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ABSTRACT 

 

 

On the international level, there have been numerous efforts to study and 

document the world’s languages, which are the cultural heritage of mankind.  This 

research was initiated to explore the sounds within the Sgaw Karen dialect of Baan Pa 

Kluay Village, Mae Wang District, Chiang Mai, Thailand.  In fact, there was a prior 

attempt to describe the sounds of Sgaw Karen in Chiang Mai such as Ratanakul et 

al.’s phonological description of the dialect of Baan Huay Bong Village, Mae Jam 

District, Chiang Mai in their dictionary in 1986.  However, the present research is the 

first to study the sounds of Sgaw Karen in Chiang Mai based on the acoustic phonetic 

approach.   The following are the findings from this research.  The words were found 

to be between one to three syllables.  Each syllable consisted of an optional onset, a 

nucleus, a tone and no coda.  The onset consisted of one to three consonantal or 
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vocalic transitions.  The nucleus consisted of a vowel.  The tone consisted of a 

contour tone and an optional glottal stop.  Ten vowel types were found.  They were [ɪ, 

e, æ, ɨ, ə, a, ʉ, ɨ, ɔ, o, ʊ], which varied in terms of height, backness and rounding 

features.  As many as twenty one phonetic consonants were found, [p, pʰ, b, v, m,   ,   ʰ, 

d ,  ,  ,   , l, r, c, cʰ, ɲ, k, kʰ, x, ɣ, ŋ], varying in terms of manner, nasality, laterality, 

place, phonation and aspiration.  Four tone categories were found.  They were: 1) 

High-level, mid-rising or high-rising: [(ʔ)  , (ʔ) , (ʔ) ], 2) Mid-level or mid-level with a 

falling tail: [  ,  ,  ], 3) Low-level, low-falling or mid-falling: [(ʔ)  , (ʔ)  , (ʔ) , (ʔ) ] and 

4) Low-falling-rising or low-rising: [ ,  ,  ,  ].  The vowel lengths vary in four 

phonetic length levels [ ,  ,   ,   ].  Tone and vowel duration were much related.  For 

example,     was usually found with either the high or the low tone categories, 

[a] was usually found with the mid tone category, and [aˑ] and [aː] usually 

occurred with the low tone category.  In conclusion, this phonetic study has 

successfully described the sounds within the Sgaw Karen dialect of Baan Pa Kluay, in 

contributing to the documentation of this little-known language of Thailand. 
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บทคดัย่อ 

 

 

มีความพยายามในระดบันานาชาติมากมายท่ีจะศึกษาและบนัทึกขอ้มูลของภาษาต่างๆ ทัว่
โลก อนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมของมนุษยชาติ การศึกษาวิจยัน้ีจึงไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนเพื่อส ารวจและ
บรรยายหน่วยเสียงของส าเนียงภาษากะเหร่ียงสกอของหมู่บา้นป่ากลว้ย อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  แมว้า่
อนัท่ีจริงแลว้เคยมีความพยายามมาก่อนหนา้น้ีในการศึกษาบรรยายหน่วยเสียงของภาษากระเหร่ียง
สกอในเชียงใหม่ เช่น การบรรยายส าเนียงบา้นห้วยบง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ตามแนวทางเชิงสัท
วิทยาโดย ศ. ดร. คุณหญิงสุริยา รัตนกุล และคณะในพจนานุกรมปี 1986 ของพวกเขา  อยา่งไรก็ดี 
การศึกษาวิจยัช้ินน้ีนับเป็นความพยายามคร้ังแรกท่ีจะศึกษาหน่วยเสียงในภาษากะเหร่ียงสกอใน
จงัหวดัเชียงใหม่ของประเทศไทยโดยการวิเคราะห์เชิงกลสัทศาสตร์  ต่อไปน้ีคือส่ิงท่ีพบจากการ
วิจยัน้ี  ค  าในส าเนียงน้ีมี 1-3 พยางค์ แต่ละพยางคมี์แกนกลางและวรรณยุกต์เปล่ียนระดบั ไม่มี
ส่วนทา้ยพยางค ์แต่ส่วนตน้พยางคท่ี์อาจเป็นเสียงพยญัชนะหรือเสียงคลา้ยสระนั้นอาจมีหรือไม่ก็ได ้

โดยสรุป การวิจยัไดพ้บสระ 10 ชนิดไดแ้ก่ [ɪ, e, æ, ɨ, ə, a, ʉ, ɨ, ɔ, o, ʊ] ซ่ึงแตกต่างกนัเชิงสัท
ลกัษณ์ดา้นความสูง ต าแหน่งหนา้หลงั และความกลม และพบพยญัชนะ 21 ชนิดไดแ้ก่ [p, pʰ, b, 
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v, m,   ,   ʰ, d ,  ,  ,   , l, r, c, cʰ, ɲ, k, kʰ, x, ɣ, ŋ] ซ่ึงแตกต่างกนัเชิงสัทลกัษณ์ในลกัษณะการออก
เสียง ความเป็นนาสิก ความเป็นเสียงขา้งล้ิน ต าแหน่งฐานกรณ์ คุณภาพเสียง และ ลมแทรกในเสียง
กกั ในส่วนของวรรณยุกต ์จ  าแนกเสียงวรรณยุกต์ไดส่ี้กลุ่ม คือ 1) สูงระดบั กลาง-ยก หรือสูง-ยก  
2) กลางระดบั หรือกลางระดบัแลว้ตกท่ีทา้ยเสียง 3) ต ่าระดบั ต ่า-ตก หรือกลาง-ตก และ 4) ต ่า-ตก-
ยก หรือต ่า-ยก  ความยาวของสระแยกความแตกต่างเชิงสัทศาสตร์ได ้4 ระดบั คือ [ ,  ,   ,   ] 

การศึกษาทางสัทศาสตร์น้ีไดบ้รรยายหน่วยเสียงของส าเนียงบา้นป่ากลว้ยอยา่งครบถว้น อนัเป็นการ
จดัเก็บขอ้มูลภาษาท่ียงัคงเป็นท่ีรู้จกันอ้ยอยูน้ี่ เพื่อวา่ผูค้นจะไดศึ้กษาและอนุรักษก์นัสืบไป 


