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frequency value in 8 Southeast Asian Languages – 4 non – register
languages: Lavue, Pattani Malay, Urak Lawoi’, and Moken; and 4 register
languages: Khmu, So, Bru, and Mon. A wordlist was constructed for each
language consisting of 16-22 words. Five speakers per language were
interviewed and each word was pronounced 4 times. 
Analysis results show that voiceless initials yield higher fundamental
frequency value than voiced initials. The finding supports the related
proposal in the tonogenesis theory. As far as finals are concerned, glottal
stop causes both falling and rising-falling contour. This contradicts what
the tonogenesis theory proposes. Final glottal fricative yields falling and
rising-falling contour. This supports the tonogenesis theory. This study
confirms that both aspiration and register are related to tonogenesis. There
is strong evidence in this study showing that the Nan variety of Khmu is in
the process of becoming a tone language. 

 
งานวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมคาความถี่มูลฐานของเสียงสระอันเนื่องมาจากอิทธิพล
ของเสียงพยัญชนะตน และเสียงพยัญชนะทายในภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต 8
ภาษา ไดแก ภาษาละเวือะ  ภาษามลายูถิ่นปตตานี ภาษาชาวเลอูรักลาโวย ภาษา
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ชาวเลมอเก็น ซึ่งจัดอยูในกลุมภาษาไมมีลักษณะน้ําเสียง และภาษาขมุ ภาษาโซ
ภาษาขบรู ภาษามอญ ซึ่งจัดอยูในกลุมภาษามีลักษณะน้ําเสียง โดยวัดคาความถี่
มูลฐานจากคําที่ใชในภาษา แตละภาษา จํานวนระหวาง 16-22 คํา และแตละภาษา
จะใชผูบอกภาษา 5 คนและออกเสียงคําตัวอยางคําละ 4 ครั้ง ตามรายการคําศัพทที่
จัดทําขึ้น ผลการศึกษาพบวาทั้งในกลุมภาษาไมมีลักษณะน้ําเสียงและกลุมภาษามี
ลักษณะน้ําเสียง คาความถี่มูลฐานจากอิทธิพลของเสียงพยัญชนะตนชุดเสียง
อโฆษะมีคามากกวาคาความถี่มูลฐานของสระจากอิทธิพลของเสียงพยัญชนะตนชุด
เสียงอโฆษะ โดยพบคาความแตกตางสูงสุดถึง 62.25 เฮิรตซ ในภาษาชาวเลมอเก็น
แตคาความแตกตางระหวางคาความถี่มูลฐานจากอิทธิพลของเสียงพยัญชนะตนชุด
เสียงอโฆษะกับเสียงโฆษะในกลุมภาษามีลักษณะน้ําเสียงจะมีคานอยกวาคา
ดังกลาวในกลุมภาษาไมมีลักษณะน้ําเสียง กลาวไดวาผลการศึกษาเกี่ยวกับ
คาความถี่มูลฐานของเสียงสระอันเนื่องมาจากอิทธิพลของเสียงพยัญชนะตนใน
งานวิจัยนี้สนับสนุนสาระในทฤษฎีกําเนิดวรรณยุกตในกรณีที่วาดวยความสัมพัธ
ระหวางความแตกตางของลักษณะความกองของเสียงพยัญชนะตนกับการกําเนิด
วรรณยุกต สําหรับพฤติกรรมคาความถี่มูลฐานของเสียงนระอันเนื่องมาจากอิทธิพล
ของเสียงพยัญชนะทาย พบวาทั้งในกลุมภาษาไมมีลักษณะน้ําเสียงและกลุมภาษามี
ลักษณะน้ําเสียงพยัญชนะทายกักที่เสนเสียง ( ʔ ) ทําใหเสนแสดงคาความถี่มูลฐาน
ของสระที่มาขางหนามีรูปลักษณเปนเสียงตกและเสียขึ้น-ตก ซึ่งเปนรูปลักษณที่
ตรงกันขามกับสาระที่กลาวไวในทฤษฎีกําเนิดวรรณยุกตสวนเสียงพยัญชนะทาย
เสียดแทรกที่เสนเสียง ( -h ) ทําใหเสนแสดงคาความถี่ความถี่มูลฐานของสระที่มา
ขางหนามีรูปลักษณเปนเสียงตก และเสียงขึ้น-ตก ซึ่งสอดคลองกับสิ่งที่เสนอไวใน
ทฤษฎีกําเนิดวรรณยุกต กลาวไดวางานวิจัยนี้สนับสนุนสาระของทฤษฎีกําเนิด
วรรณยุกตในกรณีที่วาดวยอิทธิพลของเสียงพยัญชนะทายเสียดแทรกที่เสนเสียง แต
ขัดแยงอยางรุนแรงกับทฤษฎีกําเนิดวรรณยุกตในประเด็นที่วาดวยอิทธิพลของเสียง
พยัญชนะทายกักที่เสนเสียง นอกจากนี้ยังพบวารูปแบบการทํางานของเสนเสียงใน
ลักษณะตาง ๆ    ( phonotion type ) ซึ่งไดแก ลักษณะพนลม ( aspiration ) และ
ลักษณะน้ําเสียง ( register ) มีนัยสําคัญตอการกําเนิดวรรณยุกตอยางเห็นไดชัดที่
นาสนใจคือผูวิจัยพบวาภาษาขมุถิ่นนานไดแสดงพฤติกรรมคาความถี่มูลฐานของ
เสียงสระอันเนื่องมาจากอิทธิพลของเสียงพยัญชนะตนและเสียงพยัญชนะทายอัน
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Author Jaralrilai  Charunrochana 
Title The relationship between nominal grammatical categories and the 

cogintive system of Thai and English / Jaralvilai  Charunrochana 
Date 2000 
  
Location CL thesis 
Source 278 leaves 
Abstract The purpose of this study is to verify the linguistic relativity hypothesis

through an analysis of the relationship between three grammatical
categories; namely, number, countability, and classifier, and the cognitive
memory, and classification of objects in three experiments. 
The subjects consist of 30 native speakers of Thai and 30 native speakers
of English. In the first experiment on attention. They were asked to look at
six pictures and verbally describe what they saw in the pictures. In the
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second experiment on memory, they were asked to answer questions about
what they had seen in the pictures used in the first experiment. The third
experiment on object classification involved grouping objects into sets. 
Three hypotheses are set for these experiments. The first hypothesis is that
English subjects tend to pay greater attention to numbers, have a better
retention of numbers and base their criteria of object classification more on
numbers than Thai subjects. The result of the first experiment supports this
first hypothesis. English subjects pay more attention to numbers ( 14%
better ), memorize numbers better ( by 10.34% ) and base their
identification of objects on numbers ( 3.33% more ). The second hypothesis
is that English subjects typically pay more attention to and memorize the
numbers of discrete objects better than the numbers of non-discrete
objects, while Thai subjects tend not to exhibit such attention and retention
behavior. Also, it is hypothesized that English speakers typically classify
objects on the basis of substance more than Thai speakers do. The result
partly supports the second hypothesis. Compared to Thai subjects, English
subjects show 13.69% greater difference between attention to the numbers
of discrete objects and attention to the numbers of non-discrete objects
and 21.67% greater difference between the memory about numbers of
those two kinds of entity. However, both groups of subjects showed no
statistically significant difference in classifying objets on the basis of
substance> The third hypothesis is that Thai subjects pay more attention to
shape, memorize better about shape, and classify objects more on the
basis of shape than English subjects. The result does not support this
hypothesis. There is no statistically significant difference in the attention to
and the memory about shape between the two groups. Rather, the English
subjects can remember 8.7% more about shape than the Thai subjects
can. 
It can be concluded that speakers’ behavioral patterns, which reflect their



ภาควิชาภาษาศาสตร 5

cognitive systems, correspond to patterns in the language they speak, as
evidenced in the first experiment, which shows that speakers of English,
which is the language with grammatical number, pay more attention to
numbers, memorize numbers better, and classify object more on the basis
of numbers than do the speakers of a language without number.  This
shows that grammatical categories in a language can influence its
speakers’ cognitive system though for grammatical categories such as
countability and classifiers, the evidence is not so clear cut. 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพิสูจนสมมุติฐานภาษาสัมพัทธผานการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางประเภททางไวยากรณในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3
ประเภท ซึ่งไดแก พจน การนับได และลักษณนาม กับระบบปริชานของผูพูดภาษา
ซึ่งตีความไดจากพฤติกรรมความใสใจ ความจํา และการจําแนกประเภทวัตถุในการ
ทดลอง 3 ชวง 
ผูรับการทดลองคือผูพูดภาษาอังกฤษและภาษาไทยเปนภาษาแมภาษาละ 30 คน
ในการทดลองความใสใจ ผูรับการทดลองตองมองและกลาวบรรยายสิ่งที่ตนเห็นใน
ภาพจํานวน 6 ภาพ ในการทดลองความจํา ผูรับการทดลองจะตองตอบคําถาม
เกี่ยวกับภาพที่ตนเห็นในการทดลองเพื่อทดสอบความใสใจ ในการทดลองการ
จําแนกประเภท ผูรับการทดลองจุตองตัดสินวาวัตถุตัวเลือกใดจาก 2 หรือ 3 ตัวเลือก
มีความคลายคลึงกับวัตถุตนแบบมากที่สุดในแตละชุดวัตถุรวม 13 ชุด 
งานวิจัยนี้มีสมมุติฐาน 3 ประการ สมมุติฐานแรกคือผูรับการทดลองที่พูด
ภาษาอังกฤษจะใสใจ และสามารถจดจําเกี่ยวกับจํานวนไดดีกวาผูพูดภาษาไทยและ
นาจะจําแนกประเภทวัตถุไปตามเกณฑของจํานวนมากกวาผูที่พูดภาษาไทย ผลการ
ทดลองในสวนนี้สนับสนุนสมมุติฐานของผูวิจัย ผูรับการทดลองที่พูดภาษาอังกฤษมี
คาความใสใจจํานวนมากกวาผูรับการทดลองพี่พูดภาษาไทย 14% มีความจํา
เกี่ยวกับจํานวนดีกวาผูรับการทดลองที่พูดภาษาไทย 10.34% และมีการจําแนก
ประเภทโดยเกณฑจํานวนมากกวาผูรับการทดลองที่พูดภาษาไทย 3.33%
สมมุติฐานที่ 2 คือผูรับการทดลองที่พูดภาษาอังกฤษมีความใสใจและความจํา
เกี่ยวกับจํานวนของวัตถุที่เห็นเนื้อสสารในขณะที่ผูรับการทฟลองที่พูดภาษาไทยไมมี
ความแตกตางดังกลาว และผูรับการทดลองที่พูดภาษาอังกฤษมีการจําแนกวัตถุโดย
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เกณฑเนื้อสสารมากกวาดวย ผลการทดลองสนับสนุนสมมุติฐานเปนบางสวน
กลาวคือเมื่อเปรียบเทียบกับผูรับการทดลองที่พูดภาษาไทยแลว ผูรับการทดลองที่
พูดภาษาอังกฤษมีความแตกตางระหวางความใสใจจํานวนของวัตถุที่แยกกันไดกับ
จํานวนวัตถุที่เห็นเนื้อสสารมากกวาผูรับการทดลองที่พูดภาษาไทย 13.69% และมี
ความแตดตางระหวางความจําจํานวนของวัตถุ 2 ประเภท มากกวาผูรับการทดลอง
ที่พูดภาษาไทย 21.67%  ผลการทดลองสวนที่ไมตรงกับสมมุติฐานคือไมมีความ
แตกตางที่มีนัยสําคัญทางสถิติระหวางการจําแนกประเภทวัตถุโดยเกณฑเนื้อสสาร
ระหวางผูรับการทดลองทั้งสองกลุม  สมมุติฐานที่ 3 คือ ผูรับการทดลองที่พูด
ภาษาไทยมีความใสใจรูปทรงและความจําเกี่ยวกับรูปทรงดีกวาผูรับการทดลองที่พูด
ภาษาอังกฤษ ผลการทดลองในสวนนี้ไมตรงตามสมมุติฐานของผูวิจัย ผูรับการ
ทดลองที่พูดภาษาไทยไมไดแสดงความแตกตางที่มีนัยสําคัญทางสถิติจากผูรับการ
ทดลองที่พูดภาษาอังกฤษในดานความใสใจและความจําเกี่ยวกับรูปทรง ในทาง
ตรงกันขาม ผูรับการทดลองที่พูดภาษาอังกฤษยังสามารพจาํเกี่ยวกับรูปทรงได
มากกวาผูรับการทดลองที่พูดภาษาไทย 8.7% ดวย 
ผลการทดลองทําใหพอสรุปไดวาแบบแผนทางภาษามีความสอดคลองกับแผนทาง
พฤติกรรมของผูพูดภาษานั้น ๆ ผูพูดภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาที่มีพจนมีคงวามใส
ใจและความจําเกี่ยวกับจํานวนมากกวาผูพูดภาษาไทย และมีการจําแนกประเภท
บนพื้นฐานของจํานวนมากกวาดวย จึงอาจอนุมานไดวาประเภททางไวยากรณมี
อิทธิพลตอปริชานของผูพูดภาษา แมผลการศึกษาประเภททางไวยากรณเรื่องการ
นับได และลักษณนามจะยังมิไดแสดงความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูรับการ
ทดลองที่ไมชัดเจนมากเทาความสัมพันธในเรื่องพจน      

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (Ph.D.) – Chulalongkorn University, 2000 
Alt author จรัลวิไล  จรูญโรจน 
 Amara  Prasithrathsint, advisor 
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9741310226 
Key word Number 
 Countability 
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 Classifier 
 Thai 
 English 
 Linguistic relativity 
 
 
 
Author Kiyoko  Takahashi 
Title Expressions of emanation fictive motion events in Thai / Kiyoko  Takahashi
Date 2000 
  
Location CL thesis 
Source 177 leaves 
Abstract This study investigates Thai expressions of emanation fictive motion events

within the framework of cognitive linguistics. An emanation event is an
imagined event in which an intangible entity moves from a source entity
relative to a reference entity. The analysis of the data of Thai emanation
expressions, which are gathered from published literary books, shows the
followings. First, there are two basic types of the idealized cognitive model
( ICM ) for Thai emanation event: (1) thematic ICM’s consisting of two role
archetypes, i.e., a mover and an absolute; (2) agentive ICM’s consisting of
three role archetypes, i.e., a mover, an absolute and an agent. Second,
Thai emanation event can be classified into four specific semantic types
according to the kinds of mover: (1) perception emanation, including (1.1 )
visual emanation ( line of vision ), (1. 2 ) auditory emanation (sound), ( 1.3 )
olfactory emanation ( smell ), (1.4 ) tactile emanation (air in motion); (2)
radiation emanation (light); (3) shadow emanation (shadow); (4) orientation
emanation (the fucus of an observer’s attention). Third, the structure of Thai
emanation events can be categorized into two main types, based on the

วิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 8

surface forms of their predicates: (1) a simplex structure represented by a
single verb phrase, and (2) an integrated structure represented by a serial
verb construction or a verb phrase combined with a prepositional phrase.
The integrated structure includes two subtypes: (2.1) simultaneous
structures described in more than one perspective, and (2.2) sequential
structures consisting of two sub-events occurring in succession. These
emanation event subtypes in Thai are language-particular and reflect an
aspect of the Thai speaker’s understanding of the world. 

 

ในงานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยศึกษารูปภาษาแสดงการเคลื่อนที่สมมุติแบบไรตัวตนใน
ภาษาไทยโดยใชหลักเกณฑของภาษาศาสตรปริชาน (การรับรูและรูคิด) ใน
เหตุการณการเคลื่อนที่สมมุติแบบไรตัวตน สิ่งซึ่งไมมีตัวตนและจับตองไมได เชน
สายตา เสียง กลิ่น ลม แสง เงา เปนตน จะเคลื่อนยายไปจากจุดเริ่มตนตามเสนทาง
ที่กําหนดดวยจุดอางอิง เชน จุดผานและจุดปลายทาง วัตถุประสงคในการศึกษามี
สองประการ ไดแก 1. เพื่อจําแนกเหตุการณดังกลาวออกเปนประเภทตาง ๆ โดยใช
รูปแบบทางปริชาน (cognitive models) และ 2. เพื่อวิเคราะหกระสวนของรูปภาษา
แสดงเหตุการณดังกลาว ผูวิจัยเก็บขอมูลของรูปภาษาแสดงเหตุการณดังกลาวจาก
สิ่งตีพิมพตาง ๆ ซึ่งเปนนวนิยายและหนังสือรวมเรื่องสั้น ผลจากการวิเคราะหขอมูล
พบวา รูปแบบทางปริชานสําหรับเหตุการณการเคลื่อนที่สมมุติแบบไรตัวตนใน
ภาษาไทยสามารถจําแนกออกเปนประเภทใหญ ๆ ไดสองประเภท ไดแก ประเภทที่
ประกอบดวยสิ่งที่รวมอยูในเหตุการณสองอยาง ไดแก สิ่งที่เคลื่อนที่และสิ่งที่ถูก
อางอิงในการพรรณนาเสนทางในการเคลื่อนที่ และประเภทที่ประกอบดวยสิ่งที่รวม
อยูในเหตุการณสามอยาง ไดแก สิ่งที่เคลื่อนที่ สิ่งที่ถูกอางอิง และสิ่งที่กอใหเกิดการ
เคลื่อนที่ ประธานของรูปภาษาแสดงเหตุการณประเภทแรกมักจะเปนสิ่งที่เคลื่อนที่
เปนสวนใหญ แตบางกรณีอาจเปนสิ่งที่ถูกอางอิงก็ได สวนประธานของรูปภาษา
แสดงเหตุการณประเภทหลังจะตองเปนสิ่งที่สามารถกอใหเกิดการเคลื่อนที่ไดเทานั้น
เหตุการณการเคลื่อนที่สมมุติแบบไรตัวตนในภาษาไทยยังสามารถจําแนกไดดวย
ลักษณะคุณสมบัติของสิ่งที่เคลื่อนที่ ไดแก 1. การเคลื่อนที่ของสายตา เสียง กลิ่น
และลม ซึ่งมีความสัมพันธกับกระบวนการการรับรู 2. การเคลื่อนที่ของแสง 3. การ
เคลื่อนที่ของเงา และ 4. การเคลื่อนที่ของจุดสนใจของผูมอง 
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โครงสรางเหตุการณการเคลื่อนที่สมมุติแบบไรตัวตนในภาษาไทยยังสามารถจําแนก
เปนประเภทใหญ ๆ ไดสองประเภท ประเภทที่หนึ่งประกอบดวยเหตุการณเพียง
เหตุการณเดียวซึ่งแสดงดวยกริยาวลีตัวเดียว ประเภทที่สองประกอบดวยเหตุการณ
ยอยสองเหตุการณขึ้นไป ซึ่งแสดงดวยกริยาวลีและบุพบทวลีอยางละหนึ่งตัวหรือ
กริยาวลีสองตัวเปนอยางนอย โครงสรางเหตุการณประเภทที่สองยังสามารถจําแนก
เปนประเภทยอยไดอีกสองประเภทคือ ประเภทที่แสดงการเกิดของเหตุการณแบบ
พรอมกัน และประเภทที่เกิดของเหตุการณแบบเรียงตอ 
ความหลากหลายของเหตุการณเหลานี้เปนลักษณะเฉพาะตัวของภาษาไทย และ
แสดงใหเห็นการเขาใจโลกของผูพูดภาษาไทยในอีกแงมุมหนึ่ง 

Note Typescript (photocopy) 
 Text in English 
 Thesis (Ph.D.)--Chulalongkorn University, 2000 
Alt author คิโยโกะ  ทาคาฮาชิ 
 Kingkarn  Thepkanjana, advisor 
 Pranee  Kullavanijaya, advisor 
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9743472134 
Key word Fictive motion 
 Emanation 
 Cognitive models 
 Event structure 
 Thai 
 
 
 
Author Supamas  Engchuan 
Title Color terms and the concept of color of the Thais in the Sukhothai period 

and at the present time / Supamas  Engchuan 
Date 2000 
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Location CL thesis 
Source 158 leaves 
Abstract The purpose of this study is to analyze the basic color terms, the

boundaries and foci of basic color categories, the change in color
categorization and concept, as will as the non-basic color terms in the
Sukhothai period and at the present time. 
The study shows that there are five basic color terms in Sukhothai Thai and
twelve basic color terms in the present day Thai. According to the theory of
evolution of basic color terms in the Sukhothai period were in stage IV of the
evolution scale and those at the present time in stage VII. Regarding the
occurrence of the basic color terms, those in the Sukhothai period and at
the present time may occur alone or in metaphorical expressions. Those in
Sukhothai Thai occurred in the following structure: basic color term +
(modifier) + /da/ ‘as…as’) + metaphorical expression; for example, /dam-
da-kh-kaa/ (‘as black as a crow’s neck’),       /khaaw-aam-da-da-
sa-than-fo n-maj/ (‘as white as a newly polished conch’). Those at the
present time occur in the following structure: basic color term + (/kh/
‘of’) + metaphorical expression; for example, /d-dk-pooj-sian/
(‘Chinese flower red’), /naam-Nn-kh-bua/  (‘dark blue of a lotus’). 
As for the objects used in the metaphorical expressions, the study shows
that most of them refer to various things in nature such as flowers,
vegetables, animals and their body parts, as will as metals, minerals and
cosmetics. The natural lights and minerals are found in the Sukhothai
period while food items and fruits are found at the present time. 
The boundaries of the basic color terms were analyzed to confirm that
those inferred from metaphorical expressions and those inferred from the
informants’identifying color chips are not different. Two experiments were
carried out: 1) The informants were asked to identify the colors of the
objects representing the source domains in metaphorical expressions. 2)
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The informants were to identify 360 color chips in the standard color chart.
The findings were used for determining color boundaries. It was found that
those inferred from both experiments show no difference. Such a fact leads
to the assumption that the boundaries of the colors inferred from
metaphorical expressions in Sukhothai Thai can be taken as those inferred
from Sukhothai people’s identifying color chips. 
The analysis of the foci of the basic color terms shows some semantic
change in color terms from the Sukhothai period to the present time; for
example, the color term /khiaw/ ‘green’ in Sukhothai dad a broader meaning
than that at the present time: it also denotes ‘purple’ and ‘blue’, whereas the
color term /khiaw/ at the present time means only ‘green’; the rest of the
denotations are signified by the specific basic color terms for ‘purple’ and
‘blue’. 
As for the coining of the non-basic color terms, four strategies are found in
both periods: 1) compounding two basic color terms, 2) using specific
objects as color terms, 3) modifying basic color terms, and 4) modifying
non-basic color terms. Two more strategies are also found at the present
time: 1) modifying basic color terms with specific object terms with or
without a connector, and 2) modifying specific object terms with a word
signifying degree of lightness and saturation. 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหระบบคําเรียกสีพื้นฐาน ขอบเขตและ
ใจกลางของสีพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงของการจัดประเภทสีและมโนทัศนเรื่องสี
ตลอดจนระบบคําเรียกสีไมพื้นฐาน ในภาษาไทยสมัยสุโขทัยและสมัยปจจุบัน 
จากการวิเคราะหคําเรียกสีพื้นฐาน พบวา ภาษาไทยสมัยสุโขทัยและสมัยปจจบุันมี
จํานวนคําเรียกสีพื้นฐาน 5 และ 12 คําตามลําดับ ตามทฤษฎีวิวัฒนาการการเกิดคํา
เรียกสีพื้นฐานของเบอรลินและเคย (Berlin and Kay, 1969) อาจกลาวไดวาคําเรียก
สีในภาษาไทยในทั้งสองสมัยพัฒนาอยูในระยะที่ตางกันในวิวัฒนาการของคําเรียกสี
พื้นฐาน คือ อยูในระยะที่ 4 และ 7 ตามลําดับ ในเรื่องการปรากฏของคําเรียกสีพบวา
คําเรียกสีพื้นฐานในภาษาไทยสมัยสุโขทัย และสมัยปจจุบันอาจปรากฏตามลําพัง
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โดยมีหรือไมมีคําวาสีนําหนา เชน สีขาว สีแดง ขาว แดง หรือปรากฏในความเปรียบ
ถาปรากฏอยูในความเปรียบ คําเรียกสีพื้นฐานในสมัยสุโขทัย ปรากฏตามแบบ
โครงสราง คําเรียกสีพื้นฐาน (คําขยาย) +  ดัง + คําหรือวลีเรียกสิ่งเปรียบ
ตัวอยางเชน ดําดังคอกา ขาวงามดังสังขอันทานฝนใหม ในขณะที่คําเรียกสีพื้นฐาน
สมัยปจจุบัน ปรากฏตามแบบโครงสราง คําเรียกสีพื้นฐาน + (ของ) + คําหรือวลี
เรียกสิ่งเปรียบ ตัวอยางเชน แดงดอกโปยเซียน น้ําเงินของบัว เกี่ยวกับสิ่งที่ใชเปรียบ
กับคําเรียกสีพื้นฐาน พบวา สิ่งที่ใชเปรียบสวนใหญในทั้งสองสมัยเปนสรรพสิ่งตาง ๆ
ในธรรมชาติ ไดแก ดอกไม พืชผัก สัตว และสวนตาง ๆ  ของสัตว และวัตถุ ในสมัย
สุโขทัย อาจพบสิ่งที่ใชเปรียบที่เปนสิ่งของเรืองแสงและแรธาตุ สวนในสมัยปจจุบัน
พบสิ่งที่ใชเปรียบที่เปนอาหารและผลไมอีกดวย 
ผูวิจัยวิเคราะหขอบเขตของสีพื้นฐานเพื่อยืนยันวาขอบเขตสีพื้นฐานที่ไดจากการ
จําแนกตามมโนทัศนที่ผานความเปรียบและที่ไมผานความเปรียบไมมีความแตกตาง
กันโดยทําการทดลอง 2 แบบ คือ 1) ใหผูบอกภาษาระบุสีของวัตถุที่ใชเปรียบใน
วรรณกรรมและนํามากําหนดขอบเขตของสี 2) ใหผูบอกภาษาระบุสีที่ปรากฏในแผน
สีมาตรฐาน 360 สี และนํามากําหนดขอบเขตสี จากการเปรียบเทียบขอบเขตสีที่ได
จารการทดลองทั้งสองแบบ ไมพบวามีความแตกตางกัน ความจริงขอนี้ทําใหเชื่อได
วาขอบเขตสีที่อยูในความเปรียบในวรรณกรรมสมัยสุโขทัย ถือไดวาเปนขอบเขตสีที่
ไมตางจากการระบุสีตาง ๆ ของคนไทยสมัยสุโขทัย 
จากการวิเคราะหใจกลางของสีพื้นฐาน พบวา มีการเปลี่ยนแปลงดานความหมาย
ของคําเรียกสีพื้นฐานจากสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน ดังจะเห็นไดวา คําเรียกสีบางคํา
เชน “เขียว” ในสมัยสุโขทัยมีความหมายกวางกวาในสมัยปจจุบัน กลาวคือ มี
ความหมายรวมถึงเนื้อสีที่เปนมวงและน้ําเงินดวย ดังหลักฐานที่ใชความเปรียบ เชน
เขียวดังดอกอัญชัน เขียวดังดอกอินทนิล เขียวดังดอกผักตบ แตในปจจุบันคําวา
เขียว มีความหมายไมคลุมสีมวงและสีน้ําเงิน เพราะในสมัยปจจุบันมีคําเรียกสีมวง
และน้ําเงินโดยเฉพาะแลว 
ในการวิเคราะหระบบคําเรียกสีไมพื้นฐาน พบวา ภาษาไทยทั้งสองสมัยมีกลวิธีที่ใช
ในการสรางคําเรียกสีไมพื้นฐาน 4 กลวิธีที่คลายคลึงกัน ไดแก 1) การประสมคําเรียก
สีพื้นฐานกับคําเรียกสีพื้นฐาน 2) การใชคําเรียกสิ่งของเฉพาะเปนคําเรียกสี 3) การ
ขยายคําเรียกสีพื้นฐาน และ 4) การขยายคําเรียกสีไมพื้นฐาน ในสมัยปจจุบันมี
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กลวิธียอยเพิ่มอีกคือ การขยายคําเรียกสีพื้นฐานดวยหนวยขยายที่เปนคําเรียก
สิ่งของเฉพาะโดยมีหรือไมมีคําเชื่อมคั่นกลางหรือเปนคําเรียกสีพื้นฐานที่ปรากฏหลัง
คําเชื่อม และการใชหนวยขยายที่เปนคําบอกระดับขยายเรียกสิ่งของเฉพาะ 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (Ph.D.)--Chulalongkorn University, 2000 
Alt author ศุภมาส  เองฉวน 
 Pranee  Kullavanijaya, advisor 
 Amara  Prasithrathsint, advisor 
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9741304676 
Key word Color terms 
 Concept of color 
 
 
 
ปการศึกษา 2540 (1997) 
Author Chayada Thanavisuth  
Title Phonetic and pragmatic characteristics of infant directed speech in Thai : a 

longitudinal study / Chayada Thanavisuth 
Date 1997 
  
Location CL thesis 
Source 190 leaves : charts 
Abstract The speech of 6 Thsi mothers as directed to their infants (Infant Directed

Speech-IDS) was investigated longitudinally at five different infants' ages:
newborn, 3 months, 6 months, 9 months, and 12 months and to adults
(ADS) in natural home setting. This maternal speech was examined in two
aspects: 1) the phonetic characteristics, specifically, the prosodic aspects-
pitch, tempo, and loudness; and 2) the pragmatic characteristics, i.e., the
speech acts. In terms of the phonetic characteristics, prosodic features
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were acoustically analyzed. They are fundamental frequency, frequency
range, syllable duration, utterance duration, numbers of syllable per
utterance, and intensity. Results of a comparison between IDS and ADS
showed that IDS used higher fundamental frequency, greater frequency
range, longer syllable duration, shorter utterance duration, and less
numbers of syllable per utterance. Concerning the age-related changes of
prosodic features, at newborn it was characterized by longer syllable
duration, longer utterance duration, and less numbers of syllable per
utterance. While at six months the use of higher pitch and larger pitch
range was very dominating. By 12 months, most prosodic features were
almost similar to those of ADS. The variations between the age groups in all
aspects were statistically analyzed using the Analysis of Variance (ANOVA).
It was found that every variation of the prosodic features investigated
across age groups was statistically significant. In terms of pragmatic
characteristics, there were 24 types of linguistic action verbs (LAVs) found.
They are to inform, describe, explain, count, call, question, order, request,
blame, warn, threaten, forbid, persuade, exclaim, sing, calm, comfort,
praise, tease, complain, reflect in word, greet, give turn, and keep turn.
These LAVs were classified into five major types of speech act verbs
(SAVs): 1) assertives 2) questions 3) directives 4) expressives 5) interaction
management. Expressives were found most at all ages except at 12
months. At 6 months, mothers used expressives the most. Among the
expressives, to tease was found most. Assertives and directives were found
most in IDS directed to the 12 months old. A higher percentage of
questions was found used with the newborns and the 3 months old 

 

งานวิจัยนี้มุงศึกษาภาษาที่แมพูดกับลูกในภาษาไทยของแมจํานวน  6 คน  เปน
การศึกษาเชิงพัฒนาการตอเนื่องทั้งหมด  5  ชวงอายุของลูก  คือแรกเกิด 3 เดือน  6
เดือน  9 เดือน และ 12 เดือนโดยเปรียบเทียบกับภาษาที่แมพูดกับผูใหญใน
สถานการณธรรมชาติที่บาน  ลักษณะสําคัญของภาษาแม  2 ลักษณะที่ศึกษาคือ
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(1) ลักษณะทางดานเสียง  โดยเฉพาะลักษณะสัทสัมพันธหรือเสียงซอน  อันไดแก
การใชเสียงสูง-ต่ํา ความสั้น-ยาวของหนวยความ ความเร็วในการพูด และความดัง-
คอยในการพูด  และ (2) ลักษณะทางวัจนปฏิบัติศาสตร อันไดแก วัจนกรรมเพื่อการ
สื่อสาร 
ในแงของลักษณะทางเสียง  ใชการวิเคราะหลักษณะทางสัทสัมพันธทางกล
สัทศาสตร  อันไดแก คาความถึ่มูลฐาน คาระยะเวลาของพยางค  คาระยะเวลาของ
หนวยความ จํานวนพยางคตอหนวยความ และคาความเขมของเสียง ผลการ
เปรียบเทียบภาษาที่แมพูดกับลูกกับภาษาที่แมพูดกับผูใหญ  พบวาภาษาที่แมพูด
กับลูกใชระดับเสียงที่สูงกวา ชวงพิสัยกวางกวา  ใชเวลาในการพูดในหนึ่งหนวยสั้น
กวา ความยาวเฉลี่ยตอหนึ่งพยางคยาวกวา และจํานวนคําตอหนึ่งหนวยความนอย
กวาภาษาที่แมพูดกับผูใหญ  เมื่อดูการเปลี่ยนแปลงของลักษณะสัทสัมพันธตามชวง
อายุ  พบลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เดน คือ  ชวงแรกเกิด แมจะใชระยะเวลาในการ
พูดทั้งในพยางคและหนวยความมาก  นอกจากนี้จํานวนคําในหนวยความยัง
มากกวาชวงอายุอื่น  ในขณะที่ชวง 6 เดือนมีการใชระดับเสียงที่สูง  และชวงพิสัยที่
กวางกวาชวงอายุอื่น  ในชวงอายุ  12 เดือน ลักษณะทางสัทสัมพันธสวนใหญมี
ลักษณะคลายกับในภาษาที่แมพูดกับผูใหญ  การวิเคราะหการแปรที่เกิดจากตัวแปร
ทางอายุตอลักษณะทางสัทสัมพันธโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน  พบวาการ
แปรของลักษณะทางสัทสัมพันธทุกลักษณะตามอายุมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ในแงของลักษณะทางวัจนปฏิบัติศาสตร  พบวามีกริยาแสดง
การกระทําดวยการกลาวถอย  24 ประเภท ไดแก บอก  บรรยาย อธิบาย เรียก นับ
ถาม สั่ง ขอรอง ตําหนิ เตือน ขู หาม ชักชวน อุทาน รองเพลง ปลอม กลอม ชม
หยอกลอ บน รําพึง ทักทาย สงผลัด และรักษาผลัด กริยาแสดงการกระทําดวยการ
กลาวถอยแบงออกไดเปนวัจนกรรม  5 ประเภท คือ  การบอก การถาม การสั่ง การ
แสดงอารมณความรูสึก และการจัดการปฏิสัมพันธ การแสดงอารมณความรูสึกพบ
มากทุกชวงอายุ ยกเวนในชวง  12 เดือน ในชวง 6 เดือน แมใชวัจนกรรมที่เปนการ
แสดงอารมณและความรูสึกโดยเฉพาะการหยอกลอมากที่สุด  ในขณะที่การบอก
การสั่ง พบมากในการพูดกับลูกชวงอายุ  12 เดือน แมใชการถามมากที่สุดเมื่อลูกอยู
ในชวงแรกเกิด และ  3 เดือน 

Note Typescript (photocopy) 
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Author Charatdao Intratat  
Title Grammaticalization of verbs into preposition in Thai / Charatdao Intratat  
Date 1996 
  
Location CL thesis 
Source 194 leaves : charts 
Abstract This study aims at investigating and explaining a phenomenon in Thai

called grammaticalization, that is, words of the same form can occur as
members of different word classes. For example, khao, thun, chaak, etc.
can be used as verbs and prepositions. Therefore, the purpose of the study
is to search for the words that have this characteristic, to investigate their
context in order to infer both syntactic and semantic criteria to classify them
into two word classes : the verb and the preposition. Lastly, the researcher
wants to explain the process whereby verbs are grammaticalized into
prepositions. Based on data of written Thai in articles randomly selected
from journals and magazines published during 1990-1994, twenty three
pairs of verbs/prepositions were found to have the characteristics
mentioned above. The ones that are classified as prepositions have
different characteristics from the verbs. Syntactically, the prepositions do
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not occur with the negative marker mai but the verb counterparts do. The
former always occur in front of a noun phrase whereas the latter do not. The
prepositions cannot be separated from the noun phrase because both of
them constitute a single constituent called a "prepositional phrase". This
phrase can be moved to the beginning of a sentence. The verb
counterparts do not have these characteristics. Semantically, the verbs
indicate the state or the action of this subjects, whereas the prepositions
indicate case relations between a verb and a noun phrase. Most of the
verbs dealt with in this study have one lexical meaning, but the prepositions
may indicate more than one case relations. Some of the verbs have
connotative meanings which signify subjective attitudes or emotions. In
contrast, the prepositions have only denotative meanings. The researcher
uses the concept of grammaticalization to explain the mentioned
phenomenon in Thai. It can be concluded that prepositions are
grammaticalized from verbs of the same form because these verbs have
developed through certain semantic processes : bleaching, persistence,
and generalization or metaphorical extension. They also develop through
syntactic processes, such as obligatorification and reanalysis. These
processes are unidirectional and continual. 

 

ศึกษาและอธิบายปรากฏการณอยางหนึ่งในภาษาไทย ซึ่งเรียกวากระบวนการ
กลายเปนคําไวยากรณ กลาวคือคําที่มีรูปเดียวกันสามารถทําหนาที่ไดมากกวาหนึ่ง
อยาง เชน คําวา เชา ถึง จาก ฯลฯ อาจเปนไดทั้งคํากริยา และคําบุพบท ผูวิจัย
ตองการศึกษาวามีคําอะไรบางที่มีลักษณะเชนนี้ ปริบทของคําเหลานี้เปนอยางไร
และสรุปเกณฑทางวากยสัมพันธ และอรรถศาสตร ซึ่งสามารถใชจําแนกคําเหลานั้น
ไดแนนอนวา เปนคํากริยากลุมหนึ่ง และคําบุพบทอีกกลุมหนึ่ง ทายที่สุด ผูวิจัย
ตองการอธิบายกระบวนการกลายเปนคําบุพบทของคํากริยา จากขอมูลภาษาเขียน
ที่สุมจากวารสาร และนิตยสารที่ตีพิมพระหวาง พ.ศ.2533-2537 ผูวิจัยพบวาคําที่มี
ลักษณะดังกลาว มี 23 คํา ทางดานวากยสัมพันธ คําบุพบทมีลักษณะตางกับ
คํากริยา คือ คําบุพบทไมปรากฏรวมกับคําปฏิเสธ ไม ในขณะที่คํากริยาสามาร
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ปรากฏได คําบุพบทจะปรากฏนําหนานามวลีเสมอ แตคํากริยาบางคําไมปรากฏ
หนาที่นามวลี คําบุพบทจะไมสามารถแยกออกจากนามวลีที่ปรากฏรวมดวย เพราะ
เปนสวนหนึ่งของหนวยองคประกอบเดียวกันคือ บุพบทวลี ถาจะยายตําแหนงไปอยู
ตนประโยค ตองยายไปพรอมกับนามวลีเสมอ ในขณะที่คํากริยาไมมีคุณสมบัติ
เชนนั้นทางดานอรรถศาสตร คํากริยามีความหมายบอกสภาพ หรือการกระทําของ
ประธาน สวนคําบุพบทมีความหมายบงความสัมพันธเชิงการกระหวางคํากริยากับ
นามวลี คํากริยาสวนใหญในขอบเขตการศึกษานี้มีความหมายประจําคําเพียง
ความหมายเดียว แตคําบุพบท อาจมีความหมายประจําคําบงความสัมพันธเชิง
การกไดมากกวาหนึ่งการก คํากริยาบางคําอาจมีความหมายแฝงแสดงทัศนคติ หรือ
อารมณดวยในขณะที่คําบุพบทมีแตความหมายตรง ผูวิจัยไดใชทฤษฎีการกลายเปน
คําไวยากรณ มาอธิบายปราฏการณนี้ และไดขอสรุปวา คําบุพบทเปนคําที่กลายมา
จากคํากริยา เนื่องจากคํากริยานั้นไดผานกระบวนการทางความหมาย ไดแก การที่
ความหมายจางลง การคงเคาความหมายเดิม และการเกิดความหมายทั่วไป หรือ
การขยายขอบเขตเชิงอุปลักษณ และผานกระบวนการทางโครงสราง ไดแก การ
บังคับการปรากฏ และการวิเคราะหใหม กระบวนการเหลานี้มีลักษณะเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางเดียว และมีความตอเนื่อง 
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Author Premin Karavi  
Title Khmer loanwords in the Southern Thai dialect / Premin Karavi  
Date 1996 
  
Location CL thesis 
Source 795 leaves : charts 
Abstract The purpose of this dissertation is to collect Khmer loanwords in the

Southern Thai dialect (STD) and analyze their transforming processes into
the STD, to compare the sounds and meanings between the Khmer
loanwords and the related modern and ancient Khmer words, to compare
the transforming processes of the Khmer loanwords in the STD to those of
the Khmer loanwords in Standard Thai (ST), and finally to analyze key
probabilities of when and how the Khmer loanwords entered into the STD.
The results of this research show that there are 1,320 Khmer loanwords in
the STD, 573 of which have their related loanwords in ST, while 394 occur
only in the STD. When comparing the related sounds in the Khmer
loanwords in the STD with modern Khmer words, 10 types of transforming
processes form Khmer words into the STD have been found. Some of the
sounds constituting words, especially the initial consonants, were
weakened in most of the Khmer loanwords in the STD, while in ST, the
sounds constituting words were completely borrowed. When comparing the
Khmer loanwords in the STD with the modern and ancient Khmer words, it
has been found that certain initial consonants, vowels, or final consonants
in the Khmer loanwords are related to various sounds in related Khmer
words. These sounds are more similar to those in ancient Khmer words than
in the modern ones. Such sounds can therefore be used as the criteria in
presuming the borrowing epochs of the Khmer loanwords in the STD ; 306
of the Khmer loanwords were borrowed from the ancient Khmer, 81 of these
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were borrowed from the modern Khmer, while the borrowing dates of the
remaining cannot be accurately fixed. And with regard to word meanings,
most Khmer loanwords and their related ancient and modern Khmer words
are semantically similar, while a minority of Khmer loanwords show five
types of semantic differences. The dissertation also indicates some ways in
which the Khmer loanwords entered into the STD ; it has been found that
there is a tendency that the majority of them were borrowed by adopting the
sounds as perceived by Southern Thai speakers, while the remaining 57
words were adopted through the Khmer graphic forms 

 

มีวัตถุประสงคเพื่อจะรวบรวมคําที่มีรากศัพทเปนคําเขมรในภาษาไทยถิ่นใต เพื่อ
นํามาวิเคราะหลักษณะการยืม เปรียบเทียบเสียงและความหมายของคํายืมเหลานี้
กับคําเขมรปจจุบันและเขมรโบราณ  เปรียบเทียบลักษณะการยืมคําเขมรใน
ภาษาไทยถิ่นใตกับการยืมคําเขมรในภาษาไทยมาตรฐาน และเพื่อสันนิษฐานสมัย
และวิธีการยืมคําเขมรเขามาในภาษาไทยถิ่นใต ผลการวิจัยพบวา มีคํายืมเขมรใน
ภาษาไทยถิ่นใต จํานวน 1,320 คํา ในจํานวนนี้มีอยู 573 คํา ที่ตรงกับคํายืมเขมรใน
ภาษาไทยมาตรฐาน และมีอยู 394 คํา ที่เปนคํายืมเขมรที่ปรากฎเฉพาะใน
ภาษาไทยถิ่นใต เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางเสียงในคํายืมเขมรในภาษาไทย
ถิ่นใต กับเสียงในคําเขมรปจจุบัน พบวา มีลักษณะเสียงสัมพันธ 10 แบบ ภาษาไทย
ถิ่นใตยืมคําเขมรสวนใหญมาโดยมีการลดเสียงบางเสียง โดยเฉพาะอยางยิ่งเสียง
พยัญชนะตน แตภาษาไทยมาตรฐานยืมคําเขมรสวนใหญมาทั้งคํา และเมื่อ
เปรียบเทียบเสียงของคํายืมกับคําเขมรปจจุบันและคําเขมรโบราณพบวา เสียง
พยัญชนะตน เสียงสระ และเสียงพยัญชนะทายของคํายืม อาจสัมพันธกับเสียงใน
ภาษาเขมรไดหลายเสียง ซึ่งปรากฎวาเสียงเหลานี้คลายคลึงกับเสียงในคําสัมพันธ
ในภาษาเขมรโบราณมากกวาในคําสัมพันธในภาษาเขมรปจจุบัน ดวยเหตุนี้จึงอาจ
นําเสียงบางเสียงในคํายืมเขมรในภาษาไทยถิ่นใต มาเปนเกณฑในการสันนิษฐาน
สมัยของการยืมคําเขมรบางคําได โดยพบวามีคํายืมเขมรในภาษาไทยถิ่นใตที่สันนิ
ฐานวา ไดยืมเขามาตั้งแตสมัยโบราณ 306 คํา มีคํายืมเขมรในภาษาไทยถิ่นใตที่
สันนิษฐานวา ไดยืมเขามาจากภาษาเขมรปจจุบัน 81 คํา สวนคํายืมเขมรที่เหลือซึ่ง
เปนคําสวนใหญนั้น ไมอาจใชเกณฑทางเสียงมาสันนิษฐานสมัยการยืมได สวนใน
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ดานความหมาย พบวาทั้งคํายืม คําเขมรโบราณ และคําเขมรปจจุบัน สวนใหญมี
ความหมายเหมือนกัน มีเพียงสวนนอยที่แสดงใหเห็นความตางทางความหมาย ซึ่ง
แตกตางกันอยู 5 แบบ เมื่อพิจารณาแนวโนมของวิธีการยืมปรากฎวา คํายืมเหลานี้
สวนใหญมีแนวโนมวาไดยืมเขามาโดยรับเสียงพูดที่ไดยิน สวนที่เหลืออีก 57 คํา มี
แนวโนมวาไดรับเขามาทางตัวเขียน 
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Author Sittichai Sah-iam  
Title Spatlal description and spatlal deixis in Mpi / Sittichai Sah-iam  
Date 1996 
  
Location CL thesis 
Source 240 leaves : ill, charts 
Abstract Investigates the usage of Mpi deictic motion verbs in different speech

events, both unmarked and marked, as well as spatial deixis system in Mpi.
Spatial description in Mpi is also studied so as to find its relationship with
spatial deixis in this language. There are three systems in spatial
description in Mpi, i.e., relative, absolute and intrinsic. In the absolute one,
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height is anchored as an essential element. There two types of spatial
deictics in Mpi, namely demonstratives and deictic motion verbs. All of
them are free morphemes. Four types of denonstratives, i.e., demonstrative
adjectives, demonstrative pronouns, demonstrative adverbs and
demonstrative adverbs of manner, indicate the proximity and distance of
the speaker and/or addressee. In addition, the four types can also indicate
the position near the speaker or near the addressee and the demonstrative
adverbs can also indicate the area or position only of the speaker. Eleven
deictic motion verbs studied, for example, go-come and take-bring, not
only indicate the directions of movement, but also cardinal directions (only
East and West) and height. These verbs can function as main and
subsidiary verbs and can be used in both unmarked and marked situations.
In general, it seems that the ones indicating West/low level appear more
frequently in marked ones. However, it is argued that in Mpi culture, East
and high level are more culturally significant than west and low level 

 

ศึกษาการใชคํากริยาเคลื่อนที่แสดงการบงชี้ของคนอึมปในสถานการณตางๆ ทั้งการ
ใชคํากริยาดังกลาวที่สอดคลองและไมสอดคลองกับความหมายประจําคํา รวมถึง
ศึกษาระบบการบงชี้สถานที่ในภาษาอึมปทั้งระบบ นอกจากนี้ผูวิจัยยังศึกษาระบบ
การพรรณนาสถานที่ในภาษาอึมปดวย ทั้งนี้เพื่อคนหาความสัมพันธระหวางระบบ
การพรรรณนาสถานที่ และระบบการบงชี้สถานที่ในภาษานี้ จากการวิจัยพบวา
ภาษาอึมปมีการพรรณนาสถานที่ดวยระบบสัมพันธ ระบบแนนอนและระบบเนื้อใน
ซึ่งในระบบแนนอนนั้นมีการยึดสภาพภูมิประเทศ คือ ระดับพื้นที่สูง-ต่ํา และพบวาใน
ระบบการบงชี้สถานที่ในภาษาอึมปมีรูปบงชี้สถานที่ 2 ประเภท คือ รูปบงชี้สถานที่
ประเภทหมวดคําคําชี้เฉพาะประเภทตาง ๆ และหมวดคําคํากริยาเคลื่อนที่แสดงการ
บงชี้ รูปบงชี้สถานที่ทั้งสองประเภทดังกลาวเปนหนวยคําอิสระ หมวดคําคําชี้เฉพาะ
สามารถแบงออกเปน 4 ประเภท คือ คําคุณศัพทชี้เฉพาะ คําสรรพนามชี้เฉพาะ
คํากริยาวิเศษณชี้เฉพาะ และคํากริยาวิเศษณชี้เฉพาะบงชี้อาการ คําชี้เฉพาะทั้ง 4
ประเภทดังกลาวเกี่ยวของกับการบงชี้ระยะใกล-ไกล โดยยึดตําแหนงของผูพูดและ
ผูฟงเปนจุดอางอิง นอกจากนี้ ทั้ง 4 ประเภทยังสามารถบงชี้ตําแหนงใกลเฉพาะผูพูด
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หรือเฉพาะผูฟง และคํากริยาวิเศษณชี้เฉพาะสามารถบงชี้บริเวณ หรือจุดของ
สถานที่ที่ผูพูดอยูไดอีกดวย คํากริยาเคลื่อนที่แสดงการบงชี้ในภาษาอึมปที่ผูวิจัย
เลือกศึกษา ไดแก "ไป-มา" และ "เอาไป-เอามา" นั้น มีทั้งหมด 11 คํา ซึ่งบงชี้ทิศทาง
ของการเคลื่อนที่เขาหา-ออกจากตําแหนงของผูพูดและ/หรือผูฟงและบงชี้ทิศ
(เฉพาะทิศตะวันออกและทิศตะวันตก) และระดับพื้นที่สูงหรือต่ําดวยคํากริยา
ดังกลาวสามารถทําหนาที่เปนคํากริยาหลักและคํากริยารอง และสามารถใชไดทั้งใน
สถานการณที่มีการใชสอดคลอง และไมสอดคลองกับความหมายประจําคํา โดย
ทั่วๆ ไปพบวา ในสถานการณที่มีการใชไมสอดคลองกับความหมายประจําคํานั้น
คนอึมปมักจะเลือกใชคํากริยาดังกลาวซึ่งบงชี้ทิศตะวันตกและระดับพื้นที่ต่ํามาใช
มากกวา อยางไรก็ตามพบวา ในวัฒนธรรมของคนอึมปทิศตะวันออกและระดับพื้นที่
สูงมีนัยสําคัญทางวัฒนธรรมมากกวาทิศตะวันตกและระดับพื้นที่ต่ํา 
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Source 209 leaves : ill 
Abstract To collect and classify the function words in palm-leaf documents that

developed from body-part and plant-part nouns in Lanna Thai. The factors
and processes that motivate body-part and plant-part nouns to develop into
classifiers, relative markers, pronouns and prepositions are also studied.
Body-part and plant-part nouns develop into 4 types of function words:
classifiets, relative markers, pronouns and prepositions. As for the body-
part nouns, 10 develop into classifiers, 3 into relative markers, 4 into
pronouns and 3 into prepositions. As for the plant-part nouns, 17 develop
into classifiets, 2 into relative markers. It is found that body-part and plant-
part nouns develop into classifiers more than into other function words. The
factors motivated these nouns to develop into function words were inherent
semantic features in connection to quantity, single number, whole-part and
space. The quantifying factor motivated the body-part and plant-part nouns
to develop into classifiers. The single number factor motivated the body-
part and plant-part nouns to develop into relative markers. The whole-part
factor motivated the body-part nouns to develop into pronouns. The spatial
factor motivated the body-part nouns to develop into prepositions. Syntactic
and metaphorical factors also motivated the particular body-part and plant-
part nouns to develop into function words. There are 4 processes:
decategorialization, generalization, specialization and metaphor.
Decategorialization and generalization are found in action with the
grammatization of body-part and plant-part nouns into classifiers, relative
markers, pronouns and prepositions. Specialization is found in action with
the grammaticalization of body-part nouns into classifiers. Metaphor is the
first process of the grammaticalization of body-part nouns into preposition 

 
การศึกษาครั้งนี้เปนการรวบรวมและแยกประเภทคําไวยากรณที่กลายมาจาก
คํานามเรียกอวัยวะและสวนของพืชในภาษาไทยลานนาตามที่ปรากฏในคัมภีรใบ
ลานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา กฏหมายและคํานาม พรอมทั้งหาปจจัยและ
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กระบวนการที่ทําใหคํานามเรียกอวัยวะและสวนของพืชกลายเปนคําลักษณนาม
คําเชื่อมอนุพากย คําสรรพนาม และคําบุพบท ผลการศึกษาคํานามเรียกอวัยวะและ
สวนของพืช 28 คํากลายเปนคําไวยากรณ 4 ประเภทคือ คําลักษณะนาม คําเชื่อม
อนุพากย คําสรรพนาม และคําบุพบท คํานามเรียกอวัยวะกลายเปนคําลักษณะนาม
10 คํา เปนคําเชื่อมอนุพากย 3 คํา เปนคําสรรพนาม 4 คํา และเปนคําบุพบท 3 คํา
และคําเรียกสวนของพืชกลายเปนคําลักษณนาม 17 คํา เปนคําเชื่อมอนุพากย 2 คํา
คํานามเรียกอวัยวะและสวนของพืชกลายเปนคําลักษณนามมากกวาคําไวยากรณ
ประเภทอื่น ปจจัยที่ทําใหคํานามเรียกอวัยวะและสวนของพืชกลายเปนคําไวยากรณ
ไดแกปจจัยทางความหมายซึ่งไดแก ความหมายแสดงปริมาณซึ่งเปนปจจัยที่ทําให
คํานามเรียกอวัยวะและสวนของพืชกลายเปนคําลักษณนาม ความหมายบงจํานวน
เจาะจงซึ่งเปนปจจัยทําใหคํานามเรียกอวัยวะและสวนของพืชกลายเปนคําเชื่อมอนุ
พากย ความหมายบอกทั้งสิ่งซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหคํานามเรียกอวัยวะกลายเปนคํา
สรรพนาม และความหมายบอกบริเวณซึ่งเปนปจจัยทําใหคํานามเรียกอวัยวะ
กลายเปนคําบุพบท นอกจากนี้ปจจัยทางวากยสัมพันธและปจจัยอุปลักษณก็มีสวน
ชวยใหคํานามเรียกอวัยวะและสวนของพืชกลายเปนคําไวยากรณดวย สวน
กระบวนการที่ทําใหคํานามเรียกอวัยวะและสวนของพืชกลายเปนคําไวยากรณไดแก
กระบวนการสูญคุณสมบัติของหมวด กระบวนการทําใหมีความหมายทั่วไป
กระบวนการเจาะจงเลือก และกระบวนการอุปลักษณ กระบวนการสูญคุณสมบัติ
ของหมวดและกระบวนการทําใหมีความหมายทั่วไปเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในการ
กลายจากคํานามเรียกอวัยวะและสวนของพืชเปนคําลักษณนาม คําเชื่อมอนุพากย
คําสรรพนามและคําบุพบท สวนกระบวนการเจาะจงเลือกเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น
ในการกลายจากคํานามเรียกอวัยวะเปนคําลักษณนาม กระบวนการอุปลักษณเปน
กระบวนการเริ่มตนที่เกิดขึ้นในการกลายจากคํานามเรียกอวัยวะเปนคําบุพบท 
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Author Daranee Krisnapan  
Title A connected speech approach to tonal study : a case study of Phetchaburi 

Thai / Daranee Krisnapan  
Date 1995 
  
Location CL thesis 
Source 214 leaves : charts 
Abstract This research aims at demonstrating that a study of tonal variations in Thai

dialects from connected speech yields better results than a study from
isolated words. In addition, it aims at proposing a set methodology for
investigating tones in connected speech. The study location is Tambon Rai
Sa Thon, Ban Lat district, Phetchaburi province with one person as the
informant. The data analysed consist of two types-connected speech and
isolated words. The former was recorded during conversation between the
informant and the researcher together with a few villagers. The latter was
based on a list of words selected from the recorded connected speech
according to a set of criteria. The words were elicited by the question-
answer method as used in previous studies. The data were analyzed
instrumentally using the DSP Sona-Graph Workstation Model 5500 and
processed by computer using Excel Version 5. The results show that tones
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in connected speech manifest many more variants than those in isolated
words. The variants obtained from connected should represent the
pronunciation of the dialect under study better than those obtained just
form isolated words. The methology suggested for studying tones in
connected speech consists of the following steps. Firstly, the tone system
of each dialect should be analyzed auditorily using the tone checklist and
instrumentally using the tone-set wordlist. Secondly, connected should be
recorded from normal conversation. Thirdly, the recorded connected
speech should be analyzed auditorily to select words and syllables that are
suitable for instrumental analysis. Fourthly, results should be shown as 2
types of line graph-those containing all of the tones in the same graph and
those containing all of the variants of each tone in the same graph 

 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงคหลักที่จะแสดงใหเห็นวา การศึกษาการแปรของวรรณยุกตใน
ภาษาไทยถิ่น จากคําพูดตอเนื่อง ไดผลดีกวาการศึกษาจากคําเดี่ยว และตองการที่
จะเสนอแนวการศึกษาวรรณยุกตจากคําพูดตอเนื่องดวย งานวิจัยนี้เลือกศึกษา
ภาษาที่ตําบลไรสะทอน อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยใชผูบอกภาษา 1 คน
ขอมูลที่ใชในการวิจัยมี 2 ประเภท คือ ขอมูลที่เปนคําพูดตอเนื่องซึ่งเก็บจากการ
สนทนา ของผูบอกภาษากับผูวิจัย และชาวบานอื่นอีก 2-3 คน และขอมูลที่เปนคํา
เดี่ยว ซึ่งเก็บขอมูลมาโดย ใชคําที่เลือกมาจากคําพูดตอเนื่องตามเกณฑที่ตั้งไว และ
เก็บขอมูลใชวิธีการถาม-ตอบ เชนเดียวกับงานที่ผานมา ในการวิเคราะหรูปของ
วรรณยุกต ผูวิจัยใชเครื่อง DSP Sona-Graph Workstation Model 5500 และใช
โปรแกรม Excel Version 5 ชวยในการแปลงผลใหเปนกราฟเสน ผลการวิจัยพบวา
วรรณยุกตในคําพูดตอเนื่องมีรูปแปรที่หลากหลายมากกวาในคําเดี่ยวมาก และรูป
แปรที่ไดจากคําพูดตอเนื่องเหลานั้น นาจะครอบคลุมสําเนียงภาษาถิ่นที่ศึกษาได
ดีกวา รูปแปรที่ไดจาก คําเดี่ยวเพียงอยางเดียว แนวการศึกษาวรรณยุกตจากคําพูด
ตอเนื่อง ที่ผูวิจัยเสนอคือ ขั้นแรกตองศึกษาระบบของวรรณยุกตของภาษาถิ่นนั้น
กอน ดวยการฟง โดยใชรายการคําทดสอบวรรณยุกต และดวยเครื่องวิเคราะหเสียง
โดยใชคําชุดเทียบเสียง ขั้นที่สอง เกบ็ขอมูลคําพูดตอเนื่องจากการสนทนาปกติ ขั้นที่
สาม นําบทสนทนานั้นมาวิเคราะหดวยการฟงเพื่อเลือกคําและพยางคที่เหมาะสม

วิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 28

เพื่อที่จะนําไปวิเคราะหดวยเครื่องวิเคราะหเสียงตอไป ขั้นที่สี่ เปนขั้นของการเสนอ
ผล ซึ่งควรใชแผนภูมิกราฟเสน 2 ประเภท ไดแก กราฟแสดงทุกวรรณยุกต ในแตละ
ปริบท และกราฟแสดงวรรณยุกตเดียวกันในทุกปริบท 
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Abstract Studies to investigate the conceptual meaning of /khaw3/ as a polysemous
word and its various contextual meanings within the cognitive semantics
approach. It is found that /khaw3/ can occur in various syntactic positions :
the position of the main verb and other positions. The different syntactic
contexts in which /khaw3/. occur give rise to different meanings of /khaw3/.
Such kind of meaning is called the "Contextual meaning". According to the
cognitive semantic approach, there is one meaning which underlies and
relates all contextual meanings of a polysemous word. Such underlying
meaning is named the "Coceptual meaning". The contextual meanings of
/khaw3/ are derived from the various syntactic environments of /khaw3/. The
contextual meanings of /khaw3/ are further analyzed in order to recover the
underlying conceptual meaning. It is found that /khaw3/ consists of 11
meanings. The conceptual meaning of /khaw3/ is obvious in some
contextual meanings. In the other contextual meanings, a metaphorical
interpretation is required in order to recover the conceptual meaning 

 เพื่อศึกษามโนทัศนของคําวา เขา ในฐานะที่เปนคําหลายความหมาย และศึกษา
ความหมายที่หลากหลายของคํานี้ภายใตมโนทัศนเดียวกัน โดยเปนการศึกษา
ความหมายตามแนวทฤษฎีประชาอรรถศาสตร ผูวิจัยพบวา เขา สามารถปรากฏได
ในตําแหนงตางๆ กัน เชน ในตําแหนงกริยาหลัก และตําแหนงอื่นๆ ที่ไมใชกริยาหลัก
การที่ เขา ปรากฏไดในปริบททางวากยสัมพันธตางกัน ทําให เขา มีความหมายที่
ตางกัน ซึ่งเรียกวา ความหมายตามปริบท แตจะมีความหมายหนึ่ง ที่ความหมายมี
รวมกันทุกความหมาย  เปนความหมายที่แสดงมโนทัศน เดียวกัน  เรียกวา
ความหมายมโนทัศน ผูวิจัยไดเสนอการวิเคราะหความหมายตามปริบทของ เขา โดย
วิเคราะหจากตําแหนงและปริบทที่ เขา ปรากฏ และวิเคราะหวาความหมายมโนทัศน
ของ เขา ปรากฏอยูในความหมายตามปริบทเหลานั้นอยางไร ผลการศึกษาพบวา
เขา มีความหมายไดหลากหลายตางกันไปตามปริบท ซึ่งมีทั้งหมด 11 ความหมาย
แตจะสามารถมองเห็นความหมายมโนทัศนของ เขา ได จากการตีความในเชิงอุปมา 
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Author Yajai Chuwicha 
Title Clausehood in serial veab constructions in Thai / Yajai Chuwicha 
Date 1992 
Location CL thesis 
Source 179 leaves 
Abstract This study aims at investigating the syntactic and semantic properties of

serial verb constructions (SVC) in thai and determining the clausehood of
the constructions. It is found that SVC's can be classified into two groups :
the basic SVC, consisting of only two verbs, and the complex SVC,
consisting of more than two verbs. It is also found that there are some co-
occurring restrictions between verbs in the basic SVC. This basic SVC can
co-occur with another verb or another SVC to form a complex SVC. The
basic SVC's are classified into 14 patterns according to the semantic
properties and the position of the verb in the construction. Four syntatic and
semantic properties are found to indicate the compactness within the
SVC's. They are sharing the same subject, having the same time reference,
having the same aspect and not allowing the negative word to occur in
between. The SVC's that have all the four porperties are considered to have
the highest degree of compactness or unity. Such kinds of SVC's are
considered to be mono-clausal. It is found that there are 10 mono-clausal



ภาควิชาภาษาศาสตร 31

SVC patterns. The SVC's that have only some of the four properties are
considered to have lesser degrees of compactness. It follows that they do
not have unity and are not mono-clausal. The semantic properties of SVC'
are analyzed in terms of the kinds of event expressed by each verb in the
SVC's and the temporal relations between the events in the SVC's. It is
found that there are systematic relationships between the clausal structure
and the semantic properties of SVC's. The trmporal relations proposed in
the mono-clausal SVC's are different from those proposed in the non-mono
clausal SVC's 

 งานวิจัยชิ้นนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางวากยสัมพันธ และอรรถศาสตร
ของหนวยสรางกริยาเรียงในภาษาไทย และวิเคราะหความเปนประโยคของหนวย
สรางกริยาเรียงในภาษาไทย 
ผูวิจัยพบวาหนวยสรางกริยาเรียงจําแนกไดเปน  2 ชนิด  คือ  (1) หนวยสรางกริยา
เรียงพื้นฐานซึ่งประกอบดวยกริยาเพียง  2 คํา  กริยาที่ปรากฎในหนวยสรางนี้มี
ขอจํากัดในการเกิดรวมกัน  และ (2) หนวยสรางกริยาเรียงซับซอน ซึ่งประกอบดวย
กริยาตั้งแต  2 คําขึ้นไป หนวยสรางกริยาเรียงซับซอนนี้อาจอยูในรูปของ (ก) หนวย
สรางกริยาเรียงพื้นฐาน เกิดรวมกับคํากริยาอีกคําหนึ่ง  หรือ (ข) หนวยสรางกริยา
เรียงพื้นฐานเกิดรวมกับหนวยสรางกริยาเรียงพื้นฐานอื่น ๆ หนวยสรางกริยาเรียง
พื้นฐานสามารถแบงเปนกระสวนตาง ๆ ได  14 กระสวนยอย  ตามคุณสมบัติทาง
ความหมายของคํากริยาและขอจํากัดในแงตําแหนงคํากริยาที่ปรากฎในหนวยสราง 
ผูวิจัยไดเสนอคุณสมบัติทางวากยสัมพันธและอรรถศาสตร   4 ประการ  เพื่อแสดง
ความตรึงแนนระหวางกริยาในหนวยสรางกริยาเรียงพื้นฐาน  ไดแก  การมีประธาน
รวมกัน  การอางถึงเวลาเดียวกัน การมีการณลักษณะเดียวกัน และการไมอนุญาต
ใหคําปฏิเสธปรากฎระหวางคํากริยาทั้งสอง  หนวยสรางกริยาเรียงใดมีคุณสมบัติ
ครบทั้ง  4 ประการ  หนวยสรางนั้นจะมีความตรึงแนนระหวางกริยาในระดับสูงสุด
ซึ่งเรียกวาหนวยสรางนั้นมีเอกภาพ  หนวยสรางกริยาเรียงที่ มีเอกภาพ  จะมี
โครงสรางเปนเอกประโยคซึ่งผูวิจัยพบวามี  10 กระสวน  สวนคํากริยาเรียงที่มี
คุณสมบัติไมครบ  4 ประการจะมีความตรึงแนนลดนอยลงมา  หมายความวาไมมี
เอกภาพ จะมีโครงสรางไมใชเอกประโยค  ซึ่งผูวิจัยพบวามี  4 กระสวน 
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คุณสมบัติทางอรรถศาสตรที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ หมายถึง เหตุการณและเวลาในการ
เกิดเหตุการณที่แสดงดวยหนวยสรางกริยาเรียง  ผูวิจัยพบวาหนวยสรางกริยาเรียง
พื้นฐานแสดงความสัมพันธในแงเวลาในการเกิดเหตุการณ  5 ประเภท  ไดแก  (1)
เหตุการณ 2 เหตุการณเกิดขึ้นพรอมกันแบบซอนทับกันสนิท   (2) มีความกํากวม
ระหวางการเกิดพรอมกันแบบซอนทับกันสนิทหรือเหลื่อมเวลากัน  (3) การเกิดเรียง
ตอกันโดยไมมีขอจํากัดในเรื่องเวลาของการเกิดเหตุการณที่สอง  (4) การเรียงตอกัน
โดยมีขอจํากัดในเรื่องเวลาของการเกิดเหตุการณที่สอง  และ (5) การไมเกิดขึ้นของ
เหตุการณที่สอง แตถาจะเกิดจะเกิดหลังเหตุการณแรก  นอกจากนี้ยังพบวาความ
เปนประโยคของหนวยสรางกริยาเรียงและคุณสมบัติทางอรรถศาสตรของหนวยสราง
กริยาเรียงสัมพันธกันอยางมีระบบ  หนวยสรางกริยาเรียงที่มีโครงสรางประโยค
ตางกัน ความสัมพันธระหวางเหตุการณที่เสนอโดยหนวยสรางกริยาเรียงนั้น ๆ จะ
ตางกันดวย  
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Source 283 leaves 
Abstract The purpose of theis study is to analyze the social variation of (r) in thai and

(r) in english in the speech of Bangkok thai speskers who work in first-chass
hotels in Bangkok. The study also aims to investigate the relationship
between the variation of (r) in Thai and that in English. Three social
variables were selected for this study sex, job level and English languuage
background., It is found that (r) in each language has four main variants, i.e.
the tap (I). the approximant (I), the lateral (l) and r-lessness (0). The first
three variants occurs only in custers. Among the four variants, (I) and (J)
are prestigious variants of (r) in Thai and (r) in English, respectively. (1) and
(0) are stigmatized variants in both languages in the prevocalic position and
in clusters, respectively. The subjects are 58 Bangkok Thai speakers
purposely sampled from three first-class hotels in Bangkok. They were
tape-recorded in a single interview with the researcher in Thai and with an
English native speaker in English. The findings reveal that in thai, (1) and (0)
occur extensively in the prevocalic position and in clusters, respectively,
and can be regarded as the norm of (r) in Thai today. In English, (J) occurs
most frequently in both positions of occurrence, followed by (1) in the
prevocalic position and (0) in clusters. The variant (I) is the least frequently
used variant in both languages. The findings also reveal that there is a
significant relation (p less than 0.01) between each social variable and (r) in
Thai and (r) in English. That is, female speakers are likely to use more
prestigious variants than male. Speakers of a higher job level are likely to
use more prestigious variants than those of a lower job level. Speakers with
more English language background are likely to use more prestigious
variants that those with less English language background. However, when
one social variable is under study with the other two controlled, some
striking facts are revealed although most of the trends remain the same.
With regard to the relationship between variation of (r) in Thai and (r) in
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English, a statistical analysis of the rank correlation shows that there are
significant correlations (p less than 0.01) between the use of each variant of
(r) in both landuanges of all subjects. The analysis shows that only some
variants of (r) in English and in Thai of the social or social sub-groups of
subjects are significantly correlated 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายที่จะวิเคราะหการแปรของ ( r ) ในภาษาไทย และ ( r )ใน
ภาษาอังกฤษ ตามตัวแปรทางสังคม ของผูพูดภาษาไทยกรุงเทพฯ  ซึ่งเปนพนักงาน
โรงแรมชั้นหนึ่ง  นอกจากนี้ การวิจัยยังมุงศึกษาความสัมพันธระหวางการแปรของ( r
) ในภาษาไทย และ ( r )ในภาษาอังกฤษตามตัวแปรทางสังคมดังกลาว  ตัวแปรทาง
สังคมที่เลือกศึกษา ไดแก เพศ ระดับตําแหนงงาน และภูมิหลังทางภาษาอังกฤษ  รูป
แปรที่สําคัญของ ( r ) ในแตละภาษา  ไดแก  เสียงลิ้นกระทบ  [  ]    เสียงเปด  [ ]
เสียงขางลิ้น [ l ]   และไมออกเสียง [ ø ]    รูปแปรสามรูปแรกเกิดขึ้นในตําแหนง
เดี่ยวหนาสระและตําแหนงพยัญชนะควบกล้ํา  สวน  [ ø ] เกิดขึ้นในตําแหนง
พยัญชนะควบกล้ําเทานั้น  [   ] และ [ ] เปนรูปแปรที่เปนที่ยอมรับกันวามี
ศักดิ์ศรีในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ตามลําดับ  สวน   [ l ] และ [ ø ]  เปนรูป
แปรที่ไมไดมาตราฐานในตําแหนงเดี่ยวหนาสระ และพยัญชนะควบกล้ํา ตามลําดับ
ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ขอมูลที่ใชในงานวิจัยไดจากการสัมภาษณและบันทึกเสียงกลุมตัวอยาง  ซึ่งเปน
พนักงานโรงแรมชั้นหนึ่งในกรุงเทพฯ 58 คน  จากโรงแรม  3 แหง  ผูวิจัยเปนผู
สัมภาษณกลุมตัวอยางดวยภาษาไทย และผูชวยวิจัยซึ่งเปนฝรั่งชาวตะวันตกซึ่งพูด
ภาษาอังกฤษเปนภาษาแมเปนผูสัมภาษณดวยภาษาอังกฤษ 
ผลการวิเคราะหการแปรแสดงใหเห็นวา  ในภาษาไทย กลุมตัวอยางใช [  l ]  [ ø  ]
ในตําแหนงเดี่ยวและตําแหนงพยัญชนะควบกล้ํามากที่สุด  สวนในภาษาอังกฤษ  [
] เปนรูปแปรที่เกิดมากที่สุดในตําแหนงทั้งสอง ตามดวย [ l ]  และ [ ø ]  ใน
ตําแหนงเดี่ยวหนาสระ และพยัญชนะควบกล้ํา ตามลําดับ  สวน [  ] เปนรูปแปร
ที่เกิดขึ้นนอยที่สุดในภาษาทั้งสอง  นอกจากนั้นผลการใชสถิติไคสแควรยังพิสูจนวา
ตัวแปรทางสังคมที่ศึกษาทั้งสามตัวแปรมีความสัมพันธกับการแปรของ ( r ) ใน
ภาษาไทย และ ( r ) ในภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01
กลาวคือ เพศหญิงมีแนวโนมที่จะใชรูปแปรที่มีศักดิ์ศรีมากกวาเพศชาย  ผูที่อยูใน
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ตําแหนงสูงกวามีแนวโนมที่จะใชรูปแปรที่มีศักดิ์ศรี มากกวาผูที่อยูในตําแหนงต่ํา
กวา  ผูมีภูมิหลังภาษาอังกฤษมากกวามีแนวโนมที่จะใชรูปแปรที่มีศักดิ์ศรีมากกวาผู
ที่มีภูมิหลังภาษาอังกฤษนอยกวา  ผลการวิจัยยังพบดวยวาเมื่อมีการศึกษาตัวแปร
สังคมหนึ่งโดยคุมตัวแปรทางสังคมอีกสองตัว  ผลที่ไดสวนใหญยังคงเหมือนเดิมแตมี
หลายกรณีที่ผลที่ไดแตกตางไปจากผลที่ไดเมื่อดูตัวแปรสังคมเพียงตัวแปรเดียว 
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการแปรของ ( r ) ในภาษาอังกฤษและ ( r ) ใน
ภาษาไทย  ผลจากการใชสถิติคาสหสัมพันธกับการออกเสียง ( r ) ทั้งสองภาษาของ
กลุมตัวอยางทั้งหมดแสดงวาการปรากฎของรูปแปรแตละรูปของ( r ) ในทั้งสอง
ภาษาของกลุมตัวอยางซึ่งจําแนกยอยตามตัวแปรทางสังคม  ผูวิจัยพบวามีรูปแปร
บางรูปเทานั้นที่มีสหสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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Location CL thesis 
Source 393 leaves 
Abstract The main objective of this dissertation is to analyze the method and device

in making Thai device - transformed verses (Klawn Konlabot) by using a
linguistic approach and to classify them. Another objective is to study the
relationship between the forms and the names, and between the forms and
the contents of Klawn Konlabot. In addition, the study also aims at
analyzing the intonation of Klawn Konlabot in melody reading. Finally, the
study compares Klawn Konlabot of the three eras. The results reveal that
there are six devices in making Klawn Konlabot. They are : 1) the structure
or condition of the device, 2) the type or method of the device, 3) the
characteristics of the device, 4) the position of the device, 5) the number of
the original units and 6) the number of the generated units. Concerning the
relationahip between the forms and the names of Klawe Konlabot, it is
found that there are three types of the relationship : the instructional
relationship, the paraphrastic relationship and the implicational relationship.
As for the relationship between the forms and the contents of Klawn
Konlabot, the simple form is used to convey denotative meaning and the
more complicated form is used to convey connotative meaning. With regard
to the analysis of the rhythm in reading Klawn Konlabot, it is found that there
is no difference between the rhythm of Klawn Konlabot and that of ordinary
Klawn Suphap. Finally, in comparing Klawn Konlabot in three eras, it is
found that they are different in the number and the forms of device and that
the causes of the decrease of the number of Klawn Konlabot is due to the
complexity and specific constraints of Klawn konlabot 

 วิทยานิพนธนี้มีจุดมุงหมายหลักคือวิเคราะหวิธีการและกลไกในการสรางกลของ
กลอนกลบทดวยวิธีการทางภาษาศาสตรเพื่อจําแนกประเภทของกลอนกลบท
นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางรูปแบบของกลอนกลบทกับชื่อหรือ
เนื้อหาของกลอนกลบท   ศึกษาจังหวะและทํานองเสียงในการอานกลอนกลบทแบบ
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ทํานองเสนาะและเปรียบเทียบความแตกตางของกลอนกลบทในสมัยตาง ๆ 
ผลการวิจัยพบวา  มีกลไกหลัก  6 ประการในการสรางกลไดแก   1. ชนิดหรือเงื่อนไข
ของกล    2. แบบหรือวิธีการในการสรางกล  3. ลักษณะของกล   4. ตําแหนงที่เกิด
ของกล   5. จํานวนของหนวยตนแบบ และ  6. จํานวนของหนวยผลลัพธ 
สําหรับความสัมพันธระหวางรูปแบบของกลกับชื่อของกลอนกลบทพบวามี
ความสัมพันธเปน  3 แบบ คือ ความสัมพันธแบบตรง แบบอธิบาย และแบบ
สอดคลอง  สวนความสัมพันธระหวางรูปแบบกับเนื้อหาของกลอนกลบทพบวามี
ความสัมพันธระหวางรูปแบบที่ธรรมดามากกวาเนื้อหาที่ใช สื่อความ   และ
ความสัมพันธระหวางรูปแบบที่ซับซอนกวากับเนื้อหาที่ใชสื่ออารมณ 
สวนการวิเคราะหจังหวะในการอานกลอนกลบทนั้นพบวามีลักษณะการอานที่
เหมือนกับการอานทํานองเสนาะของกลอนสุภาพทั่วไป 
กลอนกลบทใน  3 สมัยตางกันในเรื่องจํานวนของชนิดและรูปแบบของกลบท   สวน
สาเหตุของการลดจํานวนลงของกลอนกลบทตามสมัยเกิดจากความซับซอนและ
ขอบังคับที่เฉพาะเจาะจง 
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Title The origin and development of disyllabic words beginning with Kra and Ka-
In Thai / Pojanee Siriaksorsat 

Date 1992 
Location CL thesis 
Source 253 leaves 
Abstract The purpose of this research is to study the origin and development of

disyllabic words beginning with kre-and ka-in Thai. The research results
erveal that there are three main sources of kra- and ka- words: 1. borrowing
from Khmer, Pali-Sanskrit, Malay, and other languages; 2. Coining new
words by chanding the initial consonants of the first syllable to kr- and k-, or
adding kra- and ka- to monosyllabic words to form two types of disyllabic
words, i.e. complex words and pseudo-comples words; 3. reduplicating
some parts of disyllabic words begining with kra- and ka- With regard to the
development of kra- and ka- words, the findings show that: 1. words
beginning with [¡Á-, ¡-,¡'-] in the Sukhothai and Ayudhya periods have
changed to [¡ÁÌ-, ¡Ì-] in the present time; 2. words written [¡Ì-] or [¡ÁÌ-] and
words with the first syllable written in other forms such as [³ÁÌ],[¹ÁÌ-] have
Changed to [¡Ì- ¡ÁÌ]; 3. [¡Ì- ¡ÁÌ-]; has existed since the Sukhothai Period; 4.
the number of disyllabic words beginning with kra- and ka- in the Sukhothai
and Ayudhya Periods is small; most of them are formed in the Ratanakosin
of Bangkok from the reign of King Rama IV to the present time 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาเรื่องที่มาและวิวัฒนาการของคําสองพยางคที่
ขึ้นตนดวย  กระ-  และ กะ- ในภาษาไทย 
ผลการวิจัยพบวาคําสองพยางคที่ขึ้นตนดวย  กระ-  และ กะ- ในภาษาไทยมีที่มา
จาก   3  สาเหตุ  คือ  1. เกิดจากการยืมคําภาษาตาง ๆ เขามา  ซึ่งประกอบดวย
ภาษาเขมร ภาษาบาลี-สันสกฤต  ภาษามลายูและภาษาอื่น ๆ  2. เกิดจากการสราง
คําขึ้นใหมในภาษาไทยเอง  วิธีที่ใชในการสรางคําขึ้นใหม มี  3 วิธีคือ วิธีเปลี่ยนเสียง
พยางคหนาของคําที่มีเสียงตาง ๆ  ใหเปน  /kra-, ka-/  ทําใหเกิดการเปลี่ยนเสียง
วิธีเติม  กระ-  กะ-  ลงไปหนาคําพยางคเดียว  ทําใหเกิดเปนคําสองพยางคที่ขึ้นตน
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ดวย  กระ-  กะ-  จัดเปนคําผสาน  ซึ่งจําแนกเปน  2 ชนิด คือ คําผสานแทและคํา
ผสานเทียม  และวิธีซ้ําคํา  โดยซ้ําคําบางสวนซึ่งทําใหคําสองพยางคที่ขึ้นตนดวย
กระ-  กะ- เกิดเปนคําใหมที่มีหลายพยางค 
การศึกษาวิวัฒนาการของคํา < กระ- , กะ- >  พบวา  1. คําที่เคยมีรูปเขียนเปน <
กร-,  ก-,  ก- > ในสมัยสุโขทัยและอยุธยาไดเปลี่ยนมาเปนรูป < กระ- , กะ-> ในสมัย
ปจจุบัน  2. คําที่เคยเขียนเปนรูป < กะ- > < กระ- > แตเพียงรูปใดรูปหนึ่ง และคําที่
มีพยางคหนาเปนรูปอื่น เชน < ตระ->  < ประ- > ไดเปลี่ยนแปลงมาใชแปรกันเปน
รูป  < กะ-  กระ- >  3. การใชคํา  < กะ-  กระ- > นั้น เริ่มพบตั้งแตสมัยสุโขทัย  4.
คํา <กระ- , กะ- >  ที่พบในสมัยสุโขทัยและอยุธยามีเปนจํานวนนอย ที่มีอยูเปน
จํานวนมากนั้น เปนคําที่พบในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง (สมัยรัชกาลที่ 4) และ
ปจจุบัน 
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Location CL thesis 
Source 180 leaves 
Abstract The study is meant to find out the time when length distinction of mid vowels

e o and low vowels ... emerge in Thai as well as the factors for such
emergence. It is found that the length distinction of vowel o emerged in the
beginning of the Ratanakosin period, and the length distinction of vowels...
and ... emerged in the Middle of the Ratanakosin period. As for the factors
of the length distinction emergence, it is found that borrowing, especially
from Pali and Sanskrit, was the important factor for the emergence of length
distinction of e and o. As for the low vowels ...., new formations were the
factor 

 การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อสันนิษฐานชวงเวลาที่ความตางดานความสั้นยาวของ
สระกลาง  e o   และสระต่ํา   ปรากฏในภาษาไทย  และเพื่อคนหาปจจัยที่ทําใหเกิด
ความตางของสระสั้นยาวกลุมนี้โดยใชวิธีศึกษาเชิงประวัติและเชิงเปรียบเทียบ 
ผลการวิจัยพบวา  ความตางดานความสั้นยาวของสระ  e    o      ปรากฎใน
ภาษาไทยในระยะเวลาที่ตางกัน คือ ความตางดานความสั้นยาวของสระ   o
ปรากฎอยางชัดเจนในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  สวนความตางดานความสั้นยาว
ของสระ  e     และ    ปรากฎอยางชัดเจนในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง 
สําหรับปจจัยที่ทําใหเกิดความตางของสระสั้นยาวกลุมนี้พบวา  การยืมคําจากภาษา
บาลีสันสฤตนาจะเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหมองเห็นความตางของสระสั้นยาวกลุม
กลาง  e   และ  o   และปจจัยสําคัญที่นาจะทําใหมองเห็นความตางของสระสั้นยาว
กลุมต่ํา       และ     คือ   การสรางคําใหมในภาษาไทยโดยการเทียบแบบกับคํา
ยืมภาษาเขมร 
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 Pranee Kullavanijaya, advisor 
 Chulalongkorn University. Linguistics 
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Author Thananan Trongdee  
Title The universality of sounds symbolism in Tai Nuea / Thananan Trongdee  
Date 1992 
  
Location CL thesis 
Source 181 leaves 
Abstract The dissertation has two purposes : to investigate the sound symbolic

system in Tai Nuea and to prove that the system is universal. The
investigation is based on a corpus of i deophones. The study first deals with
the formal characteristics and the classification of Tai Nuea ideophones.
Syntactically, they are verb modifiers but different from adverbs in some
respects. They can be classified into 5 categories according tot the modes
of sensory perception they describe, or 2 categories according to the
number of syllable. Then, the system of sound symbloism is analyzed. It is
found that all the phonological components of ideophones cooperatively
convey meanings. The initial and final consonants convey the manner of
movement or quality of things; the vowels convey size, shape and degree
of intensity; the tones augment or diminish the degree of intensity and the
reduplications intensify of convey the plurality of the movement or the
number of things. Lastly, the phonetic motivations for relating sound and
meanings were investigated and the sound symbolic system in Tai Nuea
was proved to be universal to some extent 
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 วิทยานิพนธนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาระบบสัทอรรถลักษณะในภาษาไทเหนือ และ
เพื่อพิสูจนความเปนสากลของระบบสัทอรรถลักษณะในภาษาดังกลาว  ขอมูลที่
นํามาศึกษาไดแก  คําแสดงภาพลักษณ 
สวนแรกของการศึกษาเปนการศึกษาลักษณะและประเภทของคําแสดงภาพลักษณ
ลักษณะทางวากยสัมพันธของคําแสดงภาพลักษณคือ  ทําหนาที่ขยายกริยา แตก็
แตกตางจากคํากริยาวิเศษณทั่วไปในบางลักษณะ 
คําแสดงภาพลักษณอาจจําแนกออกไดเปน 2 ประเภท  ตามจํานวนพยางคหรือ
จําแนกออกไดเปน 5 ประเภท ตามลักษณะการรับรูทางประสาทสัมผัส 
สวนตอมาเปนการศึกษาระบบสัทอรรถลักษณะ  พบวาสวนประกอบทุกสวนของคํา
แสดงภาพลักษณลวนสื่อความหมายทั้งสิ้น  โดยพยัญชนะตนและพยางคทายแสดง
ลักษณะการเคลื่อนไหวหรือคุณสมบัติของสิ่งของ  สระแสดงขนาด รูปรางและระดับ
มากนอย  วรรณยุกตเพิ่มหรือลดระดับมากนอย  การซ้ําแสดงการเนนและแสดงพจน
ของการเคลื่อนไหวหรือสิ่งของ 
สวนสุดทายเปนการใหเหตุผลทางสัทศาสตรที่อาจนํามาอธิบายการที่เสียงแสดง
ความหมาย  พบวามีเหตุผลที่อธิบายได  และไดพิสูจนความเปนสากลของสัทอรรถ
ลักษณะในภาษาไทเหนือ  พบวามีความเปนสากลเปนบางสวน 
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Author Bureerat  RodYing 
Title Opening Telephone Conversation In Thai / Bureerat  RodYing 
Date 2001 
  
Location CL thesis 
Source 216 leaves 
Abstract      The aims of this study are to study and analyze the role of intimacy on

choices of sequences and strategies in opening telephone conversations in
Thai. The data consist of 300 telephone openings collected during April
and May 2000. Recordings were obtained from 30 Thai speakers who
speak Central Thai and live in Bangkok and the area around Bangkok. It is
found that opening telephone conversations by Thai speakers can be
described in four sequences: summons-answer, identification-recognition,
greetings, and small talk. The small talk sequence is found to be a
characteristic of Thai culture. 
     Strategies in the summons-answer sequence consist of the use of
answer terms, the use of final particles, and self-identification. Strategies in
the identification-recognition sequence include requesting, calling the
answerer by using an address term, giving self-identification, asking
questions about the answerer, using answer terms, and joking. Strategies in
the greeting sequence are divided into two types: simple and complex
strategies. Simple strategies comprise using greeting terms, using final
particle, and exclaiming. Complex strategies include uses of greeting terms
and address terms, of exclamation words and greeting terms, of greeting
terms followed by topics. Strategies in the small talk sequence consist of
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asking questions or paying notice to the state, work or activity of the
answerer, asking about the answerer's health and general well-being,
inquiring about the answerer's activity in the future, giving reasons for
calling, referring to the third person, asking about the event or activity of the
answerer in the past, blaming, recalling, talking about the weather, and
inquiring about the answerer's behavior. 
     In addition, it is also found that intimacy relates significantly with the
choices of sequences and strategies in the openings ( p < 0.0005 ). For
example, in the identification-recognition sequence, well-acquainted
speakers tend to call answerers by using address terms, whereas less-
acquainted speakers prefer giving self-identification. Contrary to the small
talk sequence which is found mainly in the well-acquainted group, the
greeting sequence is found least. However, there is no relationship
between intimacy and the summons-answer sequence. In other words, this
sequence is found in all groups and answering strategies reflect the
answerer's personal style. 

 

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขั้นตอนและกลวิธีการเปดการสนทนาทาง
โทรศัพทในภาษาไทยและความ             สัมพันธระหวางความคุนเคยของผูพูดผูฟง
กับจํานวนขั้นตอนและการเลือกกลวิธีในการเปดการสนทนา ขอมูลที่ใชในการ
วิเคราะหไดมาจากการบันทึกเทปขอมูลการเปดการสนทนาของกลุมตัวอยางที่อาศัย
อยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งใชภาษาไทยกรุงเทพฯ จํานวนทั้งสิ้น 30 คน
รวม 300 ชุดขอมูล ระหวางเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2543 ผลการวิจัยพบวา
ขั้นตอนการเปดการสนทนาทางโทรศัพทในภาษาไทยมี 4 ขั้นตอน คือ การเรียก/ตอบ
การแสดงตัว/จําได  การทักทาย  และการโอภาปราศรัย โดยขั้นตอนการโอภา
ปราศรัย แสดงใหเห็นการใชภาษาของคนไทยซึ่งมีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม 
     กลวิธีที่พบในขั้นตอนการเรียก/ตอบ ไดแก การใชคําตอบรับ  การใชคําลงทาย
และการแสดงตนเอง กลวิธีในขั้นตอนการแสดงตัว/จําได ไดแก การขอรอง  การ
กลาวเรียกผูรับโดยใชคําเรียกขาน  การกลาวแนะนําตนเอง  การถามคําถามผูรับ
การกลาวคําตอบรับ  และการหยอกลอ  กลวิธีที่พบในขั้นตอนการทักทาย แบง
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ออกเปน 2 ประเภท คือ กลวิธีที่มีสวนประกอบเดียว ไดแก  การใชคําแบบแผน  การ
ใชคําลงทาย  การใชคําอุทาน  และกลวิธีที่มีสวนประกอบสองสวน ไดแก  การใชคํา
แบบแผนและคําเรียกขาน  การใชคําอุทานและคําเรียกขาน  การใชคําแบบแผนและ
การเขาสูหัวขอสนทนา   กลวิธีที่พบในขั้นตอนการโอภาปราศรัย ไดแก  การซักถาม
เกี่ยวกับสภาพ, งานหรือกิจกรรมของผูรับในขณะนั้น  การซักภามเกี่ยวกับสุขภาพ
และความเปนอยู  การซักถามเกี่ยวกับแผนหรือสิ่งที่จะกระทําในอนาคต  การกลาว
อางมูลเหตุจูงใจในการโทร  การซักถามเกี่ยวกับบุคคลที่สาม  การซักถามเกี่ยวกับ
เหตุการณหรือการกระทําในอดีต  การกลาวในเชิงตําหนิหรือตอวา  การทบทวน
ความจํา  การพูดคุยเกี่ยวกับสภาพดินฟาอากาศ  และการซักถามเกี่ยวกับความ
ประพฤติของผูรับ 
     นอกจากนี้ยังพบวา ความคุนเคยระหวางผูพูดผูฟงมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับการเลือกใชขั้นตอนและกลวิธีในการเปดการสนทนาใน
ภาษาไทย ( p <  0.0005 ) เชน ในขั้นตอนการแสดงตัว/จําได  ผูพูดผูฟงที่มี
ความคุนเคยกันมาก  (พูดนิยมใชกลวิธีการกลาวเรียกผูรับโดยใชคําเรียกขาน
ในขณะที่ผูพูดผูฟงที่มีความคุนเคยกันนอย  ผูพูดจะใชกลวิธีการกลาวแนะนําตนเอง
กับผูรับ หรือ ผูพูดผูฟงที่มีความคุนเคยกันมากจะมีการแสดงขั้นตอนการทักทาย
นอยที่สุด แตจะมีการแสดงขั้นตอนการโอภาปราศรัยมากที่สุด อยางไรก็ตาม พบวา
ความคุนเคยระหวางผูพูดผูฟงไมมีบทบาทตอการเลือกใชขั้นตอนการเรียก/ตอบ 
และกลวิธีในขั้นตอนการเรียก/ตอบ โดยพบวา ผูพูดจะมีการแสดงขั้นตอนนี้ในทุก
ระดับความคุนเคย  และกลวิธีในการตอบรับตอเสียงโทรศัพทของผูรับ เปน
ลักษณะเฉพาะบุคคลที่ผูรับนํามากลาวโดยไมไดคํานึงถึงความสัมพันธระหวางผูพูด
ผูฟงแตอยางใด 
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Author Sunanta Kongprakhon 
Title Hedging Strategies in Conversation about Sex among Thai Speakers / 

Sunanta Kongprakhon 
Date 2001 
  
Location CL thesis 
Source 214 leaves 
Abstract This is a study of  hedging strategies found  in conversation about sex

among Thai speakers in public discourse. An excerpt of data is collected of
4 types of discourse situation; television, radio, newspaper column and
internet  webboard. 
The study shows that there are 3 linguistic devices for hedging which are
substitution, deletion  and  addition. These can be realized in  39  linguistic
forms. Following    Brown and  Levinson’ s theory, 19 forms are found to be
quality hedges;16 forms manner hedges; 3 forms  quantity hedges and only
one form relevance hedge. These forms are used   at   varying degrees of
frequency in different situations. Euphemism, if-clause   and   modal   verbs
are used at  the high frequency in every discourse situation.  In all,  the
degree of hedging is about 3.87 percent of the number of words used in
the discourse. 
For the analysis in each situation, the highest degree of hedging is found in
television conversation (5.01%). Though it was expected to have the lowest
degree of  hedging, internet  webboard  ranks second (4.13%) . Third  is
radio conversation  (3.42%) , and  the lowest  degree of hedging is found in
newspaper column  (3.36%). 
A qualitative analysis of hedges in this thesis  shows that discourse factors
play         a major role in determining the use of hedges. A  face-  to-  face
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conversation  requires          a   greater degree of hedging than a non-face-
to-face one. Participants who are close to each other use more hedging
than  those  who are distant. This is not in accordance with the hypothesis. 

 

งานวิจัยนี้ศึกษากลวิธีการกลบเกลื่อนในการสนทนาเรื่องเพศของคนไทย  ใน
ปริจเฉท        การสนทนาแบบสาธารณะ  โดยใชขอมูลปริจเฉทที่ตางกัน 4
สถานการณ คือ  ปริจเฉทในรายการทาง     โทรทัศน   รายการวิทยุ   คอลัมนถาม-
ตอบในหนังสือพิมพ และ กระดานสนทนาในอินเทอรเน็ต 
ผลการศึกษา พบวา มีกลไกภาษา 3 กลไกที่ใชในการกลบเกลื่อน คือ การแทนที่รูปภาษา
การละ รูปภาษา และการเพิ่มรูปภาษา  ซึ่งใชรูปแบบภาษาทั้งหมด  39 แบบ  และ
สามารถจําแนกไดตามแนวคิด ของ บราวนและเลวินสันได 4 ประเภท  โดยรูปแบบภาษา
19  แบบ เปนการกลบเกลื่อนที่ละเมิดเงื่อนไขเชิงคุณภาพ ,16 แบบ ละเมิดเงื่อนไขเชิง
รูปแบบ , 3 แบบ ละเมิดเงื่อนไขเชิงปริมาณ  และอีก   1 แบบ   ละเมิดเงื่อนไขเชิงความ
สอดคลอง  นอกจากนี้ยังพบวา ความถี่ในการใชรูปแบบภาษาแบบตางๆ  จะแตกตางกนั
ตามสถานการณปริจเฉท   โดยรูปแบบภาษาที่เปนคํารื่นหูประเภทตางๆ    ประโยคแสดง
การสมมติ  สถานการณ และคํากริยานุเคราะหบอกอรรถานุเคราะห มีการใชในความถี่ที่
สูงในทุกสถานการณปริจเฉท  จากจํานวนคําทั้งหมดในขอมูลปริจเฉทการสนทนา
พบวา มีอัตราการกลบเกลื่อนประมาณ รอยละ 3.87 
การศึกษาแตละสถานการณ พบวา   ปริจเฉทการสนทนาในโทรทัศน จะมีอัตราการ
กลบเกลื่อนสูงสุด  ( รอยละ 5.01)  และจากสมมติฐานที่วา ปริจเฉทการสนทนาใน
อินเทอรเน็ต  จะมีอัตราการ   กลบเกลื่อนต่ําสุดนั้น   งานวิจัยนี้  พบวา ปริจเฉทใน
อินเทอรเน็ตมีอัตราการกลบเกลื่อนสูงเปนอันดับที่ 2 (รอยละ 4.13)   อันดับที่ 3 คือ
ปริจเฉทในรายการวิทยุ( รอยละ 3.42 )  และ ปริจเฉทในคอลัมนถาม-ตอบใน
หนังสือพิมพ มีอัตราการกลบเกลื่อนต่ําสุด (รอยละ 3.36) 
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพของการกลบเกลื่อนในงานวิจัยนี้  พบวา ปจจัยปริจเฉทมี
บทบาทสําคัญตอการใชการกลบเกลื่อน  โดยผูรวมสนทนาที่เห็นหนากันมกีารกลบ
เกลื่อนมากกวาผูรวมสนทนาที่ไมเห็นหนากัน  อยางไรก็ตาม จากสมมติฐานที่วา ผู
รวมสนทนาที่มีความสัมพันธเปนแบบหางจะมี การกลบเกลื่อนมากกวาแบบใกลชิด
งานวิจัยนี้ พบวา ผูรวมสนทนาที่มีความสัมพันธเปนแบบใกลชิดจะมีการกลบเกลื่อน
มากกวา 

วิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต 48

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 2001 
Alt author สุนันทา คงประโคน 
 Peansiri Vongvipanond, advisor 
 Chulalongkorn University. Linguistics 
ISBN 9740305717 
 
 
 
Author Wipharuk Kanokrattananukul 
Title Word Sense Disambiguation in Thai Using Decision List Collocation / 

Wipharuk Kanokrattananukul 
Date 2001 
  
Location CL thesis 
Source 332 leaves 
Abstract This thesis aims to develop a prototype of word 

sense disambiguation program in Thai by using the 
decision list collocation algorithm. หัว /hua4/ is chosen 

as a representative of nouns and เก็บ /kep1/ as a 

representative of verbs. We analyzed the senses of หัว 
/hua4/ and เก็บ /kep1/ for preparing manually sense-

tagged corpus based on the Thai dictionary of "The 
Royal Institute" and 1,800 samples of หัว /hua4/ and 

1800 samples of เก็บ /kep1/ collected from a corpus of 

Bangkok Business newspaper. Twenty senses of หัว 
/hua4/ and nine senses of เก็บ /kep1/ were found. To 
test for the optimal span and the location of sense 
indicators, we trained the algorithm at twenty spans 
of collocation and obtained twenty decision lists and 
tested the algorithm with these decision lists. The 
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algorithm made the decision by choosing the sense 
with the highest collocational weight. The result 
suggests that the span ±2 is sufficient for the 
disambiguation of both words and the sense 
indicators of both words are mostly on the right side.  
The optimal span for disambiguating หัว /hua4/ is one-
word-to-the-right-and-left with the precision rate of 
87%, while เก็บ /kep1/ is two-words-to-the-right, with 

the precision rate of 80.25%. The high precision rate 
suggests that the decision list algorithm used in this 
study is applicable to the task. 

 

วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตนแบบโปรแกรมแกปญหาความกํากวม
ของคําหลายความหมายในภาษาไทย โดยใชรายการตัดสินของคําปรากฏรวม 
โดยศึกษาคําวา หัว เปนตัวแทนของคํานาม และคําวา เก็บ เปนตัวแทนของ
คํากริยา  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความหมายของ หัว และ เก็บ จากพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และ 1,800 ตัวอยางของ หัว และ 1,800 ตัวอยางของ เก็บ 
ซึ่งรวบรวมมาจากคลังขอมูลของหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  จากการวิเคราะห ได
ความหมายของ หัว 20 ความหมาย และของ เก็บ 9 ความหมาย  เพื่อที่จะคนหา
ตําแหนงและระยะทางของคําบงชี้ความหมาย  ผูวิจัยไดใชโปรแกรมตรวจหาคํา
ปรากฏรวมของ หัว และ เก็บ จากคลังขอมูลฝกสอน ในรูปแบบและขอบเขตตางๆ 
จํานวน 20 แบบ ผลที่ไดคือรายการตัดสิน 20 รายการเพื่อใชในการทดสอบแตละ
แบบ จากนั้นไดทดสอบโปรแกรมโดยใชรายการตัดสิน 20 รายการนี้ เพื่อหา
ระยะทางที่ดีที่สุดและตําแหนงของคําบงชี้ความหมาย โปรแกรมทําการตัดสินโดย
เลือกความหมายที่เกิดรวมกับรูปคําที่มีคาน้ําหนักการเกิดรวมมากที่สุด ผลการ
ทดลองปรากฏวา ระยะทาง ±2 เพียงพอในการแกปญหาของทั้งสองคํา และคําที่
อยูขางขวาของทั้งสองคําเปนตัวบงชี้ความหมาย ระยะทางที่ดีที่สุดในการ
แกปญหาความกํากวมของ หัว คือ 1 คําทางขวาและทางซาย โดยมีคาความ
แมนยําเทากับ 87% ในขณะที่ระยะทางที่ดีที่สุดของ เก็บ คือ 2 คําทางขวา โดยมี
คาความแมนยําเทากับ 80.25% คาความแมนยําที่สูงนี้แสดงใหเห็นวาโปรแกรม
การแกปญหาความกํากวมของคําหลายความหมายโดยใชรายการตัดสินของคํา
ปรากฏรวมนี้ทํางานไดดีในระดับหนึ่ง 
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Author Nattawut  Chaicharoen 
Title Computerized integrated word segmentation and Part-of-speech tagging of 

Thai / Nattawut  Chaicharoen 
Date 2001 
  
Location CL thesis 
Source 137 leaves 
Abstract This study aims at developing an integrated word segmentation and part-

of-speech (POS) tagging program for Thai text, using trigram model and
the selected POS tag set. The problem of word segmentation and POS
tagging is treated as a single procedure in which those two problems are
solved simultaneously. 
We studied word criteria, and proposed a Thai POS set for using as a tool
for manual segmentation and POS tagging on a corpus collected from
Bangkok Business newspaper. The POS set in this study consists of 9
major categories, namely noun, verb, determiner, quantifier, adverb,
exocentric marker, conjunction, particle, and punctuation, based on
syntactic criteria: word co-occurrence, and word distribution. Major
categories were further sub-categorized, yielding a total of 26 tags. 
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Training on manually segmented and tagged corpus, and testing on
unsegmented test text, the result shows 89.590 % and 96.087 % accuracy
for tagging and segmentation, respectively. This suggests that the POS
trigram model can yield a fairly good result for tagging and segmentation in
Thai. However, the segmentation accuracy is lower when compared with
the result from the model that uses only word form trigram. This suggests
that, when using a trigram model,  it might be better to treat the word
segmentation task and the POS tagging task as separated modules, i.e.,
the word segmentation task should precede the POS tagging task in Thai. 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางโปรแกรมสําหรับตัดคําและกํากับหมวดคําแบบ
เบ็ดเสร็จดวยคอมพิวเตอรสําหรับภาษาไทย โดยใชแบบจําลองไตรแกรมและชุด
หมวดคําภาษาไทยที่ไดคัดสรรมา โดยมองวาปญหาการตัดคําและการกํากับหมวด
คําเปนสวนงานเดียวกันซึ่งสามารถแกปญหาไปพรอมๆกันได 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาเกณฑเรื่องคํา และนําเสนอชุดหมวดคํา เพื่อใชสําหรับตัดคํา
และกาํกับหมวดคําดวยมือใหกับคลังขอมูลซึ่งรวบรวมจากคลังขอมูลของ
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ชุดหมวดคําภาษาไทยที่ใชในงานวิจัยนี้แบงเปน 9 หมวด
คําหลัก คือ นาม, กริยา, ตัวกําหนด, ตัวบอกปริมาณ, วิเศษณ, คําหนาหนวยสรางไร
ศูนย, สันธาน, อนุภาค และเครื่องหมาย ตามเกณฑทางวากยสัมพันธ: การปรากฏ
รวมของคํา และ การกระจายของคํา และแบงยอยไดทั้งหมด 26 หมวดคําสําหรับใช
เปนปายกํากับหมวดคําในคลังขอมูลและโปรแกรม 
ในการทดลอง ใหโปรแกรมเรียนรูคาสถิติจากคลังขอมูลฝกสอนที่ไดทําการตัดคํา
และกํากับหมวดคําดวยมือไว และทดสอบประสิทธิภาพกับขอมูลทดสอบที่ไมไดมี
การตัดคํา ผลการทดลองปรากฏวา โปรแกรมสามารถกํากับหมวดคําและตัดคําได
ถูกตอง 89.590% และ 96.087% ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาแบบจําลองไตรแก
รมที่ใชปริบทหมวดคําขางเคียงสามารถตัดคําและกํากับหมวดคําไดประสิทธิภาพสูง
ในระดับหนึ่ง แตเมื่อเทียบผลการตัดคําของแบบจําลองไตรแกรมที่ใชหมวดคํา
ขางเคียงกับผลการตัดคําของแบบจําลองไตรแกรมที่ใชรูปคําขางเคียงแลวพบวา 
แบบจําลองที่ใชหมวดคําขางเคียงมีคาความถูกตองในการตัดคําต่ํากวา ซึ่งแสดงให
เห็นวา หากใชแบบจําลองไตรแกรมเพื่อทําการตัดคําและกํากับหมวดคําภาษาไทย
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การแยกกระบวนการตัดคําและกระบวนการกํากับหมวดคําเปนคนละกระบวนการ
นาจะเหมาะสมมากกวา โดยกระบวนการตัดคําควรเปนกระบวนการขั้นตนกอน
นําไปกํากับหมวดคํา 
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Author Assaming  Kaseng 
Title Arabic loanwords in Patani Malay / Assaming  Kaseng 
Date 2001 
  
Location CL thesis 
Source 145 leaves 
Abstract The aims of this study are to identify and analyze types of Arabic loans in

Pattani Malay, and to analyze the sound system, sound change and
semantic change of those loans. The data was collected from two sources:
1) Pattani Malay-Thai Dictionary, Prince of Songkla University, and 2) the
researcher whose mother tongue is Pattani Malay. The data was
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transcribed by using IPA phonetic symbols. Then, the Arabic loans in
Paatani Malay were compared with the Arabic words collected from two
Arabic dictionaries: Al Mu’jam  Al Wasit and Al Munjid. To test the
hypotheses, the data was analyzed carefully. 
The results show that most of the Arabic loans in Pattani Malay are
loanwords, not loan blends nor loan translations, and that most of the
loanwords are nouns. The next in number are verbs, adjectives,
conjunctions, and words that can be both noun and verb, respectively. A
large number of loanwords are about activities, thought and beliefs. This
finding rejects the hypothesis that most of the Arabic loans in Pattani Malay
are about Islamism. The sound system of Arabic loans consist of less
consonant and vowel phonemes than that of Pattani Malay. Final
consonants are found to have greater change than initial consonants. This
is due to the fact that, in Pattani Malay, only three consonant phonemes can
occur in the final position, whereas every consonant phoneme in the sound
system of Arabic can occur in the final position. In disyllabic and trisyllabic
loanwords, the sound change is greater in final syllables. Regarding the
number of syllables in loanwords, it can be increased as well as decreased.
The meanings of most Arabic loanwords have become narrower than those
of the words in the donor language. Every type of change which can be
found in the study is systematic and regular. 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ระบุและวิเคราหประเภทของคํายืมภาษา
อาหรับในภาษามลายูถิ่นปตตานี วิเคราะหระบบเสียง ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
เสียง และการเปลี่ยนแปลงทางความหมายของคํายืม โดยเก็บและรวบรวมขอมูลคํา
ยืมภาษาอาหรับสวนหนึ่งจากพจนานุกรมภาษามลายูถิ่นปตตานี-ภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ฉบับป พ.ศ. 2527 และอีกสวนหนึ่งมาจากผูวิจัยเอง ในฐานะที่เปนผูพูดภาษามลายู
ถิ่นปตตานีเปนภาษาแม และไดบันทึกขอมูลคํายืมโดยใชสัทอักษรสากล (IPA) แลว
นําคํายืมเหลานั้นไปเปรียบเทียบกับคําในภาษาอาหรับโดยยึดตามพจนานุกรม
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ภาษาอาหรับ Al Mu’jam Al wasit และพจนานุกรม Al Munjid จากนั้น นําขอมูลมา
วิเคราะหเพื่อพิสูจนสมมติฐาน 
ผลการวิจัยพบวา คํายืมสวนใหญเปนคํายืมทับศัพทมิใชคํายืมแปล สวนใหญเปน
คํานาม รองลงมาเปนคํากริยา คําคุณศัพท คําสันธาน และคําที่เปนไดทั้งคํากริยา
และคํานาม ตามลําดับ ความหมายของคํายืมสวนใหญจะเกี่ยวกับการกระทํา
ความคิดและความเชื่อ ซึ่งไมไดเปนไปตามสมมติฐานคือ คํายืมสวนใหญเกี่ยวกับ
ศาสนาอิสลาม หนวยเสียงพยัญชนะและหนวยเสียงสระที่ปรากฏในคํายืมภาษา
อาหรับมีจํานวนนอยกวาในภาษามลายูถิ่นปตตานีปกติ การเปลี่ยนแปลงของหนวย
เสียงพยัญชนะทายจะเกิดมากกวาหนวยเสียงพยัญชนะตน ทั้งนี้เนื่องจากในภาษา
มลายูถิ่นปตตานีมีหนวยเสียงที่สามารถปรากฏเปนเสียงพยัญชนะทายไดเพียง 3
หนวยเสียง แตในภาษาอาหรับหนวยเสียงพยัญชนะทุกเสียงสามารถปรากฏเปน
เสียงพยัญชนะทายได และการเปลี่ยนแปลงทางเสียงจะเกิดในพยางคทายมากกวา
ในพยางคตนของคําสองพยางคหรือสามพยางค การเปลี่ยนแปลงในระดับพยางค
นั้นมีทั้งการเพิ่มพยางคและการลดพยางค คํายืมสวนใหญมีความหมายแคบเขา
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่พบเปนการเปลี่ยนแปลงที่เปนระบบและมีกฎเกณฑ 
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Location CL thesis 
Source 258 leaves 
Abstract Previous studies show that the transition area between Central Thai and

Southern Thai tends to move further south, and age is the social factor that
clearly influences this phenomenon. This study investigates variation of the
transition area between the two dialects based on age and two additional
social factors – education and attitude. It is hypothesized that the transition
area will be more norherly if the speaker is older, more educated, and has a
positive attitude to speaking in the Southern dialect. 
Twenty locations at about 10 kilometres interval are selected. The first and
northernmost location is at Amphoe Thap Sakae, Prechuap Khiri Khan
province and the last and southernmost is at Amphoe Lameae, Chumpon
province, At each location the researcher interviewed thirty informants, te
from each of the three age groups – 10-20, 30-40, and 50-60 years old. The
questionnaire contains twenty semantic units as well as five questions
concerning attitude to Southern Thai. The informants are then grouped
according to their education (0-6 years, and 7 years and over), and attitude
(positive and negative attitude to Southern Thai). Two types of analysis are
used: the percentage of Southern Thai and Central Thai usage at each
location, and multiple regression analysis. 
The percentage of Southern Thai and Central Thai usage at each location
shows that when only language use is considered the transition area
extends over three locations in Amphoe Tha Sae and Amphoe Muang,
Chumpon province. Variation of the transition area occurs when either age
or attitude is included. The transition area in the 50-60 years old group is
above that of the 30-40 years old group. The latter is located above that of
the 10-20 years old. The transition area of the group with positive attitude to
Southern Thai is above that of the group with negative attitude. However,
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the transition areas of the two groups with different education background
are located at the same place. The transition areas of the different groups
are located close to the two Amphoes mentioned above except that of the
10-20 years old, which lies much further south in Amphoe Sawee, Champon
province. 
When multiple regression analysis is used, the transition area for just
language use is located at a single place in Amphoe Muang. Age and
attitude influence dialect usage  whereas education does not. The analysis
yields the location of all of the transition areas based on different age
groups and attitude. The transition areas of the three age groups with
positive attitude are located above those of the three age groups with
negative attitude. It is always the case that the transition areas of the older
groups are located over those of the younger groups. 
Both types of analysis show that the hypotheses concerning age and
attitude are confirmed whereas the one concerning education is negated. 

 

งานวิจัยที่ผานมาแสดงวา เขตปรับเปลี่ยนระหวางภาษาไทยถิ่นกลางกับภาษาไทย
ถิ่นใตมีแนวโนมที่จะเคลื่อนลงทางใตมากขึ้น และอายุเปนตัวแปรทางสังคมที่แสดง
ใหเห็นการแปรของเขตปรับเปลี่ยนภาษาไดชัดเจน งานวิจัยนี้มุงศึกษาการแปรของ
เขตปรับเปลี่ยนระหวางภาษาไทยถิ่นทั้งสองตามตัวแปรอายุ และเพิ่มศึกษาตัวแปร
อีก 2 ตัวแปรคือการศึกษาและทัศนคติ โดยตั้งสมมติฐานวา เขตปรับเปลี่ยนภาษา
ของผูที่มีอายุมากกวาอยูเหนือของผูที่มีอายุนอยกวา ของผูที่มีการศึกษาสูงกวาอยู
เหนือของผูที่มีการศึกษานอยกวา และของผูที่มีทัศนคติบวกตอการใชภาษาไทยถิ่น
ใตอยูเหนือของผูที่มีทัศนคติลบ 
จุดเก็บขอมูลในงานวิจัยนี้มี 20 แหง แตละแหงหางกันประมาณ 10 กิโลเมตร จุด
เหนือที่สุดอยูที่อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ และจุดใตที่สุดอยูทีอําเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร ผูวิจัยสัมภาษณผูบอกภาษาจุดเก็บขอมูลละ 30 คน แบงเปน 3
กลุมอายุ ไดแก 10-20 ป 20-30 ป และ 50-60 ป กลุมอายุละ 10 คน แบบสอบถาม
ประกอบดวยหนวยอรรถ 20 หนวยอรรถ และคําถามเกี่ยวกับทัศนคติตอการใช
ภาษาไทยถิ่นใต 5 คําถาม จากนั้นผูวิจัยแบงผูบอกภาษาตามการศึกษา (0-6 ป และ
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7 ปขึ้นไป) และทัศนคติ (ทัศนคติบวก และทัศนคติลบ) และวิเคราะหหาเขต
ปรับเปลี่ยนภาษาโดยใช 2 ขั้นตอน ไดแก การหาอัตราการใชคําศัพทภาษาไทยถิ่น
กลางและภาษาไทยถิ่นใตในแตละจุดเก็บขอมูล และการวิเคราะหความถดถอยเชิง
พหุ 
ในการหาอัตราการใชคําศัพทภาษาไทยถิ่นกลางและภาษาไทยถิ่นใต พบวาเมื่อ
พิจารณาเฉพาะการใชภาษา เขตปรับเปลี่ยนภาษาอยูที่จุดเก็บขอมูล 3 จุด ใน
บริเวณอําเภอทาแซะ และอําเภอเมืองชุมพร จังหวดัชุมพร เมื่อพิจารณาตัวแปรอายุ
และทัศนคติพบวามีการแปรของเขตปรับเปลี่ยนภาษา โดยเขตปรับเปลี่ยภาษาของ
กลุมอายุ 50-60 ป อยูเหนือของกลุมอายุ 30-40 ป และกลุมอายุ 10-20 ป
ตามลําดับ และเขตปรับเปลี่ยนภาษาของกลุมทัศนคติบวกอยูเหนือกลุมทัศนคติลบ
เขตปรับเปลี่ยนภาษาของทุกกรณีอยูใกลเคียงกับอําเภอทาแซะ และอําเภอเมือง
ชุมพร ยกเวนของกลุมอายุ 10-20 ปที่ตั้งอยูบริเวณอําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เมื่อวิเคราะหความถดถอยเชิงพห ุ พบวาเมื่อพิจารณาเฉพาะการใชภาษา เขต
ปรับเปลี่ยนภาษาอยูที่จุดเก็บขอมูลบริเวณอําเภอเมืองชุมพรเพียงจุดเดียว และ
พบวาตัวแปรอายุและทัศนคติมีความสัมพันธกับการใชภาษาถิ่น แตตัวแปร
การศึกษาไมมีความสัมพันธ    การวิเคราะหหาเขตปรับเปลี่ยนภาษาตามตัวแปร
อายุ        และทัศนคติ  แสดงวาเขตปรับเปลี่ยนภาษาของทั้ง 3 กลุมอายุที่มีทัศนคติ
บวกอยูเหนือเขตปรับเปลี่ยนภาษาของทั้ง 3 กลุมที่มีทัศนคติลบ และเขตปรับเปลี่ยน
ภาษาของกลุมอายุมากกวาอยูเหนือของกลุมอายุนอยกวาเสมอ 
ผลการวิเคราะหทั้ง 2 ขั้นตอนแสดงวาการแปรของเขตปรับเปลี่ยนภาษาตามตัวแปร
อายุและทัศนคติเปนไปตามสมมติฐาน แตการแปรตามตัวแปรการศึกษาไมเปนไป
ตามสมมติฐาน 
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ปการศึกษา 2543 (2000) 
Author Anchalika  Phasukit 
Title An Ethnosemantic study of taste terms in Thai dialects / Anchalika  

Phasukit 
Date 2000 
  
Location CL thesis 
Source 113 leaves 
Abstract The purpose of this thesis is to analyze taste terms in Thai dialects of

Bangkok, Chiang Mai, Ubon Ratchathani and Nakorn Si Thammarat by
categorization and componential analysis in order to find out the systems of
taste terms in Thai and to compare those systems in order to point out the
differences as well as similarities among the four dialects. 
The data used in this study was gathered from five informants from each of
the four provinces, and the elicitation of taste terms was done by asking the
informants to identify the tastes of 150 kinds of food. 
The research result shows that all the four dialects have eight common
basic taste terms representing eight basic taste categories: /priaw3/
(SOUR), /waan5/ (SWEET), /khem1/ (SALTY), /khom5/ (BITTER), /phet2/
(HOT), /ct2/ (FLAT), /faat2/ (ASTRINGENT) and /man1/ (CHEWY).
Chiang Mai dialect also has two more basic taste terms representing basic
taste categories of  /khn2/ (ALMOST BITTER)    and /fan2/
(UNPALATABLE) while Ubon Ratchathani has these two basic taste terms
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and one more representing a category of /hn1/ (NASAL). The meaning of
all the basic taste terms are differentiated by eight dimensions of contrast:
taste buds and area of taste buds, acidity, tongue sensation, astringency,
unpalatabily, hotness, pungency and shewiness. 
In forming non-basic taste terms, six strategies are found: combining one
basic taste terms with another, combining one basic taste term with a
modifier describing other sensations, combining the word /ɔɔk2/ ‘fairly’ with
another basic taste term, combining one basic taste term with an intensifier,
word reduplication without tone change and word reduplication with tone
change. Each dialect uses each strategy with different degree of
frequency.  
Regarding a salient taste, the salient tastes of Bangkok, Chiang Mai, Ubon
Ratchathani and Nakorn Si Thammarat are SWEET, SOUR, SOUR and HOT
respectively. The salient tastes indicate food resources easily found in each
community. As for the attitude towards tastes, all the four communities have
positive attitudes towards CRISP + STARCHY. In addition, Chiang Mai
speakers have negative attitude towards ALMOST BITTER and
UNPALATABLE tastes while Ubon Ratchathani speakers have negative
attitude toward these two and also NASAL. 
This study indicates that people from different geograpical regions in the
same country have different taste terms as a result of different dining
culture and food resources. 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหคําเรียกรส ในภาษาไทยถิ่นกรุงเทพฯ
เชียงใหม อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช โดยการจําแนกประเภทและวิเคราะห
ความหมายดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบเพื่อหาระบบของคําชุดนี้ รวมทั้ง
เปรียบเทียบระบบของคําเรียกรสในภาษาไทยทั้ง 4 ถิ่น เพื่อระบุลักษณะของความ
ตางและความเหมือน 
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหไดมาจากการสัมภาษณผูบอกภาษาไทยกรุงเทพฯ  
เชียงใหม อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช ถิ่นละ 5 คน ดวยการถามคําถาม
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เพื่อใหผูบอกภาษาระบุรสของอาหาร 150 ประเภท 
ผลการวิจัยพบวา ในภาษาไทย 4 ถิ่น มีคําเรียกรสพื้นฐานที่แสดงประเภทรส 8 รส
เหมือนกัน โดยคําเรียกรสดังกลาวไดแก คําเรียกรสประเภท เปรี้ยว หวาน เค็ม ขม
เผ็ด จืด ฝาด และ มัน ภาษาไทยบางถิ่นมีประเภทรสพื้นฐานมากกวาถิ่นอื่น ๆ คือ
ภาษาไทยเชียงใหมมีคําเรียกรสพื้นฐานเรียกประเภทรสขื่น และเฝอน และภาษาไทย
อุบลราชธานีมีการใชคําเรยีกรสพื้นฐานเรียกประเภทรสขื่น เฝอนและฮึน คําเรียกรส
พื้นฐานทั้งหมดที่พบมีความหมายแตกตางกันดวย 8 มิติแหงความแตกตาง ไดแก
ปุมรับรสและตําแหนงของปุมรับรส  ความเปนกรด  รสที่ลิ้น  ความแสบรอน  ความ
ผะอือผะอม  ความชาลิ้น  การรับรูทางจมูก  และความมัน  
เมื่อพิจารณาคําเรียกรสไมพื้นฐานและกลวิธีการสรางคําเรีกรสไมพื้นฐานใน
ภาษาไทย 4 ถิ่นแลว ผูวิจัยพบวา ภาษาไทยโดยรวมมีกลวิธีการสรางคําเรียกรสไม
พื้นฐานทั้งหมด 6 กลวิธี ไดแก 1) การผสมคําเรียกรสพื้นฐานสองคําเขาดวยกันเพื่อ
ระบุคุณสมบัติของเนื้อรส เชน เปรี้ยวหวาน  2) การผสมคําวา “ออก” กับคําเรียกรส
พื้นฐานเพื่อระบุความเขมขนนอยของเนื้อรส เชน ออกเผ็ด  3) การผสมคําเรียกรส
พื้นฐานกับคําขยายแสดงการรับรูทางประสาทสัมผัสอื่น ๆ เชน จืดหอม  4) การซ้ํา
คําแบบเสียงวรรณยุกตไมเปลี่ยนเพื่อระบุความไมเขมขนของรส เชน ขื่น ๆ  5) การ
ผสมคําเรียกรสกับคําขยายเพื่อบอกความเขมขนของรส เชน หวานเจี๊ยบ และ  6)
การซ้ําคําแบบเสียงวรรณยุกตเปลี่ยนเพื่อระบุความเขมขนมากของรส เชน เฟอน-
เฝอน  ทั้งนี้ ภาษาไทยแตละถิ่นมีการเลือกใชกลวิธีมากนอยแตกตางกัน 
เมื่อเปรียบเทียบรสเดนในแตละถิ่นพบวาในภาษาไทยถิ่นกรุงเทพฯ  เชียงใหม
อุบลราชธานี  และนครศรีธรรมราช  มีรสเดนคือ  หวาน  เปรี้ยว  และเผ็ด ตามลําดับ
รสเดนในแตละถิ่นเปนรสที่มีที่มาจากอาหาร  สมุนไพร  หรือพืชผักที่มีอยูมากและ
หาไดงายในทองถิ่น นอกจากนั้นยังพบวา ผูบอกภาษาไทยทั้ง 4 ถิ่นมีทัศนคติดาน
บวกตอรสมัน  สวนทัศนคติในดานลบพบวาผูบอกภาษาไทยถิ่นเชียงใหมมีทัศนคติ
ในดานลบตอรสขื่น และรสเฝอน  ผูบอกภาษาไทยอุบลราชธานีมีทัศนคติในดานลบ
ตอรสขื่น  รสเฝอน  และรสฮึน 
ผลการศึกษาคําเรียกรสในภาษาไทย 4 ถิ่นแสดงใหเห็นวา  การที่กลุมคนที่มีถิ่นที่อยู
ซึ่งมีสภาพทางภูมิศาสตรตางกัน แมวาอยูในชาติเดียวกัน สื่อสารกันเขาใจ ยอมมีคํา
เรียกรสแตกตางกันไดเนื่องจากมีทรัพยากรอาหาร และวัฒนธรรมการกินที่แตกตาง
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Author Dale  Kvalheim 
Title Conceptual metaphors of time in Thai and English / Dale  Kvalheim 
Date 2000 
  
Location CL thesis 
Source 166 leaves 
Abstract Although metaphors have been commented upon from time to time

throughout recorded history, it has only been in the last three decades that
the theory of conceptual metaphors has been proposed. Most research has
concerned spatial metaphors. This means that time has not received as
much attention. 
This paper is a cross-language examination of conceptual metaphors of
time in the languages of Thai and English. The research analyzed
metaphorical expressions of time, identified the conceptual metaphors of
time represented by those metaphorical expressions, and then compared
the number, kind and expressions of conceptual metaphors of time
operating in Thai and English. 
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In order to conduct this research, the English novel 3001: A Space
Odyssey, by Arthur C. Clarke and a version translated into Thai, by
ลักษณรงค, were used as a data base. All metaphorical expressions of time
appearing in the books were recorded. The expressions were then
analyzed. Then the metaphorical expressions were grouped under the
conceptual metaphors that were detected in the two languages. Finally, the
quantities were analyzed and certain conclusions were reached and
generalizations made. 
The conceptual metaphors identified in this research were : TIME IS A
MOVING OBJECT, MOVING OBSERVER, CONTAINMENT,  RESOURCE,
POSSESSOR, SPACE, and MONEY. However, TIME IS MONEY and
MOVING OBSERVER were not found in Thai. The most culturally coherent
conceptual metaphor of TIME operating in English was MOVING OBJECT
with CONTAINMENT and RESOURCE following. The least coherent
conceptual metaphor was MOVING OBSERVER. In Thai, the most culturally
coherent conceptual metaphor was CONTAINMENT followed by
RESOURCE and then MOVING OBJECT. The least coherent was TIME IS A
POSSESSOR. 

 

แมวาจะมีการศึกษาอุปลักษณมาเปนระยะเวลายาวนาน  แตเพิ่งจะมีการเสนอ
ทฤษฎีมโนอุปลักษณในชวงสามทศวรรษที่ผานมานี่เอง  นอกจากนั้น งานวิจัยเรื่อง
อุปลักษณสวนใหญเปนเรื่องอุปลักษณของสถานที่ และยังไมมีการศึกษาอุปลักษณ
ของเวลามากเทาใดนัก 
วิทยานิพนธชิ้นนี้เปนงานวิจัยมโนอุปลักษณของเวลาแบบขามภาษา คือ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  มีจุดประสงคในการวิจัยคือ วิเคราะหรูปภาษาแสดงอุปลักษณ
ของเวลา  ระบุมโนอุปลักษณของเวลาที่แสดงโดยรูปภาษาแสดงอุปลักษณ
เปรียบเทียบจํานวนและชนิด และรูปภาษาแสดงอุปลักษณของเวลาในภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
งานวิจัยชิ้นนี้ ผูวิจัยเก็บขอมูลจากนวนิยายภาษาอังกฤษเรื่อง 3001 : A Space
Odyssey ของ Arthur C. Clarke และนวนิยายเรื่องดังกลาวที่เปนฉบับแปลภาษา
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ไทยของ ลักษณรงค ในการวิจัย  ผูวิจัยเก็บรูปภาษาแสดงอุปลักษณของเวลา
ทั้งหมดที่ปรากฏในแหลงขอมูลแลวนํามาวิเคราะหหามโนอุปลักษณ ในทั้งสอง
ภาษาในขั้นสุดทาย จะทําการวิเคราะหเชิงปริมาณและหาขอสรุป 
มโนอุปลักษณที่วิเคราะหไดจากงานวิจัยชิ้นนี้ไดแก “เวลาคือวัตถุเคลื่อนที่”  “เวลา
คือผูสังเกตการณที่เคลื่อนที่”  “เวลาคือภาชนะบรรจุสิ่งของ”  “เวลาคือทรัพยากร”
“เวลาคือผูครอบครอง”  “เวลาคือสถานที่”  และ “เวลาคือเงินตรา”  อยางไรก็ตาม
มโนอุปลักษณ  “เวลาคือสถานที่”  ไมพบในภาษาไทย มโนอุปลักษณที่พบมากที่สุด
ไดแก  “เวลาคือภาชนะบรรจุสิ่งของ”  “เวลาคือทรัพยากร”  “เวลาคือวัตถุเคลื่อนที่”
มโนอุปลัษณที่พบนอยที่สุดคือ “เวลาคือผูครอบครอง” 

Note Typescript (photocopy) 
 Text in English 
 Thesis--Chulalongkorn University, 2000 
Alt author Dale  Kvalheim 
 Kingkarn  Thepkanjana, advisor 
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9741313292 
Key word Culturally coherent 
 Operate 
 Time 
 Conceptual metaphor 
 Moving object 
 Moving observer 
 Containment 
 Resource 
 Possessor 
 Space 
 Money 
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Author Daycha  Vesyaporn 
Title The relationship between input language and students’ language 

achievement in English language classes / Daycha  Vesyaporn 
Date 2000 
  
Location CL thesis 
Source 153 leaves 
Abstract This study is aimed at investigating syntactic character showing the degree

of interaction in teachers input language in English language classes and
the relationship between teachers’ input language and students’ language
achievement. The data on which the analysis is based are collected from
two teachers, teaching English, by tape recording and from the scores of
pretest and posttest of the fifteen pairs of students. 
It is found that there are two types of interactive sentence type, interrogative
and imperative sentences. By comparing, the second teacher used this
type of sentence more than the first teacher. The difference of the two
groups of student’s pretest and posttest scores showed that the
achievement of the first teacher’s students is better. That is the result of this
research contradicts the hypothesis that the interactive input language of
the teacher has a positive effect to students’ language achievement. 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางวากยสัมพันธที่แสดงระดับมากนอย
ของปฏิสัมพันธ ในภาษาปอนเขาของผูสอนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ และ
ความสัมพันธระหวางลักษณะของภาษาปอนเขาของผูสอนกับสัมฤทธิผลทางภาษา
ของผูเรียน ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหไดมาจากการบันทึกเสียงของกลุมตัวอยาง
ผูสอนภาษาอังกฤษจํานวน 2 คน และคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของ
กลุมตัวอยางผูเรียน 15 คู 
ผลการวิจัยพบวารูปภาษาที่เราปฏิสัมพันธ ไดแก รูปประโยคคําถาม และรูปประโยค
คําสั่ง ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใชรูปประโยคทั้งสองดังกลาว พบวา
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ผูสอนคนที่ 2 ใชรูปประโยคคําถามมากกวา สวนผูสอนคนที่หนึ่งใชรูปประโยคคําสั่ง
มากกวา เมื่อเปรียบเทียบผลตาง ของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของ
ผูเรียนทั้งสองกลุมพบวา  ผูเรียนที่เรียนกับผูสอนคนที่ 1 มีสัมฤทธิผลของการเรียน
ดีกวาผูเรียนที่เรียนกับผูสอนคนที่สอง  ผลของการวิจัยเปนไปในลักษณะที่ตรงกัน
ขามกับสมมติฐานที่วา  ภาษาปอนเขาที่มีลักษณะเราปฏิสัมพันธจะมีผลในเชิงบวก
ตอสัมฤทธิผลทางภาษาของผูเรียน 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis--Chulalongkorn University, 2000 
Alt author เดชา  เวศยาภรณ 
 Sudaporn  Luksaneeyanawin, advisor 
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9740300332 
Key word Input language 
 Relationship 
 Language class 
 English 
 
 
 
Author Nongnuch  Maneein 
Title Midification of village names in Chiang Mai province / Nongnuch  Maneein 
Date 2000 
  
Location CL thesis 
Source 154 leaves 
Abstract Based on the data of village names in Chiang Mai Province surveyed in

1980, 1990 and 1998, this study aims to analyzed the structure of village
names in Chiang Mai Province, characteristics of culture reflected by the
names, the modification of the names, and the factors related to it. 
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The hypotheses of this study are: (1) the structural patterns of the village
names in Chiang Mai Province are diverse and normally reflect outstanding
features of ethnic groups; (2) the patterns in the data of 1980 reflect more
features of ethnic groups than in those of 1990 and 1998; (3) the village
names reveal the structural modification more than other types of
modification; (4) the modification of village names are caused by three
factors; linguistic, social and political factors. 
The result of the analysis shows that there are three structural patterns
which are ordered from the one with the highest frequency of occurrence to
the lowest; (1) geographical words + (specification) + (location/description)
(2) proper name  (3) community words + (community specific names). 
As for the analysis of culture reflected by village names, eight
characteristics of Chiang Mai culture are found: the settlement by rivers,
dwelling near woodland, living in a highland area, the diversity of plants, the
specification of direction or location of villages, the importance of temples
and religion, the variety of ethnic groups and the development of
communities. 
In addition, the analysis of linguistic modification of village names reveals
that they have been modified in three ways ordered from the one with the
highest frequency of occurrence to the lowest: lexical (e.g. ka:t3  khi:5  lek2
> tala:t2  khi:3  lek2 ), orthographic (e.g. pa:3  huak4 > pa:2  ruak2 ), and
structural modification (e.g. n:2  h:y2 > n:5 h:y5 may3 ). 
As for the factors causing their madification, the data collected from
interviewing residents and district officers in Chiang Mai province
demonstrate four factors: linguistic, geographical, social, and political
factors. 

 
งานวิจัยนี้ศึกษารูปแบบโครงสรางของชื่อหมูบานในจังหวัดเชียงใหมในป พ.ศ.
2523, 2533 และ 2541 รวมทั้งลักษณะทางวัฒนธรรมที่สะทอนจากชื่อหมูบาน การ
ปรับเปลี่ยนดานภาษาในลักษณะตาง ๆ และปจจัยที่ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนของ
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ชื่อหมูบาน 
สมมติฐานของงานวิจัยนี้มี 4 ประการ ไดแก  (1) โครงสรางของชื่อหมูบานในจังหวัด
เชียงใหมมีรูปแบบที่หลากหลายซึ่งสะทอนใหเห็นลักษณะเดนของกลุมชาติพันธุ  (2)
รูปแบบของชื่อหมูบานในจังหวัดเชียงใหมในป พ.ศ. 2523 แสดงลักษณะเดนของ
กลุมชาติพันธุมากกวาในป พ.ศ. 2533 และ 2541  (3) ชื่อหมูบานในจังหวัด
เชียงใหมมีการปรับเปลี่ยนดานโครงสรางมากกวาการปรับเปลี่ยนดานอื่น ๆ  (4) การ
ปรับเปลี่ยนของชื่อหมูบานเกิดจากปจจัย 3 ประการไดแก ปจจัยดานภาษา  ปจจัย
ดานภาษา  ปจจัยดานสังคม  และปจจัยดานการเมือง 
ผลการวิเคราะหพบวาโครงสรางของชื่อหมูบานมี 3 รูปแบบใหญ ๆ เรียงลําดับจาก
การปรากฏมากที่สุดไปหาการปรากฏนอยที่สุดคือ  (1) ภูมิประเทศ +
(ลักษณะเฉพาะ) + (คุณสมบัติ) เชน ดง, สันมะนาว, ดอยนอย, ปาสักนอย  (2) ชื่อ
เฉพาะ เชน กาวิละ  (3) ชุมชน + (ชื่อชุมชน) เชน กาด, นิคมปาโปง  เปนตน 
สวนการศึกษาลักษณะทางวัฒนธรรมที่สะทอนจากชื่อหมูบาน  ผูวิจัยวิเคราะหจาก
ความหมายขององคประกอบที่ปรากฏอยูในโครงสรางทั้ง 3 แบบ โดยที่องคประกอบ
ตาง ๆ ตองมีความถี่ในการปรากฏสูงจึงจะถือวาสะทอนลักษณะทางวัฒนธรรมได
อยางชัดเจน ผลปรากฏวาชื่อหมูบานสะทอนลักษณะทางวัฒนธรรมดังนี้  (1) การตั้ง
ถิ่นฐานใกลแหลงน้ํา  (2) ความสําคัญของพื้นที่ปาตอวิถีชีวิตของคนเชียงใหม  (3)
ลักษณะภูมิประเทศแบบพื้นที่สูง  (4) ความหลากหลายของพืชพรรณ  (5) การบง
บอกทิศทาง ตําแหนงหรือแสดงลักษณะเดนของหมูบาน  (6) ความสําคัญของวัด
และศาสนา  (7) ความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ  (8) การเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะชุมชน 
ในดานการปรับเปลี่ยนของชื่อหมูบาน ผูวิจัยนําชื่อหมูบานทีละชื่อใน 3 ชวงเวลามา
เปรียบเทียบกันและจําแนกการปรับเปลี่ยนออกเปนลักษณะตาง ๆ ผลปรากฏวาพบ
ลักษณะการปรับเปลี่ยนชื่อหมูบานแบบตาง ๆ ซึ่งการปรับเปลี่ยนโดยการแทนที่ดวย
ชื่ออื่นมีความถี่ในการปรากฏสูงจึงนํามาวิเคราะหการปรับเปลี่ยนดานภาษาของชื่อ
หมูบานซึ่งพบลักษณะการปรับเปลี่ยน 3 ลักษณะ  เรียงลําดับจากการปรากฏมาก
ที่สุดไปหาการปรากฏนอยที่สุด คือ  (1) การปรับเปลี่ยนดานศัพท เชน           กาด
ขี้เหล็ก > ตลาดขี้เหล็ก  (2) การปรับเปลี่ยนดานตัวสะกด เชน ปาฮวก >      ปา
รวก  (3) การปรับเปลี่ยนดานโครงสราง เชน หนองหอย > หนองหอยใหม  เปนตน 
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เกี่ยวกับปจจัยของการปรับเปลี่ยนชื่อหมูบาน ผลการวิจัยปรากฏวาปจจัยของการ
ปรับเปลี่ยนมีทั้งหมด 4 ปจจัยคือ  (1) ปจจัยดานภาษา  (2) ปจจัยดานภูมิประเทศ
(3) ปจจัยดานสังคม  (4) ปจจัยดานการเมืองการปกครอง 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis—Chulalongkorn University, 2000 
Alt author นองนุช  มณีอินทร 
 Amara  Prasithrathasint, advisor 
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9743470727 
Key word Structural patterns 
 Lexical modification 
 Orthographic modification 
 Structural modification 
 
 
 
Author Piyawan  Wiroonhachaipong 
Title Structures and strategies of requests in Thai and American English : A 

contrastive pragmatic study / Piyawan  Wiroonhachipong 
Date 2000 
  
Location CL thesis 
Source 163 leaves 
Abstract This study aims at investigating the structures and the strategies of
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It is found that there are 5 structures in Thai, namely Head Act only, Head
Act + Supportive Moves, Supportive Moves + Head Act, Supportive Moves
+ Head Act + Supportive Moves, and Supportive Moves only. The structure
with highest frequency in Thai is the use of Supportive Moves + Head Act +
Supportive Moves. In American English 4 structures are found. The
structure of Supportive Moves only which is found in Thai is not found in
American English. The structures with highest frequency uses in American
English is Head Act only. From the 450 requests in each languages there
are 1,094 Supportive Moves in Thai compared to 488 Supportive Moves
found in American English. This finding reflects that Thai speakers give
more emphasis is the addressee’s faces more than American speakers do. 
According o request strategies, it is found that the request strategies used
by Thai and American speakers can be divided into 3 main strategies;
direct strategies, conventionally indirect strategies and unconventionally
indirect strategies. Thai speakers use unconventionally indirect strategies
with highest frequency, whereas, American speakers use both
conventionally indirect strategies and unconventionally indirect strategies
with high frequency. 
Furthermore, it is found that the social status between the addresser and
the addressee plays an important role in the variation of the structures and
strategies used in requests in Thai. For example, when the addresser is
higher status than the addressee, Thai speakers tend to use the structure
with Head Act + Supportive Moves in a large quantity Thai speakers also
use the structure with Supportive Moves only when requesting people with
higher status. This type of structure is not used in American at all. 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสรางและกลวิธีการขอรองในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน  และความสัมพันธระหวางโครงสราง และกลวิธีการ
ขอรองกับสถานภาพทางสังคมของผูพูดผูฟง ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหไดมาจาก
การตอบแบบสอบถามจากสถานการณที่กําหนดของกลุมตัวอยางที่เปนคนไทย และ
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คนอเมริกัน จํานวนกลุมละ 50 คน 
ผลการวิจัยพบวา โครงสรางการขอรองในภาษาไทยแบงเปน 5 รูปแบบ ไดแก สวน
หลักเพียงอยางเดียว  สวนหลักตามดวยสวนขยาย  สวนขยายตามดวยสวนหลัก
สวนขยายตามดวยสวนหลักและตามดวยสวนขยาย  และ สวนขยายเพียงอยาง
เดียว  โดยโครงสรางสวนขยายตามดวยสวนหลักและตามดวยสวนขยายเปน
โครงสรางที่ผูพูดภาษาไทยใชมากที่สุด  ขณะที่โครงสรางการขอรองในภาษาอังกฤษ
แบบอเมริกันแบงไดเพียง 4 รูปแบบ  คือ ไมพบโครงสรางสวนขยายเพียงอยางเดียว
โดยโครงสรางสวนหลักเพียงอยางเดียวเปนโครงสรางที่ผูพูดภาษาอังกฤษแบบ
อเมริกันใชกันมากที่สุด  จากขอมูลการขอรองจํานวน 450 ขอความในแตละภาษา
พบวามีสวนขยายของการขอรองในภาษาไทย  จํานวน 1,094 สวนขยาย  เมื่อ
เปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษแบบอเมริกันที่พบเพียง 488 สวนขยาย  ผลการวิจัยนี้
สะทอนใหเห็นวาผูพูดภาษาไทยใหความสําคัญกับหนาที่ของผูพูดและผูฟงมากกวา
ผูพูดภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน 
สวนกลวิธีการขอรองนั้น  ผลการวิจัยพบวากลวิธีการขอรองที่พบในผูพูดทั้ง 2 ภาษา
แบงเปน 3 กลวิธีใหญ ๆ ไดแก กลวิธีแบบตรง  กลวิธีแบบออมตามธรรมเนียมปฏิบัติ
และกลวิธีแบบออมไมใชตามธรรมเนียมปฏิบัติ  กลวิธีที่ผูพูดภาษาไทยนิยมใชกัน
มากที่สุดคือ  กลวิธีแบบออมไมใชตามธรรมเนียมปฏิบัติ  ในขณะที่ผูพูด
ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจะนิยมใช  กลวิธีแบบออมตามธรรมเนียมปฏิบัติและ
กลวิธีแบบออมไมใชตามธรรมเนียมปฏิบัติมากในปริมาณที่ใกลเคียงกัน 
นอกจากนี้ยังพบวาสถานภาพทางสังคมระหวางผูขอรองกับผูถูกขอรองนั้น  มี
บทบาทตอการใชโครงสรางและกลวิธีการขอรองในภาษาไทย เชน กรณีที่ผูขอรองมี
สถานภาพทางสังคมสูงกวาผูถูกขอรอง  ผูพูดภาษาไทยจะนิยมใชโครงสรางสวน
หลักตามดวยสวนขยาย  และใชกลวิธีแบบตรงในปริมาณมาก อีกทั้งยังไมนิยมใช
สวนขยายของการขอรองอีกดวย  และยังพบวาผูพูดภาษาไทยมีการใชโครงสราง
สวนขยายเพียงอยางเดียวเมื่อทําการขอรองกับผูที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวา ซึ่ง
จะไมพบการใชโครงสรางนี้ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน 
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Abstract This study investigates variation of ( kh ) in Bangkok Thai by some linguistic

variables and a social variables. The linguistic variables studied are stress
and three sets of following segments: consonant and vowel, front vowel and
back vowel, and high vowel and low vowel. The social variable studied is
age: the young group ( 15-25 years old ) and the old group ( 40 years old
and over ). There are 5 hypotheses: 1) ( kh ) in Bangkok Thai has 2 variants-
[ kh ] and [ kxh ];  2) [ kxh ] occurs in strong syllables more frequently than in
weak syllables;  3) [ kxh ] occurs when followed by vowels more frequently
than when followed by consonants;  4) [ kxh ] occurs when followed by the
back vowel more frequently than when followed by the front vowel, and
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when followed by the high vowel than when followed by the low vowel; and
5) [ kxh ] occurs in the speech of the young group more frequently than in
the old group. The front vowel is represented by / I /, the back vowel and
the high vowel by / u /, and the low vowel by /  /. The data of this research
came from television mini series in the speech of 40 actors and actresses
selected according to the set criteria. 
The results of the analysis show that there are 2 variants of ( kh ) in Bangkok
Thai: [ kh] and [ kxh ]. The standard variant [ kh ] is used more often than [
kxh ] in almost all contexts. It is found that the front vowel is the most
important variable that influences the occurrence of [ kxh ], followed by the
variables stress and age. The occurrence of [ kxh ] equals [ kh ] when
followed by the front vowel in the speech of the young group. This research
shows that linguistic context is the variable that should be investigated
together with the social variables. Variation of ( kh ) as found in this study is
at the indicator phase. 

 

งานวิจัยนี้ศึกษาการแปรของ ( kh ) ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ตามตัวแปรสัทบริบทและ
ตัวแปรสังคม  ตัวแปรสัทบริบทที่ศึกษา ไดแก  การลงเสียงหนักเบา  และเสียงที่
ตามมา ซึ่งแบงเปน 3 ชุด  ไดแก  พยัญชนะกับสระ  สระหนากับสระหลัง  และสระ
สูงกับสระต่ํา  สวนตัวแปรสังคมที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ ไดแก  อายุ คือ กลุมอายุนอย
(อายุ 15-25 ป ) และกลุมอายุมาก (อายุ 40 ปขึ้นไป)  การศึกษานี้มีสมมติฐาน  5
ขอ คือ  1) ( kh ) ในภาษาไทยกรุงเทพฯ มี 2 รูปแปร คือ  [ kh ] และ [ kxh ]  2) มีการ
ใชรูปแปร [ kxh ] ในพยางคที่ลงเสียงหนักมากกวาพยางคที่ไมลงเสียงหนัก  3) มี
การใชรูปแปร [ kxh ]       เมื่อตามดวยสระมากกวาพยัญชนะ  4) มีการใชรูปแปร [
kxh ] เมื่อตามดวยสระหลังมากกวาสระหนา และเมื่อตามดวยสระสูงมากกวาสระ
ต่ํา  5) มีการใชรูปแปร [ kxh ] ในกลุมอายุนอยมากกวากลุมอายุมาก ผุวิจัยกําหนด
เสียง / I /, แทนสระหนา / u / แทนสระหลังกับสระสูง และ /  / แทนสระต่ํา ขอมูลที่
ใชในงานวิจัยนี้มาจากละครโทรทัศน โดยผูวิจัยวิเคราะหเสียงของนักแสดงทั้งชาย
และหญิง  จํานวน 40 คน ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่กําหนดไว 
ผลการศึกษา พบวา ( kh ) ในภาษาไทยกรุงเทพฯ มีรูปแปร 2 รูป คือ [ kh ] และ  
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[ kxh ] โดยรูปแปร [ kh ] ซึ่งเปนรูปแปรมาตรฐาน มีอัตราการปรากฏมากกวา        [
kxh ] ในเกือบทุกบริบทอยางชัดเจน  เมื่อพิจารณาการปรากฏของ [ kxh ] พบวา สระ
หนาเปนตัวแปรที่สําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดรูปแปร [ kxh ]  ตามดวยตัวแปรการลงเสียง
หนัก และอายุ ผูวิจัยพบวา เสียง [ kxh ] ปรากฏมากพอ ๆ กับเสียง [ kh ] เมื่อ
ปรากฏหนาสระหนาในการพูดของกลุมอายุนอย  งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาสัทบริบท
เปนตัวแปรที่นาจะศึกษาควบคูไปกับตัวแปรทางสังคม และการแปรของ ( kh ) ที่พบ
ในงานวิจัยนี้ จัดเปนการแปรระยะเริ่มตน 
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to find out the extent to which tonal analysis of connected speech could be
used to distinguish the varieties at this level. Listening tests were carried
out among the inhabitants of Amphoe Banlad, Petchaburi province. The
varieties spoken at tambon Rai Sathon and tambon Ban Than stood out as
the most distinctive. Three male speakers 40-70 years old from each
tambon were interviewed on general subjects for 3-5 hours by the
researcher, who also comes from tambon Rai Sathon. At the end of the
interview of each informant a tone checklist consisting of 10 words: / kaaA2,
khaaA4, khaaB1, khaaC1, khaaC4, khaaA1, khatDS1, khatDS4, khaatDL1,
khaatDL4 / were elicited using the cue card technique. Eight rounds of the
checklist were recorded. 
The following types of syllables were selected from the connected speech
data: prominently stressed syllables, stressed syllables, and unstressed
syllables in monosyllabic as well as disyllabic words – five syllables in each
type. These syllables together with five tokens of each word in the tone
checklist were analyzed using WinCECIL. Microsoft Excel Version 1997 was
used to process the data and produce line graphs. A new method of tonal
presentation is purposed in this study. 
The two varieties under study have six tones. The graphs show that fifth
tone distinguishes the two varieties in all contexts; the third, the fourth, and
the sixth tones in the majority of contexts; the first and the second tones
only in some contexts. The position of the line graph of each tone in
relationship to those of the other tones is also a factor that distinguishes the
two varieties. 

 

งานวิจัยนี้ศึกษาการแปรของวรรณยุกตในภาษาไทยถิ่นกลางที่พูดในระดับตําบล  
เพื่อหาคําตอบวาการวิเคราะหวรรณยุกตในคําพูดตอเนื่องสามารถแสดงความ
แตกตางของภาษาถิ่นยอยในระดับนี้ไดเพียงใด  ผูวิจัยอัดเสียงภาษาบานลาดที่พูด
ในตําบลตาง ๆ แลวเปดใหชาวบานลาดตางตําบลฟง เพื่อหาตําบลที่ใชสําเนียง
แตกตางกัน  พบวาชาวบานลาดจําแนกสําเนียงที่พูดที่ตําบลไรสะทอนและตําบล
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บานทานไดมากที่สุด  ผูวิจัยจึงเลือก 2 ตําบลนี้เปนจุดเก็บขอมูล  ผูวิจัยคัดเลือกผู
บอกภาษา 3 คน จากแตละตําบล เปนเพศชาย อายุ 40-70 ป แลวสัมภาษณผูบอก
ภาษาแตละคนเกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไป เปนเวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมง  ผูวิจัย
สัมภาษณดวยตนเองเพราะผูวิจัยเปนชาวไรสะทอนแตกําเนิด  หลังจากการ
สัมภาษณ ผูวิจัยเก็บขอมูลคําชุดเทียบเสียง  ซึ่งประกอบดวยคํา 10 คํา ไดแก  กา
คา  ขา  ขา  คา  ขา  ขัด  คัด  ขาด  คาด  ดวยวิธีการใหสัญญาณประจําคํา ผูบอก
ภาษาออกเสียงคําชุดเทียบเสียงทั้งหมด 8 รอบ 
ผูวิจัยคัดเลือกพยางคประเภทตาง ๆ จากคําพูดตอเนื่อง ไดแก  พยางคที่ลงเสียง
หนักพิเศษ  พยางคที่ลงเสียงหนัก  และพยางคที่ไมลงเสียงหนัก ที่ปรากฏในคํา 1
พยางค และคํา 2 พยางค โดยคัดเลือกพยางคมาบริบท 5 พยางค  ผูวิจัยวิเคราะห
พยางคเหลานี้พรอมทั้งคําชุดเทียบเสียง คําละ 5 ครั้ง  โดยใชโปรแกรม WinCECIL
จากนั้น  จึงแสดงผลและประมวลผลใหเปนกราฟดวย Microsoft Excel Version
1997 ในงานวิจัยนี้มีวิธีการนําเสนอกราฟ แสดงวรรณยุกตแบบใหมดวย 
ภาษาถิ่นยอยทั้ง 2 สําเนียงที่ศึกษา มี 6 หนวยเสียงวรรณยุกต  ผลการวิเคราะห
เชิงกลสัทศาสตรแสดงวา ว.5 จําแนกสําเนียงทั้งสองในทุกบริบท  ว.6  ว.4 และ  ว.3
จําแนก 2 สําเนียง ในบริบทสวนใหญ สวน  ว.2 และ ว.1  จําแนก 2 สําเนียง เฉพาะ
ในบางบริบทเทานั้น นอกจากนั้นยังพบวา ตําแหนงของกราฟเสน ของแตละหนวย
เสียงวรรณยุกตเมื่อเปรียบเทียบกับของหนวยเสียงวรรณยุกตอื่น ๆ เปนอีกปจจัย
หนึ่งที่จําแนกสําเนียง 2 สําเนียงนี้ออกจากกันดวย 
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Author Wilailuck  Chuwarahawong 
Title Tones in Bangkok Thai spoken by the Thai, the Chao Zhou and the Sikhs 

/ Wilailuck  Chuwarahawong 
Date 2000 
  
Location CL thesis 
Source 272 leaves 
Abstract The purpose of this research is to analyze and compare the tones of

Bangkok Thai as spoken by the Thai, the Chao Zhou and the Sikhs. Tones
in Bangkok Thai citation forms and connected speech in the speech of the
Thai are used as the reference; the study of tones in the speech of the
Chao Zhou and the Sikhs is the target of the work. The major aim is to find
out to what extent the Thai tones in the speech of the Chao Zhou and the
Sikhs differ from the tones in the speech of the native speakers of Bangkok
Thai. 
The study focuses on two aspects: the tonal system in citation form and the
tonal characteristics in both citation forms and connected speech. The
tones produced by thirty informants, the Thai, the Chao Zhou and the Sikhs
have been analyzed. Each group consisted of ten speakers, five males and
five females. 
The results show that the Thai tonal systems in the speech of the Thai, the
Chao Zhou and the Sikhs are the same, but the tonal characteristics are
different, less in citation form and more in connected speech. 
The tonal characteristics of Bangkok Thai in the speech of the native
speakers indicate a difference from the traditional analysis: two static tones
instead of three, and three dynamic tones instead of two. 
The Chao Zhou have some problems when they produce the mid tone and
the low tone. The high tone causes a lot of problems for the Sikhs. Some
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interferences from the tones in their native languages can be detected. The
deviations that cannot be explained may be due to “interlanguage”
phenomena. 

 

งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับวรรณยุกตภาษาไทยกรุงเทพฯ ในคําพูดเดี่ยวและคําพูด
ตอเนื่องที่ออกเสียงโดย  คนไทย  คนแตจิ๋ว  และคนซิกข  วรรณยุกตภาษาไทย
กรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนแตจิ๋วและคนซิกข เปนงานหลักในงานวิจัย  สวน
วรรณยุกตภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนไทยเปนการวิเคราะหสําหรับใช
อางอิง  ประกอบการตีความและเปรียบเทียบกับงานหลักวา  วรรณยุกตภาษาไทย
กรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนแตจิ๋ว และคนซิกขเหมือนหรือตางจากการออกเสียงโดย
คนไทยหรือเจาของภาษาหรือไม อยางไร 
การศึกษาวรรณยุกตแบงออกเปน 2 เรื่อง คือ  1) ระบบวรรณยุกตที่วิเคราะหจาก
วรรณยุกตในคําพูดเดี่ยว และ  2) สัทลักษณะหลักและสัทลักษณะยอยหรือรูปแปร
ของวรรณยุกตจากคําพูดเดี่ยวและคําพูดตอเนื่อง  การเก็บขอมูลเพื่อวิเคราะห
วรรณยุกตจากผูบอกภาษาทั้งหมด 30 คน แบงเปนผูบอกภาษาที่เปนคนไทย 10 คน
คนแตจิ๋ว 10 คน และคนซิกข 10 คน ซึ่งแตละกลุมแบงเปนผูบอกภาษาเพศชาย 5
คน และเพศหญิง 5 คน 
ระบบวรรณยุกตภาษาไทยกรุงเทพฯ ในคําพูดของคนไทย คนแตจิ๋ว และคนซิกข
เหมือนกัน สวนสัทลักษณะของวรรณยุกตแตกตางกัน  วรรณยุกตภาษาไทยที่ออก
เสียงโดยคนแตจิ๋วและคนซิกขที่ปรากฏในคําพูดเดี่ยวมีสัทลักษณะที่คลายกับการ
ออกเสียงของคนไทย  ในขณะที่วรรณยุกตในคําพูดตอเนื่องที่ออกเสียงโดยคนแตจิ๋ว
และคนซิกขตางจากการออกเสียงของคนไทย 
สัทลักษณะของวรรณยุกตภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนไทยตางไปจาก
งานวิจัยที่ผาน ๆ มา วรรณยุกตภาษาไทยกรุงเทพฯ แบงออกเปนวรรณยุกตระดับ 2
หนวยเสียง ไดแก  วรรณยุกตสามัญ  และวรรณยุกตเอก  สวนวรรณยุกตเปลี่ยน
ระดับ 3 หนวยเสียง ไดแก  วรรณยุกตโท  วรรณยุกตตรี  และวรรณยุกตจัตวา 
วรรณยุกตสามัญ  และวรรณยุกตเอกในคําพูดเดี่ยวและคําพูดตอเนื่อง  เปน
วรรณยุกตที่มีปญหาสําหรับคนแตจิ๋ว ในขณะที่วรรณยุกตตรีเปนวรรณยุกตที่มี
ปญหามากที่สุดสําหรับคนซิกข  และเมื่อนําวรรณยุกตที่คนแตจิ๋วและคนซิกขออก
เสียงตางจากคนไทยไปเปรียบเทียบกับวรรณยุกตืในภาษาแมของคนแตจิ๋วและคน
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ซิกข  ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหวรรณยุกตภาษาจีนแตจิ๋วและวรรณยุกตภาษาปญจาบีใน
งานวิจัยนี้ดวย ไดพบวา คนแตจิ๋วและคนซิกขนําสัทลักษณะของวรรณยุกตบาง
ลักษณะในภาษาแมมาใชกับการออกเสียงวรรณยุกตภาษาไทยซึ่งเปนภาษาที่ 2
ของคนแตจิ๋วและคนซิกข  การออกเสียงวรรณยุกตที่ตางออกไปของคนแตจิ๋วและคน
ซิกขที่ไมสามารถหาคําตอบไดจารวรรณยุกตในภาษาแมและปจจัยแวดลอมทาง
เสียง  อาจเนื่องมาจากปรากฏการณอันตรภาษา 
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Wimonpug  Promsrimas 
Date 2000 
  
Location CL thesis 
Source 158 leaves 
Abstract There are two aims in this investigation of the responses by speakers of

Thai to Favor-expressing speech acts. Firstly, this is an exploration of the
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refusal strategies used and the relationship between the strategies and two
factors: the types of favor-expressing speech acts, which include
suggestion, invitation, and offer; and the social status of the interlocutors.
Secondly, this is an analysis of the role of ‘face’ to find out whether the
speaker is concerned with his/her own face or that of his/her conversation
partners. Data are collected, using a questionnaire answered by fifty Thai
speakers of various occupational backgrounds. The questionnaire consists
of two parts: a Discourse completion Test for collection linguistic strategies
and an inquiry on the speaker’s concern about “face”. 
The data show eighteen linguistic strategies used by respondents in
refusing favor-expressing speech acts. They can be divided into the direct,
and the indirect type. Direct strategies can be either a direct refusal or a
statement about the speaker’s lack of the needed ability. As for the indirect
type, there are sixteen strategies: reasoning, thanking, comforting the
addressee, apologizing, hesitating, congratulating and well-wish,
suggesting, stating desire and feeling, asking for favor, complimenting,
postponing, regret for being unable to comply, expressing desire to
comply, offering an alternative, semi-acceptance, and joking. The choice of
these strategies is related to the three types of the favor-expressing speech
acts. The choice of the strategies is also related to the social status of
interlocutors because Thai speakers tend to decide on different strategies
while taking into account the role and the power of conversation
participants. 
In the analysis of role of face, it is found that the speaker is more concerned
with the hearer’s face than with his/her own face. The choice of strategies,
however, is not related to the concern about face. The same strategy can
be used in all cases. 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ ประการแรกคือ การหากลวิธีในการปฏิเสธ
ที่ผูพูดภาษาไทยใชในการตอบรับวัจนกรรมที่แสดงความปรารถนาดี  และหา
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ความสัมพันธของการเลือกใชกลวิธีเหลานี้กับปจจัย 2 ปจจัย   คือ     ประเภทของวัจ
นกรรมที่แสดงความปรารถนาดี ซึ่งไดแก การใหคําแนะนํา  การเชิญ  และการให
ขอเสนอ กับสถานภาพของคูสนทนา ประการที่สองคือ การวิเคราะหบทบาทของ
“หนา” วาเมื่อผูปฏิเสธใชกลวิธีใด ๆ ในการปฏิเสธ ผูปฏิเสธคํานึงถึงหนาของตนเอง
หรือหนาของผูถูกปฏิเสธ ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหไดมาจากการทําแบบสอบถามที่
ประกอบไปดวย 2 สวน คือ สวนที่เปนการเติมเต็มบทสนทนา ซึ่งเปนขอมูลที่บอก
กลวิธีทางภาษาที่ใชในการปฏิเสธ และสวนที่เปนการเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวของกับ
“หนา” ของผูปฏิเสธและผูถูกปฏิเสธผูตอบแบบสอบถามเปนคนไทยหลากหลาย
อาชีพจํานวน 50 คน 
ผลการวิจัยพบวากลวิธีทางภาษาที่แสดงการปฏิเสธในการตอบวัจนกรรมที่แสดง
ความปรารถนาดีมี 18 กลวิธี กลวิธีเหลานี้สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ คือ
กลวิธีในการปฏิเสธแบบตรง และ กลวิธีในการปฏิเสธแบบออม  กลวิธีในการปฏิเสธ
แบบตรงมี 2 กลวิธี ไดแก การปฏิเสธอยางตรงไปตรงมา  การปฏิเสธโดยบงความไม
สามารถตอบสนอง  สําหรับกลวิธีในการปฏิเสธแบบออม มี 16 กลวิธี ไดแก  การให
เหตุผล  การขอบคุณ  การปลอบไมใหกังวล  การขอโทษ  การแสดงความลังเล  การ
แสดงความยินดีและความปรารถนาดี  การแนะนํา  การแสดงความตองการหรือ
ความรูสึกสวนตัวของผูปฏิเสธ  การขอความเห็นใจจากผูปฏิเสธ  การชมเชย  การ
ผลัดผอนการใหคําตอบ  การแสดงความเสียดายที่รับความปรารถนาดีไมได  การ
แสดงความปรารถนาที่จะทําตาม  การบอกทางเลือกอื่นของผูปฏิเสธ  การตอบกึ่ง
ตอบรับ  การกลาวติดตลก  การเลือกใชกลวิธีเหลานี้มีความสัมพันธกับปจจัย
ประเภทของวัจนกรรมที่แสดงความปรารถนาดีทั้งสามประเภทขางตน และมี
ความสัมพันธกับปจจัยสถานภาพของคูสนทนาดวยเชนกัน  โดยผูพูดภาษาไทยจะ
เลือกใขกลวิธีที่สอดคลองกับบทบาทและอํานาจของผูปฏิเสธในสถานภาพตาง ๆ 
ในการวิเคราะหบทบาทของหนาไดพบวาผูปฏิเสธคํานึงถึงหนาของผูถูกปฏิเสธ
มากกวาหนาของตนเอง การเลือกใชกลวิธีทั้ง 18 กลวิธีไมมีความสัมพันธกับเรื่อง
ของหนาไมวาของฝายใดฝายหนึ่ง คือไมวาผูปฏิเสธจะคํานึงถึงหนาของผูถูกปฏิเสธ
หรือหนาของตนก็สามารถใชกลวิธีเดียวกันได 
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Title A comparison of acoustic characteristics of long monophthongs in Bangkok 
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Date 2000 
  
Location CL thesis 
Source 97 leaves 
Abstract This research is a study of the acoustic characteristics, i.e., Formant 1,

Formant 2, and the duration of long monophthongs in Bangkok Thai spoken
by Isan speakers with different language experience compared to Bangkok
speakers. The hypotheses are (1) acoustic characteristics of the 9 long
monophthongs in Bangkok Thai spoken by Isan speakers differ from
Bangkok speakers, they have higher Formant 1 and Formant 2 and shorter
duration, (2) language experience of the Isan speakers influences the
acoustic characteristics of vowels, when compared to Bangkok speakers’
acoustic characteristics, speaker with low language experience have
greater differences than speakers with high language experience. 
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It is found that the average of Formant 1 and the average of Formant 2 of
the 9 long monophthongs are different among the 3 groups of informants.
For the average F1, Isan speakers with high language experience has the
highest F1 value compared to the Bangkok speakers and Isan speakers
with low language experience. The variation in terms of F1 are statistically
significant (p ≤ 0.05) only with 3 vowels, i.e.; :, a:, and :. However, the
value of the standard deviation of the F1 is highest in Isan speakers with
low language experience compared to Isan speakers with high language
experience and Bangkok speakers. In terms of average duration of the
vowels, Bangkok speakers have highest value compared to Isan speakers,
and Isan speakers with low language experience have lowest duration
value. The variation in terms of duration among the 3 groups of speakers
are statistically significant ( p ≤0.05) except 2 vowels, I: and :. 

 

งานวิจัยนี้ศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร ไดแก คาความถี่กําทองที่ 1 และ ที่ 2
รวมถึงคาระยะเวลาของสระเดี่ยวเสียงยาวของคนอีสานที่มีประสบการณทาง
ภาษาไทยกรุงเทพฯ ตางกันโดยเปรียบเทียบกับลักษณะทางกลสัทศาสตรของคน
กรุงเทพฯ สมมติฐานของการวิจัยคือ ลักษณะทางกลสัทศาสตรของเสียงสระทั้งเกา
ของคนอีสานที่พูดภาษาไทยกรุงเทพฯ แตกตางจากลักษณะทางกลสัทศาสตรของ
เสียงสระทั้งเกาของคนกรุงเทพฯ โดยมีคาความถี่กําทอนที่ 1 และ ที่ 2 สูงกวา และมี
คาตะยะเวลาในการเปลงเสียงนอยกวาคนกรุงเทพฯ อีกประการหนึ่ง ประสบการณ
ทางภาษาของคนอีสานที่พูดภาษาไทยกรุงเทพฯ มีความสัมพันธกับลักษณะทางกล
สัทศาสตรของสระเดี่ยวเสียงยาว  กลาวคือ  คนอีสานที่ มีประสบการณทาง
ภาษาไทยกรุงเทพฯ ต่ําจะมีสระที่ลักษณะทางกลสัทศาสตรดังกลาวแลวแตกตาง
จากสระของคนกรุงเทพฯ มากกวาคนอีสานที่มีประสบการณทางภาษาไทยกรุงเทพฯ
สูง 
ผลการวิจัยพบวา  คาความถี่กําทอนที่ 1 ของเสียงสระทั้งเกาของคนกรุงเทพฯ และ
คนอีสานมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน โดยคนอีสานที่มีประสบการณทางภาษาไทย
กรุงเทพฯ สูงมีคาเฉลี่ยของคาความถี่กําทอนที่ 1 สูงกวาคนกรุงเทพฯ และคนอีสานที่
มีประสบการณทางภาษาไทยกรุงเทพฯ ต่ํามีคาเฉลี่ยของคาความถี่กําทอนที่ 1 ต่ํา
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ที่สุดอยางไรก็ตาม ในคนอีสานที่มีประสบการณ ทางภาษาไทยกรุงเทพฯ ต่ําจะมีคา
คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาความถี่กําทอนที่ 1 นอยที่สุด เมื่อทําการวิเคราะห
ความแปรปรวนของคาความถี่กําทอนที่ 1 ของเสียงสระทั้งเกาของผูพูดทั้งสามกลุม
แลว พบวาคาความถี่กําทอนที่ 1 ของเสียงสระทั้งเกาของผูพูดทั้งสามกลุมแลว
พบวาคาความถี่กําทอนที่ 1 ของสระ : a: และ  : ของผูพูดทั้งสามกลุมมีความ
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สําหรับคาเฉลี่ยของระยะเวลาในการเปลงเสียง
สระ การวิจัยพบวา คนกรุงเทพฯ มีคาระยะเวลาเฉลี่ยของเสียงสระสูงที่สุดเมื่อเทียบ
กับคนอีสาน และ คนอีสานที่มีประสบการณทางภาษาไทยกรุงเทพฯ ต่ํามีคาเฉลี่ย
ของระยะเวลาในการเปลงเสียงสระต่ําที่สุด  เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนของคา
ระยะเวลาของเสียงสระทั้งเกาของผูพูดทั้งสามกลุม  พบวามีความแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในสระสวนใหญ ยกเวนสระ  I:  และ  : 
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Abstract This thesis is a study of the relationship between language and point of
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view in Thai newspaper's coverage on Wat Phra Dhammakaya. It is based
on the idea that language is a tool for representing reality. Linguistic
choices have an influence onthe nature of representation. It conveys
attitudes and opinions of language users on what they are speaking or
writing. The objectives of this study are to explore which linguistic strategies
are associated with negative attitudes and to analyze the negative points
that Thai newspapers have on Wat Phra Dhammakaya. The data are news
articles from 5 Thai newspapers; Thai Rath, Daily News, Khao Sod,
Matichon and Siam Rath. The study shows that there are 8 linguistic
strategies. Four of them are semantic ones-namely naming, presupposition
manipulation, metaphor, and lexical selection. The other four are discursive
strategies consisting of epistemic modalization, interpretation, quoting other
sources, and use of punctuation marks and font sizes. The linguistic
strategies adopted inthe texts project 7 negative points on Wat Phra
Dhammakaya; cheating, trickery, being another belief group who is
dangerous to mainstream Buddhism, challenging the leader of Sanga,
challenging state power, challenging the king, and engaging in a sexual
scandal. In general, Thai newspapers consider Wat Phra Dhammakaya as
a group of people who is dangerous to society and Buddhism. Wat Phra
Dhammakaya is not only destroying the traditional Buddhist teaching, but
also challenging the main institution in Thai society. The study shows not
only the relationship between language and negative viewpoint on Wat Phra
Dhammakaya, but also shows that language use has strong connection
with social contexts and has psychological influence on the people in a
society 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางภาษากับมุมมองในขาววัด
พระธรรมกายที่เสนอในหนังสือพิมพไทย โดยมีความคิดพื้นฐานที่วา ภาษาเปน
เครื่องมือสรางภาพแทนความจริง การเลือกใชรูปแบบทางภาษาหรือวิธีการทาง
ภาษาอยางใดอยางหนึ่งมีผลตอภาพแทนที่ได และเปนการสื่อใหเห็นถึงทัศนคติและ
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ความคิดเห็นที่ ผูใชภาษามีตอสิ่งที่เขากําลังพูด/เขียนถึง โดยเลือกศึกษาจาก
หนังสือพิมพไทยรายวัน 5 ชื่อฉบับ ไดแก ไทยรัฐ เดลินิวส ขาวสด มติชน และ
สยามรัฐ เพื่อศึกษาวาหนังสือพิมพมีกลวิธีทางภาษาแบบใดบางที่แฝงไวดวย
ทัศนคติในดานลบตอวัดพระธรรมกายและวิเคราะหประเด็นที่หนังสือพิมพมีมุมมอง
ทางลบตอวัดพระธรรมกาย ผลการวิจัยพบวา กลวิธีทางภาษาที่ใชในการกลาวถึงวัด
พระธรรมกายในทางลบมีทั้งสิ้น 8 กลวิธี แบงออกเปนกลวิธีทางความหมาย 4 กลวิธี
ไดแก การใหสมญา การใชความเชื่อเบื้องตนเปนเครื่องมือ การใชอุปลักษณ และ
การเลือกใชคําศัพท และอีก 4 กลวิธี เปนกลวิธีทางปริจเฉท ไดแก การประเมินตาม
ความเชื่อมั่น การตีความ การอางคํากลาวบุคคลอื่น และการใสเครื่องหมายและ
ขนาดตัวอักษร กลวิธีทางภาษาดังกลาวสื่อประเด็นทางลบตอวัดพระธรรมกาย
ทั้งสิ้น 7 ประเด็น ไดแก การฉอโกง การมีเลหเหลี่ยม การเปนกลุมความเชื่ออยางอื่น
ที่เปนภัยตอพุทธศาสนา การทาทายประมุขสงฆ การทาทายอํานาจรัฐ การทาทาย
พระมหากษัตริย  และเรื่องชูสาว  โดยภาพรวมแลว  หนังสือพิมพ เห็นวาวัด
พระธรรมกายเปนกลุมคนที่ เปนอันตรายตอทั้ ง สังคมและพุทธศาสนา  วัด
พระธรรมกายไมเพียงทําลายหลักคําสอนเดิมในพุทธศาสนา แตยังชอบทาทาย
สถาบันสําคัญๆ ในสังไทย ผลการวิจัยที่ไดไมเพียงทําใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
ภาษากับมุมมองทางลบที่หนังสือพิมพมีตอวัดพระธรรมกาย แตยังชี้ใหเห็นวาการใช
ภาษามีความเกี่ยวของกับปริบททางสังคมเปนอยางยิ่ง และมีบทบาทในแงจิตวิทยา
แกคนในสังคม 
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Title Secret language of the Thai blind / Weerachai Umpornpaiboon  
Date 2000 
  
Location CL thesis 
Source 149 leaves : charts 
Abstract The purposes of this thesis are to analyze the phonological patterns of the

secret language used by the Thai blind, to find out in which grammatical
categories the phonological patterns occur and to study the motivation for
the use of the secret language. The Thai blind modify standard Thai
through the use of the secret sound patterns to substitute for their loss of
non-verbal communication. There are six sound patterns as follows: (1)
Ther insertion of phonological segments in between the onset and rhyme of
the source syllable (e.g./kha?ca:w/=/kha:w/), "rice" (2) Shuffling of syllable
parts (e.g./linkn/=/kin/"eat"), (3) Shuffling of syllable parts with more
complex phonological rules (e.g./lae:ku:/=/kae/"old"), (4) Replacing the
rhyme of the source syllables with the /a:/sound (e.g./ma:/=/mia/"wife"), (5)
Replacing the rhyme of the source syllables with the /:/ sound
(e.g./c:n:th:/=/ca:wna:thi:/"staff member"), and (6) Mixing type
(e.g./pha?ca:/=/phua/"husband"). In terms of syntactic occurrences, words
of the secret sound patterns usually appear in the position of content
words, including nouns, verbs, and adverbs. Function words such as
prepositions, conjunctions and particles always take their original forms in
the blind language. Concerning the application of the secret language,
there are three motivations behind the use of the secret sound patterns of
the Thai blind: (1) to conceal their secrets from outsiders, (2) to create
euphemisms, and (3) to show the group's solidarity 

 
การศึกษาครั้งนี้มุงที่จะศึกษารูปแปรทางเสียงที่ปรากฏในรหัสยภาษาในกลุมคนตา
บอด วิเคราะหการปรากฏทางวากยสัมพันธของรูปแปรทางเสียงเหลานั้น และศึกษา
วัตถุประสงคของการใชรูปแปรทางเสียงที่ปรากฏในภาษาของกลุมคนตาบอด คนตา
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บอดไทยดัดแปลงพยางคในคําไทยมาตรฐานเพื่อใชแทนการสื่อสารทางอวัจนภาษา
ที่ขาดไป รูปแปรทางเสียงประกอบดวย 6 รูปแปร ดังนี้ (1) การสอดแทรกหนวยเสียง
ระหวางหนวยเริ่มและหนวยตามของพยางค เชน /kha?ca:w/ ใชแทนคําวา /kha:w/
"ขาว" (2) การถายเสียงระหวางพยางค เชน /linkn/ แทนคําวา /kin/ "กิน" (3) การ
ถายเสียงระหวางพยางคโดยใชกฎทางเสียงที่ซับซอน เชน /lae:ku:/ แทนคําวา
/kae:/ "แก" (4) การแทนสวนทายพยางคดวยเสียง /a:/ เชน /ma:/ แทนคําวา /mia/
"เมีย" (5) การแทนสวนทายพยางคดวยเสียง /:/ เชน /c:n:th:/ แทนคําวา
/ca:wna:thi:/ "เจาหนาที่" (6) การใชรูปแบบผสม เชน /pha?ca:/ แทนคําวา /phua/
"ผัว" เมื่อกลาวถึงการปรากฏทางวากยสัมพันธ รูปแปรทางเสียงเหลานี้มักจะเกิดกับ
คําหลัก ไดแก นาม กริยา และกริยาวิเศษณ สวนคําไวยากรณ เชน สันธาน บุพบท
และคําลงทาย มักจะไมมีการเปลี่ยนแปลงทางเสียง เมื่อกลาวถึงเหตุผลการใชรูป
แปรทางเสียงเหลานี้ จากการศึกษาพบวามีเหตุผล 3 ประการในการใชรูปแปรทาง
เสียงเหลานี้ คือ ใชเพื่อรักษาความลับ ใชแทนคําตองหาม และใชเพื่อรักษาความ
เปนปกแผนในกลุมคนตาบอด 
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Location CL thesis 
Source 252 leaves : charts 
Abstract This study aims at investigating whether rhythmic units influence tonal

realizations in Thai connected speech. The informants in this study are
three 26 to 30-year-old radio announcers. Their speech is recorded prior to
informing them about this study. They are then asked to read 2 sets of tone
checklist. The data are first analysed auditorily to indentify rhythmic units,
salient syllables, and weak syllables. For each tone, five tokens are
selected for each of the following contexts: salient syllable in one-syllable
rhythmic unit, salient syllable in two-syllable rhythmic unit, salient syllable in
three-syllable rhythmic unit, weak syllable in two-syllable rhythmic unit, the
first weak syllable in three-syllable rhythmic unit, and the second weak
syllable in three-syllable rhythmic unit. The fundamental frequency value of
all of the tokens are analysed and recorded using WINCECIL and EXCEL.
Line graphs are drawn. Tonal realizations in the different contexts are
analysed statistically using WINPSY 0602 2000 (School of Psychology,
University of New South Wales). In the presentation of result, the five
standard Thai tones are divided into two groups: level tones (mid, low, and
high) and contour tones (falling and rising). The study finds that in the case
of salient syllables, rhythmic units significantly influence the tonal
realizations of contour tones in most contexts, but they do not have the
same effect on level tones. In the case of weak syllables, rhythmic units
significantly influence tonal realizations in either level or contour tones.
However, there are a few interesting exceptions in both salient an dweak
syllables. Tonal realizations of the high tone in short checked syllables differ
significantly when ocurring in two-and three-syllable rhythmic units. The
falling tone differs markedly from the rising tone. While the rhythmic units
significantly influence the variation of the falling tone in unchecked syllables
in most contexts, they have much less influence on the rising tone 
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งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาวาหนวยจังหวะมีอิทธิพลตอสัทลักษณะของ
วรรณยุกตในคําพูดตอเนื่องภาษาไทยหรือไม ผูวิจัยเก็บขอมูลจากผูจัดรายการวิทยุ
เพศหญิง อายุระหวาง 26-30 ป จํานวน 3 คน โดยไมแจงใหผูบอกภาษาทราบ
ลวงหนา หลังจากนั้นผูวิจัยขอใหผูบอกภาษาออกเสียงคําในคําชุดทดสอบเสียง
วรรณยุกต 2 ชุด คือ ชุดคําพยางคเปนและชุดคําพยางคตาย การวิเคราะหเบื้องตน
ทําโดยการฟงเพื่อจําแนกโครงสรางหนวยจังหวะ พยางคเดนและพยางคดอย
หลังจากนั้นผูวิจัยเลือกพยางคจํานวน 5 พยางค เพื่อเปนตัวแทนของแตละหนวย
เสียงวรรณยุกตในบริบทตางๆ ที่ศึกษา ไดแก พยางคเดนในหนวยจังหวะ 1 พยางค
พยางคเดนในหนวยจังหวะ 2 พยางค พยางคเดนในหนวยจังหวะ 3 พยางค พยางค
ดอยในหนวยจังหวะ 2 พยางค พยางคดอยพยางคแรกในหนวยจังหวะ 3 พยางค
และพยางคดอยพยางคที่สองในหนวยจังหวะ 3 พยางค ผูวิจัยวิเคราะหคาความถี่
มูลฐานของทุกพยางคที่เลือกมาศึกษาดวยโปรแกรม WINCECIL ประมวลผลพรอม
ทั้งวาดกราฟดวยโปรแกรม EXCEL และวิเคราะหความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ระหวางสัทลักษณะของวรรณยุกตที่ปรากฏในหนวยจังหวะแบบตางๆ ดวยโปรแกรม
WINPSY 0602 2000 (School of Psychology, University of New South Wales)
ในการนําเสนอ ผูวิจัยแบงหนวยเสียงวรรณยุกตในภาษาไทยมาตรฐาน 5 หนวย
เสียงออกเปน 2 กลุม คือ วรรณยุกตระดับ (วรรณยุกตสามัญ วรรณยุกตเอก และ
วรรณยุกตตรี) และวรรณยุกตเปลี่ยนระดับ (วรรณยุกตโทและวรรณยุกตจัตวา)
ผลการวิจัยพบวา ในกรณีของพยางคเดน หนวยจังหวะมีอิทธิพลตอการแปรของสัท
ลักษณะของวรรณยุกตเปลี่ยนระดับในคูบริบทสวนใหญ และมีอิทธิพลนอยตอการ
แปรของสัทลักษณะของวรรณยุกตระดับ ในกรณีของพยางคดอย หนวยจังหวะมี
อิทธิพลนอยตอทั้งการแปรของสัทลักษณะของวรรณยุกตระดับและวรรณยุกต
เปลี่ยนระดับ ผูวิจัยพบวามีขอยกเวนที่นาสนใจบางประการ คือ วรรณยุกตตรีที่
ปรากฏในพยางคตายสระเสียงสั้นในหนวยจังหวะ 2 พยางค และ 3 พยางค แตกตาง
จากกันอยางมีนัยสําคัญทั้งในพยางคเดนและพยางคดอย และหนวยจังหวะมี
อิทธิพลมากตอการแปรของสัทลักษณะของวรรณยุกตโทที่ปรากฏในพยางคเปนใน
บริบทตางๆ แตมีอิทธิพลนอยตอการแปรของสัทลักษณะของวรรณยุกตจัตวาใน
บริบทตางๆ 
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voice-timing in the production of English stops by native speakers of 
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Date 1999 
  
Location CL thesis 
Source 88 leaves : ill 
Abstract This thesis attemps to examine the relationship between the perception of

Thai stops and the degree of voice-timing in the production of English stops
by 30 native speakers of English. For this purpose, the perception of initial
voiceless unaspirated stops (UNASP) in Thai by these subjects and the
voice-timing of the production of their initial English voiced stopds are
examined. It is hypothesized that the degree of voice-timing in the
production of English (L1) stops is the acoustic cue in the perception of
Thai (L2) stops. Native speakers of English who perceive Thai UNASP as
voiced stops will have devoiced stops in their production of voiced stops.
The data is collected from 13 native speakers of British English (from the
United Kingdom and Australia) and 17 native speakers of American English
(from the United States of America and Canada) since literature review
suggests that these two groups of subjects produce their voiced stops
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differently. The study of the perception of stops in Thai by these two groups
of subjects shows that all of the subjects have no problems in perceiving
voiceless aspirated stop and voiced stop in Thai. However, in their
perception of voiceless unaspirated stops, the study reveals that all of the
subjects who speak British English (13 subjects) perceive UNASP as
voiced stops in English, 10 out of 17 subjects who speak American English
perceive UNASP as voiceless stops in English, and the other 7 subjects
who speak American English perceive UNASP as voiced stops in English. It
is concluded that most of our subjects who speak two types of English
perceive UNASP as voiced stops in English. The study of the production of
English stops by these subjects reveals that most of the subjects who
speak British English (11 from 13 subjects) have devoiced stops in their
production of voiced stops, and the subjects who speak American English
(15 from 17 subjects) also produce "devoiced stops" in their production of
voiced stops. It is concluded that most of the 30 native speakers of English
who are the subjects of this study devoiced their voiced stops. This study
rejects the assumption that British and American English produce voiced
stops differently. The study of the relationship between the perception of
UNASP in Thai and the degree of voice-timing in the production of English
stops reveals that there is a clear relationship between the perception and
the production of stops in most of the subjects who speak British English
(11 from 13 subjects) i.e., they perceive UNASP as voiced stops in English
and produce their voiced stops as "devoiced". For the subjects who speak
American English, it cannot be concluded clearly that there is a relationship
between the perception of UNASP in Thai and the production of their
voiced stops. Only one subject who speaks American English perceive
UNASP in Thai as voiceless stops in English and produce his voiced stops
as "fully voiced", another 6 subjects who speak American English perceive
UNASP in Thai as voiced stops in English and produce their voiced stops
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as "devoiced" and the other 10 supjects perceive UNASP in Thai as
voiceless stops in English and produce their voiced stops as "devoiced".
The research reveals that if the perception of UNASP in Thai (L2) reflects
the "prototype-phoneme" of voiced stops in English (L1). The speakers of
British English, who are the subjects of this study, have the same prototype
phoneme. But, the speakers of American English may have more than one
prototype phoneme since there is a variation in their perception of UNASP
in Thai. It is possible that the study of the production of English stops in
initial position which is done in this study is not enough to represent the
prototype phoneme of voiced stops in American English 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูเสียง
พยัญชนะกักในภาษาไทยกับระดับความกองในการเปลงเสียงพยัญชนะกักใน
ภาษาอังกฤษของผูพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแมจํานวน 30 คน โดยศึกษาจากการ
รับรูเสียงพยัญชนะกัก-ไมกอง-ไมพนลมที่ปรากฏในตําแหนงตนพยางคในภาษาไทย
และการเปลงเสียงพยัญชนะกัก-กองในตําแหนงตนพยางคในภาษาอังกฤษ ผูวิจัยได
ตั้งสมมติฐานวา  ถาระดับความกองในการเปลงเสียงพยัญชนะกัก-กองใน
ภาษาอังกฤษเปนปจจัยกําหนดการรับรูเสียงพยัญชนะกักในภาษาไทย ผูพูด
ภาษาอังกฤษเปนภาษาแมที่รับรูเสียงไมพนลมเปนเสียงกองจะเปลงเสียงกองแบบ
ลดความกอง และถาผูพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแมที่รับรูเสียงไมพนลมเปนเสียง
ไมกองจะเปลงเสียงกองแบบกองเต็มที่ งานวิจัยนี้ผูวิจัยเก็บขอมูลจากประชากร
ตัวอยางที่พูดภาษาอังกฤษสําเนียง "อังกฤษ" (ชาวอังกฤษและออสเตรเลีย) จํานวน
13 คน และประชากรตัวอยางที่พูดภาษาอังกฤษสําเนียง "อเมริกัน" (ชาว
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) จํานวน 17 คน เนื่องจากผูวิจัยสันนิษฐานวาประชากร
ตัวอยางทั้งสองกลุมจะมีพฤติกรรมการรับรูและการเปลงเสียงพยัญชนะกักแตกตาง
กัน ผลการศึกษาการรับรูเสียงพยัญชนะกักในภาษาไทยปรากฏวา ประชากร
ตัวอยางทั้งหมดไมมีปญหาในการรับรูเสียงพนลมและเสียงกองในภาษาไทย คือมี
การรับรูรอยละ 98 และ 99.3 ตามลําดับ สวนในการรับรูเสียงไมพนลมในภาษาไทย
ประชากรตัวอยางบางคนรับรู เปนเสียงกอง  บางคนรับรู เปนเสียงไมกองใน
ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา ประชากรตัวอยางที่พูดภาษาอังกฤษสําเนียง
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"อังกฤษ" ทุกคน รับรูเสียงไมพนลมเปนเสียงกองในภาษาอังกฤษ สวนประชากรที่พูด
ภาษาอังกฤษสําเนียง "อเมริกัน" สวนใหญ (10 คนใน 17 คน) รับรูเสียงไมพนลมเปน
เสียงไมกองและอีก 7 คนรับรูเปนเสียงกอง สรุปไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญ (20 คน
ใน 30 คน) รับรูเสียงไมพนลมเปนเสียงกองในภาษาอังกฤษ เมื่อศึกษาการเปลง
เสียงพยัญชนะกักในภาษาอังกฤษของประชากรตัวอยาง ผูวิจัยพบวา ประชากร
ตัวอยางที่พูดภาษาอังกฤษสําเนียง "อังกฤษ" เปลงเสียงกองแบบลดความกองเปน
สวนใหญ (11 คนใน 13 คน) สวนประชากรตัวอยางที่พูดภาษาอังกฤษสําเนียง
"อเมริกัน" ก็เปลงเสียงกองแบบลดความกองเชนกัน (15 คนใน 17 คน) สรุปไดวา
ประชากรสวนใหญ (26 คนใน 30 คน) เปลงเสียงกองในตําแหนงตนพยางคเปน
เสียงกองแบบลดความกอง เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูเสียงพยัญชนะ
กักในภาษาไทยกับระดับความกองในการเปลง ... 
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Abstract This research attempts to study the relationship between the acoustics
characteristics of pauses and their functions in turn management. Four
types of turns, classifying from their function in turn management are found,
i.e. turn holding, smooth turn switching, non-smooth turn switching, and turn
snatching. The data for this study are 4 cases of television interviews. The 4
cases are of 4 different topics and 2 different interview objectives: interview
for opinion and interview for facts. The total pause defined units are 2910.
Context of participants, i.e., the role of conversation participants and the
role of being interviewer and interviewee of participants is taken into
account. Duration of pauses in the 4 types of turn management is different.
The shortest pause is the pause occurring before the turn snatching and
the longest pause is the pause occuring in the non-smooth turn switching.
The duration of pause occuring in the turn holding is vary close to the
duration of pause occurring in the smooth turn switching. They are longer
than the turn-snatching pause and shorter than the non-smooth turn-
switching pause. The Analysis of Variance (ANOVA) of the pauses among
the 4 types of turn management indicates that the differences found are
statistically insignificant. Comparing the duration of pauses in turn
management in interviews with 2 different objectives. It is found that in
interviewing for opinions the duration of pauses is longer than in
interviewing for facts. It is explainable that conversational participants give
more time for their partner to think and arrange their opinions before
delivering them. Comparing the pause duration in terms of interviewer and
interviewee the study reveals that the specific role of participants has a
strong influence on the duration of pauses in each type of turn
management. The turn-holding, smooth turn switching, and turn-snatching
pause of the interviewees are longer than those of the interviewer. The non-
smooth turn switching of the interviewer is longer than those of the
interviewees, however there is only one case of non-smooth turn switching
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in the speech of interviewer. The t-test of the differences in the duration of
pauses between interviewer and interviewees indicates that in turn-holding
the pauses of the interviewees and interviewer are statistically significant
but the differences in the duration of pauses in other types of turns are
statistically insignificant. The duration of pauses of different types of turns in
the interviewer varies, and there is a pattern in terms of the differences.
Duration of pauses in non-smooth turn switching is the longest. Pauses in
smooth turn switching is shorter than the non-smooth one but longer than
the turn holding and the turn snatching pauses accordingly. The duration of
pauses in the speech of interviewees varies, and there are 2 types of
patterns. In giving opinions, the interviewees have the same type of pattern
of differences in the duration of pauses as the interviewer. However, in
giving facts the interviewees have a longer duration of turn holding pauses
than the smooth turn switching pauses. This research has exhibited that the
acoustic characteristic of pauses, i.e., the duration of pauses, is an
important signals in turn management. The differences of the duration of
pauses in the 4 types of turns clearly have their own patterns. Although the
differences found are statistically insignificant due to the overlapping of the
values of these duration in the 4 types of turns. It is explainable that pause
may not be the only signal used in turn management. There may be some
other important cues such as intonation, stress, syntactic cue, and other
paralinguistic nonverbal cues used in conversation turn management. It is
also suggested that the context of situation of the conversation, i.e., the
conversational topic, the objective of the interviews, the relationship
between the conversational participants, such as, their role as the
interviewer or interviewees, their relative social status, especially, seniority
etc., has a strong influence on the variation of the duration of pauses. These
aspects are recommended for further research 

 การวิจัยนี้มุงศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางกลสัทศาสตรของการหยุดกับ
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การจัดผลัดในการสนทนา งานวิจัยนี้ไดศึกษาการสนทนาประเภทการสัมภาษณและ
พบวามีการจัดผลัด 4 ชนิด คือ การครองผลัด การเปลี่ยนผลัดแบบราบรื่น การ
เปลี่ยนผลัดแบบไมราบรื่น และการชิงผลัด การวิเคราะหทําจากแงมุมของผูรวม
สนทนา และแงมุมบทบาทการเปนผูสัมภาษณ (IR) และการเปนผูใหสัมภาษณ (IE)
ของผูรวมสนทนา โดยศึกษาจากขอมูลการสนทนาแบบการสัมภาษณจํานวน 4
กรณีที่มีหัวขอการสนทนาที่แตกตางกัน คือ การสัมภาษณแบบขอความคิดเห็น 2
กรณี กับการสัมภาษณแบบขอขอเท็จจริงอีก 2 กรณี บทสนทนาทั้ง 4 บท
ประกอบดวยหนวยระหวางการหยุดที่มีชวงเงียบเชิงกลทั้งสิ้น 2910 หนวย คา
ระยะเวลาของการหยุดในการจัดผลัดประเภทตางๆ จะแตกตางกัน คือ คาระยะเวลา
ของการหยุดในการชิงผลัดจะสั้นที่สุด และคาระยะเวลาของการหยุดในการเปลี่ยน
ผลัดแบบไมราบรื่นจะยาวที่สุด สวนคาระยะเวลาของการหยุดในการครองผลัดและ
คาระยะเวลาของการหยุดในการเปลี่ยนผลัดแบบราบรื่นจะใกลเคียงกัน โดยมีคา
ระยะเวลายาวกวาการหยุดในการชิงผลัดและสั้นกวาการหยุดในการเปลี่ยนผลัด
แบบไมราบรื่น การวิเคราะหความแปรปรวนของคาระยะเวลาของการหยุดในการจัด
ผลัดทั้ง 4 ประเภทแสดงวาความแตกตางที่พบในการจัดผลัดทั้ง 4 ประเภทไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาของการหยุดในการจัดผลัดในการ
สัมภาษณที่มี วัตถุประสงคตางกัน 2 ชนิด พบวา ในการสัมภาษณความคิดเห็นคา
ระยะเวลาของการหยุดในการเปลี่ยนผลัดแบบราบรื่นจะยาวกวาในการสัมภาษณ
ขอเท็จจริงอยางเห็นไดชัด ทั้งนี้อธิบายไดวาในการใหขอคิดเห็น คูสนทนาจะใหเวลา
แกผูพูดอีกคนหนึ่งคอนขางยาว คือ เปดโอกาสใหไดคิดเรียบเรียงความเห็นกอน
นําเสนอ ในแงของบทบาทการเปนผูสัมภาษณ (IR) และผูใหสัมภาษณ (IE)
ผลการวิจัยพบวาบทบาทการเปนผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณของผูรวมสนทนามี
อิทธิพลตอคาระยะเวลาของการหยุดในการจัดผลัดกลาวคือ ผูสัมภาษณจะมีคา
ระยะเวลาของการหยุดในการจัดผลัด 3 ประเภท คือ ในการครองผลัดการ
เปลี่ยนแปลงผลัดราบรื่น และการชิงผลัดสั้นกวาผูใหสัมภาษณ อธิบายไดวาผู
สัมภาษณใหเวลาแกผูใหสัมภาษณในการจัดการผลัดมากกวาการจัดผลัดของ
ตนเอง สวนการเปลี่ยนแปลงผลัดแบบไมราบรื่นพบในผูสัมภาษณเพียง 1 ครั้ง และมี
ระยะเวลายาวมาก คาระยะเวลานี้ยาวกวาคาเฉลี่ยของการหยุดในการเปลี่ยนผลัด
แบบไมราบรื่นที่พบในผูใหสัมภาษณ .. 
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Thai spolken by the personnel of teh Television Channel 11 and three social
variables; namely, education, occupation, and style. The data were
quantitatively analyzed and the chi-square test was used to verify the
significance of teh relationship. The hypotheses of this study are: (1X the
group at the middle level of education use hypercorrective variant more
frequently than the other groups. (2) Between the news announcers and the
other groups, the former use the hypercorrective variant more frequently
than the latter. (3) With regards to style, hypercorrection is found more in
news reading than interviews. The analysis of the relationship between the
pronunciation of (l) and eduction reveals that the more educated group
uses [r], which is the hypercorrective variant of 9l), more frequently than the
less educated. There is grading patterns of the hypercorrection from the
most educated to the least educated group. The second variable,
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occupation, divides the population into two groups : the news announcers
and others. Both are at the same educational level-the highest in this study.
It is found that the latter group uses the hypercorrective variant [r] more
frequently than the news announcers. As for the relationship between style
and hypercorrection, the data collected from interviewing the news
announcers and from recording their news announcement on air show that
they use [r] in interview style more frequently than in news-reading style,
when (l) occurs initially, but equally frequently in both styles when (l) occurs
in clusters. 

 

งานวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมการแกไขเกินเหตุของ (ล) หรือการออกเสียง (ล) เปน [r]
ในภาษาไทยของบุคลากรประจําสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 โดย
เปรียบเทียบความสัมพันธของอัตราการเกิดของพฤติกรรมดังกลาวกับตัวแปรทาง
สังคม 3 ตัวแปรไดแก ระดับการศกึษา อาชีพและวัจนลีลา และนําผลที่ไดมาทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติดวยคาไคสแควร สมมติฐานของการวิจัยนี้มี 3 ประการ ไดแก (1)
บุคลากรที่มีการศึกษาระดับปานกลางมีความถี่ของการออกเสียง (ล) เปน [r] สูง
ที่สุด (2) ระหวางบุคลากรที่เปนผูประกาศขาวกับผูที่ทําหนาที่อื่น บุคลากรที่ทํา
หนาที่อื่นมีความถี่ของการออกเสียง (ล) เปน [r] สูงกวาผูประกาศขาว (3) ในแงวัจน
ลีลาการแกไขเกิดเหตุจะพบในการอานขาวมากกวาในการใหสัมภาษณ ในการเปรีบ
เทียบอัตราการแกไขเกินเหตุของ (ล) กับตัวแปรเรื่องระดับการศึกษา ผูวิจัยเก็บ
ขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับสูง ระดับปานกลางและ
ระดับต่ํากลุมละ 15 คน ผลปรากฏวาบุคลากรที่มีการศึกษาสูงมีอัตราการแกไขเกิด
เหตุของ (ล) สูงที่สุด รองลงมาคือ บุคลากรที่มีการศึกษาระดับปานกลาง และ
บุคลากรที่มีการศึกษาระดับต่ําไมมีอัตราการแกไขเกิดเหตุของ (ล) อยูเลย ในการ
ออกเสียงทั้งสองปริบท สวนการศึกษาอัตราการแกไขเกินเหตุ (ล) กับตัวแปรเรื่อง
อาชีพ ผูวิจัยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนผูประกาศขาว และ
บุคลากรอื่นซึ่งมีการศกึษาระดับเดียวกับผูประกาศขาว คือ ระดับสูง และผลการวิจัย
ปรากฏวาบุคลากรอื่นมีอัตราการแกไขเกินเหตุของ (ล) สูงกวาผูประกาศขาวในการ
ออกเสียงทั้งสองปริบทเชนกัน สําหรับการศึกษาความสัมพันธของอัตราการแกไข
เกินเหตุของ (ล) กับตัวแปรวัจนลีลา ผูวิจัยเปรียบเทียบการออกเสียงของผูประกาศ
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ขาว ในการใหสัมภาษณกับการอานออกอากาศจริง ผลการวิจัยปรากฏวาผูประกาศ
ขาวมีอัตราการแกไขเกินเหตุของ (ล) ในวัจนลีลาการใหสัมภาษณสูงกวาในวัจนลีลา
การอานออกอากาศ ในปริบทที่เปนพยัญชนะเดี่ยว แตในปริบทที่เปนพยัญชนะควบ
กล้ําผูประกาศขาวมีอัตราการแกไขเกินเหตุของ (ล) เทากันในทั้งสองวัจนลีลา 
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Location CL thesis 
Source 117 leaves : charts 
Abstract This study aims to investigate the characteristics and frequency of the

mixing of English in Thai utterances and to analyze the relationship between
the behaviors of mixing English in Thai and two main social variables :
occupational classes and language attitudes (attitudes towards the English
language and attitudes towards language mixing) The informants consist of
41 hotel employees purposively selected from the personal in four well-
known hotels in Bangkok. Data was collected by interviewing the informants
on various topics. The hypothesis of the study is that there is a positive
relationship among mixing English in Thai, occupational classes and

วิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต 100

language attitudes. The findings show that the hotel personnel mix both
English sounds and English words in thai; which are generally about 3.5
times in 3-4 lines. Concerning the relationship between the behavior of
mixing English in Thai and occupational classes, it is found that there is no
statistical significance in the code-mixing behavior of the professional and
managerial, supervisory and the skilled class, but that their behavior of
code-mixing is significantly different from that of the semi-skilled class.
Regarding the relationship between the behavior of the mixing English in
Thai and language attitudes, the study reveals that such a behavior
positively correlates with the attitudes toward English; that is, a person who
has positive attitude toward English mixes English in Thai more frequently
than a person who has moderate attitude toward English. On the other
hand, the behavior of the mixing English in Thai positively correlates to the
attitude toward language mixing only in the highest (professional and
minagerial) and the lowest (semi-skilled) occupational classes, but the
relationship is reverse in the middle (supervisory) occupational classes.
This study reflects Thai society in general in that the influence of English
does not have enough power on Thai speakers so much as to change the
sound system of Thai. Also, in mixing of English words in Thai, only those
related to the affairs in each occupational class are mixed in Thai 

 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อวิเคราะห พฤติกรรมการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทย
และความสัมพันธระหวางพฤติกรรมดังกลาวกับตัวแปรสังคม ซึ่งไดแก ชั้นอาชีพ
และทัศนคติทางภาษา ทัศนคติทางภาษาแบงเปน 2 ประเภท คือ ทัศนคติตอ
ภาษาอังกฤษ และทัศนคติตอการปนภาษา กลุมประชากรเปนบุคลากรในโรงแรมที่
มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร 4 แหงจํานวน 41 คน ไดจากการสุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง วิธีการเก็บขอมูลใชการสัมภาษณซึ่งเปดโอกาสใหผูบอกภาษาพูด
เกี่ยวกับหัวขอตางๆ งานวิจัยนี้มีสมมติฐานวา มีสหสัมพันธในทางบวกระหวางชั้น
อาชีพ พฤติกรรมการปนภาษา และทัศนคติตอภาษา กลาวคือ บุคคลที่อยูในชั้น
อาชีพที่สูงจะมีพฤติกรรมการปนภาษามากและมีทัศนคติทางบวกตอภาษาดวย ผล



ภาควิชาภาษาศาสตร 101

การศึกษาพบวา บุคลากรโรงแรมปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยทั้งดานการออกเสียง
และการใชคํากลาวโดยรวมพฤติกรรมการปนภาษาจะมีประมาณสามครั้งครึ่งจาก
จํานวนขอความประมาณ 3-4 บรรทัด เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการปนภาษาในแต
ละระดับชั้นอาชีพพบวา ชั้นอาชีพการจัดการชั้นอาชีพหัวหนางาน ชั้นอาชีพที่อาศัย
ความชํานาญเฉพาะมีพฤติกรรมการปนภาษาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ สวนชั้นอาชีพที่อาศัยความชํานาญเฉพาะครึ่งเดียวมีพฤติกรรมการปนภาษา
นอยที่สุด ในดานความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปนภาษากับทัศนคติทางภาษา
พบวา พฤติกรรมการปนภาษากับทัศนคติตอภาษาอังกฤษมีสหสัมพันธกันใน
ทางบวก กลาวคือ บุคคลที่ชอบภาษาอังกฤษมากจะพูดปนภาษามากกวาบุคคลที่
ชอบภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง สวนความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปน
ภาษากับทัศนคติตอการปนภาษานั้นพบวา ทัศนคติตอการปนภาษามีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการปนภาษาในทางบวกเฉพาะในชั้นอาชีพที่สูงสุด (ชั้นอาชีพการ
จัดการ) และต่ําสุด (ชั้นอาชีพทอาศัยความชํานาญเฉพาะครึ่งเดียว) แต
ความสัมพันธจะเปนแบบผกผันในชั้นอาชีพระดับกลาง (ชั้นอาชีพหัวหนางาน) โดย
ภาพรวมงานวิจัยนี้สะทอนใหเห็นวา คนไทยทั่วไปไมไดรับอิทธิพลทางเสียงจาก
ภาษาอังกฤษมากพอที่จะทําใหระบบเสียงเปลี่ยน สวนดานการใชคําอาจกลาวไดวา
คนไทยมักปนคําภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับหนาที่การงานของตน 
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Location CL thesis 
Source 144 leaves : charts 
Abstract The purpose of this research is to analyse the pronunciation of double final

consonants in English by Thai students, to study the relationship between
degrees of difficulty in pronouncing final consonant clusters according to
the theory of contrastive studies and correctness in pronunciation, and to
compare the ability to pronounce the clusters correctly between male and
female students. Six linguistic variables are included in the study:(-nt), (-ns),
(-nt), (-ks), (-sk), and (-1t). The data are collected by recording the subjects'
reading of a 40-item-wordlist. The subjects are 60 Matthayomsuksa V
students in the science program of a provincial school: 30 males and 30
females with grade point average of over 3.00. The data are statistically
analysed by percentage and the chi-square test (p<0.01). The results show
that there are five types of variation: (1) correct pronunciation of both
sounds, (2) deletion of one of the two sounds, (3) replacement of one or
both sounds, (4) deletion of one sound and replacement of the other, and
(5) insertion of an extra sound. It is found that a resonant followed by an
obstruent is the linguistic variable which can be most correctly pronounced,
and an obstruent followed by an obstruent is the variable that is most often
reduced to one sound. Moreover, the subjects pronounce the final clusters
as two sounds more than as one sound. When they pronounce them as one
sound, they pronounce the first consonant more than the second
consonant. With regard to degrees of difficulty in pronouncing correctly, the
clusters could be ranked as follows from the easiest to the most difficult: a
nasal followed by a stop, a nasal followed by a fricative, a lateral followed
by a stop, a nasal followed by an affricate, a stop followed by a fricative,
and a fricative followed by a stop. That order does not agree with the
hypothesis. The lateral followed by the stop is the third rather than the last.
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However if this variable is ignored, the ranking of the rest of the variables
agrees with the hypothesis. Comparing male and female subjects, the
overall result shows that female students pronounce more correctly than
male students and the value is statistically significan. It suggests that
female uses more prestigious variants than male. When each linguistic
variable is examined, results still show that female students pronounce
more correctly than male students but the value is not statistically
significant in any linguistic variable. 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ําสองเสียงทาย
คําภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย ศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความยากงายใน
การออกเสียงพยัญชนะควบกล้ําทายคําตามทฤษฎีการศึกษาเปรียบตางกับความ
ถูกตองในการออกเสียง และ เปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงไดถูกตอง
ระหวางเพศชายและเพศหญิง งานวิจัยนี้ศึกษาตัวแปรภาษาจํานวน 6 ชุด คือ (-nt)
(-ns) (-ntf) (-ks) (-sk) และ (-1t) ขอมูลที่ใชในการวิจัยนี้ไดจากการบันทึกเสียงการ
อานรายการคําภาษาอังกฤษ จํานวน 40 คํา ของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนประจําจังหวัด แผนการเรียนวิทยาศาสตร ที่มีผลการเรียน
เฉลี่ยตั้งแต 3.00 ขึ้นไป จํานวน 60 คน แบงเปนเพศชาย 30 คน เพศหญิง 30 คน
และนําผลที่ไดมาประมวลผลทางสถิติโดยการคํานวณรอยละและคาไคสแควร (p <
0.01) ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางออกเสียงพยัญชนะควบกล้ําสองเสียงทายคํา
ภาษาอังกฤษเปนรูปแปร 5 ประเภท คือ (1) ออกเสียงไดถูกตองทั้งสองเสียง (2) ตัด
เสียงควบกล้ําออกหนึ่งเสียง (3) เปลี่ยนเสียงควบกล้ําหนึ่งเสียงหรือสองเสียง (4) ตัด
เสียงควบกล้ําออกหนึ่งเสียงพรอมทั้งเปลี่ยนเสียงที่เหลือ และ (5) เพิ่มเสียงใน
งานวิจัยนี้ พบวา ตัวแปรภาษากลุมที่เปนเสียงกองกังวาน (resonant) ตามดวยเสียง
กักกั้น (obstruent) มีการออกเสียงไดถูกตองมากที่สุด และพบการตัดเสียงในกลุม
เสียงกักกั้นตามดวยเสียงกักกั้นมากที่สุด นอกจากนี้พบวากลุมตัวอยางออกเสียง
พยัญชนะควบกล้ําสองเสียงทายคําเปนสองเสียงมากกวาหนึ่งเสียง และถากลุม
ตัวอยางออกเสียงพยัญชนะควบกล้ําเปนหนึ่งเสียงมักจะออกเสียงเปนเสียง
พยัญชนะตัวที่หนึ่งมากกวาเสียงพยัญชนะตัวที่สอง เกี่ยวกับระดับความยากงายใน
การออกเสียงไดถูกตอง พบวาสามารถเรียงลําดับความยากงายในการออกเสียงจาก
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งายไปหายากไดดังนี้ เสียงนาสิกตามดวยเสียงกัก เสียงนาสิกตามดวยเสียงเสียด
แทรกเสียงขางลิ้นตามดวยเสียงกัก เสียงนาสิกตามดวยเสียงกักเสียดแทรก เสียงกัก
ตามดวยเสียงเสียดแทรกและเสียงเสียดแทรกตามดวยเสียงกัก ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน เพราะมีการออกเสียงขางลิ้นตามดวยเสียงกักไดถูกตองเปนอันดับสาม
แทนที่จะเปนอันดับสุดทาย หากตัดตัวแปรเสียงขางลิ้นตามดวยเสียงกักออกพบวา
ลําดับความยากงายในการออกเสียงตรงตามสมมติฐานทุกประการ นอกจาากนี้เมื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงไดถูกตองระหวางกลุมตัวอยางเพศชาย
และเพศหญิง พบวาเมื่อศึกษาภาพรวมโดยไมจําแนกตามตัวแปรภาษา เพศหญิงมี
การออกเสียง ... 
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Location CL thesis 
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Abstract This study is aimed at grouping Noun and Verb Pairs in Thai Sign

Language (TSL) and also at investigating the semantic relationships
between Noun and Verb Pairs of each group. The data, signing by deaf
Thais, are collected in video tape following the list of Noun and Verb Pairs
gathered. By analyzing distinctive features, there are 2 groups of TSL
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Noun-Verb Pairs. The distinctive features of Noun and Verb Pairs are hand
movements and /or non-manual signals. In 80% of the pairs, the difference
between nouns and verbs is expressed in both hand movements and non-
manual signals. Another group of Noun-Verb Pairs, or about 20% are
distinguished by non-manual signals only. Nouns in both groups can have
non-manual signals. If only non-manual signals are considered, nouns have
less degree of non-manual signals than verbs. Nouns in group 1 are also
distinct from verbs by having reduplicated form with restrained manner.
While both manual and non-manual signals can play a role in
distinguishing, non-manual signual signals are more important. the
hypothesis that the 2 features must be used together in distinguishing Noun
and Verb Pairs is thus not attested. The research found 5 semantic
relationships of Noun and Verb Pairs. The most found is Instrumental
followed by Patient, Object, Actor and Range. The semantic relationships of
TSL Noun and Verb Pairs are different within groups, which is not as
hypothesized. The semantic relationships of TSL Noun and Verb Pairs are
the differrent among groups, which is as hypothesized. Noun and Verb
Pairs can be further divided in classes according to reduplication, manner,
presence and degree of non-manual signals. Verbs have more classes than
nouns, Thus nouns are most probably derived from verbs by applying rules,
such as restrained manner, reduplication of hand movements and deleting
or lessening the degree of non-manual signals. 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและจัดประเภทคูนามกับกริยาในภาษามือไทย
และศึกษาลักษณะความสัมพันธทางความหมายของคูนามกับกริยาแตละประเภทที่
จัดได ขอมูลในงานวิจัยไดจากการบันทึกวีดิทัศนการทําสัญญามือของคนหูหนวก
ตามรายการศัพทคูนามกับกริยาที่จัดทําขึ้น ผลการวิจัยพบวาคูนามกับกริยาใน
ภาษามือไทยจําแนกได 2 ประเภท โดยใชองคประกอบทางรูปที่ตางกันเปนเกณฑใน
การจําแนก องคประกอบทางรูปที่ตางกันในคูนามกับกริยา ไดแก องคประกอบการ
เคลื่อนมือและ หรือองคประกอบที่ไมใชมือ คูนามกับกริยาประเภทที่พบมากกวาคือ
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คูนามกับกริยาที่ตองใช 2 องคประกอบในการแยกรูปนามกับกริยา คือใช
องคประกอบการเคลื่อนมือรวมกับองคประกอบที่ไมใชมือ โดยคิดเปนเกือบ 80%
ของขอมูลทั้งหมด สวนคูนามกับกริยาอีกประเภทหนึ่ง ไดแก คูนามกับกริยาที่ใช
องคประกอบที่ไมใชมือเพียงองคประกอบเดียวในการยแยกรูปนามกับกริยา คิดเปน
ประมาณ 20% ของขอมูลทั้งหมด สัญญาณนามในทั้ง 2 ประเภทสามารถใช
องคประกอบที่ไมใชมือ ซึ่งถาใชองคประกอบที่ไมใชมือแลวจะใชองคประกอบ
ดังกลาวนอยกวาสัญญาณกริยา สัญญาณนามในประเภทที่ 1 ยังมีการทําสัญญาณ
ซ้ําดวยอาการเคลื่อนมือที่ตางไปจากสัญญาณกริยาดวย ในขณะที่ทั้งองคประกอบ
ไมใชมือและองคประกอบใชมือใชแยกรูปคูนามกับกริยาได แตองคประกอบที่ไมใช
มือมีความสําคัญกวา ดังนั้นจึงไมยืนยันสมมุติฐานที่ตั้งไววาคูนามกับกริยาตองใช
องคประกอบทั้ งสองรวมกันในการแยกรูปนามกับกริยา  คูนามกับกริยามี
ความสัมพันธทางความหมายจัดเปนประเภทได 5 ประเภท จากมากไปหานอย
ไดแก ความสัมพันธทางความหมายแบบเครื่องมือ ผูทรงสภาพ ผูถูก ผูกอการ และผู
เสริม ความสัมพันธทางความหมายระหวางคูนามกับกริยาในแตละประเภทไมมี
ลักษณะรวมกัน ซึ่งไมยืนยันสมมุติฐาน และความสัมพันธทางความหมายระหวางคู
นามกับกริยาในแตละประเภทมีลักษณะตางกัน ซึ่งยืนยันสมมุติฐาน คูนามกับกริยา
ในแตละประเภทยังจําแนกโดยใชลักษณะการทําสัญญาณซ้ํา อาการเคลื่อนมือ การ
ใชองคประกอบที่ไมใชมือ และการใชองคประกอบที่ไมใชมือมากเปนเกณฑในการ
จําแนก ทําใหพบวาสัญญาณกริยามีรูปแบบหลากหลายกวาสัญญาณนาม แสดงให
เห็นวาสัญญาณนามเปนรูปผันจากสัญญาณกริยา โดยใชกฎตาง ๆ อันไดแก กฎยั้ง
อาการเคลื่อนมือ กฎทําสัญญาณซ้ํา กฎตัดและกฎลดองคประกอบที่ไมใชมือ 
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Author Sarawanee Sunkaburanuruk  
Title Use of classifiers in modern standard Thai by speakers of different ages / 

Sarawanee Sunkaburanuruk  
Date 1999 
  
Location CL thesis 
Source 105 leveas : charts 
Abstract This thesis attempts to examine the co-occurrence of classifiers and nouns

and patterns of noun phrases which contain classifiers used by speakers of
modern standard Thai and to study the variation in the use of classifiers
according to the age of the speakers. The data was collected from talk
shows on television and conversations by two age groups under 25 years
old and over 40 years old. It is hypothesized that the modern standard Thai
speakers use a lot of generic classifiers and repeater classifiers instead of
specific classifiers suggested by the Royal Institude. They are also
expected to use more various patterns of noun phrases containing
classifiers than the patterns mentioned in grammar books. Concerning the
variation according to age, I expect the older speakers to conform more to
the Royal Institute and grammatical rules than the younger speakers. The
result of the study partly support my hypothesis, i.e., modern standard Thai
speakers use a lot of generic classifiers and repeater classifiers instead of
classifiers suggested by the Royal Institute and use more various patterns
of noun phrases containing classifiers than the patterns in Thai grammar
books. However, the point that does not confirm my hypothesis is the co-
occurrence of classifiers and nouns. It is found that younger speakers
conform more to the Royal Institute than older speakers intheir use of
classifiers. This is probably results from the fact that younger speakers are
mostly students who are still aware of correct classifiers taught in school. In
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addition, regarding the use of patterns of noun phrases, it is found that the
speakers of two different ages use various patterns of noun phrases with
almost the same rate of frequency 

 

วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคที่จะวิเคราะหการเกิดรวมของคําลักษณนามกับคํานาม
และรูปแบบนามวลีที่ มีคําลักษณนามของผูพูดภาษาไทยมาตรฐานปจจุบัน
ตลอดจนศึกษาการแปรในการใชคําลักษณนามตามปจจัยอายุ โดยเก็บขอมูลจาก
รายการสัมภาษณบุคคลทางโทรทัศน และการสนทนาของบุคคล 2 รุนอายุ ไดแก รุน
อายุต่ํากวา 25 ป และรุนอายุมากกวา 40 ป ผูวิจัยมีสมมุติฐานวาผูพูดภาษาไทย
มาตรฐานปจจุบันมีการใชคําลักษณะนามกลาง (generic classifiers) และคํา
ลักษณนามซ้ําคํานามแทนคําลักษณะนามที่ราชบัณฑิตยสถานกําหนดไวเปน
จํานวนมากและใช รูปแบบนามวลีที่ มีคําลักษณนามหลากหลายกวาขอสรุป
หลักเกณฑทางไวยากรณที่มีมาในอดีตสําหรับการแปรตามอายุผูวิจัยคาดวา ผูพูดที่
มีอายุมากจะใชคําลักษณนามตรงตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยราชบัณฑิตยสถาน
และใชรูปแปรนามวลีที่มีคําลักษณนามตรงตามไวยากรณมากกวาผูพูดที่มีอายุนอย
ผลการวิจัยที่ไดตรงตามสมมุติฐานบางสวนคือ ผูพูดภาษาไทยมาตรฐานปจจุบันใช
คําลักษณนามกลาง  และคําลักษณนามซ้ําคํานามแทนคําลักษณนามตาม
หลักเกณฑของราชบัณฑิตยสถานเปนจํานวนมาก  และใช รูปแบบนามวลี
หลากหลายกวาขอสรุปหลักเกณฑทางไวยากรณ  สวนประเด็นที่ขัดแยงกับ
สมมุติฐานกค็ือ การเกิดรวมของคําลักษณนามกับคํานามพบวา ผูพูดที่มีอายุนอยใช
คําลักษณนามตรงตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยราชบัณฑิตยสถานกวาผูพูดที่มีอายุ
มาก ซึ่งผูวิจัยคิดวานาจะเปนผลมาจากผูพูดอายุนอยสวนใหญยังอยูในวัยศึกษา จึง
มีความใกลชิดกับการใชคําลักษณนามที่ถูกตองตามหลักเกณฑมากกวา สวนใน
ประเด็นการใชรูปแบบนามวลีพบวา ผูพูดทั้งสองรุนอายุตางใชรูปแบบนามวลี
หลากหลายในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน 
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Author Vipas Pothipath  
Title Analytic causative constructions in Thai / Vipas Pothipath  
Date 1999 
  
Location CL thesis 
Source 130 leaves 
Abstract This study is aimed at investigating the patterns and the core meanings

of the three analytic causative constructions in Thai; namely, the tham,
the haj and the thamhaj constructions. The data used is from a corpus of
modern Thai language. The study reveals that the tham construction has
one pattern corresponding to one type of nature of causation. Its
constructional core meanings involve (1) active causation (2) direct
causation and (3) unintended causation. The tham construction has
another one which is slightly deviant from the main pattern, but bears the
similarity to the main pattern in constructional core meanings. As for the
haj construction, it has five patterns corresponding to five types of nature
of causation and the first four patterns convey the constructional core
meanings which involve (1) inactive causation (2) indirect causation and
(3) intended causation. As for the fifth pattern, although its constructional
core meanings are distinct from the other four patterns, it slightly bears
the similarity to the other patterns in that it shares similar structure and
also conveys a causative sense. Thus, it is considered the case of a
limited extension of the haj constructional meaning. For the thamhaj
construction, it has one pattern corresponding to one type of nature of
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causation. Its constructional core meanings involve (1) active causation
(2) neutrality in direct causation and (3) neutrality in intended causation.
The thamhaj construction should therefore be considered another
analytic causative construction in Thai as it has a distinctive pattern with
distinctive constructional core meanings. Besides demonstrating the
patterns and the semantics of the analytic causative constructions in
Thai, this study helps understand the nature of construction as well. It is
found that (1) the constructional core meaning corresponds to its pattern;
that is, the constructional core meaning restricts the semantic properties
of components of the construction; while, a difference in pattern causes a
difference in meaning and, (2) the constructions are probably associated
with a set of closely related senses called the constructional polysemy.
However, some senses of patterns are hard to be put on a par with
others. These are considered marginal cases. Ideas on the nature of
construction mentioned above support the Construction Grammar
Framework, which is within the Cognitive Paradigm 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษากระสวนและความหมายแกนของหนวยสราง
การีตแบบวิเคราะหในภาษาไทย 3 ชนิด ไดแก หนวยสรางทํา ให และ ทําให โดย
ใชขอมูลจากคลังขอมูลภาษาปจจุบัน ผลการวิจัยพบวา หนวยสรางทํา มีกระสวน
1 แบบ สื่อลักษณะการีต 1 ลักษณะ และสื่อความหมายแกนดังนี้ (1) สื่อการีต
แบบมีการกระทํา (2) สื่อการีตแบบโดยตรง และ (3) สื่อการีตแบบไมจงใจ และแม
จะมีกระสวนเบี่ยงเบนไปจากกระสวนหลัก แตกระสวนนั้นก็ยังสื่อลักษณะการีต
และความหมายแกนเดียวกันกับกระสวนหลัก สวนหนวยสรางให มีกระสวน 5
แบบ สื่อลักษณะการีต 5 ลักษณะ กระสวน 1-4 สื่อความหมายแกนดังนี้ (1) สื่อ
การีตแบบไมมีการกระทํา (2) สื่อการีตแบบออม และ (3) สื่อการีตแบบจงใจ สวน
กระสวน 5 แมจะมิไดสื่อความหมายแกนเดียวกันกับกระสวนอื่นๆ แตก็มี
โครงสรางที่คลายคลึงกับกระสวนอื่น และยังสือความเปนการีตอยู กระสวน 5
จัดเปนกระสวนนอกขอบของหนวยสรางให สําหรับหนวยสรางทําให มีกระสวน 1
แบบ สื่อลักษณะการีต 1 ลักษณะ และสื่อความหมายแกนดังนี้ (1) สื่อการีตแบบ
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มีการกระทํา (2) สื่อความเปนกลางในแงการีตแบบโดยตรง และ (3) สื่อความเปน
กลางในแงการีตแบบจงใจ และเมื่อเปรียบเทียบกระสวนและความหมายแกนของ
หนวยสรางทําให กับหนวยสรางทําและหนวยสรางให สรุปไดวา ควรจัดหนวย
สรางทําใหเปนหนวยสรางการีตแบบวิเคราะหอีกหนึ่งหนวยสรางในภาษาไทย
เพราะมีกระสวนและสื่อความหมายแกนเฉพาะของหนวยสราง การวิจัยเรื่อง
หนวยสรางการีตแบบวิเคราะหในภาษาไทย นอกจากจะใหภาพรวมของหนวย
สรางการีตแบบวิเคราะหในภาษาไทยแลว ยังทําใหเขาใจธรรมชาติของหนวยสราง
มากขึ้น ดังนี้ (1) ความมายแกนของหนวยสรางสัมพันธโดยตรงกับกระสวนของ
หนวยสราง กลาวคือ ความหมายของหนวยสรางจะคัดเลือกคุณสมบัติของ
องคประกอบที่จะเกิดรวมในหนวยสราง และขณะเดียวกันกระสวนที่ตางกันก็สื่อ
ความหมายของกระสวนตางกันดวย และ (2) หนวยสรางอาจสื่อความหมาย
หลายนัยสัมพันธกัน ความหมายนัยตางๆ เหลานั้นสื่อความหมายแกนรวมกัน ซึ่ง
เรียกวา การมีความหมายหลายนัยของหนวยสราง อยางไรก็ตาม บางความหมาย
ก็ยากที่จะระบุความหมายแกนรวมกับความหมายอื่นๆ ได ความหมายนั้นจะ
จัดเปนความหมายนอกขอบความเขาใจธรรมชาติของหนวยสรางดังที่ไดกลาวนี้
สอดคลองกับแนวคิดของทฤษฎีไวยากรณหนวยสราง ซึ่งเปนทฤษฎีหนึ่งใน
กระบวนทัศนภาษาศาสตรปริชาน 
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Location CL thesis 
Source 141 leaves 
Abstract The purposes of this thesis are to analyze the phonological system

reflected in the Roman-based script Kachin writing system, to analyze the
phonological system of the Kachin language as spoken by the Kachin born
and raised in Thailand, to compare these two phonological systems, and to
invent a Thai-based script Kachin writing system. The Kachin language in
this thesis is Jinghpaw', a language of the Kachinish sub-branch of the
Tibeto-Burman language family. The data was collected from two principle
informants, a male and a female, aged 20-25 years old, born and raised in
Thailand. Teh word list of 1,074 items was used as a tool to elicite the
language data for analyzing the phonological system of the kachin
language as spoken by the Kachin who were born and raised in Thailand.
Three Kachin textbooks written in a Roman-based script were used as a
major data source for analyzing the phonological system of the Kachin
language as spoken when the Roman-based writing system was invented.
The research result indicates that there are 22 consonants, 18 consonant
clusters, 8 monophthongs, and 3 diphthongs in the Kachin phonological
system reflected in the Roman-based script Kachin writing system. The
tonal system cannot be analyzed since there are no tone marks. The
phonological system of the Kachin language as spoken by the Kachin born
and raised in Thailand comprises 24 consonants, 13 consonant clusters, 10
monophthongs, and 4 tones. The differences between these two
phonological systems have resulted from two factors: 1) language contact
with the Thai language 2) phonological solution of the researcher. The
invention of the Thai-based script, i.e., the combination of the phoneme-
based concept and the traditional Thai writing system, is based on the
phonological system of the Kachin language as spoken by the Kachin born
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and raised in Thailand 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะวิเคราะหระบบเสียงภาษาคะฉิ่นจากระบบการ
เขียนที่เปนอักษรโรมัน ระบบเสียงภาษาคะฉิ่นของผูพูดภาษาคะฉิ่นที่เกิดและเติบโต
ในประเทศไทย ความแตกตางระหวางระบบเสียงทั้งสองระบบ และเสนอระบบการ
เขียนภาษาคะฉิ่นโดยใชอักษรไทย ภาษาคะฉิ่นในงานวิจัยนี้ หมายถึง ภาษาจิงเผาะ
ซึ่งเปนภาษาในตระกูลทิเบต-พมา สาขายอยคะฉิ่น ขอมูลที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้เก็บ
จาก ผูบอกภาษาที่เปนผูพูดภาษาคะฉิ่นที่เกิดและเติบโตในประเทศไทยโดยผูบอก
ภาษาเปนเพศหญิง 1 คนและเพศชาย 1 คน อายุระหวาง 20-25 ป เครื่องมือที่ใชใน
การสัมภาษณขณะเก็บขอมูล คือ รายการคําศัพท 1,074 คํา และเก็บจากหนังสือ
แบบเรียนภาษาคะฉิ่นที่เปนอักษรโรมัน 3 เลม ผลการวิจัยสรุปเนื้อหาสําคัญไดดังนี้
ระบบเสียงภาษาคะฉิ่นที่ วิ เคราะหจากระบบการเขียนที่ เปนอักษรโรมัน
ประกอบดวย หนวยเสียงพยัญชนะ 22 หนวยเสียง พยัญชนะควบกล้ํา 18 ชุด หนวย
เสียงสระ 8 หนวยเสียง สระประสม 3 ชุด และไมสามารถวิเคราะหหนวยเสียง
วรรณยุกตได สวนระบบเสียงภาษาคะฉิ่นของผูพูดภาษาคะฉิ่นที่เกิดและเติบโตใน
ประเทศไทย ประกอบดวย หนวยเสียงพยัญชนะ 24 หนวยเสียง พยัญชนะควบกล้ํา
13 ชุด หนวยเสียงสระ 10 หนวยเสียง และหนวยเสียงวรรณยุกต 4 หนวยเสียง เมื่อ
เปรียบเทียบระบบเสียงทั้งสองระบบพบวา ระบบเสียงทั้งสองระบบมีความแตกตาง
กัน ซึ่งความแตกตางเนื่องมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 1) เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ภาษาคะฉิ่นอันเนื่องมาจากการสัมผัสภาษากับภาษาไทย 2) การวิเคราะหใน
ระดับสัทวิทยาของผูวิจัย ระบบการเขียนภาษาคะฉิ่นโดยใชอักษรไทยสรางขึ้นจาก
ระบบเสียงภาษาคะฉิ่นของผูพูดภาษาคะฉิ่นที่เกิดและเติบโตในประเทศไทย โดยใช
หลักเกณฑการผสมผสานระหวางแนวคิด phoneme-based script และระบบการ
เขียนภาษาไทย 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1999 
Alt author สาคร เรือนไกล  
 Theraphan Luangthongkum, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9743349073 
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Author Thanapat Sairhun  
Title English refusal strategies in Thai learners of English as a foreign language 

: a study of pragmatic transfer / Captain Thanapat Sairhun  
Date 1999 
  
Location CL thesis 
Source 187 leaves : charts 
Abstract To investigate the pragmatic transfer of the refusal strategies by Thai

learners of English. Based on a discourse completion test, the data were
collected from 50 American students and 50 Thai students. It is found that
the Thais' refusal strategies differ significantly from those employed by the
Americans, Thai students resorted to indirectness and hedging when they
refused requests and offers. American students, on the other hand,
preferred directness. The Thais also used the expression "That's
OK./alright." or "I can do it myself." in greater quantity than the Americans.
In addition, they often used intensifiers such as 'really' and 'greatly' in their
apologies and thanks, whereas the Americans hardly did so. In terms of
pragmatic transfer, it is found that the Thai learners of English performed
the speech act of refusing in English in a similar manner as when they
performed the same speech act in their native tongue. They employed the
following strategies whic were not found in the American corpus : (1) using
intensifiers in apologies, (2) hedging, (3) using the pattern "yes, but..." in
expressing positive remarks, (4) giving reasons based on family and
personal matters, (5) using intensifiers in thanks and (6) admonishing
employees. In addition, it is found that social status played an important
role in refusals in Thai and in English used by the Thai students. When the
refusers were lower in social status, they tended to give reasons and
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employed such strategies as hedging, apologizing and expressing positive
remarks. Social status seemed to influence the strategic choices made by
the American students in a lesser extent than those made by the Thai
students 

 

ศึกษาการถายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตรของกลวิธีการปฏิเสธ ของนักศึกษาไทยที่
เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหไดมาจากการ
ตอบแบบสอบถาม ที่เปนการเติมขอความที่เวนวางไวในบทสนทนาใหสมบูรณ
(DCT) ของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาอเมริกันและนักศึกษาไทย จํานวนกลุมละ
50 คน ผลการวิจัยพบวา กลวิธีการปฏิเสธของนักศึกษาไทย มีความแตกตางจาก
กลวิธีการปฏิเสธของนักศึกษาอเมริกัน กลาวคือ นักศึกษาไทยนิยมใชกลวิธีการ
ปฏิเสธแบบออม และใชคํากลาวแสดงความลังเลในการปฏิเสธการขอรองและการ
ปฏิเสธขอเสนอ ในขณะที่นักศึกษาอเมริกันมักใชการปฏิเสธอยางตรงไปตรงมา
นอกจากนี้นักศึกษาไทยนิยมใชคํากลาวแสดงวา ไมเปนปญหา เชน "ไมเปนไร" หรือ
"ทําเองได" ในการปฏิเสธขอเสนอมากกวานักศึกษาอเมริกัน และยังพบวา นักศึกษา
ไทยใหความสําคัญกับการเพิ่มความหนักแนน ในคํากลาวขอโทษและขอบคุณ
มากกวานักศึกษาอเมริกัน สวนการถายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตรนั้น ผลการวิจัย
พบวา นักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ แสดงการปฏิเสธใน
ภาษาอังกฤษคลายคลึงกับที่ใชในภาษาแมของตน ซึ่งแตกตางจากที่นักศึกษา
อเมริกันใชลักษณะดังกลาวไดแก (1) การนิยมเพิ่มความหนักแนนในคํากลาวขอ
โทษ (2) การนิยมใชคํากลาวแสดงความลังเล (3) การใชรูปแบบ "ได แต..." ในคํา
กลาวแสดงความเห็นเชิงบวก (4) การใชคํากลาวใหเหตุผล โดยใชขอมูลเกี่ยวกับ
ครอบครัว (5) การนิยมเพิ่มความหนักแนนในคํากลาวขอบคุณ และ (6) การใชคํา
กลาวตักเตือนลูกจาง นอกจากนี้ยังพบวา สถานภาพทางสังคมระหวางผูปฏิเสธกับผู
ขอรอง หรือผูใหขอเสนอนั้น มีบทบาทตอการเลือกใชกลวิธีการปฏิเสธของนักศึกษา
ไทย ทั้งในปริบทภาษาแมและปริบทภาษาอังกฤษ เชน เมื่อผูปฏิเสธมีสถานภาพทาง
สังคมต่ํากวาคูสนทนา นักศึกษาไทยมักเลือกใชคํากลาวใหเหตุผล คํากลาวแสดง
ความกังวล คํากลาวขอโทษ และคํากลาวแสดงความเห็นเชิงบวกมากขึ้น ในขณะที่
สถานภาพทางสังคมนี้จะมีบทบาทไมมากนัก ตอการเลือกใชกลวิธีการปฏิเสธของ
นักศึกษาอเมริกัน 
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Author Wichian Sunitham  
Title Choice of spatial frames of reference by Thai and Japanese female and 

male speakers / Wichian Sunitham  
Date 1999 
  
Location CL thesis 
Source 93 leaves : ill., charts 
Abstract The purpose of this study was to analyze and compare the choices of

spatial frames of reference used to locate objects in respect to intrinsically
oriented objects and non-oriented objects by four groups of subjects: Thai
males, Thai females, Japanese males, Japanese females who were asked
to perform a given perception task. The study also aimed at finding out
whether the spatial market in Thai and Japanes having the meaning of Front
and BACK could help predict the choices of frames of reference used by
Thai and Japanese subjects. The study involved using four main spatial
locative adpositions in both Thai and Japanese languages which signify the
concepts of FRONT and BACK:naa (in front of) and lan (behind) in Thai and
mac (in front of) and ufiro (behind) in Japanese. The subjects comprised 61
people: 15 Thai males, 15 Thai females, 15 Japanese males and 16
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Japannese females. The experimental tools were (1) a 15x20 inch board
which was painted to represent a road plus four parking areas; (2) three toy
cars and a toy Volkswagen beetle; (3) a miniature wooden tree. All subjects
were asked to imagine driving a toy car to give a frient a ride home without
knowing where he or she lives. In the first experiment, comprising two
subexperiments, the subjects were asked to park the toy car in one of two
vacant parking areas representing FRONT or BACK in relation to the tree or
to the beetle. In the second experiment, which was conducted
approximately two weeks after the first, the procedures of the experiment
were similar except that the concept tested was reversed; that is, whenever
FRONT was used in the first experiment with the tree, BACK was used in
the second experiment with the tree and vice versa. The frequencies of
parking were recorded on a perception data sheet for later analysis. The
test of difference of proportion of two populations was applied to see if
there is any statistical significance within and between groups of subjects.
The findings from the experiment were as follows: (1) Speakers of both Thai
and Japanese, both males and females, used the intrinsic frame of
reference when the reference object was an oriented object. (2) Speakers
of both Thai and Japanese, both males and females, used the relative
frame of reference when the reference object was a non-oriented object. (3)
There was no difference in the choice of frames of reference between Thai
males and Thai females, and between Japanese males and Japanese
females. (4) There was a significant difference between Thai and Japanese
speakers involving the conceptualization of FRONT in a situation using the
tree. Thais conceptualized the area that turned away from them as FRONT
while Japanese conceptualized the area that faced them as FRONT. (5)
The spatial markers having the meaning of FRONT and BACK in both Thai
and Japanese showed a correlation with the conceptualization of FRONT.
The adpositions in Thai and Japanese that share spatial and temporal
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meanings are related to the spaces assigned in the experiment. Most Thai
speakers chose Subspace 3, the space that was far away, from them, to
represent FRONT and lan in Thai has both temporal and spatial senses. In
contrast, most Japanese speakers chose Subspace 1, the space that was
near them, to represent FRONT and the postposition mac has spatial and
temporal senses 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายที่จะวิเคราะหและเปรียบเทียบการเลือกใชกรอบ
การอางอิงเชิงปฏิรูป ซึ่งใชในการอางอิงตําแหนงของวัตถุโดยอาศัยวัตถุที่มีดาน
ชัดเจนและวัตถุที่มีดานไมชัดเจน โดยกลุมตัวอยางชายไทย หญิงไทย ชายญี่ปุน
และหญิงญี่ปุน จากการทดลองโดยวิธีการรับรู นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังมุง
ที่จะหาขอเท็จจริงวาระบบคําแสดงปริภูมิ (Spatial markers) ในภาษาไทยและ
ภาษาญี่ปุนเปนปจจัยชวยคาดเดาการเลือกใชกรอบการอางอิงเชิงปริภูมิของผูพูดทั้ง
สองภาษาหรือไมการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เลือกใชคําบุพบทในภาษาไทยและคําอนุบท
ในภาษาญี่ปุน ซึ่งแสดงมโนทัศน หนา และ หลัง ไดแกคําบุพบท หนา และ หลัง ใน
ภาษาไทยและคําอนุบท mac (หนา) และ ufiro (หลัง) ในภาษาญี่ปุน กลุมตัวอยาง
61 คน ประกอบไปดวยกลุมตัวอยางชายไทย 15 คน หญิงไทย 15 คน ชายญี่ปุน 15
คน และหญิงญี่ปุน 16 คน เครื่องมือที่ใชในการทดลองไดแก (1) ไมกระดานขนาด
15x20 นิ้ว ระบายสีเปนรูปถนนซึ่งมีที่จอดรถ 4 ตําแหนง (2) รถยนตเด็กเลน 3 คัน
และรถเตาเด็กเลน Volkswagen 1 คัน (3) ตนไมจําลองขนาดเล็กทําจากไม กลุม
ตัวอยางทั้งหมดถูกสมมุติใหจินตนาการขับรถเด็กเลนเพื่อสงเพื่อนกลับบาน โดยที่ผู
ขับไมรูจักบานของเพื่อน การทดลองครั้งที่ 1 ซึ่งประกอบไปดวยการทดลองยอย 2
ครั้ง กลุมตัวอยางจะตองจอดรถยนตเด็กเลน ณ ตําแหนงที่คิดวาบงบอก มโนทัศน
หนา หรือ หลัง ของตนไม และรถยนตเตา Volkswagen ในการทดลองครั้งที่ 2 ซึ่ง
หางจากการทดลองครั้งแรกประมาณ 2 สัปดาห การดําเนินการทดลองเปนไปใน
ลักษณะเดียวกัน แตกตางเพียงคําบุพบทหรืออนุบทที่ใชการทดลอง กลาวคือถาใน
การทดลองครั้งแรกกับตนไม ใชคําวาบุพบทหรืออนุบทที่แสดงมโนทัศน หนา ในการ
ทดลองครั้งที่สองกับตนไมตองใชคําบุพบทหรืออนุบทที่แสดงมโนทัศน หลัง เปนตน
การทดลองในแตละครั้งจะถูกเก็บบันทึกในแผนขอมูลการรับรู (Perception Data
Sheet) เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล การทดสอบความแตกตางคาสัดสวนของสอง
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ประชากรเปนคาสถิติที่ถูกนํามาใช เพื่อเปรียบเทียบการใชกรอบการอางอิงเชิงปริภูมิ
ของกลุมตัวอยาง ทั้งภายในและระหวางกลุม วามีนัยสําคัญหรือไมอยางไร ผลการ
วิเคราะหขอมูลจากการทดลองเปนดังนี้ (1) ผูพูดภาษาไทยและญี่ปุนทั้งสองเพศใช
กรอบการอางอิงแบบเนื้อในเมื่อวัตถุอางถึงมีหนาตาชัดเจน (2) ผูพูดภาษาไทยและ
ภาษาญี่ปุนทั้งเพศชายและหญิงใชกรอบการอางอิงเชิงปริภูมิแบบสัมพัทธเมื่อวัตถุ
อางถึงไมมีหนาตาชัดเจน (3) ไมมีความแตกตางระหวางชายและหญิง ... 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1999 
Alt author วิเชียร สุนิธรรม  
 Kingkarn Thepkanjana, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
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ปการศึกษา 2541 (1998) 
Author Sinee Wanitchanon  
Title The speech act of promising in Thai children : a metapragmatic study / 

Sinee Wanitchanon  
Date 1998 
  
Location CL thesis 
Source 93 leaves : ill., charts 
Abstract This study is aimed at investigating Thai children's comprehension and

metapragmatic knowledge of the speech act of promising. A group of 45
pupils from Somthawil School chosen through random sampling are divided
into three categories. namely 6-year old, 8-year old, and 11-year old. There
are three factors involved in this study: age, conditions governing the
speech act of promising (preparatory condition and sincerity condition),
and linguistic forms (the verb "promise" and a marker of future time). There
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are two kinds of instrument used in this research: an interview questionnaire
consisting of eight comic strip stories, and a series of questions designed
to test the children's metapragmatic knowledge of the speech act of
promising. It is hypothesized in this study that (1) an ability to explain the
speech act of promising among Thai children increases by age, (2) the
children understand the sincerity condition better than the preparatory
condition, and (3) they understand the utterance with the verb promise
better than that with the marker of future time. The findings both accept and
reject the hypotheses. The metapragmatic knowledge of Thai children
increases by age, the differences are statistically significant (p<.05). There
are no significant differences found in the rest of the hypotheses 

 

การศึกษานี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความเขาใจ และความรูทางอภิวัจนปฏิบัติ
ศาสตรเกี่ยวกับวัจนกรรมการสัญญาของเด็กไทยโดยไดทําการทดลองกับกลุม
ตัวอยาง 45 คน แบงออกเปน 3 กลุม คือ เด็กอายุ 6 ขวบ 8 ขวบ และ 11 ขวบ
จํานวน 45 คน ซึ่งคัดเลือกจากการจับสลากที่โรงเรียนสมถวิล มีปจจัย 3 ปจจัยที่
นํามาพิจารณาในการศึกษานี้ คือ อายุ เงื่อนไขในการสัญญา (เงื่อนไขความ
ปรารถนาของผูฟง และเงื่อนไขความจริงใจของผูพูด) และรูปภาษา (คําวา "สัญญา"
และรูปแสดงอนาคตกาล) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามเชิงสัมภาษณ
ซึ่งเปนเรื่องสั้นประกอบการตูนจํานวนแปดเรื่อง และคําถามเพื่อทดสอบความรูเชิง
อภิวัจนปฏิบัติศาสตรที่เกี่ยวกับวัจนกรรมการสัญญา การศึกษานี้มีสมมติฐานวา (1)
ความสามารถในการอธิบายวัจนกรรมการสัญญาของเด็กไทยพัฒนาตามอายุ (2)
เด็กเขาใจเงื่อนไขความจริงใจของผูพูดไดดีกวาเงื่อนไขความปรารถนาของผูฟง และ
(3) เด็กเขาใจถอยสัญญาที่มีคําวาสัญญาไดดีกวาถอยสัญญาที่ใชรูปแสดงอนาคต
กาล ผลการวิจัยมีทั้งที่สอดคลอง และขัดแยงกับสมมติฐาน กลาวคือ ความรูเชิง
อภิวัจนปฏิบัติศาสตรของเด็กไทยเพิ่มขึ้นตามอายุ โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถติิ (p<.05) สวนสมมติฐานที่เหลือไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 
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Author Phinnarat Akharawatthanakun  
Title A comparative study of the tonal system in the speech of the "Lao", the 

"Nyo" and the "Phutai" in That Phanom district, Nakhon Phanom province / 
Phinnarat Akharawatthanakun  

Date 1998 
  
Location CL thesis 
Source 196 leaves : ill., charts 
Abstract Compares the tonal systems and the phonetic characteristics of tones in

the speech of the "Lao", the "Nyo", and the "Phutai" in That Phanom district,
Nakhon Phanom province in order to show the extent to which speakers of
languages in the same language family who live in the same area and are
in constant contact manage to maintain their distinct tonal systems and
phonetic characteristics of tones. Nine villages (three in the north, three in
the centre, and three in the south of the northern part of That Phanom
district) were selected as study locations. Based on information from village
headmen and villagers, each study location selected must be inhabited
only by a single group. The data were collected from 45 informants (20 of
the "Lao", 15 of the "Nyo", and 10 of the "Phutai". The wordlist consists of
150 items) 10 tokens of 15 words in two analogous sets. Auditory
judgement was used to analyse the tonal systems while instrumental
analysis to analyse the phonetic characteristics. As far as tonal system is
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concerned, that of the "Phutai" is distinct from those of the "Lao" and the
"Nyo". The "Phutai" systems found in this study still maintain the distinctive
characteristics of the typical Phutai tonal system. The "Lao" systems all vary
from the typical Lao tonal system while all except one of the Nyo systems
also vary from the typical Nyo tonal system. As far as phonetic
characteristics are concerned, many tones in the speech of the three
groups are found to be similar. Considering the relationship between how a
group calls themselves and their language as well as the linguistic
characteristics of their speech, it is found that in the area of study the
"Phutai" is the only group which is consistent in all of the three aspects. The
"Lao" and the Nyo" call themselves and their languages differently but the
linguistic characteristics of their speech show a considerable amount of
mixture. This research shows that a tonal study can demonstrate the
patterns of language mixture among the ethnic groups that speak
languages in the same family and live in the same area 

 

เปรียบเทียบระบบวรรณยุกตและสัทลักษณะของวรรณยุกตในภาษาของคน "ลาว"
คน "ญอ" และคน "ผูไท" ในอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อแสดงใหเห็นวา ผู
พูดภาษาตางๆ ในตระกูลภาษาเดียวกันที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงกัน และมีการ
ติดตอไปมาหาสูกันจะยังคงรักษาความแตกตางของระบบวรรณยุกต และสัท
ลักษณะของวรรณยุกตไวมากนอยเพียงใด ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยเลือกหมูบาน 3
หมูบานในตอนบน 3 หมูบานในตอนกลางและ 3 หมูบานในตอนลางของอําเภอธาตุ
พนมสวนเหนือ รวมจุดเก็บขอมูล 9 จุด แตละจุดเก็บขอมูลเปนหมูบานของกลุมชน
ใดกลุมชนหนึ่งเทานั้น ไมมีกลุมชนอื่นๆ ปะปน ทั้งนี้ผูวิจัยอาศัยขอมูลจากคําบอก
เลา ของผูใหญบานและชาวบาน ขอมูลทางภาษาในงานวิจัยนี้ ไดจากผูบอกภาษา
ทั้งหมด 45 คน ไดแก คน "ลาว" 20 คน คน "ญอ" 15 คน และ คน "ผูไท" 10 คน
รายการคําสําหรับเก็บขอมูล สรางขึ้นจากคําชุดเทียบเสียงคลาย 2 ชุด ซึ่งมีคําอยู 15
คํา ใหผูบอกภาษาออกเสียงคําละ 10 ครั้ง รวมคําในรายการทั้งสิ้น 150 คํา จากการ
วิเคราะหระบบวรรณยุกตดวยการฟง และการวิเคราะหสัทลักษณะของวรรณยุกต
ดวยวิธีการทางกลสัทศาสตร แสดงวา ในแงของระบบวรรณยุกต คน "ผูไท" มีระบบ
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วรรณยุกตที่แตกตางจากคน "ลาว" และคน "ญอ" อยางชัดเจน และยังคงรักษา
ลักษณะของภาษาผูไทตนแบบไว สวนคน "ลาว" และคน "ญอ" นั้นมีระบบวรรณยุกต
ซึ่งมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป คือ ไมมีระบบวรรณยุกตแบบภาษาลาวตนแบบ มีแต
แบบภาษาลาวที่กลายไปคลายกับภาษาญอ แตมีระบบวรรณยุกตแบบภาษาญอ
ตนแบบ และมีแบบภาษาญอที่กลายไปคลายกับภาษาลาว ในแงของสัทลักษณะ
ของวรรณยุกตพบวา ภาษาของทั้งสามกลุมชนมีสัทลักษณะของวรรณยุกตหลาย
หนวยเสียงคลายคลึงกัน เมื่อพิจารณความสัมพันธระหวางชื่อกลุมคน ชื่อภาษา
และลักษณะทางภาษา ผลการวิจัยพบวา ในบริเวณที่ศึกษามีเพียงคน "ผูไท" เทานั้น
ที่มีชื่อกลุมคน ชื่อภาษา และลักษณะทางภาษาสัมพันธกัน สวนคน "ลาว" และคน
"ญอ" นั้นมีชื่อกลุมคนและชื่อภาษาตางกัน แตกลับมีลักษณะทางภาษาผสมผสาน
กัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงแสดงใหเห็นวา การศึกษาวรรณยุกตสามารถแสดงใหเห็น
รูปแบบของการผสมผสาน ระหวางกลุมชนและภาษาของกลุมชนที่อยูในตระกูล
ภาษาเดียวกัน และอาศัยอยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน 
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Title Denial in the Thai sign language of Sethsatian School / Suwanna 
Pradapwattanangune  

Date 1998 
  
Location CL thesis 
Source 120 leaves : ill., charts 
Abstract This research attempts to study the forms of negation in Thai sign

language. The hypothesis is that the speaker's presupposition of scope and
the relationship between him and the hearer are the factors that determine
the use of these forms. To elicit the data, a set of situations in which denial
conditions of speech act given by Givon were used as the criteria was set
up. The 7 signs of denial and the antonyms of the negated words were
discovered. In connection to the speaker's presupposition of scope, the
denial signs can be divided into 2 groups: sign for subject negation and
signs for predicate negation. From the aspect of the relationship between
the speaker and the hearer, these signs can be divided into 3 types: sign
used with non-intimate hearers, signs used with intimate hearers and signs
used with either intimate or non-intimate hearers 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษารูปปฏิเสธในภาษามือไทย โดยมี
สมมติฐานวารูปเหลานี้มีการใชแตกตางกันขึ้นอยูกับสมมติฐานเบื้องตนในขอบเขต
การปฏิเสธในสวนของผูพูดและความสัมพันธระหวางผูพูดกับผูฟง ในการเก็บขอมูล
ผูวิจัยไดสรางสถานการณโดยใชเงื่อนไขทางวัจนกรรมสําหรับวัจนกรรมปฏิเสธความ
เปนตัวกําหนดองคประกอบตางๆ ในสถานการณนั้นๆ และกําหนดใหผูบอกภาษา
เปนผูอยูในเหตุการณที่ตองใชรูปปฏิเสธในภาษามือ ผลของการวิจัยพบวามีรูปทา
มือที่แสดงการปฏิเสธทั้งสิ้น 17 ทามือ แยกเปนทามือที่มีความหมายปฏิเสธ 7 ทามือ
และทามือที่เปนคําศัพทแสดงความหมายตรงกันขาม 10 ทามือ ถาพิจารณาจากขอ
สมมติฐานเบื้องตนในขอบเขตการปฏิเสธ ทามือเหลานี้มีการใชที่แตกตางกัน บางรูป
ใชเฉพาะการปฏิเสธภาคประธาน บางรูปใชเฉพาะการปฏิเสธภาคแสดง ถา
พิจารณาจากความสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟง รูปทามือปฏิเสธแบงไดเปน 3
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ประเภทคือ ทามือที่ใชปฏิเสธกับผูฟงที่ไมสนิทเทานั้น ทามือที่ใชปฏิเสธกับผูฟงที่
สนิทเทานั้น และทามือที่ใชปฏิเสธกับผูฟงโดยไมจํากัดความสัมพันธกับผูพูด 
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Author Suparthida Theamsomboom  
Title Linguistic devices in politicians' response in journalistic interviews / 

Suparthida Theamsomboom  
Date 1998 
  
Location CL thesis 
Source 213 leaves 
Abstract This study aims at discovering linguistic devices used in Thai politicians'

response in journalistic interviews. The data are 10 spontaneous interviews
and 10 arranged intervies. The research shows that the basic components
of political interview are 2 types of question-response adjacency pairs: the
concise and continued pairs. It is discovered that there are more adjacency
pairs of the former type in both situations of interview. The study of the
questions shows that the interviewers use both the interrogative sentences
and the statements. The study of the responses shows that there are 3
types of response: answer-response, non-answer response and non-
response. In all types of response, politicians use 4 kinds of hedging
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strategies: quality hedges, quantity hedges, relevance hedges and manner
hedges. In an overall analysis of the data, it is found that the interview
situation can affect the elements within an interview in only one aspect. It is
the type of response. There are more non-answer responses in a
spontaneous interview than in an arranged interview 

 

การศึกษานี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษากลไกทางภาษาในการตอบคําถามของ
นักการเมืองเมื่อใหสัมภาษณสื่อมวลชน ขอมูลในการวิเคราะหเปนบทสัมภาษณ
นักการเมืองไทยในสถานการณการสัมภาษณแบบเฉพาะหนา 10 บท และแบบ
จัดเตรียม 10 บท งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นองคประกอบพื้นฐานของการสัมภาษณ
นักการเมือง คือ การถามและการตอบที่มีลักษณะเปนคูถอยคําในการสนทนา 2
ชนิด คือ แบบกระชับและแบบยืดเยื้อ ผลของการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา คูถอยคํา
ถาม-ตอบแบบกระชับมีจํานวนมากที่สุดในทั้งสองสถานการณของการสัมภาษณ ใน
การศึกษาลักษณะการถามของผูสื่อขาวไดพบวา มีทั้งการถามดวยรูปประโยค
คําถามและดวยรูปประโยคบอกเลา ในการศึกษาการตอบคําถามไดพบการตอบ
คําถาม 3 รูปแบบ คือ การตอบแบบเขาเรื่องตรงประเด็น การตอบแบบเขาเรื่องเลี่ยง
ประเด็น และการตอบแบบนอกเรื่องในการตอบคําถามทุกรูปแบบ นักการเมืองใช
กลวิธีการกลบเกลื่อนที่ละเมิดหลักการความรวมมือในการสนทนาทั้ง 4 ประเภท คือ
การกลบเกลื่อนดวยการละเมิดเงื่อนไขเชิงคุณภาพ  เชิงปริมาณ  เชิงควาาม
สอดคลอง และเชิงรูปแบบ ในภาพรวมของการวิเคราะหไดพบวา สถานการณการ
สัมภาษณมีอิทธิพลตอลักษณะของการสัมภาษณเพียงเรื่องเดียว คือ รูปแบบของ
การตอบคําถาม ในสถานการณแบบเฉพาะหนานักการเมืองตอบคําถามแบบเลี่ยง
ประเด็นมากกวาในสถานการณแบบจัดเตรียม 
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Author Rujira Suwannoy  
Title Discourse markers in casual conversations in Nakhon Si Thammarat Thai / 

Rujira Suwannoy  
Date 1998 
  
Location CL thesis 
Source 294 leaves : charts 
Abstract There are 2 main aims in this study. The first aim is to collect non-referential

discourse markers in casual conversations in Nakhon Si Thammarat Thai.
The second aim is to study their discourse functions within the framework
proposed by Peansiri Vongvipanond (1998). The data used in this study
consist of 7 casual conversations of Nakhon Si Thammarat speakers. The
total length of the conversations is 62 minutes 22 seconds. Twenty four
discourse markers were found in the data. They can be classified into 4
groups according to their primary functions. 1. Three discourse markers
primarily function in the interaction management process. 2. Eight
discourse markers primarily function in the goal management process. 3.
Five discourse markers primarily function in the informational alignment
process. 4. Eight discourse markers primarily function in the attitudinal
alignment process. The discourse markers vary in their phonological
shapes to reflect the different attitudinal meaning 

 

งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายในการรวบรวมและวิเคราะหดัชนีปริจเฉทที่ไมมีความหมาย
อางถึงในการสนทนาแบบกันเองในภาษาไทยนครศรีธรรมราช โดยใชกรอบทฤษฎี
ของเพียรศิริ วงศวิภานนท (Peansiri Vongvipanond, 1998) ขอมูลที่ใชในการวิจัย
เปนการสนทนาแบบกันเองของผูรวมสนทนา ซึ่งเปนผูพูดภาษาไทยนครศรีธรรมราช
บทสนทนามี 7 บท ความยาวทั้งสิ้น 62 นาที 22 วินาที ผลการวิจัย พบดัชนีปริจเฉท
ในขอมูลทั้งสิ้น 24 ดัชนีสามารถจําแนกตามการแสดงหนาที่หลักในกระบวนการ
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ตางๆ ของปริจเฉทไดเปน 4 กลุม ดังนี้ 1. ดัชนีปริจเฉทแสดงการจัดการปฏิสัมพันธ
มีจํานวน 3 ดัชนี 2. ดัชนีปริจเฉทแสดงการจัดการเปาหมายของการสนทนา มี 8
ดัชนี 3. ดัชนีปริจเฉทแสดงการปรับความสอดคลองของสาระ มี 5 ดัชนี 4. ดัชนี
ปริจเฉทแสดงการปรับความสอดคลองของทัศนคติของผูรวมสนทนามี 8 ดัชนี ดัชนี
ปริจเฉทสวนใหญมีรูปแปรมากกวาหนึ่งรูป และดัชนีปริจเฉทสามารถมีทั้งหนาที่หลัก
และหนาที่รองไดในขณะเดียวกัน 
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Source 74 leaves 
Abstract This objectives of this research are to study the word construction

processes in four-syllable words in Tai Mau, and to classify the process
types. The first part of the study concerns the syllable and morpheme
construction. In terms of syllable construction, it is found that word with 2
syllable-forms have the construction of AABB. Word with 3 syllable-forms
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are of two construction types, ABAC and ABCB. Those with four syllable-
forms are of only construction type, ABCD. Out of 350 four-syllable words
analysed, the construction type found most is ABAC, ABCD, AABB and
ABCB are found in succession. In terms of morpheme construction, it is
found that there are four types of construction, 1) words with a four-syllable
free morpheme, 2) words with 2 free morphemes, 3) words with 3 free
morphemes which consist of 1 two-syllable free morpheme and 2 one-
syllable free morphemes and, 4) words with 4 free morphemes. The second
part of the study concerns the morphological processes. Three
morphological processes are found, semantic reduplication which is found
most, compounding, and phonic reduplication 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษากระบวนการสรางคําสี่พยางคในภาษา
ไทมาว และเพื่อจําแนกประเภทของคําสี่พยางคตามกระบวนการสรางคําที่พบใน
ภาษาดังกลาว สวนแรกของการศึกษาเปนการศึกษาโครงสรางพยางคและหนวยคํา
ของคําสี่พยางค โดยใชพยางคเปนหนวยของการสรางคํา พบวา คําสี่พยางคที่
ประกอบดวยรูปพยางคที่ตางกัน 2 รูป มีโครงสรางเปน AABB คําสี่พยางคที่
ประกอบดวยรูปพยางคที่ตางกัน 3 รูป มีโครงสรางพยางค 2 แบบ คือ ABCB และ
ABCB และคําสี่พยางคที่มีรูปพยางคที่ตางกัน 4 รูป มีโครงสรางเพียงลักษณะเดียว
คือ ABCD จากขอมูลคําสี่พยางคทั้งหมด 350 คํา พบวาโครงสรางที่พบมากที่สุด
คือ ABAC, ABCD, AABB และ ABCB ตามลําดับ ในแงของระบบหนวยคํา พบวา
มีลักษณะของการประกอบคํา 4 แบบ คือ 1) คําที่เปนคํามูลเดี่ยว 4 พยางค 2) คําที่
เกิดจากคํามูล 2 คํา 3) คําที่เกิดจากคํามูล 3 คํา ซึ่งประกอบดวยคํามูล 2 พยางค 1
คํา และคํามูลพยางคเดียว 2 คํา และ 4) คําที่ประกอบดวยคํามูลพยางคเดียว 4 คํา
ในสวนที่สองเปนการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสรางคํา พบวา กระบวนการสราง
คําสี่พยางคมี 3 ลักษณะ กระบวนการที่พบมากที่สุดคือ การซอน รองลงมาไดแก
การประสม และการซ้ําตามลําดับ 
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Author Petcharat Montha  
Title Orthographic errors of tone markers in Thai aphasic patients / Petcharat 

Montha  
Date 1998 
  
Location CL thesis 
Source 156 leaves 
Abstract This thesis attempts to study the errors of tone markers in Thai aphasic

patients in terms of the Thai orthographical system, and the relations
between the errors of tone markers and the cerebral pathology in Thai
aphasic patients. The results of the study are as follows: 1. The study on the
orthographic errors of the aphasic patients compared normal subjects, who
belong to the same educational and socio-economic background as the
patients, reveals that 1.1 The orthographic errors of tone markers in aphasic
patients are higher than in normals and the orthographic errors of tone
markers in aphasic patients exhibited clearly in words spelt by the two
orthographic rules : words of long lived syllable without final consonant
ending, with or without tone markers and words of short dead syllable
without final consonant ending, with or without tone markers. 1.2 Other
orthographic errors besides those of tone markers are these types of error
helped distinguish aphasic patients from normals and they can be different
between the orthographic errors of aphasic patients and normals clearly
and there are more in aphasic patients. 1.3 Words which can't be spelt are
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found only in aphasic patients. 2. The relation between the orthographic
errors and the cerebral pathology of aphasic patients are as follows : the
numbers of orthographic errors varied according to the degree of the
cerebral pathology severity. Other defects such as speech production also
helped in the diagnosis. Orthographic errors are also influenced by other
factors such as age and the degenerations due to aging, and the frequency
of written language use 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาขอผิดของการใชรูปวรรณยุกตในการ
สะกดคําของผูปวยที่มีภาวะวิปกติภาษา และศึกษาความสัมพันธระหวางขอผิดของ
การใชรูปวรรณยุกตที่เกิดขึ้นในการเขียนของผูปวยที่มีภาวะวิปกติภาษากับพยาธิ
สภาพของสมอง ผลการวิจัยสรุปไดเปน 2 หัวขอ คือ 1. ลักษณะของขอผิดในการ
สะกดคําของผูปวยที่มีภาวะวิปกติภาษามีดังนี้ 1.1 ขอผิดของการใชรูปวรรณยุกตใน
การเขียนของผูปวยที่มีภาวะวิปกติภาษามีมากกวาคนปกติและขอผิดของการใช
วรรณยุกตในการเขียนของผูปวยที่มีภาวะวิปกติภาษามีลักษณะเดนชัดในคําที่เกิด
จากกฎการสะกดคํา 2 ขอ คือ คําเปนสระยาวไมมีพยัญชนะทาย มีและไมมีรูป
วรรณยุกต และคําตายสระสั้นไมมีพยัญชนะทายมีและไมมีรูปวรรณยุกต 1.2 ขอผิด
ประเภทอื่น ไดแก ลักษณะขอผิดที่นอกเหนือไปจากการสะกดวรรณยุกตผิด ซึ่ง
สามารถแยกภาษาของผูปวยที่มีภาวะวิปกติภาษากับคนปกติไดอยางชัดเจน ทั้งนี้
ผูปวยที่มีภาวะวิปกติภาษามีขอผิดประเภทนี้มากเปนพิเศษ 1.3 คําที่สะกดไมได พบ
เฉพาะในผูปวยที่มีภาวะวิปกติภาษาแตไมพบในคนปกติ 2. ความสัมพันธระหวาง
ขอผิดของการสะกดคํากับพยาธิสภาพทางสมองของผูปวยที่มีภาวะวิปกติภาษา มี
ขอสรุป คือ การสะกดคําผิดในการเขียนมีจํานวนแปรตามความรุนแรงของพยาธิ
สภาพทางสมอง ทั้งนี้ผูปวยยังมีความบกพรองที่แสดงออกทางดานอื่นรวมดวย เชน
การพูด ขอผิดในการสะกดคํายังเกิดจากปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก อายุและความ
เสื่อมของสมรรถภาพทางรางกายตามอายุของผูปวย และความถี่ในการใชภาษา
โดยเฉพาะภาษาเขียน 
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Title The phonetic correlates of final particles in Thai motherese / Onwadee 

Rukkharangsarit  
Date 1998 
  
Location CL thesis 
Source 181 leaves : charts 
Abstract This research attempts to study the phonetic correlates of final particles in

infant directed speech (IDS). These acoustic correlates were investigated,
i.e. fundamental frequency, duration, and intensity. The speech of 2
mothers, one with female infant and the other of male infant was
investigated. The study was a longitudinal one, the data of IDS were
collected when the 2 infants were newborns (NB); 3 months (3 MO); 6
months (6 MO); 9 months (9 MO); and 12 months-old (12 MO). The data
consists of 584 utterances, only 11.5% of the data are with final particles.
IDS to the male infant seems to consist of final particles more than that to
the female infant (56.7 VS 43.3%). Quantitatively speaking, IDS with final
particles has the lowest numbers of utterance in the 3 months-old (15.1%).
The number increases as the age increases. Concerning the phonetic
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correlates of the final particles, IDS to the female infant has higher average
fundamental frequency (Fphi) 270 Hz VS 258 Hz) and longer average
duration (386 ms VS 378 ms). The average Fphi exhibits a rise in IDS is the
3 MO and then starts to decrease as the infants get older (NB = 252 Hz, 3
MO = 286 Hz, 6 MO = 263 Hz, 9 MO = 259, and 12 MO = 259 Hz). In term
of duration, IDS to the NB has the longest duration and then the duration of
the final particles decreases as the age of the infants increases (457 ms,
452 ms, 369 ms, 317 ms, and 295 ms). Considering the pitch pattern of the
final particles, 3 patterns were found. Quantitatively speaking, the number
of the rise is quite closed to the fall (51.0 VS 49.0%, convolution has
outnumbered Non-convolution (86.1 VS 13.9%), and the number of stylised
is very little as compared to Non-stylised (13.9 VS 86.1%) 

 

งานวิจัยนี้มุงศึกษาลักษณะรวมทางสัทศาสตรของคําลงทายในมาตุภาษาไทย ใน
การวิเคราะหลักษณะรวมทางสัทศาสตรนี้ใชวิธีทางกลสัทศาสตร โดยวิเคราะห
คาความถี่มูลฐาน คาระยะเวลา และคาความเขมของเสียงของแม จํานวน 2 คน
ไดแก แมที่มีทารกเพศหญิง 1 คน และแมที่มีทารกเพศชาย 1 คน โดยการศึกษานี้
เปนการศึกษาเชิงพัฒนาตอเนื่องตามชวงอายุตางๆ ไดแก วัยแรกเกิด 3 เดือน 6
เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน จากการศึกษาพบขอมูลคําลงทายทั้งสิ้น 584 หนวย
ความ โดยพบหนวยความที่มีคําลงทายเพียงรอยละ 11.5 ปริมาณการใชคําลงทาย
ในมาตุภาษาของแมที่มีทารกเพศชาย มีแนวโนมมากกวาในแมที่มีทารกเพศหญิง
(รอยละ 56.7 และ 43.3) การใชคําลงทายมีปริมาณนอยที่สุดในวัย 3 เดือน (รอยละ
15.1) และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่ออายุของทารกเพิ่มขึ้น การศึกษาลักษณะรวมทางกล
สัทศาสตรของคําลงทายในมาตุภาษาไทย พบวา คาความถี่มูลฐานเฉลี่ยในแมที่มี
ทารกเพศหญิง มีคาเฉลี่ยสูงกวาในแมที่มีทารกเพศชาย (270.7 เฮิรตซ และ 258.4
เฮิรตซ) เชนเดียวกับคาระยะเวลาเฉลี่ยในแมที่มีทารกเพศหญิง ซึ่งสูงกวาในแมที่มี
ทารกเพศชาย (386 มิลลิวินาที และ 378 มิลลิวินาที) เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
คาเชิงกลสัทศาสตรทั้งสองดังกลาวในเชิงพัฒนาการตอเนื่อง พบวา คาความถี่มูล
ฐานเฉลี่ยของมาตุภาษาของทารกในวัยแรกเกิดมีคาคอนขางต่ํา และคาระยะเวลา
เฉลี่ยคอนขางยาว คาความถี่มูลฐานสูงขึ้นอยางเปนไดชัดในวัย 3 เดือน และ
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หลังจากนั้นมีคาลดลงเปนลําดับเมื่อทารกมีวัยเพิ่มขึ้น (252, 286, 263 และ 259
เฮิรตซ) สวนคาระยะเวลามีคาลดลงเปนลําดับจากวัยแรกเกิดถึงวัย 12 เดือน (457,
452, 369, 317 และ 295 มิลลิวินาที) ผลการศึกษารูปแบบของเสียงสูงต่ําของคําลง
ทาย พบความแตกตางใน 3 รูปแบบ คือ ปริมาณการใชเสียงขึ้นใกลเคียงกับเสียงตก
(รอยละ 51.0 และ 49.0) ปริมาณการใชเสียงสูงต่ําแบบผสมมากกวาเสียงสูงต่ําแบบ
ไมผสมอยางเห็นไดชัด (รอยละ 86.1 และ 13.9) และปริมาณการใชเสียงสูงต่ําแบบ
มีการคงระดับ พบเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับการใชเสียงสูงต่ําไมมีการคงระดับ (รอย
ละ 13.9 และ 86.1) 
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Location CL thesis 
Source 152 leaves : charts 
Abstract To investigate apologizing strategies in Thai and the relationship between

these strategies and offense weightiness. The data on which the analysis is
based are collected from 50 Thai speakers of various occupational
backgrounds, using discourse completion test. It is found that there are five
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apologizing strategies in Thai, namely using explicit expression of apology,
accepting blames, giving excuses, offering repairs, and effots to please the
addressee. The strategy with highest frequency is the use of explicit
expression of apology, whoreas giving excuses, especially the blaming of
others, is found least. The speech act of apologizing clearly illustrates an
important aspect of Thai culture. Thai people give more significance to the
addressee's feeling than paying attention to the speaker's own face.
Contrary to expectation, speakers use similar strategies, no matter how
serious offenses are. In other words, apologizing strategies do not correlate
with offense weightiness, which is a sum of distance between speaker and
addressee, power (in this case, social status) of the speaker and
addressee, and ranking of imposition. Distance and power are found to
play a greater role on the type of strategy than ranking of imposition. It is
also found that although offenses carry more weight, it does not necessarily
mean that the speaker has to choose more complex strategies consisting of
several strategies combined. The analysis is confirmed statistically. There
are no significant differences which support the hypothesis that there is a
relationship between types or complexity of strategies and offense
weightiness 

 

ศึกษากลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษในภาษาไทย และความสัมพันธระหวางกลวิธี
ดังกลาวกับน้ําหนักความผิด ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหไดมาจาก การตอบ
แบบสอบถามชนิดเติมเต็มบทสนทนา (DCT) ของกลุมตัวอยางคนไทยหลากหลาย
อาชีพที่อยูในสังคมไทย จํานวนทั้งสิ้น 50 คน ผลการวิจัยพบวากลวิธีแสดงวัจนกรรม
การขอโทษในภาษาไทยแบงเปน 5 กลวิธีใหญๆ ไดแก การกลาวคําแสดงเจตนาใน
การขอโทษ การยอมรับผิด การกลาวแกตัว การเสนอชดใช และการพยายามทําให
ผูฟงรูสึกพอใจ โดยการกลาวคําแสดงเจตนาในการขอโทษเปนกลวิธีที่ผูพูดนิยมใช
มากที่สุด สวนกลวิธีการกลาวแกตัวโดยเฉพาะอยางยิ่งการตําหนิผูอื่น พบการใช
นอยที่สุด การแสดงวัจนกรรมการขอโทษเชนนี้ สะทอนใหเห็นลักษณะที่สําคัญของ
วัฒนธรรมไทยวา ใหความสําคัญกับความรูสึกของผูฟงมากกวาการคํานึงถึงหนา
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ของผูพูด ผูวิจัยพบวาเมื่อกระทําผิดในทุกน้ําหนักความผิด ผูพูดนิยมใชกลวิธีที่
คลายคลึงกันซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือน้ําหนักความผิดซึ่งเปนคา
ผลรวมของความสนิทสนมคุนเคย ระหวางผูพูดกับผูฟง อํานาจของผูฟงเมื่อเทียบกับ
ผูพูด (ในที่นี้คือสถานภาพทางสังคมของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูด) และอัตราการ
ลวงเกินของเหตุการณที่เปนความผิด ไมมีผลตอการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ โดย
จากผลการวิจัยพบวาความสนิทสนมคุนเคยระหวางผูพูด ผูฟง และอํานาจของผูฟง
เมื่อเทียบกับผูพูด มีผลตอการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ มากกวาอัตราการลวงเกิน
ของเหตุการณที่เปนความผิด นอกจากนี้ยังพบวาเมื่อกระทําผิดที่มีน้ําหนักความผิด
มาก ผูพูดไมจําเปนตองใชกลวิธีที่ซับซอนมากกวา เมื่อกระทําผิดในสถานการณที่มี
น้ําหนักความผิดนอยเสมอไป ทั้งนี้สอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูล ดวยวิธีการ
ทางสถิติที่พบวา การแปรของกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษ และความซับซอน
ของกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษ ที่ผูพูดใชเมื่อกระทําผิดที่มีน้ําหนักความผิด
แตกตางกัน มีความตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ 
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Source 95 leaves : ill 
Abstract This research attempts to classify yes-no questions in the Thai sign

language of Sethsatian school using a semantic approach. Eliciting the
data for yes-no questions used in Sethsatian school is a crucial part in the
thesis. "Situations" containing specific speech act conditions were set up to
elicit the question markers from 2 groups of informants. First, the 3 non-deaf
informants were asked to test the tool ; also as a way to practice how to use
the tool effectively. A researcher then used the tool with 3 deaf infomants.
The research reveals that there are 4 types of yes-no questions used in
Sethsatian school, represented by 12 signs as follow : 1. The first type of
yes-no questions contains 2 signs that can be interchangeably used. This
type of yes-no questions requires that a speaker has enough information to
be sure that the proposition is true. 2. The second type of yes-no questions
also contains 2 interchangeable signs. This type of questions requires that
a speaker has some infomation about what he is asking but what he learns
later is opposite to the old information he has. 3. The third type of yes-no
questions contains 4 signs that can be interchangeably used. This type pf
questions requires that a speaker is sure of the truth of a proposition. 4. The
fourth type of yes-no questions contains 4 interchangeable signs. This type
of questions requires that a speaker is sure of the truth of a proposition but
what he learns later is opposite to his old information 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปคําถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธในภาษามือ
ไทยของโรงเรียนเศรษฐเสถียรตามแนววัจนกรรม รวมทั้งวิเคราะหและจําแนก
ประเภทของคําถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธโดยใชเกณฑทางความหมาย ในงานวิจัยชิ้น
นี้ วิธีการเก็บขอมูลเปนขั้นตอนสําคัญเพราะเปนการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลที่ไม
พูดภาษาปกติ ผูวิจัยไดเสนอการใชสถานการณซึ่งบรรจุเงื่อนไขที่ทําใหเกิดวัจนกรรม
การถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยใชกลุมผูบอกภาษา
2 กลุมคือ กลุมผูบอกภาษาหูปกติ จํานวน 3 คน และกลุมผูบอกภาษาหูหนวก
จํานวน 3 คน ซึ่งวัตถุประสงคในการเก็บขอมูลกับผูบอกภาษาหูปกตินั้น ก็เพื่อที่
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ผูวิจัยจะมั่นใจไดวาสถานการณที่สรางขึ้นเหลานี้สามารถดึงรูปคําถามแบบตอบรับ-
ปฏิเสธไดจริง และรวมถึงฝกหัดการถามและวิธีการใชเครื่องมือเพื่อเปนประโยชนใน
การเก็บขอมูลกับผูบอกภาษาหูหนวก หลังจากที่ไดทดสอบเครื่องมือกับผูบอกภาษา
หูปกติแลว จึงนําเครื่องมือไปใชกับผูบอกภาษาหูหนวก จากการวิจัยสามารถแบงรูป
คําถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธในภาษามือไทยของโรงเรียนเศรษฐเสถียร จากทามือ 12
ทามือออกเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ 1. คําถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธที่แสดงวาผูพูด
ไมรูขอมูลเลย จึงไมสามารถแนใจเกี่ยวกับเรื่องที่ตนซึ่งมีทามือแสดงคําถามประเภท
นี้ 2 ทามือนี้ใชแทนกันได 3. คําถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธที่แสดงวาผูพูดแนใจใน
ขอมูล และไมมีความขัดแยงในขอมูลของตน ซึ่งมีทามือแสดงคําถามประเภทนี้ 4 ทา
มือ และทั้ง 4 ทามือนี้สามารถใชแทนกันได 4. คําถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธที่แสดงวา
ผูพูดแนใจในขอมูล และมีความขัดแยงในขอมูลของตน จึงตองการถามเพื่อยืนยัน
ความเชื่อของตน มีทามือแสดงคําถามประเภทนี้ 4 ทามือ และทามือทั้งสี่ทามือนี้
สามารถใชแทนกันได 
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Location CL thesis 
Source 115 leaves : ill., charts 
Abstract The purposes of this thesis are to analyze the basic and non-basic colour

terms in Tai Lue, Lua, Mong and Karen and to analyze their colour
perception and attitude. The data was collected from 40 female informants
whose ages are between 30-45 years old. The elicitation of clour terms was
done by using 208 colour cards. The research result indicates that these 4
languages have different numbers of basic colour terms. The numbers of
basic colour terms in Tai Lue, Mong and Karen are 12, 5, 6 and 5
respectively. Based on the theory of the Universality and Evolution of basic
colour term (Berlin and Kay, 1969), it can be concluded that the basic
colour terms in these languages are at different stages in the evolution of
basic colour term, i.e., the ones of Tai Lue is at the 7th stage, of Lua and
Mong are at the 5th stage, and of Karen is at the 4th stage. In forming non-
basic colour terms, three strategies have been found : combining a colour
term with another colour term, combining a colour term with an adjective as
a modifier and using the names of specific objects as colour terms. In Tai
Lue, Lua and Mong, non-basic colour terms are mostly formed by the
second strategy except in Karen where the first strategy is mostly used. The
third strategy is not popular. Regarding colour perception and attitude to
colours, there is no significant difference among the Tai Lue, Lua, Mong
and Karen speakers in perceiving the foci point of every colour catagory. In
comparison with the other colours, green seems to be very well perceived.
These ethnic groups have a positive attitude towards vivid and bright colour
and have a negative attitude towards light and subtle colour 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะวิเคราะหคําเรียกสีพื้นฐานและคําเรียกสีไม
พื้นฐานในภาษาไทลื้อ ลัวะ มง และ กะเหรี่ยง ตลอดจนการรับรูสีแบะทัศนคติที่ผูพูด
ภาษาดังกลาวมีตอสี ขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เก็บจากผูบอกภาษาซึ่งอาศัยอยูใน
พื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา โดยผูบอกภาษาเปนเพศหญิง อายุระหวาง 30-34
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ป จํานวนทั้งหมด 40 คน แบงออกเปนภาษาละ 10 คน เครื่องมือที่ใชในการ
สัมภาษณขณะเก็บขอมูลคือบัตรสีจํานวน 208 บัตรสี ผลการวิจัยสรุปเนื้อหาสําคัญ
ไดดังนี้ ภาษาไทลื้อ ลัวะ มง และ กะเหรี่ยงมีจํานวนคําเรียกสีพื้นฐานคือ 12, 5, 6
และ 5 คํา ตามลําดับ อาศัยทฤษฎีสากลและวิวัฒนาการของคําเรียกสี (Berlin and
Kay, 1969) อาจกลาวไดวาคําเรียกสีในภาษาทั้ง 4 นี้พัฒนาอยูในระยะ (stage)
ตางๆ กันของวิวัฒนาการของคําเรียกสีพื้นฐานคือ ระยะที่ 7, 5, 5 และ 4 ตามลําดับ
สวนการสรางคําเรียกสีไมพื้นฐานนั้น ภาษาที่ศึกษาทั้งหมดมีกลวิธีในการสรางคํา
เรียกสีไมพื้นฐาน 3 วิธีคือ 1. การผสมคําเรียกสีเขาดวยกัน 2. การผสมคําเรียกสีกับ
คําขยาย และ 3. การใชคําเรียกสิ่งของเฉพาะมาเปนคําเรียกสีไมพื้นฐาน ภาษาไทลื้อ
ลัวะ และ มง มีการใชกลวิธีที่ 2 ในการสรางคําเรียกสีไมพื้นฐานมากที่สุด แตภาษา
กะเหรี่ยงมีการใชกลวิธีที่ 1 มากที่สุด และทุกภาษามีการใชกลวิธี 3 นอยที่สุด ผล
การวิเคราะหการรับรูสีและทัศนคติที่มีตอสีพบวา ผูพูดภาษาไทลื้อ ลัวะ มง และ
กะเหรี่ยงมีการรับรูใจกลาง (foci point) ของทุกประเภทสีคลายคลึง สวนการรับรู
ขอบเขตสี (colour boundary) พบวาผูพูดภาษาไทลื้อ ลัวะ มง และกะเหรี่ยง มีการ
รับรูขอบเขตของประเภทสีเขียวไดดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตสีของประเภทสี
อื่นๆ สวนการวิเคราะหทัศนคติที่มีตอสีพบวา ผูพูดภาษาเหลานี้มีทัศนคติบวกตอสี
สดและสีเขม และมีทัศนคติลบตอสีตุนและสีออน 
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ปการศึกษา 2540 (1997) 
Author Napaporn Lamyai  
Title Thai Sublanguage used in stock exchange domain / Napaporn Lamyai  
Date 1997 
  
Location CL thesis 
Source 134 leaves : charts 
Abstract This study aims at examining the characteristics of Thai sublanguage used

in the stock exchange domain in the following aspects : (1) the lexical items
(2) the conceptual classes (3) the syntactic and discourse properties and
(4) the speech acts. It is found that the words found in this sublanguage
can be classifiedintothreewordclasses, i.e. noun, verb, adjective. In
addition, the words in this sublanguage and lexicalized by two means,
namely, translation and transliteration of English words. A total of 17
conceptual classes are indentified in this sublanguage and each
conceptual class consists of a number of concepts. Each concept is in turn
realized by one or more than one lexical item. This sublanguage generally
consists of three discourse types, i.e. descriptive, expository, and
regulatory. It is also found that this sublanguage makes an extensive use of
graphic features for better illustration. The sentences in this sublanguage
are found to the of two types, i.e. complete and incomplete sentences. The
number of complete sentances is found to behigherthanthatof incomplete
sentences. Each type of sentence is classified into three subtypes, namely,
simple, compound, and complex sentences ; the compound sentence type
being the highest in number. From the pramaticpoint of view, the speech
acts that are found in this sublanguageareof twotypes, namely, suggestions
and assertion. The latter is higher in number than the former. These two
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speech acts are indicated directly by various linguistic markers 

 

งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาลักษณะของอนุภาษาของภาษาไทยที่ใชใน
วงการหลักทรัพยในแงตอไปนี้ (1) ลักษณะของคํา (2) ชุดหรือกลุมของมโนทัศน (3)
ลักษณะทางวากยสัมพันธ (4) วัจนกรรมของประโยคที่ปรากฏในอนุภาษานี้ ในแง
ของคํา คําในอนุภาษานี้สามารถจําแนกตามเกณฑการแบงหมวดคําไดเปน 3 หมวด
ไดแก คํานาม กริยา และคําคุณศัพท นอกจากนั้น คําที่ปรากฏในอนุภาษานี้ในแตละ
หมวดคําเกิดจากวิธีการกําหนดรูปศัพท 2 วิธี ไดแก การกําหนดรูปศัพทแบบการ
แปลศัพท และการกําหนดรูปศัพทแบบทับศัพท ในแงมโนทัศน มดนทัศนในอนุภาพ
นี้สามารถจําแนกไดเปน 17 กลุมมโนทัศน (conceptual clsss) แตละกลุมมโนทัศน
จะประกอบไปดวยมโนทัศน (concept) จํานวนหนึ่ง และแตละมโนทัศนปรากฏรูป
เปนคําศัพทไดจํานวน 1 คํา หรืออาจมากกวา 1 คําก็ได ผูวิจัยพบวาปริจเฉทของอนุ
ภาษานี้ สวนใหญประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน ไดแก พรรณนาปริจเฉท ทัศนป
ริจเฉท ปริจเฉทบอกใหทําและยังมักใชแผนภาพประกอบคําอธิบายดวย ประโยคที่
ปรากฎในอนุภาษานี้มีทั้งประโยคสมบูรณ และประโยคไมสมบูรณ โดยที่ประโยค
สมบูรณมีจํานวนมากกวาประโยคไมสมบูรณ ประโยคแตละประเภทดังกลาวยัง
จําแนกยอยไดเปน 3 ประเภท ไดแก ประโยคความเดียว ประโยคความรวม และ
ประโยคความซอน ผูวิจัยพบวาประโยคความรวม มีจํานวนมากที่สุด ในแงวัฒน
ปฏิบัติศาสตร ผูวิจัยพบวาอนุภาพนี้มีการใชวัจนกรรม 2 ประเภทใหญ ไดแก วัจนกร
รมบอกใหทํา และวัจนกรรมแจงใหทราบโดยถี่วัจนกรรมแจงใหทราบ มีจํานวน
มากกวาและวัจนกรรมทั้ง 2 ประเภทดังกลาว มักมีรูปภาษาแสดงวัจนกรรมอยาง
ชัดเจน 
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Author Kriengkrai Watanasawad  
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syllables / Kriengkrai Watanasawad  
Date 1997 
  
Location CL thesis 
Source 210 leaves : charts 
Abstract The objective of this research is to investigate the acoustic characteristics

of Vietnamese tones influenced by stress in 3 aspects : fundamental
frequency curves (Fo curve), fundamental frequency ranges (Fo range) and
the durations of the fundamental frequencies of the 6 tones in non-checked
syllables and of the 2 tones in checked syllables from the 2,400 test tokens
spoken in a sentence frame. The data was collected from 10 Northern
Vietnamese subjects, analyzed instrumentally by using the Win CECIL and
processed by computer using the Microsoft Excel version 0.5a and SPSS
for Windows. The acoustic analysis revealed that stress has an influence on
the 6 Vietnamese tones as reported below : 1. The Fo curves of unstressed
syllables are clearly different from those of stressed syllables in both Fo
direction and Fo height. 2. The Fo ranges of unstressed syllables are
narrower than those of the stressed syllables in the two-syllable context. 3.
The durations of unstressed syllables are significantly (p<0.01) shorter than
those of the stressed syllables in the two-syllable context, both in non-
checked syllables and in checked syllables. In addition, the findings of this
study agree with previous studies (Luangthongkum, 1997 ; Shen, 1993),
i.e., duration is the most important stress cue in signaling the distinction
between stressed and unstressed syllables in tone languages 

 
งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตรของวรรณยุกตในภาษา
เวียดนาม อันเนื่องมาจากอิทธิพลของการลงเสียงหนักเบา 3 ลักษณะ คือ รูปลักษณ
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เชิงกลของคาความถี่มูลฐาน (Fo curve) พิสัยคาความถี่มูลฐาน (Fo range) และคา
ระยะเวลา (Duration) ของวรรณยุกตในพยางคไมกัก 6 หนวยเสียงและในพยางค
กัก 2 หนวยเสียงจํานวน 2,400 คําทดสอบ โดยปรากฎในกรอบประโยคทดสอบ
ขอมูลที่ใชในการศึกษาไดจากการบันทึกเสียงของผูบอกภาษาซึ่งเปนชาวเวียดนาม
ถิ่นเหนือจํานวน 10 คน การวิเคราะหและประมวลผลขอมูลกระทําโดยโปรแกรม
WinCECIL, Microsoft Excel Version 5.0a และ SPSS for Windows ผลจากการ
วิเคราะหทางกลสัทศาสตรแสดงใหเห็นวาระดับการลงเสียงหนักเบามีอิทธิพลตอการ
แปรของเสียงวรรณยุกตในภาษาเวียดนามดังนี้ 1. รูปลักษณเชิงกลของคาความถี่
มูลฐานของวรรณยุกตในพยางคเสียงเบาจะมีลักษณะที่แตกตางกันอยางเห็นได
ชัดเจนกับในพยางคเสียงหนักทั้งในแงทิศทาง (Fo direction) และระดับเสียง (Fo
height) 2. พิสัยคาความถี่มูลฐานของวรรณยุกตในพยางคเสียงเบาจะมีพิสัยแคบ
กวาในพยางคเสียงหนักทั้ง 2 ปริบท 3. คาระยะเวลาของวรรณยุกตในพยางคเสียง
เบาทั้งในพยางคไมกักและพยางคกักมีคาระยะเวลาสั้นกวาในปริบทพยางคเสียง
หนักทั้ง 2 ปริบทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01 นอกจากนี้ จาก
ผลการศึกษานี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมา (ธีระพันธ เหลืองทองคํา, 1977 ;
Shen, 1993) กลาวคือ คาระยะเวลาเปนเครื่องบงชี้ความแตกตางระหวางการลง
เสียงหนักเบาที่สําคัญที่สุดในภาษามีวรรณยุกต 
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Date 1997 
  
Location CL thesis 
Source 106 leaves : charts 
Abstract To identify and classify the interrogative sentences and the role of

interrogative sentences in Thai motherese, directed to infants since they
were new born, 3 months, 6 months, 9 months and 12 months-old, in a
longitudinal term. The study reveals that there are 27.8% or more than a
quarter of sentences directed to infants which are interrogative sentences.
The interrogative sentences in Thai motherese can be classified into 4
types : yes-no interrogative sentences (44.1%), confirmative interrogative
sentences (21.8%), wh-interrogative sentences (34%), and choice
interrogative sentences (found only 2 sentences). The number of these
interrogative sentences varies and this variation can be related to infant
development. Investigation on the change of the quantities of the
interrogative sentences according to the age groups has shown a very
interesting result in terms of development. The number of interrogative
sentences in Thai motherese is highest in the speech directed to the 3
months-old (29%). This number decreases as the age increases. Yes-no
interrogative sentences are found most in 9 months-old infants (49.75).
Confirmative interrogative sentences are found most in new born infants
(82.1%). Both types of interrogative mentioned are more interactives
compared to WH-interrogatives. The number of these interactive
interrogatives decrease as the infants grow up. On the other hand, the
number of interrogative sentences which are more informative, i.e., WH-
interrogative sentences, increases as the infants grow up. The highest
number of WH-interrogatives in found in the 12 months-old (51.1%).
Investigation of the role of interrogative sentences is based on the analysis
of the speech acts performed by these interrogatives. The main roles of

วิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต 146

interrogatives found in this study are didactic role, expressive role and
drawing attention role. The change found in the quantity of interrogatives
and their roles are very clear in the 3 months-old, and the 9 months-old.
This linguistic evidence suggests that within the 5 age groups, there are
three main groups of motherese pattern. They are those directed to the
newborns, the 3 and the 6 months-old, and the 9 and the 12 months-old.
The grouping of the mothers' linguistic behavior in terms of interrogative
sentences and their roles reveals that mothers adapt their linguistic
behaviour to accommmodate the interaction with their infants in their
different phases of cognitive and physical development 

 

ศึกษาและจําแนกประเภทของประโยคคําถามและบทบาทของประโยคคําถาม ที่พบ
ในมาตุภาษาที่ใชกับทารกในวัยแรกเกิด 3, 6, 9, และ 12 เดือน อีกทั้งศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในแงชนิดและจํานวนของประโยคคําถาม และบทบาทของประโยค
คําถามในมาตุภาษาโดยการศึกษาติดตามอยางตอเนื่อง ผลการวิจัยพบวาในภาษา
ที่แมพูดกับทารกมีประโยคคําถาม ประมาณหนึ่งในสี่ (27.8%) ของประโยคทั้งหมด
ที่ใชพูดกับทารก ประโยคคําถามในมาตุภาษาจําแนกไดเปน 4 ชนิด คือ ประโยค
คําถามแบบตอบรับปฏิเสธ (44.1%) แบบแสดงดวยหนวยถามย้ํา (21.8%) แบบให
ตอบเนื้อความ (34%) และแบบใหเลือกตอบ (พบเพียง 2 ประโยคจากขอมูล
ทั้งหมด) ปริมาณของประโยคคําถามแตละชนิดมีการแปร และการแปรนี้มี
ความสัมพันธกับพัฒนาการของทารก การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช
ประโยคคําถาม ในมาตุภาษาที่ใชกับทารกวัยตางๆ แสดงผลที่นาสนใจยิ่งในเชิง
พัฒนาการ ประโยคคําถามในมาตุภาษามีปริมาณมากที่สุดเมื่อทารกอายุ 3 เดือน
(29%) และมีแนวโนมลดลงเมื่อทารกเติบโตขึ้น ประโยคคําถามแบบตอบรับปฏิเสธมี
มากที่สุดเมื่อทารกอายุ 9 เดือน (49.7%) และแบบแสดงดวยหนวยถามย้ํามีมาก
ที่สุดเมื่อทารกอยูในวัยแรกเกิด (82.1%) ประโยคคําถาม 2 ชนิดดังกลาวนี้มีลักษณะ
เดนคือการเราปฏิสัมพันธมากกวา เมื่อเทียบกับประโยคคําถามแบบใหตอบ
เนื้อความ ประโยคประเภทนี้มีแนวโนมลดลงเมื่อทารกเติบโตขึ้น แตประโยคคําถาม
แบบที่มีลักษณะเดนในทางแสวงหาขอมูลคือ แบบใหตอบเนื้อความกลับมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น เมื่อทารกเติบโตขึ้นโดยมีปริมาณมากที่สุดเมื่อทารกอายุ 12 เดือน (51.1%)
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การศึกษาบทบาทของประโยคคําถามศึกษาโดยการวิเคราะหวัจนกรรม ซึ่ง
แสดงออกโดยประโยคคําถามเหลานี้พบวา บทบาทสําคัญของประโยคคําถามที่พบ
มี 3 บทบาทคือ บทบาทในการสอน (didactic) บทบาทในการแสดงอารมณ
ความรูสึกของแม (expressive) และบทบาทในการดึงดูดความสนใจ (drawing
attention) การเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณของประโยคคําถามพบไดเดนชัด ในมาตุ
ภาษาที่ใชกับทารกวัย 3 และ 9 เดือน ปรากฏการณทางภาษาศาสตรนี้แสดงใหเห็น
วาภายในมาตุภาษาที่ใชกับทารก 5 กลุมอายุที่ศึกษานี้มีการใชแบบรูปของมาตุ
ภาษาแบงได 3 กลุมใหญๆ คือ แบบรูปที่ใชกับทารกวัยแรกเกิด ทารกวัย 3-6 เดือน
และ ทารกวัย 9-12 เดือน การแบงกลุมตามพฤติกรรมทางภาษาของแมในแงของ
ประโยคคําถาม ในมาตุภาษานี้แสดงใหเห็นวา แมมีการปรับภาษาเพื่อเอื้อใหเกิด
การปฏิสัมพันธกับทารก ในชวงของพัฒนาการทางพุทธิปญญาและทางกายที่
ตางกัน 
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Abstract To look at the relationship between the perception and the production of
English word stress by native speakers of Thai. The subjects (N = 80) were
students at Rangsit University who had been selected by using the
questionnaire asking for information about their English experience and
using the listening ability test. They were of 4 groups as follows; 1. High
English Experience subjects (HEES = 20) 2. Low English Experience
Subjects (LEES = 20) 3. Good Listening Ability Subjects (GLAS = 20) 4.
Bad Listening Ability Subjects (BLAS = 20) Subjects were given a four part
"English word stress test" focusing on (a) Self English Production 1 - SEPd 1
(b) Perception of Native Pronunciation - PcNP (c) Perception of Self
Production - PcSP and (d) Self English Production 2 - SEPd 2. The results
between the stress production and the stress perception experiments
showed that there was a positive relationship between these two
experiments in most groups-except the BLAS whose scores in the
perception experiments were the lowest. In the production experiments, the
BLAS also had no improvement in SEPd 2. The experiments demonstrated
that the best group was the GlAS followed by the HEES and the LEES
respectively. In term of the correlation between the perception and the
production of English word stress using Pearson's Product Moment
Coefficient Correlation (rxy), the result showed a medium positive
correlation between the stress perception and the stress production (rxy =
0.32) at the significant level of 0.01. There was the highest positive
correlation found in the HEES group, i.e., between SEPd 1 and sEPd 2 (rxy
= 0.70) and PcNP and PcSP (rxy = 0.88). This research reveals that the
learner's English experience played an important role in the perception and
the production of English word stress. The language experience which
increases with the time the learners are exposed to the language, helps the
learners to learn and have a constant of their language ability. However, the
listening ability is individualistic. It needs constant practice and continuous
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exposure to the language which will help the language learners develop
their language ability in a long term aspect 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของการรับรูและการเปลง
เสียงหนักเบา ในคําภาษาอังกฤษสามพยางคของนักศึกษาไทย โดยคัดเลือกคํา
ภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางพยางคแบบภาษาไทย จํานวน 30 โครงสรางๆ ละ 2 คํา
รวม 60 คํา นําไปทดสอบกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต รวม 80 คน ที่
ผานการคัดเลือกดวยแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณภาษาอังกฤษ และการ
ทดสอบความสามารถในการฟง โดยแบงออกเปน 4 กลุมตัวอยาง ดังนี้คือ 
 1. กลุมที่มีประสบการณภาษาอังกฤษมาก 20 คน  
 2. กลุมที่มีประสบการณภาษาอังกฤษนอย 20 คน 
 3. กลุมที่มีความสามารถในการฟงดี 20 คน  
 4. กลุมที่มีความสามารถในการฟงไมดี 20 คน 
กลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุมนี้ ไดทําการทดสอบการรับรูและการเปลงเสียงหนักเบารวม 4
ขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้คือ 
ก. การเปลงเสียงหนักเบาครั้งที่ 1 
ข. การรับรูการเปลงเสียงหนักเบาที่เปลงโดยเจาของภาษา 
ค. การรับรูการเปลงเสียงหนักเบาของตนเอง 
ง. การเปลงเสียงหนักเบาครั้งที่ 2 
ผลการทดสอบพบวา  ผลคะแนนของการทดสอบการรับรู เ สียงหนักเบา  มี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับผลคะแนนของการทดสอบการเปลงเสียงหนัก
เบาเปนสวนใหญ ยกเวน ในกลุมที่มีความสามารถในการฟงไมดีซึ่งมีผลคะแนนของ
การรับรูต่ําที่สุด และผลคะแนนการเปลงเสียงหนักเบาครั้งที่ 2 ไมมีการเปลี่ยนแปลง
สวนในกลุมอื่นๆ พบวา กลุมที่มีผลการทดสอบทั้ง 4 ขั้นตอนสูงสุดคือ กลุมที่มี
ความสามารถในการฟงดี และรองลงมาคือ กลุมที่มีประสบการณภาษาอังกฤษมาก
และกลุมที่มีประสบการณภาษาอังกฤษนอย ตามลําดับ 
สวนการวิเคราะหางสถิติพบวา การเปลงเสียงหนักเบา มีความสัมพันธในทางบวก
กับการรับรูการเปลงเสียงหนักเบา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์เทากับ 0.32 ซึ่งเปนความสัมพันธในระดับปานกลาง โดยกลุมตัวอยางที่
มีประสบการณภาษาอังกฤษมาก เปนกลุมที่มีผลของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
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เพียรสัน (rxy) ระหวางการเปลงเสียงหนักเบาครั้งที่ 1 กับการเปลงเสียงหนักเบาครั้ง
ที่ 2 (rxy = 0.70) และการรับรูการเปลงเสียงหนักเบาที่เปลงโดยเจาของภาษา กับ
การรับรูการเปลงเสียงหนักเบาของตนเอง (rxy = 0.88) สูงที่สุด มากกวากลุมอื่นๆ
รองลงมาคือ กลุมที่มีประสบการณภาษาอังกฤษนอย กลุมที่มีความสามารถในการ
ฟงดี และกลุมที่มีความสามารถในการฟงไมดี ตามลําดับ 
งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา ตัวแปรสําคัญที่มีผลตอการรับรูและการเปลงเสียงหนักเบา
ในภาษา คือประสบการณทางภาษาของผูเรียน ซึ่งเกิดขึ้นไดจากการสั่งสมเวลาใน
การใชภาษา หรือการสัมผัสกับภาษานั้น ตัวแปรนี้มีสวนชวยทําใหการเรียนรูภาษา
เปนไปดวยดีและมีพัฒนาการอยางสม่ําเสมอ สวนความสามารถในการฟงนั้น เปน
ความสามารถเฉพาะตัวที่ตองอาศัยการฝกฝนและพัฒนาอยางตอเนื่อง จนมี
ความสามารถที่จะนําไปสูการพัฒนาความสามารถทางภาษาของผูเรียนใหเกิดขึ้น
อยางถาวร 
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Location CL thesis 
Source 163 leaves : ill, charts 
Abstract This thesis attempts to examine the relationship between gender which is a

grammatical categories and sex in reality through interpretation of linguistic
forms used by Hindi and German speakers when they describe pictures
and to compare these two groups of speakers' world views about sex. It is
hypothesized that the speakers of Hindi and German ascribe more
significance to gender than to sex as evidenced by the speakers' use of
linguistic forms corresponding to gender more often than using linguistic
forms corresponding to sex. However, it is also posited that the speakers of
German, a language with three genders, ascribe more significance to sex
than do the speakers of Hindi, a language with two genders. The data was
collected from 10 Hindi and 10 German speakers. I selected 17 basic Hindi
and German nouns which refer to certain humans nd animals and created
pictures depicting them to be used as an experimental tool. The sex of the
living thing in each picture does not correspond to the gender of the noun
referring to it. The pictures were shown to the informants, who were asked
to describe them. Through this, we can see whether the informants marked
the words in their descriptions according to grammatical gender or sex of
specified living things. The results partly support my hypothesis i.e., the
majority of the Hindi and German speakers used more gender marking than
sex marking. (66.47% and 75% respectively) However, the results do not
support the other part of the hypothesis, i.e., Hindi speakers use sex
markers more than German speakers did. (33.53% and 25%, respectively)
It is remarkable that both groups of the speakers always use sex markers
when they describe human pictures and use gender markers when they
describe animals' pictures. In addition, the data revealed that of all the
markers, pronouns, were those that corresponded to sex most often. From
this study, I infer that number of gender in a language has impact on the
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degree of significance ascribed by its speakers to their categorization of
sex. The speakers of the language with 2 genders (Hindi) ascribe
significance to the categorization of sex according to reality than the
speakers of language with 3 genders (German) 

 

วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคที่จะวิเคราะหความสัมพันธระหวางลิงค ซึ่งเปนประเภท
ทางไวยากรณประเภทหนึ่งกับเพศในความเปนจริง โดยตีความจากภาษาที่ใช
บรรยายภาพโดยผูพูดภาษาฮินดีและภาษาเยอรมัน และเปรียบเทียบโลกทัศนของผู
พูด 2 ภาษาดังกลาวเกี่ยวกับเพศ ผูวิจัยมีสมมุติฐานวาผูพูดภาษาฮินดีและเยอรมัน
ตางก็ใหความสําคัญตอลิงคมากกวาเพศ คือจะใชรูปภาษาตามลิงคมากกวาเพศ
และเมื่อเปรียบเทียบกัน ผูพูดภาษาเยอรมันซึ่งมี 3 ลิงคจะใหความสําคัญตอเพศ
มากกวาผูพูดภาษาฮินดีซึ่งมี 2 ลิงค ขอมูลที่ใชวิเคราะหไดมาจากผูบอกภาษาฮินดี
และผูบอกภาษาเยอรมันภาษาละ 10 คน ผูวิจัยคัดเลือกคํานามพื้นฐานในภาษาฮิน
ดีและภาษาเยอรมันที่หมายถึงคนและสัตวจํานวน 17 คํา และใชภาพคนและสัตว
ดังกลาวที่มีเพศไมสอดคลองกับลิงคของคํานามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดย
ใหผูบอกภาษามองภาพดังกลาวและเขียนประโยคบรรยายภาพ ซึ่งจะแสดงใหเห็น
การเลือกตัวบงชี้ตามลิงคของคํานามหรือตามเพศของคนหรือสัตวในภาพ
ผลการวิจัยที่ไดตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไวบางสวน นั่นคือผูพูดภาษาทั้งสองตางก็ใช
ตัวบงชี้ตามลิงคมากกวาตามเพศ สวนในแงที่ไมตรงกับสมมุติฐานก็คือผูพูดภาษา
ฮินดีมีการใชตัวบงชี้ตามเพศมากกวาผูพูดภาษาเยอรมัน ผูพูดภาษาฮินดีใชตัวบงชี้
รอยละ 66.47 ตามลิงค รอยละ 33.53 ตามเพศ ในขณะที่ผูพูดภาษาเยอรมันใชตัว
บงชี้รอยละ 75 ตามลิงค รอยละ 25 ตามเพศ ผูวิจัยไดขอสังเกตวาผูพูดภาษาทั้งสอง
มักจะใชตัวบงชี้ตามเพศในการบรรยายภาพคน และใชตัวบงชี้ตามลิงคในการ
บรรยายภาพสัตว สรรพนามเปนตัวบงชี้ที่แจกรูปไปตามเพศของคนหรือสัตวในภาพ
มากที่สุด จากผลการวิจัยดังกลาวผูวิจัยตีความวา จํานวนลิงคในภาษามีอิทธิพลตอ
ระดับความใสใจในการจําแนกเพศของสรรพสิ่งโดยผูพูดภาษา ผูพูดภาษาที่มี 2 ลิงค
เชนภาษาฮินดี นาจะใหความใสใจที่จะจําแนกเพศของสรรพสิ่งไปตามความเปนจริง
มากกวาผูพูดภาษาที่มี 3 ลิงค เชนภาษาเยอรมัน 
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Author Suppharerk Homkaew  
Title Variation of (E) in Nakhon Si Thammarat Thai by age and language 

attitude / Suppharerk Homkaew  
Date 1997 
  
Location CL thesis 
Source 93 leaves : charts, map 
Abstract This thesis deals with variation of (E) in the Southern Thai dialect spoken in

Nakhon Si Thammarat municipality by 2 variables:age and language
attitude. Informants are divided into 4 age-groups:11-20 years old, 21-30
years old, 31-40 years old, and more than 41 years ole. There are 2
language attitude groups:the group with positive attitude toward Southern
Thai and the group with negative attitude. Southern Thai was used in data
collection. One hundred informants who live in Nakhon Si Thammarat
municipality were interviewed-25 per age group. The word list consisted of
thirty words that were pronounced as [e] in standard Thai, but as [E] in
Nakhon Si Thammarat Thai. The data were analysed auditorily. The results
show that (E) has 3 variants:the modern variant [e], the inbetween variant
[E^], and the original variant [E]. Without considering social variables it was
found that the informant used [E] most frequently followed by [E^] and [e].
When social variables were considered it was found that both age and
language attitude were related to the use of the variants with statistic
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significance at 0.01 the level. Besides it was found that language attitude
was more important than age. The results show that the speakers of
Nakhon Si Thammarat Thai still use the original variant [E] more than the
other variants, but its occurrence decreases in the lower age-groups. The
modern variant [e] is found to be unpopular. This thesis discovers the
inbetween variant [E^] which differs from both the original and the modern
variants. Every age-group uses this inbetween variant and its occurrence
seems to be on the increase 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้ศึกษาการแปรของ (E) ในภาษาไทยถิ่นใตที่พูดกันในเขตเทศบาล
นครศรีธรรมราชตามตัวแปรอายุและทัศนคติตอภาษา ผูบอกภาษาแบงตามตัวแปร
อายุออกเปน 4 กลุม ไดแก กลุมอายุ 11-20 ป, 21-30 ป, 31-40 ป และ 41 ปขึ้นไป
และตามตัวแปรทัศนคติตอภาษาออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่มีทัศนคติทางบวกตอ
ภาษาไทยถิ่นใตและกลุมที่มีทัศนคติทางลบตอภาษาไทยถิ่นใต ผูวิจัยเก็บขอมูลโดย
ใชภาษาไทยถิ่นใต สัมภาษณผูบอกภาษาที่ มีภู มิ ลําเนาอยู ในเขตเทศบาล
นครศรีธรรมราชจํานวน 100 คน แบงตามกลุมอายุๆ ละ 25 คน รายการคําประกอบ
ดวยคํา 30 คําที่ออกเสียงเปน [e] ในภาษาไทยมาตรฐานแตออกเสียงเปน [E] ใน
ภาษาไทยถิ่นนครศรีธรรมราช การวิเคราะหขอมูลทําโดยการฟง ผลการวิเคราะห
แสดงวา (E) มีรูปแปร 3 รูป คือ รูปแปรใหม [e], รูปแปรกึ่งกลาง [E^] และรูปแปร
ดั้งเดิม [E] ในการวิเคราะหแบบไมพิจารณาตัวแปรทางสังคมพบวา ผูบอกภาษา
นิยมใช [E] มากที่สุด นิยมใช [E^] รองลงมา และนิยมใช [e] นอยที่สุด สวนการ
วิเคราะหแบบพิจารณาตัวแปรทางสังคมนั้นพบวา ทั้งตัวแปรอายุและทัศนคติตอ
ภาษามีความสัมพันธกับการใชรูปแปรตางๆ ของผูบอกภาษาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้ตัวแปรทัศนคติตอภาษามีความสําคัญมากกวาตัวแปรอายุ
ในงานวิจัยนี้พบวา ผูพูดภาษาไทยถิ่นนครศรีธรรมราชยังคงใชรูปแปรดั้งเดิม [E]
มากกวารูปแปรอื่นๆ อยางชัดเจน แตมีแนวโนมที่จะใชลดลงเมื่อผูบอกภาษามีอายุ
นอยลง และพบวายังไมนิยมใชรูปแปรใหม [e] นอกจากนี้ยังมีการปรากฏของรูป
แปรกึ่งกลาง [E^] ที่ไมไดออกเสียงเหมือนรูปแปรดั้งเดิมหรือรูปแปรใหมทุกกลุมอายุ
ใชรูปแปรกึ่งกลางในอัตราที่มากพอสมควรและมีแนวโนมที่จะใชมากขึ้น 
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Author Naparath Dhithiwattana  
Title The mixing of English in Thai by lecturers of different disciplines at 

Kasetsart University / Naparath Dhithiwattana  
Date 1996 
  
Location CL thesis 
Source 103 leaves : charts 
Abstract Studies is to investigate and compare the frequency and the pattern of

mixing English in Thai by lecturers of different disciplines at Kasetsart
University and to study the relationship between their attitudes and
behaviors of mixing English in Thai. The population consists of lecturers of
Political Science in the Faculty of Social Sciences and of English and Thai
in the Faculty of Humanities. Data was collected from fifteen lecturers (five
from each of the three disciplines) while they were teaching and from
interviews of their attitudes toward code-mixing. The major research finding
indicated that English lecturers used more various parts of speech than the
others and mixed English words, phrases and sentences in their Thai.
Regarding the frequency of mixing English in Thai, it was that English
lecturers had the highest frequency of mixing, the second was Political
Science lecturers, and Thai lecturers were the lowest in frequency. The
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difference was statistically significant at 0.01 level. With regard to the
lecturers' attitudes toward code-mixing, it was found that they did not
always correspond to their behaviors of mixing English in Thai. The analysis
showed that eight out of the sampled fifteen people had correspondence of
attitude and behavior of mixing English in Thai 

 

วิเคราะหและเปรียบเทียบความถี่และรูปแบบการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทย ใน
การบรรยายของอาจารยตางสาขาวิชา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและศึกษา
พฤติกรรมการปนภาษาของอาจารย วาสอดคลองหรือขัดแยงตอทัศนคติที่มีตอการ
ปนภาษา กลุมประชากรคืออาจารยจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะ
สังคมศาสตร และอาจารยจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย  คณะ
มนุษยศาสตร ผูวิจัยเก็บขอมูลสาขาวิชาละ 5 คน โดยการบันทึกเทปขณะที่ทําการ
สอนและสัมภาษณทัศนคติที่มีตอการปนภาษา ผลการวิจัยพบวารูปแบบของการปน
ภาษามีทั้งความหลากหลายในการใชชนิดของคํา และระดับของการปนภาษา
กลาวคือสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความหลากหลายในการใชชนิดของคํามากกวา
สาขาอื่น และมีระดับของการปนภาษาทั้งในระดับคํา วลีและประโยค ซึ่งในอีก 2
สาขาวิชามีเพียงระดับคําและวลีเทานั้น ในดานความถี่ของการปนภาษาอังกฤษใน
ภาษาไทย พบวากลุมอาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีความถี่ในการปนภาษามาก
ที่สุด รองลงมาคือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และสาขาวิชาภาษาไทยมีความถี่
ในการปนภาษาต่ําที่สุด และความแตกตางนี้มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ผูวิจัยได
วิ เคราะหทัศนคติของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการปนภาษา  พบวาทัศนคติกับ
พฤติกรรมไมจําเปนตองมีผลสอดคลองกันเสมอไป กลาวคือ 8 ใน 15 คนเทานั้นที่มี
ความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับทัศนคติที่มีตอการปนภาษา 
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Author Praparat Prompapakorn  
Title Variation and change in relative clauses in Thai during the Ratanakosin 

period / Praparat Prompapakorn  
Date 1996 
  
Location CL thesis 
Source 67 leaves : charts 
Abstract studies change in the use of relative clauses in Thai during the Ratanakosin

period through an analysis of the frequencies of the occurrences of the
relative clauses in general and those of each type of relative clause in each
time interval thoughout the period (1782-1995). It also aims at analyzing the
stylistic variation of relative clauses in Thai through their frequency
distribution in three registers: newspaper editorials, novel narratives and
novel conversations, representing formal, semi-formal and informal styles,
respectively. Moreover, the thesis compares the occurrence of each type of
the relative clauses in each register to find out whether each type of the
relative clauses indicates registers in Thai. Data used in this study was
taken from samples of written documents, such as newspapers, novels,
and other kinds of prose writings during the period from 1785 to 1995. Two
statistical tests, Chi-square and t-test, are used to infer whether the
outcome significantly supports the hypotheses. The research finds that
there are three types of relative cluause:/thii^/,/si^n/, and /?an/. They were
used throughout the period and their frequency distribution as a whole has

วิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต 158

increased over time. When the three types of relative clause are considered
separately, it is found that throughout the period /thii^/ occurs most
frequently,/si^n/ second most and /?an/ least frequently. When comparing
the frequency distribution of the relative clauses in general in different
styles, the outcome indicates that the relative clause is extensively used in
formal style, fairly highly used in semi-formal style and least in informal
style. The relative clause /thii^/ is used most in formal style, secondly in
semi-formal style and least in informal style, while the relative clause /si^n/
is found to be equally used in formal and semi-formal styles and least in
informal style. The relative clause /?an/ is found most in formal style;
however, when comparing between formal and semi-formal styles, and
semi-formal and informal styles, the outcome shows no significant
difference. In short, the research reveals that the frequency distribution of
relative clauses in Thai has increased during the Ratanakosin period and
different styles of Thai have different frequency distributions of the relative
clauses. It implies that the relative pronoun /thii^/ can be used as an index
of formal language in Thai, while /si^n/ and /?an/ cannot 

 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณานุประโยคตลอดสมัยรัตนโกสินทรโดยวิเคราะห
ความถี่ในการปรากฏของคุณานุประโยคโดยรวมและของคุณานุประโยคแตละ
รูปแบบในแตละชวงสมัย (2325-2538) นอกจากนี้การวิจัยยังมุงศึกษาการแปรของ
คุณานุประโยค โดยวิเคราะหความถึ่ในการปรากฏของคุณานุประโยค ในทําเนียบ
ภาษาตางกัน 3 ประเภท คือ บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ ซึ่งเปนตัวแทนของวัจน
ลีลาเปนทางการ บทพรรณนาในนวนิยาย ซึ่งเปนตัวแทนของวัจนลีลากึ่งทางการ
และบทสนทนาในนวนิยาย ซึ่งเปนตัวแทนของวัจนลีลาไมเปนทางการ  เพื่อ
เปรียบเทียบวาในแตละทําเนียบภาษามีความถี่ในการปรากฏของคุณานุประโยค
แตกตางกันหรือไมอยางไร อีกทั้งยังเปรียบเทียบการปรากฏของคุณานุประโยคในแต
ละรูปแบบที่พบในทําเนียบภาษาตางๆ ดวยเพื่อสรุปวารูปแบบของคุณานุประโยคที่
พบสามารถใชเปนดัชนีบงบอกทําเนียบภาษาไดหรือไม ขอมูลในการวิจัยไดมาจาก
การสุมตัวอยางเอกสารที่ไดจากหนังสือพิมพ นวนิยาย และงานเขียนรอยแกวที่ดี
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พิมพตั้งแตป พ.ศ.2325 ถึง ปที่ทําการวิจัย (2538) ในการวิเคราะห ผูวิจัยใชวิธีเชิง
ปริมาณและคํานวณคาไค-สแควร และคา t-test เพื่อหาและเปรียบเทียบคา
นัยสําคัญทางสถิติของขอมูล ผลการวิจัยพบวาตลอดสมัยรัตนโกสินทร มีรูปแบบ
ของคุณานุประโยค 3 รูปแบบ คือ รูปแบบ "ที่" รูปแบบ "ซึ่ง" และรูปแบบ "อัน" ปรากฏ
อยางสม่ําเสมอ และความถี่ในการปรากฏของคุณานุประโยคโดยรวมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง เมื่อแยกพิจารณาตามรูปแบบ "ที่" "ซึ่ง" และ "อัน" พบวา รูปแบบ "ที่" มี
ความถี่ในการปรากฏมากที่สุดตลอดสมัย รองลงมาเปนรูปแบบ "ซึ่ง" และรูปแบบ
"อัน" ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบความถี่ในการปรากฏของคุณาประโยคในแต
ละทําเนียบภาษา พบวามีการใชคุณานุประโยคมากที่สุดในทําเนียบภาษาเปน
ทางการ รองลงมาเปนกึ่งทางการ และพบนอยสุดในภาษาไมเปนทางการสําหรับ
รูปแบบ "ที่" พบในภาษาเปนทางการมากกวากึ่งทางการ และภาษาไมเปนทางการ
ตามลําดับ สวนคุณานุประโยครูปแบบ "ซึ่ง" พบในภาษาเปนทางการและกึ่งทางการ
ในระดับที่ใกลเคียงกันและพบในภาษาไมเปนทางการนอยสุด ในขณะที่คุณานุ
ประโยครูปแบบ "อัน" พบในภาษาเปนทางการมากกวาไมเปนทางการ แตเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางภาษาเปนทางการกับกึ่งทางการและกึ่งทางการกับภาษาไมเปน
ทางการกลับมีความถี่ในการปรากฏใกลเคียงกัน ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาการ
ใชคุณานุประโยคในสมัยรัตนโกสินทรมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น และในทําเนียบภาษาที่
ตางกันมีความถี่ในการปรากฏของคุณานุประโยค 
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Author Pattama Vasavarnond  
Title Discourse marker "NA" in Bangkok Thai casual conversations / Pattama 

Vasavarnond  
Date 1996 
  
Location CL thesis 
Source 228 leaves 
Abstract The objective of this research is to study the distribution, the functions, and

the variants of the discourse marker "NA", and to study the co-occurence of
discourse marker "NA" and other discourse markers in Bangkok Thai casual
conversations. Data include 60 minutes of casual conversations in Bangkok
Thai recorded on audio tapes and transcribed into Thai scripts. Only
representations of discourse marker "NA" are transcribed into phonetics
scripts. The data consist of 8 conversations in different communicative
situations. The theoretical framework in this research is that presented by
Schiffrin (1987). The study shows 27 variants of discourse marker "NA".
These variants show the speaker's attitude, mood and the feeling.
Moreover, it is found that these 27 variants are in fact variants of 3
discourse markers : na?41(1), na?41(2) and na45. Discourse markers
na?41(1) and na45 are topic marker and comment market respectively and
function in the plane of ideational structure. Discourse marker na?41(2)
functions in the plane of information state. It signals the semiactive state of
information. Each of the discourse markers "NA" affects the meaning of the
turn construction unit which it occurs with. As for the co-occurence with
other discourse markers, discouse marker "NA" can co-occur with other
discourse markers in the preceding and the following position except
discourse marker na?41(1) which can co-occur with other discourse
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markers only in the preceding position 

 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการปรากฏ ความหมาย หนาที่ และรูปของ
ดัชนีปริจเฉท "นะ" แตละดัชนี ตลอดจนการปรากฏรวมระหวางดัชนีปริจเฉท "นะ"
กับดัชนีปริจเฉทอื่นๆ ที่ปรากฏในบทสนทนาของผูพูดภาษาไทยกรุงเทพฯ สําหรับ
ขอมูลที่ใชในการวิจัยนี้ไดจากการบันทึกเทปการสนทนาที่เกิดขึ้นจริง และเปนการ
สนทนาแบบกันเองระหวางผูรวมสนทนาที่ใชภาษาไทยกรุงเทพฯ ในการสื่อสารและ
นํามาถายถอดเปนตัวอักษรภาษาไทย ยกเวนดัชนีปริจเฉท "นะ" เทานั้นที่จะถาย
ถอดเปนสัทอักษรรวมเปนเวลา 60 นาที อันประกอบดวยบทสนทนาจาก
สถานการณที่แตกตางกันรวมทั้งสิ้น 8 บทสนทนาทั้งนี้ผูวิจัยไดใชรูปทฤษฎีปริจเฉท
ของ Schiffrin (1987) เปนกรอบทฤษฎีสําหรับการวิจัยนี้ ผลการศึกษาแสดงใหเห็น
วา ดัชนีปริจเฉท "นะ" มีรูปแบบที่แตกตางกันทั้งสิ้น 27 รูป โดยรูปแปรเหลานี้จะ
แสดงถึงความหมายเชิงทัศนคติ อารมณ รวมทั้งความรูสึกนึกคิดของผูพูด ทั้งนี้จาก
การศึกษารูปแบบทั้ง 27 รูป ชี้ใหเห็นวาดัชนีปริจเฉทที่เรียกโดยรวมวา ดัชนีปริจเฉท
"นะ" นั้นเปนดัชนีปริจเฉท 3 ดัชนี คือ ดัชนีปริจเฉท นะ(1) นะ(2) และ นะ โดยดัชนี
ปริจเฉท นะ(1) และ นะ จะแสดงหนาที่หลักในระนาบโครงสรางเนื้อความ โดยมี
หนาที่หลักในการแสดงแกนความ และแสดงเนื้อหาตามลําดับ ในขณะที่ นะ(2) มี
หนาที่หลักในการแสดงสถานภาพของขอมูลที่ผูพูดคาดวาผูฟงรูแลว ซึ่งเปนการ
แสดงหนาที่ในระนาบสถานะของเนื้อหา อยางไรก็ตามพบวา การปรากฏของดัชนี
ปริจเฉททั้ง 3 นี้ลวนสงผลใหการแสดงความหมายของหนวยยอยในผลัดที่ปรากฏ
รวมมีความชัดเจนยิ่งขึ้น สําหรับการปรากฏรวมกับดัชนีปริจเฉทอื่นนั้น จาก
การศึกษาสรุปไดวา ดัชนีปริจเฉททั้ง 3 สามารถปรากฏรวมไดทั้งในตําแหนงหนา
และหลังดัชนีปริจเฉทอื่น ยกเวนดัชนีปริจเฉท นะ(1) ที่สามารถปรากฏรวมกับดัชนี
ปริจเฉทอื่นในตําแหนงหนาเทานั้น 
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Author Kamonwadee Sirikanjanapong  
Title Orthographical system in the Thai primer of the Department of Curriculum 

and Instruction Development / Kamonwadee Sirikanjanapong  
Date 1996 
  
Location CL thesis 
Source 150 leaves : ill., charts 
Abstract This thesis attempts to study the Thai primer of the Department of

Curriculum and Instruction Development in terms of the Thai orthographical
system, the sequence of the orthographic rules, and the relationship
between the orthographical system and the words occurring in the text. It
also attempts to study words which are introduced with no relation to the
orthographical system in 2 aspects, that is, the distribution of the
phonological units and the distribution of these words in semantic terms.
The results of the study are as follows: 1. The study on orthographical
system : 1.1 The orthographic rules in the Thai primer of the Department of
Curriculum and Instruction Development are ordered from simple to
complex rules. The amount of words in the primer, which are produced by
simple rules, is higher than those produced by complex rules. 1.2 The
distributions of the phonological units in the words produced by the
instructed orthographic rules are as follows: highest occurrences of alveolar
consonant phonemes, initial bilabial nasal consonant /m/,final alveolar nasal
consonant /n/,low back vowel/a-a:/,and mid tone. 2. The study on words
which are introduced with no relation to the orthographical system : 2.1 The
words are classified into 2 groups : content words and grammatical words.
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Content words have numbered up to 79.13%, whereas grammatical words
have numbered up to 20.87%. Content words have occurrence frequency
at 75.51%, whereas grammatical words have occurrence frenquency at
24.49%. When these words are classified into different word-classes, words
in the noun class have numbered up to 52.43%, most of them are concrete
noun. There are 26.70% of words in the verb class, most of them are action
verb. There are 12.14% noun modifiers, 4.85% conjunctives, and 3.88%
verb modifiers. In terms of occurrence frequency words in the noun class
have 54.11% distribution, names of animal occur most frequently. There are
21.40% distribution of verb class, action verb occur most frequently. There
are 11.60% conjunctives, 9.39% noun modifiers, and 3.50% verb modifiers.
2.2 The words which are introduced with no relation to the orthographical
system show the following distributions : highest occurrence of velar
consonant phonemes, initial voiceless unaspirated velar consonant /k/,final
alveolar nasal consonant /n/,low back vowels /a-a:/ 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคที่จะศึกษากฎการสะกดคํา ลําดับของการเสนอกฎ
ในระบบการสะกดคํา ศึกษาความสัมพันธระหวางระบบการสะกดคําและคําศัพทที่
ปรากฏในบทเรียน และศึกษาคําศัพทที่ไมสัมพันธกับกฎในระบบการสะกดคํา ในแง
กลุมตัวอักษรที่แทนคําศัพทและความหมายของคําศัพทนั้นๆ โดยศึกษาจากหนังสือ
แบบเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของกรมวิชาการ จํานวน 2 เลม 
ผลการวิจัยสรุปเปน 2 หัวขอใหญๆ คือ 
1. กฎการสะกดคํา 
1.1 กฎการสะกดคํา มีลักษณะการเรียงลําดับจากกฎที่มีความซับซอนนอยไป
ยังกฎที่มีความซับซอนมาก คําศัพทในแบบเรียนที่เกิดจากกฎที่มีความซับซอนนอย
จะมีจํานวนมากกวาคําศัพทที่เกิดจากกฎที่มีความซับซอนมาก 
1.2 คําศัพทที่สอนกฎการสะกดคํามีการกระจายของพยัญชนะตน พยัญชนะ
ทาย สระ และวรรณยุกตดังนี้ หนวยเสียงพยัญชนะตนชุดที่ปรากฏมากที่สุดมาจาก
ฐานปุมเหงือก หนวยเสียงพยัญชนะตนที่ปรากฏมากที่สุดคือ พยัญชนะเสียงนาสิก
/m/ หนวยเสียงพยัญชนะทายที่ปรากฏมากที่สุด คือ พยัญชนะเสียงนาสิก ฐานปุม
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เหงือก /n/ หนวยเสียงสระที่ปรากฏมากที่สุด คือ หนวยเสียงสระกลาง-ต่ํา /a-a:/
และหนวยเสียงวรรณยุกตสามัญปรากฏมากที่สุด 
2. คําศัพทที่ไมสัมพันธกับกฎการสะกดคํา 
2.1 เมื่อจําแนกคําศัพทที่ไมสัมพันธกับกฎการสะกดคําออกเปนคําหลัก และ
คําไวยากรณ พบวามีจํานวนคําหลัก คิดเปนรอยละ 79.13 ในขณะที่มีคําไวยากรณ
คิดเปนรอยละ 20.87 เมื่อพิจารณาความถี่ของการปรากฏพบวาคําหลักมีความถี่
ของการปรากฏคิดเปนรอยละ 75.51 สวนคําไวยากรณคิดเปนรอยละ 24.49 แสดง
ใหเห็นวาคําหลักมีจํานวนคําและความถี่ของการปรากฏมากกวาคําไวยากรณ เมื่อ
พิจารณาลักษณะทางความหมายโดยการจําแนกคําหลักและคําไวยากรณออกเปน
หมวดคํา พบวาหมวดคํานามมีจํานวนคําศัพทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.43 สวน
ใหญเปนคํานามที่เปนรูปธรรม รองลงมาคือ หมวดคํากริยาคิดเปนรอยละ 26.70
สวนใหญเปนคํากริยาแสดงอาการ รองลงมาคือ หมวดคําขยายนามคิดเปนรอยละ
12.14 หมวดคําเชื่อม คิดเปนรอยละ 4.85 และหมวดคําขยายกริยา คิดเปนรอยละ
3.88 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาความถี่ของการปรากฏพบวา หมวดคํานามมีความถี่
ของการปรากฏของคําศัพทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.11 โดยเฉพาะคําเรียกชื่อ
สัตว มีความถี่ของการปรากฏมากที่สุดในกลุม  รองลงมาคือ หมวดคํากริยา คิดเปน
รอยละ  21.40 โดยเฉพาะกริยาแสดงอาการปรากฏมากที่สุดในกลุม  รองลงมา คือ
หมวดคําเชื่อม คิดเปนรอยละ 11.60 โดยเฉพาะหมวดคําเชื่อมนามมีความถี่ของการ
ปรากฏสูงสุดในกลุม รองลงมาคือ หมวดคําขยายนาม คิดเปนรอยละ 9.39 และ
หมวดคําขยายกริยา คิดเปนรอยละ 3.50 ตามลําดับ 
2.2  คําศัพทที่ไมสัมพันธกับกฎการสะกดคํา มีลักษณะเฉพาะทางเสียงซึ่งไมพบใน
คําศัพทที่สอนกฎการสะกดคํา คือ มีอักษรพยัญชนะคูที่เปนอักษรควบแท อักษรนํา
ตาม และอักษรเคียงเพิ่มเขามาในคําชุดนี้ดวย หนวยเสียงพยัญชนะตนที่ปรากฏ
มากที่สุด คือ พยัญชนะกัก /k/ หนวยเสียงพยัญชนะทายที่ปรากฏมากที่สุด คือ
พยัญชนะนาสิก /n/ และหนวยเสียงสระที่ปรากฏมากที่สุด คือ หนวยเสียงสระกลาง-
ต่ํา a-a:/ เชนเดียวกับคําศัพทที่สอนกฎการสะกดคํา และหนวยเสียงวรรณยุกตโท
ปรากฏมากที่สุด 
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งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคที่จะวิเคราะหการปฏิเสธในหนวยสรางกริยาเรียงพื้นฐาน
ในภาษาไทยกระสวนที่ 1 ถึง 12 ที่ ยาใจ ชูวิชา (2536) ไดจําแนกไว โดยวิเคราะหวา
ขอบเขตการปฏิเสธในหนวยสรางกริยาเรียงแตละกระสวนมีรูปแบบใดบาง มีการ
ตีความอยางไร และวิเคราะหหาขอจํากัดทางวจนปฏิบัติศาสตรของพฤติกรรมใน
การปฏิเสธนั้นๆ       ผูวิจัยพบวาขอบเขตการปฎิเสธในหนวยสรางกริยาเรียงพื้นฐาน
ขึ้นอยูกับตําแหนงของปฏิเสธและชนิดของกระสวน ซึ่งสามารถจําแนกออกเปนกลุม
ใหญๆ ได 4 กลุม คือ กลุมที่ 1 ประกอบดวยกระสวนที่1 2 3 4 7ข 8 9 และ 12 ซึ่งมี
ลักษณะรวมกัน  คือ แสดงเหตุการณซับซอน ซึ่งมีประเภทยอยสองประเภท คือ 1
เหตุการณที่เกิดพรอมกันหรือเหตุการณที่มองไดจากสองมิติ  (กระสวนที่ 1 2 3 และ
6) และ 2. เหตุการณสองเหตุการณที่เกิดขึ้นตอเนื่องกันอยางใกลชิด (กระสวนที่ 7ข
8 9 และ 12) การปฏิเสธกระสวนเหลานี้จะครอบคลุมทั้งกริยาวลีตัวแรกและตัวที่
สองในหนวยสราง (ไม+VP1+VP2)  ในกรณีปกติเราจะไมปฏิเสธเฉพาะกริยาวลีตัว
ใดตัวหนึ่งในหนวยสรางกริยาเรียงในกระสวนเหลานี้  เนื่องจากปฏิเสธเฉพาะ
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กริยาวลีตัวใดตัวหนึ่งในหนวยสรางแลวมักทําใหเกิดขอมูลที่เกินความจําเปนหรือ
ขอมูลที่ไมมีคาควรแกการสื่อสาร    กลุมที่ 2 ประกอบดวยกระสวนที่ 4 และ 10 ซึ่งมี
ลักษณะรวมกัน คือ  แสดงการกระทําและผลจากการกระทําการปฏิเสธกระสวน
เหลานี้จะครอบคลุมกริยาวลีตัวที่สองในหนวยสรางเพียงตัวเดียว   (VP1+ไม+VP2)
ในกรณีปกติเราจะปฏิเสธเฉพาะกริยาวลีตัวที่สองซึ่งแสดงผลจากการกระทําเทานั้น 
เนื่องจากหนวยสรางกริยาเรียงกระสวนเหลานี้มีหนาที่หลักในการสื่อสาร  คือให
ขอมูลวาดวยผลจากการกระทําวาไดประสบผลหรือไม กลุมที่ 3 ประกอบดวย
กระสวนที่ 5ก 5ข และ 7ก  ซึ่งมีลักษณะรวมกันคือ แสดงความหมายที่มีความ
หลากหลายในแงความรูสึกหรือการรับรูของมนุษย   ซึ่งมีประเภทยอยสองประเภท
คือ 1.         กริยาตัวที่หนึ่งแสดงความรูสึกหรือการรับรูของมนุษยตอการกระทํา
อยางใดอยางหนึ่ง (กระสวนที่ 5ก และ 5ข) และ 2.  กริยาวลีตัวที่สองแสดงลักษณะ
ของการกระทําอยางใดอยางหนึ่งซึ่งเปนการตีความหรือการพรรณาวาดวยลักษณะ
ของการกระทําโดยผูพูด (กระสวนที่ 7ก) การปฏิเสธกระสวนเหลานี้จะครอบคลุมทั้ง
กริยาวลีตัวแรกและตัวที่สองในหนวยสราง  แตในกรณีพิเศษที่มีการคาดหมาย
ดั้งเดิมวาสภาพหรือเหตุการณที่แสดงดวยกริยาวลีตัวที่สองนั้นจะตองมีหรือตอง
เกิดขึ้น         การปฏิเสธอาจครอบคลุมกริยาวลีตัวที่สองเพียงตัวเดียวก็ได กลุมที่ 4
ประกอบดวยกระสวนที่ 11  ซึ่งแสดงสภาพที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพียงกระสวน
เดียว         เราไมสามารถนําคําปฏิเสธมาวางหรือแทรกเขาไปในตําแหนงใดใน
หนวยสรางกริยาเรียงกระสวนที่ 11 ได เนื่องจากประโยคปฏิเสธในกระสวนนี้ไม
สามารถสื่อความหมายที่มองเห็นภาพอยางชัดเจนได  จึงไมมีเหตุผลที่จะใชในการ
สื่อสาร กลาวโดยสรุป ขอจํากัดในการปฏิเสธหนวยสรางกริยาเรียงพื้นฐานใน
กระสวนตางๆ  ลวนเนื่องมาจากความพยายามของเราที่จะทําใหการสื่อสารมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ พยายามหลีกเลี่ยงขอมูลที่กํากวมหรือขอมูลที่เกินความ
จําเปนในการสื่อสารและขอจํากัดทางดานวัจนปฏิบัติศาสตรในการปฏิเสธหนวย
สรางกริยาเรียงดังกลาวมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับขอจํากัดทางดานการรับรู
ปรากฎการณของมนุษยเรา 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1996 
Alt author ทาคาฮาชิ, คีโยโกะ  
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 Kingkarn Thepkanjana, advisor  
 Chulalongkorn University . Linguistics  
ISBN 9746332252 
 
 
Author Jittima Jarayapun 
Title Title War Metaphor in Sport News in Thai Newspapers / Jittima Jarayapun 
Date 1996 
  
Location CL thesis 
Source  leaves 
Abstract The objective of this thesis is to study conceptual war metaphor in sport

news in Thai newspapers which reflects people's attitude towards sports.
Data include 10 kinds of sport news : football, rugby, basketball, fencing,
boxing, judo, takraw, volleyball, tennis, and golf collected from 3 daily
newspaper, Thairad, Dailynews, Khawsod and 3 sport
newspapers,Saimkila, Loakkila, Muaysiam published before, during and
after the SEA games from December 1995 till January 1996. There are 205
pieces of sport news. The tools for selecting war metaphor expressions are
a set of 14 sentence frames. Two hundred and forty-sevenexpressions were
found : forty-nine true war metaphors and one hundred and ninety-eight
implicit war metaphors. A comparison of the percentage of frequency of
war metaphor in the news of different kinds of sport shows a difference in 
the frequency of the use of war metaphors. This difference in frequency
seems to correlate with two factors : the possibility of bodily contact and
participation as a team. Finding shows that Thai people see different
degrees of war-likeness in sport which depend on how much bodily contact
and whether it is a team or an individual who is participating in that
particular sport. Based on the degree of war-likeness, the 10 sports can be
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ranked as follows : boxing, basketball, football, fencing, rugby, takraw,
volleyball, tennis, judo, and golf. 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ การศึกษาอุปลักษณขาวสงครามในขาวกีฬาใน
หนังสือพิมพภาษาไทยที่สะทอนใหเห็นทัศนะของคนไทยที่มีตอกีฬา ในการศึกษาใช
ขอมูลขาวกีฬา 10 ชนิด ไดแก ฟุตบอล รักบี้ บาสเกตบอล ฟนดาบ ยูโด มวย ตะกรอ 
วอลเลยบอล เทนนิส และ กอลฟ ซึ่งลงพิมพในหนังสือพิมพทั่วไป ไดแก ไทยรัฐ
เดลินิวส ขาวสด และหนังสือพิมพขาวกีฬาโดยเฉพาะไดแก สยามกีฬา โลกกีฬา
มวยสยาม โดยเก็บรวบรวมขาวในชวงการแขงขันกีฬาซีเกมสระหวางเดือน ธันวาคม
2538 ถึง เดือนมกราคม 2539 ไดขอมูลจํานวนทั้งสิ้น 205 ขาว  ในการรวบรวม
ขอมูลอุปลักษณสงครามจากขาวกีฬา ผูวิจัยใชประโยคทดสอบความหมายเกี่ยวกับ
การทําสงครามในการคัดเลือกพบวามีรูปภาษาที่แสดงอุปลักษณสงครามจํานวน
ทั้งสิ้น 247 หนวย เปนรูปภาษาที่แสดงอุปลักษณสงครามโดยตรงจํานวน 49 หนวย 
และรูปภาษาที่แสดงอุปลักษณสงครามโดยรวม จํานวน 198 หนวย เมื่อวิเคราะห
เปนรอยละ (%) ของความถี่ของการใชรูปภาษาที่แสดงอุปลักษณตอปริมาณคําใน
ขาวกีฬาทั้ง 10 ชนิด ไดพบวากีฬาแตละชนิดมีความถี่ของการใชรูปภาษาที่แสดงอุป
ลักษณสงครามมากนอยแตกตางกัน โดยประเภทกีฬาที่มีการกระทบกระทั่งมี
ความถี่ของการใชรูปภาษาที่แสดงอุปลักษณสงครามมากกวากีฬาที่ไมมีการ
กระทบกระทั่งและกีฬาที่มีการแขงขันเปนทีมมีความถี่ของการใชอุปลักษณสงคราม
มากกวากีฬาที่แขงขันกันเปนบุคคล จึงอาจสรุปผลการวิจัยไดวาคนไทยมองเห็น
ความเปนสงครามในกีฬาแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของการแขงขันกีฬา
ที่สําคัญ 2 ประการ คือ ลักษณะของการกระทบกระทั่งขณะแขงขันกีฬา และ
ลักษณะของการแขงขันเปนทีม จึงสามารถจัดลําดับกีฬา 10 ชนิดตามความมาก
นอยของความเปนสงครามไดดังนี้ มวย บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟนดาบ รักบี้ ตะกรอ
วอลเลยบอล เทนนิส ยูโด และ กอลฟ  

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn Univeristy, 1996 
Subject(s)  
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Alt author จิตติมา  จารยะพันธุ 
 Peansiri Vongvipanond, advisor 
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9746355619 
 
 
 
Author Sompittaya Kongtrakool  
Title Sex differentiation in the use of first person personal pronouns and polite 

final particles by Chulalongkorn University Arts students / Sompittaya 
Kongtrakool  

Date 1996 
  
Location CL thesis 
Source 78 leaves 
Abstract Investigates and compares the use of first person personal pronouns and

polite final particles of the male, female and effeminate male speakers and
to analyze the variation of first person personal pronouns and polite final
particles according to the relationship between the speaker and listener,
the degree of intimacy between the speaker and listener and the sex of the
listener. The analysis is based on information from questionnaires filled out
by Arts students at Chulalongkorn University. There were 25 males, 392
females and 16 effeminate males. The first person personal pronouns and
polite final particles found in this study are classified into 3 groups : 1)
typically male pronouns and particles, 2) typically female pronouns and
particles and 3) non-gender specific pronouns and particles. It is found that
the male, female and effeminate male students use different pronouns and
particles. The male use typically male pronouns and particles, the female
use typically female pronouns and particles and the effeminate male use
both. These three groups also use non-gender specific pronouns and
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particles. It is also found that the use of first person personal pronouns and
polite final particles depends on the relationship between the speaker and
listener and their degree of intimacy. Speaking to parents or intimates,
males and females use non-gender specific pronouns and particles with
greater frequency than when they speak to teachers or non-intimates.
Effeminate males use typically female pronouns and particles and non-
gender specific pronouns and particles when they speak to parents or
intimates with greater frequency than when they speak to teachers or non-
intimates. The sex of the listener, however, does not influence the use of
pronuns and particles of these three groups of speakers 

 

ศึกษาเปรียบเทียบการใชคําสรรพนามบุรุษที่ 1 และคําลงทายบอกความสุภาพของผู
พูดเพศชาย เพศหญิง และเพศชายที่มีจิตใจเปนหญิง และเพื่อศึกษาการแปรของ
การใชคําสรรพนามบุรุษที่ 1 และคําลงทายบอกความสุภาพของเพศชายที่มีจิตใจ
เปนหญิงเปรียบเทียบกับของเพศชายและของเพศหญิง ตามบทบาทของผูพูดและ
ผูฟงที่ สัมพันธกัน ความสนิทสนม และเพศของผูฟง โดยศึกษาขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามซึ่งสุมตัวอยางจากนิสิตคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทุกชั้นป จํานวน 433 คน แยกเปนเพศชาย 25 คน เพศหญิง 392 คน และเพศชายที่
มีจิตใจเปนหญิง 16 คน ผูวิจัยแบงประเภทของคําสรรพนามและคําลงทายที่พบใน
ขอมูลออกเปน 3 ประเภท คือ 1) คําสรรพนามและคําลงทายบอกเพศชาย ไดแก ผม
และ ครับ 2) คําสรรพนามและคําลงทายบอกเพศหญิงไดแก หนู ดิฉัน นอง เรา เคา
เขา และ คะ คะ ขา จะ จา ฮะ และ 3) คําสรรพนามและคําลงทายไมบอกเพศ ไดแก
ลูก ใชชื่อ และ ฮะ ทอดเสียง ไมไช ผลการวิเคราะหแสดงวา เพศชาย เพศหญิง และ
เพศชายที่มีจิตใจเปนหญิงใชคําสรรพนามและคําลงทายตางกัน คือ เพศชายใชคํา
สรรพนามและคําลงทายบอกเพศชาย เพศหญิงใชคําสรรพนามและคําลงทายบอก
เพศหญิง สวนเพศชายที่มีจิตใจเปนหญิงใชทั้งคําสรรพนามและคําลงทายบอกเพศ
ชายและบอกเพศหญิง แตทั้ง 3 กลุมมีการใชคําสรรพนามและคําลงทายไมบอกเพศ
เหมือนกัน นอกจากนี้ ยังพบวาการใชคําสรรพนามและคําลงทายของเพศชาย เพศ
หญิง และเพศชายที่มีจิตใจเปนหญิง ขึ้นอยูกับบทบาทของผูฟงที่สัมพันธกัน และ
ความสนิทสนม คือ เมื่อพูดกับผูฟงที่เปนพอแมหรือผูที่สนิท เพศชายและเพศหญิง
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จะใชคําสรรพนามและคําลงทายไมบอกเพศมากกวาเมื่อพูดกับผูฟงที่เปนครูหรือผู
ไมสนิท สวนเพศชายที่มีจิตใจเปนหญิงจะใชคําสรรพนามและคําลงทายบอกเพศ
หญิง และคําไมบอกเพศเพิ่มขึ้นเมื่อพูดกับพอแมหรือผูที่สนิทมากกวาเมื่อพูดกับครู
หรือผูที่ไมสนิท แตไมพบวาเพศของผูฟงมีอิทธิพลตอการใชคําสรรพนามและคําลง
ทายของทั้ง 3 กลุม 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn Univeristy, 1996 
Subject(s) Thai language -- Pronoun  
 Thai language -- Particles  
 Thai language -- Sex difference  
Alt author โสมพิทยา คงตระกูล  
 Amara Prasithrathsint, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9746342312 
 
 
 
Author Sirikul Kititharakul  
Title Relationship between community closeness and lexical choice of the Lao 

Khrang community at Ban Nong Kraphi, Tambon Ban Luang, Amphoe Don 
Tum, Nakhon Pathom / Sirikul Kititharakul  

Date 1996 
  
Location CL thesis 
Source 98 leaves : charts 
Abstract Investigates the relationship between Lao Khrang's community closeness

and their lexical choice. Two social factors were taken into consideration;
namely, the speaker's age and education. The speakers were classified
according to their age into 3 groups: 15-25 years old, 30-40 years old and
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45-55 years old. They were also divided into three groups according to their
education : lower than Pathom 5, Pathom 5 - Matthayom 3 and higer than
Matthayom 3. Data about community closeness and choice of words,
based on 34 pre-selected Lao Khrang words, were collected through
interviews. It is found that both the age and education of the speakers are
related to community closeness and lexical choice. On community
closeness, age has more influence than education. The older are always
closer to their community than the younger. In contrast, education plays a
more important role than age in the lexical choice. The less educated
certainly choose Lao Khrang words more frequently than the more
educated. Concerning the relationship between the community closeness
and lexical choice of Lao Khrang words, it is found that high degree of
closeness implies more use of Lao Khrang words. As for the lexical choice
of Lao Khrang and Standard Thai, generally, people in this community use
less vernacular words than Standard Thai words, especially the new
generations. The data show that change is going on in this community's
language use, as can be seen in the age-grading of the choice of Lao
Khrang and Standard Thai words. It can be concluded that in this
community Lao Khrang may be lost and shift to Standard Thai in the future 

 

ศึกษาความสัมพันธระหวางความใกลชิดชุมชนกับการเลือกใชคําศัพท ของผูพูด
ภาษาลาวครั่งตามปจจัยทางสังคม อันไดแก อายุและการศึกษา ผูวิจัยแบงกลุมอายุ
ของผูพูดออกเปน 3 กลุมคือ กลุมอายุ 15-25 ป, กลุมอายุ 30-40 ป และกลุมอายุ
45-55 ป สวนการศึกษาแบงเปน 3 ระดับคือ การศึกษาต่ํากวา ป.5, การศึกษา ป.5-
ม.3 และการศึกษา ม.ปลาย ขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัยไดจากการสัมภาษณผูบอก
ภาษา เกี่ยวกับความใกลชิดชุมชน และคําศัพทลาวครั่งจํานวน 34 หนวยอรรถที่
คัดเลือกจากงานวิจัยที่มีผูศึกษาไวแลว ผลการวิจัยพบวา อายุและการศึกษาของผู
พูดตางก็มีความสัมพันธกับความใกลชิดชุมชน และการเลือกใชศัพท แตสําหรับ
ความใกลชิดชุมชน อายุมีอิทธิพลมากกวาการศึกษา กลาวคือผูที่มีอายุมากจะ
ใกลชิดชุมชนมากกวาผูที่มีอายุนอย ไมวาจะมีการศึกษาระดับใด ในทางตรงกันขาม
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สําหรับการเลือกใชศัพท พบวาการศึกษามีอิทธิพลมากกวาอายุ กลาวคือผูที่มี
การศึกษาต่ํา จะเลือกใชคําศัพทลาวครั่งมากกวาผูที่มีการศึกษาสูงเสมอ สวน
ความสัมพันธระหวางความใกลชิดชุมชนกับการเลือกใชคําศัพท สามารถสรุปไดวาผู
พูดที่ใกลชิดชุมชนจะเลือกใชคําศัพทลาวครั่งมากกวาผูที่ไมใกลชิดชุมชนเสมอ
กลาวคือ เมื่อผูพูดมีความใกลชิดชุมชนก็สามารถที่จะทํานายไดวา มีความสัมพันธ
กับการใชภาษาทองถิ่นดวย เกี่ยวกับการเลือกใชคําศัพทลาวครั่งและคําศัพทที่ยืม
มาจากภาษาไทยมาตรฐาน พบวาในปจจุบันมีการใชคําศัพทลาวครั่งนอยกวา
คําศัพทไทยมาตรฐาน ซึ่งจะพบมากในกลุมของคนรุนใหมที่ไดรับอิทธิพลทางดาน
การศึกษาการใชภาษาของคนในชุมชนนี้กําลังอยูในระหวางการเปลี่ยนแปลง ดังจะ
เห็นไดจากการใชคําศัพทลาวครั่งนอยลงและใชคําศัพทไทยมาตรฐานมากขึ้น
ตามลําดับอายุ ซึ่งสันนิษฐานไดวาตอไปในอนาคตคําศัพทลาวครั่งอาจหายไปและ
ไมพบการใชภาษาลาวครั่งในการติดตอสื่อสารกัน 
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Source 88 leaves : charts 
Abstract This research attempts to study the linguistic characteristics of infant

directed speech in Thai in 2 aspects. 1. The use of words and the
pragmatic characteristics. 2. The phonetic characteristics in terms of pitch,
duration, length of utterances and the tempo of speech. The study reveals
that infant directed speech is very distinctive not only in the use of words
and its pragmatic characteristics but also in its phonetic characteristics as
reported below. 1. In terms of the use of words, there were 60.35% of
utterances with expressive words. The number was higher than those
without expressive words (39.65%). There were 20 types of verbs of
utterance used in infant directed speech: to inform, to question, to
command, to describe, to explain, to count, to warn, to blme, to praise, to
tease, to complain, to threat, to exclaim, to forbid, to request, to persuade,
to calm, to comfort, to allow and to call. There were 73% of interactive
speech acts which composed of to question, to warn, to blame, to praise, to
tease, to threat, to exclaim, to command, to forbid, to request, to persuade,
to calm, to comfort, to allow and to call. There were only 27% of non-
interactive speech acts. They were to inform, to describe, to explain, to
count and to complain. 2. In terms of the phonetic characteristics of infant
directed speech the average fundamental frequency was 247.40 Hz.(range
100.00-487.50 Hz. s.d.= 89.79) which was higher than the average of the
fundamental frequency of Thai female speakers. (180-200 Hz.,
(Luksaneeyanawin, 1983)). The average of Mean Length of Utterance
(MLU) were 5 syllables per utterance, the length was shorter than the
average of utterances used in normal style of speech which was 8 syllables
per utterance (Sudaporn Luksaneeyanawin, 1988). The average duration of
syllables was 236 ms. per syllable (range 35-2, 334 ms., s.d.= 216) which
was shorter than syllables in normal style of speech. (Theraphan
Luangthongkum,1985; 390 ms. per full form of syllables (range 340-450
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ms.) and 130 per reduced form of syllables (range 90-180 ms.)) 

 

การวิจัยนี้มุงศึกษาลักษณะทางภาษาศาสตรของภาษาที่แมใชพูดกับทารกใน
ภาษาไทย โดยศึกษาลักษณะสําคัญทางภาษาศาสตร 2 ลักษณะ คือ (1) ลักษณะ
การใชคํา และวัจนกรรมเพื่อการสื่อสาร และ (2) ลักษณะทางเสียงอันไดแก การใช
เสียงสูงต่ํา ความสั้นยาวของหนวยความ และความเร็วในการพูด ผลการวิจัยพบวา
ภาษาที่แมใชพูดกับทารกมีลักษณะเดนทั้งในแงของการใชคํา วัจนกรรม และ
ลักษณะเดนทางดานเสียงในเรื่องของการใชเสียงสูงต่ํา ความสั้นยาวของหนวย
ความ และความเร็วในการพูด ดังนี้ ในแงของการใชคํา มีคําพูดที่ใชคําแสดง
ความรูสึก คิดเปนรอยละ60.35 ซึ่งมากกวาคําพูดที่ไมใชคําแสดงความรูสึก (รอยละ
39.65) มีการใชการกระทําดวยการกลาวถอยที่พบทั้งสิ้น 20 ชนิด คือ การบอก การ
ถาม การสั่ง การบรรยาย การอธิบาย การนับ การเตือน การตําหนิ การชม การ
หยอกลอ การบน การขู การอุทาน การหาม การขอรอง การชักชวน การปลอบ การ
กลอม การอนุญาต และการเรียก การกระทําเหลานี้จําแนกเปนวัจนกรรมที่เราใหเกิด
ปฏิสัมพันธ ไดแก การถาม การเตือน การตําหนิ การชม การหยอกกลอ การขู การ
อุทาน การสั่ง การหาม การขอรอง การชักชวน การปลอบ การอนุญาต และการเรียก
คิดเปนรอยละ 73 ซึ่งมากกวาวัจนกรรมที่ไมเราใหเกิดปฏิสัมพันธ ไดแก การบอก
การบรรยาย การอธิบาย การนับ และการบน คิดเปนรอยละ 27 ในแงของลักษณะ
ทางเสียง มีการใชระดับเสียงสูงต่ําเฉลี่ย เทากับ 247.40 เฮิรซ (พิสัย 100.00 -
487.50 เฮรตซ, s.d.=89.79) ซึ่งสูงกวาเสียงสูงต่ําเฉลี่ยของเพศหญิงโดยทั่วไปซึ่งมี
คาประมาณ 180-200 เฮิรตซ (Luksaneeyanawin, 1983) มีความยาวเฉลี่ยของ
คําพูด (Mean Lengh of Utterance = MLU) เทากับ 5 พยางค ตอ 1 คําพูด ซึ่งสั้น
กวาความยาวเฉลี่ยของพยางคในคําพูดทั่วไปในภาษาไทยซึ่งมีคาเทากับ 8 พยางค
ตอ 1 คําพูด (สุดาพร ลักษณียนาวิน, 2531) และมีความยาวเฉลี่ยของพยางค
เทากับ 236 มิลลิวินาที ตอ 1 พยางค (พิสัย 35 - 2,334 มิลลิวินาที, s.d. = 216) ซึ่ง
นอยกวาความยาวเฉลี่ยของพยางคในการพูดตามปรกติของคนไทย (ธีระพันธ
เหลืองทองคํา,2525) (390 มิลลิวินาทีในพยางคเต็มรูป (พิสัย 340-450 มิลลิวินาที)
และ 130 มิลลิวินาทีในพยางคลดรูป (พิสัย 90-180 มิลลิวินาที ) 
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Title Discourse markers in casual conversations of Chaiyaphum Thai speakers / 
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Location CL thesis 
Source 242 leaves 
Abstract The objective of this research is to study discourse markers in Chaiyaphum

Thai, and to study their functions in discourse. The data used consists of 7
casual conversations in Chaiyaphum Thai, totalling 60 minutes of talk.
Based on Schiffrin's definition (1987), 81 discourse markers are identified.
This can be classified into five groups according to their primary function in
one of the five components of discourse. 1. There are 22 discourse markers
which function in the ideational structure, displaying cohesion and
information structuring. 2. There are 17 discourse markers which function in
the action structure, displaying the speaker's intention. 3. There are 7
discourse markers which function in the exchange structure, displaying turn
management in conversation. 4. There are 29 discourse markers which
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function in the participation framework, displaying the speaker's role and
interpersonal relationship between participants. 5. There are 6 discourse
markers which function in the information state plane, displaying the
speaker's assumption about hearer's knowledge. These discourse markers
also have secondary functions in some of the other components of
discourse. In addition, these discourse markers are found to have more
than one variant 

 

การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและรวบรวมดัชนีปริจเฉทในภาษาไทยชัยภูมิ
พรอมทั้งแสดงหนาที่ในปริจเฉทของดัชนีปริจเฉทแตละดัชนีที่พบ ขอมูลที่ใชเปนบท
สนทนาแบบกันเองของผูรวมสนทนาซึ่งเปนผูพูดภาษาไทยชัยภูมิ มีความยาวทั้งสิ้น
60 นาที จากคําจํากัดความของ Schiffrin(1987)พบวา ดัชนีปริจเฉทที่พบใน
ภาษาไทยชัยภูมิมีจํานวนทั้งสิ้น 81 ดัชนี และสามารถจัดกลุมของดัชนีปริจเฉท
เหลานั้นตามการแสดงหนาที่หลักในระนาบทั้ง 5 ระนาบของปริจเฉทไดเปน 5 กลุม
ดังนี้ 1. ดัชนีปริจเฉทในระนาบโครงสรางเนื้อความ แสดงการเชื่อมโยงเนื้อความและ
การเรียบเรียงสาระจํานวน 22 ดัชนี 2. ดัชนีปริจเฉทในระนาบโครงสรางวัจนกรรม
แสดงเจตนาในการกลาวถอยคําของผูพูดจํานวน 17 ดัชนี 3. ดัชนีปริจเฉทในระนาบ
โครงสรางผลัด แสดงการจัดลําดับและใชผลัดในการสนทนาจํานวน 7 ดัชนี 4. ดัชนี
ปริจเฉทในระนาบกรอบผูรวมสนทนา แสดงบทบาทและความสัมพันธของผูรวม
สนทนาจํานวน 29 ดัชนี 5. ดัชนีปริจเฉทในระนาบสถานะของเนื้อหา แสดง
สมมติฐานของผูพูดเกี่ยวกับสาระที่อยูในความนึกคิดของคูสนทนา จํานวน 6 ดัชนี
นอกจากดัชนีปริจเฉทจะมีหนาที่หลักแลว ยังมีหนาที่รองในระนาบอื่นๆดวยและสวน
ใหญดัชนีปริจเฉทดัชนีหนึ่งมักมีรูปแปรมากกวาหนึ่งรูป 
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Author Watcharapon Booppanimit  
Title Discourse markers in casual conversations of Bangkok Thai speakers / 
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Source 291 leaves 
Abstract Aims at collecting discourse markers in casual conversations and at

studying their functions in discourse, using the framework presented by
Deborah Schiffrin (1987). The data used consist of 11 casual conversations,
totalling 60 minutes and 20 seconds. The analysis reveals 61 discourse
markers, each with one or many variant. These markers can be classified
into 5 groups according to their primary function on the five different planes
in discourse; namely, the ideational structure, the exchange structure, the
action structure, the participation framework, and the information state.
There are 21 discourse markers with primary function on the ideational
structure. There are 3 discourse markers with primary function on the
exchange structure. There are 10 discourse markers with primary function
on the action structure. There are 24 discourse markers with primary
function on the participation framework. There are 3 discourse markers with
primary function on the information state. Most of these discourse markers
also have secondary functions on other planes of discourse. Discourse
markers on these five different planes show that there is a system of
discourse markers to be used in casual conversation 

 รวบรวมดัชนีปริจเฉทในการสนทนาแบบกันเองของผูพูดภาษาไทยกรุงเทพฯ พรอม
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ทั้งศึกษาหนาที่ในปริเฉทของดัชนีปริจเฉทแตละดัชนี โดยใชกรอบทฤษฏีของ
Deborah Schiffrin (1987) ขอมูลที่ใชเปนบทสนทนาแบบกันเองที่ผูรวมสนทนาเปน
ผูพูดภาษาไทยกรุงเทพฯ มีความยาวรวมทั้งสิ้น 60 นาที 20 วินาที ผลการวิจัย พบ
ดัชนีปริจเฉทในขอมูลทั้งสิ้น 61 ดัชนี แตละดัชนีอาจประกอบดัวยรูปดัชนีมากกวา
หนึ่งรูป และแตละรูปดัชนีอาจมีหลายรูปแปร ดัชนีปริจเฉททั้ง 61 ดัชนีนี้นํามา
จําแนกไดเปน 5 กลุมใหญตามการแสดงหนาที่หลักในระนาบ 5 ระนาบของปริจเฉท
คือ ระนาบโครงสรางเนื้อความ ระนาบโครงสรางผลัด ระนาบโครงสรางวัจนกรรม
ระนาบกรอบผูรวมสนทนา และระนาบสถานะของเนื้อหา ดัชนีปริจเฉทซึ่งแสดง
หนาที่หลักในระนาบโครงสรางเนื้อความมีจํานวน 21 ดัชนี ดัชนีปริจเฉทซึ่งแสดง
หนาที่หลักในระนาบโครงผลัดมีจํานวน 3 ดัชนี ดัชนีปริจเฉทซึ่งแสดงหนาที่หลักใน
ระนาบโครงสรางวัจนกรรมมีจํานวน 10 ดัชนี ดัชนีปริจเฉทซึ่งแสดงหนาที่หลักใน
ระนาบกรอบผูรวมสนทนามีจํานวน 24 ดัชนี และดัชนีปริจเฉทซึ่งแสดงหนาที่หลักใน
ระนาบสถานะของเนื้อหามีจํานวน 3 ดัชนี ดัชนีปริจเฉทสวนใหญยังทําหนาที่รองใน
ระนาบอื่นๆ นอกเหนือจากระนาบที่แสดงหนาที่หลักดวย การจัดกลุมของดัชนี
ปริจเฉทตามการแสดงหนาที่หลักในระนาบปริจเฉท ทําใหเห็นระบบของดัชนี
ปริจเฉทที่ผูพูดภาษาไทยกรุงเทพฯในการสนทนาแบบกันเอง 
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Date 1996 
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Source 185 leaves : ill, map 
Abstract The research aims at locating the dialect boundary between eastern

southern Thai and western southern Thai on the basis of variation between
/k/ and /?/ in the final position of long syllables. Based on a survey of related
literature it was hypothesized that the dialect boundary should be found in
the following 5, low-land areas : 1.between Amphoe Muang and Amphoe
Kanchanadit in Surat Thani. 2.between Amphoe Nabon and Amphoe Lan
Saka in Nakhon Si Thammarat. 3.between Amphoe Thung Song and
Amphoe Ron Phibun in Nakhon Si Thammarat. 4.between Amphoe Thung
Song in Nakhon Si Thammarat and Amphoe Huai Yot in Trang. 5.between
Amphoe Sikao in Trang and Amphoe khlong Tom in Krabi. Eighty nine
study locations were selected systematically in this 5 areas. The data used
in this study were collected from 5 informants at each location who were
chosen according to a set of oriteria. It was found that the dialect boundary
between eastern southern Thai and western southern Thai on the basis of
variation between /k/ and /?/ in the final position of long syllables is located
in the five areas as stated in the hypothesis, the details are as follows. 1.The
administrative boundary between Amphoe Muang and Amphoe
Kanchanadit in Surat Thani. 2.The administrative boundary between
Amphoe Nabon and Amphoe Lan Saka in Nakhon Si Thmmarat. 3.Ban
Nong Wa in Amphoe Thung Song is the boundary location between
Amphoe Thung Song and Amphoe Ron Phibun in Nakhon Si Thammarat.
4.Ban Wang Tao in the south of Amphoe Thung Song is the boundary
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location between Amphoe Thung Song in Nakhon Si Thammarat and King
Amphoe Ratsada (formerly a part of Amphoe Huai Yot) in Trang. 5.The area
between Ban Khlong Tom Tai and Ban Huai Nam Khao, Amphoe Khlong
Tom in Krabi. When the boundary lines drawn in the five areas are
considered together with the location of the mountain ranges, a complete
picture of the dialect boundary between eastern southern Thai and western
southern Thai may be seen beginning at the Gulf of Thailand in Surat Thani,
moving south along the Nakhon Si Thammarat mountain ranges, turning
west past the Na Daeng mountain ranges, and ending at the Andaman Sea 

 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อกําหนดแนวแบงเขตภาษาไทยถิ่นใตตะวันออกกับ
ภาษาไทยถิ่นใตตะวันตก โดยใชการแปรระหวาง /k/ กับ /?/ ในตําแหนงพยัญชนะ
ทายของพยางคที่มีสระเสียงยาวเปนเกณฑ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัย
จึงตั้งสมมติฐานวา บริเวณที่นาจะเปนที่ตั้งของแนวแบงเขตภาษาดังกลาวที่เปน
พื้นที่ราบ มีอยู 5 บริเวณคือ 1.บริเวณระหวางอําเภอเมือง กับอําเภอกาญจนดิษฐ
จังหวัดสุราษฎรธานี 2.บริเวณระหวางอําเภอนาบอนกับอําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 3.บริเวณระหวางอําเภอทุงสง กับอําเภอรอนพิบูลย จังหวัด
นครศรีธรรมราช 4.บริเวณระหวางอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กับอําเภอ
หวยยอด จังหวัดตรัง 5.บริเวณระหวางอําเภอสิเกา จังหวัดตรัง กับอําเภอคลองทอม
จังหวัดกระบี่ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลรวมทั้งสิ้น 89 จุด ซึ่งเลือกมาอยางมีระบบใน 5
บริเวณดังกลาวขางตน ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหไดจากการสัมภาษณผูบอกภาษา
ที่คัดเลือกตามเกณฑที่ไดกําหนดไวจุดละ 5 คน ผลการวิจัยพบวา แนวแบงเขต
ภาษาไทยถิ่นใตตะวันออกกับภาษาไทยถิ่นใตตะวันตกโดยใชพยางคที่มีสระเสียง
ยาวกับพยัญชนะทาย /k/ หรือ /?/ เปนเกณฑนั้น อยูในบริเวณที่ตั้งสมมติฐานไว โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 1. เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมือง กับอําเภอกาญ
จนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 2. เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภออนาบอน
กับอําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. บานหนองหวา อําเภอทุงสง เปนจุด
แบงเขตในพื้นที่ระหวางอําเภอทุงสง กับอําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 4.
บานวังเตา ซึ่งอยูทางตอนลางของอําเภอทุงสง เปนจุดแบงเขตในพื้นที่ระหวาง
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กับกิ่งอําเภอรัษฎา (ซึ่งเดิมรวมอยูในอําเภอ
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หวยยอด) จังหวัดตรัง 5. บริเวณตรงกึ่งกลางระหวางบานคลองทอมใตกับบานหวย
น้ําขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ หากพิจารณาแนวแบงเขตที่ลากผาน 5
บริเวณนี้และที่ลากผานเทือกเขาในบริเวณที่ตอเนื่องกัน จะไดแนวแบงเขตภาษาไทย
ถิ่นใตตะวันออกกับภาษาไทยถิ่นใตตะตก ซึ่งเริ่มจากอาวไทยในจังหวัดสุราษฎรธานี
ลงมาทางใตตามเทือกเขานครศรีธรรมราช แลวมุงสุทางทิศตะวันตกผานเทือกเขา
หนาแดงไปจรดทะเลอันดามัน 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)—Chulalongkorn University, 1996 
Subject(s) Thai language – Dialects  
 Thai language – Alphalrt  
 Thai language -- Vowels  
Alt author ฌัลลิกา มหาพูนทอง  
 Kalaya Tingsabadh, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9746356399 
 
 
 
Author Saranthorn Nimphaibule  
Title Variation of Thai air hostesses' pronunciation of the final consonants (ts, 

d3, s) in English words / Saranthorn Nimphaibule  
Date 1996 
  
Location CL thesis 
Source 99 leaves : charts 
Abstract The objective of this research is to study the variation of Thai air hostesses'

pronunciation of the final consonants (ts, d3, s) in English words effecting
by 2 social variables, these are the English language experience of the
speakers and the language context. The subjects were 60 Thai air
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hostesses devided into 2 groups. Half of the subjects were the speakers
with more English experience and the rest were subjects with less English
experience. The subjects were interviewed by cue-card technique with 15
test items appearing in Thai context and 15 test items appearing in English
context. The hypothesis of this research is that subjects with less English
language experience will be interfered by the mother tongue's language
system more than those with more language experience. Their
pronunciation of the variables will be close to the Thai pronunciation. The
subjects with more experience will have less mother tongue interferences.
Their pronunciation will be close to the English pronunciation. The findings
reveal a relationship between the variation of the linguistic variables and the
social variables. The variation of all 3 linguistic variables is statistically
significant (p < 0.05) except the variation of (s) under the English language
experience, and (d3) under the language context. The result of the
research indicates that the variation of the variable (ts) and (d3) is very
similar. The less experienced group has biased towards the Thai
pronunciation especially in the Thai context, and this bias is reduced in
English context. On the other hand, the more experienced group has
biased toward the English pronunciation especially in the English context
and this bias is reduced in Thai context. The variable (s) is the most
problematic one in the pronunciation. Subjects show a wide approximation
to the English pronunciation. Both groups of subjects produce a lot of
interlanguage variants 

 

ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการแปรของการออกเสียงพยัญชนะทาย
(ts, d3, s) ในคําภาษาอังกฤษของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินที่เปนผูหญิงไทย อัน
เนื่องมาจากอิทธิพลของตัวแปรทางสังคม 2 ประการคือ ประสบการณในการใช
ภาษาอังกฤษ  และบริบทในการใชภาษา โดยศึกษาจากพนักงานตอนรับบน
เครื่องบินที่เปนผูหญิงไทยซึ่งจะแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มีประสบการณมาก
จํานวน 30 คน และกลุมที่มีประสบการณนอยจํานวน 30 คน ดวยเทคนิคการ
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สัมภาษณดวยบัตรรายการ (Cue-card Technique) ที่จะปรากฏคําทดสอบที่กลุม
ตัวอยางจะตองออกเสียงภายใต 2 บริบทคือ บริบทภาษาไทย 15 คําทดสอบ และ
บริบทภาษาอังกฤษ 15 คําทดสอบ สมมติฐานของการวิจัยนี้คือ กลุมตัวอยางที่มี
ประสบการณในการใชภาษาอังกฤษนอยจะมีการแทรกแซงจากภาษาแมสูง
กลาวคือ จะมีการออกเสียงพยัญชนะทายที่ใกลเคียงเสียงภาษาไทยมาก ในขณะที่
กลุมตัวอยางที่มีประสบการณในการใชภาษาอังกฤษมาก ก็จะมีการแทรกแซงจาก
ภาษาแมต่ํา คือจะมีการออกเสียงที่ใกลเคียงกับเจาของภาษา ผลการวิเคราะหการ
แปรแสดงใหเห็นวา มีความสัมพันธระหวางการแปรของตัวแปรภาษากับตัวแปรทาง
สังคมทั้งสองประการดังกลาว ซึ่งคาความแตกตางที่เกิดจากการออกเสียงของตัว
แปรแตละตัวนั้นแสดงใหเห็นวา การแปรมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น p
< 0.05 ในตัวแปรทุกตัว ยกเวนการแปรของตัวแปร (s) ตามประสบการณในการใช
ภาษาอังกฤษ และการแปรของตัวแปร (d3) ตามบริบทในการใชภาษา ผลการวิจัย
พบวา การแปรของตัวแปร (ts) และ (d3) มีความคลายคลึงกันคือ กลุมที่มี
ประสบการณนอยจะมีความโนมเอียงเขาสูภาษาแมภายใตบริบทไทยมากที่สุด และ
จะลดลงเมื่ออยูภายใตบริบทอังกฤษ ในขณะที่กลุมที่มีประสบการณมากก็จะมี
ความโนมเอียงเขาสูภาษาอังกฤษมากที่สุดภายใตบริบทอังกฤษ และจะลดลง
ภายใตบริบทไทย ตัวแปร (s) เปนตัวแปรที่มีปญหาที่สุดในการออกเสียงของกลุม
ตัวอยางคนไทยกลาวคือ กลุมตัวอยางสามารถออกเสียงที่เปนเสียงเจาของภาษาได
นอยที่สุด แตมีการสรางเสียงที่เปนรูปแปรของภาษาในระหวาง (Interlanguage)
ขึ้นมามากที่สุดในทั้งสองกลุมตัวอยาง 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1996 
Subject(s) English language -- Pronunciation by foreign speakers  
Alt author ศรัญธร นิ่มไพบูลย  
 Sudaporn Luksaneeyanawin, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9746338285 
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ปการศึกษา 2538 (1995) 
Author Aphaporn Aksorngran  
Title Topic continuity in expository discourse / Aphaporn Aksorngran  
Date 1995 
  
Location CL thesis 
Source 88 leaves 
Abstract This study aims at studying linguistic forms used in the coding of continuity

of discourse which occur in the topic or subject position. The method
proposed by Givon (1983) is used to measure the continuity of these forms.
Only two values are measured : the look-back value and the persistence
value. Data are 10 compositions written by vocational students on traffic
problems. Seven forms are found : zero pronoun, modified zero, pronoun,
unmodified noun phrase, modified noun phrase, unmodified noun phrase
with topic marker and modified noun phrase with topic marker. Each has
different continuity value. Zero pronoun has the greatest continuity with a
look-back value of 1.27 and a persistence value of 1.6. Unmodified noun
phrase has the least continuity, with a look-back value of 10.29 and a
persistence value of 1.5. Pronoun has a look-back value of 1.42 and a
persistence value of 2.17. Modified zero has a look-back value of 2.86 and
a persistence value of 1. Modified noun phrase with topic marker has a
look-back value of 5.83 and a persistence value of 2. Modified noun phrase
has a look-back value of 7.75 and a persistence value of 1.25. Unmodified
noun phrase with topic marker has a look-back value of 8.5 and a
persistence value of 1.25 

 
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหรูปแสดงความตอเนื่องของแกนความ ใน
ทัศนปริจเฉทในตําแหนงแกนความ และ/หรือ ประธาน และหาคาความตอเนื่องของ
รูปแสดงแกนความจากคาเฉลี่ยของคายอนกลับ และคาเฉลี่ยของคาสืบเนื่อง ของ กิ
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วอน (1983) เพื่อดูความลดหลั่นของคาความตอเนื่อง โดยใชขอมูลจากความเรียง
ประเภทแสดงความคิดเห็นเรื่อง "ปญหาการจราจรที่มีผลกระทบตอนักเรียน" ของ
นักเรียนอายุ 16-18 ป วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเซ็นตจอหน 10 ความเรียง ซึ่งได
คัดเลือกโดยการสุมตัวอยางจากความเรียงทั้งหมด 50 ความเรียง ผลการศึกษา
พบวามีรูปแสดงแกนความในทัศนปริจเฉท 7 ชนิด ไดแก สุญรูป สุญรูปที่มีหนวย
ขยายสรรพนาม นามวลีที่ไมมีหนวยขยาย นามวลีที่มีหนวยขยาย นามวลีที่มีหนวย
แสดงแกนความ และ นามวลีที่มีหนวยขยายและหนวยแสดงแกนความ รูปแสดง
แกนความเหลานี้ มีคาความตอเนื่องที่ลดหลั่นกัน กลาวคือ สุญรูปเปนรูปแสดงแกน
ความที่มีคาความตอเนื่องมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยของคายอนกลับ 1.27 คาเฉลี่ย
ของคาสืบเนื่อง 1.6 และนามวลีที่ไมมีหนวยขยายเปนรูปแสดงแกนความที่มีคา
ความตอเนื่องนอยที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยของคายอมกลับ 10.29 คาเฉลี่ยของคา
สืบเนื่อง 1.5 สวนรูปแสดงแกนความอีก 5 รูป มีคาความตอเนื่องซึ่งมีคาเฉลี่ยของคา
ยอนกลับ และคาเฉลี่ยของคาสืบเนื่อง ดังตอไปนี้ สรรพนาม มีคาเฉลี่ยของคา
ยอนกลับ 1.42 มีคาเฉลี่ยของคาสืบเนื่อง 2.17 สุญรูปที่มีหนวยขยาย มีคาเฉลี่ยของ
คายอนกลับ 2.86 มีคาเฉลี่ยของคาสืบเนื่อง 1 นามวลีที่มีหนวยขยายและหนวย
แสดงแกนความ มีคาเฉลี่ยของคายอนกลับ 5.83 มีคาเฉลี่ยของคาสืบเนื่อง 2
นามวลีที่มีหนวยขยาย มีคาเฉลี่ยของคายอนกลับ 7.75 มีคาเฉลี่ยของคาสืบเนื่อง
1.5 และ นามวลีที่มีหนวยแสดงแกนความ มีคาเฉลี่ยของคายอนกลับ 8.5 มีคาเฉลี่ย
ของคาสืบเนื่อง 1.25 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1995 
Subject(s) Discourse analysis  
 Cohesion (Linguistics)  
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ปการศึกษา 2537 (1994) 
Author Umaporn Sriraksa  
Title Acoustic characteristics signaling syllable boundary in Thai connected 

speech / Umaporn Sriraksa  
Date 1994 
  
Location CL thesis 
Source 76 leaves 
Abstract This research attempts to study the acoustic characteristics signaling

syllable boundary in Thai connected speech. The experiment was based on
3 case studies : 1. sequence of a consonantal segment and a vocalic
segment. 2. sequence of two consonantal seqments. 3. sequence of two
vocalic segments. Each set was analyzed by acoustic analysis along with
the statistical test of singnificance based on 95% confident level. The
experiment shows that acoustic characteristics certainly signal the syllable
boundary in Thai connected speech ; its prominence varies on each case
as follows : 1. In sequence of a consonant and a vocalic segments, the
prominent acoustic parameter signaling syllable boundary are F0 and
duration. 2. In sequence of two consonantal segments, the prominent
acoustic parameter signaling syllable boundary are intensity and duration.
3. In sequence of two vocalic segments, the prominent acoustic parameter
signaling syllable boundary are intensity and duration. From the
experiment, the prominent acoustic parameters signaling syllable in Thai
connected speech are duration, intensity, and F0 respectively 

 

การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตรที่ใชบงชี้ขอบเขตพยางค
ในคําพูดตอเนื่องภาษาไทย โดยมีกรณีศึกษา 3 กรณีคือ 1. กรณีเสียงพยัญชนะและ
สระเรียง 2. กรณีเสียงพยัญชนะ 2 เสียงเรียง 3. กรณีเสียงสระ 2 เสียงเรียง ในแตละ
กรณีไดทําการวิเคราะหทางกลสัทศาสตรประกอบกับการทดสอบความตางอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซนตขึ้นไปในระหวางคูคําทดสอบ
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ผลการวิจัยพบวาลักษณะทางกลสัทศาสตร สามารถบงชี้รอยตอ พยางคในคําพูด
ตอเนื่องไดจริง โดยมีความเดน-ดอยมากนอยตางกันในแตละกรณีศึกษาดังกลาว
ดังนี้ 1. ในกรณีเสียงพยัญชนะและสระเรียง องคประกอบเชิงกลที่ใชบงชี้ขอบเขต
พยางคไดเดนที่สุดคือ ความถี่มูลฐาน และระยะเวลา 2. ในกรณีเสียงพยัญชนะ 2
เสียงเรียง องคประกอบเชิงกลที่ใชบงชี้ขอบเขตพยางคไดเดนที่สุดคือ ระยะเวลาและ
ความเขมของเสียง 3. ในกรณีเสียงสระ 2 เสียงเรียง องคประกอบเชิงกลที่ใชบงชี้
ขอบเขตพยางคไดเดนที่สุดคือ ระยะเวลาและความเขมของเสียง จากกรณีศึกษาทั้ง
3 กรณีสรุปไดวา ลักษณะทางกลสัทศาสตรที่บงชี้รอยตอพยางคในคําพูดตอเนื่อง
ภาษาไทยไดเดนชัดที่สุดคือ ระยะเวลา ความเขมของเสียง และความถี่มูลฐาน
ตามลําดับ 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1994 
Subject(s) Thai language -- Phonetics  
 Phonetics, Acoustics  
Alt author อุมาพร ศรีรักษา  
 Sudaporn Luksaneeyanawin, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9746323857 
 
 
 
Author Malulee Pornchockchai  
Title A stylistic study of the Thai Civil Code / Malulee Pornchockchai  
Date 1994 
  
Location CL thesis 
Source 207 leaves 
Abstract This study aims at anlyzing the style of the language in Thai Civil Code in

the following aspects : classifying the content in the Thai Civil Code,
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analyzing the syntactic forms of the language in the Thai Civil Code,
studying the relation between the content and the syntactic forms, and
investigating the vocabularies and expressions specifically used in the Thai
Civil Code. It is found that the content of the Thai Civil Code can be
classified into four types as follows : 1) order, whcih is subclassified into
order without condition and order with condition, 2) permission, 3)
definition, and 4) assertion. Each type of content has specific syntactic
forms which can be identified. In other words, the type of content in the Thai
Civil Code correlates with syntactic forms. It is also found that the
vocabularies and expressions in the Thai Civil Code are specifically used
and are different form those found in ordinary language. 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวัจนลีลา ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ไทย ในแงตอไปนี้ คือ ศึกษาและจําแนกชนิดของสาระในมาตราตางๆ ในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยไทย ศึกษารูปวากยสัมพันธ ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไทย ศึกษาความสัมพันธระหวางชนิดของสาระ
กับรูปวากยสัมพันธ และศึกษาศัพทเฉพาะและสํานวนเฉพาะที่ใช ในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยไทย ผลการวิเคราะหสรุปไดดังนี้ ชนิดของสาระในมาตรา
ตางๆ ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไทย แบงไดเปน 4 ชนิดใหญๆ ดังนี้ คือ
1) สาระที่เปนคําสั่งหรือขอบังคับ ซึ่งแบงออกเปน 2 ชนิดยอย คือ สาระที่เปนคําสั่ง
หรือขอบังคับแบบไมมีเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม และสาระที่เปนคําสั่งหรือขอบังคับ
แบบมีเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม 2) สาระที่เปนคําอนุญาต 3) สาระที่เปนคําจํากัด
ความ และ 4) สาระที่เปนการแจงความใหทราบ สาระแตละชนิดเหลานี้ จะมีรูป
วากยสัมพันธที่ มีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป  นั่นคือ ชนิดของสาระกับรูป
วากยสัมพันธของสาระ มีแนวโนมที่จะเปนปฏิสัมพันธตอกัน ในการศึกษาวิเคราะห
การใชศัพทและสํานวนเฉพาะ ของภาษาที่ใชในประมวลกฎหมายไทยนี้พบวา การ
ใชศัพทและสํานวนในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนี้ มีลักษณะที่เฉพาะ
แตกตางไปจากภาษาปกติทั่วไป 
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Author Jantana Sakdanuwatwong  
Title Language map of Prachin Buri and Sa Kaeo / Jantana Sakdanuwatwong  
Date 1994 
  
Location CL thesis 
Source 126 leaves : maps 
Abstract This thesis aims at producing a language map of Prachin Buri and Sa Kaeo

provinces based on the use of lexical items. As it is expected that both
Central Thai and Thai Korat which use the same lexical items will be found
in the area, a tonal study is included to separate the two dialects. Data
collection was carried out by post. The questionnaire used contains 30
semantic units and 20 pairs of words for checking tonal splits between the
Bl-Cl, Cl - C2 and C3 - C4 boxes. The questionnaires were sent to the
principals of 116 schools under the Provincial Elementary Education
Offices. 89.65 percent of the total number of questionnaires was returned.
The results show that four languages, namely, Central Thai, Northeastern
Thai, Thai Korat and Khmer, are spoken in Prachin Buri and Sa Kaeo. These
languages are used in the largest to the smallest areas as follow : 1. the
Northeastern Thai area covers most of the area of both provinces ; 2. the
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Central Thai area covers most of the west of Prachin Buri ; 3. the Central
Thai-Northeastern Thai area comprises 6 tambons in Prachin Buri and 9
tambons in Sa Kaeo ; 4. the Thai Korat area comprises 2 tambons in
Wattana Nakhon district, Sa Kaeo province ; 5. the Khmer area comprises 2
tambons in Ta Phraya district, Sa Kaeo province (these 2 tambons are
located near the Thailand-Combodia borders) ; and 6. the Central Thai-
Khmer area comprises only 1 tambon in Ta Phraya district, Sa Kaeo
province 

 

จุดประสงคของวิทยานิพนธฉบับนี้คือ การเสนอแผนที่ภาษาของจังหวัดปราจีนบุรี
และสระแกว โดยใชเกณฑดานคําศัพท แตเนื่องจากคาดวา ในบริเวณที่ศึกษามีการ
ใชภาษาไทยถิ่นกลางและภาษาไทยโคราช  ซึ่งใชศัพทเหมือนกัน ผูวิจัยจึงใช
การศึกษาวรรณยุกตเพื่อจําแนกภาษา 2 ภาษานี้ออกจากกัน ขอมูลในการวิจัยได
จากการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย ซึ่งประกอบดวยหนวยอรรถจํานวน 30 หนวย
อรรถที่ใชศึกษาศัพท และคําที่ใชทดสอบวรรณยุกตในชอง Bl- Cl Cl - C2 และ C3 -
C4 รวม 20 คู ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังอาจารยใหญของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จํานวน 116 โรงเรียน
แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา คิดเปนรอยละ 89.65 ของแบบสอบถามทั้งหมด
ผลการวิจัยแสดงวาในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแกว มีภาษาที่ใชพูดอยู 4 ภาษา
ไดแกภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทยถิ่นอีสาน ภาษาไทยโคราช และภาษาเขมร พื้นที่
ที่พูดภาษาเหลานี้แบงไดเปน 6 เขต เรียงลําดับจากเขตภาษาที่ครอบคลุมพื้นที่จาก
มากไปหานอย คือ 1. เขตภาษาไทยถิ่นกลาง มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีและ
สระแกว 2. เขตภาษาไทยถิ่นกลางมีพื้นที่ครอบคลุมทางดานทิศตะวันตกของจังหวัด
ปราจีนบุรี 3. เขตภาษาไทยถิ่นกลางควบคูกับภาษาไทยถิ่นอีสานมีพื้นที่อยู 6 ตําบล
ในจังหวัดปราจีนบุรี กับอีก 9 ตําบลในจังหวัดสระแกว 4. เขตภาษาไทยโคราช มี
พื้นที่อยู 2 ตําบลในอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 5. เขตภาษาเขมร มีพื้นที่อยู 2
ตําบลในอําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว ซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับประเทศกัมพูชา
6. เขตภาษาไทยถิ่นกลางควบคูกับภาษาเขมร มีพื้นที่อยู 1 ตําบลในอําเภอตาพระ
ยา จังหวัดสระแกว 
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Author Pruchya Arpakul  
Title Language map of Pattani and Narathiwat / Pruchya Arpakul  
Date 1994 
  
Location CL thesis 
Source 138 leaves : ill 
Abstract To find out what languages are used in Pattani and Narathiwat provinces

and in which areas and also at producing a language map of Pattani and
Narathiwat based on the results of the study. The data was collected by
means of questionnaires containing 50 semantic units which were selected
on the basis of their being represented by different lexical items in Pattani
Malay, Southern Thai and Tak Bai. The questionnaires were sent by post to
the principals of 188 school under the Provincial Elementary Education
Office in both provinces. 81.62 percent of the total number of
questionnaires sent was returned. The results show that 3 languages :
Pattani Malay, Southern Thai and Tak Bai are spoken in Pattani and
Narathiwat and 7 language areas are found, i.e., 1. the Pattani Malay area
covers most of the area of both provinces, 2. the Southern Thai area
comprises 2 tambons in Khokphodhi district and Maelan sub-district,
Pattani province, 3. the Tak Bai area comprises 3 tambons in Tak Bai,
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Sungaipadi and Sukhirin districts, Narathiwat province, 4. the Pattani Malay-
Southern Thai area comprises 14 tambons in Khokphodhi and Nongchik
districts and Maelan sub-district, Pattani province and 5 tambons in Ruso,
Rangae, Sungai Kolok and Sukhirin districts, Narathiwat province, 5. the
Pattani Malay-Tak Bai area comprises 7 tambons in Tak Bai and Maung
districts, Narathiwat province and 2 tambons in Saiburi district and Mai
Kaen sub-district, Pattani province, 6. the Southern Thai-Tak Bai area
comprises 2 tambons in Panareh district, Pattani province, and 7. the
Pattani Malay-Southern Thai-Tak Bai area comprises 5 tambons in Panareh
and Saiburi districts, Pattani province and 1 tambon in Srisakhorn district,
Narathiwat province 

 

เพื่อสํารวจภาษาที่ใชพูดในจังหวัดปตตานีและนราธิวาส และศึกษาวาแตละภาษามี
พื้นที่ภาษาอยูในบริเวณใด แลวนําผลที่ไดมาทําแผนที่ภาษาจังหวัดปตตานีและ
นราธิวาส ขอมูลในการวิจัยไดจากการสงแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย หนวยอรรถ
จํานวน 50 หนวยอรรถ ซึ่งมีการใชศัพทที่แตกตางกันในภาษาที่ศึกษาทางไปรษณีย
ไปยังอาจารยใหญของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดของทั้ง
สองจังหวัด จํานวนทั้งสิ้น 188 โรงเรียน แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคิดเปนรอย
ละ 81.62 ของแบบสอบถามทั้งหมด ผลการวิจัยแสดงวาในจังหวัดปตตานีและ
นราธิวาส มีภาษาที่ประชาชนใชในการติดตอสื่อสารกันอยู 3 ภาษา คือ ภาษามลายู
ถิ่น (ปตตานี) ภาษาไทยถิ่นใตทั่วไป และภาษาไทยถิ่นตากใบ โดยสามารถกําหนด
พื้นที่ภาษาไดเปน 7 พื้นที่ คือ 1 พื้นที่ภาษามลายูถิ่น มีอาณาบริเวณครอบคลุมพื้นที่
สวนใหญของจังหวัดปตตานีและนราธิวาส 2. พื้นที่ภาษาไทยถิ่นใตทั่วไป ซึ่งอยูใน 2
ตําบลในอําเภอโคกโพธิ์และกิ่งอําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี 3. พื้นที่ภาษาไทยถิ่น
ตากใบ ซึ่งอยูใน 3 ตําบลในอําเภอตากใบ อําเภอสุไหงปาดี และอําเภอสุคิริน
จังหวัดนราธิวาส 4. พื้นที่ภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทยถิ่นใตทั่วไป ซึ่งอยูใน 14
ตําบลในอําเภอโคกโพธิ์ อําเภอหนองจิก และกิ่งอําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี และ
อีก 5 ตําบล ซึ่งกระจายอยูในอําเภอรือเสาะ อําเภอระแงะ อําเภอสุไหงโก-ลก และ
อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 5. พื้นที่ภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทยถิ่นตากใบ ซึ่งอยู
ใน 7 ตําบลในอําเภอตากใบ และอําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กับอีก 2 ตําบลใน
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อําเภอสายบุรี และกิ่งอําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี 6. พื้นที่ภาษาไทยถิ่นใตทั่วไป
กับภาษาไทยถิ่นตากใบ ซึ่งอยูใน 2 ตําบลในอําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี 7.
พื้นที่ภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทยถิ่นใตทั่วไปและภาษาไทยถิ่นตากใบ ซึ่งอยูใน 5
ตําบลในอําเภอปะนาเระและอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี กับอีก 1 ตําบลในอําเภอ
ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
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Author Robinson, Edward Raymond III  
Title Further classification of Southwestern Tai "P" group languages / Edward 

Raymond Robinson III  
Date 1994 
  
Location CL thesis 
Source 153 leaves 
Abstract This research applies the comparative method to word-lists from

Southwestern Tai "P" Group languages in order to find criteria for the
classification of these languages. The scope of investigation is limited to Tai
languages which have been classified by Li (1960) as belonging to the
Southwestern branch and by Chamberlain (1972, 1975) as belonging to the
"P" Group. These languages include Tai Mao, Tai Nua, Tai Khamti, Tai Lu,
Tai Yai, Tai Khun, Tai Yuan, White Tai, Black Tai and Red Tai. The findings
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are that Tai Mao, Tai Nua, and Tai Khamti share five sound
correspondences which support a genetic grouping of these languages.
The five defining features proposed fro Proto-Nua-Mao-Khamti are: 1) the
labialized velar stops become velar stops, 2) a tripartite split of the A tone,
3) a coalescence of the A23 and B4 tone boxes, 4) the low vowels *E and *)
become mid vowels /e/ and /o/ in OPEN syllables, and 5) *?b becomes /m/.
The remaining "P" Group languages can be subdivided based on tone
splits for the A tone. Tai Khun and Tai Yuan form a separate division sharing
an A12-34 tone split. Tai Yai, Tai Lu, White Tai, Black Tai and Red Tai are
grouped together because of their common A123-4 tone split. No other
sound correspondences were found to provide sufficient evidence to posit
further classification of these languages. 

 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการแบงกลุมยอยของภาษาไทตะวันตกเฉียงใต กลุม "ป"
โดยอาศัยเกณฑการปฏิภาคของเสียงบางประการในการจําแนกภาษาตาง ๆ เหลานี้
การศึกษาในครั้งนี้ครอบคลุมภาษาไทยที่ Li (1960) จัดไวในกลุมภาษาไทตะวันตก
เฉียงใต และ Chamberlain (1972, 1975) จัดไวในกลุม "ป" ไดแก ภาษาไทเมา
ภาษาไทเหนือ ภาษาไทยคําตี่ ภาษาไทยลื้อ ภาษาไทใหญ ภาษาไทขืน ภาษาไทย
วน ภาษาไทขาว ภาษาไทดํา และภาษาไทแดง จากการวิจัยพบวาสามารถรวม
ภาษาไทเมา ภาษาไทเหนือ และภาษาไทคําตี่ เขาเปนกลุมเดียวกัน เนื่องจากมี
ลักษณะทางเสียง รวม 5 ประการ ซึ่งสนับสนุนความสัมพันธแบบรวมเชื้อสาย ไดแก
1) *kw > k, *khw > kh 2) *A > A1-23-4 3) *A *B: A23 = B4 4) *E > e, *) > o 5)
*?b > m นอกจากนั้นภาษาไทในกลุม "ป" ที่เหลือยังอาจแบงยอยออกไดอีกเปน 2
กลุม โดยอาศัยการแยกเสียงวรรณยุกต A คือกลุมที่ 1 ไดแก ภาษาไทขืน และ
ภาษาไทยวน ซึ่งมีการแยกเสียงวรรณยุกต A12-34 เหมือนกัน สวนกลุมที่ 2 ไดแก
ภาษาไทลื้อ ภาษาไทใหญ ภาษาไทขาว ภาษาไทดํา และภาษาไทแดง ซึ่งมีการแยก
เสียงวรรณยุกต A12-34 เหมือนกัน สวนลักษณะการปฏิภาคของเสียงอื่น ๆ ยังมีไม
เพียงพอ ที่จะนํามาใชเปนเกณฑในการจําแนกเปนกลุมยอยลงไปอีกได 
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Author Sudaduang Kerdmolee  
Title An ethnography of communication approach to the general election 

campaign speech : Palang Dharma candidates / Sudaduang Kerdmolee  
Date 1994 
  
Location CL thesis 
Source 172 leaves : charts 
Abstract The purpose of this thesis is to analyse the pattern of communicative

situation in the general election campaign speech to find how many
communicative events there are and how they are arranged, to describe
the form and the components of each communicative event and to analyse
the style used in this communicative situation. The analysis is based on a
general election campaign speech of Palang Dharma Party, on August 19th
1992, at Nimitbuth Building in National Stadium. The results reveal that this
communicative situation consists of seventeen events. The boundary
between events is marked by a shift in the major participant, the purpose
and the message content. The communicative events found are divided
into four main : the opening speech, the introduction, the address and the
conclusion. Each communicative event is organized into ten components. It
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is found that type, topic, purpose, message content and act sequence in
each event have specified information, contrastly in message form, rules for
interaction and norms of interpretation have closed information. As for the
style used in this communicative situation, it is found that the speakers use
most frequently repetition and rhyming as strategies to persuade the
listener. These strategies are also found to used in advertising and bill
board campaigning as shown in previous studies. 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหโครงสรางของสถานการณสื่อสาร"การ
ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง" วาประกอบดวยเหตุการณสื่อสารอะไรบาง และเรียงลําดับ
อยางไร รวมทั้งพรรณนารูปแบบและองคประกอบของเหตุการณสื่อสารตาง ๆ ใน
การปราศรัยหาเสียงบนเวที และเพื่อวิเคราะหวัจนลีลาของภาษาในการปราศรัยหา
เสียงเลือกตั้ง ในการวิจัยผูวิจัยใชขอมูลจากการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งครั้งพิเศษ
ของพรรคพลังธรรมที่อาคารนิมิตรบุตร สนามกีฬาแหงชาติ เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม
2535 เวลา 17.00-19.00 น. จากผลการวิจัยสรุปไดวาสถานการณสื่อสาร "การ
ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งบนเวที" ประกอบดวยเหตุการณสื่อสารทั้งหมด 17
เหตุการณ ทั้งนี้ผูวิจัยยึดเกณฑการเปลี่ยนของผูรวมสถานการณหลัก วัตถุประสงค
และเนื้อหา ในการแยกเหตุการณสื่อสารออกจากกัน เหตุการณสื่อสารทั้งหมด
สามารถจัดประเภทของเหตุการณไดเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ การกลาวเปด การ
ปราศรัย การแนะนําและการสรุป จากการวิเคราะหองคประกอบของการสื่อสารแต
ละประเภทพบวา องคประกอบของชนิดของเหตุการณ หัวเรื่อง วัตถุประสงค เนื้อหา
การสื่อสาร การลําดับวัจนกรรม จะเปนลักษณะเฉพาะของแตละเหตุการณ ในขณะ
ที่องคประกอบรูปแบบการสื่อสาร กฎการปฏิสัมพันธและบรรทัดฐานของการตีความ
ในแตละเหตุการณมีลักษณะใกลเคียงกัน สําหรับวัจนลีลาของการปราศรัยหาเสียง
พบวา ผูพูดมีการใชกลวิธีการซ้ําคํามากที่สุด และการใชคําสัมผัสคลองจองลองลง
มา ซึ่งกลวิธีเชนนี้เปนกลวิธีที่ใชโนมนาว ชักชูงผูฟงใหสนใจหรือเชื่อ ซึ่งพบวาใชมาก
ที่สุดเชนกันในภาษาโฆษณา และภาษาหาเสียงที่มีผูศึกษามาแลว 
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Author Somsamai Maneesai  
Title The use of verbs repesenting visual perception in Thai conversation of 

blind speakers / Somsamai Maneesai  
Date 1994 
  
Location CL thesis 
Source 133 leaves 
Abstract This is a study of the use of verbs representing visual perception of the

blind sperkers of Thai. The hypothesis of the study is that the blind will use
the verbs of vision in fixed phrases, in sentences which refer to seeing
persons or objects which cannot be touched. Data were collected from
natural conversation of eight completely blind students of the School of the
Blind in Bangkok, which consist of two sets of sentences: 102 sentences
with verbs of visual perception and 105 sentences with verb of tactile
perception. A test with seeing speakers of Thai reveals a distinction
between the regular use of verbs of tactile perception, 29 sentences, and
the use of these verbs as substitute of verbs of visual perception by the
blind, 76 sentences, An Analysis of these 76 sentences together with the
102 sentences with verbs of visual perception reveals the following
findings. An important factor which explains the use of these two types of
verb by the blind is the distinction between realis and irrealis sentences. In
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the realis sentences, the use of verbs of visual perception by the blind
conditioned by two factors: linguistic and physical. The blind will use verbs
of visual perception when it is not the main verb, but rather a preverb
auxiliary, a post-verb or in fixed phrases. They will also use verbs of visual
perception when they are talking about seeing persons or about objects
which cannot be touched. As for the irrealis sentences, which consist of
imperative, interrogative and negative sentences, both types of verb are
used in the same contexts though the frequency of tactile perception is
higher than that of the verbs of visual perception 

 

การวิจัยนี้ศึกษาการใชคํากริยาที่อางอิงถึงการรับรูดวยตาของคนตาบอด โดยมีสม
สุติฐานมีเงื่อนไข 3 ประการในการใชคํากริยารับรูดวยตา ของคนตาบอด คือ ความ
เปนวลีตายตัว ความเปนคนตาบอดหรือคนมองเห็นของคูสนทนา และลักษณะทาง
กายภาพของสิ่งที่อางถึง การวิเคราะหในขอมูลที่เก็บจากการสนทนาของนักเรียน
โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ จํานวน 8 คน ไดขอมูลประโยคที่มีการใชคํากริยา
รับรูดวยตา 102 ประโยค และประโยคที่มีการใชคํากริยารับรูดวยการจับตอง 105
ประโยค ผลจากการทดสอบกับคนมองเห็นไดพบวา ประโยคที่มีคํากริยารับรูดวย
การจับตองนั้น เปนการใชคํากริยารับรูดวยการจับตองแทนที่คํากริยารับรูดวยการจับ
ตองแทนที่คํากริยารับรูดวยตา อันเปนลักษณะเดนของคนตาบอด 76 ประโยค เมื่อ
นําขอมูลคํากริยารับรูดวยตา 102 ประโยค และขอมูลการใชคํากริยารับรูดวยการจับ
ตองที่แทน คํากริยารับรูดวยตา 76 ประโยคมาวิเคราะห เพื่อดูเงื่อนไขที่อธิบายการ
ใชคํากริยาเหลานี้ของคนตาบอด ไดพบวาตัวแปรที่สําคัญ คือ การที่ปรากฏการณที่
พูดถึงนั้นเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นแลว หรือยังไมเกิด ในกรณีที่เปนการพูดถึง
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นแลว ไดพบวาจะมีการใชคํากริยารับรูดวยตาใน 2 กรณี กรณี
แรกเปนการใชคํากริยารับรูดวยตาซึ่งมิใชกริยาหลัก แตเปนคําชวยหนากริยา หรือคํา
หลังกริยา หรือปรากฏในวลีตายตัว กรณีที่ 2 คนตาบอดจะใชคํากริยารับรูดวยตา
เมื่อพูดถึงสิ่งที่จับตองไมได หรือแมจะจับตองไดแตเขาไมมีโอกาสไดจับ สวนการใช
คํากริยารับรูดวยการจับตองนั้น คนตาบอดจะใชเมื่อเขาพูดถึงประสบการณของการ
ที่เขาไดเขา ไปจับตองสิ่งนั้นดวยตนเอง สวนการพูดถึงประสบการณที่ยังไมเกิดขึ้น
นั้น พบในประโยคคําสั่ง ประโยคคําถาม และประโยคปฏิเสธ พบวามีการใชคํากริยา
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ทั้งสองชนิดแมในบริบทเดียวกัน อยางไรก็ดี มีแนวโนมวามีความถี่ของการใช
คํากริยารับรูดวยการจับตองมากกวาคํา กริยารับรูดวยตา 
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Title Linguistic geography of Lop Buri : a study of lexical items and the CH-C-S 

correspodence set / Laddawan Chaisakulsurin  
Date 1994 
  
Location CL thesis 
Source 117 leaves : maps 
Abstract The goal of this thesis is to study the distribution of Central Thai, Northern

Thai, and Northeastern Thai in Lop Buri Province, bases on usage of lexical
items and the ch-c-s correspondence set. In addition, a comparison is
made between the results of the two methods of study. The postal
questionnaire method was used in this study. The questionnaire containing
30 semantic units and 10 sound correspondence testing words was sent to
the principals of 122 schools under the provincial Elementary Office the
returned questionnaires accounted for 88.43 percent of the total number
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sent. The study demonstrates that Central Thai is the most widely spoken
dialect in Lop Buri, followed by Northeastern Thai and the blended
language between Central Thai and Northern Thai. The area where Central
Thai is most densely used is the western part of Lop Buri, especially in
Tawung District, while Northeastern Thai is found in Ban Mi District. The
blended language between Central Thai and Northeatern Thai is used all
over the province. The results show goog correspondence between the
lexical item study and the ch-c-s correspondence set study. It is noted that
the areas designated as Northeastern Thai may in fact be inhabited by
Phuan speakers, and should be investigated further 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการกระจายของภาษาไทยถิ่นกลาง
ภาษาไทยถิ่นเหนือ และภาษาไทยถิ่นอีสานในจังหวัดลพบุรี โดยใชศัพทและเสียง
ปฏิภาคชุด ช-จ-ซ รวมทั้งเปรียบเทียบผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาทั้ง 2 วิธีนั้น
การศึกษาตรั้งนี้ไดใชวิธีเก็บขอมูลดวยการสงแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยหนวย
อรรถที่ใชทดสอบคําศัพท 30 หนวยอรรถ และคําที่ใชทดสอบเสียงปฏิภาค 10 คํา
โดยสงไปยังอาจารยใหญของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี
จํานวนทั้งสิ้น 122 โรงเรียน แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคิดเปนรอยละ 88.43
ของแบบสอบถามที่สงไปทั้งหมด ผลการวิจัยพบวาจังหวัดลพบุรีมีการใชภาษาไทย
ถิ่นกลางมากที่สุด รองลงมาคือภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษาผสานระหวาง
ภาษาไทยถิ่นกลางกับภาษาอีสานตามลําดับ บริเวณที่มีการใชภาษาถิ่นกลางมาก
ที่สุด คือ บริเวณดานตะวันตกของจังหวัด โดยเฉพาะอําเภอทาวุง ซึ่งเปนบริเวณที่ใช
ภาษาไทยถิ่นกลางทั้งอําเภอ ภาษาไทยถิ่นอีสานพบมากบริเวณอําเภอบานหมี่ สวน
ภาษาผสานระหวางภาษาไทยถิ่นกลางกับภาษาไทยถิ่นอีสานมีการใชกระจายอยู
ทั่วไปในจังหวัดลพบุรี  ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นความสอดคลองกันทั้งจาก
การศึกษาคําศัพท และเสียงปฏิภาคของพยัญชนะตนชุด ช-จ-ซ อยางไรก็ดีบริเวณที่
พบวาพูดภาษาไทยถิ่นอีสานในงานวิจัยนี้ อาจเปนบริเวณที่พูดภาษาพวนก็เปนได
และควรศึกษาใหแนชัดตอไป 
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Author Phikulkarn Ruchirabha  
Title Buddhist sermons on radio : an ethnography of communication approch / 

Phikulkarn Ruchirabha  
Date 1994 
  
Location CL thesis 
Source 257 leaves 
Abstract This study aims at describing the Buddhist sermons on radio

communicative situation and analyzing the communicative events in this
situation in order to generalize about the patterns and components of these
events. The result of the analysis confirms the hypothesis that Buddhist
sermons on radio have distinct components which are systematically
ordered. This type of communicative situation is composed of 15 events;
namely opening the sermons, declaring the ubosoth (eigth precepts),
inviting the monk to state the ubosoth, the listener's pronouncing words of
respect to Buddha, recognizing the three gems (Buddha, Dhamma and the
monk), accepting the ubosoth, declaring the merits of the precepts,
invitation the monk to give a sermon, the monk's pronouncing words of
respect to Buddha, citing Buddha's saying, giving a sermon, blessing, the
listener's saying sathu, declaring faith in Buddhism and closing the sermon.
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The 10 components of each communicative event show that Buddhist
sermons on radio are a ritual because of their prescriptions on the event
and act sequences, code switching rules, setting, ritual phrases and the
number and roles of participants in the situation. 

 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อวิเคราะหสถานการณสื่อสาร "การแสดงพระธรรม
เทศนาทางวิทยุ" พรอมทั้งวิเคราะหและพรรณานารูปแบบและองคประกอบของ
เหตุการณสื่อสารตาง ๆ ในการแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ ผลการวิจัยตรงกับ
สมมติฐานที่วาสถานการณสื่อสาร "การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ" มี
องคประกอบและการเรียงลําดับที่ชัดเจนเปนระบบ โดยประกอบดวยเหตุการณ
สื่อสารทั้งสิ้น 15 เหตุการณ ซึ่งมีการเกิดเปนลําดับเรียงกันแบบตายตัว ดังนี้ การ
กลาวเปดการแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ การประกาศอุโบสถ การอาราธนา
อุโบสถศีล การกลาวคํานมัสการโดยพุทธศาสนิกชน การถึงสรณคมน การสมาทาน
อุโบสถศีล การบอกอานิสงสของศีล การอาราธานาธรรม การกลาวคํานมัสการโดย
พระภิกษุองคเทศก การกลาวบทอุเทศ การเทศน การกลาวคําอนุโมทนา การกลาว
คําสาธุการ การประกาศตนเปนอุบาสกอุบาสิกา และการกลาวปดการแสดงพระ
ธรรมเทศนา เมื่อนําองคประกอบของการสื่อสารทั้ง 10 ประการมาวิเคราะห
เหตุการณสื่อสารทั้ง 15 พบวาการแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุเปนสถานการณ
สื่อสารที่เปนพิธีกรรมอยางหนึ่ง เนื่องจากมีการกําหนดการเรียงลําดับเหตุการณ
สื่อสารและวัจนกรรมสื่อสารในแตละเหตุการณสื่อสาร กฎการสลับภาษา เวลา-
สถานที่ วลีที่ใชในพิธี (ritual phrases) ตลอดจนจํานวนและบทบาทของผูรวม
เหตุการณในสถานการณสื่อสารนี้อยางเปนระบบ ชัดเจน แนนอน ตายตัว 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1994 
Subject(s) Speech acts (Linguistics)  
 Communication in ethnology  
 Buddhist preaching  
Alt author พิกุลกานต รุจิราภา  
 Amara Prasithrathsint, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  

วิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต 204

ISBN 9745849227 
 
 
 
ปการศึกษา 2536 (1993) 
Author Suthida Soontornwipat  
Title Linguistic forms for expressing attitude in Thai / Suthida Soontornwipat  
Date 1993 
  
Location CL thesis 
Source 75 leaves : charts 
Abstract Aims at studying linguistic forms for expressing attitude in Thai. The study is

based on corpus of data consisting of 15 articles in the fields of Humanities,
Social Science and Science. The purpose of the study is to describe the
syntactic property, which includes their structure and positional distribution,
and the semantic property of these forms. Forty one linguistic forms are
identified and classified as words, phrases and clauses. They mostly occur
in the middle of a sentence and the sentence-initial position. No form is
found in the sentence-final position though it is possible for a linguistic form
expressing attitude to occur in this position. Semantically, these forms can
be classified into three groups : those expressing hesitancy, those
expressing confidence and those expressing evaluative judgement 

 

การศึกษารูปภาษาที่แสดงทัศนคติในภาษาไทย โดยคัดเลือกขอมูลจากบทความ 3
สาขา คือ บทความสาขามนุษยศาสตร สาขาสังคมศาสตร และสาขาวิทยาศาสตร
วัตถุประสงคเพื่อดูวามีรูปแบบใดบาง และรูปภาษาเหลานี้มีความหมายอยางไร
จากขอมูลทั้งหมดที่ทําการศึกษาสามารถรวบรวมรูปภาษาที่ใชแสดงทัศนคติใน
ภาษาไทยไดทั้งหมด 41 รูป และเมื่อนํามาจําแนกตามคุณสมบัติทางวากยสัมพันธก็
พบวา รูปภาษาที่แสดงทัศนคติในภาษาไทย ปรากฏเปน คํา วลี และอนุพากย ใน
อัตราความถี่แตกตางกันออกไป นอกจากนี้ก็ยังพบดวยวา รูปภาษาที่แสดงทัศนคติ
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ปรากฏในดําแหนงกลางประโยคมากที่สุด รองลงมาคือ ปรากฏในตําแหนงตน
ประโยค สวนในตําแหนงทายประโยคนั้นไมพบในขอมูล สําหรับการจําแนกตาม
คุณสมบัติทางอรรถศาสตร ก็พบวารูปภาษาที่แสดงทัศนคติในภาษาไทย สามารถ
จําแนกออกไดเปน 3 กลุมใหญ คือ 1 กลุมที่แสดงการแบงรับแบงสู (hesitancy) 2.
กลุมที่แสดงความมั่นใจ (confidence) และ 3. กลุมที่แสดงการวิพากษ
(judgement) 
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Title Certain syntactic differences between spoken and written styles in French / 

Chitima Montasawin  
Date 1993 
  
Location CL thesis 
Source 134 leaves : charts 
Abstract The purpose of this study is to analyze certain syntactic differences in

spoken and written French with the focus on the usage of the negative
sentence, the yes-no question, the "passe simple" tense, "plus-que parfait"
tense and the passive voice. The data used in the analysis from four French
novels purposively selected from the ones published during 1987-1992.
Spoken and written French are represented here by conversations and
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descriptions in the selected novels, respectively. The hypotheses of this
study are : In written French, the perferred negative form is the standard
variant (ne+verbe+pas), the yes-no question that occurs most is the
subject-verb inversion type, also, there is frequent use of the passe simple,
the plus-que parfait and the passive voice. In spoken French it is
hypothesized that the preferred negative form is the variant without ne
(verbe+pas) that the yes-no question marked by high intonation at the end
and the Est-ce que type are used more than the subject verb inversion
type. Also, there is no occurrence of the passe simple. Finally, the plus-que
parfait and the passive voices are used less frequently than in written style.
The result of the analysis show that negative sentences without "ne" occur
more frequently in conversations than in descriptions. The difference is
statistically significant (P. = 0.01). As for yes-no questions, sentences
marked by high intonation are most frequent in conversations whereas
those with subject-verb inversion are most frequent in descriptions.
Regarding the passe simple and plus-que parfait tenses, it is found that
spoken and written French are differentiated by these features with a
statistical difference at 0.01 level. The data show that the passe simple
tense is used twelve times more in written Frence than in spoken French. As
for the plus-que parfait, it is used six times more in written French than
spoken French. Concerning the passive voice, the result shows insignifiant
difference between both style 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคจะวิเคราะหความแตกตางทางวากยสัมพันธบาง
ประการในวัจนลีลาภาษาพูดกับภาษาเขียนของภาษาฝรั่งเศสโดยพิจารณาลักษณะ
ตาง ๆ ไดแก การใชประโยคปฏิเสธ การใชประโยคคําถามแบบตอบปฏิเสธ, การใช
กาล passe simple, กาล plus-que parfait และการใชกรรมวาจก ขอมูลที่ใชในการ
วิเคราะหไดมาจาก นวนิยายภาษาฝรั่งเศส 4 เลม ซึ่งคัดเลือกจากนวนิยายป 1987-
1992 และมีคุณสมบัติตามเกณฑที่ไดกําหนดไว ผูวิจัยกําหนดใหบทสนทนาในนว
นิยาย เปนตัวแทนภาษาพูด และบทบรรยายในนวนิยายเปนตัวแทยภาษาเขียน
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ผูวิจัยกําหนดสมมติฐานในงานวิจัยนี้วา เปนภาษาเขียนจะใชรูปประโยคปฏิเสธแบบ
มาตรฐาน (ne+verbe+pas) ในประโยคคําถาม แบบตอบรับปฏิเสธจะใชรูป
ประโยคคําถามแบบมาตรฐาน (สลับที่กริยา-ประธาน) และมีการใช passe simple
และ plus-que parfait รวมทั้งประโยคกรรมวาจก สวนในภาษาพูดผูวิจัย
ตั้งสมมติฐานวา ในประโยคปฏิเสธมีการละ ne มากกวาแบบมาตรฐาน สวนใน
ประโยคคําถามแบบตอบรับปฏิเสธจะใชรูปแบบคําถามแบบสลับที่กริยา-ประธาน
นอยกวาแบบประโยคบอกเลา+ทํานองเสียงขึ้น และแบบ Est-ce que และไมใช
กาล passe simple และมีการใช plus-que parfait และประโยคกรรมวาจกนอยกวา
ภาษาเขียน จากการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยพบวาในการใชประโยคปฏิเสธนั้นบท
สนทนาที่เปนตัวแทนภาษาพูด ใชประโยคปฏิเสธรูปแบบ verbe+pas มากกวา
รูปแบบ ne+verbe+pas สวนบทบรรยายซึ่งเปนตัวแทนภาษาเขียน ผลออกมา
ตรงกันขาม และความแตกตางนี้มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนในเรื่อง
ประโยคคําถาม ผูวิจัยพบวาในบทสนทนาใชประโยคคําถามแบบรูปประโยคบอก
เลา+ทํานองเสียงขึ้นมากที่สุด และใชประโยคคําถามแบบสลับที่ประธาน-กริยานอย
ที่สุด ซึ่งตรงขามกับบทบรรยายซึ่งเปนตัวแทนของภาษาเขียน เกี่ยวกับกาล passe
simple และ กาล Plus-que parfait พบวามีความแตกตางโดยมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 กลาวคือ ในภาษาเขียนมีการใชกาล passe simple มากวาภาษาพูด
ถึง 12 เทา สวนกาล plus-que parfait ใชในภาษาเขียนมากกวาในภาษาพูดถึง 6
เทา และเรื่องกรรมวาจกพบวามีความแตกตางในวัจนลีลาทั้งสองนอยมากและ
ความแตกตางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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Author Jutarat Lotrakoolwat  
Title A comparison of the use of address terms in Thai and French / Jutarat 

Lotrakoolwat  
Date 1993 
  
Location CL thesis 
Source 348 leaves : charts 
Abstract The aim of this study is to compare the use of address terms in Thai and

French according to the relationship between the speaker and the hearer.
The data of both languages were collected from the conversations in ten
Thai and ten French novels published during 1986-1990. Four social factors
which constitute the relationship between the speaker and the hearer are
taken into account : social role, age, sex and degree of closeness between
the speaker and hearer. The study shows that a Thai or French address
term may consist of one or more than one elements. In Thai, and address
term is composed of two parts : the address part which is obligatory and
non-address part which is optional. The former is composed of one or more
than one of these elements occurring successively : title, kinship term, rank,
occupation/postition, name and endearment word. The optional part is
status particles. A French address term does not contain any status
particle. It has only one part composed of one or more than one of these
address elements occurring successively : expressive modifier, which is
optional, title, kinship term, rank, occupation/position, name, surname, and
endearment word. The data shows that the use of Thai and French address
terms varies according to the relationship between the speaker and the
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hearer. The social role is the most important factor in both languages. Age
is the second most significant factor in Thai, and closeness in French. It is
concluded that in Thai respect and intimacy play an inportant role in
determing the relationship between the speaker and the hearer, whereas in
French power and solidarity play such a role 

 

วิทยานิพนธนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการใชคําเรียกขานในภาษาไทย
กับภาษาฝรั่งเศสตามความสัมพันธระหวางผูพูดกับผูฟง โดยเก็บขอมูลคําเรียกขาน
ในทั้งสองภาษาจากบทสนทนาในนวนิยายไทยและฝรั่งเศส ระหวางป 2529 ถึง
2533 จํานวน 10 เรื่อง และวิเคราะหขอมูลการใชคําเรียกขานในทั้งสองภาษาตาม
ปจจัยทางสังคมที่กําหนดความสัมพันธที่กําหนดความสัมพันธระหวางูพูดกับผูฟง 4
ประการ ไดแก บทบาททางสังคม อายุ เพศ และความใกลชิดระหวางผูพูดกับผูฟง
จากการศึกษาเปรียบเทียบพบวา คําเรียกขานในทั้งสองภาษาประกอบดวย
สวนประกอบคําเรียกขานตาง ๆ ตั้งแต 1 ประเภทขึ้นไป แตคําเรียกขานในภาษาไทย
ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ สวนที่ตองปรากฎเสมอ ไดแก คําเรียกขาน และ
ตามดวยสวนที่มีหรือไมมีก็ได ไดแก คําลงทาย เชน คะ ครับ สวนที่ตองมีอาจเปน
สวนประกอบใดสวนประกอบหนึ่งตามลําพังหรือรวมกับสวนประกอบอื่น และ
เรียงลําดับกอนหลังดังนี้ คือ คํานําหนา คําเรียกญาติ ยศ อาชีพ/ตําแหนง ชื่อ
นามสกุล และวลีแสดงความรูสึก สําหรับคําเรียกขานในภาษาฝรั่งเศสไมมีคําลงทาย
เปนสวนประกอบขางทาย แตมีเพียงสวนประกอบเดียว ซึ่งเริมตนดวยคําขยายแสดง
ความรู สึกซึ่ งปรากฎหรือไมปรากฎก็ได  แต เมื่อปรากฎจะตองปรากฎหนา
สวนประกอบคําเรียกขานอื่น ๆ โดยเรียงลําดับกอนหลังดังนี้ คือ คํานําหนา คําเรียก
ญาติ ยศ อาชีพ/ตําแหนง ชื่อ นามสกุล และวลีแสดงความรูสึก จากขอมูลพบวา การ
ใชคําเรียกขานในทั้งสองภาษาแปรรูปแบบไปตามความสัมพันธระหวางผูพูดกับผูฟง
โดยบทบาททางสังคมเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมีการแปรของคําเรียกขานที่ใชในทั้ง
สองภาษา สวนอายุเปนปจจัยที่สําคัญรองลงมาในการใชคําเรียกขานในภาษาไทย
สวนในภาษาฝรั่งเศสความใกลชิดเปนปจจัยที่สําคัญรองลงมา การใชคําเรียกขานใน
ทั้งสองภาษาสะทอนใหเห็นลักษณะทางสังคมบางประการ คือ คนในสังคมไทยมี
ความยึดถือในเรื่องความเคารพและความสนิทสนม ในขณะที่คนในสังคมฝรั่งเศส
ยึดถือในเรื่องอํานาจ และความเปนปกแผน 
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Abstract The purpose of this study is to investigate variation of the final (1) in English

loanwords in Thai focusing on the occurrence of its variants according to
two social variables : style and the speaker's educational background. The
data are collected from 40 staff members of a bank who are speakers of
Bangkok Thai. Twenty of them represent those who received education up
to the certificate in vocational education level whereas the other twenty
represent those who received education up to the bachelor's degree level.
Each group consists of male and female of an equal number. Three styles
are selected for this study : interviewing, passage reading and wordlist
reading, representing the fairly formal, formal and very formal styles
respectively. Twenty-four loanwords are used in the test in this study. All of
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them consist of final (1) and spelt with ล in Thai. The analysis shows that the
final (1) has four important variants : [l], [n], [r] and [w].[n] occurs in the
highest percentage, followed by [l], [r] and [w]. The findings also reveal that
there is a significant relationship between each social variable and final (1)
(p=.01). The more formal the style, the more frequently [l] occurs and the
more informal the style, the more frequently [n], [r] and [w] occur. The more
educated group uses [l] more than the less educated. On the contrary, the
latter uses [n], [r] and [w] more than the former 

 

วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาการแปรของเสียงพยัญชนะทาย (l) ในคํายืม
ภาษาอังกฤษในภาษาไทยเพื่อดูรูปแปรที่ปรากฏและอัตราการปรากฏของรูปแปรแต
ละรูปพรอมทั้งพิจารณาความสัมพันธตามตัวแปรทางสังคม 2 ประการ ไดแก วัจน
ลีลาและพื้นฐานการศึกษา ขอมูลในการวิเคราะหไดมาจากกลุมตัวอยางซึ่งเปน
พนักงานธนาคาร ที่พูดภาษาไทยกรุงเทพฯ จํานวน 40 คน มีพื้นฐานการศึกษา
ตางกัน คือ ระดับปริญญาตรี 20 คน แบงเปนเพศหญิง 10 คน และ เพศชาย 10 คน
และระดับ ปวช. 20 คน แบงเปนเพศหญิง 10 คน และเพศชาย 10 คน โดยศึกษา
ในวัจนลีลา 3 แบบ คือ การสัมภาษณ การอานขอความ และการอานรายการคํา ซึ่ง
เรียงลําดับจากวัจนลีลาที่มีความเปนทางการนอย ไปถึงวัจนลีลาที่มีความเปน
ทางการมาก คํายืมที่ใชทดสอบเปนคํายืมประเภททับศัพทจากภาษาอังกฤษจํานวน
24 คํา เปนคําที่มีเสียงพยัญชนะทายเปนหนวยเสียงขางลิ้น-ปุมเหงือก [l] ใน
ภาษาอังกฤษ และเปนคําที่สะกดดวยพยัญชนะทาย ล จากผลการวิเคราะห ผูวิจัย
พบวา การแปรของเสียงพยัญชนะทาย (l) ในคํายืม มีการปรากฏเปน 4 รูปแปรที่
สําคัญ ๆ ไดแก [l], [n], [r] และ [w] รูปแปรที่ปรากฏมากที่สุดคือ [n] รองลงมาคือ
[l], [r] และ [w] ตามลําดับ ผลการศึกษาในเชิงสถิติแสดงวาตัวแปรทางสังคมทั้งวัจน
ลีลา และพื้นฐานการศึกษา มีความสัมพันธกับการแปรของเสียงพยัญชนะทาย (l)
ในคํายืม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .01 กลาวคือ ในดานวัจน
ลีลา รูปแปร [l] ปรากฏในวัจนลีลาที่มีความเปนทางการมาก มากกวาในวัจนลีลาที่
มีความเปนทางการนอย ขณะที่รูปแปร [n], [r] และ [w] ปรากฏในวัจนลีลาที่มีความ
เปนทางการนอย มากกวาในวัจนลีลาที่มีความเปนทางการมาก สําหรับพื้นฐาน
การศึกษานั้น รูปแปร [l] ปรากฏในกลุมพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี มากกวา
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ในกลุมพื้นฐานการศึกษาระดับ ปวช. ขณะที่รูปแปร [n], [r] และ [w] ปรากฎในกลุม
พื้นฐานการศึกษาระดับ ปวช. มากกวาในกลุมพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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 Thai language -- Pronunication  
 Sociolinguistics  
Alt author ศิริรัตน ศิริวิสูตร  
 Kalaya Tingsabadh, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745839566 
 
 
 
Author Saisamorn Wattanasomboon  
Title Change in Thai temporal adverbial clauses during the Rattanakosin period 

/ Saisamorn Wattanasomboon  
Date 1993 
  
Location CL thesis 
Source 104 leaves : charts 
Abstract The objective of this study is to investigate change in the category and use

of temporal adverbial clauses in Thai during the Rattakosin period (1782-
1993). The analysis is based on approximately twenty A4 pages of
academic writing systematically sampled from the written material of every
tenth year from 1782-1993. Temporal adverbial clauses in Thai are
classified on sematic and syntactic bases. Five sementically distinguished
categories of Thai temporal adverbial clauses are discovered. They are
temporal adverbial clauses of simulataneity, initial boundary, terminal
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boundary, precedence, and subsequence. Four syntactically distinguished
categories of Thai temporal adverbial clauses are found. They are 1)
temporal clauses marked by subordinate clause constructions; 2) temporal
clauses marked by relative clause constructions; 3) temporal clauses
marked by sentential complement constructions; and 4) a mixed type of
temporal clauses with two categories of temporal adverbial clause markers.
The study indicates that there is change in the syntactic structure of Thai
temporal adverbial clauses. They display less finite verbs and more
nominalized verbal constructions. The study also verifies that there are
increases in the categories and the use of Thai temporal adverbial clauses
during the Rattanakosin period. A comparison between the use of temporal
adverbial clauses in Thai academic writing and in academic writing
translated from English shows that the difference is not statistically different,
but the data show that more nominal constructions of temporal adverbial
clauses are used more frequently in academic writing translated from
English than in Thai academic writing. The finding supports the claim that
the influence of English is an important factor in the increased used of more
nominal construction of Thai temporal adverbial clauses 

 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง ของวิเศษณานุประโยคบอก
เวลาในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร ในแงของประเภท และความถี่ของการปรากฏ
โดยสุมตัวอยางขอมูลจากบทความวิชาการที่ปรากฎตั้งแตป พ.ศ. 2523 ถึง 2536
ผูวิจัยแบงชวงเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2325 ถึง 2536 เปนชวงเวลา 10 ป ขนาดของขอมูล
ที่ใชสุมตัวอยางคือ ประมาณ 15,000 คํา หรือ 20 หนากระดาษ A4 ตอแตละชวง 10
ป วิเศษณานุประโยคบอกเวลาอาจจําแนกประเภทตามความหมายได 5 ประเภท
คือ 1) วิเศษณานุประโยคบอกเวลาเดียวกัน 2) วิเศษณานุประโยคบอกเวลาเริ่มตน
3) วิเศษณานุประโยคบอกเวลาสิ้นสุด 4) วิเศษณานุประโยคบอกเวลากอน และ 5)
วิเศษณานุประโยคบอกเวลาภายหลัง และอาจจําแนกประเภทตามลักษณะ
โครงสรางทางวากยสัมพันธได 4 ประเภทคือ 1) ประเภทโครงสรางทางประโยคยอย
2) ประเภทโครงสรางคุณานุประโยคขยายคํานามเกี่ยวกับเวลา 3) ประเภท
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โครงสรางประโยคเติมเต็ม (หรือประโยคที่แปลงเปนนาม) และ4) ประเภทที่มีหนวย
แสดงวิเศษณานุประโยคบอกเวลาสองชนิดผสมกัน ปรากฏตนวิเศษณานุประโยค
บอกเวลาที่มีโครงสรางประเภทใดประเภทหนึ่งใน 3 ประเภทดังกลาว ผลการวิจัย
พบวา ลักษระโครงสรางทางวากยสัมพันธของวิเศษณานุประโยคบอกเวลา
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่มีคุณสมบัติของความเปนประโยคลดนอยลง และมี
คุณสมบัติของความเปนนามเพิ่มมากขึ้น และจํานวนประเภท และความถี่ของการใช
วิเศษณานุประโยคบอกเวลาในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทรมีเพิ่มขึ้น ผลการวิจัย
เปรียบเทียบความถี่ของการใช วิเศษณานุประโยคบอกเวลาทุกประเภท ในบทความ
วิชาการภาษาไทยที่คนเขียน กับในบทความวิชาการที่คนไทยแปลจากภาษาอังกฤษ
ปรากฏวา ความถี่ของการใชวิเศษณานุประโยคบอกเวลาดังกลาว ไมแสดงความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเมื่อแยกเปรียบเทียบตามประเภททาง
โครงสรางแลว แสดงใหเห็นวา ความถี่ที่เพิ่มขึ้นของการใชวิเศษณานุประโยคบอก
เวลา ซึ่งมีคุณสมบัติของความเปนนามเพิ่มมากขึ้นนั้น อาจเปนผลเนื่องมาจาก
อิทธิพลของการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 
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 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1993 
Subject(s) Thai language -- Temporal clauses  
 Thai language -- Grammar  
Alt author สายสมร วัฒนะสมบูรณ  
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Location CL thesis 
Source 155 leaves : map 
Abstract The purpose of this study is to carry out a componential analysis of the

basic kinship terms as well as marriage kinship terms in Fujian and to point
out significant characteristics in Fujian culture as reflected in the meanings
of Fujian kinship terms. The data used in this study was gathered by
interviweing infromants in four southern provinces of Thailand : Krabi,
Trang, Phang-nga and Phuket and also in Penang, Malaysis. The results of
the study show that kinship terms in Fujian are differentiated by six
dimensions of contrast : generation, lineality, age, parental link, sex and
marriage. The result of a comparison of the five Fujian communities'
kingship terms and kinship systems is that there are pairs of similarities and
differences. The kinship terms and systems of Trang and Phang-nga are
similar. So are the basic kinship terms of Phuket and Penang, but these two
dialects show differences in the marriage kinship terms. Basic kinship terms
show differences in Krabi and Phuket but here the marriage kinship terms
are similar. The basic kinship terms of Krabi and the marriage kinship terms
of Penang are different from those in the other locations. In all five
communities, the analysis shows that seniority and patriarchy are significant
cultural characteristics contained in the meaning of the kinship terms. This
agrees with the observations contained in the sociological and
anthropological researches on Fujian. Concerning patriarchy in Fujian, the
Fujian kinship terms indicating patriarchal society and being still present in
Penang, have been replaced by Thai kinship terms in the Fujian
communities in Thailand. This loss of patriarchy in the Fujian kinship system
can be attributed to language contact in Thailand. The characteristic of
seniority remains in all four Fujian communities in Thailand. In Penang, both
patriarchy and seniority are characteristics of the Fujian kinship system
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even though the Fujian community in Penang has language contact with
Malay 

 

เพื่อวิเคราะหคําเรียกญาติพื้นฐานและที่สัมพันธโดยการแตงงานในภาษาจีน
ฮกเกี้ยน ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหไดมาจากการสัมภาษณผูบอกภาษาจีนฮกเกี้ยน
5 จุด ไดแก จังหวักระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต เกาะปนัง ประเทศ
มาเลเซีย ผลการวิจัยพบวา มิติแหงความแตกตางที่ทําใหคําเรียกญาติแตละคําใน
ภาษาจีนฮกเกี้ยนแตกตางกันมี 6 ประการคือ รุนอายุ สายเลือด อายุ ฝายพอ/แม
เพศและการแตงงาน เมื่อเปรียบเทียบการใชคําเรียกญาติในภาษาจีนฮกเกี้ยนทั้ง 5
จุดพบวามีความคลายคลึงกันและตางกันเปนคูๆ ดังนี้ เมื่อพิจารณาดูโดยรวมทั้ง
ญาติพื้นฐานและที่สัมพันธโดยการแตงงานนั้น จังหวัดตรังและจังหวัดพังงามี
ลักษณะที่คลายคลึงกัน เมื่อพิจารณาดูเฉพาะญาติพื้นฐานพบวา จังหวัดภูเก็ตและ
เกาะปนังมีลักษณะที่คลายคลึงกัน แตตางกันในเรื่องของญาติที่สัมพันธโดยการ
แตงงาน และถาพิจารณาดูเฉพาะญาติที่สัมพันธโดยการแตงงานแลวพบวา จังหวัด
กระบี่และจังหวัดภูเก็ต มีลักษณะที่คลายคลึงกันแตตางกันในเรื่องญาติพื้นฐาน สวน
การใชคําและระบบคําเรียกญาติพื้นฐานในภาษาจีนฮกเกี้ยนจังหวัดกระบี่ และการ
ใชคําและระบบคําเรียกญาติที่สัมพันธโดยการแตงงานในภาษาจีนฮกเกี้ยนในเกาะ
ปนังและมีลักษณะที่ไมคลายคลึงกับถิ่นใดเลย จากการวิเคราะหผูวิจัยพบวา
ลักษณะสําคัญทางวัฒนธรรมจีนฮกเกี้ยนทั้ง 5 จุด ที่ตีความไดจากความหมายแกน
ของคําเรียกญาติสอดคลองกับขอสังเกตในผลงานทางดานสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คือมีการใหความสําคัญกับระบบอาวุโสหรือความแตกตางของอายุ
และมีการเนนฝายพอและการถือเพศชายเปนสําคัญ สําหรับประการหลังนี้ผูวิจัย
พบวา มีคําเรียกญาติบางประเภทที่ยืมจากภาษาไทยและมีหลักฐานบางประการ
ทางวัฒนธรรมดานอื่น ที่แสดงใหเห็นวาลักษณะดังกลาวในวัฒนธรรมฮกเกี้ยน 4 ถิ่น
ในประเทศไทยที่เคยมีแตเดิมนั้น ปจจุบันเริ่มสอเคาวาละลดความสําคัญลงและ
กําลังจะกลายเปนไมเนนฝายหนึ่งฝายใดในอนาคต ปรากฎการณเชนนี้ดูเหมือนวา
เปนผลของการสัมผัสภาษาระหวางภาษาจีนฮกเกี้ยนกับภาษาไทย แตสําหรับการให
ความสําคัญกับระบบอาวุโสก็ยังคงเปนลักษณะที่สําคัญของวัฒนธรรมจีนฮกเกี้ยน
ใน 4 ถิ่นในประเทศไทย สําหรับที่เกาะปนัง ผูวิจัยพบวาลักษณะสําคัญทั้งสอง
ประการยังคงเปนลักษณะเดนในวัฒนธรรมจีนฮกเกี้ยนในเกาะปนังโดยไมมีการ
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เปลี่ยนแปลงเลย ถึงแมภาษาจีนฮกเกี้ยนที่เกาะปนัง จะมีการสัมผัสภาษากับภาษา
มลายูก็ตาม 
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Author Sopawan Saengchai  
Title Subsidiary verbs /khin3/ "ASCEND" and /lon1/ "DESCEND" in Thai / 

Sopawan Saengchai  
Date 1993 
  
Location CL thesis 
Source 120 leaves : ill 
Abstract This is a study to desribe and analyze the various meanings of subsidiary

verbs /khin3/ and /lonl/, which follow another verb in a verb phrase and to
find out if the meanings of these subsidiary verbs are predictable. It is
found that subsidiary verbs /khin3/ and /lonl/ have three meanings : path
and vertical direction, change of level of quality and quantity, and the
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coming into existence or destruction. The first is the phototype meaning
which transfers through metaphorization into the other two meanings. It is
found that the type of verb which precedes these subsidiary verb
determines their meanings. The preceding verbs can be classifield into
three major groups : action verbs denoting motion, stative verbs and
process verbs. It is found that when /khin3/ or /lonl/ occurs with the verb
denoting motion, it adda the meaning of path and direction which
counteracts or folows the force of the gravity. If these two subsidiary verbs
occur with verbs in the second group, the meaning is the change in degree
of quality and quantity according to the speaker's expectation. The third
meaning is found when /khin3/ and /lonl/ occur with process verbs, which
can be classified further into three minor groups. First are the verbs of
creation, consciousness and thought. /khin3/ following these verbs means
coming into existence. As for /lonl/, when it occurs with a verb of
destruction, it means disappearance. As for /lonl/ occurs with a verb of
recording, it has meaning of preservation. Result also shows that /khin3/
denotes positives connotative meaning while /lonl/ denotes negative
connotative meaning. Morever, both subsidiary verbs can serve as
aspectual markers when occuring with process and stative verbs. If /khin3/
and /lonl/ occur with process verbs, they will mark perfective aspect. On the
other hand, if they occur whith stative verbs, they are ambiguous between
perfective and imperfective aspects 

 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความหมายที่หลากหลายของกริยารอง ขึ้น
และ ลง ในภาษาไทย เพื่อหาความสัมพันธของความหมายเหลานั้น นอกจากนี้จะ
ศึกษาประเภทกริยานํา เพื่อพิสูจนวาความหมายของกริยารอง ขึ้นอยูกับความหมาย
ของกริยานํา ผลการวิจัย พบวากริยารอง ขึ้น และ ลง มีความหมาย 3 นัยคือ
ความหมายโดยตรง ความหมายอุปมา และความหมายโดยนัย ความหมายโดยตรง
มี 3 ประการไดแก 1. ความหมายบอกแนวผานและทิศทางในแนวตั้ง 2. ความหมาย
ของการเปลี่ยนแปลงระดับของปริมาณหรือคุณสมบัติ 3. ความหมายของการ



ภาควิชาภาษาศาสตร 219

ปรากฎ หรือการหายไป ความหมายประการแรกเปนความหมายตนแบบบอกแนว
ผานและทิศทางในแนวตั้งของการเคลื่อนที่ ความหมายตนแบบไดมีการเคลื่อนยาย
ไปสูความหมายอุปมาในความหมายประการที่สองและที่สาม  นอกจากนี้
ความหมายอุปมาของกริยารองยังทําใหเกิดความหมายแฝงที่แสดงทัศนคติของผูพูด
ดวย โดยกริยารอง ขึ้น แสดงทัศนคติที่ดี กริยารอง ลง แสดงทัศนตติที่ไมดีนอกจากนี้
ขึ้น และ ลง ยงับอกความหมายโดยนัยดวยคือความหมายบอกการณลักษณะซึ่งมี 2
อยางคือ การณลักษณะสมบูรณ และการณลักษณะที่ไมสมบูรณ เมื่อศึกษากริยานํา
พบวาความหมายของกริยานําเปนปจจัยกําหนดความหมายของกริยารอง ถากริยา
นําเปนกริยาบอกการกระทํา กริยารองจะบอกความหมายทั้งแนวผานและทิศทางใน
แนวตั้ง ถากริยานําเปนกริยาบอกสภาพหรือคุณสมบัติ กริยารองจะบอกการ
เปลี่ยนแปลงระดับของปริมาณหรือคุณสมบัติ  ถากริยานําเปนกริยาบอก
กระบวนการ กริยารอง ขึ้น จะบอกความหมายของการปรากฏ และความหมายของ
การณลักษณะสมบูรณ ในขณะที่กริยารอง ลง จะบอกความหมายของการหานไป
และการณลักษณะที่สมบูรณ 
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Location CL thesis 
Source 96 leaves : charts 
Abstract The purpose of this thesis is to analyze stylistic variation of (r) and (l) in

Bangkok Thai consonant clusters pronounced by young speakers Five
types of language use representing different styles-casual speech
interview, passage reading, word list reading and minimal pair reading-are
studied. The subject are 30 Bangkok Thai speakers sampled from M.S.4
girl students at Sriayudha School. The data were collected in five styles
from the least formal to the most formal. In the casual style each subject
selects a close friend to talk with, and in the interviewing style the
researcher interviews each subject herself. The analysis shows that there is
stylistic variation of (r) and (l) in consonant clusters in young Bangkok Thai
speakers. In casual speech, interview and passage reading, [0] is the main
variant of both (r) and (l) in consonant clusters whereas in world list reading
and minimal pair reading, [r] is the main variant of (r) in consonant clusters
and [l] is the main variant of (l) in consonant clusters. A Chi-sqare test
shows that the occurrence of the variants of both (r) and (l) in consonant
clusters vary significantly according to style at .01 level 

 

วิเคราะหการแปรตามวัจนลีลาของ (ร) และ (ล) ในพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทย
กรุงเทพฯของผูพูดวัยเด็ก ตัวแปรวัจนลีลาที่ศึกษาในครั้งนี้จําแนกเปน 5 วัจนลีลา
คือ วัจนลีลาแบบการสนทนา แบบการสัมภาษณ แบบการอานบทความ แบบการ
อานรายการคํา และแบบการอานคําคูเทียบเสียง กลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้
เปนผูพูดภาษาไทยกรุงเทพฯซึ่งเปนนักเรียนหญิงชั้นมัธยมปที่ 4 โรงเรียนศรีอยุธยา
จํานวนทั้งสิ้น 30 คน ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการบันทึกเสียงการใชภาษาตามวัจนลีลา
ทั้ง 5 แบบ เรียงจากวัจนลีลาเปนทางการนอยที่สุดไปมากที่สุด โดยที่ในการสนทนา
ผูบอกภาษาแตละคนจะเลือกเพื่อนสนิทมา 1 คน เพื่อที่จะมาเปนคูสนทนา และใน
การสัมภาษณผูวิจัยและสัมภาษณผูบอกภาษาแตละคนดวยตนเอง ผลการวิเคราะห
แสดงใหเห็นวา (ร) และ (ล) ในพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทยกรุงเทพฯของผูพูดวัย
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เด็กมีการแปรตามวัจนลีลาดังนี้ ในวัจนลีลาที่เปนทางการนอยที่สุดจนถึงวัจนลีลาที่
เปนทางการปานกลาง คือ การสนทนา การสัมภาษณและการอานบทความ (ร) และ
(ล) ในพยัญชนะควบกล้ําปรากฏเปน [0] เปนเปอรเซ็นตสูงสุด สวนในวัจนลีลาที่เปน
ทางการมากและมากที่สุดคือ การอานรายการคํา และการอานคําคูเทียบเสียง (ร)
ในพยัญชนะควบกล้ําปรากฎเปน [r] และ (ล) ในพยัญชนะควบกล้ําปรากฎเปน [l]
เปนเปอรเซ็นตสูงสุด นอกจากนี้ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติไคสแควรยังแสดงใหเห็น
วา อัตราการปรากฎของของรูปแปรตาง ๆ ของ (ร) และ (ล) ในพยัญชนะควบกล้ํา
แตกตางกันตามวัจนลีลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .01 
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Author Patcharin Doungsri  
Title Concessive sentences in Thai / Patcharin Doungsri  
Date 1993 
  
Location CL thesis 
Source 102 leaves 
Abstract The objective of this study is an analysis of the syntactic and semantic

properties of concessive sentences in Thai. A concessive sentence in Thai
is composed of an adverbial clause and a main clause. It is classified as a
complex sentence. However, the presence of lee and Ko gives the
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sentence and added feature of a compound sentence. The two compound
connectives only occur when the subordinate clause precedes the main
clause. Concessive sentences can be divided syntactically into two types,
based on the positioning of the adverbial clause : Type 1 with an adverbial
clause preceding the main clause and Type 2 with an adverbial clause
following the main clause. Connectives in concessive sentences can be
divided into those linking the main clause and the adverbial clause, and
those preceding the adverbial clause. In Type 1 concessive sentences, the
linking connective is optional but in Type 2 concessive sentences, the
linking connective is absent. The position of the adverbial clause does not
change the semantic content of the sentence. Semantically, concessive
sentences in Thai consist of two parts : the condition and the insistence.
The first part, represented in the adverbial clause, supplies the
concessional condition offered by the speaker. The second part is
represented in the main clause. It supplies the state or the event which
counters the natural expectation of the concession. The condition found in
concessive sentences can be one of these three types : irrealis condition,
realis condition, and potential condition. The classification is based on the
semantic content of the connective and the adverbial clause itself.
Concessive sentences in Thai can also be divided on semantic basis into
three types : definite concessive sentences, disjunctive concessive
sentences, and indefinite concessive sentences. 

 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหคุณสมบัติและจําแนกประโยคเงื่อนไขเพื่อ
ยืนยันในภาษาไทย ตามเกณฑวากยสัมพันธ และเกณฑอรรถศาสตร ผลการศึกษา
สรุปไดวาประโยคเงื่อนไขเพื่อยืนยันในภาษาไทยประกอบดวย วิเศษณานุประโยค
และมุขยประโยค จึงจัดเปน สังกรประโยค อยางไรก็ดีการปรากฏของ แต และ ก็ ใน
ประโยคที่วิเศษณานุประโยคนํามุขยประโยค ทําใหประโยคเหลานี้มีลักษณะของ
อเนกรรถประโยคอยูดวย ประโยคเงื่อนไขเพื่อยืนยันในภาษาไทย สามารถจําแนก
ดวยเกณฑทางวากยสัมพันธไดเปน 2 ประเภทตามตําแหนงการปรากฏของวิเศษณา
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นุประโยค คือ ประเภทที่ 1 ประโยคเงื่อนไขเพื่อยืนยันที่วิเศษณานุประโยค นําหนา
มุขยประโยค และประเภทที่ 2 ประโยคเงื่อนไขเพื่อยืนยันที่วิเศษณานุประโยค
ตามหลัง มุขยประโยค คําเชื่อมในประโยคเงื่อนไขเพื่อยืนยัน สามารถแบงไดเปน
คําเชื่อมที่เชื่อมวิเศษณานุประโยคเขากับมุขยประโยค และคําเชื่อมนําวิเศษณานุ
ประโยค ประโยคเงื่อนไขเพื่อยืนยันประเภทแรก อาจมีคาเชื่อมระหวางมุขยประโยค
กับวิเศษณานุประโยคหรือไมก็ได สวนประเภทที่สองนั้น คําเชื่อมระหวางมุขย
ประโยคและวิเศษณานุประโยคจะไมปรากฏ คําเชื่อมนําวิเศษณานุประโยคของทั้ง
สองประเภทจะปรากฎเสมอ นอกจากนี้ พบวาตําแหนงของวิเศษณานุประโยคไมทํา
ใหคุณสมบัติทางอรรถศาสตรของประโยคเงื่อนไขเพื่อยืนยันเปลี่ยนแปลง ในทาง
อรรถศาสตร องคประกอบของประโยคเงื่อนไขเพื่อยืนยันในภาษาไทยมี 2 สวน คือ
สวนแสดงเงื่อนไข และสวนแสดงการยืนยัน สวนแสดงเงื่อนไข จะแสดงโดยวิเศษณา
นุประโยค มีขอความแสดงการยอมออนขอเพื่อไมใหเหตุการณในสวนแสดงการ
ยืนยันเกิด สวนแสดงการยืนยัน จะแสดงโดยมุขยประโยค มีขอความคานความ
คาดหมายตามเงื่อนไข เงื่อนไขที่แสดงในประโยคเงื่อนไขเพื่อยืนยันจําแนกเปน 3
แบบ คือ เงื่อนไขที่เกิดจริง เงื่อนไขที่ไมเกิดจริง และเงื่อนไขที่อาจเกิดจริง โดยใช
เกณฑ ความหมายของคําเชื่อมนําวิเศษณานุประโยค และความหมายของอนุ
ประโยคในสวนที่เปนเงื่อนไข ประโยคเงื่อนไขเพื่อยืนยันในภาษาไทยยังสามารถ
จําแนกดวยเกณฑอรรถศาสตรของคําเชื่อมไดเปน 3 ประเภท ไดแก ประโยคเงื่อนไข
เพื่อยืนยันที่แสดงการยอมใหดวยการเจาะจงเงื่อนไขชัดเจน ประโยคเงื่อนไขเพื่อ
ยืนยันที่แสดงการยอมใหโดยมีหลายเงื่อนไขใหเลือก และประโยคเงื่อนไขเพื่อยืนยัน
ที่แสดงการยอมใหโดยบอกเงื่อนไขกวาง ๆ 
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Author Paleerat Sapproong  
Title Social variation of (h) in the urban Songkhla dialect / Paleerat Sapproong  
Date 1993 
  
Location CL thesis 
Source 185 leaves : charts, map 
Abstract Previous studies of Songkhla dialect show that /h/ does not exist as an initial

consonant phoneme. Speakers of this dialect do not use /กฺ/ but /h/ which
corresponds to /กฺ/ in Standard Thai. However, the researcher, a native
speaker of Songkhla, has observed that /กฺ/ existes as a variant of (h) in the
speech of urban educated young speakers, and that [กฺ] has become
stigmatized in the urban community. The purpose of this study is to analyse
how (h) in the speech of urban Songkhla people very according to these
social factors : the speaker's sex, age, education, domain of language use
and attitudes towards the dialect. The data were collected from 100
Songkhla speakers living on five main roads in Songkhla municipal areas.
The analysis shows that (h) has three variants : (h), [h] and [กฺ]. The
dominant one is [กฺ]. Without controlling for the other social variable, it is
found that (h) varies according to each of the five social factors with the
statistic significance at 0.01 level. When controlling for other variables, that
result shows that (h) also varies according to each of the five social factors.
The most significant factor is the speaker's age. The less significant factors,
ordered from most important to least are education, attitudes towards the
dialect, domain of language use and sex. An interesting finding in the study
is the complex relationship among the social variables especially the
domain of language use and attiudes towards the Songkhla dialect. It is
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found that the educated young speaker who use Standard Thai in daily life
always have negative attitudes towards the Songkhla dialect. In addition,
among the uneducated group, the use of the native variant [กฺ] does not
correspond to their attitudes towards the dialect. They always use the local
variant [h] inspite of their negative attitudes towards it. We can say that the
social group that plays the leading part in mobilizing change in progress of
(h) in urban Songkhla dialect are the educated young people who use
Standard Thai in daily life and have negative attitudes towards the dialect 

 

จากการศึกษาเรื่องระบบเสียงภาษาถิ่นสงขลาเทาที่ผานมา ไมเคยปรากฎวา /กฺ/
เปนหนวยเสียงพยัญชนะตนในภาษาถิ่นดังกลาวเลย พบแต /h/ ซึ่งเปนเสียงปฏิภาค
กับ /กฺ/ ในภาษาไทยมาตรฐาน แตผูวิจัยซึ่งเปนผูพูดภาษาสงขลาแตกําเนิดกลับ
สังเกตวา มีการนําเสียง /กฺ/ มาใชแปรกับเสียง /h/ ในชุมชนเมือง โดยเฉพาะในกลุมผู
พูดอายุนอย การศึกษาสูง นอกจากนี้เสียง /h/ ยังกลายเปนเสียงที่ถูกประณามเปน
อยางมากในกลุมคนที่มีการศึกษาสูง ผูวิจัยจึงมุงที่จะศึกษาวาการแปรของเสียง (h)
ในเขตชุมชนเมืองจังหวัดสงขลา มีความสัมพันธกับปจจัยทางสังคมใดบาง อันไดแก
เพศ อายุ การศึกษา แวดวงภาษา และทัศนคติตอภาษาถิ่น ผูวิจัยเก็บขอมูลจากผู
พูดภาษาสงขลา 100 คน ซึ่งอาศัยอยูบนถนน 5 สาย ในเขตเทศบาลเมืองสงขลา ผล
การวิเคราะหพบวา (h) มีรูปแปร 3 รูป คือ [h] [h] และ [กฺ] รูปแปรที่พบใชมากที่สุด
คือ [กฺ] ในการวิเคราะหแบบไมควบคุมตัวแปรพบวา การแปรของเสียง (h) มี
ความสัมพันธกับตัวแปรทางสังคมทั้งหาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
สวนการวิเคราะหแบบควบคุมตัวแปรพบวาการแปรของเสียง (h) มีความสัมพันธกับ
ตัวแปรทางสังคมทั้งหาเชนกัน โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการแปรของเสียง (h)
มากที่สุดคือ อายุ ซึ่งพบวามีการแสดงผลแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในการ
ออกเสียง (h) ตามอายุในเกือบทุกกลุมเปรียบเทียบรองลงมาคือ การศึกษา ทัศนคติ
ตอภาษาถิ่น แวดวงภาษาและเพศ สิ่งที่นาสนใจในงานวิจัยนี้คือ ความสัมพันธแบบ
ซับซอนตางๆ ทางสังคม โดยเฉพาะแวดวง ภาษากับทัศนคติตอภาษาถิ่น ซึ่งพบวา
กลุมการศึกษาสูง อายุนอย เฉพาะผูที่มีแวดวงภาษามาตรฐาน จะมีทัศนคติทางลบ
ตอภาษาถิ่น และกลุมดังกลาวใชเฉพาะรปูแปรที่มีศักศรีจากภาษามาตรฐาน และไม
ใชรูปแปรอื่นเลย นอกจากนี้ ยังพบวาทัศนคติตอภาษาถิ่นมีอิทธิพลอยางมากตอการ
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แปรของเสียง (h) เฉพาะในกลุมการศึกษาสูงเทานั้น โดยผูที่มีทัศนคติทางลบตอ
ภาษาถิ่น จะใชรูปแปร [กฺ] มากในทุกกลุมเปรียบเทียบ สวนกลุมการศึกษาปาน
กลางและต่ํา ทั้งผูมีทัศนคติทางลบและบวกตอภาษาถิ่น ยังคงใชรูปแปรทองถิ่นมาก
ใกล เคียงกัน  ซึ่งแสดงใหเห็นวาการใชภาษาถิ่นกับทัศนคติตอภาษาถิ่น  ไม
จําเปนตองสอดคลองกันเสมอไป จากผลการวิจัยอาจกลาวไดวา กลุมที่เปนกลไก
สําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเสียง (h) ที่กําลังดําเนินอยู ณ เขตชุมชนเมือง
จังหวัดสงขลานี้ คือ กลุมการศึกษาสูง อายุนอย แวดวงภาษามาตรฐาน และมี
ทัศนคติทางลบตอภาษาถิ่นทั้งชายและหญิง 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1993 
Subject(s) Dialects  
 Thai language -- Pronunciation  
Subject Songkhla  
Alt author ปาลีรัฐ ทรัพยปรุง  
 Amara Prasithrathsint, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745838853 
 
 
 
Author Apinya Pornsib  
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Location CL thesis 
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Abstract This thesis is a study of tones in Phetchaburi Thai spoken in six amphoes :

Tha Yang, Muang, Ban Lat, Cha-am, Khao Yoi, and Ban laem in
Phetchaburi Province. The aims are to compare both the tone systems and
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the phonetic characteristics of tones among the six amphoes, and to sutdy
the result of using more than one informant per location. Eighteen
informants selected according to a set of criteria were interviewed, three
form each amphoe. A wordlist consisting of 100 monosyllabic words was
used in this study. The recorded data were analysed using the DSP Sona-
Graph Workstation Model 5500. The study shows that as far as tonal
variation among the six amphoes is concerned, the tone system of very
amphoe is the same, i.e. each consists of six tones. The phonetic
characteristics of each tone, however, vary from one amphoe to another
making it possible to divide Phetchaburi Thai into sub-dialects. Concerning
variation among the informants from each study location, there is no
variation in the number of tones but there is variation in the districbution of
some tones in checked syllalbles. It is also found that at least two out of
three informants in each location have the same or similar allotones. 

 

งานวิจัยนี้ศึกษาวรรณยุกตภาษาไทยถิ่น จังหวัดเพชรบุรีที่พูดในอําเภอทายาง
อําเภอเมือง อําเภอบานลาด อําเภอชะอํา อําเภอเขายอย และอําเภอบานแหลม เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบระบบวรรณยุกต และสัทลักษณะของหนวยเสียงวรรณยุกต
ระหวางอําเภอทั้ง 6 และเพื่อศึกษาผลที่ไดจากการเก็บขอมูลจากผูบอกภาษา
มากกวาหนึ่งคน ในแตละจุดเก็บขอมูล ผูวิจัยเก็บขอมูลจากผูบอกภาษาอําเภอละ 3
คน รวม 18 คน ตามคุณสมบัติที่กําหนดไว โดยใชรายการคําพยางคเดียวจํานวน
100 คําในการสัมภาษณ การวิเคราะห ไดใชเครือง DSP Sona-Graph Workstation
Model 5500 ผลการวิจัยพบวา ในแงของการแปรระหวางอําเภอ ระบบวรรณยุกต
ของภาษาไทยถิ่นเพชรบุรีของทุกอําเภอเปนระบบ 6 หนวยเสียงวรรณยุกตเหมือนกัน
สําหรับสัทลักษณะของหนวยเสียงวรรณยุกตนั้น พบวาแตละอําเภอมีความแตกตาง
และความแตกตางสามารถนํามาจําแนกภาษาถิ่นยอยได ในแงของการแปรระหวาง
บุคคลในจุดเก็บขอมูลแตละจุดนั้น พบวาไมมีความแตกตางในสวนของจํานวน
หนวยเสียงวรรณยุกต แตมีความแตกตางในการปรากฏของหนวยเสียงวรรณยุกตใน
พยางคตาย สําหรับสัทลักษณของหนวยเสียงวรรณยุกตพบวา ผูบอกภาษา 3 คน
หรืออยางนอย 2 ใน 3 คน ของแตละอําเภอ มีสัทลัษณะของหนวยเสียงวรรณยุกต
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Author Patima Paramasiri  
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Date 1993 
  
Location CL thesis 
Source 190 leaves 
Abstract The purpose of this study is to investigate the relationship between the

degree of usage of Kham Mang lexical items and the location of the Kham
Muang speakers' residence, focusing specifically on communication
facility. Fifty semantic units were used in this study consisting of utensil
names, animal names, plant names, and verbs. The data used in this study
came from 66.8 percent of the questionnaires sent to a headmaster of a
village school in each of the 196 tambons in Chiang Mai. Communication
facility is divided into three levels: very convenient, convenient, and not
convenient. Four criteria are used in determining the degree of
communication facility: distance from Ampher Muang, road condition,
number of the bus changes, and frequency of bus service. It is found that
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the relationship between communication facility and drgree of usage of
Kham Muang lexical items is statistically significant at the 0.01 level. Those
living in the areas with higher degree of communication facility use fewer
Kham Muang lexical items than those living in the areas with lower degree
of communication facility. In addition, a distribution analysis displayed on
maps shows quite chearly that the tambons within the city center use less
Kham Muang than the other areas 

 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณการใชศัพทคํา
เมืองกับถิ่นที่อยูของผูพูดโดยเนนเรื่องความสะดวกของการคมนาคมของถิ่นที่อยู
เปนหลัก หนวยอรรถที่ใชในการศึกษามีจํานวน 50 หนวยอรรถประกอบดวยคํา
เรียกชื่อเครื่องใช คําเรียกชื่อสัตว คําเรียกชื่อพืช และคําเรียกชื่อกริยา ขอมูลที่ใชใน
การศึกษาไดจากแบบสอบถามรอยละ 66.8 ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมดที่
สงไปยังครูใหญโรงเรียนประจําหมูบานใน 196 ตําบลในจังหวัดเชียงใหม ความ
สะดวกของการคมนาคมแบงเปน 3 ระดับ ไดแก สะดวกมาก สะดวกปานกลาง และ
สะดวกนอย เกณฑที่ใชตัดสินระดับความสะดวกของการคมนาคมมี 4 ประการ
ไดแก ระยะหางจากอําเภอเมือง สภาพถนน จํานวนการตอรถรับจาง และจํานวน
เที่ยวรถรับจาง 
ผลการศึกษาแสดงวา ความสะดวกของการคมนาคมมีความสัมพันธกับปริมาณการ
ใชศัพทคําเมืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผูที่มีภูมิลําเนาอยูในบริเวณที่
การคมนาคมสะดวกนอยกวาจะใชศัพทคําเมืองดวยปริมาณมากกวาที่ผูที่อาศัยอยู
ในบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวกมากกวา การแสดงการกระจายโดยใชแผนที่ ให
ขอสรุปเพิ่มเติมวา จุดเก็บขอมูลที่อยูในตัวเมืองที่เปนศูนยกลางความเจริญ ใชศัพท
คําเมืองนอยกวาบริเวณอื่นอยางเห็นไดชัด 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1993 
Subject(s) Variation  
 Kham muang  
 Chiang Mai dialect  
 A study of lexical items  
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Alt author ปฏิมา ปรมศิริ  
 Kalaya Tingsabadh, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745830739 
 
 
 
Author Ruslan Uthai 
Title A Comparative of Word Formation in Standard Malay and Pattani Malay / 

Ruslan Uthai 
Date 1993 
 
Abstract The purpose of this thesis is to study and compare word formation in

Standard Malay and Pattani Malay by studying the word formation in each
language and then comparing them in order to see their similarities and
differences. The data used in the research was collected from the Malay-
Malay Dictionary and Pattani Malay-Thai Dictionary. The researcher, a
native Pattani Malay speaker, also supplemented this data. All of the data
was be checked with Malay informants. The results show that there are four
types of word formation found in Standard Malay and Pattani Malay :
affixation, compounding, reduplication and conversation. The most
significant type of word formation found in Standard Malay is affixation,
followed by reduplication, compounding and conversion respectively
whereas in Pattani Malay, the most significant type of word formation is
compounding, followed by affixation, conversion and reduplication. In
Pattani Malay, words derived by affixation can be replaced with phrases.
The replacement of derived word with phrases is rare in Standard Malay.
The comparison of word formation in these two dialects of Malay indicates
the tendency and direction of language change in Pattani Malay. Pattani
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Malay, a polysyllabic language is becoming a monosyllabic one. Word
compounding which is quite rare in Standard Malay has become prominent
in Pattani Malay due to influence of language contact with Thai. 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาและเปรียบเทียบการสรางคําในภาษา
มลายูมาตรฐานและภาษามลายูถิ่นปตตานี โดยศึกษาการสรางคําของแตละภาษา
แลวนํามาเปรียบเทียบเพื่อดูวาเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร ขอมูลที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้เก็บจากพจนานุกรมมลายู-มลายู และมลายูถิ่นปตตานี-ไทย ตลอดจนจาก
ตัวผูวิจัยเองซึ่งพูดภาษามลายูถิ่นปตตานีเปนภาษาแม และนําขอมูลที่ไดไป
ตรวจสอบความถูกตองกับผูพูดภาษามลายูมาตรฐานและมลายูถิ่นปตตานีอื่นๆ
ดวย 
ผลการวิจัยพบวา ภาษามลายูมาตรฐานและภาษามลายูถิ่นปตตานีมีวิธีการสรางคํา
4 วิธีคือการผสานคํา การผสมคํา การซ้ําคํา และการแปลงหมวดคํา ในภาษามลายู
มาตรฐานมีการสรางคําโดยการผสานคํามากที่สุด รองลงมาคือ การซ้ําคํา การผสม
คํา และนอยที่สุดคือ การแปลงหมวดคํา  สวนในภาษามลายูถิ่นปตตานีมีการสราง
คําโดยการผสมคํามากที่สุด รองลงมาคือ การผสานคํา การแปลงหมวดคํา และนอย
ที่สุดคือ การซ้ําคํา นอกจากนี้ในภาษามลายูถิ่นปตตานีมีการนําคํามาประกอบกัน
เปนวลีแทนการผสานคํา ซึ่งในกรณีเชนนี้จะไมคอยปรากฏในภาษามลายูมาตรฐาน
และจากผลการเปรียบเทียบนี้ทําใหเห็นถึงแนวโนมและทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ทางภาษาในภาษามลายูถิ่นปตตานี  จากภาษาที่ มีคําหลายพยางคไปเปน
ภาษาคําโดด และจากการสรางคําโดยการผสานคําเปนสวนใหญไปเปนการผสมคํา
อันเนื่องมาจากอิทธิพลของการสัมผัสทางภาษากับภาษาไทย 
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Alt author รุสลัน อุทัย 
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Title Tones in monosyllabic and disyllabic words in the Central Thai dialect of 
Prachuap Khiri Khan / Panchanit Banditkul  

Date 1992 
  
Location CL thesis 
Source 262 leaves 
Abstract This thesis deals with tones in Central Thai spoken at Amphoe Hua Hin,

Amphoe Pran Buri, Amphoe Kui Buri, Amphoe Muang and Amphoe
Thapsakae in Prachuap khiri Khan province. The aim is to compare both
the tone system and the phonetic characteristics of tones in monosyllabic
and disyllabic words among there five Amphoes. One informant from each
Amphoe was interviewed. A wordlist consisting of 278 monosyllabic and
disyllabic wrods was prepared for the interview. the recorded data were
analysed by the DSP sona-Graph workstation Model 5500. The result shows
that in each Amphoe the tone system on monosyllabic words is the sam as
that on the last syllables of disyllabic words, and the tone system on these
two types of syllables--which are stressed--differ from that on the first
syllables of disyllabic words--which are unstressed. There are fewer tones
on the unstressed syllables than on the stressed syllables in Amphoe Kui
buri, Amphoe Muang and Amphoe Thap Sakae. The tone systems of the
two types of syllables are the same in Amphoe Hua Hin and Amphoe Pran
Buri. The phonetic characteristics of tones in monsyllabic words are similar
to those in the last syllables of disyllabic words, while those on the first
syllables are usually level or become less dynamic in shape. From the point
of view of grogrphical variation, it is found that each Amphoe differs from all
the others, especially when taking the tones on unstressed syllables into
account 

 งานวิจัยนี้ศึกษาวรรณยุกตในภาษาไทยถิ่นกลางจัวหวัดประจวบคีรีขันธซึ่งพูดอยูใน
อําเภอหัวหิน  อําเภอปราณบุรี อําเภอกุยบุรี อําเภอเมืองและอําเภอทับสะแก  เพื่อ
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ศึกษาเปรียบเทียบระบบวรรณยุกตและสัทลักษณะของหนวยเสียงวรรณยุกตในคํา
พยางคเดียวและคําสองพยางคใน  5 อําเภอนี้  ผูวิจัยเก็บขอมูลจากผูบอกภาษา
อําเภอละ  1 คน  ตามคุณสมบัติที่กําหนดไว  โดยใชรายการคําในการสัมภาษณซึ่ง
ประกอบดวยคําพยางคเดียวและคําสองพยางค  จํานวน  278  คํา  การวิเคราะหได
ใชเครื่อง DSP Sona-Graph Workstation Model  5500  
ผลการวิจัยพบวาในแตละอําเภอระบบวรรณยุกตในคําพยางคเดียวและพยางคหลัง
ของคําสองพยางคเปนพยางคที่ลงเสียงหนัก  มีระบบวรรณยุกตเหมือนกัน  สวน
พยางคหนาของคําสองพยางคซึ่งเปนพยางคที่ไมลงเสียงหนักจะแตกตางออกไป
คือมีจํานวนหนวยเสียงนอยกวาพยางคที่ลงเสียงหนัก ในอําเภอกุยบุรี  อําเภอเมือง
และอําเภททับสะแก  สวนที่อําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรีนั้นพบวามีจํานวน
หนวยเสียงเทากับพยางคที่ลงเสียงหนักสําหรับสัทลักษณะของหนวยเสียงวรรณยุกต
นั้นในคําพยางคเดียวจะคลายคลึงกับพยางคหลังของคําสองพยางค  สวนพยางค
หนาของคําสองพยางคจะมีทิศทางของเสียงคอนขางระดับหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางของเสียงนอยลง 
ในแงของการแปรตามพื้นที่พบวาแตละอําเภอมีสัทลักษณะแตกตางไปจากอําเภอ
อื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อนําพยางคที่ไมลงเสียงหนักเขามาพิจารณาดวย 
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Author Chindarat Charuskumchornkul  
Title Semantic constraints on occurrence of /CA?/ between two verb phrases / 

Chindarat Charuskumchornkul  
Date 1992 
  
Location CL thesis 
Source 96 leaves 
Abstract This study aims at analyzing the semantic properties of the verb phreses

preceding/ca?/and the semantic relationships between the verb phrases
preceding and following /ca?/. It also aims at finding the conditions
governign the occurrence of /ca?/. There are two types of the verbal
elements preceding /ca?/ : single verbs and verb phrases. The single verbs
can be complement-taking verbs, which are semantically incomplete, of
noncompement-taking verbs, which are semantically complete. The verb
phrases are verbs denothing physical actions and possession. The
relationships between verb phrases flanking/ca?/are functional. The
preceding verbs function as main verbs indicating the state-of affirs. The
following verb phrases have one of the two types of function :
complementing or modifying the preceding verbs or verb phrases. It if also
found that the events denoted by the verbs and verb phrases
preceding/ca?/ are realis at speech time except in hypothetical, advisory
and onditional sentences, whereas the events of the verb phrases following
/ca?/ are irrealis at speech time but may be realized later. In the latter case,
there are two possibilities of realization : sequential or non-sequential. The
perdiction of the possibility of occurrence depends on the semantic
properties of the verb phrases preceding/ca?/. Is is also found that /ca?/
flanked by two verb phrases is either obligatory or optional. When/ca?/
occurs, it is an irrealis marker of the verb phrases which follow 

 งานวิจัยนี้มีจุดประสงคที่จะวิเคราะหคุณสมบัติทางอรรถศาสตรของกริยาวลีหนา
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จะ  วิเคราะหความสัมพันธทางอรรถศาสตรระหวางกริยาวลีหนา  จะ  กับกริยาวลี
หลัง  จะ  และกําหนดเงื่อนไขในการปรากฎของ  จะ  ซึ่งเกิดจากคุณสมบัติทาง
ความหมายของกริยาวลีหนา  จะ และความสัมพันธทางความหมายระหวาง
กริยาวลีหนา  จะ กับหลัง  จะ  
ผลการวิเคราะหสรุปไดดังนี้ 
กริยาหนา   จะ  แบงไดเปนกริยาเดี่ยวและกริยาวลี  กริยาเดี่ยวมีคุณสมบัติทาง
ความหมาย คือกริยาที่ตองการสวนเติมเต็ม  ซึ่งไมมีความสมบูรณทางความหมาย
และกริยาที่ไมตองการสวนเติมเต็ม ซึ่งมีความสมบูรณทางความหมาย  สวนกริยาวลี
มีคุณสมบัติทางความหมาย คือ กริยาแสดงการกระทําโดยทางกาย และกริยาแสดง
สภาพการมีหรือครอบครองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  กริยาวลีหนา  จะ  และกริยาวลีหลัง จะ  มี
ความสัมพันธในแงหนาที่ตอกัน  โดยกริยาวลีหนา  จะ  มีหนาที่แสดงความเปนไป
ของเหตุการณ  สวนกริยาวลีหลัง  จะ  ทําหนาที่เติมความหมายของกริยาวลีหนา จะ
ที่มีความหมายไมสมบูรณในตนเอง หรือเสริมความหมายของกริยาวลีหนา  จะ ที่มี
ความหมายสมบูรณในตัวเองอยูแลว  ในการวิเคราะหการเกิดจริงของเหตุการณที่
แสดงโดยกริยาวลีหนา  จะ และหลัง  จะ  พบวา กริยาวลีหนา จะ  แสดงเหตุการณที่
เกิดจริงในขณะผูพูดกลาวถอยคํา ยกเวนที่ปรากฎในประโยคแสดงการสมมุติ
ขอเสนอแนะ หรือเงื่อนไข  สวนกริยาวลีหลัง  จะ จะแสดงเหตุการณที่ไมเกิดขึ้นจริง
ในขณะที่ผูพูดกลาวถอยคํา  แตอาจเกิดหรือไมเกิดภายหลังก็ได  โดยมีความเปนไป
ไดในการเกิด  2 แบบ  คือ การเกิดเหตุการณที่เรียงตอกัน  และการเกิดเหตุการณที่
ไมเรียงตอกัน  การตีความความเปนไปไดในการเกิดเหตุการณภายหลังการกลาว
ถอยคําแตละแบบนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติทางความหมายของกริยาวลีหนา จะ 
ในการศึกษาการปรากฎและไมปรากฎของ จะ ระหวางกริยาวลี  พบวา คําวา จะ มี
ลักษณะการปรากฎทั้งแบบบังคับและไมบังคับการปรากฎ  โดยเมื่อปรากฎ จะ จะ
เปนคําแสดงเหตุการณที่ไมเกิดจริง 
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Title A study of sentence structure and intonation or the yes-no question 

speech act in French / Orathai Tadaratanakul  
Date 1992 
  
Location CL thesis 
Source 175 leaves 
Abstract This is a study of the sentence structures and the intonation patterns of the

Yes-No Question Speech act in French. The data are from two motion
pictures: "Pleure pas la bouche pleine" in 1973 and "Dossier 51" in 1979.
Three semantic criteria:(1) the presupposed belief of the speakers (2) given
or new information and (3) the atitude of the speakers that the proposition is
true or not true are used to analoyze all the question forms in the corpus.
The relationship between the sentence structures, the intonation patterns in
french Y-N Questions and the semantic criteria aforementioned are studied.
The result of the analyese can be summed up as follows. 1. The most
common type of Y-N Question found in conversational French is the
proposition with rising intonation (p+?+In(R)). The poropostion is marked
with a question marker in the written form. 2. Y-N Questions which do not
show the speakers' attitude towards the belief of the proposition are
represented mostly by propositions with question markers and propositions
with the word order inversion and question markers. The speakers use
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these types of Y-N Question to express their real need for answers. Thers
two types of Y-N Question are also used to express the speakers'
politeness. They help to show that the speakers want to give opportunities
to the hearer to freely show his opinion. Rising intioation appears mostly in
both question forms. 3. Y-N Question with Question Parts
((QP)+P+(QP)+(C)) is used mostly to express the speakers' presupposed
belief. They reveal the speakers' conflict towards the proposition. The
convolution intonation is used mostly with this question form. 4. The
propositions in Y-N Questions with proposition and word order inversion
followed by question markers (P+WI+?) are all new information. It can be
concluded that this question form is a Real Question 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาลักษณะโครงสราง และทํานองเสียงของ
รูปคําถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธที่มีวัจนกรรมเปนการถามในภาษาฝรั่งเศส  จากบท
สนทนาในภาพยนตร โดยศึกษาเรื่องเกณฑทางความหมายอันไดแก  การมีความ
เชื่อดั้งเดิม-การไมมีความเชื่อดั้งเดิม  ความเกา-ความใหม  การเชื่อวาความนําเสนอ
เปนเชนนั้น-การเชื่อวาความนําเสนอมิไดเปนเชนนั้น และความสัมพันธระหวาง
เกณฑทางความหมายดังกลาวกับรูปคําถาม และทํานองเสียงของคําถามแบบตอบ
รับ-ปฏิเสธในภาษาฝรั่งเศส 
ผลของการศึกษาสรุปไดวา วัจนกรรมการถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธในภาษาฝรั่งเศส
มีความหลากหลายในแงโครงสรางของประโยคและทํานองเสียงและการใชรูป
คําถามที่แตกตางกันขึ้นอยูกับเกณฑทางความหมายที่แตกตางกัน ดังนี้ 
1.ในภาษาฝรั่งเศสสนทนารูปคําถามสวนใหญเปนรูปประโยคบอกเลา ซึ่งในการพูด
ใชทํานองเสียงขึ้น [ P+?+In(R) ] และในภาษาเขียนจะใสเครื่องหมายแสดงการถาม
(?) ทายประโยค 
2.รูปคําถามที่เปนรูปประโยคบอกเลา ลงทายดวยเครื่องหมายแสดงการถาม [ P+? ]
และรูปคําถามที่ใชกฎการสลับที่คําลงทายดวยเครื่องหมายแสดงการถาม  [
P+WI+? ] สวนใหญใชเแสดงความหมายไปในทํานองเดียวกัน คือผูถามไมมีความ
เชื่อดั้งเดิมตอความนําเสนอ  ผูถามใชรูปคําถามนี้เพื่อตองการคําตอบรับหรือตอบ
ปฏิเสธ 
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ในกรณีที่ผูถามมีความเชื่อดั้งเดิมตอความนําเสนอ  ผูถามจะใชรูปคําถามนี้เพื่อเปด
โอกาสใหผูฟงแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่ 
ในรูปคําถามทั้ง 2 รูปนี้ มีรูปทํานองเสียงขึ้นมากที่สุด คือ   [ P+?+In(R) ]  และ [
P+WI+?+In(R) ]     
3.รูปคําถามที่มีสวนแสดงการถามวางไวตนประโยคหรือทายประโยค ลงทายดวย
เครื่องหมายแสดงการถาม  [ (QP)+P+(QP)+? ] ใชแสดงความหมายที่วาผูถามมี
ความเชื่อดั้งเดิมตอความนําเสนอ ใชแสดงความขัดแยงของผูถาม ในรูปคําถามนี้มี
รูปทํานองเสียงผสมมากที่สุด  [ (QP)+P+(QP)+?+In(c) ] 
4.รูปคําถามที่ใชกฎการสลับที่คํา  ลงทายดวยเครื่องหมายแสดงการถาม [ P+WI+?
] ใชในการถามที่ความนําเสนอเปนความใหมทั้งหมด  อาจจัดไดวารูป [ P+WI+? ]
เปนคําถามแทได 
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Date 1992 
  
Location CL thesis 
Source 144 leaves 
Abstract The purpose of this research is to study variation of plant names in some

sub-dialects of Northern Thai, Northeasthern Thai Central Thai and southern
thai in order to find out how similar or different the plant names in these
sub-dialects are, and to conclude from such findings the relationship
among the dialects and the sub-dialects. Data were collected from eight
informants-one in each of following provinces : Chiang mai, Phrae, Loei,
Ubon Ratchathani, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Rayong, surat Thani and
Songkhla. The total number of semantic units in ths research is 174. The
study shows that in studying variation of plant names, the names should be
divided be divided into two parts : the pre-core part and the core part. Each
part has its own pattern of variation. the variation of each part can explain
the relationship among the dialects and sub-dialects in a different way. The
variation pattern of the pre-core part suggests that the dialects may be
divided into two groups : those in the upper part of Thailand i.e. Northern
and Northeasthern Thai, and those in the lower part i.e. Central and
southern Thai. It also suggest that Northern and Northeastern Thai have a
closer relationship with Central Thai than Southern Thai. The variation
pattern of the core part shows that variation patterns of both the pre-core
part and the core part show that the sub-dialects of the same dialect are
more closely related than the sub-dialects of the different dialects. It was
also found that the sub-dialects of the same dialects are related to the sub-
dialects of the other dialects at about the same level except the sub-
dialects of Northern Thai 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการแปรของคําเรียกชื่อพืชในภาษาถิ่นยอย
ของภาษาคําเมือง  ภาษาถิ่นยอยของภาษาอีสาน  ภาษาถิ่นยอยของภาษาไทยถิ่น
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กลางและภาษาถิ่นยอยของภาษาไทยถิ่นใตวามีการใชคําศัพทเรียกชื่อพืชเหมือนกัน
หรือตางกันในลักษณะใดบาง  และนําผลการศึกษามาพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางภาษาไทยถิ่นและภาษาไทยถิ่นยอย 
ขอมูลในงานวิจัยชิ้นนี้  ผูวิจัยเดินทางไปเก็บจากผูบอกภาษาซึ่งอาศัยอยูในพื้นที่ที่จะ
ทําการศึกษา  ซึ่งไดแกจังหวัดเชียงใหม แพร เลย อุบลราชธานี  พระนครศรีอยุธยา
ระยอง สุราษฎรธานี และสงขลา  ทั้งนี้สามารถรวบรวมคําเรียกชื่อพืชที่ปรากฎครบ
ทั้ง 8 ถิ่นไดทั้งสิ้น  174 หนวยอรรถ 
ผลการวิจัยสรุปไดวา  การแปรตามถิ่นของคําเรียกชื่อพืช  สามารถแบงศึกษาไดเปน
2 สวน คือ สวนที่เปนคํานําหนากับสวนที่เปนชื่อพืช  การแปรในแตละสวนสามารถ
อธิบายความสัมพันธในมุมมองที่ตางกัน  คือ การแปรของคํานําหนา  ดูเหมือนจะ
แบงภาษาไทยถิ่นออกเปน 2 กลุม คือกลุมที่อยูทางตอนบนของประเทศไทย  ซึ่ง
ไดแก ภาษาคําเมืองและภาษาอีสาน  กับกลุมที่อยูตอนลางของประเทศไทย  ซึ่ง
ไดแก  ภาษาไทยถิ่นกลางและภาษาไทยถิ่นใต   ทั้ งนี้  ภาษาในกลุมแรกมี
ความสัมพันธกับภาษาไทยถิ่นกลางมากกวาภาษาไทยถิ่นใต    ในขณะที่การแปร
ของชื่อพืชแสดงใหเห็นวาภาษาคําเมืองมีความสัมพันธกับภาษาไทยถิ่นอื่น ๆ นอย
มาก  นอกจากนี้ การแปรของคํานําหนาและการแปรของชื่อพืชยังชี้ใหเห็นวา
ความสัมพันธระหวางภาษาถิ่นยอยในภาษาถิ่นใหญเดียวกันจะมีมากกวา
ความสัมพันธระหวางภาษาถิ่นยอยในภาษาไทยถิ่นตางกัน  สําหรับความสัมพันธ
ขามภาษาถิ่นในระดับถิ่นยอยนั้น พบวา ภาษาถิ่นยอยของภาษาถิ่นเดียวกัน มี
ความสัมพันธกับภาษาถิ่นยอยของภาษาถิ่นอื่น ๆ ใกลเคียงกัน  ยกเวนภาษาถิ่นยอย
ของภาษาคําเมือง 
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Location CL thesis 
Source 130 leaves 
Abstract The present study examines the perception of English sounds by Thai

children. It aims to investigate the effect of English learning, age, and
speech processing on speech perception. The speech perception test is
designed to test two groups of Thai children with 2 different language
backgrounds. The 24 subjects in the thai group are exposed to only Thai
language and the 24 subjects in the Thai and English group are exposed to
only thai to both thai and English languages. For each group half of the
children are 6 years old and the other half are 8 years old. There is an equal
number of males and females in each sub-group. Subjects are tested by
listening to 6 sound pairs namely (f-s),(f-O), (f-l),(s-O),(s-l),(O-l). The
subjects are tested on 2 interstimulus interval levels, 500 ms and 1500 ms,
i.e. the second sound in presented to the subjects after the first sound for
500 or 1500 ms respectively. Subjects' discrimination scores are analysed
with Analysis of Variance (ANOVA). The experiment used the significant F
value at .05 level of significance and the F(1.44) is 4.06. The
subjects'discrimination ability of sound pairs indicates that the acoustic
properties of the fricative sounds play an important role in the perception of
sounds. The contribution of English learning on the perception of English
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sounds is found after 6 years critical age. There is a phonological bias to
the processing of sounds in foreign language in the 6 year olds. The 6
years old group has better phonetic processing than phonemic processing
of english fricative sounds 

 งานวิจัยชิ้นนี้เปนการศึกษาความสามารถในการรับรูเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ
ของเด็กไทย  โดยมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาบทบาทของการเรียนภาษาอังกฤษ  และ
อายุของเด็ก  ตลอดจนกระบวนการประมวลผลเสียงพูด  ซึ่งมีอิทธิพลตอการรับรู
เสียงของเด็ก  การทดสอบการรับรูเสียงครั้งนี้ทดสอบเด็กไทย 2 กลุม คือ กลุมที่เรียน
เฉพาะภาษาไทย จํานวน  24 คน   และ กลุมที่เรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จํานวน  24 คน  เด็กที่เขารับการทดสอบมี 2 กลุมอายุ คือ 6 ป และ 8 ป  และในแต
ละกลุมมีจํานวนเด็กหญิง และเด็กชายเทากัน  การทดสอบกระทําโดยใหเด็กฟงคู
เสียงภาษาอังกฤษ   6 คูเสียง   คือ  คูเสียง  (  f-s  )   ( -  )  ( f- )  (  f- )  (  s-
 )   และ  ( s- )   ผูรับการทดสอบไดรับการทดสอบฟงเสียง  6 คูเสียง ใน 2 วิธี
คือ ในระดับ  500 มิลลิวินาที  ซึ่งผูฟงจะไดยินเสียงที่ 2  ภายหลังเสียงที่ 1 ในเวลา
1500  มิลลิวินาที  ผลคะแนนความสามารถในการรับรูเสียงจะนําไปวิเคราะหหาคา
ความแตกตางที่ มีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน  (
Analysis of Variance  : ANOVA )  ซึ่งไดคา  F ( 1,44 )  =  4.06  ที่ระดับความ
เชื่อมั่น  .05  ความสามารถในการฟงคูเสียงแสดงใหเห็นวา  สิ่งที่สําคัญใน
การรับรูเสียงเสียดแทรก ไดแก ลักษณะทางสัทศาสตรของเสียง  และความแตกตาง
ของเสียงสองเสียงที่นํามาเปรียบเทียบกันในแตละคูเสียง 
บทบาทของการเรียนภาษาอังกฤษ  ซึ่งสงผลดีตอการรับรูเสียงนั้น  พบแตในกลุม
เด็กอายุ  8 ปที่เรียนภาษาอังกฤษเทานั้น  แตไมพบในกลุมเด็กอายุ  6 ปที่เรียน
ภาษาอังกฤษเหมือนกัน 
ในการรับรูเสียงภาษาตางประเทศของเด็กอายุ  6 ปพบวาเด็กมีความโนมเอียงเขา
หาภาษาแม ( Phonological Bias )  ในการประมวลผลเสียงภาษาตางประเทศ
และผลการวิจัยพบวาเด็กอายุ  6 ป มีกระบวนการประมวลผลเสียงเสียดแทรก
ภาษาอังกฤษในระดับสัทศาสตรดีกวาในระดับสัทวิทยา 

Note Typescript (photpcopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1992 
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Subject(s) Speech processing  
 Foreign language  
 Fricative  
 Phycholinguistics  
Alt author สุพัตรา พันธโสตถี  
 Sudaporn Luksaneeyanawin, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745831131 
 
 
 
Author Sasitorn Hanpanich  
Title The statistical distribution of consonants, vowels and tones within Thai 

syllables exitsting as words and word constitunents / Sasitorn Hanpanich  
Date 1992 
  
Location CL thesis 
Source 200 leaves 
Abstract The objective of this thesis is to study the statistical distribution of

consonants, vowels and tones in 3 types of Thai syllables: ones existing as
words, ones existing as word constituents and other ones existing as both
works and word constituents. The purpose of the research is to compare
their patterns of distribution. The following variables: sets of phonemes,
position in syllable, occurrence in short and long syllable, occurrence in live
and dead syllable, and occurrence indifferent syllable structures, are taken
into account. The results of the analysis are as follows: The patterns of
distribution of the Thai consonants as a whole and that of the final
consonants in 3 types of syllables are similars, whereas the pattern of
distribution of the initial consonants in syllables existing as words is
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different from those existing as word constituents and those existing as
word constituents and those existing as both words and word constituents.
The pattern of distribution of vowels in syllables existing as words is
different from those existing as word constituents and those existing as
both words and word constituents. The pattern of distribution of tones in
syllables existing as words is different from those existing as word
constituents and those existing as both words and word constituents. The
initial consonants which occur most frequently are alveolars. The final
consonants which occur most frequently are velars. For the vowels, the low-
central vowels /a - a:/ occur most frequently. As for tones, the low level
occurs most frequently. The results of statistical distribution of phonemes
can be partly explained by historical and descriptive linguistics 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาการกระจายเชิงสถิติของหนวยเสียง
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกตในพยางค  3 ประเภท คือ พยางคที่เปนคํา พยางคที่
เปนสวนประกอบของคํา และพยางคที่เปนไดทั้งคําและสวนประกอบของคําใน
ภาษาไทย  เพื่อเปรียบเทียบลักษณะและรูปแบบการกระจายของหนวยเสียง  วา
เหมือนหรือตางกันอยางไร  โดยพิจารณาจากรูปแบบการกระจายของหนวยเสียง
ตามตัวแปรตาง ๆ คือ ชุดของหนวยเสียง ตําแหนงของหนวยเสียงในพยางค  การ
ปรากฎในพยางคเสียงสั้นและพยางคเสียงยาว  การปรากฎในพยางคเปนและ
พยางคตาย และการปรากฎในโครงสรางพยางคแบบตาง ๆ 
จากการวิเคราะห ผูวิจัยพบวารูปแบบการกระจายของหนวยเสียงสระที่ปรากฎใน
พยางคที่เปนคําแตกตางจากพยางคที่เปนสวนประกอบของคํา  โดยพยางคที่เปนได
ทั้งคําและสวนประกอบของคํามีรูปแบบการกระจายที่คลายคลึงกับพยางคที่เปน
สวนประกอบของคํา    สําหรับหนวยเสียงวรรณยุกต  พบวา รูปแบบการกระจายของ
หนวยเสียงวรรณยุกตในพยางคที่เปนคําแตกตางจากพยางคที่เปนสวนประกอบของ
คํา  โดยที่รูปแบบการกระจายในพยางคที่เปนไดทั้งคําและสวนประกอบของคํา
คลายคลึงกับพยางคที่เปนสวนประกอบของคํา 
หนวยเสียงพยัญชนะตนที่มีการปรากฎมากที่สุดในพยางคทุกประเภท เปนหนวย
เสียงฐานปุมเหงือก และหนวยเสียงพยัญชนะทายที่มีการปรากฎมากที่สุดในพยางค
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ทุกประเภทเปนหนวยเสียงฐานเพดานออน  หนวยเสียงสระที่ปรากฎมากที่สุดใน
พยางคทุกประเภทเปนหนวยเสียงสระกลาง-ต่ํา /  a - a: /  สวนหนวยเสียงที่ปรากฎ
มากที่สุดในพยางคทุกประเภท  คือ วรรณยุกตเอก 
ลักษณะการกระจายเชิงสถิติของหนวยเสียงที่ไดจากการวิจัยนี้  บางสวนสามารถ
อธิบายไดในแนวภาษาศาสตรเชิงประวัติ  และบางสวนก็สามารถจะอธิบายไดใน
แนวภาษาศาสตรวรรณา 

Note Typescript (phtocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1992 
Subject(s) Phonnology  
 Statistical distribution  
 Syllable  
 Word constituent  
Alt author ศศิธร หาญพาณิช  
 Sudaporn Luksaneeyanawin, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745826928 
 
 
 
Author YI-Ming Chang  
Title A study of vocalic iconcity of tallied stllables of the debao dialect of 

Southern Zhuang language / YI-Ming Chang  
Date 1992 
  
Location CL thesis 
Source 154 leaves 
Abstract The aim of this research is to discover the patterns of vocalic iconicity in the

tallied syllables of the Debao dialect of Southern Zhuang language and to
study their semantic functions. The study reveals that there are two systems
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of iconicity in the tallied syllables, the Primary System and the Secondary
System. The two systems are distinguished mainly by the syllablic structure
of the tallied syllables and by the degree of productivity. The primary
Sustem is absolutely productive, whereas the Secondary System is only
relatively productive because it also includes the non-productive type of
tallied syllables. As for the syllabic structure, the Primary System features
open syllabes with three iconic vowels: /a:/ /e/ and / ew/. The Secondary
System features closed syllables with three iconic vowels: /a:/, /e:/, and /w/.
The consonant finals of the tallied syllables in the Secondary System
include /p/, /-t/, /-k/, /-m/, /-n/. In both systems of iconicity, /a:/ and /e:/
illustrate the phenomenon of vowel ablaut indicating contrastive semantic
values of (augmentatives) versus (diminutives). The other two vowels /ew/
and /w/ which occur with no opposition illustarte iconic values of
(casualness) and (unusual characterisics) respectively. The senses of the
finals /-p/ vowels correspond to (movement), (quality), (force), (feeling) and
(scopoe) respectively 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษารูปแบบของสระที่แสดงภาพลักษณในอเนกัชพยางค
และความหมายของรูปแบบเหลานั้น ในภาษาเตอเปาซึ่งเปนภาษาจวงถิ่นใตภาษา
หนึ่ง 
ผลการศึกษาปรากฎวา ระบบที่แสดงภาพลักษณในอเนกัชพยางคในภาษาเตอเปามี
2 ระบบ คือ ระบบปฐมและระบบทุติยะ   ระบบทั้งสองแตกตางกันในลักษณะ
โครงสรางของอเนกัชพยางค  และในลักษณะของการไมมีขีดจํากัดในการสราง
อเนกัชพยางคตามกรอบของรูปแบบ 
ระบบปฐม มีลักษณะของการไมมีขีดจํากัดในการสรางอเนกัชพยางคตามกรอบของ
รูปแบบ  แตระบบทุติยะมีขอจํากัดอยูบางสวน  สําหรับลักษณะโครงสรางพยางคใน
ระบบปฐม  โครงสรางพยางคก็จะเปนลักษณะพยางคเปด และมีสระที่ศึกษาใน
วิทยานิพนธฉบับนี้ 3 เสียง คือ  / a: / , / e: / ,  และ / e /  ในระบบทุติยะ โครงสราง
พยางคเปนลักษณะพยางคเปด  โดยมีพยัญชนะ   / -p /   / -t /   / -k /    / -m /    
/ -  /  เปนพยัญชนะทาย  และมีสระที่ศึกษา 3 เสียง คือ / a: /   / e: /  และ /     / 
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ในทั้ง 2 ระบบสระ / a: /  และ  / e: /  เปนสระที่เกิดเปนคูตรงขามกัน  และเปนคูสระ
ที่ตางกันในระดับความสูง  ( VOWEL ABLAUT ) และแสดงความหมายภาพลักษณ
[ใหญ ]   [ เล็ก ] 
สําหรับสระ /  e   /  และ   /    /   ที่เกิดเดี่ยวเสมอนั้นแสดงภาพลักษณของ  [
ตามสบาย ]   และ  [ ลักษณะพิเศษ ]     ตามลําดับ  นอกจากนี้พยัญชนะทาย    /  -
p   -t   -k   -m   -   /    
 ในอเนกชพยางคในระบบทุติยะยังเพิ่มความหมาย  [ การเคลื่อนไหว ]    [ ลักษณะ
]    [ การเนนย้ํา ]    [ ความรูสึก ]  และ   [ ขอบเขต ]   ตามลําดับใหแกความหมาย
แสดงภาพลักษณของเสียงสระ  

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1992 
Subject(s) Iconicity  
 Vowel  
 Zhuang language  
Alt author อี มิง จาง  
 Pranee Kullavanijaya, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745824984 
 
 
 
Author Panida Bualert  
Title Compound words in Pattant Malay / Panida Bualert  
Date 1992 
  
Location CL thesis 
Source 260 leaves 
Abstract This study focuses on the structure and the origin of compound words in

Pattani-Malay dialect. The structure of compound words in Pattani-Malay
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dialect can be classified into two types: compound words with no
consituent as a construction and compound words with one consituent as a
construction. Each of these two types is further subclassified into two types:
compound words which are in the subordinative endocentric construction
type and those in the exocentric construction type. Words which can occur
as a consituent may come from any word-classes such as noun, intransitive
verb, transitive verb, adjective, adverb, preposition, numeral word and
classifier. The compounds themselves can be nouns, berds, adjectives and
prepositons. The compound words are of 4 types according to their origin :
cognate compound words, borrowed compound words, loan translation
compound words and new compound words 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาโครงสรางคําประสมในภาษามลายูถิ่นปตตานี
และเพื่อศึกษาแหลงที่มาของคําประสมเหลานี้ 
ผลการวิจัยพบวา  คํา ประสมในภาษามลายูถิ่นปตตานีมีโครงสราง  2 แบบ  คือ คํา
ประสมที่ไมมีสวนประกอบสวนใดเปนหนวยสราง  และคําประสมที่มีสวนประกอบ
สวนหนึ่งเปนหนวยสราง  โครงสรางทั้งสองแบบนี้แตละแบบจําแนกออกไปไดอีก 2
แบบยอย คือ คําประสมเขาศูนยชนิดขยาย  คําประสมไรศูนยสําหรับสวนประกอบ
คําประสมนั้นอาจมาจากหมวดคํานาม อกรรมกริยา สกรรมกริยา คําคุณศัพท คํา
บุพบท คําบอกจํานวน และคําลักษณะนาม  คําประสมเองก็อาจอยูในหมวดคํานาม
คํากริยา คําคุณศัพท หรือคําบุพบท 
คําประสมสามารถจําแนกได  4 ประเภทตามที่มาของคํา  คือคําประสมที่เปนคํารวม
เชื้อสาย  คําประสมที่เกิดจากการยืมทับศัพท  คําประสมที่เกิดจากยืมโดยการแปล
และคําประสมที่บัญญัติขึ้นใหม 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1992 
Subject(s) Compound words  
 Pattani Malay  
Alt author พนิดา บัวเลิศ  
 Pranee Kullavanijaya, advisor  



ภาควิชาภาษาศาสตร 249

 Sahe A Dullah Alyufree, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745826898 
 
 
 
Author Vilaivan Roongruangratana  
Title The transliteration of French and Italian proper nouns to Thai from the 

reign of King Pama III to King Rama VII / Vilaivan Roongruangratana  
Date 1992 
  
Location CL thesis 
Source 219 leaves 
Abstract This thesis is a study of the transliteration of proper nouns in Frech and

Italian into Thai during the five reigns from the reign of King Rama III to that
of King Rama Vii, focusing firstly on syllable transliteration in whicdh
number of syllable and structural changes are studied, and secondly on
alphabet transliteration in which consonants and vowels are depicted. The
study finds that the syllable transliteration is usually accurate in all the five
reigns. Deviation in syllable structure is found most during the reign of
Rama V for Italian and during the reign of Rama III for French.
Transliteration was based motly on the pronunciation of the proper nouns
rather than the written forms of the words. However, for Italian, it is apparent
that the transliteration was entirely based on pronunciation. For the
alphabet transliteration, it was found that various Thai alphabets were used
for one French alphabet in the transliteration of Frech into Thai. As for the
transliteration of Italian alphabets, it was on the one to one alphabet basis.
In the transliteration of both languages, it can be concluded that
transliteration system was mostly transcription, i.e. the selection of Thai
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alphabets ofr French and Italian was sound based there were cases,
however, of letter based transliteration as well as transliterations based on
English pronunciations of those words. The study of the development of the
transliteration of Italian and French names into Thai from the reign of King
Rama III to that of King Rama VII reveals both consistency and
inconsistency in the use of thai alphabets for the transliteration throughout
the five reigns under study. In the inconsistency cases, it is further divided
into that with and without constant Thai aplhabet (s) 

 วิทยานิพนธนี้ศึกษาลักษณะการเขียนทับศัพทชื่อเฉพาะในภาษาฝรั่งเศสและภาษาอิ
ตาเลียนที่ปรากฎในสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 7  โดยพิจารณาลักษณะสําคัญ 2
ประการ  คือ  1. การถอดพยางค แยกพิจารณาจํานวนและโครงสรางพยางค  2. การ
ถอดตัวอักษร  แยกพิจารณาตัวอักษรที่แทนเสียงพยัญชนะและตัวอักษรที่แทนเสียง
สระ 
ผลการวจิัย  พบวา การถอดชื่อเฉพาะทั้งจากภาษาอิตาเลียนและภาษาฝรั่งเศสในแง
ของการถอดพยางค  จะมีความถูกตองมากที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7
สวนการเปลี่ยนแปลงในการถอดพยางค สําหรับภาษาอิตาเลียน พบมากที่สุดใน
สมัยรัชกาลที่ 5   ในขณะที่ภาษาฝรั่งเศสจะพบมากในสมัยรัชกาลที่ 3  การถอด
พยางคจากทั้งสองภาษา สวนใหญจะถอดตามเสียง  แตมีถอดตามตัวเขียนดวย
เล็กนอยทุกสมัย  ยกเวนการถอดพยางคอิตาเลียนสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งพบวาถอดตาม
เสียงเทานั้น 
สําหรับการถอดตัวอักษร  พบวา ตัวอักษรภาษาอิตาเลียนจะถอดเสียงแบบคงที่
มากกวาตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส  ซึ่งสวนใหญเปนการใชอักษรไทยแทนหลายรูป 
การถอดตัวอักษรจากทั้งสองภาษา  สวนใหญจะถอดตามเสียงในภาษาเดิม  แตก็มี
การถอดตามเสียงภาษาอังกฤษและการถอดตามตัวเขียนอยูบางเล็กนอยในทุก ๆ
สมัย 
วิวัฒนาการถอดตัวอักษรจากทั้งภาษาอิตาเลียนและฝรั่งเศส  จะปรากฎในลักษณะ
เดียวกัน คือ  มีทั้งการแทนดวยรูปอักษรไทยที่เหมือนกันในทุกสมัย  และการแทน
ดวยรูปอักษรไทยที่ตางกันไปในแตละสมัย 

Note Typescript (photocopy) 
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 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1992 
Subject(s) Transliteration of proper nouns  
 French  
 Italian  
 Thai  
Alt author วิไลวรรณ รุงเรืองรัตน  
 Pranee Kullavanijaya, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745827495 
 
 
 
Author Suda Rangkupan  
Title Subsidiary verbs/Pay/'Go' and/Maa/ 'Come' in thai / Suda Rangkupan  
Date 1992 
  
Location CL thesis 
Source 180 leaves 
Abstract This thesis aims at analyzing the meaning of payl and maal as subsidiary

verbs in serial verb constructions in Thai and used them as criteria in
classifying verbs in thai. It is found that subsidiary verbs payl 'go' and maall
'come' in serial verb constructions denote spatial and temporal meanings.
Spatially, payl denotes a motion away from the speaker's point of reference;
maal denotes a motion toward the speaker' point of reference. Temporally,
payl is used to denote that the speaker views that a situation proceeds
away from the utterance time; maal is used to denote that the speaker
views that a situation proceeds up to the point of the utterance time. It is
also found that the main verbs which can be spatially modified by payl and
maal are verbs of displacements, verbs of possession, verbs of
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communication, verbs of direct bodily action and verbs of vision. Payl can
also be used to modify evaluation verbs to denote that the speaker views
the qyalities or quantities denoted by evaluation verbs as being excessive.
Temporally, payl and maal can be used to modify process verbs and
stative verbs. Moreover, maal is found to modify the main verb payl to
denote the temporal extension of the past event 'going' to the utterance
time 

 วิทยานิพนธนี้มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาความหมายของกริยารอง  ไป และ มา  ใน
ประโยคที่มีวลีกริยาเรียงในภาษาไทย  และใชกริยารอง  ไป และ มา  เปนเกณฑใน
การจําแนกประเภทของคํากริยาในภาษาไทย 
ผูวิจัยพบวา  ไป และ มา  ในฐานะที่เปนกริยารองเมื่อประกอบในวลีกริยาเรียงแลว
ใหความหมายในเชิงพื้นที่และเวลาดังนี้    ในเชิงพื้นที่  ไป  แสดงการเคลื่อนสู
จุดหมายในทิศทางที่หางออกจากจุดอางอิงของผูพูด   มา  แสดงการเคลื่อนสู
จุดหมายในทิศทางที่มุงเขาสูจุดอางอิงของผูพูด   ในเชิงเวลา  ไป  แสดงการมอง
เหตุการณของผูพูดวาผูพูดเห็นเหตุการณนั้นดําเนินเลยไปจากเวลาที่ผูพูดกลาว
ถอยคํา  มา  แสดงการมองเหตุการณของผูพูดวาผูพูดเห็นเหตุการณนั้นดําเนินมา
จนถึงเวลาที่ผูพูดกลาวถอยคํา 
ในการใช  ไป และ มา  จําแนกประเภทของคํากริยานั้น  ผูวิจัยพบวา  ในเชิงพื้นที่
คํากริยากลุมที่สามารถปรากฎรวมกับคํากริยาทั้งสองไดนั้นคือคํากริยาเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่  คํากริยาเกี่ยวกับการครอบครอง  คํากริยาเกี่ยวกับการสื่อสาร  คํากริยา
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวโดยตรงของอวัยวะ  และคํากริยาเกี่ยวของกับการมอง  และ
ยังพบวา  ไป สามารถเกิดหลังคํากริยาแสดงการประเมินคํา เพื่อแสดงคุณคาและ
ปริมาณที่เกินเลยจากเกณฑที่ผูพูดตั้งไว   ในเชิงพื้นที่นั้น  คํากริยาที่สามารถปรากฎ
รวมกับคํากริยาทั้งสองไดนั้นมีทั้งคํากริยาที่แสดงกระบวนการและคํากริยาแสดง
ภาพ และยังพบอีกวา  มา  สามารถเกิดหลังคํากริยาหลัก  ไป  เพื่อแสดงการ
เชื่อมโยงเหตุการณ  ไป  ซึ่งสิ้นสุดไปแลวในอดีตกับเวลาที่ผูพูดกลาวถอยคํานั้น   
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Author Vipusarin Prapuntasiri  
Title Kinship terms in kham muang : an ethnoseman-tic analysis / Vipusarin 

Prapuntasiri  
Date 1992 
  
Location CL thesis 
Source 122 leaves 
Abstract The purpose of this study is to carry out a componential analysis of the

basic kinship terms in kham muang and to analyze the use of those terms
as pronouns and address terms among kins and non-kins and as
methaphor. It also aims at pointing out certain significant characteristics in
Lanna culture as reflected in the meanings and use of kham muang kinship
terms. The data used in this study was gathered by interviewing four
informants representing speakers of kham muang in four Lanna provinces,
i.e. Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun and Lampang. The results of the
study show that kinship terms in kham muang may be differentiated by four
or five dimensions of contrast. In Chiang Mai and Lampang dialects the
kinship terms are differenteated by generation, lineality, age and sex. In
Chiang Mai and Lamphun dialects, another dimension of contrast is added
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to the kinship system, i.e. parental link. As for the use of kinship terms as
pronominals and address terms among kins and non-kins, it is found that
the kinship terms of upper generation and greater age are used more
frequently than their counterparts. This reflects a significant characteristic in
Lanna culture--"seniority". The analysis of the use of kham muang kinship
terms as metaphor shows that the words for "mother" is used most,
especially to mean "great", "important", "origin","donor", whereas its
counterpart ("father") is not found. This implies the significance of "mother"
or "matrilineality" in Lanna culture. However, based on the e idence of
merging of the kinship terms on the father's and nother's sides, it is
concluded that "matrilineality" was a significant characteristic in Lanna
culture but now it is less significant, as it seems that the Lanna family does
not place emphasis on either side particularly 

 

เพื่อวิเคราะหความหมายแกนของคําเรียกญาติพื้นฐานในภาษาคําเมือง โดยวิธี
วิเคราะหองคประกอบ และการใชคําเรียกญาติดังกลาวในแวดวงอื่น ๆ ไดแก การใช
เปนสรรพนามและคําเรียกขานในหมูคนที่เปนญาติและไมใชญาติ และใชเปนอุป
ลักษณ นอกนี้ยังแสดงลักษณะสําคัญบางประการในวัฒนธรรมลานนาที่สะทอน
จากความหมายและการใชคําเรียกญาติดังกลาว ดวย ขอมูลที่ใชในการวิเคราะห
ไดมาจากการสัมภาษณผูบอกภาษา 4 คน ซึ่งเปนตัวแทนของผูพูดภาษาคําเมือง 4
จังหวัดลานนา ไดแก เชียงใหม เชียราย ลําพูน และลําปาง ผลการวิจัยพบวาคําเรียก
ญาติในภาษาคําเมืองอาจจําแนกใหแตกตางกันในความหมายแกนดวย 4 หรือ 5
มิติแหงความแตกตาง ในภาษาเชียงราย และลําปาง คําเรียกญาติตางกันในเรื่อง รุน
อายุ สายเลือด อายุ และเพศ สวนในภาษาเชียงใหมและลําพูน จะมีมิติที่เพิ่มขึ้น คือ
ฝายพอ/แม ซึ่งในรายละเอียดคําเรียกญาติในภาษาคําเมืองทั้ง 4 จังหวัด มีทั้ง
ลักษณะที่รวมกันและตางกัน ลักษณะที่รวมกัน ไดแก การใชคําเรียกญาติประเภท
เดียวกัน ในความหมายเหมือนกัน สวนลักษณะที่ตางกันไดแก การใชคําเรียกญาติ
ซึ่งมีความหมายละเอียดที่ตางกันในเรื่องเพศ และฝายพอ/แม ในการใชคําเรียกญาติ
เปนสรรพนามและคําเรียกขานในหมูคนที่เปนญาติ และไมใชญาติ พบวาคําเรียก
ญาติในรุนอายุสูงกวาหรือมีอายุมากกวาตัวเอง มีการนําไปใชมากกวาคําเรียกญาติ
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ในรุนอายุต่ํากวา หรืออายุนอยกวา เชน คําวา "พอ" และ "แม" จะใชสรรพนามและ
คําเรียกขานบอยมากกวา "ลูก" เปนตน ทั้งนี้สะทอนใหเห็นถึงลักษณะสําคัญประการ
หนึ่งในวัฒนธรรมลานนา คือ "ระบบอาวุโส" สําหรับการใชเปนอุปลักษณพบวา คํา
วา "แม" ใชมากที่สุด โดยเฉพาะในความหมาย "ใหญ" "สําคัญ" "ตนกําเนิด" "ผูใหญ
เชน คําวา mE:3khO:3 ในภาษาลําพูนหมายถึงนิ้วหัวแมมือ ซึ่งคําคูกันคือ "พอ" ไม
ปรากฎหลักฐานนี้แสดงใหเห็นถึง "การเนนฝายแม" หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือบทบาท
ฝายหญิงมีความสําคัญมากกวาฝายชาย ลักษณะสําคัญทางวัฒนธรรม ในการ
วิเคราะหดังกลาวนี้ สอดคลองกับขอสังเกตในผลงานทางดานสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา อยางไรก็ตาม ผลการวิเคราะหความหมายแกนของคําเรียกญาติใน
ภาษาคําเมืองทั้ง 4 ถิ่น ไดแสดงใหเห็นวาคําเรียกญาติของฝายพอและแมมีการกลืน
กันจนไมเนนฝายใดฝายหนึ่งโดยเฉพาะ ผูวิจัยจึงสรุปวา "การเนนฝายแม" ที่เคยมีมา
แตเดิมในวัฒนธรรมลานนานั้น ปจจุบันนี้ กําลังลดความสําคัญลง กลายเปนไมเนน
ฝายใดฝายหนึ่ง 
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Author Rataya Kosbirikarn  
Title Variation of the high-falling tone in Suphanburi Thai by some social 

variables / Rataya Kosbirikarn  
Date 1991 
  
Location CL thesis 
Source 81 leaves 
Abstract This study investigates the relationship between the variants of the high-

falling tone in Suphanburi Thai and two social variables : age and place of
residence. In this study, 2 age groups (15-35 year old and 45-65 year old)
and 2 places of residence (Amphoe Muang and Amphoe Si Prachan) are
used. There are 3 variants of high-falling tone : falling, rising, and falling-
rising. It is hypothesized that the 15-35 year old group uses the rising
variant more frequently than the 45-65 year old group and the residents of
Amphoe Muang use the rising variant more frequently than the residents of
Amphoe Si Prachan. The data were collected by interviewing informally 107
native speakers of Suphanburi Thai. The result of the analysis shows that
the relationship between the social variables and the linguistic variants is
statistically significant. Thus, the hypotheses were confirmed. It is found
that the older group residing in Amphoe Si Prachan is the most
conservative, i.e. they tend to use the falling variant, while the younger
group residing in Amphoe Muang is the most progressive, i.e. they tend to
use the rising variant. As for the other two groups, the older living in
Amphoe Muang and the younger living in Amphoe Si Prachan, it is found
that they have the same patterns of usage and frequencies of occurrence
of the tone variants. Regarding the falling-rising variant, the phonetic
characteristic of which is a mixture of the falling variant and the rising
variant, the result shows that it occurs most in the younger group residing in
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Amphoe Muang 
 วิทยานิพนธนี้มุงหาความสัมพันธระหวางรูปแปรของวรรณยุกตสูง-ตก ในภาษาไทย

ถิ่นสุพรรณบุรี  กับตัวแปรทางสังคม 2 ตัวแปร  ไดแก อายุและถิ่นที่อยูอาศัย  กลุม
อายุประกอบดวย  2 กลุม คือ 15-35 ป และ 45-65 ป ถิ่นที่อยูอาศัยประกอบดวย  2
ถิ่น  คืออําเภอเมืองและอําเภอศรีประจันต  วรรณยุกตสูง-ตก  ในภาษาไทยถิ่น
สุพรรณบุรีประกอบดวยรูปแปร 3 รูป  ไดแก  รูปแปรตก รูปแปรขึ้นและรูปแปรตก-
ขึ้น   การศึกษานี้มีสมมุติฐานวากลุมอายุ  15-35 ปใชรูปแปรขึ้นมากกวากลุมอายุ
45-65 ปและกลุมที่มีถิ่นที่อยูอาศัยในอําเภอเมืองใชรูปแปรขึ้นมากกวากลุมที่มีถิ่นที่
อยูอาศัยในอําเภอศรีประจันต  ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแบบไมเปน
ทางการจากผูพูดภาษาไทยถิ่นสุพรรณบุรีจํานวน  107 คน  
ผลการศึกษาพบวา  ตัวแปรอายุและถิ่นที่อยูอาศัยมีความสัมพันธกับการใชรูปแปร
ของวรรณยุกตสูง-ตกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ไดตั้งไว
ผลการศึกษาแสดงวากลุมอายุมากที่มีถิ่นที่อยูอาศัยในอําเภอศรีประจันตใชภาษาที่
แสดงลักษณะ  “เหนอแบบดั้งเดิม”  มากที่สุด  เห็นไดจากการใชรูปแปรขึ้นมากที่สุด
กลุมตัวอยางที่เหลืออีก 2 กลุมไดแก  กลุมอายุมากที่อยูในอําเภอเมืองและกลุมอายุ
นอยที่อยูในอําเภอศรีประจันตใชภาษาที่ไมแตกตางกันเห็นไดจากการใชรูปแปรทั้ง
3 รูปในอัตราที่ใกลเคียงกัน  เมื่อพิจารณารูปแปรตก-ขึ้น ซึ่งมีลักษณะคาบเกี่ยว
ระหวางรูปแปรตกและรูปแปรขึ้น  พบวารูปแปรนี้ถูกใชมากที่สุดโดยกลุมอายุนอยที่
มีถิ่นที่อยูอาศัยในอําเภอเมือง 
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Title Age-based variation of the linguistic transition area between central Thai 

and Southern Thai : a lexical study / Primrose Maryprasith  
Date 1991 
  
Location CL thesis 
Source 191 leaves 
Abstract As age is an important social variable that determines language variation,

the linguistic transition area between Central Thai and Southern Thai should
vary according to different age groups. The purpose of this thesis is to
study the extent to which Central Thai lexical items are replacing Southern
Thai ones in the area under study, and to find out whether the linguistic
transition area between the two dialects vary according to the following age
groups: 10-20 years old, 35-45 years old and 60 years old and over. It is
hypothesized that the use of Southern Thai lexical items is gradually
decreasing and that there are three linguistic transition areas between the
two dialects: the northernmost one which belongs to the oldest group, the
middle one which belongs to the 35-45 years old group, and the southern-
most one which belongs to the youngest group. The study covers the area
between Amphoe Muang Prachuap Khiri Khan and Amphoe Muang
Chumphon. It is divided horizontally into 15 sub-areas. A village is selected
to represent each area. Thirty informants were interviewed in each
village,10 for each age group. Altogether 450 informants were interviewed.
A questionnaire, which includes 16 semantic units which were previously
tested to be represented by just one Central Thai lexical item and one
Southern Thai lexical item, was used to elicit lexical items from the
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informants. The result shows that in the majority of the semantic units the
use of Southern Thai lexical items is gradually decreasing, whereas the use
of the Central Thai ones is gradually increasing. It is also found that the
speed of such change varies from one semantic unit to another. The
variation of the linguistic transition areas among the age groups is as
hypothesized. That of the 60 years and over age group is at Baan Lahan in
Tambon Bangsaphan to the north of the transition area of the 35-45 age
group which is at Baan Huaysak in Tambon Saithong. Both transition areas
are in Amphoe Bangsaphannoi, Prachuap Khiri Khan province. The
transition area of the 10-20 age group is further south at Baan Na, Tambon
Baanna in Chumphon province 

 อายุเปนตัวแปรทางสังคมที่สําคัญตัวแปรหนึ่งที่ทําใหเกิดความแตกตางในการใช
ภาษา  ดังนั้น เขตปรับเปลี่ยนภาษาของคนแตละวัยก็นาจะอยูคนละบริเวณดวย
วัตถุประสงคในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้คือ  เพื่อศึกษาแนวโนมของการ
เปลี่ยนแปลงการใชคําศัพทภาษาไทยถิ่นใต  และหาการแปรของเขตปรับเปลี่ยน
ภาษาระหวางภาษาไทยถิ่นกลางและภาษาไทยถิ่นใตของผูพูดกลุมอายุ  10-20  ป
กลุมอายุ  35-45 ป  และกลุมอายุ 60 ปขึ้นไป  โดยมีสมมุตฐานวา การใชคําศัพท
ภาษาไทยถิ่นใตมีแนวโนมจะลดลง และเขตปรับเปลี่ยนภาษาระหวางภาษาไทยถิ่น
กลางและภาษาไทยถิ่นใตมี  3 เขต  เรียงลําดับจากเขตปรับเปลี่ยนภาษาของกลุมที่
มีอายุมากที่สุด  จนถึงกลุมที่มีอายุนอยที่สุด  จากเหนือลงใต  พื้นที่ที่ศึกษาอยู
ระหวางอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ และอําเภอเมืองชุมพร
จัวหวัดชุมพร  ซึ่งแบงออกเปนพื้นที่ยอย   15 จุด และใชผูบอกภาษากลุมอายุละ  10
คน รวมผูบอกภาษาทั้งหมด  450 คน การเก็บขอมูลใชวิธีเก็บขอมูลภาคสนามโดย
ใชแบบสอบถามที่ประกอบดวยหนวยอรรถจํานวน 16 หนวยอรรถซึ่งไดผานการ
ทดสอบวาแทนดวยคําศัพทภาษาไทยถิ่นกลางเพียง  1 ศัพท และแทนดวยคําศัพท
ภาษาไทยถิ่นใตเพียง  1 ศัพท 
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา  ในอนาคตจะมีการใชคําศัพทภาษาไทยถิ่นใตลดลง
และมีการใชคําศัพทภาษาไทยถิ่นกลางเพิ่มมากขึ้นในบริเวณที่ศึกษา  โดยแตละ
หนวยอรรถมีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงสูงต่ําตางกัน  สวนการหาเขตปรับเปลี่ยน
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ภาษาพบวาเขตปรับเปลี่ยนภาษาของกลุมที่มีอายุมากกวาอยูเหนือเขตปรับเปลี่ยน
ภาษาของกลุมที่มีอายุนอยกวาดังสมมุตฐาน  โดยเขตปรับเปลี่ยนภาษาของกลุม
อายุ  60 ปขึ้นไป  อยูที่บานละหาน  ตําบลบางสะพาน  และเขตปรับเปลี่ยนภาษา
ของกลุมอายุ  35-45 ปอยูใตบริเวณนั้นลงมา ที่บานหวยสัก  ตําบลทรายทอง  เขต
ปรับเปลี่ยนภาษาทั้งสองเขตนี้อยูในอําเภอบางสะพานนอย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สวนเขตปรับเปลี่ยนภาษาของกลุมอายุ  10-20 ป  อยูเลยลงไปทางใตในจังหวัด
ชุมพร  คือ อยูที่บานนา  ตําบลบานนา อําเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 
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Title Tones of the Thai dialect of Amphoe Muang Marhon Pathom / Janya 
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Date 1991 
  
Location CL thesis 
Source 227 leaves 
Abstract This thesis studies tones of the Thai dialect spoken in various districts of

Amphoe Muang Nakhon Pathom. Both the tone system and the phonetic
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characteristics of each tone are analyzed and the results are used to
determine sub-dialect areas. Data were collected from 23 informants, who
were chosen according to a set of criteria, to represent 23 districts. They
include monosyllabic words and minimal pairs. All of the data were
analyzed auditorily and some were analyzed instrumentally using the DSP
Sona-Graph Model 5500. The results of instrumental analysis were used to
verify those of auditory analysis. All of the varieties under study have five
tones : mid-level, upper-mid-falling, upper-mid-level-falling, mid-rising and
low-level-rising. The phonetic charac- teristics of every tone vary from one
area to another. Such variation can be used to divide the area under study
into many sub-dialect areas. Three criteria, all of which concern occurence
of tonetic variants, were used in the division : first, the most frequent
occurence; second, co-occurence, and third, occurence and non-
occurence. Each criterion was applied to the data of each tone in each
syllable type (i.e. live syllable, dead syllable with long vowel, and dead
syllable with short vowel) where applicable. The results are shown on maps.
Finally all of the results according to each criterion are compiled together
yielding 7 types of possible results. It is found that there are between 13
and 23 sub-dialects depending on the criterion used 

 งานวิจัยนี้ศึกษาวรรณยุกตภาษาไทยถิ่นที่พูดในตําบลตาง  ๆ ของอําเภอเมือง
นครปฐมเพื่อศึกษาระบบวรรณยุกตและสัทลักษณะของหนวยเสียงวรรณยุกตและ
นําไปใชในการแบงเขตภาษาถิ่นยอยกลุมตางๆ  ในบริเวณดังกลาว  ผูวิจัยเก็บขอมูล
จากผูบอกภาษาจํานวน  23 คน ตามคุณสมบัติที่กําหนดไว  โดยคัดเลือกตัวแทนมา
ตําบลละ  1 คน  รายการคําที่ใชในการสัมภาษณประกอบดวยคํา 1 พยางค และคํา
เทียบเสียงวรรณยุกต  การวิเคราะหใชการฟงเปนหลัก  มีการวิเคราะขอมูลบางสวน
ดวยเครื่อง  DSP SONA-GRAPH MODEL 5500  เพื่อนําผลการวิเคราะหที่ไดมา
สนับสนุนผลจากการวิเคราะหโดยการฟง  
ผลการวิจัยพบวา วรรณยุกตของภาษาไทยถิ่นอําเภอเมืองนครปฐมมีเพียงระบบ
เดียวคือ ระบบ 5 หนวยเสียงวรรณยุกต  ไดแก กลาง-ระดับ  กลางคอนขางสูง-ตก
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กลางคนขางสูง-ระดับ-ตก กลาง-ขึ้น และต่ํา-ระดับ-ขึ้น  ลัทลักษณะของหนวยเสียง
วรรณยุกตทั้ง  5 หนวยเสียงมีการแปรไปตามตําบลตางๆ  สามารถนํามาจําแนก
ภาษาถิ่นยอยไดเปนหลายกลุมดวยกัน  ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการพิจารณา
จัดกลุมภาษายอยขึ้น  3 เกณฑ  โดยใชลักษณะการปรากฎของเสียงวรรณยุกต
ไดแก เกณฑที่  1 เกณฑการปรากฎสูงสุด  เกณฑที่ 2  เกณฑการปรากฎรวม  และ
เกณฑที่  3   เกณฑการปรากฎ-ไมปรากฎ  ผูวิจัยนําเกณฑทั้งสามนี้มาแบงเขตภาษา
ถิ่นยอยและแสดงลงในแผนที่ภาษา  โดยแสดงทีละหนวยเสียงวรรณยุกตและแยก
พิจารณาตามประเภทของพยางค  คือ พยางคเปน พยางคตายสระเสียงยาว
พยางคตายสระเสียงสั้น  จากนั้นจึงนําผลวิเคราะหดังกลาวมาพิจารณารวมกันทั้ง  5
หนวยเสียงวรรณยุกต เพื่อแบงเขตภาษาถิ่นยอย  โดยพิจารณาทีละเกณฑ  ไดผล
ออกมาเปน  7 แบบ  พบวา ภาษาถิ่นยอยในบริเวณที่ศึกษาประกอบไปดวยภาษา
ถิ่นยอยจํานวนมาก  ตั้งแต 13 ถึง 23 ถิ่นยอยขึ้นอยูกับเกณฑทื่ใช 
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Location CL thesis 
Source 144 leaves 
Abstract This thesis studies lexical variation in Nakhon Si Thammarat, Songkhla and

Phatthalung in order to determine sub-dialect areas. The questionaire used
consists of 30 semantic units which, according to the results of the pilot
study and other studies, are represented by different lexical items in the 3
provinces. The questionaire was sent to the headmaster of a tambon school
in all of the 328 tambons in the 3 provinces. The data are obtained from 82
percent of the tambons. First the data were analysed to find out the lexical
items in each semantic unit. The results are shown on maps-one for each
semantic unit. If a lexical item is used in 25 or more adjoining tambons, an
isogloss is drawn to mark the area. Finally bundles of isoglosses are shown
on maps. It is found in this study that lexical variation can be used to divide
the area under study into 3 sub-dialect areas. Corresponding to the 3
provinces. The most prominent division lies between Nakhon Si Thammarat
on the one hand, and Songkhla and Phatthalung on the other 

 วิทยานิพนธนี้ศึกษาการแปรของศัพทในจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง
เพื่อนําผลการศึกษามาแบงเขตภาษาถิ่นยอย 
แบบสอบถามที่ใชประกอบดวยหนวยอรรถจํานวน 30 หนวยอรรถ ซึ่งผูวิจัยพบจาก
การวิจัยเบื้องตนและงานวิจัยอื่นๆ วาเปนหนวยอรรถที่แทนดวยคําศัพทที่ตางกันใน
3 จังหวัดที่ศึกษา 
ขอมูลไดจากการสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปยังทุกตําบลในจังหวัดทั้ง 3 รวม
ทั้งสิ้น 328 ตําบล ผูตอบแบบสอบถามคือ อาจารยใหญโรงเรียนประจําตําบล
แบบสอบถามที่ไดรับคืนมาคิดเปนรอยละ 82 ของตาํบลทั้งหมด 
หลังจากวิเคราะหศัพทแลว ผูวิจัยแสดงการกระจายของศัพทในแผนที่ หนวยอรรถ
ละ 1 แผน แลวนํามาลากเสนแบงเขตศัพท หากมีศัพทเดียวกันปรากฏเกาะกลุมกัน
ตั้งแต 25 จุดขึ้นไป ในขั้นสุดทายนําเสนแบงเขตศัพทที่ปรากฏเกาะกลุมรวมกันมา
แสดงในแผนที่ 
ผลการวิจัยแสดงวา การแปรของศัพทสามารถนํามาแบงเขตภาษาถิ่นยอยในบริเวณ
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ที่ศึกษาได 3 บริเวณ คือ บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง แนวแบง
เขตภาษาถิ่นยอยที่มองเห็นชัดเจนมากคือ แบงจังหวัดนครศรีธรรมราชออกจาก
สงขลาและพัทลุง 
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Abstract The purpose of this thesis is to analyze strategies of word use in Thai in

television and magazine advertising and to compare the strategies in both
media. The analysis is based on 120 television commercials and 120
magazine advertise- ments of the same products dated from January 1,
1987 to December 31, 1989. The results reveal that in creating a copy, the
copywriter uses several various linguistics strategies; namely rhyming,
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which is divided into two types : rhyme and alliteration ; repetition, which is
classified into three types : immediate repetition of words, word-block
repetition, and repetition interrupted by a pause; slang usage divided into
slang proper and slang by context ; use of foreign words; and incongruity
of collocative meaning. All these strategies make the Thai advertising
language deviate from the normal variety of Thai. In comparing the use of
the strategies, either altogether or one by one, it is found that there is no
statistical difference among the frequencies of strategies used in the two
media, with only one exception, i.e. the use of foreign words, which occurs
more in magazine advertising than in television advertising. This may be
because using foreign words in the TV commercials is limited by the Board
of Radio and Television Administration. In addition, it is found that the
language in the TV commercials does not vary according to the kind of
product advertised. However, in the magazing adverti- sing, most of the
strategies, i.e. rhyming, repetition, and the use of foreign words, vary
according to the kind of products advertised. The strategies which do not
vary according to the kind of products advertised in magazine are slang
usage and incongruity of collocative meaning 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะวิเคราะหกลวิธีการใชคําในภาษาโฆษณาของ
ไทยทางสื่อโทรทัศนและนิตยสาร และเปรียบเทียบกลวิธีเหลานั้นในสื่อ 2 ชนิด
ดังกลาว 
ในการวิจัย ผูวิจัยใชขอมุลโฆษณาทางโทรทัศนจํานวน 120 เรื่อง และโฆษณาทาง
นิตยสารจํานวน 120 เรื่องของสินคาเดียวกัน ซึ่งเปนโฆษณาสินคาทั่วไป ในชวง
ระยะเวลาตั้งแต 1 มกราคม 2530 – 31 ธันวาคม 2532  
ผลการวิจัยสรุปไดวา ผูเขียนคําโฆษณามีกลวิธีการใชคําในภาษาโฆษณาตางๆ กัน
หลายวิธีไดแก การใชคําสัมผัส พบวามีการใชสัมผัส 2 ชนิด คือสัมผัสสระและสัมผัส
พยัญชนะ ซึ่งทําใหภาษาโฆษณามีลักษณะเปนรอยแกวที่มีสัมผัส การซ้ํารูปคํามี 3
ชนิด คือ ซ้ําคําทันที ซ้ําคําที่คั่นดวยคํา และซ้ําคําที่คั่นดวยการหยุด การใชคําสแลงมี
2 ชนิด คือ สแลงแท และสแลงไมแท การใชคําตางประเทศ และการใชคําที่มี
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ความหมายไมสอดคลองกัน กลวิธีเหลานี้ทําใหภาษาโฆษณานาสนใจและจดจํางาย
เพราะลักษณะพิเศษที่ตางไปจากภาษาปกติ 
จากการเปรียบเทียบกลวิธีเหลานี้ในสื่อ 2 ชนิดดังกลาวพบวาไมวาจะพิจารณา
โดยรวมกลวิธีทุกชนิดหรือแยกพิจารณาทีละชนิด ความถี่ในการใชมีความแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนการใชคําตางประเทศเทานั้นที่โฆษณาทาง
นิตยสารใชมากกวาทางโทรทัศน เพราะโฆษณาทางโทรทัศนถูกจํากัดการใชคํา
ตางประเทศ โดยขอบังคับของคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน (กบว.) 
นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบอีกวา การใชคําในภาษาโฆษณาในสื่อโทรทัศนมิไดแปรตาม
ประเภทของสินคาที่โฆษณา แตในสื่อนิตยสารกลวิธีการใชคําสวนใหญแปรตาม
ประเภทของสินคาที่โฆษณา ซึ่งไดแก การใชคําสัมผัส การซ้ํารูปคํา และการใชคํา
ตางประเทศ สวนกลวิธีในนิตยสารที่ไมแปรตามประเภทของสินคา คือ การใชคํา
สแลง และการใชคําที่มีความหมายไมสอดคลองกัน 
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Source 195 leaves 
Abstract This thesis is a study of the ch-c-s correspondence set in the transition area

of Thai dialects in Uttaradit Province, with an aim to explain the linguistic
types at both speaker and location levels. The results have been used in
defining dialect area and identifying dialect mixtures in the area. The data
was collected by means of questionnaires containing 10 sound
correspondence-testing words which were sent to the principals of 124
schools under the province's Elementary Education Office. The principals
were asked to find five people in their respective villages as questionnaire
respondents. The returned questionnaires accounted for 96.77 percent of
the total number sent. The study results whow that Uttaradit's transition area
has a total of 22 linguistic types at the speaker-level and 45 at the location-
level. At the speaker-level, 4 types are classified as identical languages,
and 18 are non-identical languages. At the location-level, 10 types are
classified as identical languages and 35 are non-identical languages. The
most widely used dialect in the area is Northeastern Thai dialect. Seven
dialect areas were found in the area of study. There are three where a
single dialect is spoken: the Central Thai, the Northern Thai and the
Northeastern Thai areas. The other four areas use different mixtures of Thai
dialects: Central-Northern, Central-Northeastern, Northern-Northeastern,
and Central-Northern-Northeastern. As for dialect mixtures found in the
transition area, there are two types of Central-Northern mixture; four types
of Central-Northeastern mixture; four types of Northern-Northeastern
mixture; and two types of Central-Northern-Northeastern mixture 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ศึกษาการใชเสียงปฏิภาคชุด ช-จ-ซ  ในบริเวณรอยตอของ
ภาษาไทยถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ  วัตถุประสงคของการศึกษา เพื่ออธิบายลักษณะ
ภาษาในบริเวณรอยตอของภาษาทั้งในระดับบุคคลและในระดับจุดเก็บขอมูล  และ
เพื่อนําผลที่ไดมากําหนดเขตภาษา รวมทั้งศึกษาการปะปนของภาษาในบริเวณ
รอยตอของภาษาดวย 
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การศึกษาครั้งนี้ไดใชวิธีเก็บขอมูลดวยการสงแบบสอบถามซึ่งประกอบดวยคําที่ใช
ทดสอบเสียงปฏิภาค 10 คํา  แบบสอบถามถูกสงไปยังอาจารยใหญของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  จํานวนทั้งสิ้น 124 โรงเรียน
อาจารยใหญแตละโรงเรียน  จะเปนผูหาผูตอบแบบสอบถามที่เปนชาวบานใน
หมูบาน จํานวน 5 คน  แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคิดเปนรอยละ 96.77 ของ
แบบสอบถามที่ถูกสงไปทั้งหมด 
ผลการวิจัยแสดงวา  ในบริเวณรอยตอของภาษาไทยถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถมีภาษาที่
ใชในระดับบุคคลอยู 22 ลักษณะ   และภาษาที่ใชในระดับจุดเก็บขอมูล 45 ลักษณะ
ภาษาในระดับบุคคล  แบงออกไดเปนภาษาเหมือน 4 ลักษณะ  และภาษาไมเหมือน
18 ลักษณะ  ภาษาในระดับจุดเก็บขอมูลแบงออกไดเปนภาษาเหมือน 10 ลักษณะ
และภาษาไมเหมือน 35 ลักษณะ  ภาษาที่ใชมากที่สุดทั้งในระดับบุคคล และใน
ระดับจุดเก็บขอมูลในบริเวณรอยตอของภาษาแหงนี้ คือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน 
เขตภาษาที่พบในบริเวณรอยตอของภาษาแหงนี้ มี 7 เขต  โดยแบงเปนเขตที่ไมมี
การปะปนของภาษา 3 เขต  ไดแก  เขตภาษาไทยถิ่นกลาง  เขตภาษาไทยถิ่นเหนือ
และเขตภาษาไทยถิ่นอีสานและเขตที่มีการปะปนของภาษา 4 เขต  ไดแก  เขตภาษา
ที่มีการปะปนระหวางภาษาไทยถิ่นกลางและภาษาไทยถิ่นเหนือ  เขตภาษาที่มีการ
ปะปนระหวางภาษาไทยถิ่นกลางและภาษาไทยถิ่นอีสาน  เขตภาษาที่มีการปะปน
ระหวางภาษาไทยถิ่นเหนือและภาษาไทยถิ่นอีสาน  และเขตภาษาที่มีการปะปน
ระหวางภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทยถิ่นเหนือและภาษาไทยถิ่นอีสาน 
สวนการปะปนของภาษาในบริเวณรอยตอของภาษาแหงนี้  พบวา  มีการปะปน
ระหวางภาษาไทยถิ่นกลางและภาษาไทยถิ่นเหนือ 2 ลักษณะ  การปะปนระหวาง
ภาษาไทยถิ่นกลางและภาษาไทยถิ่นอีสาน 4 ลักษณะ  และการปะปนระหวาง
ภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทยถิ่นเหนือและภาษาไทยถิ่นอีสาน 2 ลักษณะ 
เกณฑหรืออรรถลักษณ  ที่ผูพูดภาษาชาวเขาใชในการแบงกลุมสิ่งมีชีวิตไดสะทอน
ใหเห็นการมองสิ่งมีที่เปนหลายมิติ  ลักษณะการจับกลุมที่พบทุกภาษาคือ การจับ
กลุมที่เปนเผาเดียวกันหรือพันธุเดียวกัน  และการจับกลุมที่พบในบางภาษาไดแก
การรวมเปนคู  ปรากฏในภาษาเมี่ยน-เยา  มงดํา  ลาหูชี่  อะขา และลีซู  การจับกลุม
โดยพิจารณาเรื่องระยะหางของสมาชิกในกลุมในภาษาเมื่ยน-เยา  และมงดํา การ
เปนลูกทองเดียวกันหรือครอกเดียวกันปรากฎในภาษามงดํา  ลาหูซี่  อะขา  ลีซู



ภาควิชาภาษาศาสตร 269

และกะเหรี่ยงสะกอ  การรวมกลุมในรูปแบบตางๆ เชนการเรียงเปนแถวหรือกองสุม
กันปรากฎในภาษา  ลาหูชี่  อะขา  และกะเหรี่ยงสะกอ  และการจับกลุมที่ดูจาก
ความมากนอยของจํานวนสิ่งมีชีวิตปรากฎเฉพาะในภาษาลาหูชี่ 
จากความคลายคลึงและความแตกตางของเกณฑที่ชาวเขาใชในการแบงกลุม
สิ่งมีชีวิตนี้สะทอนใหเห็นถึงความใกลชิดทางโลกทัศนของผูพูดภาษาชาวเขาบาง
ภาษา คือ ภาษาเมี่ยน-เยากับภาษามงดําและภาษาลาหูชี่ อะขา ลีซู กับกะเหรี่ยง
สะกอ  ในกลุมภาษาชาวเขา 4 ภาษานี้  พบวาภาษาลี่หูชี่ กับภาษาอะขา  มีโลก
ทัศนที่คลายคลึงกันมากที่สุด  สวนภาษาลีซู และภาษากะเหรี่ยงสะกอนั้นมีโลกทัศน
บางประการที่แตกตางออกไปบางจากกลุม 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University,1990 
Alt author วัลจิลีน ชูติวัตร  
 Chalida Rodjanawathanavuthi, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745787329 
 
 
 
Author Suneeporn Lertkultanon  
Title Word geography of Southern Thai spoken in Phangnga and Krabi / 

Suneeporn Lertkultanon  
Date 1990 
  
Location CL thesis 
Source 247 leaves 
Abstract This thesis is a study of lexical variation in Southern Thai spoken in

Phangnga and Krabi in order to divide the area into sub-dialect areas. The
results are compared with those of the previous studies of phonological
variation in the same area as well as those of lexical variation in Surat Thani
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and Nakhon Si Thammarat. The data in this study were gathered by postal
questionnaire. There are 92 study locations-one in each Tambon. The
respondents are the headmasters of Tambon schools. The returned
questionnaires came from 89.13 per cent of all the Tambon. The study
shows that Phangnga and Krabi can be divided into two sub-dialect areas.
The linguistic boundary runs in the west-east direction (from the coast of
Amphoe Takuathung in Phangnga to Amphoe Au-luek and Amphoe
Plaiphraya in Krabi. The linguistic boundary found in this study is near the
phonological boundary. Moreover, when comparing the result of this study
with the result of lexical variation in Surat Thani and Nakhon Si Thammarat,
it was found that there are 2 main linguistic boundaries: 1. the boundary
that runs in the north-south direction separating Phangnga and Krabi from
Surat Thani and Nakhon Si Thammarat; 2. the boundary that runs in the
west-east direction including most of the area of Phangnga with Surat Thani
and most of the area of Krabi with Nakhon Si Thammarat 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการแปรของศัพทในจังหวัดพังงาและกระบี่
และนําผลการศึกษามาแบงเขตภาษาถิ่นยอย  พรอมทั้งเปรียบเทียบการแปรของ
ศัพทกับการแปรของเสียงและเปรียบเทียบกับการแปรของศัพทในจังหวัดสุราษฎร
ธานี และนครศรีธรรมราชที่มีผูศึกษาไวแลว 
ขอมูลในการวิจัยนี้  ไดจากการสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปยังจุดเก็บขอมูล 92
จุด จาก 92 ตําบล  โดยมีอาจารยใหญเปนผูตอบแบบสอบถาม  แบบสอบถามที่
ไดรับกลับคืนคิดเปนรอยละ 89.13 ของตําบลทั้งหมด 
ผลการวิจัยแสดงวา  การแปรของศัพทสามารถนํามาแบงเขตภาษาถิ่นยอยใน
บริเวณที่ศึกษาได 2 บริเวณ และพบวาแนวแบงเขตภาษาคือ แนวที่พาดจากทิศ
ตะวันตกไปทิศตะวันออกโดยเริ่มจาก อ.ตะกั่วทุงดานติดทะเลอันดามันใน จ.พังงา
ผาน อ.อาวลึก และ อ.ปลายพระยาไปจนสุดพรมแดน จ.กระบี่ 
เมื่อนําผลการศึกษานี้ไปเปรียบเทียบกับการแปรของเสียงในบริเวณเดียวกัน พบวา
แนวแบงเขต ที่ไดจากการแปรของศัพทอยูบริเวณใกลเคียงกับแนวแบงเขต ที่ไดจาก
การแปลของเสียง และเมื่อนําผลการศึกษา นี้ไปเปรียบเทียบกับการแปรของศัพทใน
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จังหวัดสุราษฎรธา นีและนครศรีธรรมราช  พบแนวแบงเขตภาษาที่สําคัญ 2 แนว คือ
1. แนวที่พาดจากทิศเหนือไปทิศใตแบง จ.พังงา กับกระบี่ออกจาก จ.สุราษฎรธานี
และนครศรีธรรมราช  2. แนวที่พาดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก  ซึ่งรวมพื้นที่
สวนใหญของ จ.พังงาไวกับสุราษฎรธานี และรวมพื้นที่สวนใหญของ จ.กระบี่ไวกับ
นครศรีธรรมราช 
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 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University,1990 
Alt author สุนียพร เลิศกุลทานนท  
 Kalaya Tingsabadh, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745791881 
 
 
 
Author Sudjit Witchuroj  
Title Reduplication in mien-yao / Sudjit Witchuroj  
Date 1990 
  
Location CL thesis 
Source 155 leaves 
Abstract This research work aims at classifying the types and patterns of

reduplication in Mien-Yao. It also includes the study of the semantic
functions and the restrictions of each pattern. Two types of reduplication
are discernible. One is a derivative morpho-phonological process, in which
reduplicatives are derived from base words. The other is a euphonic
morpho-phonological process. Reduplicatives of the second type have no
base words, they are characterized rather by sound iconicity. There are
seven distinct patterns for reduplication of the first type. Pattern Wl derives
reduplicatives signifying continuity from predicative elements which are
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non-mobility verbs. Patterns W2, W3 and W4 derive reduplicatives
signifying repetitivity and mobility from predicative elements which are
adjectives and mobility verbs. Pattern W5 derives reduplicatives which give
the meaning of inclusiveness to the nouns they modify from adjectives.
Pattern W6 derives reduplicatives which function as nouns with the
meaning of individuality from nominative elements. Pattern W7 derives
reduplicatives which function as nominative and predicative elements from
classifiers, and adjectives or non-mobility verbs respectively, both of which
signify intensification. As for reduplicatives of the euphonic types, they all
function either as mobility verbs or adverbs and they signify repetitivity and
mobility 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะจําแนกวิธีการและรูปแบบของการซ้ําคําในภาษาเมี่ยน-
เยา ตลอดจนศึกษาหนาที่ทางอรรถศาสตรและขอจํากัดของการซ้ําแตละแบบ  การ
ซ้ําคําในภาษาเมื่ยน-เยามี 2 วิธีคือวิธีที่กระบวนการสรางคําดวยรูปแบบทางเสียง
โดยไมมีคาํตั้ง คําซ้ําประเภทที่ 2 นี้ มีความหมายจากรูปลักษณทางเสียงของคํา การ
ซ้ําประเภทแรกจําแนกไดเปน 7 รูปแบบ  รูปแบบที่ W1 สรางคําซ้ําซึ่งมีความหมาย
แสดงการดําเนินอยูอยางตอเนื่อง  โดยสรางคําจากคําตั้งที่ เปนบทแสดง  คือ
คํากริยาไมแสดงอาการเคลื่อนไหว รูปแบบที่ W2, W3 และ W4  สรางคําซ้ําซึ่งมี
ความหมายของลักษณะหรืออาการซ้ํา ๆ และการไมอยูนิ่งโดยสรางคําจากคําตั้งที่
เปนบทแสดง  คือคําคุณศัพทและคํากริยาแสดงอาการเคลื่อนไหวรูปแบบที่ W5
สรางคําซ้ําซึ่งแสดงความหมายของความเปนกลุมกอนของนามที่คํานามที่คําซ้ํานี้
ขยายโดยสรางคําซ้ําจากคําตั้งที่เปนบทแสดงที่เปนคําคุณศัพท รูปแบบที่ 6 สรางคํา
ซ้ําซึ่งทําหนาที่เปนคํานามจากคําตั้งที่เปนบทนาม  คําซ้ําจะมีความหมายของการ
แยกแยะ รูปแบบที่ 7 สรางคําซ้ําซึ่งทําหนาที่เปนบทนามและบทแสดง 
จากคําตั้งที่เปน คําลักษณะนาม และคําคุณศัพทหรือคํากริยาไมแสดงอาการ
เคลื่อนไหวตามลําดับ  โดยมีความหมายแสดงการเนนย้ํา สําหรับคําซ้ําที่เปน
รูปลักษณทางเสียงนั้น  ทุกประเภททําหนาที่เปนคํากริยาแสดงอาการเคลื่อนไหว
หรือ กริยาวิเศษณ  และแสดงความหมายของลักษณะอาการซ้ํา ๆ และการไมอยูนิ่ง 

Note Typescript (photocopy) 
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 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University,1990 
Alt author สุดจิตต วิชชุโรจน  
 Sudaporn Luksaneeyanawin, advisor  
 Vichin Panupong, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
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Author Jiranat Ngampathanakul  
Title The use of the noun classifier /kaj / by teochiu speakers in Thailand / 

Jiranat Ngampathanakul  
Date 1990 
  
Location CL thesis 
Source 59 leaves 
Abstract The purpose of this study is to investigate the variation of the Teochiu noun

classifier /kaj(55) / according to age and bilingualism of Teochiu speakers.
The data were collected by asking, with the use of pictures a sample of 60
Teochiu speakers. Six nouns (divided into 3 groups) were chosen to test
these hypotheses : 1) /now(33)kia(51)/"child" and /pua(55)/"dish," always
occur with /kaj(55)/ 2) /niaw(33)/"cat" and/pik(11)/"pen," never occur with
/kaj(55)/ and 3) /huaj(21)sia(21)/"monk" and /tshin(55)/"table," do not occur
with /kaj(55)/, except in some Teochiu speakers' speech. The results of the
study show that /kaj(55)/ occurs with only four nouns:
/now(33)kia(51)/"child," /pua(55)/"dish," /huaj(21)sia(21)/"monk" and
/tshin(55)/"table." It is found that /kaj(55)/ occurs with /pua(55) /"dish" without
variation. The other three nouns occur with /kaj(55)/ and other variants. The
relationship between all these classifier variants and the speaker's age and
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bilingualism were analyzd. As for the age differrentiation, the analysis
shows that the use of /kaj(55)/with/now(33)kai(51)/"child" does not vary
significantly according to the speaker's age. As for the occurrence of
/kaj(55)/with/huaj(21)sia(21)/"monk" and /tshin(55)/"table," it is found that
/kaj(55)/varies significantly according to the speaker's age. As for
bilingualism variation, the use of /kaj(55)/ does not vary significantly
according to the bilingualism of the speakers. This implies that Thai does
not have influence on the variation of /kaj(55)/ in Teochiu. This study shows
that with the nouns which may occur with /kaj(55)/, the young speaker
group tends to use /kaj(55)/ more frequently than the old group. In the
future /kaj(55)/ may become the most popular classifier. This implies that
the Teochiu dialect in Thailand is in the process of change 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาการแปรของคําลักษณะนาม /KAJ55/ ใน
ภาษาจีนแตจิ๋วตามอายุและภาวะสองภาษาของผูพูด ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหมา
จาการถามกลุมตัวอยางซึ่งเปนชาวจีนแตจิ๋วในกรุงเทพรวม 60 คน โดยใชกลุม
ตัวอยางตอบคําถามโดยใชรูปภาพประกอบ ผูวิจัยใชคํานาม 6 คํา (แบงเปน 3 กลุม)
เพื่อทดสอบวาสามารถปรากฏรวมกับ /KAJ55/ ไดหรือไมและอยางไร ซึ่งไดแก 1)
/now 33kia51/  “เด็ก” และ /pua55/ “จาน“ ซึ่งปรากฏรวมกับ /KAJ55/ เสมอ 2)
/iaw33/ “แมว”  และ /pik11/ “ปากกา”  ซึ่งไมปรากฏรวมกับ /KAJ55/  เลย และ 3)
/huaj21 sia21/  “พระสงฆ” และ /tsh 55/ “โตะ” ซึ่งปกติไมใชกับ /KAJ55/  แตอาจมี
ใชในผูพูดบางกลุม 
ผลการวิจัยพบวา /KAJ55/ ปรากฏรวมกับคํานาม 4 คํา จากนาม 6 คําที่ใชทดสอบ
คือ /now 33kia51/ , /pua55/ “จาน“, /huaj21 sia21/  “พระสงฆ” และ  /tsh 55/
“โตะ” ในคํานาม /pua55/ “จาน “/KAJ55/ ปรากฏโดยไมมีการแปรรฃกับรูปแปร
ลักษณนามอื่น กับคํานามที่เหลือ 3 คํา /KAJ55/ ปรากฏกับรูปแปรอื่นๆ ซึ่งผูวิจัยได
วิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแปรเหลานี้กับตัวแปรอายุ และภาวะสองภาษา 
จากการวิเคราะหพบวา การแปรของ /KAJ55/ รวมกับ /now 33kia51/  “เด็ก” ของผู
พูดอายุไมตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งคํานามคํานี้ผูวิจัยตั้งสมมุติฐานไววาจะ
ปรากฏรวมกับ /KAJ55/ เสมอ ผลที่ออกมาแสดงวา แมผูพูดที่อายุตางกันจะมีความ
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แตกตางในการใช /KAJ55/ รวมกับคํานามนี้ แตก็ไมตางอยางมีนัยสําคัญ สวนการ
ใช /KAJ55/ รวมกับ /huaj21 sia21/  “พระสงฆ” และ  /tsh 55/ “โตะ” นั้นพบวามี
ความแตกตางกันตามอายุของผูพูดอยางมีนัยสําคัญ 
สําหรับการแปรของ /KAJ55/ ตามภาวะสองภาษา พบวาการใช /KAJ55/ รวมกับ
คํานามทั้ง 3 คํา ของผูพูดภาษาแตจิ๋วและผูพูดภาษาจีนแตจิ๋ว-ไทย ไมตางกันอยาง
มีนัยสําคัญ 
งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาในคํานามกลุมที่อาจปรากฏรวมกับ /KAJ55/  ผูพูดอายุ
นอยเปนกลุมที่ใช /KAJ55/ ในความถี่ที่มากกวาผูพูดอายุมาก แนวโนมนี้ทําใหคาด
ไดวา ในอนาคต /KAJ55/ อาจเปนรูปแปรคําลักษณนามที่นิยมใชแทนรูปแปรอื่น
และลักษณะนี้เปนลักษณะหนึ่งที่แสดงวาภาษาจีนแตจิ๋วในประเทศไทยกําลังอยู
ระหวางการเปลี่ยนแปลง 
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Source 146 leaves 
Abstract The study aims at a cross-language study of classifiers in languages of six
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use of classifiers. The study covers Blue Meo, Mian-Yao, Lahu Shi, Skaw
Karen, Lisu and Akha and deals with only classifiers for nouns of household
items. Data were collected through interviews with native speakers of these
languages in the province of Chiangrai. It is discovered that all languages
have 3 types of classifiers: general classifiers, classifiers co-occurring with
sets of nouns and classifiers which simply repeat the nouns. The number of
classifiers varies among languages from 33 to 6. General classifiers and
classifiers for specific nouns reflect varying degrees of complexity in
perception of household items. It is also found that many of the features
which explain the selectional restrictions between nouns and classifiers are
shared by many languages, which can point to possible grouping of these
languages on the basis of worldviews. These are features about physical
shape, functional purposes and certain speciific characteristics. This is also
true for classifiers signifying groups of items. All languages have classifiers
signfying pairing, piling and grouping into a set 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาคําลักษณนามของภาษาชาวเขาในประเทศไทย
ในลักษณะการศึกษาขามภาษา  โดยมุงศึกษาโลกทัศนที่สะทอนจากการใชลักษณ
นามของผูพูดภาษาชาวเขา 6 เผาหลัก คือ  มงดํา  เมี่ยน-เยา ลาหูซิ กะเหรี่ยงสะกอ
ลีซู และ อาขา  และกําหนดขอบเขตการวิเคราะหเฉพาะคําลักษณะนามของคํานาม
เรียกสิ่งของเครื่องใชในครัวเรือนเทานั้น  ทั้งนี้ผูวิจัยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ
เจาของภาษาในจังหวัดเชียงราย 
ผลการวิจัยสรุปผลไดดังนี้  ภาษาชาวเขาทุกภาษามีการแบงประเภทของลักษณนาม
ออกเปน 3 ประเภทคือ  คําลักษณนามกลาง  คําลักษณนามสําหรับกลุมนาม  และ
คําลักษณนามซ้ํารูปคํานาม  เมื่อพิจารณาจากจํานวนของคําลักษณะนามที่เกิดคู
กับคํานามไดเพียงเฉพาะกลุมแลว  พบวามีความแตกตางกันจากจํานวนมากที่สุด
33 คํา  ไปสูจํานวนนอยที่สุดคือ 6 คํา  ซึ่งสะทอนใหเห็นวา  การมองโลกของผูพูด
ภาษาแตละภาษามีความซับซอนไมเทากัน 
จากการวิจัยพบดวยวา  อรรถลักษณที่นํามาเปนเกณฑในการจับกลุมคํานามที่ใชคํา
ลักษณนามเดียวกันในแตละภาษานั้น  มีความคลายคลึงกันในหลายภาษา  ซึ่งอาจ
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แสดงใหเห็นการจับกลุมกันของภาษาเหลานี้ตามโลกทัศนของแตละภาษาได  อรรถ
ลักษณเหลานั้นคือ  1) สัณฐาน  2) วัตถุประสงคในการใชงาน  3) ลักษณะเฉพาะ
สําหรับคําลักษณนามบอกกลุมของเครื่องใชในครัวเรือนก็เชนกัน  เกือบทุกภาษามี
การจับกลุมคํานามตามอรรลักษณ 3 ประการ คือ  1) การเปนคู  2) การรวมเปนกอง
3) การรวมเปนชุด 
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 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University,1990 
Alt author จิราภัสร ลิมปชาติ  
 Peansiri Vongvipanond, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
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Author Piyachut Panroj  
Title Acoustic characteristics of tones in Bangkok Thai : Variation by age groups 

/ Piyachut Panroj  
Date 1990 
  
Location CL thesis 
Source 154 leaves 
Abstract The objective of this research was to investigate the acoustic

characteristics of tones in Bangkok Thai spoken by three different age
groups. 50-60 years (x equal 54), 30-50 years (x equal 35) and 10-20 years
(x equal 16.5), in order to determine whether there was variation by age
group, and if so what is the pattern of this variation. The acoustic
characteristics under study are the x of the fundamental frequency, the
range of the fundamental frequency, the shape of the fundamental
frequency, and the duration of the fundamental frequency of the 5 tones
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spoken in citation style. The wordlist consists of 31 one-syllable words with
all the 8 possible syllable structures in Thai. The test words all have
aspirated and unaspirated stop initial consonants with low-mid vowels. The
subjects were 30 speakers from the three age groups coming from similar
speech communities. The corpus of data comprises some 930 token words.
(310 words for each age group). The spectrographic analysis of the 930
token words was carried out and decriptions of the acoustic characteristics
of the tones of the three groups given. In the study of the variation of the
acoustic characteristics of the 5 tones of the three age groups, trend
analysis operating with a significance level of p equal .05 was done by
GANOVA. The results of the research are as follows: 1. With one exception,
the patterns of acoustic characteristics of the 5 tones spoken by the 50-60
year group and the 30-40 year group are not significantly different. The
exception is the range of the falling tone in long dead syllable shows
significant difference between these two age groups. (p equal .04) 2. The x
of fundamental frequency of the 5 tones spoken by the 50-60 year and the
30-40 year groups are significantly different from that spoken by the 10-20
year group. 3. The range of the fundamental frequency in the high tone and
the falling tone of the 50-60 year group and the 30-40 year group are
significantly different from that of the 10-20 year group. 4. The shape of the
fundamental frequency in the high tone and the falling tone of 50-60 year
and the 30-40 year groups are significantly different from that of the 10-20
year group. 5. The duration of the fundamental frequency in the mid tone,
the high tone and the falling tone of the 50-60 and the 30-40 year groups
are significantly different from that of the 10-20 year group. 6. The range of
the fundamental frequency and the shape of the fundamental frequency of
the low tone, the mid tone and the rising tone show no significant difference
due to age 

 วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะเชิงกลสัทศาสตรของวรรณยุกตใน
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ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยผูบอกภาษา 3 กลุมอายุ คือ 50 - 60 ป (อายุเฉลี่ย 54
ป) 30-40 ป (อายุเฉลี่ย 35 ป) และ 10-20 ป  (อายุเฉลี่ย 16.5 ป)  วามีการแปรตาม
กลุมอายุหรือไม  และถามีลักษณะการแปลจะเปนอยางไร 
ลักษณะเชิงกลสัทศาสตรที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ไดแก  คาความถี่มูลฐานเฉลี่ย  พิสัย
ของคาความถี่มูลฐาน  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงคาความถี่มูลฐาน  และคา
ระยะเวลาของคาความถี่มูลฐานของวรรณยุกตทั้ง 5 หนวยเสียงในคําพูดเดี่ยว 
คําทดสอบที่ใชเปนคําพยางคเดียวปรากฎในโครงสรางพยางคทั้ง 8 แบบที่มีใน
ภาษาไทยจํานวน 31 คํา  มีพยัญชนะตนเปนพยัญชนะกักไมกองที่พนลมและไมพน
ลม  สระกลางต่ํา  ใชผูบอกภาษา 30 คนที่อยูในชุมชนภาษาเดียวกัน  รวมตัวอยาง
คําที่ได 930 คํา (310 คําจากผูบอกภาษาแตละกลุมวิเคราะหขอมูลดวยเครื่อง
วิเคราะหคลื่นเสียง (sound spectrograph) 
การศึกษาการแปรของลักษณะเชิงกลสัทศาสตรของวรรณยุกตในงานวิจัยนี้วิเคราะห
แนวโนมของการแปรปรวน (trend analysis)  ดวยโปรแกรม GANOVA  โดย
กําหนดคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไวที่ .05 
ผลการวิเคราะหปรากฎวา 
1.  ลักษณะเชิงกลสัทศาสตรของวรรณยุกตในกลุมอายุ 50-60 ป  และกลุมอายุ 30-
40 ปไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ยกเวนในวรรณยุกตโทในพยางค
ตายสระยาว  ที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
2.  คาความถี่มูลฐานเฉลี่ยของวรรณยุกตทั้ง 5 หนวยเลียงระหวางกลุมผูใหญ (อายุ
50-60 ป และ 30-40 ป)  กับกลุมเด็กอายุ 10-20 ป  มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ 
3.  พิสัยของคาความถี่มูลฐานในวรรณยุกตตรี  และวรรณยุกตโท  ของกลุมอายุ 50-
60 ป และกลุมอายุ 30-40 ป  แตกตางจากของกลุมอายุ 10-20 ป อยางมีนัยสําคัญ 
4.  ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงคาความถี่มูลฐานในวรรณยุกตตรี และวรรณยุกต
โทของกลุมอายุ 50-60 ป และ 30-40 ป แตกตางจากของกลุมอายุ 10-20 ป อยางมี
นัยสําคัญ 
5.  คาระยะเวลาในวรรณยุกตสามัญ วรรณยุกตตรีและวรรณยุกตโท  ของกลุมอายุ
50-60 ป และ 30-40 ป  แตกตางจากของกลุมอายุ 10-20 ป อยางมีนัยสําคัญ 
6.  พิสัยของคาความถี่มูลฐานและลักษณะของการเปลี่ยนแปลงคาความถี่มูลฐาน
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ในวรรณยุกตเอก วรรณยุกตสามัญ และวรรณยุกตจัตวา  ไมมีการแปรอยางมี
นัยสําคัญในระหวางผูพูดทั้ง 3 กลุม 
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Alt author ปยฉัตร ปานโรจน  
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Author Ruchana Phinicharom  
Title Acoustic characteristics of unstressed syllables in Thai / Ruchana 

Phinicharom  
Date 1990 
  
Location CL thesis 
Source 327 leaves 
Abstract The purpose of this thesis is to study the F0 of tones and the duration of

voiced segments in unstressed syllables in Thai. Six typesof syllable
structures were examined: CV2 CVS CV:S CV: CVN and CV:N. The analysis
is based on spectrographic measurements and the statistical methods
used. The results of the analysis are as follows: The five Thai tones still
maintain their original tone shapes or significant F0 differences. And a tone
may have different tone shapes, sometimes conditioned by the syllable
structures and sometimes unconditionally. The F0 curves for tones in
unstressed syllables as uttered by 4 subjects are similar in some cases but
vary in others. Tones in unstressed syllables differ from those in stressed
syllables in three ways: 1) the pitch height and contour of the original tones
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are more or less the same; minor differences exist in degree of rising or
falling at different time points; 2) the neutralization of the five tones towards
mid-level tone; and 3) the merger of the tone characteristics which are the
prominent markers of certain tones; 1) above is the most prominent and 3),
the least. It is obvious that voiced segments in unstressed syllables have
much shorter duration than those in stressed syllables and mostly have
unsignificantly different duration among different types of syllable structures
and also among duration uttered by different subjects 

 วิทยานิพนธนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความถี่มูลฐานของวรรณยุกต และคา
ระยะเวลาของเสียงกองในพยางคเสียงเบาที่มีโครงสรางพยางค 6 แบบในภาษาไทย
คือ CV? CVS CV:S CVN และ CV:N  โดยใชเครื่องวิเคราะหคลื่นเสียง  และวิธีการ
ทางสถิติ   
จากการวิเคราะห พบวาวรรณยุกตทั้ง 5 หนวยเสียงยังคงมีคาความถี่มูลฐานที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  และหนวยเสียงวรรณยุกตเดียวกันอาจมีคาความถี่มูล
ฐานตางกันดวย  เมื่อปรากฎในโครงสรางพยางคตางกัน และ/หรือในโครงสราง
พยางคเดียวกัน  สวนวรรณยุกตที่ออกเสียงโดยผูบอกภาษาทั้ง 4 คน มีทั้งลักษณะที่
รวมกันและแตกตางกัน  นอกจากนี้ วรรณยุกตในพยางคเสียงเบายังแตกตางจากใน
พยางคเสียงหนักเปน 3 ลักษณะ  เรียงตามลําดับที่พบมากที่สุดถึงนอยที่สุด คือ 1)
ลักษณะที่ยังคงรักษาระดับเสียงและทิศทางของเสียงไวใกลเคียงกับวรรณยุกตใน
พยางคเสียงหนัก  แตลดปริมาณการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงระหวางจุดเวลาตาง ๆ
ลง  2) ลักษณะที่มีการเลื่อนระดับเสียง  และทิศทางการขึ้นตกของเสียงมารวมกัน
อยูในระดับกลาง ๆ และคงระดับมากขึ้น  และ 3) ลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับ
เสียง และทิศทางการขึ้นตกของเสียงไปจนคลายกับหนวยเสียงวรรณยุกตอื่น 
เสียงกองในพยางคเสียงเบา มีคาระยะเวลานอยกวาเสียงกองในพยางคเสียงหนัก
อยางเห็นไดชัด  และมีคาระยะเวลาของเสียงกองที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
เปนสวนใหญระหวางโครงสรางพยางคแตละแบบ และระหวางผูบอกภาษาแตละคน 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University,1990 
Alt author รุจนา พินิจารมณ  
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Author Piyawalee Yingswadi  
Title Worldviews of the six hilltribes in Thailand as reflected in classifiers for 

animate nouns / Piyawalee Yingswadi  
Date 1990 
  
Location CL thesis 
Source 181 leaves 
Abstract The study aims at comparing and contrasting worldviews of speakers of six

hilltribes in Thailand, Blue Meo, Mien-Yao, Lahu Si, Akha, Lisu and Skaw
Karen as reflected in classifiers for nouns referring to animate beings. The
methodology used is componential analysis. The study reveals the following
observations of speakers' worldviews. The difference in number of classifier
in each language reflects the difference in degree of complexity in the
classification of living beings. Lahu has the largest number, thus a more
gross classification system, while Lisu has the smallest number and thus a
finer classification system. The different criteria used in the classcification
also reflect different worldviews of speakers of these six languages. In all of
them, the distinction is recognized between humans and non-humans.
Another phenomenon, found in Blue meo, Lahu Shi and Lisu is the equating
of animals to inanimate objects based on the shell covering the animals. In
Mien-Yao ans Sgaw Karen, used the shape of animals. Lisu is the only
language in which animals and inanimate objects are put together in the
same class. As for the group classifiers, it is found that there are multiple
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dimension groupings. Genetic or breeding grouping is found in all six
languages. Pairing exists in all languages except Sgaw Karen. Grouping
based on distance among members in the group is found in Mien-yao and
Blue Meo. Manner of grouping, orderly arrangement or haphazard piling is
found in Lahu Shi, Akha and Skaw Karen. The size of group is significant
only in Lahu Shi. The similarities and differences in the classification and
grouping of animate nouns in the six hilltribe languages reveal difference in
the degree of closeness in relationship among these languages. Mien-Yao
and Blue Meo semm to form a closer group. So do Lahu Shi and Akha. Lisu
and Sgaw Karen both distinguish themseleves from all other languages 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University,1990 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบโลกทัศนของผูพูดภาษาชาวเขา

6  ภาษา ในประเทศไทยไดแก ภาษามงคํา เมี่ยน-เยา ลาหูยี่ ยะขา ลีซู และกะเหรี่ยง
สะกอ  โดยศึกษาจากลักษณนามของคํานามเรียกสิ่งที่มีชีวิตดวยวิธีการวิเคราะห
ความหมายของคํานามแนวอรรถศาสตร 
ผลของการศึกษาพบวาคําลักษณะนามสําหรับสิ่งมีชีวิตสามารถสะทอนใหเห็นโลก
ทัศนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตของเจาของภาษาไดดังนี้  ความมากนอยของจํานวนลักษณ
นามในภาษาชาวเขาสะทอนใหเห็นถึงความละเอียดในการจําแนกสิ่งมีชีวิต ภาษา
ลาหูยี่เปนภาษาที่มีคําลักษณนามใชมากที่สุดและภาษาลีซูมีคําลักษณนามใชนอย
ที่สุดแสดงวาผูพูดภาษาลาหูยี่มีโลกทัศน ในเรื่องสิ่งมีชีวิตละเอียดที่สุดในกลุมผูพูด
ภาษาชาวเขา สวนผูพูดภาษาลีซูมีโลกทัศนหยาบที่สุด 
เกณฑหรืออรรถลักษณที่ผูพูดภาษาชาวเขาใชในการแบงกลุมสิ่งมีชีวิตไดสะทอนให
เห็นการมองสิ่งมีชีวิตในดานตาง ๆ กันทั้งการมองสิ่งมีชีวิตเดี่ยวและการมอง
สิ่งมีชีวิตกลุม  สําหรับโลกทัศนเรื่องสิ่งมีชีวิตเดี่ยวนั้นพบวาผูพูดภาษาชาวเขาทุก
ภาษาแยกโลกของมนุษยและโลกของสัตวและมองวาสัตวบางชนิดเปนสิ่งของโดยผู
พูดภาษามงดํา ลาหูยี่ และอะยา มองจากเปลือกของสัตว ภาษาเมี่ยน-เยา กับภาษา
กะเหรียงสะกอ มองจากรูปทรงของสัตว  
สวนผูพูดภาษาลีซูนั้นมองสัตวทุกประเภทกับสิ่งของเปนกลุมเดียวกัน  ในเรื่องของ
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การรวมกลุมของสิ่งมีชีวิตพบวาชาวเขาไดมองการจับกลุมเปนหลายมิติ ลักษณะ
การจับกลุมที่พบทุกภาษาคือการจับกลุมที่เปนเผาเดียวกันหรือพันธุเดียวกัน  และ
การจับกลุมที่พบในบางภาษาไดแกการรวมเปนคู ปรากฎในภาษาเมี่ยน-เยา มงดํา
ลาหูยี่ อะยา และลีซู   
การจับกลุมโดยพิจารณาเรื่องระยะหางของสมาชิกในกลุมในภาษาเมี่ยน-เยาและมง
ดํา การเปนลูกทองเดียวกันหรือครอกเดียวกันปรากฎในภาษามงดํา ลาหูยี่ อะยา ลีซู
และกะเหรียงสะกอ การรวมกลุมในรูปแบบตาง ๆ เชนการเรียงเปนแถวหรือกองสุม
กันปรากฎในภาษาลาหูยี่ อะยา และกะเหรียงสะกอ และการจับกลุมที่ดูจากความ
มากนอยของจํานวนสิ่งมีชีวิตปรากฎเฉพาะในภาษาลาหูยี่ 
จากความคลายคลึงและความแตกตางของเกณฑ ที่ชาวเขาใชในการแบงกลุม
สิ่งมีชีวิตนี้สะทอนใหเห็นถึงความใกลชิดทางโลกทัศน ของผูพูดภาษาชาวเขาบาง
ภาษาคือ ภาษาเมื่ยน-เยากับภาษามงดําและภาษาลาหูยี่ อะยา ลีซูกับกะเหรียง
สะกอ ในกลุมภาษาชาวเขา 4 ภาษานี้ พบวาภาษาลาหูยี่ กับภาษาอะยามีโลกทัศน
ที่คลายคลึงกันมากที่สุด สวนภาษาลีซูและภาษากะเหรี่ยงสะกอนั้น มีโลกทัศนบาง
ประการที่แตกตางออกไปบางจากกลุม 

Alt author ปยวดี ยิ่งสวัสดิ์  
 Peansiri Vongvipanond, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745774227 
 
 
 
Author Juthamars Commalai  
Title A comparative study of initial stops in Southern and Central Thai : an 

acoustic approach / Juthamars Commalai  
Date 1990 
  
Location CL thesis 
Source 107 leaves 
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Abstract The purpose of this thesis is a study and comparison of voicing of the initial
bilabial stops appearing in the Southern and Central Thai. The study is
based on the sound spectrographic analysis of the wide band filter of the
initial bilabial stops. The four initial stops analized are/b p ph ph/(ธ น ผ บ)
appearing in 12 words which are /ba; ba: ba:/, /pa: pa: pa:/, /pha: pha:
pha:/ and pha: pha: pha:/. The results of the analysis are as follow: 1. Voice
timing of the initial stops /b p ph ph/ in the Southern and Central Thai are
not affected by the nonexistence of existence of the first tonal mark or the
second tonal mark. 2. There is a difference in voicing between the initial
stops /b p ph ph/ in the Southern Thai and those in the Central Thai. 3. In
the Southern Thai, it is found that there is a difference in voice timing of the
initial stops, in each pair...(b p) (b ph) (b ph) (p ph) (p ph) (ph ph) that is
the first initial stop has a stronger voicing than the latter. 4. In the Central
Thai, the difference is found in voice timing of the initial stops in these
parirs... (b p) (b ph) (b ph) (p ph) (p ph) and the first initial stop has a
stronger voicing than the latter, except in the pair of (ph ph). 5. The initial
bilabial stops /b p ph ph/ in the Southern Thai has a stronger voicing than
those in the Central Thai. All the differences found are statistically
significant at the level 0.05 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University,1990 
Alt author จุฑามาศ ชมมาลัย  
 Chalida Rodjanawathanavuthi, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745786578 
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ปการศึกษา 2532 (1989) 
Author Nithiwadee Mapawongse  
Title The evolution of political and administrative terms from the reign of King 

Rama IV to the reign of King Rama VII / Nithiwadee Mapawongse  
Date 1989 
  
Location CL thesis 
Source 255 leaves 
Abstract The study focuses on the emergence of words representing new political

and administrative concepts during the reigns of king Rama IV-VII as well
as the usage and evolution of these words. A distinction can be made
between two types of words: those representing Western political concepts
and those which do not. Four methods are discovered for the formation of
these words: new coinage, borrowing, calquing and semantic borrowing.
New coinage is found among words which do not represent Western
political concepts. The other three methods are used for words which
represent new political concepts borrowed from the West. The choice of
these methods varies in the different reigns. The use of these words shows
four types of evolution: the adoption of existing words retaining the original
meaning, adoption of existing words but changing their meaning, coining of
new words for existing concepts and obsolescence of some words 

 การวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาวิธีการกําหนดศัพท  การใชศัพทและการ
เปลี่ยนแปลงของศัพทการเมืองการปกครอง ในระหวางรัชกาลที่ 4 ถึง รัชกาลที่ 7 
ผลการวิจัยพบวาศัพทการเมืองการปกครองแบงเปน 2 ประเภท  ไดแกศัพทที่ไมได
แสดงแนวคิดทางการเมืองการปกครองที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก  และศัพทที่
แสดงแนวคิดทางการเมืองการปกครองที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก  และมีวิธีการ
กําหนดศัพท 4 วิธี คือ  1. สรางคําใหมแทนความคิดที่เกิดขึ้น  2. ยืมคําโดยการทับ
ศัพท  3. ยืมคํามาใชโดยการแปลรูปศัพท  4. กําหนดศัพทแทนความหมายที่ยืมมา
จะพบวาศัพทที่ไมไดแสดงแนวคิดทางการเมืองการปกครองที่ไดรับอิทธิพลจาก
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ตะวันตกใชวิธีการกําหนดศัพทวิธีแรก  สวนศัพทที่แสดงแนวคิดทางการเมืองการ
ปกครองที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก  ใชวิธีการกําหนดศัพท 3 วิธีหลัง  และในแตละ
รัชกาลใชวิธีการกําหนดศัพทที่ตางกัน 
ศัพทการเมืองการปกครองมีการเปลี่ยนแปลง 4 ลักษณะ คือ 1. ใชรูปศัพทเดิม
ความหมายเดิม  2. ใชรูปศัพทเดิมแตเปลี่ยนความหมาย  3. ใชความหมายเดิม แต
เปลี่ยนรูปศัพท  4. เลิกใชศัพท  

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University,1989 
Alt author นิธิวดี มะปะวงศ  
 Navavan Bandhumedha, advisor  
 Peansiri Vongvipanond, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745771821 
 
 
 
Author Waraphorn Suckprasert  
Title Heading strategies for negative comments against mother in adolescents' 

expository discourse / Waraphorn Suckprasert  
Date 1989 
  
Location CL thesis 
Source 180 leaves 
Abstract This study aims at discovering hedging strategies for negative comments

used by adolescents as they make negative comments against their
mothers. A sample of 100 adolescents aged 13-15 was systematically
drawn from the M.S. 3 class of Suksanaree School and Suankularbwittayalai
school. Nagative comment is defined as any description of undesirable
qualities, which are inversely drawn from what are described in literatures
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as desirable qualities of a mother in Thai society. These are devided into six
areas: verbal behavior, interaction with others, emotional bearing, domestic
and social responsibilities, personality, and attitude towards other. There
were 324 negative comments. The highest number are negative comments
on varbal behavior, especially repriminding by mothers. The smallest
number, are most on domestic and social responsibilities. It was
discovered that 76.22 percent of the negative comments are hedged and
there were five hedging strategies:comparison, contradiction, justification,
softening and supposition. Boys hedge more often than girls though they
seem less resourceful in their strategies. It is noticeable that there is an
inclination to employ different heding strategies for different types of
undesirable qualities. For example, justification is used mostly for verbal
behavior, and emotional bearing while contradiction is used for attitude and
personality 

 การศึกษานี้มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษารูปแบบและกลวิธีทางภาษาที่วัยรุนใชในการ
กลบเกลื่อนความคิดทางลบของมารดา  กลุมตัวอยางเปนวัยรุนอายุ 13-15 ป
จํานวน 100 คน ซึ่งคัดเลือกอยางมีระบบจากนักเรียนชั้น ม.3  โรงเรียนศึกษานารี
และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
ในงานนี้นิยามความคิดทางลบวา  เปนการกลาวถึงลักษณะไมพึงประสงคอยางใด
อยางหนึ่ง  ซึ่งตรงขามกับลักษณะของมารดาตามความคาดหมายของสังคมที่
ปรากฎในวรรณกรรม  ลักษณะเหลานี้ไดแก  พฤติกรรมทางวาจา  การปฏิบัติตน
อารมณ/จิตใจ/ภาระหนาที่/ในสังคม  อุปนิสัยใจคอ  และพฤติกรรมเกี่ยวกับจิตใจ/
ความรูสึก จากขอมูลรวบรวมการแสดงความคิดทางลบทั้งหมด 324 ครั้ง  ความคิด
ทางลบตอพฤติกรรมทางวาจามีจํานวนครั้งมากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องการดุวามารดา
และความคิดทางลบตอภาระหนาที่ในบาน/ในสังคมมีนอยที่สุด 
ผลการศึกษาพบวา  มีการกลบเกลื่อนความคิดทางลบ 76.22%  และมีรูปแบบใน
การกลบเกลื่อน 5 ประเภทคือ  การเปรียบเทียบ  การคาน/หักลาง  การสราง
ความชอบธรรม  การทําใหความหมายออนลงและการสมมุติ  วัยรุนชายมีการกลบ
เกลื่อนบอยครั้งกวาวัยรุนหญิง  ถึงแมวัยรุนชายมีการใชรูปแบบตาง ๆ นอยกวา
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วัยรุนหญิง 
เปนที่สังเกตไดวามีแนวโนมที่จะใชรูปแบบในการกลบเกลื่อนที่แตกตางกันสําหรับ
ลักษณะไมพึงประสงคดานตาง ๆ  ตัวอยางเชน  การสรางความชอบธรรมโดย
สวนมากใชกลบเกลื่อนพฤติกรรมทางวาจาและอารมณจิตใจ ในขณะที่การคาน/
หักลางใชกลบเกลื่อนพฤติกรรมเกี่ยวกับจิตใจ/ความรูสึกและดานอุปนิสัยใจคอ 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University,1989 
Alt author วราภรณ สุขประเสริฐ  
 Peansiri Vongvipanond, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745776246 
 
 
 
Author Arunee Arunreung  
Title Variation of the falling tone by age of speakers of Bangkok Thai / Arunee 

Arunreung  
Date 1989 
  
Location CL thesis 
Source 112 leaves 
Abstract It has been observed that the falling tone in Bangkok Thai pronounced by

the young generation seems to be different from that pronounced by the old
generation: the pitch is higher and thus becomes very much like the high
tone. Moreover, some of the young allegedly use "the new tone" all the time
but others use it in some situations. The objective of this study is to find out
whether the falling tone of Bangkok Thai speakers varies by age and style,
and if it does, what the variation is like. The data were collected in informal
conversational style and formal reading style from a sample of 30 persons

วิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต 290

selected from teachers in the Faculty of Arts and the Faculty of Education,
Chulalongkorn University, aged 55-60 and 35-40 years and high-school
students from Suksanaree School, aged 15-20 years. The analysis shows
that the falling tone consists of five variants: mid-fall, high-fall, mid-rise-mid,
mid-rise-fall and mid-level-fall. The use of the falling tone is found to vary
significantly according to the age of speakers. (p = 0.1). The mid-fall is
mostly used by the speakers aged 55-60 and 35-40 years but the latter
group also uses the high-fall variant considerably. The mid-rise-mid, "the
new tone", is mostly used by the speakers aged 15-20 years. As for stylistic
variation, it is found that the old and middle-age groups' use of the falling
tone variants is both similar and different from the Young generation; i.e.,
according to formality, the rate of the mid-fall increases and that of the mid-
rise-mid decreases. However, both the old generation groups use the mid-
fall variant in a higher percentage than the young generation, and the latter
use the mid-rise-mid variant more than the other two groups. It is shown
that the tonal variants of the old generation are obviously different from
those of the young generation. So it enables the old generation to observe
the change of the falling tone variants of the young. However, nowadays the
mid-fall is still the most commonly used one in Bangkok Thai. But in the
future the falling tone variant of the young generation may be the most
frequently used in Bangkok Thai. This study is the beginning of a study of
tonal change in progress in Bangkok Thai. Other Thai tones may be in
process of change and should be investigated 

 จากการที่มีผูสังเกตเห็นวา เด็กไทยรุนใหมในปจจุบันออกเสียงวรรณยุกตโทเปน
เสียงลอยคลายเสียงวรรณยุกตตรี  ตางไปจากเสียงวรรณยุกตโทแบบเดิมที่ใชกันใน
กลุมผูใหญ  และเด็กบางคนมีลักษณะเชนนี้ตลอดเวลา  แตบางคนจะมีลักษณะ
เชนนี้เฉพาะบางสถานการณเทานั้น   
งานวิจัยนี้มีจุดประสงคที่จะตอบคําถามวา  วรรณยุกตโทของผูพูดภาษาไทย
กรุงเทพฯ มีการแปรตามอายุของผูพูดและวัจนลีลาหรือไม  และถามีลักษณะของ
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การแปรจะเปนเชนไร 
ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางอาจารยในคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยระดับอายุ 55-60 ป และอายุ 35-40 ป และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายจากโรงเรียนศึกษานารี อายุ 15-20 ป  รวมทั้งสิ้นจํานวน 30 คน  โดยการ
สัมภาษณพูดคุยซึ่งจัดวาเปนลีลาที่ไมเปนทางการ และการอานบทความ ซึ่งจัดวา
เปนลีลาที่เปนทางการ 
จากผลการวิเคราะหผูวิจัยพบวา มีรูปแปรวรรณยุกตโท 5 รูปแปร  ไดแกรูปแปร
วรรณยุกตกลาง-ตก สูง-ตก  กลาง-ขึ้น-กลาง  กลาง-ขึ้น-ตก  และกลางระดับ-ตกขาง
ทายการใชรูปทั้ง 5 รูปเหลานี้  พบวาตางกันตามอายุของผูพูดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  ที่ระดับความเชื่อมั่น .01  โดยในกลุมอายุ 55-60 ป  ใชรูปแปรวรรณยุกต
กลาง-ตก มากที่สุด  สวนในกลุมอายุ 35-40 ป  ใชรูปแปรวรรณยุกตกลาง-ตํา  มาก
ที่สุดเหมือนกัน  แตไดใชรูปแปรวรรณยุกตสูง-ตก  มากจนเปนที่สังเกตเห็นไดชัด
ในขณะที่กลุมอายุ 15-20 ป  ใชรูปแปรวรรณยุกตกลาง-ขึ้น-กลาง  ซึ่งเปนรูปแปร
แบบใหมมากที่สุด 
สวนการแปรตามวัจนลีลา  กลุมผูใหญทั้ง 2 กลุมมีการใชรูปวรรณยุกตเหมือนและ
แตกตางจากกลุมเด็กรุนใหมดังนี้  คือ  ทุกกลุมอายุมีการใชรูปแปรกลาง-ตก  ใน
อัตราที่สูงขึ้น  เมื่อมีความเปนทางการเพิ่มขึ้น  และมีการใชรูปแปรกลาง-ขึ้น-กลาง
ในอัตราที่สุงขึ้นเมื่อมีความเปนทางการลดลง  แตกลุมผูใหญทั้ง 2 กลุมมีความถี่ใน
การใชรูปแปรกลาง-ตกมากกวากลุมเด็กรุนใหมและกลุมเด็กรุนใหมมีความถี่ในการ
ใชรูปแปร  กลาง-ขึ้น-กลาง มากกวากลุมผูใหญ 
การวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา  กลุมผูใหญใชรูปวรรณยุกตโทแตกตางไปจากกลุมเด็กรุน
ใหมอยางเห็นไดชัด  จึงทําใหคนกลุมนี้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กรุนใหม
ไดชัดเจน  อยางไรก็ตามในปจจุบันรูปแปรกลาง-ตก ยังคงเปนรูปแปรที่ใชมากที่สุด
แตในอนาคตคาดวาเสียงวรรณยุกตแบบเด็กรุนใหมอาจเปนที่นิยมใชมากที่สุดใน
ภาษาไทยกรุงเทพฯ 
งานวิจัยนี้เปนงานที่ริเริ่มการศึกษาเกี่ยวกับ  การเปลี่ยนแปลงของเสียงวรรณยุกตที่
กําลังดําเนินอยูในภาษาไทยกรุงเทพฯ  ยังมีเสียงวรรณยุกตอื่น ๆ ที่นาสนใจและอยู
ในระหวางการเปลี่ยนแปลงอีก ซึ่งจาที่จะมีการศึกษาคนควาตอไป 

Note Typescript (photocopy) 
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 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University,1989 
Alt author อรุณี อรุณเรือง  
 Amara Prasithrathsint, advisor  
 Udaporn Luksaneeyanawin, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745774499 
 
 
 
Author Wichai Kritprayoch  
Title Aspect in mien / Wichai Kritprayoch  
Date 1989 
  
Location CL thesis 
Source 223 leaves 
Abstract This study aims at investigating the types of aspect and classifying the

grammatical categories of aspect markers in Mien or Yao. The aspect
markers investigated are those related to verbs only. This analysis is based
on the data found in five Mien folk-tales collected at Ban Huaj Mae Sai,
Chiengrai Province. The results of the analysis are as follows: In Mien, there
are two major types of aspect: perfective and imperfective. The perfective
aspect can be subclassified into three types: instantative, completive and
experiential. The imperfective aspect can be subclassified into two types:
repetitive and durative. The durative aspect can be in turn subclassified
into four types: progressive, stative, continuative, and persistive. The
grammatical categories of the aspect markers that are related to verbs are
of two types: auxiliaries and grammatical devices. The auxiliaries
expressing aspects are 1) preverbal auxiliaries, namely, /?iet4/ indicating
the instantative aspect; /tshc:2/ and /ke:03/ indicating the persistive aspect;
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2) postverbal auxiliaries, namely, /liw6/ indicating the completive aspect;
/tcie5/ indicating the experiential aspect; /tcien4/ indicating both the
progressive and stative aspects; and /ko:1/ indicating the continuative
aspect. The grammatical devices expressing aspects are of two types: verb
reduplication which indicates both the repetitive and continuative aspects;
and verb serialization by which /min3/ "to go" ro /ta:j3/ "to come" occur as
the subsidiary verbs in serial varb constructions in order to indicate the
completive aspect 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะจําแนกประเภทของการณลักษณะ  และจัดประเภท
ทางไวยากรณของรูปแสดงการณลักษณะในภาษาเมี่ยนหรือภาษาเยาโดยวิเคราะห
ขอมูลที่ปรากฎในนิทานเมี่ยน 5 เรื่อง  ซึ่งเก็บขอมูลที่บานหวยแมซาย  จังหวัด
เชียงราย  สวนประเภททางไวยากรณของรูปแสดงการณลักษณะ ผูวิจัยไดศึกษา
เฉพาะที่เกี่ยวของกับคํากริยาเทานั้น 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  
ภาษาเมี่ยนมีการณลักษณะใหญ ๆ 2 ประเภท คือ  การณลักษณะสมบูรณ และ
การณลักษณะไมสมบูรณแบงเปน 3 ชนิด  คือ  การณลักษณะฉับพลัน  การณ
ลักษณะลุลวง  และการณลักษณะประสบการณ  สวนการลักษณะไมสมบูรณ
แบงเปน 2 ชนิด คือ การลักษณะเกิดซ้ํา  และการณลักษณะดําเนินตอเนื่อง  ซึ่ง
ประกอบดวย 4 ชนิดยอยคือ  การณลักษณะกําลังดําเนินอยู  การณลักษณะทรง
สภาพการณลักษณะดําเนินอยู  และการณลักษณะคงเดิม 
สวนประเภททางไวยากรณของรูปแสดงการณลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวของกับคํากริยา
นั้นมี 2 ประเภทคือ  คําชวยกริยา  และกลวิธีทางไวยากรณ  คําชวยกริยาที่สามารถ
แสดงการณลักษณะไดแบงเปน 2 ชนิดคือ 1) คําชวยหนากริยา มี 3 คํา ไดแก  

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University,1989 
Alt author วิชัย กฤตประโยชน  
 Kingkarn Thepkanjana, advisor  
 Theraphan Luangthongkum, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
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ISBN 9745771422 
 
 
 
Author Kaewchai Charncharoen  
Title Euphemism in Thai / Kaewchai Charncharoen  
Date 1989 
  
Location CL thesis 
Source 108 leaves 
Abstract This thesis aims at describing the characteristics of euphemic words in

Thai, analyzing their denotative and connotative meanings and studying
Thai values and world view reflected in these words. All languages
including Thai have a certain kind of words called taboo words--words that
are forbidden to speak because they are considered to be sacred, vulgar,
obscene or unpleasant. These words, which usually refer to superstition,
disease, death, sex and excretion, are normally substituted by euphemism,
for example ปsincajป "end-heart" for / ta:j/ "dead", /detdokma:j/ "pick-flower"
for /fiaw/ "to urinate". This thesis focuses on euphemic words that are
associated with ll taboo words in Thai: /hia/ "water moniter regarded as a
creature of ill omen" /ta:j/ "dead", /marn/ "cancer", /jet/ "make love", /khuaj/
"penis", /hi;/ "vagina', /nom/ "breast", /moj/ "hair of xex organ", /khi:/ "to
defecate", /jiaw/ "to urinate" and /tot/ "to break wind". The study shows that
there are four ways of forming a euphemic word in Thai: distortion of a
taboo word by abbreviation or phonetic corruption such as /si:e:/ or /masen/
for maren/ "cancer"; using a foreign word, as /de:t/ (from English "dead") for
/ta:j/ "dead"; understatement, as /siachiwit/ "lose-life" for /ta:j/ "dead"; and
use of metaphor, as /tuanentuathc:n/ "body-silver-body-gold". for /hia/
"water moniter regarded as a creature of ill omen". The analysis of the
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meaning of the euphemic words shows that the denotative meanings
usually refer to abstract and concrete objects like animals, nature,
happiness and love. And the connotative meanings are politeness, love,
happiness, etc. All these meanings reflect Thai significant values, such as
prosperity, happiness, love, power and also reveal two aspects of Thai
world view: the world of discrepancy between men and women and the
world of merit and demerit 

 งานวิจัยนี้  มีวัตถุประสงคที่จะพรรณนาลักษณะของคํารื่นหูในภาษาไทย  วิเคราะห
ทั้งความหมายหรือขอความใด ๆ ทีหามพูด  หรือไมสมควรที่จะกลาวตามที่สังคมได
กําหนด เชน คําที่ใชเรียกโรคราย  ความตาย  อวัยวะเพศ  การขับถาย เปนตน  และ
ทุกภาษาจะมีคําอีกชนิดหนึ่งซึ่งถูกนํามาใชแทนที่คําตองหามเหลานี้  เพื่อหลีกเลี่ยง
การกลาวถึงคําตองหามโดยตรง  คําใหญที่ถูกนํามาใชแทนที่นี้เรียกวา  คํารื่นหู  เชน
การใชคําวา  "สิ้นใจ" แทนคําวา  / ta:j / หรือการใชคําวา "เด็ดดอกไม" แทนคําวา /
jiaw  / เปนตน  วิทยานิพนธนี้  มุงที่จะศึกษาคํารื่นหูที่ใชแทนคําตองหามใน
ภาษาไทยจํานวน 11 คํา อันไดแก  / hia /. / ta:j /, /  ma re /.  /  jet /,  / khuaj /.   /
hi: /,  / nom /. / ji aw /, และ  /  to t / 
ผลการวิจัยพบวา  คํารื่นหูในภาษาไทยมีลักษณะสําคัญ 4 ประเภท คือ  คํารื่นหู
ประเภทดัดแปลงมาจากคําตองหาม เชน คําวา “ซี เอ” หรือ คําวา “มะเส็ง” แทนคํา
วา /ma re/  คํารื่นหูประเภทคําศัพทตางประเทศ เชน คําวา "เดด" มาจาก dead ซึ่ง
ใชแทนคําวา / ta:j / คํารื่นหูประเภทลดความหมายของคํา เชน ใชคําวา  "เสียชีวิต"
แทนคําวา / ta:j / คํารื่นหูประเภทสุดทายไดแก คํารื่นหูประเภทอุปลักษณ เชน การ
ใชคําวา "ตัวเงินตัวทอง" แทนคําวา / hia  /  
ในการวิเคราะหความหมายตรงและความหมายแฝงของคํารื่นหู  พบวาความหมาย
ของคํารื่นหูหมายถึง  สิ่งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมซึ่งอยูแวดลอมตัวมนุษย เชน
สัตว ธรรมชาติ ความสุข  ความรัก  สวนความหมายแฝงนั้นพบวา  มีความหมาย
แฝงถึงความสุภาพ  เชน ในคําวา "อวัยวะสืบพันธุ" หรือความรัก เชน คําวา "รวมรัก"
หรือ ความสุข เชนคําวา "ไปสวรรค" เปนตน 
ผูวิจัยพบวา  ความหมายเหลานี้สะทอนถึงคานิยมที่สําคัญในสังคมไทย เชน ความ
มั่นคงความสุข ความรัก ความมีอํานาจ และโลกทัศนไทยที่สําคัญ 2 ประการคือ
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โลกแหงความแตกตางระหวางชายกับหญิง และโลกแหงบุญและบาป 
Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University,1989 
Alt author แกวใจ จันทรเจริญ  
 Amara Prasithrathsint, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745774537 
 
 
 
Author Sirima Pinyosinwat  
Title The Thai equivalents of English passive constructions in satellite news / 

Sirima Pinyosinwat  
Date 1989 
  
Location CL thesis 
Source 109 leaves 
Abstract This thesis aims at studying types and structures of the Thai equivalents of

English passive constructions in satellite news and analyzing the
frequencies and strategies in the use of these equivalents. Fifteen types of
constructions were found to be Thai equivalents of the English passives in
satellite news. They were analyzed within the lexicase framework and were
divided into 2 main categories: 5 types of passive, and 10 types of non-
passive constructions. The Thai passive equivalents are the /thuuk/
adversative passive, the /thuuk/ non-adversative passive, the /day-rap/
passive, the derived intransitive passive, and the /pen/ passive. Examples
of Thai non-passive equivalents are the active construction corresponding
to the English passive construction, the subjectless construction and the
existential construction. Regarding the frequency of the occurrence of the
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Thai equivalents, the active equivalent corresponding to the English
passive is found to be the most frequently used pattern. The /thuuk/
adversative passive and the intransitive equivalent are the second and
third, respectively. With regards to strategies in the use of the Thai
equivalents, it seems that the choice of each Thai pattern is determined by
the type of verb in the English passive, the structure of the English passive
itself, and also some elements in Thai grammatical structure. For instanc,
an English passive with a perception & cognition verb is likely to be
translated into the /pen/passive, and the English passive with an
adversative verb tends to be equivalent to the /thuuk/ adversative passive 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ศึกษาประเภทและลักษณะของหนวยสรางภาษาไทยที่เทียบเทา
กับหนวยสรางกรรมวาจกภาษาอังกฤษในขาวตางประเทศผานดาวเทียม  รวมทั้ง
วิเคราะหกลวิธีและความถี่ในการใชหนวยสรางภาษาไทยเหลานั้น 
ผูวิเคราะหหนวยสรางภาษาไทยที่เทียบเทากับหนวยสรางกรรมวาจกภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสิ้น 15 ประเภท  ตามแนวทฤษฎีไวยากรณศัพทการก  หนวยสรางภาษาไทย
ที่เทียบเทากับหนวยสรางกรรมวาจกภาษาอังกฤษทั้งหมดนี้แบงเปน 2 กลุม  คือ
หนวยสรางกรรมวาจก 5 ประเภท  และหนวยสรางที่ไมอยูในรูปกรรมวาจก 10
ประเภท   หนวยสรางกรรมวาจก "ถูก"  ที่มีความหมายไมดี  หนวยสรางกรรมวาจก
"ถูก"  ที่มีความหมายเปนกลาง  หนวยสรางอกรรมกริยาแปลง  และหนวยสรางกรรม
วาจก "เปน" สําหรับหนวยสรางที่ไมอยูในรูปกรรมวาจก 10 ประเภท  ตัวอยางเชน
หนวยสรางกรรตุวาจกที่สอดคลองกับหนวยสรางกรรมวาจกภาษาอังกฤษ  หนวย
สรางไรประธาน  หนวยสราง "ม" บอกความคงอยูเปนตน 
เมื่อพิจารณาการใชหนวยสรางเทียบเทาในภาษาไทยดังกลาว  พบวาหนวยสราง
กรรตุวาจกที่สอดคลองกับหนวยสรางกรรมวาจกภาษาอังกฤษ   มีอัตราความถี่ของ
การใชสูงที่สุด   โดยมีหนวยสรางกรรมวาจก "ถูก" ที่มีความหมายไมดี  และหนวย
สรางอกรรมกริยาอยูในลําดับรองลงมาเปนอันดับสองและอันดับสาม 
กลวิธีในการใชหนวยสรางภาษาไทยประเภทตาง ๆ ถูกกําหนดโดยประเภทของ
คํากริยากรรมวาจก  และโครงสรางของหนวยสรางภาษาอังกฤษ  รวมทั้งลักษณะ
บางประการของโครงสรางภาษาไทย  เชน  ถาภาษาอังกฤษมีกริยากรรมวาจกแสดง
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การรับรูและความเขาใจ  กลวิธีที่ใชก็จะเปนการใชหนวยสรางกรรมวาจก "เปน"  ถา
ภาษาอังกฤษใชกริยากรรมวาจกที่มีความหมายในทางไมดี กลวิธีที่ใชก็มักเปนการ
ใชหนวยสรางกรรมวาจก "ถูก" ที่มีความหมายไมดี เปนตน 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University,1989 
Alt author ศิริมา ภิญโญสินวัฒน  
 Amara Prasithrathsint, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745775398 
 
 
 
Author Wirote Aroonmanakun  
Title A dependency analysis of Thai sentences for a computerized parsing 

system / Wirote Aroonmanakun  
Date 1989 
  
Location CL thesis 
Source 242 leaves 
Abstract This study aims at analyzing Thai sentences by using a dependency

grammar. Fifty sentences are selected as corpus. The analysis yields two
types of representation: syntactic dependency tree and conceptual
network. Thai categories and Thai syntactic cases are proposed to convert
a linear string of sentences into a dependency tree. The construction of
syntactic relations on a dependency tree is governed by three sets of
priority: bottom-up priority, immediacy priority and probability priority. The
dependency tree is then converted into a conceptual network by the use of
case mapping and conceptual case constraints. The analysis is
implemented in terms of rules on CUPARSE, a computerized parsing
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system. Rules for both syntactic and conceptual dependency analysis are
written and organized into links. Ten links are used for syntactic analysis
and four links are used for conceptual analysis 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะวิเคราะหประโยคภาษาไทยตามแนวทฤษฎีไวยากรณ
พึ่งพา เพื่อใชในระบบการแจงสวนประโยคดวยคอมพิวเตอร  โดยไดเลือกประโยค
สําหรับใชทดสอบจํานวน 50 ประโยค การวิเคราะหเนนที่การหาโครงสรางที่แสดง
ความสัมพันธแบบพึ่งพา  ทั้งในระดับวากยมพันธ คือ  การหาโครงสรางตนไมพึ่งพา
และระดับอรรถศาสตร  คือ การหาโครงสรางสายใยความหมายการวิเคราะหหา
โครงสรางตนไมพึ่งพานั้น อาศัยความรูที่สําคัญ คือ เรื่องของหมวดคําและวากย
การกของภาษาไทย  การกําหนดความสัมพันธในโครงสรางตนไมพึ่งพานั้น  ใชการ
เรียงลําดับความสําคัญสามลักษณะเปนเกณฑ  คือ  ความสําคัญในแนวลึก
ความสําคัญในระยะใกล และ ความสําคัญในความเปนไปได สวนการวิเคราะหหา
โครงสรางสายใยความหมายนั้น  อาศัยความรูที่สําคัญ คือ เรื่องของการกลสัมพันธ
และเงื่อนไขการก  การวิเคราะหทั้งในสองระดับนี้  แสดงไดดวยกฎการแจงสวน
ประโยค ซึ่งเขียนขึ้นเพื่อใชกับระบบการแจงสวนประโยค CUPARSE  กฎเหลานี้จะ
ถูกจัดเปนชุดกฎตาง ๆ โดยที่ในระดับวากยสัมพันธนั้นใชกฎ 10 ชุด สวนในระดับ
อรรถศาสตรนั้นใชกฎ 4 ชุด 
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 Text in English 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University,1989 
Alt author วิโรจน อรุณมานะกุล  
 Somchai Thayarnyong, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745776939 
 
 
 
Author Nantha Klinnanee  
Title Classifiers in mien / Nantha Klinnanee  
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Date 1989 
  
Location CL thesis 
Source 233 leaves 
Abstract This study aims at collecting as many classifiers in Mien as possible and at

identifying the selectional restrictions between classifiers and nouns. The
data used in this study are collected from the research works on classifiers
in Mien, and are elicitted from seven informants at Ban Huaj Mae Saj,
Tambol Mae Yao, Amphoe Muang, Chiengraj Province and are also based
on as printed materials in Mien found at the library of the Christian Hospital,
Amphoe Chiengkam, Phayao Province. A total of 150 classifiers which co-
occur with 1,425 nouns are then collected. The collected classifiers can be
seman tically classified into 5 major types: itemizer, fractionalizer,
collectivizer, unit of measurement and kind. These different types of
classifiers reflect different views of the things refered to by nouns. That is,
the itemizer is used to individuate and count the things that nouns refer to.
The fractionalizer is used to indicate parts or fractions of the things that
nouns refer to. The collectivizer is used to express a collection of things that
nouns refer to. The unit of measurement is used to indicate the value of the
properties inherent in the things referred to by nouns. The kind is used to
classify the things that nouns refer to on the basis of king or type. Each
major type of classifers can be classified into subtypes which exist in
hierarchical relationship expressed in tree diagrams. A semantic feature
corresponding to each type of classifier is proposed and certain features
are selected as characteristic features for each classifier. The set of
characteristic features for each classifier consists of a feature indicating the
major type of classifier, a feature expressing the meaning specific to that
classifier and a selectional restriction feature which expresses the meaning
of the nouns that can co-occur with the classifier 
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 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะรวบรวมคําลักษณนามในภาษาเมี่ยนใหไดมาก
ที่สุด และแสดงเงื่อนไขการเกิดรวมระหวางคําลักษณนามกับคํานามที่รวบรวมได 
ขอมูลที่ใชในวิทยานิพนธฉบับนี้ไดมาจาก  งานวิจัยเรื่องคําลักษณนามในภาษาเมี่ย
นจากการสัมภาษณผูบอกภาษาจํานวน 7 คน  ที่บานหวยแมซาย  ตําบลแมยาว
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  และจากสิ่งพิพมภาษาเมี่ยนจํานวน 23 ชิ้นที่รวบรวม
ไดจากหองสมุดโรงพยาบาลคริสเตียน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา  
ผูวิจัยรวบรวมคําลักษณนามภาษาเมี่ยนไดทั้งหมดเปนจํานวน 150 คํา ซึ่งเกิดรวม
กับคํานามจํานวน 1,425 คํา  คําลักษณนามในภาษาเมียน    สามารถจําแนก
ออกเปนประเภทใหญดวยเกณฑทางความหมายได 5 ประเภทคือ  ลักษณนามนับ
หนวย  ลักษณนามแตละประเภทใหภาพของสิ่งที่คํานามอางถึงในแงมุมที่แตกตาง
กัน  กลาวคือ ลักษณนามนับหนวยใชจําแนกนับสิ่งที่คํานามอางถึงลักษณนาม
แสดงกลุม  ใชแสดงการรวมกลุมของสิ่งที่คํานามอางถึง  ลักษณนามหนวยวัดใช
แสดงคาที่ไดจากการวัดคุณสมบัติของสิ่งที่คํานามอางถึงลักษณนามประเภทใช
จําแนกนับสิ่งที่คํานามอางถึงออกเปนประเภท แบบ อยาง หรือชนิด  ลักษณนาม
ประเภทใหญดังกลาว  สามารถจําแนกออกเปนประเภทยอย  ที่มีความสัมพันธ
ลดหลั่นกันเปนระบบซึ่งแสดงไดดวยแผนภูมิตนไม 
นอกจากนี้  ผูวิจัยยังไดกําหนดอรรถลักษณสําหรับแตละประเภทของคําลักษณนาม
และคัดเลือกเฉพาะอรรถลักษณที่จําแนกลักษณนามคําหนึ่งออกจากลักษณนามอีก
คําหนึ่งมาแสดงเปนชุดอรรถลักษณสําหรับลักษณนามแตละคํา       อรรถลักษณ
ดังกลาวประกอบดวยอรรถลักษณที่แสดงประเภทใหญสุดของคําลักษณนาม  อรรถ
ลักษณที่แสดงความหมายเฉพาะของคําลักษณนามและอรรถลักษณของคํานามที่
เกิดรวมกับคําลักษณนามนั้น ๆ หรือเรียกวาลักษณบงการเกิดรวมนั่นเอง 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University,1989 
Alt author นันทา กลิ่นมณี  
 Kingkarn Thepkanjana, advisor  
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Author Chaninthorn Viriyapant  
Title Patterns of salutation in personal letters in Thai : a socilainguistic study / 

Chaninthorn Viriyapant  
Date 1989 
  
Location CL thesis 
Source 113 leaves 
Abstract This study aims at investigating patterns of salutation in thai personal letters

and the use of these patterns, which vary according to two social factors:
the relationship between the writer and receiver of the letter, and the age of
the writer. The data on which the analysis is based are from the
questionnaires answered by a number of teachers and students in the
Faculty of Education, Chulalongkorn University. The respondents who were
divided into 4 age groups: 10-15 years, 20-25 years, 30-35 years and 40-45
years, were asked to give the forms of salutation when writing to people
who are their seniors, juniors and equals. It was found that a salutation in
Thai personal letters consists of two parts: the first, which is optional, is the
"beginning term" which can be a greeting word or a word marking respect.
The second part, which is obligatory, is a term of address. Based on its
structured, a salutation in Thai personal letters is divided into three major
patterns: "the word marking respect + address term", "greeting word +
address term" and "address term" patterns. Concerning the use of
salutation patterns that vary according to the relationship between the writer
and receiver, it was found that when writing to a senior person, the writer
normally uses the word marking respect + address term pattern, and when
writing to a junior person and equals, he mostly uses the greeting word +
address term and address term patterns. Moreover, it was also found that a
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name is rarely used when writing to a senior person. Finally, with regard to
the use of salutation patterns among the four age groups. It was found that
there is no difference in the use of major patterns but some difference in the
use of minor ones; namely, the youngest group use more various patterns
of the greeting word and the word marking respect than the other three
groups 

 งานวิจัยนี้  มีวัตถุประสงคที่จะหารูปแบบคําขึ้นตนจดหมายสวนตัวในภาษาไทย
ปจจุบัน  รวมทั้ง การใชรูปแบบคําขึ้นตนจดหมายสวนตัว ที่แตกตางกันไปตาม
ความสัมพันธ ระหวางผูเขียนและผูที่ตนเขียนถึง  และอายุของผูเขียนที่ตางกัน
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหไดมาจากการตอบแบบสอบถามของ อาจารย นิสิต
นักเรียน ในคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 4 กลุมอายุ คือ 10-15 ป, 20-
25 ป, 30-35 ป และ 40-45 ป  เมื่อเขียนจดหมายสวนตัวถึงผูใหญ ผูนอย และผูที่
เทากัน 
ผูวิจัยพบวา  โครงสรางของคําขึ้นตนจดหมายสวนตัวไปภาษาไทยประกอบดวยสวน 
2 สวน  สวนแรกคือ _คําขึ้นตน_ ซึ่งมีหรือไมมีก็ได คําขึ้นตนอาจอยูในรูปของ _คํา
ทักทาย_ หรือ _คําแสดง__ความคารวะ_  สวนที่สองคือ _คําเรียกขาน_ ซึ่งตอง
ปรากฎเสมอ  และจากโครงสรางดังกลาว สามารถแบงคําขึ้นตนจดหมายสวนตัวใน
ภาษาไทยออกเปน 3 รูปแบบใหญคือ คําขึ้นตนจดหมายสวนตัวในรูปของ_คําแสดง
ความคารวะ + คําเรียกขาน_  _คําทักทาย+คําเรียกขาน _และ _คําเรียกขาน_ 
จากการวิเคราะห  ผูวิจัยพบวา  การใชรูปแบบคําขึ้นตนจดหมายสวนตัวแตกตางกัน
ไปตามความสัมพันธระหวางผูเขียนและผูที่ตนเขียนถึง  เมื่อเขียนถึงผูใหญคําขึ้นตน
จดหมายสวนตัวจะอยูในรูปของ _คําแสดงความคารวะ + คําเรียกขาน_  และเมื่อ
เขียนถึงผูนอย หรือ ผูที่เทาเทียมกัน รูปแบบที่ใชไดแก _คําทักทาย + คําเรียกขาน_
และ คําเรียกขาน  นอกจากนี้ยังพบวา _ชื่อ_ ซึ่งเปนคําเรียกขานประเภทหนึ่งมีใช
นอยมากในการเปนสวนประกอบของคําขึ้นตนจดหมายสวนตัวเมื่อเขียนถึงผูใหญ
โดยเฉพาะกับญาติที่มีอาวุโสมาก และผูเปนครู 
สําหรับการใชรูปแบบคําขึ้นตนจดหมายสวนตัว  ที่แปรไปตามอายุของผูเขียน 4
กลุมอายุผูวิจัยพบวา  ไมมีความแตกตางของการใชในระดับที่เปนรูปแบบใหญแตจะ
แตกตางกันในระดับที่เปนรูปแบบยอย   โดยเฉพาะในการใชคําขึ้นตน  ซึ่งไดแก _คํา
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ทักทาย_  และ  _คําแสดงความคารวะ_ กลาวคือ  ผูเขียนกลุมอายุ 10-15 ป  ใชทั้ง
คําทักทาย และคําแสดงความคารวะในแบบตาง ๆ ที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับผูเขียน
อีก 3 กลุม 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University,1989 
Alt author ชนินธร วิริยะพันธ  
 Amara Prasithrathsint, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745774715 
 
 
 
Author Kasamaporn Maneekhao  
Title Referents for participants in mien narrative discourse / Kasamaporn 

Maneekhao  
Date 1989 
  
Location CL thesis 
Source 163 leaves 
Abstract This thesis aims to study participant references in Mien narrative

discourses. The study is based on the data corpus of five Mien folk-tales.
The pruposes of the study are to classify the type of references, to
investigate the condition on usage of each type and also to stydy
characteristics of these references. The result of the analysis shows that
participant references can be classified into two types: zero or covert
reference and overt reference. Overt reference can be subclassified into
three types: repetition, substitution and demonstrative reference. Frequency
of occurence is in this descending order: zero reference, substitution,
repetition and demonstrative reference. Condition on usage can be divided
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into two types: linguistic condition and participant condition. Linguistic
condition is subdivided into three types: syntactic condition, semantic
condition and discourse condition. Participant condition is also subdivided
into two types: number of participants in a tale and rank of participants. The
various conditions which determine the choice of reference, in addition,
show that the choice depends on characteristics of each reference and the
conditions posed in each case 

 วิทยานิพนธฉบับนี้  ศึกษารูปภาษาที่ใชอางถึงตัวแสดงบทบาทในปริจเฉทเรื่องเลา
ภาษาเมี่ยน โดยศึกษาจากขอมูลที่เปนนิทานเมี่ยน 5 เรื่อง  วัตถุประสงคของ
การศึกษาเพื่อจําแนกประเภทรูปภาษาที่ใชอางถึง  และศึกษาเงื่อนไขการใชรูป
ภาษาที่ใชอางถึงแตละประเภท  รวมทั้งศึกษาคุณสมบัติของรูปภาษาที่ใชอางถึง
เหลานั้นดวย 
ผลการศึกษาพบวา  การอางถึงตัวแสดงบทบาทแบงเปนประเภทใหญ ๆ ได 2
ประเภท คือการอางถึงที่ปรากฎรูป  เมื่อปรากฎรูปนั้นรูปภาษาที่ใชอางถึงแบงยอย
ไดเปน 3 ประเภท คือ รูปซ้ํา  รูปแทน  และรูปชี้ชัด  การอางถึงที่ไมปรากฎรูป  มี
ความถี่ของการใชสูงที่สุด  รองลงมาคือ  รูปแทน  รูปซ้ํา  และรูปชี้ชัด  ตามลําดับ 
เงื่อนไขการใชรูปภาษาที่ใชอางถึงแบงไดเปน 2 ประเภท  คือ  เงื่อนไขทางภาษาและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับตัวแสดง  เงื่อนไขทางภาษามี 3 ประเภท  คือ  เงื่อนไขทาง
วากยสัมพันธ เงื่อนไขทางอรรถศาสตร  และเงื่อนไขทางปริจเฉท  สวนเงื่อนไข
เกี่ยวกับตัวแสดงมี 2 ประเภท คือ จํานวนตัวแสดง และระดับความสําคัญของตัว
แสดง 
นอกจากนั้น  ยังพบวารูปภาษาที่ใชอางถึงแตละประเภทมีเงื่อนไขในการปรากฎ
ตางกันขึ้นอยูกับคุณสมบัติประจําของรูปอางถึง  และเงื่อนไขในตําแหนงแตละ
ตําแหนงที่รูปภาษาที่ใชอางถึงปรากฏ 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University,1989 
Alt author กษมาภรณ มณีขาว  
 Peansiri Vongvipanond, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
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ISBN 9745772283 
 
 
 
ปการศึกษา 2531 (1988) 
Author Angsana Charmikorn  
Title Variation in the pronunciation of final alveolar fricatives in English 

loanwords : a case study of Thai navy officers / Angsana Charmikorn  
Date 1988 
  
Location CL thesis 
Source 62 leaves 
Abstract The main purpose of this study is to investigate variation in Thai Navy

officers' pronunciation of final alveolar fricatives in English loanwords. The
social variables that are expected to play an important role in the variation
are the speakers' sex, age and experience abroad. The prestigious variant
that appears in the finding is the voiceless alveolar fricative (S). It is used
twice as much as the voiceless alveolar stop (t). The prominent social
variable that plays an important role in this variation is the speakers'
experience abroad. This study shows that the Thai voiceless alveolar
fricative (S), which normally occur in the initial position, is developing
another function; that is, being used as a final consonant in Thai. This thesis
is the beginning of a study of change in progress of consonants in Thai.
There are other Thai consonants which may be in the process of change in
progress. They were suggested in the last chapter of this thesis 

 จุดมุงหมายของวิทยานิพนธคือ ศึกษาการใชเสียงพยัญชนะทายเสียดแทรกปุม
เหงือกในคํายืมภาษาอังกฤษของกลุมขาราชการกองทัพเรือไทยที่สําเร็จการศึกษาไม
ต่ํากวาปริญญาตรี  เพื่อดูวาการใชเสียงดังกลาวมีการแปรอยางไร  ตามตัวแปร
อายุ  เพศ  และการไปตางประเทศ 
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ผลการวิเคราะหแสดงวา  เสียงพยัญชนะทายที่ขาราชการกองทัพเรือไทยใชในการ
ออกเสียงพยัญชนะทาย ของคํายืมที่มาจากคําภาษาอังกฤษที่ลงทายดวยเสียงเสียด
แทรกปุมเหงือก มากที่สุดคือ  เสียงพยัญชนะทายเสียดแทรก-ปุมเหงือก  อโฆษะ (s)
ที่ใชมากรองลงมาคือ เสียงกักที่เกิดบริเวณฐานฟน-ปุมเหงือก  อโฆษะในภาษาไทย
ไดแก  เสียง (t) อยางไรก็ตาม  จํานวนความถี่ในการปรากฎของเสียงพยัญชนะทาย
(s) ที่ใชโดยขาราชการกองทัพเรือนี้ก็ยังมากกวาเสียง (t) สองเทาตัว  และปจจัยทาง
สังคมที่มีความสัมพันธกับการใชเสียงพยัญชนะทาย (s) อยางเห็นไดชัดที่สุด คือการ
ไปตางประเทศ  การวิจัยนี้แสดงใหเห็นแนวโนมวา เสียงพยัญชนะทายเสียดแทรก
ปุมเหงือกอโฆษะ (s) ซึ่งแตเดิมใชเปนเพียงพยัญชนะตนในภาษาไทยเทานั้นกําลังมี
หนาที่เพิ่มขึ้นคือใชเปนเสียงพยัญชนะทายคําในภาษาไทย 
งานวิจัยนี้ จึงเปนจุดเริ่มตนของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่กําลังดําเนินอยูของ
หนาที่ของเสียงพยัญชนะในภาษาไทย  เสียงพยัญชนะอื่น ๆ ที่อาจอยูในระหวางการ
เปลี่ยนแปลงยังมีอีก ซึ่งวิทยานิพนธไดเสนอแนะไวในตอนทาย 
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 Thesis (M.A.)—Chulalongkorn University, 1988 
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Author Wanida Charoensook  
Title An ethnosemantic study of chinese thais' surrnames / Wanida 

Charoensook  
Date 1988 
  
Location CL thesis 
Source 201 leaves 
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Abstract The purpose of this study is to investigate the criteria used in forming
Chinese Thais' surnames, the meanings of the surnames and the values
reflected in those meanings. The study shows that there are two ways of
forming a Chinese Thai's surname. One is to have the trace of the phone or
meaning of the original Chinese surname. This characteristic is represented
by certain lexical items usually foundin the first position of the surname.
Another way is to coin a new name without any relation to the old Chinese
surname. Thirty-four significant meanings were found in the surnames
under the study. They occur with different frequencies and in different
positions. Three most significant meanings are "excellence" "wealth" and
"prosperity". The meanings of the Chinese Thais' surnames reflect some
significant values: the Chinese Thais value excellence, wealth prosperity,
power, success, honor, happiness, stability etc. They highly admire wisdom
and educated people and value seniority. They believe not only in gods
and supernatural beings but in Taoism, Confucianism and Bhuddhism, as
well. Finally, the occupation they value most is being a businessman 

 งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาหลักเกณฑในการตั้งนามสกุล  ความหมายของ
นามสกุลและคานิยมที่สะทอนในความหมายของนามสกุลของคนไทยเชื่อสายจีน 
ผลการวิจัยพบวา  คนไทยเชื้อสายจีนมีเกณฑหรือวิธีตั้งนามสกุลอยู 2 วิธี คือตั้ง
นามสกุลโดยรักษาเคาทางเสียง  หรือความหมายของแซเดิม  ซึ่งแสดงโดยหนวย
ศัพทที่มักจะปรากฎอยูในตําแหนงแรกของนามสกุล  กับตั้งนามสกุลโดยไมมีเคา
ของแซเดิมเลยในดานความหมายของนามสกุล คนไทยกลุมนี้  นําความหมายทั้ง
ทางนามธรรมและรูปธรรมที่ถือวาเปนมงคล  มาตั้งเปนนามสกุล 34 ความหมาย
ความหมายเหลานี้มีความถี่ในการเกดิตางกัน  ทั้งปรากฎในตําแหนงที่ตางกันดวย   
ความหมายเดนที่พบ คือ "ความเปนเลิศ"  "ความมั่งคั่งร่ํารวย" และ "ความ
เจริญรุงเรือง"  ความหมายเหลานี้สะทอนใหเห็นคานิยมของคนกลุมนี้หลายประการ
เชน คนกลุมนี้ปรารถนา ความเปนเลิศ ความร่ํารวย ความเจริญรุงเรือง อํานาจ
ความสําเร็จ เกรียติยศชื่อเสียง ความสุข ความมั่งคงยืนยงสถาพรนิยมยกยองผูมี
ความรูความสามารถ มีความเชื่อแบบพหุนิยม นิยมยกยอง อาชีพธุรกิจและการคา
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และเคารพยกยองเชื่อฟงผูมีอาวุโส 
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 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1988 
Alt author วนิดา เจริญศุข  
 Amara Prasithrathsint, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
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Author Praphon Chunthawithet  
Title Multilingualism in Ban Nong Ari and Ban Lao Doem, Tambon Din Daeng, 

Amphoe Phrai Bung, Changwat Si Sa Ket / Praphon Chunthawithet  
Date 1988 
  
Location CL thesis 
Source 256 leaves 
Abstract The purpose of this study is to survey the lagnuages spoken in the

community of Ban Nong Ari and Ban Lao Doem, Tambon Din Daeng,
Amphoe Phrai Bung, Changwat Si Sa Ket, to study the linguistic repertoire
and the language choice of the people, and to determine the role of each
language spoken in the community. The study reveals that nine languages
are spoken in this community; however, only four play important roles:
Khmer, Sauy (Kuy), Lao (Northeast Thai) and Standard Thai. Among these,
Lao is the language spoken by the majority of the people in the community.
In addition, most people can speak at least three and understand all of the
four languages. Their competence varies according to ethnicity, sex and
age. The data show that change is going on in the community's linguistic
repertoire, as evident in the variation in the patterns of language use of
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different age groups. As for language choice, generally, people in this
community use their native language to communicate with those of the
same ethnic group. When communicating with members of a different
ethnic group, their language choice depends on ethnicity, sex, age,
language competence and social status of the speakers and listeners, and
also the domains of language use. Concerning the functions of the
languages in the community, it is found that Standard Thai plays a more
important role than other languages. Lao ranks second. Third is Khmer.
Sauy, however, serves only as a means of communication among the Sauy
people 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อสํารวจภาษาที่ใชในชุมชนบานหนองอารีและบานลาว
เดิมตําบลดินแดง  อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีษะเกษ  และศึกษาความสามารถในการ
ใชภาษาและการเลือกภาษาของประชากรที่มีกลุมชาติพันธุ เพศ  และอายุ ตางกัน
ตลอดจนหนาที่ของภาษาตาง ๆ ในชุมชน 
จากผลการวิเคราะห  ผูวิจัยพบวาภาษาที่ใชพูดในชุมชนบานหนองอารีและบานลาว
เดิมมีดวยกันทั้งสิ้น 9 ภาษา  แตภาษาสําคัญที่ประชากรสวนใหญใชมีเพียง 4 ภาษา
ไดแก เขมร ภาษาสวย (กูย) ภาษาลาว (ไทยอีสาน) และภาษาไทย (มาตรฐาน)  ใน
บรรดาภาษาสําคัญเหลานี้ ภาษาลาวเปนภาษาที่มีจํานวนประชากรพูดไดมากที่สุด
ถึงแมวากลุมชาติพันธุลาวจะไมใชกลุมที่ใหญที่สุดในชุมชน  ประชากรสวนใหญพูด
ได 3 ภาษาเปนอยางนอยและฟงเขาใจไดทั้ง 4 ภาษา  สวนความสามารถในการใช
ภาษาแตละภาษาของประชากรซึ่งแตกตางกันไปตามชาติพันธ เพศ และอายุนั้น
แสดงใหเห็นวา  การใชภาษาของประชากรในชุมชนนี้กําลังอยูในระหวางการ
เปลี่ยนแปลง  ดังหลักฐานที่แสดงความแตกตางอยางเห็นไดชัดในรูปแบบการใช
ภาษาของประชากรที่มีอายุตางกัน 
เกี่ยวกับการเลือกภาษา  โดยทั่วไปคนในชุมชนนี้จะใชภาษาของตนเมื่อพูดกับผูฟงที่
มีกลุมชาติพันธุเดียวกัน  แตหากตางกลุมกัน  การใชภาษาสวนใหญจะขึ้นอยูกับ
กลุมชาติพันธุ  เพศ  อายุ ความสามารถในการใชภาษา ฐานะทางสังคมของทั้งผูพูด
และผูฟงรวมทั้งแวดวงการใชภาษานั้น ๆ และเมื่อพิจารณาจากมุมมองของหนาที่
ของภาษาพบวาภาษาไทยมีบทบาทมากที่สุด  ภาษาลาวมีบทบาทมากเปนอันดับที่
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สอง  รองลงมาคือภาษาเขมร และภาษาสวยมีหนาที่นอยที่สุดคือเปนภาษาเฉพาะ
กลุมเทานั้น 
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Author Somchit Rataneeluck  
Title A semantico-phonetic study of final particles in the rayong dialect / 

Somchit Rataneeluck  
Date 1988 
  
Location CL thesis 
Source 154 leaves 
Abstract The objectives of this thesis are to analyse the prosodies of final particles in

the Rayong dialect; to investigate how intention, emotion and attitude of
speakers are expressed through the prosodies of final particles by means
of exploring the relationship between prosodies of particles and their
meanings. An analysis of prosodies shows that through a combination of
intonation, length and glottal termination, prosody complexes are formed.
This analysis of prosody complexes posits final particles of the Rayong
dialect into two systems: the primary system and the secondary system.
The systems can be divided into four groups of prosody complexes in
accordance with the meanings expressed through the prosodies: the high
level, the mid level, the rising and the falling prosody complexes. The
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prosody complexes of final particles in the secondary system modify the
meanings of those in the primary system within the same group in terms of
emphasis and contradiction. In order to determine how attitudinal meanings
are conveyed by prosodies, the semantic analysis of final particles is done
by analysing the types of sentences of the utterances, the context of
situations, and the speech acts of utterances in which the particles occur.
Based on this semantic analysis, the final particles can be classified into
four groups of core-meanings; finality, non-finality, contradiction and
predictability. Analysing the relationship of the prosodies of final particles to
their expressive meanings demonstrates that the prosody complexes of the
falling intonation convey the core-meaning of finality; those of the highlevel
intonation convey the core-meaning of non-finality; those of the rising
intonation (including the convolution group in the secondary system)
convey the core-meaning of contradiction; and those of the mid-level
intonation convey predictability. The results of the analysis prove that there
is a relationship between the core-meanings and the prosody complexes of
final particles. Furthermore the relationship mentioned above supports the
hypothesis of into-nation universals 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาลักษณะทางเสียงของคําลงทายในภาษา
ระยอง และศึกษาความหมายของถอยความ ที่ผูพูดแสดงออกดวยลักษณะทางเสียง
ของคําลงทาย โดยศึกษาความสัมพันธระหวางความหมายกับสัทลักษณะของคําลง
ทาย 
การศึกษาทางดานสัทลักษณะ ไดศกึษาการปรากฎรวมกันระหวางลักษณะทางเสียง
3 ประการ  ไดแก  ความสั้น-ยาว  และการปด-เปด เสนเสียงตอนทายพยางค ทําให
ไดลักษณะรวมทางเสียงของคําลงทาย 2 ระบบ  คือ  ระบบปฐมภูมิ และระบบทุติย
ภูมิ  ลักษณะรวมทางเสียงของคําลงทายทั้งหมดแบงไดเปน 4 กลุม  ตามความ
แตกตางของความหมาย  คือ กลุมเสียงสูงระดับ  กลุมเสียงกลางระดับกลุมเสียงขึ้น
และกลุมเสียงตก  ลักษณะรวมทางเสียงของคําลงทาย  ในระบบทุติยภูมิ  ใชขยาย
ความหมายของคําลงทายในระบบปฐมภูมิ  ที่จัดไดวาเปนกลุมทางเสียงกลุม
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เดียวกัน  ในแงของการเนนความและการสอความขัดแยง 
การศึกษาทางดานความหมายของคําลงทายจัดไดเปน 4 กลุมตามลักษณะรวมทาง
ความหมาย ไดแก ลักษณะรวมในการแสดงการสิ้นสุดความ ลักษณะรวมในการ
แสดงการไมจบความ ลักษณะรวมในการสอความขัดแยง  และลักษณะรวมในการ
แสดงความสามารถในการคาดการณลวงหนาได 
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางสัทลักษณะและความหมาย สรุปไดวาเสียงตก
แสดงความหมายรวมในการแสดงการสิ้นสุดความ  เสียงสูงระดับแสดงความหมาย
รวมในการแสดงการไมจบความเสียงขึ้นแสดงความหมายรวมในการแสดงการสอ
ความขัดแยง และเสียงกลางระดับแสดงความหมายรวมในการแสดงความสามารถ
ในการคาดการณลวงหนา 
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ความหมายเชิงเจตคติ อารมณ และความรูสึกนึกคิด มี
ความสัมพันธกับสัทลักษณะของคําลงทายในภาษาระยอง   นอกจากนี้แลว
ความสัมพันธระหวางลักษณะรวมทางความหมายกับลักษณะรวมทางเสียงของคํา
ลงทาย  มีความสอดคลองกับสากลลักษณะของทํานองเสียง 
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Location CL thesis 
Source 222 leaves 
Abstract The objective of this thesis is to compare the realization of tone in citation

forms and in connected speech in Lao Ngaew, spoken in Tambon Thong
en, Amphur Muang, Singburi Province. The analysis is based on a corpus
of 68 basic monosyllabic words, 162 disyllabic compounds that are formed
by a combination of tones, and 180 phrases, divided into 60 phrases of
statement, question, and emphasis. The corpus of monosyllabic and
disyllabic words were elicited from three female informants, whereas the
phrases were taken from recordings of their conversations and stories. The
results of the analysis show that the realization of tone in citation forms of
monosyllabic words in different from that of both disyllable words and
connected speech. Citation forms were found to take on the marked form of
tone that occurs rarely in normal speech and only in the emphasized style
of speaking. On the other hand, the realization of tone in disyllable words
and in connected speech was found to be of the unmarked form of tone
that occurs most frequently in the language. The main factors that influence
the realization of tone in Lao Ngaew were found to be the type of utterance
in connected speech, position of syllables, degree of emphasis, and stress.
The analysis indicates that in disyllable words, the factors influencing the
realization of tone are the position of the syllable, ie. whether it is the first or
second syllable; emphasis, ie. whether the word is emphasized or non-
emphasized; and stress, ie. whether the syllable is stressed, unstressed, or
prominently stressed. The analysis of connected speech indicates that the
factors influencing the realization of tone are the type of utterance ie.
statement, question, or emphasis; position, ie. final syilable of the phrase or
non-final syllable of the phrase; and stress ie. Whether the syllable is
stressed, unstressed, or prominently stressed. The analysis further shows
that tones in Lao Ngaew can be classified into three main groups. The first
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group comprises tones 1,2 and 8. The realization of tone in this group is
different when spoken in citation form, disyllable words, and connected
speech. The second group comprises tones 3,4,5,7 and 9. The realization
of tone in this group is similar when spoken in citation form, disyllable
words, and connected speech. The third group comprises tone 6. This tone
is realized in the same manner in citation form, disyllable words, and
connected speech 

 วัตถุประสงคของวิทยานิพนธนี้คือ  ศึกษาเปรียบเทียบสัทลักษณะของวรรณยุกตใน
คําเดี่ยวกับสัทลักษณะของวรรณยุกตในคําพูดตอเนื่องของภาษาลาวแงวที่พูดที่ ต.
ทองเอน อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี โดยศึกษาสัทลักษณะของวรรณยุกตในคําเดี่ยว  คํา
สองพยางค  และคําพูดตอเนื่อง  การศึกษาในระดับคําเดี่ยวไดใชคําศัพทพื้นฐาน
จํานวน 68 คํา  ในระดับคําสองพยางคไดใชคําประสมที่เกิดจากการปรากฎรวมกัน
ของวรรณยุกตตางๆ จํานวน 162 คํา  และในระดับคําพูดตอเนื่อง  ไดจากการเลา
เรื่องและบทสนทนาในชีวิตประจําวัน  โดยเลือกขอความทั้งสิ้น 180 ขอความ
จําแนกเปนคําพูดตอเนื่องแบบบอกเลา  คําพูดตอเนื่องแบบคําถาม  และคําพูด
ตอเนื่องแบบเนนย้ํา  อยางละ 60 ขอความ  โดยใชผูบอกภาษาเพศหญิง 3 คน 
ผลของการวิจัยแสดงวา  สัทลักษณะของวรรณยุกตในคําเดี่ยวสวนใหญเปนสัท
ลักษณะไมธรรมดาของวรรณยุกตในภาษาลาวแงว  คือ  เปนสัทลักษณะที่มีการ
ปรากฎนอยครั้งในภาษา  โดยปรากฏเฉพาะในรูปแบบเนนย้ําเทานั้น  ในขณะที่สัท
ลักษณะของวรรณยุกตในคําสองพยางคและในคําพูดตอเนื่องเปนสัทลักษณะ
ธรรมดาที่มีการปรากฎทั่วไปในภาษา  จึงทําใหสัทลักษณะของวรรณยุกตที่ปรากฎ
ในคําสองพยางค และในคําพูดตอเนื่องแตกตางกับสัทลักษณะของวรรณยุกตในคํา
เดี่ยว 
 ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอสัทลักษณะของวรรณยุกตในภาษานี้คือ  ประเภทของ
คําพูดแหนงของพยางค  การเนนย้ํา  และการลงเสียงหนักเบา  โดยปจจัยที่ใชใน
การศึกษาคําสองพยางคคือตําแหนงของพยางควาเปนพยางคหนาหรือพยางคหลัง
การเนนย้ําวาเปนคําสองพยางคที่เนนย้ําหรือไมเนนย้ํา  การลงเสียงหนักเบาวาเปน
พยางคที่ลงเสียงหนักที่ไมไดลงเสียงหนักหรือที่ลงเสียงหนักพิเศษ  สําหรับปจจัยที่ใช
ในการศึกษาคําพูดตอเนื่อง  คือประเภทของขอความวาเปนคําพูดตอเนื่องแบบบอก
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เลา  คําพูดตอเนื่องแบบคําถาม หรือคําพูดตอเนื่องแบบเนนย้ํา  ตําแหนงของพยางค
วาเปนพยางคตําแหนงสุดทายของคําพูดตอเนื่องหรือพยางคตําแหนงอื่น ๆ ที่ไมใช
ตําแหนงสุดทายของคําพูดตอเนื่อง  การลงเสียงหนักเบาวาเปนพยางคที่ลงเสียง
หนักที่ไมไดลงเสียงหนัก หรือที่ลงเสียงหนักพิเศษ 
จากการศึกษาพบวา  วรรณยุกตในภาษานี้แบงออกไดเปน 3 กลุมใหญดวยกัน คือ
กลุมที่ 1 ไดแก วรรณยุกต 1,2,8 สัทลักษณะของวรรณยุกตกลุมนี้ที่ปรากฎในคํา
เดียว  คําสองพยางค และในคําพูดตอเนื่องมีความแตกตางกัน  กลุมที่ 2 ไดแก
วรรณยุกต 3, 4, 5, 7, 9, สัทลักษณะของวรรณยุกตกลุมนี้ที่ปรากฎในคําเดี่ยว  คํา
สองพยางค  และในคําพูดตอเนื่องมีความคลายคลึงกัน  และกลุมที่ 3 ไดแก
วรรณยุกต 6 สัทลักษณะของวรรณยุกตที่ปรากฎในคําเดี่ยว  คําสองพยางคและใน
คําพูดตอเนื่องเหมือนกัน                      

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1988 
Alt author พรศรี  ชินเชษฐ 
 Kalaya Tingsabadh  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745699683 
 
 
 
Author Tippawan Sankhavadhana  
Title A contrastive study of intonation in English and Thai / Tippawan 

Sankhavadhana  
Date 1988 
  
Location CL thesis 
Abstract The main purpose of this rerearch is to do a contrastive study of the

intonation in English and Thai considering intonation as an interrelated
system. The study also predicts problems which may occur when Thais
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speak English and suggests a pedagogical approach in teaching English
intonation to Thai which may solve the problems predicted. The contrastive
analysis indicates that there are elements that English and Thai share. They
are Tone Group, Tonic and Tune. There is one significant element in Thai
intonation that English doesn't have, that is, tone. The five tones in Thai
have a strong interference to the pronunciation of English. Moreover
Tonality, Tonicity and Tune System in Thai and English are different. This
contrastive study predicts the problems of Thai speaking English in terms of
the division of rhythmic units and tone groups, the placement of tonic, and
the assignment of tune to an utterance. Pedagogically speaking, intonation
which is a complex interrelated system should be introduced to students
first as one system of tonality, then gradually add other systems i.e. tonicity
and tune appropriately. The students should find out the relationship
between the variation in meaning and these systems through exercises
which are carefully arranged 

 วัตถุประสงคของวิทยานิพนธฉบับนี้  คือการศึกษาเปรียบเทียบตางทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ที่ศึกษาไวโดยใชทฤษฎีระบบรวม (interrelated
system) การทํานายปญหาที่อาจเกิดกับคนไทยในการใชทํานองเสียงภาษาอังกฤษ
และการเสนอแนวการสอนทํานองเสียงภาษาอังกฤษที่อาจจะสามารถปองกันและ
แกไขปญหาเหลานั้น 
ผลการวิ เคราะหเปรียบตางพบวา   ทํานองเสียงในภาษาไทยนอกจากจะมี
องคประกอบตาง ๆ เชนเดียวกับทํานองเสียงในภาษาอังกฤษ  ซึ่งไดแก  หนวย
ทํานอง (Tone Group) หนวยสําคัญ (Tonic) และทํานองสูงต่ํา (Tune) แลว  ยังมี
วรรณยุกต (Tone) ซึ่งเปนเสียงสูงต่ําประจําพยางค  ขณะที่ในภาษาอังกฤษไมมี
วรรณยุกตทั้ง 5 ในภาษาไทยจะแทรกแซงในการพูดภาษาอังกฤษของคนไทย 
นอกจากนี้  ระบบการแบงความ (Tonality) การปรากฎหนวยสําคัญ (Tonicity) และ
ทํานองสูงต่ําในภาษาไทยและภาษาอังกฤษยังแตกตางกัน   จากความตางนี้ทําให
สามารถทํานายปญหาที่อาจเกิดกับคนไทยเมื่อพูดภาษาอังกฤษไดวาคนไทยจะแบง
ขอความออกเปนหนวยความ  ลงเสียงหนักพิเศษ และใชทาํนองสูงต่ําไปจากเจาของ
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ภาษา 
ในการสอนทํานองเสียงภาษาอังกฤษใหแกคนไทยนั้น  ควรสอนใหผูเรียนคุนเคยกับ
องคประกอบตาง ๆ ในทํานองเสียงทีละระบบ  โดยเริ่มจากระบบการแบงความการ
ปรากฏหนวยสําคัญและทํานองสูงต่ําตามลําดับ  สวนกฎเกณฑความเกี่ยวของกัน
ขององคประกอบตาง ๆ กับความหมายนั้นควรใหผูเรียนไดสรุปดวยตัวเองจากบทฝก
ที่ไดลําดับขั้นตอนไวอยางดี 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1988 
Alt author ทิพวัลย สังขะวัฒนะ  
 Sudaporn Luksaneeyanawin, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745699578 
 
 
 
Author Suraphon Chaithongwongwatana  
Title Intensive verbs in Bangkok Thai / Suraphon Chaithongwongwatana  
Date 1988 
  
Location CL thesis 
Source 68 leaves 
Abstract The aims of this thesis are to investigate the linguistic characteristics of the

intensive verbs in Thai; and to classify them according to the syntactic and
semantic properties. It can be concluded that there are 13 intensive verbs
in Thai. Five of them are homographs and homonyms. The intensive verbs
in Thai are m**n khla* tha:u sam*: kh*: chi: maith* mi: pen(1) pen(2) pen(3)
daik*:(1) and daik*:(2). They do all have the same syntactic property, that
is, they do not co-occur with mai or do:n or dairap in the passive
construction. Semantically, the study reveals that these verbs function as
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verbs linking the pre-verb nominal groups and the post-verb nominal
groups. The latter indicate the characteristics of the former. Thai intensive
verbs are classified into 3 types based on the syntactic and semantic
properties. Five intensive verbs are defined as comparative intensive verbs,
three as attributive intensive verbs, and five as identifying intensive verbs.
The identifying intensive verb type can be further divided into 2 sub-types:
the equative identifying intensive verbs and the non-equa-tive identifying
intensive verbs 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาคํากริยาบงบอกลักษณะในภาษาไทย
ตามแนวความคิดของไมเคิล เอ เค ฮัลลิเดย เพื่อดูวาคํากริยาบงบอกลักษณะใน
ภาษาไทยมีลักษณะทางวากยสัมพันธ และทางอรรถศาสตรอยางไร และเพื่อจําแนก
ประเภทของคํากริยาบงบอกลักษณะออกเปนประเภทและชนิดยอยตามคุณสมบัติ
ทางวากยสัมพันธและทางอรรถศาสตร 
ผลการวิเคราะหสรุปไดวา คํากริยาบงบอกลักษณะในภาษาไทยมี 13 รายคํา ไดแก
คําวา เหมือน คลาย เทา เสมอ คือ ชื่อ หมายถึง มี เปน1 เปน2 เปน3  ไดแก 1 และ
ไดแก2 ในจํานวนนี้มีคําพองรูปพองเสียง 5 รายคํา ไดแก คําวา เปน1 เปน2 เปน3
ไดแก 1 และ ไดแก2   คํากริยาบงบอกลักษณะทั้ง 13 รายคํา มีคุณสมบัติทาง
วากยสัมพันธที่เหมือนกัน คือ คํากริยาเหลานี้จะไมปรากฏรวมกับคําวา ถูก โดน
หรือ ไดรับ ในโครงสรางประโยคกรรมวาจก สวนคุณสมบัติทางอรรถศาสตรนั้น
คํากริยาเหลานี้ เปนคํากริยาที่บงชี้วาสิ่งที่กลาวถึงโดยหนวยนามหนาคํากริยามี
ลักษณะะอยางไร โดยหนวยนามหลังคํากริยาจะเปนสวนที่ใชบรรยายลักษณะนั้นๆ 
คํากริยาบงบอกลักษณะแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ตามคุณสมบัติทาง
วากยสัมพันธและทางอรรถศาสตร คือ ประเภทเปรียบความ มีสมาชิก 5 รายคํา
ประเภทขยายความมี 3 รายคํา และประเภทเทียบความมี 5 รายคํา คํากริยา
ประเภทเทียบความยังแบงออกเปน 2 ชนิดยอย ตามคุณสมบัติทางวากยสัมพันธ
คือ ชนิดเทียบความเทาและชนิดเทียบความไมเทา 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1988 
Alt author สุรพล ชัยทองวงศวัฒนา  
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Author Wattana Boonjub  
Title The rhythm and melody of Thai traditional folk songs-choy and lamtat / 

Wattana Boonjub  
Date 1988 
  
Location CL thesis 
Source 157 leaves 
Abstract The objective of this thesis is to study the rhythm and melody in Choy and

Lamtat, two types of Thai traditional folk music through a linguistic
approach. The contents of this thesis are divided into two parts: first an
analysis of the rhythm of Choy and Lamtat, followed by an analysis of their
melodies. The research finds that, although Choy and Lamtat use a similar
poetic form, the singing, rhythm and melody is much different. The analysis
reveals that the number of rhythmic units, pauses and pause defined-units
of each metrical unit of Choy is smaller than that of Lamtat. Additionally, in
Lamtat a rhythmic unit consisting of more than two syllables occurs more
frequently than in Choy. Furthermore, the average pitch level in singing
Choy is narrower than that of Lamtat. The results of the analysis can be
summarized in that Choy and Lamtat are different in both rhythm and
melody. In terms of rhythm, Choy has fewer rhythmic units and pauses in
each metrical unit and fewer syllables in each rhythmic unit than does
Lamtat. These differences make the rhythm of singing Lamtat stronger and
quicker than Choy. In terms of melody, the average pitch range of Choy is
much narrower than Lamtat, making the intonation contour of singing Choy
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smoother than Lamtat. The rhythm and melody of the Choy and Lamtat
types are distinct in that Choy uses "rhythmic and melodic conjunct" in
singing, while Lamtat uses "rhythmic and melodic disjunct" in singing 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาจังหวะ และทํานองในเพลงฉอยและลํา
ตัดซึ่งเปนเพลงพื้นบานตามแนวภาษาศาสตร  เนื้อหาสําคัญของวิทยานิพนธ
แบงเปน 2 ตอน  คือ จังหวะของเพลงฉอยและลําตัด  กับทํานองของเพลงฉอยและ
ลําตัด 
จากการศึกษาพบวา  ถึงแมวาเพลงฉอยและลําตัดจะมีฉันทลักษณคลายกันแตใน
เวลารองเพลงทั้ง 2  ประเภทแลว  จังหวะและทํานองของเพลงทั้งสองมีความ
แตกตางกันหลายประการ 
ผลจากการเปรียบตางพบวา  จํานวนหนวยจังหวะ  จังหวะหยุด และหนวยระหวาง
การหยุดในแตละบาทของเพลงฉอยมีนอยกวาลําตัด  และหนวยจังหวะที่มี  พยางค
เกิน 2 พยางค  มักปรากฎในลําตัดบอยกวาเพลงฉอย  นอกจากนั้นแลวพิสัยของ
เสียงในการรองเพลงฉอยยังแคบกวาลําตัดอีกดวย 
จากผลการวิเคราะหจึงสามารถสรุปไดวา  เพลงฉอย  และลําตัดมีความแตกตางกัน
ทั้งในแงจังหวะและทํานอง  ในแงจังหวะ เพลงฉอยมีหนวยจังหวะ และจังหวะหยุด
ในแตละบาท นอยกวาลําตัดทั้งจํานวนพยางค ในแตละหนวยจังหวะของเพลงฉอยก็
มีนอยกวาลําตัด  ขอแตกตางเหลานี้  ทําใหจังหวะในการรองลําตัดกระแทกกระทั้น
และรวดเร็วกวาเพลงฉอย  ในแงทํานอง พิสัยของเสียงที่ใชในการรองเพลงฉอยก็
แคบกวาลําตัดมาก  จึงทําใหทํานองเสียงในการรองเพลงฉอยเรียบกวาการรองลํา
ตัด 
ความแตกตางของจังหวะและทํานองของเพลงฉอยและลําตัดดังกลาวนี้เอง จึงทําให
เพลงฉอยมีความเนื่องแบบกลมกลืน  ทั้งในจังหวะและทํานอง (rhythmic and
melodic conjunct) ในขณะที่ลําตัดมีจังหวะและทํานองที่มีความเนื่องแบบไม
กลมกลืน  (rhythmic  and  melodic disjunct)  ในระหวางการรอง 
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ปการศึกษา 2530 (1987) 
Author Janthiraporn Sukpreedee 
Title Word Geography of the Thai Dialects in Changwat Rayong, Chanthaburi 

and Trat / Janthiraporn Sukpreedee 
Date 1987 
 
Abstract The study investigates lexical variation in the Thai dialects spoken in

Rayong, Chantaburi and Trat. A questionnaire consisting of 60 semantic
units was sent to every district in the three provinces. They were answered
by either district officers or headmasters of district schools. Of the
questionnaires, 81.33 percent were returned. This study differs from many
of the previous studies of lexical variation in Thai dialects in that it does not
include lexical annalysis. All of the words representing a semantic unit are
displayed on a map with one symbol for each word. There is one map for
each semantic unit. The next step is to display the most frequently used
word or words in each district with a large symbol for each such word on
the map. The last step is to examine the maps for word clusters. It is found
that for 36 semantic units the words used in the sub-dialects of Rayong,
Chantaburi, and Trat are the same. The remaining 24 semantic units show
that there are three major sub-dialects, Rayong, Chantaburi, and Trat, and
four minor sub-dialects, Amphoe Pong Nam Ron, Amphoe Pluak Daeng,
Amphoe Muang Chantaburi, and Amphoe Muang Trat.  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการแปรของคําศัพทในภาษาไทยถิ่นจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด แบบสอบถามที่ใชประกอบดวยหนวยอรรถ 60 หนวย
อรรถ ผูตอบแบบสอบถามไดแก กํานัน หรืออาจารยใหญโรงเรียนประจําตําบล
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แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคิดเปนรอยละ 81.33 ของแบบสอบถามที่สงไป
ทั้งหมด 
การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้ ไมไดวิเคราะหศัพทเชนเดียวกับงานวิจัยอื่นๆ ที่
ศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตรคําศัพท แตไดแสดงการกระจายของคําทุกคําลงบนแผนที่
หนวยอรรถละ 1 แผน โดยใช 1 สัญลักษณตอ 1 คํา แลววิเคราะหปริมาณการ
ปรากฎของคําในแตละอําเภอเพื่อหาวาคําใดใชเปนสวนมากในอําเภอนั้นๆ พรอมทั้ง
แสดงสัญลักษณขนาดใหญของคํานั้นลงบนแผนที่ ตอจากนั้นจึงพิจารณาแผนที่ของ
หนวยอรรถทั้งหมดเพื่อดูการเกาะกลุมของคํา 
ในงานวิจัยนี้พบวาหนวยอรรถ 36 หนวยอรรถ แสดงความคลายคลึงของการใชคําใน
ภาษาไทยถิ่นจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด สวนที่เหลืออีก 24 หนวยอรรถ แสดง
การจําแนกภาษาไทยถิ่นในบริเวณที่ศึกษาออกเปนภาษาถิ่นยอยระดับจังหวัด 3
ภาษา ไดแก ภาษาไทยถิ่นระยอง ภาษาไทยถิ่นจันทบุรี และภาษาไทยถิ่นตราด และ
ภาษาถิ่นยอยระดับอําเภอ 4 ภาษา ไดแก ภาษาถิ่นยอยโปงน้ํารอน ภาษาถิ่นยอย
ปลวกแดง ภาษาถิ่นยอยอําเภอเมืองจันทบุรี และภาษาถิ่นยอยอําเภอเมืองตราด 
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Author Yajai Malaicharoen 
Title Tones in Thai Dialects of Changwat Ang Thong and Phra Nakhon Si 

Ayutthaya / Yajai Malaicharoen 
Date 1987 
 
Abstract The main purpose of this study is to investigate the tone system of Central

Thai spoken in every Amphoe of Ang Thong and Phra Nakhorn Si Ayutthaya
in order to identify the sub-dialects in the area. Monosyllabic and
polysyllabic words spoken in isolation were elicited from 23 informants who
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represent local speakers of Central Thai in the 23 Amphoes of the two
provinces. They were chosen according to a set of criteria. The study
shows that the dialect spoken in the area of study can be devided into sub-
dialects. The subdivision on the basis of the phonetic characteristics of
each tone differs from that on the basis of the whole tone system. The
phonetic characteristics of tone 1, tone 2, tone 4 and tone 5 divide the
dialect into three sub-dialects whereas those of tone 3 divide the dialect
into two sub-dialects. The area where each sub-dialect is spoken varies
from tone to tone. The tone system as a whole divide the dialect into four
sub-dialects : the Ang Thong sub-dialect, the Western Ayutthaya sub-
dialect, the Central Ayutthaya sub-dialect and the Eastern Ayutthaya sub-
dialect. A new method for studying tonal variation is suggested in this
study. It uses a set of distinctive characteristics which differentiate the sub-
dialects. These characteristics are of two kinds : those pertaining to the rate
of the occurrence of each pitch pattern and those pertaining to the
existence or non-existence of a pitch pattern. 

 จุดมุงหมายของวิทยานิพนธฉบับนี้คือ ศึกษาระบบวรรณยุกตและสัทลักษณะของ
วรรณยุกตในภาษาไทยถิ่นกลางที่พูดในอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดอางทองและ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบแบงกลุมภาษาไทยถิ่นยอย
ขอมูลที่ใชเปนคําเดี่ยวซึ่งอาจมีพยางคเดียวหรือหลายพยางคก็ได ขอมูลดังกลาวได
จากการสัมภาษณผูบอกภาษาจํานวน 23 คน ซึ่งคัดเลือกอยางมีเกณฑและถือวา
เปนตัวแทนของผูพูดภาษาไทยถิ่นอางทองและพระนครศรีอยุธยา 23 อําเภอ 
ผลการวิจัยแสดงวา ภาษาไทยถิ่นในบริเวณที่ศึกษาแบงออกเปนภาษายอยได และ
การแบงภาษาถิ่นโดยใชสัทลักษณะของหนวยเสียงวรรณยุกตแตละหนวย ไดผล
แตกตางจากการแบงภาษาถิ่นโดยพิจารณาจากระบบวรรณยุกตทั้งระบบ การแบง
ภาษาถิ่นดวยวิธีแรกทําใหแบงเปนภาษาถิ่นยอยไดดังนี้ หนวยเสียงวรรณยุกตที่ 1
หนวยเสียงวรรณยุกตที่ 2 หนวยเสียงวรรณยุกตที่ 4 และหนวยเสียงวรรณยุกตที่ 5
แตละหนวยเสียงสามารถแบงเปนภาษาถิ่นยอยได 3 กลุม แตบริเวณที่ไดจากการ
แบงจะแตกตางกัน สวนหนวยเสียงวรรณยุกตที่ 3 แบงภาษาถิ่นยอยได 2 กลุม
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สําหรับการแบงภาษาถิ่น โดยพิจารณาระบบวรรณยุกตทั้งระบบ ทําใหแบงภาษาถิ่น
ไดเปน 4 กลุมคือ กลุมภาษาถิ่นยอยอางทอง กลุมภาษาถิ่นยอยอยุธยาตะวันตก
กลุมภาษาถิ่นยอยอยุธยากลาง และกลุมภาษาถิ่นยอยอยุธยาตะวันออก 
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดเสนอวิธีการในการแบงภาษาถิ่น โดยอาศัยสัทลักษณะบง
ความตางระหวางถิ่น ซึ่งกําหนดขึ้นจากการพิจารณาอัตราการปรากฎของเสียง
วรรณยุกตเปนเสียงยอยในแตละจุดเก็บขอมูล และในบางกรณีจะกําหนดขึ้นจากการ
ปรากฎหรือไมปรากฎของเสียงวรรณยุกตที่เปนเสียงยอย 
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Author Suchada Devaphalin 
Title Thai Slangs in Daily Newspapers / Suchada Devaphalin 
Date 1987 
 
Abstract This thesis has two objectives : firstly to study and classify slangs in Thai

and secondly to find out whether there systematic formation processes for
producing slangs. The data are collected from columns expressing social
and political opinions in 4 sensational daily newspapers : THAIRAJ, DAILY
NEWS, DAWSIAM, and NAEWNA during 1985. The study reveals that
slangs can be categorized into two types : synthetic slangs and artificial
slangs. Synthetic slangs can exhibit their slang meaning independently of
their linguistic context. Lexicologically, these slangs can be classified into
six types : words with lexical modification phuan words, loan words,
onomatopoeic words, words with sound symbolism and new compounds.
Artificial slangs occur when one incongruently uses regular words in
specific contexts. The fact that slangs can be produced almost on a daily
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basis in these newspapers can be taken as an evidence of the fact that
slang usage of regular words and slang formation are part of a native
speaker competence.Writers of the columns from which the data in this
study are collected can always intersperse slang in their work. Though they
may not be able to explicitly list the slang formation processes they use.  

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีจุดมุงหมาย 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่งเพื่อศึกษาและจําแนก
ประเภทของคําสแลงในภาษาไทย ประการที่สอง เพื่อหาขอสรุปวามีกระบวนการ
สรางคําสแลงที่เปนระบบหรือไม โดยรวบรวมขอมูลจากคอลัมนที่แสดงความคิดเห็น
ทางสังคมและการเมือง ในหนังสือพิมพรายวันประเภทปริมาณ 4  ฉบับ คือ
หนังสือพิมพไทยรัฐ หนังสือพิมพเดลินิวส  หนังสือพิมพดาวสยาม และหนังสือพิมพ
แนวหนา ในชวงปพุทธศักราช 2528 
ผลการศึกษาพบวา คําสแลงสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทคือ คําสแลงแท และ
คําสแลงไมแท คําสแลงแทนั้นมีรูปที่ใหความหมายเชิงสแลงไดโดยไมตองพึ่งปริบท
และสามารถจําแนกประเภทตามที่มาไดเปน 6 ประเภท คือ คําเปลี่ยนเสียงหรือ
อักขรวิธี คําผวน คํายืม คํากําหนดใหมีเสียงเลียนธรรมชาติ คํากําหนดใหสื่อ
ความหมายดวยเสียง และคําประสมขึ้นใหม สวนคําสแลงไมแทนั้น เกิดจากการนํา
คําที่ใชกันอยูในภาษาปกติมาใชในปริบทแลวเกิดความหมายใหมเปนความหมาย
เชิงสแลง ระบบการทําใหเกิดคําสแลงนี้อาจนับไดวา เปนสวนหนึ่งของสมรรถนะ
ภาษาของผูพูดภาษาไทย เพราะผูเขียนคอลัมนซึ่งเปนแหลงขอมูลในการศึกษาครั้งนี้
สามารถนําคํามาใชเปนสแลงและสรางคําสแลงขึ้นใหมไดอยางสม่ําเสมอตลอดเวลา
แมในการสัมภาษณเขาจะบอกไมไดขัดเจนวาเขามีวิธีการอยางไร 
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Date 1987 
 
Abstract The purpose of this thesis is to study the acoustic characteristics, i.e., F-

transition,duration and intensity of stop consonants in Thai. The study is
based on spectrographic and mingographic analysis. The acoustic
descriptions of stop consonants in Thai are given by considering 3
important features. 1.Stops with different states of the glottis : voiced stops /
b,d / and unaspirated ones / p,t,c,k /. 2.Stops with different articulations :
plosives / b,d,p,t,k,ph,th, kh /, affricated stops / c,ch /, non-plosives / -p,-t,-k
/. 3.Stops with different places of articulation : bilabial stops / b,p,ph /,
alveolar stops / d,t,th /, alveoloparatal stops / c,ch /, velar stops / k,kh /. The
ten consonants are studied in different phonetic contexts : (1)with the three
vowels /i:,a:,u: / and (2) initially,intervocalically and finally in words. Three
different phases of stop consonants, shutting, closure and releasing, are
investigated. The results of the study are given below. 1.Consonants with
different states of the glottis differ from one another in these respects: -the
voiceless stops have longer durations than the voiced stops -between
voiceless stops, voiceless aspirated stops have a longer duration than
voiceless unaspirated ones. -Voiced stops and voiceless stops differ from
one another by their waveform and intensity. 2.Non-plosives differ
remarkably from plosives and affricated stops, especially in terms of
duration. 3.Stops with different places of articulation differ remarkably from
one another, especially in terms of intensity and F2-transition frequencies -
The more front the place of articulation the higher the intesity of the stops. -
The F2-transitions of the non peripheral stops (alveolar and alveolopalatal)
in different phonetic contexts vary distinctively as compared to the
peripheral stops (labial and velar).  

 วิทยานิพนธฉบับนี้ มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาลักษณะทางสัทศาสตร อันไดแก การบิด
เบนของความถี่กําทอน คาระยะเวลา และคาความเขมของเสียงพยัญชนะกักใน
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ภาษาไทย จากการศึกษาวิเคราะหแผนภาพคลื่นเสียงและแผนภาพมิงโกแกรม 
ลักษณะทางกลสัทศาสตรของพยัญชนะกักทั้ง 10 หนวยเสียงในภาษาไทย จะ
อธิบายโดยจําแนกพยัญชนะกักเหลานี้ตามลักษณะตางที่สําคัญ 3 ลักษณะคือ 
1.  พยัญชนะกักที่ตางกันโดยลักษณะการทํางานเสนเสียง ไดแก พยัญชนะกักกอง
ไดแก  หนวยเสียง  /b,d/ และพยัญชนะกักไมกอง  ไดแก  หนวยเสียง
/p,t,k,ph,th,kh,c,ch/ 
2.  พยัญชนะกักที่ตางกันโดยลักษณะการดัดแปลงลมในชองปาก ไดแก พยัญชนะ
กักระเบิด /b,d,p,t,k,ph,th,kh/ พยัญชนะกักเสียดแทรก /c,ch/ และพยัญชนะกักอุบ
/-p,-t,-k/ 
3.  พยัญชนะกักที่ตางกันโดยฐานที่เกิดของเสียง ไดแก พยัญชนะฐานริมฝปาก
/b,p,ph/ พยัญชนะฐานปุมเหงือก /d,t,th/ พยัญชนะเพดานแข็ง-ปุมเหงือก /c,ch/
และพยัญชนะฐานเพดานออน /k,kh/ 
งานวิจัยนี้ไดศึกษาลักษณะเชิงกลสัทศาสตรของพยัญชนะกักทั้ง 10 หนวย ในการ
เปลงเสียง ในชวงเริ่มปดกักลม ชวงกักลม และชวงระบายลม เมื่อพยัญชนะกัก
ปรากฎรวมกับสระ /I:, a:, u:/ ในตําแหนงตนคําทดสอบระหวางสระ และในตําแหนง
ทายคําทดสอบ ผลจากการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
1.  พยัญชนะกักที่มีลักษณะเสนเสียงตางกัน มีลักษณะเชิงกลตางกัน ดังนี้ คือ 
- พยัญชนะกักไมกองมีคาระยะเวลามากกวาพยัญชนะกักกอง 
- ระหวางพยัญชนะกักไมกอง พยัญชนะพนลม มีคาระยะเวลามากกวาพยัญชนะไม
พนลม 
- ลักษณะคลื่นเสียงและคาความเขมของเสียงของพยัญชนะกักกองและพยัญชนะ
กักไมกองแตกตางกันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงกักลม 
2.  พยัญชนะกักอุบมีคาทางกลแตกตางจากพยัญชนะกักระเบิดและพยัญชนะกัก
เสียดแทรกมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งคาระยะเวลา ซึ่งนอยกวาในพยัญชนะกลุมอื่น
มาก 
3.  พยัญชนะกักที่ฐานตางกัน มีคาลักษณะเชิงกลตางกันอยางเดนชัด พอสรุปได
ดังนี้ 
- พยัญชนะกักที่มีฐานที่เกิดอยูสวนนอกของชองทางเดินเสียง มีคาความเขมสูงกวา
พยัญชนะกักที่มีฐานที่เกิดอยูสวนในของชองทางเดินเสียง 



ภาควิชาภาษาศาสตร 329

- พยัญชนะกักที่มีฐานเปนสวนขอบ (ริมฝปาก, เพดานออน) มีการบิดเบนของ
คาความถี่กําทอนในระยะเชื่อมตอมากกวา พยัญชนะที่มีฐานที่เกิดเปนสวนกลาง
(ปุมเหงือก, เพดานแข็ง) 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1987 
 Sudaporn Luksaneeyanawin, advisor  
 
 
 
ปการศึกษา 2529 (1986) 
Author Thananan Trongdee 
Title An Acoustic analysis of non-stop consonants in Thai / Thananan Trongdee 
Date 1986 
  
Location CL thesis 
Source [25], 357 leaves : ill 
Abstract Purposes to study the acoustic characteristics, i.e. resonant frequency,

duration and intensity of non-stop consonants in Thai languages based on
spectrographic and mingographic analysis. Investigates 10 non-stop
consonants in the context of three different vowels /i:, a:, u:/ which occur in
initial, intervocalic and final position of citation words. Finds out from the
study results that acoustic characteristics of each class of non-stop
consonants are different; each consonant is acoustically different from
another or others within the same consonant class in terms of resonant
frequency, duration and intensity; and acoustic properties of consonants
vary according to different phonetic and phonological context 

 วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหลักษณะทางกลสัทศาสตร อัน
ไดแก ความถี่กําทอน ระยะเวลา และความเขมของเสียง ของพยัญชนะไมกักใน
ภาษาไทย โดยศึกษาจากแผนภาพคลื่นเสียง (sound spectrogram) และแผนภาพ
มิงโกแกรม (mingogram) ของพยัญชนะไมกักจํานวน 10 หนวยเสียง ซึ่งปรากฎใน
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ปริบททางเสียงคือ ปรากฎรวมกับสระสามหนวยเสียง /I:, a:, u:/ ในตําแหนงตนคํา
ระหวางสระและทายคําทดสอบซึ่งเปนคําพูดเดี่ยว 
จากการวิเคราะหพบวา 
1.  ลักษณะทางกลสัทศาสตรของพยัญชนะไมกักแตละชนิดแตกตางกัน 
พยัญชนะนาสิก มีคลื่นเสียงที่มีความเขมต่ํามากในชวงความถี่ 500-2,000 Hz เปน
เหตุให F2 มีความเขมต่ําดวย 
พยัญชนะขางลิ้น มี F1 และ F2 ชัดเจน ฟอรเมินทของพยัญชนะไมเชื่อมตอกับฟอร
เมินทของสระอยางกลมกลืน 
พยัญชนะลิ้นรัว มีชวงเงียบเชิงกล (acoustic silence) ปรากฏ 2-3 ชวง F1 และ F2
มีความเขมของเสียงสูง 
พยัญชนะเสียดแทรก มีลักษณะคลื่นเสียงเปนเสียงซา (Noise) ซึ่งมีความเขมสูงที่
ยานความถี่หนึ่งๆ 
2. พยัญชนะไมกักแตละหนวยในชนิดเดียวกัน มีลักษณะทางกลสัทศาสตร คือ
คาความถี่กําทอน คาระยะเวลา และคาความเขมของเสียง แตกตางกัน 
3.  ลักษณะทางกลสัทศาสตรของพยัญชนะไมกักแตละหนวย มีการแปรเมื่อ
พยัญชนะนั้นปรากฎในปริบทของเสียงตางๆ กลาวโดยยอคือ 
ปริบทสระตางๆ มีอิทธิพลตอการแปรของความถี่กําทอน และความเขมของเสียง
พยัญชนะไมกักอยางชัดเจน 
ปริบทตําแหนงตางๆ มีอิทธิพลตอการแปรของความเขมของเสียง และระยะเวลาของ
พยัญชนะไมกักอยางชัดเจน 
การแปรของพยัญชนะในปริบทดังกลาวสวนใหญมีรูปแบบที่สามารถอธิบายได 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.Ed.)--Chulalongkorn University, 1986 
Subject(s) Thai language  
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 Acoustic phonetics  
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Alt author ธนานันท ตรงดี  
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 Sudaporn Luksaneeyanawin, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745680907 
 
 
 
Author Wilailuck Daecha  
Title A Comparative study of the phonology of six Tai dialects spoken in 

Amphoe Tha Tako, Changwat Nakhon Sawan / Wilailuck Daecha  
Date 1986 
  
Location CL thesis 
Source [16], 259 leaves : ill., charts 
Abstract Studies and compares the phonology of six Tai dialects spoken in Amphoe

Tha Tako in Changwat Nakhon Sawan : Lao Tai, Lao Wiang, Lao Krang, Lao
Ngaew, Puan and Song. Analyzes the consonants, vowels and tones in
each dialect and compares to find their similarities and differences.
Conducts the phonological analysis based on 1,892 words of linguistic data
collected from interviewing six informants who represented six dialects.
Shows from the result that the phonology of the six dialects are similar with
only few differences exist. Identifies the Song dialect as the dialect which
has most different consonant, vowels and tonal systems 

 วัตถุประสงคของวิทยานิพนธนี้คือ ศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงของภาษาไท 6
ภาษา คือ ภาษาลาวใต ลาวเวียง ลาวครั่ง ลาวแงว ลาวพวน และลาวโซง ในอําเภอ
ทาตะโก จังหวัดนครสวรรค โดยศึกษาเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต เพื่อ
เปรียบเทียบใหเห็นความเหมือนและตางของเสียงในภาษาไททั้ง 6 ดังกลาว สําหรับ
ขอมูล 1892 คําที่ใชในการศึกษาวิเคราะหนี้ไดจากการสัมภาษณผูบอกภาษา 6 คน
ภาษาละ 1 คน 
ผลของการวิจัยแสดงวาระบบเสียงของภาษาไท 6 ภาษาสวนใหญจะเหมือนกัน ที่
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แตกตางมีเล็กนอยและความแตกตางที่สําคัญคือระบบวรรณยุกต ภาษาโซงเปน
ภาษาที่แตกตางจากภาษาอื่นๆ มากที่สุด 
ภาษาไทยทั้ง 6 ภาษามีจํานวนพยัญชนะ 20 หนวยเสียง ซึ่งสามารถปรากฎเปน
พยัญชนะตนไดทั้งหมด แตมี 9 หนวยเสียงเทานั้นที่ปรากฎเปนพยัญชนะทาย การที่
หนวยเสียง /d/ ในภาษาโซงมี 2 เสียงยอยคือ [d] กับ [l] ทําใหภาษาลาวโซงแตกตาง
จากภาษาอื่นๆ และสําหรับเสียงพยัญชนะควบกล้ํา ภาษาโซง พวน และลาวเวียงมี
2 เสียง แตภาษาลาวใต ลาวครั่ง และลาวแงวไมมี 
ระบบสระของทุกภาษาประกอบดวยสระเดี่ยว 18 หนวยเสียง สวนสระประสมมี
จํานวนไมเทากัน ภาษาลาวใต ลาวครั่ง และลาวแงวมี 2 หนวยเสียง ภาษาลาวเวียง
และพวนมี 3 หนวยเสียง ภาษาโซงมี 4 หนวยเสียง  สวนระบบวรรณยุกตภาษาโซงมี
6 หนวยเสียง และภาษาอื่นๆ มี 5 หนวยเสียง 
เมื่อศึกษาการปฏิภาคกันของเสียงในคําศัพทของภาษาไท 6 ภาษานี้แลว ปรากฎวา
สวนใหญจะเปนเสียงปฏิภาคที่เหมือนกัน ที่แตกตางมีเพียงเล็กนอย ภาษาโซงเปน
ภาษาที่มีเสียงในคําศัพทแตกตางไปจากภาษาอื่นๆ มากที่สุด ความแตกตาง
ดังกลาว เชน ขณะที่ภาษาอื่นๆ มีเสียงพยัญชนะตนเปนเสียงกัก-มีลม แตภาษาโซง
จะเปนเสียงกัก-ไมมีลม ภาษาโซงมีสระประสม //  ขณะที่ภาษาอื่นๆ ไมมี และภาษา
โซงมีการวิวัฒนาการของเสียงวรรณยุกตจากภาษาไทดั้งเดิมเปนแบบ ABCD 123-4
ขณะที่กลุมภาษาลาว (ซึ่งประกอบดวย ลาวใต ลาวเวียง ลาวครั่ง และลาวแงว) เปน
แบบ AC1-234, B#DL และภาษาพวนเปนแบบ A1-234, B=DL และวรรณยุกตแถว
C ไมมีการแยกเสียง 
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 Tai (Southeast Asian people)  
 Lao Tai language  
 Lao Wiang language  
 Lao Krang language  
 Lao Ngaew language  
 Phuan language  
 Song language  
 Lao (Tai people)  
Subject Tha Tako  
 Nakhon Sawan  
Alt author วิไลลักษณ เดชะ  
 Theraphan Luangthongkum, advisor  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745680931 
 
 
 
Author Chaleo Ekniyom  
Title Linguistic realization of yes-no questions in English-Thai translation / 

Chaleo Ekniyom  
Date 1986 
  
Location CL thesis 
Source [10], 76 leaves : ill 
Abstract Presents a comparative study of the linguistic realization of yes-no

questions translating from English text to Thai, focusing on English version
of "the Rage of Angels" by Sydney Sheldon which was translated in Thai by
chamnien Hemmarat. Uses semantic criteria to identify yes-no questions in
English and Thai. Concludes from the study that semantic criteria can be
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used in a comparison of yes-no questions in both languages; in the
linguistic realization of yes-no questions in the two languages, there is no
one-to-one correspondence; and the differences of yes-no question in Thai
and in English are that in Thai are marked by question particles attached to
prepositions but in English are linguistically realized through structural
devices. Points out that for each of the semantic criteria of yes-no
questions, there are more than one linguistic realization; and in both
languages, intonation and paralinguistics can have an over-riding effect on
the meaning of yes-no questions 

 จุดมุงหมายของวิทยานิพนธฉบับนี้คือ การศึกษาเปรียบเทียบรูปคําถามแบบตอบ
รับ-ปฏิเสธ  จากงานแปลในภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย  โดยใช เกณฑทาง
ความหมายจําแนกรูปคําถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธในภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
  ผลของการศึกษาอาจสรุปไดวา 
1.  โดยใชเกณฑ ทางความหมาย สามารถเปรียบเทียบรูปคําถามแบบตอบรับ-
ปฏิเสธในภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
2.  ดวยเกณฑทางความหมายเดียวกัน รูปคําถามตอบรับ-ปฏิเสธในภาษาทั้งสองไม
ตรงกันแบบหนึ่งตอหนึ่ง 
3.  รูปแสดงความแตกตางของคําถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธในภาษาไทยแสดงที่การ
ใชคําแสดงการถาม แตรูปแสดงความแตกตางของคําถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธใน
ภาษาอังกฤษแสดงที่โครงสราง  
4.  ในเกณฑความหมายหนึ่งๆ ทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาไทย ประโยคคําถาม
แบบตอบรับ-ปฏิเสธมิไดมีเพยีงรูปเดียว 
5.  ทํานองเสียงและอวัจนะภาษา เขามามีบทบาทในการแสดงความหมายดวย 
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 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745666211 
 
 
 
Author Saengchant Treyakul  
Title Stylistic variations of "R" and "L" in Bangkok Thai : a study of the 

pronunciation of Bangkok F.M. radio newscasters / Saengchant Treyakul  
Date 1986 
  
Location GS 
Source [13], 70 leaves : charts 
Abstract Gives information on the stylistic variations of "r" and "l" in Bangkok Thai by

studying the pronounciation of 28 university graduate newscasters of the
Bangkok F.M. Radio. Employs two kinds of variables in this research:
linguistic and stylistic variables. Summarizes from the study that in the most
formal style "r" and "l" occur as [r] in the highest percentage but in the most
informal style "r" occurs as [l] and "-r" occurs as [o] in the highest
percentage. Indicates that "r" and "-r" occur as [r] in the highest percentage
in the news announcing and the passage reading situations, whereas, "l"
and "-l" occur as [l] in high percentage in every style 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการแปรของ “ร” และ “ล” ในภาษาไทย
กรุงเทพฯ ตามวัจนลีลา กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาไดแก ผูประกาศขาวประจําสถานี
วิทยุกระจายเสียงภาคเอฟ.เอ็ม. ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพราะผูประกาศขาวฯ เปน
กลุมที่ไดรับเลือกจากคณะกรรมการการบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน (กบว.) ใหเปนตัวแทนของผูพูดภาษาไทยมาตรฐาน ขอมูลที่ใชในงานวิจัยนี้
ไดจากการสัมภาษณผูกระกาศขาวฯ ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวา
จํานวน 28 คน ตัวแปรที่ใชในงานวิจัยนี้มี 2 ประเภท คือตัวแปรทางภาษาศาสตร
และตัวแปรทางวัจนลีลา ตัวแปรทางภาษาศาสตรมี 4 ตัวแปร คือ “ร” และ “ล” ที่อยู
หนาสระ, “_ร” หลังพยัญชนะ ในพยัญชนะควบกล้ํา “_ร” และ “ล” หลังพยัญชนะใน
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พยัญชนะควบกล้ํา “_ล” ตัวแปรดังกลาวจากการสังเกตเบื้องตนมีรูปแปรดังนี้ 
   [r]     [r] 
 “ร”  [R]   “_ร”  [R] 
 “ล”  [r]   “_ล”  [®] 
   [l]     [l] 
        [O] 
ตัวแปรทางวัจนลีลามี 4 ตัวแปร ไดแก การสัมภาษณ การอานทางวิทยุ การอาน
บทความ และการอานคําคูเทียบเสียง การนําเสนอผลแสดงเปนเปอรเซ็นตการ
ปรากฎของรูปแปรแตละรูปในวัจนลีลาแตละแบบ นอกจากนั้นยังมีการอภิปราย
เกี่ยวกับปจจัยอี่นที่มีบทบาทสําคัญตอการแปรดวย 
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา “ร”, “ล” ,”_ร”,”_ล” มีการแปรไปตามวัจนลีลาดังนี้ 
1. ในวัจนลีลาที่เปนทางการมากที่สุด “ร” และ “ร” ปรากฎเปน [r] เปนเปอรเซ็นต
สูงสุด ในวัจนลีลาที่เปนทางการนอยที่สุด “ร” ปรากฎเปน [l] และ “ร” ปรากฎเปน [r]
เปนเปอรเซ็นตสูงสุด สวนในวัจนลีลาที่เปนทางการปานกลาง คือ การอานขาวทาง
วิทยุ และการอานบทความ “ร” และ “_ร” ปรากฎเปน [] เปนเปอรเซ็นตสูงสุด 
2.  “ล” และ “_ล” ปรากฎเปน [l] เปนเปอรเซ็นตสูงสุดในวัจนลีลาทุกแบบ 
นอกจากนั้น “ร”, “ล”, “_ร”, “_ล” ยังมีการแปรไปตามปริบททางเสียงอื่นๆ อีก อัน
ไดแก การลงเสียงหนักเบา และลักษณะการพนลม-ไมพนลมของพยัญชนะที่ “_ร”
และ “_ล” กล้ําดวย 
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Author Premin Karavi  
Title Form and meaning of reduplicative adjectives and adverbs in the Songkhla 

dialect / Premin Karavi  
Date 1986 
  
Location CL thesis 
Source [19], 172 leaves : charts 
Abstract Analyzes the form and meaning of the reproductive adverbs and adjectives

in the Songkhla dialect and classifies them accordingly. Divides these
reduplicatives according to the number of syllables into two main groups:
those with two syllables and those with more than two syllables ; each of
which is further divided according to the syllable structure into three
subgroups. Shows from the study of the meaning of reduplicatives that
reduplicatives can be of two main types : reduplicatives with lexical
meaning and reduplicatives with no lexical meaning 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษารูปและความหมายของคําซ้ําพยางคที่
เปนคําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณในภาษาสงขลา เพื่อจัดกลุมตามลักษณะ
ดังกลาว ผลการศึกษาปรากฎวาคําซ้ําพยางคสามารถจําแนก โดยใชเกณฑทางเสียง
เปน 2 ประเภทใหญๆ คือ คําซ้ําพยางคที่มีโครงสรางทางเสียงของคําสองพยางค
และคําซ้ําพยางคที่มีโครงสรางทางเสียงของคํามากกวาสองพยางค คําซ้ําพยางคแต
ละกลุมยังแบงเปน 3 กลุมยอยคือ คําซ้ําพยางคที่มีความตางของโครงสรางของ
พยางคที่การลงเสียงหนัก-เบา คําซ้ําพยางคที่มีโครงสรางของพยางคอยางนอย 1
พยางคเปน C1-2 Tet และคําซ้ําพยางคที่โครงสรางพยางคมีความตางกันที่เสียง
พยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต โดยอาจจะตางกันเพียงลักษณะเดียวหรือ
หลายลักษณะก็ได 
ในดานความหมาย คําซ้ําพยางคอาจแยกออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ คําซ้ํา
พยางคที่มีความหมายในตัวเอง และคําซ้ําพยางคที่ไมมีความหมายในตัวเอง
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ประเภทแรกจะกําหนดความหมายไดจากความหมายของหนวยหลักหรือไดจาก
รูปแบบทางเสียง ดังนั้นคําซ้ําพยางคที่มีความหมายในตัวเองนี้จึงสามารถแบงออก
ไดเปน 2 กลุมยอยคือ ความหมายของคําซ้ําพยางคที่มีหนวยหลัก และความหมาย
ของคําซ้ําพยางคที่ไมมีหนวยหลัก ความหมายของคําซ้ําพยางคที่มีหนวยหลักจะให
ความหมายในลักษณะการเพิ่มคาหรือลดคาของความหมายของหนวยหลัก สวน
ความหมายของคําซ้ําพยางคที่ไมมีหนวยหลักจะสัมพันธกับรูปแบบทางเสียงของคํา
ซ้ําพยางคนั้น 
สําหรับคําซ้ําพยางคที่ไมมีความหมายในตัวเองนั้นจะสามารถกําหนดความหมาย
ของมันไดจากคําหลักที่มันไปขยาย คําซ้ําพยางคในกลุมนี้อาจจําแนกกลุมออกตาม
หนาที่ของคําหลักที่มันไปขยายไดเปน 2 กลุมยอย คือ คําซ้ําพยางคที่ขยายคํากริยา
คงสภาพหรือคํากริยาแสดงกระบวนการเปลี่ยนแปลง และคําซ้ําพยางคที่ขยาย
คํากริยาแสดงอาการกระทํา คําซ้ําพยางคทั้ง 2 ประเภทนี้จะไดความหมายจาก
คําหลัก แตความหมายของคําหลักเองก็ไดผลกระทบจากคําซ้ําพยางค กลาวคือใน
ประเภทยอยแรก คําซ้ําพยางคแสดงการเพิ่มคาของความหมายของคําหลัก ใน
ประเภทยอยที่สอง คําซ้ําพยางคจะเปนตัวใหความหมายใหมแกคําหลักเพื่อบอก
ลักษณะอาการกระทํานั้นวากระทําดวยลักษณะทาทางอยางไร 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1986 
Subject(s) Dialects  
 Linguistics  
 Adverb  
 Adjective  
 Thai language  
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 Songkhla language  
 Syllable  
Subject Songkhla  
Alt author เปรมนิทร คาระวี  
 Pranee Kullavanijaya, advisor  



ภาควิชาภาษาศาสตร 339

 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745671452 
 
 
 
ปการศึกษา 2528 (1985) 
Author Urairat Boonpanont  
Title English-Thai transliteration based on linguistic principle / Urairat 

Boonpanont  
Date 1985 
  
Location CL thesis 
Source [11], 181 leaves 
Abstract Deals with English-Thai transliteration based on linguistic principle.

Analyzes the aspect of English loanwords in Thai language. Focuses on
words from dictionary entries, newspaper, magazines and different writers.
Defines the terms of transcription, transliteration of consonants and vowels
and the romanization. Concludes that there are 2 categories; basing on
sound and on alphabets. Suggests English-Thai alphabets representing
Thai transliteration 

 วิทยานิพนธนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาและรวบรวมปญหาการถอดอักษรอังกฤษเปนไทย
ปจจุบันและเสนอการถอดอักษรอักกฤษเปนไทยโดยใชหลักวิชาภาษาศาสตร เพื่อ
นําไปใชในการเขียนหรือถอดอักษรคําภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจําวัน 
วิทยานิพนธเรื่องนี้ แบงออกเปน 5 บท บทแรกเปนบทนํา กลาวถึงหัวขอวิทยานิพนธ
ความเปนมาของปญหา จุดมุงหมาย ขอบเขตการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย และ
งานวิจัยอื่นที่เกี่ยวของ บทที่ 2 กลาวถึงคําจํากัดความ ความแตกตาง และลักษณะ
ของระบบการถายเสียง (Transcription) ระบบการถอกอักษร (Transliteration) และ
ระบบการใชตัวอักษรโรมันเพื่อการถายเสียงหรือการเขียน (Romanization) บทที่ 3
เสนอและรวบรวมปญหาการถอดอักษรอังกฤษเปนไทยในปจจุบันของพจนานุกรม
ฉบับราชบัญฑิตยสถาน และสื่อสารมวลชนตางๆ บทที่ 4 เสนอการถอดอักษร
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อังกฤษเปนไทยโดยใชหลักวิชาภาษาศาสตร บทที่ 5 สรุปและเสนอแนะงานวิจัยอื่น
ที่สามารถทําตอเนื่องไดจากวิทยานิพนธเรื่องนี้ 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1985 
Subject(s) Linguistics  
 Linguistic analysis  
 Linguistic research  
 Transliteration  
 Transcription  
 Romanization  
Alt author อุไรรัตน บุญภานนท  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745669652 
 
 
 
Author Arunee Ratanakul  
Title Classifiers in the Thai dialects spoken in Chiang Mai, Khon Kaen, Saraburi 

and Surat Thani / Arunee Ratanakul  
Date 1985 
  
Location Invalid 
Source [9], 111 leaves 
Abstract Studies the classifiers in the Thai dialects spoken in Chiang Mai, Khon

Kaen, Saraburi and Sarat Thani. Finds out what classifiers are used in these
Thai dialects, analyzes their meanings, and examines whether the number
and the use of classifiers vary. Uses componential analysis in the analysis
of the meanings of classifiers. Infers the meaning of classifiers from the
nouns that the classifier occurs with and shows in the form of a set of
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semantic features. Shows from the result that classifiers in Thai dialects can
be divided into 13 main categories differentiated by such features as
animate, manimate, utensils, long, round etc. Finds out that number of
classifiers varies from dialect to dialect and that these dialects are used in
the same way while the others differ in meaning, form, or both meaning and
form 

 งานวิจัยนี้ศึกษาการใชคําลักษณนามในภาษาไทยถิ่นจังหวัดเชียงใหม ขอนแกน
สระบุรี และสุราษฎรธานี เพื่อดูวาคําลักษณนามที่ใชในภาษาไทยถิ่นดังกลาวมี
อะไรบาง มีความหมายอยางไร และใชแตกตางกันหรือไม อยางไร วิธีการที่ใชในการ
วิเคราะห คือ การวิเคราะหองคประกอบหรืออรรถลักษณ (componential analysis)
โดยกําหนดความหมายของคําลักษณนามจากคํานามที่ เกิดรวมและแสดง
ความหมายของคําลักษณนามในรูปของอรรถลักษณ 
ผลการวิเคราะหปรากฎวา คําลักษณนามในภาษาไทยถิ่น 4 ภาษาดังกลาว แบง
ออกเปนประเภทใหญๆ ตามอรรถลักษณได 13 ประเภท ซึ่งแตกตางกันตามอรรถ
ลักษณ เชน มีชีวิต ไมมีชีวิต เปนของใช เปนภูมิประเทศ มีสัณฐานยาว และมี
สัณฐานกลม เปนตน สําหรับการใชคําลักษณนามพบวา ภาษาไทยถิ่นทั้ง 4 มี
จํานวนคําลักษณนามตางกัน และพบวาในภาษาไทยถิ่นดังกลาวมีการใชคําลักษณ
นามเหมือนกันเปนจํานวนมาก สวนที่ตางกันนั้นมีทั้งตางกันที่ความหมายและ/หรือ
รูป ซึ่งแสดงใหเห็นถึงโลกทัศนที่แตกตางกันของผูพูดภาษาไทยถิ่นทั้ง 4 ได 
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 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1985 
Subject(s) Dialects  
 Morphology (linguistics)  
 Classifiers (morphology)  
 Thai language  
Subject Chiang Mai  
 Khon Kaen  
 Saraburi  
 Surat Thani  

วิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต 342

Alt author อรุณี รัตนกุล  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745665215 
 
 
 
Author Narumol Chantrasupawong  
Title Classifiers in Korat Thai spoken in Ban Bung Thap Prang, Tambol Krathok,

Amphoe Chok Chai, Nakhon Ratchasima Province / Narumol 
Chantrasupawong  

Date 1985 
  
Location CL thesis 
Source [10], 121 leaves 
Abstract Presents a study of classifiers in Korat Thai spoken language in Ban Bung

Thap Prang, Tambon Krathok, Amphoe Chok Chai, Changwat Nakhon
Ratchasima. Attempts to find out what classifers are used in the village, to
analyze their meanings, and to see whether the number and the use of
classifiers vary with the age and occupations of the speakers. Uses ;the
componential analysis as an approach in this analysis of meanings of
classifiers. The meaning of each classifier is inferred from the nouns that
classifier occurs and is shown in the form of a set of semantics component.
Shows from the result that all of the classifiers can be divided into 10 main
categories. Finds that the number and occurrences of each classifier vary
with the age and occupation of the speakers. Points out that the use of
classifiers is influenced by speakers' different views of objects, change in
Korat Thai itself and the effect of contact with the Standard Thai 

 งานวิจัยนี้ศึกษาการใชลักษณนามในภาษาไทยโคราช ซึ่งพูดกันที่หมูบานบึงทับ
ปรางค ตําบลกระโทก อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดูวาคําลักษณนามที่
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ใชในหมูบานดังกลาวมีอะไรบาง มีความหมายอยางไร และใชแตกตางกันหรือไม
อยางไรในผูพูดภาษาไทยโคราชที่มีอายุและอาชีพตางกัน วิธีการที่ใชในการวิเคราะห
คือการวิเคราะหองคประกอบ (componential analysis) ผูวิจัยกําหนดความหมาย
ของคําลักษณนามแตละคํา โดยดูจากคํานามที่เกิดรวม และแสดงความหมายของ
คําลักษณนามในรูปของอรรถลักษณหรือองคประกอบทางความหมาย 
ผลการวิเคราะหแสดงวา คําลักษณนามในภาษาไทยโคราชที่ใชในหมูบานดังกลาว
สามารถแบงออกเปนประเภทใหญๆ ตามอรรถลักษณที่สําคัญได 10 ประเภท ซึ่ง
แตกตางกันตามอรรถลักษณ เชน มีชีวิต ไมมีชีวิต เปนอวัยวะ เปนพาหนะ และมี
รูปทรงกลม มีรูปยาว เปนตน สําหรับการใชลักษณนามพบวา จํานวนคําลักษณนาม
และการปรากฎรวมกับคํานามของคําลักษณนามในผูพูดที่มีอายุและอาชีพตางกันมี
ความแตกตางกัน นอกจากนั้น ผูวิจัยยังพบวาปจจัยสําคัญที่ทําใหมีการใชคําลักษณ
นามแตกตางกันไป ไดแก การมองวัตถุตางมิติกันของผูพูดภาษา การเปลี่ยนแปลง
ในตัวภาษาไทยโคราชเอง และผลของการที่ภาษาไทยโคราชสัมผัสกับภาษาไทย
กลาง 
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Author Apinun Cheathai  
Title Assertive clause preposing in Thai / Apinun Cheathai  
Date 1985 
  
Location CL thesis 
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Source [8], 108 leaves 
Abstract Studies the occurence of the assertive clause in the initial position of

sentences in thai by using the Generative Transformational Framework
proposed by Noam Chomsky in the book entitled "Aspects of the Theory of
Syntax" for data analysis. Concludes from the study that the occurance of
assertive clauses in the sentence initial position is considered to be the
preposing of assertive clauses which depends on factors; namely,
syntactics which involves verbs, and semantics which involves the meaning
of main verb and the assertive property of the assertive clause 

 วิทยานิพนธนี้มีจุดประสงคที่จะศึกษาลักษณะการปรากฎของอนุประโยคบอกความ
ใหมในตําแหนงตนประโยคในภาษาไทย อนุประโยคบอกความใหม ไดแก อนุ
ประโยคที่มีคําวา วา เปนคํานําหนาอนุประโยคและเปนอนุประโยคที่บอกเนื้อความ
ที่ผูพูดมีสมมติฐานวา ผูฟงไมเคยรูมากอนหรือไมไดนึกถึงอยูในขณะนั้น ในการวิจัย
นี้ ผู วิ จั ย ไ ด อ า ศั ย แ น ว ท ฤ ษ ฎี ไ ว ย า ก รณ ป ริ ว ร ร ต แ ป ร รู ป  (Generative
Transformational Framework) ที่โนม ชอมสกี้ (Noam Chomsky) ไดเสนอไวใน
หนังสือ Aspect of the Theory of Syntax (1965) 
ผลการศึกษาอาจสรุปไดวา ผูพูดซึ่งเปนเจาของภาษาไทยเองมีความเห็นตางกันใน
เรื่องความเปนไปไดในการปรากฎตนประโยคของอนุประโยคบอกความใหม แต
อยางไรก็ตาม ในงานวิจัยนี้ถือวาเปนการปรากฎตนประโยคของอนุประโยคบอก
ความใหมเปนการยายตําแหนงของอนุประโยคบอกความใหมจากตําแหนงหลัง
กริยาหลักมาอยูในตําแหนงตนประโยค และเปนการยายอยางมีเงื่อนไข กลาวคือ
ปรากฎการณนี้มิใชวาจะเกิดไดทุกประโยค ปจจัยที่มีสวนสัมพันธกับการยายนี้มีทั้ง
ปจจัยทางวากยสัมพันธ และอรรถศาสตร ปจจัยทางวากยสัมพันธ ไดแก ประเภท
ของกริยาหลัก  และสวนประกอบของกริยาหลักในโครงสรางผิว  ปจจัยทาง
อรรถศาสตร ไดแก ความหมายของกริยาหลักและคุณสมบัติในการบอกความใหม
ของอนุประโยคบอกความใหม 
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 Linguistic research  
 Thai language  
Alt author อภินันท เชื้อไทย  
 Chulalongkorn University. Secondary Education  
ISBN 9745632732 
 
 
 
Author Sarintip Satheerasilapin 
Title Classifiers in Lahu Na (Black Lahu) : a semantic analysis / Sarintip 

Satheerasilapin  
Date 1985 
  
Location CL thesis 
Source [16], 183 leaves : charts, maps 
Abstract Presents a study of classifiers in Lahu Na (Black Lahu) based on data

collected through the interviews with 5 native speakers of the language,
one of which serves as the principle informant whereas the rests give their
confirmation or objection to the use of classifiers elicited from the principle
informant. Data consist of 386 classifiers which are found to occur with 968
nouns. Reveals from the analysis that the classifiers can be divided into
different types on the basis of criteria used in the study : number of
morphemes, co-occurrence with numerals, and co-occurrence with nouns.
States that the selectional restrictions can be used as criteria to differentiate
two groups of classifiers, i.e. those which are highly constrained and those
which are slightly constrained to differentiate two groups of classifiers, i.e.
those which are highly constrained and those which are slightly constrained
as to their co-occurrence with nouns. Presents also the constraints on co-
occurrence of nouns and classifiers in terms of selectional restriction
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features 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ศึกษาคําลักษณะนามในภาษาลาหูนะ จากขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณผูบอกภาษา 5 คน โดยสัมภาษณผูบอกภาษาหลักหนึ่งคน และตรวจสอบ
ยืนยันขอมูลจากผูบอกภาษาที่เหลืออีก 4 คน ขอมูลประกอบดวยคําลักษณะนาม
386 คํา ซึ่งเกิดรวมกับคํานามจํานวน 968 คาํ 
ผลการวิเคราะหแสดงวา คําลักษณะนามในภาษานี้แบงเปนประเภทตางๆ ไดตาม
เกณฑรูปคํา เกณฑการเกิดรวมกับคําบอกจํานวน และเกณฑการเกิดรวมกับคํานาม 
 เมื่อจําแนกตามเกณฑรูปคํา คําลักษณะนามหนวยคําเดียวมีจํานวนมากที่สุด   คือ
193 คํา ขณะที่คําลักษณะนามสี่หนวยคํามีเพียงคําเดียว ที่เหลือเปนคํา
ลักษณะนามสองหนวยคํา 154 คํา และสามหนวยคํา 38 คํา เมื่อจําแนกตามเกณฑ
การเกิดรวมกับคําบอกจํานวน คําลักษณะนามที่เกิดรมกับคําบอกจํานวน te1 เปน
กลุมคําลักษณะนามที่มีลักษณะพิเศษตางหากจากคําลักษณะนามอื่นๆ การเกิด
รวมของนามและลักษณะนามนั้นมีเงื่อนไขวา คําทั้งสองประเภทที่เกิดรวมกันจะตอง
มีความหมายสอดคลองกัน และเนื่องจากเงื่อนไขนี้มีความเครงครัดไมเทากันสําหรับ
ลักษณะนามทุกคํา จึงนําไปใชเปนเกณฑในการจําแนกคําลักษณะนามออกเปน 2
กลุม ไดแก กลุมที่มีเงื่อนไขเครงครัดและกลุมที่มีเงื่อนไขไมเครงครัดในการเกิด
รวมกับนาม ลักษณะนามซ้ํารูปนามและลักษณะนามเฉพาะอยูในกลุมแรก ขณะที่
ลักษณะนามบอกประเภท ลักษณะนามหนวยวัด และลักษณะนามกลางอยูในกลุม
หลัง 
นอกจากนี้วิทยานิพนธฉบับนี้ยังไดแสดงเงื่อนไขการเกิดรวมของลักษณะนามและ
นามไวดวยในรูปของลักษณบงการเกิดรวม 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1985 
Subject(s) Black lahu  
 Semantic analysis  
 Dialects  
 Language minorities  
 Morphology (linguistics)  
Alt author ศรินทิพย สถีรศิลปน  
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 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745666181 
 
 
 
Author Prapaporn Maneeroje  
Title The Use of noun-substitutes as cohesive devices in Thai written 

discourses / Prapaporn Maneeroje  
Date 1985 
  
Location CL thesis 
Source [9], 94 leaves 
Abstract Presents the analytical studies of 4 types of noun phrase substitutes,

namely repeated noun phrase, demonstrative noun phrase, zero noun
phrase, which are used as cohesive devices in Thai and pronouns written
discourses. The data of this study consist of 10 articles published in Sinlapa
Wathanatham Arts and Culture Magazine. The result showed that zero noun
phrases are used most frequently, and that the four noun phrase substitutes
cannot be replaced with one another freely because of their differences in
characteristics 

 วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาวิเคราะหรูปแทนคํานามที่ใชเพื่อแสดงกระบวนการ
บอกความตอเนื่องในขอเขียนภาษาไทย โดยศึกษารูปแทนคํานาม 4 ประเภท คือรูป
แทนประเภทอรูป รูปแทนประเภทซ้ํารูป รูปแทนประเภทบงชี้ และรูปแทนประเภทคํา
สรรพนาม ขอมูลที่นํามาศึกษานํามาจากบทความ 10 บทความในวารสาร
ศิลปวัฒนธรรม  
ผลการศึกษาพบวา รูปแทนประเภทอรูปมีความถี่ของการปรากฎมากที่สุด 49.68 %
รองลงมาไดแก รูปแทนประเภทซ้ํารูป 32.04 %   รูปแทนประเภทบงชี้ 12.18 %
ตามลําดับ รูปแทนประเภทคําสรรพนามมีความถี่ของการปรากฎนอยที่สุด 5.90% 
การทดลองแทนที่รูปแทนที่ปรากฎในขอมูลดวยรูปแทนประเภทอื่นไดผลวา รูปแทน
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คํานามทั้ง 4 ประเภทนี้ ใชแทนที่กันไมไดเพราะทําใหประโยคผิดไวยากรณ 14.96 %
ใชแทนที่กันไดอยางสมบูรณ 32.04 % กรณีที่เกิดมากที่สุด คืออาจใชแทนที่กันโดย
ไมทําใหประโยคผิดไวยากรณ แตก็ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความหมายไดแก
การซ้ําซาก การเนนย้ํา การกํากวม และการอางอิงเปลี่ยนไป ผลของการทดลอง
เชนนี้แสดงวา รูปแทนคํานามแตละประเภทไมสามารถจะแทนที่กันไดโดยเสรี เพราะ
ตางก็มีลักษณะที่ตางกันไป รูปแทนประเภทอรูป และรูปแทนประเภทซ้ํารูปให
ความหมายไดเทารูปนามวลีเดิม รูปแทนประเภทอรูปเลี่ยงความซ้ําซากไดแตอาจจะ
ทําใหเกิดการกํากวม รูปแทนประเภทซ้ํารูปไมกอใหเกิดการกํากวม แตทําใหเกิดการ
ซ้ําซาก สวนรูปแทนประเภทบงชี้นั้นใชเมื่อตองการแสดงการชี้เฉพาะหรือจําแนกตาง
รูปแทนประเภทคําสรรพนามสามารถแสดงสถานภาพทางสังคมของนามวลีนั้นๆ
เพิ่มเติมดวย และพบวามักจะใชกับนามวลีที่เปนมนุษยเปนสวนใหญ 
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Alt author ประภาพร มณีโรจน  
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Author Watchara Phothisorn  
Title Yes-no questions in Bangkok and Udon Thani dialects : a comparison of 

meaning and form / Watchara Phothisorn  
Date 1985 
  
Location CL thesis 
Source [8], 98 leaves : charts 
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Abstract Makes a comparative study of the form and meaning of yes-no questions in
the Bangkok and the Udon thani Thai dialects. Uses the Generative
Transformational Approach for analysis of form and the semantic
componential analysis for the study of meaning. Summarizes from the study
that both dialects have a similar structural system of 4 types of yes-no
questions. Points out that the differences are that the question of the ruu
plaaw type which exists only in the Bangkok dialect are fewer than those in
the Udon Thani dialect. Concludes that the meaning of yes-no questions in
both dialects are quite similar 

 การวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบดูลักษณะความ
คลายคลึงและความแตกตางกันของประโยคคําถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธ ในภาษา
กรุงเทพฯและภาษาอุดรธานี ทั้งในดานรูปและความหมาย โดยใชวิธีการของทฤษฎี
ไวยากรณปริวรรตแปรรูปในการศึกษาเรื่องรูป และใชการวิเคราะหความหมายยอย
ในการศึกษาเรื่องความหมาย 
ผลการศึกษาปรากฏวา ในดานรูปภาษากรุงเทพฯและภาษาอุดรธานี มีโครงสรางผิว
และโครงสรางลึกของประโยคคําถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธใน 4 พวกใหญเหมือนกัน
ตางกันเพียงชนิดเดียว คือคําถามที่มีสวนทาย หรือเปลา ซึ่งปรากฎเฉพาะในภาษา
กรุงเทพฯและมีความแตกตางกันปลีกยอย คือ จํานวนสวนทายคําถามที่เปนคําลง
ทายคําถามในภาษากรุงเทพฯมีนอยกวาในภาษษอุดรธานี โดยในภาษากรุงเทพฯมี
2 หนวย ไดแก ไหม กับ หรือ ในขณะที่ภาษาอุดรธานีมี 4 หนวย ไดแก boo, boo, tii
และ waa  ซึ่งทําใหสวนทายคําถามชนิดอื่นมีจํานวนไมเทากันตามไปดวย 
ในดานความหมายปรากฏวามีเกณฑทางความหมาย 6 เกณฑที่สามารถใชจําแนก
ประเภทคําถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธที่มีสวนทายคําถามชนิดตางๆ ได มีเกณฑ [+-
เปนกลาง] เทานั้นที่สามารถใชจําแนกคําถามไดเฉพาะในภาษากรุงเทพฯและเกณฑ
[+-สนใจมาก] เทานั้นที่สามารถใชจําแนกคําถามไดเฉพาะในภาษาอุดรธานี 
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 Semantic analysis  
Alt author วัชระ โพธิสรณ  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745667803 
 
 
 
Author Pranute Witchurote  
Title Colour terms and colour perception : the study at Tambol Na-in, Amphoe 

Phichai, Changwat Uttaradit / Pranute Witchurote  
Date 1985 
  
Location CL thesis 
Source [10], 61 leaves : charts 
Abstract Studies colour terms in the Thai dialect spoken and colour perception of the

people living in Na-in, Amphoe Phichai, Changwat Uttaradit along with the
relationships between colour terms and colour perception. One hundred
twenty (120) informants in that area were interviewed and were divided into
24 subgroups according to age, sex and occupation. Concludes from the
study that the differences in age, sex and occupation relate to the numbers
of colour terms and colour perception but there is no relationships between
colour terms and colour perception 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีจุดมุงหมาย 3 ประการคือ ประการที่หนึ่งเพื่อศึกษาคําบอกสีที่
ใชพูดในหมูประชาชน ในตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ประการที่สอง
เพื่อศึกษาการรับรูสีของประชาชนในตําบลนี้ และประการที่สามเพื่อศึกษาวามี
ความสัมพันธระหวางคําบอกสีกับการรับรูสีหรือไม 
วิทยานิพนธนี้ มีขอสมมติฐานวา ในกลุมประชากรที่มีความตางเรื่อง อายุ เพศ
อาชีพ จะมีจํานวนคําบอกสีในคลังศัพทตางกัน และความตางในเรื่อง อายุ เพศ
อาชีพนี้ก็จะทําให มีการรับ รู สีตางกันดวย  นอกจากนั้นแลวการรับ รู สียั งมี
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ความสัมพันธกับคําบอกสีดวย 
ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูบอกภาษา 120 คน โดยแบงผูบอก
ภาษาออกเปนกลุมตามความแตกตางทางอายุ เพศ อาชีพ ได 24 กลุมยอย กลุม
ยอยแตละกลุมจะมีความตางกันในเรื่องอายุ เพศ อาชีพ 
ผลของการวิจัยพบวา มีความตางอยางมีนัยสําคัญระหวางแตละกลุมยอย กลาวคือ
ประชากร อายุ 60 ปขึ้นไปจะมีคําบอกสีนอยกวาประชากรอายุ 60 ปลงมา เพศหญิง
มีคําบอกสีมากกวาเพศชาย และชาวนามีคําบอกสีนอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบใน
กลุมอาชีพโดยผูคาขาย มีคําบอกสีมากที่สุด และชางฝมือมีคําบอกสีมากรองลงมา 
ในดานการรับรู ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาประชากรในกลุมยอยที่ตางกันมีการรับรูสี
ตางกัน แตไมมีความสัมพันธระหวางคําบอกสีกับการรับรู อยางไรก็ดีผูวิจัยพบวามี
ความสัมพันธระหวางการรับรูสีกับธรรมชาติของสี 
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Source [10], 222 leaves : ill 
Abstract Studies lexical variation in Southern Thai spoken in Surat Thani and Nakhon

Si Thammarat. The results of this study was divided into sub-dialects and
compared with those of previous studies of phonological variation.
Questionnaires which consisted of some semantic units from Prapapan
Senitantikul's research were sent to the selected sample of 228
headmasters of Tambon schools in both provinces. Concludes from the
study that the boundary of the two provinces is the important linguistic
boundary with the exception of Khanom, Sichon in Nakhon Si Thammarat
and Phrasaeng, Wiang Sa and Chai Buri (King) in Surat Thani 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการแปรของศัพทในจังหวัดสุราษฎรธานี
และนครศรีธรรมราช และนําผลการศึกษามาแบงเขตภาษาถิ่นยอย พรอมทั้ง
เปรียบเทียบการแปรของศัพทกับการแปรทางเสียงที่มีผูศึกษาไวแลว 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกหนวยอรรถจากงานวิจัยของประภาพรรณ เสณี
ตันติกุล (2527) จํานวน 30 หนวยอรรถ โดยคัดเลือกเฉพาะศัพทที่สุราษฎรธานีตาง
จากนครศรีธรรมราช จําทําเปนแบบสอบถามสงไปยังอาจารยใหญของโรงเรียบ
ประจําตําบล ตําบลละ 1 โรง รวมจุดเก็บขอมูลทั้งสิ้น 267 จุด ไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมา 228 จุด คิดเปนรอยละ 85.39 
ผูวิจัยไดวิเคราะหคําที่ปรากฏในแบบสอบถามวามีกี่ศัพท และแสดงการกระจายของ
ศัพทลงบนแผนที่ จากผลการกระจายศัพททําใหแบงประเภทของแผนที่ได 2
ประเภทใหญคือ ประเภทที่ไมสามารถแบงบริเวณที่ศึกษาออกเปนพื้นที่ยอยได และ
ประเภทที่สามารถแบงบริเวณที่ศึกษาออกเปนพื้นที่ยอยได จากการพิจารณาแผนที่
ประเภทที่สามารถแบงบริเวณที่ศึกษาออกเปนพื้นที่ยอยได ทําใหสรุปไดวา ใน
นครศรีธรรมราชที่มีแนวโนมของการใชศัพทเหมือนกับสุราษฎรธานี และแถบอําเภอ
พระแสง เวียงสระ และกิ่งอําเภอชัยบุรีในสุราษฎรธานี ซึ่งมักใชศัพทเหมือนกับ
นครศรีธรรมราช 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1985 
Subject(s) Dialects  
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 Semantic analysis  
 Phonology  
Subject Surat Thani  
 Nakhon Si Thammarat  
Alt author ดวงใจ เอช  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745664102 
 
 
 
Author Apinya Soithurum  
Title A Contrastive study of the expressions of future time in English and Thai / 

Apinya Soithurum  
Date 1985 
  
Location CL thesis 
Source [14], 111 leaves : ill 
Abstract Presents a contrastive study of the expressions of future time in English

language and Thai language in meaning and form in order to show
similarities and differences in both languages. Employs Transformational
Grammar as a model of linguistics analysis and S. Pit Corder's framework
as a model of contrastive analysis. Finds out that the expressions of future
time in both languages indicate similarities and differences at the semantic
level and syntactic level (deep structure and transformational rules); and
that at the surface level, exprssions of future time in English are manifested
syntactically and morphologically, whereas in Thai only syntactically 

 จุดมุงหมายของวิทยานิพนธฉบับนี้คือ การศึกษาเปรียบตางการใชภาษาที่แสดง
เวลา อนาคต ในภาษาอังกฤษและภาษาไทยทั้งในดานความหมายและรูปภาษา
เพื่อที่จะแสดงใหเห็นลักษณะที่เหมือนและแตกตางกันของทั้งสองภาษา โดยใช
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ทฤษฎีไวยากรณปริวรรตเปนหลักในการวิเคราะหและใชหลักการของเอส พิท คอร
เดอร เปนรูปแบบในการเปรียบตาง 
จากผลของการวิเคราะหอาจสรุปไดวา 
1.  การใชภาษาที่แสดงเวลาอนาคตในภาษาอังกฤษและภาษาไทยมีทั้งความเหมือน
และความแตกตางกันในดานความหมายและลักษณะทางวากยสัมพันธใน
โครงสรางลึก และกฎการปริวรรตที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว 
2.  ในระดับโครงสรางผิว การใชภาษาที่แสดงเวลาอนาคตในภาษาอังกฤษแสดงโดย
วิธีการทางวายกสัมพันธและทางระบบหนวยคํา สวนในภาษาไทยนั้นจะแสดงโดย
วิธีการทางวากยสัมพันธอยางเดียวเทานั้น 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1985 
Subject(s) Linquistics  
 English language  
 Thai language  
Alt author อภิญญา สรอยธุหร่ํา  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745648574 
 
 
 
Author Sarinthip Wacharawatanakul  
Title Incorporation in Thai vers / Sarinthip Wacharawatanakul  
Date 1985 
  
Location CL thesis 
Source [8], 75 leaves 
Abstract Presents a study of linguistics in terms of incorporation in Thai verbs,

regarding the approach proposed by Jeffrey S. Gruber. Limites the
incorporation of nouns or prepositional phrase. Attempts to classify
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incorporation in Thai verbs and to identify the cases which can be
incorporated. Describes in detail three types of incorporation in according
to obligatory, optional, and conditional. Regards to cases, finds out five
cases can be incorporated. Composes of instrumental, objectives, locative,
source, and goal. Summarizes the results of the study, recommendations
for further study, bibliographies and appendices related to the study are
included 

 วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาการรวมความหมายในคํากริยาภาษาไทยตาม
เกณฑของ เจฟฟรีย เอส กรูเบอร ขอบเขตของการศึกษาจํากัดเฉพาะการรวม
ความหมายของคํานามหรือบุพบทวลีไวในคํากริยา และมีวัตถุประสงคในการศึกษา
2 ประการ คือ เพื่อศึกษาลักษณะการเกิดของการรวมความหมายวามีกี่ประเภท
และเพื่อศึกษาวาการรวมความหมายในคํากริยานั้นเกี่ยวของกับการกใดบาง 
ผลของการศึกษาสรุปไดวา การรวมความหมายมี 3 ประเภท คือ ประเภทการรวม
ความหมายที่ตองเกิด ประเภทการรวมความหมายที่อาจจะเกิดหรือไมเกิดก็ได และ
ประเภทการรวมความหมายที่มีเงื่อนไขในการเกิด ประเภทที่ 3 นี้เปนประเภทที่
ผูวิจัยเพิ่มเติมจากกรูเบอร ซึ่งมีเพียง 2 ประเภทแรก นอกจากนี้ การรวมความหมาย
สามารถรวมคํานามซึ่งมีความสัมพันธกับคํากริยาในการกตางๆ ได 5 ชนิด คือ
เครื่องมือ ผูทรงรับ สถานที่ จุดเริ่มตน และจุดหมาย ผลของการศึกษายังแสดงดวย
วา การรวมความหมายสวนใหญเกิดขึ้นกับคํานามเฉพาะคําใดคําหนึ่ง การรวม
ความหมายของคํานามในคํากริยาจึงเปนลักษณะเฉพาะของคํากริยาเปนคําๆ ไป 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1985 
Subject(s) Thai language -- Verb phrase  
Alt author ศรินทิพย วัชรวัฒนากุล  
 Chulalongkorn University. Linguistics  
ISBN 9745660671 
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ปการศึกษา 2527 (1984) 
Author Wisuttira Neamnark 
Title Lamphun Yong Phonology : A Synchronic Comparative Study / Wisuttira 

Neamnark 
Date 1984 
 
Abstract The main purpose of the thesis is to compare the phonological system

consisting of consonants, vowels, and tones of Yong spoken in different
areas in Lamphun province. There were five study locations, two in Amphoe
Muang, one in Amphoe Pa Sang, one in Amphoe Ban Hong, and one in
Amphoe Mae Tha. The study aims at classifying these varieties of Yong on
the basis of phonological variations. The investigation shows that the five
varieties contain the same number of phonemes and tones ; 21 single
consonants, 18 monophthongs, and 6 tones. None contains any clusters
and diphthongs. The phonetic realization of the six tones is similar in all of
the varieties. Variation exists in the allophones of the consonant phonemes
/s/, /x/, /j/ and /xw/. The study shows that the five varieties of Lamphun Yong
can be classified into two sub-dialects of Lamphun Yong : the eastern sub-
dialect spoken in Amphoe Mae Tha and the eastern area of Amphoe
Muang, and the western sub-dialect spoken in Amphoe Pa Sang, Amphoe
Ban Hong and the western area of Amphoe Muang. The tonal systems of
the two sub-dialects of Lamphun Yong show different types of development
from the Proto-Tai. The patterns of tone splits show that the eastern sub-
dialect is similar to the Lue dialects of Sipsongpanna in Yunnan, China,
whereas the western sub-dialect is similar to the Lue dialect of Muang Yong
in Shan State, Burma.  

 จุดมุงหมายของวิทยานิพนธฉบับนี้ คือศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงของภาษายอง
ซึ่งพูดกัน ณ จุดเก็บขอมูลตางๆ ในจังหวัดลําพูน จํานวน 5 จุด ในอําเภอเมืองลําพูน
2 จุด อําเภอปาซาง 1 จุด อําเภอบานโฮง 1 จุด และอําเภอแมทา 1 จุด เพื่อ
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เปรียบเทียบใหเห็นลักษณะความคลายคลึงและความแตกตางทางดานเสียง และ
แสดงการแบงภาษาถิ่นยอยของภาษายอง 
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ระบบพยัญชนะ ระบบสระ และระบบวรรณยุกตในภาษา
ยองที่พูด ณ จุดเก็บขอมูลทุกจุดมีจํานวนหนวยเสียงเทากัน คือ หนวยเสียง
พยัญชนะเดี่ยว 21 หนวยเสียง หนวยเสียงสระเดี่ยว 18 หนวยเสียง และหนวยเสียง
วรรณยุกต 6 หนวยเสียงโดยไมมีพยัญชนะควบกล้ําและสระประสมในภาษายองที่
ศึกษา สําหรับความแตกตางที่ปรากฎเปนเรื่องของเสียงยอย ของหนวยเสียง
พยัญชนะ /s/,/x/,/j/ และ /xw/  
ภาษายองที่พูดกัน ณ จุดเก็บขอมูลทั้ง 5 จุด สามารถแบงออกเปนภาษาถิ่นยอย คือ
ภาษาถิ่นยอยตะวันออก ไดแก ภาษาถิ่นยอยที่พูดกันในอําเภอแมทาและอําเภอ
เมืองดานทิศตะวันออก และภาษาถิ่นยอยตะวันตก ไดแก ภาษาถิ่นยอยที่พูดกันใน
อําเภอเมืองดานทิศตะวันตก อําเภอปาซาง และอําเภอบานโฮง 
ระบบวรรณยุกตในภาษาถิ่นยอยทั้งสองของภาษายอง ที่พูดกันในจังหวัดลําพูน มี
ลักษณะวิวัฒนาการจากระบบวรรณยุกตในภาษาไทยดั้งเดิมแตกตางกัน ภาษาถิ่น
ยอยตะวันออกมีลักษณะวิวัฒนาการของระบบวรรณยุกต คลายคลึงกับลักษณะ
วิวัฒนาการของระบบวรรณยุกตในภาษาลื้อที่พูดกันในแควนสิบสองปนนา มณฑล
ยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะที่ภาษาถิ่นยอยตะวันตก มี
ลักษณะวิวัฒนาการของระบบวรรณยุกตคลายคลึงกับภาษาลื้อ ซึ่งพูดกันที่เมืองยอง
รัฐชาน ประเทศสหภาพพมา 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1984 
 Kalaya Tingsabadh, advisor  
 
 
 
Author Jerry Gainey 
Title A Comparative Study of Kui, Bruu and So Phonology from a Genetic Point 

of View / Jerry Gainey 
Date 1984 
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Abstract The purpose of this thesis is to examine and compare the phonological

systems of Kui, Bruu and So. The phonological system of each language is
described and comparisons are made of phonological inventories and the
distribution of phonological units in order to determine their similarities and
differences. Cognate sets are used to identify and anyalze sound
correspondences, some of which are explained by proposed phonological
developments. Data were obtained from Kui-Thai-English, Bruu-Thai-
English and So-English dictionaries and the researcher's field notes.
Comparison of phonological system of the three languages show that they
largely share the same syllable and word structure, register systems, and
consonant and vowel systems. However, the differences are substantially
adequate to determine the genetic relationship of the languages, especially
the differences in final consonant, final consonant cluster and vowel
inventories. Conclusions are also made based on shared and independent
sound changes. From the evidence of both shared phonological features
and phonological developments, it is concluded that Bruu and So are
genetically more closely related to each other than either is to Kui, which
lends support to the subgrouping of these languages within the Katuic
branch based on lexicostatistical evidence.  

 วัตถุประสงคของวิทยานิพนธฉบับนี้คือศึกษาและเปรียบเทียบระบบเสียงภาษากุย
บูร และโซ โดยกลาวถึงระบบเสียงของแตละภาษา แลวนํามาเปรียบเทียบกันทั้งดาน
ระบบเสียงและการแจกแจงของหนวยเสียงแตละหนวยเพื่อใหเห็นความเหมือนหรือ
ความคลายคลึงและความแตกตางของระบบเสียงของทั้งสามภาษาและใชคํารวม
เชื้อสายของทั้งสามภาษามาวิเคราะหหาเสียงปฏิภาค พรอมทั้งใหคําอธิบายเกี่ยวกับ
การปฏิภาคกันของเสียงและลักษณะการกลายเสียงของเสียงบางเสียง ขอมูลที่ใชใน
การวิเคราะหไดมาจากพจนานุกรมกูย (สวย)-ไทย-อังกฤษ พจนานุกรมบูร-ไทย-
อังกฤษ พจนานุกรมโซ-อังกฤษ และขอมูลภาคสนามของผูวิจัยเอง 
จากการเปรียบเทียบระบบเสียงของทั้งสามภาษาพบวา ภาษาทั้งสามมีความ
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คลายคลึงกันมากในดานโครงสรางพยางคและคํา ระบบลักษณะน้ําเสียง ระบบ
พยัญชนะและสระ แตก็ยังมีความแตกตางอยางเห็นไดชัดที่แสดงใหเห็นวาภาษาทั้ง
สาม มีความแตกตางกันทางดานความสัมพันธทางเชื้อสาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความแตกตางดานเสียงพยัญชนะทายที่เปนพยัญชนะเดี่ยวและที่เปนพยัญชนะควบ
กล้ํา และระบบสระ สวนผลสรุปที่ไดจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเสียงซึ่งเปน
ลักษณะรวมและลักษณะเฉพาะของแตละภาษาคือ ภาษาบรูและโซมีความสัมพันธ
ใกลชิดทางดานเชื้อสายมากกวาภาษากูย ซึ่งเปนการสนับสนุนการแบงกลุมภาษาใน
ตระกูลมอญ-เขมร กลุมกะตุอิคที่ใชสถิติความสัมพันธของศัพทเปนเกณฑในการ
แบง 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1984 
 Theraphan L. Thongkum, advisor  
 
 
 
Author Prapapan Saeneetontikul  
Title A Lexical Study of Southern Thai Spoken in Surat Thani, Nakhon Si 

Thammarat / Prapapan Saeneetontikul  
Date 1984 
 
Abstract The main purpose of this thesis is to collect and compare the lexical items

of the Thai dialects spoken in Surat Thani, Nakhon Si Thammarat and
Songkhla. A wordlist of 2,616 semantic units is constructed specially for this
study. The items are classified into 16 lexical fields as follows, body parts,
kinship terms and pronouns, clothing and ornament, general and local
implements, local plants and animals, natural objects and phenomena,
time/day/year, numerals, food and beverages, diseases and physical
sickness, verbs, modifiers, prepositions, classifiers, beliefs and rites, and
miscellaneous. The data are collected from three informants, each of whom
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represents a dialect under study. The selection of these informants is based
on the following socio-economic criteria : sex, profession, level of
education, area of domicile and background of the informant's wife. The
analysis of the data reveals that there are three types of semantic units :
those which are represented by the same lexical items in all three dialects,
those which are represented by completely different lexical items in all three
dialects, and those which are represented by the same lexical items in two
of the three dialects. One thousand eight hundred and eighty-eight
semantic units, or 72.56 percent of the total number of semantic units are
first type. The extent of lexical similarity among these dialects confirms that
they are sub-dialects of Southern Thai. When the degree of lexical variation
between the Surat Thani dialect and the Nakhon Si Thammarat dialect,
between the Surat Thani dialect and the Songkhla dialect, and between the
Nakhon Si Thammarat dialect and the Songkhla dialect are compared, it is
found that the degree of variation is similar in all of the three cases. The
lexical items in the Surat Thani dialect, however, differ from those of the
other two dialects more than the degree of lexical variation between those
two dialects. The results conform with those of the phonological studies of
Southern Thai dialects by some linguists. The study also pinpoints those of
semantic fields which are represented by the same lexical items in all of the
dialects as well as those fields in which these dialects differ most. In
addition, common lexical items are sub-classified and the causes of lexical
variation among the three dialects are considered.  

 จุดมุงหมายของวิทยานิพนธฉบับนี้คือ การศึกษาและเปรียบเทียบศัพทในภาษาไทย
ถิ่นสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ในการศึกษานี้ผูวิจัยไดสรางรายการ
คําซึ่งประกอบดวยหนวยอรรถจํานวน 2,161 หนวยอรรถ โดยแบงตามกลุม
ความหมาย รวมทั้งสิ้น 16 ประเภท ไดแก คําเรียกชื่อเครื่องมือเครื่องใชทั่วไปและ
เครื่องมือเครื่องใชเฉพาะถิ่น คําเรียกพืชและสัตวในทองถิ่น สิ่งที่ เกี่ยวของกับ
ปรากฎการณตามธรรมชาติ คําที่ใชเรียกเวลา วัน และป คําจํานวนนับ คําเรียกชื่อ
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อาหารและเครื่องดื่ม ชื่อโรคและอาการผิดปกติในรางกาย คํากริยา คําขยาย คําบุพ
บท คําลักษณะนาม คําที่ใชเกี่ยวกับความเชื่อ ศาสนา และพิธีกรรมตางๆ และ
ประเภทสุดทาย ไดแก หมวดเบ็ดเตล็ด แลวนําหนวยอรรถทั้งหมดนี้ไปสัมภาษณผู
บอกภาษาจํานวน 3 คน ซึ่งไดคัดเลือกไวเปนตัวแทนของภาษาถิ่นที่จะศึกษาถิ่นละ
1 คน ทั้งนี้ไดควบคุมตัวแปรทางสังคมคือเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา ภูมิลําเนา และ
ภูมิหลังของคูสมรส 
ผลของการวิจัยปรากฎวา ภาษาถิ่นทั้งสามมีการใชศัพทอยู 3 ประเภทดวยกันคือ
ประเภทแรก ไดแก ศัพทที่ทุกถิ่นใชเหมือนกันทั้งหมด ประเภทที่สอง ไดแก ศัพทที่ทุก
ถิ่นใชแตกตางกันทั้งหมด และประเภทที่สาม ไดแกศัพทที่ถิ่นหนึ่งใชแตกตางออกไป
จากถิ่นอื่นๆ อยูเพียงถิ่นเดียว ศัพทประเภทที่ทุกถิ่นใชเหมือนกันทั้งหมดมีจํานวน
1,888 หนวยอรรถ คิดเปนรอยละ 72.56 ของหนวยอรรถทั้งหมด ซึ่งแสดงวาภาษา
ถิ่นสุราษฎรธานี ภาษาถิ่นนครศรีธรรมราช และภาษาถิ่นสงขลาลวนเปนภาษาถิ่น
ยอยของภาษาไทยถิ่นใต 
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจํานวนหนวยอรรถที่ภาษาถิ่นสุราษฎรธานีกับภาษาถิ่น
นครศรีธรรมราช  ภาษาถิ่นสุราษฎรธานีกับภาษาถิ่นสงขลา  และภาษาถิ่น
นครศรีธรรมราชกับภาษาถิ่นสงขลาใชศัพทแตกตางกัน พบวาภาษาถิ่นทั้งสามคูนี้ใช
ศัพทแตกตางกันในอัตราที่ใกลเคียงกัน แตภาษาถิ่นสุราษฎรธานีใชศัพทแตกตาง
จากภาษาถิ่ นนครศรี ธ ร รมราชกับภาษาถิ่ นสงขลามากกว าที่ ภาษาถิ่ น
นครศรีธรรมราชกับภาษาถิ่นสงขลาใชศัพทแตกตางจากกัน ผลที่ไดจากการศึกษานี้
สอดคลองกับผลงานวิจัยทางดานเสียงที่นักภาษาศาสตรผูอื่นไดศึกษาไว 
ผูวิจัยไดศึกษาดวยวา หนวยอรรถประเภทใดที่มักแทนดวยศัพทเดียวกันในภาษาถิ่น
เหลานี้ และหนวยอรรถประเภทใดที่มักแทนดวยศัพทที่ตางกัน รวมทั้งไดจําแนก
ประเภทของศัพทที่ทุกถิ่นใชเหมือนกันและพิจารณาสาเหตุที่ภาษาถิ่นเหลานี้ใชศัพท
ตางกัน 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1984 
 Kalaya Tingsabadh, advisor  
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Author Sureeporn Yaisa-nga  
Title A Comparative Study of the Phonetics and Phonology of Lav a Spoken in 

Ban Pa Pae, Ban Chang Maw ,Ban Umphai and Ban Dong, Mae Hong 
Son Province / Sureeporn Yaisa-nga 

Date 1984 
 
Abstract The purpose of this thesis is to study and compare the phonetics and

phonology of 4 Lav a dialects spoken in Ban Pa Pae, Ban Chang Maw, Ban
Umphai and Ban Dong, Mae Hongson Province. The phonological system
of each dialect is investigated at both the phonetics level and the
phonological level. Comparisons of the four dialects are then made both
synchronically and diachronically. The synchronic comparison is made to
determine the similarities and differences of their phonetics and
phonological system and the diachronic comparison is made to investigate
the patterns of sound changes in all four dialects. The phonological
systems of the 4 Lav a dialects are as follows: Ban Pa Pae: minor-syllable
structure: cv(c) major-syllable structure: c(c) (c)v (v) (c) consonants: /p t c k
ph th ch kh b d j g m n f s x h w l j ©/ and vowels: /i e ´ ¤ ™ a u o ø ™i ai ui
™¤ ai ø´ i™ ¤™ u™ ™u au eo/ Ban Chang Maw: minor-syllable structure:
cv(c) major-syllable structure: c(c) (c) v(v) (v) (c) consonants: /p t c k ÷ ph
th ch kh b d j g m n Ñ _ f s h w l r j/ and vowels: /i e ´ ¤ ™ a u o ø ei ai ui ™¤
a¤ ø´ i™ ¤™ u™ au i™u/ Ban Umphai: minor-syllable structure: cv(c)
major-syllable structure: c(c) (c) v(v) (v) (c) consonants: /p t c k ÷ ph th ch
kh b d j g m n Ñ _ f s h w l r j/ and vowels: /i e ´ ¤ ™ a u o ø ei ai ui øi ™¤
i™ u™ au i™u/ Ban Dong: minor-syllable structure: cv(c) major-syllable
structure: c(c) (c) v(v) (c) consonants: /p t c k ÷ ph th ch kh b d j g m n Ñ _ f
s h w l r j/ and vowels: /i e ´ ¤ a u o ø ei ai ui Ooi ™¤ a¤ ø´ u´ i™ ¤™ u™
™u au ou ´ø/ The results obtained from synchronic comparison and
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diachronic comparison are somewhat different. The former shows that Ban
Pa Pae dialect differs most from the others, whereas the latter reveals the
fact that Ban Dong dialect splits from Proto-Lawa earlier than the rest.  

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาและเปรียบเทียบเสียงและระบบเสียง
ของภาษาละเวอืะที่พูโกันใน 4 หมูบาน คือ บานปาแป บานชางหมอ บางอมพาย 
และบานดง จังหวัดแมฮองสอน โดยศึกษาวิเคราะหเสียงและระบบเสียงของภาษา
ละเวือะแตละบาน แลวนํามาเปรียบเทียบกันใน 2 ลักษณะคือ เปรียบเทียบแบบรวม
สมัย เพื่อหาความคลายคลึง และความแตกตางของเสียงและระบบเสียงของภาษา
ละเวือะทั้ง 4 บาน และเปรียบเทียบแบบตางสมัย เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของเสียง
จากภาษาละวาดั้งเดิมมาเปนเสียงในภาษาละเวือะปจจุบันทั้ง 4 บาน 
ระบบเสียงของภาษาละเวือะทั้ง 4 บานมีลักษณะดังนี้ 
บานปาแป :  โครงสรางพยางครอง CV(C) โครงสรางพยางคหลัก : 
C(C)(C)V(V)(C) หนวยเสียงพยัญชนะ 
/ p t c k  ph th ch kh b d j  m n    f 
s x h w l j  /  และหนวยเสียงสระ  
 /  i  e      a  u  o  i  ai ui  e a  
  i    u  u  au  eo/ 
บานชางหมอ : โครงสรางพยางครอง : CV(C) โครงสรางพยางคหลัก : 
C(C)(C)V(V)(V)(C) หนวยเสียงพยัญชนะ 
/ p t c k  ph th ch kh b d j  m n    f 
s h w l r j / และหนวยเสียงสระ  
/ i  e       a  u  o   e ai ui  a  
  i    u  au  iu /    

บานอมพาย : โครงสรางพยางครอง : CV(C) โครงสรางพยางคหลัก : C 
(C)(C)V(V)(V)(C) หนวยเสียงพยัญชนะ 
/ p t c k  ph th ch kh b d j  m n    f 
s h w l r j / และหนวยเสียงสระ  / 
i  e       a  u  o   ei ai ui i  i 
   u au  iu /    
บานดง :  โครงสรางพยางครอง : CV(C) โครงสรางพยางคหลัก : C 
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(C)(C)V(V)(C) หนวยเสียงพยัญชนะ 
/ p t c k  ph th ch kh b d j  m n    f 
s h w l r j / และหนวยเสียงสระ
  / i  e       a  u  o   ei ai ui oi   
a c u i    u  u  au  ou u / 
เมื่อนําระบบเสียงของภาษาละเวือะทั้ง 4 บานมาเปรียบเทียบกันแบบรวมสมัยและ
แบบตางสมัยแลวปรากฎวา ผลที่ไดไมตรงกัน กลาวคือในการเปรียบเทียบแบบรวม
สมัย ภาษาละเวือะบานปาแปมีลักษณะแตกตางจากภาษาละเวือะอีก 3 บานมาก
ที่สุด เพราะแยกตัวออกมาจากภาษาละวาดั้งเดิมกอนภาษายอยอื่น 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1984 
 Theraphan L.Thongkum, advisor  
 
 
 
ปการศึกษา 2526 (1983) 
Author Sukanlaya Surinpiboon 
Title The Accentual System of Polysyllabic Words in Thai / Sukanlaya 

Surinpiboon 
Date 1983 
Abstract The primary accented syllables in monomorphemic trisyllabic and

tetrasyllabic Thai words are the final syllables. Secondary accent
assignment is determined by the structure of the first two syllables of the
words, i.e. whether it is a linker or a non-linker syllable. Post studies have
determined accent assignment rules for words of which the first two
syllables are linker syllables or a combination between a linker and a non-
linker syllable. There has been no study of accent assignment for words
which have non-linker syllables as the first two syllables. Attempt has been
made in this thesis to find out whether the different syllable structures of the
non-linker syllable have any influence on secondary accent assignment.
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The non-linker syllables considered in this study vary as follows : open
syllables and closed syllables; syllables closed with glottal stop and
syllables closed with nasals; syllables closed with glottal stop and syllables
closed with other stops; syllables closed with other stops and syllables
closed with nasals; syllables with relatively higher vowels and syllables with
relatively lower vowels. The phonetic analysis of the patterns of stressed
syllable in these words is based on the pronunciation of 5 subjects, reading
the 201 test words twice, given a total of 2010 tokens to be phonetically
analyzed. The occurrence of stress on variant non-linker syllables is given
in ratios as follows : open syllables and closed syllables, 7:191; syllables
closed with glottal stop and syllables closed with nasals, 0:355; syllables
closed with glottal stop and syllables closed with other stops, 9:226;
syllables closed with other stops and syllables closed with nasals, 37:176;
higher vowel syllables and lower vowel syllables, 97:73. These stress
patterns found in the 2,010 tokens lead to the postulation of accent
assignment rules in simple trisyllabic and tetrasyllabic words of which the
first two syllables are non-linker syllables as follows: 1.Secondary accent is
on the closed syllables when the variant syllables are open syllables and
closed syllables 2.Secondary accent is on the syllables closed with nasal
consonants when the variant syllables are syllables closed with glottal stop
and syllables closed with nasal consonants. 3.Secondary accent is on the
syllables closed with other stop consonants when the variant syllables are
syllables closed with glottal stops and syllables closed with other stops.
4.Secondary accent is on the syllables closed with nasal consonants when
the variant syllables are syllables closed with other stops and syllables
closed with nasals. When the variant syllable differ in vowel quality, the
occurrence of stress on variant syllables is not significantly different. Accent
assignment rules cannot be postulated in this respect.  

 ในภาษาไทยคําสามัญ 3-4 พยางคจะมีพยางคหนักเปนเอกที่พยางคสุดทายของคํา
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การกําหนดตําแหนงของพยางคหนักเปนโทขึ้นอยูกับโครงสรางพยางคของ 2 พยางค
แรกของคําวาเปนพยางคเชื่อมหรือไมเชื่อม ในกรณีที่เปนพยางคเชื่อมทั้งคู หรือมี
พยางคใดพยางคหนึ่งเปนพยางคเชื่อมไดมีผูศึกษากําหนดพยางคหนักเปนโทไวแลว
แตในกรณีที่เปนพยางคไมเชื่อมทั้งคูยังไมมีผูใดศึกษาไว 
วิทยานิพนธฉบับนี้มีจุดประสงคที่จะศึกษาวา โครงสรางพยางคเปดของพยางคไม
เชื่อมที่แตกตางกัน จะมีอิทธิพลตอการกําหนดตําแหนงของพยางคหนัก หรือไมโดย
กําหนดใหพยางคไมเชื่อมมีลักษณะแตกตางกันดังตอไปนี้คือ เปนพยางคเปดกับ
พยางคปด พยางคที่ปดดวยหนวยเสียงกักเสนเสียงกับพยางคที่ปดดวยเสียงนาสิก
พยางคที่ปดดวยหนวยเสียงกักเสนเสียงกับพยางคที่ปดดวยหนวยเสียงกักอื่นๆ
พยางคที่ปดดวยหนวยเสียงกักอื่นๆ กับพยางคที่ปดดวยหนวยเสียงนาสิก พยางคที่มี
สระสูงกับพยางคที่มีสระต่ํากวา 
ในการวิจัยนี้ไดใหผูบอกภาษาชาวไทยกรุงเทพฯ จํานวน 5 คน อานคําทดสอบที่มี
ลักษณะดังกลาวขางตนรวมทั้งสิ้น 201 คํา คําละ 2 ครั้ง รวมจํานวนคําที่จะนํามา
วิเคราะหทั้งสิ้น 2,010 คํา 
ในการวิคราะหพบการลงเสียงหนักที่พยางคเชื่อมซึ่งแตกตางกันและนําผลมา
เปรียบเทียบอัตราสวนกันไดดังนี้คือ ระหวางพยางคเปดกับพยางคปดเทากับ 7 :
191 คํา ระหวางพยางคที่ปดดวยหนวยเสียงกักเสนเสียงกับพยางคที่ปดดวยหนวย
เสียงนาสิกเทากับ 0 : 355 คํา ระหวางพยางคที่ปดดวยหนวยเสียงกักเสนเสียงกับ
พยางคที่ปดดวยหนวยเสียงกักอื่นๆ เทากับ 9 : 266 คํา ระหวางพยางคที่ปดดวย
หนวยเสียงกักอื่นๆ กับพยางคที่ปดดวยหนวยเสียงนาสิกเทากับ 37 : 176 คํา
ระหวางพยางคที่มีสระสูงกวากับพยางคที่มีสระต่ํากวาเทากับ 97 : 73 คํา 
ผลการวิเคราะหนี้นําไปสูขอสรุปในการเสนอตําแหนงของพยางคหนักเปนโทในคํา
สามัญ 3-4 พยางคที่มีโครงสรางพยางคของ 2 พยางคแรกเปนพยางคไมเชื่อมได
ดังนี้คือ 
1.  ระหวางพยางคเปดกับพยางคปด ตําแหนงของพยางคหนักจะไดแกพยางคปด 
2.  ระหวางพยางคที่ปดดวยหนวยเสียงกักเสนเสียงกับพยางคที่ปดดวยหนวยเสียง
นาสิก ตําแหนงของพยางคหนักจะไดแกพยางคที่ปดดวยหนวยเสียงนาสิก 
3.  ระหวางพยางคที่ปดดวยหนวยเสียงกักเสนเสียงกับพยางคที่ปดดวยหนวยเสียง
กักอื่นๆ ตําแหนงของพยางคหนักจะไดแกพยางคที่ปดดวยหนวยเสียงกักอื่นๆ 
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4.  ระหวางพยางคที่ปดดวยหนวยเสียงกักอื่นๆ กับพยางคที่ปดดวยหนวยเสียงนาสิก
ตําแหนงของพยางคหนักจะไดแก พยางคที่ปดดวยหนวยเสียงนาสิก 
สวนกรณีที่พยางคเชื่อมแตกตางกันที่มีคุณลักษณะของสระสูงต่ําตางกันนั้น ไม
สามารถจะกําหนดตําแหนงของพยางคหนักได 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1983 
 Sudaporn Luksaneeyanawin, advisor  
 
 
 
Author Urai Ngamsom 
Title An Analysis of the Syntactic and Semantic Properties of the Verb Mii in 

Thai / Urai Ngamsom 
Date 1983 
 
Abstract This thesis is an analysis of the syntactic and semantic properties of the

verb mii which is the main verb of a sentence in Thai within the Generative
Transformation framework as proposed by Noam Chomsky (1965) and the
Case Theory as proposed by Charles J. Fillmore (1968) and Wallace L.
Chafe (1970). The analysis makes it possible to propose the following
generalization about the syntactic and semantic properties of the verb mii in
Thai mii consists of 4 lexical items which can be distinguished by 8
syntactic criteria: the co-occurrence with the comparative degree word
kwa`a the occurrence of the verb mii in the sentence-initial position, the
indispensability of a context, the occurence after the post-verb khî&n, the
negation with maj, the co-occurrence with the preverbs paj and maa, the
co-occurrence with waa complementizer and the movement of the post-
verbal noun phrase to the sentence-initial position. The verb mii is,
therefore, to be analyzed as 2 lexical entries which are homophonous and
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homographic. In one entry, there is only one lexical item, intransitive-state
verb mii, which means "rich". In the other entry, there are three polysemic
lexical items : intransitive-existential verb mii, which means "happen,"
transitive-possessive verb mii, which means "possess," and transitive -
equative verb mii, which means "be" or "equal to." 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ เปนการศึกษาวิเคราะหคุณสมบัติทางวากยสัมพันธและ
อรรถศาสตรของคํากริยา มี ที่เปนกริยาหลักของประโยคในภาษาไทย ตามแนว
ทฤษฎีไวยากรณปริวรรตแปรรูปของโนม ชอมสกี้ (Noam Chomsky 1965) ทฤษฎี
การกของชารลส เจ ฟลมอร (Charles. J. Fillmore 1968) และ วอลเลช แอล. เชฟ
(Wallace L. Chafe 1970) 
ผลการวิเคราะหสรุปไดวา คํากริยา มี จําแนกออกเปน 4 รายคํา ตามคุณสมบัติทาง
วากยสัมพันธที่ตางกัน ดวยเกณฑจําแนก 8 เกณฑ คือ การเปรียบเทียบดวย กวา
การเกิดในตําแหนงตนประโยค ความจําเปนของการมีปริบท การเกิดกับคําหลังกริยา
ขึ้น การเกิดกับปฏิเสธ ไม การเกิดกับคําหนากริยา ไป และ มา เปนคํานึกหนาอนุ
ประโยค และการยายนามวลีหลังกริยาไปไวตนประโยค คํากริยามีทั้ง 4 รายคํานี้
วิเคราะหไดเปน 2 ศัพทซึ่งเปนคําพองรูปพองเสียง ศัพทที่ 1 ประกอบดวยรายคํา
เพียง 1 รายคํา ไดแก มี ที่เปนคํากริยาอกรรมบอกสภาพ ซึ่งมีความหมายใกลเคียง
กับคําวา "รวย" อีกศัพทหนึ่ง ประกอบดวยรายคํา 3 รายคํา นับเปนคําหลายหนาที่
ไดแก มี ที่เปนกริยาอกรรมบอกความคงอยูซึ่งมีความหมายใกลเคียงกับคําวา "เปน
เจาของ" และ มี ที่เปนกริยาสกรรมเทียบความซึ่งมีความหมายใกลเคียงกับคําวา
"คือ" "เปน" "ไดแก" และ "ประกอบดวย" 
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Title A Contrastive Study of the Expression of Past Time in English and Thai / 
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Malee Koosamit 
Date 1983 
 
Abstract The purpose of this thesis is to contrast the expression of past time in

English and Thai which is realized linguistically in the form of the Past
Tenses. The thesis attempts to account for the similarities and differences of
both languages using the Transformational Grammar as a model of
linguistic analysis, and S. Pit Corder's as a model of contrastive analysis.
From the analysis, the following conclusions may be drawn: 1.The Past
Tenses of English and Thai indicate similarities and differences semantically
and syntactically. 2.At the surface structure level, however, the English past
time is realized syntactically and morphologically; whereas in Thai, the past
time is manifested linguistically only at the syntactic level. 

 จุดมุงหมายของวิทยานิพนธฉบับนี้ คือการศึกษาเปรียบตางของการใชภาษาที่แสดง
เวลาในอดีตในภาษาอังกฤษและภาษาไทย ซึ่งแสดงทางภาษาในรูปของอดีตกาล
วิทยานิพนธฉบับนี้ตองการแสดงลักษณะที่เหมือนและแตกตางกันของทั้งสองภาษา
โดยใชทฤษฎีไวยากรณปริวรรตเปนหลักในการวิเคราะหและใชรูปแบบการเปรียบ
ตางของ เอส.พิท คอรเดอร 
จากผลของการวิเคราะหอาจสรุปไดวา 
1. อดีตกาลในภาษาอังกฤษและภาษาไทยมีความเหมือนและความแตกตางกันใน
ดานความหมายและในทางวากยสัมพันธ 
2. ในระดับโครงสรางผิว เวลาในอดีตในภาษาอังกฤษแสดงโดยวิธีการทาง
วากยสัมพันธและวิธีการทางระบบหนวยคํา สวนในภาษาไทยนั้นจะแสดงไดโดย
วิธีการทางวากยสัมพันธอยางเดียวเทานั้น 
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Author Nittaya Vairojanavong 
Title A Contrastive Study of the Accentual Systems in English and Thai and an 

Error Analysis of the Pronunciation of English Polysyllabic Medical Terms / 
Nittaya Vairojanavong 

Date 1983 
 
Abstract This thesis attempts to make a contrastive study of the accentual systems of

English and Thai and to produce an error analysis of the stress patterns in
English polysyllabic medical terms. The purpose is to find out if the errors
are the result of interference from the accentual system of the Thai
language. The contrastive analysis reveals that in monosyllabic words the
accentual systems of the two languages are similar but in polysyllabic
words the systems are different. The study also shows that the phonetic
correlates of stressed syllables in the two languages are different. The error
analysis of 20 subjects reveals that in the pronunciation of 19 English
polysyllabic medical terms appearing in two different contexts, 88.7% of the
words were pronounced in a way which indicatd mother tongue
interference. An additional 7.3% could be attributed to intralingual and
developmental errors. Only 4% of the 760 words were stressed correctly.
Among the two groups of subjects, resident doctors who were familiar with
those medical terms made more interference errors than medical students
who were not familiar with the same medical terms. Out of 380 words,
resident doctors made 355 interference errors and stressed only 7 words
correctly while medical students made 319 interference errors and stressed
24 words correctly. 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาเปรียบตางระบบเสียงหนักเบาใน
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย และวิเคราะหขอผิดในการลงเสียงหนัก หรือไมลงเสียง
หนักในคําศัพทแพทยหลายพยางคในภาษาอังกฤษ วาเกิดจากการแทรกแซงของ
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ระบบระบบเสียงหนักเบาในภาษาไทยหรือไม 
ผลจากการเปรียบตางพบวา ระบบเสียงหนักเบาของคําพยางคเดียวในภาษาไทย
คลายกันกับระบบเสียงหนักเบาของคําพยางคเดียวในภาษาอังกฤษ สวนระบบเสียง
หนักเบาของคําหลายพยางคในภาษาไทยนั้นแตกตางจากระบบเสียงหนักเบาของคํา
พยางคเดียวในภาษาอังกฤษ สวนระบบเสียงหนักเบาของคําหลายพยางคใน
ภาษาไทยนั้นแตกตางจากระบบเสียงหนักเบาของคําพยางคในภาษาอังกฤษ
นอกจากนั้นยังพบวาลักษณะรวมทางสัทศาสตรของพยางคที่ลงเสียงหนักในภาษา
ทั้งสองแตกตางกันอีกดวย 
ผลของการวิเคราะหขอผิดของกลุมทดสอบ 20 คนในการออกเสียงคําศัพทแพทย
หลายพยางคในภาษาในภาษาอังกฤษจํานวน 19 คําปรากฎในชุดทดสอบสองชุดที่
ตางกัน พบวา 88.7% ของคําทดสอบเปนขอผิดที่เกิดจากการแทรกแซงของภาษาแม
7.3 % เปนขอผิดแบบอื่น (Intralingual and Development Errors) จากจํานวนคํา
ทั้งหมด 760 คําพบการลงเสียงหนักที่ถูกตองเพียง 4% 
เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมทดสอบทั้งสองกลุม พบวาแพทยประจําบานซึ่งเปนผูที่
คุนเคยกับคําทดสอบที่เปนคําศัพททางการแพทย ทําขอผิดอันเกิดจากการแทรกแซง
ของภาษาแมจํานวนสูงกวานักศึกษาแพทย ซึ่งไมคุนเคยกับคําศัพททางการแพทย
มากอน จากคําจํานวน 380 คํา แพทยประจําบานทําขอผิดแบบดังกลาวจํานวน 355
คํา และมีคําเพียง 7 คําเทานั้นที่ลงเสียงหนักไดถูกตอง ในขณะที่นักศึกษาแพทยทํา
ขอผิดแบบดังกลาวจํานวน 319 คําและลงเสียงหนักไดถูกตองจํานวน 24 คํา 
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Title Phonology of Phlou Spoken at Si Sawat District, Kanchanaburi Province / 

Photchanat Samermit 
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Abstract The main purpose of this thesis is to study the phonology of Phlou (a Pwo

Karen dialect) as spoken at Ban Nasuan, Khaochote subdistrict, Si Sawat
district, Kanchanaburi province. This thesis includes the phonological
descriptions of the consonants, the vowels and the tones of the language
under study. The result of the research reveals that the phonological system
of the language under study comprises twenty consonants which may be
combined into thirty two-consonant clusters and eleven three-consonant
clusters; thirty vowels which may be classified into 2 structure types, viz.
seventeen simple and thirteen clusters, and into three voice-quality types,
viz. plain, glottalized and nasalized; and four tones comprising two level
tones and two falling tones.  

 วัตถุประสงคของวิทยานิพนธฉบับนี้คือ เพื่อศึกษาระบบเสียงในภาษาโผลว
(กะเหรี่ยงโปว) ที่พูดที่บานนาสวน ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
เนื้อหาของวิทยานิพนธประกอบดวย การบรรยายระบบพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต 
ผลของการวิจัยปรากฎวา ระบบเสียงของภาษาโผลว ประกอบดวยหนวยเสียง
พยัญชนะ 20 หนวยเสียง ซึ่งอาจจะปรากฎรวมกันเปนเสียงพยัญชนะประสมของ
เสียง จํานวน 30 เสียงและเสียงพยัญชนะประสมสามเสียง จํานวน 11 เสียง หนวย
เสียงสระ 30 หนวยเสียง ซึ่งแบงตามลักษณะโครงสราง (structure type) ของเสียง
ได 2 ประเภทคือ หนวยเสียงสระเดี่ยว จํานวน 17 หนวยเสียงและหนวยเสียงสระ
ประสมจํานวน 17 หนวยเสียง และหนวยเสียงสระทั้งสองประเภทแบงตาม
คุณสมบัติของเสียงออกเปน 3 ลักษณะคือ หนวยเสียงสระธรรมดา หนวยเสียงสระ
กับเสนเสียง และหนวยเสียงสระนาสิก หนวยเสียงวรรณยุกต 4 หนวยเสียง ซึ่งแบง
ออกเปน 2 ประเภทคือ หนวยเสียงวรรณยุกตระดับ 2 หนวยเสียง และหนวยเสียง
วรรณยุกตตก 2 หนวยเสียง 

Note Typescript (photocopy) 
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Author Pranee Gyarunsut 
Title Chinese Loanwords in Modern Thai / Pranee Gyarunsut 
Date 1983 
 
Abstract This thesis aims at gathering Chinese loanwords in Modern Thai in order to

determine from which Chinese dialect they came and how their
pronunciation has been adjusted to fit Thai phonology. Five hundred
Chinese loanwords were gathered from 9 publications and documents, and
were examined in interviews with Chinese informants from 6 dialects : Tie
Chiu, Hokkien, Hainanese, Cantonese, Mandarin and Hakka. Of these 500
loanwords, 37 words which were suspected not to be of Chinese origin
were excluded from this study, leaving 463 words for detailed study. The
study reveals that most of the Chinese loanwords in Modern Thai (about
88%) came from Southern Min dialects (Tie Chiu-Hokkien). Of the 463
loanwords studied, 44% came from Tie Chiu, 24% from Hokkien, 1% from
both dialects. For 19% of the loanwords, it could not be determined whether
their source was Tie Chiu or Hokkien dialects. The remaining 12% came
from other Chinese dialects. These Chinese loanwords have been adjusted
to fit Thai consonant, vowel and tone systems. Of these three aspects, the
consonants have the most similarity to the Chinese pronunciation while the
tones have the least.  

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการรวบรวมคํายืมภาษาจีนที่มีอยูในภาษาไทย
ปจจุบัน เพื่อหาแหลงที่มาของคํายืมภาษาจีนเหลานั้นวามาจากภาษาจีนถิ่นใด และ
เพื่อหากฎเกณฑวาในการยืมคําภาษาจีนดังกลาว ไดมีการปรับการออกเสียงใหเขา
กับระบบเสียงภาษาไทยหรือไมอยางไร 
ผูวิจัยไดรวบรวมคํายืมดังกลาว จากคําที่ไดระบุไวในสิ่งพิมพและเอกสารตางๆ
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จํานวน 9 รายการ วาเปนคํายืมภาษาจีนในภาษาไทยปจจุบัน ปรากฎวาไดคํายืม
ทั้งสิ้น 500 คํา แลวนํารายการคําเหลานั้นไปสัมภาษณผูบอกภาษาจีนถิ่นตางๆ 6
ถิ่น คือ ภาษาจีนแตจิ๋ว ภาษาจีนฮกเกี้ยน ภาษาจีนไหหลํา ภาษาจีนกวางตุง
ภาษาจีนกลาง และภาษาจีนแคะ ตอจากนั้นผูวิจัยไดตัดคําที่ผูวิจัยคิดวาไมนาจะ
เปนคํายืมภาษาจีนในภาษาไทยปจจุบันออกไป 37 คํา จึงเหลือคํายืมที่ใชทําการ
สอบสวนที่มาและศึกษาการปรับเสียงอยูทั้งสิ้น 463 คํา 
ผลการวิจัยแสดงวา คํายืมภาษาจีนในภาษาไทยปจจุบันสวนใหญเปนคําที่ยืมมา
จากภาษาจีน สาขามิ่นใต (แตจิ๋ว-ฮกเกี้ยน) คิดเปน 88% ของคํายืมที่ใช
ทําการศึกษา โดยที่ 44% เปนคํายืมภาษาจีนแตจิ๋ว 24% เปนคํายืมภาษาจีน
ฮกเกี้ยน 1% เปนคําที่ยืมมาจากทั้งภาษาจีนแตจิ๋วและฮกเกี้ยน และ 19% เปนคําที่
ยังตัดสินไมไดวายืมมาจากภาษาจีนแตจิ๋วหรือฮกเกี้ยน สวนอีก 12% ที่เหลือเปนคํา
ยืมมาจากภาษาจีนถิ่นอื่นๆ และในการับคํายืมภาษาจีนเขามาในภาษาไทย ไดมีการ
ปรับการออกเสียงภาษาไทย ทั้งทางดานพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต โดยที่
ทางดานพยัญชนะจะมีการปรับเสียงนอยที่สุด สวนทางดานวรรณยุกตจะมีการปรับ
เสียงมากที่สุด 
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Author Supa Angkurawaranon 
Title The Connotative Meanings of the Word "phuu3ying5" from Metaphor in 

Modern Thai Songs / Supa Angkurawaranon 
Date 1983 
 
Abstract The main purpose of this study is to find the connotative meanings of the

word "phuu3ying5" from metaphor in modern Thai songs. The data were
collected from approximately 3,500 songs in song books published during
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1968-1982, where 93 vehicles were found. The componential analysis
theory was used to analyze the vehicles to find semantic features, from
which the connotative meanings were derived. The study shows that male
speakers used more of the monolexical vehicles than the phrasal ones
while female speakers used more of the latter than the former. Using
semantic features as the criteria, these vehicles could be grouped into 12
types according to 12 main features, from which the connotative meanings
were derived. These connotative meanings, however, were further classified
into 10 non-interpretative meanings from 10 features, and 3 interpretative
ones from 2 features. The study also reveals that the connotative meanings
used by female speakers were negative, while those used by male
speakers were both negative and positive. In conveying these 13
connotative meanings, female and male speakers used different vehicles.
These are the clues which showed that in Thai society women and men had
different attitudes and ideas towards "phuu3ying5" (woman).  

 วัตถุประสงคของวิทยานิพนธฉบับนี้คือ การศึกษาความหมายของความเปรียบ
เกี่ยวกับผูหญิงจากบทเพลงไทยสากล เพื่อหาความหมายแฝงของคําวา   "ผูหญิง"
ในการศึกษานี้ผูวิจัยไดเก็บขอมูลความเปรียบจากหนังสือเพลงที่พิมพระหวาง พ.ศ.
2512-2525 ประมาณ 3,500 เพลง และพบวามีแบบเปรียบ 93 แบบเปรียบ การ
วิเคราะหความหมายของแบบเปรียบผูวิจัยใชทฤษฎีแยกหนวยประกอบทาง
ความหมาย (componential analysis) เพื่อหาอรรถลักษณของแบบเปรียบ ซึ่งเปน
แหลงที่มาของความหมายแฝง 
ผลของการวิจัยแบบเปรียบแสดงวาผูเปรียบที่เปนผูชายใชแบบเปรียบที่มีโครงสราง
เปนคํานามคําเดียวมากกวาเปนกลุมคํา ในขณะที่ผูเปรียบที่เปนผูหญิงใชแบบ
เปรียบที่มีโครงสรางเปนกลุมคํามากกวาเปนคํานามคําเดียว สําหรับความหมายของ
แบบเปรียบนั้นสามารถจัดใหเปน 12 กลุม ตามอรรถลักษณสําคัญที่ปรกฎ 12 อรรถ
ลักษณ อรรถลักษณเหลานี้เปนที่มาของความหมายแฝง ความหมายแฝงของ
"ผูหญิง" ที่ไดจากอรรถลักษณแบงเปนความหมายที่ไดจากอรรถลักษณโดยตรง 10
ความหมายจาก 10 อรรถลักษณ และที่ไดจากการตีความอรรถลักษณ 3
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ความหมายจาก 2 อรรถลักษณ 
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังแสดงดวยวาความหมายแฝงมีความสัมพันธกับเพศของผู
เปรียบดวย ผูเปรียบที่เปนผูหญิงจะใชความหมายแฝงที่แสดงวาตนเองเปนสิ่ง หรือ
คนที่ไมมีความสําคัญมีสภาพที่ต่ําตอยเปนฝายที่ตองรับการกระทําคือ เปนที่ระบาย
ความตองการทางเพศของชาย และเมื่อมีครอบครัวตองอยูในอํานาจของผูเปนสามี
สําหรับผูเปรียบที่เปนชายจะใชความหมายแฝงทั้งที่แสดงการยกยองและไมยกยอง
คือ เปนผูหญิงทั้งเปนสิ่งมีคา และไมมีคารวมทั้งดูหมิ่นเหยียดหยามวาผูหญิงเปน
เพศที่ไวไมไดและดอยเกียรติในการใชแบบเปรียบเพื่อสื่อความหมายแฝง 13
ความหมายนี้ ผูเปรียบตางเพศกันใชแบบเปรียบที่ตางกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาใน
สังคมไทย ผูหญิงและผูชายมีทัศนคติและความรูสึกนึกคิดตอผูหญิงที่ตางกัน 
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ปการศึกษา 2525 (1982) 
Author Wannaporn Thongmak 
Title The Linguistic Borderline Between Central Thai and Southern Thai : A 

Lexical Study / Wannaporn Thongmak 
Date 1982 
 
Abstract The main purpose of this study is to investigate the use of lexical items in

the area between Amphoe Kuiburi, Prachuabkhirikhandh Province and King
Amphoe Thatako, Chumphon Province in order to draw a borderline
between Central Thai and Southern Thai. A wordlist was constructed
especially for this study. It consists of 120 semantic units, each of which
manifests one Central Thai lexcial item and one Southern Thai lexical item.
Nineteen informants with specific socioeconomic background were chosen
to represent nineteen points in the area. These points were selected
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systematically. The study shows that the lexical items used in this area may
be divided into three groups 1. Central Thai 2. Southern Thai and 3. Local.
Two methods were used in locating the borderline between the two
dialects. The first is based on the distribution of Central Thai and Southern
Thai lexical items. The second is based on the proportion of and Central
Thai lexical items used by each informant. The results obtained from the two
methods show that the lexical borderline between Central Thai and
Southern Thai spans the area between Ban Namtok, Tambon Huey Yang,
Amphoe Thapsakae and Ban Krut, Tambon Chaikasem, Bangsphan,
Prachuabkhirikhandh Province.  

 จุดมุงหมายของวิทยานิพนธนี้คือ การศึกษาการใชศัพทในบริเวณตั้งแตอําเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จนถึงกิ่งอําเภอทาตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อนํามาหาแนวแบง
เขตภาษาไทยถิ่นกลางกับภาษาไทยถิ่นใต ในการศึกษานี้ผูวิจัยไดสรางรายการคํา
ซึ่งประกอบดวยหนวยอรรถจํานวน 120 หนวยอรรถ และผูวิจัยไดทดสอบวาหนวย
อรรถเหลานี้แตละหนวยอรรถ แทนดวยศัพทไทยถิ่นกลาง 1 ศัพท และศัพทไทยถิ่น
ใตอีก 1 ศัพท ผูบอกภาษาที่ใชในการศึกษานี้มีจํานวน 19 คน ซึ่งเลือกมาโดยมีการ
ควบคุมตัวแปรเชิงสังคม ผูบอกภาษาเหลานี้เปนตัวแทนของจุดเก็บขอมูล 19 จุด ซึ่ง
ไดกําหนดลงในพื้นที่ที่ทําการศึกษา โดยการคัดเลือกอยางมีหลักเกณฑ 
ผลของการวิจัยแสดงวา ศัพทที่ใชในบริเวณที่ทําการวิจัยสามารถแบงออกเปน 3
ประเภท คือ 1. ศัพทไทยถิ่นกลาง 2. ศัพทไทยถิ่นใต  และ 3. ศัพทเฉพาะถิ่น และ
การหาแนวแบงเขตภาษาไทยถิ่นกลางกับภาษาไทยถิ่นใต โดยใชศัพทเปนเกณฑนั้น
สามารถหาได 2 วิธี คือ 1. การหาแนวแบงเขตภาษาไทยถิ่นกลางกับภาษาไทยถิ่นใต
โดยการดูการกระจายศัพท  2. การหาแนวแบงเขตภาษาไทยถิ่นกลางกับภาษาไทย
ถิ่นใตในแตละจุดเปนเกณฑ  และเมื่อนําผลของการหาแนวแบงเขตภาษาของทั้งสอง
วิธีมาพิจารณารวมกันแลว พบวาแนวแบงเขตภาษาไทยถิ่นกลางกับภาษาไทยถิ่นใต
โดยใชศัพทเปนเกณฑนั้นอยูระหวางบานน้ําตก ตําบลหวยยาง อําเภอทับสะแก กับ
บานกรูด ตําบลชัยเกษม อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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Author Wipa Wongsantiwanich 
Title Causative Verbs in Thai / Wipa Wongsantiwanich 
Date 1982 
 
Abstract The aim of this thesis is to study causative verbs in Thai, using ecclectic

approaches as proposed by Shibatani, Chafe, Anderson and Halliday.
Causative verbs are analysed in connection with case relationships, the
structures of sentences in which the causative verbs occur, and the types
of verbs in the embedded sentences which co-occur with the causative
verbs. It can be concluded that causative verbs can be divided into 2 types
according to the structures of sentences in which they occur : causative
verbs which occur in complex sentences and causative verbs which occur
in simple sentences or causative transitive verbs which are seemingly
similar to other transitive verbs. The important feature of both types of
causative verbs is that, when they occur in a sentence, they will show
simultaneously a causing event and a caused event. There are 3 causative
verbs which occur in complex sentences, they are /tham/, /hîay/ and /tham
hîay/. These 3 verbs are distinguished from one another by case and
semantic features of their subjects, and the types of verbs in the embedded
sentences. Causative verbs which occur in simple sentences are called
causative transitive verbs. They are similar to other transitive verbs which
occur in a sentence with a subject, a verb and an object but the subject of
causative transitive verbs must be an agent and the object, a patient which
suffers a change of state. Causative transitive verbs can also be divided
into 2 sub-types : causative transitive verbs which have homophonous
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intrasitive verbs and causative transitive verbs which do not have
homophonous intransitive verbs. 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาคํากริยาการีตในภาษาไทย ตามเกณฑ
ของชาบาตานิ เชฟ แอนเดอรสัน และฮัลลิเดย โดยศึกษาลักษณะของการก ลักษณะ
ของประโยค ที่มีกริยาการีตเปนกริยาหลักและลักษณะของคํากริยาในประโยคซอน
ซึ่งมีกริยาการีตเปนกริยาหลัก 
จากผลการวิเคราะห สรุปไดวาคํากริยาการีตแบงออกไดเปน 2 ประเภทตาม
โครงสรางของประโยคคือ คํากริยาการีตที่เกิดในโครงสรางประโยคซับซอน และ
คํากริยาการีตที่เกิดในโครงสรางประโยคความเดียว     หรือคําสกรรมกริยาการีต ซึ่ง
มีลักษณะคลายกับคําสกรรมกริยา ลักษณะที่สําคัญของคํากริยาการีตก็คือ เมื่อ
คํากริยาชนิดนี้เกิดในประโยคจะแสดงใหเห็นถึงเหตุการณ 2 อยางคือ เหตุการณที่
เปนสาเหตุและเหตุการณที่เปนผล 
คํากริยาการีตที่เกิดในโครงสรางประโยคซับซอนมีอยู 3 คําคือ "ทา" "ให" และ "ทําให"
ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันในดานตางๆ 3 ดาน คือ ดานการกของประธาน อรรถ
ลักษณะของประธานของคํากริยาการีตทั้งสาม และลักษณะของคํากริยาในประโยค
ซอนของคาํกริยาการีตทั้งสาม 
สวนคํากริยาการีตที่เกิดในประโยคความเดียว ซึ่งเรียกวาสกรรมกริยาการีต จะมี
ความคลายคลึงกับสกรรมกริยาที่เกิดในประโยคความเดียว นั่นคือ มีประธาน กริยา
และกรรม แตคําสกรรมกริยาการีตจะมีประธานเปนผูแสดง และมีกรรมที่เปนผูรับ
สภาพชนิดที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงสภาพดวย คําสกรรมกริยาการีตที่เกิดในประโยค
ความเดียวนี้ แบงได 2 ชนิดคือ คําสกรรมกริยาการีตที่มีคําอกรรมกริยาพองรูปพอง
เสียง และคําสกรรมกริยาการีตที่ไมมีคําอกรรมกริยาพองรูปพองเสียงกัน 
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Title Linguistics Geography of Sukhothai : The Lexical Approach / Varee 
Weesakul  

Date 1982 
 
Abstract This thesis aims at finding out what Thai dialects are used in Sukhothai

province and in which area, and also at producing a linguistic map of the
province based on the results of the study. The questionnaire used in the
study consists of thirty semantic units which were selected on the basis of
their being represented by different lexical items in Northern Thai,
Northeastern Thai, and Central Thai. The questionnaire was sent to the
headmen of all the villages in the province. Seventy eight point four per cent
of the questionnaires were returned to the researcher. The study shows that
three Thai dialects : Northern Thai, Northeastern Thai and Central Thai are
spoken in Sukhothai. Among the three dialects, Central Thai is the most
widely used in the plain in the east and the south of the province.
Northeastern Thai is used in a few villages in Hardsiew, Srisachanalai
district and in Klongmaplub, Srinakorn district. Northern Thai is used in the
mountainous area in the western part of the province. Furthermore Central
Thai and Northern Thai are used together in the north of the province. In this
study a part of the linguistic boundary between Northern Thai and Central
Thai is discovered: between Tungsalium district and Srisamrong district,
and in the north of Srisachanalai district.  

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวา ในจังหวัดสุโขทัยมีการใชภาษาไทย
ถิ่นอะไรบางและภาษาถิ่นพูดอยู ในบริเวณใดของจังหวัด  นอกจากนี้ยั งมี
วัตถุประสงคเพื่อนําผลการศึกษามาทําแผนที่ภาษาจังหวัดสุโขทัยดวย 
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยหนวยอรรถจํานวน 30
หนวยอรรถ หนวยอรรถเหลานี้ไดรับการคัดเลือก เนื่องจากเปนหนวยอรรถที่แทนดวย
ศัพทที่แตกตางกันในภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษาไทยถิ่นกลาง
ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังผูใหญบานทุกหมูบานของจังหวัดสุโขทัย และไดรับ
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แบบสอบถามกลับคืนมารอยละ 78.4 ของจํานวนแบบสอบถามที่สงออกไปทั้งหมด 
จากผลการวิจัยสรุปไดวา ในจังหวัดสุโขทัยมีภาษาไทยถิ่นใชอยู 3 ภาษา คือ
ภาษาไทยถิ่นเหนือ ไทยถิ่นอีสาน และภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาที่ใชกันมากที่สุดใน
จังหวัดสุโขทัยคือ ภาษาไทยถิ่นกลาง ซึ่งอยูในบริเวณพื้นที่ที่เปนที่ราบทางทิศ
ตะวันออกและทิศใตของจังหวัด ภาษาไทยถิ่นอีสานมีพูดกันอยูในบางพื้นที่ของ
ตําบลหาดเลี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย และตําบลคลองมะพลับ อําเภอศรีนคร
ภาษาไทยถิ่นเหนือสวนใหญพูดกันอยูในบริเวณพื้นที่ที่เปนภูเขาทางทิศตะวันตกของ
จังหวัด สวนบริเวณพื้นที่ที่เปนภูเขาทางทิศเหนือ คือบริเวณที่มีการใชภาษาปะปน
กันอยูระหวางภาษาไทยถิ่นกลางและภาษาไทยถิ่นเหนือ นอกจากนี้ผูวิจัยพบวา
จังหวัดสุโขทัยมีบางสวนของแนวแบงเขตภาษาระหวางภาษาไทยถิ่นเหนือและ
ภาษาไทยถิ่นกลาง อยูระหวางอําเภอทั่งเสลี่ยมกับอําเภอศรีสําโรง และอยูบริเวณ
ตอนเหนือของอําเภอศรสีัชนาลัย 
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Author Wantanee Phantachat 
Title Regional Varieties of Khammuang : A Lexical Study / Wantanee 

Phantachat 
Date 1982 
 
Abstract The main purpose of this thesis is to investigate the division of Khammuang

into regional varieties on the basis of the distribution of vocabulary. The
area involved covers 8 provinces in the North of Thailand. In the pilot study
semantic units which are represented by different lexical items in the
speech of fourteen speakers from seven provinces were selected for use in
the questionnaire. The area under investigation was divided into sub-areas
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of equal size on the basis of the grid system of the map produced by the
Royal Thai Army Survey Department with the scale of 1:250,000. The
method of random sampling was used in the selection of a village to
represent each sub-area. The questionnaire was sent by post to the head
master of the village school. Out of the one hundred and twenty five sub-
areas, 90 percent returned the questionnaire. The words obtained for each
semantic unit were analyzed to find out the lexical items representing each
unit. The distribution of the lexical items for each semantic unit is shown on
a map and an isogloss is drawn to mark the boundary of lexical areas. Of
the sixty-three maps, four do not contain any isogloss and seven contain
insignificant isogloss whereas fifty-two contain significant isoglosses. Forty-
four of the fifty-two maps contain bundles of isoglosses which run from the
north to the south of the area under investigation dividing it into areas. It is
possible to conclude from these that there are two main sub-dialects of
Khammuang : Western Khammuang and Eastern Khammuang. In addition,
a ratio of the lexical items in Western Khammuang and Eastern
Khammuang used in each locality was used to locate the boundary
between the two regional varieties. The result shows that Western
Khammuang is spoken in Maehongson, Chiengmai, Lamphun and
Chiengrai and Eastern Khammuang is spoken in Lampang, Phayao, Phrae
and Nan. The linguistic boundary runs close to the provincial boundary
separating Lampang and Lamphun, Lampang and Chiengmai, and
Chiengrai and Phayao. A further investigation shows that this linguistic
boundary may be explained by the history and geography of the area.  

 วิทยานิพนธนี้มีจุดประสงคที่จะศึกษาภาษาถิ่นยอยของคําเมืองโดยใชศัพทเปน
เกณฑ บริเวณที่ทําการศึกษาไดแก 8 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย คือ จังหวัด
แมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน เชียงราย ลําปาง พะเยา แพร และนาน ในการศึกษา
เบื้องตนผูวิจัยศึกษาศัพทที่ใชโดยผูบอกภาษา 14 คน จาก 7 จังหวัด และคัดเลือก
หนวยอรรถที่แทนดวยศัพทมากกวา 1 ศัพท เพื่อนําไปใชในแบบสอบถาม ผูวิจัยได
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คัดเลือกหมูบานที่จะศึกษา โดยแบงบริเวณที่ศึกษาทั้งหมดออกเปนพื้นที่ยอยซึ่งมี
ขนาดเทากัน โดยยึดแผนที่ที่ปรากฏบนกริดของแผนที่ทหาร มาตราสวน 1 :
250,000 เปนหลัก แลวคัดเลือกหมูบานที่มีโรงเรียนประชาบาลตั้งอยู 1 หมูบานเปน
ตัวแทนของพื้นที่ยอยแตละพื้นที่ โดยวิธีการสุมกระจายแบบงาย การเก็บขอมูลใช
วิธีการสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปยังอาจารยใหญของโรงเรียนประชาบาล
ประจําหมูบานนั้นๆ จํานวนพื้นที่ยอยที่สงแบบสอบถามไปมีทั้งหมด 125 พื้นที่
แบบสอบถามที่ไดรับคืนประมาณ 90 % 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดมาของแตละหนวยอรรถวา ประกอบดวยศัพทจํานวนกี่
ศัพท จากนั้นแสดงการกระจายของศัพทลงในแผนที่หนวยอรรถละ 1 แผน และ
ลากเสนแบงเขตภาษาเพื่อแบงเขตศัพท ปรากฏวาจากแผนที่ 63 แผน มีแผนที่ที่ไมมี
เสนแบงเขตภาษาจํานวน 4 แผน แผนที่ที่มีเสนแบงเขตภาษาที่ไมสําคัญจํานวน 7
แผน และแผนที่ที่มีเสนแบงภาษาที่สําคัญจํานวน 52 แผน ในบรรดาแผนที่ที่มีเสน
แบงเขตภาษาที่สําคัญมีแผนที่ของ 44 หนวยอรรถ ที่มีเสนแบงเขตภาษาเกาะกลุม
กันเปนเสนยาวลากจากเหนือลงมาใต แบงบริเวณที่ทําการศึกษา เปน 2 เขตศัพท
ทําใหสรุปไดวาภาษาถิ่นยอยของคําเมืองที่สําคัญมี 2 ภาษาถิ่นยอย คือ คําเมือง
ตะวันตก และคําเมืองตะวันออก นอกจากนี้ผูวิจัยไดใชแผนที่ที่แสดงการแบงภาษา
ถิ่นยอยเปน 2 ภาษาอยางชัดเจนจํานวน 30 แผนมาหาสัดสวนของศัพทคําเมือง
ตะวันตก ซึ่งไดแกศัพทที่ใชในทางตะวันตกของเสนแบงเขตภาษา ตอศัพทคําเมือง
ตะวันออก ซึ่งไดแกศัพทที่ใชในทางตะวันออกของเสนแบงเขตภาษาของทุกหมูบาน
เพื่อหาแนวแบงเขตของภาษาถิ่นยอยทั้งสอง ผลที่ไดรับคือคําเมืองตะวันตกใชพูดใน
จังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน และเชียงราย คําเมืองตะวันออกใชพูดใน
จังหวัดลําปาง พะเยา แพร และนาน โดยมีแนวแบงเขตภาษาถิ่นยอยอยูใกลเคียงกับ
เสนแบงอาณาเขตของจังหวัดลําปางกับจังหวัดลําพูน จังหวัดลําปางกับจังหวัด
เชียงใหม และจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดพะเยา และจากการดูประวัติของทองถิ่น
และสภาพภูมิศาสตรทําใหกลาวไดวา ทั้งสองเรื่องนี้มีบทบาทสําคัญทําใหมีอิทธิพล
ตอการแบงภาษาถิ่นยอยดังกลาว 
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Author Ekawit Chinowat 
Title A Comparative Study of the Morphological Processes of Kui, Bruu and So /

Ekawit Chinowat 
Date 1982 
 
Abstract The purpose of this thesis is to study and compare the morphological

processes in Kui, Bruu and So. The morphology of each language is
investigated and comparisons are made to determine similarities and
differences in their morphologies. Data were obtained from Kui-Thai-
English, Bruu-Thai-English and So-English Dictionaries and from interviews
with the native speakers who compiled the dictionaries and with persons
who had made studies of these languages. Comparison of the three
languages shows that they share the morphological processes of affixation
and reduplication. Kui has the additional process of register change.
Affixation functions to nominalize verbs, to alter the meaning of nouns, to
alter the meaning of verbs, and to verbalize nouns. Reduplication consists
of complete and partial reduplication. Based on morphological evidence it
may be concluded that Bruu and So are genetically closer to each other
than either is to Kui; which lends support to the subgrouping of Katuic
languages by Kenneth D. Smith (1981) based on lexico-statistical evidence  

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาและเปรียบเทียบการสรางคําในภาษา
กูย บรู และโซ โดยศึกษาการสรางคําของแตละภาษา แลวนํามาเปรียบเทียบกัน
เพื่อใหเห็นความเหมือนหรือความคลายคลึงและความแตกตางของการสรางคําใน
ภาษาทั้งสามภาษาดังกลาว ขอมูลที่ใชในการศึกษาวิเคราะหครั้งนี้ไดมาจาก
พจนานุกรมกูย (สวย) -ไทย-อังกฤษ พจนานุกรมบรู-ไทย-อังกฤษ พจนานุกรมโซ-
อังกฤษ และจากการสัมภาษณผูบอกภาษาซึ่งเปนผูรวบรวมคําศัพทในการทํา
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พจนานุกรมทั้ง 3 เลม ตลอดจนการสัมภาษณผูที่เคยศึกษาภาษาทั้งสามภาษา 
ผลที่ไดจากการวิจัยคือ การสรางคําของภาษาทั้งสามมีทั้งที่เหมือนกันหรือคลายคลึง
กัน และแตกตางกัน กลาวคือการสรางคําในภาษาทั้งสามมีการสรางคํารวมกันอยู 2
วิธี คือการสรางคําดวยการเติมหนวยศัพทและการซ้ําคํา สวนภาษากูยมีการสรางคํา
ที่แตกตางออกไป คือมีการสรางคําดวยการเปลี่ยนลักษณะเสียงเพิ่มอีกวิธีหนึ่ง การ
เติมหนวยศัพทในการสรางคําของภาษาทั้งสามมีวิธีการใหญๆ อยู 4 วิธีคือ เติม
หนวยศัพทเพื่อเปลี่ยนคํากริยาใหเปนคํานามเพื่อสรางคํานามใหม เพื่อสรางคํากริยา
ใหม และเพื่อเปลี่ยนคํานามใหเปนคํากริยา สวนการซ้ําคําจะมีการซ้ําเสียงอยาง
สมบูรณ กับการซ้ําเสียงบางสวน จากผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการสรางคําใน
ภาษากูย บูร และโซ ซึ่งเปนการสนับสนุนการแบงกลุมภาษาในตระกูลมอญ-เขมร
กลุมกะตอุิค ของเค็นเน็ท ดี สมิธ ที่ใชสถิติความสัมพันธของศัพท 
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Author Apiradee Udomanisuwat 
Title Relations of Vowel Patternings and Meanings of Disyllabic Reduplicative in 

Thai / Apiradee Udomanisuwat 
Date 1982 
 
Abstract This thesis is a study of the relation of vowel patternings and meanings of

disyllabic reduplicatives in Thai. Reduplicatives here are words which show
sound reduplication, either complete reduplication i.e. /dii dii/ or partial
reduplication i.e. /dii d / . In this study reduplicatives are restricted only to
disyllabic words which have partial sound reduplication. They may or may
not have a main syllable which can occur alone as a word. In the former
case, the syllable with sound reduplication must be related in meaning to
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that of the main one i.e. /khroom khraam/. In the latter case, the vowels of
both syllables must be in a certain vowel patterning, and both syllables
must co-occur to form the meaning of the reduplicative i.e. / ææ /. The
thesis is devided into five chapters with two appendixes. Chapter one
describes the purposes and the scope of the study. Chapter two is a review
of the studies on reduplicatives in Thai and foreign languages. Chapter
three is a study of the vowel patternings in the disyllabic reduplicatives in
Thai. Chapter four shows the correlation between vowel patterning and
meanings of reduplicatives. Chapter five contains the conclusion, and some
observations as well as some suggestions for further studies along the
same line. The study reveals that there are two main types of vowel
patternings. The first pattern is productive--it has no restriction for the vowel
in the main syllable nor any restriction in terms of word class. The vowel in
the reduplicated syllable ,however, must be mid-central vowel i.e. / /, low-
front vowel i.e. /æ/ or mid-back-short vowel /o/ with the final consonant / /.
For example, / /, / /, / /. The other main pattern is not as productive--it has
restriction for both vowels which must co-occur to form the reduplicative.
Also, there is a restriction for the word class : only intransitive verb,
adjective or adverb can undergo this pattern. The vowel patternings of
reduplicatives must be either back vowel-front vowel or high or mid vowel-
low vowel. For example, /jook jeek/, / ææ/, /kríit kraat/. Probably due to this
vowel restriction, this pattern does not occur as much as the first pattern.
However, it serves a potential patterning for reduplication. It has been found
that there are two main types of meanings for these two types of vowel
patternings. Each requires certain vowel patternings. The first meaning
gives the speaker's negative attitude about things or persons. The vowel
patterning for this meaning is the first type of vowel patterning i.e. no
restriction for the vowel in the main syllable but / /, /æ/ or /o / in the
reduplicated syllable. The second meaning gives the speaker's feeling
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about the thing or person. This thing or person is expressed in the
construction of N+modifiers in which the modifiers are reduplicatives. The
vowel patterning of this meaning is the second type of vowel patterning, i.e.
restriction for both vowels which must co-occur to form the reduplicatives.
This second meaning is devided into five sub-meanings : the intensification
of the meaning of the main syllable which is about manner; the
intensification of the meaning of the main syllable which is about the sound;
the intensification of the meaning of the main syllable with some
modification of it; meaning expressing aspects of sound and meaning
expressing aspects of manner.  

 วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาหาความสัมพันธระหวางรูปแบบของเสียงสระและ
ความหมายของคําซ้ําสองพยางคในภาษาไทย  คําซ้ําในวิทยานิพนธฉบับนี้หมายถึง
คําที่มีเสียงซ้ํากัน โดยอาจซ้ํากันทุกเสียง เชน ดีๆ /dii dii/ หรือซ้ําเพียงบางเสียงก็ได
เชน ดีเดอ /dii drr/ ผูวิจัยไดจํากันขอบเขตของการวิจัยดวยการศึกษาเฉพาะคําซ้ํา
สองพยางค ที่พยางคทั้งสองมีเสียงซ้ํากันเพียงบางเสียงเทานั้น คําซ้ําดังกลาวอาจมี
พยางคหนึ่งเปนพยางคหลัก คือพยางคที่สามารถเกิดเดี่ยวเปนคําได หรืออาจไมมี
พยางคหลักเลยก็ได ถามีพยางคหลัก พยางคที่เหลือที่แสดงการซ้ําเสียงนั้นจะตองมี
ความหมายเกี่ยวของกับความหมายของพยางคหลัก เชน โครมคราม /khroom
khraam/ ถาไมมีพยางคหลัก พยางคทั้งสองจะตองแสดงเสียงสระที่เปนรูปแบบ และ
ทั้งสองพยางคนั้นจะตองเกิดรวมกันเสมอเพื่อใหเกิดความหมายของคํานั้นๆ เชน
ออแอ // /æ æ/   
วิทยานิพนธฉบับนี้มี 5 บท รวมทั้งภาคผนวกในตอนทาย บทที่ 1 เปนบทนําวาดวย
วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย บทที่ 2 เปนการศึกษาคนควาเรื่องคําซ้ําทั้งใน
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ บทที่ 3 เปนการศึกษารูปแบบของเสียงสระของคํา
ซ้ํา บทที่ 4 แสดงความหมายของคําซ้ําและความสัมพันธระหวางรูปแบบของเสียง
สระ บทที่ 5 เปนการสรุปผลการวิจัย ขอสังเกต และขอเสนอแนะ 
  จากการศึกษาปรากฎวาคําซ้ําสองพยางคในภาษาไทยมีรูปแบบ
ของเสียงสระอยู 2 แบบใหญๆ แบบที่ 1 คือไมมีขอจํากัดของคูสระที่เกิดรวมกันใน
พยางคที่หนึ่งและพยางคที่สอง กลาวคือสระในพยางคหลักจะเปนสระใด ๆ ก็ได
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แตสระในพยางคซ้ําจะตองเปนสระใดสระหนึ่งในสระตอไปนี้ คือ สระกลาง-กลาง
//, สระหนา-ต่ํา /æ/ หรือสระหลัง-กลาง-สั้น /o/ ตามดวยพยัญชนะนาสิก // เชน
ในคําวา กินเกิน /kin kn/  ดีแด /dii dææ/ นงนั่ง /no na/ คําซ้ําที่
มีการซ้ําแบบนี้จะเกิดไดกับหมวดคําทุกประเภท  แบบที่สอง คือมีขอจํากัดของคูสระ
ที่เกิดรวมกันในพยางคที่หนึ่งและพยางคที่สองไมวาพยางคหลักจะอยูหนาหรือหลัง
อีกทั้งยังมีขอจํากัดวาจะพบการซ้ําแบบนี้เฉพาะในหมวดคํากริยาอกรรม หมวด
คําคุณศัพท และหมวดคํากริยาวิเศษณ เทานั้น รูปแบบของเสียงสระในพยางคทั้ง
สองจะเปนแบบใดแบบหนึ่งในแบบตอไปนี้ คือ สระหลัง-สระหนา เชนในคําวา โยก
เยก /jook jeek/ ออแอ // /æ æ/ หรือ สระสูงหรือกลาง-สระต่ํา เชน
ในคําวา กรี๊ดกราด /krii kraat/ ดวยเหตุที่คําซ้ําแบบที่สองมีขอจํากัดของคู
สระที่เกิดรวมกันในพยางคทั้งสองนี้เองอาจมีสวนทําใหคําซ้ําแบบนี้เกิดขึ้นนอยกวา
แบบแรก แตก็มีโอกาสที่จะเกิดเปนคําซ้ําได  
คําซ้ําที่มีรูปแบบของเสียงสระอยู 2 แบบใหญนี้จะมี 2 ความหมายใหญๆ แตละ
ความหมายจะมีความสัมพันธกับรูปแบบของเสียงสระ ความหมายที่ 1 จะแสดง
ทัศนคติของผูพูดที่มีตอสิ่ง, หรือบุคคลในแงไมสูดี รูปแบบของเสียงสระเปนแบบที่ 1
คือไม มีขอจํากัดของคูสระที่ เกิดรวมกันในพยางคที่หนึ่ งและพยางคที่สอง
ความหมายที่ 2 เปนความหมายที่เกี่ยวกับความรูสึกของผูพูดที่มีตอสิ่งหรือบุคคลที่
ใชคําซ้ํานั้นๆ มาขยายรูปแบบของเสียงสระเปนแบบที่ 2 คือมีขอจํากัดของคูสระที่
เกิดรวมกันในพยางคที่หนึ่งและพยางคที่สอง ความหมายที่ 2 นี้อาจแยกเปน
ความหมายยอยไดอีก 5 ความหมาย คือ ความหมายที่เปนการเพิ่มน้ําหนัก
ความหมายของพยางคหลักที่เกี่ยวกับลักษณะหรืออาการ, ความหมายที่เปนการ
เพิ่มน้ําหนักความหมายของพยางคหลักที่เกี่ยวกับปริมาณของเสียงใหมีมากขึ้น,
ความหมายที่เปนการเพิ่มน้ําหนักความหมายของพยางคหลักที่เกี่ยวกับปริมาณของ
เสียงใหมีมากขึ้น, ความหมายที่เปนการเพิ่มน้ําหนักความหมายของพยางคหลัก
โดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความหมายของพยางคหลักบางเล็กนอย, ความหมาย
ที่บอกลักษณะเกี่ยวกับเสียง, ความหมายที่บอกลักษณะเกี่ยวกับอาการหรือทาทาง 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1982 
 Pranee Kullavanijaya, advisor  
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Author Lorrat Ratanadilok Na Phuket 
Title Tones of Ratchaburi Thai / Lorrat Ratanadilok Na Phuket 
Date 1982 
 
Abstract The main purpose of this thesis is to investigate the tonal system and the

phonetic characteristics of tones of the Thai Language spoken in different
localities in Ratchaburi. The study deals with tones both in citation forms
and in connectd speech. The tone system of each locality was analysed
and the results were compared. The data for this study were collected from
39 informants from 14 localities. The result of the study shows that
Ratchaburi Thai cannot be divided into sub-dialects as far as tones in
citation form are concerned since the tone systems and the phonetic
characteristics of tones in various localities are similar. However, when the
phonetic characteristics of tone in connected speech especially those of
tone 3 and tone 5 were considered, it was found that it is possible to divide
Ratchaburi Thai into sub-dialects.  

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะศึกษาภาษาถิ่นยอยของคําเมืองโดยใช
ศัพทเปนเกณฑ บริเวณที่ทําการศึกษาไดแก 8 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย คือ
จังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน เชียงราย ลําปาง พะเยา แพร และนาน ใน
การศึกษาเบื้องตนผูวิจัยศึกษาศัพทที่ใชโดยผูบอกภาษา 14 คนจาก 7 จังหวัด และ
คัดเลือกหนวยออรถที่แทนดวยศัพทมากกวา 1 ศัพทเพื่อนําไปใชในแบบสอบถาม
ผูวิจัยไดคัดเลือกหมูบานที่จะศึกษา โดยแบงบริเวณที่ศึกษาทั้งหมดออกเปนพื้นที่
ยอยแตละพื้นที่  โดยวิธีการสุมกระจายแบบงาย การเก็บขอมูลใชวิธีการสง
แบบสอบถามทางไปรษณียไปยังอาจารยใหญของโรงเรียนประชาบาลประจําหมู
บายนั้นๆ จํานวนพื้นที่ยอยที่สงแบบสอบถามไปมีทั้งหมด 125 พื้นที่ แบบสอบถาม
ไดรับคืนประมาณ 90% 
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ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดมาของแตละหนวยออรถวาประกอบดวยศัพทจํานวนกี่
ศัพท จากนั้นแสดงการกระจายของศัพทลงในแผนที่หนวยอรรถละ 1 แผน และจาก
เสนแบงเขตภาษาเพื่อแบงเขตศัพทปรากฎวาจากแผนที่ 63 แผน มีแผนที่ที่ไมมีเสน
แบงเขตภาษาจํานวน 4 แผน แผนที่มีเสนแบงเขตภาษาที่ไมสําคัญจํานวน 7 แผน
และแผนที่ที่มีเสนแบงเขตภาษาที่สําคัญจํานวน 52 แผน ในบรรดาแผนที่ที่มีเสนแบง
เขตภาษาที่สําคัญมีแผนที่ของ 44 หนวยอรรถที่มีเสนแบงเขตภาษาเกาะกลุมกันเปน
เสนยาวลากจากเหนือลงมาใต แบงบริเวณที่ทําการศึกษาเปน 2 เขตศัพท ทําใหสรุป
ไดวาภาษาถิ่นยอยของคําเเมืองที่สําคัญ 2 ภาษาถิ่นยอยคือ คําเมืองตะวันตกและ
คําเมืองตะวันออก  
นอกจากนี้ผูวิจัยไดใชแผนที่ที่แสดงการแบงภาษาถิ่นยอยเปน 2 ภาษาอยางชัดเจน
จํานวน 30 แผน มาหาสัดสวนของศัพทคําเมืองตะวันตก ซึ่งไดแก ศัพทที่ใชในการ
ตะวันตกของเสนแบงเขตภาษา ตอศัพทคําเมืองตะวันออก ซึ่งไดแก ศัพทที่ใชในทาง
ตะวันออกของเสนแบงเขตภาษาของทุกหมูบาน เพื่อหาแนวแบงเขตของภาษาถิ่น
ยอยทั้งสอง ผลที่ไดรับคือคําเมืองตะวันตกใชพูดในจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม
ลําพูน และเชียงราย คําเมืองตะวันออกใชพูดในจังหวัดลําปาง พะเยา แพร และนาน
โดยมีแนวแบงเขตภาษาถิ่นยอยอยูใกลเคียงกับเสนแบงอาณาเขตของจังหวัดลําปาง
กับจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดพะเยา และจากการดูประวัติของ
ทองถิ่นและสภาพภูมิศาสตรทําใหกลาวไดวาทั้งสองเรื่องนี้มีบทบาทสําคัญ ทําใหมี
อิทธิพลตอการแบงภาษาถิ่นยอยดังกลาว 
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Abstract This thesis is a study of the characteristics and the structure of the quantity
phrase in Thai within the Generative Transformational Framework which was
proposed by Noam Chomsky in Aspects of the Theory of Syntax (1965).
The study aims at identifying the number of constituents of the quantity
phrase and their syntactic relations. The study ,moreover, includes the
selectional restrictions governing co-occurrences of lexical items in the
quanitity phrase. The analysis allows us to propose a generalization about
the quantity phrase in Thai as follows. 1. There are two types of quantity
phrase: ordinal and cardinal phrase. The latter can be sub-classified into
two sub-types: quantified and unquantified cardinal phrases. 2. Six types of
constituents are identified in the surface representation of the quantity
phrase. Four of these are main constituents while the rest are modifying
constituents. 3. Four phrase structure rules can be proposed to account for
the underlying structure of the quantity phrase. Seven Transformational
rules account for the surface behaviors of the quantity phrase and twenty-
two redundancy rules account for co-occurrences of lexical items in the
quantity phrase.  

 วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาลักษณะโครงสรางปริมาณวลีในภาษาไทย
ตามแนวทฤษฎีไวยากรณปริวรรตแปรรูป (Generative Transformational
Framework) ที่โนม ชอมสกี้ (Noam Chomsky) ไดเสนอไวในหนังสือ Aspect of
the theory of Syntax 1965) โดยจะศึกษาในเรื่องของจํานวนองคประกอบของ
ปริมาณวลี และลักษณะความสัมพันธทางวากยสัมพันธที่องคประกอบเหลานั้นมีตอ
กัน ซึ่งจะแสดงใหเห็นไดในรูปของกฎโครงสราง (Phrase Structure Rules) และกฎ
แปรรูป (Transformational Rules) นอกจากนี้ยังจะไดศึกษาถึงขอกําหนดที่เปน
เงื่อนไขการเกิดรวมของรายคําแตละชนิดในปริมาณวลีเดียวกันดวย ขอกําหนดนี้จะ
เสนอในรูปของเงื่อนไขการเกิดรวม (Selectional Restriction) 
จากผลการวิเคราะหอาจสรุปไดวา ปริมาณวลีในภาษาไทยแบงออกไดเปน 2 ชนิด
คือ ปริมาณวลีแสดงปริมาณ และปริมาณวลีแสดงอันดับ สําหรับปริมาณวลีแสดง
อันดับนั้น ยังแยกยอยออกไดเปน 2 ชนิดคือ ปริมาณวลีแสดงอันดับที่บอกปริมาณได
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และปริมาณวลีแสดงอันดับที่บอกปริมาณไมได ตามลักษณะโครงสรางผิว ปริมาณ
วลีในภาษาไทยจะประกอบดวยองคประกอบเปนจํานวนทั้งหมด 6 องคประกอบ คือ
องคประกอบหลัก 4 องคประกอบ และองคประกอบขยาย 3 องคประกอบ
องคประกอบทั้งหมดนี้ตางก็มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถสรุปออกมาได
ในรูปของกฎโครงสรางจํานวน 4 กฎ และกฎแปรรูปจํานวน 7 กฎ นอกจากนี้ ยังจะ
สามารถสรุปขอกําหนดที่เปนเงื่อนไขการเกิดรวมของรายคํา แตละชนิดไดอีก เปน
22 ขอ 
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Abstract The purpose of this thesis is to investigate causativization in Nyah Kur by

analyzing the features of the causative sentence. Two aspects of the simple
causative sentence are considered : the forms of the verb prefixes and the
cases of the nouns in the sentence. Also, two aspects of the complex
causative sentence are considered : the main verb, which determines the
case of noun-subject of the major sentence and determines the type of the
verb in the minor sentence, and the verb in the minor sentence, which
determines the case of the noun which functions as the subject of the minor
sentence. From the analysis of the data it may be concluded that there are
two processes of causitivization in Nyah Kur: 1) morphol;ogical : prefixation
of /p /, /t /,/kh / and /k / to the main verb which is intransitive; the distribution
of these prefixes is morphologically conditioned. The cases of the nouns
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which occur in this type of causative sentence must include at least 'agent'
and 'patient'; other cases, such as 'source', etc., may or may not occur. 2)
syntactic use of the causative verb /píaa÷/ "to make" or /÷íu™r/ "to have sb.
do sth." in front of a sentence. The cases of the noun-subject of the
causative verb, which is the main verb of the sentence, include 'agent' and
'instrument'.  

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาวิธีการทําเปนการีตในภาษาญัฮกุร โดย
พิจารณาจากลักษณะของประโยคการีต ในกรณีที่เปนประโยคการีตไมซับซอน จะ
พิจารณา 2 ลักษณะคือ รูปของหนวยหนาศัพทที่ปรากฎรวมกับคํากริยา และการก
ของนามในประโยค ในกรณีที่เปนประโยคการีตซับซอนจะพิจารณา 2 ลักษณะคือ
พิจารณากริยาหลักในประโยคซึ่งเปนตัวกําหนดการกของนามที่เปนประธานใน
ประโยคหลัก และประเภทของกริยาในอนุประโยค และพิจารณากริยาในอนุประโยค
ซึ่งเปนตัวกําหนดการกของนามที่เปนประธานในอนุประโยค 
จากผลการวิเคราะหอาจสรุปไดวา วิธีการทําเปนการีตในภาษาญัฮกุรมี 2 วิธีการคือ 
1. วิธีการเติมหนวยหนาศัพท /p/ , /t/ , /kh/  และ /k/ หนากริยาหลักซึ่ง
เปนกริยาอกรรม การปรากฎของหนวยหนาศัพทเหลานี้จะเปนไปตามเงื่อนไขทาง
หนวยคําการกของนามที่ตองปรากฏในประโยคการีตแบบนี้มีอยางนอย 2 การกคือ
การกผูกอการกระทํา และการกผูทรงหรือเปลี่ยนสภาพ และอาจมีการกอื่นที่จะ
ปรากฎหรือไมก็ได เชน การกจุดเริ่มตน 
2. วิธีการทางวากยสัมพันธ คือ การเติมกริยาแสดงการีต paa? "ทํา"  หรือ  u’er
"หนา" ประโยคที่ตองการแสดงการีต การกของนามที่เปนประธานของกริยาแสดงกา
รีตซึ่งทําหนาที่เปนกริยาหลักในประโยคการีตแบบนี้มี การกผูกอการกระทํา และ
การกเครื่องกอการกระทํา สวนกริยาในอนุประโยคของประโยคการีตแบบนี้มี กริยา
แสดงการเปลี่ยนแปลง  กริยาแสดงอาการและกริยาแสดงอาการและการ
เปลี่ยนแปลง การกของนามที่เปนประธานในอนุประโยคมี การกผูกอการกระทํา
การกผูมีประสบการณ และการกผูทรงหรือเปลี่ยนสภาพ 
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Abstract The main purpose of this study is to investigate the tone systems and the

phonetic characteristics of the tones of the Thai dialects spoken in Amphoe
Muang, Amphoe Thap Sakae, Amphoe Bang Saphan and Amphoe Bang
Saphan Noi of Prachuap Khiri Khan Province and in Amphoe Pathiu,
Amphoe Tha Sae and Amphoe Muang of Chumphon Province. Based on
this information, a linguistic borderline between Central Thai and Southern
Thai is determined. The data were collected from 39 informants who were
chosen according to a set of criteria to represent 39 localities in the area
under study. According to the pattern of the tonal splits, the dialects spoken
in 7 Amphoes above mentioned can be divided into 2 main groups: the
Central Thai Group and the Southern Thai Group. Each group can be
further subdivided, the Central Thai Group into 4 subgroups and the
Southern Thai Group into 8 subgroups. On the basis of the number of tones,
the Central Thai Group can be subdivided into 2 subgroups : five-tone and
six-tone systems while the Southern Thai Group can be subdivided into 3
subgroups : three-tone, four-tone and five-tone systems. Central Thai is
spoken in 8 localities, situated in Amphoe Muang and some parts of
Amphoe Thap Sakae of Prachuap Khiri Khan Province. Southern Thai is
spoken in 31 localities, situated in Amphoe Bang Saphan Noi and some
parts of Amphoe Thap Sakae of Prachuab Khiri Khan Province as well as in
Amphoe Pathiu, Amphoe Tha Sae and Amphoe Muang of Chumpon
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Province. 
 จุดมุงหมายของวิทยานิพนธนี้คือ ศึกษาระบบวรรณยุกตและสัทลักษณะของ

วรรณยุกตในภาษาไทยถิ่นที่ใชพูดกันในอําเภอเมือง อําเภอทับสะแก อําเภอบาง
สะพาน และอําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ และในอําเภอปะทิว
อําเภอทาแซะ และอําเภอเมือง จังหวัดชุมพร รวมจุดเก็บขอมูล 39 จุด เพื่อนํามา
กําหนดแนวแบงเซตภาษาไทยถิ่นกลางกับภาษาไทยถิ่นใต ขอมูลที่ใชในการ
วิเคราะหไดจากการสัมภาษณผูบอกภาษา 39 คน ที่คัดเลือกมาอยางมีเกณฑตาม
จุดเก็บขอมูลทั้ง 39 จุดๆ ละ 1 คน 
ผลการวิจัยแสดงวา ภาษาไทยถิ่นที่ใชพูดกันในบริเวณ 7 อําเภอดังกลาว สามารถ
แบงออกไดเปน 2 กลุม โดยพิจารณาตามลักษณะการแยกเสียงวรรณยุกต ไดแก
กลุมภาษาไทยถิ่นกลางและกลุมภาษาไทยถิ่นใต ในแตละกลุมยังแบงออกเปนกลุม
ยอยไดอีก คือ กลุมภาษาไทยถิ่นกลางแบงเปน 4 กลุมยอย และกลุมภาษาไทยถิ่นใต
แบงเปน 8 กลุมยอย นอกจากนั้น  หากใชจํานวนหนวยเสียงวรรณยุกตเปนหลักใน
การแบงกลุมยอยของกลุมภาษาไทยถิ่นกลางกับกลุมภาษาไทยถิ่นใต พบวา กลุม
ภาษาไทยถิ่นกลางแบงไดเปน 2 กลุมยอย คือภาษาไทยถิ่นกลางที่มีระบบ 5 หนวย
เสียงวรรณยุกต และ 6 หนวยเสียงวรรณยุกต ขณะที่กลุมภาษาไทยถิ่นใตแบงเปน 3
กลุมยอย คือ ภาษาไทยถิ่นใตมีระบบ 3 หนวยเสียงวรรณยุกต 4 หนวยเสียง
วรรณยุกต และ 5 หนวยเสียงวรรณยุกต 
กลุมภาษาไทยถิ่นกลาง ใชพูดกันในบริเวณอําเภอเมืองจนถึงในบางบริเวณของ
อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 8 ชุด สวนกลุมภาษาไทยถิ่นใตเริ่ม
ใชพูดกันตั้งแตในบางบริเวณของอําเภอทับสะแกเรื่อยลงไปในอําเภอบางสะพาน
และอําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ และอําเภอปะทิว อําเภอทาแซะ
และอําเภอเมือง จังหวัดชุมพร รวมจํานวน 31 จุด 
แนวแบงเขตภาษาไทยถิ่นกลางกับภาษาไทยถิ่นใตที่ศึกษาโดยใชวรรณยุกตเปน
เกณฑนี้อยูในอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ บริเวณตอนกลางของตําบล 2
ตําบล คือ ตําบลทับสะแก และตําบลเขาลาน แนวแบงเขตภาษานี้ไมใชแนวเดียวกัน
กับแนวแบงเขตภูมิภาคระหวางภาคกลางกับภาคใต 
การศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะแสดงใหเห็นการนําลักษณะการแยกเสียงวรรณยุกตมา
ใชในการแบงเขตภาษาไทยถิ่นแลว ยังแสดงสัทลักษณะของวรรณยุกตของ
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ภาษาไทยถิ่นที่ใชพูดกันในบริเวณที่ทําการศึกษาโดยละเอียดอีกดวย 
Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1982 
 Kalaya Tingsabadh, advisor  
 
 
 
Author Pawadee Deepuengton 
Title Distortion of Tones in Thai Country Songs / Pawadee Deepuengton 
Date 1982 
 
Abstract The purposes of this thesis are to investigate the features of tone distortion,

the perception of distorted tones in Thai country songs and to determine
how the listeners comprehend words whose tones are distorted by effects
of the superimposed song melody. The features of tone distortion, the
perception of distorted tones, and the correlation between tone distortion
and the perception of distorted tones are described and discussed in
detail. From analysis of the data the following conclusions may be drawn: 1)
tone distortion may occur in the dimension of pitch height and pitch
contour; 2) the Thai mid level tone has a greater tendency to be distorted
than the other tones; 3) the perception of distorted tones in Thai country
songs by a psychological experimental group is conditioned by the shape
of the tone more than the pitch of the tone; also, if no contextual clues are
given, the experimental group subjects seem to listen to the tones they hear
rather than thinking of the meaning of utterences; 4) the percentage of
correct tone perception progressively increases when contextul clues are
given and when no song melody is superimposed on the utterences; 5)
correlation between distorted tones and their perception show that level
distorted tones are perceived by the subjects as either the mid level or the
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low level tone and that contour distorted tones are perceived as either the
falling, the high, or the rising tones; 6) the listeners comprehend words in
Thai country songs with distorted tones with the help of contextual clues.  

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะการเพี้ยนของเสียงวรรณยุกต
และการรับรูเสียงวรรณยุกตที่เพี้ยนไปในเพลงไทยลูกทุง และเพื่อตอบคําถามที่วา
เหตุใดผูฟงจึงเขาใจความหมายของคําในเพลงไทยลูกทุงไดในเมื่อเสียงวรรณยุกตได
เพี้ยนไป เนื่องจากอิทธิพลของทํานองเพลง เนื้อหาของวิทยานิพนธแบงเปน 3 ตอน
คือ ลักษณะการเพี้ยนของเสียงวรรณยุกต ลักษณะการรับรูเสียงวรรณยุกตที่เพี้ยน
และสหสัมพันธระหวางการเพี้ยนของเสียงวรรณยุกตและการรับรูเสียงวรรณยุกตที่
เพี้ยน 
จากผลการวิเคราะหอาจสรุปไดวา 
1. การเพี้ยนของเสียงวรรณยุกตเกิดขึ้นไดใน 2 ลักษณะคือ ระดับความสูงของเสียง
วรรณยุกต (pitch height) และการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงสูงต่ําของวรรณยุกต
(pitch contour) 
2. วรรณยุกตสามัญมีแนวโนมจะเพี้ยนไปไดหลากลักษณะกวาวรรณยุกตเสียงอื่นๆ 
3. การรับรูเสียงวรรณยุกตที่เพี้ยนในเพลงไทยลูกทุงของกลุมผูทดสอบทางจิตวิทยา
ขึ้นอยูกับรูปรางของเสียงวรรณยุกตมากกวาระดับของเสียง และในการทดสอบการ
ฟงเสียงวรรณยุกตของคําที่ไมมีปริบทนั้น กลุมผูทดสอบทางจิตวิทยาไมไดคํานึงถึง
ความหมายแตจะมุงถึงเสียงวรรณยุกตที่ไดยินเทานั้น 
4. อัตราการรับรูเสียงวรรณยุกตที่ตรงกับเสียงวรรณยุกตของคําที่ใชในการพูด จะ
สูงขึ้นตามลําดับเมื่อการพังมีปริบทชวยชี้นํา 
5. ลักษณะสหสัมพันธระหวางการเพี้ยนของเสียงวรรณยุกตและการรับรูเสียง
วรรณยุกตที่เพี้ยนจะเปนดังนี้คือ ถารูปรางของเสียงวรรณยุกตเปนแบบระดับ กลุมผู
ทดสอบทางจิตวิทยาจะรับรู เ สียงวรรณยุกตนั้นๆ  เปนวรรณยุกตสามัญหรือ
วรรณยุกตเอก และถารูปรางของเสียงวรรณยุกตเปนแบบเปลี่ยนระดับ กลุมผู
ทดสอบทางจิตวิทยาก็จะรับรูเสียงวรรณยุกตนั้นๆ เปนวรรณยุกตโท วรรณยุกตตรี
หรือวรรณยุกตจัตวา  
6. ผูฟงเขาใจความหมายของคําในเพลงไทยลูกทุงที่วรรณยุกตเพี้ยนไปไดเนื่องจากมี
ปริบทชวยชี้นํา 
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Author Penporn Tanvattananun 
Title The Change of Unaspirated Stops in Chiengmai Dialect and Some Social 

Variables / Penporn Tanvattananun 
Date 1982 
 
Abstract This thesis is a study of the change in the pronunciation of the unaspirated

stops /p, t, c, k/ in the Chieng Mai dialect. The study covers two types of
communities: a rural community in Sansaai District and an urban community
in Muang District. The study also aims at establishing correlations between
this sound change and 4 social variables; namely, age, sex, residency and
exposure to outsiders. The study reveals that those unspirated stops
/p,t,c,k/ in the Chieng Mai dialect which have developed from the Proto-Tai
voiceless consonants /*p, *t, *c, *k/ are not changing. Those which manifest
change are the unaspirated stops which have developed from the Proto-Tai
voiced consonants /*b, *d, *j *g/. It is evident that there are two sets of
sounds of these phonemes : the unaspirated set [p, t, c, k,] and the
aspirated set [ph, th, ch, kh]. There is a difference in the degree of change
in these initial consonant sounds. The [t] sound shows the highest degree
of change while [c] shows the lowest degree of change. There are
correlations between this on-going change and all the social variables
selected except sex. These correlations can be concluded as follows: 1.
The change tends to occur more with the younger group (15-17 years) than
the older group (45 years onward). 2. Speakers in the urban community
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exhibit greater change than those in the rural community. 3. Speakers who
experience greater exposure to outsiders show a higher rate of change
than those with little or no exposure.  

 วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาเรื่องเสียงพยัญชนะตนกักสิถิล /p, t, c, k/ ใน
ภาษาไทยเชียงใหม เพื่อดูวากําลังมีการเปลี่ยนแปลงอยูหรือไม โดยทําการศึกษาการ
ออกเสียงเหลานี้ของผูบอกภาษาที่อาศัยอยูในชุมชนเมือง คือ ตําบลชางมอย อําเภอ
เมืองเชียงใหม และชุมชนชนบท คือตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม นอกจากนี้จะศึกษาดวยวา การเปลี่ยนแปลงนี้มีสหสัมพันธกับตัวแปรทาง
สังคมบางประการหรือไม ตัวแปรทางสังคมที่นํามาศึกษานี้ไดแก อายุ, เพศ, ถิ่นที่อยู
อาศัย และอิทธิพลภายนอก 
ผลของการวิเคราะหสรุปไดวา เสียงพยัญชนะกักสิถิล /p, t, c, k/  ในภาษาไทย
เชียงใหมที่พัฒนามาจากเสียงพยัญชนะอโฆษะ *p, *t, *c�, *k  ในภาษาไทย
ดั้งเดิมนั้น ไมมีการเปลี่ยนแปลง สวนเสียงพยัญชนะตนกักสิถิล  /p, t, c, k/ ที่พัฒนา
มาจากเสียงโฆษะ *b, *d, *j�, *g ในภาษาไทยดั้งเดิมนั้น กําลังมีการเปลี่ยนแปลง
โดยมีการออกเสียงเปนเสียงกักธนิต (ph, th, ch, kh) เพิ่มเขามา อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของเสียงพยัญชนะตนเหลานี้แตกตางกันไป เสียง /t/ มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงมากที่สุด และเสียง /c/ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด 
เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงเสียงพยัญชนะตนดังกลาวนี้กับ
ตัวแปรทางสังคมทั้ง 4 ตัวแปร พบวานอกจากตัวแปรเพศแลว ตัวแปรอื่นคือ อายุ ถิ่น
ที่อยูอาศัย และอิทธิพลภายนอก ลวนมีสหสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่
เกิดขั้นทั้งสิ้น สหสัมพันธนี้สรุปไดดังนี้คือ 
1. เด็ก (อายุ 15-17 ป) จะมีการเปลี่ยนแปลงมากกวาคนแก (อายุ 45 ปขึ้นไป) 
2. คนที่อาศัยอยูในชุมชนเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงมากกวาคนที่อาศัยอยูในชนบท 
3. คนที่ไดรับอิทธิพลจากภายนอกมาจะมีการเปลี่ยนแปลงมากกวาคนที่ไดรับ
อิทธิพลจากภายนอกนอยหรือไมไดรับเลย 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1982 
 Peansiri Vongvipanond, advisor  
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Author Rachanee Senisrisant 
Title A Comparative Study of Some Phonetic and Phonological Aspects in The 

Speech of Maapp lakhao Laophuan Speakers of Different Age Groups / 
Rachanee Senisrisant 

Date 1982 
 
Abstract The purpose of this research is to study some phonetic and phonological

aspects of Laophuan spoken at Ban Maapplakhao (Muban 1, 2, 3, 4)
Tambon Maapplakhao, Amphur Tayang, Petchburi Province. The emphasis
is on tonal variations and variant consonants and vowels in the speech of
Laophuan speakers of different age groups. To achieve this goal the
researcher collected data by interviewing 31 informants, 16 females and 15
males selected as representatives of all Laophuan speakers who had been
divided into 4 major groups according to age. Group 1 is above 60 years of
age, group 2 ranges from 45-59, group 3 from 30-44 and groud 4 from 15-
29. The results of this research show that there are no significant
phonological differences in the speech of Laophuan speakers of different
age groups. The phonological inventory consists of 5 tonemes, 20
consonant phonemes and 18 vowel phonemes. However, there are some
phonetic variants caused by the influence of Petchburi Thai and Bangkok
Thai. Among all age groups there is a tendency for the Laophuan tone of
short checked syllables in DS 123 tonal categories to shift to that of
Petchburi Thai and the Laophuan tone in DS 4 tonal category to shift to that
of Bangkok Thai, resulting in three additional tone shapes. Among the 30-44
age group the Phuan tone of DS 123 tonal categories has merged with that
of DL 123. There is also a tendency among all age groups for some
consonants and vowels to be influenced by Thai. Variation in consonants
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and vowels occurs in some words, especially the initial consonants h-
,ˆˆˆˆˆˆÑ-ˆˆˆˆ,s-,kw- and between the dipthongs [´:u] and [iau] and [ : u ] and
[e:u]. The rate of variation in the aforementioned sounds varies according to
age group. Older speakers, particularly those above 60 years,
predominantly use Laophuan pronunciation while younger ones, particularly
those between 15-29 years predominantly use Thai pronunciation.  

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาเกี่ยวกับเสียงและระบบเสียงของภาษาลาว
พวน ซึ่งพูดที่บานมาบปลาเคา (หมู 1,2,3,4) ตําบลมาบปลาเคา อําเภอทายาง
จังหวัดเพชรบุรี โดยเนนเรื่องความแตกตางของเสียงวรรณยุกต พยัญชนะ สระ ใน
การพูดภาษาลาวพวนของผูพูดตางอายุกัน     ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ไดแบงประชากร
ออกเปน 4 กลุมใหญๆ คือ กลุมที่ 1 อายุ 60 ปขึ้นไป กลุมที่ 2 อายุ 44-59 ป กลุมที่
3 อายุ 30-44 ป กลุมที่ 4 อายุ 15-29 ป ขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดจากการ
สัมภาษณผูบอกภาษาที่คัดเลือกจากผูพูดภาษา 4 กลุม กลุมอายุรวมทั้งสิ้น 31 คน
ซึ่งเปนผูบอกภาษาเพศหญิง 16 คน เพศชาย 15 คน 
ผลที่ไดจากการวิจัยคือ ระบบภาษาลาวพวนที่พูดโดยคนตางอายุกันมีระบบเสียง
เหมือนกัน โดยมีหนวยเสียงวรรณยุกต 5 หนวยเสียง หนวยเสียงพยัญชนะ 20 หนวย
เสียง และหนวยเสียงสระ 18 หนวยเสียง แตมีสัทลักษณะของเสียงบางเสียงตางกัน
ซึ่งเสียงเหลานี้อยูในระยะแปรเปลี่ยนโดยอิทธิพลของภาษารอบขาง คือ ภาษาไทย
เพชรบุรี และภาษาไทยกรุงเทพฯ 
เมื่อเปรียบเทียบการออกเสียงวรรณยุกต  พ ยัญชนะ และสระของผูพูดภาษาลาว
พวน 4 กลุมอายุแลว ไดพบวาเสียงวรรณยุกตในกลอง DS123 มีแนวโนมจะ
เปลี่ยนไปใกลเคียงกับเสียงวรรณยุกตในภาษาไทยเพชรบุรี และเสียงวรรณยุกตใน
กลอง DS 4 มีแนวโนมจะเปลี่ยนไปใกลเคียงกับเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย
กรุงเทพฯ ทําใหเกิดเสียงวรรณยุกตใหมในภาษาลาวพวน 3 เสียง นอกจากนี้ยังมีการ
รวมเสียงวรรณยุกตในพยางคตายเสียงยาว (DL) กับพยางคตายเสียงสั้น (DS) ใน
แถว 123 ของผูพูดภาษากลุมอายุ 30-44 ป 
สําหรับเสียงพยัญชนะและสระบางเสียงในภาษาลาวพวนมาบปลาเคามีแนวโนมที่
จะเปลี่ยนไปเปนแบบภาษาไทยเชนเดียวกับเสียงวรรณยุกต ความแปรเปลี่ยนนี้เกิด
ขึ้นกับการออกเสียงพยัญชนะ และสระในคําบางคํา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
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พยัญชนะตนของคําเหลานั้นเปน  h-, n-, s-, kw- สวนเสียงสระมีความแปรเปลี่ยน
ระหวาง [:u] กับ [iau] และ [:u] กับ [e:u]  
อัตราการแปรเปลี่ยนของเสียงวรรณยุกต พยัญชนะ สระ ดังกลาวขางตนแตกตางกัน
ไปตามกลุมอายุของผูพูดภาษา คือผูพูดภาษาลาวพวนกลุมอายุมากโดยเฉพาะกลุม
อายุ 60 ปขึ้นไป ยังคงออกเสียงภาษาลาวพวนเดิมในอัตราสูง สวนผูพูดภาษาลาว
พวนกลุมอายุนอยโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม 15-29 ป ออกเสียงแบบภาษาไทยมาก 
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Author Jariya Somnuk 
Title The Phonology of Nakhon Sithammarat Sub-Dialects / Jariya Somnuk 
Date 1981 
 
Abstract The main purpose of this thesis is to investigate and to compare the

phonological characteristics of the sub-dialects spoken in everyday life in
the sixteen amphoe (districts) in Nakhon Sithammarat in order to indicate
the sub-dialect regions. The researcher analysed the tones, consonants
and vowels in each sub-dialect in order to find out their similarities and
differences. The sub-dialect regions were then formed on the basis of these
similarities and differences. Finally the data were compared to the standard
Thai. The result of this thesis showed that there are both similarities and
differences between the sub-dialects in Nakhon Sithammarat. These
similarities and differences were so significant that the researcher was able
to form the sub-dialect regions. The findings indicate the following results.
First, there are two distinctive tone patterns. Pattern I, which consists of
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seven tonemes was found spoken in the following amphoes : Sichon,
Thasala, Phromkiri, Muang, Pakphanang, Chianyai, Huasai, Cha-uad,
Ronphiboon, Lansaka, Thungsong, Naborn, Thungyai, Chawang and
Phipoon. Pattern II, which consists of six tonemes, was found spoken in
Amphoe Khanorm. There are also some systematic changes in tones (tone
sandhi). The tonal changes varied according to the tone patterns. Second,
there are two distinctive consonant patterns. Pattern I, which consists of
thirteen consonant clusters including /mr-/ and /ml-/, was found spoken in
the following amphoes : Thasala, Phromkiri, Pakphanang, Chianyai, Huasai,
Cha-uad, Ronphiboon, Lansaka, Thungsong, Naborn, Thungyai, Chawang
and Phipoon. Pattern II, which consists of eleven consonant clusters
excluding /mr-/ and /ml-/was found spoken in Amphoe Khanorm and
Amphoe Sichon. On the contrary, there was twenty-one consonant
phonemes with slightly varied distributions. Finally, there is no difference in
the vowel system in each amphoe. That is to say, there are sixteen vowels,
fourteen diphthongs and three triphthongs in each sub-dialect. In
conclusion, the patterns of tone system, the patterns of consonant system
and the distribution of final consonants /-k/ and /-÷/ in checked syllables
with long vowels can be used as criteria in forming various sub-dialect
regions. Furthermore, in comparing the characteristics of tones, consonants
and vowels of the sub-dialects in Nakhon Sithammarat to the standard Thai,
the researcher found that while their characteristics of consonants and
vowels are slightly different, their characteristics of tones and the number of
tonemes are remarkably different. Moreover, in comparing the sub-dialects
spoken in Nakhon Sithammarat to other southern Thai dialects spoken in
surrounding provinces, the researcher found that they have close
relationships and share some characteristics. However, the formation of the
sub-dialect regions was not in accordance with that of the administrative
regions; instead, it was formed according to geographical boundaries.  
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 จุดมุงหมายของวิทยานิพนธฉบับนี้คือ การศึกษาเปรียบเทียบเสียงและระบบเสียง
ของภาษาถิ่นยอยจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่พูดกันในชีวิตประจําวันในอําเภอตางๆ
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 16 อําเภอ ผูวิจัยไดวิเคราะหเสียงวรรณยุกต
พยัญชนะ และสระ เพื่อดูความคลายคลึงและความแตกตางซึ่งจะนําไปเปนเกณฑ
ในการแบงเขตภาษายอย และนํามาเปรียบเทียบกับเสียงและระบบเสียงใน
ภาษาไทยมาตรฐาน 
ผลของการวิจัยคือภาษาถิ่นยอยจังหวัดนครศรีธรรมราช 16 อําเภอ มีทั้งที่เหมือนกัน
และแตกตางกันจนสามารถแบงเขตภาษายอยได กลาวคือ ไดแกภาษาถิ่นยอยที่พูด
ในอําเภอสิชล ทาศาลา พรหมคีรี เมืองปากพนัง เชียรใหญ หัวไทร ชะอวด รอน
พิบูลย ลานสกา ทุงสง กิ่งอําเภอนาบอน ทุงใหญ ฉวาง และพิปูน รูปแบบที่ 2 มี
วรรณยุกต 6 หนวยเสียง ไดแก ภาษาถิ่นยอยที่พูดในอําเภอขนอม  
นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต ซึ่งมีรูปแบบพอที่จะวางเปนเกณฑได การ
เปลี่ยนเสียงวรรณยุกตแตกตางกันเล็กนอยตามรูปแบบของระบบวรรณยุกต ระบบ
พยัญชนะแตกตางกันเปน 2 รูปแบบเชนกัน รูปแบบที่ 1 มีหนวยเสียงพยัญชนะควบ
กล้ํา 13 เสียง มี มร- /mr-/ และ มล- /ml-/ ดวย ไดแกภาษาถิ่นยอยที่พูดในอําเภอทา
ศาลา พรหมคีรี เมืองปากพนัง เชียรใหญ หัวไทร ชะอวด รอนพิบูลย ลานสกา ทุงสง
กิ่งอําเภอนาบอน ทุงใหญ ฉวาง และพิปูน รูปแบบที่ 2 มีหนวยเสียงพยัญชนะควบ
กล้ํา 11 เสียง ไมมี มร- /mr-/ และ มล- /ml-/ ไดแก ภาษาถิ่นยอยที่พูดในอําเภอขน
อมและสิชล สวนหนวยพยัญชนะเดี่ยวมีจํานวน 21 หนวยเสียงเทากันทุกอําเภอ
เพียงแตมีการแจกแจงตางกันไปบาง สวนระบบสระเหมือนกันทุกอําเภอคือ มีหนวย
เสียงสระเดี่ยว 16 เสียง สระประสมสองเสียง 14 เสียง สระประสมสามเสียง 3 เสียง 
จากผลการวิจัย สามารถใชรูปแบบของระบบวรรณยุกต รูปแบบของระบบพยัญชนะ
การแจกแจงของพยัญชนะทาย -k และ -? ในคําพยางคตายเสียงยาวเปนเกณฑใน
การแบงเขตภาษายอยได 
เมื่อเปรียบเทียบเสียง และระบบเสียงของภาษาถิ่นยอยจังหวัดนครศรีธรรมราชกับ
ภาษาไทยมาตรฐาน พบวา แตกตางกันทั้งเสียงวรรณยุกต พยัญชนะ และสระ แตสิ่ง
ที่แตกตางกันอยางเห็นเดนชัดที่สุดคือ สัทลักษณะของวรรณยุกตและจํานวนหนวย
เสียงวรรณยุกต 
เมื่อเปรียบเทียบภาษาถิ่นยอยจังหวัดนครศรีธรรมราช กับภาษาไทยถิ่นใต ซึ่งพูดกัน
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ในทองถิ่นอื่นๆ ที่มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จะเห็นไดวาภาษาถิ่น
เหลานี้มีความสัมพันธกันและมีลักษณะของภาษารวมกันไมลักษณะใดก็ลักษณะ
หนึ่ง จึงสรุปไดวาการแบงเขตภาษายอยนั้นไมไดแบงตามเขตการปกครอง แตแบง
ตามสภาพภูมิศาสตร 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1981 
 Theraphan L.Thongkum, advisor  
  
 
 
 
Author Phoolsook Ratanotayanonth 
Title Present Tenses in English and Thai : A Contrastive Study / Phoolsook 

Ratanotayanonth 
Date 1981 
 
Abstract The main purpose of this thesis is to contrast the English and Thai Present

Tenses both in meanings and forms in order to account for their similarities
and differences employing S. Pit Corder's model of contrastive analysis. As
for the analysis of the Present Tenses, Transformational Grammar is used
as the model. The result of the thesis indicated that similarities and
differences exist in the English and Thai Present Tenses. Both Languages
have present "time" meaning but the various meanings of the Present Tense
are differentiated by the co-occurrence of the relevant grammatical
category namely the Aspect. In addition, the similarities and differences of
the Present Tenses in English and Thai at the deep and surface structure
are described in detail.  

 จุดมุงหมายของวิทยานิพนธฉบับนี้คือ การศึกษาเปรียบเทียบตางปจจุบันกาลใน
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ทั้งในดานความหมายและรูปภาษา เพื่อที่จะแสดงให
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เห็นลักษณะที่เหมือนและแตกตางกัน โดยใชรูปแบบการเปรียบตางของ เอส. พิท
คอรเดอร สวนในการวิเคราะหปจจุบันกาลของภาษาทั้งสองจะยึดทฤษฎีไวยากรณ
ปริวรรตเปนหลัก 
ผลจากการเปรียบตางอาจสรุปไดวา ปจจุบันกาลในภาษาทั้งสองมีทั้งความเหมือน
และความแตกตาง ในดานความหมายภาษาทั้งสองมีปจจุบันกาล แตจะแตกตางกัน
ในเรื่องความหมายตางๆ ของปจจุบันกาล อันเนื่องมาจากการปรากฎรวมดวยของ
ปจจุบันกาลในภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในระดับโครงสรางลึกและโครงสรางผิว
อยางละเอียด 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1981 
 Angkab Plakornkul, advisor  
 
 
 
Author Penkhae Wongsiri 
Title Thai Intransitive Verbs : A Study and Classification in Case Grammar / 

Penkhae Wongsiri 
Date 1981 
 
Abstract The thesis has two main aims. The first is to identify both the required cases

and the optional cases of Thai intransitive verbs. The second is to classify
intransitive verbs according to their case frames. It can be concluded that
Thai intransitive verbs require only one of the following cases : Agentive,
Experiencer, Objective. Beside these required cases, some intransitive
verbs allow one of the followings : Source, both Source and Goal, or
Measure. According to their case frames, Thai intransitive verbs are
classified into 8 distinctive types. 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาคํากริยาอกรรมในภาษาไทยตามแนว
ไวยากรณการก เพื่อดูวาการกใดบางตองเกิดรวมกับคํากริยาอกรรม และการก
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ใดบางอาจเกิดรวมกับคํากริยาอกรรม นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงคที่จะจําแนก
คํากริยาอกรรมออกเปนชนิดยอยตามกรอบการกดวย 
จากผลการวิเคราะหอาจสรุปไดวา คํากริยาอกรรมตองการการกใดการกหนึ่งตอไปนี้
เพียงการกเดียว คือ ผูกอการกระทํา ผูมีประสบการณ ผูทรงหรือเปลี่ยนสภาพ
คํากริยาอกรรมบางคํายอมใหมีการกอื่นอีกคือ จุดเริ่มตน หรือจุดเริ่มตนและ
จุดหมาย และเมื่อพิจารณาคํากริยาอกรรมตามการปรากฏในกรอบการกแลว
คํากริยาอกรรมอาจจําแนกออกเปนชนิดยอยได 8 ชนิด 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1981 
 Pranee Kullavanijaya, advisor  
 
 
 
Author Chitraporn Kiatipaibool 
Title Yes-No Questions in Thai ; A Semantic Analysis / Chitraporn Kiatipaibool 
Date 1981 
 
Abstract This thesis has two aims. One is to identify Yes-No Questions in Thai using

a semantic approach called "Speech Acts" as proposed by John R. Searle.
The other is to classify Yes-No Questions which appear in the form of
interrogative sentences with question particles only. It can be seen from the
study that Yes-No Questions in Thai have the same characteristics as all
other types of question. They all require four main conditions which are the
conditions that distinguish questions from other speech acts. With the fifth
main condition which indicates that the speaker must have a certain
information about the answer, a true Yes-No Question can be distinguished
from other types of questions. These Yes-No Questions in Thai can be
classified into two distinctive types : the first, the Real Yes-No Question, for
which the speaker does not have sufficient information to anticipate the
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answer; the second, the Exam Yes-No Question, for which the speaker has
sufficient information to anticipate the answer.  

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคสองประการคือ เพื่อกําหนดคําถามแบบตอบรับ-
ปฏิเสธในภาษาไทยตามแนวการวิเคราะหเชิงอรรถศาสตรที่เรียกวา "วจีปฏิบัติ" ของ
จอหน อาร เซอล และเพื่อจําแนกประเภทของคําถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธเฉพาะ
แบบที่มีรูปประโยคที่มีคําลงทายแสดงคําถาม 
ผลการศึกษาแสดงวา คําถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธในภาษาไทยนั้น มีลักษณะเหมือน
คําถามชนิดอื่นๆ โดยเกณฑกําหนดหลักสี่ขอ อันเปนเกณฑกําหนดที่แยกคําถาม
ออกจากวจีปฏิบัติชนิดอื่นๆ ดวย โดยเกณฑกําหนดหลักขอที่หนาที่วาดวยการที่ผูพูด
มีขอมูลในเรื่องคําตอบ โดยขอมูลนั้นอาจมีปริมาณมากหรือนอยก็ไดนั้น คําถามแบบ
ตอบรับ-ปฏิเสธในภาษาไทยอาจกําหนดไดแตกตางไปจากคําถามชนิดอื่นๆ และโดย
อาศัยเกณฑกําหนดจําแนก คําถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธสามารถจําแนกไดเปนสอง
ประเภทใหญๆ คือ ชนิดแรก ไดแก คําถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธชนิดคําถามแท หรือ
คําถามชนิดที่ ผูพูดมีขอมูลในเรื่องคําตอบนอยมาก ไมเพียงพอที่จะสามารถ
คาดคะเนคําตอบได และชนิดที่สองไดแก คําถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธชนิดคําถาม
ทดสอบ ซึ่งเปนคําถามชนิดที่ผูพูดมีขอมูลในเรื่องคําตอบมากพอที่จะสามารถแสดง
การคาดคะเนคําตอบได 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1981 
 Pranee Kullavanijaya, advisor  
 
 
 
ปการศึกษา 2523 (1980) 
Author Pornpilas Ruangchotwit  
Title Receptive Clauses in Thai / Pornpilas Ruangchotwit  
Date 1980 
 
Abstract The aims of this thesis are to identify receptive clauses in Thai within the
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framework of Michael A.K. Halliday's Systemic Grammar, and to classify
them on the basis of the role of the subject, which is the semantic role of the
noun related to the verb, and according to the appearance of the "agent" in
the clause. It can be concluded that receptive clauses in Thai are
characteristically marked with "action" verbs such as /kin/ 'eat', /ríak/ 'love'
and /nø:n/ 'sleep', not "stative" verbs such as /suçay/ 'beautiful', /màay/
'new' and /ya:w/ 'long', and with the role of the subject, which is neither
actor nor causer but rather with any of the following options : goal, both
affected and actor, beneficiary, location, instrument, material and range.
Another characteristic of receptive clauses is that the "agent" may or may
not appear in the clause. Finally, receptive clauses are classified into 12
distinctive types based on both the role of the subject and the appearance
of the "agent" in the clause.  

 วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาลักษณะประโยครับในภาษาไทยตามหลัก
ไวยากรณระบบของไมเคิล เอ เค ฮัลลิเดย และจําแนกประเภทของประโยครับโดย
พิจารณา 2 ดานคือ ดานบทบาทของหนวยประธาน ซึ่งเปนบทบาททางดาน
ความหมายของคํานาม ซึ่งเกี่ยวของกับคํากริยาและดานการปรากฏของตัวการใน
ประโยค 
จากผลการวิเคราะหอาจสรุปไดวาประโยครับในภาษาไทยเปนประโยคที่มีคํากริยา
ชนิดการแสดงเชน กิน รัก นอน มิใชคํากริยาชนิดสภาพเชน สวย ใหม ยาว อีก
ประการหนึ่งหนวยประธานของประโยครับจะตองไมใชผูแสดงกริยาหรือผูกอเหตุ
หนวยประธานของประโยครับอาจมีบทบาทใดแบบหนึ่งใน 7 แบบ คือ เปาหมาย ทั้ง
ผูรับการกระทบและผูแสดง ผูเกี่ยวของกับผลประโยชน สถานที่ เครื่องมือ วัสดุ และ
ขอบเขตของขบวนการประโยครับอาจมีตัวการปรากฎในประโยคหรือไมก็ได จาก
การพิจารณาประโยครับทั้งทางดานบทบาทของหนวยประธานและทางดานการ
ปรากฎของตัวการในประโยค เราสามารถแบงประเภทของประโยครับไดทั้งหมด 12
ประเภท 

Note Typescript (photocopy) 
 Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1980 
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 Amara Prasithrathasint, advisor  
 
 
 
Author Kanjana Koowatthanasiri 
Title The Tones of Nyo / Kanjana Koowatthanasiri 
Date 1980 
 
Abstract The main purpose of this thesis is to study the tone systems and the

phonetic characteristics of the tones of Nyo spoken in Amphoe Muang,
Sakon Nakhon, and in Amphoe Tha U Then and Amphoe NaWa, Nakhon
Phanom. In the study of the tones of Nyo in these provinces, the researcher
has analysed the phonetic characteristics of the tones in each tambon,
utilizing sound spectrograms. The Nyo dialects are then classified
according to tonal systems and tone splits and the geographical
boundaries of these dialects are determined. The analysis is based on
linguistic data collected in interviews of twenty-six villagers selected as
representatives of the Nyo speakers in the aforementioned amphoes.
Phonetically speaking, the Nyo tones in the twenty-six tambons are so
distinctively different from each other that they produce twenty-six accents.
These accents can be divided into three major dialects based on tonal
systems, namely four-tone, and five-tone, and six-tone systems. In addition,
they can be divided into seven sub-groups based on tone splits. 

 จุดมุงหมายของวิทยานิพนธฉบับนี้คือศึกษาลักษณะทางสัทศาสตรของเสียง
วรรณยุกตในภาษาญอที่พูดในอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อําเภอทาอุเทน และ
อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม จํานวนทั้งสิ้น 26 ตําบล โดยการอานแผนภาพคลื่น
เสียงประกอบแลวจัดกลุมภาษาถิ่นยอยของภาษาญอ โดยใชระบบวรรณยุกตและ
ลักษณะการแยกเสียงวรรณยุกตเปนหลัก และแบงอาณาเขตทางภูมิศาสตรของ
ภาษาถิ่นยอยแตละกลุมนี้ขอมูลที่ใชในการศึกษาวิเคราะหไดจากการสัมภาษณผู
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บอกภาษา 26 คน 
ผลของการวิจัยแสดงวา เสียงวรรณยุกตในภาษาญอทั้ง 26 ตําบล มีลักษณะทาง
สัทศาสตรแตกตางกันอยางเห็นไดชัด ทําใหเกิดสําเนียงญอทั้งสิ้น 26 สําเนียง และ
สําเนียงญอทั้งหมดนี้ยังสามารถแบงกลุมภาษาถิ่นยอยของภาษาญอ โดยใชจํานวน
หนวยเสียงวรรณยุกตเปนหลักได 3 ภาษาถิ่นยอย คือภาษาถิ่นยอยที่มีระบบ 4
หนวยเสียงวรรณยุกต ภาษาถิ่นยอยที่มีระบบ 5 หนวยเสียงวรรณยุกต  และภาษา
ถิ่นยอยที่มีระบบ 6 หนวยเสียงวรรณยุกต นอกจากนี้แลวถาแบงตามลักษณะการ
แยกเสียงวรรณยุกต ก็จะไดภาษาญอยอยเปน 7 กลุม 
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Abstract The main purpose of this study is to investigate and compare the phonetic

characteristics of high vowels /i:/ and /u:/ in the dialects of Trang, Krabi,
Phangnga and Phuket. The wordlists used can also examine the phonetic
characteristics of the tones of these dialects. This study not only points out
how different variables can be used to classify the dialects spoken in a
certain area but also investigates the Southern Thai dialects spoken in
these four provinces within an objective and systematic framework. The
data were collected from 23 informants who were in accordance with
specified criteria to represent 23 areas which were in turn chosen by the
method of random area sampling in the four provinces already mentioned.
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According to the phonetic characteristics of high vowels in the 4 provinces
we can divide these dialects into 3 groups : 1. the dialects of Phuket and
Phangnga 2. the Krabi dialect and 3. the Trang dialect. Considering the
phonetic characteristics of tones there are only 2 groups : 1. the dialects of
Phuket and Phangnga and 2. the Krabi and Trang dialects. The phonetic
characteristics of tones and vowels of the dialects of Phuket and Phangnga
are different from those of the dialects of Krabi and Trang. The dialects of
Krabi and Trang, which have the same phonetic characteristics of tones,
are different from each other in the phonetic characteristics of vowels. The
Trang dialect can be divided into 3 subdialects on the basis of the
distributional differences of vowels. These differences may be considered
as differences between regional dialects or social dialects. Since the data
used in this thesis are sociologically controlled, so the differences found are
of regional variations. The study of these dialects with sociological variables
is recommended for further research.  

 จุดมุงหมายของวิทยานิพนธนี้คือ การศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะทางสัทศาสตร
ของสระสูง / I: / และ / u: / เพื่อนํามาแบงเขตภาษาไทยถิ่นใต ในจังหวัดตรัง กระบี่
พังงา และภูเก็ต โดยใชรายการคําที่สามารถสํารวจลักษณะทางสัทศาสตรของ
วรรณยุกตไดพรอมกันไป การศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะชี้ใหเห็นวา การใชตัวแปรตางๆ
ทางเสียง เชน ลักษณะทางสัทศาสตรของสระ และวรรณยุกต ในการแบงเขตภาษา
ถิ่นจะทําไดอยางไรแลว ยังเปนการวิจัยภาษาไทยถิ่นใตดวยวิธีการที่มีระบบ และมี
ความเปนปรนัย ขอมูลในการศึกษาวิเคราะหนี้ ไดจากการสัมภาษณผูบอกภาษา
จํานวน 23 คน ซึ่งเลือกมาอยางมีเกณฑ และถือวาเปนตัวแทนของผูพูดภาษาในเขต
พื้นที่ 23 พื้นที่ 4 จังหวัดที่สุมตัวอยางมาอยางมีระบบผลการวิจัยแสดงวา การใช
ลักษณะทางสัทศาสตรของสระ แบงเขตภาษาใน 4 จังหวัดดังกลาวนั้น สามารถแบง
ภาษาเปนภาษายอยได 3 กลุม คือ 1. ภาษาภูเก็ตและพังงา 2. ภาษากระบี่ และ 3.
ภาษาตรัง สวนการแบงเขตภาษาโดยใชลักษณะทางสัทศาสตรของวรรณยุกตมา
เปนเกณฑนั้น สามารถแบงภาษาไดเปน 2 กลุม  1. ภาษาภูเก็ตและพังงา และ 2.
ภาษากระบี่และตรัง 
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ภาษาภูเก็ตและพังงามีลักษณะทางสัทศาสตรของสระและวรรณยุกตแตกตางจาก
ภาษากระบี่และตรัง ภาษากระบี่และภาษาตรัง ซึ่งมีลักษณะทางสัทศาสตรของ
วรรณยุกตเหมือนกันนั้น มีลักษณะทางสัทศาสตรของสระแตกตางกัน 
ภาษาตรังยังแบงเปนภาษาถิ่นยอยๆ ไดอีก รวมทั้งสิ้น 3 ภาษายอย จากความ
แตกตางของการเลือกใชหนวยเสียงสระในคํา ความแตกตางนี้อาจตีความไดวาเปน
ความแตกตางระหวางถิ่น หรือความแตกตางเชิงสังคมไดทั้งสองกรณี ในการวิจัยครั้ง
นี้ ไดสุมตัวอยางและเก็บขอมูลโดยควบคุมตัวแปรเชิงสังคม ดังนั้น ความแตกตางที่
พบจากการศึกษาวิจัยนี้ จึงเปนความแตกตางของภาษาถิ่น การศึกษาวิจัยภาษาใน
จังหวัดดังกลาวครั้งตอไป จึงนาจะนําตัวแปรทางสังคมเขามาเปนสวนหนึ่งของการ
ศึกษาวิจัยภาษาถิ่นใตเหลานี้ดวย 
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Title The Phonological Characteristics of Lao Dialects in Amphoe Muang, 
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Date 1979 
 
Abstract The main purpose of this thesis is to investigate and compare the

phonological characteristics of Lao dialects spoken by the descendents of
people captured from Loas living in Amphoe Muang, Nakhon Pathom. The
Lao dialects taken up in this study are Lao Song, Lao Khrang, Lao Tai, and
Lao Wiang. Studying these dialects, the researcher analysed tones,
consonants and vowels in each dialect and compared them to the standard
Thai, in order to find out their similarities and differences. The phonological
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analyses were based on the linguistic data collected from fifteen informants
selected as representatives of Lao speakers in Amphoe Muang, Nakhon
Pathom. The results of this thesis showed that there exist both similarities
and differences between the dialects. First of all, while the tones in Lao Tai
and Lao Wiang are phonetically similar, they are clearly different from Lao
Song and Lao Khrang. Secondly, while Lao Song, Lao Tai and Lao Wiang
each have six tonemes, there are only five in Lao Khrang. They are similar
in that the consonant phonemes and all eighteen vowel phonemes in all
dialects are phonetically similar. However, Lao Khrang, Lao Tai and Lao
Wiang all have twenty consonant phonemes and no consonant clusters
whereas Lao Song has nineteen consonant phonemes and three consonant
clusters. Lao Song further differs in that it has fifteen diphthongs as
opposed to the fourteen in the other three dialects. They are all, however,
similar in each containing three triphthongs. In conclusion, the tones in all
the above mentioned dialects differ from those in the standard thai but the
consonants and vowels display certain similarities. 

 จุดมุงหมายของวิทยานิพนธฉบับนี้คือ การศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะ
ทางดานเสียงของภาษาลาว ที่คนไทยเชื้อสายลาวในอําเภอเมืองนครปฐมใชพูดใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งแบงออกเปนภาษายอยสี่ภาษาคือ ภาษาลาวโซง ภาษาลาวครั่ง
ภาษาลาวใต และภาษาลาวเวียง โดยศึกษาเสียงวรรณยุกต เสียงพยัญชนะ และ
เสียงสระ ในภาษายอยทั้งสี่ดังกลาว แลวจึงนําไปเปรียบเทียบกับภาษาไทย
มาตรฐาน ชอมูลที่ใชในการศึกษาวิเคราะหนี้ ไดจากการสัมภาษณผูบอกภาษาที่
คัดเลือกจากผูใชภาษายอยแตละภาษารวมทั้งสิ้น 15 คน 
ผลของการวิจัยแสดงวา ลักษณะทางดานเสียงของภาษายอยทั้งสี่ภาษามีทั้ง
คลายคลึงกันและแตกตางกัน ลักษณะของเสียงวรรณยุกตในภาษาลาวใตกับภาษา
ลาวเวียงคลายคลึงกันมาก และแตกตางจากลักษณะของเสียงวรรณยุกตในภาษา
ลาวโซง และภาษาลาวครั่งอยางเห็นไดชัด จํานวนหนวยเสียงวรรณยุกตในภาษา
ลาวโซง ภาษาลาวใต และภาษาลาวเวียงมี 6 หนวยเสียงเทากัน สวนในภาษาลาว
ครั่งมี 5 หนวยเสียง ลักษณะของเสียงพยัญชนะและเสียงสระในภาษายอยทั้งสี่
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ภาษามีความคลายคลึงกัน จํานวนหนวยเสียงพยัญชนะในภาษาลาวครั่ง ภาษาลาว
ใต และภาษาลาวเวียงมี 20 หนวยเสียง และไมมีเสียงพยัญชนะควบกล้ํา ในขณะที่
ภาษาลาวโซงมีหนวยเสียงพยัญชนะ 19 หนวยเสียง และมีเสียงพยัญชนะควบกล้ํา
3 เสียง สวนจํานวนหนวยเสียงสระในภาษายอยทั้งสี่ภาษามี 18 หนวยเสียงเทากัน
เสียงสระประสมสองเสียงในภาษาลาวครั่ง ภาษาลาวใตและภาษาลาวเวียงมี 14
เสียง สวนสระประสมสามเสียงในภาษายอยแตละภาษามี 3 เสียง 
เมื่อเปรียบเทียบลักษณะของเสียงวรรณยุกต เสียงพยัญชนะ และเสียงสระ ในภาษา
ยอยทั้งสี่ภาษาดังกลาวกับภาษาไทยมาตรฐาน พบวาลักษณะของเสียงวรรณยุกต
ตางกัน แตลักษณะของเสียงพยัญชนะและเสียงสระคลายคลึงกัน 
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