ก
ชื่อรายงานการวิจัย
ชื่ อผู้วจิ ัย
แหล่ งทุนอุดหนุน
ปี ทีเ่ สร็จ

แผนที่ภาษาศาสตร์ จงั หวัดสุ พรรณบุรี
สุ วฒั นา เลี่ยมประวัติ
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาประเภทของชุ มชนภาษาแต่ละหมู่บา้ นในจังหวัดสุ พรรณบุ รี
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เกณฑ์ 2 ประการ ในการสร้างแผนที่ภาษาศาสตร์ ของจังหวัดสุ พรรณบุรี คือ 1. เกณฑ์ดา้ นศัพท์ที่
มี รู ป ศัพ ท์ต่ า งกัน เพื่ อ จ าแนกกลุ่ ม ภาษาตามตระกูล ภาษาโดยใช้แ บบสอบถามจ านวน 30 หน่ ว ยอรรถ
2. เกณฑ์ดา้ นเสี ยง คือ รู ปแบบการแตกตัวของเสี ยงวรรณยุกต์ เฉพาะภาษาตระกูลไท วิธีการเก็บข้อมูลใช้
การสัมภาษณ์จากผูต้ อบแบบสอบถามทุกหมู่บา้ นในจังหวัดสุ พรรณบุรี จานวน 1,007 หมู่บา้ น
ผลการวิจยั พบว่า จังหวัดสุ พรรณบุรีมีชุมชนภาษา 4 ประเภท ดังนี้ 1. ชุมชนภาษาเดียว จานวน 883
หมู่บา้ น ได้แก่ ชุมชนภาษาไทยซึ่งมีจานวนมากที่สุด รองลงไปคือ ชุมชนภาษาลาวเวียง ชุ มชนภาษาลาวครั่ง
ชุมชนภาษาโซ่ ง ชุมชนภาษาพวน ชุมชนภาษากะเหรี่ ยง และชุมชนภาษามอญ 2. ชุมชนสองภาษา มีจานวน
107 หมู่ บ ้า น ได้แ ก่ ชุ ม ชนภาษาไทยร่ ว มกับ ภาษาลาวครั่ ง ซึ่ งมี จ านวนมากที่ สุ ด รองลงไปคื อ ชุ ม ชน
ภาษาไทยร่ วมกับภาษาลาวเวียง ชุ มชนภาษาไทยร่ วมกับภาษาเขมร ชุ มชนภาษาไทยร่ วมกับภาษาลาวโซ่ ง
ชุ มชนภาษาไทยร่ วมกับภาษาพวน ชุ มชนภาษาไทยร่ วมกับภาษากะเหรี่ ยง ชุ มชนภาษาไทยร่ วมกับภาษา
มอญ ชุ มชนภาษาไทยร่ วมกับภาษาไทยยวน ชุ มชนภาษาไทยร่ วมกับภาษาอุก๋อง และชุมชนภาษาลาวเวียง
ร่ วมกับภาษาลาวครั่ง 3. ชุมชนสามภาษา มีจานวน 1 หมู่บา้ น ได้แก่ ชุ มชนภาษาไทยร่ วมกับภาษาโซ่ งและ
ภาษาพวน 4. ชุมชนภาษาที่มีปัญหา ได้แก่ ชุมชนภาษาที่ใช้ศพั ท์และเสี ยงไม่เข้าเกณฑ์ มีจานวน 16 หมู่บา้ น
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสุ พรรณบุรีมีส่วนสัมพันธ์กบั การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ใช้
ภาษาต่างๆ ดังนี้ เขตเทือกเขาทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของจังหวัดมีชุมชนภาษากะเหรี่ ยง ชุ มชนภาษาไทย
ร่ วมกับภาษาลาวครั่ง และชุ มชนภาษาไทยร่ วมกับภาษาอุก๋อง ส่ วนชุ มชนภาษาอื่นๆ จะอยูใ่ นเขตที่ราบสู ง
และที่ราบลุ่มของจังหวัด
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Abstract
This research aims to classify speech communities in Suphanburi Province and propose the
linguistic maps of Suphanburi Province. Data for the analysis came from questionnaires consisting of
thirty semantic units and interviews with villagers in 1,007 villages in Supanburi Province. Based on
lexical and phonological criteria, the researcher distinguished different word forms and tonal split in the
Thai language and classify the languages into language families.
The results reveal that there are four types of speech community in Suphanburi Province. The
first one, consisting of 883 villages, is monolingual speech communities. The majority is the Thai speech
communities followed by Lao Wiang, Lao Krang, Tai Dam, Phuan, Karen and Mon. The second type,
consisting of 107 villages, is bilingual speech communities. The majority is the communities where the
Thai and Lao Krang language are spoken. Others are the communities of the Thai and Lao Wiang
languages, the Thai and Khmer languages, the Thai and Tai Dam languages, the Thai and Phuan
languages, the Thai and Karen languages, the Thai and Mon languages, the Thai and Thai Yuan
languages, the Thai and Ugong languages, and the Lao Wiang and Lao Krang languages. The third type
of speech community is trilingual communities. For this type, there is only one village. In this village,
the Thai, Tai Dam and Phuan languages are spoken. The forth type of speech community is the
communities where their lexicon and phonological features cannot be classified according to the lexical
and phonological criteria. There are sixteen villages for this type.
Additionally, the settlement of the ethnic groups is also found to be related to the geography of
Suphanburi Province. The north-west side of the mountain range is occupied by the Karen communities,
the Thai and Lao Krang communities, and the Thai and Ugong communities. Others communities are
found in the plateau and low lands of Suphanburi Province.

