52202216 : สาขาวิชาภาษาไทย
คําสําคัญ : ภาษาพิเทน/ระบบเสียง
ทวีพร จุลวรรณ : ระบบเสียงภาษาพิเทน ตําบลพิเทน อําเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี.
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : รศ.สุวฒั นา เลียมประวัติ. 184 หน้า.
วิทยานิ พนธ์นีมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาระบบเสี ยงภาษาพิเทน ตําบลพิเทน อําเภอ
ทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี การศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์โ ดยนําคําศัพท์พืนฐานสอบถามผูบ้ อกภาษา
และนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์หาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ จากนันใช้แบบทดสอบเสียง
วรรณยุกต์ของวิลเลียม เจ เก็ดนีย ์ วิเคราะห์หาหน่วยเสียง วรรณยุกต์ ศึกษาโครงสร้างพยางค์และนํา
ข้อมูลทีศึกษาไปเปรี ยบเทียบกับระบบเสียงภาษาตากใบ...ภาษาสะกอม และภาษาถินใต้ปัตตานีทีได้
มีผวู้ ิจยั ไว้แล้ว
ผลการศึกษาพบว่า ภาษาพิเทน ตําบลพิเทน อําเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี มีหน่วย
เสียงพยัญชนะต้นเดียว 22 หน่วยเสียง หน่วยเสียงพยัญชนะต้น ควบกลํา 14 หน่วยเสียง ปรากฏเป็ น
เสียงพยัญชนะท้ายได้ 9 หน่วยเสียง หน่ว ยเสียงสระเดียว 18 หน่วยเสียง หน่วยเสียงสระประสม 3
หน่วยเสียง หน่วยเสียงวรรณยุกต์มี 6 หน่วยเสียง และมีการแตกตัวเป็ น 3 ทาง ลักษณะโครงสร้าง
พยางค์ของคําในภาษาพิเทนแบ่งออกเป็ น 5 แบบ คือ โครงสร้างคํา 1 พยางค์ โครงสร้างคํา 2 พยางค์
โครงสร้างคํา 3 พยางค์ โครงสร้างคํา 4 พยางค์ และโครงสร้างคํา 5 พยางค์ จากการเปรี ยบเทียบ
ระบบเสียงภาษาพิเทน ตําบลพิเทน อําเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานีกบั ภาษาตากใบ ภาษาสะกอม
และภาษาถินใต้ปัตตานีสรุ ปได้ว่าภาษาพิเทนไม่ได้จดั เป็ นภาษาถินย่อยของภาษาตากใบ ภาษา
สะกอมและภาษาถินใต้ปัตตานี
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52202216 : MAJOR : (THAI)
KEY WORD : PHITHEN/PHONOLOGICAL SYSTEM
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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาของ รองศาสตราจารย์สุวฒั นา
เลียมประวัติ อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ทีสละเวลาให้คาํ แนะนําตรวจและแก้ไขข้อบกพร่ องใน
การเขียนวิทยานิพนธ์ตลอดจนให้กาํ ลังใจและเชือมันในตัวผูว้ ิจยั เสมอมา ผูว้ ิจยั รู้สึกซาบซึงและ
กราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
กราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านได้แก่ รองศาสตราจารย์
อรพัช บวรรักษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สําเนียงงามทีกรุ ณาแนะนําแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้มี
ความสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกท่านทีได้กรุ ณาประสิทธิประสาทวิชาความรู้และอบรมสังสอนผูว้ ิจยั มาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณอาจารย์สุพาณี วรรณาการ ทีกรุ ณาสละเวลาตรวจทานและแก้ไข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ถกู ต้องและชัดเจนยิงขึน
ขอขอบคุณอาจารย์อรประพิณ กิตติเวช ทีกรุ ณาให้คาํ แนะนําเกียวกับโปรแกรม Pratt
สําหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจยั ฉบับนีให้มีความสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
ขอขอบคุณปลัดวิโรจน์ ศรี ขวัญและพีๆกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดปัตตานีทีให้
การดูแลและคุม้ ครองตลอดระยะเวลาทีเดินทางไปเก็บข้อมูลภาคสนามรวมทังชาวบ้านตําบลพิเทน
ทุกท่านทีสละเวลาอันมีค่าเพือให้ขอ้ มูลเกียวกับภาษาพิเทนแก่ผวู้ ิจยั
ขอขอบคุณเพือนๆภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคนที
คอยเป็ นกําลังใจและอยูเ่ คียงข้างทังในยามทีผูว้ ิจยั มีรอยยิมหรื อมีนาตา
ํ
ขอขอบคุณคุณนเรศ ชูชายทีให้ความช่วยเหลือและรับฟังปัญหาของผูว้ ิจยั รวมทังเป็ น
กําลังใจให้ผวู้ ิจยั มาโดยตลอด
ขอขอบคุณสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรทีให้ทุนอุดหนุนการวิจยั จน
สามารถทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
สุดท้ายนี ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และน้องชายทีคอยเป็ นกําลังให้ผวู้ ิจยั เสมอ
มาโดยเฉพาะอย่างยิงคุณพ่อทีพรําอบรมสังสอน อดทนสูง้ านหนักเพือให้ผวู้ ิจยั ได้มีโอกาสศึกษาเล่า
เรี ยน ทุกครังทีผูว้ ิจยั รู้สึกท้อคุณพ่อจะคอยเคียงข้าง คอยปลอบโยน และคอยเป็ นกําลังใจให้แก่ผวู้ ิจยั
จนผูว้ ิจยั สําเร็ จการศึกษา รอยยิมของคุณพ่อเป็ นพลังอันมหาศาลให้ผวู้ ิจยั มีความอดทนและมีพลังใน
การทําวิทยานิพนธ์ ความดีงามหรื อคุณประโยชน์ทงปวงอั
ั
นเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ผูว้ ิจยั ขอ
มอบแด่คุณพ่อสมโภชน์ จุลวรรณ พ่อผูเ้ ป็ นพระในใจของผูว้ ิจยั
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