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Abstract 

The names of Tai language family call for a lengthy discussion. There 
are the Tai and the Thai. The adoption of each name signify different inclination 
on the part of the users. One has to have the knowledge of the Tai language family 
in order not to confuse the three names: Tai, Thai, and Siamese. After the 
discussion on the names, the Tai language family in Mienmar is described in 
detail. The reason for choosing to describe the Tai languages in Mienmar first is 
that at present the political situation in Mienmar discourages the linguistic field 
work there. The author hope that this article will be useful in familiarizing the 
readers on this subject. And hopefully if it is more convenient to do field work in 
Mienmar, the readers will not be in a vacuum but can go from here to the 
linguistic scene in Mienmar without further ado. 

 
กอนที่จะไดศึกษาเรื่องภาษาตระกูลไทตอไป เราก็ควรจะไดทราบ  เสียกอนวาภาษาทั้งหลายที่จัด

วาอยูในตระกูลภาษาไทมีภาษาอะไรบาง และควรทําความเขาใจอันเปนพื้นฐานเสียกอนวา คําวาไท กับคําวา
ไทย มีความหมายแตกตางกันอยางไร  อีกทั้งคําวาไต คําวาสยาม คําวาลาว อันเปนคําที่พบแพรหลายใน
หนังสือเรื่องเกี่ยวกับภาษาไทยมีความหมายอยางไร 

คําวาไทยเขียนเปนภาษาอังกฤษวา Thai เปนคําที่นักวิชาการภาษาศาสตรใช หมายถึงผูคนและ
ภาษาที่ใชพูดกันในประเทศไทย ภาษาไทยในประเทศไทยยังแบงออกไดเปนภาษาทองถิ่นหลายทองถิ่นเราจึง
พบเชนภาษาไทยภาคเหนือเรียกเปนภาษาอังกฤษวา Northern Thai ภาษาไทยภาคกลางเรียกเปน
ภาษาอังกฤษวา Central Thai ภาษาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกเปนภาษาอังกฤษวา 
Northeastern Thai และภาษาไทยภาคใตเรียกเปนภาษาอังกฤษวา Southern Thai เปนตน ในปจจุบัน
นี้เมื่อเราพบคําวาภาษาไทย  สวนมากแลวเราจะหมายถึงภาษาที่พูดกันในดินแดนประเทศไทยทั้งนั้น  
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แตขอยกเวนก็มีเชนในงานของนักวิชาการชาวฝรั่งเศสคืออ็องเดร  จอรช โอดริกูรต (Andre–
Georges Haudricourt) โอดริกูรตรวมเรียก ภาษาไทยทั้งที่พูดในประเทศไทยและภาษาไทบางสวนที่
พูดนอกประเทศไทยวาภาษาไทย (Thai) ดวยเขากลาวไวในบทความเรื่อง “De la restitution des 
initiales dans les langues monosyllabiques: le probleme du Thai Commun” (ค.ศ.  
1956: 307) วา “Nous gardons l' orthographe Thai pour designer la famille de langue 
(daic de R. Shafer), et employons Tai, dans les noms de dialectes: Tai blance, Tai 
noir”  แปลความวา “เราสงวนคําวาไทยไวสําหรับเปนคําเรียกช่ือตระกูลภาษาไทย    (ซึ่งช่ือตระกูลภาษานี้ 
โรเบิรต เชเฟอ เรียกวาตระกูลภาษาได) และเราใชคําวา ไทเปนช่ือของภาษาไททองถิ่นตางๆ เชนภาษา       
ไทขาว ภาษาไทดํา เปนตน”  โอดริกูรตเขียนผลงานชิ้นแรกของเขาเรื่องการสืบสรางภาษาตระกูลไทตั้งแต 
ค.ศ. 1948 (คือเรื่อง Les phonemes et le vocabulaire du Thai commun) ต้ังแตกอนที่จะมีการ
เปดสอนวิชาภาษาไทเปรียบเทียบ (Comparative Tai) ตามมหาวิทยาลัยตางๆ งานของเขาจึงเรียกภาษา
ตระกูลไท (Tai language family) วาภาษาตระกูลไทย (la famille de langue Thai) ในหนังสือ
เลมนี้ ไมไดใชช่ือภาษาตระกูลไทตามที่โอดริกูรตใช เพื่อใหลงรอยเดียวกับงานเขียนของนักภาษาศาสตร
ทานอื่นๆสวนมาก ซึ่งอางอิงผลงานที่เขียนเปนภาษาอังกฤษ 

หนังสือสําคัญอีกเลมหนึ่งซึ่งนักวิชาการในประเทศไทยรูจักกันดีคือหนังสือของ เจ. มารวิน 
บราวน (J. Marvin Brown) ช่ือ From Ancient Thai to Modern Dialects ก็ใชคําวา 
Ancient Thai (ภาษาไทยโบราณ) โดยหมายถึงบรรพบุรุษของภาษาที่ตอมากลายเปนภาษาที่พูดใน
ประเทศไทย โดยไมบงวาตอนที่เปนภาษาไทยโบราณนั้นจะไดพูดในดินแดนอะไร เพราะตอนนั้นยังมิได
เปนดินแดนประเทศไทยในปจจุบัน คําวาไทยในหนังสือของบราวน จึงไมไดเจาะจงวาตองเปนภาษาที่พูดกัน
ในประเทศไทย 

แตถาไมระบุถึงงานของโอดริกูรตหรือบราวนแลว ในการศึกษาวิชาภาษาศาสตรเชิงประวัติและ
เปรียบเทียบภาษาตระกูลไท (Comparative Tai) ในปจจุบันเมื่อเห็นคําวาภาษาไทย เราก็มักหมายถึง
ภาษาตระกูลไทที่ใชพูดจากันในประเทศไทยเพื่อใหเปนคูกับภาษาไท (Tai) ซึ่งหมายถึงภาษาตระกูลไท    
ซึ่งพูดจากันอยูนอกประเทศไทย เชนพูดอยูในประเทศพมา ในประเทศลาว และในประเทศจีน เปนตน 
 
คําวาไท 

คําวาไท เขียนเปนภาษาอังกฤษวา Tai เปนสวนมาก แตมีงานของ นักภาษาศาสตรบางคนเชน   
โรเบิรต เชเฟอ (1955) และกอรดอน เอช. ลุซ (Gordon H. Luce 1958) เขียนวา Dai บาง แตไมวาจะ
เขียน Tai หรือ Dai ก็หมายถึงสิ่งเดียวกันคือหมายถึงภาษาซึ่งจัดเปนภาษาในตระกูลไทโดยไมตองการจะ
บงระบุวาใชพูดจากันในดินแดนประเทศไทย โดยทั่วไปหมายถึงภาษาตระกูลไทที่ใชพูดจากันนอกประเทศ
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ไทยออกไป เชนภาษาไทอาหม (Tai Ahom) ภาษาไทดํา (Black Tai) ภาษาไทขาว (White Tai) 
ภาษาไทแดง (Red Tai) เปนตน 

ดวยเหตุวาคําวาไทเปนช่ือของภาษาทั้งตระกูลภาษา ดังนั้นจึงครอบคลุมหมายถึงภาษาตระกูลไท
ทั้งที่พูดจากันอยูในประเทศอินเดีย พมา ลาว เวียดนาม จีน และประเทศมาเลเซีย ความจริงภาษาที่พูดจากัน
ในประเทศไทย ก็จัดวาอยูในตระกูลไทดวย แตเรียกเสียวาไทย (Thai) เพื่อระบุวาพูดจากันในประเทศไทย 

คําวาไทเปนช่ือตระกูลภาษาทั้งตระกูล ดังนั้นช่ือวิชาที่ศึกษาภาษาไทโดยศึกษาเปรียบเทียบกัน  
ทั้งตระกูลจึงเรียกช่ือวาวิชาภาษาไทเปรียบเทียบ (Comparative Tai) ดังที่มีเปดสอนกันในหลาย
มหาวิทยาลัย ไมเรียกวาวิชาภาษาไทยเปรียบเทียบ (Comparative Thai)  เพราะถาเรียกอยางหลังก็จะ
เปนการจํากัดเนื้อหาวิชาใหแคบเกินไป คือหมายเอาเพียงวาเปนการศึกษา เปรียบเทียบเฉพาะภาษาตระกูลไท
ที่พูดกันในประเทศไทยเทานั้น ในทํานองเดียวกัน การศึกษาภาษาตระกูลไทในเชิงประวัติ ซึ่งจะตองมี
การศึกษาโดยใช ตัวอยางจากภาษาตระกูลไททั้งตระกูลไมจํากัดศึกษาเฉพาะภาษาตระกูลไทในประเทศไทย
เทานั้น จึงเรียกช่ือวิชาวาการศึกษาภาษาตระกูลไทในเชิงประวัติ (Historical Tai Linguistics) โดยใช
คําวาไท ไมมีตัว ย 

การที่เขียนคําเปนสองอยาง คําหนึ่งมี ย และอีกคําหนึ่งไมมี ย จึงเปนวิธีการของนักภาษาศาสตร 
ที่จะหาคํามาใชถายทอดความคิด ซึ่งเกิดขึ้นเพราะ การศึกษาทางวิชาการกวางขวางออกไป แทจริงในสมัย    
ที่คนไทยังอยูรวมกันในสมัยโบราณ เมื่อยังไมอพยพแยกยายกันไปจัดตั้งประเทศในทิศตางๆกันนั้น  คําวาไท
ก็คงมีอยูคําเดียว และเปนคําที่นักวิชาการสันนิษฐานวานาจะเปนคําไทดั้งเดิมและแปลวา “คน” หรือ “มนุษย” 
(จิตร ภูมิศักดิ์ 2519: 550 – 562) 
 
คําวาไต 

คําวาไตใชในความหมายเดียวกับคําวาไท และเขียนเปนภาษาอังกฤษวา Tai เชนเดียวกันดวย  
พบในงานเขียนของนักภาษาศาสตรบางทาน เชน ในงานของ ดร.เรืองเดช  ปนเขื่อนขัติย (2531) ผูเขียนคิดวา
ที่นักภาษาศาสตรเหลานั้นเขียนถายทอดคําวา Tai ออกมาเปน ไต ก็คงตองการถายทอดเสียงอานคําวา Tai 
ใหใกลเคียงที่สุด คําวา Tai ออกเสียงเปนเสียงสิถิล (ไมมีลมตาม) จึงเลยถายทอดในเวลาที่เขียนเปน
ภาษาไทยใหเห็นเสียงสิถิลเสียดวย จึงเขียนวาไต ในงานของจิตร ภูมิศักดิ์ ใชทั้งคําวาไต และคําวาไทใน
ความหมายเดียวกันและเขียนเปนรูปแปรซึ่งกันและกัน เชนในยอหนาเดียวกันใชทั้งรูปคําวาไท และไต เปน
ตน และไดช้ีแจงไวดวยวา “ฉะนั้น การพูดถึงคําวา ไท หรือ ไต ในตอไปนี้ ขอใหเขาใจวาเปนคําเดียวกัน” 
(จิตร ภูมิศักดิ์ 2519: 550) 



 

ในหนังสือเลมนี้ผูเขียนจะไมใชคําวาไต ในความหมายเดียวกับคําวาไท เพราะการเรียกของสิ่ง
เดียวกันเปนสองชื่อเปนเรื่องทําใหสับสน ผูเขียนจะไมใชคําวาไต เปนการถายทอดอักษรจากคําภาษาอังกฤษ
วา Tai และจะไมใชคําวาไต เปนช่ือตระกูลภาษาไท เพราะผูเขียนไมคิดวาช่ือสองชื่อนี้ใชแลกเปลี่ยนกันได 
ความจริงแลวตามหลักวิชาภาษาศาสตร ช่ือสองชื่อนี้เปนการเรียกช่ือภาษาในระดับที่แตกตางกัน กลาวคือ  
คําวาไทเปนการถายทอดจากคําภาษาอังกฤษวา Tai และเปนการเรียกช่ือตระกูลภาษาไททั้งตระกูล จึงเปน
การกลาวถึงภาษาตระกูลไทในระดับที่กวางใหญ สวนคําวาไตเปนการกลาวถึงภาษาตระกูลไทในระดับที่
แยกยอยลงมา  กลาวคือในภาษาตระกูลไทสามารถแบงออกเปนสาขา ได 3 สาขา  คือ 1). ภาษาไทกลุมเหนือ 
(Northern Tai) 2). ภาษาไทกลุมกลาง (Central Tai) และ 3). ภาษาไทกลุมตะวันตกเฉียงใต 
(Southwestern Tai) และภาษาไทกลุมตะวันตกเฉียงใตนี้  ยังแยกยอยออกไดเปน 2 แขนง ตามลักษณะ
การออกเสียงพยัญชนะตนวาเปนเสียงธนิต (มีลมตาม) หรือเปนเสียงสิถิล (ไมมีลมตาม) การแบงแขนงยอย
เชนนี้เปนไปตามการคนควาของนักภาษาศาสตรช่ือ เจมส อา. แชมเบอเลน (James R. Chamberlain) 
ซึ่งเขียนบทความชื่อ A New Look at the History and Classification of the Tai 
Languages ไวใน ค.ศ. 1975 โดยแชมเบอเลน เรียกแขนงที่ออกเสียงพยัญชนะตนเปนเสียงธนิตวาแขนง 
PH และเรียกแขนง ที่ออกเสียงพยัญชนะตนเปนเสียงสิถิลวาแขนง P แขนง P นี้แหละที่เราอาจเรียกไดวา
เปนภาษาตระกูลไทแขนงไต ที่เรียกเชนนี้เพราะผูพูดภาษาตระกูลไทที่อยูในแขนงนี้ไมสามารถออกเสียง
พยัญชนะตนเปนเสียงธนิตได คําวาไทจึงตองออกเสียงวาไต ตัวอยางภาษาไทยทองถิ่นที่รูจักกันดีที่เปนแขนง
ไต คือภาษาที่พูดกันที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเราทราบกันดีอยูวาคนในจังหวัดนี้ออกเสียงคําวาไทยวาไต  ออก
เสียงคําวาชางวาจาง เปนตน 

กลาวโดยสรุปดวยแผนภูมิ เราจะเห็นไดวาคําวาไทกับคําวาไตเปนการพูดถึงภาษาตระกูลไทใน
ระดับที่ตางกัน ดังนี้ 
                                                                 ภาษาตระกูลไท 
 
 
         ภาษาไทกลุมเหนือ                            ภาษาไทกลุมกลาง          ภาษาไทกลุมตะวันตกเฉียงใต 
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                                        แขนง P                      แขนง PH     
                                                                                                               (แขนงไต) 
 



 

วารสารศาสนาและวัฒนธรรม (ปท่ี 2 ฉบับที่ 1 2551) : 15-45   
  
 

19

ในหนังสือเลมนี้ผูเขียนจะไมใชคําวาไต เพราะเกรงวาจะทําใหผูอาน สับสนเกินกวาความจําเปน 
เมื่อมีความจําเปนตองกลาวถึงการแบงแขนงยอยของภาษาตระกูลไทในตอนตอไป ก็จะเรียกวาแขนง P และ
แขนง PH ตามแบบแชมเบอเลน (1975: 50) สวนช่ือของตระกูลภาษาก็จะเรียกวาภาษาตระกูลไทตามที่
นักภาษาศาสตรสวนมากนิยมใชกันอยู และจะไมเรียกวาภาษาตระกูลไต 
 
คําวาสยาม 

คําวาสยามเขียนเปนภาษาอังกฤษวา Siam เปนช่ือที่เปนทางการของประเทศไทยกอนช่ือ
ปจจุบัน รัฐบาลเพิ่งมาเปลี่ยนช่ือประเทศจากประเทศสยาม เปนประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2492 
เมื่อช่ือของประเทศเคยใชวาสยาม ช่ือของภาษาที่ใชกันในประเทศสยามจึงเคยมีช่ือเรียกวาภาษาสยามหรือ ที่
เขียนเปนภาษาอังกฤษวา Siamese ภาษาสยามหรือ Siamese จึงหมายถึงภาษาไทยนั่นเอง คือหมายถึง
ภาษาไทยที่ใชพูดกันในประเทศไทย และโดยเฉพาะอยางยิ่งใชหมายความถึงภาษาไทยกรุงเทพ ช่ือภาษา
สยามหรือ Siameseพบในหนังสือเกาๆ ปจจุบันไมใครมีผูใชคํานี้แลว ในปจจุบันเมื่อตองการระบุถึง
ภาษาไทยกรุงเทพในภาษาอังกฤษจะใชคําวา Bangkok Thai และเมื่อตองการระบุถึงภาษาไทยมาตรฐาน
ในภาษาอังกฤษก็จะใชคําวา Standard Thai  สวนประวัติที่มาของคําวาสยามมีผูสันนิษฐานไวอยางยืดยาว
เปนหลายทาง แตก็ไมมีขอสันนิษฐานใดมีเหตุผลนาเชื่อถือจนลบลางขอสันนิษฐานอื่น ผูสนใจอาจอานได
จากบทความของ 
 
คําวาลาว 

คําวาลาวนี้เปนคําที่มีผูสันนิษฐานที่มาเปนหลายทางไมลงรอยยุติกันได  จะไดพยายามประมวล
ที่มาของคําวาลาวตามความเห็นที่มีผูเช่ือกันไวสัก 3 ทาง เพื่อเปนแนวใหผูรักการศึกษาทําการคนควาวิจัย
ตอไป 

1. แนวความคิดที่หนึ่งเปนการตีความวาที่เรียกพลเมืองของประเทศลาว และภาษาลาววา ลาว 
นั้น เพราะวาบรรพบุรุษของกลุมชนนี้คือชนชาติอายลาวตามที่กลาวไวในพงศาวดารลานชาง วากษัตริย    
อายลาวองคหนึ่งคือ ขุนบรมมหาราช ในราวพ.ศ. 1274 ไดมาสรางเมืองแถนเปนราชธานี แลวมาอยูปกครอง
พวกไทลาวและคนปาพวกขาเจริญรุงเรืองขึ้นมีการฝกใหทํานาทําสวน และศิลปหัตถกรรมตางๆ ขุนบรม
ฝกสอนพลเมืองใหมีศีลธรรมวัฒนธรรมดีขึ้นมาแลวขุนบรมมีโอรสเจ็ดองค จึงแตงตั้งใหโอรสทั้งเจ็ดไป
ครองเมือง ขยายอาณาเขตใหกวางออก โดยใหขุนลอโอรสองคที่หนึ่งไปครองเมืองชวา (อยูหลวงพระบาง
เดิม) ขนุลอนี้คือปฐมกษัตริยลานชาง เปนการเริ่มตนพงศาวดารลานชาง (หรือพงศาวดารของประเทศลาวสืบ



 

ช่ือของภาษาตระกูลไท และภาษาตระกูลไทในประเทศพมา 
 
20

ตอมา) ดวยเหตุที่ขุนลอสืบราชวงศมาจากกษัตริยอายลาวจึงเรียกไพรบานพลเมืองที่เปนเชื้อสายเดียวกับ
พระองควาเปนลาว พูดภาษาลาวเพื่อใหเห็นชัดวาแตกตางจากชนพื้นเมืองที่อยูติดที่ดินแตดั้งเดิมซึ่งเรียกวาขา 
(เรื่องคําวา ขา นี้ผูเขียนไดอธิบายไวแลวในหนังสือนานาภาษาในเอเชียอาคเนย ภาคที่หนึ่ง, 2531 และ 2537: 
14, 77, 109, 124)  

แนวความคิดอยางที่หนึ่งถือวา คําวาลาวมาจากคําวาอายลาว (Ngai Lao) นี้ปรากฏในหนังสือ
ที่นักปราชญตะวันตกเปนผูแตง ต้ังแตในสมัยแรกที่ นักปราชญตะวันตกเริ่มสนใจเรื่องราวในเอเชียอาคเนย 
เชนในหนังสือเรื่องภาษาดั้งเดิมในประเทศจีนกอนคนจีนเขามาอยู (The Languages of China 
Before the Chinese) ของ แตรริอง เดอ ลากูเปอรี (Terrien de Lacouperie) พิมพครั้งแรก ค.ศ. 
1887 (หนา 57) แลวผูที่ศึกษาเรื่องลาวก็รับกันตอมาในหนังสือมูลมรดกชนชาติอายลาวซึ่งพิมพเปนอนุสรณ
งานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระสังฆราชแหงราชอาณาจักรลาว ในพ.ศ. 2528 ก็ยังดําเนินตาม
แนวความคิดนี้อยู (เชนในหนา 245–253) 

2. แนวความคิดที่สองเปนแนวความคิดที่วา คําวา ลาว เปนคําที่แสดงฐานะอํานาจในสังคม แสดง
ความหมายวาเปนอารยชนหรือ “ชนผูเปนนาย” จิตร ภูมิศักดิ์ (อางแลว 596–604) แสดงความคิดนี้ไววาใน
ตอนแรกๆของประวัติศาสตรลาว ก็เรียกตนเองวาเปนไท คือเปน “คน” และเปน “เสรีชน” อยูแตภายหลังเมื่อ
ไดปกครองและเหยียดพวกขาลงเปนทาสแลว จึงเรียกตนเองวาเปนลาว คือเปนผูชนะหรือเปนอารยชน     
จิตร ภูมิศักดิ์กลาววา ผูที่เรียกตนเองวาเปนลาว (ตามความคิดวาเปนผูพิชิต ผูเปนนาย) นี้ ไมไดมีเฉพาะแกคน
ลาวในประเทศลาวปจจบุันนี้ แตคนไทสายอื่นๆที่ไดลงมารบชนะพิชิตชนที่อยูติด   ที่ดินดั้งเดิมเชนพวกละวา
ก็เรียกช่ือตนเองวาเปนลาวดวย ดังเชนกษัตริยเช้ือสายไทที่อาณาจักรเงินยาง (คือที่พะเยา) นับแตพ.ศ. 1181   
ลงมาเรียกช่ือกษัตริย โดยมีคําวา ลาว นําหนาทุกองค เริ่มแตลาวจก ลาวเคาแกว ลาวเลา ลาวตัน เรื่อยลงมามี
ทั้งหมดกวา 30 ลาว ยุคหลังจึงเปลี่ยนมาใช ขุน นําหนานามกษัตริย  ซึ่งเรื่องนี้ อุทัย เทพสิทธาในบทความ
เรื่องปญหาลาว – ไทย (2512) ก็ไดใหขอมูลวานามกษัตริยราชวงศลาวจกแหงอาณาจักรลานนา ก็ใชคําวา 
ลาว นําหนาช่ือดวย เชน ลาวกอ ลาวเกา ลาวจก ลาวเจือง ลาวเงินเรือง ลาวเม็ง จิตร ภูมิศักดิ์ (อางแลว: 599) 
สรุปความคิดเกี่ยวกับคําวาลาว วา “ดวยเหตุที่ คําวาลาว ในอดีตมีความหมายสูงสง และมีฐานันดรเปนนาย
เหนือสังคม ฉะนั้นชนชาติลาวจึงไมคอยติดอกติดใจคําวาไทเทาใดนัก ความภาคภูมิใจในฐานะ เปนลาว และ
เปนชนชาติลาว ไดเกิดขึ้นและฟกตัวมานานนับรอยนับพันป” และก็กลาวดวยวาเหตุผลในทางลบอีกอยาง
หนึ่งที่ทําใหลาวไมอยากเปนไทและอยากทิ้งช่ือไทเสียก็เปนเหตุผลทางสังคมอีกเชนกัน ดังนี้ “เหตุผลทาง
สังคมอีกขอหนึ่งที่มีสวนชวยผลักดันใหลาวทิ้งช่ือไทเสียก็คือ: ชนชาติขางเคียงไมนิยมเรียกเขาวาไท หาก
เรียกวาลาว และในสมัยโบราณแลวพวกเจาขุนมูลนายไทยหัวเกา ซึ่งปกครองลานชางเปนเมืองขึ้นก็มักจะ
เรียก “ลาว” อยางมีความหมาย ดูถูกเสียดวย เรียกวาลาวพุงดําบาง ลาวพุงขาวบาง ไมยอมรับเขาไวเปน ไท  
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เมื่อความรูสึกดูถูกเหยียดหยามทางชาติเกิดขึ้นเชนนี้ จึงทําใหทางลาวเองก็เกิดปฏิกิริยาสะทอนกลับคือ  ถือวา
ตนเปนคนละพวกกับไทย” (เรื่องเดิม: 601) 

3. แนวความคิดที่สามเปนการพิจารณาดูการออกเสียงคําวา ลาว วาคลายคําวา ละวา แลวตีความวา
พวกไทที่อพยพลงมาพิชิตดินแดนของพวกละวาเดิมไดเปลี่ยนเรียกช่ือตนเองเปนพวกลาว คงจะมีความหมาย
วา “ผูอยูในดินแดนละวา” หรืออยางไรผูเขียนก็ไมทราบ ตามความคิดของผูเขียนแลวความคิดแนวนี้คอนขาง
มีหลักฐานออนเพราะดูจะหายากที่ชนชาติใดจะเปลี่ยนช่ือกลุมของตนตามผูที่แพตน และเทาที่ทราบก็ไมมี
ใครเขียนเสนอแนวความคิดนี้ลงเปนลายลักษณอักษรอยางเปนเรื่องเปนราว  คงไดยินแตเพียงที่เสนอแนว 
ความคิดกันในเวลาที่อภิปรายทางวิชาการกันวาลาวกับละวานี้ใกลเคียงกันแคไหน?  เพียงไร?  

ที่กลาวมาแลวเปนการพิจารณาที่มาของคําวาลาว ทีนี้เราจะลองมาดูวิธีการใชคําวาลาวที่ใชกันอยู
ในปจจุบันนี้บาง ซึ่งเรื่องนี้ก็พอจะประมวลลงไดเปนแนวอีกเชนกัน 

1. การเรียกอยางเปนทางการของราชการไทยใชเรียกประชากรของประเทศลาวและภาษาที่ใช
พูดจากันในประเทศลาว ในปจจุบันนี้ประเทศลาวมีประชากร 3 ลานคน จึงมีคนลาวอยู 3 ลานคน สวนคนที่
เดินทางอพยพมาจากประเทศลาวเขามาอยูในประเทศไทย ทางราชการไทยใชเรียกวาไทยทั้งนั้น เชน เรียก
ไทยโซง ไทยพวน ไทยดํา ไทยกะเลิง ผูไทย เปนตน 

2. การเรียกอยางภาษาปากแบบชาวบานชอบเรียกคนที่มีวัฒนธรรมแบบเพาะปลูกขาวเหนียว 
และกินขาวเหนียวเปนอาหารหลักวาพวกลาว  ในสมัยกอนนอกจากดูเรื่องขาวเหนียว ขาวเจาแลว ก็ดูสิ่งบง
บอกทางวัฒนธรรมอยางอื่นอีกเชน ดูรอยสัก ดูการเกลาผม ดูการนุงผาซิ่น ฯลฯ ในปจจุบันนี้สิ่งบงบอกทาง
วัฒนธรรมเหลานี้มองเห็นไมเดนชัด จึงมองที่เรื่องขาวเหนียวขาวเจาและ  ถิ่นที่อยูโดยชาวบานจะเหมาเอาวา
ผูที่อยูในจังหวัดภาคอีสาน 17 จังหวัด เปนพวกลาว เมื่อประมาณหาสิบปมานี้ คือประมาณระยะสงครามโลก
ครั้งที่สองก็มีการเหมาเรียกผูที่อยูภาคเหนือต้ังแตจังหวัดอุตรดิตถขึ้นไปวาเปนลาวดวย ปจจุบันนี้ไดยินนอยที่
จะมีใครเรียกชาวเชียงใหมหรือชาวลําปางวาเปนลาว 

การเรียกอยางชาวบานนี้ความจริงก็ไมใชเรื่องภาษาปากอยางชาวบานเสียทีเดียวแตเปนการหลง
เรียกอยางเดิมในขณะที่ทางราชการไดเปลี่ยนวิธีการเรียกไปแลว เพราะในสมัยโบราณในระเบียบการจัดการ
ปกครอง พ.ศ. 2433 เมื่อไดแบงการปกครองเปนมณฑลขึ้นครั้งแรกนั้นไดมีมณฑลลาวเฉียงซึ่งตอมาภายหลัง
ไดเปลี่ยนเปนมณฑลพายัพ มณฑลลาวพวนซึ่งตอมาไดเปลี่ยนเปนมณฑลอุดร มณฑลลาวกาวซึ่งตอมาได
เปลี่ยนเปนมณฑลอีสาน มณฑลลาวกลางซึ่งตอมาเปลี่ยนเปนมณฑลโคราช การเรียกชนที่อยูในจังหวัด
ภาคเหนือและอีสานวาลาวจึงยังคงติดอยูบาง 
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3. การเรียกอยางนักภาษาศาสตรบางคนซึ่งใชการพิเคราะหดูการจําแนกเสียงวรรณยุกตในกลอง
ทดสอบเสียงวรรณยุกตในภาษาไททองถิ่นตางๆตามวิธีที่วิลเลียม เจ. เกดนีย (William J. Gedney: 
1972) สรางขึ้น แลวพบวาภาษาที่ควรเรียกวาเปนภาษากลุมลาวมีคุณสมบัติรวมกันอยู 3 ขอคือ 

ก. ไมมีการแยกเสียงวรรณยุกตในชอง B นั่นคือเสียงวรรณยุกตในคําที่เขียนกํากับดวยรูป
วรรณยุกตไมเอกจะไมมีความแตกตางกันไมวาคํานั้นๆ จะมีพยัญชนะตนเปนเสียงอโฆษะหรือเสียงโฆษะ 
เชนคําวา “ไข” (มีพยัญชนะตนคือ ข. ซึ่งเปนพยัญชนะอโฆษะ) จะมีเสียงวรรณยุกตเหมือนกับ  คําวา “ไร”  
(มีเสียงพยัญชนะตนคือ ร. ซึ่งเปนพยัญชนะโฆษะ) ซึ่งลักษณะนี้ เห็นไดชัดวาผิดกับภาษาไทยกรุงเทพซึ่ง
เสียงวรรณยุกตในคําวา “ไข” (ในภาษาไทยกรุงเทพเปนเสียงวรรณยุกตเอก) จะตองแตกตางกับเสียง
วรรณยุกตในคําวา “ไร” (ในภาษาไทยกรุงเทพเปนเสียงวรรณยุกตโท) ภาษาที่จัดวาอยูในกลุมภาษาลาว        
ที่แทจริงแลวมีคําวา “ไข” คําวา “ปา” คําวา “บา” คําวา “พ่ี” (ชอง B5, B6, B7, B8 ตามกลองทดสอบเสียง
ของเกดนีย) เปนเสียงวรรณยุกตเดียวกันหมด ซึ่งขอนี้จัดเปนลักษณะพิเศษของกลุมภาษาลาว 

ข. เสียงวรรณยุกตในชอง C1 จะไมตรงกับเสียงวรรณยุกตในชอง C2 นั่นคือเสียงวรรณยุกตใน
คําที่เขียนกํากับดวยรูปวรรณยุกตไมโทจะมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับวาคํานั้นมีพยัญชนะตนเปนเสียง
อโฆษะหรือเสียงโฆษะ  คําวาขาว (มีพยัญชนะตนคือ ข. ซึ่งเปนพยัญชนะอโฆษะ) จะมีเสียงวรรณยุกต
แตกตางกับคําวาน้ํา (มีพยัญชนะตนคือ น. ซึ่งเปนพยัญชนะโฆษะ ความจริงคุณสมบัติขอ ข. นี้ไมใชสวน
สําคัญที่สามารถใชกําหนดวาภาษาที่มีคุณสมบัติเชนนี้จะตองเปนกลุมลาวไปเสียทั้งหมด เพราะขึ้นช่ือภาษาที่
อยูในตระกูลไทแลวเปนการหายากที่เสียงวรรณยุกตในชอง C1 กับชอง C2 จะไมแตกตางกัน ที่เกดนีย
รายงานไว (1972, 1989: 199) ก็มีพบอยูบางประปรายเชนพบในภาษาถิ่นนุงที่เลปง มณฑลกวางสีตอนใตที่  
คําคูเชน “ไหม” (ชอง C1) กับ “ไม” (ชอง C2) พองเสียงวรรณยุกตกัน 

ค. เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธของเสียงวรรณยุกตในชอง B กับชอง DL พบวาภาษาที่จัดวา
อยูในกลุมลาวจะมีความสัมพันธแบบ B # DL นั่นคือ พบวาคําเปนที่มีรูปวรรณยุกตไมเอกจะมีเสียง
วรรณยุกตแตกตางกับคําตาย  ทีฆสระ เชนคําวา ไข (ซึ่งอยูในชอง B) มีเสียงวรรณยุกตตางกับคําวา “ขาด” 
(ซึ่งอยูในชอง DL) ซึ่งลักษณะ B # DL นี้เปนสิ่งที่ทําใหภาษากลุมลาวแตกตางกับภาษากลุมไทย จะเห็น
ไดวาในภาษาไทยกรุงเทพ B = DL (คําวา “ไข” กับคําวา “ขาด” มีเสียงวรรณยุกตเดียวกัน คือเสียง
วรรณยุกตเอก) 

การใชคุณสมบัติขอ ค. คือ B # DL เปนขอกําหนดวาเปนภาษากลุมลาวนี้เปนวิธีคิดตามแบบ
ของ เจมส อา. แชมเบอเลน (James R. Chamberlain) ซึ่งแชมเบอเลนไดเขียนเรื่องนี้ไวในบทความ
เรื่อง A New Look at the History and Classification of the Tai Languages (1975: 50 
และ 64) 
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ที่กลาวมาแลวเปนการอธิบายคําวาไทย คําวาไท คําวาไต คําวาสยาม และคําวาลาว ในตอนตอจาก
นี้ไปจะไดแสดงบรรยายถึงภาษาตางๆที่จัดวาอยูในตระกูลภาษาไทวามีภาษาอะไรบาง ใชพูดจากันอยูที่ใด    
มีประชากรที่พูดภาษานั้นๆประมาณเทาใด และจะไดใหความรูกวางๆเกี่ยวกับภาษาเหลานั้นดวย โดยจะ
กลาวไปตามลําดับตั้งแตภาษาตระกูลไทที่ต้ังอยูทางทิศตะวันตกสุดในประเทศอินเดียเรื่อยไปจนถึงภาษา
ตระกูลไทที่ต้ังอยูทางทิศตะวันออกสุด  คือในประเทศจีนตอนใต ที่ตองกลาวไปตามลําดับดังนี้ก็เพื่อกัน
ความสับสนเนื่องจากภาษาตระกูลไทเปนภาษาที่แผขยายเปนวงกวางกวาภาษาอื่นใดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย
ใชพูดจากันใน 8 ประเทศคือ ประเทศอินเดีย พมา ไทย มาเลเซีย ลาว เวียดนาม เขมร และประเทศจีน         
กินอาณาบริเวณตั้งแตบริเวณเสนรุงที่ 7° ถึง 26° เหนือ และตั้งแตเสนแวงที่ 94° ถึง 110° ตะวันออกใน
ปจจุบันนี้มีผูพูดภาษาตระกูลน้ีราว 70 ลานคน ซึ่งราว 60 ลานคนอยูในประเทศไทยของเรานี้ 
 
ภาษาตระกูลไทในประเทศพมา 

ประเทศสหภาพสาธารณรัฐพมา1 เปนอีกประเทศหนึ่งที่มีผูพูดภาษาตระกูลไทอยูเปนจํานวนมาก 
ในปจจุบันนี้มีคนที่พูดภาษาตระกูลไทอยูในประเทศพมาถึงเกือบ 4 ลานคน เฉพาะที่พูดภาษาไทฉานหรือ
ภาษาไทใหญก็มีจํานวน 3.7 ลานคน ตามปรกติแลวเมื่อกลาวถึงคนไทในประเทศพมา ผูคนจะพากันนึกถึง 
แตพวกไทฉาน (Shan) หรือที่เราเรียกวาไทใหญ เพราะเปนกลุมชนเผาไทที่มีมากที่สุดในประเทศพมา   
และมีการจัดตั้งเปนรัฐฉาน (Shan States) ขึ้นในสหภาพพมา ทําใหมองดูเปนชนกลุมใหญที่เห็นไดชัด 
แตในประเทศพมาก็ยังมีภาษาตระกูลไทอื่นๆ นอกจากภาษาไทใหญอยูอีก นับรวมแลวภาษาตระกูลไทใน
ประเทศพมาเทาที่ทราบกันในปจจุบันมีอยู 6 ภาษาคือ 1. ภาษาไทคําตี่   2. ภาษาไทฉานหรือภาษาไทใหญ    
3. ภาษาไทเมา 4. ภาษาไทเขิน 5. ภาษาไทยอง และ 6. ภาษาไทลื้อ 
 

1. ภาษาไทคําตี่ (Tai Khamti) ใชพูดจากันทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศพมา 
บริเวณที่เรียกวาดินแดนคําตี่โหลง (Bor Khamti) คือบริเวณเสนรุงที่ 27° เหนือ และเสนแวงที่ 97° 
ตะวันออก เปนชายเขตแดนของประเทศพมาตอกับประเทศจีน ปจจุบันอยูในรัฐกะฉิ่น (Kachin State) 
ซึ่งเปนรัฐตั้งใหมเมื่อมีการจัดตั้งสหภาพพมาใน พ.ศ. 2490 ความจริงถิ่นนี้เดิมเปนที่อยูของพวกไทคําตี่        
แตพวกกะฉิ่น2  อพยพเขามาทีหลัง ประจักษพยานเรื่องนี้ อันหนึ่งก็คือช่ือเมืองสําคัญในบริเวณคําตี่โหลง    
ซึ่งปจจุบันนี้พมาเรียกวาปูเตา หรือปูตาโอ (Putao) ซึ่งแปลออกเปนภาษาพมาและภาษากะฉิ่นแลวไมได

 
1 ปจจุบันชื่อภาษาอังกฤษที่เปนทางการของประเทศนี้ตามที่ประกาศเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2532 คือ the Union of  Myanma 
2  ภาษากะฉิ่นเรียกอีกชื่อหนึ่งวาภาษาชิงเพาะ ผูเขียนไดเขียนเรื่องภาษากะฉิ่นไวแลวในหนังสือนานาภาษาในเอเชียอาคเนย 
ภาคที่ 1 หนา 182,191,198,204–208,213,225,233,234,258 และ 307 
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ความ แตช่ือนี้มีอรรถาธิบายในหนังสือเรื่องคําตี่เมืองขาง3 ของดร.บรรจบ พันธุเมธา(พ.ศ. 2526: 1) วา “เปน
คําเรียกเพี้ยนจากที่เจาของถิ่นเขาเรียก ช่ือนี้เขาวาที่แทคือ หมานปะเตอ–อ คือ บานใต” เมื่อช่ือเมืองปูเตาเปน
ช่ือภาษาไทคําตี่ก็แสดงวาพวกไทคําตี่เปนพวกที่อยูในบริเวณนี้มากอนที่พวกกะฉิ่นจะอพยพเขามา และ     
ดร.บรรจบ พันธุเมธา ไดอภิปรายเรื่องบานใต บานเหนือ ตอไปอีกซึ่งชวยทําใหเราไดรับความรูเกี่ยวกับถิ่น   
ที่อยูของไทคําตี่ดีขึ้นดังนี้ “ถามีบานใตยอมแสดงวามีบานเหนือ แมขณะนี้ไมมีผูใดบอกไดวาบานเหนืออยูที่
ไหน เพราะไมมีช่ือนี้ปรากฏ นาคิดวาอาจเปนตําบลจองคําในอัสสัม อันเปนที่อยูของชาวคําตี่ในอินเดียก็
เปนได การที่ชาวคําตี่แยกยายกันอยูเปนสองแหลง เขาวาเพราะเกิดศึกรบราฆาฟนกันเอง ผูที่สูไมไดก็ตอง
อพยพไปอยูยังดินแดนอื่น และก็ไดไปตั้ง ถิ่นฐานอยูในเขตพรมแดนตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียที่
เรียกวาเนฟา (N.E.F.A)

4หรือที่เปนรัฐอรุณาจลในปจจุบัน เมื่อมีคําตี่โหลง แสดงวาเปนคําตี่ใหญ ก็ยอมมี
คําตี่ออน คือคําตี่เล็ก เขาวาคําตี่ออนอยูแถบแมน้ําชินดวิน มีช่ือวาชิงกะลิงคําตี่ ไมทราบวาอยูหางไกลกับคําตี่
โหลงมากนอยแคใด มองในแผนที่ ไมมีระบุไวเหมือนคําตี่โหลง อาจอยูชิดชายแดนตอกับอัสสัมตรงมณีปุร” 
(จากเลมเดียวกัน: 1) 

ภาษาไทคําตี่ในประเทศพมานี้ก็เปนภาษาเดียวกับที่อพยพเขาไปเปนภาษาไทคําตี่ในแควนอัสสัม
ในประเทศอินเดียที่กลาวไวแลวในบทที่สอง คือผูที่พูดภาษาไทคําตี่ในประเทศพมาก็เปนเชื้อสายของชน   
เผาไท ผูที่เคยเปนใหญในราชอาณาจักรปง (Pong) ที่เมืองโมกอง (Mogaung)5 กลาวโดยสรุปวาใน

 
3 หนังสือเลมนี้กลาวถึงเร่ืองราวทางภาษาและวัฒนธรรมของชาวไทคําตี่ในประเทศพมาไวอยางละเอียด เพราะผูแตง คือ ดร.
บรรจบ พันธุเมธา ไดเดินทางไปศึกษาภาษาไทคําตี่ที่เมืองปูเตาดวยตนเองใน พ.ศ. 2503 และจดบันทึกเลาเร่ืองราวละเอียดไว  
ตอมาคณะอนุกรรมการเผยแพรเอกลักษณของไทย ในคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได
นํามาจัดพิมพไวโดยรวมเปนเลมเดียวกับเร่ืองกาเลหมานไตในรัฐชาน ของผูแตงคนเดียวกัน โดยพิมพรวมเลมใน พ.ศ. 2526 
เฉพาะเรื่องคําตี่เมืองขาง มี 76 หนา 
4 คือยอมาจากคําเตม็วา North East Frontier Agency อยูในประเทศอินเดีย 
5 ราชอาณาจักรปง (Kingdom of Pong) เปนชื่อรวมเรียกอาณาจักรไทเมาซึ่งอยูแยกกันเปนเมืองเล็กเมืองนอยทางตอนเหนือ
ของพมา บริเวณเมืองโมกอง(Mogaung) เมืองนี้มีชื่อเรียกในภาษาไทเมาวาเมืองคัง (เกรียสันอางแลว: 63 เขียนวา Mung Kang ที่
ผูเขียนถายทอดอักษรจาก Kang เปนคังนั้น เพราะดําเนินตามแนวของ กรมพระนราธิปประพันธพงศซึ่งทรงเรียกเมืองโมกองวา
เมืองคัง ในพงศาวดารไทยใหญ พ.ศ. 2505 เลมที่หนึ่ง : 43) สําหรับชื่อปง (Pong) นั้นมีขออธิบายในหนังสือช่ือ Introductory 
Sketch of the History of the Shans in Upper Burma and Western Yunnan ของ เอลิอัส เนย (Alias Ney) ค.ศ. 1876: 36 วา 
คําวา “ปง” แปลวา “สวาง, รุงเรือง” หรือ “glorious” ซึ่งคงหมายถึงความกวางใหญเจริญรุงเรืองของอาณาจักรแหงนี้ แตอินทิรา 
บารัว (อางแลว : 12) ซึ่งอางผลการคนควาของ รอยเอก อาร บัวโล เพมเบอรตัน (Capt. R. Boileau Pemberton) วาเพมเบอรตัน
ไดพบในตนฉบับลายมือเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตรของอาณาจักรปงวาคํานี้เขียนวา ฟง (Fong) ที่ออกเสียงวาปงนั้นเพราะเปน
การออกเสียงตามชาวมณีปุระ 
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ปจจุบันนี้ชาวไทคําตี่ในประเทศพมาอยูในที่ลุมตนแมน้ําอิรวดี (Irrawaddy) ที่ลุมตนแมน้ําฮูกอง 
(Hukawng) และที่ลุมตนแมน้ําชินดวิน (Chindwin)6 เมื่อดูในแผนที่ก็จะเห็นไดวาบริเวณดังกลาวเปน
บริเวณที่อยูทางเหนือสุดของประเทศพมา บริเวณรัฐกะฉิ่นเปนบริเวณที่มีผูพูดภาษาตระกูลทิเบต–พมาอยู 
เปนจํานวนมาก  คนไทคําตี่ในถิ่นนี้จึงตองอยูปะปนกับผูที่พูดภาษาตระกูล  ทิเบต–พมา นักมานุษยวิทยาชื่อ 
เอดมัน อา. ลีช (Edmund R. Leach) ไดเขียนรายงานไวในหนังสือเรื่อง Political Systems of 
Highland Burma (1954: 32 – 35) วาคนไทเหลานี้ไดมีการปะปนทางวัฒนธรรมกับพวกกะฉิ่นใน
ลักษณะที่นาสนใจและกลาววาสาเหตุที่คนไทคําตี่อยูปะปนกับกะฉิ่นไดโดย ไมเกิดทะเลาะรบพุงกัน    
เพราะคนสองพวกนี้มีวัฒนธรรมที่ผิดกันในสวนที่สําคัญคือคนเผาไทนิยมเลือกถิ่นที่อยูในที่ลุมใกลน้ํา แต 
กะฉิ่นเลือกอยูในที่สูงที่ดอน ดังนั้นจึงไมขัดผลประโยชนกัน คนไทคําตี่เรียกพวกกะฉิ่นวาพวกขาง  ซึ่งเปน
การช้ีชัดเจนวาคนไทคําตี่ถือวากะฉิ่นเปนคนละพวก เปนคนอื่น เปนขางไมใชไท 

จํานวนผูที่พูดภาษาไทคําตี่ในประเทศพมาไมมีผูสํารวจไวแนนอน  โดยปรกติเมื่อกลาวถึงไทคําตี่
ในประเทศพมาก็มักจะกลาวรวมไปกับไทฉานหรือไทใหญ เพราะไทคําตี่ก็นับไดวาเปนสาขาหนึ่งของ      
ไทฉาน นักมานุษยวิทยามักเรียกไทคําตี่ในประเทศพมาวา คําตี่ฉาน (Khamti Shan) ดังเชนที่ปรากฏใน
หนังสือของเลอบาร ฮิกกี้ และมุสเกรฟ (ค.ศ. 1964: 190) นักภาษาศาสตร เชน จิมมี จี. แฮริส (Jimmy G. 
Harris) ก็เรียกไทคําตี่วา คําตี่ฉาน ดังเชนที่เขานํามาพรรณนาไวในบทความของเขาที่ช่ือ Notes on 
Khamti Shan ในค.ศ. 1976 แตภาษาไทคําตี่ที่แฮริสพรรณนาเปนภาษาที่พูดกันที่หมานจองค่ํา (maan5 
cƆŋ3 kham3) ที่ในอําเภอโลหิต (Lohit) North East Frontier Agency ในแควนอัสสัม ไมใชภาษา
ไทคําตี่ที่ใชพูดจากันในประเทศพมา 

แฮริสไดทําคําอธิบายความหมายของคําวา “คําตี่” ไว โดยกลาววา  อาจแปลความหมายไดเปน     
2 นัย ความหมายที่หนึ่งแปลวา “ที่ทอง” โดยคําวา ‘ต่ี’ แปลวา ‘ที่’ และ ‘คํา’ แปลวา ‘ทอง’ เพราะที่ที่พวก   
ไทคําตี่อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศพมานั้นเปนที่ที่มีทรัพยากรแรธาตุตางๆ อุดมสมบูรณ และ
มีแรทองคําเปนจํานวนมาก สวนความหมายที่สองแปลวา “ที่ตี หรือที่ทําทารุณกรรม” โดยคําวา ‘ต่ี’ แปลวา 
‘ที่’ และคําวา ‘ค่ํา’ แปลวา “ฆาตีทําทารุณกรรม ดังที่ยังใชคํานี้กันอยูในภาษาไทยทองถิ่นภาคเหนือ” โดย
กลาววาความหมายที่สองนี้มาจากนิทานปรัมปราเรื่องกษัตริยไทคําตี่ที่อยูทางตอนเหนือของประเทศพมา   
ไดสามารถหยุดยั้งกองทัพทิเบตไมใหมารุกรานประเทศของพระองค จิมมี จี. แฮริส ลงความเห็นวา

 
6 ดร.บรรจบ เรียกวาแมน้ําชินดวิน 
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ความหมายแรกนาจะเปนความหมายที่ถูกตองกวาเพราะถาแปลอยางที่หนึ่งจะไดเสียงวรรณยุกตที่สอดคลอง
กับคําวาไทเมาคําตี่ ซึ่งมีความหมายวา “ที่ทอง” เชนกัน (แฮริส 1976: 113) 

ภาษาไทคําตี่ที่หมานจองค่ําที่แฮริสศึกษาไวเปนภาษาที่มีระบบเสียงวรรณยุกตแบงเปน 5 ระดับ
เสียงบนพยางคเปน มีเสียงพยัญชนะตนเพียง 16 เสียง ไดแก 

 
 p t c k ? 
 ph th  kh 
 m n  ŋ 
 w l y  
  s  h 
 
มีเสียงพยัญชนะทาย 6 เสียง ไดแก p t  k  m  n  ŋ สวนสระเปนแบบสระระบบ 9 เสียง เชนเดียวกับ
ภาษาไทยกรุงเทพ คือประกอบดวย 
 
 i ï u 
 e ə o 
 ε a Ɔ 
 
แตไมมีความแตกตางของเสียงสระสั้นยาว (รัสสระ vs. ทีฆะสระ) ยกเวนที่เสียงสระ a เทานั้น แฮริสกลาววา 
(เรื่องเดียวกัน: 115) ภาษาไทคําตี่ก็เหมือนภาษาไทฉานอื่นๆ ในขอที่วา ไมแยกความแตกตางของเสียง c (จ.) 
กับเสียง ch (ช.) บทความของแฮริสไดพรรณนาระบบเสียงของภาษาไทคําตี่ไวอยางละเอียด และยังไดให
คําศัพทภาษาไทคําตี่เปรียบเทียบกับภาษาไทเมาไวถึง 764 คํา จึงเปนบทความที่ผูสนใจภาษาไทคําตี่นาจะได
หาอาน 

สวนภาษาไทคําตี่ที่พูดจากันในประเทศพมานั้น คําพรรณนาที่ดีที่เราจะหาอานไดในขณะนี้คือ
จากหนังสือเรื่องคําตี่เมืองขางของดร.บรรจบ พันธุเมธา ดังที่กลาวแลว ซึ่งดร.บรรจบ ไดเดินทางไปสอบถาม
ภาษาไทคําตี่ใน พ.ศ. 2503 และไดพํานักอยูที่ปูเตาถึง 6 สัปดาห ไดเรียนภาษาไทคําตี่กับผูบอกภาษาหลายคน 
และไดบันทึกทั้งเรื่องภาษาและวัฒนธรรมไวนาอานเปนอยางยิ่ง ที่สําคัญที่ทําใหเราเห็นลักษณะของภาษา  
ไทคําตี่วาตางกับภาษาไทอื่นๆ ก็คือเรื่องการที่ภาษาไทคําตี่ไดรับอิทธิพลจากภาษาพมา หรืออาจจะไดรับ
อิทธิพลจากภาษาทิเบตดวย ดร.บรรจบไดเขียนไวในหนา 67 วา “อิทธิพลภาษาพมาในภาษาคําตี่ทั้งถอยคําที่
ใชและการเรียงลําดับคําดังกลาวแลวชวนใหคิดถามวาภาษาคําตี่ไดมาแตครั้งใด ต้ังแตดั้งเดิมหรือภายหลัง   
ถาจะคิดวาภาษาทั้งสองมีสวนสัมพันธกันมาตั้งแตดั้งเดิม ก็ดวยอาศัยเหตุผลจากตํานานที่เลากันวา ณ ดินแดน



 

วารสารศาสนาและวัฒนธรรม (ปท่ี 2 ฉบับที่ 1 2551) : 15-45   
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คําตี่โหลงนี้ไดเคยมีชาวทิเบต 500 คน พรอมดวยเจาชายองคหนึ่งขามเขามาพํานักอยูแลวมิไดกลับไป คงตั้ง
หลักแหลงอยู ณ ที่แหงนี้ตลอดมา ชาวทิเบตเหลานี้อาจไดมาผสมกลมกลืนกับชาวคําตี่พ้ืนถิ่น ภาษาอาจจะเขา
มาปะปนมีอิทธิพลอยูในภาษาคําตี่ก็เปนได และภาษาทิเบตเปนภาษาที่มีลักษณะคลายกับภาษาพมา” 
 

2. ภาษาไทฉานหรือภาษาไทใหญ (Shans) คนไทฉานเรียกตนเองวา  ไท (Tai) และบางครั้งก็
พวงทายช่ือหมูบานไวดวยเพ่ือแสดงวาตนเองเปนไทที่ใดและเมื่ออพยพมาอยูในประเทศไทยก็ยังคงรักษา
ลักษณะนี้ไวดวย อรวรรณ ภูอิสระกิจ รายงานวาเมื่อไปศึกษาภาษาไทฉานที่อพยพเขามาอยูที่อําเภอ            
แมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ก็พบวาไทพวกนี้เรียกพวกตนเองวา ไทแมลา (อรวรรณ 1985: 1) ไทฉานที่อยู
ทางตอนเหนือของประเทศพมาใน Northern Shan States และในบริเวณพรมแดนพมาตอกับจีน เรียก
พวกตนเองวา ไทใหญ (Tai Yai) หรือ ไทโหลง (Tai Long) โหลงเปนคําเดียวกับคําวาหลวง ดังนั้น       
ที่พวกน้ีเรียกตนเองเชนนี้ก็หมายถึงไทใหญนั่นเอง แตพมาเรียกไทยใหญวา ฉาน (ออกเสียงคลายๆ แฉน)     
นี่คือที่มาของคําวาไทฉาน เมื่ออังกฤษมาปกครองประเทศพมา อังกฤษก็เรียกไทพวกนี้ตามอยางพมา แตคน
อังกฤษพูดภาษาไมมีระดับเสียงวรรณยุกตคําวาฉานจึงออกเสียงวาชาน นั่นคือ ที่มาของคําวาชาน (Shan) 
ในภาษาอังกฤษ คนกะฉิ่นซึ่งอยูปะปนกับคนไทฉานในรัฐฉานเรียกคนไทพวกนี้วา ซาม (Sam)7 คนละวา
เรียกวา แซม (Sεm)8 สวนคนลาวและคนไทยในสมัยกอนเรียกคนไทฉานสวนใหญที่อยูในประเทศพมาวา 
เง้ียว ปจจุบันนี้ช่ือเงี้ยว ไมใครนิยมเรียก เพราะฟงดูคลายกับเปนคําดูถูกดูหมิ่น เราจึงเรียกไทพวกนี้วาไทใหญ
หรือไทฉาน โดยผูเขียนขอกําหนดเรียกในหนังสือเลมนี้เพื่อใหเปนที่เขาใจกันไดงายวาเมื่อเรียกวาไทฉาน
หมายถึงไทพวกนี้ที่อยูในประเทศพมาและในมณฑลยูนนานในประเทศจีน เมื่อใดที่เรียกวาไทใหญผูเขียนจะ
หมายความถึงพวกไทฉานที่ไดเดินทางอพยพจากประเทศพมาและประเทศจีนเขามาอยูในประเทศไทยแลว 
แตขอใหเปนที่เขาใจกันวา ภาษาไทฉานกับภาษาไทใหญคือภาษาเดียวกันนั่นเอง และภาษานี้เปนภาษาที่มี
หลายสําเนียงทองถิ่น (dialects) ซึ่งจะไดกลาวตอไป 

คนที่พูดภาษาไทฉานมีอยูกระจัดกระจายทั่วไปในประเทศพมาที่ที่ไมมีไทฉานอยูจะมีก็เฉพาะ
บริเวณทางตะวันตก คือแถบภูเขาฉิ่น (Chin Hills) บริเวณอาระกัน (Arakan) หรือเมืองยะไข และ
บริเวณที่ราบชายฝงตะนาวศรี ซึ่งเปนที่อยูของกะเหรี่ยงเทานั้นที่นับวาไมมีผูพูดภาษาไทฉานอยู แตนอกนั้น
แลวก็มีอยูทั่วไป ที่ที่มีผูพูดภาษาไทฉานอยูมากที่สุดคือในรัฐฉาน (Shan States) ซึ่งเปนที่ราบกวางใหญ
                                                 
7 อางตามหนังสือ Ethnic Groups of Mainland Southeast Asia (Lebar, Hickey and Musgrave editors, 1964, หนา 192)  
8ปรากฏคําวาแซมนี้อยูในบทคําหยอกซึ่งเปนวรรณคดีมุขปาฐะของละวา ผูเขียนไดรวบรวมไวและนํามาแพรหลายในบทความ
ชื่อ “The Lawa LəsƆm Lε Poetry” ลงใน Journal of the Siam Society, January & July 1985, volume 73 part 1 & 2 หนา 
183–204 โดยคําวา แซม ปรากฏในหนา  203  
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ถึง 50,000 ตารางไมล บริเวณเสนรุงที่ 20°-24°  เหนือ และเสนแวงที่ 96°-101° ตะวันออก เนื่องจากคนที่พูด
ภาษาไทฉานมีอยูในประเทศพมาเปนจํานวนมากถึง 3.7 ลานคน ดังนั้นจึงมีเรื่องราวอยูบอยๆ ที่ไทฉาน
อยากจะแยกเปนรัฐอิสระออกจากสหภาพพมา9 ในทางภาษาก็จัดวาภาษาไทฉานมีความสําคัญในภูมิภาคแถบ
ทางเหนือของประเทศพมา เพราะภาษาไทฉานสามารถใชเปนภาษากลาง (lingua franca) ในบรรดาชน
กลุมนอยเผาตางๆ เชนพวกกะฉิ่น (Kachin) และพวกปะหลอง (Palaung)10 ได 

ภาษาไทฉานในประเทศพมาสามารถแบงออกไดเปนหลายสําเนียงทองถิ่น (dialects) เพราะ  
รัฐฉาน (Shan States) ในประเทศพมาปจจุบันนี้ก็ประกอบขึ้นจากเมืองใหญนอยซึ่งในสมัยโบราณเคย
เปนอิสระไมขึ้นตอกันถึง 33 เมือง สําเนียงภาษาที่ใชพูดในแตละเมืองก็แตกตางกันไปมากบางนอยบาง แตจะ
แตกตางกันมากจนถึงแยกเปนสําเนียงทองถิ่น (dialects) ได 33 สําเนียงทองถิ่นเทากับจํานวนเมืองหรือไม
ก็ยังไมมีนักภาษาศาสตรคนใดไปทําการคนควา สิ่งนี้เปนหัวขอที่นักวิจัยคนควาทางภาษาศาสตรจะตองทํา
การเปรียบเทียบโดยละเอียดตอไปเมื่อสถานการณอํานวยให แตในปจจุบันนี้ (พ.ศ. 2537) รัฐบาลพมาไม
อนุญาตใหนักภาษาศาสตรเดินทางเขาไปทําวิจัยในประเทศของเขา ความรูเรื่องภาษาไทฉานสําเนียงทองถิ่น
ตางๆ จึงยังมีไมมากนัก ความรูเทาที่เรามีอยูในเวลานี้มักไดจากงานของนักภาษาศาสตรที่เดินทางเขาไปทํา
วิจัยในประเทศพมากอนสมัยมีการเปลี่ยนแปลงลมรัฐบาลของอูนุในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2505 งานวิจัย
พรรณนาภาษาไทฉานที่มีผูรูจักและนิยมอางอิงถึงกันมากคืองานของศาสตราจารยชาวเดนมารกช่ือซอเรน    
เอเกอร็อด (Soren Egerod)  ผูไดเดินทางไปทําวิจัยภาษาไทฉานที่เมืองตองยี (Taunggyi) ในรัฐฉานใต 
(Southern Shan States) ในระหวาง พ.ศ. 2499 – 2500 เอเกอร็อดไดถามภาษาจากผูบอกภาษาไทฉาน   
4 คน แตละคนมาจากคนละเมือง คือมีผูบอกภาษาจากเมืองสีปอ (Hsipaw) เมืองตุง (Mong tung) เมือง
เกชีหมานซํา  (Ke–his Mansam) และเมืองน้ําฮู (Nam Hu) แตแลวเอเกอร็อดก็ไดเขียนบรรยายระบบ
เสียงของภาษาไทฉานออกมาเพียงระบบเดียว ซึ่งคงเปนขอแสดงวาเอเกอร็อดไมเห็นความแตกตางในเรื่อง
ระบบเสียงของผูบอกภาษาแตละคน และไมเห็นความจําเปนวาควรแยกออกเปนคนละสําเนียงทองถิ่น 
(dialects) คนโดยมากเรียกผลงานที่ปรากฏในบทความเรื่อง “Essentials of Shan Phonology 
and Script” ค.ศ. 1957 ของเอเกอร็อดวาเปนคําพรรณนาระบบเสียงภาษาไทฉานสําเนียงตองยี เพราะ       

 
9 Josef Silverstein เขยีนถึงเร่ืองนี้ไวละเอียดดีในบทความเรื่อง  “Politics in the Shan State: The Question of Secession from 
the Union of Burma” ใน วารสาร The Journal of Asian Studies, vol. XVIII : no.1,  November 1958 หนา 43–57 
10 ภาษาปะหลอง (Palaung) เปนภาษาที่อยูในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic Language Family) สาขาปะหลอง 
(Palaungic branch) มีพูดจาในประเทศพมาและในมณฑลยูนนานในประเทศจีน โปรดดูหนังสือนานาภาษาในเอเชียอาคเนย 
ภาคท่ีหนึ่ง บทที่สี่ 
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ผูบอกภาษาทั้ง 4 คน ของเอเกอร็อดอยูเมืองตองยี สําเนียงตองยีจัดวาเปนภาษาไทฉานสําเนียงทองถิ่นใต 
(Southern Shan dialect) ทองถิ่นหนึ่ง 

ผลงานอีกช้ินหนึ่งที่มีผูนิยมอางถึงมากคืองานของศาสตราจารย ดร.บรรจบ พันธุเมธา ซึ่งไดกลาว
แลววาเปนผูที่ไดเดินทางไปทําการวิจัยในภาคสนามในประเทศอินเดียและประเทศพมาหลายครั้ง ผลงาน
เรื่องกาเลหมานไตในรัฐชาน เลาถึงการเดินทางไปตรวจสอบคําไทในเมืองตางๆ ในประเทศพมา ในพ.ศ. 
2499 เปนจํานวนหลายเมือง อันไดแกตองยี โหปง(หรือหัวพง) เชียงลม เมืองหนอง ตงเลา(ทุงเลา) เมืองกึ๋ง   
สี่ปอ เมืองไหย  ลาโช  แสนหวี น้ําคํา เชียงตุง สวนภาษาไทฉานสําเนียงทองถิ่นที่ดร.บรรจบไดทําคํา
พรรณนาไวละเอียดเปนภาษาไทฉานสําเนียงทองถิ่นใต (Southern Shan dialect) สําเนียงเมืองนาย              
ซึ่งดร.บรรจบไดนํามาเทียบกับภาษาไทยกรุงเทพ ในบทความชื่อ “ลักษณะภาษาไทยใหญเทียบกับภาษาไทย
กรุงเทพ” โดยอธิบายทั้งระบบเสียง คํา และการสรางคํา ลักษณะทางไวยากรณ และความหมาย ผูที่สนใจ
ศึกษาภาษาไทฉานสมควรหาอานอยางยิ่ง  

นอกจากผลงานของศาสตราจารยเอเกอร็อดและของศาสตราจารย ดร.บรรจบ พันธุเมธาแลว 
ผลงานเกี่ยวกับภาษาไทฉานที่เราจะหาอานไดในปจจุบันมักอยูในวิทยานิพนธมหาบัณฑิต ซึ่งนักศึกษาไทย
ทําคําพรรณนาระบบเสียงของภาษาไทฉาน ซึ่งมีผูอพยพเขามาอยูในประเทศไทยเปนภาษาไทใหญ ผลงาน
เชนนี้สวนมากจะเปนการพรรณนาภาษาไทฉานสําเนียงทองถิ่นใตอีกเชนกัน เชนวิทยานิพนธของวรรณา 
จันทนาคม เรื่องภาษาไทใหญที่อําเภอ แมสาย จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2526) เปนการพรรณนาสําเนียงทองถิ่น
เชียงตุง วิทยานิพนธของอรวรรณ ภูอิสระกิจ เรื่องภาษาไทใหญที่อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน (พ.ศ. 
2528) ไมไดกลาวโดยชัดแจงวาผูบอกภาษามีเช้ือสายสืบตอมาจากผูอพยพมาจากเมืองใดในประเทศพมา 
เพราะอพยพเขามาเปนเวลานานแลวต้ังแตพ.ศ. 2314 มากกวา 200 ป ภาษาไทใหญที่ปรากฏในวิทยานิพนธ
ของอรวรรณ ภูอิสระกิจ จึงนับไดวาเปนสําเนียงทองถิ่นในประเทศไทย แตที่จังหวัดแมฮองสอนก็ไดมีผูที่
อพยพมาจากเมืองนายในประเทศพมาอีกเชนกัน คือไดอพยพเขามาในราว พ.ศ. 2408 จึงนากลาวไดวาภาษา
ไทใหญที่จังหวัดแมฮองสอนก็เปนสําเนียงทองถิ่นใตของภาษาไทฉาน (Southern Shan dialect) 

ดังไดกลาวแลววาในปจจุบันนี้สถานการณยังไมเอื้ออํานวยที่จะให  นักภาษาศาสตรเดินทางเขา
ไปทําวิจัยในประเทศพมา ดังนั้นความรูเรื่องภาษาไทฉานแบงแยกออกเปนกี่สําเนียงทองถิ่น (dialects)    
จึงยังคงตองรอคอยการวิจัยในอนาคตตอไป เทาที่ดร.บรรจบ พันธุเมธา ไดเดินทางสํารวจไปทั่วรัฐฉานนั้น 
ทําใหทานสรุปลงไววา มีการออกเสียงตางกันไปตามทองถิ่น แยกออกเปน 4 แบบ คือเปนสําเนียงทองถิ่น
เหนือ สําเนียงทองถิ่นใต สําเนียงทองถิ่นเชียงตุงและสําเนียงทองถิ่นในเขตพรมแดนตอกับจีน สําหรับ
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สําเนียงทองถิ่นเหนือ ทานไดเลือกศึกษาสําเนียงทองถิ่นเมืองไทย สําหรับสําเนียงทองถิ่นใตทานไดเลือก
ศึกษาสําเนียงทองถิ่นเมืองนาย ดังไดกลาวแลว 

การแบงแยกกลุมไทฉานตามที่กลาวไวในหนังสือของ เลอบาร ฮิกกี้และมุสเกรฟ (ค.ศ. 1964: 190 
–197) นั้นไมไดแบงตามหลักเกณฑทางภาษาศาสตร แตแบงตามลักษณะความเหมือนกันหรือแตกตางกัน
ทางวัฒนธรรม หนังสือของเลอบาร ฮิกกี้ และมุสเกรฟแบงไทฉานออกเปน 3 พวกคือ คําตี่ฉานพวกหนึ่ง (คือ
นับไทคําตี่เปนไทฉานดวย) ไทฉานที่ไดรับอิทธิพลจีน (Chinese Shans) พวกหนึ่ง และไทฉานที่ไดรับ
อิทธิพลพมา (Burmese Shans) พวกหนึ่ง 

เจ. มารวิน บราวน (J. Marvin Brown) ไดแบงกลุมภาษาไทฉานดวยวิธีการทางภาษาศาสตร
ออกเปน 3 กลุม คือไทฉานกลุมเหนือมีศูนยกลางที่เมืองลาโช (Lashio) ไทฉานกลุมใตมีศูนยกลางที่เมือง
ตองยี (Taunggyi) และไทฉานกลุมตะวันออกมีศูนยกลางที่เมืองเชียงตุง (Chiang Tung หรือเขียนอีก
อยางหนึ่งวา Kengtung) แตบราวนก็ไดออกตัววาขอมูลมีจํากัด ภาษาไทฉานในประเทศพมาอาจจะมี
สําเนียงทองถิ่นอื่นอีกก็ได ซึ่งจะรูไดก็ตองทําการศึกษาคนควาตอไป (บราวน 1965 และ 1985: 88–89) 
สําหรับสําเนียงทองถิ่นที่บราวนนํามาศึกษานั้นเขาไดขอมูลมาจากผูบอกภาษาที่อยูที่อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

เทาที่ปรากฏในคําพรรณนาภาษาไทฉานสําเนียงทองถิ่นตางๆ11ที่มีผูศึกษาไวสวนมากพบวาภาษา
ไทฉานเปนภาษาที่มี 5 ระดับเสียงวรรณยุกต  มีหนวยเสียงพยัญชนะนอยกวาในภาษาไทยกรุงเทพ กลาวคือ
ไมมีหนวยเสียง  b d  f  r เสียง c และ ch ที่มีก็มีที่ใชอยางจํากัดคือเปนรูปแปร (variants) ของหนวยเสียง 
k และ kh ตามลําดับ (คือ c เปนรูปแปรของ k และ ch  เปนรูปแปรของ kh) ซึ่งจะเกิดเฉพาะเมื่อตามดวย

 
11 คําพรรณนาภาษาไทฉานสําเนียงทองถิ่นตางๆ เรียงจากเกาไปหาใหมเทาที่มีอยูในปจจุบันนี้มี เชน 1). ในผลงานของ Josiah 
Nelson Cushing 1887, 1906 และ 1914   2). บทความของศาสตราจารย Soren Egerod  เร่ือง “Essentials of Shan Phonology 
and Script”    ค.ศ. 1957 และ “Three Shan texts” ค.ศ. 1961   3). บทความของศาสตราจารย ดร.บรรจบ พันธุเมธาเรื่อง 
“ลักษณะภาษาไทยใหญเทียบกับภาษาไทกรุงเทพ” พ.ศ. 2507  4). แผนภูมิแสดงระบบเสียงและวิวัฒนาการของภาษาไทฉาน
ของ J. Marvin Brown ในหนังสือเร่ือง From Ancient Thai to Modern Dialects (1965 และ 1985: 153,253)  5). คําพรรณนา
ระบบเสียงวรรณยุกตในภาษาฉานสําเนียงทองถิ่นแสนหวีและสี่ปอที่ปรากฏในบทความของ David Strecker เร่ือง “A 
Preliminary Typology of Tone Shapes and Tonal Sound Changes in Tai: The Lān Nā  A–Tones”,  1979: 194 สําหรับสําเนียง
ทองถิ่นแสนหวีนั้น David Strecker อางอิงจากผลการวิจัยในภาคสนามของศาสตราจารย William J. Gedney   6). วิทยานิพนธ
ของวรรณา จันทนาคมเรื่อง ลักษณะภาษาไทยใหญ (ไตออ) ที่อําเภอ แมสาย จังหวัดเชียงราย เปนวิทยานิพนธปริญญาศิลป
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2526   7). 
วิทยานิพนธของอรวรรณ  ภูอิสระกิจเร่ือง The Phonology of Tai Yai at Amphoe Mae La Noi, Mae Hong Son Province เปน
วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2528 เปนตน 
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เสียงสระหนาคือ  i  e และ ε เทานั้น สําหรับเสียงสระประสม ia, ïa และ ua นั้นไมมีใชเลย ดร.บรรจบ  
พันธุเมธาไดลองเปรียบเทียบคําที่ใชในภาษาไทฉาน คําที่ใชในภาษาไทยกรุงเทพ ตามบัญชีคําศัพทพ้ืนฐาน 
(basic vocabulary) 200 คําของมอริส ซวาเดช (Morris Swadesh)

12แลวไดพบวาคําที่ใชตรงกันมี
ถึง 70% (ดร.บรรจบ  พ.ศ. 2507: 161) ซึ่งแสดงวาภาษาไทฉานเปนคนละภาษากับภาษาไทยกรุงเทพ  แตอยู
ในตระกูลภาษา (family) เดียวกัน13

ภาษาไทฉานเปนภาษาสําคัญเพราะเปนภาษาของคนจํานวนถึง  3.7 ลานคน และเปนกลุมชนที่มี
วัฒนธรรมสูง มีการแบงแยกภาษาที่ใชออกตามลําดับช้ันของสังคม เชนมีการแบงออกเปนภาษาสุภาพ        
ไมสุภาพ มีการใชคําราชาศัพท มีการสรางคําใหมขึ้นใชในภาษาอยางนาสนใจแสดงวิวัฒนาการของภาษา     
ที่ไมหยุดอยูกับที่ ภาษาไทฉานจึงนาจะไดรับการศึกษาคนความากกวาที่เรามีคําพรรณนาอยูในเวลานี้          
เจ.  มารวิน บราวน (J. Marvin Brown) ไดกลาวถึงภาษาไทฉานไวอยางนาคิดวา ภาษาไทฉานมีความ
แตกตางกับภาษาไทยกรุงเทพมาก มากกวาที่ภาษาไทยกรุงเทพแตกตางจากภาษาไทยทองถิ่นภาคเหนือ หรือ
ภาคใต หรือมากกวาที่ภาษาไทยกรุงเทพแตกตางจากภาษาลาว แตถามองในทางประวัติของภาษาแลว 
ภาษาไทยกรุงเทพนาจะนับวามีมูลรากเดียวกับภาษา ไทฉาน (บราวน ค.ศ. 1965, 1985: 92 – 93) ขอคิด
ดังกลาวนี้ของบราวนจึงนาจะไดรับการคนควาวิจัยตอไป เมื่อสถานการณเอื้ออํานวยใหเราสามารถศึกษา
ภาษาไทฉานไดมากกวาในขณะนี้ อนึ่งภาษาไทฉานเปนภาษาที่มีตัวหนังสือใชและมีทั้งตัวหนังสือระบบเกา
และระบบใหม มีหนังสือที่เขียนดวยภาษาไทฉานอยูเปนอันมาก ถ

                                                

าหากมีผูไดศึกษาภาษาไทฉานอยางลึกซึ้ง
ความรูของเราเกี่ยวกับภาษาตระกูลไทโดยสวนรวมก็คงจะเพิ่มมากขึ้นกวาที่มีอยูในเวลานี้อยางไมตองสงสัย 

 

3. ภาษาไทเมา (Tai Mau) ภาษาไทเมาเปนภาษาของกลุมชนเผาไทในประเทศพมาที่มีหลักแหลง
อยูที่ลุมแมน้ําเมา ตรงบริเวณเหนือสุดของประเทศพมาที่เปนชายแดนตอกับเขตมณฑลยูนนานของจีน         
ที่เรียกวาแมน้ําเมานั้นเปนการเรียกอยางไท แมน้ํานี้ก็คือที่ปรากฏในแผนที่พมาวาแมน้ําเฉวหล่ี (Shweli 

 
12 ผูที่ตองการทําความเขาใจเรื่องคําศัพทพื้นฐาน (basic vocabulary) ของมอรสิ ซวาเดช  (Morris Swadesh) โปรดอานหนังสือ 
นานาภาษาในเอเชยีอาคเนย ภาคที่หนึ่ง เชิงอรรถที่ 4 ของบทที่สามหนา 52 หรืออานตําราทาง Historical Linguistics เชนเลม
ของ Winfred P. Lehmann  ชื่อ Historical Linguistics an Introduction บทที่ 7 หนา 107–113 เปนตน 
13 โปรดอานหนังสือนานาภาษาในเอเชียอาคเนย ภาคท่ีหนึ่ง หนา 88 หรืออานบทความเรื่อง ‘Toward greater accuracy in 
lexicostatistic dating” ของมอริส ซวาเดช (Morris Swadesh) ลงในวารสาร International Journal of American Linguistics 
no.21 หนา 121–137 (ค.ศ. 1955) เพื่อจะไดทราบวิธีคิดวาภาษาสองภาษามีวงคําศัพท (vocabulary) คลายคลึงกันเพียงไรจึงจะ
เรียกวาเปนภาษา (language) เดียวกัน เพียงไรจึงจะเรียกวาเปนคนละสําเนียงทองถิ่น (dialect) ของภาษา (language) เดียวกัน
หรือตางกันเพียงไรจึงจะเรียกวาเปนคนละตระกูลภาษา (language family) ไปเลย 
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River) อันเปนเสนกั้นพรมแดนระหวางรัฐฉาน ซึ่งอยูในสหภาพพมากับเขตมณฑลยูนนานของจีน บริเวณ
นี้เปนดินแดนที่ปรากฏในประวัติศาสตรพมาวาเปนดินแดนของอาณาจักรไทเมาอันรุงเรืองขึ้นในสมัย
เดียวกับสมัยสุโขทัยของเรา กษัตริยราชวงศไทเมาที่มีช่ือเสียงอยางยิ่งก็คือพระเจาเสือคานฟา)14ที่ไดอพยพ
พาผูคนชาวไทเดินขึ้นไปสูลําแมน้ําพรหมบุตรกลายเปนไทอาหม (Tai Ahom) ดังไดกลาวถึงแลวในบท  
ที่สอง 

ในปจจุบันนี้ศูนยกลางของผูพูดภาษาไทเมาอยูที่เมืองน้ําคํา (Nam Kham) เมืองบาโม 
(Bhamo) หรือที่เรียกอยางไทวามานโหม เมืองเจลาน (Tse Lan) เมืองเหลานี้เปนเมืองที่อยูในที่ราบลุม
ระหวางภูเขาลอมและมีแมน้ําเมาไหลผาน ความจริงนอกจากในเขตประเทศพมาแลวผูพูดภาษาไทเมานี้ยังมี
กระจายเขาไปถึงในมณฑลยูนนาน คือในเขตแดนประเทศจีน เพราะในสมัยกอนที่จะมีการแบงเขตแดน
ระหวางประเทศพมากับประเทศจีนกันเด็ดขาด ซึ่งเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 40 ปมานี้เอง ในสมัยกอน
นั้นขึ้นไปบริเวณที่ราบลุมแมน้ําเมานี้เปนที่อยูของชนเผาไท คือพวกไทเมาทั้งหมด โดยที่พวกไทเมาเหลานั้น
ก็ไมไดสนใจวาตนกําลังอยูในเขตแดนพมาหรือในเขตแดนจีน เพิ่งมาในระยะ 40 ปหลังนี้เองที่พรมแดนทาง
การเมืองที่เพิ่งเกิดขึ้นไดแบงแยกใหพวกไทเมากลุมหนึ่งอยูในประเทศพมา และไทเมาอีกพวกหนึ่งอยูใน
ประเทศจีน เมื่อดร.บรรจบ พันธุเมธา เดินทางไปศึกษาภาษาไทในดินแดนแถบนี้เมื่อพ.ศ. 2499 นั้น ทานได
เดินทางโดยรถยนตจากเมืองลาโชขึ้นไปทางเหนือเปนระยะทาง 130 ไมลถึงเมืองน้ําคํา แตก็ไมสามารถขาม
พรมแดนเขาไปในเขตยูนนานของจีน จึงไมไดไปพบพวกไทเมาในมณฑลยูนนาน แตทานก็ไดใหรายช่ือ
เมือง 8 เมือง ในเขตมณฑลยูนนานซึ่งเคยอยูในเขตอาณาจักรไทเมามาแตเดิมและมีผูที่พูดภาษาเมาอยู         
คือเมืองเมา เมืองขอน เมืองเจผาง15เมืองว้ัน เมืองลา เมืองจั่นตา เมืองตี๊ และเมืองสา (ดร.บรรจบ พันธุเมธา 
พ.ศ. 2526: 64) 

สถานการณทางการเมืองในปจจุบันไมเอื้ออํานวยที่จะใหนําภาษาศาสตรเดินทางเขาไปศึกษา
ภาษาไทเมา ณ บริเวณลุมแมน้ําเมา คําบรรยายเรื่องภาษาไทเมาที่ละเอียดที่สุดที่เรามีอยูในเวลานี้ คือที่ปรากฏ
ในหนังสือเรื่อง Shan Chrestomathy: An Introduction to Tai Mau Language and 

 
14  ผูสนใจเรื่องประวัติศาสตรของพวกไทเมาและเรื่องการแผกระจายอํานาจของราชวงศเมา ควรอานบทความเรื่อง ‘The 
Political Expansion of the Mao Shans”  ของศาสตราจารยปทเมศวร โกกอย (Padmeswar Gogoi) ในวารสาร Journal of the 
Siam Society no.44, part II หนา 125 – 137 (ค.ศ. 1956) และอานหนังสือ The Shan States and the British Annexation ของเจา
สายเมืองมังราย  (Sao Saimong Mangrai)  ค.ศ. 1965 
15 คือเมืองเจฝางที่ลินดา ไว ลิง ยัง เขียนวา Jefang และที่จิมมี จี. แฮริสเขียนวา Chefang แตผูบอกภาษาของ ดร.บรรจบ คงใช
หนวยเสียง ผ. (/ph/) แทนหนวยเสียง ฝ. (/f/) ชื่อเมืองเจฝางจึงออกเสียงเปนเจผาง 
 



 

วารสารศาสนาและวัฒนธรรม (ปท่ี 2 ฉบับที่ 1 2551) : 15-45   
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Literature ซึ่งลินดา ไว ลิง ยัง (Linda Wai Ling Young) เปนผูแตง พิมพในค.ศ. 1985 แตนา
เสียดายที่ลินดา ไว ลิง ยัง ไมสามารถเดินทางเขาไปทําวิจัยภาษาไทเมาในประเทศพมาได จึงไดมาทําวิจัยอยู
ในจังหวัดเชียงใหมและใชวิธีสอบถามจากผูบอกภาษาหลายคน ผูบอกภาษาสองคนมาจากเมืองน้ําคํา (Nam 
Kham) แตก็เปนคนที่เดินทางมาก และมีภูมิลําเนาอยูในกรุงรางกุงดวย ผูบอกภาษาอีกสองคนมาจากเมือง 
มูเช (Mu Tse) ซึ่งอยูหางจากเมืองน้ําคํา 19 ไมล  ผูบอกภาษาอีกคนหนึ่งมาจากเมืองเจฝาง (Jefang)     
ในมณฑลยูนนานประเทศจีน งานของลินดา ไว ลิง ยัง มีความสําคัญทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมเพราะ       
ทั้งนิทานและขอความตางๆ ที่จดเปนภาษาไทเมาไวในหนังสือเลมนี้นั้นใหความรูมากทางดานวัฒนธรรม  
แตไมสามารถใชเปนหลักในการเปรียบเทียบภาษาไทเมากับภาษาอื่นได เพราะผูบอกภาษาแตละคนของ    
ลินดา ไว ลิง ยัง นั้น ก็ลวนแตเปนคนพูดไดหลายภาษา (multilingual) สําเนียงไทเมาที่จดไวในหนังสือ
เลมนี้จึงอาจไมใชภาษาไทเมาที่แท ศาสตราจารยเจมส เอ. มาติซอฟฟ (James A. Matisoff) จึงเตือนไว
ในคํานําของหนังสือเลมนี้ วาคําพรรณนาระบบเสียงภาษาไทเมาในหนังสือเลมนี้จะยึดเอาเปนหลักยังไมได 
และหนังสือเลมนี้มีประโยชนใหความรูทางดานวัฒนธรรมมากกวาทางดานภาษาศาสตร 

ลินดา ไว ลิง ยัง กลาววา คนที่พูดภาษาไทเมานี้เปนที่รูจักกันในนามวา Chinese Shans (ค.ศ. 
1985: 1) ผูเขียนไมทราบวา Chinese Shans ที่ลินดา ไว ลิง ยังเรียก จะตรงกับ Chinese Shans ที่กลาว
ไวในหนังสือของเลอบาร ฮิกกี้ และมุสเกรฟ (ค.ศ. 1964: 191 – 192) หรือไม ตามความเห็นของผูเขียนแลว
คิดวาตรงกัน เพราะบริเวณที่ลินดา ไว ลิง ยัง กลาววา เปนที่อยูของพวกไทเมาก็ตรงกับบริเวณที่กลาวไวใน
หนังสือของเลอบาร ฮิกกี้ และมุสเกรฟ วาเปนถิ่นที่อยูของพวก Chinese Shans คือบริเวณตอนเหนือของ 
ลุมแมน้ําเมา (Shweli River) และลุมแมน้ําไตปง (Taiping River) ในหนังสือของเลอบาร ฮิกกี้ และ
มุสเกรฟ กลาวไวดวยวาพวก Chinese Shans ไดอพยพจากมณฑลยูนนานประเทศจีนเขาไปตั้งหลักแหลง
ที่เมืองบาโม (Bhamo) และมิตจินา (Myitkyina) ในประเทศพมาเปนจํานวนมาก ดังนั้นพวกที่เรียกวา
ไทเมาในหนังสือของดร.บรรจบ พันธุเมธา และของลินดา ไว ลิง ยัง จึงนาจะเปนพวกเดียวกับที่เรียกใน
หนังสือของเลอบาร ฮิกกี้ และมุสเกรฟ วา Chinese Shans นั่นเอง เพราะการเรียกของเลอบาร ฮิกกี้ และ
มุสเกรฟ เปนการเรียกช่ือเพื่อบงบอกลักษณะทางดานวัฒนธรรม ไมใชการเรียกช่ือภาษา สวนลักษณะทาง
วัฒนธรรมของพวกไทเมาตามที่ระบุไวในหนังสือเรื่องกาเลหมานไตในรัฐชานของดร.บรรจบ พันธุเมธานั้น 
ก็แสดงใหเห็นอิทธิพลจีนอยูหลายอยางเชนที่กลาวไววา “………และดวยเหตุที่น้ําคําใกลชิดกับจีน ทั้งใน
สมัยโบราณและปจจุบัน อันยังเห็นบอน้ําทําที่กําบังเปนรูปเกงจีนอยูหลายตอหลายแหง อาหารการกิน
ตลอดจนวิธีกินจึงเปนแบบจีนเสียเปนสวนมาก ทุกคนใชตะเกียบที่เรียกวาถูอยางคลองแคลวเพราะเขาตองใช
ทุกวัน คนที่นี่เขากินขาวกันดวยตะเกียบแทนมือ ผิดกับคนไทยใหญในแถบอื่น และวิธีที่พุยขาวเขาปาก วิธีใช
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ชอนใครชอนมันตักแกงแทนชอนกลางนั้น ก็เห็นจะไมผิดกับวิธีกินแบบจีนนัก” (ดร.บรรจบ พันธุเมธา พ.ศ. 
2526 : 66) แตถึงแมวาวัฒนธรรมบางอยางเชนการกินและการปลูกบานสรางเรือนของคนระดับสูง เชนระดับ
ผูปกครองเขตที่เรียกวา เมียวซา จะนิยมกอตึกดวยอิฐมีหลังคากระเบื้องแบบจีน แทนที่จะเปนเรือนไม ใตถุน
สูง หลังคาสูงแบบไท แตลักษณะการแตงกายยังคงมีแบบไทอยู ดังที่ดร.บรรจบ เลาไววา “………สาวทุงเมา
สมัยใหมที่แตงกายตามแบบพมาเชนเดียวกับผูหญิงไทยใหญในแถบอื่นๆไปเสียแลว ทั้งที่ผูหญิงสูงอายุที่นี่
(คือที่ลุมแมน้ําเมา)ยังคงดํารงความเปนไทยแทไวดวยการนุงซิ่นดําตามแบบที่คนไทยในอัสสัมยังยึดถืออยู    
ผูหญิงไทยทางยูนนานก็เชนเดียวกัน นุงซิ่นดํา สวมเสื้อดํา ผาเคนโห (เคียนหัว) ก็เปนสีดําดวย ทั้งยังมีวิธีโพก
พันตางกับไทยทางฟากนี้ (คือในประเทศพมา) ก็คือ แทนที่จะแปะและไขวชายไวตรงหนาผาก กลับจับเปน
กลีบพันต้ังขึ้น ทําใหแลเห็นมวยที่เกลาไวสูงเกือบกลางกระหมอม………” (เลมเดียวกัน: 65) 

หนังสือของเลอบาร ฮิกกี้ และมุสเกรฟ (ค.ศ. 1964: 191) กลาววา คนไทพวกนี้เรียกตนเองวาไท 
(Tai) หรือบางครั้งเรียกตนเองวาตาหยก (Tayok) ซึ่งเปนคําที่กลายเสียงมาจากคําวาไทหกเจา (Tai Hok 
Chao) อันหมายถึงอาณาจักรเกาดั้งเดิมของพวกนี้ซึ่งเดิมมีหกเมืองใหญ แตเรื่องจํานวนเมืองนี่ เอาแนไมได 
เพราะเมื่อมีศึกสงครามก็มีการรวมเมืองที่รบแพเขากับเมืองที่รบชนะบางทีก็นับเปนแปดเมือง ในหนังสือเลา
เรื่องการเดินทางทองเที่ยวในดินแดนแถบนี้ของผูแตงที่เปนชาวอังกฤษมักเรียกพวกไทเมาวา Chinese 
Shans หรือ Eastern Shans หนังสือบางเลมเรียกพวกนี้วา แข (Chè, Khè) การเรียกอยางหลังนี้เปน
การเรียกที่ผิดจากที่พวกไทเมาเรียกตนเอง แทจริงแลวพวกไทเมาเรียกคนจีนวา แข สวนคนจีนเรียกไทเมาวา 
Pai–i ซึ่งเปนช่ือรวมที่คนจีนใชเรียกคนที่พูดภาษาตระกูลไททั้งหลาย (โดยไมบงวาภาษาไทอะไร) ที่อยูทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตของมณฑลยูนนานทั้งหมด ไมมีรายงานสํารวจสัมมะโน  ประชากรของคนที่พูดภาษา  
ไทเมาที่อยูในประเทศพมาวามีจํานวนเทาใดแน แตเราทราบจํานวนผูพูดภาษาไทเมาที่อยูในมณฑลยูนนาน
ประเทศจีนจากที่  เลอบาร ฮิกกี้ และมุสเกรฟ อางรายงานของผูแตงชาวจีนช่ือ Ying–liang Chiang   
(ค.ศ. 1950: 210) วาในเมืองหาเมืองในมณฑลยูนนานที่เปนเมือง ไทเมา คือเมือง Mangshih เมือง 
Nantien เมือง Lungchuan เมือง Chefang เมือง Mengmao รวมมีประชาชน 73,090 คน ปจจุบันนี้
จํานวนนาจะมากกวานี้ คืออาจจะมากกวาแสนคนขึ้นไป สวนจํานวนไทเมาในประเทศพมานั้นเราก็คง
ประมาณไดวาคงไมนอยกวาไทเมาที่อยูในมณฑลยูนนานประเทศจีน 

เนื่องจากไมมีคําพรรณนาภาษาไทเมาไวละเอียดนอกจากในงานของ ลินดา ไว ลิง ยัง ซึ่งไดกลาว
แลววาใชผูบอกภาษาหลายคน และแตละคนเปนคนที่พูดไดหลายภาษาจนศาสตราจารยมาติซอฟฟเตือนวา
ไมควรใชคําพรรณนาในหนังสือเลมนี้เปนหลักสําหรับศึกษาภาษาไทเมา ผูเขียนจึงขออางถึงระบบเสียงภาษา
ไทเมาจากงานอีกช้ินหนึ่ง ซึ่งในหัวเรื่องไมไดบอกวาเปนการศึกษาภาษาไทเมาโดยตรง แตเมื่ออานในเนื้อหา
แลวทราบวามีตอนหนึ่งพรรณนาถึงระบบเสียงภาษาไทเมาที่พูดกันที่เมืองน้ําคํา (Nam Kham) ใน
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ประเทศพมา งานชิ้นนี้คือบทความชื่อ A Comparative Word Lists of Three Tai Nüa 
Dialects ของจิมมี จี. แฮริส (ค.ศ. 1975) และเนื่องจากผูวิจัยคือแฮริส เปนนักสัทศาสตรที่มีช่ือเสียง ผลการ
วิเคราะหระบบเสียงภาษาไทเมาในบทความนี้จึงนาเชื่อถือ 

จิมมี จี. แฮริส ช้ีแจงวามีภาษาตระกูลไทที่อยูในมณฑลยูนนานในประเทศจีน ซึ่งบางครั้งเรียกกัน
วา Chinese Shans แตคนที่พูดภาษาตระกูลไทเหลานี้เรียกตัวเองวาไทเหนอ (/tay4 nɤ5/) หรือไทเหลอ 
(/tay4lɤ5/) ที่เรียกอยางหลังนั้นหมายถึงวาเปนไทเหนอที่พูดสําเนียงทองถิ่น (dialects) ที่ไมมีหนวยเสียง 
/n/ ในระบบเสียง เสียงตัว น. จึงกลายเปน ล. ไป จิมมี จี. แฮริสใชผูบอกภาษา 3 คน มาจากคนละเมืองกัน 
และไดทําคําพรรณนาระบบเสียงของภาษาไทเหนอทั้ง 3 สําเนียงทองถิ่นไวใหเราศึกษา สําเนียงทองถิ่นที่
หนึ่งผูบอกภาษามาจากเมืองเจฝาง (Chefang) ในมณฑลยูนนานประเทศจีน ผูบอกภาษาเรียกภาษาของเขา
เองวาภาษาไทเหลอ สําเนียงทองถิ่นที่สองผูบอกภาษามาจากเมืองน้ําคํา (Nam Kham)16 ในประเทศพมา 
เมืองน้ําคําอยูบนริมฝงแมน้ําเมา (Shweli River) ผูบอกภาษาเรียกภาษาของเขาเองวาภาษาไทเมา 
(/tay4maw4/) แฮริสกลาววาผูที่พูดภาษาไทเมายอมรับวาภาษาของเขาเปนสําเนียงทองถิ่น (dialect) 
หนึ่งของภาษาไทเหนอ แตเขาไมชอบคําวา Chinese Shan สวนสําเนียงทองถิ่นที่สามผูบอกภาษามาจาก
หมูบาน Van Poong Tong (/vaan3 puŋ4 tƆŋ3/) จากเขตสิบสองปนนาในมณฑลยูนนาน ผูบอกภาษา
เรียกภาษาของเขาเองวาภาษาไทเหนอ (/tay4 nɤ5/) 

เนื่องจากสําเนียงทองถิ่นที่สองในบทความเรื่อง A Comparative Word Lists of Three 
Tai Nüa Dialects ของจิมมี จี. แฮริสเปนภาษาไทเมา ผูเขียนจึงขอหยิบยกมาพอเปนตัวอยางสักเล็กนอย
พอใหผูอานไดมีความคิดวาภาษาไทเมาเปนเชนไร สวนตัวอยางคําศัพทภาษาไทเหนอและภาษาไทเมานั้น  
แฮริสไดใหไวในบทความนี้ถึงเกือบ 1,000 คํา ผูที่สนใจจึงนาจะหาบทความนี้ ไวอาน 

ภาษาไทเมาที่น้ําคําที่พรรณนาไวในบทความเรื่อง A Comparative Word Lists of 
Three Tai Nüa Dialects ของจิมมี จี. แฮริส มีระบบหนวยเสียงพยัญชนะตน 17 หนวยเสียง นั่นคือก็
คลายระบบหนวยเสียงพยัญชนะตนของภาษาไทยกรุงเทพ แตขาดหนวยเสียง บ. (/b/) ด. (/d/) ช. (/ch/) 
และ ร. (/r/) ระบบเสียงภาษาไทเมาที่แฮริสพรรณนาไวนี้มีหนวยเสียงพยัญชนะตน น. (/n/) ซึ่งผิดกับที่ดร.
บรรจบ พันธุเมธา ต้ังขอสังเกตไว เพราะที่ดร.บรรจบพบนั้น “………ก็นาแปลกที่คนที่นี่ออกเสียง น. เปน ล. 
ทุกคํา เชนเนื้อก็เปน เลอ และน้ํานิ่งก็เปนล่ําเลง นั่งเปนลั่ง นอนเปนลอน  เมื่อฟงเขาพูดถึงตองแปลถายทอด
จากเสียง ล. เปน น. ถึงจะพอเขาใจได” (ดร.บรรจบ พันธุเมธา พ.ศ. 2526: 66) สวนหนวยเสียงพยัญชนะทาย
ภาษาไทเมามีคลายภาษาไทยกรุงเทพ ระบบหนวยเสียงสระคลายกับภาษาไทยกรุงเทพ ตางกันที่วาในภาษา

 
16 ก็คือช่ือเมืองน้ําคํา (Nam Kham) นั่นเอง แตแฮริสเขียน Hkam ตามแบบที่ใชเขียนกันในประเทศพมา 
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ไทเมามีความแตกตางของสระสั้น/ยาว เฉพาะที่สระอะ–อา (/a–aa/) เทานั้น และมีสระประสมเพียง  2 
หนวยเสียงคือเอีย (/ia/) กับ อัว (/ua/) สวนหนวยเสียงวรรณยุกตนั้นภาษาไทเมาที่แฮริส พรรณนาไวมี 5 
หนวยเสียงวรรณยุกต ซึ่งคลายกับภาษาไทยกลุมฉานโดยทั่วไป 

ในหนังสือกาเลหมานไตในรัฐชาน (พ.ศ. 2526: 67) ดร.บรรจบ พันธุเมธา ไดต้ังขอสังเกตวาภาษา
ไทเมามีสวนคลายคลึงและเหมือนกับไทคําตี่อยูหลายประการ และใหความเห็นวาทั้งนี้อาจจะเปนเพราะแต
ดั้งเดิมคงจะเปนเชื้อสายเดียวกัน และดูตามตําแหนงที่อยูแลวไทเมาก็อยูใกลไทคําตี่มากกวา พวกไทฉานอื่นๆ 
ซึ่งเมื่อพิเคราะหดูตามหลักวิชาภาษาศาสตรภาคประวัติและภาษาศาสตรเปรียบเทียบแลวก็เปนจริงตามที่   
ดร.บรรจบไดต้ังขอสังเกตไว เพราะไทคําตี่ก็ดี ไทฉานก็ดี ไทเมาก็ดี ลวนแลวแตเปนภาษาตระกูลไทกลุมที่
เรียกวาไทฉานนั่นเอง แตสวนที่อพยพเขาไปในแควนอัสสัมของอินเดียเปนระยะเวลาตั้งแตคริสตศตวรรษที่
สิบสามเปนตนมา มีช่ือเรียกเฉพาะวาไทคําตี่ สวนที่เขาไปตั้งหลักแหลงอยูในลุมแมน้ําเมา (Shweli 
River) ก็มีช่ือเรียกเฉพาะวาภาษาไทเมา สวนภาษาใกลเคียงกับภาษาไทเมาสวนที่อยูในภาคตะวันตกเฉียง
เหนือของมณฑลยูนนานในประเทศจีนมีช่ือเรียกเฉพาะวาไทเหนอ ซึ่งเราจะไดกลาวตอไปในเวลาที่กลาวถึง
ภาษาตระกูลไทในประเทศจีน 
 

4. ภาษาไทเขิน (Tai Khən) เรียกอีกช่ือหนึ่งวา ไทขึน (Tai Khün) ในพจนานุกรมของ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 (ฉบับพิมพครั้งที่ 13 พ.ศ. 2516: 213) และ พ.ศ. 2525 (ฉบับพิมพครั้งที่ 2 พ.ศ. 
2526: 154) และในหนังสือที่แตงเปนภาษาไทยเชน “30 ชาติในเชียงราย” ของบุญชวย ศรีสวัสดิ์ (พ.ศ. 2493: 
109 – 114) หรือเชนเรื่อง “กาเลหมานไตในรัฐชาน” ของดร.บรรจบ พันธุเมธา (พ.ศ. 2526: 70 – 76) เรียกวา
เขิน แตในหนังสือที่แตงเปนภาษาอังกฤษ เชนบทความเรื่อง “Essentials of Khün Phonology and 
Script” ของศาสตราจารยซอเรน เอเกอร็อด (Soren Egerod) ค.ศ. 1957 และวิทยานิพนธมหาบัณฑิต 
เรื่อง General Characteristics of the Khün Language ของราศี เพชรสุข พ.ศ. 2521 เรียกวา
ไทขึน (Tai Khün) เพราะออกเสียงช่ือภาษาตามที่ผูบอกภาษาออกเสียงภาษาของเขา 

ภาษาไทเขินเปนภาษาในกลุมไทฉานภาษาหนึ่งที่ใชพูดจากันในแควนเชียงตุง (Chieng 
Tung) ในประเทศพมา คําวาเชียงตุงนั้นพมาเรียกวาเก็งตุง ดังนั้นเมื่อดูในแผนที่บางแผนจะเห็นเขียนวา 
Keng Tung ก็ใหเขาใจวาคือแควนเชียงตุงนี้เอง อันเปนที่อยูของพวกไทเขิน ไทเขินมีประมุขคือเจาฟา   
เชียงตุง ความจริงในแควนเชียงตุงมีคนที่พูดภาษาไทฉาน (Tai Shan) อยูเปนจํานวนมาก แตภาษาไทเขิน
เปนภาษาของชนชั้นปกครอง คือเปนภาษาที่ใชพูดกันในราชวงศของเจาฟาเชียงตุง ดังนั้นจึงไดรับการ
สนับสนุนใหสอนภาษาไทเขินในโรงเรียนและใชในการปกครอง แตในการที่ทําดังนี้ภาษาไทเขินก็ตอง
แขงขันกับภาษาพมาซึ่งเปนภาษาราชการของรัฐบาลกลางในประเทศพมา และแขงกับภาษาไทฉานซึ่งเปน
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ภาษาพูดของคนเชื้อสายไทสวนใหญในรัฐฉาน และแขงกับภาษาอังกฤษซึ่งเคยเปนภาษาราชการของประเทศ
พมามาตั้งแตเมื่อสมัยที่อังกฤษเขามาปกครองประเทศพมาและคนชั้นสูงผูมีการศึกษาในเชียงตุงก็ยังใช
ภาษาอังกฤษอยู องคเจาฟาเชียงตุงเองก็รับสั่งภาษาอังกฤษไดดี ภาษาไทเขินจึงอยูในฐานะเปนภาษาหนึ่งใน
แควนเชียงตุงที่กําลังแขงกับภาษาอื่นๆอยู ในอันที่จะไดรับการสนับสนุนเต็มที่ใหใชในทางการปกครอง และ
ในขณะนี้ก็ยังไมมีภาษาใดแพภาษาใดชนะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในขณะนี้ในแควนเชียงตุงก็มีคนที่พูดไดหลาย
ภาษาเปนจํานวนมาก และในหนังสือราชการก็ตองใชภาษาพมาซึ่งเปนภาษาราชการที่รัฐบาลกลางใช แตใน
ขณะเดียวกันก็ใชภาษาไทเขินดวย เพราะภาษา ไทเขินเปนภาษาที่มีตัวหนังสือใชและไดรับการสนับสนุนให
มีการตีพิมพหนังสือภาษาไทเขินออกมาเปนอันมาก ในวัดตางๆในแควนเชียงตุงจะมีการสอนภาษาไทเขิน 
และหนังสือตําราคัมภีรทางพุทธศาสนาก็เขียนเปนภาษาไทเขิน ภาษาไทเขินเปนภาษาที่กําลังไดรับการ
สนับสนุนใหพัฒนาวงคําศัพท(vocabulary)ขึ้นมาใหมีพอใชตามความตองการของคนในโลกยุคปจจุบัน 
ศาสตราจารยซอเรน เอเกอร็อด (ค.ศ. 1957: 123) ไดต้ังขอสังเกตวาในการบัญญัติคําศัพทใหมๆ ขึ้นใช 
นักปราชญผูทําหนาที่พัฒนาภาษาไทเขินนิยมขอยืมคําศัพทจากภาษาไทยกรุงเทพมากกวาจะขอยืมคําศัพทมา
จากภาษาพมา หรือภาษาไทฉาน หรือภาษาอังกฤษ และยังมีการสอนภาษาไทยกรุงเทพในวัดตางๆในเชียงตุง
ดวย 

ไมมีรายงานการสํารวจสัมมะโนประชากรชาวไทเขินโดยเฉพาะ เพราะชาวไทเขินกับชาวไทฉาน
อยูปะปนกันและบางทีก็แตงงานกันดวย และก็ยังปะปนกับไทลื้อดวย กลาวโดยทั่วไปแลวนับวาตอนกลาง
ของรัฐฉานโดยมากเปนพวกไทเขินตั้งภูมิลําเนาอยูกันเปนพืด จนจดถึงทิศตะวันตกของแมน้ําสาละวิน    
(บุญชวย ศรีสวัสดิ์ พ.ศ. 2493: 113) 

สวนสาเหตุที่มีช่ือเรียกเฉพาะวาเขินนั้นมีอรรถาธิบายไวในหนังสือเรื่อง The Thai Peoples 
ของเอริก ไซเดนฟาเดน (Erik Seidenfaden, ค.ศ. 1958 ฉบับตีพิมพ ค.ศ. 1967: 46 – 47) ความวามีการ
ปะปนทางสายเลือดระหวางชนเชื้อชาติไทที่อพยพมาจากประเทศจีนกับชนพื้นเมืองเดิมที่อยูติดที่ดินมาแต
โบราณ คือชนเผาวา ซึ่งเปนกลุมชนที่พูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก มีชนพื้นเมืองเดิมเผาหนึ่งมีช่ือ
เรียกวาพวกขึน (Khüns) เมื่อคนไทมารบชนะพวกขึนก็รับเอาชื่อผูแพมาเปนช่ือกลุมพวกของตนดวย 
“……The population of the Shan States is very mixed, and hardly a single one is 
entirely peopled by Shans. In most states there are either or both remains of the 
pre–Thai population and or newcomers,………The Thai emigrants from Tien 
conquered Chieng Tung from the Mon–Khmer Khüns whose name stuck to the 
conquerors. There must be a lot of Wā  blood in the Shans of North Hsenwi and 
those of Chieng Tung.” นาเสียดายที่เอริก ไซเดนฟาเดน ไมแสดงที่มาของความรูใหเราทราบวาเขา
ทราบเรื่องกลุมคนที่พูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกที่เรียกวาชนเผาขึนมาจากไหน ผูอานตองเลือกเอาเอง
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วาจะเชื่อไซเดนฟาเดนหรือไม ถาจะเลือกเชื่อก็ตองพิเคราะหดูหลักฐานอยางอื่นที่ไมใชหลักฐานทาง
ภาษาศาสตร เพราะเมื่อผูเขียนพิจารณาดูคําพรรณนาภาษาไทขึนที่มีในบทความทางภาษาศาสตรของ
ศาสตราจารยซอเรน เอเกอร็อด และที่ปรากฏในวิทยานิพนธของราศี เพชรสุขแลวไมพบรองรอยวามีอิทธิพล
ของภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกอยูในภาษาไทขึนเลย ตรงกันขามภาษานี้กลับมีลักษณะเปนภาษาตระกูล
ไทอยางเดนชัด และมีระบบเสียงใกลเคียงกับภาษาไทยกรุงเทพยิ่งไปเสียกวาภาษาไทฉานหรือภาษาไทย
เชียงใหมเสียอีก 

เมื่อดร.บรรจบ พันธุเมธา เดินทางไปศึกษาภาษาไทเขินในเชียงตุง  เมื่อพ.ศ. 2499 นั้น พบวาภาษา
ไทเขินออกจะแตกตางกับภาษาไทฉานมากอยู และภาษาไทเขินคลายกับภาษาไทยกรุงเทพมากกวาภาษา    
ไทฉาน ดร.บรรจบไดไปที่หมูบานชื่อวานจาย เปนหมูบานที่คนพูดภาษาคลายภาษากรุงเทพ คือออกเสียง ร. 
และ ด. ได และกลาววา   “……………แตในปจจุบันนี้ทางเชียงตุงไดพระไตรปฎกและหนังสือเทศนไปจาก
กรุงเทพฯ ถอยคําที่พระเทศนจึงฟงไมยากนัก นอกจากเสียงจะผิดไปเปนเสียงอยางภาษาของทานที่ทานออก
เสียงอยางภาษาของทานเปนตนวา เปน ก็ออกเสียงเปน เปน  ทาง เปน ตาง คําบาลีก็เชนเดียวกันเชน 
ประโยชน เปน ผะโหยด ประการ เปน ผการ เปนตน ทั้งนี้ผิดกับทางเมืองอื่นๆของรัฐชานที่สวนมาก        
ออกเสียงคําบาลีตามอยางพมาไปหมด” (พ.ศ. 2526: 71) นอกจากนี้ ดร.บรรจบ ยังบันทึกไวดวยวายังคงรักษา
ลักษณะวิธีการพูดอยางไทไว เชนยังมีวิธีพูดจาเรียกขานโดยเฉพาะคํารับและคําลงทายในเวลาเพ็ดทูลเจานาย
แทนที่จะใชวา นอ หรือ ตางโหนอ อยางที่อื่น ชาวเชียงตุงใช ขานอย แทน (เลมเดียวกัน: 72) ซึ่งการใชคําลง
ทายนี้ก็เปนลักษณะที่ใช สังเกตไดอยางหนึ่งวาเปนภาษาไททองถิ่นเดียวกันหรือคนละทองถิ่น เมื่อตอนที่  
ดร.บรรจบกลาวถึงการใชคําลงทายประโยคของชาวไทเมาที่เมืองน้ําคํานั้น พบวาชาวไทเมาที่น้ําคํานิยมลง
ทายประโยคดวยคําวา ซา และ วา (เลมเดียวกัน: 67) 

ภาษาไทเขินในเชียงตุงแบงออกเปนสําเนียงทองถิ่น (dialect) ได 3 สําเนียงทองถิ่น การแบง
เชนนี้พวกไทเขินแบงเอง สําเนียงทองถิ่นทั้งสามนั้นคือ สําเนียงทองถิ่นเวงขึน (Weng Khün) สําเนียง
ทองถิ่นขึนเมืองลุง (Khün Muang Lung) และสําเนียงทองถิ่นขึนกางเมือง (Khün Kang Muang) 
สําเนียงทองถิ่นทั้งสามนี้คอนขางแตกตางกันทีเดียว กลาวคือในวิทยานิพนธ ของราศี เพชรสุข ซึ่งพรรณนา
สําเนียงทองถิ่นขึนกางเมืองพบวามีระบบเสียงพยัญชนะตนเพียง 16 หนวยเสียง คือมีระบบเสียงพยัญชนะ
คลายกับภาษาไทยกรุงเทพแตขาดหนวยเสียง บ. (/b/) หนวยเสียง ด. (/d/) หนวยเสียง ช. (/ch/) หนวย
เสียง ร. (/r/) และหนวยเสียง ฟ. (/f/) ในสวนพยัญชนะควบกล้ํา  ขึนกางเมืองมีแตที่ควบกล้ํากับ ว. (/w/) 
และ ย. (/j/) ไมมีการควบกล้ํากับ ล. (/l/) และ ร. (/r/) สําหรับเรื่องหนวยเสียงสระนั้นขึนกางเมืองมีความ
แตกตางของสระสั้น–ยาว เฉพาะที่สระลาง คือ แอะ–แอ (/ε–εε/) อะ–อา (/a–aa/) และ เอาะ–ออ (/Ɔ-ƆƆ/) 
เทานั้น สวนหนวยเสียงวรรณยุกตขึนกางเมืองมี 5 หนวยเสียง แตในบทความเรื่อง “Essentials of Khün  
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Phonology and Script” ของศาสตราจารยซอเรน เอเกอร็อด17พบวามีหนวยเสียงพยัญชนะตนถึง 20 
หนวยเสียง คือมีระบบเสียงพยัญชนะคลายกับภาษาไทยกรุงเทพ ขาดแตเพียงหนวยเสียง ช. (/ch/) เทานั้น 
ในสวนพยัญชนะควบกล้ําก็มีที่ควบกล้ํากับ ร. (/r/) ดวย สําหรับเรื่องหนวยเสียงสระนั้นระบบภาษาขึนที่           
เอเกอร็อดพรรณนามีความแตกตางของสระสั้น – ยาว ครบทั้งที่สระบน กลาง และลาง คือเหมือนภาษาไทย
กรุงเทพ สวนหนวยเสียงวรรณยุกตในคําพรรณนาของเอเกอร็อด มี 6 หนวยเสียงวรรณยุกต 
 

5. ภาษาไทยอง (Tai Yong) เปนภาษาของกลุมชนที่พูดภาษาตระกูลไทที่อาศัยอยูที่เมืองยองใน
เขตรัฐฉานของประเทศพมา เมืองยองตั้งอยูไมหางไกลลําแมน้ําโขงเทาไรนัก บุญชวย ศรีสวัสดิ์ไดบรรยาย
วิธีการเดินทางไปเมืองยอง ในหนังสือ 30 ชาติในเชียงราย วา “ถาจะเดินทางไปเมืองยองตองขึ้นรถยนตที่ฝง
ตรงขามอําเภอแมสายไปตามถนนสายแมสายเชียงตุง เหนือเมืองเลน และอยูระหวางทางแมสายเชียงตุงมี
เมืองหนึ่งเรียกวาเมืองพะยาก ตองแวะลงรถที่นี่แลวแยกไปทางทิศตะวันออกโดยเดินทางดวยเทาหรือขี่มา 
ราว 2 วันก็ถึงเมืองยอง” (พ.ศ. 2493: 116) สวนในปาฐกถาของพลตรี18สมาน วีระไวทยะ เรื่อง “คนไทยใน
ยูนนาน” กลาวถึงวิธีการเดินทางไปเมืองยองของทหารไทยที่มีหนาที่ไปรบในสงครามเชียงตุงในสมัย
สงครามโลกครั้งที่สอง บอกวิธีการไปเมืองยองวา “ตองไปที่เมืองพะยากกอน แลวเลี้ยวขวาไปทางตะวันออก
จะถึงเมืองยอง” เมืองยองเปนเมืองเล็กๆ ในขณะที่เขียนหนังสือเลมนี้ผูเขียนยังไมไดพบหนังสือเลมใดที่
รายงานการสํารวจสัมมะโนประชากรของชาวเมืองยองในประเทศพมา จึงไมทราบวามีคนที่พูดภาษาไทยอง
เทาใดแน ถาจะประมาณเอาก็คงอยูในราวเปนเรือนหมื่นเทานั้นคือคงจะไมถึงแสนคน 

 
17 ศาสตราจารยซอเรน เอเกอร็อดไมไดกลาววาทานพรรณนาสําเนียงทองถิ่นใดของภาษาขึนและไมไดระบุที่วาทานเดินทาง
ไปสํารวจภาษาไทขึนที่หมูบานใด คงกลาวไวรวมๆวาในเชียงตุงเทานั้น แตทานไดบอกชื่อผูบอกภาษาของทาน 2 คนคือ Saya 
Nan yee และ Hkru Ba ผูเขียนเขาใจวาผูบอกภาษาคนแรกของศาสตราจารย เอเกอร็อด คือ Saya Nan yee นั้นคงจะเปนคน
เดียวกับหนานยี ซึ่งเปนผูรูในเรื่องอักษรเขินที่เจาบัวสวรรคเชิญมาสอนหนังสือเขินใหดร.บรรจบ พันธุเมธา (ดร.บรรจบ     
พันธุเมธา พ.ศ. 2526: 71) เพราะระยะเวลาที่ศาสตราจารยเอเกอร็อด และดร.บรรจบเดินทางไปศึกษาภาษาขึนในเชียงตุงก็เปน
ระยะเวลาที่ไลเลี่ยกันคือ ดร.บรรจบไปเมื่อ พ.ศ. 2499 และศาสตราจารยเอเกอร็อดไปเมื่อ พ.ศ. 2500 และชื่อผูบอกภาษาก็เปน
ชื่อเดียวกัน ในเมืองเชียงตุงในตอนนั้นคงไมมีคนชื่อหนานยีถึง 2 คน และเปนผูเชี่ยวชาญการสอนภาษาเขินทั้งสองคนเปนแน 
คําวา Saya ที่นําหนาชื่อผูบอกภาษาของศาสตราจารยเอเกอร็อดก็เปนคํานําหนาชื่อ (title) ในภาษาพมา แปลวา ผูมีความรู  ไมใช
ชื่อ ถาคําสันนิษฐานของผูเขียนถูกตอง หนานยีก็คงจะสอนภาษาไทเขินที่เปนภาษาหนังสือใหศาสตราจารยเอเกอร็อด คืออาน
ออกมาจากตัวหนังสือไมไดใหระบบเสียงที่เปนภาษาพูดจริงๆ ดังนั้นหนวยเสียงพยัญชนะในคําพรรณนาของศาสตราจารย     
เอเกอร็อดจึงมีมากเทากับที่มีในตัวเขียน 
18 ยศในขณะที่มาปาฐกถาใหนักศึกษาแผนกวิชาภาษาไทยฟงที่คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2516 
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เนื่องจากการเดินทางไปสํารวจภาษาไทยองที่เมืองยองในประเทศพมาทําไดโดยยาก คําพรรณนา
ภาษาไทยองที่เรามีอยูในเวลานี้จึงมักจะเปนคําพรรณนาภาษาไทยองที่อพยพเขามาอยูในประเทศไทยแลว19

เทาที่ผูเขียนทราบมีคําพรรณนาภาษาไทยองที่เมืองยองในประเทศพมาอยูในงานชิ้นเดียวเทานั้น คือใน
หนังสือเรื่อง A Workbook in Comparative and Historical Tai Linguistics ของ เจมส อาร. 
แชมเบอรเลน (James R. Chamberlain) ค.ศ. 1971 หนา 26 ซึ่งแชมเบอรเลนก็อางอิงขอมูลของ
ศาสตราจารยวิลเลียม เจ. เกดนีย (William J. Gedney) อีกทีหนึ่ง คือนํามาจากการหาขอมูลใน
ภาคสนามของศาสตราจารยเกดนีย และเปนผลงานที่ยังไมไดตีพิมพ เราจึงไมทราบวาศาสตราจารยเกดนียได
ทําวิจัยเรื่องนี้ที่ใด เมื่อไรใชผูบอกภาษากี่คน ฯลฯ ผลงานเทาที่ปรากฏในหนังสือของแชมเบอรเลนเปนการ
บอกเฉพาะระบบเสียงวรรณยุกตในภาษาไทยองเทานั้น ไมกลาวถึงเรื่องอื่นอีกเลย เราไดทราบวาภาษาไทยอง
ในผลงานของศาสตราจารยเกดนียมีระบบเสียงวรรณยุกตแบบแบงออกเปน 6 หนวยเสียงวรรณยุกต           
แตเนื่องจากไมมีคําพรรณนาเรื่องอื่นไวดวยอีก นอกจากเรื่องวรรณยุกตผูเขียนจึงไมสามารถกลาวเรื่อง
ภาษาไทยองในประเทศพมามากไปกวานี้ได ผูที่สนใจเรื่องภาษาไทยองจึงจําเปนตองอานจากที่มีรายงาน
เขียนถึงภาษาไทยองที่อพยพเขามาในประเทศไทยแลว 

ที่นาสังเกตอยางหนึ่งคือคํากลาวถึงภาษาไทยองที่มีในหนังสือเรื่อง A Workbook in 
Comparative and Historical Tai Linguistics ของเจมส อาร. แชมเบอรเลน นั้นเรียกช่ือภาษานี้วา 
Lue Muong Yong คือล้ือเมืองยอง ซึ่งนาคิดวาแชมเบอรเลนถือวาภาษาไทยองเปนภาษาทองถิ่น 
(dialect)  หนึ่งของภาษาไทลื้อ จึงเรียกภาษาไทยองวาลื้อเมืองยอง ซึ่งเรื่องนี้ก็ตรงกับที่ดร. เรืองเดช        

 
19 คําพรรณนาเรื่องภาษาไทยองที่พูดในประเทศไทยอาจอานไดจาก เชน 1). บทความเรื่อง “A Comparative Study of Yong 
and Standard Thai” ของ Somchit Davies และ 2). บทความเรื่อง Syllabic m in two Yoong dialects” ของ Mary E. Sarawit 
บทความทั้งสองนี้อยูในหนังสือ Studies in Tai and Mon–Khmer Phonetics and Phonology. In Honour of Eugenie J. A. 
Henderson ค.ศ. 1973  3). รายงานการวิจัยเร่ืองระบบเสียงภาษายอง  ของ ดร.เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย โครงการศูนยศึกษาวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2521   4). วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ของนันทริยา ลําเจียกเทศ เร่ือง 
“The Phonology of Lue in Lampang Province” เสนอมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2527 ซึ่งผูแตงวิทยานิพนธไดกลาวไวในหนา 
79 วา เมื่อพิจารณาจากระบบเสียงวรรณยุกตแลวเห็นวาความจริงที่เรียกวาภาษาไทลื้อที่ลําปางนั้น ความจริงคือภาษาไทยอง จึง
นาจะอานคําพรรณนาในวิทยานิพนธเร่ืองนี้เปนคําพรรณนาภาษา ไทยองได    5). วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิตของ Panida Rosset 
เร่ือง ‘Kham Yong : Etude synchronique et diachronique d’un parler de la famille Tai” เสนอตอ Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales ประเทศฝรั่งเศส (ค.ศ. 1987) 
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ปนเขื่อนขัติย เขียนไววา “ภาษาไต20ยอง (Tai Yong) เปนภาษาถิ่นหนึ่งของภาษาไตลื้อ มีพูดในภาคเหนือ
ของไทย” (พ.ศ. 2531: 86) 

ผูเขียนสงสัยวาที่แชมเบอรเลน และดร.เรืองเดช เรียกไทยองวาเปนภาษาไทลื้อภาษาทองถิ่น 
(dialect) หนึ่งนั้น ไดพิจารณาจากขอมูลทางดานภาษาหรือขอมูลทางดานวัฒนธรรม? ถาพิจารณาจาก
ขอมูลทางดานวัฒนธรรมแลว ไทยองคงคลายกับลื้อจริง ในหนังสือ 30 ชาติในเชียงราย บุญชวย ศรีสวัสดิ์  
ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับไทยองไววา “ชาวไต21ยองที่อยูในเขตสหรัฐไทยใหญ ขนบธรรมเนียมตางๆผิดจาก
ชาวไทยในเขตยูนนานไปบาง ตลอดจนภาษาที่พูดผิดเพี้ยนเล็กนอย แตขนบธรรมเนียมเครื่องแตงกายความ
เปนอยูไปทางลื้อมากกวาทางไทยใหญ ชาวไตยองไดเขามาอยูจังหวัดเชียงรายอยางกระจัดกระจายไมรวมกัน
เปนกลุมกอน และมักอยูปะปนชาวไทยใหญชาวล้ือเมืองอื่นๆ ปจจุบัน ไตยองในเขตไทยไดกลายเปนชาว
เหนือไป ขนบธรรมเนียมชีวิตความเปนอยูคลายคลึงลื้อเชียงรุงปนชาวไทยใหญ” 

แตถาพิจารณาจากขอมูลทางดานภาษาแลวนาสงสัยวาสมควรจะยืนยันวาไทยองเปนภาษาทองถิ่น 
(dialect) หนึ่งของไทลื้อหรือไม? ตามปรกติเมื่อพิจารณาเรื่องการแบงสาขาของภาษาตระกูลไท เกณฑ 
(criterion) หรือหลักในการวินิจฉัยที่สําคัญที่มักนํามาใชในการพิจารณาคือเรื่องวิวัฒนาการแสดงที่มาของ
หนวยเสียงวรรณยุกตในภาษานั้นๆ ถาที่มาทางประวัติศาสตรของเสียงวรรณยุกต เมื่อดูจากตารางแบบ

 
20 ที่ผูเขียนหนังสือเลมนี้เรียกวา ไท นั้น ดร.เรืองเดช เรียกวา ไต ขอความตอนนี้เปนขอความในอัญประกาศยกมาจากหนังสือ
เร่ืองภาษาถิ่นตระกูลไทย ของ ดร.เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย จึงจําเปนตองคัดลอกมาใหตรงกับที่เขียนไวในตนฉบับเดิม แตในที่
อื่นแลวผูเขียนจะเขียนวาไทยองทุกคร้ัง ไมเขียนวาไตยอง ผูเขียนไดอธิบายเหตุผลของผูเขียนเร่ืองวิธีการเขียนคําเรียกชื่อภาษา
ตระกูลไทชื่อตางๆไวละเอียดแลวในบทที่หนึ่ง ความจริงวิธีการเขียนของผูเขียนกับของดร.เรืองเดช ตางกันอยูหลายประการ
แมแตในเร่ืองชื่อตระกูลภาษา ผูเขียนเรียกวาตระกูลภาษาไทเพื่อถายทอดสิ่งที่เขียนไวในหนังสือวิชาการในภาคภาษาอังกฤษวา 
Tai Language Family แตสิ่งเดียวกันนี้ ดร.เรืองเดช เรียกวาตระกูลภาษาไทย หรือตระกูลภาษาไต (ดร.เรืองเดช  พ.ศ. 2531: 2)  
เร่ืองนี้เปนเร่ืองที่แลวแตวิจารณญาณของผูอานวาจะเลือกใชตามแบบดร.เรืองเดช หรือตามแบบผูเขียน หรือจะเลือกใชระบบ
อื่นใดของทานอีกก็แลวแตการเลือกของทาน แตพึงเขาใจวาวิธีการเรียกในหนังสือของผูเขียนไมตรงกับในหนังสือ ของดร.
เรืองเดช และโปรดอยานําขอความในหนังสือของผูเขียนกับของ ดร.เรืองเดช มาระคนปนเปกัน เพราะถาทําเชนนั้นจะทําใหตัว
ทานเองสับสนได สวนหนังสือเลม  อื่นในวงการภาษาศาสตรในประเทศไทยที่เขียนถึงเร่ืองนี้เชนเลมของดร.ปราณี กุลลวณิชย 
ชื่อเร่ืองภาษาไทเปรียบเทียบ (พ.ศ. 2527) นั้น ใชระบบเดียวกับที่ผูเขียนใช 
21 บุญชวย ศรีสวัสดิ์ เรียกไทยอง วาไตยอง เชนเดียวกับ  ดร.เรืองเดช  ปนเขื่อนขัติย เรียกในสมัยตอมา ขอความในตอนนีอ้ยูใน
อัญประกาศ คือคัดลอกมาจากที่บุญชวย ศรีสวัสดิ์เขียนโดยตรงจึงตองคัดลอกมาใหตรงตนฉบับเดิม แตในที่อื่นแลวผูเขียนจะ
ใชวาไทยอง 
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ศาสตราจารยเกดนีย22แสดงการแตกตัวรวมตัวของเสียงวรรณยุกตคลายคลึงกันก็นับวาเปนภาษาเดียวกัน 
หรือเปนภาษาทองถิ่น (dialect) ของภาษาเดียวกัน ถาที่มาทางประวัติศาสตรของเสียงวรรณยุกตเมื่อดูจาก
ตารางแบบศาสตราจารยเกดนียแสดงการแตกตัวรวมตัวของเสียงวรรณยุกตแตกตางกัน มีวิวัฒนาการของ
ระบบเสียงวรรณยุกตคนละแบบ ก็ไมเรียกวาเปนภาษาเดียวกัน ในบทที่ 6 ของวิทยานิพนธเรื่อง “The 
Phonology of Tai Yai at Amphoe Mae La Noi, Mae Hong Son Province” อรวรรณ ภู
อิสระกิจ ไดทําการเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยุกต ของภาษาไทยใหญ ขึน ลื้อ และยอง ซึ่งผลการ
เปรียบเทียบปรากฏวา ภาษาไทยใหญ ขึน และยองเทานั้นที่สามารถจัดเปนภาษาในกลุมเดียวกัน ลื้อคงแยก
เปนอีกภาษาหนึ่งตางหาก การวิเคราะหทางภาษาศาสตรในวิทยานิพนธเลมนี้แสดงวาไทยองและไทลื้อไมใช
ภาษาเดียวกันเพราะมีที่มาทางประวัติศาสตรของระบบเสียงวรรณยุกตเปนคนละแบบกัน อรวรรณสรุปไวใน
หนา 141 ของ  วิทยานิพนธวา “In conclusion, Shan, Khün and Yong are considered, from 
the tone shapes, to be in the same group that is: the Shan Group of the 
Southwestern Branch of the Tai Family. But Lue is considered to be far less 
related to the Shan Group and according to Strecker, its characteristics are closely 
related to the Tai dialects of the Central Branch.” แปลความวา กลาวโดยสรุปถาพิจารณาจาก
รูปรางของเสียงวรรณยุกตแลวภาษาไทฉาน ภาษาไทขึน และภาษาไทยองควรจัดไวเปนกลุมเดียวกัน คือเปน
กลุมภาษาไทฉานซึ่งจัดอยูในสาขาตะวันตกเฉียงใต23ของภาษาตระกูลไท แตภาษาไทลื้อควรจัดใหมี
ความสัมพันธกับภาษากลุมไทฉานนอยกวา ถาเราจะพิจารณาตามขอเสนอของสเตรกเกอร24แลว จะเห็นได
วาลักษณะของภาษาไทลื้อคอนขางมาสัมพันธใกลเคียงกับภาษาตระกูลไทอื่นๆที่จัดอยูในสาขากลาง 

 
22 ตารางแบบศาสตราจารยเกดนียนี้ ศาสตราจารยเกดนีย ไดแสดงวิธีใชไวอยางละเอียดในบทความเรื่อง “A Checklist for 
Determining Tones in Tai Dialects” พิมพคร้ังแรกในหนังสือช่ือ Studies in Linguistics in Honor of George L. Trager (1972) 
ซึ่งเปนเครื่องมือในการปฏิบัติการในภาคสนามเพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาษาตระกูลไทที่เปนประโยชนอยางยิ่งและบทความนี้ได
แปลเปนภาษาไทยแลวใน พ.ศ. 2521 ชื่อ “คําสําหรับทดสอบเสียงวรรณยุกตในภาษาไทถิ่น” ซึ่งดร.ธีรพันธ ล.ทองคําเปนผูแปล 
23 ศาสตราจารย ฟง กวย ลี (Fang Kuei Li) ไดแบงภาษาตระกูลไทออกเปนสาขาใหญ 3 สาขาคือ 1. สาขาตะวันตกเฉียงใต 
(Southwestern Branch) 2. สาขากลาง (Central Branch) 3. สาขาเหนือ (Northern Branch) โดยแสดงวิธีการแบงพรอมทั้งเหตุผล
ไวในบทความชื่อ “Classification by Vocabulary: Tai Dialects” (ค.ศ. 1959) และ “A Tentative Classification of Tai Dialects” 
(ค.ศ. 1960)  ซึ่งแนวความคิดในบทความทั้งสองนี้มีผูรับนําไปใชตอไปเปนอันมาก 
24 David S. Strecker เปนศิษยสําคัญคนหนึ่งของศาสตราจารยวิลเลียม เจ. เกดนีย (William J. Gedney) ไดเขียนวิทยานิพนธ
และบทความที่มีประโยชนตอการศึกษาวิชาภาษาไทเปรียบเทียบ (Comparative Tai) เปนจํานวนมาก บทความสําคัญของเขาที่
เปนประโยชนตอการศึกษาเรื่องวิวัฒนาการของเสียงวรรณยุกตในภาษาไททองถิ่นตางๆ คือบทความเรื่อง “Higher falls more: a 
tonal sound change in Tai” (ค.ศ. 1979) และ “A Preliminary Typology of Tone Shapes and Tonal Sound Changes in Tai: The 
Lān Nā A–Tones” (ค.ศ. 1979)  
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การวิเคราะหเรื่องไทยองและไทลื้อที่ปรากฏในวิทยานิพนธของอรวรรณ ภูอิสระกิจ ไดใชเกณฑ 
(criterion) เรื่องการพิจารณาวิวัฒนาการของระบบเสียงวรรณยุกตแตเพียงเกณฑเดียว ผูที่สนใจใครรูวา
ยองเปนลื้อจริงหรือไมจึงควรลองทําวิจัยโดยใชเกณฑ (criterion) อื่นดูบาง เชนการพิจารณาวง  คําศัพท
ดั้งเดิม (basic vocabulary) ตามวิธีการเปรียบเทียบสถิติของคําศัพทดั้งเดิม (lexicostatistics)25 หรือ
พิจารณาเกณฑ (criterion) ทางสรวิทยา (phonology) อื่นๆ เชนเรื่องพยัญชนะ เรื่องสระ ฯลฯ ดูบาง     
ก็จะไดคําตอบ ทางภาษาศาสตรที่แนชัดออกมาวาภาษาไทยองเปนเพียงภาษาทองถิ่น (dialect) หนึ่งของ
ภาษาไทลื้อหรือไม แตถึงคําตอบทางภาษาศาสตรจะออกมาเปนอยางไรก็ดี นักภาษาศาสตรไมพึงลืมวาคน
ไทยองเขาจัดตัวของเขาเองเปนอะไร คนไทยองไมเคยบอกวาเขาเปนไทลื้อ ดวยเหตุผลดังนี้ผูเขียนจึงแยก
ภาษาไทยองออกมาไมกลาวรวมไปกับภาษาไทลื้อ26สวนภาษาไทลื้อนั้นจะไดกลาวตอไปและจัดเปนภาษา
ตระกูลไทภาษาที่หกที่ใชพูดจากันอยูในประเทศพมา 
 

6. ภาษาไทลื้อ (Tai Lü หรือ Tai Lue) ความจริงภาษาไทลื้อมีพูดกันมากที่สุดในทางตอนใตของ
มณฑลยูนนานในประเทศจีน ในอาณาเขตที่เคยมี ช่ือวาสิบสองปนนามาตั้งแตดั้งเดิม อาณาจักรสิบสองปน
นาในสมัยโบราณนั้นมีเนื้อที่กวางขวางมาก หนังสือเรื่อง Ethnic Groups of Mainland Southeast 
Asia (Lebar and others ค.ศ. 1964: 206) กลาววาอาณาจักรสิบสองปนนามีเนื้อที่ถึง 6,000 ตารางไมล
อยูทางตอนใตสุดของมณฑลยูนนาน ต้ังแตเสนแวง ที่ 100° ถึง 101° 30´ตะวันออก และเสนรุงที่ 21° 30´    
ถึง 22° 30´เหนือ ดร.วิลเลียม คลิฟตัน ดอดด (Dr. William Clifton Dodd) ซึ่งเปนผูสอนศาสนาคริสต
โปรเตสแตนทไดเดินทางไปสอนศาสนาในดินแดนสิบสองปนนา  ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2452 ไดบันทึกไว

 
25 เร่ืองวิธีการเปรียบเทียบสถิติของคําศัพทดั้งเดิม (lexicostatistics) โปรดดู  รายละเอียดในตําราวิชาภาษาศาสตรภาคประวัติ
และภาษาศาสตรเปรียบเทียบ เชนเลมของ Winfred P. Lehmann เร่ือง Historical Linguistics : an Introduction  บทที่ 7 หรือ 
เชนในบทความเรื่อง “The ABC’s of lexicostatistics (glottochronology)”, ของ Sarah C. Gudschinsky ลงในวารสาร Word 
12.175 – 210 (ค.ศ. 1956)   ผูเขียนไดเขียนอธิบายเรื่องนี้ไวเล็กนอยในหนังสือนานาภาษาในเอเชียอาคเนย ภาคที่หนึ่ง หนา 52 
(พ.ศ. 2531) 
26 เกี่ยวกับเรื่องนี้สมจิต เดวีส (Somchit Davies) ไดกลาวไวอยางนาฟงในบทความเรื่อง “A comparative study of Yong and 
Standard Thai” (ค.ศ. 1979: 47) วา “In spite of what many scholars, both Thais and Westerners, in various fields, say about 
the Yong, the people themselves never admit that they are Lue or that Yong and Lue are the same language. Out of respect 
for this opinion I have separated the peoples and their languages in this paper” แปลความไววา “ถึงแมวานักปราชญในหลายๆ
สาขาวิชาทั้งชาวไทยและชาวตะวันตกจะกลาวเกี่ยวกับพวกยองวาอะไรก็ตาม คนยองเองไมเคยยอมรับวาเขาเปนลื้อ หรือ
ยอมรับภาษายองกับภาษาลื้อเปนภาษาเดียวกัน ดวยความเคารพในความคิดนี้ของคนยองขาพเจาจึงแยกคนยอง คนลื้อ และ
ภาษายอง ภาษาลื้อออกจากกันในบทความของขาพเจา” 
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วาเขาเดินทางไปถึงจังหวัดเชียงรุงซึ่งเปนเมืองหลวงของอาณาจักรสิบสองปนนาและเขาไดคัดลอกชื่อจังหวัด
ตางๆ 28 จังหวัดในดินแดนสิบสองปนนา อยูทางฟากตะวันตกของแมน้ําโขง 15 จังหวัด อยูฟากตะวันออก 
13 จังหวัด และอยูในดินแดนลาวอีก 2 จังหวัด มีชนชาติลื้ออยูทั้ง 30 จังหวัดนี้ และกลาววาในแควนเชียงตุง
ในประเทศพมาก็มีลื้ออยูหลายจังหวัดเหมือนกันเชน ยอง (Yawng) ลูเอีย (Lūie) ยู (Yü) เลน (Len) 
และอื่นๆ (ดอดด ฉบับตีพิมพ พ.ศ. 2511: 30) สิ่งที่ดอดดเรียกวาจังหวัดตรงกับที่หนังสืออื่นเรียกวาเมืองจึง
สรุปไดวาไทลื้อที่มีอยูในประเทศพมานั้นมีอยูในแควนเชียงตุง ที่เมืองยอง เมืองลูเอีย เมืองยู เมืองเลน และ
เมืองอื่นๆ ที่ดอดดไมไดระบุช่ือไว เกี่ยวกับเรื่องไทที่เมืองยองนั้นเราสามารถสืบคนไดเพราะมีอพยพเขามา
อยูในประเทศไทย และเราไดทราบแลววาคนไทยองเรียกตัวเองวาเปนยอง ไมเรียกตัวเองวาลื้อ สวนเรื่องไท     
ที่เมืองลูเอีย ไทที่เมืองยู ไทที่เมืองเลนนั้น เราไมสามารถสืบคนไดในเวลานี้ เพราะไมมีผูเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ไวเลย เราไมทราบวาภาษาไทที่เมืองลูเอีย เมืองยู และเมืองเลนนั้นเปนเชนไร คลายภาษา
ไทลื้อหรือวาคลายภาษาไทฉาน? คนไทที่เมืองลูเอีย เมืองยู และเมืองเลนนั้นเรียกตัวเองวาลื้อหรือไม? หรือวา
เรียกตัวเองตามชื่อเมืองเปน ไทลูเอีย ไทยู ไทเลน? เรื่องภาษาไทในประเทศพมายังเปนเรื่องที่จะตองสืบคน
อีกมาก เมื่อสถานการณเอื้ออํานวยใหนักวิจัยเขาไปทําวิจัยภาคสนามในประเทศพมาได เราคงจะไดรับความรู
เพิ่มเติมขึ้นมากกวานี้อีกมากและคงจะไดพบวา   มีภาษาไทตางๆในประเทศพมามากกวาที่ผูเขียนนํามากลาว
ไวในหนังสือเลมนี้เพียง 6 ภาษา และหากมีการสัมมะโนประชากรโดยแบงคนออกตามภาษาที่พูด เราก็คงจะ
ไดรับความรูมากขึ้นกวานี้ เทาที่ผูเขียนทําไดในขณะนี้คือการคนจากที่มีผูประมาณจํานวนคนไทลื้อใน
ประเทศพมาเอาไว ก็ไดพบจากบทความที่เกามากของฌอง ริสโปด (Jean Rispaud) ซึ่งเปนนายรอยเอก
ทหาร  ปนใหญฝรั่งเศสที่เขามาอยูในประเทศลาว ในสมัยที่เปนอาณานิคมของฝรั่งเศส ริสโปดเขียนรายงาน
เรื่องตัวหนังสือของไทลื้อและชื่อเรียกคนไทกลุมตางๆในมณฑล ยูนนาน27ใน ค.ศ. 1933 แลว ไดประมาณ
จํานวนคนที่พูดภาษาไทลื้อในระยะ ค.ศ. 1933 ไววามีอยูในประเทศพมา 18,000 คน มีอยูในประเทศลาว 
13,500 คน และมีอยูในมณฑลยูนนานในประเทศจีน 256,000 คน ปจจุบันนี้จํานวนประชากรที่พูดภาษา     
ไทลื้อในประเทศพมานาจะมากกวาตัวเลขที่ริสโปดไดใหไวใน ค.ศ. 1933 อีกเปนอันมาก ซึ่งจะเปนจํานวน
แนนอนเทาไรนั้นเราก็คงตองรอรายงานการวิจัยที่จะมีผูทําตอไปในอนาคต และเนื่องจากเทาที่ผูเขียนคนได
ในขณะที่เขียนหนังสือเลมนี้ยังไมพบคําพรรณนาภาษาไทลื้อที่ใชพูดจากันที่แควนเชียงตุงในประเทศพมา  
คําพรรณนาภาษาไทลื้อที่คนไดลวนแลวแตเปนภาษาไทลื้อในมณฑลยูนนานประเทศจีน และที่เขามาพูดจา

 
27 คือบทความเรื่อง “Notes sur les alphabets Lü du Yun–nan et les denominations ethniques données aux T’ăy” ของ Jean 
Rispaud, capitaine d’Infanterie coloniale ลงในวารสาร Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society, 
vol.LXIV, Shanghai 1933, p. 143 – 150 
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กันอยูในประเทศไทยจึงจะไดกลาวถึงภาษาไทลื้ออีกในบทตอๆไป เมื่อกลาวถึงภาษาไทในประเทศจีนและ
ในประเทศไทยตามลําดับ สวนภาษาตระกูลไทอื่นๆซึ่งมีแตช่ือเชนไทกาเหลที่กลาวถึงในหนังสือราชาธิราช 
หรือเชนไทกะแซที่มีกลาววามีพูดจากันที่เมืองมณีปุระ ในปจจุบันนี้ก็ไมมีคําพรรณนาภาษาเหลานี้ไวเลย 
และไมมีผูใดกลาวถึงวามีไทกะแซที่มณีปุระ และก็ไมมีรายงานเรื่องไทกาเหลในประเทศพมาดวย    ผูเขียน
จึงคิดวาในปจจุบันนี้คงไมมีภาษาไทกะแซและไทกาเหลอีกแลว เช้ือสายของผูที่พูดภาษาเหลานี้ก็คงประสม
กลมกลืนเขากับคนสวนใหญของประเทศ  คือชาวพมาไปหมดแลว ผูเขียนจึงขอจบเรื่องภาษาตระกูลไทที่ใช
พูดจากันในประเทศพมาไวแตเพียงเทานี้ และหวังวาสถานการณคงเอื้ออํานวยใหนักภาษาศาสตรรุนตอๆไป 
ไดเขาไปสืบคนทําวิจัยภาษาตระกูลไทในประเทศพมาในอีกไมชานี้ 
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