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บทคดัย่อ 
 นกัภาษาศาสตร์จีนจดัภาษาไทไวใ้นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต กลุ่มภาษาจว้ง-ตง้ แขนงภาษาจว้ง-

ไต ในประเทศจีนมีภาษาไทท่ีมีความใกลชิ้ดกบัภาษาไทยอยูส่ามภาษาคือ ภาษาไต ภาษาปู้อี และภาษา

จว้ง บทความน้ีนาํเสนอขอ้มูลของภาษาปู้อี ซ่ึงเป็นขอ้มูลการศึกษาของนักวิชาการฝ่ายจีน ประกอบ

ดว้ย (1) ขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือเรียกและถ่ินท่ีอยู่ (2) ขอ้มูลทางภาษา และ (3) ขอ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียม และชีวิตความเป็นอยู ่ เหตุท่ีขอ้มูลเก่ียวกบัชาติพนัธ์ุและภาษาของชนชาติส่วนนอ้ยปู้อีท่ี

เป็นผลงานการศึกษาของนกัวิชาการจีนในประเทศไทยยงัมีนอ้ย บทความน้ีจึงนาํเสนอเพ่ือใหเ้ป็นขอ้มูล

สาํหรับนกัวชิาการชาวไทยไดศึ้กษาคน้ควา้เพ่ิมเติม

คาํสําคญั : ภาษาตระกลูจีน-ทิเบต ภาษาตระกลูไท ภาษาปู้อี ภาษาปูเยย ชนชาติส่วนนอ้ยในจีน

Abstract 
            Chinese linguistics have classified Tai language into Sino -Tibetan language family, Zhuang-Dong 

subgroup, Zhuang-Dai branch. There are three languages in China which are closely related to Thai, 

namely Dai, Buyi and Zhuang. This paper mentions about Buyi language in three issues ; 1) Naming and 

resident , 2) Linguistics information and, 3) Arts and cultures, way of life, customs and tradition. Due to 

there is a little information about the Buyi minority and Linguistics of Chinese in Thailand, this article 

will be an contribution for Thai academics who conduct research related to this topic in the future.

Keywords: Sino-Tibetan Language Family, Tai Language Family, Buyi Language, Bouyei Language, 

China Minorities
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บทนํา 

 หนงัสือช่ือ นานาภาษาในเอเชียอาคเนย ์ : ภาษาตระกลูไท ของ สุริยา รัตนกลุ (สุริยา, 2548) ใน

หนงัสือเล่มน้ีบทท่ีส่ีเป็นเร่ืองของภาษาตระกลูไทและภาษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาตระกลูไทในประเทศจีน 

มีขอ้ความตอนหน่ึงวา่ “ภาษาตระกลูไทแท้ๆ ท่ีอยูใ่นประเทศจีนมีภาษาตระกลูไททั้งสามสาขา โดยภาษา

ไทฉาน ไทเหนือและไทล้ือเป็นภาษาตระกูลไทสาขาตะวนัตกเฉียงใต ้ภาษาไทโทแ้ละไทนุงเป็นภาษา

ตระกลูไทสาขากลาง และภาษาไทยอ้ยกบัภาษาไทจว้งเป็นภาษาตระกลูไทสาขาเหนือ การท่ีประเทศจีน

มีตวัแทนของภาษาตระกลูไททั้งสามสาขาอยูค่รบถว้นบริบูรณ์ดงัน้ีกเ็พราะประเทศจีนเป็นถ่ินเดิมของผูท่ี้

พดูภาษาตระกลูไท นกัภาษาศาสตร์เช่ือกนัวา่ถ่ินเดิมของผูพ้ดูภาษาตระกลูไทเม่ือหลายพนัปีก่อนนั้น อยูท่ี่

บริเวณตอนใตข้องประเทศจีนตอนท่ีต่อกบัประเทศเวยีดนาม”  

 ตามทรรศนะของนกัวิชาการจีน ในหนงัสือช่ือ “ปริทรรศน์ภาษาตง้ - ไถ” (侗台语族概论

Dònɡ Tái yǔzú Gàilùn)  ของผูเ้ขียนช่ือ เหลียงหม่ิน และ จางจวนิหรู (梁敏，张均如Liánɡ Mǐn，Zhānɡ 

Jūnrú: 1996,7) จดัภาษา “ไท” ไวใ้นภาษาตระกลูจีน-ทิเบต (汉藏语系 Hàn Zànɡ yǔxì) โดยมีสาขาและ

แขนงยอ่ยดงัแผนภูมิต่อไปน้ี (แผนภูมิน้ีผูเ้ขียนสร้างข้ึนมาจากการจดัแบ่งของ Liánɡ Mǐn，Zhānɡ 

Jūnrú  และไดข้ยายความเพ่ิมเติมในส่วนของภาษาแขนงจว้ง – ไต ท่ีพดูอยูใ่นประเทศจีนและท่ีพดูอยูใ่น

ประเทศไทยและลาวดว้ย) 

ตระกลูภาษาจีน-ทิเบต

จว้ง-ไต ตง้-สุ่ย หลี

ไทย ลาว ไต (จีน) ปู้อี (จีน) จว้ง (จีน)

ภาษาจีน ทิเบตพม่า เยา้ จว้ง-ตง้

 จากแผนภูมิขา้งตน้จะเห็นว่า สาขาภาษาจว้ง-ตง้ มีแขนงภาษาจว้ง-ไต ตง้-สุ่ย และหลี ในแขนง

จว้ง-ไต มีสมาชิกท่ีมีผูพ้ดูท่ีมีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศจีนอยูส่ามภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไต ภาษาปู้อี และภาษาจว้ง 

ซ่ึงทั้งสามภาษาน้ีมีความใกลชิ้ดเป็นระนาบเดียวกนักบัภาษาไทยและภาษาลาว ซ่ึงก็หมายความว่าภาษา

ทั้งสามน้ีเป็นภาษาท่ีมีความใกลชิ้ดกบัภาษาไทยมากท่ีสุด 

 ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นว่า ภาษาท่ีมีความใกล้ชิดเป็นระนาบเดียวกันกับภาษาไทยท่ีพูดอยู่ใน

ประเทศจีนมีสามภาษา ในส่วนของภาษาไต ผูเ้ขียนไดเ้คยนาํเสนอเป็นบทความวิชาการแลว้ในวารสาร

กระแสวฒันธรรม ช่ือบทความ “ชนกลุ่มนอ้ยเผา่ไต:พ่ีนอ้งเผา่ไทในสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชน

จีน” (เมชฌและฉววีรรณ, 2557) ในบทความเร่ืองน้ีจะไดน้าํเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัภาษาท่ีมีความใกลชิ้ดกบั

ภาษาไทยอีกหน่ึงภาษาคือ “ภาษาปู้อี” ส่วนขอ้มูลของภาษาจว้ง กจ็ะไดน้าํเสนอในโอกาสต่อไป  
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1. ข้อมูลเกีย่วกบัช่ือเรียกและถิน่ทีอ่ยู่

 นกัวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่า ชาวปู้อีสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษชาวร้อยเผ่าท่ีช่ือว่า “ป่ายเยว่”  

( 百越Bǎiyuè) ชาวปู้อีมีช่ือเรียกตวัเองหลายช่ือแตกต่างกนัไปตามทอ้งท่ี เช่น ปู้อี 1 (布依Bùyī) ปู้

หยา่อี  (布雅伊Bùyǎyī) ปู้จง้(布仲Bùzhònɡ) ปู้หราว (布饶Bùráo)  ปู้ม่าน(布曼Bùmàn) ในบนัทึก

สมยัโบราณของจีนมีคาํเรียกชนกลุ่มน้ีหลายช่ือ เช่น เหลียว (僚Liáo) หมาน (蛮Mán) จ่งเจีย  (仲家

Zhònɡjiā) หล่ีเหลียว (俚僚Lǐ Liáo)  หมานเหลียว (蛮僚  Mán Liáo) อ๋ีเหลียว (夷僚Yí Liáo) 

เป็นตน้ จากการวเิคราะห์ช่ือเรียกชาวปู้อีทั้งอดีตและปัจจุบนั รวมทั้งถ่ินท่ีอยูพ่บวา่ ชาวปู้อีมีความสมัพนัธ์

ใกลชิ้ดร่วมเช้ือสายกบัชาวจว้ง (壮族Zhuànɡ  Zú) ตั้งแต่สมยัเวย่จ้ินหนานเป่ย (魏晋南北Wèi Jìn 

Nán Běi) ถึงสมยัถงั รวมชาวปู้อีและชาวจว้งเป็นกลุ่มเดียวกนัเรียกช่ือวา่หล่ีเหลียว (俚僚Lǐ Liáo) หมา

นเหลียว (蛮僚 Mán Liáo) และอ๋ีเหลียว (夷僚Yí Liáo) หลงัยคุหา้ราชวงศ(์五代Wǔdài) เรียกชาวปู้อี

วา่ จง้เจีย (仲家Zhònɡjiā) ในสมยัซ่ง เรียกชาวจว้งวา่ “ถง” (僮Tónɡ) ซ่ึงเป็นเสียงเดียวกนักบัคาํท่ีเรียก

ชาวปู้อี เพียงแต่เขียนต่างกนัเท่านั้น จากนั้นมาชนเผ่าเดียวกนัแต่อยูต่่างถ่ินกนัน้ีดว้ยเหตุท่ีแยกออกจาก

กนัเป็นเวลานาน ทาํใหว้ฒันธรรมประเพณีจึงต่างฝ่ายต่างสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตน  กระทัง่แบ่งออกเป็น

ชนกลุ่มนอ้ยสองกลุ่มในท่ีสุด นอกจากน้ียงัมีอีกกระแสหน่ึงเช่ือวา่ชาวปู้อีสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษช่ือ 

ป่ายผ ู (百濮 Bǎipú) และยงัมีบางฝ่ายเช่ือวา่ชาวปู้อีคือชนชาติเยห่ลาง (夜郎Yèlánɡ) เพราะในปลาย

สมยัจา้นกว๋อ ประเทศเยห่ลางไดเ้ขา้มาครอบครองดินแดนท่ีเป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวปู้อีในปัจจุบนั 

 ปัจจุบนัภาษาจีนเรียกชนกลุ่มนอ้ยน้ีวา่ ปู้อี (布依族 Bùyī Zú) ในภาษาไทยปรากฏช่ือเรียกวา่ 

“ปูเยย” ในภาษาองักฤษปรากฏช่ือเรียกวา่ Bouyei , Puyi , Buyei , Buyi ส่วนภาษาเขียนของชาวปู้อีเรียก

ตวัเองวา่ Buxqyaix (ถอดเสียงจากอกัษรปู้อีเป็นภาษาไทยวา่ “ปู้ยา่ย”) มีกลุ่มใหญ่ตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่มณฑล

กุย้โจว ในเขตปกครองตนเองเฉียน หนาน (黔南 Qiánnán) เฉียนซีหนาน (黔西南 Qiánxīnán) เผา่

ปู้อีและเผ่าเหมียว (布依族苗族自治州 Bùyī Zú Miáo Zú zìzhìzhōu) ในเขตเมืองอานซุ่น (安顺 

Ānshùn) และเมือง กุย้หยาง (贵阳 Guìyánɡ) นอกจากน้ียงัมีบางส่วนกระจดักระจายอาศยัอยูใ่นบริเวณ

เขตปกครองตนเองเฉียนตงหนาน เผ่าเหมียวและเผ่าตง้ (黔东南苗族侗族自治州 Qiándōnɡnán 

MiáoZú DònɡZú zìzhìzhōu) อาํเภอถงเหริน (铜仁Tónɡrén) ของเมืองจุนอ้ี(遵义市 Zūnyì) อาํเภอป้ี

เจ๋ีย(毕节 Bìjié) ของเมืองล่ิวผานสุ่ย (六盘水 Liùpán shuǐ) และเมืองหลวัผงิ (罗平Luópínɡ) ของ

มณฑลยนูนาน เมืองหนิงหนาน (宁南 Nínɡnán) และเมืองฮุ่ยหล่ี (会理Huìlǐ) ของมณฑลเสฉวน  

จากการสาํรวจจาํนวนประชากรคร้ังท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุ่มนอ้ยเผา่ปู้อีมีจาํนวนประชากรทั้งส้ิน 

2,971,460  คน

  1  จะเห็นวา่ คาํเรียกช่ือชาวปู้อี มีหลายช่ือ แต่จะพบวา่มกัมีคาํวา่ “ปู้” นาํหนา้ (ในภาษาจีนใชอ้กัษร 布Bù แทนเสียง)  สนันิษฐานวา่คือคาํ
วา่ “ผู”้ เน่ืองจากภาษาปู้อีเป็นภาษากลุ่ม “ป”  คือ ภาษากลุ่มไทท่ีออกเสียงไม่พน่ลม ลกัษณะเช่นน้ีเหมือนกบัท่ีภาษาจว้งท่ีมีคาํเรียกตนเองวา่
布岱(Bùdài) ซ่ึงเม่ือเทียบกบัภาษาไทกลุ่ม “พ”  คือกลุ่มท่ีออกเสียงพน่ลม กจ็ะตรงกบัคาํวา่ “ผู”้ และ “ไท”  ซ่ึงกห็มายถึง “คนไท”  นัน่เอง          
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2. ข้อมูลทางภาษา

 2.1 การจดัแบ่งตระกลูภาษา

  ตามทรรศนะของนกัวิชาการจีน ในหนงัสือช่ือ จารึกสังเขปภาษาปู้อี (布依语简志 Bùyī 

yǔ Jiǎnzhì) ของผูเ้ขียนช่ือ ยวีชุ่่ยหรง (喻翠容Yù Cuìrónɡ:1980) เรียกช่ือภาษาของชนเผา่น้ีวา่ ปู้อี  (

布依 Bùyī) จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต สาขาจว้ง-ตง้ แขนงจว้ง-ไต เป็นภาษาท่ีมีความใกลชิ้ดกบั

ภาษาจว้งมาก ภาษาจว้งสาํเนียงเหมือนกนักบัภาษาปู้อีท่ีพดูกนัในตาํบลวัง่โม่ (望漠 Wànɡmò) เช่อเฮิง 

(册亨Cèhēnɡ)  ตู๋ซาน (独山 Dúshān) อานหลง (安龙Ānlónɡ) และตาํบลซ่ิงอ้ี (兴义 Xìnɡyì) 

ดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ชาวปู้อีอพยพโยกยา้ย และขยายถ่ินท่ีอยูอ่าศยัไปมาในเขตประเทศจีนตอน

ใต ้ เม่ือแยกกนัอยูเ่ป็นเวลานาน ประกอบกบัอิทธิพลของภาษาของชนเผา่ขา้งเคียงทาํใหภ้าษาปู้อีเกิดเป็น

สาํเนียงภาษาถ่ินข้ึน นกัภาษาศาสตร์จีนไดแ้บ่งสาํเนียงภาษาถ่ินปู้อีออกเป็นสามพ้ืนท่ี หรือสามถ่ิน ดงัน้ี   

 (1) ภาษาปู้อีถ่ินท่ีหน่ึง (第一土语区 Dìyī tǔyǔ qū) เรียกช่ือวา่ภาษาถ่ินเฉียนหนาน

(黔南qiánnán2 ) พดูครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีหลายอาํเภอ ไดแ้ก่อาํเภอวัง่หมวั(望谟 Wànɡmó) เช่อเฮิง(册

亨Cèhēnɡ) อานหลง(安龙 Ãnlónɡ) เจินเฟิง(贞丰Zhēnfēnɡ) ซ่ิงอ้ี(兴义Xìnɡyì) ซ่ิงเหริน(兴

仁Xìnɡrén) หลวัเต้ียน(罗甸Luódiàn) ผงิถาง(平塘Pínɡtánɡ) ตู๋ซาน(独山Dúshān) ล่ีโป(荔波

Lìbō) และส่วนหน่ึงของอาํเภอฮุ่ยสุ่ย (惠水Huìshuǐ) ภาษาปู้อีถ่ินน้ีมีจาํนวนผูพ้ดูรวมตวักนัมาก

ท่ีสุด ระบบเสียงท่ีใชอ้า้งถึงในบทความน้ีจึงยดึภาษาถ่ินท่ีหน่ึงน้ีเป็นหลกั 

 (2) ภาษาปู้อีถ่ินท่ีสอง  (第二土语区Dì èr tǔyǔ qū) เรียกช่ือวา่ภาษาถ่ินเฉียนจง 

(黔中Qiánzhōnɡ) พูดครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีเขตและอาํเภอต่างๆดงัน้ี   เขตกุย้หยาง ฮวา(贵阳花

Guìyánɡhuā) อาํเภอกุย้ต้ิง(贵定Guìdìnɡ) หลงหล่ี (龙里lónɡlǐ) อานซุ่น (安顺ānshùn) ผงิป้า (平

坝pínɡbà)และบางส่วนของอาํเภอฮุ่ยสุ่ย (惠水huìshuǐ) และฉางซุ่น (长顺chánɡshùn)

 (3) ภาษาปู้อีถ่ินท่ีสาม  (第三土语区Dì sān tǔyǔ qū) เรียกช่ือวา่ภาษาถ่ินเฉียนซี 

(黔西qiánxī) พดูครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีอาํเภอต่างๆดงัน้ี เจ้ินหนิง (镇宁Zhènnínɡ) กวานหล่ิง(关

岭Guānlǐnɡ) ฉิงหลง (晴隆Qínɡlónɡ) ล่ิวจือ (六枝Liùzhī) ผานเซ่ียน (盘县Pánxiàn) และ

สุ่ยเฉิง (水城Shuǐchénɡ) 

 2.2 ระบบเสียง 

  ขอ้มูลจากเวบ็ไซตช่ื์อ เวบ็ไซตช์นเผ่าจีน (中国民族网Zhōnɡɡuó Mínzúwǎnɡ) ของ
สํานักงานอารยธรรมแห่งชาติจีน (文明办Wénmínɡbàn) และ ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ Ethnologue : 
Languages of the World  ของ  SIL International Publications  มีขอ้มูลระบบเสียงภาษาปู้อีดงัน้ี 3

  2  คาํวา่ เฉียน (黔Qián  ) เป็นช่ือยอ่ของมณฑลกุย้โจว  การแบ่งภาษาถ่ินของภาษาปู้อีตามพ้ืนท่ีน้ีแบ่งเป็น เฉียนหนาน (黔南Qiánnán) กคื็อ 
กุย้โจวใต ้ เฉียนจง (黔中Qiánzhōnɡ) กคื็อ กุย้โจวกลาง และ เฉียนซี  (黔西Qiánxī) กคื็อ กุย้โจวตะวนัตก  



๗๑กระแสวฒันธรรม

  3  ในตารางระบบเสียงภาษาปู้อีน้ี อกัษรท่ีอยูห่นา้  [  ]  เป็นอกัษรภาษาเขียนท่ีพฒันาข้ึนภายหลงัการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและใชเ้ป็น
ภาษาเขียนท่ีเป็นท่ียอมรับประจาํชนเผา่ปู้อีมาจนปัจจุบนั อ่านรายละเอียดในหวัขอ้ท่ี 2.4 เร่ืองภาษาเขียน  

  2.2.1 พยญัชนะ มีพยญัชนะ 32 เสียง ไดแ้ก่

ริมฝีปาก b [p] p [pʰ] mb [ɓ] m [m] f [f] v [v]

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

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

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

ปลายล้ิน z [ʦ] c [ʦʰ] s [s] r [z]

เพดานบน by [pʲ] my [mʲ] qy [ʼj]

โคนล้ินควบริมฝีปาก gv[kʷ] ngv [ŋʷ] qv [ʼv]

 อกัษรท่ีอยู่หนา้ [  ]  คือระบบการเขียนภาษาปู้อีโดยใชอ้กัษรโรมนั  ซ่ึงเป็นระบบการเขียนท่ี

พฒันาข้ึนในปี ค.ศ. 1956 อกัษร p, t, k, q, c (เสียงพน่ลม) และ z (ไม่พน่ลม) ใชส้าํหรับจดเสียงคาํศพัทท่ี์

ยมืมาจากภาษาจีน ส่วนอกัษร sl, hr ใชส้าํหรับจดเสียงภาษาถ่ินบางถ่ิน อกัษร V เม่ืออยูห่นา้สระ [u] อ่าน

ออกเสียงเป็น [w]

  2.2.2 สระ  ภาษาปู้อีมีเสียงสระทั้งหมด 77 เสียง ดงัน้ี

เสียง

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 [iə] ue[uə] ea[ɯə]

aam
[a:m]

am
 [am]

oom 
[om]

om
 [ɔm]

eem 
[em]

iam 
[iəm]

im 
[im]

uam 
[uəm]

um 
[um]

ean
[ɯən]

aan 
[a:n]

an 
[an]

oon
 [on]

on
 [ɔn]

een
 [en]

ian 
[iən]

in 
[in]

uan 
[uən]

un 
[un]

eang 
[ɯəŋ]

en
[ɯn]

aang
 [a:ŋ]

ang 
[aŋ]

oong 
[oŋ]

ong  
[ɔn]

een 
[eŋ]

iang 
[iəŋ]

ing 
[iŋ]

uang 
[uəŋ]

ung
 [uŋ]

eng 
[ɯŋ]

เสียง

สระ

ปิด

aab 
[a:pz]

ab 
[ap]

oob 
[op]

ob 
[ɔp]

eeb
 [ep]

iab 
[iəp]

ib
 [ip]

uab
 [uəp]

ub 
[up]

eab 
[ɯəp]

aad 
[a:t]

ad [at] ood
[ot]

od
[ɔt]

eed 
[et]

iad
[iət]

id [it] uad
[uət]

ud 
[ut]

ead
 [ɯət]

ed
[ɯt]

ag 
[ak]

og 
[ɔk]

eeg
[ek]

ig 
[ik]

ug 
[uk]

eg
[ɯk]



๗๒ กระแสวฒันธรรม

 ในทางภาษาศาสตร์จีนมีวธีิการจาํแนกเสียงสระโดยใชเ้กณฑก์ารมีหรือไม่มีพยญัชนะทา้ยเป็นขอ้

กาํหนดในการจาํแนก  แบ่งเสียงสระเป็นสองแบบ  คือ  

 1. เสียงสระท่ีเป็นเสียงสระปิดทา้ยหรือมีเสียงพยญัชนะนาสิกปิดทา้ยเรียกว่า舒声韵shū 

shēnɡyùn หมายถึง “เสียงสระเปิด”  

 2. เสียงสระท่ีมีพยญัชนะกลุ่มเสียงกกัปิดทา้ย เรียกวา่ 入声韵rù shēnɡyùn หมายถึง “เสียงสระ

ปิด” ในตารางสระขา้งตน้ มีสระอยู ่9 เสียงท่ีเป็นคาํยมืมาจากภาษาจีน ไดแ้ก่ er [ɚ], ao [au], ou [əu], ia 

[ia], io [io], iao [iau], ua [ua], uai [uai], ui [uəi]  เสียงพยญัชนะ z, c, s, r ในภาษาจีนกลางเม่ือประสมกบั

รูปสระ [ i ] จะออกเสียงเป็น [ɿ] ภาษาปู้อีกใ็ชร้ะบบการเขียนน้ีเม่ือเขียนคาํท่ียมืมาจากภาษาจีน 

 2.2.3 วรรณยกุต ์  ภาษาปู้อีมีเสียงวรรณยกุตท์ั้งหมด 8 เสียง แบ่งเป็นวรรณยกุตเ์สียงสระเปิด 6 

เสียง และวรรณยกุตเ์สียงสระปิด 2 เสียง  ดงัน้ี  

ลาํดบัท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8

ระดบัเสียง 24 11 53 31 35 33 35 33

สญัลกัษณ์ตวัเขียน l z c x s h t ไม่ใส่สญัลกัษณ์

เสียงสระ เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด ปิด ปิด

* พยญัชนะ  mb / nd / qy / qv จะเกดิกบัคาํทีม่เีสียงวรรณยุกต์ 1/ 4 / 5 / 7 เท่าน้ัน          

3.วงคาํศัพท์และระบบไวยากรณ์

  2.3.1 วงคาํศพัท ์ประวติัศาสตร์ท่ีผา่นมา ชาวปู้อีติดต่อสัมพนัธ์และอยูร่่วมกนักบัชนกลุ่มนอ้ย

เผา่อ่ืนๆอยา่งใกลชิ้ด ทาํใหภ้าษาปู้อีรับคาํศพัทจ์ากเผา่อ่ืนมาใชเ้ป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะคาํศพัทจ์ากเผา่

ไต จว้ง และฮัน่ แต่อยา่งไรกต็าม ภาษาปู้อีกย็งัมีคาํศพัทอี์กจาํนวนมากท่ีเป็นคาํศพัทด์ั้งเดิมภาษาปู้อีแท้ๆ  

ตวัอยา่งขอ้มูลคาํศพัทน้ี์คดัลอกมาจากกระดานสนทนาทางวิชาการช่ือ 泰语与布依语论坛Tàiyǔ yǔ 
Bùyī yǔ lùntán  “FORUM ON THAI AND BOUYEI (PUYI) LANGUAGES” 

 เป็นกระทูท่ี้อยู่ในเว็บไซต์หน่ึงของจีน ช่ือว่า 僚人家园Liáo rén jiāyuán แปลว่า บา้นเรา

ชาวเหลียว เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.rauz.net.cn ช่ือเวบ็ไซต์ใชช่ื้อว่า Rauz  ซ่ึงเป็นภาษาเขียนของ

ชาวจว้ง หมายความว่า “เรา”  ส่วนคาํว่า 僚Liáo ท่ีเป็นช่ือเว็บไซต์น้ีก็น่าสนใจมาก จากหลกัฐาน

ทางประวติัศาสตร์และเอกสารโบราณของจีนพบว่า คาํน้ีเป็นคาํเรียกชนเผ่าหลายกลุ่ม ซ่ึงปัจจุบนั

แยกเป็นเผ่าต่างๆ ชดัเจน เช่น ไต เกอลาว ปู้อี หลี เหมาหนาน มู่หล่าว เซอ สุ่ย อ๋ี จว้ง ดงัจะเห็นว่า

กลุ่มชนเหล่าน้ีพูดภาษาตระกูลไท หรือใกล้ชิดกับตระกูลไท คาํน้ียงัมีความสัมพันธ์กับกลุ่มชน

ท่ีเรียกตัวเองว่า “ลาว” และภาษาลาวด้วย ในเว็บไซต์แห่งน้ีเป็นเสมือนเวทีวิชาการสําหรับแลก

เปล่ียนความรู้และเร่ืองราวเก่ียวกบัชาวจว้ง(壮族Zhuànɡzú) ชาวปู้อี(布依Bùyī ) และชาวตา้ยอี

(袋依Dàiyī) เจา้ของเวบ็ไซตน้ี์คือ ศนูยว์จิยัจว้ง-ตง้ศึกษา มหาวทิยาลยัชนชาติส่วนกลางแห่งประเทศจีน 

(中央民族大学壮侗学研究所Zhōnɡyān mínzú dàxué Zhuànɡ  Dònɡ  xué yánjiūsuǒ) 
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สมาคมการศึกษาจว้งศึกษา มหาวิทยาลยักว่างซี (广西壮学学会 Guǎnɡxī Zhuànɡ xué xuéhuì)  

และสมาคมการวจิยัวฒันธรรมลัว่เยวแ่ห่งกวา่งซี (广西骆越文化研究会 Guǎnɡxī Luòyuè wénhuà 

yánjiūhuì) 

ตวัอยา่งคาํศพัทภ์าษาปู้อี

4 bail ไป  jais  ไข่ hauc เขา้ roons หัน่ lingz ลิง

baul ปู jeengl แขง็ haaul ขาว nganz เงิน laail หลาย

baus ปู่ jangl ขงั haangz คาง ngeaz งู dams ตํ่า

byal ปลา gaail ขาย hoz ขอ rog นก soix ซา้ย

bidt เป็ด jael ไกล hingl ขิง roh นอก myaus แมว

bil ปี jaec ใกล้ raabt หาบ ramx นํ้า nyal หญา้

bix พ่ี gais ไก่ raaml หาม nuangx นอ้ง nguanz วนั

boh พอ่ jac กลา้ ranl เห็น xex ซ้ือ nyib เยบ็

mal มา gvaz ขวา raangx แหง้ saangl สูง oix ออ้ย

 4 อกัษรท่ีปรากฏน้ี ไม่ใช่สัทอกัษรสากล แต่เป็นระบบการเขียนอกัษรปู้อีท่ีพฒันาข้ึนภายหลงัการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

(ดูเร่ืองภาษาเขียน ขอ้ 2.4)

 2.3.2 ระบบไวยากรณ์ ระบบไวยากรณ์ของภาษาปู้อีโดยภาพรวมแลว้ไม่แตกต่างไปจากภาษาใน

แขนงสาขาและตระกูลเดียวกนัมากนกั คาํศพัทส่์วนใหญ่เป็นคาํโดดพยางคเ์ดียว การเรียงประโยคเป็น

แบบนาํคาํแทแ้ละคาํไม่แทม้าเรียงต่อๆกนั รูปแบบไวยากรณ์หลกัๆ คือ 

  (1) โครงสร้างประโยคหลกัคือ [ S-V-O] เช่น nuangx nyib byal  “นอ้งเยบ็ผา้” 

  (2) ส่วนขยายวางไวห้ลงัคาํศนูยก์ลาง [คาํศนูยก์ลาง + คาํขยาย] เช่น jais gais “ไข่ไก่”  byal haul  

“ผา้ขาว”  byagtn doongl “ผกัดอง”  

  (3)  วลีบอกจาํนวน เรียงคาํแบบ [นาม – จาํนวน – ลกัษณนาม]  เช่น nguanz iadt  laail nguanz  

“วนัหยดุหลายวนั”  
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 (4) คาํสองพยางค ์ เกิดจากการนาํคาํโดดพยางคเ์ดียวมาประสมแบบเรียงต่อๆกนั เช่น bix saail  

“พ่ีชาย”  bix nuangx “พ่ีนอ้ง”  boh dal “พอ่ตา”  yaanz qyams “เยีย่มเยยีน” 

 (5) มีการใชค้าํชุดแบบท่ีเรียกวา่สาํนวนคลา้ยกบัภาษาไทยจาํนวนมาก เช่น yianh mul yianh myaus  

“ยืน่หมูยืน่แมว”  ngeaz ngeaz  byal byal “งูงูปลาปลา” dal dos dal fanz dol fanz “ตาต่อตาฟันต่อฟัน” 

 2.4 ภาษาเขียน

  ชนเผ่าปู้อีไม่มีตวัอกัษร แต่บรรพบุรุษชาวปู้อีในอดีตใชอ้กัษรจีนจดบนัทึกคาํบอกเล่า นิทาน 

เพลงต่างๆ หรือเหล่าพ่อมดหมอผีใชจ้ดบนัทึกบทสวดคาถาต่างๆ อกัษรจีนเหล่าน้ีเป็นภาษาเขียนท่ีหยบิ

ยมืมาใชโ้ดยไม่ถูกตอ้งตามหลกัและแบบแผนของอกัษรจีน บา้งกป็ระดิษฐข้ึ์นมาใหม่ตามความเขา้ใจและ

การนดัหมายของชาวปู้อีเองกมี็ เรียกวา่ “ตวัจีนอกัษรปู้อี” (汉体布依字Hàntǐ Bùyīzì) แต่อกัษรน้ีกใ็ช้

กนัในวงจาํกดั ไม่ไดมี้การสืบทอดและใชก้นัอยา่งกวา้งขวางมากนกั    

  ภายหลงัการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว้ ในยคุปี 50 รัฐบาลจีนไดร้วบรวมและมอบหมาย

ให้นกัภาษาศาสตร์จีนสร้างภาษาเขียนของชาวปู้อีข้ึน ภาษาเขียนน้ีมีท่ีมาจากพ้ืนฐานของอกัษรพินอิน

ในภาษาจีนกลาง คือการเขียนภาษาปู้อีโดยใชอ้กัษรภาษาลาติน และกาํหนดให้เรียกช่ืออกัษรชนิดน้ีว่า 

“อกัษรปู้อี” (布依文Bùyīwén) โดยทดลองเผยแพร่ในชุมชนชาวปู้อีเร่ือยมาจนถึงยคุปี 60 นบัตั้งแต่ปี 

1981 เป็นตน้มา อกัษรปู้อีเร่ิมเผยแพร่ครอบคลุมชุมชนชาวปู้อีอยา่งกวา้งขวาง ทั้งยงัมีการปรับปรุงแกไ้ข 

และพฒันาระบบการเขียนเร่ือยมา จนกระทัง่ถึงปี 1985 อกัษรปู้อีไดใ้ชก้นัอยา่งแพร่หลาย ไม่วา่จะเป็นการ

ติดต่อส่ือสารระหว่างกนั การใชใ้นการเรียนการสอนในโรงเรียนประถม มธัยม กระทัง่อุดมศึกษาใน

ชุมชนท่ีอยูอ่าศยัของชาวปู้อี จนเป็นท่ียอมรับและใชเ้ป็นภาษาประจาํเผา่ของชาวปู้อีอยา่งสมบูรณ์   

3. ข้อมูลด้านศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และชีวติความเป็นอยู่  5

 3.1 ศิลปวฒันธรรม

  การร้องเพลงของชาวปู้อีมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและน่าสนใจอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ เพลงโบราณ เพลง

เล่าเร่ือง เพลงรักและการเก้ียวพาราสี เพลงเหลา้(เพลงท่ีร้องรําเพ่ือเฉลิมฉลองในงานร่ืนเริง) และเพลงงาน 

(เพลงร้องในเวลาทาํงานจาํพวกเพลงลงนา เพลงเก่ียวขา้ว) การร้องเพลงของชาวปู้อีมีหลายแบบ ไดแ้ก่ 

การร้องโตต้อบชายหญิง การร้องเพลงหมู่ การร้องแบบประสานเสียง การร้องแบบประสานเสียงมีสอง

แบบ คือ การร้องประสานเสียงเพลงหลกั ใชใ้นงานพิธีท่ีสาํคญัๆ เช่น การแต่งงาน งานศพ ท่วงทาํนองฟัง

ดูฮึกเหิม โอ่อ่า และศกัด์ิสิทธ์ิ  ส่วนการร้องประสานเสียงแบบเพลงเกร็ด ใชร้้องในงานเทศกาลร่ืนเริงยาม

ราตรี มีดนตรีประกอบไดแ้ก่ ป่ี พิณวงเดือน ขลุ่ย โหม่งเลก็ กลองเหลก็เป็นตน้ สาํหรับกลองเหลก็น้ีเป็นก

ลองท่ีใชใ้นพิธีสาํคญัของชาวปู้อี จะตีกลองน้ีไดใ้นพิธีท่ียิง่ใหญ่และสาํคญัเท่านั้น เช่น พิธีแต่งงาน งานศพ 

  5  เน้ือหาส่วนน้ีปรับปรุงมาจาก “สารานุกรมชนกลุ่มนอ้ยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน.”  (เมชฌ,2555,29) 
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ซ่ึงคนธรรมดาไม่สามารถตีกลองน้ีได ้จะตอ้งเป็นผูมี้วชิา ในพิธีกรรมต่างๆ ผูตี้กลองคือพอ่ครู หรือหมอผี

ท่ีเป็นหวัหนา้หลกัในการทาํพิธี  

  3.2 ขนบธรรมเนียม 

   พิธีงานศพของชาวปู้อีในปัจจุบนัใชว้ิธีบรรจุในโลงศพ แลว้เชิญหมอผีมาทาํพิธีเบิกทาง 

และมีการเชือดคอววัเพ่ือเซ่นดวงวญิญาณ ชาวปู้อีเรียกพิธีน้ีวา่ “ต่ากา” (打嘎Dǎɡā) 

   ในช่วงก่อนการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวปู้อีนบัถือผี เทพยดา และผีบรรพบุรุษ 

นอกจากน้ีมีบางส่วนนบัถือศาสนาคริสตนิ์กายคาทอลิค และนบัถือพระเยซู 

   เทศกาลสาํคญัประจาํเผา่ เช่น วนัท่ีแปดเดือนส่ี (四月八Sì yuè bā) หรือเรียกวา่ เทศกาล

เทพเจา้ววั เทศกาลน้ีชาวปู้อีจะทาํขา้วหลามหรือขา้วตม้มดัท่ีทาํดว้ยขา้วเหนียวไหวบ้รรพบุรุษและใหว้วั

กิน ยงัมีอีกเทศกาลหน่ึงท่ีถือเป็นเทศกาลยิง่ใหญ่และสาํคญัมากของชาวปู้อี คือเทศกาลวนัท่ีหกเดือนหก   

(六月六Liù yuè liù) เทศกาลน้ีชาวปู้อีเรียกวา่ เก้ิงเจียง (更将Gènɡjiānɡ) เป็นเทศกาลไหวเ้ทพเจา้ท่ีถือ

เป็นเทพผูส้ร้างชาวปู้อี

   ชาวปู้อียึดถือการมีสามีภรรยาเดียว สามารถแต่งงานในเครือญาติกนัได ้ เช่น พ่ีสาวพ่อ

แต่งงานกบัพ่ีชายแม่ไดแ้ต่ญาติใกลชิ้ดไม่แต่งงานกนั การเลือกคู่แต่งงานตอ้งดูฐานะให้เหมาะสมจึงจะ

เป็นท่ียอมรับ บางคร้ังการเลือกคู่แต่งงานก็ถูกจดัการโดยพ่อแม่มาตั้งแต่ลูกยงัไม่เกิดเลยก็มี  หญิงเม่ือ

แต่งงานแลว้ไม่นิยมยา้ยไปพาํนกับา้นสามี บางทอ้งท่ีถึงขั้นถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

  3.3  ชีวติความเป็นอยู ่

   บา้นเรือนของชาวปู้อีสร้างอยูต่ามพ้ืนท่ีราบลุ่มริมนํ้า สร้างเป็นเรือนไมส้องชั้น ชั้นบนเป็นท่ี

อยูอ่าศยั ชั้นล่างเป็นท่ีเล้ียงสตัวห์รือเกบ็ฟืนหรือฟาง

   การแต่งกายของชาวปู้อีดูเรียบง่ายแต่สูงส่งและสง่างาม ชายชาวปู้อีสวมเส้ือเช้ิตไม่มีปก 

แขนสั้นหรือยาว สีฟ้าอ่อน โพกศีรษะเป็นรูปเหล่ียม  สตรีสวมเส้ือแขนยาวไม่มีปก คลุมทบัดว้ยเส้ือกัก๊ 

กางเกงขายาว หรือชุดเหมือนเส้ือกัก๊ยาวคลุมกางเกงแลว้คาดเขม็ขดัผา้ โพกศีรษะเป็นทรงเหล่ียม ในงาน

พิธีสาํคญัๆ ประดบัประดาเส้ือผา้ดว้ยเคร่ืองเงิน

บทสรุป

 บทความน้ีเป็นบทความวิชาการ เพ่ือนําเสนอข้อมูลทางภาษาศาสตร์ของภาษาปู้อี ซ่ึงจัด

เป็นเป็นสมาชิกภาษาไทภาษาหน่ึงท่ีพูดอยู่ในประเทศจีน มีความใกล้ชิดเป็นระนาบเดียวกันกับ

ภาษาไทยท่ีพูดในประเทศไทย  (รวมไปถึงภาษาไทยถ่ินอีสาน ไทยถ่ินเหนือ)  และภาษาลาวท่ีพูด

ในประเทศลาวด้วย  แมว้่าการจดัแบ่งตระกูลภาษาไทในปัจจุบนัยงัมีความคิดเห็นสองกระแสหลกั 

คือ ฝ่ายหน่ึงเป็นว่าจัดเป็นภาษาตระกูลไทแยกออกมา เรียกว่า ไท-กะได อีกฝ่ายหน่ึง โดยเฉพาะ
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นักวิชาการจีน ไดจ้ดัไวใ้นภาษาตระกูลจีนทิเบต แขนงจว้ง – ตง้ สาขาจว้ง –ไต ในฐานะท่ีภาษาปู้อี

เป็นภาษาท่ีพูดอยู่ในประเทศจีน ขอ้มูลท่ีประเทศไทยมีอยู่ขณะน้ีส่วนใหญ่ยงัต้องอา้งอิงขอ้มูลจาก

นักวิชาการตะวนัตกซ่ึงก็มีอยู่ไม่มาก  นอกจากน้ียงัมีการทาํงานร่วมกันของนักวิชาการไทยกับจีน

จาํนวนหน่ึง  เช่น ผลงานเก่ียวกบัพจนานุกรม (Suriya Ratanakul and others, 2001) แต่ขอ้มูลจาก

นกัวิชาการฝ่ายจีนจาํเป็นตอ้งอาศยัผูรู้้ภาษาจีน  ทาํให้ปัจจุบนัขอ้มูลภาษาต่างๆในประเทศจีนท่ีเป็นผล

งานการศึกษาของนกัวิชาการทอ้งถ่ินท่ีเป็นเจา้ของพ้ืนท่ียงัมีไม่มาก  บทความน้ีไดส้ังเคราะห์ขอ้มูลจาก

เอกสารภาษาจีนท่ีเป็นผลงานการศึกษาของนกัวิชาการฝ่ายจีน เพ่ือใหเ้ป็นขอ้มูลในอีกแง่มุมหน่ึง เพ่ือให้

นกัภาษาศาสตร์ท่ีสนใจไดใ้ชศึ้กษาเพ่ิมเติม  
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