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บทคดัย่อ 
   ต้ง หรอื กมั เป็นภาษาที่พูดโดยชนกลุ่มน้อยชาวต้งในประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจีน นักวิชาการจีนจดัภาษาต้งไว้ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาจ้วง-ต้ง 
แขนงต้ง-สุ่ย บทความน้ีมุ่งนําเสนอข้อมูลทางภาษาศาสตร์ของชนกลุ่มน้อยเผ่าต้งใน
ประเทศจนี โดยการสงัเคราะห์ขอ้มลูจากผลงานของนักวชิาการจนี เน้ือหาของบทความ
นําเสนอประเด็นสําคญัสามเรื่อง คอื 1. ขอ้มูลสงัเขปเกี่ยวกบักลุ่มชาติพนัธุ์ต้ง 2. การ
พรรณนาทางภาษาศาสตร ์ซึง่ประกอบดว้ย (1) การจดัแบ่งตระกูลภาษา (2) ระบบเสยีง 
(3) ระบบคาํ (4) ระบบไวยากรณ์ (5) ภาษาถิน่ และ 3. ระบบการเขยีนอกัษรภาษาตง้ จาก
การศกึษาพบว่า ภาษาตง้ทีน่ักภาษาศาสตรต์่างชาตศิกึษากบัมุมมองของนักวชิาการจนี
ยงัมขีอ้แตกต่างกนัหลายประการ เช่น การจดัแบ่งตระกูลภาษา ระบบเสยีง ระบบคําและ
ระบบไวยากรณ์ เน่ืองจากนกัภาษาศาสตรจ์นีใชว้ธิทีีเ่ป็นแบบแผนทางภาษาศาสตรจ์นีใน
การวิเคราะห์ ที่ผ่านมานักวชิาการไทยมโีอกาสศึกษาข้อมูลภาษาต้งจากผลงานของ
นักภาษาศาสตร์ตะวนัตกและนักภาษาศาสตร์ไทย แต่ยงัไม่มขีอ้มูลที่เป็นขอ้เขยีนของ
นักวชิาการจนีผูซ้ึ่งใกล้ชดิกบัชาวต้งมากทสีุด ในบทความน้ีจงึจะไดนํ้าเสนอเพื่อให้เป็น
ขอ้มลูสาํหรบันกัวชิาการชาวไทยไดศ้กึษาคน้ควา้เพิม่เตมิ 
 

คาํสาํคญั : ตง้  กมั  ภาษาตระกลูจนี-ทเิบต ภาษาตระกลูไท    
 

Abstract 
Dong [Kam1] is a language spoken by the Dong ethnic group in China. 

Chinese scholars have classified it into a Sino-Tibetan language family, Zhuang-
Dong branch, Dong-Sui group. This article is a description of the linguistic style of 
Dong language and presents three main issues: 1. Dong ethnic information; 2. Dong 
language description which consists of (1) language category, (2) phonology, (3) 
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word system, (4) grammar, and (5) dialect; and 3. Dong characters. Investigation 
revealed that there are different points of view on language descriptions among 
foreign and Chinese linguists. Previous Thai researchers mostly studied Dong 
language from foreign scholars’ research, not that of Chinese scholars living in the 
same country with Dong people. This article provides information about Dong 
language based on the work of Chinese scholars for Thai scholars who wish to 
conduct further research related to the topic in the future.      

 

 Keywords: Dong: Tung: Kam: Sino-Tibetan language family: Tai language family      
 

ข้อตกลงเบือ้งต้น  
 นอกเหนือจากการนําเสนอขอ้มลูภาษาตง้แลว้ ความมุง่หมายอกีประการหน่ึงที่
ผูเ้ขยีนตอ้งการนําเสนอกค็อื มุมมองการวเิคราะห์ทางภาษาศาสตรแ์บบจนี จงึเจตนาใช้
คาํศพัทท์ีแ่ปลจากภาษาจนี ซึง่อาจจะไมต่รงกบัคาํศพัทว์ชิาการทีน่กัภาษาศาสตรไ์ทยใช ้
ดงันัน้ ในเบือ้งตน้น้ีจงึขอทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัคาํศพัทเ์ฉพาะ ดงัน้ี  
 1. พยางค์เปิด  ภาษาจนีใช้คําว่า 舒声韵 Shū shēngyùn แปลตามตัวอักษร
หมายถงึ “สระเสยีงคลาย” คอืพยางค์ที่ลงทา้ยดว้ยสระเดี่ยว  อรรธสระ และเสยีงนาสกิ 
ตรงกบัคาํศพัทท์ีน่กัภาษาศาสตรไ์ทยใชว้า่ “พยางคเ์ป็น”  
 2. พยางคเ์ปิด  ภาษาจนีใชค้ําว่า 促声韵 Shū shēngyùn แปลตามตวัอกัษร
หมายถงึ “สระเสยีงสัน้ หรอื สระเสยีงกระชบั” คอืพยางค์ที่ลงทา้ยดว้ยเสยีงกกั  ตรงกบั
คาํศพัทท์ีน่กัภาษาศาสตรไ์ทยใชว้า่ “พยางคต์าย” 
 3. สระ ภาษาจนีใชค้าํวา่ 音韵 Yīnyùn แปลวา่ “เสยีงสระ” การวเิคราะหร์ะบบ
เสยีงสระแบบจนี ส่วนทีอ่ยู่ถดัจากพยญัชนะต้นนับเป็นเสยีงสระทัง้หมด เช่น คําว่า tian  
เสยีงสระทัง้หมดของคําน้ีคอื /ian/ เสยีง /t/ เป็นพยญัชนะต้น ในสระทัง้หมดของคําๆน้ี 
เสยีง /i/ เป็นหวัสระ(韵头 yùntóu) เสยีง /a/ เป็นท้องสระ (韵腹 yùnfù)  และเสยีง /n/ 
เป็นหางสระ  (韵尾 yùnwěi) ส่วนที่ภาษาจนีเรยีกว่า “เสยีงสระ” น้ี ตรงกบัคําศพัท์ที่
นกัภาษาศาสตรไ์ทยใชว้า่ “สว่นทา้ยพยางค”์  (syllable rime) 
 4. เสียงพยญัชนะเปล่ียนเป็นริมฝีปาก ภาษาจนีเรยีกว่า 唇化声母Chún 

huà shēngmǔ ไดแ้ก่พยญัชนะทีม่กีารออกเสยีงฐานกรณ์ของพยญัชนะเดมิแล้วเลื่อนไป
รมิฝีปาก คลา้ยกบัพยญัชนะควบกลา้ กว- คว- ตรงกบัคาํศพัทท์ีน่กัภาษาศาสตรไ์ทยใชว้า่ 
การออกเสยีงแบบหอ่ปากไปพรอ้มกนั (labialization)  
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 5. เสียงพยญัชนะเปล่ียนเป็นเพดาน ภาษาจีนเรียกว่า 腭化声母È huà 

shēngmǔ ไดแ้ก่พยญัชนะทีม่กีารออกเสยีงฐานกรณ์ของพยญัชนะเดมิแลว้เลื่อนไปเพดาน 
เสยีงชนิดน้ีคลา้ยกบัการออกเสยีงภาษาไทย พย- สย- ตรงกบัคําศพัท์ทีน่ักภาษาศาสตร์
ไทยใชว้า่ การออกเสยีงแบบยกลิน้สว่นหน้าไปพรอ้มกนั (palatalization)  
 

บทนํา : ข้อมลูสงัเขปเก่ียวกบักลุ่มชาติพนัธุต้์ง 
 “ตง้” เป็นชื่อของภาษาและชนกลุ่มน้อยกลุ่มหน่ึง มถีิน่ฐานในสามมณฑลของ

ประเทศจนี  คอื กุ้ยโจว1 ยูนานและหูหนาน ชาวต้ง เรยีกตวัเองว่า [kam1]2 มบีางพืน้ที่

ส่วนน้อยออกเสยีงว่า [ȶam1] หรอื [ȶ´m1]  นักภาษาศาสตร์แยกออกมาจากสมาชกิใน
ภาษาตระกูลไท โดยจดัให้เป็นภาษาที่มคีวามใกล้ชิดกบัภาษา ตระกูลไท เรยีกชื่อว่า
ตระกลูภาษากมั-สุย่(หรอืสุย)3 ในขณะทีมุ่มมองของนกัวชิาการจนีจดัไวใ้นตระกลูใหญ่จนี-
ทเิบต สาขาภาษาจว้ง-ตง้ แขนงภาษาต้ง(กมั)-สุ่ย ความสาํคญัของภาษาตง้ประการแรก
คอืเป็นภาษาทีม่คีวามใกลช้ดิกบัภาษาตระกูลไททีม่พีดูอยู่แต่เฉพาะในประเทศจนีเท่านัน้  
และประการทีส่องซึง่สาํคญัยิง่กวา่นัน้กค็อื การมรีะบบเสยีงวรรณยุกตท์ีซ่บัซอ้นมากทีสุ่ด
ในบรรดาภาษาตระกูลไท  เน่ืองจากการเกดิระบบเสยีงวรรณยุกต์ในภาษาตง้เป็นผลมา
จากสระพยางค์ปิดและสระพยางค์เปิด ลกัษณะน้ีน่ีเองที่โอดฺรกิูรต์ (Haudricourt, 1961) 
ไดใ้ชเ้ป็นหลกัฐานในการสรา้งทฤษฎมีาตรฐานอธบิายการกาํเนิดของเสยีงวรรณยุกต ์ 

ข้อมูลจากทางการจีน (เมชฌ,2554) ระบุว่าชนเผ่าต้งมีถิ่นฐานอยู่ในสาม
มณฑล ไดแ้ก่  

มณฑลกุ้ยโจว (贵州省 Guìzhōushěnɡ) บริเวณอําเภอหลีผิง (黎平

Lípínɡ) ฉงเจยีง(从江 Cónɡjiānɡ)  หรงเจยีง  (榕江 Rónɡjiānɡ) เทยีนจู ้(天柱

Tiānzhù)  จิ่น ผิ ง (锦屏 Jǐnpínɡ)  ซาน ซุ่ ย (三穗 Sānsuì)  เ จิ้ น หย่ ว น (镇远

Zhènyuǎn) เจี้ยนเหอ (剑河 Jiànhé)  ยวี่ผงิ(玉屏 Yùpínɡ) ชาวต้งในมณฑลกุ้ย
โจวมจีาํนวนประชากรมากทีส่ดุ คอื 480,000 คน (ขอ้มลู ปี 1979) 

                                                            
1 ชือ่มณฑลกุย้โจวนี้ ในเอกสารต่างๆมชีือ่เรยีกต่างกนัหลายชือ่ เชน่ ไกวเจา, Kweichow, Guizhou คอืชือ่
เดยีวกนั หมายถงึ มณฑลกุย้โจว (贵州 Guìzhōu) 
2 คาํเรยีกชือ่นี้น่าสนใจ เนื่องจากมหีลายภาษาในตระกลูไทเรยีกชือ่อยา่งภาษาไทกลุม่ ป.และภาษาไทกลุม่ 
พ.วา่ “กาํ (กมั)” หรอื “คาํ” เชน่ กาํเมอืง (คาํเมอืง ภาษาไทยถิน่เหนือ) กาํตี ่(คาํตี ่ภาษาตระกลูไทในอนิเดยี
และพมา่) กาํยงั (คาํยงั ภาษาตระกลูไทในอนิเดยี)   
3 ผูเ้ขยีนเรยีกชือ่วา่ สุย่ เพราะออกเสยีงตามอกัษรจนีทีน่กัภาษาศาสตรจ์นีใชเ้รยีกชือ่ภาษาและกลุม่ชาติ
พนัธุน์ี้ คอื 水 Shuǐ  
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มณฑลหูหนาน (湖南省 Húnánshěnɡ) บริเวณอําเภอซินห่วง(新晃

Xīnhuǎnɡ) จิ้งเซี่ยน(靖县 Jìnɡxiàn) ทงเต้า    (通道 Tōnɡdào) ในเขตปกครอง
ตนเองเผ่าจว้ง ชาวต้งในมณฑลหูหนานมจีํานวนประชากรรองลงมา คอื 190,000 คน 
(ขอ้มลู ปี 1979) 

มณฑลกว่างซี  (广西 Guǎnɡxī)  บริเ วณอํ า เภอซาน เจีย ง  (三江

Sānjiānɡ) หลงเซิง่(龙胜 Lónɡshènɡ)  หรงสุย่(融水 Rónɡshuǐ) ชาวตง้ในมณฑล
กวา่งซมีจีาํนวนประชากรน้อยทีส่ดุ คอื 140,000  คน (ขอ้มลู ปี 1979) 

ขอ้มูลจากการสํารวจประชากรในปี 1979  ชาวต้งมปีระชากรราว 8 แสนคน 
แต่จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ที่ 5 ของจนีในปี 2000 ชนกลุ่มน้อยเผ่าต้งมี
จาํนวนประชากรเพิม่ขึน้กวา่เดมิมาก โดยมปีระชากรทัง้สิน้ 2,960,293 คน 

ในชุมชนทีม่ชีาวตง้อาศยัอยู ่โดยเฉพาะถิน่ตง้ใตท้ีม่ผีูพ้ดูจาํนวนมาก (เกีย่วกบั
ภาษาถิน่ จะอธบิายในหวัขอ้ภาษาถิน่เป็นลําดบัต่อไป) ภาษาตง้เป็นภาษาหลกัทีช่าวตง้
ใชใ้นการสื่อสาร ในโรงเรยีน สถานทีร่าชการต่างๆ กใ็ชภ้าษาต้งเป็นภาษากลาง ทําให้
ชาวตง้ใตย้งัคงรกัษาเอกลกัษณ์ทางภาษาไวไ้ด ้แต่เหตุน้ีทําใหช้าวต้งใตรู้ภ้าษาจนีน้อย
กวา่ชาวตง้เหนือ ขณะเดยีวกนัชาวตง้เหนือซึง่มจีาํนวนประชากรน้อยกวา่กม็แีนวโน้มใน
การใช้ภาษาจนีมากกว่าเช่นกนั ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรมของประเทศจนี (1949) 
เป็นต้นมา เหตุที่เป็นประชาชนของประเทศจนี การกระจายอํานาจทางการเมอืงการ
ปกครอง เศรษฐกจิ สงัคมและการศกึษาของรฐับาลจนี ทาํใหภ้าษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ 
ไดร้บัอทิธพิลจากภาษาจนีเป็นอย่างมาก ในพืน้ทีท่ ีม่ชีาวตง้อาศยัอยู่ไม่มาก หากอยู่ใกล้
กบักลุ่มชาตพินัธุท์ ีม่ปีระชากรมากกวา่ ชาวตง้กจ็ะสามารถพดูภาษาอื่นนัน้ได ้หรอืไมก่ใ็ช้
ภาษาจนีเป็นภาษากลางในชวีติประจาํวนัในการตดิต่อสื่อสารกบัชนเผ่าอื่น แมก้ระทัง่ใน
กลุ่มชาวตง้ดว้ยกนัเอง          

 

การพรรณนาภาษาต้งในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน 
1. การจดัแบง่ตระกลูภาษา    
หนงัสอืเล่มสาํคญัทีผู่เ้ขยีนอา้งองิคาํศพัทแ์ละขอ้มลูภาษามาเรยีบเรยีงในบทความ

น้ี คือ หนังสอืเรื่อง “ปรทิรรศน์ภาษาต้ง” เขยีนโดย เหลียงหมิน่ นักภาษาศาสตร์รู้จกั
หนังสือเล่มน้ีในชื่อ Dong Yu Jianzhi และรู้จกัชื่อผู้เขียนในชื่อ Liang Min ตรงกับชื่อ
ภาษาจีนคือ《侗语简志Dòngyǔ jiǎn zhì》(梁敏Liáng Mǐn,1979) โดยเก็บ
ขอ้มูลคําศพัท์และศึกษาวเิคราะห์ภาษาต้งที่เขตชุมชนเชอเจยีง(车江Chē jiāng) ใน
ชุมชนน้ีประกอบด้วยหมู่บ้านต่างๆ หลายหมู่บ้าน เช่น บา้นเชอจา้ย (车寨Chē zhài) 
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บา้นจา้ยโถว(寨头Zhài tóu) บา้นจางหลวี(่章鲁Zhāng lǔ) บา้นม่ายจา้ย(麦寨Mài 

zhài) บ้านเยว่จ้าย   (月寨 Yuè zhài)  บ้านโข่วจ้าย  (口寨Kǒu zhài) เป็นต้น 
นอกจากน้ียงัมผีลงานพจนานุกรม งานวจิยั หนังสอื บทความ เอกสาร และสื่อการเรยีน
การสอนภาษาตง้เรือ่งอื่นๆ ทีนํ่ามาศกึษาประกอบกนั เช่น พจนานุกรมภาษาตง้-ฮัน่ (โอว
เฮงิหยวน, 2004). งานวจิยัเรื่องการศกึษาเปรยีบเทยีบไวยากรณ์ภาษาต้งกบัภาษาจนี. 
(สอื หลนิ,1997)  บทพรรณนาลกัษณะเดน่ทางไวยากรณ์ภาษาตง้. (สอืย่วนปิง, 2006) สือ่
วดีทิศัน์ห้องเรยีนภาษาต้งพื้นฐาน 1-15. (อู๋ผงิฮวน, 2012) เป็นต้น แต่วธิกีารถ่ายถอด
เสยีงภาษาตง้ของนกัวชิาการจนีต่างกนัสองระบบ คอื ส่วนหน่ึงใชส้ทัอกัษรสากล อกีสว่น
หน่ึงใชร้ะบบการเขยีนอกัษรภาษาต้งทีพ่ฒันาขึน้ใหม่ เพื่อใหก้ารนําเสนอในบทความนี้
เป็นระบบเดยีวกนัและง่ายต่อการศกึษาของนักภาษาศาสตรไ์ทย จงึจะใชร้ะบบเสยีงสทั
อกัษรสากลของเหลยีงหมิน่เป็นหลกั   

ภาษาทีช่าวต้งใชค้อืภาษาต้ง(侗语 Dònɡyǔ) ชาวต้งเรยีกภาษาของตวัเองว่า 
/kam1/ นักวชิาการจนีจดัอยู่ในตระกูลภาษาจนี-ทเิบต (汉藏语系 Hàn Zànɡ yǔxì) 
สาขาภาษาจว้ง-ตง้ (壮侗语族 Zhuànɡ Dònɡ yǔZú) แขนงภาษาตง้-สุย่ (侗水语

支 Dònɡ Shuǐ yǔzhī) แบ่งออกเป็นสองสําเนียงภาษาคือ สําเนียงต้งเหนือและ
สาํเนียงตง้ใต ้ไมม่ภีาษาอกัษรเป็นของตวัเอง สว่นใหญ่ใชอ้กัษรจนี มกีารประดษิฐภ์าษา
อกัษรโดยใชอ้กัษรโรมนัขึน้ใช ้เมือ่ปี  ค.ศ. 1958  

ภาษาต้งมลีกัษณะร่วมทีใ่กล้เคยีงกบัภาษาต่างๆในแขนงต้ง-สุ่ย ได้แก่ (เน้ือหา
รายละเอยีดและตวัอยา่งคาํ จะไดอ้ธบิายในลาํดบัถดัไป)  

1. พยางคท์ุกพยางคป์ระกอบดว้ยพยญัชนะสระและวรรณยุกต ์ซึง่ระบบ
เสียงวรรณยุกต์ถือเป็นลักษณะร่วมที่สําคัญ คือ หางสระมีอิทธิพลต่อการเกิดเสียง
วรรณยุกตท์ีต่่างกนั    

2. มีเสียงหางสระ ภาษาต้งมี 8 เสียง แบ่งเป็น อรรธสระ/i,u/ และ
พยญัชนะ /m, n, N, p, t, k/  

3. มีคําศัพท์ร่วมเชื้อสาย ส่วนมากเป็นคําโดดพยางค์เดียว  วิธีการ
ประสมคาํมรีปูแบบและลกัษณะเหมอืนกนั   

4. ลกัษณะทางไวยากรณ์เหมอืนกนั โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานคือ 
[S+V+O]  มกีารวางคาํขยายไวห้ลงัคาํหลกั    
 

 เน่ืองจากคําภาษาตง้มทีัง้คําเฉพาะเผ่าพนัธุ ์คําร่วมเชื้อสายในตระกูลไท มี
บางคาํพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆ และคาํพอ้งทีค่ลา้ยกบัภาษาจนี ตลอดทัง้บทความน้ี
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หากพบคําประเภทน้ีจะไดท้ําอรรถาธบิายไว ้โดยใชรู้ปแบบดงัน้ี ภาษาจนี (จ.= คําจนี 
พนิอนิ,ความหมาย)  ภาษาไทยถิน่อสีาน (อ.=คํา, ความหมาย) ภาษาไทยถิ่นเหนือ 
(น.=คาํ, ความหมาย)  ซึง่ในการระบุความหมายของคาํนัน้ หากมคีวามหมายต่างกนัจะ
ระบุความหมายของภาษาทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบ หากมคีวามหมายเหมอืนกนักจ็ะไมร่ะบุ
ความหมาย  
 

2. ระบบเสียง  
  2.1 พยญัชนะ นักวิชาการจีนแบ่งเสียงพยัญชนะในภาษาต้งเป็นสาม
ประเภท คอื   

(1) เสยีงพยญัชนะเดีย่ว เป็นพยญัชนะเสยีงเดยีว ฐานกรณ์ไมเ่ลื่อน  
(2) เสยีงพยญัชนะเปลี่ยนเป็นรมิฝีปาก ภาษาจนีเรยีกว่า 唇化声

母 Chún huà shēngmǔ ไดแ้ก่พยญัชนะทีม่กีารออกเสยีงฐานกรณ์ของพยญัชนะเดมิแลว้
เลื่อนไปรมิฝีปาก คลา้ยกบัพยญัชนะควบกลํ้า กว- คว-  ในภาษาไทย   

(3) เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน ภาษาจนีเรยีกว่า 腭化声母

È huà shēngmǔ ไดแ้ก่พยญัชนะทีม่กีารออกเสยีงฐานกรณ์ของพยญัชนะเดมิแลว้เลื่อนไป
เพดาน เสยีงชนิดน้ีคลา้ยกบัการออกเสยีงภาษาไทย พย- สย-  
  ขอ้มูลการวเิคราะห์ระบบเสยีงในหนังสอื “ปรทิรรศน์ภาษาต้ง” (เหลยีงหมิน่, 
1979) และระบบการเขยีนอกัษรภาษาต้งปัจจุบนัทีส่รา้งขึน้บนพืน้ฐานของการวเิคราะห์
ระบบเสยีงแต่เดมิ(โอวเฮงิหยวน,2004) สรุปว่าพยญัชนะตน้ภาษาต้งมทีัง้หมด 32 เสยีง 
แบ่งเป็น 1) เสยีงพยญัชนะเดีย่ว 22 เสยีง 2) เสยีงพยญัชนะเปลี่ยนเป็นเพดาน 7 เสยีง 
และ 3) เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก 3 เสยีง ดงัขอ้มลูในตารางต่อไปน้ี     

p ph m f w  pj phj mj  wj 

ts tsh  s       

t th n  l tj thj   lj 

ȶ ȶh ȵ ɕ j      

k kh N   kw khw Nw   

ʔ   h       

 

คาํอธบิายเสยีงพยญัชนะ  
1. เสยีงพยญัชนะภาษาตง้มกีารเปรยีบต่างของเสยีงพน่ลมกบัไมพ่น่ลม จดั

วา่เป็นภาษาไทกลุ่ม พ. 
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2. เสยีงพยญัชนะฐานกรณ์ริมฝีปาก /p,ph,m,w/ และฐานกรณ์ปลายลิ้น 
/t,th,l/ ทัง้เสยีงไม่พ่นลมและเสยีงพ่นลม มคีู่เปรยีบต่างกบัเสยีงเปลี่ยนเป็นเพดาน คอื 
/pj,phj,mj,wj/ และ/tj,thj,lj/ 

3. เสยีงพยญัชนะฐานกรณ์โคนลิ้น /k,kh,N/ ทัง้เสยีงไม่พ่นลมและเสยีงพ่น
ลม มคีูเ่ปรยีบต่างกบัเสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก คอื / kw,khw,Nw/  

4. เสียง /tj,thj,ts,tsh,f,wj/ เป็นพยัญชนะที่ได้ร ับอิทธิพลมาจากคํายืม
ภาษาจนี คนหนุ่มสาวที่เรยีนภาษาจนีจะออกเสยีงเหล่าน้ีได้ แต่ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เรยีน
ภาษาจนีจะออกเสยีงเหล่าน้ีเป็น /ȶ, ȶh,s (สาํหรบัเสยีง ts,tsh), w, j/ ตามลาํดบั  

5. คําทีข่ ึน้ต้นดว้ยเสยีงสระ คอืคําทีม่พียญัชนะ /ʔ/ นําหน้า ในบทความน้ี
จะละไว ้   

 

จุดท่ีน่าสนใจของระบบเสยีงพยญัชนะในภาษาต้งคอื การสูญหายของเสยีง
กอ้ง จากหลกัฐานคาํศพัทภ์าษาตง้บางถิน่ชีใ้หเ้หน็วา่ภาษาตง้เคยมพียญัชนะตน้เสยีงกอ้ง 
คอื ภาษาตง้สาํเนียงหรงสุ่ย (融水 Róng shuǐ) ออกเสยีงแบบมเีสยีงกอ้งนําหน้า เช่น 
/dja1/ “ตา(eye)” /djam1/ “บอ่น้ํา”  

จากการเปรยีบเทยีบกบัภาษาอื่นๆในสาขาจว้ง-ตง้ พบวา่ยงัมเีสยีงกอ้งอยู่สอง
เสยีงหรอืสองชุดกล่าวคอื ภาษาจว้ง และภาษาปู้อ ีมเีสยีง  ʔb, ʔd ภาษาสุ่ยมเีสยีง ʔb, 

ʔd และ  ͫ b,ⁿd ภาษาเหมาหนานมีเสียง ʔb, ʔd และ  ͫ b,ⁿd, ᶯȡ ,ᵑɡ แต่ภาษาต้งไม่
หลงเหลอืเสยีงเหล่าน้ีแลว้ เมือ่เปรยีบเทยีบคาํศพัทท์ีภ่าษาในสาขาเดยีวกนัออกเสยีงกอ้ง 
พบว่า ภาษาต้ง ออกเสยีงเป็นเสยีงอื่นที่มฐีานกรณ์ใกล้เคยีงกนัและออกเสยีงอย่างไม่มี
เสยีงกอ้งนํา คอื  

ตวัอยา่งคาํ จว้ง สุย่ เหมาหนาน ตง้ 
ʔb, ʔd ʔb, ʔd ʔb, ʔd m,l  
   ͫ b,ⁿd   ͫ b,ⁿd p,t 

บาง ʔba:ŋ1 ʔba:ŋ 1 ʔba:ŋ2 ma:ŋ 1 

ด ี ʔdei1 ʔda:i1 ʔda:i2 la:i1 

ผูช้าย sa:i1   ͫ ba:n1   ͫ ba:n1 pa:n1 

ตา(eye) ta1 ⁿda1 ⁿda1 ta1  

 
2.2 เสียงสระ  
 หลกัเกณฑใ์นการวเิคราะหเ์สยีงสระในทางภาษาศาสตรจ์นี มดีงัน้ี  

1. เสยีงสระเดีย่ว   
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2. เสยีงสระที่มมีากกว่าหน่ึงเสยีง แบ่งเป็น หวัสระ ท้องสระและ
หางสระ ดงัน้ี  

2.1 หวัสระ คอืสระตวัแรก   
2.2 ท้องสระคือสระตวัที่สองในสระที่มสีามเสยีง เช่น 

/ian/ เสยีง /i/ เป็นหวัสระ /a/ เป็นทอ้งสระ และ /n/ 
เป็นหางสระ  

2.3 หางสระ แบง่เป็น  
(1) หางสระที่เป็นอรรธสระ /i,u/ เช่น สระ /iu/ 

เสยีง /i/ เป็นเสยีงสระเดีย่ว เสยีง /u/ เป็นหางสระทีเ่ป็นอรรธสระ  
(2) หางสระทีเ่ป็นเสยีงนาสกิ /m,n, N/ เช่น สระ 

/in/ เสยีง /i/ เป็นเสยีงสระเดีย่ว เสยีง /n/ เป็นหางสระทีเ่ป็นเสยีงนาสกิ 
(3) หางสระทีเ่ป็นพยญัชนะเสยีงกกั /p,t,k/  เช่น 

สระ /ip/ เสยีง /i/ เป็นเสยีงสระเดีย่ว เสยีง /p/ เป็นหางสระทีเ่ป็นเสยีงพยญัชนะเสยีงกกั  
จากหลกัเกณฑข์องหางสระในขอ้ 2.3  ขา้งต้น หางสระแบบที ่(1) และแบบที ่

(2) เรยีกวา่พยางคเ์ปิด หางสระแบบที ่(3) เรยีกวา่พยางคปิ์ด ดงันัน้นกัภาษาศาสตรจ์นีจงึ
วเิคราะหใ์หภ้าษาตง้มเีสยีงสระจาํนวน ทัง้สิน้ 56 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. สระเดี่ยวมทีัง้หมด 6 เสยีง คอื /a,e,i,o,u,ɿ/โดยที่สระทุกตวัเมื่อเกดิตาม

ลําพงัจะออกเสยีงเป็นเสยีงยาว แต่จะออกเสยีงเป็นเสยีงสัน้เมื่อมหีางสระและไม่มกีาร
เปรยีบต่างยกเวน้เสยีงสระ /a/ มกีารเปรยีบต่างของเสยีงสัน้กบัเสยีงยาวเมือ่มหีางสระ     
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2. เสยีงสระ /ǝ/ ไมป่รากฏเป็นเสยีงสระเดีย่ว    
3. เสยีงสระ / ɿ / เป็นเสยีงสระภาษาจนี มเีฉพาะในคํายมืจากภาษาจนี เกดิ

กบัพยญัชนะของคาํภาษาจนี /ts,tsh,s/ เทา่นัน้ 
4.  เสยีงสระภาษาต้งทุกเสยีงสามารถปรากฏกบัหางสระที่เป็นพยญัชนะ

นาสกิ/m,n,N/และพยญัชนะเสยีงกกั /p,t,k/ ไดทุ้กเสยีง   
5. เสยีงสระทุกเสยีงสามารถปรากฏกบัหางสระทีเ่ป็นอรรธสระได ้ยกเวน้  
- /e/ เกดิกบัหางสระ /u/ เทา่นัน้ ไมเ่กดิกบั /i/  
- /a/ เสยีงสัน้ ไมเ่กดิกบัหางสระทีเ่ป็นอรรธสระ  
6. หางสระทีเ่ป็นพยญัชนะเสยีงกกั /p,t,k/ ออกเสยีงกกั แต่ไมร่ะเบดิ  
 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัระบบการเขยีนอกัษรภาษาต้งในปัจจุบนั (โอวเฮงิหยวน: 
2004) พบว่า เสียงสระภาษาต้งในปัจจุบนัมี 64 เสียง ในจํานวนน้ีมีสระที่เป็นคํายืม
ภาษาจนี 14 เสยีง และสระภาษาตง้ 50 เสยีง โดยภาพรวมแล้วระบบเสยีงทีเ่หลยีงหมิน่
วเิคราะหไ์ว ้ไม่แตกต่างไปจากระบบการเขยีนอกัษรภาษาต้งในปัจจุบนั ขอ้ต่างของการ
วเิคราะหร์ะบบเสยีงสระของเหลยีงหมิน่ และ โอวเฮงิหยวน สรปุไดด้งัน้ี  

 เสยีงทีม่ใีนเหลยีงหมิน่ ไมม่ใีนโอวเฮงิหยวน คอื / ǝu, ut/  
 เสยีงทีม่ใีนโอวเฮงิหยวน ไมม่ใีน เหลยีงหมิน่ คอื / ǝ,ow/ 
 ระบบเสยีงใน โอวเฮงิหยวน วเิคราะหใ์หอ้รรธสระในตาํแหน่งทา้ยพยางคเ์ป็น 

/j,w/  
 ระบบเสยีงใน เหลยีงหมิน่ วเิคราะหใ์หอ้รรธสระในตําแหน่งทา้ยพยางคเ์ป็น 

/i,u/  
 เสียงสระประสมเสียงสัน้ของเหลียงหมิ่นที่มี /a/ นําหน้า โอวเฮิงหยวน

วเิคราะหใ์หเ้ป็นเสยีง /ɐ/  
 

2.3 เสียงวรรณยกุต ์ 
 ดงัทีไ่ดเ้กริน่ไวต้อนตน้วา่ภาษาตง้เป็นภาษาทีม่รีะบบเสยีงวรรณยุกตท์ีซ่บัซอ้น
มาก  ความแตกต่างของเสยีงวรรณยุกต์ไม่เพยีงแต่มคีวามซบัซ้อนในภาษาถิน่เดยีวกนั 
แต่ระหว่างภาษาถิ่นต่างๆก็ยงัมคีวามแตกต่างกนัที่ซบัซ้อนมากด้วย สิง่ที่ทําให้เสยีง
วรรณยุกต์ภาษาต้งมคีวามซบัซ้อนนอกจากระดบัสูงตํ่าและการหกัเหแล้ว ยงัเกิดจาก
อทิธพิลของเสยีงสระทีแ่บ่งเป็นพยางคปิ์ดและพยางคเ์ปิดดว้ย ทัง้น้ีความสัน้ยาวของเสยีง
สระกม็ผีลต่อการเกดิเสยีงวรรณยุกต์ทีต่่างกนัดว้ยเช่นกนั จากขอ้มูลการวเิคราะหพ์บว่า
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ภาษาตง้มเีสยีงวรรณยุกต ์15 เสยีง แบง่เป็นวรรณยุกตพ์ยางคเ์ปิด 9 เสยีง และวรรณยุกต์
พยางคปิ์ด 6 เสยีง ดงัน้ี (ว.หมายถงึ วรรณยุกต)์ 
 

ประเภท
สระ 

ว. ระดบั 
เสียง 

ตวัอย่าง 
คาํศพัท ์

ตวัอย่าง 
คาํศพัท ์

 ว. ระดบั 
เสียง 

ตวัอย่าง 
คาํศพัท ์

ตวัอย่าง 
คาํศพัท ์

วรรณยกุต ์
พยางค์
เปิด 

1 55 pa1 ปลา ja1 ผา้ 1+ 35 pha1+ สี
เทา 

ja1+ เ ธอสอง
คน 

2 11 pa2 คราด  
( จ . = 耙
bà ) 

ja2 สอง  

3 323 pa3 ป้า ja:i3 ยาว 3+ 13 phja3+ 
พลกิ 

ja3+ ผา้ขีร้ ิว้ 

4 31 pa4 
ตัก๊แตนตํา
ขา้ว 

ja4 รา้ย  

5 53 pa5 ใบ ja5 นา 5+ 453 pha5+ 
แตก(จ.= 
破 pò) 

ja5+ แดง 

6 33 pa6 ราํขา้ว ja6 ก ็  
วรรณยกุต ์
พยางคปิ์ด 

7 55 pak7 ทิ ศ
เหนือ 
( จ . = 北
běi) 

jak7 
เปียก 

7+ 35 phok7 
สาด 
(จ . = 泼
pō) 

jak7+ ขยนั 

8 21 pak8    หัว
ผกักาด 

jak8  
สงสาร 

 

9 24 pa:k9 ปาก ja:k9 หวิ 9+ 13 pha:k9+
ต ี

ja:k9+ ลอบดกั
ปลา 

10 31 pa:k10 ขาว
(เผอืก) 

ja:k10 
ปัก 

 

  

คาํอธบิายเสยีงวรรณยุกต ์ 
 1.ตารางขา้งต้นจะเหน็ว่าตวัเลขกํากบัเสยีงวรรณยุกต์ม ี2 ชุด คอืชุดตวัเลข
เดีย่วกบัชุดตวัเลข+ หมายความว่า เสยีงวรรณยุกต์ทีม่ตีวัเลข+ ในภาษาต้งสําเนียงเชอ
เจยีงมกีารเปรยีบต่างทัง้สองชุดรวมเป็น 15 เสยีง แต่ภาษาตง้ถิน่ย่อยบางสาํเนียง เสยีง
วรรณยุกต์ /1+ 3+ 5+ 7+ 9+/ เป็นเสยีงเดยีวกนักบัวรรณยุกต์ /1 3 5 7 9/ ตามลําดบั 
เทา่กบัวา่มวีรรณยุกตเ์พยีง 10 เสยีง    
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 2.หากพจิารณาเฉพาะระดบัหกัเหของเสยีงวรรณยุกต ์ไมพ่จิารณาการมหีรอืไม่
มหีางสระ จะเหน็ว่ามรีะดบัเสยีงวรรณยุกต์ของพยางค์เปิดซํ้ากบัเสยีงวรรณยุกต์พยางค์
ปิด (พยางค์เปิด=พยางค์ปิด)  คอื 1=7 (ระดบัเสยีง 55) , 4=10 (ระดบัเสยีง 31), 1+=7+ 
(ระดบัเสยีง 35), 3+=9+ (ระดบัเสยี ง31) นอกจากน้ียงัมวีรรณยุกต์ของพยางค์เปิดกบั
เสยีงวรรณยุกต์พยางค์ปิดบางคู่ทีใ่กลเ้คยีงกนัมาก ซึง่ในบางทอ้งถิน่กเ็ป็นเสยีงเดยีวกนั 
คือ 2=8 (11/21), 3=9 (323/24) เมื่อตัดเสียงวรรณยุกต์ที่ซํ้ ากันออกแล้ว จะเห็นว่า
ภาษาต้งมรีะดบัเสยีงวรรณยุกต์ที่แท้จรงิเท่ากบั 11 เสยีง และเมื่อตดัเสยีงวรรณยุกต์ที่
คล้ายกนัออกก็จะมวีรรณยุกต์เหลือเพยีง 9 เสยีง ซึ่งตรงกบัระบบเสยีงภาษาต้งที่เป็น
ยอมรบัในปัจจุบนั (โอวเฮงิหยวน:2004) (จะอธบิายในหวัขอ้ระบบการเขยีนภาษาต้งใน
ตอนทา้ยบทความ)   
 2.4 โครงสร้างพยางค์ (C=Consonant ,V=vowel) นักวิชาการจีนตัดสินให้
พยัญชนะชุดเปลี่ยนเป็นริมฝีปาก /-w/ กับพยัญชนะชุดเปลี่ยนเป็นเพดาน /-j/ เป็น
พยญัชนะตน้เดีย่ว เพราะมองวา่เป็นการออกเสยีงของฐานกรณ์เดมิแลว้เปลีย่นไปเป็นฐาน
กรณ์อื่นเท่านัน้  แต่ฐานกรณ์ของเสยีงพยญัชนะทีแ่ทจ้รงิยงัคงตดัสนิวา่เป็นพยญัชนะเดมิ
อยู่ ดงันัน้พยญัชนะตน้ในภาษาตง้จงึมเีพยีงเสยีงเดยีวคอื /C/ สว่นเสยีงสระมสีระเดีย่วกบั
สระประสม โดยมองว่าสระมหีวัสระ(V) ทอ้งสระ(V) และหางสระ จะเหน็ว่าส่วนทีเ่ป็นหวั
สระคอื /V/ แต่ส่วนที่เป็นท้องสระคอื (V) แต่ส่วนที่เป็นหางสระอาจจะเป็นสระ/V/ หรอื
พยญัชนะ /C/ ก็ได้ ผูเ้ขยีนได้ใช้ขอ้มูลคําศพัท์ภาษาต้งในบญัชคีําศพัท์ของเหลยีงหมิน่
(1979) วเิคราะหโ์ครงสรา้งพยางคด์งัน้ี     
 

C V 
 

ti6 ที ่(จ.=地 dì) 
kwe2 ควาย 
ŋu5+ ง ู

C V V  
C+หวัสระ+หางสระ 

ma:i4 เมยี 
khwa:u3+ เหลา้  
ȵeu5 เยีย่ว (จ.=尿 niào) 

C V C 
C+หวัสระ+หางสระ 
 

la:m2 ลมื 
pǝt7 เป็ด 
thot9+ ถอด (จ.=脱 tuō) 

3. ระบบคาํ คําในภาษาต้งมคีําที่พ้องกบัภาษาในสาขาและแขนงเดียวกัน
จาํนวนมาก เชน่ จว้ง ปู้อ ีไต มูห่ล่าว สุย่ เหมาหนาน หล ีเป็นตน้ ซึง่จากการเปรยีบเทยีบ
พบว่ามคีําศพัท์ทีร่่วมเชื้อสายกบัภาษาในแขนงเดยีวกนั ไดแ้ก่ มู่หล่าว สุ่ย เหมาหนาน
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มากทีส่ดุ รองลงมาพอ้งกบัภาษาจว้งและไต สว่นภาษาหลมีคีาํศพัทร์ว่มกนัน้อยทีส่ดุ และ
กม็คีําศพัทเ์ฉพาะเผ่าพนัธุภ์าษาต้งทีไ่ม่ร่วมเชือ้สายกบัภาษาอื่นอยู่จาํนวนหน่ึง คําศพัท์
สว่นใหญ่เป็นคําโดดพยางคเ์ดยีว คาํสองพยางคเ์กดิจากการประสมคําของคําโดด แต่กม็ี
คําโดดสองพยางค์อยู่จํานวนหน่ึง นอกจากน้ีพบคําโดดสามพยางค์หรอืสี่พยางค์บ้าง
เลก็น้อยแต่เป็นลกัษณะการซํ้าหรอืเสรมิน้ําเสยีง ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี     
  3.1 คาํโดด แบง่ไดด้งัน้ี   

(1) คํ า โดดพยางค์ เ ดียว   เ ป็นคํ าห น่ึ งพยางค์ที่ มี
ความหมายในตวัเอง สามารถใชโ้ดยอสิระได ้ ตวัอยา่ง คาํศพัทเ์ทยีบกบัภาษาทีใ่กลช้ดิ
กนัในประเทศจนีสามแขนง ทัง้ในหวัข้อน้ีและตลอดทัง้บทความน้ี คดัเลือกมาจาก
หนังสอืปรทิรรศน์ภาษาต่างๆ คอื แขนงจ้วง-ไต ไดแ้ก่ ภาษาไต คดัจาก “ปรทิรรศน์
ภาษาไต” (ยวีชุ่ย่หรงและหลวัเหมย่เจนิ, 1979) ภาษาจว้งคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาจว้ง”
(เหว่ยชิง่เหวิน่และถานกว๋อเซงิ, 1980) ภาษาปู้อคีดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาปู้อ”ี (ยวีชุ่่ย
หรง, 1980) แขนงต้ง-สุ่ย ไดแ้ก่ ภาษาต้งคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาต้ง” (เหลยีงหมิน่, 
1979)   ภาษาสุ่ยคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาสุ่ย” (จางจวนิหรู, 1980) ภาษาเหมาหนาน
คัดจาก “ปริทรรศน์ภาษาเหมาหนาน” (เหลียงหมิ่น, 1980) ภาษามู่หล่าวคัดจาก 
“ปรทิรรศน์ภาษา  มู่หล่าว” (หวางจวนิและเจงิกว๋อเฉียว, 1979) และแขนงภาษาหลี 
ไดแ้ก่ ภาษาหล ีคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี (โอวหยางเจวีย๋ยา่และเจิง้อีช๋งิ, 1979)     

คาํศพัทร์ว่มเชือ้สาย 
จว้ง-ไต ไทย ไป ตาย เอา เรา ลมื ลกู 

ไต pai1 ta:i1 au1 hau2 lɯm2 luk8 

จว้ง pai1 ta:i1 au1 rau2 lun2 lɯk8 

ปู้อ ี pai1 ta:i1 au1 zau1 lun2 lɯk8 

ตง้-สุย่ ตง้ pa:i1 tǝi1 a:u1 ta:u1 la:m2 la:k8 

สุย่ pa:i1 tai1 a:u1 ⁿda:u1 la:m2 la:k10 

เหมาหนาน pa:i1 tai1 a:u1 ⁿda:u1 la:m2 la:k8 

มูห่ลา่ว pa:i1 tai1 a:u1 hɣa:u1 la:m2 la:k8 

หล ี หล ี hei1 ɬa:u2 deɯ1 hou1 lɯ:m5 ɬɯ:k7 

คาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาตง้ 
คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
ȶǝn2 ภเูขา ȶhit9 จอบ ja:k10 รัว้ 
je1 กบ woŋ5+ ถงั ma:k10 โคลน 
pun1 หมอน ǝm3 ยา ke1 ดา้นขา้ง 
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นอกจากน้ี พบลกัษณะเด่นประการหนึ่งคอื มคีํานามเรยีกชื่อสตัว์ พชื หรอื

สิง่ของทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั  กลุ่มก้อนเดยีวกนั หรอืประเภทเดยีวกนั แต่แยกชนิด เช่น 
นก - นกแกว้ นกกระจบิ นกยงู/ ปลา – ปลาชอ่น ปลาดุก ปลาไหล/ ต้น – ตน้ไทร ตน้สน 
ต้นหลิว ภาษาต้งจะมีชื่อเรียกเฉพาะพยางค์เดียวสําหรบัทุกๆชื่อ ไม่ใช้วิธีประสมคํา
เหมอืนภาษาอื่น 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 tam5 เครือ่งดกัหนู 

ȵa1+ นกหวัขวาน  ŋwǝt8 ปลาชอ่น  pit9 เครือ่งดกัเสอื 

 

(2) คาํโดดสองพยางค ์คําทีม่มีากกว่าหน่ึงพยางค์ แต่
ละพยางค์หรอืส่วนใดส่วนหน่ึงของพยางค์ไม่สามารถแยกออกจากกนัและมคีวามหมาย
โดยอสิระได ้ไม่ใช่ลกัษณะของการเตมิหน่วยคําเตมิเพื่อให้มคีวามหมายทางไวยากรณ์
ใดๆ และไมใ่ชค่าํประสม ตวัอยา่งคาํเชน่  

 

คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
lǝm2 
leŋ6 

จกัจัน่ tok7 uk9 นกกาเหวา่  ta5 
man1 

ตะวนั 

ŋo5 
 ŋet9 

ดว้ง ma4 ȶa:i4 แมลงสาบ  pa5 
na3+ 

ธนู 

   
3.2 คาํประสม คอืการนําคําโดดทีม่คีวามหมายในตวัเองมาประสม

กนั แล้วเกดิเป็นคําทีม่คีวามหมายทีใ่กล้เคยีงกบัรากคําเดมิ หรอืเกดิความหมายใหม่ มี
หลายวธิไีดแ้ก่ 1. แบบรวมคาํ คอืการนําคาํโดดสองคาํทีม่คีวามหมายในตวัเองมาประสม
กนั เมือ่ประสมกนัแลว้คาํทัง้สองต่างแสดงความหมายเท่าๆ กนั ความหมายใหมท่ีเ่กดิขึน้
ใกล้เคยีงหรอืเกีย่วขอ้งกบัคําเดมิทัง้สองคํา 2. แบบขยายความ คอืการนําคําสองคํามา
เรยีงต่อกนั คําหน้าทําหน้าทีบ่อกความหมายหลกั คาํหลงัทาํหน้าทีข่ยายความหมายของ
คําหน้าให้ชดัเจนขึน้ 3. แบบกริยากรรม คอื คําประสมที่คําหน้าเป็นคํากรยิาและคําที่
ตามมาเป็นกรรมที่ร ับการกระทําของกริยาข้างหน้านัน้  เมื่อประสมแล้วเกิดเป็น
ความหมายใหม่ทีแ่ปรมาจากความหมายเดมิของคําทัง้สอง 4. แบบประธานกริยา คอื 
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คาํประสมทีค่าํหน้าทาํหน้าทีเ่ป็นประธาน คาํทีต่ามมาเป็นภาคแสดงบอกลกัษณะหรอืการ
กระทําของประธานขา้งหน้านัน้ 5. แบบเสริมความ คอื คาํประสมทีค่ําขา้งหน้าเป็นคําที่
แสดงความหมายหลกัสว่นคาํทีต่ามมาทาํหน้าทีเ่สรมิความหมายของคาํขา้งหน้าใหช้ดัเจน
ขึน้แต่ไมใ่ชก่ารขยายความ ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี     

 

รปูแบบคาํ
ประสม 

ตวัอย่างคาํ 

แบบรวมคาํ tin1 mja2 ตีน มือ “ฝีมือ,
น้ํามอื, การกระทาํ” 

oŋ3 ma:ŋ6 
ปู่  ทวด “บรรพบุรษุ” 

lui2 la:n6 (จ.=烂 làn) 

ลุย่ เป่ือย “เน่าเป่ือย,ผพุงั” 

แ บ บ ข ย า ย
ความ 

nam4 ta1  “น้ําตา” 
น้ํา      ตา 

ŋwa1+ lam1  
หมาไล ่“หมาลา่เนื้อ” 

la:k8 sip9 “ลกูเลีย้ง” 
ลกูรบั 

แ บ บ ก ริ ย า
กรรม 

sa5 so6 “พกัผอ่น” 
พกั  แรง (อ.=ซา,เบา) 

pa:i1 sa:u4 
“แต่งงาน” ไป ผวั 

to3 ta1 “ใสใ่จ,ระมดัระวงั” 
ต่อ  ตา  

แบบประธาน
กริยา 

ǝp7 kuŋ2  “ปากจดั” 
ปาก มาก 

loŋ2 sok7 “ใจแคบ” 
ทอ้ง  แคบ 

sa:i3 ja:i3  “อดทน”  
ไส ้   ยาว  

แ บ บ เ ส ริ ม
ความ 

we4 ma:k9  ทําใหญ่“อวด
เบ่ง,ลาํพอง” 

ȵu5 tha3+ “ดู ถูกดู
แคลน” ดเูบา 

ljak7+ sai3 “ ผิ ด ห วั ง , 
เจบ็ปวด” หนาวไส ้ 

   

  3.3  การเติมหน่วยคาํเติมหน้า มลีกัษณะเป็นการเติมเพื่อรวม
กลุ่มคํา  หรอืเพื่อบอกความหมายให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั หรอืมรีูปลกัษณะอย่าง
เดียวกนั วธิกีารเติมหน่วยคําแบบน้ีเป็นการเติมคําที่มคีวามหมายในตวัเอง แต่ละคํา
สามารถเป็นอสิระจากกนัได ้ 
 

ตําแหน่ง
คาํ 

คาํเติม ความหมาย ตวัอย่างคาํ 

เตมิหน้า la:k10 ~ 
“ลกู” 

ใชก้บัสิง่ของทีม่ ี
ลกัษณะเป็นกอ้น 
เป็นเมด็ 

la:k10 mui6 
ดกัแด”้ 
ลกู  ไหม 

la:k10 ɕok7+ 
“ดวงดาว” ลกู  ดาว 

a2 ~  
(จ.=阿 ā) 

“คาํ หน้า”(นน.) 

ใชเ้ป็นคาํนําหน้า 
คาํเรยีกญาต ิ

a2 noŋ4 “น้อง” 
นน. น้อง 

a2 o5   “อา” (น้องชาย
พอ่) นน. อา 

taŋ1~ 
“กนั” 

บอกความหมายวา่ 
ทาํกรยิาทัง้สองฝ่าย 

taŋ1 heu1+ 
“ทะเลาะกนั” 
กนั  ต ี

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

นําหน้าเพือ่บอก
เวลา 

an1 na:i6 
“ปัจจุบนั” ตอน  นี้ 

an1 man1 “กลางวนั” 
ตอน  วนั 

mǝi4~ 
“ไม”้ 

นําหน้าคาํกรยิาหรอื
คุณศพัท ์เตมิแลว้
ทาํใหม้คีวามหมาย
คลา้ยกบัคาํวา่ 
“การ”หรอื “ความ” 
ในภาษาไทย) 

mǝi4 ȶan1 
ไม ้  กนิ 
“การดาํรงชวีติ” 

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

 

3.4 คาํซํา้ คอืการพดูคาํเดยีวกนัซํ้ากนั โดยมรีปูแบบการซํ้าสาํหรบั
คําหน่ึงพยางค์ เป็น AA และรูปแบบ AABB สําหรบัคําสองพยางค์ เมื่อซํ้ากนัแลว้จะเกดิ
การแปรทางความหมายทีใ่กลเ้คยีงกบัคาํเดมิ เช่น การซํ้าคาํนามเพือ่เปลีย่นจากเอกพจน์
เป็นพหูพจน์ การซํ้าคํากรยิาเพื่อบอกการกระทําซํ้า หรอืทําแบบไม่ตัง้ใจ ทําเรื่อยๆ ทํา
ต่อเน่ือง การซํ้าคําคุณศพัท์เพื่อทําให้เกิดความหมายที่เขม้ขน้ขึ้น 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 ȶha5+ lui6 ขึน้ ลง ȶha5+ ȶha5+ lui6 lui6 ขึน้ๆ ลงๆ  
la:u3 uk9 เขา้ ออก  la:u3 la:u3 uk9 uk9 เขา้ๆ ออกๆ  
pǝt7 a:i5 เป็ดไก ่ pǝt7 pǝt7 a:i5 a:i5 เป็ดๆไก่ๆ (หมายถึง

อาหารการกนิ) 
phan5+ pju5+ โยกเยก phan5+ phan5+ pju5+ pju5+ โยกๆ เยกๆ 

 

3.5 คาํซ้อน คอืการนําคาํทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงกนัมาซอ้นกนั แต่
ความหมายที่แท้จรงิอยู่ที่คําใดคําหน่ึงเท่านัน้ มกัมรีูปแบบของคําแน่นอนไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงหรอืสลบัที่ได้ รูปแบบที่พบคอืคําซ้อนสี่พยางค์แบบ /ABAC/ ดงัตวัอย่าง
ต่อไปน้ี  

 

en5 ta1 en5 naŋ1 

ลาย ตา  ลาย  ห ู
หน้ามดืตาลาย  weŋ2 ka:u3 weŋ2 kha1+ 

ขวาง หวั ขวาง ห ู
ขวางหขูวางตา 
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3.6 คาํเสริมสร้อย เป็นลกัษณะของการใชเ้สยีงทีไ่ม่มคีวามหมาย
ในตวัเองซํ้ากนัสองครัง้ เติมไวห้ลงัคํากรยิาหรอืคําคุณศพัท์เพื่อทําหน้าที่เสรมิน้ําเสยีง 
บอกสภาพ ลกัษณะ หรอืเพื่อใหเ้กดิภาพพจน์และอารมณ์ความรูส้กึมากขึน้ ดงัตวัอย่าง
ต่อไปน้ี 

 

ya5+ 
แดง  

ya5+ɕe3 
ɕe3    

แดงแป้ดๆ  ȶo3 ลาก ȶo3 ȶa:t7 
ȶa:t7 

ดงึ (บอกลกัษณะ
การดงึฉุดๆ) 

ja:i3 
ยาว 

ja:i3 ye4 
ye4 

ยาว (บอก
ลกัษณะวา่ยาวๆ)  

pǝn5 
เหงือ่ 

pǝn5 ɕep7 
ɕep7 

เหงือ่ซบิๆ  

 

3.7 คาํยืมจากภาษาจีน จากขอ้มูลคําศพัท์พบว่า ภาษาต้งมคีําที่
สมัพนัธก์บัภาษาจนีจาํนวนมากแบง่เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ไดด้งัน้ี   

(1) คําศัพท์ ร่วมเ ช้ือสายกับคําศัพท์ ยืมเ ก่า  ในว ง
นกัวชิาการจนีตดัสนิวา่คาํศพัทใ์นภาษาของชนกลุ่มน้อยทีพ่อ้งกนักบัภาษาจนีนัน้เป็นคาํที่
ยมืมาจากภาษาจนี แบ่งเป็นสองชุดคาํคอื กลุ่มหน่ึงเป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาตัง้แต่อดตีเรยีกวา่ 
“คํายมืเก่า” เป็นคําศพัท์ที่ยมืมาจากภาษาจนียุคกลาง ประวตัศิาสตร1์ และอกีกลุ่มหน่ึง
เป็นคําที่ยืมมาภายหลังการปฏิวตัิวฒันธรรมจนี ค.ศ.1949 เรียกว่า “คํายืมใหม่” แต่
ขณะเดยีวกนั ในแวดวงนักวชิาการทีศ่กึษาภาษาไท-จนี กม็ผีลงานการศกึษาส่วนหน่ึงที่
พดูถงึคําศพัท์ร่วมเชื้อสายไท-จนี เช่น Li Fanggui (1959) รวมถงึนักภาษาศาสตรใ์นยุค
ต่อจาก Li Fanggui อกีหลายคน เช่น Marvin Brown (1965), William J.Gedney (1972), 
James R.Chamberlain (1972) ก็ได้ดําเนินรอยตาม Li Fanggui โดยการแบ่งภาษา
ตระกูลไทล้วนมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัภาษาตระกูลจนี นักวชิาการจนีเองก็ยอมรบักนัตาม
ทฤษฎีน้ี ดังจะพบว่าผลงานตัง้แต่อดีตจนปัจจุบันยังมีการศึกษาความสัมพันธ์ของ
ภาษาจีนกับภาษาตระกูลไทยมาอย่างต่อเน่ือง ตัวอย่างเช่น บทประมวลความรู้
ความสมัพนัธข์องภาษาจนีกบัภาษาตระกลูไท ของ ถานเสีย่วหาง (1992) ความสอดคลอ้ง
เชงิลกึของงานวจิยัเปรยีบเทยีบภาษาจนีกบัภาษาตระกูลไท ของ สงิกงหวา่น (1993) การ
ศกึษาวจิยัคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายตระกูลจนี-ทเิบต ของ ตงิปางซนิและซุนหงคาย (2000) ซึง่
นักวชิาการเหล่าน้ีต่างก็มคีวามเห็นว่ามคีําศพัท์ในภาษาไทหลายๆ ภาษากบัคําศพัท์

                                                            
1 การแบ่งประวัติศาสตร์เสียงภาษาจีนโบราณมีสองยุคคือ ภาษาจีนยุคก่อนประวัติศาสตร์ (หมายถึง
ชว่งเวลานับตัง้แต่ 1046 - 256 ปีก่อนครสิตกาล) ภาษาจนียุคกลางประวตัศิาสตร ์(หมายถงึช่วงเวลา ค.ศ. 
420 - 927) 
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ภาษาจนีเป็นคําศพัท์ทีใ่ชร้่วมกนัในอดตี คําศพัท์กลุ่มน้ีส่วนมากเป็นคําโดดหน่ึงพยางค์ 
ซึง่สามารถหาคาํทีพ่อ้งกนัไดใ้นภาษาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไท ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
ตง้ ȶǝm1 ti6 ȵan2 ja:n2 pjin5 sǝm3+ thoi5+ tha:n5 mok8 

สุย่ ȶum1 ti6 ȵan3 ɣa:n2 pjen5 hum3 ⁿdut7 tha:n5 nok8 

มู่ ห
ลา่ว 

cǝm1 ti6 ȵan2 ɣa:n2 pjen5 kɣǝm3 thoi5 tha:n5 nɔk8 

ไต xam2 ti6 ŋǝn2 hǝn2 pin1 som3 thɔi1 tha:n5 nok8 

จว้ง kim1 ti6 ŋǝn2 ɣa:n2 pi:n5 som3 thoi5 tha:n5 ɣok8 

ปู้อ ี tɕim1 zi6 ŋan2 za:n2 pi:n5 som3 tui1 tan5 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 

   

อย่างไรกต็าม ยงัพบคาํยมืเก่าในภาษาตง้ (อาจกระจายไปถงึภาษาสุ่ยดว้ย) ที่
ไม่ปรากฏในภาษาไทอื่นๆ กล่าวอกีนัยหน่ึงกค็อื คําทีภ่าษาไทอื่นๆ มคีําร่วมเชือ้สายกนั 
แต่ภาษาตง้ไมม่ ีเพราะใชค้าํยมืเก่ามาจากภาษาจนี  ตวัอยา่งคาํเชน่  

 

จนี 皮 pí 村 cūn  年 nián 山 shān 

ตง้ pi2 sǝn1 (อ.=ซุม) ȵin2 ȶǝn2 

สุย่ pi2 ba:n3 ͫ be1 tsǝn2 

ไต naŋ1 ba:n3 pi1 dɔi1 (น.=ดอย) 

จว้ง naŋ1 ba:n3 pi1 pja1 

ไทย หนงั บา้น ปี ภเูขา 
 

(2) คาํยืมเก่ากบัคาํเฉพาะเผ่าพนัธุ์ ในภาษาต้งมีคํายืม
จากภาษาจนีชุดหน่ึงเป็นคาํยมืเก่า แต่ขณะเดยีวกนักม็คีําเรยีกทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั
นัน้ในภาษาตง้ สองคาํน้ีจงึกลายเป็นคาํพอ้งความหมายใชค้วบคูก่นัไป ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

 
 
 
 

                                                            
1 ภาษาจนีโบราณออกเสยีงวา่ [krim] ภาษาจนีถิน่กวา่งโจว [kam1] ภาษาถิน่หมิน่หนาน [gim1] ภาษาถิน่
แคะ [gim1] ขอ้มลูนี้สบืคน้จากเวบ็ไซตช์ือ่  汉语方言发音字典 Hànyǔ fāngyán fāyīn zìdiǎn 

“พจนานุกรมเสยีงภาษาถิน่จนี” [Website]  
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คาํภาษาตง้ คาํยมืภาษาจนีเก่า ภาษาจนี ภาษาไทย 
mja:i1 ɕin6 线 xiàn เสน้/ไหม  
woŋ5+ thoŋ3+ 桶 tǒng ถงั 
nuk9 wa1+ 花 huā ดอก 
mje6 ɕaŋ5+ 想 xiǎng คดิ 

 

(3) คํายืมเก่ากับคํายืมใหม่ ลักษณะเดียวกันกับหัวข้อ
ขา้งตน้คอืมคีาํศพัทส์องคาํทีม่คีวามหมายเหมอืนกนัและใชค้วบคู่กนัไป คาํหน่ึงเป็นคาํยมื
เก่ามกัใชใ้นกลุ่มผูส้งูอายุ อกีคาํหน่ึงเป็นคาํยมืใหมใ่ชใ้นกลุ่มคนรุน่ใหมท่ีไ่ดเ้รยีนภาษาจนี 
ซึง่คํายมืเก่าน้ีอาจเกีย่วขอ้งกบัคําศพัทร์ว่มเชือ้สายดงัทีก่ล่าวไปแลว้ในขอ้ 1. ขา้งตน้ ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี  

คาํยมืเก่า คาํยมืใหม ่ ภาษาจนี ภาษาไทย 
mjuŋ6 wa: ŋ1 望 wàng หวงั 
kwak7 kwe2 国 guó ก๊ก (ประเทศ) 
pak7 pe2 北 běi ทศิเหนือ 
a1 ko6 歌 gē เพลง 

 
 

(4) คาํยืมใหม่ ภายหลังการปฏิว ัติวฒันธรรม รฐับาลจีน
ปกครองและดแูลความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศอย่างทัว่ถงึ ทาํใหค้าํศพัทเ์กีย่วกบั
การเมอืงการปกครอง การศกึษา วทิยาการต่างๆ หลัง่ไหลเขา้สู่ภาษาของชนกลุ่มน้อย
เป็นจาํนวนมากและต่อเน่ือง โดยทีช่นกลุ่มน้อยต่างๆ ยมืคาํศพัทภ์าษาจนีมาจากภาษาจนี
สาํเนียงทอ้งถิน่ทีใ่กลเ้คยีง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

คาํภาษาจีน คาํอ่านพินอิน คาํภาษามู่หล่าว ความหมาย 
共产党 gòngchǎndǎng koŋ1 tsha:n4 ta:ŋ4 พรรคคอมมวินิสต ์
工厂 gōngchǎng koŋ6 tsha:ŋ4 โรงงาน 
人民 rénmín jǝn2 mjǝn2 ประชาชน 
革命 gémìng kjǝ2 mjǝn1  ปฏวิตั ิ
发展 fāzhǎn fa2 tsa:n4 พฒันา 

 

4.ระบบไวยากรณ์ นอกจากหนงัสอื ”ปรทิรรศน์ภาษาตง้” ทีอ่ธบิายไวยากรณ์
ภาษาตง้อย่างละเอยีดเป็นปฐมบทเมือ่ปี 1979 แลว้ ต่อมากม็ผีลงานการศกึษาไวยากรณ์
ภาษาตง้เพิม่ขึน้ เชน่ บทพรรณนาลกัษณะเดน่ทางไวยากรณ์ภาษาตง้ (สอืย่วนปิง, 2006) 
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มกีารศกึษาในเชงิเปรยีบเทยีบ คอื ผลงานวจิยัเรื่อง “การศกึษาเปรยีบเทยีบไวยากรณ์
ภาษาตง้กบัภาษาจนี” (สอื หลนิ, 1997) เป็นตน้ ตลอดจนสือ่สารสนเทศการเรยีนการสอน
ภาษาต้ง เช่น ห้องเรยีนภาษาต้งพื้นฐาน 1-15. (อู๋ผงิฮวน, 2012) จากการศึกษาและ
สงัเคราะหร์ะบบไวยากรณ์ภาษาตง้จากผลงานของนกัวชิาการจนีทีผ่า่นมาจะเหน็วา่ ระบบ
ไวยากรณ์ของภาษาตง้เป็นภาษาคําโดด คาํแต่ละคาํมคีวามหมายในตวัเองและใชไ้ดโ้ดย
อสิระ ไม่มกีารเตมิหน่วยคําเติมลงในคําเพื่อทําให้เปลี่ยนแปลงหน้าที่หรอืลกัษณะทาง
ไวยากรณ์ รูปแบบการประกอบคําและประโยคเป็นการนําคํามาเรยีงต่อๆ กนัตามลําดบั
และโครงสรา้งทางไวยากรณ์ โดยมรีปูแบบไวยากรณ์ทีส่าํคญัๆ ดงัน้ี   

 4 .1  โครงสร้างประโยคความเดียวพื้นฐาน  คือ  [ S.V.O ]  
ตวัอยา่งประโยคเชน่   

 
ta:u1 lam1+ ja5  

เรา    ดาํ       นา 
เราดาํนา   noN4 ȶi1 ǝu4 

น้อง   กนิ  ขา้ว 
น้องกนิขา้ว 

ja:u2 tu1 ka3 

ฉนั    ถอน  กลา้ 
ฉนัถอนกลา้ ja:u2 sak7 uk8 

ฉนั     ซกั    ผา้ 
ฉนัซกัผา้ 

  

4.2 มีการใช้คาํลกัษณนาม มงีานวจิยัที่ศึกษาคําลกัษณนามใน
ภาษาตง้โดยเฉพาะ คอื เรื่อง การศกึษาวจิยัการแปรเสยีงของคําลกัษณนามในภาษาต้ง
(เหลยีงซอืเอ๋อ,2012) งานวจิยัน้ีมขีอ้มูลของคําลกัษณนามและโครงสรา้งของคําลกัษณ
นามในภาษาต้ง โดยระบุว่า คําลกัษณนามในภาษาต้งแบ่งเป็นคําลกัษณนามสําหรบั
คํานามและลกัษณนามสาํหรบัคํากรยิา  โครงสรา้งการใชค้ําลกัษณนามของคําทัง้สองไม่
เหมอืนกนั คอื โครงสรา้งคาํลกัษณนามสาํหรบัคํานามเป็น [ตวัเลข+ลกัษณนาม+คาํนาม] 
ส่วนโครงสรา้งคําลกัษณนามสาํหรบัคํากรยิาเป็น [คํากรยิา+ ตวัเลข + ลกัษณนาม] การ
ซํ้าคาํลกัษณนามแสดงความเป็นพหพูจน์วา่ “ทุก~” หรอื “แต่ละ~” ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   
คําลักษณนามของ
คาํนาม 
[ตั ว เ ล ข + ลั ก ษณ
นาม+คาํนาม] 

ja2 oN1 mǝi4 (จ.=
木 mù ,ไม)้ 
สอง  ตน้  ไม ้

ต้นไม้สอง
ตน้ 

 si5+tu2 
we2 

สี ่ตวั  ควาย 

ควายสีต่วั 

sa:m1+ ta:p9 ǝu4 

สาม        หาบ   
ขา้ว 

ข้ า ว ส า ม
หาบ 

nan1 nan1* 

อนั     อนั 
แ ต่ ล ะ อั น /
ทุกอนั 
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คําลักษณนามของ
คาํกรยิา 
[คํากริยา+ตัวเลข+
ลกัษณนาม] 

pa:i1 sa:m1 ta:u5 

ไป      สาม    ครัง้ 
(น.=เตือ้) (อ.=เทอื) 
(จ.=趟 tàng) 

ไ ป ส า ม
ครัง้ 

 nu5 i1 ta1 

ด ู หน่ึง  ตา 
ดหูน่ึงครัง้ 
( ดู ห น่ อ ย
หน่ึง) 

tat7 i1 mja4 

ตดั  หน่ึง   มดี 
ฟั น ห น่ึ ง
มดี 
 (ครัง้) 

ta:u5 ta:u5  

ครัง้    ครัง้  
แต่ละครัง้ /
ทุกครัง้ 

*ในภาษาต้งคําว่า /nan1/ แปลว่า “อนั” ออกเสยีงคล้ายกบัภาษาไทย คอืคําว่า หน่ึง-อนั และ
คลา้ยกบัภาษามูห่ล่าว /n 8́ 5 at7/ แต่ในภาษามูห่ล่าวเกดิการหลอมเสยีงเป็น ว่า /n 8at7/ แปลว่า 
“หน่ึงอนั” แต่วา่เลขหน่ึง ในภาษาตง้ไมไ่ดอ้อกเสยีง /n8́ 5/ แต่ออกเสยีงวา่ /i1/ “อา้ย(ใชส้าํหรบั
นับเลขหน่ึง)” หรอื /´t7/  “เอด็” (ใชว้างหลงัเลขอื่นหรอืหลงัคาํอื่น เช่น   /ɕǝp8  ´t7/ “สบิเอด็” 
/ȶi6 ´t7/ “ทีเ่อด็/ทีห่น่ึง”)   

 
4.3 รูปแบบการใช้คําบ่งช้ี คําสรรพนามประเภทบ่งชี้ใน

ภาษาต้งมสีามระดบั คอื คําบ่งชี้ระยะใกล้ /na:i6/ “น่ี/น้ี” คําบ่งชี้ระยะกลาง / ȶa5/ “นัน่” 
และคําบ่งชีร้ะยะไกล /ȶa6/ “โน่น/โน้น” รวมถงึคําถาม / nu1+/ “ไหน” จะวางไวต้ําแหน่ง
ทา้ยสุด คอืวางไวต้่อจากส่วนที่ต้องการบ่งชี้หรอืต้องการถามถงึ หากใชบ้่งชี้คําก็วางไว้
หลงัคํา ใช้บ่งชี้วลกี็วางไวห้ลงัวล ี ประเด็นเรื่องคําบ่งชี้ในภาษาต้งน้ี นักวชิาการจนีให้
ความสนใจศึกษาเช่นกนั มีบทความที่น่าสนใจเรื่องหน่ึง คือ การวิเคราะห์โครงสร้าง
ประโยคของคาํบ่งชีใ้นภาษาตง้ ผลงานของ หยางเหวนิชุน (2010) เมือ่นํามาเปรยีบเทยีบ
กบัผลงานทีเ่หลยีงหมิน่วเิคราะหไ์วเ้มื่อ 30 กว่าปีทีแ่ลว้กพ็บวา่ ระบบไวยากรณ์ภาษาตง้
ไม่ต่างกนั ในส่วนของการใชค้าํบ่งชี ้มโีครงสรา้งหลกัคอื [สว่นทีต่อ้งการบ่งชี ้+ คําบ่งชี ้] 
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

le2     ȶa5 

หนงัสอื นัน้ 
หนั ง สือ
นัน้ 

 ja2 tu2 sǝn2 ma:n3+ na:i6 

สอง ตวั  ววั     สเีหลอืง  น้ี  
ววัสเีหลอืงสอง
ตวัน้ี  

pǝn3 le2     ȶa5 

เลม่   หนงัสอื  นัน้ 
หนั ง สือ
เลม่นัน้ 

mǝi4 uk9 mǝi5+ ȶa:i4 ȶiu1 na:i6 

ตวั     เสือ้  ใหม ่     พี ่    ฉนั   น้ี   
เ สื้ อ ใ ห ม่ ข อ ง
พีช่ายฉนัตวัน้ี 

oŋ1 mǝi4 na:i6 

ตน้    ตน้ไม ้    น้ี 
ต้ น ไ ม้
ตน้น้ี 

ȶak8 nu1+ 

อนั    ไหน 
อนัไหน  

 

4.4 การขยายความ การขยายความในทีน้ี่คอืการวางตําแหน่ง
ของคาํหลกัทีถ่กูขยายและตาํแหน่งของคาํทีท่าํหน้าทีข่ยายคาํอื่น มรีปูแบบต่างๆ  ดงัน้ี    
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การขยายคํานาม คาํคุณศพัทท์ีท่ําหน้าทีข่ยายคํานามมทีศิทางการ
ขยายไปขา้งหลงัต่อจากคํานามหลกั รปูแบบคอื [คําหลกั + คําขยาย]  ตวัอย่างประโยค
เชน่   

ตวัอย่าง  ความหมาย  ตวัอย่าง  ความหมาย 
uk9 mǝi5+ 
เสือ้  ใหม ่    

เสือ้ใหม ่ mǝi4 pha:ŋ1+ 

ตน้ไม ้  สงู 
ตน้ไมส้งู 

sǝn2 la:u4 

ววั     ใหญ่ 
ววัใหญ่ sǝn2 ma:n3+ 

ววั     เหลอืง 
ววัเหลอืง  

 

การขยายคําคุณศัพท์และคํากริยา  คําวเิศษณ์ที่ทําหน้าที่ขยาย
คาํคุณศพัทแ์ละคาํกรยิาทีแ่ปลวา่ “มาก” มสีองคาํ คอื /kuŋ2/ โครงสรา้งการใชค้าํคอื วาง
ไว้หลงัต่อจากคําทีต่อ้งการขยายเหมอืนอย่างการขยายคํานาม  และมอีกีคําหน่ึงเป็นคํา
ยมืจากภาษาจนีคอืคําว่า 很 hěn ภาษาตง้ออกเสยีงว่า /hǝn4/ ซึง่โครงสรา้งการใชค้ําก็
เป็นแบบภาษาจีน คือ วางไว้หน้าคําที่ต้องการขยาย รูปแบบคือ [คําวิเศษณ์ + 
คาํคุณศพัท/์คาํกรยิา]  ตวัอยา่งคาํเชน่    

 ตวัอย่าง  ความ
หมาย 

 ตวัอย่าง  ความหมาย 

คาํตง้ 
ไวยากรณ์
ตง้ 
/kuŋ2/ 

hoi5+ kuŋ2 

เรว็       มาก 
เรว็มาก ni5 kuŋ2 

เลก็  มาก 
เลก็มาก  

la:i1 kuŋ2 

หลาย  มาก 
เยอะ
มาก 

ja:k9 kuŋ2  

อยาก   มาก 
อยากมาก 

คาํยมืจนี 
ไวยากรณ์
จนี 
/hǝn4/  

hǝn4 ka:i1 

มาก   ไกล 
ไกล
มาก 

hǝn4 ɕa:ŋ5+ (จ.=想
xiǎng คดิ,อยาก) 
มาก   อยาก  

อยากมาก 

hǝn4 la:i1 

มาก    ด ี
ดมีาก hǝn4 ja:k9 nam4 

มาก  อยาก  น้ํา 
หวิน้ํามาก 

  

เหตุที่มคีําศพัท์ภาษาต้งและคํายมืจากภาษาจนีใช้ควบคู่กนัไปนัน้ เมื่อใช้คํา
ภาษาตง้จะใชร้ะบบไวยากรณ์แบบภาษาตง้ เมือ่ใชค้าํยมืจากภาษาจนีกใ็ชร้ะบบไวยากรณ์
จากภาษาจนี แต่บางครัง้กใ็ชส้ลบัสบัสนกนัไปมากม็ ีดงัตวัอยา่ง   

คาํจนี /hǝn4/ ไวยากรณ์จนี  
หรอืพดูวา่ 

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

la:i1  hǝn4 “ดมีาก” 
 ด ี     มาก 
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4.5 การแสดงความเป็นเจ้าของ รูปประโยคของการแสดง
ความเป็นเจา้ของในภาษาตง้ใต ้คอื [สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของ + เจา้ของ] แต่ภาษาตง้เหนือใช้
คํายมืและรปูประโยคแบบภาษาจนี คอืคําว่า 的 de “ของ” โครงสรา้ง [เจา้ของ + /tji6/ + 
ส่วนทีถู่กเป็นเจา้ของ] ซึง่รปูแบบน้ีสามารถละคําแสดงความเป็นเจา้ของกไ็ด ้ในขณะทีก่็
ยงัมบีางถิ่น คําที่ยืมมาจากภาษาจนี  /tji6/ แปรเป็น  /li6/ แต่รูปแบบยงัคงใช้แบบจนี 
อย่างไรกต็ามเมื่อพดูถงึคําทีย่มืมาจากภาษาจนี ทัง้ภาษาตง้ใตแ้ละตง้เหนือจะเลอืกใชท้ัง้
คาํและรปูประโยคแบบภาษาจนี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

ตง้ใต ้
[สว่นทีถ่กูเป็นเจา้ของ + เจา้ของ] 

pu4 ja:u2 

พอ่  ฉนั 
พอ่ของฉนั 

ja:n2 pu4 

เรอืน  พอ่ 
บา้นของพอ่ 

ตง้เหนือ 
[เจา้ของ ± /tji6/ +  
สว่นทีถ่กูเป็นเจา้ของ] 

ja:u2  (tji6) noŋ4 

ฉนั      ของ  น้อง 
น้อง (ของ) ฉนั  

ja:u2  (li6) ja:n2 

ฉนั      (ของ)  เรอืน 
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 

 

4.6 ประโยคเปรียบเทียบ ภาษาต้งมีโครงสร้างประโยค
เปรยีบเทยีบสองแบบ คอื 

(1) แบบที่ใช้คําว่า /ta6/ “กว่า” รูปแบบประโยค [A + 
คุณศพัท ์+ /ta6/ + B] (คาํและรปูแบบนี้เหมอืนกบัภาษามูห่ล่าวและภาษาไทอื่นๆ)   

(2) แบบทีใ่ชค้ําว่า 比 bǐ “กว่า”  ซึง่ยมืมาจากภาษาจนี 
ภาษาต้งออกเสยีงว่า /pi3/ ซึ่งยมืทัง้คําและรูปแบบ คอื [A + /pi3/ +B +คุณศพัท์]  และ
หากการเปรยีบเทยีบนัน้มคีําบอกปรมิาณต่อทา้ย กจ็ะมโีครงสรา้งเป็นอกีแบบ คอื [A + 
คุณศพัท์ + B + คําบอกปรมิาณ] ซึ่งกเ็ป็นรูปประโยคแบบภาษาจนีเช่นกนั  ดงัตวัอย่าง
ต่อไปน้ี      
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ภาษาตง้   
[A + คุณศพัท ์+ /ta6/ + B] 

oŋ1 mǝi4 nai6 pha:ŋ1+ ta6 oŋ1 ȶa5 

ตน้  ไม ้     น้ี     สงู    กวา่  ตน้   นัน้ 
ตน้ไมน้ี้สงูกวา่ตน้นัน้    

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

ma:u6 pi3 ȵa2 jaŋ3+ 

เขา  กวา่  เธอ  แขง็ “เขาแขง็แรงกวา่เธอ”  

รปูประโยคภาษาจนี 
[A + คุณศพัท ์+ B + คาํบอกปรมิาณ] 

ja:u2 pha:ŋ1+ ȵa2 ŋo2 sǝn5+(จ.=寸 cùn) 

ฉนั    สงู          เธอ   หา้   น้ิว  
“ฉนัสงูกวา่เธอหา้น้ิว”  

   

4.7 การบอกตาํแหน่ง โครงสรา้งของคาํบอกตาํแหน่ง เช่น บน 
ล่าง หน้า หลงั ซ้าย ขวา คําเหล่าน้ีจะวางไวห้น้าคํานามหรอืสรรพนาม รูปแบบคอื [คํา
บอกตาํแหน่ง + คาํนาม/สรรพนาม] ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี     

   

wu1 ȶǝn2 

บน   ภเูขา 
บนภเูขา  ke1 ȵa2 

ขา้ง  แมน้ํ่า 
ขา้งแมน้ํ่า 

ta5 ȵa:n1 

กลาง  เดอืน 
กลางเดอืน ȵa:u6 wu1 ȶa5 

อยู ่    บน   นัน้  
อยูบ่นนัน้ 

 
4.8 โครงสร้างประโยคท่ีได้รบัอิทธิพลจาก รปูประโยคความ

เดยีวทีภ่าษาต้งแตกต่างจากภาษาอื่นในตระกูลไท ทีพ่บคอืโครงสรา้งทีภ่าษาตระกูลไท
เป็นประโยคทีไ่มต่อ้งการกรรมมารบั คอื [ประธาน+กรยิา + Ø ] แต่ภาษาตง้ใชร้ปูประโยค
แบบไม่มปีระธาน คอื [ Ø + กรยิา+กรรม] ซึง่โครงสรา้งแบบดงักล่าวน้ีเป็นแบบเดยีวกนั
กบัภาษาจนี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี      

 

tok7 pjǝn1 

ตก   ฝน 
ฝนตก  tǝŋ5 mǝn1 

มดื    วนั 
ฟ้ามดื 

 
 

5.  ภาษาถ่ิน  
 นับตัง้แต่การสํารวจและแบ่งภาษาถิ่นของเหลียงหมิ่น (1979) เป็นต้นมา 
การศกึษาภาษาตง้ในประเดน็ภาษาถิน่กย็งัคงแบ่งเป็นถิน่เหนือและใตอ้ย่างทีเ่หลยีงหมิน่
แบ่งไวแ้ต่เดมิ เพยีงแต่ว่ามคีวามสนใจศกึษาในประเดน็อื่นๆ เช่น  การศกึษาวเิคราะห์
ความแตกต่างของวงคําศพัท์ภาษาถิน่ต้ง (สอืฉางจิง่, 2005) การวเิคราะห์ความเป็นมา
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ของเสียงควบกลํ้าในภาษาถิ่นต้ง (หลงย่าวหง, 2010) การศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต่างของวงคาํศพัทภ์าษาถิน่ตง้เหนือและตง้ใต ้(สอืชิง่จาง, 2013)  เป็นตน้  
 จากการสํารวจผลงานวชิาการภาษาจนีพบว่า  นักวชิาการจนีอาศยัเกณฑว์ง
คาํศพัทแ์ละขอ้เปรยีบต่างบางประการของระบบเสยีงและไวยากรณ์ แบง่ภาษาตง้ออกเป็น
สองถิน่ เรยีกว่า ภาษาต้งถิน่เหนือและภาษาต้งถิน่ใต้ การสํารวจเมื่อปี 1958 (ปีทีจ่ดัทํา
หนังสอื “ปรทิรรศน์ภาษาต้ง”) มจีํานวนประชากรต้งใต้ 5 แสนคน ประชากรต้งเหนือ 3 
แสนคน และการสํามะโนประชากรจนีครัง้ที่ 5 ปี 2000 พบว่ามปีระชากรชาวต้งเพิม่ขึน้
เป็น 2,960,293 คน ในจํานวนน้ี มปีระชากรชาวต้งเหนือราว 1 ล้านคน (Baidu Baike, 
Website) ภายในภาษาถิ่นทัง้สองยงัแบ่งภาษาถิ่นย่อยได้อีกถิ่นละ 3 ถิ่นย่อย โดยใช้
เกณฑเ์รือ่งระบบเสยีงดงัน้ี  
 5.1 ภาษาต้งเหนือ แบง่เป็นสามถิน่ยอ่ยดงัน้ี 

(1) ถ่ินย่อยท่ีหน่ึง พูดอยู่ที่ มณฑลกุ้ยโจว ในเขตตําบล     
สอืต้ง (石洞 Shídòng) ของอําเภอเทยีนจู ้(天柱 Tiān zhù) อําเภอซานซุ่ย (三穗

Sānsuì) และอาํเภอเจีย้นเหอ (剑河 Jiànhé)  
(2) ถ่ินย่อยท่ีสอง พดูอยู่ที ่มณฑลกุย้โจว ในเขตตําบลจูซ้ ี(

柱溪 Zhùxī) ของอําเภอเทยีนจู ้(天 柱 Tiān zhù) และมณฑลหูหนาน ในเขตอําเภอ
ซนิหว่ง (新晃 Xīnhuǎng) 

(3) ถ่ินย่อยท่ีสาม พดูอยูท่ีม่ณฑลกุย้โจว ในเขตตาํบลตา้ถง 
(大同 Dàtóng) ของอําเภอจิน่ผงิ (锦屏 Jǐn píng) และอําเภอจิง้เซี่ยน (靖县 Jìng 

xiàn) ของมณฑลหหูนาน   
  5.2 ภาษาต้งใต้ แบง่เป็นสามถิน่ดงัน้ี  

(1) ถ่ินย่อยท่ีหน่ึง พูดอยู่ที่ อําเภอหรงเจยีง (榕江 Róng 

jiāng) และจิน่ผงิ (锦平 Jǐnpíng) ของมณฑลกุย้โจว อาํเภอทงตา้ว (通道 Tōngdào) 
ของมณฑลหูหนาน อําเภอหลงเซิ่ง (龙胜 Lóngshèng) และตําบลตู๋ถง (独峒

Dúdòng) อาํเภอซานเจยีง (三江 Sānjiāng) ของมณฑลกวา่งซ ี 
(2) ถ่ินย่อยท่ีสอง พูดอยู่ที่อําเภอหลีผิง (黎平 Lípíng) 

อําเภอฉงเจยีง (从江 Cóngjiāng) ของมณฑลกุย้โจวและตําบลเหอหลี ่(和里 Hélǐ) 
อาํเภอซานเจยีงของ ของมณฑลกวา่งซ ี

(3) ถ่ินย่อยท่ีสาม พดูอยูท่ีอ่าํเภอหรงสุย่ (融水Róngshuǐ) 
และอาํเภอเจิน้หยว่น (镇远 Zhènyuǎn)  มณฑลกวา่งซ ี  
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 5.3 เกณฑก์ารแบง่ภาษาต้งถ่ินเหนือและถ่ินใต้   
 5.3.1 เกณฑร์ะบบเสียง  
 (1) ในอดตีภาษาต้งเหนือและต้งใต้เคยมกีารเปรยีบต่างของ
เสยีงสระสัน้ยาว แต่ปัจจุบนัลกัษณะดงักล่าวไมช่ดัเจน แทบจะสญูหายไปแลว้ แมจ้ะยงัพอ
มหีลกัฐานอยูใ่นคาํบางคาํ แต่กเ็ป็นคาํตอ้งสงสยัวา่เป็นคาํยมืจากภาษาจนี  
 (2) มกีารปฏภิาคของเสยีงสระ/ǝ/ ในภาษาต้งเหนือ กบัสระ 
/a/ ในภาษาตง้ใต ้
 (3) มกีารปฏภิาคของหางสระ(พยญัชนะทา้ย) /Ɂ/ ในภาษาตง้
เหนือ (ถิน่ซนิห่วง เทยีนจู ้จิน่ผงิออกเสยีงเป็น -Ɂ / ถิน่จิง้เซีย่น ออกสยีงเป็น -t ) กบัหาง
สระ /k/ ในภาษาตง้ใต ้ 
 

ตวัอยา่งเสยีงปฏภิาค 
ในภาษาตง้เหนือกบัตง้ใต ้

ตัง่  
(จ.=凳 dèng) 

จาํนํา  
(จ.=当 dàng) 

เชา้ ฝน (มดี) อก* 

ตง้เหนือ สัน้ taŋ5 taŋ5 sǝm1+ pǝn2 taɁ7 

ยาว      

ตง้ใต ้ สัน้ taŋ5  sam1+ pan2 tak7 

ยาว  ta:ŋ5    
  

* คําน้ีน่าสนใจมาก เนือ่งจากพบคําในภาษาต้งบางคําทีอ่อกเสยีงคลา้ยกบัคํา
ภาษาไทย แต่ความหมายคลาดเคลือ่นกัน เช่น คําว่า /tak7/ คล้ายกับคําว่า “ตัก” ใน
ภาษาไทย แต่ภาษาตง้หมายถงึ “อก” คาํวา่ /ja:i3/ คลา้ยกบัคําวา่ “ใหญ่” ในภาษาไทย แต่
ภาษาต้งหมายถงึ “ยาว” แต่คําทีแ่ปลว่า “ใหญ่” มสีองคําคอื /ma:k9/ กบั /la:u4/ ซึง่คําว่า 
/la:u4/  คลา้ยกบัคาํภาษาจนีวา่ 老 lǎo แต่คาํน้ีภาษาจนีแปลวา่  “แก่”    

5.3.2 เกณฑว์งคาํศพัท ์ขอ้มลูจากหนงัสอื “ปรทิรรศน์ภาษาตง้” 
ระบุวา่จากการเกบ็ขอ้มลูคาํศพัทใ์นปี ค.ศ. 1956 ไดเ้กบ็ขอ้มลูคาํศพัทจ์าก 20 ชุมชน แลว้
เลอืกชุมชนที่มลีกัษณะเด่นมาเป็นตวัแทน 8 ชุมชน แล้วเปรยีบเทยีบคําศพัท์ที่ใช้บ่อย
จํานวน 1500 คําศพัท์ จากนัน้วเิคราะห์ความสมัพนัธ์และความแตกต่างของระบบเสยีง 
คาํศพัท ์และไวยากรณ์ จนสามารถแบง่ภาษาตง้ออกเป็นถิน่เหนือและใต ้

จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ภายในภาษาถิ่นต้งเหนือมคี่าเฉลี่ยความ
แตกต่างของวงคําศพัทร์ะหว่างกนัของแต่ละชุมชนค่อนขา้งสูง น้อยทีสุ่ดคดิเป็น 18.4% 
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มากทีสุ่ดคดิเป็น 22.1% ค่าเฉลีย่ของวงคาํศพัทท์ีส่มัพนัธก์นัในภาษาถิน่ตง้เหนือ คดิเป็น 
80.1%   
  ภายในภาษาถิ่นต้งใต้ ความแตกต่างของวงคําศัพท์ระหว่างกนัของแต่ละ
ชุมชนน้อยกว่าภาษาถิ่นต้งเหนือ น้อยที่สุดคิดเป็น 4.2% มากที่สุดคิดเป็น 12.7% 
คา่เฉลีย่ของวงคาํศพัทท์ีส่มัพนัธก์นัในภาษาถิน่ตง้ใตค้ดิเป็น 93%  

ส่วนค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างกนัของภาษาถิน่ต้งเหนือกบัถิน่ต้งใต้ อยู่
ระหวา่ง 24.6%-35.3%  ขอ้บ่งชีค้วามแตกต่างทีช่ดัเจนคอื ถิน่ตง้เหนือและตง้ใตต้่างฝ่าย
ต่างมคีาํศพัทเ์ฉพาะถิน่ชดัเจน นอกจากน้ีภาษาถิน่ตง้เหนือมคีาํยมืจากภาษาจนีมากกว่า
ภาษาถิน่ต้งใต้  ตวัอย่างคําศพัท์ต่อไปนี้เป็นตวัแทนภาษาถิน่ต้งใต้อําเภอหรงเจยีง กบั
ตวัแทนภาษาถิน่ตง้เหนือ อาํเภอจิน่ผงิ     

  

 คาํศพัทเ์ฉพาะถิน่ คาํศพัทเ์ฉพาะถิน่กบัคาํยมืภาษาจนี 
จนี 人

rén 
药
yào 

盐
yán 

怕 
pà 

钳
qián 

熊
xióng 

裤 
kù 

阴
yīn 

烂
làn 

慢
màn 

เหนือ pu1 sa2 pau2 kho1+ ȶiŋ2 ɕǝŋ2 khu1 jǝn4 lan2 men6 

ใต ้ muŋ4 ǝm3 ko1 ja:u3+ ȵip9 me1 so5 wom5 lui2 an1 

อ.=    ยา่น   สง่ ฮม่   
ไทย คน ยา เกลอื กลวั แหนบ หม ี กางเกง รม่ 

 (ไม)้ 
ลุย่ ชา้ 

   

5.3.3 เกณฑไ์วยากรณ์ พบความแตกต่างของระบบไวยากรณ์
บางอยา่งเทา่นัน้ ไมใ่ช่ทัง้ระบบ แต่สว่นทีต่่างนัน้พบวา่ภาษาตง้เหนือมแีนวโน้มเหมอืนกบั
ภาษาจนี ภาษาตง้ใตม้แีนวโน้มมาทางภาษาอื่นๆ ในตระกลูไท  ดงัน้ี  
  (1) การแสดงความเป็นเจ้าของ ภาษาต้งเหนือใช้ว่า 
[เจา้ของ + นามทีถู่กเป็นเจา้ของ]  ซึง่เหมอืนกบัภาษาจนี สว่นภาษาตง้ใตใ้ชว้า่ [นามทีถู่ก
เป็นเจา้ของ + เจา้ของ]  ซึง่เหมอืนกบัภาษาตระกลูไท 
  (2) การใชค้ําลกัษณนาม คําลกัษณนามทีใ่ชก้บัคําเรยีก
ญาต ิภาษาตง้เหนือตอ้งมคีาํลกัษณนาม แต่ภาษาตง้ใตส้ามารถละคาํลกัษณนามได ้ 
  (3) การใชส้รรพนามทีม่คีําบอกจาํนวน ภาษาตง้เหนือมี
รูปแบบเดยีวคอื [สรรพนาม + เลข + ลกัษณนาม] แต่ภาษาต้งใต้สามารถพูดได้หลาย
รปูแบบซึง่มคีวามสบัสนมาก ทัง้แบบทีเ่หมอืนภาษาตระกูลไทและแบบทีเ่หมอืนภาษาจนี
รวมทัง้ยงัสามารถละหรอืมคีาํลกัษณะนามไดด้ว้ย  
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1.การแสดง 
ความเป็น 
เจา้ของ 

เหนือ jau2 ȶa3  “พอ่ของฉนั” 
ฉนั   พอ่ 

jau2 ja:n2 “บา้นของฉนั” 
ฉนั   บา้น 

ใต ้ pu4 jau2 “พอ่ของฉนั” 
พอ่  ฉนั 

ja:n2 jau2 “บา้นของฉนั” 
บา้น  ฉนั 

2.การใช ้
คํ า ลั ก ษ ณ
นาม 

เหนือ i1 wu1 ȶa:i1   “พีช่าย 1 คน”   
หน่ึง  คน พี ่             

ja2 pu1 noŋ4 “น้อง 2 คน” 
สอง  ผู ้    น้อง 

ใต ้ i1 ȶa:i1   “พีช่าย 1 คน”   
หน่ึง  พี ่             

ja2 noŋ4 “น้อง 2 คน” 
สอง  น้อง 

3.การใช ้
สรรพนาม 
ทีม่คีาํ 
บอกจาํนวน 

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

ไมส่ามารถพดูแบบอืน่ได ้

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” 

 

ระบบการเขียนอกัษรภาษาต้ง  
 ชาวต้งไม่มตีวัหนังสอืเป็นของตนเอง นับแต่อดตีเป็นตน้มาปราชญ์ชาวตง้ทีม่ ี
โอกาสไดเ้รยีนหนงัสอืจนีใชอ้กัษรจนีในการจดบนัทกึภาษาตง้ ซึง่วธิกีารจดบนัทกึน่าสนใจ
มาก นักวชิาการจนีที่มคีวามสนใจศึกษาเกี่ยวกบัตวัอกัษรภาษาต้งได้อธบิายเกี่ยวกบั
ววิฒันาการอกัษรภาษาตง้ไวแ้ลว้ เช่น จา้วลีห่มงิ (1990) หวงจงิ,หลีช่ิง่ฝ ู(2011) จางเผงิ 
(2014) จางเฟ่ิง (2015) สรปุววิฒันาการอกัษรภาษาตง้ไดด้งัน้ี    
 1. ใชอ้กัษรจนีทีอ่อกเสยีงใกล้เคยีงกบัภาษาต้งในการจดบนัทกึ เมื่ออ่านออก
เสยีงกจ็ะอ่านอย่างคาํภาษาตง้ โดยไมค่าํนึงถงึความหมายตามตวัอกัษรจนีนัน้ เช่น อกัษร
高锦 Gāo jǐn จดคาํภาษาตง้วา่ /ka:u3 ȶǝn2/ “ภเูขา” อกัษร 消 Xiāo จดคาํภาษาตง้วา่   
/ ɕa:u1+/ “เจา้(สรรพนามบุรษุที2่)”  
 2. ใช้อกัษรจนีจดความหมายในภาษาต้ง คอื เลือกอกัษรจนีที่มคีวามหมาย
เดยีวกนักบัภาษาตง้มาจดบนัทกึภาษาตง้ ลกัษณะเช่นน้ีเมือ่คนจนีอ่านกจ็ะอ่านตามเสยีง
ภาษาจนีแต่ไม่ใช่ไวยากรณ์แบบจนี เป็นไวยากรณ์แบบต้ง ในขณะที่ชาวต้งอ่านจะอ่าน
โดยการแปลจากอกัษรที่เหน็นัน้ออกเสยีงเป็นคําภาษาต้ง เช่นอกัษร 风 คนจนีอ่านว่า 
Fēng คนตง้อ่านวา่ /lǝm2/ “ลม” อกัษร 挑 คนจนีอ่าน tiāo คนตง้อ่าน /ta:p9/ “เลอืก”  
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 3.ใชว้ธิกีารประสมพยญัชนะสระโดยใชอ้กัษรจนี อย่างทีภ่าษาจนีเรยีกว่า反
切 fǎnqiè 1  เช่นคําภาษาต้งว่า /ȵa2/ “เธอ” ใช้วธิี反切 fǎnqiè ว่า /尼亚 ní yǎ/ 
เสยีงอ่านทีไ่ดค้อื /na/ คาํภาษาตง้วา่ /ȶha:m3+/ “เดนิ” ใชว้ธิี反切 fǎnqiè วา่ /其阿姆

Qí’ā mǔ/ เสยีงอ่านทีไ่ดค้อื /qam/ เป็นตน้  
 วธิที ัง้สามสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความพยายามของบรรพบุรษุชาวตง้ทีจ่ะสรา้งภาษา
เขยีนขึน้ แต่เน่ืองจากวธิที ัง้หมดอยู่บนพืน้ฐานของอกัษรจนี ความที่ไม่สามารถใช้แทน
เสยีง แทนความหมาย หรอืใช้ได้อย่างมรีะบบระเบยีบ อีกทัง้ชาวต้งน้อยคนนักที่จะมี
โอกาสไดเ้รยีนอกัษรจนี ทาํใหว้ธิขีา้งตน้ไมเ่ป็นทีนิ่ยมใชแ้พรห่ลาย   
 ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรมจนีเป็นตน้มา มกีารทาํงานเกีย่วกบัชนกลุ่มน้อย
อย่างกว้างขวางและหลากหลายด้าน ในเดอืนธนัวาคม ปี ค.ศ. 1955 การประชุมคณะ
วชิาการทางภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจนี ไดก้ําหนดแผนการดาํเนินงานเกีย่วกบั
ภาษาของชนกลุ่มน้อยขึน้ และเริม่ดําเนินงานด้านการสํารวจภาษาต่างๆ  กระทัง่เดอืน
กนัยายน ปี ค.ศ.1957 ไดม้กีารประชุมคณะทาํงานเกีย่วกบัภาษาตง้ขึน้ทีกุ่ย้หยาง และเริม่
ดําเนินงานเกี่ยวกบัการสร้างอกัษรภาษาต้งจนเป็นผลสําเร็จ และมมีติยอมรบัในการ
ประชุมคณะทาํงานอกีครัง้เมือ่เดอืนสงิหาคม ปี ค.ศ. 1958 ระบบการเขยีนน้ีใชอ้กัษรโรมนั 
และยดึระบบเสยีงของภาษาตง้ใตส้าํเนียงชุมชนเชอเจยีง (车江Chē jiāng) อําเภอหรง
เจยีง (榕江Róng jiāng) เป็นเสยีงมาตรฐาน ระบบการเขยีนภาษาตง้ในปัจจบุนัน้ีสบืคน้
จาก สงัเขปไวยากรณ์ภาษาต้ง (หยางฮัน่จ,ี1993) พจนานุกรมภาษาต้ง (โอวเฮงิหยวน, 
2004) และเวบ็ไซดค์ณะทํางานทางภาษาของกลุ่มชาตพินัธุส์่วนน้อยเขตปกครองตนเอง
ชาวจว้งกวา่งซ ี(คณะทาํงานทางภาษาของกลุ่มชาตพินัธุ,์ 2014) ดงัน้ี   
                                                            
1 反切 fǎnqiè คอืวธิกีารจดเสยีงอ่านอกัษรจนีในสมยัโบราณ เนื่องจากอกัษรจนีเป็นลกัษณะของอกัษรภาพ 
ไมม่เีสยีงอ่าน หากไมเ่คยเรยีนมากอ่นกจ็ะไมส่ามารถอ่านอกัษรตวันัน้ได ้ จงึมกีารคดิวธิจีดเสยีงอ่านขึน้ 
เรยีกชือ่วา่反切 fǎnqiè สนันิษฐานวา่เกดิขึน้ในยคุทีพ่ระพุทธศาสนาเผยแผเ่ขา้มาในประเทศจนี    คอืยคุ
เวย่จิน้ หนานเป่ย (魏晋南北朝 Wèi jìn nánběicháo) เพือ่จดคาํอ่านอกัษรธรรม อกีกระแสหนึ่งเชือ่วา่ 
เกดิขึน้ในชว่งปลายยคุตงฮัน่ (东汉末年Dōnghàn mò nián) โดยไดร้บัอทิธพิลจากภาษาสนัสกฤต มกีาร
ใช้反切 fǎnqiè ปรากฏในหนงัสอืภาษาศาสตรจ์นีโบราณชือ่ 《尔雅音义 Ěr yǎ yīnyì》 ผูเ้ขยีนชือ่ 孙
炎 Sūn Yán เป็นหนงัสอืทีว่า่ดว้ยเสยีงและความหมายของภาษาจนี นกัภาษาศาสตรจ์นีถอืวา่นกัอกัษร
ศาสตรจ์นีโบราณทา่นนี้เป็นผูป้ระดษิฐแ์ละรเิริม่ 反切 fǎnqiè วธิกีารจดเสยีงอ่านแบบ 反切 fǎnqiè นี้ทาํ
โดยเลอืกอกัษรจนีสองตวัเขยีนต่อกนั ตวัแรกแทนเสยีงพยญัชนะตน้ และตวัทีส่องแทนเสยีงสระและ
วรรณยกุต ์เชน่คาํวา่ “青 เสยีงอ่านปัจจุบนั Qīng” เสยีงอ่าน反切 fǎnqiè คอื 仓经切 Cāng jīng qiè  
ดงันัน้เสยีงอ่านโบราณคาํนี้คอื /cing/  เอกสารการจดเสยีงคาํอ่านอกัษรจนี 反 切 fǎnqiè นี้นี่เองที่
นกัภาษาศาสตรปั์จจุบนัใชเ้ป็นหลกัฐานในการสบืสาวเสยีงโบราณของภาษาจนี      
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พยญัชนะ ม ี32 เสยีง ในจํานวนน้ี เสยีง f, z, c, zh, ch, sh, r เป็นเสยีงที่มา
จากคาํยมืภาษาจนี 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 ี64 เสยีง ในจาํนวนน้ีมเีสยีงสระคาํยมืภาษาจนีอยู่ 14 เสยีง เฉพาะเสยีง
สระภาษาตง้แสดงในตารางต่อไปน้ี  

IP
A 

อั ก ษ ร
ตง้ 

IP
A 

อั ก ษ ร
ตง้ 

IP
A 

อั ก ษ ร
ตง้ 

IP
A 

อั ก ษ ร
ตง้ 

IP
A 

อั ก ษ ร
ตง้ 

IP
A 

อั ก ษ ร
ตง้ 

IP
A 

อั ก ษ ร
ตง้ 

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 
o
m 

om 
u
m 

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 

  

 วรรณยุกต์ ดงัที่กล่าวมาขา้งต้นในเรื่องเสยีงวรรณยุกต์ภาษาต้งว่ามคีวาม
ซบัซอ้นมาก  ความสัน้ยาวของสระประกอบกบัเสยีงหางสระมผีลต่อระดบัเสยีงวรรณยุกต์
โดยตรง ทําให้ภาษาต้งมีเสียงวรรณยุกต์มากถึง 15 เสียง (ซึ่งตรงกับที่เหลียงหมิ่น
วเิคราะหไ์วเ้มือ่ครัง้แรกทีม่กีารเขยีนบทพรรณนาภาษาตง้เมือ่ปี 1979 )  แต่เมือ่พจิารณา
ดแูลว้จะเหน็วา่ ระดบัสงูตํ่าและการหกัเหของระดบัเสยีงในคาํพยางคเ์ปิดกบัคาํพยางคปิ์ด
บางเสยีงใกลเ้คยีงกนัมาก เมื่อจบัคู่เสยีงทีใ่กลเ้คยีงกนัแลว้จะทําใหเ้สยีงวรรณยุกต์เหลอื
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เป็น 9 เสียง ดังนัน้ในระบบเขียนอักษรภาษาต้งจะใช้อักษรโรมนัเขียนกํากับเสียง
วรรณยุกตไ์วท้า้ยคาํ 9 ตวัอกัษร ดงัน้ี  
 

ระดบัเสยีง 55 35 
เปิด212 
ปิด 21 

323 13 31 53 453 33 

สญัลกัษณ์ -l -p -c -s -t -x -v -k -h 

พยางคเ์ปิด 

 

เลขวรรณยุกต ์ 1 1+ 2 3 3+ 4 5 5+ 6 

ตวัอยา่งคาํ bal pap bac bas qat miax bav pak bah 

ความหมาย ปลา สเีทา คราด ป้า เบา มดี ใบ แตก ราํขา้ว 

พยางคปิ์ด 

 

เลขวรรณยุกต ์ 7 7+ 8 9 9+ 10 

 ตวัอยา่งคาํ bedl sedp medc bads pads bagx 

ความหมาย เป็ด เจด็ มด ขนัน้ํา เลอืด ขาว 
 

ตวัอย่างการเขียนอกัษรภาษาต้ง 
 gail naih jang

s 
Leecl Gaeml, Gaeml  daol mee

c  
be
ds 

 อนั น้ี เป็น อกัษร กมั 
(ตง้), 

ตง้ เรา ม ี แปด 

xe
bc 

wee
nh  

nye
nc, 

nya
oh 

Guiv 
Xul 

Fuc Na
mc 

Guuangs 
Xih 

Fuc Be
ec  

  

สบิ หมืน่ คน, เนา
(อยู ่

กุย้ 
โจว 

หู
หนาน) 

กวา่งซ ี หเูป่ย   

 

 
 
บทสรปุ  
 บทความน้ีเป็นบทความเชิงพรรณนาลักษณะของภาษาต้ง ในมุมมองของ
นกัวชิาการจนี ภาษาตง้เป็นภาษาของกลุ่มชาตพินัธุก์ลุ่มน้อยของจนีชือ่ ตง้ หรอื กมั มถีิน่
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ฐานอยู่ในประเทศจนี นักวชิาการจนียงัคงจดัภาษาต้งไวใ้นภาษาตระกูลใหญ่จนี–ทเิบต 
สาขาจว้ง-ต้ง แขนงต้ง-สุ่ย แต่นักภาษาศาสตร์ปัจจุบนัแยกภาษาตระกูลไทออกมาจาก
ตระกูลใหญ่จนั-ทเิบตแลว้ ภายในตระกูลไทแบ่งเป็นภาษาไทแท ้ภาษาทีใ่กลช้ดิกบัภาษา
ไทและภาษาที่เกี่ยวขอ้งกบัตระกูลไท ภาษาต้งที่กล่าวถงึในบทความนี้จดัเป็นภาษาที่
ใกล้ชิดกับตระกูลไท  เ ป็นระดับความสัมพันธ์แบบลูกพี่ลูกน้องกับภาษาไทแท้ 
นกัภาษาศาสตรเ์รยีกชือ่วา่ ตระกูลกมั-สุย่  คาํวา่ “กมั” กม็ทีีม่าจากชือ่เรยีกอกีชื่อหน่ึงของ
ภาษาตง้นัน่เอง  ซึง่ในการจดัแขนงภาษาของนกัวชิาการจนี กม็แีขนงตง้-สุย่  ซึง่กต็รงกบั
ตระกลูกมั-สุย่ ทีแ่ยกออกมาน้ีเอง 
 จากการจดัตระกูลภาษาแบบนักวชิาการจนี จะเหน็วา่ในระดบัแขนง มจีว้ง-ไต 
ตง้-สุ่ย และหล ีซึง่ในแขนงจว้ง-ไต มภีาษาจว้ง ภาษาไต และภาษาปู้อ ีทัง้สามภาษานี้มี
ระบบเสียง วงคําศัพท์ ไวยากรณ์ใกล้ชิดกันมากพื้นที่อยู่อาศัยก็ใกล้ชิดกัน แต่เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัภาษาต้งซึ่งเป็นคนละแขนง แมจ้ะมลีกัษณะร่วมของภาษาไทอยู่ คอื มี
เสยีงหางสระ มเีสยีงวรรณยุกต ์มคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายสว่นหนึ่ง แต่กจ็ะเหน็ความแตกต่าง
ในเรือ่งของวงคาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุท์ ีไ่มร่ว่มเชือ้สาย ตลอดจนระบบไวยากรณ์ทีส่ามารถ
แยกออกมาจากแขนงจว้ง-ไตไดช้ดัเจน         
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