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คาํนํา 
 
เน้ือหาในหนงัสอืเล่มน้ีนําเสนอขอ้มลูทางชาตพินัธุว์รรณนา และการพรรณนาลกัษณะทางภาษาและ

ภาษาศาสตรข์องชนกลุ่มน้อยทีพ่ดูภาษาตระกลูไทในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  โดยศกึษาจาก
ผลงานและทรรศนะของนกัวชิาการจนี  ผูเ้ขยีนไดศ้กึษาเอกสารภาษาจนีจากผลงานของนกัวชิาการจนี ทาํ
การสงัเคราะหแ์ลว้นําเสนอขอ้มลูภาษาตระกลูไทในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 4 กลุ่ม คอื แขนงภาษา
จว้ง - ไต  แขนงภาษาตง้ - สุย่ แขนงภาษาหล ีและแขนงเกอลาว แต่เน่ืองจากภาษาของกลุ่มชาตพินัธุใ์น
ประเทศจนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไทมจีาํนวนมาก(โดยเฉพาะแขนงตง้-สุย่) ทาํใหไ้มส่ามารถบรรจุเน้ือหารวม
ไวใ้นเล่มเดยีวได ้จงึจาํเป็นตอ้งแบ่งเน้ือหาออกเป็นสองสว่น โดยมขีอ้กาํหนดและเกณฑก์ารแบ่งดงัน้ี  

 
นานาภาษาในประเทศจีนตอนใต้ : ภาษาตระกลูไท เล่ม 1 ในเลม่น้ีกาํหนดเน้ือหาเป็นภาษาของ

กลุ่มชาตพินัธุท์ีร่ฐับาลจนีรบัรองใหม้สีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อย  สอดคลอ้งกบัการศกึษาของคณะกรรมการ
ชนกลุ่มน้อยแหง่ชาตจินีในปี 1953 ทีไ่ดด้าํเนินโครงการบรูณาการความรูเ้กีย่วกบัชนกลุ่มน้อยครัง้ยิง่ใหญ่
ทีส่ดุของจนี ชื่อวา่ ชุด《国家民委民族问题五种丛书 Guójiā mínwěi mínzú wèntí wǔ zhǒnɡ 
cónɡshū》“โครงการสรรนิพนธร์วมชุดประเดน็ชนกลุม่น้อย 5 ประการ” เมือ่ปี ค.ศ. 1953 โครงการน้ีมอียู ่5 
โครงการยอ่ย โครงการยอ่ยทีเ่กีย่วกบัการศกึษาภาษาของชนกลุ่มน้อยมชีื่อวา่中国少数民族语言简志丛

书   Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú yǔyán jiǎnzhì cónɡshū “ชุมนุมปรทิรรศน์ภาษาชนกลุ่มน้อยของ
สาธารณรฐัประชาชนจนี” ภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไทในโครงการน้ีจะไดนํ้าเสนอในหนงัสอืเล่ม 1 น้ี มี
ทัง้หมด 9 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาปู้อ ีภาษาไต ภาษาจว้ง ภาษาตง้ ภาษามลูมั ภาษาเหมาหนาน ภาษาสุย่ ภาษา
หล ีและภาษาเกอลาว 

 
นานาภาษาในประเทศจีนตอนใต้ : ภาษาตระกลูไท เล่ม 2 ในเล่มน้ีกาํหนดเน้ือหาเป็นภาษาของ

กลุ่มชาตพินัธุท์ีร่ฐับาลจนีไมไ่ดร้บัรองใหม้สีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อย  หรอืจดัเขา้เป็นสมาชกิกบัชนกลุม่
น้อยอื่น สอดคลอ้งกบัการศกึษาของคณะกรรมการชนกลุ่มน้อยแหง่ชาตจินีในปี 1980 ซึง่มทีีม่าจากในขณะที่
ลงพืน้ทีส่าํรวจเพือ่จดัทาํหนงัสอื “ปรทิรรศน์ภาษาของชนกลุ่มน้อย” นัน้ คณะนกัวจิยักไ็ดพ้บกบักลุ่มชาติ
พนัธุอ์กีจาํนวนหน่ึงทีย่งัไมไ่ดร้บัการรบัรองจากรฐับาลใหม้สีถานะเป็นชนกลุ่มน้อย และยงัพบอกีวา่ภาษาที่
กลุ่มชาตพินัธุเ์หล่าน้ีพดูเป็นภาษาทีค่น้พบใหมอ่กีมากกวา่ 30 ภาษา บางภาษามจีาํนวนคนพดูน้อยมากไม่
ถงึพนัคน บางภาษาอยูใ่นภาวะใกลส้ญูกม็ ี นบัตัง้แต่ปี  1980 เป็นตน้มา คณะนกัวจิยัจงึไดด้าํเนิน
โครงการวจิยัต่อเน่ืองจากโครงการเดมิใชช้ื่อวา่ 中国新发现语言研究丛书Zhōngguó xīn fāxiàn yǔyán 
yánjiū cóngshū  “สรรนิพนธร์วมชุดการศกึษาวจิยัภาษาพบใหมใ่นประเทศจนี” ซึง่ภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ตระกลูไทในโครงการนี้จะไดนํ้าเสนอในหนงัสอืเล่ม 2 มทีัง้หมด 12ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาปู้ยงั ภาษาละต ิ
ภาษามูห่ล่าว ภาษาผูเ่ปียว ภาษาหลนิเกา(เบ) ภาษาอูเ่สอ้(เอ๊) ภาษาเปียว ภาษาฉาตง้ ภาษาลกักะ ภาษา
มาก(อายจาม) ภาษาหยางหวง(เทน็) และภาษาชุน   
  
  ตอนทา้ยของหนงัสอื นานาภาษาในประเทศจีนตอนใต้ : ภาษาตระกลูไท เล่ม 1  น้ีเป็นรายการ
คาํศพัท ์ 9 ภาษา ซึง่ผูเ้ขยีนไดร้วบรวมและแปลมาจากรายการคาํศพัทท์า้ยเลม่ของหนงัสอืแต่ละภาษาใน
โครงการชุด “ชุมนุมปรทิรรศน์ภาษาชนกลุ่มน้อยของสาธารณรฐัประชาชนจนี”  ดงัทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ 
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นอกจากน้ีขอชีแ้จงวา่ ผูเ้ขยีนไมไ่ดล้งพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูภาษาดว้ยตนเอง  การเรยีบเรยีงขอ้มลูของ
แต่ละภาษาอาศยับญัชคีาํศพัทใ์นภาคผนวกทา้ยเล่มของงานวจิยั หนงัสอื บทวเิคราะห ์ตลอดจนบทความ
ของนกัวชิาการจนี  ทาํการรวบรวม สงัเคราะห ์ แปล เรยีบเรยีงและวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูอื่นๆ    
ทีม่อียู ่ จากนัน้นําเสนอไปทลีะภาษา และขอเรยีนใหท้ราบวา่วธิวีเิคราะหท์างภาษาศาสตรแ์บบจนีมหีลาย
อยา่งไมไ่ดส้อดคลอ้งกบัวธิแีบบตะวนัตก บางครัง้อาจจะขดัแยง้ ทาํใหเ้กดิขอ้ถกเถยีง หรอือาจไมต่รงกบั
สิง่ทีเ่ราเคยศกึษามา จงึจะนําเสนอเพือ่ใหท้ราบวา่ หากเราตอ้งการจะศกึษาภาษาของกลุ่มชาตพินัธุท์ีอ่ยู่
ในประเทศจนี  กค็วรจะตอ้งทาํความเขา้ใจวธิวีเิคราะหท์างภาษาศาสตรแ์บบจนีไวด้ว้ย เพราะบทรายงาน 
บทพรรณนาภาษาและวฒันธรรมหลายเรือ่งเขยีนโดยเจา้ของภาษาทีไ่ดศ้กึษาวชิาภาษาศาสตร ์  ซึง่กจ็ะ
ทาํใหเ้ราไดข้อ้มลูจากนกัวชิาการทางภาษาศาสตรท์ีเ่ป็นเจา้ของภาษาอยา่งแทจ้รงิ นอกจากน้ีคาํศพัท์
เฉพาะทางภาษาศาสตรท์ีป่รากฏในหนงัสอืเล่มน้ี ผูเ้ขยีนเจตนาใชว้ธิกีารแปลจากภาษาจนี ซึง่บางครัง้
อาจจะไมต่รงกบัศพัทท์ีน่กัวชิาการไทยคุน้เคยและเขา้ใจ  แต่กไ็ดอ้ธบิายไวใ้นสว่นของขอ้ตกลงเกีย่วกบั
การใชค้าํศพัทเ์ฉพาะและอกัษรยอ่แลว้  อกีทัง้จะพยายามทาํอรรถาธบิายไวใ้หท้ราบเป็นระยะๆดว้ย ทัง้น้ี
กเ็พือ่ใหน้กัภาษาศาสตรไ์ทยไดท้าํความเขา้ใจวธิทีางภาษาศาสตรข์องจนีไปพรอ้มกบัการนําเสนอขอ้มลู      
     
 ขัน้ตอนการทาํงานทีอ่ยากจะเสนอแนะใหน้กัวชิาการรุน่ต่อๆไปไดต้ระหนกักค็อื การเผยแพร ่การ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและการประเมนิคุณภาพทางวชิาการ  การทาํงานครัง้น้ีผูเ้ขยีนไดเ้รยีบเรยีงขอ้มลู
ของแต่ละภาษาเป็นบทความวชิาการภาษาละหน่ึงเรือ่ง แลว้สง่ไปยงัวารสารทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพใน
ฐาน TCI เพือ่ขอรบัพจิารณาตพีมิพ ์ ในกระบวนการน้ีบทความทุกเรือ่งกจ็ะไดร้บัการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและประเมนิคุณภาพทางวชิาการจากผูท้รงคุณวุฒเิรือ่งละ 2 ทา่น  ดงันัน้ขอ้มลูการพรรณาภาษาที่
ไดนํ้าเสนอในหนงัสอืน้ีทัง้  ภาษาไดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารวชิาการแลว้จาํนวน  เรือ่ง  
นอกจากน้ียงัไดท้าํการศกึษาวจิยัความสมัพนัธข์องภาษาสองแขนง คอื แขนงจว้ง-ไต และแขนงตง้-สุย่ 
จากนัน้ไดนํ้าเสนอเป็นรายงานการวจิยัตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารวชิาการอกีจาํนวน 2 เรือ่ง  จงึกล่าวไดว้า่
หนงัสอืเล่มน้ีไดส้รา้งขึน้มาจากบทความทีไ่ดร้บัการประเมนิคุณภาพทางวชิาการจาํนวน  เรือ่ง โดย
ผูท้รงคุณวุฒ ิ 22 ครัง้(ทา่น) ผูเ้ขยีนจงึขอขอบพระคุณบรรณาธกิารประจาํวารสารแต่ละฉบบั รวมทัง้ขอ
กราบขอบพระคุณผูท้รงคณุวุฒทิุกทา่นทีไ่ดใ้หค้วามกรณุาประเมนิบทความอยา่งละเอยีดรอบคอบ ทัง้ยงั 
ใหข้อ้เสนอแนะอนัทรงคุณคา่ยิง่ไว ้ณ ทีน้ี่         
 
 ขอประกาศเกยีรตคิุณผูส้นบัสนุนการทาํงานครัง้น้ี ดงัน้ี   
  
 กองทุนวจิยั คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี สนบัสนุนงบประมาณการศกึษาวจิยัเรือ่ง 
“การศกึษาภาษาศาสตรต์ระกลูไท แขนงจว้ง–ไต ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี” และเรือ่ง “การศกึษา
ภาษาศาสตรต์ระกลูไท แขนงตง้ – สุย่ ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี”    
 
 สาํนกังานสง่เสรมิบรหิารงานวจิยั บรกิารวชิาการ และทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม สนบัสนุน
งบประมาณการดาํเนินโครงการทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม  เรือ่ง  การจดัทาํฐานขอ้มลูทางภาษาของกลุ่ม
ชาตพินัธุใ์นประเทศจนีตอนใต ้   
 
 ศนูยว์จิยัสงัคมอนุภมูภิาคลุ่มน้ําโขง คณะศลิปศาสตร ์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  สนบัสนุน
งบประมาณการจดัพมิพส์ว่นหน่ึง   
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 เมือ่ครัง้ทีผู่เ้ขยีนไดม้โีอกาสศกึษาหลกัสตูรมหาบณัฑติสาขาภาษาศาสตร ์  ณ สถาบนัวจิยัภาษา
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อาจารยค์นแรกทีส่อนใหผู้เ้ขยีนไดรู้จ้กักบัวชิาภาษาศาสตร ์  ผูเ้ขยีนไดม้โีอกาสศกึษาภาษาของกลุ่มชาติ
พนัธุต่์างๆ ในหนงัสอืเรือ่ง "นานาภาษาในเอเชยีอาคเนย"์ จากคาํสอนของผูเ้ขยีนหนงัสอืเล่มน้ีเอง ยงัม ี
ศาสตราจารย ์ดร.สวุไิล เปรมศรรีตัน์ ศาสตราจารย ์ดร.สมทรง บุรษุพฒัน์ รองศาสตราจารย ์ดร.โสภณา 
ศรจีาํปา รองศาสตราจารย ์ดร.สจุรติลกัษณ์ ดผีดุง และอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ดร.ภทัทยิา  ยมิเรวตั ิ
ตลอดจนคณาจารยใ์นสถาบนัวจิยัภาษาฯทุกทา่นทีเ่ป็นแบบอยา่งใหผู้เ้ขยีนไดด้าํเนินรอยตามศกึษาภาษา
ของชนกลุ่มน้อยมาตลอดชวีติการทาํงานวชิาการ  ผูเ้ขยีนขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ ทีน้ี่  
 

เมชฌ สอดสอ่งกฤษ 
มกราคม 259  
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บทท่ี 1 
 

บทนํา  
 

        
     ในประเทศจนีมกีลุม่ชาตพินัธุอ์าศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  แต่ที่
ไดร้บัการรบัรองอยา่งเป็นทางการม ี 5 กลุม่ ในจาํนวนน้ีม ี 
ชนกลุม่น้อยทีพ่ดูภาษาตระกลูไท  แบ่งตามการจดัแบ่งของ
นกัวชิาการจนีไดเ้ป็นสามแขนง คอื แขนงจว้ง - ไต แขนงตง้-สุย่ 
และแขนงหล ี นอกจากน้ียงัมภีาษาทีไ่มเ่ป็นทีแ่น่ชดัวา่จะจดัไวใ้น
แขนงใดอกี  ภาษา คอื ภาษาเกอลาว รวมทัง้สิน้  ภาษา  กลุม่
ชาตพินัธุเ์หลา่น้ี มถีิน่ฐานอยูบ่รเิวณมณฑลยนูนาน กวางสี
และกุย้โจวเป็นหลกั   
 
      จากการสาํรวจพบวา่  ผลงานการเขยีนเกีย่วกบัภาษาตระกลู
ไทในประเทศจนีของไทยขณะนี้มขีอ้มลูอยูส่ว่นหน่ึง แต่สว่นใหญ่ 
เป็นการศกึษาบนพืน้ฐานของนกัวชิาการตะวนัตกกบันกัวชิาการ
ไทยบางสว่นเทา่นัน้  ผูว้จิยัชาวไทยทีไ่มรู่ภ้าษาจนีไมส่ามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูได ้  ทาํใหว้งวชิาการของไทยยงัขาดขอ้มลูจาก
นกัวชิาการฝ่ายจนี ผูซ้ึง่อาศยัใกลช้ดิเป็นพลเมอืงของประเทศ
เดยีวกนักบักลุม่ชาตพินัธุเ์หลา่น้ี  
     
        หนงัสอืเลม่น้ีนําเสนอขอ้มลูเชงิชาตพินัธุว์รรณนา  และ
ขอ้มลูทางภาษาศาสตรข์องกลุม่ชาตพินัธุท์ีพ่ดูภาษาตระกลูไทใน
ประเทศจนี  เพือ่ใหเ้ป็นฐานขอ้มลูของชาต ิและผูท้ีส่นใจไดใ้ชเ้ป็น
ขอ้มลูในการศกึษาวจิยัต่อไป    
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ความนํา 
 สบืเน่ืองมาจาก เมือ่ปี พ.ศ. 2555 ผูเ้ขยีนไดเ้ขยีนหนงัสอืเกีย่วกบัชนกลุ่มน้อยในประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนี เรือ่ง “สารานุกรมชนกลุ่มน้อยในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี” (เมชฌ สอดสอ่งกฤษ: ) 
พบวา่ในประเทศจนีมกีลุ่มชาตพินัธุท์ีไ่ดร้บัการรบัรองจากรฐับาลจนีอยา่งเป็นทางการ 5 กลุ่ม ในจาํนวนน้ีมี
ชนกลุ่มน้อยอยู ่ กลุ่มทีพ่ดูภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไท คอื .ชนกลุ่มน้อยชาวปู้อ ี 2.ชนกลุ่มน้อยชาวไต   
.ชนกลุ่มน้อยชาวจว้ง .ชนกลุ่มน้อยชาวตง้ 5.ชนกลุ่มน้อยชาวมลูมั .ชนกลุม่น้อยชาวเหมาหนาน .ชน
กลุ่มน้อยชาวสุย่  .ชนกลุ่มน้อยชาวหล ี และ .ชนกลุ่มน้อยชาวเกอลาว  
 ตามทรรศนะของนกัวชิาการจนี ในหนงัสอืชื่อ “สงัเขปภาษาตง้ - ไถ” (侗台语族概论 Dònɡ Tái yǔzú 

Gàilùn)  ของผูเ้ขยีนชื่อ เหลยีงหมิน่ และ จางจวนิหร ู(Liánɡ Mǐn，Zhānɡ Jūnrú, 1996, 7)  จดัภาษา “ไท” 
ไวใ้นภาษาตระกลูจนี-ทเิบต (汉藏语系 Hàn Zànɡ yǔxì) โดยมสีาขาและแขนงยอ่ยคอื สาขาภาษาจว้ง-ตง้ 
ภายในสาขาน้ีแบ่งเป็นสามแขนง ไดแ้ก่ แขนงจว้ง-ไต(ลาํดบัที ่ -) แขนงตง้-สุย่(ลาํดบัที ่ -) และแขนง
ภาษาหล ี (ลาํดบัที ่ ) สว่นลาํดบัที ่  คอื ภาษาเกอลาวยงัมขีอ้กงัขาในการจดัแบ่งจงึแยกออกมาต่างหาก   
ขอ้มลูสงัเขปเกีย่วกบัชนเผา่ต่างๆ มดีงัน้ี  

สาขาจ้วง – ต้ง 
 
 

แขนง 
จ้วง – ไต 

ปู้อ ี มถีิน่ฐานอยูท่ีม่ณฑลกุย้โจว ยนูนาน และเสฉวน เรยีกตวัเองวา่  
/pu4ʔjui4/  มจีาํนวนประชากร 2,,0  คน 

ไต มถีิน่ฐานอยูต่ามบรเิวณเขตรอ้นทีร่าบหบุเขาในมณฑลยนูนาน 
เรยีกตวัเองวา่ /tai / มจีาํนวนประชากร ,5,  คน  

จว้ง มถีิน่ฐานอยูใ่นมณฑลกวา่งซ ีมณฑลยนูนาน และมสีว่นน้อยกระจาย
อยูใ่นบรเิวณต่างๆของมณฑลกวา่งตง หหูนาน  กุย้โจว และเสฉวน 
เรยีกตวัเองวา่ /pou4 ˛uN6/ มจีาํนวนประชากร   ลา้นคน 

 
 
 

แขนง 
ต้ง-สุ่ย 

ตง้ มถีิน่ฐานอยูใ่นมณฑลกุย้โจว หหูนาน และกวา่งซ ี  เรยีกตวัเองวา่ 
/kam1/ มจีาํนวนประชากร 2,0,2 คน 

มลูมั มถีิน่ฐานอยูใ่นมณฑลกวา่งซ ี เรยีกตวัเองวา่ /mu6 lam1/ มจีาํนวน
ประชากร 20,52 คน  

เหมาหนาน มถีิน่ฐานอยูใ่นมณฑลกวา่งซ ี เรยีกตวัเองวา่ /ai1 na:n6/ มจีาํนวน
ประชากร 1 แสนคน   

สุย่ มถีิน่ฐานอยูใ่นมณฑลกุย้โจว และมสีว่นน้อยทีก่ระจดักระจายอยูใ่น
ตําบลต่างๆของมณฑลกวา่งซ ี เรยีกตวัเองวา่ /ai3 sui3/ มจีาํนวน
ประชากร 0,02 คน      

แขนง 
หลี 

หล ี มถีิน่ฐานอยูต่ามเชงิเขา บรเิวณตอนใตข้องมณฑลหา่ยหนาน มี
จาํนวนประชากร ,2,  คน  เรยีกตวัเองวา่ /ɬai1/ 

 
 
 

(แขนง 
เกอลาว ?) 

 
 

 
 
 

เกอลาว 

มถีิน่ฐานอยูใ่นมณฑลกุย้โจว เรยีกตวัเองวา่ /klau/  มจีาํนวน
ประชากรราว 2 หมืน่คน  เน่ืองจากมรีะบบเสยีงใกลเ้คยีงกบัภาษา
เหมยีวและเหยา  แต่ระบบไวยากรณ์ใกลช้ดิกบัภาษาจว้งและ
ภาษาปู้อ ี ในขณะทีม่คีาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักบัภาษาในสาขาจว้ง-ตง้ 
ทัง้แขนงจว้ง–ไตและแขนงตง้-สุย่จาํนวนมาก   ในขณะเดยีวกนักม็ี
คาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักบัภาษาในสาขาเหมยีว-เหยาดว้ย  เพยีงแต่วา่
มปีรมิาณน้อยกวา่มาก  นกัภาษาศาสตรจ์นีจงึมแีนวโน้มเป็นที่
แน่นอนวา่ใหจ้ดัไวใ้นตระกลูจนี-ทเิบต  เพยีงแต่ยงัเป็นขอ้กงัขาวา่
จะจดัไวใ้นสาขาเหมยีว–เหยา หรอืสาขาจว้ง–ตง้ และกย็ิง่ไปกวา่นัน้ 
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หากจดัไวใ้นสาขาจว้ง-ตง้ ควรจะจดัเขา้เป็นสมาชกิในแขนงใด หรอื
วา่จะแยกออกมาเป็นแขนงใหมต่่างหาก ยงัไมเ่ป็นทีแ่น่ชดั  ในทีน้ี่จงึ
จะใสเ่ครือ่งหมาย “?”  ไวข้า้งทา้ยชื่อแขนงเกอลาว    

 
 จากขอ้มลูการศกึษาเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนาของกลุ่มชาตพินัธุไ์ทขา้งตน้น้ี ในหนงัสอืเรือ่ง 
“สารานุกรมชนกลุ่มน้อยในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี” (เมชฌ สอดสอ่งกฤษ: )  ผูเ้ขยีนไดเ้รยีบ
เรยีงโดยใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการตัง้ถิน่ฐาน ประวตัศิาสตร ์ ศลิปวฒันธรรม ชวีติความเป็นอยู ่ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณ ีความเชื่อ เทศกาลสาํคญัของทกุชนเผา่อยา่งครบถว้น แต่ข้อมลูทางภาษาและภาษาศาสตรเ์ป็น
ข้อมลูสงัเขปเก่ียวกบัการจดัแบง่ตระกลูภาษาเท่านัน้  ยงัไมม่รีายละเอยีดสาํหรบัการศกึษาทาง
ภาษาศาสตร ์ 
 
 จากการสาํรวจขอ้มลูในประเทศไทยพบวา่ ขอ้มลูการศกึษาภาษาตระกลูไทในประเทศไทยมอียูส่ว่น
หน่ึงแลว้ สว่นใหญ่เป็นงานดา้นพจนานุกรม แต่ผลงานการพรรณนาภาษายงัมน้ีอยมาก เหตุทีเ่ป็นเชน่น้ี
สาเหตุหลกัมาจากผูว้จิยัไมม่ขีอ้มลูสนบัสนุนเพยีงพอในการศกึษา  เน่ืองจากกลุ่มชาตพินัธุเ์หล่าน้ีมบีรรพ
บุรษุและภาษาอยูใ่นประเทศจนี เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัภาษาเหล่าน้ีลว้นเขยีนเป็นภาษาจนี ผูว้จิยัชาว
ไทยทีไ่มรู่ภ้าษาจนีไมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้  ผูเ้ขยีนไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัในการสรา้งองคค์วามรูน้ี้ใหก้บั
นกัวชิาการไทย จงึไดเ้ริม่เรยีบเรยีงหนงัสอืเล่มน้ีมาตัง้แต่ปี 2555 และเน่ืองจากภาษาตระกลูไทและภาษาที่
เกีย่วขอ้งกบัตระกลูไทในประเทศจนีมสีมาชกิเป็นจาํนวนมาก ทาํใหม้เีน้ือหาทีต่อ้งศกึษารวบรวมมาก จงึใช้
เวลาเรยีบเรยีงคอ่นขา้งนาน การทาํงานครัง้น้ีนอกจากจะดาํเนินการเรยีบเรยีงไปทลีะภาษาแลว้ ยงั
ดาํเนินการควบคูไ่ปกบังานวจิยัสองเรือ่ง คอื “การศกึษาภาษาศาสตรต์ระกลูไท แขนงจว้ง–ไต ในประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนี” และเรือ่ง “การศกึษาภาษาศาสตรต์ระกลูไท แขนงตง้ – สุย่ ในประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนี”   ซึง่เป็นงานวจิยัในเชงิชาตพินัธุว์รรณนา และการวเิคราะหท์างภาษาศาสตรข์องชนกลุ่มน้อย
ทีพ่ดูภาษาตระกลูจนีทเิบต สาขาจว้ง-ตง้  โดยไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่ป็นผลงานและทรรศนะของนกัวชิาการ
จนี  นําเสนอการวเิคราะหท์างภาษาศาสตรอ์ยา่งละเอยีด ไดแ้ก่ แนวคดิการจดัแบ่งตระกลูภาษา ระบบเสยีง 
การสรา้งคาํ วงคาํศพัท ์ ระบบไวยากรณ์ ภาษาถิน่ รวมถงึการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งกนัของแต่ละ
ภาษาและความสมัพนัธก์บัภาษาไทยและภาษาถิน่ตระกลูไทยดว้ย  
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บทท่ี 2  
 

บททบทวนวรรณกรรมและ 
 วิธีดาํเนินการเรียบเรียง 

 
        
       แมว้า่ในปัจจุบนันกัวชิาการสว่นใหญ่ยอมรบัทฤษฎ ี  ภาษาไท - 
กะได แต่ดว้ยเหตุผลของรอ่งรอยคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายจนี-ไท ทีส่าํรวจ
พบในภาษาไทต่างๆ เป็นหลกัฐานทีย่งับ่งชีค้วามสมัพนัธอ์ยู ่
นกัวชิาการจนีจงึยงัคงยดึถอืการจดัภาษาไทไวใ้นตระกลูจนี - ทเิบต 
โดยจดัเป็นสาขาจว้ง-ตง้ ในสาขานี้แบ่งเป็น  แขนง คอื แขนงจว้ง-ไต 
แขนงตง้-สุย่ และแขนงหล ีนอกจากน้ียงัมภีาษาทีย่งัไมส่ามารถจดักลุม่
ไดอ้กี  ภาษา คอื ภาษาเกอลาว  
 
      นบัจากน้ีไป จะยดึตามการจดัแบ่งภาษาของนกัวชิาการจนีเป็น  
โครงรา่งของหนงัสอืเลม่น้ี แต่ละแขนงจะเรยีงลาํดบัตามตวัอกัษร 
พรรณนาไปทลีะภาษา  กาํหนดอกัษรยอ่เพือ่ใชเ้ป็นหวัขอ้ของแต่ละ
ภาษา ดงัน้ี  
 
       แขนงจ้วง - ไต  ไดแ้ก่ B.ภาษาปู้อ ี D.ภาษาไต ZH.ภาษาจว้ง 
       แขนงต้ง – สุ่ย  ไดแ้ก่ K. ภาษาตง้ MLM. ภาษามลูมั MN.ภาษา 
                            เหมาหนาน และ SH.ภาษาสุย่  
        แขนงหลี          ไดแ้ก่ L.ภาษาหล ี  
      แขนงเกอลาว?  ไดแ้ก่  GL.ภาษาเกอลาว 
 
        ในแต่ละภาษาจะมีรายละเอียดสองส่วน คือ  
               สว่นยอ่ยที ่  ขอ้มลูทางชาตพินัธุว์รรณนา  
           สว่นยอ่ยที ่ 2 ขอ้มลูทางภาษา 
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. บททบทวนวรรณกรรม  
2.1.1 การศึกษาเก่ียวกบัความสมัพนัธข์องภาษาไทยกบัภาษาจีน  
เกีย่วกบัการจดัแบ่งตระกลูภาษาของภาษาไทยน้ี นกัภาษาศาสตรม์ขีอ้คดิเหน็แตกต่างกนัไปหลาย

ทฤษฎ ี ความแตกต่างน้ีไมเ่พยีงเกดิขึน้ในเรือ่งของการจดัแบ่งตระกลูภาษา หากแต่ยงัเกีย่วขอ้งไปถงึชื่อ
เรยีกภาษาดว้ย ไมว่า่จะเป็น ไทย ไท ไต ได ลาว สยาม กมัไท ในภาษาจนีกเ็ชน่เดยีวกนั มตีวัอกัษรที่
เรยีกชื่อภาษาไทหรอืชาวไทอยา่งน้อยสีต่วัขึน้ไป คอื泰 (tài) 傣 (dǎi) 台 (tái) 暹 (xiān) สาํหรบัชื่อเรยีก
ภาษา มนีกัวชิาการหลายทา่นไดใ้หข้อ้สรปุเกีย่วกบัเรือ่งน้ีไวม้ากมายแลว้ เชน่ เรอืงเดช (25) ในหนงัสอืชื่อ 
“ภาษาถิน่ตระกลูไทย”  จติร(25) ในหนงัสอืชื่อ “ความเป็นมาของคาํสยาม ไทย ลาวและขอมและลกัษณะ
ทางสงัคมของชื่อชนชาต”ิ  สรุยิา (25) ในหนงัสอืชื่อ “นานาภาษาในเอเชยีอาคเนย ์ : ภาษาตระกลูไท” 
ผูอ้า่นสามารถหาอา่นเพิม่เตมิไดต้ามรายการทีใ่หใ้นบรรณานุกรม  

แต่สิง่สาํคญัทีจ่ะกล่าวถงึในทีน้ี่คอื การจดัแบ่งตระกลูภาษาทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ภาษาไทยและภาษาจนี
มคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั เพือ่ไมใ่หเ้กดิความสบัสน  ผูเ้ขยีนจะเรยีกตาม สรุยิา (25,1-14) ทีว่า่คาํวา่ 
“ไท” เป็นคาํทีเ่ป็นกลางมากทีส่ดุ ในบทความน้ีจงึจะเรยีกตามวา่ “ภาษาตระกลูไท” ยกเวน้การอา้งองิ
ขอ้ความของนกัวชิาการทา่นอื่น จะคงคาํเรยีกตามทีอ่า้งมา สว่นภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาไทยทีม่ ี ย. 
บางตําราเรยีกวา่ภาษาไทยกรงุเทพฯ ในงานวจิยัน้ีเรยีกวา่ ภาษาไทย  

โดยทัว่ไปถอืวา่ภาษาไทยเป็นตระกลูยอ่ยภาษาหน่ึงในตระกลูภาษาใหญ่ จนี-ทเิบต ซึง่ภาษาตระกลู
จนี – ทเิบตน้ี เป็นตระกลูภาษาทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี แบ่งออกเป็น  สาขาคอื ()สาขาภาษาจนี (2)สาขา
ภาษาไทย () สาขาแมว้เยา้ () สาขาทเิบตพมา่ (เรอืงเดช, 25, ) อยา่งไรกต็ามนกัภาษาศาสตรห์ลาย
ทา่นเรยีกชื่อตระกลูภาษาน้ีแตกต่างกนัไป อยา่งเชน่ เกรยีสนั (Grierson, 0, 2) เรยีกรวมเป็นตระกลู
เดยีวกนักบัภาษาจนีวา่ ตระกลูภาษาไทยจนี (Siamese-Chinese family) เบเนดกิ (Benedict, 5, 76-
61) เรยีกวา่ ออสโตร – ไทย (Astro-Tai) เพราะเหน็วา่เป็นสาขาหน่ึงของตระกลูออสโตรเนเชยีน  ต่อมามี
การตัง้ชื่อตระกลูภาษาไทอกีหลายชื่อดว้ยเหตุผลต่างๆ เชน่ บา้งเรยีกวา่ ตระกลูภาษาไทย ตระกลูภาษาไต 
แยกออกมาเป็นตระกลูภาษาใหญ่ต่างหาก  บา้งเรยีกวา่ตระกลูคาํไต (KamTai family) และ ภาษาไดอกิ 
(Daic) โดยรวมภาษาไทยถิน่ต่างๆทีพ่ดูในประเทศต่างๆ  ประเทศเป็นตระกลูเดยีวกนัหมด  เบเนดกิ 
(Benedict, 2, 76 - 61) ไดต้ัง้ชื่อตระกลูภาษาน้ีใหมว่า่ ตระกลูภาษาไทยกะได (Tai Kadai) เพือ่ให้
ครอบคลุมถงึภาษาไทยถิน่ทีพ่ดูอยูท่ีเ่กาะไหหลาํ อา่วตงัเกีย๋ และภาษากลุ่มตระกลูภาษาไทยทีพ่ดูอยูท่ี่
ประเทศจนี และเวยีดนามทัง้หมด 

นอกจากน้ียงัมกีารแบ่งภาษาตระกลูไทโดยยดึเกณฑต่์างๆกนั เชน่ พระยาอนุมานราชธน  (เรอืงเดช 
ปันเขือ่นขตัยิ,์ 25, 61 อา้งองิจาก พระยาอนุมานราชธน, 25) เป็นการจดัแบ่งโดยยดึหลกัภมูศิาสตร ์ก็
กล่าวถงึกลุ่มภาษาไทย-จนี คอืภาษาไทยทีพ่ดูอยูเ่ขตประเทศจนีบรเิวณกวางส ี ไกวเจา กวางตุง้ เชน่
ภาษาไทยลาย ไทยลุง ไทยยอ้ย ไทยโท ้ไทยนุง ผลงานของนกัวชิาการชาวจนี หลีฟ่างกุย้ (Li Fanggui)1 (Li, 
5) ทีใ่ชห้ลกัเกณฑท์างภาษา คอืเกณฑท์างการกระจายคาํศพัท ์ลกัษณะทางเสยีงและพฒันาการทาง
เสยีง ในการแบ่งกลุ่มภาษาไทยกช็ีใ้หเ้หน็ความเกีย่วขอ้งของภาษาไททีพ่ดูอยูใ่นประเทศจนีกบัภาษาไทย
กลุ่มอื่นๆ ดว้ยเชน่กนั   

 ยงัมนีกัภาษาศาสตรอ์กีหลายทา่นทีศ่กึษาภาษาตระกลูไท และจดัใหภ้าษาทีพ่ดูอยูใ่นประเทศจนี 
หรอืภาษาทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัภาษาจนีเป็นสมาชกิในภาษาตระกลูไท เชน่ เฮริท์แมน (John F. Hurtmann. 

                                                           
1  Li Fanggui  เป็นนกัภาษาศาสตรช์าวจนีทีไ่ดไ้ปเรยีนวชิาภาษาศาสตรใ์นสหรฐัอเมรกิา และต่อมากไ็ดส้อนอยูท่ีส่หรฐัอเมรกิา ชือ่ของ
นกัภาษาศาสตรท์า่นน้ีเขยีนเป็นภาษาจนีวา่ 李方桂 (Lǐ Fānɡɡuì) อ่านวา่ หลี ่ ฟัง กุย้ ใชร้ะบบสทัอกัษรจนีเขยีนวา่ Li Fanggui ผลงานของ
นกัภาษาศาสตรท์า่นน้ีมทีัง้ทีเ่ป็นภาษาองักฤษและภาษาจนี ผลงานภาษาองักฤษจะใชช้ือ่วา่ Li Fang Kuei หรอื Fang Kuei Li นกัภาษาศาสตร์
ไทยเรยีกชือ่นกัภาษาศาสตรท์า่นน้ีหลายชือ่ เชน่  หลีฟั่งกุย้ หลีฟ่างเกวย้  ฟังเกวย้ล ี ฟางเกวย้หลี ่ ฟังกุย้หลี ่เป็นตน้ ซึง่กค็อืนกัภาษาศาสตรค์น
เดยีวกนัน้ี  ในบทความนี้อา้งองิผลงานของ Li Fanggui  ทัง้ฉบบัภาษาจนี และภาษาองักฤษ ดงันัน้ เพือ่ไมใ่หส้บัสน ในบทความน้ี จะเรยีกชือ่
ตามระบบสทัอกัษรจนีวา่ Li  Fanggui      
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) จดัแบ่งภาษาไทยเฉพาะกลุ่มตะวนัตกเฉียงใตข้อง Li Fanggui เป็นกลุ่มตะวนัตกเฉยีงใตต้อนล่าง 
ตอนกลางและตอนบน กลุ่มตะวนัตกเฉียงใตต้อนลา่งน้ีครอบคลุมไปถงึตอนใตส้ดุของตะวนัตกเฉียงใตข้อง
จนี และยงัมนีกัภาษาศาสตรใ์นยคุต่อจาก Li Fanggui อกีหลายทา่น เชน่ บราวน์ (Brown,196)  เจดนี 
(Gedney,197) และ แชมเบอรเ์ลน (Chamberlain,197) กไ็ดด้าํเนินรอยตาม Li Fanggui โดยในการจดัแบ่ง
ภาษาตระกลูไทลว้นมคีวามเกีย่วขอ้งกบัภาษาตระกลูจนี หรอืเป็นภาษาไททีพ่ดูอยูใ่นประเทศจนีทัง้สิน้   
เรอืงเดช (25) นกัวชิาการภาษาตระกลูไทยไดจ้ดัแบ่งภาษาตระกลูไทยออกเป็น “กลุ่มไท” โดยรวมภาษา
กลุ่มไทสยามและลาวไวใ้นกลุ่มเดยีวกนั และ “กลุ่มไต” รวมภาษาไตยวน ไตหลวง ไตจนีไวด้ว้ยกนั จากขอ้มลู
การศกึษาและการจดัแบ่งภาษาตระกลูไทจะเหน็วา่ ภาษาไทยมรีอ่งรอยความสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัภาษาจนี
อยู ่  

ตามทรรศนะของนกัวชิาการจนี ชื่อ เหลยีงหมิน่ และ จางจวนิหร ูจดัภาษาไทยอยูใ่นภาษาตระกลูจนี
ทเิบต สาขาภาษาตง้ไถ สาขายอ่ยภาษาไต (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, 1996, 7) และเพือ่ยนืยนัว่า
ภาษาไทยจดัอยูใ่นภาษาตระกลูจนี-ทเิบต ตลอดจนการสนบัสนุนแนวคดิเรือ่งคาํศพัทร์ว่มเชือ้สาย เพือ่
นําไปสูข่อ้สรปุใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธว์า่เป็นภาษาในตระกลูภาษาเดยีวกนั การศกึษาเรือ่งคาํศพัทร์ว่มเชือ้
สายภาษาไทยจนีจงึเป็นความสนใจของนกัภาษาศาสตรแ์ละนกัศกึษาภาษาไทย-จนีมาชา้นาน  

ผลงานทีส่าํคญัทีก่ล่าวถงึความสมัพนัธข์องภาษาไทยและภาษาจนี โดยวธิกีารเปรยีบเทยีบคาํศพัท ์
เชน่ คอนเรด ีและ วลัฟ  (Gōng Qúnhǔ, , . อา้งองิจาก Conrady & Wulff)  รวบรวมคาํศพัทท์ีเ่ป็น
คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายภาษาไทย-จนีกวา่ 200 คาํ ประพนิ (P. Manomaivibool, 197) รวบรวมคาํศพัท์
ภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์ ทีส่นันิษฐานวา่เป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไทยจนีถงึ 00 คาํ นกัวชิาการชาว
จนี Li Fanggui (Li Fāngguì, 1976)  ไดร้วบรวมคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายระหวา่งภาษาจนีกบัภาษาในสาขา
ภาษาไท(ไต) รอ้ยกวา่คาํ และงานวจิยัชิน้ล่าสดุทีส่นบัสนุนแนวคดิคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไทยจนีคอื ผลงานของ 
กงฉวนิหู ่ (Gōng Qúnhǔ, ) ผลการวจิยัน้ีเปรยีบเทยีบคาํศพัทภ์าษาไทยกบัภาษาจนี และชีใ้หเ้หน็
ววิฒันาการความสมัพนัธข์องภาษาไทยและจนีในแต่ละยคุ แบ่งเป็น  ชว่งคอื () คาํศพัทร์ว่มสายเลอืด
ภาษาไทยจนี ซึง่หมายถงึคาํศพัทท์ีเ่คยเป็นภาษาเดยีวกนัมาตัง้แต่อดตี (2) คาํศพัทท์ีม่กีารถ่ายเทซึง่กนัและ
กนัในยคุสองพนัปีลงมา () คาํศพัทท์ีภ่าษาไทยยมืมาจากภาษาจนีในยคุทีช่าวจนีอพยพมาตัง้ถิน่ฐานใน
ประเทศไทยในระยะรอ้ยสองรอ้ยปีมาน้ี นบัเป็นการเพิม่เตมิความรูแ้ละวงคาํศพัทใ์หก้บัวงการศกึษาคาํศพัท์
รว่มเชือ้สายภาษาไทยจนีเป็นอยา่งมาก 

ผลงานหนงัสอืของผูเ้ขยีน ชื่อ คาํพอ้งจนี-ไทย1 ไดร้วบรวมรายการคาํศพัทภ์าษาจนีและภาษาไทยที่
มเีสยีงและความหมายพอ้งกนั และคาํทีส่นันิษฐานวา่น่าจะเกีย่วขอ้งกนัจาํนวนมากกวา่ 000 คาํ  

 
2.1.2 การศึกษาเก่ียวกบัภาษาไทในประเทศจีนของไทย 
หนงัสอืชื่อ นานาภาษาในเอเชยีอาคเนย ์ : ภาษาตระกลูไท ของ สรุยิา รตันกุล (สรุยิา , 25) ใน

หนงัสอืเล่มน้ีบททีส่ีเ่ป็นเรือ่งของภาษาตระกลูไทและภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษาตระกลูไทในประเทศจนี  มี
ขอ้ความตอนหน่ึงวา่ “ภาษาตระกลูไทแท้ๆ ทีอ่ยูใ่นประเทศจนีมภีาษาตระกลูไททัง้สามสาขา โดยภาษาไท
ฉาน ไทเหนือและไทลือ้เป็นภาษาตระกลูไทสาขาตะวนัตกเฉียงใต ้ภาษาไทโทแ้ละไทนุงเป็นภาษาตระกลูไท
สาขากลาง และภาษาไทยอ้ยกบัภาษาไทจว้งเป็นภาษาตระกลูไทสาขาเหนือ การทีป่ระเทศจนีมตีวัแทนของ
ภาษาตระกลูไททัง้สามสาขาอยูค่รบถว้นบรบิรูณ์ดงัน้ี กเ็พราะประเทศจนีเป็นถิน่เดมิของผูท้ีพ่ดูภาษาตระกลู
ไท นกัภาษาศาสตรเ์ชื่อกนัวา่ถิน่เดมิของผูพ้ดูภาษาตระกลูไทเมือ่หลายพนัปีก่อนนัน้ อยูท่ีบ่รเิวณตอนใต้
ของประเทศจนีตอนทีต่่อกบัประเทศเวยีดนาม”  นัน่กห็มายความวา่ภาษาตระกลูไทในแผน่ดนิจนีมี
ความสมัพนัธก์บัภาษาฮัน่ ซึง่สบืทอดมาเป็นภาษาจนีในปัจจุบนัมานานแลว้ หากไมพ่ดูถงึคาํศพัทร์ว่มเชือ้
สายไท – จนี ทีห่มายความถงึคาํทีน่กัภาษาศาสตรเ์ชื่อวา่ครัง้หน่ึงเคยเป็นภาษาเดยีวกนัแลว้พฒันาแตก
สาขาไปเป็นภาษาอื่นๆ แมห้ากไมเ่ชื่อวา่ภาษาไทยและภาษาจนีเป็นภาษารว่มสายตระกลูเดยีวกนั อยา่ง

                                                           
1 เมชฌ สอดสอ่งกฤษ. (2555) คาํพอ้งจนี-ไทย.กรงุเทพฯ: ภาษาและวฒันธรรม, สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยไีทยญีปุ่่ น.  
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น้อยๆ ในฐานะทีเ่ป็นภาษาทีพ่ดูอยูใ่นดนิแดนเดยีวกนั  กย็อ่มมกีารหลัง่ไหลถ่ายเท ผสมปนเปกนั จนใช้
รว่มกนัมานานหลายพนัปี   

 หนงัสอื พจนานุกรม และบทความของนกัวชิาการสองทา่น คอื สมทรง บุรษุพฒัน์ และปราณ ีกุละ
วณชิย ์ จาํนวนมากทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษาไทกบัภาษาตระกลูจนี-ทเิบต เชน่ ภาษาและวฒันธรรมของชน
ชาตกิมั-ไท (จว้ง-ตง้) (สมทรงและคณะ,39) แนะนําชนชาตไิท-กะได.(สมทรง บุรษุพฒัน์, เจอรี ่เอ เอด็มนั
สนั และมแีกน ซนินอท, 41) พจนานุกรมกมั-จนี-ไทย-องักฤษ (สมทรง บุรษุพฒัน์, สมุติรา สรุรตัน์เดชา 
และยงั ฉวน, 43) วรรณกรรมของชนชาตกิมั-ไท (จว้ง-ตง้) ในประเทศจนี (สมทรง บุรษุพฒัน์, โจว กัว๋       
เหยยีน,43)พจนานุกรมสยุ-จนี-ไทย-องักฤษ (สมทรง บุรษุพฒัน์, เวย เอด็มนัสนั, 46) พจนานุกรมฮไล-
จนี-ไทย-องักฤษ.(สมทรง บุรษุพฒัน์, เวน มงิยงิและเวน ยงิ, 46) พจนานุกรมจว้งเหนือ-จนี-ไทย-องักฤษ 
(สมทรง บุรษุพฒัน์, ฉิน เชยีวหาง, 49) การเปรยีบเทยีบคาํลกัษณนามในภาษาตระกลูไท-กะได.(สมทรง 
บุรษุพฒัน์, โจวกัว๋เหยยีน, )  ผลงานเหล่าน้ีเป็นหลกัฐานคลงัคาํศพัทท์ีใ่ชศ้กึษาเปรยีบเทยีบภาษา
ตระกลูไทไดอ้ยา่งวเิศษ 

  
.  บททบทวนวรรณกรรม : การศึกษาภาษาศาสตรช์นกลุ่มน้อยของจีน   
 ปี ค.ศ. 5   คณะกรรมการชนกลุ่มน้อยแหง่ชาตจินี《国家民委民族问题五种丛书 Guójiā 
mínwěi mínzú wèntí wǔ Zhǒnɡ cónɡshū》ไดเ้ริม่ดาํเนินโครงการทีน่บัวา่เป็นโครงการบรูณาการความรู้
เกีย่วกบัชนกลุ่มน้อยครัง้ยิง่ใหญ่ทีส่ดุของจนี ชื่อวา่ “โครงการสรรนิพนธร์วมชุดประเดน็ชนกลุ่มน้อย 5 
ประการ”   อนัประกอบไปดว้ย    
 .โครงการยอ่ย เรือ่ง “ชุมนุมปรทิรรศน์ภาษาชนกลุ่มน้อยของสาธารณรฐัประชาชนจนี” (中国少数

民族语言简志丛书  Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú yǔyán jiǎnzhì cónɡshū)        
 2.โครงการยอ่ย  เรือ่ง “ชนกลุ่มน้อยของจนี”  《中国少数民族 Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú》 
 3.โครงการยอ่ย เรือ่ง “ปรทิรรศน์ประวตัศิาสตรช์นกลุ่มน้อยของจนี”《中国少数民族简史丛书

Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú jiǎnshǐ cónɡshū》 
 4.โครงการยอ่ย  เรือ่ง “บนัทกึเขตปกครองตนเองชนกลุ่มน้อยของจนี”《中国少数民族自治地方

概况丛书 Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú zìzhì dìfɑnɡ ɡàikuànɡ cónɡshū》 
 5. โครงการยอ่ย  เรือ่ง  บนัทกึขอ้มลูการสาํรวจประวตัศิาสตรท์างสงัคมของชนกลุ่มน้อยของจนี”       
《中国少数民族社会历史调查资料丛刊 Zhōnɡɡuó  shǎoshù mínzú shèhuì lìshǐ diàochá zīliào 
cónɡkān》 
 
  หนงัสอืนานาภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจนีตอนใต ้ภาคที ่ 2 : ภาษาตระกลูไท เล่ม  น้ี ได้
ศกึษาภาษาสาขาจว้ง-ตง้ จากหนงัสอืทีเ่ป็นผลผลติของโครงการยอ่ยชุดที ่ ดงัน้ี  

 ชื่อหนงัสอื ชื่อผูแ้ต่ง 
1. ปรทิรรศน์ภาษาปู้อ ี

《布依语简志 Bùyī yǔ  Jiǎnzhì》 

ยวีชุ่ย่หรง 喻翠容 
(Yù Cuìrónɡ, 198) 

2. ปรทิรรศน์ภาษาไต 

《傣语简志 Dǎi yǔ jiǎnzhì》  
ยวีชุ่ย่หรง และ หลวัเหมย่เจนิ 喻翠容，罗美珍 
(Yù Cuìróng, Luō Měizhēn, 1979) 

3. ปรทิรรศน์ภาษาจว้ง  
《壮语简志 Zhuàng yǔ jiǎnzhì》  

เหวยชิง่เหวิน่และถานกว๋อเซงิ 韦庆稳，覃国生 

(Wéi Qìngwén, Tán Guóshēng,  198) 

4. ปรทิรรศน์ภาษาตง้  
《侗语简志 Dòngyǔ jiǎnzhì》 

เหลยีงหมิน่ 梁敏 

(Liáng Mǐn,  1979) 

. ปรทิรรศน์ภาษามลูมั  
《仫佬语简志 Mù lǎo yǔ jiǎnzhì》   

หวางจวนิและเจงิกว๋อเฉียว 王均，郑国乔 

(Wáng Jūn, Zhèng Guóqiáo,  1979) 
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6. ปรทิรรศน์ภาษาเหมาหนาน 
《毛难语简志 Máonán yǔ jiǎnzhì》 

เหลยีงหมิน่ 梁敏 

(Liáng Mǐn,  198) 

7. ปรทิรรศน์ภาษาสุย่ 

《水语简志 Shuǐ yǔ jiǎnzhì》  
จางจวนิหร ู张均如 
( Zhāng Jūnrú,  198) 

8. ปรทิรรศน์ภาษาหล ี
《黎语简志 Lǐ yǔ jiǎnzhì》 

โอวหยางเจวีย๋ยา่ และ เจิง้อีช๋งิ 欧阳觉亚,郑贻青 

(Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng,  198) 
9. ปรทิรรศน์ภาษาเกอลาว  

《仡佬语简志 Lǐ yǔ jiǎnzhì》 
เฮอ่เจยีซ่าน 贺嘉善 
(Hè Jiāshàn,  1983) 

 
. การจดัแบง่ภาษาตระกลูไทตามทรรศนะของนักวิชาการจีน 

เกีย่วกบัประเดน็การจดัแบ่งตระกลูภาษาไท ตามทรรศนะของนกัวชิาการจนีในหนงัสอืชื่อ “สงัเขป
ภาษาตง้ - ไถ” (侗台语族概论 Dònɡ Tái yǔzú Gàilùn)  ของผูเ้ขยีนชื่อ เหลยีงหมิน่ และ จางจวนิหร ู(Liánɡ  

Mǐn， Zhānɡ Jūnrú,  1996)  จดัภาษา “ไท” ไวใ้นภาษาตระกลูจนี-ทเิบต (汉藏语系 Hàn Zànɡ yǔxì) โดยมี
สาขาและแขนงยอ่ยคอื สาขาภาษาจว้ง-ตง้ มแีขนงภาษาจว้ง-ไต ตง้-สุย่ และหล ีแต่ละแขนงภาษามสีมาชกิที่
ไดร้บัการรบัรองใหม้สีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อยดงัน้ี แขนงจว้ง-ไต ไดแ้ก่ ภาษาปู้อ ีภาษาไต และภาษาจว้ง 
ซึง่ทัง้สามภาษานี้มคีวามใกลช้ดิเป็นระนาบเดยีวกนักบัภาษาไทยและภาษาลาว นัน่กห็มายความวา่ภาษาทัง้
สามน้ีเป็นภาษาทีม่คีวามใกลช้ดิกบัภาษาไทยมากทีส่ดุ แขนงจว้ง-ตง้ ไดแ้ก่  ภาษาตง้ ภาษามลูมั ภาษา
เหมาหนาน ภาษาสุย่ แขนงภาษาหลมีสีมาชกิหน่ึงภาษาคอื ภาษาหล ีและมภีาษาทีย่งัไมส่ามารถจดัวา่เป็น
แขนงใดได ้ คอื ภาษาเกอลาว การแบ่งสาขา แขนงยอ่ยและสมาชกิภาษาไททีอ่ยูใ่นประเทศจนีแสดงใน
แผนภมูต่ิอไปน้ี (แผนภมูน้ีิผูเ้ขยีนสรา้งขึน้มาจากคาํอธบิายการจดัแบ่งของเหลยีงหมิน่และจาง จวนิหรู
(Liánɡ  Mǐn， Zhānɡ Jūnrú,  1996, )โดยไดป้รบัปรงุในสว่นสมาชกิทีพ่ดูอยูใ่นประเทศจนีทีไ่ดร้บัการรบัรอง
ใหม้สีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อย และจะไดนํ้าเสนอในหนงัสอืเล่มน้ี   

 
แผนภมิูท่ี 2.1 : การจดัแบ่งภาษาสาขาจว้ง-ตง้ 

 

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

8 
 

  

6. ปรทิรรศน์ภาษาเหมาหนาน 
《毛难语简志 Máonán yǔ jiǎnzhì》 

เหลยีงหมิน่ 梁敏 

(Liáng Mǐn,  198) 

7. ปรทิรรศน์ภาษาสุย่ 

《水语简志 Shuǐ yǔ jiǎnzhì》  
จางจวนิหร ู张均如 
( Zhāng Jūnrú,  198) 

8. ปรทิรรศน์ภาษาหล ี
《黎语简志 Lǐ yǔ jiǎnzhì》 

โอวหยางเจวีย๋ยา่ และ เจิง้อีช๋งิ 欧阳觉亚,郑贻青 

(Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng,  198) 
9. ปรทิรรศน์ภาษาเกอลาว  

《仡佬语简志 Lǐ yǔ jiǎnzhì》 
เฮอ่เจยีซ่าน 贺嘉善 
(Hè Jiāshàn,  1983) 

 
. การจดัแบง่ภาษาตระกลูไทตามทรรศนะของนักวิชาการจีน 

เกีย่วกบัประเดน็การจดัแบ่งตระกลูภาษาไท ตามทรรศนะของนกัวชิาการจนีในหนงัสอืชื่อ “สงัเขป
ภาษาตง้ - ไถ” (侗台语族概论 Dònɡ Tái yǔzú Gàilùn)  ของผูเ้ขยีนชื่อ เหลยีงหมิน่ และ จางจวนิหร ู(Liánɡ  

Mǐn， Zhānɡ Jūnrú,  1996)  จดัภาษา “ไท” ไวใ้นภาษาตระกลูจนี-ทเิบต (汉藏语系 Hàn Zànɡ yǔxì) โดยมี
สาขาและแขนงยอ่ยคอื สาขาภาษาจว้ง-ตง้ มแีขนงภาษาจว้ง-ไต ตง้-สุย่ และหล ีแต่ละแขนงภาษามสีมาชกิที่
ไดร้บัการรบัรองใหม้สีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อยดงัน้ี แขนงจว้ง-ไต ไดแ้ก่ ภาษาปู้อ ีภาษาไต และภาษาจว้ง 
ซึง่ทัง้สามภาษานี้มคีวามใกลช้ดิเป็นระนาบเดยีวกนักบัภาษาไทยและภาษาลาว นัน่กห็มายความวา่ภาษาทัง้
สามน้ีเป็นภาษาทีม่คีวามใกลช้ดิกบัภาษาไทยมากทีส่ดุ แขนงจว้ง-ตง้ ไดแ้ก่  ภาษาตง้ ภาษามลูมั ภาษา
เหมาหนาน ภาษาสุย่ แขนงภาษาหลมีสีมาชกิหน่ึงภาษาคอื ภาษาหล ีและมภีาษาทีย่งัไมส่ามารถจดัวา่เป็น
แขนงใดได ้ คอื ภาษาเกอลาว การแบ่งสาขา แขนงยอ่ยและสมาชกิภาษาไททีอ่ยูใ่นประเทศจนีแสดงใน
แผนภมูต่ิอไปน้ี (แผนภมูน้ีิผูเ้ขยีนสรา้งขึน้มาจากคาํอธบิายการจดัแบ่งของเหลยีงหมิน่และจาง จวนิหรู
(Liánɡ  Mǐn， Zhānɡ Jūnrú,  1996, )โดยไดป้รบัปรงุในสว่นสมาชกิทีพ่ดูอยูใ่นประเทศจนีทีไ่ดร้บัการรบัรอง
ใหม้สีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อย และจะไดนํ้าเสนอในหนงัสอืเล่มน้ี   

 
แผนภมิูท่ี 2.1 : การจดัแบ่งภาษาสาขาจว้ง-ตง้ 

 

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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6. ปรทิรรศน์ภาษาเหมาหนาน 
《毛难语简志 Máonán yǔ jiǎnzhì》 

เหลยีงหมิน่ 梁敏 

(Liáng Mǐn,  198) 

7. ปรทิรรศน์ภาษาสุย่ 

《水语简志 Shuǐ yǔ jiǎnzhì》  
จางจวนิหร ู张均如 
( Zhāng Jūnrú,  198) 

8. ปรทิรรศน์ภาษาหล ี
《黎语简志 Lǐ yǔ jiǎnzhì》 

โอวหยางเจวีย๋ยา่ และ เจิง้อีช๋งิ 欧阳觉亚,郑贻青 

(Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng,  198) 
9. ปรทิรรศน์ภาษาเกอลาว  

《仡佬语简志 Lǐ yǔ jiǎnzhì》 
เฮอ่เจยีซ่าน 贺嘉善 
(Hè Jiāshàn,  1983) 

 
. การจดัแบง่ภาษาตระกลูไทตามทรรศนะของนักวิชาการจีน 

เกีย่วกบัประเดน็การจดัแบ่งตระกลูภาษาไท ตามทรรศนะของนกัวชิาการจนีในหนงัสอืชื่อ “สงัเขป
ภาษาตง้ - ไถ” (侗台语族概论 Dònɡ Tái yǔzú Gàilùn)  ของผูเ้ขยีนชื่อ เหลยีงหมิน่ และ จางจวนิหร ู(Liánɡ  

Mǐn， Zhānɡ Jūnrú,  1996)  จดัภาษา “ไท” ไวใ้นภาษาตระกลูจนี-ทเิบต (汉藏语系 Hàn Zànɡ yǔxì) โดยมี
สาขาและแขนงยอ่ยคอื สาขาภาษาจว้ง-ตง้ มแีขนงภาษาจว้ง-ไต ตง้-สุย่ และหล ีแต่ละแขนงภาษามสีมาชกิที่
ไดร้บัการรบัรองใหม้สีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อยดงัน้ี แขนงจว้ง-ไต ไดแ้ก่ ภาษาปู้อ ีภาษาไต และภาษาจว้ง 
ซึง่ทัง้สามภาษานี้มคีวามใกลช้ดิเป็นระนาบเดยีวกนักบัภาษาไทยและภาษาลาว นัน่กห็มายความวา่ภาษาทัง้
สามน้ีเป็นภาษาทีม่คีวามใกลช้ดิกบัภาษาไทยมากทีส่ดุ แขนงจว้ง-ตง้ ไดแ้ก่  ภาษาตง้ ภาษามลูมั ภาษา
เหมาหนาน ภาษาสุย่ แขนงภาษาหลมีสีมาชกิหน่ึงภาษาคอื ภาษาหล ีและมภีาษาทีย่งัไมส่ามารถจดัวา่เป็น
แขนงใดได ้ คอื ภาษาเกอลาว การแบ่งสาขา แขนงยอ่ยและสมาชกิภาษาไททีอ่ยูใ่นประเทศจนีแสดงใน
แผนภมูต่ิอไปน้ี (แผนภมูน้ีิผูเ้ขยีนสรา้งขึน้มาจากคาํอธบิายการจดัแบ่งของเหลยีงหมิน่และจาง จวนิหรู
(Liánɡ  Mǐn， Zhānɡ Jūnrú,  1996, )โดยไดป้รบัปรงุในสว่นสมาชกิทีพ่ดูอยูใ่นประเทศจนีทีไ่ดร้บัการรบัรอง
ใหม้สีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อย และจะไดนํ้าเสนอในหนงัสอืเล่มน้ี   

 
แผนภมิูท่ี 2.1 : การจดัแบ่งภาษาสาขาจว้ง-ตง้ 

 

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

Gēlǎo

8 บททบทวนวรรณกรรมและวิธีดำาเนินการเรียบเรียง



9 
 

  

  จากการสาํรวจขอ้มลูในประเทศไทยจะเหน็วา่ขอ้มลูการศกึษาภาษาสาขาจว้ง–ตง้ ในประเทศจนีของ
ไทยมบีา้งแลว้  แต่ยงัไมม่ขีอ้มลูทีนํ่าเสนอใหเ้หน็ถงึแนวคดิและทรรศนะของนกัวชิาการจนี  สาเหตุหลกัมา
จากผูว้จิยัไมม่ขีอ้มลูสนบัสนุนเพยีงพอในการศกึษา  เน่ืองจากกลุ่มชาตพินัธุเ์หล่าน้ีมบีรรพบุรษุและตน้ตอ
ภาษาอยูใ่นประเทศจนี  เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัภาษาทัง้สามลว้นเขยีนเป็นภาษาจนี  ผูว้จิยัชาวไทยทีไ่มรู่้
ภาษาจนีไมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้  หนงัสอืเล่มน้ีจงึจะนําเสนอขอ้มลูในเชงิชาตพินัธุว์รรณนาทีม่เีน้ือหา
เกีย่วกบัประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน ระบบเศรษฐกจิสงัคม ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม ในสว่นของขอ้มลู
ทางภาษาศาสตร ์   มรีายละเอยีดเกีย่วกบัแนวคดิการจดัแบ่งตระกลูภาษา ระบบเสยีง ระบบคาํ ระบบ
ไวยากรณ์ ภาษาถิน่ และตวัอกัษร  เพือ่ใหผู้ส้นใจไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูในการศกึษาวจิยัต่อไป    
 
.4 ข้อตกลงเก่ียวกบัการใช้คาํศพัทเ์ฉพาะและอกัษรย่อ 
  ในการนําเสนอขอ้มลูภาษา ผูเ้ขยีนมคีวามมุง่หมายทีจ่ะนําเสนอมมุมองการวเิคราะหท์าง
ภาษาศาสตรแ์บบจนี เพือ่ใหผู้อ้า่นไดเ้ขา้ใจวธิทีางภาษาศาสตรข์องจนี  จงึเจตนาใชค้าํศพัทท์ีแ่ปลจาก
ภาษาจนี ซึง่บางครัง้อาจจะไมต่รงกบัคาํศพัทว์ชิาการทีน่กัภาษาศาสตรไ์ทยใช ้ และอาจจะดแูปลกๆ ไม่
คุน้เคยไปบา้ง  ดงันัน้ในเบือ้งตน้น้ีจงึขอทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัคาํศพัทเ์ฉพาะ ดงัน้ี  
 1. พยางคเ์ปิด  ภาษาจนีใชค้าํวา่ 舒声韵 Shū shēngyùn แปลตามตวัอกัษรหมายถงึ “สระเสยีง
คลาย” คอืพยางคท์ีล่งทา้ยดว้ยสระเดีย่ว อรรธสระ และเสยีงนาสกิ ตรงกบัคาํศพัทท์ีน่กัภาษาศาสตรไ์ทยใช้
วา่ “พยางคเ์ป็น”  
 2.  พยางคปิ์ด  ภาษาจนีใชค้าํวา่ 促声韵 Shū shēngyùn แปลตามตวัอกัษรหมายถงึ “สระเสยีงสัน้ 
หรอื สระเสยีงกระชบั” คอืพยางคท์ีล่งทา้ยดว้ยเสยีงกกั ตรงกบัคาํศพัทท์ีน่กัภาษาศาสตรไ์ทยใชว้า่ “พยางค์
ตาย” 
 3. สระ การวเิคราะหท์างภาษาศาสตรจ์นีเรยีกเสยีงสระวา่ 音韵 Yīnyùn โดยทีก่ารวเิคราะหร์ะบบ
เสยีงสระแบบจนีนัน้ สว่นทีอ่ยูถ่ดัจากพยญัชนะตน้ไปนบัเป็นเสยีงสระทัง้หมด เชน่ คาํวา่ tian  เสยีง /t/ เป็น
พยญัชนะตน้ เสยีงสระทัง้หมดของคาํน้ีคอื /ian/ ในสระทัง้หมดของคาํๆน้ี แบ่งเป็น หวัสระ ทอ้งสระ และหาง
สระ สว่นทีภ่าษาจนีเรยีกวา่ “เสยีงสระ” น้ี ตรงกบัคาํศพัทท์ีน่กัภาษาศาสตรไ์ทยใชว้า่ “สว่นทา้ยพยางค”์ 
(syllable rime) แต่ละสว่นของสระในภาษาจนีแบ่งดงัน้ี   
  เสยีง /i/ เป็น หวัสระ (韵头 yùntóu)  
  เสยีง /a/ เป็น ท้องสระ (韵腹 yùnfù)  
  เสยีง /n/ เป็น หางสระ  (韵尾 yùnwěi)  
 . เสียงพยญัชนะเปล่ียนเป็นริมฝีปาก ภาษาจนีเรยีกวา่ 唇化声母 Chún huà shēngmǔ ไดแ้ก่
พยญัชนะทีม่กีารออกเสยีงฐานกรณ์ของพยญัชนะเดมิแลว้เลื่อนไปรมิฝีปาก คลา้ยกบัพยญัชนะควบกลา้ กว- 
คว- ตรงกบัคาํศพัทท์ีน่กัภาษาศาสตรไ์ทยใชว้า่ การออกเสยีงแบบหอ่ปากไปพรอ้มกนั (labialization)  
 . เสียงพยญัชนะเปล่ียนเป็นเพดาน ภาษาจนีเรยีกวา่ 腭化声母 È huà shēngmǔ ไดแ้ก่
พยญัชนะทีม่กีารออกเสยีงฐานกรณ์ของพยญัชนะเดมิแลว้เลื่อนไปเพดาน เสยีงชนิดน้ีคลา้ยกบัการออกเสยีง
ภาษาไทย พย- สย- ตรงกบัคาํศพัทท์ีน่กัภาษาศาสตรไ์ทยใชว้า่ การออกเสยีงแบบยกลิน้สว่นหน้าไปพรอ้ม
กนั (palatalization)   
 (4. และ 5. เสยีงพยญัชนะแบบน้ีในหนงัสอื “นานาภาษาในเอเชยีอาคเนย ์ : ภาษาตระกลูไท” (สรุยิา 
รตันกุล, 258 ,134)  เรยีกวา่ “เสยีงรอง”   (secondary articulations) เป็นลกัษณะของการออกเสยีงรองเสรมิ
กบัการออกเสยีงหลกั เสยีงทีภ่าษาจนีเรยีกวา่พยญัชนะชุดเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก คอื labialization เป็นการออก
เสยีงแบบหอ่ปากไปพรอ้มกนั และ เสยีงทีภ่าษาจนีเรยีกวา่พยญัชนะชุดเปลีย่นเป็นเพดาน คอื palatalization  
เป็นการออกเสยีงแบบยกลิ้นสว่นหน้าไปพรอ้มกนั) 
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 .อกัษรย่อ เน่ืองจากคาํในภาษาต่างๆ มทีัง้คาํเฉพาะเผา่พนัธุ ์คาํรว่มเชือ้สายในตระกลูไท มบีาง
คาํพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆ และคาํพอ้งทีค่ลา้ยกบัภาษาจนี ตลอดทัง้หนงัสอืน้ีหากพบคาํประเภทน้ีจะ
ไดท้าํอรรถาธบิายไวเ้พือ่ใหเ้ป็นจุดสนใจ โดยจะใชร้ปูแบบดงัน้ี  
  ภาษาจนี   (จ.= คาํจนี พนิอนิ,ความหมาย)   
  ภาษาจนีโบราณ  (จ.โบ.= คาํจนี พนิอนิ,ความหมาย)1   
  ภาษาไทยถิน่อสีาน (อ.=คาํ, ความหมาย)  
  ภาษาไทยถิน่เหนือ  (น.=คาํ, ความหมาย) 
  คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไทย-จนี (ทจ.=คาํ, ความหมาย) 
 
 ในการระบุความหมายของคาํนัน้  หากมคีวามหมายต่างกนัจะระบุความหมายของภาษาทีนํ่ามา
เปรยีบเทยีบ หากมคีวามหมายเหมอืนกนักจ็ะไมร่ะบุความหมาย  
 
 7.การแบง่ประวติัศาสตรเ์สียงภาษาจีนโบราณ มสีองยคุคอื  
  ภาษาจีนยคุก่อนประวติัศาสตร ์หมายถงึชว่งเวลานบัตัง้แต่ 146 - 6 ปีก่อน  ครสิตกาล  
  ภาษาจีนยคุกลางประวติัศาสตร ์หมายถงึชว่งเวลา ค.ศ. 4 - 97    
 8.วิธีการวิเคราะหร์ะบบคาํแบบจีน  
  คาํประสม คอื การนําคาํโดดทีม่คีวามหมายในตวัเองมาประสมกนั แลว้เกดิเป็นคาํทีม่ี
ความหมายทีใ่กลเ้คยีงกบัรากคาํเดมิ หรอืเกดิความหมายใหม ่ วธิกีารวเิคราะหค์าํประสมทีป่รากฏในหนงัสอื
เล่มน้ีเป็นลกัษณะการวเิคราะหร์ปูคาํและวธิกีารสรา้งคาํประสมในภาษาจนี  เมือ่นกัวชิาการจนีศกึษาภาษา
อื่นๆ กจ็ะใชห้ลกัการเดยีวกนัน้ีในการวเิคราะห ์ ดงัจะเหน็วา่วธิกีารสรา้งคาํหา้แบบต่อไปน้ี แบบที ่  
ภาษาไทยเรยีกวา่คาํซอ้น แต่แบบที ่2 – 5 เป็นคาํประสม ในขณะทีภ่าษาจนีถอืวา่คาํทัง้ 5 แบบเป็นคาํประสม   
โดยทีก่ารวเิคราะหร์ปูแบบการประสมคาํในภาษาจนี จะใชเ้กณฑก์ารเรยีงลาํดบัคาํและหน้าทีข่องคาํในแต่ละ
ตําแหน่ง แบ่งเป็น 
   1.แบบรวมคาํ (联合式Liánhé shì) คอืการนําคาํโดดสองคาํทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั 
ใกลเ้คยีงกนั คลา้ยกนั เกีย่วขอ้งกนัหรอืตรงขา้มกนัมาประกบกนั แต่ละคาํมคีวามเป็นอสิระต่อกนั ไมไ่ดม้คีาํ
ใดทาํหน้าทีอ่ยา่งใดต่อคาํขา้งเคยีง ความหมายของคาํยงัเกีย่วขอ้งกบัคาํเดมิ 
   2.แบบขยายความ (修饰式Xiūshì shì) คอืการวางคาํทีท่าํหน้าทีข่ยายตามหลงัคาํที่
แสดงความหมายหลกั 
   3.แบบกริยากรรม (动兵式Dòng bīng shì) คอื คาํประสมทีค่าํหน้าเป็นคาํกรยิาและคาํที่
ตามมาเป็นกรรมทีร่บัการกระทาํของกรยิาทีนํ่ามาขา้งหน้านัน้ 
   .แบบประธานภาคแสดง (主谓式Zhǔ wèi shì)  คอื คาํประสมทีค่าํหน้าทาํหน้าทีเ่ป็น
ประธาน คาํทีต่ามมาเป็นภาคแสดงของประธานขา้งหน้านัน้ 
   5.แบบเสริมความ ( 补 充 式 Bǔchōng shì) คอื คาํประสมทีค่าํหน้าเป็นคาํทีแ่สดง
ความหมายหลกัสว่นคาํทีต่ามมาทาํหน้าทีเ่สรมิความหมายใหช้ดัเจนยิง่ขึน้แต่ไมใ่ชก่ารขยายความ    
   6.แบบช่ือหลกั + ช่ือเฉพาะ คอื คาํหน้าเป็นคาํทีบ่อกความหมายหลกัสว่นคาํทีต่ามมาเป็น
ชื่อเฉพาะ คาํประสมประเภทน้ีใชส้าํหรบัการสรา้งคาํนามทีใ่ชเ้รยีกชือ่คน สตัว ์สิง่ของหรอืสถานที ่คาํประสม
บางคาํ คาํทีเ่ป็นชื่อเฉพาะทีต่ามมาขา้งหลงัไมส่ามารถแยกใชอ้ยา่งมคีวามหมายตามลาํพงัได ้ คาํประสม

                                                           
1 ขอ้มลูเสยีงภาษาจนีโบราณ สบืคน้จาก “พจนานุกรมเสยีงภาษาถิน่จนี”  เขา้ถงึไดท้าง http://cn.voicedic.com/  เสยีงภาษาจนีโบราณน้ีคอืขอ้มลูการ
บนัทกึในเอกสารทีช่ื่อ “กวา่งยวิน่”(广韵) เป็นบนัทกึเสยีงอ่านภาษาจนีทีเ่ขยีนขึน้ในสมยัซ่ง(ค.ศ.00) นบัเป็นขอ้มลูการบนัทกึเสยีงภาษาจนีโบราณ
ทีม่คีวามสมบรูณ์มากทีส่ดุทีน่กัภาษาศาสตรจ์นีใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งองิเสยีงภาษาจนีโบราณ ผูแ้ต่งคอื เฉนิเผงิเหนียน และ ชวิยง (陈彭年 Chén Péng 

nián,、丘雍 Qiū Yōng)  
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รปูแบบน้ีหนงัสอืบางเล่มจดัไวเ้ป็นรปูแบบยอ่ยของประเภทที ่   แต่บางเล่มกแ็ยกออกมาเป็นอกีวธิหีน่ึง
ต่างหาก 
 9 ภาษาถ่ินจีน  
  ภาษาจนีแบ่งภาษาถิน่ออกเป็น  สาํเนียงไดแ้ก่ (สรปุจาก หลีห่รหูลง (李如龙 Lǐ Rúlóng, 
) และขอ้มลูจากเวบ็ไซตก์ารศกึษาของคณะอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยัปักกิง่ http://www.pkucn.com) 
  (1) กลุ่มสาํเนียงภาษากวาน (官Guān)  สาํเนียงพืน้ฐานของภาษาจนีกลางปัจจุบนั กลุ่ม
สาํเนียงภาษาน้ีคดิเป็น 0% ของสาํเนียงภาษาจนีทัง้หมด  
  (2) กลุ่มสาํเนียงภาษาอู๋ (吴语Wúyǔ) คอืสาํเนียงทีพ่ดูอยูบ่รเิวณเจยีงหนาน เจยีงเจ๋อ 
ตอนใตข้องเจยีงซ ูเจ๋อเจยีง ซ่างหา่ย(เซีย่งไฮ)้ ตอนใตข้องอานฮยุ สาํเนียงภาษาน้ีคดิเป็น .% ของสาํเนียง
ภาษาจนีทัง้หมด  
  (3) กลุ่มสาํเนียงภาษาเค่อเจีย (หรอืทีเ่รยีกวา่แคะ(客家Kèjiā) คอืสาํเนียงทีพ่ดูอยูบ่รเิวณ
ภาคใตข้องจนี บรเิวณกวา่งตง(กวางตุง้) ฝเูจีย้น(ฮกเกีย้น) เจยีงซ ีกวา่งซ(ีกวางส)ี ถายวาน(ไตห้วนั) เสฉวน 
กลุ่มสาํเนียงภาษาน้ีคดิเป็น % ของสาํเนียงภาษาจนีทัง้หมด  
  () กลุ่มสาํเนียงภาษาหม่ิน (闽Mǐn) คอืสาํเนียงทีพ่ดูอยูบ่รเิวณมณฑลฝเูจีย้น ไตห้วนั 
กวา่งตง หา่ยหนาน(ไหหลาํ) กวา่งซ ี และประเทศในเอเชยีอาคเนย ์กลุ่มสาํเนียงภาษาน้ีคดิเป็น .5% ของ
สาํเนียงภาษาจนีทัง้หมด  
  (5) กลุ่มสาํเนียงภาษาเยว่ (粤Yuè) คอืสาํเนียงภาษากวางตุง้ ไป๋ฮวา่ กวา่งฝฮูวา่ ทีพ่ดูอยู่
บรเิวณกวา่งโจว กวา่งซ ี เซยีงกัง่(ฮอ่งกง) อา้วเหมนิ(มาเก๊า) กลุ่มสาํเนียงภาษาน้ีคดิเป็น 5% ของสาํเนียง
ภาษาจนีทัง้หมด  
  (6) กลุ่มสาํเนียงภาษาเซียง (湘Xiāng) คอืสาํเนียงภาษาหหูนาน ภาษาหล่าวหกูวา่ง พดู
อยูใ่นบรเิวณกวา่งซ ีเสฉวนกลุ่มสาํเนียงภาษาน้ีคดิเป็น 5% ของสาํเนียงภาษาจนีทัง้หมด  
  (7) กลุ่มสาํเนียงภาษากัน้ (赣Gàn) ไดแ้ก่สาํเนียงภาษาเจยีงซ ี หนานชาง พดูอยูบ่รเิวณ
ตอนกลางของเจยีงซ ีอานฮยุ หเูป่ย หหูนาน ลัว่หยาง ผงิเจยีง สาํเนียงภาษาน้ีคดิเป็น .4% ของสาํเนียง
ภาษาจนีทัง้หมด   
  (8) การอ้างอิงช่ือผูแ้ต่งท่ีเป็นภาษาจีนในตวับท ผูเ้ขยีนกาํหนดใชร้ะบบ APA สาํหรบัชื่อ
นกัวชิาการภาษาไทยและภาษาองักฤษใชต้ามปกต ิ  แต่ขอกาํหนดการใชช้ือ่ของนกัวชิาการชาวจนีสาํหรบั
การอา้งองิในตวับท ดงัน้ี  

เวย่ชงิ (Wèi Qīng, 17, เลขหน้า)  ชื่ออกัษรภาษาองักฤษทีอ่ยูใ่นวงเลบ็เป็นระบบการถ่าย 
ถอดเสยีงภาษาจนีดว้ยอกัษรโรมนัทีเ่รยีกวา่ “พนิอนิ” (拼音Pīnyīn) ทัง้น้ีกเ็พือ่ชว่ยใหผู้อ้า่นในฐานะทีเ่ป็น
นกัภาษาศาสตรจ์ะไดอ้า่นออกเสยีงภาษาจนีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  สว่นรายละเอยีดชื่อภาษาจนีและคาํแปลภาษา
ไทยจะไดช้ีแ้จงไวใ้นรายการบรรณานุกรม  หากผูอ้า่นทีต่อ้งการอา้งองิต่อและไมต่อ้งการใชช้ื่อนกัวชิาการจนี
ตามอกัษรพนิอนิ สามารถลบวรรณยกุตท์ีป่รากฏบนอกัษรแทนเสยีงสระออก เป็น เวย่ชงิ (Wei Qing, 17, 
เลขหน้า)     
 10. คาํเรียกช่ือตระกลูภาษา สาขาภาษา และแขนงภาษา หนงัสอืเล่มน้ีนําเสนอขอ้มลูจาก
นกัวชิาการจนี ผูเ้ขยีนจงึเรยีกการจดัแบ่งตระกลูภาษาอยา่งจนี  ดงันัน้ขอใหผู้อ้า่นโปรดเขา้ใจไวต้ัง้แต่
เบือ้งตน้น้ีวา่ นกัภาษาศาสตรจ์นีจดัภาษาไทไวใ้นตระกลูภาษาจนี-ทเิบต สาขาจว้ง-ตง้ ซึง่แบ่งเป็นสามแขนง
คอื แขนงจว้ง-ไต แขนงตง้-สุย่ และแขนงหล ียงัมอีกีหน่ึงแขนงทีย่งัไมจ่ดั คอื แขนงเกอลาว? (โปรดดแูผนภมู ิ
2. ทีไ่ดอ้ธบิายผา่นมาแลว้ขา้งตน้)  
 . ระบบสทัอกัษร ดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้วา่ วธิกีารศกึษาครัง้น้ีรวบรวมมาจากเอกสารภาษาจนีของ
นกัวชิาการจนีหลายผลงาน ระบบสทัอกัษรทีน่กัวชิาการจนีใชใ้นผลงานแต่ละชิน้มคีวามแตกต่างกนั (แมแ้ต่
ภาษาเดยีวกนักต็าม) การเรยีบเรยีงในครัง้น้ีจงึไมส่ารมารถใชร้ะบบสทัอกัษรทีเ่ป็นแบบเดยีวกนัไดท้ัง้เล่ม 
เน่ืองจากเป็นรปูแบบตามทีอ่า้งองิมา   
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2.5  วิธีดาํเนินการเรียบเรียง 
 .. เน้ือหาหลกั หนงัสอืเล่มน้ีเป็นการพรรณนาทางภาษาของกลุม่ชาตพินัธุท์ีพ่ดูภาษาตระกลูไท
ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี โดยจะเรยีงลาํดบัไปทลีะแขนง  ในแต่ละแขนงเรยีงลาํดบัภาษาตามชื่อ
อกัษรยอ่พนิอนิ ดงัน้ี  
บทท่ี 3 ภาษาตระกลูไทในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี : การพรรณนาภาษาแขนงจว้ง - ไต  

            B.   ภาษาปู้ อี    
            D.   ภาษาไต 
            ZH. ภาษาจ้วง    

บทท่ี 4 ภาษาตระกลูไทในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี : การพรรณนาภาษาแขนงตง้ – สุย่ 
           K.        ภาษาต้ง 
           MLM.  ภาษามลูมั  
           MN.     ภาษาเหมาหนาน 
           SH.      ภาษาสุ่ย            

บทท่ี 5 ภาษาตระกลูไทในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี : การพรรณนาภาษาแขนงหล ี
            L.   ภาษาหลี  

บทท่ี 6 ภาษาตระกลูไทในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี : การพรรณนาภาษาเกอลาว  
            GL. ภาษาเกอลาว  

   
.. รายละเอียดการพรรณนาภาษา ในแต่ละภาษาจะมรีายละเอยีดสองสว่น คอื  

  ส่วนย่อยท่ี 1 ข้อมลูทางชาติพนัธุว์รรณนา  เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้ถิน่ฐาน  
ประวตัศิาสตร ์ ศลิปวฒันธรรม ชวีติความเป็นอยู ่ ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี ความเชื่อ เทศกาลสาํคญั ซึง่
ปรบัปรงุมาจากหนงัสอืทีผู่เ้ขยีนไดเ้คยเขยีนไว ้คอื “สารานุกรมชนกลุ่มน้อยในประเทศสาธารณรฐัประชาชน
จนี” (เมชฌ สอดสอ่งกฤษ, )  ผูเ้ขยีนมเีจตนาทีจ่ะใหเ้น้ือหาของแต่ละกลุ่มชาตพินัธุม์คีวามสมบรูณ์ ทัง้
รายละเอยีดทางชาตพินัธุว์รรณาและรายละเอยีดทางภาษาศาสตร ์ จงึไดนํ้าขอ้มลูสว่นน้ีมารวมไวด้ว้ย ทัง้น้ีก็
เพือ่อาํนวยความสะดวกใหผู้อ้า่นไดข้อ้มลูทีเ่บด็เสรจ็สมบรูณ์ในเล่มเดยีวกนัน้ี   
 

 ส่วนย่อยท่ี 2 ข้อมลูทางภาษา ดาํเนินการศกึษาโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากบทความ
วชิาการ งานวจิยัและหนงัสอืทีเ่ป็นผลงานการเขยีนของนกัวชิาการฝ่ายจนี  จากนัน้นําขอ้มลูทีไ่ดม้า
สงัเคราะห ์แลว้นําเสนอขอ้มลูไปตามลาํดบัขัน้ทางภาษา Language Hierarchy   ดงัน้ี  

 1.การจดัแบ่งตระกลูภาษา  
 .ระบบเสยีง    
 3.ระบบคาํ 
 .ระบบไวยากรณ์  
 5.ภาษาถิน่  
 .ตวัอกัษร   
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บทท่ี 3  
 

ภาษาตระกลูไทในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน :  
การพรรณนาภาษาแขนงจ้วง - ไต  

 

 
เน้ือหาในบทน้ี นําเสนอบทพรรณนาภาษาแขนงจว้ง- ไต 

ซึง่มสีมาชกิ  ภาษา   ดงัน้ี   
 

               B.    ภาษาปู้อ ี  
            D.    ภาษาไต 
     ZH . ภาษาจว้ง  
 

แต่ละภาษามรีายละเอยีดแบ่งเป็นสองสว่นยอ่ย คอื  
               ส่วนย่อยท่ี  1 ข้อมลูทางชาติพนัธุว์รรณนา   

   ส่วนย่อยท่ี  2 ข้อมลูทางภาษา 
 
ในแขนงจว้ง-ไต มสีมาชกิทีพ่ดูอยูใ่นประเทศจนีสามภาษา 

ไดแ้ก่ ภาษาปู้อ ี ภาษาไต และภาษาจว้ง ซึง่หากดจูากแผนภมูิ
ภาษา (แผนภมู ิB.1 ถดัไป) จะพบวา่  ภาษาทัง้สามน้ีใกลช้ดิเป็น
ระนาบเดยีวกนักบัภาษาไทยและภาษาลาว  ซึง่กห็มายความวา่
เป็นภาษาทีใ่กลช้ดิกบัภาษาไทยมากทีส่ดุ   
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B  ภาษาปู้ อี 

 
 

  
คดัลอก: http://www.mdodm.com  

 
คดัลอก : http://www.gmw.cn

Chéng Wěiguāng (程伟光) ถ่ายภาพ 
รปูท่ี B ชายชาวปู้อ ี รปูท่ี B หญงิชาวปู้อ ี

 
ขอ้มลูภาษาปู้อแีบ่งเป็นสองสว่น คอื สว่นที ่B.1 ขอ้มลูสงัเขปเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนา และ สว่น

ที ่B. ขอ้มลูทางภาษา ดงัน้ี   
 
B.  ข้อมลูสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา มรีายละเอยีดขอ้มลู ดงัน้ี  

B..  ถิน่ทีอ่ยู ่ 
B.1.  ประวตัศิาสตร ์ 
B..  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  
B..  ชวีติความเป็นอยู ่ 
B..5  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม 

  
B.1.1  ถ่ินท่ีอยู่ 
 ชาวปู้อกีลุ่มใหญ่ตัง้ถิน่ฐานอยูท่ีม่ณฑลกุย้โจว ในเขตปกครองตนเองเฉียนหนาน (黔南 Qiánnán) 

เฉียนซหีนาน (黔西南 Qiánxīnán) เผา่ปู้อแีละเผา่เหมยีว (布依族苗族自治州 Bùyī   Zú Miáo Zú zìzhì 

zhōu) ในเขตเมอืงอานซุ่น (安顺  Ānshùn) และเมอืงกุย้หยาง (贵阳  Guìyánɡ) นอกจากน้ียงัมบีางสว่น
กระจดักระจายอาศยัอยูใ่นบรเิวณเขตปกครองตนเองเฉียนตงหนาน เผา่เหมยีวและเผา่ตง้ (黔东南苗族侗

族自治州 Qiándōnɡnán MiáoZú DònɡZú zì zhì zhōu) อาํเภอถงเหรนิ   (铜仁 Tónɡrén) ของเมอืงจุน
อี(้遵义市 Zūnyì) อาํเภอป้ีเจีย๋(毕节 Bìjié) ของเมอืงลิว่ผานสุย่ (六盘水 Liùpán shuǐ) และเมอืงหลวัผงิ    
(罗平 Luópínɡ) ของมณฑลยนูนาน เมอืงหนิงหนาน (宁南 Nínɡnán) และเมอืงฮุย่หลี ่ (会理 Huìlǐ) ของ
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มณฑลเสฉวน  จากการสาํรวจจาํนวนประชากรครัง้ที ่  ของจนีในปี  ชนกลุ่มน้อยเผา่ปู้อมีจีาํนวน
ประชากรทัง้สิน้ 2,,0  คน 
 
B..  ประวติัศาสตร ์ 

นกัวชิาการสว่นใหญ่เหน็วา่ ชาวปู้อสีบืเชือ้สายมาจากบรรพบุรษุชาวรอ้ยเผา่ทีช่ื่อวา่ “ป่ายเยว”่  ( 百
越 Bǎiyuè) ชาวปู้อมีชีื่อเรยีกตวัเองหลายชื่อแตกต่างกนัไปตามทอ้งที ่ เชน่ ปู้อ1ี    (布依 Bùyī) ปู้หยา่อ ี    
(布雅伊 Bùyǎyī) ปู้จง้(布仲 Bù Zhònɡ) ปู้หราว (布饶 Bùráo)  ปู้มา่น(布曼 Bùmàn) ในบนัทกึสมยั
โบราณของจนีมคีาํเรยีกชนกลุ่มน้ีหลายชื่อ เชน่ เหลยีว (僚Liáo) หมาน (蛮Mán) จง่เจยี  (仲家Zhònɡjiā) 
หลีเ่หลยีว (俚僚 Lǐ Liáo)  หมานเหลยีว (蛮僚  Mán Liáo) อีเ๋หลยีว (夷僚 Yí Liáo) เป็นตน้ จากการ
วเิคราะหช์ื่อเรยีกชาวปู้อที ัง้อดตีและปัจจุบนั รวมทัง้ถิน่ทีอ่ยูพ่บวา่ ชาวปู้อมีคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิรว่มเชือ้
สายกบัชาวจว้ง (壮族 Zhuànɡ  Zú) ตัง้แต่สมยัเวย่จิน้หนานเป่ย (魏晋南北 Wèi Jìn Nán Běi) ถงึสมยั
ถงั รวมชาวปู้อแีละชาวจว้งเป็นกลุ่มเดยีวกนัเรยีกชื่อวา่หลีเ่หลยีว (俚僚Lǐ Liáo) หมานเหลยีว (蛮僚 Mán 
Liáo) และอีเ๋หลยีว (夷僚 Yí Liáo) หลงัยคุหา้ราชวงศ(์五代 Wǔdài) เรยีกชาวปู้อวีา่ จง้เจยี (仲家

Zhònɡjiā) ในสมยัซ่ง เรยีกชาวจว้งวา่ “จว้ง” (僮 Zhuàng) ซึง่เป็นเสยีงเดยีวกนักบัคาํทีเ่รยีกชาวปู้อ ี
เพยีงแต่เขยีนต่างกนัเทา่นัน้ จากนัน้มาชนเผา่เดยีวกนัแต่อยูต่่างถิน่กนัน้ีดว้ยเหตุทีแ่ยกออกจากกนัเป็น
เวลานาน ทาํใหว้ฒันธรรมประเพณจีงึต่างฝ่ายต่างสรา้งเอกลกัษณ์เฉพาะตน  กระทัง่แบ่งออกเป็นชนกลุ่ม
น้อยสองกลุ่มในทีส่ดุ นอกจากน้ียงัมอีกีกระแสหน่ึงเชื่อวา่ชาวปู้อสีบืเชือ้สายมาจากบรรพบุรษุชือ่ ป่ายผ ู(百
濮 Bǎipú) และยงัมบีางฝ่ายเชื่อวา่ชาวปู้อคีอืชนชาตเิยห่ลาง (夜郎 Yèlánɡ) เพราะในปลายสมยัจา้นกวอ๋ 
ประเทศเยห่ลางไดเ้ขา้มาครอบครองดนิแดนทีเ่ป็นถิน่ทีอ่ยูข่องชาวปู้อใีนปัจจุบนั  

ปัจจุบนัภาษาจนีเรยีกชนกลุ่มน้อยน้ีวา่ ปู้อ ี(布依族 Bùyī Zú) ในภาษาไทยปรากฏชื่อเรยีกวา่ “ปู
เยย” ในภาษาองักฤษปรากฏชื่อเรยีกวา่ Bouyei , Puyi , Buyei , Buyi สว่นภาษาเขยีนของชาวปู้อเีรยีก
ตวัเองวา่ Buxqyaix (ถอดเสยีงจากอกัษรปู้อเีป็นภาษาไทยวา่ “ปู้ยา่ย”)  
 
B.1.3  ระบบเศรษฐกิจสงัคม  

เศรษฐกจิสงัคมของชาวปู้อเีริม่พฒันากา้วหน้าขึน้มากในสมยัฉินและฮัน่ โดยเฉพาะววิฒันาการดา้น
การเกษตร  อนัเป็นผลมาจากการพฒันาระบบสงัคมแบบศกัดนิาในสมยัฮัน่นัน่เอง ชนเผา่ปู้อถีูกปกครอง
ดว้ยระบบการปกครองแบบประเทศพนัธมติรและระบบหวัหน้าเผา่มาโดยตลอด  จนกระทัง่ถงึปลาย
ราชวงศห์มงิถงึตน้ราชวงศช์งิววิฒันาการทางการเกษตรของชาวปู้อพีฒันาขึน้ไปอกีขัน้ เชน่ จอบเสยีมที่
เคยใชแ้บบขนาดเลก็และน้ําหนกัเบากลบัเปลีย่นมาเพิม่น้ําหนกัมากขึน้ ขนาดยาวและใหญ่ขึน้ การกระเทาะ
เปลอืกขา้วเดมิใชว้ธิตีํา การนวดขา้วใชไ้มทุ้บ พฒันามาเป็นการนวดแบบฟาดขา้ว ทาํใหก้าํลงัการผลติ
สงูขึน้ ผลผลติทีไ่ดก้ม็จีาํนวนมากขึน้ นอกจากน้ีชาวปู้อใีนพืน้ทีเ่มอืงหลวัเตีย้น (罗甸 Luódiàn) อานหลง   
(安龙 Ānlónɡ) ผงิถาง(平塘 Pínɡtánɡ) ยงัรูจ้กัวธิกีารชลประทานโดยใชก้งัหนัวดิน้ํา เมือ่เทคนิคการทาํ
การเกษตรกา้วหน้า ไดผ้ลผลติดขีึน้ ชาวบา้นมฐีานะดขีึน้ นําไปสูก่ารเกดิระบบการถอืครองกรรมสทิธิท์ีด่นิ
ขึน้  หลงัจากปี 0 สงครามฝ่ินจบลง อาํนาจของราชสาํนกัจนีครอบคลุมบรเิวณเฉียนหนาน(黔南 Qián 
nán) ระบบศกัดนิาในกลุม่ชนปู้อกีค็อ่ยๆล่มสลายไป เกดิเป็นระบบสงัคมกึง่อาณานิคมกึง่ศกัดนิา  ดว้ย
ความกดดนัของระบบราชสาํนกัและระบบศกัดนิาน้ี ทาํใหช้าวปู้อตีกอยูใ่นภาวะยากจนขน้แคน้ นบัตัง้แต่
เริม่มกีารรวมประเทศ ชาวปู้อตีอ้งเผชญิกบัความโหดรา้ยของระบบกษตัรยิ ์ ระบบศกัดนิา และระบบเจา้ขนุ
มลูนาย ชวีติของชาวปู้อตีกอยูใ่นสภาพผูถู้กกระทาํ ยิง่ทวคีวามลาํบากอยา่งแสนสาหสั ไมม่สีถานภาพและ
สทิธใิดๆทางการเมอืง การพฒันาระบบเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมของชนเผา่หยดุชะงกั จนถงึปี  

                                                           
1 จะเหน็วา่ คาํเรยีกชือ่ชาวปู้อ ีมหีลายชือ่ แต่จะพบวา่มกัมคีาํวา่ “ปู้” นําหน้า (ในภาษาจนีใชอ้กัษร 布 Bù แทนเสยีง)  สนันิษฐานวา่คอืคาํวา่ “ผู”้ เน่ืองจาก
ภาษาปู้อเีป็นภาษากลุม่ “ป”  คอื ภาษากลุม่ไททีอ่อกเสยีงไมพ่น่ลม ลกัษณะเชน่น้ีเหมอืนกบัทีภ่าษาจว้งทีม่คีาํเรยีกตนเองวา่布岱 (Bùdài) ซึง่เมือ่เทยีบกบั
ภาษาไทกลุม่ “พ”  คอืกลุม่ทีอ่อกเสยีงพน่ลม กจ็ะตรงกบัคาํวา่ “ผู”้ และ “ไท”  ซึง่กห็มายถงึ “คนไท”  นัน่เอง            
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กองทพัทหารญีปุ่่ นรกุราน บรเิวณเฉยีนหนานซึง่เป็นถิน่ทีอ่ยูข่องชาวปู้อสีว่นใหญ่กถ็ูกยํ่ายฆีา่ลา้งเผา่พนัธุ ์ 
หลงัจากปี 5 รฐับาลกว๋อหมนิตัง่มนีโยบายควบคุมและต่อตา้นชนกลุ่มน้อยอยา่งรนุแรง และไมย่อมรบั
การมอียูข่องชนเผา่ปู้อ ี
 หลงัการสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนี  มนีโยบายเกีย่วกบัการปฏวิตัวิฒันธรรมมากมาย ลม้ลา้ง
ระบบศกัดนิา  ลม้ลา้งระบบการปกครองแบบกดขีป่ระชาชน และเริม่มกีารสนบัสนุนอุตสาหกรรมในแต่ละ
ภาคสว่น ทัง้ในระดบัครวัเรอืนจนถงึระดบัตําบลและจงัหวดั   ดว้ยนโยบายเกีย่วกบัชนกลุ่มน้อยของรฐับาล
ใหมน้ี่เอง รฐับาลไดส้ถาปนาบรเิวณถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของชาวปู้อใีหเ้ป็นเขตปกครองตนเองชนกลุ่มน้อยเผา่ปู้อี
ขึน้หลายแหง่ ดงัน้ี  

 ปี 5 ก่อตัง้เขตปกครองตนเองชนกลุม่น้อยเผา่ปู้อแีละเหมยีวทีเ่มอืงเฉียนหนาน (黔南布依族苗

族自治州 Qiánnán Bùyī Zú Miáo Zú zìzhì zhōu)  
 ปี  ก่อตัง้อาํเภอปกครองตนเองชนกลุ่มน้อยเผา่ปู้อแีละเหมยีวทีเ่มอืงเจิน้หนิง (镇宁布依族苗

族自治县 Zhènnínɡ Bùyī Zú Miáo Zú zìzhì xiàn)  
 ปี 2 ไดก้่อตัง้เขตปกครองตนเองเผา่ปู้อขี ึน้ทีเ่ฉยีนซหีนาน (黔西南布依族自治州 Qiánxīnán 

Bùyī Zú zìzhì zhōu) และอาํเภอปกครองตนเองชนกลุ่มน้อยเผา่ปู้อแีละเหมยีวเมอืงกวานหลิง่ (关岭布依

族苗族自治县 Guānlǐnɡ Bùyī Zú Miáo Zú zìzhì xiàn)  
 
B.1.  ชีวิตความเป็นอยู่  

การก่อตัง้เขตปกครองตนเองชนกลุ่มน้อยตามนโยบายของรฐันัน้กเ็พือ่สนบัสนุนการใหส้ทิธชินกลุ่ม
น้อยมอีาํนาจทางการเมอืงและอาํนาจการปกครองตนเองเกดิขึน้อยา่งเป็นรปูธรรม  ปัจจุบนัสงัคมชาวปู้อี
เปลีย่นแปลงไปกวา่เดมิมาก  ก่อนการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี ชนเผา่ปู้อไีมม่ผีลผลติทาง
อุตสาหกรรมใดๆเลย แต่หลงัการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนีชาวปู้อเีริม่มกีารสรา้งงานอุตสาหกรรม
มากมาย เชน่ อุตสาหกรรมเหลก็ เคม ีวสัดุก่อสรา้ง พลาสตกิ หนงั น้ําตาล เหลา้ ยาสบู การพมิพ ์เครือ่ง
ไฟฟ้า ทอผา้ การประมง ยาง เป็นตน้ อุตสาหกรรมการผลติเหล่าน้ีเกดิขึน้จากฝีมอืของชาวปู้อภีายใตก้าร
สนบัสนุนของรฐับาล ผลติภณัฑ ์อุตสาหกรรม นอกจากจะจาํหน่ายและใชภ้ายในประเทศแลว้ ยงัสง่ออกขาย
ยงัต่างประเทศสรา้งรายไดแ้ละการพฒันาใหก้บัชาวปู้อเีป็นอยา่งมาก เพือ่สนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรม
ในพืน้ทีอ่าศยัชาวเผา่ปู้อ ีปัจจุบนัรฐับาลสนบัสนุนการก่อสรา้งระบบจราจรมากมาย เชน่  การสรา้งสนามบนิ
ทีเ่มอืงกุย้หยาง การสรา้งโรงเรยีน วทิยาลยั มหาวทิยาลยัตลอดจนโรงพยาบาลเพือ่สง่เสรมิการศกึษาและ
สขุภาพทีด่ขีองชาวปู้อ ี 
 
B..  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 

นบัรอ้ยปีพนัปีทีผ่า่นมา แมช้วีติของชาวปู้อจีะผา่นความทุกขย์ากลาํบากมามากเพยีงใด แต่การสบื
ทอดมรดกทางวฒันธรรมอนังดงามของชนเผา่ กม็ไิดข้าดหายหรอืสญูสลายไปแต่อยา่งใด วรรณกรรมมขุ
ปาฐะไมว่า่จะเป็น เพลงกลอน นิทาน เทพนิยาย สภุาษติคาํพงัเพย ปรศินาคาํทายยงัคงสบืทอดมาถงึ
ปัจจุบนั  โดยเฉพาะการรอ้งเพลงของชาวปู้อมีเีอกลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ ทีน่่าสนใจอยา่งยิง่ไดแ้ก่  เพลงโบราณ 
เพลงเล่าเรือ่ง  เพลงรกัและการเกีย้วพาราส ี เพลงเหลา้(เพลงทีร่อ้งราํเพือ่เฉลมิฉลองในงานรืน่เรงิ) และ
เพลงงาน (เพลงรอ้งในเวลาทาํงานจาํพวกเพลงลงนา เพลงเกีย่วขา้ว)  การรอ้งเพลงของชาวปู้อมีหีลายแบบ 
ไดแ้ก่ การรอ้งตอบโตช้ายหญงิ การรอ้งเพลงหมู ่การรอ้งแบบประสานเสยีง การรอ้งแบบประสานเสยีงมสีอง
แบบคอื การรอ้งประสานเสยีงเพลงเอก ใชใ้นงานพธิทีีส่าํคญัๆ เชน่ การแต่งงาน งานศพ ทว่งทาํนองฟังดู
อกึทกึ  โออ่า่ และศกัดิส์ทิธิ ์  สว่นการรอ้งประสานเสยีงแบบเพลงโท ใชร้อ้งในงานเทศกาลรืน่เรงิยามราตร ี
การรอ้งเกีย้วพาราสขีองหนุ่มสาว  ทว่งทาํนองนุ่มนวล แผว่พลิว้  แต่แฝงความสดใสชวนใหลุ้ม่หลงอยูใ่นท ี 
การขบัรอ้งเพลงของชาวปู้อไีมไ่ดร้อ้งเปล่า แต่มดีนตรปีระกอบสรา้งความไพเราะน่าฟังอยา่งยิง่ เครือ่ง
ดนตรทีีใ่ชไ้ดแ้ก่ ป่ี พณิวงเดอืน ขลุ่ย โหมง่เลก็  กลองเหลก็ สาํหรบักลองเหลก็น้ีเป็นกลองทีใ่ชใ้นพธิสีาํคญัๆ
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ของชาวปู้อ ี จะตกีลองน้ีไดใ้นพธิทีีย่ ิง่ใหญ่และสาํคญัเทา่นัน้ เชน่ พธิแีต่งงาน งานศพ และคนธรรมดาไม่
สามารถตกีลองน้ีได ้จะตอ้งเป็นผูม้วีชิา ในพธิกีรรมต่างๆ ผูต้กีลองตอ้งเป็นพอ่ครหูรอืหมอผเีป็นหวัหน้าทาํ
พธิ ี  

การแต่งกายของชาวปู้อดีเูรยีบงา่ยแต่สงูสง่และสงา่งาม ชายชาวปู้อสีวมเสือ้เชิต้ไมม่ปีก แขนสัน้หรอื
ยาว สฟ้ีาออ่น โพกศรีษะเป็นรปูเหลีย่ม  สตรสีวมเสือ้แขนยาวไมม่ปีก คลุมทบัดว้ยเสือ้กัก๊ กางเกงขายาว 
หรอืชุดเหมอืนเสือ้กัก๊ยาวคลุมกางเกงแลว้คาดเขม็ขดัผา้ โพกศรีษะเป็นทรงเหลีย่ม ในงานพธิสีาํคญัๆ 
ประดบัประดาเสือ้ผา้ดว้ยเครือ่งเงนิ  

บา้นเรอืนของชาวปู้อสีรา้งอยูต่ามพืน้ทีร่าบลุ่มรมิน้ํา สรา้งเป็นเรอืนไมส้องชัน้ ชัน้บนเป็นทีอ่ยูอ่าศยั 
ชัน้ล่างเป็นทีเ่ลีย้งสตัวห์รอืเกบ็ฟืนหรอืฟาง 

ชาวปู้อยีดึถอืการมสีามภีรรยาเดยีว   สามารถแต่งงานในเครอืญาตกินัได ้ เชน่  พีส่าวพอ่แต่งงานกบั
พีช่ายแมไ่ด ้ แต่ญาตใิกลช้ดิไมแ่ต่งงานกนั การพบปะเลอืกคูข่องหนุ่มสาวในงานเทศกาล หรอืวา่งพกัจาก
การทาํงานจะมารวมตวักนัรอ้งเพลง ฝ่ายหญงิจะเตรยีมสรอ้ยทีร่อ้ยเองไวต้ดิตวั เมือ่เจอชายหนุ่มทีถู่กใจก็
จะโยนสรอ้ยนัน้ให ้ หากฝ่ายชายตกลงกจ็ะพากนัออกไปในป่าเขาสองต่อสองทีไ่มห่า่งไกลจากกลุ่ม แลว้รอ้ง
เพลงโตต้อบกนั แต่ดว้ยวฒันธรรมในสงัคมศกัดนิา การครองรกัจนถงึแต่งงานอยูก่นิชัว่ชวีติของคูร่กัชาวปู้อี
เป็นไปไดค้อ่นขา้งลาํบาก เพราะผูค้นใหค้วามสาํคญักบัฐานะทางสงัคมและฐานะทางเศรษฐกจิมาก  การ
เลอืกคูแ่ต่งงานตอ้งดฐูานะใหเ้หมาะสมกนัพอ่แมจ่งึจะยอมรบั  บางครัง้การเลอืกคูแ่ต่งงานกถ็ูกจดัการโดย
พอ่แมม่าตัง้แต่ลกูยงัไมเ่กดิเลยกม็ ี หญงิเมือ่แต่งงานแลว้ไมนิ่ยมยา้ยไปพาํนกับา้นสาม ีบางทอ้งทีถ่งึข ัน้ถอื
เป็นธรรมเนียมเลยกม็ ี 

พธิงีานศพของชาวปู้อใีนปัจจุบนัใชว้ธิบีรรจุในโลงศพ แลว้เชญิหมอผมีาทาํพธิเีบกิทาง และมกีารเชอืด
คอววัเพือ่เซ่นดวงวญิญาณ ชาวปู้อเีรยีกพธิน้ีีวา่ “ต่ากา” (打嘎 Dǎɡā)  

ในชว่งก่อนการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี ชาวปู้อนีบัถอืผ ี เทพยดา และผบีรรพบุรษุ นอกจากน้ีมี
บางสว่นนบัถอืศาสนาครสิตนิ์กายคาทอลคิ และนบัถอืพระเยซ ู 

เทศกาลสาํคญัถอืเอาตามเทศกาลของชาวฮัน่ เชน่  ตรษุจนี เทศกาลบะจา่ง  เทศกาลไหวพ้ระจนัทร ์
นอกจากน้ียงัมเีทศกาลประจาํเผา่ เชน่  วนัทีแ่ปดเดอืนสี ่(四月八 Sì yuè bā) หรอืเรยีกวา่ เทศกาลเทพเจา้
ววั เทศกาลน้ีชาวปู้อจีะทาํขา้วหลามหรอืขา้วตม้มดัทีท่าํดว้ยขา้วเหนียวไหวบ้รรพบุรษุและใหว้วักนิ ยงัมอีกี
เทศกาลหน่ึงทีถ่อืเป็นเทศกาลยิง่ใหญ่และสาํคญัมากของชาวปู้อ ีคอืเทศกาลวนัทีห่กเดอืนหก (六月六 Liù 
yuè liù) เทศกาลน้ีชาวปู้อเีรยีกวา่ เกิง้เจยีง (更将 Gènɡjiānɡ) เป็นเทศกาลไหวเ้ทพเจา้ทีถ่อืเป็นเทพ
ผูส้รา้งชาวปู้อ ี

 
B.  ข้อมลูทางภาษา  
                หวัขอ้น้ีเป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุ่มชาตพินัธุป์ู้อ ี มหีวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี  

B 2.   การจดัแบ่งตระกลูภาษา 
B .   ระบบเสยีง   
B 2.   ระบบคาํ 
B .4   ระบบไวยากรณ์   
B 2.   ภาษาถิน่ 
B 2.6   ตวัอกัษร 

 
B 2.1  การจดัแบง่ตระกลูภาษา 

ตามทรรศนะของนกัวชิาการจนี  ในหนงัสอืชื่อ ปรทิรรศน์ภาษาปู้อ《ี布依语简志 Bùyī yǔ  Jiǎn 

zìzhì》ของผูเ้ขยีนชื่อ ยวีชุ่ย่หรง (Yù Cuìrónɡ, 198) ใชอ้กัษรจนีเขยีนชื่อภาษาของชนเผา่น้ีวา่ ปู้อ ี (布依 

Bùyī) จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจนี-ทเิบต สาขาจว้ง-ตง้ แขนงจว้ง-ไต  เป็นภาษาทีม่คีวามใกลช้ดิกบัภาษาจว้ง
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มาก ภาษาจว้งสาํเนียงเหมอืนกนักบัภาษาปู้อทีีพ่ดูกนัในตําบลวัง่โม ่(望漠 Wànɡmò) เชอ่เฮงิ (册亨Cèhēnɡ)  
ตู๋ซาน  (独山 Dúshān) อานหลง(安龙Ānlónɡ) และตาํบลซิง่อี ้(兴义 Xìnɡyì) มภีาษาถิน่ยอ่ย  ถิน่คอื ถิน่
เฉียนหนาน ถิน่เฉียนจง และถิน่เฉียนซ ีดงัแผนภมูต่ิอไปน้ี (ผูเ้ขยีนสรา้งขึน้จากคาํอธบิายการจดัแบ่งภาษา 
ปู้อใีนหนงัสอื ปรทิรรศน์ภาษาปู้อ《ี布依语简志 Bùyī yǔ  Jiǎn zìzhì》(Yù Cuìrónɡ, 0, )  

 
แผนภมิูท่ี B  : การจดัแบ่งภาษาปู้อ ี

 
B . ระบบเสียง  

หนงัสอื “ปรทิรรศน์ภาษาปู้อ”ี ทีเ่ป็นหนงัสอืในโครงการบรูณาการความรูเ้กีย่วกบัชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศจนีชดุ “ชุมนุมปรทิรรศน์ภาษาชนกลุ่มน้อยของสาธารณรฐัประชาชนจนี” (中国少数民族语言简

志丛书  Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú yǔyán jiǎnzhì cónɡshū) นัน้ ในสว่นของหนงัสอื “ปรทิรรศน์ภาษาปู้
อ”ี ของผูเ้ขยีนชื่อ ยวีชุ่ย่หรง (Yù Cuìrónɡ, 0, -) ไดศ้กึษาภาษาปู้อสีาํเนียงหยางฉ่าง (羊场话 Yáng 

chǎng huà) อาํเภอหลงหลี ่(龙里 Lónglǐ) มณฑลกุย้โจว เป็นเสยีงมาตรฐาน หนงัสอืน้ีอา้งองิขอ้มลูคาํศพัท์
มาจากหนงัสอืเล่มน้ี จงึจะอธบิายขอ้มลูระบบเสยีงภาษาปู้อดีงัน้ี     

B 2.2.1 พยญัชนะ  ภาษาปู้อมีเีสยีงพยญัชนะ 2 เสยีง ดงัน้ี  
p  /b m  f v /v pj mj 

ts    s z    

t  /d  n  l        

t˛  ȵ  ˛ j /j   

k  N  x ƒ  kw Nw 
/         

   คาํอธิบายระบบเสียงพยญัชนะ  
(1) เสยีง /v/ เมือ่เกดิหน้าสระ /u/ ออกเสยีงเป็น /w/  
() เสยีง /ts,s,z/ เสยีงจรงิคอื [tT,T,D] ตามลาํดบั 
(3) เสยีง //b, /d/ เสยีงจรงิคอื [ b, d]  เสยีง /// ทีนํ่ามาขา้งหน้าไมช่ดัเจนมากนกั ในการเขยีนขอ้มลู

คาํศพัทจ์งึจะใช ้/b, d/ ในขณะที ่เสยีง //v, /j/ เสยีง /// ทีนํ่ามาขา้งหน้าชดัเจนมาก จงึตดัสนิให้
เป็นชุดเสยีงทีม่ ี/// นําหน้า 

(4)  /f, ˛, x/ เป็นเสยีงทีม่าจากคาํยมืภาษาจนี  
() คาํทีข่ ึน้ตน้ดว้ยเสยีงสระ คอืคาํทีม่พียญัชนะ /// นําหน้า ซึง่ในหนงัสอืเล่มน้ีจะละไว ้  

ตระกลูภาษา

จีน-ทิเบต

ภาษาจนี ทเิบต-พมา่ เยา้ จ้วง-ต้ง

จ้วง-ไต

ไทย ลาว ไต ปู้อี

ถิน่เฉียนหนาน ถิน่เฉียนจง ถิน่เฉียนซี

จว้ง

ตง้-สุย่ หลี
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  B 2.2.2 สระ  นกัวชิาการจนีวเิคราะหเ์สยีงสระเป็น สระเดีย่ว สระสัน้ สระยาว สระประสม และสระที่
มพียญัชนะทา้ย ซึง่จากการวเิคราะหด์ว้ยวธิดีงักล่าว ภาษาปู้อมีเีสยีงสระทัง้หมด  เสยีง แบ่งเป็นสระเดีย่ว 
 เสยีง  

 a   e     i o  u   μ ɿ* 

    ua*  ue*    er* 

a:i ai ei*  uai  ui   μi  

a:u au iau iu  ou*      

 aμ          

a:m am iam i:m uam om u:m um    

a:n an ian i:n uan on u:n un u:n μn  

a:N aN iaN i:N uaN oN u: N uN u: N μN  

a:p ap iap i:p uap op u:p up    

a:t at iat i:t uat ot u:t ut u:t μt  

a: / a/ ia/ i: / ua/ o/ u: / u/ u: / μ/  

 
คาํอธิบายระบบเสียงสระ  
(1) เสยีงสระเดีย่ว /a,e,I,o,u, μ/ เมือ่เกดิเป็นสระเดีย่วไมม่กีารเปรยีบต่างของเสยีงสระสัน้ยาว  

แต่จะเกดิการเปรยีบต่างของสระสัน้ยาวเมือ่มปีระสมกบัสระอื่น 
() เสยีงสระทีม่ ี* คอืสระทีเ่กดิมาจากคาํยมืจากภาษาจนี  
(3) เสยีงพยญัชนะ /p,t, //  เมื่อเกดิเป็นพยญัชนะทา้ยจะออกเสยีงเป็นเสยีงกกั แต่ไมร่ะเบดิ  

 
B 2.2.3 วรรณยกุต ์ ภาษาปู้อมีเีสยีงวรรณยกุตท์ัง้หมด  เสยีง ดงัน้ี  

หมายเลข 
วรรณยกุต ์

เกิดกบั 
เสียงสระ 

ระดบัเสียง 
สญัลกัษณ์ 
ระดบัเสียง 

ตวัอย่างคาํ 
/CV/ 

1 ปกต ิ 5 ÿ na1 หนา 

 ปกต ิ  ü na นา 

3 ปกต ิ  Ä na3 หน้า 

4 ปกต ิ  Ÿ na4 น้า 

 ปกต ิ  ï na ลกูธนู 

6 ปกต ิ 5 Ö ta6 (น้ํา)ทา่ 

เน่ืองจากเสยีงหางสระทีเ่ป็นกลุ่มพยญัชนะเสยีงกกั  และความสัน้ยาวของเสยีงสระมผีลต่อการ
เปลีย่นเสยีงวรรณยกุต ์ จงึมกีารวเิคราะหใ์หม้เีสยีงวรรณยกุตเ์พิม่อกี 4 เสยีง แต่กเ็ป็นระดบัเสยีงทีซ่ํ้ากบั
วรรณยกุตข์า้งตน้ วรรณยกุตอ์กี  เสยีงดงักล่าวคอื     

หมายเลข 
วรรณยกุต ์

เกิดกบัสระ ระดบัเสียง สญัลกัษณ์ 
ระดบัเสียง 

ตวัอย่างคาํ  
/CVC/  

 
  

สระเสยีงสัน้   ï ta/ ตาก 
สระเสยีงยาว  3 ÿ ta:/ ตกั 

 สระเสยีงสัน้ 5 Ö za/ ราก 
สระเสยีงยาว  ü za:/ ลกั 

 
 

19การพรรณนาภาษาปู้อี



20 
 

  

  B 2.2. โครงสร้างพยางค ์รปูแบบโครงสรา้งพยางคใ์นภาษาปู้อไีมซ่บัซอ้นมาก  จาก 
การวเิคราะหข์อ้มลูคาํศพัท ์พบวา่โครงสรา้งพยางคท์ีเ่ลก็ทีส่ดุคอื //+C+V / และโครงสรา้งพยางคท์ีใ่หญ่ทีส่ดุ
คอื /+C+V±V±V ±C/  ขอ้มลูมดีงัน้ี  

โครงสร้างพยางค ์ ตวัอย่างคาํ 
CV na1   “หนา” 
CVV Nau  “เงา” 
CVC dip7   “ดบิ” 
CVVC niaN “ยงุ” 
CVVV miao “แมว” 

 
B 2.3 ระบบคาํ  

จากขอ้มลูคาํศพัทภ์าษาปู้อสีามารถแบ่งคาํศพัทไ์ดส้องประเภทคอื คาํโดดและคาํประสม  ดงั
รายละเอยีดต่อไปน้ี  

B .. คาํโดด ภาษาปู้อจีดัเป็นภาษาคาํโดด คอื ไมม่กีารเตมิหน่วยคาํเตมิไมม่กีาร แปรรปูคาํศพัท์
เพือ่ทาํหน้าทีท่างไวยากรณ์ต่างๆ จากขอ้มลูพบวา่ คาํในภาษาปู้อมีจีาํนวนพยางคแ์บบคาํหน่ึงพยางค ์ซึง่
เป็นคาํทีม่มีากทีส่ดุ และคาํสองพยางคม์จีาํนวนไมม่าก ตวัอยา่งดงัน้ี  

คาํหน่ึงพยางค ์ diN1 “แดง” di1 “ด”ี mμN “มงึ” bau1 “เบา” ni4 “น่ี” 
คาํสองพยางค ์ li le4  

“ป่ี” 
sμ/7 μ /7  
“สะอกึ” 

sup7 va 
“ตะขาบ” 

da:u1 di 
“ดาว” 

vu/8 va:u 
“ฟอง” 

B ..  คาํประสม  ในภาษาปู้อมีวีธิกีารสรา้งคาํประสมดงัน้ี 1.แบบรวมคาํ 2.แบบขยายความ     
3.แบบประธานภาคแสดง 4. แบบเสริมความ และ 5.แบบกริยากรรม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี    

รปูแบบคาํประสม ตวัอย่างคาํ  ตวัอย่างคาํ ตวัอย่างคาํ ตวัอย่างคาํ 
แบบรวมคาํ dμ:n1 Non  

เดอืน    วนั  
“วนัคนื” 

ka:i1 tsμ4  
ขาย  ซือ้ 
“การคา้ขาย” 

tin1 vμN 
ตนี   มอื 
“ฝีมอื” 

ba:u di1 
สวย    ด ี
“สวยงาม” 

แบบขยายความ zam4 ta1 
น้ํา     ตา 
“น้ําตา” 

pu la:u4 
ผู ้   เฒา่  
“ผูเ้ฒา่” 

lμ/8 sai 
ลกู    ชาย 
“ลกูชาย” 

tsiaN6 vai4 
ชา่ง    ไม ้
“ชา่งไม”้ 

แบบประธานกริยา pa/7 na/7 

ปาก  หนกั 
“ปากหนกั” 

ƒo da:t7 
คอ   เดอืด 
“โกรธ” 

pja3 zai 
ฟ้า   รอ้ง 
“ฟ้ารอ้ง” 

tsμ1 un 
ใจ     อ่อน 
“ใจอ่อน” 

แบบเสริมความ /  
ช่ือหลกั+ช่ือเฉพาะ(ชฉ.) 

pja1 t˛ian4 
ปลา  ชฉ. 
“ปลาไหล” 

ƒau4 vu: N 
ขา้ว   ชฉ. 
“ขา้วโพด” 

zo/8 lai3 
นก    ชฉ. 
“นกกระจบิ” 

vai4 t˛i1 
ตน้ไม ้ ชฉ. 
“ตน้สน” 

แบบกริยากรรม zo4 na3 
รู ้   หน้า 
“รูจ้กั” 

zaN6 dμ:n1* 
นัง่  เดอืน 
“อยูไ่ฟ” 

t˛ai1 na  
ไถ  นา 
“ไถนา” 

’ja4     ta1 
เหลอืก ตา 
“เพง่”  

* คาํน้ีน่าจะยมืโดยวธิกีารแปลมาจากภาษาจนีคาํวา่ 坐月 zuò yuè แปลตามตวัคอื นัง่ เดอืน หมายถงึ การอยูไ่ฟ 
  

B .. การเติมหน่วยคาํ มสีองแบบคอื คาํเตมิหน้าและคาํเตมิหลงั คาํเตมิหน้ามลีกัษณะเป็นการ
รวมกลุ่มคาํ หรอืเพือ่บอกความหมายไปในทศิทางเดยีวกนั วธิกีารเตมิหน่วยคาํแบบน้ีเป็นการเตมิคาํทีม่ี
ความหมายในตวัเอง แต่ละคาํสามารถเป็นอสิระจากกนัได ้  สว่นคาํเตมิหลงัมสีองแบบคอืเตมิคาํทีม่ี
ความหมายในตวัเองลกัษณะเหมอืนคาํเตมิหน้า  อกีแบบหน่ึงคอืเป็นคาํซํ้าทีม่ลีกัษณะของการเสรมิความ
เพือ่บอกภาพพจน์ของคาํขา้งหน้า และจะมคีวามหมายกต่็อเมือ่เกดิหลงัคาํทีเ่ตมิโดยเฉพาะเทา่นัน้ ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี   
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 คาํเติม  ความหมาย  ตวัอย่างคาํ  ตวัอย่างคาํ ตวัอย่างคาํ 

ประเภทผกัผลไม ้
คาํเติมหน้า lμ/8 

“ลกู” 
บอกลกัษณะ 
เป็นลกู เป็นผล 

~ i:t7 
“องุน่” 

~ ma:n6 
“พรกิ” 

~ kμ  

“มะเขอื” 
ประเภทสตัว ์
tu 
“ตวั” 

ใชก้บัคาํนาม 
เรยีกชื่อสตัว ์

~ tμ:N 
“ผึง้” 

~ba4 
“ผเีสือ้” 

~liN 
“ลงิ” 

ประเภทคาํเรยีกญาต ิ
po6 
“พอ่” 

บอกเพศชาย ~ luN 
“ลุง”“พีช่ายพอ่แม”่ 

~ na4 
“น้า”(น้องชายแม)่ 

~ a:u1 
“อา”(น้องชายแม)่ 

me6 
“แม”่ 

บอกเพศหญงิ ~pa3 
“ป้า” เมยีพีช่ายแม ่

~la:u4 
“ป้า” พีส่าวพอ่ 

~a:u1 
“อา” น้องสาวแม ่

ประเภทบอกทศิ 
pa:i6 
“ดา้น/ขา้ง” 

นําหน้าคาํบอกทศิ ~kwa 
“ขวา” 

~kμn 
“บน” 

~laN1 
“หลงั” 

คาํเติมหลงั บอกเพศของสตัว ์
pu4  
“ผู”้ 

ตวัผู ้ kai ~ 
“ไก่ (ตวั) ผู”้ 

pit7 ~ 
“เป็ด(ตวั)ผู”้ 

ƒa:n~ 
“หา่น(ตวั)ผู”้  

me8 
“แม”่ 

ตวัเมยี kai ~ 
“ไก่แม ่” 

pit7 ~ 
“เป็ดแม”่ 

ƒa:n~ 
“หา่นแม”่   

คาํซํ้าเสรมิความบอกภาพพจน์ เชน่ ส ีการกระทาํ คุณลกัษณะ 
duN1 บอกอาการรบีรอ้น pja:i3 duN1 duN1 

“ไปดุม่ๆ” 
toN4/ lum บอกลกัษณะของส ี diN3  toN4 toN4 

“แดงแป้ด” 
lap7 lum lum 
“ดาํมะเมือ่ม” 

ƒa:u1 sa:t8 sa:t8 
“ขาวจัว๊ะ” 

dun4 บอกอาการหวัเราะ ziu3  dun4 dun4 
“หวัเราะรา่” 

 
 B ..4 คาํยืมจากภาษาจีน จากการศกึษาขอ้มลูคาํศพัทภ์าษาปู้อพีบวา่ มคีาํทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
ภาษาจนีจาํนวนมาก แบ่งเป็นสองประเภทคอื (ขอ้ 1) คาํศพัทร์ว่มโบราณ สนันิษฐานวา่เป็นคาํศพัทท์ีเ่คยใช้
รว่มกนัมาแต่โบราณ หรอืยมืกนัมาตัง้แต่โบราณ และ (ขอ้ -4) คาํยมืจากภาษาจนีใหม ่เป็นคาํทีย่มืมาจาก
ภาษาฮัน่ภายใตก้ารปกครองของสาธารณรฐัประชาชนจนี ดงัน้ี     

() ศพัทร์่วมโบราณ ภาษาจนีเรยีกคาํศพัทก์ลุ่มน้ีวา่  早期汉语借词 Zǎoqī Hànyǔ 

jiècí มคีวามหมายวา่คาํยมืจากภาษาจนีดัง้เดมิ ประเดน็น้ีผูเ้ขยีนเหน็วา่ คาํเหล่าน้ีอาจจะนานมากกวา่นัน้ 
คอืเป็นคาํศพัทท์ีเ่คยใชร้ว่มกนัมาแต่อดตีอยา่งทีน่กัภาษาศาสตรเ์ชงิประวตัศิาสตรเ์รยีกวา่ “คาํศพัทร์ว่มเชือ้
สาย” เน่ืองจากเป็นคาํศพัทร์ว่มทีพ่บในภาษาไทอื่นๆ ดว้ยเชน่กนั ตวัอยา่งคาํศพัทเ์ชน่   

คาํภาษาปู้อ ี คาํภาษาจนี คาํภาษาไทย  
tsa:N6  匠  jiàng ชา่ง 
ma4 马 mǎ มา้ 
tsi:N 墙 qiáng กาํแพง 
tsaN6 称 chèng ตาชัง่ 
tsa:N6 床 chuáng เตยีง 
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(2) ยืมทัง้คาํ  ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม ชนกลุ่มน้อยอยูภ่ายใตป้กครองของรฐับาลจนี  
คาํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ สงัคม วทิยาการสมยัใหม ่หลัง่ไหลเขา้สูภ่าษาของชนกลุ่ม
น้อยเป็นจาํนวนมาก คาํภาษาจนีใหมท่ีช่นกลุ่มน้อยยมืมาใชจ้ะยมืในลกัษณะการยมืทัง้คาํ โดยจะยมืคาํจาก
ภาษาจนีสาํเนียงในพืน้ทีท่ีต่ ัง้อยู ่ ไมย่มืมาจากภาษาจนีกลางโดยตรง คาํศพัทภ์าษาจนีทีภ่าษาปู้อยีมืมาใชก้็
เชน่เดยีวกนั ยมืคาํภาษาจนีมาจากภาษาจนีสาํเนียงกวาน ถิน่ซหีนาน ตวัอยา่งคาํประเภทน้ีเชน่  

คาํภาษาปู้อ ี คาํภาษาจนี ความหมาย  
kuN lu3 公路 gōnglù ทางหลวง 
fei t˛i 飞机 fēijī เครือ่งบนิ 
ke4 min3 革命 gémìng ปฏวิตั ิ
kuN ɲe4 工业 gōngyè อุตสาหกรรม 
ka:i t˛i4 阶级 jiējí ชนชัน้  

(3) ยืมคาํจีนไวยากรณ์ปู้ อี คาํยมืประเภทน้ีสว่นมากเป็นคาํยมืประเภทคาํศพัทร์ว่ม
โบราณ (ในขอ้ ) ซึง่เป็นคาํโดดทีม่ใีชใ้นภาษามาแต่โบราณ ไมใ่ชค่าํยมืภาษาจนีใหม ่ดงันัน้การประสมคาํ
หรอืการประกอบคาํจงึยดึตามหลกัไวยากรณ์ภาษาปู้อ ีแต่คาํศพัทเ์ป็นคาํศพัทร์ว่มกบัภาษาจนีหรอืเป็นคาํ
ยมืจากภาษาจนี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

คาํภาษาปู้อ ี(คาํหลกั + คาํขยาย) คาํภาษาจนี (คาํขยาย+คาํหลกั) ความหมาย  
a:n1 ma4  
(อาน + มา้) 

马鞍  
(มา้ +อาน) 

 อานมา้ 

tsa:N6 Nwa4  
(ชา่ง + อฐิ) 

瓦匠 
(อฐิ +ชา่ง) 

 ชา่งอฐิ 

va1 t˛u/7  
(ดอก + เบญจมาศ) 

菊花  
(เบญจมาศ +ดอก) 

ดอกเบญจมาศ 

zam4 ma/8  
(น้ํา + หมกึ) 

墨水 
(หมกึ + น้ํา) 

น้ําหมกึ 

tsi:N zin1  
(กาํแพง + หนิ) 

石墙  
(หนิ + กาํแพง) 

กาํแพงหนิ  

 () ยืมคาํจีนแล้วเติมคาํปู้ อี ลกัษณะคาํเชน่น้ีเป็นวธิกีารยมืคาํภาษาจนีมาใช ้แลว้เตมิ
คาํภาษาปู้อไีวข้า้งหน้า คาํทีเ่ตมิเขา้ไปนัน้เป็นคาํลกัษณะการบอกความหมายถงึประเภททีเ่ป็นหลกั สว่นคาํ
ทีย่มืมาเป็นลกัษณะของการเสรมิความหมายประเภทรอง ตวัอยา่งคาํเชน่   

คาํภาษาปู้อ ี 
(คาํหลกั + คาํบอกความหมายรอง) 

คาํภาษาจนี  ความหมาย  

pja/7 po tsa:i3  
ผกั     ผกัปวยเลง้ 

菠菜 bōcài 
โป  ผกั 

ผกัปวยเลง้ 

pu6 ta3 ji 
ผา้  เสือ้นอก 

大衣 dàyī 
ใหญ่ เสือ้ผา้ 

เสือ้นอก 

ƒa:i t˛a:u xa:i1 
รองเทา้ รองเทา้ยาง 

胶鞋 jiāoxié
ยาง  รองเทา้ 

รองเทา้ยาง 

 
B 2. ระบบไวยากรณ์   ภาษาปู้อเีป็นภาษาคาํโดด ไมม่กีารเตมิหน่วยคาํเตมิเพือ่ทาํใหค้าํเปลีย่นแปลง
ลกัษณะทางไวยากรณ์ รปูแบบการประกอบคาํและประโยคเป็นการนําคาํมาเรยีงต่อๆกนั ตามลาํดบัและ
โครงสรา้งทางไวยากรณ์ โดยมรีปูแบบไวยากรณ์ทีส่าํคญัๆ ดงัน้ี   

B 2..1 โครงสร้างประโยคความเดียวพืน้ฐาน คอื [S.V.O] ตวัอยา่งประโยคเชน่   
ku1 zam3 vai4 
ก ู   ฟัน     ไม ้
 

“กฟัูนไม”้ 
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tuma1 taμ za:n 
หมา        เฝ้า     บา้น 

“หมาเฝ้าบา้น” 

pi4  tsμ:N4 mu1  
พี ่    เลีย้ง      หม ู

“พีเ่ลีย้งหม”ู 

B 2..2 มีการใช้คาํลกัษณนาม รปูแบบการใชค้าํลกัษณนาม รปูแบบการวางลาํดบัคาํสองแบบ คอื 
คาํลกัษณนามของคาํนามมรีปูแบบเป็น [ตวัเลข + ลกัษณนาม + นาม] ซึง่เป็นรปูแบบเดยีวกนักบัภาษาจนี 
อกีแบบหน่ึงคอื คาํลกัษณนามทีใ่ชก้บัคาํกรยิามรีปูแบบเป็น [คาํกรยิา + ตวัเลข + คาํลกัษณนาม] ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี  

คาํลกัษณนามของนาม 
[ตวัเลข + ลกัษณนาม + นาม]  

sa:m1 toN3 zam4 
 สาม    ถงั     น้ํา 

น้ําสามถงั 

si  tu  kai3  
สี ่    ตวั    ไก ่

ไก่สีต่วั  

suaN1 pμn3* sμ1* 
สอง     เลม่      หนงัสอื 

หนงัสอืสองเลม่ 

*คาํยมืจากภาษาจนี pμn3 ยมืจากคาํวา่ 本 běn 

sμ1 ยมืจากคาํวา่ 书 shū  
คาํลกัษณนามของกรยิา 
[คาํกรยิา + ตวัเลข + คาํลกัษณนาม] 

pjai1 suaN1 ta:u (น.=เตือ้,อ=เทีอ่) 
ไป    สอง       ครัง้ 

ไปสองครัง้ 

kμn1 tsip8 pai  
กนิ       สบิ  ครัง้ 

กนิสบิครัง้  

/ju ƒa3  Non 
อยู ่    หา้   วนั 

อยูห่า้วนั  

อยา่งไรกต็าม  มรีปูแบบคาํลกัษณนามอกีหน่ึงอยา่งคอื คาํลกัษณนามทีใ่ชก้บัคาํวา่ คอื /diau1/ 
“เดยีว” มรีปูแบบเป็น [นาม/กรยิา + คาํลกัษณนาม+ diau1] รปูแบบการใชค้าํลกัษณนามแบบน้ีตรงกบัภาษา
ไทกลุ่มอื่นๆ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

คาํลกัษณนามทีม่คีาํวา่ /diau1/ “เดยีว” 
[นาม/กรยิา + คาํลกัษณนาม+ diau1] 

ni1 pai diau1 
ฟัง  ครัง้  เดยีว 

ฟังครัง้เดยีว 

ti tan diau1 
ต ี ท ี    เดยีว 

ตทีเีดยีว  

nuaN4 pu4 diau1 
น้อง     ผู ้ เดยีว 

น้องคนเดยีว 

B 2..3 รปูแบบการใช้คาํบง่ช้ี คาํหลกัหรอืสว่นทีต่อ้งการบ่งชีไ้วห้น้า คาํบ่งชีไ้วห้ลงั รปูแบบเป็น 
[ คาํหลกั(สว่นหลกั) + คาํบ่งชี ้]  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

[ คาํหลกั(สว่นหลกั) + คาํบง่ชี ้]  ja:N ni4 
อยา่ง     น้ี 

อยา่งน้ี 

pai ti1  
ครัง้  นัน้ 

ครัง้นัน้  

vai4 ko1 ni4 
ไม ้  กอ  น้ี 

ตน้ไมก้อน้ี  

sa:m1 Non ni4 
สาม    วนั    น้ี 

สามวนัน้ี  

B 2.. การขยายความ การขยายความทัง้ทีเ่ป็นคาํคุณศพัทข์ยายคาํนาม และคาํวเิศษณ์ขยาย
คาํคุณศพัทน์ัน้ ภาษาปู้อมีทีศิทางการวางคาํขยายต่อจากคาํทีต่อ้งการขยายไปดา้นหลงั  รปูแบบเป็น 
[คาํหลกั(สว่นหลกั) + สว่นขยาย]  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   
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[ คาํหลกั  + สว่นขยาย ]  za:n  mo 
บา้น    ใหม ่

บา้นใหม ่

ko1 vai4  sa:N1 
กอ  ไม ้   สงู 

ตน้ไมส้งู 

kμn1 im la:i1 
กนิ     อิม่  หลาย 

กนิอิม่มาก  

di1 la:i1 
ด ี  หลาย 

ดมีาก 

แต่เมือ่ใชค้าํยมืจากภาษาจนี กจ็ะใชร้ปูแบบไวยากรณ์ตามแบบภาษาจนีดว้ย คอืสว่นขยายอยูห่น้า
คาํหลกัอยูห่ลงั รปูแบบเป็น [ สว่นขยาย + คาํหลกั] เชน่คาํวา่  

โครงสรา้ง ภาษาปู้อ ี ภาษาจนี คาํแปล 
[สว่นขยาย +คาํหลกั ]  xμn6 di1 

มาก    ด ี
很 好 
hěn hǎo 
มาก  ด ี

ดมีาก 

tsui3 sa:N1 
ทีส่ดุ  สงู 

最 高 
zuì gāo 
ทีส่ดุ  สงู 

สงูทีส่ดุ 

B 2..5 การแสดงความเป็นเจ้าของ คาํวา่ “ของ” ในภาษาปู้อคีอื /ka:i/ มรีปูแบบการใชค้อื [สิง่ที่
ถูกเป็นเจา้ของ + (ของ) เจา้ของ]   แต่รปูแบบของการแสดงความเป็นเจา้ของ มกัใชว้ธิกีารละคาํวา่ “ของ” 
โดยใชร้ปูแบบ [สิง่ทีถู่กเป็นเจา้ของ +  เจา้ของ]  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี    

โครงสรา้ง ภาษาปู้อ ี คาํแปล 
[สิง่ทีถ่กูเป็นเจา้ของ + ของ+เจา้ของ]   va:i ka:i ku1 si1 tu ni4 

ควาย ของ  ก ู   คอื  ตวั น้ี 
ควายของกคูอืตวัน้ี 

ka:i mμN si1 tu ti1 
ของ  มงึ       คอื  ตวั นัน้ 

ของมงึคอืตวันัน้ 

[สิง่ทีถ่กูเป็นเจา้ของ + (ของ) เจา้ของ]  nuaN4 mμN 
น้อง     มงึ 

น้องของมงึ 

pu6 ti1 
เสือ้ เขา 

เสือ้ของเขา 

 B 2.. ประโยคเปรียบเทียบ รปูประโยคคอื [A + คาํแสดงการเปรยีบเทยีบ + B เรือ่งทีเ่ปรยีบ] แต่
จะพบวา่ คาํแสดงการเปรยีบเทยีบน้ีเป็นคาํยมืมาจากภาษาจนี คอืคาํวา่ /pi6/ ยมืมาจากภาษาจนีคาํวา่ 比 bǐ 
และเน่ืองจากคาํน้ีเป็นคาํไวยากรณ์ เมือ่ภาษาปู้อยีมืมาใชจ้งึไมเ่พยีงยมืคาํแสดงการเปรยีบเทยีบมาใช้
เทา่นัน้ แต่เป็นยมืมาใชท้ัง้รปูแบบไวยากรณ์ดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี     

โครงสรา้ง ภาษาปู้อ ี คาํแปล 
[A + /pi6/+ B+เรือ่งทีเ่ปรยีบ] mμ N pi6 ku1  sa:N1 

มงึ       กวา่ ก ู   สงู 
มงึสงูกวา่กู 

va:n1 ni4 pi6 va:n1 ti1 di1 
ขวาน น้ี   กวา่ ขวาน นัน้ ด ี 

ขวานน้ี ดกีวา่ขวานนัน้  

za:n pi4 pi6 za:n   nuaN4 la:u4 
บา้น   น้ี    กวา่ บา้น น้อง ใหญ่ 

บา้นพีใ่หญ่กวา่บา้นน้อง 

ƒau4 pi1 ni4 pi6 ƒau4 pi1kwa di1 
ขา้ว   ปี  น้ี    กวา่ ขา้ว  ปีทีแ่ลว้   ด ี

ขา้วปีน้ีดกีวา่ขา้วปีทีแ่ลว้  

 B 2.. การบอกตาํแหน่ง การเรยีงลาํดบัของคาํบอกตําแหน่ง จะวางคาํบอกตําแหน่งไวห้น้า
คาํนามบอกสถานทีร่ปูแบบเดยีวกนักบัภาษาไทย แต่รปูแบบน้ีสลบักนักบัการบอกตําแหน่งในภาษาจนีซึง่
วางคาํบอกตําแหน่งอยูห่ลงัคาํนามบอกสถานที ่รปูแบบคาํบอกตําแหน่งในภาษาปู้อคีอื [ (คาํกรยิา) +คาํบอก
ตําแหน่ง + สถานที]่   
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โครงสรา้ง ภาษาปู้อ ี คาํแปล 
[ (คาํกรยิา) +คาํบอกตาํแหน่ง + สถานที]่   zaN6 tso saN1* taN vai4 

นัง่     อยู ่ บน    ตัง่    ไม ้
นัง่อยูบ่นตัง่ไม ้

/ju daμ sμ:n1 
อยู ่  ใน       สวน        

อยูใ่นสวน 

ma1 taN jian* da: N1 ti1 
มา    ถงึ     ขา้ง    กาย      เขา 

มาถงึขา้งกายเขา  

/ju paN4* p1   
อยู ่  ขา้ง   ภ ู 

อยูข่า้งเนินเขา  

*คาํเหลา่น้ีเป็นคาํยมืจากภาษาจนี คาํวา่ /saN1/ ตรงกบัคาํในภาษาจนี คอื 上 shàng คาํวา่ /paN4/ ตรงกบัคาํในภาษาจนี
คอื 旁 páng สว่นคาํวา่ /jian/ เป็นคาํภาษาปู้อ ีมคีวามหมายเหมอืนกบัคาํวา่ /paN4/ ซึง่แปลวา่ “ขา้ง” เหมอืนกนัทัง้สอง
คาํ ขา้งตน้ทีไ่ดอ้ธบิายผา่นมาแลว้จะเหน็วา่การยมืคาํภาษาจนีมาใช ้หากเป็นคาํประเภทคาํไวยากรณ์ จะยมืมาทัง้คาํและ
โครงสรา้งทางไวยากรณ์ แต่ในกรณีน้ียมืมาเฉพาะคาํ แต่โครงสรา้งทางไวยากรณ์ไมเ่หมอืนกบัภาษาจนี   

 
B 2.5 ภาษาถ่ิน  

ดว้ยประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน ชาวปู้ออีพยพโยกยา้ยและขยายถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัไปมาในเขตประเทศ
จนีตอนใต ้ เมือ่แยกกนัอยูเ่ป็นเวลานาน ประกอบกบัอทิธพิลของภาษาของชนเผา่ขา้งเคยีงทาํใหภ้าษาปู้อี
เกดิเป็นสาํเนียงภาษาถิน่ขึน้ แต่สาํเนียงภาษาถิน่แต่ละถิน่กไ็มแ่ตกต่างกนัชดัเจนมากนกั จากขอ้มลูคาํศพัท์
วา่มเีกณฑท์ีพ่อจะแบ่งภาษาถิน่ได ้ นกัภาษาศาสตรจ์นี (Yù Cuìrónɡ, 0, ) ใชเ้กณฑเ์รือ่งเสยีงปฏภิาค
ทีค่อ่นขา้งเป็นระบบและคาํศพัทบ์างสว่น แบ่งสาํเนียงภาษาถิน่ปู้ออีอกเป็นสามพืน้ทีห่รอืสามถิน่ ดงัน้ี    

B .. ภาษาปู้ อีถ่ินท่ีหน่ึง (第一土语区 Dìyī tǔyǔ qū) เรยีกชื่อวา่ภาษาถิน่เฉียนหนาน (黔1南

Qiánnán) พดูครอบคลุมบรเิวณพืน้ทีห่ลายอาํเภอ ไดแ้ก่อาํเภอวัง่หมวั(望谟  Wànɡmó) เชอ่เฮงิ(册亨

Cèhēnɡ) อานหลง(安龙 Ānlónɡ) เจนิเฟิง (贞丰Zhēnfēnɡ) ซิง่อี(้兴义Xìnɡyì) ซิง่เหรนิ(兴仁Xìnɡrén) 
หลวัเตีย้น(罗甸Luódiàn) ผงิถาง(平塘Pínɡtánɡ) ตู๋ซาน(独山Dúshān) ลีโ่ป(荔波Lìbō) และสว่นหน่ึงของ
อาํเภอฮุย่สุย่  (惠水Huìshuǐ) ลกัษณะเดน่ของภาษาถิน่เฉียนหนานทีเ่ปรยีบต่างกบัถิน่อื่นอธบิายไดด้งัน้ี  

(1) สระในภาษาถิน่เฉียนหนานม ี เสยีง คอื  / a, i, o, u, e, μ, ɿ /  สระหา้เสยีงแรก  
เมือ่เกดิหน้าพยญัชนะทา้ย / m, n, N, p, t, k/ จะมกีารเปรยีบต่างของเสยีงสระสัน้ยาว นอกจากน้ีเสยีงสระ 
/e/ และ /o/ ในภาษาถิน่เฉยีนหนาน เป็นเสยีงปฏภิาคกบัเสยีงสระ /ia/ และ /ua/ ตามลาํดบั ในภาษาถิน่เฉยี
นจงและเฉียนซ ีดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี   

ภาษาถิน่เฉียนหนาน ภาษาถิน่เฉียนจง ภาษาถิน่เฉียนซ ี คาํภาษาไทย คาํภาษาจนี 
so:n1 suan1 suan1 สอน 教 jiāo 
pet7 piat7 piat7 แปด 八 bā 
zeN ziaN ziaN แรง(กาํลงั) 力 lì 

() เสยีงพยญัชนะตน้ /˛/ ของภาษาถิน่เฉียนหนาน เป็นเสยีงปฏภิาคกบัเสยีงพยญัชนะ  
/ts/ ในภาษาถิน่เฉียนจงและเฉียนซ ีดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี   

ภาษาถิน่เฉียนหนาน ภาษาถิน่เฉียนจง ภาษาถิน่เฉียนซ ี คาํภาษาไทย คาํภาษาจนี 
˛iN1 tsiN1 tsiN1 จงู 牵 qiān 
˛μ tsμ tsμ เวลา 时 shí 
˛om3 tsom3 tsom3 สวม 戴 dài 

                                                           
1 คาํวา่ เฉียน (黔 Qián) เป็นชือ่ยอ่ของมณฑลกุย้โจว  การแบง่ภาษาถิน่ของภาษาปู้อตีามพืน้ทีน้ี่แบง่เป็น เฉียนหนาน (黔南 Qiánnán) กค็อื กุย้
โจวใต ้ เฉียนจง (黔中 Qiánzhōnɡ) กค็อื กุย้โจวกลาง และ เฉียนซ ี (黔西 Qiánxī) กค็อื กุย้โจวตะวนัตก   
 เน่ืองจากภาษาปู้อมีคีวามเกีย่วขอ้งกบัภาษาไทในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิภาษาตระกลูไท ในขณะเดยีวกนักน็กัวชิาการฝ่ายจนียงัจดัใหม้ ี
ความสมัพนัธก์บัภาษาจนีในฐานะภาษาในตระกลูจนี-ทเิบตอยู ่ จากขอ้มลูคาํศพัทจ์ะเหน็วา่มคีาํภาษาปู้อบีางคาํคลา้ยกนักบัทัง้ภาษาจนีและ
ภาษาไทย แต่กย็งัมบีางคาํทีค่ลา้ยกบัภาษาไทยไมค่ลา้ยกนักบัภาษาจนี  และยงัมบีางคาํทีค่ลา้ยกบัภาษาจนีไมค่ลา้ยกบัภาษาไทย ในตวัอยา่ง
คาํต่อไปน้ีจงึจะเปรยีบเทยีบกบัคาํในภาษาไทยและภาษาจนี เพือ่เหน็ความสมัพนัธด์งักล่าว 

25การพรรณนาภาษาปู้อี



26 
 

  

(3) เสยีงพยญัชนะ /p,m/ ในภาษาถิน่เฉียนหนาน ออกเสยีงแบบ Palatalized  
Consonants เป็น /pj, mj/ แต่ภาษาถิน่เฉียนจงและเฉยีนซอีอกเสยีงเป็น /p,m/  ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี   

ภาษาถิน่เฉียนหนาน ภาษาถิน่เฉียนจง ภาษาถิน่เฉียนซ ี คาํภาษาไทย คาํภาษาจนี 
pja1 pa1 pa1 ปลา 鱼 yú 
pjau1 pau1 pau1 เผา 烧 shāo 
mja:n1 ma:n1 ma:n1 ยํ่า 踩 cǎi 

(4) ภาษาถิน่เฉียนหนานมเีสยีงพยญัชนะควบกลํ้ากบัเสยีง /w/ ในขณะทีเ่สยีงพยญัชนะ 
ควบกลํ้าดงักล่าวเป็นเสยีงพยญัชนะเดีย่วในภาษาถิน่เฉียนจงและเฉยีนซ ีทัง้น้ีภาษาถิน่เฉียนจงและเฉียนซี
มเีสยีงควบกลํ้ากบั /w/ เพยีงสองเสยีงคอื /kw, Nw/ ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี   

ภาษาถ่ินเฉียนหนาน ภาษาถิน่เฉียนจง ภาษาถิน่เฉียนซ ี คาํภาษาไทย คาํภาษาจนี 
lwa la la โหมง่ 锣 luó 
twμ8 tu8 tu8 ถัว่ 豆 dòu 
kwa kwa kwa ขวา 右 yòu  
Nwi6 Nwi6 Nwi6 เมด็ 果仁guǒ rén 

  B ..  ภาษาปู้ อีถ่ินท่ีสอง  (第二土语区 Dì èr tǔyǔ qū) เรยีกชื่อวา่ภาษาถิน่เฉยีนจง (黔中 Qián 

Zhōnɡ) พดูครอบคลุมบรเิวณพืน้ทีเ่ขตและอาํเภอต่างๆดงัน้ี เขตกุย้หยางฮวา(贵阳花Guìyánɡhuā) อาํเภอ  
กุย้ติง้(贵定Guìdìnɡ) หลงหลี ่ (龙里lónɡlǐ) อานซุ่น (安顺Ānshùn) ผงิป้า (平坝Pínɡbà) และบางสว่นของ
อาํเภอฮุย่สุย่ (惠水Huìshuǐ) และฉางซุ่น(长顺 Chánɡshùn) ลกัษณะเดน่ของภาษาถิน่เฉียนจงทีเ่ปรยีบต่าง
กบัถิน่อื่นอธบิายไดด้งัน้ี 

(1) เสยีงพยญัชนะตน้ /h/ ในภาษาถิน่เฉียนหนานและเฉยีนซ ีภาษาถิน่เฉียนจงออก 
เสยีงเป็น /v/ แต่บางคาํกอ็อกเสยีงเป็น /ƒ/ ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี   

ภาษาถิน่เฉียนจง ภาษาถิน่เฉียนหนาน ภาษาถิน่เฉียนซ ี คาํภาษาไทย คาํภาษาจนี 
ƒa:u1 ha:u1 ho1 ขาว 白 bái 
ƒap8 hap8 hap8 งบั 咬 yǎo 
vaN1 hoN1 h´N1 ขา้ว 稗子 bàizi 

() ภาษาถิน่เฉียนจงและถิน่เฉยีนหนานบางพืน้ทีเ่ชน่ ผงิถาง (平塘 Píng táng)  
อานซุ่น(安顺 Ānshùn) ไมม่เีสยีงสระ /aμ/ แต่จะออกเสยีงเป็น /ai/ ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี    

ภาษาถ่ินเฉียนจง ภาษาถิน่เฉียนหนาน ภาษาถิน่เฉียนซ ี คาํภาษาไทย คาํภาษาจนี 
sai1 sai1 saμ1 ใส 洁 jié 
tai1 tai1 taμ1 กึน๋  胗 zhēn 

  B .. ภาษาปู้ อีถ่ินท่ีสาม  (第三土语区 Dì sān tǔyǔ qū) เรยีกชื่อวา่ภาษาถิน่เฉียนซ ี(黔西qiánxī) 
พดูครอบคลุมบรเิวณพืน้ที ่อาํเภอต่างๆดงัน้ี เจิน้หนิง (镇宁Zhènnínɡ)กวานหลิง่(关岭Guānlǐnɡ)ฉิงหลง (晴
隆Qínɡlónɡ) ลิว่จอื (六枝Liùzhī) ผานเซีย่น (盘县Pánxiàn) และสุย่เฉิง(水城Shuǐchénɡ) ลกัษณะเดน่ของ
ภาษาถิน่เฉียนซทีีเ่ปรยีบต่างกบัถิน่อื่นอธบิายไดด้งัน้ี 

(1) ภาษาถิน่เฉียนซมีเีสยีงพน่ลม แต่ภาษาถิน่อื่นไมม่ ีและมกัเกดิกบัเสยีงวรรณยกุตท์ี ่ 
 คอื /3/ ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี     
ภาษาถ่ินเฉียนซี ภาษาถิน่เฉียนจง ภาษาถิน่เฉียนหนาน คาํภาษาไทย คาํภาษาจนี 
pha3  pa3 pa3 ป้า 姑 gū 
kha3 ka3 ka3 ฆา่ 杀 shā 
 thai3*  tai3 tai3 (รอ้ง)ไห*้ 哭 kū 
*หากเราสนันิษฐานวา่ เสยีงพยญัชนะตน้ /t/ ในคาํวา่  /thai3/ เกดิกระบวนการกรอ่นเสยีงหรอืสญูหาย กจ็ะเหลอืคาํวา่ /hai/ 
ซึง่ตรงกบัคาํวา่ (รอ้ง)ไห ้ ในภาษาไทยถิน่เหนือและถิน่อสีาน คาํทีภ่าษาไทยกลางพดูวา่รอ้งไห ้ ภาษาถิน่ทัง้สองพดูวา่ 
“ไห”้   
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()  เสยีงพยญัชนะตน้ /s/ ในภาษาถิน่เฉียนหนานและเฉียนจง ภาษาถิน่เฉียนซอีอก 
เสยีงเป็น / ¬ / ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี      

ภาษาถ่ินเฉียนซี ภาษาถิน่เฉียนจง ภาษาถิน่เฉียนหนาน คาํภาษาไทย คาํภาษาจนี 
¬a1 sa1 sa1 (กระดาษ) สา 桑皮纸Sāng pí zhǐ
¬a:i1 sa:i1 sa:i1 สาย (เชอืก,เขม็ขดั) 带dài 
¬a:n1 sa:n1 sa:n1 สาน 编biān 

(3) เสยีงพยญัชนะตน้ /t˛/ ในภาษาถิน่เฉียนหนานและเฉยีนจง ภาษาถิน่เฉียนซอีอก 
เสยีงเป็น / k / ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี      

ภาษาถ่ินเฉียนซี ภาษาถิน่เฉียนจง ภาษาถิน่เฉียนหนาน คาํภาษาไทย คาํภาษาจนี 
kau3 t˛au3 t˛au3 หวั 头 tóu 

kuaN1 t˛uaN1 t˛o:N1 กลอง 鼓 gǔ 

ka:N1 t˛a:N1 t˛a:N1 กลาง 中 zhōng1 

(4) ภาษาถิน่เฉียนหนานและเฉียนจงมกีารใชส้ระเสยีงยาวและสระเสยีงสัน้เพือ่แบ่งแยก 
ความหมายของคาํทีย่มื (ในตารางต่อไปใชอ้กัษรยอ่ ย.) มาจากภาษาจนีแลว้เกดิการพอ้งเสยีงกบัคาํทีม่อียู่
แลว้ในภาษาปู้อ ี ในขณะทีภ่าษาถิน่เฉียนซยีงัไมม่กีารใชค้วามแตกต่างของสระเสยีงสัน้และยาวเพือ่แบ่งแยก
คาํประเภท ทาํใหภ้าษาถิน่เฉียนซมีคีาํคาํพอ้งเสยีงระหวา่งคาํภาษาปู้อเีดมิ กบัคาํยมื จากภาษาจนีขึน้  ดงั
ตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี      

ภาษาถ่ินเฉียนซี ภาษาถิน่เฉียนจง ภาษาถิน่เฉียนหนาน คาํภาษาไทย คาํภาษาจนี 
liN liN liN ลงิ 猴 hóu  
liN li:N li:N อาหาร 粮 liáng (ย.) 
luN luN luN ลุง 伯 bó 
luN lu:N lu:N ทอง (แดง) 铜 tóng  (ย.) 

() สระประสม /aμ/ ในภาษาถิน่เฉียนหนานและเฉียนจง ในภาษาถิน่เฉยีนซอีอกเสยีง 
เป็นสระเดีย่ว /a/ ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี      

ภาษาถ่ินเฉียนซี ภาษาถิน่เฉียนจง ภาษาถิน่เฉียนหนาน คาํภาษาไทย คาํภาษาจนี 
pa4 paμ4 paμ4 สะใภ ้ 媳妇 xífù  

ta taμ taμ เฝ้า 看守 kānshǒu

da daμ daμ ใน 内 nèi 

(6) เสยีงสระเดีย่ว /i,u/ ในภาษาถิน่เฉียนหนานกบัเฉียนจง ภาษาถิน่เฉียนซอีอกเสยีง 
เป็นสระประสมสองเสยีงคอื /ei,´u/ ตามลาํดบั ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี      

ภาษาถ่ินเฉียนซี ภาษาถิน่เฉียนจง ภาษาถิน่เฉียนหนาน คาํภาษาไทย คาํภาษาจนี 
pei1 pi1 pi1 ปี 年 nián  
dei1 dei1 dei1 ด ี 好 hǎo 
m´u1 mu1 mu1 หม ู 猪 zhū 

(7) เสยีงสระเดีย่ว /e,o/ ในภาษาถิน่เฉียนหนานกบัเฉียนจง ภาษาถิน่เฉยีนซอีอกเสยีง 
เป็นสระประสมสองเสยีงคอื / ie,u´/ ตามลาํดบั ขณะทีเ่สยีงสระประสม /a:i ,a:u/ในภาษาถิน่เฉียนหนาน
กบัเฉียนจง ภาษาถิน่เฉียนซอีอกเสยีงเป็นสระเดีย่ว /i,u / ตามลาํดบั ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี      
 
                                                           
1  จากงานวจิยัทีผู่เ้ขยีนเคยศกึษาเกีย่วกบัความสมัพนัธข์องภาษาไทยกบัภาษาจนี พบประเดน็เสยีงปฏภิาค /t˛/ (และกลุ่มเสยีงทีอ่อกเสยีง
คลา้ยกนักบัเสยีงพนิอนิ  j  zh  z) ในภาษาจนี กบัเสยีง /k/ และ /kh/ ในภาษาไทยรวมถงึภาษาไทกลุ่มอื่นๆดว้ย อยูห่ลายคาํ เชน่ ก ็(就 jiù) กิง่ 
(茎 jīng) กลาง  (中 Zhōng) เก่า (旧 jiù) กี ่(几 jǐ) ไก่ (鸡 jī) กาว(胶 jiāo)  กวน (搅 jiǎo) เกา้ (九 jiǔ)  แขง็(僵 jiāng) ขงิ (姜 jiāng) เขา    
(角 jiǎo) เคีย้ว (嚼 jué) ทองคาํ (金 jīn) แขง็(劲 jìn) แขง่ (竞 jìng)   ผูเ้ขยีนไดนํ้าเสนอไวใ้นบทความเรือ่ง เสยีงปฏภิาค / r / ,  /k/ , /kh/  และ
เสยีงปฏภิาคอื่นๆ  : หลกัฐานความสมัพนัธข์องภาษาจนีกบัภาษาไทยในฐานะภาษารว่มตระกลู (เมชฌ สอดสอ่งกฤษ, 2552)  
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ภาษาถ่ินเฉียนซี ภาษาถิน่เฉียนจง ภาษาถิน่เฉียนหนาน คาํภาษาไทย คาํภาษาจนี 
mu´ mo mo ใหม ่ 新 xīn 
mie6 me6 me6 แม ่ 妈 mā  
te1 ta:i1 ta:i1 ตาย 死 sǐ 
to ta:u ta:u ต่อ  

(ต่อรถ,ต่อตา้น) 
返,转 
fǎn, zhuǎn 

(8) เสยีงพยญัชนะทา้ย /m และ(p,t,k)/ ในภาษาถิน่เฉียนหนานและเฉียนจง ภาษา 
ถิน่เฉียนซอีอกเสยีงเป็น  /N, //  ตามลาํดบั  ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี      

ภาษาถ่ินเฉียนซี ภาษาถิน่เฉียนจง ภาษาถิน่เฉียนหนาน คาํภาษาไทย คาํภาษาจนี 
sa:N1 sa:m1 sa:m1 สาม 三 sān1 
ta/ tap7 tap7 ตบั 肝 gān 
ta/ tak7 tak7 ตกั 舀 yǎo 
ta ta/7 tat7 ตดั 剪jiǎn 

(9) มกีารปฏภิาคของเสยีงวรรณยกุต ์กล่าวคอื เสยีงวรรณยกุต ์ ในภาษาถิน่เฉียน 
หนานและเฉยีนจง ภาษาถิน่เฉียนซอีอกเสยีงเป็นวรรณยกุตเ์สยีง  ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี      

ภาษาถ่ินเฉียนซี ภาษาถิน่เฉียนจง ภาษาถิน่เฉียนหนาน คาํภาษาไทย คาํภาษาจนี 
jiu3 ziu4 ziu4 ผสม 混合hùnhé 
zaN3 zam4 zam4 น้ํา 水 shuǐ 
saN3 zam3 zam3 สบั,ฟัน 砍 kǎn 

   
จากตวัอยา่งคาํขา้งตน้จะเหน็วา่ ในภาษาถิน่เฉียนซมีเีสยีงวรรณยกุตท์ี ่ ปฏภิาคกบัวรรณยกุตท์ี ่ 

ในถิน่อื่น(ดตูวัอยา่งคาํบรรทดัที ่ คูก่บั 2) แต่หากภาษาถิน่เฉียนหนานกบัเฉียนจงเป็นเสยีงวรรณยกุตท์ี ่3 ก็
จะเป็นระบบเดยีวกนัคอืเป็นเสยีงวรรณยกุต ์ เหมอืนกนัทัง้สามภาษา(ดตูวัอยา่งบรรทดัที ่3) เป็นเหตุใหเ้กดิ
คาํพอ้งเสยีงขึน้ในภาษาถิน่เฉียนซ ี จงึมกีารแปรเสยีงพยญัชนะตน้ของคาํดงักล่าวมกีารเปรยีบต่างกนัของ
พยญัชนะเสยีงขุน่กบัเสยีงใส (บรรทดัที ่2 ดตูวัอยา่ง )   
 
B 2.6 ตวัอกัษร   

ในอดตีชาวปู้อไีมม่ตีวัอกัษรเป็นของตวัเอง ยคุก่อนการปฏวิตัวิฒันธรรมชนชาวปู้อยีมือกัษรจนีมาใช ้
แต่เป็นการยมืมาใชม้หีลากหลายวธิ ี และหลายหลายรปูแบบ แต่ไมม่รีะบบระเบยีบแบบแผนทีช่ดัเจน จงึไม่
เป็นทีแ่พรห่ลายมากนกั ตวัอยา่งดงัน้ี     

1. ยมืมาใชท้ัง้เสยีงและความหมาย เชน่ 三 (sa:m1 ภาษาจนีกลางออกเสยีงวา่ sān แต่ภาษาจนีถิน่
ในพืน้ทีท่ีช่าวปู้ออีาศยัอยูอ่อกเสยีงวา่ sam)    

. ยมืรปูอกัษรจนีแลว้เตมิเสน้ขดีหรอือกัษรประกอบเพือ่สือ่ความหมายใหม ่เชน่  钅年  มาใชแ้ทน
ความหมายคาํวา่ /ȵian/ แปลวา่ “กลองเหลก็” โดยยมือกัษร 年 ออกเสยีงวา่ nián มา แลว้เตมิ
ธาตุคาํ 钅 ซึง่ใชส้าํหรบับอกความหมายถงึโลหะ  ในภาษาจนีไมม่อีกัษรตวัน้ี  

3. ยมืเฉพาะเสยีงภาษาจนีเพือ่จดบนัทกึเสยีงภาษาปู้อ ีเชน่ 纳 ภาษาจนีออกเสยีงวา่ nà ภาษาปู้อี
ยมืมาใชแ้ทนคาํวา่ /na/ “นา” 
 

ภายหลงัการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี เพือ่ยกระดบัการศกึษาของชาวปู้อใีหส้งูขึน้ รฐับาล
สนบัสนุนใหม้กีารสรา้งอกัษรภาษาปู้อขี ึน้ ในปี 5 มกีารก่อตัง้คณะทาํงานประดษิฐอ์กัษรภาษาปู้อแีละจดั
ประชุมคณะทาํงานชุดดงักล่าวขึน้ทีเ่มอืงกุย้หยาง ทีป่ระชุมเหน็วา่ภาษาปู้อคีลา้ยคลงึกบัภาษาจว้งมาก 

                                                           
1 ภาษาจนีทีพ่ดูอยูท่างตอนใต ้ไดแ้ก่ สาํเนียงภาษาเคอ่เจยีหรอืแคะ(客家 Kèjiā) สาํเนียงภาษาหมิน่(闽 Mǐn) สาํเนียงภาษาเยว ่(粤 Yuè)  สาํเนียง
ภาษาเซยีง(湘 Xiāng) ออกเสยีงเลขสามมเีสยีงพยญัชนะทา้ยเป็นเสยีง /m/ ในขณะทีส่าํเนียงทางเหนือออกเสยีงพยญัชนะทา้ยเป็นเสยีง /n/  
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ประกอบกบัระบบเสยีง ไวยากรณ์ กม็รีะบบทีช่ดัเจน  อกีทัง้ความใกลช้ดิทางประวตัศิาสตรข์องชนเผา่ทัง้สอง 
คณะทาํงานจงึมมีตติกลงใหป้ระดษิฐอ์กัษรภาษาปู้อโีดยยดึตามระบบการเขยีนภาษาจว้งเป็นหลกั แต่หากมี
สว่นทีเ่ปรยีบต่างกนัระหวา่งสองภาษา จะประดษิฐอ์กัษรขึน้ใหมใ่หใ้ชเ้ฉพาะภาษาปู้อ ีโดยยดึภาษาปู้อี
สาํเนียงหยางฉ่าง อาํเภอหลงหลีเ่ป็นภาษามาตรฐาน แบบอกัษรภาษาปู้อทีีป่ระดษิฐข์ึน้ครัง้น้ีเป็นดงัน้ี  

 
รปูพยญัชนะภาษาปู้ อี [สทัอกัษร] 

b[p-]  ∫[/b]  m[m]  f[f]  v[v]  
c[ts]  s[s]    r[z]  
d[t]    d# [/d]  n[n]  l[l]   
g[k]   gw[kw]  N[N]  Nw[Nv] h [x]  
gy[t˛]  ny[ ]  x[˛]  y[j]  by[pj]] my[mj 

 
 รปูพยญัชนะภาษาปู้ อี [สทัอกัษร]

a ´ o T e i u μ 

[a: ] [ a] [o:] [o] [e ] [i ] [u ] [μ ] 
 

รปูวรรณยกุตภ์าษาปู้ อี 
เสยีงวรรณยกุต ์ สญัลกัษณ์ [สทัอกัษร] 
เสยีง  ไมใ่ส ่ ÿ 31 
เสยีง 2  ü 11 
เสยีง  Z Ä 13 
เสยีง 4 Á  Ÿ 31 
เสยีง 5  ï 33 
เสยีง 6 b Ö 3 
เสยีง 7 สระยาวมอีกัษรเหลา่น้ีเป็นหางสระ p t k ï 33 
เสยีง 7 สระสัน้ p t k ï 33 
เสยีง 8 สระยาว มอีกัษรเหลา่น้ีเป็นหางสระ  b d g Ö 3 
เสยีง 8 สระสัน้  b d g ü 11 

 
แต่เน่ืองจากอกัษรภาษาปู้อทีีป่ระดษิฐข์ึน้ในปี 5 ชุดขา้งตน้น้ี มสีญัลกัษณ์หลายตวัเป็น

สญัลกัษณ์ทีป่ระดษิฐข์ึน้ใหมห่รอืเป็นรปูทีอ่งิกบัอกัษร IPA มากเกนิไป ไมส่ะดวกสาํหรบัการพมิพ ์จงึมกีาร
ปรบัปรงุอกัษรภาษาปู้ออีกีครัง้ในปี 5 ซึง่เป็นระบบทีใ่ชใ้นปัจจุบนั  

 
 ขอ้มลูจากเวบ็ไซตช์ื่อ เวบ็ไซตช์นเผา่จนี (中国民族网 Zhōnɡɡuó Mínzú wǎnɡ) ของสาํนกังาน 

อารยธรรมแหง่ชาตจินี (文明办 Wénmínɡbàn) เขา้ถงึไดจ้าก http://www.minzu5.net/ และขอ้มลูจาก 
เวบ็ไซต ์ Ethnologue : Languages of the World  ของ  SIL International Publications เขา้ถงึไดจ้าก 
http://www.ethnologue.com ใชร้ะบบเสยีงของภาษาปู้อใีนอาํเภอวัง่โม ่ซึง่เป็นบรเิวณทีม่ชีาวปู้ออีาศยัอยู่
หนาแน่นทีส่ดุ การวเิคราะหร์ะบบเสยีงน้ีเกดิขึน้จากการสรา้งระบบภาษาเขยีนใหก้บัภาษาปู้อใีหมใ่นปี 1981 
– 5  มรีายละเอยีดดงัน้ี  
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B 2.6.1 พยญัชนะ มพียญัชนะ 2 เสยีง ไดแ้ก่  
รมิฝีปาก b [p] p [pʰ] mb [ɓ] m [m] f [f] v [v] 

ปลายลิน้ d [t] t [tʰ] nd [ɗ] n [n] sl [ɬ] l [l] 

โคนลิน้ g [k] k [kʰ]  ng [ŋ] h [x] hr [ɣ] 

หน้าลิน้ j [ʨ] q [ʨʰ]  ny [ɲ] x [ɕ] y [j] 

ปลายลิน้ z [ʦ] c [ʦʰ]   s [s] r [z] 

เพดานบน by [pʲ]   my [mʲ] qy [’j]  

โคนลิน้ควบรมิฝีปาก gv[kʷ]   ngv [ŋʷ] qv [’v]  

  
คาํอธบิายเพิม่เตมิ  
1. อกัษรทีอ่ยูห่น้า [ ]  คอืระบบการเขยีนภาษาปู้อโีดยใชอ้กัษรโรมนั  ซึง่เป็นระบบการเขยีนที ่

พฒันาขึน้ในปี ค.ศ. 5  อกัษร p, t, k, q, z, c ใชส้าํหรบัจดเสยีงคาํศพัทท์ีย่มืมาจากภาษาจนี สว่นอกัษร 
sl , hr  ใชส้าํหรบัจดเสยีงภาษาถิน่บางถิน่  อกัษร  V  เมือ่อยูห่น้าสระ [u] อา่นออกเสยีงเป็น [w]    

2.พยญัชนะทีเ่กดิเป็นพยญัชนะทา้ยไดม้ ี/m,n,N,p,t,k,//  
.นกัวชิาการจนี ตดัสนิใหเ้สยีงเหล่าน้ีเป็นเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว ไดแ้ก่ / pʲ, kʷ , mʲ  , ŋʷ / 

 B 2.6.2 สระ  ภาษาปู้อมีเีสยีงสระทัง้หมด  เสยีง ดงัน้ี  

เสยีง
สระ 
เปิด 

a [a]  o [o]  ee [e] i [i]  u [u]  e [ɯ]  

aai [a:i] ai [ai] oi [oi]       ei [ɯi]  

aau 
[a:u] 

au [au]   eeu [eu]  iu [iu]     

 ae [aɯ]    ie [iә]  ue[uә]  ea[ɯә]  

aam 
[a:m] 

am [am] 
oom 
[om] 

om 
[ɔm] 

eem 
[em] 

iam 
[iәm] 

im 
[im] 

uam 
[uәm] 

um 
[um] 

eam 
 [ɯәn] 

 

aan 
[a:n] 

an  
[an] 

oon [on] 
on  
[ɔn] 

een [en] ian [iәn] in [in] uan [uәn] un [un] 
ean  
[ɯәn] 

en  
[ɯn] 

aang 
[a:ŋ] 

ang  
[a ŋ] 

oong  
[o ŋ] 

ong 
[ɔŋ] 

eeng  
[eŋ] 

iang 
[iәŋ] 

ing 
[iŋ] 

uang 
[uәŋ] 

ung 
[uŋ] 

eang 
[ɯәŋ] 

eng 
[ɯŋ] 

เสยีง
สระ 
ปิด 

aab 
[a:p] 

ab  
[ap] 

oob [op] ob  
[ɔp] 

eeb [ep] iab [iәp] ib [ip] uab [uәp] ub [up] eab  
[ɯәp] 

 

aad 
[a:t] 

ad  
[at] ood [ot] 

od  
[ɔt] eed [et] iad [iәt] 

id  
[it] uad [uәt] ud [ut] 

ead  
[ɯәt] 

ed  
[ɯt] 

 
ag  
[ak]  

og  
[ɔk] eeg [ek]  ig [ik]  ug [uk]  

eg  
[ɯk] 

  
ในตารางสระขา้งตน้ มสีระอยู ่ เสยีงทีเ่ป็นคาํยมืมาจากภาษาจนี ไดแ้ก่ er [ɚ], ao [au], ou [әu], ia 

[ia], io [io], iao [iau], ua [ua], uai [uai], ui [uәi]  เสยีงพยญัชนะ z, c, s, r ในภาษาจนีกลางเมือ่ประสมกบั
รปูสระ [ i ] จะออกเสยีงเป็น [ ɿ ]   ภาษาปู้อกีใ็ชร้ะบบการเขยีนน้ีเมือ่เขยีนคาํทีย่มืมาจากภาษาจนี  
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 B 2.6.3 วรรณยกุต ์ ภาษาปู้อมีเีสยีงวรรณยกุตท์ัง้หมด  เสยีง ดงัน้ี  
ลาํดบัท่ี ระดบัเสียง สญัลกัษณ์ตวัเขียน 
1 4 l  

 11 z 

3 3 c 

4 31 x 

 3 s 

6 33 h 

7 3 t 

8 33 ไมใ่สส่ญัลกัษณ์ 

 * พยญัชนะ mb / nd / qy / qv จะเกดิกบัคาํทีเ่สยีงวรรณยกุต ์1 / 4 /  / 7 เทา่นัน้  

ตวัอย่างอกัษรภาษาปู้ อี 
Gul deg BuxQyaiz,  กเูป็นปู้อ ี
raanz gul qyus Guiqzouy,  เรอืนกอูยูกุ่ย้โจว 
geaz hocdul deel gaangc haaus Qyaix. ภาษาทีเ่ราพดูคอืภาษาปู้อ ี
Gaais nix deg ndanl sel BuxQyaiz,  น่ีคอือกัษรภาษาปู้อ ี
deel riangz ndanl sel Buxxuangh dungx lumc dazraaix.  คลา้ยกบัอกัษรภาษาจว้ง  
Xonz gaangc BuxQyaiz hocdul gueh xonz riangz  
haaus Buxxuangh, haaus Daijzuf, haaus BuxgaMLM, 
haaus Suijzuf duy dungx lumc eedtnoih,  

ภาษาของเราคลา้ยกบัภาษาจว้ง ภาษาไต 
ภาษาตง้(กมั) และภาษาสุย่   

yinyweiq haaus hocdul deg yujzuq ndeeul.  เพราะวา่เราเป็นภาษาตระกลูเดยีวกนั 
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D  ภาษาไต 

 
 

  
คดัลอก: http://baike.haosou.com/doc/6461.htMLM  

 
คดัลอก : http://www.yn.xinhua.org 

รปูท่ี D  ชายชาวไต รปูท่ี D  หญงิชาวไต 
 

ขอ้มลูภาษาไตแบ่งเป็นสองสว่น คอื สว่นที ่D1 ขอ้มลูสงัเขปเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนา และ สว่นที ่
D ขอ้มลูทางภาษา ดงัน้ี   
 
D  ข้อมลูสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา มรีายละเอยีดขอ้มลู ดงัน้ี  

D.  ถิน่ทีอ่ยู ่ 
D1.  ประวตัศิาสตร ์ 
D.  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  
D.  ชวีติความเป็นอยู ่ 
D.5  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม 

 
D 1.1 ถ่ินท่ีอยู่  

ชาวไตอาศยัอยูใ่นมณฑลยนูนาน(云南 Yúnnán) ในบรเิวณเขตปกครองตนเองเผา่ไต  สบิสองปัน
นา (西双版纳 Xīshuānɡbǎnnà) เขตปกครองตนเองเผา่ไตเผา่จิง่โพ(景颇族自治区   Jǐnɡpō Zú 
zìzhìqū) เมอืงเต๋อหง(德宏 Déhónɡ) อาํเภอปกครองตนเองเผา่ไต เผา่วา้ (傣族佤族自治县 Dǎi Zú Wǎ 
Zú zìzhì xiàn) เมอืงเกิง๋หมา่(耿马 Gěnɡmǎ) อาํเภอปกครองตนเองเผา่ไตเผา่ลาหู ่(傣族拉祜族自治县

Dǎi Zú Lāhù Zú zìzhì xiàn) เมอืงเมิง่เหลยีน(孟连 Mènɡlián) และมกีระจดักระจายอยูต่ามเมอืงอื่นๆ อกี
กวา่ 0 เมอืง ในมณฑลยนูนาน เชน่ ซนิผงิ(新平 Xīnpínɡ) หยวนเจยีง (元江 Yuánjiānɡ) จนิผงิ (金平

Jīnpínɡ) เป็นตน้ ชาวไตตัง้บา้นเรอืนอยูต่ามบรเิวณเขตรอ้นทีร่าบหบุเขา จากการสาํรวจจาํนวนประชากร
ครัง้ที ่5 ของจนีในปี 2000 ชนกลุ่มน้อยเผา่ไตมจีาํนวนประชากรทัง้สิน้ ,5,  คน   
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 D . ประวติัศาสตร ์ 
คนไทหรอืคนไตมชีื่อเรยีกตวัเองหลายชื่อ เชน่  ไต่เล่อ หรอื ไตลือ้(傣仂 Dǎilè) ไต๋หยา่ (傣雅

Dǎiyǎ)  ไตเหนือ หรอื ไต่น่า(傣那 Dǎinà)  ไต่เปิง(傣绷 Dǎibēnɡ) ในสมยัฮัน่และจิน้ เรยีกชนกลุ่มน้ีวา่
เตยีนเยว ่(滇越 Diānyuè) ต่าน (掸 Dǎn) ซ่าน (擅 Shàn) เหลยีว (僚 Liáo) และจวิเหลยีว  (鸠僚 Jiūliáo) 
ในสมยัถงัและซ่งเรยีกชนกลุม่น้ีวา่จนิฉื่อ (金齿 Jīnchǐ1 ) เฮยฉื่อ (黑齿 Hēichǐ) หมางหมาน  (茫蛮

Mánɡmán) ป๋ายอ(ี白衣 Báiyī) ชื่อป๋ายอน้ีีบางตําราเขยีนดว้ยตวัอกัษรต่างๆกนั ออกเสยีงต่างกนัเลก็น้อย 
เชน่ ป่ายอี(๋百夷 Bǎiyí)ป๋ายอี(๋白夷  Bái yí)โป๋อี ๋ (伯夷 Bóyí)จนถงึสมยัราชวงศช์งิเรยีกชนกลุ่มน้ีวา่ 
ป่ายอี(๋摆夷 Bǎiyí) ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม รฐับาลจนีเรยีกชือ่ชนเผา่ไตตามความสมคัรใจของชนเผา่
วา่ ไต่จู๋ (傣族 DǎiZú) ซึง่ หมายถงึชนเผา่ไตนัน่เอง  

ชนเผา่ไตในดนิแดนจนีน้ีมปีระวตัศิาสตรค์วามเป็นมายาวนานมาก พงศาวดารจนีทีม่บีนัทกึถงึชนเผา่
ไตเริม่ตัง้แต่ศตวรรษที ่ ในปี ค.ศ. 0 จกัรพรรดฮิัน่อูต่ีบุ้กเบกิพืน้ทีท่างตะวนัตกเฉียงใต ้และสรา้งเมอืงอี้
โจว(益州 Yìzhōu) 2 ขึน้ในบรเิวณทีช่าวไตตัง้ถิน่ฐานอยู ่คอื บรเิวณชายแดนทศิตะวนัตกเฉยีงใตข้องเมอืง
อีโ้จว จนถงึศตวรรษที ่  ไดส้รา้งเมอืงหยง่ชาง(永昌 Yǒnɡchānɡ) พืน้ทีอ่าศยัของชนเผา่ไตจดัอยูใ่นเขต
การปกครองของเมอืงหยง่ชางน้ีเอง  ในเวลานัน้บรรพบุรษุชาวไตไดส้ง่คณะทตูและคณะนกัดนตรนีกัแสดง
เพือ่แสดงถวายแด่จกัรพรรดขิองราชวงศต์งฮัน่ทีเ่มอืงหลวงลัว่หยาง  และไดร้บัการยอมรบัและการโปรด
ปรานของจกัรพรรดริาชวงศต์งฮัน่เป็นอยา่งมาก  จนไดร้บัพระราชทานรางวลัมากมาย ทีส่าํคญัหวัหน้าทีนํ่า
คณะชาวไตมานัน้ไดร้บัเชญิใหอ้ยูร่บัราชการเป็นนายพลของราชวงศฮ์ัน่อกีดว้ย ชนเผา่ไตและราชสาํนกัฮัน่
จงึมสีมัพนัธอ์นัดต่ีอกนันบัแต่นัน้เรือ่ยมา   

กระทัง่ครสิตศ์ตวรรษที ่  ถงึ ครสิตศ์ตวรรษที ่ ชนเผา่ไตรวมทัง้ชนชาตใิกลเ้คยีงไดแ้ก่ เผา่อี ๋ (彝
族 Yí Zú) เผา่ป๋าย (白族 Bái Zú)   ก่อตัง้เป็นเขตการปกครองขึน้ทีย่นูนานน่านเจา้ (云南南诏 Yúnnán 
Nánzhào) ในสมยัหยวนพืน้ทีช่นเผา่ไตอยูใ่นเขตการปกครองของมณฑลยนูนาน  ในสมยันัน้มกีฎการถอื
ครองทีด่นิ และมกีารจดัตัง้ชุมชนใหมข่ึน้หลายแหง่ ทีส่าํคญัไดแ้ก่ เมอืงเต๋อหง(德宏 Déhónɡ) สบิสองปัน
นา (西双版纳 Xīshuānɡbǎnnà) ซึง่เป็นพืน้ทีอ่าศยัสว่นใหญ่ของชนชาวไต  ถงึสมยั หมงิมกีารจดัการให้
ชาวไตถอืครองกรรมสทิธิท์ีด่นิทาํกนิ อนัเป็นจุดสาํคญัในการรวมชนเผา่ไตเขา้มาอยูใ่นการปกครองของจนี  
ในสมยัราชวงศช์งิการปกครองชนเผา่ไตไมม่กีารเปลีย่นแปลงมากนกั  คงยดึถอืตามแบบการปกครองของ
ราชวงศห์มงิ แต่มกีารยดึทีด่นิทีม่กีารพฒันาแลว้ของชาวไตกลบัคนืเป็นของรฐั โดยการสง่ขนุนางเขา้ไปใน
พืน้ทีจ่ดัการรวบรวมทีด่นิ ในสมยักว๋อหมนิตัง่ก่อตัง้เขตการปกครองในบรเิวณชายแดนของชนเผา่ไต ขดูรดี
ประชาชน  สรา้งความทุกขย์ากใหก้บัชาวไตเป็นอยา่งมาก 
 
D 1.3 ระบบเศรษฐกิจสงัคม   

 ก่อนการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี  ชาวไตในแต่ละทอ้งทีม่สีภาพเศรษฐกจิและสงัคมแตกต่าง
กนั ไมว่า่จะเป็นการถอืครองกรรมสทิธิท์ีด่นิ ระดบัชัน้ทางสงัคม การปกครองแบบรดีนาทาเรน้ประชาชน  
แสดงใหเ้หน็ถงึววิฒันาการของระบบสงัคมชาวไตวา่ เริม่ตน้จากระบบศกัดนิาทีม่หีวัหน้าเผา่ปกครองถอื
กรรมสทิธิส์งูสดุ เปลีย่นมาเป็นประชาชนมสีทิธิถ์อืครองกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ  ในบรเิวณจิง่ตง (景东 Jǐnɡdōnɡ) 
ซนิผงิ (新平 Xīnpínɡ) หยวนเจยีง(元江 Yuánjiānɡ) ประชาชนชาวไตและชาวฮัน่อาศยัอยูค่ละเคลา้
รวมกนั ชาวไตรบัอทิธพิลจากชาวฮัน่มากมายทัง้ดา้นการอาชพี การเกษตร วฒันธรรม เป็นตน้ โดยเฉพาะ

                                                           
1 ขอ้สงัเกต เกีย่วกบัชือ่เรยีกชาวไตบางชือ่ แปลความหมายตามตวัหนงัสอืไดด้งัน้ี จนิฉื่อ (金齿 Jīnchǐ แปลวา่ฟันทอง) เฮยฉื่อ ( 黑齿  Hēichǐ

แปลวา่ฟันดาํ)   ป๋ายอ(ี白衣 Báiyī แปลวา่เสือ้ขาว) 
  อีโ้จว เป็นชือ่เมอืงในยุคโบราณของจนี ตามหลกัรฐัศาสตรข์องประวตัศิาสตรก์ารปกครองของจนี มอีาณาเขตครอบคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณของ
มณฑล  ยนูนานในปัจจบุนั ในสมยัซฮีัน่ยงัไมม่มีณฑลยนูนาน การแบง่เขตการปกครองของราชวงศฮ์ัน่ตะวนัตก (ซฮีัน่) ไดแ้บ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 群 (qún เมอืง)  县(xiàn อาํเภอ)  ซึง่ในยุคนัน้ อีโ้จวมฐีานะเป็นเมอืง (益洲群 Yìzhōu qún)  ยนูนานมฐีานะเป็นอาํเภอ (云南县 Yúnnán 

xiàn)  แต่ในปัจจบุนัในมณฑลยนูนานไมม่อีาํเภออีโ้จว หรอืเมอืงอีโ้จวแลว้   
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วทิยาการดา้นอุตสาหกรรมการผลติ ระบบเศรษฐกจิและสงัคมของชาวไตและชาวฮัน่ในบรเิวณน้ี เริม่เขา้สู่
ระบบสงัคมแบบการถอืครองกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ  ระบบศกัดนิาและความไมเ่สมอภาคในสงัคมเกดิขึน้อยา่ง
รนุแรง ชาวไตถูกกดขีจ่ากเจา้ของทีด่นิทัง้ในและนอกพืน้ที ่ ประกอบกบัการปกครองของยคุกว๋อหมนิตัง่  
สง่ผลใหช้าวไตในบรเิวณดงักล่าวทุกขย์ากและลาํบากมาก  แต่การพฒันาเศรษฐกจิของชาวไตทีเ่มอืงเต๋
อหงและสบิสองปันนากลบัชา้กวา่ทีอ่ื่น  โดยเฉพาะในเขตสบิสองปันนา ยงัคงดาํรงระบบการถอืครองทีด่นิ
แบบมหีวัหน้าชุมชนอยูอ่ยา่งคอ่นขา้งสมบรูณ์ 

 
หลงัการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนีชาวไตก่อตัง้เขตปกครองตนเองตามเมอืงต่างๆดงัน้ี  
1. ปี 5 ก่อตัง้บรเิวณปกครองตนเองชนเผา่ไตทีส่บิสองปันนา  และในปี 55  ยกระดบัเป็น 

เขตปกครองตนเองชนเผา่ไตทีส่บิสองปันนา(西双版纳傣族自治州 Xīshuānɡbǎnnà DǎiZú zìzhì zhōu)  
. ปี 5 ชุมชนชาวไตทีเ่มอืงเต๋อหงก่อตัง้เป็นบรเิวณปกครองตนเอง และยกฐานะเป็นเขต 

ปกครองตนเองเมอืงเต๋อหง (德宏傣族景颇族自治州 Déhónɡ Dǎi Zú Jǐnɡpō Zú zìzhì zhōu) ในปี
5    

3. นบัตัง้แต่ปี 5 ถงึ 0 ทยอยก่อตัง้เขตปกครองตนเองเผา่ไต เผา่ลาหู ่เผา่วา้ทีอ่าํเภอ 
เมิง่เหลยีน(孟连傣族拉祜族佤族自治县 Mènɡlián Dǎi Zú Lāhù Zú Wǎ Zú zìzhì xiàn)  อาํเภอ
ปกครองตนเองเผา่ไต  เผา่วา้ทีอ่าํเภอเกิง๋หมา่ (耿马傣族佤族自治县 Gěnɡmǎ Dǎi Zú Wǎ Zú zìzhì 
xiàn)  อาํเภอปกครองตนเองเผา่อีเ๋ผา่ไตอาํเภอซนิผงิ (新平彝族傣族自治县 Xīnpínɡ Yí Zú Dǎi Zú 
zìzhì xiàn) และอาํเภอปกครองตนเองเผา่ฮานีเผา่ไตอาํเภอหยวนเจยีง  (元江哈尼族彝族傣族自治县

Yuánjiānɡ Hāní Zú Yí Zú Dǎi Zú zìzhì xiàn)    
 นบัแต่นัน้มา  ทางการไดม้กีารดาํเนินการเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงระบบการถอืครองกรรมสทิธิ ์
ทีด่นิแบบศกัดนิามาเป็นแบบสงัคมนิยม ทาํใหร้ะบบสงัคมเศรษฐกจิและวฒันธรรมเกดิการเปลีย่นแปลงครัง้
ยิง่ใหญ่และมคีวามกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็  ระยะเวลา 0 ปี นบัตัง้แต่การก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนีเป็น
ตน้มา เกดิการพฒันาในเรือ่งการชลประทาน อนัเป็นพืน้ฐานหลกัในการพฒันาการเกษตรของชมุชน รฐับาล
สนบัสนุนอุตสาหกรรมการผลติเกีย่วกบัเครือ่งจกัรกล และอาหาร   โดยเฉพาะ “ชาผเูออ่ร”์ (普洱茶 Pǔ’ěr 
chá) เป็นชาทีป่ลกูโดยชาวไตทีม่ชีื่อเสยีงระบอืไกลไปทัว่โลก  มกีารทดลองปลกูตน้ยางพาราในเขตสบิสอง
ปันนาไดส้าํเรจ็ สรา้งความเจรญิทางเศรษฐกจิและรายไดใ้หก้บัชาวไตอยา่งมหาศาล  มกีารทาํเหมอืงแร ่
อุตสาหกรรมเครือ่งจกัรกล ไฟฟ้า เคม ีเครือ่งปัน้ดนิเผา หนงั กระดาษ เกลอื ชา อาหารสาํเรจ็รปู น้ําตาล ยาง 
โรงงานอุตสาหกรรมทีนู่่เจยีง สบิสองปันนาและเต๋อหงกถ็อืเป็นโรงงานอุตสาหกรรมระดบัแนวหน้าของ
มณฑลยนูนาน จาํนวนการผลติกเ็ตบิโตขึน้มาโดยตลอด และเพือ่รองรบัการเจรญิเตบิโตของ
ภาคอุตสาหกรรม  รฐับาลไดส้นบัสนุนใหม้กีารสรา้งสถานีกาํเนิดไฟฟ้าขึน้ทีส่บิสองปันนาอกีดว้ย เมือ่ความ
เจรญิเขา้มา การเตบิโตทางภาคอุตสาหกรรมรดุหน้า สิง่จาํเป็นอกีอยา่งหน่ึงคอืการจราจร รฐับาลทุม่
งบประมาณมหาศาลเพือ่ระบบคมนาคมทีส่มบรูณ์สูด่นิแดนชาวไต ไมว่า่จะเป็นถนนหลวง สนามบนิ 
การศกึษากไ็ดร้บัการพฒันาตามไปดว้ย มกีารก่อสรา้งโรงเรยีนตัง้แต่ระดบัประถมถงึขัน้อุดมศกึษา โดยใช้
ภาษาไตเป็นหลกั มสีถานีวทิยภุาษาไต หนงัสอืเอกสารตําราทัง้หลายไดร้บัการแปลเป็นภาษาไตใชอ้ยา่ง
กวา้งขวาง  

ก่อนการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี ในถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของชาวไตทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกลมโีรค
ระบาดมากมายโดยเฉพาะอยา่งยิง่โรคมาลาเรยีและอหวิาตกโรค  ในขณะนัน้ชาวไตขาดวทิยาการทาง
การแพทยแ์ละยารกัษาโรคทีท่นัสมยั ทาํใหช้าวไตประสบปัญหาดา้นสขุภาพมาก แต่ปัจจุบนัรฐับาล
สนบัสนุนใหช้าวไตพฒันาวทิยาการทางการแพทยแ์ละการใชย้าทีท่นัสมยั  มกีารก่อสรา้งสถานีอนามยัตาม
หมูบ่า้น จนสามารถปราบปรามและป้องกนัโรคดงักล่าวได ้ คุณภาพชวีติของชาวไตเปลีย่นไปในทางทีด่ขี ึน้ 
ปัจจุบนัชาวไตจงึเป็นชนกลุ่มน้อยทีน่บัวา่มคีวามเป็นอยู่ทีด่ ีมฐีานะรํ่ารวยมากชนเผา่หน่ึง  
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D 1.  ชีวิตความเป็นอยู่  
 การแต่งกายของชาวไตคอื ชายสวมเสือ้ผา่อกไมม่ปีกแขนยาวหรอืสัน้  สวมกางเกงขากวา้ง ฤดหูนาว

คลุมทบัดว้ยผา้สกัหลาด พนัศรีษะดว้ยผา้ขาวหรอืเขยีว  นอกจากน้ีชายชาวไตนิยมสกัลวดลายตามรา่งกาย  
เดก็ชายเมือ่อายสุบิเอด็สบิสองปีจะเชญิผูม้อีาคมมาสกัยนัตรต์ามรา่งกาย  ลวดลายทีนิ่ยมสกัไดแ้ก่ ลาย
จาํพวกสตัว ์ดอกไม ้หรอือกัขระภาษาไต  เพศหญงิสวมเสือ้แขนกระบอก หรอืเสือ้แขนสัน้ นุ่งผา้ถุง  ชาวไต
ทีส่บิสองปันนาสวมเสือ้รดัรปูสขีาวหรอืสลีายดอก  นุ่งผา้ถุงสฉูีดฉาด หญงิชาวไตทีเ่มอืงหมาง(芒 市

Mánɡshì)ก่อนแต่งงานจะสวมเสือ้ผา่อกรดัรปูแขนสัน้สอีอ่น กางเกงทรงยาวขากวา้ง พบัทบชายพกทีเ่อว 
เมือ่แต่งงานแลว้เปลีย่นมาสวมเสือ้แขนกระบอกนุ่งผา้ถุงสดีาํ  ดว้ยการแต่งกายทีม่สีสีนัฉูดฉาดเป็น
เอกลกัษณ์น่ีเอง ชนกลุ่มอื่นมกัเรยีกชาวไตวา่ ชาวไตเอวดอกไม ้ไตแขนกระบอกเป็นตน้ 

ดา้นอาหารการกนิของชาวไต ชาวไตทีเ่ต๋อหงกนิขา้วเจา้เป็นอาหารหลกั สว่นชาวไตทีส่บิสองปันนา
ชอบกนิขา้วเหนียว  ชอบดื่มเหลา้และกนิอาหารรสเผด็ ชอบกนิเน้ือปลากุง้  และชอบเคีย้วหมาก  

บา้นเรอืนของชาวไตสรา้งดว้ยไมส้องชัน้ ชอบตัง้บา้นเรอืนอยูบ่นพืน้ทีร่าบลุ่มรมิแมน้ํ่า สว่นชาวไตที่
เมอืงเต๋อหงนิยมสรา้งบา้นดว้ยอฐิและดนิชัน้เดยีว และนิยมสรา้งบา้นสีห่ลงัในรัว้เดยีวกนั 

 
D .  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 

ในดา้นศลิปวฒันธรรม ทีโ่ดดเดน่ไดแ้ก่ การนบัปฏทินิแบบชาวไต  ซึง่เริม่มมีาตัง้แต่ปี ค.ศ.  มตีํารา
ปฏทินิจนัทรคต ิ  มบีนัทกึพงศาวดารภาษาไตทีจ่ารกึเรือ่งราวทางประวตัศิาสตรข์องชนเผา่ เพลง กลอน 
นิทาน ตํานานมากมาย ชาวไตมวีรรณกรรมขนาดยาวทีจ่ดบนัทกึไวม้ากกวา่หา้รอ้ยเรือ่ง ถอืเป็นชนเผา่ทีม่ี
อารยธรรมและววิฒันาการทางภาษาทีโ่ดดเดน่มากทีส่ดุในบรรดาชนกลุ่มน้อยทัง้หมดของจนี วรรณกรรมที่
โดดเดน่เป็นเรือ่งราวของการกาํเนิดพภิพ เชน่ เรือ่ง《布桑盖与瓦桑盖》Bùsānɡɡài yǔ Wǎsānɡɡài  “ปู้
ซงักา้ยกบัหวา่ซงักา้ย”  เรื่อง《坤撒》  Kūnsā “คณุซา” ยงัมเีรื่องราวทีเ่กีย่วกบับนัทกึการทาํมาหากนิ 
เชน่ เรือ่ง《叭阿拉吾射金鹿》Bā’ālāwú shè jīnlù “ปาอาลาอู๋ยงิกวางทอง” นวนิยายองิประวตัศิาสตร์
เรือ่ง《召网香召网朔》Zhàowǎnɡxiānɡ Zhàowǎnɡshuò “จา้ววงัเซยีงจา้ววงัซัว่” เรือ่ง《勐卯与景

欠战争史》Měnɡmǎo yǔ Jǐnɡqiàn Zhàn Zhēnɡshǐ “ประวตัศิาสตรส์งครามของเหมงิหมา่วกบัจิง่เชีย่น” 
นวนิยายความรกัเชน่ 《朗鲸布》Lǎnɡjīnɡbù “หล่างจงิปู้” และเรือ่ง《线秀》Xiànxiù “เซีย่นซิว่” 
เรือ่งราวเกีย่วกบัชวีติชาวไตในสมยัการเปลีย่นแปลงการปกครองเชน่ เรือ่ง 《彩虹》Cǎihónɡ “สายรุง้”
《流沙河之歌》Liúshāhé zhī ɡē “บทเพลงแหง่สายน้ําทราย”  

ศลิปะการรา่ยราํของชาวไตทีม่ชีื่อเสยีงเลื่องลอือยา่ง “ระบาํนกยงู”(孔 雀 舞 Kǒnɡquè wǔ) ที่
เลยีนแบบทา่ทางการเคลื่อนไหว ราํแพนของนกยงูกส็ะทอ้นวฒันธรรมของชาวไตไดอ้ยา่งชดัเจนและงดงาม
เชน่กนั เน่ืองจากในบรเิวณสบิสองปันนา มนีกยงูเป็นจาํนวนมาก ทัง้ทีเ่ป็นนกยงูป่า และนกยงูเลีย้ง ชาวไต
นบัถอืนกยงูวา่เป็นนางพญาแหง่นก และนบัถอืวา่เป็นสตัวศ์กัดิส์ทิธิป์ระจาํชนเผา่ จนกลายมาเป็น
สญัลกัษณ์ของชาวไตสบิสองปันนาอยา่งหน่ึง จนไดร้บัขนานนามวา่ “ดนิแดนแหง่นกยงู” 

หหูลเูซยีว(葫芦箫 húluxiāo) หรอื หหูลซูอื (葫芦丝 húlusī) คอื ขลุ่ยน้ําเตา้ เป็นเครือ่งดนตรี
ประเภทเป่าชนิดหน่ึงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเดน่ของชาวไต ดว้ยเสยีงทีห่วานใส และกงัวาน ราวกบัจะบอก
ใหรู้ว้า่เป็นเสยีงจากกลุ่มชนทีม่จีติใจซื่อตรง งดงามและบรสิทุธิข์องผูค้นเผา่ไต หากมโีอกาสเดนิทางไปที่
มณฑลยนูนานอนัเป็นถิน่ทีอ่ยูข่องชาวไต กจ็ะไดย้นิเสยีงขลุ่ยน้ําเตา้อบอวนไปทัว่ทุกมมุเมอืง นอกจากจะ
เป็นเครือ่งดนตรปีระจาํเผา่กลุ่มน้อยชาวไตในสบิสองปันนาแลว้  ดว้ยความไพเราะของขลุ่ยน้ําเตา้ และความ
ใกลช้ดิกนัของกลุ่มชนเผา่ต่างๆ ทาํใหม้กีารถ่ายเททางวฒันธรรมกนัมาตลอด ขลุ่ยน้ําเตา้ จงึไดร้บัความนิยม
ชมชอบของชนเผา่กลุ่มน้อยแถบภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจนีอกีหลายกลุ่ม เชน่ ชาวเผา่อาชาง ชาวเผา่วา้ 
และชาวเผา่จิง่โพดว้ย  
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รปู D  ภาพการแสดงดนตรนีาฏศลิป์ของชาวไต ขลุย่น้ําเตา้เป็นเอกลกัษณ์ทางดนตรขีองชนเผา่ไต 

คดัลอก http://image2.sina.com.cn  

            มตีํานานเกีย่วกบัขลุ่ยน้ําเตา้ของชนเผา่ไตวา่ “นานมาแลว้ เกดิเหตุน้ําป่าทะลกัไหลบ่า เดก็
หนุ่มชาวไตคนหนึง่เกาะน้ําเตา้ลอยคอฝ่าคลืน่ยกัษ์ไปชว่ยคนรกัของตน ความรกัอนับรสิทุธิย์งัความ
ประทบัใจกบัเทพคตีา จงึบนัดาลใหพ้ายน้ํุาป่าสงบลง หมูผ่กาเบ่งบาน นกยงูราํแพน อวยพรอนั
ประเสรฐิแดคู่ร่กัทัง้สอง นบัแต่นัน้มา น้ําเตา้จงึสบืทอดในเชื้อสายชาวไตเรือ่ยมา”         

 

นอกจากน้ีงานฝีมอืดา้นการแกะสลกั การวาดภาพทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวักส็ะทอ้นวถิชีวีติชาวไต
ไดอ้ยา่งงดงาม ดา้นสถาปัตยกรรมแพไมไ้ผท่ีล่่องลอยไปตามสายน้ํา กเ็ป็นสถาปัตยกรรมทีล่อยไปอวดโฉม
ใหช้นเผา่อื่นชืน่ชมความงดงามและภมูปัิญญาของชนเผา่ไตตัง้แต่อดตีจนปัจจุบนั 

ขนบธรรมเนียมประเพณขีองชาวไตสะทอ้นถงึสงัคมแบบศกัดนิาอยา่งชดัเจน  การแต่งงานจะแต่ง
กบัคนทีม่รีะดบัชัน้ทางสงัคมเทา่เทยีมกนั  การถอืครองกรรมสทิธิท์ีด่นิเป็นตวักาํหนดและบ่งชีร้ะดบัชัน้สงู
ตํ่าทางสงัคม  ชายชาวไตทีเ่ป็นชนชัน้สงูสามารถมภีรรยาหลายคนได ้  สว่นชาวบา้นทีม่รีะดบัชัน้ทางสงัคม
ตํ่าจะมสีามภีรรยาคนเดยีว บดิามสีทิธิเ์ดด็ขาดในการเลอืกคูค่รองของลกู สมาชกิในครอบครวัประกอบดว้ย  
พอ่แมแ่ละลกูชายลกูสาวทีย่งัไมแ่ต่งงาน หนุ่มสาวชาวไตมอีสิระในการเลอืกคูค่รอง โดยทีห่นุ่มสาวจะมี
โอกาสพบปะกนัในเทศกาลสาํคญัๆ หรอืตามงานประเพณต่ีางๆ การพบปะกนัเรยีกวา่ “ชวนผูส้าว” เมือ่ตก
ลงแต่งงานกนัแลว้ ชาวไตมธีรรมเนียมการแต่งลกูเขยเขา้บา้น   

ประเพณงีานศพของชาวไตใชว้ธิกีารฝังศพ สสุานฝังศพของผูม้สีถานภาพทางสงัคมสงูจะแยกออก
จากผูม้สีถานภาพทางสงัคมตํ่าอยา่งเครง่ครดั สว่นศพพระ นกับวชจะทาํพธิศีพดว้ยการเผา แลว้เกบ็อฐัิ
บรรจุในเจดยีก์ระเบือ้งเกบ็ไวท้ีว่ดั   

การนบัถอืศาสนาและความเชื่อของชาวไตมคีวามสมัพนัธส์อดคลอ้งกบัการพฒันาการของระบบ
เศรษฐกจิและสงัคม  ในอดตีชาวไตบรเิวณชายแดนนบัถอืศาสนาพทุธนิกายเถรวาท  ในขณะเดยีวกนัยงันบั
ถอืผแีละวญิญาณอนัเป็นการนบัถอืทีส่บืทอดมาจากบรรพบุรษุ  ตามชนบทชาวไตสรา้งวดัพทุธน้อยใหญ่
มากมาย โดยเฉพาะทีส่บิสองปันนา เดก็ชายอายคุรบเกณฑต์อ้งบวชเณร ชายอายคุรบพรรษาบวชตอ้งบวช
พระ เพือ่เรยีนรูพ้ระธรรม ดงันัน้เทศกาล งานประเพณต่ีางๆของชาวไตลว้นมคีวามเกีย่วขอ้งกบัศาสนาพทุธ
เป็นสว่นใหญ่ เทศกาลทีส่าํคญัไดแ้ก่  เทศกาลกวานเหมนิเจีย๋ (关门节 Guānménjié) “เทศกาลปิดประต”ู 
เทศกาลคายเหมนิเจีย๋(开门节 Kāimén jié) “เทศกาลเปิดประตู” เทศกาลโพสุย่เจีย๋ (泼水节 Pōshuǐ jié) 
“เทศกาลสงกรานต”์ เป็นตน้ เทศกาลกวานเหมนิเจีย๋ คอื เทศกาลเขา้พรรษา จดัขึน้ในกลางเดอืนมถุินายน 
สว่นเทศกาลคายเหมนิเจีย๋ คอื เทศกาลออกพรรษา จดัขึน้ในกลางเดอืนกนัยายน นบัตัง้แต่เทศกาล
เขา้พรรษาถงึเทศกาลออกพรรษาเป็นระยะเวลาสามเดอืน ชาวไตจะเขา้พรรษา ถอืศลี  เขา้วดั ไหวพ้ระฟัง
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ธรรม จนออกพรรษาจงึจะกลบัมาใชช้วีติตามปกต ิ เทศกาลสงกรานตเ์ป็นเทศกาลขึน้ปีใหมข่องชาวไต ใน
เทศกาลน้ีชาวไตจะสรงน้ําพระ เล่นสาดน้ําสงกรานต ์ แขง่เรอือยา่งสนุกสนาน ถอืเป็นเทศกาลทีม่ี
ความสาํคญัมากของชาวไต 

 
D   ข้อมลูทางภาษา  
                หวัขอ้น้ีเป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุ่มชาตพินัธุไ์ต  มหีวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี  

D 2.   การจดัแบ่งตระกลูภาษา 
D .   ระบบเสยีง   
D 2.   ระบบคาํ 
D .4   ระบบไวยากรณ์   
D 2.   ภาษาถิน่ 
D 2.6   ตวัอกัษร 

 
D 2.1 การจดัแบง่ตระกลูภาษา 

ภาษาทีช่าวไตพดูเรยีกวา่ “ภาษาไต” (傣语 Dǎi yǔ) ออกเสยีงตามอกัษรจนีวา่ “ไต่” ตามทรรศนะ
ของนกัวชิาการจนี ในหนงัสอืชื่อ “สงัเขปภาษาชาวตง้ - ไถ” (侗台语族概论 Dònɡ Tái yǔzú Gàilùn)  ของ
ผูเ้ขยีนชื่อ เหลยีงหมิน่ และ จางจวนิหร ู (Liánɡ Mǐn，Zhānɡ Jūnrú, 1996) จดัภาษาไตอยูใ่นตระกลู
ภาษาจนี-ทเิบต (汉藏语系  Hàn Zànɡ yǔxì) สาขาภาษาจว้ง-ตง้ (壮侗语族 Zhuànɡ Dònɡ Yǔzú) แขนง
ภาษาจว้ง-ไต (壮傣语支 Zhuànɡ Dǎi yǔ zhī)  และในกลุ่มภาษาไตยงัแบ่งออกเป็น  สาํเนียงภาษาถิน่
โดยแบ่งตามถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั ไดแ้ก่ ()  ถิน่เต๋อหง (德宏傣语 Déhónɡ Dǎiyǔ)  (2) ถิน่สบิสองปันนา (西双

版纳傣语 Xīshuānɡbǎnnà Dǎiyǔ) () ถิน่หงจนิ(红金傣语 Hónɡjīn Dǎiyǔ) () ถิน่จนิผงิ (金平傣语

Jīnpínɡ Dǎiyǔ) จะไดอ้ธบิายรายละเอยีดในหวัขอ้ภาษาถิน่ต่อไป  
แผนภมูต่ิอไปน้ีแสดงการจดัแบ่งภาษาไต  (ผูเ้ขยีนสรา้งขึน้จากคาํอธบิายการจดัแบ่งภาษาไตใน

หนงัสอื “ปรทิรรศน์ภาษาไต” 《傣语简志Dǎi yǔ jiǎnzhì》Yù Cuìróng, Luō Měizhēn, 1979, ) ซึง่
นกัวชิาการทัง้สองทา่นน้ีไดจ้ดัแบ่งภาษาตระกลูจนีทเิบตโดยดาํเนินรอยตาม หลีฟ่างกุย้ (Li Fanggui, 5)  

 
แผนภมิูท่ี D  : การจดัแบ่งภาษาไต 

 
 

ตระกลูภาษา

จีน-ทิเบต

ภาษาจนี ทเิบต-พมา่ เยา้ จ้วง-ต้ง

จ้วง-ไต

ไทย ลาว ปู้อี ไต

ถิน่เต๋อหง ถิน่สบิสอง
ปันนา

ถิน่หงจนิ

ถิน่ยอ่ย
หยวนซนิ

ถิน่ยอ่ย
หยงอู่

ถิน่ยอ่ย
หมา่กวาน

ถิน่ยอ่ย
หยวนเจยีง

ถิน่ยอ่ย
ลวีส่อื

ถิน่จนิผงิ

จว้ง

ตง้สุย่ หลี
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D . ระบบเสียง  
D .. การวิเคราะหร์ะบบเสียงในอดีต ในหนงัสอืชือ่ “ปรทิรรศน์ภาษาไต” 《傣语简志 Dǎi yǔ 

jiǎnzhì》ของผูเ้ขยีนชื่อ ยวีชุ่ย่หรง และ หลวัเหมย่เจนิ (Yù Cuìróng, Luō Měi Zhēn, 1979) เป็นหนงัสอื
ภาษาจนีเล่มแรกทีม่กีารศกึษาและพรรณนาภาษาไตตามแนวทางภาษาศาสตรส์มยัใหม ่  ไดศ้กึษาภาษาไต
ถิน่เต๋อหง (德傣 Dé Dǎi ต่อไปน้ีใชอ้กัษรยอ่ DD) และไตสบิสองปันนา (西傣 Xī Dǎi ต่อไปน้ีใชอ้กัษรยอ่ 
XD) มรีายละเอยีดเกีย่วกบัระบบเสยีงดงัน้ี  

D ... พยญัชนะ จากการวเิคราะหร์ะบบเสยีงทัง้สองถิน่พบวา่ ภาษาไตถิน่สบิสอง 
ปันนามพียญัชนะ  2 เสยีง แบ่งเป็นพยญัชนะตน้เดีย่ว  เสยีง และพยญัชนะตน้ควบทีฐ่านกรณ์รมิฝีปาก 
มอียู ่2 เสยีง   สว่นภาษาไตถิน่เต๋อหงมพียญัชนะตน้เดีย่ว  เสยีง มรีายละเอยีดดงัน้ี  

  
p ph b* m f v 
t th d* n* l  
ts    s j 
k   N x  
kw    xw*  
/    h  

 
คาํอธิบายเสียงพยญัชนะ 
1. พยญัชนะทีม่ ี* คอืพยญัชนะทีไ้มม่ใีนภาษาไตถิน่เต๋อหง  
. พยญัชนะตน้ /n,l/ ภาษาไตถิน่สบิสองปันนามกีารเปรยีบต่าง แต่ถิน่เต๋อหงออกเสยีงเป็นเสยีง

เดยีวกนั คอื /l/ แต่เมือ่เป็นพยญัชนะทา้ย ออกเสยีงเป็น /n/ เหมอืนกนัทัง้สองถิน่ 
3. คาํทีข่ ึน้ตน้ดว้ยเสยีงสระ คอืเสยีงพยญัชนะ /// ในหนงัสอืเล่มน้ีจะไมใ่สเ่สยีงพยญัชนะ  

 
D ... เสียงสระ มสีระเดีย่ว  เสยีง นอกจากน้ียงัมสีระประสมและสระทีม่หีางสระ ดงัน้ี  
 

a  i e E u o ç μ ´ 

a:i ai    ua(1)   μi ´i 
a:u au iu eu Eu ui oi çi  ´u 
 aμ()         
a:m am im em Em um om çm μm ´m 
a:n an in en En un on çn μn ´n 
a: N aN iN eN EN uN oN çN μ N ´N 

a:p ap ip ep Ep up op çp μp ´p 
a:t at it et Et ut ot çt μt ´t 
a:k ak ik ek Ek uk ok çk μk ´k 
(3) a/ i/ e/ E/ u/ o/ ç/ μ / ´/ 
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คาํอธิบายเสียงสระ 
1. เสยีงสระใน (1) และ () เสยีงสระ /ua, aμ/ เป็นเสยีงสระทีไ่มม่ใีนภาษาไตถิน่สบิสองปันนา  

สว่น (3) เป็นเสยีงสระทีไ่มม่ใีนภาษาไตถิน่เต๋อหง ในขณะทีเ่สยีงสระ /ua/ และ /´u/ ใชส้าํหรบั
เสยีงคาํยมืจากภาษาจนี  

. เสยีงหางสระออกเสยีงเป็นเสยีงกกั แต่ไมร่ะเบดิ  
3. ในภาษาไตถิน่เต๋อหง เสยีงสระทีม่หีางสระจะไมม่กีารเปรยีบต่างของสระสัน้และสระยาว แต่ใน

ภาษาไตถิน่สบิสองปันนามกีารเปรยีบต่างเสยีงสระสัน้ยาว 
 
D ... วรรณยกุต ์ 
นกัภาษาศาสตรจ์นีมองวา่  การมหีรอืไมม่เีสยีงพยญัชนะทา้ย       มผีลต่อเสยีงวรรณยกุตท์ี ่ 

ต่างกนั จงึวเิคราะหว์า่ภาษาไตมวีรรณยกุต ์ เสยีง แบ่งเป็นวรรณยกุตพ์ยางคเ์ปิด  เสยีง และวรรณยกุต์
พยางคปิ์ด  เสยีง ขอ้มลูเสยีงวรรณยกุตม์ดีงัน้ี   

  ประเภทวรรณยกุต ์ ระดบัเสยีง ตวัอยา่งคาํศพัท ์
XD DD XD DD 

วรรณยกุต ์
พยางคเ์ปิด 

เสยีง   ä 3 ÿ /xa1/ ขา /la1/ หนา 
เสยีง  3 Ö  ä /xa1/ (หญา้) คา /la/ นา 
เสยีง  13 Ä 31 Ÿ /xa/ ฆา่ /la3/ หน้า 
เสยีง  11 ü 3 Ö /xa3/ ใสร่า้ย /la4/ น้า 
เสยีง 5 3 ÿ 11 ü /xa4/ แต่งงาน /la/ ดา่ 
เสยีง  33 ï 33 ï /xa/ กิง่ไม ้ /la6/ จดัเตรยีม 

วรรณยกุต ์
พยางคปิ์ด 

เสยีง   ä 3 ÿ /xat6/ ขดั  /lap7/  ดบั 
เสยีง  33 ï 3 Ö /xat8/ ตดิอ่าง/ /la:p8/ ดาบ 
เสยีง  3 ÿ 11 ü xa:t7/ ขาด /lap9/ ลบั(มดี)  

 
 จากขอ้มลูการวเิคราะหเ์สยีงวรรณยกุตจ์ะเหน็วา่ เสยีงวรรณยกุตใ์นกลุ่มเสยีงพยางคปิ์ดทัง้สามเสยีง 
คอื วรรณยกุตท์ี ่ –   เป็นระดบัเสยีงทีซ่ํ้ากบัเสยีงวรรณยกุตใ์นกลุม่เสยีงพยางคเ์ปิด  หากวเิคราะหโ์ดยไม่
แยกวา่เป็นพยางคเ์ปิดหรอืพยางคปิ์ด จะพบวา่วรรณยกุตท์ีแ่ทจ้รงิในภาษาไตถิน่เต๋อหงและถิน่สบิสองปันนา
มเีพยีง  เสยีงเทา่นัน้ คอื เสยีงที ่ -  ตามตารางขา้งตน้  

  
D .. การวิเคราะหร์ะบบเสียงใหม่  
อยา่งไรกต็าม ในประเทศจนีมกีารศกึษาเกีย่วกบัภาษาไตมาอยา่งต่อเน่ือง และมกีารวเิคราะหร์ะบบ

เสยีงใหมท่ีแ่ตกต่างไปจากเดมิหลายประการ ในทีน้ี่จะไดนํ้าเสนอขอ้มลูระบบเสยีงทีม่กีารวเิคราะหใ์หมจ่าก
หนงัสอืชื่อ “ประเดน็ปัญหาบางประการของการศกึษาวจิยัเรือ่งววิฒันาการระบบเสยีงภาษาไต” 《傣语语

音历史研究的若干问题 Dǎiyǔ yǔyīn lìshǐyánjiū de ruòɡān wèntí》ของผูแ้ต่งชื่อ หลีเ่ฉียง (Lǐ Qiánɡ, 
1)หนงัสอืเล่มน้ีพฒันามาจากงานวจิยัชื่อเรือ่งเดยีวกนั การศกึษาครัง้น้ีไดว้เิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ ระบบ
เสยีงของภาษาไตสองถิน่คอืถิน่เต๋อหงกบัถิน่สบิสองปันนา  เน้ือหาในบททีส่องไดใ้หข้อ้มลูของระบบเสยีง จงึ
ขอนําระบบเสยีงของภาษาไตถิน่เต๋อหง ซึง่เป็นภาษาไตถิน่ทีม่จีาํนวนคนพดูมากทีส่ดุมาเสนอเป็นตวัอยา่ง
ระบบเสยีงภาษาไต ดงัน้ี      
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   D ... พยญัชนะ  

ฐานกรณ์ อโฆษะ โฆษะ 

รมิฝีปาก p pʰ  m 

รมิฝีปากและฟัน   f v 

ปุ่ มเหงอืก / เพดานแขง็  
t tʰ  l 

ʦ ʦʰ s j 

เพดานอ่อน k kʰ x ŋ

ผนงัคอ ʔ  h  

 เสยีงพยญัชนะทีป่รากฏในตารางขา้งตน้น้ี เสยีงพยญัชนะ kʰ กบั ʦ ใชก้บัคาํทีย่มืมาจากภาษาจนี 
และเสยีงสระ[i] ,[e], [ɛ] เมือ่ออกเสยีงต่อทา้ยพยญัชนะจะทาํใหพ้ยญัชนะนัน้แปรเป็นพยญัชนะเสยีงเพดาน
แขง็ เชน่ เสยีง [ʦ-] ,[s-]  เมือ่ประสมกบัสระ  [i] ,[e], [ɛ] จะแปรเป็นพยญัชนะเสยีง [ʨ-] , [ɕ-] 

D ... สระ ภาษาไตถิน่เต๋อหงมสีระเดีย่วทัง้หมด 0 เสยีง (ดตูารางสระ ) สระประสม  
5 เสยีง(ดตูารางสระ 2)  และมีหางสระ (韵尾 yùn wěi) หางสระ  เสยีง  ไดแ้ก่ m, n, ŋ, p, t, k  เสยีงสระ
เดีย่วกบัหางสระสามารถประสมกนัไดท้ัง้หมด  เสยีง ในจาํนวนน้ีแบ่งเป็นสระเดีย่ว  เสยีง สระประสม 5 
เสยีง สระนาสกิ(กลุ่มเสยีงสระประสมกบัพยญัชนะทา้ย /n/ 0 เสยีง และสระกกั (กลุ่มเสยีงสระประสมกบั
เสยีงพยญัชนะทา้ยกกั) 0 เสยีง     

ตารางสระ 1 
i ɯ u 

e ә o 

ɛ a ɔ 

 aː  

ตารางสระ 2 

 aː i e ɛ u o ɔ ɯ ә 

aɯ          

ai aːi    ui oi ɔ i ɯi әi 

au aːu iu eu ɛ u    ɯu әu 

 
 D 2.2.2.3  วรรณยกุต ์ภาษาไตถิน่เต๋อหงมวีรรณยกุต ์ เสยีง ไดแ้ก่  

1.วรรณยกุตก์ลางระดบั 33 
.วรรณยกุตส์งูระดบั  
3.วรรณยกุตต์ํ่าระดบั 11 
4.วรรณยกุตก์ลางตก 31 
.วรรณยกุตส์งูตก  3 
6.วรรณยกุตก์ลางขึน้ 3 

 
 D 2.2.3 โครงสร้างพยางค ์ ภาษาไตมโีครงสรา้งพยางคไ์มซ่บัซอ้น คอื /+C+V±V+C/  เน่ืองจากนกั
ภาษศาสตรจ์นีตดัสนิใหเ้สยีงพยญัชนะทีค่วบกบัพยญัชนะตําแหน่งรมิฝีปาก /w/ ซึง่มอียูส่องเสยีงคอื / kW, 
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xW/ เป็นพยญัชนะเดีย่ว ทาํใหโ้ครงสรา้งพยางคไ์มม่พียญัชนะควบกลํ้า มแีต่พยญัชนะเดีย่วในตําแหน่งตน้
พยางค ์    

โครงสร้างพยางค ์ ตวัอย่างคาํ XD /  XX   ความหมาย 
CV ku6 / ku6 คู ่
CVC man / man มนั (สรรพนามบุรษุทีส่าม) 
CVV pau / pau เป่า 
CVC kWa:N / ka:N3 กวา้ง 
CVC xWa:N1 / xa:N1 (กดี) ขวาง 

  
D . ระบบคาํ  
 D .. ระบบคาํ   
  D ... คาํโดด แบ่งไดส้ีแ่บบ คอื  

() คาํโดดพยางคเ์ดยีว เป็นคาํพยางคเ์ดยีวทีม่คีวามหมายในตวัเอง สามารถ 
ใชโ้ดยอสิระได ้ตวัอยา่งคาํเชน่  

XD DD ความหมาย 
kun kon คน 
nam4 lam4 น้ํา 
nok8 lok8 นก 
ta1 ta6 ตา 
di1 li6 ด ี

() คาํโดดมากกวา่หน่ึงพยางค ์คอื คาํทีม่มีากกวา่หน่ึงพยางค ์แต่ละพยางคไ์ม ่
สามารถแยกออกจากกนัและมคีวามหมายโดยอสิระได ้และไมใ่ชล่กัษณะของการเตมิหน่วยคาํเตมิเพือ่ใหม้ี
ความหมายทางไวยากรณ์ใดๆ ตวัอยา่งคาํเชน่  

ลกัษณะคาํ XD DD 
พยญัชนะตน้คู่ /no1 ne1/    “หารอื ” /lo li/     “รถบรรทุก” 

/suk8 sak8/  “ยุง่ยาก” /çn3 En3/  “จูจ้ี”้ 
สระคู ่ /tse ne/    “ละเอยีด”  /i1 tsi1 /    “ตระหน่ี” 

/pha sa1/    “ชนเผา่” /a6 la /    “โรคบดิ” 
การซํ้าคาํ /tsEt8 tsEt8/ “แท้ๆ ” /te4 te4/      “แท้ๆ ” 

/se se/     “บอ่ยๆ ” /saN1 saN1/ “สิง่ของ” 
คาํหลายพยางค ์
(สว่นมากเป็นคาํยมื 
จากภาษาบาลหีรอืพมา่) 

/sa/7 vat7 sa/7 di/ “สวสัด”ี /sa pa4 ta4/ “จปิาถะ” 
/a7 xa7 la8/  “อกัขระ”  /ka la ke/   “หยิง่ ยะโส”  

 
  D ... คาํประสม ภาษาไตมวีธิปีระสมคาํดงัน้ี 1. แบบรวมคาํ 2.แบบขยายความ 3. 
แบบชือ่หลกั + ชือ่เฉพาะ 4.แบบกริยากรรม 5. แบบประธานภาคแสดง และ 6. แบบเสริมความ ดงั
ตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี     

รปูแบบคาํประสม ตวัอย่างคาํ XD  ตวัอย่างคาํ DD 
แบบรวมคาํ /na3 ta1/ 

หน้า ตา  
“หน้าตา” 

/t´m tsçi6/ 
เตมิ   ชว่ย 
“ชว่ยเหลอื” 

/li6 Na:m/ 
ด ี  งาม 
“ดงีาม” 

/pi6 lçN4/ 
พี ่  น้อง 
“ญาตพิีน้่อง”  

แบบขยายความ สว่นขยายเป็น 
คาํนาม 

/heN beN3/ 
เฮอืน  กระเบือ้ง 
“บา้นอฐิ” 

/nam4 ta1/ 
น้ํา      ตา 
“น้ําตา” 

/kEp9 tin6/ 
เปลอืก  ตนี 
“รองเทา้” 
(อ.=เกบิ, 

/mo1 ja3/ 
หมอ  ยา 
“หมอ” 
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น.=เกอืก) 
สว่นขยายเป็น 
คาํคุณศพัท ์

/k´1 van1/ 
เกลอื หวาน 
“ผงชรูส” 

/na3 la:i/ 
หน้า  ลาย 
“ตาลาย”  

/k´6 van1/ 
เกลอื หวาน 
“น้ําตาล” 

/lek9 lau6/ 
เหลก็ หลอม 
“เหลก็หลอม” 

สว่นขยายเป็น 
คาํกรยิา 

/thuN1 pa/  
ถุง      แบก 
“กระเป๋าเป้” 

/koN3 pau/ 
กอ้ง  เป่า 
“บอ้งเป่าไฟ” 
(อ.=ก่อง) 

/xçn po/ 
คอ้น ต ี
“ทอ่นไมท้ีใ่ชทุ้บ 
เวลาซกัผา้” 

/hin1 lap8/ 
หนิ    ลบั 
“หนิลบัมดี” 

ช่ือหลกั+ช่ือเฉพาะ(ชฉ.) / mEN mun/ 
แมง      ชฉ. 
“แมลงวนั”  

/th phμ/ 
ถัว่    ชฉ.  
“ถัว่ลนัเตา” 

/lok8 juN/ 
นก   ชฉ. 
“นกยงู” 

/mEN kEN/ 
 แมง      ชฉ. 
“หิง่หอ้ย” 

แบบกริยากรรม /sau hEN/  
หยดุ  แรง 
“พกัผอ่น” 
(อ.น.=แฮง) 

/lçi nam4/ 
ลอย น้ํา 
“วา่ยน้ํา” 

/tha:m ka:n6/ 
ทาํ       การ 
“ทาํงาน” 

/le3 mçi6/ 
เลกิ เหน่ือย 
“พกัผอ่น” 

แบบประธานกริยา /fa4 hçN4/ 
ฟ้า  รอ้ง 
“ฟ้ารอ้ง” 

/tsai1 nim1/ 
ใจ     น่ิง 
“มัน่คง” 

/fa4 mEp8/ 
ฟ้า  แลบ 
“ฟ้าแลบ” 

/la3 maμ/ 
หน้า  ใหม ่
“แปลกหน้า” 

แบบเสริมความ /luk8 tsa:i/ 
ลกู    ชาย 
“ลกูชาย” 

/luk8 jiN/ 
ลกู   หญงิ 
“ลกูสาว”  

/luk8 paμ4/ 
ลกู   ใภ ้
“ลกูสะใภ”้ 

/pu1 thau3/ 
ผู ้    เฒา่ 
“ผูเ้ฒา่” 

 
D ... การเติมหน่วยคาํ มสีองแบบคอื คาํเตมิหน้าและคาํเตมิหลงั คาํเติมหน้า มี

ลกัษณะเป็นการรวมกลุ่มคาํ หรอืเพือ่บอกความหมายใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั วธิกีารเตมิหน่วยคาํ
แบบน้ีเป็นการเตมิคาํทีม่คีวามหมายในตวัเอง แต่ละคาํสามารถเป็นอสิระจากกนัได ้แต่เมือ่เตมิแลว้ คาํหน้า
จะไมแ่สดงความหมาย แต่เตมิเพือ่ทาํใหค้าํหลงัซึง่เป็นคาํกรยิาหรอืคาํคุณศพัทเ์ปลีย่นเป็นคาํนาม และ
ความหมายทัง้หมดของคาํจะอยูท่ีค่าํหลงั คลา้ยกบัการเตมิคาํวา่ “ความ”  “การ”  “สิง่” “ของ” ในภาษาไทย  
สว่นคาํเติมหลงัเพือ่บอกความหมายวา่คาํกรยิาขา้งหน้าเกดิการกระทาํทัง้สองฝ่าย ตรงกบัคาํวา่ “กนั” ใน
ภาษาไทย  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   
ตาํแหน่งคาํ คาํเติม  ความหมาย  ตวัอย่างคาํ XD ตวัอย่างคาํ DD 
เตมิหน้า taN “ทาง” สิง่  ของ  ความ   /taN kin1/1 

ทาง  กนิ  
“ของกนิ” 

/taN phit7/ 
ทาง    ผดิ 
“ความผดิ” 

//taN di1/ 
ทาง   ด ี
“สิง่ทีด่”ี  

/taN jem3/ 
ทาง  ด/ูมอง  
“ความคดิเหน็” 

lçN6   ความ ไมม่คีาํน้ีใน XD /lçN6  va:n1/ 
ความ   หวาน 
“ความหวาน,รสหวาน” 

ไมม่คีาํน้ีใน XD /lçN6  li6/ 
ความ ด ี
“ความด”ี 

ta1 “ตา” ของ / ta1 l´1/ 
ตา  เหลอื 

ไมม่คีาํน้ีใน DD 

                                                           
1  ในภาษาไทยถิน่อสีานมคีาํคลา้ยกนัคอืคาํวา่ “แนวกนิ” หมายถงึ “ของกนิ”  คาํวา่ “แนว” กค็อืคาํวา่ “ทาง”  
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“ของเหลอื” 
/ta1 jçi/ 
ตา   ยอ่ย 
“เศษสว่น, ของเหลอืเศษ” 

ไมม่คีาํน้ีใน DD 

เตมิหลงั kan1 “กนั” ทัง้สองฝ่ายทาํ
กรยิารว่มกนั 

/theN1 kan1/ 
เถยีง   กนั 
“เถยีงกนั,ทะเลาะกนั” 

/theN1 kan6/ 
เถยีง   กนั 
“เถยีงกนั,ทะเลาะกนั” 

/peN kan1/ 
เสมอ  กนั  
“เสมอกนั” 

/lai6 kan6/ 
แลก   กนั 
“แลกกนั” 

 
 D ...4 คาํเสริมสร้อย เป็นลกัษณะของการใชค้าํเสรมิ แทรก เตมิ ซํ้า เพือ่ใหค้าํทีม่ ี

ความหมายใกลเ้คยีงกนัเกดิเป็นคาํเสรมิสรอ้ย  ความหมายคงเดมิแต่เกดิภาพพจน์และอารมณ์ความรูส้กึมาก
ขึน้  สว่นมากเป็นรปูแบบสีพ่ยางคท์ีม่วีธิกีารเรยีงลาํดบัต่างๆกนั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

รปูแบบ 
ลาํดบัคาํ 

ตวัอย่างคาํ XD ตวัอย่างคาํ DD 

ABAC la·:i1 hçi4 la:i1 pan    “บอกจาํนวนมาก” 
หลาย รอ้ย หลาย พนั 

N´n sip N´n sa:u “สบิยีส่บิบาท” 
เงนิ   สบิ   เงนิ   ยีส่บิ(อ.น.=ซาว) 

sçN1 tsai1 sçN1 xç  “เจา้ชูห้ลายใจ” 
สอง   ใจ     สอง    คอ 

h´n tEp9 h´n xa  “บา้นมงุหญา้คา”  
เฮอืน ตบั เฮอืน คา  

ABCD ma:k9 xau3 met8 nam4 “อาหารการกนิ” 
หมาก ขา้ว  เมด็    น้ํา  

la3 saμ1 tsaμ6 ki6  “หน้าชื่นตาบาน” 
หน้า ใส    ใจ       บาน  

pç6 hai6 mE6 na “ชาวนาเกษตรกร”  
พอ่  ไร ่   แม ่   นา 

tso8 luk8 pa:n6 la:n1  “ออกลกูออกหลาน” 
เวลา ลกู  เพิม่    หลาน 

AABB nam1 nam1  Nam Nam “สวยๆงามๆ” 
สวย   สวย    งาม    งาม 

ka ka ma ma  “ไปๆ มาๆ” 
ไป  ไป   มา    มา  

luk8 luk8 la:n1  la:n1  “ลกูๆหลานๆ” 
ลกู  ลกู    หลาน  หลาน   

xμn xμn van van “ทุกคนืทุกวนั” 
คนื     คนื      วนั   วนั 

 
  D ... คาํยืมจากภาษาจีน จากการสาํรวจขอ้มลูพบวา่ ภาษาไตมคีาํทีม่คีวาม สมัพนัธ์
กบัภาษาจนีจาํนวนมาก แบ่งเป็นสองกลุม่ใหญ่ๆ คอื .คาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนัในอดตี และ 2.คาํยมืภาษาจนี
ใหม ่มรีายละเอยีดดงัน้ี  

(1) คาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนัในอดตี1  คาํศพัทก์ลุ่มน้ีสว่นมากเป็นคาํโดดหน่ึงพยางค ์ม ี
ความสามารถในการประสมกบัคาํอื่นเพือ่ขยายวงคาํศพัทต่์อไปได ้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ตวัอย่างคาํ XD ตวัอย่างคาํ DD 
คาํยืม ตวัอย่างคาํประสม คาํยืม ตวัอย่างคาํประสม 

/pEn3/   
板 bǎn “แผน่” 

pEn3 ki  “เกา้อีน้ัง่ทอผา้” 
แผน่  กี ่

/taN/  
凳 dèng “ตัง่” 

taN NoN2 va:i1 “เกา้อีห้วาย” 
ตัง่   พงิ     หวาย 

pEn3  h´   “กราบเรอื” 
แผน่  เรอื 
 

taN ja:u  “เกา้อีย้าว” 
ตัง่    ยาว 

                                                           
1  คาํศพัทก์ลุ่มน้ีนกัวชิาการจนีมองวา่เป็นคาํศพัทท์ีภ่าษาไตยมืมาจากภาษาจนีตัง้แต่อดตี แต่ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็วา่เป็นคาํทีใ่ชร้ว่มกนัในอดตี 
บางคาํเป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สาย บางคาํเป็นคาํศพัทท์ีภ่าษาจนียมืไปจากภาษาไต เชน่ คาํวา่ ชา้ง ทีใ่นหนงัสอื “ปรทิรรศน์ภาษาไต” (Yù Cuìróng, 

Luō Měizhēn, 1979, 3) ระบุไวว้า่เป็นคาํยมืจากภาษาจนี แต่ผูว้จิยัเหน็วา่คาํวา่ “ชา้ง” เป็นคาํภาษาไทย เน่ืองจากชา้งเป็นสตัวใ์นวฒันธรรมของ
กลุ่มชาตพินัธุไ์ท ไมใ่ช่จนี คาํวา่ “ชา้ง” จงึน่าจะเป็นคาํศพัทท์ีม่ใีชใ้นภาษาไทก่อน แลว้ภาษาจนียมืไปใช ้เกีย่วกบัประเดน็น้ีผูเ้ขยีนเคยเขยีน
บทความเรือ่ง “การวเิคราะหท์างภาษาศาสตรเ์ชงิประวตัศิาสตรเ์รือ่งคาํเรยีกชา้งในภาษากยู” (เมชฌ สอดสอ่งกฤษ, 2553, 97-188)   
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/tsa:N6/  
匠 jiàng 

tsa:N6 lek7  “ชา่งเหลก็” 
ชา่ง    เหลก็ 

/tsa:N6/  
称 chèng “ชัง่”

ta6 tsa:N6  “ตาชัง่”  
ตา  ชัง่ 

tsa:N6xap7   “นกัรอ้ง” 
ชา่ง    ขบั 

 tsa:N6 pha:N1  “จานชัง่” 
ชัง่     พาน 

 
() คาํยมืภาษาจนีใหม ่เป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาจากภาษาจนีภายหลงัยคุปฏวิตัวิฒันธรรม  

เป็นคาํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการปกครอง การศกึษา วทิยาการต่างๆ โดยยมืจากภาษาจนีสาํเนียงทอ้งถิน่ที่
ใกลเ้คยีง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

คาํภาษาจีน คาํอ่านพินอิน คาํภาษาไต ความหมาย 
共产党 gòngchǎndǎng koN sa:n taN พรรคคอมมวินิสต ์
工厂 gōngchǎng koN6 sa:N โรงงาน 
水电站 shuǐdiànzhàn su:i tEn tsa:n โรงไฟฟ้าพลงัน้ํา 
开会 kāihuì xa:i6 xui ประชุม  

 
D 2. ระบบไวยากรณ์   ภาษาไตเป็นภาษาคาํโดด ไมม่กีารเตมิหน่วยคาํเตมิเพือ่ทาํใหค้าํเปลีย่นแปลง
ลกัษณะทางไวยากรณ์ รปูแบบการประกอบคาํและประโยคเป็นการนําคาํมาเรยีงต่อๆกนัตามลาํดบัและ
โครงสรา้งทางไวยากรณ์ โดยมรีปูแบบไวยากรณ์ทีส่าํคญัๆ ดงัน้ี   

D 2..1 โครงสร้างประโยคความเดียวพืน้ฐาน คอื [ S.V.O ]  ตวัอยา่งประโยคเชน่   
xau1 thai1 na 
เขา   ไถ    นา 

เขาไถนา 

i/7 naN pEN1 xau3 
อนีาง      ทาํ      ขา้ว 
(น.=แปงขา้ว) 

น้องสาวทาํอาหาร 

to1xa3  hu4t sak7 xau1 
ตวัขา้   รูจ้กั          เขา  

ฉนัรูจ้กัเขา 

D 2.. มีการใช้คาํลกัษณนาม รปูแบบการใชค้าํลกัษณนาม ทัง้ลกัษณนามของคาํนามและลกัษณ
นามของคาํกรยิามรีปูแบบการวางลาํดบัคาํเหมอืนกนั คอื [นาม/กรยิา + ตวัเลข + ลกัษณนาม] แต่มวีธิกีารใช้
คาํลกัษณนามอกีแบบหน่ึงคอื คาํลกัษณนามทีใ่ชก้บัคาํนามหรอืคาํกรยิาทีห่มายถงึคาํนามหน่ึงอยา่ง  
/mμ N6/ หรอืการกระทาํครัง้เดยีว หรอื “หน่อยเดยีว” /deu1/ จะมรีปูแบบเป็น [นาม/กรยิา + คาํลกัษณนาม + 
ตวัเลข] รปูแบบการใชค้าํลกัษณนามแบบน้ีตรงกบัภาษาไทกลุ่มอื่นๆ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

คาํลกัษณนามปกต ิ
[นาม/กรยิา+ตวัเลข+ลกัษณนาม] 

pa1 ha3 to1 
ปลา    หา้   ตวั 

ปลาหา้ตวั 

ma3 sau: kun 
มา   ยีส่บิ   คน 

มายีส่บิคน  

คาํลกัษณนามทีใ่ชก้บัเลข   
หรอืมคีวามหมายวา่ หน่อยเดยีว 
[นาม/กรยิา+คาํลกัษณนาม+ตวัเลข] 

ma4 to1 mμN6 
มา้   ตวั   หน่ึง 

มา้ตวัหน่ึง 

ma3 pçk mμN6 
มา   ครัง้  หน่ึง 

มาครัง้หน่ึง 

mi hçi4 deu1 
ม ี  รอ้ย  เดยีว 

มรีอ้ยเดยีว  

D 2.. รปูแบบการใช้คาํบง่ช้ี วางคาํหลกัหรอืสว่นทีต่อ้งการบ่งชีไ้วห้น้า คาํบ่งชีว้างไวห้ลงั และถา้
มคีาํลกัษณนาม จะวางไวก้อ่นคาํบ่งชี ้รปูแบบเป็น [คาํหลกั(สว่นหลกั)  ± ลกัษณนาม + คาํบ่งชี ้]  ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี  

pi3 an1 ni/8  
ปากกา อนั น้ี 

ปากกาดา้มน้ี  
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s´3 an1 nan4 
เสือ้ อนั นัน้ 

เสือ้ตวันัน้ 

kun pu3 ni/8 
คน   ผู ้   น้ี  

คนคนน้ี  

mu1 to1 nan4 
หม ู ตวั  นัน้ 

หมตูวันัน้ 

D 2..4 การขยายความ การขยายความในทีน้ี่คอืการวางตําแหน่งของคาํหลกัทีถู่กขยายและ
ตําแหน่งของคาํทีท่าํหน้าทีข่ยายคาํอื่น มรีปูแบบต่างๆกนั ดงัน้ี  

การขยายคาํนาม มทีศิทางการขยายไปขา้งหลงัต่อจากคาํนามหลกั รปูแบบคอื [คาํหลกั + คาํขยาย]  
ตวัอยา่งคาํเชน่  

ตวัอยา่งคาํ ความหมาย ตวัอยา่งคาํ ความหมาย 
tsin4 mu1 
ชิน้   หม ู

เน้ือหม ู xau3 nμ N3 
ขา้ว   น่ึง 

ขา้วเหนียวน่ึง 

m´N tai 
เมอืง  ไต 

เมอืงไต s´3 dEN1 
เสือ้  แดง 

เสือ้แดง 

การขยายคุณศพัท ์   มทีศิทางการขยายไปขา้งหลงั โดยวางคาํสว่นขยายไวต่้อจากคาํหลกั  รปูแบบ
คอื [คาํหลกั + คาํขยาย]  ตวัอยา่งคาํเชน่ 

[คาํหลกั + คาํขยาย] ตวัอยา่งคาํ XD ตวัอยา่งคาํ DD 
jai tE4 
ใหญ่  แท ้

ใหญ่จรงิ li6 te4 
ด ี แท ้

ดจีรงิ 

 hçn4 ha:i4 
รอ้น  เหลอืเกนิ 

รอ้นเหลอืเกนิ kai6 phEu1 
ไกล เกนิไป 

ไกลเกนิไป 

แต่กพ็บวา่ในภาษาไตสบิสองปันนา มคีาํขยายบางคาํทีว่างไวห้น้าคาํหลกั รปูแบบคอื [คาํขยาย + 
คาํหลกั] ซึง่รปูแบบไวยากรณ์และคาํในตวัอยา่งต่อไปน้ี เหมอืนกบัคาํในภาษาไทยถิน่เหนือ คอื 

[คาํขยาย + คาํหลกั] ภาษาไต XD ความหมาย ภาษาไทยถิน่เหนือ ความหมาย 

tsat8 va:n1 
มาก  หวาน 

หวานมาก จัด๊ หวาน หวานมาก 

tsat8 hçn4 
มาก  รอ้น 

รอ้นมาก จัด๊ ฮอ่น รอ้นมาก 

  
D 2..5 การแสดงความเป็นเจ้าของ  คาํแสดงความเป็นเจา้ของในภาษาไตทัง้สองถิน่คอืคาํวา่ 

/xçN1/ “ของ” และมคีาํวา่ /hEN/ “แหง่” สาํหรบัภาษาทางการ รปูแบบของการแสดงความเป็นเจา้ของใน
ภาษาไตใชร้ปูแบบ [สิง่ทีถู่กเป็นเจา้ของ ± (คาํแสดงความเป็นเจา้ของ) เจา้ของ] ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี    

 โครงสร้าง ตวัอย่างประโยค คาํแปล 
[สิง่ทีถ่กูเป็นเจา้ของ  
± (คาํแสดงความเป็นเจา้ของ) 
+ เจา้ของ] 

s´3 to1 xa3   
เสือ้  ตวัขา้ 

“เสือ้ของฉนั”  

ni/8 pin1 tsa:i xçN su1      
น่ี    เป็น   พีช่าย ของ  เธอ 

“น่ีเป็นพีช่ายของเธอ” 

me6 xçN hau2 
แม ่  ของ   เรา 

แมข่องเรา  

xç1 xç N phai1 
จอบ ของ  ไผ 

จอบของใคร  

la tsa/8 ka:n1 hEN tha han1 
ราชการ            แหง่    ทหาร 

ราชการของทหาร 
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 D 2..6 ประโยคเปรียบเทียบ ภาษาไตสบิสองปันนา กบัภาษาเต๋อหงมโีครงสรา้งประโยค
เปรยีบเทยีบเหมอืนกนั คอื [A + คาํแสดงการเปรยีบเทยีบ + B เรือ่งทีเ่ปรยีบ] แต่คาํทีบ่อกความหมาย
เปรยีบเทยีบวา่ “กวา่” ออกเสยีงไมเ่หมอืนกนั กล่าวคอื ภาษาไตสบิสองปันนาออกเสยีงวา่ /l´1/ สว่นภาษา
ไตเต๋อหงออกเสยีงวา่ /si1/ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี      

โครงสร้าง ตวัอย่างประโยค XD = /l´/ ตวัอย่างประโยค DD = /si/ 
[A + เรือ่งทีเ่ปรยีบ + “กวา่” +B] van ni/8 hçn4 l´ van sμn 

วนั    น้ี    รอ้น   กวา่ วาน  ซนื 
“วนัน้ีรอ้นกวา่เมือ่วานซนื” 

m´6 lai4 mai3 si m´6 sμn 
มือ้   น้ี    รอ้น  กวา่ มือ้  ซนื 
“วนัน้ีรอ้นกวา่เมือ่วานซนื” 

dçk9 ni/8 dEN1 l´ dçk9 nan4 
ดอก  น้ี    แดง   กวา่  ดอก  นัน้ 
“ดอกน้ีแดงกวา่ดอกนัน้” 

h´n6 kau6 kai6 si h´n6 p´n6 
เรอืน ก ู    ไกล  กวา่  เรอืน เขา  
“บา้นฉนัไกลกวา่บา้นเขา” 

 D 2..7 โครงการการใช้บพุบท การเรยีงลาํดบัของบุพบท จะวางไวห้น้าคาํนามรปูแบบเดยีวกนักบั
ภาษาไทย โครงสรา้งคอื [(คาํกรยิา)+คาํบอกตําแหน่ง(บุพบท)+ สถานที(่นาม)]    

โครงสร้าง ตวัอย่างประโยค คาํแปล 
[(คาํกรยิา)+คาํบอกตาํแหน่ง+ สถานที]่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XD ju nai tsoN6 xwa4  
อยู ่ ใน   ประเทศจนี  

อยูใ่นประเทศจนี 

Phai1 up9* tç su1 tsau3 
ใคร    พดู  ต่อ  ส ู  เขา้ 
(น.=อู)้ 

ใครพดูกบัเธอ  

DD 
 
 
 
 

la3 xçN1 ti6 p´3 tsin6 
ทาํงาน    ที ่  ปักกิง่ 

ทาํงานทีปั่กกิง่ 

maμ ta:n3 to phaμ1* 
มงึ       พดู   ต่อ   ใคร 
(อ.=ไผ) 

คุณพดูกบัใคร  

 
D .5 ภาษาถ่ิน ดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สามารถแบ่งภาษาถิน่ของภาษาไตเป็นสองถิน่ใหญ่ๆ คอื ไตเต๋อหง
และไตสบิสองปันนา โดยใชท้ีต่ ัง้และการเปรยีบต่างทางภาษาศาสตร ์คอื การเปรยีบต่างของระบบเสยีงและ
ระบบคาํเป็นเกณฑ ์     

อยา่งไรกต็าม มกีารแบ่งภาษาถิน่ไตโดยใชเ้กณฑถ์ิน่ทีอ่ยูอ่าศยั สามารถแบ่งออกเป็น  สาํเนียง
ภาษาถิน่ ซึง่แต่ละถิน่มคีาํเรยีกชื่อภาษาของตนเองต่างกนั ไดแ้ก่  

D .5. ถ่ินไต่น่า (傣那语 Dǎinàyǔ) คอืภาษาไตถิน่เต๋อหง (德宏傣语 Déhónɡ Dǎiyǔ)   มี
ประชากร 50,000 คน  

D .5.2 ถ่ินไต่เล่อหรือไตลือ้ (傣仂语 Dǎilèyǔ) คอื ภาษาไตถิน่สบิสองปันนา(西双版纳傣语

Xīshuānɡbǎnnà Dǎiyǔ)  มปีระชากร 20,000 คน   
D .5.3 ถ่ินไต่ตวน (傣端语 Dǎiduān yǔ) คอืภาษาไตถิน่จนิผงิ (金平傣语 Jīnpínɡ Dǎiyǔ) ม ี

ประชากร 10,000 คน โดยประมาณ  
D .5. ถ่ินหงจิน(红金傣语 Hónɡjīn Dǎiyǔ) มปีระชากร 0,000 คน ภาษาไตถิน่น้ีคอ่นขา้ง 

ซบัซอ้น เน่ืองจากภาษาถิน่ของแต่ละอาํเภอมคีวามแตกต่างกนัมาก  บรเิวณทีพ่ดูภาษาไตถิน่น้ีคอืหมูบ่า้น
ชาวไตทีต่ ัง้อยูต่ามบรเิวณลุ่มแมน้ํ่าหยวนเจยีง(元江Yuánjiānɡ) และลุ่มแมน้ํ่าจนิซา (金沙江 Jīnshājiānɡ) 
ภายในภาษาไตกลุ่มน้ีสามารถแบ่งไดอ้กี 5 ถิน่ยอ่ย ไดแ้ก่ ถิน่ยอ่ยหยวนซนิ (元新 Yuánxīn) ถิน่ยอ่ยหยงอู่ 
(永武 Yǒnɡwǔ) ถิน่ยอ่ยหมา่กวาน (马关 Mǎɡuān) ถิน่ยอ่ยหยวนเจยีง (元江 Yuánjiānɡ) และถิน่ยอ่ย 
ลวีส่อื (绿石 Lǜshí)          
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D 2.6 ตวัอกัษร   
ก่อนปี ค.ศ.  ภาษาเขยีนของชาวไตม ี แบบ  คอื  

1. อกัษรทีใ่ชใ้นกลุ่มชาวไตสบิสองปันนาเรยีกวา่ อกัษรไตลือ้ (ภาษาจนีเรยีกวา่ ไต่เล่อเหวนิ  
傣泐文 Dǎilè wén)   

2. อกัษรไตเหนือ (ภาษาจนีเขยีนไดห้ลายอยา่ง คอื傣讷 Dǎinè /傣那 Dǎinà /傣哪 
Dǎinǎ)อกัษรทีใ่ชใ้นกลุ่มชาวไตเต๋อหง  อกัษรน้ีเกดิขึน้ในศตวรรษที ่ 

3. อกัษรไตจนิผงิ(金 平 傣 文 Jīnpínɡ Dǎiwén) หรอืเรยีกอกีชื่อวา่ ไต่ตวน(傣 端 文

Dǎiduān wén) คอื อกัษรทีใ่ชใ้นกลุ่มชาวไตจนิผงิ   
4. อกัษรไตเปิง (傣绷文 Dǎibēnɡ wén) คอื อกัษรทีใ่ชใ้นกลุ่มชาวไตเมอืงเกิง๋หมา่(耿马 

Gěnɡmǎ) รุย่ลี ่(瑞丽 Ruìlì) หลานชาง (澜沧 Láncānɡ)  
 

อกัษรทัง้สีแ่บบขา้งตน้ อกัษรไตลือ้กบัอกัษรไตเหนือมผีูใ้ชก้วา้งขวางมากทีส่ดุ  เป็นลกัษณะการ
ประสมพยญัชนะและสระโดยเขยีนจากซา้ยไปขวา นกัภาษาศาสตรจ์นีเชื่อวา่อกัษรไตมวีวิฒันาการมาจาก
อกัษรโบราณของอนิเดยี คอือกัษรพราหม ี (brāhmī ภาษาจนีเขยีนวา่ 婆罗米文 Póluómǐwén) การ
เผยแพรเ่ขา้มาสูช่าวไตในยคุแรกมทีีม่าจากภาษาสนัสกฤต (梵文  Fànwén) เขา้มาพรอ้มกบัการเผยแผ่
พระพทุธศาสนา โดยใชเ้ป็นอกัษรจดบนัทกึพระธรรมและบทสวด ต่อมาจงึเริม่นํามาใชจ้ดบนัทกึเรือ่งราว
ของชาวไต ประวตัศิาสตร ์ การแพทย ์ ดาราศาสตร ์ ชวีติในสงัคมของชาวไต จุดน้ีเองนบัเป็นจุดกาํเนิดของ
อกัษรไตของชาวไตในประเทศจนี   

ในยคุปี 50 ของศตวรรษที ่ 20 อกัษรไตลือ้ของชาวไตสบิสองปันนาและอกัษรไตเหนือของชาวไตเต๋อ 
หงไดร้บัการปรบัปรงุจนเกดิเป็น “อกัษรไตลือ้ใหม”่ (新傣仂文 Xīn Dǎilèwén) และ “อกัษรไตเหนือใหม”่  
(新傣哪文 Xīn Dǎinǎwén)  การปรบัปรงุระบบการเขยีนในครัง้น้ีเป็นการพฒันาระบบพยญัชนะทา้ย และ
โครงสรา้งของอกัษรใหม้คีวามชดัเจนและเป็นระบบระเบยีบมากขึน้ เพือ่ใหส้ะดวกต่อผูเ้รยีนและการพมิพ ์
ในชว่งน้ีสาํนกัพมิพก์ลุ่มชาตพินัธุข์องมณฑลยนูนาน(云南民族出版社 Yúnnán mínzú chūbǎnshè) 
สาํนกัพมิพต่์างๆในเมอืงสบิสองปันนาและเมอืงเต๋อหงไดต้พีมิพห์นงัสอืแบบเรยีนอกัษรไตระบบทีไ่ดร้บัการ
ปรบัปรงุใหมน้ี่เป็นจาํนวนมาก  ทัง้ยงัตพีมิพห์นงัสอืตําราต่างๆ โดยใชอ้กัษรไตใหมห่ลายเรือ่ง เชน่ 
วฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม วรรณกรรม ประวตัศิาสตร ์ยาและการแพทยแ์ผนไต เป็นตน้   

เดอืนพฤษภาคม ปี ค.ศ.  การประชุมคณะกรรมการกลางของเขตปกครองสบิสองปันนา  สมยัที ่
6  ครัง้ที ่ ไดอ้นุมตัแิละยอมรบัใหฟ้ื้นฟูและใชอ้กัษรไตใหมอ่ยา่งเป็นทางการ  
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ตวัอยา่งอกัษรไตลือ้1 

 

 
 
 
 
 
 
 
ตวัอยา่งอกัษรไตเหนือ 

 
 
 

                                                           
1 ภาพอกัษรภาษาไตทัง้สีแ่บบนี้คดัมาจากเวบ็ไซตช์ือ่ เครอืขา่ยชาตจินี (中国网 Zhōnɡɡuó Wǎnɡ) เขา้ถงึไดท้าง http://www.china.com.cn   ซึง่
เป็นเวบ็ไซตค์วามรว่มมอืของสามหน่วยงาน คอื สาํนกังานขา่ว  สาํนกันายกรฐัมนตรแีละสาํนกังานสารสนเทศของรฐับาลจนี  เวบ็ไซตแ์หง่น้ีทาํ
หน้าทีเ่ป็นสือ่ประชาสมัพนัธเ์รือ่งราว ขา่ว ประกาศทีส่าํคญัของรฐับาลสูป่ระชาชน และนานาประเทศ     
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ตวัอยา่งอกัษรไตจนิผงิ 

 

 
 
 
 
 
 
ตวัอยา่งอกัษรไตเปิง 
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ZH  ภาษาจ้วง 

 
 

  
คดัลอก: http://www.sanayard.com  

 
คดัลอก : http://www.qigaipo.com 

 
รปูท่ี ZH  ชายชาวจว้ง รปูท่ี ZH  หญงิชาวจว้ง 

 
ขอ้มลูภาษาจว้งแบ่งเป็นสองสว่น คอื สว่นที ่ ZH 1 ขอ้มลูสงัเขปเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนา และ 

สว่นที ่ZH  ขอ้มลูทางภาษา ดงัน้ี   
 
ZH    ข้อมลูสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา มรีายละเอยีดขอ้มลู ดงัน้ี  

ZH  .  ถิน่ทีอ่ยู ่ 
ZH  1.  ประวตัศิาสตร ์ 
ZH  .  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  
ZH  .  ชวีติความเป็นอยู ่ 
ZH  .5  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม 

 
ZH 1.1 ถ่ินท่ีอยู่   
  ชาวจว้งเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศจนีทีม่จีาํนวนประชากรมากทีส่ดุ  มถีิน่ฐานอยูท่ีเ่ขตปกครอง
ตนเองเผา่จว้งมณฑลกวา่งซ ี เขตปกครองตนเองเผา่จว้งและเผา่เหมยีวมณฑลยนูนาน และมสีว่นน้อย
กระจายอยูใ่นบรเิวณต่างๆของมณฑลกวา่งตง หหูนาน กุย้โจว และเสฉวน เหตุทีม่ถีิน่ฐานกระจดักระจายกนั
มากเชน่น้ี คาํเรยีกชื่อชาวจว้งจงึมหีลายคาํแตกต่างกนัไปตามแต่ละพืน้ที ่ทาํใหถ้ิน่ทีอ่ยูข่องชาวจว้งมี
ความสมัพนัธก์บัชื่อเรยีก จงึจะนําเสนอถิน่ทีอ่ยูต่ามชื่อเรยีกต่างๆ ดงัน้ี   
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โป้วจงุ1 /pou4 tsu:N6/ หรอื /pou4 ˛uN6/ (อกัษรจนีเขยีนวา่布壮 Bù Zhuàng) เป็นชื่อเรยีกตนเอง
ของชาวจว้งในพืน้ทีภ่าคกลาง ภาคตะวนัตก และภาคเหนือของมณฑลกวา่งซ ี  

ปู้ ย่าย /pu4 jai4/ (อกัษรจนีเขยีนวา่ 布依 Bùyī) เป็นชื่อเรยีกตนเองของชาวจว้งบางสว่นในพืน้ที่
ภาคเหนือ ภาคตะวนัตกเฉยีงเหนือของมณฑลกวา่งซ ีและบรเิวณตอนเหนือของเขตปกครองตนเองชาวจว้ง 
ชาวแมว้เมอืงเหวนิซาน มณฑลยนูนาน  ซึง่คาํเรยีกชือ่น้ีเป็นชื่อเดยีวกนักบัชื่อทีช่าวปู้อ ีเรยีกตวัเอง  

 ปู้หน่ง /pu4 noN/ (อกัษรจนีเขยีนวา่ 布侬 Bùnónɡ) เป็นชื่อเรยีกตนเองของชาวจว้งบางสว่นใน
พืน้ทีภ่าคตะวนัตกของมณฑลกวา่งซ ีและบรเิวณตอนใตข้องเขตปกครองตนเองชาวจว้ง ชาวแมว้เมอืงเหวนิ
ซาน  มณฑลยนูนาน  

บตู่าย  /bu6 dai/ (อกัษรจนีเขยีนวา่ 布岱 Bùdài) เป็นชื่อเรยีกตนเองของชาวจว้งบรเิวณอาํเภอ
คายหยว่น(开远 Kāi yuǎn) อาํเภอหมาลี ่ (麻栗 Má lì) อาํเภอเหวนิซาน (文山 Wénshān) ของมณฑลยนู
นาน มชีาวจว้งบรเิวณบา้นจนิหลง(金龙 Jīnlóng) อาํเภอหลงโจว (龙州 Lóngzhōu) มณฑลกวา่งซ ีเรยีก
ตนเองคลา้ยกนัวา่ โพถ่าย /pho6 thai/ 

ปู้ โต ๊/pu4 to3/ (อกัษรจนีเขยีนวา่布土 Bùtǔ) เป็นชื่อเรยีกตนเองของชาวจว้งบรเิวณเมอืงโยว่ เจยีง
(右江 Yòu jiāng) มณฑลกวา่งซ ีในขณะทีอ่กีฝัง่คอืชาวจว้งบรเิวณเมอืงจัว่เจยีง มณฑลกวา่งซ ีเรยีกตนเอง
วา่ กึน่โท ้/kμn tho3/ คาํวา่ /kμn/ ในทีน้ี่แปลวา่ “คน”  

โป้วหม่าน /pou4 ma:n/ (อกัษรจนีเขยีนวา่布曼 Bùmàn) เป็นชื่อเรยีกตนเองของชาวจว้งบรเิวณ
เมอืงเหอฉือ(河池 Héchí) มณฑลกวา่งซ ี  

โป้วบา๊น /pou4 ba:n3/ (อกัษรจนีเขยีนวา่布斑 Bùbān) เป็นชื่อเรยีกตนเองของชาวจว้งบรเิวณเมอืง 
อูห่มงิ (武鸣 Wǔ míng) มณฑลกวา่งซ ี  
 โป้วหล่าว /pou4 lau/ (อกัษรจนีเขยีนวา่ 布佬 Bù lǎo) เป็นชื่อเรยีกตนเองของชาวจว้งบรเิวณเมอืง 
เฟ่ิงซาน (凤山 Fèng shān) มณฑลกวา่งซ ี  

นอกจากน้ียงัมชีื่อเรยีกทีช่าวจว้งถิน่ต่างเรยีกตวัเองอกีหลายชื่อ เชน่ ปู้ยา่ง (布样 Bùyànɡ) ปู้ เยว(่布
越 Bùyuè) ปู้ น่า(布那 Bùnà) หนงอาน(侬安 Nónɡ’ān) ปู้ เพยีน (布偏 Bùpiān) ถูหล่าว(土佬 Tǔlǎo) เกา
หลาน(高栏 Gāolán) ปู้หมิน่(布敏 Bùmǐn) ปู้หลง(布陇 Bùlǒnɡ) ปู้ตง(布东 Bùdōnɡ) เป็นตน้2   

หลงัการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนีไดร้วมเรยีกชื่อชนเผา่น้ีวา่ “จว้ง” (僮族 Zhuàng Zú)3  ต่อมา
ในปี 5  รฐับาลจนีไดเ้ปลีย่นตวัเขยีนชือ่เรยีกชนกลุม่น้ีเป็น “จว้ง” (壮 Zhuànɡ)  ตามขอ้เสนอของโจวเอนิ
หลาย (周恩来 Zhōu Ēnlái) สว่นชาวจว้งเหน็ชอบใหเ้รยีกชื่อกลางของตนเองวา่ /pou4 ˛uN6/  
 

 

 

 
                                                           
1 ถอดเสยีงตามระบบเสยีงภาษาจว้ง  
 จะสงัเกตเหน็วา่ คาํเรยีกชือ่ชาวจว้งจะมคีาํวา่ “ปู้หรอืโป้ว” นําหน้า จากการพจิารณาระบบเสยีงจะเหน็วา่ ภาษาจว้งสว่นใหญ่เป็นภาษาไทกลุ่ม
เสยีง /ป/ (มบีางพืน้ทีท่ ีเ่ป็นกลุ่มเสยีง /พ/ ) เมือ่เทยีบกบัภาษาไทยกลุ่มเสยีง /พ/ คอืคาํวา่ “ผู”้ หมายถงึ “คน” ดงันัน้คาํเรยีกชือ่ชาวจว้งทีม่ ี “ผู”้ 
นําหน้านัน้ สนันิษฐานวา่เป็นคาํเรยีกทีช่าวจว้งหมายถงึ “ผู”้ ทีต่ ัง้ถิน่ฐานอยูใ่นแต่ละพืน้ที ่ประเดน็น้ีเกีย่วขอ้งกบัชือ่เรยีกชาวผูไ้ทในประเทศไทย 
หากเทยีบกบัชือ่เรยีกชาวจว้งในประเทศจนี มชีาวจว้งกลุ่มหน่ึงเรยีกตวัเองชือ่วา่ “บตู่าย” เมือ่เทยีบกบัภาษาไทกลุ่ม /พ/ กจ็ะตรงกบัคาํวา่ “ผูไ้ท่” 
ซึง่กต็รงกบัคาํเรยีกชือ่ชาวผูไ้ทในประเทศไทยนัน่เอง    
3 ในบทความและหนงัสอืทีผู่เ้ขยีนเคยนําเสนอไปแลว้ ในสว่นของชือ่เรยีกชาวจว้งทีใ่ชอ้กัษร 僮 นัน้ เน่ืองจากคาํน้ีอ่านไดส้องเสยีง คอื Tóng กบั 
Zhuàng จากการตรวจสอบในพจนานุกรมจนี-ไทย (เธยีรชยั เอีย่มวรเมธ, 25, 05 และ ) ในสว่นทีแ่ปลความหมายของเสยีงอ่าน  Zhuàng 
แปลความหมายวา่ “ชนชาตถิงจู”๋ แต่จากการตรวจสอบขอ้มลูในพจนานุกรมอกัษรจนี (新华字典, 11) พบวา่ตวัอกัษรทีเ่ขยีนเป็นชือ่เรยีกชาว
จว้งม ี ตวัอกัษรคอื  狆 Zhǒng ,仲 Zhòng, 僮 Zhuàng , 壮 Zhuàng ขอ้มลูจากบทความเรือ่ง《浅议傣史溯源 Qiǎn yì dǎi shǐ sùyuán》“เสวนาการ
สบืสาวประวตัศิาสตรไ์ต” ในเวบ็ไซตช์ือ่ซนิหวั (Xīnhuá wǎng, 1) มขีอ้มลูวา่ อกัษรทีพ่บวา่ใชก้ล่าวถงึชาวจว้งในเอกสารโบราณ พบครัง้แรก
ใชว้า่ 狆 Zhǒng ต่อมาเปลีย่นเป็น仲 Zhòng หรอื 僮 Zhuàng แต่ในเอกสารโบราณใชอ้กัษรเหล่าน้ีเป็นชือ่เรยีกชาวปู้อ ีซึง่เป็นชนเผา่ทีพ่ดูภาษาไท
ทีใ่กลช้ดิกบัชาวจว้ง และเมือ่เทยีบกบัเสยีงทีช่าวจว้งเรยีกตนเองแลว้ อกัษร 僮 ทีใ่ชเ้ป็นชือ่เรยีกชาวจว้งตอ้งอา่นวา่ จว้ง (Zhuàng) ไมอ่่านวา่ ถง 
(Tóng)       
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ZH . ประวติัศาสตร ์ 
ชาวจว้งววิฒันาการมาจากชนรอ้ยเผา่ในสมยัโบราณทีช่ื่อ ป่ายเยว(่百越 Bǎiyuè) มคีวามสมัพนัธ์

ใกลช้ดิกบักลุม่ชนชื่อ ซโีอว (西瓯 Xī’ōu) ลัว่เยว ่(骆越 Luòyuè)ในสมยัโจว กลุม่ชนชื่อ เหลยีว (僚 Liáo) 
หลี ่ (俚 Lǐ) เหนียวหู ่ (鸟浒 Niǎohǔ) ในสมยัฮัน่และสมยัถงั และกลุ่มชนชื่อถง (僮 Tónɡ) ถู่ (土 Tǔ) ใน
สมยัซ่ง ก่อนทีร่าชวงศฉ์ินจะเรอืงอาํนาจเขา้ปกครองหลิง่หนาน (岭南 Lǐnɡnán)  มกีลุ่มชนกลุ่มหน่ึงอาศยั
อยูท่ีห่ลิง่หนานอยูก่่อนแลว้ (ปัจจุบนัคอืมณฑลกวา่งตงและกวา่งซ)ี  ชนกลุ่มน้ีเป็นชนกลุ่มยอ่ยในกลุ่มชน
รอ้ยเผา่ มอียูส่องกลุ่ม คอื ซหีวา่และลัว่เยว ่ กลุ่มชนทัง้สองกลุ่มดงักล่าวน้ีไดว้วิฒันาการมาเป็นชาวจว้งใน
ปัจจุบนั   

จากหลกัฐานทางโบราณคดพีบวา่  ในยคุชุนชวิและจา้นกว๋อ บรรพบุรษุชาวจว้งเริม่ใชเ้ครือ่งมอื
โลหะทองแดง  ยกระดบัปรมิาณการผลติเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง  ประชาชนมสีทิธคิรอบครองทรพัยส์มบตัแิละ
ทาํมาหากนิโดยอสิระ  ทาํใหม้ชีนบางกลุ่มรํ่ารวยขึน้ ก่อใหเ้กดิความแตกต่างและชนชัน้ทางสงัคม ระบบ
สงัคมของชาวจว้งจงึเปลีย่นไป จากการไมม่รีะดบัชัน้ทางสงัคม ไปสูก่ารมรีะดบัชัน้ทางสงัคม และพฒันาไปสู่
ระบบศกัดนิาและการครอบครองทาสในทีส่ดุ  
 22 ปี ก่อนครสิตกาล  หลงัจากทีจ่ิน๋ซรีวบรวมดนิแดนหกประเทศ (六国 Liù Guó) แลว้ กไ็ดส้ง่
กองกาํลงัหา้กองเขา้ประชดิหลิง่หนานเพือ่ทาํศกึกบัชาวซหีวา่จนไดร้บัชยัชนะ  จากนัน้กไ็ดร้วบเอาหลิง่
หนานเขา้มาอยูใ่นอาณาเขต แลว้ก่อตัง้เป็นเมอืงกุย้หลนิและหนานหา่ย ขึน้ตรงต่ออาํนาจของราชสาํนกั
สว่นกลาง นอกจากน้ียงัสง่คนงานเขา้สูก่วา่งซเีพือ่ก่อสรา้งคลองเชือ่มระหวา่งแมน้ํ่าเซยีง (湘 江 Xiānɡ 
jiānɡ)  กบัแมน้ํ่าหล ี(漓江  Líjiānɡ)  แมน้ํ่าแยงซ ี(长江 Chánɡ jiānɡ)เชื่อมกบัแมน้ํ่าจ ู(珠江 zhū jiānɡ) 
จากนัน้อพยพประชาชนชาวฮัน่ระลอกใหญ่เขา้มาตัง้ถิน่ฐานอยูร่วมกบัชนชาวหวา่และลัว่เยว ่  ชนกลุ่มน้ี
ปฏสิมัพนัธด์ว้ยการแต่งงานและววิฒันาการเป็นชาวจว้งในปัจจุบนั 
 นบัแต่สมยัฮัน่จนถงึตน้สมยัถงั เกดิสายตระกลูขึน้ในชมุชนชาวจว้งหลายแซ่ เชน่ ทีเ่มอืง พานหยว ี 
(番禺 Pānyú) มแีซห่ลวี ่(吕 Lǚ) เกา (高 Gāo)  ทีเ่มอืงเหอผู(่合浦 Hépǔ) มแีซ่ เสีย่น  (冼 Xiǎn) ทีเ่มอืง
ชนิโจว(钦州 Qīnzhōu) มแีซ่หนิง (宁 Nínɡ) บนัทกึสมยันัน้เรยีกแซ่เหล่าน้ีวา่แซ่ของชาวป่ายเยว ่ในสมยั
ถงัทางการแบง่หลิง่หนานเป็นสองสว่นคอื ฝัง่ตะวนัตกกบัฝัง่ตะวนัออก  ก่อตัง้เป็นหา้จงัหวดั ในแต่ละจงัหวดั
แบ่งเป็นหา้อาํเภอ  ในจาํนวนน้ีอาํเภอกุย้ (桂 Guì) อาํเภอยง(邕 Yōnɡ) อาํเภอหรง (容 Rónɡ) คอืบรเิวณ
ทีบ่รรพบุรษุชาวจว้งตัง้ถิน่ฐานอยู ่ในสมยัซ่ง หยวน หมงิและชงิ ราชสาํนกัเขม้งวดกบัการปกครองเมอืงหลิง่
หนาน โดยกาํหนดใหเ้ป็นเมอืงประเทศราชของจนี ชาวจว้งถูกกดขีร่งัแกเยีย่งทาสจนเกดิการลุกขึน้ต่อตา้น
บ่อยครัง้ แต่ไมเ่คยไดร้บัชยัชนะเลยสกัครัง้ ซํ้ารา้ยยงัถูกปราบปรามจากทางการอยา่งหนกัหน่วง ในยคุที่
ฝรัง่เศสและญีปุ่่ นรกุรานจนี ชาวจว้งไดต่้อตา้นผูร้กุรานเพือ่ปกป้องชุมชนของตน นบัเป็นคุณูปการแก่
ประเทศจนีอยา่งใหญ่หลวง 

 
ZH 1.3  ระบบเศรษฐกิจสงัคม  

ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม เริม่ตัง้แต่นบัพนัปีเป็นตน้มา บรรพบุรษุชาวจว้งเริม่รูจ้กัใชแ้ละทาํเครือ่งมอืที่
ทาํจากหนิเชน่ ขวานหนิ มดีหนิ เสยีมหนิแลว้ เครือ่งมอืดงักล่าวใชใ้นการล่าสตัวแ์ละทาํการเกษตร ในสมยั
ฉินและฮัน่ ชาวจว้งทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณทางตะวนัออกของกวา่งซเีริม่เพาะปลกูขา้วแลว้ เริม่มกีารใชแ้รงงาน
สตัวจ์าํพวกววัควายและใชเ้ครือ่งมอืเหลก็ในการทาํนาดว้ย นบัเป็นกลุ่มชนทีม่วีวิฒันาการการเพาะปลกูและ
การผลติสงูมากกลุ่มหน่ึงในยคุนัน้ หลงัจากสมยัสยุและถงั  ชาวจว้งเริม่ใชไ้ถเหลก็และไถคราดเหลก็แบบ
เหยยีบ เริม่รูจ้กัใชแ้รธ่าตุธรรมชาต ิ ตเีหลก็ พฒันาการทอผา้ และงานหตัถกรรมอื่นๆ ในสมยัหมงิผลผลติ
จากชุมชนชาวจว้งสง่เลีย้งผูค้นในประเทศไปทัว่สารทศิ ถงึสมยัชงิการผลติของชาวจว้งพฒันาจนเทา่เทยีม
กบัชาวฮัน่  แต่ในยคุกว๋อหมนิตัง่ไมไ่ดใ้หค้วามสนใจการพฒันาการผลติและอาชพีของประชาชน ทาํให้
เศรษฐกจิในชมุชนชาวจว้งพฒันาไปอยา่งชา้ ๆ  
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 หลงัการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี ชมุชนชาวจว้งเกดิการเปลีย่นแปลงขนานใหญ่ รฐับาลให้
อาํนาจในการปกครองตนเองแก่ชนกลุ่มน้อย ชุมชนชาวจว้งไดร้บัการก่อตัง้ใหเ้ป็นเขตปกครองตนเองหลาย
แหง่ ไดแ้ก่   

ปี 52 ก่อตัง้เขตปกครองตนเองชาวจว้งขึน้ที ่เมอืงกุย้ซ ี มณฑลกวา่งซ ี(广西省桂西壮族自 
治区 Guǎnɡxīshěnɡ Guìxī Zhuànɡ Zú zìzhìqū) รวมอาณาเขตถงึ  อาํเภอ   

ปี 5 ก่อตัง้เขตปกครองตนเองชาวจว้งชาวเหมยีวขึน้ทีเ่มอืงเหวนิซาน มณฑลยนูนาน (云南省

文山壮族苗族自治州 Yúnnánshěnɡ Wénshān Zhuànɡ Zú Miáo Zú zìzhì zhōu)  
ปี 2 ก่อตัง้อาํเภอปกครองตนเองชาวจว้งชาวเหยาขึน้ทีอ่าํเภอเหลยีนซาน มณฑลกวา่งตง (广

东省连山壮族瑶族自治县 Guǎnɡdōnɡshěnɡ Liánshān Zhuànɡ Zú Yáo  Zú zìzhì xiàn)   
ภายใตค้วามรว่มมอือนัดขีองชาวจว้ง และการสนบัสนุนของรฐับาลกจิการดา้นการเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมการผลติในชมุชนชาวจว้งพฒันารดุหน้าไปมาก นอกจากน้ีกจิการดา้นการศกึษา สาธารณสขุ 
การคมนาคม การสือ่สารกไ็ดร้บัการเอาใจใสแ่ละยกระดบัขึน้ นําความอยูด่กีนิดแีละสภาพชวีติทีด่ขี ึน้มาสู่
ชุมชนชาวจว้ง มกีารทาํการคา้ทัง้กบัในและต่างประเทศ ทาํใหเ้ศรษฐกจิของชุมชนชาวจว้งมคีวาม
เจรญิกา้วหน้าและขยายวงกวา้งอยา่งไมห่ยดุยัง้  
 
ZH 1.  ชีวิตความเป็นอยู่  
  บา้นเรอืนทีอ่ยูอ่าศยัของชาวจว้งคลา้ยคลงึกบัชาวฮัน่  สรา้งบา้นในรัว้รอบ สรา้งเป็นบา้นสองชัน้ ชัน้
บนเป็นทีอ่ยูอ่าศยั ชัน้ล่างเป็นคอกเลีย้งสตัวแ์ละเกบ็ขา้วของ  แต่ในระยะหลงัการสรา้งบา้นเริม่เปลีย่นแปลง 
โดยแยกคอกสตัวอ์อกจากทีพ่กัอาศยั  
 การแต่งกายของชาวจว้งแตกต่างกนัไปตามแต่ละพืน้ที ่  ชาวจว้งฝัง่ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของ
มณฑลกวา่งซ ี หญงิสงูอายสุวมเสือ้ไมม่ปีก  ผา่อกเฉียงไปทางซา้ย  ปักลวดลายตามชายขอบของแขนเสือ้ 
ชายเสือ้ คอเสือ้ สวมกางเกงขากวา้ง มผีา้คาดเอวทีปั่กลวดลายสวยงาม และนิยมใสเ่ครือ่งประดบัทีท่าํจาก
เงนิ สว่นชาวจว้งฝัง่ตะวนัตกเฉียงใตข้องกวา่งซ ี แถบเมอืงหลงโจว (龙州 Lónɡ zhōu) ผงิเสยีง (凭祥

Pínɡxiánɡ) หญงิสวมเสือ้สดีาํไมม่ปีก ผา่อกเฉียงลงทางซา้ย คลุมดว้ยผา้ผนืสีเ่หลีย่มสดีาํ สวมกางเกงขา
ยาวและกวา้ง สดีาํ สว่นชายสวมเสือ้คอจนีเหมอืนอยา่งชาวฮัน่  ผา้ทีใ่ชต้ดัเยบ็ทอดว้ยฝีมอืชาวจว้งเอง  แต่
ปัจจุบนัมผีา้ทอดว้ยเครือ่งจกัรแลว้  แต่เดมิชาวจว้งนิยมหกัฟันสองสามซีแ่ลว้เสรมิดว้ยฟันทอง นอกจากน้ี
ยงันิยมสกัลวดลายตามรา่งกาย แต่ปัจจุบนัไมสู่นิ้ยมนกั 
 ดา้นอาหารการกนิ  ชาวจว้งชอบกนิอาหารจาํพวกของหมกัดอง  ปลาดบิเป็นอาหารเมนูโปรดของ
ชาวจว้ง อาหารหลกัคอืขา้วเจา้ และขา้วโพด ในเทศกาลสาํคญัใชแ้ป้งทีโ่มจ่ากขา้วเจา้ทาํอาหารหลาย
ประเภท  หญงิชาวจว้งนิยมเคีย้วหมากใหฟั้นดาํ เพราะเชื่อวา่เป็นความงามและแขง็แรง  ในงานแต่งงาน 
สนิสอดทีข่าดมไิดเ้ลยคอื “หมาก”   
 
ZH 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 

 ดา้นศลิปวฒันธรรม ชาวจว้งทีอ่าศยัอยูฝั่ง่ขวาแมน้ํ่าไดร้บัขนานนามวา่ “รมย”์ (欢 Huān)  สว่นที่
อาศยัอยูท่างฝัง่ซา้ยไดร้บัขนานนามวา่ “กลอน” (诗 Shī) ซึง่หมายความวา่ ชาวจว้งชํ่าชองการรอ้งราํทาํ
เพลง รกัชวีติทีส่นุกสนานรืน่รมย ์ ดงัจะเหน็วา่ชาวจว้งมเีทศกาลรอ้งราํทาํเพลงทีจ่ดัเป็นประจาํทุกปี เรยีก
เทศกาลน้ีวา่ “ตลาดนดัขบัลาํ” จดัขึน้อยา่งยิง่ใหญ่ในวนัที ่ เดอืน  ของทุกปี มชีาวจว้งจากทัว่สารทศินบั
พนันบัหมืน่มารว่มกนัขบัลาํนําราํฟ้อนกนั เน้ือหาของเพลงชาวจว้งมหีลากหลาย เชน่  เพลงเชือ้เชญิ เพลง
วงิวอน เพลงโต ้ เพลงยกยอ่ง เพลงสง่  เพลงลา  เพลงไล่ เพลงรบั เป็นตน้  ดว้ยเหตุน้ีชาวจว้งจงึไดร้บัการ
ขนานนามวา่ “เทพแหง่บทเพลง”  ในงานตลาดนดัจาํเรยีงน้ีชาวจว้งยงัมกีจิกรรมรืน่เรงิและมอีาหารการกนิ
อกีมากมาย ทีส่าํคญัและเป็นเอกลกัษณ์คอื “ขา้วเบญจรงค”์ คอืธญัพชืหา้ส ีการกนิขา้วเบญจรงคก์ห็มายถงึ
การอวยพรใหก้ารเพาะปลกูธญัพชืต่างๆไดผ้ลผลติทีด่นีัน่เอง  ในงานเทศกาลน้ีชาวจว้งทีย่นูนานจะนําสนิคา้
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และผลติภณัฑด์า้นหตัถกรรมต่างๆมาแลกเปลีย่นกนัดว้ย  งานน้ีจดัขึน้ในเดอืนสามซึง่เป็นฤดกูาลเริม่
เพาะปลกู การจดังานน้ีเพือ่เตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการเพาะปลกูอนัแสนเหน็ดเหน่ือยทีจ่ะมาถงึ   

ตัง้แต่สมยัถงัเป็นตน้มาชาวจว้งกเ็ริม่มกีารเตน้ราํแลว้ ความจรงิมมีาก่อนหน้านัน้แลว้  แต่เริม่มา
ชดัเจนเอาในสมยัถงัน่ีเอง  ระบาํทีม่ชีื่อเสยีงเชน่  ระบาํตําขา้ว ในสมยัซ่งประดษิฐร์ะบาํขึน้อกีหลายระบาํ เชน่  
ระบาํเกบ็ชา  ระบาํชอ้นกุง้ ระบาํววั เป็นตน้  ทว่งทา่การเตน้ระบาํของฝ่ายชายมทีา่ทหีนกัแน่นทรงพลงั ฝ่าย
หญงิออ่นชอ้ยนุ่มนวล ระบาํดงักล่าวสบืทอดมาจนปัจจุบนั ในสมยัฮัน่ ชาวจว้งไดร้บัอทิธพิลดา้นนาฏศลิป์
และการแสดงของชาวฮัน่มาผสมผสานกบัศลิปะดนตรแีละการเตน้ราํของตน  เกดิมกีารแสดงอุปรากรจว้ง
และละครหุน่ไมจ้ว้งขึน้ อุปรากรจว้งยงัแบ่งเป็น อุปรากรจว้งเหนือ(北路壮剧 Běilù Zhuànɡjù)  ไดร้บั
ความนิยมมากในกลุ่มชนชาวจว้งแถบเมอืงเถยีนหลนิ(田林 Tiánlín) ซหีลนิ(西林 Xīlín) ป่ายเซ่อ(百色

Bǎisè) อุปรากรจว้งใต ้  (南路壮剧 Nánlù Zhuànɡjù) ไดร้บัความนิยมแถบเมอืงเต๋อป่าว  (德保 Débǎo) 
ชงิซ(ี青西 Qīnɡxī) เครือ่งดนตรขีองชาวจว้งมซีอกะโหลกน้ําเตา้ ซอกระดกูมา้ ขลุ่ย พณิสามสาย ซอเออ้รห์ ู 
โหมง่ ฆอ้ง  กลอง เป็นตน้       

คดัลอก http://5china.com 
รปู  ZH   ชาวจว้งกบักลองโลหะโบราณ 

 

ดา้นโบราณวตัถุและโบราณสถาน พบภาพเขยีนสโีบราณตามหน้าผาในชุมชนชาวจว้ง ในระยะทาง
กวา่ 200 กโิลเมตรนบัตัง้แต่ เมอืงหนิงหมงิ (宁明 Nínɡmínɡ) หลงโจว(龙州 Lónɡzhōu) ผงิเสยีง(凭祥

Pínɡxiánɡ) ฉงจัว่(崇左 Chónɡzuǒ) ฝสูยุ(扶绥 Fúsuí) ของมณฑลกวา่งซ ีมภีาพเขยีนสกีวา่ 0 กลุ่ม เป็น
ภาพคน สตัวแ์ละสญัลกัษณ์รปูทรงต่างๆ เป็นเครือ่งยนืยนัไดถ้งึอารยธรรม ประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาและ
ความสามารถดา้นจติรกรรมของบรรพบุรษุชาวจว้ง  เน้ือหาของภาพเขยีนสทีีพ่บเป็นการเลา่เรือ่งราวการ
ดาํรงชวีติ และการปีนขึน้ไปเขยีนสบีนหน้าผาสงูชนั ทัง้ยงัพบวา่กลองมโหระทกึซึง่ถอืเป็นสิง่ของลํ้าคา่ของ
ชาวจว้ง กป็รากฏอยูใ่นภาพเขยีนสน้ีีดว้ย  
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คดัลอก http://6china.com/9/3/784.htMLM 
รปู ZH 4  ภาพเขยีนสโีบราณตามหน้าผาในชุมชนชาวจว้ง 

 
คดัลอก http://6china.com/9/3/784.htMLM 

รปู ZH   ภาพเขยีนสโีบราณตามหน้าผาในชุมชนชาวจว้ง 

 งานดา้นศลิปหตัถกรรม ผา้แพรของชาวจว้งงดงามมชีื่อเสยีงเลื่องลอืไปทัว่ ทอขึน้จากใยสาํลแีละ
ไหมหา้ส ี  ลวดลายเดน่ชดั มคีวามคงทน  ผา้แพรของชาวจว้งมตีน้กาํเนิดมาตัง้แต่สมยัถงัและซ่ง นบัเวลา
กวา่พนัปีมาแลว้  จนถงึสมยัชงิววิฒันาการการทอผา้แพรจว้งเผยแพรสู่ชุ่มชนชาวจว้งทัว่ไป  กลายมาเป็น
สนิคา้พืน้เมอืงชิน้เอกของชาวจว้ง  หลงัการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี  การทอแพรของชาวจว้งไดร้บั
การสนบัสนุนวทิยาการทีท่นัสมยั มกีารคดิคน้ลวดลายใหม่ๆ ทีง่ดงามและหลากหลาย การใชป้ระโยชน์จาก
ผลติภณัฑผ์า้แพรกก็วา้งขวางมากขึน้ แต่เดมิทีใ่ชเ้ป็นเสือ้ผา้ พฒันามาเป็นเครือ่งประดบัตกแต่ง ภาพแขวน
ผนงั ผา้มา่น ผา้คลุมโต๊ะ เตยีง โซฟา เป็นตน้ ปัจจุบนัโรงงานผลติแพรของชาวจว้งทีเ่มอืงจิง้ซ ี(靖西 Jìnɡxī) 
ปินหยาง (宾阳 Bīnyánɡ) ของมณฑลกวา่งซ ี เป็นโรงงานผลติทีม่ชีื่อเสยีง และสง่ออกผา้แพรจว้งจาํหน่าย
ไปทัว่ทัง้ในและต่างประเทศ  
 ศลิปะการต่อสูข้องชาวจว้งมเีอกลกัษณ์โดดเดน่และมปีระวตัศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน  ในสมยั 
หมงิชาวจว้งทีเ่มอืงกุย้ซ ี(桂西Guìxī) เมือ่เดก็อายคุรบสบิขวบจะตอ้งฝึกมวยจว้ง  ชาวจว้งเองกร็กัและนิยม
ฝึกมวยน้ีเชน่กนั  ทุกๆปี เมือ่วา่งเวน้จากการเกบ็เกีย่ว ชาวจว้งจะจดัประลองมวยจว้งขึน้ เพือ่หาผูท้ีม่ ี
ความสามารถโดดเดน่ และยกยอ่งใหท้าํหน้าทีเ่ป็นผูส้บืทอดและสอนมวยจว้งใหก้บัชนรุน่หลงัต่อไป 
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ดา้นขนบธรรมเนียมประเพณ ี  การแต่งงานของชาวจว้งแต่เดมิพอ่แมเ่ป็นผูจ้ดัการให ้แต่ก่อนการ
แต่งงานหนุ่มสาวสามารถเลอืกคูค่นรกัไดโ้ดยอสิระ  ยดึถอืการมสีามภีรรยาคนเดยีว หลงัพธิแีต่งงานฝ่าย
หญงิกลบัไปอยูบ่า้นเดมิของตน ไมย่า้ยเขา้บา้นฝ่ายชาย จนถงึเทศกาลสาํคญัหรอืฤดกูารทาํนาและฤดเูกบ็
เกีย่วจงึจะยา้ยมาอยูบ่า้นสามเีพือ่ชว่ยบา้นสามทีาํงาน  ทาํใหฝ่้ายหญงิมคีวามเป็นอสิระมาก ซึง่อาจกนิ
เวลานานสามถงึหา้ปีกไ็ด ้ ต่อเมือ่ตัง้ครรภจ์งึจะสามารถเขา้มาเป็นสมาชกิของบา้นฝ่ายชายไดอ้ยา่งเตม็ตวั 
ปัจจุบนัชุมชนจว้งบางแหง่ยงัคงรกัษาธรรมเนียมน้ีอยู ่  ต่อมาชาวจว้งรูส้กึวา่ไมเ่หมาะสม จงึยกเลกิธรรม
เนียมน้ีไป  โดยใหฝ่้ายหญงิยา้ยเขา้บา้นฝ่ายชายหลงัจากแต่งงาน ผูฝ่้าฝืนมโีทษถงึประหารชวีติเลยทเีดยีว 

ดา้นความเชื่อ  ชาวจว้งนบัถอืบรรพบุรษุ และบชูาสรรพเทพตามธรรมชาต ิเพราะเชื่อวา่ทุกสรรพสิง่
มเีทพประจาํอยู ่เชน่  เทพน้ํา เทพตน้ไม ้เทพธรณ ีเทพภพูาน เทพเตา เทพอาทติย ์เป็นตน้ หลงัจากสมยัถงั
เป็นตน้มาศาสนาพทุธและเต๋าเริม่เผยแผเ่ขา้สูชุ่มชนชาวจว้ง  ในยคุปัจจุบนัหมอสอนศาสนาครสิตเ์ริม่เขา้สู่
ชุมชนชาวจว้ง และไดส้รา้งโบสถค์รสิตข์ึน้ แต่กไ็มไ่ดร้บัความนิยมจากชาวจว้งมากนกั ชาวจว้งยงัคงนบัถอื
ศาสนาพทุธควบคูไ่ปกบัการบชูาบรรพบุรษุและเทพต่างๆ ตามทีเ่คยนบัถอืมาแต่เดมิ 

 
ZH   ข้อมลูทางภาษา  
                หวัขอ้น้ีเป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุ่มชาตพินัธุจ์ว้ง  มหีวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี  

ZH 2.   การจดัแบ่งตระกลูภาษา 
ZH .   ระบบเสยีง   
ZH 2.   ระบบคาํ 
ZH .4   ระบบไวยากรณ์   
ZH 2.5   ภาษาถิน่ 
ZH 2.   ตวัอกัษร 

 
ZH  2.1 การจดัแบง่ตระกลูภาษา 

ตามทรรศนะของนกัวชิาการจนี ในหนงัสอืชื่อ “สงัเขปภาษาตง้ - ไถ” (侗台语族概论 Dònɡ Tái 
yǔzú Gàilùn)  ของผูเ้ขยีนชื่อ เหลยีงหมิน่ และ จางจวนิหร ู(Liánɡ Mǐn，Zhānɡ Jūnrú, 1996, )  จดัภาษา 
“ไท” ไวใ้นภาษาตระกลูจนี-ทเิบต (汉藏语系 Hàn Zànɡ yǔxì) โดยมสีาขาและแขนงยอ่ยคอื สาขาภาษา
จว้ง-ตง้ มแีขนงภาษาจว้ง-ไต ตง้-สุย่ และหล ี ในแขนงจว้ง-ไต มสีมาชกิทีม่ผีูพ้ดูตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นประเทศจนี
อยูส่ามภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไต ภาษาปู้อ ี และภาษาจว้ง เหตุทีช่าวจว้งเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศจนีทีม่ี
จาํนวนประชากรมากทีส่ดุ มถีิน่ฐานกระจดัการะจายมากทีส่ดุ การจะแบ่งภาษาถิน่ยอ่ยในภาษาจว้งจงึ
สลบัซบัซอ้นมาก ภายในภาษาจว้งแบ่งเป็น 2 ถิน่ใหญ่ คอื จว้งเหนือและจว้งใต ้จว้งเหนือแบ่งเป็นถิน่ยอ่ยได ้
 ถิน่ และจว้งใตแ้บ่งเป็นถิน่ยอ่ยได ้5 ถิน่ ดงัแผนภมูต่ิอไปน้ี   
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แผนภมิูท่ี ZH  : การจดัแบ่งภาษาจว้ง 

 
ZH . ระบบเสียง  
 มหีนงัสอืภาษาจนีเล่มสาํคญัทีศ่กึษาภาษาจว้ง ชื่อ ปริทรรศน์ภาษาจ้วง ผูเ้ขยีนชื่อ เหวย่ชิง่เหวิน่
และถานกว๋อเซงิ(Wéi Qìngwén, Tán Guóshēng, 198, -0) ไดศ้กึษาภาษาจว้งโดยยดึภาษาจว้งทีเ่มอืง
อูห่มงิ    (武鸣 Wǔ míng) มณฑลกวา่งซเีป็นมาตรฐาน เน้ือหาทางภาษาในสว่นน้ีอา้งองิมาจากหนงัสอืเล่ม
ดงักล่าว ดงัน้ี  
  ZH 2.2.1 พยญัชนะ ภาษาจว้งมพียญัชนะตน้เดีย่ว 18 เสยีง พยญัชนะตน้ควบกลํ้า  เสยีง และ
พยญัชนะทา้ย 6 เสยีง ดงัน้ี  

p t  k / pj kj  kv 
b d ȵ N   mj  Nv 
f s ˛ h     

v l j  ƒ     

  คาํอธบิายเสยีงพยญัชนะ  
(1) เสยีง /pj,kj,mj/ ภาษาจว้งบางถิน่ ออกเสยีงเป็น /pl,kl,MLM/ บางถิน่ออกเสยีง

เป็น /p,k,m/  
() เสยีง /p,t,k,pj,kj,kv/ ภาษาจว้งทางใตม้กีารเปรยีบต่างของเสยีงพน่ลมกบัไมพ่น่

ลม เป็น /p,t,k,pj,kj,kv/ และ /pH,tH,kH,pHj,kHj,kHv/  

ตระกลูภาษาจีน-ทิเบต

ภาษาจนี ทเิบต-พมา่ เยา้ จ้วง-ต้ง

จ้วง-ไต

ไทย ลาว ปู้อี จ้วง

จว้งเหนือม ี7 ถิน่ยอ่ย

กุย้เป่ย

ถิน่หลิว่เจยีง

หงสุย่เหอ

ยงเป่ย

โยว่เจยีง

กุย้เปียน

ชวิเป่ย

จว้งใตม้ ี ถิน่ยอ่ย

ยงหนาน

จัว่เจยีง

เต๋อจิง้

เยีย่นกวา่ง

เหวนิหมา

ไต

ตง้-สุย่ หลี
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(3) เสยีง /ƒ/ ภาษาจว้งแต่ละพืน้ทีอ่อกเสยีงต่างกนัมาก เชน่ /ƒ,r,z,D,hj,hl/ 
นกัวชิาการจนีจดัเสยีงกลุ่มน้ีเรยีกชื่อรวมเป็นกลุ่มพยญัชนะเสยีง /r/1  
 

 ZH 2.2.2 สระ   ภาษาจว้งมเีสยีงสระเดีย่ว  เสยีง คอื /a,e,i,o,u,μ/ แต่ภาษาจว้งบางถิน่มเีสยีง /´/ 
ดว้ย และเมือ่สระเดีย่วมกีารประสมกบัสระอื่นจะมกีารเปรยีบต่างของสระเสยีงสัน้กบัเสยีงยาวดงัน้ี   

a  e i o  u μ (´)  
ai  a:i ei  o:i  u:i μ:i  
au  a:u eu i:u  ou    
 aμ        

นอกจากเสยีงสระเดีย่วและสระประสมขา้งตน้แลว้ นกัภาษาศาสตรจ์นีจดัเสยีงสระทีม่เีสยีงพยญัชนะ
ลงทา้ยวา่เป็นเสยีงสระแบบหน่ึง เรยีกวา่ “หางสระ” เสยีงพยญัชนะทีน่บัเป็นหางสระมสีองกลุ่มคอื พยญัชนะ
กลุ่มเสยีงกกั ไดแ้ก่ /p,t,k/ และพยญัชนะกลุ่มเสยีงนาสกิ /m,n,N/   

ZH 2.2.3 วรรณยกุต ์ ภาษาจว้งมพียญัชนะ  เสยีง ดงัตารางต่อไปน้ี  
หมายเลขกาํกบัเสียงวรรณยกุต ์ ระดบัเสียง ตวัอย่างคาํ/CV/ ตวัอย่างคาํ /CVC/ 

 2 Ä na1 “หนา ” tam1 “ตาํ” 
2  Ÿ na “นา” tam “เขือ่นกัน้น้ํา” 
 55 ä na3 “หน้า” tam3 “ทอ” 
 2 Ö na4 “น้า” tam4 “ตา้น” 
5 5 ÿ na “ธนู” tam “ตํ่า” 
   ï no6 “เน้ือ” tam6 “ยํ่า,กระทบื” 

เน่ืองจากเสยีงหางสระทีเ่ป็นกลุ่มพยญัชนะเสยีงกกั และความสัน้ยาวของเสยีงสระมผีลต่อการ
เปลีย่นเสยีงวรรณยกุต ์ จงึมกีารวเิคราะหใ์หม้เีสยีงวรรณยกุตเ์พิม่อกี  เสยีง แต่กเ็ป็นระดบัเสยีงทีซ่ํ้ากบั
วรรณยกุตข์า้งตน้ วรรณยกุตอ์กี  เสยีงดงักล่าวคอื    

หมายเลขกาํกบัเสียงวรรณยกุต ์ ระดบัเสียง ตวัอย่างคาํ /CVC/  
 เกดิกบัสระเสยีงสัน้  55   ä  tap7 “ตบั”  
   เกดิกบัสระเสยีงยาว  5   ÿ ta:p7 “สถปู,ธาตุ”  
 เกดิกบัสระเสยีงสัน้    ï tap8 “ถบี ” 
   เกดิกบัสระเสยีงยาว    ï ta:p8 “หลงั” (ลกัษณนามของบา้น) 

จากขอ้มลูคาํศพัทพ์บวา่ จาํนวนคาํศพัทก์บัระดบัเสยีงวรรณยกุตม์ขีอ้สงัเกตทีน่่าสนใจ คอื คาํศพัท์
ทีม่วีรรณยกุตเ์สยีง  มจีาํนวนมากทีส่ดุ และคาํศพัทท์ีม่วีรรณยกุตเ์สยีง  มจีาํนวนคาํน้อยทีส่ดุ    
 ZH 2.2. โครงสร้างพยางค ์ โครงสรา้งทีเ่ลก็ทีส่ดุคอื /+C+V/ โครงสรา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุคอื 
/+C±C+V±V±C/ ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี  

CV po   เป่า 
CVV dei1  ด ี
CVC va:n1 หวาน 
CCV  kve กวา่  
CCVV Nvei6 หน่วย (ผลไม)้ 
CCVC phjak7 ผกั 

                                                           
1 ประเดน็ความสมัพนัธข์องเสยีง /r,h,kh,k/ ในภาษาตระกลูไทยนี้มคีวามน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นชุดเสยีงปฏภิาคทีส่าํคญัในภาษากลุ่มไท ผูเ้ขยีน
เคยเขยีนบทความเรือ่ง “เสยีงปฏภิาค /r/,/k/,/kh/ และเสยีงปฏภิาคอืน่ๆ:หลกัฐานความสมัพนัธข์องภาษาจนีกบัภาษาไทยในฐานะภาษารว่ม
ตระกลู ”(เมชฌ สอดสอ่งกฤษ, ) และอกีเรือ่ง คอื การศกึษาวเิคราะหท์างภาษาศาสตรเ์ชงิประวตัศิาสตรข์องภาษาตระกลูไท-จนีเรือ่ง 
ความสมัพนัธข์องเสยีง / h /  ในภาษาไทยถิน่อสีานกบัเสยีง / h / ในภาษาจนี ” (เมชฌ สอดสอ่งกฤษ, 3)  ขอแนะนําใหอ้่านรายละเอยีด
ประเดน็น้ีไดจ้ากบทความดงักล่าว  
 ไมพ่บคาํในโครงสรา้ง /CV/ ทีอ่อกเสยีง /na6/ แต่พบคาํโครงสรา้ง /CVC/ ครบทัง้  เสยีงวรรณยุกต ์ 

58 การพรรณนาภาษาจ้วง



59 
 

  

ZH . ระบบคาํ  
 ZH .. คาํโดด ภาษาจว้งจดัเป็นภาษาคาํโดด คอื ไมม่กีารเตมิหน่วยคาํเตมิ ไมม่กีารแปรรปู
คาํศพัทเ์พือ่ทาํหน้าทีท่างไวยากรณ์ต่างๆ จากขอ้มลูพบวา่ คาํในภาษาจว้งมจีาํนวนพยางคแ์บบคาํหน่ึง
พยางค ์ซึง่เป็นคาํทีม่มีากทีส่ดุ และคาํสองพยางคม์จีาํนวนไมม่าก ตวัอยา่งดงัน้ี  

คาํหน่ึงพยางค ์ pja:i3 ไป su:n1 สวน jou อยู ่ nak7 หนกั deu1 เดยีว  
คาํสองพยางค ์ vum va:u  

คา้งคาว 
lo4 le  
ป่ี  

ƒo:N6 ƒip8  
หิง่หอ้ย 

taN1 Non  
ตะวนั 

buN ba3 
ผเีสือ้ 

ZH .. คาํประสม ภาษาจว้งมวีธิกีารสรา้งคาํประสมดงัน้ี 1.แบบรวมคาํ 2.แบบขยายความ .
แบบประธานกริยา  4. แบบเสริมความ และ 5.แบบกริยากรรม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี    

รปูแบบคาํประสม ตวัอย่างคาํ  ตวัอย่างคาํ ตวัอย่างคาํ ตวัอย่างคาํ 
แบบรวมคาํ sa:u pat7   

กวาด  ปัด 
“ปัดกวาด” 

ta1 na3 
ตา หน้า 
“หน้าตา” 

ja:k7 ƒμi4 
ยาก  เลว 
“เลวรา้ย” 

kμn1 tan3 
กนิ  สวม 
“การอยูก่ารกนิ” 

แบบขยายความ kai pou4 
ไก่ ผู ้
“ไก่ตวัผู”้ 

ƒok8 pit7 
นก    เป็ด 
“เป็ด” 

phak7 ha:u1 
ผกั  ขาว 
“ผกักาดขาว” 

lμk sa:u1 
ลกู สาว 
“ลกูสาว” 

แบบประธานกริยา ta1 diN  
ตา  แดง 
“อจิฉา” 

pa:k7 nak7 
ปากหนกั 
“ปากหนกั” 

na3 ba: N1 
หน้า   บาง  
“หน้าบาง” 

ƒμ2 ƒai 
ห ู   ยาว 
“ไมเ่ชื่อฟัง” 

แบบเสริมความ ƒo:N6 seu6 
 โลง่   ใส 
“ฟ้าใส” 

hμn3 keu 
ขึน้    เกลยีว 
“เป็นตะครวิ” 

kjan1 mou1 
เฆีย่น   หม ู
“กรนเสยีงดงั” 

ƒo:N pai1 
ลง     ไป 
“ต่อไป” 

แบบกริยากรรม mi da:N1 
ม ี    ตวั 
“มทีอ้ง” 

om kok7 
อม(ฝัง) กก(ราก) 
“ปิดบงั” 

ƒo4 na3 
รู ้   หน้า 
“รูจ้กั” 

naN6 dμ:n1 
นัง่     เดอืน* 
“อยูไ่ฟ”   

* คาํน้ีน่าจะยมืโดยวธิกีารแปลมาจากภาษาจนีคาํวา่ 坐月 zuò yuè แปลตามตวัคอื นัง่ เดอืน หมายถงึ การอยูไ่ฟ 
ZH .. การเติมหน่วยคาํ วธิกีารเตมิหน่วยคาํแบบน้ีเป็นการเตมิคาํทีม่คีวามหมายในตวัเอง แต่

ละคาํสามารถเป็นอสิระจากกนัได ้คาํทีนํ่ามาเตมิมลีกัษณะเป็นการรวมกลุ่มคาํ หรอืเพือ่บอกความหมายไป
ในทศิทางเดยีวกนั มสีองแบบคอื คาํเตมิหน้า และคาํเตมิหลงั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

 คาํเติม ตวัอย่างคาํ ตวัอย่างคาํ ตวัอย่างคาํ 
คาํเติมหน้า kja:N1 “กลาง” ~hat7 “กลางเชา้” ~ham6 “กลางคํ่า”  ~ hμn “กลางคนื” 

ma:k7 “หมาก” ~ it7 “องุน่” ~puk7 “สม้โอ” ~ ta:u “ลกูทอ้” 
pou “ผู”้ ~sai1 “ผูช้าย” ~˛aμ เจา้ของ ” ~bo:t “คนตาบอด” 

คาํเติมหลงั me6 “แม”่ kai ~ “ไก่แม”่ mou1~ “หมแูม”่ pit7~ “เป็ดแม”่ 
pou4 “ผู”้ kai ~ “ไก่ผู”้ mou1~ “หมผูู”้ pit7~ “เป็ดผู”้ 
lμk8 “ลกู” ƒin ~ “กอ้นหนิ” fak8~ “ฟัก” mou1~ “ลกูหม”ู 

 
ZH .4 ระบบไวยากรณ์   

รปูแบบไวยากรณ์ภาษาจว้งไมแ่ตกต่างจากภาษาคาํโดดในตระกลูเดยีวกนั ลกัษณะทางภาษาคอืนํา
คาํมาเรยีงต่อๆกนั ไมม่กีารแปรรปูคาํเพือ่ใหท้าํหน้าทีท่างไวยากรณ์ต่างๆ รปูประโยคสาํคญัแบบต่างๆ เป็น
ดงัน้ี  

 ZH .4.1 โครงสร้างประโยคความเดียว คอื [ S.V.O]  ตวัอยา่งประโยคเชน่ 
kou1 dam1  pjak7 
ก ู    ดาํ      ผกั 

กปูลกูผกั 

mμN dam1 na  
มงึ     ดาํ      นา 

มงึดาํนา 
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ƒau kμn1 hau4  
เรา    กนิ    ขา้ว 

เรากนิขา้ว 

 
 ZH .4.2 การใช้คาํลกัษณนาม รปูแบบการใชค้าํลกัษณนามวางตําแหน่งคาํเหมอืนภาษา 

จนี คอื [ตวัเลข + ลกัษณนาม+นาม] ตวัอยา่งประโยคเชน่ 
ƒok7 tu kai 
หก   ตวั   ไก ่

ไก่หกตวั 

ha3 fa:k8 mit8 
หา้  ฝัก    มดี 

มดีหา้เลม่ 

ha3 tu mou1 
หา้  ตวั  หม ู

หมหูา้ตวั 

 
 ZH .4. รปูแบบการใช้คาํบง่ช้ี วางคาํบ่งชีไ้วห้ลงัสิง่ทีต่อ้งการชี ้ [นาม/ลกัษณนาม + 

คาํบ่งชี]้ ตวัอยา่งประโยคเชน่ /pou4ผู ้nei4น้ี/ “ผูน้ี้ (คนน้ี)” /an4 อนั han4นัน้/ “อนันัน้”   
so:ŋ1  tu kai nei4   
สอง    ตวั  ไก่    น้ี 

ไก่สองตวัน้ี 

ha3 fa:k8 mit8 han4 (อ.= ฮัน่,น.=อัน้) 
หา้  ฝัก    มดี   นัน้ 

มดีหา้เลม่นัน้ 

an1 nei4 , an1 han4 
อนั  น้ี    ,  อนั   นัน้  

อนัน้ี อนันัน้  

 
 ZH .4.4 การขยายความ มทีศิทางการวางคาํขยายต่อจากคาํทีต่อ้งการขยายไปดา้นหลงั 

รปูแบบคอื [นาม/คุณศพัท ์+ สว่นขยาย] ตวัอยา่งประโยคเชน่ 
ko1 fai4 sa:N1 la:i1  
กอ  ไม ้  สงู     หลาย 

ตน้ไมส้งูมาก 

oi3  va:n    ƒa:i6 ˛a:i41  
ออ้ย หวาน  เหลอืเกนิ,มาก 

ออ้ยหวานเหลอืเกนิ  

ƒa:m4 lak8 ƒa:i6 ˛a:i4  
น้ํา      ลกึ   เหลอืเกนิ,มาก 

น้ําลกึเหลอืเกนิ 

 
 ZH .4. การแสดงความเป็นเจ้าของ ในภาษาจว้งไมม่คีาํแสดงความเป็นเจา้ของทีเ่ทยีบ

กบัคาํวา่ “ของ” เหมอืนภาษาไทย แต่จะใชค้าํลกัษณนาม /tu6/ “ตวั” วางไวห้น้าผูท้ีเ่ป็นเจา้ของ หรอืหน้า
สรรพนาม ในโครงสรา้ง [สิง่ทีถู่กเป็นเจา้ของ + tu6 + เจา้ของ] ตวัอยา่งประโยคเชน่ 

ƒa:n tu6 kou1  
เฮอืน  ตวั  ก ู

บา้นของฉนั 

nei4 tμk3 tu6 mμ N  
น่ี     เป็น   ตวั  มงึ 

น่ีเป็นของเธอ 

                                                           
1 คาํวา่ /ƒai6 ˛a:i4/ “เหลอืเกนิ,มาก” น้ีมคีวามน่าสนใจ คอื มเีสยีง ความหมายและรปูแบบไวยากรณ์เหมอืนกบัภาษาลาวครัง่ ซึง่เป็นกลุ่มชาติ
พนัธุท์ ีพ่ดูภาษาไท-กะได มถีิน่ฐานอยูบ่รเิวณภาคกลางตอนบนของไทย มชีือ่เรยีกตนเองวา่ “ลาวภฆูงั” จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตรเ์ชือ่ไดว้า่
บรรพบุรษุชาวลาวครัง่อพยพมาจากอาณาจกัรเวยีงจนัทรแ์ละหลวงพระบางพรอ้มกบัลาวกลุ่มอื่นๆ โดยถกูกวาดตอ้นเขา้มาในประเทศไทยในรชั
สมยัพระเจา้กรงุธนบุรปีีพทุธศกัราช 31 และในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชในปีพทุธศกัราช 334 ไมปี่ใดกปี็
หน่ึง (ขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์ องคค์วามรูภ้มูปัิญญากลุ่มชาตพินัธุภ์าคกลางเขา้ถงึไดจ้าก http://www.thaiethnicity.com) ในเวบ็ไซตน้ี์สนันิษฐานวา่
ชือ่เรยีกชาวลาว "ภฆูงั" มทีีม่าจากชือ่ของภเูขาทีม่ลีกัษณะคลา้ยระฆงั อยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของหลวงพระบางในสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว อนัเป็นถิน่ฐานเดมิของลาวครัง่  จากชือ่เรยีกชองชาวจว้งน่าจะเป็นขอ้สนันิษฐานอกีทางหน่ึงเกีย่วกบัชือ่เรยีกของ
ชาวลาว “ภฆูงั” ชาวจว้งมชีือ่เรยีกตวัเองขึน้ตน้ดว้ยคาํวา่ /pou4 หรอื pu4/ มคีวามหมายวา่ “ผู”้ ดงันัน้คาํวา่ “ภ”ู ในภาษาลาวภฆูงั น่าจะเป็นคาํ
วา่ “ผู”้ ทีแ่ปลวา่ “คน” ประกอบกบัขอ้สนันิษฐานวา่ดนิแดนดัง้เดมิของชาวลาวครัง่อยูบ่รเิวณภเูขารปูระฆงั กน่็าจะเป็นคาํวา่ “ผูฆ้งั” ซึง่หมายความ
วา่ “คนทีอ่ยูบ่นภเูขารปูระฆงั”       
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  ZH .4. ประโยคเปรียบเทียบ รปูประโยคคอื [A + คุณศพัท ์+ kva(กวา่) + B]  ตวัอยา่ง  
ประโยคเชน่ 

mμ N  sa: N1 kva kou1  
มงึ      สงู      กวา่  ก ู

มงึสงูกวา่กู 

pou4 nei4 dam1 kva pou4 han4  
ผู ้     น้ี     ดาํ     กวา่         ผูน้ัน้ 

คนน้ีดาํกวา่คนนัน้ 

  ZH .4. การยืมคาํและไวยากรณ์จากภาษาจีน   จากการศกึษาขอ้มลูพบวา่ ภาษาจว้ง
ไมเ่พยีงยมืคาํศพัทภ์าษาจนีมาใชเ้ป็นจาํนวนมากเทา่นัน้ แต่ระบบไวยากรณ์กย็มืมาใชม้ากดว้ยเชน่กนั แต่
วธิกีารยมืมลีกัษณะเดน่คอื หากพดูโดยใชค้าํภาษาจว้งจะใชไ้วยากรณ์แบบภาษาจว้ง  แต่หากใชค้าํยมืจาก
ภาษาจนีกจ็ะใชไ้วยากรณ์ตามแบบภาษาจนีดว้ย ตวัอยา่งเชน่  

     โครงสร้างแบบภาษาจ้วง โครงสร้างแบบภาษาจีน 
การแสดงความ
เป็นเจ้าของ 

ƒa:n tu6 kou1  
เฮอืน   ตวั  ก ู      “บา้นของกู” 

koN6 se ti6 ƒa:n  
คอมมนู*  ของ* เฮอืน  “บา้นของพรรคคอมมนู” 
 

การเปรียบเทียบ /mμN  sa: N1 kva kou1 /  
มงึ        สงู       กวา่  ก ู   “เธอสงูกวา่ฉนั” 
 

mμN  pei3 kou1 sa: N1  
 มงึ        กวา่* ก ู     สงู     “เธอสงูกวา่ฉนั” 
 

การขยายความ /dei1 ta4 ƒa:i  
ด ี     จรงิ     “ดจีรงิๆ” 

˛an1 dei1    
จรงิ*   ด ี    “ดจีรงิๆ” 

* ti6 ยมืมาจากภาษาจนีคาํวา่ 的 de     * pei3 ยมืมาจากภาษาจนีคาํวา่ 比 bǐ   
* ˛an1 ยมืมาจากภาษาจนีคาํวา่ 真 zhēn 

 
ZH 2.5 ภาษาถ่ิน  

นกัภาษาศาสตรจ์นีใชเ้กณฑท์างภมูศิาสตรป์ระกอบกบัเกณฑท์างภาษาแบ่งภาษาจว้งออกเป็นสอง
ถิน่ คอื ภาษาจว้งเหนือกบัภาษาจว้งใต ้ความแตกต่างของภาษาถิน่ทัง้สองคอืมคีวามแตกต่างของระบบเสยีง
เลก็น้อย ถดัมาเป็นเรือ่งวงคาํศพัท ์แบ่งเป็นสามกลุ่มคอื คาํศพัทร์ว่มเผา่พนัธุ ์คาํศพัทเ์ฉพาะถิน่ และคาํศพัท์
ถิน่ยอ่ย ทาํใหแ้ต่ละถิน่และถิน่ยอ่ยมคีาํศพัทแ์ตกต่างกนัประมาณรอ้ยละ 20-0% สง่ผลใหก้ารแบ่งพืน้ทีข่อง
ภาษาถิน่มวีงจาํกดัทีช่ดัเจน  สว่นระบบไวยากรณ์มคีวามแตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อย ภาษาถิน่ยอ่ยแต่ละถิน่มี
ลกัษณะเดน่เฉพาะตวัทางระบบเสยีงทีส่ามารถบ่งบอกความเป็นถิน่ยอ่ยได ้  นกัภาษาศาสตรจ์นีจงึใช้
ลกัษณะเฉพาะทางระบบเสยีงและวงคาํศพัทเ์ป็นเกณฑใ์นการแบ่งแยกภาษาจว้งถิน่เหนือและถิน่ใต ้  และใช้
เกณฑเ์ดยีวกนัน้ีแบ่งแยกภาษาถิน่ยอ่ยอกีชัน้หน่ึง ภาษาจว้งถิน่เหนือมจีาํนวนผูพ้ดูมากกวา่ถิน่ใต ้การ
กระจายของพืน้ทีก่นิบรเิวณกวา้งมากกวา่ ตารางต่อไปน้ีเป็นการเปรยีบเทยีบขอ้มลูและความแตกต่างของ
ภาษาถิน่ทัง้สอง ดงัมรีายละเอยีดทีส่าํคญัดงัน้ี    

 ภาษาจ้วงเหนือ ภาษาจ้วงใต้  
ภาษา 
ถ่ินย่อย 

 ถิน่ ไดแ้ก่ กุย้เป่ย(桂北 Guìběi) หลิว่เจยีง  
(柳江 Liǔjiāng) หงสุย่เหอ(红水河 Hóngshuǐ 
hé) ยงเป่ย(邕北 Yōngběi) โยว่เจยีง (右江 
Yòujiāng) กุย้เปียน(桂边 Guìbiān) ชวิเป่ย(邱
北 Qiūběi) 

 ถิน่ ไดแ้ก่ ยงหนาน(邕南 Yōngnán)  
จัว่เจยีง (左 Zuǒjiāng) เต๋อจิง้(德靖

Déjìng) เยีย่นกวา่ง (砚广 Yànguǎng)  
เหวนิหมา (文麻 Wénmá) 

ระบบเสียง ไมม่เีสยีงพน่ลม   มเีสยีงพน่ลม /ph phj th kh khj/  
ไมม่กีารเปรยีบต่างของเสยีง /ts,tsh, ˛/ แต่รวมเป็น
เสยีงเดยีว คอื /˛/ 

มกีารเปรยีบต่างของเสยีงพยญัชนะ /ts,tsh, ˛/ 

มเีสยีงพยญัชนะชุด /r/ (บางถิน่ยอ่ยเป็น ƒ) ไมม่เีสยีงพยญัชนะชุด /r/ 
เสยีงปฏภิาคถิน่เหนือ-ใต ้/f-m, p-v, ƒ-l, a-μ/  เสยีงปฏภิาคถิน่เหนือ-ใต ้/f-m, p-v, ƒ-l, a-μ/  
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ระบบเสยีงในแต่ละถิน่ยอ่ยมคีวามสมมาตร ไม่
ซบัซอ้น   

ระบบเสยีงมคีวามซบัซอ้น บางถิน่ยอ่ยไม่
สมมาตร  

วงคาํศพัท ์ ถิน่เหนือและใตม้คีาํศพัทร์ว่มประมาณ 6-5%  ถิน่เหนือและใตม้คีาํศพัทร์ว่มประมาณ 6-
5% 

ความรว่มกนัของคาํศพัทใ์นถิน่ยอ่ยประมาณ 7-
0%  

ความรว่มกนัของคาํศพัทใ์นถิน่ยอ่ยประมาณ
0%  

ไวยากรณ์ ไมม่คีวามแตกต่างทางไวยากรณ์ทีช่ดัเจน เป็น
เพยีงการใชค้าํไวยากรณ์ต่างกนั เชน่ คาํแสดง
ความเป็นเจา้ของ /tu6/ “ของ”  

ไมม่คีวามแตกต่างทางไวยากรณ์ทีช่ดัเจนเป็น
เพยีงการใชค้าํไวยากรณ์ต่างกนั เชน่ คาํแสดง
ความเป็นเจา้ของ /huN1/ “ของ” 

คาํกรยิามกัมหีน่วยคาํเตมิหน้า /ta-/ เชน่ /ta3 
ka:i1/ “ขาย” /ta3 ˛aμ4/ “ซือ้” 

ไมม่หีน่วยคาํเตมิหน้า /ta-/ เชน่ /ka:i1/ “ขาย” 
/˛aμ4/ “ซือ้” 

 
ZH 2.6 ตวัอกัษร   

ในสมยัซ่งใตม้กีารใชภ้าษาเขยีนทีเ่ป็นอกัษรจนีแบบเหลีย่ม โดยยมือกัษรจนีแบบ“ลิว่ซ”ู (六书 Liù 
shū) มาใช ้เรยีกชื่อวา่ /saμ1 ˛uN6/ “สอื จว้ง” ใชแ้พรห่ลายในชุมชนชาวจว้งเหนือบรเิวณถิน่หลิว่เจยีง แต่
ไมเ่ป็นทีแ่พรห่ลายมากนกั สว่นมากใชส้าํหรบัจดชื่อสถานที ่ เขยีนเพลงกลอน และบนัทกึเรือ่งราวเทา่นัน้ 
จนกระทัง่เดอืนพฤษภาคม ปี ค.ศ.55 ไดม้กีารประชุมของคณะทาํงานเพือ่พฒันาระบบการเขยีนภาษาจว้ง
ขึน้ ทีป่ระชุมมมีตยิดึภาษาจว้งเหนือ ถิน่อูห่มงิ (武鸣 Wǔmíng) เป็นเสยีงมาตรฐาน ใชอ้กัษรลาตนิเป็นอกัษร
ภาษาจว้ง โดยองิเขา้กบัระบบอกัษรพนิอนิของภาษาจนี เริม่ประกาศทดลองใชใ้นปี ค.ศ. 5 – 5  
ต่อมารฐับาลไดป้ระกาศรบัรองอกัษรภาษาจว้งอยา่งเป็นทางการเมือ่วนัที ่2 เดอืน พฤศจกิายน ค.ศ. 5 
แต่ยงัมสีญัลกัษณ์ทีไ่มใ่ชอ่กัษรลาตนิในการเขยีนเสยีงวรรณยกุตอ์ยู ่จงึมกีารปรบัปรงุใหมใ่หใ้ชอ้กัษรลาตนิ
ทัง้หมด อกัษรใหมน้ี่รฐับาลเขตปกครองตนเองกวา่งซจีว้ง ไดป้ระกาศใช ้ เมือ่ ปี ค.ศ.  และใชอ้ยา่ง
แพรห่ลายมาจนปัจจุบนั ขอ้มลูระบบการเขยีนต่อไปน้ีปรบัปรงุจากเวบ็ไซต ์ชื่อ Rauz ซึง่เป็นเวบ็ไซตท์ีเ่ป็น
สือ่กลางเผยแพรข่อ้มลูภาษาและวฒันธรรมจว้ง ภาษาปู้อ ีและกลุ่มชาตพินัธุเ์หลยีว(僚 Liáo1 ในประเทศจนี 
ซึง่เป็นการทาํงานรว่มกนัของสมาคมวจิยัวฒันธรรมลัว่เยว ่ สมาคมจว้งศกึษากวา่งซ ีและศนูยว์จิยัจว้ง-ตง้
ศกึษา 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 Luòyuè 
wénhuà yánjiū huì) เขา้ถงึไดท้าง  http://www.rauzh net.cn/ (C. = พยญัชนะ V.= สระ IPA = สทัอกัษรสากล 
T.= วรรณยกุต)์  
C.  IPA C.  IPA C.  IPA C. IPA C.  IPA  V. IPA V. IPA V. IPA V. IPA  T. IPA 

b /p/ mb /ɓ/ m /m/ f /f/ v /v/ a /aː/ ae /a/ e /e/ i /i/ - 2 Ä 

d /t/ nd /ɗ/ n /n/ s /θ/ l /l/ o /oː/ oe /o/ u /u/ w /ɯ/ z  Ÿ 

g /k/ gv /kʷ/ ng /ŋ/ h /h/  r /ɣ/    j 55 ä 

 c /ɕ/ y /j/ ny /ɲ/  ngv /ŋʷ/ x 2 Ö 

 by /pʲ/ gy /kʲ/ my /mʲ/  q 5 ÿ 

 h   ï 

 
 

                                                           
1  คาํน้ีเป็นคาํทีป่รากฏในเอกสารโบราณของจนีทีใ่ชเ้รยีกชือ่ชนรอ้ยเผา่ โดยเฉพาะกลุ่มชาตพินัธุท์ ีพ่ดูภาษาตระกลูไทหรอืใกลช้ดิกบัตระกลูไท 
เชน่ ปู้อ ี ไต หล ี  จว้ง เกอลาว เหมาหนาน มลูมั เป็นตน้ ในเวบ็ไซตน้ี์ใชค้าํวา่ 布僚(Bù liáo) เป็นชือ่เวบ็ไซต ์ โดยเขยีนเป็นภาษาจว้งวา่ 
Bouxraeuz ตรงกบัคาํวา่ “ผู-้เรา” หมายความวา่ “คนของพวกเรา”  ถิน่ฐานของ “ผู-้เรา” อยูบ่รเิวณตะวนัตกเฉียงใตข้องจนีเรือ่ยไปจนถงึตอน
เหนือของเวยีดนาม ไดแ้ก่ จว้ง ปู้อ ีไต นุง  และเรยีกคนกลุ่มน้ีทัง้หมดวา่เป็น 僚人 Liáo rén “ชาวเรา”   
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ตวัอยา่งภาษาจว้งทีเ่ขยีนโดยอกัษรจว้งใหม ่

คาํจว้ง คาํแปล คาํจว้ง คาํแปล คาํจว้ง คาํแปล คาํจว้ง คาํแปล คาํจว้ง คาํแปล 
faiz ไฟ gaeuq เก่า vai ควาย bi ปี roek เลขหก 
ndaej ได ้ ndei ด ี mwngz มงึ hawj ให ้ neangh นัง่ 
lai หลาย nohmou เน้ือหม ู mbin บนิ neix น่ี lan หลาน 
hao ขาว beix พี ่ raeuz เรา dai ตาย rox รู ้
gaeq ไก่ boh พอ่ bya ปลา haj เลขหา้ miz ม ี

 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการศกึษา ของนกัภาษาศาสตรไ์ทยหรอืตะวนัตกแลว้จะเหน็วา่มคีวามแตกต่าง

กนัอยูบ่า้ง เชน่ การศกึษาเรือ่งระบบเสยีง นกัภาษาศาสตรจ์นีมองวา่สระทีน่อกเหนือจากสระเดีย่วและสระ
ประสมแลว้ สระทีม่พียญัชนะทา้ย /m n ŋ/ และ /p t k/  กจ็ดัวา่เป็นเสยีงสระชนิดหน่ึง ทาํใหน้กัภาษาศาสตร์
จนีวเิคราะหว์า่มเีสยีงสระเป็นจาํนวนมาก บางภาษามเีสยีงสระนบัรอ้ยเสยีง รวมไปถงึการวเิคราะหเ์สยีง
วรรณยกุตก์นํ็าพยญัชนะทา้ยเหล่าน้ีเป็นเกณฑใ์นการวเิคราะหอ์กีดว้ย ซึง่ความจรงิแลว้ หากพจิารณาเฉพาะ
เสยีงสระเดีย่วและสระประสมอยา่งทีน่กัภาษาศาสตรท์ัว่ไปศกึษากจ็ะพบวา่ไมไ่ดม้เีสยีงสระมากมายถงึเพยีง
นัน้ เสยีงวรรณยกุตก์ม็จีาํนวนน้อยกวา่ หรอืวธิกีารศกึษาโครงสรา้งของคาํและไวยากรณ์กพ็บวา่ 
นกัภาษาศาสตรจ์นีใชร้ปูแบบและโครงสรา้งของภาษาจนีไปศกึษาภาษาอื่นๆ ซึง่อาจจะเป็นมลูเหตุทีท่าํให้
ไมไ่ดว้เิคราะหล์กัษณะทางภาษานัน้ๆอยา่งแทจ้รงิ  แต่จะเป็นการอธบิายภาษาอื่นโดยใชห้ลกัไวยากรณ์
ภาษาจนี ปัญหาอกีประการหน่ึงทีพ่บกค็อื เมือ่นกัภาษาศาสตรศ์กึษาภาษาหน่ึงๆ แลว้ไมไ่ดต้รวจสอบขอ้มลู
คาํศพัทท์ีนํ่ามาวเิคราะหห์รอืไมท่ราบวา่เป็นคาํศพัทแ์ท้ๆ ของภาษาเหล่านัน้หรอืไม ่ทาํใหบ้างครัง้วเิคราะห์
เสยีงทีเ่กดิจากคาํยมืวา่เป็นเสยีงในภาษานัน้ กจ็ะเกดิความผดิพลาดได ้ แต่อยา่งไรกต็าม ขอ้ดแีละขอ้
ไดเ้ปรยีบของการศกึษาภาษาของชนกลุม่น้อยในประเทศจนีโดยนกัภาษาศาสตรจ์นีกค็อืความรูภ้าษาจนี 
ตวัอยา่งการศกึษาภาษาจว้งจะเหน็วา่มคีาํยมืศพัทภ์าษาจนี(ฮัน่) ทัง้ทีเ่ป็นคาํยมืเก่า(ก่อนปฏวิตัวิฒันธรรม) 
และคาํยมืใหม(่หลงัปฏวิตัวิฒันธรรม) รวมทัง้คาํศพัทร์ว่มโบราณเป็นจาํนวนมาก หากนกัภาษาศาสตรท์ีไ่มม่ี
ความรูภ้าษาจนีเขา้ไปศกึษาภาษาจว้ง กอ็าจจะวเิคราะหผ์ดิพลาดไดเ้ชน่เดยีวกนั   

แมว้า่ในประเทศไทยมกีารศกึษาเกีย่วกบัภาษาจว้งบา้งแลว้ สว่นใหญ่เป็นงานดา้นพจนานุกรม เชน่ 
ผลงานของ ปราณ ีกุละวนิชย ์(3) สมทรง บุรษุพฒัน์และคณะ (39) สรุยิา รตันกุล (25) สมทรง บุรษุ
พฒัน์และฉินเชยีวหาง (49) Somsong Burusphat (6) เป็นตน้ และมบีทความเกีย่วกบัการวเิคราะห์
ภาษาบา้ง เชน่ Somsong Burusphat and Qin Xiaohang (1) แต่เน้ือหาในหนงัสอืน้ีไดนํ้าเสนอใหเ้หน็
มมุมองการศกึษาภาษาจว้งของนกัภาษาศาสตรจ์นี  อยา่งน้อยเรากไ็ดท้ราบมมุมองและวธิกีารทาง
ภาษาศาสตรข์องนกัภาษาศาสตรจ์นีในการศกึษาภาษาอื่น ทัง้น้ีหากนกัภาษาศาสตรไ์ทยมโีอกาสไดท้าํงาน
รว่มกบันกัวชิาการจนีกจ็ะไดเ้ขา้ใจหลกัการทางภาษาศาสตรจ์นีมากขึน้     
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บทท่ี   
 

ภาษาตระกลูไทในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน :  
การพรรณนาภาษาแขนงต้ง – สุ่ย  

 

 
เน้ือหาในบทน้ี นําเสนอบทพรรณนาภาษาแขนงตง้ - สุย่ 

ซึง่มสีมาชกิ 4 ภาษา ดงัน้ี   
 

                         K.       ภาษาต้ง 
                         MLM. ภาษามลูมั  
                         MN.    ภาษาเหมาหนาน 
                         SH.     ภาษาสุ่ย 
 

แต่ละภาษามรีายละเอยีดแบ่งเป็นสองสว่น คอื  
 

               ส่วนย่อยท่ี  1 ข้อมลูทางชาติพนัธุว์รรณนา   
   ส่วนย่อยท่ี  2 ข้อมลูทางภาษา 
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K  ภาษาต้ง 

 
 

  
คดัลอก: http://www.showchina.org  

 
คดัลอก : http://image.nacs.com  

               รปูท่ี K  ชายชาวตง้ รปูท่ี K  หญงิชาวตง้ 
 

เหตุทีใ่ชต้วัอกัษรยอ่ K เป็นชื่อยอ่กาํกบัหวัขอ้ของภาษาตง้น้ีเน่ืองจากวา่ ชาวตง้เรยีกชื่อตวัเองวา่ 
กมั (Kam) และอกีประการหน่ึง หากใชอ้กัษรยอ่ D กจ็ะซํ้ากบัอกัษรยอ่เรยีกชื่อภาษาไต  จงึเลอืกใชอ้กัษร
ยอ่ K เพือ่ไมใ่หซ้ํ้าซอ้นกบัหวัขอ้ทีผ่า่นมา  

 
ขอ้มลูภาษาตง้แบ่งเป็นสองสว่น คอื สว่นที ่K 1 ขอ้มลูสงัเขปเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนา และ สว่น

ที ่K  ขอ้มลูทางภาษา ดงัน้ี   
 
ส่วนท่ี K.  ข้อมลูสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา มรีายละเอยีดขอ้มลู ดงัน้ี  

K .  ถิน่ทีอ่ยู ่ 
K 1.  ประวตัศิาสตร ์ 
K .  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  
K .  ชวีติความเป็นอยู ่ 
K .5  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม 

 
K 1.1  ถ่ินท่ีอยู่ 

ชาวเผา่ตง้มถีิน่ทีอ่ยูใ่นสามมณฑลของจนี ไดแ้ก่  
มณฑลกุ้ยโจว (贵州省 Guìzhōushěnɡ) บรเิวณอาํเภอหลผีงิ (黎平 Lípínɡ) ฉงเจยีง(从江

Cónɡjiānɡ)  หรงเจยีง  (榕江 Rónɡjiānɡ) เทยีนจู ้(天柱 Tiānzhù) จิน่ผงิ(锦屏 Jǐnpínɡ) ซานซุ่ย(三穗
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Sānsuì) เจิน้หยว่น(镇远 Zhènyuǎn) เจีย้นเหอ (剑河 Jiànhé)  ยวีผ่งิ(玉屏 Yùpínɡ) ชาวตง้ในมณฑลกุย้
โจวมจีาํนวนประชากรมากทีส่ดุ คอื 0,000 คน (ขอ้มลู ปี ) 

มณฑลหหูนาน (湖南省 Húnánshěnɡ) บรเิวณอาํเภอซนิหว่ง(新晃 Xīnhuǎnɡ) จิง้เซีย่น(靖县

Jìnɡxiàn) ทงเตา้ (通 道 Tōnɡdào) ในเขตปกครองตนเองเผา่จว้ง ชาวตง้ในมณฑลหหูนานมจีาํนวน
ประชากรรองลงมา คอื 190,000 คน (ขอ้มลู ปี 1979) 

มณฑลกว่างซี (广西 Guǎnɡxī) บรเิวณอาํเภอซานเจยีง (三江 Sānjiānɡ) หลงเซิง่(龙胜

Lónɡshènɡ)  หรงสุย่(融水 Rónɡshuǐ) ชาวตง้ในมณฑลกวา่งซมีจีาํนวนประชากรน้อยทีส่ดุ คอื 140,000  
คน (ขอ้มลู ปี ) 

ขอ้มลูจากการสาํรวจประชากรในปี 1979  ชาวตง้มปีระชากรราว 8 แสนคน แต่จากการสาํรวจ
จาํนวนประชากรครัง้ที ่ ของจนีในปี  ชนกลุ่มน้อยเผา่ตง้มจีาํนวนประชากรเพิม่ขึน้กวา่เดมิมาก โดยมี
ประชากรทัง้สิน้ 2,0,2 คน 
 
K .  ประวติัศาสตร ์ 

ในสมยัราชวงศฉ์ินและฮัน่ ชาวตง้อาศยักระจดักระจายอยูใ่นบรเิวณทีเ่ป็นมณฑลกวา่งตง และกวา่งซี
ในปัจจุบนั ในสมยันัน้เรยีกชนกลุ่มน้ีวา่ ลัว่เยว ่(骆越 Luòyuè) ซึง่เป็นกลุ่มชนเผา่ยอ่ยของชนรอ้ยเผา่ทีช่ื่อ 
ป่ายเยว ่ (百越 Bǎiyuè) หลงัสมยัราชวงศเ์วย่และจิน้เรยีกชาวลัว่เยวน้ี่วา่เหลยีว บนัทกึชื่อหยา่《赤雅》

Chìyǎ ของผูเ้ขยีนชื่อ ควา่งลู่ (邝露 Kuànɡlù) ทีเ่ขยีนในสมยัราชวงศห์มงิกล่าวถงึชนชาวตง้ไวว้า่ “ชาวตง้
เป็นชนกลุ่มยอ่ยหน่ึงในกลุ่มชนชาวเหลยีว” กลุ่มชนทีจ่ดัเป็นกลุม่ยอ่ยของชาว “ป่ายเยว”่ ในปัจจุบนัมี
ชาวตง้ ชาวเหมาหนาน ชาวจว้ง และชาวสุย่ ชนทัง้สีก่ลุ่มน้ีมคีวามสมัพนัธด์า้นภาษา วฒันธรรม ความ
เป็นอยูแ่ละบรเิวณทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงและคลา้ยคลงึกนั โดยเฉพาะทางดา้นภาษา ซึง่นกัภาษาศาสตรจ์นีจดั
ภาษาทัง้สีน้ี่ไวเ้ป็นภาษาในตระกลูเดยีวกนั คอื ภาษาจนี - ทเิบต สาขาจว้ง – ตง้ จากหลกัฐานทาง
ประวตัศิาสตรส์นันิษฐานไดว้า่ ชาวตง้กค็อืชาวลัว่เยวท่ีม่อีารยธรรมสบืทอดกนัมาตัง้แต่สมยัฉินจนปัจจุบนั  

ชาวตง้มพีฒันาการมาตัง้แต่ยคุบุพกาล พฒันา และเปลีย่นแปลงเรือ่ยมาจนถงึระบบสงัคมศกัดนิาใน
สมยัราชวงศถ์งั  แต่มบีางกระแสเชื่อวา่ระบบสงัคมของชาวตง้เคยผา่นระบบทาสมาก่อน  ตัง้แต่สมยัถงัถงึ
สมยัชงิไดร้วบรวมพืน้ทีอ่าศยัของชาวตง้ไวเ้ป็นเมอืงในการปกครอง   ระบบสงัคมในสมยันัน้เป็นแบบสงัคม
ศกัดนิา  ตน้ราชวงศช์งิยดึทีด่นิคนืสูอ่าํนาจกลางของรฐั และครอบครองชาวตง้เป็นประชาชนในอาณตั ิ เขา้
สูร่ะบบการปกครองแบบระบบศกัดนิาถอืครองกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ  แต่ระบบสงัคมชาวตง้ทีถ่อืปฏบิตัมิาแต่
เดมิคอืระบบกฎรวมของเผา่ยงัคงใชอ้ยู ่ กล่าวคอื ในทุกๆหมูบ่า้นมผีูใ้หญ่บา้นเป็นหวัหน้าใหญ่ชัน้ทีห่น่ึง 
ผูใ้หญ่บา้นมหีน้าทีด่แูลคนในชุมชนใหป้ฏบิตัติามขนบ จารตีประเพณ ี  ผูใ้หญ่บา้นแต่ละหมูบ่า้นขึน้ตรงต่อ
หวัหน้าคณะกรรมการหมูบ่า้นทีเ่ลอืกขึน้มาจากผูใ้หญ่บา้นเป็นการปกครองทีส่งูขึน้เป็นชัน้ทีส่อง  หวัหน้า
คณะกรรมการผูใ้หญ่บา้นน้ีขึน้ตรงต่อประธานทีไ่ดร้บัคดัเลอืกมาจากหวัหน้าหมูบ่า้นต่างๆ อกีชัน้หน่ึง  เป็น
การปกครองชัน้ทีส่งูสดุ วธิกีารปกครองแบบน้ีถอืปฏบิตัมิาจนถงึปลายสมยัราชวงศช์งิเขา้สูส่าธารณรฐั
ประชาชนจนี 
 
K 1.3  ระบบเศรษฐกิจสงัคม  

ระบบเศรษฐกจิสงัคมของชาวตง้มกีารเปลีย่นแปลง  และมพีฒันาการเริม่ตน้อยา่งชดัเจนมาตัง้แต่หลงั
ยคุสงครามฝ่ินในปี 0 สงัคมของชาวตง้ไดร้บัผลกระทบจากระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยมจากสงัคม
ภายนอก จงึคอ่ยๆปรบัเปลีย่นมาเป็นระบบสงัคมแบบกึง่อาณานิคมกึง่ศกัดนิา ภายใตก้ารกดขีแ่ละขดูรดี
ของจกัรวรรดนิิยมของราชวงศช์งิ  ชวีติความเป็นอยูข่องชาวตง้ตกอยูใ่นสภาพลาํบากแรน้แคน้อยา่งแสน
สาหสั จนถงึยคุสงครามปลดแอก ระบบศกัดนิาแบบถอืครองทีด่นิกย็งัคงเป็นอยู ่  เจา้ของทีด่นิมทีีด่นิใน
ครอบครองมากกวา่ชาวนาถงึยีส่บิเทา่ ชาวตง้ตอ้งเชา่ทีด่นิทาํกนิ และยงัถูกกดขีข่ดูรดีทัง้การเกบ็ผลผลติ
และดอกเบีย้คา่เชา่จากเจา้ของทีด่นิและนายทุนอยา่งอยา่งรนุแรง  ถงึยคุกว๋อหมนิตัง่ไดก้่อการต่อตา้น
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ระบบการปกครองรฐับาล และใชร้ะบบศกัดนิาจดัการใหผู้ม้อีาํนาจสงูดแูลพืน้ทีข่องชาวตง้ อนัเป็นการ
สนบัสนุนใหค้นชัว่ก่อกรรมทาํเขญ็  ผูป้กครองในระดบัหมูบ่า้น ตําบล และเมอืงทีม่ชีาวตง้อาศยัอยูต่่างพา
กนัเกบ็ภาษ ีรดีไถประชาชนอยา่งแสนสาหสั  ชาวตง้จงึตกสูภ่าวะลาํเคญ็และยากแคน้อยา่งทีส่ดุ 

หลงัการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี รฐับาลไดก้่อตัง้เขตปกครองตนเองชาวตง้ขึน้หลายแหง่  ดงัน้ี  
1. ปี 191 ก่อตัง้อาํเภอปกครองตนเองชาวตง้ จว้ง เหยา เหมยีวในเขตอาํเภอหลงเซิง่ของมณฑล

กวา่งซ ี  (广西龙胜侗、壮、瑶、苗各族自治县  Guǎnɡxī  Lónɡshènɡ  Dònɡ、 Zhuànɡ、
Yáo、Miáo ɡè  Zú zìzhìxiàn)  

. ปี 19 ก่อตัง้อาํเภอปกครองตนเองชาวตง้อาํเภอซานเจยีง ในมณฑลกวา่งซ ี (广西三江侗族自

治县Guǎnɡxī Sānjiānɡ Dònɡ Zú zìzhìxiàn)   
3. ปี 194 ก่อตัง้อาํเภอปกครองตนเองชาวตง้อาํเภอทงตา้ว มณฑลหหูนาน (湖南通道侗族自治

县 Húnán Tōnɡdào Dònɡ Zú zìzhìxiàn)  
  4.   ปี 196 ก่อตัง้เขตปกครองตนเองชาวเหมยีวและตง้ เมอืงเฉียนตง เฉียนหนาน มณฑลกุย้โจว  
    (贵州黔东南苗族侗族自治州 Guìzhōu Qiándōnɡnán Miáo Zú Dònɡ Zú zìzhìzhōu)  
            และอาํเภอปกครองตนเองเผา่ตง้ อาํเภอซนิหว่ง มณฑลหหูนาน (湖南新晃侗族自治县  
               Húnán Xīnhuǎnɡ Dònɡ Zú zìzhìxiàn)  

5.   ปี 1984 ก่อตัง้อาํเภอปกครองตนเองชาวตง้อาํเภอยวีผ่งิ มณฑลกุย้โจว (贵州省玉屏侗族自 
      治县 Guìzhōushěnɡ Yùpínɡ Dònɡ Zú zìzhìxiàn)  

 
K 1.  ชีวิตความเป็นอยู่  

การก่อตัง้เขตปกครองตนเองน้ี ทาํใหป้ระชาชนชาวตง้มสีทิธใินการปกครองดแูลตนเองในหลายๆ ดา้น 
โดยเฉพาะการทาํมาหากนิ ลม้ลา้งระบบศกัดนิากรรมสทิธิท์ีด่นิ ประชาชนมสีทิธิป์ระกอบอาชพีและมรีายได้
เป็นของตวัเอง ชาวตง้เริม่เปลีย่นแปลงการผลติผลติผลทางการเกษตรโดยไดร้บัการสนบัสนุนจากรฐับาล 
อาชพีดา้นการเกษตร ป่าไม ้ อุตสาหกรรม เลีย้งสตัว ์และประมงพฒันาขึน้อยา่งรวดเรว็ เขา้สูย่คุสาธารณรฐั
ประชาชนจนี เขตปกครองตนเองเผา่ตง้เมอืงเฉียนหนานก่อตัง้โรงงานอุตสาหกรรมน้อยใหญ่หลายแหง่ ผลติ
สนิคา้จาํพวกเครือ่งจกัรกล ปุ๋ ยเคม ีกระดาษ เขตปกครองตนเองเผา่จว้งตําบลซานเจยีงก่อตัง้โรงงานผลติน้ํา
และกระแสไฟฟ้า ชวีติและความเป็นอยูข่องชาวตง้ดขีึน้เป็นลาํดบั  หลงัการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี
เป็นตน้มา  ชุมชนชาวตง้ทีเ่ฉียนตงหนาน (黔东南 Qiándōnɡnán) มถีนนยาวเพยีง 500 กโิลเมตร ปัจจุบนั
รฐับาลสนบัสนุนการก่อสรา้งถนนเชื่อมต่อทุกตําบลและหมูบ่า้น   

ทางดา้นการศกึษากม็กีารพฒันาทีด่ขี ึน้เชน่กนั จากเดมิก่อนการปฏวิตัวิฒันธรรมมโีรงเรยีนมธัยมเพยีง
แหง่เดยีว  โรงเรยีนประถมไมเ่กนิ  แหง่ แต่ปัจจุบนัไดก้่อสรา้งโรงเรยีนประถมและมธัยมจนครบทุกตําบล
หมูบ่า้น ชาวตง้อดทนขยนัขนัแขง็ มานะบากบัน่สอบเขา้เรยีนในมหาวทิยาลยัชัน้แนวหน้าของประเทศ 
ปัจจุบนัมชีาวตง้ไดด้าํรงตําแหน่งหน้าทีใ่หญ่โตในคณะรฐับาล  เป็นหวัหน้างาน ทหาร  นกัวชิาการ 
ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่เป็นจาํนวนไมน้่อย  นอกจากน้ีในชุมชนชาวตง้บางแหง่ลงขนักนัก่อตัง้โรงเรยีนภาคคํ่า
สาํหรบัผูใ้หญ่ทีไ่มม่โีอกาสไดเ้รยีนในโรงเรยีนปกต ิ  

การรกัษาพยาบาลกพ็ฒันากา้วหน้าขึน้ เดมิทชีาวตง้นบัถอืผ ี เมือ่เจบ็ป่วยกไ็หวผ้สีางใหม้าชว่ยรกัษา 
แต่หลงัจากความเจรญิเขา้มาถงึ ชาวตง้เขา้ใจเกีย่วกบัเรือ่งการสาธารณสขุมากขึน้ มกีารก่อตัง้โรงพยาบาล
ขึน้หลายแหง่  โรครา้ยแรงทีเ่คยระบาดในชุมชนชาวตง้กค็อ่ยๆหมดไป สภาพชวีติชาวตง้ดขีึน้ มไีฟฟ้า 
น้ําประปาใช ้มเีครือ่งใชไ้ฟฟ้าและเครือ่งอาํนวยความสะดวกต่างๆใชแ้ลว้  
 
K 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 

ดว้ยความทีม่อีารยธรรม ประวตัศิาสตรก์ารตัง้ชุมชนทีย่าวนาน ชาวตง้จงึนบัไดว้า่เป็นชนทีร่ํ่ารวยทาง
วฒันธรรมมากเผา่หน่ึง   จนไดร้บัการขนานนามวา่ “เมอืงกว ีปฐพเีพลง”  เพลงของชาวตง้สมัผสัคลอ้งจอง 
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ทาํนองเสนาะ ไพเราะเปิดเผย  เปรยีบเปรยเดน่ชดั  ใหอ้ารมณ์กลอนงดงามสงูสงา่ ลํ้าคา่จรงิใจและอบอุน่ 
การบรรยายเรือ่งราวในบทกลอนแฝงซ่อนภมูปัิญญา นุ่มนวลลกึซึง้ นบัเป็นมรดกทางภาษาและวรรณกรรม
อนัลํ้าคา่ของชาวตง้ เชน่ บทกวเีรือ่ง《珠郎娘嫫》Zhūlánɡ niánɡmó “เทพบุตรกบัหญงิอปัลกัษณ์”   และ
เรือ่ง《三郎五妹》Sān lánɡ wǔ mèi “สามบุรษุกบัหา้อนงค”์ เป็นนิทานกลอนทีนิ่ยมแพรห่ลายไปทัว่ 
นอกจากน้ีการขบัรอ้งเพลงหมูข่องชาวตง้มเีอกลกัษณ์โดดเดน่เฉพาะตวั  ดว้ยพลงัเสยีงมหศัจรรย ์  สง่เสยีง
ทีด่งักงัวานกอ้ง  ทว่งทาํนองทีฟั่งดมูอีสิระ  ประกอบดว้ยเครือ่งดนตรผีผีาบรรเลงทาํนองคล่องแคล่ว เรงิรา่ 
เป็นเอกลกัษณ์เพยีงหน่ึงเดยีวพบไดใ้นเผา่ตง้  นิทาน ตํานานทีเ่ล่าสบืทอดกนัมาหลายชัว่อายคุน มี
มากมายหลากหลายเรือ่งราว รปูแบบการดาํเนินเรือ่งยอกยอ้น แยบยล ดงึดดูใหห้ลงใหล  แสดงออกถงึ
จนิตนาการอนัสลบัซบัซอ้นและลกึซึง้ของชาวตง้ไดเ้ป็นอยา่งด ี  งิว้ตง้เป็นการแสดงอุปรากรทีพ่ฒันามาจาก
การเล่านิทานกลอน  ถอืกาํเนิดขึน้ในตน้ศตวรรษที ่19   การแสดงงิว้ตง้น้ีทา่รา่ยราํเรยีบงา่ย  แต่การขบัรอ้ง
ทาํนองมมีากมาย ในการแสดงใชเ้ครือ่งดนตรจีาํพวกซอและผผีาบรรเลงประกอบ  ก่อนการแสดงโหมโรง
ดว้ยการลัน่กลองเรยีกบรรยากาศอยา่งครกึครืน้เรา้ใจ งิว้ตง้ไมว่าดหน้า แต่แฝงไวด้ว้ยเอกลกัษณ์ของความ
เป็นชนเผา่ไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ นอกจากน้ีวฒันธรรมการรืน่เรงิของชาวตง้ยงัมรีะบาํทีถ่อืเป็นเอกลกัษณ์ของ
ชาวตง้ เชน่ ระบาํตวัเย (哆耶 Duōyē) ระบาํขลุ่ยน้ําเตา้ ระบาํมงักร ระบาํสงิโต เป็นตน้   

 “ระบาํตวัเย” คอืการเตน้ระบาํเป็นกลุ่มใหญ่ทัง้ชายหญงิรวมกนัเรงิระบาํในงานรืน่เรงิ  ประสานมอื
คลอ้งคอลอ้มกนัเป็นวง รอ้งเล่นเตน้ระบาํ “ระบาํขลุ่ยน้ําเตา้” กเ็ป็นการเตน้ระบาํเป็นกลุ่มเชน่กนั ผูเ้ตน้เป่า
ขลุ่ยน้ําเตา้ไปพรอ้มๆ กบัเตน้ราํ เครือ่งดนตรทีีช่าวตง้ใชบ้รรเลงในงานรืน่เรงิและงานพธิต่ีางๆ ยงัมอีกีมาก 
เชน่  ขลุ่ยเหลก็ ป่ี เป็นตน้    

งานหตัถกรรมเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่บืทอดมาแต่บรรพบุรษุเชน่กนั งานฝีมอืทีม่ชีื่อเสยีงของ
ชาวตง้เชน่  งานปักผา้ รอ้ยมาลยั วาดภาพ แกะสลกั ตดักระดาษ  ถกั สาน เป็นตน้ หตัถกรรมปักผา้ของ
หญงิชาวตง้ เป็นงานฝีมอืชัน้เยีย่ม  ชาวตง้นิยมปักลวดลายต่างๆ เชน่  ดอกไม ้สตัวต่์างๆ  รปูบุคคลลงบน
เสือ้ผา้ ลวดลายและสสีนัชดัเจน กลมกลนืเหมอืนจรงิ   นอกจากน้ียงัมกีารทาํเครือ่งประดบัเงนิไดแ้ก่  สรอ้ย
เงนิ กาํไลเงนิ ตุม้ห ู แหวน ป่ินปักผม ดอกไมเ้งนิลว้นเป็นเครือ่งประดบัทีเ่ป็นทีนิ่ยมอยา่งมากของหญงิ
ชาวตง้  

ชายชาวตง้มคีวามชาํนาญในการก่อสรา้งตกึดว้ยอฐิ หนิ และไม ้การสรา้งตกึแขวนกลอง สรา้งสะพาน
ถอืเป็นงานสถาปัตยกรรมทีช่าวตง้มคีวามชาํนาญมากทีส่ดุ การก่อสรา้งตกึแขวนกลองของชาวตง้ใชไ้ม้
ลว้นๆ ไมม่กีารใชต้ะปตูอกยดึ สามารถสรา้งไดส้งูเป็นสบิชัน้เลยทเีดยีว   รปูทรงหกเหลีย่มแปดเหลีย่ม
งดงามดุจเจดยีแ์กว้ สงูสง่ สงา่งาม นบัเป็นสญัลกัษณ์หน่ึงของชุมชนชาวตง้   และเป็นจุดศนูยร์วมของชุมชน  
นอกจากน้ียงัมสีะพานเฉิงหยาง (程阳桥 Chénɡyánɡ qiáo) ทีต่าํบลซานเจยีง เป็นสะพานทีส่รา้งโดยชา่ง
ชาวตง้ มคีวามงดงาม แขง็แรง ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของประเทศจนีอกีดว้ย 

ชาวตง้สวมเสือ้ผา้เครือ่งแต่งกายทีผ่ลติขึน้เอง  ชาวตง้ชอบสวมเสือ้ผา้สเีขยีว มว่ง ขาว      น้ําเงนิ ชาย
ชาวตง้ในปัจจุบนัสวมเสือ้ผา้ไมแ่ตกต่างจากชาวฮัน่ แต่ยงัมชีาวตง้ทีอ่ยูใ่นบรเิวณหา่งไกล เชน่ ชาวตง้ภเูขา
ยงัคงสวมเสือ้ผา้แบบดัง้เดมิ คอืสวมเสือ้แขนสัน้ผา่อกไมม่ปีก สวมกางเกงขากวา้งยาว  ใชผ้า้โพกหวั  บาง
คนไวผ้มจุก  ชุดของหญงิชาวตง้แตกต่างกนัไปตามแต่ละทอ้งที ่บา้งสวมเสือ้ทรงกระบอกผา่อก ไมม่ปีก ตดิ
กระดุมเงนิ  บา้งสวมเสือ้คอกระเชา้คลอ้งไหล่  บา้งสวมกางเกงขากวา้งยาว  บา้งสวมชุดเสือ้ยาวคลุมเขา่  
บา้งสวมผา้ถุงคาดเขม็ขดั เกลา้ผมขึน้แลว้ใชผ้า้โพกหวั  สวมรองเทา้คลุมหน้าแขง้ใชเ้ชอืกมดัแน่น  แต่บาง
ทอ้งทีก่แ็ต่งตวัเหมอืนอยา่งชาวฮัน่ แต่ทีส่าํคญัชาวตง้ชอบสวมเครือ่งประดบัทีท่าํดว้ยเงนิ 

อาหารการกนิของชาวตง้กนิขา้วเจา้เป็นอาหารหลกั  ชาวตง้ทีอ่าศยัอยูบ่นพืน้ทีร่าบชอบกนิขา้วสวย 
แต่ชาวตง้ทีอ่ยูต่ามภเูขาชอบกนิขา้วเหนียว  ชอบกนิอาหารรสเผด็และเปรีย้ว  รูจ้กัวธิถีนอมอาหารเชน่  ทาํ
ปลารา้ เน้ือหมกั  การรบัแขกทีส่าํคญัตอ้งมน้ํีาชาเป็นการตอ้นรบั  ชาวตง้ตัง้บา้นเรอืนอยูร่มิภ ูรมิน้ํา ซึง่เป็น
ทวิทศัน์ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของภาคใตข้องจนี สรา้งบา้นแบบใตถุ้นสงู ขา้งบนเป็นทีพ่กัอาศยั ชัน้ล่างเป็นคอก
สตัว ์และเกบ็ของ 
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ประเพณสีาํคญัทีน่่าสนใจของชาวตง้ คอืประเพณ ี “เยวเ่หย”่ (月也 Yuèyě) ตรงกบัวนัทีแ่ปด เดอืน
หน่ึงตามปฏทินิจนัทรคตขิองจนี เป็นประเพณทีีช่าวตง้จากหมูบ่า้นหน่ึงไปเป็นแขกเยีย่มเยอืนอกีหมูบ่า้น
หน่ึง กจิกรรมสาํคญัคอืการรืน่เรงิและสงัสรรค ์ มกีารเป่าขลุ่ยน้ําเตา้ รอ้งงิว้บรรเลงขบักล่อม  จดัในชว่ง
วา่งเวน้จากการเพาะปลกู มกีารชนววัเป็นกฬีาบนัเทงิประจาํชนเผา่  ชว่งเทศกาลนี้จะตฆีอ้งรอ้งป่าวใหผู้ค้น
มากมายมารว่มรอ้งราํทาํเพลง สนุกสนานรืน่เรงิบนัเทงิใจ   จุดพลุเฉลมิฉลองสวา่งไสวไปทัว่หบุเขา  เป็น
การตอ้นรบัชาวตง้จากหมูบ่า้นอื่นทีม่าเยอืนดว้ยความยนิดปีรดีา  เป็นโอกาสทีห่นุ่มสาวไดพ้บปะคบหา
สมาคมกนั   ชาวตง้ทางเหนือเรยีกเทศกาลน้ีวา่ เทีย่วภเูขา (玩山 Wán shān)  หนุ่มสาวชาวตง้รวมกนัเป็น
กลุ่มหลงัวา่งเวน้จากงานในชว่งเดอืนมนีาคมและเมษายน เมือ่มารวมกนัพรอ้มหน้าจะรอ้งเพลงตอบโต ้
เกีย้วพาราสกีนั ชาวตง้ ทางตอนใตเ้รยีกงานน้ีวา่ “แอว่เมอืง”  หรอื “แอว่สาว”  คนืวนังานหญงิสาวปักผา้อยู่
ในเรอืน ชายหนุ่มขบักล่อมดนตรแีละรอ้งเพลงโตต้อบกนั พรรณนาความรกัต่อกนั เมือ่ถูกใจกนัจะแลกของ
ทีร่ะลกึซึง่กนัและกนัเป็นการหมัน้หมายเอาไว ้    ในวนัทีส่ามเดอืนสามหรอืวนัทีส่องเดอืนสองของทุกปี 
ชุมชนชาวตง้ทีต่ําบลซานเจยีงรวมตวักนัในลานกวา้งประจาํหมูบ่า้น จดังานเทศกาลรืน่เรงิ โดยจะชว่ยกนั
ทาํพลุดอกไมย้งิขึน้ฟ้า เมือ่ตกลงสูพ่ืน้ใหค้นทีม่ารว่มงานแยง่กนัเกบ็ ผูท้ีเ่กบ็ไดจ้ะมรีางวลัให ้งานน้ีเรยีกวา่ 
“งานชงิพลุ” 

ชาวตง้ยดึถอืการแต่งงานแบบสามภีรรยาคนเดยีว การแต่งงานกนัระหวา่งพีส่าวหรอืน้องสาวพอ่กบั
พีช่ายแมเ่ป็นทีนิ่ยมของชาวตง้ แต่ญาตริว่มสายเลอืดจะไมแ่ต่งงานกนั  หญงิแต่งงานแลว้ไมย่า้ยไปอยูบ่า้น
สาม ี  สถานภาพทางครอบครวัและสงัคมของผูห้ญงิตํ่าตอ้ยกวา่ผูช้าย มกีฎขอ้หา้มมากมายสาํหรบัผูห้ญงิ
เชน่  หา้มตกีลอง หา้มอยูบ่นบา้นในขณะทีม่ผีูช้ายนัง่อยูข่า้งล่าง หญงิชาวตง้จะสามารถมสีทิธใินทรพัย์
สมบตัทิีต่นเองหามาไดห้รอืทรพัยส์มบตัขิองพอ่แมก่ต่็อเมือ่แต่งงานแลว้เทา่นัน้ แต่กไ็มไ่ดม้ปีรมิาณมาก
เทา่ใดนกั สมบตัน้ีิเรยีกวา่ “นาผูห้ญงิ ทีผู่ห้ญงิ” สว่นผูช้ายเป็นผูร้บัสบืทอดมรดกประจาํตระกลู หากไมม่ลีกู
ชายสามารถรบัเลีย้งลกูบุญธรรมและสบืทอดสายตระกลูใหก้บัลกูบุญธรรมต่อได ้

พธิงีานศพของชาวตง้เหมอืนกบัชาวฮัน่ คอืใชว้ธิฝัีงศพ แต่ชาวตง้บางพืน้ทีเ่มือ่มคีนเสยีชวีติ จะยงัไม่
ประกอบพธิศีพ แต่จะใสโ่ลงแลว้นําไปเกบ็ไวใ้นป่าชา้ทีอ่ยูห่า่งไกลออกไปจากหมูบ่า้น รอจนคนทีเ่กดิวนั 
เดอืน ปี เดยีวกนัเสยีชวีติทัง้หมดจงึจะประกอบพธิฝัีงศพพรอ้มกนั  

ชาวตง้นบัถอืผ ีและเทพมากมาย เคารพบชูาธรรมชาต ิเชน่  ตน้ไมใ้หญ่ หนิกอ้นใหญ่  บ่อน้ํา สะพาน  
มเีจา้แมส่รา้งเมอืงชื่อ ซ่าซุ่ย (萨岁 Sàsuì)  ซึง่ถอืกนัวา่เป็นหญงิผูเ้ป็นตน้กาํเนิดและสรา้งชมุชนชาวตง้ 
เป็นเทพทีช่าวตง้เคารพสงูสดุ  ในทุกๆหมูบ่า้นจะสรา้งวดัซ่าซุ่ย โดยใชก้ารเสีย่งทายของนก หญา้  ไข ่ หอย 
ขา้ว เป็นสิง่ชีว้ดัความเป็นสริมิงคล 

เทศกาลสาํคญัของชาวตง้มเีทศกาลตรษุจนี เทศกาลไหวเ้ทพววั (วนัที ่ เดอืน  หรอืวนัที ่ เดอืน ) 
เทศกาลกนิอาหารใหม ่ (กลางเดอืน ) บางทอ้งทีม่กีารขึน้ปีใหมข่องชาวตง้ในชว่งเดอืน 0 หรอืเดอืน  
นอกจากน้ียงัรบัอทิธพิลเทศกาลของชาวฮัน่ทีม่าพรอ้มกบัการเกษตรอกี เชน่  เทศกาลวนัเชงเมง้ เทศกาล 
ตวนอู ่เทศกาลไหวพ้ระจนัทร ์และเทศกาลฉงหยาง(วนัที ่ เดอืน )  

 
K   ข้อมลูทางภาษา  
                หวัขอ้น้ีเป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุ่มชาตพินัธุต์ง้  มหีวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี  

K 2.   การจดัแบ่งตระกลูภาษา 
K .   ระบบเสยีง   
K 2.   ระบบคาํ 
K .4   ระบบไวยากรณ์   
K 2.5   ภาษาถิน่ 
K 2.   ตวัอกัษร 
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K  2.1 การจดัแบง่ตระกลูภาษา  
ชาวตง้ เรยีกตวัเองวา่ [kam1] 1  มบีางพืน้ทีส่ว่นน้อยออกเสยีงวา่ [ȶam1] หรอื [ȶ´m1]  

นกัภาษาศาสตรแ์ยกออกมาจากสมาชกิในภาษาตระกลูไท โดยจดัใหเ้ป็นภาษาทีม่คีวามใกลช้ดิกบัภาษา
ตระกลูไททีส่ามารถเทยีบไดว้า่เป็นระดบัลกูพีล่กูน้องกนั  เรยีกชื่อวา่ตระกลูภาษากมั-สุย่(หรอืสยุ) ในขณะที่
มมุมองของนกัวชิาการจนีจดัไวใ้นตระกลูใหญ่จนี-ทเิบต สาขาภาษาจว้ง-ตง้ แขนงภาษาตง้-สุย่ ซึง่ความจรงิ
แลว้กค็อืกลุ่มเดยีวกนั เพยีงแต่แยกออกมาจากตระกลูจนี-ทเิบต และเรยีกชื่อต่างกนั ซึง่ “กมั”  กค็อืชื่อที่
ชาวตง้เรยีกตวัเองนัน่เอง ภายในภาษาตง้มภีาษาถิน่อยูส่องถิน่ เรยีกชื่อวา่ ถิน่ตง้เหนือ และถิน่ตง้ใต ้ภายใน
ภาษาถิน่แต่ละถิน่ ยงัแบ่งเป็นถิน่ยอ่ยอยา่งละสามถิน่ยอ่ย เรยีกชื่อวา่ ถิน่ยอ่ยที ่,2, ตามลาํดบั ดงัแผนภมูิ
ต่อไปน้ี (ผูเ้ขยีนสรา้งขึน้จากคาํอธบิายการจดัแบ่งตระกลูภาษา การแบ่งภาษาถิน่ตง้ และการแบ่งภาษาถิน่
ยอ่ยในหนงัสอื “ปรทิรรศน์ภาษาตง้” (Liáng Mǐn , 1979, 0 ) 

 
แผนภมิูท่ี K 1 : การจดัแบ่งภาษาตง้ 

 
ความสาํคญัของภาษาตง้ประการแรกคอืเป็นภาษาทีม่คีวามใกลช้ดิกบัภาษาตระกลูไททีม่พีดูอยูแ่ต่

เฉพาะในประเทศจนีเทา่นัน้  และประการทีส่องซึง่สาํคญัยิง่กวา่นัน้กค็อื การมรีะบบเสยีงวรรณยกุตท์ี่
ซบัซอ้นมากทีส่ดุในบรรดาภาษาตระกลูไท  เน่ืองจากการเกดิระบบเสยีงวรรณยกุตใ์นภาษาตง้เป็นผลมาจาก
พยางคปิ์ดและพยางคเ์ปิด  ลกัษณะน้ีน่ีเองทีโ่อดฺรกิรูต ์(Haudricourt: 1961, 168-18) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัฐานใน
การสรา้งทฤษฎมีาตรฐานอธบิายการกาํเนิดของเสยีงวรรณยกุต ์ 

ในชุมชนทีม่ชีาวตง้อาศยัอยู ่ โดยเฉพาะถิน่ตง้ใตท้ีม่ผีูพ้ดูจาํนวนมาก (เกีย่วกบัภาษาถิน่ จะอธบิาย
ในหวัขอ้ภาษาถิน่เป็นลาํดบัต่อไป)  ภาษาตง้เป็นภาษาหลกัทีช่าวตง้ใชใ้นการสือ่สาร ในโรงเรยีน สถานที่
ราชการต่างๆกใ็ชภ้าษาตง้เป็นภาษากลาง ทาํใหช้าวตง้ใตย้งัคงรกัษาเอกลกัษณ์ทางภาษาไวไ้ด ้แต่เหตุน้ีทาํ
ใหช้าวตง้ใตรู้ภ้าษาจนีน้อยกวา่ชาวตง้เหนือ ขณะเดยีวกนัชาวตง้เหนือซึง่มจีาํนวนประชากรน้อยกวา่กม็ี
แนวโน้มในการใชภ้าษาจนีมากกวา่เชน่กนั  ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรมของประเทศจนี() เป็นตน้มา 

                                                           
1 คาํเรยีกชือ่น้ีน่าสนใจ เน่ืองจากมหีลายภาษาในตระกลูไทเรยีกชือ่อยา่งภาษาไทกลุ่ม ป.วา่ “กาํ (กมั)”และเรยีกชือ่อยา่งภาษาไทกลุ่ม พ.วา่ “คาํ” 
เชน่ กาํเมอืง (คาํเมอืง,ภาษาไทยถิน่เหนือ) กาํตี(่คาํตี,่ภาษาตระกลูไทในอนิเดยีและพมา่) กาํยงั (คาํยงั,ภาษาตระกลูไทในอนิเดยี)   
 ผูเ้ขยีนเรยีกชือ่วา่ สุย่ เพราะออกเสยีงตามอกัษรจนีทีน่กัภาษาศาสตรจ์นีใชเ้รยีกชือ่ภาษาและกลุ่มชาตพินัธุน้ี์ คอื 水 Shuǐ  

ตระกลูภาษา

จีน-ทิเบต

ภาษาจนี ทเิบต-พมา่ เยา้ จ้วง-ต้ง

จ้วง-ไต ตง้-สุย่

ตง้

ตง้เหนือ

ถิน่ยอ่ยที ่1

ถิน่ยอ่ยที ่ 

ถิน่ยอ่ยที ่3 

ตง้ใต้

ถิน่ยอ่ยที ่1

ถิน่ยอ่ยที ่

ถิน่ยอ่ยที ่3

หลี
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เหตุทีเ่ป็นประชาชนของประเทศจนี การกระจายอาํนาจทางการเมอืงการปกครอง เศรษฐกจิ สงัคมและ
การศกึษาของรฐับาลจนี ทาํใหภ้าษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ ไดร้บัอทิธพิลจากภาษาจนีเป็นอยา่งมาก ใน
พืน้ทีท่ีม่ชีาวตง้อาศยัอยูไ่มม่าก หากอยูใ่กลก้บักลุ่มชาตพินัธุท์ีม่ปีระชากรมากกวา่ ชาวตง้กจ็ะสามารถพดู
ภาษาอื่นนัน้ได ้ หรอืไมก่ใ็ชภ้าษาจนีเป็นภาษากลางในชวีติประจาํวนัในการตดิต่อสือ่สารกบัชนเผา่อื่น  
แมก้ระทัง่ในกลุ่มชาวตง้ดว้ยกนัเอง          

 หนงัสอืเล่มสาํคญัทีผู่เ้ขยีนอา้งองิคาํศพัทแ์ละขอ้มลูภาษามาเรยีบเรยีงในบทความนี้ คอื หนงัสอืเรือ่ง 
“ปรทิรรศน์ภาษาตง้” เขยีนโดย เหลยีงหมิน่ นกัภาษาศาสตรร์ูจ้กัหนงัสอืเล่มน้ีในชื่อ Dong Yu Jianzhi และ
รูจ้กัชื่อผูเ้ขยีนในชื่อ Liang Min ตรงกบัชื่อภาษาจนีคอื《侗语简志Dòngyǔ jiǎn zhì》(Liáng Mǐn,1979) 

โดยเกบ็ขอ้มลูคาํศพัทแ์ละศกึษาวเิคราะหภ์าษาตง้ทีเ่ขตชุมชนเชอเจยีง(车 江 Chē jiāng) ในชุมชนน้ี
ประกอบดว้ยหมูบ่า้นต่างๆ หลายหมูบ่า้น เชน่ บา้นเชอจา้ย (车寨Chē zhài) บา้นจา้ยโถว(寨头Zhài tóu) 
บา้นจางหลวี(่章鲁Zhāng lǔ) บา้นมา่ยจา้ย(麦寨Mài zhài) บา้นเยวจ่า้ย(月寨 Yuè zhài) บา้นโขว่จา้ย      
(口寨Kǒu zhài) เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมผีลงานพจนานุกรม งานวจิยั หนงัสอื บทความ เอกสาร และสือ่การ
เรยีนการสอนภาษาตง้เรือ่งอื่นๆ ทีนํ่ามาศกึษาประกอบกนั เชน่ พจนานุกรมภาษาตง้-ฮัน่ ผลงานของโอเฮงิ
หยวน(Ōu Hēngyuán, 4). งานวจิยัเรือ่งการศกึษาเปรยีบเทยีบไวยากรณ์ภาษาตง้กบัภาษาจนี ผลงาน
ของสอืหลนิ (Shí Lín, 97)  บทพรรณนาลกัษณะเดน่ทางไวยากรณ์ภาษาตง้ ผลงานของสอืยว่นปิง(Shí 
Yuànbīng, 200) สือ่วดีทิศัน์หอ้งเรยีนภาษาตง้พืน้ฐาน 1-5 ผลงานของอู๋ผงิฮวน (Wú Pínghuān, 202) 
เป็นตน้ แต่วธิกีารถ่ายถอดเสยีงภาษาตง้ของนกัวชิาการจนีต่างกนัสองระบบ คอื สว่นหน่ึงใชส้ทัอกัษรสากล 
อกีสว่นหน่ึงใชร้ะบบการเขยีนอกัษรภาษาตง้ทีพ่ฒันาขึน้ใหม ่  เพื่อใหก้ารนําเสนอในบทน้ีเป็นระบบเดยีวกนั
และงา่ยต่อการศกึษาของนกัภาษาศาสตรไ์ทย จงึจะใชร้ะบบเสยีงสทัอกัษรสากลของเหลยีงหมิน่เป็นหลกั   

ภาษาตง้มลีกัษณะรว่มทีใ่กลเ้คยีงกบัภาษาต่างๆ ในแขนงตง้ - สุย่ ไดแ้ก่ (เน้ือหารายละเอยีดและ
ตวัอยา่งคาํ จะไดอ้ธบิายในลาํดบัถดัไป)  

1. พยางคท์ุกพยางคป์ระกอบดว้ยพยญัชนะสระและวรรณยกุต ์ซึง่ระบบเสยีงวรรณยกุตถ์อื 
     เป็นลกัษณะรว่มทีส่าํคญั คอื หางสระมอีทิธพิลต่อการเกดิเสยีงวรรณยกุตท์ีต่่างกนั    
. มเีสยีงหางสระ ภาษาตง้ม ี เสยีง แบ่งเป็น อรรธสระ/i,u/ และพยญัชนะ /m, n, N, p, t, k/  
3. มคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สาย สว่นมากเป็นคาํโดดพยางคเ์ดยีว  วธิกีารประสมคาํมรีปูแบบและ 
    ลกัษณะเหมอืนกนั   
4. ลกัษณะทางไวยากรณ์เหมอืนกนั โครงสรา้งไวยากรณ์พืน้ฐานคอื [S+V+O]  มกีารวางคาํ 
    ขยายไวห้ลงัคาํหลกั    

 
K . ระบบเสียง   
 K .. พยญัชนะ นกัวชิาการจนีแบ่งเสยีงพยญัชนะในภาษาตง้เป็นสามประเภท คอื   

(1) เสยีงพยญัชนะเดีย่ว  
() เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก  
(3) เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน  

  ขอ้มลูการวเิคราะหร์ะบบเสยีงในหนงัสอื “ปรทิรรศน์ภาษาตง้” (Liáng Mǐn, , -0) และระบบ
การเขยีนอกัษรภาษาตง้ปัจจุบนั ทีส่รา้งขึน้บนพืน้ฐานของการวเิคราะหร์ะบบเสยีงแต่เดมิ (Ōu Hēngyuán, 
4) สรปุวา่พยญัชนะตน้ภาษาตง้มทีัง้หมด 2 เสยีง แบ่งเป็น ) เสยีงพยญัชนะเดีย่ว 22 เสยีง 2) เสยีง
พยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน  เสยีง และ ) เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก  เสยีง ดงัขอ้มลูในตาราง
ต่อไปน้ี     

p ph m f w  pj phj mj  wj 
ts tsh  s       
t th n  l tj thj   lj 
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ȶ ȶh ȵ ɕ j      
k kh N   kw khw Nw   
ʔ   h       

คาํอธบิายเสยีงพยญัชนะ  
1. เสยีงพยญัชนะภาษาตง้มกีารเปรยีบต่างของเสยีงพน่ลมกบัไมพ่น่ลม จดัวา่เป็นภาษาไทกลุ่ม 

พ.  
. เสยีงพยญัชนะฐานกรณ์รมิฝีปาก /p,ph,m,w/ และฐานกรณ์ปลายลิน้ /t,th,l/ ทัง้เสยีงไมพ่น่ลม

และเสยีงพน่ลม มคีูเ่ปรยีบต่างกบัเสยีงเปลีย่นเป็นเพดาน คอื /pj,phj,mj,wj/ และ/tj,thj,lj/ 
3. เสยีงพยญัชนะฐานกรณ์โคนลิน้ /k,kh,N/ ทัง้เสยีงไมพ่น่ลมและเสยีงพน่ลม มคีูเ่ปรยีบต่างกบั

เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก คอื / kw,khw,Nw/  
4. เสยีง /tj,thj,ts,tsh,f,wj/ เป็นพยญัชนะทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากคาํยมืภาษาจนี คนหนุ่มสาวทีเ่รยีน

ภาษาจนีจะออกเสยีงเหล่าน้ีได ้ แต่ผูส้งูอายทุีไ่มไ่ดเ้รยีนภาษาจนีจะออกเสยีงเหล่าน้ีเป็น /ȶ, 
ȶh,s (สาํหรบัเสยีง ts,tsh), w, j/ ตามลาํดบั  

. คาํทีข่ ึน้ตน้ดว้ยเสยีงสระ คอืคาํทีม่พียญัชนะ /ʔ/ นําหน้า ในบทความน้ีจะละไว ้   
จดุท่ีน่าสนใจของระบบเสยีงพยญัชนะในภาษาตง้คอื การสญูหายของเสยีงกอ้ง จากหลกัฐาน

คาํศพัทภ์าษาตง้บางถิน่ชีใ้หเ้หน็วา่ภาษาตง้เคยมพียญัชนะตน้เสยีงกอ้ง คอื ภาษาตง้สาํเนียงหรงสุย่ (融水

Róng shuǐ) ออกเสยีงแบบมเีสยีงกอ้งนําหน้า เชน่ /dja1/ “ตา(eye)” /djam1/ “บ่อน้ํา”   
จากการเปรยีบเทยีบกบัภาษาอื่นๆในสาขาจว้ง-ตง้  พบวา่ยงัมเีสยีงกอ้งอยูส่องเสยีงหรอืสองชุด 

กล่าวคอื ภาษาจว้ง และภาษาปู้อ ีมเีสยีง  ʔb, ʔd ภาษาสุย่มเีสยีง ʔb, ʔd และ  ͫ b,ⁿd ภาษาเหมาหนานมเีสยีง 
ʔb, ʔd และ ͫ b,ⁿd, ᶯȡ ,ᵑɡ ภาษาเทน็มเีสยีง ʔm,d และ b แต่ภาษาตง้ไมห่ลงเหลอืเสยีงเหล่าน้ีแลว้ เมือ่
เปรยีบเทยีบคาํศพัทท์ีภ่าษาในสาขาเดยีวกนัออกเสยีงกอ้ง พบวา่ภาษาตง้ออกเสยีงเป็นเสยีงอื่นทีม่ฐีานกรณ์ 
ใกลเ้คยีงกนัและออกเสยีงอยา่งไมม่เีสยีงกอ้งนํา คอื   

ตวัอย่างคาํ จ้วง สุ่ย เหมาหนาน ต้ง เทน็ 
ʔb, ʔd ʔb, ʔd ʔb, ʔd m,l ʔm,d 

t ͫ b,ⁿd ͫ b,ⁿd p,t b,l 

บาง ʔba:ŋ1 ʔba:ŋ 1 ʔba:ŋ ma:ŋ 1 ʔma:ŋ1 
ด ี ʔdei1 ʔda:i1 ʔda:i la:i1 da:i1 
ผูช้าย sa:i1 ͫ ba:n1 ͫ ba:n1 pa:n1 ai1ba:n1 

ตา(eye) ta1 ⁿda1 ⁿda1 ta1 la1 

K .. เสียงสระ  
 หลกัเกณฑใ์นการวเิคราะหเ์สยีงสระในทางภาษาศาสตรจ์นี มดีงัน้ี  

1. เสยีงสระเดีย่ว   
. เสยีงสระทีม่มีากกวา่หน่ึงเสยีง แบ่งเป็น หวัสระ ทอ้งสระและหางสระ ดงัน้ี  

.1 หวัสระ คอืสระตวัแรก   
. ทอ้งสระคอืสระตวัทีส่องในสระทีม่สีามเสยีง เชน่ /ian/ เสยีง /i/ เป็นหวัสระ /a/ 

เป็นทอ้งสระ และ /n/ เป็นหางสระ  
.3 หางสระ แบ่งเป็น  

(1) หางสระทีเ่ป็นอรรธสระ /i,u/ เชน่ สระ /iu/ เสยีง /i/ เป็นเสยีงสระเดีย่ว เสยีง 
/u/ เป็นหางสระทีเ่ป็นอรรธสระ  

() หางสระทีเ่ป็นเสยีงนาสกิ /m,n, N/ เชน่ สระ /in/ เสยีง /i/ เป็นเสยีงสระ
เดีย่ว เสยีง /n/ เป็นหางสระทีเ่ป็นเสยีงนาสกิ 
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(3) หางสระทีเ่ป็นพยญัชนะเสยีงกกั /p,t,k/  เชน่ สระ /ip/ เสยีง /i/ เป็นเสยีง
สระเดีย่ว เสยีง /p/ เป็นหางสระทีเ่ป็นเสยีงพยญัชนะเสยีงกกั  

จากหลกัเกณฑข์องหางสระในขอ้ 2.  ขา้งตน้ หางสระแบบที ่() และแบบที ่(2) เรยีกวา่พยางคเ์ปิด 
หางสระแบบที ่ () เรยีกวา่พยางคปิ์ด ดงันัน้นกัภาษาศาสตรจ์นีจงึวเิคราะหใ์หภ้าษาตง้มเีสยีงสระจาํนวน 
ทัง้สิน้ 5 เสยีง ดงัน้ี  

a a:i a:u a:m a:n a:N a:p a:t a:k 
   am an aN ap at ak 
  ǝi ǝu ǝm ǝn ǝN ǝp ǝt ǝk 
e:  eu em en eN ep et ek 
i:  iu im in iN ip it ik 
o: oi  om on oN op ot ok 
u: ui  um un uN up ut uk 
ɿ:         

คาํอธบิายเสยีงสระ  
1. สระเดีย่วมทีัง้หมด  เสยีง คอื /a,e,i,o,u,ɿ/โดยทีส่ระทุกตวัเมือ่เกดิตามลาํพงัจะออกเสยีงเป็น

เสยีงยาว แต่จะออกเสยีงเป็นเสยีงสัน้เมือ่มหีางสระและไมม่กีารเปรยีบต่างยกเวน้เสยีงสระ /a/ มี
การเปรยีบต่างของเสยีงสัน้กบัเสยีงยาวเมือ่มหีางสระ     

. เสยีงสระ /ǝ/ ไมป่รากฏเป็นเสยีงสระเดีย่ว    
3. เสยีงสระ /ɿ/ เป็นเสยีงสระภาษาจนี มเีฉพาะในคาํยมืจากภาษาจนี เกดิกบัพยญัชนะของคาํ

ภาษาจนี /ts,tsh,s/ เทา่นัน้ 
4.  เสยีงสระภาษาตง้ทุกเสยีงสามารถปรากฏกบัหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะนาสกิ/m,n,N/และพยญัชนะ

เสยีงกกั /p,t,k/ ไดทุ้กเสยีง   
. เสยีงสระทุกเสยีงสามารถปรากฏกบัหางสระทีเ่ป็นอรรธสระได ้ยกเวน้  

- /e/ เกดิกบัหางสระ /u/ เทา่นัน้ ไมเ่กดิกบั /i/  
- /a/ เสยีงสัน้ ไมเ่กดิกบัหางสระทีเ่ป็นอรรธสระ  

6. หางสระทีเ่ป็นพยญัชนะเสยีงกกั /p,t,k/ ออกเสยีงกกั แต่ไมร่ะเบดิ  
 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัระบบการเขยีนอกัษรภาษาตง้ในปัจจุบนั (Ōu Hēngyuán, 4) พบวา่ เสยีง

สระภาษาตง้ในปัจจุบนัม ี เสยีง ในจาํนวนน้ีมสีระทีเ่ป็นคาํยมืภาษาจนี  เสยีง และสระภาษาตง้ 50 เสยีง 
โดยภาพรวมแลว้ระบบเสยีงทีเ่หลยีงหมิน่วเิคราะหไ์ว ้ไมแ่ตกต่างไปจากระบบการเขยีนอกัษรภาษาตง้ใน
ปัจจุบนั ขอ้ต่างของการวเิคราะหร์ะบบเสยีงสระของเหลยีงหมิน่ และ โอวเฮงิหยวน สรปุไดด้งัน้ี   

 เสยีงทีม่ใีนเหลยีงหมิน่ ไมม่ใีนโอวเฮงิหยวน คอื   / ǝu, ut/  
 เสยีงทีม่ใีนโอวเฮงิหยวน ไมม่ใีน เหลยีงหมิน่ คอื   / ǝ,ow/ 
 ระบบเสยีงใน โอวเฮงิหยวน วเิคราะหใ์หอ้รรธสระในตําแหน่งทา้ยพยางคเ์ป็น /j,w/  
 ระบบเสยีงใน เหลยีงหมิน่ วเิคราะหใ์หอ้รรธสระในตําแหน่งทา้ยพยางคเ์ป็น /i,u/  
 เสยีงสระประสมเสยีงสัน้ของเหลยีงหมิน่ทีม่ ี/a/ นําหน้า โอวเฮงิหยวนวเิคราะหใ์หเ้ป็นเสยีง /ɐ/  
K .2.3 เสียงวรรณยกุต ์ 

 ดงัทีไ่ดเ้กริน่ไวต้อนตน้วา่ภาษาตง้เป็นภาษาทีม่รีะบบเสยีงวรรณยกุตท์ีซ่บัซอ้นมาก  ความแตกต่าง
ของเสยีงวรรณยกุตไ์มเ่พยีงแต่มคีวามซบัซอ้นในภาษาถิน่เดยีวกนั แต่ระหวา่งภาษาถิน่ต่างๆกย็งัมคีวาม
แตกต่างกนัทีซ่บัซอ้นมากดว้ย สิง่ทีท่าํใหเ้สยีงวรรณยกุตภ์าษาตง้มคีวามซบัซอ้นนอกจากระดบัสงูตํ่าและ
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การหกัเหแลว้ ยงัเกดิจากอทิธพิลของเสยีงสระทีแ่บง่เป็นพยางคปิ์ดและพยางคเ์ปิดดว้ย ทัง้น้ีความสัน้ยาว
ของเสยีงสระกม็ผีลต่อการเกดิเสยีงวรรณยกุตท์ีต่่างกนัดว้ยเชน่กนั  จากขอ้มลูการวเิคราะหพ์บวา่ภาษาตง้มี
เสยีงวรรณยกุต ์5 เสยีง แบ่งเป็นวรรณยกุตพ์ยางคเ์ปิด  เสยีง และวรรณยกุตพ์ยางคปิ์ด  เสยีง  ดงัน้ี (ว.
หมายถงึ วรรณยกุต)์ 

ประเภท
สระ 

ว. ระดบั 
เสียง 

ตวัอย่าง 
คาํศพัท ์

ตวัอย่าง 
คาํศพัท ์

 ว. ระดบั 
เสียง 

ตวัอย่าง 
คาํศพัท ์

ตวัอย่าง 
คาํศพัท ์

วรรณยกุต ์
พยางคเ์ปิด 

 55 pa1 ปลา ja1 ผา้ + 5 pha1+ สเีทา ja1+ เธอสอง
คน 

  pa คราด (จ.= 
耙 bà ) 

ja สอง  

3 2 pa3 ป้า ja:i3 ยาว +  phja3+ พลกิ ja3+ ผา้ขีร้ ิว้ 
4  pa4  ตัก๊แตนตํา

ขา้ว 
ja4 รา้ย   

 5 pa ใบ ja นา + 5 pha+ แตก(จ.= 
破 pò) 

ja+ แดง 

6  pa6 ราํขา้ว ja6 ก ็  
วรรณยกุต ์
พยางคปิ์ด 

7 55 pak7 ทศิเหนือ 
(จ.= 北 běi) 

jak7 เปียก 7+ 5 phok7 สาด 
(จ.= 泼 pō) 

jak7+ ขยนั 

8 2 pak8 หวัผกักาด jak8  
สงสาร 

 

9 2 pa:k9 ปาก ja:k9 หวิ 9+  pha:k9+ ต ี ja:k9+  ลอบดกั
ปลา 

1  pa:k1 ขาว
(เผอืก) 

ja:k1 ปัก   

 คาํอธบิายเสยีงวรรณยกุต ์ 
 .ตารางขา้งตน้จะเหน็วา่ตวัเลขกาํกบัเสยีงวรรณยกุตม์ ี2 ชุด คอืชุดตวัเลขเดีย่วกบัชุดตวัเลข+ 
หมายความวา่ เสยีงวรรณยกุตท์ีม่ตีวัเลข+ ในภาษาตง้สาํเนียงเชอเจยีงมกีารเปรยีบต่างทัง้สองชุดรวมเป็น 
5 เสยีง   แต่ภาษาตง้ถิน่ยอ่ยบางสาํเนียง เสยีงวรรณยกุต ์/+ + 5+ + +/ เป็นเสยีงเดยีวกนักบั
วรรณยกุต ์/  5   / ตามลาํดบั เทา่กบัวา่มวีรรณยกุตเ์พยีง 0 เสยีง    
 .หากพจิารณาเฉพาะระดบัหกัเหของเสยีงวรรณยกุต ์ ไมพ่จิารณาการมหีรอืไมม่หีางสระ จะเหน็วา่
มรีะดบัเสยีงวรรณยกุตข์องพยางคเ์ปิดซํ้ากบัเสยีงวรรณยกุตพ์ยางคปิ์ด (พยางคเ์ปิด=พยางคปิ์ด)  คอื 1=7 
(ระดบัเสยีง ) , 4=1 (ระดบัเสยีง 31), 1+=7+ (ระดบัเสยีง ), +=+(ระดบัเสยีง 31) นอกจากน้ียงัมี
วรรณยกุตข์องพยางคเ์ปิดกบัเสยีงวรรณยกุตพ์ยางคปิ์ดบางคูท่ีใ่กลเ้คยีงกนัมาก  ซึง่ในบางทอ้งถิน่กเ็ป็น
เสยีงเดยีวกนั คอื 2=8 (11/1) , 3=9 (33/4) เมือ่ตดัเสยีงวรรณยกุตท์ีซ่ํ้ากนัออกแลว้  จะเหน็วา่ภาษาตง้มี
ระดบัเสยีงวรรณยกุตท์ีแ่ทจ้รงิเทา่กบั  เสยีง และเมือ่ตดัเสยีงวรรณยกุตท์ีค่ลา้ยกนัออกกจ็ะมวีรรณยกุต์
เหลอืเพยีง  เสยีง ซึง่ตรงกบัระบบเสยีงภาษาตง้ของโอวเฮงิหยวนทีเ่ป็นทีย่อมรบัในปัจจุบนั   (จะอธบิายใน
หวัขอ้ระบบการเขยีนภาษาตง้ในอนัดบัถดัไป)    
  
 K .2. โครงสร้างพยางค ์ (C=Consonant ,V=vowel) นกัวชิาการจนีตดัสนิใหพ้ยญัชนะชุด
เปลีย่นเป็นรมิฝีปาก /-w/ กบัพยญัชนะชดุเปลีย่นเป็นเพดาน /-j/ เป็นพยญัชนะตน้เดีย่ว เพราะมองวา่เป็นการ
ออกเสยีงของฐานกรณ์เดมิแลว้เปลีย่นไปเป็นฐานกรณ์อื่นเทา่นัน้  แต่ฐานกรณ์ของเสยีงพยญัชนะทีแ่ทจ้รงิ
ยงัคงตดัสนิวา่เป็นพยญัชนะเดมิอยู ่ดงันัน้พยญัชนะตน้ในภาษาตง้จงึมเีพยีงเสยีงเดยีวคอื /C/ สว่นเสยีงสระ
มสีระเดีย่วกบัสระประสม โดยมองวา่สระมหีวัสระ(V) ทอ้งสระ(V) และหางสระ จะเหน็วา่สว่นทีเ่ป็นหวัสระคอื 
/V/ แต่สว่นทีเ่ป็นทอ้งสระคอื (V) แต่สว่นทีเ่ป็นหางสระอาจจะเป็นสระ/V/ หรอืพยญัชนะ /C/ กไ็ด ้ผูเ้ขยีนได้
ใชข้อ้มลูคาํศพัทภ์าษาตง้ในบญัชคีาํศพัทข์องเหลยีงหมิน่(Liáng Mǐn, ) วเิคราะหโ์ครงสรา้งพยางคด์งัน้ี     
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C V 
 

ti6 ที ่(จ.=地 dì) 
kwe ควาย 
ŋu+ ง ู

C V V  
C+หวัสระ+หางสระ 

ma:i4 เมยี 
khwa:u3+ เหลา้  
ȵeu เยีย่ว (จ.=尿 niào) 

C V C 
C+หวัสระ+หางสระ 
 

la:m ลมื 
pǝt7 เป็ด 
thot9+ ถอด (จ.=脱 tuō) 

 
K .3 ระบบคาํ  
 คาํในภาษาตง้มคีาํทีพ่อ้งกบัภาษาในสาขาและแขนงเดยีวกนัจาํนวนมาก เชน่ จว้ง ปู้อ ีไต มลูมั สุย่ 
เหมาหนาน หล ี เป็นตน้ ซึง่จากการเปรยีบเทยีบพบวา่มคีาํศพัทท์ีร่ว่มเชือ้สายกบัภาษาในแขนงเดยีวกนั 
ไดแ้ก่ มลูมั สุย่ เหมาหนานมากทีส่ดุ รองลงมาพอ้งกบัภาษาจว้งและไต สว่นภาษาหลมีคีาํศพัทร์ว่มกนัน้อย
ทีส่ดุ และกม็คีาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาตง้ทีไ่มร่ว่มเชือ้สายกบัภาษาอื่นอยูจ่าํนวนหน่ึง คาํศพัทส์ว่นใหญ่
เป็นคาํโดดพยางคเ์ดยีว คาํสองพยางคเ์กดิจากการประสมคาํของคาํโดด แต่กม็คีาํโดดสองพยางคอ์ยูจ่าํนวน
หน่ึง นอกจากน้ีพบคาํโดดสามพยางคห์รอืสีพ่ยางคบ์า้งเลก็น้อยแต่เป็นลกัษณะการซํ้าหรอืเสรมิน้ําเสยีง ดงั
รายละเอยีดต่อไปน้ี     
  K .. คาํโดด แบ่งไดด้งัน้ี   

() คาํโดดพยางคเ์ดยีว  เป็นคาํหน่ึงพยางคท์ีม่คีวามหมายในตวัเอง  สามารถใช ้
โดยอสิระได ้  ตวัอยา่งคาํต่อไปน้ีเทยีบกบัภาษาทีใ่กลช้ดิกนัสามแขนงคอื แขนงจ้วง-ไต ไดแ้ก่ ภาษาไต 
คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาไต” (Yù Cuìróng, Luō Měizhēn, 1979) ภาษาจว้งคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษา
จว้ง”(Wéi Qìngwén, Tán Guóshēng, 198) ภาษาปู้อคีดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาปู้อ”ี (Yù Cuìróng, 190) 
แขนงต้ง-สุ่ย ไดแ้ก่ ภาษาตง้คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาตง้” (Liáng Mǐn, 1979) ภาษาสุย่คดัจาก 
“ปรทิรรศน์ภาษาสุย่” (Zhāng Jūnrú, 198) ภาษาเหมาหนานคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาเหมาหนาน” 
(Liáng Mǐn, 198) ภาษามลูมัคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษามลูมั” (Wáng Jūn, Zhèng Guóqiáo,) และ 
แขนงภาษาหลี ไดแ้ก่ ภาษาหล ีคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี (Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng, 19)    
 

คาํศพัทร่์วมเช้ือสาย 
จ้วง-ไต ไทย ไป ตาย เอา เรา ลมื ลกู 

ไต pai1 ta:i1 au1 hau lɯm luk8 
จ้วง pai1 ta:i1 au1 rau lun lɯk8 
ปู้ อี pai1 ta:i1 au1 zau1 lun lɯk8 

ต้ง-สุ่ย ต้ง pa:i1 tǝi1 a:u1 ta:u1 la:m la:k8 
สุ่ย pa:i1 tai1 a:u1 ⁿda:u1 la:m la:k1 
เหมาหนาน pa:i1 tai1 a:u1 ⁿda:u1 la:m la:k8 
มลูมั pa:i1 tai1 a:u1 hɣa:u1 la:m la:k8 

หลี หลี hei1 ɬa:u deɯ1 hou1 lɯ:m ɬɯ:k7 
คาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาตง้ 

คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
ȶǝn ภเูขา ȶhit จอบ ja:k1 รัว้ 
je1 กบ woŋ+ ถงั ma:k1 โคลน 
pun1 หมอน ǝm ยา ke1 ดา้นขา้ง 
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นอกจากน้ี พบลกัษณะเดน่ประการหน่ึงคอื มคีาํนามเรยีกชื่อสตัว ์พชื หรอืสิง่ของทีม่ลีกัษณะ
เดยีวกนั  กลุม่กอ้นเดยีวกนั หรอืประเภทเดยีวกนั แต่แยกชนิด เชน่ นก - นกแกว้ นกกระจบิ นกยงู/ ปลา 
– ปลาชอ่น ปลาดุก ปลาไหล/ ต้น – ตน้ไทร ตน้สน ตน้หลวิ ภาษาตง้จะมชีื่อเรยีกเฉพาะพยางคเ์ดยีว
สาํหรบัทุกๆชือ่ ไมใ่ชว้ธิปีระสมคาํเหมอืนภาษาอื่น ๆ ตวัอยา่งคาํเชน่  

คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
nok8 นก pa1 ปลา se1 เครือ่งมอืจบัสตัว ์
a1 กา ljo4 ปลาดุก tiu1 เครือ่งดกันก* 
lja:i3+ นกกระจอก ŋo8 ปลาไหล tam เครือ่งดกัหนู 
ȵa1+ นกหวัขวาน  ŋwǝt8 ปลาชอ่น  pit9 เครือ่งดกัเสอื 
*ท.=แรว้ 

() คาํโดดสองพยางค ์คาํทีม่มีากกวา่หน่ึงพยางค ์  แต่ละพยางคห์รอืสว่นใด 
สว่นหน่ึงของพยางคไ์มส่ามารถแยกออกจากกนัและมคีวามหมายโดยอสิระได ้ไมใ่ชล่กัษณะของการเตมิ
หน่วยคาํเตมิเพือ่ใหม้คีวามหมายทางไวยากรณ์ใดๆ และไมใ่ชค่าํประสม ตวัอยา่งคาํเชน่  

คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
lǝm leŋ6 จกัจัน่ tok7 uk9 นกกาเหวา่  ta man1 ตะวนั 
ŋo ŋet9 ดว้ง ma4 ȶa:i4 แมลงสาบ  pa na3+ ธนู 

   
  K .. คาํประสม ภาษาตง้มคีาํประสม 5 วธิไีดแ้ก่ 1.แบบรวมคาํ 2.แบบขยายความ 3. แบบ
กริยากรรม  4. แบบประธานภาคแสดง และ 5. แบบเสริมความ ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี     

 รปูแบบคาํประสม ตวัอย่างคาํ 
แบบรวมคาํ tin1 mja  

ตนี   มอื 
“ฝีมอื,น้ํามอื,การกระทาํ” 

oŋ3 ma: ŋ6 
ปู่     ทวด 
“บรรพบุรษุ” 

lui la:n6 (จ.=烂 làn) 
ลุย่   เป่ือย 
“เน่าเป่ือย,ผุพงั” 

แบบขยายความ nam4 ta1  “น้ําตา” 
น้ํา      ตา 

ŋwa1+ lam1  
หมา     ไล“่หมาลา่เน้ือ” 

la:k8 sip9 “ลกูเลีย้ง” 
ลกู    รบั 

แบบกริยากรรม sa so6 “พกัผอ่น” 
พกั  แรง (อ.=ซา,เบา) 

pa:i1 sa:u4 “แต่งงาน” 
ไป    ผวั 

to3 ta1 “ใสใ่จ,ระมดัระวงั” 
ต่อ  ตา  

แบบประธานกริยา ǝp7 kuŋ2  “ปากจดั” 
ปาก มาก 

loŋ2 sok7 “ใจแคบ” 
ทอ้ง  แคบ 

sa:i3 ja:i3  “อดทน”  
ไส ้   ยาว  

แบบเสริมความ we4 ma:k9  
ทาํ   ใหญ่“อวดเบง่,ลาํพอง” 

ȵu tha3+ “ดถูกูดแูคลน” 
ด ู   เบา 

ljak7+ sai3 “ผดิหวงั,เจบ็ปวด” 
หนาว  ไส ้ 

   
  K .3.3  การเติมหน่วยคาํเติมหน้า มลีกัษณะเป็นการเตมิเพือ่รวมกลุ่มคาํ  หรอืเพือ่บอก
ความหมายใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั หรอืมรีปูลกัษณะอยา่งเดยีวกนั วธิกีารเตมิหน่วยคาํแบบน้ีเป็นการ
เตมิคาํทีม่คีวามหมายในตวัเอง แต่ละคาํสามารถเป็นอสิระจากกนัได ้ 

ตาํแหน่ง
คาํ 

คาํเติม  ความหมาย  ตวัอย่างคาํ 

เตมิหน้า la:k1 ~ 
“ลกู” 

ใชก้บัสิง่ของทีม่ลีกัษณะ 
เป็นกอ้น เป็นเมด็ 

la:k1 mui6 “ดกัแด”้  
ลกู      ไหม 

la:k0 ɕok7+ “ดวงดาว” 
ลกู      ดาว 

a ~ (จ.=阿
ā)  
“คาํนําหน้า” 
(นน.) 

ใชเ้ป็นคาํนําหน้า 
คาํเรยีกญาต ิ

a noŋ4 “น้อง” 
นน. น้อง  

a o   “อา” (น้องชายพอ่) 
นน. อา 

taŋ1~ 
“กนั” 

บอกความหมายวา่ 
ทาํกรยิาทัง้สองฝ่าย 

taŋ1 heu1+ “ทะเลาะกนั” 
กนั    ต ี

taŋ1 tǝm1 “พบกนั” 
กนั    พบ 
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an1~ 
“ตอน” 

นําหน้าเพือ่บอกเวลา an1 na:i6 “ปัจจบุนั” 
ตอน  น้ี  

an1 man1 “กลางวนั” 
ตอน  วนั  

mǝi4~ 
“ไม”้  

นําหน้าคาํกรยิาหรอื
คุณศพัท ์เตมิแลว้ทาํใหม้ี
ความหมายคลา้ยกบัคาํวา่ 
“การ” หรอื “ความ”  ใน
ภาษาไทย) 

mǝi4 ȶan1   
ไม ้  กนิ  
“การดาํรงชวีติ” 

mǝi4 hu3+  “ความทุกข”์  
ไม ้ ขม  
 (จ.=苦 kǔ, ขม ทุกข ์) 

  
K ..4 คาํซํา้ คอืการพดูคาํเดยีวกนัซํ้ากนั โดยมรีปูแบบการซํ้าสาํหรบัคาํหน่ึงพยางค ์เป็น AA และ

รปูแบบ AABB สาํหรบัคาํสองพยางค ์เมื่อซํ้ากนัแลว้จะเกดิการแปรทางความหมายทีใ่กลเ้คยีงกบัคาํเดมิ เชน่ 
การซํ้าคาํนามเพือ่เปลีย่นจากเอกพจน์เป็นพหพูจน์ การซํ้าคาํกรยิาเพือ่บอกการกระทาํซํ้า หรอืทาํแบบไม่
ตัง้ใจ ทาํเรือ่ยๆ ทาํต่อเน่ือง การซํ้าคาํคุณศพัทเ์พือ่ทาํใหเ้กดิความหมายทีเ่ขม้ขน้ขึน้ หรอืเบาบางลง ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี  

AA 
  

man1 วนั  man1 man1 ทุกวนั 
mǝi4 ไม ้ mǝi4 mǝi4 ป่าไม ้
ljak8 ลกั ljak8 ljak8 แอบๆ  
ɕo5+ แหลม ɕo5+ ɕo5+ แหลมๆ  

AABB ȶha+ lui6 ขึน้ ลง ȶha+ ȶha+ lui6 lui6 ขึน้ๆลงๆ  
la:u3 uk9 เขา้ ออก  la:u3 la:u3 uk9 uk9 เขา้ๆออกๆ   
pǝt7 a:i เป็ดไก่  pǝt7 pǝt7 a:i a:i เป็ดๆไก่ๆ (หมายถงึอาหารการกนิ) 
phan+ pju+ โยกเยก phan+ phan+ pju+ pju+ โยกๆ เยกๆ 

 K .. คาํซ้อน คอืการนําคาํทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงกนัมาซอ้นกนั แต่ความหมายทีแ่ทจ้รงิอยู ่
ทีค่าํใดคาํหน่ึงเทา่นัน้ มกัมรีปูแบบของคาํแน่นอนไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหรอืสลบัทีไ่ด ้รปูแบบทีพ่บคอื 
คาํซอ้นสีพ่ยางคแ์บบ /ABAC/ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

en ta1 en naŋ1 
ลาย ตา  ลาย  ห ู

หน้ามดืตาลาย  weŋ ka:u3 weŋ kha1+ 
ขวาง   หวั    ขวาง   ห ู

ขวางหขูวางตา 

K .3.6 คาํเสริมสร้อย เป็นลกัษณะของการใชเ้สยีงทีไ่มม่คีวามหมายในตวัเองซํ้ากนัสองครัง้ เตมิ
ไวห้ลงัคาํกรยิาหรอืคาํคุณศพัทเ์พือ่ทาํหน้าทีเ่สรมิน้ําเสยีง บอกสภาพ ลกัษณะ หรอืเพือ่ใหเ้กดิภาพพจน์และ
อารมณ์ความรูส้กึมากขึน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ya+ แดง  ya+ɕe3 ɕe3    แดงแจ๋ๆ   ȶo3  
ลาก 

ȶo3 ȶa:t7 ȶa:t7 ดงึ (บอกลกัษณะ
การดงึฉุดๆ) 

ja:i3  
ยาว 

ja:i3 ye4 ye4 ยาว(บอกลกัษณะวา่
ยาวๆ)  

pǝn  
เหงือ่ 

pǝn ɕep7 ɕep7 เหงือ่ซบิๆ  

K .. คาํยืมจากภาษาจีน จากขอ้มลูคาํศพัทพ์บวา่ ภาษาตง้มคีาํทีส่มัพนัธก์บัภาษาจนีจาํนวน
มากแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ไดด้งัน้ี   

() คาํศพัทร์่วมเช้ือสายกบัคาํศพัทยื์มเก่า  ในแวดวงนกัวชิาการจนีตดัสนิวา่คาํศพัทใ์น
ภาษาของชนกลุ่มน้อยทีพ่อ้งกนักบัภาษาจนีนัน้เป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนี แบ่งเป็นสองชุดคาํคอื กลุ่มหน่ึง
เป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาตัง้แต่อดตีเรยีกวา่ “คาํยมืเก่า” เป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาจากภาษาจนียคุกลาง ประวตัศิาสตร ์
และอกีกลุ่มหน่ึงเป็นคาํทีย่มืมาภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรมจนี ค.ศ.1949 เรยีกวา่ “คาํยมืใหม”่ แต่
ขณะเดยีวกนั ในแวดวงนกัวชิาการทีศ่กึษาภาษาไท-จนี กม็ผีลงานการศกึษาสว่นหน่ึงทีพ่ดูถงึคาํศพัทร์ว่ม
เชือ้สายไท-จนี เชน่ Li Fanggui (199) รวมถงึนกัภาษาศาสตรใ์นยคุต่อจาก Li Fanggui อกีหลายคน เชน่ 
Marvin Brown (196), William J.Gedney (197), James R.Chamberlain (197) กไ็ดด้าํเนินรอยตาม Li 
Fanggui โดยการแบ่งภาษาตระกลูไทลว้นมคีวามเกีย่วขอ้งกบัภาษาตระกลูจนี นกัวชิาการจนีเองกย็อมรบั
กนัตามทฤษฎน้ีี ดงัจะพบวา่ผลงานตัง้แต่อดตีจนปัจจุบนัยงัมกีารศกึษาความสมัพนัธข์องภาษาจนีกบัภาษา
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ตระกลูไทมาอยา่งต่อเน่ือง ตวัอยา่งเชน่ บทประมวลความรูค้วามสมัพนัธข์องภาษาจนีกบัภาษาตระกลูไท 
ของ ถานเสีย่วหาง (Tán Xiǎoháng, 2) ความสอดคลอ้งเชงิลกึของงานวจิยัเปรยีบเทยีบภาษาจนีกบั
ภาษาตระกลูไท ของ สงิกงหวา่น(Xíng Gōngwǎn, ) การศกึษาวจิยัคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายตระกลูจนี-
ทเิบต ของ ตงิปางซนิและซุนหงคาย (Dīng Bāngxīn, Sūn Góngkāi, 2000) ซึง่นกัวชิาการเหล่าน้ีต่างกม็ี
ความเหน็วา่มคีาํศพัทใ์นภาษาไทหลายๆ ภาษา กบัคาํศพัทภ์าษาจนีเป็นคาํศพัทท์ีเ่คยใชร้ว่มกนัในอดตี 
คาํศพัทก์ลุ่มน้ีสว่นมากเป็นคาํโดดหน่ึงพยางค ์ ซึง่สามารถหาคาํทีพ่อ้งกนัไดใ้นภาษาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ตระกลูไท ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

ตง้ ȶǝm1 ti6 ȵan ja:n pjin sǝm3+ thoi+ tha:n mok8 
สุย่ ȶum1 ti6 ȵan3 ɣa:n pjen hum3 ⁿdut7 tha:n nok8 
มลูมั cǝm1 ti6 ȵan ɣa:n pjen kɣǝm3 thoi tha:n nɔk8 
ไต xam ti6 ŋǝn hǝn pin1 som3 thɔi1 tha:n nok8 
จว้ง kim1 ti6 ŋǝn ɣa:n pi:n som3 thoi tha:n ɣok8 
ปู้อ ี tɕim1 zi6 ŋan za:n pi:n som3 tui1 tan zok8 
ไทย คาํ(ทอง) ที ่ เงนิ บา้น เปลีย่น สม้(เปรีย้ว) ถอย ถ่าน นก 
จนี 金 jīn1 地 dì 银 yín 家 jiā 变 biàn 酸 suān 退 tuì 炭 tàn 鸟 niǎo 

  
 อยา่งไรกต็าม ยงัพบคาํยมืเก่าในภาษาตง้(อาจกระจายไปถงึภาษาสุย่ดว้ย) ทีไ่มป่รากฏในภาษาไท
อื่นๆ กล่าวอกีนยัหน่ึงกค็อื คาํทีภ่าษาไทอื่นๆมคีาํรว่มเชือ้สายกนั แต่ภาษาตง้ไมม่ ีเพราะใชค้าํยมืเก่ามาจาก
ภาษาจนี  ตวัอยา่งคาํเชน่  

จีน 皮 pí 村 cūn  年 nián 山 shān 
ต้ง pi sǝn1 (อ.=ซุม) ȵin ȶǝn 
สุ่ย pi ba:n3 ͫ be1 tsǝn 
ไต naŋ1 ba:n3 pi1 dɔi1 (น.=ดอย) 
จ้วง naŋ1 ba:n3 pi1 pja1 
ไทย หนงั บา้น ปี ภเูขา 

() คาํยืมเก่ากบัคาํเฉพาะเผา่พนัธุ ์ในภาษาตง้มคีาํยมืจากภาษาจนีชุดหน่ึงเป็นคาํยมืเก่า แต่
ขณะเดยีวกนักม็คีาํเรยีกทีม่คีวามหมายเหมอืนกนันัน้ในภาษาตง้ สองคาํน้ีจงึกลายเป็นคาํพอ้งความหมายใช้
ควบคูก่นัไป ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

คาํภาษาตง้ คาํยมืภาษาจนีเก่า ภาษาจนี ภาษาไทย 
mja:i1 ɕin6 线 xiàn เสน้/ไหม  
woŋ+ thoŋ3+ 桶 tǒng ถงั 
nuk9 wa1+ 花 huā ดอก 
mje6 ɕaŋ+ 想 xiǎng คดิ 

() คาํยืมเก่ากบัคาํยืมใหม่ ลกัษณะเดยีวกนักบัหวัขอ้ขา้งตน้  คอืมคีาํศพัทส์องคาํทีม่ี
ความหมายเหมอืนกนัและใชค้วบคูก่นัไป คาํหน่ึงเป็นคาํยมืเก่ามกัใชใ้นกลุ่มผูส้งูอาย ุอกีคาํหน่ึงเป็นคาํยมื
ใหมใ่ชใ้นกลุ่มคนรุน่ใหมท่ีไ่ดเ้รยีนภาษาจนี ซึง่คาํยมืเก่าน้ีอาจเกีย่วขอ้งกบัคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายดงัทีก่ล่าวไป
แลว้ในขอ้ . ขา้งตน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

คาํยมืเก่า คาํยมืใหม ่ ภาษาจนี ภาษาไทย 
mjuŋ6 wa:ŋ1 望 wàng หวงั 
kwak7 kwe 国 guó ก๊ก (ประเทศ) 
pak7 pe 北 běi ทศิเหนือ 
a1 ko6 歌 gē เพลง 

                                                           
1 ภาษาจนีโบราณออกเสยีงวา่ [krim] ภาษาจนีถิน่กวา่งโจว [kam1] ภาษาถิน่หมิน่หนาน [gim1] ภาษาถิน่แคะ [gim1] ขอ้มลูน้ีสบืคน้จาก
เวบ็ไซตช์ือ่  汉语方言发音字典 Hànyǔ fāngyán fāyīn zìdiǎn “พจนานุกรมเสยีงภาษาถิน่จนี”    
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(4) คาํยืมใหม่ ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม รฐับาลจนีปกครองและดแูลความเป็นอยูข่อง
ประชาชนในประเทศอยา่งทัว่ถงึ ทาํใหค้าํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการปกครอง การศกึษา วทิยาการต่างๆ 
หลัง่ไหลเขา้สูภ่าษาของชนกลุ่มน้อยเป็นจาํนวนมากและต่อเน่ือง โดยทีช่นกลุ่มน้อยต่างๆยมืคาํศพัท์
ภาษาจนีมาจากภาษาจนีสาํเนียงทอ้งถิน่ทีใ่กลเ้คยีง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

คาํภาษาจีน คาํอ่านพินอิน คาํภาษามลูมั ความหมาย 
共产党 gòngchǎndǎng koŋ1 tsha:n4 ta:ŋ4 พรรคคอมมวินิสต ์
工厂 gōngchǎng koŋ6 tsha:ŋ4 โรงงาน 
人民 rénmín jǝn mjǝn ประชาชน 
革命 gémìng kjǝ mjǝn1  ปฏวิตั ิ
发展 fāzhǎn fa tsa:n4 พฒันา 

 
K . ระบบไวยากรณ์  
 นอกจากหนงัสอื ”ปรทิรรศน์ภาษาตง้” ทีอ่ธบิายไวยากรณ์ภาษาตง้อยา่งละเอยีดเป็นปฐมบทเมือ่ปี 
 แลว้ ต่อมากม็ผีลงานการศกึษาไวยากรณ์ภาษาตง้เพิม่ขึน้ เชน่ บทพรรณนาลกัษณะเดน่ทางไวยากรณ์
ภาษาตง้ ของ สอืยว่นปิง (Shí Yuànbīng, 200) มกีารศกึษาในเชงิเปรยีบเทยีบ คอื ผลงานวจิยัเรือ่ง 
“การศกึษาเปรยีบเทยีบไวยากรณ์ภาษาตง้กบัภาษาจนี” ของสอืหลนิ (Shí Lín, 97) เป็นตน้ ตลอดจน
สือ่สารสนเทศการเรยีนการสอนภาษาตง้ เชน่ หอ้งเรยีนภาษาตง้พืน้ฐาน 1-5 ของ อู๋ผงิฮวน (Wú 
Pínghuān, 202) จากการศกึษาและสงัเคราะหร์ะบบไวยากรณ์ภาษาตง้จากผลงานของนกัวชิาการจนีทีผ่า่น
มาจะเหน็วา่ ระบบไวยากรณ์ของภาษาตง้เป็นภาษาคาํโดด คาํแต่ละคาํมคีวามหมายในตวัเองและใชไ้ดโ้ดย
อสิระ ไมม่กีารเตมิหน่วยคาํเตมิลงในคาํเพือ่ทาํใหเ้ปลีย่นแปลงหน้าทีห่รอืลกัษณะทางไวยากรณ์ รปูแบบการ
ประกอบคาํและประโยคเป็นการนําคาํมาเรยีงต่อๆกนัตามลาํดบัและโครงสรา้งทางไวยากรณ์ โดยมรีปูแบบ
ไวยากรณ์ทีส่าํคญัๆ ดงัน้ี   

K ..1  โครงสร้างประโยคความเดียวพืน้ฐาน คอื [ S.V.O ]  ตวัอยา่งประโยคเชน่   
ta:u1 lam1+ ja  
เรา    ดาํ       นา 

เราดาํนา   noN4 ȶi1 ǝu4 
น้อง   กนิ  ขา้ว 

น้องกนิขา้ว 

ja:u tu1 ka3 
ฉนั    ถอน  กลา้ 

ฉนัถอนกลา้ ja:u sak7 uk8 
ฉนั     ซกั    ผา้ 

ฉนัซกัผา้ 

K ..2  การใช้คาํลกัษณนาม มงีานวจิยัทีศ่กึษาคาํลกัษณนามในภาษาตง้โดยเฉพาะ คอื 
เรือ่ง การศกึษาวจิยัการแปรเสยีงของคาํลกัษณนามในภาษาตง้ ของเหลยีงซอืเอ๋อ (Liáng Sī’é , 202, -
5) งานวจิยัน้ีมขีอ้มลูของคาํลกัษณนามและโครงสรา้งของคาํลกัษณนามในภาษาตง้ โดยระบุวา่ คาํลกัษณ
นามในภาษาตง้แบ่งเป็นคาํลกัษณนามสาํหรบัคาํนามและลกัษณนามสาํหรบัคาํกรยิา  โครงสรา้งการใชค้าํ
ลกัษณนามของคาํทัง้สองไมเ่หมอืนกนั คอื โครงสรา้งคาํลกัษณนามสาํหรบัคาํนามเป็น [ตวัเลข+ลกัษณนาม+
คาํนาม] สว่นโครงสรา้งคาํลกัษณนามสาํหรบัคาํกรยิาเป็น [คาํกรยิา+ ตวัเลข + ลกัษณนาม] การซํ้าคาํลกัษณ
นามแสดงความเป็นพหพูจน์วา่ “ทุก~” หรอื “แต่ละ~” ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   
คาํลกัษณนามของคาํนาม 
[ตวัเลข+ลกัษณนาม+
คาํนาม] 

ja oN1 mǝi4 (จ.=木 mù ,
ไม)้ 
สอง  ตน้  ไม ้

ตน้ไมส้องตน้  si+ tu kwe 
สี ่   ตวั     ควาย 

ควายสีต่วั 

sa:m1+ ta:p9  ǝu 
สาม     หาบ   ขา้ว 

ขา้วสามหาบ nan1 nan1* 
อนั     อนั 

แต่ละอนั/ทุกอนั 

คาํลกัษณนามของคาํกรยิา 
[คาํกรยิา+ตวัเลข+ลกัษณ
นาม] 

pa:i1 sa:m1 ta:u 
ไป      สาม    ครัง้ 
(น.=เตือ้) (อ.=เทอื) (จ.=趟
tàng) 

ไปสามครัง้  nu i1 ta1 
ด ู หน่ึง  ตา 

ดหูน่ึงครัง้ 
(ดหูน่อยหน่ึง) 

tat7 i1 mja4 
ตดั  หน่ึง   มดี 

ฟันหน่ึงมดี 
 (ครัง้) 

ta:u ta:u  
ครัง้    ครัง้  

แต่ละครัง้/ทุก
ครัง้ 
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*ในภาษาตง้คาํวา่ /nan1/ แปลวา่ “อนั” ออกเสยีงคลา้ยกบัภาษาไทย คอืคาํวา่ หน่ึง-อนั และคลา้ยกบัภาษามลูมั /nǝ 
at7/ แต่ในภาษามลูมัเกดิการหลอมเสยีงเป็น วา่ /n 8at7/ แปลวา่ “หน่ึงอนั” แต่วา่เลขหน่ึง ในภาษาตง้ไมไ่ดอ้อกเสยีง 
/n 8ǝ/ แต่ออกเสยีงวา่ /i1/ “อา้ย(ใชส้าํหรบันบัเลขหน่ึง)” หรอื /ǝt/  “เอด็” (ใชว้างหลงัเลขอื่นหรอืหลงัคาํอื่น เช่น   /ɕǝp8  
´t/ “สบิเอด็” /ȶi6 ǝt/ “ทีเ่อด็/ทีห่น่ึง”)   

 K .4. รปูแบบการใช้คาํบง่ช้ี คาํสรรพนามประเภทบ่งชีใ้นภาษาตง้มสีามระดบั คอื 
คาํบ่งชีร้ะยะใกล ้ /na:i6/ “น่ี/น้ี” คาํบ่งชีร้ะยะกลาง /ȶa5/ “นัน่” และคาํบ่งชีร้ะยะไกล /ȶa6/ “โน่น/โน้น” รวมถงึ
คาํถาม / nu1+/ “ไหน” จะวางไวต้ําแหน่งทา้ยสดุ คอืวางไวต่้อจากสว่นทีต่อ้งการบ่งชีห้รอืตอ้งการถามถงึ 
หากใชบ้่งชีค้าํกว็างไวห้ลงัคาํ ใชบ้่งชีว้ลกีว็างไวห้ลงัวล ี  ประเดน็เรือ่งคาํบ่งชีใ้นภาษาตง้น้ี นกัวชิาการจนีให้
ความสนใจศกึษาเชน่กนั มบีทความทีน่่าสนใจเรือ่งหน่ึง คอื การวเิคราะหโ์ครงสรา้งประโยคของคาํบ่งชีใ้น
ภาษาตง้ ผลงานของ หยางเหวนิชุน (Yang Wenchun, 200) เมือ่นํามาเปรยีบเทยีบกบัผลงานทีเ่หลยีง
หมิน่วเิคราะหไ์วเ้มือ่ 0 กวา่ปีทีแ่ลว้กพ็บวา่ ระบบไวยากรณ์ภาษาตง้ไมต่่างกนั ในสว่นของการใชค้าํบ่งชี ้มี
โครงสรา้งหลกัคอื [สว่นทีต่อ้งการบ่งชี ้+ คาํบ่งชี ้] ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

le     ȶa 
หนงัสอื นัน้ 

หนงัสอืนัน้  ja tu sǝn ma:n3+ na:i6 
สอง ตวั  ววั     สเีหลอืง  น้ี  

ววัสเีหลอืงสองตวัน้ี  

pǝn3 le  ȶa 
เลม่   หนงัสอื  นัน้ 

หนงัสอืเลม่นัน้ mǝi4 uk9 mǝi+ ȶa:i4 ȶiu1 na:i6 
ตวั     เสือ้  ใหม ่     พี ่    ฉนั   น้ี  

เสือ้ใหมข่องพีช่ายฉนัตวัน้ี 

oŋ1 mǝi4 na:i6 
ตน้    ตน้ไม ้    น้ี 

ตน้ไมต้น้น้ี ȶak8 nu1+ 
อนั    ไหน 

อนัไหน   

K .4.4 การขยายความ การขยายความในทีน้ี่คอืการวางตําแหน่งของคาํหลกัทีถู่ก 
ขยายและตําแหน่งของคาํทีท่าํหน้าทีข่ยายคาํอื่น มรีปูแบบต่างๆ  ดงัน้ี    

  การขยายคาํนาม คาํคุณศพัทท์ีท่าํหน้าทีข่ยายคาํนามมทีศิทางการขยายไปขา้งหลงั
ต่อจากคาํนามหลกั รปูแบบคอื [คาํหลกั + คาํขยาย]  ตวัอยา่งประโยคเชน่   

ตวัอย่าง  ความหมาย  ตวัอย่าง  ความหมาย 
uk9 mǝi+ 
เสือ้  ใหม ่   

เสือ้ใหม ่ mǝi4 pha:ŋ1+ 
ตน้ไม ้  สงู 

ตน้ไมส้งู 

sǝn la:u4 
ววั     ใหญ่ 

ววัใหญ่ sǝn ma:n3+ 
ววั     เหลอืง 

ววัเหลอืง  

 การขยายคาํคณุศพัทแ์ละคาํกรยิา  คาํวเิศษณ์ทีท่าํหน้าทีข่ยายคาํคุณศพัทแ์ละ
คาํกรยิาทีแ่ปลวา่ “มาก” มสีองคาํ คอื /kuŋ/ โครงสรา้งการใชค้าํคอื วางไว้หลงัต่อจากคาํทีต่อ้งการขยาย
เหมอืนอยา่งการขยายคาํนาม  และมอีกีคาํหน่ึงเป็นคาํยมืจากภาษาจนีคอืคาํวา่ 很 hěn ภาษาตง้ออกเสยีงวา่ 
/hǝn4/ ซึง่โครงสรา้งการใชค้าํกเ็ป็นแบบภาษาจนี คอื วางไว้หน้าคาํทีต่อ้งการขยาย รปูแบบคอื [คาํวเิศษณ์ 
+ คาํคุณศพัท/์คาํกรยิา]  ตวัอยา่งคาํเชน่    

 ตวัอย่าง  ความหมาย  ตวัอย่าง  ความหมาย 
คาํตง้ 
ไวยากรณ์ตง้ 
/kuŋ/ 

hoi+ kuŋ 
เรว็       มาก 

เรว็มาก ni kuŋ 
เลก็  มาก 

เลก็มาก  

la:i1 kuŋ 
หลาย  มาก 
 

เยอะมาก ja:k9 kuŋ  
อยาก   มาก 

อยากมาก 

คาํยมืจนี 
ไวยากรณ์จนี 
/hǝn4/  

hǝn4 ka:i1 
มาก   ไกล 

ไกลมาก hǝn4 ɕa: ŋ+ (จ.=想 xiǎng คดิ,อยาก) 
มาก   อยาก  

อยากมาก 

hǝn4 la:i1 
มาก    ด ี

ดมีาก hǝn4 ja:k9 nam4 
มาก  อยาก  น้ํา 

หวิน้ํามาก 

 เหตุทีม่คีาํศพัทภ์าษาตง้และคาํยมืจากภาษาจนีใชค้วบคูก่นัไปนัน้  เมือ่ใชค้าํภาษาตง้จะใชร้ะบบ
ไวยากรณ์แบบภาษาตง้ เมือ่ใชค้าํยมืจากภาษาจนีกใ็ชร้ะบบไวยากรณ์จากภาษาจนี แต่บางครัง้กใ็ชส้ลบั
สบัสนกนัไปมากม็ ีดงัตวัอยา่ง   
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คาํจนี /hǝn4/ ไวยากรณ์จนี  
หรอืพดูวา่ 
 

คาํจนี /hǝn4/ ไวยากรณ์ตง้ 
hǝn4 la:i1  “ดมีาก” 
มาก    ด ี

la:i1  hǝn4 “ดมีาก” 
 ด ี     มาก 

K .4. การแสดงความเป็นเจ้าของ รปูประโยคของการแสดงความเป็นเจา้ของใน 
ภาษาตง้ใต ้คอื [สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของ + เจา้ของ] แต่ภาษาตง้เหนือใชค้าํยมืและรปูประโยคแบบภาษาจนี คอื
คาํวา่ 的 de “ของ” โครงสรา้ง [เจา้ของ + /tji6/ + สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของ] ซึง่รปูแบบน้ีสามารถละคาํแสดงความ
เป็นเจา้ของกไ็ด ้ในขณะทีก่ย็งัมบีางถิน่ คาํทีย่มืมาจากภาษาจนี  /tji6/ แปรเป็น /li6/ แต่รปูแบบยงัคงใชแ้บบ
จนี อยา่งไรกต็ามเมือ่พดูถงึคาํทีย่มืมาจากภาษาจนี ทัง้ภาษาตง้ใตแ้ละตง้เหนือจะเลอืกใชท้ัง้คาํและรปู
ประโยคแบบภาษาจนี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ตง้ใต ้
[สว่นทีถ่กูเป็นเจา้ของ + เจา้ของ] 

pu4 ja:u 
พอ่  ฉนั 

พอ่ของฉนั 

ja:n pu4 
บา้น  พอ่ 

บา้นของพอ่ 

ตง้เหนือ 
[เจา้ของ ± /tji6/ +  
สว่นทีถ่กูเป็นเจา้ของ] 

ja:u  (tji6) noŋ4 
ฉนั      ของ  น้อง 

น้อง(ของ)ฉนั  

ja:u  (li6) ja:n 
ฉนั      (ของ)  บา้น 

บา้น(ของ)ฉนั  

ตง้ใต ้/ ตง้เหนือ (คาํยมืภาษาจนี) 
[เจา้ของ ± /tji6,li6/ +  
สว่นทีถ่กูเป็นเจา้ของ] 

ta:u1 (tji6) kwe6 ȶa6* 
เรา     (ของ)  ประเทศ 
* (จ.=国家 Guójiā) 

ประเทศ(ของ)เรา 

K .4. ประโยคเปรียบเทียบ ภาษาตง้มโีครงสรา้งประโยคเปรยีบเทยีบสองแบบ คอื 
(1) แบบทีใ่ชค้าํวา่ /ta6/ “กวา่” รปูแบบประโยค [A + คุณศพัท ์+ /ta6/ + B] (คาํและ

รปูแบบน้ีเหมอืนกบัภาษามลูมัและภาษาไทอื่นๆ)   
() แบบทีใ่ชค้าํวา่ 比 bǐ “กวา่”  ซึง่ยมืมาจากภาษาจนี ภาษาตง้ออกเสยีงวา่ /pi3/ ซึง่

ยมืทัง้คาํและรปูแบบ คอื [A + /pi3/ +B +คุณศพัท]์  และหากการเปรยีบเทยีบนัน้มี
คาํบอกปรมิาณต่อทา้ย กจ็ะมโีครงสรา้งเป็นอกีแบบ คอื [A + คุณศพัท ์+ B + คาํ
บอกปรมิาณ] ซึง่กเ็ป็นรปูประโยคแบบภาษาจนีเชน่กนั  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี      

ภาษาตง้   
[A + คุณศพัท ์+ /ta6/ + B] 

oŋ1 mǝi4 nai6 pha: ŋ1+ ta6 oŋ1 ȶa 
ตน้  ไม ้     น้ี     สงู       กวา่  ตน้   นัน้ 
ตน้ไมน้ี้สงูกวา่ตน้นัน้    

คาํยมืภาษาจนี比 bǐ “กวา่” 
[A + /pi3/ +B +คุณศพัท]์   

ma:u6 pi3 ȵa jaŋ3+ 
เขา     กวา่  เธอ แขง็  
“เขาแขง็แรงกวา่เธอ”  

รปูประโยคภาษาจนี 
[A + คุณศพัท ์+ B + คาํบอกปรมิาณ] 

ja:u pha: ŋ1+ ȵa ŋo sǝn+(จ.=寸 cùn) 
ฉนั     สงู           เธอ   หา้   น้ิว  
“ฉนัสงูกวา่เธอหา้น้ิว”  

  K .4. การบอกตาํแหน่ง โครงสรา้งของคาํบอกตําแหน่ง เชน่ บน ล่าง หน้า หลงั ซา้ย ขวา 
คาํเหล่าน้ีจะวางไวห้น้าคาํนามหรอืสรรพนาม รปูแบบคอื [คาํบอกตาํแหน่ง + คาํนาม/สรรพนาม] ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี       

wu1 ȶǝn 
บน   ภเูขา 

บนภเูขา  ke1 ȵa 
ขา้ง  แมน้ํ่า 

ขา้งแมน้ํ่า 

ta ȵa:n1 
กลาง  เดอืน 

กลางเดอืน ȵa:u6 wu1 ȶa 
อยู ่    บน   นัน้  

อยูบ่นนัน้ 
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K .4. โครงสร้างประโยคท่ีได้รบัอิทธิพลจาก  รปูประโยคความเดยีวทีภ่าษาตง้  
แตกต่างจากภาษาอื่นในตระกลูไท ทีพ่บคอืโครงสรา้งทีภ่าษาตระกลูไทเป็นประโยคทีไ่มต่อ้งการกรรมมารบั 
คอื [ประธาน+กรยิา + Ø ] แต่ภาษาตง้ใชร้ปูประโยคแบบไมม่ปีระธาน คอื [ Ø + กรยิา+กรรม] ซึง่โครงสรา้ง
แบบดงักล่าวน้ีเป็นแบบเดยีวกนักบัภาษาจนี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี      

tok7 pjǝn1 
ตก   ฝน 

ฝนตก  tǝŋ mǝn1 
มดื    วนั 

ฟ้ามดื 

 
K . ภาษาถ่ิน  
 นบัตัง้แต่การสาํรวจและแบง่ภาษาถิน่ของเหลยีงหมิน่ (Liáng Mǐn, ) เป็นตน้มา  การศกึษา
ภาษาตง้ในประเดน็ภาษาถิน่กย็งัคงแบ่งเป็นถิน่เหนือและถิน่ใตอ้ยา่งทีเ่หลยีงหมิน่แบ่งไวแ้ต่เดมิ  เพยีงแต่วา่
มคีวามสนใจศกึษาในประเดน็อื่นๆเพิม่เตมิ เชน่ การศกึษาวเิคราะหค์วามแตกต่างของวงคาํศพัทภ์าษาถิน่ตง้
ผลงานของสอืฉางจิง่ (Shí Chángjǐng, 2005) การวเิคราะหค์วามเป็นมาของเสยีงควบกลํ้าในภาษาถิน่ตง้ 
ผลงานของหลงยา่วหง (Lóng Yàohóng, 201) การศกึษาเปรยีบเทยีบความแตกต่างของวงคาํศพัทภ์าษา
ถิน่ตง้เหนือและตง้ใต ้ผลงานของสอืชิง่จาง (Shí Qìngzhāng, 2013)  เป็นตน้  
 จากการสาํรวจผลงานวชิาการภาษาจนีพบวา่  นกัวชิาการจนีอาศยัเกณฑว์งคาํศพัทแ์ละขอ้เปรยีบ
ต่างบางประการของระบบเสยีงและไวยากรณ์ แบ่งภาษาตง้ออกเป็นสองถิน่ เรยีกวา่ ภาษาตง้ถิน่เหนือและ
ภาษาตง้ถิน่ใต ้ การสาํรวจเมือ่ปี 5 (ปีทีจ่ดัทาํหนงัสอื “ปรทิรรศน์ภาษาตง้”) มจีาํนวนประชากรตง้ใต ้ 5 
แสนคน ประชากรตง้เหนือ  แสนคน และการสาํมะโนประชากรจนีครัง้ที ่5 ปี 2000 พบวา่มปีระชากรชาวตง้
เพิม่ขึน้เป็น ,96,93 คน ในจาํนวนน้ี มปีระชากรชาวตง้เหนือราว  ลา้นคน (Baidu Baike, Website) 
ภายในภาษาถิน่ทัง้สองยงัแบ่งภาษาถิน่ยอ่ยไดอ้กีถิน่ละ  ถิน่ยอ่ย โดยใชเ้กณฑเ์รือ่งระบบเสยีงดงัน้ี  
 K .5.1 ภาษาต้งเหนือ แบ่งเป็นสามถิน่ยอ่ยดงัน้ี 

() ถ่ินย่อยท่ีหน่ึง พดูอยูท่ี ่มณฑลกุย้โจว ในเขตตําบลสอืตง้(石洞 Shídòng) ของอาํเภอ
เทยีนจู ้ (天柱 Tiānzhù) อาํเภอซานซุ่ย(三穗 Sānsuì) และอาํเภอเจีย้นเหอ (剑河

Jiànhé)  
() ถ่ินย่อยท่ีสอง พดูอยูท่ี ่มณฑลกุย้โจว ในเขตตําบลจูซ้ ี(柱溪 Zhùxī) ของอาํเภอเทยีน

จู ้(天 柱 Tiān zhù) และมณฑลหหูนาน ในเขตอาํเภอซนิหว่ง(新晃 Xīnhuǎng) 
() ถ่ินย่อยท่ีสาม พดูอยูท่ีม่ณฑลกุย้โจว ในเขตตําบลตา้ถง (大同 Dàtóng) ของอาํเภอจิน่ 

ผงิ (锦屏 Jǐn píng) และอาํเภอจิง้เซีย่น (靖县 Jìng xiàn) ของมณฑลหหูนาน   
 K .5.2 ภาษาต้งใต้ แบ่งเป็นสามถิน่ดงัน้ี  

(1) ถ่ินย่อยท่ีหน่ึง พดูอยูท่ี ่อาํเภอหรงเจยีง(榕江 Róng jiāng) และจิน่ผงิ (锦平 

     Jǐnpíng) ของมณฑลกุย้โจว อาํเภอทงตา้ว(通道 Tōngdào) ของมณฑลหหูนาน  
    อาํเภอหลงเซิง่(龙胜 Lóngshèng) และตําบลตู๋ถง(独峒 Dúdòng) อาํเภอซานเจยีง 
    (三江 Sānjiāng) ของมณฑลกวา่งซ ี 
(2) ถ่ินย่อยท่ีสอง พดูอยูท่ีอ่าํเภอหลผีงิ(黎平 Lípíng) อาํเภอฉงเจยีง(从江 Cóngjiāng)  
     ของมณฑลกุย้โจวและตาํบลเหอหลี(่和里 Hélǐ) อาํเภอซานเจยีงของ ของมณฑล 
    กวา่งซ ี
(3) ถ่ินย่อยท่ีสาม พดูอยูท่ีอ่าํเภอหรงสุย่(融水 Róngshuǐ) และอาํเภอเจิน้หยว่น(镇远 

      Zhènyuǎn) ของมณฑลกวา่งซ ี  
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 K .. เกณฑก์ารแบง่ภาษาต้งถ่ินเหนือและถ่ินใต้   
  K ... เกณฑร์ะบบเสียง  
  () ในอดตีภาษาตง้เหนือและตง้ใตเ้คยมกีารเปรยีบต่างของเสยีงสระสัน้ยาว แต่ปัจจุบนั
ลกัษณะดงักลา่วไมช่ดัเจน แทบจะสญูหายไปแลว้ แมจ้ะยงัพอมหีลกัฐานอยูใ่นคาํบางคาํ แต่กเ็ป็นคาํตอ้ง
สงสยัวา่เป็นคาํยมืจากภาษาจนี  
  (2) มกีารปฏภิาคของเสยีงสระ/ǝ/ ในภาษาตง้เหนือ กบัสระ /a/ ในภาษาตง้ใต ้
  () มกีารปฏภิาคของหางสระ(พยญัชนะทา้ย) /Ɂ/ ในภาษาตง้เหนือ (ถิน่ซนิหว่ง เทยีนจู ้ 
จิน่ผงิ ออกเสยีงเป็น -Ɂ / ถิน่จิง้เซีย่น ออกสยีงเป็น -t ) กบัหางสระ /k/ ในภาษาตง้ใต ้ 

ตวัอยา่งเสยีงปฏภิาค 
ในภาษาตง้เหนือกบัตง้ใต ้

ตัง่  
(จ.=凳 dèng) 

จาํนํา  
(จ.=当 dàng) 

เชา้ ฝน(มดี) อก* 

ตง้เหนือ สัน้ taŋ taŋ sǝm1+ pǝn taɁ7 
ยาว      

ตง้ใต ้ สัน้ taŋ  sam1+ pan tak7 
ยาว  ta:ŋ    

 * คาํน้ีน่าสนใจมาก เนือ่งจากพบคาํในภาษาตง้บางคาํทีอ่อกเสยีงคลา้ยกบัคาํภาษาไทย แต่
ความหมายคลาดเคลือ่นกนั เชน่ คาํวา่ /tak7/ คลา้ยกบัคาํวา่ “ตกั” ในภาษาไทย แต่ภาษาตง้หมายถงึ “อก” คาํ
วา่ /ja:i3/ คลา้ยกบัคาํวา่ “ใหญ่” ในภาษาไทย แต่ภาษาตง้หมายถงึ “ยาว” แต่คาํทีแ่ปลวา่ “ใหญ่” มสีองคาํคอื 
/ma:k9/ กบั /la:u4/ ซึง่คาํวา่ /la:u4/  คลา้ยกบัคาํภาษาจนีวา่ 老 lǎo แต่คาํน้ีภาษาจนีแปลวา่  “แก่”    

 
 K ... เกณฑว์งคาํศพัท ์ ขอ้มลูจากหนงัสอื “ปรทิรรศน์ภาษาตง้” ระบุวา่จากการเกบ็

ขอ้มลูคาํศพัทใ์นปี ค.ศ. 5 ไดเ้กบ็ขอ้มลูคาํศพัทจ์าก 20 ชุมชน แลว้เลอืกชมุชนทีม่ลีกัษณะเดน่มาเป็น
ตวัแทน  ชุมชน แลว้เปรยีบเทยีบคาํศพัทท์ีใ่ชบ้่อยจาํนวน 500 คาํศพัท ์จากนัน้วเิคราะหค์วามสมัพนัธแ์ละ
ความแตกต่างของระบบเสยีง คาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ จนสามารถแบ่งภาษาตง้ออกเป็นสองถิน่ คอื ถิน่เหนือ
และใต ้

จากการวเิคราะหท์างสถติพิบวา่ ภายในภาษาถิน่ตง้เหนือมคี่าเฉลีย่ความแตกต่างของวงคาํศพัท์
ระหวา่งกนัของแต่ละชุมชนคอ่นขา้งสงู น้อยทีส่ดุคดิเป็น 18.4% มากทีส่ดุคดิเป็น .1%   คา่เฉลีย่ของ     
วงคาํศพัทท์ีส่มัพนัธก์นัในภาษาถิน่ตง้เหนือคดิเป็น 8.1%   
  ภายในภาษาถิน่ตง้ใต ้ ความแตกต่างของวงคาํศพัทร์ะหวา่งกนัของแต่ละชุมชนน้อยกวา่ภาษา
ถิน่ตง้เหนือ น้อยทีส่ดุคดิเป็น 4.% มากทีส่ดุคดิเป็น 1.7% คา่เฉลีย่ของวงคาํศพัทท์ีส่มัพนัธก์นัในภาษา
ถิน่ตง้ใตค้ดิเป็น 93%  

สว่นคา่เฉลีย่ความแตกต่างระหวา่งกนัของภาษาถิน่ตง้เหนือกบัถิน่ตง้ใต ้ อยูร่ะหวา่ง 2.%-5.%  
ขอ้บ่งชีค้วามแตกต่างทีช่ดัเจนคอื ถิน่ตง้เหนือและตง้ใตต่้างฝ่ายต่างมคีาํศพัทเ์ฉพาะถิน่ชดัเจน นอกจากน้ี
ภาษาถิน่ตง้เหนือมคีาํยมืจากภาษาจนีมากกวา่ภาษาถิน่ตง้ใต ้  ตวัอยา่งคาํศพัทต่์อไปน้ีเป็นตวัแทนภาษา
ถิน่ตง้ใตอ้าํเภอหรงเจยีง กบัตวัแทนภาษาถิน่ตง้เหนือ อาํเภอจิน่ผงิ      

 คาํศพัทเ์ฉพาะถิน่ คาํศพัทเ์ฉพาะถิน่กบัคาํยมืภาษาจนี 
จนี 人 rén 药 yào 盐 yán 怕 pà 钳 qián 熊 xióng 裤 kù 阴 yīn 烂 làn 慢 màn 

ตง้เหนือ pu1 sa pau kho1+ ȶiŋ ɕǝŋ khu1 jǝn4 lan men6 
ตง้ใต ้ muŋ4 ǝm3 ko1 ja:u3+ ȵip9 me1 so wom lui an1 
ถิน่ไทย  คน ยา เกลอื ยา่น(อ.) แหนบ หม ี สง่(อ.) ฮม่ (น.) ลุย่(น.) เมนิ (น.) 
ไทย คน ยา เกลอื กลวั แหนบ หม ี กางเกง รม่(ไม)้ ลุย่ ชา้ 

  K .5.3.3 เกณฑไ์วยากรณ์ พบความแตกต่างของระบบไวยากรณ์บางอยา่งเทา่นัน้ ไมใ่ช่
ทัง้ระบบ แต่สว่นทีต่่างนัน้พบวา่ภาษาตง้เหนือมแีนวโน้มเหมอืนกบัภาษาจนี ภาษาตง้ใตม้แีนวโน้มมาทาง
ภาษาอื่นๆในตระกลูไท  ดงัน้ี  
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  () การแสดงความเป็นเจา้ของ ภาษาตง้เหนือใชว้า่ [เจา้ของ + นามทีถู่กเป็นเจา้ของ]  ซึง่
เหมอืนกบัภาษาจนี สว่นภาษาตง้ใตใ้ชว้า่ [นามทีถู่กเป็นเจา้ของ + เจา้ของ]  ซึง่เหมอืนกบัภาษาตระกลูไท 
  () การใชค้าํลกัษณนาม คาํลกัษณนามทีใ่ชก้บัคาํเรยีกญาต ิภาษาตง้เหนือตอ้งมคีาํลกัษณ
นาม แต่ภาษาตง้ใตส้ามารถละคาํลกัษณนามได ้ 
  (3) การใชส้รรพนามทีม่คีาํบอกจาํนวน ภาษาตง้เหนือมรีปูแบบเดยีวคอื [สรรพนาม + เลข + 
ลกัษณนาม] แต่ภาษาตง้ใตส้ามารถพดูไดห้ลายรปูแบบซึง่มคีวามสบัสนมาก ทัง้แบบทีเ่หมอืนภาษาตระกลู
ไทและแบบทีเ่หมอืนภาษาจนีรวมทัง้ยงัสามารถละหรอืมคีาํลกัษณนามไดด้ว้ย   

.การแสดง 
ความเป็นเจา้ของ 

เหนือ jau ȶa3  “พอ่ของฉนั” 
ฉนั   พอ่ 

jau ja:n “บา้นของฉนั” 
ฉนั   บา้น 

ใต ้ pu4 jau “พอ่ของฉนั” 
พอ่  ฉนั 

ja:n jau “บา้นของฉนั” 
บา้น  ฉนั 

2.การใช ้
คาํลกัษณนาม 

เหนือ i1 wu1 ȶa:i1   “พีช่าย  คน”   
หน่ึง  คน พี ่             

ja pu1 noŋ4 “น้อง 2 คน” 
สอง  ผู ้    น้อง 

ใต ้ i1 ȶa:i1   “พีช่าย  คน”   
หน่ึง  พี ่             

ja noŋ4 “น้อง 2 คน” 
สอง  น้อง 

3.การใช ้
สรรพนาม 
ทีม่คีาํ 
บอกจาํนวน 

เหนือ ɕa:u1+ sa:m1 pu1“พวกคุณสามคน” 
พวกเจา้   สาม     ผู ้

ไมส่ามารถพดูแบบอื่นได ้

ใต ้ sa:m1+ ɕa:u1+  “พวกคุณสามคน” 
สาม       พวกเจา้ 

ɕa:u1+ sa:m1 muŋ4  
พวกเจา้   สาม      คน 
“พวกคุณสามคน” 
 

sa:m1+ muŋ4 ɕa:u1+   
สาม       คน    พวกเจา้ 
“พวกคุณสามคน” 

 
K . ตวัอกัษร   
 ชาวตง้ไมม่ตีวัหนงัสอืเป็นของตนเอง นบัแต่อดตีเป็นตน้มาปราชญช์าวตง้ทีม่โีอกาสไดเ้รยีนหนงัสอื
จนีใชอ้กัษรจนีในการจดบนัทกึภาษาตง้ ซึง่วธิกีารจดบนัทกึน่าสนใจมาก นกัวชิาการจนีทีม่คีวามสนใจศกึษา
เกีย่วกบัตวัอกัษรภาษาตง้ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัววิฒันาการอกัษรภาษาตง้ไวแ้ลว้ เชน่ จา้วลีห่มงิ (Zhào 
Lìmíng, 0) หวงจงิ, หลีช่ิง่ฝ ู(Huáng Jìng, Lǐ Qìngfú, 20) จางเผงิ (Zhāng Péng, 20) จางเฟ่ิง 
(Zhāng Fèng, 205) สรปุววิฒันาการอกัษรภาษาตง้ไดด้งัน้ี    
 .ใชอ้กัษรจนีทีอ่อกเสยีงใกลเ้คยีงกบัภาษาตง้ในการจดบนัทกึ เมือ่อา่นออกเสยีงกจ็ะอา่นอยา่งคาํ
ภาษาตง้ โดยไมค่าํนึงถงึความหมายตามตวัอกัษรจนีนัน้ เชน่ อกัษร高锦 Gāo jǐn จดคาํภาษาตง้วา่ /ka:u3 
ȶǝn/ “ภเูขา” อกัษร 消 xiāo จดคาํภาษาตง้วา่   / ɕa:u1+/ “เจา้(สรรพนามบุรษุที2่)”  
 2.ใชอ้กัษรจนีจดความหมายในภาษาตง้ คอื เลอืกอกัษรจนีทีม่คีวามหมายเดยีวกนักบัภาษาตง้มาจด
บนัทกึภาษาตง้ ลกัษณะเชน่น้ีเมือ่คนจนีอา่นกจ็ะอา่นตามเสยีงภาษาจนีแต่ไมใ่ชไ่วยากรณ์แบบจนี เป็น
ไวยากรณ์แบบตง้ ในขณะทีช่าวตง้อา่นจะอา่นโดยการแปลจากอกัษรทีเ่หน็นัน้ออกเสยีงเป็นคาํภาษาตง้ เชน่
อกัษร 风 คนจนีอา่นวา่ fēng คนตง้อา่นวา่ /lǝm/ “ลม” อกัษร 挑 คนจนีอา่น tiāo คนตง้อา่น /ta:p9/ “เลอืก”  
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 3.ใชว้ธิกีารประสมพยญัชนะสระโดยใชอ้กัษรจนี อยา่งทีภ่าษาจนีเรยีกวา่ 反切 fǎnqiè 1   เชน่คาํ
ภาษาตง้วา่ /ȵa/ “เธอ” ใชว้ธิี反切 fǎnqiè วา่ /尼亚 ní yǎ/ เสยีงอา่นทีไ่ดค้อื /na/ คาํภาษาตง้วา่ /ȶha:m3+/ 
“เดนิ” ใชว้ธิี反切 fǎnqiè วา่ /其阿姆 qí ā mǔ/ เสยีงอา่นทีไ่ดค้อื /qam/ เป็นตน้  
 วธิที ัง้สามน้ี สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความพยายามของบรรพบรุษุชาวตง้ทีจ่ะสรา้งภาษาเขยีนขึน้  แต่
เน่ืองจากวธิทีัง้หมดอยูบ่นพืน้ฐานของอกัษรจนี ความทีไ่มส่ามารถใชแ้ทนเสยีง แทนความหมาย หรอืใชไ้ด้
อยา่งมรีะบบระเบยีบ  อกีทัง้ชาวตง้น้อยคนนกัทีจ่ะมโีอกาสไดเ้รยีนอกัษรจนี ทาํใหว้ธิขีา้งตน้ไมเ่ป็นทีนิ่ยมใช้
แพรห่ลาย   
 ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรมจนีเป็นตน้มา  มกีารทาํงานเกีย่วกบัชนกลุ่มน้อยอยา่งกวา้งขวางและ
หลากหลายดา้น ในเดอืนธนัวาคม ปี ค.ศ. 55 การประชุมคณะวชิาการทางภาษาของชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศจนี ไดก้าํหนดแผนการดาํเนินงานเกีย่วกบัภาษาของชนกลุ่มน้อยขึน้ และเริม่ดาํเนินงานดา้นการ
สาํรวจภาษาต่างๆ  กระทัง่เดอืนกนัยายน ปี ค.ศ.5 ไดม้กีารประชุมคณะทาํงานเกีย่วกบัภาษาตง้ขึน้ทีกุ่ย้
หยาง และเริม่ดาํเนินงานเกีย่วกบัการสรา้งอกัษรภาษาตง้จนเป็นผลสาํเรจ็ และมมีตยิอมรบัในการประชุม
คณะทาํงานอกีครัง้เมือ่เดอืนสงิหาคม ปี ค.ศ. 5 ระบบการเขยีนน้ีใชอ้กัษรโรมนั และยดึระบบเสยีงของ
ภาษาตง้ใตส้าํเนียงชุมชนเชอเจยีง(车江Chējiāng) อาํเภอหรงเจยีง (榕江Róng jiāng)เป็นเสยีงมาตรฐาน 
ระบบการเขยีนภาษาตง้ในปัจจุบนัน้ีสบืคน้จาก สงัเขปไวยากรณ์ภาษาตง้ ผลงานของหยางฮัน่จ ี (Yáng 
Hànjī, ) พจนานุกรมภาษาตง้ ผลงานของโอวเฮงิหยวน (Ōu Hēngyuán, 4) และเวบ็ไซต์
คณะทาํงานทางภาษาของกลุ่มชาตพินัธุส์ว่นน้อยเขตปกครองตนเองชาวจว้งกวา่งซ ี (คณะทาํงานทางภาษา
ของกลุ่มชาตพินัธุ,์ 20) ดงัน้ี   

พยญัชนะ ม ี2 เสยีง ในจาํนวนน้ี เสยีง f, z, c, zh, ch, sh, r เป็นเสยีงทีม่าจากคาํยมืภาษาจนี 
ดงัน้ี 

IPA อกัษรตง้ IPA อกัษรตง้ IPA อกัษรตง้ IPA อกัษรตง้ IPA 
เสยีงคาํยมื 
ภาษาจนี 

p b t d ʨ j k g ʈʂ zh 

pʰ p tʰ t ʨʰ q kʰ k ʈʂʰ ch 

m m n n ȵ ny ŋ ng ʂ sh 

w w s s ɕ x h h ɻ r 

pʲ bi l l j y kʷ gu f f 

pʰʲ pi lʲ li   kʷʰ ku ʦ z 

mʲ mi     ŋʷ ngu ʦʰ c 
  
 สระ ม ี เสยีง ในจาํนวนน้ีมเีสยีงสระคาํยมืภาษาจนีอยู ่ เสยีง เฉพาะเสยีงสระภาษาตง้แสดงใน
ตารางต่อไปน้ี  
 
 

                                                           
1 反切 fǎnqiè คอืวธิกีารจดเสยีงอ่านอกัษรจนีในสมยัโบราณ เน่ืองจากอกัษรจนีเป็นลกัษณะของอกัษรภาพ ไมม่เีสยีงอ่าน หากไมเ่คยเรยีนมาก่อนก็
จะไมส่ามารถอ่านอกัษรตวันัน้ได ้จงึมกีารคดิวธิจีดเสยีงอา่นขึน้ เรยีกชื่อวา่反切 fǎnqiè สนันิษฐานวา่เกดิขึน้ในยคุทีพ่ระพทุธศาสนาเผยแผเ่ขา้มาใน
ประเทศจนี    คอืยคุเวย่จิน้ หนานเป่ย (魏晋南北朝 Wèi jìn nánběicháo) เพือ่จดคาํอ่านอกัษรธรรม อกีกระแสหน่ึงเชื่อวา่ เกดิขึน้ในช่วงปลายยคุ
ตงฮัน่ (东汉末年 Dōnghàn mò nián) โดยไดร้บัอทิธพิลจากภาษาสนัสกฤต มกีารใช้ 反切 fǎnqiè ปรากฏในหนงัสอืภาษาศาสตรจ์นีโบราณชือ่    
《尔雅音义 Ěr yǎ yīnyì》 ผูเ้ขยีนชื่อ 孙炎 Sūn Yán เป็นหนงัสอืทีว่า่ดว้ยเสยีงและความหมายของภาษาจนี นกัภาษาศาสตรจ์นีถอืวา่นกัอกัษร
ศาสตรจ์นีโบราณทา่นน้ีเป็นผูป้ระดษิฐแ์ละรเิริม่反切 fǎnqiè วธิกีารจดเสยีงอ่านแบบ反切 fǎnqiè น้ีทาํโดยเลอืกอกัษรจนีสองตวัเขยีนต่อกนั ตวัแรก
แทนเสยีงพยญัชนะตน้ และตวัทีส่องแทนเสยีงสระและวรรณยกุต ์ เชน่คาํวา่ “青 เสยีงอ่านปัจจบุนั qīng”เสยีงอ่าน反切 fǎnqiè คอื 仓经切 Cāng 
jīng qiè  ดงันัน้เสยีงอ่านโบราณคาํน้ีคอื /cing/  เอกสารการจดเสยีงคาํอ่านอกัษรจนี反切 fǎnqiè น้ีน่ีเองทีน่กัภาษาศาสตรปั์จจบุนัใชเ้ป็นหลกัฐานใน
การสบืสาวเสยีงโบราณของภาษาจนี      
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IPA อกัษรตง้ IPA อกัษรตง้ IPA อกัษรตง้ IPA อกัษรตง้ IPA อกัษรตง้ IPA อกัษรตง้ IPA อกัษรตง้ 

a a   ә e e ee i i o o u u/uu 

aj ai   әj ei     oj oi uj ui 

aw ao     ew eeu iw iu ow ou   

am am ɐm aem әm em em eem im im om om um um 

an an ɐn aen әn en en een in in on on un un 

aŋ ang ɐŋ aeng әŋ eng eŋ eeng iŋ ing oŋ ong uŋ ung 

ap ab ɐp ab әp eb ep eb ip ib op ob up ub 

at ad ɐt ad әt ad et ed it id ot od   

ak ag ɐk ag әk eg ek eg ik ig ok og uk ug 

 วรรณยกุต ์ ดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ในเรือ่งเสยีงวรรณยกุตภ์าษาตง้วา่มคีวามซบัซอ้นมาก  ความสัน้
ยาวของสระประกอบกบัเสยีงหางสระมผีลต่อระดบัเสยีงวรรณยกุตโ์ดยตรง  ทาํใหภ้าษาตง้มเีสยีงวรรณยกุต์
มากถงึ 5 เสยีง (ซึง่ตรงกบัทีเ่หลยีงหมิน่วเิคราะหไ์วเ้มือ่ครัง้แรกทีม่กีารเขยีนบทพรรณนาภาษาตง้เมือ่ปี 
) แต่เมือ่พจิารณาดแูลว้จะเหน็วา่ ระดบัสงูตํ่าและการหกัเหของระดบัเสยีงในคาํพยางคเ์ปิดกบัคาํ
พยางคปิ์ดบางเสยีงใกลเ้คยีงกนัมาก เมือ่จบัคูเ่สยีงทีใ่กลเ้คยีงกนัแลว้จะทาํใหเ้สยีงวรรณยกุตเ์หลอืเป็น  
เสยีง ดงันัน้ในระบบเขยีนอกัษรภาษาตง้จะใชอ้กัษรโรมนัเขยีนกาํกบัเสยีงวรรณยกุตไ์วท้า้ยคาํ  ตวัอกัษร 
ดงัน้ี  
 

ระดบัเสยีง  3 
เปิด
1 
ปิด 1 

33 13 31 3 43 33 

สญัลกัษณ์ -l -p -c -s -t -x -v -k -h 

พยางคเ์ปิด 

 

เลข
วรรณยกุต ์

1 1+  3 3+ 4  + 6 

ตวัอยา่งคาํ bal pap bac bas qat miax bav pak bah 

ความหมาย ปลา สเีทา คราด ป้า เบา มดี ใบ แตก ราํขา้ว 

พยางคปิ์ด 

 

เลข
วรรณยกุต ์

7 7+ 8 9 9+ 1 

 ตวัอยา่งคาํ bedl sedp medc bads pads bagx 

ความหมาย เป็ด เจด็ มด ขนัน้ํา เลอืด ขาว 
 

ตวัอย่างการเขียนอกัษรภาษาต้ง 
 gail naih jangs Leecl GaeMLM, GaeMLM  daol meec  beds 
 อนั น้ี เป็น อกัษร กมั(ตง้), ตง้ เรา ม ี แปด 
xebc weenh  nyenc, nyaoh Guiv Xul Fuc Namc Guuangs Xih Fuc Beec    
สบิ หมืน่ คน, เนา

(อยู)่ 
กุย้โจว หหูนาน กวา่งซ ี หเูป่ย   

 
 จากทีไ่ดพ้รรณนาขอ้มลูทางชาตพินัธุแ์ละขอ้มลูทางภาษามาขา้งตน้  ไดรู้แ้ลว้วา่  ภาษาตง้เป็นภาษา
ของกลุ่มชาตพินัธุก์ลุ่มน้อยของจนีชื่อ ตง้ หรอื กมั มถีิน่ฐานอยูใ่นประเทศจนี นกัวชิาการจนียงัคงจดั
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ภาษาตง้ไวใ้นภาษาตระกลูใหญ่จนี–ทเิบต สาขาจว้ง-ตง้ แขนงตง้-สุย่ แต่นกัภาษาศาสตรน์อกประเทศจนี
บางกระแสกแ็ยกภาษาตระกลูไทออกมาจากตระกลูใหญ่จนี-ทเิบตแลว้  ภายในตระกลูไทแบ่งเป็นภาษาไท
แท ้ ภาษาทีใ่กลช้ดิกบัภาษาไทและภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไท โดยทีภ่าษาตง้จดัเป็นภาษาทีใ่กลช้ดิกบั
ตระกลูไท เป็นระดบัความสมัพนัธแ์บบลกูพีล่กูน้องกบัภาษาไทแท ้นกัภาษาศาสตรเ์รยีกชื่อวา่ ตระกลูกมั-สุย่  
คาํวา่ “กมั” กม็ทีีม่าจากชื่อเรยีกอกีชื่อหน่ึงของภาษาตง้นัน่เอง   ในการจดัแขนงภาษาของนกัวชิาการจนี กม็ี
แขนงตง้-สุย่  ซึง่กต็รงกบัตระกลูกมั-สุย่ ทีแ่ยกออกมาน้ีเอง 
 จากการจดัตระกลูภาษาแบบนกัวชิาการจนี  ระดบัแขนง มจีว้ง-ไต ตง้-สุย่ และหล ีซึง่ในแขนงจว้ง-
ไต มภีาษาจว้ง ภาษาไต และภาษาปู้อ ีทัง้สามภาษานี้มรีะบบเสยีง วงคาํศพัท ์ไวยากรณ์ใกลช้ดิกนัมากพืน้ที่
อยูอ่าศยักใ็กลช้ดิกนั แต่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัภาษาตง้ซึง่จดัอยูใ่นแขนงตง้-สุย่  แมจ้ะมลีกัษณะรว่มของภาษา
ไทอยู ่คอื มเีสยีงหางสระ มเีสยีงวรรณยกุต ์มคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายสว่นหน่ึง แต่กจ็ะเหน็ความแตกต่างในเรือ่ง
ของวงคาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุท์ีไ่มร่ว่มเชือ้สาย  ตลอดจนระบบไวยากรณ์ทีส่ามารถแยกออกมาจากแขนง
จว้ง-ไตไดช้ดัเจน  
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MLM.  ภาษามลูมั 

 
 

 
คดัลอก: http://photocdn.sohu.com 

 
คดัลอก : http://gb.cri.cn 

รปูท่ี MLM  ชายชาวมลูมั รปูท่ี MLM  หญงิชาวมลูมั 
 

ขอ้มลูภาษามลูมัแบ่งเป็นสองสว่น คอื สว่นที ่MLM 1 ขอ้มลูสงัเขปเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนา และ 
สว่นที ่MLM  ขอ้มลูทางภาษา ดงัน้ี   
 
MLM   ข้อมูลสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา มรีายละเอยีดขอ้มลู ดงัน้ี  

MLM .  ถิน่ทีอ่ยู ่ 
MLM 1.  ประวตัศิาสตร ์ 
MLM .  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  
MLM .  ชวีติความเป็นอยู ่ 
MLM .5  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม 

 
MLM 1.1 ถ่ินท่ีอยู่  

ชาวมูลมัเป็นชนเผ่าชาวเขาของจนีทีม่จีํานวนประชากรไม่มากนัก จากการสาํรวจจํานวนประชากร
ครัง้ที ่5 ของจนีในปี 2000 พบว่ามจีาํนวนประชากรไมม่ากนกั คอืมจีาํนวนทัง้สิน้ 20,52 คน1 เรยีกตวัเอง
ว่า “หลงิ” (伶  Línɡ) บ้างเรยีกว่า谨 Jǐn อกัษรตวัน้ีอ่านตามสําเนียงภาษาจนีท้องถิน่ว่า “เกยีม” แต่อ่าน
เป็นภาษาจนีกลางวา่ “จิน่” สว่นชาวจว้งเรยีกชนกลุ่มน้ีวา่ 布谨 Bùjǐn อกัษรตวัน้ีอ่านตามสาํเนียงภาษาจนี
ทอ้งถิน่ว่า “ปู้ เกยีม” ออกเสยีงตามภาษาจนีกลางว่า“ปู้จิน่” แต่เดมิชาวฮัน่เรยีกชื่อชนกลุ่มน้ีว่า “หมูหล่าว”    
(姆佬 Mǔlǎo) หลงัการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนีเรยีกชื่อชนกลุ่มน้อยกลุ่มน้ีอย่างเป็นทางการว่าชน
เผ่ามูลมั ประชากรชาวมูลมัส่วนใหญ่อาศยัอยู่บรเิวณอําเภอปกครองตนเองเผ่ามูลมัในเมอืงหลวัเฉิง(罗城

                                                           
1 สรุยิา รตันกุล (25,2) บอกวา่มจีาํนวนประชากรชาวมลูมั 0,2 คน หวางจวนิ และเจิง้กวอ๋เฉียว  (Wáng Jūn, Zhèng Guóqiáo, , ) 
เป็นขอ้มลูสาํมะโนประชากรจนีปี  ระบุวา่มปีระชากรราวเจด็หมืน่คน   ขอ้มลูสาํมะโนประชากรปี 2000 มจีาํนวนประชากร 20,52 คน  
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Luóchénɡ) ของมณฑลกวา่งซ(ี广西 Guǎnɡxī)  นอกจากน้ียงัมกีระจดักระจายอยูต่ามตําบลอื่นๆ  เชน่ ซนิ
เฉิง (忻城 Xīn chénɡ) อีซ๋าน(宜山 Yíshān) หลิว่เฉิง(柳城 Liǔchénɡ) ตูอาน(都安 Dū’ān)หวนเจยีง(环
江 Huánjiānɡ) เหอฉือ(河池 Héchí) เป็นต้น ซึ่งอาศัยอยู่ปะปนกับชนกลุ่มน้อยเผ่าอื่นได้แก่ จ้วง(壮 
Zhuànɡ) ฮัน่(汉 Hàn) เหยา(瑶 Yáo) เหมยีว (苗 Miáo) ต้ง  (侗 Dònɡ) เหมาหนาน(毛南  Máonán) 
และสุย่  (水 Shuǐ)  

จากขอ้มลูชื่อเรยีกจะเหน็วา่ ชาวจว้งเรยีกชาวมลูมั วา่ “ปู้ เกยีม” ในขณะทีช่าวมลูมัเรยีกตวัเองวา่ 
/mu6 lam1/ ถอดเสยีงตามระดบัเสยีงวรรณยกุตภ์าษามลูมัเป็น [mu11 lam42] แต่กม็ชีื่อเรยีกทีต่่างออกไป
อกี คอื ชาวมลูมัทีเ่มอืงหลวัเฉิง มณฑลกวา่งซ ีซึง่เป็นพืน้ทีท่ีช่าวมลูมัรวมตวักนัมากกวา่ 90% เรยีกตวัเอง
วา่ /kjam/ ซึง่คาํน้ีคลา้ยกบัคาํทีช่าวตง้เรยีกตวัเองวา่ /kam1/ ชาวจว้งในมณฑลกวา่งซเีรยีกชาวมลูมัทีเ่มอืง
หลวัเฉิงน้ีวา่ /pu4 kjam1/ (ตรงกบัอกัษรจนี“ปู้จิน่”(布谨 Bùjǐn ทีก่ล่าวถงึขา้งตน้) ดงันัน้จะเหน็วา่ คาํวา่ 
/mu/ ในภาษามลูมั ตรงกบัคาํวา่ /pu4/ ในภาษาจว้ง และตรงกบัคาํวา่ “ผู”้ ในภาษาไทย เมือ่พจิารณาคาํที่
ชาวจว้งเรยีกชื่อชนเผา่ต่างๆ จะพบวา่มคีาํวา่ “ปู้” นําหน้า ในเมือ่คาํวา่ “ผู”้ หมายถงึ “คน” ดงันัน้คาํเรยีกชื่อ
ทีก่ลุ่มชาตพินัธุท์ีพ่ดูภาษาไทเรยีกตวัเองและเรยีกชนเผา่อื่นทีม่คีาํวา่ “ผู”้ นําหน้านัน้ กค็อืคาํเรยีกทีห่มายถงึ 
“คน” + ชื่อถิน่ฐาน” หรอื “คน + ชื่อเฉพาะ”  ลกัษณะเดยีวกนักบัทีภ่าษาไทยเราเรยีกวา่ คนเหนือ คนอสีาน 
คนใต ้คนกรงุเทพ คนเชยีงใหม ่คนลาว คนไทย  
 เมือ่พจิารณาคาํวา่ “หล่าว” หรอื “ลมั” ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็วา่ เกีย่วขอ้งกบัคาํวา่ “ลาว” ซึง่ตรงกบัคาํวา่
僚 Liáo ในภาษาจนี1  (ออกเสยีงวา่ “เหลยีว”) คาํน้ีเป็นคาํทีห่ลกัฐานทางประวตัศิาสตรแ์ละเอกสารโบราณ
ของจนีใชเ้รยีกชนเผา่หลายกลุ่ม ซึง่ปัจจุบนัแยกเป็นเผา่ต่างๆ ชดัเจน เชน่ มลูมั เกอลาว ไต ปู้อ ีหล ีเหมา
หนาน สุย่ จว้ง เซอ อี ๋เป็นตน้ ปัจจุบนันกัภาษาศาสตรจ์นีกเ็หน็พอ้งกนัวา่ คาํวา่僚 Liáo  น้ีเป็นคาํเรยีกกลุ่ม
ชนทีพ่ดูภาษาตระกลูไทหรอืใกลช้ดิกบัตระกลูไท 2  หากวเิคราะหจ์ากชื่อเรยีกและความหมายของคาํทีก่ล่าว
มาขา้งตน้  ชื่อเรยีก “มลูมั”  สนันิษฐานวา่ ตรงกบัคาํภาษาไทยวา่ “ผูล้าว” แปลวา่ “คนลาว” นัน่เอง          

มลูมั mu6 lam1 
มลูมัถิน่อื่น  liN  
จว้ง pu4 /pou4 kjam1 
มอญ-เขมร pu/ “พวก” liao 
ฮัน่โบราณ   僚 Liáo
ขอ้สนันิษฐานความหมาย คน ลาว 

 
ความจรงิแลว้ ชื่อชนกลุ่มน้อยชาวมลูมัน้ี อกัษรจนีเขยีนวา่ 仫佬 Mù lǎo ออกเสยีงว่า “มู-่หล่าว” ซึง่

ควรจะเรยีกชื่อวา่ภาษามูห่ล่าว และชาวมูห่ล่าว แต่ในบรรดาภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกูลไทในประเทศจนี ยงั
มกีลุ่มชาตพินัธุ์อกีกลุ่มหน่ึงพูดภาษาชื่อว่า “มู่หล่าว” เหมอืนกนั แต่ใชอ้กัษรจนีคนละตวัเขยีนว่า 木佬 Mù 

lǎo ทัง้สองภาษานี้ไม่ใช่ภาษาเดยีวกนั เพื่อไม่ใหเ้กดิความสบัสนจงึจะกําหนดเรยีกชื่อชนกลุ่มน้อยกลุ่มน้ี 
รวมทัง้ชื่อภาษาตามชื่อทีช่นกลุ่มน้อยน้ีเรยีกตวัเองว่า “มลูมั”  สว่นกลุ่มชาตพินัธุท์ีพ่ดูภาษา “มูห่ล่าว”( 木佬

Mù lǎo) จดัเป็นกลุ่มภาษาพบใหม ่และเป็นกลุ่มชาตพินัธุท์ีย่งัไมไ่ดร้บัการรบัรองใหม้สีถานภาพเป็นชนกลุ่ม
น้อย จะไดนํ้าเสนอในหนงัสอืนานาภาษาในประเทศจนีตอนใต ้ภาคที ่ : ภาษาตระกลูไท เล่ม   
 

                                                           
1 คาํน้ียงัเป็นคาํทีพ่วกมอญ-เขมรเรยีกคนลาวดว้ย เชน่ ภาษาเขมร เรยีกวา่ /pu/ liao/  แปลวา่ พวกลาว  
2 มกีระทูท้ีอ่ยูใ่นเวบ็ไซตห์น่ึงของจนี ชือ่วา่ 僚人家园 Liáo rén jiāyuán แปลวา่ บา้นเราชาวเหลยีว เขา้ถงึไดจ้าก  http://www.rauz.net.cn ชือ่
เวบ็ไซตใ์ชช้ือ่วา่ Rauz  ซึง่เป็นภาษาเขยีนของชาวจว้ง หมายความวา่ “เรา” จะเหน็วา่เวบ็ไซตน้ี์ใชค้าํวา่  僚 Liáo เป็นชือ่กลาง   ในเวบ็ไซตแ์หง่
น้ีเป็นเสมอืนเวทวีชิาการสาํหรบัแลกเปลีย่นความรูแ้ละเรือ่งราวเกีย่วกบัชาวจว้ง(壮族 Zhuànɡzú) ชาวปู้อ(ี布依 Bùyī) และชาวไตอ้ ี (袋依 Dàiyī 
“ชาวไตต่างๆ”) เจา้ของเวบ็ไซตน้ี์คอื ศนูยว์จิยัจว้ง-ตง้ศกึษา มหาวทิยาลยัชาตพินัธุส์ว่นกลางแหง่ประเทศจนี(中央民族大学壮侗学研究所

Zhōnɡyānɡ mínzú dàxué Zhuànɡ Dònɡ xué yánjiūsuǒ) สมาคมการศกึษาจว้งศกึษา มหาวทิยาลยักวา่งซ ี (广西壮学学会 Guǎnɡxī Zhuànɡ xué 

xuéhuì)   และสมาคมการวจิยัวฒันธรรมลัว่เยวแ่หง่กวา่งซ ี(广西骆越文化研究会 Guǎnɡxī Luòyuè wénhuà yánjiūhuì)   
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MLM .  ประวติัศาสตร ์ 

ชาวมลูมัมวีวิฒันาการมาจากชาวชนเผา่ในอดตีชื่อวา่ ชาวเหลยีว (僚人 Liáo rén)   ในบทประพนัธ์
ของฉางฉว ี(常璩Chánɡ Qú) ในสมยัจิน้ (晋 Jìn) เรือ่ง “บนัทกึจนีภาคใตแ้ละภาคกลาง” กล่าวถงึชาวเหลยีว
วา่ “ชาวเหลยีวดาํรงชวีติและตัง้ถิน่ฐานอยูบ่รเิวณตอนใตข้องเทอืกเขาหยวนิหลิง่ (云岭 Yúnlǐnɡ) ซึง่อยูใ่น
บรเิวณทีร่าบสงูหยวนิกุย้(云贵 Yúnɡuì)” หลงัจากยคุราชวงศถ์งัและซ่งเป็นตน้มา   เอกสารประวตัศิาสตร์
ลว้นมกีล่าวถงึชาวเหลยีว (僚 Liáo) หรอืชาวหลงิ(伶 Línɡ) ในบนัทกึราชวงศช์งิมกีล่าวถงึชาวเหลยีวและ
ชาวหลงิวา่ “ชาวหลงิมอีกีชื่อวา่ชาวเหลยีว ชื่อเรยีกพืน้เมอืงวา่หมหูล่าว (姆 佬 Mǔlǎo)” นกัวชิาการมี
ความเหน็วา่ ชาวมลูมัแยกตวัออกมาจากชาวหลงิและชาวเหลยีว จากนัน้หลอมรวมและก่อตวักนัเป็นชนเผา่
ใหมใ่นสมยัซ่ง   
 จากบนัทกึประวตัศิาสตร ์  การจดัการปกครองของจกัรพรรดริาชวงศซ์่งก่อตัง้บรเิวณเมอืงหลนิตง้    
(琳洞 Líndònɡ) กุย้โจว (桂州 Guìzhōu) รวมเป็นตาํบลหลวัเฉิง (罗城 Luóchénɡ) อยูใ่นเขตการปกครอง
ของเขตลีห่รง(隶 融 Lìrónɡ) ต่อมาจดัอยูใ่นเขตการปกครองของจงัหวดัชิง่หยว่น(庆 远 Qìnɡyuǎn)  
ชาวมลูมัในปลายสมยัหยวนและตน้สมยัหมงิตัง้ถิน่ฐานอยูท่ีบ่รเิวณตําบลหลวัเฉิง (罗 城 Luóchénɡ) 
ประชาชนอยูภ่ายใตอ้าํนาจการปกครองของราชสาํนกัหมงิ  ตอ้งสง่เครือ่งบรรณาการและภาษเีป็นพชื
ธญัญาหารใหแ้ก่ราชสาํนกัทุกปี ในสมยัราชวงศช์งิไดจ้ดัการปกครองในเขตทีต่ ัง้ถิน่ฐานของชาวมลูมั โดย
ก่อตัง้ชุมชนเป็น “หลี”่(里 lǐ) ภายใตห้ลีแ่บ่งเป็นหมูบ่า้นยอ่ยๆ ทีป่ระกอบดว้ยประชากรสบิกวา่หลงัคาเรอืน 
เรยีกวา่  “ตง” (冬 dōnɡ) ในแต่ละตง มหีวัหน้าทีเ่ลอืกโดยสมาชกิในหมูบ่า้น ทาํหน้าทีเ่ป็นผูใ้หญ่บา้น มี
หน้าทีเ่กบ็รวบรวมภาษสีง่ใหท้างการ  ดว้ยความทีช่าวมลูมัทีเ่ป็นเครอืญาตกินัจะตัง้บา้นเรอืนอยูใ่กลช้ดิกนั 
ดงันัน้ การปกครองทีย่อ่ยลงไปจาก “ตง” กค็อื “ฝัง” (房 fánɡ) ซึง่กห็มายถงึสมาชกิในแต่ละครวัเรอืนนัน่เอง  
หลงัจากปี   ตามการปกครองของกว๋อหมนิตัง่  แบ่งการปกครองเป็นเขต ตําบล หมูบ่า้น หวัหน้าในแต่
ละสว่นเป็นสมาชกิคณะกรรมการปกครองสว่นทอ้งถิน่  ในขณะเดยีวกนักม็หีน้าทีร่บัผดิชอบเป็นครใูหญ่
โรงเรยีนประถมศกึษาในชมุชนของตนดว้ย  เพือ่ทาํหน้าทีเ่ป็นฝ่ายปกครองของอาํนาจกว๋อหมนิตัง่  ผูท้ีจ่ะ
รบัหน้าทีต่ามการจดัการปกครองของกว๋อหมนิตัง่น้ีกม็าจากพืน้ฐานเดมิของหวัหน้า หลี ่ ตง และฝังของ
ชาวมลูมัเดมินัน่เอง  การต่อตา้นการปกครองแบบราชสาํนกั การปกครองแบบศกัดนิา การต่อตา้นกองทพั
ญีปุ่่ นลว้นไดร้บัพลงัอนัเขม้แขง็จากชาวมลูมั จนสามารถก่อตัง้เป็นประเทศจนีมาจนปัจจุบนั  
 
MLM 1.3  ระบบเศรษฐกิจสงัคม  
 ดา้นสงัคม  ในอดตีชาวมลูมัใชช้ื่อเผา่เป็นนามสกุล ต่อมาไดร้บัอทิธพิลในเรือ่งการตัง้ชื่อและนามสกุล
จากชาวฮัน่ ชาวมลูมัเริม่ใชแ้ซ่อยา่งชาวฮัน่ ยคุใกลปั้จจุบนั (近代Jìndài) แซ่ของชาวมลูมัม ีหลวั (罗Luó) 
อิน๋ (银Yín) อู๋ (吴Wú) เซีย่ (谢Xiè) พาน (潘Pān) เหลยีง (梁    Liánɡ) โจว(周Zhōu) เหวย(韦Wéi) จาง
(张Zhānɡ) หวง(黄Huánɡ) หลวี(่吕Lǚ) เปา (包Bāo) ถาน (覃Tán) เป็นตน้  สายตระกลูใหญ่ของชาวมลูมั
คอืสายตระกลูหลวั อิน๋ อู๋ และเซีย่    
 ทีต่ัง้ชุมชนของชาวมลูมัอยูท่า่มกลางธรรมชาต ิ โอบลอ้มดว้ยหบุเขาและสายน้ํา ความอุดมสมบรูณ์
ของรมิฝัง่น้ําเป็นทรพัยใ์นดนิทีช่าวมลูมัเกบ็เกีย่วสรา้งผลผลติการเกษตรเพือ่หล่อเลีย้งชุมชนชาวมลูมัมา
ตลอด พชืหลกัทีช่าวมลูมัปลกูกค็อืขา้วเจา้ ขา้วโพด  ถัว่ลสิง  ถัว่เหลอืง มนั งา  พชืน้ํามนั  ชาวมลูมัรูจ้กัใช้
เครือ่งมอืเกษตรทีท่าํดว้ยเหลก็มาตัง้แต่สมยัหมงิแลว้ ปรมิาณการผลติและเทคโนโลย ี การเกษตรเทยีบเท่า
กบัชาวฮัน่และจว้งซึง่เป็นกลุ่มชนทีม่คีวามเจรญิมากในยคุนัน้  งานหตัถกรรมของชาวมลูมักม็พีฒันาการลํ้า
หน้า   ดงับนัทกึราชวงศช์งิทีก่ล่าวถงึชาวมลูมัวา่ “เป็นกลุ่มชนทีม่ฝีีมอืผลติมดีชัน้เยีย่ม” งานหตัถกรรมดา้น
การเผา หลอมเหลก็ และการเผาเครือ่งกระเบือ้งของชาวมลูมักม็วีวิฒันาการมานบัรอ้ยปี ในสมยัหมงิ
ชาวมลูมัผลติขวานเหลก็ใชเ้องไดแ้ลว้ นอกจากน้ียงัมงีานหตัถกรรมทาํกระปกุ เครือ่งปัน้ดนิเผาทีท่าํจาก
ทรายทีม่ชีื่อเสยีงอกีดว้ย 
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 ดว้ยเหตุทีบ่รเิวณทีอ่ยูอ่าศยัของชาวมลูมัอุดมสมบรูณ์ไปดว้ยแรธ่าตุต่างๆ เชน่ ก๊าซธรรมชาต ิ ถ่าน
หนิ  ขนาดทีไ่ดช้ื่อวา่ “เมอืงแหง่ถ่านหนิ” ดว้ยเหตุน้ี  ชาวมลูมัเริม่จากการเกบ็ถ่านหนิตามธรรมชาต ิพฒันา
จนเป็นอุตสาหกรรมเหมอืงแรถ่่านหนิในปัจจุบนั      ในสมยัราชวงศห์มงิและชงิกม็บีนัทกึเกีย่วกบัการเกบ็แร่
ถ่านหนิของชาวมลูมัไวว้า่ “คนมลูมัเกบ็แรด่าํรงชวีติ ขดุดนิทาํเตา  เผากระอบทราย”  ในยคุหมนิกว๋อ  การ
ทาํอุตสาหกรรมเกบ็แรถ่่านหนิของชาวมลูมัขยายปรมิาณและพืน้ทีก่วา้งใหญ่ขึน้  เหมอืงแรก่วา่  แหง่ใน
ยคุนัน้ตอ้งจา้งการแรงงานจาํนวนมาก  ชาวมลูมัเกอืบทัง้ชนเผา่รบัจา้งเป็นกรรมกรในเหมอืงแร ่  นอกจาก
การทาํเหมอืงแรถ่่านหนิแลว้  ยงัมกีารก่อตัง้โรงงานอุตสาหกรรมขึน้มากมายในชุมชนชาวมลูมั เชน่  โรงงาน
ปนูซเีมนต ์ โรงงานผลติปุ๋ ยเคมแีละเคมภีณัฑ ์ โรงงานยา  โรงงานผลติเครือ่งจกัรอุตสาหกรรม  โรงงานผลติ
วสัดุก่อสรา้ง โรงงานผลติอาหารสาํเรจ็รปู เป็นตน้ งานดา้นการจราจรพฒันาเจรญิกา้วหน้า  ทาํใหคุ้ณภาพ
ชวีติความเป็นอยูข่องชาวมลูมัดขีึน้มาโดยตลอด 
 
MLM 1.  ชีวิตความเป็นอยู่  
 บา้นเรอืนของชาวมลูมัสรา้งดว้ยกาํแพงดนิ หลงัคามงุกระเบือ้ง ภายในบา้นมเีตาเผาใชถ่้านหนิเป็น
เชือ้เพลงิ  อาหารหลกัของชาวมลูมัคอืขา้วเจา้ ขา้วโพด มนั มขีอ้หา้มรบัประทานเน้ือแมวและเน้ือง ูเสือ้ผา้
เครือ่งแต่งกายนิยมสเีขยีวหรอืสน้ํีาเงนิเขม้  ตัง้แต่อดตีมาจนถงึสมยัราชวงศช์งิ  หญงิชาวมลูมันิยมสวม
ผา้ถุง แต่ปัจจุบนันิยมสวมกางเกงขากวา้ง เสือ้ผา่อกตดิกระดุม ประดบัรา่งกายดว้ยตุม้ห ูกาํไล แหวน  ชาย
สวมเสือ้ผา่อกตดิกระดุมอยา่งชาวฮัน่ สวมกางเกงขากวา้ง ทัง้ชายและหญงิมหีมวกเป็นเครือ่งประดบัศรีษะ 
แต่เน่ืองจากชนเผา่ทีอ่าศยัอยูใ่กลเ้คยีงหลายเผา่มเีครือ่งประดบัศรีษะเป็นหมวกคลา้ยๆกนั  หมวกของ
ชาวมลูมัจงึประดษิฐใ์หม้แีผน่ผา้รปูสีเ่หลีย่มแนวตัง้อยูด่า้นหน้าเพือ่เป็นสญัลกัษณ์แยกออกจากเผา่อื่น  
 
MLM 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 
 ดา้นศลิปวฒันธรรม  ชาวมลูมัรกัการรอ้งเพลงเป็นชวีติจติใจ       บทเพลงชาวเขาของชาวมลูมัเป็น
เครือ่งมอืถ่ายทอดวถิชีวีติอารมณ์ความรูส้กึ ตลอดจนวฒันธรรมประจาํเผา่ไดเ้ป็นอยา่งด ี เพลงของชาวมลูมั
มหีลายแบบ เชน่ “การโตเ้พลง  ”เป็นบทเพลงทาํนองสัน้ๆ ทีห่นุ่มสาวใชร้อ้งโตต้อบ เกีย้วพาราสกีนัในการ
รืน่เรงิต่างๆ ลกัษณะคาํรอ้งมแีบบเพลงสีว่รรคกบัเพลงหกวรรค ในแต่ละวรรคบงัคบัคาํเจด็คาํ คาํสดุทา้ย
ของแต่ละวรรคสมัผสัคลอ้งจองกนั  “เพลงตบัโบราณ”  คอืบทเพลงขนาดยาวทีป่ระกอบดว้ยเพลงเลก็ๆเป็น
สบิๆเพลงรอ้งต่อกนัเป็นตบั ใชบ้รรยายเรือ่งราว นิทาน ตํานาน  เทพนิยายของชนเผา่และนอกจากน้ียงัใช้
ประกอบการระบาํอกีดว้ย  นอกจากน้ีม ี “เพลงลมปาก”  เป็นเพลงประเภทรอ้งโตต้อบกนั เน้ือหาเสยีดสี
ประชดประชนั เน้ือเพลงใชว้ธิดีน้สด ถอ้ยคาํเป็นภาษาพืน้บา้น บางครัง้ถงึขัน้ไมส่ภุาพหรอืหยาบโลนกม็ ี
เป็นเพลงทีใ่ชร้อ้งเพือ่สรา้งอารมณ์ตลกขบขนั และบรรยากาศทีเ่รา้ใจไดเ้ป็นอยา่งด ี
 กวชีาวมลูมัทีม่ชีื่อเสยีงเชน่  เปายวีถ่าง (包玉堂  Bāo Yùtánɡ) กวผีูซ้ึง่รกัษาและสบืทอดขนบ
วธิกีารแต่งบทกลอนและเพลงของเผา่มลูมั บทประพนัธท์ีม่ชีื่อเสยีง เชน่ เรือ่ง《凤凰山下百花开》Fènɡ 
huánɡ shānxià bǎihuā kāi “ รอ้ยบุปผาบานเชงิภพูานพญาหงส”์ เรือ่ง《歌唱我的民族》Gēchànɡ wǒ 
de mínzú “ขบัลาํเพลงเผา่ขา้” เรือ่ง《在天河两岸》Zài tiānhé liǎnɡ ’àn “สองฝัง่ฟ้ามหานท”ี เรือ่ง《清

清的泉水》Qīnɡ qīnɡ de quán shuǐ “น้ําพพุราวใส” เป็นตน้ 
 ในอดตีการแต่งงานของชายหญงิชาวมลูมัลว้นจดัการโดยญาตผิูใ้หญ่ทัง้สองฝ่าย  หรอืหากรกัใคร่
ชอบพอกนัเองตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูใ้หญ่ทัง้สองฝ่ายจงึจะแต่งงานกนัได ้      หนุ่มสาวชาวมลูมั
แต่งงานตัง้แต่อายยุงัน้อย  หลงัแต่งงานฝ่ายหญงิยงัคงอาศยัอยูบ่า้นพอ่แมต่นเอง  ต่อเมือ่คลอดบุตรคนแรก
แลว้จงึจะสามารถยา้ยเขา้ไปอยูท่ีบ่า้นฝ่ายชายได ้  พธิกีารแต่งงานจดัอยา่งใหญ่โต ครกึครืน้ และเอกิเกรกิ 
สามารถแต่งงานขา้มเผา่กบัชาวฮัน่ ชาวจว้งได ้ 
 พธิศีพของชาวมลูมัจดัอยา่งยิง่ใหญ่  การฝังศพยดึถอืกฎเกณฑเ์กีย่วกบั “เฟิงสุย่” (ทีภ่าษาจนี
เรยีกวา่ฮวงซุย้) อยา่งเครง่ครดั 
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 เทศกาลมมีากมาย  เทศกาลสาํคญัม ีเทศกาลจา้วโผหวาง (婆王节 Pówánɡ jié) เป็นเทศกาลบชูา
ประจาํหมูบ่า้น จดัขึน้วนัที ่ เดอืนมนีาคม เทศกาลววั (牛节 Niújié) เป็นเทศกาลบชูาเทพววั ปล่อยใหว้วั
ไดพ้กัผอ่น จดัขึน้ในวนัที ่  เดอืนเมษายน นอกจากน้ียงัมเีทศกาลทีไ่ดร้บัวฒันธรรมมาจากชาวฮัน่เชน่  
เทศกาลตวนอู ่(端午节 Duānwǔ jié)  เทศกาลสาํคญัไดแ้ก่  เทศกาลคนหนุ่มสาว (后生节 Hòushēnɡ jié) 
เป็นเทศกาลทีห่นุ่มสาวจะไดม้โีอกาสมาพบกนั ในวนัที ่5 เดอืนพฤษภาคม  นอกจากน้ีมเีทศกาลทาํบุญขา้ว 
จดัปีละครัง้หรอืสองปีสามปีครัง้ จดัในวนัสดุทา้ยของการเกบ็เกีย่ว กจิกรรมทีส่าํคญัมกีารบชูาดว้ยเน้ือหม ู
แกะ และมกีจิกรรมรืน่เรงิอกีหลายอยา่ง เชน่  การแสดงอุปรากร  เชดิสงิโต รอ้งเพลงภเูขา  

ดา้นศาสนาความเชื่อ ชาวมลูมันบัถอืผ ี และวญิญาณของสรรพสิง่มาแต่บรรพบุรษุ ต่อมาบางสว่นนบั
ถอืศาสนาพทุธ และศาสนาเต๋า  เทพเจา้ทีช่าวมลูมันบัถอืมมีากมาย แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ เทพนอกบา้น
กบัเทพในบา้น  แต่ปัจจุบนัชาวมลูมัทีย่งัคงนบัถอืตามแบบบรรพบุรษุมจีาํนวนไมม่ากแลว้   

 
MLM   ข้อมูลทางภาษา  
                หวัขอ้น้ีเป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุ่มชาตพินัธุม์ลูมั  มหีวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี  

MLM 2.   การจดัแบ่งตระกลูภาษา 
MLM .   ระบบเสยีง   
MLM 2.   ระบบคาํ 
MLM .4   ระบบไวยากรณ์   

 
MLM  . การจดัแบง่ตระกลูภาษา  

หนงัสอืเล่มสาํคญัทีผู่เ้ขยีนอา้งองิคาํศพัทแ์ละขอ้มลูภาษามาเรยีบเรยีง ในสว่นของภาษามลูมัน้ี คอื 
หนงัสอืเรือ่ง “ปรทิรรศน์ภาษามลูมั” เขยีนโดย หวางจวนิ และ เจิง้กว๋อเฉียว นกัภาษาศาสตรร์ูจ้กัหนงัสอื
เล่มน้ีในชื่อ Mulao Yu Jianzhi และรูจ้กัชื่อผูเ้ขยีนในชื่อ Wang Jun and Zheng Guoqiao ตรงกบัชื่อ
ภาษาจนีคอื《仫佬语简志 Mù lǎo yǔ jiǎn zhì》  (Wáng Jūn, Zhèng Guóqiáo, 1979) หนงัสอืเล่มน้ี
มคีวามสาํคญัอยา่งมาก เพราะเป็นหนงัสอืเล่มแรกทีท่าํใหว้งการภาษาศาสตรไ์ดรู้จ้กัภาษามลูมั 

ความสาํคญัของภาษามลูมั ปรากฏในหนงัสอืนานาภาษาในเอเชยีอาคเนย ์ : ภาษาตระกลูไท 
(สรุยิา รตันกุล, 48, 13) สรุยิาไดอ้ธบิายขอ้มลูเกีย่วกบัภาษามลูมัวา่ “ไมม่คีาํพรรณนาภาษานี้ปรากฏ
เป็นผลงานใหน้กัภาษาศาสตรอ์า่นมากนกั ทัง้ทีช่นเผา่ทีพ่ดูภาษามลูมั(Mulam) เป็นชนกลุ่มใหญ่มจีาํนวน
ถงึ 0,2 คน ....... ในหนงัสอืเก่าๆทีก่ล่าวถงึคนทีพ่ดูภาษาตระกลูไทในมณฑลกวางสไีมม่พีดูถงึ
ภาษามลูมัเลย...” เบเนดคิ (Paul K. Benedict, 1983) เหน็ความสาํคญัของภาษามลูมัในฐานะทีม่ี
ความสาํคญัต่อการสบืสรา้งระบบเสยีงพยญัชนะตน้ในภาษากะได และกล่าววา่ภาษามลูมัเป็นหลกัฐานและ
กุญแจในการสบืสรา้งภาษากะได เพราะภาษาน้ีมรีะบบพยญัชนะตน้แบบควบกลํ้าคอื การออกเสยีงรอง
(secondary articulation) เสรมิประกอบการออกเสยีงหลกัคอืการออกเสยีงกกั(obstruents) เชน่ คาํทีภ่าษา
ตระกลูไทออกเสยีงวา่ “ตา” และ “ตาย” ภาษามลูมัออกเสยีงเป็น /mƒa, pƒai/1 ซึง่คลา้ยคลงึกบัทีเ่บเนดคิ 
สบืสรา้งใหม้ใีนภาษา Austronesian ดัง้เดมิเป็นคาํวา่ *mata กบั *matay นอกเหนือจากน้ี ผลงานการ
พรรณนาภาษามลูมักห็าอา่นคอ่นขา้งยาก มผีลงานของนกัวชิาการจนี(Wáng Jūn, Zhèng Guóqiáo: 
1979) และญีปุ่่ น (Tatsuo Nishida, 19) ซึง่กต็อ้งมคีวามรูท้ ัง้สองภาษาน้ีจงึจะอา่นได ้  ไมเ่ชน่นัน้กไ็มม่ี
โอกาสไดร้บัทราบเรือ่งราวของภาษาตระกลูกมั-สยุ (สรปุจากสรุยิา รตันกุล, 48, 2-2 และเชงิอรรถ
ที ่ หน้า 2)  
                                                           
1 ขอ้มลูคาํศพัทใ์นภาคผนวกรายการคาํศพัทท์า้ยเล่มของหนงัสอื “ปรทิรรศน์ภาษามลูมั” (Wáng Jūn, Zhèng Guóqiáo, 1979) คาํวา่ “ตา” และ 
“ตาย”  ออกเสยีงเป็น   / la1 และ tai1/  แต่อยา่งไรกต็าม ในภาษามลูมักม็เีสยีงพยญัชนะแบบการออกเสยีงรอง(secondary articulation) เสรมิ
ประกอบการออกเสยีงหลกัอยา่งทีใ่นหนงัสอืของสรุยิากล่าวถงึ แต่เป็นคาํอื่น เชน่ /mɣa:n/ “เดอืน”  /pɣa1/ “หน้าผา” / kɣәi1/ “ไข”่  เป็นตน้   
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ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรมเป็นตน้มา เหตุทีเ่ป็นประชาชนของประเทศจนี มลูเหตุทางการเมอืง
การปกครอง เศรษฐกจิ สงัคมและการศกึษา ทาํใหช้าวมลูมัคอ่ยๆหลอมรวมกบัชาวฮัน่ โดยเฉพาะภาษาที่
ยมืจากภาษาจนีไปใชจ้าํนวนมาก ปัจจุบนัวยัรุน่หนุ่มสาวไมพ่ดูภาษามลูมัแลว้ ทุกคนพดูภาษาจนีและใช้
ภาษาจนีในการตดิต่อสือ่สารกนักบัชนเผา่อื่น และในชุมชนชาวมลูมัเองกใ็ชภ้าษาจนีเป็นหลกั ภาษามลูมั
อยูใ่นภาวะทีค่อ่ยๆสญูหายไป  
 นกัภาษาศาสตรจ์นีจดัภาษามลูมัไวใ้นตระกลูใหญ่จนี-ทเิบต สาขาภาษาจว้ง-ตง้ แขนงภาษา ตง้-สุย่
มลีกัษณะรว่มเฉพาะกบัภาษาในตระกลูเดยีวกนัหลายประการดงัน้ี  
 
 ระบบเสียง   
 (1) มกีารเปรยีบต่างของสระสัน้ยาว มพียญัชนะทา้ย และมรีะบบเสยีงวรรณยกุต ์  
 (2) เสยีงพยญัชนะตน้มกีารเปรยีบต่างของเสยีงพน่ลมกบัเสยีงไมพ่น่ลม แสดงถงึความสมัพนัธท์ี่
ใกลช้ดิกบัภาษาอื่นๆในแขนงภาษาตง้-สุย่   
 () นอกจากสระพืน้ฐาน 5 เสยีง ทีม่รีว่มกนักบัภาษาในแขนงตง้-สุย่แลว้ ภาษามลูมัยงัมกีารเปรยีบ
ต่างของเสยีงสระ /e - E/ และ /o - ç/ ลกัษณะดงักล่าวน้ีทาํใหภ้าษามลูมัใกลช้ดิกบัภาษาเหมาหนานซึง่เป็น
หน่ึงในสมาชกิของแขนงภาษาตง้-สุย่    
 
 วงคาํศพัท ์ ในภาษามลูมัมคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกบัภาษาทีใ่กลช้ดิมากกวา่คาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุ ์ 
ในจาํนวนคาํศพัทป์ระจาํวนั  คาํ มคีาํศพัท ์55 คาํรว่มเชือ้สายกบัภาษาตง้ (แขนงตง้-สุย่) นอกจากนัน้
เป็นคาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษามลูมัและคาํยมืจากภาษาจนี  และเมือ่เปรยีบเทยีบกบัภาษาในแขนงอื่น
อยา่งภาษาจว้ง(แขนงจว้ง-ไต) กลบัพบวา่มคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายเพยีง 2 คาํ  ในขณะทีเ่มือ่เทยีบกบัภาษา
หล(ีแขนงภาษาหล)ี กม็คีวามสมัพนัธท์ีห่า่งออกไปอกี (ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบวงคาํศพัทน้ี์ศกึษาจากหนงัสอื 
“ปรทิรรศน์ภาษามลูมั” (Wáng Jūn, Zhèng Guóqiáo, 1979, 3) ตารางต่อไปน้ีเปรยีบเทยีบตวัอยา่งคาํศพัท์
ของภาษาสามแขนงทีอ่ยูใ่นสาขาภาษาจว้ง-ตง้      

แขนงภาษา ภาษา     
       คาํศพัท ์

ล้ิน นา ผกั งู ข้างหลงั 

ตง้-สุย่ มลูมั ma ƒa ma1 tui l´n 
ตง้ ma ja ma1 sui l´n 

จว้ง-ไต จว้ง lin4 na pjak1 Nμ laN1 
ไต lin4 na phak7 Nu laN1 

หล ี หล ี ¬i:n3 ta beμ1 tsai1 za dun3 
  
 ไวยากรณ์  โครงสรา้งทางไวยากรณ์ภาษามลูมัโดยภาพรวมไมแ่ตกต่างจากภาษาในสาขาเดยีวกนั 
แต่พบขอ้แตกต่างเลก็น้อยในเรือ่งของไวยากรณ์การใชต้วัเลขกบัลกัษณนาม โดยปกตแิลว้รปูแบบในภาษา
ตระกลูไทมสีองแบบคอื รปูแบบ A. [ตวัเลข + ลกัษณนาม เชน่ สองอนั] แต่หากเป็นเลขหน่ึงจะเปลีย่น
โครงสรา้งเป็นรปูแบบ B. [ลกัษณนาม+ nμ N/diau เชน่ อนัหน่ึง/อนัเดยีว] แต่ภาษามลูมัยงัคงใชร้ปูแบบ A. 
สาํหรบัตวัเลขทุกตวัเป็น [ตวัเลข + ลกัษณนาม เชน่ n8 ´ at71 “หน่ึงอนั”]  
 เหตุทีช่าวมลูมัมจีาํนวนประชากรน้อย  และอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มใหญ่ไมก่ระจดักระจายมากถา้เทยีบ
กบัภาษาอื่น ทาํใหภ้าษาในแต่ละทอ้งถิน่ไมแ่ตกต่างกนัมาก อาจจะมต่ีางกนับา้งในแต่ละหมูบ่า้น เชน่เรือ่ง
เสยีงกอ้งเสยีงไมก่อ้ง การปฏภิาคของเสยีงพยญัชนะและสระ  แต่กย็งัไมม่ากพอทีจ่ะแบ่งเป็นภาษาถิน่ได ้
แผนภมูต่ิอไปน้ีแสดงการจดัแบ่งภาษามลูมั ผูเ้ขยีนสรา้งขึน้จากคาํอธบิายการจดัแบ่งภาษามลูมัในหนงัสอื 
“ปรทิรรศน์ภาษามลูมั”  (Wáng Jūn, Zhèng Guóqiáo, 1979, 1)    

                                                           
1 คาํน้ีในภาษามลูมัเกดิการหลอมคาํเป็นคาํพยางคเ์ดยีว พดูวา่ /n 8at7/ แปลวา่ “หน่ึงอนั”  
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แผนภมิูท่ี MLM  : การจดัแบ่งภาษามลูมั 

MLM .  ระบบเสียง   
  MLM .. พยญัชนะ นกัวชิาการจนีแบ่งเสยีงพยญัชนะในภาษามลูมัเป็นสามประเภท คอื   
 ในหนงัสอื “ปรทิรรศน์ภาษามลูมั” (Wáng Jūn, Zhèng Guóqiáo, 1979, 5-2) ศกึษาและวเิคราะห์
ระบบเสยีงภาษามลูมัทีเ่ขตเมอืงหลวัเฉิง พบวา่ มเีสยีงพยญัชนะ 67 เสยีง แบ่งเป็น  
 (1) เสยีงพยญัชนะเดีย่ว 31 เสยีง   
 () เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดานหน้า 11 เสยีง  
 (3) เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดานหลงั  เสยีง    
 (4) เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก  เสยีง   ดงัขอ้มลูในตารางต่อไปน้ี  

พยญัชนะเด่ียว  พยญัชนะเปล่ียนเป็นเพดานหน้า 

p ph m8 m f w pj phj m8j mj fj  
t th n8 n l 8 l tj thj  nj  lj 
ts tsh   s  tsj tshj   sj  
c ch ȵ̥ ȵ C j /j      
k kh N8 N h ƒ       

/            
พยญัชนะเปล่ียนเป็นริมฝีปาก พยญัชนะเปล่ียนเป็นเพดานหลงั 

pw phw  mw   pƒ phƒ m8ƒ mƒ   
tw thw  nw  lw kƒ khƒ  Nƒ hƒ  
tsw tshw   sw  /ƒ      
cw    Cw        
kw khw N8w Nw hw        

/w            
 คาํอธบิายเกีย่วกบัเสยีงพยญัชนะ   

.จะไมร่ะบุเสยีงพยญัชนะ/ // นําหน้าคาํทีข่ ึน้ตน้ดว้ยเสยีงสระ  
2. เสยีงพยญัชนะ /c,ch,C/ บางครัง้ออกเสยีงเป็น [k,kh,h] หรอื [kj,khj,hj] เมือ่เกดิกบัสระสงู กจ็ะ 

ออกเสยีงเป็น [t˛, t˛h, ˛] แต่เมือ่ออกเสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก มกีารเปรยีบต่างของ / cw, Cw /    
กบั / kw, hw/ จงึตดัสนิใหเ้ป็นพยญัชนะเดีย่ว /c,ch,C/ 

 สิง่ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัเสยีงพยญัชนะของภาษามลูมัคอื พยญัชนะเสยีงกอ้งกาํลงัจะสญูหาย จาก
ขอ้มลูภาษาพบวา่ภาษามลูมัในทอ้งถิน่อื่นๆไมม่เีสยีงกอ้ง /b,d/ แลว้ แต่ในทอ้งถิน่หลวัเฉิง บา้นซยา่หลีเ่ซีย่  
(下里谢村Xià lǐ xiè cūn) ในกลุ่มผูส้งูอายยุงัรกัษาเสยีงกอ้งน้ีอยู ่รวมทัง้ยงัมเีสยีง /// นําหน้าเสยีงกอ้งดว้ย 

ตระกลูภาษาจีน-ทิเบต

ภาษาจนี ทเิบต-พมา่ เยา้ จ้วง-ต้ง

จ้วง-ไต ตง้-สุย่

ตง้ มลูมั เหมาหนาน สุย่

หลี ?เกอลาว
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ในขณะทีค่นหนุ่มสาวออกเสยีง /b/ เป็น /m/ และออกเสยีง /d/ เป็น /l/ ทัง้หมดแลว้ เสยีง /// ทีนํ่าหน้าเสยีง
กอ้งกไ็มม่แีลว้ ตวัอยา่งคาํเชน่  

คาํศพัท ์
          หมูบ่า้น 

บา้นซยา่หลีเ่ซีย่ /b,d/ 
(下里谢村Xià lǐ xiè) 

บา้นตา้อิน๋ /m,l/ 
(大银Dà yín) 

บา้นตา้อู๋/m,l/ 
(大梧Dà wú) 

ปลงิ biN miN miN 
ฟาง ba:N1 ma: N1 ma: N1 
แพง biN m 8iN miN 
ได ้ dai3 lai3 lai3 
เลยี dam lja:m lja:m 
บอ่น้ํา dam1 l 8am1 lam1 

 
 

MLM .. สระ นกัวชิาการจนีแบ่งเสยีงสระในภาษามลูมัเป็นสีป่ระเภท คอื   
1) สระเดีย่ว คอืการออกเสยีงสระทีไ่มม่กีารเลื่อนของอวยัวะในการออกเสยีง  
) สระทีม่หีางสระเป็นอรรธสระ /i,u/ 
3) สระทีม่หีางสระเป็นพยญัชนะนาสกิ /m,n, N/ 
4) สระทีม่หีางสระเป็นพยญัชนะกกั /p,t,k/  

เสยีงสระแบบที ่2 และ  เรยีกวา่พยางคเ์ปิด สว่นเสยีงสระแบบที ่ เรยีกวา่พยางคปิ์ดเสยีง
สระเดีย่วในภาษามลูมัมเีสยีงสระสัน้ยาว แต่บางเสยีงมกีารเปรยีบต่าง บางเสยีงไมเ่ปรยีบต่าง ซึง่
การเปรยีบต่างของสระบางเสยีงขึน้อยูก่บัการมหีรอืไมม่หีางสระ กล่าวคอื จะมกีารเปรยีบต่างของ
สระสัน้ยาวกต่็อเมือ่มหีางสระ แต่หากเกดิเป็นสระเดีย่วจะออกเสยีงเป็นสระเสยีงสัน้ทัง้หมด ดงัน้ี  

a a:i a:u a:m a:n a:N a:p a:t a:k 
 ai au am an aN ap at ak 
´ ´i ´u ´m ´n ´ N ´p ´t ´k 
E     E:N   E:k 
     E N   Ek 
e ei eu em en eN ep et ek 
i  iu im in iN ip it ik 
ɿ1 (μ )   μm  N μp   
ç     ç:N   ç:k 
   çm  çN çp  çk 
o oi  om on oN op ot ok 
u ui   un uN  ut uk 
O    On ON Op Ot Ok 
y    yn yN  yt  

 MLM .. วรรณยกุต ์  นกัภาษาศาสตรจ์นี มวีธิกีารจาํแนกเสยีงวรรณยกุตโ์ดยคาํนึงถงึเสยีงสระ
เป็นเกณฑ ์ซึง่เสยีงสระกพ็จิารณาการมหีรอืไมม่พียญัชนะทา้ยเป็นปัจจยัในการจาํแนกดว้ย โดยแบ่งเป็นสอง
แบบ คอื   

 ) พยางคเ์ปิด (舒声韵 shū shēnɡyùn) คอื คาํทีล่งทา้ยดว้ยเสยีงสระและพยญัชนะกลุ่ม
นาสกิ  

2) พยางคปิ์ด(促声韵 cù shēnɡyùn) หมายถงึ  คาํทีล่งทา้ยดว้ยพยญัชนะเสยีงกกั    
  การแบ่งเสยีงวรรณยกุตโ์ดยคาํนึงถงึสระพยางคปิ์ดและพยางคเ์ปิดเชน่น้ี  ทาํใหน้กัภาษาศาสตรจ์นี
แบ่งวรรณยกุตภ์าษามลูมัออกเป็น  เสยีง ในจาํนวนน้ีมเีสยีงวรรณยกุตท์ีเ่กดิจากเสยีงพยางคเ์ปิด  เสยีง 

                                                           
1 สระน้ีเกดิหลงัพยญัชนะ /ts,tsh/ ออกเสยีงเป็น [ ɿ ] เป็นพยญัชนะและสระทีม่เีฉพาะในคาํยมืจากภาษาจนี แต่เมือ่มหีางสระ จะออกเสยีงเป็น [μ] เป็น
สระทีม่ใีนคาํภาษามลูมั  
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วรรณยกุตเ์สยีงพยางคปิ์ด 2 เสยีง ในวรรณยกุตส์องเสยีงน้ียงัแบ่งเป็นสระเสยีงยาวและสัน้อกีอยา่งละ 2 
เสยีง ดงัน้ี  

หมายเลข 
เสียง

วรรณยกุต ์

ความสัน้ยาว 
ของสระ 

ระดบั
เสียง 

ตวัอย่างคาํ 
/CV/ และ 

/CVC/ 

ความมาย 

             สัน้/ยาว 4 ma Ÿ ผกั 
2 สัน้/ยาว 11 ma Ÿ  ลิน้ 
 สัน้/ยาว 3 maÖ อ่อนนุ่ม 
 สัน้/ยาว 4 maÄ มา้(จ.=马 mǎ) 
5 สัน้/ยาว 44 maë แบก 
 สัน้/ยาว 11 kaü นัน่ 

 
 สระเสยีงสัน้  pakä เหนือ (จ.=北 běi) 

สระเสยีงยาว 4 pa:kÖ ปาก 
 
 

สระเสยีงสัน้ 1 pakÄ ผกั 
สระเสยีงยาว 11 pa:kü ลกูเหบ็ (จ.=雹 báo) 

    
 MLM 2.2. โครงสร้างพยางค ์(C=Consonant ,V=vowel)     
 นกัวชิาการจนีตดัสนิใหพ้ยญัชนะชุดเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก /-w/ กบัพยญัชนะชุดเปลีย่นเป็นเพดาน /-j, 
ƒ/ เป็นพยญัชนะตน้เดีย่ว เพราะมองวา่เป็นการออกเสยีงของฐานกรณ์เดมิแลว้เปลีย่นไปเป็นฐานกรณ์อื่น
เทา่นัน้  แต่ฐานกรณ์ของเสยีงพยญัชนะทีแ่ทจ้รงิยงัคงตดัสนิวา่เป็นพยญัชนะเดมิอยู ่ดงันัน้พยญัชนะตน้ใน
ภาษามลูมัจงึมเีพยีงเสยีงเดยีวคอื /C/ สว่นเสยีงสระมสีระเดีย่วกบัสระประสม โดยมองวา่สระมหีวัสระ ทอ้ง
สระและหางสระ ขอ้มลูภาษามลูมัพบวา่มสีองเสยีงคอื /VV/ โดยทีต่ําแหน่งหางสระอาจเป็นเสยีงพยญัชนะ
ทา้ย /VC/ หรอืเป็นสระประสม /VV/ กไ็ด ้ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี   

C V tç1 ประต ู
khƒo1 เหา 
kwa1 แตงกวา (จ.=瓜 guā,แตง) 

C V V  nja:u เยีย่ว (จ. =尿 niào)  
hƒa:i  ไร ่(อ.,น.=ไฮ)่  
khƒau เหา่ 

C V V  
(C V C) 

mit8 มดี 
phƒ´t7 ปัด (กวาด)  
khwa:N3 กวา้ง (จ.=广 guǎng) 

   
MLM 2.3 ระบบคาํ  
 คาํในภาษามลูมัสว่นใหญ่เป็นคาํโดดพยางคเ์ดยีว คาํสองพยางคเ์กดิจากการประสมคาํของคาํโดด 
แต่กม็คีาํโดดสองพยางคอ์ยูจ่าํนวนหน่ึง สว่นคาํโดดสามพยางคม์น้ีอยมาก ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี     
  MLM .. คาํโดด แบ่งไดด้งัน้ี   
  () คาํโดดพยางคเ์ดยีว เป็นคาํหน่ึงพยางคท์ีม่คีวามหมายในตวัเอง สามารถใชโ้ดยอสิระได ้
ตวัอยา่งคาํเชน่  

คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
fi1 ไฟ  tap7 ตบั  l´m  ลม 
n´n4 น้ํา khƒau3 เหลา้  kƒ´i6 ไข ่
kƒa ยา  phwa ผา่   /jeu1 เอว (จ.=腰 yāo) 
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  (2) คาํโดดมากกวา่หน่ึงพยางค ์คอื คาํทีม่มีากกวา่หน่ึงพยางค ์แต่ละพยางคห์รอืสว่นใด
สว่นหน่ึงของพยางคไ์มส่ามารถแยกออกจากกนัและมคีวามหมายโดยอสิระได ้และไมใ่ชล่กัษณะของการเตมิ
หน่วยคาํเตมิเพือ่ใหม้คีวามหมายทางไวยากรณ์ใดๆ ตวัอยา่งคาํเชน่  

สองพยางค ์ th´u fan1 ตะวนั  สามพยางค ์ twa6 tç N6 nç N  ชงิชา้ 
ti tE ป่ี 
lak7 lut7 สะอกึ 

 MLM .. คาํประสม ม ี แบบ ไดแ้ก่  1.แบบรวมคาํ 2.แบบขยายความ 3. แบบชือ่หลกั + ชือ่
เฉพาะ 4.แบบกริยากรรม 5. แบบประธานภาคแสดง และ 6.แบบเสริมความ ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี      

รปูแบบคาํประสม ตวัอย่างคาํ 
แบบรวมคาํ fa:i4 nuN4 

พี ่    น้อง  
“พีน้่อง” 

kçN1 pwa 
ชาย    หญงิ 
“ชายหญงิ” 
(จ.公 gōng, เพศชาย) 
(จ.婆 pó , เพศหญงิ) 

pu4 mi4 
พอ่   แม ่
“พอ่แม”่ 

แบบขยายความ นาม+บง่ชี ้ fan1 na:i6 
วนั    น้ี 
“วนัน้ี” 

ts´n6 na:i6 (จ.=阵 zhèn, ชว่ง) 
ตอน  น้ี  
“ปัจจุบนั” 

นาม+คุณศพัท ์ mu6 lo4 (จ.=老 lǎo) 
คน    แก่/ใหญ่ 
“ผูส้งูอาย”ุ 

na3  l8an3 
หน้า  แดง 
“อาย”  

mEk8 lo4 
ขา้วสาล ีใหญ่ 
“ขา้วฟ่าง” 
(จ.=麦 mài) 

นาม +นาม ȵan1 ci1 
หงอน ไก่ 
“หงอนไก่”(จ.=鸡 jī) 

/ja:p7 n´m4 
เป็ด     น้ํา 
“นกเป็ดน้ํา”(จ.= 鸭 yā) 

ts´n1 l 8a1 
ขน     ตา 
“ขนตา” 

ช่ือหลกั+ช่ือเฉพาะ(ชฉ.) la:k8  
“ลกู”1 
(หมายถงึผลไม)้ 

la:k8 ca6 
ลกู    ชฉ. 
“มะเขอื” 

la:k8 yt7 
ลกู    ชฉ. 
“องุน่”   
 

la:k8 pak8 
ลกู    ชฉ. 
“หวัผกักาด”  
(จ.=萝卜 luóbo) 

mai4  
“ตน้ไม”้ 

mai4 jçN 
ไม ้    ชฉ. 
“ตน้ไทร” 

 mai4  ja:N6 l´u4 
ไม ้       ชฉ. 
“ตน้หลวิ” 
(จ.=柳 liǔ) 

mai4 tsçN6 pE:k7 
ไม ้       ชฉ. 
“ตน้สน” 
(จ.=松 sōng) 

nçk8  
“นก” 

nçk8 in 
นก    ชฉ. 
“นกนางแอ่น” 

nçk8 khƒa:k7 
นก    ชฉ. 
“นกกางเขน” 

nçk8 ka 
นก    ชฉ. 
“นกกะทา” 

fan1 
“วนั” 

fan1 ȵiu1 
วนั   วาน 
“เมือ่วาน” 

fan1 hun 
วาน  ซนื 
“เมือ่วานซนื” 

fan1 na3 
วนั   หน้า  
“วนัมะรนื” 

แบบกริยากรรม fE4 toi6 
เป็น เพือ่น 
“ดว้ยกนั” 
(จ.=队 duì,หมูค่ณะ) 

k´m6 ka:N1 
ครอบ  อ่าง 
“หมอ้ตม้เหลา้” 
(จ.=缸 gāng) 
 
 

C Et7 nE 
หยดุ  เหน่ือย 
“พกัผอ่น” 

                                                           
1 คาํน้ีมลีกัษณะเหมอืนกบัภาษาไทยคอื มหีลายความหมาย ไดแ้ก่ .ใชโ้ดยลาํพงัหมายถงึลกู 2.ประกอบกบัคาํอืน่ ใชเ้รยีกชือ่ผกั ผลไม ้.ประกอบกบัคาํอืน่
ใชเ้รยีกสิง่ของทีม่ลีกัษณะกลม เป็นกอ้น เป็นเมด็      

97การพรรณนาภาษามูลัม



98 
 

  

แบบประธานกริยา khƒa1  l8ak 
ห ู       หนวก 
“หหูนวก” 
(จ.=聋 lóng) 

l 8a kha1 
ตา  บอด  
“คนตาบอด” 
(จ.=瞎 xiā) 

 

แบบเสริมความ ci lai3  
จาํ ได ้
“จาํได”้  
(จ.=记 jì) 
(อ.=จอื) 

t´n ta6 
เชื่อ   ได ้
“เชื่อ” 

theN hai  
ฟัง    ไดย้นิ 
“ไดย้นิ”  
(จ.=听 tīng) 

MLM .. การเติมหน่วยคาํ มสีองแบบคอื คาํเตมิหน้าและคาํเตมิหลงั คาํเติมหน้า มลีกัษณะเป็น
การรวมกลุ่มคาํ หรอืเพือ่บอกความหมายใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั วธิกีารเตมิหน่วยคาํแบบน้ีเป็นการ
เตมิคาํทีม่คีวามหมายในตวัเอง แต่ละคาํสามารถเป็นอสิระจากกนัได ้ คาํเติมหลงั พบคาํทีใ่ชบ้อกเพศของ
สตัว ์ 

ตาํแหน่งคาํ คาํเติม  ความหมาย  ตวัอย่างคาํ 
เตมิหน้า la:k8 ~ 

“ลกู” 
ใชก้บัสิง่ของทีม่ลีกัษณะ 

เป็นกอ้น เป็นเมด็ 
la:k8 pa:k8  “ลกูเหบ็”  
 (จ.=雹 báo) 

la:k8 m´t7 “ดาว” 

ti6 ~ 
“ผู”้ 

ใชเ้ป็นคาํนําหน้า 

บอกเพศของคน 

ti6 pwa “ผูห้ญงิ” ti6 kç N1“ผูช้าย” 

tau1 ~ 
“น่า” 

ใชนํ้าหน้าคาํนามเพือ่ 

เปลีย่นเป็นคาํคุณศพัท ์

tau1 tja: N3“น่ารกั” tau1 han“น่าเกลยีด”  
 (จ.=恨 hèn) 

tuk7 ~ 
“กนั” 

บอกการกระทาํ 

ทัง้สองฝ่าย 
tuk7 tON1 “จกิกนั”  
กนั    จกิ 

tuk7 c´t8“ กดักนั” 
กนั    กดั 

เตมิหลงั ~ tak8 
“ผู”้ 

ใชบ้อกเพศของสตัว ์

ตวัผู ้
wi tak8 “ควายตวัผู”้ 
ควาย ผู ้

n´m6 tak8 “ปลาตวัผู”้ 
ปลา   ผู ้

~ tai 
“เมยี” 

ใชบ้อกเพศของสตัว ์

ตวัเมยี 
m8u tai “หมตูวัเมยี” 
หม ู  เมยี 

ci1 tai “ไก่ตวัเมยี” 
ไก่  เมยี 

   MLM ..4 คาํเสริมสร้อย เป็นลกัษณะของการใชค้าํซํ้าเพือ่เสรมิความหมาย มสีองแบบคอื เตมิคาํ
ซํ้าไวท้า้ยคาํหลกัแบบ ABB คาํซํ้าแบบน้ีมกัจะมพียญัชนะตน้เหมอืนกบัคาํหลกัแต่เปลีย่นเสยีงสระ และอกี
แบบหน่ึงคอื ซํ้าคาํหลกัแบบ AABB ความหมายคงเดมิแต่เกดิภาพพจน์และอารมณ์ความรูส้กึมากขึน้ ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี 

รปูแบบคาํ ตวัอย่างคาํ   ความหมาย การซํา้คาํ   ความหมายใหม่ 
ABB ma3  อ่อน ma3 m´p m´p   อ่อนปวกเปียก 

ȵç N4  ครกึครืน้ ȵç N4 ȵ´p ȵ´p  อกึทกึครกึครืน้ 
khƒa1  คม khƒa1 lO lO  คมกรบิ 

AABB CuN1 ȵau  คดเคีย้ว CuN1 CuN1  ȵau ȵau  คดๆเคีย้วๆ 

foN1 hƒam  สงูตํ่า foN1 foN1 hƒam hƒam  สงูๆตํ่าๆ 

  MLM .. คาํท่ีมีโครงสร้างแน่นอน คอืคาํทีก่าํหนดคาํและการวางตําแหน่งของคาํแน่นอน ไม่
สามารถเปลีย่นแปลงหรอืสลบัทีไ่ด ้ มแีบบทีเ่ป็นชุดคาํทมีคีวามหมายในตวัเอง และเป็นชุดคาํโครงสรา้ง ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี  

ชุดคาํ ABCD  ชุดคาํโครงสรา้ง .....ไป.....มา 
pu4 ni4 fa:i4 nuN4 
พอ่  แม ่ พี ่    น้อง 

พอ่แมพ่ีน้่อง 
(ญาต)ิ 

ca:N3 pa:i1 ca:N3 m 8a1 (จ.=讲 jiǎng) 
พดู    ไป     พดู    มา  

พดูไปพดูมา 
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t´n cwa  ci1 /ja:p7 
ววั    แกะ     ไก่   เป็ด 

ววัแกะไก่เป็ด  
(สตัวเ์ลีย้ง)  

ton pa:i1 ton fan6 (จ.=翻 fān) 
นบั    ไป     นบั   พลกิ(กลบั) 

นบัไปนบัมา 

   MLM .. คาํยืมจากภาษาจีน จากขอ้มลูคาํศพัทพ์บวา่ ภาษามลูมัมคีาํทีส่มัพนัธก์บัภาษาจนี
จาํนวนมาก แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คอื .คาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนัในอดตี และ 2.คาํยมืภาษาจนีใหม ่มี
รายละเอยีดดงัน้ี  

(1) คาํศพัทท่ี์ใช้ร่วมกนัในอดีต  คาํศพัทก์ลุ่มน้ีในหนงัสอืปรทิรรศน์ภาษามลูมั ระบุวา่เป็นคาํ
ยมืจากภาษาจนี ซึง่จากขอ้มลูคาํศพัทภ์าษามลูมัในหนงัสอืเล่มน้ีจาํนวน 91 คาํ พบวา่มคีาํศพัท ์ 33 คาํ 
เป็นคาํยมืจากภาษาจนี คดิเป็น 9% แต่ขณะเดยีวกนั ในแวดวงนกัวชิาการทีศ่กึษาภาษาไท-จนี กม็ผีลงาน
การศกึษาสว่นหน่ึงทีพ่ยายามพดูถงึคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี  ซึง่กม็คีวามเหน็วา่มคีาํศพัทภ์าษาไทและ
ภาษาจนีเคยใชร้ว่มกนัในอดตี ไมต่ดัสนิวา่ใครยมืใคร คาํศพัทก์ลุ่มน้ีสว่นมากเป็นคาํโดดหน่ึงพยางค ์ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี 

คาํภาษามลูมั คาํภาษาจนี  คาํภาษามลูมั คาํภาษาจนี  คาํภาษามลูมั คาํภาษาจนี 
pai6    “พา่ย” 败 bài tjeu   “แถว” 条 tiáo tsO4    “เสา” 柱 zhù 

tja: N6 “ชา่ง” 匠 jiàng tsO3    “เจา้” 主 zhǔ mwa6  “โม”่ 磨 mó 

ti6       “ที”่ 地 dì ca:i     “แก”้ 改 gǎi tsha:i4  “ทาย” 猜 cāi 

tjem3  “แตม้” 点 diǎn thot7  “ถอด” 脱 tuō mç6    “หมวก” 帽 mào 

tshoN1 “ชอ่ง” 窗 chuāng ȵan  “(แร)่ เงนิ” 银 yín c´m1   “ทองคาํ” 
(น.คาํ,ทอง) 

金 jīn1  

() คาํยมืภาษาจนีใหม ่เป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาจากภาษาจนีภายหลงัยคุปฏวิตัวิฒันธรรม เป็น 
คาํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการปกครอง การศกึษา วทิยาการต่างๆ โดยยมืจากภาษาจนีสาํเนียง
ทอ้งถิน่ทีใ่กลเ้คยีง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

คาํภาษาจีน คาํอ่านพินอิน คาํภาษามลูมั ความหมาย 
共产党 gòngchǎndǎng kuN4 tsha:n3 ta:N3 พรรคคอมมวินิสต ์
工厂 gōngchǎng kuN tsha:N3 โรงงาน 
人民 rénmín jin6 min6 ประชาชน 
 经验 jīngyàn cin njen4 ประสบการณ์ 
领导 lǐngdǎo lin3 ta:u3 ผูนํ้า 

 
MLM .. ระบบไวยากรณ์  ภาษามลูมัเป็นภาษาคาํโดด คาํแต่ละคาํมคีวามหมายในตวัเองและใชไ้ดโ้ดย
อสิระ ไมม่กีารเตมิหน่วยคาํเตมิลงในคาํเพือ่ทาํใหเ้ปลีย่นแปลงหน้าทีห่รอืลกัษณะทางไวยากรณ์ รปูแบบการ
ประกอบคาํและประโยคเป็นการนําคาํมาเรยีงต่อๆกนัตามลาํดบัและโครงสรา้งทางไวยากรณ์ โดยมรีปูแบบ
ไวยากรณ์ทีส่าํคญัๆ ดงัน้ี   

MLM 2..1  โครงสร้างประโยคความเดียวพืน้ฐาน คอื [ S.V.O ]  ตวัอยา่งประโยคเชน่   
h´i2 tsa:n1 hu3 
ฉนั   กนิ      ขา้ว  

ฉนักนิขา้ว   mç6 kui Nwa1 
 เขา  ต ี    หมา 

เขาตหีมา 

hƒa:u1 n8́ n1 pu4 
เรา      เหน็    พอ่ 

เราเหน็พอ่ fa:i4 suk7 na3 
พี ่    ลา้ง  หน้า 

พีล่า้งหน้า 

MLM ..2 มีการใช้คาํลกัษณนาม  คาํลกัษณนามของภาษามลูมัแบ่งเป็นคาํลกัษณนามสาํหรบั
คาํนามและลกัษณนามสาํหรบัคาํกรยิา  แต่โครงสรา้งการใชค้าํลกัษณนามของคาํทัง้สองไมเ่หมอืนกนั คอื 
โครงสรา้งการใชล้กัษณนามของคาํนามเป็น [ตวัเลข+ ลกัษณนาม + คาํนาม] สว่นโครงสรา้งคาํลกัษณนาม
ของคาํกรยิาเป็น [คาํกรยิา + ตวัเลข + ลกัษณนาม] ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

                                                           
1 ดเูสยีงภาษาจนีโบราณของคาํวา่ “ทอง” ในหวัขอ้ K..3.7   
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คาํลกัษณนามของคาํนาม 

[ตวัเลข+ลกัษณนาม+คาํนาม] 
n 8́  ȵam1 hu3  
หน่ึง  กาํ     ขา้ว   

ขา้วหน่ึงกาํ  n 8́  kƒa:p7 n8́ m4    
หน่ึง   หาบ  น้ํา 

น้ําหน่ึงหาบ 

คาํลกัษณนามของคาํกรยิา  

[คาํกรยิา+ตวัเลข+ลกัษณนาม] 
kui n´ m 8at7  
ต ี    หน่ึง  ครัง้/ท ี

ตหีน่ึงท ี ȵa:u6 s 8́ p8 mƒa:n  

เนา(อยู)่ สบิ   เดอืน  
อยูส่บิเดอืน 

พบวธิกีารซํ้าคาํลกัษณนามรปูแบบ /AA/ เพือ่บอกจาํนวนพหพูจน์ เชน่ /mu6 mu6 หมูห่มู/่ “ทุกคน” 
/at7 at อนัอนั/ “ทุกอนั” / m8at7 m8at7 ครัง้ครัง้/ “ทุกครัง้”  

MLM ..3  รปูแบบการใช้คาํบง่ช้ี ภาษามลูมัวางคาํบง่ชีไ้วห้ลงัคาํหลกั ถา้มคีาํลกัษณนามกจ็ะวาง
ไวต่้อจากคาํลกัษณนาม หากมกีารขยายคาํลกัษณนามกจ็ะวางไวต่้อจากสว่นขยายนัน้อกี วเิคราะหอ์ยา่งงา่ย
กค็อื วางคาํบง่ชีไ้วท้า้ยสดุของประโยคนัน่เอง รปูแบบเป็น [คาํหลกั ± ลกัษณนาม ±สว่นขยาย + คาํบ่งชี ้] ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี    

khƒa:t7 na:i6 
เขต       น้ี 

เขตน้ี   m 8u3 tç na:i6 
หม ู  ตวั  น้ี 

หมตูวัน้ี 

n 8́  tç  m 8u3 lo4  na:i6 
หน่ึง ตวั   หม ู  ใหญ่  น้ี 

หมตูวัใหญ่หน่ึงตวัน้ี n 88́  tç m 8u3 na:i6 
หน่ึง ตวั หม ูน้ี 

หมหูน่ึงตวัน้ี 

n 8a:u3 tç nok8 khƒ´t7 ƒa:i3 ka6 
เดยีว  ตวั   นก    หาง     ยาว   นัน้  

นกหางยาวหน่ึงตวันัน้  

MLM .4.  การขยายความ การขยายความในทีน้ี่คอืการวางตําแหน่งของคาํหลกัทีถู่กขยายและ 
ตําแหน่งของคาํทีท่าํหน้าทีข่ยายคาํอื่น มรีปูแบบต่างๆ  ดงัน้ี   

 การขยายคาํนาม คาํคุณศพัทท์ีท่าํหน้าทีข่ยายคาํนามมทีศิทางการขยายไปขา้งหลงัต่อจาก
คาํนามหลกั รปูแบบคอื [คาํหลกั + คาํขยาย]  ตวัอยา่งประโยคเชน่   

ตวัอย่าง  ความหมาย  ตวัอย่าง  ความหมาย 
kuk7 m 8ai 
เสือ้   ใหม ่

เสือ้ใหม ่ nja1 ƒa:i3 
แมน้ํ่า ยาว 

แมน้ํ่ายาว 

pƒa1      foN1 
(ผา)ภเูขา  สงู 

ภเูขาสงู kuk7 la:n3 
เสือ้ แดง 

เสือ้แดง 

 การขยายคาํคณุศพัทแ์ละคาํกรยิา  คาํวเิศษณ์ทีท่าํหน้าทีข่ยายคาํคุณศพัทแ์ละคาํกรยิาจะ
วางไวห้น้าคาํทีต่อ้งการขยาย รปูแบบคอื [คาํวเิศษณ์ + คาํคุณศพัท/์คาํกรยิา]  ตวัอยา่งคาํเชน่  

ตวัอย่าง  ความหมาย  ตวัอย่าง  ความหมาย 
ka:i khƒuN 
มาก  เยอะ 

เยอะมาก ka:i khƒa:n5 (จ.=撼 hàn) 
มาก กลวั 

กลวัมาก 

*h´n3 lo4 
มาก  ใหญ่ 

ใหญ่มาก ka:i ȵit7 
มาก  หนาว 

หนาวมาก 

* จากขอ้มลูคาํศพัทข์า้งตน้จะเหน็วา่ คาํวเิศษณ์ทีแ่ปลวา่ “มาก” ใชข้ยายคาํคุณศพัทแ์ละคาํกรยิา 
นอกจากคาํภาษามลูมัวา่ /ka:i/ แลว้ ยงัพบวา่มคีาํวา่ /h´n3/ ดว้ย คาํน้ีเป็นคาํยมืจากภาษาจนีคาํวา่ 很 hěn 
ซึง่จะเหน็วา่รปูแบบทางไวยากรณ์ของคาํทัง้สองเหมอืนกนักบัภาษาจนีคอื วางไวห้น้าคาํทีต่อ้งการขยาย    

 MLM .4.5 การแสดงความเป็นเจ้าของ คาํแสดงความเป็นเจา้ของในภาษามลูมัคอืคาํวา่ /kç/ 
แปลวา่ “ของ” รปูแบบคอื [+เจา้ของ +คาํแสดงความเป็นเจา้ของ +สิง่ทีถู่กเป็นเจา้ของ] และยงัพบวา่รปูแบบ
การแสดงความเป็นเจา้ของน้ี สามารถละคาํแสดงความเป็นเจา้ของกไ็ด ้แต่เมือ่ละคาํแสดงความเป็นเจา้ของ
แลว้ โครงสรา้งประโยคจะสลบัทีก่นั เป็น [สิง่ทีถู่กเป็นเจา้ของ + เจา้ของ] ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี    

h´i kç lE 
ฉนั   ของ หนงัสอื 

หนงัสอืของฉนั  lE h´i 
หนงัสอื ฉนั 

หนงัสอื(ของ)ฉนั 

niu kç t´n 
เรา  ของ  ววั  

ววัของเรา  t´n niu 
ววั    เรา  

ววั(ของ)เรา 

ni4 kç   ƒa:n บา้นของแม ่ ƒa:n ni4 บา้น (ของ) แม ่
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แม ่ ของ เฮอืน(บา้น) บา้น   แม ่
 นอกจากน้ียงัพบวา่ คาํวา่ /kç/ ทาํหน้าทีอ่ยา่งอื่นไดด้ว้ย คอื แปลวา่ “ที”่ ลกัษณะเชน่น้ีเหมอืนกบัคาํ
วา่ “的  de” ในภาษาจนี ซึง่ตามหลกัไวยากรณ์จนีเรยีกคาํน้ีวา่ “คาํชว่ยโครงสรา้ง” เป็นคาํไวยากรณ์ทีท่าํ
หน้าทีช่ว่ยโครงสรา้งแสดงความเป็นเจา้ของ ขยายความ ยกตวัอยา่ง แบ่งแยก และบอกผูก้ระทาํ 1  ซึง่จาก
ขอ้มลูภาษามลูมักพ็บวา่มวีธิกีารใชแ้ละการเรยีงลาํดบัทางไวยากรณ์เหมอืนกบัภาษาจนีทุกอยา่ง ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี     

ขยายความ mç6 tja:N4 kç t´n (จ.=养 yǎng) 
เขา  เลีย้ง    ที ่ ววั 

ววัทีเ่ขาเลีย้ง 
他养的牛 tā yǎng de niú 

ยกตวัอยา่ง tsa:n1 kç tan3 kç 
กนิ    ที ่  สวม ที ่

(ไมว่า่จะเป็น) ทีก่นิ ทีส่วมใส ่
吃的，穿的 chī de, chuān de 

แบง่แยก khƒa:p7 kç khƒa:p7,/wa:t7 kç /wa:t7 
เลอืก      ก ็ เลอืก     ขดุ       ก ็  ขดุ 
(จ.=挖 wā) 

คนทีเ่ลอืกกเ็ลอืกไป คนทีข่ดุกข็ดุไป 
挑的挑，挖的挖 tiāo de tiāo, wā de wā

บอกผูก้ระทาํ cE1 ma1 kç  
ขาย ผกั ที ่

คนทีข่ายผกั 
卖菜的 mài cài de 

MLM ..6 ประโยคเปรียบเทียบ ภาษามลูมัมโีครงสรา้งประโยคเปรยีบเทยีบสองแบบ คอื แบบที่
ใชค้าํเปรยีบเทยีบภาษามลูมั  [A + คุณศพัท ์+ /ta6/ + B] และมอีกีแบบคอืยมืคาํวา่ 比 bǐ ภาษามลูมั  ออก
เสยีงวา่ /pi3/ “กวา่” ซึง่ยมืทัง้คาํและรปูแบบมาจากภาษาจนี  คอื [A + /pi3/ +B +คุณศพัท]์  และหากการ
เปรยีบเทยีบนัน้มคีาํบอกปรมิาณต่อทา้ย กจ็ะมโีครงสรา้งเป็นอกีแบบ คอื [A + คุณศพัท ์ + B + คาํบอก
ปรมิาณ] ซึง่เป็นแบบเดยีวกบัภาษาจนีเชน่กนั  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี      

โครงสรา้งภาษามลูมั  [A + คุณศพัท ์+ /ta6/ + B] 

at1 m 8ai i1 ta6 at7 kç 
อนั ใหม ่  ด ี กวา่ อนั  เก่า 

อนัใหมด่กีวา่อนัเก่า 

t´n na:i6 pi        ta6 t´n hƒa:u1 
ววั    น้ี     พ(ีอว้น)   กวา่ ววั    เรา 

ววัตวัน้ีอว้นกวา่ววัของเรา 

โครงสรา้งคาํยมืภาษาจนี [A + /pi3/ +B +คุณศพัท]์   
h´i pi3 mç6 foN1  
ฉนั กวา่ เขา สงู 

ฉนัสงูกวา่เขา 

h´i pi3 mç6 lo4  
ฉนั  กวา่ เขา แก่ 

ฉนัแก่กวา่เขา  

โครงสรา้งเปรยีบเทยีบทีม่กีารบอกปรมิาณ  [A + คุณศพัท ์+ B + คาํบอกปรมิาณ]    
h´i lo4 mç6 ƒa mE1 
ฉนั   แก่   เขา  สอง ปี 

ฉนัแก่กวา่เขาสองปี  

h´i Can1 mç6  Nç4 can1  
ฉนั   หนกั   เธอ   หา้    ชัง่  

ฉนัหนกักวา่เธอหา้ชัง่ ( ชัง่เทา่กบัครึง่กโิลกรมั) 

  MLM ..7 โครงสร้างการใช้บพุบท การเรยีงลาํดบัของบุพบท จะวางไวห้น้าคาํนาม แต่ถา้มี
คาํกรยิาจะวางต่อจากคาํนามอกีทหีน่ึง โครงสรา้งคอื [บุพบท+นาม+คาํกรยิา] โครงสรา้งแบบน้ีเหมอืนกบั
ภาษาจนี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

   บุพบท + ใคร + ทาํอะไร  บุพบท + ทีไ่หน + ทาํอะไร    

w´n4 mç6 ca:N3(จ.=讲 jiǎng) lam1 
กบั   เขา     พดู                    ลมั 

พดูลมักบัเขา 
(ลมั = ภาษามลูมั) 

toi ƒa:n taN1 
จาก บา้น  มา 

มาจากบา้น 

w´n4 mç6 fE4 kçN1 (จ.=工 gōng) 
กบั   เขา     ทาํงาน  

ทาํงานกบัเขา ȵau6 na:m niN fE4 kçN1 
เนา    หนานหนิง   ทาํงาน 

ทาํงานอยู ่
หนานหนิง 

                                                           
1 ดรูายละเอยีดเรือ่งคาํชว่ยโครงสรา้งภาษาจนีในหนงัสอื ไวยากรณ์จนีระดบัตน้ (เมชฌ สอดสอ่งกฤษ, 8, 93-96)  
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 MLM .4. ส่วนเสริมกริยา มคีาํประเภททีว่างต่อจากคาํกรยิาทาํหน้าทีเ่สรมิความใหก้บัคาํกรยิา
นัน้ ไดแ้ก่ บอกผลของกรยิา บอกกาล บอกการเคลื่อนทีห่รอืเปลีย่นแปลง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

กรยิา + ผล  กรยิา + กาล     กรยิา + เคลื่อนไหว/เปลีย่นแปลง  

ci lai3 (จ.=记 jì) 
จาํ  ได ้

จาํได ้ pa:i1 ta6 
ไป     ผา่น  

เคยไป tai1 pa:i1 
ตาย  ไป 

ตายแลว้ 

theN hai (จ.=听 tīng) 
ฟัง      ไดย้นิ 

ไดย้นิ pa:i1 ljeu6 
ไป     แลว้ 

ไปแลว้ tu6 m8a 
กลบั มา 

กลบัมา 

 
 ประเดน็ทีพ่บในภาษามลูมักค็อื ภาษามลูมัมทีัง้คาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุ ์คาํศพัทท์ีร่ว่มเชือ้สายใกลช้ดิ
กบัภาษาอื่นๆในตระกลูไท และคาํศพัทท์ีใ่กลช้ดิกบัภาษาจนี ระบบคาํศพัทม์คีวามใกลช้ดิกบัภาษาไทอื่นๆ 
แต่สิง่ทีท่าํใหภ้าษามลูมัมคีวามสมัพนัธท์ีต่่างออกไปจากภาษาไทอื่นๆกค็อืระบบไวยากรณ์ ดงัทีไ่ดอ้ธบิาย
ขา้งตน้จะพบวา่ ไวยากรณ์ภาษามลูมัมแีนวโน้มใกลช้ดิกบัไวยากรณ์ภาษาจนีมากกวา่  ทัง้โครงสรา้งทาง
ไวยากรณ์และคาํทางไวยากรณ์  แมจ้ะมรีะบบไวยากรณ์และคาํทางไวยากรณ์เหมอืนกบัภาษาจนีกต็าม แต่
ยงัพบรอ่งรอยไวยากรณ์แบบภาษาตระกลูไทอยู ่  ทาํใหพ้บเหน็โครงสรา้งไวยากรณ์ในภาษามลูมัมสีอง
รปูแบบ ควบคูก่นัไป ซึง่การสลบัสบัเปลีย่นไวยากรณ์ในระหวา่งการสือ่สารนัน้ขึน้อยูก่บัคาํทีใ่ช ้ กล่าวคอื 
หากใชค้าํยมืจากภาษาจนีกจ็ะใชร้ะบบไวยากรณ์แบบจนี  แต่เมือ่ใชค้าํภาษามลูมักม็กัจะใชไ้วยากรณ์แบบ
ภาษามลูมั แต่ในขณะทีช่าวมลูมัรุน่ใหมม่แีนวโน้มใชร้ปูแบบไวยากรณ์แบบจนีมากขึน้ แมจ้ะใชค้าํศพัท์
ภาษามลูมักต็าม  

จากการศกึษาขอ้มลูภาษามลูมักพ็บวา่ ภาษามลูมัไมม่ภีาษาถิน่ และไมม่ตีวัอกัษรใช ้  
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MN  ภาษาเหมาหนาน 

 
 

 
คดัลอก: http://dance.jnu.edu.cn 

 
คดัลอก :  http://www.mdodm.com  

รปูท่ี MN  ชายชาวเหมาหนาน รปูท่ี MN  หญงิชาวเหมาหนาน 
 

ขอ้มลูภาษาเหมาหนานแบ่งเป็นสองสว่น คอื สว่นที ่MN 1 ขอ้มลูสงัเขปเกีย่วกบัชาตพินัธุ์
วรรณนา และ สว่นที ่MN  ขอ้มลูทางภาษา ดงัน้ี   
 
MN.  ข้อมลูสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา มรีายละเอยีดขอ้มลู ดงัน้ี  

MN .  ถิน่ทีอ่ยู ่ 
MN 1.  ประวตัศิาสตร ์ 
MN .  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  
MN .  ชวีติความเป็นอยู ่ 
MN .5  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม 

 
MN 1.1  ถ่ินท่ีอยู่ 
 ศนูยก์ลางทีม่ชีนเผา่เหมาหนานอาศยัอยูค่อืภเูขาเหมาหนาน (茅难山 Máonán shān)  
ทางใตข้องตําบลหวนเจยีง(环 江 Huánjiānɡ) โดยเฉพาะบรเิวณทีเ่ป็นเขือ่นถอืเป็นศนูยก์ลางการ
ปกครองและเศรษฐกจิของชาวเหมาหนาน  นอกจากน้ียงัมสีว่นน้อยกระจายอาศยัอยูใ่นตําบลหนาน
ตาน(南丹 Nándān) และตอูาน (都安 Dū’ān)    

รายงานเมือ่ปี 198 มปีระชากรชาวเหมาหนาน 3 หมืน่กวา่คน (Liáng Mǐn, 198, 1) และ
การสาํรวจจาํนวนประชากรครัง้ที ่  ของจนีในปี  มชีนกลุ่มน้อยเผา่เหมาหนานจาํนวน 7. 
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หมืน่คน  รวมกบัชาวหยางหวง1 ในมณฑลกุย้โจว อกี 2 หมืน่กวา่คน ปัจจุบนัชนกลุ่มน้อยเผา่เหมา
หนาน มจีาํนวนประชากรรวมทัง้สิน้ราวแสนกวา่คน   
 
MN .  ประวติัศาสตร ์ 

“เหมาหนาน” เป็นชื่อทีท่างการจนีเรยีกกลุ่มชาตพินัธุน้ี์ เดมิทใีชอ้กัษรภาษาจนีวา่ 毛难 

(Máo nán)  ต่อมาชว่งปี ค.ศ. 0 ชาวเหมาหนานขอเปลีย่นอกัษรมาเป็น 毛南 ซึง่ออกเสยีง
เหมอืนกนั เน่ืองจากเหน็วา่อกัษร 难 nán แปลวา่ ความทุกขย์ากลาํบาก แต่อกัษร 南 nán แปลวา่ 
ทศิใต ้ ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัประวตัศิาสตรข์องกลุม่ชาตพินัธุม์ากกวา่   สาํหรบันกัวชิาการทีรู่้
ภาษาจนี หากจะสบืคน้หาขอ้มลูของภาษาเหมาหนานสามารถใชค้าํคน้สองคาํ คอื毛难 หรอื 毛南

ชาวเหมาหนานพฒันาแตกสาขามาจากชนรอ้ยเผา่ทีช่ื่อวา่ ป่ายเยว ่(百越 Bǎiyuè) ยคุก่อนสมยัถงั
คอืกลุ่มชนชื่อ เหลยีว(僚 Liáo) ในสมยัซ่ง หยวน และหมงิ เรยีกชื่อวา่ หลงิ (伶 Línɡ) ชนเผา่เหลา่น้ี
คอืบรรพบุรษุยคุแรกๆ ของชาวเหมาหนาน 

จากบนัทกึทางประวตัศิาสตร ์   ชาวเหมาหนานดาํรงชวีติและตัง้ถิน่ฐานอยูอ่าํเภอซอืเอนิ (思
恩 Sī’ēn) ในชว่งสมยัถงั จดัอยูใ่นการปกครองเขตหวนโจว (环州 Huán zhōu) ในสมยัซ่งเคยอยู่
ในอาํนาจการปกครองของเขตฝสูุย่ (抚水 Fǔ shuǐ) ในสมยัหยวนอยูใ่นเขตการปกครองของเขตชิง่
หยว่น(庆远 Qìnɡ yuǎn)  ในสมยัหมงิอาํเภอซอืเอนิ(思恩 Sī’ēn) เปลีย่นไปอยูใ่นการปกครองของ
เขตเหอฉือ (河池州 Héchí zhōu) ต่อมาในสมยัชงิอาํเภอซอืเอนิ กลบัไปอยูใ่นเขตการปกครอง
ของจงัหวดัชิง่หยว่น และก่อตัง้ชุมชนเหมาหนานขึน้  ในชุมชนเหมาหนานแบ่งการปกครอง
ออกเป็น  ขัน้ เรยีกวา่ “เอ๋อ” (额 é) ในแต่ละเอ๋อม ี “ผาย” (牌 pái) เป็นสว่นปกครองยอ่ย แต่ละ
“ผาย”  มหีวัหน้า“ผาย”  ดแูล 0 ครอบครวั   ในประวตัศิาสตรท์ีผ่า่นมา ชาวเหมาหนานรวมกาํลงั
ลุกขึน้ต่อตา้นการกดขีข่ม่เหงของระบบชนชัน้อยูเ่นืองๆ  ในยคุทีก่องกาํลงัทหารญีปุ่่ นรกุราน ชาว
เหมาหนานกเ็ป็นกาํลงัรบสาํคญักลุ่มหน่ึง จนถงึยคุสงครามการปลดปล่อยชาวเหมาหนานไดร้วม
กาํลงัขึน้ต่อสูก้บัการปกครองของพรรคกว๋อหมนิตัง่อยา่งเขม้แขง็และกลา้หาญ  

ปัจจุบนัชื่อเรยีกชาวเหมาหนานมสีองชื่อ คอื “อาหนาน” เป็นชื่อทีเ่รยีกตนเอง และ “เหมา
หนาน”เป็นชื่อทีผู่อ้ ื่นเรยีก มรีายละเอยีดดงัน้ี         
 ชื่อทีช่าวเหมาหนานเรยีกตวัเอง เรยีกวา่ “อาหนาน”  (阿难 Ā’nán) หรอื “อา้ยหนาน” /ai1 
na:n6/ (艾南 Ài nán) คาํพยางคแ์รกแปลวา่ “คน” สว่นพยางคท์ีส่องเป็นชื่อเฉพาะสาํหรบัเรยีกกลุ่ม
ชาตพินัธุแ์ละใชเ้ป็นชื่อภาษา พจิารณาจากการตัง้ถิน่ฐานจะเหน็วา่ศนูยก์ลางทีม่ชีนเผา่เหมาหนาน
อาศยัอยูค่อืภเูขาเหมาหนาน(茅难山 Máonán shān) ตัง้อยูท่างใตข้องอาํเภอหวนเจยีง (环江

                                                           
1 รฐับาลมณฑลกุย้โจวประกาศอยา่งเป็นทางการในเอกสารราชการลงวนัที ่2 เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.252 วา่กลุ่มชาตพินัธุห์ยางหวง
(佯僙 Yánghuáng)  ทีอ่าศยัอยูใ่นอาํเภอตู๋ซาน (独山 Dú shān)  อาํเภอฮุย่สุย่ (惠水 Huì shuǐ) อาํเภอผงิถาง (平塘 Píngtáng) เป็น
สมาชกิของชนกลุ่มน้อยเผา่ “เหมาหนาน” (อา้งใน Liú Shībīng, 9, 33-36) แต่นัน่เป็นเพยีงการจดัระเบยีบการปกครองชนกลุ่ม
น้อยของทางราชการเทา่นัน้ ในความเป็นจรงิแลว้หากพจิารณาในทางภาษาศาสตรจ์ะเหน็วา่ แมว้า่ภาษาเหมาหนานกบัภาษาหยาง
หวงจะจดัเป็นภาษาในแขนงตง้-สุย่เหมอืนกนั แต่เมือ่เปรยีบเทยีบรายละเอยีดกนัแลว้กลบัมคีวามแตกต่างกนัมาก อาจจะมากเสยียิง่
กวา่ความแตกต่างของภาษาจว้งกบัภาษาเหมาหนานเสยีอกี จงึมคีวามจาํเป็นทีน่กัภาษาศาสตรต์อ้งแยกภาษาหยางหวงออกมาจาก
ภาษาเหมาหนาน ในชว่งปี 5 เป็นตน้มา ดว้ยเหตุทีภ่าษาหยางหวงมจีาํนวนผูพ้ดูน้อยมากเพยีงสองสามหมูบ่า้นเทา่นัน้ ซึง่อยู่ใน
ภาวะใกลจ้ะสญูหาย จงึมนีกัภาษาศาสตรเ์ขยีนรายงานภาษานี้ออกมาใหไ้ดท้ราบ เชน่ Li Fanggui () เรยีกชือ่ภาษาน้ีวา่ T’en 
โอดกิรูต ์(Haudricourt,A.G, ) เรยีกวา่ Then สรุยิา เรยีกวา่ เทน็ ซึง่เป็นชือ่ทีช่าวหยางหวงเรยีกตวัเอง (สรุยิา รตันกุล, 48, 
16-13)  ในขณะทีเ่อกสารภาษาจนีรายงานวา่ชนกลุม่น้ีเรยีกตวัเองวา่ /ai˩ raːu˩/1 แปลวา่ “หมูค่นพวกเรา” หรอื “คนพืน้ถิน่” ยงัมี
ชาวหยางหวงบางสว่นทีเ่รยีกตวัเองวา่ /ai˩ tʰәn˧˥/ แปลวา่ “คนถ่ิน” ชาวปู้อเีรยีกวา่ /pu roŋ/ ชาวอีเ๋รยีกวา่ /ja lai/ ต่อมาวงการวชิาการ
ภาษาศาสตรข์องจนีกม็กีารศกึษาภาษาหยางหวงมากขึน้ และมผีลงานรายงานใหก้บัวงวชิาการของจนีจาํนวนนบัสบิเรือ่ง  ทีส่าํคญั
คอืงานวจิยัของโป๋เหวนิเจอ๋ เรือ่ง “การศกึษาวจิยัภาษาหยางหวง” (Bó Wénzé, 1997) เกีย่วกบัรายละเอยีดภาษา หยางหวง จะได้
อธบิายใน “นานาภาษาในประเทศจนีตอนใต ้ภาคที ่2 ภาษาตระกลูไท (เล่ม )”    
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Huánjiānɡ) พงศาวดารภาษาจนีทีบ่นัทกึไวใ้นสมยัซ่งระบุวา่ พืน้ทีปั่จจุบนัของอาํเภอหวนเจยีง 
มณฑลกวา่งซ ี (广西 Guǎnɡxī) มชีื่อเรยีกหมูบ่า้นทีอ่อกเสยีงใกลเ้คยีงกบัชื่อชนเผา่เหมาหนาน 
เชน่ เหมาทาน (茆滩，茅滩 Máotān，Máotān)  เมา่หนาน (冒南 Màonán) (Liáng Mǐn, 198, 
1-) เมือ่พจิารณาจากชื่อชนเผา่ต่างๆในสมยัโบราณ กจ็ะพบวา่มคีาํเรยีกชื่อชนเผา่เป็นชื่อเดยีวกนั
กบัชื่อถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั จงึสนันิษฐานวา่ ชื่อ “หนาน” เป็นคาํทีไ่ดม้าจากถิน่ทีอ่ยู ่สว่น “อา้ย” แปลวา่คน 
คาํเรยีกทีช่าวเหมาหนานเรยีกตวัเองวา่“อา้ยหนาน” จงึหมายถงึ “คนหนาน”  นอกจากน้ียงัพบอกีวา่
คาํทีช่าวเหมาหนานเรยีกกลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นจะขึน้ตน้ดว้ย “อา้ย” เชน่กนั เชน่เรยีกชาวจว้งวา่ “อา้ยอ”ี 
เรยีกชาวจนีกจ็ะเรยีกวา่ “อา้ยจนิ” เป็นตน้1        
 ชื่อทีช่าวฮัน่เรยีก คอื เหมาหนาน ชาวฮัน่เรยีกตามเสยีงทีไ่ดย้นิโดยใชอ้กัษรจนีเขยีนวา่ 毛
难 หรอื 毛南 อกัษรสองตวัน้ีออกเสยีงเหมอืนกนัวา่ Máo nán สว่นชื่อทีช่าวจว้งเรยีกคอื ปู้หนาน 
ชื่อน้ีมนียัสาํคญัคอื การเรยีกชื่อชนเผา่ของชาวจว้งจะมคีาํวา่ “ปู้” นําหน้า จากการพจิารณาระบบ
เสยีงจะเหน็วา่ ภาษาจว้งสว่นใหญ่เป็นภาษาไทกลุ่มเสยีง /p/  (มบีางสาํเนียงภาษาถิน่ทีเ่ป็นกลุ่ม
เสยีง /ph/) เมือ่เทยีบกบัภาษาไทกลุ่มเสยีง /ph/  กจ็ะตรงกบัคาํวา่ “ผู”้ ซึง่หมายถงึ “คน” ดงันัน้คาํ
เรยีกชื่อทีม่คีาํวา่ “ปู้” นําหน้านัน้ สนันิษฐานวา่เป็นคาํเรยีกทีช่าวจว้งหมายถงึ “ผู”้ ทีต่ัง้ถิน่ฐานอยูใ่น
แต่ละพืน้ทีน่ัน่เอง กลบัมาพจิารณาภาษาเหมาหนาน คาํทีต่รงกบัคาํวา่ “ผู”้ ในภาษาเหมาหนานออก
เสยีงวา่ “เหมา” ดงันัน้ ปู้หนาน และ เหมาหนาน กห็มายถงึ “คนหนาน” นัน่เอง 
 
MN 1.3  ระบบเศรษฐกิจสงัคม  

เกีย่วกบัระบบเศรษฐกจิและสงัคมของชาวเหมาหนาน ชาวเหมาหนานอาศยัอยูใ่นพืน้ทีป่่า
ลกึลบั ซบัซอ้นมาตัง้แต่บรรพบุรษุ  มพีืน้ทีท่าํกนิคบัแคบ แต่ดว้ยสตปัิญญาทีป่ราดเปรือ่ง ชาวเหมา
หนานรูจ้กัวธิกีารใชพ้ืน้ทีอ่ยา่งคุม้คา่ พืน้ทีใ่ชส้อยไมเ่วน้ใหว้า่งเปลา่แมแ้ต่ตารางน้ิวเดยีว ชาวเหมา
หนานรูจ้กัวธิกีารปรบัทีภ่เูขาเพือ่ทาํนาแบบขัน้บนัได  ชาวเหมาหนานรูจ้กัใชเ้ครือ่งไมเ้ครือ่งมอืที่
ทาํจากเหลก็มาตัง้แต่บรรพบุรษุแลว้ แต่ลกัษณะและรปูแบบเครือ่งมอืยงัคงลา้หลงัไมม่กีารพฒันา 
ในชว่งก่อนการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนียงัใชค้ราดไถนาแบบเทา้เหยยีบแลว้ใชว้วัควายลาก 
หรอืคนลากอยู ่ การเกบ็เกีย่วกย็งัใชเ้คยีวเกีย่วขา้วดว้ยแรงงานคนอยู ่ผลผลติทีไ่ดจ้งึมปีรมิาณน้อย
มาก  จากการสาํรวจ ชาวเหมาหนานบรเิวณหมูบ่า้นยวีห่วน (玉环 Yùhuán) อาํเภอหวนเจยีง (环
江 Huánjiānɡ) ประชากรทีม่ทีีด่นิเป็นของตนเองมอีตัราสว่นเพยีง % ของประชากรทัง้หมด และ
มปีระชากรชนชัน้รบัจา้งทาํนามากเกนิกวา่ครึง่ของประชากรทัง้หมด ในขณะทีพ่ืน้ทีท่าํกนิมเีพยีง 
0% ของพืน้ทีชุ่มชนเหมาหนานทัง้หมด เจา้ของทีด่นิทาํนาเพาะปลกูดว้ยตนเอง บา้งจา้งแรงงาน
แบบกดขี ่ รดีไถ ทาํใหค้า่จา้งทีไ่ดไ้มเ่พยีงพอ เกดิการกูย้มืหรอืเชา่ทีด่นิโดยคดิอตัราดอกเบีย้สงู 
ผลผลติทีช่นชัน้แรงงานกูย้มืไป ตลอดจนการเชา่ทีด่นิทาํกนิ เจา้ของทีด่นิจะคดิคา่เชา่โดยหกัจาก
ผลผลติทีไ่ดส้งูถงึ  0 – 0% และจะตอ้งชดใชห้น้ีดว้ยการใชแ้รงงานแบบไมว่นัสิน้สดุ ชาวนาไม่
เพยีงทาํนาเลีย้งชพี ยงัตอ้งเลีย้งสตัวเ์ป็นอาชพีเสรมิ แต่ผลผลติทีไ่ดก้ย็งัคงไมเ่พยีงพอต่อการผลติ
เพือ่กนิอยูเ่องในครอบครวั และดอกเบีย้คา่เชา่ทีส่งูมาก 
 
 

                                                           
1 คาํน้ีน่าสนใจ เน่ืองจากมคีาํเรยีกชือ่ภาษาตระกลูไทหรอืชนเผา่ไท  มคีาํเรยีกวา่ /ai/ นําหน้า เชน่ อ่ายตน (ภาษาตระกลูไทในอนิเดยี) 
อายจาม (ภาษาตระกลูไทในประเทศจนี)  รวมไปถงึชือ่เรยีกอาณาจกัร “อา้ยลาว” และ “อา้ยไต” ซึง่เป็นชือ่ของอาณาจกัรไทเดมิที่
ปรากฏในประวตัศิาสตรช์นชาตไิทดว้ย  นอกจากน้ีเมือ่เทยีบกบัคาํวา่ “อนัหนาน” หรอื Annam ซึง่ “เป็นชือ่เรยีกดนิแดนของชาวเวยีด
ทีแ่พรข่ยายออกมาจากบรเิวณเดมิแถบลุ่มแมน้ํ่าแดงและแมน้ํ่าดาํ ซึง่เคยถกูปกครองในฐานะมณฑลหนึ่งของจนี” (สพุรรณ ีกาญจนษั
ฐติ,ิ 25,179 – ) อาจจะเป็นชือ่ทีพ่อ้งกนัโดยบงัเอญิ หรอืมคีวามเกีย่วขอ้งกนั  กเ็ป็นเรือ่งทีน่่าสนใจทีจ่ะศกึษาต่อไป 
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MN .  ชีวิตความเป็นอยู่  
หลงัยคุการปลดปล่อย ในปี 52 รฐัดาํเนินนโยบายปฏริปูทีด่นิ ลม้ลา้งระบบสงัคมศกัดนิาจา้ว

กรรมสทิธิท์ีด่นิ ระบบสงัคมและการปกครองชุมชนในหมูบ่า้นเหมาหนานเกดิการเปลีย่นแปลงครัง้
ยิง่ใหญ่ ประชาชนมสีทิธทิางสงัคมเทา่เทยีมกนั ภายใตก้ารสนบัสนุนและชว่ยเหลอืของรฐับาล 
เศรษฐกจิชาวเหมาหนานพฒันาดขีึน้อยา่งรวดเรว็ การทาํการเกษตรมกีารพฒันาวธิกีาร และนํา
เทคโนโลยคีวามรูต่้างๆเขา้มาใชเ้พือ่เพิม่ผลผลติใหไ้ดป้รมิาณสงูขึน้เป็นเทา่ตวั  การเลีย้งววัควาย
ของชาวเหมาหนานเปลีย่นจากเลีย้งเพือ่ชว่ยทาํการเกษตร  เป็นการเลีย้งเพือ่การคา้และสง่ออก
ขายไปทัว่ จนชุมชนเหมาหนานไดร้บัการขนานนามวา่ “ดนิแดนแหง่ทุง่หญา้เลีย้งสตัว”์ เมือ่
เศรษฐกจิของชุมชนดขีึน้ ประชาชนอยูด่มีสีขุ ประชาชนลว้นมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ถว้นหน้า 

ชนชาวเหมาหนานตัง้ชุมชนอยูร่วมกนัในบรเิวณหบุเขา หมูบ่า้นเลก็ๆ ทีป่ระกอบดว้ย 0 
ครวัเรอืนขึน้ไปของชาวเหมาหนาน ประกอบดว้ยคนในชนเผา่เดยีวกนั  หรอืกลุ่มเครอืญาตสิาย
ตระกลูเดยีวกนั  หมูบ่า้นขนาดใหญ่ทีม่ชีาวเหมาหนานหลายๆสายตระกูลอยูร่วมกนักม็จีาํนวนไม่
เกนิรอ้ยหลงัคาเรอืน ชาวเหมาหนานสรา้งบา้นหลงัคามงุกระเบือ้ง ก่อกาํแพงดว้ยอฐิและปนู มสีอง
ชัน้ ชัน้บนเป็นทีพ่กัอาศยั มชีายคายืน่ออกมาดา้นหน้าของบา้น ชัน้ล่างเป็นทีเ่ลีย้งสตัวแ์ละเกบ็ของ   

เรือ่งอาหารการกนิ ชาวเหมาหนานกนิขา้วและขา้วโพดเป็นอาหารหลกั รองลงมามขีา้ว
เกาเหลยีง มนั และฟักทอง ชอบกนิอาหารเน้ือทีผ่า่นการหมกัดอง เชน่ เน้ือหมกั หอยดอง รวมไป
ถงึผกัดองประเภทต่างๆ ดว้ย ชาวเหมาหนานมกัใชอ้าหารเหล่าน้ีเป็นอาหารพเิศษสาํหรบัตอ้นรบั
แขกผูม้าเยอืน 
 
MN 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 

ชาวเหมาหนานมคีวามขยนั ฉลาดและอดทน   แมช้ว่งเวลาทีต่กอยูใ่นภาวะลาํบาก แต่กย็งั
สรา้งสรรคศ์ลิปวฒันธรรมอนัทรงคุณคา่มากมาย  ผลงานดา้นวรรณกรรม ตํานาน นิทานของชาว
เหมาหนานมอียูม่ากมาย สว่นใหญ่สะทอ้นถงึวถิกีารดาํรงชวีติของผูค้น ความเชื่อและคณุธรรม
คาํสัง่สอนทัว่ไป  อยา่งเชน่ เรือ่ง 《盘古的传说》Pánɡǔ de chuánshuō “ตํานานเทพเจา้ผานกู่
ผูส้รา้งโลก” เรือ่ง《顶卡花》Dǐnɡkǎ huā “ดอกตงิขา่”เรือ่ง《七女峰》Qī nǚ fēnɡ “เจด็ยอด
เขาสาวน้อย” เรือ่ง《恩爱石》Ēn’ài shí “ศลิาแหง่รกั”  เรือ่ง《三九的传说》    Sānjiǔ de 
chuánshuō  “ตํานานสามเกา้”1  เป็นตน้ 

เพลงกลอนของชาวเหมาหนานกม็เีอกลกัษณ์โดดเดน่ เน้ือหาหลากหลาย  กลอนเหมาหนาน
แต่ละวรรคม ี - คาํ มบีงัคบัสมัผสัคลอ้งจอง ชายหญงิรอ้งเพลงต่อกลอนโตต้อบกนั เรยีกวา่ “ป่ี”     
(比 bǐ มคีวามหมายวา่ เปรยีบ ในทีน้ี่คอื การเปรยีบกลอน) เมือ่รอ้งโตก้นัจบทุกๆ  2 วรรค จะรอ้ง
คาํวา่ “หลวั – หา่ย” (罗海 luó hǎi) ต่อทา้ย คลา้ยกบัทีภ่าษาไทยรอ้ง “ฮา้ - ไฮ”้  จงึเป็นทีม่าของ
ชื่อเรยีกการรอ้งกลอนต่อเพลงของชาวเหมาหนานวา่ “เพลงหลวัไฮ” (罗海歌 Luó hǎi ɡē) ในงาน
เทศกาลรืน่เรงิ หรอืการแสดงความยนิดใีนพธิมีงคลต่างๆ จะรอ้งเพลงกลอนหา้หรอืกลอนแปด
โตต้อบกนัระหวา่งชายหญงิ เรยีกเพลงชนิดน้ีวา่ “ฮวน” (欢 Huān มคีวามหมายวา่ ยนิด)ี 
                                                           
1 คาํวา่ “三九 sānjiǔ”  หมายถงึ “สาม เกา้” หมายความวา่  ช่วงเวลาทีห่ลงัจากฤดหูนาวมาถงึแลว้นบัไป  ชว่ง แต่ละชว่งแบง่เป็นเกา้
วนั ซึง่กป็ระมาณชว่งสปัดาหท์ีส่ามปลายๆของเดอืนทีฤ่ดหูนาวมาถงึนัน่เอง ชาวจนีถอืกนัวา่เป็นชว่งทีห่นาวทีส่ดุของฤดหูนาว ทีเ่ป็น 
เชน่น้ีเพราะวา่ในช่วงฤดหูนาว เวลากลางวนัสัน้ กลางคนืยาว จงึเป็นชว่งเวลาทีพ่ ืน้ดนิดดูซบัความรอ้นจากดวงอาทติยไ์ดน้้อยทีส่ดุ ใน
ขณะเดยีวกนัเมือ่ถงึเวลากลางคนื พืน้ดนิกจ็ะระบายความรอ้นออกมาตามปกต ิ ซึง่มากกวา่ความรอ้นทีด่ดูซบัเขา้ไปในตอนกลางวนั 
อุณหภมูใินพืน้ดนิจงึเริม่ลดลงไปเรือ่ยๆ จนถงึชว่งทีพ่ ืน้ดนิปล่อยความรอ้นออกมาสูพ่ ืน้โลกเทา่กบัหรอืน้อยกวา่ความรอ้นทีด่ดูซบัเขา้
ไป  จะทาํใหโ้ลกขาดความรอ้นทัง้จากดวงอาทติยแ์ละจากพืน้โลก จงึเป็นชว่งเวลาทีห่นาวเยน็มากทีส่ดุ ชว่งเวลาดงักล่าวกนิเวลา
ประมาณ “สามเกา้” จงึเป็นคาํเรยีกชว่งเวลาทีห่นาวเหน็บมากทีส่ดุในฤดหูนาว      
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นอกจากน้ียงัมเีพลงรอ้งเดีย่ว เน้ือเพลงบรรยายเรือ่งราวเกีย่วกบัการกาํเนิดชนเผา่ ประวตัศิาสตร ์
ความเป็นมาของชนเผา่ กลอนเพลงเป็นแบบกลอนวรรคเจด็  วรรคเป็น  เพลง แต่ละเพลงรอ้ง
แบบรอ้ยเรยีงต่อกนัเป็นเพลงตบั เรยีกเพลงชนิดน้ีวา่ “ผายเจีย้น” (排见 páijiàn) นอกจากน้ียงัมงีิว้
เหมาหนาน ซึง่เป็นศลิปะการแสดงทีไ่ดร้บัความนิยมมากอกีอยา่งหน่ึง เรือ่งราวทีแ่สดงมกัเกีย่วกบั
เรือ่งราวความทุกขย์ากลาํบากในการดาํรงชวีติ การพลดัพรากของคูร่กั ประวตัศิาสตร ์และตาํนาน
พืน้บา้นต่างๆ 

หตัถกรรมงานฝีมอืทีส่าํคญัของชาวเหมาหนานมกีารแกะสลกัและจกัสาน  สิง่ทีโ่ดดเดน่เป็น
เอกลกัษณ์ของชาวเหมาหนานคอื “งอบไมไ้ผ”่ ชาวเหมาหนานเรยีกวา่  “ดอกติง๋ขา่”   (顶卡花   
Dǐnɡkǎ huā)  ลวดลายทีใ่ชไ้มไ้ผจ่กัสานเป็นวสัดุเครือ่งใชต่้างๆ มคีวามชดัเจนและงดงาม  งาน
แกะสลกัทีไ่ดร้บัความนิยมคอื การแกะสลกัหน้ากากไมเ้ลยีนแบบอากปักรยิาและอารมณ์ของคนได้
เหมอืนจรงิ  นอกจากงานแกะสลกัไมแ้ลว้ ศลิปะการแกะสลกัหนิของชาวเหมาหนานกง็ดงามดุจ
ภาพเหมอืน เชน่  ภาพมงักร หงส ์ กเิลน ตน้สน และพชืพนัธุด์อกไม ้งดงามราวกบัมชีวีติ  เป็นงาน
ทีไ่ดร้บัความนิยมชมชอบและกล่าวขวญัไปทัว่ ทัง้ชาวเหมาหนานเองและชนเผา่ใกลเ้คยีง งานฝีมอื
ผลติเครือ่งประดบัเงนิของชาวเหมาหนานกม็ลีวดลายและแบบทีง่ดงามออ่นชอ้ย ไดร้บัความนิยม
ไปทัว่ทุกชนเผา่เชน่กนั 

การแต่งกายมคีวามคลา้ยคลงึกบัชนเผา่จว้ง (壮族 Zhuànɡ Zú) ทีอ่าศยัอยูใ่กลเ้คยีงกนั ชาย
หญงิชาวเหมาหนานสวมเสือ้ผา่อกตดิกระดุม นิยมสขีาวและน้ําเงนิ เสือ้ของผูห้ญงิปักลายเฉียง
ดา้นขวา สวมกางเกงหรูดู ขายาว  นิยมไวผ้มยาว สวมเครือ่งประดบัเครือ่งเงนิต่างๆ เชน่  จาํพวก
กาํไล สรอ้ยคอ  เอกลกัษณ์ทีเ่ดน่ชดัของชาวเหมาหนาน คอืชอบสวมงอบทรงกรวยควํ่าทีส่านจาก
ไมไ้ผ ่

การแต่งงาน ชาวเหมาหนานยดึถอืการมสีามภีรรยาคนเดยีว ในอดตีการเลอืกคูค่รองและการ
แต่งงานเป็นหน้าทีข่องพอ่แมจ่ดัการให ้  ธรรมเนียมการแต่งงาน หลงัจากแต่งงานแลว้เจา้สาวจะไม่
ไปอยูท่ีบ่า้นสาม ี แมห่มา้ยหากจะแต่งงานอกีครัง้มกีฎระเบยีบและขอ้จาํกดัมากมาย  แต่ปัจจุบนัไม่
คอ่ยเขม้งวดมากนกั  

พธิศีพทาํโดยการฝัง เชญิพระเต๋ามาสวดมนตส์ง่วญิญาณ  
เทศกาลสาํคญัม ี “เทศกาลเฟินหลง” (分龙节 Fēnlónɡ jié) หรอืเรยีกอกีชื่อหน่ึงวา่  “เทศกาล

งานวดัเดอืนหา้” (五月庙节 Wǔyuè miào jié)  จดัขึน้ก่อนถงึเดอืน “เฟินหลง”  สองวนัตามปฏทินิ
สรุยิคต ิเน่ืองจากชาวเหมาหนานเริม่เพาะปลกูเรว็กวา่ปกต ิทาํใหฤ้ดเูกบ็เกีย่วมาถงึเรว็ขึน้ พชืพนัธุ์
ธญัญาหารกส็ามารถเกบ็เกีย่วไดร้าบรืน่ ชาวเหมาหนานเชื่อวา่ชว่งฤดกูาลน้ีเป็นชว่งเวลาแรกของ
ฤดรูอ้น เป็นชว่งทีม่งักรกบัน้ําตอ้งแยกจากกนั คาํวา่ เฟินหลง     (分龙 Fēnlónɡ) หมายความวา่ 
“แยกมงักร” จงึเป็นทีม่าของชื่อเทศกาลดงักล่าวน้ีเอง เทศกาลน้ีจดัขึน้เพือ่บชูาเทพเจา้และบรรพ
บุรษุ ผูค้นทัง้หมูบ่า้นใกลไ้กล ญาตสินิทมติรสหายในละแวกเดยีวกนัลว้นมารว่มเทศกาลรืน่เรงิ
ดงักล่าวดว้ยความหน้าชื่นตาบาน 

ดา้นความเชื่อ ชาวเหมาหนานนบัถอืศาสนาเต๋า และบชูาเทพเจา้ นอกจากน้ียงัมคีวามเชื่อ
มากมาย  เกีย่วกบัสิง่ลีล้บั วญิญาณ และภตูผปีีศาจ  
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MN   ข้อมลูทางภาษา  
         หวัขอ้น้ีเป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุม่ชาตพินัธุเ์หมาหนาน มหีวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี  

MN 2.   การจดัแบ่งตระกลูภาษา 
MN .   ระบบเสยีง   
MN 2.   ระบบคาํ 
MN .4   ระบบไวยากรณ์   
MN 2.5   ภาษาถิน่ 
MN 2.   ตวัอกัษร 

 
MN  . การจดัแบง่ตระกลูภาษา  

เน่ืองจากชาวเหมาหนานอาศยัอยูร่วมกนัเป็นหลกัแหล่งแน่นอนไมก่ระจดักระจายมาก  ทาํ
ใหภ้าษาพดูมคีวามเป็นเอกภาพ ไมม่ภีาษาถิน่ ไมม่ตีวัอกัษร แต่ดว้ยเหตุทีอ่าศยัอยูใ่นแวดลอ้มของ
กลุ่มชนทีม่ปีระชากรมากกวา่อยา่งชาวจว้งและชาวฮัน่ ชาวเหมาหนานปัจจุบนัจงึพดูภาษาจว้งและ
ภาษาฮัน่ได ้และใชภ้าษาดงักล่าวเป็นภาษากลางในการตดิต่อสือ่สารในชวีติประจาํวนักบัชนเผา่อื่น 
ในทางกลบักนัชาวฮัน่และชนเผา่อื่นทีอ่าศยัอยูใ่นชุมชนเหมาหนานกส็ามารถพดูภาษาเหมาหนาน
ได ้และใชเ้ป็นภาษากลางตดิต่อ สือ่สารกบัชาวเหมาหนานเชน่กนั   สถานการณ์ทางภาษาเชน่น้ีทาํ
ใหเ้กดิการสมัผสัภาษาอยา่งต่อเน่ือง  ภาษาเหมาหนานจงึไดร้บัอทิธพิลจากภาษาฮัน่และจว้งมาก  

 เกีย่วกบัการศกึษาภาษาเหมาหนานนัน้ นบัตัง้แต่ปี ค.ศ.0 ทีม่รีายงานพรรณนาภาษา
เหมาหนานชื่อ《毛难语简志 Máonán yǔ jiǎn zhì》“ปรทิรรศน์ภาษาเหมาหนาน” ผูเ้ขยีนชื่อ    
เหลยีงหมิน่ (Liáng Mǐn, 198) ออกมาใหน้กัภาษาศาสตรไ์ดอ้า่นแลว้ กม็ผีลงานของ Jerold A. 
Edmonson และ Yang Quan (Jerold A., Yang Q ,1988,143-166) อกีหน่ึงเรือ่ง จากนัน้มาจนถงึปี 
ค.ศ.200 จงึไดม้ผีลงานเกีย่วกบัภาษาเหมาหนานเรือ่งหน่ึงคอื《毛南语动词研究 Máonán yǔ 
dòngcí yánjiū》“การศกึษาวจิยัคาํกรยิาภาษาเหมาหนาน” ผูเ้ขยีนชื่อ จางจิง่หนี (Zhāng Jǐngní, 
6) ต่อมามนีกัวชิาการชาวจนีคอื ศาสตราจารยล์ู่เทยีนเฉียว (陆天桥 Lù Tiānqiáo) มโีอกาสไป
ศกึษาปรญิญาเอกทีม่หาวทิยาลยัเมลเบริน์  และระดบัหลงัปรญิญาเอกทีม่หาวทิยาลยัเจมสค์ุก
(James Cook University) ปัจจุบนัเป็นศาสตราจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัครศุาสตรเ์จยีงซ ูนกัวจิยั
ทา่นน้ีไดเ้ดนิทางไปอยูใ่นชมุชนชาวเหมาหนานเป็นเวลากวา่หน่ึงปีเพือ่เกบ็ขอ้มลูทางภาษา  มี
ผลงานเกีย่วกบัภาษาตระกลูกมั-ไต รวมทัง้ภาษาเหมาหนานหลายเรือ่ง ทีส่าํคญัคอื A Grammar of 
Maonan (Lù Tiānqiáo, 8a.) เขยีนเป็นภาษาองักฤษ ตพีมิพโ์ดย Universal Publishers ทาํให้
วงการภาษาศาสตรไ์ดม้ขีอ้มลูศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัภาษาเหมาหนาน นอกจากน้ีแหล่งสบืคน้ขอ้มลู
ภาษาเหมาหนานอกีทีห่น่ึงคอื เวบ็ไซตช์ื่อ Maonan Space เป็นเวบ็ไซตท์ีร่วบรวมขอ้มลูเกีย่วกบั
ภาษาและกลุม่ชาตพินัธุเ์หมาหนานทีค่รบถว้น โดยเฉพาะดา้นภาษา มกีารบนัทกึเสยีงคาํภาษา
เหมาหนาน สามารถเปิดฟังเสยีงพดูได ้ มคีาํอธบิายสองภาษาคอืภาษาองักฤษและภาษาจนี เขา้ถงึ
ไดท้าง http://maonan.org/index.asp (Lù Tiānqiáo, 8b.) Webmaster กค็อื ศาสตราจารยล์ู่
เทยีนเฉียวทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ ผูเ้ขยีนจะดาํเนินการเรยีบเรยีงบทความฉบบัน้ีโดยการสงัเคราะหข์อ้มลู
จากรายการทีไ่ดก้ล่าวถงึขา้งตน้น้ีเป็นหลกั  

  
  จากการเปรยีบเทยีบลกัษณะทางภาษาพบวา่ ลกัษณะบางประการ เชน่ ระบบเสยีง คาํ 

ไวยากรณ์ของภาษาเหมาหนานสอดคลอ้งกบัภาษาตง้และภาษาสุย่  แต่กม็ลีกัษณะบางประการที่
สอดคลอ้งกบัภาษาจว้งและภาษาปู้อ ี  ทาํใหค้วามสมัพนัธข์องลกัษณะทางภาษาของภาษาเหมา
หนานกบัสมาชกิในภาษาแขนงต่างๆคอ่นขา้งซบัซอ้นและสบัสน  แต่หากยดึเกณฑว์งคาํศพัทเ์ป็น
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หลกั จะพบวา่ภาษาเหมาหนานใกลช้ดิกบัแขนงตง้-สุย่มากทีส่ดุ นกัวชิาการจนีทีศ่กึษาภาษาตระกลู
ไทแต่เดมิ เชน่ ยวีชุ่ย่หรงและหลวัเหมย่เจนิ(Yù Cuìróng, Luō Měizhēn, 1979) เวย่ชิง่เหวนิและถาน 
กว๋อเซงิ (Wéi Qìngwén,Tán Guóshēng, 198) ยวีชุ่ย่หรง (Yù Cuìróng, 0) เหลยีงหมิน่ (Liáng 

Mǐn, 1979)   จางจวนิหร ู(Zhāng Jūnrú, 198)  เหลยีงหมิน่ (Liáng Mǐn, 198)  หวางจวนิและเจิง้
กว๋อเฉียว (Wáng Jūn, Zhèng Guóqiáo, )  โอวหยางเจวีย๋ยา่และเจิง้อีช๋งิ (Ōuyáng Juéyà, Zhèng 

Yíqīng, )  ลว้นจดัภาษาเหมาหนานไวใ้นภาษาตระกลูจนี-ทเิบต สาขาภาษาจว้ง-ตง้ (ภาษาจนี
เรยีกอกีชื่อหน่ึงวา่ ตง้-ไท) แขนงตง้-สุย่ ในขณะทีปั่จจุบนัแนวคดิเรือ่งภาษากมั-สยุเป็นทีย่อมรบัมาก
ขึน้ ผลงานระยะหลงัของจนีจงึมบีางชิน้ทีจ่ดัภาษาเหมาหนานไวใ้นตระกลูกมั–ไท(ตรงกบัทีภ่าษาจนี
เรยีกวา่ จว้ง–ตง้ หรอื ตง้–ไท) สาขากมั-สุย่ เกีย่วกบัชื่อเรยีกเหล่าน้ี ความจรงิแลว้กเ็ป็นเรือ่ง
เดยีวกนั เพราะ “กมั” กค็อื “ตง้” แขนงตง้–สุย่ทีจ่นีจดัไวแ้ต่ดัง้เดมิคอื กมั-สุย่ และตง้-ไท ทีจ่นีพดูถงึ 
กค็อื กมั-ไทนัน่เอง เพือ่ไมใ่หส้บัสน ในทีน้ี่จะเรยีกตามภาษาจนี  กมั–ไท ตรงกบั ตงั – ไท(侗台

Dòng tái) / กมั – สุย่ ตรงกบั ตง้ –สุย่  (侗水Dòng shuǐ)   แผนภมูต่ิอไปน้ีผูเ้ขยีนไดส้รา้งขึน้จาก
คาํอธบิายการจดัแบ่งตระกลูภาษาของเหลยีงหมิน่และจางจวนิหร ู(Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, 1996, 
7)  ดงัน้ี    

 
แผนภมิูท่ี MN 1 การจดัแบ่งตระกลูภาษาเหมาหนาน 

 
ลกัษณะเดน่ทีภ่าษาเหมาหนานสอดคลอ้งกบัภาษาอื่นๆทีเ่ป็นสมาชกิในแขนงตง้-สุย่ มดีงัน้ี  
1. มรีะบบเสยีงสอดคลอ้งกบัภาษาในตระกลูเดยีวกนั และมเีสยีงพยญัชนะจาํนวนมาก  
. มรีะบบเสยีงวรรณยกุต ์ ซึง่เสยีงวรรณยกุตส์มัพนัธก์บัเสยีงสระสัน้-ยาว และการมหีรอืไมม่ี

พยญัชนะทา้ยเป็นลกัษณะสาํคญัของภาษา 
3. มหีางสระทัง้ทีเ่ป็นอรรธสระและพยญัชนะ ไดแ้ก่ /i,u,m,n,ŋ,p,t,k/ 
4. มคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกบัภาษาตระกลูเดยีวกนั มวีธิกีารประสมคาํ การใชค้าํลกัษณนาม

และคาํทางไวยากรณ์ต่างๆสอดคลอ้งกบัภาษาในตระกลูเดยีวกนั   
. การเรยีงลาํดบัทางไวยากรณ์เป็นแบบ [S.V.O] การขยายความวางสว่นขยายต่อจาก

คาํหลกัไปขา้งหลงัเหมอืนกบัภาษาในตระกลูเดยีวกนั 
 

MN .   ระบบเสียง   
ในหนงัสอื “ปรทิรรศน์ภาษาเหมาหนาน” (Liáng Mǐn, 198,  – ) รายงานการวเิคราะห์

ระบบเสยีงภาษาเหมาหนานดงัน้ี   
  MN .. พยญัชนะ ระบบเสยีงของภาษาเหมาหนานสอดคลอ้งและใกลเ้คยีงกบัภาษา  
ตง้มากทีส่ดุ มลีกัษณะเดน่ดงัน้ี    

ตระกลูภาษา

จีน-ทิเบต

ภาษาจนี ทเิบต-พมา่ เยา้ จ้วง-ต้ง

จว้ง-ไต ต้ง-สุ่ย

ตง้ มลูมั เหมาหนาน สุย่ หยางหวง

หลี
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(1) มกีารเปรยีบต่างของพยญัชนะเสยีงไมก่อ้งกบัเสยีงกอ้งชดัเจน เขน่ /s-z, w-v, 
t-d, p-b/ ขณะเดยีวกนั ในกลุ่มพยญัชนะเสยีงกอ้งกย็งัมกีารเปรยีบต่างกนัเองอกีสองชุด ระหวา่ง
พยญัชนะเสยีงกอ้งปกต ิ กบัพยญัชนะเสยีงกอ้งทีม่เีสยีงกอ้งอื่นนําอกีชัน้หน่ึง คอื ชุดเสยีงกกัทีม่ี
เสยีงนาสกินํา ไดแ้ก่ /ᵐb,ⁿd,ᶯȡ , ŋ ɡ/ (เป็นลกัษณะทีม่ใีนภาษาสุย่) และชุดเสยีงทีนํ่าดว้ยเสยีงกกัทีเ่สน้
เสยีง  ไดแ้ก่ /ˀb, ˀd/ (เป็นลกัษณะทีม่ใีนภาษาจว้ง ปู้อแีละสุย่) ทาํใหพ้ยญัชนะทีเ่กดิจากฐานกรณ์
เดยีวกนัในภาษาเหมาหนานมไีดม้ากทีส่ดุ  เสยีง คอื เสยีงไมก่อ้ง เสยีงกอ้งปกต ิและเสยีงกอ้งทีม่ี
เสยีงอื่นนํา 2 แบบ เชน่ /p,b,ᵐb,ˀb/ , /t , d , ⁿd , ˀd / (ดคูาํอธบิายเพิม่เตมิทา้ยตารางพยญัชนะ และ
บทสรปุเกีย่วกบัความสมบรูณ์ของระบบเสยีงกอ้งภาษาเหมาหนานเปรยีบเทยีบกบัภาษาใน
แขนงตง้-สุย่ ตอนทา้ยบทความ)  

() มเีสยีงพยญัชนะนาสกิสองชุด คอื ชุดเสยีงนาสกิปกต ิ ไดแ้ก่ /m,n,ȵ,ŋ/  
สอดคลอ้งกบัภาษาจว้งและ ปู้อแีละชุดเสยีงนาสกิทีม่เีสยีงกกันํา  /ˀm, ˀn, ˀȵ, ˀŋ/ สอดคลอ้งกบั
ภาษาสุย่  

(3) มเีสยีงพยญัชนะทีใ่ชล้ิน้สว่นหน้าไดแ้ก่ /c,ch, ȵ,ɕ/ สอดคลอ้งกบัเสยีงพยญัชนะ  
/ȶ,ȶh, ȵ,ɕ / ในภาษาสุย่ 

(4) มกีารเปรยีบต่างของชุดพยญัชนะเสยีงพน่ลมกบัเสยีงไมพ่น่ลม/p,ph,t,th,c,ch,k  
kh/  

() มเีสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก ภาษาจนีเรยีกวา่ 唇化声母 Chún huà  
shēngmǔ ไดแ้ก่พยญัชนะทีม่กีารออกเสยีงฐานกรณ์ของพยญัชนะเดมิแลว้เลื่อนไปรมิฝีปาก คลา้ย
กบัพยญัชนะควบกลํ้า /kw-,khw/  ในภาษาไทย   

(6) มเีสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน ภาษาจนีเรยีกวา่ 腭化声母 È huà  
shēngmǔ ไดแ้ก่พยญัชนะทีม่กีารออกเสยีงฐานกรณ์ของพยญัชนะเดมิแลว้เลื่อนไปเพดาน เสยีง
ชนิดน้ีคลา้ยกบัการออกเสยีงภาษาไทย /phj,sj/ 
 ภาษาเหมาหนานมเีสยีงพยญัชนะตน้ 66 เสยีง แบ่งเป็น 1. เสยีงพยญัชนะเดีย่ว 37 เสยีง    
. เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน 16 เสยีง และ 3. เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก 13 เสยีง   
ดงัขอ้มลูในตารางต่อไปน้ี     

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  ɕ  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       

คาํอธบิายเสยีงพยญัชนะ  
1. พยญัชนะเสยีงกอ้ง /ˀb, ˀd/ แมจ้ะมบีางคาํทีอ่อกเสยีงแบบม ี/ˀ/ นําหน้ากต็าม     แต่ 
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กไ็มค่อ่ยชดัเจนมากนกั มกัพบในกลุ่มผูส้งูอายแุละเป็นเพยีงบางคน บางคาํเทา่นัน้ ทีส่าํคญัคอืไมม่ี
การเปรยีบต่างทางความหมายกบั /ᵐb, ⁿd / และไมเ่ปรยีบต่างกบั /b,d/  ดว้ยเชน่กนั นอกจากน้ีใน
กลุ่มเสยีงกอ้งอื่น คอื /ᶯȡ , ᵑɡ/ กไ็มป่รากฏวา่มเีสยีง / ˀȡ , ˀɡ/ จงึวเิคราะหใ์ห ้ /ˀb, ˀd/ เป็นเสยีงกอ้ง
ปกต ิ/b,d/    

. มเีสยีงบางเสยีงเป็นเสยีงทีพ่บเฉพาะในคาํยมืจากภาษาจนีเทา่นัน้ ไดแ้ก่  พยญัชนะ 
เปลีย่นเป็นรมิฝีปาก  /khw,tsw,tshw, ɕw / และพยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน /tshj/   

3. เสยีง /h,ɦ/ หากพจิารณาคาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุ ์พบวา่เป็นเพยีงเสยีงแปรเทา่นัน้   
ไมเ่ปรยีบต่าง ทางความหมาย แต่หากพจิารณาคาํยมืจากภาษาจนีเกดิการเปรยีบต่างจงึตดัสนิใหม้ี
เสยีง/h, ɦ/ เชน่คาํวา่ / ɦe/ “ฉนั” /hɔ3/ “ไฟ”( คาํยมืจากภาษาจนี 火 huǒ) 

MN .. เสียงสระ ภาษาเหมาหนานมสีระเดีย่ว และสระประสม ซึง่สระประสมแบ่งได้
สามแบบคอื สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นอรรธสระ สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะนาสกิ 
/m,n,ŋ/ และสระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะเสยีงกกั/p,t,k/ นอกจากน้ีมหีางสระนาสกิทีเ่กดิ
เป็นพยางคไ์ดด้ว้ยตวัเองอกี  เสยีง คอื /ŋ/ รวมทัง้สิน้มเีสยีงสระจาํนวน  เสยีง ดงัน้ี  

สระเดีย่ว หางสระ 
สระเดีย่ว  สระเดีย่ว อรรธสระ นาสกิ  เสยีงกกัไมร่ะเบดิ 

a  a:i a:u a:m a:n a:ŋ a:p a:t a:k 
 aɯ ai au am an aŋ ap at ak 
ɛ    ɛu  ɛn ɛŋ ɛp  ɛk 
e   eu em en eŋ ep et ek 
i   i:u i:m i:n i: ŋ i:p i:t i:k 
    im in iŋ ip it ik 
ɔ  ɔ  ɔ:m ɔ:n ɔ: ŋ ɔ:p ɔ:t ɔ:k 
      ɔŋ   ɔk 
o  oi  om on oŋ op ot ok 
u  u:i  u:m u:n   u:t  
     un uŋ  ut uk 
ǝ      ǝ: ŋ  ǝ:t  
    ǝm ǝn ǝŋ ǝp ǝt ǝk 
y           
ɿ          
ɯ          
ŋ          

  
คาํอธบิายเสยีงสระ  

1. สระเดีย่วบางครัง้ออกเสยีงสัน้ บางครัง้ออกเสยีงยาว แต่ไมม่กีารเปรยีบต่างทาง 
ความหมาย การออกเสยีงคาํหน่ึงคาํทีเ่ป็นสระเดีย่ว ออกเสยีงสัน้กไ็ดเ้สยีงยาวกไ็ด ้ความหมายไม่
เปลีย่นแปลง   

. มสีระบางเสยีงจะออกเสยีงยาวเมือ่เกดิกบัหางสระ แต่กไ็มเ่ปรยีบต่างกบัสระ 
เสยีงสัน้ เชน่ / i:u,u:i, ɔ:m / ไมม่คีูเ่ปรยีบต่างกบัสระเสยีงสัน้ / iu,ui,ɔm /  

3. สระ /ɛ,e,o,ǝ/ เมือ่เกดิกบัหางสระ ไมม่สีระเสยีงยาว มเีพยีงเสยีงสัน้   
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4. สระ /a/ เมือ่มหีางสระ(ใชส้ญัลกัษณ์+) จะมกีารเปรยีบต่างของเสยีงสัน้และเสยีง 
ยาวครบทัง้ชดุ  คอืสระประสม /a:+,i:+/ มคีูเ่ปรยีบต่างกบัสระเสยีงยาว  /a+,i+/   

. สระทุกเสยีง ยกเวน้ /y, ɿ, ɯ, ŋ/ เกดิกบัหางสระได ้แต่กไ็มค่รบทัง้ชุดหางสระ ม ี
เพยีงเสยีง /a/ เทา่นัน้ทีส่ามารถเกดิกบัหางสระไดค้รบชดุ   

6. เสยีงสระ /y, ɿ, ɯ, ŋ/ มเีพยีงสระเดีย่ว ไมม่หีางสระ ในจาํนวนน้ี สระ /ɯ/ เป็น 
หางสระของสระ /a/ ไดเ้สยีงเดยีว สว่นเสยีงสระ /y, ɿ / เป็นสระทีป่รากฏเฉพาะในคาํยมืภาษาจนี  
 
 MN 2.2.3 เสียงวรรณยกุต ์ ตามหลกัภาษาศาสตรจ์นีแบ่งวรรณยกุตเ์ป็นสองแบบคอื 
วรรณยกุตใ์นคาํพยางคเ์ปิด คอื คาํทีม่สีระเดีย่ว คาํทีม่หีางสระเป็นอรรธสระ และคาํทีม่หีางสระเป็น
เสยีงนาสกิ กบัอกีประเภทหน่ึงคอื วรรณยกุตใ์นคาํพยางคปิ์ด ไดแ้ก่ คาํทีม่หีางสระเป็นเสยีงกกั 
/p,t,k/ จากหลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถแบ่งเสยีงวรรณยกุตใ์นภาษาเหมาหนานได ้ 8 เสยีง แบ่งเป็น
วรรณยกุตพ์ยางคเ์ปิด 6 เสยีง และวรรณยกุตพ์ยางคปิ์ด  เสยีง นอกจากน้ีในกลุม่วรรณยกุตพ์ยางค์
ปิด ยงัมคีวามแตกต่างของความสัน้ยาวของเสยีงสระอกีดว้ย ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

เลขกาํกบัเสยีง เสยีงสระ ระดบัเสยีง ตวัอยา่งคาํศพัท ์
เสยีงที ่  2 ma1 หมา 
เสยีงที ่2 2 ma ลิน้ 
เสยีงที ่ 5 ˀma3 อ่อน 
เสยีงที ่ 2 la:k8 ma4 ลกูกระสนุ (ลกูหมาก) 
เสยีงที ่5  ˀma  หลงั 
เสยีงที ่ 2 ma6 ป้อน 
เสยีงที ่ สระสัน้ 55 pak7 ทศิเหนือ 

สระยาว  pa:k7 ปาก 
เสยีงที ่ สระสัน้ 2 la:k8 pak8 หวัผกักาด 

สระยาว 2 la:k8 pa:k8 ลกูเหบ็ 
 

 คาํอธบิายเสยีงวรรณยกุต ์ 
1. จากตารางเสยีงวรรณยกุต ์จะเหน็วา่มเีสยีงวรรณยกุตซ์ํ้ากนัอยูส่องคู ่คอื เสยีงที ่ 

 ซํ้ากบัเสยีงที ่ สระยาว คอื /2/  และเสยีงที ่5 ซํ้ากบัเสยีงที ่ สระยาว  
. เสยีงวรรณยกุตท์ี ่ สระสัน้ /55/ และสระยาว // ใกลเ้คยีงกนัมาก ในขณะที ่

วรรณยกุตท์ี ่ สระสัน้ /2/ สระยาว/2/ กใ็กลเ้คยีงกนัมาก จงึตดัสนิใชเ้ลขวรรณยกุตก์าํกบัเป็นเสยีง
เดยีวกนัคอื และ  

3. พบลกัษณะของวรรณยกุตส์นธ ิ(Tone sandhi) คอื  
- เมือ่มวีรรณยกุตเ์สยีงที ่5 // อา่นต่อกนัสองคาํ พยางคท์ีห่น่ึงจะเปลีย่นเป็น

เสยีง กลางระดบั // ตวัอยา่งคาํเชน่ /ta ˀȵam44/ “กลางคนื” ออกเสยีงเป็น [ta33 ˀȵam]      
 - เมือ่คาํทมีเีสยีงวรรณยกุตเ์สยีงที ่ /2/ เกดิหน้าคาํอื่น จะเปลีย่นเป็นเสยีง
ตํ่าตก /1/ตวัอยา่งคาํเชน่ /tsǝm13  ka44/ “ทีน่ัน่” จะออกเสยีงเป็น [tsǝm1 ka44]  

       - ในคาํสองพยางค ์พยางคท์ีห่น่ึงจะออกเสยีงเบา ไมเ่น้นเสยีงวรรณยกุตป์ระจาํ
คาํ ในบทความน้ีจะใชส้ญัลกัษณ์ / °/ ตวัอยา่งคาํเชน่ /tu6 ma:i6/ “อยา่งน้ี” จะออกเสยีงเป็น [tu° 
ma:i6]  คาํวา่ /tsi6 kɔ/ “ก”็ จะออกเสยีงเป็น [tsi° kɔ]  

       - คาํลงทา้ยประเภทแสดงอารมณ์ความรูส้กึ กจ็ะออกเสยีงเป็นเสยีงเบา ไมเ่น้น
วรรณยกุตป์ระจาํคาํ เชน่ /la°/ “ล่ะ” /pa°/ “เถอะ” เป็นตน้    
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   . เมือ่เปรยีบเทยีบกบัระบบเสยีงวรรณยกุตใ์นภาษาไทอื่นๆ  พบวา่ระบบเสยีง
ภาษาเหมาหนานคลา้ยคลงึกบัภาษาจว้งเหนือสาํเนียงกุย้เป่ย  ซึง่เป็นประเดน็ทีน่่าสนใจวา่ภาษา
เหมาหนานไดร้บัอทิธพิลเสยีงวรรณยกุตม์าจากภาษาจว้ง ลกัษณะเชน่น้ีพบไดใ้นภาษาชนกลุม่น้อย
หลายภาษาในประเทศจนีซึง่ไดร้บัอทิธพิลระบบเสยีงวรรณยกุตม์าจากภาษาฮัน่เชน่เดยีวกนั    
     MN ..4 โครงสร้างพยางค ์ (C=Consonant ,V=vowel) นกัวชิาการจนีตดัสนิให้
พยญัชนะชุดเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก /w/ กบัพยญัชนะชดุเปลีย่นเป็นเพดาน /j/ เป็นพยญัชนะตน้เดีย่ว 
เพราะมองวา่เป็นการออกเสยีงของฐานกรณ์เดมิแลว้เปลีย่นไปเป็นฐานกรณ์อื่นเทา่นัน้  แต่ฐานกรณ์
ของเสยีงพยญัชนะทีแ่ทจ้รงิยงัคงตดัสนิวา่เป็นพยญัชนะเดมิอยู ่ดงันัน้พยญัชนะตน้ในภาษาเหมา
หนานจงึมเีพยีงเสยีงเดยีวคอื /C/ สว่นเสยีงสระมสีระเดีย่วกบัสระประสม โดยมองวา่สระมหีวัสระ  
ทอ้งสระและหางสระ จะเหน็วา่สว่นทีเ่ป็นหวัสระคอื /V/ สว่นทีเ่ป็นทอ้งสระคอื /V/ แต่สว่นทีเ่ป็นหาง
สระอาจจะเป็นสระ/V/ เชน่ /au/ หรอืเป็นพยญัชนะ /C/ เชน่ /am/ กไ็ด ้ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี     

C V 
 

ᵐbɛ1 แพะ 
nɔ3 หนู(rat) 
mu หม ู

C V V  
C+หวัสระ+หางสระ 

ȵa:u6 เนา (อยู)่ 
pa:i1 ไป 
ⁿda:u1 เรา 

C V C 
C+หวัสระ+หางสระ 
 

tsa:p8 สบั 
vin3 บนิ 
swa:ŋ3 เยน็สบาย (อ.=สว่ง,โลง่สบาย)  

(จ.=爽 shuǎng,โลง่สบาย) 
 
MN . ระบบคาํ  

คาํในภาษาเหมาหนานมคีาํทีพ่อ้งกบัภาษาในสาขาและแขนงเดยีวกนัเชน่ สุย่ ตง้ จว้ง ไต 
หล ีเป็นตน้ นอกจากคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายแลว้ ยงัมคีาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาเหมาหนานทีไ่มพ่อ้ง
กบัภาษาอื่นๆ คาํศพัทส์ว่นใหญ่เป็นคาํโดดพยางคเ์ดยีวและมคีาํสองพยางคบ์า้งแต่ไมม่าก มคีาํ
ประสมสองพยางคท์ีเ่กดิจากการประสมคาํของคาํโดด และมคีาํยมืจากภาษาจนีทัง้ทีเ่ป็นคาํสงสยัวา่
รว่มเชือ้สาย คาํยมืเก่าและคาํยมืใหม ่ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี     
 MN .. คาํโดด แบ่งไดด้งัน้ี   

() คาํโดดพยางคเ์ดียว  เป็นคาํหน่ึงพยางคท์ีม่คีวามหมายในตวัเอง    
สามารถใชโ้ดยอสิระได ้ ตวัอยา่งคาํต่อไปน้ีเทยีบกบัภาษาทีใ่กลช้ดิกนัสามแขนงคอื แขนงจ้วง-ไต 
ไดแ้ก่ ภาษาไต คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาไต” (Yù Cuìróng, Luō Měizhēn, 1979) ภาษาจว้งคดั
จาก “ปรทิรรศน์ภาษาจว้ง”(Wéi Qìngwén, Tán Guóshēng, 198) ภาษาปู้อคีดัจาก “ปรทิรรศน์
ภาษาปู้อ”ี (Yù Cuìróng, 190) แขนงต้ง-สุ่ย ไดแ้ก่ ภาษาตง้คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาตง้” (Liáng 

Mǐn, 1979)   ภาษาสุย่คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาสุย่” (Zhāng Jūnrú, 198) ภาษาเหมาหนานคดั
จาก “ปรทิรรศน์ภาษาเหมาหนาน” (Liáng Mǐn, 198) ภาษามลูมัคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษามลูมั” 
(Wáng Jūn, Zhèng Guóqiáo, ) และแขนงภาษาหลี ไดแ้ก่ ภาษาหล ี คดัจาก “ปรทิรรศน์
ภาษาหล”ี (Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng, 19)   ผูเ้ขยีนไดเ้น้นอกัษรตวัหนาเพือ่ชีใ้หเ้หน็
ความสมัพนัธว์า่คาํศพัทภ์าษาเหมาหนานใกลช้ดิกบัภาษาใด  ซึง่จะเหน็วา่ภาษาเหมาหนานใกลช้ดิ
กบัภาษาแขนงตง้-สุย่ และบางคาํกค็ลา้ยกบัภาษาในแขนงจว้งไต สว่นภาษาหลกีม็รีอ่งรอย
ความสมัพนัธอ์ยูแ่ต่ไมม่าก จงึแยกออกไปเป็นภาษาไทรอบนอก  
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คาํศพัทร่์วมเช้ือสาย 
จ้วง-ไต ไทย วนั เดอืน ฝน น้ํา ไฟ ไก่ น้อง ลกู มด 

ไต van dǝn1 fun nam4 fai kai nɔŋ4 luk8 mot8 
จ้วง ŋon dɯn1 fɯn nam4 fei kai nu:ŋ4 lɯk8 mot8 
ปู้ อี ŋon dɯ:n1 vɯn1 zam4 vi kai nuaŋ4 lɯɁ8 mat8 

ต้ง-สุ่ย ต้ง man1 ȵa:n1 pjǝn1 nam4 pui1 a:i noŋ4 la:k mǝt 
สุ่ย van njen fǝn nam vi qa:i nu4 la:k mǝt 
เหมาหนาน van njen fin nam vi ka:i nuŋ4 la:k mǝt 
มลูมั fan1 njen kwǝn1 nǝm4 fi1 ci1  nuŋ4  la:k mƔǝt8 

หลี หลี van ȵa:n1 fun nam fei1 khai1 gu:ŋ4 ɬɯ:Ɂ7 put8 
คาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาเหมาหนาน 

มอื si:m3  ให ้ ˀna:k7  กวา้ง ba6  เสอื mǝm4 
โต๊ะ ceŋ6 ลม้ cham พดู la4 ถนน khun4 

กนิ na4 ดา่ nak เตยีง poŋ3 ขา้ว ǝm 

() คาํโดดสองพยางค ์แต่ละพยางคห์รอืสว่นใดสว่นหน่ึงของพยางคไ์ม ่
สามารถแยกออกจากกนัและมคีวามหมายโดยอสิระได ้  ไมใ่ชล่กัษณะของการเตมิหน่วยคาํเตมิ
เพือ่ใหม้คีวามหมายทางไวยากรณ์ และไมใ่ชค่าํประสม  นอกจากน้ียงัพบวา่คาํสว่นใหญ่พยางคห์น้า
และพยางคห์ลงัเป็นพยญัชนะเดยีวกนั สว่นมากพบวา่เป็นคาํเรยีกสตัวจ์าํพวกแมลง  ตวัอยา่งคาํเชน่  

คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
tǝm tǝŋ แมลงสาบ ɔŋ i:t7 จกัจัน่ ta1 chap7 ตะขาบ 
buŋ6 ba4 ผเีสือ้ tuŋ6 tin6 แมลงปอ kuŋ6 ᶯȡu1 แมงมมุ 

   
 MN .. คาํท่ีมีการเติมคาํอ่ืน มสีามแบบคอื  
  MN .3.2.1 คาํเติมหน้า มทีัง้แบบทีเ่ตมิแลว้ไมม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงทาง
ความหมาย และแบบทีเ่ตมิแลว้ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางความหมาย แบ่งไดด้งัน้ี  
หน่วยคาํเติมหน้า คาํหลกั เปล่ียน 

เป็น 
ตวัอย่างคาํ 

/tsi6/ ไมม่คีวามหมายในตวัเอง 
เมือ่เตมิแลว้จะทาํใหค้าํกรยิา
เปลีย่นเป็นคาํนาม 

กรยิา นาม vjen1 ฝัน  tsi vjen1 ความฝัน  
pjen4 
(จ.=辫 biàn) 

เปียผม  tsi pjen4 ผมเปีย  

/ tsi6/ เมือ่เตมิหน้าคาํกรยิาแลว้  
จะทาํใหเ้ปลีย่นเป็นคาํคุณศพัท์
มคีวามหมายวา่ “น่า” 

กรยิา คุณศพัท ์ khu1 กลวั tsi khu1 น่ากลวั  
cu1 หวัเราะ tsi cu1 น่าขนั (ตลก) 

/ta/ ความหมายเดมิแปลวา่ 
“ตรงกลาง” ใชเ้ตมิหน้าคาํนาม 
เมือ่เตมิแลว้สือ่ความหมายถงึ 
“กลาง”        

นาม นาม van1  วนั ta van1 กลางวนั 
ˀȵam คนื ta ˀȵam กลางคนื 

/ni4/ ความหมายเดมิแปลวา่ 
“แม”่ ใชเ้ตมิหน้าคาํนาม เมือ่
เตมิแลว้สือ่ความหมายถงึ
“ผูห้ญงิ”หรอื "ใหญ่”        

นาม นาม zi4 กุญแจ ni4 zi4 แมกุ่ญแจ 
si:m3 น้ิว ni4 si:m3 น้ิวหวัแมม่อื 

/tu3/ เตมิหน้าคาํกรยิา เพือ่ให้
กรยิานัน้กระทาํรว่มกนัสองฝ่าย 
คลา้ยกบั “กนั” ในภาษาไทย 

กรยิา กรยิา can4 ต ี tu3 can4 ตกีนั 
ta:u3 
(จ.=斗 dòu ) 

ต่อ (สู)้ tu3 ta:u3 ต่อสูก่นั 
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/la:k8/ ความหมายเดมิแปลวา่ 
“ลกู”เตมิหน้าคาํนามบอก
ลกัษณะเป็นลกู เป็นกอ้น เป็น
ผล 

นาม นาม ma กระสนุ la:k8 ma4 ลกูกระสนุ 
pǝn จาน la:k8 

pon 
ลกูคดิ  

  MN .3.2.2 คาํเสริมสร้อย ทีเ่รยีกวา่คาํเสรมิสรอ้ยเพราะวา่สว่นทีเ่สรมิเขา้มาขา้ง
หลงัคาํแทน้ัน้ไมไ่ดเ้ป็นคาํทีม่คีวามหมายในตวัเอง  และไมไ่ดเ้ป็นหน่วยคาํทีเ่ตมิเพือ่ใหเ้กดิเป็น
ความหมายใหม ่ หรอืมหีน้าทีท่างไวยากรณ์เปลีย่นไปแต่อยา่งใด แต่เป็นลกัษณะของคาํเสรมิสรอ้ย
เป็นเสยีงต่อทา้ยเทา่นัน้ หรอืเพือ่เพิม่ความหมายของคาํใหก้วา้งขึน้ เขม้ขน้ขึน้ ชดัเจนขึน้ ซึง่ใน
ภาษาเหมาหนานมวีธิกีารสรา้งคาํเสรมิสรอ้ยหลายแบบ ไดแ้ก่   

() คาํซํา้เพ่ือเสียง  เป็นลกัษณะของการซํ้าคาํ โดยทีเ่สยีงทีซ่ํ้าในพยางคท์ี ่
สองเป็นการซํ้าพยญัชนะของพยางคแ์รก แต่เปลีย่นสระเป็น /-ɔk7/ เมือ่ซํ้าคาํแลว้มกีารแปรทาง
ความหมายวา่ “คอ่ยๆ ทาํไปเรือ่ยๆ” หรอื “ทาํไดง้า่ยๆ” ตวัอยา่งคาํเชน่  

คาํเดมิ ความหมาย /- ɔk7/ ความหมาย 
vǝt7  ทิง้ vǝt7  vɔk 7 ทิง้ไปเรือ่ย / ทิง้ไปงา่ยๆ 
ma:k7 ผา่ ma:k7 mɔk 7 ฟันไปเรือ่ยๆ / ผา่ออกไดง้า่ยๆ 
pjan ฝน (ลบั/บด) pjan  pjɔk 7 ฝนไปเรือ่ยๆ / ฝนไดง้า่ยๆ 

() การเติมหน่วยคาํซํา้แล้วซํา้คาํ จากคาํศพัทห์น่ึงพยางค ์A เตมิ 
หน่วยคาํซํ้าเพือ่เสยีงเป็นสองพยางค ์AB โดยคาํทีซ่ํ้าน้ีมเีสยีงพยญัชนะตน้เหมอืนกนั แต่เปลีย่นสระ
กบัพยญัชนะทา้ย เมือ่ซํ้าเป็นสองพยางคแ์ลว้ กซ็ํ้าคาํสองพยางคน์ัน้อกีชัน้หน่ึงเป็น ABAB หรือ 
ABAC แต่ความหมายทีแ่ทจ้รงิยงัคงอยูท่ีพ่ยางคแ์รก ตวัอยา่งคาํเชน่ 

คาํเดมิ ความหมาย AB ความหมาย ABAB หรอื ABAC ความหมาย 
ba6 กวา้ง ba6 bǝt8 กวา้งๆ ba6 bǝt8 ba6 bǝt8 กวา้ง (ใหญ่ไพศาล) 
tuŋ ขุน่ tuŋ tut7 ขุน่ๆ tuŋ tut7 tuŋ tɯ1 ขุน่ (คลกัๆ) 

() การเติมพยางคเ์สริมสร้อย เป็นการเตมิพยางคท์ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบั
พยางคแ์รก พยางคท์ีเ่ตมิเขา้มาน้ีไมม่คีวามหมายในตวัเอง และไมเ่ป็นระบบระเบยีบ แต่การเตมินัน้
มผีลต่อความหมายทีเ่ขม้ขน้ขึน้ 1 ตวัอยา่งคาํเชน่   

kwa3  kwa3 swan1 kwa3 swa:ŋ1 swan1 Ɂwǝn1  
ขาว ขาว (มาก) ขาว (มากขึน้) ขาว (ขาวสะอาดหมดจด)  
 

la:n3 caŋ 8 la:n3 lin6 lin6 la:n3 zɯ zɯt7  
แดง แดง (เถอืก) แดง (เรือ่ๆ) แดง (แจด้ๆ) 
 

pi1 pi1 ǝ:n1 ǝ:n1 pi1 u:t7  u:t7 pi1 ǝ3 nǝ3 a:u3 na:u4  
โยก โยก (เยก) โยก (เยกไปมา) โยก (ไปเยกมา)  

       
 MN .. คาํประสม ภาษาเหมาหนานมวีธิปีระสมคาํดงัน้ี   1.แบบรวมคาํ 2.แบบขยาย
ความ 3. แบบกริยากรรม 4.  แบบประธานภาคแสดง 5. แบบเสริมความ ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี      

รปูแบบคาํประสม ตวัอย่างคาํ 
แบบรวมคาํ vɔk7 ci:t7 “ปวดบวม” ti:n1 si:m3 “ฝีมอื” va:i1 nuŋ4 “พีน้่อง” 

                                                           
1 ลกัษณะเชน่น้ีคลา้ยกบัวธิกีารใชค้าํเสรมิสรอ้ยเพือ่ขยายคาํนามหรอืคาํคณุศพัทใ์นภาษาไทยถิน่อสีาน เชน่ แจง้ / ร ู / ขนาด  มคีาํ
เสรมิสรอ้ยวา่ จงิปิง (เลก็น้อย) จางปาง (ใหญ่มากขึน้) แจงแปง (มากกวา่จางปาง) โจงโปง (ใหญ่ทีส่ดุ) ดเูรือ่งคาํเสรมิรอ้ยในภาษาไทย
ถิน่อสีานในบทความเรือ่ง “การศกึษาทางภาษาศาสตรเ์ชงิประวตัศิาสตรเ์รือ่งความสมัพนัธข์องคาํเสรมิสรอ้ยสองพยางคใ์นภาษาไทย
ถิน่อสีานกบัภาษาจนี”  (เมชฌ สอดสอ่งกฤษ, 2552, 9-4)  
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บวม   ปวด ตนี   มอื พี ่     น้อง 
แบบขยายความ moi ⁿda1  “ขนตา” 

ขน     ตา 
ᵐbɛ1 na3   “ปีหน้า” 
ปี       หน้า 

nɔk8 ɛp7  “เป็ดป่า” 
นก    เป็ด 

แบบกริยากรรม tɔ:i na3  “ต่อหน้า” 
ต่อ   หน้า 

ti:ŋ3 sa1  “เป็นไข”้ 
โดน   ไข ้(จ.= 痧 shā ไข)้ 

tɔk7 lǝn   “ลา้หลงั” 
ตก    หลงั  

แบบประธานกริยา lɔŋ li1  “เป็นหว่ง” 
ทอ้ง   ผุ/เป่ือย 

dɔ6          la:u4  “ใจกลา้” 
ความกลา้  ใหญ่ 

ko3 ci:t7  “ปวดหวั” 
หวั    ปวด  

แบบเสริมความ bi:k8 lɔŋ  “หวิ” 
หวิ    ทอ้ง 

la:n3 la:k8 kɯ “สมีว่ง” 
แดง   ลกู    (มะ)เขอื 

cau1 tjaŋ1 “อายยุนื” 
ชวิติ     ยาว(จ.=长 cháng) 

 
 MN ..4 คาํยืมจากภาษาจีน จากการตรวจสอบขอ้มลูคาํศพัทพ์บวา่ภาษาเหมาหนานมคีาํ
ทีส่มัพนัธก์บัภาษาจนีจาํนวนมาก แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ไดด้งัน้ี   

() คาํศพัทร์่วมเช้ือสายกบัคาํศพัทยื์มเก่า  ในแวดวงนกัวชิาการจนีตดัสนิวา่ 
คาํศพัทใ์นภาษาของชนกลุม่น้อยทีพ่อ้งกนักบัภาษาจนีนัน้เป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนี แบ่งเป็นสอง
ชุดคาํคอื กลุ่มหน่ึงเป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาตัง้แต่อดตีเรยีกวา่ “คาํยมืเก่า” เป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาจาก
ภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์ และอกีกลุ่มหน่ึงเป็นคาํทีย่มืมาภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรมจนี 
ค.ศ. เรยีกวา่ “คาํยมืใหม”่ แต่ขณะเดยีวกนั ในแวดวงนกัวชิาการทีศ่กึษาภาษาไท-จนี กม็ี
ผลงานการศกึษาสว่นหน่ึงทีพ่ยายามพดูถงึคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี  ซึง่กม็คีวามเหน็วา่มคีาํศพัท์
ในภาษาไทหลายๆภาษากบัคาํศพัทภ์าษาจนีเป็นคาํศพัทท์ีเ่คยใชร้ว่มกนัในอดตี  คาํศพัทก์ลุ่มน้ี
สว่นมากเป็นคาํโดดหน่ึงพยางค ์ซึง่สามารถหาคาํทีพ่อ้งกนัไดใ้นภาษาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไท 
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี (รายการคาํศพัทน้ี์คดัมาจากหนงัสอืปรทิรรศน์ภาษาต่างๆ ดงัทีไ่ดช้ีแ้จงรายชื่อ
อา้งองิไวใ้นหวัขอ้ MN 2..) 
จ้วง-ไต ไทย คาํ(ทอง) ที ่ เงนิ เปลีย่น ถอย ถ่าน นก ชา้ง 

ไต xam ti6 ŋǝn pin1 thɔi1 tha:n nok8 tsa:ŋ4 
จว้ง kim1 ti6 ŋǝn pi:n thoi tha:n ɣok8 ɕa:ŋ4 
ปู้อ ี tɕim1 zi6 ŋan pi:n tui1 tan zok8 tsa:ŋ4 

ต้ง-สุ่ย ตง้ ȶǝm1 ti6 ȵan pjin thoi+ tha:n mok8 ɕa:ŋ+ 
เหมาหนาน cim1 ti6 ȵan pjen thɔ:i tha:n nɔk8 tsa:ŋ4 
มลูมั cǝm1 ti6 ȵan pjen thoi tha:n nɔk8 tja:ŋ4 
สุย่ ȶum1 ti6  ȵan3 pjen ⁿdut7 tha:n nok8 tsa:ŋ4 

หลี หล ี kim3 ti:Ɂ8 kan1 ɬaɯ thui3 tsaɯ1 taȶ7 ไมม่คีาํเรยีก 

 จนี 金 jīn 地 dì 银 yín 变 biàn 退 tuì 炭 tàn 鸟 niǎo 象 xiàng 

(2) คาํยืมใหม่ ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม รฐับาลจนีปกครองและดแูลความ 
เป็นอยูข่องประชาชนในประเทศอยา่งทัว่ถงึ ทาํใหค้าํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการปกครอง การศกึษา 
วทิยาการต่างๆ หลัง่ไหลเขา้สูภ่าษาของชนกลุ่มน้อยเป็นจาํนวนมากและต่อเน่ือง โดยทีช่นกลุม่น้อย
ต่างๆยมืคาํศพัทภ์าษาจนีมาจากภาษาจนีสาํเนียงทอ้งถิน่ทีใ่กลเ้คยีง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

คาํภาษาจีน คาํอ่านภาษาจีนกลาง คาํภาษามลูมั ความหมาย 
共产党 gòngchǎndǎng kuŋ4 tsha:n3 ta:ŋ3 พรรคคอมมวินิสต ์
工厂 gōngchǎng kuŋ tsha:ŋ3 โรงงาน 
国家 guójiā kwo6 ca ประเทศ 
革命 gémìng kǝ6 min4 ปฏวิตั ิ
发展  fāzhǎn fa6 tsjen3 พฒันา 
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MN .4 ระบบไวยากรณ์   
 ภาษาเหมาหนานเป็นภาษาคาํโดด คาํแต่ละคาํมคีวามหมายในตวัเองและใชไ้ดโ้ดยอสิระ ไม่
มกีารเตมิหน่วยคาํลงในคาํเพือ่เปลีย่นแปลงหน้าทีห่รอืลกัษณะทางไวยากรณ์ รปูแบบการประกอบ
คาํและประโยคเป็นการนําคาํมาเรยีงต่อๆกนัตามลาํดบัและโครงสรา้งทางไวยากรณ์ โดยมรีปูแบบ
ไวยากรณ์ทีส่าํคญัๆ ดงัน้ี   

 MN .4. โครงสร้างประโยคความเดียวพืน้ฐาน คอื [S.V.O]  ตวัอยา่งประโยค
เชน่   

ɦe tɔ3 ᵐbjai3  
ฉนั   ตก   ปลา 

ฉนัตกปลา  ɦe ɕi4  ai1 na:n6 
ฉนั  เป็น  คนหนาน 

ฉนัเป็นชาวเหมาหนาน 
(จ.= 是 shì, เป็น/คอื) 

ⁿde1 za:ŋ4 mu 
เรา   เลีย้ง   หม ู

เราเลีย้งหม ู
(จ.= 养 yǎng, เลีย้ง) 

man kwai1 ˀja 
มนั      ไถ      นา    

เขาไถนา 
 

 MN ..2 การใช้คาํลกัษณนาม คาํลกัษณนามของภาษาเหมาหนาน แบ่งเป็นคาํ
ลกัษณนามสาํหรบัคาํนามและลกัษณนามสาํหรบัคาํกรยิา  โครงสรา้งการใชค้าํลกัษณนามของคาํทัง้
สองไมเ่หมอืนกนั คอื โครงสรา้งคาํลกัษณนามสาํหรบัคาํนามเป็น [ตวัเลข+ลกัษณนาม+คาํนาม] สว่น
โครงสรา้งคาํลกัษณนามสาํหรบัคาํกรยิาเป็น [คาํกรยิา+ ตวัเลข + ลกัษณนาม]  

คาํลกัษณนามและตวัเลขปกต ิ
คาํลกัษณนามของคาํนาม 
[ตวัเลข+ลกัษณนาม+คาํนาม] 

si tɔ2     kwi 
สี ่   ตวั     ควาย 

ควายสีต่วั  ɕit tɔ2 nɔk8 
เจด็   ตวั  นก 

นกเจด็ตวั 
 

คาํลกัษณนามของคาํกรยิา 
[คาํกรยิา+ตวัเลข+ลกัษณนาม] 

pa:i1 si ca:u1 
ไป     สี ่   คราว 

ไปสีค่ร ัง้  kau pja:t7 ca:u1 
ด ู     แปด    คราว 

ดแูปดครัง้ 

แต่ถา้เป็นตวัเลข “1” คอืคาํวา่ /dɛu/ จะมรีปูแบบไมเ่หมอืนเดมิ รปูแบบลกัษณนามสาํหรบั 
คาํนามเป็น [ลกัษณนาม+นาม+/dɛu/] สว่นรปูแบบลกัษณนามสาํหรบัคาํกรยิาเป็น  [กรยิา+ ลกัษณ
นาม + /dɛu/ ] ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี    

คาํลกัษณนามของเลข  /dɛu/ 
คาํลกัษณนามของคาํนาม 
[ลกัษณนาม+นาม + / dɛu/] 

tɔ2 kwi dɛu 
ตวั  ควาย เดยีว  

ควายตวัเดยีว  dat8  ˀwon dɛu 
อนั      ถว้ย    เดยีว 
(จ.= 碗 wǎn ถว้ย ) 

ถว้ยใบเดยีว  

คาํลกัษณนามของคาํกรยิา 
[กรยิา+ลกัษณนาม+/ dɛu/ ] 

ˀȵa1 ˀȵa1 dɛu  
จบั     จบั   เดยีว 

จบัครัง้เดยีว   kau ca:u1 dɛu 
ด ู     คราว   เดยีว 

ดคูรัง้เดยีว  

นอกจากน้ี การซํ้าคาํลกัษณนามจะแสดงความเป็นพหพูจน์วา่ “ทุก~” หรอื “แต่ละ~” ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี    

การซํ้าคาํลกัษณนามและคาํนามเพือ่แสดงความหมายเป็นพหพูจน์ 
dat8 dat8 tu1  fa:n1 
อนั   อนั    ลว้น  หวาน 
“ทุกอนัหวาน” (หวานหมดทุกอนั) 

ai1 ai pa:i1 ju:n3 dai4 
คน  คน  ไป  ก ็     ได ้ 
“ใครๆไปกไ็ด”้ (คนไหนไปกไ็ด)้ 

ceŋ6 ceŋ6 mɛ kha:u3 
โต๊ะ โต๊ะ       ม ี    เหลา้ 
“ทุกโต๊ะมเีหลา้” (มเีหลา้ทุกโต๊ะ) 

 MN .4. รปูแบบการใช้คาํบง่ช้ี คาํสรรพนามประเภทบ่งชีใ้นภาษาเหมาหนานจะ
วางไวต้ําแหน่งทา้ยสดุ คอืวางไวต่้อจากสว่นทีต่อ้งการบ่งชี ้หากใชบ้่งชีค้าํกว็างไวห้ลงัคาํ ใชบ้ง่ชีว้ลี
กว็างไวห้ลงัวล ี โครงสรา้งคอื [สว่นทีต่อ้งการบ่งชี ้+ คาํบ่งชี ้] ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

tɔ la:k8ce3 na:i6 
คน  ลกูชาย    น้ี 

ลกูชายคนน้ี  ja1 tɔ kwi la:u4 ka 
สอง  ตวั ควาย  ใหญ่  นัน้     

ควายใหญ่สองตวันัน้ 

tɔ pɔ4  ka 
ตวั  ววั    นัน้  

ววัตวันัน้ tsɔŋ kuk7 la:n3 dɛu na:i6 
ตวั     เสือ้    แดง   เดยีว  น้ี  

เสือ้สแีดงตวัเดยีวน้ี  
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ba:n4  ka 
บา้น    นัน้ 

หมูบ่า้นนัน้ ai1 nau1 
อนั   ไหน 

อนัไหน 

 ในเรือ่งของคาํบ่งชี ้พบลกัษณะพเิศษในภาษาเหมาหนานคอื มลีกัษณะของการหลอมคาํ1

ของคาํบ่งชีก้บัคาํนามทีถู่กบ่งชีเ้ป็นคาํเดยีวกนั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
นาม+
บง่ชี ้

หลอม
คาํ 

ความ 
หมาย 

 นาม+
บง่ชี ้

หลอม
คาํ 

ความ 
หมาย 

 นาม+
ปุจฉา 

หลอม
คาํ 

ความ 
หมาย 

ci na:i6 
ที ่  น้ี 

ca:i6 ทีน่ี่  jaŋ6na:i6 
อยา่ง น้ี  

ja:i6 อยา่งน้ี  ci6 ȵau1 
ที ่ ไหน 

cau1 ทีไ่หน 

ci ka 
ที ่  นัน่ 

ca ทีน่ัน่ jaŋ6 ka 
อยา่ง นัน้ 

ja อยา่ง
นัน้ 

jaŋ6 ȵau1 
อยา่ง ไหน 

jau1 อยา่งไหน 

MN .4.4 การขยายความ การขยายความในทีน้ี่คอืการวางตําแหน่งของคาํหลกัที ่
ถูกขยายและตําแหน่งของคาํทีท่าํหน้าทีข่ยายคาํอื่น มรีปูแบบ  ดงัน้ี    

การขยายคาํนาม คาํคุณศพัทท์ีท่าํหน้าทีข่ยายคาํนามมทีศิทางการขยายไปขา้งหลงั 
โดยวางสว่นทีข่ยายต่อจากคาํนามหลกั รปูแบบคอื [คาํหลกั + คาํขยาย]  ตวัอยา่งประโยคเชน่   

ตวัอย่าง  ความหมาย  ตวัอย่าง  ความหมาย 
ai1 la:u4 
คน  แก่ 

คนแก่ 
(จ.=老 lǎo,แก่) 

kun1 ja:p7 
ถนน  แคบ 

ทางแคบ 

nam3 lɔ:t 
น้ํา     รอ้น 

น้ํารอ้น kuk7 mai/ka:u 
เสือ้   ใหม ่/เก่า 

เสือ้ใหม/่เก่า 

 การขยายคาํคณุศพัทแ์ละคาํกรยิา  คาํวเิศษณ์ทีท่าํหน้าทีข่ยายคาํคุณศพัทแ์ละ
คาํกรยิาเพือ่บอกระดบั บอกเวลา บอกขอบเขต  บอกความต่อเน่ืองและปฏเิสธ ลว้นวางไวห้น้า
คาํคุณศพัทท์ีต่อ้งการขยายทัง้สิน้ (ยกเวน้เมือ่ขยายคาํกรยิาเพือ่บอกระดบัจะวางไวห้ลงัคาํกรยิา) 
และเน่ืองจากคาํสว่นใหญ่เป็นคาํยมืมาจากภาษาจนี ลกัษณะทางไวยากรณ์จงึเป็นแบบภาษาจนีดว้ย
เชน่กนั แต่กม็บีางคาํทีเ่ป็นคาํภาษาเหมาหนาน และมบีางคาํทีพ่อจะมองเหน็รอ่งรอยรว่มเชือ้สาย
กบัตระกลูไทอยู ่ตวัอยา่งคาํเชน่ 
บอกระดบั 
เมือ่ขยายคาํคุณศพัท์
จะวางคาํวเิศษณ์ไว้
หน้าคาํคุณศพัท ์

kǝp8 ma:i4 na:i6 kǝp8 voŋ1 
ตน้ไม ้  น้ี      มาก   สงู 

ตน้ไมน้ี้สงูมาก 

hǝn3  
(จ.=很 hěn,มาก) 

man hǝn3 da:i   
มนั      มาก  ด ี

เขาดมีาก 

tswai4 
(จ.=最 zuì, ทีส่ดุ) 

man tswai4  da:i   
มนั      ทีส่ดุ     ด ี

เขาดทีีส่ดุ 

tsin1 (จ.=真 zhēn, จรงิ)  
(ท.=จรงิ) 

tɔ ŋa:n6 na:i6 tsin1 la:u4 
ตวั  หา่น    น้ี      จรงิ   ใหญ่  

หา่นตวัน้ีใหญ่จรงิๆ  

บอกระดบั  
เมือ่ขยายคาํกรยิาจะ
วางคาํวเิศษณ์ไวห้ลงั
คาํกรยิา  

jin1 
(จ.=真 zhēn, จรงิ)  
(ท.=จรงิ) 

ɦe pa:i1 jin1  
ฉนั    ไป     จรงิ 

ฉนัไปจรงิ (จรงิๆ)  

hǝn3  
(จ.=很 hěn,มาก) 

ɦe ko3 ci:t7 hǝn3   
ฉนั    หวั  เจบ็  มาก  

ฉนัปวดหวัมาก 

บอกเวลา ja:p7 man ja:p7 pa:i1   
มนั      เพิง่      ไป 

เขาเพิง่ไป 

si:n1  
(จ.=先 xiān, ก่อน) 

ŋ̥ si:n1 pa:i1      
เธอ ก่อน  ไป  

เธอไปก่อน 

                                                           
1  การหลอมคาํในทีน้ี่คอื ใชพ้ยญัชนะตน้ของคาํแรกผสมกบัสระและวรรณยุกตข์องคาํทีส่อง หลอมใหค้าํสองคาํเป็นคาํเดยีวกนั แต่
ยงัคงความหมายของคาํทีห่น่ึงและคาํทีส่อง     
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ˀnaŋ1 man ˀnaŋ1 kam3 pa:i1   
มนั      ยงั     ไม ่     ไป 

เขายงัไมไ่ป 

บอกขอบเขต kɔ3 ɦe kɔ3 mɛ tɔ2 kwi dɛu   
ฉนั   แค ่  ม ี     ตวั  ควาย เดยีว 

ฉนัมคีวายแคต่วั
เดยีว 

ju:n3 
(จ.=均 jūn,ทัง้หมด) 

ⁿda:u1 ju:n3 pa:i1    
เรา      ลว้น  ไป  

เราลว้นไปกนัทุกคน 

บอกความต่อเน่ือง tsu6 
(จ.=就 jiù,ก)็ 

man taŋ1 ŋ̥ tsu6 pa:i1   
 มนั    มา    เธอ  ก ็   ไป 

เขามาเธอกไ็ป 

ปฏเิสธ  kam3 kam3 da:i   
ไม ่    ด ี

ไมด่ ี

jɔŋ6 jɔŋ6 dǝ:t8   
อยา่  ดงั 

อยา่สง่เสยีงดงั 

  การขยายนามวล ี มทีศิทางการขยายไปขา้งหน้า โดยวางคาํนามหลกัไว้
หลงัสดุ แลว้วางสว่นขยายไวห้น้า โดยมคีาํวา่ /ti°/1 เป็นคาํเชื่อมระหวา่งทัง้สองสว่น ลกัษณะเชน่น้ี
เป็นแบบเดยีวกนักบัไวยากรณ์ภาษาจนี ซึง่คาํวา่ /ti°/ คอืคาํวา่ 的 de  ซึง่เป็นคาํยมืมาจากภาษาจนี
เชน่กนั ตวัอยา่งประโยคเชน่  

ɕit7 zǝp8 ᵐbɛ1 ti° ai1 la:u4 
เจด็   สบิ     ปี    ที ่   คน แก ่

คนแก่ทีอ่าย ุ0 ปี  

ᵐbɛ1 kun    ɕu1     dai4 ti° ɦu4 
ปี      ก่อน  เกบ็เกีย่ว  ได ้    ที ่  ขา้ว 

ขา้วทีเ่กบ็เกีย่วไดเ้มือ่ปีก่อน  

    MN .4. การแสดงความเป็นเจ้าของ รปูประโยคของการแสดงความเป็นเจา้ของ
ในภาษาเหมาหนานมสีามแบบ คอื () รปูแบบของภาษาเหมาหนาน คอื [+สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของ ±/ 
tu6/+เจา้ของ]  (2) แบบทีย่มืคาํแสดงความเป็นเจา้ของมาจากภาษาจนี /ti°/ มโีครงสรา้งแบบ
ภาษาจนี คอื [+เจา้ของ ±คาํแสดงความเป็นเจา้ของ/ti°/ +สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของ] และ ()  หากมี
สว่นประกอบหน้าและหลงัครบทัง้สองสว่น คาํแสดงความเป็นเจา้ของสามารถละไดท้ัง้สองรปูแบบ  
แต่หากมสีว่นใดสว่นหน่ึง หรอือยูใ่นรปูแบบทีม่คีาํวา่ “เป็นของ” คาํแสดงความเป็นเจา้ของจะบงัคบั
ปรากฏ รปูแบบ [+สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของ ±/tu6/+เจา้ของ]  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
รปูแบบ +คาํแสดงความเป็นเจา้ของ -คาํแสดงความเป็นเจา้ของ ความหมาย 
.รปูแบบภาษาเหมาหนาน 
[+สว่นทีถ่กูเป็นเจา้ของ   
±/tu6/+เจา้ของ] 

ja:n1 tu6 ɦe 
บา้น ของ ฉนั 

ja:n1  ɦe  
บา้น    ฉนั 

บา้นของฉนั /  
บา้นฉนั 

.รปูแบบภาษาจนี 

[+เจา้ของ ±/ti°/  
+สว่นทีถ่กูเป็นเจา้ของ] 

te1       ti°    mu 
พวกเขา ของ หม ู

te1      mu 
พวกเขา หม ู

หมขูองพวกเขา/  
หมพูวกเขา 

3.แบบบงัคบัปรากฏ  
[ กรรม + เป็น /tu6/ +เจา้ของ] 

na:i6 ɕi4 tu6   ɦe 
น่ี      เป็น ของ  ฉนั 

ไมส่ามารถละได ้ น่ีเป็นของฉนั 

MN .4. ประโยคเปรียบเทียบ ภาษาเหมาหนานมโีครงสรา้งประโยคเปรยีบเทยีบ
สองแบบ คอื ()  รปูแบบภาษาเหมาหนาน คาํแสดงการเปรยีบเทยีบคอื /ta6/ “กวา่” รปูแบบ [A +
คุณศพัท ์+/ta6/ +B] และแบบที ่(2) ยมืคาํและรปูแบบไวยากรณ์มาจากภาษาจนี คอื /pi3/ “กวา่”( 比
bǐ ) รปูแบบประโยคคอื [A /pi3/ B+ คุณศพัท]์ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี      

                                                           
1 คาํวา่ 的 de ในภาษาจนีเป็นคาํชว่ยโครงสรา้ง ใชใ้นโครงสรา้งทางไวยากรณ์ไดห้ลายอยา่ง ไดแ้ก่  แสดงความเป็นเจา้ของ ขยาย
ความ ยกตวัอยา่ง แบง่แยก และบอกผูก้ระทาํ  เมือ่ภาษาเหมาหนานยมืคาํน้ีมาใช ้กป็รากฏวา่นํามาใชท้ัง้คาํและรปูแบบไวยากรณ์  ดู
รายละเอยีดไวยากรณ์ภาษาจนีเรือ่งน้ีไดใ้น หนงัสอืชือ่ไวยากรณ์จนีระดบัตน้ (เมชฌ สอดสอ่งกฤษ, 8, 93-96)   
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.รปูแบบภาษาเหมาหนาน ŋ̥ ce ta6 ɦe 
เธอ  แก่    กวา่  ฉนั 

เธอแก่กวา่ฉนั  ŋ̥ voŋ1 ta6 ɦe 
เธอ  สงู    กวา่  ฉนั 

เธอสงูกวา่ฉนั 

2.รปูแบบภาษาจนี ŋ̥  pi3  ɦe  ce 
เธอ กวา่  ฉนั   แก่ 

เธอแก่กวา่ฉนั ŋ̥  pi3  ɦe  voŋ1 
เธอ กวา่  ฉนั   สงู 

เธอสงูกวา่ฉนั 

  MN ..6 การบอกตาํแหน่ง โครงสรา้งของคาํบอกตําแหน่ง เชน่ บน ล่าง หน้า 
หลงั ซา้ย ขวา คาํเหล่าน้ีจะวางไวห้น้าคาํนามหรอืสรรพนาม รปูแบบคอื [คาํบอกตําแหน่ง + คาํนาม/
สรรพนาม] ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี        

ȵa:u6 na3 ɦe 
เนา(อยู)่ หน้า ฉนั 

อยูห่น้าฉนั  ȵa:u6 ˀju1 pja1 
อยู ่    บน  ภ(ูเขา) 

อยูบ่นภเูขา 

ȵa:u6 ja:u3 ja:n1 
อยู ่    ใน     บา้น 

อยูใ่นบา้น ja:n1 ɦe ȵa:u6 ˀju1 pja1 
บา้น   ฉนั   อยู ่    บน  ภ(ูเขา) 

บา้นฉนัอยูบ่นภูเขา 

   MN ..7 คาํกริยาท่ีต้องการกรรมสองตวั ในทีน้ี่คอืคาํวา่ /ˀna:k7/ “ให”้ มี
โครงสรา้งต่างจากภาษาไท แต่เป็นแบบเดยีวกนักบัภาษาจนี คอื [ประธาน +ให ้+ กรรมรอง(ผูร้บั) + 
กรรมตรง(ของ)] แต่อยา่งไรกต็ามกย็งัพบวา่มภีาษาเหมาหนานถิน่ใตใ้ชร้ปูแบบต่างกนั คอื [ประธาน 
+ให ้+ กรรมตรง(ของ) +กรรมรอง(ผูร้บั)] ซึง่เป็นรปูแบบอยา่งภาษาตระกลูไท ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี        

ภาษาเหมาหนานเขตกลาง ɦe ˀna:k7 man zjen(จ.=钱 qián) 
ฉนั    ให ้      มนั      เงนิ    

ฉนัใหเ้งนิเขา 

ภาษาเหมาหนานเขตใต ้ ɦe ˀna:k7 zjen man   
ฉนั    ให ้     เงนิ   มนั          

ฉนัใหเ้งนิเขา 

 
  แมปั้จจุบนันกัภาษาศาสตรไ์ดแ้ยกภาษาตระกลูไทออกมาจากตระกลูจนี-ทเิบตแลว้  แต่
นกัวชิาการจนีบางสว่นยงัคงแนวคดิการจดัภาษาตระกลูจนี–ทเิบตแบบเดมิอยู ่  ดงัจะเหน็วา่
นกัวชิาการจนียงัจดัภาษาเหมาหนานไวใ้นตระกลูจนีทเิบต สาขาจว้ง-ตง้ แขนงตง้-สุย่ ในขณะที่
นกัภาษาศาสตรปั์จจุบนัแยกภาษาตระกลูไทออกมาจากตระกูลใหญ่จนี-ทเิบต  ซึง่ภายในตระกลูไท
แบ่งเป็นภาษาไทแท ้ ภาษาทีใ่กลช้ดิกบัภาษาไทและภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไท ภาษาเหมา
หนานจดัเป็นภาษาทีใ่กลช้ดิกบัตระกลูไท เป็นระดบัความสมัพนัธแ์บบลกูพีล่กูน้องกบัภาษาไทแท ้
นกัภาษาศาสตรเ์รยีกชื่อวา่ ตระกลูกมั-สุย่  คาํวา่ “กมั” มทีีม่าจากชื่อเรยีกอกีชื่อหน่ึงของภาษาตง้ ซึง่
ในการจดัแขนงภาษาของนกัวชิาการจนี กม็แีขนงตง้-สุย่ ซึง่กต็รงกบัตระกลูกมั-สุย่นัน่เอง   
 จากทีไ่ดพ้รรณนามาขา้งตน้จะเหน็วา่ จุดทีน่่าสนใจในภาษาเหมาหนานกค็อื  มรีะบบเสยีง
กอ้งทีค่รบทีส่ดุในบรรดาภาษาแขนงเดยีวกนั คอื   

ตง้ -สุย่ 
ตง้ m l  p t   
สุย่ ʔb ʔd   ͫ b ⁿd   
เหมาหนาน ʔb ʔd   ͫ b ⁿd  ᶯȡ ᵑɡ
มลูมั m l  p t   

ระบบเสยีงกอ้งเหล่าน้ี  ในบางภาษายงัมอียูแ่ต่ไมค่รบ เชน่ ในภาษาสุย่ แต่บางภาษายงัพอ
มรีอ่งรอยในคาํบางคาํ หรอืในผูส้งูอายบุางถิน่เทา่นัน้ เชน่ภาษาตง้สาํเนียงหรงสุย่ (融水 Róng 
shuǐ) ออกเสยีงแบบมเีสยีงกอ้งนําหน้า เชน่ /dja1/ “ตา(eye)” /djam1/ “บ่อน้ํา”       ในขณะทีภ่าษา 
มลูมัไมห่ลงเหลอืเสยีงเหลา่น้ีแลว้ แต่ดว้ยหลกัฐานพยญัชนะตน้ของคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายเป็นเสยีง
ปฏภิาคกนั จงึสามารถเทยีบเสยีงพยญัชนะดงัตารางขา้งตน้น้ีได ้เมือ่เป็นดงัน้ีนกัภาษาศาสตรท์ี่
ศกึษาภาษาตระกลูไท จาํเป็นตอ้งใชภ้าษาเหมาหนานเป็นภาษาตน้แบบในการสบืสรา้งคาํศพัทใ์น
แขนงตง้-สยุ     
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 สิง่ทีน่่าสนใจอกีประการหน่ึงกค็อืระบบคาํและระบบไวยากรณ์  จากทีไ่ดอ้ธบิายมาขา้งตน้จะ
เหน็วา่ภาษาเหมาหนานกาํลงัอยูใ่นภาวะทีถู่กภาษาจนีแทรกซมึเชน่เดยีวกนักบัภาษาของชนกลุ่ม
น้อยอื่นๆ  ไมว่า่จะเป็นระบบคาํหรอืระบบไวยากรณ์ ดงัจะเหน็วา่ลาํดบัการวางตาํแหน่งของคาํมสีอง
แบบใชค้วบคูก่นัไป คอื แบบภาษาเหมาหนานและแบบภาษาจนี ทาํใหพ้บเหน็ลกัษณะทาง
ไวยากรณ์ทีย่มืทัง้คาํทางไวยากรณ์และโครงสรา้งทางไวยากรณ์มาจากภาษาจนี  หรอืการใช้
โครงสรา้งทางไวยากรณ์ภาษาเหมาหนานแต่ใชค้าํภาษาจนี หรอืไมก่ใ็ชร้ปูแบบภาษาจนีแต่ใชค้าํ
ภาษาเหมาหนาน ปรากฏการณ์เชน่น้ีทาํใหไ้วยากรณ์ภาษาเหมาหนานไมเ่ป็นระบบระเบยีบที่
ชดัเจน  และสรา้งความสบัสนใหก้บัผูท้ีจ่ะศกึษาภาษาเหมาหนานเป็นอยา่งมาก ดงันัน้นกัวจิยัทีจ่ะ
ศกึษาภาษาน้ีจาํเป็นตอ้งรูภ้าษาจนีดว้ยจะไดเ้ขา้ใจไดว้า่ ไวยากรณ์ทีส่ลบัสบัสนไปมานัน้แทจ้รงิแลว้
สว่นหน่ึงเป็นไวยากรณ์ของภาษาเหมาหนานแท้ๆ (ซึง่พอ้งกบัภาษาในตระกลูไท) และอกีสว่นหน่ึง
เป็นไวยากรณ์ทีย่มืมาจากภาษาจนี (ซึง่แตกต่างไปจากภาษาตระกลูไท)        
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SH. ภาษาสุ่ย 

 
 

 
คดัลอก: http://oldblog.voc.com.cn  

 
คดัลอก : http://auction.ig36.cn  

รปูท่ี SH  ชายชาวสุย่ รปูท่ี SH  หญงิชาวสุย่ 
 

ขอ้มลูภาษาสุย่แบ่งเป็นสองสว่น คอื สว่นที ่SH1 ขอ้มลูสงัเขปเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนา 
และ สว่นที ่SH  ขอ้มลูทางภาษา ดงัน้ี   
 
SH   ข้อมลูสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา มรีายละเอยีดขอ้มลู ดงัน้ี  

SH .  ถิน่ทีอ่ยู ่ 
SH 1.  ประวตัศิาสตร ์ 
SH .  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  
SH .  ชวีติความเป็นอยู ่ 
SH .5  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม 

 
SH 1.1 ถ่ินท่ีอยู่  

“คนสุย่” เป็นกลุ่มชาตพินัธุส์ว่นน้อยของจนี มถีิน่ฐานอยูท่ีเ่ขตปกครองตนเองชาวสุย่ 
มณฑลกุย้โจว และมกีระจดักระจายอยูต่ามอาํเภอต่างๆของมณฑลกุย้โจว เชน่ ลีโ่ป (荔波 Lìbō) ตู๋
ซาน(独山  Dúshān) ตูหยวนิ (都匀  Dūyún) หรงเจยีง(榕江  Rónɡjiānɡ) ฉงเจยีง (从江 

Cónɡjiānɡ) และมสีว่นน้อยทีก่ระจดักระจายอยูใ่นตําบลต่างๆของมณฑลกวา่งซ ี เชน่ หรงอาน (融
安 Rónɡ’ān) หนานตาน(南丹 Nándān)  หวนเจยีง(环江 Huánjiānɡ) เหอฉือ(河池 Héchí) เป็น
ตน้  ในหนงัสอืชื่อ “ปรทิรรศน์ภาษาสุย่” จางจวนิหร(ูZhāng Jūnrú, 198, ) ไดเ้ขา้ไปศกึษา
ภาษาสุย่ เมือ่ปี  รายงานวา่ชาวสุย่มปีระชากร 20,000 คนต่อมาการสาํรวจจาํนวนประชากร
ครัง้ที ่5 ของจนีในปี 2000 รฐับาลจนีรายงานวา่มชีนกลุม่น้อยเผา่สุย่เพิม่มากขึน้เป็น 0,02 คน      
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SH .  ประวติัศาสตร ์ 
จากเอกสารบนัทกึในสมยัโบราณ รวมไปถงึตํานานบอกเล่า ตลอดจนเอกลกัษณ์ทาง

วฒันธรรมของชาวสุย่สามารถวเิคราะหแ์ละสบืประวตัชิาวสุย่ไดว้า่ ชาวสุย่สบืเชือ้สายและแตกแขนง
มาจากชนรอ้ยเผา่โบราณทีช่ื่อ “ป่ายเยว”่  (百越 Bǎiyuè)  ซึง่มอีารยธรรมมาตัง้แต่สมยัฉินฮัน่ ใน
สมยัถงัและซง่มชีื่อเรยีกเป็นชื่อเดยีวกนักบัชนเผา่ทีพ่ดูภาษากลุ่มจว้ง - ตง้ (壮侗 Zhuànɡ  Dònɡ) 
วา่ “เหลยีว” (僚Liáo) จนถงึสมยัหมงิและชงิจงึแยกตวัเองออกมา และเรยีกตวัเองวา่ “สุย่”   (水shuǐ) 

อารยธรรมของชาวสุย่เริม่ถอืกาํเนิดตัง้แต่สมยัเป่ยซ่ง  โดยตัง้ถิน่ฐานเป็นหลกัแหล่งอยูบ่รเิวณ
รอยต่อของตน้แมน้ํ่าหลง (龙江 Lónɡ jiānɡ) และตน้แมน้ํ่าหลิว่ (柳江 Liǔ jiānɡ) โดยมชีื่อเรยีกใน
สมยันัน้วา่ “เขตฝสูุย่” (抚水州 Fǔshuǐ zhōu) ปัจจุบนับรเิวณดงักล่าวคอืเขตอาํเภอปกครองตนเอง
เผา่สุย่และรอยต่อของเมอืงลีโ่ป(荔波 Lìbō) กบัแมน้ํ่าหวน(环江 Huán jiānɡ) ในยคุน้ีการเกษตร
ของชาวสุย่พฒันามาก ชาวสุย่พืน้ทีร่าบรูจ้กัการทาํนาปลกูขา้วแลว้ มรีะบบการรกัษาความปลอดภยั 
และตัง้ป้อมปราการหมูบ่า้นก่อเป็นรัว้ไมไ้ผ ่  สงัคมของชนชาวสุย่เริม่มกีารแบ่งชนชัน้เป็นชนชัน้สงู
กบัชนชัน้สามญัขึน้อยา่งชดัเจน มตีระกลูเหมงิ (蒙Ménɡ) เป็นหวัหน้าเผา่ สามารถก่อตัง้กองกาํลงัที่
มคีวามเขม้แขง็ และต่อกรกบัราชสาํนกัซ่งอยูเ่ป็นประจาํ   

กระทัง่สมยัหยวนจนถงึปีที ่ ของราชสาํนกัหยวน ในปี 183 มกีารจดัการปกครองเกีย่วกบั
ชนกลุ่มน้อยในเมอืงกุย้โจวของมณฑลเสฉวน แลว้ตัง้ใหห้วัหน้าเผา่แต่ละเผา่เป็นผูจ้ดัการดแูลเรือ่ง
ทีด่นิทาํกนิในเผา่ของตน ต่อมาขนุนางทีด่แูลเมอืงบรเิวณฝัง่แมน้ํ่าหลิว่ กาํหนดใหแ้ต่ละชนเผา่ตอ้ง
สง่บรรณาการจาํพวก ทรายแดง แรธ่าตุสยง-หวง (雄黄 xiónɡhuánɡ) มา้ และผา้สกัหลาดใหก้บั
ราชสาํนกั ถงึสมยัหมงิมกีารสถาปนาเขตการปกครองทีเ่ป็นเมอืงในสมยัหยวนใหเ้ป็นจงัหวดั ถงึ
สมยัชงิมกีารก่อตัง้เขตซานเจีย่ว (三脚州 Sānjiǎo zhōu) จนปี  เปลีย่นเขตซานเจีย่วเป็น
อาํเภอซานเหอ (三合县 Sānhé xiàn)  และเปลีย่นชื่อเป็นอาํเภอซานตู (三都县 Sāndū xiàn) ใน
เวลาต่อมา  

ในสมยัซ่ง ชุมชนชาวสุย่ทีบ่รเิวณเมอืงลีโ่ปไดก้่อตัง้เป็นชุมชนลีโ่ปขึน้ จากนัน้มาก่อตัง้เป็นเขต
ลีโ่ป จดัการปกครองชุมชนแบบการมหีวัหน้าเผา่ ในสมยัหมงิมกีารจดัระบบการถอืครองกรรมสทิธิ ์
ทีด่นิ และลม้ลา้งชนชัน้ศกัดนิาของชนเผา่สุย่ทีค่รอบครองกรรมสทิธิท์ีด่นิสามตระกลูคอื เหมงิ (蒙
Ménɡ ) เหลย (雷 Léi) และ ผ ี(皮 Pí)  ต่อมาในสมยัชงิก่อตัง้ตําบลลีโ่ป  ชนชาวสุย่จงึขึน้ตรงต่อ
การปกครองของราชสาํนกัชงิ  ต่อมาชาวฮัน่อพยพเขา้มาตัง้ถิน่ฐานในชุมชนชาวสุย่เป็นจาํนวนมาก 
การตดิต่อสมัพนัธก์นัของทัง้สองชนเผา่จงึลกึซึง้และแน่นแฟ้นยิง่ขึน้ ระบบการเกษตร การ
ชลประทาน และงานหตัถกรรมทอผา้ในครวัเรอืนพฒันาขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั  มตีลาดสาํหรบัการซือ้
ขายแลกเปลีย่นสนิคา้ ระบบศกัดนิาเริม่เปลีย่นไป  ประชาชนมสีทิธใินการถอืครองทีด่นิเป็นของ
ตนเองได ้ จนถงึกลางสมยัชงิชาวสุย่สามารถครอบครองกรรมสทิธิท์ีด่นิเป็นของตนเองอยา่งเหน็ได้
ชดั บางรายมทีีด่นิในกรรมสทิธิห์ลายพนัไรเ่ลยทเีดยีว 
 
SH 1.3  ระบบเศรษฐกิจสงัคม  

นบัแต่ศตวรรษที ่  เป็นตน้มา  ประเทศจกัรวรรดนิิยมเขา้รกุรานประเทศจนี รวมถงึชุมชน
ชาวสุย่ ชาวสุย่เริม่หนัมาปลกูฝ่ิน ในแต่ละปีฝ่ินทีไ่ดจ้ากชุมชนชาวสุย่ในบรเิวณลุม่น้ําหลิว่ มจีาํนวน
นบัหมืน่ตําลงึสง่ออกสูภ่ายนอก ในขณะทีร่ะบบเกษตรกรรมดัง้เดมิถูกทาํลายลง งานหตัถกรรม
พืน้บา้น “ผา้ชาวสุย่” เริม่ถูกแทนทีด่ว้ยผา้จากชาตติะวนัตก แมก้ระทัง่ชาวสุย่เองกห็นัมาทอผา้แบบ
ตะวนัตก  หลงัปฏวิตักิารปกครองการพฒันาของชนกลุ่มน้อยเป็นไปอยา่งชา้ๆ เริม่มกีารก่อตัง้
โรงงานตเีหลก็ โรงงานถลุงแรห่ลายชนิด  แต่กก็ลบัถกูทาํลายและชะงกัลง   จนในสมยักว๋อหมนิตัง่ 
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ชนชัน้ศกัดนิาเป็นผูถ้อืครองทีด่นิ ชนชัน้ศกัดนิาจดัการเกบ็คา่เชา่ทีด่นิทาํกนิและขดูรดีประชาชน
ครึง่ต่อครึง่ของปรมิาณผลผลติทีไ่ด ้ชาวสุย่ตกอยูใ่นสภาพแรน้แคน้อยา่งแสนสาหสั 

หลงัการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี  รฐับาลจนีปฏวิตัเิปลีย่นแปลงระบบสงัคมในชุมชน
ชาวสุย่ โดยในปี 5 ไดก้่อตัง้อาํเภอปกครองตนเองชาวสุย่ทีอ่าํเภอซานตู (三都水族自治县

Sāndū shuǐ Zú zìzhìxiàn)  จากนัน้มาสงัคมและชุมชนชาวสุย่พฒันาไปอยา่งรวดเรว็ ทีด่นิทาํกนิ 
การเพาะปลกูขยายอาณาเขตกวา้งขวางขึน้ ปรมิาณการผลติโดยเฉพาะพชือาหารเพิม่มากขึน้  
โรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทเชน่  โรงงานเหมอืงแร ่ โรงงานผลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้า  โรงานผลติ
ขา้วของเครือ่งใช ้  ตลอดจนการผลติกระแสไฟฟ้าเริม่เขา้มาลงทุนและก่อตัง้ขึน้ในชุมชนชาวสุย่  
ระบบการจราจรจากเดมิทีเ่คยถูกปิดและตดัขาดจากชมุชนภายนอก รฐับาลเริม่ใหก้ารสนบัสนุนการ
ก่อสรา้งถนนเชื่อมต่อเขา้ไป แมน้ํ่าทีเ่คยกัน้ขวางชาวสุย่ รฐับาลสรา้งสะพานเชื่อมต่อความสมัพนัธ ์
และการขนสง่ ถนนหนทางทีเ่ชื่อมถงึกนัน้ีไมเ่พยีงแต่เชื่อมสมัพนัธช์าวสุย่กบัชุมชนอื่นๆ แต่ที่
สาํคญั เป็นการเชื่อมต่อชาวสุย่ดว้ยกนัเองทีแ่ต่เดมิอพยพแยกยา้ยไปตัง้ถิน่ฐานกระจดักระจายกนั
อยูต่ามพืน้ทีต่่างๆ ใหส้ามารถรวมเป็นน้ําหน่ึงอนัเดยีวกนัได ้  การพฒันาดา้นการศกึษาและ
สาธารณสขุกเ็ริม่เขา้ถงึ และพฒันาอยา่งรวดเรว็  ปัจจุบนัชาวสุย่มคีุณภาพชวีติทีด่แีละสขุสบาย
ยิง่ขึน้ 
 
SH 1.  ชีวิตความเป็นอยู่  

บา้นเรอืนชาวสุย่สรา้งดว้ยไม ้  ในสมยัก่อนสรา้งสงูหลายชัน้ แต่ปัจจุบนัสรา้งเป็นบา้นชัน้เดยีว
ตดิพืน้ 

ดา้นอาหารการกนิ ชาวสุย่กนิขา้วเจา้เป็นอาหารหลกั รองลงมาไดแ้ก่ พชืเมลด็จาํพวกขา้วโพด 
ขา้วสาล ีขา้วโอ๊ต และมนั  ทีส่าํคญัชาวสุย่ชอบกนิขา้วเหนียว  อาหารเน้ือชอบกนิปลา  รูจ้กัการทาํ
เหลา้หมกัจากขา้ว  และใชเ้ป็นเครือ่งดื่มทีส่าํคญัในงานเลีย้งฉลองสาํคญั ๆ  

ระบบครอบครวัของชาวสุย่เป็นครอบครวัขนาดเลก็  ยดึถอืธรรมเนียมการมสีามภีรรยาเดยีว  
การสบืสายตระกลูยดึถอืสายพอ่  สองสามรอ้ยปีก่อนหนุ่มสาวชาวสุย่มอีสิระในการเลอืกคูค่รองดว้ย
ตนเอง แต่พอเขา้สูย่คุสงัคมศกัดนิา  การแต่งงานของชาวสุย่ตอ้งยดึถอืชนชัน้ของคูบ่่าวสาวเป็น
สาํคญั  ดงันัน้การเลอืกคูค่รองของชาวสุย่  พอ่แมแ่ละผูใ้หญ่ทัง้สองฝ่ายจะเป็นผูจ้ดัการให ้  ในวนั
แต่งงานเจา้บา่วจะไมต่อ้นรบัญาตดิว้ยตวัเอง  แต่จะจดัใหม้หีนุ่มสาวทีย่งัเป็นโสดเป็นตวัแทนมา
ตอ้นรบั สว่นเจา้สาวเดนิกางรม่มาทีบ่า้นเจา้บ่าว ไมม่กีารจดัพธิแีต่งงานใดๆ  เมือ่เจา้สาวถงึบา้น
เจา้บ่าวแลว้ มกีารเลีย้งแขกทีม่ารว่มงาน เมือ่เสรจ็งานเจา้สาวกลบับา้นของตวัเอง  จนกวา่จะครบ
ครึง่ปี จงึจะยา้ยเขา้ไปอยูท่ีบ่า้นสาม ี 
 
SH 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 

ดา้นศลิปะ วฒันธรรม  ชาวสุย่มศีลิปวฒันธรรมหลากหลาย เป็นเอกลกัษณ์ และเป็นสว่นหน่ึง
ของมรดกทางวฒันธรรมทีส่าํคญัของชาตจินี    งานฝีมอื ศลิปะการตดักระดาษ การปักผา้ การยอ้ม
สแีละการแกะสลกักง็ดงามโดดเดน่ งานดา้นวรรณกรรมมขุปาฐะทีส่บืทอดมาแต่บรรพบุรษุเชน่  
เพลง กลอน นิทาน ตํานาน สภุาษติคาํพงัเพยลว้นเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่ะทอ้นภาพชวีติ 
ความคดิ ความใฝ่ฝัน และประวตัศิาสตรข์องชาวสุย่ไดอ้ยา่งชดัจน  บทเพลงของชาวสุย่มรีปูแบบ
และทว่งทาํนองหลากหลาย  ปราชญช์าวสุย่เชีย่วชาญการแต่งกลอนเพลงเพือ่ถ่ายทอดความคดิ 
อารมณ์ความรูส้กึของตนไดอ้ยา่งแยบยล นอกจากน้ียงัมตีํานาน นิทานทัง้ทีแ่ต่งเป็นบทรอ้ยแกว้
และรอ้ยกรอง มเีน้ือหาพรรณนาเล่าเรือ่งราวการกาํเนิดและการดาํรงชวีติของชนเผา่สุย่  บทเพลงที่
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ราํพนัความรกัของหนุ่มสาวชาวสุย่กล็กึซึง้กนิใจ นอกจากน้ียงัมเีทพนิยายทีส่ะทอ้นความเชื่อของ
ชาวสุย่ไดเ้ป็นอยา่งด ี     งานดา้นวรรณกรรมเหล่าน้ีนบัเป็นมรดกทางประวตัศิาสตรอ์นัลํ้าคา่ยิง่  
เพลงชาวสุย่มสีองประเภท คอื เพลงแมบ่ท (大歌 Dà ɡē) กบัเพลงสรุา  (酒歌 Jiǔ  ɡē) การขบัรอ้ง
เพลงของชาวสุย่ไมใ่ชเ้ครือ่งดนตรปีระกอบ แต่จะใชว้ธิกีารขบัรอ้งประสานเสยีง  เพลงใหญ่ใชร้อ้ง
ในการดาํรงชวีติทัว่ไป เชน่ การลงนา เกีย่วขา้ว เป็นตน้ สว่นเพลงสรุาจะใชใ้นพธิแีต่งงาน งานศพ 
และงานเลีย้งฉลองต่างๆ   

 เครือ่งดนตรขีองชนเผา่สุย่มกีลองโลหะ ซึง่เป็นกลองทีส่บืทอดมาแต่โบราณ ถอืเป็นเครือ่ง
ดนตรปีระจาํเผา่สุย่  ใชต้ปีระกอบการเตน้ระบาํ ในงานเฉลมิฉลองต่างๆ นอกจากน้ียงัมโีหมง่ กลอง
หนงั ขลุ่ยน้ําเตา้  ซอ  ป่ี เป็นตน้ 

ดา้นขนบธรรมเนียม ประเพณ ี หญงิชายชาวสุย่ชอบสวมเสือ้ผา้สเีขยีวและน้ําเงนิ ชายสวมเสือ้
ผา่อกลาํตวัยาว แขนสัน้ พนัรอบศรีษะดว้ยผา้สน้ํีาเงนิ หญงิสวมเสือ้ผา่อกไมม่ปีก ลาํตวัยาว บรเิวณ
อกเสือ้ปักลวดลายดอกไม ้สวมกางเกงสน้ํีาเงนิขากวา้งและยาว  ชายกางเกงปักลวดลายดอกไม ้ ใน
งานเทศกาลสาํคญัสวมกระโปรง และปล่อยสยายผมยาวลงมา  สวมเครือ่งประดบัเงนิแบบต่างๆ 
เชน่ กาํไล สรอ้ยคอ แหวน ตุม้หอูยา่งงดงาม  

ชาวสุย่เป็นมติรและมน้ํีาใจ เมือ่มแีขกมาบา้นจะตอ้งรบีออกมาตอ้นรบั และหาน้ําหาทา่ใหแ้ขก
ดื่ม  ในวนัเทศกาลสาํคญัเมือ่มแีขกมาเยอืน ไมว่า่จะรูจ้กัสนิทสนม หรอืคนแปลกหน้า ชาวสุย่จะ
ตอ้นรบัดว้ยเหลา้และขา้วปลาอาหารเป็นอยา่งด ี  แต่หากเป็นแขกสาํคญัจะฆา่หมแูละปลาเลีย้ง
ตอ้นรบั  หวัหมแูละหวัไก่ถอืเป็นสิง่สาํคญัทีม่อบใหก้บัแขกหรอืผูเ้คารพนบัถอื  ในพธิบีวงสรวงบชูา 
ชาวสุย่จะใชห้วัหมเูป็นสญัลกัษณ์สาํคญัทีข่าดมไิด ้

  พธิศีพของชาวสุย่มพีธิกีรรมมากมาย และซบัซอ้น โดยมากม ี ขัน้ตอน เริม่ตัง้แต่แจง้งานศพ  
บรรจุโลง  เลอืกวนัด ี ฝังศพ ตัง้ป้ายบชูา และถอดเครือ่งไวทุ้กข ์
 เกีย่วกบัเรือ่งความเชื่อ ชาวสุย่นบัถอืเทพเจา้มากมาย เชื่อวา่ทุกสรรพสิง่มเีทพเจา้ แต่มเีทพ
หลกัอยูส่ององคค์อื จา้วพอ่ลิว่อี ้ (六一公 Liùyì ɡōnɡ) และจา้วพอ่ลิว่เจีย่ (六甲公 Liùjiǎ ɡōnɡ) 
ตามตํานานเชือ่วา่เป็นเทพผูส้รา้งชาวสุย่ เมือ่มกีารเกดิ เจบ็ป่วย หรอืเสยีชวีติตอ้งเชญิหมอผมีาทาํ
พธิฆีา่สตัวเ์พือ่บชูาต่อเทพเจา้  สตัวท์ีใ่ชใ้นพธิบีชูาคอื “ปลา” การทาํพธิใีชใ้ขไ่ก่เป็นเครือ่งทาํนาย
การแกเ้คราะห ์ หรอืทาํนายวธิกีารรกัษาโรค ในสมยัโบราณชาวสุย่ฝังศพในสสุานหนิ สสุานหนิ
แกะสลกัเป็นลวดลายรัว้รอบ บนโลงศพแกะสลกัรปูกลองโลหะและดอกไมต่้างๆ   ปลายสมยัชงิเคยมี
หมอสอนศาสนาครสิตเ์ขา้มาเผยแผศ่าสนา แต่มชีาวสุย่ไมม่ากทีห่นัมานบัถอื สว่นใหญ่ยงัคงยดึถอื
ความเชื่อแบบเดมิ  
 ชาวสุย่มกีารนบัปฏทินิของตนเอง ซึง่มคีวามคลา้ยคลงึกบัปฏทินิจนัทรคตขิองจนี  แตกต่าง
กนัตรงที ่ ชาวสุย่นบัเอาเดอืนแปดเป็นเดอืนสดุทา้ย และเดอืนเกา้เป็นเดอืนเริม่ตน้ นบัจากวนั
สดุทา้ยของเดอืนเกา้ถงึวนัแรกของเดอืนสบิถอืเป็นชว่งต่อของปีเรยีกชื่อวา่ “เจีย้ตวนเจีย๋” (借端节

Jièduān jié) ซึง่กค็อืวนัขึน้ปีใหมข่องชาวสุย่นัน่เอง ในงานเทศกาลชาวสุย่จดัใหม้กีจิกรรมรื่นเรงิ
มากมาย เชน่ การแขง่มา้ เตน้ราํกลองโลหะ ระบาํขลุ่ยน้ําเตา้ ตกเยน็มงีานเลีย้งเฉลมิฉลองอยา่ง
ยิง่ใหญ่ นอกจากน้ียงัมเีทศกาลทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากชาวฮัน่หลายอยา่ง เชน่ เทศกาลเชงเมง้ เทศกาล
เดอืนหก เทศกาลเดอืนเจด็ เป็นตน้   
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SH   ข้อมลูทางภาษา  
         หวัขอ้น้ีเป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุม่ชาตพินัธุส์ุย่  มหีวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี  

SH 2.   การจดัแบ่งตระกลูภาษา 
SH .   ระบบเสยีง   
SH 2.   ระบบคาํ 
SH .4   ระบบไวยากรณ์   
SH 2.5   ภาษาถิน่ 
SH 2.   ตวัอกัษร 

 
SH  . การจดัแบง่ตระกลูภาษา  

ชาวสุย่เรยีกตวัเองวา่ “อาย ซุย” ถอดเสยีงดว้ยสทัอกัษรวา่ /ai3 sui3/ ภาษาจนีใชอ้กัษร 水 
Shuǐ ออกเสยีงวา่ “สุย่” เป็นชื่อเรยีก (อกัษรจนีตวัน้ีแปลวา่น้ํา นกัวชิาการจนีเลอืกมาใชเ้ป็นอกัษร
แทนเสยีง ไมไ่ดม้คีวามหมายถงึชื่อกลุ่มชาตพินัธุแ์ต่อยา่งใด) คาํวา่ /ai3/ หมายความวา่ “อา้ย หรอื 
ไอ”้1 ใชเ้ป็นคาํนําหน้าเรยีกคน สว่นคาํวา่ “สุย่” เป็นชื่อเฉพาะ ดงันัน้ชื่อทีช่าวสุย่เรยีกตวัเองกแ็ปลวา่ 
“คนสุย่”    

เน่ืองจากศนูยก์ลางทีม่ชีาวสุย่อาศยัรวมตวักนัมจีาํนวนประชากรหนาแน่นและมจีาํนวนมาก  
ภาษาสุย่จงึนบัวา่เป็นภาษากลางทีช่าวสุย่ใชต้ดิต่อสือ่สารกนัในชวีติประจาํวนั  รวมไปถงึในสถานที่
ราชการและการตดิต่อกบัชนเผา่อื่นทีอ่าศยัอยูภ่ายในแวดลอ้มของชาวสุย่ กใ็ชภ้าษาสุย่เป็น
ภาษากลางในการตดิต่อสือ่สารกนัเชน่เดยีวกนั  ชาวสุย่จาํนวนไมน้่อยโดยเฉพาะวยักลางคนขึน้ไป
ซึง่ไมไ่ดเ้รยีนในโรงเรยีนตามระบบของรฐับาลจนี กไ็มส่ามารถพดูภาษาจนีได ้  สว่นชาวสุย่ทีอ่าศยั
อยูไ่กลออกไปหรอืกระจดักระจายออกไปจากศนูยก์ลาง  กจ็ะใชภ้าษาของกลุม่ชาตพินัธุอ์ื่นทีใ่หญ่
กวา่หรอืไมก่ใ็ชภ้าษาฮัน่เป็นภาษากลาง ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม ลกูหลานชาวสุย่มโีอกาสเขา้
โรงเรยีนภาคบงัคบัของรฐับาล  ชาวสุย่ในปัจจุบนัรูภ้าษาจนีและใชอ้กัษรเป็นภาษากลางตดิต่อกบั
ชนเผา่อื่น แต่สถานการณ์ทางภาษาในศนูยก์ลางชุมชนชาวสุย่กย็งัคงใชภ้าษาสุย่ตดิต่อสือ่สาร
ระหวา่งกนัมาตลอด เพยีงแต่วา่จะมคีาํศพัทภ์าษาจนีใหมย่มืไปใชเ้ป็นจาํนวนมาก    

เอกสารภาษาจนีทีพ่รรณนาภาษาสุย่เล่มสาํคญัคอื《 水 语 简 志 Shuǐ yǔ jiǎn zhì 》 
“ปรทิรรศน์ภาษาสุย่” (Zhāng Jūnrú, 190) ผูเ้ขยีนชือ่จางจวนิหรนูกัภาษาศาสตรร์ูจ้กัหนงัสอืเล่มน้ี
ในชื่อ Sui Yu Jianzhi และรูจ้กัชื่อผูเ้ขยีนในชื่อ Zhang Junru ตรงกบัชื่อภาษาจนีคอื 张均如  
Zhāng Jūnrú นอกจากน้ี ยงัมรีายงานการศกึษาภาษาสุย่ของนกัวชิาการจนีทีเ่ป็นวทิยานิพนธร์ะดบั
มหาบณัฑติและดุษฎบีณัฑติ ทีส่าํคญั เชน่ ดุษฎนิีพนธเ์รือ่ง “การพรรณนาภาษาสุย่” ของ เหวย
เสวยีฉุน (Wéi Xuéchún, 11) รวมถงึบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสาร วชิาการของจนีและ
หนงัสอืกม็อีอกมาอยา่งต่อเน่ือง เชน่ บทความเรือ่ง “การศกึษาคาํซํ้าเสยีงในภาษาสุย่” ของเฝิงองิ 
(Féng Yīng, 8) บทความเรือ่ง “การศกึษาเสยีงของวรรณยกุตภ์าษาสุย่สาํเนียงซานตง้”ของ
วงัเฟิงและขง่เจยีงผงิ(Wāng Fēng, Kǒng Jiāngpíng, 1) หนงัสอืชื่อ การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์

                                                           
1 คาํน้ีน่าสนใจ เน่ืองจากคาํเรยีกชือ่ภาษาตระกลูไทหรอืชนเผา่ไทมกัมคีาํเรยีกวา่ /ai/ นําหน้า เชน่ อ่ายตน (ภาษาตระกลูไทในอนิเดยี) 
อายจาม (ภาษาตระกลูไทในประเทศจนี)  /ʔai3 ma:k8/ (ภาษามาก เป็นภาษาตระกลูกมั-สยุในประเทศจนี) รวมไปถงึชื่อเรยีก
อาณาจกัร “อา้ยลาว” และ “อา้ยไต” ซึง่เป็นชือ่ของอาณาจกัรไทเดมิทีป่รากฏในประวตัศิาสตรช์นชาตไิทดว้ย  นอกจากน้ีคาํเรยีกชือ่
กลุ่มชาตพินัธุไ์ทในประเทศจนีอกีหลายกลุ่มกม็ชีือ่เรยีกทีม่คีาํวา่ / ai / นําหน้าเหมอืนกนั เชน่ ชาวเหมาหนานเรยีกตวัเองวา่ /ai1 
na:n6/ ชาวหยางหวงทีพ่ดูภาษาเทน็ ซึง่เป็นภาษาทีใ่กลช้ดิกบัภาษาเหมาหนาน จดัอยูใ่นแขนงตง้-สุย่ กเ็รยีกตวัเองวา่ /ai˩ raːu˩/ 
บา้งกเ็รยีกวา่ /ai˩ tʰәn˧/ ในขณะทีช่าวเหมาหนานเรยีกชือ่กลุ่มชาตพินัธุอ์ื่น กจ็ะมคีาํวา่ /ai/ นําหน้า เชน่ เรยีกชาวจว้งวา่ “อา้ยอ”ี  
เรยีกชาวจนีกจ็ะเรยีกวา่ “อา้ยจนิ” เป็นตน้ 
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ของภาษาฮัน่กบัภาษาสุย่ ของ เจงิเสีย่วหยว(ีZēng Xiǎoyú, 4)  นอกจากน้ียงัมกีารทาํงานที่
สาํคญัอยา่งหน่ึง คอื เมื่อปี 200 มกีารจดัทาํพจนานุกรมชื่อ “พจนานุกรมมเีสยีงภาษาสุย่ของชน
ชาตสิุย่”  (水族水语有声词典 Shuǐzú Shuǐyǔ yǒushēng cídiǎn) ซึง่เป็นผลงานของชาวสุย่
อาํเภอปกครองตนเองซานตสูองคน ชื่อ พานจงซแีละพานเจิง้โป(Pān Zhōngxī, Pān Zhèngbō: 
1) โดยไดร้บัการสนบัสนุนจาก ศนูยว์จิยัภาษาและวฒันธรรมชาตพินัธุก์ลุม่น้อยภาคตะวนัตก
เฉียงใต ้  มหาวทิยาลยักุย้โจว(贵州大学西南少数民族语言文化研究所 Guìzhōu dàxué 
xīnán shǎoshù mínzú yǔyán wénhuà yánjiū suǒ) รว่มกบั รฐับาลอาํเภอปกครองตนเองชาวสุย่
ซานตู     (山都水族自治县 Shān dū shuǐzú zìzhìxiàn) เผยแพรเ่มือ่ปี 202 ผลงานน้ีไดร้วบรวม
คาํศพัทภ์าษาสุย่ไว ้ ,00 คาํ เป็นพจนานุกรมอเิลก็ทรอนิกส ์ สามารถเปิดอา่นบนคอมพวิเตอรไ์ด ้
แต่ละคาํมขีอ้มลูสทัอกัษรสากล คาํอา่นภาษาสุย่และคาํแปลภาษาจนี สามารถใชเ้มาสค์ลกิใหอ้า่น
ออกเสยีงภาษาสุย่ได ้ นอกจากน้ียงัมขีอ้มลูอกัษรภาษาสุย่ทีบ่รรพบุรษุชาวสุย่คดิคน้ขึน้  ซึง่เป็น
อกัษรภาพคลา้ยกบัอกัษรจนีโบราณทีช่าวสุย่ใชม้าจนปัจจุบนัอกีดว้ย  นบัวา่เป็นผลงานทีส่รา้ง
ประโยชน์และอาํนวยความสะดวกใหก้บันกัภาษาศาสตรอ์ยา่งยิง่ ทัง้ยงัเป็นประโยชน์ต่อการศกึษา
ของชาวสุย่ อยา่งมาก1  เน้ือหาในสว่นน้ีจะไดส้งัเคราะหจ์ากหนงัสอื “ปรทิรรศน์ภาษาสุย่” เป็นหลกั 
ประกอบกบัเอกสารใหมต่่างๆ ดงัทีไ่ดช้ีแ้จงไวน้ี้ 

ในสว่นของการจดัแบ่งตระกลูภาษานัน้  นกัวชิาการจนีจดัภาษาสุย่ไวใ้นตระกลูภาษาจนี-ทเิบต 
สาขาจว้ง-ตง้  แขนงตง้-สุย่ มภีาษาทีใ่กลช้ดิคอื ภาษาตง้(กมั) ภาษามลูมั ภาษาเหมาหนาน และ
ภาษาเทน็ ความสาํคญัของภาษาสุย่ คอื เป็นหลกัฐานทีม่อียูจ่รงิในการสบืสรา้งหาระบบเสยีงภาษา
โบราณของภาษากะได ดงัทีส่รุยิา (สรุยิา รตันกุล, 25, ) ไดอ้ธบิายวา่ “ในภาษาสยุ พยญัชนะ
ทุกตวัสามารถมกีารออกเสยีงรองตามหลงัไดท้ัง้นัน้  จงึมผีลใหเ้สยีงพยญัชนะตน้ในภาษาสยุมี
จาํนวนมากเป็นพเิศษ ซึง่นกัภาษาศาสตรเ์หน็วา่ ลกัษณะของระบบเสยีงของภาษาสยุลกัษณะน้ีเป็น
ประโยชน์เอือ้อาํนวยต่อการสบืสรา้งหาระบบเสยีงภาษาโบราณทีเ่ก่ากวา่ภาษาตระกลูกมั-สยุขึน้ไป 
อนัไดแ้ก่ภาษากะได (Kadai) ”  

แผนภมูต่ิอไปน้ีผูเ้ขยีนไดส้รา้งขึน้จากคาํอธบิายการจดัแบ่งตระกลูภาษาของเหลยีงหมิน่ และ
จางจวนิหร ู(Liánɡ Mǐn，Zhānɡ Jūnrú, 1996, 7)  ประกอบกบัคาํอธบิายเรือ่งภาษาถิน่สุย่ของจางจ
วนิ หร ู(Zhānɡ Jūnrú, 190, 2) ดงัน้ี      

 
แผนภมิูท่ี SH 1 การจดัแบ่งภาษาสุย่ 

 

                                                           
1 ผูส้นใจสามารถ download พจนานุกรมฉบบัน้ีไดโ้ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยทีเ่วบ็ไซตข์อง อาํเภอปกครองตนเองชาวสุย่ซานต ู  เขา้ถงึได้
ทาง http://www.pcxwxx.com    

ตระกลูภาษาจีน-ทิเบต

ภาษาจนี ทเิบต-พมา่ เยา้ จ้วง-ต้ง

จว้ง-ไต ต้ง-สุ่ย

ตง้ มลูมั เหมาหนาน สุ่ย

 ถิน่ซานตง้ ถิน่หยางอาน ถิน่พานตง้

หลี
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SH .   ระบบเสียง   
ระบบเสยีงภาษาสุย่แต่ละทอ้งถิน่โดยภาพรวมแลว้คลา้ยคลงึกนั  โดยเฉพาะระบบเสยีง

วรรณยกุต ์ ซึง่ในแต่ละทอ้งถิน่มรีะบบเสยีงวรรณยกุตไ์มแ่ตกต่างกนัมากนกั ทัง้ระดบัเสยีงสงูตํ่าและ
การหกัเหของเสยีง ภาษาถิน่ในแต่ละพืน้ทีส่ามารถสือ่สารกนัรูเ้รือ่ง แต่ลกัษณะพเิศษของภาษาสุย่ 
อยูท่ีร่ะบบเสยีงพยญัชนะทีค่อ่นขา้งซบัซอ้นและมจีาํนวนมาก อนัเป็นลกัษณะเดน่ของภาษาตระกลู
กมั-สุย่ หากเทยีบกบัภาษาในแขนงเดยีวกนัจะเหน็วา่ภาษาสุย่มเีสยีงพยญัชนะมากกวา่ทุกภาษา 
กล่าวคอื ภาษาเหมาหนาน  เสยีง ภาษาตง้  เสยีง และภาษามลูมั 67 เสยีง สว่นภาษาสุย่พบวา่
บางสาํเนียงม ี50 เสยีง บางสาํเนียงกม็มีากถงึ  เสยีง ซึง่ถอืวา่เป็นภาษาทีม่รีะบบเสยีงพยญัชนะ
ซบัซอ้นและมจีาํนวนมากทีส่ดุในภาษาแขนงเดยีวกนั  แต่หากตดัเสยีงคาํยมืภาษาจนีออกไป  เสยีง 
คอื /tsh,tshj,tsw,tshw/ กจ็ะเหลอื  เสยีงใกลเ้คยีงกบัภาษามลูมัและภาษาเหมาหนาน แต่มากกวา่
ภาษาตง้กวา่ครึง่หน่ึง ทัง้น้ียงัพบอกีวา่ในบรรดาภาษาตระกลูไททัง้หมดทีอ่ยูใ่นประเทศจนี เสยีง
พยญัชนะ /ʁ/ เป็นเสยีงทีม่เีฉพาะในภาษาสุย่เทา่นัน้ ไมพ่บในภาษาอื่น    

ในหนงัสอื “ปรทิรรศน์ภาษาสุย่” (Zhānɡ Jūnrú, 190, -2) ศกึษาภาษาสุย่สาํเนียงซานตง้ 
อาํเภอซานตู (山都县山洞话 Shān dū xiàn Shāndòng huà) มขีอ้มลูการวเิคราะหร์ะบบเสยีงดงัน้ี   

SH .. พยญัชนะ  ภาษาสุย่มพียญัชนะ  เสยีง แบ่งเป็น  
1) เสยีงพยญัชนะเดีย่ว 4 เสยีง  
) เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน (腭化声母 È huà shēngmǔ)   ม ี เสยีง  
)  เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก (唇化声母 Chún huà shēngmǔ) ม ี0 เสยีง 

ดงัขอ้มลูในตารางต่อไปน้ี     
 

พยญัชนะเดีย่ว 
p ph ᵐb ˀb m ̥ m ˀm f v ˀw 

t th ⁿd ˀd  n˳  n ˀn  l  

ts tsh*      s z  
ȶ ȶh   ȵ̥ ȵ ˀȵ ɕ j ˀj 
k kh     ŋ̥ ŋ ˀŋ  ɣ ˀɣ 

q qh       ʁ  
Ɂ          h 

พยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน 
pj phj ᵐbj ˀbj m ̥j mj   fj vj  

tj thj ⁿdj ˀdj n˳j nj ˀnj  lj  
ts tshj*      sj   

 
พยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก 

tw  ⁿdw ˀdw        
tsw* tshw*      sw lw  
kw khw     ˀŋw    

คาํอธบิายเสยีงพยญัชนะ  
1) เสยีงพยญัชนะกกัเสยีงกอ้ง / ˀb , ˀd/ แมจ้ะไมค่อ่ยชดัเจนมาก และไมม่คีูเ่ปรยีบ 
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ต่างกบั /b ,d/ แต่กไ็มใ่ชเ่สยีงกอ้งบรสิทุธิ ์ยงัคงมรีอ่งรอยของเสยีง /ˀ/ นําหน้า จงึวเิคราะหใ์หม้ ี/ ˀb , 
ˀd / แมจ้ะไมม่ ี/b ,d/ มาเปรยีบต่างกต็าม  

) พยญัชนะเสยีดแทรก / ɣ, ˀɣ, ʁ / เป็นเสยีงปฏภิาคกบัเสยีงกกั /ɡ, ˀɡ, G/  สามารถ 
แทนกนัไดอ้ยา่งอสิระตามลาํดบั  ไมม่คีาํทีเ่ปรยีบต่างกนั 

3)  เสยีงพยญัชนะทีม่ ี* เป็นเสยีงของคาํยมืจากภาษาจนี   
4) พบลกัษณะเดน่ของเสยีงในภาษาสุย่ถิน่ซานตง้อยา่งหน่ึงคอื มเีสยีงสระนาสกิ เชน่  

/e ͂ ,o ͂ ,u ͂ /  แต่เสยีงเหล่าน้ีพบในบางคาํและเกดิกบัคาํทีข่ ึน้ตน้ดว้ยเสยีงสระเทา่นัน้ เพือ่ไมเ่ป็นการ
เพิม่ระบบเสยีงสระนาสกิ จงึจะวางสญัลกัษณ์สระนาสกิน้ีไวบ้นพยญัชนะ ตวัอยา่งคาํเชน่/ʔe͂3=ʔ͂e3/ 
“แมลงสาบ” /ʔo͂m3= ʔ͂om3/ “คอ่ม” /ʔu͂n3=ʔ͂un3 / “บว้น(ปาก)”     
 5) บางทอ้งถิน่ เชน่ หยางอาน (阳安 Yáng ’ān) จิว่เชยีน(九阡 Jiǔqiān) พานตง้(潘洞

Pāndòng) มกีารเปรยีบต่างของเสยีงพยญัชนะ /ʔ͂ - h ͂/ และเสยีงเปลีย่นทีข่ ึน้ตน้ดว้ยพยญัชนะน้ี คอื 
/h ͂j , h ͂w/  ตวัอยา่งคาํเชน่ /h͂u/ “หม”ู / h ͂ja3/ “ธนู” / h ͂wai/ “ใหม”่  
 ) ชุดพยญัชนะกกัเสยีงกอ้งทีม่พียญัชนะเสยีงกกันํา /ˀb, ˀd /และเสยีงนาสกินํา  / ͫ b , ⁿd/ 
ภาษาสุย่มคีรบทัง้ชุดเหมอืนภาษาอื่นๆในแขนงเดยีวกนั ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี     

ตวัอยา่งคาํ สุย่ เหมาหนาน ตง้ มลูมั 
ˀb , ˀd ˀb , ˀd m,l  ˀw,d 
 ͫ b,ⁿd ͫ b, ⁿd p,t t,l 

บาง ˀba:ŋ1 ˀba:ŋ  ma:ŋ1 ˀwaŋ 1 
ด ี ˀda:i1 ˀda:i la:i1 da:i1 
ผูช้าย ͫ ba:n1   ͫ ba:n1 pa:n1 ti6 kɔŋ1 
ตา(eye) ⁿda1 ⁿda1 ta1  l ̥a1 

 ) สบืเน่ืองจากขอ้ ) นอกจากพยญัชนะกกัเสยีงกอ้งทีภ่าษาสุย่มคีรบชุดเหมอืน
ภาษาอื่นๆแลว้ ภาษาสุย่ยงัมกีลุ่มเสยีงพยญัชนะนาสกิ ครบทัง้  เสยีง คอื /m,n,ȵ,ŋ/ เหมอืนกบัที่
ทุกภาษาในแขนงเดยีวกนัม ี แต่ขอ้พเิศษคอืเสยีงนาสกิของภาษาสุย่แต่ละเสยีงมกีารเปรยีบต่าง  
แบบ คอื พยญัชนะนาสกิเสยีงใส พยญัชนะนาสกิปกต ิ และพยญัชนะนาสกิมเีสยีงกกันํา ทาํให้
พยญัชนะนาสกิในภาษาสุย่ม ี2 เสยีง ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี     

 m n ȵ ŋ การเปรยีบต่าง 

สุ่ย m ̥ m ˀm n ̥ n ˀn ȵ̥ ȵ ˀȵ ŋ̥ ŋ ˀŋ  
มลูมั m ̥ m  n ̥ n  ȵ̥ ȵ  ŋ̥ ŋ  2 
เหมาหนาน  m ˀm  n ˀn   ȵ ˀȵ  ŋ ˀŋ 2 
ต้ง  m   n   ȵ   ŋ  ไมม่ ี 

  
ตวัอยา่งคาํเสยีงนาสกิ 

 ไทย สุย่ มลูมั เหมาหนาน ตง้ 
m m ̥ หมา m ̥a1 ŋ̥wa ma1 ŋwa1 

ˀm ผกั ˀma1 ma1  ˀma1 ma1 
m ลิน้ ma ma ma ma 

n n ̥ ธนู n ̥a3 cɔŋ1*¹  cuŋ1 na3 
ˀn หน้า ˀna1 na3 ˀna1 na3 
n หนา na3 na1 na1 na1 

ȵ ȵ̥ หญา้ ȵ̥aŋ ma: ŋ1 wɔk7 ȵa: ŋ3 
ˀȵ ฟ้ารอ้ง  qam4 ˀȵa3 pɣa1 va1 pja3 
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ȵ เธอ ȵa ȵa ŋ  ȵa  
ŋ ŋ̥ เปิด ŋ̥ai1 khai1 *² khai1 әi1 

ˀŋ งา ˀŋa1 ma6 *³ ˀŋa1 me *³ 
ŋ หา่น ŋa ŋa:n6 ŋa:n6 ŋa:n6 

*¹  (จ.=弓 gōng)  *² (จ.=开 kāi)    *³ (จ.=芝麻 zhīma)     
 จากขอ้มลูขอ้ ) และ ) ชีใ้หเ้หน็วา่ ระบบเสยีงนาสกิในภาษาสุย่มคีวามสมบรูณ์ทีส่ดุ
ในบรรดาภาษาทีอ่ยูแ่ขนงเดยีวกนั เสยีงนาสกิฐานกรณ์เดยีวกนัภาษาสุย่มวีธิกีารออกเสยีง  แบบ 
แต่ ภาษาอื่นๆ รวมเป็นหน่ึงแบบหรอืสองแบบ ลกัษณะเชน่น้ีประกอบกบัการออกเสยีงรองต่างๆ
เป็นหลกัฐานทีน่กัภาษาศาสตรใ์หค้วามสนใจภาษาสุย่ วา่เป็นภาษาตน้แบบในการสบืสรา้งหาระบบ
เสยีงภาษาทีเ่ก่าแก่กวา่กมั-สุย่ คอื ภาษากะได (Kadai) และจะเหน็วา่การสญูหายของเสยีงเปรยีบ
ต่างทาํใหบ้างภาษาเกดิเป็นคาํพอ้งเสยีงกนัขึน้ เชน่ ภาษาตง้ คาํท่ีหมายถงึ “ธนู” กบัคาํทีห่มายถงึ 
“หน้า” ออกเสยีงเหมอืนกนัคอื /na3/       

SH .. สระ ตามวธิกีารวเิคราะหร์ะบบเสยีงแบบจนี ภาษาสุย่แบ่งเสยีงสระเป็นสระ 
เดีย่วและสระประสม ซึง่สระประสมแบ่งไดส้ามแบบคอื สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นอรรธสระ /i,u/ 
สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะนาสกิ /m,n,ŋ/ และสระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะเสยีง
กกั/p,t,k/ รวมทัง้สิน้มเีสยีงสระจาํนวน 50 เสยีง ดงัน้ี  

สระเดีย่ว 
 
       หางสระ  

สระประสม  
อรรธสระ นาสกิ  เสยีงกกัไมร่ะเบดิ 
i  u m n ŋ p t k 

i  iu im in iŋ ip it ik 
  eu em en eŋ ep et ek 
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 
o oi  om on oŋ op ot ok 
u ui  um un uŋ up ut uk 
ә    әn әŋ  әt әk 
ɿ         

คาํอธบิายเสยีงสระ  
) สระเดีย่วทกุเสยีงเมือ่เกดิโดยลาํพงัจะออกเสยีงยาว เมือ่มหีางสระมเีพยีง 

สระ /a/ เทา่นัน้ทีม่กีารเปรยีบต่างของสระสัน้ยาว สว่นสระอื่นเมือ่มหีางสระ บางครัง้ออกเสยีงสัน้ 
บางครัง้ออกเสยีงยาว แต่ไมม่กีารเปรยีบต่างทางความหมาย กล่าวคอื /i-,e-,o-/ เป็นสระเสยีงยาว     
/ ә-/ เป็นสระเสยีงสัน้ สว่น /u-/ จะออกเสยีงสัน้หรอืยาวขึน้อยูก่บัหางสระ ถา้เกดิกบั /-i,-t,-n/ ออก
เสยีงยาว ถา้เกดิกบั /-m,-ŋ,-p,-k/ ออกเสยีงสัน้ แต่อยา่งไรกต็าม นอกจากสระ /a-, a:-/ แลว้ ความสัน้
ยาวของสระอืน่ๆไมม่กีารเปรยีบต่างทางความหมาย ในทีน้ี่จงึไมจ่าํเป็นตอ้งระบุสญัลกัษณ์สัน้ยาวใน
สระกลุ่มดงักล่าว   

2) สระ /ә , ɿ/   เป็นสระมาจากคาํยมืภาษาจนี คาํภาษาสุย่แทไ้มม่เีสยีงสระเหล่าน้ี  
เสยีงสระปลายสิน้ / ɿ / เกดิกบัพยญัชนะคาํยมืจากภาษาจนีเทา่นัน้   
  
 SH .2.3 เสียงวรรณยกุต ์ ตามหลกัภาษาศาสตรจ์นีแบ่งวรรณยกุตเ์ป็นสองแบบคอื 
วรรณยกุตใ์นคาํพยางคเ์ปิด คอื คาํทีม่สีระเดีย่ว คาํทีม่หีางสระเป็นอรรธสระ และคาํทีม่หีางสระเป็น
เสยีงนาสกิ กบัอกีประเภทหน่ึงคอื วรรณยกุตใ์นคาํพยางคปิ์ด ไดแ้ก่ คาํทีม่หีางสระเป็นเสยีงกกั 
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/p,t,k/ จากหลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถแบ่งเสยีงวรรณยกุตใ์นภาษาสุย่ได ้  เสยีง แบ่งเป็น
วรรณยกุตพ์ยางคเ์ปิด  เสยีง และวรรณยกุตพ์ยางคปิ์ด 2 เสยีง นอกจากน้ีในกลุม่วรรณยกุตพ์ยางค์
ปิด ยงัมคีวามแตกต่างของระดบัเสยีงทีเ่กดิจากความสัน้ยาวของเสยีงสระอกีดว้ย  ซึง่เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัระบบเสยีงวรรณยกุตข์องภาษาในแขนงเดยีวกนั  กพ็บวา่ภาษาเหมาหนานและ
ภาษามลูมักม็รีะบบเสยีงวรรณยกุตแ์บบเดยีวกนัน้ี จาํนวนเสยีงวรรณยกุตก์ม็ ี เสยีงเหมอืนกนัดว้ย 
สว่นภาษาตง้ม ี เสยีง วรรณยกุตข์องภาษาสุย่มรีายละเอยีดต่อไปน้ี                                                           

เลขกาํกบัเสยีง สัน้-ยาว ระดบัเสยีง ตวัอยา่งคาํศพัท ์ ตวัอยา่งคาํศพัท ์
เสยีงที ่  2 ˀna1  หนา ha1 บา่ 
เสยีงที ่2  na โคลน ha ยา 
เสยีงที ่  ˀna3 หน้า ha3 ฆา่ 
เสยีงที ่ 2 ma4 มา้ ha4 สา่เหลา้ 
เสยีงที ่5 5 la ปร ิแตก ha หายใจ 
เสยีงที ่ 55 ma6 ราคา ȶa6 มะเขอื 
เสยีงที ่ สระสัน้ 55 lak7 ซกั(ผา้) hak7 เบยีด 

สระยาว 5 la:k7 เชอืก ha:k7 ตาํ 
เสยีงที ่ สระสัน้  luk8 ผึง้ kak8 ชัน้ 

สระยาว  la:k8 ลกู ha:k8 พืน้หอ้ง 
   คาํอธบิายเสยีงวรรณยกุต ์ 

1) จากตารางเสยีงวรรณยกุต ์หากไมค่าํนึงเรือ่งเสยีงสัน้ยาวและหางสระ จะเหน็ 
วา่มเีสยีงวรรณยกุตซ์ํ้ากนัอยูส่ามคู ่คอื เสยีงที ่ ซํ้ากบัเสยีงที ่ สระยาว คอื /5/  เสยีงที ่6 ซํ้ากบั
เสยีงที ่ สระสัน้ คอื /55/ และเสยีงที ่ สระยาวกบัสระสัน้เป็นระดบัเสยีงเดยีวกนั เมือ่ตดัคูซ่ํ้าออก
แลว้ ภาษาสุย่มเีสยีงวรรณยกุตท์ีแ่ทจ้รงิคอื 7  เสยีง   
 ) มลีกัษณะของวรรณยกุตท์ีไ่ดร้บัอทิธพิลจากคาํยมืภาษาจนี คอื วรรณยกุตเ์สยีงเบา 
หมายถงึคาํทีม่สีองพยางค ์ พยางคแ์รกไมล่งเสยีงวรรณยกุตแ์ต่จะออกเสยีงสัน้และเบา (คลา้ยๆกบั
เสยีงควบไมแ่ทใ้นภาษาไทย เชน่ สบาย ขโมย) ใชส้ญัลกัษณ์ /˚/ เชน่คาํวา่ /to˚ khup7/ “ตะขาบ” 
/ȶiljen6/ “ตวัน่ิม”(*คลา้ยภาษาไทยคาํวา่ จิง้เหลน) /qa˚ ɕak7/ “นกสาลกิา”   
     SH .2. โครงสรา้งพยางค ์ (C=Consonant ,V=vowel) พยางคใ์นภาษาสุย่
ประกอบดว้ยพยญัชนะ สระและวรรณยกุต ์ ในสว่นของโครงสรา้งพยญัชนะและสระ นอกจาก
พยญัชนะตน้เดีย่วแลว้ นกัวชิาการจนีวเิคราะหใ์หพ้ยญัชนะชุดเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก /-w/ กบั
พยญัชนะชุดเปลีย่นเป็นเพดาน /-j/ เป็นพยญัชนะตน้เดีย่ว เพราะมองวา่เป็นการออกเสยีงของฐาน
กรณ์เดมิแลว้เปลีย่นไปเป็นฐานกรณ์อื่นเทา่นัน้  แต่ฐานกรณ์ของเสยีงพยญัชนะทีแ่ทจ้รงิยงัคงตดัสนิ
วา่เป็นพยญัชนะเดมิอยู ่ ไมใ่ชเ่กดิจากการควบกลํ้าของพยญัชนะสองเสยีง ดงันัน้พยญัชนะตน้ใน
ภาษาสุย่จงึมเีพยีงเสยีงเดยีวคอื /C/  สว่นเสยีงสระมสีระเดีย่วกบัสระประสม โดยวเิคราะหว์า่สระมี
หวัสระ(V) ทอ้งสระ(V) และหางสระ จะเหน็วา่สว่นทีเ่ป็นหวัสระคอื /V/ สว่นทีเ่ป็นทอ้งสระคอื (V) แต่
สว่นทีเ่ป็นหางสระอาจจะเป็นสระ/V/ คอื /u,i/ หรอืเป็นพยญัชนะ /C/ คอื /m,n,ŋ,p,t,k / กไ็ด ้ดงัขอ้มลู
ต่อไปน้ี     

C V fa3 ฟ้า lwa1  เรอื ˀŋwa3 เงย 

C V V (C+หวัสระ+หางสระ) tja:u เต่า ȶoi1 ไถ(นาม) ȵau6 เนา (อยู)่ 
C V V/C (C+หวัสระ+หางสระ) la:m ลมื tok7 ตก ⁿdoŋ3 ตรง(ตรงน้ี) 

 
SH 2.3 ระบบคาํ คาํในภาษาสุย่มคีาํทีพ่อ้งกบัภาษาในสาขาและแขนงเดยีวกนัเชน่ จว้ง ไต ตง้ สุย่ 
หล ี เป็นตน้ นอกจากคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายแลว้ ยงัมคีาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาสุย่ทีไ่มพ่อ้งกบั
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ภาษาอื่นๆ คาํศพัทส์ว่นใหญ่เป็นคาํโดดพยางคเ์ดยีวและมคีาํสองพยางคบ์า้งแต่ไมม่าก มคีาํประสม
สองพยางคท์ีเ่กดิจากการประสมคาํของคาํโดด  และมคีาํยมืจากภาษาจนีทัง้ทีเ่ป็นคาํสงสยัวา่รว่ม
เชือ้สาย คาํยมืเก่าและคาํยมืใหม ่ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี      

SH 2.3.1 คาํโดด แบ่งไดด้งัน้ี   
) คาํโดดพยางคเ์ดียว  เป็นคาํหน่ึงพยางคท์ีม่คีวามหมายในตวัเอง  สามารถใช ้

โดยอสิระได ้ตวัอยา่งคาํต่อไปน้ีเทยีบกบัภาษาทีใ่กลช้ดิกนัสามแขนงคอื แขนงจ้วง-ไต ไดแ้ก่ ภาษา
ไต คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาไต” (Yù Cuìróng,  Luō Měizhēn, 1979) ภาษาจว้งคดัจาก “ปรทิรรศน์
ภาษาจว้ง”(Wéi Qìngwén, Tán Guóshēng, 198) ภาษาปู้อคีดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาปู้อ”ี (Yù 
Cuìróng,190) แขนงต้ง-สุ่ย ไดแ้ก่ ภาษาตง้คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาตง้” (Liáng Mǐn, 1979)   
ภาษาสุย่คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาสุย่” (Zhāng Jūnrú, 198) ภาษาเหมาหนานคดัจาก “ปรทิรรศน์
ภาษาเหมาหนาน” (Liáng Mǐn, 198) ภาษามลูมัคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษามลูมั” (Wáng Jūn, 
Zhèng Guóqiáo, ) และแขนงภาษาหลี ไดแ้ก่ ภาษาหล ี คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี 
(Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng, 19)    

คาํศพัทร่์วมเช้ือสาย 
 ไทย วนั เดอืน ฝน น้ํา ไฟ ไก่ น้อง ลกู มด 
จ้วง-ไต ไต van dǝn1 fun1 nam4 fai kai nɔŋ4 luk8 mot8 

จ้วง ŋon dɯn1 fɯn1 nam4 fei kai nu: ŋ4 lɯk8 mot8 

ปู้ อี ŋon dɯ:n1 vɯn1 zam4 vi kai nuaŋ4 lɯɁ8 mat8 

ต้ง-สุ่ย ต้ง man1 ȵa:n1 pjǝn1 nam4 pui1 a:i noŋ4 la:k1 mǝt8 

สุ่ย van1 njen fǝn1 nam3 vi1 qa:i nu4 la:k8 mǝt8 

เหมาหนาน van1 njen fin1 nam3 vi1 ka:i nuŋ4 la:k8 mǝt8 
มลูมั fan1 njen kwǝn1 nǝm4 fi1 ci1*¹  nuŋ4 la:k8 mƔǝt8*² 

หลี หลี van1 ȵa:n1 fun1 nam3 fei1 khai1 ɡu:ŋ4 ɬɯ:Ɂ7 put8 

*¹จ. = 鸡 jī   *² จ. = 蚂蚁 mǎyǐ   
คาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาสุ่ย 

nu ภเูขา  di3 ฟัง  pe1 ขาย  mum4 เสอื 
hum ดนิ fan พดู ˀnaŋ ม ี mon6 ลงิ 
ʁǝ น้ําลาย sa:m เดนิ ˀnaŋ5 เคม็ mom6 ปลา 

) คาํโดดสองพยางค ์แต่ละพยางคห์รอืสว่นใดสว่นหน่ึงของพยางคไ์มส่ามารถ 
แยกออกจากกนัและมคีวามหมายโดยอสิระได ้  ไมใ่ชล่กัษณะของการเตมิหน่วยคาํเตมิเพือ่ใหม้ี
ความหมายทางไวยากรณ์ใดๆ และไมใ่ชค่าํประสม  นอกจากน้ียงัพบวา่คาํสว่นใหญ่เป็นลกัษณะของ
การซํ้าพยญัชนะหรอืสระ สว่นมากพบวา่เป็นคาํเรยีกสตัว ์และคาํคณุศพัท ์ตวัอยา่งคาํเชน่  

คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
Ɂnjap7 Ɂnjiŋ3  หิง่หอ้ย bi6 bi3 ปลงิ qolo3* กลม 
tukhup7 ตะขาบ djodjoŋ1 ลกูอ๊อด fui1 fa:ŋ งา่ย 
*อ.=โขโ่หล/่ขอ่หลอ่, บอกลกัษณะของสิง่ของทีเ่ป็นกอ้น เป็นชิน้ เป็นเมด็ แต่ไมส่มํ่าเสมอ 

 SH .. คาํท่ีมีการเติมคาํอ่ืน มสีามแบบคอื   
 SH .3.2.1 คาํเติมหน้า มทีัง้แบบทีเ่ตมิแลว้ไมม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงทาง
ความหมาย และแบบทีเ่ตมิแลว้ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางความหมาย แบ่งไดด้งัน้ี   
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หน่วยคาํเติมหน้า คาํหลกั เปล่ียน 
เป็น 

ตวัอย่างคาํ 

/la:k8/ ความหมายเดมิแปลวา่ 
“ลกู”เตมิหน้าคาํนามบอก 
ลกัษณะเป็นลกู/กอ้น/ผล 

นาม นาม la:k8 man3 สาลี ่ la:k8 toŋ1 น้ิวมอื 
la:k8 lja:n พรกิ la:k8 ti3 ลกูชาย 

/ni4/ เตมิหน้าคาํนาม แต่  
ความหมายและหน้าทีท่าง
ไวยากรณ์ไมเ่ปลีย่นแปลง    

นาม นาม ni4 ȵai1 สตัว ์ ni4 kha:ŋ ลม 
ni4 muŋ1 ชะมด ni4 tin หนิ 

/tu3/เตมิหน้าคาํกรยิา มคีวาม 
หมายเหมอืนกบัคาํวา่ “กนั”  

กรยิา กรยิา tu3  ͫ bjum1 รกักนั 
tu3 a:u1 เอากนั  (แต่งงานกนั) 

/mai4/ ความหมายเดมิแปลวา่ 
“ไม”้ เตมิหน้าคาํกรยิา แปลวา่
สิง่ของทีใ่ชท้าํกรยิานัน้ 

กรยิา นาม mai4 tjət7 ไมก้วาด 
mai4 fu6 fuŋ3 กุญแจfu6 fuŋ3 “ปิดกุญแจ”  
mai4 vat7 ma4 แส ้(ไมฟ้าดมา้)  

/ai3/ เตมิหน้าคาํนามทีม่คีวาม
หมายถงึบุคคล 

นาม นาม ai3 va3 คนใบ ้ ai3 ko4 คนตาบอด 
ai3 ŋa:n คนบา้ ai3 sau3 เจา้ของ 

SH .3.2.2 คาํเสริมสร้อย (เติมหลงั)  ทีเ่รยีกวา่คาํเสรมิสรอ้ยเพราะวา่สว่นทีเ่สรมิ
เขา้มาขา้งหลงัคาํแทน้ัน้ไมไ่ดเ้ป็นคาํทีม่คีวามหมายในตวัเอง  และไมไ่ดเ้ป็นหน่วยคาํทีเ่ตมิเพือ่ให้
เกดิเป็นความหมายใหม ่หรอืมหีน้าทีท่างไวยากรณ์เปลีย่นไปแต่อยา่งใด แต่เป็นลกัษณะของเสยีงที่
ซํ้าหรอืซอ้น หรอืเป็นสรอ้ยคาํกบัพยางคห์น้า นํามาต่อทา้ยเพือ่ทาํใหค้าํเดมิเพิม่ความหมายกวา้งขึน้ 
เขม้ขน้ขึน้ ชดัเจนขึน้  ลกัษณะเชน่น้ีพบในภาษาตระกลูไทอื่นๆดว้ยเชน่กนั ในภาษาสุย่มวีธิกีาร
สรา้งคาํเสรมิสรอ้ยดงัน้ี  

) คาํซํา้เพ่ือเสียง  เป็นลกัษณะของการซํ้าคาํ โดยเสยีงทีซ่ํ้าในพยางคท์ี ่
สองเป็นการซํ้าพยญัชนะของพยางคแ์รก แต่เปลีย่นสระและ(หรอื)วรรณยกุต ์  เมือ่ซํ้าคาํแลว้มกีาร
แปรทางความหมายวา่มากขึน้ เขม้ขน้ขึน้ ตวัอยา่งคาํเชน่  

คาํเดมิ ความหมาย คาํใหม ่ ความหมาย 
va:ŋ1 สงู va:ŋ 1 va:u1 สงูๆ (สงูมากกวา่คาํเดมิ) 
mai ใหม ่ mai məŋ3 ใหม่ๆ  (ใหมม่ากกวา่คาํเดมิ) 
ti3 เลก็ ti3 ni3 เลก็ๆ (เลก็กวา่คาํเดมิ) 
fa:ŋ กวา้ง fa:ŋ lja:ŋ กวา้งๆ (กวา้งกวา่คาํดมิ) 

) การเติมพยางคเ์สริมสร้อย พยางคท์ีเ่ตมิเขา้มาน้ีมมีากกวา่สอง 
พยางค ์อาจจะมเีสยีงสมัผสัหรอืไมส่มัผสักบัคาํเดมิกไ็ด ้ เป็นพยางคท์ีไ่มม่คีวามหมายในตวัเอง  แต่
การเตมินัน้มผีลทาํใหค้วามหมายเขม้ขน้ขึน้ หรอืเกดิภาพพจน์ชดัเจนขึน้ 1 ตวัอยา่งคาํเชน่  

คาํเดมิ ความหมาย คาํใหม ่ เทยีบความหมาย 
da:ŋ1 สวา่ง da:ŋ 1 thәŋ1 thәŋ 1 สวา่งจา้ๆ 
ɕu1 เขยีว ɕu1 la:p7 la:p7 เขยีวปัด๊ๆ  
va:ŋ1 สงู va:ŋ 1 qa:ŋ 3  ŋa:ŋ 3 qa:ŋ 3 สงูชะลดู 
qam ดาํ qam ȶa:t7 ȵa:t8 ȶa:t8 ดาํมะเมือ่ม 

      
SH 2.3.3 คาํประสม ภาษาสุย่มวีธิปีระสมคาํดงัน้ี 1.แบบรวมคาํ 2.แบบขยายความ 3. 

แบบกริยากรรม 4.แบบประธานภาคแสดง 5. แบบเสริมความ ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี      
รปูแบบ  ตวัอย่างคาํ 
แบบรวมคาํ  Ɂna3 Ɂnaŋ3 “หน้าตา”  tai1 ɕu3   “อยา่งไรกต็าม” lo ljek8  “ความสามารถ” 

                                                           
1 ดเูรือ่ง การเตมิพยางคเ์สรมิสรอ้ยในภาษาเหมาหนาน   
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หน้า   ดัง้(จมกู) ตาย อยู(่เป็น) เสยีง แรง  
แบบขยายความ to6 pa:k8 “เตา้หู”้ 

ถัว่  ขาว 
nam3 da: ŋ1  “กระจก” 
น้ํา      ใส 

njen n̥o1  “ฤดหูนาว” 
เดอืน   หนาว 

แบบกริยากรรม tuk7 mja1  “ถุงมอื” 
หอ่   มอื 

lui nam3  “ลุยน้ํา” 
ลุย   น้ํา 

pan ⁿda1  “ตาลาย” 
เวยีน  ตา 

แบบประธาน
กริยา 

qo6 ha:n3  “ตะกละ” 
คอ  แดง 

loŋ  ⁿdәn3  “ใจรอ้น” 
ทอ้ง   สัน้ 

nam3 pja:u6 “น้ําเดอืด” 
น้ํา     เดอืด 

แบบเสริมความ fa:n1 loŋ   “โลง่สบาย” 
หวาน ทอ้ง 

pjeŋ  loŋ   “สบายใจ” 
เรยีบ  ทอ้ง 

bja loŋ   “กลดักลุม้”   
วุน่   ทอ้ง 

 อ.=ดัง้,จมกู  จ.=力 lì จ.=豆 dòu จ.=白 bái  จ.=亮 liàng จ.=短 duǎn จ.=平 píng 
SH ..4 คาํยืมจากภาษาจีน        จากการตรวจสอบขอ้มลูคาํศพัทพ์บวา่ภาษาสุย่ม ี

ทัง้คาํทีส่มัพนัธก์บัภาษาจนีและเป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกบัตระกลูไท แต่ไมส่มัพนัธก์บัภาษาจนี 
แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ไดด้งัน้ี   

) คาํศพัทร์่วมเช้ือสายกบัคาํศพัทยื์มเก่า ในแวดวงนกัวชิาการจนีตดัสนิวา่ 
คาํศพัทใ์นภาษาของชนกลุม่น้อยทีพ่อ้งกบัภาษาจนีนัน้เป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนี  ซึง่สามารถแบ่ง
ไดเ้ป็นสองชุดคาํคอื กลุ่มหน่ึงเป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาตัง้แต่อดตีเรยีกวา่ “คาํยมืเก่า” เป็นคาํศพัทท์ีย่มืมา
จากภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์และอกีกลุ่มหน่ึงเป็นคาํทีย่มืมาภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรมจนี 
ค.ศ. เรยีกวา่ “คาํยมืใหม”่ แต่ขณะเดยีวกนั ในแวดวงนกัวชิาการทีศ่กึษาภาษาไท-จนี กม็ี
ผลงานการศกึษาสว่นหน่ึงทีพ่ยายามพดูถงึคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี ซึง่กม็คีวามเหน็วา่ มคีาํศพัท์
ในภาษาไทหลายๆภาษากบัคาํศพัทภ์าษาจนีเป็นคาํศพัทท์ีเ่คยใชร้ว่มกนัในอดตีไมใ่ชค่าํยมื  
คาํศพัทก์ลุ่มน้ีสว่นมากเป็นคาํโดดหน่ึงพยางค ์ ซึง่สามารถหาคาํทีพ่อ้งกนัไดใ้นภาษาอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัตระกลูไท ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี (รายการคาํศพัทน้ี์คดัมาจากหนงัสอืปรทิรรศน์ภาษา
ต่างๆ ดงัทีไ่ดช้ีแ้จงรายชื่ออา้งองิไวใ้นหวัขอ้ .) 

จ้วง-ไต ไทย คาํ(ทอง) ที ่ เงนิ เปลีย่น ถอย ถ่าน นก ชา้ง 
ไต xam ti6 ŋǝn pin1 thɔi1 tha:n nok8 tsa:ŋ4 
จว้ง kim1 ti6 ŋǝn pi:n thoi tha:n ɣok8 ɕa:ŋ4 
ปู้อ ี tɕim1 zi6 ŋan pi:n tui1 tan zok8 tsa:ŋ4 

ต้ง-สุ่ย เหมาหนาน cim1 ti6 ȵan pjen thɔ:i tha:n nɔk8 tsa:ŋ4 
ตง้ ȶǝm1 ti6 ȵan pjin thoi+ tha:n mok8 ɕa:ŋ+ 
สุย่ ȶum1 ti6 ȵan3 pjen ⁿdut7 tha:n nok8 tsa:ŋ4 
มลูมั cǝm1 ti6 ȵan pjen thoi tha:n nɔk8 tja:ŋ4 

หลี หล ี kim3 ti:Ɂ8 kan1 ɬaɯ thui3 tsaɯ1 taȶ7 ไมม่คีาํเรยีก 

จีน  金 jīn 地 dì 银 yín 变 biàn 退 tuì 炭 tàn 鸟 niǎo 象 xiàng 

) คาํยืมใหม่ ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม รฐับาลจนีปกครองและดแูลความ 
เป็นอยูข่องประชาชนในประเทศอยา่งทัว่ถงึ ทาํใหค้าํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการปกครอง การศกึษา 
วทิยาการต่างๆหลัง่ไหลเขา้สูภ่าษาของชนกลุ่มน้อยเป็นจาํนวนมากและต่อเน่ือง โดยทีช่นกลุ่มน้อย
ต่างๆยมืคาํศพัทภ์าษาจนีมาจากภาษาจนีสาํเนียงทอ้งถิน่ทีใ่กลเ้คยีง ตวัอยา่งคาํยมืภาษาจนีใหม่
แสดงในตารางต่อไปน้ี 

คาํภาษาจีน คาํอ่านพินอิน คาํภาษาสุ่ย ความหมาย 
共产党 gòngchǎndǎng kuŋ1 tsha:n6 ta:ŋ6  พรรคคอมมวินิสต ์
工人 gōngrén kuŋ3  zәn4  กรรมกร 
国家 guójiā kwe ȶa ประเทศ 
革命 gémìng ke min1 ปฏวิตั ิ
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发展 fāzhǎn fa tsa:n6 พฒันา 
) คาํยืมเก่าและคาํเฉพาะศพัทภ์าษาสุ่ย       จากขอ้มลูคาํศพัทพ์บวา่ ม ี

การใชค้าํศพัทท์ีย่มืมาจากภาษาจนีและคาํศพัทภ์าษาสุย่ควบคูก่นัไป  โดยฉพาะในคนหนุ่มสาวทีไ่ด้
เรยีนภาษาจนีมแีนวโน้มใชค้าํยมืจากภาษาจนีมาก ผูใ้หญ่วยักลางคนใชส้ลบัไปมา แต่ในกลุ่ม
ผูส้งูอายยุงัคงใชค้าํศพัทภ์าษาสุย่ ตวัอยา่งคาํศพัทเ์ชน่  

 คาํภาษาจีน คาํอ่านพินอิน คาํยืมในภาษาสุ่ย คาํภาษาสุ่ย ความหมาย 
棉 mián mjen fa:i ฝ้าย 
老 lǎo la:u4 ȶe แก่ 
从 cóng tshuŋ4 ken4 จาก 
多 duō to1 kuŋ2 มาก 
病 bìng pjeŋ6 ȶit เจบ็ป่วย 

4) คาํประสมภาษาจีนกบัภาษาสุ่ย นอกจากน้ียงัพบลกัษณะพเิศษอยา่ง 
หน่ึงคอื มกีารสรา้งคาํประสมทีค่าํหน่ึงเป็นคาํยมืจากภาษาจนี อกีคาํหน่ึงเป็นคาํภาษาสุย่ มสีอง
ลกัษณะคอื () คาํประสมทีค่าํหน้าและคาํหลงัมคีวามหมายเหมอืนกนั (2) คาํประสมทีค่าํหน้าและคาํ
หลงัความหมายต่างกนั สว่นลาํดบัคาํภาษาจนีและภาษาสุย่จะวางไวใ้นตําแหน่งหน้าหรอืหลงั 
เป็นไปตามรปูแบบคาํประสมในหวัขอ้ขา้งตน้ ตวัอยา่งคาํเชน่ (จ.=คาํภาษาจนี/ส.=คาํภาษาสุย่) 

ตาํแหน่งท่ี1 ตาํแหน่งท่ี1  ความหมายใหม่ 
คาํประสมท่ีมีความหมายเหมือนกนั 

fan “พดู” (ส.) sot7 “บอก” (จ.=诉 sù) fan sot7 บอก 
khuŋ1 “วา่ง” (จ.=空 kōng) ɣo “ขาว” (ส.) khuŋ1 ɣo ขาวสะอาดหมดจด  
un1 “แคร,่ โต๊ะ” (ส.) taŋ “ตัง่” (จ.=凳 dèng ) un1 taŋ โต๊ะหรอืตัง่ขนาดยาว 

คาํประสมท่ีมีความหมายต่างกนั 
pən “อ่าง” (จ.=盆 pén) mai4 “ไม”้ (ส.) pən mai4 อ่างไม ้(พานไม)้ 
to6 (จ.=豆 dòu) hum “ดนิ” (ส.) to6  hum ถัว่ดนิ (ถัว่ลสิง) 
da:u3 “เหมาะ” (ส.) lje4  “เหตุผล” (จ.=理 lǐ ) da:u3 lje4 เหมาะสม 

SH .. ระบบไวยากรณ์  
ภาษาสุย่เป็นภาษาคาํโดด คาํแต่ละคาํมคีวามหมายในตวัเองและใชไ้ดโ้ดยอสิระ ไมม่กีาร

เตมิหน่วยคาํเตมิลงในคาํเพือ่ทาํใหค้าํเปลีย่นแปลงหน้าทีห่รอืลกัษณะทางไวยากรณ์  รปูแบบการ
ประกอบคาํและประโยคเป็นการนําคาํมาเรยีงต่อๆกนั ตามลาํดบัและโครงสรา้งทางไวยากรณ์ที่
กาํหนด โดยมรีปูแบบไวยากรณ์ทีส่าํคญัๆ ดงัน้ี   

SH ..1  โครงสร้างประโยคความเดียวพืน้ฐาน คอื [ S.V.O ] ตวัอยา่งประโยคเชน่   
luŋ te ⁿda:i 
ลุง     ขดุ  ดนิ 

ลุงขดุดนิ   ⁿdiu1 fan sui3 
เรา     พดู   สุย่ 

เราพดูสุย่ 

ju to man 
ก ู  สอน  มนั 

ฉนัสอนเขา man1 ȶoi ʔɣa 
มนั      ไถ      นา  

เขาไถนา 

SH ..2 มีการใช้คาํลกัษณนาม ภาษาสุย่มกีารใชค้าํลกัษณนาม ซึง่มรีปูแบบต่างๆกนั จะ 
อธบิายแบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ย ดงัน้ี  

1) คาํลกัษณนามของคาํนาม รปูแบบคอื [ตวัเลข+ลกัษณนาม+นาม] บางครัง้คาํ 
ลกัษณนามสามารถละได ้ตวัอยา่งเชน่   

[ตวัเลข + ลกัษณนาม+นาม] รปูแบบคาํลกัษณนาม  ละคาํลกัษณนาม ความหมาย 
ลกัษณนามของคาํนาม ɕi to* ep7  

สี ่   ตวั  เป็ด 
* อ.=โต 

ɕi  ep7* 
สี ่   เป็ด 
*(จ.=鸭 yā) (จ.โบ. qräp) 

เป็ดสีต่วั 
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ɣa ai3 fe 
สอง คน  พีส่าว 

ɣa fe 
สอง พีส่าว 

พีส่าวสองคน 

) คาํลกัษณนามของคาํกรยิา มสีองแบบ คอื ลกัษณนามของกรยิาทีย่มืคาํนามมา 
ใชเ้ป็นลกัษณนาม มรีปูแบบคอื [คาํกรยิา+ตวัเลข +ลกัษณนาม] ตวัอยา่งเชน่    

[คาํกรยิา+ตวัเลข +ลกัษณนาม] รปูแบบคาํลกัษณนาม  ความหมาย 
ลกัษณนามของคาํกรยิา qa1 ljok8   ͫ be1 

เรยีน  หก   ปี  
เรยีนหกปี 

tsje1 ŋo4 tui4 
กนิ    หา้  ถว้ย 

กนิหา้ถว้ย  

 อกีรปูแบบหน่ึงคอื คาํลกัษณนามแทข้องคาํกรยิา มรีปูแบบต่างจากขา้งตน้ คอื [ตวัเลข + 
ลกัษณนาม + กรยิา] และมรีปูแบบลดรปู คอื ละคาํลกัษณนาม [ตวัเลข+กรยิา] ตวัอยา่งเชน่    

[ตวัเลข + ลกัษณนาม + กรยิา] รปูแบบคาํลกัษณนาม  ละคาํลกัษณนาม ความหมาย 
ลกัษณนามของคาํกรยิาปกต ิ ljok8 phja3 pai 

หก    ครัง้    ไป 
ljok8 pai 
หก    ไป 

ไปหกครัง้ 

ha:m1 phja3 ta:p7 
สาม    ครัง้    เลอืก 

ha:m1 ta:p7 เลอืกสามครัง้ 

3) ลกัษณนามลาํดบัที ่รปูแบบการใชค้าํลกัษณนามทีใ่ชบ้อกลาํดบั คอื [ลกัษณนาม 
(นาม) + ที ่+ ตวัเลข] ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

[ลกัษณนาม(นาม) + ที ่+ ตวัเลข] รปูแบบคาํลกัษณนาม  ความหมาย 
ลกัษณนามลาํดบัที ่ van1 ti6 ha:m1 

วนั     ที ่  สาม 
วนัทีส่าม 

pən3* (จ.=本 běn) ti6 ɣa 
เลม่                   ที ่   สอง 

เลม่ทีส่อง 

4) ลกัษณนามทีม่คีาํบ่งชี ้ จะใชร้ปูแบบ [ตวัเลข + ลกัษณนาม + นาม + คาํบ่งชี]้ ด ู
คาํอธบิายหวัขอ้ถดัไป   

SH ..3 รปูแบบการใช้คาํบง่ช้ี  คาํสรรพนามประเภทบ่งชีใ้นภาษาสุย่มสีองคาํคอื คาํบ่งชี ้ 
ระยะใกล ้/na:i6/ “น้ี” และคาํบ่งชีร้ะยะไกล /tsa/ “นัน่” คาํบ่งชีน้ี้จะวางไวต้ําแหน่งทา้ยสดุของคาํหรอื
วล ี คอืวางไวต่้อจากสว่นทีต่อ้งการบ่งชี ้ หากใชบ้่งชีค้าํกว็างไวห้ลงัคาํ ใชบ้่งชีว้ลกีว็างไวห้ลงัวล ี
โครงสรา้งคอื [สว่นทีต่อ้งการบ่งชี ้+ คาํบง่ชี ้] ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

to m ̥u na:i6 
ตวั  หม ู   น้ี 

หมตูวัน้ี  ɣa to m̥u na:i6 
สอง  ตวั  หม ู  น้ี 

หมสูองตวัน้ี 

 ͫ be1 tsa 
ปี      นัน้ 

ปีนัน้ ɣa to po4 la:u4 tsa 
สอง ตวั  ววั   ใหญ่  นัน้ 

ววัตวัใหญ่สองตวันัน้ 

 SH .. การขยายความ การขยายความในทีน้ี่คอืการวางตําแหน่งของคาํหลกัทีถู่กขยาย
และตําแหน่งของคาํทีท่าํหน้าทีข่ยายคาํอื่น มรีปูแบบ ดงัน้ี     

) การขยายคาํนาม คาํคุณศพัทท์ีท่าํหน้าทีข่ยายคาํนามมทีศิทางการขยายไป 
ขา้งหลงั รปูแบบคอื [คาํหลกั + คาํขยาย]  ตวัอยา่งประโยคเชน่   

ตวัอย่าง  ความหมาย  ตวัอย่าง  ความหมาย 
po4 la:u4 
ววั    ใหญ่ 

ววัใหญ่ duk7 m̥ai 
เสือ้   ใหม ่

เสือ้ใหม ่

nu va:ŋ1 
ภเูขา   สงู 

ภเูขาสงู m ̥u pi  
หม ู  พ(ีอว้น) 

หมอูว้น 
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 2) การขยายคาํคุณศพัทแ์ละคาํกรยิา   คาํวเิศษณ์ทีใ่ชข้ยายคาํคุณศพัทเ์พือ่บอก
ระดบั ความเขม้ขน้ คุณภาพ ปรมิาณ คอืคาํวา่ /ɕo3/ “มาก” จะวางไวห้ลงัคาํคุณศพัทท์ีต่อ้งการขยาย 
สว่นคาํวเิศษณ์ทีใ่ชข้ยายคาํกรยิาเพือ่บอกความหมายเดยีวกนัน้ีใชค้าํวา่ /naŋ6/ “มาก” วางไวห้น้า
คาํกรยิาทีต่อ้งการขยาย ตวัอยา่งคาํเชน่  

คุณศพัท ์+ /ɕo3/  /naŋ6/ + กรยิา 
ตวัอยา่ง  ความหมาย  ตวัอยา่ง  ความหมาย 
ha:n3 ɕo3 
แดง   มาก 

แดงมาก naŋ6 taŋ1 
มาก     มา 

มาบอ่ยมาก 

kuŋ ɕo3 
เยอะ  มาก 

เยอะมาก naŋ6 tok7 fən1 
มาก   ตก    ฝน 

ฝนตกหนกัมาก 

ʔnam3 ɕo3 
บอ่ย     มาก 

บอ่ยมาก  naŋ6 uk7 nuk8 
มาก  ออก  ดอก 

ดอกไมบ้านเยอะมาก 

 SH .4. การแสดงความเป็นเจ้าของ รปูประโยคของการแสดงความเป็นเจา้ของใน
ภาษาสุย่ คอื [+สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของ ±/ to/+เจา้ของ] คาํวา่ /to/ “ของ” สามารถละได ้  ดงัจะเหน็วา่
คาํทีใ่ชแ้สดงความเป็นเจา้ของน้ีเหมอืนกบัภาษาจนี คอืคาํวา่ 的 de โครงสรา้งทางไวยากรณ์กเ็ป็น
อยา่งเดยีวกนักบัภาษาจนี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

รปูแบบ +คาํแสดงความเป็นเจา้ของ -คาํแสดงความเป็นเจา้ของ ความหมาย 
[+สว่นทีถ่กูเป็น
เจา้ของ±/to/+
เจา้ของ] 

le1     to  ju1 
หนงัสอื ของ  ก ู 

le1     ju 
หนงัสอื กู 

หนงัสอืของฉนั 

nai6 sɿ1 to man1 
น่ี     เป็น ของ  เขา 

ไมส่ามารถละคาํแสดงความ
เป็นเจา้ของได ้

น่ีเป็นของเขา 

 ในเรือ่งการแสดงความเป็นเจา้ของน้ี เมื่อเปรยีบเทยีบกบัภาษากลุ่มไทอื่นๆ ทีอ่ยูใ่นประเทศ
จนีแทบทุกภาษามกีารยมืคาํแสดงความเป็นเจา้ของจากภาษาจนีมาใช ้  บา้งยมืทัง้คาํและไวยากรณ์ 
บา้งยมืเฉพาะคาํแต่ไวยากรณ์เป็นของภาษาดัง้เดมิ สาํหรบัภาษาสุย่มกีารยมืทัง้คาํ และรปูแบบ
ไวยากรณ์ ทีรู่ว้า่เป็นการยมืมาใชเ้น่ืองจากวา่ ในบางภาษาเชน่ ภาษาตง้ ภาษามลูมั ภาษาเหมา
หนาน มโีครงสรา้งการแสดงความเป็นเจา้ของสองแบบ คอื คาํและโครงสรา้งภาษาดัง้เดมิ และคาํ
และโครงสรา้งทีย่มืมาจากภาษาจนีใชค้วบคูก่นัไป  

SH ..6 ประโยคเปรียบเทียบ คาํแสดงความหมายเปรยีบเทยีบคอืคาํวา่ /to1/ “กวา่”  
โครงสรา้งประโยคเปรยีบเทยีบคอื [A+คุณศพัท+์/to1/+B]  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี        

[A+คุณศพัท+์/to1/+B]  nu4 va:ŋ4 to1 fe 
น้อง  สงู    กวา่  พี ่

 น้องสงูกวา่พี ่

la:k8 nai6 da:i1 to1 la:k8 tsa 
ตวั    น้ี     ด ี     กวา่ ตวั    นัน้ 

(เสือ้) ตวัน้ีดกีวา่ตวันัน้ 

 SH ..7 การบอกตาํแหน่ง โครงสรา้งของคาํบอกตาํแหน่ง เชน่ บน ล่าง หน้า หลงั ซา้ย 
ขวา คาํเหล่าน้ีจะวางไวห้น้าคาํนามหรอืสรรพนาม รปูแบบคอื [คาํบอกตําแหน่ง + คาํนาม/สรรพนาม] 
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี        

ȵa:u6 ʁa:u6 ɣa:n 
เนา    ใน       เฮอืน 

อยูใ่นบา้น  ȵa:u6 faŋ ʔnja1  
เนา    ขา้ง    แมน้ํ่า 

อยูข่า้งแมน้ํ่า 

ȵa:u6 u1 nu  
เนา     บน เขา 

อยูบ่นภเูขา ȵa:u6 ʁa:u6 ʔɣa 
เนา    ใน      นา 

อยูใ่นนา 

                                                           
1 ภาษาไตพดูวา่ /la:i to1 xa3/ ลาย ตวั ขา้ “หนงัสอืของฉนั”  ภาษาไทยถิน่เหนือพดูวา่ /หนงัสอืตัว่เกา/ แปลวา่ “หนงัสอืของเธอ”    
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  SH ..8 คาํกริยาท่ีต้องการกรรมสองตวั ในทีน้ี่คอืคาํวา่ /ha:i1/ “ให”้ มโีครงสรา้งเป็น
แบบเดยีวกนักบัภาษาจนี คอื [ประธาน +ให ้ + กรรมรอง(ผูร้บั) + กรรมตรง(ของ/การกระทาํ)] ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี        

[ประธาน +ให ้+ กรรมรอง 
+ กรรมตรง ] 

 ju ha:i1 nu4 ɕen (จ.=钱 qián) 
ก ู   ให ้   น้อง  เงนิ    

ฉนัใหเ้งนิน้อง 

ju   ha:i1 ȵa1   qoŋ1(จ.=工 gōng) 
ก ู   ให ้    เขา    ทาํงาน      

ฉนัทาํงานใหเ้ขา  

 
SH .5.ภาษาถ่ิน หากเปรยีบเทยีบกบัภาษาตระกลูไทอื่นๆ เชน่ ไต จว้ง ตง้ หล ีจะพบวา่ ภาษาสุย่
มคีวามแตกต่างของภาษาถิน่ไมม่ากนกั แต่ละถิน่สามารถใชภ้าษาถิน่ของตนสือ่สารกบัถิน่อื่นเขา้ใจ
กนัได ้ นกัภาษาศาสตรจ์นี (Zhāng Jūnrú, 198, 77-84) ใชเ้กณฑว์งคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์แบ่ง
ภาษาถิน่สุย่ออกเป็นสามถิน่ ซึง่แต่ละถิน่จะมลีกัษณะเดน่ต่างๆกนัไป ดงัน้ี 

SH .5.1 การแบง่เขตภาษาถ่ิน ภาษาถิน่สุย่แบ่งเป็นสามถิน่ในพืน้ต่างๆดงัน้ี    
)  ถ่ินซานต้ง (山洞土语 Shāndòng tǔyǔ)  คอืภาษาสุย่ทีพ่ดูอยูท่ีอ่าํเภอปกครอง 

ตนเองชาวสุย่ซานตู (三都 Sāndū)  ตําบลต่างๆ ไดแ้ก่ ซานตง้ (山洞 Shāndòng) สุย่หลง (水龙

Shuǐlóng) จงเหอ(中和 Zhōnghé) ป้าเจยี(坝街  Bàjiē) ล่านถู่(烂土 Làntǔ) เจยีหรง(嘉荣  Jiāróng) 
เหงิเฟิง(恒丰 Héngfēng) โจวถาน(周覃 Zhōután)  จิว่เชยีน(九阡 Jiǔqiān) เขตพืน้ทีต่ําบลเหยาชิง่   
(瑶 庆 Yáoqìng) ของอาํเภอลีโ่ป(荔 波 Lìbō) และชุมชนชาวสุย่ในเขตอาํเภอหรงเจยีง(榕 江

Róngjiāng)  
 )  ถ่ินหยางอาน (阳安 Yáng’ān) คอืภาษาสุย่ทีพ่ดูอยูใ่นตําบลต่างๆ ของอาํเภอซาน

ตู(三都 Sāndū) ไดแ้ก่ หยางอาน(阳安 Yáng’ān) หยางลัว่(羊落 Yángluò) หลนิเฉียว(林桥 Línqiáo) 
และภาษาสุย่ทีต่ําบลต๋งเหมีย่ว(董渺 Dǒngmiǎo) ของอาํเภอตู๋ซาน(独山 Dúshān)   

 )  ถ่ินพานต้ง (潘洞 Pāndòng) คอืภาษาสุย่ทีพ่ดูอยูท่ีต่ําบลพานตง้(潘洞 Pāndòng) 
ของอาํเภอตูหยวนิ (都匀 Dūyún) และภาษาสุย่ทีต่ําบลเวงิถาย(翁台 Wēngtái) ของอาํเภอตู๋ซาน        
(独山 Dúshān)   
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SH .5.2 ข้อเปรียบต่างของเสียงในภาษาถ่ิน จากการเปรยีบเทยีบการออกเสยีงของภาษาถิน่แต่
ละถิน่ พบขอ้แตกต่างทีเ่ดน่ชดัของเสยีงพยญัชนะ สรปุไดด้งัน้ี  
ข้อเปรียบต่าง ถ่ินซานต้ง ถ่ินหยางอาน ถ่ินพานต้ง 
1.ถิน่ซานตง้มเีสยีงพยญัชนะ
ครบเป็นระบบ แต่ถิน่หยาง
อานมกีารแปรเป็นเสยีงอื่น 
ในขณะทีถ่ิน่พานตง้เสยีง
พยญัชนะกลุม่เดยีวกนัเหลอื
น้อยทีส่ดุ     

b  bj   ͫ b   ͫ bj 
d  dj   ⁿd   ⁿdj 

m  mj   ͫ b   ͫ bj 
l   lj    ⁿd    ⁿdj 

ͫ b   ͫ bj 
ⁿd    ⁿdj 

ตวัอยา่งคาํ ba:n3 “บา้น” bja:n3 
“นาก” 
ͫ ba:n “ผูช้าย”  ͫ bja:ŋ 
“รวง” 
da: ŋ 1 “สวา่ง” djai 
“ตืน้” 
 ⁿda ŋ 1“หอม” ⁿdjai3 
“ซือ้” 

   

bən1”ฟ้า” bja:k7 
“ผูห้ญงิ” 
da3”แขง็” dja3 “ตน้กลา้” 
  ͫ be “ปี” ⁿda “ตา” 

mən1”ฟ้า”mja:k7“ผูห้ญงิ” 
la3 “แขง็” lja3 “ตน้กลา้” 
ͫ be “ปี” ⁿda “ตา” 

 

ba:n3 “บา้น” bjat7 “บดิ” 
da:i1 “ด”ี djo ŋ “ลกูออ้ด” 

 ͫ ba:n3 “บา้น”  ͫ bjat7 “บดิ”  
ⁿda:i1“ด”ี ⁿdjoәŋ“ลกูออ้ด” 

2.พยญัชนะนาสกิ และ j ɣ ถิน่
ซานตง้มเีสยีงกกันําหน้า แต่
ในถิน่หยางอานและถิน่พานตง้
ไมม่ ี

ˀm ˀn ˀnj ˀȵ ˀŋ 
ˀj   ˀɣ 

m   n   nj   ȵ   ŋ 
j     ɣ 

ตวัอยา่งคาํ ˀmi1 “หม”ี ˀna ŋ “จมกู” 
ˀnja1 “แมน้ํ่า” ˀȵam1 
“กาํมอื” ˀŋuk7 “กม้”  
ˀja1 “ผา้”  ˀɣa “นา” 

mi1 “หม”ี naŋ “จมกู” nja1 
“แมน้ํ่า” ȵam1 “กาํมอื” 
ŋuk7 “กม้” ja1 “ผา้”  ɣa 
“นา” 

 

 ˀma1 “ผกั” ˀna1 “หนา” 
ˀnjap7 “แคบ”  ˀȵam 
“คํ่า” ˀŋam1 “คาบ”
ˀjut7“ขา้วตม้มดั”   
ˀɣa1“นา” 

 ma1 “ผกั” na1 “หนา” njap7 
“แคบ”  ȵam “คํ่า” ŋam1 
“คาบ”jut7“ขา้วตม้มดั”  
ɣa1“นา” 

.พยญัชนะนาสกิเสยีงใสใน
ภาษาถิน่ซานตง้แปรเป็นเสยีง
อื่นในภาษาถิน่หยางอานและ
พานตง้ 
 

m ̥ h ͂w (h͂u) 
n ̥ h ͂ h ͂j / h͂ 
ȵ̥. ŋ̥ ȵ̥  

ตวัอยา่งคาํ m ̥a1 “หมา”   n̥a3 “ธนู”   
ȵ̥a:k7 “หนา,ใหญ่ ”  
ŋ̥an “เยน็”    

h ͂wa1 “หมา”   h ͂a3 “ธนู”   
ȵa:k7 “หนา,ใหญ่ ”  ŋan 
“เยน็”    

 

m ̥ai “ใหม”่   n̥u “หนู”   
ȵ̥u1 “เหมน็”  ŋ̥a:n 
“เยน็”    

 h ͂w̥ai “ใหม”่   h ͂w̥u 
“หนู”   
h ͂iu1 “เหมน็”  h͂ja:n “เยน็”   
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4.พยญัชนะเสยีดแทรกรมิ
ฝีปากกบัฟันในภาษาถิน่
ซานตง้และภาษาถิน่หยางอาน 
แปรเป็นพยญัชนะเปลีย่นเป็น
รมิฝีปากในภาษาถิน่พานตง้ 

f v vj xw(xu) w wj 

ตวัอยา่งคาํ fan1 “ไผ”่  van1 “วนั” vjan1 “ฟัน” xwan1 “ไผ”่  wan1 “วนั” 
wjan1 “ฟัน” 

.เสยีงทีฐ่านกรณ์ลิน้ไก่ใน
ภาษาถิน่ซานตง้แปรเป็นเสยีง
ผนงัคอในภาษาถิน่หยางอาน
และภาษาถิน่พานตง้ 

ʁ q ɣ h q  ɣ ʔ  

ตวัอยา่งคาํ ʁa:u3“ใน” ʁan1“ไม้
คาน”  
ʁam  “อ่าง” 

qa:u3 “ใน”  ɣan1 “ไมค้าน”   
ham  “อ่าง”   

 

 ʁa:p7 “ปรงุยา” ʁa:ŋ  
“ขวาง”  
ʁa:u3 “ใน”    

 qa:p7 “ปรงุยา”   ɣa:ŋ  
“ขวาง”  
ʔa:u3 “ใน”   

 
 SH .. คาํศพัทภ์าษาถ่ิน ระหวา่งภาษาถิน่ทัง้สาม มคีวามแตกต่างกนัของคาํศพัทไ์มม่าก 

สามารถสือ่สารกนัรูเ้รือ่ง แต่กย็งัมคีาํศพัทเ์ฉพาะถิน่อยู ่จากการเปรยีบเทยีบวงคาํศพัทแ์ต่ละถิน่พบวา่ ภาษา
ถิน่ซานตง้และหยางอานมคีาํศพัทร์ว่มกนัมากกวา่ 8% ภาษาถิน่ซานตง้กบัพานตง้มคีาํศพัทร์ว่มกนั
มากกวา่ 7% สว่นภาษาถิน่หยางอานกบัภาษาถิน่ซานตง้มคีาํศพัทร์ว่มกนั 7% คาํศพัทท์ีแ่ตกต่างกนัมกั
เกดิจากบางถิน่ใชค้าํยมืจากภาษาอื่น(จนี) แต่อกีถิน่หนึ่งมคีาํศพัทเ์ฉพาะถิน่เชน่  
คาํศพัทภ์าษาจีน ความหมาย ถ่ินซานต้ง ถ่ินหยางอาน ถ่ินพานต้ง 

มีคาํศพัทเ์ฉพาะถ่ิน คาํยืมจากภาษาจีน 
帽 mào หมวก ȵon4* ma:o6 
袜 wà ถุงเทา้ ji1 ma:t8 
读 dú อ่าน qa1 toak8 
* คาํน้ีคลา้ยกบัคาํภาษาจนีอกีคาํหน่ึง คอืคาํวา่  冠  guàn ซึง่คาํน้ีมสีองความหมายคอื แปลวา่ หงอน(ไก่) และแปลวา่ 
หมวกหรอืมงกุฎ   

     
SH .6 ตวัอกัษรภาษาสุ่ย  

ในอดตีหมอผชีาวสุย่มอีกัษรชุดหน่ึงทีใ่ชเ้ป็นสญัลกัษณ์สาํหรบัจดบนัทกึฤกษ์ยาม เชญิเทพ เชญิผ ีดู
ทาํเลทีต่ ัง้ และการทาํนายต่างๆ เรยีกอกัษรชนิดน้ีวา่ /le1 sui3/ “ลายสุย่” อกัษรสญัลกัษณ์ชุดน้ีมปีระมาณ
รอ้ยกวา่ตวั รูจ้กัและสบืทอดกนัเฉพาะผูเ้ป็นหมดผขีองเผา่เทา่นัน้ จากการวเิคราะหร์ปูอกัษรทีป่รากฏใน
บทความของเหวยจางป่ิง(Wéi Zhāngbǐng, 14) พบวา่อกัษรสว่นใหญ่เป็นอกัษรทีเ่ลยีนแบบมาจากอกัษร
จารบนกระดกูสตัวข์องจนี ภาษาจนีเรยีกวา่ เจีย๋กู่เหวนิ (甲骨文Jiǎgǔwén) บางครัง้กใ็ชอ้กัษรจนีแต่เขยีน
แบบกลบัดา้นซา้ยขวา หรอืบางครัง้กเ็ขยีนแบบกลบัหวักลบัหาง จงึเรยีกอกีชื่อหน่ึงวา่ ฝ่านซ ู (反书 Fǎn 
shū) แปลวา่ “อกัษรกลบั” แต่กม็บีางตวัทีเ่ป็นอกัษรภาพทีว่าดเลยีนแบบธรรมชาต ิ สว่นเสยีงอา่นนัน้ถา้เป็น
อกัษรจนีกอ็า่นออกเสยีงตามภาษาจนี แต่กม็บีางตวัทีใ่ชอ้กัษรจนีแต่อา่นออกเสยีงแบบภาษาสุย่ สว่นอกัษร
ภาพวาดอา่นออกเสยีงเป็นภาษาสุย่        
 “ลายสุย่” มสีองชุด ชุดหน่ึงเรยีกวา่ /le1 kwa3/ แปลวา่ “ลายขาว”  อกีชุดหน่ึงเรยีกวา่ /le1 ˀnam/
แปลวา่ “ลายดาํ” อกัษรสองชุดน้ีมรีปูอกัษรไมแ่ตกต่างกนั แต่แตกต่างกนัทีค่วามหมาย มอีกัษรในลายดาํบาง
ตวัทีไ่มม่ใีนลายขาว อกัษรลายขาวเป็นอกัษรทีใ่ชท้ัว่ไป สว่นอกัษรลายดาํสบืทอดอยา่งเป็นความลบั เสยีง
อา่นของอกัษรแต่ละตวัไมม่เีสยีงตายตวั แปรเปลีย่นไปตามภาษาถิน่แต่ละถิน่    

อ
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 จากทีไ่ดพ้รรณนามาขา้งตน้จะเหน็วา่ หากเปรยีบเทยีบกบัภาษาในแขนงตง้-สุย่ จะพบวา่ภาษาสุย่มี
ระบบเสยีงกอ้งทีเ่กอืบสมบรูณ์รองลงมาจากภาษาเหมาหนาน ดงัน้ี  

ตง้ -สุย่ 
เหมาหนาน ˀb ˀd   ͫ b ⁿd  ᶯȡ ᵑɡ

สุย่ ˀb ˀd   ͫ b ⁿd   
ตง้ m l  p t   
มลูมั m l  p t   

 แต่ลกัษณะเดน่ของระบบเสยีงทีภ่าษาสุย่มคีวามสมบรูณ์กวา่ภาษาอื่นๆกค็อื  เสยีงนาสกิแต่ละเสยีง
จะมกีารออกเสยีงเปรยีบต่างกนัสามแบบ คอื  /m̥ ˀm m/ หมายถงึ พยญัชนะนาสกิเสยีงใส พยญัชนะนาสกิมี
เสยีงกกันํา และพยญัชนะนาสกิปกตติามลาํดบั ตามทีไ่ดอ้ธบิายไปแลว้ในเรือ่งระบบเสยีง  ในขณะทีภ่าษา
อื่นๆในแขนงเดยีวกนั เชน่ มลูมั เหมาหนาน มเีพยีงสองแบบ สว่นภาษาตง้มเีพยีงแบบเดยีว   
 เรือ่งทีน่่าสนใจอกีประการหน่ึงกค็อืระบบคาํและระบบไวยากรณ์  จากทีไ่ดอ้ธบิายมาขา้งตน้จะเหน็
วา่ภาษาสุย่ไดร้บัอทิธพิลจากภาษาจนีบา้ง สว่นมากเป็นเรือ่งของการยมืคาํ สว่นระบบเสยีงกเ็ป็นเสยีงทีม่า
กบัคาํยมืเทา่นัน้ไมไ่ดม้ผีลกระทบโดยตรงต่อระบบเสยีงภาษาสุย่  ซึง่เป็นปรากฏการณ์เหมอืนๆกนักบัภาษา
ของชนกลุ่มน้อยอื่นๆในประเทศจนี  แต่ในระดบัไวยากรณ์ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากภาษาจนีมากเหมอืนอยา่ง
ภาษามลูมัและภาษาเหมาหนาน  ดงัจะเหน็วา่ในภาษามลูมัและภาษาเหมาหนานนัน้มกัจะมไีวยากรณ์สอง
แบบใชค้วบคูก่นัไป คอื แบบภาษาเหมาหนานดัง้เดมิ(ซึง่เหมอืนกบัภาษาตระกลูไท) และแบบภาษาจนี(ต่าง
กบัภาษาตระกลูไท) สว่นภาษาตง้จะใชไ้วยากรณ์จนีกต่็อเมือ่เป็นประโยคทีม่คีาํยมืภาษาจนีมาใช ้แต่หากใช้
คาํตง้กใ็ชไ้วยากรณ์ตง้ แต่ในภาษาสุย่ลกัษณะทางไวยากรณ์แบบน้ีพบไมม่ากนกั เหตุทีเ่ป็นเชน่น้ีก็
เน่ืองมาจากวา่ชาวสุย่และชาวตง้มจีาํนวนประชากรมากหลกัแสนคน ทาํใหภ้าษามคีวามเขม้แขง็ ในขณะที่
ภาษามลูมัและเหมาหนานมจีาํนวนประชากรน้อยหลกัหมืน่คน ยอ่มถูกภาษาอื่นแทรกซมึไดง้า่ยกวา่    
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บทท่ี   
 

ภาษาตระกลูไทในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน :  
การพรรณนาภาษาแขนงหลี  

 

 
เน้ือหาในบทน้ี  นําเสนอบทพรรณนาภาษาแขนงหล ี 

ซึง่มสีมาชกิเพยีงภาษาเดยีว คอื   
 

               ส่วน L.    ภาษาหล ี   
 

มรีายละเอยีดแบ่งเป็นสองสว่น คอื  
 

               ส่วนย่อยท่ี  1 ข้อมลูทางชาติพนัธุว์รรณนา   
   ส่วนย่อยท่ี  2 ข้อมลูทางภาษา 
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L.  ภาษาหลี 

 
 

 
คดัลอก: http://img.dili36.com   

คดัลอก : http://www.gohn.com  
รปูท่ี L  ชายชาวหล ี รปูท่ี L  หญงิชาวหล ี

 
ขอ้มลูภาษาหลแีบ่งเป็นสองสว่น คอื สว่นที ่L1 ขอ้มลูสงัเขปเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนา และ สว่นที ่

L  ขอ้มลูทางภาษา ดงัน้ี   
  
L   ข้อมลูสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา มรีายละเอยีดขอ้มลู ดงัน้ี  

L .  ถิน่ทีอ่ยู ่ 
L 1.  ประวตัศิาสตร ์ 
L .  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  
L .  ชวีติความเป็นอยู ่ 
L .5  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม  

 
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ คอื เน่ืองจากเน้ือหาในสว่นน้ีเป็นการสงัเคราะหข์อ้มลูจากเอกสารภาษาจนี ซึง่

ภาษาจนีเรยีกชื่อกลุ่มชาตพินัธุน้ี์วา่ “黎族 Lízú” ผูเ้ขยีนจงึจะเรยีกวา่ “หล”ี ตามภาษาจนี  สว่นการอา้งองิ
จากเอกสารอื่นกจ็ะเรยีกตามตน้ฉบบัเดมิ เชน่ ฮลาย (Hlai)  ฮไล (Hlai) ล ี(Le)      

 
L 1.1 ถ่ินท่ีอยู่  

ชาวหลจีดัเป็นกลุ่มชาตพินัธุส์ว่นน้อยของจนี อาศยัอยูต่ามเชงิเขาบรเิวณตอนใตข้องมณฑลหา่ย
หนาน ซึง่ทางการจนีจดัการปกครองเป็นเขตปกครองตนเองชาวเหมยีวชาวหลหีา่ยหนาน และยงัมกีระจาย
อาศยัอยูท่ ัว่ไปบรเิวณอื่นๆของมณฑลหา่ยหนานอกีราวหมืน่กวา่คน  สว่นมากตัง้ถิน่ฐานอยูต่ามเชงิเขา 
บรเิวณตอนใตข้องมณฑลหา่ยหนานในเขตตําบล ฉยง-จง(琼中Qiónɡzhōnɡ)  ป๋ายซา(白沙Báishā)  ชาง
เจยีง(昌江 Chānɡjiānɡ) ตงฟาง (东方 Dōnɡfānɡ) เล่อตง(乐东 Lèdōnɡ) หลงิสุย่(陵水 Línɡshuǐ) 
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ป่าวถงิ (保亭 Bǎo tínɡ) เมอืงทงสอื (通什 Tōnɡshí) เมอืงซานยา่ (三亚 Sānyà)  และยงัมกีระจายอาศยั
อยูท่ ัว่ไปบรเิวณมณฑลหา่ยหนาน เชน่ ทีต่ําบลวา่นหนิง (万宁 Wànnínɡ)  ถุนชาง(屯昌 Túnchānɡ) ฉยง
หา่ย (琼海 Qiónɡhǎi) เฉิงมา่ย (澄迈 Chénɡmài) ตานเซีย่น (儋县 Dānxiàn) ติง้อาน (定安 Dìnɡ’ān)    
ชาวหลใีนเขตปกครองตนเองชาวเหมยีวชาวหลหีา่ยหนานคดิเป็น % ของประชากรชาวหลทีัง้หมด ชาว
หลแีต่ละพืน้ทีม่สีาํเนียงภาษาและการแต่งกายแตกต่างกนัไป การสาํรวจจาํนวนประชากรเมือ่ปี  มี
จาํนวนประชากร 2,000 คน (Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng, 198, 1) ขอ้มลูการสาํรวจจาํนวน
ประชากรครัง้ที ่5 ของจนีในปี 2000  ชนกลุ่มน้อยเผา่หลมีจีาํนวนประชากรเพิม่ขึน้เป็น ,2,  คน       
 
L .  ประวติัศาสตร ์ 

ในหนงัสอื “ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี (Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng, 0, ) มขีอ้มลูวา่ชาวหลมีชีื่อ
เรยีกตวัเองหลายชื่อแตกต่างกนัไปตามแต่ละพืน้ที ่แต่ชื่อเรยีกทีย่อมรบัทัว่ไปและมจีาํนวนมากกค็อืชื่อ /ɬai1/ 
ภาษาจนีใชอ้กัษร “黎 Lí” ออกเสยีงวา่ “หล”ี และกม็ชีื่อทีอ่อกเสยีงคลา้ยๆกนัอกี ไดแ้ก่ /tɬai1,tai1, tsai1, 
thai4/ ชื่ออื่นทีม่เีรยีกเฉพาะถิน่กม็ ีเชน่ /ha3 , gei4 , mo:i1 fau1, hjɯn1, zɯn4/ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมชีื่อ
ทีช่าวจนีเรยีกอกีหลายชื่อ เชน่ ปัน้(伴Bàn) ฉี(岐Qí)  ฉี่ (杞Qǐ) เหมย่ฝ(ู美孚Měifú) เป่ินตี ้(本地 Běndì) 
ในหนงัสอืนานาภาษาในเอเชยีอาคเนย ์ภาษาตระกลูไท (สรุยิา รตันกุล, 25, 5-5) เรยีกชื่อชาวหลวีา่ 
“ฮลาย” และยงัมขีอ้มลูชื่อเรยีกชาวหลอีกีมาก เชน่ Li, Le, Lai, Lay, B’lai, B’lay, Lakia, Laokwang, Hiao 
Dai, K’lai,  S’lai, S’ai, Dli, B’li เป็นตน้     
 ชนชาวหลสีบืเชือ้สายมาจากชนรอ้ยเผา่โบราณทีช่ื่อ ป่ายเยว ่ (百越 Bǎiyuè) ในอดตีชาวฮัน่มคีาํ
เรยีกชนกลุ่มน้อยทางตอนใตห้ลายชื่อ โดยไมไ่ดแ้บ่งวา่เป็นชนกลุ่มใด เป็นชื่อทีเ่รยีกรวม ๆ กนั เชน่ ในสมยั
ซฮีัน่เรยีกวา่ลัว่เยว ่ (骆越  Luòyuè) สมยัตงฮัน่เรยีกวา่ หลี ่ (里 Lǐ) หมาน (蛮   Mán) สมยัสยุและถงั
เรยีกวา่หลี ่(俚 Lǐ) เหลยีว (僚 Liáo) บรรพบุรษุของชาวหลทีีต่ ัง้ถิน่ฐานอยูท่ีเ่กาะหา่ยหนานกร็วมอยูใ่นชน
กลุ่มน้อยดงักล่าว จนกระทัง่ปลายสมยัราชวงศถ์งัจงึเริม่มชีื่อเรยีกชนกลุ่มน้อยทีห่า่ยหนานวา่ “หล”ี (黎 Lí) 
ถงึสมยัซ่งจงึกาํหนดใหม้กีารเรยีกชื่อชนกลุ่มน้อยกลุ่มน้ีเป็นทีแ่น่นอน และเรยีกต่อกนัมาจนถงึปัจจุบนั 
 จากการขดุคน้ทางโบราณคดพีบวา่ ยคุหนิใหมท่ีส่าํรวจพบบนเกาะหา่ยหนานมปีระมาณ 0 แหง่  
แต่ละแหง่มอีายกุวา่หา้พนัปี  นกัโบราณคดแีละนกัประวตัศิาสตรใ์หค้วามเหน็วา่เจา้ของยคุหนิใหม ่หรอื
กล่าวไดว้า่ผูท้ีม่ชีวีติอยูใ่นยคุหนิใหมด่งักล่าวกค็อื “บรรพบุรษุของชาวหล”ี   นัน่เอง  นบัเป็นชนกลุ่มแรกที่
ดาํรงชวีติและบุกเบกิเกาะหา่ยหนาน ในสมยัฉินและฮัน่ กลุ่มชนบนเกาะหา่ยหนานมคีวามสมัพนัธแ์น่นแฟ้น
กบัราชสาํนกัฮัน่ จกัรพรรดฮิัน่อูต่ีส้ง่กองกาํลงับุกเบกิพืน้ทีบ่รเิวณ เกาะฉยง (琼岛 Qiónɡ dǎo) สรา้งเมอืง
ใหมช่ื่อ จหูยา (珠崖 Zhūyá) และตานเออ่ร ์(儋耳 Dān’ěr) อพยพชาวฮัน่จากแผน่ดนิใหญ่สูเ่กาะหา่ยหนาน
ตัง้ถิน่ฐานบา้นเรอืนอยูร่ว่มกบัชาวหล ี จากนัน้กลุ่มชนจากแผน่ดนิใหญ่ประกอบดว้ยชาวฮัน่ ชาวเหมยีวและ
ชาวหยุไดอ้พยพไปตัง้ถิน่ฐานทีเ่กาะหา่ยหนานอกีระลอกใหญ่ การอพยพเขา้มาของคนจากแผน่ดนิใหญ่ใน
ครัง้น้ีไดนํ้าเทคโนโลยดีา้นการเกษตร เครือ่งไมเ้ครือ่งมอืทีท่นัสมยัเขา้มา ชาวหลจีงึไดพ้ฒันาจากยคุหนิใหม่
เขา้สูย่คุเครือ่งมอืเหลก็ไปในคราวน้ี  ทาํใหป้รมิาณการผลติเพิม่ขึน้ ผูค้นมฐีานะดขีึน้ ชุมชนชาวหลเีริม่เขา้สู่
ระบบสงัคมเศรษฐกจิแบบสงัคมศกัดนิานบัแต่นัน้มา 
 ยคุเริม่ตน้ของสมยัหนานเป่ยและสมยัสยุ  อาํนาจการควบคุมของราชสาํนกัต่อชนบนเกาะหา่ย
หนานมเีสถยีรภาพและแขง็แกรง่มากขึน้  ผูนํ้าชนเผา่หลี ่ (俚 Lǐ) และเหลยีว (僚 Liáo) รวมตวักนักบัชาว
เยว ่(越人 Yuè rén) กลุ่มอื่นๆกวา่พนัคนเขา้สวามภิกัดิต่์อราชสาํนกัเหลยีว ต่อมาในราชวงศส์ยุเรอืงอาํนาจ
ชาวหลีก่เ็ขา้สวามภิกัดิอ์ยูใ่นปกครองของราชวงศส์ยุ  ทาํใหช้นในเกาะหา่ยหนานมสีมัพนัธส์นิทแน่นมคีวาม
เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนักบัชนในแผน่ดนิใหญ่  นําการพฒันาและความเจรญิจากแผน่ดนิใหญ่สูเ่กาะหา่ย
หนานมาโดยตลอด ในสมยัถงัและซ่งความสมัพนัธข์องชนบนเกาะหา่ยหนานกบัแผน่ดนิใหญ่ ยิง่เพิม่ความ
สนิทแน่นกลมเกลยีวมากยิง่ขึน้  เกาะหา่ยหนานเป็นปราการสาํคญัทางการคา้ของแผน่ดนิใหญ่กบัประเทศ
แถบทะเลจนีใต ้  ราชสาํนกัถงัจงึใหค้วามสาํคญักบัการพฒันา และการรวบรวมเกาะหา่ยหนานเขา้เป็น
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ดนิแดนของประเทศจนีเป็นอยา่งมาก  ผลติผลทีไ่ดจ้ากเกาะหา่ยหนานไดแ้ก่  ทองคาํ เงนิ ไขม่กุ กระและ
เครือ่งเทศ ไมเ่พยีงแต่เป็นเครือ่งราชบรรณาการทีเ่กาะหา่ยหนานตอ้งสง่ใหก้บัราชสาํนกัถงัเทา่นัน้ แต่ยงั
เป็นสนิคา้สง่ออกทีส่าํคญัมากในสมยันัน้อกีดว้ย ในขณะเดยีวกนัระบบสงัคมแบบศกัดนิาในชุมชนชาวหลใีน
ขณะนัน้กเ็ขม้แขง็ขึน้มาก  ผูใ้ชแ้รงงานชาวหลจีงึหนีไมพ่น้การถูกกดขีข่ม่เหงเยีย่งทาสจากชนชัน้สงูและ
กลุ่มนายทุน 
 ปลายสมยัราชวงศซ์่งจนถงึตน้สมยัราชวงศห์ยวน หตัถกรรมทอผา้พืน้เมอืงของชาวหลไีดพ้ฒันาขึน้
จนมชีื่อเสยีงไปทัว่  มตีํานานสาวทอผา้นางหน่ึงคอื หวงเตา้โผ (黄道婆 Huánɡ  Dàopó) หลบหนีการทารณุ
กรรมของครอบครวัในสงัคมศกัดนิาไปอาศยัอยูท่ีเ่มอืงหยาโจว (崖州 Yázhōu) และพาํนกัอยูท่ีน่ัน่ 0 กวา่ปี  
ชว่งเวลานัน้ไดเ้รยีนรูเ้ทคโนโลยกีารทอผา้จากชาวหล ี  ต่อมาเมือ่กลบัไปบา้นเกดิทีต่ําบลหวัจงิ  อาํเภอซ่าง
หา่ย (上海县华泾镇 Shànɡhǎixiàn Huájīnɡ zhèn)  กไ็ดนํ้าวธิกีารทอผา้ของชาวหลปีระยกุตใ์ชก้บั
เทคโนโลยปัีจจุบนัประดษิฐเ์ครือ่งมอืทอผา้ทีม่พีฒันาการลํ้าหน้า ผา้ทีท่อไดม้คีวามงดงาม สรา้ง
คุณประโยชน์แก่วงการทอผา้ของจนีมหาศาล จนถงึตน้ราชวงศห์ยวน มกีารกาํหนดนโยบายการรวมดนิแดน
เกาะหา่ยหนานเป็นดนิแดนในอารกัขา  ระบบสงัคมแบบการแบ่งชนชัน้ของชาวหลกีเ็ริม่ทวคีวามรนุแรงมาก
ขึน้ 
 ในสมยัหมงิและชงิ  ระบบสงัคมแบบศกัดนิาและเจา้กรรมสทิธิท์ีด่นิฝังรากลกึลงในสงัคมชาวหล ี
ปรมิาณการผลติของชาวหลมีปีรมิาณไมแ่ตกต่างไปจากชาวฮัน่มากนกั ผลติผลจาํพวกหมาก มะพรา้วและ
เขาววัเป็นสนิคา้สาํคญัทีส่ง่เขา้มาขายในแผน่ดนิใหญ่ แต่ยงัมชีาวหลใีนบรเิวณชายเขาอู๋จื่อ (五指山Wúzhǐ 
shān) ยงัคงรกัษาระบบสงัคมแบบโบราณอยู ่คอืระบบการเกษตรแบบสงัคมสาธารณะ  
  
L 1.3  ระบบเศรษฐกิจสงัคม  
 ดา้นเศรษฐกจิสงัคม  ก่อนการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี  ชาวหลดีาํเนินชวีติอยูด่ว้ยการเกษตร 
เพาะปลกูพชืจาํพวกขา้ว มนั และขา้วโพด นอกจากน้ียงัประกอบอาชพีการประมง การปศุสตัวจ์าํพวกสตัว์
ปีกและเกบ็ของป่า  ผลติภณัฑด์า้นงานฝีมอืยงัไมม่กีารพฒันามากนกั แมว้า่ระบบสงัคมชาวหลใีนชว่ง
ดงักล่าวเป็นแบบสงัคมศกัดนิา แต่การพฒันาระบบสงัคมไมม่คีวามมัน่คงและแน่นอน  ในแต่ละพืน้ที่
สามารถแบ่งออกเป็นสองแบบคอื ระบบสงัคมแบบกึง่อาณานิคมกึง่ศกัดนิา ระบบสงัคมแบบน้ีครอบคลุม
พืน้ทีช่าวหลกีวา่ %  และระบบสงัคมแบบเจา้กรรมสทิธิท์ีด่นิพฒันาไปเรว็มาก  อนัเป็นผลมาจากการเชา่
ทีด่นิทาํกนิ การขดูรดีดอกเบีย้  การจา้งแรงงานแบบทาส  ในระยะน้ีมชีนชัน้คนรวยทีค่รอบครองทีด่นิมากถงึ
เป็นพนัไร ่มวีวัควายในครอบครองถงึพนัตวั   ระบบสงัคมเศรษฐกจิอกีแบบหน่ึงไดแ้ก่ ระบบสงัคมแบบทีด่นิ
สาธารณะ เกดิขึน้ในชุมชนชาวหลทีีอ่าศยัอยูบ่รเิวณกลางชายเขาอูจ๋ื่อซาน ชุมชนน้ีมกีารถอืครองกรรมสทิธิ ์
ทีด่นิรว่มกนั  ในแต่ละบา้นมหีวัหน้าครอบครวั  สมาชกิในครอบครวัแบ่งงานกนัทาํอยา่งเครง่ครดั  ผลผลติที่
ไดแ้บ่งปันกนัอยา่งเทา่เทยีม   แมจ้ะไดร้บัววิฒันาการดา้นเครือ่งไมเ้ครือ่งมอืการเกษตรจากชาวฮัน่ทีอ่พยพ
เขา้มา แต่วธิกีารทาํการเกษตรยงัใชว้ธิดี ัง้เดมิ คอืใชว้วัควายไถนา ดาํนาดว้ยมอื ไมใ่ชปุ้๋ ย และเผาทีน่า ทาํ
ใหผ้ลผลติทีไ่ดจ้ากบรเิวณน้ีคอ่นขา้งตํ่า  การลงแขกทาํนา หรอืทีภ่าษาหลเีรยีกวา่ เหวนิเมา่ (纹 茂

Wénmào)  หมายความวา่ “รว่มมอืรว่มแรง” เป็นวธิกีารทาํนาทีพ่บมากในชุมชนชาวหลทีีช่ายเขาอูจ่ื่อซาน 
ผูล้งทุนตน้กลา้จะรวบรวมกาํลงัคนทีม่ที ัง้ญาตพิีน้่องในสายตระกลูเดยีวกนั และคนทีเ่ขา้มาขอรว่มลงแรง 
ผลผลติทีไ่ดก้ลบัไปเป็นของเจา้ของตน้กลา้ และจะแบง่ผลผลติใหก้บัผูม้ารว่มลงแรงเป็นคา่ตอบแทน   
 ก่อนการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี  ชุมชนชาวหลยีงัคงรกัษาระบบสงัคมแบบเดมิอยู ่  เรยีกวา่ 
“ถงหรอืกง” (峒，弓Tónɡ，Gōnɡ) ระบบสงัคมแบบน้ีมกีารแบ่งทีด่นิทาํกนิตามกลุ่มเครอืญาตทิีม่ขีอบเขต
ชดัเจน หา้มรุกลํ้าซึง่กนัและกนั หากมกีารรกุลํ้าทีด่นิทาํกนิเกดิขึน้จะถอืเป็นโทษอยา่งหนกั ทุกๆ “ถง” จะมผีู้
อาวุโสทีส่ดุเป็นหวัหน้า ทาํหน้าทีร่กัษาและดแูลอาณาเขตของตน รวมทัง้แกปั้ญหาความขดัแยง้ต่างๆ
ระหวา่ง “ถง” หากเป็นคดรีา้ยแรง จะมกีารรวมตวักนัของหวัหน้า “ถง” เพือ่ประชุมลงมตติดัสนิปัญหา  ใน
อดตีทีผ่า่นมาแต่ละ “ถง” ประกอบดว้ยคนในเครอืญาต ิ แต่จากผลของความเขม้แขง็ของระบบศกัดนิา  “ถง”  
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อยูภ่ายใตอ้าํนาจการปกครองของสว่นราชการ  หวัหน้า “ถง” เป็นเพยีงผูท้ีอ่ยูภ่ายใตอ้าํนาจการดแูลและ
ปกครองของทางการเท่านัน้  
 ตน้ปี  ชาวหลไีดร้บัการปลดปล่อย  รฐับาลดาํเนินการปฏริปูทีด่นิทาํกนิ และปฏวิตัวิฒันธรรม  
จากนัน้เป็นตน้มา ดว้ยความชว่ยเหลอืของรฐับาลและความรว่มมอืของชาวหลเีอง  ดนิแดนทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยั
ของชาวหลพีฒันารดุหน้าไปมาก มกีารพฒันาดา้นอุตสาหกรรม การเกษตร  การคมนาคมขนสง่ การสือ่สาร 
การศกึษาและการสาธารณสขุ  ชาวหลเีริม่มกีารเพาะปลกูและทาํการเกษตรแบบใหม ่  มกีารปลกูพชื
เศรษฐกจิมากมายเชน่  ตน้ยาง พชืน้ํามนั  ออ้ย พรกิไทย กาแฟ มะมว่งหมิพานตแ์ละผลไมต่้างๆ สรา้ง
รายไดอ้ยา่งงดงามใหก้บัชาวหล ี  การพฒันาดา้นอุตสาหกรรมกเ็ริม่เกดิเป็นรปูเป็นรา่งขึน้ โดยในปี 
หลงัจากทีเ่กาะหา่ยหนานไดร้บัการรบัรองจากรฐับาลจนีวา่ เป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของจนี
แลว้นัน้  การดาํเนินการดา้นธุรกจิการคา้กบัทัง้ในและต่างประเทศพฒันาไปอยา่งรวดเรว็ พลกิผนัชวีติชาว
หลไีปสูค่วามสขุสบายและความกนิดอียูด่เีรือ่ยมา  
 
L 1.  ชีวิตความเป็นอยู่  

ชาวหลสีรา้งบา้นเรอืนเป็นกระทอ่มรปูจัว่ ใชไ้มไ้ผส่านเป็นตารางแลว้โบกดว้ยโคลนทาํเป็นฝาบา้น 
บางทอ้งทีม่งุหลงัคาบา้นทรงโคง้ลกัษณะคลา้ยกบัหลงัคาเรอืกญัญาของไทย  
 การแต่งกาย  หญงิชาวหลไีวผ้มยาวเกลา้ผมไวด้า้นหลงัศรีษะ  ปักดว้ยขนเมน่หรอืป่ินปักผมทีท่าํ
จากโลหะหรอืกระดกูสตัว ์  โพกศรีษะดว้ยผา้ปักลวดลายงดงาม สวมเสือ้ผา่อกไมม่ปีก ไมต่ดิกระดุม สว่น
ใหญ่มกัชอบสน้ํีาเงนิ  สวมผา้ถุงทีท่อและปักลวดลายงดงาม  ในพธิสีาํคญัจะสวมใสเ่ครือ่งประดบัครบชุดทัง้
สรอ้ยคอ กาํไล ต่างห ูกาํไลขอ้เทา้ทีท่าํจากเงนิ    ต่างหขูองชาวหลนิียมใสใ่หห้นกั ๆ บางรายใสจ่นใบหยูาน
ลงมาถงึบ่าเลยกม็ ี  บางทอ้งทีนิ่ยมสกัลายตามรา่งกายทัง้ชายและหญงิ ปกตแิลว้การสกัลวดลายตาม
รา่งกายจะสกัตัง้แต่เดก็ๆ จนกระทัง่โตเป็นผูใ้หญ่กย็งัสามารถสกัลายไดจ้นกวา่จะแต่งงาน  หลงัจากแต่งงาน
แลว้ไมนิ่ยมสกัลาย การสกัลายใชว้สัดุสกัลายจาํพวกเขม็และหมกึทีไ่ดจ้ากธรรมชาต ิ  บรเิวณทีนิ่ยมสกัคอื
ใบหน้า ลาํคอ อก และแขนขา  แต่ปัจจุบนัคา่นิยมเรือ่งการสกัลายตามรา่งกายสญูหายไปแลว้  มเีพยีงบาง
กลุ่มทีอ่าศยัอยูต่ามชนบทยงัคงมหีลงเหลอือยูบ่า้ง สาํหรบัการแต่งกายของชายชาวหลนิียมโพกศรีษะดว้ย
ผา้ สวมเสือ้ผา่อกไมม่ปีก สวมกางเกงขากวา้ง    
 เรือ่งอาหารการกนิ  ชาวหลกีนิขา้ว มนั ขา้วโพดเป็นอาหารหลกั อาหารเน้ือไดม้าจากการล่าสตัว ์
พชืผกัเกบ็มาจากป่าและปลกูเองบา้งเลก็น้อย สว่นใหญ่ไดพ้นัธุพ์ชืมาจากชาวฮัน่ หญงิชาวหลชีอบเคีย้ว
หมาก  
 
L 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 
 ดา้นศลิปวฒันธรรม  ชาวหลแีมจ้ะไมม่ภีาษาเขยีนเป็นของตนเอง  แต่วรรณกรรมพืน้บา้นมขุปาฐะที่
สบืทอดและพฒันามาจากรุน่สูรุ่น่กไ็มด่อ้ยไปกวา่ชนเผา่กลุ่มอื่นๆ มรีปูแบบเน้ือหาและเรือ่งราว มากมาย ที่
สาํคญัไดแ้ก่  นิทาน ตํานาน เทพนิยาย นิทานอสีป บทสวดบชูาเทพเจา้  วรรณกรรมทีม่ชีื่อเสยีง เชน่ เรือ่ง 
《人龚的起源》Rénɡōnɡ de qǐyuán “ตน้กาํเนิดของชาวกง”  เรือ่ง《五指山大仙》Wǔzhǐshān 
dàxiān “มหาเทพแหง่เขาอู๋จื่อ” เรือ่ง《洪水的传说》Hónɡshuǐ de chuánshuō “ตํานานแหง่อุทก” เรือ่ง
《鹿回头》Lùhuítóu “กวางเหลยีวหลงั” เป็นตน้ วรรณกรรมของชาวหลสีะทอ้นภาพการดาํเนินชวีติ และ
ความเชื่อของชนเผา่ ตลอดจนความมุง่มาดปรารถนาของชนเผา่หลไีดอ้ยา่งชดัเจน 
 ชาวหลรีกัการรอ้งราํทาํเพลงและเตน้ระบาํราํฟ้อน ทว่งทาํนองเพลงและการเตน้ราํมเีอกลกัษณ์โดด
เดน่  เครือ่งดนตรพีืน้บา้นของชาวเผา่หลมี ีขลุ่ยจมกู แตร เกราะ กลองราํมะนา โหมง่  เพลงพืน้เมอืงมสีอง
แบบหลกัๆ ไดแ้ก่   เพลงรอ้งทีแ่ต่งเน้ือรอ้งเป็นภาษาฮัน่ รอ้งดว้ยทาํนองเพลงเผา่หล ี  เรยีกเพลงชนิดน้ีวา่ 
“เพลงภาษาฮัน่ทาํนองหล”ี (汉词黎调 Hàn cí Lí diào) อกีลกัษณะหน่ึงคอืเพลงพืน้เมอืงภาษาหล ีเรยีกชื่อ
วา่ บทเพลงพืน้เมอืงเผา่หล ี(黎谣正调 Lí  yáo zhènɡ diào)  เน้ือหาของเพลงมคีวามหลากหลายมาก เชน่  
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เพลงรอ้งในระหวา่งการทาํงาน  เพลงทีเ่กีย่วกบัการดาํรงชวีติ เพลงรกั เพลงสรรเสรญิ เพลงพธิกีรรม เพลง
เล่าเรือ่ง เพลงเบด็เตลด็ เป็นตน้ การขบัรอ้งกม็หีลายแบบเชน่  รอ้งเดีย่ว รอ้งคู ่รอ้งหมู ่  รอ้งต่อกลอน รอ้ง
ประสานเสยีง เป็นตน้  
 การเตน้ราํของชาวหลพีฒันามาจากวถิกีารดาํรงชวีติ การประกอบอาชพี การบชูาเทพเจา้และบรรพ
บุรษุ ทีเ่ป็นทีนิ่ยมไดแ้ก่ 《招福舞》Zhāofú wǔ “ระบาํขอพร”《打柴舞》Dǎchái wǔ “ระบาํตดัฟืน”
《舂米舞》Chōnɡ mǐ wǔ “ระบาํตําขา้ว” เป็นตน้ ในการเตน้ราํชาวหลจีะใชเ้ครือ่งประกอบจงัหวะและรอ้ง
เพลงขบัขานเสยีงดงักงัวานประกอบดนตร ีอนัเป็นบรรยากาศของความสนุกสนานรืน่เรงิ ความอสิระเสรแีละ
มสีขุ 
 ศลิปะและงานหตัถกรรมฝีมอืของชาวหลทีีล่อืชื่อคอืการปักผา้แพร ในสมยัถงัและซ่ง เทคโนโลยกีาร
ทอและปักผา้ของชาวหลพีฒันาไปไกลกวา่แผน่ดนิใหญ่มาก  กรรมวธิกีารทอผา้ของชาวหลเีริม่ตัง้แต่การ
เกบ็สาํล ี ตฝ้ีาย กรอเสน้ดา้ย ยอ้มส ีจดัลาย ทอ ปักลาย ผา้ทอมอืทีไ่ดนํ้าไปผลติเป็นเสือ้ผา้เครือ่งนุ่งหม่ ผา้
หม่ และผลติภณัฑจ์ากผา้ใชใ้นครวัเรอืนและสง่ออกขายทัง้ในเกาะหา่ยหนาน แผน่ดนิใหญ่และต่างประเทศ  
ปัจจุบนัผา้หม่และผา้แพรปักสองหน้าทีม่าจากฝีมอืชาวหล ี  มชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัและนิยมไปทัว่ นอกจากน้ี
งานแกะสลกัไมแ้ละงานจกัสานผลติภณัฑไ์มไ้ผท่ีเ่ป็นงานฝีมอืเฉพาะตวัของชาวหลกีม็ชีื่อเสยีงไมแ่พก้นั 
 ดา้นขนบธรรมเนียมวฒันธรรม  ชาวหลสีรา้งครอบครวัเลก็ๆ การแต่งงานเป็นแบบสามภีรรยาคน
เดยีว สบืสายตระกลูสายตรงโดยเพศชาย  เมื่อลกูชายหญงิโตเป็นหนุ่มสาวจะแยกเรอืนอยูต่่างหาก 
ครอบครวัใหมแ่ยกการกนิอยูก่บัพอ่แม ่ ในสมยัก่อนชาวหลแีต่งงานกนัตัง้แต่อายยุงัน้อย หนุ่มสาวชาวหลมีี
อสิระในการเลอืกคูค่รอง แต่การแต่งงานเป็นหน้าทีข่องพอ่แมจ่ดัการให ้ หลงัการแต่งงานภรรยาอยูบ่า้นสามี
เพยีงวนัเดยีว หลงัจากนัน้ยา้ยกลบับา้นเดมิสามถงึเจด็ปี ปีทีแ่ปดจงึยา้ยไปอยูบ่า้นสาม ี การตัง้ทอ้งก่อนแต่ง
ไมถ่อืเป็นเรือ่งผดิในสงัคมชาวหล ีผูท้ีห่ยา่รา้ง และแมห่มา้ยสามารถแต่งงานใหมไ่ดอ้ยา่งอสิระ 
  พธิศีพของชาวหลแีตกต่างกนัไปตามแต่ละพืน้ที ่ กลุ่มทีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัชาวฮัน่มกีารขดุโลงไมใ้สศ่พ
เหมอืนอยา่งชาวฮัน่ แลว้หาทีต่ามตําราเฟิงสุย่เพือ่ทาํสสุานฝังศพ กลุ่มทีอ่ยูร่ว่มกบัชาวเหมยีวฝังศพไวร้วม
กบัสสุานสว่นรวม ไมต่ัง้ป้ายบชูาหน้าศพ หลงัพธิฝัีงศพไมม่กีารมากราบไหวห้ลุมศพ  
 ดา้นศาสนาและความเชื่อ  ไมม่ศีาสนาทีน่บัถอืเป็นศาสนาประจาํเผา่ เน่ืองจากการตัง้ถิน่ฐานมคีวาม
กระจายมาก  แต่สว่นมากนบัถอืบชูาบรรพบุรษุ รวมทัง้เทพตามธรรมชาต ิ บางพืน้ทีย่งัคงนบัถอืโทเทม็ (图
腾 túténɡ) ประจาํเผา่ ชาวหลนีบัถอืผ ีพธิกีรรมเกีย่วกบัการบชูากระทาํเพือ่ขอพรใหเ้ทพเจา้และผบีรรพบุรษุ
ใหป้กปักรกัษา เป็นพธิทีีส่าํคญัมากของชาวเผา่หล ี 
 
L   ข้อมลูทางภาษา  
                หวัขอ้น้ีเป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุ่มชาตพินัธุห์ล ี มหีวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี  

L 2.   การจดัแบ่งตระกลูภาษา 
L .   ระบบเสยีง   
L 2.   ระบบคาํ 
L .4   ระบบไวยากรณ์   
L 2.5   ภาษาถิน่ 
L 2.   ตวัอกัษร 

 
L  . การจดัแบง่ตระกลูภาษา  

เอกสารภาษาจนีทีพ่รรณนาภาษาหลเีล่มสาํคญัทีจ่ะใชอ้า้งองิคอื “ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี ผูเ้ขยีนชื่อโอว 
หยางเจวีย๋ยา่ และ เจิง้อีช๋งิ ชื่อภาษาจนีคอื 欧阳觉亚 Ōuyáng Juéyà และ 郑贻青 Zhèng Yíqīng 
(Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng, 0) นกัภาษาศาสตรร์ูจ้กัหนงัสอืเล่มน้ีในชื่อ Li Yu Jianzhi ตรงกบัชื่อ
ภาษาจนีคอื《黎语简志 Lí yǔ Jiǎnzhì》นบัจากหนงัสอืเรือ่งน้ีเป็นตน้มา นกัวชิาการจนีกม็คีวามสนใจ

147การพรรณนาภาษาหลี



148 
 

  

ศกึษาวจิยัภาษาหลมีาอยา่งต่อเน่ือง ดงัจะเหน็วา่มผีลงานการศกึษาวจิยัทางภาษาศาสตรเ์กีย่วกบัภาษาหลี
หลายแงม่มุ ทีส่าํคญัเชน่ การศกึษาคาํตวัเลขในภาษาถิน่หล《ี黎语方言数词表示法》 (Mǎ Jiālín, 
1984) พจนานุกรมภาษาหล-ีจนี《黎汉词典》 (Zhèng Yíqīng, Ōuyáng Juéyà, 1993) การศกึษา
ววิฒันาการของภาษาถิน่ต่างๆของภาษาหล《ี黎语方言形成原因摭谈》(Yín Tí, 1993) โครงสรา้ง
ไวยากรณ์ภาษาหล《ี黎语语法纲要》(Yuàn Zhōngshù, 1994) การสบืสรา้งเสยีงโบราณภาษาหล《ี黎

语古音构拟》(Wú'Ānqí, ) นอกจากผลงานทางภาษาศาสตรแ์ลว้ ยงัมผีลงานการศกึษาสาขาอื่นๆใน
ชุมชนชาวหล ีเชน่ประวตัศิาสตร ์สงัคมศาสตร ์วฒันธรรมเป็นตน้ เชน่ การสาํรวจทางสงัคมในชมุชนชาวหลี
《黎语社会调查》(Zhèng Yíqīng, Ōuyáng Juéyà, 1983) การศกึษาภมูนิามของภาษาหลหีา่ยหนาน 
《试谈海南黎语地名》(Wáng Yīshēng, 1988) การศกึษาววิฒันาการทางสงัคมชาวหลจีากวงคาํศพัท์
《从黎语词汇看黎族社会的发展》(Huáng Hóng, 199) การศกึษาประวตัศิาสตรช์ื่อเรยีกชาวหล ี《黎族

族源族称探讨综述》 (Mǎ Zéqiáng, ) เป็นตน้ สว่นของไทยมผีลงานเรือ่ง Proto Hlai Vowel 
System (วรีะ โอสถาภริตัน์, 25) อกีเรือ่งคอื ศพัทไ์ท 6 ภาษา (ปราณ ีกุลละวณชิยแ์ละคณะ, 252) 

บททบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัภาษาหลทีีส่รุยิา (สรุยิา รตันกุล, 48) ไดพ้รรณนาไวใ้นหนงัสอื “นานา
ภาษาในเอเชยีอาคเนย ์ : ภาษาตระกลูไท” นัน้ ไดอ้ธบิายววิฒันาการและผลงานชิน้สาํคญั ๆ เกีย่วกบั
การศกึษาภาษาหลนีบัตัง้แต่อดตี ปี  ผลงานของ B.C.Henry มาถงึชว่งก่อนสงครามโลกครัง้ทีส่อง ปี 
 ผลงานของ Walter Strozoda ปี 2 ผลงานของ Le Per’e Francois Marie Savina จนถงึปี 0 
ผลงานเล่มสาํคญัของชาวจนี Ouyang Jueya  and Zheng Yiqing  ทีอ่ธบิายภาษาหลถีงึแกน่แท ้ คอื 
“ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี(เล่มเดยีวกนักบัฉบบัภาษาจนีทีก่ล่าวถงึขา้งตน้)  รวมถงึผลงานของนกัวชิาการชาว
ไทยสองเรือ่งทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ สรุยิาจงึเหน็วา่ “ขอ้มลูภาษาฮลายดเูหมอืนจะมมีากมายทว่มทน้”  เมื่อ
พจิารณาผลงานทัง้มวลจะเหน็วา่ผลงานของนกัวชิาการตะวนัตกมทีัง้ทีล่งพืน้ทีศ่กึษาภาษาหลดีว้ยตนเอง  มี
ทัง้ทีศ่กึษามาจากนกัวชิาการตะวนัตกดว้ยกนัเอง และมทีัง้ทีศ่กึษาบนพืน้ฐานของนกัวชิาการจนี สว่น
นกัภาษาศาสตรไ์ทยไดศ้กึษามาจากนกัวชิาการตะวนัตกอกีต่อหน่ึง  เพราะหากตอ้งการศกึษาขอ้มลูจาก
นกัภาษาศาสตรจ์นีโดยตรงกจ็าํเป็นจะตอ้งเรยีนภาษาจนีเสยีก่อน  ทาํใหท้ีผ่า่นมาผลงานการศกึษาภาษาหลี
ของนกัวชิาการไทยยงัมใีหไ้ดอ้า่นไมม่าก     
  ความสาํคญัของภาษาหลเีหน็ไดจ้ากบทความของ มาตซิอฟฟ์ () เรือ่ง Comparative Kadai 
(อา้งใน สรุยิา, 25, 5) ความวา่ “มาตซิอฟฟ์สบืสรา้งใหร้ะบบพยญัชนะตน้ซึง่มองดแูลว้กไ็มผ่ดิแผกอะไร
กบัทีภ่าษาไทยของเรามพียญัชนะชุดทีเ่รยีกวา่ อกัษรสงู อกัษรกลาง และอกัษรตํ่า ทาํใหน่้าคดิวา่ในสายตา
ของนกัภาษาศาสตรร์ุน่ใหมเ่ชน่มาตซิอฟฟ์น้ี  ววิฒันาการของระบบเสยีงพยญัชนะในภาษาไทดัง้เดมิ (Proto 
Tai) คงไมผ่ดิแผกอะไรมากนกักบัระบบเสยีงพยญัชนะในภาษา ฮลายดัง้เดมิ (Proto Hlai)”   อกีประการหน่ึง 
คอื จากคาํอธบิายภาษาหลใีนบทความของ Paul Mus (อา้งใน สรุยิา รตันกุล, 25, 1) ทีว่า่ “ภาษาหลมีี
คาํศพัทท์ีเ่ป็นภาษาไทยจาํนวนมาก และยงัมอีกี  ใน  ทีไ่มท่ราบวา่มตีน้กาํเนิดมาจากภาษาอะไร คาํศพัท์
สว่นน้ีน่ีเองทีต่่อมาเบเนดคินํามาชีแ้จงวา่เป็นคาํศพัทข์องภาษากลุ่มกะได”   
  นกัวชิาการจนีจดัภาษาหลไีวใ้นตระกลูภาษาจนี-ทเิบต สาขาจว้ง-ตง้ แขนงภาษาหล ีโดยชีใ้หเ้หน็
ความสมัพนัธข์องภาษาหลกีบัภาษาไทอืน่ๆ วา่ “ภาษาหลมีคีวามใกลช้ดิกบัภาษาสาขาจว้ง-ไต มากกวา่
สาขาตง้-สุย่” ในปี 5 มกีารประดษิฐอ์กัษรขึน้ใชโ้ดยใชอ้กัษรลาตนิ  ผูเ้ขยีนไดส้รา้งแผนภมูภิาษาหลตีาม
คาํอธบิายการจดัตระกลูภาษา ในหนงัสอื “ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี ของ โอว หยางเจวีย๋ยา่ และ เจิง้อีช๋งิ 
(Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng, 0, ) ดงัน้ี  
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แผนภมิูท่ี L  การจดัแบง่ภาษาหลี 

 
L .   ระบบเสียง   
 ในหนงัสอื “ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี ผูเ้ขยีน โอว หยางเจวีย๋ยา่ และ เจิง้อีช๋งิ (Ōuyáng Juéyà, Zhèng 
Yíqīng, 0, -2)  ไดล้งพืน้ทีศ่กึษาภาษาหลแีละแบ่งภาษาหลอีอกเป็น 5 ถิน่ ภาษาหลถีิน่เซยีว1  มี
จาํนวนผูพ้ดูมากทีส่ดุคดิเป็น 5% นบัเป็นภาษาหลกีลางทีใ่ชต้ดิต่อสือ่กนัระหวา่งภาษาถิน่ดว้ยกนั 
ศนูยก์ลางของภาษาถิน่เซยีวอยูท่ีอ่าํเภอ “เล่อตง” (乐东县 Lèdōng xiàn) จงึใชภ้าษาหลถีิน่เล่อตงเป็น
ตวัแทนสาํหรบัพรรณนาภาษาหล ีขอ้มลูระบบเสยีงภาษาหลใีนหนงัสอืเล่มน้ีเป็นดงัน้ี    

L .. พยญัชนะ  ภาษาหลมีพียญัชนะ 2 เสยีง แบ่งเป็น  
) เสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว 2 เสยีง  
2) เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน (腭化声母 È huà shēngmǔ)  พยญัชนะประเภทนี้ 
    ม ี2 เสยีง  

  )  เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก (唇化声母 Chún huà shēngmǔ) พยญัชนะ 
         ประเภทน้ีม ี เสยีง  

  4) เสยีงพยญัชนะควบกลํ้า ม ี เสยีง คอื /pl/ ดงัขอ้มลูในตารางต่อไปน้ี (อกัษรในวงเลบ็ 
                   คอืระบบการเขยีนอกัษรภาษาหล ีจะอธบิายรายละเอยีดในเรือ่งตวัอกัษรในลาํดบั 
    ถดัไป)    
 

                                                           
1 ภาษาจนีใชอ้กัษร侾 จดบนัทกึชือ่เรยีกชาวหลใีนยุคนัน้ อกัษรตวัน้ีเป็นอกัษรโบราณ ในพจนานุกรมจนีปัจจบุนัไมม่ใีชแ้ลว้ อ่านไดส้องเสยีง คอื 
hāo กบั xiāo  ภาษาจนีสาํเนียงกวา่งโจวอ่านวา่ “หา่ว” ความหมายของอกัษรตวัน้ีพบคาํอธบิายใน “พงศาวดารฮัน่ซู : ตอนพระประวตัฮุิย่หวาง
เยวแ่หง่กวา่งโจว《汉书·广川惠王越传》บนัทกึไวว้า่ :“ 侾乐人也。 (Lè rén yě)” หมายความวา่ “เซยีว คอื ชาวเล่อ”  
 ในหนงัสอื “ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี Ouyang และ Zheng ไมไ่ดแ้บง่พยญัชนะทีม่ ี/w/ และ /j/ ในตาํแหน่งทีส่องวา่เป็นการออกเสยีงรอง แต่พจิารณา
จากการทีม่กีารใชส้ทัอกัษรสองเสยีงควบกนั และพจิารณาจากหนงัสอืชุด “ปรทิรรศน์ภาษา” ของภาษาไทอื่นๆ พบวา่ พยญัชนะตน้ทีม่ ี /w/ และ 
/j/ ในตาํแหน่งทีส่อง ลว้นจดัวา่เป็น “พยญัชนะเสยีงรอง” ทัง้นัน้ เพยีงแต่วา่ในภาษาหลมีจีาํนวนไมม่าก และไมเ่ดน่ชดัเทา่ภาษาสาขากมั-สุย่ เช่น  
พยญัชนะเสยีงรอง /w/ ในภาษาสุย่ม ี0 เสยีง  ภาษาเหมาหนานม ี เสยีง ภาษาตง้ม ี เสยีง ภาษามลูมัม ี เสยีง  สว่นพยญัชนะเสยีงรอง /j/ 
ในภาษาสุย่ม ี เสยีง  ภาษาเหมาหนานม ี เสยีง ภาษาตง้ม ี เสยีง ภาษามลูมัม ี เสยีง ในทีน้ี่จงึแบง่ใหม้พียญัชนะตน้กลุ่มเสยีงรองดว้ย 
เพือ่จะไดส้อดคลอ้งกบัภาษาไทอื่นๆ ทีพ่ดูอยูใ่นประเทศจนี สาํหรบัภาษาในแขนงจว้ง-ไต กม็กีารออกเสยีงรองเชน่กนั แต่ไมช่ดัเจนและจาํนวน
ไมม่ากเหมอืนแขนงตง้-สุย่ คอื ภาษาไต มพียญัชนะเสยีงรอง /w/  2 เสยีง ไมม่พียญัชนะเสยีงรอง /j/ ภาษาจว้งมพียญัชนะเสยีงรอง /w/ 2 เสยีง 
พยญัชนะเสยีงรอง /j/  เสยีง ภาษาปู้อมีพียญัชนะเสยีงรอง /w/ และ /j/ อยา่งละ  เสยีง        

ตระกลูภาษา

จีน-ทิเบต

ภาษาจนี ทเิบต-พมา่ เยา้ จ้วง-ต้ง

จว้ง-ไต ตง้-สุย่ หลี

ภาษาถิน่ฮา

ภาษาถิน่ฉี่

ภาษาถิน่เป่ินตี้

ภาษาถิน่เหมย่ฝู

เกอลาว？
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พยญัชนะเดีย่วและควบกลํ้า 
p (b) ph (p) pl (bl) ˀb (bh) m (m)  f (f) v (v)  
t (d) th (t)  ˀd (dh) n (n) l (l) ɬ (s)  r (r) 
ts (j,z)  tsh (q,c)      z ( )  
    ȵ (ny)     

k (g) kh (k)   ց ( gh) ŋ (ng)     
ʔ (-)      h (h)   

พยญัชนะเปลีย่นเป็นรฝีิปาก (พยญัชนะเสยีงรอง /w/) 
kw (gv) khw (kv)  ցw ( ghv ŋw (ngv) ˀw (u) hw (hv)   

พยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน(พยญัชนะเสยีงรอง /j/) 
ˀj (i)      hj ( hy)   

คาํอธบิายเสยีงพยญัชนะ  
. เสยีงพยญัชนะ/b , d, w, j/ ออกเสยีงแบบมเีสยีงกกั /ˀ/ นําหน้า คอื / ˀb , ˀd, ˀw, ˀj/ แต่เน่ืองจาก

ไมม่กีารเปรยีบต่าง กบั /b , d, w, j/ ในบทความจงึไมใ่ส ่ / ˀ / นําหน้า สว่นเสยีง /ց/ เป็นเสยีงกอ้ง ขุน่ ฐาน
กรณ์ทีโ่คนลิน้ แต่กม็กีารเสยีดแทรกเลก็น้อย คลา้ยกบั /ɣ/   
  2.เสยีง /r/ เมือ่เกดิเป็นพยญัชนะตน้ของพยางคแ์รก บางครัง้ออกเสยีงเป็น trill [r] บางครัง้เป็น flap 
[ɾ] แต่ถา้เกดิในพยางคอ์ื่นจะออกเสยีงเป็น trill [r]  
  .เสยีง /tsh/ เมือ่เกดิกบัสระ /i/ จะออกเสยีงเป็น /ɕ/  
  . เสยีง /f,v/ มกีารเสยีดแทรกคอ่นขา้งรนุแรง 
  5.เสยีงอรรธสระทีม่ ี/h/ นํา ไดแ้ก่ /hw,hj/ เสยีง /h/ คอ่นขา้งเบา     
 
 L ..2 สระ ตามวธิกีารวเิคราะหร์ะบบเสยีงแบบจนี ภาษาหลแีบ่งเสยีงสระเป็นสระเดีย่วและสระ
ประสม ซึง่สระประสมแบ่งไดส้ีแ่บบคอื สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นอรรธสระ /i,u/ สระประสมกบัสระเดีย่วอื่น
คอื /a, ɯ / สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะนาสกิ /m,n, ȵ ,ŋ/ และสระประสมกบัหางสระทีเ่ป็น
พยญัชนะเสยีงกกั/p,t,ȶ,k/ รวมทัง้สิน้มเีสยีงสระจาํนวน  เสยีง ดงัน้ี   
 

สระ 
เดีย่ว 
     หาง  
     สระ   

สระประสม 
อรรธสระ สระเดีย่ว นาสกิ เสยีงกกัไมร่ะเบดิ 

i  u a ɯ m n ȵ ŋ p t ȶ k 

a  ai au  aɯ am an aȵ aŋ ap at aȶ ak 
 a:i a:u    a:m a:n a:ȵ a:ŋ a:p a:t a:ȶ a:k 
e ei    eɯ em en eȵ eŋ ep et eȶ ek 
   e:u    e:m e:n   e:ŋ e:p e:t   e:k 
i   iu    im in   iŋ ip it   ik 
   i:u    i:m i:n   i:ŋ i:p i:t   i:k 
o  ou   om    oŋ op    ok 
 o:i     o:m o:n  o:ŋ o:p o:t o:ȶ o:k 
u ui   ua   un uȵ   ut uȶ  
 u:i       u:n u:ȵ u:ŋ  u:t u:ȶ u:k 
ɯ    ɯa  ɯm ɯn  ɯŋ ɯp ɯt   ɯk 
 ɯ:i       ɯ:m ɯ:n   ɯ:ŋ ɯ:p ɯ:t   ɯ:k 
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คาํอธบิายเสยีงสระ  
  . สระเดีย่วทุกเสยีงเมือ่เกดิโดยลาํพงัจะออกเสยีงสัน้ เมือ่มหีางสระ สระทีอ่ยูข่า้งหน้าจะมี
การเปรยีบต่างของความสัน้ยาว  
  .สระ / eŋ, ek / พบในคาํยมืจากภาษาจนีเทา่นัน้ 
  . ในหนงัสอื “ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี โอวหยางและเจิง้ วเิคราะหใ์หพ้ยญัชนะ / ȶ / เปรยีบต่าง
กบั /t/ ในตําแหน่งพยญัชนะทา้ย แต่เมือ่พจิารณาดจูากขอ้มลูคาํศพัทแ์ลว้จะพบวา่ ในตําแหน่งพยญัชนะตน้ 
ไมม่กีารเปรยีบต่างของ /ȶ/ กบั /t/   ในตําแหน่งพยญัชนะทา้ยกไ็มส่ามารถหาคูค่าํทีเ่ปรยีบต่างแทไ้ด ้ในภาษา
ไทอื่นๆ กไ็มพ่บวา่มเีสยีงพยญัชนะทา้ยเสยีงน้ี ผูเ้ขยีนเหน็วา่เป็นเพยีงการแปรของเสยีง /t/ เทา่นัน้ ไมใ่ชก่าร
เปรยีบต่าง ตวัอยา่งคูค่าํดงัน้ี    

/t/   
- [t]  - [ȶ]  

va:t7 จน (ยากจน) ɬa:ȶ7 เลอืด 
pot7 หมดั (เหบ็) puȶ 7 มด 
ŋet7 พยกัหน้า deȶ 7 เหด็  
phut7 ทวด tso:ȶ นูน * จ= 凸 tū,จ.โบ. /duet/ 

    
 L .. เสียงวรรณยกุต ์ ตามหลกัภาษาศาสตรจ์นีแบ่งวรรณยกุตเ์ป็นสองแบบคอื วรรณยกุตใ์น
คาํพยางคเ์ปิด คอื คาํทีม่สีระเดีย่ว คาํทีม่หีางสระเป็นอรรธสระ และคาํทีม่หีางสระเป็นเสยีงนาสกิ กบัอกี
ประเภทหน่ึงคอื วรรณยกุตใ์นคาํพยางคปิ์ด ไดแ้ก่ คาํทีม่หีางสระเป็นเสยีงกกั /p,t,k/ ดงัน้ี  
 

คาํพยางคเ์ปิด-ปิด เลขกาํกบัเสยีง ระดบัเสยีง 
(อกัษรเขยีน) 

ตวัอยา่งคาํศพัท ์ ตวัอยา่งคาํศพัท ์

พยางคเ์ปิด เสยีงที ่ =9 5 (-) ta1 ไม ่ bou1 ลอย 
เสยีงที ่2 =7 55 (x) ta นา bou ป(ูน.) 
เสยีงที ่ =8  (s) ta3 ตา (พอ่ของแม)่ bou3 หมูบ่า้น 

พยางคปิ์ด เสยีงที ่ () 55 (-) lo:p7 ชุด luk7 ยัว่ 
เสยีงที ่5 ()  (s) lo:p8 มดัปม luk8 แปรง(ก.) 
เสยีงที ่ ()  5 (-) lo:p9 ได ้ tsɯ luk9 ขา้วโพด 

  คาํอธบิายเสยีงวรรณยกุต ์ 
1. ในภาษาไทบางภาษาเชน่ ภาษาตง้ มลูมั เหมาหนาน สุย่ ความสัน้ยาวของเสยีงสระยงัมผีลต่อ

การเปลีย่นแปลงของเสยีงวรรณยกุตอ์กีดว้ย แต่ไมพ่บลกัษณะน้ีในภาษาหล ี โอวหยางและเจิง้  จงึวเิคราะห์
ใหว้รรณยกุตใ์นภาษาหลมี ี เสยีง คอืวรรณยกุตเ์สยีงพยางคเ์ปิด  เสยีง และวรรณยกุตเ์สยีงพยางคปิ์ด  
เสยีง แต่เมือ่เปรยีบเทยีบระดบัเสยีงวรรณยกุตข์องสองกลุ่มแลว้กลบัพบวา่ แทจ้รงิแลว้ภาษาหลมีรีะดบัเสยีง
วรรณยกุตเ์พยีง  เสยีงเทา่นัน้ เน่ืองจากวรรณยกุตใ์นพยางคเ์ปิดและพยางคปิ์ดเป็นเสยีงเดยีวกนั 
นอกจากน้ีเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัระดบัเสยีงวรรณยกุตใ์นภาษาไทอื่นๆ  จงึใชห้มายเลขกาํกบัเสยีงวรรณยกุต ์2 
ชุด คอื , 2,  เป็นเลขของวรรณยกุตข์องคาํพยางคเ์ปิด สว่นเลข ,, เป็นเลขกาํกบัเสยีงวรรณยกุตข์อง
คาํพยางคปิ์ด 

. มลีกัษณะของวรรณยกุตส์นธ ิ 
- วรรณยกุตเ์สยีงที ่2 และ  เมือ่เกดิหน้าคาํอื่น จะแปรเป็นเสยีงวรรณยกุตก์ลางระดบั 

// เชน่ คาํวา่ /la ta/ แปรเป็น /la33 ta/ “กนิขา้ว”   
- วรรณยุกตเ์สยีงที ่   เมื่อเกดิหน้าคาํอื่น จะแปรเป็นเสยีงวรรณยกุตก์ลางตก /2/ 

เชน่ คาํวา่ /ta3 hei3/ แปรเป็น /ta4 hei3/ “ไมไ่ป”   
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            . มลีกัษณะของวรรณยกุตท์ีค่ลา้ยกบัภาษาจนี คอื วรรณยกุตเ์สยีงเบา หมายถงึคาํทีม่สีองพยางค ์
พยางคแ์รกไมล่งเสยีงวรรณยกุต ์ แต่จะออกเสยีงสัน้และเบา (คลา้ยๆกบัเสยีงควบไมแ่ทใ้นภาษาไทย เชน่ 
สบาย ขโมย)  ใชส้ญัลกัษณ์  “ ˚ ” เชน่คาํวา่ /pɯ˚hwe:ŋ11 / “แมลงวนั” /pɯ˚ keȶ/  “เรไร” เป็นตน้   
 L ..4 โครงสร้างพยางค ์ (C=Consonant ,V=vowel) พยางคใ์นภาษาหลปีระกอบดว้ยพยญัชนะ 
สระและวรรณยกุต ์ในสว่นของโครงสรา้งพยญัชนะตน้มสีองตําแหน่งคอื /C/ และ /CC/     (/CC/ มเีสยีงเดยีว
คอื /pl/ สว่นพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก /–w/ และพยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน /-j/ จดัวา่เป็นพยญัชนะ
เดีย่ว /C/)  สว่นเสยีงสระมสีระเดีย่วกบัสระประสม โดยวเิคราะหว์า่สระมหีวัสระ(V) ทอ้งสระ(V) และหางสระ  
สว่นทีเ่ป็นหวัสระคอื /V/ สว่นทีเ่ป็นทอ้งสระคอื /V/ แต่สว่นทีเ่ป็นหางสระอาจจะเป็นสระ/V/  คอื /u,i/ หรอืเป็น
พยญัชนะ /C/ คอื /m,n,ȵ ŋ,p,t,ȶ,k/  ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี     

C V fa3 “ฟ้า” hja1 “หญา้” tsha1 “ตา(eye)” 

C C V V (หางสระทีเ่ป็นสระ) pleɯ1 “ฟัง” plaɯ3 “ใกล”้ pla:u1 “บอด” 

C C V C (หางสระทีเ่ป็นพยญัชนะ) ploŋ3 “หอ้ง” ple:k7 “ปลกั(โคลน)” plom1 “ลม้” 

C V V (หางสระทีเ่ป็นสระ) ցei1 “ขา้ว” lai “ไถ” (น.) ra:u1 “หวัเราะ” 
C V C (หางสระทีเ่ป็นพยญัชนะ) fan1 “ฝัน” hja:m “ขา้ม” dok7 “ครก” 
สรปุโครงสรา้งพยางคใ์นภาษาหลไีดเ้ป็น +C ±C +V ±V ±C     

 
L . ระบบคาํ  
 ตามการจดัแบ่งของนกัวชิาการจนี สาขาภาษาจว้ง-ตง้ แบ่งไดส้ามแขนง คอื แขนงจว้ง-ไต แขนงตง้-
สุย่ และแขนงหล ีซึง่ในแขนงหลมีสีมาชกิภาษาเดยีวคอืภาษาหล ีหากเปรยีบเทยีบคาํศพัทภ์าษาหลกีบัคาํใน
ภาษาทีอ่ยูแ่ขนงอื่นกจ็ะพบวา่มคีวามใกลช้ดิกบัภาษาอืน่ไมม่าก และไมเ่ดน่ชดั  ในหนงัสอืปรทิรรศน์ภาษา
หล ี (Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng, 198, 7) มขีอ้มลูการเปรยีบเทยีบวงคาํศพัทภ์าษาหลกีบัภาษาอื่น 
พบวา่มคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายเพยีง  – 20% และเมือ่เปรยีบเทยีบคาํศพัทพ์ืน้ฐาน 00 คาํ พบวา่มคีาํศพัท์
รว่มเชือ้สาย 52 คาํ คดิเป็นเพยีง %  อยา่งไรกต็าม ผูเ้ขยีนไดต้รวจสอบดใูนรายการคาํศพัทอ์กีครัง้โดย
เปรยีบเทยีบกบัภาษาไทยและภาษาถิน่ตระกลูไทย  พบวา่มคีาํศพัทท์ีพ่อ้งกนักบัภาษาตระกลูไทเพิม่ขึน้เป็น 
5 คาํ สอดคลอ้งกบับทความของเกาเจ๋อเฉียง (Gāo Zéqiáng, 8, ) ทีนํ่าคาํศพัทภ์าษาหลเีปรยีบเทยีบ
กบัคาํศพัทข์องภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษาไทในประเทศจนีกพ็บวา่มคีาํศพัทท์ีพ่อ้งกนัราว 0 กวา่คาํ  

นอกจากคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายแลว้ ยงัมคีาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาหลทีีไ่มพ่อ้งกบัภาษาในแขนง
อื่นๆ คาํศพัทส์ว่นใหญ่เป็นคาํโดดพยางคเ์ดยีวและมคีาํสองพยางคบ์า้งแต่ไมม่าก มคีาํประสมสองพยางคท์ี่
เกดิจากการประสมคาํของคาํโดด และมคีาํยมืจากภาษาจนีทัง้ทีเ่ป็นคาํสงสยัวา่รว่มเชือ้สาย คาํยมืเก่าและคาํ
ยมืใหม ่ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี      
 L .. คาํโดด แบ่งไดด้งัน้ี    
  1) คาํโดดพยางคเ์ดียว  เป็นคาํหน่ึงพยางคท์ีม่คีวามหมายในตวัเอง  สามารถใชไ้ดโ้ดย
อสิระ ตวัอยา่งคาํต่อไปน้ีเทยีบกบัภาษาทีใ่กลช้ดิกนัสามแขนงคอื แขนงจ้วง-ไต ไดแ้ก่ ภาษาไต คดัจาก 
“ปรทิรรศน์ภาษาไต” (Yù Cuìróng, Luō Měizhēn, 1979) ภาษาจว้งคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาจว้ง”(Wéi 
Qìngwén, Tán Guóshēng, 198) ภาษาปู้อคีดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาปู้อ”ี (Yù Cuìróng, 0) แขนงต้ง-
สุ่ย ไดแ้ก่ ภาษาตง้คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาตง้” (Liáng Mǐn, 1979)   ภาษาสุย่คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาสุย่” 
(Zhāng Jūnrú, 198) ภาษาเหมาหนานคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาเหมาหนาน” (Liáng Mǐn, 198)  ภาษามู ่
หล่าวคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษามลูมั” (Wáng Jūn, Zhèng Guóqiáo, ) และแขนงภาษาหลี ไดแ้ก่ ภาษา
หล ีคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี (Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng, )    

ตวัอย่างคาํศพัทร่์วมเช้ือสาย 
 ไทย วนั เดอืน ฝน น้ํา ไฟ ไก่ น้อง ลกู มด 
จ้วง-ไต ไต van dǝn1 fun nam4 fai kai nɔŋ4 luk8 mot8 
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จ้วง ŋon dɯn1 fɯn1 nam4 fei kai nu:ŋ4 lɯk8 mot8 

ปู้ อี ŋon dɯ:n1 vɯn1 zam4 vi kai nuaŋ4 lɯɁ mat8 

ต้ง-สุ่ย ต้ง man1 ȵa:n pjǝn1 nam4 pui1 a:i noŋ4 la:k1 mǝt8 

สุ่ย van njen fǝn1 nam vi1 qa:i nu4 la:k8 mǝt8 

เหมาหนาน van njen fin1 nam vi1 ka:i nuŋ4 la:k8 mǝt8 

มลูมั fan1 njen kwǝn1 nǝm4 fi1 ci1*¹ nuŋ4  la:k8 mƔǝt8*² 

หลี หลี van ȵa:n fun nam fei khai ɡu:ŋ4 ɬɯ:Ɂ puȶ 

*¹จ. = 鸡 jī   *² จ. =蚂蚁 mǎyǐ     
ตวัอย่างคาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาหลี 

nok7 ลงิ  dop7 ผา้  ri:n1 พดู  phe:k7 สงู 
pɯ:m กุง้ ka3 มดี fɯ:k7 ทอ khɯm1 หนกั 
ȵa:u3 เกลอื la กนิ da3 กลวั loŋ1 ใหญ่ 

2) คาํโดดสองพยางค ์แต่ละพยางคห์รอืสว่นใดสว่นหน่ึงของพยางคไ์มส่ามารถแยกออก 
จากกนัและมคีวามหมายโดยอสิระได ้  ไมใ่ชล่กัษณะของการเตมิหน่วยคาํเตมิเพือ่ใหม้คีวามหมายทาง
ไวยากรณ์ใดๆ และไมใ่ชค่าํประสม  นอกจากน้ียงัพบวา่คาํสว่นใหญ่มกัมลีกัษณะของการซํ้าพยญัชนะตน้ 
สว่นมากพบวา่เป็นคาํเรยีกสตัว ์ แต่กม็คีาํอื่นดว้ย ตวัอยา่งคาํเชน่  

คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
lau1 li1 ขวด noŋ ni:ŋ1 จกัจัน่ kuȶ7 kau3 หิง่หอ้ย 
tsha1 hwan1 ตะวนั fou mui1 แมลงสาบ tshop7 tshei1 แมงมมุ 

  L .. คาํท่ีมีการเติมคาํอ่ืน มดีงัน้ี   
  L ... หน่วยเสียงเติมหน้า กบัคาํเติมหน้า  
   (1) หน่วยเสียงเติมหน้า เป็นการนําสยีงพยญัชนะของคาํเดมิมาผสมกบัเสยีงสระ/-
u/แลว้วางไวห้น้าคาํเดมิมคีวามหมายวา่มากขึน้ หรอืมเีป็นจาํนวนมาก ตวัอยา่งเชน่  

คาํเดมิ ความหมาย คาํใหม ่ ความหมาย 
ko:k9 เวา้ ku1 ko:k9 เป็นหลุมเป็นบอ่ 
kha:u1 ขาว khu1 kha:u1 ขาวโพลนไปทัว่ 

   (2) คาํเติมหน้า คาํทีบ่อกความหมายเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ใชเ้ตมิหน้าคาํนาม
ทีม่คีวามหมายในตวัเอง เมือ่เตมิแลว้ความหมายและหน้าทีท่างไวยากรณ์ไมเ่ปลีย่น        

คาํเติม
หน้า 

ความหมาย ตวัอย่างคาํ 

/tsɯ/  จาํพวกพชืผกั ผลไม ้หรอื
สิง่ของทีม่ลีกัษณะเป็นเมลด็ 
ลกู กอ้น   

~ keɯ1 ~ hjau1 ~ ei1 ~ tho:k7 ~ ŋan1 
งา ถัว่ ฟักทอง มะเขอื หมอน 

/pha3/ คาํเรยีกคนพกิาร คาํเรยีก
ผูช้าย 

~pla:u1 ~ɬok7 ~ŋom1 ~hje:ŋ ~rau 
ตาบอด หหูนวก คนใบ ้ คนขาเป๋ พอ่มด 

 
เพศชาย ตวัผู ้ ~ khai1 ~man1 ~za1 ~ցu:ŋ ~ ȵiu1 

ไก่ตวัผู ้ ผวั,ผูช้าย พอ่ น้องชาย  ววัตวัผู ้
/pai3/ เพศหญงิ ตวัเมยี ~khai1 ~ khau1 ~ za1 ~ ցu:ŋ ~ȵiu1 

ไก่ตวัเมยี เมยี,ผูห้ญงิ  แม ่ น้องสาว ววัตวัเมยี 
/ɬɯk7/ ขนาดเลก็ อ่อน เยาวว์ยั   ~mɯ:n1 ~u: ŋ1 ~ o:1 ~hun1 ~ tai3 

ชายหนุ่ม หญงิสาว นกัเรยีน ขน ลกูของลุง 
/ɯ/ เกีย่วกบัวนั เวลา *อ.= มือ่,วนั (*คาํวา่ 

“วนั”ในภาษาหลพีดูวา่ /hwan1/) 
~phan3 ~hau ~ȵeɯ1 ~hweɯ1 
เมือ่วาน พรุง่น้ี มะรนื มะเรือ่ง 
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 L ... คาํเติมหลงั  คาํทีเ่ตมิมาขา้งหลงัอาจจะเป็นการซํ้าคาํเดมิ หรอืซํ้าเพือ่เสยีง หรอื
ซอ้นเสรมิเป็นสรอ้ยคาํ เมือ่ซํ้าหรอืซอ้นแลว้มผีลทาํใหค้าํเดมิเพิม่ความหมายกวา้งขึน้ เขม้ขน้ขึน้ ชดัเจนขึน้ 
ลกัษณะเชน่น้ีพบในภาษาตระกลูไทอื่นๆดว้ยเชน่กนั มวีธิดีงัน้ี   
 (1) คาํซํา้เพ่ือความหมาย เป็นการซํ้าคาํเดมิมผีลทาํใหม้คีวามหมายแปรไปจาก
เดมิ การซํ้าคาํกรยิาจะมคีวามหมายเบาบางลง  การซ้ําคาํคุณศพัทจ์ะมคีวามหมายเขม้ขน้ขึน้หรอืชดัเจนขึน้ 
การซํ้าคาํวเิศษณ์มคีวามหมายเน้นยํา้ แต่ไมม่กีารซํ้าคาํนามและลกัษณนามเพือ่เปลีย่นเป็นพหพูจน์ ตอ้งใช้
คาํวา่ /ran/ “ทุกๆ” (ภาษาไทอื่นๆ มกีารซํ้าคาํนามเพือ่บอกพหพูจน์ได)้ ยกเวน้เฉพาะคาํนามบอกเวลา
สามารถซํ้าเพือ่บอกพหพูจน์ได ้  ตวัอยา่งคาํเชน่   

คาํเดมิ ความหมาย คาํใหม ่ ความหมาย 
zu:i3 ด ู zu:i3 zu:i3 มองๆด ู
ŋop7 คดิ ŋop7 ŋop7 คดิๆด ู
tai3 ชา้ tai3 tai3 ชา้ๆ 
phek7 สงู phek7 phek7 สงูๆ 
iu3 อยา่ iu3 iu3 อยา่เดด็ขาด 
ri3  ก.็.เหมอืนกนั ri3 ri3 กจ็ะตอ้งทาํใหไ้ดเ้หมอืนกนั 
ploŋ3  บา้น ran hom1 ploŋ3 

ทุก    หลงั    บา้น  
บา้นทุกหลงั (พดูวา่ /ploŋ3 ploŋ3/ ไมไ่ด)้ 

 (2) การซํา้เพ่ือเสียง เมือ่ซํ้าแลว้มเีสยีงคลอ้งจองกนั สว่นทีซ่ํ้าจะมพียญัชนะหรอื
สระคลอ้งจองกนั ทาํใหค้าํเดมิเกดิมภีาพพจน์ทีช่ดัเจนขึน้ สว่นมากมกัซํ้าเป็นสีพ่ยางค ์ มหีลายรปูแบบดงัน้ี 
AABB / ABAC / ABCD  / ABAB ตวัอยา่งคาํเชน่ 

 คาํเดมิ ความหมาย คาํใหม ่ ความหมาย 
AABB noŋ เขยา่ noŋ noŋ niŋ1 niŋ1  คลอนๆแคลนๆ  
ABAC toŋ3 vai อยู+่เปลา่ toŋ3 vai toŋ3 vo:i1 อยูเ่ฉยๆ ลอยไปลอยมา 
ABCD ȵoŋ ไหว kɯ3  ȵoŋ koŋ ȵe:ŋ1 โยกๆ เยกๆ  
ABAB phe:k1 thaɯ3 สงู ตํ่า phe:k1 thaɯ3 phe:k1 thaɯ3 สงูๆตํ่าๆ ตะปุ่ มตะป่ํา 

   (3) การเติมพยางคเ์สริมสร้อย พยางคท์ีเ่ตมิเขา้มาน้ีเป็นการนําคาํพยางคเ์ดยีวมา
ซํ้ากนัเป็นสองพยางคแ์ลว้เตมิทา้ยคาํอื่น มผีลทาํใหค้วามหมายเขม้ขน้ขึน้ หรอืเกดิภาพพจน์ชดัเจนขึน้ 
ตวัอยา่งคาํเชน่     

คาํเดมิ ความหมาย คาํใหม ่ เทยีบความหมาย 
u:n1 อ่อน kha:u1 u:n1 u:n1 ขาวอ่อนๆ   
ok9 ระอุ/อุดอู ้ fou3 ok9 ok9 รอ้นระอุ 
tzeȵ1 แสงจา้ kha:u1 tzeȵ1 tzeȵ1 ขาวพราวๆ ระยบิระยบั  

     L .. คาํประสม  ภาษาหลมีวีธิปีระสมคาํดงัน้ี .แบบรวมคาํ .แบบขยายความ . แบบกริยา
กรรม .แบบประธานภาคแสดง 5. แบบเสริมความ ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี       

รปูแบบคาํประสม ตวัอย่างคาํ 
แบบรวมคาํ kan1 tsi:n1     

silver money 
“money” 

khu1*① bok8 
ขม    เหน่ือย 
“ลาํบาก”  

ɬau3 ցu:ŋ1 
พี ่     น้อง 
“ญาต”ิ 

phut7 phou3 
ทวด    ปู่  
“บรรพบุรษุ” 

bou thau3 
ป้อน  เลีย้ง 
“เลีย้งสตัว”์ 

แบบขยายความ 
ชฉ.=ชื่อเฉพาะ 

ɬa tsa:t7  
ปลา ชฉ. 
“ปลาไน” 

taȶ7 zɯ:k7 
นก   ชฉ. 
“นกเอีย้ง” 

zɯ:m1 de:ŋ3 
ไข ่        แดง 
“ไขแ่ดง” 

tho:n1 tshai1 
ทอ่น    ไม ้ 
“กระบอง” 

da:u3 lo:k7 
ภเูขา   มดื 
“ป่าไม”้ 

แบบกริยากรรม kho:n3*② hja 
มดั       เอว 
“เขม็ขดั” 

kha:n1 ɬa:t7 
ขึน้      เลอืด 
“สนิม” 

a:p7 nom3 
อาบ   น้ํา 
“อาบน้ํา” 

lo:p7 zi:ŋ  
สวม   น้ิว 
“แหวน” 

ko:i1 mu:n3 
ตาก   ขา้ว 
“ทีต่ากขา้ว” 
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แบบประธานกริยา khan1 la 

อาหาร กนิ 
“อาหาร” 

do:i1 roŋ 3 
เชอืก  ตกปลา 
“เบด็” 

tshai1 fɯ:k7 
ไม ้      ทอผา้ 
“กีท่อผา้” 

pa1 tsa:u3  
หมา  ลา่ 
“หมาลา่เน้ือ”   

fa3 ra:n1 
ฟ้า  แหง้แลง้ 
“แลง้”  

แบบเสริมความ thi:k7 hwo:k7 
เตม็    ใจ 
“พอใจ” 

ɬeȵ1 vi3 *③ 
ด ี    รสชาต ิ
“ดใีจ” 

re:k7 ŋa:n1 
เลว   ตบั 
“ชัว่รา้ย” 

peɯ1 lɯ:ŋ1 
กลบั    คนื 
“กลบัมา” 

hei1 kha:n1 
ไป    บน 
“ขึน้” 

*①จ.=苦 kǔ *②จ.=捆 kǔn *③จ.=味 wèi    
 L ..4 คาํยืมจากภาษาจีน จากการตรวจสอบและวเิคราะหข์อ้มลูคาํศพัทภ์าษาหลพีบวา่ มคีาํศพัท์

ทีจ่ดัเป็นคาํยมืจากภาษาจนีหลายชุด ไดแ้ก่ () คาํภาษาหลแีท ้ (2) คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกบัคาํยมืภาษาจนี
เก่า () คาํยมืภาษาจนีถิน่ () คาํประสมภาษาจนีกบัภาษาหล ี(5) คาํยมืภาษาจนีใหม ่ดงัน้ี    

  (1) คาํภาษาหลีแท้  จากการเปรยีบเทยีบคาํศพัทภ์าษาไทในประเทศจนีกบัภาษาจนีพบวา่ 
ภาษาแขนงจว้ง-ตง้ และแขนงตง้-สุย่ มคีาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนัจาํนวนมาก และยงัมคีาํศพัทอ์กีชุดหน่ึงทีใ่ช้
รว่มกบัภาษาจนี(ดขูอ้ถดัไป)  แต่ภาษาหลแีมจ้ะมรีอ่งรอยคาํศพัทท์ีร่ว่มเผา่พนัธุก์บัภาษาไทและคาํศพัทท์ีใ่ช้
รว่มกบัภาษาจนีบา้ง แต่ไมม่ากและไมเ่ดน่ชดัเทา่กบัสองแขนงขา้งตน้ แต่ทีเ่หน็ไดช้ดักค็อื คาํศพัทภ์าษาหลี
แท ้ เน่ืองจากเมือ่นําไปเปรยีบเทยีบกบัภาษาต่างๆ ในตระกลูไท และภาษาจนีแลว้พบวา่ไมส่อดคลอ้งกนั 
ตวัอยา่งเชน่คาํเรยีกตวัเลขต่อไปน้ี  

คาํเรียกตวัเลข  
 ไทย หน่ึง สอง สาม สี ่ หา้ หก เจด็ แปด เกา้ สบิ 
จ้วง-ไต ไต nɯŋ6 sɔŋ1 sa:m1 si ha3 hok7 tset7 pɛt9 kau3 sip7 

จ้วง nɯ:ŋ6 so:ŋ1 sa:m1 sei ha3 ɣok7 ɕat7 pɛ:t7 kou3 ɕip8 
ปู้ อี it7 suaŋ1 sa:m1 si ɣa3 zoʔ7 tsat7 piat7 ku3 tsip8 

ต้ง-สุ่ย ต้ง әt7 ȵi6 sa:m1 si ŋo4 ljok8 sәt7 pet9 ȶu3 ɕәp8 
สุ่ย ʔjәt7 ȵi6 ha:m1 ɕi ŋo4 ljok8 ɕәt7 pa:t7 ȶu3 sup8 
เหมาหนาน ʔjit7 ȵi6 sa:m1 si ŋɔ4 ljɔk8 ɕit7 pja:t7 cu9 zәp8 
มลูมั ʔjәt7 ȵi6 ta:m1 ti ŋɔ4 lɔk8 thәt7 pa:t7 cәu3 sәp 

หลี หลี tsɯ ɬau3 fu3 tshau3 pa1 tom1 thou1 gou1 faɯ3 fu:t7 
(2) คาํศพัทร์ว่มเช้ือสายกบัคาํศพัทยื์มเก่า ในแวดวงนกัวชิาการจนีตดัสนิวา่คาํศพัทใ์น 

ภาษาของชนกลุ่มน้อยทีพ่อ้งกนักบัภาษาจนีนัน้เป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนีทัง้นัน้  เป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาจาก
ชาวฮัน่ตัง้แต่อดตีเรยีกวา่ “คาํยมืเก่า” จดัเป็นคาํศพัทภ์าษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์  แต่เน่ืองจากคาํศพัท์
สว่นหน่ึงสามารถสบืสาวขึน้ไปถงึภาษาจนียคุโบราณได ้ ในแวดวงนกัวชิาการทีศ่กึษาภาษาไท-จนี จงึมี
ความเหน็วา่เป็นคาํศพัทท์ีภ่าษาจนีกบัภาษาไทเคยใชร้ว่มกนัในอดตีไมใ่ชค่าํยมื คาํศพัทก์ลุ่มน้ีสว่นมากเป็น
คาํโดดหน่ึงพยางค ์ สามารถหาคูค่าํภาษาจนีกบัคาํทีพ่อ้งกนัในภาษาอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไทไดแ้ละยงั
สอดคลอ้งกบัเสยีงภาษาจนีโบราณดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี (รายการคาํศพัทน้ี์คดัมาจากหนงัสอืปรทิรรศน์
ภาษาต่างๆ ดงัทีไ่ดช้ีแ้จงรายชื่ออา้งองิไวใ้นหวัขอ้ L ..)  

จ้วง-ไต ไทย คาํ(ทอง) ที ่ เงนิ ไฟ ถอย ถ่าน กระต่าย 
(เถาะ) 

แมว 

                                                           
1 คาํน้ีตรงกบัภาษาจนีคาํวา่ 旱 ออกเสยีงวา่ hàn จากทีผู่เ้ขยีนไดศ้กึษาความสมัพนัธข์องเสยีง /h, r/ ในภาษาตระกลูไทกบัภาษาจนี พบวา่
สามารถสบืสาวขึน้ไปไดถ้งึภาษาจนีโบราณ ดงัน้ี  (เมชฌ สอดสอ่งกฤษ,  และ เมชฌ สอดสอ่งกฤษ, 255)  

            
 
เสยีงภาษาจนีโบราณก่อนประวตัศิาสตร ์

/gr/, /hr/ 
       

/h/,/r/ ภาษาจนีกลาง → / l  / 
Ã   

→ ภาษาจนียุคกลางประวตัศิาสตร ์/ɣ/ ภาษาตระกลูไท /h(ɣ), k(g), kh, r/   
Õ   

ภาษาไทย  /kr (khr)/, /r/  (ชว่งเปลีย่น : r → l ) 
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ไต xam ti6 ŋǝn fai thɔi1 tha:n ka1 tai mɛu 
จว้ง kim1 ti6 ŋǝn fei thoi tha:n tho meu 
ปู้อ ี tɕim1 zi6 ŋan vi tui1 tan mau3 miau 

ต้ง-สุ่ย เหมาหนาน cim1 ti6 ȵan vi1 thɔ:i tha:n tho mɛu4 
ตง้ ȶǝm1 ti6 ȵan pui1 thoi+ tha:n ko meu4 
สุย่ ȶum1 ti6 ȵan3 vi1 ⁿdut7 tha:n thu1 meu4 
มลูมั cǝm1 ti6 ȵan fi1 thoi tha:n thu mja:u4 

หลี หล ี kim3 ti:Ɂ8 kan1 fei1 thui3 tsaɯ1 thua3 mi:u 
จีน กลาง 金 jīn1 地 dì 银 yín 火 huǒ 退 tuì 炭 tàn 兔 tù 猫 māo 

จ.โบ. krim dis ngrin huax thois thans thos mriëu 
 (3) คาํยืมภาษาจีนถ่ิน ในบทความของ กาวเจ๋อเฉียง (Gāo Zéqiáng, , ) ไดว้เิคราะห์
ประวตักิารตัง้ถิน่ฐานของชาวหล ี มคีวามตอนหน่ึงไดอ้า้งองิขอ้วเิคราะหม์าจาก โอวหยางและเจิง้ (Ōuyáng 
Juéyà, Zhèng Yíqīng, 0) วา่ คาํเรยีกโลหะในภาษาหลลีว้นเป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนีทัง้หมด ยกเวน้
คาํวา่ /เหลก็/ ภาษาหลพีดูวา่ /go:i3/ แสดงใหเ้หน็วา่ ก่อนทีช่าวฮัน่(ทีพ่ดูภาษาจนีสาํเนียงหา่ยหนาน)จะ
มาถงึ ชาวหลไีดต้ัง้ถิน่ฐานอยูบ่นเกาะหา่ยหนานและสมัผสักบัชาวฮัน่กลุ่มอื่นอยูก่่อนแลว้(จงึมคีาํศพัทร์ว่ม
เชือ้สายกบัภาษาจนีในขอ้ 2. ขา้งตน้) ซึง่ขณะนัน้ชาวหลไีดค้น้พบเหลก็และมคีาํเรยีกเหลก็แลว้ เมือ่ชาวฮัน่
(หา่ยหนาน)มาถงึและนําอารยธรรมยคุโลหะเขา้มา  ชาวหลกีร็บัเอาคาํศพัทเ์รยีกชื่อโลหะมาจากชาวฮัน่
ทัง้หมด ยกเวน้คาํวา่ /เหลก็/ เน่ืองจากมคีาํน้ีใชใ้นภาษาของตวัเองแลว้ นําไปสูข่อ้สรปุวา่ “ชาวหลใีนสมยั
โบราณอาศยัอยูใ่นพืน้ทีบ่นเกาะหา่ยหนานก่อนทีช่าวฮัน่(หา่ยหนาน)จะมาถงึ”  ปัจจุบนัคาํยมืภาษาถิน่จนีที่
ใชใ้นภาษาหลไีดห้ลอมรวมเป็นคาํในภาษาหลไีปแลว้ คาํเหล่าน้ีมหีน้าที ่ความหมายและความสามารถใน
การประสมคาํตามรปูแบบภาษาหล ี กล่าวไดว้า่เป็นคาํเชือ้ชาตจินีทีเ่ปลีย่นสญัชาตเิป็นภาษาหลโีดยสมบรูณ์
แลว้ ตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี   

หลี tshia1 tsi:n1 tsi:ŋ1 deŋ  la:n3 te1 lɯ:ŋ 2 
จีน 车 chē 钱 qián3 咸 xián 灯 dēng  懒 lǎn  借 jiè  两 liǎng 

หม่ินหนาน cia1 zian giam ding1 lan3 ziou7 liong3 
ไทย รถ เงนิ(money) เคม็ ดวง(หลอดไฟ) ครา้น4 ยมื สอง 

  () คาํประสมภาษาจีนกบัภาษาหลี สบืเน่ืองจากคาํยมืขา้งตน้  จะเหน็วา่มกีารสรา้งคาํ
ประสมทีค่าํหน่ึงเป็นคาํยมืจากภาษาจนี อกีคาํหน่ึงเป็นคาํภาษาหล ีสนบัสนุนขอ้วเิคราะหท์ีว่า่คาํยมืภาษาจนี
ผา่นกระบวนการนํามาใชจ้นมสีถานภาพเป็นภาษาหลไีปแลว้ มสีองแบบคอื () คาํประสมพอ้งความหมาย 
คอืคาํประสมทีภ่าษาจนีกบัภาษาหลมีคีวามหมายเหมอืนกนัหรอืคลา้ยกนั และ (2) คาํประสมต่างความหมาย 
คอืคาํประสมทีภ่าษาจนีกบัภาษาหลมีคีวามหมายต่างกนั ตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี (จ.=คาํภาษาจนี/ล.=คาํภาษา
หล)ี    
 
 
 
                                                           
1 ดเูสยีงภาษาจนีโบราณของคาํวา่ “ทอง” ในหวัขอ้ K..3.7    
 ภาษาจนีถิน่ทางตอนใตบ้างสาํเนียงออกเสยีง /h/ เป็น /f/ คาํวา่ไฟทีภ่าษาจนีกลางออกเสยีงเป็น วา่ /huǒ/ ภาษากวา่งโจวออกเสยีงวา่ /fo/ 
ภาษาจนีแคะออกเสยีงวา่ /fo3/   
3 ภาษาจนีมคีาํทีห่มายถงึ “เงนิ” สองคาํ คอื 钱 qián แปลวา่เงนิ(money) และ 银 Yín แปลวา่ แรเ่งนิ(silver) 
4 งานวจิยัทีผู่เ้ขยีนเคยเปรยีบเทยีบคาํศพัทท์ีเ่ป็นพยญัชนะควบกลํ้าในภาษาไทยกบัคาํศพัทภ์าษาจนี (เมชฌ สอดสอ่งกฤษ, 6) พบวา่มี
ความสมัพนัธก์นักบัเสยีงภาษาจนีโบราณ คอื จนีโบราณเป็นพยญัชนะควบกลํ้า /gr,br,khl/ ภาษาไทยยงัคงรกัษาเสยีงควบกลํ้าไว ้ /kr,kl,khr,khl/ 
สว่นภาษาจนีกลางเสยีงควบกลํ้าสญูหายไป เหลอืเพยีงพยญัชนะตาํแหน่งทีห่น่ึง หรอืไมก่ต็าํแหน่งทีส่อง /k, l/ ตวัอยา่งคาํเชน่  
จนีโบราณ /gr, br/ /g.raang/ /b.raan/ /g.raam/ /g.reen/ /g.reeng/ /b.roong/ /khloong/   /khloong/   
ไทย  /kr,kl,khr,khl/ คลืน่ ครา้น คราม กลัน่ กริง่ กรง กลวง ครอง 
จนีกลาง /k,l/  浪 làng  懒 lǎn  蓝 lán  炼 liàn  铃 líng  笼 lóng  空 kōng 控 kòng  
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ตาํแหน่งท่ี 1 (จ.) ตาํแหน่งท่ี 2 (ล.) คาํประสมภาษาหลี ความหมาย
ใหม่ 

คาํประสมพ้องความหมาย 
khu1 “ขม” (จ.=苦 kǔ) bok8  “เหน่ือย” (ล.) khu1 bok8 ลาํบาก 
tho:n1 “ทอ่น” (จ.=段 duàn) tsai1 “ไม”้ (ล.) tho:n1 tsai1 กระบอง 

คาํประสมต่างความหมาย 
bit7 “ปากกา” (จ.=笔 bǐ) da:u1 “แหง้” (ล.) bit7 da:u1 ดนิสอ 
kho:n3  “มดั” (จ.=捆 kǔn) hja “เอว” (ล.) kho:n3 hja เขม็ขดั 

  (5) คาํยืมภาษาจีนใหม่ ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม รฐับาลจนีปกครองและดแูลความ
เป็นอยูข่องประชาชนในประเทศอยา่งทัว่ถงึ ทาํใหค้าํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการปกครอง การศกึษา 
วทิยาการต่างๆ หลัง่ไหลเขา้สูภ่าษาของชนกลุ่มน้อยเป็นจาํนวนมากและต่อเน่ือง โดยทีช่นกลุ่มน้อยต่างๆ
ยมืคาํศพัทภ์าษาจนีมาจากภาษาจนีสาํเนียงทอ้งถิน่ทีใ่กลเ้คยีง หรอืไมก่ย็มืจากภาษาจนีกลางทางสือ่ต่างๆ 
ตวัอยา่งคาํดงัน้ี 

คาํภาษาจีน คาํอ่านพินอิน คาํภาษาหลี ความหมาย 
共产党 gòngchǎndǎng koŋ1 ta:n3 da:ŋ3  พรรคคอมมวินิสต ์
政治 zhèngzhì tseŋ tsi1 การเมอืง 
工厂 gōngchǎng ka:ŋ tsa:ŋ3 โรงงาน 
开会 kāihuì khui3 hui ประชุม 
银行 yínháng ŋi:n3 ha:ŋ3  ธนาคาร 
病 bìng pjeŋ6  เจบ็ป่วย  

  
L . ระบบไวยากรณ์  
 ภาษาหลเีป็นภาษาคาํโดด คาํแต่ละคาํมคีวามหมายในตวัเองและใชไ้ดโ้ดยอสิระ ไมม่กีาร
เตมิหน่วยคาํเตมิลงในคาํเพือ่ทาํใหค้าํเปลีย่นแปลงหน้าทีห่รอืลกัษณะทางไวยากรณ์  รปูแบบการเรยีง
ประโยค เป็นการนําคาํมาเรยีงต่อๆกนัตามลาํดบัและโครงสรา้งทางไวยากรณ์ทีก่าํหนด ในหวัขอ้น้ีจะอธบิาย
รปูแบบไวยากรณ์ทีส่าํคญัๆ ดงัน้ี   

 L ..1  โครงสร้างประโยคความเดียวพืน้ฐาน คอื [ S.V.O ]  ตวัอยา่งประโยคเชน่   
na1 la tha 
เขา  กนิ ขา้ว 

เขากนิขา้ว  hou1 lai ta 
ฉนั    ไถ   นา 

ฉนัไถนา 

na1 zu:i3 hou1 
เขา มอง   ฉนั 

เขามองฉนั hou1 ri:n1 ɬai1 
ฉนั     พดู   หล ี

ฉนัพดูภาษาหล ี

L .. การใช้คาํลกัษณนาม  ภาษาหลมีกีารใชค้าํลกัษณนาม คาํนามแต่ละคาํจะตอ้งใช้
คาํลกัษณนามเฉพาะของตนเองเป็นคู่ๆ กนัไป แบ่งเป็นสองประเภท คอื ลกัษณนามสาํหรบัคาํนาม และ
ลกัษณนามสาํหรบัคาํกรยิา ซึง่แต่ละประเภทมรีปูแบบต่างกนั ดงัน้ี  

() คาํลกัษณนามของคาํนาม รปูแบบคอื [ตวัเลข+ลกัษณนาม+นาม] หากมคีาํบ่งชี ้ 
คาํลกัษณนามสามารถละได ้ตวัอยา่งเชน่   

[ตวัเลข + ลกัษณนาม+นาม] รปูแบบคาํลกัษณนาม  ความหมาย 
ลกัษณนามของคาํนาม 
 

fu:t7 laŋ1 tui3    nei 
สบิ    ตวั    ควาย  น้ี 

ควายสบิตวัน้ี 

ɬau3  fu:t7 hom1 zɯ:m1 
สอง    สบิ   ฟอง    ไข ่

ไขย่ีส่บิฟอง  

  นอกจากน้ียงัพบวา่ คาํนามบอกเวลาทีนํ่ามาใชเ้ป็นลกัษณนาม สามารถซํ้าคาํเพือ่บอก
พหพูจน์ได ้เชน่ /pau pau paɯ1 ploŋ3/ ปี ปี กลบั บา้น “กลบับา้นทุกปี”  

() คาํลกัษณนามของคาํกรยิา มรีปูแบบคอื [คาํกรยิา+ตวัเลข +ลกัษณนาม] 
ตวัอยา่งเชน่    
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[คาํกรยิา+ตวัเลข +ลกัษณนาม] รปูแบบคาํลกัษณนาม  ความหมาย 
ลกัษณนามของคาํกรยิา tha:i tsɯ:1 ku:n1 

ต ี      หน่ึง   ท ี
ตหีน่ึงท ี

pho:ŋ1 pa1 ka:3 
วน        หา้   รอบ 

วนหา้รอบ 

  L ..3 รปูแบบการใช้คาํบง่ช้ี  คาํสรรพนามประเภทบ่งชีบ้อกระยะในภาษาหลมีสีามคาํ
เพือ่บ่งชีส้ามระยะ คอื คาํบ่งชี ้ ระยะใกล ้ /nei/ “น่ี,น้ี”  คาํบ่งชีร้ะยะกลาง /haɯ/ “นัน่,นัน้” และคาํบ่งชี้
ระยะไกล /ma/ “โน่น,โน้น” คาํบ่งชีน้ี้จะวางไวต้ําแหน่งทา้ยสดุของคาํหรอืวล ีคอืวางไวต่้อจากสว่นทีต่อ้งการ
บ่งชี ้ หากใชบ้่งชีค้าํกว็างไวห้ลงัคาํ ใชบ้ง่ชีว้ลกีว็างไวห้ลงัวล ี โครงสรา้งคอื [สว่นทีต่อ้งการบง่ชี ้ + คาํบ่งชี]้ 
และเมือ่คาํนามปรากฏรว่มกบัคาํบ่งชี ้สามารถละคาํลกัษณนามได ้ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

tsɯ:1 hom1 hwou3 nei 
หน่ึง    ลกู     เขา      น้ี 

ภเูขาหน่ึงลกูน้ี   ɬau3 laŋ1 pou1 nei 
สอง  ตวั    หม ู    น้ี 

หมสูองตวัน้ี 

tsɯ:1 kit7   koŋ1 haɯ 
หน่ึง    เหลา่ ของ   นัน้ 

สิง่ของพวกนัน้ pou1 nei 
หม ู    น้ี 

หมตูวัน้ี  

  L ..4 การขยายความ การขยายความในทีน้ี่คอืการวางตําแหน่งของคาํหลกัทีถู่กขยาย
และตําแหน่งของคาํทีท่าํหน้าทีข่ยายคาํอื่น ม ี3 รปูแบบ ดงัน้ี    

         (1) การขยายคาํนาม คาํคุณศพัทท์ีท่าํหน้าทีข่ยายคาํนามมทีศิทางการขยายไปขา้ง
หลงั รปูแบบคอื [คาํหลกั + คาํขยาย]  ตวัอยา่งประโยคเชน่   

po4 la:u4 
ววั    ใหญ่ 

ววัใหญ่  duk7 m̥ai 
เสือ้   ใหม ่

เสือ้ใหม ่

nu va:ŋ1 
ภเูขา   สงู 

ภเูขาสงู m ̥u pi  
หม ู  พ(ีอว้น) 

หมอูว้น 

  (2) การขยายคาํกรยิา   คาํวเิศษณ์ทีใ่ชข้ยายคาํกรยิาเพือ่บอกความถี ่ ระดบั ความ
เขม้ขน้ มแีบ่งยอ่ยไดส้องวธิคีอื คาํวเิศษณ์หน่ึงพยางคจ์ะวางไวห้น้าคาํกรยิาเทา่นัน้   สว่นคาํวเิศษณ์สอง
พยางค(์รวมถงึคาํซํ้า) สามารถวางไวห้น้าหรอืหลงัคาํกรยิากไ็ด ้ตวัอยา่งคาํเชน่  

หน่ึงพยางค ์ tai3 ri:n1 
เรว็  พดู 

พดูเรว็   
คาํวเิศษณ์พยางคเ์ดยีวจะวางไวห้น้าคาํกรยิาเทา่นัน้ 

khu:n vu:k7 
ก่อน     ทาํ 

ทาํก่อน 

สองพยางค ์ zɯn3 zɯn3 vu:k7 
เรว็     เรว็     ทาํ 

รบีๆทาํ   vu:k7 zɯn3 zɯn3 
ทาํ     เรว็     เรว็      

ทาํเรว็ๆ  

tai3 tai3 fei1 
ชา้   ชา้   เดนิ 

คอ่ยคอ่ยเดนิ fei1 tai3 tai3  
เดนิ ชา้   ชา้    

เดนิชา้ๆ  

 (3) การขยายคาํคุณศพัท ์คาํวเิศษณ์ทีใ่ชข้ยายคาํคุณศพัทเ์พือ่บอกระดบัความเขม้ขน้
คุณภาพ ปรมิาณ ถา้เป็นคาํหน่ึงพยางคจ์ะวางไวห้น้าคาํคุณศพัท ์ แต่ถา้เป็นคาํสองพยางคจ์ะวางไวห้ลงั 
ตวัอยา่งคาํเชน่  

หน่ึงพยางค ์ tui loŋ1 
ทีส่ดุ ใหญ่ 

ใหญ่ทีส่ดุ  ɬeȵ1 loŋ1 
มาก   ใหญ่ 

ใหญ่มาก 

สองพยางค ์ loŋ1 pai3 ja3 
ใหญ่  พเิศษ 

ใหญ่เป็นพเิศษ loŋ1 dat7 dat7 
ใหญ่  เหลอืเกนิ 

ใหญ่เหลอืเกนิ 

 L .. การแสดงความเป็นเจ้าของ รปูประโยคของการแสดงความเป็นเจา้ของในภาษาหลี
คอื [±สว่นทีถ่กูเป็นเจา้ของ(A) ±/kɯ3/+เจา้ของ(B)] กรณทีีม่สีว่น (A) และ(B) เกดิขึน้พรอ้มกนั คาํวา่ /kɯ3/ 
“ของ” สามารถละได ้แต่หากไมม่สีว่น (A) จะไมส่ามารถละ /kɯ3/ ได ้ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
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รปูแบบ +คาํแสดงความเป็นเจา้ของ -คาํแสดงความเป็นเจา้ของ ความหมาย 

[±สว่นทีถ่กูเป็นเจา้ของ 
±/kɯ3/+เจา้ของ]  

khai1 kɯ3 hou1 
ไก่     ของ   ฉนั (เฮา) 

khai1 hou1 
ไก่     ฉนั  

ไก่ของฉนั 

nei man1 ve:ŋ1 kɯ3 hou1 
น่ี    เป็น     เสือ้    ของ   ฉนั 

nei man1 ve:ŋ1 hou1 
น่ี    เป็น     เสือ้    ฉนั 

น่ีเป็นเสือ้ของฉนั 

nei man1 kɯ3 hou1 
น่ี     เป็น    ของ   ฉนั 

ไมส่ามารถละได ้ น่ีเป็นของฉนั  

 ในเรือ่งการแสดงความเป็นเจา้ของน้ี เมือ่เปรยีบเทยีบกบัภาษาไทอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นประเทศจนีทุกภาษา
มกีารยมืคาํแสดงความเป็นเจา้ของจากภาษาจนีมาใชอ้ยา่งชดัเจน บา้งยมืทัง้คาํและไวยากรณ์ บา้งยมืเฉพาะ
คาํแต่ไวยากรณ์เป็นของภาษาดัง้เดมิ   ในบางภาษามรีปูแบบคาํแสดงความเป็นเจา้ของแบบภาษาจนีและ
แบบภาษาดัง้เดมิของตนเองใชค้วบคูก่นัไป  แสดงใหเ้หน็วา่ภาษาไทเหล่าน้ีอาศยัอยูร่ว่มกนักบัชาวฮัน่มา
โดยตลอด แต่ในภาษาหลซีึง่ตามประวตัศิาสตรแ์ลว้ชีว้า่อยูใ่นพืน้ทีเ่กาะหา่ยหนานก่อนทีช่าวฮัน่จะมาอยู ่
จากหลกัฐานทางภาษาในสว่นน้ีกเ็ป็นอกีเหตุผลหน่ึงทีส่นบัสนุนแนวคดิดงักล่าว     

L ..6 ประโยคเปรียบเทียบ คาํแสดงความหมายเปรยีบเทยีบคอืคาํวา่ /dua3/ เทยีบกบั 
ภาษาไทยคาํวา่ “กวา่” โครงสรา้งประโยคเหมอืนกบั (กวา่) ในภาษาไทย รปูแบบคอื [A+คุณศพัท+์/dua3/+B] 
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี        

[A+คุณศพัท+์/dua3/+B]  na1 kha:o1 dua3 hou1 
เขา  ขาว     กวา่    ฉนั 

เขาขาวกวา่ฉนั 

ve:ŋ 1 nei pa:n1 dua3 ve:ŋ 1 haɯ 
 เสือ้   น้ี     ใหม ่    กวา่   เสือ้   นัน้  

เสือ้ตวัน้ีใหญ่กวา่เสือ้ตวันัน้ 

  L ..7 การบอกตาํแหน่ง โครงสรา้งของคาํบอกตําแหน่ง เชน่ บน ล่าง หน้า หลงั ซา้ย ขวา 
คาํเหล่าน้ีจะวางไวห้น้าคาํนามหรอืสรรพนาม รปูแบบคอื [คาํบอกตาํแหน่ง + คาํนาม/สรรพนาม] ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี        

dɯ3 u:k8 ploŋ 3 
อยู ่   ใน   เรอืน 

อยูใ่นบา้น  u:k8  ma tsau me3he3 
ขา้งใน นัน้  ม ี    อะไร 

ขา้งในนัน้มอีะไร 

dɯ3 tem1 tshai1 
อยู ่    บน   ตน้ไม ้

อยูบ่นตน้ไม ้ dɯ3 fou1 fa3 
อยู ่   ใต ้   ฟ้า  

อยูใ่ตฟ้้า  

   L ..8 พบลกัษณะของคาํนามท่ีใช้เป็นคาํกริยา ภาษาหลมีวีธิกีารนําคาํนามทีห่มายถงึ
สิง่ของหรอืสถานทีม่าใชเ้ป็นคาํกรยิาทีม่คีวามหมายเกีย่วขอ้งกนั  โดยทีค่าํเดมิไมม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืแปร
รปูคาํแต่อยา่งใด ตวัอยา่งเชน่     

คาํนาม  คาํกรยิา 
lai ไถ kɯ:ŋ lai lai ta 

ใช ้      ไถ   ไถ นา 
ใชไ้ถไถนา 

fun1 ฝน fa3 fun be1 
ฟ้า  ฝนตก  แลว้ 

ฝนตกแลว้ 

zɯ:m1 ไข ่ khai1 zɯ:m be1 
ไก่     ออกไข ่  แลว้ 

ไก่ออกไข่แลว้ 

tso:m1 ผลไม ้  tshai1 ta1 tso:m 
ตน้ไม ้  ไม ่ ออกผล 

ตน้ไมไ้มอ่อกผล 

 
L .5 ภาษาถ่ิน  

ขอ้มลูการแบง่ภาษาถิน่ของภาษาหลตีัง้แต่เมือ่เริม่ตน้ศกึษาภาษาหลขีองนกัวชิาการจนีจนถงึ
ปัจจุบนัตรงกนัคอืม ี5 ถิน่ อา่นตามเสยีงอกัษรจนี คอื ()ภาษาถิน่ฮา (2)ภาษาถิน่ฉี่ ()ภาษาถิน่เป่ินตี ้ () 
ภาษาถิน่เหมย่ฝ ูและ (5)ภาษาถิน่เจยีมา่ว แต่เดมิโอวหยางและเจิง้ (Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng, 198, 
5) ใชเ้กณฑพ์ืน้ทีแ่ละเกณฑท์างภาษาในการแบ่งภาษาถิน่ ทาํใหช้ื่อของภาษาถิน่เป็นชื่อของทีต่ ัง้ชุมชน 
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ต่อมากาว(Gāo Zéqiáng, 8, 18-) ไดศ้กึษาเพือ่แบ่งภาษาถิน่อกีครัง้ โดยใชเ้กณฑท์างภาษากพ็บวา่
การแบ่งภาษาถิน่ไมแ่ตกต่างไปจากเดมิ สว่นความแตกต่างของภาษาถิน่แต่ละถิน่นัน้พบวา่ นอกจากภาษา
ถิน่ที(่5) ทีค่อ่นขา้งแตกต่างจากถิน่อื่นแลว้ ถิน่ที ่   -  สามารถสือ่สารกนัรูเ้รือ่ง รายละเอยีดของภาษาถิน่
ต่างๆ ที ่    โอวหยางและเจิง้ไดว้เิคราะหไ์ว ้เป็นดงัน้ี   
  L .5.1 ภาษาถ่ินและการตัง้ถ่ินฐาน ภาษาหลมีภีาษาถิน่ 5 ถิน่ ในแต่ละภาษาถิน่ยงัมี
ภาษาเฉพาะทอ้งถิน่ยอ่ยอกี ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  
   L .5.1.1 ภาษาถ่ินฮา (哈Hā) หรอืเรยีกอกีชื่อวา่ถิน่เซยีว เน่ืองจากเดมิทใีชอ้กัษร
จนีอกีตวัคอื 侾 อา่นไดส้องเสยีง คอื hāo กบั xiāo (ดเูชงิอรรถหวัขอ้ที ่ L . เรือ่งระบบเสยีง) เป็นชื่อที่
ภาษาจนียคุโบราณใชเ้รยีกชาวหล ี แต่ภาษาหลถีิน่น้ีเรยีกตวัเองวา่ /ha4/ ปัจจุบนัจงึใชอ้กัษรจนีวา่ 哈  Hā 
เป็นชื่อเรยีก ภาษาถิน่ฮามจีาํนวนผูพ้ดูมากทีส่ดุคดิเป็น 8% ของประชากรชาวหลทีัง้หมด เน่ืองจากเป็น
ภาษาทีม่ผีูพ้ดูจาํนวนมาก  จงึนํามาเป็นตวัแทนในการพรรณนาลกัษณะของภาษาหลใีนบทความน้ี  ภาษา
หลถีิน่น้ีมถีิน่ฐานอยูบ่รเิวณอาํเภอเล่อตง (乐 东 Lè dōng) อาํเภอหยา(崖 Yá) อาํเภอตงฟาง(东 方

Dōngfāng)  อาํเภอหลงิสุย่ (陵水Líng shuǐ) สว่นในเขตปกครองตนเองชาวหลฝัีง่ทศิตะวนัตกกบัทศิใต ้
เป็นภาษาถิน่ยอ่ยของภาษาถิน่ฮา ซึง่ประกอบไปดว้ย  
    () ภาษาถิน่ยอ่ยหลวัหวั(罗活 Luō huó) ภาษาหลอีอกเสยีงวา่ /la:u 
hu:t7/ มถีิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีส่ว่นใหญ่ของอาํเภอเล่อตง ฝัง่ตะวนัตกและฝัง่ทศิใตข้องอาํเภอชางเจยีง(昌 江

Chāngjiāng) ฝัง่ทศิตะวนัตกของอาํเภอป๋ายซา(白沙Báishā) และฝัง่ทศิตะวนัออกของอาํเภอตงฟาง   
    (2) ภาษาถิน่ยอ่ยเซยีวเหยยีนหรอืฮาองิ (侾炎Xiāo yán หรอื 哈应 Hā 
yīng) ภาษาหลอีอกเสยีงวา่ /ha3 e:m/ มถีิน่ฐานอยูบ่รเิวณพืน้ทีร่อบนอกฝัง่ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ  ทศิ
ตะวนัตก ทศิใต ้และทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องเขตปกครองตนเองชาวหล ี 
    () ภาษาถิน่ยอ่ยป้าวเสีย่น (抱显Bào xiǎn) ภาษาหลอีอกเสยีงวา่ /bou3 
hi:n3/ มถีิน่ฐานเลยีบไปตามชายฝัง่แมน้ํ่าหนิงหยว่น(宁远 Níngyuǎn) ตัง้แต่เขตอาํเภอหยาไปจนจรดเขต
อาํเภอเล่อตง     
   L .5.1.2 ภาษาถ่ินฉ่ี (杞 Qǐ) ภาษาหลอีอกเสยีงวา่ /gei4/ ภาษาหลถีิน่น้ีมผีูพ้ดู
กระจายตวักวา้งมากเชน่เดยีวกนักบัภาษาถิน่ฮา แต่มจีาํนวนประชากรรองลงมาจากภาษาถิน่ฮา คดิเป็น 2% 
ของประชากรชาวหลทีัง้หมด มถีิน่ยอ่ยสามถิน่คอื  
    () ภาษาถิน่ยอ่ยทงสอื (通 什 Tōngshí) พดูอยูท่ีต่ําบลทงสอื อาํเภอ
ป่าวถงิ (保亭 Bǎotíng) เป็นหลกั และมบีางสว่นอยูบ่รเิวณฝัง่ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือและเฉียงใตข้องอาํเภอ  
ฉ̮ยงจง(琼中 Qióng zhōng) บางสว่นของอาํเภอตงฟาง และอาํเภอชางเจยีง  
    (2) ภาษาถิน่ยอ่ยเชีย่นตุย้ (堑对 Qiàn duì) พดูอยูใ่นพืน้ทีบ่างสว่นบรเิวณ
ทศิตะวนัออกและทศิใตข้องอาํเภอฉ ̮ยงจง 
    ()  ภาษาถิน่ยอ่ยป่าวเฉิง  (保城 Bǎo chéng) รวมตวักนัหนาแน่นในพืน้ที่
ตอนกลางของอาํเภอป่าวถงิ  
   L .5.1.3 ภาษาถ่ินเหม่ยฝ ู (美孚 Měifú) ภาษาหลอีอกเสยีงวา่ /mo:i1 fau1/ มี
จาํนวนประชากร % ของประชากรชาวหลทีัง้หมด พดูอยูใ่นพืน้ทีท่ศิตะวนัออกเฉียงใตข้องอาํเภอตงฟาง 
และพืน้ทีเ่ลยีบฝัง่ตะวนัตกของแมน้ํ่าชางฮวา่(昌化 Chāng huà)    
   L .5.1. ภาษาถ่ินเป่ินต้ี (本地 Běndì) ภาษาหลอีอกเสยีงวา่ /hjɯ:n1 หรอื 
zɯ:n4/ ภาษาถิน่น้ีมจีาํนวนประชากรคอ่นขา้งน้อย คดิเป็นเพยีง % ของประชากรชาวหลทีัง้หมด มถีิน่ฐาน
หลกัอยูใ่นเขตอาํเภอป๋ายซา มภีาษาถิน่ยอ่ยสองถิน่คอื  
   () ภาษาถิน่ยอ่ยป๋ายซา พดูอยูท่ีบ่รเิวณตอนกลางและฝัง่ทศิใตข้องอาํเภอ
ป๋ายซา  
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    (2) ภาษาถิน่ยอ่ยหยวนเหมนิ (元门 Yuán mén) พดูอยูใ่นพืน้ทีท่างทศิ
ตะวนัออกเฉยีงใตข้องอาํเภอป๋ายซา    

，； ． 

   L ... ภาษาถ่ินเจียม่าว (加茂 Jiāmào)  เรยีกตวัเองวา่ /thai/   มจีาํนวน
ประชากรคดิเป็น % ของประชากรชาวหลทีัง้หมด มถีิน่ฐานอยูบ่รเิวณฝัง่ทศิตะวนัออกของอาํเภอตงฟาง 
ทศิตะวนัตกของอาํเภอหลงิสุย่ และทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องอาํเภอฉ ̮ยงจง   
  L .. ความแตกต่างของภาษาถ่ิน  
   เมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูทางภาษาแลว้จะพบวา่ คูข่องภาษาถิน่ฮากบัภาษาถิน่ฉี่ และ
คูข่องภาษาถิน่เป่ินตีก้บัภาษาถิน่เหมย่ฝมูคีวามใกลช้ดิกนัมาก สามารถสือ่สารกนัไดไ้มย่าก แต่ภาษาถิน่
เจยีมา่วมคีวามแตกต่างจากภาษาถิน่ทัง้สีแ่ละสือ่สารกนัลาํบาก  จากการเปรยีบเทยีบระบบเสยีงจะเหน็วา่แต่
ละภาษาถิน่มคีวามแตกต่างทีเ่ป็นลกัษณะเดน่ของตนเอง แต่เป็นขอ้เปรยีบต่างทีช่ดัเจน ในขณะทีว่งคาํศพัท์
และไวยากรณ์ไมต่่างกนัมาก สว่นความสมัพนัธข์องภาษาถิน่เจยีมา่วกบัภาษาถิน่อื่นๆมคีวามซบัซอ้นและ
สบัสนไมเ่ป็นระบบจงึไมนํ่ามาเปรยีบเทยีบ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  
   L .5.2.1 ระบบเสียง  
    (1) พยญัชนะ ความแตกต่างของเสยีงพยญัชนะในแต่ละถิน่คอืการเป็นคู่
เสยีงปฏภิาค  ตารางถดัไปน้ีในชอ่งพยญัชนะปฏภิาคเรยีงลาํดบัจากซา้ยไปขวาคอื ภาษาถิน่ฮา ถิน่ฉี่ ถิน่เป่ิน
ตี ้และถิน่เหมย่ฝตูามลาํดบั  ตวัอยา่งคาํทีย่กมาน้ีเป็นคูเ่สยีงทีช่ีใ้หเ้หน็คูค่วามสมัพนัธข์องภาษาถิน่แต่ละถิน่ 
ดงัน้ี  

พยญัชนะปฏภิาค ฮา ฉ่ี เป่ินตี ้ เหมย่ฝ ู ความหมาย 
ŋw, ŋw, ŋ, ŋ ŋwa3 ŋwa33 ŋa11 ŋa3 มนัฝรัง่ป่า 
g, g, x, x geȶ geȶ13 xet11 xet เผด็ 
-n,-n,- ŋ, -ŋ ȵan3 ȵan33 ȵaŋ11 ȵaŋ3 เดอืน 
-t,-t,-k, -k khat khat khak khak จมกู 
hw,gw, ŋ, ŋ hweɯ3 gweɯ33 ŋeɯ11 ŋeɯ3 วญิญาณ 
hj, z, ȵ , ȵ hja3 za33 ȵa11 ȵa3 หญา้ 

    () สระ เชน่เดยีวกนักบัเสยีงพยญัชนะ ความแตกต่างของเสยีงสระระหวา่ง
ภาษาถิน่ทัง้สีค่อืการเป็นเสยีงปฏภิาค  ตารางถดัไปในชอ่งสระปฏภิาคเรยีงลาํดบัจากซา้ยไปขวาคอื ภาษา
ถิน่ฮา ถิน่ฉี่ ถิน่เป่ินตี ้และถิน่เหมย่ฝตูามลาํดบั ตวัอยา่งคาํทีย่กมาน้ีเป็นคูเ่สยีงสระทีช่ีใ้หเ้หน็คูค่วามสมัพนัธ์
ของภาษาถิน่แต่ละถิน่ ดงัน้ี  

สระปฏภิาค ฮา ฉ่ี เป่ินตี ้ เหมย่ฝ ู ความหมาย 
i:,i:,i,i  thi:p thi:p thip thip ตะเกยีบ 
u:,u:,u,u ȵu:ŋ3 ȵu:ŋ 33 ȵuŋ 11 ȵuŋ 3 ยงุ 
ɯ:,ɯ:,ɯ,ɯ lɯ:k lɯ:k  lɯk lɯk ลกู 
i,i,e,e ziŋ 3 ɬiŋ 33 zen11 zen3 ปลงิ 
u,u,o,o kun11 kun14 koŋ 33  koŋ 4 ฟืน 
ɯ,ɯ,ә,ә rɯn tɯn131 tәŋ31 tәŋ ช ู 
ia,ia,i,i gia3 gia xi11 xi ไอ 

    (3) วรรณยกุต ์ ตามการวเิคราะหเ์สยีงวรรณยกุตท์ีแ่ยกพยางคปิ์ดและ
พยางคเ์ปิดทาํใหว้รรณยกุตใ์นภาษาถิน่หลมีสีองชุด ซึง่บางเสยีงซํ้ากนั ดงัจะเหน็วา่ภาษาถิน่ฮากบัภาษาถิน่
เหมย่ฝมูวีรรณยกุตพ์ยางคเ์ปิดและปิดอยา่งละ  เสยีง ขณะทีภ่าษาถิน่ฉี่มวีรรณยกุตพ์ยางคเ์ปิด  เสยีง และ
วรรณยกุตพ์ยางคปิ์ด  เสยีง ภาษาถิน่เป่ินตีม้วีรรณยกุตพ์ยางคเ์ปิด 5 เสยีง และวรรณยกุตพ์ยางคปิ์ด 2 
เสยีง ภาษาถิน่เจยีมา่วมวีรรณยกุตพ์ยางคเ์ปิด 5 เสยีง และวรรณยกุตพ์ยางคปิ์ด  เสยีง แต่เมือ่พจิารณา
เสยีงวรรณยกุตท์ีแ่ทจ้รงิโดยตดัเสยีงทีซ่ํ้ากนัออกจะพบวา่จาํนวนเสยีงวรรณยกุตล์ดลง ดงัน้ี  
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ภาษาถิน่ ระดบัเสยีงวรรณยกุต ์ รวม 
ฮา   55    5  
ฉ่ี   55  5    
เป่ินตี ้   55      

เหมย่ฝ ู   55   2 5  
 เสยีงวรรณยกุตใ์นภาษาถิน่แต่ละภาษามกีารเปรยีบต่างกนัแบบปฏภิาค บางเสยีงมขีอ้เปรยีบต่าง
ชดัเจนแต่บางเสยีงกไ็มเ่ป็นระบบ ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี  
ภาษาถิน่ เดนิ นา มดี ถาม หนาว มา้ ผา้ สบิ ทว่ม กม้ 
ฮา fei3 ta ka11 ga:m3 kha:i ka11 dop fu:t11 vat ŋut 
ฉ่ี fei33 ta131 ka ga:m11 kha:i1 ka14 dop fu:t vat13 ŋut43 
เป่ินตี ้ fei11 ta31 ka33 xa:m11 kha:i34 ka33 dap11 fu:t vat11 ŋut 
เหมย่ฝ ู fei3 ta ka4 xa:m3 kha:i ka4 dap fu:t13 vat ŋot 

   L .5.2.3 สรปุข้อเปรียบต่างของเสียงในภาษาถ่ิน จากการเปรยีบเทยีบคาํศพัทภ์าษาถิน่
แต่ละถิน่ในหวัขอ้ขา้งตน้ พบขอ้แตกต่างทีเ่ดน่ชดัของเสยีงพยญัชนะ สระและวรรณยกุต ์สรปุไดด้งัน้ี  

 ข้อเปรียบต่าง ถ่ินฮา ถ่ินฉ่ี ถ่ินเป่ินตี ถ่ินเหม่ยฝ ู
c 
o 
n 
s 
o 
n 
a 
n 
t 

.การเปรยีบต่างของพยญัชนะเสยีง
กอ้งกบัเสยีงไมก่อ้ง 

g,ʔw,v g,gw,f x,v,v x,ɣ,v 

.การเปรยีบต่างของพยญัชนะเสยีง
กกักบัเสยีงเสยีดแทรก 

t t tsh s 

3.การเปรยีบต่างของเสยีงเปลีย่นเป็น
รมิฝีปากกบัเสยีงฐานกรณ์ปกต ิ

kw,khw,gw,ŋw
,hw 

kw,khw,gw, 
ŋw,gw 

k,kw,v,ŋ, ŋ k,kw,ɣ, 
ŋ,ŋ 

5.การเปรยีบต่างของเสยีงรวักบัเสยีง
กกั 

r t ts r 

v 
o 
w 
e 
l 

.ความสัน้ยาวของสระ i:,u:, ɯ: i:, u:, ɯ: i, u, ɯ i, u, ɯ 
2.ระดบัสงูตํ่าของสระ i,u, ɯ i,u, ɯ e,o,ә e,o, ә 
.สระประสมกบัสระเดีย่ว ia,o,o:i ia,o,a:i i,ua,uai i,o,o:i 
4. การเปรยีบต่างของหางสระ (C)  
 
 

-n,-t -n,t - ŋ,-k - ŋ,-k 

t 
o 
n 
e 

1.การเปรยีบต่างของวรรณยกุตร์ะดบั 55 55  55 
2.การเปรยีบต่างของวรรณยกุตเ์ลื่อน
ระดบั 

ในตารางตวัอยา่งคาํศพัทข์องเสยีงวรรณยุกตข์า้งตน้จะเหน็วา่ 
เสยีงวรรณยุกตท์ีภ่าษาถิน่แต่ละถิน่เปรยีบต่างกนันัน้สว่นใหญ่เป็น
การเปรยีบต่างแบบเสยีงระดบักบัเสยีงเลือ่นระดบัทัง้สิน้  

     L .5.2.4 คาํศพัทภ์าษาถ่ิน จากการเปรยีบเทยีบวงคาํศพัทร์ะหวา่งกนัหา้ภาษาพบวา่ 
ภาษาถิน่ฮา ถิน่ฉี่ ถิน่เป่ินตีแ้ละถิน่เหมย่ฝมูคีาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนั 0% ภาษาถิน่ฮาและฉี่มคีาํศพัทร์ว่มกนั %   
ถิน่เป่ินตีแ้ละถิน่เหมย่ฝมูคีาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนั 78%  สว่นภาษาถิน่เจยีมา่วมคีาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนัคอ่นขา้งน้อย
เมือ่เทยีบกบัภาษาถิน่อื่นๆ คอืมเีพยีง % ในขณะทีค่าํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักม็เีสยีงต่างกบัภาษาถิน่อื่นๆมาก
ดว้ย นอกจากน้ียงัพบคาํศพัทท์ีไ่มส่อดคลอ้งซึง่กนัและกนั หรอืสอดคลอ้งกนัสองหรอืสามถิน่ นบัเป็นคาํศพัท์
เฉพาะถิน่ เชน่  

คาํศพัทเ์ฉพาะถ่ิน ถ่ินฮา ถ่ินฉ่ี ถ่ินเป่ินตี ถ่ินเหม่ยฝ ู เจียม่าว 
ขา้วสาร gei3 kiu33 lo11 saŋ3 mai13 
ชา้ tai11 fa:i33 tsaŋ31 zou3 tsәŋ3 
ด ู zui11 kiu33 lo11 saŋ3 mai13 
ใหม ่ pa:n3 no no pa:ŋ3 ɬau4 
น้อง gu:ŋ3  gu:ŋ11  noŋ31   e:ŋ4   nuәi 
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L .6 ตวัอกัษรภาษาหลี  
 กลุ่มชาตพินัธุท์ีพ่ดูภาษาตระกลูไทในประเทศจนีบางสว่นมอีกัษรเป็นของตวัเอง เชน่ ชาวไตทีไ่ดร้บั
อทิธพิลการเขยีนมาจากภาษาสนัสกฤต ชาวสุย่ทีไ่ดป้ระดษิฐอ์กัษรภาพของตนเองบนพืน้ฐานของอกัษรภาพ
ของจนีรวมทัง้การยมือกัษรจนีโบราณมาใช ้ ชาวตง้ทีย่มือกัษรจนีมาใชจ้ดคาํภาษาตง้ ชาวจว้งทีย่มือกัษรจนี
แบบลิว่ซมูาใชส้าํหรบัจดชือ่สถานที ่ กลอน เพลง ตํานานชนเผา่เป็นตน้ แต่ชาวหลใีนอดตีไมไ่ดส้มัผสัภาษา
และวฒันธรรมกบัชาวฮัน่ จงึไมพ่บวา่มกีารยมือกัษรจนีไปใช ้และชาวหลเีองกไ็มไ่ดป้ระดษิฐอ์กัษรขึน้ใชด้ว้ย 
อยา่งไรกต็ามภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม รฐับาลจนีมนีโยบายสง่เสรมิภาษาและวฒันธรรมของชนกลุ่ม
น้อยในประเทศ ใหส้ทิธเิสรภีาพในการพฒันาทางภาษาของตนเอง ในปี 5 คณะทาํงานของสถาบนั
วทิยาการแหง่ชาตจินี ไดต้ัง้คณะทาํงานและลงพืน้ทีศ่กึษาภาษาหล ีโดยไดเ้ลอืกภาษาหลถีิน่ฮาซึง่มผีูพ้ดู
มากทีส่ดุเป็นแบบแผนกาํหนดวธิกีารเขยีนอกัษรภาษาหล ี  โดยยดึตามวธิกีารใชอ้กัษรโรมนัแทนเสยีงของ
ภาษาจนีทีเ่รยีกวา่พนิอนิ (Pinyin) สรา้งอกัษรภาษาหลขีึน้ (ดตูารางเสยีงพยญัชนะ สระและวรรณยกุตใ์น
หวัขอ้ระบบเสยีง)  หลกัเกณฑก์ารเขยีนภาษาหลเีป็นดงัน้ี   

 IPA อกัษรภาษาหล ี
พยญัชนะ .พยญัชนะทา้ย /ŋ/ /n,ȵ /,/t,ȶ/ ng, n,t 

./ts/ j เมือ่นําหน้าสระ i  ออกเสยีง /i/ 
z เมือ่นําหน้าสระ i  ออกเสยีง /ɯ/ 

. /tsh/ q เมือ่นําหน้าสระ i  ออกเสยีง /i/ 
c เมือ่นําหน้าสระ i  ออกเสยีง /ɯ/ 

.พยญัชนะทีข่ ึน้ตน้ดว้ยเสยีงสระ คอืเสยีง /ʔ/  ไมใ่สพ่ยญัชนะ  
.อรรธสระ /ʔj/ /ʔw/ 
 

i,u 

สระ .สระเสยีงยาว /a:/ aa 
.สระเสยีงยาวทีไ่มม่เีสยีงเปรยีบต่าง /a:i/ ai 
3.สระเสยีงยาวทีม่หีางสระ/m,n, ŋ,p,t,k/ เชน่ u:n uuem,uuen,uueng,uuep, uuet,uuek 
.สระ /ɯ/ , / ɯ: / uu, uue 

วรรณยกุต ์
 

1.เสยีง  ,,  (ดรูายละเอยีดในตารางระบบ
เสยีง) 

ไมใ่สว่รรณยกุต ์ 

.เสยีง 5,, x,x,s 
 
 ภาษาหล ี  เป็นกลุ่มชาตพินัธุส์ว่นน้อยทีพ่ดูภาษาตระกลูไทรอบนอก(กะไดรอบนอก) มถีิน่ฐานอยูใ่น
เขตปกครองตนเองชาวหลชีาวเหมยีว มณฑลหา่ยหนาน ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  จากการ
เปรยีบเทยีบภาษาตระกลูไทในประเทศจนีทุกภาษา ตัง้แต่แขนงจว้ง-ไตสามภาษา(จว้ง ไต ปู้อ)ี แขนงตง้-สุย่
หา้ภาษา(ตง้ สุย่ มลูมั เหมาหนาน เทน็) และแขนงหลหีน่ึงภาษา(หล)ี   พบลกัษณะเดน่ทีน่่าสงัเกตของภาษา
หลคีอืมรีะบบเสยีงกอ้งและเสยีงรองสองแบบ คอื เสยีงเปลีย่นเป็นเพดานและเสยีงเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก 
ลกัษณะเชน่น้ีสอดคลอ้งกบัภาษาเหมาหนานและภาษาสุย่ซึง่เป็นสมาชกิในแขนงตง้-สุย่  มากกวา่ทีจ่ะ
สอดคลอ้งกบัภาษาในแขนงจว้ง-ไต ดงัน้ี 

แขนงจ้วง-ไต จว้ง-ไต-ปู้อ ี b d  p j 
แขนงต้ง-สุ่ย ตง้ m l  p j 

มลูมั m l  p ˀj 
เหมาหนาน ˀb ˀd ˀw ˀj 
สุย่ ˀb ˀd ˀw ˀj 

แขนงหลี หล ี ˀb ˀd ˀw ˀj 
  

เรือ่งทีน่่าสนใจอกีประการหน่ึงทีท่าํใหม้องเหน็ภาพวา่  ภาษาหลเีป็นภาษาทีห่า่งออกไปจากภาษา
อื่นๆกค็อื การมคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายทีใ่ชร้ว่มกนัน้อยและคาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนันัน้ยงัออกเสยีงต่างกนัมากอกี
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ดว้ย บางคาํต่างกนัจนแทบไมรู่ว้า่เป็นคาํรว่มเชือ้สายกนั ทัง้ยงัมคีาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุแ์ยกออกไปต่างหาก
อกีจาํนวนมาก ในขณะทีภ่าษาอื่นมคีวามใกลช้ดิและมรีอ่งรอยความสมัพนัธก์นัชดัเจน นอกจากน้ียงัพบอกี
วา่ภาษาไทในประเทศจนีทกุภาษา มคีาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกบัภาษาจนีโบราณ          
 ในดา้นการสมัผสัภาษาจะเหน็วา่ภาษาหลแีตกต่างจากภาษาอื่นๆ  เน่ืองมาจากวา่นบัแต่อดตีเป็นตน้
มา เหตุทีช่าวหลไีมไ่ดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัชาวฮัน่ ทาํใหภ้าษาหลยีงัคงรกัษาภาษาแบบดัง้เดมิ ซึง่จุดน้ีแตกต่าง
ไปจากภาษาอื่นๆทีอ่าศยัใกลช้ดิกบัชาวฮัน่ ดงัจะพบวา่ภาษาในแขนงจว้ง-ไต และตง้-สุย่  ไดร้บัอทิธพิลจาก
ภาษาจนีทัง้ระบบเสยีง ระบบคาํ และระบบไวยากรณ์ โดยเฉพาะระบบคาํและระบบไวยากรณ์ ดงัจะเหน็วา่
ภาษาต่างๆ มกัมไีวยากรณ์สองแบบเลอืกใชแ้บบใดกไ็ด ้คอื แบบทีเ่ป็นภาษาดัง้เดมิกบัแบบทีย่มืภาษาจนีมา
ใช ้ บา้งยมืเฉพาะคาํ บา้งยมืทัง้คาํทัง้ไวยากรณ์ใชส้ลบักนัไปมา จนกระทัง่ปัจจุบนัลกูหลานชนกลุ่มน้อยได้
เรยีนภาษาจนีมากขึน้ อยูใ่นแวดลอ้มของชาวฮัน่มากขึน้ ภาษากถ็ูกแทรกแซงไดม้ากขึน้ แนวโน้มการใช้
ภาษาของชนกลุ่มน้อยเหลา่น้ีกจ็ะใชภ้าษาจนีมากขึน้เชน่กนั        
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บทท่ี 6  
 

ภาษาตระกลูไทในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน :  
การพรรณนาภาษาแขนงเกอลาว?  

 

 

 
เน้ือหาในบทน้ี  นําเสนอบทพรรณนาภาษาแขนงเกอลาว?  

ซึง่มสีมาชกิเพยีงภาษาเดยีว คอื   
 
               ส่วน GL.    ภาษาเกอลาว    
         
         มรีายละเอยีดแบ่งเป็นสองสว่น คอื  

 
               ส่วนย่อยท่ี  1 ข้อมลูทางชาติพนัธุว์รรณนา   

   ส่วนย่อยท่ี  2 ข้อมลูทางภาษา 
 
      ขอ้มลูระบบเสยีงของภาษาเกอลาว ใกลช้ดิกบัภาษาสาขา
เหมยีว-เหยา สว่นคาํศพัทใ์กลช้ดิกบัภาษาสาขาจว้ง-ตง้ และ
ไวยากรณ์มแีนวโน้มคลา้ยกบัภาษาสาขาจว้ง-ตง้  ดว้ยเหตุน้ี
นกัภาษาศาสตรจ์นีจงึเหน็พอ้งกนัวา่ ภาษาเกอลาวเป็นสมาชกิของ
ภาษาตระกลูจนี - ทเิบตเป็นแน่แท ้และมแีนวโน้มวา่จะจดัไวใ้น
สาขาจว้ง-ตง้ เพยีงแต่ยงัเป็นขอ้กงัขาวา่ เมือ่จดัไวใ้นสาขาจว้ง-ตง้
แลว้นัน้ ควรจะจดัเขา้เป็นสมาชกิในแขนงจว้ง-ไต หรอืแขนงตง้-สุย่  
หรอืวา่จะแยกออกมาเป็นแขนงใหมต่่างหากเหมอืนกบัทีแ่ยกแขนง
ภาษาหล ียงัไมม่ขีอ้สรปุเป็นทีแ่น่ชดั   ดงันัน้ในการจดัภาษาเกอลาว
น้ี  ผูเ้ขยีนจงึไดส้มมตขิึน้จากคาํอธบิายการจดัภาษาเกอลาวของ
นกัวชิาการจนีตัง้แต่อดตีจนปัจจุบนั  โดยแยกภาษาเกอลาวออกไป
เป็นแขนงใหมต่่างหากภายใตส้าขาจว้ง-ตง้ แต่ใสเ่ครือ่งหมาย? 
กาํกบัไว ้ เพือ่ใหท้ราบวา่ยงัไมม่หีลกัฐานทีจ่ะยนืยนัการจดัแขนง
ภาษาเกลาวแต่อยา่งใด  
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GL.  ภาษาเกอลาว 

 
 

 
คดัลอก: http://www.6china.com  

 
คดัลอก : http://www.ztgl.net  

รปูท่ี GL  ชายชาวเกอลาว รปูท่ี GL  หญงิชาวเกอลาว 
 

ขอ้มลูภาษาเกอลาวแบ่งเป็นสองสว่น คอื สว่นที ่GL1 ขอ้มลูสงัเขปเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนา และ 
สว่นที ่GL  ขอ้มลูทางภาษา ดงัน้ี   
 
ส่วนที ่GL   ข้อมลูสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา มรีายละเอยีดขอ้มลู ดงัน้ี  

GL .  ถิน่ทีอ่ยู ่ 
GL 1.  ประวตัศิาสตร ์ 
GL .  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  
GL .  ชวีติความเป็นอยู ่ 
GL .5  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม  

 
GL 1.1 ถ่ินท่ีอยู่  
 ชนเผา่เกอลาว ภาษาจนีเรยีกวา่ เกอหล่าว (仡佬 Gēlǎo) เป็นชนเผา่เก่าแก่และดัง้เดมิทีส่ดุเผา่หน่ึง
ทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณทีร่าบสงูหยวนิกุย้ (云贵 Yúnɡuì) สว่นใหญ่ตัง้บา้นเรอืนอาศยัอยูก่ระจดักระจายบรเิวณ
ตะวนัตกเฉียงเหนือ ตะวนัตกเฉียงใตแ้ละทางตอนเหนือของมณฑลกุย้โจว  โดยเฉพาะในเขตปกครองเฉพาะ
อานซุ่น (安顺 Ānshùn)  กบัป้ีเจีย๋ (毕节 Bìjié) มปีระชากรชาวเกอลาวมากกวา่ 0% ของประชากรทัง้หมด 
นอกนัน้อาศยัอยูค่รอบคลุมพืน้ทีก่วา่ 20 เมอืง เชน่ จุนอี ้ (遵义 Zūnyì) เหรนิหวย (仁怀 Rénhuái) กวาน
หลิง่ (关岭 Guānlǐnɡ) ผูอ่าน (普安 Pǔ’ān)  ชงิเจิน้ (清镇 Qīnɡzhèn)  ผงิป้า (平坝 Pínɡbà) เฉียนซ ี(黔
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西 Qiánxī)  ตา้ฟาง (大方 Dàfānɡ) จอืจนิ (织金 Zhījīn) จนิซา (金沙 Jīnshā) เจนิเฟิง (贞丰 Zhēnfēnɡ) 
ฉิงหลง (晴隆 Qínɡlónɡ) ลิว่จอื (六枝 Liùzhī) สุย่เฉิง (水城 Shuǐchénɡ) เป็นตน้ มบีางสว่นกระจายอาศยั
อยูบ่รเิวณเขตปกครองตนเองเผา่จว้งในมณฑลกวา่งซ ีและบรเิวณกวา่งหนาน (广南Guǎnɡnán) หมา่ซง    (
马松 Mǎsōnɡ) ฟู่หนิง (阜宁 Fùnínɡ) ซึง่เป็นพืน้ทีใ่นเขตปกครองตนเองเผา่จว้งและเผา่เหมยีว ในมณฑล
ยนูนาน  ปี  การสาํรวจของ เฮอ่เจยีซ่าน (Hè Jiāshàn, 198, 1) รายงานวา่มปีระชากรชาวเกอลาวสอง
หมืน่กวา่คน ขอ้มลูจากการสาํรวจจาํนวนประชากรครัง้ที ่5 ของจนีในปี 2000 พบวา่ชนกลุ่มน้อยเผา่เกอลาว
มจีาํนวนประชากรเพิม่ขึน้จากเดมิมาก คอื 5,5  คน    
 
GL .  ประวติัศาสตร ์ 
   ชาวเกอลาวเป็นชนเผา่ทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบักลุม่ชนในอดตีชือ่ “เหลยีว” (僚Liáo) ซึง่เป็นกลุ่ม
ชนทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณทีเ่ป็นเมอืงกุย้โจวในปัจจุบนั เริม่มกีารกล่าวถงึชนกลุ่มน้ีในพงศาวดารสมยัซ่ง และสมยั
ถงัในชื่อ เก่อเหลยีว (葛僚 Gěliáo) เก๋อหล่าว (革老 Gélǎo) เกอหล่าว(仡佬 Gēlǎo) เกอเหลยีว(仡僚

Gēliáo) แมจ้ะมชีื่อเรยีกแตกต่างกนัไปตามถิน่ทีอ่ยูแ่ละภาษาของผูเ้รยีก แต่ชื่อกลางทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัทัว่ไปคอื 
“เหลยีว” (僚 Liáo)  ในสมยัโบราณคาํวา่ “เหลยีว” เป็นคาํทีใ่ชเ้รยีกรวมกลุ่มชนน้อยใหญ่ทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณ
เมอืงกุย้โจว  คาดวา่ชนกลุ่มใหญ่ทีส่ดุในบรรดาชนเผา่หลากหลายกลุ่มเหล่านัน้พฒันามาเป็นชาวเกอลาวใน
ปัจจุบนั  สว่นชือ่เรยีกชนเผา่ “ เกอลาว” ปรากฏครัง้แรกในบทประพนัธข์องจฝูู่  (朱辅 Zhū fǔ) เรือ่ง “ซหีมาน 
ฉงเสีย้ว” 《溪蛮丛笑》  Xīmáncónɡxiào ในสมยัซ่ง นบัตัง้แต่สมยัหมงิเป็นตน้มา บนัทกึพงศาวดาร
โบราณต่างๆ กล่าวตรงกนัวา่คาํวา่ “ เกอลาว” เป็นชือ่เดมิของชนกลุ่ม “เหลยีว”  ในชว่งสองสามรอ้ยปีมาน้ี  
ชาวเกอลาวบางสว่นยงัคงรกัษาสบืทอดขนบธรรมเนียมโบราณดัง้เดมิของชาวเหลยีวอยู ่  เชน่  หญงิสวม
ผา้ถุง  เจาะฟัน  และใชโ้ลงศพหนิ แสดงใหเ้หน็วา่ชาวเกอลาวในปัจจุบนัมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัชาวเหลยีว
ในอดตี    

ชาวเหลยีวคอืชนเผา่โบราณกลุ่มสาํคญักลุม่หน่ึงในประเทศเยห่ลาง(夜 郎 国 Yèlánɡ ɡuó) ซึง่มี
ประวตัคิวามเป็นมายาวนานราว 2,00 ปี คอืตัง้แต่สมยัซฮีัน่เป็นตน้มา มชีวีติและตัง้ถิน่ฐานอยูบ่รเิวณเมอืง
กุย้โจว ยนูนาน ในอาณาเขตของประเทศเยห่ลางประกอบดว้ยชนเผา่หลากหลายทีส่าํคญัคอื ชาวเหลยีว  
ดาํรงชวีติดว้ยการประกอบอาชพีเกษตรกรรม  อยูอ่าศยักนัเป็นชมุชน มหีวัหน้าเผา่ปกครอง ระบบสงัคม
เป็นแบบชว่งต่อระหวา่งยคุปลายของสงัคมบุพกาลเขา้สูย่คุสงัคมแบบแบ่งชนชัน้วรรณะ ราว 0 ปีก่อน
ครสิตกาล  ราชสาํนกัฮัน่รวบรวมประเทศเยห่ลางเขา้มาเป็นเขตหนึ่งในอาํนาจการปกครอง  ระบบสงัคมศกัดิ
นาของชาวฮัน่ในสมยันัน้มปัีจจยัต่อการเปลีย่นแปลงระบบสงัคมของชาวเหลยีวจนกลายมาเป็นระบบสงัคม
แบบศกัดนิาในทีส่ดุ ในศตวรรษที ่  ราชสาํนกัถงัรวบรวมและก่อตัง้บรเิวณตอนเหนือของเมอืงกุย้โจวใน
ปัจจุบนัซึง่เป็นถิน่ทีอ่ยูข่องชาวเหลยีวเขา้มาเป็นเมอืงประเทศราช  ในชว่งน้ีปรมิาณการผลติของชาวเหลยีว
มจีาํนวนสงูขึน้ มกีารปลกูขา้วเจา้ ขา้วสาลเีพือ่บรโิภคในครวัเรอืน และเพือ่การคา้ขาย  งานฝีมอืปักผา้ของ
ชาวเหลยีวงดงามตอ้งตา จนไดร้บัยกยอ่งใหใ้ชเ้ป็นเครือ่งราชบรรณาการถวายและใชใ้นราชสาํนกั 

 
GL 1.3  ระบบเศรษฐกิจสงัคม  

 นบัตัง้แต่สมยัราชวงศถ์งั ซ่งและชงิเป็นตน้มา ชาวเกอลาวถูกการกดขีแ่ละขดูรดีจากชนชัน้สงูในสงัคม
ศกัดนิามาตลอด จนถงึสมยัหยวนและหมงิชาวเกอลาวสว่นใหญ่ถูกครอบงาํ และถูกกดขีจ่ากชนชัน้
กรรมสทิธิท์ีด่นิอยา่งหนกั โดยเฉพาะการแตง่ตัง้ขา้ราชการและทหารมาปกครองดแูล ชวีติของชาวเกอลาว
ลาํบากยากแคน้มากขึน้ มาในสมยัราชวงศช์งิ  จกัรพรรดยิงเจิง้ (雍正  Yōnɡzhènɡ) มนีโยบายรวบรวม
ทีด่นิกลบัคนืสูร่ฐั ชวีติของชาวเกอลาวตกอยูใ่นอาํนาจการปกครองขา้ราชการ  แต่ยงัมชีาวเกอลาวบางสว่น
โดยเฉพาะในบรเิวณกุย้โจว เฉียนซ ี ตา้ฟางยงัคงรกัษาระบบสงัคมแบบชนชัน้กรรมสทิธิท์ีด่นิอยู ่ชาวเกอ
ลาวตกอยูใ่นอาํนาจของชนเผา่ทีเ่หนือกวา่อยา่งชาวอี ๋(彝族 Yí Zú) มาจนกระทัง่ก่อนการก่อตัง้สาธารณรฐั
ประชาชนจนี รฐับาลในยคุนัน้ยงัคงกดขีร่งัแกและขดูรดีประชาชนชาวเกอลาวอยา่งแสนสาหสั ชาวเกอลาว
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ดาํรงชวีติดว้ยการปลกูพชืการเกษตรเป็นหลกั ทีส่าํคญัม ีขา้ว ขา้วโพด ขา้วสาลแีละมนั แต่ดว้ยวทิยาการที่
ลา้หลงั ผลผลติตํ่ามาก ชาวเกอลาวในขณะนัน้รูจ้กัใชเ้ครือ่งมอืจาํพวกกระบุง  ภาชนะทีท่าํจากเปลอืกไม ้
เครือ่งจกัสานไมไ้ผ ่  รองเทา้ฟาง  หลงัจากปี 0 เป็นตน้มา สนิคา้จากภายนอกถาโถมเขา้สูป่ระเทศจนี
รวมทัง้ชุมชน เกอลาวกไ็ดร้บัผลกระทบอยา่งหนกั งานฝีมอืทีผ่ลติขึน้เองของชาวเกอลาวถกูมองขา้มและ
ละเลย ไมไ่ดร้บัความนิยม  สภาวะเศรษฐกจิตามชนบทตกตํ่า สภาพชวีติความเป็นอยูด่าํดิง่สูภ่าวะยากจน
แรน้แคน้ 

หลงัการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี รฐับาลมนีโยบายใหช้นกลุม่น้อยมสีทิธใินการปกครองตนเอง 
และไดก้่อตัง้เขตปกครองตนเองของชาวเกอลาวดงัน้ี  

ปี 193 ไดก้่อตัง้อาํเภอปกครองตนเองหลากเผา่พนัธุท์ีต่ําบลหลงหลนิ มณฑลกวา่งซ ี (广西隆林各

族自治县 Guǎnɡxī Lónɡlín ɡè zú zìzhìxiàn) ซึง่มกีลุ่มชนชาวเกอลาวรวมอยูด่ว้ย   
ปี 196 ก่อตัง้หมูบ่า้นชนกลุ่มน้อยขึน้ทีเ่มอืงจุนอีแ้ละเหรนิหวนในมณฑลกุย้โจว (贵州遵义和仁怀

民族乡 Guìzhōu Zūnyì hé Rénhuái mínzú xiānɡ)  
คณะกรรมการตัง้แต่ระดบัหมูบ่า้น ตําบล อาํเภอ มณฑลตลอดจนระดบั ประเทศ  มชีาวเกอลาวเป็น

สมาชกิ หลงัการปฏวิตัวิฒันธรรมและการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี ทีด่นิทาํกนิ  ตลอดจนผลผลติของ
ชาวเกอลาวพฒันาเพิม่ปรมิาณสงูขึน้อยา่งรวดเรว็   สภาพชวีติความเป็นอยูด่ขี ึน้ มกีารพฒันาระบบ
การศกึษา กอ่ตัง้โรงเรยีนใหแ้ก่ลกูหลานชาวเกอลาว  อารยธรรมและวฒันธรรมของชาวเกอลาวกลบัฟ้ืนฟู
และมชีวีติขึน้อกีครัง้ 

 
GL 1.  ชีวิตความเป็นอยู่  

ชาวเกอลาวตัง้บา้นเรอืนอยูท่ ัง้บนเขาและทีร่าบรมิชายเขา ลกัษณะบา้นเรอืนไมแ่ตกต่างจากบา้นเรอืน
ของชาวฮัน่ ในบา้นแบ่งเป็นสามหอ้ง คอืหอ้งนอน หอ้งครวั หอ้งโถงหน่ึงหอ้ง หรอืบางบา้นแบง่เป็นสองหอ้ง
คอืหอ้งนอนกบัหอ้งครวั 

ชาวเกอลาวอาศยัอยูร่ว่มกบัชาวฮัน่มาเป็นเวลานาน ซมึซบัรบัเอาวฒันธรรมของชาวฮัน่ไปมาก ไมว่า่
จะเป็นการกนิอยู ่การแต่งกาย ประเพณ ีเทศกาลสาํคญั ลว้นกาํหนดตามแบบอยา่งชาวฮัน่ทัง้สิน้ จนดจูะไม่
มวีฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตนเองมากนกั  เดมิทหีญงิชาวเกอลาวสวมเสือ้ลาํตวัสัน้ กระโปรงยาว สวม
รองเทา้หวัแหลม แต่ในระยะสบิปีหลงัมาน้ีไมพ่บการแต่งกายแบบน้ีแลว้    อาหารหลกัของชาวเกอลาวที่
อาศยัอยูบ่นภเูขาคอืขา้วโพด  สว่นกลุ่มทีอ่ยูบ่นพืน้ทีร่าบกนิขา้วเป็นอาหารหลกั  นอกจากน้ียงับรโิภคขา้ว
สาล ี ขา้วเกาเหลยีง  ขา้วเหนียว ชอบอาหารรสเปรีย้วและเผด็  
 
GL 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรม 

ศลิปวฒันธรรมและวรรณกรรมประจาํเผา่ของชาวเกอลาวไดแ้ก่ เพลง กลอน นิทาน สภุาษติคาํพงัเพย  
รปูแบบลกัษณะคาํกลอนมสีมัผสัคลอ้งจองกนัเป็นวรรคๆ เป็นกลอนสาม กลอนหา้ กลอนเจด็ นิทานของชาว
เกอลาวสว่นใหญ่มเีน้ือหาการยกยอ่งชาวนาผูอ้ดทน ชาญฉลาด และมจีติใจดงีาม  มบีางเรือ่งทีม่เีน้ือหา
เกีย่วกบัการต่อตา้นการกดขีข่ม่เหงรงัแกของระบบศกัดนิา การดนตรขีองชาวเกอลาวเรยีบงา่ยแต่งดงาม 
เครือ่งดนตรมี ีซอเออ้รห์ ูขลุ่ยผวิ ป่ี โหมง่ กลอง บรรเลงประกอบการเตน้ราํรืน่เรงิประจาํเผา่ 

ชาวเกอลาวยดึถอืการแต่งงานแบบมสีามภีรรยาคนเดยีว และอาศยัอยูเ่ป็นครอบครวัเลก็  สถานภาพ
ในครอบครวัของชายและหญงิเทา่เทยีมกนั  ในอดตีการแต่งงานของชาวเกอลาวเป็นแบบคลุมถุงชน     นิยม
แต่งงานระหวา่งญาตนิอกสายตระกลู (ญาตใินสายตระกลูคอืญาตทิีส่บืเชือ้สายโดยตรงโดยเพศชาย 
นอกจากนัน้ถอืเป็นญาตนิอกสายตระกลู)  แต่ปัจจุบนัหนุ่มสาวมสีทิธเิสรใีนการเลอืกคูค่รองดว้ยตนเอง  และ
แต่งงานตัง้แต่อายยุงัน้อย บางรายพอ่แมห่มัน้หมายกนัไวต้ัง้แต่เดก็ วนัแต่งงานฝ่ายเจา้บ่าวสง่คนไปรบั
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เจา้สาวมาจากบา้น โดยตอ้งกางรม่ใหเ้จา้สาวจนถงึบา้นเจา้บ่าว  เมือ่มาถงึบา้นเจา้บ่าว ไมม่พีธิกีราบไหว้
ใดๆ สง่ตวัเขา้หอ้งหอไดเ้ลย  ในอดตีชาวเกอลาวบางกลุ่มยงัคงรกัษาประเพณกีารแต่งงานแบบชาวเหลยีว
อยู ่ นัน่คอืหญงิทีจ่ะแต่งงานออกเรอืน  ในวนัแต่งงานก่อนจะเขา้บา้นเจา้บ่าวตอ้งถอนเขีย้วฟันบนออกก่อน 
พธิน้ีีชาวเกอลาวเรยีกวา่ “เปลีย่นฟันเกอลาว” (换牙仡佬 huàn yá Gēlǎo) 

พธิศีพของชาวเกอลาวสว่นใหญ่เหมอืนกบัชาวฮัน่ มเีพยีงชาวเกอลาวทีอ่าํเภอจุนอี ้ (遵义  Zūnyì)     
เหรนิหวย(仁 怀 Rénhuái) ยงัคงยดึถอืพธิกีาร “ยํ่าโบสถ”์ อยู ่ พธิน้ีีคอื ก่อนจะฝังศพจะมพีธิรีอ้งเพลง
สรรเสรญิผูต้าย ญาตสินิทมติรสหายมาเคารพศพ ไมม่กีารเลอืกวนัฝังศพ ไมเ่ลอืกสถานทีฝั่งศพ ถอืเอาวนั
และสถานทีท่ีส่ะดวก และไมต่ัง้ป้ายหลุมศพ  

ชาวเกอลาวมคีวามเชื่อในเทพเจา้ เคารพบชูาบรรพบุรษุ และมขีอ้กาํหนดเกีย่วกบัความเชื่อหลาย
อยา่ง  เชน่ วนัขึน้ปีใหมว่นัแรกจะไมก่วาดบา้น ไมก่ระโดดน้ํา ไมต่ม้เน้ือ ไมเ่ทน้ําหน้าบา้น ไมล่งนาทาํงาน  
เทศกาลตรษุจนีเป็นเทศกาลยิง่ใหญ่ของชาวเกอลาว ชว่งเทศกาลปีใหมจ่ดักจิกรรมรืน่เรงิและการละเล่น
บนัเทงิมากมาย  เชน่  การเล่นตลีกูมงักร  ตไีขไ่ก่  ลกูมงักรคอืลกูบอลลกูเลก็ๆ ทีส่านจากเปลอืกตน้ออ้แลว้
ยดัในดว้ยเศษกระเบือ้งและเงนิเหรยีญสองสามเหรยีญ  เมือ่ตเีหรยีญทีอ่ยูข่า้งในจะกระทบกนัเป็นเสยีง เวลา
เล่นแบ่งเป็นสองฝ่าย ฝ่ายละสองคน แลว้ตลีกูบอลไปมา สว่นการเลน่ตไีขไ่ก่ คอื ใชล้กูบอลทีส่านจากไมไ้ผ่
ลกูใหญ่ ขา้งในยดัดว้ยฟางขา้ว วธิกีารเลน่เหมอืนกนั เทศกาลสาํคญันอกจากจะมกีารละเล่นสองอยา่งน้ีเป็น
กจิกรรมหลกัแลว้ ยงัมกีารรอ้งราํทาํเพลงอนัถอืเป็นวฒันธรรมทีส่บืทอดต่อกนัมายาวนานของชาวเกอลาว 
นอกจากน้ีในตน้เดอืนตุลาคมจะมเีทศกาล “เทพเจา้ววั” เทศกาลน้ีจะทาํขา้วเหนียวแผน่แขวนไวท้ีเ่ขาววั 
ตกแต่งสวยงาม จงูววัไปทีร่มิน้ํา ใหว้วัสอ่งดเูงาตวัเอง แลว้เอาขา้วเหนียวแผน่น้ีป้อนใหว้วักนิ  
 
ส่วนท่ี GL   ข้อมลูทางภาษา  
                หวัขอ้น้ีเป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุ่มชาตพินัธุเ์กอลาว  มหีวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี  

GL 2.   การจดัแบ่งตระกลูภาษา 
GL .   ระบบเสยีง   
GL 2.   ระบบคาํ 
GL .4   ระบบไวยากรณ์   
GL 2.5   ภาษาถิน่ 

 
GL  . การจดัแบง่ตระกลูภาษา  
 หนงัสอืภาษาจนีทีพ่รรณนาภาษาเกอลาวเล่มสาํคญั คอื “ปรทิรรศน์ภาษาเกอลาว”《仡佬语简志

Gēlǎo yǔ jiǎn zhì》 ผลงานของ เฮอ่เจยีซ่าน (Hè Jiāshàn, 1983)  นบัเป็นผลงานภาษาจนีเลม่แรกทีศ่กึษา
และพรรณนาภาษาเกอลาวดว้ยวธิทีางภาษาศาสตรส์มยัใหม ่  จากนัน้มากม็ผีลงานการศกึษาภาษาเกอลาว
บา้งประปรายเชน่หนงัสอืชื่อ การศกึษาภาษาเกอลาว ผลงานของจางจีห้มนิ (Zhāng Jìmín, 1993) จนกระทัง่
ปี 200 สาขาวชิาภาษาและวรรณคดขีองชนกลุ่มน้อยในประเทศจนี มหาวทิยาลยัชาตพินัธุส์ว่นกลางปักกิง่ 
โดยศาสตราจารยห์ลจีิน่ฟาง (Lǐ Jǐnfāng, 6) ไดก้่อตัง้เวบ็ไซตส์าํหรบัเผยแพรข่อ้มลูภาษาและวฒันธรรม
เกอลาวขึน้ ชือ่วา่ 壮侗---仡佬语言文化网 Zhuàng Dòng---Gēlǎo Yǔyán Wénhuà Wǎng “จว้ง-ตง้---
--เวบ็ไซตภ์าษาและวฒันธรรมเกอลาว” เขา้ถงึไดท้าง http://www.ztgl.net/ เป็นเวบ็ไซตภ์าษาจนีทีก่่อตัง้ขึน้
โดยไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากโครงการ The Endangered Languages Documentation 
Programme (ELDP) มหาวทิยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ  ศาสตราจารยห์ลีไ่ดล้งพืน้ทีแ่ละศกึษาวจิยัและ
เกบ็ขอ้มลูชุมชนเกอลาวทีห่มูบ่า้นเหมาฉ่าว ชุมชนป่ีกง ตําบลตงิฉี อาํเภอปกครองตนเองชาวเหมยีวชาวปู้อี
เจิน้หนิง มณฑลกุย้โจว(贵州省镇宁布依族苗族自治县丁旗镇比工村茅草寨 Guìzhōu shěng 
Zhènníng Bùyī zú Miáozú Zìzhìxiàn Dīng qí zhèn Bǐ gōng cūn, Máocǎo zhài) และชุมชนเกอลาวที่
บา้นหงเฟิง ชุมชนผตูี ่อาํเภอตา้ฟาง (大方县普底乡红丰村 Dàfāng xiàn Pǔdǐ xiāng Hóngfēng cūn)
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ซึง่ภาษาเกอลาวทัง้สองแหง่น้ีจดัเป็นภาษาเกอลาวถิน่อาโอว หรอื เรยีกอกีชื่อวา่ ถิน่เฉียนซ ี (仡佬语阿欧

（黔西）方言 Gēlǎo yǔ ’ā ’ōu (Qián xī) fāngyán)   เวบ็ไซตแ์หง่น้ีรวบรวมขอ้มลูปฐมภมูขิองภาษาและ
วฒันธรรมชาวเกอลาวไวม้ากทีส่ดุในขณะน้ี ขอ้มลูทางภาษา ไดแ้ก่ ขอ้มลูคาํศพัท ์บทสนทนาใน
ชวีติประจาํวนั ตํานาน นิทานพืน้บา้น เพลง กลอน เป็นตน้ ขอ้มลูทางวฒันธรรมมขีอ้มลูเกีย่วกบัชวีติความ
เป็นอยู ่ อาหารการกนิ การก่อตัง้บา้นเรอืน การแต่งกาย ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี ขอ้มลูต่างๆ มทีัง้ทีจ่ด
บนัทกึโดยใชส้ทัอกัษร และมขีอ้มลูบนัทกึเสยีงและวดิทีศัน์ดว้ย นอกจากน้ียงัรวบรวมบทความและงานวจิยั
ภาษาจนีเกีย่วกบักลุ่มชาตพินัธุเ์กอลาวไวจ้าํนวนมาก  นบัวา่เป็นแหล่งสบืคน้สารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์มาก
สาํหรบัผูส้นใจศกึษา แต่ทัง้น้ีกต็อ้งมคีวามรูภ้าษาจนีดว้ย เน่ืองจากเป็นเวบ็ไซตภ์าษาจนี    
 แหล่งขอ้มลูขา้งตน้ใหค้วามรูก้บัเราวา่ เหตุทีช่าวเกอลาวอาศยักระจดักระจาย  ชื่อเรยีกตวัเองจงึมี
หลายชื่อต่างๆกนั เชน่ / klau, qqu4 , a55 ɣɤu , ha43 kei43 , to31 /lo33 /  เป็นตน้  ชาวเกอลาวที่
เมอืงผงิป้า เรยีกตวัเองวา่ /pɯ lau, lau/ ในหนงัสอืนานาภาษาในเอเชยีอาคเนย ์ ภาษาตระกลูไท 
(สรุยิา, 48, 166)  มขีอ้มลูชื่อเรยีกภาษาเกอลาวหลายชื่อ คอื เกอ้หล่าว ชือ่ทีเ่ขยีนเป็นภาษาองักฤษม ี
Gelao,Kelao,Keh-lao,Keu-Lāō,T’ou-Lao,Thu’,Khi,Keu-lao ในหนงัสอืเล่มน้ีสรุยิาใหข้อ้มลูวา่ภาษา        
เกอ้หล่าวเป็นภาษาในกลุ่มกะไดรอบนอกทีม่คีวามใกลช้ดิกบัภาษาละต ิ(Lati) ซึง่เป็นการจดัแบ่งของเบเนดคิ 
(Benedict, Paul K, 194) และภาษาน้ีไมใ่ชภ่าษาลาว     
 ดว้ยเหตุทีช่นชาวเกอลาวมจีาํนวนประชากรไมม่ากนกั  ประกอบกบัการตัง้ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัมคีวาม
กระจดักระจายมาก  ทาํใหภ้าษาของชาวเกอลาวในแต่ละทอ้งทีแ่ตกต่างกนัมาก ถงึขัน้ทีไ่มส่ามารถสือ่สารกนั
รูเ้รือ่ง ปัจจุบนัมชีาวเกอลาวจาํนวนน้อยมากทีพ่ดูภาษาเกอลาวของตนได ้  เพราะเหตุความแตกต่างของ
สาํเนียงภาษาในแต่ละทอ้งถิน่ ชาวเกอลาวจงึใชภ้าษาจนีเป็นภาษากลางในการตดิต่อสือ่สารกนั  มบีางสว่นที่
อยูใ่กลช้ดิกบัชนกลุ่มอื่นกใ็ชภ้าษาของกลุ่มชาตพินัธุใ์กลเ้คยีง เชน่ ภาษาอี ๋ภาษาเหมยีว ภาษาปู้อ ีชาวเกอ
ลาวบางทีส่ามารถพดูไดถ้งึ  ภาษา แต่ภาษาทีเ่ป็นภาษาดัง้เดมิของชาวเกอลาวชื่อ “ภาษาเกอลาว”  ชาว
เกอลาวบางแหง่มจีาํนวนประชากรน้อย อกีทัง้ยงัอยูร่ว่มกบัชนเผา่อื่นมาเป็นเวลานาน ทาํใหช้าวเกอลาวรุน่
หลงัพดูภาษาเกอลาวไมไ่ดแ้ลว้ โดยใชภ้าษาจนีและภาษาของชนเผา่ใกลเ้คยีงในการตดิต่อสือ่สารกนั ภาษา
เกอลาวไมม่ตีวัอกัษรใช ้ 
  เกีย่วกบัการจดัแบ่งตระกลูภาษานัน้ ในหนงัสอืและเอกสารทางวชิาการภาษาจนีสว่นมากเหน็พอ้ง
ทาํนองเดยีวกนัวา่ ภาษาเกอลาวยงัไมส่ามารถจดัไดว้า่จะใหอ้ยูใ่นสาขาภาษาหรอืแขนงภาษาใด เน่ืองจากมี
ระบบเสยีงใกลเ้คยีงกบัภาษาเหมยีวและเหยา แต่ระบบไวยากรณ์ใกลช้ดิกบัภาษาจว้งและภาษาปู้อ ีในขณะ
ทีม่คีาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักบัภาษาในสาขาจว้ง-ตง้ ทัง้แขนงจว้ง–ไตและแขนงตง้-สุย่จาํนวนมาก  ขณะเดยีวกนั
กม็คีาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักบัภาษาในสาขาเหมยีว-เหยาดว้ย  เพยีงแต่วา่มปีรมิาณน้อยกวา่   
 เฮอ่เจยีซ่าน (Hè Jiāshàn, 1983, -8) ไดว้เิคราะหว์า่ภาษาเกอลาวควรจดัอยูใ่นตระกลูจนี-ทเิบต 
ดว้ยเหตุผลดงัน้ี  
 .ทุกพยางคม์วีรรณยกุต ์ 
 2.ทุกพยางคป์ระกอบดว้ยพยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์เสยีงพยญัชนะมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมี
กฎเกณฑก์บัเสยีงวรรณยกุต ์
 .คาํประสมเกดิจากการนําหน่วยคาํทีม่คีวามหมายสองคาํมาประสมกนั การสรา้งคาํไมม่กีารเตมิ
หรอืแปรหน่วยเสยีงเพือ่ทาํใหค้วามหมายของคาํเปลีย่นไป  
 .มรีปูแบบคาํซํ้า หรอืซอ้นสีพ่ยางค ์ 
 5.มกีารใชค้าํลกัษณนาม 
 .วธิทีางไวยากรณ์คอืการเรยีงคาํต่อกนั ไมม่กีารแปรหน่วยเสยีงเพือ่ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทาง
ไวยากรณ์  
 
   การเปรียบเทียบโดยใช้เกณฑร์ะบบเสียง พบวา่ ระบบเสยีงภาษาเกอลาวใกลเ้คยีงกบัภาษา
เหมยีวมากทีส่ดุ แต่ในบรรดาองคป์ระกอบทางภาษาทัง้สามอนัไดแ้ก่ เสยีง คาํศพัท ์ไวยากรณ์นัน้ ระบบเสยีง
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เป็นสิง่ทีแ่ปรเปลีย่นไดง้า่ยทีส่ดุ   เฮอ่เจยีซ่านจงึไดเ้ปรยีบเทยีบวงคาํศพัท ์ และระบบไวยากรณ์ทีส่าํคญั ๆ  
เพือ่ทีจ่ะไดว้เิคราะหใ์หล้กึซึง้มากขึน้ ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี  
 จากการเปรยีบเทยีบวงคาํศพัทจ์าํนวน  กวา่คาํ แลว้ประมวลผลเป็นตวัเลขทางสถติพิบวา่  

ภาษาเกอลาวกบัภาษา ศพัทร์ว่มเชือ้สาย (%) ศพัทไ์มร่ว่มเชือ้สาย(%) 
จว้ง 5 55 
ไต  5 
ตง้ 0 0 
หล ี   
เหมยีว 5 5 
เหยา   

 จากขอ้มลูขา้งตน้จะเหน็วา่ ภาษเกอลาวมคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายใกลช้ดิกบัภาษาในสาขาจว้ง-ตง้ 
มากกวา่ภาษาสาขาเหมยีว-เหยา  โดยมคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกบัภาษาไตมากทีส่ดุ รองลงมาเป็นภาษาจว้ง 
และภาษาตง้ ในขณะทีม่คีาํศพัทร์ว่มกบัภาษาสาขาเหมยีว-เหยาน้อยมาก เพยีง 5% และ %เทา่นัน้ 
ตวัอยา่งคาํศพัทเ์ป็นดงัน้ี   

ไทย จ้วง ไต ปู้ อี ต้ง มลูมั เหมาหนาน สุ่ย หลี เกอลาว เหมียว เหยา 
ไฟ fei fai vi pui1 fi1 vi1 vi1 fei1 pai33 teu4 tou4 
ฟัน fan xeu3* van pjan1 fan1 hi:u3* vjan1 fan1 pan33 n ̻a3* na 
ปี pi1 pi6 pi1 ȵin mɛ1 ᵐbɛ1 ᵐbe1 pou plei33 ɕoŋ ȵaŋ 
มอื mɯ mɯ vɯŋ mja nja si:m3 mja1 meɯ1 mpau33 mo1 mo1 
ตา(eye) ta1 ta6 ta1 ta1 l ̥a ⁿda1 ⁿda1 ts’a1 tau33 mua6 mwei6 
* อ.=แขว้ , น.=เขีย้ว  * ภาษากลุม่ไทใชค้าํวา่ “งา” เรยีกฟันหรอืเขีย้วของสตัวบ์างชนิด เชน่ งาชา้ง  

  
 จากขอ้มลูคาํศพัทจ์ะเหน็วา่ คาํศพัทภ์าษาเกอลาวออกเสยีงใกลเ้คยีงกบัตารางฝัง่ซา้ยคอืภาษา
แขนงจว้ง-ไตและแขนงหลมีาก สว่นกบัภาษาแขนงตง้-สุย่จะเหน็วา่หา่งออกมาเลก็น้อย แต่กย็งัพอมองเหน็
รอ่งรอยบา้ง ในขณะทีต่ารางฝัง่ขวาคอืตวัแทนสาขาเหมยีว-เหยา จะเหน็วา่แตกต่างกนัคอ่นขา้งมาก อยา่งไร
กต็ามแมว้า่จะมคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกบัภาษาสาขาจว้ง-ตง้มากกต็าม  แต่ในขนะเดยีวกนักม็คีาํศพัทอ์กีกวา่
ครึง่ทีไ่มร่ว่มเชือ้สายกนั ทาํใหก้ารใชเ้กณฑร์ะบบเสยีงและวงคาํศพัท ์  กย็งัไมส่ามารถหาขอ้สรปุในการจดั
เขา้เป็นสมาชกิในสาขาภาษาใดได ้
 
   การเปรียบเทียบโดยใช้เกณฑเ์รื่องไวยากรณ์ พบวา่ ภาษาเกอลาวมรีะบบไวยากรณ์คลา้ยกบั
ภาษาสาขาจว้ง-ตง้ ขอ้มลูต่อไปน้ีเปรยีบเทยีบไวยากรณ์ภาษาจว้งซึง่เป็นตวัแทนของแขนงจว้ง-ไต กบั
ภาษาตง้ซึง่เป็นตวัแทนของแขนงตง้-สุย่ และภาษาเหมยีวกบัภาษาเหยาซึง่เป็นตวัแทนของสาขาภาษา
เหมยีว-เหยา1   ดงัน้ี  

                                                           
1 ขอ้มลูภาษาจว้งสบืคน้จาก เหวยชิง่เหวิน่และถานกวอ๋เซงิ (Wéi Qìngwén, Tán Guóshēng, 198) ขอ้มลูภาษาตง้สบืคน้จาก เหลยีงหมิน่ (Liáng 

Mǐn, 1979) ขอ้มลูภาษาเหมยีวสบืคน้จาก หวางฝู่ ซื่อ (Wáng Fǔshì, 1983) ขอ้มลูภาษาเหยาสบืคน้จาก เหมาจงอู่ (Máo Zōngwǔ, 198) 
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ตวัอย่าง
รปูแบบ
ไวยากรณ์ 

 เกอลาว  จ้วง  ต้ง  เหมียว  เหยา ความหมาย 

1.ประโยค
ความเดียว 

  i33  xÅ33 
mp´ɯ13 
ฉนั กนิ 
ขา้ว 

  kou1 
kɯn1 
hau4 
ฉนั กนิ 
ขา้ว 

  jau  ȶi1 
ǝu4 
ฉนั กนิ 
ขา้ว 

  vi1 
noŋ31 
ka3 
ฉนั กนิ 
ขา้ว 

  cuŋ3 
nau 
ju4 
ฉนั กนิ 
ขา้ว 

ฉนักนิขา้ว 

.การขยาย
คาํนาม 

  qɚ33  
mu33  
เรอืน ใหม ่

  ɣa:n 
mo 
เรอืน 
ใหม ่

  ja:i 
m´i’ 
เรอืน 
ใหม ่

  u 
xhi33 
เสือ้  
ใหม ่

   sja 
ŋ1. 
lu:i1 
ใหม ่       
เสือ้   

บา้นใหม/่เสือ้
ใหม ่

.การแสดง
ความเป็น
เจ้าของ 

 qɚ33 i33   
บา้น  ฉนั 

 ɣa:n 
kou1  
บา้น  
ฉนั 

 ja:i jau 
บา้น  ฉนั 

 vi11 
pa 
ฉนั  พอ่ 

 tsi1 
pjau3 
ฉนั  
บา้น 

บา้นของฉนั/
พอ่ของฉนั 

4.ลกัษณนาม  ta33 
san33 
luŋ44 
สาม ตวั  
เสือ้ 

 sa:m1 
keu1 
pu6 
สาม ตวั  
เสือ้ 

 sa:m1’ 
m´i4 uk9 
สาม ตวั  
เสือ้ 

 pi33 
kaŋ31 
´33 
สอง  
ถว้ย    
น้ํา 

 fa1 
u ͂ :n 3 
num4 
สอง 
ถว้ย น้ํา 

เสือ้สามตวั / 
น้ําสองถว้ย 

.คาํบ่งช้ี  xen33   
tɕ’i  
ni31 
คน(cl.)  
คน    น้ี 

 tu       
mou1 
nei4 
ตวั(cl.)   
หม ู    น้ี 

 muŋ4 
ȵ´n  
na:i6 
คน(cl.) 
คน     น้ี 

 
 

tɛ11 
pa44 
noŋ3 
ตวั    
หม ู      
น้ี 

 na:i3 
tau 
ŋoŋ 
น้ี      ตวั  
ววั 

คนคนน้ี / 
(หม)ูววัตวัน้ี 

.การ
เปรียบเทียบ 

 i44 pi33* 
mu31 
vi44 
ฉนั กวา่ 
เธอ สงู 

 
 

kou1 
sa:N1 
kva 
mɯŋ 
ฉนั    สงู  
กวา่ เธอ  

 ja:u 
pha:ŋ1+ 
ta6 ȵa 
ฉนั      สงู  
กวา่ เธอ  

 vi11 
pi* 
moŋ 
xhi33 
 ฉนั  
กวา่ เธอ  
สงู 

 je1 
pei3* 
mwei 
ɬaŋ1 
ฉนั  กวา่ 
เธอ  สงู 

 ฉนัสงูกวา่
เธอ 

.บพุบท  hu33 
tai33 
บน  ตน้ไม ้

 kɯn 
fai4 
บน      
ตน้ไม ้

 wu1 
mǝi4 
บน   
ตน้ไม ้

  qa33 
tǝ44  
ตน้ไม ้  
บน 

 djaŋ. 
ke 
ŋa:i6  
ตน้ไม ้   
ใต ้

บนตน้ไม ้ 

.คาํวิเศษณ์  ɒ33 
hen33 
ด ี   มาก
(very) 

 dei1 
la:i1 
ด ี  มาก 

 ȵaŋ 
la:i1 
ด ี  มาก 

 ɣu44 
va44 
ด ี  มาก 

 loŋ 
hai6 
ด ี  มาก 

ดมีาก 

9.รปูประโยค
ปฏิเสธ 

 i33 xɒ33 
mpәɯ a33 
ฉนั  กนิ  
ขา้ว     ไม่ 

 kou1 
bou3 
kɯn1 
hau4 

 ja:u kwe
ȶi1 әu4 
ฉนั   ไม่  
กนิ  ขา้ว     

 pi33 a 
na ŋ 
l̥jhe3 

 je1 n̞ 
ȵen6 
n ̥a:ŋ  

 ฉนัไม่กนิ
ขา้ว      
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ฉนั   ไม่  
กนิ      
ขา้ว      

ฉนั   ไม่  
กนิ  ขา้ว   

ฉนั   ไม่  
กนิ  ขา้ว    

* จ.= 比 bǐ กวา่ 我比他高 wǒ bǐ tā gāo ฉนั กวา่ เขา สงู “ฉนัสงูกวา่เขา” 
   จากทีไ่ดนํ้าเสนอขา้งตน้วา่ขอ้มลูระบบเสยีงของภาษาเกอลาวใกลช้ดิกบัภาษาสาขาเหมยีว-เหยา 
สว่นคาํศพัทใ์กลช้ดิกบัภาษาสาขาจว้ง-ตง้ และไวยากรณ์ดงัทีไ่ดนํ้าเสนอขา้งตน้น้ีมแีนวโน้มคลา้ยกบัภาษา
สาขาจว้ง-ตง้ ดว้ยเหตุน้ีนกัภาษาศาสตรจ์นีจงึเหน็พอ้งกนัวา่ภาษาเกอลาวเป็นสมาชกิของภาษาตระกลูจนี-
ทเิบตเป็นแน่แท ้และมแีนวโน้มวา่จะจดัไวใ้นสาขาจว้ง-ตง้ เพยีงแต่ยงัเป็นขอ้กงัขาวา่ เมือ่จดัไวใ้นสาขาจว้ง-
ตง้แลว้นัน้ ควรจะจดัเขา้เป็นสมาชกิในแขนงจว้ง-ไต หรอืแขนงตง้-สุย่ หรอืวา่จะแยกออกมาเป็นแขนงใหม่
ต่างหากเหมอืนกบัทีแ่ยกแขนงภาษาหล ี ยงัไมม่ขีอ้สรปุเป็นทีแ่น่ชดั   แผนภมูกิารจดัภาษาเกอลาวจงึเป็น
ดงัน้ี (ผูเ้ขยีนสมมตขิึน้จากคาํอธบิายการจดัภาษาเกอลาวของนกัวชิาการจนีตัง้แต่อดตีจนปัจจุบนั โดยแยก
ภาษาเกอลาวออกไปเป็นแขนงใหมต่่างหากภายใตส้าขาจว้ง-ตง้ แต่ใสเ่ครือ่งหมาย? กาํกบัไว)้  

 
แผนภมิู GL  การจดัแบ่งภาษาเกอลาว 

 
GL .   ระบบเสียง   
 ขอ้มลูภาษาเกอลาวตลอดจนการวเิคราะหต่์อไปน้ีสบืคน้และสรปุมาจากหนงัสอืชื่อ “ปรทิรรศน์ภาษา
เกอลาว” ผลงานของ เฮอ่เจยีซ่าน (Hè Jiāshàn, 1983, 9-16) ซึง่เป็นภาษาเกอลาวทีบ่า้นวานจื่อ เขต
ปกครองเฉพาะอานซุ่น มณฑลกุย้โจว(贵州安顺专区湾子寨 Guìzhōu Ānshùn Zhuānqū Wān zi zhài) 
ซึง่เป็นบรเิวณทีม่ชีาวเกอลาวอาศยัอยูห่นาแน่นทีส่ดุ จดัเป็นภาษาเกอลาวถิน่ก่าว   
  GL ..1 พยญัชนะ ภาษาเกอลาวมพียญัชนะ  เสยีง ดงัน้ี   

p p’ m mp pl mpl f v vl w 
t t’ n nt  l     
ts ts’  nts   s z   

ตระกลูภาษา

จีน-ทิเบต

สาขาภาษาจนี สาขาทเิบต-พมา่ สาขาเหมยีว-เหยา สาขาจ้วง-ต้ง

แขนงจว้ง-ไต แขนงตง้-สุย่ แขนงหลี แขนงเกอลาว?

ภาษาเกอลาว

ถิน่ก่าว

ถิน่อาโอว

ถิน่ฮาเก่ย

ถิน่ตวัหลวั
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ʨ ʨ’ ȵ ȵʨ   ɕ  ʑ   
k k’ ŋ ŋk kl ŋkl x    
q q’     h    

  คาํอธบิายเสยีงพยญัชนะ  
  1.เสยีงพยญัชนะในภาษาเกอลาวมคีวามสมัพนัธก์บัเสยีงวรรณยกุตอ์ยา่งใกลช้ดิ ในบรรดา
เสยีงพยญัชนะทัง้หมด เสยีง /p’/ จะเกดิเฉพาะกบัวรรณยกุต ์55 ,  ,  , 2 เทา่นัน้ เสยีงพยญัชนะ /f/ 
และพยางคท์ีข่ ึน้ตน้ดว้ยเสยีงสระ (ในหนงัสอืเล่มน้ีวเิคราะหว์า่พยางคท์ีม่ ี /ʔ/ นําหน้า เป็นพยางคท์ีข่ ึน้ตน้
ดว้ยเสยีงสระ)  จะเกดิเฉพาะกยัวรรณยกุต ์55 ,   , 2 เทา่นัน้  
  2.พยญัชนะทีเ่กดิกบัวรรณยกุต ์ ,  จะแปรเป็นเสยีงโฆษะ เชน่ คาํวา่ “ขา้ว”  /mpәɯ13/ 
จะออกเสยีงเป็น / mpɦәɯ13/ คาํวา่ “กระดกู” /taŋ31/ จะออกเสยีงเป็น / tɦaŋ31/  
  .เสยีงพยญัชนะควบกลํ้ากบั /l/ กาํลงัจะสญูหาย ชาวเกอลาวรุน่หลงัไมอ่อกเป็นเสยีงควบ
กลํ้าแลว้ บางเสยีงตดัเสยีงควบกลํ้าออก บางเสยีงแปรไปเป็นเสยีงอื่น เชน่ คาํวา่ “บนัได” /klai33/ ออกเสยีง
เป็น /kai33/ คาํวา่ “แปด” /vlai44/ ออกเสยีงเป็น /zwai44/  
  .เสยีงพยญัชนะ /w/ เป็นเสยีงคาํยมืจากภาษาจนีเทา่นัน้  
  5.พยญัชนะ /nts/ มคีาํจาํนวนน้อยเพยีงไมก่ีค่าํ ในภาษาถิน่อื่นๆ ออกเสยีงเป็น /nt/  
  .วรรณยกุต ์  เกดิกบัคาํทีข่ ึน้ตน้ดว้ยพยญัชนะ /s/ ซึง่มเีพยีงไมก่ีค่าํ คาํเหล่าน้ีในภาษา
เกอลาวถิน่อืน่ ออกเสยีงเป็น /ts/   
 GL ..2 สระ ภาษาเกอลาวมสีระ  เสยีง แบ่งเป็น สระเดีย่ว  เสยีง และสระประสม 2 เสยีง โดย
ทีก่ารวเิคราะหแ์บบจนีนัน้ วเิคราะหใ์หเ้สยีงพยญัชนะ /n, ŋ/ ทีอ่ยูท่า้ยพยางคเ์ป็นสระ เรยีกวา่ “หางสระ”  ใน
จาํนวนสระประสม 2 เสยีงนัน้ มสีระทีม่ ี/n, ŋ/  เป็นหางสระอยู ่ เสยีง และทีเ่หน็ไดช้ดั คอื ไมม่หีางสระที ่
เป็นเสยีงกกั /p,t,k/ ทาํใหภ้าษาเกอลาวไมม่ขีอ้แตกต่างของพยางคท์ีเ่รยีกวา่ พยางคปิ์ดและพยางคเ์ปิด
เหมอืนกบัภาษาไทกลุ่มอื่น ดงัน้ี 

สระเดีย่ว i u 
e ie  ue uei 
a ai  ua uai 
   au  

ɒ iɒ iau uɒ  
o io    
ɚ ei  әu  
 iu  әɯ  
สระประสมทีม่หีางสระ/n, ŋ/   
en in  un  
an ian  uan  
aŋ   uŋ  
   uaŋ  

    คาํอธบิายเสยีงสระ 
  1.หางสระ /-n/ ออกเสยีงเบามาก กล่าวไดว้า่อยูใ่นภาวะทีก่าํลงัจะสญูเสยีหางสระ /n/ เชน่  
   /pan33/  ออกเสยีงเป็น  [paⁿ33]  “ฟัน”   
   /tin/   ออกเสยีงเป็น  [ti ⁿ]  “หวาน”   
  .สระ /i/ ทีอ่ยูห่ลงัพยญัชนะ /ts/ ออกเสยีงเป็น [ ɿ ] ซึง่เป็นเสยีงสระและพยญัชนะทีย่มืมา
จากภาษาจนี วธิกีารใชอ้กัษร /i/ ทีเ่กดิหลงัพยญัชนะ /ts/  แทนเสยีงสระ [ ɿ ] น้ีกค็อืหลกัการเขยีนอกัษรพนิ
อนิของจนีนัน่เอง 
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  .พยางคท์ีข่ ึน้ตน้ดว้ยเสยีงสระ กค็อืพยญัชนะ /ʔ/ แต่ในหนงัสอืเล่มน้ีไมใ่ส ่ /ʔ/ ในตําแหน่ง
พยญัชนะตน้   
  .สระ /o, әu ,ie , io ,iau/ เป็นสระทีม่าจากคาํยมืภาษาจนี ไมม่คีาํทีม่เีสยีงสระเหล่าน้ีในคาํ
ภาษาเกอลาว 
  5.เสยีงสระ /u/ เกดิกบัคาํทีย่มืมาจากภาษาจนีเป็นสว่นใหญ่ สว่นคาํในภาษาเกอลาวเสยีง
สระ /u/ เกดิขึน้เฉพาะกบัพยญัชนะ /k,kh’/ เทา่นัน้   
 GL .. วรรณยกุต ์ 
  ภาษาเกอลาวมวีรรณยกุต ์  เสยีง ในหนงัสอืปรทิรรศน์ภาษาเกอลาวใชส้ญัลกัษณ์ระดบั
เสยีงแทนเสยีงวรรณยกุต ์แต่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการวเิคราะหเ์สยีงวรรณยกุตภ์าษาอื่น ในหนงัสอืน้ีจะ
เลอืกใชส้ญัลกัษณ์ตวัเลขในการบอกระดบัเสยีง ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี  

 55 ˥ ˦ ˧ 2 /|  Ä Ÿ 
ta ta44 ta33 ta4 ta13 ta31 
รอ้น เหา สาม ถ่าน อ่าน ลม้ 

    GL ..4 โครงสร้างพยางค ์ (C=Consonant ,V=vowel) จากขอ้มลูคาํศพัทท์า้ยเล่มของหนงัสอื
ปรทิรรศน์ภาษาเกอลาวนํามาวเิคราะหโ์ครงสรา้งพยางคไ์ดว้า่  พยางคใ์นภาษาเกอลาวประกอบดว้ย
พยญัชนะ สระและวรรณยกุต ์ ในสว่นของโครงสรา้งพยญัชนะและสระ นอกจากพยญัชนะตน้เดีย่วทีเ่กดิจาก
ฐานกรณ์เดยีวแลว้ ยงัมพียญัชนะตน้เดีย่วทีอ่อกเสยีงแบบมเีสยีงนาสกินําพยญัชนะฐานกรณ์เดยีวกนั ไดแ้ก่  
/mp, nt, nts, ȵʨ, ŋk/  พยญัชนะควบกลํ้ามเีสยีงควบกลํ้าเสยีงเดยีวคอื / l /  ซึง่ควบกลํ้ากบัพยญัชนะตน้เดีย่ว 
5 เสยีง ไดแ้ก่ /pl, mpl, vl, kl, ŋkl / ดงันัน้พยญัชนะตน้ในภาษาเกอลาวจงึมสีองเสยีงคอื /CC/ สว่นเสยีงสระ
มสีระเดีย่วกบัสระประสม โดยนกัวชิาการจนีวเิคราะหว์า่ สระมหีวัสระ(V) ทอ้งสระ(V) และหางสระ จะเหน็วา่
สว่นทีเ่ป็นหวัสระคอื /V/ สว่นทีเ่ป็นทอ้งสระคอื (V) แต่สว่นทีเ่ป็นหางสระอาจจะเป็นสระ/V/ คอื /u,i/ หรอืเป็น
พยญัชนะ /C/ คอื /n,ŋ/ กไ็ด ้ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี   
C V ni31 “น่ี” ŋɒ13 “หา่น” mpi13 “แพะ” ʑɒ “ยา่” mpɚ44 “ผ”ี  1 

C V V   
(C V C) 

q’ai33 “ไก่” qei “มะเขอื” ŋkau44 “ง”ู ten24 “ตืน้” faŋ44 “ฝัง่”   

C V V V  
(C V V C) 

kuai33 “ไกว, หมนุ” lian31 “เขม็” klau4 “หนิผา” kuaŋ44 “แสง” 
(จ.=光 guāng) 

tsuan4 “อฐิ” 
(จ.=砖 Zhuān) 

 3 

C C V  kle4 “เลบ็” klu4 “ถอด” vlɒ “ปลอ่ย” kla13 “ตํ่า” vla44 “แปด”  4 
C C V V  
(C C V C) 

klau“เกอลาว” klai33 “ไหล” plei33 “ปี” plei31 “กอด” plai33 “ถกัเปีย”   

C C V V V  
(C C V V C) 

ไมม่ ี  6 

 จากการวเิคราะหข์า้งตน้จะเหน็วา่ โครงสรา้งพยางคท์ีส่ามารถหาคาํศพัทภ์าษาเกอลาวได ้คอื แบบที ่
 – 5 สว่นแบบที ่ ไมส่ามารถหาคาํศพัทไ์ด ้ในขณะทีแ่บบที ่ มคีาํภาษาเกอลาวไมม่าก สว่นใหญ่เป็นคาํ
ยมืจากภาษาจนี    
 
GL 2.3   ระบบคาํ 
 ภาษาเกอลาวมคีาํศพัทส์องประเภท คอื คาํโดด และคาํประสม นอกจากน้ียงัมคีาํยมืจากภาษาจนี
จาํนวนมากดว้ย ดงัน้ี  
 GL 2.3. คาํโดด  แบ่งเป็น คาํโดดหน่ึงพยางค ์และคาํโดดสองพยางค ์ดงัน้ี    
  1) คาํโดดพยางคเ์ดียว  เป็นคาํหน่ึงพยางคท์ีม่คีวามหมายในตวัเอง  สามารถใชโ้ดยอสิระ
ได ้ ตวัอยา่งคาํต่อไปน้ีเทยีบกบัภาษาสาขาจว้ง-ตง้สามแขนงคอื แขนงจ้วง-ไต ไดแ้ก่ ภาษาไต คดัจาก 
“ปรทิรรศน์ภาษาไต” (Yù Cuìróng, Luō Měizhēn, 1979) ภาษาจว้งคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาจว้ง”(Wéi 
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Qìngwén, Tán Guóshēng, 198) ภาษาปู้อคีดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาปู้อ”ี (Yù Cuìróng, 0) แขนงต้ง-
สุ่ย ไดแ้ก่ ภาษาตง้คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาตง้” (Liáng Mǐn, 1979)   ภาษาสุย่คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาสุย่” 
(Zhāng Jūnrú, 198) ภาษาเหมาหนานคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาเหมาหนาน” (Liáng Mǐn, 198) ภาษามู ่
หล่าวคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษามลูมั” (Wáng Jūn, Zhèng Guóqiáo, ) และแขนงภาษาหลี ไดแ้ก่ ภาษา
หล ีคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี (Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng , )    

คาํศพัทร่์วมเช้ือสาย 
 ไทย คาํ(ทอง) เงนิ ปี ไฟ ไก่ ลกู ไถ ชา้ง ง ู
จ้วง-ไต ไต xam ŋǝn pi1 fai kai luk8 thai1 tsa:ŋ4 ŋu 

จ้วง kim1 ŋǝn pi6 fei kai lɯk8 ɕai1 tɕa:ŋ 4 ŋɯ 
ปู้ อี tɕim1 ŋan pi1 vi kai lɯɁ8 tɕai1 tja:ŋ4 ŋɯ 

ต้ง-สุ่ย ต้ง ȶǝm1 ȵan ȵin pui1 a:i la:k1 khǝi1+ ɕa:ŋ + sui 
สุ่ย cim1 ȵan3 mɛ1 vi1 qa:i la:k8 ȶoi1 tsa:ŋ 4 hui 
เหมาหนาน cǝm1 ȵan ᵐbɛ1 vi1 ka:i la:k8 kwai1 tsa:ŋ 4 zu:i 
มลูมั ȶum1 ȵan ᵐbe1 fi1 ci1* la:k8 khɣai1 tja:ŋ 4 tui 

หลี หลี kim3 kan1 pou fei1 khai1 ɬɯ:Ɂ7 lai - ɬa 
เกอลาว xen33 ȵin33 plei33 pai33 q’ai33 lei31 lai13 ɕaŋ4 ŋkau44 

*จ. = 鸡 jī    
คาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาเกอลาว 

ǝu น้ํา  tɕ’i คน  tse13 กวา้ง  si33 หน่ึง 
klei33 พระอาทติย ์ mpǝɯ4 ขา้ว vi44 สงู pe4 สบิ 
klɒ4 หวั xɒ33 กนิ plɒ13 สแีดง ȵtɕau4 มา้ 

  2) คาํโดดสองพยางค ์ แต่ละพยางคห์รอืสว่นใดสว่นหน่ึงของพยางคไ์มส่ามารถแยกออก
จากกนัและมคีวามหมายโดยอสิระได ้  ไมใ่ชล่กัษณะของการเตมิหน่วยคาํเตมิเพือ่ใหม้คีวามหมายทาง
ไวยากรณ์ใดๆ และไมใ่ชค่าํประสม  นอกจากน้ียงัพบวา่คาํสว่นใหญ่เป็นลกัษณะของการซํ้าพยญัชนะ หรอืซํ้า
สระ หรอืซํ้าคาํ สว่นมากพบวา่เป็นคาํเรยีกสตัว ์ โดยเฉพาะจาํพวกแมลง และยงัมคีาํคุณศพัทท์ีแ่ฝงอารมณ์
ความรูส้กึ ลกัษณะเชน่น้ีพบในภาษาสาขาจว้ง-ไตเชน่เดยีวกนั รวมถงึภาษาไทยเองกม็รีอ่งรอยของลกัษณะ
คาํโดดสองพยางคแ์บบน้ีเหมอืนกนั เชน่ แมงมมุ จกัจัน่ อึง่อา่ง คางคก  ตวัอยา่งคาํเชน่  

คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
tsuŋ31 tsuŋ4 กบ tsuŋ3 tsuŋ3 แมลงปอ tu4 ten33 มด 
p’au31 p’au4 ผเีสือ้ ŋau31 ŋe44 แมงมมุ t’aŋ31 laŋ44* ตัก๊แตน 
* จ.= 螳螂 tángláng   

 GL 2.3. คาํท่ีมีการเติมหน่วยคาํอ่ืน  
  (1) หน่วยคาํเติมหน้า หน่วยคาํทีนํ่ามาเตมิบางคาํมคีวามหมายในตวัเอง บางคาํไมม่ี
ความหมายในตวัเอง เมือ่เตมิแลว้ไมม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงทางความหมาย  เป็นเพยีงการเตมิเพือ่บ่งชี้
ลกัษณะการรวมกลุ่มความหมายของคาํเทา่นัน้  และเป็นลกัษณะทีเ่กดิกบัคาํนามทัง้หมด  มไีดด้งัน้ี   
หน่วยคาํเติมหน้า คาํ 

หลกั 
เปล่ียน 
เป็น 

ตวัอย่างคาํ 

/lei/ ความหมายเดมิแปลวา่ “ลกู” 
เตมิหน้าคาํนามบอก ลกัษณะเป็นลกู/
กอ้น/ผล 

นาม นาม lei31 klai55 ลกูชาย lei31zau44 ตุม้ห ู
lei31 mɒ13 เดก็สาว  lei31 tsu33 ดาว 

/pǝɯ/ เตมิหน้าคาํนาม มคีวามหมาย
วา่ “ผู”้ 
สว่นมากมคีวามหมายเกีย่วกบัคน และมี
แนวโน้มเกีย่วกบัคนไมป่กต ิ  

นาม นาม pǝɯ 
tǝɯ 

คนตา
บอด 

pǝɯǝɯ44 คนบา้ 

pǝɯ 
ŋan13 

คนหู
หนวก 

pǝɯ qei  คนขาเป๋ 
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/tau/ เตมิหน้าสาํหรบัคาํเรยีกญาตเิพศ
ชายฝ่ายพอ่    และหน้าคาํเรยีกขานที่
แสดงความเคารพยกยอ่ง    

นาม นาม tau 
kau 

 ปู่ ทวด tau mpɚ44 บรรพบุรษุ 

tau sai พี/่
น้องชาย
พอ่ 
 
 

tau pe31 พระ
โพธสิตัว ์ 

/ɒ/ ความหมายเดมิแปลวา่ “เน้ือ” เตมิ
หน้าคาํวา่  “ปลา” และชื่อเฉพาะของปลา
ชนิดต่างๆ    

นาม นาม ɒ lau44 ปลา ɒ au4 ปลาชอ่น 
ɒtsen13 ปลาไหล ɒ ɕi4 ปลาทอง 

/p’i/ เตมิหน้าคาํนามทีม่คีวามหมายถงึ 
อวยัวะในรา่งกายทีม่ลีกัษณะแบน 

นาม นาม p’i te4 ลิน้ p’i qa4 ฝ่าเทา้ 
p’i lau31 แกม้ p’i mpau44 ฝ่ามอื 

/qau/ เตมิหน้าคาํนามทีม่คีวาม
หมายถงึ 
อวยัวะในรา่งกายทีม่ลีกัษณะเป็นกอ้น
เป็นชิน้ 

นาม นาม qau 
p’ɑ33 

ไหล ่ qau ts’ai33 ขอ้ศอก 

qau 
ǝɯ 

สน้เทา้ qau 
ts’ǝɯ 

กาํปัน้ 

/ma13/ ความหมายเดมิแปลวา่ “แม”่ เตมิ
หน้าคาํทีม่คีวามหมายถงึเพศหญงิ ตวั
เมยี หรอืสตัว ์สิง่ของทีจ่ดัวา่เป็นเพศเมยี   

นาม นาม ma13 
paŋ 

แมช่ ี ma13 en น้องสาว 

ma13 
ntai44 

ววัตวัเมยี ma13 ntau31 นก 

/pu/ ความหมายเดมิแปลวา่ “ปอด” 
เตมิหน้าคาํทีม่คีวามหมายถงึอวยัวะ
ภายใน  

นาม นาม pu ปอด pu p’au33 กระเพาะ 
pu 
tɕin 

ตบั pup’ɑ4 กระเพาะ
ปัสสาวะ 

นอกจากน้ียงัมหีน่วยคาํเตมิหน้าอกีแบบหน่ึงซึง่นกัวชิาการจนีวเิคราะหว์า่เป็นประเภทของการเตมิ
หน่วยคาํเตมิหน้า แต่ผูเ้ขยีนเหน็วา่เป็นลกัษณะของคาํประสม เน่ืองจากคาํเหล่านัน้มคีวามหมายในตวัเอง 
สามารถปรากฏไดต้ามลาํพงั เมือ่ประสมแลว้ทัง้สองคาํต่างแสดงความหมายรว่มกนั ไดแ้ก่   

/lu44/ แปลวา่ ดา้น หรอื ขา้ง  นาม นาม lu44 qǝɯ ขา้งหน้า lu44 ȵtɕe33 ขา้งหลงั 
lu44 klǝɯ ขา้งใน lu44 plei ขา้งนอก 

/pǝɯ/ แปลวา่ “ผู ้/ คน / ชาว” 
    

นาม นาม pǝɯ tǝɯ คนตาบอด pǝɯǝɯ44 คนบา้ 
pǝɯ ŋan13 คนหหูนวก pǝɯ qei  คนขาเป๋ 
pǝɯ sɒ33 ชาวฮัน่ pǝɯ klau ชาวเกอลาว 

 (2) คาํเติมหลงัเสริมสร้อย  ทีเ่รยีกวา่คาํเสรมิสรอ้ยเพราะวา่สว่นทีเ่สรมิเขา้มาขา้งหลงัคาํ 
แทน้ัน้ไมไ่ดเ้ป็นคาํทีม่คีวามหมายในตวัเอง  และไมไ่ดเ้ป็นหน่วยคาํทีเ่ตมิเพือ่ใหเ้กดิเป็นความหมายใหม ่
หรอืมหีน้าทีท่างไวยากรณ์เปลีย่นไปแต่อยา่งใด แต่เป็นลกัษณะของเสยีงทีซ่อ้นกนัเพือ่ทาํหน้าทีเ่ป็นสรอ้ยคาํ
กบัพยางคห์น้า โดยการซํ้าพยญัชนะตน้แลว้เปลีย่นเสยีงสระ นํามาต่อทา้ยคาํหน้าเพือ่ทาํใหค้าํเดมิเพิม่
ความหมายกวา้งขึน้ เขม้ขน้ขึน้ ชดัเจนขึน้ สว่นมากเป็นคาํคุณศพัท ์ลกัษณะเชน่น้ีพบในภาษาตระกลูไท
อื่นๆดว้ยเชน่กนั ในภาษาเกอลาวมวีธิกีารสรา้งคาํเสรมิสรอ้ยดงัน้ี  

คาํเดมิ ความหมาย คาํใหม ่ คลา้ยกบัความหมายในภาษาไทย 
plɒ4   แดง plɒ4 plen33 แดงระเรือ่ 
lan33 ดาํ lan33 lǝɯ4 ดาํมะเมือ่ม 
ntei33 หนาว ntei33 ntu4 หนาวเหน็บ / เยน็ยะเยอืก 
pia4 อ่อน pia4 pin อ่อนปวกเปียก 

(3) การซํา้คาํ เป็นลกัษณะของการซํ้าโดยการพดูคาํเดมิซํ้าสองครัง้ พยางคท์ีส่องไมม่กีาร
เปลีย่นแปลง หรอืเปลีย่นเพยีงเลก็น้อย เมือ่ซํ้าคาํแลว้มกีารแปรทางความหมายวา่มปีรมิาณมากขึน้ มี
จาํนวนมากขึน้ มคีวามเขม้ขน้มากขึน้ คาํทีส่ามารถซํ้าไดม้คีาํนาม คาํคุณศพัท ์และยงัมกีารซํ้าคาํกรยิา ซึง่จะ
มคีวามหมายวา่ขอลองด ู หรอืทาํกรยิานัน้ดสูกัหน่อย แต่คาํลกัษณนามในภาษาเกอลาวไมส่ามารถใชว้ธิกีาร
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ซํ้าคาํได ้ ลกัษณะเชน่น้ีแตกต่างไปจากภาษาแขนงจว้ง-ไต และ ตง้-สุย่ ทีค่าํลกัษณนามสามารถซํ้าคาํได ้
ตวัอยา่งคาํเชน่   

ชนิดของคาํ คาํเดมิ ความหมาย คาํใหม ่ ความหมาย 
การซํ้าคาํนาม ntai44   ววั ntai44 ntai44 ววัเป็นฝงู 

sen44 วนั sen44 sen44 วนัๆ (ทุกวนั) 
การซํ้าคาํกรยิา tsu4 ด ู tsu4 tsu13 ขอดหูน่อย 

tǝɯ31 คดิ tǝɯ31 tǝɯ31 คดิๆด(ูแลว้ก.็..) 
การซํ้าคาํคุณศพัท ์ mpai31 ชา้ mpai31 mpai31 ชา้ๆ / คอ่ยๆ  

 ʨɒ เรว็ ʨɒ ʨɒ เรว็ๆ / รบีๆ  
  () การซํา้คาํ คอืรปูแบบการซํ้าคาํพยางคท์ีห่น่ึงกบัพยางคท์ีส่อง  รปูแบบ AABB  พยางค์
ทีห่น่ึงกบัพยางคท์ีส่องไมใ่ชค่าํประสม แต่เป็นการนําเอาคาํโดดสองพยางคม์าซํ้ากนั มผีลทาํใหค้วามหมาย
เขม้ขน้ขึน้ เกดิภาพพจน์ชดัเจนขึน้ หรอืมปีรมิาณทีม่ากมายนบัไมถ่ว้น ตวัอยา่งคาํเชน่  

คาํเดมิ  คาํเดมิ 2 ความหมาย ซํ้าคาํแบบ AABB คลา้ยกบัความหมายในภาษาไทย 
ntai44 mpi13 ววั / แพะ ntai44 ntai44 mpi13 mpi13 ฝงูววัแพะเตม็ทุ่งหญา้ 
paŋ13 kun4 โถ / ไห paŋ13 paŋ13 kun4 kun4 เรยีงรายกนัเป็นพรดื 
ɚ au4 เบีย้ว/งอ ɚ ɚ au4 au4 คดๆงอๆ โคง้ๆงอๆ 
ȵʨau4 vlai31 เขยา่ / โยก ȵʨau4 ȵʨau4 vlai31 vlai31 โยกๆเยกๆ / โอนๆเอนๆ 

      () กลุ่มคาํเฉพาะ เป็นลกัษณะการรวมคาํแบบสีพ่ยางค ์ รปูแบบคาํทีเ่รยีงกนัน้ีไมส่ามารถ
สลบัทีห่รอืพดูเป็นอยา่งอื่นได ้บางชนิดมคีวามหมายตามคาํทีนํ่ามาเรยีงกนั บางชนิดเป็นสาํนวน มดีงัน้ี  

 รปูแบบ คาํ ความหมาย 
ABAC tǝɯ31 qǝɯ33 tǝɯ31 ȵʨe33 

คดิ      หน้า     คดิ      หลงั 
คดิหน้าคดิหลงั 

si44  ts’en44  si44  laŋ31 
คนื   ยาว       คนื   ลกึ 

คํ่ามดืดกึดื่น 

ABCD ta33 luŋ33 si33 lǝɯ 
สาม ทอ้ง    สอง  ใจ 

เจา้ชูห้ลายใจ 

tsǝɯ31 tɒ33      en   pai 
พีช่าย    น้องชาย  พีส่าว  น้องสาว 

พอ่แมพ่ีน้่อง / ญาตพิีน้่อง 

  GL 2.3.3 คาํประสม  ภาษาเกอลาวมวีธิปีระสมคาํดงัน้ี 1.แบบรวมคาํ 2.แบบขยายความ 3. แบบ
กริยากรรม 4.แบบประธานภาคแสดง 5. แบบเสริมความ ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี      

รปูแบบ  ตวัอย่างคาํ 
แบบรวมคาํ pǝɯ31 mɒ13 

ผวั           เมยี 
“ผวัเมยี” 

luŋ4 ŋku44 
เงา     ผ ี
“วญิญาณ” 

luŋ33 lǝɯ5 
ทอ้ง    ใจ  
“หวัใจ” 

แบบขยายความ qɚ33 tau33 
เรอืน  หนงัสอื 
“โรงเรยีน” 

qɒ pai33 
ขี ้     ไฟ 
“ขีเ้ถา้” 

q’au33 zu4 
เรือ่ง    ขาว 
“งานศพ” 

แบบกริยากรรม t’a44 mpɚ44 
ทาํ   ผ ี
“หมอผ”ี 

t’a44 ni44 
ทาํ    คา้ขาย 
“พอ่คา้” 

ts’au44 ts’a44 
ไล ่       ภเูขา 
 “ลา่” 

แบบประธานกริยา mpǝɯ13 taŋ4 
ขา้ว        ตม้ 
“โจก้/ขา้วตม้” 

mpau33 ts’au44 
หมา      ไล ่ 
“หมาลา่เน้ือ” 

แบบเสริมความ  
ชื่อหลกั+ชื่อเฉพาะ 

tai33 ts’an4 ȵʨau4 
ตน้    หาง     มา้ 
“ตน้สน” 

qɚ33 va13* 
เรอืน  อฐิ 
บา้นอฐิ*จ.=瓦 wǎ 

ntau31 k’un44 
 นก     ชฉ. 
“นกกระจบิ” 
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GL 2.3.4 คาํยืมจากภาษาจีน   จากการตรวจสอบขอ้มลูคาํศพัทพ์บวา่ ภาษาเกอลาวมทีัง้คาํที ่
สมัพนัธก์บัภาษาจนี และคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกบัตระกลูไทแต่ไมส่มัพนัธก์บัภาษาจนี แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้
ดงัน้ี   

GL 2.3.4.1 คาํศพัทร์่วมเช้ือสายกบัคาํศพัทยื์มเก่า ในแวดวงนกัวชิาการจนีตดัสนิวา่
คาํศพัทใ์นภาษาของชนกลุม่น้อยทีพ่อ้งกบัภาษาจนีนัน้เป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนี  ซึง่สามารถแบ่งไดเ้ป็น
สองชุดคาํคอื กลุ่มหน่ึงเป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาตัง้แต่อดตีเรยีกวา่ “คาํยมืเก่า” เป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาจากภาษาจนี
ยคุกลางประวตัศิาสตร ์ และอกีกลุ่มหน่ึงเป็นคาํทีย่มืมาภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรมจนี ค.ศ.1949 เรยีกวา่ 
“คาํยมืใหม”่ แต่ขณะเดยีวกนั ในแวดวงนกัวชิาการทีศ่กึษาภาษาไท-จนี กม็ผีลงานการศกึษาสว่นหน่ึงที่
พยายามพดูถงึคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี ซึง่กม็คีวามเหน็วา่ มคีาํศพัทใ์นภาษาไทหลายๆภาษากบัคาํศพัท์
ภาษาจนีเป็นคาํศพัทท์ีเ่คยใชร้ว่มกนัในอดตีไมใ่ชค่าํยมื  คาํศพัทก์ลุ่มน้ีสว่นมากเป็นคาํโดดหน่ึงพยางค ์ซึง่
สามารถหาคาํทีพ่อ้งกนัไดใ้นภาษาอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไท โดยจากการเปรยีบเทยีบพบวา่ ภาษาทีเ่ป็น
สมาชกิแขนงจว้ง-ไตสามารถหาคูค่าํรว่มเชือ้สายกบัภาษาไดจ้นีมากทีส่ดุ รองลงมาเป็นแขนงตง้-สุย่  และหลี
ตามลาํดบั สว่นภาษาเกอลาวพบน้อยกวา่แขนงอื่นมาก ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี (รายการคาํศพัทน้ี์คดัมาจาก
หนงัสอืปรทิรรศน์ภาษาต่างๆ ดงัทีไ่ดช้ีแ้จงรายชื่ออา้งองิไวใ้นหวัขอ้ GL 2..)  

จ้วง-ไต ไทย คาํ(ทอง) ตืน้ เงนิ ไถ เชา้ เจด็ นก ชา้ง 
ไต xam tɯn3 ŋǝn thai1 tsao4 tset7 nok8 tsa:ŋ4 
จว้ง kim1 ɕen3 ŋǝn ɕai1 tɕau4 tɕit7 ɣok8 ɕa:ŋ4 
ปู้อ ี tɕim1 boʔ7 ŋan tɕai1 zuam6 tsat7 zok8 tsa:ŋ4 

ต้ง-สุ่ย เหมาหนาน cim1 djai6 ȵan khǝi1+ ta ji:t7 ɕit7 nɔk8 tsa:ŋ4 
ตง้ ȶǝm1 lin ȵan ȶoi1 tsa:u4 sǝt7+ mok8 ɕa:ŋ+ 
สุย่ ȶum1 djai5 ȵan3 kwai1 ɕәt7 ɕәt7 nok8 tsa:ŋ4 
มลูมั cǝm1 min ȵan khɣai1 khɣam1 thәt7 nɔk8 tja:ŋ4 
หลี kim3 thɯn3 kan1 lai  ka:u3 thou1 taȶ7 ไมม่คีาํเรยีก 

เกอลาว xen33  ten4 ȵin33 lai13 ntau44 ɕi4 ntau31 ɕaŋ4 

จีน 金 jīn1 浅 qiǎn 银 yín 犁 lí 早 zǎo 七 qī 鸟 niǎo 象 xiàng 

GL 2.3.4.2 คาํยืมใหม่ ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม รฐับาลจนีปกครองและดแูลความ
เป็นอยูข่องประชาชนในประเทศอยา่งทัว่ถงึ ทาํใหค้าํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการปกครอง การศกึษา 
วทิยาการต่างๆหลัง่ไหลเขา้สูภ่าษาของชนกลุ่มน้อยเป็นจาํนวนมากและต่อเน่ือง โดยทีช่นกลุ่มน้อยต่างๆ ยมื
คาํศพัทภ์าษาจนีมาจากภาษาจนีสาํเนียงทอ้งถิน่ทีใ่กลเ้คยีง ตวัอยา่งคาํยมืภาษาจนีใหมแ่สดงในตาราง
ต่อไปน้ี 

คาํภาษาจีน คาํอ่านพินอิน คาํภาษาเกอลาว ความหมาย 
共产党 gòngchǎndǎng kuŋ4 ts’an33 taŋ33 พรรคคอมมวินิสต ์
工人 gōngrén kuŋ44 zen31 กรรมกร 
国家 guójiā kue31 tɕa44 ประเทศ 
革命 gémìng ke31 min4 ปฏวิตั ิ
政府 zhèngfǔ tsen4 fu33 รฐับาล 

  GL 2.3.4.3 คาํประสมภาษาจีนกบัภาษาเกอลาว ตามลกัษณะทางไวยากรณ์แลว้ คาํ
ประสมภาษาเกอลาวคาํหลกัจะอยูต่ําแหน่งหน้า แลว้สว่นขยายตามมาขา้งหลงั นอกจากคาํยมืภาษาจนีเก่า
กบัคาํยมืใหมแ่ลว้ ยงัพบลกัษณะพเิศษอยา่งหน่ึงคอื มกีารสรา้งคาํประสมทีค่าํหน่ึงเป็นคาํยมืจากภาษาจนี 
อกีคาํหน่ึงเป็นคาํภาษาเกอลาว แต่การวางตําแหน่งสลบัทีห่น้าหลงั หมายความวา่แบบหน่ึงคาํเกอลาวขยาย
คาํยมืจนี อกีแบบหน่ึงคาํยมืจนีขยายคาํเกอลาว ดงัน้ี (จ.=คาํภาษาจนี/ก.=คาํภาษาเกอลาว) 
 
                                                           
1 ดเูสยีงภาษาจนีโบราณของคาํวา่ “ทอง” ในหวัขอ้ K..3.7   
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  () คาํประสมแบบขยายความทีค่าํหน้าเป็นคาํจนีคาํหลงัเป็นคาํเกอลาว   
  (2) คาํประสมแบบขยายความทีค่าํหน้าเป็นคาํเกอลาวคาํหลงัเป็นคาํจนี 
  () ยมืคาํภาษาจนีทัง้สองคาํแต่ประสมเป็นภาษาเกอลาว  คาํประเภทน้ีเป็นคาํประสมทีท่ ัง้
คาํหน้าและคาํหลงัเป็นคาํยมืภาษาจนี อาจจะเป็นคาํยมืเก่าหรอืคาํยมืใหมก่ไ็ด ้หลกัการประสมเป็นไปตาม
ไวยากรณ์ภาษาเกอลาว แต่เมือ่ประสมกนัเป็นคาํแลว้ เป็นคนละคาํกบัทีภ่าษาจนีใช ้ 

ตาํแหน่งท่ี1 ตาํแหน่งท่ี2 คาํภาษา 
เกอลาว 

คาํภาษาจีน ความหมาย 
ใหม่ 

() คาํประสมแบบขยายความทีค่าํหน้าเป็นคาํจนีคาํหลงัเป็นคาํเกอลาว   
kuɒ33   
“จ.= 瓜 guā , แตง” 

qan44 “ก.=ขม” kuɒ33 qan44 苦瓜 
kǔguā 

มะระ 

k’ǝɯ4  
“จ.= 扣 kòu,ลอ็ค” 

ŋka33 “ก.=ประต”ู k’ǝɯ4 ŋka33 门扣 
mén kòu 

กลอน 

(2) คาํประสมแบบขยายความทีค่าํหน้าเป็นคาํเกอลาวคาํหลงัเป็นคาํจนี 
luŋ44 “ก.=เสือ้” min44  

“จ.=  棉 mián,ฝ้าย” 
luŋ44 min44 棉衣 

miányī 
เสือ้ผา้ฝ้าย 

ɒ “ก.=ปลา” tsen13  
“จ.=  鳝 shàn ปลาไหล” 

ɒ tsen13 鳝鱼 
shàn yú 

ปลาไหล 

() ยมืคาํภาษาจนีทัง้สองคาํแต่ประสมเป็นภาษาเกอลาว   
min31 
“จ.明 míng,ใส/สวา่ง” 

tɕin4 
“จ.镜 jìng กระจก” 

min31 tɕin4 镜子 
jìngzi 

กระจก 

tsǝɯ44  
“จ.抽 chōu ชกั” 

ɕaŋ44  
“จ.箱 xiāng ลงั” 

tsǝɯ44 ɕaŋ44 抽屉 
chōutì 

ลิน้ชกั 

  GL 2.3.4. การยมืแบบพอ้งเสยีงยมืความหมาย ลกัษณะการยมืคาํน้ีคอ่นขา้งซบัซอ้น 
กล่าวคอื เป็นการยมืคาํพอ้งเสยีงของภาษาจนีมาเทยีบกบัคาํทีม่คีวามหมายอื่นในภาษาเกอลาว เพือ่ยมื
ความหมายจากภาษาจนีมาใช ้เชน่  

คาํภาษาจีน 1  คาํภาษาจีน  ความหมายท่ี
ต้องการ 

คาํภาษา 
เกอลาว 

ยืมมาใช้ใน
ความหมายว่า 

洋 yáng “ต่างประเทศ” 羊 yáng  “แพะ” ต่างประเทศ mpi13 “แพะ” ต่างประเทศ 
尺 chǐ “น้ิว (หน่วยวดั)” 吃 chī  “กนิ” น้ิว (หน่วยวดั) xɒ33 “กนิ” น้ิว (หน่วยวดั)  
金 jīn “ทอง” 京 jīng  “เมอืง” เมอืง xen33 “ทอง” เมอืง 

  GL 2.3.4.5  สถานการณ์คาํศพัทแ์บบทวภิาษา  หมายถงึการใชค้าํศพัทท์ัง้ภาษาจนีและ
ภาษาเกอลาวแทนกนั คาํศพัทภ์าษาเกอลาวดัง้เดมิยงัใชอ้ยูใ่นกลุ่มวยักลางคนและผูส้งูอาย ุ  แต่คนรุน่ใหมท่ี่
ไดศ้กึษาภาษาจนี มแีนวโน้มเลอืกใชค้าํศพัทภ์าษาจนีแทนทีค่าํภาษาเกอลาว     

คาํภาษาจีน คาํภาษาเกอลาว วยักลางคนและผูส้งูอาย ุ
เลือกใช้คาํภาษาเกอลาว 

คนรุ่นใหม่เลือกใช้ 
คาํยืมจากภาษาจีน 

村子 cūnzi “หมูบ่า้น ชุมชน” mɒ33 “หมูบ่า้น” mɒ33 ts’en44 tsi33 
老师 lǎoshī za44 tau33 “คร ู” za44 tau33 lao33 si44 

 
GL .4   ระบบไวยากรณ์ 
 ภาษาเกอลาวเป็นภาษาคาํโดด คาํแต่ละคาํมคีวามหมายในตวัเองและใชไ้ดโ้ดยอสิระ ไมม่กีารเตมิ
หน่วยเสยีงลงในคาํเพือ่ทาํใหค้าํเปลีย่นแปลงหน้าทีห่รอืลกัษณะทางไวยากรณ์  รปูแบบการประกอบคาํและ
ประโยคเป็นการนําคาํมาเรยีงต่อๆกนัตามลาํดบัและโครงสรา้งทางไวยากรณ์ทีก่าํหนด  โดยมรีปูแบบ
ไวยากรณ์ทีส่าํคญัๆ ดงัน้ี   
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GL ..1  โครงสร้างประโยคความเดียวพืน้ฐาน คอื [ S.V.O ] ตวัอยา่งประโยคเชน่   
i33 ta13 tau33 
ฉนั อ่าน  หนงัสอื  

ฉนัอ่านหนงัสอื  i33 ʑu31 ts’ei44 klau 
ฉนั  พดู  ภาษา   เกอลาว 

ฉนัพดูภาษาเกอลาว 

ntai44 lai13 zǝɯ13 
ววั      ไถ    นา 

ววัไถนา ŋkau44	 tau4 tɕ’i44 
ง ู          กดั     คน 

งกูดัคน 

GL ..2 การใช้คาํลกัษณนาม ภาษาเกอลาวมกีารใชค้าํลกัษณนามเหมอืนกบัภาษาไทแขนงอื่นๆ  
ซึง่รปูแบบของคาํลกัษณนามจะมวีธิกีารใชแ้ตกต่างกนัไปตามคาํทีแ่วดลอ้ม ดงัน้ี (cl.=clasifier)   
 
คาํลกัษณนามของคาํนาม  ta33 san33 ȵʨau13 

สาม  cl.    มา้ 
มา้สามตวั 

si33 qan4 qen33 
หน่ึง cl.       ถนน 

ถนนหน่ึงสาย 

คาํลกัษณนามของสกรรมกรยิา xɒ33 si11 tsɒ13 mpǝɯ44 
กนิ    หน่ึง มือ้     ขา้ว 

กนิขา้วหน่ึงมือ้ 

 ta13 ta33 plei33 tau33  
เรยีน สาม  ปี       หนงัสอื 

เรยีนหนงัสอืสามปี  

คาํลกัษณนามของอกรรมกรยิา  mu33 ta33 van31 
มา     สาม  cl. 

มาสามครัง้ 

zu13 si11 van31 
ด ู    หน่ึง  cl. 

ดหูน่ึงครัง้ 

คาํนามทีใ่ชเ้ป็นลกัษณนาม si33 la44 ǝɯ 
หน่ึง ถว้ย น้ํา 

น้ําหน่ึงถว้ย 

tsu13 si11 tau33 
ด ู     หน่ึง  ตา 

ดหูน่ึงครัง้(ท)ี  

คาํกรยิาทีใ่ชเ้ป็นลกัษณนาม pau si11 lu13 an4 
แบก   หน่ึง  มดั  ฟืน 

แบกฟืนหน่ึงมดั 

mei4 si1    pau xaŋ33  
หาบ    หน่ึง  แบก    หญา้ 

หาบหญา้หน่ึงแบก 

คาํลกัษณนามทีม่คีาํบง่ชี ้ ta33 san33 ȵʨau13 ni31 
สาม  cl.      มา้          น้ี 

มา้สามตวัน้ี 

nen33 nu31 
cl.       นัน้ 

อนันัน้ 

   GL ..3 รปูแบบการใช้คาํบง่ช้ี  คาํสรรพนามประเภทบ่งชีใ้นภาษาเกอลาวมสีองคาํคอื คาํบง่ชี้
ระยะใกล ้/ni31/ “น่ี/น้ี” และคาํบ่งชีร้ะยะไกล /nu31/ “นัน่/นัน้” ยงัมคีาํถามถงึตําแหน่งคอื /na13/ “ไหน” กใ็ช้
รปูแบบเดยีวกนัคอื คาํบ่งชี(้คาํถามตําแหน่ง) จะวางไวท้า้ยสดุของคาํหรอืวล ีคอืวางไวต่้อจากสว่นทีต่อ้งการ
บ่งชี ้หากใชบ้ง่ชีค้าํกว็างไวห้ลงัคาํ ใชบ้่งชีว้ลกีว็างไวห้ลงัวล ีโครงสรา้งคอื [สว่นทีต่อ้งการบ่งชี ้+ คาํบ่งชี ้] ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี   

คาํบง่ชีร้ะยะใกล ้ 
/ni31/ “น่ี/น้ี” 

ta33 xen33 tɕ’i44 ni31 
สาม  cl.      คน    น้ี 

คนสามคนน้ี  tɕ’i44 na13 
คน    ไหน 

คนไหน 

คาํบง่ชีร้ะยะไกล  
/nu31/ “นัน่/นัน้” 

su33 kla en      nu31 
สอง  cl.      กระโปรง นัน้ 

กระโปรงสองตวันัน้ kla na13 
cl.     ไหน 

ตวัไหน 

 GL .. การขยายความ การขยายความในทีน้ี่คอืการวางตําแหน่งของคาํหลกัทีถู่กขยายและ
ตําแหน่งของคาํทีท่าํหน้าทีข่ยายคาํอื่น มรีปูแบบ ดงัน้ี    

) คาํคุณศพัทท์ีท่าํหน้าทีข่ยายคาํนามมทีศิทางการขยายไปขา้งหลงั รปูแบบ 
คอื [คาํหลกั + คาํขยาย]  ตวัอยา่งประโยคเชน่   
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ตวัอย่าง  ความหมาย  ตวัอย่าง  ความหมาย 
ntai44 su33 
ววั    ใหญ่ 

ววัใหญ่ qɚ33  mu33  
เรอืน ใหม ่

บา้นใหม ่

ts’a44  vi44 
ภเูขา   สงู 

ภเูขาสงู mpa33 nan44 
หม ู   อว้น 

หมอูว้น 

   2) การขยายคาํคุณศพัทแ์ละกรยิา คาํวเิศษณ์ทีท่าํหน้าทีข่ยายคาํคุณศพัทแ์ละกรยิาเพือ่บอก
ระดบั ความเขม้ขน้ คุณภาพ ปรมิาณ เวลา ขอบเขต ปฏเิสธ จะวางไวห้ลงัคาํทีต่อ้งการขยาย ซึง่กเ็ป็น
รปูแบบเดยีวกนักบัภาษาไทแขนงอื่นๆ แต่จากขอ้มลูคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์พบวา่ มชีุดคาํวเิศษณ์ทีย่มืมา
จากภาษาจนี ซึง่คาํกลุ่มน้ีใชร้ปูแบบไวยากรณ์อยา่งภาษาจนีคอืวางไวห้น้าคาํทีต่อ้งการขยาย แต่บางครัง้ก็
ใชค้าํจนีในรปูแบบไวยากรณ์เกอลาวกม็ ี  จงึทาํใหพ้บปรากฎการณ์ทีไ่วยากรณ์ในเรือ่งเดยีวกนั คาํเดยีวกนั 
แต่สามารถใชไ้ดท้ัง้สองรปูแบบสลบักนัไปมา  ตวัอยา่งคาํวเิศษณ์ภาษาเกอลาวทีย่มืมาจากภาษาจนีเชน่   

hen33  很 hěn  มาก (very) 
t’ai4 太 tài เกนิไป 
tsuei4 最 zuì ทีส่ดุ    
ken4 更 gèng ยิง่ 

คาํ ไวยากรณ์เกอลาว  ไวยากรณ์จนี 
ตวัอยา่ง ความหมาย ตวัอยา่ง ความหมาย 

บอกระดบั ความเขม้ขน้ คุณภาพ ปรมิาณ 
hen33 pla4   hen33     

แดง     มาก      
แดงมาก  hen33  pla4    

มาก    แดง      
แดงมาก 

                        
 

hen33	lǝɯ mpǝɯ44 
มาก     ชอบ  

ชอบมาก 

t’ai4  
 

t’ai4 ta 

เกนิ    รอ้น 
รอ้นเกนิไป 

tsuei4  
 

tsuei4 ɒ33 
ทีส่ดุ      ด ี

ดทีีส่ดุ 

บอกเวลา 
qǝɯ33 pai33 qǝɯ33 

ไป     ก่อน 

ไปก่อน   
 

len44 
 

mu33 len44 
มา     หลงั 

มาหลงั   
 

บอกปฏเิสธ 
a33 xɒ33 ti33 a33 

กนิ    ได ้  ไม ่
กนิไมไ่ด ้   

 

mpa31 xɒ33 za44 mpa31 
กนิ    มือ้เยน็ ยงัไม ่

ยงัไมก่นิ 
มือ้เยน็ 

  
 

 GL .. การแสดงความเป็นเจ้าของ รปูประโยคของการแสดงความเป็นเจา้ของในเกอลาว มสีอง
แบบคอื () แบบคาํและไวยากรณ์เกอลาว /mi/ “ของ” รปูแบบคอื [สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของ + mi+ เจา้ของ] 
คาํแสดงความเป็นเจา้ของสามารถละได ้และแบบที ่ (2) แบบคาํยมืและไวยากรณ์ภาษาจนี คอืคาํวา่ 的 de 
“ของ” รปูแบบคอื [เจา้ของ+ti33 + สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของ] คาํแสดงความเป็นเจา้ของนน้ีไมส่ามารถละได ้ ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี  

รปูแบบ ตวัอยา่ง ตวัอยา่ง ตวัอยา่ง 
() แบบคาํและ 
ไวยากรณ์ภาษาเกอลาว 
/mi/ 

ntai44 mi  i33 
ววั      ของ  ฉนั  
“ววัของฉนั” 

ni31 ts’u44 mi u33 
น่ี     เป็น   ของ    เขา 
“น่ีเป็นของเขา” 

tsǝɯ31 u33 
น้องชาย  เขา 
“น้องชายของเขา” 
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(2) แบบคาํยมืและ 
ไวยากรณ์ภาษาจนี 
/ti33/ 

lei31tau33 ti33 tau33 
นกัเรยีน    ของ  หนงัสอื 
“หนงัสอืของนกัเรยีน” 

ni31 ts’u44 u33 ti33 
น่ี     เป็น    เขา  ของ  
“ของเขา” 

i33 ti33 liaŋ31 si31* 
ฉนั ของ  อาหาร 
“อาหารของฉนั” 

*จ.=粮食 liángshí อาหาร 

 ในเรือ่งการแสดงความเป็นเจา้ของน้ี เมือ่เปรยีบเทยีบกบัภาษากลุ่มไทอื่นๆ ทีอ่ยูใ่นประเทศจนีแทบ
ทุกภาษามกีารยมืคาํแสดงความเป็นเจา้ของจากภาษาจนีมาใช ้  บา้งยมืทัง้คาํและไวยากรณ์ บา้งยมืเฉพาะ
คาํแต่ไวยากรณ์เป็นของภาษาดัง้เดมิ สาํหรบัภาษาเกอลาวมคีาํและไวยากรณ์ของตนเองแบบหนึ่ง  และอกี
แบบหน่ึงเป็นการยมืคาํและรปูแบบไวยากรณ์ภาษาจนีมาใช ้ สิง่ทีท่าํใหรู้ว้า่เป็นการยมืภาษาจนีมาใช้
เน่ืองจากวา่ ในบางภาษา เชน่ ภาษาตง้ ภาษามลูมั ภาษาเหมาหนาน ภาษาสุย่ กม็โีครงสรา้งการแสดงความ
เป็นเจา้ของสองแบบใชค้วบคูก่นัไปเชน่เดยีวกนั      

GL ..6 ประโยคเปรียบเทียบ คาํแสดงความหมายเปรยีบเทยีบคอืคาํวา่ /pi33/ “กวา่” (จ.=比 

bǐ กวา่) โครงสรา้งประโยคเปรยีบเทยีบคอื [A+/pi33/+B+คุณศพัท]์ จะเหน็วา่โครงสรา้งประโยคแบบน้ี
แตกต่างไปจากภาษาแขนงจว้ง-ไต คอื [A + คุณศพัท ์ + “กวา่” + B]  ในขณะทีภ่าษาแขนงตง้-สุย่มสีอง
รปูแบบ คอื รปูแบบทีเ่หมอืนกบัภาษาแขนงจว้ง-ไต และรปูแบบ(และคาํ)ทีย่มืมาจากภาษาจนี คอื [A +比 bǐ 
(กวา่) + B + คุณศพัท]์ และกเ็ป็นรปูแบบเดยีวกนักบัภาษาเหมยีว-เหยาดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี        

[A+/pi33/+B+คุณศพัท]์  mu31 pi33 u33 ɒ33 
เธอ   กวา่   เขา  ด ี

เธอดกีวา่เขา 

mu31 pi33 i33 vi44 
เธอ   กวา่   ฉนั  สงู 

เธอสงูกวา่ฉนั 

 GL ..7 การบอกตาํแหน่ง โครงสรา้งของคาํบอกตาํแหน่ง เชน่ บน ล่าง หน้า หลงั ซา้ย ขวา 
คาํเหล่าน้ีจะวางไวห้น้าคาํนามหรอืสรรพนามทีเ่ป็นจุดอา้งองิ รปูแบบคอื [คาํบอกตําแหน่ง + คาํนาม/สรรพ
นาม] ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี        

ʨ’i an33 klǝɯ qɚ33  

คน     อยู ่   ใน         เฮอืน 
คนอยูใ่นบา้น  klǝɯ qɚ33 tsan31 

ใน        เฮอืน  มดื 
ในบา้น มดื 

u33 an33 tsen13 tai33 
เขา  อยู ่   ใต ้      ตน้ไม ้

เขาอยูใ่ตต้น้ไม ้ ntau31 an33 hu33 tai33 qai 
นก      อยู ่   บน   ตน้ไม ้รอ้ง 

นกรอ้งอยูบ่นตน้ไม ้ 

  GL ..8 โครงสร้างคาํบพุบท   การเรยีงลาํดบัประโยคทีม่คีาํบุพบทในภาษาเกอลาว คอื [A + 
คาํบุพบท + B + กรยิา] รปูแบบน้ี (รวมถงึคาํทีใ่ช)้ เหมอืนกนักบัภาษาแขนงตง้-สุย่ ซึง่เป็นรปูแบบ(รวมถงึคาํ
ทีใ่ช)้ เดยีวกนักบัภาษาจนีดว้ย แต่ภาษาแขนงจว้ง-ไต มรีปูแบบเป็น  [A + กรยิา + คาํบุพบท + B] คาํทีใ่ชก้็
ต่างกบัภาษาจนีและคาํในภาษาแขนงตง้-สุย่ ดงัน้ี   

ts’uŋ44 
จ.= 从 cóng จาก 

ts’uŋ44 hu33 tai33  tau4 tsǝɯ 
จาก       บน   ตน้ไม ้ตก    ลง 
ตกลงมาจากบนตน้ไม ้

tuei4 
จ.= 对 duì ต่อ/กบั 

u33 tuei4 su33 ta33 ʑu31 
เขา  ต่อ     พวกเรา     พดู 
เขาพดูกบัพวกเรา  

ts’au44 
จ.= 朝 cháo ไปทาง ไปยงั 

ntau31 ts’au44 pe31 p’au4 
นก      ไปยงั    เหนือ  บนิ  
นกบนิไปยงัทศิเหนือ 

   
GL 2.5   ภาษาถ่ิน  
 GL 2.5.1 การแบง่ภาษาถ่ิน เฮอ่เจยีซ่าน (Hè Jiāshàn, 1983, 61) ใชเ้กณฑร์ะบบเสยีง วงคาํศพัท ์
และไวยากรณ์  แบ่งภาษาถิน่เกอลาวได ้4 ถิน่ ดงัน้ี  
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  1) ภาษาถ่ินก่าว (稿 Gǎo) พดูอยูใ่นเขตพืน้ทีม่ณฑลกุย้โจว บรเิวณบา้นตา้โกว่ อาํเภอผงิ
ป้า (平坝县的大狗场Píng bà xiàn de Dàgǒu chǎng) บา้นวานจื่อ บา้นเฮย อาํเภออานซุ่น (安顺县的

湾子寨和黑寨 Ānshùn xiàn de Wān zi zhài hé Hēi zhài) บา้นโวจื่อ อาํเภอผูต่ิง้ (普定县的窝子

Pǔdìng xiàn de Wōzi) บา้นหนิวตง้ อาํเภอจอืจนิ (织金县的牛洞 Zhījīn xiàn de Niúdòng) ในจงัหวดั
ลิว่จอื สองอาํเภอ คอื อาํเภอหล่งเจีย๋ และอาํเภอสุย่เฉิง  ในพืน้ทีบ่า้นตง้โขว่ (六枝市的陇戛，水城县的

洞口 Liùzhī shì de Lǒngjiá, Shuǐchéng xiàn de Dòngkǒu) จาํนวนผูพ้ดูภาษาถิน่น้ีประมาณ 2,000 คน  
  2) ภาษาถ่ินอาโอว (阿欧  Ā ōu) พดูอยูใ่นเขตพืน้ทีม่ณฑลกุย้โจว บรเิวณบา้นหลงเจยี 
อาํเภอจอืจนิ (织金县的龙家寨 Zhījīn xiàn de Lóngjiā zhài) บา้นซาโว บา้นล่านหนีโกว บา้นซนิคาย
เถยีน อาํเภอเฉียนซ ี (黔西县的沙窝、滥泥沟和新开田Qiánxī xiàn de Shāwō,Lànnígōu hé 
Xīnkāitián) และบา้นผตูี ่อาํเภอตา้ฟาง (大方县的普底 Dàfāng xiàn de Pǔdǐ) จาํนวนผูพ้ดูภาษาถิน่น้ี
ประมาณ ,500 คน 
  ) ภาษาถ่ินฮาเก่ย (哈给 Hāgěi) พดูอยูใ่นเขตพืน้ทีม่ณฑลกุย้โจว บรเิวณบา้นชงิหลง 
อาํเภอจุนอี ้  (遵义县的青龙 Zūnyì xiàn de Qīnglóng)  บา้นอานเหลยีง บา้นไทห่ยาง อาํเภอเหรนิหวย 
(仁怀县的安良，太阳  Rénhuái xiàn de Ānliáng, Tàiyáng)  บา้นมา่ยเซีย่ง อาํเภอชงิเจิน้ (清镇县的

麦巷 Qīngzhèn xiàn de Màixiàng) ตําบลติง่อิง๋ ตําบลหมาเผงิ ตาํบลฮวาเจยีง ของอาํเภอเจิน้หนิง (镇宁

县的顶营、麻堋和花江镇 Zhènníng xiàn de Dǐngyíng,Mápéng hé Huājiāng zhèn) บา้นเหลยีงสุ่
ยอิง๋ อาํเภอผูอ่าน (普安县的凉水营 Pǔānxiàn de Liángshuǐyíng) และบา้นซานชง ของอาํเภอปกครอง
ตนเองหลงหลนิ เขตปกครองตนเองชาวจว้งกวา่งซ ี (广西壮族自治区  隆林各族自治县的三冲

Guǎngxī Zhuàngzú zìzhìqū Lónglín gè zú zìzhìxiàn de Sānchōng) จาํนวนผูพ้ดูภาษาถิน่น้ีประมาณ 
,00 คน 
  4) ภาษาถ่ินตวัลวั (多罗Duō luō) พดูอยูใ่นเขตพืน้ทีม่ณฑลกุย้โจว บรเิวณบา้นอากง 
อาํเภอจอืจนิ (织金县的阿弓Zhījīn xiàn de Āgōng) บา้นติง่อิน๋ซ่าว อาํเภอเจิน้หนิง (镇宁县的顶银哨 
Zhènníng xiàn de Dǐngyínshào) บา้นตัว้เจีย่ว บา้นเหยยีนเจีย่ว จงัหวดัลิว่จอื (六枝市的堕脚、岩脚 
Liùzhī shì de Duòjiǎo,Yánjiǎo) บา้นเจยีนซาน อาํเภอจุนอี ้ (遵义县的尖山Zūnyì xiàn de Jiānshān) 
และบา้นมูจ่ ีของอาํเภอปกครองตนเองหลงหลนิ เขตปกครองตนเองชาวจว้งกวา่งซ ี (广西壮族自治区 隆
林各族自治县的三冲Guǎngxī Zhuàngzú zìzhìqū Lónglín gèzú zìzhìxiàn de Mùjī ) จาํนวนผูพ้ดู
ภาษาถิน่น้ีประมาณ ,200 คน 

GL 2.5. ข้อเปรียบต่างของเสียงในภาษาถ่ิน จากการเปรยีบเทยีบการออกเสยีงของภาษาถิน่แต่
ละถิน่ พบขอ้แตกต่างทีเ่ดน่ชดัของเสยีงพยญัชนะ สรปุไดด้งัน้ี  
 ถิน่ก่าว ถิน่อาโอว ถิน่ฮาเก่ย  ถิน่ตวัลวั 
1.ถ่ินฮาเก่ยมีเสียงกกั-โฆษะ(Voiced plosive) แต่ภาษาถ่ินอ่ืนไม่มี อีกกรณีหน่ึงคือ เสียงพยญัชนะท่ีภาษาถ่ินอ่ืน
เป็น พยญัชนะปกติ แต่ถ่ินตวัลวัจะออกเสียงอย่างมีนาสิกนํา (prenasalization)         
ขอ้เปรยีบต่าง p,t,t’,ts’,ts’ p,z,z,t,t b,d,d,dʑ,dʐ mp,nt,nt,nt.nt 
ตวัอยา่งคาํ ถํ้า p’u44   poŋ1 bu1 mpau1 

กระดกู taŋ31 zo4 daŋ4 nte3 
ทาํ t’a44 za1 dau1 nta1 
คาํพดู ts’ei44 ti33 dʑi1 ntoŋ1 
เหบ็ ts’en44 ti33 dʐɛ1 ntoŋ1 

2.พยญัชนะ uvular plosive /q/  มีในถ่ินก่าวและถ่ินตวัลวั ปฏิภาคกบัเสียง /k,k’/ ในถ่ินอาโอวและถ่ินฮาเก่ย   อีก
กรณีหน่ึงคือ ถ่ินตวัลวัมีพยญัชนะท่ีมีเสียงกกันํา /ˀl/ แต่ถ่ินอ่ืนไม่มี  
ขอ้เปรยีบต่าง q,q,q,q’,q’ k’,k’,x,x,k’ k,k,k,k,ʨ’ q,ˀl, ˀl,q,q’ 
ตวัอยา่งคาํ ไก่ qai33 k’e1 kai qei1 

เหด็ qau33 k’ɤu33 kei ˀlau1 
ทาง qen33 xeŋ33 kuŋ ˀlã1 
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ขงิ* q’ei33* xe1 ki qei1 
แขก** q’ei4** k’ei4 ʨ’e4 q’a3 
*จ.= 客 kè, จ.โบ.= khräk  ** จ.= 姜 jiāng, จ.โบ.kiang 

.พยญัชนะเสียงกกัส่วนหน่ึงในภาษาถ่ินก่าว ถ่ินฮาเก่ย และถ่ินตวัลวั เป็นพญชันะกลุ่ม ป. ส่วนภาษาถ่ินอาโอว
เป็นพยญัชนะกลุ่ม พ. 
ขอ้เปรยีบต่าง p,t,t,q f,s,s,x p,t,t,k p,t,t,q 

ตวัอยา่งคาํ ไฟ pai33 fe33 pai pi1 
ตน้ไม ้ tai33 se33 tai ti1 
ตา(eye) tau33 sɤu33 to tau1 
ขวาน qu33 xei33 ka qei1 

. ภาษาถ่ินก่าว ถ่ินฮาเก่ย และถ่ินตวัลวั เป็นพยญัชนะกลุ่ม ป. ส่วนภาษาถ่ินอาโอวเป็นพยญัชนะกลุ่ม พ.   
ขอ้เปรยีบต่าง p,t,k p’,t’,k’ p,t,k p,t,k 
ตวัอยา่งคาํ แบก pau p’ɤu po4 pau33 

ตม้ taŋ4 t’aŋ4 taŋ4 toŋ3 
สวม/ใส ่ qa33 k’a1 kau qɔ1 

.พยญัชนะ  /l/ ใน ภาษาถ่ินก่าว ถ่ินฮาเก่ย และถ่ินตวัลวั ปฏิภาคกบัพยญัชนะ /t/ ในภาษาถ่ินอาโอว 
ขอ้เปรยีบต่าง l t l l 
ตวัอยา่งคาํ ลกั(ขโมย) len13 toŋ leŋ4 la33 
 ผกั luŋ toŋ1 luŋ1  luŋ1 

ตน้ป่าน lɒ31 tai4 lie4 lia3 
   จากการเปรยีบเทยีบระบบเสยีงภาษาถิน่ของภาษาเกอลาวขา้งตน้พบวา่ ภาษาถิน่ทีแ่ตกต่าง

จากถิน่อื่นมากทีส่ดุคอื ภาษาถิน่อาโอว ในขณะทีภ่าษาถิน่ก่าว ถิน่ฮาเก่ย และถิน่ตวัลวัคอ่นขา้งสมัพนัธก์นั 
แตกต่างกนัเพยีงเสยีงวรรณยกุตท์ีเ่ป็นการปฏภิาคระหวา่งกนั หรอืสระบางเสยีงซึง่เกดิจากการเลื่อน หรอื
กรอ่น หรอืไมก่ม็บีางเสยีงสญูหายไปเทา่นัน้      

 
GL 2.. คาํศพัทเ์ฉพาะภาษาถ่ิน ความแตกต่างกนัของคาํศพัทเ์ฉพาะภาษาถิน่เกดิจากคาํศพัทบ์าง

ถิน่มทีีม่าแตกต่างจากถิน่อืน่ กล่าวคอื ไมใ่ช่คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกนั หรอืบางถิน่แมจ้ะเป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สาย
กนัแต่มกีารเตมิสว่นประกอบอืน่ เป็นเหตุใหร้ปูคาํเปลีย่นไป  ความแตกต่างของคาํศพัทเ์ฉพาะถิน่น้ี บางคาํร่วม
เชือ้สายกนักบัถิน่หนึ่งหรอืสองถิน่แต่ไมร่ว่มกบัถิน่อื่น  หรอืมบีางคาํทุกภาษาถิน่มคีาํเฉพาะของตนเองไมร่ว่ม
เชือ้สายกนักม็ ีตวัอยา่งคาํต่อไปนี้  

 คาํศพัท ์ ถิน่ก่าว ถิน่อาโอว ถิน่ฮาเก่ย  ถิน่ตวัลวั 
ลกัษณะเฉพาะถิน่ 1. มกีารเตมิหน่วยคาํอื่นขา้งหน้าคาํรว่มเชือ้สาย 
ตวัอยา่งคาํ ไกล lai44 lie33 lai4 qa1 lie1 

เกลอื ȵʨәɯ2 a ȵɐ33 ȵeu2 qa1 ȵɐu1 
ลกัษณะเฉพาะถิน่ .มคีาํศพัทท์ีไ่มร่ว่มเชือ้สายกบัถิน่อื่น 
ตวัอยา่งคาํ มาก ai34 ai34 ai4 le31 

ด ี ɒ33 e33 o ŋki33 
ลกัษณะเฉพาะถิน่ 3.มคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกบัถิน่หน่ึงแต่ไมร่ว่มกบัถิน่อื่น 
ตวัอยา่งคาํ รอ้น ŋka4 ŋa4 hao4 hoŋ3 

ม ี ȵe44 aŋ1 be13 aŋ1 
ลกัษณะเฉพาะถิน่ 4.คาํศพัทท์ัง้สีถ่ิน่ไมร่ว่มเชือ้สายกนั  
ตวัอยา่งคาํ พนั(000) tәɯ34 ŋen33 ʂai ia4 

เสาะหา lai31 t’ɤu1 ŋֽŋ pau1 
 
ภาษาเกอลาว  นบัเป็นภาษาของกลุม่ชาตพินัธุส์ว่นน้อยทีเ่ก่าแก่และดัง้เดมิทีส่ดุเผา่หน่ึงของจนี 

ประชากรสว่นใหญ่ตัง้บา้นเรอืนอาศยัอยูก่ระจดักระจายบรเิวณตะวนัตกเฉียงเหนือ ตะวนัตกเฉียงใตแ้ละทาง
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ตอนเหนือของมณฑลกุย้โจว มชีื่อเรยีกตนเองหลายชือ่แตกต่างกนัไปตามแต่ละพืน้ที ่แต่ทางการจนียอมรบั
ในชื่อ เกอลาว (Gelao)     
 ประเดน็สาํคญัทีค่วรกล่าวถงึในบทสรปุนี้ไดแ้ก่เรือ่งการจดัแบ่งตระกลูภาษา  นบัตัง้แต่การจดัแบ่งของ
เบเนดคิ(2) ซึง่จดัใหภ้าษาเกอลาวเป็นภาษาในกลุ่มกะไดรอบนอก แต่แนวคดิการจดัแบ่งตระกลูภาษาของ
ฝ่ายจนีนัน้ บุคคลสาํคญัในวงการศกึษาวจิยัภาษาไทของจนี เชน่ เหลยีงหมิน่ และ จางจวนิหร ู(Liánɡ Mǐn，

Zhānɡ Jūnrú, 1996) รวมถงึเฮอ่เจยีซ่าน (Hè Jiāshàn, 1983) ผูเ้ขยีนหนงัสอืสงัเขปภาษาเกอลาว และ
นกัวชิาการรุน่หลงั ดงัเชน่ทีป่รากฏในบทความและงานวจิยัของ อู๋ซูหมนิ (Wú Sūmín, 20) กย็งัคงดาํเนิน
รอยตามนกัวชิาการรุน่ก่อน ยงัคงจดัใหภ้าษาไททัง้หมดอยูใ่นตระกลูภาษาใหญ่จนี-ทเิบต สาขาภาษาจว้ง-ตง้ 
แลว้แบ่งเป็นแขนงต่างๆ ไดแ้ก่ แขนงจว้ง-ไต แขนงตง้-สุย่ และแขนงหล ี   สว่นปัญหาการจดัแบ่งภาษาเกอลาว
นัน้ เน่ืองมาจากวา่ภาษาเกอลาวมคีวามคลา้ยคลงึกบัภาษาสองสาขาในตระกลูจนี-ทเิบต คอื สาขาจว้ง-ตง้ กบั
สาขาเหมยีว-เหยา จากทีไ่ดนํ้าเสนอในบทความน้ีวา่ ขอ้มลูระบบเสยีงของภาษาเกอลาวใกลช้ดิกบัภาษา
สาขาเหมยีว-เหยา สว่นคาํศพัทใ์กลช้ดิกบัภาษาสาขาจว้ง-ตง้ และไวยากรณ์มแีนวโน้มคลา้ยกบัภาษาสาขา
จว้ง-ตง้ ดว้ยเหตุน้ีนกัภาษาศาสตรจ์นีจงึเหน็พอ้งกนัวา่ภาษาเกอลาวเป็นสมาชกิของภาษาตระกลูจนี-ทเิบต
เป็นแน่แท ้ และมแีนวโน้มวา่จะจดัไวใ้นสาขาจว้ง-ตง้ เพยีงแต่ยงัเป็นขอ้กงัขาวา่ เมือ่จดัไวใ้นสาขาจว้ง-ตง้
แลว้นัน้ ควรจะจดัเขา้เป็นสมาชกิในแขนงจว้ง-ไต หรอืแขนงตง้-สุย่ หรอืวา่จะแยกออกมาเป็นแขนงใหม่
ต่างหากเหมอืนกบัทีแ่ยกแขนงภาษาหล ียงัไมม่ขีอ้สรปุเป็นทีแ่น่ชดั 
 มปีระเดน็ทีจ่ะนําเสนอเป็นขอ้สงัเกตอกีอยา่งหน่ึงกค็อื จากการศกึษาพบวา่สมาชกิภาษาในสาขา
จว้ง-ตง้ มลีกัษณะเดน่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธก์นั ไดแ้ก่   
 .การออกเสยีงรอง (secondary articulations) เป็นลกัษณะของการออกเสยีงรองเสรมิกบัการออก
เสยีงหลกั เสยีงทีภ่าษาจนีเรยีกวา่พยญัชนะชุดเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก คอื labialization เป็นการออกเสยีงแบบ
หอ่ปากไปพรอ้มกนั และเสยีงทีภ่าษาจนีเรยีกวา่พยญัชนะชุดเปลีย่นเป็นเพดาน คอื palatalization  เป็นการ
ออกเสยีงแบบยกลิน้สว่นหน้าไปพรอ้มกนั 

 2.พยญัชนะทา้ย(ภาษาจนีเรยีกวา่หางสระ) คอืเสยีงพยญัชนะทีอ่ยูท่า้ยพยางค ์แบ่งเป็นสองชดุ ไดแ้ก่ 
พยญัชนะทา้ยเสยีงกกั /p,t,k/ และ พยญัชนะทา้ยนาสกิ /m,n, ŋ/  
 .พยญัชนะทีม่เีสยีงนาสกินํา (pre-nasalization) คอื พยญัชนะทีม่กีารออกเสยีงนาสกินําก่อนทีจ่ะออก
เสยีงพยญัชนะทีม่ฐีานกรณ์เดยีวกนั เชน่ / ͫ b,ⁿd, ͫ p,ⁿt/  
 .พยญัชนะทีม่ลีกัษณะการกกัทีเ่สน้เสยีง (pre-glottalization)  คอื พยญัชนะทีม่กีารออกเสยีงกกันํา
ก่อนทีจ่ะออกเสยีงพยญัชนะอืน่ ไดแ้ก่ / ˀ- /  เชน่ /ˀb  ˀd/   
 ในตอนทา้ยนี้จงึจะสรปุขอ้มลูเพือ่เปรยีบเทยีบใหเ้หน็ลกัษณะเด่นของแต่ละภาษากบัภาษาเกอลาว 
รวมถงึตวัแทนภาษาสาขาเหมยีว-เหยา ดงัน้ี ( / ม ีx ไมม่)ี  
ลกัษณะเดน่ของภาษาสาขาจว้ง-ตง้  ไต ปู้อ ี จว้ง ตง้ สุย่ มู ่

หล่าว 
เหมา 
หนาน 

หล ี เกอลาว เหมยีว เหยา 

การออกเสยีงรอง  -w / / / / / / / / x x / 
-j / / / / / / / / x x / 

มพียญัชนะทา้ย p,t,k / / / / / / / / x x / 
m,n,ŋ / / / / / / / / / (n ŋ) / (n, ŋ) / 

มพียญัชนะทีม่เีสยีงนาสกินํา  ͫ _ ,ⁿ_ x / x x / x / x / / x 
มพียญัชนะทีม่ลีกัษณะการกกัทีเ่สน้เสยีง ˀ_   x / x x / x / / x x x 

  
ดงัทีไ่ดอ้ธบิายแลว้วา่ ระบบเสยีงของภาษาเกอลาวใกลช้ดิกบัภาษาสาขาเหมยีว-เหยา เมือ่พจิารณา

จากลกัษณะเดน่ทีบ่่งชีค้วามสมัพนัธข์องภาษาทีเ่ป็นสมาชกิภายในสาขาจว้ง-ตง้  กพ็บวา่ภาษาเกอลาวไมม่ี
ลกัษณะดงักลา่วน้ี    
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