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โครงการวิจยั เรื่ อง “ภาษาถิ่นของภาษาปะหล่องในประเทศจีน พม่า และ ไทย : ระบบเสี ยง คาศัพท์
และ การจั ด แบ่ ง กลุ่ ม (Palaung dialects in China, Myanmar and Thailand: Phonology, lexicons and subgrouping)” ได้รับ การสนับ สนุ น การวิจยั ด้วยทุ นประเภทองค์ค วามรู ้ ใ หม่ ที่ เป็ นพื้นฐานต่อการพัฒนาของ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ในปี พ.ศ. 2555 ผลงานนี้เป็ นเสมือนผลงานที่ศึกษาวิจยั ต่อเนื่ อง
จากโครงการที่ 1 ซึ่ งเป็ นการศึ กษาเบื้องต้นทางภาษาศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ของชาวปะหล่ องในเชี ยงตุง รัฐฉาน
ประเทศพม่า และในเต๋ อหง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน (2553-2555) ซึ่ งปิ ดโครงการไปเมื่อเดื อนกันยายน
2555 ในขณะเดี ยวกันผลงานนี้ ก็เป็ นเสมือนบทสรุ ปผลการศึกษา ที่ ให้ภาพรวมเกี่ ยวกับชาวปะหล่ องและ
ภาษาปะหล่ อง ในประเทศจี น ประเทศพม่ า และประเทศไทย ที่ ว่า เป็ นการศึ ก ษาวิจยั ต่ อเนื่ องก็ เ พราะ
โครงการที่ 1 ได้ดาเนินการศึกษาผูค้ นและ ภาษาปะหล่องได้ส่วนหนึ่งทั้งในประเทศจีน และ ในประเทศพม่า
ทั้งนี้ ดว้ ยความจากัดของเวลา ทุนสนับสนุน และข้อมูลเบื้องต้นที่มีอยูน่ อ้ ยมาก กล่าวคือ ในโครงการที่ 1
ได้เก็บข้อมูลในหลายหมู่บา้ นของตาบลซานไท่ชาน อาเภอหมางซื่ อ แขวงลู่ซี เขตปกครองตนเองเต๋ อหง
ไต-จิงโพ่ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน และได้เก็บข้อมูลที่บา้ นป้ าว ซึ่ งตั้งอยูใ่ กล้เขตกลางเมืองเชี ยงตุง
รัฐฉาน ประเทศพม่า
ส่ วนในโครงการนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ ในประเทศจีน ได้เก็บข้อมูลที่
บ้านกว่างคา อาเภอรุ่ ยลี่, บ้านหมางป้ าง อาเภอหล่งชวน และบ้านฉาเยชิ่ ง เขตหมางซื่ อ อาเภอลู่ซี รวมทั้งได้
ไปสารวจหมู่บา้ นชาวปะหล่ องที่อาเภอเหลี ยงเหอ และ ที่เป่ าชาน มณฑลยูนนาน ประเทศจีน สาหรับใน
ประเทศพม่า ได้ไปเก็บข้อมูลที่เมืองน้ าซัน เมืองสี ป้อ รัฐฉาน รวมทั้งได้เก็บข้อมูลเบื้องต้นเล็กน้อยเกี่ยวกับ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ตะเนาะ (Danaw) ซึ่ งจากผลงานของ กอร์ ดอน เอช. ลู ซ (Gordon H. Luce, 1965) ระบุว่า เป็ น
ภาษาหนึ่ งในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ที่มีความคล้ายคลึงกับภาษาปะหล่อง และเป็ นภาษาที่อาจจะ
สู ญหายไป นอกจากนี้ โครงการนี้ คณะผูว้ ิจยั ยังได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ ปะหล่ อง และ
ภาษาปะหล่องในประเทศไทย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งในปั จจุบนั ให้ทนั สมัยมากที่สุด ใน
การศึกษาการแบ่งกลุ่มภาษาปะหล่องนั้น ได้รวมข้อมูลภาษาปะหล่องจากโครงการแรก (สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง,
ศุภกิ ต บัวขาว และอัมพิกา รั ตนพิทกั ษ์, 2555) และ ภาษาปะหล่องหญ่าวโกง (Buakaw, 2012) เข้าไว้ด้วย
ดังนั้น จึงทาให้กล่าวได้วา่ ผลงานศึกษาวิจยั ในโครงการนี้ เป็ นบทสรุ ปผลการศึกษาที่ให้ภาพรวม พร้อมทั้งมี
ข้อมูลคาศัพท์ของกลุ่มต่างๆ ของชาวปะหล่องในประเทศจีน พม่า และไทย ที่เป็ นระบบสัทอักษรสากล ซึ่ ง
จะเป็ นประโยชน์ อย่า งยิ่ ง กับ ผูท้ ี่ ส นใจศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ภาษาปะหล่ อง ทั้ง การศึ ก ษาภาษาศาสตร์ ร่วมสมัย
(synchronic linguistics) และ ภาษาศาสตร์เปรี ยบเทียบข้ามสมัย (diachronic linguistics)
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และการจัดกลุ่ ม” คงไม่สามารถสาเร็ จลุ ล่วงไปได้ หากปราศจากการสนับสนุ นช่ วยเหลื อจากหลายๆ ฝ่ าย
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณสานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั ที่ได้ให้การสนับสนุ นโครงการวิจยั นี้ ขอบคุ ณ
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ชนชาติยนู นาน คุนหมิง และช่วยให้คาแนะนาทางวิชาการ
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ได้มาดูแลในพื้นที่บา้ นเกิดอาเภอหล่งชวน รวมถึงการหาข้อมูลการเดินทางไปหมู่บา้ นต่างๆ ในโครงการนี้
พระพง สุ นนั ทา และลูกศิษย์วดั คงคานิ มิตร อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ช่วยตอบคาถาม และให้
คาอธิ บายกี่ยวกับภาษาปะหล่อง โดยเฉพาะในส่ วนของการแปลเรื่ องเล่า
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บทคัดย่ อ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ปะหล่อง พูดภาษาปะหล่อง (Palaung) ซึ่ งจัดเป็ นภาษาในสาขาปะหล่อง (Palaungic
branch) ของตระกูลมอญ-เขมร ในปั จจุบนั เรี ยกว่า ตระกูลภาษา ออสโตรเอเชี ยติก (Austroasiatic language
family) ภาษาปะหล่องเป็ นภาษาพูดของกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ต้ งั ถิ่นฐานอยูใ่ นอาณาบริ เวณติดต่อกันของ 3 ประเทศ
ได้แก่ ที่เขตปกครองตนเองเต๋ อหง ไต-จิ งโพ่ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน, ที่รัฐฉาน ประเทศพม่า และที่
จังหวัดเชี ยงใหม่ ประเทศไทย สาหรับในโครงการวิจยั นี้ เป็ นการสารวจชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ปะหล่องและเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาษาศาสตร์ ของภาษาปะหล่องในประเทศจีน พม่า และ ไทย โดยใช้รายการคาศัพท์ชุดแรก
จานวน 285 คา และ ชุ ดที่สองจานวน 927 คา ผลการศึกษาในส่ วนของระบบเสี ยงภาษาปะหล่องนั้น ได้
นาเสนอระบบเสี ยงภาษาปะหล่ อง ได้แก่ ภาษาปะหล่ อง (รู ไม) ที่พูดที่บา้ นกว่างคา เมื องรุ่ ยลี่ ประเทศจี น,
ภาษาปะหล่อง (ปูเล) ที่พูดที่บา้ นเมิ่งตาน เมืองหมางซื่ อ ประเทศจีน, ภาษาปะหล่อง (ตะอาง) ที่พูดที่น้ าซัน,
รัฐฉาน ประเทศพม่า และภาษาปะหล่อง (ดาระอาง) ที่พูดที่บา้ นนอแล จังหวัดเชี ยงใหม่ ประเทศไทย
ผลการศึกษาการจัดแบ่งกลุ่มภาษาปะหล่อง จานวน 16 หมู่บา้ น ใน 3 ประเทศ ด้วยวิธีศพั ทสถิติศาสตร์ ซึ่งใช้
ข้อมู ล รายศัพ ท์จานวน 100 ค า ของภาษาพูดปะหล่ องที่ เป็ นปั จจุ บ นั และมี ก ารจดบันทึ ก อย่า งเป็ นระบบ
ด้วยสัทอักษรสากล สามารถจัดแบ่งกลุ่มภาษาปะหล่องได้เป็ น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มตะอาง ได้แก่
น้ าซัน, ขุนฮอต และถัน่ ซัน่ ซึ่ งพูดกันอยูใ่ นแถบทางตอนเหนื อของรัฐฉาน ประเทศพม่า 2) กลุ่มปูเล ได้แก่
ปางค า, หมัน่ ลอย ซึ่ งพูดอยู่ในสี ป้อ รั ฐฉาน ประเทศพม่า และ เมิ่ ง ตาน, ชู ตงกวา พูดกันอยู่ในเต๋ อหง
ประเทศจีน 3) กลุ่ม ดาระอาง ได้แก่ บ้านป้ าว, หญ่าวโกง อยูใ่ นรัฐฉานทางตอนใต้ของประเทศพม่า, นอแล,
โป่ งเหนื อ อยู่ในประเทศไทย และ เซี ยงไช่ ถงั อยู่ในเต๋ อหง ประเทศจีน และ 4) กลุ่มรู ไม ได้แก่ ฉาเยชิ่ ง,
หมางป้ าง, กว่างคา และ หนานซาง ซึ่ งพูดกันอยูใ่ นเต๋ อหง ประเทศจีน
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ABSTRACT

Palaung belongs to the Palaungic branch of Mon-Khmer in the Austroasiatic
language family. Its speakers live in Dehong Tai-Jingpo Autonomous Prefecture in the
Southwestern region of Yunnan in China, throughout the Shan State in Myanmar and in
Chiang Mai Province in the Northern region of Thailand. This project conducted surveys of
Palaung speaking areas of the three countries and gathered linguistic data on some of the
Palaung languages by eliciting a short wordlist of 285 lexical items and a longer one of 927
lexical items. In this report, the phonological system of the Palaung languages spoken at
GuangKa in Ruili of China, MengDan in Santaishan area of Dehong, China, Namhsan
township in Namhsan Area of Myanmar, and Noe Lae village Chiang Mai province of
Thailand were presented. Finally, a lexicostatistic method was applied to the dialects of 16
villages to determine the major groups and sub-groups. Based on the 100 item wordlists,
which were systematically recorded in international phonetic alphabets. There are 4 main
groups of the Palaung languages. They are as follows: Group 1― the Ta-ang group,
composed of Namhsan, Khun Hawt and Htan Hsan, all of them are in the Upper Shan State;
Group 2 ― the Pule group is made up of Pang Kham and Man Loi, which are spoken in the
Upper Shan State, Myanmar, and MengDan and ChuDongGua in Dehong China; Group 3―
the Dara-ang group includes Ban Paw and Nyaung Gone in the Lower Shan State, Myanmar,
as well as XiangCaiTang in Dehong, China, and Noe Lae, together with Pong Nue, in
Thailand; Group 4― the Rumai group consisted of ChaYeQing, GuangKa, MangBang and
NanSang in Dehong, China.
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