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ภาษาจ้วง:	ภาษาไทในประเทศจนีตามทรรศนะของนักวชิาการจนี	

Zhuang	Language:	Chinese	Scholars’	Perspective	on	Tai	language	in	China
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บทคดัย่อ	

	 นักวิชาการจีนจดัภาษาจว้งไวใ้นตระกูลจีน-ทิเบต	สาขาภาษาจว้ง-ตง้	 ในสาขาน้ีมีสมาชิกท่ี

มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศจีนอยู่สามภาษา	ไดแ้ก่	ภาษาไต	ภาษาปู้อี	และภาษาจว้ง	 ซ่ึงทั้งสามภาษาน้ีมี 

ความใกลชิ้ดเป็นระนาบเดียวกนักบัภาษาไทย	นัน่กห็มายความวา่ภาษาทั้งสามน้ีเป็นภาษาท่ีมีความใกลชิ้ด

กบัภาษาไทยมากท่ีสุด	บทความน้ีมุ่งน�าเสนอขอ้มูลทางภาษาศาสตร์ของชนกลุ่มนอ้ยเผา่จว้งในประเทศ

จีน	ตามทรรศนะของนกัวชิาการจีน	เน้ือหาของบทความน�าเสนอประเดน็ส�าคญัสองเร่ืองคือ1.ขอ้มูลเก่ียว

กบัช่ือเรียกและถ่ินท่ีอยู	่และ	2.ขอ้มูลทางภาษา	มีรายละเอียดเก่ียวกบั	(1)	ระบบเสียง	(2)	ระบบค�า	(3)	ระบบ

ไวยากรณ์	(4)	การยมืค�า	(5)	ภาษาถ่ิน	และ	(6)	ตวัอกัษร	จากการส�ารวจขอ้มูลพบวา่	แมว้า่ในประเทศไทย

จะมีผลงานการศึกษาเก่ียวกบัภาษาจว้งบา้งแลว้ส่วนใหญ่เป็นผลงานในรูปแบบของพจนานุกรมหาก 

แต่ยงัไม่มีขอ้มูลท่ีน�าเสนอใหเ้ห็นถึงแนวคิดและทรรศนะของนกัวชิาการจีน	บทความน้ีจึงน�าเสนอเพื่อให้

เป็นขอ้มูลส�าหรับนกัวชิาการชาวไทยไดศึ้กษาคน้ควา้เพิ่มเติม

ค�าส�าคญั	:	ภาษาตระกลูจีน-ทิเบต	ภาษาตระกลูไท	ภาษาจว้ง	ภาษาจว้ง	(อกัษรจว้ง)

Abstract	

	 Chinese	scholars	have	classified	Zhuang	language	in	Sino	–	Tibetan	language	family,	Zhuang-

Dong	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�า

	 ตามทรรศนะของนกัวชิาการจีน	ในหนงัสือช่ือ	“สงัเขปภาษาตง้	-	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)	จดัภาษา	“ไท”	ไวใ้นภาษาตระกลูจีน-ทิเบต (汉藏语系Hàn Zànɡ yǔxì) โดยมีสาขา
และแขนงยอ่ยคือ	สาขาภาษาจว้ง-ตง้	มีแขนงภาษาจว้ง-ไต	ตง้-สุ่ย	และหลี	ในแขนงจว้ง-ไต	มีสมาชิกท่ีมี

ผูพ้ดูตั้งถ่ินฐานอยูใ่นประเทศจีนอยูส่ามภาษา	ไดแ้ก่	ภาษาไต	ภาษาปู้อี	และภาษาจว้ง	ซ่ึงทั้งสามภาษาน้ีมี

ความใกลชิ้ดเป็นระนาบเดียวกนักบัภาษาไทยและภาษาลา		นัน่กห็มายความวา่ภาษาทั้งสามน้ีเป็นภาษาท่ี

มีความใกลชิ้ดกบัภาษาไทยมากท่ีสุด
	 จากขอ้มูลการจดัแบ่งตระกลูภาษาของนกัวชิาการจีนจะเห็นวา่	ในประเทศจีนมีชนกลุ่มนอ้ยท่ีพดู

ภาษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาไททั้งหมด	9	กลุ่ม	ดงัน้ี	

1.ชนกลุ่มนอ้ยเผา่ปู้อี		 จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต	สาขาจว้ง-ตง้	แขนงจว้ง-ไต	

2.ชนกลุ่มนอ้ยเผา่ไต จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต	สาขาจว้ง-ตง้	แขนงจว้ง-ไต		

3.ชนกลุ่มนอ้ยเผา่ตง้ จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต	สาขาภาษาจว้ง-ตง้แขนงภาษาตง้

4.ชนกลุ่มนอ้ยเผา่เกอลาว จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต	แต่ยงัไม่สามารถระบุไดช้ดัเจนวา่	จดัอยู่

ในสาขาภาษาและแขนงภาษาใด	นกัวิชาการจีนมีแนวคิดแบ่งเป็นสอง

กระแสคือ	จดัไวใ้นสาขาภาษาแมว้	-เยา้	 อีกกระแสหน่ึงจดัไวใ้นสาขา

ภาษาจว้ง-ตง้

5.ชนกลุ่มนอ้ยเผา่หลี จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต		สาขาจว้ง-ตง้	แขนงภาษาหลี

6.ชนกลุ่มนอ้ยเผา่เหมาหนาน จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต		สาขาภาษาจว้ง-ตง้	แขนงภาษาตง้-สุ่ย

7.ชนกลุ่มนอ้ยเผา่มู่หล่าว จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต		สาขาภาษาจว้ง-ตง้	แขนงภาษาตง้-สุ่ย

8.ชนกลุ่มนอ้ยเผา่สุ่ย จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต		สาขาภาษาจว้ง-ตง้	แขนงภาษาตง้-สุ่ย

9.ชนกลุ่มนอ้ยเผา่จว้ง จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน-ทิเบต		สาขาภาษาจว้ง-ตง้		แขนงภาษาจว้ง-ไต

 1ผูเ้ขียนไดส้ร้างแผนภูมิภาษาท่ีแจกแจงใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ของภาษาในสาขาจว้ง-ตง้	ไวใ้นบทความช่ือ	ภาษาปู้อี	:	ภาษาท่ีใกลชิ้ดกบัภาษา

ไทยในประเทศจีน	(เมชฌ,	2557)	สามารถอ่านรายละเอียดไดใ้นบทความดงักล่าว			
2เก่ียวกบัประเด็นการจดัตระกูลภาษาไท	นกัภาษาศาสตร์ใชเ้กณฑก์ารจดัแบ่งต่างๆกนั	ท�าให้มีความเห็นเก่ียวกบัการจดัตระกูลภาษาแตก

ต่างกนัหลายแนวทาง	 เช่น	จดัไวใ้นภาษาตระกูลจีน-ทิเบต	บา้งแยกออกมาจากตระกูลจีน-ทิเบต	 เรียกช่ือว่าภาษาตระกูลไท	บา้งยงัจดัให้มี

ความสัมพนัธ์กบัภาษาจีนอยู	่ เรียกช่ือวา่	ตระกลูภาษาสยาม-จีน	บา้งใชเ้กณฑท์างภูมิศาสตร์รวมภาษาไทท่ีพดูอยูท่ี่ประเทศจีนและเวียดนาม

ทั้งหมดเรียกช่ือวา่	ตระกลูภาษาไท-กะได	เป็นตน้	 ซ่ึงเร่ืองน้ี	ผูเ้ขียนไดเ้คยอธิบายไวใ้นบทความท่ีเก่ียวกบัภาษาตระกลูไทมาแลว้	 เช่น	เมชฌ	

(2552,2553,2554)		จึงจะไม่กล่าวซ�้ าในบทความน้ีอีก			

 3ปัจจุบนันิยมเรียกวา่ชาวมง้มากกวา่
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	 ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้วา่		ในสาขาภาษาจว้ง-ไต	มีสมาชิกสามภาษาคือ	ภาษาไต	ภาษาปู้อี	และภาษา

จว้ง	ผูเ้ขียนไดเ้คยน�าเสนอขอ้มูลในวารสารกระแสวฒันธรรมมาแลว้	2	เร่ือง	คือ	ภาษาปู้อี	(เมชฌ,	2557:		

67-76)	และภาษาไต	(เมชฌและฉววีรรณ,	2557:	51-64)	เพ่ือน�าเสนอขอ้มูลทางภาษาของสาขาจว้ง-ไตให้

ครบทั้งสามภาษา	ในบทความน้ีจึงจะน�าเสนอขอ้มูลของภาษาจว้ง	ส่วนภาษาไทกลุ่มอ่ืนๆ	กจ็ะไดน้�าเสนอ

ในโอกาสต่อๆไป

1.	ข้อมูลสังเขปเกีย่วกบัช่ือเรียกและถิน่ทีอ่ยู่		

   

                                                     

http://www.redchina.tv		

 

1	ผูเ้ขียนไดเ้ขียนอธิบายขอ้มูลทางชาติพนัธ์ุวรรณนาเก่ียวกบัชนกลุ่มนอ้ยเผา่จว้งไวแ้ลว้ในหนงัสือช่ือ	“สารานุกรมชนก

ลุ่มนอ้ยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน”	(เมชฌ,	2554:	347-354)	สามารถอ่านรายละเอียดไดใ้นหนงัสือเล่มดงักล่าว			
	2	ถอดเสียงตามระบบเสียงภาษาจว้ง

	 ชาวจว้งเป็นชนกลุ่มนอ้ยในประเทศจีนท่ีมีจ�านวนประชากรมากท่ีสุดมีถ่ินฐานอยูท่ี่เขตปกครอง

ตนเองเผ่าจว้งมณฑลกว่างซีเขตปกครองตนเองเผ่าจว้งและเผ่าเหมียวมณฑลยูนนานและมีส่วนน้อย

กระจายอยูใ่นบริเวณต่างๆของมณฑลกว่างตงหูหนานกุย้โจวและเสฉวนเหตุท่ีมีถ่ินฐานกระจดักระจาย

กนัมากเช่นน้ีค�าเรียกช่ือชาวจว้งจึงมีหลายค�าแตกต่างกนัไปตามแต่ละพื้นท่ีตวัอยา่งเช่น

โป้วจุง	 /pou4	 tsu: 6/	หรือ/pou4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (อกัษรจีนเขียนว่า布壮BùZhuàng)เป็นช่ือเรียกตนเองของ 

	 ชาวจว้งในพื้นท่ีภาคกลางภาคตะวนัตกและภาคเหนือของมณฑลกวา่งซี

ปู้ยา่ย/pu4	jai4/	(อกัษรจีนเขียนวา่布依BùY		)	เป็นช่ือเรียกตนเองของชาวจว้งบางส่วนในพื้นท่ีภาคเหนือ

ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลกวา่งซีและบริเวณตอนเหนือของเขตปกครองตนเองชาวจว้ง	 	

	 ชาวแมว้เมืองเหวนิซานมณฑลยนูนานซ่ึงค�าเรียกช่ือน้ีเป็นช่ือเดียวกนักบัช่ือท่ีชาวปู้อีเรียกตวัเอง

ปู้หน่ง/pu4		no		2/	(อกัษรจีนเขียนวา่布侬Bùnón)	เป็นช่ือเรียกตนเองของชาวจว้งบางส่วนในพ้ืนท่ีภาค

ตะวนัตกของมณฑลกว่างซีและบริเวณตอนใตข้องเขตปกครองตนเองชาวจว้งชาวแมว้เมืองเหวินซาน

มณฑลยนูนาน
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 1จะสงัเกตเห็นวา่	ค �าเรียกช่ือชาวจว้งจะมีค�าวา่	“ปู้หรือโป้ว”	น�าหนา้	จากการพิจารณาระบบเสียงจะเห็นวา่	ภาษาจว้งส่วน
ใหญ่เป็นภาษาไทกลุ่มเสียง	/ป/	(มีบางพื้นท่ีท่ีเป็นกลุ่มเสียง	/พ/	)	เม่ือเทียบกบัภาษาไทยกลุ่มเสียง	/พ/	คือค�าวา่	“ผู”้	หมาย
ถึง	“คน”	ดงันั้นค�าเรียกช่ือชาวจว้งท่ีมี	“ผู”้	น�าหนา้นั้น	สนันิษฐานวา่เป็นค�าเรียกท่ีชาวจว้งหมายถึง	“ผู”้	ท่ีตั้งถ่ินฐานอยูใ่น
แต่ละพื้นท่ี	ประเดน็น้ีเก่ียวขอ้งกบัช่ือเรียกชาวผูไ้ทในประเทศไทย	หากเทียบกบัช่ือเรียกชาวจว้งในประเทศจีน	มีชาวจว้ง
กลุ่มหน่ึงเรียกตวัเองช่ือวา่	“บูต่าย”	เม่ือเทียบกบัภาษาไทกลุ่ม	/พ/	กจ็ะตรงกบัค�าวา่	“ผูไ้ท่”	ซ่ึงกต็รงกบัค�าเรียกช่ือชาวผูไ้ท
ในประเทศไทยนัน่เอง			
	2ในบทความและหนงัสือท่ีผูเ้ขียนเคยน�าเสนอไปแลว้	ในส่วนของช่ือเรียกชาวจว้งท่ีใชอ้กัษร	僮	นั้น	เน่ืองจากค�าน้ีอ่านได้
สองเสียงคือTóngกบัZhuàngจากการตรวจสอบในพจนานุกรมจีน-ไทย	(เธียรชยั,	2541:	1051	และ	1444)	ในส่วนท่ีแปล
ความหมายของเสียงอ่าน	Zhuàngแปลความหมายวา่	“ชนชาติถงจู๋”	แต่จากการตรวจสอบขอ้มูลในพจนานุกรมอกัษรจีน	
(新华字典,	2011)	พบวา่ตวัอกัษรท่ีเขียนเป็นช่ือเรียกชาวจว้งมี	4	ตวัอกัษรคือ		狆Zhǒng ,仲Zhòng,	僮Zhuàng	
,壮Zhuàng	ขอ้มูลจากบทความเร่ือง《浅议傣史溯源Qiǎnyìdǎishǐsùyuán》“เสวนาการสืบสาวประวติัศาสตร์
ไต”	ในเวบ็ไซตช่ื์อ	Xinhuawang	(新华网,	2007)	มีขอ้มูลวา่	อกัษรท่ีพบวา่ใชก้ล่าวถึงชาวจว้งในเอกสารโบราณ	พบ
คร้ังแรกใชว้า่	狆Zhǒng	 ต่อมาเปล่ียนเป็น仲Zhòngหรือ	僮Zhuàngแต่ในเอกสารโบราณใชอ้กัษรเหล่าน้ีเป็นช่ือเรียกชา
วปู้อี	ซ่ึงเป็นชนเผา่ท่ีพดูภาษาไทท่ีใกลชิ้ดกบัชาวจว้ง	และเม่ือเทียบกบัเสียงท่ีชาวจว้งเรียกตนเองแลว้	อกัษร	僮 ท่ีใชเ้ป็น
ช่ือเรียกชาวจว้งตอ้งอ่านวา่	จว้ง	(Zhuàng)	ไม่อ่านวา่	ถง	(Tóng)					

บูต่าย/bu6	dai2/(อกัษรจีนเขียนว่า布岱Bùdài)	 เป็นช่ือเรียกตนเองของชาวจว้งบริเวณอ�าเภอคาย

หยว่น(开远 Kāiyuǎn)	อ �าเภอหมาล่ี	(麻栗Málì)	อ �าเภอเหวินซาน	(文山 Wénshān)	ของมณฑลยนู

นาน	มีชาวจว้งบริเวณบา้นจินหลง(金龙 Jīnlóng)	อ �าเภอหลงโจว	(龙州 Lóngzhōu)	มณฑลกวา่งซี	

เรียกตนเองคลา้ยกนัวา่	โพถ่าย	/pho6	thai2/

ปู้โต๊/pu4	to3/	(อกัษรจีนเขียนวา่布土Bùtǔ)เป็นช่ือเรียกตนเองของชาวจว้งบริเวณเมืองโยว่เจียง(右江

Yòujiāng)มณฑลกว่างซีในขณะท่ีอีกฝ่ังคือชาวจว้งบริเวณเมืองจัว่เจียงมณฑลกว่างซีเรียกตนเองว่า

ก่ึนโท/้kn2	tho3/ค�าวา่/kn2/ในท่ีน้ีแปลวา่	“คน”	

โป้วหม่าน/pou4	ma:n2/	(อกัษรจีนเขียนวา่布曼 Bùmàn)เป็นช่ือเรียกตนเองของชาวจว้งบริเวณเมือง

เหอฉือ(河池 Héchí)มณฑลกวา่งซี

โป้วบ๊าน/pou4	ba:n3/(อกัษรจีนเขียนวา่布斑 Bùbān)เป็นช่ือเรียกตนเองของชาวจว้งบริเวณเมืองอู่ห

มิง(武鸣 Wǔmíng)มณฑลกวา่งซี

	 โป้วหล่าว/pou4lau2/	 (อกัษรจีนเขียนว่า布佬 Bùlǎo)เป็นช่ือเรียกตนเองของชาวจว้งบริเวณ

เมืองเฟ่ิงซาน(凤山 Fèngshān)	มณฑลกวา่งซี

นอกจากน้ียงัมีช่ือเรียกท่ีชาวจว้งถ่ินต่างเรียกตวัเองอีกหลายช่ือเช่นปู้ยา่ง(布样 Bùyànɡ)ปู้เยว่(布越 

Bùyuè)ปู้น่า(布那 Bùnà)หนงอาน(侬安 Nónɡān)ปู้เพียน(布偏 Bùpiān)ถูหล่าว(土佬 Tǔlǎo)เกา

หลาน(高栏 Gāolán)ปู้หม่ิน(布敏 Bùmǐn)ปู้หลง(布陇 Bùlǒnɡ)ปู้ตง(布东 Bùdōnɡ)	เป็นตน้	

หลงัการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนไดร้วมเรียกช่ือชนเผา่น้ีวา่	“จว้ง”	(僮族Zhuàng Zú)	ต่อมาใน

ปี	1965	รัฐบาลจีนไดเ้ปล่ียนตวัเขียนช่ือเรียกชนกลุ่มน้ีเป็น“จว้ง”	(壮 Zhuànɡ)	ตามขอ้เสนอของโจว

เอินหลาย	(周恩来 Zhōu Ēnlái)	ส่วนชาวจว้งเห็นชอบใหเ้รียกช่ือกลางของตนเองวา่/pou4	u6/
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2.	ข้อมูลทางภาษา	 

	 มีหนงัสือภาษาจีนเล่มส�าคญัท่ีศึกษาภาษาจว้ง	 ช่ือ	ปริทรรศน์ภาษาจว้งผูเ้ขียนช่ือ	 เหว่ยช่ิงเหวิ่น

และถานกว๋อเซิง	(韦庆稳，覃国生.1980.《壮语简志》北京:民族出版社)	ได้

ศึกษาภาษาจว้งโดยยึดภาษาจว้งท่ีเมืองอู่หมิง	(武鸣Wǔmíng)	มณฑลกว่างซีเป็นมาตรฐาน	เน้ือหาทาง

ภาษาของบทความน้ีอา้งอิงมาจากหนงัสือเล่มดงักล่าวน้ี	ดงัน้ี	

	 2.1	ระบบเสียง	

	 	 2.1.2	พยญัชนะ	ภาษาจว้งมีพยญัชนะตน้เด่ียว	18	เสียง	พยญัชนะตน้ควบกล�้า	5	 เสียง	และ

พยญัชนะทา้ย	6	เสียง	ดงัน้ี	

ค�าอธิบายเพิม่เตมิ 

	 	 (1)			เสียง	/pj,kj,mj/	ภาษาจว้งบางถ่ิน	ออกเสียงเป็น	/pl,kl,ml/	บางถ่ินออกเสียงเป็น	/p,k,m/	

	 	 (2)			เสียง	/p,t,k,pj,kj,kv/	ภาษาจว้งทางใตมี้การเปรียบต่างของเสียงพน่ลมกบัไม่พน่ลม

	 	 	 				เป็น	/p,t,k,pj,kj,kv/	และ	/p,t,k,pj,kj,kv/

	 	 (3)			เสียง	//ภาษาจว้งแต่ละพื้นท่ีออกเสียงต่างกนัมาก	เช่น	/,r,z,,hj,hl/นกัวชิาการ

	 								จีนจดัเสียงกลุ่มน้ีเรียกช่ือรวมเป็นกลุ่มพยญัชนะเสียง	/r/	

1เป็นหนงัสือภาษาจีนในโครงการ	“ชุมนุมสารานุกรมประเด็นชนกลุ่มนอ้ย	5	ประการ	ของคณะกรรมการชนกลุ่มนอ้ย
แห่งชาติ”	《国家民委民族问题五种丛书Guójiā mínwěi mínzú wèntí wǔzhǒnɡ cónɡshū》โครงการยอ่ย
เร่ือง“สารานุกรมปริทรรศน์ภาษาชนกลุ่มน้อยของสาธารณรัฐประชาชนจีน”	 (中国少数民族语言简志丛书

Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú yǔyán jiǎnzhì cónɡshū)		นบัเป็นโครงการบูรณาการความรู้เก่ียวกบัชนกลุ่มนอ้ยในประเทศ
ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของจีน	เร่ิมตน้ด�าเนินการตั้งแต่	ค.ศ.	1953	ในส่วนของ	“ปริทรรศนภ์าษาของชนกลุ่มนอ้ย”	เร่ิมด�าเนินการ
ในปี	ค.ศ.	1956	โครงการยอ่ยอ่ืนๆไดแ้ก่《中国少数民族Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú》“ชนกลุ่มนอ้ยของจีน”《
中国少数民族简史丛书shǎoshù mínzú jiǎnshǐ cónɡshū》“สารานุกรมปริทรรศน์ประวติัศาสตร์ชนกลุ่มนอ้ย
ของจีน”《中国少数民族自治地方概况丛书Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú zìzhì dìfɑnɡɡàikuànɡ cónɡshū》 

“สารานุกรมเขตปกครองตนเองชนกลุ่มนอ้ยของจีน”	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》”สรรนิพนธ์ขอ้มูลการส�ารวจประวติัศาสตร์ทางสงัคมของชน
กลุ่มนอ้ยของจีน”
2ประเดน็ความสมัพนัธ์ของเสียง	 /r,h,kh,k/	ในภาษาตระกลูไทยน้ี	ผูเ้ขียนเคยเขียนบทความเร่ือง	“เสียงปฏิภาค	/r/,/k/,/kh/	
และเสียงปฏิภาคอ่ืนๆ:หลกัฐานความสัมพนัธ์ของภาษาจีนกบัภาษาไทยในฐานะภาษาร่วมตระกลู”	(เมชฌ,	2552)	 	และ
เร่ือง	การศึกษาวเิคราะห์ทางภาษาศาสตร์เชิงประวติัศาสตร์ของภาษาตระกลูไท-จีนเร่ือง	ความสมัพนัธ์ของเสียง	/	h	/		ใน
ภาษาไทยถ่ินอีสานกบัเสียง	/	h	/ในภาษาจีน	”	(เมชฌ,	2553)		สามารถอ่านรายละเอียดประเดน็น้ีไดจ้ากบทความดงักล่าว
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2.1.2	เสียงสระ	ภาษาจว้งมีเสียงสระเด่ียว	6	เสียง	คือ	/a,e,i,o,u,		  /	แต่ภาษาจว้งบางถ่ินมี
เสียง	/  /	ดว้ย	และเม่ือสระเด่ียวมีการประสมกบัสระอ่ืนจะมีการเปรียบต่างของสระเสียงสั้นกบัเสียงยาว
ดงัน้ี		

a e i o u

ai a:i ei o:i u:i

au a:u eu i:u ou

	 นอกจากเสียงสระเด่ียวและสระประสมขา้งตน้แลว้	นักภาษาศาสตร์จีนจดัเสียงสระท่ีมีเสียง

พยญัชนะลงทา้ยวา่เป็นเสียงสระแบบหน่ึงเรียกวา่	“หางสระ”	เสียงพยญัชนะท่ีนบัเป็นหางสระมีสองกลุ่ม

คือ	พยญัชนะกลุ่มเสียงกกั	ไดแ้ก่	/p,t,k/	และพยญัชนะกลุ่มเสียงนาสิก	 
	 2.1.3		เสียงวรรณยกุต	์ภาษาจว้งมีพยญัชนะ	6	เสียง	ดงัตารางต่อไปน้ี	

	 	 หมายเลขก�ากบัเสียงวรรณยกุต	์	 ระดบัเสียง	 ตวัอยา่งค�า/CV/	 ตวัอยา่งค�า	/CVC/

หมายเลขก�ากบัเสียงวรรณยุกต์	 ระดบัเสียง ตวัอย่างค�า/CV/ ตวัอย่างค�า	/CVC/

1 na1	“หนา	” tam1	“ต�า”

2 na2	“นา” Tam2	“เข่ือนกั้นน�้า”

3 na3	“หนา้” tam3	“ทอ”

4 na4	“นา้” tam4	“ตา้น”

5 na5	“ธนู” tam5	“ต�่า”

6 no6	“เน้ือ”	 tam6	“ย �า่,กระทืบ”

 

	 เน่ืองจากเสียงหางสระท่ีเป็นกลุ่มพยญัชนะเสียงกกั	และความสั้นยาวของเสียงสระมีผลต่อการ

เปล่ียนเสียงวรรณยกุต	์ จึงมีการวิเคราะห์ใหมี้เสียงวรรณยกุตเ์พิ่มอีก	4	 เสียง	แต่ก็เป็นระดบัเสียงท่ีซ�้ ากบั

วรรณยกุตข์า้งตน้	วรรณยกุตอี์ก	4	เสียงดงักล่าวคือ			

หมายเลขก�ากบัเสียงวรรณยุกต์	 ระดบัเสียง ตวัอย่างค�า	/CVC/

7	เกิดกบัสระเสียงสั้น tap7	“ตบั”

   เกิดกบัสระเสียงยาว ta:p7	“สถปู,ธาตุ”

8	เกิดกบัสระเสียงสั้น tap8	“ถีบ”

			เกิดกบัสระเสียงยาว ta:p8	“หลงั”	(ลกัษณนามของบา้น)
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จากขอ้มูลค�าศพัทพ์บว่า	จ�านวนค�าศพัทก์บัระดบัเสียงวรรณยุกตมี์ขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจ	คือ	ค�าศพัทท่ี์มี

วรรณยกุตเ์สียง	1	มีจ�านวนมากท่ีสุด	และค�าศพัทท่ี์มีวรรณยกุตเ์สียง	4	มีจ�านวนค�านอ้ยท่ีสุด			

	 	 2.1.4	โครงสร้างพยางค์	 โครงสร้างท่ีเล็กท่ีสุดคือ	 /+C+V/	โครงสร้างท่ีใหญ่ท่ีสุดคือ/

+C±C+V±V±C/	ดงัตวัอยา่งค�าต่อไปน้ี	

CV po5		 เป่า

CVV dei1	 ดี

CVC va:n1 หวาน

CCV	 kve5 กวา่

CCVV หน่วย	(ผลไม)้

CCVC phjak7 ผกั

 

	 2.2	ระบบค�า

	 	 2.2.1	ค �าโดด	ภาษาจว้งจดัเป็นภาษาค�าโดด	คือ	ไม่มีการเติมหน่วยค�าเติม	ไม่มีการแปรรูป	ค�า

ศพัทเ์พื่อท�าหนา้ท่ีทางไวยากรณ์ต่างๆ	จากขอ้มูลพบวา่	ค �าในภาษาจว้งมีจ�านวนพยางคแ์บบค�าหน่ึงพยางค	์

ซ่ึงเป็นค�าท่ีมีมากท่ีสุด	และค�าสองพยางคมี์จ�านวนไม่มาก	ตวัอยา่งดงัน้ี	

ค �าหน่ึงพยางค์ pja:i3ไป su:n1สวน jou5อยู่ nak7หนกั deu1เดียว

ค�าสองพยางค์ vum2	va:u2

คา้งคาว

lo4	le2	

ป่ี

 

ห่ิงหอ้ย ตะวนั ผเีส้ือ

	 2.2.2	ค�าประสม		 	ในภาษาจว้งมีวิธีการสร้างค�าประสมหลายแบบ	ไดแ้ก่	1.แบบรวม	ค�า	 	 	 คือ

การน�าค�าโดดสองค�าท่ีมีความหมายเหมือนกนั	ใกลเ้คียงกนั	คลา้ยกนั	 เก่ียวขอ้งกนัหรือตรงขา้มกนัมา 

ประกบกนั	แต่ละค�ามีความเป็นอิสระต่อกนั	ไม่ไดมี้ค�าใดท�าหนา้ท่ีอยา่งใดต่อค�าขา้งเคียง	ความหมายของ

ค�ายงัเก่ียวขอ้งกบัค�าเดิม	2.แบบขยายความ	คือการวางค�าท่ีท�าหนา้ท่ีขยายตามหลงัค�าท่ีแสดงความหมาย

หลกั3.แบบประธานกริยา	 คือ	ค�าประสมท่ีค�าหนา้ท�าหนา้ท่ีเป็นประธาน	ค�าท่ีตามมาเป็นภาคแสดงของ

ประธานขา้งหนา้นั้น	4.แบบเสริมความ	 คือ	ค�าประสมท่ีค�าหนา้เป็นค�าท่ีแสดงความหมายหลกัส่วนค�า

ท่ีตามมาท�าหนา้ท่ีเสริมความหมายให้ชดัเจนยิ่งข้ึนแต่ไม่ใช่การขยายความ	 	และ	5.แบบกริยากรรม	คือ	 

ค�าประสมท่ีค�าหนา้เป็นค�ากริยาและค�าท่ีตามมาเป็นกรรมท่ีรับการกระท�าของกริยาท่ีน�ามาขา้งหนา้นั้น 

ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี

	วธีิการวเิคราะห์ค�าแบบน้ีเป็นลกัษณะการวเิคราะห์รูปค�าและวธีิการสร้างค�าประสมในภาษาจีน	เม่ือนกัวชิาการจีนศึกษา

ภาษาอ่ืนๆ	กจ็ะใชห้ลกัการเดียวกนัน้ีในการวเิคราะห์	ดงัจะเห็นวา่วธีิการสร้างค�าหา้แบบขา้งตน้		แบบท่ี	1	ภาษาไทยเรียก

วา่ค�าซอ้น	แต่แบบท่ี	2	–	5	เป็นค�าประสม	ในขณะท่ีภาษาจีนถือวา่ค�าทั้ง	5	แบบเป็นค�าประสม
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รูปแบบค�าประสม ตวัอย่างค�า	 ตวัอย่างค�า ตวัอย่างค�า ตวัอย่างค�า

แบบรวมค�า sa:u5	pat7	

	กวาด		ปัด

	“ปัดกวาด”

ta1	na3	

ตา	หนา้	

“หนา้ตา”

ยาก		เลว	

“เลวร้าย”

กิน	 	สวม“การอยู่

การกิน”

แบบขยายความ kai5	pou4

ไก่	ผู ้

“ไก่ตวัผู”้

นก	เป็ด

“เป็ด”

phak7	ha:u1

ผกั		ขาว

“ผกักาดขาว”

ลกู	สาว

“ลกูสาว”

แบบประธานกริยา

ตา		แดง

“อิจฉา”

pa:k7	nak7

ปากหนกั

“ปากหนกั”

หนา้			บาง

	“หนา้บาง”

หู				ยาว

“ไม่เช่ือฟัง”

แบบเสริมความ

โล่ง			ใส

“ฟ้าใส”

ข้ึน		เกลียว

“เป็นตะคริว”

kjan1	mou1

เฆ่ียน			หมู

“กรนเสียงดงั”

ลง	ไป

“ต่อไป”

แบบกริยากรรม

มี	ตวั

“มีทอ้ง”

om5	kok7

อม(ฝัง)	กก(ราก)

“ปิดบงั”

รู้				หนา้

“รู้จกั”

นัง่		เดือน*

“อยูไ่ฟ”

*	ค�านีน่้าจะยมืโดยวธีิการแปลมาจากภาษาจนีค�าว่า 坐月zuòyuèแปลตามตวัคอื	น่ัง	เดอืน	หมายถงึ	

การอยู่ไฟ

	 2.2.3	การเติมหน่วยค�า	วธีิการเติมหน่วยค�าแบบน้ีเป็นการเติมค�าท่ีมีความหมายในตวัเอง	แต่ละค�า

สามารถเป็นอิสระจากกนัได	้ค�าท่ีน�ามาเติมมีลกัษณะเป็นการรวมกลุ่มค�า	หรือเพ่ือบอกความหมายไปใน

ทิศทางเดียวกนั	มีสองแบบคือ	ค�าเติมหนา้	และค�าเติมหลงั	ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี	

ค �าเติม ตวัอยา่งค�า ตวัอยา่งค�า ตวัอยา่งค�า

ค�าเติมหนา้ 											“กลาง” ~hat7	“กลางเชา้” ~ham6	“กลางค�่า”	 											“กลางคืน”

ma:k7	“หมาก” ~	it7	“องุ่น” ~puk7	“สม้โอ” ~	ta:u2	“ลกูทอ้”

pou2	“ผู”้ ~sai1	“ผูช้าย” 												เจา้ของ	” ~bo:t	“คนตาบอด”

ค�าเติมหลงั me6	“แม่” kai5	~	“ไก่ตวัเมีย” mou1~	“หมูตวัเมีย” pit7~	“เป็ดตวัเมีย”

pou4	“ผู”้ kai5	~	“ไก่ตวัผู”้ mou1~	“หมูตวัผู”้ pit7~	“เป็ดตวัผู”้

									“ลกู” in	~	“กอ้นหิน” fak8~	“ฟัก” mou1~	“ลกูหมู”

2.3	ไวยากรณ์	 	 รูปแบบไวยากรณ์ภาษาจว้งไม่แตกต่างจากภาษาค�าโดดในตระกูลเดียวกนั	ลกัษณะทาง

ภาษาคือน�าค�ามาเรียงต่อๆกนั	ไม่มีการแปรรูปค�าเพ่ือให้ท�าหนา้ท่ีทางไวยากรณ์ต่างๆ	รูปประโยคส�าคญั

แบบต่างๆ	เป็นดงัน้ี	
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	 (1)	โครงสร้างประโยคความเดียวคือ	[	S.V.O]ตวัอยา่งประโยคเช่น	/kou1	ก	ูdam1	ด�า		pjak7	ผกั/	

“ฉนัปลกูผกั”	/m2							มึง	dam1	ด�า	na2	นา/	“เธอด�านา”/ au2	เรา	k				n1	กิน	hau4	ขา้ว/	“เรากินขา้ว”	

	 (2)	มีการใชค้ �าลกัษณนามรูปแบบการใชค้ �าลกัษณนามวางต�าแหน่งค�าเหมือนภาษาจีน	คือ	[ตวัเลข	

+	ลกัษณนาม+นาม]	ตวัอยา่งประโยคเช่น	/			ok7	หก	tu2ตวั	kai5ไก่/	“ไก่หกตวั”	/ha3	หา้	fa:k8ฝัก	mit8มีด/	 

“มีดหา้เล่ม”

	 (3)	รูปแบบการใชค้ �าบ่งช้ี	วางค�าบ่งช้ีไวห้ลงัส่ิงท่ีตอ้งการช้ี	[นาม/ลกัษณนาม	+	ค�าบ่งช้ี]	ตวัอยา่ง

ประโยคเช่น	/pou4ผู	้nei4น้ี/	“ผูน้ี้(คนน้ี)”	/an4	อนั	han4นั้น/	“อนันั้น”

	 (4)	 การขยายความ	 มีทิศทางการวางค�าขยายต่อจากค�าท่ีต้องการขยายไปด้านหลัง	 [นาม/

คุณศพัท์	+	 ส่วนขยาย]	ตวัอย่างประโยคเช่น	 /ko1	กอ	fai4	ไม	้sa:	 	1	 สูง	 la:i1หลาย/	“ตน้ไมสู้งมาก”	 

	/oi3	ออ้ย	va:nหวาน 														เหลือเกิน,มาก/		“ออ้ยหวานเหลือเกิน(มาก)”	

	 (5)	การแสดงความเป็นเจา้ของในภาษาจว้งไม่มีค�าแสดงความเป็นเจา้ของท่ีเทียบกบัค�าวา่	“ของ”	

เหมือนภาษาไทย	แต่จะใช้ค �าลกัษณนาม	 /tu6/	 “ตวั”	วางไวห้น้าผูท่ี้เป็นเจา้ของ	หรือหน้าสรรพนาม 

ในโครงสร้าง	[ส่ิงท่ีถกูเป็นเจา้ของ	+	tu6	+	เจา้ของ]ตวัอยา่งประโยคเช่น	  เฮือน	tu6	ตวัkou1	ก/ู	“บา้น

ของฉนั”	/nei4น่ี												เป็น	tu6	ตวั												มึง/	“น่ีเป็นของเธอ”		

	 	 (6)	ประโยคเปรียบเทียบ	รูปประโยคคือ	[A	+	คุณศพัท	์+	kva5(กวา่)	+	B]	ตวัอยา่ง	ประโยค

เช่น	/													มึงsa:		1	สูง	kva5	กวา่	kou1	ก/ู	“เธอสูงกวา่ฉนั”	/pou4	ผู	้nei4	น้ี	dam1	ด�า	kva5	กวา่	pou4 

	ผู	้han4	นั้น/	“คนน้ีด�ากวา่คนนั้น”

	 2.4		การยมืค�าและไวยากรณ์จากภาษาจีน

	 	 จากการศึกษาขอ้มูลพบวา่ภาษาจว้งไม่เพียงยมืค�าศพัทภ์าษาจีนมาใชเ้ป็นจ�านวนมากเท่านั้น	

แต่ระบบไวยากรณ์กย็มืมาใชม้ากดว้ยเช่นกนั	แต่วธีิการยมืมีลกัษณะเด่นคือ	หากพดูโดยใชค้ �าภาษาจว้งจะ

ใชไ้วยากรณ์แบบภาษาจว้ง	แต่หากใชค้ �ายมืจากภาษาจีนก็จะใชไ้วยากรณ์ตามแบบภาษาจีนดว้ย	ตวัอยา่ง

เช่น

 1ค�าวา่																					“เหลือเกิน,มาก”	น้ีมีความน่าสนใจ	คือ	มีเสียง	ความหมายและรูปแบบไวยากรณ์เหมือนกบัภาษาลาวคร่ัง	

ซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีพดูภาษาไท-กะได	มีถ่ินฐานอยูบ่ริเวณภาคกลางตอนบนของไทย	มีช่ือเรียกตนเองวา่	“ลาวภูฆงั”	

จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์เช่ือไดว้่าบรรพบุรุษชาวลาวคร่ังอพยพมาจากอาณาจกัรเวียงจนัทร์และหลวงพระบาง

พร้อมกบัลาวกลุ่มอ่ืนๆ	โดยถูกกวาดตอ้นเขา้มาในประเทศไทยในรัชสมยัพระเจา้กรุงธนบุรีปีพุทธศกัราช	2321	และใน

รัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในปีพทุธศกัราช	2334	ไม่ปีใดกปี็หน่ึง	(ขอ้มูลจากเวบ็ไซต	์

องคค์วามรู้ภูมิปัญญากลุ่มชาติพนัธ์ุภาคกลางเขา้ถึงไดจ้าก	http://www.thaiethnicity.com)	ในเวบ็ไซตน้ี์สันนิษฐานว่า

ช่ือเรียกชาวลาว	“ภูฆงั”	 มีท่ีมาจากช่ือของภูเขาท่ีมีลกัษณะคลา้ยระฆงั	อยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของหลวงพระ

บางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	อนัเป็นถ่ินฐานเดิมของลาวคร่ัง	 	จากช่ือเรียกชองชาวจว้งน่าจะเป็นขอ้

สนันิษฐานอีกทางหน่ึงเก่ียวกบัช่ือเรียกของชาวลาว	“ภูฆงั”	ชาวจว้งมีช่ือเรียกตวัเองข้ึนตน้ดว้ยค�าวา่	 /pou4	หรือ	pu4/	มี

ความหมายวา่	“ผู”้	ดงันั้นค�าวา่	“ภ”ู	ในภาษาลาวภฆูงั	น่าจะเป็นค�าวา่	“ผู”้	ท่ีแปลวา่	“คน”	ประกอบกบัขอ้สนันิษฐานวา่ดิน

แดนดั้งเดิมของชาวลาวคร่ังอยูบ่ริเวณภเูขารูประฆงั	กน่็าจะเป็นค�าวา่	“ผูฆ้งั”	ซ่ึงหมายความวา่	“คนท่ีอยูบ่นภเูขารูประฆงั”					
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โครงสร้างแบบภาษาจ้วง โครงสร้างแบบภาษาจนี

การแสดงความเป็น

เจา้ของ

           เฮือน	tu6	ตวั	kou1	ก/ู	

“บา้นของก”ู

																	คอมมูน*ti6	ของ*  เฮือน/

“บา้นของพรรคคอมมูน”

การเปรียบเทียบ 												มึงsa:				1สูง	kva5	กวา่	kou1	

ก/ู	“เธอสูงกวา่ฉนั”

													มึงpei3	กวา่*kou1	ก	ูsa:			1	สูง	

/“เธอสูงกวา่ฉนั”

การขยายความ /dei1ดี	ta4	 a:I	จริง/“ดีจริงๆ” 										จริง*dei1	ดี/		“ดีจริงๆ”

*	ti6	ยมืมาจากภาษาจีนค�าวา่	的	de		*	pei3	ยมืมาจากภาษาจีนค�าวา่	比bǐ	*	  	ยมืมาจากภาษาจีนค�า

วา่真zhēn

	 2.5	ภาษาถิน่	

	 นกัภาษาศาสตร์จีนใชเ้กณฑ์ทางภูมิศาสตร์ประกอบกบัเกณฑ์ทางภาษาแบ่งภาษาจว้งออกเป็น

สองถ่ิน	 คือ	ภาษาจว้งเหนือกบัภาษาจว้งใต	้ความแตกต่างของภาษาถ่ินทั้งสองคือมีความแตกต่างของ

ระบบเสียงเล็กนอ้ย	ถดัมาเป็นเร่ืองวงค�าศพัท	์แบ่งเป็นสามกลุ่มคือ	ค�าศพัทร่์วมเผ่าพนัธ์ุ	ค �าศพัทเ์ฉพาะ

ถ่ิน	และค�าศพัทถ่ิ์นยอ่ย	ท�าให้แต่ละถ่ินและถ่ินยอ่ยมีค�าศพัทแ์ตกต่างกนัประมาณร้อยละ	20-30%ส่งผล

ให้การแบ่งพ้ืนท่ีของภาษาถ่ินมีวงจ�ากดัท่ีชดัเจน	ส่วนระบบไวยากรณ์มีความแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย	

ภาษาถ่ินยอ่ยแต่ละถ่ินมีลกัษณะเด่นเฉพาะตวัทางระบบเสียงท่ีสามารถบ่งบอกความเป็นถ่ินยอ่ยได	้นกั

ภาษาศาสตร์จีนจึงใชล้กัษณะเฉพาะทางระบบเสียงและวงค�าศพัทเ์ป็นเกณฑใ์นการแบ่งแยกภาษาจว้งถ่ิน

เหนือและถ่ินใต	้และใชเ้กณฑเ์ดียวกนัน้ีแบ่งแยกภาษาถ่ินยอ่ยอีกชั้นหน่ึง	ภาษาจว้งถ่ินเหนือมีจ�านวนผูพ้ดู

มากกวา่ถ่ินใต	้การกระจายของพื้นท่ีกินบริเวณกวา้งมากกวา่	ตารางต่อไปน้ีเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลและ

ความแตกต่างของภาษาถ่ินทั้งสอง	ดงัมีรายละเอียดท่ีส�าคญัดงัน้ี

 

ภาษาจ้วงเหนือ ภาษาจ้วงใต้	

ภาษาถิน่ย่อย 7	 ถ่ิน	ไดแ้ก่	กุย้เป่ย(桂北Guìběi)	หล่ิว
เจียง	 (柳江Liǔjiāng)	หงสุ่ยเหอ(红
水河 Hóngshuǐhé) 	 ยงเป่ย(邕北

Yōngběi)	โย่วเจียง(右江Yòujiāng) 
กุย้เปียน(桂边Guìbiān)	 ชิวเป่ย(邱北

Qiūběi)

5	 ถ่ินไดแ้ก่	ยงหนาน(邕南Yōngnán)	 
จั่วเจียง	 	 	 (左Zuǒjiāng)เต๋อจ้ิง(德靖

Déjìng)เยี่ยน	กว่าง	 (砚广Yànguǎng) 
เหวนิหมา	(文麻Wénmá)
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ภาษาจ้วงเหนือ ภาษาจ้วงใต้	

ระบบเสียง ไม่มีเสียงพน่ลม		 มีเสียงพน่ลม	/phphjthkhkhj/	

ไม่มีการเปรียบต่างของเสียง

แต่รวมเป็นเสียงเดียว	คือ	

มีการเปรียบต่างของเสียงพยญัชนะ

มี เ สียงพยัญชนะชุด/ r / 	 (บาง ถ่ินย่อย 

เป็น	 )

ไม่มีเสียงพยญัชนะชุด	/r/

เสียงปฏิภาคถ่ินเหนือ-ใต	้ เสียงปฏิภาคถ่ินเหนือ-ใต	้

ระบบ เ สี ยงในแ ต่ละ ถ่ินย่อย มีความ

สมมาตร	ไม่ซบัซอ้น	 

ระบบเสียงมีความซบัซอ้น	บางถ่ินยอ่ยไม่

สมมาตร 

วงค�าศัพท์ ถ่ินเหนือและใต้มีค �าศัพท์ร่วมประมาณ	

60-65%	

ถ่ินเหนือและใต้มีค �าศัพท์ร่วมประมาณ	

60-65%

ความร่วมกันของค�าศัพท์ใน ถ่ินย่อย

ประมาณ	70-80%	

ความ ร่วมกันของค�าศัพท์ใน ถ่ินย่อย

ประมาณ70%	

ไวยากรณ์ ไม่มีความแตกต่างทางไวยากรณ์ท่ีชดัเจน	

เป็นเพียงการใชค้ �าไวยากรณ์ต่างกนั	 เช่น	

ค�าแสดงความเป็นเจา้ของ	/tu6/	“ของ”

ไม่มีความแตกต่างทางไวยากรณ์ท่ีชดัเจน

เป็นเพียงการใช้ค �าไวยากรณ์ต่างกนั	 เช่น	

ค�าแสดงความเป็นเจา้ของ											“ของ”

ค�ากริยามกัมีหน่วยค�าเติมหนา้	 /ta-/	 เช่น	/

ta3	ka:i1/	“ขาย”	/ta3												“ซ้ือ”

ไม่มีหน่วยค�าเติมหน้า	 /ta-/เช่น	 /ka:i1/	

“ขาย”															“ซ้ือ”

 

 2.6	ตวัอกัษร 

	 	 ในสมยัซ่งใตมี้การใชภ้าษาเขียนท่ีเป็นอกัษรจีนแบบเหล่ียม	โดยยืมอกัษรจีนแบบ“ล่ิวซู”							

(六书Liùshū)	มาใช	้เรียกช่ือวา่																		“สือ	จว้ง”	ใชแ้พร่หลายในชุมชนชาวจว้งเหนือบริเวณถ่ิน
หล่ิวเจียง	แต่ไม่เป็นท่ีแพร่หลายมากนกั	ส่วนมากใชส้�าหรับจดช่ือสถานท่ี	 เขียนเพลงกลอน	และบนัทึก

เร่ืองราวเท่านั้น	จนกระทัง่เดือนพฤษภาคม	ปี	ค.ศ.1955	ไดมี้การประชุมของคณะท�างานเพ่ือพฒันาระบบ

การเขียนภาษาจว้งข้ึน	 ท่ีประชุมมีมติยดึภาษาจว้งเหนือ	 ถ่ินอู่หมิง	(武鸣Wǔmíng)	 เป็นเสียงมาตรฐาน	
ใชอ้กัษรลาตินเป็นอกัษรภาษาจว้ง	โดยอิงเขา้กบัระบบอกัษรพินอินของภาษาจีน	 เร่ิมประกาศทดลอง

ใชใ้นปี	ค.ศ.	1956	–	1957	ต่อมารัฐบาลไดป้ระกาศรับรองอกัษรภาษาจว้งอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี	29	

เดือน	พฤศจิกายน	ค.ศ.	1957	แต่ยงัมีสญัลกัษณ์ท่ีไม่ใช่อกัษรลาตินในการเขียนเสียงวรรณยกุตอ์ยู	่จึงมีการ

ปรับปรุงใหม่ใหใ้ชอ้กัษรลาตินทั้งหมด	อกัษรใหม่น้ีรัฐบาลเขตปกครองตนเองกวา่งซีจว้ง	ไดป้ระกาศใช	้

เม่ือ	ปี	ค.ศ.	1981	และใชอ้ยา่งแพร่หลายมาจนปัจจุบนัขอ้มูลระบบการเขียนต่อไปน้ีปรับปรุงจากเวบ็ไซต	์

ช่ือ	Rauz	ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตท่ี์เป็น

	 ส่ือกลางเผยแพร่ขอ้มูลภาษาและวฒันธรรมจว้ง	ภาษาปู้อี	และกลุ่มชาติพนัธ์ุเหลียว	(僚Liáo	 	)	

ในประเทศจีน	 ซ่ึงเป็นการท�างานร่วมกนัของสมาคมวิจยัวฒันธรรมลัว่เยว่	สมาคมจว้งศึกษากว่างซี	และ
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ศูนยว์ิจยัจว้ง-ตง้ศึกษา	มหาวิทยาลยัชาติพนัธ์ุส่วนกลาง	(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 ) เขา้ถึงไดท้าง	http://www.rauz.net.cn/	(C.	=	พยญัชนะ	V.=สระ	

IPA	=	สทัอกัษรสากล	T.=	วรรณยกุต)์

ตวัอย่างภาษาจ้วงทีเ่ขยีนโดยอกัษรจ้วงใหม่

ค�าจ้วง ค�าแปล ค�าจ้วง ค�าแปล ค�าจ้วง ค�าแปล ค�าจ้วง ค�าแปล ค�าจ้วง ค�าแปล

faiz ไฟ gaeuq เก่า vai ควาย bi ปี roek เลขหก

ndaej ได้ ndei ดี mwngz มึง hawj ให้ neangh นัง่

lai หลาย nohmou เน้ือหมู mbin บิน neix น่ี lan หลาน

hao ขาว beix พี่ raeuz เรา dai ตาย rox รู้

gaeq ไก่ boh พอ่ bya ปลา haj เลขหา้ miz มี

	ค�าน้ีเป็นค�าท่ีปรากฏในเอกสารโบราณของจีนท่ีใชเ้รียกช่ือชนร้อยเผา่	โดยเฉพาะกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีพดูภาษาตระกลูไทหรือ

ใกลชิ้ดกบัตระกลูไท	เช่น	ปู้อี	ไต	หลี		จว้งเกอลาว	เหมาหนาน	มู่หล่าว	เป็นตน้	ในเวบ็ไซตน้ี์ใชค้ �าวา่	布僚(Bùliáo)เป็น

ช่ือเวบ็ไซต	์โดยเขียนเป็นภาษาจว้งวา่	Bouxraeuz	ตรงกบัค�าวา่	“ผู-้เรา”	หมายความวา่	“คนของพวกเรา”		ถ่ินฐานของ	“ผู-้

เรา”	อยูบ่ริเวณตะวนัตกเฉียงใตข้องจีนเร่ือยไปจนถึงตอนเหนือของเวยีดนาม	ไดแ้ก่	จว้ง	ปู้อี	ไต	นุง		และเรียกคนกลุ่มน้ี

ทั้งหมดวา่เป็น	僚人Liáorén“ชาวเหลียว”
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บทสรุป	

	 บทความน้ีเรียบเรียงข้ึนโดยอา้งอิงผลงานของนกัวิชาการจีน	เม่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษาของ

นกัภาษาศาสตร์ไทยหรือตะวนัตกแลว้จะเห็นวา่มีความแตกต่างกนัอยูบ่า้งเช่น	การศึกษาเร่ืองระบบเสียง	

นกัภาษาศาสตร์จีนมองวา่สระท่ีนอกเหนือจากสระเด่ียวและสระประสมแลว้	สระท่ีมีพยญัชนะทา้ย	/m	n	

ŋ/	และ	/p	t	k/	กจ็ดัวา่เป็นเสียงสระชนิดหน่ึง	ท�าใหน้กัภาษาศาสตร์จีนวเิคราะห์วา่มีเสียงสระเป็นจ�านวน
มาก	บางภาษามีเสียงสระนบัร้อยเสียง	รวมไปถึงการวิเคราะห์เสียงวรรณยกุตก์็น�าพยญัชนะทา้ยเหล่าน้ี

เป็นเกณฑใ์นการวิเคราะห์อีกดว้ย	 ซ่ึงความจริงแลว้หากพิจารณาเฉพาะเสียงสระเด่ียวและสระประสม

อย่างท่ีนักภาษาศาสตร์ทัว่ไปศึกษาก็จะพบว่าไม่ไดมี้เสียงสระมากมายถึงเพียงนั้น	 เสียงวรรณยุกต์ก็มี

จ �านวนนอ้ยกว่าหรือวิธีการศึกษาโครงสร้างของค�าและไวยากรณ์ก็พบว่านกัภาษาศาสตร์จีนใชรู้ปแบบ

และโครงสร้างของภาษาจีนไปศึกษาภาษาอ่ืนๆ	 ซ่ึงอาจจะเป็นมูลเหตุท่ีท�าใหไ้ม่ไดว้ิเคราะห์ลกัษณะทาง

ภาษานั้นๆอย่างแทจ้ริง	แต่จะเป็นการอธิบายภาษาอ่ืนโดยใชห้ลกัไวยากรณ์ภาษาจีนปัญหาอีกประการ

หน่ึงท่ีพบกคื็อ	เม่ือนกัภาษาศาสตร์ศึกษาภาษาหน่ึงๆ	แลว้ไม่ไดต้รวจสอบขอ้มูลค�าศพัทท่ี์น�ามาวิเคราะห์

หรือไม่ทราบวา่เป็นค�าศพัทแ์ท้ๆ ของภาษาเหล่านั้นหรือไม่	ท�าใหบ้างคร้ังวิเคราะห์เสียงท่ีเกิดจากค�ายมืวา่

เป็นเสียงในภาษานั้น	กจ็ะเกิดความผดิพลาดได	้แต่อยา่งไรกต็าม	ขอ้ดีและขอ้ไดเ้ปรียบของการศึกษาภาษา

ของชนกลุ่มนอ้ยในประเทศจีนโดยนกัภาษาศาสตร์จีนกคื็อความรู้ภาษาจีน	ตวัอยา่งการศึกษาภาษาจว้งจะ

เห็นวา่มีค�ายมืศพัทภ์าษาจีน	(ฮัน่)	ทั้งท่ีเป็นค�ายมืเก่า	(ก่อนปฏิวติัวฒันธรรม)	และค�ายมืใหม่	(หลงัปฏิวติั

วฒันธรรม)	รวมทั้งค �าศพัทร่์วมโบราณเป็นจ�านวนมาก	หากนกัภาษาศาสตร์ท่ีไม่มีความรู้ภาษาจีนเขา้ไป

ศึกษาภาษาจว้ง	กอ็าจจะวเิคราะห์ผดิพลาดไดเ้ช่นเดียวกนั

	 แมว้่าในประเทศไทยมีการศึกษาเก่ียวกบัภาษาจว้งบา้งแลว้	 ส่วนใหญ่เป็นงานดา้นพจนานุกรม	

เช่นผลงานของ	ปราณี	 (2535)	สมทรงและคณะ(2539)	 สุริยา(2548)	สมทรงและฉินเชียวหาง	 (2549) 

Somsong	(2006)	เป็นตน้และมีบทความเก่ียวกบัการวเิคราะห์ภาษาบา้ง	เช่น	Somsong	Burusphat	and	Qin	

Xiaohang	(2012)	แต่บทความเร่ืองน้ีไดน้�าเสนอใหเ้ห็นมุมมองการศึกษาภาษาจว้งของนกัภาษาศาสตร์จีน	

อยา่งนอ้ยเราก็ไดท้ราบมุมมองและวิธีการทางภาษาศาสตร์ของนกัภาษาศาสตร์จีนในการศึกษาภาษาอ่ืน	

ทั้งน้ีเพื่อใหน้กัภาษาศาสตร์ไทยมีความเขา้ใจหากมีโอกาสไดท้�างานร่วมกบันกัวชิาการจีน
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