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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทของชุมชนภาษาแต่ละหมู่บา้นในจงัหวดัสุพรรณบุรี 

ผูว้จิยัไดใ้ชเ้กณฑ์ 2 ประการ ในการสร้างแผนท่ีภาษาศาสตร์ของจงัหวดัสุพรรณบุรี คือ 1. เกณฑ์ดา้นศพัทท่ี์
มีรูปศัพท์ต่างกันเพื่อจ าแนกกลุ่มภาษาตามตระกูลภาษาโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 30 หน่วยอรรถ  
2. เกณฑ์ดา้นเสียง คือ รูปแบบการแตกตวัของเสียงวรรณยุกต ์ เฉพาะภาษาตระกูลไท วิธีการเก็บขอ้มูลใช ้
การสัมภาษณ์จากผูต้อบแบบสอบถามทุกหมู่บา้นในจงัหวดัสุพรรณบุรี จ านวน 1,007 หมู่บา้น  

ผลการวิจยัพบวา่ จงัหวดัสุพรรณบุรีมีชุมชนภาษา 4 ประเภท ดงัน้ี 1. ชุมชนภาษาเดียว จ านวน 883 
หมู่บา้น ไดแ้ก่ ชุมชนภาษาไทยซ่ึงมีจ านวนมากท่ีสุด รองลงไปคือ ชุมชนภาษาลาวเวียง ชุมชนภาษาลาวคร่ัง 
ชุมชนภาษาโซ่ง ชุมชนภาษาพวน ชุมชนภาษากะเหร่ียง และชุมชนภาษามอญ 2. ชุมชนสองภาษา มีจ านวน 
107 หมู่บ้าน ได้แก่ ชุมชนภาษาไทยร่วมกับภาษาลาวคร่ังซ่ึงมีจ านวนมากท่ีสุด รองลงไปคือ ชุมชน
ภาษาไทยร่วมกบัภาษาลาวเวียง ชุมชนภาษาไทยร่วมกบัภาษาเขมร ชุมชนภาษาไทยร่วมกบัภาษาลาวโซ่ง 
ชุมชนภาษาไทยร่วมกบัภาษาพวน ชุมชนภาษาไทยร่วมกบัภาษากะเหร่ียง ชุมชนภาษาไทยร่วมกบัภาษา
มอญ ชุมชนภาษาไทยร่วมกบัภาษาไทยยวน ชุมชนภาษาไทยร่วมกบัภาษาอุก๋อง และชุมชนภาษาลาวเวียง
ร่วมกบัภาษาลาวคร่ัง 3. ชุมชนสามภาษา มีจ านวน 1 หมู่บา้น ไดแ้ก่ ชุมชนภาษาไทยร่วมกบัภาษาโซ่งและ
ภาษาพวน 4. ชุมชนภาษาท่ีมีปัญหา ไดแ้ก่ ชุมชนภาษาท่ีใชศ้พัทแ์ละเสียงไม่เขา้เกณฑ ์มีจ านวน 16 หมู่บา้น  

ลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัสุพรรณบุรีมีส่วนสัมพนัธ์กบัการตั้งถ่ินฐานของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีใช้
ภาษาต่างๆ ดงัน้ี เขตเทือกเขาทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัมีชุมชนภาษากะเหร่ียง  ชุมชนภาษาไทย
ร่วมกบัภาษาลาวคร่ัง และชุมชนภาษาไทยร่วมกบัภาษาอุก๋อง ส่วนชุมชนภาษาอ่ืนๆ จะอยูใ่นเขตท่ีราบสูง
และท่ีราบลุ่มของจงัหวดั  
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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. 


