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52202216 : สาขาวิชาภาษาไทย 
คาํสาํคญั :  ภาษาพิเทน/ระบบเสียง 
  ทวีพร  จุลวรรณ : ระบบเสียงภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี.  
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ : รศ.สุวฒันา  เลียมประวติั.  184 หนา้. 
 
 วิทยานิพนธนี์มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาระบบเสียงภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอ 
ทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี การศึกษาใชว้ิธีการสมัภาษณ์โดยนาํคาํศพัทพื์นฐานสอบถามผูบ้อกภาษา
และนาํขอ้มลูทีไดม้าวิเคราะห์หาหน่วยเสียงพยญัชนะ หน่วยเสียงสระ จากนนัใชแ้บบทดสอบเสียง
วรรณยกุตข์องวิลเลียม เจ เก็ดนีย ์วิเคราะห์หาหน่วยเสียง วรรณยกุต ์ศึกษาโครงสร้างพยางคแ์ละนาํ
ขอ้มลูทีศึกษาไปเปรียบเทียบกบัระบบเสียงภาษาตากใบ...ภาษาสะกอม และภาษาถินใตปั้ตตานีทีได้
มีผูว้ิจยัไวแ้ลว้ 
 ผลการศึกษาพบว่า ภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี มีหน่วย
เสียงพยญัชนะตน้เดียว 22 หน่วยเสียง หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ควบกลาํ 14 หน่วยเสียง ปรากฏเป็น
เสียงพยญัชนะทา้ยได ้ 9 หน่วยเสียง หน่ว ยเสียงสระเดียว 18 หน่วยเสียง หน่วยเสียงสระประสม 3 
หน่วยเสียง หน่วยเสียงวรรณยกุตม์ี 6 หน่วยเสียง และมีการแตกตวัเป็น 3 ทาง ลกัษณะโครงสร้าง
พยางคข์องคาํในภาษาพิเทนแบ่งออกเป็น 5 แบบ คือ โครงสร้างคาํ 1 พยางค ์โครงสร้างคาํ 2 พยางค ์
โครงสร้างคาํ 3 พยางค ์โครงสร้างคาํ 4 พยางค ์ และโครงสร้างคาํ 5 พยางค ์ จากการเปรียบเทียบ
ระบบเสียงภาษาพิเทน ตาํบลพิเทน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานีกบัภาษาตากใบ ภาษาสะกอม
และภาษาถินใตปั้ตตานีสรุปไดว้่าภาษาพิเทนไม่ไดจ้ดัเป็นภาษาถินยอ่ยของภาษาตากใบ ภาษา
สะกอมและภาษาถินใตปั้ตตานี  
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 TAWEEPORN  JUNLAWAN : A PHONOLOGICAL SYSTEM OF PHITHEN DIALECT 
TAMBON PHITHEN, THUNG YANG DAENG DISTRICT, PATTANI PROVINCE. THESIS 
ADVISOR :  ASSOC. PROF. SUWATTANA  LIAMPRAWAT.  184 pp. 
 
 
 This thesis aims to study the phonological system of Phithen Dialect in Tambon 
Phithen, Thung yang daeng District, Pattani Province. Data for the analysis are interviews with 
informants based on a set of basic words in their dialect. The consonants, vowels, tones and syllable 
structure are analyzed based on the minimal pair method and William J. Gedney’s tone box. 
Subsequently, tones and syllable structure are analyzed and compared with the phonological 
system  of the Tak-Bai Language. Sa-kom Language and southern dialect (Pattani). 
 The results indicate that in Phithen Dialect in Tambon Phithen, Thung yang daeng 
District, Pattani Province, there are 22 consonant phonemes occurring at an initial position, 14 
consonant clusters and 9 consonant phonemes occurring at final position. With respect to the 
vowels, there are 18 monothongs, 3 diphthongs. Furthermore, 6 tones with three – way split are 
found. Regarding the structure of words, there are 5 patterns : monosyllabic, disyllabic, trisyllabic, 
tetrasyllabic and pentasyllabic. A comparison of  Phithen Dialect in Tambon Phithen, Thung Yang 
Daeng District, Pattani Province with Tak-Bai Language indicates that it is not a sub-dialect of  
TaK Bai. Sa-kom Language and southern dialect (Pattani). 
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กติตกิรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉ์บบันีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาของ รองศาสตราจารยสุ์วฒันา  
เลียมประวติั อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ทีสละเวลาใหค้าํแนะนาํตรวจและแกไ้ขขอ้บกพร่องใน
การเขียนวิทยานิพนธต์ลอดจนใหก้าํลงัใจและเชือมนัในตวัผูว้ิจยัเสมอมา ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงและ
กราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 กราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธทุ์กท่านไดแ้ก่ รองศาสตราจารย์
อรพชั บวรรักษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมชาย สาํเนียงงามทีกรุณาแนะนาํแกไ้ขวิทยานิพนธใ์หม้ี
ความสมบูรณ์ยงิขึน 
 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากรทุกท่านทีไดก้รุณาประสิทธิประสาทวิชาความรู้และอบรมสงัสอนผูว้ิจยัมาโดยตลอด 
 ขอขอบพระคุณอาจารยสุ์พาณี วรรณาการ ทีกรุณาสละเวลาตรวจทานและแกไ้ข
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและชดัเจนยงิขึน 
 ขอขอบคุณอาจารยอ์รประพิณ กิตติเวช ทีกรุณาใหค้าํแนะนาํเกียวกบัโปรแกรม Pratt 
สาํหรับวิเคราะห์ขอ้มลูในงานวิจยัฉบบันีใหมี้ความสมบูรณ์ยงิขึน 
 ขอขอบคุณปลดัวิโรจน์ ศรีขวญัและพีๆกองร้อยอาสารักษาดินแดน จงัหวดัปัตตานีทีให้
การดูแลและคุม้ครองตลอดระยะเวลาทีเดินทางไปเก็บขอ้มลูภาคสนามรวมทงัชาวบา้นตาํบลพิเทน 
ทุกท่านทีสละเวลาอนัมีค่าเพือใหข้อ้มลูเกียวกบัภาษาพิเทนแก่ผูว้ิจยั 
 ขอขอบคุณเพือนๆภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกคนที
คอยเป็นกาํลงัใจและอยูเ่คียงขา้งทงัในยามทีผูว้ิจยัมีรอยยมิหรือมีนาํตา 
 ขอขอบคุณคุณนเรศ ชูชายทีใหค้วามช่วยเหลือและรับฟังปัญหาของผูว้ิจยัรวมทงัเป็น
กาํลงัใจใหผู้ว้ิจยัมาโดยตลอด 
 ขอขอบคุณสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากรทีใหทุ้นอุดหนุนการวิจยัจน
สามารถทาํวิทยานิพนธฉ์บบันีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 สุดทา้ยนีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และนอ้งชายทีคอยเป็นกาํลงัใหผู้ว้ิจยัเสมอ
มาโดยเฉพาะอยา่งยงิคุณพ่อทีพรําอบรมสงัสอน อดทนสูง้านหนกัเพือใหผู้ว้ิจยัไดมี้โอกาสศึกษาเล่า
เรียน ทุกครังทีผูว้ิจยัรู้สึกทอ้คุณพ่อจะคอยเคียงขา้ง คอยปลอบโยน และคอยเป็นกาํลงัใจใหแ้ก่ผูว้ิจยั
จนผูว้ิจยัสาํเร็จการศึกษา รอยยมิของคุณพ่อเป็นพลงัอนัมหาศาลใหผู้ว้ิจยัมีความอดทนและมีพลงัใน
การทาํวิทยานิพนธ ์ความดีงามหรือคุณประโยชน์ทงัปวงอนัเกิดจากวิทยานิพนธฉ์บบันี ผูว้ิจยัขอ
มอบแด่คุณพ่อสมโภชน์ จุลวรรณ พ่อผูเ้ป็นพระในใจของผูว้ิจยั  
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