ภาษาจ้ วง: ภาษาไทในประเทศจีนตามทรรศนะของนักวิชาการจีน
Zhuang Language: Chinese Scholars’ Perspective on Tai language in China
รศ.ดร.เมชฌ สอดส่ องกฤษ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดย่ อ
นักวิชาการจี นจัดภาษาจ้วงไว้ในตระกูลจี น-ทิ เบต สาขาภาษาจ้วง-ต้ง ในสาขานี้ มีสมาชิ กที่
มี ถิ่นฐานอยู่ในประเทศจี นอยู่สามภาษา ได้แก่ ภาษาไต ภาษาปู้ อี และภาษาจ้วง ซึ่ งทั้งสามภาษานี้ มี
ความใกล้ชิดเป็ นระนาบเดียวกันกับภาษาไทย นัน่ ก็หมายความว่าภาษาทั้งสามนี้เป็ นภาษาที่มีความใกล้ชิด
กับภาษาไทยมากที่สุด บทความนี้ มุ่งน�ำเสนอข้อมูลทางภาษาศาสตร์ ของชนกลุ่มน้อยเผ่าจ้วงในประเทศ
จีน ตามทรรศนะของนักวิชาการจีน เนื้อหาของบทความน�ำเสนอประเด็นส�ำคัญสองเรื่ องคือ1.ข้อมูลเกี่ยว
กับชื่อเรี ยกและถิ่นที่อยู่ และ 2.ข้อมูลทางภาษา มีรายละเอียดเกี่ยวกับ (1) ระบบเสี ยง (2) ระบบค�ำ (3) ระบบ
ไวยากรณ์ (4) การยืมค�ำ  (5) ภาษาถิ่น และ (6) ตัวอักษร จากการส�ำรวจข้อมูลพบว่า แม้วา่ ในประเทศไทย
จะมี ผลงานการศึ กษาเกี่ ยวกับภาษาจ้วงบ้างแล้วส่ วนใหญ่เป็ นผลงานในรู ปแบบของพจนานุ กรมหาก
แต่ยงั ไม่มีขอ้ มูลที่นำ� เสนอให้เห็นถึงแนวคิดและทรรศนะของนักวิชาการจีน บทความนี้จึงน�ำเสนอเพื่อให้
เป็ นข้อมูลส�ำหรับนักวิชาการชาวไทยได้ศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติม
ค�ำส� ำคัญ : ภาษาตระกูลจีน-ทิเบต ภาษาตระกูลไท ภาษาจ้วง ภาษาจ้วง (อักษรจ้วง)
Abstract
Chinese scholars have classified Zhuang language in Sino – Tibetan language family, ZhuangDong language branch. In this branch, there are three language members who have settled in China
namely Dai, Buyi, and Zhuang. The three languages are most closely with Thai language. This article
aims to present linguistic data on the minority tribe in China, Zhuang. As perceived by Chinese scholars,
this article will present two main issues: 1) Naming and resident and 2) linguistic data which consists of
(1) Phonology (2) wording system (3) Grammar (4) Borrow words (5) Dialects and (6) Characters. By
investigating, it revealed that although there are many Thai researchers who work on Zhuang
Dictionaries, but still lacking in composed of Chinese Scholars’ Perspective. This article will contribute
information for Thai scholar who would like to conduct further research related to the topic in the future.
Keywords: Sino-Tibetan language family, Tai language family, Zhuang language, Vahcuengh
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บทน�ำ

ตามทรรศนะของนักวิชาการจีน ในหนังสื อชื่อ “สังเขปภาษาต้ง - ไถ” (侗台语族概论Dònɡ
Tái yǔzú Gàilùn) ของผูเ้ ขียนชื่อ เหลียงหมิ่น และ จางจวินหรู (梁敏，张均如Liánɡ Mǐn’Zhānɡ
Jūnrú: 1996) จัดภาษา “ไท” ไว้ในภาษาตระกูลจีน-ทิเบต (汉藏语系Hàn Zànɡ yǔxì) โดยมีสาขา
และแขนงย่อยคือ สาขาภาษาจ้วง-ต้ง มีแขนงภาษาจ้วง-ไต ต้ง-สุ่ ย และหลี ในแขนงจ้วง-ไต มีสมาชิกที่มี
ผูพ้ ดู ตั้งถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศจีนอยูส่ ามภาษา ได้แก่ ภาษาไต ภาษาปู้ อี และภาษาจ้วง ซึ่ งทั้งสามภาษานี้มี
ความใกล้ชิดเป็ นระนาบเดียวกันกับภาษาไทยและภาษาลา  นัน่ ก็หมายความว่าภาษาทั้งสามนี้เป็ นภาษาที่
มีความใกล้ชิดกับภาษาไทยมากที่สุด
จากข้อมูลการจัดแบ่งตระกูลภาษาของนักวิชาการจีนจะเห็นว่า ในประเทศจีนมีชนกลุ่มน้อยที่พดู
ภาษาที่เกี่ยวข้องกับภาษาไททั้งหมด 9 กลุ่ม ดังนี้
1.ชนกลุ่มน้อยเผ่าปู้ อี  

จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาจ้วง-ต้ง แขนงจ้วง-ไต

2.ชนกลุ่มน้อยเผ่าไต

จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาจ้วง-ต้ง แขนงจ้วง-ไต  

3.ชนกลุ่มน้อยเผ่าต้ง

จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาภาษาจ้วง-ต้งแขนงภาษาต้ง

4.ชนกลุ่มน้อยเผ่าเกอลาว

จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต แต่ยงั ไม่สามารถระบุได้ชดั เจนว่า จัดอยู่
ในสาขาภาษาและแขนงภาษาใด นักวิชาการจีนมีแนวคิดแบ่งเป็ นสอง
กระแสคือ จัดไว้ในสาขาภาษาแม้ว -เย้า อีกกระแสหนึ่ งจัดไว้ในสาขา
ภาษาจ้วง-ต้ง
จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต  สาขาจ้วง-ต้ง แขนงภาษาหลี

5.ชนกลุ่มน้อยเผ่าหลี

6.ชนกลุ่มน้อยเผ่าเหมาหนาน จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต  สาขาภาษาจ้วง-ต้ง แขนงภาษาต้ง-สุ่ ย
7.ชนกลุ่มน้อยเผ่ามู่หล่าว

จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต  สาขาภาษาจ้วง-ต้ง แขนงภาษาต้ง-สุ่ ย

8.ชนกลุ่มน้อยเผ่าสุ่ ย

จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต  สาขาภาษาจ้วง-ต้ง แขนงภาษาต้ง-สุ่ ย

9.ชนกลุ่มน้อยเผ่าจ้วง

จัดอยูใ่ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต  สาขาภาษาจ้วง-ต้ง  แขนงภาษาจ้วง-ไต

ผูเ้ ขียนได้สร้างแผนภูมิภาษาที่แจกแจงให้เห็นความสัมพันธ์ของภาษาในสาขาจ้วง-ต้ง ไว้ในบทความชื่อ ภาษาปู้ อี : ภาษาที่ใกล้ชิดกับภาษา
ไทยในประเทศจีน (เมชฌ, 2557) สามารถอ่านรายละเอียดได้ในบทความดังกล่าว   
2
เกี่ยวกับประเด็นการจัดตระกูลภาษาไท นักภาษาศาสตร์ ใช้เกณฑ์การจัดแบ่งต่างๆกัน ท�ำให้มีความเห็นเกี่ยวกับการจัดตระกูลภาษาแตก
ต่างกันหลายแนวทาง เช่น จัดไว้ในภาษาตระกูลจีน-ทิเบต บ้างแยกออกมาจากตระกูลจีน-ทิเบต เรี ยกชื่อว่าภาษาตระกูลไท บ้างยังจัดให้มี
ความสัมพันธ์กบั ภาษาจีนอยู่ เรี ยกชื่อว่า ตระกูลภาษาสยาม-จีน บ้างใช้เกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ รวมภาษาไทที่พดู อยูท่ ี่ประเทศจีนและเวียดนาม
ทั้งหมดเรี ยกชื่อว่า ตระกูลภาษาไท-กะได เป็ นต้น ซึ่ งเรื่ องนี้ ผูเ้ ขียนได้เคยอธิ บายไว้ในบทความที่เกี่ยวกับภาษาตระกูลไทมาแล้ว เช่น เมชฌ
(2552,2553,2554)  จึงจะไม่กล่าวซ�้ำในบทความนี้อีก   
3
ปั จจุบนั นิยมเรี ยกว่าชาวม้งมากกว่า
1
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ดังที่กล่าวมาข้างต้นว่า  ในสาขาภาษาจ้วง-ไต มีสมาชิกสามภาษาคือ ภาษาไต ภาษาปู้ อี และภาษา
จ้วง ผูเ้ ขียนได้เคยน�ำเสนอข้อมูลในวารสารกระแสวัฒนธรรมมาแล้ว 2 เรื่ อง คือ ภาษาปู้ อี (เมชฌ, 2557:  
67-76) และภาษาไต (เมชฌและฉวีวรรณ, 2557: 51-64) เพื่อน�ำเสนอข้อมูลทางภาษาของสาขาจ้วง-ไตให้
ครบทั้งสามภาษา ในบทความนี้จึงจะน�ำเสนอข้อมูลของภาษาจ้วง ส่ วนภาษาไทกลุ่มอื่นๆ ก็จะได้นำ� เสนอ
ในโอกาสต่อๆไป
1. ข้ อมูลสั งเขปเกีย่ วกับชื่อเรียกและถิน่ ทีอ่ ยู่  

http://www.redchina.tv  
ชาวจ้วงเป็ นชนกลุ่มน้อยในประเทศจีนที่มีจำ� นวนประชากรมากที่สุดมีถ่ินฐานอยูท่ ี่เขตปกครอง
ตนเองเผ่าจ้วงมณฑลกว่างซี เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงและเผ่าเหมี ยวมณฑลยูนนานและมี ส่วนน้อย
กระจายอยูใ่ นบริ เวณต่างๆของมณฑลกว่างตงหู หนานกุย้ โจวและเสฉวนเหตุที่มีถ่ินฐานกระจัดกระจาย
กันมากเช่นนี้คำ� เรี ยกชื่อชาวจ้วงจึงมีหลายค�ำแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ตวั อย่างเช่น
โป้ วจุง /pou4 tsu: 6/ หรื อ/pou4           (อักษรจีนเขียนว่า布壮 BùZhuàng)เป็ นชื่ อเรี ยกตนเองของ
ชาวจ้วงในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกและภาคเหนือของมณฑลกว่างซี
ปู้ ย่าย/pu4 jai4/ (อักษรจีนเขียนว่า布依BùY  ) เป็ นชื่อเรี ยกตนเองของชาวจ้วงบางส่ วนในพื้นที่ภาคเหนือ
ภาคตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลกว่างซีและบริ เวณตอนเหนือของเขตปกครองตนเองชาวจ้วง
ชาวแม้วเมืองเหวินซานมณฑลยูนนานซึ่งค�ำเรี ยกชื่อนี้เป็ นชื่อเดียวกันกับชื่อที่ชาวปู้ อีเรี ยกตัวเอง
ปู้ หน่ง/pu4  no  2/ (อักษรจีนเขียนว่า布侬Bùnón) เป็ นชื่อเรี ยกตนเองของชาวจ้วงบางส่ วนในพื้นที่ภาค
ตะวันตกของมณฑลกว่างซี และบริ เวณตอนใต้ของเขตปกครองตนเองชาวจ้วงชาวแม้วเมืองเหวินซาน
มณฑลยูนนาน

ผูเ้ ขียนได้เขียนอธิ บายข้อมูลทางชาติพนั ธุ์วรรณนาเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยเผ่าจ้วงไว้แล้วในหนังสื อชื่อ “สารานุกรมชนก
ลุ่มน้อยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน” (เมชฌ, 2554: 347-354) สามารถอ่านรายละเอียดได้ในหนังสื อเล่มดังกล่าว   
2
ถอดเสี ยงตามระบบเสี ยงภาษาจ้วง

1
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บูต่าย/bu6 dai2/(อักษรจีนเขียนว่า布岱Bùdài) เป็ นชื่ อเรี ยกตนเองของชาวจ้วงบริ เวณอ�ำเภอคาย
หย่วน(开远 Kāiyuǎn) อ�ำเภอหมาลี่ (麻栗Málì) อ�ำเภอเหวินซาน (文山 Wénshān) ของมณฑลยูน
นาน มีชาวจ้วงบริ เวณบ้านจินหลง(金龙 Jīnlóng) อ�ำเภอหลงโจว (龙州 Lóngzhōu) มณฑลกว่างซี
เรี ยกตนเองคล้ายกันว่า โพถ่าย /pho6 thai2/
ปู้ โต๊/pu4 to3/ (อักษรจีนเขียนว่า布土Bùtǔ)เป็ นชื่อเรี ยกตนเองของชาวจ้วงบริ เวณเมืองโย่วเจียง(右江
Yòujiāng)มณฑลกว่างซี ในขณะที่ อีกฝั่ งคือชาวจ้วงบริ เวณเมื องจัว
่ เจียงมณฑลกว่างซี เรี ยกตนเองว่า
กึ่นโท้/kn2 tho3/ค�ำว่า/kn2/ในที่น้ ีแปลว่า “คน”
โป้ วหม่าน/pou4 ma:n2/ (อักษรจีนเขียนว่า布曼 Bùmàn)เป็ นชื่อเรี ยกตนเองของชาวจ้วงบริ เวณเมือง
เหอฉื อ(河池 Héchí)มณฑลกว่างซี
โป้ วบ๊าน/pou4 ba:n3/(อักษรจีนเขียนว่า布斑 Bùbān)เป็ นชื่อเรี ยกตนเองของชาวจ้วงบริ เวณเมืองอู่ห
มิง(武鸣 Wǔmíng)มณฑลกว่างซี
โป้ วหล่าว/pou4lau2/ (อักษรจีนเขียนว่า布佬 Bùlǎo)เป็ นชื่อเรี ยกตนเองของชาวจ้วงบริ เวณ
เมืองเฟิ่ งซาน(凤山 Fèngshān) มณฑลกว่างซี
นอกจากนี้ ยงั มีชื่อเรี ยกที่ชาวจ้วงถิ่นต่างเรี ยกตัวเองอีกหลายชื่ อเช่นปู้ ย่าง(布样 Bùyànɡ)ปู้ เยว่(布越
Bùyuè)ปู้ น่ า(布那 Bùnà)หนงอาน(侬安 Nónɡān)ปู้ เพียน(布偏 Bùpiān)ถูหล่าว(土佬 Tǔlǎo)เกา
หลาน(高栏 Gāolán)ปู้ หมิ่น(布敏 Bùmǐn)ปู้ หลง(布陇 Bùlǒnɡ)ปู้ ตง(布东 Bùdōnɡ) เป็ นต้น
หลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รวมเรี ยกชื่อชนเผ่านี้วา่ “จ้วง” (僮族Zhuàng Zú) ต่อมาใน
ปี 1965 รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนตัวเขียนชื่อเรี ยกชนกลุ่มนี้เป็ น“จ้วง” (壮 Zhuànɡ) ตามข้อเสนอของโจว
เอินหลาย (周恩来 Zhōu Ēnlái) ส่ วนชาวจ้วงเห็นชอบให้เรี ยกชื่อกลางของตนเองว่า/pou4 u6/

จะสังเกตเห็นว่า ค�ำเรี ยกชื่อชาวจ้วงจะมีคำ� ว่า “ปู้ หรื อโป้ ว” น�ำหน้า จากการพิจารณาระบบเสี ยงจะเห็นว่า ภาษาจ้วงส่ วน
ใหญ่เป็ นภาษาไทกลุ่มเสี ยง /ป/ (มีบางพื้นที่ที่เป็ นกลุ่มเสี ยง /พ/ ) เมื่อเทียบกับภาษาไทยกลุ่มเสี ยง /พ/ คือค�ำว่า “ผู”้ หมาย
ถึง “คน” ดังนั้นค�ำเรี ยกชื่อชาวจ้วงที่มี “ผู”้ น�ำหน้านั้น สันนิษฐานว่าเป็ นค�ำเรี ยกที่ชาวจ้วงหมายถึง “ผู”้ ที่ต้ งั ถิ่นฐานอยูใ่ น
แต่ละพื้นที่ ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับชื่อเรี ยกชาวผูไ้ ทในประเทศไทย หากเทียบกับชื่อเรี ยกชาวจ้วงในประเทศจีน มีชาวจ้วง
กลุ่มหนึ่งเรี ยกตัวเองชื่อว่า “บูต่าย” เมื่อเทียบกับภาษาไทกลุ่ม /พ/ ก็จะตรงกับค�ำว่า “ผูไ้ ท่” ซึ่งก็ตรงกับค�ำเรี ยกชื่อชาวผูไ้ ท
ในประเทศไทยนัน่ เอง   
2
ในบทความและหนังสื อที่ผเู ้ ขียนเคยน�ำเสนอไปแล้ว ในส่ วนของชื่อเรี ยกชาวจ้วงที่ใช้อกั ษร 僮 นั้น เนื่องจากค�ำนี้อ่านได้
สองเสี ยงคือTóngกับZhuàngจากการตรวจสอบในพจนานุกรมจีน-ไทย (เธียรชัย, 2541: 1051 และ 1444) ในส่ วนที่แปล
ความหมายของเสี ยงอ่าน Zhuàngแปลความหมายว่า “ชนชาติถงจู๋” แต่จากการตรวจสอบข้อมูลในพจนานุกรมอักษรจีน
(新华字典, 2011) พบว่าตัวอักษรที่เขียนเป็ นชื่อเรี ยกชาวจ้วงมี 4 ตัวอักษรคือ   狆Zhǒng ,仲Zhòng, 僮Zhuàng
,壮Zhuàng ข้อมูลจากบทความเรื่ อง《浅议傣史溯源Qiǎnyìdǎishǐsùyuán》“เสวนาการสื บสาวประวัติศาสตร์
ไต” ในเว็บไซต์ชื่อ Xinhuawang (新华网, 2007) มีขอ้ มูลว่า อักษรที่พบว่าใช้กล่าวถึงชาวจ้วงในเอกสารโบราณ พบ
ครั้งแรกใช้วา่ 狆Zhǒng ต่อมาเปลี่ยนเป็ น仲Zhòngหรื อ 僮Zhuàngแต่ในเอกสารโบราณใช้อกั ษรเหล่านี้เป็ นชื่อเรี ยกชา
วปู้ อี ซึ่งเป็ นชนเผ่าที่พดู ภาษาไทที่ใกล้ชิดกับชาวจ้วง และเมื่อเทียบกับเสี ยงที่ชาวจ้วงเรี ยกตนเองแล้ว อักษร 僮 ที่ใช้เป็ น
ชื่อเรี ยกชาวจ้วงต้องอ่านว่า จ้วง (Zhuàng) ไม่อ่านว่า ถง (Tóng)     
1
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2. ข้ อมูลทางภาษา
มีหนังสื อภาษาจีนเล่มส�ำคัญที่ศึกษาภาษาจ้วง ชื่อ ปริ ทรรศน์ภาษาจ้วงผูเ้ ขียนชื่อ เหว่ยชิ่งเหวิ่น
และถานกว๋ อเซิ ง (韦庆稳，覃国生 .1980.《壮语简志》北京:民族出版社) ได้
ศึกษาภาษาจ้วงโดยยึดภาษาจ้วงที่เมืองอู่หมิง (武鸣Wǔmíng) มณฑลกว่างซี เป็ นมาตรฐาน เนื้ อหาทาง
ภาษาของบทความนี้อา้ งอิงมาจากหนังสื อเล่มดังกล่าวนี้ ดังนี้
2.1 ระบบเสี ยง
2.1.2 พยัญชนะ ภาษาจ้วงมีพยัญชนะต้นเดี่ยว 18 เสี ยง พยัญชนะต้นควบกล�้ำ  5 เสี ยง และ
พยัญชนะท้าย 6 เสี ยง ดังนี้

ค�ำอธิบายเพิม่ เติม
(1)   เสี ยง /pj,kj,mj/ ภาษาจ้วงบางถิ่น ออกเสี ยงเป็ น /pl,kl,ml/ บางถิ่นออกเสี ยงเป็ น /p,k,m/
(2)   เสี ยง /p,t,k,pj,kj,kv/ ภาษาจ้วงทางใต้มีการเปรี ยบต่างของเสี ยงพ่นลมกับไม่พน่ ลม
    เป็ น /p,t,k,pj,kj,kv/ และ /p,t,k,pj,kj,kv/
(3)   เสี ยง //ภาษาจ้วงแต่ละพื้นที่ออกเสี ยงต่างกันมาก เช่น /,r,z,,hj,hl/นักวิชาการ
        จีนจัดเสี ยงกลุ่มนี้เรี ยกชื่อรวมเป็ นกลุ่มพยัญชนะเสี ยง /r/

เป็ นหนังสื อภาษาจีนในโครงการ “ชุมนุมสารานุกรมประเด็นชนกลุ่มน้อย 5 ประการ ของคณะกรรมการชนกลุ่มน้อย
แห่ งชาติ” 《国家民委民族问题五种丛书Guójiā mínwěi mínzú wèntí wǔzhǒnɡ cónɡshū》โครงการย่อย
เรื่ อง“สารานุ กรมปริ ทรรศน์ภาษาชนกลุ่มน้อยของสาธารณรั ฐประชาชนจี น” (中国少数民族语言简志丛书
Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú yǔyán jiǎnzhì cónɡshū)  นับเป็ นโครงการบูรณาการความรู ้เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในประเทศ
ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของจีน เริ่ มต้นด�ำเนินการตั้งแต่ ค.ศ. 1953 ในส่ วนของ “ปริ ทรรศน์ภาษาของชนกลุ่มน้อย” เริ่ มด�ำเนินการ
ในปี ค.ศ. 1956 โครงการย่อยอื่นๆได้แก่《中国少数民族Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú》“ชนกลุ่มน้อยของจีน”《
中国少数民族简史丛书shǎoshù mínzú jiǎnshǐ cónɡshū》“สารานุ กรมปริ ทรรศน์ประวัติศาสตร์ ชนกลุ่มน้อย
ของจีน”《中国少数民族自治地方概况丛书Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú zìzhì dìfɑnɡɡàikuànɡ cónɡshū》
“สารานุ กรมเขตปกครองตนเองชนกลุ่มน้อยของจีน” และ中国少数民族社会历史调查资料丛刊Zhōnɡɡuó
shǎoshù mínzú shèhuì lìshǐ diàochá zīliào cónɡkān》”สรรนิ พนธ์ขอ
้ มูลการส�ำรวจประวัติศาสตร์ทางสังคมของชน
กลุ่มน้อยของจีน”
2
ประเด็นความสัมพันธ์ของเสี ยง /r,h,kh,k/ ในภาษาตระกูลไทยนี้ ผูเ้ ขียนเคยเขียนบทความเรื่ อง “เสี ยงปฏิภาค /r/,/k/,/kh/
และเสี ยงปฏิภาคอื่นๆ:หลักฐานความสัมพันธ์ของภาษาจีนกับภาษาไทยในฐานะภาษาร่ วมตระกูล” (เมชฌ, 2552)  และ
เรื่ อง การศึกษาวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ของภาษาตระกูลไท-จีนเรื่ อง ความสัมพันธ์ของเสี ยง / h /  ใน
ภาษาไทยถิ่นอีสานกับเสี ยง / h /ในภาษาจีน ” (เมชฌ, 2553)  สามารถอ่านรายละเอียดประเด็นนี้ได้จากบทความดังกล่าว
1
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2.1.2 เสี ยงสระ ภาษาจ้วงมีเสี ยงสระเดี่ยว 6 เสี ยง คือ /a,e,i,o,u,   / แต่ภาษาจ้วงบางถิ่นมี
เสี ยง / / ด้วย และเมื่อสระเดี่ยวมีการประสมกับสระอื่นจะมีการเปรี ยบต่างของสระเสี ยงสั้นกับเสี ยงยาว
ดังนี้  
a
ai
au

e
a:i
a:u

ei
eu

i
i:u

o

u

o:i

u:i
ou

นอกจากเสี ยงสระเดี่ ยวและสระประสมข้างต้นแล้ว นักภาษาศาสตร์ จีนจัดเสี ยงสระที่ มีเสี ยง
พยัญชนะลงท้ายว่าเป็ นเสี ยงสระแบบหนึ่งเรี ยกว่า “หางสระ” เสี ยงพยัญชนะที่นบั เป็ นหางสระมีสองกลุ่ม
คือ พยัญชนะกลุ่มเสี ยงกัก ได้แก่ /p,t,k/ และพยัญชนะกลุ่มเสี ยงนาสิ ก
2.1.3  เสี ยงวรรณยุกต์ ภาษาจ้วงมีพยัญชนะ 6 เสี ยง ดังตารางต่อไปนี้
หมายเลขก�ำกับเสี ยงวรรณยุกต์
ระดับเสี ยง
ตัวอย่างค�ำ/CV/ ตัวอย่างค�ำ /CVC/
หมายเลขก�ำกับเสี ยงวรรณยุกต์
ระดับเสี ยง
ตัวอย่ างค�ำ/CV/ ตัวอย่ างค�ำ /CVC/
1
2
3
4
5
6

na1 “หนา ”
na2 “นา”
na3 “หน้า”
na4 “น้า”
na5 “ธนู”
no6 “เนื้อ”

tam1 “ต�ำ”
Tam2 “เขื่อนกั้นน�้ำ”
tam3 “ทอ”
tam4 “ต้าน”
tam5 “ต�่ำ”
tam6 “ย�ำ่ ,กระทืบ”

เนื่ องจากเสี ยงหางสระที่เป็ นกลุ่มพยัญชนะเสี ยงกัก และความสั้นยาวของเสี ยงสระมีผลต่อการ
เปลี่ยนเสี ยงวรรณยุกต์ จึงมีการวิเคราะห์ให้มีเสี ยงวรรณยุกต์เพิ่มอีก 4 เสี ยง แต่ก็เป็ นระดับเสี ยงที่ซ้ ำ� กับ
วรรณยุกต์ขา้ งต้น วรรณยุกต์อีก 4 เสี ยงดังกล่าวคือ   
หมายเลขก�ำกับเสี ยงวรรณยุกต์
7 เกิดกับสระเสี ยงสั้น
เกิดกับสระเสี ยงยาว
8 เกิดกับสระเสี ยงสั้น
   เกิดกับสระเสี ยงยาว

ระดับเสี ยง

ตัวอย่ างค�ำ /CVC/
tap7 “ตับ”
ta:p7 “สถูป,ธาตุ”
tap8 “ถีบ”
ta:p8 “หลัง” (ลักษณนามของบ้าน)
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จากข้อมูลค�ำศัพท์พบว่า จ�ำนวนค�ำศัพท์กบั ระดับเสี ยงวรรณยุกต์มีขอ้ สังเกตที่น่าสนใจ คือ ค�ำศัพท์ที่มี
วรรณยุกต์เสี ยง 1 มีจำ� นวนมากที่สุด และค�ำศัพท์ที่มีวรรณยุกต์เสี ยง 4 มีจำ� นวนค�ำน้อยที่สุด   
2.1.4 โครงสร้ างพยางค์ โครงสร้ า งที่ เ ล็กที่ สุด คื อ /+C+V/ โครงสร้ า งที่ ใหญ่ ที่สุด คื อ /
+C±C+V±V±C/ ดังตัวอย่างค�ำต่อไปนี้
CV
CVV
CVC
CCV
CCVV
CCVC

po5  
dei1
va:n1
kve5
phjak7

เป่ า
ดี
หวาน
กว่า
หน่วย (ผลไม้)
ผัก

2.2 ระบบค�ำ
2.2.1 ค�ำโดด ภาษาจ้วงจัดเป็ นภาษาค�ำโดด คือ ไม่มีการเติมหน่วยค�ำเติม ไม่มีการแปรรู ป ค�ำ
ศัพท์เพื่อท�ำหน้าที่ทางไวยากรณ์ต่างๆ จากข้อมูลพบว่า ค�ำในภาษาจ้วงมีจำ� นวนพยางค์แบบค�ำหนึ่งพยางค์
ซึ่งเป็ นค�ำที่มีมากที่สุด และค�ำสองพยางค์มีจำ� นวนไม่มาก ตัวอย่างดังนี้
ค�ำหนึ่งพยางค์ pja:i3ไป su:n1สวน
jou5อยู่
nak7หนัก
deu1เดียว
ค�ำสองพยางค์ vum2 va:u2
ค้างคาว

lo4 le2
ปี่

หิ่ งห้อย

ตะวัน

ผีเสื้ อ

2.2.2 ค�ำประสม   ในภาษาจ้วงมีวิธีการสร้างค�ำประสมหลายแบบ ได้แก่ 1.แบบรวม ค�ำ    คือ
การน�ำค�ำโดดสองค�ำที่มีความหมายเหมือนกัน ใกล้เคียงกัน คล้ายกัน เกี่ ยวข้องกันหรื อตรงข้ามกันมา
ประกบกัน แต่ละค�ำมีความเป็ นอิสระต่อกัน ไม่ได้มีคำ� ใดท�ำหน้าที่อย่างใดต่อค�ำข้างเคียง ความหมายของ
ค�ำยังเกี่ยวข้องกับค�ำเดิม 2.แบบขยายความ คือการวางค�ำที่ทำ� หน้าที่ขยายตามหลังค�ำที่แสดงความหมาย
หลัก3.แบบประธานกริ ยา คือ ค�ำประสมที่คำ� หน้าท�ำหน้าที่เป็ นประธาน ค�ำที่ตามมาเป็ นภาคแสดงของ
ประธานข้างหน้านั้น 4.แบบเสริ มความ คือ ค�ำประสมที่คำ� หน้าเป็ นค�ำที่แสดงความหมายหลักส่ วนค�ำ
ที่ตามมาท�ำหน้าที่เสริ มความหมายให้ชดั เจนยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่การขยายความ  และ 5.แบบกริ ยากรรม คือ
ค�ำประสมที่คำ� หน้าเป็ นค�ำกริ ยาและค�ำที่ตามมาเป็ นกรรมที่รับการกระท�ำของกริ ยาที่นำ� มาข้างหน้านั้น
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
วิธีการวิเคราะห์คำ� แบบนี้เป็ นลักษณะการวิเคราะห์รูปค�ำและวิธีการสร้างค�ำประสมในภาษาจีน เมื่อนักวิชาการจีนศึกษา
ภาษาอื่นๆ ก็จะใช้หลักการเดียวกันนี้ในการวิเคราะห์ ดังจะเห็นว่าวิธีการสร้างค�ำห้าแบบข้างต้น  แบบที่ 1 ภาษาไทยเรี ยก
ว่าค�ำซ้อน แต่แบบที่ 2 – 5 เป็ นค�ำประสม ในขณะที่ภาษาจีนถือว่าค�ำทั้ง 5 แบบเป็ นค�ำประสม

74 กระแสวัฒนธรรม

รู ปแบบค�ำประสม

ตัวอย่ างค�ำ 

ตัวอย่ างค�ำ

ตัวอย่ างค�ำ

ตัวอย่ างค�ำ

ta1 na3
sa:u5 pat7
ตา หน้า
ยาก  เลว
กิ น   สวม“การอยู่
กวาด  ปัด
“หน้าตา”
“เลวร้าย”
“ปั ดกวาด”
การกิน”
phak7 ha:u1
แบบขยายความ kai5 pou4
ผัก  ขาว
ลูก สาว
ไก่ ผู ้
นก เป็ ด
“ผักกาดขาว”
“ลูกสาว”
“ไก่ตวั ผู”้
“เป็ ด”
pa:k7 nak7
แบบประธานกริ ยา
ปากหนัก
หน้า   บาง
หู    ยาว
ตา  แดง
“ปากหนัก”
“หน้าบาง”
“ไม่เชื่อฟัง”
“อิจฉา”
kjan1 mou1
แบบเสริ มความ
เฆี่ยน   หมู
ลง ไป
โล่ง   ใส
ขึ้น  เกลียว
“ต่อไป”
“ฟ้ าใส”
“เป็ นตะคริ ว” “กรนเสี ยงดัง”
om5 kok7
แบบกริ ยากรรม
อม(ฝัง) กก(ราก) รู ้    หน้า
นัง่   เดือน*
มี ตัว
“ปิ ดบัง”
“รู ้จกั ”
“อยูไ่ ฟ”
“มีทอ้ ง”
* ค�ำนีน้ ่ าจะยืมโดยวิธีการแปลมาจากภาษาจีนค�ำว่ า 坐月zuòyuèแปลตามตัวคือ นั่ง เดือน หมายถึง
การอยู่ไฟ
2.2.3 การเติมหน่วยค�ำ วิธีการเติมหน่วยค�ำแบบนี้เป็ นการเติมค�ำที่มีความหมายในตัวเอง แต่ละค�ำ
สามารถเป็ นอิสระจากกันได้ ค�ำที่นำ� มาเติมมีลกั ษณะเป็ นการรวมกลุ่มค�ำ  หรื อเพื่อบอกความหมายไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีสองแบบคือ ค�ำเติมหน้า และค�ำเติมหลัง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ค�ำเติม
ตัวอย่างค�ำ
ตัวอย่างค�ำ
ตัวอย่างค�ำ
ค�ำเติมหน้า            “กลาง”
~hat7 “กลางเช้า” ~ham6 “กลางค�่ำ”            “กลางคืน”
ma:k7 “หมาก”
~ it7 “องุ่น”
~puk7 “ส้มโอ”
~ ta:u2 “ลูกท้อ”
pou2 “ผู”้
~sai1 “ผูช้ าย”
            เจ้าของ ”
~bo:t “คนตาบอด”
ค�ำเติมหลัง me6 “แม่”
kai5 ~ “ไก่ตวั เมีย” mou1~ “หมูตวั เมีย” pit7~ “เป็ ดตัวเมีย”
pou4 “ผู”้
kai5 ~ “ไก่ตวั ผู”้ mou1~ “หมูตวั ผู”้
pit7~ “เป็ ดตัวผู”้
         “ลูก”
in ~ “ก้อนหิ น” fak8~ “ฟัก”
mou1~ “ลูกหมู”
2.3 ไวยากรณ์   รู ปแบบไวยากรณ์ภาษาจ้วงไม่แตกต่างจากภาษาค�ำโดดในตระกูลเดียวกัน ลักษณะทาง
ภาษาคือน�ำค�ำมาเรี ยงต่อๆกัน ไม่มีการแปรรู ปค�ำเพื่อให้ทำ� หน้าที่ทางไวยากรณ์ต่างๆ รู ปประโยคส�ำคัญ
แบบต่างๆ เป็ นดังนี้
แบบรวมค�ำ
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(1) โครงสร้างประโยคความเดียวคือ [ S.V.O]ตัวอย่างประโยคเช่น /kou1 กู dam1 ด�ำ   pjak7 ผัก/
“ฉันปลูกผัก” /m2       มึง dam1 ด�ำ na2 นา/ “เธอด�ำนา”/ au2 เรา k    n1 กิน hau4 ข้าว/ “เรากินข้าว”
(2) มีการใช้คำ� ลักษณนามรู ปแบบการใช้คำ� ลักษณนามวางต�ำแหน่งค�ำเหมือนภาษาจีน คือ [ตัวเลข
+ ลักษณนาม+นาม] ตัวอย่างประโยคเช่น /   ok7 หก tu2ตัว kai5ไก่/ “ไก่หกตัว” /ha3 ห้า fa:k8ฝัก mit8มีด/
“มีดห้าเล่ม”
(3) รู ปแบบการใช้คำ� บ่งชี้ วางค�ำบ่งชี้ไว้หลังสิ่ งที่ตอ้ งการชี้ [นาม/ลักษณนาม + ค�ำบ่งชี้] ตัวอย่าง
ประโยคเช่น /pou4ผู ้ nei4นี้/ “ผูน้ ้ ี(คนนี้)” /an4 อัน han4นั้น/ “อันนั้น”
(4) การขยายความ มี ทิ ศ ทางการวางค�ำ ขยายต่ อ จากค�ำ ที่ ต ้อ งการขยายไปด้า นหลัง [นาม/
คุณศัพท์ + ส่ วนขยาย] ตัวอย่างประโยคเช่น /ko1 กอ fai4 ไม้ sa:  1 สู ง la:i1หลาย/ “ต้นไม้สูงมาก”
/oi3 อ้อย va:nหวาน               เหลือเกิน,มาก/  “อ้อยหวานเหลือเกิน(มาก)”
(5) การแสดงความเป็ นเจ้าของในภาษาจ้วงไม่มีคำ� แสดงความเป็ นเจ้าของที่เทียบกับค�ำว่า “ของ”
เหมื อนภาษาไทย แต่จะใช้คำ� ลักษณนาม /tu6/ “ตัว” วางไว้หน้าผูท้ ี่ เป็ นเจ้าของ หรื อหน้าสรรพนาม
ในโครงสร้าง [สิ่ งที่ถกู เป็ นเจ้าของ + tu6 + เจ้าของ]ตัวอย่างประโยคเช่น
เฮือน tu6 ตัวkou1 กู/ “บ้าน
ของฉัน” /nei4นี่            เป็ น tu6 ตัว            มึง/ “นี่เป็ นของเธอ”  
(6) ประโยคเปรี ยบเทียบ รู ปประโยคคือ [A + คุณศัพท์ + kva5(กว่า) + B] ตัวอย่าง ประโยค
เช่น /             มึงsa:  1 สูง kva5 กว่า kou1 กู/ “เธอสูงกว่าฉัน” /pou4 ผู ้ nei4 นี้ dam1 ด�ำ kva5 กว่า pou4
ผู ้ han4 นั้น/ “คนนี้ดำ� กว่าคนนั้น”
2.4  การยืมค�ำและไวยากรณ์จากภาษาจีน
จากการศึกษาข้อมูลพบว่าภาษาจ้วงไม่เพียงยืมค�ำศัพท์ภาษาจีนมาใช้เป็ นจ�ำนวนมากเท่านั้น
แต่ระบบไวยากรณ์กย็ มื มาใช้มากด้วยเช่นกัน แต่วธิ ีการยืมมีลกั ษณะเด่นคือ หากพูดโดยใช้คำ� ภาษาจ้วงจะ
ใช้ไวยากรณ์แบบภาษาจ้วง แต่หากใช้คำ� ยืมจากภาษาจีนก็จะใช้ไวยากรณ์ตามแบบภาษาจีนด้วย ตัวอย่าง
เช่น

ค�ำว่า                     “เหลือเกิน,มาก” นี้มีความน่าสนใจ คือ มีเสี ยง ความหมายและรู ปแบบไวยากรณ์เหมือนกับภาษาลาวครั่ง
ซึ่ งเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่พดู ภาษาไท-กะได มีถ่ินฐานอยูบ่ ริ เวณภาคกลางตอนบนของไทย มีชื่อเรี ยกตนเองว่า “ลาวภูฆงั ”
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เชื่ อได้ว่าบรรพบุรุษชาวลาวครั่งอพยพมาจากอาณาจักรเวียงจันทร์ และหลวงพระบาง
พร้อมกับลาวกลุ่มอื่นๆ โดยถูกกวาดต้อนเข้ามาในประเทศไทยในรัชสมัยพระเจ้ากรุ งธนบุรีปีพุทธศักราช 2321 และใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชในปี พุทธศักราช 2334 ไม่ปีใดก็ปีหนึ่ง (ข้อมูลจากเว็บไซต์
องค์ความรู ้ภูมิปัญญากลุ่มชาติพนั ธุ์ภาคกลางเข้าถึงได้จาก http://www.thaiethnicity.com) ในเว็บไซต์น้ ี สันนิ ษฐานว่า
ชื่อเรี ยกชาวลาว “ภูฆงั ” มีที่มาจากชื่อของภูเขาที่มีลกั ษณะคล้ายระฆัง อยูท่ างด้านตะวันออกเฉี ยงเหนื อของหลวงพระ
บางในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว อันเป็ นถิ่นฐานเดิมของลาวครั่ง  จากชื่อเรี ยกชองชาวจ้วงน่าจะเป็ นข้อ
สันนิษฐานอีกทางหนึ่งเกี่ยวกับชื่อเรี ยกของชาวลาว “ภูฆงั ” ชาวจ้วงมีชื่อเรี ยกตัวเองขึ้นต้นด้วยค�ำว่า /pou4 หรื อ pu4/ มี
ความหมายว่า “ผู”้ ดังนั้นค�ำว่า “ภู” ในภาษาลาวภูฆงั น่าจะเป็ นค�ำว่า “ผู”้ ที่แปลว่า “คน” ประกอบกับข้อสันนิษฐานว่าดิน
แดนดั้งเดิมของชาวลาวครั่งอยูบ่ ริ เวณภูเขารู ประฆัง ก็น่าจะเป็ นค�ำว่า “ผูฆ้ งั ” ซึ่งหมายความว่า “คนที่อยูบ่ นภูเขารู ประฆัง”     
1
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โครงสร้ างแบบภาษาจ้ วง
การแสดงความเป็ น
เฮือน tu6 ตัว kou1 กู/
เจ้าของ
“บ้านของกู”
การเปรี ยบเทียบ
การขยายความ

โครงสร้ างแบบภาษาจีน
                 คอมมูน*ti6 ของ*
“บ้านของพรรคคอมมูน”

เฮือน/

            มึงsa:    1สูง kva5 กว่า kou1              มึงpei3 กว่า*kou1 กู sa:   1 สูง
กู/ “เธอสูงกว่าฉัน”
/“เธอสูงกว่าฉัน”
/dei1ดี ta4 a:I จริ ง/“ดีจริ งๆ”
          จริ ง*dei1 ดี/  “ดีจริ งๆ”

* ti6 ยืมมาจากภาษาจีนค�ำว่า 的 de  * pei3 ยืมมาจากภาษาจีนค�ำว่า 比bǐ *
ว่า真zhēn

ยืมมาจากภาษาจีนค�ำ

2.5 ภาษาถิน่
นักภาษาศาสตร์ จีนใช้เกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ ประกอบกับเกณฑ์ทางภาษาแบ่งภาษาจ้วงออกเป็ น
สองถิ่น คือ ภาษาจ้วงเหนื อกับภาษาจ้วงใต้ ความแตกต่างของภาษาถิ่นทั้งสองคือมีความแตกต่างของ
ระบบเสี ยงเล็กน้อย ถัดมาเป็ นเรื่ องวงค�ำศัพท์ แบ่งเป็ นสามกลุ่มคือ ค�ำศัพท์ร่วมเผ่าพันธุ์ ค�ำศัพท์เฉพาะ
ถิ่น และค�ำศัพท์ถิ่นย่อย ท�ำให้แต่ละถิ่นและถิ่นย่อยมีคำ� ศัพท์แตกต่างกันประมาณร้อยละ 20-30%ส่ งผล
ให้การแบ่งพื้นที่ของภาษาถิ่นมีวงจ�ำกัดที่ชดั เจน ส่ วนระบบไวยากรณ์มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
ภาษาถิ่นย่อยแต่ละถิ่นมีลกั ษณะเด่นเฉพาะตัวทางระบบเสี ยงที่สามารถบ่งบอกความเป็ นถิ่นย่อยได้ นัก
ภาษาศาสตร์ จีนจึงใช้ลกั ษณะเฉพาะทางระบบเสี ยงและวงค�ำศัพท์เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งแยกภาษาจ้วงถิ่น
เหนือและถิ่นใต้ และใช้เกณฑ์เดียวกันนี้แบ่งแยกภาษาถิ่นย่อยอีกชั้นหนึ่ง ภาษาจ้วงถิ่นเหนือมีจำ� นวนผูพ้ ดู
มากกว่าถิ่นใต้ การกระจายของพื้นที่กินบริ เวณกว้างมากกว่า ตารางต่อไปนี้เป็ นการเปรี ยบเทียบข้อมูลและ
ความแตกต่างของภาษาถิ่นทั้งสอง ดังมีรายละเอียดที่สำ� คัญดังนี้
ภาษาจ้ วงเหนือ
ภาษาถิน่ ย่ อย 7 ถิ่น ได้แก่ กุย้ เป่ ย(桂北Guìběi) หลิ่ว
เจี ย ง ( 柳 江 Liǔjiāng ) หงสุ่ ย เหอ( 红
水 河 Hóngshuǐhé ) ยงเป่ ย( 邕 北
Yōngběi ) โย่ว เจี ย ง( 右江 Yòujiāng)
กุย้ เปี ยน(桂边 Guìbiān) ชิ วเป่ ย(邱北
Qiūběi)

ภาษาจ้ วงใต้
5 ถิ่ นได้แก่ ยงหนาน(邕南 Yōngnán)
จั่ว เจี ย ง   ( 左 Zu ǒjiāng )เต๋ อ จิ้ ง ( 德 靖
Déjìng)เยี่ยน กว่าง (砚广 Yànguǎng)
เหวินหมา (文麻Wénmá)
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ระบบเสี ยง

วงค�ำศัพท์

ไวยากรณ์

ภาษาจ้ วงเหนือ
ไม่มีเสี ยงพ่นลม  
ไม่มีการเปรี ยบต่างของเสี ยง
แต่รวมเป็ นเสี ยงเดียว คือ
มี เ สี ยงพยัญ ชนะชุ ด /r/ (บางถิ่ น ย่ อ ย
เป็ น )
เสี ยงปฏิภาคถิ่นเหนือ-ใต้
ระบบเสี ยงในแต่ ล ะถิ่ น ย่ อ ยมี ค วาม
สมมาตร ไม่ซบั ซ้อน
ถิ่ น เหนื อ และใต้มี ค ำ� ศัพ ท์ร่ ว มประมาณ
60-65%

ภาษาจ้ วงใต้
มีเสี ยงพ่นลม /phphjthkhkhj/
มีการเปรี ยบต่างของเสี ยงพยัญชนะ

เสี ยงปฏิภาคถิ่นเหนือ-ใต้
ระบบเสี ยงมีความซับซ้อน บางถิ่นย่อยไม่
สมมาตร
ถิ่ น เหนื อ และใต้มี ค ำ� ศัพ ท์ร่ ว มประมาณ
60-65%

ความร่ วมกั น ของค� ำ ศั พ ท์ ใ นถิ่ น ย่ อ ย
ประมาณ 70-80%
ไม่มีความแตกต่างทางไวยากรณ์ที่ชดั เจน
เป็ นเพียงการใช้คำ� ไวยากรณ์ต่างกัน เช่ น
ค�ำแสดงความเป็ นเจ้าของ /tu6/ “ของ”
ค�ำกริ ยามักมีหน่ วยค�ำเติมหน้า /ta-/ เช่น /
ta3 ka:i1/ “ขาย” /ta3            “ซื้อ”

ความร่ วมกั น ของค� ำ ศั พ ท์ ใ นถิ่ น ย่ อ ย
ประมาณ70%
ไม่มีความแตกต่างทางไวยากรณ์ที่ชดั เจน
เป็ นเพียงการใช้คำ� ไวยากรณ์ ต่างกัน เช่ น
ค�ำแสดงความเป็ นเจ้าของ           “ของ”
ไม่ มี ห น่ ว ยค�ำ เติ ม หน้า /ta-/เช่ น /ka:i1/
“ขาย”               “ซื้อ”

ไม่มีเสี ยงพยัญชนะชุด /r/

2.6 ตัวอักษร
ในสมัยซ่ งใต้มีการใช้ภาษาเขียนที่เป็ นอักษรจีนแบบเหลี่ยม โดยยืมอักษรจีนแบบ“ลิ่วซู ”       
(六书Liùshū) มาใช้ เรี ยกชื่อว่า                  “สื อ จ้วง” ใช้แพร่ หลายในชุมชนชาวจ้วงเหนือบริ เวณถิ่น
หลิ่วเจียง แต่ไม่เป็ นที่แพร่ หลายมากนัก ส่ วนมากใช้สำ� หรับจดชื่อสถานที่ เขียนเพลงกลอน และบันทึก
เรื่ องราวเท่านั้น จนกระทัง่ เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1955 ได้มีการประชุมของคณะท�ำงานเพื่อพัฒนาระบบ
การเขียนภาษาจ้วงขึ้น ที่ประชุมมีมติยดึ ภาษาจ้วงเหนื อ ถิ่นอู่หมิง (武鸣Wǔmíng) เป็ นเสี ยงมาตรฐาน
ใช้อกั ษรลาตินเป็ นอักษรภาษาจ้วง โดยอิงเข้ากับระบบอักษรพินอินของภาษาจี น เริ่ มประกาศทดลอง
ใช้ในปี ค.ศ. 1956 – 1957 ต่อมารัฐบาลได้ประกาศรับรองอักษรภาษาจ้วงอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 29
เดือน พฤศจิกายน ค.ศ. 1957 แต่ยงั มีสญ
ั ลักษณ์ที่ไม่ใช่อกั ษรลาตินในการเขียนเสี ยงวรรณยุกต์อยู่ จึงมีการ
ปรับปรุ งใหม่ให้ใช้อกั ษรลาตินทั้งหมด อักษรใหม่น้ ี รัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซี จว้ ง ได้ประกาศใช้
เมื่อ ปี ค.ศ. 1981 และใช้อย่างแพร่ หลายมาจนปั จจุบนั ข้อมูลระบบการเขียนต่อไปนี้ปรับปรุ งจากเว็บไซต์
ชื่อ Rauz ซึ่งเป็ นเว็บไซต์ที่เป็ น
สื่ อกลางเผยแพร่ ขอ้ มูลภาษาและวัฒนธรรมจ้วง ภาษาปู้ อี และกลุ่มชาติพนั ธุ์เหลียว (僚Liáo  )
ในประเทศจีน ซึ่ งเป็ นการท�ำงานร่ วมกันของสมาคมวิจยั วัฒนธรรมลัว่ เยว่ สมาคมจ้วงศึกษากว่างซี และ
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ศูนย์วิจยั จ้วง-ต้งศึกษา มหาวิทยาลัยชาติพนั ธุ์ส่วนกลาง (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 ) เข้าถึงได้ทาง http://www.rauz.net.cn/ (C. = พยัญชนะ V.=สระ
IPA = สัทอักษรสากล T.= วรรณยุกต์)

ตัวอย่ างภาษาจ้ วงทีเ่ ขียนโดยอักษรจ้ วงใหม่
ค�ำจ้ วง ค�ำแปล ค�ำจ้ วง ค�ำแปล ค�ำจ้ วง ค�ำแปล ค�ำจ้ วง ค�ำแปล ค�ำจ้ วง ค�ำแปล
faiz

ไฟ

gaeuq

เก่า

vai

ควาย

bi

ปี

roek

เลขหก

ndaej

ได้

ndei

ดี

mwngz

มึง

hawj

ให้

neangh

นัง่

lai

หลาย nohmou เนื้อหมู

mbin

บิน

neix

นี่

lan

หลาน

hao

ขาว

beix

พี่

raeuz

เรา

dai

ตาย

rox

รู ้

gaeq

ไก่

boh

พ่อ

bya

ปลา

haj

เลขห้า

miz

มี

ค�ำนี้เป็ นค�ำที่ปรากฏในเอกสารโบราณของจีนที่ใช้เรี ยกชื่อชนร้อยเผ่า โดยเฉพาะกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่พดู ภาษาตระกูลไทหรื อ
ใกล้ชิดกับตระกูลไท เช่น ปู้ อี ไต หลี  จ้วงเกอลาว เหมาหนาน มู่หล่าว เป็ นต้น ในเว็บไซต์น้ ีใช้คำ� ว่า 布僚(Bùliáo)เป็ น
ชื่อเว็บไซต์ โดยเขียนเป็ นภาษาจ้วงว่า Bouxraeuz ตรงกับค�ำว่า “ผู-้ เรา” หมายความว่า “คนของพวกเรา”  ถิ่นฐานของ “ผู-้
เรา” อยูบ่ ริ เวณตะวันตกเฉี ยงใต้ของจีนเรื่ อยไปจนถึงตอนเหนือของเวียดนาม ได้แก่ จ้วง ปู้ อี ไต นุง  และเรี ยกคนกลุ่มนี้
ทั้งหมดว่าเป็ น 僚人Liáorén“ชาวเหลียว”
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บทสรุป

บทความนี้ เรี ยบเรี ยงขึ้นโดยอ้างอิงผลงานของนักวิชาการจีน เมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาของ
นักภาษาศาสตร์ ไทยหรื อตะวันตกแล้วจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอยูบ่ า้ งเช่น การศึกษาเรื่ องระบบเสี ยง
นักภาษาศาสตร์ จีนมองว่าสระที่นอกเหนือจากสระเดี่ยวและสระประสมแล้ว สระที่มีพยัญชนะท้าย /m n
ŋ/ และ /p t k/ ก็จดั ว่าเป็ นเสี ยงสระชนิดหนึ่ง ท�ำให้นกั ภาษาศาสตร์ จีนวิเคราะห์วา่ มีเสี ยงสระเป็ นจ�ำนวน
มาก บางภาษามีเสี ยงสระนับร้อยเสี ยง รวมไปถึงการวิเคราะห์เสี ยงวรรณยุกต์ก็นำ� พยัญชนะท้ายเหล่านี้
เป็ นเกณฑ์ในการวิเคราะห์อีกด้วย ซึ่ งความจริ งแล้วหากพิจารณาเฉพาะเสี ยงสระเดี่ยวและสระประสม
อย่างที่นักภาษาศาสตร์ ทวั่ ไปศึกษาก็จะพบว่าไม่ได้มีเสี ยงสระมากมายถึงเพียงนั้น เสี ยงวรรณยุกต์ก็มี
จ�ำนวนน้อยกว่าหรื อวิธีการศึกษาโครงสร้างของค�ำและไวยากรณ์ก็พบว่านักภาษาศาสตร์ จีนใช้รูปแบบ
และโครงสร้างของภาษาจีนไปศึกษาภาษาอื่นๆ ซึ่ งอาจจะเป็ นมูลเหตุที่ทำ� ให้ไม่ได้วิเคราะห์ลกั ษณะทาง
ภาษานั้นๆอย่างแท้จริ ง แต่จะเป็ นการอธิ บายภาษาอื่นโดยใช้หลักไวยากรณ์ภาษาจีนปั ญหาอีกประการ
หนึ่งที่พบก็คือ เมื่อนักภาษาศาสตร์ ศึกษาภาษาหนึ่งๆ แล้วไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลค�ำศัพท์ที่นำ� มาวิเคราะห์
หรื อไม่ทราบว่าเป็ นค�ำศัพท์แท้ๆของภาษาเหล่านั้นหรื อไม่ ท�ำให้บางครั้งวิเคราะห์เสี ยงที่เกิดจากค�ำยืมว่า
เป็ นเสี ยงในภาษานั้น ก็จะเกิดความผิดพลาดได้ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อดีและข้อได้เปรี ยบของการศึกษาภาษา
ของชนกลุ่มน้อยในประเทศจีนโดยนักภาษาศาสตร์จีนก็คือความรู ้ภาษาจีน ตัวอย่างการศึกษาภาษาจ้วงจะ
เห็นว่ามีคำ� ยืมศัพท์ภาษาจีน (ฮัน่ ) ทั้งที่เป็ นค�ำยืมเก่า (ก่อนปฏิวตั ิวฒั นธรรม) และค�ำยืมใหม่ (หลังปฏิวตั ิ
วัฒนธรรม) รวมทั้งค�ำศัพท์ร่วมโบราณเป็ นจ�ำนวนมาก หากนักภาษาศาสตร์ ที่ไม่มีความรู ้ภาษาจีนเข้าไป
ศึกษาภาษาจ้วง ก็อาจจะวิเคราะห์ผดิ พลาดได้เช่นเดียวกัน
แม้ว่าในประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวกับภาษาจ้วงบ้างแล้ว ส่ วนใหญ่เป็ นงานด้านพจนานุ กรม
เช่ นผลงานของ ปราณี (2535) สมทรงและคณะ(2539) สุ ริยา(2548) สมทรงและฉิ นเชี ยวหาง (2549)
Somsong (2006) เป็ นต้นและมีบทความเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาษาบ้าง เช่น Somsong Burusphat and Qin
Xiaohang (2012) แต่บทความเรื่ องนี้ได้นำ� เสนอให้เห็นมุมมองการศึกษาภาษาจ้วงของนักภาษาศาสตร์จีน
อย่างน้อยเราก็ได้ทราบมุมมองและวิธีการทางภาษาศาสตร์ ของนักภาษาศาสตร์ จีนในการศึกษาภาษาอื่น
ทั้งนี้เพื่อให้นกั ภาษาศาสตร์ไทยมีความเข้าใจหากมีโอกาสได้ทำ� งานร่ วมกับนักวิชาการจีน
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