่ และแขนงหล ี  ต่อมาเมือ่มกีารก่อตัง้
แขนงเกอ-ยงัแลว้ นกัวชิาการจนีกไ็ดเ้ปรยีบเทยีบคาํศพัทท์ีเ่ป็นสมาชกิในแขนงเกอ-ยงั อยา่งเชน่ หลจีิ่
นฟาง (Lǐ Jǐnfāng, 2, ) ไดใ้ชว้งคาํศพัทพ์ืน้ฐานของ Swadesh จาํนวน 00 คาํเปรยีบเทยีบ
ภาษาปู้ยงั(ถิน่ปาฮาและถิน่หลางเจีย้) กบัภาษาอื่นๆในแขนงเกอ-ยงัพบวา่ คาํศพัทภ์าษาละตมิปีรมิาณ
คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกบัภาษาปู้ยงั 4% นอกจากน้ีคณะผูว้จิยัเรือ่ง  “การศกึษาวจิยัภาษาผูเ่ปียว” (Liáng 
Mǐn, Zhāng Jūnrú, Lǐ Yúnbīng, 2, 115) กไ็ดใ้ชว้งคาํศพัทพ์ืน้ฐานของ Swadesh จาํนวน 2 คาํ 
นําภาษาผูเ่ปียวเปรยีบเทยีบกบัภาษาสมาชกิแขนงต่างๆ กพ็บวา่ละตมิคีาํศพัทส์อดคลอ้งกบัภาษาผูเ่ปียว 
4% ขณะทีห่ลีห่ยวนิปิง (Li Yúnbīng, 000, 0, , ) เปรยีบเทยีบคาํศพัทภ์าษาละตกิบัภาษา
เกอลาวหา้ถิน่และภาษามูห่ล่าวกพ็บวา่มคีวามสมัพนัธก์นัอยูร่ะหวา่ง -% โดยมคีวามสมัพนัธก์บั
ภาษามูห่ล่าวมากทีส่ดุ คอื 65.% ดงันัน้ภาษามูห่ล่าวจงึมคีวามใกลช้ดิกบัภาษาละตมิากทีส่ดุ ขอ้มลู
ทางภาษาระดบัคาํในภาษามูห่ล่าวแบ่งไดด้งัน้ี  

                                                            
1 คาํเตม็ของคาํน้ีคอื /tsuN ku4 uN33/ แปลตามลาํดบัคาํคอื “มงักร กนิ น้ํา”  คาํวา่ “มงักร” ภาษาจนีเรยีกวา่ 龙 lóng เสยีงภาษาจนีก่อน
ประวตัศิาสตรข์องคาํน้ีคอื /b’roN/ (Gōng Qúnhǔ,22,318) ซึง่ตรงกบัคาํเรยีกปีนกัษตัรของไทยปีมะโรง ดงันัน้จงึเป็นขอ้สนันิษฐานไดว้า่ คาํ
วา่ “รุง้กนิน้ํา” ในภาษาไทยกค็อื “มะโรง(มงักร) กนิ น้ํา” เหมอืนกบัภาษามูห่ล่าว  

ฟ�ง

หลีจิ่น-

2000, 230, 261, 288)45%

42%

169)

65.99%

200

56-65%
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ML. 2.3.1 คาํโดด แบ่งไดด้งัน้ี   

) คาํโดดพยางคเ์ดียว  เป็นคาํหน่ึงพยางคท์ีม่คีวามหมายในตวัเอง สามารถใชไ้ดโ้ดย 
อสิระ ตวัอยา่งคาํศพัทต่์อไปน้ี เทยีบกบัภาษาสีแ่ขนงเพือ่ใหเ้หน็ความสมัพนัธก์บัภาษาอื่น คอื แขนงจ้วง-
ไต ไดแ้ก่ ภาษาไต คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาไต” (Yù Cuìróng, Luō Měizhēn, 199) ภาษาจว้งคดัจาก 
“ปรทิรรศน์ภาษาจว้ง”(Wéi Qìngwén, Tán Guóshēng, 198) ภาษาปู้อคีดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาปู้อ”ี 
(Yù Cuìróng, 0) แขนงต้ง-สุ่ย ไดแ้ก่ ภาษาตง้คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาตง้” (Liáng Mǐn, 199)   
ภาษาสุย่คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาสุย่” (Zhāng Jūnrú, 198) ภาษาเหมาหนานคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษา
เหมาหนาน” (Liáng Mǐn, 198) ภาษามลูมัคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษามลูมั” (Wáng Jūn, Zhèng 
Guóqiáo, 7) และแขนงภาษาหลี ไดแ้ก่ ภาษาหล ีคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี (Ōuyáng Juéyà, 

Zhèng Yíqīng , 7) และแขนงภาษาเกอ-ยงั ไดแ้ก่ ภาษาเกอลาวคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาเกอลาว” 
(Hè Jiāshàn, 1983) ภาษาผูเ่ปียว คดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษาผูเ่ปียว” (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, Lǐ 
Yúnbīng,  2) ภาษาปู้ยงัคดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษาปู้ยงั” (Lǐ Jǐnfāng, 2)  ภาษาละตคิดัจาก 
“การศกึษาวจิยัภาษาละต”ิ (Lǐ Yúnbīng, 2) ภาษามูห่ล่าวคดัจาก “การศกึษาวจิยัภาษามูห่ล่าว” (Bó 
Wénzé, 23)  

แขนง ไทย วนั เดอืน บอ่ ฝน มา หม ู ดาํ ไป นก 
จ้วง-ไต ไต van2 dǝn1 bɔ5 fun1 ma2 mu2 dam1 pai1 nok8 

จ้วง ŋon2 dɯn1 ɕiŋ3** fɯn1 ma2 mou1 nam1 pai1 ɣok8 
ปู้ อี ŋon2 dɯ:n1 bo5 vɯn1 ma1 m1 van pai1 zoʔ8 

ต้ง-สุ่ย ต้ง man1 ȵa:n1 mәn5 pjǝn1 ma1+ ŋu5+ nam1 pa:i1 nok8 
สุ่ย van1 njen2 bәn5 fǝn1 taŋ1 m ̥u5 ʔnam1 pa:i1 nok8 
เหมาหนาน van1 njen2 bәn6 fin1 taŋ1 mu5 nam1 pa:i1 nɔk8 
มลูมั fan1 njen2 teŋ3** kwǝn1 taŋ1 mu5 nam1 pa:i1 nɔk8 

หลี หลี van1 ȵa:n1 tshu:ŋ3 fun1 pɯ:n pau dom3 hei1 tat 
เกอ-ยงั เกอลาว sen* t‘u  pәɯ21  zau mu33 mpa33 ¬aN vu˩˨ ntau31 

ผูเ่ปียว vәn33 ta:n53 bo53 ßau213 m ̥e53 m ̥a53 dam53 se2 ȵuk5 
ปู้ยงั van5 tɛn11 tiŋ312** ¸u:t11 ma5 m ̥u31 dam2 va11 nuk11 
ละติ vuaŋ31 n ̩ tjou55 mo35 ȵaN35 ti31 mje55 ljaN55 vu ȵo13 
มู่หล่าว ve31 ¬a31 pho33 me31 mo2 my2 ȵaN31 pi2 zau53 

* ยมืภาษาจนี 天 tiān “วนั” , ** ยมืภาษาจนี 井 jǐng 
ตวัอยา่งคาํศพัทภ์าษามูห่ลา่วทีไ่มพ่อ้งกบัภาษาอื่น 

kaN ภเูขา naN2 หมา k´33 z´31 ตะวนั li2 xi2 หวั Na33 No33 บาน (ดอกไม)้ 
p´33 f´31 ลิน้ fai33 ลม li2 la33 ทราย xu2 เผด็ p´33 v´31 กงัหนั 

 จากตารางขา้งตน้จะเหน็วา่มคีาํศพัทบ์างคาํทีส่อดคลอ้งกนัทุกแขนงทุกภาษา อยา่งเชน่คาํวา่ “วนั 
หม ูดาํ นก”  มคีาํศพัทบ์างคาํพอ้งกนัเฉพาะในแขนงเดยีวกนัแต่ไมพ่อ้งกบัภาษาอื่น อยา่งเชน่คาํวา่ “มา” 
ในแขนงตง้-สุย่ คาํวา่ “เดอืน, ไป” ในแขนงเกอ-ยงั และกม็บีางคาํทีส่อดคลอ้งกนัทุกแขนง แต่มบีางภาษา
ใชค้าํยมืจากภาษาจนี เชน่คาํวา่ “บ่อ”            

) คาํโดดสองพยางค ์  แต่ละพยางคห์รอืสว่นใดสว่นหน่ึงของพยางคไ์มส่ามารถแยกออก
จากกนัและมคีวามหมายโดยอสิระได ้  ไมใ่ชล่กัษณะของการเตมิหน่วยคาํเตมิเพือ่ใหม้คีวามหมายทาง
ไวยากรณ์ใดๆ และไมใ่ชค่าํประสม สว่นมากเป็นคาํซํ้าพยญัชนะหรอืซํ้าสระ พจิารณาจากคาํและ
ความหมายของคาํ บางคาํสามารถสนันิษฐานไดว้า่สรา้งคาํมาจากเสยีงรอ้งของสตัว ์หรอืลกัษณะของ
สิง่ของ ตวัอยา่งคาํเชน่  

คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
ly33 ly2 จิง้หรดี le53 la33 มด mi53 mo53 ธนู 
ko55 ku31 กบ lu2 lu33 ตะแกรง fuN31 fe31 ยงุ 

1979)

1979)

1980)
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 ML. .. คาํท่ีมีการเติมส่วนอ่ืน มดีงัน้ี   
 1) หน่วยคาํเติมหน้า ลกัษณะของคาํทีเ่ดน่ชดัอกีอยา่งหน่ึงในภาษามูห่ล่าว คอื มคีาํ
อยูก่ลุ่มหน่ึงทีเ่ป็นคาํสองพยางค ์ แต่เกดิจากการเตมิหน่วยคาํอื่นไวข้า้งหน้า สว่นทีท่าํหน้าทีเ่ป็นหน่วยคาํ
เตมิน้ีเดมิทเีป็นคาํทีม่คีวามหมายในตวัเอง  แต่เมือ่นํามาใชเ้ป็นคาํเตมิหน้าจะไมไ่ดแ้สดงความหมายเดมิ 
เมือ่เตมิแลว้ไมม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงทางความหมายใดๆ  คาํทีถู่กเตมิมกัเป็นคาํทีม่คีวามหมายใน
ทศิทางเดยีวกนั ลกัษณะเชน่น้ีคลา้ยกบัภาษาสมาชกิในแขนงเกอ-ยงั อยา่งภาษาผูเ่ปียว ภาษาปู้ยงัและ
ภาษาละตกิม็ลีกัษณะเชน่น้ี  สว่นเตมิหน้าในภาษามูห่ล่าวมไีดด้งัน้ี        

หน่วยคาํเตมิหน้า ตวัอยา่งคาํ 
/le/ มคีวามหมายประจาํคาํคอื “ฝัง่,รมิ,ขึน้” เมือ่ใชเ้ป็นสว่นเตมิหน้ามเีสยีงแปรเป็น /li33/, /li2, //le24/ ใชเ้ตมิ
หน้าคาํทีม่คีวามหมายหลายกลุม่  ดงัน้ี    
- เกีย่วกบัดนิ le53 phuN33 le53 xo53 le53 zau33 le53 taN31 

หลุม ถํ้า หาด กรวด ทราย สระ 
- เกีย่วกบัสถานที ่ le53 xa2 le53 li31 le53 la33 ȵi33 li2 tuN33  

บา้น, เรอืน  สวนผกั หอ้ง สสุาน 
- เกีย่วกบัคาํเรยีกคน   le53 p´33 le53 mi53 le53  xa2 le53 la33 

ผูช้าย ผูห้ญงิ เจา้ของ ทารก  
- เสือ้ผา้ เครือ่งแต่งกาย  le53 aN33 le53 tsho33 li31 xu53  le53 q´2 

ผา้ถุง ผา้หม่ หมวก กางเกง 
- เกีย่วกบัสิง่ของเครือ่งใช ้/li2/ li2 xa53 li2 ȵa31 li2 pe31 li2 mu53 

กระทะ ขวด จาน โม ่
- อวยัวะ le53 ƒo31 le2 suN2 li2 tsho33 li2 xi2 

ห ู ฟัน หน้า หวั 
/p´33/ ความหมายประจาํคาํคอื “พอ่” ใชเ้ตมิหน้าคาํทีม่คีวามหมายหลายกลุ่ม  ดงัน้ี    
- คาํเรยีกคน p´33 tsaN53 p´33 luN2 p´33 qa2 p´33 ¸i31 

หมอ ลุง ขา้ราชการ ผวั 
- สิง่ของเครือ่งใช ้ p´33 ki2 p´33 pau31 p´33 t´33 p´33 si33 

ใบไถ คราด มดี ไมค้าน 
- อวยัวะในรา่งกาย  p´33 tsμ2 p´33 ȵo31 p´33 kau55 p´33 f´31 

บา่ แขน ขา ลิน้ 
/mi53/ ไมม่คีวามหมายประจาํคาํ ใชเ้ตมิหน้าคาํทีเ่ป็นสิง่ของ มกัเป็นสิง่ของทีท่าํมาจากไม ้หรอืโลหะ 
- สิง่ของทีท่าํมาจากไม ้หรอืโลหะ mi53 tiN2 mi53 tsuN33 mi53 tseN33 mi53 za31 

ตะป ู ปืน ตาชัง่ ไมเ้ทา้ 
เมือ่เทยีบกบัภาษาแขนงจว้ง-ไตกบัแขนงตง้-สุย่จะพบวา่  คาํทีภ่าษามูห่ล่าวสรา้งคาํดว้ยวธิกีาร

เตมิสว่นเตมิหน้าน้ี ภาษาแขนงอื่นเป็นคาํเดยีวกนัแต่ไมม่สีว่นเตมิหน้า  นอกจากน้ียงัพบวา่มคีาํทีย่มืมา
จากภาษาจนีดว้ย ซึง่ภาษามูห่ล่าวกนํ็ามาสรา้งคาํดว้ยการเตมิสว่นเตมิหน้าเชน่เดยีวกนั และเมือ่เทยีบ
กบัภาษาจนีแลว้จะพบวา่เป็นคาํทีส่อดคลอ้งกบัภาษาจนี  ดงัน้ี  

ไทย มูห่ลา่ว จว้ง ไต ตง้ สุย่ จนี จนีโบราณ หมิน่หนาน 
พอ่/ผูช้าย le p´33 po6 pɔ6 pu pu 父 fù fu2 be4 

แม/่ผูห้ญงิ le mi53 me6 mɛ6 nәi ni 母 mǔ mou5 miou3 

ห ู le ƒo31 ƒɯ2 hu1 kha1+ qha1 耳 ěr ji5 hi4 

โม ่ li mu53 mu6 mɔ5 mo6 mo2 磨 mó mo4 mo2 

ตาชัง่ mi tseŋ33 ɕaŋ6 tsaŋ6 kwiu5 ndaŋ5 秤 chèng cing3 cin5 

ตะป ู mi tiŋ2 tiŋ1 tiŋ6 ȶiŋ1 tjeŋ1 钉 dīng deng1 ding1 

สระ le taŋ31 tam2 nɔŋ1 tam1 ndam1 塘 táng tong4 deng2 
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  2) พยางคเ์สริมสร้อย  มสีองลกัษณะคอื () การซํ้าหรอืซอ้นคาํๆหน่ึงแลว้นําไปเตมิ
หลงัคาํกรยิาหรอืคุณศพัท ์เมือ่เตมิแลว้มผีลทาํใหค้าํเดมิเกดิภาพพจน์ทีช่ดัเจนขึน้ รปูแบบคอื /ABB/ และ 
() การซํ้าคาํแบบเป็นชุดคาํ บอกการกระทาํซํ้ากนั หรอืซอ้นกนั รปูแบบคอื /AABB,ABAC/ ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี  

รปูแบบ ตวัอยา่ง คลา้ยกบัความหมาย 
ในภาษาไทย 

ตวัอยา่ง คลา้ยกบัความหมาย 
ในภาษาไทย 

ABB NeN53 (ȵe33 ȵe33)   รอ้งไห ้(แงๆ) s´31 (Ne33 Ne33) หวัเราะ (ฮาๆ) 
ȵau33 teN33 teN33 หวาน (เจีย๊บๆ) N ´ sa33 sa33 เขยีว (ปัด๊ๆ)  

AABB pi2 pi2 mo2 mo2 ไปไปมามา li2 li2 s´33 s´33 ขึน้ขึน้ลงลง  
ABAC vau33 pi2 vau33 mo2 วา่ยไปวา่ยมา vai33 s´33 vai33 li2 บนิขึน้บนิลง  

¬a31 pu53 ¬a31 na31 เดอืนนัน้เดอืนน้ี tsaN33 na31 tsaN33 pu53 ตอนน้ีตอนนัน้ 
a55 ty2 a55 ¬y2 ไมห่นาวไมร่อ้น a55 ƒa53 a55 ȵe33 ไมย่าวไมส่ ัน้ 
tsi53 zau31 / tsa53 / tsi53 zau31 / l´2 พลางเดนิพลางด ู(เดนิไปพลางดไูปพลาง) 
˛y33 ¸i53*/  taN33 / ˛y33 ¸i53 / ku4 เองทาํเองกนิ (ทาํเองกนิเอง) 

* คาํยมืภาษาจนี 自己 zìjǐ  “ตวัเอง” 

3) การซํา้คาํ  เป็นลกัษณะของการซํ้าโดยการพดูคาํเดมิซํ้าสองครัง้ พยางคท์ีส่องไมม่ี
การเปลีย่นแปลง หรอืเปลีย่นเพยีงเลก็น้อย เมือ่ซํ้าคาํแลว้มกีารแปรทางความหมายวา่มปีรมิาณมากขึน้ มี
จาํนวนมากขึน้ มคีวามเขม้ขน้มากขึน้ หรอืแบ่งแยก คาํทีส่ามารถซํ้าไดม้ ี คาํนาม คาํลกัษณนาม 
คาํคุณศพัทแ์ละคาํกรยิา คาํทุกชนิดเมือ่ซํ้าแลว้จะมคีวามหมายวา่ทาํแบบไมต่ัง้ใจ ไมเ่ฉพาะเจาะจง มี
ความหมายเบาบาง แต่บางชนิดเมือ่ซํ้าแลว้กค็วามหมายเขม้ขน้ขึน้ ตวัอยา่งคาํเชน่   

ชนิดของคาํ คาํเดมิ ความหมาย ซํ้าคาํ ความหมาย 
คาํนามและคาํลกัษณนาม  คาํนามทีซ่ํ้าไดม้กัเป็น
คาํนามทีส่ามารถใชเ้ป็นลกัษณนามได ้สว่นคาํ
ลกัษณนามแทส้ามารถซํ้าแบบ AA ได ้เมือ่ซํ้าแลว้มี
ความหมายเป็นพหพูจน์  

ve31 วนั ve31 ve31 วนัๆ (ทุกวนั) 
mi53 ตน้ไม ้ mi53 mi53 ตน้ๆ (แต่ละตน้) 
xe31 อนั xe31 xe31 แต่ละอนั   

คาํคุณศพัทซ์ํ้าแลว้ใชเ้ป็นคาํวเิศษณ์ fa33 ชา้ fa33 fa33 คอ่ยๆ (+กรยิา)  
คาํเลยีนเสยีง ดกูารซํ้าคาํแบบ ABB ในตารางขา้งตน้ คาํวา่ รอ้งไหแ้งๆ 

หวัเราะฮาๆ    
การซํ้าคาํกรยิา (มคีวามหมายกระทาํซํ้า) le2 ด ู le2 le2 ดูๆ  (ลองมาดูๆ

หน่อยซ)ิ 
คาํคุณศพัท ์ ty2  รอ้น ty2 ty2 รอ้นๆ 

 ML. .3.3 คาํประสม คอืการนําคาํโดดทีม่คีวามหมายในตวัเองมาประสมกนั แลว้เกดิเป็น
คาํทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงกบัรากคาํเดมิ หรอืเกดิความหมายใหม ่การประสมคาํอาจเกดิจากการนําคาํ
สองคาํมาประสมกนั หรอืนําคาํหลายคาํมาประสมกนักไ็ด ้ภาษามูห่ล่าวมวีธิกีารประสมคาํ 7 วธิไีดแ้ก่ .
แบบรวมคาํ .แบบขยายความ . แบบประธานกรยิา 4. แบบกรยิากรรม .แบบเสรมิความ  และ .แบบ
ชื่อหลกั + ชือ่เฉพาะ 7. แบบชุดคาํ คาํประสมประเภทน้ีมลีกัษณะเหมอืนกบัประเภทที ่ . แต่คาํทีนํ่ามา
ประสมกนัมมีากกวา่สองคาํขึน้ไป มกีารวางตําแหน่งและลาํดบัทีแ่น่นอน  ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี      

รปูแบบ  ตวัอย่างคาํ 
แบบรวมคาํ  ti2 tsh´33   

น้อง     พี ่
“พีน้่อง” 

p´33 mi53   
พอ่   แม ่
“พอ่แม”่ 

t˛i53 p´33 t˛i53 mi53   
ตาย  พอ่    ตาย  แม ่ 
“พอ่ตายแมต่าย (กาํพรา้)”  

แบบขยายความ ȵa31 xau31 
ววั    เขา 
 “เขาววั” 

p´33 qa2 
พอ่    ไก่ 
“ไก่ตวัผู”้ 

naN2 luN2 
หมา    ใหญ่ 
 “หมหีมา” 

Na31 my2 
ป่า    หม ู 
“หมปู่า” 
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แบบประธานกริยา fai33 mo2 
ลม    มา 
“ลมพดั” 

ȵ´4 zo31 va53 
ผ ี     ฟัน่เฟือน 
“คนบา้” 

naN2 fuN33 
หมา    บา้ 
“หมาบา้” 

ƒo53 a55 e2 
คน     ไม ่ ม ี
“คนจน” 

แบบกริยากรรม Na31 uN33 
หวิ    น้ํา 
“กระหาย” 

mo2 me31 
มา     ฝน 
 “ฝนตก” 

ku31 me53 vaN33 
กนิ    ขา้วตม้ 
“เทศกาลบะจา่ง” 

tau31 va31 
ปลกู   ไฟ 
“เผา” 

แบบเสริมความ ¬a31 so2 
เดอืน เกา้ 
“เดอืนเกา้” 

ts´2 za53 
ปี      ผา่น 
“ปีทีแ่ลว้” 

lo31 ƒa53  
ปลา  ยาว 
“ปลาไหล” 

va53 xe31 
(แตง)กวา   ขม 
 “มะระ” 

แบบ 
ช่ือหลกัช่ือ+เฉพาะ
(ชฉ.) 

mi53 NaN31 
ไม ้    ชฉ. 
“ตน้สน” 

m´53 ƒeN53 
ขา้ว    ชฉ. 
“ขา้วโพด” 

ȵo31 ku55 ku 
นก    ชฉ. 
“นกเขา” 

fu31 qy2 
ผเีสือ้  ชฉ. 
 “แมลงปอ” 

แบบชดุคาํ  le53 zo31  le53 me53 le53 ȵe55 le53 ƒo31     
ตา            ปาก          จมกู        ห ู

 “หน้าตา” 

vai53 xu2 luN31 u55 va53  
พรกิ          ผกักาด      กวา                           

คลา้ยกบัทีภ่าษาไทยพดูวา่ 
“ฟักแฟงแตงโม” 

 ML. .. คาํยืมจากภาษาจีนและภาษาอ่ืน ภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจนีมี
ลกัษณะเหมอืนกนัประการหน่ึงคอืมคีาํศพัทท์ีส่มัพนัธก์บัภาษาจนี แบ่งไดส้องลกัษณะ คอื คาํศพัทท์ี่
สมัพนัธก์บัทัง้ภาษาตระกลูไทและภาษาจนี คาํศพัทก์ลุ่มน้ีจดัวา่เป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไทจนี 
นกัวชิาการจนีจดัวา่เป็นคาํยมืภาษาจนีเก่า และคาํศพัทท์ีย่มืมาจากภาษาจนีทีน่กัวชิาการจนีจดัเป็นคาํยมื
ภาษาจนีใหม ่ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี     

) คาํศพัทร์่วมเช้ือสายกบัคาํยืมภาษาจีนเก่า ในแวดวงนกัวชิาการจนีตดัสนิ 
วา่คาํศพัทใ์นภาษาของชนกลุ่มน้อยทีพ่อ้งกบัภาษาจนีนัน้เป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนี  ซึง่สามารถแบ่งได้
เป็นสองกลุ่ม คอื กลุ่มหน่ึงเป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาตัง้แต่อดตีเรยีกวา่ “คาํยมืเก่า” เป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาจาก
ภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์ และอกีกลุ่มหน่ึงเป็นคาํทีย่มืมาภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรมจนี ค.ศ.
4 เรยีกวา่ “คาํยมืใหม”่ แต่ขณะเดยีวกนั ในแวดวงนกัวชิาการทีศ่กึษาภาษาไท-จนี มคีวามเหน็วา่
คาํศพัทเ์หล่าน้ีปรากฏในภาษาไทหลายๆภาษา  น่าจะเป็นคาํศพัทท์ีเ่คยใชร้ว่มกนัในอดตีไมใ่ชค่าํยมื  
คาํศพัทก์ลุ่มน้ีสว่นมากเป็นคาํโดดหน่ึงพยางค ์ ซึง่สามารถหาคาํทีพ่อ้งกนัไดใ้นภาษาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ตระกลูไท สาํหรบัภาษาแขนงเกอ-ยงั ไดแ้ก่ภาษาเกอลาว ผูเ่ปียว ปู้ยงั ละต ิและมูห่ล่าวมคีาํศพัทร์ว่มเชือ้
สายภาษาไท-จนีน้อยกวา่ภาษาแขนงจว้ง-ไต แขนงตง้-สุย่และแขนงหลอียา่งเหน็ไดช้ดั แต่พบวา่คาํทีเ่ป็น
คาํยมืเก่าจะพอ้งกบัภาษาจนีถิน่ใตม้ากกวา่ ตวัอยา่งเชน่คาํวา่ ไฟ นก ไหล ไก่ ทองแดง สว่นคาํวา่ เหลก็ 
พบวา่ภาษามูห่ล่าวพอ้งกบัภาษาจนีโบราณ แต่ไมค่อ่ยพอ้งกบัภาษาอื่น รายการคาํศพัทต่์อไปน้ีคดัมา
จากหนงัสอืปรทิรรศน์ภาษาและหนงัสอืการศกึษาวจิยัภาษาต่างๆ ดงัทีไ่ดช้ีแ้จงรายชื่ออา้งองิไวใ้นหวัขอ้ 
..) 

จ้วง-ไต ไทย คาํ(ทอง) เงนิ ไฟ นก ไก่ ไหล ทองแดง เหลก็ 
ไต xam2 ŋǝn2 fai2 nok8 kai5 lai1 tɔŋ2 lek 

จว้ง kim1 ŋǝn2 fei2 ɣok8 kai5 lai1 lu:ŋ2 ti:t 

ปู้อ ี tɕim1 ŋan2 vi2 zok8 kai5 lai1 lu:ŋ2 va2 

ต้ง-สุ่ย เหมาหนาน cim1 ȵan2 pui1 nɔk8 a:i5 loi1 tɔŋ2  chit  

ตง้ ȶǝm1 ȵan3 vi1 mok8 qa:i5 ui1+   tɔŋ2  khwәt+ 

สุย่ ȶum1 ȵan2 vi1 nok8 ka:i5 lui5 tɔŋ2  ɕәt 

มลูมั cǝm1 ȵan2 fi1 nɔk8 ci1 thoi1 tɔŋ2  khɣәt 
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หลี หล ี kim3 kan1 fei1 taȶ khai1 ma:u1 da:ŋ ga:i5 

เกอ-ยงั เกอลาว xen33 ȵin33 pa:i3 ntau21 qai3 la:i35 ŋә34 tɕin55 

ผูเ่ปียว gǝm2 phio213 pәi53 nuk5 qai33 ¬ai53 tyŋ33 ɬat33 

ปู้ยงั tsi2 ŋan312 fi2 nuk11 qai5 lui lu:ŋ11 qit5 

ละต ิ ha35 phjo35 pje55 ȵo31 qɛ lje55 tuŋ35 qei 

มูห่ลา่ว tɕy2 ȵ̥e31 va31 zau53 qa2 la2  tuŋ31 ¸e53 

จีนปัจจบุนั 金 jīn 银 yín 火 huǒ 鸟 niǎo 鸡 jī 流 liú 铜 tóng 铁 tiě 

จีนโบราณ kĭĕm ŋǐĕn xuɑ  tieu kiei lĭәu dung dëi

หม่ินหนาน(จีนใต้) gim1 ngeng5 fo2 ziao3 goi1 liu2 dong2 ti7 

2) คาํยืมใหม่ ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม    รฐับาลจนีปกครองและดแูลความ 
เป็นอยูข่องประชาชนในประเทศอยา่งทัว่ถงึ ทาํใหค้าํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืง การปกครอง การศกึษา 
วทิยาการต่างๆ หลัง่ไหลเขา้สูภ่าษาของชนกลุ่มน้อยเป็นจาํนวนมากและต่อเน่ือง  พจิารณาจากการแบ่ง
เขตสาํเนียงภาษาจนี(ฮัน่) จะเหน็วา่ชาวมูห่ล่าวไดร้บัอทิธพิลภาษาจนีปัจจุบนัจากสาํเนียงซหีนาน (西南

官 话 Xīnán guānhuà) เหมอืนกบัชนกลุ่มน้อยอื่นๆ โดยยมืผา่นมาจากชาวฮัน่ในพืน้ทีโ่ดยตรงหรอืยมื
ภาษาจนีกลางจากสือ่สารมวลชนต่างๆ  คาํศพัทส์มยัใหมน้ี่สงัเกตไดจ้ากคาํทีม่กัเป็นคาํสองพยางคต์าม
ความนิยมของการสรา้งคาํภาษาจนีสมยัใหม ่  นอกจากน้ียงัพบวา่มกีารยมืคาํทางไวยากรณ์ดว้ย ดงั
ตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี 

ภาษาจีนกลาง คาํอ่านพินอิน คาํภาษามู่หล่าว ความหมาย 
老实 lǎoshí lau31 si31 ซื่อสตัย ์
拖拉机 tuōlājī tho33 la33 tɕi33 รถแทรกเตอร ์
豆腐 dòufu tu33fu33 เตา้หู ้
意见 yìjiàn ʑi2 tɕen2 ความคดิเหน็ 
当家 dāngjiā taŋ2 xa2 ดแูลบา้น 
还 hái xai33 ยงั (วเิศษณ์) 
都 dōu tu33 ลว้น (วเิศษณ์) 

  ) คาํยืมภาษาอ่ืน จากการตรวจสอบรายการคาํศพัทภ์าษามูห่ล่าวพบวา่มคีาํศพัทท์ีม่ ี
ความหมายเหมอืนกนัแต่พดูไมเ่หมอืนกนั กล่าวคอื ทาํใหเ้กดิเป็นคาํพอ้งความหมายสองคาํทีใ่ชแ้ทนกนั
ได ้ สนันิษฐานวา่คาํหน่ึงเป็นคาํในภาษามูห่ล่าว (เน่ืองจากสอดคลอ้งกบัภาษาอื่นในแขนงเกอ-ยงัหรอื
แขนงอื่นในตระกลูไท) สว่นอกีคาํหน่ึงเป็นคาํยมืมาจากภาษาอื่น แต่ไมท่ราบวา่ยมืมาจากภาษาใด และมี
บางคาํยมืมาจากภาษาจนี ตวัอยา่งคาํเชน่  

คาํ คาํพ้องความหมายท่ีมีใช้ในภาษามู่หล่าว  
คาํภาษามู่หล่าว ยืมภาษาอ่ืน ยืมจีน 

กระต่าย(เถาะ) te53 qa31 va53   
หนู mu53 m´53 
ถัว่ zau55, ¸i53 a31 
หญา้ ¸a31 qa33 
เขยีว Nai31  lu31 (绿 lǜ) 
ปอก โกน ขดู qai55 ti33 (剃 tì) 
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ML. 2.3.5 ตวัอย่างคาํศพัทภ์าษามู่หล่าว ในตอนทา้ยของหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัคาํศพัทน้ี์ จะให้
ตวัอยา่งคาํศพัทภ์าษามูห่ล่าวแบ่งแยกตามชนิดของคาํ ดงัน้ี  
คาํนาม  ความหมาย คาํกริยา ความหมาย คาํคณุศพัท ์ ความหมาย 
li2 fǝ31 ฟ้า kɯ53 ขู ่คาํราม fa33 ชา้ 
ŋo31 ง ู zaŋ33 ดงึ qei2 แก่ 
nu33 นม xuŋ33 โคง้ so33 เปรีย้ว(สม้) 
ta33 ปู่  พอ่ของพอ่ pi2 ไป xe31 ขม 
pǝ33luŋ2 พอ่ลุง พีช่ายพอ่ zaŋ31  นัง่ pe53 ฝาด 
คาํบพุบท ความหมาย คาํช่วยกริยา ความหมาย คาํเช่ือม ความหมาย 
tshuŋ53 จาก ni53 จะ k´53 กบั 
zaŋ33 อยู ่ ɬy33na53 เพิง่ xo53 และ  
pe2 ถกู โดน ʑu2 อกี   
tui2 ต่อ fa33fa33 คอ่ยๆ   
za53 xa2 ใน ȵa55 ก ็   
คาํบอกตวัเลข ความหมาย คาํลกัษณนาม ความหมาย คาํลงท้ายและ

คาํอทุาน  
 คล้ายกบั
ภาษาไทย 

ɬe33 หน่ึง to2 ดอก (ใชก้บัดอกไม)้  li2 แลว้/ละ่ 
ȵe31 หก lai53 ไร ่(ใชก้บัทีน่า) ma31 เถอะ 
ve53 ɬe33 สบิเอด็ xuŋ2 ฝงู (ใชก้บัฝงูสตัว)์  ai33 น่ะ (บอกเลา่) 
ze31 รอ้ย  zuŋ53 ครัง้ (ใชก้บักรยิา)  au31 ออ้ 
seŋ2 พนั xe31 คู ่(ใชก้บัสิง่ของเป็นคู)่ ai55 เอย้ / เฮย้ 

  ML. 2.. ระบบไวยากรณ์ ภาษามูห่ล่าวเป็นภาษาคาํโดดเหมอืนกบัภาษาสมาชกิตระกลูไททกุ
ภาษา คาํแต่ละคาํมคีวามหมายในตวัเองและใชไ้ดโ้ดยอสิระ  ไมม่กีารเตมิหน่วยคาํลงในคาํเพือ่ทาํให้
เปลีย่นแปลงหน้าทีห่รอืลกัษณะทางไวยากรณ์  รปูแบบการประกอบคาํและประโยคเป็นการนําคาํมาเรยีง
ต่อๆกนัตามลาํดบัและโครงสรา้งทางไวยากรณ์ทีก่าํหนด โดยมรีปูแบบไวยากรณ์ทีส่าํคญัๆ ดงัน้ี   

ML. 2.4.1  โครงสร้างประโยคความเดียวพืน้ฐาน คอื [ S.V.O ] ตวัอยา่งประโยคเชน่   
z´53 i3 mo31 
ฉนั   รกั  เธอ 

ฉนัรกัเธอ  mi53 pie55 le53 lu2 
แม ่   เยบ็(ปะ) เสือ้ผา้ 

แมเ่ยบ็เสือ้ผา้ 

ko53 ¬y2 qau33 xi2 
เขา   ซือ้   รองเทา้   

เขาซือ้รอ้งเทา้ p´33 ti55 e53 
พอ่   ผา่   ฟืน 

พอ่ผา่ฟืน 

 ML. 2.4.2 มีการใช้คาํลกัษณนาม คาํลกัษณนามทีพ่บในภาษามูห่ล่าวแบ่งเป็นสองแบบ 
ดงัน้ี  

1) คาํลกัษณนามของคาํนาม มสีองแบบคอื คาํลกัษณนามแท ้และคาํลกัษณนามที ่
ยมืคาํนามหรอืคาํชนิดอื่นมาใชเ้ป็นลกัษณนาม เชน่ คาํกรยิา มรีปูแบบเหมอืนกนัคอื [ตวัเลข+ลกัษณ 
นาม+นาม] ตวัอยา่งเชน่   

ลกัษณนามแท ้  ยมืคาํอื่นมาใช ้
tsi53 xe31 ȵa31 
หน่ึง  ตวั    ววั 

ววัหน่ึงตวั นาม ¬u2 tsuN2 uN33 
สอง  แกว้     น้ํา 

น้ําสองแกว้ 

tsi53 le53 lo31 
หน่ึง  cl.    นา 

นาหนึง่ผนื กรยิา tsi53 phuN33 m´53  
หน่ึง กอบ     ขา้วสาร 

ขา้วสารหน่ึงกอบ 

2) คาํลกัษณนามของคาํกรยิา มสีองแบบ คอื ลกัษณนามแทข้องคาํกรยิา และ 
ลกัษณนามของกรยิาทีย่มืมาจากคาํนาม มรีปูแบบเหมอืนกนั คอื [คาํกรยิา+ตวัเลข +ลกัษณนาม ±นาม)] 
ตวัอยา่งเชน่     
 

300 การพรรณนาภาษามู่หล่าว


