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บทคัดย่อภาษาไทย 

56202801 : ภาษาไทย แบบ 2.1  อกัษรศาสตรดษุฎีบณัฑิต 
คําสําคญั : การแปร, คนสามระดบัอาย,ุ ภาษาผู้ไทกะป๋อง 

นางสาว สทุธิดา จนัทร์ดวง: การแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศ
ไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รองศาสตราจารย์ สวุฒันา 
เลี่ยมประวตัิ 

  
งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุน

ภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    และศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการใช้
ศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว      ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ผู้บอกภาษาชาวผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  แบ่งผู้บอกภาษาเป็น 3 ระดบัอาย ุ คือ  ระดบัอายท่ีุ 1 อายรุะหว่าง 55 – 65 
ปี  ระดบัอายท่ีุ 2 อายรุะหว่าง  35 – 45 ปี  และระดบัอายท่ีุ 3 อายรุะหว่าง 15– 25 ปี   เก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้
บอกภาษาทัง้เพศชายและเพศหญิง ระดบัอายลุะ 10คน   ประเทศไทยจํานวน 30 คน   สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 30 คน  หน่วยอรรถท่ีใช้ในการศกึษาจํานวน 600 หน่วยอรรถ 

ผลการวิจยัพบวา่   การแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยพบ
การใช้ศพัท์ 3 ประเภท 10 รูปแบบ ดงันี ้ 1) ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้เหมือนกนั  มี 3 รูปแบบ 2) 
ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาสองระดบัอายใุช้เหมือนกนั  มี 6 รูปแบบ และ 3) ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้
แตกต่างกนั  มี 1 รูปแบบ ได้แก่   ขณะท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบการใช้ศพัท์  2 ประเภท  9 
รูปแบบ  ดงันี ้  1) ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้เหมือนกนั  มี 3 รูปแบบ 2) ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาสอง
ระดบัอายใุช้เหมือนกนั มี 6 รูปแบบ 

การแปรด้านรูปศพัท์ของคนสามระดบัอายุทัง้ในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวพบการแปรด้านศพัท์ผู้ ไทกะป๋องและศพัท์อ่ืนเช่นเดียวกนั   การแปรด้านความหมายของคนสาม
ระดับอายุพบการแปรความหมายกว้างออกและความหมายแคบเข้าทัง้ประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว    เม่ือเปรียบเทียบการสญูศพัท์พบว่ามีการสญูศพัท์ในภาษาผู้ ไทกะป๋องในประเทศ
ไทยมากกวา่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้ศัพท์ของชาวผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  นอกจากระดบัอายขุองผู้บอกภาษาแล้วพบปัจจยัเสริมท่ีส่งผลต่อการใช้ศพัท์ทัง้หมด  3 ปัจจยั 
ได้แก่  1.การสมัผสัภาษา  2.ทศันคติต่อภาษา และ 3.แวดวงการเลือกใช้ภาษาของผู้พดู 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

56202801 : Major (THAI) 
Keyword : VIRATION, THREE GENERATIONS, PHUTHAI KAPONG LANGUAGE 

MISS SUTTHIDA CHANDUANG : A LEXICAL VARIATION AMONG THREE 
GENERATIONS OF PHUTHAI KAPONG LANGUAGE IN THAILAND AND THE LAO 
PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR 
SUWATTANA LIAMPRAWAT 

This  Thesis  aimed  to study Lexical variation among three generations in Phuthai 
Kanpong Language, Thailand, and the Lao People's Democratic Republic. The researcher collected 
the data from 600 semantic units interviewing divided into 3 groups by age levels: The first group 
was 55-65 years old, the second group was 35-45 years old, and the third group was 15-25 years 
respectively. There were 60 interviewees; 30 from Thailand and 30 from Laos PDR. 

The result of the analysis shows that a Lexical variation among three generations 
of  Phuthai Kapong Language Thailand. It was found that 1)  the same lexical was used in 3 
generations found 3 forms.  2) the same lexical was used in 2 generations found 6 forms. and 3) the 
lexical was used in different ways in 3 generations found 1 form. While Laos was found a Lexical 
variation 2 classified that  1)  the same lexical was used in 3 generations found 3 forms. and 2) the 
same lexical was used in 2 generations found 6 forms. 

In terms of lexical variation in Thailand and Laos, it found there are vaiation in Phuthai 
Kapong vocabulary and other ones. In terms of variation of meaning, It found that there is variations 
in bothe widening and narrowing in meaning. Comparisons of  the Lexical  loss, it is found Phuthai 
Kapong vocabulary in Thailand more loss in Laos. 

The Reinforcing factors  affecting in the Lexical variation of  Phuthai 
Kanpong  Language It was found that 3 factors  were 1. Language contact, 2. Language attitude and 
3. Domains of Language choice. These factors have resulted in changes of Phuthai Kanpong 
Language. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ําเร็จสมบรูณ์ได้ด้วยความกรุณา  ความเอาใจใส่  ความช่วยเหลือ และการให้
คําปรึกษาของรองศาสตราจารย์สวุฒันา  เลี่ยมประวตัิ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ผู้ประสาทความรู้และแนวคิด
อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การทําวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคณุรองศาสตราจารย์ ดร.วริษา โอสถานนท์  ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์อาจารย์ ดร.ยทุธ
พร นาคสขุและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สําเนียงงาม  กรรมการวิทยานิพนธ์ท่ีได้กรุณาให้คําแนะนําและ
แก้ไขเนือ้หาอนัเป็นประโยชน์ทําให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีมี้ความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย  คณะอกัษรศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ี
ได้ประสทิธ์ิประสาทความรู้อนัเป็นประโยชน์ในการทําวิทยานิพนธ์และนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั  ทัง้
ให้กําลงัใจ  หว่งใยไตถ่ามทกุข์สขุและให้ความเมตตาแก่ศิษย์เสมอมา  ตลอดระยะเวลาท่ีผู้วิจยัได้ศกึษา 

ขอบพระคณุ ผอ.วีระชาติ  สีลาวงศ์ ผู้ อํานวยการวิทยาลยัเทคนิคลาวเยอรมนั-เวียงจนัทน์ ท่ีได้ช่วยเหลือ
ผู้วิจยัในการติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ใน สปป.ลาว  ทัง้ยงัได้ให้อาจารย์ชาวผู้ ไทในลาวช่วยเหลือและ
อํานวยความสะดวกแก่ผู้วิจยัในการเก็บข้อมลู  ผู้วิจยัรู้สกึซาบซึง้ในความกรุณาและขอบพระคณุเป็นอยา่งยิ่ง 

วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ําเร็จลุล่วงจากความร่วมมือของกัลยาณมิตรทัง้ประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ได้แก่ล่ามผู้ นําทาง นกัศึกษา ผู้ช่วยเก็บข้อมลูทัง้ในประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีกรุณาช่วยเหลือในการเก็บข้อมลูเป็นอย่างดี   ตลอดจนผู้ให้สมัภาษณ์ท่านท่ีกรุณา
สละเวลาให้ความรู้เก่ียวกบัภาษาอนัเป็นประโยชน์ตอ่วิทยานิพนธ์ฉบบันี ้

ทนุการวิจยัครัง้นีไ้ด้รับการสนบัสนนุจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร และทนุสนบัสนนุ
การศกึษาและการทําวิจยัจากมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี ผู้วิจยัขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้

ผู้วิจยัขอบคณุเพ่ือน พ่ีน้องชาวศิลปากรทุกท่านท่ีคอยช่วยเหลือและให้กําลงัใจผู้วิจยัด้วยดีเสมอมา
ตัง้แตเ่ม่ือแรกเข้าศกึษาจนกระทัง่ทําวิทยานิพนธ์เสร็จสิน้ 

ความสําเร็จในด้านการศึกษาของผู้วิจยัรวมทัง้วิทยานิพนธ์ฉบบันีเ้กิดจากคณุพ่อคณุแม่ของผู้วิจยัท่ีให้
การสนบัสนนุสง่เสริม ให้ความรักและคอยเป็นกําลงัใจตลอดการศกึษา  ผู้วิจยัขอบกราบขอบพระคณุ ไว้ ณ ท่ีนีด้้วย
ความขอบคณุและซาบซึง้ยิ่ง 

นอกจากนีค้วามดีงามหรือคุณประโยชน์ของวิทยานิพนธ์เล่มนี  ้ ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณและขออุทิศ
งานวิจยันีใ้ห้แก่อาจารย์ปาน  แก้วคําแสน ปราชญ์ภาษาผู้ไทตามเจตนารมณ์ท่ีทา่นต้องการบนัทกึภาษาผู้ ไทกะป๋อง
ไว้ให้ชนรุ่นหลงัได้ศกึษาและทา่นเฝ้าดคูวามสําเร็จของงานวิจยันีอ้ยูบ่นสรวงสรรค์ 

  
  

สทุธิดา  จนัทร์ดวง 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ภาษาผู้ ไท1 เป็นภาษาหนึ่งในภาษาตระกลูไท (Tai Language Family) สาขาตะวนัตก
เฉียงใต้   ด้านการจดักลุม่ของภาษาผู้ ไท แชมเบอร์เลน (Chamberlain, 1975: 44-66)  ได้แบ่ง
ภาษาตระกลูไทสาขาตะวนัตกเฉียงใต้ออกเป็น  2  กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม P group เป็นกลุ่มภาษาท่ี
พยญัชนะต้นดัง้เดิมเป็นเสียงกกั  ก้อง และกลายเป็นเสียงไม่ก้อง  ไม่มีลม  /p, t, k/  ได้แก่   ภาษา
เจฟาง  ภาษาไทเมา  ภาษาเมืองกา  ภาษาไทดํา  ภาษาไทแดง  ภาษาไทขาว  ภาษาลือ้  ภาษาไท
ใหญ่  ภาษาไทยวน  และภาษาอาหม  2) กลุ่ม PH group เป็นกลุ่มภาษาท่ีพยญัชนะต้นดัง้เดิม
เป็นเสียงกกั ก้อง และกลายเป็นเสียงไม่ก้อง มีลม /ph, th, kh/ ได้แก่ ภาษาไทยสยาม  ภาษาผู้ ไท 
ภาษาไทเหนอ  ภาษาพวน  ภาษาลาว  ภาษาไทยถ่ินใต้    จะเห็นได้ว่าภาษาผู้ ไทอยู่ในกลุ่ม PH  
group ซึง่เป็นกลุม่ภาษาลกูท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเสียงพยญัชนะต้นดัง้เดิมจากเสียง  กกั  ก้อง  มา
เป็นเสียงพยญัชนะต้นกกั  ไม่ก้อง  พ่นลม  คือ  *b, *d, *g > /ph, th, kh/  ตามการแบง่ภาษา
ตระกลูไทของแชมเบอร์เลน 

ภาษาผู้ ไทเป็นภาษาหนึ่งท่ีน่าสนใจ   มีลกัษณะเฉพาะแตกต่างไปจากภาษาไทยกลางทัง้
ด้านเสียงและคํา   นกัภาษาศาสตร์ให้ความเห็นเก่ียวกบัภาษาผู้ ไทว่า  ลกัษณะเดน่ของภาษาผู้ ไท
นัน้มีสําเนียงพูดคล้ายกับภาษาไทพวน  และมีการออกเสียงแบ่งแยกระหว่างคําศพัท์ท่ีใช้ รูป ใ-  
และ ไ-  โดยคําศพัท์ท่ีภาษาไทยกลางใช้รูปสระ ใ- /aj/  ภาษาผู้ ไทจะใช้สระเออ /ә/  สว่นคําศพัท์ท่ี
ภาษาไทยกลางใช้รูป ไ- /aj/  ในคําศพัท์เดียวกนันีภ้าษาผู้ ไทยจะใช้สระไอ /aj/ หรือสระอี /i/   (เรือง
เดช  ปันเข่ือนขตัิย์,  2531: 140)     สว่นวิไลวรรณ  ขนิษฐานนัท์  (2520 : 1-2) ให้ข้อสงัเกตว่า  
ภาษาผู้ไทย2 มีความคล้ายคลงึกบัภาษาไทยอีสานมาก  แตมี่ลกัษณะเฉพาะของตนเองหลายอยา่ง  
ซึง่แตกตา่งกบัภาษาไทยอีสาน  ความแตกตา่งนีมี้อยูใ่นทัง้ระดบัเสียงและระดบัคํา   

                                                            
1 คําว่า ‚ผู้ ไท‛  มีผู้ เรียกแตกต่างกนัออกไปหลายแห่ง  เช่น  ภไูทย  ภู่ไทย  ผู้ ไทย  และพไูทย  ซึง่ราชบณัฑิตยสถาน

(2542 : 560) ใช้คําเรียกช่ือกลุ่มชาติพนัธุ์ดงักล่าวนีว้่า ‚ผู้ ไทย‛  แต่ในงานวิจยันีผู้้วิจยัใช้คําว่า  ‚ผู้ ไท‛ เน่ืองจากเป็นการศกึษา
ภาษาผู้ ไททัง้ท่ีอยู่ในประเทศไทยและนอกประเทศ   แต่หากเอกสารหรืองานวิจยัอ่ืนท่ีผู้ วิจยันํามาใช้อ้างอิงเขียนแตกต่างไป
จากวิทยานิพนธ์นี ้ ผู้วิจยัจะเขียนคําดงักลา่วตามต้นฉบบัเดิม 

2 วิไลวรรณ  ขนิษฐานนัท์  (2520) ใช้คําวา่ ‚ผู้ ไทย‛ 



  2 

  สวุิไล  เปรมศรีรัตน์  และคณะ (2547: 50-63) ได้กลา่วไว้ว่า ผู้พดูภาษาผู้ ไทในประเทศ
ไทยนัน้มีประมาณ 470,000 คน   จังหวัดท่ีมีชาวผู้ ไทอาศัยอยู่มากท่ีสุดคือจังหวัดสกลนคร  
รองลงมาคือจังหวัดกาฬสินธุ์   นครพนม  มุกดาหาร  อุดรธานี  ยโสธร ตามลําดับ  จากข้อมูล
ดงักล่าวนีแ้สดงให้เห็นว่า  ชาวผู้ ไทเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยท่ีมี
ประวตัิความเป็นมา  วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ภาษา  และความเป็นอยู่ท่ีแตกตา่งไป
จากคนไทยกลุม่อ่ืนในภาคอีสาน     

ปัจจุบันภาษาผู้ ไทเป็นภาษาท่ีมีผู้ ใช้อยู่เป็นจํานวนมากในบริเวณหลายพืน้ท่ีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ เขตจังหวัดนครพนม  ได้แก่  พืน้ท่ีอําเภอธาตุพนม  อําเภอเรณูนคร  
อําเภอนาแก  อําเภอศรีสงคราม อําเภอเมือง อําเภอปลาปาก อําเภอนาหว้า  เขตจงัหวดักาฬสินธุ์  
ได้แก่  อําเภอสหัสขนัธ์  อําเภอสมเด็จ  อําเภอห้วยผึง้  อําเภอคําม่วง  อําเภอเขาวง  อําเภอกุฉิ
นารายณ์  เขตจังหวัดสกลนคร  ได้แก่  อําเภอคําตากล้า  อําเภอวานรนิวาส  อําเภอบ้านม่วง  
อําเภอสวา่งแดนดิน  อําเภอวาริชภมูิ  อําเภอพงัโคน  อําเภอพรรณนานิคม  อําเภอกดุบาก  อําเภอ
กสุมุาลย์  และอําเภอเมือง (พจนี    ศรีธรราษฎร์. 2556 : 7)  เขตจงัหวดัมกุดาหาร  ได้แก่  อําเภอ
เมือง  อําเภอคําชะอี  อําเภอหนองสงู  อําเภอดงหลวง  อําเภอนิคมคําสร้อย  อําเภอดอนตาล  เขต
จังหวัดอํานาจเจริญ  ได้แก่  อําเภอ     เลิงนกทา  เขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้แก่  อําเภอเมยวดี 
(พทุธชาติ  โปธิบาล  และ ธนานนัท์  ตรงดี. 2541 : 75-77) นอกจากนีย้งัพบในบางพืน้ท่ีของ
จงัหวดัหนองคาย  อดุรธานี  และอบุลราชธานี  10  จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ด้านประวตัิความเป็นมาของชาวผู้ไทในประเทศไทย     ชาวผู้ ไทได้อพยพมาอยู่ในประเทศ
ไทยทัง้หมด 3 ครัง้  ครัง้แรกในสมยัธนบรีุ  ระหว่าง พ.ศ.2321 ถึง 2322  ผู้ ไทกลุม่แรกท่ีอพยพเข้า
มาอยูใ่นประเทศไทยมาจากเมืองทนัต์     เมืองม่วย   สองเมืองนีเ้ป็นลาวทรงดําหรือผู้ ไทดํา  ซึง่อยู่
ริมเขตแดนเวียดนาม  ครัง้ท่ี 2 เกิดขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 1  ราว พ.ศ. 2335-2338  ผู้ ไทกลุม่ท่ีสองมา
จากเมืองแถงและเมืองพวน  ครัง้ท่ี 3 เกิดขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ซึง่เป็นการอพยพครัง้ใหญ่ท่ีสดุ  
เน่ืองจากมีกลุม่ผู้ ไทท่ีอพยพมามากถึง 8 กลุม่   จากกลุม่ผู้ ไททัง้ 8 กลุม่ 5 กลุม่แรกนัน้เป็นชาวผู้ไท
ท่ีอพยพมาจากเมืองวังซึ่งเป็นกลุ่มผู้ ไทกลุ่มใหญ่ กระจายอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์   สกลนคร  
มกุดาหาร และนครพนม   กลุ่มท่ี 6 และ 7 เป็นชาวผู้ ไทท่ีอพยพจากเมืองเซโปน กระจายอยู่ใน
จงัหวดัอํานาจเจริญ  และกลุ่มท่ี 8 เป็นชาวผู้ ไทกลุ่มเดียวท่ีอพยพจากเมืองกะป๋อง มาตัง้อยู่เมือง
วาริชภูมิ  ปัจจุบนัคือ อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร (สวุิทย์  ธีรศาสวตั และ ณรงค์   อปัุญญ์, 
2538:155-156)  
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จงัหวดัสกลนครเป็นอีกพืน้ท่ีหนึง่ท่ีมีชาวผู้ไทอาศยัอยู่เป็นจํานวนมากท่ีสดุในภาคอีสาน มี
ผู้พดูภาษาผู้ ไทในชีวิตประจําวนัถึง 165,000 คน  (สวุิไล  เปรมศรีรัตน์  และคณะ, 2547: 50,63)  
จงัหวดัสกลนครมีชาวผู้ ไทท่ีน่าสนใจกลุ่มหนึ่งและเรียกตนเองว่า  ‚ผู้ ไทกะป๋อง3‛  จากการสืบค้น
เอกสาร  อําเภอวาริชภูมิ  จังหวดัสกลนคร ในหนังสือภูไทกะป๋อง ท่ีรวบรวมและเรียบเรียงโดย 
อาจารย์ปาน แก้วคําแสน (2510: 2-9) ได้กลา่วถึงประวตัิความเป็นมาชาวผู้ไทในอําเภอวาริชภมูิไว้
ว่า   ชาวผู้ ไทท่ีอําเภอวาริชภมูิเป็นผู้ ไทอพยพมาจากเมืองกะป๋อง(หรือท่ีเรียกกนัว่า ผู้ ไทสายนํา้กะ
ปองตามสําเนียงลาว) ท่ีอยู่บริเวณเมืองตะโปนหรือเซโปน  แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว    จากการสอบถามปราชญ์ท้องถ่ินคือ  อาจารย์ปาน แก้วคําแสน
(2557) ได้กล่าวว่า   บรรพบุรุษของพวกตนเป็นชาวผู้ ไทท่ีอพยพมาจากเมืองกะป๋องซึ่งตัง้อยู่ใน
ห้วยกะป๋อง  เป็นบริเวณท่ีแยกจากลํานํา้เซบัง้ไฟไหลลงสู่แม่นํา้โขงอยู่ในแขวงสะหวันนะเขต    
ด้วยเหตนีุช้าวผู้ ไทท่ีอําเภอวาริชภมูิจึงมกัเรียกพวกเขาเองว่า  ‚ผู้ ไทกะป๋อง‛ ตามเมืองท่ีบรรพบรุุษ
ของตอนได้อาศยัอยู่เดิม  และปัจจบุนัผู้ ไทกระป๋องกลุ่มนีไ้ด้อาศยัอยู่ในจงัหวดัสกลนคร จนตราบ
ทุกวนันี ้ ดงันัน้ชาวผู้ ไทรุ่นหลงัเม่ือได้ยินคําบอกเล่าจากบรรพบุรุษถึงท่ีมาว่าเป็นผู้ ไทจากเซโปน 
หากมีโอกาสก็อยากไปเห็นแผ่นดินมาตภุมูิสกัครัง้   

อย่างไรก็ตาม แม้ชาวผู้ ไทกะป๋องจะใช้ภาษาผู้ ไทเช่นเดียวกันกับผู้ ไทกลุ่มอ่ืนในจงัหวดั
สกลนคร    แตจ่ากการเก็บข้อมลูเบือ้งต้นของผู้วิจยัพบวา่ มีบางคําท่ีผู้ ไทกระป๋องใช้แตกตา่งจากผู้
ไทกลุม่อ่ืน อาทิ คําถามว่า ‘ไปไหน’ ผู้ ไททัว่ไปใช้ว่า  ‚ไปสิเลอ‛ ผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า ‚ไปตะเลอ‛  หรือ
คําว่า ‘หวัเข่า’    ผู้ ไททัว่ไปใช้ว่า  ‚หวัโค้ย‛  แตผู่้ ไทกะป๋องใช้ว่า ‚โหเห่า‛ เป็นต้น จากการใช้ศพัท์
ของชาวผู้ ไทกะป๋องท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีประวตัิความเป็นมาน่าสนใจ   อีกทัง้ผู้ ไทกะป๋องอําเภอ
วาริชภมูิและผู้ ไทเมืองเซโปนมีความสมัพนัธ์กนัดงักล่าว  ทําให้ผู้วิจยัสนใจศึกษาภาษาของชาวผู้
ไทกะป๋องอําเภอวาริชภมูิและภาษาผู้ไทกะป๋องท่ีเมืองเซโปนด้วย 

                                                            
3   คําเรียกกลุม่ผู้ ไทท่ีมาจากเมืองกระปองในลาวมีช่ือเรียกหลายช่ือ  เช่น  กะปอง  กะป๋อง  ก่าป๋อง  จากการศกึษา

เอกสารประวตัิผู้ ไทกะป๋องและเอกสารอ่ืนๆ ซึง่รวบรวมโดย อาจารย์ปาน แก้วคําแสน   ผู้วิจยัพบว่าอาจารย์ปาน  แก้วคําแสน  
ใช้คําเรียกผู้ไทกลุม่นีท้ัง้หมด 3 คํา คือ 1)คําวา่ ‚กะปอง‛ ในความหมายถงึกลุม่ผู้ ไทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
2)คําว่า ‚ก่าป๋อง‛ ในเอกสารประวตัิผู้ ไทกระป๋องฉบบัตรวจแก้ไข (2551)  และ  3) คําว่า ‚กะป๋อง‛ พบใช้ในเอกสาร  2  แห่ง คือ
เอกสารประวตัิผู้ ไทกะป๋อง (2510-ปัจจบุนั) และเอกสาร เสีย้วหนึง่ของ..ภาษาไทย ถึงความเป็นไทกะป๋อง (2549)   นอกจากนี ้
ในหนงัสืออนสุาร อสท.ฉบบัเฉลิมพระชนมพรรษา 2557 (สเุทพ ไชยขนัธุ์,2557: หน้า 57) ใช้คําว่า ‚ผู้ ไทกะป๋อง‛  ดงันัน้ใน
วิทยานิพนธ์นี ้ ผู้วิจยัจงึใช้คําวา่ ‚กะป๋อง‛ ตามท่ีการออกเสียงของคนไทยและท่ีปรากฏใช้ในเอกสาร 
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เซโปน เป็นเมืองทางตะวันออกของสะหวันนะเขต ตัง้อยู่ภาคกลางของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 9 ไป 190 กิโลเมตร เดิมเป็นเมืองหนึ่งท่ี
มีชาวผู้ไทกะป๋องเคยอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น   ปัจจบุนัแยกเป็นเซโปนเมืองเก่ากบัเซโปนเมืองใหม ่ 
เซโปนเป็นเมืองท่ีถูกสงครามทําลายอย่างมาก  ปัจจุบนัยังคงมีกับระเบิดและซากยุทโธปกรณ์
หลงเหลืออยู่ในพืน้ท่ีจํานวนมากแต่ก็ยงัมีชาวผู้ ไทอาศยัอยู่ในบริวเวณเดิมจนถึงปัจจุบนั  (การ
ท่องเที่ยวแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว, มปท: 5-6) 

ผู้วิจยัได้สมัภาษณ์ท่านคําพนู  ตไุพทนู(2559)  รองเจ้าแขวงสะหวนันะเขต กลา่วว่า แขวง
สะหวนันะเขตเป็นประชากรสว่นใหญ่เป็นชาวผู้ ไท  ดงันัน้การใช้ภาษาผู้ ไทสื่อสารกนักบัภาษาลาว
กลุ่มอ่ืนนัน้ถือเป็นเร่ืองปกติ  มีเพียงวิถีชีวิตของชาวผู้ ไทเท่านัน้ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  เพราะชาวผู้ ไทแม้จะมีภาษาและวฒันธรรมเฉพาะของชนเผ่าของ
ตน  แต่เพื่อความอยู่รอดก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตบางอย่างของตนให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม
ในปัจจบุนั (คําพนู  ตไุพทนู, 2559)  
 ทัง้นี ้ จากการสงัเกตของผู้วิจยัพบว่า  ปัจจบุนัผู้ ใช้ภาษาผู้ ไทกะป๋องท่ีมีอายตุ่างกนัทัง้ใน
ประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมักใช้ศพัท์แตกต่างกัน   กล่าวคือ  
ผู้สูงอายุใช้ศพัท์ผู้ ไทมากกว่าวยัรุ่นท่ีใช้ศพัท์ภาษาลาวกลุ่มอ่ืน  ศพัท์กรุงเทพฯ  หรือใช้ศพัท์อ่ืน
ควบคูไ่ปกบัศพัท์ผู้ไทในการสื่อสารมากยิ่งขึน้   

ดงันัน้  ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาการแปรการใช้ศัพท์ภาษาผู้ ไทกะป๋องในประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   โดยยึดปัจจัยทางสงัคมเร่ืองของระดบัอายุ   มาเป็น
แนวทางในการศกึษา     การศกึษาตามแนวภาษาศาสตร์สงัคมนัน้  ‚อาย‛ุ  ถือเป็นปัจจยัทาง
สงัคมท่ีสําคญัประการหนึง่ท่ีทําให้ผู้พดูภาษาเดียวกนัใช้ภาษาแตกตา่งกนัได้       ดงัท่ี  ปราณี  กลุ
ละวณิชย์ (2535: 21-23) ได้กลา่วไว้ว่า   ปัจจยัสําคญัท่ีเป็นตวักําหนดให้ผู้ ใช้ภาษามีสถานภาพ
ทางสงัคมแตกตา่งกนัและอาจทําให้เกิดการแปรภาษานัน้   ได้แก่   เพศ   อาย ุ  การศกึษา   อาชีพ   
ชาติพนัธุ์   ชนชัน้ทางสงัคม   และถ่ินท่ีอยู่อาศยั   การใช้ภาษาของคนอายแุตกต่างกนัใช้ภาษา
ต่างกนัซึง่การใช้ภาษาท่ีแปรไปตามอายขุองผู้พดูนัน้   ทําให้มีภาษาของวยัรุ่น   ภาษาของคนรุ่น
ใหม ่   ภาษาของคนรุ่นเก่า     

หากเราพิจารณาการใช้ภาษาของคนรุ่นเก่าไปจนถึงภาษาของคนรุ่นใหม่    จะทําให้เห็น
ภาพการแปรของภาษาจากอดีตไปสูอ่นาคตได้   สอดคล้องกบัแนวคิดของ ลาบอฟ (อ้างถึงใน  
อมรา   ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2544: 39)  ท่ีว่า    เราสามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของภาษาได้
จากการแปรของภาษาในคนท่ีต่างรุ่นต่างอายกุนั    ภาษาของผู้พดูท่ีมีอายมุากท่ีสุดเปรียบได้กบั
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ภาษาของอดีต   ภาษาของผู้พดูรุ่นกลางๆ ถือเป็นภาษาปัจจบุนั    และภาษาของผู้พดูอายนุ้อยถือ
ได้ว่าเป็นภาษาของอนาคต     ความแตกต่างกนัของภาษาเช่นนีเ้ปรียบเหมือนความแตกต่างของ
กาลเวลาจริง  ซึง่ลาบอฟเรียกความแตกตา่งกนัของภาษาเช่นนีว้า่ การเปลี่ยนแปลงในเวลาเสมือน
จริง (change in apparent time)  สว่นภาวะท่ีนําไปสูค่วามเปลี่ยนแปลง คือ การมีรูปของภาษาท่ี
ใช้ต่างกนัตามรุ่นอายนุัน้   ลาบอฟเรียกว่า  การเปลี่ยนแปลงแปลงท่ีกําลงัดําเนินอยู่ (change in 
progress) 

อนึ่ง  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีผ่านมา  พบว่า   มีผู้ศึกษาการแปรและการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ศพัท์ตามระดบัอายขุองผู้พดู   สว่นใหญ่ศกึษาเพียงภาษาใดภาษาหนึ่งในพืน้ท่ี
ใดพืน้ท่ีหนึ่งเท่านัน้  อาทิ    อญัชลี  บรูณะสิงห์ (2531) ได้ศกึษาเร่ือง ‚วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
การใช้คําของคนสามระดบัอายใุนภาษาไทยโซ่ง‛   อญัชลี  การัยภมูิ (2540) ได้ศกึษาเร่ือง ‚การ
เปลี่ยนแปลงการใช้คําในภาษาไทยถ่ินใต้ จงัหวดันครศรีธรรมราช  ตามระดบัอายขุองผู้ ใช้ภาษา‛  
รังสติา  สวุรรณมสุกิ (2547)ได้ศกึษาเร่ือง  ‚การแปรของคําศพัท์ภาษาไทยถ่ินใต้      อําเภอเกาะส
มุย   จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในผู้ พูดสามระดับอายุ‛    นันทพร  ศรจิตติ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง 
‚การศกึษาเปรียบเทียบการใช้คําของคนสามระดบัอายใุนภาษาไทยถ่ินใต้‛ 

ส่วนงานท่ีศึกษาการแปรภาษาของคนสามระดบัอายใุนหลายพืน้ท่ีพบงานของ สวุฒันา  
เลี่ยมประวตัิ(2556) ท่ีได้ศกึษาเร่ือง  ‚การแปรการใช้ศพัท์ในภาษาไทดําของคนสามระดบัอาย ุ ใน
โครงการวิจยัชาติพนัธุ์: กระบวนทศัน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวฒันธรรม‛  ถือเป็นงานวิจยั
เร่ืองแรกท่ีได้ขยายขอบเขตการศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนหลายพืน้ท่ีอย่าง
ชดัเจน   โดยเก็บข้อมลูภาษาไทดําในพืน้ท่ีทัง้หมด 4 จงัหวดั   เป็นการศกึษาการแปรการใช้ศพัท์
ของคนสามระดบัอายใุนพืน้ท่ีประเทศไทยเท่านัน้     ผู้วิจยัยงัไมพ่บงานวิจยัท่ีศกึษาการแปรการใช้
ศพัท์ภาษาผู้ ไทของคนสามระดบัอายุเปรียบเทียบภาษาเดียวกนัต่างพืน้ท่ีแบบข้ามประเทศ   แต่
พบงานวิจยัท่ีศึกษาเปรียบเทียบภาษาอ่ืนต่างพืน้ท่ีแบบข้ามประเทศ คือ งานของ     ศรินยา จิต
บรรจง (2553)  ท่ีได้ศกึษาเร่ือง ‚การศกึษาเปรียบเทียบระบบเสียงและระบบคําภาษาแสกใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกบัประเทศไทย‛ 

ดงันัน้เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการศึกษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายุให้
กว้างขวางขึน้     ผู้วิจยัจึงสนใจศกึษาเร่ืองการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไท
กะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว     ซึง่เก็บข้อมลูจากผู้บอกภาษาผู้
ไทกะป๋องท่ีแตกต่างกนัด้านถ่ินท่ีอยู่อาศยั  ผู้วิจยัได้ตัง้ข้อสนันิษฐานไว้ว่า การแปรศพัท์ภาษาผู้ ไท
กะป๋องในจุดเก็บข้อมลูทัง้ในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความ
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แตกต่างกนัอนัเน่ืองมาจากการสมัผสัภาษาเป็นส่วนใหญ่  เพราะได้รับอิทธิพลจากภาษาอ่ืนท่ีมีผู้
พดูอยูใ่นบริเวณเดียวกนั   

อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2545: 92)ได้กล่าวว่า  การสมัผสัภาษา(Language contact)  
เป็นกระบวนการท่ีสองภาษาหรือหลายภาษามีอิทธิผลตอ่กนั  การสมัผสัภาษามกัเกิดขึน้สงัคมท่ีมี
ภาวะสองภาษาหรือภาวะหลายภาษา  และในสงัคมดงักล่าวมีผู้ รู้สองภาษาหรือหลายภาษาใช้
ภาษาสลบัหรือปนกัน  จุดท่ีมีการสัมผัสภาษาคือภายในตวัผู้ รู้ภาษานั่นเอง   จะเห็นได้ว่าการ
สมัผสัภาษาของบุคคลมีความเก่ียวข้องกับการสมัผัสภาษาระดบัสงัคมในแง่ท่ีว่า  เม่ือสงัคมมี
ภาวะหลายภาษา   การมีอิทธิพลต่อกันระหว่างภาษาต่างๆ ย่อมเกิดขึน้ได้  และทําให้เกิดผล
ตามมาคือ  การแปรและการเปลี่ยนแปลงของภาษานัน่เอง 

การศึกษาครัง้นี ้  ผู้ วิจยัจะศึกษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไท
กะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    อนัเป็นประโยชน์ท่ีแง่ท่ีจะทําให้
ทราบลกัษณะการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายุ        รวมไปถึงปัจจยัท่ีทําให้เกิดการแปรการใช้
ศพัท์ของคนสามระดบัอาย ุ  และแนวโน้มการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไทกะป๋อง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้อยา่งชดัเจน      

วิทยานิพนธ์นีน้อกจากจะทําให้เห็นความแตกต่างและความหลากหลายด้านการใช้ศพัท์
ภาษาผู้ไทกะป๋องของผู้พดูท่ีมีวยัแตกตา่งกนัแล้ว การแปรการใช้ศพัท์ในภาษาผู้ ไทกะป๋องยงัแสดง
ให้เห็นลกัษณะของการแปรภาษาอนัเน่ืองมาจากการสมัผสัภาษาซึง่เก่ียวข้องกบัระดบัอายหุรือวยั
ของผู้พดูภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว      นอกจากนี ้
วิทยานิพนธ์นีย้งัเป็นการบนัทึกวฒันธรรมทางภาษาของกลุ่มชาติพนัธุ์ ท้องถ่ินประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในช่วงเวลาหนึง่ไว้ให้ชนรุ่นหลงัได้ศกึษาอีกทางหนึง่ด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทย
และ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2. เพื่อเปรียบเทียบการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

3. เพื่อศกึษาปัจจยัเสริมท่ีสง่ผลตอ่การใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไทกะป๋อง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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สมมตฐิานของการวจิัย 

  1. ศพัท์ผู้ไทกะป๋องในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มี
การแปรไปตามระดบัอายขุองผู้พดู  โดยผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 จะใช้ศพัท์ผู้ ไทมากกว่า ผู้พูด
ภาษาผู้ ไทระดบัอายท่ีุ 2 และ 3  ขณะเดียวกนัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 จะใช้ศพัท์อ่ืนมากกว่าผู้
บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2 

2. ผู้ พูดภาษาผู้ ไทกะป๋องในประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้ศัพท์ผู้ ไทร่วมกับศัพท์อ่ืน  
มากกวา่ผู้พดูภาษาผู้ไทกะป๋องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 3. การแปรการใช้ศัพท์ภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีความแตกต่างกันนอกจากระดบัอายุของผู้บอกภาษาแล้วยงัเกิดจากการสมัผสั
ภาษาท่ีแตกตา่งกนัของผู้บอกภาษาในจดุเก็บข้อมลูแตล่ะพืน้ท่ี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านพืน้ท่ี  ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้กําหนดพืน้ท่ีท่ีใช้ศกึษาภาษาผู้ ไท  2 จดุ
เก็บข้อมลู คือ   1) บริเวณ    อําเภอวาริชภมูิ  จงัหวดัสกลนคร  ประเทศไทย 
        2) บริเวณ  เมืองเซโปน  แขวงสะหวันนะเขต   สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

2. ผู้วิจยัศกึษาเฉพาะศพัท์ภาษาผู้ ไทจากหน่วยอรรถทัง้หมด 600 หน่วยอรรถ ท่ีผู้วิจยัได้
คดัเลือกเป็นหน่วยอรรถท่ีผู้วิจยัได้คดัเลือกตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  เพื่อแสดงให้เห็นการแปรการใช้
ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ไทกะป๋อง 
 3. การศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ผู้วิจยัจะศกึษา 4 ประเด็น คือ 1.รูปแบบการแปรการใช้
ศพัท์  2.การแปรด้านรูปศพัท์  3.การแปรด้านความหมาย และ 4.การสญูศพัท์  

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมลูการศกึษาครัง้นีต้ัง้แต ่เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2557 –  
เดือนตลุาคม พ.ศ. 2559 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

ภาษาผู้ไท  หมายถึง  ภาษาของกลุม่ชาตพินัธุ์ผู้ ไท   ผู้ ไทย   ภไูท   ในงานวิจยันี ้คือ ภาษา
ผู้ไทกะป๋องเฉพาะ 2 จดุเก็บข้อมลูในพืน้ท่ีวิจยั  ซึง่คนทัง้สามระดบัอายใุช้ในชีวิตประจําวนั 

ภาษาผู้ไทในไทย   หมายถึง  ภาษาผู้ไทกระป๋องในจดุเก็บข้อมลูพืน้ท่ีบริเวณ  หมู่ 7 ตําบล
วาริชภมูิ  อําเภอวาริชภมูิ  จงัหวดัสกลนคร  ประเทศไทย  

ภาษาผู้ ไทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   หมายถึง  ภาษาผู้ ไทกะป๋องในจดุ
เก็บข้อมลูพืน้ท่ีบริเวณ  บ้านเซโปน  เมืองเซโปน  แขวงสะหวนันะเขต  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

คนสามระดบัอาย ุ หมายถึง  ชาวผู้ไทกะป๋องเฉพาะ  2 จดุเก็บข้อมลูในพืน้ท่ีวิจยั  แบ่งเป็น
สามระดบัอาย ุ ระดบัอายลุะ 10 คน คือ  1.ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 เพศชายและเพศหญิงท่ีมี
อายตุัง้แต ่55-65  ปี    2. ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 เพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายตุัง้แต ่35-45 ปี  
3.ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 เพศชายและเพศหญิงท่ีมีอาย ุ15-25 ปี จดุเก็บข้อมลูละ 30 คน  รวม
ผู้บอกภาษาทัง้ 2 จดุเก็บข้อมลู จํานวน 60 คน 

หน่วยอรรถ  หมายถึง  หน่วยแสดงความหมายท่ีมีความหมายสมบรูณ์  แตล่ะหน่วยอรรถ
อาจแทนด้วยศพัท์จํานวน 1 ศพัท์หรือมากกวา่   

คํา หมายถึง หน่วยท่ีมีความหมายแต่ละหน่วยซึ่งใช้แทนหน่วยอรรถนัน้ ๆ และยงัไม่ได้
ผา่นขัน้ตอนการวิเคราะห์ศพัท์ 

ศพัท์ หมายถึง คํา  วลี หรือประโยค ท่ีวิเคราะห์แล้วว่าเป็นสมาชิกของหน่วยอรรถ แต่ละ
ศพัท์จะมีรูปแปรหรือไม่ก็ได้ 

ศพัท์ผู้ ไท หมายถึง  ศพัท์ผู้ ไทกะป๋องซึง่เป็นศพัท์ผู้ ไทสาขาหนึ่งท่ีใช้พดูกนัอยู่ในกลุม่ชาวผู้
ไทกะป๋อง  เฉพาะ  2  จดุเก็บข้อมลูในพืน้ท่ีวิจยั 

ศพัท์อ่ืน หมายถึง ศพัท์ยืมจากภาษาไทยกลาง ภาษาไทยกรุงเทพฯฯ ภาษาลาวกลุ่มอ่ืน
ตามท่ีปรากฏในเอกสาร พจนานกุรม งานวิจยั วิทยานิพนธ์ หรือศพัท์สร้างใหม่จากภาษาผู้ ไทและ
ศพัท์สร้างใหมจ่ากภาษาผู้ไทและภาษาอ่ืน 

จุดเก็บข้อมูล  หมายถึง  หมู่บ้านท่ีผู้ วิจัยได้เลือกให้เป็นตวัแทนของชุมชนภาษาผู้ ไทใน
พืน้ท่ีวิจยั 2 แห่ง คือ ในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

การสมัผสัภาษา  หมายถึง กระบวนการท่ีสองภาษาหรือหลายภาษามีอิทธิพลตอ่กนั 
การเปลี่ยนแปลงภาษา  หมายถึง  รูปภาษาในภาษาเดียวกันมีลกัษณะท่ีแตกต่างกัน

ออกไปจากเดิมในช่วงเวลาท่ีแตกตา่งกนั  อาจเกิดได้ทัง้ระดบัเสียง  คํา และประโยค 
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การแปร  หมายถึง  การท่ีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีรูปร่างลกัษณะ คุณสมบตัิ หรือส่วนประกอบท่ี
เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากเดิม การแปรอาจหมายถึง การท่ีสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีลกัษณะ
เบี่ยงเบนไปจากบรรทดัฐานหรือรูปท่ีเป็นมาตรฐานก็ได้ (อมรา ประสทิธ์ิรัฐสนิธุ์, 2544: 18) 

การแปรภาษา  หมายถึง  การท่ีรูปในภาษาตัง้แต่   2 รูปขึน้ไปใช้แทนกันได้โดยไม่ทําให้
ความหมายหลกัเปลี่ยนไป (อมรา  ประสทิธ์ิรัฐสนิธุ์, 2544: 18) 

การแปรศพัท์  หมายถึง  คําท่ีมีความหมายเหมือนกนั  อาจใช้แทนกนัได้โดยความหมาย
หลกัเหมือนกนั 

การแปรความหมาย  หมายถึง  การท่ีผู้บอกภาษาบอกความหมายของศพัท์บางศพัท์
แตกตา่งกนัโดยความหมายท่ีใช้อาจมีความหมายกว้างออกหรือแคบเข้าก็ได้ 
 ปัจจยัเสริม  หมายถึง   สิง่ท่ีเป็นสาเหตหุรือมีอิทธิพลตอ่การใช้ศพัท์ของผู้บอกภาษาหรือผู้
พดูนอกเหนือจากระดบัอายท่ีุผู้บอกภาษาหรือผู้พดูได้รับ   สง่ผลให้เกิดการแปรการใช้ศพัท์ภาษาผู้
ไทกะป๋องของคนสามระดบัอายปุระเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ปัจจยัภายใน  หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในระบบของภาษาโดยไมไ่ด้รับ
อิทธิพลจากภาษาอ่ืน ถือเป็นปรากฏการณ์ทางภาษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป ซึง่
สามารถเกิดได้ทัง้ด้านเสียง  ศพัท์ ความหมาย  รวมไปถึงโครงสร้างของประโยค 

ปัจจยัภายนอก หมายถึง การเปลี่ยนแปลงภาษาท่ีเกิดขึน้จากกลไกและกระบวนการยืม
จากภาษาอ่ืน รวมไปถึงปัจจยัแวดล้อมอ่ืนๆ ทางสงัคมท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป   
 

เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานวิจัย 

งานวิจยันีมี้เคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในงานวิจยั  ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
 ตารางท่ี 1.1 เคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในงานวิจยั 

เคร่ืองหมาย/สัญลักษณ์ ความหมาย 

[   ] การถ่ายเสียงในระดบัสทัศาสตร์เป็นเสียงหรือศพัท์ท่ี
เป็นรูปแปร 

/   / การถ่ายเสียงในระดบัสรศาสตร์เป็นเสียงหรือศพัท์ท่ี
เป็นมาตรฐานในภาษานัน้ 

  ̴ การแปร 
‘    ’ ความหมายของศพัท์ 
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A ศพัท์ผู้ไทและรูปแปรของศพัท์ผู้ไท 
B ศพัท์อ่ืนและรูปแปรของศพัท์อ่ืน 

G1 ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 อายรุะหว่าง 55-65 ปี 
G2 ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 อายรุะหว่าง 35-45 ปี 
G3 ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 อายรุะหว่าง 15-25 ปี 
W1 หมวดคําเรียกเครือญาติและสรรพนาม 
W2 หมวดคําเรียกสว่นตา่งๆ ของร่างกาย 
W3 หมวดคําเรียกกิริยาอาการ 
W4 หมวดคําเรียกโรคและอาการผิดปกติ 
W5 หมวดคําเรียกพืชผกัผลไม้ 

W6 หมวดคําเรียกสตัว์ 

W7 หมวดคําเรียกสิ่งของเคร่ืองใช้ 

W8 หมวดคําขยาย 

W9 หมวดคําเรียกธรรมชาติ สี และอาหาร 
W10 หมวดคําเรียกอาชีพ เคร่ืองแตง่กายและลกัษณะนาม 

W11 หมวดคําบอกทิศทางและสถานท่ี 

W12 หมวดคําถามและคําไวยากรณ์ 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศกึษาครัง้นี ้ ผู้วิจยัมีขัน้ตอนการดําเนินการศกึษาดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
ขัน้แรก  การศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจยัศกึษากรอบแนวคิดในประเดน็ แนวคดิเร่ืองการแปรและการเปลี่ยนแปลงภาษา การ
เปลี่ยนแปลงภาษาตามกาลเวลา  แนวคดิเร่ืองการสมัผสัภาษา  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง
กบัการศกึษาระบบเสียงในภาษาผู้ไท  การศกึษาเก่ียวกบัการแปรศพัท์ของคนสามระดบัอาย ุ และ
งานท่ีศกึษาเก่ียวกบัภาษาของกลุม่ชาตพินัธุ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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ขัน้ที่ 2 การเลือกพืน้ที่ในการวิจัย 

พืน้ท่ีในการเก็บข้อมลู   การศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไท
กะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ผู้วิจยัมีเกณฑ์ในการกําหนดจดุ
เก็บข้อมลูคือเป็นพืน้ท่ีมีกลุม่ชาวผู้ ไทอาศยัอยู่และใช้ภาษาผู้ ไทสื่อสารในชีวิตประจําวนั โดยอาศยั
ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญท่ีได้บนัทึกด้านประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของกลุ่มชาติ
พนัธุ์ชาวผู้ไทกะป๋องไว้4  ดงันี ้

 
1) ประเทศไทย  ผู้วิจยักําหนดพืน้ท่ีเก็บข้อมลูท่ี บ้านวาริช   อําเภอวาริชภมูิ   

จงัหวดัสกลนคร   
        2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ผู้วิจยักําหนดพืน้ท่ีเก็บข้อมลูท่ี   
บ้านเซโปนเมืองเก่าและเซโปนเมืองใหม ่  เมืองเซโปน  แขวงสะหวนันะเขต    

 
ขัน้ที่ 3  การคัดเลือกผู้บอกภาษา 

การศึกษาการแปรการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ ไทกะป๋อง  ผู้ วิจัยได้
คดัเลือกผู้บอกภาษา  โดยควบคมุไมใ่ห้เกิดการแทรกแซงทางภาษาและ ได้กําหนดคณุสมบตัิของผู้
บอกภาษาโดยควบคมุตวัแปรตา่งๆ ได้แก่ อาย ุ การศกึษา   อาชีพ  ถ่ินท่ีอยู ่ ดงันี ้ 

1) อาย ุ ผู้วิจยัได้กําหนดอายขุองผู้บอกภาษาทัง้ในประเทศไทยและใน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และแบง่ผู้บอกภาษาออกเป็น 3 ระดบัอาย ุ คือ 

ระดบัอายท่ีุ 1 อายรุะหว่าง  55 – 65 ปี  เป็นตวัแทนของกลุม่ผู้สงูอาย ุ  
ระดบัอายท่ีุ 2 อายรุะหว่าง  35 – 45 ปี  เป็นตวัแทนของกลุม่วยักลางคน   
ระดบัอายท่ีุ 3 อายรุะหว่าง  15 – 25 ปี  เป็นตวัแทนของกลุม่วยัหนุ่มสาว   
 

ระดบัอายขุองผู้บอกภาษาห่างกนั  10  ปี   เพื่อให้สามารถแยกรุ่นอายไุด้อย่างชดัเจน   ไม่
เกิดปัญหาการท่ีผู้บอกภาษามีอายใุกล้เคียงกนัเกินไป   ผู้บอกภาษาแตล่ะระดบัอายุประกอบด้วย 
เพศชาย  5  คน  เพศหญิง  5  คน   ระดบัอายลุะ 10 คน  ผู้วิจยัได้กําหนดผู้บอกภาษาประเทศไทย  
จํานวน  30 คน  และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จํานวน 30 คน  รวมผู้บอกภาษา
ทัง้หมด 60 คน 

                                                            
4 สมัภาษณ์อาจารย์ปาน แก้วคําแสน ปราชญ์ภาษาผู้ไทกระป๋องประจําจงัหวดัสกลนคร อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญพิเศษ

ของสมาคมชาวผู้ไทจงัหวดัสกลนครและสมาคมผู้ไทโลก 
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  2)  การศึกษา ผู้บอกภาษาจะมีการศึกษาไม่เกินการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 5   เพราะ
หากระดบัการศึกษาสงูกว่านีโ้อกาสท่ีผู้บอกภาษาทัง้ชาวผู้ ไทในประเทศไทยและในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจะใช้ศพัท์ในภาษาอ่ืนซึง่เป็นภาษาท่ีใช้ในโรงเรียนจะมีมากขึน้ 

3) อาชีพ ผู้บอกภาษาต้องมีอาชีพคล้ายคลงึกนัคือเกษตรกรรม  รับจ้างทัว่ไปใน 
ชมุชน หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ  เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีไม่ต้องเดินทางหรือติดต่อพบปะกบัคนต่าง
ถ่ินเท่าใดนักเพราะการติดต่อพบปะกับคนต่างถ่ินมีโอกาสทําให้ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลงได้  
สว่นกลุม่วยัรุ่นเป็นนกัเรียนแตก่ารศกึษาไมเ่กินเกณฑ์ท่ีผู้วิจยักําหนดไว้ 
  4)  ถ่ินท่ีอยู ่ ผู้บอกภาษาจะต้องเกิดและเตบิโตอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีวิจยัท่ีผู้วิจยัได้กําหนด
ไว้ในข้อตกลงเบือ้งต้น   และพดูภาษาผู้ ไทในชีวิตประจําวนั    มีความสามารถในการใช้ภาษา  มี
ประสาทห ูประสาทตาดี  มีอวยัวะในการออกเสียงครบถ้วน  และมีมนษุยสมัพนัธ์ดี  และเต็มใจให้
ข้อมลู 
 
ขัน้ที่ 4 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การศกึษาครัง้นี ้ ผู้วิจยัใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม  และ
มีวิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

4.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  4.1.1 เคร่ืองมือทดสอบเสียงวรรณยกุต์เพื่อแสดงหน่วยเสียงวรรณยกุต์และการ
แตกตวัในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ 

ตารางทดสอบเสียงวรรณยกุต์  ดดัแปลงจากตารางทดสอบเสียงวรรณยกุต์ 
ของ (Gedney, 1972: 483) และโปรแกรม praat version 5.3.53  ดงันี ้
 
 
 

                                                            
5 การศกึษาขัน้พืน้ของไทยตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 

2) 2545 มีการจดัระบบการศกึษาขัน้ประถมศกึษา 6 ปี  มธัยมศกึษาตอนต้น 3 ปี  และมธัยมศกึษาตอนปลาย 3 ปี  หรือระบบ  
6-3-3 ทกุคนต้องศกึษาอย่างน้อยถึงระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

การศึกษาขัน้พืน้ฐานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว(ฉบบัปรับปรุง) การปฏิรูปครัง้ที่ 4 ปี ค.ศ. 2006-2015 ได้ออกกฎหมายฉบบัปรับปรุงใหม่ ในมาตรา 18 
ได้ปฏิรูประบบการศกึษาขัน้พืน้ฐานของลาวจากระบบ 11 ปี ประถมศกึษาเรียน 5 ปี มธัยมศกึษาตอนต้น 3 ปี และมธัยมศกึษาตอน
ปลาย 3 ปี(5+3+3)  เป็นระบบ 12 ปี ประถมศกึษาเรียน 5 ปี มธัยมศกึษาตอนต้น 3 ปี และมธัยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี (5+4+3) 
และเร่ิมจดัตัง้ปฏิบตัิหลกัสตูรใหม่ เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2009   การศกึษาขัน้พืน้ฐานของลาวเทียบเท่าของไทยคือ ทกุคนต้องศกึษา
อย่างน้อยจนถึงระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
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ตารางท่ี 1. 2 ตารางทดสอบเสียงวรรณยกุต์  

พยญัชนะต้น
ดัง้เดิม 

เสียงวรรณยกุต์ดัง้เดิมในภาษาไท 
พยางค์เป็น พยางค์ตาย 

A B C DL DS 

กลุม่ท่ี 1 
ห ู
ขา 
หวั 

ไข ่
ผ่า 
เข่า 

ข้าว 
เสือ้ 
ไข้ 

ขาด 
เหงือก 
หาบ 

หมดั 
สกุ 
ผกั 

กลุม่ท่ี 2 
ปี 
ตา 
กิน 

ป่า 
ไก่ 
แก่ 

ป้า 
กล้า 
ต้ม 

ปอด 
ปีก 

ตอก 

กบ 
ตบั 
เจ็บ 

กลุม่ท่ี 3 
บิน 
แดง 
ดาว 

บา่ 
บา่ว 
ด่า 

บ้า 
บ้าน 
อ้า 

แดด 
อาบ 
ดอก 

เบ็ด 
ดิบ 
อก 

กลุม่ท่ี 4 
มือ 

ควาย 
นา 

พี่ 
พ่อ 
ไร่ 

น้า 
น้อง 
ม้า 

มีด 
ลกู 

เลือด 

นก 
มดั 
ลกั 

 
4.1.2 เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมลูการใช้ศพัท์ผู้ไทกะป๋องของคนสามระดบัอาย ุ เพื่อ 

ศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว   ได้แก่ 

1) แบบบนัทกึประวตัิผู้บอกภาษา     
2) รายการศพัท์ท่ีใช้วิเคราะห์การแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอาย ุจํานวน  

600  หน่วยอรรถ 
3) ภาพประกอบและอปุกรณ์  เช่น รูปภาพพืช  ผกั  ผลไม้  สตัว์  สิง่ของเคร่ืองใช้   

เพื่อให้ผู้บอกภาษาเข้าใจความหมายแตล่ะหน่วยอรรถ 
 
  4.1.3 เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมลูปัจจยัเสริมท่ีส่งผลต่อการใช้ศพัท์ผู้ ไทกะป๋องของ
คนสามระดบัอายปุระเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ได้แก่ 

1) แบบสอบถามข้อมลูด้านความสามารถในการใช้ภาษา 
2) แบบสอบถามพฤตกิรรมการเปิดรับข้อมลูข่าวสารจากสื่อ 
3) แบบสอบถามทศันคติตอ่ภาษา 
 

  4.1.4 อปุกรณ์ประกอบการเก็บข้อมลูภาคสนาม  ได้แก่ 
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1) เคร่ืองบนัทกึเสียง Sony Icd-sx734, Olympus vn-712pc 
2) กล้องถ่ายภาพ  
3) สมดุบนัทกึ ดนิสอ ปากกา 

 
4.2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
ผู้ วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการศึกษาการแปรการใช้ศัพท์ของคนสาม

ระดบัอาย ุ  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือเก็บข้อมลูภาคสนามในงานวิจยันี ้  ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูผู้วิจยัได้สร้างเกณฑ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้

 
4.2.1 สร้างเกณฑ์ในการคดัเลือกหน่วยอรรถ  ผู้วิจยัสร้างเกณฑ์ในการคดัเลือก 

หน่วยอรรถเพื่อเป็นแนวทางในการจดัทํารายการศพัท์ท่ีใช้ในการสมัภาษณ์   ผู้วิจยักําหนดเกณฑ์
ในการคดัเลือกหน่วยอรรถไว้  ดงันี ้

1) เป็นศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั  มีความหมายแน่นอน  เช่น คําเรียกเครือญาติ 
และสรรพนาม   คําเรียกอวยัวะ   คําเรียกกิริยาอาการ   คําเรียกสตัว์   คําเรียกพืช ผกั ผลไม้   คํา
เรียกสิง่ของเคร่ืองใช้   คําเรียกเคร่ืองแตง่กาย   

2) รายการศพัท์จํานวน 600 หน่วยอรรถท่ีใช้ในการรวบรวมศพัท์ผู้วิจยัแบง่เป็น 
ศพัท์ผู้ไทและศพัท์ผู้ไทท่ีมีเสียงปฏิภาคกบัภาษาไทยกรุงเทพฯ และภาษาลาว เพื่อให้มีศพัท์จํานวน
มากพอท่ีจะแสดงการแปรการใช้ศพัท์ได้อยา่งชดัเจน  ดงันัน้จึงมีหน่วยอรรถท่ีเป็นศพัท์ผู้ ไทจํานวน 
163 หน่วยอรรถ  และหน่วยอรรถท่ีเป็นศพัท์ผู้ไทท่ีมีเสียงปฏิภาคกบัภาษาไทยกรุงเทพฯ และภาษา
ลาว จํานวน 437 หน่วยอรรถ 

 3) เป็นหน่วยอรรถท่ีเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับภาษาผู้ ไทใช้รูปศพัท์ต่างกับ
ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือภาษาไทกลุม่อ่ืนซึง่มีปฏิภาคกบัศพัท์อ่ืนในภาษาตระกลูไท หรือเป็นศพัท์
ท่ีแสดงเอกลกัษณ์ทางเสียงของภาษาผู้ ไท   ศพัท์ท่ีเป็นปฏิภาคกบัหน่วยเสียงภาษาไทยกรุงเทพฯ 
หรือภาษาลาวมีดงันี ้
  3.1 เป็นศัพท์ท่ีมีหน่วยเสียงสระเป็นปฏิภาคกับหน่วยเสียงสระในภาษาไทย
กรุงเทพฯ หรือภาษาลาว 

3.2 ศพัท์ท่ีมีสระเสียงยาวตามด้วยตวัสะกดแม ่กก ในภาษาผู้ไทจะกลายเป็น 
สระเสียงสัน้ไมมี่ตวัสะกด   

3.3 เป็นศพัท์ท่ีมีเสียงพยญัชนะเป็นปฏิภาคกบัหน่วยเสียงพยญัชนะใน 
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ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือภาษาลาว    สรุปหน่วยเสียงท่ีมีปฏิภาคกบัหน่วยเสียงสระในภาษาไทย
กรุงเทพฯ หรือภาษาลาวได้   ดงันี ้
 
1) ia  →   e:   เช่น  

หน่วยอรรถ  ภาษาไทยกรุงเทพฯ  ภาษาลาว ภาษาผู้ไท  

‘เมีย’   /mia2/    /mia2/    /me:2/ 
2) ɯa  →   ә:    เช่น 

หน่วยอรรถ  ภาษาไทยกรุงเทพฯ  ภาษาลาว ภาษาผู้ไท  

‘เรือ’   /rɯa2/   /hia2/  /hә:2/ 
3) ua  →   o: เช่น 

หน่วยอรรถ  ภาษาไทยกรุงเทพฯ  ภาษาลาว ภาษาผู้ไท  

‘หวั’   /hua1/    /hua1/    /ho:2/ 
4) aj  →   ə:       เช่น 

หน่วยอรรถ  ภาษาไทยกรุงเทพฯ  ภาษาลาว ภาษาผู้ไท  

‘ใจ’   /caj1/    /caj1/    /cə:1/ 
5) kh  →   h    เช่น   

หน่วยอรรถ  ภาษาไทยกรุงเทพฯ  ภาษาลาว ภาษาผู้ไท  

‘แขน’  /khε:n2/    /khε:n2/   /hε:n1/ 
6) vv+k  →  v+ʔ   เช่น   

หน่วยอรรถ  ภาษาไทยกรุงเทพฯ  ภาษาลาว ภาษาผู้ไท  

‘ลกู’   /lu:k3/     /lu:k3/    /luʔ3/   
 

5) เป็นหน่วยอรรถท่ีไม่มีลกัษณะเป็นคาํอทุาน  คําคะนอง  ตลอดจนคําไมส่ภุาพหรือคํา
หยาบ และไมเ่ป็นคํายืมภาษาตา่งประเทศ 

6) เป็นหน่วยอรรถท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายเุข้าใจ 
7) การศึกษาครัง้ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูการใช้ศพัท์ของผู้บอกภาษาสร้างรายการศพัท์

โดยใช้หน่วยอรรถ (semantic units)  หน่วยอรรถท่ีผู้วิจยัคดัเลือกเป็นหน่วยอรรถท่ีผู้บอกภาษาทัง้
สามระดบัอายแุละเข้าใจตรงกนั  ดงันัน้จงึทําให้การแปรด้านความหมายของหน่วยอรรถจากหน่วย
อรรถทัง้หมด 600 หน่วยอรรถพบเป็นจํานวนน้อย 
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4.2.2 รายการศพัท์  ผู้วิจยัสร้างรายการศพัท์สมัภาษณ์ผู้บอกภาษาเพื่อใช้ใน 
การเก็บข้อมูลการแปรการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุ   โดยคัดเลือกหน่วยอรรถท่ีใช้ใน
การศกึษาตามเกณฑ์ข้อ 2.2.1 จํานวน 600 หน่วยอรรถ  ผู้วิจยัได้รวบรวมหน่วยอรรถท่ีใช้ในการ
เก็บข้อมลูจากเอกสาร   ดงันี ้

     1) รายการคาํจากหนงัสือภาษาผู้ไทย  ของวิไลวรรณ  ขนิษฐานนัท์ (2520)   
          2) การวิเคราะห์คําศพัท์ภาษาผู้ไทย อําเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร: ศกึษา 
เฉพาะกรณีเปรียบเทียบคาํศพัท์ของบคุคลสามระดบั ของจินตนา ศนูย์จนัทร์(2539)   

     3) คําพืน้ฐานภาษาผู้ไทย: การศกึษาตามแนวภาษาศาสตร์เชิงประวตัิของ 
โรชินี คนหาญ (2546)  

     4) การศึกษาเปรียบเทียบคําศัพท์ภาษาไทถ่ินในจงัหวดัสกลนครของ มุจลินทร์ 
ลกัษณะวงษ์ (2551)   

     5) ภาษาผู้ไทเพื่อสขุภาพ ของ ธญัลกัษณ์ ไชยสขุและ Asger Mollerup (2556)  
6) รวบรวมจากเอกสารผู้ไทกระป๋อง อําเภอวาริชภมูิ  จงัหวดัสกลนคร ของ 

อาจารย์ปาน แก้วคําแสน (2510) ปราชญ์ท้องถ่ินอําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนครในฐานะเจ้าของ
ภาษาได้รวบรวมคําศพัท์ไว้   
 

จากนัน้ผู้ วิจัยจําแนกรายการคําศัพท์จํานวน  600  หน่วยอรรถ  ตามความหมายแบ่ง
ออกเป็น  12  หมวด  ดงันี ้

1. หมวดคําเรียกเครือญาติและสรรพนาม     จํานวน   46  หน่วยอรรถ 
2. หมวดคําเรียกสว่นตา่งๆ ของร่างกาย   จํานวน   30  หน่วยอรรถ 
3. หมวดคําเรียกกิริยาอาการ    จํานวน 125  หน่วยอรรถ 
4. หมวดโรคและอาการผิดปกต ิ    จํานวน   55  หน่วยอรรถ 
5. หมวดคําเรียกพืช ผกั ผลไม้    จํานวน   42  หน่วยอรรถ 
6. หมวดคําคําเรียกสตัว์     จํานวน   27  หน่วยอรรถ 
7. หมวดคําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้    จํานวน   78  หน่วยอรรถ 
8. หมวดคําขยาย     จํานวน   67  หน่วยอรรถ 
9. หมวดคําเรียกธรรมชาต ิสี และอาหาร   จํานวน   35  หน่วยอรรถ 
10.หมวดคําเรียกอาชีพ เคร่ืองแตง่กาย และลกัษณะนาม จํานวน   42  หน่วยอรรถ 
11.หมวดคําบอกทิศทางและสถานท่ี   จํานวน   32  หน่วยอรรถ 



  17 

12.หมวดคําถามและคําไวยากรณ์   จํานวน   21  หน่วยอรรถ 
 

4.2.3 แบบบนัทกึประวตัิผู้บอกภาษา   เพื่อใช้บนัทกึข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิ  
ส่วนตวัของผู้บอกภาษา  เพื่อเป็นหลกัฐานยืนยนัว่าผู้บอกภาษามีคณุสมบตัิตรงตามท่ีผู้ วิจยัได้
กําหนดไว้ตามเกณฑ์ข้อ 1.2  

 
ภาพท่ี 1.1 แบบสอบถามประวตัิผู้บอกภาษา 

 
4.2.4 แบบสอบถามข้อมลูด้านความสามารถในการใช้ภาษาซึง่เป็นปัจจยัเสริม   

ผู้วิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นข้อมลูด้านความสามารถในการใช้ภาษา   ส่วนท่ีสองเป็น
การเลือกใช้ภาษาของผู้พดู 
 

สว่นแรกเป็นข้อมลูด้านความสามารถในการใช้ภาษา      ผู้วิจยัต้องการทราบวา่ 
ผู้บอกภาษาผู้ ไทกะป๋องในปัจจุบนัเป็นผู้ มีภาวะสองภาษาหรือหลายภาษาหรือไม่  โดยสอบถาม
ความสามารถด้านการพูด การฟัง  การเขียน  และการอ่าน  ของผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุ
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ทัง้นีจ้ากแบบสอบถามด้าน 
ความสามารถในการใช้ภาษาในสว่นแรกนีจ้ะมีความสอดคล้องกบัการเลือกใช้ภาษาของผู้พดูหรือ
ผู้บอกภาษาตามแวดวงภาษาในสว่นท่ีสอง 
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ภาพท่ี 1.2 แบบสอบถามข้อมลูด้านความสามารถในการใช้ภาษา 
 

สว่นท่ีสองเป็นการเลือกใช้ภาษาของผู้พดู  การเก็บข้อมลูเก่ียวกบัการเลือกใช้ 
ภาษาของผู้พดูหรือผู้บอกภาษา  ผู้วิจยันําแนวคดิเก่ียวกบัแวดวงภาษามาใช้สร้างแบบสอบถามใน
การเก็บข้อมูลในงานวิจัยนี ้  ผู้ วิจัยได้กําหนดแวดวงท่ีใช้ในงานวิจัยนีโ้ดยพิจารณาจากความ
แตกต่างด้านความเป็นทางการของแวดวง  เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้ภาษาของชาวผู้ ไทกะ
ป๋องมีความแตกตา่งไปตามแตล่ะแวดวงอยา่งไร ผู้วิจยัได้กําหนดแวดวงท่ีใช้ในการศกึษา 4 แวดวง
คือ งานประเพณี  ครอบครัว  เพื่อน และการติดตอ่ในสถานท่ีราชการ 

แบบสอบถามด้านความสามารถในการใช้ภาษานี ้ เป็นข้อมลูเสริมในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
สง่ผลตอ่การแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอาย ุ  
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ภาพท่ี 1.3 แบบสอบถามข้อมลูด้านความสามารถในการใช้ภาษาสว่นท่ี 2 
 

 2.2.4 แบบสอบถามพฤติกรรมการเปิดรับข้อมลูข่าวสารจากสื่อ   เพื่อเป็นข้อมลู
ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายุในภาษาผู้ ไทกะป๋อง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
ภาพท่ี 1.4 แบบสอบถามพฤติกรรมการเปิดรับข้อมลูข่าวสารจากสื่อ 
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4.2.5 แบบสอบถามทศันคตติอ่การใช้ภาษาของชาวผู้ไท ผู้วิจยัได้ดดัแปลง 
แบบสอบถามทศันคติจาก  สวุิไล เปรมศรีรัตน์และคณะ (2551a, 2551b) และ ยทูากะ โทมิโอกะ
(2552: 152) โดยกําหนดตวัเลือกแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั  
คําถามทศันคติตอ่ภาษาท่ีใช้ในแบบสอบถามงานวิจยันีเ้ป็นคําถามเก่ียวกบัลกัษณะของภาษาท่ีใช้
ในการสื่อสารประกอบไปด้วยคําถามท่ีเป็นคําถามเชิงบวกและคําถามเชิงลบจํานวน  12 ข้อ ให้ผู้
บอกภาษาเลือกตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเห็นจากระดบั 5-1   โดยทกุข้อคําถาม ระดบั 5 = 
เห็นด้วยมากท่ีสดุ  และระดบั 1 = เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ คําถามเชิงบวกและคําถามชิงลบท่ีใช้ในแบบ
สบถามทัศนคติในงานวิจัยนีเ้ก่ียวข้องกับสถานการณ์การใช้ภาษาท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ   เช่น  คําถามข้อ 2. ‚เป็นภาษาท่ีแสดงความเป็นกันเอง‛   ผู้บอกภาษาบางคนอาจมี
ความคดิเห็นวา่ภาษาผู้ ไทแสดงความเป็นกนัเองมากกว่าภาษาอ่ืนในสถานการณ์ท่ีไม่เป็นทางการ 
เป็นต้น  ข้อมลูจากแบบสอบถามทศันคติต่อการใช้ภาษาเป็นข้อมลูส่วนหนึ่งท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอาย ุ  

 
ภาพท่ี 1.5 แบบสอบถามทศันคติตอ่ภาษา 
 
 

ขัน้ที่ 5 การตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจยัได้ทําการวิจยันําร่อง (pilot study) เพื่อทดสอบเคร่ืองมือรายการศพัท์ว่าหน่วยอรรถ
ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูนัน้  ผู้บอกภาษาทกุระดบัอายใุนพืน้ท่ีจดุเก็บข้อมลูประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าใจตรงกนัหรือไม่  ผู้บอกภาษาจะเข้าใจหน่วยอรรถท่ี
ผู้วิจยัสอบถามถกูต้องหรือไม่   หน่วยอรรถแตล่ะหน่วยอรรถใช้ภาษาได้เหมาะสมหรือไม่   ผู้วิจยัจงึ
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นํารายการศพัท์ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  ผู้ วิจัยได้รับคําแนะนําจากผู้ตอบแบบสอบถาม  หน่วย
อรรถใดท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายไุม่เข้าใจก็เปลี่ยนหน่วยอรรถและแก้ไขบางหน่วยออรถตาม
คําแนะนําของผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญทางภาษา 

ผู้ วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของรายการศพัท์จํานวน 600 หน่วยอรรถ  โดยนําไป
ตรวจสอบกบัผู้ เช่ียวชาญภาษาผู้ไท  เพื่อความถกูต้องของศพัท์กบัผู้ เช่ียวชาญภาษาผู้ไท คือ 
 5.1 อาจารย์ปาน แก้วคําแสน ชาวผู้ ไทกะป๋องอําเภอวาริชภมูิ ปัจจบุนัเป็นปราชญ์ภาษาผู้
ไทกระป๋องประจําจงัหวดัสกลนคร และเป็นอาจารย์ผู้ เช่ียวชาญพิเศษของสมาคมชาวผู้ ไทจงัหวดั
สกลนครและสมาคมผู้ไทโลก 
            5.2  นายคาํพนู  ตไุพทนู รองเจ้าแขวงสะหวนัเขต  ชาวผู้ไทในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  
 

                      อาจารย์ปาน  แก้วคําแสน                   ท่านคําพนู  ตไุพทนู  

 
ภาพท่ี 1.6 ผู้ เช่ียวชาญภาษาผู้ไทกระป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

     ประชาชนลาว 
 
ขัน้ที่ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

6.1 การสมัภาษณ์   ผู้วิจยัจะให้ผู้พดูภาษาผู้ ไทคนอ่ืนๆ เป็นล่าม  สมัภาษณ์ผู้บอกภาษา
ตามรายการคําศพัท์ท่ีเตรียมไว้  จํานวน 600 หน่วยอรรถ   หากคําใดมีความหมายไม่ชดัเจนผู้วิจยั
ก็จะยกตวัอย่างประกอบหรือให้ดูของจริงหรือดูภาพประกอบ     ล่ามชาวผู้ ไทประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนลาวช่วยผู้วิจยัในการซกัถาม  แต่บางครัง้ผู้วิจยัสมัภาษณ์ผู้บอกภาษาด้วย
ประโยคภาษาลาวหรืออีสาน  ทัง้นีเ้พราะผู้วิจยัมีภมูิลําเนาอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือภาค
อีสาน มีความถนดัและใช้ภาษาลาวหรือภาษาอีสานได้เป็นอย่างดี  และผู้วิจยัเห็นว่าการใช้ภาษา
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ดงักล่าวในการสมัภาษณ์นัน้ จะช่วยลดความประหม่าในการให้ข้อมลูและสร้างความเป็นกนัเอง
แก่ผู้บอกภาษาทําให้ได้ข้อมลูท่ีแท้จริง   ซึง่มีวิธีการดงันี ้

6.1.1  ผู้วิจยัให้ผู้บอกภาษาดขูองจริงประกอบการซกัถาม  เช่น  ผู้วิจยัชี ้
ไปท่ี ‚แขน‛  แล้วถามวา่  ‚อนันีเ้อิน้วา่อีหยงั‛ (‘สิง่นีเ้รียกวา่อะไร’) 

6.1.2  ผู้วิจยัให้ผู้บอกภาษาดท่ีูรูปภาพประกอบการซกัถามบางหน่วย 
อรรถ  ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้บอกภาษาเข้าใจตรงกนัเพื่อให้ได้คําท่ีต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.7 ภาพประกอบการซกัถามบางหน่วยอรรถ 
 
 
 

 

 

 

รูปภาพประกอบการถาม 

หนว่ยอรรถ ‘ฟักทอง’ 

รูปภาพประกอบการถาม 

หนว่ยอรรถ ‘แมงป่อง’ 
 

รูปภาพประกอบการถาม 

หนว่ยอรรถ ‘บานไม่รู้โรย’ 
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6.1.3  ผู้วิจยัแสดงท่าทางประกอบ  เช่น  ‚เดิน‛  แล้วถามผู้บอกภาษา 
วา่  ‚หน/ูเอือ้ยกําลงัเฮ็ดหยงัอยู‛่ (‘หน/ูพี่กําลงัทําอะไรอยู่’) 

6.1.4  ผู้วิจยัใช้คําถามประกอบการอธิบาย  เช่น  ‚เฮาใซ้อิหยงัซดนํา้ 
แกงหรือตกัแนวกิน‛ (‘เราใช้อะไรซดนํา้แกงหรือตกักบัข้าว’) 

6.1.5 ใช้คําถามโดยตรง  เช่น  ‚พอ่ของแม่เอิน้วา่อิหยงั‛ (‘พอ่ของแม ่
เรียกวา่อะไร’) 
   6.1.6 บางหมวดศพัท์ เช่น หมวดคําถามและคําไวยากรณ์  ผู้ วิจัยให้ผู้
บอกภาษาพดูประโยคเป็นภาษาผู้ไทให้ฟัง  เช่น ‚จะไปไสภาษาผู้ไทเว้าวา่จงัใด‛  (‘จะไปไหนภาษา
ผู้ไทพดูวา่อยา่งไร’) 

6.1.7 ผู้วิจยัสอบถามผู้บอกภาษาเพิ่มเติมวา่ศพัท์ดงักลา่วใช้พดูเฉพาะ 
กบัชาวผู้ ไทหรือใช้พูดกบับุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ชาวผู้ ไท  กรณีใช้พูดกบัชาวผู้ ไทแต่กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่
ชาวผู้ไทใช้คําอ่ืนก็จะให้ผู้บอกภาษาบอกคําอ่ืนท่ีใช้ด้วย 
 

6.2 ให้ผู้บอกภาษาออกเสียงคําละ 2-3 ครัง้ 
6.3 เม่ือฟังเสียงของผู้บอกภาษาจนแน่ใจวา่เป็นเสียงอะไรแล้ว   ผู้วิจยัออกเสียง 

คํานัน้ตามผู้บอกภาษา  แล้วจึงบันทึกโดยใช้สัทอักษร IPA (International Phonetic 
Association)6 ในตารางรายการคําศพัท์ท่ีเตรียมไว้    

6.4 บนัทกึเสียงเพื่อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบข้อมลูภายหลงั  โดยให้ผู้บอก 
ภาษาออกเสียงคําละ 2 ครัง้  โดยเว้นระยะห่างระหว่างการออกเสียงครัง้แรกและครัง้ท่ีสอง
พอสมควร เพื่อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบข้อมลูภายหลงั   

6.5 บนัทกึข้อมลูลงในตารางรายการคําศพัท์ท่ีเตรียมไว้ 
6.6 ในกรณีท่ีมีปัญหาหรือสงสยัผู้วิจยัจะกลบัไปซกัถามผู้บอกภาษาอีกครัง้จน 

เป็นท่ีเข้าใจ 
นอกจากนี ้ ผู้วิจยัให้ผู้บอกภาษาเลา่เร่ืองตา่งๆ เป็นภาษาผู้ไทให้ฟัง เช่น   เร่ือง 

ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน  ประสบการณ์ชีวิต  ญาติพี่น้อง   แล้วบันทึกเสียงเก็บไว้
ประกอบการวิเคราะห์การใช้ศพัท์    
                                                            

6 ในงานวิจยันีผู้้วิจยัใช้สทัอกัษรตามแบบของ วิไลวรรณ  ขนิษฐานนัท์(2520 : 2-5)  สว่นหน่วยเสียงท่ีไม่นํามาใช้คือ
หน่วยเสียง /v/ โดยผู้วิจยัใช้หน่วยเสียง /w/ เป็นเสียงเโฆษะเกิดท่ีริมฝีปากทัง้คู่แทน เพ่ือให้ตรงกบัการออกเสียงของชาวผู้ ไทกะ
ป๋องในปัจจบุนั  และใช้สทัอกัษรตามแบบของ กาญจนา นาคสกลุ (2520: 42-43)  ในหน่วยเสียง /ɛ/  /ɛ:/ /ɯ/ /ɯ: /  และเขียน
สระเสียงยาวตามแบบของ กาญจนา นาคสกลุ 



  24 

 
ขัน้ที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูล  

7.1 สร้างเกณฑ์ในการวิเคราะห์ด้านการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษา 
ผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

วิทยานิพนธ์นีมี้หน่วยอรรถท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูจํานวน  600 หน่วยอรรถ  ผู้วิจยั
คดัเลือกหน่วยอรรถท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุให้ข้อมลูได้ครบ  ตดัหน่วยอรรถท่ีมีลกัษณะ
ซํา้ซ้อนกันหรือมีความหมายกํากวมไม่สามารถวิเคราะห์ได้ออกไป  บางหน่วยอรรถผู้บอกภาษา
บางคนหรือบางกลุ่มอายมีุการใช้ศพัท์ตัง้แต่ 2 ศพัท์ขึน้ไปในหน่วยอรรถเดียว  ซึง่ศพัท์เหล่านีอ้าจ
เกิดจากการแปรเสียงพยญัชนะ  สระ  อยา่งใดอยา่งหนึง่ บางคําก็มีการแปรเสียงทัง้เสียงพยญัชนะ
หรือสระทัง้หมด   ดงันัน้เพื่อไม่ให้เกิดความสบัสนในการวิเคราะห์ศพัท์    ผู้วิจยัจงึกําหนดเกณฑ์ใน
การพิจารณาวา่เป็นศพัท์เดียวกนัหรือคนละศพัท์ในการวิเคราะห์ดงัตอ่ไปนี ้

 
1) เกณฑ์ในการวิเคราะห์ว่าเป็นคนละศัพท์ 

1.1 ศพัท์ท่ีมีรูปตา่งกนัทัง้คําท่ีใช้แทนหน่วยอรรถเดียวกนั   แม้คํานัน้จะเป็น 
คําพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ และมีจํานวนพยางค์ไม่เท่ากัน  หากความแตกต่างนัน้ไม่
สามารถอธิบายด้วยเกณฑ์การแปรเสียง  แม้มีความหมายเหมือนกนัผู้วิจยัถือว่าเป็นคนละศพัท์  
เช่น 
  หน่วยอรรถ  ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2,3 

‘พดู,คยุ’    /ʔɛ:n3/  /lo:m2/  

     
1.2 ศัพท์ท่ีเกิดจากการรวมหน่วยคําตัง้แต่ 2 หน่วยคําขึน้ไปมีจํานวนพยางค์

เท่ากนั   อาจมีหน่วยคําหนึง่เหมือนกนัและมีหน่วยคําหนึ่งแตกตา่งกนั  ผู้วิจยัถือว่าเป็นคนละศพัท์
หากไม่มีเอกสารระบวุ่าเป็นคําภาษาใด   เพราะเป็นศพัท์สร้างใหม่ในภาษาผู้ ไทท่ีปรากฏในพืน้ท่ี
เก็บข้อมลู  ผู้วิจยัจะจดัวา่เป็นคนละศพัท์  เช่น 

 
  หน่วยอรรถ  ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุที่ 2,3 

‘เท่าไหร่’    /ha:w2 lə:2/  /thɔ:3 lə:2/   
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1.3 ศพัท์ท่ีเกิดจากเสียงที่แปรกนั  เน่ืองจากคํานัน้เป็นคําศพัท์พืน้ฐานและร่วม 
ภาษาตระกลูไท(Tai)  ซึง่แม้ว่าจะสามารถอธิบายได้ด้วยเกณฑ์ด้านการแปรเสียง แต่คํานัน้แสดง
ลกัษณะเฉพาะทางเสียงของภาษาผู้ ไทซึง่มีปฏิภาคกบัภาษาตระกลูไทอ่ืนๆ  ผู้วิจยัจะจดัให้เป็นคน
ละศพัท์  เช่น 
 

หน่วยอรรถ ภาษาผู้ไท ศัพท์ลาว ระดับอายุที่ 3 
‘รักษา’    /po:1/  /pua1/  /pua1/ 

 
  จากตัวอย่างหน่วยอรรถ  ‘รักษา ’  ภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า /po:1/   ผู้ บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ  3  ใช้  /pua1/   แม้ว่าศพัท์ดงักล่าวสามารถอธิบายได้ด้วยเกณฑ์การแปรเสียง 
ซึง่มีการแปรเสียงสระ /o:/  กบั  /ua/  แตเ่น่ืองจากระบบเสียงในภาษาผู้ ไทไม่มีสระประสม   ดงันัน้
ผู้วิจยัจงึจดัให้ /pua1/  เป็นคนละหน่วยศพัท์กบั  /po:1/  และเป็นคํายืมจากภาษาลาว 
 

2) เกณฑ์ในการวิเคราะห์ว่าเป็นรูปแปรของศัพท์เดยีวกัน 
2.1 ศพัท์ 2 ศพัท์ท่ีใช้แทนหน่วยอรรถเดียวกนั หากมีบางพยางค์ตา่งกนัและ 

ความต่างนัน้สามารถอธิบายได้ด้วยเกณฑ์การแปรเสียงถือว่าเป็นรูปแปรของศพัท์เดียวกนั  แม้มี
หน่วยเสียงพยญัชนะ   หน่วยเสียงสระ     หน่วยเสียงใดหน่วยเสียงหนึง่แตกตา่งกนั แตค่วามหมาย
ของคําไม่แตกตา่งกนั   ผู้วิจยัจดัให้เป็นรูปแปรของคําศพัท์เดียวกนั  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
       2.1.1  ศพัท์ท่ีมีเสียงแตกตา่งกนัท่ีเสยีงพยญัชนะต้น  ซึง่สามารถอธิบาย
ได้ทางสทัศาสตร์   เชน่ 
  หน่วยอรรถ  ภาษาผู้ไท  ระดับอายุที่ 1,2,3 

‘เลน่’     /din4/   /lin5/ 
 
จากตวัอยา่งหน่วยอรรถ  ‘เลน่’  ภาษาผู้ไทกระป๋องใช้ /din4/ ผู้บอกภาษาทัง้สาม 

ระดบัอายใุช้ /lin5/ ซึง่ศพัท์ผู้ ไทกะป๋องกบัศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้มีการแปรเสียง
พยญัชนะต้นจาก  /d/ เป็น  /l/  ทําให้เกิดการแปรศพัท์ดงักลา่วจากการใช้ของผู้บอกภาษาทัง้สาม
ระดบัอาย ุ
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       2.1.2  ศพัท์ท่ีมีเสียงแตกตา่งกนัท่ีเสยีงพยญัชนะท้าย   เช่น 
  หน่วยอรรถ  ภาษาผู้ไท  ระดับอายุที่ 2,3 

‘เรอ’     /ʔə:p2/   /ʔə:p2/   ̴  /ʔə:m4/ 
 
จากตวัอยา่งหน่วยอรรถ  ‘เรอ’  ภาษาผู้ไทกะป๋องใช้  /ʔə:p2/   แตผู่้บอก 

ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3  ใช้ /ʔə:p2/   ̴  /ʔə:m4/  เกิดการแปรเสียงพยญัชนะท้ายจาก  /p/ เป็น  
/m/ ทําให้เกิดรูปแปรของศพัท์ดงักลา่วในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 
 
     2.1.3  ศพัท์ท่ีมีเสียงแตกตา่งกนัท่ีเสยีงสระ  เชน่ 
  หน่วยอรรถ  ภาษาผู้ไท  ระดับอายุที่ 2,3 

‘คม’     /haw3/   /ha:w3/


จากตวัอยา่งหน่วยอรรถ  ‘คม’  ภาษาผู้ไทกะป๋องใช้   /haw3/   แตผู่้บอก 

ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ /ha:w3/  ทําให้เกิดการแปรเสียงสระจาก  /a/ เป็น  /a:/  จากสระ
เสียงสัน้เป็นสระเสียงยาว   ทําให้เกิดการแปรศพัท์ดงักลา่วจากการใช้ของผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 
2 และ 3 
 
  2.2 ศัพท์ท่ีใช้แทนหน่วยอรรถเดียวกัน  หากมีความแตกต่างกันและความ
แตกต่างนัน้สามารถอธิบายได้ด้วยเกณฑ์ทางหน่วยคําว่าเป็นเร่ืองการละพยางค์หรือการเพิ่ม
พยางค์  ผู้วิจยัให้เป็นรูปแปรของศพัท์เดียวกนั  เช่น 
 

การละพยางค์ 
หน่วยอรรถ ภาษาผู้ไท ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 

 ‘ปากถํา้’   /ka?5 thәp4/ /ka?5 thәp4/  /ka?5 thәp4/     /thәp4/ 
 
 
 
 

จากตวัอยา่งหน่วยอรรถ ‘ปากถํา้’   ภาษาผู้ไทกะป๋องใช้  /ka?5 thәp4/   แตผู่้บอก 
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ภาษาระดบัอายท่ีุ  2  และ  3     ใช้   /ka?5 thәp4/     /thәp4/   ซึง่ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 
มีการละพยางค์พยางค์หน้า  /ka?5/  ของศพัท์  /ka?5 thәp4/  เป็น  /thәp4/  ทําให้เกิดรูปแปรศพัท์
ดงักลา่วจากการใช้ศพัท์ของผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 
 

หน่วยอรรถ ภาษาผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
 ‘คลื่นไส้’   /jә?2 ha?5/ /jә?2 ha?5/  /jә?2 ha?5/     /ha?5/ 
 

จากตวัอยา่งหน่วยอรรถ  ‘คลื่นไส้’  ภาษาผู้ไทกะป๋องใช้  /jә?2 ha?5/ แตผู่้บอก 

ภาษาระดบัอายท่ีุ  3  ใช้  /jә?2 ha?5/     /ha?5/  ซึง่ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 มีการละพยางค์
พยางค์หน้า /jә?2/  ของศพัท์  /jә?2 ha?5/  เป็น /ha?5/  ทําให้เกิดการแปรศพัท์ดงักล่าวจากการละ
พยางค์ในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  3 
 

การเพิ่มพยางค์  
หน่วยอรรถ   ภาษาผู้ไท ระดับอายุที่ 1      ระดับอายุที่ 2,3 
‘กิง้กือ’              /boŋ4 kɯ:1/ /boŋ4 kɯ:1/       /boŋ4 kɯ:1/    /boŋ4 khi:4 kɯ:1/ 
 

จากตวัอยา่งหน่วยอรรถ  ‘กิง้กือ’  ภาษาผู้ไทกะป๋องใช้  /boŋ4 kɯ:1/   แตผู่้บอก 

ภาษาระดบัอายท่ีุ  2  และ  3     ใช้   /boŋ4 kɯ:1/     /boŋ4 khi:4 kɯ:1/   ซึง่ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 
2 และ 3  มีการเพิ่มพยางค์  /khi:4 /  กลางศพัท์  /boŋ4 kɯ:1/  เป็น  /boŋ4 khi:4 kɯ:1/    ทําให้เกิด
การแปรศพัท์ดงักลา่วจากการเพิ่มพยางค์ในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 
 

หน่วยอรรถ   ภาษาผู้ไท ระดับอายุที่ 1      ระดับอายุที่ 2,3 
‘ค้างคาวตวัเลก็’   /ce:1/  /ce:1/        /ce:1/     /ʔi?1 ce:1/ 
 

จากตวัอยา่งหน่วยอรรถ ‘ค้างคาวตวัเลก็’  ภาษาผู้ไทกะป๋องใช้  /ce:1/   แตผู่้บอก 

ภาษาระดบัอายท่ีุ  2  และ  3     ใช้   /ce:1/     /ʔi?1 ce:1/   ซึง่ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3  มี
การเพิ่มพยางค์  /ʔi?1/  หน้าศพัท์  /ce:1/  เป็น  /ʔi?1 ce:1/  ทําให้เกิดการแปรศพัท์ดงักลา่วจากการ
เพิ่มพยางค์ในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 

 
  2.3.ศพัท์ท่ีใช้แทนหน่วยอรรถเดียวกัน  หากมีการสลบัพยางค์ของศพัท์เดียวกัน 
ผู้วิจยัถือวา่เป็นรูปแปรของศพัท์เดียวกนั   เช่น 
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หน่วยอรรถ ภาษาผู้ไท   ระดับอายุที่ 1,2,3  
‘ลื่นหกล้ม’   /mɯ:n3 pha2 la:t3/  /mɯ:n3 pha2 la:t3/ 

  /pha2 la:t3mɯ:n3/ 
จากตวัอยา่งหน่วยอรรถ  ‘ลื่นหกล้ม’  ภาษาผู้ไทกะป๋องใช้  /mɯ:n3 pha2 la:t3/  

แตผู่้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ /mɯ:n3 pha2 la:t3/   ̴ /pha2 la:t3mɯ:n3/  ซึง่ผู้บอกภาษาทัง้
สามระดบัอายใุช้ศพัท์ดงักลา่วโดยมีการสลบัพยางค์ทําให้เกิดการแปรของศพัท์ดงักลา่ว 
 

7.2  การวิเคราะห์ข้อมลูทศันคติตอ่ภาษา   

ผู้วิจยันําผลการตอบคําถามทศันคติตอ่ภาษาจากผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอาย ุ  โดยเก็บ
ข้อมลูจากผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุ ทัง้ในจุดเก็บข้อมลูประเทศไทย จํานวน 30 คน และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 30 คน  รวมทัง้หมดจํานวน 60 คน  แล้วนํา
ค่าความถ่ีของระดับทัศนคติท่ีได้จากการตอบของผู้ บอกภาษามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์วิเคราะห์หาคา่เฉล่ีย  เพื่ออธิบายความความสมัพนัธ์ของทศันคติตอ่ภาษากบัอายขุอง
ผู้บอกภาษาแต่ละจุดเก็บข้อมลู  การประเมินทศันคติจากแบบสอบถามเลือกตอบแบบ 5 ระดบั  
ตัง้แต่ระดบั 5 เห็นด้วยมากท่ีสุดจนถึงระดบั 1 ไม่เห็นด้วย ใช้ตัวเลขในการตีความค่าทัศนคติ
ตวัอยา่งของผู้บอกภาษา   

ผู้วิจยัวิเคราะห์ทศันคติทางภาษาจากการตอบแบบสอบถามจํานวน 12 ข้อ ซึง่เป็นคําถาม
เก่ียวกบัลกัษณะของภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารให้ผู้บอกภาษาเลือกตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็น  โดยพิจารณาว่าผู้บอกภาษาชาวผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกบัคําถามบอกลกัษณะภาษาต่างๆ  ท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั    
ซึ่งคําถามบอกลกัษณะของภาษาท่ีใช้ในแบบสอบถามทศันคติจํานวน   12   ข้อ     โดยกําหนด
ตวัเลือกแบบมาตรประมาณคา่ (Rating scale)  แบง่เป็น 5  ระดบั   คือ      

5 = เห็นด้วยมากท่ีสดุ      4 = เห็นด้วยมาก    
3 = เห็นด้วยปานกลาง  2 = เห็นด้วยน้อย   
1 = เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 

 
สว่นข้อคําถามทศันคติตอ่ภาษา  จํานวน 12 ข้อ   มีดงัตอ่ไปนี ้

1.เป็นภาษาท่ีสภุาพ 
2.เป็นภาษาท่ีแสดงความเป็นกนัเอง 



  29 

3.เป็นภาษาท่ีใช้สื่อสารได้ตรงประเดน็ 
4.เป็นภาษาท่ีทนัสมยั 
5.เป็นภาษาท่ีมีสําเนียงไมไ่พเราะ 
6.เป็นภาษาท่ีมีความซบัซ้อน 
7.เป็นภาษาท่ีไม่สามารถแสดงอารมณ์ได้ชดัเจน 
8.เป็นภาษาท่ีไม่มีแบบแผน 
9.เป็นภาษาท่ีมีความสําคญั 
10.มีประโยชน์ในชีวิตประจําของท่าน 
11.ท่านรู้สกึอายเมื่อคนอื่นได้ยินท่านพดู 
12.อยากสอนหรือถ่ายทอดให้ลกูหลาน 

 
ผู้วิจยัได้กําหนดเกณฑ์ตีความทศันคติจากการตอบแบบสอบถามของผู้บอกภาษา  ในการ

วิเคราะห์ทศันคติไว้ในการศกึษางานวิจยันี ้  ดงันี ้
 
ตารางท่ี 1.3 เกณฑ์การวิเคราะห์ทศันคต ิ

ค่าเฉล่ีย การตคีวาม 
คะแนนอยูใ่นช่วง 4.50-5.00 มากท่ีสดุ 
คะแนนอยูใ่นช่วง 3.50-4.49 มาก 
คะแนนอยูใ่นช่วง 2.50-3.49 ปานกลาง 
คะแนนอยูใ่นช่วง 1.50-2.49 น้อย 
คะแนนอยูใ่นช่วง 1.00-1.49 น้อยท่ีสดุ 

 
7.3  การวิเคราะห์ข้อมลูด้านความสามารถการใช้ภาษาและพฤติกรรมการเปิดรับข้อมลู

ข่าวสารจากสื่อ    ผู้วิจยันําข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามทัง้หมดจากผู้บอกภาษาประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ  

7.4  เม่ือรวบรวมข้อมลูการใช้ศพัท์ของคนสามระดับอายใุนภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้ว  ผู้วิจยันําข้อมลูท่ีได้วิเคราะห์ตามวตัถปุระสงค์
ของการวิจยั คือ   
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  7.4.1 เพื่อศึกษาการแปรใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไทประเทศไทย
และ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

7.4.2 เพื่อเปรียบเทียบการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ไทประเทศ 
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

7.4.3 เพื่อศกึษาปัจจยัเสริมท่ีสง่ผลตอ่การใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษา 
ผู้ไทประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
ขัน้ที่ 8 สรุปผลการศึกษา   

ผู้วิจยัสรุปผลการศกึษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทําให้ทราบถึงลกัษณะการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายุในภาษาผู้ ไทกะป๋อง 
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2.  นอกจากระดบัอายแุล้วทําให้ทราบถึงปัจจยัเสริมอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการแปรการใช้ศพัท์
ของคนสามระดบัอายุในภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว   

3.  เป็นประโยชน์ในด้านจดัการเรียนการสอนในท้องถ่ินท่ีมีผู้ ใช้ภาษาผู้ ไท อีกทัง้ยงัเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัด้านการศกึษา  การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจและสงัคม
ตอ่ไป 

4.  เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านภาษาถ่ินตระกูลไท ภาษาท้องถ่ินท่ีแตกต่างกันตาม
ภูมิภาคในเชิงภาษาศาสตร์สังคม  ภูมิศาสตร์ภาษาถ่ิน  ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบและ
ภาษาศาสตร์เชิงประวตัิ  

5.  เป็นประโยชน์ในการสื่อสารและการพฒันาชนบท เพื่อทําความเข้าใจและประสาน
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัคนในท้องถ่ินทัง้ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผลจากการศกึษาจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและวางแผนการอนรัุกษ์ภาษาของกลุ่มชาติพนัธุ์
ในท้องถ่ินทัง้ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาลาว 

6.  เป็นการอนรัุกษ์และเผยแพร่ภาษาผู้ไทกะป๋อง   อนัสง่ผลให้มีผู้ศกึษาค้นคว้าภาษา 
ผู้ไทโดยเฉพาะผู้ไทกะป๋องมากยิ่งขึน้  
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการศึกษาเร่ืองการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว   เป็นการศกึษาการเปลี่ยนแปลงภาษาตามแนวทาง
การศึกษาภาษาศาสตร์สงัคม   ผู้ วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องทัง้เอกสารและงานวิจัย
ตา่งๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศกึษาและใช้เป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีในการศกึษา  ดงันี ้
 1. กรอบแนวคดิทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจยั 
 2. เอกสารและงานวจิยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัระบบเสียงในภาษาผู้ไท 
 3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการศกึษาคําศพัท์ในภาษาผู้ไท 
 4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอาย ุ
 5. งานท่ีศกึษาภาษาของกลุม่ชาตพินัธุ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 6. ภมูิหลงัเก่ียวกบัท้องถ่ินผู้ไทประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

1.กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการศึกษาครัง้นี ้  ผู้ วิจัยใช้แนวคิดเร่ืองการแปรและการเปลี่ยนแปลงภาษา  การ
เปลี่ยนแปลงภาษาตามกาลเวลา การเปลี่ยนแปลงภาษาในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่ง  และการสัมผัส
ภาษาซึ่งเป็นแนวคิดพืน้ฐานในการศึกษาการแปรการใช้ศัพท์ของคนต่างระดับอายุ   ผู้ วิจัยใช้
แนวคดิดงักลา่วเป็นกรอบแนวคดิทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจยั  ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.1 แนวคดิเร่ืองการแปรและการเปล่ียนแปลงของภาษา  

อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2544: 18 -19) ได้กล่าวว่า  ความหลากหลายของภาษาทําให้
ภาษาเกิดการแปร   การแปร  หมายถึง การท่ีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีรูปร่างลกัษณะ  คณุสมบตัิ  หรือ
ส่วนประกอบท่ีเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากเดิม  การแปรทําให้เกิดรูปแปร (variant) ซึ่งมี
รูปร่าง  ลกัษณะ หรือส่วนประกอบแตกต่างกันบางประการ  แต่ยังเป็นสมาชิกของสิ่งเดียวกัน  
นอกจากนี ้ การแปรอาจหมายถึง   การท่ีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีลกัษณะเบี่ยงเบนไปจากบรรทดัฐานหรือ
รูปท่ีเป็นมาตรฐานก็ได้    ส่วนการแปรของภาษา(linguistic  variation) หมายถึง  การท่ีรูปใน
ภาษาตัง้แต ่  2  รูปขึน้ไปใช้แทนกนัได้โดยไม่ทําให้ความหมายหลกัเปลี่ยนไป   การวิเคราะห์การ
แปรภาษา   นกัภาษาศาสตร์สงัคมจะพิจารณาความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ประเภท  คือ 
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1. ตวัแปรภาษา (linguistic variable)  คือรูปภาษาท่ีถกูจดัให้เป็นตวัแปรในการวิเคราะห์
ภาษา  ตวัแปรภาษามกัแปรปัจจยัตา่งๆ ทางสงัคม  โดยตวัแปรภาษาหนึ่งตวัมีรูปแปรมากว่าหนึ่ง
รูปขึน้ไป 

2. ตวัแปรสงัคม (social variable)  คือตวัแปรประเภทหนึ่งท่ีมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปร
ภาษา  ได้แก่ปัจจยัต่างๆ ทางสงัคม คือคณุสมบตัิของผู้พูดหรือผู้ ใช้ภาษา  เช่น  อายุ เพศ  ชาติ
พนัธุ์  และปริบทของการใช้ภาษา  เช่น  กาลเทศะ  เร่ืองท่ีพดู  ปัจจยัดงักลา่วนีถื้อเป็นตวัแปรอิสระ 
(independent variable) ซึง่เป็นตวัแปรท่ีกําหนดสิ่งอ่ืนให้มีการแปร  แตต่วัเองไมถ่กูกําหนดโดยสิง่
ใดในการวิเคราะห์ 

พิณรัตน์  อคัรวฒันากุล (2546: 65-70) ได้กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับการแปรและการ
เปลี่ยนแปลงภาษาว่า  แนวคิดทางภาษาศาสตร์สงัคมให้ความสําคญักบัการศึกษาลกัษณะของ
ภาษาท่ีปรากฏในปัจจุบันมากกว่าการย้อนกลับไปศึกษาภาษาในอดีต   และมุ่งหาคําอธิบาย
เก่ียวกบัการแปรของภาษาอนัมีปัจจยัตา่งๆ เข้ามาเก่ียวข้อง  เช่น การแปรตามเพศ  อาย ุ ถ่ินท่ีอยู่
อาศัย  ชาติพันธุ์   หรือสถานการณ์การใช้ภาษา  โดยมีแนวคิดหลักท่ีว่า  การแปรของภาษาท่ี
ปรากฏในปัจจบุนัเป็นตวับง่ชีไ้ด้วา่ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงของภาษาเกิดขึน้ 

ส่วนแนวคิดทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติสนใจศึกษาหาคําอธิบายเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงของภาษา  โดยมีแนวคิดหลักท่ีว่า  ลักษณะของภาษาท่ีปรากฏ ในปัจจุบันมี
ความสมัพนัธ์กนัทางเชือ้สายทําให้สามารถสืบสร้างย้อนไปศกึษาภาษาในอดีตได้ 

ความแตกต่างระหว่างสองแนวคิดในการศึกษาเร่ืองการแปรและการเปลี่ยนแปลงของ
ภาษา คือ  ในทางภาษาศาสตร์สังคมถือว่า การแปรและการเปลี่ยนแปลงของภาษามี
ความสมัพนัธ์กนั ยากที่จะพิจารณาแยกออกจากกนัได้  เพราะก่อนท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน
ภาษา  มักจะมีการแปรเกิดขึน้ก่อนเสมอ  ดังนัน้ในทางภาษาศาสตร์สังคมจึงมองว่า การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาเป็นการแปรของภาษาตามกาลเวลานัน่เอง   ส่วนในทางภาษาศาสตร์เชิง
ประวตัิจะศกึษาการเปลี่ยนแปลงของภาษาโดยพิจารณาปรากฏการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของภาษาไป
ตามกาลเวลา  กลา่วคือ  เม่ือมีการเปรียบเทียบภาษาเดียวกนัในช่วงเวลาเดียวกนัและมีรูปภาษาท่ี
แตกตา่งกนัไป  แสดงวา่มีการเปลี่ยนแปลงภาษาเกิดขึน้ 

วิไลวรรณ  ขนิษฐานนัท์ (2526: 13-47) ได้กล่าวว่า  การเปลี่ยนแปลงในภาษาจะเกิดขึน้
ในระดบัคําได้ง่ายกวา่สว่นอ่ืนๆ ของภาษา   การเปลี่ยนแปลงของภาษานัน้มี 3 ลกัษณะ คือ 
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1. การเปลี่ยนแปลงของเสียง  แบง่เป็น 2 ประเภท คือ 
1.1 การเปลี่ยนแปลงชนิดมีข้อจํากดั (Condition sound change) คือ  เสียงจะ 

เปลี่ยนไปในสภาพใดสภาพหนึง่   ได้แก่ 
1.1.1 การกลมกลืนเสียง (Assimilation)  คือ  การท่ีเสียงเปลี่ยนแปลง 

ไปตามสภาพแวดล้อมหรือตามเสียงข้างเคียง  เม่ือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้แล้ว เสียงท่ีเปลี่ยนไป
จะมีความคล้ายคลึงกับเสียงข้างเคียง  จัดเป็นการกลมกลืนละม้าย   ส่วนเสียงท่ีเปลี่ยนไปจะ
เหมือนกบัเสียงข้างเคียงทกุประการ  จดัเป็นการกลายเสียงสมบูรณ์  เสียงท่ีมีอิทธิพลท่ีทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเสียงจะเป็นเสียงท่ีอยู่ติดกันก็ได้  หรือเป็นเสียงอ่ืนๆ ท่ีคัน่อยู่ระหว่างกลางก็ได้   
การกลมกลืนเสียงนีเ้กิดได้ทัง้ระหว่างเสียงพยญัชนะกบัพยญัชนะ  สระกบัพยญัชนะ  และสระกบั
สระ 

1.1.2 การผลกัเสียง (Dissimilation)  เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ี 
ตรงกนัข้ามกบัการกลมกลนืเสียง  กลา่วคือ  หลงัจากเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว  เสยีงท่ีเปลี่ยนไป
จะเหมือนกบัเสียงข้างเคียงน้อยลงหรือกลายเป็นเสียงท่ีตา่งออกไปจากเสียงใกล้เคยีง 
   1.1.3  การสบัเสียง (Metathesis) เป็นการเปลี่ยนแปลงในคําท่ีสบัเปลี่ยน
ตําแหน่งกนั   
   1.1.4 การตดัเสียงและการเพิ่มเสียง (Deletion or Isertion of  segment) 
คือ  การเปลี่ยนแปลงคําโดยมีเสียงเพิ่มขึน้ในคําใหมห่รือเสียงเดมิท่ีมีอยูแ่ล้วในคําหายไป 
  1.2  การเปลี่ยนแปลงชนิดไม่มีข้อจํากดั (Uncoditioned  sound change)  คือ 
การท่ีเสียงหนึ่งๆ เดิมเคยออกเสียงอย่างหนึ่ง  ต่อมาเปลี่ยนไปออกเสียงเป็นอีกอย่างในทกุสภาพ
โดยไม่มีข้อจํากดั 
 2. การเปลี่ยนแปลงด้านศพัท์  เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านความหมายของศพัท์   ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงด้านความหมายของศพัท์ทําให้มีคําศพัท์ใหม่ๆ เพิ่มขึน้ในภาษา  ทัง้ยังทําให้
คําศพัท์เก่าๆ บางคําหายไป  จากการเปลี่ยนแปลงด้านศพัท์นีส้ง่ผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
ไวยากรณ์ตามมาอีกด้วย   ในการเปลี่ยนแปลงด้านความหมาย  มีการเปลี่ยนแปลง 3 ลกัษณะ คือ  
ความหมายกว้างออก  ความหมายแคบเข้า  และความหมายย้ายท่ี 

3. การเปลี่ยนแปลงด้านไวยากรณ์ การเปลี่ยนแปลงด้านไวยากรณ์นี ้รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงหน้าท่ีของคํา   การเปลี่ยนแปลงการเรียงลําดบัคํา    ซึง่การเปลี่ยนแปลงนีจ้ะทําเกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประโยคด้วย 
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โดยทัว่ไปการเปลี่ยนแปลงของภาษา  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ภายในภาษาใด
ภาษาหนึ่ง  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาษาด้วยการเปรียบเทียบภาษาในช่วงเวลาต่างกัน
แล้วเห็นความแตกตา่งกนัของภาษาซึง่เป็นลกัษณะท่ีวิวฒันาการจากภาษาในสมยัท่ีเก่ากว่ามาสู่
ภาษาในสมยัท่ีใหม่กว่าเป็นการศกึษาภาษาตา่งสมยั (Diachronic  study) ซึง่ได้แก่  การศกึษา
ภาษาในระยะเวลาต่างกนั  และความหมายแตกต่างของภาษาเดียวกนัท่ีปรากฏในสมยัท่ีต่างกนั   

เราเรียกว่า  การเปลี่ยนแปลงของภาษา (Language  change)  สว่นการศกึษาโดยมองภาษาใน
ช่วงเวลาเดียวแล้วเห็นลกัษณะท่ีแปรไปในภาษานัน้ๆ เรียกว่า  การศกึษาร่วมสมยั ( Synchronic 
Study) 

นอกจากนี ้ พิณรัตน์  อคัรวฒันากุล(2546: 75-81) ยงัได้กล่าวถึงแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการ
แปรและการเปลี่ยนแปลงของภาษาและปัจจยัท่ีทําให้เกิดการแปรและการเปลี่ยนแปลง   สามารถ
สรุปได้ดงันี ้

1. ปัจจยัภายใน (Internal factor)  
 แนวคิดท่ีกล่าวถึงปัจจัยภายคือแนวคิดของนักภาษาศาสตร์โครงสร้าง   ซึ่งได้

กลา่วถึงคณุสมบตัิของภาษาซึง่จดัเป็นปัจจยัภายในท่ีมีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงภาษา  ซึง่ได้แก่ 
 1.1 ความสมมาตรในภาษา (Symmetry) โดยทัว่ไปในภาษาจะมีระบบเสี่ยงท่ีมี

ความสมมาตร    เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาษาท่ีมีผลทําให้เกิดลกัษณะไมส่มมาตรขึน้ในภาษา  

ลกัษณะสมมาตรท่ีเป็นธรรมชาติของภาษาก็จะผลกัดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง   ซึ่ง
จะทําให้เกิดผลในลกัษณะสมมาตรใหมข่ึน้ 

 1.2  ความประหยดั (Economy)  โดยทัว่ไปภาษาจะไม่อนญุาตให้มีรูป 2 รูปท่ีมี
ความหมายเหมือนกนัทุกประการ  เช่น   เม่ือมีการยืมคําเข้ามาในภาษา และคํานัน้มีความหมาย
เหมือนกนักบัคําท่ีมีอยู่แต่เดิมในภาษา  คําท่ีมีอยู่เดิมหรือคํายืมเข้ามาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านความหมายเกิดขึน้เพื่อให้คงอยูใ่นภาษาทัง้คู ่

 1.3  ความสะดวกในการออกเสียง (Easy Articulation)  นกัภาษาศาสตร์หลาย
ท่าน เรียกว่า  การทําให้ง่าย (Simplification) มีการเปลี่ยนแปลงทางเสียงหลายกรณีท่ีเกิดขึน้  

เน่ืองจากความพยายามทําให้ออกเสียงง่ายขึน้ 
  แต่ปัจจัยดงักล่าวยงัมีจุดอ่อนอยู่หลายประการ   ประการแรก  คือ  เป็น

การยากท่ีจะให้คําจํากดัความท่ีชดัเจนของคําว่า ‚ความง่าย‛ (Simplifecity)  สิ่งท่ีง่ายสําหรับผู้พดู
ภาษาหนึง่  อาจเป็นสิง่ท่ียากสําหรับผู้พดูภาษาอ่ืน 
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  ประการท่ีสอง  คือเราไม่สามารถอธิบายได้ว่าการเปลี่ยนแปลงในบาง
กรณีทําไมไม่เกิดขึน้  ทําไมจึงมีเพียงบางภาษาเท่านัน้ท่ีมีปัจจยัการทําให้ง่ายเข้ามาเก่ียวข้องและ
ทําไมจงึเกิดขึน้ในบางครัง้เท่านัน้ 

  ประการท่ีสาม  คือการเปลี่ยนแปลงทางเสียงบางกรณีไม่เก่ียวข้องกบัการ
ทําให้ง่ายเลย  เช่น  กระบวนการสลบัท่ีกนัของเสียง (Metathesis)   ซึง่เป็นกระบวนการท่ีเสี่ยง             

2 เสียงท่ีปรากฏเรียงกนัหรือใกล้กนัเกิดการเปลี่ยนท่ีเกิดขึน้ 
 1.4  ความกดดนัทางโครงสร้าง (Structural pressure)  นกัภาษาศาสตร์มองว่า  

ภาษาเป็นท่ีรวมของหน่วยตา่งๆ ในหลายระดบั  และแตล่ะหน่วยมีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั  หรือ
กลา่วอีกนยัหนึง่คือ  ภาษาถกูมองวา่เป็นระบบ  ถ้าในระบบภาษามี ‚ช่องว่าง‛ (GAP) เกิดขึน้  ย่อม
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้เพื่อให้ระบบมีความเป็นระเบียบ   แต่กรณีนีไ้ม่ได้เกิดขึน้เสมอไปในทุก
ภาษา 

 
2. ปัจจยัภายนอก (External factor) 
 ปัจจยัภายนอกท่ีสําคญัตอ่การเปลี่ยนแปลงภาษา มีดงันี ้
 2.1 การสมัผสัภาษา (Language contact) เป็นปัจจัยท่ีเกิดขึน้ในผู้ ท่ีมี

ความสามารถพดูได้  2  ภาษาขึน้ไป  ทําให้อาจมีการแทรกแซงของภาษาท่ีเกิดขึน้หรือมีการยืม
หน่วยทางภาษาจากภาษาหนึง่ไปใช้ในอีกภาษาหนึง่  ทําให้เกิดหน่วยใหมข่ึน้ในภาษา 

 2.2 ปัจจยัต่างๆ ทางสงัคม  ได้แก่  เพศ  อาย ุ การศกึษา  ชาติพนัธุ์  ระดบัชัน้ของ      

ผู้พดู 
 2.3  สภาพทางจิตวิทยาของผู้พูด  เช่น  ผู้พูดภาษาอาจต้องการยกระดบัชนชัน้

ของตนเอง  ได้แก่  นิยมใช้เสียงบางเสียงเพื่อแสดงวา่ตนอยูใ่นกลุม่คนท่ีตนนิยม 
 2.4   ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ   โดยวัตถุอาจมีการดัดแปลงหรือ

เปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ  ในขณะท่ีคําท่ีใช้แทนวตัถนุัน้ๆ ไม่เปลี่ยน
หรืออาจมีสิง่ใหมเ่กิดขึน้ก็ยอ่มมีคําใหมส่ําหรับเรียกสิง่นัน้ 
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สวุฒันา  เลี่ยมประวตัิ  (2551: 21-27) ได้กล่าวถึง  สาเหตุท่ีทําให้ภาษาเปลี่ยนแปลง                

มีดงัตอ่ไปนี ้
1. กาลเวลาตา่งกนัทําให้ภาษาเดียวกนัตา่งกนั 

      ภาษาเปรียบเสมือนสิง่มีชีวิตยอ่มมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ  ภาษาเปรียบเสมือน
สิง่มีชีวิตยอ่มมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ  การเปลี่ยนแปลงจะดําเนินการไปอยา่งช้าๆ ในชัว่ชีวิต
ของแตล่ะคน  จงึไมค่อ่ยสงัเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของภาษาได้ชดัเจน 

2. การขาดการติดตอ่สมาคมระหวา่งผู้พดูภาษานัน้ๆ  
ตามปกติผู้ ท่ีพูดภาษาเดียวกันย่อมมีโอกาสติดต่อสมาคมกันอยู่ เสมอ   เม่ือมีการ

เปลี่ยนแปลงทางภาษาเกิดขึน้ทกุคนในสงัคมก็รับรู้ได้  ในทางตรงกนัข้ามหากผู้พดูภาษาเดียวกนัมี
ความจําเป็นบางอย่างต้องขาดการติดต่อกัน   เช่น   ความจําเป็นทางภูมิศาสตร์   นํา้ท่วม  

แผ่นดินไหว  หรือความจําเป็นทางด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  ต้องอพยพแยกย้ายกนัไป  คนแต่ละ
กลุ่มจึงไม่ได้ติดต่อสมัพนัธ์กันหรือใช้ภาษาร่วมกนัอย่างใกล้ชิดดงัแต่ก่อน  หากภาษาของคนกลุ่ม
หนึง่เปลี่ยนแปลงลงไป  คนอีกกลุม่หนึง่ก็ไม่มีโอกาสรับรู้  ดงันัน้จงึเกิดเป็นภาษาถ่ินอีกถ่ินหนึง่ได้ 

3. การรับวฒันธรรมและการผสมกนัทางเชือ้ชาติ 
เม่ือคนท่ีพูดภาษาเดียวกันจําเป็นต้องแยกกลุ่มกันด้วยเหตุผลต่างๆ แล้ว  เม่ือมาตัง้ถ่ิน

ฐานอยู่เป็นหลกัแหล่งของตนเอง  ย่อมรับวฒันธรรมและมีการผสมทางเชือ้ชาติกับกลุ่มชนท่ีอยู่
ใกล้กนั  ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดบัคํา  อาจเป็นการคิดคําขึน้ใหม่  หรือยืมคําเพื่อเรียกสิ่งท่ี
สงัคมเก่าไม่มี 

4. สภาพดินฟ้าอากาศท่ีตา่งกนั 
นกัภาษาศาสตร์บางท่านให้ความเห็นว่าท่ีภาษาเปลี่ยนแปลงไปนัน้มีปัจจยัมาจากความ

แตกตา่งของสภาพดนิฟ้าอากาศด้วย  แตน่กัภาษาศาสตร์บางท่านไม่เห็นด้วย 
5. ตวัแปรทางสงัคม 
นักภาษาศาสตร์เชิงสังคมมีความเช่ือว่าความแตกต่างในการใช้ภาษามีสาเหตุหลาย

ประการ  เช่น  ความแตกต่างด้านวยั  อาชีพ  ถ่ินท่ีอยู่  สถานการณ์  การศกึษา  ฯลฯ  สิ่งเหลา่นีจ้ะ
สะท้อนให้เห็นโครงสร้างทางสงัคมของผู้ใช้ภาษานัน้ๆ  

6. แนวคดิและคา่นิยมเก่ียวกบัภาษา 
ผู้ ใช้ภาษาอาจเข้าใจผิดว่าภาษาหนึ่งดีกว่าภาษาหนึ่ง   ทําให้เลือกใช้จนทําให้ภาษาเดิม

ของตนเปลี่ยนแปลงไป  นอกจากนัน้ยงัมีความเช่ือเร่ืองของคําต้องห้ามท่ีทําให้คําเหลา่นัน้อาจสญู
หายไปจากภาษา 
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7. การสร้างรัฐชาตแิละภาษาประจําชาติ 
การท่ีคนชาตเิดียวกนัถกูกําหนดให้มีวฒันธรรมร่วมกนั  ใช้ภาษาเดียวกนั  คือภาษาประจํา

ชาต ิ เพื่อสร้างความเป็นชาติเดียวกนั  ทําให้ภาษาอ่ืนๆ มีการเปลี่ยนแปลง 
 
อมรา  ประสทิธ์ิรัฐสนิธุ์ (2542: 104) กลา่วถึง  สาเหตกุารเปลี่ยนแปลงของภาษาโดยทัว่ไป

ว่ามีอยู่   2  ประการ ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากตวัภาษาเอง  และการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอก 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากตวัภาษาเอง  เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดตามธรรมชาติและตาม
กาลเวลา  ภาษาทกุภาษาในโลกจะเปลี่ยนแปลงเสมอเม่ือกาลเวลาผา่นไป 

ส่วนการเปลี่ยนแปลงของภาษาท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกนัน้อาจเกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ  ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยทางสงัคม   เช่น  การอพยพย้ายถ่ินอันเน่ืองมาจากสงคราม   โรค
ระบาด  ความอดยาก  หรือภาวะข้าวยากหมากแพง  ซึง่ทําให้กลุม่ชนย้ายไปอยูใ่นท่ีท่ีพดูภาษาตา่ง
จากคน 

 จากแนวคิดดงักล่าว  จะเห็นได้ว่าการแปรและการเปลี่ยนแปลงของภาษาเป็นลกัษณะ
ธรรมชาติท่ีเกิดขึน้กบัภาษาท่ียงัมีผู้ ใช้ในชีวิตประจําวนั   การแปรของภาษา (language variation) 
หมายถึง การท่ีรูปในภาษาตัง้แต่ 2 รูปขึน้ไปอาจใช้แทนท่ีกนัได้โดยไม่ทําให้ความหมายแก่นหรือ
ความหมายหลกัเปลี่ยนไป รูปในภาษาอาจเป็นหน่วยด้านใดก็ได้ เช่น การออกเสียง คําศพัท์และ
รูปประโยค   ส่วนสาเหตุท่ีทําให้ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลงนัน้มี 2 ประการใหญ่ คือ  การ
เปลี่ยนแปลงซึง่เกิดจากภายในตวัภาษาเอง  และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก 

1.2 การเปล่ียนแปลงภาษาตามกาลเวลา 

อมรา  ประสทิธ์ิรัฐสนิธุ์ (2544: 38)  ได้กลา่ววา่  การนําเร่ืองอายเุข้ามาพิจารณาใน 
การศึกษาการแปรของภาษา  นอกจากจะทําให้แลเห็นความหลากหลายในการใช้ภาษาของคน
ตา่งวยักนัในชมุชนภาษาแล้ว  การแปรชองภาษาตามอายยุงัมีความสําคญัมากขึน้ไปอีก คือ  เป็น
ปรากฏการณ์ท่ีแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของภาษาที่กําลงัดําเนินอยูเ่ร่ือยไป 

ลาบอฟ (อ้างถึงใน  อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2544: 38)  ได้กลา่วว่า  เราสามารถมองเห็น
ความเปลี่ยนแปลงของภาษาได้จากการแปรของภาษาในคนท่ีตา่งรุ่นตา่งอายกุนั  ภาษาของผู้พดูท่ี
มีอายมุากท่ีสดุเปรียบได้กบัภาษาของอดีต  ภาษาของผู้พดูรุ่นกลางๆ ถือเป็นภาษาปัจจบุนั  และ
ภาษาของผู้พดูอายนุ้อยถือได้ว่าเป็นภาษาของอนาคต  ความแตกต่างกนัของภาษาเช่นนีเ้ปรียบ
เหมือนความแตกต่างของกาลเวลาจริง  ซึง่ลาบอฟเรียกความแตกต่างกนัของภาษาเช่นนีว้่า การ
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เปลี่ยนแปลงในเวลาเสมือนจริง (change in apparent time)  ส่วนภาวะท่ีนําไปสู่ความ
เปลี่ยนแปลง คือ การมีรูปของภาษาท่ีใช้ต่างกนัตามรุ่นอายนุัน้  ลาบอฟเรียกว่า การเปลี่ยนแปลง
แปลงท่ีกําลงัดําเนินอยู ่(change in progress) 

การศึกษาภาษาในช่วงเวลาเดียวกนัแล้วอธิบายลกัษณะท่ีแปรไปนัน้เป็นการศึกษาตาม
แนวภาษาศาสตร์สงัคม เรียกว่า การศกึษาภาษาร่วมสมยั (synchronic study)  สว่นการศกึษา
การเปลี่ยนแปลงของภาษาจากสมัยหนึ่งสู่อีกสมัยหนึ่ง เรียกว่า การศึกษา ภาษาต่างสมัย 
(diachronic study) 

งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาภาษาโดยใช้ระดบัอายเุป็นตวัแปรทางสงัคม   โดยการแบง่ผู้ 
บอกภาษาออกเป็น 3 ระดบัอาย ุได้แก่ ระดบัอายท่ีุ 1 เป็นตวัแทนผู้ สงูวยั  ระดบัอายท่ีุ 2 เป็น
ตวัแทนวยักลางคน  และระดบัอายท่ีุ 3  เป็นตวัแทนวยัหนุ่มสาว   ซึง่มีแนวคิดว่า การใช้ภาษาของ
กลุ่มผู้สงูวยัเป็นตวัแทนของภาษาในอดีต การใช้ภาษาของกลุ่มกลางคนเป็นตวัแทนของภาษาท่ี
กําลงัดําเนินอยู่ และการใช้ภาษาของกลุ่มหนุ่มสาวเป็นตวัแทนของภาษาในอนาคต   การศึกษา
ภาษาโดยใช้ตวัแปรอายดุงักลา่วสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงท่ีกําลงัดําเนินอยู่ (change in 
progress) ได้อย่างชดัเจนคล้ายการศกึษาภาษาตามความแตกตา่งในเวลาจริง (change in real 
time) 

จากแนวคิดดงักลา่วข้างต้นจะเห็นวา่  เราสามารถศกึษาแปรและการเปลี่ยนแปลงภาษาท่ี
กําลงัดําเนินอยู่โดยใช้อายเุป็นปัจจยัแสดงการแปรและการเปลี่ยนแปลงภาษาในเวลาเสมือนจริง   
การอธิบายการแปรของภาษาด้วยเง่ือนไขทางสังคมนับเป็นแนวคิดสําคัญของการศึกษา
ภาษาศาสตร์สงัคม   เพราะนกัภาษาศาสตร์จะอธิบายความสมัพนัธ์ของตวัแปร  2 ประเภท  คือ   
1.ตวัแปรภาษา (linguistic variable) ซึง่เป็นตวัแปรตาม (dependent variable) ท่ีจะแปรไปตาม
ปัจจยัทางสงัคม  2. ตวัแปรอิสระ (independent variable) คือสิ่งท่ีมีอิทธิพลทําให้สิ่งอ่ืนมีการแปร 
ได้แก่ปัจจยัทางสงัคม เช่น อาย ุเพศ อาชีพ ชาติพนัธุ์    

1.3 แนวคดิเร่ืองการสัมผัสภาษา (Language contact) 

  จากการศกึษาปัจจยัท่ีทําให้ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลงในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่ง  อาจพบว่ามี
สาเหตุมาจากการสัมผัสภาษา  ทําให้เกิดการลู่ออกและการลู่เข้าของภาษา  มีนักวิชาการได้
กลา่วถึงการเปลี่ยนแปลงภาษาอนัเน่ืองมาจากการสมัผสัภาษาไว้ดงัตอ่ไปนี ้
  ตามทฤษฎีเก่ียวกบัการสมัผสัภาษา (Language contact) และการแพร่กระจายทาง
วฒันธรรม (Cultural diffusion) ซึง่ยเูรียล ไวน์ไรค์ (อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2547, หน้า 50) อ้างอิง
ใน Weinreich, 1953 pp. 91-92) ผู้บกุเบิกเร่ืองการสมัผสัภาษา กลา่วว่าการยืมภาษาจะเกิด
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ควบคู่กบั   การยืมลกัษณะทางวฒันธรรมเสมอ โดยเฉพาะเม่ือสองวฒันธรรมท่ีต่างกนัอย่างมาก
มาสมัผสักนั นอกจากนีไ้วน์ไรค์ยงัได้อธิบายความหมายของ ‚การสมัผสัภาษา‛ ไว้วา่ 
  …two or more languages are said to be in contact if they are used alternately by 
the same persons. The language using individuals are thus locus of the contact. The 
practice of alternately using two languages is called ‚bilingualism‛ and the persons 
involved ‚bilingual‛. (อมรา ประสทิธ์ิรัฐสนิธุ์, 2547, หน้า 50 อ้างอิงใน Weinreich, 1953, p. 1) 
  จากข้อความข้างต้นสรุปได้วา่   ถ้าภาษาถกูใช้สลบัไปมาโดยคนคนเดยีวกนั  จะถือวา่
ภาษาสองภาษาหรือมากกวา่สองภาษานัน้ได้สมัผสักนั   จาการใช้ภาษาของผู้ใช้ภาษานัน้คือ
สาเหตท่ีุทําให้เกิดการสมัผสัภาษา   การใช้ภาษาสองภาษาสลบักนัไปมาเรียกว่า ‚ภาวะสอง
ภาษา‛ และผู้ ท่ีใช้สองภาษาสลบักนัเรียกวา่ ‚ผู้ รู้สองภาษา‛  
  นอกจากนี ้  อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2547, 50-51)   ได้กล่าวถึงการสมัผสัภาษาไว้ว่า 
การสมัผสัภาษาจะเกิดขึน้ในตวัผู้ รู้หลายภาษาเท่านัน้   และการสมัผสัภาษานีเ้องจะก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ตา่งๆ ทางภาษาหลายประการ  ได้แก่  การปนภาษา (language mixing) การสลบั
ภาษา (language switching)  การยืมภาษา (linguistic borrowing)   การแทรกแซงภาษา 
(linguistic interference)  อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์   ได้อธิบายถึงการยืมภาษาว่าเป็นผลอนั
เน่ืองมาจากการสมัผสัภาษา   เม่ือภาษาหนึ่งสมัผสักบัภาษาหนึ่งก็จะรับเอาลกัษณะใดก็ตามจาก
อีกภาษาหนึ่งเข้ามาใช้จนกลายเป็นลักษณะของตนเอง เช่น การยืมภาษาอังกฤษมาใช้ใน
ภาษาไทย ทําให้ภาษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง   การสัมผัสภาษาระหว่างภาษาไทยกับ
ภาษาองักฤษ  เกิดจากการท่ีคนไทยเรียนรู้ภาษาองักฤษตัง้แต่สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ทําให้ภาษาไทยมีคํายืมจากภาษาอังกฤษเป็นจํานวนมาก อิทธิพลของ
ภาษาอังกฤษท่ีมีผลกระทบต่อภาษาไทย อาจมีผลทางด้านเสียง เรียกว่า การแทรกแซงเสียง 
(phonological interference) หรือ การยืมเสียง (phonological borrowing) เช่น   ภาษาไทยยืม
เสียงควบกลํา้ [fr-] และ [fl-] จากภาษาองักฤษ เช่น คําว่า ฟรี (free) และฟลกุ (fluke) ตามลําดบั  
อิทธิพลท่ีมีผลกระทบด้านคําศพัท์  เรียกวา่ การแทรกแซงศพัท์ (lexical interference) หรือ การยืม
ศพัท์ (lexical borrowing) ซึง่หมายถึง การรับคําศพัท์จากภาษาหนึง่เข้าไปใช้ในอีกภาษาหนึ่ง เช่น  
ภาษาไทยยืมคํา  คอมพิวเตอร์  ไวโอลิน  ฟตุบอล จากภาษาองักฤษ 
 นอกจากนี ้ การสัมผัสภาษาอาจส่งผลกระทบต่อไวยากรณ์ เรียกว่า การแทรกแซง
ไวยากรณ์ (grammatical interference) หรือ การยืมไวยากรณ์ (grammatical borrowing) ซึง่
หมายถึง  การปรับเปลี่ยนด้านไวยากรณ์ของภาษาหนึ่ง เน่ืองมาจากได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบ
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ไวยากรณ์ของอีกภาษาหนึ่ง เช่น การสร้างคําประสมในภาษาไทย สว่นหลกัต้องอยู่หน้าสว่นขยาย 
มีคําประสมจํานวนมากท่ีมีการเรียงสว่นขยายไว้หน้าสว่นหลกั 
  อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2542 : 93) ได้กล่าวไว้ว่า  การสมัผสัภาษามกัเกิดในบริเวณหรือ
พืน้ท่ีท่ีผู้พดูภาษาหลายภาษาอยู่ใกล้เคียงกนั  พืน้ท่ีดงักลา่วนีเ้รียกว่า เขตภาษา (linguistic area) 
ภาษาต่างๆ เม่ือสัมผัสกันเป็นเวลานาน จะยืมลักษณะซึ่งกันและกันจนกลายเป็นภาษาท่ี
คล้ายคลงึกนั   ปรากฏการณ์นีเ้รียกว่าการลูเ่ข้าของภาษา (linguistic convergence) ซึง่ตรงข้าม
กบัการลูอ่อกของภาษา (linguistic divergence) 
 การเปลี่ยนแปลงภาษาในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่งท่ีศึกษานัน้  จะเห็นได้ชดัเจนได้จากแนวคิด
เร่ืองจากการลูอ่อกและการลูเ่ข้าของภาษาในบริเวณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภาษาเกิดขึน้  ดงัท่ี อมรา 
ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2542, 93) ได้กลา่วไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงของภาษาอาจพิจารณาจากมมุมอง 2 
มิติ  คือ  มิติของ การลู่ออกของภาษา (linguistic divergence) และมิติของการลู่เข้าของภาษา 
(linguistic convergence)  
  1) การลู่ออกของภาษา หมายถึง การท่ีภาษาใดภาษาหนึ่งแตกตวักลายเป็นภาษาย่อย
หลายภาษา หรือ การท่ีภาษาย่อยต่างๆ ของภาษาใดภาษาหนึ่งพฒันา ความต่างจากกนัและกนั 
จนในท่ีสดุ ความเข้าใจซึง่กนัและกนั (mutual intelligibility) หมดไป จนกลายเป็นคนละภาษา 
สาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงประเภทการลู่ออกของภาษา ได้แก่ การอพยพย้ายถ่ิน หรือการขาด
การติดต่อสื่อสารกันของผู้ พูดภาษาเดียวกันทําให้ผู้ พูดภาษาซึ่งแต่เดิมเข้าใจกันเกือบร้อย
เปอร์เซ็นต์ เข้าใจกนัน้อยลงหรือไม่เข้าใจกนัเลย   ทัง้นีเ้พราะการกระจายไปอยู่ตา่งท่ีท่ีไกลจากกนั 
ยิ่งกาลเวลาผ่านไปนานมากเท่าใดความเข้าใจซึ่งกันและกันก็ลดน้อยลงไปเท่านัน้ นอกจากนัน้
ลกัษณะทางภมูิศาสตร์ เช่น ภเูขา แม่นํา้ ทะเล ก็เป็นปัจจยัท่ีช่วยเสริมการขาดการติดต่อสื่อสาร 
ทําให้ความเข้าใจซึง่กนัและกนัลดน้อยลงไปอีก ปัจจยัทางสงัคมบางประการก็อาจทําให้เกิดการลู่
ออกของภาษา เช่น ความมีศกัดิศ์รี รูปภาษาท่ีมีศกัดิศ์รีมกัคงอยูใ่นสงัคม สว่นรูปท่ีไมมี่ศกัดิศ์รีอาจ
สญูหายไป การลู่ออกของภาษาเน้นการเปลี่ยนแปลงของภาษาท่ีเกิดจากตวัของมนัเอง กล่าวคือ 
เม่ือผู้พดูภาษาใดภาษาหนึง่แตกกลุม่และกระจายกนัไปอยูห่่างจากกนั ภาษาของกลุม่ตา่งๆ ที่แตก
ตวันีต้า่งก็พฒันาตามวิถีและสภาวะแวดล้อมของตวัตามกาลเวลาท่ีผ่านไป ยิ่งนานปีก็ยิ่งตา่งจาก
กันและกันมากขึน้ การลู่ออกของภาษาทําให้เกิดภาษาย่อยมากมาย และในท่ีสุดภาษาย่อย
เหลา่นัน้อาจวิวฒันาการเป็นภาษาท่ีตา่งกนัได้ 
  2) การลู่เข้าของภาษา หมายถึง การท่ีภาษาตัง้แต ่2 ภาษาขึน้ไปตา่งเปลี่ยนแปลงไปจน
มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั สภาวะเช่นนีเ้กิดขึน้เพราะการสมัผสัภาษา ซึง่เกิดขึน้ในตวัผู้พดูสองภาษา
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หรือหลายภาษา การใช้ภาษาสองภาษาหรือหลายภาษาสลบักนัทําให้ภาษาเหล่านัน้ยืมลกัษณะ
ซึง่กนัและกนั สภาวะเช่นนีถ้้าเกิดขึน้กบัคนหมู่มากและเป็นระยะเวลานาน จะทําให้ภาษาเหลา่นัน้
มีลกัษณะคล้ายคลงึกนัมากทัง้ๆ ท่ีไม่ใช่ภาษาตระกลูเดียวกนั 
  พิณรัตน์ อคัรวฒันากุล (2546: 71-76) ให้แนวคิดเก่ียวกบัการสมัผสัภาษา (language 
contact) ไว้ว่า  โดยทัว่ไปการสมัผสัภาษามกัจะเกิดขึน้เม่ือภาษา 2 ภาษาหรือมากกว่า 2 ภาษา
ถกูใช้สลบักนัหรือปะปนกนัในการพดูของผู้ มีภาวะสองภาษาหรือหลายภาษา ภาวะนีอ้าจเกิดได้ใน 
2 ระดบั ได้แก่ ระดบัตวับคุคล (individual bilingualism) และระดบักลุม่คนหรือสงัคม (collective 
or social bilingualism) 
  เม่ือผู้พดูท่ีมีภาวะสองภาษาหรือหลายภาษาใช้ภาษาสลบักนัหรือปะปนกนั มีกลไกสําคญั
เกิดขึน้ในสถานการณ์การสมัผสัภาษา ดงันี ้
  1. การแทรกแซงภาษา (linguistic interference) หมายถึง กลไกท่ีผู้พดูภาษานําลกัษณะ
ของภาษาหนึ่งไปใช้ในการพดูอีกภาษาหนึ่ง เม่ือลกัษณะต่างๆ ของภาษาท่ีมาสมัผัสกนัมีอิทธิพล
ตอ่กนัยอ่มทําให้เกิดการเบี่ยงเบนจากรูปปกติของภาษาท่ีมาสมัผสักนั 
  2. การยืม (borrowing) ได้แก่ การท่ีผู้พดูนําลกัษณะจากภาษาอ่ืนหรือภาษาท่ี 2 เข้ามาใน
ภาษาแม่  ภาษาแม่ของผู้พดูยงัคงอยู่แตอ่าจถกูเปลี่ยนแปลงไปเม่ือมีลกัษณะอ่ืนๆ เพิ่มเข้ามาจาก
ภาษาท่ีถกูยืม   เม่ือมีการยืมเกิดขึน้ภาษาท่ีอยู่ในสถานการณ์การสมัผสัภาษา โดยเฉพาะการยืม
ในระดบัคําท่ีปรากฏคอ่นข้างมากนัน้   ยอ่มนําไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงขึน้ในภาษาแม่ของผู้พดู 
  3. การสลบัภาษา (code switching/language switching) ได้แก่ การท่ีผู้พดูคนใดคน
หนึง่ใช้ภาษามากกวา่ 1 ภาษา สลบักนัในระดบัประโยค 
  4. การสร้างคําขึน้ใหม่ (individual creation) เป็นกลไกท่ีฮ็อฟมนั(พิณรัตน์ อคัรวฒันากลุ, 
2546, หน้า 75 อ้างอิงใน Hoffmann, 1991: 103) เสนอว่า  สว่นใหญ่มกัเป็นกลไกท่ีเกิดขึน้ใน
ภาษาของเด็กท่ีมีภาวะสองภาษาซึง่อาจมีการนําคําจากภาษาหนึ่งมารวมกบัคําในอีกภาษาหนึ่ง
เกิดคําใหมข่ึน้ในภาษา 
  นอกจากนีใ้นสถานการณ์การสมัผสัภาษาปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการเกิดกลไกต่างๆ มีทัง้
ปัจจยัภายในตวัภาษา (linguistic factors) และปัจจยัทางสงัคม (social factors) ซึง่ได้แก่ 
ระยะเวลาท่ีมีการสมัผสัภาษาซึง่จะมีผลต่อระดบัความเข้มข้นของการสมัผสัภาษา (intensity of 
contact)  และทศันคติของผู้พดูท่ีมีตอ่ภาษา     โดยเฉพาะเร่ืองของความมีศกัดิ์ศรี (prestige) เม่ือ
เกิดกลไกตา่งๆ ขึน้    ผลท่ีเกิดตอ่มาอาจอยู่ในรูปของ  การธํารงภาษา (language maintenance)   
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การเปลี่ยนภาษา (language shift)    หรือการเกิดภาษาใหม่ท่ีเรียกว่า   ภาษาแก้ขดั (pidgin) ซึง่
อาจพฒันาไปเป็นภาษาลกูผสม (creole) 
  สว่นผลท่ีเกิดจากการสมัผสัภาษานัน้  ซาราห์   โทเมสนั   (อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2547: 
51-52 อ้างอิงใน Thomason, 2001: 70) ได้สรุปเป็นทฤษฎีไว้ว่า การสมัผสัภาษาจะให้ผลออกมา
เป็น 4 ระดบั ซึง่โทเมสนัเรียกว่า สเกลการยืม (borrowing scale) ความแตกตา่งของการยืมระดบั
ตา่งๆ ขึน้อยู่กบัความเข้มข้นของการสมัผสัภาษา (intensity of contact) โดยสเกลการยืมมี 4 
ระดบั  ดงันี ้
  1. การสมัผสัแบบผิวเผิน (Casual contact) มีการยืมศพัท์ท่ีเป็นคําเนือ้หา (Content 
word) เท่านัน้ สว่นมากเป็นคํานามและไม่มีการยืมไวยากรณ์ 
  2. การสมัผสัแบบเข้มข้นเล็กน้อย (Slightly intense contact)  มีการยืมศพัท์ท่ีไม่ใช่
คํานาม ยืมคําหน้าท่ี (function word) บ้างเลก็น้อย และมีการยืมไวยากรณ์น้อยมาก 
  3. การสมัผสัแบบค่อนข้างเข้มข้น (Moderately intense contact) มีการยืมคํา เนือ้หา
และคําหน้าท่ีมากขึน้ และการยืมไวยากรณ์พอสมควร 
  4. การสมัผสัแบบเข้มข้น (Intense contact) มีการยืมอย่างหนกั (heavy borrowing) ทัง้
ทางด้านคําศพัท์ ซึง่ได้แก่ เนือ้หาและคําหน้าท่ีและด้านไวยากรณ์ 
  ส่วนโทเมสนั และค็อฟแมน (พิณรัตน์ อคัรวฒันากลุ, 2546: 76 อ้างอิงใน Thomason 
and Kaufman, 1988) ได้เสนอวา่เมื่อเกิด การสมัผสัภาษาจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษา 
และผลของการเปลี่ยนแปลงภาษา (language shift) ทําให้เกิดภาษา 3 ประเภท ได้แก่ 
  1. ภาษาเหนือกว่า (superstratum language) เกิดจากการท่ีภาษาของผู้ มีอํานาจ
มากกวา่หรือภาษาท่ีเดน่กวา่มีอิทธิพลตอ่ภาษาท่ีเดน่น้อยกวา่ 
  2. ภาษาพืน้เดิม (substratum language) เกิดจากการท่ีภาษาของผู้ มีอํานาจน้อยกว่า
หรือเดน่น้อยกวา่มีอิทธิพลตอ่ภาษาของคนท่ีเป็นเจ้าของพืน้ท่ี 
  3. ภาษาข้างเคียง (adstratum language) เกิดการมีอิทธิพลต่อกนัระหว่างภาษาต่างๆ 
แตไ่ม่มีภาษาใดมีอํานาจมากกวา่หรือเดน่กวา่ภาษาใด 
  เม่ือมีการสมัผสัภาษาขึน้และหากชมุชนหนึ่งๆ ไม่สามารถธํารงภาษาของตนไว้ได้   จะมี
การนําภาษาอ่ืนๆ มาใช้แทนภาษาเดิมของตนซึง่เรียกว่าการเปลี่ยนภาษา (language shift) และ
หากภาษาเดมิถกูเลกิใช้อยา่งถาวรก็จะเกิดการตายหรือการสญูของภาษา (language death) หรือ
อาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงภาษา (language change) ซึ่งมีทัง้การเปลี่ยนแปลงทางเสียง
โครงสร้างของคํา  วากยสมัพนัธ์  ไวยากรณ์  ความหมายและคําโดยทัว่ไปคําศพัท์จะถกูกระทบ
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ง่ายเพราะเป็นเร่ืองพืน้ฐานท่ีสดุ  รองลงมาคือ  โครงสร้างทางเสียง  โครงสร้างของคํา  และในท่ีสดุ
ระดบัวากยสมัพนัธ์จะถูกกระทบในภายหลงั (พิณรัตน์ อคัรวัฒนากุล , 2546: 78 อ้างอิงใน 
McMahon, 1994: 209) 
  การเปลี่ยนแปลงของภาษาอนัเน่ืองมาจากการสมัผสัภาษาแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ 
  1. ลกัษณะการเปล่ียนแปลงภาษาเม่ือมีการสมัผสัภาษาในตระกลูเดียวกนั 
  1.1 การเปลี่ยนแปลงในระดบัคํา คือ มีคําใหม่เกิดขึน้ในภาษา คําเก่าท่ีเคยใช้อาจมี
ความหมายแคบลงหรือถกูเลกิใช้ และในท่ีสดุก็สญูหายไปจากภาษา 
  1.2 การเปลี่ยนแปลงทางเสียง เกิดขึน้ต่อเน่ืองจากการยืมคําเข้ามาใช้ในภาษาเป็น
จํานวนมาก 
  1.3 การเปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ์ มกัอยู่ในลกัษณะของการมีอิทธิพลต่อกันในเร่ือง
โครงสร้างทางภาษา เช่น โครงสร้างวลี หรือประโยค ทําให้ระบบไวยากรณ์ของภาษาท่ีเป็นฝ่ายยืม
ได้รับผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้ในท่ีสดุ 
  2. ลกัษณะการเปลี่ยนแปลงภาษาเมื่อมีการสมัผสัภาษาจากตา่งตระกลูกนั 
   2.1 การเปลี่ยนแปลงในระดบัคํา เกิดขึน้ในรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกบักรณีของการสมัผสั
ภาษาหลายภาษาในตระกูลเดียวกัน ส่วนใหญ่มกัปรากฏการสมัผสัภาษาในระดบัปกติธรรมดา 
และมกัมีการยืมคําท่ีไม่ใช่คําพืน้ฐานก่อนท่ีจะยืมคําพืน้ฐานเข้ามา 
   2.2 การเปลี่ยนแปลงทางเสียง  เม่ือมีการยืมคําจากภาษาอ่ืนเข้ามา ระบบเสียงของ
ภาษาท่ีเป็นฝ่ายยืมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ 
   2.3 การเปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ์ เกิดขึน้เ ม่ือมีการสัมผัสภาษาในระดับท่ีเข้มข้น 
เน่ืองจากเป็นระบบท่ีถกูกระทบคอ่นข้างยาก  สว่นใหญ่เกิดขึน้เน่ืองจากปัจจยัในเร่ืองทศันคติทาง
สงัคมของผู้พดู 
  จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงภาษาท่ีเกิดขึน้เม่ือมีการสัมผัสภาษาประเด็นสําคัญท่ี
ละเลยไม่ได้ คือ การพิจารณารับความเข้มข้นและระยะเวลาของการสมัผสัภาษา ซึ่งมีผลกระทบ
โดยตรงต่อลกัษณะการเปลี่ยนแปลงของภาษาไม่ว่าอยู่ในกรณีใดๆ แม็ททิซอฟ (พิณรัตน์ อัคร
วฒันากลุ, 2546: 86 อ้างอิงใน Thomason and Kaufman, 1988) แบง่ไว้ ทัง้การสมัผสัภาษาใน
ตระกลูเดียวกนัและในภาษาตา่งตระกลูกนั สรุปได้ ดงันี ้
  1. การสมัผสัภาษาในระดบัเข้มข้นเล็กน้อย และมีการยืมทางโครงสร้างไม่มาก ได้แก่ การ
ยืมคําทัง้ท่ีเป็นคําพืน้ฐานและคําไวยากรณ์ รวมทัง้มีการยืมทางโครงสร้าง เช่น ลกัษณะทางเสียง 
ไวยากรณ์ และทางความหมายซึง่เป็นการยืมในระดบัเลก็น้อย 
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  2. การสมัผัสภาษาในระดบัเข้มข้นมากขึน้และมีการยืมทางโครงสร้าง มีการยืมทัง้ใน
ระดบัคํา ทัง้คําพืน้ฐานและคําไวยากรณ์ มีการยืมในระดบัโครงสร้างซึง่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึน้ในภาษา เช่น มีหน่วยเสียงใหม่ หรือมีการแปรของหน่วยเสียงเดิมเกิดขึน้ในภาษา หรือ
โครงสร้างคําในภาษาอาจเปลี่ยนแปลงไป 
  3. การสมัผสัภาษาในระดบัท่ีมีอิทธิพลทางวฒันธรรมเป็นปัจจยัผลกัดนั และมีการยืมทาง
โครงสร้างในระดับปานกลาง โดยโครงสร้างท่ีสําคัญในภาษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น 
โครงสร้างประโยค หรือโครงสร้างพยางค์ 
  4. การสัมผัสภาษาในระดับท่ีมีการผลักดันทางวัฒนธรรมท่ีสูงมาก และมีการยืมทาง
โครงสร้างในระดบัมาก โครงสร้างในภาษาทัง้โครงสร้างทางเสียง ไวยากรณ์จะถกูกระทบเป็นสว่น
ใหญ่ เช่น การเปลี่ยนแปลงการเรียงลําดบัคําในประโยค การเปลี่ยนแปลงการออกเสียงบางหน่วย
เสียงในภาษา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคําเม่ือมีการนําหน่วยคําใหมเ่ข้ามาใช้ในภาษา 
  สรุปได้ว่า  การสมัผสัภาษาสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงภาษาอย่างหนึ่งซึง่จะเกิดขึน้ได้ใน
กรณีท่ีมีผู้ รู้สองภาษาขึน้ไปหรือในบริเวณพืน้ท่ีท่ีมีหลากหลายภาษาอยู่ในบริเวณเดียวกัน  เรา
สามารถสงัเกตการสมัผสัภาษาได้จากการคํายืมภาษาอ่ืนท่ีนํามาใช้แทนภาษาของเอง  ซึง่ลกัษณะ
ของการยืมคําเช่นนีทํ้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาษานัน่เอง 
 

2. เอกสารและงานวิจยัที่ศึกษาเก่ียวกับระบบเสียงในภาษาผู้ไท 

ผู้วิจยัได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีศกึษาเก่ียวกบัระบบเสียงภาษาผู้ไท     มีนกัวิชาหลายท่านท่ี
ศกึษาเก่ียวกบัระบบเสียงในภาษาผู้ไท   ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

การศึกษาเก่ียวกับระบบเสียงในภาษาผู้ ไทมีนักวิชาการทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้
ศึกษาไว้หลายท่าน   นักวิชาการชาวต่างชาติท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับระบบเสียงในภาษาผู้ ไท   อาทิ   
ผลงานของ  บราวน์ (Brown,1965) ได้ศึกษาภาษาตระกูลไทกลุ่มตะวันตกเฉียงใต้ 
(Southwestern group)  ตามการแบ่งของ  ฟัง  กวย  ลี  และผลงาน แชมเบอร์เลน 
(Chamberlain,1975:  49-66)  ท่ีได้แบง่กลุม่ภาษาตระกลูไทกลุม่ตะวนัตกเฉียงใต้    โดยใช้เกณฑ์
เสียงปฏิภาคของพยัญชนะต้นมีลม (aspirated)  และเสียงพยัญชนะต้นไม่มีลม(unaspirated)  
เกณฑ์การแยกเสียงวรรณยกุต์ดัง้เดิมในช่อง *BCD และเกณฑ์การรวมเสียงวรรณยกุต์ในช่อง B 
และ DL  ซึง่เป็นการศกึษาระบบเสียงผู้ไทในประเทศไทย 

จากการศกึษาของบราวน์  (Brown,1965)   ท่ีได้ศกึษาภาษาตระกลูไทกลุม่ตะวนัตกเฉียง
ใต้   ได้แบง่ภาษาออกเป็น  7  กลุม่  คือ  กลุม่ภาษาไทยกลาง  กลุม่ภาษาไทใหญ่ (Shan) กลุม่
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ภาษาไทยถ่ินเหนือ (Northern Thai)   กลุม่ภาษาไทพวน(Phuan) กลุม่ภาษาไทยกลาง(Central 
Thai)   กลุ่มภาษาผู้ ไท (Phu Tai)   กลุ่มภาษาลาว (Lao)   และกลุ่มภาษาไทยถ่ินใต้ (Southern 
Thai)     ทัง้นี ้ บราวน์ได้ศึกษาภาษาผู้ ไทท่ีอําเภอเมือง  และอําเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร  
พบว่า วรรณยกุต์มีการแตกตวัแบบ ABCDS123-4, DL1234   มีการรวมวรรณยกุต์แบบ A4 = 
B123 = DL1234  วรรณยกุต์ในช่อง B4 = C4    นอกจากนีบ้ราวน์ยงัได้จดัภาษาผู้ ไทเป็นภาษาไท
สายหนึง่ท่ีแยกตวัจากภาษายนูนานในกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 12 

 
ตารางท่ี 2.1  การแยกหนว่ยเสียงวรรณยกุต์ในภาษาผู้ไท (Brown,1965)  ลกัษณะการแตกตวั 

        แบบ ABCDS123-4, DL1234  มีการรวมวรรณยกุต์แบบ  A4 = B123 = DL1234    
       วรรณยกุต์ในช่อง B4 = C4 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

นอกจากนี ้ บราวน์ได้จดักลุม่ภาษาลาวออกเป็น  3  กลุม่ยอ่ย  ได้แก่  1. กลุม่หลวง 
พระบาง (Luang Phrabang Group)  2. กลุ่มลาวเวียงจนัทน์ (Vientiane Group) และ  
3. กลุม่ญ้อ (Yo Group) ภาษาลาวกลุม่เวียงจนัทน์มีผู้พดูอยู่ทัว่ไปในภาคอีกสานของไทย   และ
บริเวณตอนกลางและตอนกลาง  และตอนใต้ของประเทศลาว   สามารถแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ย่อย   
ได้แก่  1. กลุ่มภาษาลาวเวียงจนัทน์ ได้แก่  กลุ่มภาษาลาวถ่ินทรุคม (แขวงเวียงจนัทน์ ประเทศ
ลาว) เวียงจันทน์ หล่มสกั (อําเภอหล่มสกั จังหวดัเพชรบูรณ์) คอนสวรรค์ (อําเภอคอนสวรรณ์ 
จงัหวดัชยัภูมิ) และชยัภมูิ (อําเภอเมือง จงัหวดัชยัภมูิ)   2. กลุ่มภาษาหนองคาย  ได้แก่   ภาษา
ลาวถ่ินหนองคาย   (อําเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย)   และ   3.  กลุ่มภาษาลาวใต้  ได้แก่  ภาษา
ลาวกลุ่มภาษาร้อยเอ็ด (อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด)  อุบลราชธานี  (อําเภอเมือง  จังหวัด
อบุลราชธานี)  บวัใหญ่  (อําเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา)  ขอนแก่น  (อําเภอเมือง  จงัหวดั
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ขอนแก่น)  อดุรธานี  (อําเภอเมือง  จงัหวดัอดุรธานี)  พนมไพร  (อําเภอพนมไพร  จงัหวดัร้อยเอ็ด)  
ศรีสะเกษ   (อําเภอเมือง  จงัหวดัศรีสะเกษ) และท่าตมู(อําเภอท่าตมู จงัหวดัสริุนทร์) 

สว่นผลการศกึษาของ  แชมเบอร์เลน (Chamberlain, 1975: 49-66)  ได้แบง่กลุม่ภาษา
ตระกูลไทกลุ่มตะวันตกเฉียงใต้(Southwesthern group)    โดยใช้เกณฑ์เสียงปฏิภาคของ
พยัญชนะต้นมีลม (aspirated) และเสียงพยัญชนะต้นไม่มีลม(unaspirated)   เกณฑ์การแยก
เสียงวรรณยกุต์ดัง้เดิมในช่อง *BCD และเกณฑ์การรวมเสียงวรรณยกุต์ในช่อง B และ DL   ผล
การศกึษาพบว่า  เม่ือใช้เกณฑ์ปฏิภาคของพยญัชนะต้นมีลม และไม่มีลม   สามารถจดัให้ภาษาผู้
ไทอยู่ในกลุ่มธนิต พ (PH group) คือ  ภาษาท่ีพยญัชนะต้นดัง้เดิมเป็นเสียงกัก ก้อง  กลายเป็น
เสียงไม่ก้อง  มีลม / ph, th, kh / ในคําท่ีตวัเขียนพยญัชนะต้นภาษาไทยมาตรฐานใช้ <พ ท ค> 
ภาษากลุม่นีจ้ะออกเสียงเป็น / ph, th,kh /  ได้แก่  ภาษาไทยสยาม  ผู้ ไท  ไทเหนือ  ไทพวน  ลาว  
ไทยถ่ินใต้  เม่ือใช้เกณฑ์การแยกเสียงวรรณยกุต์ดัง้เดิมในช่อง *BCD สามารถจดัให้ภาษาผู้ ไทอยู่
ในกลุม่ *BCD 123-4 ได้แก่ ภาษาไทยสยาม ผู้ ไท ไทเหนอ พวน และเม่ือใช้เกณฑ์การรวมเสียง
วรรณยกุต์ในช่อง B และ DL สามารถจดัให้ภาษาผู้ไทอยูใ่นกลุม่ B=DL ได้แก่ ภาษาไทสยาม  ผู้ไท   
ไทเหนือ   ไทพวน ไทดํา ไทแดง ไทขาว ลือ้ ไทใหญ่ ไทยยวน อาหม นอกจากนี ้แชมเบอร์เลน ยงัได้
แสดงตารางการแยกตัวของวรรณยุกต์ในภาษาผู้ ไทถ่ินจังหวัดสกลนคร มีการแตกตัวแบบ 
ABCDS123-4, DL1234 มีการรวมเสียงวรรณยกุต์แบบ A4=B123=DL1234 และวรรณยกุต์ใน
ช่อง B4=C4 

 จะเห็นได้ว่า ภาษาผู้ ไทนัน้เป็นภาษาตระกูลไทกลุ่มตะวันตกเฉียงใต้ (Southwestern 
group)  ซึ่งอยู่ในกลุ่มธนิต พ PH group คือ ภาษาท่ีพยญัชนะต้นดัง้เดิมเป็นเสียงกกั ก้องและ
กลายเป็นเสียงไม่ก้อง  มีลม / ph, th, kh / ในคําท่ีตวัเขียนพยญัชนะต้นภาษาไทยมาตรฐานใช้ <พ 
ท ค> ภาษากลุม่นีจ้ะออกเสียงเป็น / ph, th, kh/ 

นอกจากนีย้งัมีนกัวิชาการชาวไทยท่ีได้ศกึษาระบบเสียงท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของภาษา 
ผู้ ไท  คือ  ระบบเสียงพยัญชนะ  สระ และวรรณยุกต์ท่ีแตกต่างกับภาษาอ่ืน  ผลงานในกลุ่มนี ้ 
ได้แก่  การศึกษาของ    วิไลวรรณ  ขนิษฐานนัท์ (2520)   พจณี  ศรีธรราษฎร์ (2526)   เรืองเดช  
ปันเข่ือนขัติย์ (2531)  อรพันธ์   อุนากรสวัสดิ์ (2536)   พิณรัตน์    อัครวัฒนากุล (2541)   
พทุธชาติ   โปธิบาล  และธนานนัท์  ตรงดี (2541)  พรสวรรค์  นามวงั (2544)  และพิณรัตน์ อคัร
วฒันากลุ (2546)   ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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ผลการศกึษาของ  วิไลวรรณ  ขนิษฐานนัท์ (2520)  ได้ศกึษาภาษาผู้ไทย7ท่ีจงัหวดั 
นครพนม  สรุปผลการศึกษาได้ว่า  ภาษาผู้ ไทยท่ีจงัหวดันครพนมมีหน่วยเสียงพยญัชนะทัง้หมด 
20 หน่วยเสียง ปรากฏในตําแหน่งพยญัชนะต้นเดี่ยวได้ทัง้หมด  ได้แก่  /p, t, c, k, ʔ, ph, th, kh, b, 

d, f, s, h, m, n, ñ, ŋ, l, w, j/ มีพยญัชนะควบกลํา้ 3 หน่วยเสียง /kw, khw, sw/ ปรากฏในตําแหน่ง
หน่วยเสียงพยญัชนะท้าย 9 หน่วยเสียง ได้แก่ /p, t, k, ?, m, n, ŋ, w, j/  หน่วยเสียงสระเดี่ยว  18 
เสียง  ได้แก่ /i, i:, e, e:, ɛ, ɛ:, ɯ, ɯ:, ə, ə:, a, a:, u, u:, o, o:, ɔ, ɔ:/  ไม่มีหน่วยเสียงสระประสม มี
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 5 หน่วยเสียง  คือ  หน่วยเสียงวรรณยกุต์ท่ี 1  เสี่ยงตํ่าเลื่อนขึน้สงู  หน่วย
เสียงวรรณยกุต์ท่ี 2 เสียงสงูตกลงตํ่า  หน่วยเสียงวรรณยกุต์ท่ี 3  เสียงกลางตกลงตํ่า  หน่วยเสียง
วรรณยุกต์ท่ี 4  เสียงกลางเลื่อนลงตํ่าแล้วเลื่อนขึน้สงู  และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ท่ี 5 เสียงสงู มี
ความแตกตัวแบบ ABCDS123-4, DL1234 มีการรวมเสียงวรรณยุกต์แบบ A4 = B123 = 
DL1234 และวรรณยกุต์ในช่อง C123 = DS123, C4 = DS4 นอกจากนีย้งัได้เปรียบเทียบเสียง
พยญัชนะ  สระ  และวรรณยกุต์ของภาษาผู้ ไทยกบัภาษาไทยกลาง  และยงัได้กล่าวถึงหน้าท่ีของ
คํา ชนิดของคํา การเรียงเข้าประโยค ลกัษณะประโยคชนิดต่างๆ และอิทธิพลของภาษาไทยกลาง
และไทยอีสานท่ีมีตอ่ผู้ใช้ภาษาผู้ไทย อีกทัง้รวมรวบคําศพัท์ภาษาผู้ไทยไว้เป็นจํานวนมาก 

พจณี    ศรีธรราษฎร์ (2526)  ได้ศกึษาเร่ือง  ‚การศกึษาเปรียบเทียบวรรณยกุต์ภาษาถ่ินผู้
ไทย8 ใน  3  จงัหวดั‛  ได้แก่  จงัหวดักาฬสนิธุ์  นครพนม มกุดาหาร  และสกลนคร  รวมทัง้หมด 23  
อําเภอ   แล้วนําหน่วยเสียงวรรณยุกต์ของแต่ละอําเภอมาเปรียบเทียบดคูวามเหมือนและความ
แตกตา่ง   โดยใช้เกณฑ์จํานวนเสียงวรรณยกุต์และการรวมตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุต์ในช่อง  B  
และ  DL เม่ือใช้เกณฑ์จํานวนเสียงวรรณยกุต์  ผลการศกึษาพบว่า  ภาษาผู้ ไทยกลุม่ท่ีมี 4 หน่วย
เสียงวรรณยกุต์  ได้แก่  อําเภอคําชะอี  จงัหวดัมกุดาหาร  อําเภอธาตพุนม  อําเภอนาแก  อําเภอ
เรณนูคร  อําเภอปลาปาก และอําเภอเมือง จงัหวดันครพนม ก่ิงอําเภอคําตากล้า จงัหวดัสกลนคร 
และอําเภอกุฉินารายณ์ จังหวดักาฬสินธุ์     กลุ่มท่ีมี   5  หน่วยเสียงวรรณยุกต์   ได้แก่   อําเภอ
วานรนิวาส   อําเภอบ้านม่วง   อําเภอสว่างแดนดิน   อําเภอวาริชภูมิ   อําเภอพังโคน   อําเภอ
พรรณนานิคม   อําเภอกดุบาก อําเภอกสุมุาลย์ และอําเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร อําเภอสหสัขนัธ์ 
อําเภอสมเด็จ อําเภอห้วยผึง้ อําเภอคําม่วง   และอําเภอเขาวง  จงัหวดักาฬสินธุ์   และอําเภอนา
หว้า  จงัหวดันครพนม    

                                                            
7 วิไลวรรณ  ขนิษฐานนัท์(2520) ใช้คําวา่ ‚ผู้ ไทย‛ 
8 พจณี  ศรีธรราษฎร์(2526) ใช้คําว่า ‚ผู้ ไทย‛ 
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เม่ือใช้เกณฑ์การรวมตวัของเสียงวรรณยกุต์ในช่อง  B และ  DL    สามารถแบง่กลุม่ภาษา
ผู้ไทยได้   5  กลุม่ ได้แก่   กลุม่ท่ี 1 B1234 = DL1234   ได้แก่   อําเภอนาหว้า   อําเภอวานรนิวาส 
และอําเภอกุดบาก   กลุ่มท่ี  2  A4 = B123 = DL1234   ได้แก่  อําเภอชะอี  อําเภอธาตุพนม  
อําเภอนาแก    อําเภอเรณูนคร  อําเภอปลาปาก   อําเภอเมือง   จังหวดันครพนม    อําเภอกุฉิ
นารายณ์  อําเภอเขาวง  ก่ิงอําเภอห้วยผึง้  อําเภอบ้านม่วง  อําเภอกสุมุาลย์  อําเภอพรรณนานิคม 
กลุม่ท่ี 3 B123-4 = DL123-4 ได้แก่ อําเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร กลุม่ท่ี 4  B1234 = DL4  ได้แก่   
อําเภอสหสัขนัธ์  อําเภอสมเด็จ  อําเภอสว่างแดนดิน  อําเภอพงัโคน  อําเภอวาริชภมูิ  กลุม่ท่ี 5 B4 
= DL4   ได้แก่  อําเภอคํามว่ง 

เรืองเดช  ปันเข่ือนขตัิย์ (2531: 112-117) ได้แบ่งภาษาตระกูลไทย9   โดยใช้เกณฑ์   3 
ประการ  คือ  เกณฑ์คําศพัท์และเสียงปฏิภาคระหวา่งพยญัชนะต้นเสียงธนิต / ph, th, ch, kh / กบั
พยญัชนะเสียงต้นสิถิล /p, t, c, k / เกณฑ์การแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์ในช่อง  A  และเกณฑ์
จํานวนหน่วยเสียงวรรณยกุต์ ผลการศกึษาพบว่า เม่ือใช้เกณฑ์เสียงปฏิภาคสามารถจดัให้ภาษาผู้
ไทอยู่ในกลุม่ไท (Thai group) และอยู่ในกลุ่มย่อยของภาษากลุ่มลาว ได้แก่ ภาษาไทลาว ไทญ้อ 
ไทโย้ย   ไทพวน  ผู้ ไท  ไทกะเลิง  นครไท  ไทแสก  เม่ือใช้เกณฑ์การแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์ใน
ช่อง A สามารถจัดให้ภาษาผู้ ไทอยู่ในกลุ่มท่ีมีความแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์แบบ A1-23-4 
ได้แก่ ภาษาไทถ่ินใต้  ผู้ ไท ไทพวน (บางถ่ิน) ลาว (บางถ่ิน) เม่ือใช้เกณฑ์จํานวนหน่วยเสียง
วรรณยกุต์สามารถจดัให้ภาษาผู้ ไทอยู่ในกลุม่ท่ีมีหน่วยเสียงวรรณยกุต์ 5 หน่วยเสียง ได้แก่ ภาษา
ไทสยาม ผู้ไท ไตแดงลาว ญ้อ ไตหย่า กะเลิง ไทถ่ินใต้ ไตยวน (ราชบรีุ) ไตนงุ ลาวเวียงจนัทน์ ปาก
ช่อง หลวงพระบาง       

อรพนัธ์  อนุากรสวสัดิ ์(2536) ได้ศกึษาเร่ือง  ‚การศกึษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาผู้ไท
กับภาษาลาวโซ่ง‛   ผลการศึกษาพบว่า  ภาษาผู้ ไทท่ีตําบลหนองห้าง  อําเภอกุฉินารายณ์   
จงัหวดักาฬสนิธุ์   และภาษาลาวโซง่ ท่ีตําบลเขาย้อย   อําเภอเขาย้อย   จงัหวดัเพชรบรีุ    มีความ
แตกต่างกนัด้านหน่วยเสียงสระมากท่ีสดุ    กล่าวคือ  ภาษาผู้ ไทไม่มีหน่วยเสียงสระประสม  แต่
ภาษาลาวโซง่มีหน่วยเสียงสระประสม  4  หน่วยเสียง   คือ    / ia, ua, ɯa, aɯ / ซึง่เป็นปฏิภาคกบั
หน่วยสระเดี่ยวเสียงยาว / e:, ə:, o:, ɔ: /  ในภาษาผู้ ไทตามลําดบั   สว่นจํานวนหน่วยเสียงสระ
เดี่ยวมี 18 หน่วยเสียงเท่ากัน   ความแตกต่างท่ีรองลงไป คือ จํานวนหน่วยเสียงพยัญชนะต้น 
ภาษาผู้ไทมี   20   หน่วยเสียง   ได้แก่   /p, t, c, k, ʔ, ph, th, kh, b, d, f, s, h, m, n, ñ, ŋ, l, w, j/   แต่

                                                            
9 เรืองเดช  ปันเข่ือนขตัิย์(2531) ใช้คําวา่  ‚ตระกลูไทย‛ 
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ภาษาลาวโซง่มี   19  หน่วยเสียง ได้แก่  /p, t, c, k, ʔ, ph, th, kh, b, f, s, h, m, n, ñ, ŋ, l, w, j/  ไม่มี
หน่วยเสียง  /d/    หน่วยเสียงพยญัชนะต้น  /ph, th, kh/ ในภาษาผู้ ไทจะมีปฏิภาคกบัหน่วยเสียง
พยญัชนะต้น /p, t, k/ ในภาษาลาวโซง่   สว่นหน่วยเสียงพยญัชนะควบกลํา้ภาษาผู้ ไทมี 3 หน่วย
เสียง คือ /kw, khw, sw/  ภาษาลาวโซง่มี 3 หน่วยเสียง คือ /kw, khw, ŋw/  เม่ือพิจารณาเสียง
ปฏิภาคของพยัญชนะต้นสามารถจัดภาษาผู้ ไทและภาษาลาวโซ่งเป็นภาษาคนละกลุ่มย่อย   
กลา่วคือ  ภาษาผู้ไทจดัอยู่ในกลุม่  PH   ตามการแบง่ของแชมเบอร์เลน  หรือกลุม่ไท(Thai group)   
ตามการแบ่งของเรืองเดช  ปันเข่ือนขตัิย์     ส่วนภาษาลาวโซ่งจดัอยู่ในกลุ่ม  P  หรือกลุ่มไต (Tai 
group)  หน่วยเสียงวรรณยกุต์ของภาษาผู้ไทมี  5  หน่วยเสียง   สว่นภาษาลาวโซง่มี  6 หน่วยเสียง   
มีการแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุต์ 2 ทาง (Two way split) เหมือนกนั  คือ ABCD123-4    
อย่างไรก็ตามทัง้สองภาษานีไ้ม่จัดอยู่ในภาษากลุ่มลาวเพราะไม่มีการแตกตัวของหน่วยเสียง
วรรณยกุต์ในช่อง B และ B=DL อีกทัง้ไมมี่การแยกเสียงระหวา่งเสียงวรรณยกุต์ช่อง C1 กบั C234 

 พิณรัตน์  อคัรวฒันากลุ (2541)  ได้ศกึษาเร่ือง ‚การศกึษาเปรียบเทียบระบบวรรณยกุต์ใน
ภาษาของคน ‚ลาว‛ คน ‚ญ้อ‛ และคน ‚ผู้ ไท‛ ในอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม‛ เพื่อ
เปรียบเทียบระบบวรรณยกุต์และสทัลกัษณะของวรรณยกุต์ในภาษาของคน ‚ลาว‛ คน ‚ญ้อ‛ และ
คน ‚ผู้ ไท‛ ในอําเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม เพื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้พดูภาษาต่างๆ ในตระกูล
ภาษาเดียวกนัท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกนั และมีการติดตอ่ไปมาหาสูก่นัจะยงัคงรักษาความ
แตกตา่งของระบบวรรณยกุต์และสทัลกัษณะของวรรณยกุต์ไว้มากน้อยเพียงใด งานวิจยันี ้  ผู้วิจยั
ได้ศึกษาในอําเภอธาตุพนม    โดยแบ่งหมู่บ้านท่ีอยู่ในอําเภอธาตุพนมออกเป็น 3   ส่วนได้แก่   
หมู่บ้านในตอนบน   หมู่บ้านในตอนกลางและหมู่บ้านในตอนล่าง จากนัน้เลือกหมู่บ้าน  3  
หมู่บ้าน  ในแต่ละส่วนของอําเภอท่ีแบ่งไว้เพื่อเป็นจดุเก็บข้อมลู  รวมจดุเก็บข้อมลูทัง้หมด  9  จุด    
แตล่ะจดุเก็บข้อมลูเป็นหมูบ้่านของชนกลุม่ใดกลุม่หนึ่งเท่านัน้  ไม่มีชนกลุม่อ่ืนปะปน    ทัง้นีผู้้วิจยั
ได้อาศยัจากคําบอกเล่าของผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน   ข้อมลูทางภาษาในงานวิจยันีไ้ด้จากผู้บอก
ภาษาทัง้หมด   45   คน   ได้แก่   คนลาว  20  คน   คนญ้อ 15  คน    และคนผู้ ไท  10  คน   
รายการคําสําหรับเก็บข้อมูล   สร้างขึน้จากคําชุดเทียบเสียงคล้าย 2 ชุด รวม 15 คํา ชุดท่ี 1 
ประกอบด้วยคําเป็นพยางค์ จํานวน 9 คํา ชดุท่ี 2 ประกอบด้วยคําเป็นพยางค์  จํานวน  6  คํา    ให้
แตล่ะคําปรากฏในรายการ  10  ครัง้    รวมคําในรายการนัน้ทัง้สิน้  150  คํา    จากการวิเคราะห์
ระบบวรรณยุกต์ด้วยวิธีการทางกลสทัศาสตร์   ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า   ในด้านของระบบ
วรรณยุกต์     คน  ‚ผู้ ไท‛  มีระบบวรรณยุกต์ท่ีแตกต่างจาก คน ‚ลาว‛  และคน  ‚ญ้อ‛  อย่าง
ชดัเจน   และยงัคงรักษาลกัษณะของภาษาผู้ ไทต้นแบบไว้   คือมีลกัษณะการแยกเสียงและการ
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รวมเสียงท่ีเป็นลกัษณะบง่จําเพาะ ได้แก่ มีการรวมเสียงวรรณยกุต์ระหว่างแถว A B และ DL แบบ 
A4 = B123 = DL1234 และระหว่างแถว B กบั C แบบ B4 = C4  สว่นคน ‚ลาว‛  และคน  ‚ญ้อ‛ 
นัน้มีระบบวรรณยกุต์ซึ่งมีลกัษณะเปลี่ยนแปลงคือ  ไม่มีระบบวรรณยุกต์แบบลาวต้นแบบ  มีแต่
แบบภาษาลาวกลายคล้ายกบัภาษาญ้อ  แตมี่ระบบวรรณยกุต์แบบภาษาญ้อต้นแบบ  และมีแบบ
ภาษาญ้อท่ีกลายไปคล้ายกบัภาษาลาว   ด้านสทัลกัษณะของวรรณยกุต์พบว่า  ภาษาของทัง้สาม
กลุม่ชนมีสทัลกัษณะของวรรณยกุต์หลายหน่วยเสียงคล้ายคลงึกนั  

เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งช่ือกลุม่คน   ช่ือภาษา   และลกัษณะทางภาษาผลการวิจยัพบว่า  มี
เพียงคนผู้ ไทเท่านัน้ท่ีมีช่ือกลุม่คน ช่ือภาษา  และลกัษณะทางภาษาสมัพนัธ์กนั     สว่นคนลาว กบัคนญ้อ  นัน้มี
ช่ือกลุ่มคนและช่ือภาษาต่างกัน    แต่กลับมีลักษณะทางภาษาผสมผสานกัน   งานวิจัยนีแ้สดงให้เห็นว่า  

การศกึษาวรรณยกุต์สามารถแสดงให้เห็นรูปแบบของการผสมผสานระหว่างกลุม่ชนและภาษาของกลุม่คน
ท่ีอยูใ่นตระกลูเดียวกนั และอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีใกล้เคียงกนั 

พทุธชาต ิ โปธิบาล และธนานนัท์  ตรงดี (2541) ได้ศกึษาเร่ือง   ‚สถานะของภาษาตากใบ
ในภาษาไทถ่ิน‛   โดยเปรียบเทียบลกัษณะของภาษาตากใบกบัภาษาไทถ่ินกลุม่อ่ืน ๆ   เพื่อพิสจูน์
ว่าภาษาตากใบมีความสมัพนัธ์ทางเชือ้สายใกล้ชิดกับภาษาไทถ่ินกลุ่มใด   โดยใช้วิธีการศึกษา
ตามแนวภาษาศาสตร์วรรณนา   และภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ    ผลการศกึษาเปรียบเทียบภาษา
ตากใบในภาษาไทถ่ินต่าง ๆ    พบข้อสังเกตหลายประการ  คือ  ประการแรก ภาษาตากใบมี
ลกัษณะการกลายเสียงพยญัชนะต้นดัง้เดิม    เสียงกกัไม่ก้องมีกลุ่มลม (กลุ่ม PH) เหมือนกับ
ภาษาไทยกลาง   อีสาน  ใต้   ไทพวน   และผู้ ไท    ประการท่ีสอง ภาษาตากใบมีลกัษณะการแยก
เสียงวรรณยกุต์แบบสองทางและมีการรวมเสียงวรรณยกุต์ดัง้เดิม B กบั DL เหมือนกบัภาษาผู้ ไท
และไทดํา     ประการท่ีสาม  ภาษาตากใบมีลกัษณะการยืดเสียงของเสียงสระสงู ดัง้เดิมเป็นเสียง
ยาวในคําพยางค์ปิดคล้ายคลึงกบัภาษาผู้ ไท    ประการท่ีสี่ ภาษาตากใบมีการใช้คําศพัท์เฉพาะ
จํานวนหนึง่ท่ีไม่ปรากฏในภาษาไทยกลางและใต้    แตก่ลบัปรากฏในภาษาไทยเหนือ   อีสาน   ไท
พวน   ไทดํา และผู้ไท     ทัง้นีภ้าษาตากใบใช้คําศพัท์เฉพาะร่วมกบัภาษาผู้ ไทมากกว่าภาษาไทอ่ืน 
ๆ     จากผลการวิจัยทัง้หมดสี่ประการสรุปได้ว่า   ภาษาตากใบมีความสมัพนัธ์ทางเชือ้สายกับ
ภาษาผู้ไทมากท่ีสดุ 

พรสวรรค์  นามวงั (2544)   ได้ศึกษาเร่ือง   ‚วรรณยกุต์ภาษาอีสาน(ลาว)  ท่ีพูดโดยคน
อีสาน   ผู้ ไทย10และโซ่   ในชมุชนตําบลนาเพียง   อําเภอกุสมุาลย์   จงัหวดัสกลนคร‛  เพื่อศกึษา

                                                            
10 พรสวรรค์  นามวงั (2544) ใช้คําวา่ ‚ผู้ ไทย‛ 
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ระบบและสทัลกัษณะเสียงวรรณยกุต์ในภาษาอีสานท่ีพดูโดยคน 3 กลุ่ม คือ อีสาน  ผู้ ไทย และโซ ่ 
ผลการศึกษาพบว่า   ในชุมชนดงักล่าวมีการใช้ภาษากลาง  2  ภาษาถ่ิน  คือ   ภาษาอีสานถ่ิน
ตําบลนาเพียง ซึ่งเป็นภาษาท่ีพูดโดยผู้ บอกภาษากลุ่มคนอีสาน   และภาษาอีสานถ่ินอุบล   
ขอนแก่น   โดยจากงานวิจยัท่ีผ่านมาพบว่าภาษาถ่ินอบุลและขอนแก่นมีระบบวรรณยกุต์เป็นแบบ
เดียวกนั   สาเหตท่ีุต้องมีภาษากลาง  2  ภาษาถ่ิน    เน่ืองจากในการเก็บข้อมลูและการวิเคราะห์
ข้อมลูพบวา่   ผู้บอกภาษาชาวไทยไมไ่ด้พดูภาษาอีสานถ่ินตําบลนาเพียง   แตก่ลบัพดูภาษาอีสาน
ถ่ินอบุลและขอนแก่น     ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้บอกภาษาชาวไทยเคยมีถ่ินฐานเดมิอยูร่่วมกบัชาวอีสานท่ี
ย้ายมาจากอุบลและขอนแก่น     นอกจากนีย้งัพบว่าการวิจยัไม่ได้เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
กลา่วคือ  ภาษาอีสานถ่ินตําบลนาเพียงท่ีพดูโดยคนโซไ่ม่มีการแปร  ถึงแม้ว่าภาษาโซจ่ะเป็นภาษา
ตระกลูออสโตรเอเชียติก   แต่ภาษาโซ่ถือว่าเป็นภาษาท่ีมีศกัดิ์ศรีน้อย   เม่ือเทียบกบัภาษาอีสาน    
เน่ืองจากกลุ่มคนโซ่เป็นชุมชนเล็กๆ ท่ีอยู่ในตําบลนี ้  อีกทัง้ยงัเป็นภาษาท่ีไม่มีระบบวรรณยุกต์   
เม่ือกลุ่มคนโซ่พดูภาษาอีสานจึงสามารถพดูภาษาอีสานได้ดีกว่า    ส่วนภาษาอีสานถ่ินอบุลและ
ขอนแก่นท่ีพดูโดยคนผู้ ไทยนัน้ระบบวรรณยกุต์ไม่มีการแปร    แต่อิทธิพลภาษาแม่ของชาวผู้ ไทย
จะปรากฏในสทัลกัษณะของเสียงวรรณยกุต์บางเสียง   กล่าวคือ   ชาวผู้ ไทยยืมศพัท์ลกัษณะของ
เสียงวรรณยกุต์บางเสียงในภาษาแม่มาใช้เม่ือพดูภาษาอีสาน    คือเสียงวรรณยกุต์ท่ี  1  ในช่อง  
A1 เป็นเสียงกลาง-ขึน้ และเสียงวรรณยกุต์ท่ี   2  ในช่อง   A4  เป็นเสียงสงู-ตก ตามลําดบั 

3. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวกับการศึกษาค าศัพท์ในภาษาผู้ไท 

จากการศกึษาผลงานในกลุม่นีส้ามารถแบง่ออกเป็น  2 ลกัษณะคือ  การเปรียบเทียบ
คําศพัท์ภาษาผู้ไท   และการศกึษาการเปลีย่นแปลงศพัท์ภาษาผู้ไท  ดงันี ้
 งานท่ีศกึษาเปรียบเทียบศพัท์ภาษาผู้ไท ได้แก่  ผลงานของ ทองคณู หงส์พนัธุ์ (2519) 
และมจุลนิทร์ ลกัษณะวงษ์ (2551)  ดงันี ้

ทองคณู หงส์พนัธุ์ (2519) ได้รวบรวมคําศพัท์ในภาษาผู้ ไท  โดยการเปรียบเทียบการออก
เสียงกบัคําในภาษาไทยกลางและภาษาไทยอีสาน  แล้วนํามารวมคําศพัท์เป็นหมวดต่างๆ ได้แก่ 
หมวดสตัว์ หมวดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ หมวดคํากริยา หมวดร่างกายคนและสตัว์ หมวดผักผลไม้ 
หมวดคํานาม หมวดสรรพนาม หมวดสถานท่ี หมวดอาหาร หมวดธรรมชาติและปรากฏการณ์
ต่างๆ และหมวด   คําวิเศษณ์ คุณศัพท์ นอกจากนีย้ังรวบรวมกลุ่มคําบอกอิริยาบถ คําแสดง
ความรู้สกึและคําบอกขนาดของสิง่ตา่งๆ รวมทัง้ประโยคสนทนาสัน้ๆ 

มจุลนิทร์ ลกัษณะวงษ์ (2551) เขียนวทิยานิพนธ์เร่ือง ‚การศกึษาเปรียบเทียบคําศพัท์
ภาษาไทถ่ินในจงัหวดัสกลนคร‛ ผลการวิจยัพบวา่ การใช้คําศพัท์ภาษาไทถ่ินในจงัหวดัสกลนครทัง้ 
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5 ภาษา ได้แก่ ภาษาญ้อ ภาษาผู้ ไท ภาษาโย้ย ภาษาลาว และภาษากะเลงิ มีการใช้คําศพัท์แบง่
ออกเป็น 2 ชนิด คือ 1. การใช้คําศพัท์เหมือนกนั 2. การใช้คําศพัท์แตกตา่งกนับางภาษา โดย
พบวา่  การใช้คําศพัท์ของภาษาญ้อ ภาษาลาว และภาษาโย้ย มีความสมัพนัธ์กนัมากกว่าคําศพัท์
ภาษากะเลิง และภาษาผู้ไท ตรงตามสมมติฐานของงานวิจยั นอกจากนัน้ผลการวิจยัยงัสามารถ
จดักลุม่ภาษาไทถ่ินทัง้ 5 ภาษาตามความสมัพนัธ์ได้เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ท่ี 1 ภาษาญ้อ ภาษา
ลาว และภาษาโย้ย กลุม่ท่ี 2 ภาษากะเลงิ และกลุม่ท่ี 3 ภาษาผู้ไท 
 จะเห็นได้ว่างานของ ทองคณู หงส์พนัธุ์ (2519) ท่ีได้รวบรวมคําศพัท์ในภาษาผู้ ไทไว้แต่
ผู้วิจยัไม่ได้นําคําศพัท์มาใช้เป็นหน่วยอรรถในการศึกษาครัง้นี ้ เน่ืองจากคําศพัท์ในงานดงักล่าว
เป็นการรวมศพัท์ผู้ ไทท่ีใช้สื่อสารกันมีทัง้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืนท่ีคนผู้ ไทสื่อสาร  ซึ่งในงานวิจยันี ้
ผู้วิจยัมุง่ศกึษาศพัท์ผู้ไทเท่านัน้ 
  การศกึษาด้านการเปลี่ยนแปลงศพัท์ภาษาผู้ ไท  โรชินี คนหาญ (2546) ศึกษาเร่ือง ‚คํา
พืน้ฐานภาษาผู้ ไทย11 : การศึกษาตามแนว ภาษาศาสตร์เชิงประวตัิ‛ เพื่อศึกษาลกัษณะการ
เปลี่ยนแปลงของคําพืน้ฐานภาษาผู้ ไทยในด้านเสียง คํา ความหมาย แล้วนํามาเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลคําไทดัง้เดิมท่ีนักภาษาศาสตร์เชิงประวัติ ท่ีได้สืบสร้างศพัท์ไว้   ผลการศึกษาพบว่าเสียง
พยญัชนะมีการเปลี่ยนแปลง  5   ลกัษณะ คือ   การย้ายเสียง    การกร่อนเสียง  การเลื่อนเสียง 
การกลมกลืนเสียง   การตดัเสียง   และการเติมเสียง  การเปลี่ยนแปลงเสียงสระพบว่าเสียงสระ
ประสมในภาษาไทดัง้เดิมเปลี่ยนเป็นเสียงสระเดี่ยว ภาษาผู้ ไทยในปัจจบุนัจึงไม่มีเสียงสระประสม 
นอกจากนีย้งัพบการเปลี่ยนแปลงจากสระเสียงสัน้ในภาษาไทดัง้เดิม    มาเป็นสระเสียงยาวใน
ภาษาผู้ไทยเป็นจํานวนมาก   ภาษาผู้ไทยมีการแยกเสียงวรรณยกุต์ดัง้เดมิแตล่ะเสียงออกมาเป็น 2  
เสียง   และบางเสียงเปลี่ยนแปลงมาพ้องเสียงกบัเสียงวรรณยกุต์ท่ีปรากฏในพยางค์ตามเสียงยาว 
การเปลี่ยนแปลงด้านคํามีเพียงลักษณะเดียวคือ  การเติมคํา ส่วนการเปลี่ยนแปลงด้าน
ความหมาย มี 3 ลกัษณะ คือ ความหมายแคบเข้า ความหมายกว้างออก และความหมายย้ายท่ี 

การศึกษาศพัท์ภาษาผู้ ไทในงานวิจยัดงักล่าวข้างต้น   จะเห็นได้ว่าศพัท์ภาษาผู้ ไทแม้จะ
จดัอยู่ในกลุ่มภาษาตระกูลไทเช่นเดียวกับภาษาอ่ืน เช่น ภาษาญ้อ ภาษาลาว  ภาษาโย้ย ภาษา
กะเลงิ เป็นต้น   แตจ่ากการศกึษาการใช้ศพัท์และการเปรียบเทียบคําศพัท์พบว่า   แม้ศพัท์ภาษาผู้
ไทจะมีบางศพัท์บางคําเหมือนภาษาอ่ืน  แต่ด้วยคณุลกัษณะทางเสียงท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของภาษา
โดยเฉพาะเสียงสระซึง่ในภาษาผู้ ไทนัน้ไม่มีเสียงสระประสม   ด้วยคณุสมบตัินีทํ้าให้ศพัท์ภาษาผู้
ไทแตกตา่งไปจากภาษาอ่ืนด้วย  นอกจากนีจ้ากการศกึษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ศพัท์ภาษาผู้ไทย

                                                            
11 โรชินี คนหาญ (2546) ใช้คําวา่ ‚ผู้ ไทย‛ 
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โรชินี คนหาญ (2546) ทําให้ทราบว่าภาษาผู้ ไทเป็นภาษาหนึ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา   ซึง่การเปลี่ยนแปลงศพัท์ผู้ไทท่ีพบในงานวิจยัของโรชินีนีพ้บทัง้การเปลี่ยนแปลงด้านรูป
ศพัท์และด้านความหมาย 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการแปรการใช้ศัพท์ของคนสามระดบัอายุ 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอาย ุ พบ
การศกึษาใน 2 ลกัษณะ คือ  1.การศกึษาแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายภุาษาเดียว จงัหวดั
เดียว   และ  2.การศึกษาแปรการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุภาษาเดียว  หลายจังหวัด 3) 
การศึกษาการแปรการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุโดยมีจุดเก็บข้อมูลในหลายพืน้ท่ี  ดัง
รายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

4.1 การศกึษาแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายภุาษาเดียว  จงัหวดัเดียว    ดงันี ้
ศรินยา  จิตบรรจง (2545)  ได้ศึกษาเร่ือง  ‚ การวิเคราะห์การแปรการใช้คําศพัท์ของคน

สามระดบัอายใุนภาษาแสก  อําเภอนาหว้า  จงัหวดันครพนม‛  เพื่อวิเคราะห์การแปรลกัษณะทาง
เสียง ศพัท์ และความหมายของคําศพัท์  และเปรียบเทียบการใช้คําศพัท์ภาษาแสกของคนสาม
ระดับอายุ ท่ีบ้านบะหว้า ตําบลท่าเรือ อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยใช้คําจํานวน 257 
คําศพัท์ ทดสอบกบัผู้บอกภาษาทัง้ชายและหญิง 18 คน แบง่เป็น 3 ระดบัอาย ุคือ  ระดบัอายท่ีุ 1 
อาย ุ55-65 ปี ระดบัอายท่ีุ 2 อาย ุ35-45 ปี และระดบัอายท่ีุ 3 อาย ุ15-25 ปี ผลการศึกษาพบว่า  
การแปรด้านเสียงของคําศพัท์เป็นการแปรชนิดไม่มีข้อจํากดั  การแปรเสียงพยญัชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ การแปรด้านศพัท์พบการแปรโดยการใช้รูปแปรของศพัท์เดิมและการใช้ศพัท์อ่ืน ส่วน
การแปรทางความหมายมีการแปรความหมายกว้างออกและความหมายแคบเข้า พบในกลุม่ผู้บอก
ภาษาระดบัอายุท่ี 3 มากท่ีสุด    ส่วนการใช้คําศพัท์ของคนสามระดบัอายุในภาษาแสก พบว่า 
คําศพัท์ท่ีคนสามระดบัอายใุช้เหมือนกนัคือใช้ศพัท์เดิมมากท่ีสดุ ร้อยละ 62.91  ศพัท์เดิมท่ีผู้บอก
ภาษาเลิกใช้ร้อยละ 8.37  โดยผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 จะใช้ศพัท์เดิมมากกว่าระดบัอายุอ่ืน 
ส่วนผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 3 จะนําศพัท์อ่ืนมาใช้แทนหรือใช้ร่วมกับศพัท์เดิมมากกว่าผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2 

กาญจนา  โกสยิกลุ (2547) ได้วิจยัเร่ือง  ‚วิเคราะห์การใช้คําของคนสามระดบัอาย ุ
ในภาษามอญบางกระดี่ เขตบางขนุเทียน จงัหวดักรุงเทพมหานคร‛  เพื่อศกึษาเปรียบเทียบการใช้
คําและการแปรภาษาของคนสามระดับอายุ โดยใช้คําศัพท์จํานวน 800 คํา ซึ่งแบ่งกลุ่ม
ความหมายหมายทัง้หมด 16 ประเภท  เก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บอกภาษาจํานวน 15 คน 
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แบง่เป็นสามระดบัอายคุือ  ระดบัอายท่ีุ 1 อาย ุ55 ปีขึน้ไป  ระดบัอายท่ีุ 2 อาย ุ35-50 ปี และระดบั
อายุท่ี 3 อายุ 15-30 ปี    ผลการศึกษาพบว่า  การใช้คําของคนมอญสามระดบัอายุแบ่งเป็น 3 
ประเภท คือ ประเภทท่ี 1ทัง้สามระดบัอายใุช้ศพัท์เหมือนกนั จํานวน 563 คํา คิดเป็นร้อยละ 70.38 
ประเภทท่ี 2 ทัง้สามระดบัอายุใช้ศพัท์ต่างกัน จํานวน 60 คํา คิดเป็นร้อยละ 7.50  ประเภทท่ี 3 
สองระดบัอายุใช้เหมือนกันอีกระดบัอายุใช้ต่างออกไป จํานวน 177 คํา  คิดเป็นร้อยละ 22.13 
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ระดบัอายท่ีุ 1 และ 2 ใช้เหมือนกนั  จํานวน 78 คํา  คิดเป็นร้อยละ 9.75   
ระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้เหมือนกนั จํานวน 77 คํา คิดเป็นร้อยละ 9.63   และระดบัอายท่ีุ 1 และ 3  
ใช้เหมือนกนั จํานวน 22 คํา คดิเป็นร้อยละ 2.75   
 ด้านรูปแบบการใช้ศพัท์และด้านเสียง     เน่ืองด้วยอิทธิพลของภาษาไทยกรุงเทพฯ ผู้บอก
ภาษาระดบัอายุท่ี 1 จะใช้ศพัท์เดิมมากท่ีสุดและลดน้อยลงในระดบัอายุท่ี  2 และ 3 ตามลําดบั  
โดยผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 เร่ิมใช้ศพัท์อ่ืนร่วมกบัศพัท์เดิม  และจะเพิ่มขึน้ในผู้บอกภาษาระดบั
อายท่ีุ 2 และ 3  ส่วนผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 จะใช้ศพัท์อ่ืนมากท่ีสดุและจะลดน้อยลงในผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2 
 

วนิดา  สารพร (2531) ได้ศกึษาเร่ือง  ‚วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้คําของคน 
สามระดบัอายใุนภาษาไทยยวน  ตําบลดอนแร่ และตําบลคบูวั  อําเภอเมือง  จงัหวดัราชบรีุ‛  เพื่อ
เปรียบเทียบการใช้คําของคนสามระดบัอาย ุ และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงลกัษณะทางเสียงและ
ความหมายของคําในภาษาไทยยวน  โดยใช้คําศัพท์จํานวน 500 คํา  เก็บจากผู้บอกภาษาทัง้เพศ
ชายและเพศหญิงจํานวน 15 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัและแบ่งผู้บอกภาษาออกเป็น 3 ระดบัอาย ุ
คือ ระดบัอายท่ีุ 1 อาย ุ51-70 ปี  ระดบัอายท่ีุ 2 อาย ุ31-50 ปี  และระดบัอายท่ีุ 3 อาย ุ15-30 ปี  
ผลการศกึษาพบวา่   

     1. ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายจุะนําศพัท์อ่ืนมาใช้ร่วมหรือใช้แทนศพัท์ไทยยวนร้อย
ละ 61.4  ศัพท์ภาษาไทยยวนท่ีผู้ บอกภาษาทัง้สามระดับอายุเลิกใช้พบร้อยละ  24  ผู้ บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 1 จะใช้ศพัท์ภาษาไทยยวนมากว่าระดบัอ่ืนๆ  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 จะใช้
ศพัท์ไทยยวนร่วมกับศพัท์อ่ืนมากท่ีสดุ  และผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 3 จะใช้ศพัท์อ่ืน คือ  ศพัท์
ภาษาไทยกรุงเทพฯ มากท่ีสดุ 

     2. การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเสียงของคําเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทไม่มี
ข้อจํากัด  คือเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้น  เสียงสระ เสียงพยัญชนะท้าย  และเสียงวรรณยุกต์   
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รวมทัง้มีการเพิ่มเสียงของคําอีกหนึ่งพยางค์  ซึ่งมีแนวโน้มทําให้เสียงใกล้เคียงกับระบบเสียง
ภาษาไทยกรุงเทพฯ มากขึน้  และพบมากในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3   

      3. ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางความหมายพบในกลุ่มผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 มาก
ท่ีสดุ สว่นกลุม่ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 พบเพียงเลก็น้อย   

      จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้บอกภาษาไทยยวนระดบัอายุท่ี 2 และ 3 มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้คําและความหมายของคํามากกว่าผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1  ซึง่ได้รับอิทธิพล
มาจากภาษาไทยกรุงเทพฯ เน่ืองจากเป็นภาษาทางราชการ  และคนส่วนใหญ่ในจงัหวดัราชบรีุใช้
สื่อสารกนั   

อญัชลี  บรูณะสิงห์ (2531) ได้ศกึษาเร่ือง ‚วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้คําของคนสาม
ระดบัอายุในภาษาไทยโซ่ง‛ เพื่อเปรียบเทียบการใช้คําของคนสามระดบัอายุ และวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงลกัษณะของคําและความหมายในภาษาไทยโซง่  โดยใช้คําศพัท์จํานวน 604 คํา  เก็บ
ข้อมลูจากผู้บอกภาษาไทยโซง่เพศหญิง จํานวน 18 คน หมู่ท่ี 1,6 และ 8 ตําบลบ้านดอน  อําเภออู่
ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  จากการสุ่มตัวอย่างผู้บอกภาษาหมู่บ้านละ 6 คน  แบ่งผู้บอกภาษา
ออกเป็น 3 ระดบัอาย ุคือ ระดบัอายท่ีุ 1 อาย ุ60 ปีขึน้ไป   ระดบัอายท่ีุ 2 อาย ุ31-59 ปี  และระดบั
อายุ 3 อายุ 15-30 ปี     ผลการศึกษาพบว่า  การใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุยังคงใช้ศัพท์
เดียวกนั  และมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ศพัท์โดยเฉพาะในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 และได้
มีการนําศพัท์อ่ืนมาใช้ร่วมหรือใช้แทนศพัท์เดิมในภาษาไทยโซง่มากขึน้  ส่วนการเปลี่ยนแปลงทาง
เสียงพบวา่  มีการเปลี่ยนแปลงชนิดไม่มีข้อจํากดั และไม่เป็นระบบ  โดยผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 
และ 3 มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปใช้เสียงพยญัชนะ สระ และวรรณยกุต์ตรงกนัหรือใกล้เคียงกบั
ภาษาไทยกรุงเทพฯ มากขึน้  สว่นด้านการเปลี่ยนแปลงทางความหมายพบว่า  มีการเปลี่ยนแปลง
ในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ3 มากท่ีสดุเช่นเดียวกนั และพบศพัท์ท่ีกําลงัจะหายไปจากการ
ใช้ในชีวิตประจําวนัอีกจํานวนหนึง่ 

อญัชลี  การัยภมูิ (2540) ได้ศกึษาเร่ือง ‚การเปลี่ยนแปลงการใช้คําในภาษาไทยถ่ินใต้ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามระดบัอายุของผู้ ใช้ภาษา‛ เพื่อเปรียบเทียบการใช้คําของคนสาม
ระดับอายุและวิเคราะห์ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของการใช้คําในภาษาไทยถ่ินใต้จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยใช้คําจํานวน 450 คํา  โดยเก็บรวบรวมจากผู้บอกภาษาเพศชายและเพศ
หญิง  จํานวน 96 คน แบง่เป็น 3 กลุม่อาย ุคือ ระดบัอายท่ีุ 1 อาย ุ60 ปีขึน้ไป  ระดบัอายท่ีุ 2 อาย ุ
35-50 ปี  และระดบัอายุท่ี 3 อายุ 10-25 ปี  คดัเลือกผู้บอกภาษาจากทุกตําบลในอําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตวัแทนผู้ ใช้ภาษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ผลการศึกษาพบว่า  
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กลุม่ระดบัอายท่ีุ 1 มีการใช้ศพัท์เดิมมากท่ีสดุ  และกลุม่ระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ศพัท์เดิมน้อยท่ีสดุ  แตท่ัง้
สามระดบัอายมีุการนําศพัท์อ่ืนมาใช้ร่วมหรือใช้แทนศพัท์เดิมมากกว่าใช้ศพัท์เดียวกนั  โดยกลุ่ม
ระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์เดิมน้อยกว่ากลุม่ระดบัอายท่ีุ 2 และ 3  และระดบัอายท่ีุ 3 มีการใช้ศพัท์อ่ืน
มากท่ีสดุ 

ด้านการวิเคราะห์ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของการใช้คําพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงทาง
เสียงโดยไมมี่ข้อจํากดั และมีการยืมศพัท์จากตา่งประเทศมาใช้โดยผา่นมาจากภาษาไทยกรุงเทพฯ  
และยืมศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ มาใช้โดยตรง  ส่วนด้านการเปลี่ยนแปลงทางความหมายพบว่า 
ผู้ ใช้ภาษาระดบัอายท่ีุ 3 มีการเปลี่ยนแปลงทางความหมายของคํามากท่ีสดุ ส่วนผู้ ใช้ภาษาระดบั
อายท่ีุ 1 พบการเปลี่ยนแปลงทางความหมายน้อยกวา่ระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ตามลําดบั 

ชญานนท์  แสงศรีจนัทร์ (2541) ได้ศกึษาเร่ือง  ‚การศกึษาวิเคราะห์การใช้คําของคน 

ไทลือ้สามระดบัอายุ ท่ีอําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา‛   เพื่อเปรียบเทียบการใช้คําของคนสาม
ระดบัอาย ุ  โดยใช้คําศพัท์จํานวน  800  คํา แบง่เป็นหมวดคํานาม 500 คํา    คํากริยา 200 คํา คํา
วิเศษณ์  85 คํา  และคําสรรพนามและแสดงคําถาม 15 คํา  จากการเก็บข้อมลูจากผู้บอกภาษาไท
ลือ้จํานวน 75 คน แบง่ผู้บอกภาษาเป็น 3 ระดบัอาย ุระดบัอายลุะ 25 คน คือ  ระดบัอายท่ีุ 1 อาย ุ
56-70 ปี  ระดบัอายุท่ี 2 อายุ 36-50 ปี และดบัอายุท่ี 3 อายุ 16-30 ปี  จํานวน  25 หมู่บ้าน  8 
ตําบลในอําเภอเชียงคํา  ผลการศึกษาพบว่า การใช้คําของคนไทลือ้สามระดบัอายุแบ่งเป็น 32 
ประเภท คือ 1. คําศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุใช้เหมือนกัน จํานวน 418 คํา แบ่งเป็น
คํานาม 258 คํา คํากริยา 88 คํา คําวิเศษณ์ 59 คํา และคําสรรพนามและแสดงคําถาม 13 คํา    2.
คําศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้แตกต่างกนั พบจํานวน  91 คํา แบ่งเป็นคํานาม 50 คํา 
คํากริยา 34 คํา และคําวิเศษณ์ 7 คํา  3.คําศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาสองระดบัอายใุช้เหมือนกนั พบ 291 
คํา  แบง่เป็น 3 ประเภท คือ 3.1 ระดบัอายท่ีุ 1 และ 2 ใช้เหมือนกนั มี 138 คํา แบง่เป็นคํานาม 90 
คํา  คํากริยา 42 คํา และคําวิเศษณ์ 6 คํา  3.2 ระดบัอายท่ีุ 2 และ3 ใช้เหมือนกนัมี 136 คํา เป็น
คํานาม 93 คํา  คํากริยา 29 คํา คําวิเศษณ์ 12 คํา และคําสรรพนามแสดงคําถาม 2 คํา  และ 3.3 
ระดบัอายท่ีุ 1 และ 3 ใช้เหมือนกนั มี 17 คํา เป็นคํานาม 9 คํา คํากริยา 7 คํา และคําวิเศษณ์ 1 คํา 

  จากคําศพัท์จํานวน 800 คํา หมวดคําท่ีคนทัง้สามระดบัอายุใช้เหมือนกันมากท่ีสุด คือ 
หมวดคําสรรพนามและแสดงคําถาม  รองลงมาคือ หมวดคําวิเศษณ์  และหมวดคํานามตามลําดบั  
สว่นหมวดคํากริยาเป็นหมวดคําท่ีคนทัง้สามระดบัอายใุช้แตกตา่งกนัมากท่ีสดุถึงร้อยละ 17  กลา่ว
ได้ว่า คนไทลือ้ทัง้สามระดบัอายุท่ีอําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา ยงัคงใช้ศพัท์ท่ีเหมือนกันเป็น
จํานวนมากในชีวิตประจําวนั  เห็นได้จากคําศพัท์ท่ีใช้แตกตา่งกนัมีเพียงร้อยละ 11.37 เท่านัน้ 
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ศิริรัตน์  มลูตุ้ย (2553) ได้วิจยัเร่ือง ‚การวิเคราะห์การแปรของภาษายองด้านคําศพัท์และ
การใช้คําศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนตําบลบวกค้าง  อําเภอสนักําแพง  จงัหวดัเชียงใหม่ ‛  เพื่อ
เปรียบเทียบการใช้คําศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษายองและเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ลกัษณะทางเสียง  ศพัท์ และความหมายของคําศพัท์ภาษายอง โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล
จากผู้บอกภาษาทัง้เพศชายและเพศหญิง จํานวน 48 คน แบง่เป็นสามระดบัอาย ุคือ  ระดบัอายท่ีุ 
1 อายุ 65-80 ปี  ระดบัอายุท่ี 2 อายุ 40-55 ปี และระดบัอายุท่ี 3 อายุ 15-30 ปี  ผลการศึกษา
พบวา่  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 มีการใช้ศพัท์เดิมมากท่ีสดุ และลดน้อยลงในระดบัอายท่ีุ 2 และ 
3 ตามลําดบั  ด้านการใช้ศพัท์ลกัษณะท่ีพบมากท่ีสดุคือ การใช้ศพัท์เดิมร่วมกบัศพัท์อ่ืน   ด้านการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางเสียง ศัพท์ และความหมายของคําศัพท์พบว่า มีการแปรด้านเสียง
พยญัชนะ  สระ  ส่วนการแปรด้านศพัท์มีทัง้การใช้รูปแปรของศพัท์เดิม  และการใช้ศพัท์อ่ืน  ส่วน
การแปรด้านความหมายพบว่าเป็นการแปรความหมายแบบกว้างออก  ซึ่งพบในกลุ่มผู้ บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ  3 มากท่ีสดุ 
 

4.2 การศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายภุาษาเดียว หลายจงัหวดั    
งานท่ีศึกษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายุโดยศึกษาภาษาเพียงภาษาเดียว 

แตเ่ก็บข้อมลูในการศกึษาหลายจงัหวดั   พบงานของ   อทุยัวรรณ  ตนัหยง (2531)  ได้ศกึษาเร่ือง 
‚วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้คําของคนสามระดบัอายใุนภาษาพวน‛  เพื่อเปรียบเทียบการใช้
คําของคนสามระดบัอาย ุและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงลกัษณะของคําและความหมายในภาษา
พวน  โดยนําคําศพัท์ไปสมัภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้บอกภาษาทัง้เพศชายและเพศหญิง 
ในอําเภอเมืองและอําเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี  ตําบลบางนํา้เช่ียว อําเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี  รวมทัง้สิน้ 63 คน แบ่งตามระดบัอายุเป็น 3 กลุ่ม คือ ระดับอายุท่ี 1 อายุ 50 ปีขึน้ไป   
ระดบัอายท่ีุ 2 อาย ุ31-49 ปี  และระดบัอายท่ีุ 3 อาย ุ15-30 ปี  
      ผลการศึกษาพบว่า  การใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายจุะนําศพัท์อ่ืนมาใช้ร่วมกบัเดิมใน
ภาษาพวนมากการใช้คําศพัท์เดียวทัง้สามระดบัอาย ุ  ด้านการเปลี่ยนแปลงเสียงของคําเป็นการ
เปลี่ยนแปลงชนิดไมมี่ข้อจํากดั  และพบหน่วยเสียงพยญัชนะต้น  พยญัชนะควบกลํา้เพิ่มขึน้  เสียง
สระและเสียงวรรณยุกต์ของคําจะใช้เป็นเสียงสระและเสียงวรรณยุกต์เสียงเดียวกับภาษาไทย
กรุงเทพฯ มากขึน้   สว่นด้านการเปลี่ยนแปลงทางความหมายของคํา  พบการเปลี่ยนแปลงในกลุม่   
ผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 3 มากท่ีสุด  และพบคําศพัท์ท่ีเลิกใช้ในแต่ละกลุ่มอายุอีกจํานวนหนึ่ง  
โดยผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2  มีโอกาสท่ีจะเลือกใช้คําศพัท์เดิมหรือคําศพัท์อ่ืนได้มากท่ีสดุ  ซึ่ง
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แสดงว่า ผู้พดูภาษาพวนท่ีมีระดบัอายปุานกลางและอายนุ้อย  มีการเปลี่ยนแปลงการใช้คํามาก
ท่ีสดุ  โดยได้รับอิทธิพลจากภาษาไทยกรุงเทพฯ  ซึง่เป็นภาษาทางราชการ 
 4.3 การศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายหุลายภาษา  หลายจงัหวดั   

การศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายท่ีุศึกษาหลายภาษา  และเก็บข้อมลู
ในการศกึษาภาษาหลายจงัหวดัพบงานของ  สวุฒันา  เลี่ยมประวตัิ  และกนัทิมา วฒันะประเสริฐ 
(2536) ได้ศึกษาเร่ือง ‚วิเคราะห์การใช้คําและการแปรของภาษาของคนสามระดบัอายใุนชุมชน
ภาษาลาวลุม่นํา้ท่าจีน‛ ในชมุชนภาลาวโซง่  ลาวคร่ัง  ลาวเวียง ลาวใต้ และลาวพวน‛   โดยผู้วิจยั
ได้เก็บข้อมูลภาษาลาวโซ่งท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร   ภาษาลาวคร่ังท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี  ภาษาลาว
เวียงท่ีจงัหวดัชยันาท ภาษาลาวใต้ท่ีจงัหวดันครปฐมและภาษาลาวพวนท่ีจงัหวดัสพุรรณบรีุ  โดย
ใช้รายการคําจํานวน 200 คํา  สอบถามผู้บอกภาษาลาวทัง้ 5 กลุ่ม ผู้ วิจัยได้แบ่งผู้บอกภาษา
ออกเป็น 3 ระดบัอายุ คือ ระดบัอายท่ีุ 1 อาย ุ55 - 70 ปี  ระดบัอายท่ีุ 2 อาย ุ35 -50 ปี และระดบั
อายท่ีุ 3 อาย ุ15- 30 ปี  ผลการศกึษาสรุปได้ว่า  การใช้คําของชมุชนภาษาลาวทัง้ 5 กลุ่มมีการใช้
คํา 3 ลกัษณะคือ ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้เหมือนกนั  ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาสองระดบั
อายใุช้เหมือนกนั และศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้แตกตา่งกนั 

ด้านการใช้ศัพท์เดิมพบมากท่ีสุดในผู้ บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 และลดลงในผู้ บอก
ภาษาระดับอายุท่ี 2 และ 3  เม่ือเปรียบเทียบภาษาทัง้ 5 กลุ่ม พบว่า การใช้คําในผู้ บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุเดิม พบวา่ ผู้บอกภาษาลาวเวียงระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์เดิมมากท่ีสดุ  สว่นผู้บอก
ภาษาลาวใต้ระดบัอายุท่ี 1 ใช้ศพัท์เดิมน้อยท่ีสุด   ส่วนการใช้คําในผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 3   
พบว่า  ผู้บอกภาษาลาวเวียงใช้ศพัท์เดิมมากท่ีสดุ  ส่วนผู้บอกภาษาลาวโซ่งพบการใช้ภาษาเดิม
น้อยท่ีสดุ 

สว่นการใช้ศพัท์เดิมร่วมกบัศพัท์อ่ืนพบในผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอาย ุ ในระดบัอายท่ีุ 1 
และพบว่า ผู้บอกภาษาลาวใต้ใช้ศพัท์เดิมร่วมกับศพัท์อ่ืนมากท่ีสดุ  ส่วนผู้บอกภาษาลาวคร่ังใช้
น้อยท่ีสดุ  ส่วนการแปรภาษานัน้พบการแปรทัง้ด้านเสียง ศพัท์ และความหมาย  โดยพบการแปร
ด้านเสียงท่ีเกิดขึน้ทัง้เสียงพยญัชนะ  สระ และวรรณยุกต์  การแปรด้านศพัท์ท่ีเกิดขึน้ทุกชุมชน
ภาษาคือ การละพยางค์ การใช้ศพัท์อ่ืน  และการสร้างศพัท์ใหม่  สว่นการเพิ่มพยางค์จะปรากฏใน
ชมุชนลาวคร่ัง  ลาวเวียง  และลาวใต้  ส่วนการแปรด้านความหมายจะปรากฏในทุกชุมชน ใน 2 
ลักษณะได้แก่  การแปรด้านความหมายกว้างออก  และการแปรด้านความหมายแคบเข้า  
นอกจากนีย้งัพบการสญูศพัท์เน่ืองจากใช้ศพัท์อ่ืนแทนศพัท์เดิมในภาษา 
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   สวุฒันา  เลี่ยมประวตัิ(2556) ได้ศกึษาเร่ือง  ‚การแปรการใช้ศพัท์ในภาษาไทดําของคน
สามระดับอายุ‛  ในโครงการวิจัย ‚ชาติพันธุ์ : กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและ
วฒันธรรม‛ เพื่อศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ในภาษาไทดําของคนสามระดบัอายใุน 4 จงัหวดั คือ 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ  นครปฐม ราชบรีุ และเพชรบรีุ เก็บข้อมลูจงัหวดัละ 2 จดุ รวม 8 จดุเก็บข้อมลู 
ใช้หน่วยอรรถจํานวน 650 หน่วยอรรถ สมัภาษณ์ผู้บอกภาษาทัง้เพศชายและเพศหญิง โดยแบง่ผู้
บอกภาษาออกเป็น 3 ระดบัอาย ุคือ ระดบัอาย ุ1 อาย ุ65 ปีขึน้ไป  ระดบัอายท่ีุ 2 อาย ุ45-55 ปี 
ระดบัอายท่ี 3 อาย ุ18-35 ปี รวมจํานวนผู้บอกภาษาทัง้หมด 96 คน   ผลการวิจยัพบว่า  ทกุจดุ
เก็บข้อมลูมีรูปแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายุ 10 รูปแบบ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) 
รูปแบบการใช้ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุใช้เหมือนกนั   2) รูปแบบการใช้ศพัท์ท่ีผู้บอก
ภาษาทัง้สองระดบัอายใุช้เหมือนกนั และ 3) รูปแบบการใช้ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้
แตกตา่งกนั  โดยผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ศพัท์ไทดํามากท่ีสดุและลดลงในระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 
ตามลําดบั  ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ศพัท์อ่ืนแทนศพัท์ไทดํามากท่ีสดุและลดลงใน
ระดบัอายท่ีุ 2 และ 1  เม่ือพิจารณาแตล่ะจดุเก็บข้อมลูพบว่า  ชมุชนท่ีรักษาการใช้ศพัท์ไทดําทัง้
สามระดบัอายุมากท่ีสดุคือ ตําบลดอนมะเกลือ อําเภออู่ทอง จงัหวดัสพุรรณบุรี  ส่วนชุมชนท่ีใช้
ศพัท์อ่ืนมากท่ีสุดคือ ตําบล ห้วยยางโทน อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  ส่วนการเปรียบเทียบ
หมวดศพัท์กบัการใช้ศพัท์ของคนทัง้สามระดบัอายพุบวา่ หมวดท่ีใช้ศพัท์ไทดํามากท่ีสดุมี 4 หมวด 
คือ  หมวดคําถาม คําเช่ือม ลกัษณนาม คําบอกเวลา  หมวดท่ีใช้ศพัท์อ่ืนมากท่ีสดุมี 2 หมวด คือ  
หมวดวตัถ ุและหมวดสถานท่ี 
  ด้านการแปรรูปศัพท์มีทัง้การตัดพยางค์ การเพิ่มพยางค์ และการเปลี่ยนพยางค์  
นอกจากนัน้ยงัพบการแปรเสียงของศพัท์โดยเกิดเสียงใหม่ในภาษาไทดํา และเปลี่ยนบางหน่วย
เสียงท่ีแสดงกลุม่ยอ่ย อนัเป็นลกัษณะเฉพาะของภาษาไทดําให้เป็นเสียงท่ีเหมือนกบัภาษากลุม่อ่ืน  
สว่นด้านการแปรความหมายพบว่า มีการแปรแบบกว้างออกและแคบเข้า  โดยศพัท์ไทดําจะใช้ใน
ความหมายแคบเข้าและศพัท์อ่ืนจะใช้ในความหมายกว้างออก  ซึ่งมีผลทําให้เกิดการสญูศพัท์ไท
ดําในอนาคตได้   
 

จะเห็นได้ว่า  การศึกษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายุในงานของอุทยัวรรณ 
ตนัหยง (2531)  แม้จะมีการเก็บข้อมลูภาษาเดียวกนัแต่หลายพืน้ท่ีทัง้ในจงัหวดัลพบรีุและจงัหวดั
สิงห์บรีุ แต่งานของอทุยัวรรณ  ตนัหยง (2531)  ยงัมิได้เปรียบเทียบข้อมลูแต่ละพืน้ท่ีท่ีศกึษา  ซึ่ง
แตกต่างไปจากงานของสวุฒันา เลี่ยมประวตัิ (2535)  ท่ีมีการศึกษาการแปรการใช้ศพัท์ของคน
สามระดบัอายุ 2 ลกัษณะ คือ  1.การศึกษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอาย ุ5 ภาษา 5 
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จงัหวดั และมีการเปรียบเทียบการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนและพืน้ท่ี  2.การศกึษาการแปร
การใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายภุาษาเดียวแตมี่การศกึษาในหลายพืน้ ซึง่มีทัง้หมด 4 จงัหวดั    
 

จากผลงานวิจยัท่ีศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายท่ีุผ่านมา  ผู้วิจยัเห็นว่า  
งานของสวุฒันา  เลี่ยมประวตัิ(2556) ท่ีศึกษาเร่ือง  ‚การแปรการใช้ศพัท์ในภาษาไทดําของคน
สามระดบัอาย ุ ในโครงการวิจยัชาติพนัธุ์: กระบวนทศัน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวฒันธรรม‛  
ถือเป็นงานวิจยัเร่ืองแรกท่ีได้ขยายขอบเขตการศึกษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายุ
ภาษาใดภาษาหนึง่ในหลายพืน้ท่ีอยา่งชดัเจน   โดยเก็บข้อมลูภาษาไทดําในพืน้ท่ีทัง้หมด 4 จงัหวดั   
แต่การศึกษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายุท่ีผ่านมายงัเป็นการศึกษาภาษาภายใน
พืน้ท่ีประเทศไทยเท่านัน้  ยงัไม่พบงานวิจยัใดท่ีศกึษาเปรียบเทียบการแปรการใช้ศพัท์ของคนสาม
ระดบัอายภุาษาเดียวกนัแตแ่ตกตา่งพืน้ท่ีกนัแบบข้ามประเทศ 
 ดงันัน้  เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุห้
กว้างขวางขึน้     ผู้วิจยัจึงสนใจศกึษาเร่ืองการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไท
กะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  การศกึษาดงักลา่วนอกจากจะมี
ความแตกต่างกนัด้านพืน้ท่ีแล้ว  ทัง้สองพืน้ท่ียงัมีความแตกต่างด้านการเมืองการปกครอง สงัคม 
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้ ใช้ภาษาเดียวกนั  อนัจะทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาในแต่ละพืน้ท่ีได้อย่างชดัเจน  รวมไปถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงการใช้
ภาษาของคนในแตล่ะพืน้ท่ี 

5. งานที่ศึกษาภาษาของกลุ่มชาตพิันธ์ุในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

 จากท่ีผู้ วิจัยศึกษางานท่ีศึกษาทางด้านภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว    พบการศกึษาภาษาของกลุม่ชาติพนัธุ์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวออกเป็นสามแนวทาง คือ   1. การศึกษาภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ เปรียบเทียบ
ระหวา่งกลุม่ชาตพินัธุ์ในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  2. การศกึษา
ภาษาของกลุม่ชาติพนัธุ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   และ  3. การใช้ภาษาของคน
ลาวในการติดตอ่สื่อสาร  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

5.1  การศกึษาเปรียบเทียบภาษาของกลุ่มชาติพนัธุ์ระหว่างกลุ่มชาติพนัธุ์ในประเทศไทย
และในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    อาทิ  การศกึษาของ   เอมอร  เชาวน์สวน(2537) 
ได้ศกึษาเร่ือง ‚การศกึษาเปรียบเทียบคําศพัท์ภาษาลาวในจงัหวดันครปฐม และภาษาลาวในแขวง
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บอ่แก้ว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว‛  เพื่อศกึษาภาษาลาวท่ีพดู ในจงัหวดั
นครปฐม ประกอบด้วย  ลาวคร่ัง ลาวใต้ ลาวเวียง และลาวโซง่ ในแขวงบอ่แก้ว ได้แก่ ลาวบอ่แก้ว 
เพื่อต้องการทราบวา่ภาษาลาวทัง้ 5 ถ่ินนัน้มีการใช้ศพัท์เหมือนกนัหรือแตกตา่งกนัอยา่งไร   

ผลการศกึษาพบวา่ ภาษาถ่ินทัง้ 5 ถ่ินมีการใช้ศพัท์แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทท่ี 
1 ใช้ศพัท์เหมือนกนัทัง้ 5 ถ่ิน    ประเภทท่ี 2 ใช้ศพัท์แตกตา่งกนัทกุจดุทัง้ 5 ถ่ินประเภทท่ี 3 คือ ถ่ิน
ใดถ่ินหนึ่งใช้ศพัท์แตกต่างออกไปจากถ่ินอ่ืน ๆ เพียงถ่ินเดียว ศพัท์ประเภทท่ีทุกถ่ินใช้เหมือนกัน
พบมากท่ีสดุมีจํานวน 1,742 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 47.47 ของหน่วยอรรถทัง้หมด   ศพัท์ท่ีใช้
แตกตา่งกนัทกุจดุซึง่แตกต่างกนัทัง้ 5 ถ่ินนัน้พบเพียงเล็กน้อย   ประเภทท่ี 3 คือ  ถ่ินใดถ่ินหนึ่งใช้
ศพัท์แตกตา่งจากถ่ินอื่น ๆ เพียงถ่ินเดียวนัน้พบวา่ภาษาลาวโซง่ใช้ศพัท์แตกตา่งจากถ่ินอ่ืน ๆ ทัง้ 4 
ถ่ินมากเป็นอนัดบัหนึง่  ภาษาลาวบอ่แก้วใช้ศพัท์แตกตา่งจากภาษาถ่ินอ่ืน ๆ  ทัง้ 4 ถ่ินมากเป็นอบั
ดบัสอง  ส่วนภาษาลาวครัง้ ภาษาลาวใต้และภาษาลาวเวียงแต่ละถ่ินใช้ศพัท์แตกต่างจากภาษา
ถ่ินอื่น ๆ ทัง้ 4 ถ่ิน ในจํานวนท่ีใกล้เคียงกนัและใช้แตกตา่งเพียงเลก็น้อย 
 ศรินยา  จิตบรรจง(2553) ได้ศกึษาเร่ือง  ‚การศกึษาเปรียบเทียบระบบเสียงและระบบคํา
ภาษาแสกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับประเทศไทย‛  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ระบบเสียงและระบบคําภาษาแสกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับภาษาแสกใน
ประเทศไทย  จากเก็บรวมรวมข้อมูลการสมัภาษณ์ผู้ ใช้ภาษาแสกในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวท่ีบ้านเติง  เมืองนากาย  แขวงคําม่วน  และบ้านนากะดก  เมืองคําเกิด  แขวงบอลิ
คําไซ  ผู้ใช้ภาษาแสกประเทศไทยท่ีบ้านบะหว้า  อําเภอนาหว้า  จงัหวดันครพนม   

ผลการศกึษาพบวา่  ระบบเสียงทัง้เสียงพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และโครงสร้างพยางค์
ภาษาแสกบ้านเติง แขวงคํามว่น และบ้านบะหว้า จงัหวดันครพนมมีความคล้ายคลงึกนั  แตภ่าษา
แสกบ้านนากะดก แขวงบอลิคําไซ มีความแตกต่าง  ด้านระบบคําภาษาแสกทัง้ 3 ถ่ินไม่มีความ
แตกตา่งกนัในเร่ืองระบบของคําและโครงสร้างของคํา  การสร้างคําเม่ือเปรียบเทียบรูปแบบการใช้
ศพัท์จํานวน  3,060 คํา  ภาษาแสกบ้านเติง แขวงคําม่วน และบ้านบะหว้า จงัหวดันครพนม  ใช้
เหมือนกนัมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 38.20 คําศพัท์ท่ีภาษาแสกทัง้ 3 ถ่ินใช้เหมือนกนัทัง้รูปศพัท์และ
รูปแปรของศพัท์เดียวกนัมีจํานวนรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 34.38  คําศพัท์ท่ีภาษาแสกทัง้ 3 ถ่ินใช้
ตา่งกนัมีจํานวนน้อยท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 27.42  

เม่ือพิจารณาคําศพัท์ท่ีภาษาแสก 2 ถ่ินใช้เหมือนกันพบว่าคําศพัท์ภาษาแสกบ้านเติง 
แขวงคําม่วนใช้เหมือนกบับ้านบะหว้า จงัหวดันครพนมมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 25.98   คําศพัท์ท่ี
บ้านเติง แขวงคํามว่นใช้เหมือนกบับ้านนากะดก แขวงบอลิคําไซ มีจํานวนรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 
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7.58  และคําท่ีบ้านนากะดก แขวงบอลคิําไซใช้ร่วมกบั บ้านบะหว้า จงัหวดันครพนมมีจํานวนน้อย
ท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 4.64  การใช้คําศพัท์ตา่งกนัทัง้ 3 ถ่ินมีจํานวนน้อยท่ีสดุ 

นอกจากนีก้ารใช้คําศัพท์เหมือนกันทัง้สามถ่ินมีเป็นจํานวนมากนัน้  แสดงให้เห็นถึง
ความสมัพนัธ์ของภาษาแสกทัง้ 3 ถ่ินท่ีเป็นภาษาเดียวกนั  เม่ือพิจารณาการใช้คําศพัท์ท่ีมีการใช้
แตกตา่งกนัซึ่งส่วนใหญ่เป็นศพัท์ท่ีใช้อยู่ในภาษาแวดล้อมภาษาแสกแต่ละถ่ิน  จะเห็นได้ว่าภาษา
แสกแตล่ะถ่ินเกิดการสมัผสัภาษาท่ีอยูใ่กล้เคียงแตกตา่งกนัออกไป 

5.2  การศึกษาภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มี
นกัวิชาการท่ีได้ศึกษา  อาทิ   การศึกษาของ  สีพอน  สนุนัทา (2552)  ได้ศึกษาเร่ือง  ‚การใช้คํา
เรียกขานในภาษาลาวลุ่มสมยัปัจจุบนั‛ เพื่อศกึษาส่วนประกอบ  รูปแบบ  และปัจจยัการเลือกใช้
คําเรียกขานในภาษาลาวลุ่มสมยัปัจจุบนั   ผู้ วิจยัรวบรวมข้อมลูจากเร่ืองสัน้ จํานวน 7 เร่ือง นว
นิยาย จํานวน 3 เร่ือง บทละครวิทยุ จํานวน 5 เร่ือง บทละครโทรทัศน์  จํานวน 5 เร่ือง และบท
ภาพยนตร์ จํานวน 2 เร่ือง ท่ีแต่งและผลิตท่ีสาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี พ.ศ. 2549 - 
2550  คําเรียกขานท่ีใช้ศกึษาจํานวน 431  คํา    ผลการศกึษาพบว่าสว่นประกอบของคําเรียกขาน
ภาษาลาวลุ่มสมัยปัจจุบันจําแนกได้เป็น 9 ประเภท  ได้แก่  คําเรียกช่ือ  ญาติ  ยศ  อาชีพ  
ตําแหน่ง  สรรพนาม  นําหน้าบอก  วลีแสดงความรู้สกึ  และคําลงท้าย   สว่นรูปแบบจําแนกได้เป็น 
26 ประเภท และแบ่งเป็น 3 หมวด คือ หมวดท่ีมีส่วนประกอบเดี่ยวพบ 8 ประเภทได้แก่  คํา
เรียกช่ือ  ญาต ิ ยศ  อาชีพ ตําแหน่ง สรรพนาม  คํานําหน้าบอกเพศ  และวลีแสดงความรู้สกึ หมวด
ท่ีมีส่วนประกอบ 2 ส่วนพบ 16 ประเภท   ได้แก่   ช่ือ+วลีแสดง   ญาติ+ช่ือ   ญาติ+ยศ    ญาติ+
อาชีพ   ญาติ+สรรพนาม   ยศ+ญาต ิ  อาชีพ+ช่ือ   ตําแหน่ง+ช่ือ    สรรพนาม+ช่ือ     สรรพนาม+
ยศ   สรรพนาม+อาชีพ สรรพนาม+ตําแหน่ง    สรรพนาม+วลีแสดงความรู้สึก  คํานําหน้าบอก
เพศ+ช่ือ   คํานําหน้าบอกเพศ+ญาติ    คํานําหน้าบอกเพศ+วลีแสดงความรู้สึก   และหมวดท่ีมี
ส่วนประกอบ 3 ส่วนพบ  2ประเภท  ได้แก่  ญาติ+อาชีพ+ช่ือ   และ   ญาติ+ช่ือ+วลีแสดง
ความรู้สกึ 

ปัจจัยการเลือกใช้คําเรียกขานในแต่ละรูปแบบพบว่าขัน้อยู่กับ 6 ปัจจัย คือ ฉากและ
บรรยากาศ ผู้ มีส่วนร่วม วัตถุประสงค์ในการเรียก นํา้เสียง ภาษาท่ีใช้  และบรรทัดฐานในการ
ปฏิสมัพนัธ์ โดยผู้ เรียกจะเลือกให้นํา้หนกัตอ่ปัจจยัดงักลา่วแตกตา่งกนัออไป 

ศศิธร อ่อนเหลา (2553)  ได้ศกึษาเร่ือง ‚ กลุม่ภาษาตระกลูไทในลุม่นํา้พาว  เมืองคําเกิด  
แขวงบอลิคําไซ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว‛  เพื่อศึกษาระบบเสียงพยญัชนะ 
วรรณยกุต์ สระ และคําศพัท์เฉพาะกลุ่ม แล้วนํามาจดักลุ่มย่อยของภาษาตระกูลไทในลุ่มนํา้พาว  
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จากการสมัภาษณ์กลุ่มชาติพนัธุ์ไทท่ีอาศยัอยู่ในลุม่นํา้พาว เมืองคําเกิด แขวงบอลิคําไซ ได้แก่ ไท
แถง ไทมอด ไทเม้ย ผู้ ไท  ญ้อ และลาว  โดยแต่ละกลุ่มชาติพนัธุ์จะมีผู้บอกภาษาหลกั 1 คน  ผู้
บอกภาษารอง 2 คน ได้คําศพัท์พืน้ฐานทัง้หมดจํานวน 1,000 คํา แล้วนํามาจดักลุม่โดยใช้เกณฑ์
การจัดกลุ่มภาษาไทกลุ่มตะวันเฉียงใต้ 4 เกณฑ์ ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของพยัญชนะต้น
ดัง้เดิม  2) การเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์ดัง้เดิม  3) การเปลี่ยนแปลงของสระดัง้เดิม  และ 4)
คําศพัท์เฉพาะกลุม่   

ผลการศกึษาพบว่า  ไทแถง ไทมอด ไทเม้ย ผู้ ไท  ญ้อ และลาว มีหน่วยเสียงพยญัชนะ 20 
หน่วยเสียง เสียงวรรณยกุต์ 8 หน่วยเสียง ได้แก่ ภาษาไทแถง ไทมอด ไทเม้ย และผู้ ไท  ภาษาท่ีมี
เสียงวรรณยกุต์ 9 หน่วยเสียง ได้แก่ ภาษาญ้อและภาษาลาว  เม่ือรวมหน่วยเสียงในพยางค์เป็น
และพยางค์ตาย พบว่า ภาษาไทแถง ไทมอด มีเสียงวรรณยกุต์ 6 หน่วยเสียง  ภาษาไทเม้ย ผู้ ไท 
และญ้อ มีเสียงวรรณยุกต์ 7 หน่วยเสียง และภาษาลาวมีเสียงวรรณยุกต์ 8 หน่วยเสียง  เฉพาะ
ภาษาลาวมีหน่วยเสียงสระเดี่ยว 18 หน่วยเสียง สว่นภาษาอ่ืนๆ มี 11 หน่วยเสียง และทกุภาษามี
สระประสม 3 หน่วยเสียง  ยกเว้นภาษาผู้ไทท่ีไม่ปรากฏเสียงสระประสม 

เม่ือจัดกลุ่มย่อยภาษาตระกูลไทในลุ่มนํา้พาวด้วยเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของเสียง
พยญัชนะดัง้เดิม  พบว่ากลุม่ P ได้แก่ ภาษาไทยแถง ไทมอด เม้ย  สว่นกลุม่ PH ได้แก่ภาษาผู้ ไท  
ญ้อ และลาว  เม่ือนําเกณฑ์อ่ืนมาจดักลุ่มย่อยพบว่า ภาษาในกลุม่ PH ภาษาผู้ ไทและภาษาญ้อมี
ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนั ซึง่ผลการจดักลุม่ภาษาไทในลุม่นํา้พาวครัง้นีส้อดคล้องกบัประวตัิศาสตร์
การอพยพของกลุม่ชาตพินัธุ์ด้วย 

สมพาวัน  แก้วบุดตา (2555)  ได้ศกึษาเร่ือง  ‚คําเรียกญาตขิองไทแดงในแขวงหวัพนั และ
แขวงเวียงจนัทร์ สาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาธิปไตยประชาชนลาว‛ เพื่อวิเคราะห์คําเรียกญาติ
ของไทแดงท่ีแขวงหวัพนัและแขวงเวียงจนัทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  3ด้าน คือ 1.
ด้านมิตท่ีินํามาจําแนกญาติ    2. ด้านการใช้คําเรียกญาต ิ  และ 3. ด้านวฒันธรรมท่ีสะท้อนจาก
ระบบคําเรียกญาต ิ ผู้วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บอกภาษาไทแดง 4 ถ่ิน   ได้แก่   
1.บ้านสบฮาว  เมืองสบเบา แขวงหวัพนั  2. บ้านโสย เมืองเวียงไซ แขวงหวัพนั   3. บ้านเวียงไซ   
เมืองวงัเวียง   แขวงเวียงจนัทร์   4. บ้านหนองแปน เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจนัทร์  สาธรณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว วิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมาย และนําเสนอผลด้วยวิธีพรรณ
ราวิเคราะห์ 
 ผลการศึกษาพบว่า ด้านมิติท่ีนํามาจําแนกญาติในภาษาไทแดงทุกถ่ินมี  6  มิติ  ได้แก่   
รุ่น   สายเลือด   อาย ุ   ฝ่ายพ่อ/แม่   และการแต่งงาน   เม่ือพิจารณาด้านการใช้คําเรียกญาติใน
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ภาษาไทแดงพบว่าคําเรียกญาติโดยสายเลือดท่ีเป็นคําพืน้ฐานพบว่ามีจํานวนคําไม่เท่าทัง้ 4 ถ่ิน 
คือ  บ้านโสยมีการใช้คําพืน้ฐานมากท่ีสดุ   รองลงมาคือบ้านเวียงไซ    บ้านหนองแปน    และบ้าน
สบฮาวตามลําดบั   สว่นคําเรียกญาตโิดยสายเลือดท่ีไม่ใช่คําพืน้ฐานพบวา่มีจํานวนไม่เท่ากนัทัง้ 4 
ถ่ินคือ  บ้านสบฮาวมีการใช้คําไม่พืน้ฐานมากท่ีสุด รองลงมาคือบ้านหนองแปน   บ้านเวียงไซ   
และบ้านโสยตามลําดบั   สว่นคําเรียกญาตท่ีิสมัพนัธ์กนัจากการแตง่งานนัน้พบว่ามีการใช้คําเรียก
ญาติเป็นระบบเหมือนกนัทกุถ่ิน  

ด้านวัฒนธรรมท่ีสะท้อนจากคําเรียกญาติของไทแดงคือ   1. ระบบอาวุโส ยังคงเป็น
วัฒนธรรมพืน้ฐานของไทแดง   2. การให้ความสําคัญแก่ญาติฝ่ายพ่อหรือเพศชายเป็นหลัก 
ปัจจบุนัลกัษณะทางวฒันธรรมดงักลา่วของไทแดงกําลงัมีการเปลี่ยนแปลงไป คล้ายกบัวฒันธรรม
ของลาว โดยเฉพาะไทแดงท่ีย้ายถ่ินมายงัแขวงเวียนจนัทร์ ทัง้นีก็้เน่ืองจากมีการสมัผสักับภาษา 
และวฒันธรรมของลาวนัน้เอง    สง่ผลให้เร่ิมไมเ่น้นญาติความสําคญัทางญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 
 

5.3 การใช้ภาษาของคนลาวในการติดตอ่สื่อสาร   อาทิ  การศกึษาของ รัตนา จนัทร์เทาว์ 
(2554) ได้ศึกษาเร่ือง ‚การสมัผสัภาษา: ภาษาไทยและภาษาลาวของคนลาว‛ เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์การสมัผสัภาษาในกลุ่มคนลาวทัง้ภาษาลาวและภาษาไทยในกลุม่คนลาวซึง่เป็นผู้ รู้
สองภาษาเฉพาะกลุ่มคนลาวท่ีเข้ามาติดต่อสื่อสารกบัคนไทยกบัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและ
เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

ผลการศึกษาพบว่า   การเรียนรู้ภาษาไทยของคนลาวเป็นไปแบบก้าวกระโดดผ่านทาง
สื่อมวลชนของไทย เน่ืองจากคนลาวนิยมชมรายการโทรทศัน์และรับฟังรายการวิทยขุองไทย  จาก
ปัจจยัด้านการรับสื่อมวลชนและความสะดวกด้านการคมนาคมท่ีเพิ่มขึน้หลายเส้นทาง ตลอดจน
การขยายตวัด้านการท่องเท่ียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ปัจจยัดงักลา่วนีล้้วนมี
ส่วนช่วยสนบัสนนุให้ประชาชนลาวมีทกัษะภาษาไทยเพิ่มมากขึน้  มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทยเพิ่มขึน้  โดยสามารถสื่อสารได้ทัง้ภาษาไทยและภาษาลาว และสามารถเลือกใช้ภาษาท่ี
จะสื่อสารในบริบทตา่งๆ ได้เพิ่มขึน้   
 

จะเห็นได้ว่า  การศึกษาภาษาของกลุ่มชาติพนัธุ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวท่ีผ่านมามีนกัวิชาการได้ศกึษาจํานวนไม่มากนกั  และยงัไม่มีผู้ศกึษาภาษาของกลุม่ชาติพนัธุ์
ในแขวงสะหวันนะเขต  ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาภาษาผู้ ไทกะป๋อง ท่ีเมืองเซโปน แขวง
สะหวนันะเขต ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปรียบเทียบกบัประเทศไทยเพื่อเป็นการ
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เผยแพร่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวในแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและประเทศไทยให้เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งขึน้ 

6. ภมิูหลังเก่ียวกับท้องถิ่นและชาวผู้ไทประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย  

ประชาชนลาว 

 6.1 จงัหวดัสกลนคร  ประเทศไทย 
  6.1.1  ภมูิหลงัเก่ียวกบัท้องถ่ิน 
  จงัหวดัสกลนคร  อยูห่่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 647 กิโลเมตร  สงูจากนํา้
ทะเลประมาณ 157.5 เมตร  มีเนือ้ท่ีประมาณ 6,003,602 ไร่  มีขนาดพืน้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 9 ของ
จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ     ลกัษณะภมูิประเทศแบบออกเป็น  3  สว่น  คือ  
1.ท่ีราบลุม่ บริเวณรอบหนองหานซึง่เป็นหนองนํา้จืดขนาดใหญ่      พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสลบั
ลูกคลื่นลอนลาด  ซึ่งอยู่ในเขตอําเภอเมือง  อําเภอนาโพนนาแก้ว  อําเภอกุมาลย์  และอําเภอ
อากาศอํานวย  2. ที่ราบสงูและเทือกเขาทางใต้  แถบเทือกเขาภพูานทัง้เทือกเขาภพูานใหญ่ภพูาน
น้อย  เทือกเขานีถื้อเป็นแนวแบง่เขตพรมแดนระหวา่งจงัหวดัสกลนครกบัจงัหวดัมกุดาหาร  จงัหวดั
กาฬสินธุ์   และจังหวดัอุดรธานี   3. เขตท่ีราบตอนกลางและตอนเหนือ บริเวณท่ีราบลุ่มในเขต
อําเภอพรรณานิคม  อําเภออากาศอํานวย  อําเภอวานรนิวาส  อําเภอบ้านม่วง  อําเภอคําตะกล้า  
อําเภอพังโคน  และอําเภอเจริญศิลป์ (คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ, 2543: 2-3) 
  ด้านการปกครอง จังหวัดสกลนครแบ่งการปกครองออกเป็น 18 อําเภอ  125 
ตําบล 1,441 หมู่บ้าน  ประชากรมีหลากหลายกลุม่ชาติพนัธุ์  ได้แก่  ญ้อ  ผู้ ไท   โย้ย  ลาว  กะเลิง  
และกะโส้ 
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ภาพท่ี 2.1 แผนท่ีแสดงอาณาเขตจงัหวดัสกลนคร 
ท่ีมา :    กลุม่งานข้อมลูสารสนเทศและการสื่อสาร สํานกังานจงัหวดัสกลนคร, 2557 

สญัลกัษณ์          จดุเก็บข้อมลูภาษาผู้ไทกะป๋อง  ประเทศไทย  
 

นอกจากนี ้อําเภอวาริชภมูิ ซึง่เป็นจดุเก็บข้อมลูในพืน้ท่ีประเทศไทยนัน้   
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวผู้ ไท  มาตัง้บ้านเรือนอยู่ท่ีบ้านหนองหอยในปี พ.ศ. 2390  และได้ยก
ฐานะขึน้เป็นอําเภอวาริชภูมิ  เม่ือปี พ.ศ.2440  ตรงกบัสมยัพระสริุนทร์บริรักษ์ มีพืน้ท่ี 296,876 
ตารางกิโลเมตร  พืน้ท่ีเป็นภเูขาและท่ีราบสงู  แบ่งการปกครองออกเป็น  5 ตําบล  71 หมู่บ้านมี
ประชาการ 59,967 คน 
 

6.1.2  ระบบเสียงภาษาผู้ไท 
  จากการศึกษาระบบเสียงในภาษาผู้ ไทในงานวิจยันี ้ ผู้ วิจยัวิเคราะห์ระบบเสียง
ภาษาผู้ ไท  ท่ีบ้านวาริช  อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งผู้ วิจัยได้เก็บข้อมูลเม่ือวันท่ี  22  
สิงหาคม 2557  และสอดคล้องกบัการศกึษาระบบเสียงภาษาผู้ ไทในพืน้ท่ีเดียวกนัของ  มจุลินทร์ 
ลกัษณะวงษ์(2551: 49-52)  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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 หนว่ยเสียงพยญัชนะ 
 ภาษาผู้ไทท่ีตําบลวาริชภมูิ   อําเภอวาริชภมูิ   จงัหวดัสกลนคร  มีหน่วยเสียงพยญัชนะ 20 
หน่วยเสียง  ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 2.2 หนว่ยเสียงพยญัชนะในภาษาผู้ไท อําเภอวาริชภมูิ  จงัหวดัสกลนคร 

ลกัษณะของเสียง ฐานกรณ์ 

 

คณุ 

สมบตัิของเสียง 
ริม

ฝีป
าก

ทัง้
คู่ 

ริม
ฝีป

าก
ฟัน

บน
 

ปุ่ม
เห
งือ

ก 

เพ
ดา

นแ
ขง็

 

เพ
ดา

นอ่
อน

 

ช่อ
งว่
าง
ระ
หว่

าง
 

เส้
นเ
สีย

ง 

กกั หรือ ระเบิด 

 

ไมก้่อง  ไมมี่ลม p  t  k ʔ 

ไมก้่อง    มีลม ph  th  kh  

ก้อง b  d    

กึง่เสียดแทรก     c   

เสียดแทรก ไมก้่อง  f s   h 

นาสกิ ก้อง m  n ñ ŋ  

ข้างลิน้ ก้อง   l    

กึง่สระ ก้อง w   j   

 

 หน่วยเสียงพยญัชนะทัง้ 20 หน่วยเสียงในตารางข้างต้นนี ้ สามารถปรากฏในตําแหน่ง
พยญัชนะต้นเดี่ยวได้ทัง้หมด คือ  /p, ph, b, d, t, th, k, kh, ʔ, c, f, s, h, m, n, ñ, ŋ, l, w, j/   แต่
ปรากฏในตําแหน่งพยญัชนะท้ายได้ 9 หน่วยเสียง ได้แก่  /p, t, k, ?, m, n, ŋ, w, j/                                                                 
และมีหน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบกลํา้ 4 หน่วยเสียง  คือ /kw, khw, hw, sw/ 
 
 หนว่ยเสียงสระ 
 ภาษาผู้ ไทท่ีตําบลวาริชภมูิ  อําเภอวาริชภมูิ  จงัหวดัสกลนคร  มีหน่วยเสียงสระเดี่ยว 18 
หน่วยเสียง คือ  / i, i:, e, e:, ε, ε:, ɯ, ɯ:, ә, ә:, a, a:, u, u:, o, o:, ɔ, ɔ: / แตไ่ม่ปรากฏหน่วยเสียงสระ
ประสม  ดงัตารางตอ่ไปนี ้                                                                                                       
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ตารางท่ี 2.3 แสดงหน่วยเสียงสระในภาษาผู้ไท 
       ตําแหน่งของลิน้ 

                ลกัษณะของ 

                       ริมฝีปาก                             

ระดบัลิน้ 

ลิน้สว่นหน้า 

ไมห่อ่ 

ริมฝีปาก 

ลิน้สว่นกลาง 

ไมห่อ่ 

ริมฝีปาก 

ลิน้สว่นหลงั 

หอ่ริมฝีปาก 

สงู i     i: ɯ  ɯ: u  u: 

กลาง e    e: ә   ә: o  o: 

ต่ํา ε  ε: a  a: ɔ   ɔ: 

สระประสม - - - 

 

 หนว่ยเสียงวรรณยกุต์ 
 ผู้วิจยัวิเคราะห์ระบบเสียงวรรณยกุต์จากการฟังโดยใช้ตารางทดสอบเสียงวรรณยกุต์ตาม
แนวคดิของ William J.Gedney  และวิเคราะห์สทัลกัษณะของวรรณยกุต์ในการศกึษาครัง้นีโ้ดยใช้
โปรแกรม praat version 5.3.53   
 

ภาษาผู้ ไทท่ีบ้านวาริช   อําเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร   มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 5 
หน่วยเสียง ดงันี ้

ว.1   คือหน่วยเสียงวรรณยกุต์ตํ่าขึน้  (24) 
ว.2   คือหน่วยเสียงวรรณยกุต์กลางระดบั (33) 
ว.3   คือหน่วยเสียงวรรณยกุต์สงูตก (41) 
ว.4   คือหน่วยเสียงวรรณยกุต์สงูขึน้ตก  (453) 
ว.5   คือหน่วยเสียงวรรณยกุต์สงูระดบั  (44) 

 
หน่วยเสียงวรรณยกุต์ในภาษาผู้ ไททัง้ 5 หน่วยเสียง  มีการแตกตวัเป็น  2  ทางและมี

ลกัษณะของเสียงวรรณยกุต์ดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 2.4 แสดงหน่วยเสียงวรรณยกุต์และการแตกตวัในภาษาผู้ไท 

 A B C DL DS 

1  

 

ว.1 

(24) 
 

 

 

ว.3 

(41) 
 

 

  
 

ว.4 

(453) 

 

 

ว.2 

(33) 

 

 

ว.5 

(44) 
 

2 

3 

4 ว.2 

(33) ว.5(44) 

 

ว.3(41) 

 

ว.3(41) 

 
จะเห็นได้ว่าหน่วยเสียงวรรณยุกต์และการแตกตวัในภาษาผู้ ไทท่ีผู้ วิจัยวิเคราะห์ท่ีบ้าน

วาริช   อําเภอวาริชภูมิ   จังหวดัสกลนคร มีความแตกต่างจากการศึกษาของบราวน์ บราวน์ได้
ศกึษาภาษาผู้ไทท่ีอําเภอเมืองและอําเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนครซึง่เป็นคนละพืน้ท่ีกบังานวิจยั
นี ้ คือ ผู้วิจยัพบหน่วยเสียงวรรณยกุต์ 5 หน่วยเสียง ในขณะท่ีบราวน์พบ 6 หน่วยเสียง  ลกัษณะ
การแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์ท่ีผู้วิจยัได้วิเคราะห์มีการแตกตวัแบบ ACDLDS123-4, มีการรวม
วรรณยกุต์แบบ B1234 = DL4 = DS4 วรรณยกุต์ในช่อง C4 = DL123    

ส่วนหน่วยเสียงวรรณยุกต์และการแตกตัวตัววรรณยุกต์จากการศึกษาภาษาผู้ ไทของ 
บราวน์(Brown,1965) นัน้พบหน่วยเสียงวรรณยกุต์ 6 หน่วยเสียง ลกัษณะการแตกตวั แบบ 
ABCDS123-4, DL1234  มีการรวมวรรณยกุต์แบบ  A4 = B123 = DL1234   วรรณยกุต์ในช่อง 
B4 = C4  ซึง่มีความแตกตา่งจากท่ีผู้วิจยัวิเคราะห์ในการศกึษาครัง้นี ้ สาเหตเุน่ืองมาจากข้อมลูท่ี
ผู้วิจยัศกึษาเป็นคนละพืน้ท่ีกบัท่ีบราวน์เคยศกึษาไว้ และระยะเวลาที่ศกึษาก็มีความแตกตา่งกนัจึง
ทําให้เสียงวรรณยกุต์และการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์ของภาษาผู้ไทซึง่เป็นภาษาเดียวกนั 
มีความแตกตา่งกนัได้  แตย่งัคงลกัษณะเดน่ของการแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุต์ท่ีมีการแตก
ตวัเป็นสองทางใช่อง A123-4 เช่นเดียวกนั 
 
 6.2 แขวงสะหวนันะเขต  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  6.2.1 ภมูิหลงัเก่ียวกบัท้องถ่ิน 

แขวงสะหวนันะเขตตัง้อยูภ่าคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
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ห่างจากนครหลวงเวียงจนัทน์ 480 กิโลเมตร  พืน้ท่ีเป็นท่ีราบร้อยละ 58.5% เนินเขาและภเูขาร้อย
ละ 41.5%  มีประชากรมากท่ีสดุในประเทศ คือ ประมาณ 916,948 คน   แบง่การปกครองออกเป็น 
15 เมืองได้แก่   ไกสอนพมวิหาน   อทุมุพอน   อาดสะพงัทอง   พิน   เซโปน   วีละบลูี   สองคอน  
นอง  จําพอน  ท่าปางทอง   ชนบลูี   ไซบลูี  อาดสะพอน ไซพทูอง  และ พะลานไซ  ประชาการใน

แวงสะหวนันะเขตประกอบไปด้วย 11 ชนเผ่า คือ  ลาวลุม่ ผู้ ไท ไทดํา กะตาง มงักอง จาลือ ละวา 
ลาวสว่ย ปาโกะ กะเลิง และ ตะโอ้ย  ประชากรสว่นใหญ่ของแขวงคือชาวผู้ ไท (การท่องเท่ียวแขวง
สะหวนันะเขต สปป.ลาว, มปท: 1) 
 
 
ภาพท่ี 2.2 แผนท่ีแสดงอาณาเขตแขวงสะหวนันะเขต 
ที่มา :  ดดัแปลงจากกรมชนเผ่าใน สปป.ลาว, 2548. 
สญัลกัษณ์             จดุเก็บข้อมลูภาษาผู้ไทกะป๋อง  ประเทศไทย 
 

นอกจากนี ้ เมืองเซโปนซึง่เป็นจดุเก็บข้อมลูภาษาผู้ ไทกะป๋องในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว   เป็นเมืองทางตะวนัออกของสะหวนันะเขตตามเส้นทางหลวงหมายเลข 9 ไป 190 
กิโลเมตร เดิมเป็นเมืองหนึง่ท่ีมีชาวผู้ไทกะป๋องเคยอาศยัอยู ่ แตปั่จจบุนัแยกเป็นเซโปนเมืองเก่ากบั
เซโปนเมืองใหม ่ เซโปนเป็นเมืองท่ีถกูสงครามทําลายอยา่งมาก  ปัจจบุนัยงัคงมีกบัระเบิดและซาก
ยุทโธปกรณ์หลงเหลืออยู่ในพืน้ท่ีจํานวนมากแต่ก็ยังมีชาวผู้ ไทอาศัยอยู่ในบริวเวณเดิมจนถึง
ปัจจบุนั (การท่องเท่ียวแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว, มปท: 5-6) 
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เน่ืองจากสะหวนันะเขตมีชาวผู้ไทอาศยัอยูเ่ป็นจํานวนมาก    ดงันัน้ชาวภาษาผู้ ไทในแขวง
สะหวนันะเขตจึงใช้ภาษาผู้ ไทสื่อสารกับคนลาวกลุ่มอ่ืนนัน้ถือเป็นเร่ืองปกติ  โดยเฉพาะเมืองเซ
โปนซึง่เดมิจนถึงปัจจบุนัท่ีมีชาวผู้ไทอาศยัอยูก็่ยงัคงใช้ภาษาผู้ไทในการสื่อสารในชีวิตประจําวนั  มี
เพียงวิถีชีวิตของชาวผู้ ไทเท่านัน้ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  เพราะ
ชาวผู้ ไทแม้จะมีภาษาและวฒันธรรมเฉพาะของชนเผ่าของตน  แต่เพื่อความอยู่รอดก็ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตบางอยา่งของตนให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมในปัจจบุนั (คําพนู  ตไุพทนู, 2559)  
  6.2.2 ระบบเสียงภาษาผู้ไท 
  ผู้วิจยัได้เก็บข้อมลูระบบเสียงภาษาผู้ ไทท่ีเมืองเมืองเซโปน   แขวงสะหวนันะเขต 
เม่ือวนัท่ี  17  พฤษภาคม 2557    ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ระบบเสียงภาษาผู้ ไทท่ีเมืองเซโปน   แขวง
สะหวนันะเขต   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
 หนว่ยเสียงพยญัชนะ 
 ภาษาผู้ไทท่ีเมืองเซโปน   แขวงสะหวนันะเขต   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
หน่วยเสียงพยญัชนะ 20 หน่วยเสียง  ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 2.5 หนว่ยเสียงพยญัชนะในภาษาผู้ไทท่ีเมืองเซโปน   แขวงสะหวนันะเขต    
                     สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ลกัษณะของเสียง ฐานกรณ์ 

 

คณุ 

สมบตัิของเสียง 

ริม
ฝีป

าก
ทัง้

คู่ 

ริม
ฝีป

าก
ฟัน

บน
 

ปุ่ม
เห
งือ

ก 

เพ
ดา

นแ
ขง็

 

เพ
ดา

นอ่
อน

 

ช่อ
งร
ะห

ว่า
ง 

เส้
นเ
สีย

ง 

กกั หรือ ระเบิด 

 

ไมก้่อง  ไมมี่ลม p  t  k ? 

ไมก้่อง    มีลม ph  th  kh  

ก้อง b  d    

กึง่เสียดแทรก     c   

เสียดแทรก ไมก้่อง  f s   h 

นาสกิ ก้อง m  n ñ ŋ  

ข้างลิน้ ก้อง   l    

กึง่สระ ก้อง w   j   
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 หน่วยเสียงพยญัชนะทัง้ 20 หน่วยเสียงในตารางข้างต้นนี ้ สามารถปรากฏในตําแหน่ง
พยญัชนะต้นเดี่ยวได้ทัง้หมด คือ  /p, ph, b, d, t, th, k, kh, ?, c, f, s, h, m, n, ñ, ŋ, l, w, j /   แต่
ปรากฏในตําแหน่งพยญัชนะท้ายได้ 9 หน่วยเสียง ได้แก่  /p, t, k, ?, m, n, ŋ, w, j/                                                                 
และมีหน่วยเสียงพยญัชนะต้นควบกลํา้ 4 หน่วยเสียง  คือ /kw, khw, hw, sw/ 
 
 หนว่ยเสียงสระ 
 ภาษาผู้ ไทท่ีเมืองเซโปน   แขวงสะหวนันะเขต   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
มีหน่วยเสียงสระเดี่ยว 18 หน่วยเสียง คือ  / i, i:, e, e:, ε, ε:, ɯ, ɯ:, ә, ә:, a, a:, u, u:, o, o:, ɔ, ɔ: / 
แตไ่ม่ปรากฏหน่วยเสียงสระประสม  ดงัตารางตอ่ไปนี ้                                                                                                       
 
ตารางท่ี 2.6 แสดงหน่วยเสียงสระในภาษาผู้ไท 

       ตําแหน่งของลิน้ 

                ลกัษณะของ 

                       ริมฝีปาก                             

ระดบัลิน้ 

ลิน้สว่นหน้า 

ไมห่อ่ 

ริมฝีปาก 

ลิน้สว่นกลาง 

ไมห่อ่ 

ริมฝีปาก 

ลิน้สว่นหลงั 

หอ่ริมฝีปาก 

สงู i     i: ɯ  ɯ: u  u: 

กลาง e    e: ә   ә: o  o: 

ต่ํา ε  ε: a  a: ɔ   ɔ: 

สระประสม - - - 

 

 หนว่ยเสียงวรรณยกุต์ 
 ผู้วิจยัวิเคราะห์ระบบเสียงวรรณยกุต์จากการฟังโดยใช้ตารางทดสอบเสียงวรรณยกุต์ตาม
แนวคดิของ William J.Gedney  และวิเคราะห์สทัลกัษณะของวรรณยกุต์ในการศกึษาครัง้นีโ้ดยใช้
โปรแกรม praat version 5.3.53   

ภาษาผู้ ไทท่ีบ้านเซโปน  เมืองเซโปน   แขวงสะหวนันะเขต   สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว   มีหน่วยเสียงวรรณยกุต์ 5 หน่วยเสียง  ดงันี ้
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ว.1   คือหน่วยเสียงวรรณยกุต์สงูตกขึน้  (424) 
ว.2   คือหน่วยเสียงวรรณยกุต์ตํ่าตกขึน้ (213) 
ว.3   คือหน่วยเสียงวรรณยกุต์สงูตก (43) 
ว.4   คือหน่วยเสียงวรรณยกุต์สงูระดบัตก-มีเสียงกกัท่ีเส้นเสียง  (422) 
ว.5   คือหน่วยเสียงวรรณยกุต์สงูระดบั-มีเสียงกกัท่ีเส้นเสียง (331)  

 
หน่วยเสียงวรรณยกุต์ในภาษาผู้ ไททัง้ 5 หน่วยเสียง  มีการแตกตวัเป็น  2  ทางและมี

ลกัษณะของเสียงวรรณยกุต์ดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี ้
  

ตารางท่ี 2.7 แสดงหน่วยเสียงวรรณยกุต์และการแตกตวัในภาษาผู้ไท 
 A B C DL DS 

 

1 
 

 
 

    

 

2 
 

ว.1 
(424) 

ว.3 
(43) 

ว.4 
(422?) 

ว.3 
(43) 

ว.3 
(43) 

 

3 
 

     

 

4 
 

ว.2 
(213) 

 ว.5 
(331?) 

ว.2 
(213) 

 

 
จะเห็นได้วา่หน่วยเสียงวรรณยกุต์และการแตกตวัในภาษาผู้ไทท่ีผู้วิจยัวิเคราะห์ท่ีบ้าน 

เซโปน   เมืองเซโปน   แขวงสะหวนันะเขต   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ผู้วิจยัพบ
หน่วยเสียงวรรณยกุต์  5  หน่วยเสียง       สว่นการศกึษาของบราวน์ท่ีอําเภอเมืองและอําเภอวานร
นิวาส   จงัหวดัสกลนครมี  6  หน่วยเสียง   ด้านการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์ท่ีผู้วิจยัได้วิเคราะห์
มีความแตกต่างจาการศึกษาของบราวน์  คือ ผู้วิจยัพบการแตกตวัเสียงวรรณยุกต์ท่ีเมืองเซโปน
แบบ ACDL123-4, มีการรวมวรรณยกุต์แบบ B1234 = DL123 = DS12344  

ส่วนการแตกตัววรรณยุกต์จากการศึกษาภาษาผู้ ไทของบราวน์(Brown,1965)นัน้ พบ
ลกัษณะการแตกตวั แบบ ABCDS123-4, DL1234  มีการรวมวรรณยุกต์แบบ  A4 = B123 = 
DL1234   วรรณยกุต์ในช่อง B4 = C4  ซึง่มีความแตกตา่งจากท่ีผู้วิจยัวิเคราะห์ในการศกึษาครัง้นี  ้
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สาเหตเุน่ืองมาจากข้อมลูท่ีผู้วิจยัศึกษาเป็นคนละพืน้ท่ีกบัท่ีบราวน์เคยศึกษาไว้ และระยะเวลาท่ี
ศกึษาก็มีความแตกตา่งกนัจงึทําให้เสียงวรรณยกุต์และการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์ของภาษาผู้
ไทซึ่งเป็นภาษาเดียวกันมีความแตกต่างกันได้  แต่ยงัคงลกัษณะเด่นของการแตกตวัของหน่ว ย
เสียงวรรณยกุต์ท่ีมีการแตกตวัเป็นสองทางใช่อง A123-4 เช่นเดียวกนั 

  
6.2  ความเป็นมาของชาวผู้ไทในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว 
6.2.1 ความเป็นมาของชาวผู้ไทในประเทศไทย 
จากการศกึษาความเป็นมาของชาวผู้ไทในประเทศไทย  การอพยพของชาวผู้ไท 

เข้าสูป่ระเทศไทยนัน้ปรากฏในประชมุพงศาวดารภาคท่ี   33 ( 2510: 97   อ้างถึงใน   พจณี  
ศรีธรราษฎร์, 2526: 16) ได้กลา่วไว้ว่า  ‚ผู้ ไท‛  ในประเทศไทยได้อพยพมาจากเมืองทางฝ่ังซ้าย
ของแม่นํา้โขง  เช่น  เมืองวงั  เมืองเซโปน  เมืองพิณ  เมืองนอง  และเมืองมหาชยั  การอพยพเข้า
มานัน้มีอยู่หลายครัง้  มีทัง้ท่ีถกูกวาดต้อนเข้ามาหลงัสงคราม  และถกูเกลีย้กลอ่มให้อพยพเข้ามา
หรือหนีศกึสงครามเข้ามาเอง 

นอกจากนีใ้นหนังสือสารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ ไทย  (สมใจ  ดํารงสกุล, 2546: 6) ได้
กลา่วถึง การอพยพของชาวผู้ไทยเข้าสูป่ระเทศไทยมี 3 ครัง้ด้วยกนั คือ 

ครัง้ท่ี 1  สมยัธนบรีุ  ระหว่าง พ.ศ. 2321 ถึง 2322  กองทพัไทยนําโดยเจ้าพระยามหา
กษัตริย์ศกึ (รัชกาลท่ี 1) กบัเจ้าพระยาสรุสีห์ (บญุมา) นําทหารสองหม่ืนคนเข้าไปตีหวัเมืองลาว
ตัง้แตจํ่าปาศกัดิถ์ึงเวียงจนัทน์  หลงัจากเวียงจนัทน์แตกใน พ.ศ. 2322 ฝ่ายไทยได้ให้กองทพัหลวง
พระบางไปตีหวัเมืองทางตะวนัออกของหลวงพระบาง  มีเมืองทนัต์  เมืองมว่ย  สองเมืองนีเ้ป็นลาว
ทรงดําหรือผู้ ไทดํา  ซึง่อยู่ริมเขตแดนเวียดนาม  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีรับสัง่ให้ลาว
ทรงดําเหลา่นีไ้ปตัง้บ้านเรือนอยู่เพชรบรีุ  ในช่วงของการกวาดต้อนลาวทรงดําเมืองทนัต์ (ปัจจบุนั
อยู่ในเขตเวียดนามเหนือ) และเมืองม่วย (ปัจจบุนัอยู่ในเขตประเทศลาว)  ผู้ ไทขาวสว่นใหญ่ยงัอยู่
ท่ีเมืองแถง  ไม่ได้ถกูกวาดต้อนมาด้วย  ผู้ ไทดําสองเมืองนีน้บัเป็น     ผู้ ไทกลุม่แรกท่ีได้อพยพเข้า
มาอยูใ่นประเทศไทย 

   ครัง้ท่ี 2 เกิดขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 1  ราว พ.ศ. 2335-2338  เมืองแถงและเมืองพวน  แข็ง
ข้อตอ่เวียงจนัทน์  กองทพัเวียงจนัทน์ตีเมืองทัง้สองได้  กวาดต้อนลาวทรงดําหรือผู้ ไทยดํา  ลาว
พวน  เป็นเชลยสง่มาท่ีกรุงเทพ  รัชกาลท่ี 1 ทรงมีรับสัง่ให้ผู้ ไทดําไปอยู่ท่ีเพชรบรีุเหมือนผู้ ไทดําครัง้
แรก 
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   ครัง้ท่ี 3 เกิดขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3  เป็นการอพยพเข้ามาครัง้ใหญ่ท่ีสดุซึง่มีทัง้ชาวผู้ ไท
และกลุ่มชาติพนัธุ์ อ่ืนๆ บริเวณฝ่ังซ้ายแม่นํา้โขงเข้ามาไว้ในภาคอีสาน  และบางส่วนส่งมาอยู่ใน
ภาคกลางของประเทศไทย  สาเหตกุารอพยพเกิดจากรัฐบาลไทยสมยัรัชกาลท่ี 3 ขดัแย้งอย่าง
รุนแรงกบัรัฐบาลเวียดนาม  เน่ืองจากเวียดนามพยายามขยายอํานาจเข้ามาในเขมรและลาว  ซึง่
เป็นประเทศราชของไทย  ความขัดแย้งครัง้นัน้นําไปสู่สงครามอันยาวนานระหว่างไทยกับ
ญวน  โดยรบกนัตัง้แต ่พ.ศ. 2376 และไปสิน้สดุใน พ.ศ. 2390  การรบครัง้นัน้สง่ผลตอ่ราษฎรใน
ฝ่ังซ้ายของแมนํ่า้โขง คือ มีการกวาดต้อนเอาราษฎรไปอยูแ่ตล่ะฝ่ายเป็นจํานวนมาก  

สวุิทย์  ธีรศาสวตั และ ณรงค์  อปัุญญ์ (2538:155-156) กล่าวถึงการอพยพครัง้ท่ี 3 ของ
ชาวผู้ ไทว่า  เป็นการอพยพครัง้ใหญ่ท่ีสดุเน่ืองจากมีกลุ่มผู้ ไทท่ีอพยพมามากถึง 8 กลุ่มด้วยกนั       
โดย 5  กลุม่แรกนัน้อพยพมาจากเมืองวงั  ดงันี ้

กลุม่ท่ี 1 อพยพมาจากเมืองวงั   มาตัง้เมืองท่ีอําเภอสหสัขนัธุ์   และอําเภอคําม่วง  จงัหวดั
กาฬสนิธุ์   

กลุม่ท่ี 2 อพยพมาจากเมืองวงั  มาตัง้เมืองกฉิุนารายณ์  และเมืองภแูลน่ช้าง  ปัจจบุนัคือ
อําเภอกฉิุนารายณ์  และอําเภอเขาวง  จงัหวดักาฬสนิธุ์   

กลุม่ท่ี 3 อพยพมาจากเมืองวงั  มาตัง้เมืองพรรณนานิคม  ขึน้กบัเมืองสกลนคร   
กลุม่ท่ี 4 อพยพมาจากเมืองวงั  และมีผู้ไทจากเมืองคําอ้อรวมอยูด้่วย  มาตัง้เมืองหนองสงู  

ปัจจบุนัคืออําเภอหนองสงู  จงัหวดัมกุดาหาร    
กลุม่ท่ี 5 อพยพมาจากเมืองวงั  มาตัง้เมืองเรณนูคร  จงัหวดันครพนม   
กลุม่ท่ี  6 และกลุม่ท่ี 7 อพยพมาจากเมืองเซโปน มาตัง้เมืองเสนานิคม  และเมืองคําเข่ือน

แก้ว  จงัหวดัอํานาจเจริญ  ตามลําดบั   
กลุ่มท่ี 8 อพยพมาจากเมืองกะปอง  มาตัง้เมืองวาริชภูมิ  ปัจจุบนัคืออําเภอวาริชภูมิ 

จงัหวดัสกลนคร 
 เมืองวาริชภมูิ  ตัง้ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 5 เม่ือ พ.ศ.2420  ผู้คนท่ีอาศพัยอยู่ในบริเวณนีเ้ป็น
ชาวผู้ ไทท่ีอพยพมาจากเมืองกะปองใกล้เมืองตะโปนหรือเซโปนซึง่ตัง้อยู่ในห้วยกะปอง  แยกจาก
ลํานํา้เซบัง้ไฟไหลลงสู่แม่นํา้โขง  เมืองวาริชในปัจจุบนัคือพืน้ท่ีอําเภอวาริชภูมิ  จงัหวดัสกลนคร  
และชาวผู้ไทท่ีอําเภอวาริชภมูินีมี้ช่ือเรียกวา่  ผู้ ไทกะป๋อง 
 
 6.2 ความเป็นมาของชาวผู้ไทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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 ความเป็นมาของชาวผู้ ไทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   มีหลกัฐานท่ีบนัทึก
ความเป็นมาของชาวผู้ ไทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่มากนัก  ส่วนใหญ่เป็น
เอกสารท่ีได้บนัทกึจากประเทศไทย  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ชาวผู้ ไทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนัน้   ทวีศิลป์  สืบวฒันะ(2526:1) ได้
กลา่วไว้วา่  เดิมตัง้บ้านเรือนอยูแ่ถบสิบสองจไุท  คือบริเวณลาวตอนเหนือ  บางสว่นของเวียดนาม
ตอนเหนือ และทางตอนใต้ของจีน  โดยมีเมืองไลและเมืองแถงเป็นจุดศูนย์กลาง  ซึ่งเมืองแถง
ปัจจบุนัคือเมืองเดียนเบียนฟ ู ประเทศเวียดนาม   

การอพยพของชาวผู้ ไทจากแคว้นสิบสองจุไทเข้าประเทศลาวนัน้  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 
(2468 อ้างถึงใน  ถวิล ทองสว่างรัตน์, 2527: 2) กลา่วว่า  ชาวผู้ ไทนัน้เดิมมีภมูิลําเนาอยู่ท่ีเมืองนา
น้อยอ้อยหนู ซึ่งหมายถึง เมืองแถง ในแคว้นสิบสองจุไท  ต่อมาเมืองนาน้อยอ้อยหนูเกิดความ
อตัคดัอดอยาก  ทําให้ชาวผู้ ไทอพยพไปตัง้ภมูิลําเนาท่ีเมืองวงัในอาณาเขตของเวียงจนัทน์ซึง่เป็น
บริเวณท่ีชาวขา่อาศยัอยู ่  

ศนูย์กลางแนวลาวสร้างชาติ (Lao  National  Front  for  Construction) บรรดาชนเผ่าใน
ลาว (คณะกรรมการวิทยาศาสตร์สงัคม, 1990)  ได้กล่าวไว้ว่า  ผู้ ไท  ไต หรือ ไท มีความเป็นมา
เช่นเดียวกนักลุม่ชาตพินัธุ์อ่ืนในกลุม่ลาว – ไต  ซึง่ได้อพยพมาจากนาน้อยอ้อยหนท่ีูอยู่ทางตอนใต้
ของจีนตัง้แต่ปลายคริสตวรรษท่ี 17-18 เป็นต้นมา  อพยพมาตามเส้นทางแม่โขงลงมาแม่นํา้กง
หรือสาละวิน และเลียบแม่นํา้แดงแล้วแยกไปตามแม่นํา้ดํา  แมนํ่า้เมา  กลุม่ผุ้ ไทกลุม่นีมี้ช่ือเรียกวา่
ไทดํา  ไทเมา  เม่ือพยพเข้ามาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงได้อาศยัอยู่บริเวณริม
แม่นํา้เซบัง้ไฟ  แม่นํา้หีนบูน  เขตเซนํา้น้อย  ไปจนถึงพูซ้างแฮ่  ทุ่งท่าตูม ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่าง
แขวงคํามว่นกบัสะหวนันะเขต  ปัจจบุนัชาวผู้ไทอาศยัอยูใ่นบริเวณภาคกลางของลาว  คือ แขวงคํา
ม่วน  ได้แก่  เมืองหนองบก  เมืองมะหาไซ  เมืองหีนบูนและเมืองบวัละพา  และแขวงสะหวนันะ
เขต  ได้แก่  เมืองพีน  เมืองวีละบลุี  และเมืองเซโปน  ไปจนถึงจําปาสกั 

 
 จากประวัติความเป็นมาของชาวผู้ ไทในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  จะเห็นได้ว่า  ชาวผู้ ไทท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาชนลาวมี
ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของกลุม่ชาติพนัธุ์ร่วมกนั  และมีความสมัพนัธ์กนัทางเชือ้สายมาตัง้แต่
อดีต    แต่ด้วยเหตผุลทางการเมืองบางประการทําให้ผู้ ไทบางส่วนต้องอพยพเข้ามาอาศยัอยู่ใน
ประเทศไทย 
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บทที่ 3 

การแปรการใช้ศัพท์ภาษาผู้ไทกะป๋องของคนสามระดบัอายุประเทศไทย 

 

การศึกษาการแปรการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ ไทกะป๋อง  อําเภอวาริชภูมิจังหวัด
สกลนคร  ประเทศไทย  การเก็บข้อมลูในครัง้นีผู้้ วิจยัใช้หน่วยอรรถในการศึกษาภาษาผู้ ไทกระป๋องจํานวน 600 

หน่วยอรรถ  สอบถามผู้บอกภาษาจํานวน  30 คน   เพ่ือศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ภาษาผู้ ไทกะป๋องของคนสาม
ระดบัอาย ุ  อําเภอวาริชภมูิ    จงัหวดัสกลนคร    โดยผู้วิจยัศึกษา 4 ประเด็น คือ 1.รูปแบบการใช้ศพัท์ของคน
สามระดับอายุในภาษาผู้ ไทประเทศไทย  2.การแปรด้านรูปศัพท์ของคนสามระดับอายุ  3.การแปรด้าน
ความหมายของคนสามระดบัอาย ุและ 4.การสญูศพัท์  ผลการศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายุ
ในภาษาผู้ไทกะป๋อง  อําเภอวาริชภมูิ  จงัหวดัสกลนคร   ประเทศไทยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
 

3.1 รูปแบบการใช้ศัพท์ภาษาผู้ไทกะป๋องของคนสามระดบัอายุประเทศไทย   

จากการศึกษาการใช้ศพัท์ภาษาผู้ ไทของคนสามระดบัอายุ  หมู่ 7  ตําบลวาริช    อําเภอ
วาริชภูมิ  จงัหวดัสกลนคร ประเทศไทย   ผลการวิจยัพบว่า การใช้ศพัท์ของผู้บอกภาษาทัง้สาม
ระดบัอายแุบง่ได้ 3 ประเภท  รูปแบบการใช้ศพัท์ทัง้หมด  10 รูปแบบ     คือ   

3.1.1 ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้เหมือนกนั พบ 3 รูปแบบ ได้แก่  AAA ,  
 
 
 
 
 

  
และ BBB     

3.1.2 ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาสองระดบัอายใุช้เหมือนกนั  พบ 6 รูปแบบ ได้แก่ AAB   
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

 ,   
 
 
 
 
 

 , ABB และ   
 
 
 
 
 

 
3.1.3 ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้แตกตา่งกนั  พบ 1 รูปแบบ ได้แก่  

 
 
 
 
 

 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
 3.1.1 ศัพท์ที่ ผู้บอกภาษาทัง้สามระดับอายุใช้เหมือนกัน  หมายถึง  การท่ีผู้บอก
ภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ศพัท์เดียวกนั  พบทัง้หมด 3 รูปแบบ  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
  1) การใช้ศัพท์ผู้ไท หมายถึง  หน่วยอรรถท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ศพัท์ผู้ไท ผู้วิจยั
ใช้สญัลกัษณ์  A แสดงรูปแบบการใช้ศพัท์ผู้ไท  จํานวน  275 หน่วยอรรถจากหน่วยอรรถทัง้หมด 600 หน่วยอรรถ  
หรือคิดเป็นร้อยละ  45.83 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้  

 
ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 

A A A 
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 หน่วยอรรถ       ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 
 ‘ใคร’    /phə:1/   ̴/mɛ:n3 phə:1/  /phə:1/   ̴/mɛ:n3 phə:1/ 

‘นํา้ซาวข้าว’   /nam5 moʔ2/  /nam5 moʔ2/ 
  ‘ผงกศีรษะ’   /ŋɯk2 ho:1/  / ŋɯk2 ho:1/ 
 ‘โกหก’    /khi:4 toʔ5/  / khi:4 toʔ5/ 
 ‘ไม่มี,ไมไ่ด้’   /miʔ3 daj4/  /miʔ3 daj4/ 
 

2)  การใช้ศัพท์ผู้ไทและศัพท์อื่น   หมายถึง การท่ีผู้บอกภาษาผู้ไททัง้ 
สามระดบัอายุใช้ศพัท์ผู้ ไทร่วมกับศพัท์อ่ืน หรือรูปแปรศพัท์ผู้ ไทหรือรูปแปรศพัท์อ่ืน   ผู้ วิจัยใช้
สญัลกัษณ์  

 
   แสดงรูปแบบการใช้ศพัท์ผู้ ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืน หรือรูปแปรศพัท์ผู้ ไทหรือรูปแปรศพัท์

อ่ืน  จํานวน  77 หน่วยอรรถจากหน่วยอรรถทัง้หมด 600 หน่วยอรรถ  หรือคิดเป็นร้อยละ  12.83 
ดงัแผนภมูิและตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 
A 
B 

A 
B 

A 
B 

 
 หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 
 ‘คยุกนั’   /khuj2 dew1/  /khuj2 dew1/ 

     /khuj2 kan1/ 
หน่วยอรรถ ‘คยุกนั’ ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ศพัท์ผู้ ไทควบคู่ไปกบัการใช้ศพัท์อ่ืน

โดยใช้ศพัท์ผู้ไท /khuj2 dew1/ และใช้ศพัท์อ่ืน /khuj2 kan1/ ตามศพัท์ลาวอีสาน 
 

 หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 

 ‘ตาตุม่’   /pɔ:m3 phəʔ5/  /pɔ:m1 phəʔ5/ 
/tum3 mɔ:ŋ5/ 

หน่วยอรรถ ‘คยุกนั’ ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ศพัท์ผู้ ไทควบคู่ไปกบัการใช้ศพัท์อ่ืน
โดยใช้ศพัท์ผู้ไท /pɔ:m1 phəʔ5/ และใช้ศพัท์อ่ืน  /tum3 mɔ:ŋ5/ ตามศพัท์ลาวอีสาน 
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 หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 
‘หวัเขา่’   /ho:1 kho:j5/  /ho:1 kho:j5/ 

       /ho:1 haw5/ 
/ho:1 khaw3/ 

หน่วยอรรถ ‘หวัเข่า’ ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ศพัท์ผู้ ไทควบคู่ไปกบัการใช้ศพัท์อ่ืน
โดยใช้ศพัท์ผู้ไท /ho:1 kho:j5/ และใช้ศพัท์อ่ืน /ho:1 khaw3/ ตามศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ 

 
 หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 

‘ตาเข’     /ta:1 sə:ŋ3/  /ta:1 sə:ŋ3/ 
      /ta:1le:3/ 
หน่วยอรรถ ‘ตาเข’ ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุใช้ศพัท์ผู้ ไทควบคู่ไปกับการใช้ศพัท์อ่ืน

โดยใช้ศพัท์ผู้ไท /ta:1 sə:ŋ3/ และใช้ศพัท์อ่ืน /ta:1le:3/ ตามศพัท์ลาวอีสาน 
 

 หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 
‘ปลกุปลํา้’  /kum1/   /kum1/ 

/pam4/ 
หนว่ยอรรถ ‘ปลกุปลํา้’ ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ศพัท์ผู้ไทควบคูไ่ปกบัการใช้ศพัท์อ่ืน

โดยใช้ศพัท์ผู้ไท /kum1/  และใช้ศพัท์อ่ืน /pam4/  ตามศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ 
 
  3)  การใช้ศัพท์อื่น  หมายถึง  การท่ีผู้บอกภาษาผู้ ไททัง้สามระดบัอายใุช้ศพัท์
ภาษาไทยกรุงเทพฯฯ หรือภาษาไทยกลาง  หรือภาษาลาวกลุ่มอ่ืน  หรือศพัท์ท่ีสร้างใหม่  ผู้วิจยัใช้
สญัลกัษณ์ B แสดงรูปแบบการใช้ศพัท์อ่ืน  จํานวน  119 หน่วยอรรถจากหน่วยอรรถทัง้หมด 600 
หน่วยอรรถ  หรือคิดเป็นร้อยละ  19.83  ดงัแผนภมูิและตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 
B B B 

 
 หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 
 ‘กล้วยนํา้ว้า’  /ko:j4 pəʔ5 ba:ŋ1/ /ko:j5 nam5 wa:5/     /ko:j4/ 
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   หน่วยอรรถ ‘กล้วยนํา้ว้า’ ศพัท์ผู้ ไทใช้ /ko:j4 pəʔ5 ba:ŋ1/  แตปั่จจบุนัผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ 
/ko:j5 nam5 wa:5/     /ko:j4/ ตามศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ 

 
 หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 

‘ผ้าขาวม้า’  /phɛ:2 si:1 pa2 do:1/ /pha:5 kha2 ma:5/ 
หนว่ยอรรถ ‘ผ้าขาวม้า’ ศพัท์ผู้ไทใช้ /phɛ:2 si:1 pa2 do:1/  แตปั่จจบุนัผู้บอกภาษาทัง้สาม

ระดบัอายใุช้ /pha:5 kha2ma:5/  ตามศพัท์ลาวอีสาน 
 

 หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 
‘จมกูโดง่’  /hu:2 daŋ1 kho:j5/ /daŋ1 do:ŋ3/ 
หนว่ยอรรถ ‘จมกูโดง่’ ศพัท์ผู้ไทใช้ /hu:2 daŋ1 kho:j5/ แตปั่จจบุนัผู้บอกภาษาทัง้สามระดบั

อายใุช้ /daŋ1 do:ŋ3/ ตามศพัท์ลาวอีสาน 
 

 หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 

‘ปลากะดี’่  /pa:1 ka2 tɛ:p4/  /pa:1 ka2 də:t2/     / pa:1 ki2 də:t2/ 
หน่วยอรรถ ‘จมกูโด่ง’ ศพัท์ผู้ ไทใช้ /pa:1 ka2 tɛ:p4/ แต่ปัจจบุนัผู้บอกภาษาทัง้สามระดบั

อายใุช้ /pa:1 ka2 də:t2/     / pa:1 ki2 də:t2/ ตามศพัท์ลาวอีสาน 
 
 หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 

‘จานสงักะส’ี  /ka2 bɛʔ5/  /ca:n1/ 
หน่วยอรรถ ‘จมกูโดง่’ ศพัท์ผู้ ไทใช้ /ka2 bɛʔ5/ แตปั่จจบุนัผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ 

/ca:n1/  ตามศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ 
 

3.1.2 ศัพท์ที่ ผู้บอกภาษาสองระดับอายุใช้เหมือนกัน  หมายถึง  ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษา
สองระดบัอายใุช้ตรงกนัในการสื่อสารโดยใช้ศพัท์ผู้ ไท หรือศพัท์อ่ืน  หรือใช้ศพัท์ผู้ ไทร่วมกบัศพัท์
อ่ืน การใช้ศพัท์ลกัษณะนี ้  พบทัง้หมด 6 รูปแบบ   ดงันี ้

1) หน่วยอรรถท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2 ใช้ศพัท์ผู้ไท ขณะท่ีผู้บอก 
ภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ศพัท์อ่ืน มีจํานวน 7 หน่วยอรรถจากหน่วยอรรถทัง้หมด 600 หน่วยอรรถ  
หรือคิดเป็นร้อยละ  1.16  ดงัแผนภมูิและตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
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ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 
A 

 

A B 

 

หน่วยอรรถ         ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
‘(คน)เลว,ชัว่’  /mi3 cop5/ /mi3 cop5/  /le:w2/  
        /so:3/ 
หน่วยอรรถ ‘(คน)เลว,ชัว่’’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /mi3 cop5/ แต่

ปัจจบุนัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ /le:w2/ และ /so:3/ ตามศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ แต่มีการ
เปลี่ยนแปลงเสียงศพัท์ /so:3/ ให้เป็นเสียงในระบบภาษาผู้ไท 

 
หน่วยอรรถ         ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
‘กระรอก’   /ka2 cͻʔ5/ /ka2 cͻʔ5/  /ka2 lͻ:k3/ 
หน่วยอรรถ ‘กระรอก’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /ka2 cͻʔ5/ แตปั่จจบุนั

ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้  /ka2 lͻ:k3/  ตามศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ 
 
 
หน่วยอรรถ         ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
‘ขอบตลิง่’  /khɛ:m2/ / khɛ:m2/  /ta2 faŋ

3/ 
หน่วยอรรถ ‘ขอบตลิ่ง’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /khɛ:m2/ แตปั่จจบุนั

ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้  /ta2 faŋ
3/ ตามศพัท์ภาษาลาวอีสาน 

 
หน่วยอรรถ         ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
‘กลอ่งใบเลก็’  /ka2 lap3/ /ka2 lap3/  /kͻ:ŋ3/ 
หน่วยอรรถ ‘กล่องใบเล็ก’ ผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1 และ 2 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /ka2 lap3/ แต่

ปัจจบุนัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ /kͻ:ŋ3/ ตามศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ 
  
หน่วยอรรถ         ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3  
 ‘เอนตวัลง’  /ŋo:j3/  /ŋo:j3/   /ʔe:n

1/ 
หน่วยอรรถ ‘เอนตวัลง’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /ŋo:j3/ แตปั่จจบุนัผู้

บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ /ʔe:n
1/ ตามศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯหรือภาษาลาวอีสาน 
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  2) หน่วยอรรถท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1 และ 2 ใช้ศพัท์ผู้ ไท ในขณะท่ีผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ศพัท์ผู้ไทและศพัท์อ่ืน  จํานวน  22  หน่วยอรรถจากหน่วยอรรถทัง้หมด 600 
หน่วยอรรถ  หรือคิดเป็นร้อยละ  3.66 ดงัแผนภมูิและตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 
A 
 

A A 
B 

 
หน่วยอรรถ        ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
‘ใคร’     /phə:1/  /phə:1/   /phə:1/ 

                         /phaj1/ 
หน่วยอรรถ ‘ใคร’ ผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1, 2 และ 3 บางคนใช้ศพัท์ผู้ ไท  /phə:1/ แต่

ปัจจบุนัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 บางคนใช้  /phaj1/  ตามศพัท์ภาษาลาวอีสาน 
 
 

หน่วยอรรถ        ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
 ‘ริมฝีปาก’    /him2 su2 paʔ5/ /him2 su2 paʔ5/  /him2 su2 paʔ5/ 
        /khi:5 sop5/ 
หน่วยอรรถ ‘ริมฝีปาก’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1, 2 และ 3 บางคนใช้ศพัท์ผู้ ไท  /him2 su2 

paʔ5/ แตปั่จจบุนัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 บางคนใช้  /khi:5 sop5/  ตามศพัท์ภาษาลาวอีสาน 
 
หน่วยอรรถ        ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
‘ซอ่น’   /sәːŋ3/        / sәːŋ3/   /sәːŋ3/ 
                /li:5/ 
หน่วยอรรถ ‘ซ่อน’ ผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1, 2 และ 3 บางคนใช้ศพัท์ผู้ ไท  /sәːŋ3/ แต่

ปัจจบุนัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 บางคนใช้ /li:5/  ตามศพัท์ภาษาลาวอีสาน 
 
หน่วยอรรถ        ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
‘เสือ้คอกระเช้า’  /sə:4 pho:n2/  /sə:4 pho:n2/  /sə:4 pho:n2/ 
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/sə:4ma2 ka2 lɛ:ŋ3/ 
หน่วยอรรถ ‘เสือ้คอกระเช้า’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1, 2 และ 3 บางคนใช้ศพัท์ผู้ไท   

/sə:4 pho:n2/  แตปั่จจบุนัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 บางคนใช้ /sə:4ma2 ka2 lɛ:ŋ3/  ตามศพัท์ภาษา
ลาวอีสาน 
 

หน่วยอรรถ        ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
‘งอบ’  /kup5/   /kup5/   /kup5/ 

 /mo:k2/
หน่วยอรรถ ‘งอบ’ ผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1, 2 และ 3 บางคนใช้ศพัท์ผู้ ไท  /kup5/ แต่

ปัจจบุนัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 บางคนใช้ /mo:k2/  ตามศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือภาษา
ลาวอีสาน 



3)  หน่วยอรรถท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ไท  สว่นผู้บอกภาษาระดบั 
อายท่ีุ 2  และ 3  ใช้ศพัท์ผู้ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืน จํานวน  26  หน่วยอรรถจากหน่วยอรรถทัง้หมด 600 
หนว่ยอรรถ    หรือคิดเป็นร้อยละ  4.33  ดงัแผนภมูิและตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 
A A 

B 
A 
B 

 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 
 ‘บริเวณระหวา่ง  /so:ŋ3/  /so:ŋ3/   /so:ŋ3 / 
ซี่โครงกบัเอว’       /suaŋ3/ 

/si:1 kha:ŋ4/ 
หน่วยอรรถ ‘บริเวณระหว่างซี่โครงกบัเอว’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไท / so:ŋ3/ 

ศพัท์เดียว   แตปั่จจบุนัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 แล 3 ใช้ศพัท์ผู้ ไทกบัศพัท์อ่ืน ซึง่ศพัท์อ่ืนท่ีผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ /suaŋ3/ และ /si:1 kha:ŋ4/   ตามศพัท์ภาษาลาวอีสาน 

 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 
‘ขีอ้าย’   /khi:4 bə:1/ /khi:4 bə:1/  /khi:4 bə:1/
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        /khi:5 ʔa:j1/
หน่วยอรรถ ‘ขีอ้าย’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /khi:4 bə:1/ เพียงศพัท์เดียว แต่

ปัจจบุนัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 แล 3ใช้ศพัท์ผู้ไทกบัศพัท์อ่ืน ซึง่ศพัท์อ่ืนท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายุ
ท่ี 2 และ 3 ใช้ / khi:5 ʔa:j1/  ตามศพัท์ภาษาลาวอีสาน 


หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 
‘(กิริยา)คน’  /kha2 lon3/ /kha2 lon3/  /kha2 lon3/

        /ko:n2/   ̴ /kuan1/
หน่วยอรรถ ‘(กิริยา)คน’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /kha2 lon3/ เพียงศพัท์

เดียว แต่ปัจจบุนัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 แล 3ใช้ศพัท์ผู้ ไทกบัศพัท์อ่ืน ซึง่ศพัท์อ่ืนใช้ /ko:n2/   ̴ 
/kuan1/  ตามศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯหรือศพัท์ลาวอีสาน 


หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 
‘ช้อน’   /bo:ŋ3/  /bo:ŋ3/   /bo:ŋ3/
        /sᴐ:n5/ 
หน่วยอรรถ ‘ช้อน’ ผู้ บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้ศัพท์ผู้ ไท /bo:ŋ3/ เพียงศพัท์เดียว แต่

ปัจจบุนัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 แล 3ใช้ศพัท์ผู้ไทกบัศพัท์อ่ืน ซึง่ศพัท์อ่ืนท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายุ
ท่ี 2 และ 3 ใช้ /sᴐ:n5/  ตามศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ 


หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 
‘หน้ามืด’  /miŋ5/  /miŋ5/   /miŋ5/ 

/na:5 mi:t3/ 
หน่วยอรรถ ‘หน้ามืด’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /miŋ5/ เพียงศพัท์เดียว แต่

ปัจจบุนัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 แล 3ใช้ศพัท์ผู้ไทกบัศพัท์อ่ืน ซึง่ศพัท์อ่ืนท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายุ
ท่ี 2 และ 3 ใช้ /na:5 mi:t3/  ตามศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ 

 
  4)  หน่วยอรรถท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1 และ 2 ใช้ทัง้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน 
ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3  ใช้ศพัท์อ่ืน จํานวน  13  หน่วยอรรถจากหน่วยอรรถทัง้หมด 
600 หน่วยอรรถ  คิดเป็นร้อยละ 2.16  ดงัแผนภมูิและตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
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ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 
A 
B 

A 
B 

 
B 

 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
‘นัง่คลอเคลีย’  /sa2mɛʔ5/ /sa2 mɛʔ5/ 

/fə:2/   /fə:2/ 
หน่วยอรรถ ‘นั่งคลอเคลีย’ ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1และ 2  ใช้ศัพท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน 

ศพัท์ผู้ไทใช้ /sa2mɛʔ5/ ศพัท์อ่ืนใช้ /fə:2/ ซึง่เป็นศพัท์ลาวอีสานแตมี่การเปลี่ยนแปลงเสียงให้เป็นไป
ตามระบบเสียงในภาษาผู้ ไท   ส่วนผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้  /fə:2/ ศพัท์อ่ืนซึ่งเป็นศพัท์ลาว
อีสานเพียงศพัท์เดียว  

 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
‘ดินเหนียว’  /din1 daʔ5/ /din1 daʔ5/ 

      /din1 ne:w2/  /din1 ne:w2/ 
หน่วยอรรถ ‘ดินเหนียว’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1และ 2  ใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน ศพัท์ผู้

ไทใช้ /din1 daʔ5/ ศพัท์อ่ืนใช้ / din1 ne:w2/  ซึง่เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ลาวอีสานแต่
มีการเปลี่ยนแปลงเสียงให้เป็นไปตามระบบเสียงในภาษาผู้ ไท   สว่นผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ 
/din1 ne:w2/  ซึง่เป็นศพัท์อ่ืนภาษาไทยกรุงเทพฯหรือลาวอีสานเพียงศพัท์เดียว  
 

หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
‘ซา(ฝน)’   /ʔə:n4/  /Ɂə:n4/ 
     /saw2/   /saw2/ 
หน่วยอรรถ ‘ซา(ฝน)’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1และ 2  ใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน ศพัท์ผู้ ไท

ใช้ /ʔə:n4/ ศพัท์อ่ืนใช้ /saw2/ ซึง่เป็นศพัท์ลาวอีสาน สว่นผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ /saw2/ ศพัท์
อ่ืนซึง่เป็นศพัท์ลาวอีสานเพียงศพัท์เดียว  

 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
‘บวม’   /khə:5/  /khə:5/ 
     /no:2/   / no:2/ 
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หน่วยอรรถ ‘บวม’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1และ 2  ใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน ศพัท์ผู้ ไทใช้ 

/khə:5/ ศพัท์อ่ืนใช้ /no:2/ ซึง่เป็นศพัท์ลาวอีสาน ส่วนผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ /no:2/ ศพัท์อ่ืน
ซึง่เป็นศพัท์ลาวอีสานเพียงศพัท์เดียว  

 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่  1,2 ระดับอายุที่ 3 
‘เหลา’    /sə:m4/  /sə:m4/ 
     /law2/   /law2/ 

/lε:m2/   
หน่วยอรรถ ‘เหลา’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1และ 2  ใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน ศพัท์ผู้ ไทใช้  

/sə:m4/ ศพัท์อ่ืนใช้ /law2/ ซึ่งเป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ลาวอีสาน   ส่วนผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ / law2/ ศพัท์อ่ืนซึง่เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ลาวอีสานเพียง  และใช้
ศพัท์ /lε:m2/ ซึง่เป็นศพัท์ลาวอีสาน 
 

5) หนว่ยอรรถท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1ใช้ศพัท์ผู้ไท สว่นผู้บอกภาษาระดบั 
อายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ศพัท์อ่ืน  จํานวน  6 หนว่ยอรรถจากหน่วยอรรถทัง้หมด 600 หน่วยอรรถ  คิด
เป็นร้อยละ 1 ดงัแผนภมูิและตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 
A B B 

 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 
‘กลางวนั’  /kaŋ1 ŋen2/ /kaŋ1 ŋen2/  /ñam2 wen2/ 

         / ñam2 mɯ:5 wen2/ 

         /jam2 wen2/ 

         /jam2 mɯ:5 wen2/ 
หน่วยอรรถ ‘กลางวนั’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไท  /kaŋ1 ŋen2/  ส่วนผู้บอก

ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ศพัท์อ่ืน /ñam2 wen2/    / ñam2 mɯ:5 wen2/    /jam2 wen2/    /jam2 

mɯ:5 wen2/  ซึง่เป็นศพัท์ลาวอีสาน 
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หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 
‘ขุน่(นํา้)’  /hun3/  /hun3/   /khun3/  
หนว่ยอรรถ   ‘ขุน่(นํา้)’   ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ไท /hun3/  สว่นผู้บอก

ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้   /khun3/   ซึง่เป็นศพัท์ลาวอีสาน 
 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 
‘ลบูคลํา’         /swa:m3/ /swa:m3/       /kham2/     /lu:p3kham2/ 
หน่วยอรรถ   ‘ลบูคลํา’   ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1   ใช้ศพัท์ผู้ ไท /swa:m3/    ส่วนผู้บอก

ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้  /kham2/    /lu:p2 kham2/  ซึง่เป็นศพัท์ลาวอีสานหรือศพัท์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ 
 

หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 
 ‘อาสะใภ้’  /lo:5/  /lo:5/   /ʔa:1/ 
หนว่ยอรรถ   ‘อาสะใภ้’  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1  ใช้ศพัท์ผู้ไท /lo:5/    สว่นผู้บอก

ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ /ʔa:1/   ซึง่เป็นศพัท์ลาวอีสาน 

 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 
‘โน้ม(ก่ิง)’  /ne:w2/  /ne:w2/   /co:ŋ1/  
หนว่ยอรรถ   ‘โน้ม(ก่ิง)’    ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1  ใช้ศพัท์ผู้ไท  /ne:w2/ สว่นผู้บอก

ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ /co:ŋ3/ ซึง่เป็นศพัท์ลาวอีสาน 
 

6) หน่วยอรรถท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืน     สว่น 
ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2 และ  3  ใช้ศพัท์อ่ืน  จํานวน  28  หน่วยอรรถจากหน่วยอรรถทัง้หมด 
600 หน่วยอรรถ  คิดเป็นร้อยละ  4.66   ดงัแผนภมูิและตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 
A 
B 

 
B 

  
 B 
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หน่วยอรรถ     ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1     ระดับอายุที่ 2,3 
 ‘กระโดด’ /ka2 ñok3/ /ka2 ñok3 / 
     /ka2 den5 ~ ka

2
do:t

2/      /ka
2 do:t

2/ 
หน่วยอรรถ  ‘กระโดด’   ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1  ใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน   ศพัท์ผู้ ไทใช้  

/ka2 ñok3/  ศพัท์อ่ืนใช้ /ka2 den5 ~ ka
2 do:t

2/ ซึง่เป็นศพัท์ลาวอีสาน    สว่นผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 
2 และ 3 ใช้ /ka

2 do:t
2/ ซึง่เป็นศพัท์ลาวอีสาน 

 
หน่วยอรรถ     ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 
 ‘ถลก(ผ้า)’ /cᴐ:n

4/  /cᴐ:n
4/ 

    /hɯ:5/   /hɯ:5/ 
 

หน่วยอรรถ  ‘ถลก(ผ้า)’   ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน   ศพัท์ผู้ ไทใช้  
/cᴐ:n

4/  ศพัท์อ่ืนใช้ /hɯ:5/ ซึง่เป็นศพัท์ลาวอีสาน   สว่นผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้  
/hɯ:5/ ซึง่เป็นศพัท์ลาวอีสาน 

 
 

หน่วยอรรถ     ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 
‘ครอบ’  /ko:p2/  /ko:p2/ 
    /Ɂat5 /   /Ɂat5/ 
หน่วยอรรถ ‘ครอบ’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ไทและศพัท์อ่ืน ศพัท์ผู้ไทใช้ 

/ko:p2/  ศพัท์อ่ืนใช้ /Ɂat5/ ซึง่เป็นศพัท์ลาวอีสาน   สว่นผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้  
/Ɂat5/ ซึง่เป็นศพัท์ลาวอีสาน 

 

หน่วยอรรถ     ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 
‘หิว(ข้าว)’ /jəʔ2/  /jəʔ2/     /ja:k3/ 
    /hiw1/   /hiw1/  
หน่วยอรรถ ‘หิว(ข้าว)’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ไทและศพัท์อ่ืน ศพัท์ผู้ไทใช้ 

/jəʔ2/     /ja:k3/ศพัท์อ่ืนใช้ /hiw1/ ซึง่เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ลาวอีสาน   สว่นผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้  /hiw1/  ซึง่เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ลาวอีสาน    
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หน่วยอรรถ     ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 
‘อมยิม้’  /ñum5/  /ñum5/ 
    /ʔom1 jim5/  /ʔom1 jim5/ 
หน่วยอรรถ  ‘อมยิม้’  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ไทและศพัท์อ่ืน   ศพัท์ผู้ไทใช้ 

/ñum5/ ศพัท์อ่ืนใช้ /ʔom1 jim5/ ซึง่เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ลาวอีสาน   สว่นผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้  /ʔom1 jim5/  ซึง่เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ลาวอีสาน    

 

3.1.3 ศัพท์ที่ ผู้บอกภาษาทัง้สามระดับอายุใช้แตกต่างกัน  หมายถึง ศพัท์ท่ีผู้บอก
ภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ศพัท์ผู้ไทแตกตา่งกนั โดยผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไท  ผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 ใช้ศพัท์ผู้ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืน  สว่นผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ศพัท์อ่ืนเท่านัน้  
จํานวน  27  หน่วยอรรถ  คิดเป็นร้อยละ 4.5   ดงัแผนภมูิและตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 
A 
 

A 
B 

  
 B 

 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท       ระดับอายุที่ 1   ระดับอายุที่ 2    ระดับอายุที่ 3 
‘ฟ้าผา่’  /fa:4 pɛ:1/    /fa:4 pɛ:1/ /fa:4 pɛ:1/ 
      /fa: 4 pha:3/     /fa: 4 pha:3/ 
หน่วยอรรถ ‘ฟ้าผ่า’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /fa:4 pɛ:1/ ผู้บอกภาษาระดบั

อายท่ีุ 2 ใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน ศพัท์ผู้ ไท /fa:4 pɛ:1/ และใช้ /fa: 4 pha:3/ ซึง่เป็นศพัท์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ หรือศพัท์ลาวอีสาน  ส่วนผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ /fa: 4 pha:3/ ซึ่งเป็นศพัท์
ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ลาวอีสาน 

 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท       ระดับอายุที่ 1   ระดับอายุที่ 2    ระดับอายุที่ 3 
 ‘นาน’  /hə:ŋ1/     /hə:ŋ2/  /hə:ŋ1/ 
      /do:n1/      /do:n1/ 
หน่วยอรรถ ‘นาน’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /hə:ŋ2/ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 

2 ใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน ศพัท์ผู้ ไท /hə:ŋ1/ และใช้ /do:n1/ ซึ่งเป็นศพัท์ลาวอีสาน  ส่วนผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ / do:n1/ ซึง่เป็นศพัท์ลาวอีสาน 
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หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท       ระดับอายุที่ 1   ระดับอายุที่ 2    ระดับอายุที่ 3 
‘ของปลอม’ /khi:4 ka2 la:j5/   /khi:4 ka2 la:j5/ / khi:4 ka2 la:j5/ 
      /khͻ:ŋ1 pͻ:m1/    /khͻ:ŋ1 pͻ:m1/ 
หน่วยอรรถ ‘ของปลอม’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /khi:4 ka2 la:j5/ ผู้บอก

ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 ใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน ศพัท์ผู้ ไท /khi:4 ka2 la:j5/ และใช้ /khͻ:ŋ1 pͻ:m1/ ซึง่
เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ลาวอีสาน  ส่วนผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ /khͻ:ŋ1 

pͻ:m1/ ซึง่เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ลาวอีสาน 

 
 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท       ระดับอายุที่ 1   ระดับอายุที่ 2    ระดับอายุที่ 3 
 ‘ครีบปลา’     /san1 ta2 khi:4 /san1 ta2 khi:4     /san1 ta2 khi:4  

pa:1/  pa:1/   pa:1/  

        /khi:p4 pa:1/    /khi:p4 pa:1/ 
หนว่ยอรรถ ‘ครีบปลา’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ไท /san1 ta2 khi:4 pa:1/ ผู้บอก

ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 ใช้ศพัท์ผู้ไทและศพัท์อ่ืน ศพัท์ผู้ไท /san1 ta2 khi:4 pa:1/ และใช้ /khi:p4 pa:1/ ซึง่
เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ลาวอีสาน  สว่นผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ /khi:p4 pa:1/ 
ซึง่เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ลาวอีสาน 

 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท       ระดับอายุที่ 1   ระดับอายุที่ 2    ระดับอายุที่ 3 
 ‘ชะงกั’  /ka2 coŋ5/ /ka5 coŋ5/ /ka2coŋ5/ 

      /sa2 ŋak2/ /sa2 ŋak2/ 

หน่วยอรรถ ‘ครีบปลา’ ผู้ บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้ศัพท์ผู้ ไท /ka2 coŋ5/ ผู้ บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 ใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน ศพัท์ผู้ ไท /ka2coŋ5/ และใช้ /sa2 ŋak2/ ซึง่เป็นศพัท์
ภาษาไทยกรุงเทพฯหรือศพัท์ลาวอีสาน  สว่นผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้  /sa2 ŋak2/ ซึง่เป็นศพัท์
ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ลาวอีสาน   

 

จากการใช้ศพัท์ของผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุ 3 ประเภท รวมทัง้หมด 10 รูปแบบ 
สามารถแสดงความถ่ีของรูปแบบการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายไุด้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 3.1 แสดงความถ่ีและร้อยละของรูปแบบการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอาย ุ
                     อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.1 แผนภมูิแสดงคา่ร้อยละของรูปแบบการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอาย ุ 
     อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร   ประเทศไทย 

       

จากตารางท่ี 3.1แสดงความถ่ีและค่าร้อยละรูปแบบการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอาย ุ
อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ศพัท์ผู้ ไทแบบ AAA 
เป็นจํานวนมากท่ีสดุ จํานวน 275 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 45.83  รองลงมาคือการใช้ศพัท์อ่ืน  
แบบ BBB  จํานวน 119 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 19.83  และการใช้ศพัท์ผู้ ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืน

แบบ    

   
    จํานวน 77 หน่วยอรรถ คดิเป็นร้อยละ 12.83 ตามลําดบั 

รูปแบบการใช้ศัพท์ จ านวน ร้อยละ 

   1. AAA 275 45.83 

   2.  
 
 
 
 
 

 77 12.83 

   3. BBB 119 19.83 

   4. AAB 7 1.16 

   5.  
 
 
 
 
 

 22 3.66 

   6.  
 
 
 
 
 

 26 4.33 

   7.  
 
 
 
 
 

 13 2.16 

   8. ABB 6 1 

   9.  
 
 
 
 
 

 28 4.66 

  10.  
 
 
 
 
 

 27 4.5 

รวม 600 100 
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จากข้อมลูรูปแบบการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนประเทศไทย    จะเห็นได้ว่าผู้บอก
ภาษาชาวผู้ไทกะป๋องทัง้สามระดบัอายใุนประเทศไทยแม้จะมีการใช้ศพัท์ผู้ ไทเป็นจํานวนมากแตผู่้
บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ศพัท์อ่ืนในภาษาผู้ไทจํานวนมาก     สง่ผลทําให้เกิดการแปรด้านรูป
ศพัท์และแสดงให้เห็นว่าผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายเุกิดการสมัผสัภาษากบัภาษาอ่ืนในจดุเก็บ
ข้อมูล  อาทิ   ภาษาไทยกรุงเทพฯและภาษาลาวอีสาน  เม่ือตรวจสอบข้อมูลภูมิหลงัของผู้บอก
ภาษาทัง้สามระดับอายุจากแบบบนัทึกประวัติผู้บอกภาษาด้านความสามารถในการใช้ภาษา
พบวา่ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายเุป็นผู้ รู้สองภาษา    ดงันัน้จงึพบการใช้ศพัท์อ่ืนจากรูปแบบการ
ใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศไทย  ตัง้แต่ผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1 
และมากขึน้ในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ตามลําดบั 

เม่ือพิจารณาอตัราการใช้ศพัท์ผู้ ไท [A]  การใช้ศพัท์ผู้ ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืน [ 
 

] และการใช้
ศพัท์อ่ืน [B] ของผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายจุากรูปแบบการใช้ศพัท์ทัง้หมด 10 รูปแบบ  พบว่า
แตล่ะระดบัอายมีุอตัราการใช้ศพัท์แตกตา่งกนั    ดงันี ้

 

ตารางท่ี 3. 2 คิดคา่ความถ่ีการใช้ศพัท์ผู้ไท [A]  การใช้ศพัท์ผู้ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืน [ 
 

]  และการใช้ 
         ศพัท์อ่ืน [B] ของคนสามระดบัอาย ุ

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการ 
ใช้ศัพท์ 

ระดับอายุ 

G1 G2 G3 
A  

 
 

B A  
 

 
B A  

 
 

B 

   1. AAA 275 - - 275 - - 275 - - 

   2.  
 
 
 
 
 

 - 77 - - 77 - - 77 - 
   3. BBB - - 119 - - 119 - - 119 
   4. AAB 7 - - 7 - - - - 7 

   5.  
 
 
 
 
 

 22 - - 22 - - - 22 - 

   6.  
 
 
 
 
 

 26 - - - 26 - - 26 - 

   7.  
 
 
 
 
 

 - 13 - - 13 - - - 13 
   8. ABB 6 - - - - 6 - - 6 

   9.  
 
 
 
 
 

 - 28 - - - 28 - - 28 

  10.  
 
 
 
 
 

 27 - - - 27 - - - 27 

รวม 363 118 119 304 143 153 275 125 200 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงแสดงความถ่ีและร้อยละของการใช้ศพัท์ผู้ไท [A]  การใช้ศพัท์ผู้ไทร่วมกบั 

        ศพัท์อ่ืน [
 

 
]  และการใช้ศพัท์อ่ืน [B] ของคนสามระดบัอาย ุประเทศไทย 

 

การใช้ศัพท์ 
 

ระดับอายุ 
A 

 
 

 

 
B 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

G1 363 60.5 118 19.66 119 19.83 
G2 304 50.6 143 23.83 153 25.5 
G3 275 45.8 125 20.83 200 33.33 

 
 
 

ภาพท่ี 3.2 แผนภมูิเปรียบเทียบร้อยละของการใช้ศพัท์การใช้ศพัท์ผู้ไท [A]  การใช้ศพัท์ผู้ไท 

       ร่วมกบัศพัท์อ่ืน [
 

 
]  และการใช้ศพัท์อ่ืน [B] ของคนสามระดบัอาย ุประเทศไทย 

 

จากอตัราการใช้ศพัท์ผู้ ไท [A]  การใช้ศพัท์ผู้ ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืน [ 
 

]  และการใช้ศพัท์อ่ืน 
[B] ของผู้บอกภาษาแตล่ะระดบัอายอํุาเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร  ประเทศไทย  พบวา่ 

ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ไท [A] มากท่ีสดุ จํานวน 363 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อย
ละ 60.5  รองลงมาใช้ศพัท์อ่ืน [B] จํานวน 119 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 19.83 และใช้ศพัท์ผู้ ไท

ร่วมกบัศพัท์อ่ืน [ 
 

]   จํานวน 118 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 19.66 
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ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 ใช้ศพัท์ผู้ไท [A] มากท่ีสดุ จํานวน 304 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อย
ละ 50.6  รองลงมาใช้ศพัท์อ่ืน [B] จํานวน 153 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 25.5 และใช้ศพัท์ผู้ ไท

ร่วมกบัศพัท์อ่ืน [ 
 

]   จํานวน 125 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 20.83 
ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ศพัท์ผู้ไท [A] มากท่ีสดุ จํานวน 275 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อย

ละ 45.8  รองลงมาใช้ศพัท์อ่ืน [B] จํานวน 200 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 33.33 และใช้ศพัท์ผู้ ไท

ร่วมกบัศพัท์อ่ืน [ 
 

]   จํานวน 118 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 19.66 
จากอตัราการใช้ศพัท์ของผู้บอกภาษาแตล่ะระดบัอาย ุ จะเห็นได้วา่ผู้บอกภาษาระดบัอายุ

ท่ี 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไทมากกว่าผู้บอกภาษาในระดบัอายุท่ี 2 และ 3  จํานวน 336 หน่วยอรรถ  คิดเป็น
ร้อยละ 56   ผู้ วิจยัเห็นว่าผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1 ตามท่ีผู้ วิจัยกําหนดคณุลกัษณะของผู้บอก
ภาษาว่ามีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป อยู่กับบ้านหรือไม่ประกอบอาชีพนัน้ทําให้ผู้ บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ซึง่เป็นกลุม่ผู้สงูอายหุลงัจากมีเวลาว่างได้พบปะเพื่อนบ้านซึง่มีอายใุกล้เคียง
กันพูดภาษาผู้ ไท  แม้ผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1 จะทราบศพัท์อ่ืนแต่เม่ือสื่อสารกับชาวผู้ ไทด้วย
เดียวกนัมกัใช้ภาษาผู้ไทศพัท์ผู้ไท    จงึเป็นสาเหตปุระการหนึง่ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้
ไทมากกว่าผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2  และ  3       และสง่ผลตอ่การแปรการใช้ศพัท์ในภาษาผู้ ไท
กะป๋องได้ 

จากการท่ีผู้ บอกภาษาระดับอายุท่ี  2 ใช้ศัพท์ผู้ ไทร่วมกับศัพท์อ่ืนมากกว่าผู้ บอก
ภาษาระดบัอายุท่ี 1และ 3   จํานวน  143 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 23.83   ผู้ วิจยัเห็นว่าอาจ
เน่ืองมาจากผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 2 เป็นวยัทํางานมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลในท้องถ่ินทัง้
ชาวผู้ ไทและกลุ่มชาติพนัธุ์ อ่ืนทําให้ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 ใช้ศพัท์อ่ืนมากยิ่งขึน้  นอกจากนีผู้้
บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 เป็นระดบัอายท่ีุมีการตดิตอ่กบัคนวยัชราในระดบัอายท่ีุ 1 ท่ีมีการใช้ศพัท์
ผู้ ไทจํานวนมาก และติดต่อกับวยัหนุ่มสาวในระดบัอายุท่ี 1 ซึ่งมีการใช้ศพัท์อ่ืนเป็นจํานวนมาก   
ทําให้ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 รู้ทัง้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืนทําให้ใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืนควบคูก่นั
ในการสื่อสาร 
 

3.2 การแปรด้านรูปศัพท์ภาษาผู้ไทกะป๋องของคนสามระดบัอายุประเทศไทย 

จากการศึกษาการแปรด้านรูปศพัท์ของคนสามระดบัอายุ  พบการแปรด้านรูปศพัท์ผู้ ไท
และศพัท์อ่ืน  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
  3.2.1 การแปรด้านรูปศัพท์ของศัพท์ผู้ไท หมายถึง  การใช้รูปศพัท์ภาษาผู้ ไท
ของผู้บอกภาษาแตล่ะระดบัอายหุรือระดบัอายเุดียวกนัท่ีใช้มากกวา่ 1 รูปแปร โดยรูปแปรท่ีเกิดขึน้
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จากการแปรเสียงพยญัชนะและสระ  การตดัเสียง การเพิ่มเสียง หรือการเปลี่ยนบางพยางค์  แตย่งั
แสดงความหมายหลกัคงเดมิ   ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 
 หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3   

‘จัก๊จี’้   /nak3 ne:m2/  /nak3 ne:m2/   ̴  /nak3 khi:4 ne:m2/ 
      ~/nak3 khi:4 ka2 ne:m3/ 
จากตวัอย่างหน่วยอรรถ  ‘จัก๊จี’้   ผู้บอกทัง้สามระดบัอายุบางคนใช้  /nak3 ne:m2/   /nak3 

khi:4 ne:m2/  และ  /nak3 khi:4 ka2 ne:m3/   โดยมีการเพิ่มเสียง  /khi:4/    หรือ  / khi:4 ka2/  กลาง
ศพัท์    ทําให้เกิดการแปรด้านรูปศพัท์ผู้ไทกะป๋องจากการใช้ของผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอาย ุ
 

หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 
 ‘ก้อนถ่านท่ีใช้แล้ว’ /kɔ:4mi:5/  /kɔ:4mi:5/   ̴/kɔ:n4mi:5/ 
         ̴/kɔ:n4khi:4 mi:5/ 

จากตวัอย่างหน่วยอรรถ    ‘ก้อนถ่านท่ีใช้แล้ว’   ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุบางคนใช้  
/kɔ:4mi:5/  /kɔ:n4mi:5/  และ  /kɔ:n4khi:4 mi:5/   โดย /kɔ:n4mi:5/ เป็นรูปแปรศพัท์ท่ีมีการเพิ่ม
เสียง  /n/  ในพยางค์แรก เป็น /kɔ:n4/ ตาแบบศพัท์ภาษาไทย สว่น  /kɔ:n4khi:4 mi:5/  นอกจากจะมี
การเพิ่มเสียง  /n/  ในพยางค์แรกแล้ว  ยงัมีการเพิ่มเสียง  /khi:4/  กลางศพัท์    ทําให้เกิดการแปร
ด้านรูปศพัท์ผู้ไทกะป๋องจากการใช้ของผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอาย ุ
 

หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 
 ‘กระดมุ’   /ma2 tiŋ3/  /ma2 tiŋ3/  ̴/ma2 ka2 tiŋ3/ 

จากตวัอย่างหน่วยอรรถ    ‘กระดมุ’   ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุบางคนใช้ /ma2 tiŋ3/  
และ  / ma2 ka2 tiŋ3/       โดยมีการเพิ่มเสียง  /ka2/  กลางศพัท์    ทําให้เกิดการแปรด้านรูปศพัท์ผู้
ไทกะป๋องจากการใช้ของผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอาย ุ

หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 
‘อุ้มไว้ท่ีเอว’  /ce:1/   /ce:1/   ̴ /ceʔ5/ 
จากตวัอย่างหน่วยอรรถ    ‘อุ้มไว้ท่ีเอว’   ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุบางคนใช้ /ce:3/  

และ  /ceʔ5/   โดยมีการเปลี่ยนเสียงสระ  /e:/  เป็น /e/   จากสระเสียงยาวเป็นสระเสียงสัน้   ทําให้
เกิดการแปรด้านรูปศพัท์ผู้ไทกะป๋องจากการใช้ของผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอาย ุ
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หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 
 ‘ลวก(นํา้ร้อน)’  /loʔ3/   /loʔ3/   ̴ /lo:

3/    
จากตวัอยา่งหน่วยอรรถ    ‘ลวก(นํา้ร้อน)’   ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายบุางคนใช้ /loʔ3/  

และ  /lo:
2/   โดยมีการเปลี่ยนเสียงสระ  /o/  เป็น   /o:/ จากสระเสียงสัน้เป็นสระเสียงยาว   ทําให้

เกิดการแปรด้านรูปศพัท์ผู้ไทกะป๋องจากการใช้ของผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอาย ุ
 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท       ระดับอายุที่ 2,3 

‘ขาหนีบ’ /ʔε:p2 ʔε:1 ha:1 /  /ʔε:p2 ʔε:1 ha:1 /      /ʔε:p2 ʔε:1 kha:1/ 

จากตวัอย่างหน่วยอรรถ  ‘ขาหนีบ’ ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้  /ʔε:p2 ʔε:1 ha:1 /  แตผู่้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ  2 และ 3 ใช้ /ʔε:p2 ʔε:1 ha:1 /      /ʔε:p2 ʔε:1 kha:1/ โดยมีการเปลี่ยนเสียง
พยัญชนะในพยางค์ท้ายจากหน่วยเสียง  /h/  เป็น   /kh/   ทําให้เกิดการแปรด้านรูปศพัท์อ่ืนท่ี
นํามาใช้ในภาษาผู้ไทกะป๋อง 

 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท       ระดับอายุที่ 2,3 

‘คลื่นไส้’  /ñә3 haɁ3/  /ñәʔ3 haʔ3/     / jә3 haʔ3/ 

จากตัวอย่างหน่วยอรรถ  ‘คลื่นไส้’ ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้  /ñә3 haɁ3/  แต่ผู้ บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ  2 และ 3 ใช้ /ñәʔ3 haʔ3/     / jә3 haʔ3/  โดยมีการเปลี่ยนเสียงพยญัชนะต้นใน
พยางค์แรกจากหน่วยเสียง  /ñ/  เป็น   /j/   ทําให้เกิดการแปรด้านรูปศพัท์อ่ืนท่ีนํามาใช้ในภาษาผู้
ไทกะป๋อง 
 

3.2.2 การแปรด้านรูปศัพท์ของศัพท์อ่ืน หมายถึง  การใช้รูปแปรศพัท์อ่ืน  
ได้แก่  ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ภาษาไทยกลาง  ภาษาลาวกลุ่มอ่ืน หรือศพัท์สร้างใหม่ท่ี
ปรากฏในผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุบางคน   รูปแปรนีอ้าจเกิดจากการตดัเสียง  การเพิ่มเสียง 
หรือการเปลี่ยนบางพยางค์    ทําให้เกิดการแปรเสียงของศพัท์อ่ืน แต่ยงัแสดงความหมายหลกัคง
เดิม ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
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 หน่วยอรรถ  ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 

‘กางเกงใน’  /soŋ4 ho:1 hu:t5/    /sa2 lip3/12  ̴/sa2 lit3/   /soŋ4 sa2 lit3/ 
จากตวัอย่างหน่วยอรรถ  ‘กางเกงใน’ ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้  /soŋ5 ho:1 hu:t5/  แต่ผู้บอก

ภาษาระดบัอายท่ีุ  1, 2 และ 3 บางคน ใช้ /sa2 lip3/  ̴/sa2 lit3/   /soŋ4 sa2 lit3/ ซึง่เป็นคํายืมจาก
ภาษาองักฤษแตมี่การเปลี่ยนแปลงพยญัชนะท้ายศพัท์  /sa2 lip3/  จากเสียง /p/ เป็นเสียง /t/ และมี
การเพิ่มพยางค์ /sa2/ กลางศพัท์  /sa3 lit3/ กลายเป็น  /soŋ5 sa3 lit3/  ทําให้เกิดการแปรด้านรูปศพัท์
อ่ืนท่ีนํามาใช้ในภาษาผู้ไทกะป๋อง 
 
 
 หน่วยอรรถ  ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 2,3 

 ‘ศอก’   /hɛ:n1 sɔʔ3/  /khɛ:n1 sɔʔ3/   ̴ /khɛ:n1 sɔ:k3/  
จากตวัอย่างหน่วยอรรถ    ‘ข้อศอก’   ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้  /hɛ:n1 sɔʔ3/  แต่ผู้บอก

ภาษาระดบัอายท่ีุ  2 และ 3 บางคน ใช้ /khɛ:n1 sɔʔ3/  และ /khɛ:n1 sɔ:k3/   โดยมีการเปลี่ยนเสียง
สระ  /ɔ/  เป็น   /ɔ:/   จากสระเสียงสัน้เป็นสระเสียงยาว  และมีการเพิ่มเสียงพยญัชนะท้าย /k/ เป็น 
/khɛ:n1 sɔ:k3/ ตามแบบศพัท์ลาวกลุม่อ่ืน  ทําให้เกิดการแปรด้านรูปศพัท์อ่ืนท่ีนํามาใช้ในภาษาผู้ ไท
กะป๋อง 
 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท      ศัพท์ภาษาไทยกลาง   ระดับอายุที่ 2,3 

 ‘ขวด’  /ko:t4/  /khuat3/   /kho:t4/     /khuat4/ 
จากตวัอย่างหน่วยอรรถ    ‘ขวด’   ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ /ko:t4/  แต่ผู้บอกภาษาระดบั

อายท่ีุ  2 และ 3  บางคนใช้ศพัท์ลาวกลุ่มอ่ืนหรือศพัท์ภาษาไทย  /kho:t4/  และ  /khuat4/   โดยมี
การเปลี่ยนเสียงสระ  /o:/  เป็น  /ua/    ทําให้เกิดการแปรด้านรูปศพัท์อ่ืนท่ีนํามาใช้ในภาษาผู้ ไทกะ
ป๋อง 
 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 2,3 

‘ปอก’  /lͻʔ3/  /pͻʔ5/     /pͻ:k2/ 
                                                            

12   คําวา่ /sa2 lip3/ ผู้วิจยัพบใช้ในภาษาลาว พจนานกุรมอาเซียน 11 ภาษา (2556: 124-125) กางเกงในภาษาลาว

ใช้ว่า  น่าจะมาจากคําว่า slip ในภาษาองักฤษ ซึ่งในความหมายหนึ่งหมายถึง กางเกงอาบนํา้, ผ้าเต่ียว. เศษผ้า, 
กางเกงในผู้หญิง  เม่ือนํามาใช้ในภาษาผู้ ไทมีการเปลี่ยนแปลงเสียงและบ้างครัง้มีการเพิ่มเสียงหรือพยางค์ /sa2 lit3/~/soŋ4 

sa2 lit3/    
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จากตวัอยา่งหน่วยอรรถ  ‘ปอก’ ในภาษาผู้ไทกะป๋องใช้  /lͻʔ3/  แตผู่้บอกภาษาระดบัอายุท่ี  
2 และ 3 บางคนใช้ /pͻʔ5/  และ /pͻ:k2/  โดยมีการเปลี่ยนเสียงสระ  /ɔ/  เป็น   /ɔ:/   จากสระเสียง
สัน้เป็นสระเสียงยาวตามแบบศพัท์ลาวกลุ่มอ่ืน  ทําให้เกิดการแปรด้านรูปศพัท์อ่ืนท่ีนํามาใช้ใน
ภาษาผู้ไทกะป๋อง 

 

3.3 การแปรด้านความหมายของศัพท์ภาษาผู้ไทกะป๋องของคนสามระดบัอายุประเทศไทย 

 จากการศึกษาพบการแปรความหมายผู้ วิจัยพบการแปรความหมายของศพัท์ผู้ ไทบาง
ศพัท์ 2 ลกัษณะคือ การแปรด้านความหมายกว้างออกและการแปรความหมายแบบแคบเข้า  ดงั
ตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 
  3.3.1 การแปรด้านความหมายกว้างออก หมายถึง ผู้บอกภาษา ระดบัอายุ
หนึ่งใช้ในความหมายแคบ  แต่ผู้บอกภาษาระดบัอายุต่อมาใช้ในความหมายกว้างกว่าเดิม ดงั
ตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2,3 

‘ใต้ถนุ’ /ti2 la:ŋ3/ หมายถึง   ใต้ถนุบ้าน ท่ีต้องลง
บนัไดไป(downstairs) 

หมายถึง   ใต้ถนุบ้าน  ชัน้ลา่ง หรือ 
ข้างลา่ง(under)ในลกัษณะของ
การบอกทิศทางอีกด้วย  ซึง่คําท่ีมี
ความหมายวา่ ‘ข้างลา่ง’ หรือตรง
กบัภาษาองักฤษวา่ under นี ้ ซึง่ผู้
บอกภาษาระดบัอาย ุท่ี 1จะใช้คํา
วา่ /tha:ŋ2 tə:2/ไมใ่ช้คําวา่ / ti2 

la:ŋ3/  และจะใช้คําวา่ / ti2 la:ŋ3/ 
เฉพาะในความหมายวา่  ชัน้ลา่ง 
ด้านลา่ง หรือใต้ถนุบ้านท่ีต้องลง
บนัไดไป(downstairs)  เทา่นัน้ 

    
 จากตวัอยา่งจะเห็นได้วา่     หน่วยอรรถ   ‘ใต้ถนุ’   ในภาษาผู้ไทกะป๋องใช้ว่า  / ti2 la:ŋ3/  ผู้
บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้ศัพท์ดังกล่าวในความหมายว่า  ใต้ถุนบ้าน ท่ีต้องลงบันไดไป
(downstairs) เท่านัน้    ในขณะท่ีผู้ บอกภาษาระดับอายุท่ี  2 และ 3   ใช้ศัพท์ดังกล่าวใน
ความหมายว่า  ใต้ถุนบ้าน   ชัน้ล่าง  หรือข้างล่าง   ซึ่งเป็นความหมายท่ีกว้างกว่าผู้ บอก
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ภาษาระดับอายุท่ี 1 ท่ีหมายถึงใต้ถุนบ้านเท่านัน้    จึงทําให้เกิดการแปรความหมายแบบ
ความหมายกว้างออกในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 
 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 

‘สง่ของขึน้
ข้างบน’ 

/pɔ:n3 hɯn4/ หมายถึง   การย่ืนหรือสง่สิง่ของ
จากข้างลา่งขึน้ข้างบน โดยสิ่งของ
ท่ีสง่ขึน้ไปนัน้ต้องผา่นหรือลอดช่อง
ระหวา่งไม้กระดานซึง่เป็นพืน้บ้าน 

หมายถึง   การย่ืนหรือสง่สิง่ของ
จากข้างลา่งขึน้ข้างบน โดยสิ่งของ
ท่ีสง่ขึน้ไปนัน้จะผ่านหรือลอดช่อง
ไม้กระดานซึง่เป็นพืน้บ้านหรือไม่ 
ก็ได้ 

 
 จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า  หน่วยอรรถ  ‘ส่งของขึน้ข้างบน’  ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า  
/pɔ:n3 hɯn4/   ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2   ใช้ศพัท์ดงักลา่วในความหมายว่า  การยื่นหรือ
สง่สิ่งของจากข้างล่างขึน้ข้างบน     โดยสิ่งของท่ีส่งขึน้ไปนัน้ผ่านหรือลอดช่องระหว่างไม้กระดาน
ซึง่เป็นพืน้บ้าน  หากเป็นการสง่ของท่ีไม่ผ่านช่องใดๆ ผู้บอกภาษาจะใช้   /soŋ3 hɯn4/   ในขณะท่ีผู้
บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3  ใช้ศพัท์ดงักลา่วในความหมายว่า   การยื่นหรือสง่สิ่งของจากข้างลา่งขึน้
ข้างบน   สิ่งของท่ีส่งขึน้ไปนัน้ผ่านหรือลอดช่องไม้กระดานซึ่งเป็นพืน้บ้านหรือไม่ก็ได้   ไม่ได้มี
ความหมายจํากดัหรือเจาะจงวา่เป็นการสง่สิง่ของผา่นช่องระหว่างไม้กระดานพืน้บ้านเช่นเดียวกบั
ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ี 1 และ 2  เท่านัน้  จึงทําให้เกิดการแปรความหมายแบบความหมายกว้าง
ออกในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 
 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 

‘เป็นไข้’      /hε:m2/ หมายถึง   ป่วยเป็นไข้ หมายถึง   ป่วยเป็นไข้ หรือตวัร้อน
ซึง่อาการตวัร้อนอาจเน่ืองมาจาก
การตากแดดหรืออยูห่น้าเตาไฟ
เป็นต้น 

 
จากตวัอยา่งจะเหน็ได้วา่  หน่วยอรรถ  ‘ไข้’  ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า  /hε:m2/  ผู้บอกภาษาระดบัอายุ

ท่ี 1 และ 2 ใช้ศพัท์ดงักลา่วในความหมายว่า  ป่วยเป็นไข้เท่านัน้   ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  3  ใช้ศพัท์
ดงักลา่วในความหมายว่า  ป่วยเป็นไข้หรือตวัร้อน  ศพัท์ผู้ ไทกะป๋องถ้าตวัร้อนจะใช้ว่า  /ka2 to:1 hε:m2    ̴ to:1 

hε:m2/    จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  3  ใช้ศพัท์ดงักล่าวมีความหมายกว้างกว่าท่ีผู้บอกภาษาระดบั
อายท่ีุ  1 และ 2  ใช้   จงึทําให้เกิดการแปรความหมายแบบความหมายกว้างออกในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ   3 
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หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2,3 
 ‘หน้ามืด’ /miŋ5/ หมายถึง   หน้ามืด หมายถึง   หน้ามืดหรือเป็นลม    

 
 จากตวัอย่างจะเห็นได้ว่า    หน่วยอรรถ    ‘หน้ามืด’     ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า  /miŋ5/ ผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 1  ใช้ศพัท์ดงักล่าวในความหมายว่า  หน้ามืดเท่านัน้  ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี  2  
และ  3  ใช้ศพัท์ดงักล่าวในความหมายว่า  หน้ามืดหรือเป็นลม    ในภาษาผู้ ไทกะป๋องถ้าเป็นลมจะใช้ศพัท์ว่า   

/pen1 win2/   จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ศพัท์ดงักล่าวท่ีมีความหมายกว้างกว่าท่ีผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ  1  ใช้   จึงทําให้เกิดการแปรความหมายแบบความหมายกว้างออกในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  
2  และ  3 

 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2,3 
‘กรอบ’      /hε:m4/ หมายถึง  กรอบ หมายถึง  กรอบหรือแห้ง   

 

 จากตวัอยา่งจะเห็นได้ว่า  หน่วยอรรถ  ‘กรอบ’  ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า  /hε:m4/  ผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ดงักลา่วในความหมายวา่  กรอบ  ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 
และ 3 ใช้ศพัท์ดงักล่าวในความหมายว่า  กรอบหรือแห้ง ในภาษาผู้ ไทศพัท์ท่ีมีความหมายว่าแห้ง
ใช้ว่า  /ha:w4/  จะเห็นได้ว่าผู้ บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 และ 3 ใช้ศัพท์ดังกล่าวซึ่งมีหลาย
ความหมายมากกว่าความหมายท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1 ใช้ ทําให้เกิดการแปรความหมาย
แบบความหมายกว้างออกในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2 และ 3 
 
  3.3.2  การแปรด้านความหมายแคบเข้า  หมายถึง  ผู้บอกภาษาระดบัอายุ
หนึง่ใช้ในความหมายกว้าง   แตผู่้บอกภาษาระดบัอายตุอ่มาใช้ในความหมายแคบกวา่เดมิ   เช่น 
 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2,3 

‘(คน)สวย’ /sap3/ หมายถึง  ผู้ชายหรือผู้หญิงสวย มี 
เสน่ห์  รูปร่างดี หน้าตาดี น่ารัก น่า 
พงึพอใจ  รวมไปถงึผู้หญิงหรือ
ผู้ชายท่ีมีคณุสมบตัิตามแบบชาย
ชาตรีหรือผู้หญิงท่ีมีคณุสมบตัิ
ความเป็นกลุสตรี 

หมายถึง  ผู้หญิงสวย มีเสน่ห์ 
รูปร่างดี หน้าตาดี น่ารัก น่าพงึ
พอใจ 
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จากตวัอยา่งจะเห็นได้วา่    หน่วยอรรถ  ‘(คน)สวย’     ในภาษาผู้ไทกะป๋องใช้วา่  /sap3/   
ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ดงักลา่วในความหมายว่า  ผู้ชายหรือผู้หญิงสวย มีเสน่ห์ รูปร่าง
ดี น่ารัก น่าพึงพอใจ  รวมไปถึงผู้หญิงหรือผู้ ชายท่ีมีคณุสมบตัิตามแบบชายชาตรีหรือผู้หญิงท่ีมี
คณุสมบตัิความเป็นกุลสตรี  ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ศพัท์ดงักล่าวใน
ความหมายว่า  ผู้หญิงสวย มีเสน่ห์ รูปร่างดี น่ารัก น่าพงึพอใจ  ซึง่เจาะจงใช้ศพัท์  /sap3/  เฉพาะ
กบัผู้หญิงเท่านัน้  ส่วนผู้ชายผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 2 และ 3 จะใช้ศพัท์ / lɔː3/  แบบภาษาไทย
กลาง  จะเห็นได้วา่ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ศพัท์ดงักลา่วมีความหมายแคบกว่าผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้  ทําให้เกิดการแปรความหมายของศพัท์แบบความหมายแคบเข้าในผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ  2 และ 3 
 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2,3 

‘ห้องนอน’ /ko:ŋ3so:m4/        
/ho:ŋ5 so:m4/ 

หมายถึง ห้องนอนหรือห้องสว่น
สว่นตวัเฉพาะ 

หมายถึง  ห้องนอน 

 
 จากตวัอย่างจะเห็นได้ว่า  หน่วยอรรถ  ‘ห้องนอน’  ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า 

/ko:ŋ3so:m4/     /hɔ:ŋ5 so:m4/  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ ดงักล่าวในความหมายว่า 
ห้องนอนหรือห้องส่วนเฉพาะ  ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี  2 และ 3 ใช้ศพัท์ดงักล่าวใน
ความหมายวา่  ห้องนอนเท่านัน้  ซึง่มีความหมายแคบกวา่ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้  สว่นคําท่ี
มีความหมายว่าห้องสว่นตวัเฉพาะผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2 และ 3 ใช้ว่า / ho:ŋ4 so:n3 to:1/  จึง
ทําให้เกิดการแปรความหมายของศพัท์ดงักลา่วแบบความหมายแคบเข้าในผู้บอกภาษาระดบัอายุ
ท่ี  2 และ 3 
 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2,3 

‘ตดั’ /baʔ5/ หมายถึง  ตดัหรือทําเคร่ืองหมาย
เป็นร่องรอยไว้  เช่น ตดัต้นไม้ 

หมายถึง   ทําเคร่ืองหมายเป็น
ร่องรอยไว้ 

 
 จากตวัอย่างจะเห็นได้ว่า  หน่วยอรรถ  ‘ตดั’  ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า  /baʔ5/   ผู้บอก
ภาษาระดบัอายุท่ี 1  ใช้ศพัท์ดงักล่าวในความหมายว่า  ตดัหรือทําเคร่ืองหมายเป็นร่องรอยไว้    
ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2  และ  3  ใช้ในความหมายว่า  ทําเคร่ืองหมายเป็นร่องรอยไว้  
ซึ่งมีความหมายเฉพาะเจาะจงกว่าความหมายท่ีผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี  1  ใช้   ส่วนคําท่ีมี
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ความหมายวา่ตดั  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ว่า  /tat5/  แบบภาษาไทยกลาง   ดงันัน้จึง
ทําให้ศพัท์ดงักลา่วเกิดการแปรความหมายของศพัท์แบบความหมายแคบเข้าในผู้บอกภาษาระดบั
อายท่ีุ  2 และ 3 
 
 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 

‘เหลา’ /sə:m4/ หมายถึง  เหลาให้เกลีย้ง หรือทําให้
แหลมคม 

หมายถึง  เหลาให้เกลีย้ง 

 
 จากตวัอย่างจะเห็นได้ว่า  หน่วยอรรถ  ‘เหลา’  ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า  /sə:m4/  ผู้บอก
ภาษาระดบัอายุท่ี  1 และ  2 ใช้ศพัท์ดงักล่าวในความหมายว่า  เหลา ทําให้เกลีย้ง หรือทําให้
แหลมคม   ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  3  ใช้ศพัท์ดงักลา่วในความหมายวา่  เหลาให้เกลีย้ง
เพียงอยา่งเดียว  ซึง่เป็นความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงเพียงความหมายเดียวตา่งไปจากความหมาย
ท่ีผู้ บอกภาษาระดับอายุท่ี  1  และ  2 ใช้     ส่วนคําท่ีมีความหมายว่าทําให้แหลมคม ผู้ บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้  /law1/ หรือ  /lε:m1/  แบบภาษาไทยกลางหรือภาษลาวอีสาน      จึงทําให้
เกิดการแปรความหมายของศพัท์ดงักลา่วแบบความหมายแคบเข้าในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  3 
 

3.4 การสูญศัพท์ภาษาผู้ไทกะป๋องของคนสามระดบัอายุประเทศไทย 

     ผลการศกึษาการใช้ศพัท์รูปแบบ  BBB  พบว่ามีการสญูศพัท์ผู้ ไท  โดยใช้ศพัท์อ่ืนแทน 
ได้แก่  ศพัท์ลาวกลุม่อ่ืน  ศพัท์ภาษาอ่ืน  หรือศพัท์สร้างใหม ่ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 
  หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุ 1,2,3  
  'ซปิกางเกง’  /ma2 tiŋ3 hu:t3/  /sip3/ 

ศัพท์ /sip3/  เป็นศัพท์ใหม่มาจากการยืมคําในภาษาอ่ืนมาใช้ จากคําว่า zip ใน
ภาษาอังกฤษ เน่ืองจากคําว่า  /ma2 tiŋ3/ ในภาษาผู้ ไทมีความหมายว่ากระดุม ส่วนคําท่ีมี
ความหมายว่า  ซิปกางเกง ใช้  /ma2 tiŋ3 hu:t3 / หมายถึง กระดมุท่ีรูดได้ ซึง่เป็นศพัท์สร้างใหม่จาก
ศพัท์ท่ีมีในภาษาผู้ไท  แตปั่จจบุนัคําวา่ /ma2 tiŋ3/  กบั  /ma2 tiŋ3hu:t3 /  ซึง่หมายถึง กระดมุ กบั ซิป 
นัน้ ผู้วิจยัเห็นวา่ทัง้สองอยา่งมีลกัษณะแตกตา่งกันอย่างชดัเจน และเดิมกายแตง่กายของชาวผู้ ไท
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กางเกงนัน้เป็นกางเกงแบบกางเกงขาก๊วยและใช้ผ้าขาวม้าหรือ    ผ้าขิดแดงมดัเอว13 ศพัท์ผู้ ไท
เรียกกางเกงแบบนัน้ว่า /soŋ4 ho:1 hu:t3/    ดงันัน้อาจทําให้ผู้ ใช้ภาษาไม่สามารถเช่ือมโยง
ความหมายในคําวา่ /ma2 tiŋ3 hu:t3/ ซึง่เป็นศพัท์ผู้ไท  จงึเลกิใช้คําดงักลา่วและใช้คําวา่ /sip3/ แทน
ทัง้สามระดบัอาย ุ
 นอกจากนีผู้้ วิจัยพบว่า  จากการเปลี่ยนแปลงด้านความหมายศพัท์ผู้ ไทกะป๋องบางคํา   
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงความหมายแบบกว้างออกของศพัท์อ่ืน     ทําให้เกิดการสญูศพัท์ผู้ ไท
กะป๋องบางคํา  เน่ืองจากศพัท์อ่ืนจะมีความหมายกว้างขึน้ครอบคลุมศพัท์ผู้ ไทกะป๋องท่ีมีอยู่ใน
ภาษา   ทําให้บางคําในศพัท์ผู้ไทกะป๋องไมน่ิยมใช้และเลิกใช้ในท่ีสดุ  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุ 1,2,3 
 'ผีเสือ้ยกัษ์’  /phi:1 to1 la:n1/  /mɛ:ŋ2 ka2 bə:4/  

̴ /mɛ:ŋ2 ka2 bə:4 ñə:3 / 
 ศพัท์ /phi:1 to1 la:n1/ ซึง่หมายถึง ผีเสือ้ยกัษ์หรือผีเสือ้ขนาดใหญ่ในภาษาผู้ ไทกะป๋อง  ซึง่ 
/phi:1/ หมายถึง ผี    /to1/ หมายถึง ตวั  ส่วน /la:n1/  หมายถึงใหญ่  แต่ปัจจุบนัพบว่า ผีเสือ้ทุก
ชนิดทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ชาวผู้ ไทจะใช้ศพัท์ว่า /mɛ:ŋ2 ka2 bə:4/ หรือ /mɛ:ŋ2 ka2 bə:4 ñə:3 / 
ซึง่เป็นศพัท์ภาษาลาวอีสาน   แตเ่ม่ือนํามาศพัท์ภาษาลาวอีสานใช้ในภาษาผู้ไทมีการเปลี่ยนแปลง
เสียงบางหน่วยเสียงให้เป็นหน่วยเสียงในระบบภาษาผู้ ไท  โดยศพัท์ /mɛ:ŋ2 ka2 bə:4/ มีการ
เปลี่ยนแปลงหน่วยเสียงสระในพยางค์จาก  /bia4/ เป็น  /bə:4/  สว่นศพัท์  /mɛ:ŋ2 ka2 bə:4 ñə:3/  ก็
การเปลี่ยนแปลงหน่วยเสียงสระศพัท์ท่ียืมมาใช้ในภาษาผู้ ไทกะป๋องพยางค์ท่ีสามและสี่แล้ว โดย
พยางค์ท่ีสี่เปลี่ยนจาก /ñaj3/ เป็น  /ñə:3/   ทําให้ศพัท์ /phi:1 to1 la:n1/ เป็นศพัท์ท่ีเลิกใช้ไปแล้วใน
ปัจจบุนั  

 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุ 1,2,3  
‘จมกูโดง่’  /hu:2 daŋ1 kho:j5/ /daŋ1 do:ŋ3/ 
ศพัท์ /daŋ1 do:ŋ3/ เป็นศพัท์ไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ไทยกลาง ท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 

1,2,3 นํามาใช้แทนศพัท์ผู้ ไทกะป๋อง คือ /hu:2 daŋ1 kho:j5/  ซึง่ /kho:j5/ หมายถึง โขงหรือโดง่ใน
ภาษาผู้ ไทกะป๋อง  ปัจจบุนัผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ /daŋ1 do:ŋ3/  ทําให้ศพัท์ /hu:2 daŋ1 

kho:j5/ เลกิใช้ไปแล้วในปัจจบุนั 
 

                                                            
13 จากเอกสาร วฒันธรรม พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ เอกลกัษณ์และภมูิปัญญา จงัหวดัสกลนคร (2544: 56) 
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หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุ 1,2,3  
 ‘จานสงักะส’ี  /ka2 bɛʔ5/  /ca:n1/ 
ศพัท์ /ca:n1/เป็นศพัท์ไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ไทยกลาง ท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1,2,3 

นํามาใช้แทนศพัท์ผู้ไทกะป๋อง คือ /ka2 bɛʔ5/ 
 

เม่ือพิจารณาการใช้ศพัท์อ่ืนรูปแบบ BBB  แทนศพัท์ผู้ ไทกะป๋องในแตล่ะหมวดศพัท์ ซึง่
สง่ผลให้เกิดการการแปรการใช้ศพัท์และทําให้สญูศพัท์ภาษาผู้ ไทกะป๋อง   มีรายละเอียดแสดงได้
ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

ตารางท่ี 3.4 แสดงความถ่ีและร้อยละของการใช้ศพัท์อ่ืน [B]  ในแตล่ะหมวดศพัท์ของ 
                     คนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ไทประเทศไทย 

หมวด
ที่ 

ช่ือหมวดศัพท์ 

(W) 

จ านวน 

หน่วยอรรถ 

การใช้ศัพท์อ่ืน
[B] 
ของ 

คนสามระดับ
อายุ  

ประเทศไทย 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 คําเครือญาติและสรรพนาม 46 7.66 7 15.21 
2 คําเรียกสว่นตา่งๆของร่างกาย 30 5 5 16.66 
3 คําเรียกกิริยาอาการ 125 20.83 61 48.8 
4 คําเรียกโรคและอาการผิดปกติ 55 9.16 19 34.54 
5 คําเรียกพืช ผกั ผลไม้ 42 7 10 23.80 
6 คําเรียกสตัว์ 27 4.5 7 25.92 
7 คําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้ 78 13 29 37.17 
8 คําขยาย 67 11.16 22 32.83 
9 คําเรียกธรรมชาติ สี และอาหาร 35 5.83 10 28.57 
10 คําเรียกอาชีพ เคร่ืองแตง่กาย และ

ลกัษณะนาม 
42 7 17 40.47 

11 คําบอกทิศทางและสถานท่ี 32 5.33 8 25 
12 คําถามและคําไวยากรณ์ 21 3.5 3 14.28 

รวม 600 100 200 100 
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 จากตารางแสดงค่าความถ่ีและร้อยละของการใช้ศพัท์อ่ืนของแต่ละหมวดศพัท์  จะเห็นได้ว่า มีการใช้
ศพัท์อ่ืน [B] ของผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุนหมวดท่ี 3 คําเรียกกิริยาอาการมากท่ีสดุ จํานวน 61 หน่วยอรรถ 
คิดเป็นร้อยละ 48.8 จากจํานวนศพัท์ในหมวดท่ี 3 ทัง้หมด  รองลงมาคือ หมวดท่ี 10 คําเรียกอาชีพ  เคร่ืองแต่ง
กาย และลกัษณะนาม จํานวน 17 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 40.47 และหมวดท่ี 7 คําเรียกสิ่งของเคร่ืองใช้ 
จํานวน 29 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 37.17 ของจํานวนศพัท์ทัง้หมดในหมวดท่ี 7 ตามลําดบั 
 สว่นหมวดศพัท์ท่ีมีการใช้ศพัท์อ่ืน [B] น้อยท่ีสดุคือ หมวดท่ี 12 คําถามและไวยากรณ์ จํานวน 3 หน่วย
อรรถ คิดเป็นร้อยละ 14.28 ของศพัท์ทัง้หมดในหมวดท่ี 12  รองลงมาคือ หมวดท่ี 1 คําเรียกเครือญาติและสรรพ
นาม  จํานวน 7 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 15.21ของศพัท์ในหมวดท่ี 1  และหมวดท่ี 2 คําเรียกส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย จํานวน 5 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 16.66 ของหมวดศพัท์ท่ี 2 ตามลําดบั 

เม่ือพิจารณาการใช้ศพัท์อ่ืน [B] ในแต่ละหมวดศพัท์ของผู้บอกภาษาแต่ละระดบัอายใุนภาษาผู้ ไทกะ
ป๋องประเทศไทยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 

ตารางท่ี 3.5 เปรียบเทียบแสดงความถ่ีและร้อยละของการใช้ศพัท์อ่ืน [B]  ในแตล่ะหมวดศพัท์ 
         ของคนแตล่ะระดบัอายใุนภาษาผู้ไทประเทศไทย 

หม
วด

ที่ ช่ือหมวดศัพท์ 

(W) 

จํานวน 

หน่วยอรรถ 
การใช้ศพัท์อ่ืน [B]  ของคนสามระดบัอาย ุ

ระดบัอายท่ีุ 1 ระดบัอายท่ีุ 2 ระดบัอายท่ีุ 3 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

1 คําเครือญาติและสรรพนาม 46 7.66 5 10.86 5 10.86 7 15.21 
2 คําเรียกสว่นตา่งๆ ของร่างกาย 30 5 3 10 5 16.66 5 16.66 
3 คําเรียกกิริยาอาการ 125 20.83 43 34.4 47 37.6 61 48.8 
4 คําเรียกโรคและอาการผิดปกติ 55 9.16 9 16.36 9 16.36 19 34.54 
5 คําเรียกพืช ผกั ผลไม้ 42 7 4 9.52 12 28.57 10 23.80 
6 คําเรียกสตัว์ 27 4.5 3 11.11 5 18.51 7 25.92 
7 คําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้ 78 13 17 21.79 19 24.34 29 37.17 
8 หมวดคําขยาย 67 11.16 13 19.04 18 26.86 22 32.83 
9 คําเรียกธรรมชาติ สี และอาหาร 35 5.83 5 14.28 9 25.71 10 28.57 
10 คําเรียกอาชีพ เคร่ืองแตง่กาย 

และลกัษณะนาม 
42 7 11 2.19 14 33.33 17 40.47 

11 คําบอกทิศทางและสถานท่ี 32 5.33 5 15.62 8 25 8 25 
12 คําถามและคําไวยากรณ์ 21 3.5 1 14.76 2 9.52 3 14.28 

รวม 600 100 119 100 153 100 200 100 
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 จากตารางท่ี 3.5  เปรียบเทียบแสดงความถ่ีและร้อยละของการใช้ศพัท์อ่ืน [B]  ในแต่ละหมวดศพัท์ของ
คนแต่ละระดบัอาย ุ ประเทศไทย  สามารถเปรียบเทียบการใช้ศพัท์อ่ืนในภาษาผู้ ไทของคนสามระดบัอายไุด้ดงั
แผนภมูิตอ่ไปนี ้ 

 

ภาพท่ี 3.3 แผนภมูิเปรียบเทียบการใช้ศพัท์อ่ืน [B] ของคนสามระดบัอาย ุประเทศไทย 
  

จากผลการศึกษา    การแปรการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ ไทกะป๋อง
ประเทศไทย  จะเห็นได้ว่า  ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ใช้ศพัท์อ่ืน [B]  มากท่ีสดุ คือ W3-
หมวดคําเรียกกิริยาอาการ  โดยผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 3 ใช้ศพัท์อ่ืนมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  
48.8    รองลงมาคือผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ   คิดเป็นร้อยละ 37.6   และผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 
1 คิดเป็นร้อยละ 36      รองลงมาคือ w10- หมวดคําเรียกอาชีพ เคร่ืองแตง่กาย  และลกัษณนาม ผู้
บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ศพัท์อ่ืนมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 40.47  รองลงมาผู้บอกภาษาระดบั
อายท่ีุ 2 ใช้ศพัท์อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 30.95 และผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์อ่ืนคิดเป็นร้อยละ 
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2.19    และ w7- หมวดคําเรียกสิ่งของเคร่ืองใช้ บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ศพัท์อ่ืนมากท่ีสดุ คิด
เป็นร้อยละ 37.17  รองลงมาผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ศพัท์อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 21.79 

จากการใช้ศพัท์อ่ืน [B] หมวดท่ี 3 คําเรียกกิริยาอาการมากท่ีสดุ  รองลงมาคือ หมวดท่ี 10 
คําเรียกอาชีพ เคร่ืองแตง่กาย และลกัษณะนาม และหมวดท่ี 7 คําเรียกสิ่งของเคร่ืองใช้ ตามลําดบั  
ผู้วิจยัเห็นวา่ศพัท์ดงักลา่วมีศพัท์อ่ืนท่ีเรียกคํานาม คํากิริยาอาการ และคําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้ตาม
ศพัท์ท่ีใช้ในปัจจบุนัตามความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีซึง่เป็นศพัท์อ่ืนมากขึน้  และศพัท์อ่ืนท่ี
ใช้แทนศพัท์ผู้ ไทกะป๋องเป็นท่ีเข้าใจตรงกันของผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุทัง้สื่อสารได้เข้าใจ
ตรงกนักบัชาวผู้ไทกะป๋องด้วยกนัเองและกลุม่ชาตพินัธุ์อ่ืนมากกวา่การใช้ศพัท์ 
ผู้ไท  ดงันัน้จงึพบการใช้ศพัท์อ่ืนในหมวดดงักลา่วเป็นจํานวนมาก 

สว่นการใช้ศพัท์อ่ืน  [B] น้อยในหมวดท่ี 12 คําถามและไวยากรณ์ รองลงมาคือ หมวดท่ี 1 
คําเรียกเครือญาติและสรรพนาม  และหมวดท่ี 2 คําเรียกสว่นตา่งๆ ของร่างกายตามลําดบั  จะเห็น
ได้ว่า  หมวดศัพท์ดังกล่าวเป็นศัพท์ท่ีผู้ บอกภาษาทัง้สามระดับอายุมีความคุ้ ยเคยและใช้ใน
ชีวิตประจําวนัทัว่ไป  ดงันัน้จึงมีผลทําให้การใช้ศพัท์อ่ืนในหมวดกงักลา่วมีเป็นจํานวนน้อยตามไป
ด้วย 
 จากผลการศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนงานวิจยันี ้ จะเห็นได้ว่าอายุ
ของผู้บอกภาษามีสว่นสําคญัท่ีทําให้เกิดการแปรการใช้ศพัท์ในภาษาผู้ ไทกะป๋อง  ไม่ว่าจะเป็นการ
แปรด้านรูปศพัท์  การแปรด้านความหมาย และการสญูศพัท์   อายขุองผู้บอกภาษาท่ีแตกตา่งกนั
ย่อมส่งผลให้ใช้ศพัท์แตกต่างกนัไปด้วย  โดยผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 พยายามใช้ศพัท์ภาษาผู้
ไทมากท่ีสดุแม้จะมีการใช้ศพัท์อ่ืนด้วยก็ตาม  ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุสองมีการใช้ศพัท์ผู้
ไทร่วมกับศพัท์อ่ืนมากกว่าผู้บอกภาษาระดบัอายุอ่ืนๆ  ทัง้นีผู้้บอกภาษาเป็นเสมือนจุดเช่ือมต่อ
ระหวา่งผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และระดบัอายท่ีุ 3 ดงันัน้หากสื่อสารกบัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 
1 ย่อมใช้ศพัท์ผู้ ไทเน่ืองจากผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไทเป็นส่วนใหญ่ และหากมีการ
สื่อสารกบัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 มกัจะใช้ศพัท์อ่ืนตามแบบผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้  ทัง้นีเ้พื่อให้การสื่อสารเข้าใจตรงกันและเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร
มากท่ีสดุ 
 ทัง้นีแ้ม้ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 แม้จะมีการใช้ศพัท์อ่ืนมากกว่าผู้บอกภาษาระดบัอายุ
อ่ืนๆ ก็ตาม  แต่ทัง้นีไ้ม่ได้หมายความว่าผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ไม่ทราบศพัท์ผู้ ไท  แต่การเก็บ
ข้อมลูของผู้วิจยัเน่ืองหน่วยอรรถท่ีใช้ในการสอบถามต้องการทราบวา่ผู้บอกภาษาใช้ศพัท์ใดในการ
สื่อสารในชีวิตประจําวนั  ไม่ได้กําหนดข้อตกลงเบือ้งต้นว่าแก่ผู้บอกภาษาว่าผู้บอกภาษาทรา บ
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ศพัท์ผู้ ไทในการสมัภาษณ์หรือไม่   ดงันัน้เม่ือผู้ วิจยัสอบถามเพิ่มเติมทําให้ทราบว่าผู้บอกภาษา
ทราบว่าผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 แม้จะมีการใช้ศพัท์อ่ืนจํานวนมากแตก็่ทราบศพัท์ผู้ ไทเม่ือมีคน
พดูศพัท์ดงักลา่วแม้จะไมไ่ด้ใช้ศพัท์ดงักลา่วก็ตาม  
 ดังนัน้การแปรการใช้ศัพท์ในภาษาผู้ ไทกะป๋องของคนสามระดับอายุประเทศไทยใน
การศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัเห็นวา่เป็นแปรการใช้ศพัท์เน่ืองมาจากการปรับภาษาผู้ ไทให้สามารถสื่อสาร
ได้เข้ากบับริบทของการเปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมยัท่ีเปลี่ยนไป  จากการใช้ศพัท์อ่ืนในหมวดศพัท์
ต่างๆ จะเห็นได้ว่า หมวดศพัท์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด จะเป็นหมวดคําเรียกกิริยาอาการ  
ส่วนหมวดคําถามและคําไวยากรณ์ซึ่งเป็นหมวดสําคญัท่ีแสดงอตัลกัษณ์ของภาษาผู้ ไทนัน้มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นจํานวนน้อย   แม้ผลการศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ในการศกึษาครัง้นีจ้ะพบการใช้
ศพัท์อ่ืนในภาษาผู้ไทเป็นจํานวนมากแต่ศพัท์ท่ีนํามาใช้ในภาษาผู้ไทเป็นหมวดคํากริยาและคํานาม
ซึ่งเป็นศัพท์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยซึ่งภาษาอ่ืนก็น่าจะมีการแปรศัพท์ในหมวดคําเรียก
ดงักลา่วเช่นกนั 
 นอกจากนีจ้ากการวิเคราะห์ข้อมลูประวตัิของผู้บอกภาษาพบว่า ผู้บอกภาษาผู้ ไทกะป๋อง
ทัง้สามระดบัเป็นผู้ รู้สองภาษาหรือสามภาษา นอกจากภาษาผู้ ไทแล้วยงัสามารถสื่อสารภาษาลาว
อีสานหรือภาษาไทยกรุงเทพฯได้ด้วย  ด้วยเหตนีุจ้ึงเป็นสิ่งสําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้ศพัท์อ่ืนมีใช้
ตัง้แตผู่้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และมากท่ีสดุในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ตามลําดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  109 

บทที่ 4 

การแปรการใช้ศัพท์ภาษาผู้ไทกะป๋องของคนสามระดบัอายุ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
จากการศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไทกะป๋อง เมืองเซโปน    

แขวงสะหวนันะเขต  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว      ผู้วิจยัศกึษาโดยใช้หน่วยอรรถชดุ
เดียวกับจุดเก็บข้อมูลท่ีอําเภอวาริชภูมิ    จังหวดัสกลนคร  ประเทศไทย  และศึกษา 4 ประเด็น
เช่นเดียวกบัจดุเก็บข้อมลูท่ีอําเภอวาริชภมูิ   จงัหวดัสกลนคร   ประเทศไทย คือ   1. รูปแบบการใช้
ศัพท์ของคนสามระดับอายุ   2.การแปรด้านรูปศัพท์ของคนสามระดับอายุ  3.  การแปรด้าน
ความหมายของคนสามระดบัอาย ุและ 4.การสญูศพัท์   

ผลการศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไทกะป๋อง  เมืองเซโปน  
แขวงสะหวนันะเขต   ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

4.1 รูปแบบการใช้ศัพท์ภาษาผู้ไทกะป๋องของคนสามระดบัอายุสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว   

จากการศึกษาการใช้ศัพท์ภาษาผู้ ไทของคนสามระดับอายุ   แขวงสะหวันนะเขต    
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ผลการวิจยัพบว่า  การใช้ศพัท์ของผู้บอกภาษาทัง้สาม
ระดบัอายแุบง่ได้ 2 ประเภท  รูปแบบการใช้ศพัท์ทัง้หมด  8  รูปแบบ คือ  

4.1.1 ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้เหมือนกนั   
4.1.2 ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาสองระดบัอายใุช้เหมือนกนั   

ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
  

4.1.1 ศัพท์ที่ ผู้บอกภาษาทัง้สามระดับอายุใช้เหมือนกัน  หมายถึง  การท่ีผู้บอก
ภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ศพัท์เดียวกนั  พบทัง้หมด 3 รูปแบบ  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
  1)  การใช้ศัพท์ผู้ไท หมายถึง  ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ศพัท์ผู้ ไท ผู้วิจยั
ใช้สญัลกัษณ์ A แทนศพัท์ผู้ ไท มีจํานวน  293 หน่วยอรรถ  คิดเป็นร้อยละ  48.83  ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้  
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ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 
A A A 

 
หน่วยอรรถ       ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 
‘นะส’ิ    /la3 bə:1/  /la3 bə:

1/ 
‘นาน’    /hə:ŋ2/   /hə:ŋ2/ 
‘เกลือ’    /kə:1/   /kə:1/ 
‘แมลงวนั’   /mɛ:ŋ2 hun5/  /mɛ:ŋ2 hun5/ 
‘อะไร’    /ʔan1 lə:2/  /ʔan1 lə:2/  

 
2)  การใช้ศัพท์ผู้ไทและศัพท์อ่ืน   หมายถึง การท่ีผู้บอกภาษาผู้ไททัง้ 

สามระดบัอายใุช้ศพัท์ผู้ ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืน หรือรูปแปรศพัท์ผู้ ไทหรือรูปแปรศพัท์อ่ืน มีจํานวน  128  
หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ  21.33  ดงัแผนภมูิและตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 
A 
B 

A 
B 

A 
B 

 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 

 ‘ภาชนะนึง่ข้าวเหนียว’ /mo:j2 /   /mo:j2 / 
       /ho:t3/     /huat3/ 

หนว่ยอรรถ ‘ภาชนะนึง่ข้าวเหนียว’ ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ศพัท์ผู้ไทควบคูไ่ปกบั
การใช้ศพัท์อ่ืนโดยใช้ศพัท์ผู้ไท /mo:j2/ และใช้ศพัท์อ่ืน /ho:t3/     /huat3/ เป็นศพัท์ภาษาลาว 

 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 
‘ฟ้าผา่’   /fa:4 pɛ:1/  /fa:4 pɛ:1/   

/fa:2 pha:4/ 

หนว่ยอรรถ ‘ฟ้าผา่’ ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ศพัท์ผู้ไทควบคูไ่ปกบัการใช้ศพัท์อ่ืน
โดยใช้ศพัท์ผู้ไท /fa:4 pɛ:1/ และใช้ศพัท์อ่ืน /fa:2 pha:4/ เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ และศพัท์
ภาษาลาว 
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หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 
‘เปลือกไข’่  /pəʔ3 khaj3/  /pəʔ3 khaj3/ 
      /piak3 khaj3/ 
หนว่ยอรรถ ‘เปลือกไข’่ ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ศพัท์ผู้ไทควบคูไ่ปกบัการใช้ศพัท์

อ่ืนโดยใช้ศพัท์ผู้ไท /pəʔ3 khaj3/ และใช้ศพัท์อ่ืน / piak3 khaj3/ เป็นศพัท์ภาษาลาว 
 

หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 

‘หมดเกลีย้ง’  /mət3 tiʔ6/  / mət3 tiʔ6/     / mət3/ 
      /miʔ3 ñaŋ3/ 
หนว่ยอรรถ ‘หมดเกลีย้ง’ ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ศพัท์ผู้ไทควบคูไ่ปกบัการใช้

ศพัท์อ่ืนโดยใช้ศพัท์ผู้ไท / mət3 tiʔ6/     / mət3/ และใช้ศพัท์อ่ืน /miʔ3 ñaŋ3/ เป็นศพัท์ภาษาลาว 
 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 
‘ขีอ้าย’   /khi:4 bə:1/  / khi:4 bə:1/ 

      /khi:4 ʔa:j1/     ̴ /ʔa:j1/ 

หนว่ยอรรถ ‘ขีอ้าย’ ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ศพัท์ผู้ไทควบคูไ่ปกบัการใช้ศพัท์อ่ืน

โดยใช้ศพัท์ผู้ไท /khi:4 bə:1/ และใช้ศพัท์อ่ืน /khi:4 ʔa:j1/     ̴ /ʔa:j1/  เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือ
ศพัท์ภาษาลาว 

 

3) การใช้ศัพท์อื่น  หมายถึง  การท่ีผู้บอกภาษาผู้ไททัง้สามระดบัอายใุช้ศพัท์ 
ภาษาลาวกลุ่มอ่ืน  หรือศพัท์ท่ีสร้างใหม่  ผู้วิจยัใช้สญัลกัษณ์ B แทนการศพัท์อ่ืน มีจํานวน  69
หน่วยอรรถ  คิดเป็นร้อยละ  11.5  ดงัแผนภมูิและตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 
B B B 

 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 

'ผู้หญิงท่ีเป็นหวัหน้า’ /mɛ:3 po:4/  /ho:1 na:4/     /hua1 na:4/ 
หนว่ยอรรถ  ‘ผู้หญิงท่ีเป็นหวัหน้า’’ ศพัท์ผู้ไทใช้ /mɛ:3 po:4/  แตปั่จจบุนัผู้บอกภาษาทัง้

สามระดบัอายใุช้ /ho:1 na:4/     /hua1 na:4/เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือภาษาลาว 
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หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 
'คลํา,ลบู’  /swa:m2/  /kham2/ 
หนว่ยอรรถ ‘คลํา,ลบู’ ศพัท์ผู้ไทใช้ / swa:m2/  แตปั่จจบุนัผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ 

/kham2/  เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือภาษาลาว 
 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 
'ตุม่นํา้’   /ʔuʔ3/   /ʔo:ŋ3/ 
หนว่ยอรรถ ‘ตุม่นํา้’ ศพัท์ผู้ไทใช้ /ʔuʔ3/  แตปั่จจบุนัผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ 

/ʔo:ŋ3/ เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ภาษาลาว 
 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 

'ไขข้่าว’   /khaj3 ho:n5/  /khaj3 caŋ1 haŋ2/  ̴/khaj3 ha:ŋ5 haŋ2/ 
หนว่ยอรรถ ‘ไขข้่าว’ ศพัท์ผู้ไทใช้ /khaj3 ho:n5/  แตปั่จจบุนัผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุ

ใช้ khaj3 caŋ1 haŋ2/  ̴/khaj3 ha:ŋ5 haŋ2/ เป็นศพัท์ภาษาลาว 
 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 
'กลอ่งใสข่อง’  /ka3 lum2/  /kͻ:ŋ3/ 
หนว่ยอรรถ ‘กลอ่งใสข่อง’ ศพัท์ผู้ไทใช้ /ka3 lum2/  แตปั่จจบุนัผู้บอกภาษาทัง้สามระดบั

อายใุช้ /kͻ:ŋ3/ เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ภาษาลาว 
 

  4.1.2 ศัพท์ที่ ผู้บอกภาษาสองระดับอายุใช้เหมือนกัน  หมายถึง  ศพัท์ท่ีผู้
บอกภาษาสองระดบัอายุใช้ตรงกันในการสื่อสารโดยใช้ศพัท์ผู้ ไท หรือศพัท์อ่ืน  หรือใช้ศพัท์ผู้ ไท
ร่วมกบัศพัท์อ่ืน การใช้ศพัท์ลกัษณะนี ้  พบทัง้หมด 5 รูปแบบ   ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

  1) ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2 ใช้ศพัท์เดิม ขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบั
อายุท่ี 3 ใช้ศพัท์อ่ืน  มีจํานวน  8 หน่วยอรรถ   คิดเป็นร้อยละ  1.33 ดงัแผนภูมิและตวัอย่าง
ตอ่ไปนี ้
 

ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 
A 

 

A B 
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หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท       ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
‘ดินแฉะ’ /din1 peʔ3/  /din1 peʔ3/  /din1 cɯ:n5/ 
หน่วยอรรถ  ‘ดินแฉะ’   ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /din1 peʔ3/    สว่นผู้

บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้  /din1 cɯ:n5/  เป็นศพัท์ภาษาลาว 
 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท       ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
 'เป็นมนัเงา’ /lə:m4/    /lə:m4/   /liam4/ 

หน่วยอรรถ ‘เป็นมนัเงา’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /lə:m4/ สว่นผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้  /liam4/  ซึง่เป็นศพัท์ภาษาลาว 
 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท       ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3  
'เสียเวลา’ /khəʔ 3/    /khəʔ 3/  /se:1 we:2 la:2/ 

          /sia1 we:2 la:2/ 
หน่วยอรรถ ‘เสียเวลา’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /khəʔ 3/ สว่นผู้บอก

ภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้  / se:1 we:2 la:2/  เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ 
 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท       ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
‘กระพริบตา’ /ka

3 phap3 ta:1/  /ka3 phap3 ta:1/  /ka3 phip3 ta:1/ 
หน่วยอรรถ ‘กระพริบตา’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /ka

3 phap3 ta:1/ 
สว่นผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้  /ka3 phip3 ta:1/ ซึง่เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ภาษา
ลาว 

 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท       ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
'ดาวตก’  /da:w1 sa1 det3/ /da:w1 sa1 det3/  /da:w1 tok3/ 
หน่วยอรรถ ‘กระพริบตา’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /daw1 sa1 det3/ 

สว่นผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้  /da:w1 tok3/  เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ภาษาลาว 
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2)  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1  และ 2 ใช้ศพัท์ผู้ไท  ส่วนผู้บอกภาษาระดบัอาย ุ
ท่ี 3 ใช้ศพัท์ผู้ ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืน  มีจํานวน  13 หน่วยอรรถ   คิดเป็นร้อยละ  2.16 ดงัแผนภมูิและ
ตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 
A A 

 
A 
B 

 
หน่วยอรรถ     ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุที่ 1,2      ระดบัอายุที่ 3 
 ‘หน้าอก’         /ʔa:ŋ1/  /ʔa:ŋ1/             /ʔa:ŋ1/
       /ʔək3/
หน่วยอรรถ ‘หน้าอก’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1, 2 และ 3 บางคนใช้ศพัท์ผู้ ไท  /ʔa:ŋ1/ แต่

ปัจจบุนัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 บางคนใช้  /ʔək3/  เป็นศพัท์ภาษาลาว 
 
หน่วยอรรถ     ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุที่ 1,2      ระดบัอายุที่ 3 
 ‘พึง่จะเร่ิมทํา’      /sa2 kɔ:3/  /sa2 kɔ:3/        /sa2 kɔ:3/ 

       /thom1 ʔet3/ 
หน่วยอรรถ ‘เพิ่งจะเร่ิมทํา’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1, 2 และ 3 บางคนใช้ศพัท์ผู้ ไท  /sa2 

kɔ:3/ แตปั่จจบุนัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 บางคนใช้  /thom1 ʔet3/  เป็นศพัท์ภาษาลาว 
  

หน่วยอรรถ     ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุที่ 1,2      ระดบัอายุที่ 3 
‘น่าหวัเราะ’      /ñəʔ3 ho:1/  /ñəʔ3 ho:1/       /ñəʔ3 ho:1/     /ñaʔ3 ho:1/ 

      /ja:k1 hua1/  
หน่วยอรรถ ‘น่าหวัเราะ’ ผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1, 2 และ 3 บางคนใช้ศพัท์ผู้ ไท  /ñəʔ3 

ho:1/  แตปั่จจบุนัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 บางคนใช้  /ja:k1 hua1/  เป็นศพัท์ภาษาลาว 
 

หน่วยอรรถ     ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุที่ 1,2      ระดบัอายุที่ 3 
 ‘พดูมาก’     /paʔ3 pen1/  / paʔ3 pen1/       / paʔ3 pen1/ 
              /waw5 pen1/ 
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หน่วยอรรถ ‘พดูมาก’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1, 2 และ 3 บางคนใช้ศพัท์ผู้ ไท  /pa3 pen1/  
แตปั่จจบุนัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 บางคนใช้  /waw5 pen1/  เป็นศพัท์ภาษาลาว 

 
หน่วยอรรถ     ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุที่ 1,2      ระดบัอายุที่ 3 

 ‘ทํางาน’     /ʔet3 weʔ/2/  /ʔet3 weʔ2/       /ʔet3 weʔ2/ 
              /het3 wiak2/ 

หน่วยอรรถ ‘ทํางาน’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1, 2 และ 3 บางคนใช้ศพัท์ผู้ ไท  /ʔet3 weʔ2/  
แตปั่จจบุนัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 บางคนใช้  /het3 wiak2/  เป็นศพัท์ภาษาลาว 
 

3) ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ไท   ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2  
และ 3 ใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน  มีจํานวน  30 หน่วยอรรถ   คิดเป็นร้อยละ  5   ดงัแผนภมูิและ
ตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 
A A 

B 
A 
B 

 
หน่วยอรรถ     ศัพท์ผู้ไท       ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 
‘ทําประชด’ /ʔet3 sə:3/    /ʔet3 sə:3/  /ʔet3 sə:3/ 

/het3 saj3/ 
หน่วยอรรถ ‘ทําประชด’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /ʔet3 sə:3/ เพียงศพัท์เดียว 

แตปั่จจบุนัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 แล 3ใช้ศพัท์ผู้ไทกบัศพัท์อ่ืน   ซึง่ศพัท์อ่ืนท่ีผู้บอกภาษาระดบั
อายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ /het3 saj3/  เป็นศพัท์ภาษาลาว 

 
 

หน่วยอรรถ     ศัพท์ผู้ไท       ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 
‘ริมฝีปาก’ /him2 su3 paʔ5/   /him2 su3 paʔ5/  /him2 su3 paʔ5/ 

/khi:4 sop3/  
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หน่วยอรรถ ‘ริมฝีปาก’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /him2 su3 paʔ5/ เพียงศพัท์
เดียว แต่ปัจจุบันผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 แล 3ใช้ศพัท์ผู้ ไทกับศัพท์อ่ืน   ซึ่งศพัท์อ่ืนท่ีผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ / khi:4 sop3/  เป็นศพัท์ภาษาลาว 

 
หน่วยอรรถ     ศัพท์ผู้ไท       ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 
‘ดินเหนียว’  /din1 daʔ3/    /din1 daʔ3/  /din1 daʔ3/  

/din1 ne:w2/ 

  ̴ /din1 niaw2/ 
หน่วยอรรถ ‘ดินเหนียว’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไท / din1 daʔ3/ เพียงศพัท์

เดียว แต่ปัจจุบนัผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 2 และ 3ใช้ศพัท์ผู้ ไทกับศพัท์อ่ืน   ซึ่งศพัท์อ่ืนท่ีผู้บอก

ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ /din1 ne:w2/     /din1 niaw2/ ตามศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์
ภาษาลาว  โดยผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 บางคนมีการเปลี่ยนแปลงเสียงศพัท์อ่ืนท่ีนํามาใช้
ในภาษาผู้ไทกะป๋องเป็น /din1 ne:w2/ ตามระบบเสียงในภาษาผู้ไท และใช้ /din1 niaw2/  เป็นศพัท์ท่ี
ยืมมาจากภาษาอ่ืน 

 
หน่วยอรรถ     ศัพท์ผู้ไท       ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 
‘รอยตอ่ระหวา่ง  /sa:n1 khi:4 muʔ2/  /sa:n1 khi:4 muʔ2/ /sa:n1 khi:4 muʔ2/ 
ปากกบัจมกู’      /sa:n1 daŋ

1/ 
หน่วยอรรถ  ‘รอยต่อระหว่างปากกับจมกู’  ผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /sa:n1 

khi:4 muʔ2/ เพียงศพัท์เดียว   แต่ปัจจุบนัผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 2 แล 3ใช้ศพัท์ผู้ ไทกบัศพัท์อ่ืน   
ซึง่ศพัท์อ่ืนท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ /sa:n1 daŋ

1/ เป็นศพัท์ภาษาลาว 
 
หน่วยอรรถ     ศัพท์ผู้ไท       ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 
‘สายรก’      /saj1 hε:3/         /saj1 hε:3/  /saj1 hε:3/ 

             /saj1 loʔ3/ 
          /saj1 lo:k2/ 

หน่วยอรรถ  ‘สายรก’  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /saj1 hε:3/ เพียงศพัท์เดียว   
แตปั่จจบุนัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 แล 3ใช้ศพัท์ผู้ไทกบัศพัท์อ่ืน   ซึง่ศพัท์อ่ืนท่ีผู้บอกภาษาระดบั
อายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ / saj1 loʔ3/    /saj1 lo:k2/ เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ภาษาลาว 
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  4)  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2 ใช้ทัง้ศพัท์เดิมและศพัท์อ่ืน ในขณะท่ีผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 3  ใช้ศพัท์อ่ืน  มีจํานวน  27 หน่วยอรรถ   คิดเป็นร้อยละ  4.5  ดงัแผนภมูิและ
ตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 
A 
B 

A 
B 

 
B 

 
หน่วยอรรถ  ศัพท์ผู้ไท    ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
‘มุง่มัน่,พยายาม’  /phiʔ3phɔʔ3/     /phiʔ3phɔʔ3/   

    /taŋ4 cə:1/  /taŋ4 cə:1/ 
หน่วยอรรถ  ‘มุ่งมัน่,พยายาม’  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1และ 2  ใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน 

ศพัท์ผู้ ไทใช้ /phiʔ3phɔʔ3/ ศพัท์อ่ืนใช้  /taŋ4 cə:1/ ซึ่งเป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯหรือศพัท์ลาว
อีสานแตมี่การเปลี่ยนแปลงเสียงพยางค์ท้าย / cə:1/ ให้เป็นไปตามระบบเสียงในภาษาผู้ ไท   สว่นผู้
บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้  / taŋ4 cə:1/  เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ลาวเท่านัน้ 
 

หน่วยอรรถ  ศัพท์ผู้ไท    ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
 ‘ซอ่นดีๆ’  /sə:ŋ3 cep3 ce:1/     /sə:ŋ3 cep3 ce:1/    

    /sə:ŋ3 di:1 di:1/ /sə:ŋ3 di:1 di:1/ 
หน่วยอรรถ ‘ซอ่นดีๆ’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1และ 2  ใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน ศพัท์ผู้ ไท

ใช้ /sə:ŋ3 cep3 ce:1/ ศพัท์อ่ืนใช้  /sə:ŋ3 di:1 di:1/  ซึง่เป็นศพัท์ภาษาลาว  ส่วนผู้บอกภาษาระดบั
อายท่ีุ 3 ใช้  /sə:ŋ3 di:1 di:1/ เป็นศพัท์ภาษาลาวเท่านัน้ 
 

หน่วยอรรถ  ศัพท์ผู้ไท    ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
‘เพิ่ง(จะไป)’  /saʔ3/          /saʔ3/ 
         /ha:1/   /ha:1/ 
หน่วยอรรถ ‘เพิ่ง(จะไป)’  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1และ 2  ใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน ศพัท์

ผู้ ไทใช้ /saʔ3/ ศัพท์อ่ืนใช้  /ha:1/  ซึ่งเป็นศัพท์ภาษาลาว     ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 3 ใช้  
/ha:1/ เป็นศพัท์ภาษาลาวเท่านัน้ 
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หน่วยอรรถ  ศัพท์ผู้ไท    ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
 ‘โรคเรือ้น’  /khi:4 ma3 he:ŋ1/   /khi:4 maʔ3 he:ŋ1/   

               /khi:4 hə:n5/  /khi:5 hə:n5/ 

   หน่วยอรรถ ‘โรคเรือ้น’  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1และ 2  ใช้ศพัท์ผู้ไทและศพัท์อ่ืน ศพัท์ผู้
ไทใช้ /khi:4 ma3 he:ŋ1/ ศพัท์อ่ืนใช้  /khi:4 hə:n5/  ซึง่เป็นศพัท์ภาษาลาว   สว่นผู้บอกภาษาระดบั
อายท่ีุ 3 ใช้  /khɔ:n1 maj5/ เป็นศพัท์ภาษาลาวเท่านัน้ 
 

  5)  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไท  ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 
และ 3 ใช้ศพัท์อ่ืนจํานวน 13 หน่วยอรรถ   คิดเป็นร้อยละ  2.16  ดงัแผนภมูิและตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 
A B B 

 

 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท         ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2,3 

 ‘สีเขียวหวัเป็ด’  /si:1 siw3/      /si:1 siw3/  /si:1 khe:w1/ 
หน่วยอรรถ ‘กลางวนั’ ผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /si:1 siw3/  ส่วนผู้บอก

ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ศพัท์อ่ืน / si:1 siw3/  เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ลาว   แต่
มีการเปลี่ยนแปลงเสียงท้ายพยางค์ตามระบบเสียงในภาษาผู้ไท 
 

หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท         ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2,3 
‘นํา้ครํา’   /khi:4 sa:n2/            /khi:4 sa:n2/       /khi:4 si:k2/ 
หน่วยอรรถ ‘นํา้ครํา’ ผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /khi:4 sa:n2/  ส่วนผู้บอก

ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ศพัท์อ่ืน /khi:4 si:k2/  เป็นศพัท์ภาษาลาว    
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท         ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2,3 
'เวลาจวนคํ่า’  /sa1 lum2/      /sa1 lum2/  /kə:4 kam3/ 
        ̴ /kaj4 kam3/ 
หน่วยอรรถ ‘เวลาจวนคํ่า’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /sa1 lum2/  สว่นผู้บอก

ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ศพัท์อ่ืน /kə:4 kam3/   ̴ /kaj4 kam3/  ซึง่เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ
หรือศพัท์ลาว   แตมี่การเปลี่ยนแปลงเสียงในพยางค์แรกของศพัท์ /kə:4 kam3/ ให้เป็นไปตามระบบ
เสียงในภาษาผู้ไทของผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 บางคน 
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หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท         ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2,3 
'ขวญับนศีรษะ’  /cam1 wan1/      /cam1 wan1/  /cɔ:m1 wan1/ 

̴ /cɔ:m1 khwan1/ 
หน่วยอรรถ ‘ขวญับนศีรษะ’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /cam1 wan2/  ส่วนผู้

บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ศพัท์อ่ืน /cɔ:m1 wan1/   ̴ /cɔ:m1 khwan1/  ซึง่เป็นศพัท์ภาษาไทย
กรุงเทพฯหรือศพัท์ลาว   แต่มีการเปลี่ยนแปลงเสียงพยญัชนะต้นในพยางค์ท้ายของศพัท์ / cɔ:m1 

wan2/ ให้เป็นไปตามระบบเสียงในภาษาผู้ไทของผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 บางคน 

 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท         ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2,3 

 'ค้างคาวตวัใหญ่’ /biŋ4/       /biŋ4/  /ce:1/   ̴ /cia1/ 

         ̴ /kia1/ 
หน่วยอรรถ ‘ค้างคาวตวัใหญ่’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไท /biŋ4/  ส่วนผู้บอก

ภาษาระดับอายุท่ี 2 และ 3 ใช้ศัพท์อ่ืน /ce:1/   ̴ /cia1/   ̴ /kia1/  ซึ่งเป็นศัพท์ลาว   แต่มีการ
เปลี่ยนแปลงเสียงสระศพัท์  /ce:1/   ให้เป็นไปตามระบบเสียงในภาษาผู้ ไทของผู้บอกภาษาระดบั
อายท่ีุ 2 และ 3  บางคน  
 
  6)  ผู้ บอกภาษาระดับอายุท่ี  1 ใช้ศัพท์ผู้ ไทและศัพท์อ่ืน ในขณะท่ีผู้ บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ศพัท์อ่ืนจํานวน 19 หน่วยอรรถ   คิดเป็นร้อยละ  3.16  ดงัแผนภมูิ
และตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 
 

ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 
A 
B 

 
B 

 
B 

 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท         ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2,3 
‘กะโหลกศีรษะ’  /ka3 pɔ:ŋ1 ho:1/     /kaʔ3 pɔ:ŋ1 ho:1/   

              /ka3 du3 ho:1/  /ka3 du3 ho:1/ 
/ka3 loʔ3/  /ka3 loʔ3/ 
     /ka3 lo:k6/ 
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หน่วยอรรถ  ‘กะโหลกศีรษะ ’   ผู้ บอกภาษาระดับอายุท่ี 1   ใช้ศัพท์ผู้ ไทและศัพท์อ่ืน     
ศพัท์ผู้ไทใช้  /kaʔ3 pɔ:ŋ1 ho:1/    ศพัท์อ่ืนใช้ /ka3 du3 ho:1/  ซึง่เป็นศพัท์ลาว    และ  /ka3 loʔ3/  สว่นผู้
บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้  /ka3 du3 ho:1/  ,  /ka3 loʔ3/    /ka3 lo:k6/  ซึง่เป็นศพัท์ภาษาไทย
กรุงเทพฯหรือศพัท์ลาว  

  
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท         ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2,3 
 ‘ถกัเปีย’  /phә:3/             /phә:3/ 

     /pia1/  /pia1/ 
หน่วยอรรถ  ‘ถกัเปีย’   ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1   ใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน     ศพัท์ผู้ ไท

ใช้  /phә:3/    ศพัท์อ่ืนใช้ /pia1/  ซึง่เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯหรือศพัท์ลาว    ส่วนผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้  ใช้ /pia1/  ซึง่เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯหรือศพัท์ลาว 

  
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท         ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2,3 
‘ท่อนซงุ’   /maj5 sum5/      /maj5 sum3/   
             /khɔ:n1 maj5/  /khɔ:n1 maj5/ 
หน่วยอรรถ  ‘ท่อนซุง’   ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1   ใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน     ศพัท์ผู้ ไท

ใช้  /maj5 sum5/    ศพัท์อ่ืนใช้ / khɔ:n1 maj5/  ซึง่เป็นศพัท์ลาว    สว่นผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 
และ 3 ใช้  ใช้ /khɔ:n1 maj5/  ซึง่เป็นศพัท์ลาว 
 

หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท         ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2,3 
‘มีครรภ์’   /ju:3 luʔ3/      /ju:3 luʔ3/ 
          /daj4 lu:k2/  / daj4 lu:k2/ 
หน่วยอรรถ  ‘มีครรภ์’   ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1   ใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน     ศพัท์ผู้ ไท

ใช้  /ju:3 luʔ3/    ศพัท์อ่ืนใช้ /daj4 lu:k2/   เป็นศพัท์ภาษาลาว    สว่นผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 
3 ใช้  ใช้ /daj4 lu:k2/  เป็นศพัท์ภาษาลาว 
 

หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท         ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2,3 
 ‘แผลสด’  /pa:1 ba:t3/      /pa:1 ba:t3/ 

              /ba:t3/   
          /phɛ:1/  /phɛ:1/ 
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หน่วยอรรถ  ‘แผลสด’   ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1   ใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน     ศพัท์ผู้ ไท

ใช้  /pa:1 ba:t3/       /ba:t3/  ศพัท์อ่ืนใช้ /phɛ:1/  ซึง่เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ    สว่นผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้  ใช้ /phɛ:1/  ซึง่เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ 
 จากการใช้ศัพท์ของคนสามระดบัอายุในภาษาผู้ ไทกะป๋อง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวทัง้หมด  2 ประเภท  9 รูปแบบ  สามารถสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงความถ่ีและร้อยละของรูปแบบการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายสุาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

รูปแบบการใช้ศัพท์ จ านวน ร้อยละ 
   1. AAA 293 48.83 
   2.  

 
 
 
 
 

 128 21.33 
   3. BBB 69 11.5 
   4. AAB 8 1.33 
   5.  

 
 
 
 
 

 13 2.16 
   6.  

 
 
 
 
 

 30 5 
   7.  

 
 
 
 
 

 27 4.5 
   8. ABB 13 2.16 
   9.  

 
 
 
 
 

 19 3.16 
รวม 600 100 
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ภาพท่ี 4.1 แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของรูปแบบการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

     
 จากตารางและแผนภมูิแสดงอตัรารูปแบบการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอาย ุเมืองเซโปน  
แขวงสะหวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาทัง้สาม
ระดบัอายใุช้ศพัท์ผู้ ไทรูปแบบ AAA มากท่ีสดุจํานวน 293 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 48.83   

รองลงมาคือการใช้ศพัท์ผู้ ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืนหรือแบบ 
   

   
  จํานวน 128 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อย

ละ 21.33  และการใช้ศพัท์อ่ืนแบบ BBB จํานวน 69 หน่วยอรรถ  คดิเป็นร้อยละ 11.5 
จากข้อมลูรูปแบบการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว    จะเห็นได้ว่าผู้ บอกภาษาชาวผู้ ไทกะป๋องทัง้สามระดบัอายุในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวแม้จะมีการใช้ศพัท์ผู้ ไทเป็นจํานวนมากแต่ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ศพัท์อ่ืน
ในภาษาผู้ ไทจํานวนมากเช่นกนั   ส่งผลทําให้เกิดการแปรด้านรูปศพัท์และแสดงให้เห็นว่าผู้บอก
ภาษาทัง้สามระดบัอายเุกิดการสมัผสัภาษากบัภาษาอ่ืนในจุดเก็บข้อมลู  อาทิ ภาษาลาว    เม่ือ
ตรวจสอบข้อมลูภมูิหลงัของผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายจุากแบบบนัทึกประวตัิผู้บอกภาษาด้าน
ความสามารถในการใช้ภาษาพบว่าผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายเุป็นผู้ รู้สองภาษา    ดงันัน้จึงพบ
การใช้ศัพท์อ่ืนจากรูปแบบการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ตัง้แต่ผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1 และมากขึน้ในผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ตามลําดบั 
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เม่ือพิจารณาอตัราการใช้ศพัท์ผู้ ไท [A]  การใช้ศพัท์ผู้ ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืน [ 
 

] และการใช้
ศพัท์อ่ืน [B] ของผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายจุากรูปแบบการใช้ศพัท์ทัง้หมด 9  รูปแบบ  พบว่า
แตล่ะระดบัอายมีุอตัราการใช้ศพัท์แตกตา่งกนั   ดงันี ้

 

ตารางท่ี 4.2 คิดคา่ความถ่ีการใช้ศพัท์ผู้ไท [A]  การใช้ศพัท์ผู้ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืน [ 
 

]  และการใช้ 
         ศพัท์อ่ืน [B] ของคนสามระดบัอาย ุ

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงแสดงความถ่ีและร้อยละของการใช้ศพัท์ผู้ไท [A]  การใช้ศพัท์ผู้ไทร่วมกบั 

        ศพัท์อ่ืน [ 
 

]  และการใช้ศพัท์อ่ืน [B] ของคนสามระดบัอาย ุ 
        สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

การใช้ศัพท์ 
 

 
ระดับอายุ 

A 

 
 

 

 
B 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

G1 357 59.5 174 29 69 11.5 
G2 314 52.33 185 30.83 101 16.83 
G3 293 48.83 171 28.5 136 22.66 

รูปแบบการ 
ใช้ศัพท์ 

ระดับอายุ 

G1 G2 G3 
A  

 
 B A  

 
 B A  

 
 B 

   1. AAA 293 - - 293 - - 293 - - 

   2.  
 
 
 
 
 

 - 128 - - 128 - - 128 - 

   3. BBB - - 69 - - 69 - - 69 

   4. AAB 8 - - 8 - -- - - 8 

   5.  
 
 
 
 
 

 13 - - 13 - - - 13 - 

   6.  
 
 
 
 
 

 30 - - - 30 - - 30 - 

   7.  
 
 
 
 
 

 - 27 - - 27 - - - 27 

   8. ABB 13 - - - - 13 - - 13 

   9.  
 
 
 
 
 

 - 19 - - - 19 - - 19 

รวม 357 174 69 314 185 101 293 171 136 
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ภาพท่ี 4.2 แผนภมูิเปรียบเทียบร้อยละของการใช้ศพัท์การใช้ศพัท์ผู้ไท [A]  การใช้ศพัท์ผู้ไท 

    ร่วมกบัศพัท์อ่ืน [ 
 

]  และการใช้ศพัท์อ่ืน [B] ของคนสามระดบัอาย ุ 
    สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

จากอตัราการใช้ศพัท์ผู้ ไท [A]  การใช้ศพัท์ผู้ ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืน [ 
 

]  และการใช้ศพัท์อ่ืน 
[B] ของผู้ บอกภาษาแต่ละระดับอายุ   เมืองเซโปน   แขวงสะหวันนะเขต  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  พบวา่ 

ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไท [A] มากท่ีสดุ จํานวน 357 หน่วยอรรถ   คิดเป็น

ร้อยละ 59.5   รองลงมาใช้ศพัท์ผู้ ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืน [ 
 

] จํานวน 174 หน่วยอรรถ   คิดเป็นร้อยละ 
29   และใช้ศพัท์อ่ืน [B] จํานวน 69 หน่วยอรรถ   คิดเป็นร้อยละ 11.5 

ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 ใช้ศพัท์ผู้ ไท [A] มากท่ีสดุ จํานวน 314 หน่วยอรรถ   คิดเป็น

ร้อยละ 52.33   รองลงมาใช้ศพัท์ผู้ ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืน [ 
 

] จํานวน 185 หน่วยอรรถ  คิดเป็นร้อยละ 
30.83   และใช้ศพัท์อ่ืน [B] จํานวน 101 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 16.83 

ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ศพัท์ผู้ไท [A] มากท่ีสดุ จํานวน 293 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อย

ละ 48.83    รองลงมาใช้ศพัท์ผู้ ไทร่วมกับศพัท์อ่ืน [ 
 

] จํานวน 171 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 
28.5   และใช้ศพัท์อ่ืน [B] จํานวน 136 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 22.66 

จากอตัราการใช้ศพัท์ของผู้บอกภาษาแตล่ะระดบัอาย ุ จะเห็นได้วา่ผู้บอกภาษาระดบัอายุ
ท่ี 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไท [A] มากท่ีสดุ จํานวน 357 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 59.5  ผู้บอกภาษาระดบั
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อายท่ีุ 2 ใช้ศพัท์ผู้ ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืน [ 
 

] มากท่ีสดุ จํานวน 185 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 30.83  
สว่นผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ศพัท์อ่ืน [B] มากท่ีสดุ  จํานวน 136 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 
22.66   

จากอตัราการใช้ศพัท์ของผู้บอกภาษาแตล่ะระดบัอาย ุ จะเห็นได้วา่ผู้บอกภาษาระดบัอายุ
ท่ี 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไทมากกว่าผู้บอกภาษาในระดบัอายุท่ี 2 และ 3  จํานวน 357 หน่วยอรรถ  คิดเป็น
ร้อยละ 59.5   ผู้ วิจัยเห็นว่าผู้ บอกภาษาระดับอายุท่ี  1  ซึ่ง เป็นกลุ่มผู้ สูงในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้ภาษาผู้ ไทในการสื่อสารทัง้กบัชาวผู้ ไทด้วยกนัเองและกบักลุ่มชาติ
พนัธุ์ อ่ืนแม้ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 จะทราบศพัท์อ่ืน อาทิ ภาษาลาว  เป็นต้น  นอกจากนีแ้ขวง
สะหวนันะเขตมีชาวผู้ไทอาศยัอยูเ่ป็นจํานวนมากและใช้ภาษาผู้ไทเป็นภาษาประจําแขวง   ดงันัน้ผู้
บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงใช้ศัพท์ผู้ เป็นจํานวน
มากกวา่ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3   

จากการท่ีผู้ บอกภาษาระดับอายุท่ี  2 ใช้ศัพท์ผู้ ไทร่วมกับศัพท์อ่ืนมากกว่าผู้ บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 3   จํานวน  185  หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 30.83   ผู้วิจยัเห็นว่าอาจ
เน่ืองมาจากผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 2 เป็นวยัทํางานมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลในท้องถ่ินทัง้
ชาวผู้ ไทและกลุ่มชาติพนัธุ์ อ่ืนทําให้ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 ใช้ศพัท์อ่ืนมากยิ่งขึน้  นอกจากนีผู้้
บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 เป็นระดบัอายท่ีุมีการติดตอ่กบัคนวยัชราในระดบัอายท่ีุ 1 ท่ีมีการใช้ศพัท์
ผู้ ไทจํานวนมาก และติดต่อกับวยัหนุ่มสาวในระดบัอายุท่ี 1 ซึ่งมีการใช้ศพัท์อ่ืนเป็นจํานวนมาก   
ทําให้ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 รู้ทัง้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืนทําให้ใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืนควบคูก่นั
ในการสื่อสาร 

 

4.2 การแปรด้านรูปศัพท์ภาษาผู้ไทกะป๋องของคนสามระดบัอายุสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

จากการศกึษา  นอกจากรูปแบบมีการใช้ศพัท์ดงักล่าวข้างต้นแล้ว ยงัพบการแปรด้านรูป
ศพัท์ของคนสามระดบัอาย ุ ดงันี ้
  4.2.1 การแปรด้านรูปศัพท์ของศัพท์ผู้ไท หมายถึง  การใช้รูปศพัท์ภาษาผู้ ไท
ของผู้บอกภาษาแตล่ะระดบัอายหุรือระดบัอายเุดียวกนัท่ีมีมากกว่า 1 รูปแปร โดยรูปแปรท่ีเกิดขึน้
จากการแปรเสียงพยญัชนะและสระ  การเพิ่มเสียง การตดัเสียง หรือการเปลี่ยนบางพยางค์  แตย่งั
แสดงความหมายหลกัคงเดมิ   ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
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หน่วยอรรถ   ศัพท์ผู้ไท    ระดับอายุที่ 1,2,3  
‘ชําเลือง’   /lə:ŋ2/   /lə:ŋ2     sam2 lə:ŋ2/  
  
จากตวัอยา่งหน่วยอรรถ    ‘ชําเลือง’  ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ /lə:ŋ2/  และ  

/sam2 lə:ŋ2/     โดยมีการเพิ่มเสียง  /sam2/  หน้าศพัท์    ทําให้เกิดการแปรด้านรูปศพัท์ผู้ ไทกะป๋อง
จากการใช้ศพัท์ของผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอาย ุจาก /lə:ŋ2/ เป็น / sam2 lə:ŋ2/ 
 

หน่วยอรรถ     ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 
‘ห้องนอน’     /ko:ŋ3 so:m4/ /ho:ŋ4 so:m4/  /ho:ŋ4 so:m4/    /so:m4/ 

 /ho:ŋ4 so:m4/ 

จากตวัอยา่งหน่วยอรรถ    ‘ห้องนอน’    ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  1 ใช้ /ko:ŋ3 so:m4/     
/ho:ŋ4 so:m4/  ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2  และ 3  ใช้  /ho:ŋ4 so:m4/ และ /so:m4/ โดยมี
การตดัเสียง  /ho:ŋ4/  หน้าศพัท์ในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2  และ 3  บางคน       ทําให้เกิดการ
แปรด้านรูปศพัท์ผู้ ไทกะป๋องจากการใช้ศพัท์ของผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2  และ 3   จาก /ko:ŋ3 

so:m4/    /ho:ŋ4 so:m4/ เป็น / so:m4/ 
 
หน่วยอรรถ    ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 
‘เท่าไหร่’  /ha:w3 lə:2/ /ha:w3 lə:2/  /tɔ:3 lə:2/  

 

จากตวัอย่างหน่วยอรรถ    ‘เท่าไหร่’    ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  1 ใช้ /ha:w3 lə:2/  ในขณะ
ท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2  และ 3  ใช้  /tɔ:3 lə:2/   โดยมีเปลี่ยนพยางค์หน้า  จาก  /ha:w3/  เป็น 
/tɔ:3/    ในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2  และ 3   ทําให้เกิดการแปรด้านรูปศพัท์ผู้ ไทกะป๋องจากการ
ใช้ศพัท์ของผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2  และ 3   จาก /ha:w3 lə:2/  เป็น /tɔ:3 lə:2/ 

 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
‘ตายทัง้กลม’ /ta:j1 pha:j2/ /ta:j1 pha:j2/  /pha:j2/  
 
จากตวัอย่างหน่วยอรรถ    ‘ตายทัง้กลม’    ผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี  1 และ  2 ใช้ /ta:j1 

pha:j5/   ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3  ใช้  /pha:j2/ โดยมีการตดัเสียง  /ta:j1 /  หน้าศพัท์
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ในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3   ทําให้เกิดการแปรด้านรูปศพัท์ผู้ไทกะป๋องจากการใช้ศพัท์ของผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ  3   จาก /ta:j1 pha:j2/ เป็น  /pha:j2/ 

 
หน่วยอรรถ    ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 1,2,3 
‘ผ้าขีริ้ว้’  /pha:4 he:n5/ /pha:4 he:n5/  /pha:4 khi:4 he:n5/ 

 
จากตวัอยา่งหน่วยอรรถ    ‘ผ้าขีริ้ว้’   ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  1 บางคน ใช้  /pha:4 he:n5/  

ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1  บางคน   ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ /pha:4 khi:4 

he:n5/ โดยมีการเพิ่มเสียง  /khi:4/  กลางศพัท์    ทําให้เกิดการแปรด้านรูปศพัท์ผู้ ไทกะป๋องจากการ
ใช้ศพัท์ของผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  1 บางคน  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2  และ  3  จาก /pha:4 

he:n5/ เป็น /pha:4 khi:4 he:n5/ 
 นอกจากนี ้ ผลการศกึษายงัพบการแปรเสยีงในศพัท์ผู้ไท   ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

 
การแปรเสียง หน่วยอรรถ     ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 

/m/     /b/ ‘แม’่      /Ɂi:1 meɁ3/   /Ɂi:1 meɁ3/    /Ɂi:1 beɁ3/ 
จากตวัอยา่งหน่วยอรรถ   ‘แม’่  ในภาษาผู้ไทกะป๋องใช้  /Ɂi:1 meɁ3/   พบว่ามีการแปรเสียง

พยญัชนะต้นในพยางค์ท้ายจากเสียง /m/  เป็นเสียง  /b/  ในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3   

จาก  /Ɂi:1 meɁ3/    /Ɂi:1 beɁ3/ 
 

 การแปรเสียง หน่วยอรรถ     ระดับอายุที่ 1,2,3 

/d/     /l/  ‘เลน่’      /din4/     /lin3/ 

จากตัวอย่างหน่วยอรรถ   ‘เล่น’  ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้  /din4/  พบว่ามีการแปรเสียง
พยญัชนะต้นจากเสียง /d/  เป็นเสียง  /l/  ในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ1 ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2 

และ 3   จาก  /din4/     /lin3/ 
 
 การแปรเสียง หน่วยอรรถ     ระดับอายุที่ 1  ระดับอายุที่ 2,3 

/c/     /k/  ‘จิง้จก’  /ci3 ke:n3/    /ci3 ke:n3/     /ki:4 ke:n3/ 

‘จิง้เหลน’ /ci3 koɁ3/    /ci3 koɁ3/     /ki:4 koɁ3/ 

จากตวัอย่างหน่วยอรรถ   ‘จิง้จก’  ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ /ci3 ke:n3/  พบว่ามีการแปร
เสียงพยญัชนะต้นในพยางค์แรกจากเสียง /c/  เป็นเสียง  /k/  ในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 
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จาก  /ci3 ke:n3/      /ki:4 ke:n3/  และหน่วยอรรถ  ‘จิง้เหลน’ ก็มีการแปรเสียงพยญัชนะต้นในพยางค์
แรกจากเสียง /c/  เป็นเสียง  /k/ เช่นเดียวกบัหน่วยอรรถ ‘จิง้จก’   ในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 

จาก  /ci3 koɁ3/     /ki:4 koɁ3/ 
 

4.2.2 การแปรด้านรูปศัพท์ของศัพท์อ่ืน หมายถึง  การใช้รูปแปรศพัท์อ่ืน  
ได้แก่ ภาษาไทยกรุงเทพฯฯหรือศพัท์ภาษาไทยกลาง  ภาษาลาวกลุ่มอ่ืน หรือศพัท์สร้างใหม่ท่ี
ปรากฏในผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอาย ุ      รูปแปรนีอ้าจเกิดจากการตดัเสียง    การเพิ่มเสียง การ
สลบัท่ี   การเปลี่ยนบางพยางค์     ทําให้เกิดการการแปรเสียงของศพัท์อ่ืน  แตย่งัแสดงความหมาย
หลกัคงเดมิ  เช่น 
 
 

หน่วยอรรถ     ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
 ‘ข้าวต้ม’  /khaw4 peʔ3/  /tom4 khaw4/  /khaw4 tom4/   

 จากตวัอยา่งหน่วยอรรถ  ‘ข้าวต้ม’  ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้  /khaw4 peʔ3/  แตผู่้บอกภาษา
ใช้ศพัท์ภาษาลาวกลุ่มอ่ืน  โดยผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2 ใช้ /tom4 khaw4/  ในขณะท่ีผู้
บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้  /khaw4 tom4/   ซึง่เกิดการสลบัท่ีของพยางค์หน้าและพยางค์หลงัของ
ศพัท์จาก  /tom4 khaw4/  เป็น  /khaw4 tom4/  ทําให้เกิดการแปรด้านรูปศพัท์อ่ืนท่ีนํามาใช้ในภาษา
ผู้ไทกะป๋อง 
 
 หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1        ระดับอายุที่ 2,3 

 ‘สงสาร’  /ʔi5 du:1/ /ʔi5 ton1/  /ʔit5 ton1/   /li3 ton1/ 

จากตวัอยา่งหน่วยอรรถ  ‘สงสาร’  ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้  /ʔi5 du:1/ แต่ผู้บอกภาษาใช้
ศพัท์ภาษาลาวกลุ่มอ่ืน  โดยผู้ระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ /ʔi5 ton1/  ซึ่งมีการเปลี่ยนพยางค์หลงัของศพัท์ 
จาก /du:1/ เป็น /ton1/   ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้  /ʔit5 ton1/ และ /li3 ton1/  

ซึ่งนอกจากจะเปลี่ยนพยางค์หลงัศพัท์จาก  /du:1/ เป็น /ton1/    แล้วยงัมีการเพิ่มเสียงพยญัชนะ
ท้าย /t/  ในพยางค์แรกของศพัท์ /ʔit5 ton1/    และมีการเปลี่ยนเสียงพยญัชนะต้นจาก  /ʔ/  เป็น /l/  
ในพยางค์แรกของศพัท์   /li3 ton1/        ทําให้เกิดการแปรด้านรูปศพัท์อ่ืนท่ีนํามาใช้ในภาษาผู้ ไทกะ
ป๋อง 
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หน่วยอรรถ    ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 

 ‘ช้อน’  /bo:ŋ3/  /buaŋ3/   /ka3 buaŋ3/ 

จากตวัอยา่งหน่วยอรรถ    ‘ช้อน’   ในภาษาผู้ไทกะป๋องใช้  /bo:ŋ3/  แตผู่้บอกภาษาใช้ศพัท์
ภาษาลาวกลุ่มอ่ืน  โดยผู้ บอกภาษาระดับอายุท่ี   1 และ 2  ใช้ /buaŋ3/  ในขณะท่ีผู้ บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ /ka3 buaŋ3/ โดยมีการเพิ่มเสียง  /kaɁ3/  หน้าศพัท์    ทําให้เกิดการแปรด้าน
รูปศพัท์อ่ืนท่ีนํามาใช้ในภาษาผู้ไทกะป๋อง 

 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 1,2,3 

 ‘ก้ามป’ู  /ka3bo:m3 pu:1/  /ŋa:m3 ka3 pu:1/  /ŋa:m3 Ɂi:1 pu:1/  

จากตวัอย่างหน่วยอรรถ    ‘ก้ามป’ู   ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้  /ka3po:m3 pu:1/  แต่ผู้บอก
ภาษาใช้ศพัท์ภาษาลาวกลุ่มอ่ืน  โดยผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  1 และ 2  บางคนใช้ /ŋa:m3 ka3 

pu:1/  ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2 บางคน         และผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ 
/ŋa:m3 Ɂi:1 pu:1/  โดยมีการเปลี่ยนพยางค์ท่ีสองจาก  /kaɁ3/  เป็น  /Ɂi:1/     ทําให้เกิดการแปรด้าน
รูปศพัท์อ่ืนท่ีนํามาใช้ในภาษาผู้ไทกะป๋อง 
 

4.3  การแปรด้านความหมายของศัพท์ผู้ไทกะป๋องของคนสามระดับอายุสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย 

 จากการศึกษาพบการแปรความหมายผู้ วิจัยพบการแปรความหมายของศพัท์ผู้ ไทบาง
ศพัท์ 2 ลกัษณะคือ  การแปรด้านความหมายกว้างออกและการแปรความหมายแบบแคบเข้า  ดงั
ตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
  4.3.1 การแปรด้านความหมายกว้างออก  หมายถึง  ผู้บอกภาษา ระดบัอายุ
หนึง่ใช้ในความหมายแคบ   แตผู่้บอกภาษาระดบัอายตุอ่มาใช้ในความหมายกว้างกวา่ความหมาย
เดิม  ตวัอยา่งเช่น 

 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 1,2,3 

‘ปีน’ /ka5 phap3/ หมายถึง  การปีนต้นไม้ โดยใช้มือ
และเข่ากอดต้นไม้แล้วขยับตัวขึน้
ช้าๆ 

หมายถึง การปีนต้นไม้ ผู้บอก

ภาษาบางคน จะใช้ /hɯn5/ตาม

ศัพท์ลาวแต่มีการเปลี่ยนแปลง

เสียงพยญัชนะต้นให้เป็นเสียง /h/
ตามระบบเสียงในภาษาผู้ไท 
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 จากตวัอย่างจะเห็นได้ว่า   หน่วยอรรถ  ‘ปีน’    ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า  /ka5 phap3/  ผู้
บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 บางคนใช้ศพัท์ดงักลา่วในความหมายวา่  การปีนขึน้ต้นไม้ โดยใช้มือและ
เข่ากอดต้นไม้แล้วขยบัตวัขึน้ช้าๆ  ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  1 บางคน  ผู้บอกภาษาระดบั
อายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ศพัท์ดงักล่าวในความหมายว่า  การปีนต้นไม้โดยจะใช้วิธีใดก็ได้ไม่ได้เจาะจง
วิธีการปีนต้นไม้เช่นเดียวกบัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 บางคน  ทําให้เกิดการแปรความหมายแบบ
ความหมายกว้างออกในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 บางคน  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2 และ 3 
 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2,3 

‘ร้องไห้’      /khi:4 ño:j3/ หมายถึง  ร้องไห้ง่ายหรือขีแ้ยแบบ
ไมมี่เหตผุล 

หมายถึง  ร้องไห้ง่ายทัง้มีเหตผุล
และไมมี่เหตผุล 

 
 จากตวัอยา่งจะเห็นได้วา่  หน่วยอรรถ  ‘ร้องไห้’  ในภาษาผู้ไทกะป๋องใช้วา่   /khi:4 ño:j3/   

ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1  ใช้ศพัท์ดงักลา่วในความหมายวา่  ร้องไห้ง่ายหรือขีแ้ยแบบไมมี่เหตผุล 

ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ  3 ใช้ในความหมายว่า  ร้องไห้ง่ายทัง้มีเหตผุลและไม่มี
เหตผุล  ซึ่งมีความหมายกว้ากว่าความหมายท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้   ทําให้เกิดการแปร
ความหมายแบบความหมายกว้างออกในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2 และ 3 
 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 1,2,3 

‘ดี’ /cop3/ หมายถึง   ดี เรียบร้อย ใช้กบั
พฤติกรรมของผู้ใหญ่ 

หมายถึง   ดี เรียบร้อย ใช้กบั
พฤติกรรมทัง้ของเดก็และผู้ใหญ่ 

 
 จากตวัอย่างจะเห็นได้ว่า  หน่วยอรรถ  ‘ดี’  ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า  /cop3/  ผู้บอก
ภาษาระดบัอายุท่ี 1 ใช้ศพัท์ดงักล่าวในความหมายว่า  ดี  เรียบร้อย ใช้กบัพฤติกรรมของผู้ ใหญ่   
ถ้ากบัพฤติกรรมของเด็กจะใช้ว่า  /phu3 huː5/ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ศพัท์
ดงักล่าวในความหมายว่า  ดี เรียบร้อย ใช้กบัพฤติกรรมทัง้ของเด็กและผู้ ใหญ่   ไม่เจาะจงเฉพาะ
พฤติกรรมของผู้ ใหญ่เช่นเดียวกบัความหมายท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้   ทําให้เกิดการแปร
ความหมายแบบความหมายกว้างออกในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2 และ 3 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 1,2,3 
‘อาหารบดูเน่า’ /nε:w2 kin1 suŋ5/ หมายถึง  อาหารเน่าเสียรสชาติ

เปลี่ยน 
หมายถึง  อาหารเน่าเสียรสชาติ
เปลี่ยน  หรืออาหารเสียจนขึน้รา 
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 จากตวัอยา่งจะเห็นได้วา่  หน่วยอรรถ  ‘อาหารบดูเน่า’  ในภาษาผู้ไทกะป๋องใช้วา่   
/nε:w2  kin1 suŋ5/  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ดงักล่าวในความหมายว่า  อาหารบดูเน่า  
ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 และ 3 ใช้ศพัท์ดังกล่าวในความหมายว่า  อาหารเน่าเสีย
รสชาติเปลี่ยน  หรืออาหารเสียจนขึน้รา  ภาษาผู้ ไทกะป๋องถ้าอาหารเสียจนขึน้ราจะใช้ศพัท์ /tɯk3 

naw3/  จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาใช้ศพัท์ดงักล่าวซึ่งมีความหมายกว้างกว่าความหมายท่ีผู้บอก
ภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้    ทําให้เกิดการแปรความหมายแบบความหมายกว้างออกในผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ  2 และ 3 
 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 1,2,3 

‘เฉ่ือย’ /ñɯʔ3/ หมายถึง  เฉ่ือย  ไมก่ระตือลือล้น หมายถึง  เฉ่ือย  ไมก่ระตือลือล้น  

ชกัช้า 

 
 จากตวัอย่างจะเห็นได้ว่า  หน่วยอรรถ  ‘เฉ่ือย’  ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า /ñɯʔ3/  ผู้บอก
ภาษาระดบัอายุท่ี 1  ใช้ศพัท์ดงักล่าวในความหมายว่า  เฉ่ือย  ไม่กระตือลือล้น  หากศพัท์ท่ีมี
ความหมายว่าช้าผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้  /sa:5/  ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3    
ใช้ศพัท์ดงักล่าวในความหมายว่า  เฉ่ือย  ไม่กระตือลือล้น  ชกัช้า ซึง่มีหลายความหมายมากกว่า
ความหมายท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 บางคนใช้  ทําให้เกิดการแปรความหมายแบบความหมาย
กว้าง 
 
  4.3.2  การแปรด้านความหมายแคบเข้า  หมายถึง  ผู้บอกภาษาระดบัอายุ
หนึง่ใช้ในความหมายกว้าง  แตผู่้บอกภาษาระดบัอายตุอ่มาใช้ในความหมายแคบกวา่เดมิ   เช่น 
 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 1,2,3 
‘พดูเร่ืองเดิม’ /lam2 kaw3/ หมายถึง  พดูเร่ืองเดิมบอ่ยๆ หมายถึง  พดูเร่ืองเดิมบอ่ยๆ จน

เป็นท่ีน่ารําคาญ 

 
จากตวัอย่างจะเห็นได้ว่า  หน่วยอรรถ  ‘พูดเร่ืองเดิม’  ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า  /lam2 

kaw3/   ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  1 ใช้ศพัท์ดงักลา่วในความหมายวา่  พดูเร่ืองเดมิบอ่ยๆ   ในขณะ
ท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2 และ 3  ใช้ศพัท์ดงักลา่วในความหมายว่า  พดูเร่ืองเดิมบอ่ยๆ จนเป็น
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ท่ีน่ารําคาญ   ซึง่มีความเหมายเฉพาะเจาะจงกว่าความหมายท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้  ทํา
ให้เกิดการแปรความหมายแบบความหมายแคบเข้าในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2 และ 3 
 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 1,2,3 

‘น้องของพอ่’ /ʔa:w1/ หมายถึง  น้องชายหรือน้องสาว
ของพอ่ 

/ʔa:w1/ หมายถงึ  น้องชายของ

พอ่เทา่นัน้ 

 
จากตวัอยา่งดงักลา่วจะเห็นได้ว่า   หน่วยอรรถ  ‘น้องของพ่อ’  ในภาษาผู้ ไทกะป๋อง  ใช้ว่า  

/ʔa:w1/   ผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1  บางคนใช้ศพัท์ดงักล่าวในความหมายว่า  น้องชายหรือ
น้องสาวของพ่อ  ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  1 บางคน  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2 และ 3  
ใช้ศพัท์ดงักล่าวในความหมายว่า  น้องชายของพ่อเท่านัน้ ส่วนคําท่ีมีความหมายว่าน้องสาวของ
พ่อใช้  /ʔaː1/   จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  1 บางคน  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2 และ 3
ใช้ศพัท์ดงักลา่วมีความหมายเฉพาะเจาะจงมากกว่าท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  1  บางคนใช้   ทํา
ให้เกิดการแปรความหมายแบบความหมายแคบเข้าในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  1 บางคน   ผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ  2  และ  3 
 

4.4 การสูญศัพท์ภาษาผู้ไทกะป๋องของคนสามระดบัอายุสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

     จากข้อมลูการใช้ศพัท์รูปแบบ  BBB  พบว่ามีการสญูศพัท์ผู้ ไทกะป๋อง  โดยใช้ศพัท์อ่ืน
แทน ได้แก่  ศพัท์ลาวกลุม่อ่ืน  ศพัท์ในภาษาอื่น  หรือศพัท์สร้างใหม ่ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุ 1,2,3 
‘ร่ม’   /khan2 ñu2/ 

/khan2 cɔ:ŋ4/  /khan2 hom3/ 

 หน่วยอรรถท่ีมีความหมายว่า  ‘ร่ม’  ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้สองคําคือคําว่า /khan2 ñu2/ 
กับคําว่า /khan2 cɔ:ŋ4/  แต่ปัจจุบนัผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุใช้ว่า /khan2 hom3/ แบบศพัท์
ภาษาลาวแทนศพัท์ /khan2 ñu2/ กบั / khan2 cɔ:ŋ4/   ทําให้ศพัท์ดงักลา่วเป็นศพัท์ท่ีเลิกใช้แล้วใน
ภาษาผู้ไทกะป๋อง 
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หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุ 1,2,3 
‘จานสงักะสี’  /ka5 bɛʔ3/  /ca:n1/ 

หน่วยอรรถท่ีมีความหมายว่า   ‘จานสงักะสี’  ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า /ka3 bɛʔ3/ สว่น
จานกระเบือ้งภาษาผู้ ไทใช้ว่า /ca:n1 ka5 bә:ŋ4/  แต่ในปัจจบุนัผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอาย ุใช้ 
/ca:n1/  ซึง่เป็นศพัท์ลาวกลุม่อ่ืนหรือศพัท์ภาษาไทยแทนคําว่า  /ka5 bɛʔ3/   ศพัท์ /ca:n1/ ซึง่เป็น
ศพัท์อ่ืน   เม่ือผู้บอกภาษานํามาใช้มีความหมายกว้างออกและมีความหมายครอบคลมุถึงจานทกุ
ชนิดทัง้จานกระเบือ้งและจานสงักะสีในภาษาผู้ไทกะป๋อง 
 

หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุ 1,2,3 
‘สีมว่ง’   /si:1 ʔit3/  /si:1 mo:ŋ3/     /si:1 muaŋ3/ 

 หน่วยอรรถท่ีมีความหมายว่า  ‘สีม่วง’ ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า /si:1 ʔit3/ แตปั่จจบุนัผู้
บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ว่า /si:1 mo:ŋ3/ หรือ /si:1 muaŋ3/   โดยมีการเปลี่ยนแปลงเสียงใน
ศพัท์ /si:1 mo:ŋ3/    ตามแบบลกัษณะของเสียงในภาษาผู้ ไทกะป๋องในผู้บอกภาษาทัง้สามระดบั
อายบุางคนก่อนท่ีจะใช้ศพัท์แบบภาษาลาวกลุ่มอ่ืนเป็น /si:1 muaŋ3/  ทําให้ศพัท์ผู้ ไท  /si:1 ʔit3/  
เลกิใช้แล้วในปัจจบุนั 
 

หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุ 1,2,3 
‘ตะป’ู   /lek3 laj1/  /ta5 pu:1/ 
 
หน่วยอรรถท่ีมีความหมายวา่  ‘ตะป’ู  ในภาษาผู้ไทกะป๋องใช้ว่า  / lek3 laj1/  ซึง่ศพัท์  /laj1/  

ในท่ีนีห้มายถึง  ทําให้ติด เช่น กลอนประต,ู ยดึ หรือล็อค   ดงันัน้คําวา่  / lek3 laj1/  ในภาษาผู้ ไทกะ
ป๋องจึงหมายถึงเหล็กท่ีใช้ยึดหรือล็อคไม้ไว้ไม่ให้ออกจากกนั ซึง่หมายถึง ตะป ูแต่ปัจจบุนัศพัท์คํา
ดงักลา่วเลกิใช้แล้ว  และผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ /ta5 pu:1/ แบบศพัท์ลาวกลุม่อ่ืนแทน 

หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุ 1,2,3 
‘กากหม’ู  /khi:4 khə1 mu:1/  /khi:4 khə1 mu:1/    /khiap3 mu:1/ 

 
 หน่วยอรรถท่ีมีความหมายว่า  ‘กากหม’ู  ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า /khi:4 khə1 mu:1/   แต่
ในปัจจบุนัผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ว่า  /khe:p2 mu:2/    /khiap2 mu:2/  แบบภาษาลาวกลุม่
อ่ืน    จงึทําให้ศพัท์ / khi:4 khə1 mu:2/  ท่ีใช้เรียกกากหมใูนภาษาผู้ไทกะป๋องเลกิใช้ไปในท่ีสดุ 
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 นอกจากนีผู้้ วิจยัพบว่า   จากหน่วยอรรถท่ีศึกษาศพัท์ผู้ ไทกะป๋องบางคําท่ีมีใช้สองศพัท์
และมีความหมายเดียวกนั   แต่ในปัจจุบนัผู้บอกภาษาใช้เพียงศพัท์เดียวโดยคําท่ีใช้แทนท่ีอีกคํา
หนึง่มีความหมายกว้างออกทําให้เกิดการสญูศพัท์ผู้ไทกะป๋องได้เช่นกนั  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุ 1,2,3 
‘พอ่’   /ʔi:1 phoʔ3/  /ʔi:1 phoʔ3/ 

/ʔa:n1 ña:3/ 

 
หน่วยอรรถ  ‘พ่อ’  ในภาษาผู้ ไทกะป๋องมีใช้สองคํา  คือคําว่า /ʔi:n3 phoʔ2/ และคําว่า 

/ʔa:n1 ña:2/ ชาวผู้ ไทใช้ศพัท์ดงักลา่วแตกต่างกนัคือ ใช้ /ʔi:3 phoʔ2/ เรียกพ่อท่ีประกอบอาชีพเป็น
ชาวนาหรืออาชีพเกษตรกรรมโดยทั่วไป และใช้ /ʔa:n1 ña:3/ เรียกพ่อท่ีประกอบอาชีพเป็น
ข้าราชการ  แต่ปัจจบุนันีผู้้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายเุลิกใช้ศพัท์ /ʔa:n1 ña:3/  และใช้ศพัท์ /ʔi:1 
phoʔ3/ เพียงศพัท์เดียวเท่านัน้ 

 

หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุ 1,2,3 
‘ดวงจนัทร์’  /kə:ŋ4 kaʔ3/  /də:n1/  
   /də:n1/ 

 
หน่วยอรรถ ‘ดวงจนัทร์’ ในภาษาผู้ ไทกะป๋องมีใช้สองคํา  คือคําว่า  /kə:ŋ4 kaʔ3/ และคําว่า 

/də:n1/  แต่คําว่า /kə:ŋ4 kaʔ3/ ส่วนมากผู้สงูอายุจะใช้ขู่เด็กให้กลวัไม่กล้าออกไปข้างนอกในเวลา
กลางคืนหรือตอนดึกๆ  ส่วนคําว่า  /də:n1/ ใช้เรียกพระจนัทร์โดยทัว่ไป  แต่ในปัจจุบนัคําท่ีมี
ความหมายว่าพระจนัทร์  ผู้บอกภาษาเลิกใช้คําว่า /kə:ŋ4 kaʔ3/  และ ใช้เพียงคําเดียวคือคําว่า 
/də:n1/ เท่านัน้  
 

หากพิจารณาการใช้ศพัท์อ่ืนแทนศพัท์ผู้ ไทกะป๋อง รูปแบบ BBB  ในแตล่ะหมวดศพัท์ ซึง่
ส่งผลให้เกิดการสูญศัพท์ภาษาผู้ ไทกะป๋องของผู้ บอกภาษาทัง้สามระดับอายุ ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า   หมวดท่ี 3  คําเรียกกิริยาอาการ ใช้ศพัท์อ่ืนมากท่ีสดุ จํานวน 
42  หน่วยอรรถ คิเป็นร้อยละ 33.6   ส่วนหมวดศพัท์ท่ีไม่ใช้ศพัท์อ่ืนในภาษาผู้ ไทกะป๋องเลย  คือ  
หมวดท่ี 12 หมวดคําถามและคําลงท้าย      ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 4.4 แสดงความถ่ีและร้อยละการใช้ศพัท์อ่ืน [B]  ในแตล่ะหมวดศพัท์ของ 
                     คนแตล่ะระดบัอาย ุสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

หม
วด

ที่ ช่ือหมวดศัพท์ 
(W) 

จ านวน 
หน่วยอรรถ 

การใช้ศัพท์อ่ืน[B] 
ของ 

คนสามระดับอายุ 
สปป.ลาว 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 คําเครือญาติและสรรพนาม 46 7.66 6 13.04 
2 คําเรียกสว่นตา่งๆของร่างกาย 30 5 7 23.33 
3 คําเรียกกิริยาอาการ 125 20.83 42 33.6 
4 คําเรียกโรคและอาการผิดปกติ 55 9.16 15 27.27 
5 คําเรียกพืช ผกั ผลไม้ 42 7 11 26.19 
6 คําเรียกสตัว์ 27 4.5 5 18.51 
7 คําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้ 78 13 14 17.94 
8 หมวดคําขยาย 67 11.16 14 20.89 
9 คําเรียกธรรมชาติ สี และอาหาร 35 5.83 7 20 
10 คําเรียกอาชีพ เคร่ืองแตง่กาย และ

ลกัษณนาม 
42 7 7 16.66 

11 คําบอกทิศทางและสถานท่ี 32 5.33 5 15.62 
12 คําถามและคําไวยากรณ์ 21 3.5 3 14.28 

รวม 600 100 136 100 

 
เม่ือเปรียบเทียบการใช้ศพัท์อ่ืน [B] ในหมวดศพัท์ทัง้ 12 หมวด ของทัง้สามระดบัอายใุน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พบวา่มีการใช้ศพัท์อ่ืนจํานวน  11 หมวด  ยกเว้นหมวดท่ี 
12  หมวดคําถามและคําไวยากรณ์   โดยการใช้อ่ืนในภาษาผู้ ไทกะป๋องทัง้  11 หมวดนี ้ พบตัง้แต่
ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และใช้ศพัท์อ่ืนในทกุหมวดศพัท์มากท่ีสดุในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 
รายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 4.5   เปรียบเทียบแสดงความถ่ีและร้อยละการใช้ศพัท์อ่ืน [B]  ในแตล่ะหมวดศพัท์ 
         ของคนแตล่ะระดบัอาย ุสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

หม
วด

ที่ ช่ือหมวดศัพท์ 
(W) 

จ านวน 
หน่วยอรรถ 

การใช้ศัพท์อื่น [B]  ของคนสามระดับอายุ 
ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

1 คําเครือญาติและสรรพนาม 46 7.66 3 6.25 6 13.04 6 13.04 
2 คําเรียกสว่นตา่งๆ ของ

ร่างกาย 
30 5 5 16.66 7 23.33 7 2.33 

3 คําเรียกกิริยาอาการ 125 20.83 26 20.8 34 27.2 42 33.6 
4 คําเรียกโรคและอาการ

ผิดปกติ 
55 9.16 9 16.36 13 23.63 15 27.27 

5 คําเรียกพืช ผกั ผลไม้ 42 7 3 7.14 5 11.90 11 26.19 
6 คําเรียกสตัว์ 27 4.5 2 7.40 2 7.40 5 18.51 
7 คําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้ 78 13 7 8.37 12 15.38 14 17.94 
8 หมวดคําขยาย 67 11.16 4 5.97 9 13.43 14 20.89 
9 คําเรียกธรรมชาติ สี  

และอาหาร 
35 5.83 3 8.57 5 14.28 7 20 

10 คําเรียกอาชี เคร่ืองแตง่กาย 
และลกัษณนาม 

42 7 3 7.14 3 7.14 7 16.66 

11 คําบอกทิศทางและสถานท่ี 32 5.33 2 6.25 2 6.25 5 15.62 
12 คําถามและคําไวยากรณ์ 21 3.5 2 9.52 3 14.28 3 14.28 

รวม 600 100 69 100 101 100 136 100 

 
จากตารางท่ี 4.5  เปรียบเทียบแสดงความถ่ีและร้อยละการใช้ศพัท์อ่ืน [B]  ในแตล่ะหมวด

ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สามารถเปรียบเทียบการใช้
ศพัท์อ่ืนในภาษาผู้ไทของคนสามระดบัอายไุด้ดงัแผนภมูิตอ่ไปนี ้ 
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ภาพท่ี 4.3 แผนภมูิเปรียบเทียบการใช้ศพัท์อ่ืน [B]  ในแตล่ะหมวดศพัท์ของคนแตล่ะระดบัอาย ุ
           ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

จากแผนภมูิเปรียบเทียบการใช้ศพัท์อ่ืน [B]  ในแต่ละหมวดศพัท์ของผู้บอกภาษาแต่ละระดบั
อายสุาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว  จะเห็นได้ว่าหมวดศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้
ศพัท์อ่ืนมากท่ีสดุ คือ w3-หมวดคําเรียกกิริยาอาการ  คิดเป็นร้อยละ 20.8    รองลงมาคือหมวด 
w2-คําเรียกส่วนต่างๆ ของร่างกาย  คิดเป็นร้อยละ 16.66    และ w4-คําเรียกโรคและอาการ
ผิดปกติ คิดเป็นร้อยละ 16.36 ตามลําดบั 

13.04 

2.33 

33.6 

27.27 

26.19 

18.51 

17.94 

20.89 

20 

16.66 

15.62 

14.28 

10.86 

16.66 

37.6 

16.36 

28.57 

18.51 

24.34 

26.86 

25.71 

33.33 

25 

9.52 

6.25 

16.66 

20.8 

16.36 

7.14 

7.4 

8.37 

5.97 

8.57 

7.14 

6.25 

9.52 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

G1 G2 G3



  138 

ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 ใช้ศพัท์อ่ืนมากท่ีสดุ คือ w3-หมวดคําเรียกกิริยาอาการ  คิด
เป็นร้อยละ 37.6  รองลงมา คือ w10-คําเรียกอาชีพเคร่ืองแตง่กายและลกัษณนาม    และ w5-
หมวดคําเรียกพืช ผกั ผลไม้ คดิเป็นร้อยละ 28.57 

ส่วนผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้มากท่ีสดุ คือ w3-หมวดคําเรียกกิริยา คิดเป็นร้อยละ 
33.6  รองลงมา คือ w4-คําเรียกโรคและอาการผิดปกติ คิดเป็นร้อยละ 27.27 และ w5-หมวดคํา
เรียกพืช ผกั ผลไม้ คดิเป็นร้อยละ 26.19 

สว่นหมวดท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ศพัท์อ่ืนน้อยทีสดุ คือ w12-หมวดคําถามและ
ไวยากรณ์และ w1-หมวดคําเรียกเครือญาติและสรรพนาม  เน่ืองจากหมวดดงักลา่วเป็นหมวดศพัท์
ท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุใช้ในชีวิตประวัน    นอกจากนี ้ จะเห็นได้ว่าอายุถือเป็นปัจจัย
สําคญัท่ีทําให้ผู้บอกภาษาแต่ละระดบัอายใุช้ศพัท์แตกต่างกนัส่งผลให้การใช้ศพัท์ อ่ืน [B]  แต่ละ
หมวดศพัท์มีความแตกตา่งกนั    
 จากผลการศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนงานวิจยันี ้ จะเห็นได้ว่าอายุ
ของผู้บอกภาษามีสว่นสําคญัท่ีทําให้เกิดการแปรการใช้ศพัท์ในภาษาผู้ ไทกะป๋อง  ไม่ว่าจะเป็นการ
แปรด้านรูปศพัท์  การแปรด้านความหมาย และการสญูศพัท์   อายขุองผู้บอกภาษาท่ีแตกตา่งกนั
ย่อมส่งผลให้ใช้ศพัท์แตกต่างกนัไปด้วย  โดยผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 พยายามใช้ศพัท์ภาษาผู้
ไทมากท่ีสดุแม้จะมีการใช้ศพัท์อ่ืนด้วยก็ตาม  ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุสองมีการใช้ศพัท์ผู้
ไทร่วมกับศพัท์อ่ืนมากกว่าผู้บอกภาษาระดบัอายุอ่ืนๆ  ทัง้นีผู้้บอกภาษาเป็นเสมือนจุดเช่ือมต่อ
ระหวา่งผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และระดบัอายท่ีุ 3 ดงันัน้หากสื่อสารกบัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 
1 ย่อมใช้ศพัท์ผู้ ไทเน่ืองจากผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1 ใช้ศพัท์ผู้ ไทเป็นส่วนใหญ่ และหากมีการ
สื่อสารกบัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 มกัจะใช้ศพัท์อ่ืนตามแบบผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้  ทัง้นีเ้พื่อให้การสื่อสารเข้าใจตรงกันและเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร
มากท่ีสดุ 
 ทัง้นีแ้ม้ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 แม้จะมีการใช้ศพัท์อ่ืนมากกว่าผู้บอกภาษาระดบัอายุ
อ่ืนๆ ก็ตาม  แต่ทัง้นีไ้ม่ได้หมายความว่าผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ไม่ทราบศพัท์ผู้ ไท  แต่การเก็บ
ข้อมลูของผู้วิจยัเน่ืองหน่วยอรรถท่ีใช้ในการสอบถามต้องการทราบวา่ผู้บอกภาษาใช้ศพัท์ใดในการ
สื่อสารในชีวิตประจําวนั  ไม่ได้กําหนดข้อตกลงเบือ้งต้นว่าแก่ผู้บอกภาษาว่าผู้บอกภาษาทราบ
ศพัท์ผู้ ไทในการสมัภาษณ์หรือไม่   ดงันัน้เม่ือผู้ วิจยัสอบถามเพิ่มเติมทําให้ทราบว่าผู้บอกภาษา
ทราบว่าผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 แม้จะมีการใช้ศพัท์อ่ืนจํานวนมากแตก็่ทราบศพัท์ผู้ ไทเม่ือมีคน
พดูศพัท์ดงักลา่วแม้จะไมไ่ด้ใช้ศพัท์ดงักลา่วก็ตาม  
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 ดังนัน้การแปรการใช้ศัพท์ในภาษาผู้ ไทกะป๋องของคนสามระดับอายุประเทศ ไทยใน
การศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัเห็นวา่เป็นแปรการใช้ศพัท์เน่ืองมาจากการปรับภาษาผู้ ไทให้สามารถสื่อสาร
ได้เข้ากบับริบทของการเปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมยัท่ีเปลี่ยนไป  จากการใช้ศพัท์อ่ืนในหมวดศพัท์
ต่างๆ จะเห็นได้ว่า หมวดศพัท์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด จะเป็นหมวดคําเรียกกิริยาอาการ  
ส่วนหมวดคําถามและคําไวยากรณ์ซึ่งเป็นหมวดสําคญัท่ีแสดงอตัลกัษณ์ของภาษาผู้ ไทนัน้มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นจํานวนน้อย   แม้ผลการศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ในการศกึษาครัง้นีจ้ะพบการใช้
ศพัท์อ่ืนในภาษาผู้ไทเป็นจํานวนมากแตศ่พัท์ท่ีนํามาใช้ในภาษาผู้ไทเป็นหมวดคํากริยาและคํานาม
ซึ่งเป็นศัพท์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยซึ่งภาษาอ่ืนก็น่าจะมีการแปรศัพท์ในหมวดคําเรียก
ดงักลา่วเช่นกนั 
 นอกจากนีจ้ากการวเิคราะห์ข้อมลูประวตัิของผู้บอกภาษาพบวา่ ผู้บอกภาษาผู้ไทกะป๋อง
ทัง้สามระดบัเป็นผู้ รู้สองภาษาหรือสามภาษา นอกจากภาษาผู้ไทแล้วยงัสามารถสื่อสารภาษาลาว
อีสานหรือภาษาไทยกรุงเทพฯได้ด้วย  ด้วยเหตนีุจ้งึเป็นสิ่งสําคญัประการหนึง่ท่ีทําให้ศพัท์อ่ืนมีใช้
ตัง้แตผู่้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และมากท่ีสดุในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ตามลาํดบั 
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บทที่ 5 

เปรียบเทยีบการแปรการใช้ศัพท์ภาษาผู้ไทกะป๋องของคนสามระดับอายุ 

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
 จากผลการวิเคราะห์การแปรการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ ไทกะป๋อง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   จากหน่วยอรรถจํานวน   600   หน่วย
อรรถของผู้บอกภาษาผู้ ไทกะป๋องทัง้สามระดบัอาย ุ บริเวณจดุเก็บข้อมลูท่ีอําเภอวาริชภมูิ จงัหวดั
สกลนคร ประเทศไทย  และท่ีเมืองเซโปนแขวงสะหวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  ทําให้เห็นการแปรการใช้ศพัท์ของผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไทกะป๋องท่ีใช้อยู่
ในปัจจบุนั      ในบทนีผู้้วิจยัจะเปรียบเทียบการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ไท
กะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทัง้หมด 4 ด้าน  ดงัตอ่ไปนี ้

 5.1 เปรียบเทียบรูปแบบการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอาย ุ
5.2 เปรียบเทียบการแปรด้านรูปศพัท์ของคนสามระดบัอาย ุ
5.3 เปรียบเทียบการแปรด้านความหมายของคนสามระดบัอาย ุ  
5.4 เปรียบเทียบการสญูศพัท์ 

 

5.1 เปรียบเทยีบรูปแบบการใช้ศัพท์ของคนสามระดบัอายุ 

 เม่ือพิจารณาผลจากการใช้ศพัท์จํานวน 600 หน่วยอรรถของผู้บอกภาษาผู้ ไทกะป๋องทัง้
สามระดบัอาย ุบริเวณจุดเก็บข้อมลูประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มี
รูปแบบการใช้ศพัท์เหมือนและแตกตา่งกนัดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
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ตารางท่ี 5.1  เปรียบเทียบรูปแบบการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ไทกะป๋อง 

        ประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบการใช้ศพัท์ผู้ ไทกะป๋องของคนสามระดบัอายุประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พบว่ารูปแบบการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายุ
ในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยพบ  10 รูปแบบ   สว่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบ 
9 รูปแบบ     รูปแบบการใช้ศพัท์ของผู้บอกภาษาทัง้สามระดับอายุประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้ศพัท์ผู้ ไทหรือรูปแบบการใช้ศพัท์ AAA ในอตัราความถ่ีท่ีแตกต่าง
กนั   

ชุมชนท่ีรักษาศัพท์ผู้ ไทมากกว่าประเทศไทย คือ ผู้ บอกภาษาในชุมชนผู้ ไทกะป๋อง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    ใช้ศพัท์ผู้ ไท AAA  จํานวน  293   หน่วยอรรถ  คิดเป็น
ร้อยละ 45.83  ในขณะท่ีผู้บอกภาษาชมุชนชาวผู้ ไทกะป๋องในประเทศไทยใช้ศพัท์ผู้ ไทจํานวน  27 
5 หน่วยอรรถ   คิดเป็นร้อยละ 31.16 

พืน้ที่ 
รูปแบบ 

สกลนคร ประเทศไทย สะหวันนะเขต สปป.ลาว 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

   1. AAA 275 45.83 293 48.83 
   2.  

 
 
 
 
 

 77 12.83 128 21.33 
   3. BBB 119 19.83 69 11.5 
   4. AAB 7 1.16 8 11.5 
   5.  

 
 
 
 
 

 22 3.66 13 2.16 
   6.  

 
 
 
 
 

 26 4.33 30 5 
   7.  

 
 
 
 
 

 13 2.16 27 4.5 
   8. ABB 6 1 13 2.16 
   9.  

 
 
 
 
 

 28 4.66 19 3.16 
  10.  

 
 
 
 
 

 27 4.5 -                      - 
รวม 600 100 600 100 
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รูปแบบการใช้ศพัท์ผู้ ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืนหรือรูปแบบการใช้ศพัท์  
 
 
 
 
 

   พบว่า ผู้บอกภาษา
ทัง้สามระดบัอายใุนชมุชนชาวผู้ไทกะป๋องสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้ศพัท์ผู้ไท
ร่วมกบัศพัท์อ่ืน   

 
 
 
 
 

   มากกวา่ประเทศไทย   จํานวน 128 หน่วยอรรถ  คิดเป็นร้อยละ 21.33  
ในขณะท่ีชมุชนชาวผู้ไทกะป๋องในประเทศใช้ศพัท์ผู้ไทและศพัท์อ่ืน  จํานวน  77 หนว่ยอรรถ  คดิ
เป็นร้อยละ  12.83 

 รูปแบบการใช้ศพัท์อ่ืน BBB พบวา่  ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุนชมุชนชาวผู้ไทกะ
ป๋องประเทศไทยมีการใช้ศพัท์อ่ืนมากกวา่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จํานวน  119 
หนว่ยอรรถ  คดิเป็นร้อยละ 19.83 

ส่วนรูปแบบการใช้ศพัท์ท่ีไม่พบในจุดเก็บข้อมลูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
คือ การใช้ศพัท์แตกต่างกนัของผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอาย ุ 

 
 
 
 
 

  จากตารางเปรียบเทียบความถ่ี
และร้อยละของรูปแบบการใช้ศพัท์ตารางท่ี 5.1 แสดงให้เห็นว่าการใช้ศพัท์ของผู้บอกภาษาใน
ชุมชนผู้ ไทกะป๋องสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการใช้ศพัท์ท่ีเหมือนกันของผู้บอก
ภาษานอกจากรูปแบบการใช้ศพัท์ AAA,  

 
 
 
 
 

   และ BBB แล้ว  ผู้บอกภาษาอย่างน้อยสองระดบั
อายุจะใช้ศพัท์เหมือนกัน   อาทิ  อาจจะเป็นผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1 และ 2 ใช้เหมือนกัน   ผู้
บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 3 ใช้เหมือนกนั  หรือผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้เหมือนกนั   

จากการเก็บข้อมูลภาคสนามในบริเวณจุดเก็บข้อมูลในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวท่ีเมืองเซโปน แขวงสะหวนันะเขต พบว่าเป็นชมุชนชาวผู้ ไทกะป๋องท่ีมีความเข้มแข็ง
มีความโดดเด่น    เน่ืองจากชาวบ้านรู้ภาษาและวัฒนธรรมของตนเองอย่างดี  และยงัมีโอกาส
เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมผู้ ไททางโทรทัศน์อย่างเป็นทางการของรายการผู้ ไทนิวส์ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ตลอดจนมีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีแสดงถึงประวตัิความ
เป็นมาของคนในท้องถ่ิน  บคุคลสําคญั   วฒันธรรมประเพณี   ผู้วิจยัเห็นว่าอาจเป็นสาเหตหุนึ่งท่ี
ทําให้ชาวผู้ ไทกะป๋องในเมืองเซโปน14 แขวงสะหวนันะเขตยงัคงรักษาการใช้ศพัท์ผู้ ไทไว้ได้ แม้ว่า
อาจรักษาศพัท์ผู้ไทไม่ถึงร้อยละ 50 ก็ตาม 
 อย่างไรก็ตาม จากอดีตจนถึงปัจจุบนัคนในชุมชนผู้ ไทกะป๋องทัง้ในประเทศไทยและใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องปรับตวัให้เท่าทนัภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแส
สงัคมในปัจจบุนัท่ีไม่หยดุนิ่ง  ซึง่อาจเป็นผลมาจากนโยบายชาติ  เช่น  ด้านการเมืองการปกครอง  
การศกึษา ในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของประเทศทําให้ชาวผู้ ไทกะป๋องต้องรู้หลายภาษา มีการศกึษา

                                                            
14 เมืองเซโปน หมายถงึ เซโปนเมืองเก่าและเซโปนเมืองใหม่  แขวงสะหวนันะเขต  สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  พืน้ท่ีท่ีผู้วิจยัได้เก็บข้อมลูหน่วยอรรถจากผู้บอกภาษา   
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สงูขึน้ มีทศันคติและวิถีชีวิตท่ีแตกต่างไปจากเดิมเพื่อความอยู่รอด  โดยเฉพาะด้านภาษาผู้บอก
ภาษาทกุคนจะมีโอกาสสมัผสัภาษา(Language  contact) ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ่งที
ส่งผลต่อการใช้ศพัท์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ทุกชุมชนใช้ศพัท์อ่ืนแทนศพัท์ผู้ ไท ถือเป็นกลไกทาง
ภาษาท่ีเกิดขึน้เม่ือมีการสมัผสัภาษา กล่าวคือ  การยืมภาษา(Borrowing)   ในการศึกษาครัง้นี ้
ปรากฏการยืมศัพท์(Lexical borrowing)   ซึ่งการยืมภาษาในระดับศัพท์นี ทํ้าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านเสียงได้   อาทิ  การเกิดหน่วยเสียงใหมใ่นภาษาผู้ไทกะป๋อง  ตวัอยา่งเช่น   
 
จดุเก็บข้อมลูประเทศไทย  

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 1,2,3 
เหง่ือ /hә:5/ /hә:5/ /ŋә:5/  ̴/ŋɯa3/ 

  
 หนว่ยอรรถ ‘เหง่ือ’ ศพัท์ผู้ไทใช้ / hә:5/  ผู้บอกภาษาระดบัท่ี 1 บางคนใช้ / hә:5/  และผู้บอก

ภาษาระดบัอายท่ีุ 1 บางคน ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ /ŋә:5/  ̴/ŋɯa3/ ซึง่เป็นศพัท์
ภาษาไทย  จากตวัอยา่งการยืมศพัท์ภาษาไทยมาใช้ในภาษาผู้ไทจะเห็นได้วา่การยืมศพัท์อ่ืนมาใช้
ในภาษาทําเกิดหน่วยเสียงใหมซ่ึง่ไมมี่ในภาษาผู้ไท คือ หนว่ยเสียง /ɯa/ ซึง่เป็นสระประสม  แม้วา่
ศพัท์อ่ืนท่ียืมมาใช้จะมีการเปลี่ยนแปลงเสียงให้เข้ากบัระบบเสียงในภาษาผู้ไทเป็น /ŋә:5/ ซึง่เป็น
รูปแปรของ /ŋɯa3/ ก็ตาม   รูปเดิมของศพัท์อ่ืนและรูปแปรของศพัท์อ่ืนนัน้ได้เขามาแทนท่ีศพัท์ผู้ไท
จากการใช้ศพัท์ของผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 บางคน  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ทําให้
เกิดหน่วยเสียงสระประสมตามศพัท์ท่ียืมมาใช้ในภาษาผู้ไทนัน่เอง 
 
จดุเก็บข้อมลู สปป.ลาว 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2,3 
ฟันคดุ /hε:w4 sa:w2/ /hε:w4 hut3/ 

/fan2 hut3    fan2 khut3/ 
/fan2 hut3     fan2 khut3/ 

 
หนว่ยอรรถ ‘ฟันคดุ’  ศพัท์ผู้ไทใช้ /hε:w4 sa:w2/  แตผู่้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ /hε:w4 

hut3/  และ /fan2 hut3     fan2 khut3/  สว่นผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ /fan2 hut3     fan2 

khut3/   จะเห็นได้หนว่ยอรรถ ‘ฟันคดุ’  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 มีการสร้างศพัท์ใหมค่ือ  /hε:w4 

hut3/ ใช้แทนศพัท์ผู้ไท   โดยนําศพัท์ /hε:w4/ ในภาษาผู้ไทมารวมกนัศพัท์ /hut3   ̴ khut3/ ใน



  144 

ภาษาไทย   ดงันัน้จากการสร้างศพัท์ใหมใ่ช้ในผู้ไทจงึทําให้เกิดการปน 2 ภาษาในระดบัคําและการ
ยืมศพัท์อ่ืนมาใช้ในภาษาผู้ไทแสดงให้เห็นวา่ผู้บอกภาษาเกิดการสมัผสัภาษา 
 การใช้ศพัท์อ่ืนแทนศพัท์ผู้ ไทกะป๋องจะเห็นได้จากรูปแบบการใช้ศพัท์แบบ BBB หรือการ
ใช้ศพัท์ผู้ไทกะป๋องร่วมกบัศพัท์อ่ืนแบบ  

 
 
 
 
 

  ซึง่การใช้ศพัท์อ่ืนนีพ้บเร่ิมใช้ตัง้แตผู่้บอกภาษาระดบั
อายท่ีุ 1 แล้วเพิ่มมากขึน้ในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ตามลําดบั ซึ่งตรงกนัข้ามกบัอตัรา
การใช้ศพัท์ผู้ ไทกะป๋องท่ีลดลงในผู้บอกภาษาระดบัอายุ ท่ี 3 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บอกภาษาอายุน้อย   
และในจดุเก็บข้อมลูเมืองเซโปน แขวงสะหวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการ
ใช้ศพัท์อ่ืนแบบ  

 
 
 
 
 

  มากกว่าในประเทศไทย   แสดงให้เห็นว่าปัจจุบนัภาษาผู้ ไทกะป๋องในลาว
เร่ิมมีการใช้ศัพท์อ่ืนในภาษาผู้ ไทอันเป็นผลเน่ืองมาจากการสัมผัสภาษากับภาษาอ่ืนท่ีมีการ
ติดต่อสื่อสารกนัในปัจจบุนัมากขึน้  การใช้ศพัท์อ่ืนแทนศพัท์ผู้ ไทกะป๋องของคนทัง้สามระดบัอายุ
รูปแบบ BBB นัน้     จากตารางพบว่าชมุชนภาษา15 ในจดุเก็บข้อมลูประเทศไทยคือ ท่ีบ้านวาริช
ภมูิ ตําบลวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร ประเทศไทยใช้ศพัท์อ่ืนมากกว่าท่ีเมืองเซโปน แขวงสะหวนันะ
เขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนการใช้ศพัท์รูปแบบ  

 
 
 
 
 
  ท่ีใช้แตกต่างกนัของ

คนทัง้สามระดบัอายพุบในแตพ่ืน้ท่ีประเทศไทยไมป่รากฏใช้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

5.1.1  ลักษณะการใช้ศัพท์อ่ืนในภาษาผู้ไทกะป๋อง    

จากการศกึษาด้านรูปแบบการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ไทกะป๋อง   
พบรูปแบบการใช้ศพัท์อ่ืนในภาษาผู้ ไทกะป๋อง ดงันี ้

จดุเก็บข้อมลูประเทศไทย  พบการแปรด้านรูปศพัท์สามารถแบง่ได้ 3 กลุม่  ดงันี ้
1) การใช้ศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ 
2) การใช้ศพัท์ไทกลุม่อ่ืน  เช่น ศพัท์ลาว  ศพัท์ลาวอีสาน ศพัท์ไทดํา 
3) การใช้ศพัท์สร้างใหม่   

จดุเก็บข้อมลูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   พบการแปรด้านรูปศพัท์สามารถ
แบง่ได้ 3 กลุม่  ดงันี ้

1) การใช้ศพัท์ลาว 
2) การใช้ศพัท์ไทกลุม่อ่ืน  เช่น ศพัท์ลาว  ศพัท์ลาวอีสาน ศพัท์ไทดํา 
3) การใช้ศพัท์สร้างใหม่   

                                                            
15 ชมุชนภาษา  หมายถึง กลุม่คนท่ีใช้ภาษาในพืน้ท่ีเดียวกนั 
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       1) การใช้ศัพท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ 
   1.1 จดุเก็บข้อมลูประเทศไทย  การใช้ศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ  เป็นศพัท์
ท่ีพบมากท่ีสดุในบริเวณจดุเก็บข้อมลูท่ีอําเภอวาริชภมูิ  จงัหวดัสกลนครประเทศไทย    เน่ืองจาก
ชาวผู้ ไทกะป๋องระดบัอายุท่ี 2 ซึ่งเป็นกลุ่มวยัทํางานและผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 3 ซึ่งเป็นกลุ่ม
วัยรุ่นมีการสัมผัสภาษาอ่ืนมากกว่ากลุ่มผู้ สูงวัย  ทําให้ผู้ บอกภาษามีการปรับเสียงใช้ศัพท์
ภาษาไทยหรือศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 
ตวัอยา่งการใช้ศพัท์ภาษาไทย 

หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุที่ 2,3 
‘ของปลอม’        /khi:4 ka2 la:j5/ /khɔ:ŋ1 pɔ:m2/ 
‘กลอ่ง’         /ka2 lum2/  /kɔ:ŋ3/ 
‘กระโหลกศรีษะ’      /ka2 pɔ:ŋ1 ho:1/ /ka2 loʔ3/     /kaʔ2 lo:k3/ 
     ระดับอายุที่ 1,2,3 
‘ลบูคลํา’        /swa:m2/  /kham2/     /lu:p3 kham2/ 
 ‘หมนุรอบตวั’      /pin4 we:n2/  /mun1/ 
 

   1.2 จุดเก็บข้อมลูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  การใช้ศพัท์
ลาว16 เป็นศัพท์ท่ีพบมากท่ีสุดในบริเวณจุดเก็บข้อมูลท่ีเมืองเซโปน  แขวงสะหวันนะเขต  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 
ตวัอยา่งการใช้ศพัท์ลาว 

หน่วยอรรถ  ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุที่ 1,2,3  
‘พดู,คยุ’   /ʔɛ:n3/   /lo:m2/ 
‘ขอนไม้’   /maj5 sum5/  /khɔ:n1 maj

5/  
‘คอยก่อน/เดี๋ยวก่อน’ /ka:n1 kɔ:n3/  /ña:3 fa:w4/ 

ระดับอายุที่ 2,3 
 ‘ป่าช้า’   /doŋ4 hε:w2/  /pa:3 sa:5/ 
 

                                                            
16  เป็นศพัท์ในภาษาลาวท่ีใช้สื่อสารในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
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      2) การใช้ศัพท์ไทกลุ่มอื่น  ผู้บอกภาษาในทุกพืน้ท่ีบริเวณจุดเก็บข้อมูลส่วน
ใหญ่อยู่ร่วมกบักลุม่ชาติพนัธุ์อ่ืนๆ    ดงันัน้การรับศพัท์ของกลุม่ชาติพนัธุ์อ่ืน   ตลอดจนการเรียนรู้
ภาษาของกลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีอยู่ใกล้เคียงหรือมีการติดต่อกนัสามารถเกิดขึน้ได้  โรงเรียนบางแห่งก็มี
เด็กหลายกลุ่มชาติพนัธุ์เรียนอยู่ร่วมกนั  เช่น  ในจุดเก็บข้อมลูประเทศไทย มีหลายกลุ่มชาติพนัธุ์ 
อาทิ ลาวอีสาน17 ญ้อ โย้ย กะเลิง ไทยกลาง หรือบริเวณจดุเก็บข้อมลูในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวก็มีกลุ่มชาติพนัธุ์ อ่ืน   อาทิ   ลาว   ผู้ ไท    ไทดํา  กะตาง  ส่วย  ปาโกะ  ละว้า  มงั
กอง  จาลี  และตะโอ้ย     ซึ่งมีทัง้กลุ่มชาติพนัธุ์ไทและกลุ่มชาติพนัธุ์ออสโตรเอเชียติก   แต่จาก
ข้อมลูทางภาษาแสดงให้เห็นว่า  ภาษาผู้ ไทกะป๋องในลาวมีการสมัผสัภาษากบักลุ่มภาษาตระกูล
ไทมากกวา่กลุม่ภาษาออสโตรเอเชียตกิ  เพราะกลุม่ภาษาออสโตรเอเชียตกิ  คือ ภาษากะตาง สว่ย 
ปา ละวา มงักอง จาลี และตะโอ้ย ไม่มีอิทธิพลต่อการใช้ศพัท์ของชาวผู้ ไทกะป๋อง    เน่ืองจากเป็น
ชนกลุ่มน้อยในพืน้ท่ีไม่มีบทบาทสําคญั   ส่วนใหญ่ใช้ภาษาลาวติดต่อกบักลุ่มชนอ่ืน  ดงัตวัอย่าง
การใช้ศพัท์ลาวกลุม่อ่ืนตอ่ไปนี ้
 

2.1 จดุเก็บข้อมลูประเทศไทย  พบตวัอยา่งการใช้ศพัท์ลาวอีสาน  ดงัตวัอยา่ง 
ตอ่ไปนี ้
 
ตวัอยา่งการใช้ศพัท์ลาวอีสาน    

หน่วยอรรถ  ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุที่ 3 
‘นาน’   /hə:ŋ2/   /do:n1/  

 ตวัอยา่งการใช้ศพัท์ลาวอีสาน   เช่น   หนว่ยอรรถ ‘นาน’ ใช้ /do:n1/   แทนศพัท์ผู้ไท  
/hə:ŋ2/ 
 

หน่วยอรรถ  ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุที่ 2,3 
‘สงสาร’   /ʔi:1du:1/   /ʔit3 to:n1/     /lit3 to:n1/ 

ตวัอย่างการใช้ศพัท์ลาวอีสาน   เช่น    หน่วยอรรถ ‘สงสาร’ ใช้ /ʔit3 to:n1/     /lit3 to:n1/  แทน
ศพัท์ผู้ไท   /ʔi:1 du/ 

 
 

                                                            
17 เป็นศพัท์ในภาษาลาวอีสานที่ใช้สือ่สารในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประเทศไทย 
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2.2 จดุเก็บข้อมลูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พบตวัอยา่งการใช้ 
ศพัท์ลาว  ศพัท์ไทดํา  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 
ตวัอยา่งการใช้ศพัท์ลาวและศพัท์ไทดํา 
 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท    ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 
‘นินทา’  /waw3 khwan1/      /waw3 ha:j5/  /waw3 phɯ:n5/ 
จากตวัอยา่งการใช้ศพัท์ไทดาํและศพัท์ลาว   หนว่ยอรรถ ‘นินทา’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 

2 ใช้ศพัท์ไทดาํ  /waw3 ha:j5/  และผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 ใช้ศพัท์ลาว  / waw3 phɯ:n5/  แทน
ศพัท์ผู้ไท /waw3 khwan1/ 

 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุที่ 3 
‘ใกล้’  /kә:4/   /kε:m2/    /khε:m2/ 
จากตวัอยา่งการใช้ศพัท์ไทดํา  หน่วยอรรถ   ‘ใกล้’ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3ใช้ศพัท์ไทดํา   

/kε:m1/    /khε:m2/  แทนศพัท์ผู้ไท  /kә:5/  
 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
‘ตะคอก’ /hεɁ3/  /waw3 daŋ1/       /hɔ:ŋ5/ 
จากตวัอย่างการใช้ศพัท์ไทดําและลาวอีสาน   หน่วยอรรถ ‘ตะคอก’ ผู้บอกภาษาระดบั

อายท่ีุ 1 และ 2 ใช้ศพัท์ไทดํา /waw3 daŋ1/  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ศพัท์ลาว /hɔ:ŋ5/ แทน
ศพัท์ผู้ไท /hεʔ3/ 
 

3) การใช้ศัพท์สร้างใหม่  การใช้ศพัท์สร้างใหม่นีเ้ป็นกลไกทางภาษาท่ีมักเกิดกับผู้ มี
ภาวะสองภาษา   โดยการสร้างศพัท์ใหม่เกิดจากการนําคําในภาษาผู้ ไทรวมกบัภาษาอ่ืน  ภาษา
อ่ืนรวมกบัภาษาอ่ืน หรือการสร้างศพัท์ขึน้มาใหม ่ กลายเป็นคําใหมใ่นภาษา   ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

 
  3.1 จุดเก็บข้อมูลประเทศไทย พบตัวอย่างการสร้างศัพท์ใหม่ในภาษา  ดัง
ตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
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หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท  ศัพท์สร้างใหม่ 
‘ต้นจามจรีุ’ /ton4 sam1 sa:1/  /ton4 pha:n3 ta2 ŋə:n2/ 
หน่วยอรรถ   ‘ต้นจามจรีุ’   ศพัท์ผู้ไทกะป๋องใช้ว่า /ton4 sam1 sa:1/  แตผู่้บอกภาษาทัง้สาม

ระดบัอายมีุศพัท์สร้างใหม่ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้แทนศพัท์เดิม และใช้ว่า /ton4 pha:n3 ta2 ŋə:n2/  
แทนศพัท์เดิมในภาษาผู้ ไทกะป๋อง   ศพัท์ /ton4/ หมายถึง ต้นไม้    ส่วน /pha:n3/ หมาย ข้ามหรือ
ทางข้าม  /ta2 ŋə:n2/  หมายถึง พระอาทิตย์     ดงันัน้ /ton4 pha:n3 ta2 ŋə:n2/  แทนศพัท์เดิมใน
ภาษาผู้ไทกะป๋อง    
 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท  ศัพท์สร้างใหม่ 
‘เลกิแล้วกนัไป’ /lε:w5 de:w1/  /saw2 de:w1/ 
หน่วยอรรถ ‘เลิกแล้วกนัไป’ ศพัท์ผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า /lε:w5 de:w1/ แตผู่้บอกภาษาทัง้สาม

ระดบัอายใุช้ว่า /saw2 de:w1/  โดยสร้างคําศพัท์ท่ีสร้างใหม่โดยนําคําว่า  /saw2 / ในภาษากลุม่ลาว
ซึ่งมีความหมายว่า หยดุหรือเลิก มาผสมกบั   /de:w1/  ในภาษาผู้ ไทกะป๋องมีความหมายว่า กัน 
เช่น  /mu:3 de:w1/  /paj1 de:w1/  ทําให้เกิดศพัท์สร้างใหมใ่ช้ในภาษาผู้ไทกะป๋อง เป็น /saw2 de:w1/   

 
3.2 จดุเก็บข้อมลูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบตวัอย่างการสร้างศพัท์ใหม่

ในภาษา  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท  ศัพท์สร้างใหม่ 
‘ฟันเก’  /hɛ:w4 be:w1/  /hɛ:w4 cə:ŋ1/     /hɛ:w4 ka3 cəɁ3 cə:ŋ1/ 

       /khɛ:w4 cə:ŋ1/ 
หน่วยอรรถ ‘ฟันเก’ ศพัท์ผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า /hɛ:w5 be:w3/ แต่มีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบั

อายใุช้ /hɛ:w4 cə:ŋ1/   ̴ /hɛ:w4 ka3 cəɁ3 cə:ŋ1/  ̴ /khɛ:w4 cə:ŋ1/ ซึง่ศพัท์ดงักลา่วนีเ้ป็นการสร้างศพัท์
ใหม่โดยใช้ศพัท์ผู้ ไทกะป๋องรวมกบัศพัท์กลุ่มลาว   โดยนําคําท่ีมีความหมายว่า ฟัน  ในภาษาผู้ ไท

กะป๋องคําว่า /hɛ:w4/   ̴  /khɛ:w4/ และศพัท์ลาวคือ  /cə:ŋ1/     / ka3 cəɁ3 cə:ŋ1/ ศพัท์ /cə:ŋ1/ 
หมายถึง กระจดักระจาย  ไม่เป็นระเบียบ  เม่ือนําทัง้สองศพัท์มารวมกนักลายเป็นศพัท์ใหม่ท่ีใช้ใน
ภาษาผู้ไทกะป๋อง   
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หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท  ศัพท์สร้างใหม่ 
‘เท่ากนั’  /ha:w3/   /thɔ:3 de:w1/ 
หน่วยอรรถ ‘เท่ากัน’ ศพัท์ผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า  /ha:w3/  แต่ผู้บอกภาษาทัง้สามระดับอายุ

ปัจจบุนัใช้วา่ /thɔ:3 de:w1/ โดยการนําศพัท์  /thɔ:3/ ศพัท์ลาวซึง่มีความหมายว่า เท่า มารวมกนัคํา
วา่ /de:w1/ ในภาษาผู้ไทกะป๋องซึง่มีความหมายวา่ กนั  ทําให้เกิดศพัท์สร้างใหมใ่ช้ในภาษาผู้ ไทกะ
ป๋อง เป็น /thɔ:3 de:w1/ 

 
 การใช้ศพัท์อ่ืนแทนศพัท์ผู้ ไททัง้สามระดบัอายรูุปแบบ BBB สะท้อนให้เห็นว่าบริเวณจดุ
เก็บข้อมลูภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการแปรของ
ศพัท์ท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาษาผู้ ไท   การใช้ศพัท์อ่ืนจากการยืมศพัท์อ่ืนหรือสร้างศพัท์
ใหม่มาใช้ในภาษาผู้ ไทกะป๋องทําให้ภาษาผู้ ไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง  ถือเป็นระยะแรกของการ
เปลี่ยนแปลงภาษา ซึง่ลาบอฟ(Labov, 1972: 314) เรียกว่าขัน้ตอนการเปลี่ยนแปลงภาษาใน
ระยะแรกนีว้่าอยู่ในระยะแพร่กระจายของการเปลี่ยนแปลง  ทําให้มีศพัท์ใช้ในภาษามากขึน้ทําให้
เกิดการแขง่ขนัศพัท์เดิมกบัศพัท์อ่ืนเกิดขึน้    

จะเห็นได้ว่าการยืมศพัท์อ่ืนหรือการสร้างศพัท์ใหม่ใช้ในภาษาผู้ ไทกะป๋องทําให้ภาษาผู้ ไท
กะป๋องมีศพัท์ให้ผู้ใช้ภาษาเลือกใช้ได้หลากหลายมากขึน้  ทําให้เกิดการแปรการใช้ศพัท์ในภาษาผู้
ไทกะป๋องจากการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอาย ุ  การแข่งขนัระหว่างศพัท์ผู้ ไทกะป๋องและศพัท์อ่ืน
จะนอกจากจะมีผลต่อการแปรการใช้ศัพท์ในภาษาผู้ ไทกะป๋องแล้ว  การแข่งขันระหว่างศัพท์
ดงักลา่วยงัเป็นเคร่ืองบง่ชีก้ารสญูศพัท์บางหน่วยอรรถท่ีถกูแทนท่ีด้วยศพัท์อ่ืนได้ 

  แตใ่นอนาคตหากผู้บอกภาษาใช้ศพัท์อ่ืนอยา่งแพร่หลายและสม่ําเสมอในภาษาผู้ ไทก็จะ
ทําให้ภาษาผู้ไทเกิดการเปลี่ยนแปลงอยา่งสมบรูณ์ในลําดบัตอ่มา  หากปลอ่ยให้เกิดภาวะเช่นนีไ้ป
อยา่งตอ่เน่ือง  ผู้วิจยัเห็นวา่อาจสง่ผลตอ่การสญูศพัท์ผู้ไทกะป๋องในอนาคตได้ 

ส่วนการสร้างศัพท์ใหม่ใช้ในภาษาผู้ ไทนัน้ผู้ วิจัยเห็นว่าอยู่ในระยะจุดเร่ิมต้นของการ

เปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของลาบอฟ (Labov, 1972: 314)  เน่ืองจากศพัท์สร้างใหม่มีผู้บอกภาษา

ใช้บางคนหรือบางระดบัอายเุท่านัน้และการไม่ปรากฏการใช้ของผู้บอกภาษาแตล่ะระดบัอายอุย่าง

ตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ   



  150 

 นอกจากนีผู้้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุนทกุชุมชนภาษาในบริเวณจดุเก็บข้อมลูภาษาผู้
ไทกะป๋องยงัใช้ศพัท์ผู้ ไทร่วมกับศพัท์อ่ืนรูปแบบ  

 
 
 
 
 
  ในกลุ่มคนอายุเดียวกัน กล่าวคือ ผู้บอก

ภาษาบางคนในวยัเดียวกนัใช้ทัง้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืนในการสื่อสาร ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ว่าจะ
สื่อสารกบัคนวยัใด เช่น หากสนทนากบัผู้บอกภาษาท่ีสงูวยักว่าผู้บอกภาษาบางคนจะใช้ศพัท์ผู้ ไท   
แตห่ากสนทนากบัผู้ ท่ีอยูใ่นระดบัอายเุดียวกนัโดยเฉพาะผู้บอกภาษาท่ีมีอายท่ีุ 2 และ 3 จะใช้ศพัท์
อ่ืน  ทําให้ระดบัอายุดงักล่าวมีการใช้ผู้ ไทปะปนกบัศพัท์อ่ืน   ชุมชนภาษาท่ีใช้ศพัท์ผู้ ไทปะปนกบั
ศพัท์อ่ืนมากท่ีสดุคือ  เมืองเซโปน  แขวงสะหวนันะเขต  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
 จากรูปแบบการใช้ศพัท์   เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบอตัราการใช้ศพัท์ของคนสามระดบั
อายใุนประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   สามารถแสดงรายละเอียดได้
ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 

ตารางท่ี 5. 2  แสดงอตัราการใช้ศพัท์ การใช้ศพัท์ผู้ไท [A]  การใช้ศพัท์ผู้ไทกบัศพัท์อ่ืน [ 
 

]  
                    และการใช้ศพัท์อ่ืน[B] ของคนสามระดบัอายใุนประเทศไทยและ 
                     ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

   
รูปแบบการ

ใช้ศัพท์ 
 
 
ระดับอายุ 

A  
 

 B 

ไทย ลาว ไทย ลาว ไทย ลาว 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ระดบัอายท่ีุ 1 306 51 342 57 248 41.33 231 38.5 46 7.66 27 4.5 
ระดบัอายท่ีุ 2 219 36.5 284 47.33 280 46.66 279 46.5 101 16.89 51 8.5 
ระดบัอายท่ีุ 3 187 31.16 204 34 235 39.16 276 46 178 29.66 120 20 

 
จากตารางแสดงอตัราการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนประเทศไทยและในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาทกุระดบัอายใุนประเทศไทยใช้ศพัท์อ่ืน[B] 
มากกวา่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เม่ือพิจารณาการใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน [ 

 
]  

จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว มีอัตราใช้ศัพท์ผู้ ไทและศัพท์อ่ืนสูงกว่าการใช้ศัพท์อ่ืนเพียงอย่างเดียว    ทัง้นีผู้้ บอก
ภาษาระดับอายุท่ี 3 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้ศัพท์ผู้ ไทร่วมกับศัพท์อ่ืน
มากกวา่ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3  ในประเทศไทย  จํานวน 279 หรือร้อยละ 46   สว่นการใช้ศพัท์



  151 

ผู้ ไท [A] ของผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุทัง้สองพืน้ท่ีใช้ในอตัราท่ีใกล้เคียงกัน  โดยผู้บอก
ภาษาระดบัอายุท่ี 1 ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการใช้ศพัท์ผู้ ไท
มากกวา่ร้อยละ 50  
 

5.2 การแปรด้านรูปศัพท์ของคนสามระดบัอายุ 

จากการใช้ศัพท์ผู้ ไทกะป๋องของผู้ บอกภาษาทัง้สามระดับอายุ  บริเวณจุดเก็บข้อมูล
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบมีการแปรด้านรูปศพัท์ในภาษาผู้ ไท
กะป๋อง (A) และศพัท์อ่ืน (B)  มีรายละเอียดการแปรด้านรูปศพัท์ของจุดเก็บข้อมูลทัง้สองพืน้ท่ี
ดงัตอ่ไปนี ้
 

5.2.1 การแปรด้านรูปศัพท์ของศัพท์ผู้ไท     หมายถึง     การใช้รูปศพัท์ภาษา 
ผู้ ไทของผู้บอกภาษาแต่ละระดบัอายุหรือระดบัอายุเดียวกันท่ีมีมากกว่า 1 รูปแปร โดยรูปแปรท่ี
เกิดขึน้จากการตดัเสียง การเพิ่มเสียง การสลบัพยางค์  หรือการแปรเสียง  แตย่งัแสดงความหมาย
หลกัคงเดมิ   ตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

5.2.1.1 จดุเก็บข้อมลูประเทศไทย    พบตวัอยา่งการแปรด้านรูปของ 
ศพัท์ผู้ไทกะป๋องในประเทศไทย ดงันี ้
 

1) การตดัพยางค์ 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 
‘จมกู’   /ho:

2 daŋ1/  /ho:
2 daŋ1/    /daŋ1/ 

‘ตวัร้อน’   /ka2 to:1 hε:m4/  /ka2 to:1 hε:m4/     / to:1 hε:m4/ 

 

2) การเพิ่มพยางค์ 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 
‘ด้วย’   /nε:3/   /nε:3/     /nam2 nε:4/ 
‘ค้างคาวตวัใหญ่’ /biŋ4/   /ce:1/     /ʔi3 ce:1/ 
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3) การสลบัท่ีพยางค์ 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 
‘ลื่นหกล้ม’  /mɯ:n3 pha2 la:t2/ /mɯ:n3 pha2 la:t2/ 

          /pha2 la:t2mɯ:n3 / 
4) การแปรเสียง 

การแปร
เสียง 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 2,3 

h    kh ‘ขาหนีบ’ /ʔε:p2 ʔε:1 ha:1 / /ʔε:p2 ʔε:1 ha:1 /      

       /ʔε:p2 ʔε:1 kha:1/ 
ñ    j ‘คลื่นไส้’  /ñә3 haʔ3/ /ñәʔ3 haʔ3/     / jәʔ3  

      haʔ3/ 
 

5.2.1.2 จดุเก็บข้อมลูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พบตวัอยา่ง 
การแปรด้านรูปของศพัท์ผู้ไทกะป๋องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ดงันี ้
 

1) การตดัพยางค์ 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 
‘ตายท้องกลม’  /ta:j1 ju:3 luʔ3/  /ta:j1 ju:3 luʔ3/        / ju:3 luʔ3/ 

‘หิง้พระ’   /ha:n5 sә:3 phaʔ3/ /ha:n5 sә:3 phaʔ3/       /ha:n5 phaʔ3/ 
 

2) การเพิ่มพยางค์ 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3   
‘จัก๊จี’้   /nak3 ne:m2/  /nak3 ne:m2/   ̴  /nak3 khi:4 ne:m2/ 

          /nak3 khi:4 ka3 ne:m1/ 

 ‘ฟันกราม’  /hε:w4 soʔ3/  /hε:w4 soʔ5/    /hε:w4 ka3 soʔ3/ 
3) การสลบัพยางค์ 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2 
’แพ้ยา’   /ja:2 kum1/  /ja:2 kum1/     /kum1 ja:2/ 
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 4) การแปรเสียง 
การแปร
เสียง 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2,3 

k    t ‘สะโพก‘ /ka3 phoʔ3/ /ka3 phoʔ3/    /ta3  

      phoʔ3/ 
d    l ‘เลน่‘ /din4/ /din4     lin5/ 
m    b ‘แม’่ /ʔi:1 meʔ3/ ระดับอายุที่ 2,3 

/ʔi:1 meɁ3/    /ʔi:1  

      beɁ5/ 
   

5.2.2 การแปรด้านรูปศัพท์ของศัพท์อ่ืน  หมายถึง  การใช้รูปแปรศพัท์อ่ืน  
ได้แก่    ภาษาไทยกรุงเทพฯหรือศพัท์ไทยกลาง    ภาษาลาวกลุม่อ่ืน    หรือศพัท์สร้างใหม่ท่ีปรากฏ
ในผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอาย ุ รูปแปรนีอ้าจเกิดจากการตดัพยางค์  การเพิ่มพยางค์  การสลบั
พยางค์  การเปลี่ยนบางพยางค์ หรือการแปรเสียงของศพัท์อ่ืน   ตวัอยา่งเช่น 

 
5.2.2.1 จดุเก็บข้อมลูประเทศไทย  พบตวัอยา่งการแปรด้านรูปศพัท์อ่ืน 

ในประเทศไทย ดงัตอ่ไปนี ้
 
1) การตดัพยางค์ 

หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 2,3 
‘แคร่’   /sa2 nε:2/  /ta2 khɛ:3/     /khɛ:3/  
      ระดับอายุที่ 1,2,3 
‘ขีอ้าย’   /khi:4 bə:2/  /khi:4 ʔa:j1/     ̴ /ʔa:j1/ 
 

2) การเพิ่มพยางค์ 
หน่วยอรรถ  ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3 
‘กางเกงใน’  /soŋ4 ho:1 hu:t2/    /sa5 lit3/     /soŋ4 saʔ3 lit3/ 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2,3   
‘จัก๊จี’้   /nak3 ne:m2/  /nak3 ne:m2/   ̴  /nak3 khi:4 ne:m2/ 

         /nak3 khi:4 ka5 ne:m2/ 
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3)การแปรเสียง 

การแปร
เสียง 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2,3 

ñ   j ‘กลางวนั’ /ka:ŋ1 ŋen2/ /ñam2 wen2/    /jam2  

      wen2/ 
a    i: ‘ปลากะด่ี’ /pa:1 ka2 tɛ:p4/ /pa:1 ka2 də:t2/      

    /pa:1 ki2 də:t2/ 
o:     ua ‘ขวด’ /ko:t5/ /kho:t5/     /khuat2/ 

 
5.2.2.2 จดุเก็บข้อมลูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    พบ 

ตวัอยา่งการแปรด้านรูปศพัท์อ่ืนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ดงัตอ่ไปนี ้
 
1) การสลบัพยางค์ 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
 ‘ข้าวต้ม’  /khaw4  peʔ3/ /tom4 khaw4/  /khaw4 tom4/   
 
2) การเปลี่ยนบางพยางค์ 

หน่วยอรรถ  ศัพท์ผู้ไท      ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 1,2,3 

 ‘ก้ามป’ู  /ka3bo:m3 pu:1/   /ŋa:m3 ka3 pu:1/  /ŋa:m5 Ɂi:3 pu:1/  

'ไขข้่าว’  /khaj3 ho:n5/ /khaj3 ho:n5/  /khaj3 caŋ1 haŋ2/  

         ̴/khaj3 ha:ŋ5 haŋ2/ 
 
 3)การเพิ่มพยางค์ 

หน่วยอรรถ  ศัพท์ผู้ไท     ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 

‘ช้อน’  /bo:ŋ3/  /buaŋ3/   /buaŋ3/     /ka3 buaŋ3/ 
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4)การแปรเสียง 
การแปร
เสียง 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2,3 

ʔ–l ‘สงสาร‘ /ʔi3 du:1/ /ʔit3 to:n1/    /lit3   

       to:n1/ 
d – l ‘เลน่‘ /din4/ /din4     lin5/ 
o:-ua 'ผู้หญิงท่ีเป็น

หวัหน้า’ 
/mɛ:3 po:4/ /ho:1na:4/   /hua1na:4/ 

e:- ia 'เสียเวลา’ /khəʔ3/ /se:1 we:2 la:2/  

       /sia1 we:2 la:2/ 
 
 

ตารางท่ี 5.3 เปรียบเทียบการแปรด้านรูปศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ไทกะป๋อง 
        ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
พืน้ที่ 

 
ลักษณะการแปร 
ด้านรูปศัพท์ 

สกลนคร 
ประเทศไทย 

สะหวันนะเขต 
สปป.ลาว 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

การตดัพยางค์ 15 2.5 13 2.33 

การเพิ่มพยางค์ 13 2.16 11 1.83 

การสลบัท่ีพยางค์ 6 1 4 0.66 

การแปรเสียง 8 1.33 11 1.83 

รวม 42 7 39 6.5 

 
 จะเห็นได้ว่าการแปรด้านรูปศพัท์ผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวพบการแปรด้านรูปศพัท์แบบการตดัพยางค์มากท่ีสดุ  รองลงมาคือการเพิ่มพยางค์ 
การแปรเสียง  และการสลบัท่ีพยางค์ตามลําดบั 
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จากการแปรด้านรูปศพัท์ผู้ ไทกะป๋อง  เม่ือเปรียบเทียบอตัราการแปรด้านรูปศพัท์ของคน
สามระดับอายุประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สามารถแสดง
รายละเอียดได้ดงันี ้

 
ตารางท่ี 5.4  แสดงอตัราการแปรด้านรูปศพัท์ของคนแตล่ะระดบัอายใุนภาษาผู้ไทกะป๋อง 
          ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

พืน้ที่ 
 
ลักษณะ 
การแปร 
ด้านรูปศัพท์ 

สกลนคร  ประเทศไทย สะหวันนะเขต สปป.ลาว 
ระดับอายุที่ 

1 
ระดับอายุที่ 

2 
ระดับอายุที่ 

3 
ระดับอายุที่ 

1 
ระดับอายุที่ 

2 
ระดับอายุที่ 

3 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

การตดัพยางค์ 11 1.83 14 2.33 15 2.5 11 1.83 12 2 13 2.16 
 การเพ่ิมพยางค์ 8 1.33 11 1.83 13 2.16 7 1.16 11 1.83 11 1.83 
 การสลบัท่ีพยางค์ 6 1 4 0.66 3 0.5 4 0.66 3 0.5 3 0.5 
 การแปรเสียง 6 1 8 1.33 8 1.33 9 1.5 11 1.83 11 1.83 

 
จากตารางแสดงอตัราการแปรด้านรูปศพัท์ของคนแต่ละระดบัอายุในภาษาผู้ ไทกะป๋อง

อายใุนภาษาผู้ ไทประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จะเห็นได้ว่าการแปร
ด้านรูปศพัท์ทัง้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืนพบตัง้แต่ผู้บอกในระดบัอายุท่ี 1 และพบมากขึน้ในผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3  ตามลําดบัสว่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบการแปร
เสียงมากท่ีสดุในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 

 

5.3 เปรียบเทียบการแปรด้านความหมายของคนสามระดบัอายุ   

เม่ือพิจารณาด้านการแปรความหมายของศัพท์ในภาษาผู้ ไท  ทัง้ในประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ผู้วิจยัพบว่ามีจํานวนไม่มากนกั   เพราะผู้วิจยัได้คดัเลือก
หน่วยอรรถท่ีผู้บอกภาษาผู้ ไททุกระดบัอายุเข้าใจได้ตรงกัน แต่ก็มีบางหน่วยอรรถท่ีมีขอบเขต
ความหมายไม่เท่ากัน   บางศพัท์จึงพบการแปรด้านความหมาย    ในงานวิจยันีผู้้ วิจยัศึกษาการ
แปรความหมาย  2  ลกัษณะ คือ การแปรด้านความหมายกว้างออก และการแปรด้านความหมาย
แคบเข้า  ผู้ วิจัยพบว่าทุกจุดเก็บข้อมูลมีการแปรความหมายกว้างออกและแคบเข้า ดังตาราง
ตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 5.5 เปรียบเทียบอตัราการแปรด้านความหมายของคนสามระดบัอายใุนภาษา 
                    ผู้ ไทกระป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 
 
  

 
 

 
จากเปรียบเทียบอตัราการแปรด้านความหมาย จะเห็นได้ว่าพบการแปรด้านความหมาย

ของศพัท์จํานวนน้อย  อนัเน่ืองมากจากงานวิจัยนีเ้ก็บข้อมูลจากการใช้ศพัท์โดยการใช้รายการ
ศพัท์ซึง่ผู้วิจยักําหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกหน่วยอรรถ(Semantic units) ท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้
ต้องเป็นหน่วยอรรถท่ีผู้บอกภาษาเข้าใจตรงกนัทัง้สามระดบัอาย ุ 

เม่ือพิจารณาด้านความหมายของศพัท์ผู้ ไทกะป๋อง   ผู้วิจยัพบว่าศพัท์ผู้ ไทกะป๋องท่ีผู้บอก
ภาษาระดับอายุท่ี 1 หรือ 2 ใช้ในความหมายกว้างนัน้จะใช้ในความหมายแคบในผู้ บอก
ภาษาระดบัอายตุ่อมา  ซึง่มีผลกระทบต่อการสญูศพัท์ผู้ ไทกระป๋องในอนาคตได้   ส่วนการขยาย
ขอบเขตความหมายของศพัท์อ่ืนท่ีเคยใช้ในความหมายแคบและใช้ในความหมายกว้างออกจน
ครอบคลมุความหมายเดิมจากการใช้ของผู้บอกภาษาระดบัอายถุดัมา   นบัเป็นการเปลี่ยนแปลง
ด้านความหมายท่ีนอกจากจะส่งผลต่อการสญูศพัท์ภาษาผู้ ไทกะป๋องแล้วยงัเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีทํา
ให้เพิ่มจํานวนการใช้ศพัท์อ่ืนในภาษาผู้ ไทกะป๋องมากยิ่งขึน้ด้วย  ทัง้บริเวณจุดเก็บข้อมลูประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

1) การแปรด้านความหมายกว้างออก  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

จดุเก็บข้อมลูประเทศไทย 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
‘ภาชนะนึง่ข้าว

เหนียว’ 
/mo:j5/ หมายถึง  ภาชนะท่ีสานด้วยไม้

ไผ่สองชัน้หนา รูปทรงสงู ก้น
กลม  ใช้นึง่ข้าวเหนียวจํานวน
มาก   

หมายถึง  ภาชนะท่ีใช้นึง่ข้าว
เหนียวรูปทรงแบบได้ก็ได้  ใช้
นึง่ข้าวเหนียวจํานวนมากหรือ
จํานวนน้อยก็ได้ 

 

พืน้ที่ 
ลักษณะ 
การแปร 
ด้านความหมาย 

สกลนคร ประเทศไทย สะหวันนะเขต สปป.
ลาว 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความหมายกว้างออก 18 3 16 2.66 
ความหมายแคบเข้า 13 2.16 12 2 

รวม 31 5.16 28 4.66 
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จากตวัอย่างจะเห็นได้ว่า  หน่วยอรรถ  ‘ภาชนะนึ่งข้าวเหนียว’  ภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า  
/mo:j5/ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2   ใช้ศพัท์ดงักลา่วในความหมายวา่  ภาชนะท่ีสานด้วยไม้
ไผ่สองชัน้หนา รูปทรงสงู ก้นกลมใช้นึ่งข้าวเหนียวจํานวนมาก  และใช้ /ho:t5/ หมายถึง ภาชนะท่ี
สานด้วยไม้ไผ่ชัน้เดียว  รูปทรงปากกว้าง  ก้นแหลมใช้นึ่งข้าวเหนียวจํานวนไม่มาก  ในขณะท่ีผู้
บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  3  ใช้ศพัท์ดงักลา่วในความหมายวา่  ภาชนะท่ีใช้นึง่ข้าวเหนียวรูปทรงแบบ
ได้ก็ได้  ใช้นึ่งข้าวเหนียวจํานวนมากหรือจํานวนน้อยก็ได้  จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  3  
ใช้ศพัท์ดงักลา่วมีความหมายกว้างกว่าท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  1 และ 2  ใช้   จึงทําให้เกิดการ
แปรความหมายแบบความหมายกว้างออกในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ   3 

 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2,3 
‘ปลกุปลํา้’ /kum1/ หมายถึง ปลกุปลํา้ หมายถึง ปลกุปลํา้หรือการบงัคบั

ด้วยกําลงั 
 

จากตวัอย่างจะเห็นได้ว่า  หน่วยอรรถ ‘ปลกุปลํา้’ ภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า  /kum1/ ผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ดงักลา่วในความหมายว่า  ปลกุปลํา้  และใช้  /khɯn1/ ในความหมาย
ว่า  การบังคับด้วยกําลัง  ในขณะท่ีผู้ บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 และ 3 ใช้ศัพท์ดังกล่าวใน
ความหมายว่า  ปลกุปลํา้หรือการบงัคบัด้วยกําลงั  จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี  3  ใช้
ศพัท์ดงักล่าวมีความหมายกว้างกว่าท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี  1 และ 2  ใช้    จึงทําให้เกิดการ
แปรความหมายแบบความหมายกว้างออกในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ   3 

 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2,3 

‘กระดิ่ง’ /ma2 ka2 lo:5/ หมายถึง กระดิ่ง หมายถึง กระดิ่งหรือกระพรวน 

 
จากตวัอย่างจะเห็นได้ว่า  หน่วยอรรถ ‘กระดิ่ง’  ภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า  /ma2 ka2 lo:5/      

ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ศพัท์ดงักลา่วในความหมายว่า กระดิ่งเท่านัน้ และใช้ /ma2 ka2 lε:ŋ3/ 
ในความหมายว่า  กระพรวน  ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 และ 3 ใช้ศัพท์ดังกล่าวใน
ความหมายว่า  กระดิ่งหรือกระพรวน  จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี  2 และ 3  ใช้ศพัท์
ดงักลา่วมีความหมายกว้างกวา่ท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  1 ใช้   จึงทําให้เกิดการแปรความหมาย
แบบความหมายกว้างออกในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2 และ 3 
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จดุเก็บข้อมลูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 

‘ดิน้ให้หลดุ’ /fɯt3/ หมายถึง ดิน้ให้หลดุจากสิ่งท่ี
พนัธนาการไว้ 

หมายถึง  การดิน้ ไมว่า่จะเป็นดิน้
ให้หลดุจากสิ่งท่ีพนัธนาการไว้
หรือไมก่็ได้ 

 
จากตวัอย่างจะเห็นได้ว่า  หน่วยอรรถ ‘ดิน้ให้หลดุ’ ภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า  /fɯt3/ ผู้บอก

ภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2 ใช้ศพัท์ดงักล่าวในความหมายว่า  ดิน้ให้หลดุจากสิ่งท่ีพนัธนาการไว้  

และใช้  /din4    lin5/ ในความหมายว่า การดิน้โดยทัว่ไม่ท่ีไม่มีสิ่งพนัธนาการไว้  ในขณะท่ีผู้บอก
ภาษาระดบัอายุท่ี 3 ใช้ศพัท์ดงักล่าวในความหมายว่า  การดิน้ ไม่ว่าจะเป็นดิน้ให้หลดุจากสิ่งท่ี
พนัธนาการไว้หรือไม่ก็ได้  จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  3  ใช้ศพัท์ดงักล่าวมีความหมาย
กว้างกว่าท่ีผู้ บอกภาษาระดับอายุท่ี  1 และ 2 ใช้   จึงทําให้เกิดการแปรความหมายแบบ
ความหมายกว้างออกในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ   3 

 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
‘มนัสําปะหลงั’ /men2 

ton4/ หมายถึง มนัสําปะหลงั  หมายถึง มนัสําปะหลงัหรือมนัเทศ 

 

จากตวัอยา่งจะเห็นได้วา่  หน่วยอรรถ  ‘มนัสําปะหลงั’ ภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า /men2 
ton4/ 

ผู้ บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 และ 2 ใช้ศัพท์ดังกล่าวในความหมายว่า  มันสําประหลัง  และใช้  
/man2 kε:w1/  ในความหมายว่า  มนัเทศ  ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ศพัท์ดงักลา่วใน
ความหมายว่า  มันสําปะหลังหรือมันเทศ  จะเห็นได้ว่าผู้ บอกภาษาระดับอายุท่ี  3  ใช้ศัพท์
ดงักล่าวมีความหมายกว้างกว่าท่ีผู้ บอกภาษาระดบัอายุท่ี  1 และ 2  ใช้   จึงทําให้เกิดการแปร
ความหมายแบบความหมายกว้างออกในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ   3 

 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
‘ก้านไม้ขีดไฟ’ /diw4 ka3 paj2/  

      /ka3 paj2/ 

หมายถึง   ก้านไม้ขีดไฟที่เป็น
ก้านไม้ 

หมายถึง  ก้านไม้ขีดไฟที่เป็นก้าน
ไม้ หรือไม้ขีดไฟแบบแชค 
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จากตวัอย่างจะเห็นได้ว่า หน่วยอรรถ  ‘ก้านไม้ขีดไฟ’   ภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า /diw4 ka3 

paj2/     /ka3 paj2/ ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2  ใช้ศพัท์ดงักลา่วในความหมายว่า  ก้านไม้ขีด

ไฟท่ีเป็นก้านไม้เท่านัน้ และใช้  /ka3 paj2cәːt6   ̴ /ka3 paj2caːt6/  ในความหมายว่า  ไม้ขีดไฟแบบ

แช็ค  ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 3 ใช้ศพัท์ดงักล่าวในความหมายว่า  ก้านไม้ขีดไฟท่ีเป็น

ก้านไม้ หรือไม้ขีดไฟแบบแช็ค  จะเห็นได้ว่าผู้ บอกภาษาระดับอายุท่ี  3  ใช้ศัพท์ดังกล่าวมี

ความหมายกว้างกว่าท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  1 และ 2  ใช้   จึงทําให้เกิดการแปรความหมาย

แบบความหมายกว้างออกในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ   3 

 2) การแปรด้านความหมายแบบแคบเข้า  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
จดุเก็บข้อมลูประเทศไทย 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 

‘มุง่มัน่, 
พยายาม’ 

/phiʔ5 phɔʔ5/ หมายถึง  มุง่มัน่หรือพยายาม หมายถึง  พยายาม 

  
 จากตวัอย่างจะเห็นได้ว่า  หน่วยอรรถ   ‘มุ่งมัน่, พยายาม’  ภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า /phiʔ5 

phɔʔ5/  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2 ใช้ศพัท์ดงักล่าวในความหมายว่า มุ่งมัน่หรือพยายาม  
ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 3 ใช้ศพัท์ดงักล่าวในความหมายว่า พยายามเท่านัน้  และใช้ 
/taŋ4 cə:1/ ในความหมายว่า มุ่งมัน่  การใช้ศพัท์ดงักล่าวของผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 3 ท่ีมี
ความหมายแคบกว่าผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2  จึงทําให้เกิดการแปรความหมายแบบแคบ
เข้าในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  3 
 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 
‘หมกั(อาหาร)’ /ʔә:p2/ หมายถึง  หมกัอาหารโดยเคร่ือง

หมกัอาหารชนิดใดก็ได้ เช่น เกลือ 
ข้าว รํา เป็นต้น 

หมายถึง  หมกัอาหารโดยใช้เกลือ
เป็นหลกัในการหมกัเทา่นัน้ 

 
จากตวัอย่างจะเห็นได้ว่า  หน่วยอรรถ ‘หมกั(อาหาร)’ ภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า /ʔә:p2/  ผู้

บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1 และ 2 ใช้ศพัท์ดงักล่าวในความหมายว่า หมักอาหารโดยเคร่ืองหมัก
อาหารชนิดใดก็ได้ เช่น เกลือ ข้าว รํา เป็นต้น ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ศพัท์ดงักลา่ว
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ในความหมายว่า หมักอาหารโดยใช้เกลือเป็นหลักในการหมักเท่านัน้   และใช้ /mak5/ ใน
ความหมายว่า การหมกัด้วยเคร่ืองหมกัชนิดอื่น เช่น  ข้าว  ซอส  เป็นต้น  การใช้ศพัท์ดงักลา่วของ
ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ท่ีมีความหมายแคบกว่าผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2  จึงทําให้เกิด
การแปรความหมายแบบแคบเข้าในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  3 

  
จดุเก็บข้อมลูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 

‘ยิม้,อมยิม้’ /hoː1 ñum5/ หมายถึง  ยิม้หรืออมยิม้ หมายถึง  ยิม้ 

 
จากตวัอยา่งจะเห็นได้วา่  หน่วยอรรถ ‘ยิม้,อมยิม้’  ภาษาผู้ไทกะป๋องใช้ว่า / hoː1 ñum5/  ผู้

บอกภาษาระดบัอายุท่ี  1 และ  2   ใช้ศพัท์ดงักล่าวในความหมายว่า ยิม้หรืออมยิม้ ในขณะท่ีผู้
บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3   ใช้ศพัท์ดงักล่าวในความหมายว่า  ยิม้เท่านัน้   และใช้  /ʔom1 jim5/        
ในความหมายว่า อมยิม้  การใช้ศพัท์ดงักล่าวของผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ท่ีมีความหมายแคบ
กว่าผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1 และ 2  จึงทําให้เกิดการแปรความหมายแบบแคบเข้าในผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ  3 

 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2 ระดับอายุที่ 3 

‘รําคาญ’ /mut3 mat3/ หมายถึง รําคาญหรือเบ่ือหน่าย หมายถึง รําคาญ 

 
จากตวัอยา่งจะเห็นได้ว่า     หน่วยอรรถ  ‘รําคาญ’   ภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า /mut3 mat3/ ผู้

บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2 ใช้ศพัท์ดงักลา่วในความหมายวา่  รําคาญหรือเบื่อหน่าย  ในขณะ
ท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ    3   ใช้ศพัท์ดงักลา่วในความหมายว่า  รําคาญเท่านัน้  และใช้ / bә:3/  
ในความหมายว่า  เบื่อ  จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี  3  ใช้ศพัท์ดงักล่าวมีความหมาย
แคบท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  1 และ 2  ใช้   จึงทําให้เกิดการแปรความหมายแบบความหมาย
กว้างออกในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ   3 
 
 จากการเปรียบเทียบการแปรด้านความหมายของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไทกระป๋อง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จะเห็นได้วา่การแปรความหมายไม่ว่าจะ
เป็นการแปรความหมายกว้างออกหรือความหมายแคบเข้า  จะพบการแปรความหมายจากการใช้
ของผู้บอกภาษาตัง้แต่ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ทัง้สองบริเวณจุดเก็บข้อมลู  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
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การเปลี่ยนแปลงความหมายในภาษาผู้ ไทกะป๋องเร่ิมตัง้แต่การใช้ของผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1 
หรือผู้สงูวยัไปจนกระทัง่ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 หรือกลุม่วยัรุ่นตามลําดบั 
 

5.4 เปรียบเทยีบการสูญศัพท์ 

เม่ือพิจารณาการใช้ศพัท์อ่ืนแทนศพัท์ผู้ ไทกะป๋องหรือการใช้ศพัท์แบบ BBB  จากหน่วย
อรรถทัง้หมดจํานวน 600 หน่วยอรรถ   ผู้บอกภาษาทัง้สามระดับอายุในบริเวณจุดเก็บข้อมูล
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว     มีการใช้ศพัท์อ่ืนแทนศพัท์ผู้ ไทกะป๋อง 
เน่ืองจากความคิดหรือสิ่งของบางอย่างไม่มีอีกต่อไป   รวมทัง้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวนัของชาวผู้ไทกะป๋องมากยิ่งขึน้จงึทําให้เกิดการสมัผสัภาษาและ
ทําให้ศพัท์ผู้ไทกะป๋องบางศพัท์สญูหายไป   ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

2.1.1 จดุเก็บข้อมลูประเทศไทย  พบตวัอยา่งการสญูศพัท์ดงัตอ่ไปนี ้
 

หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุ 1,2,3 

 ‘ไขข้่าว’   /khaj3 ho:n5/  /khaj3 haw4/     /khaj3 kha:w4/ 
หน่วยอรรถ  ‘ไข่ข้าว’  ภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า  /khaj3 ho:n5/   แตปั่จจบุนัผู้บอกภาษาทัง้

สามระดบัอายใุช้ว่า  /khaj3 haw4/ หรือ  /khaj3 kha:w4/  ซึง่เป็นศพัท์ลาวอีสานแทนศพัท์ผู้ ไทกะ
ป๋อง 

 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุ 1,2,3 

 ‘บานไมรู้่โรย’  /ho:1 lo:n5/  /sa:m1 pi:1/ 

หน่วยอรรถ  ‘บานไมรู้่โรย’  ภาษาผู้ไทกะป๋องใช้วา่  /ho:1 lo:n5/  แตปั่จจบุนัผู้บอกภาษาทัง้
สามระดบัอายใุช้วา่   /sa:m1 pi:1/     ซึง่เป็นศพัท์ลาวอีสานแทนศพัท์ผู้ไทกะป๋อง 
 
 

หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุ 1,2,3 
 ‘ดินเหนียว’  /din1 daʔ5/  /din1 ne:w1/     / din1 niaw1/ 

หน่วยอรรถ  ‘ดินเหนียว’ ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า /din1 daʔ5/  แตปั่จจบุนัผู้บอกภาษาทัง้
สามระดบัอายใุช้วา่ /din1 ne:w1/     / din1 niaw1/ ซึง่เป็นศพัท์ลาวอีสานแทนศพัท์ผู้ไทกะป๋อง 
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หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุ 1,2,3 
‘ตะป’ู   /lek5 laj2/  /ta2 pu:1/ 
หน่วยอรรถ   ‘ตะป’ู  ในภาษาผู้ไทกะป๋องใช้ว่า /lek5 laj2/  ซึง่ศพัท์ /laj2/ ในท่ีนีห้มายถึง ทํา

ทําให้ติด, ยดึ หรือล็อค   ดงันัน้คําว่า / lek5 laj2/  ในภาษาผู้ ไทจึงหมายถึงเหล็กท่ีใช้ยดึหรือล็อคไม้
ไว้ไม่ให้ออกจากกนั ซึง่หมายถึง ตะป ูแต่ปัจจุบนัศพัท์คําดงักล่าวเลิกใช้แล้ว และผู้บอกภาษาทัง้
สามระดบัอายใุช้ /ta2 pu:1/  ซึง่เป็นศพัท์ภาษาไทยแทนศพัท์ผู้ไทกะป๋อง 
 

หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุ 1,2,3 
‘พลบคํ่า’  /sa2 lum2/  /khə:5 kham3/   ̴ /kə:4 kham3/ 

        ̴ /kaj4 kham3/ 

หน่วยอรรถ  ‘เวลาเย็นหรือใกล้คํ่า’ ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า /sa5 lum2/แต่ปัจจบุนัผู้บอก
ภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ว่า  /khə:5 kham3/    ̴  /kə:4 kham3/   และ  /kaj4 kham3/   แทนศพัท์ผู้ ไท
กะป๋อง  

/khə:5 kham3/    ̴  /kə:4 kham3/   เป็นศพัท์สร้างขึน้ใหม่  จากศพัท์  /khə:2/  ซึง่มีความหมาย

ว่า  ใกล้ ในภาษาผู้ ไท  รวมกับคําว่า  /kham2/ ในภาษาไทย แต่มีการแปรเสียง  /kh/   ̴ /k/ ใน
พยางค์แรก    สว่นศพัท์ / kaj4 kham3/ เป็นศพัท์ภาษาไทยท่ีนํามาใช้แทนศพัท์ผู้ไทกะป๋อง 

 

2.1.2 จดุเก็บข้อมลูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พบตวัอยา่ง 
การสญูศพัท์ดงัตอ่ไปนี ้
 

หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุ 1,2,3 
 ‘มุง่มัน่,พยายาม’  /phiʔ5 phɔʔ5/  /pha3 ña:2 ña:m2/ 

หน่วยอรรถ   ‘มุ่งมัน่,พยายาม’ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า  /phiʔ3/ แต่ปัจจบุนัผู้บอกภาษา
ทัง้สามระดบัอายใุช้วา่  / pha3 ña:2 ña:m2/   ซึง่เป็นศพัท์ภาษาไทยแทนศพัท์ผู้ไทกะป๋อง 
 

หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุ 1,2,3 
 ‘โผล’่(ปลา)  /lo:5/   /bɔ:n4/ 

หน่วยอรรถ  ‘ปลาโผล่หรือขึน้มาหายใจบนผิวนํา้ ’  ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า /lo:5/ แต่
ปัจจบุนัผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้วา่ /bɔ:n4/   ซึง่เป็นศพัท์ลาวแทนศพัท์ผู้ไทกะป๋อง 
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หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุ 1,2,3 
‘สีเขียวหวัเป็ด’  /si:1 siw3/  /si:1  khe:w1/   
หน่วยอรรถท่ีมีความหมายว่า  ‘สีเขียวหวัเป็ด’  ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า /si:1 siw3/ แต่

ปัจจบุนัผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้วา่  /si:1  khe:w1/   ซึง่เป็นศพัท์ลาวแทนศพัท์ผู้ไทกะป๋อง 
 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุ 1,2,3 
‘คลาย’ (เชือก)  /ka3 phɯ:n5/  /kha:j2/ 
หน่วยอรรถท่ีมีความหมายวา่  ‘คลาย’ (เชือก)  ในภาษาผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า /ka3 phɯ:n5/ แต่

ปัจจบุนัผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้วา่  /kha:j2/    ซึง่เป็นศพัท์ภาษาไทยกลางแทนศพัท์ผู้ไทกะ
ป๋อง 

 
จากผลการศึกษาการสูญศัพท์ในภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว แสดงให้เห็นว่า  การใช้ภาษาอ่ืนในภาษาผู้ ไทกะป๋องเป็นสาเหตท่ีุทํา
ให้เกิดการสญูศพัท์ผู้ ไทกะป๋องมากยิ่งขึน้     โดยเฉพาะในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3  ซึ่ง
เป็นวยัท่ีมีการใช้เทคโนโลยีและมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลกลุ่มอ่ืนมากกว่าผู้บอกภาษาระดบั
อายท่ีุ 1 จงึทําให้เกิดการสญูศพัท์ในภาษาผู้ไทกะป๋องได้  ดงัรายละเอียดในตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 5.6  เปรียบเทียบอตัราการสญูศพัท์ในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและ 

         สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
พืน้ที่ 

ลักษณะ 
การเปล่ียนแปลง 

สกลนคร 
ประเทศไทย 

สะหวันนะเขต 
สปป.ลาว 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การสญูศพัท์ 46 7.66 27 4.5 
 
    โดยพบการสญูศพัท์ในพืน้ท่ีจงัหวดัสกลนคร ประเทศไทยมากกวา่ในพืน้ท่ี  แขวงสะหวนั
นะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 46 หน่วยอรรถ หรือร้อยละ 7.66  ในขณะ
ท่ีแขวงสะหวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบการสญูศพัท์จํานวน 27 หน่วย
อรรถ หรือร้อยละ 4.5   



  165 

หากพิจารณาเปรียบเทียบการใช้ศพัท์อ่ืนแทนศพัท์ผู้ ไทกะป๋อง รูปแบบ BBB  ในแต่ละ
หมวดศพัท์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญศพัท์ภาษาผู้ ไทกะป๋องของผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุ ใน
ประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบวา่มีรายละเอียด  ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตารางท่ี 5.7   เปรียบเทียบความถ่ีและร้อยละการใช้ศพัท์อ่ืน [B]  ในแตล่ะหมวดศพัท์ของ 
                     คนสามระดบัอายใุนประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

หม
วด

ที่ 

ช่ือหมวดศัพท์ 

จ านวน 
หน่วยอรรถ 

การใช้ศัพท์ 
อ่ืน[B] 
ของ 

คนสามระดับ
อายุ 

ประเทศไทย 

การใช้ศัพท์
อ่ืน[B] 
ของ 

คนสามระดับ
อายุ สปป.ลาว 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

1 คํารียกเครือญาติและสรรพนาม 46 7.66 3 6.52 2 4.34 

2 คําเรียกส่วนตา่งๆของร่างกาย 30 5 4 13.33 3 10 

3 คําเรียกกิริยาอาการ 125 20.83 55 14 42 33.6 

4 คําเรียกโรคและอาการผิดปกติ 55 9.16 19 34.54 12 21.81 

5 คําเรียกพืช ผกั ผลไม้ 42 7 18 42.85 11 26.19 

6 คําเรียกสตัว์ 27 4.5 7 25.92 5 18.51 

7 คําเรียกสิ่งของเคร่ืองใช้ 78 13 15 19.23 12 15.38 

8 หมวดคําขยาย 67 11.16 20 29.85 14 20.89 

9 คําเรียกธรรมชาติ สี และอาหาร 35 5.83 10 28.57 7 20 

10 คํานามทัว่ไป เคร่ืองแตง่กาย และ
ลกัษณะนาม 

42 7 15 35.71 7 16.66 

11 คําบอกทิศทางและสถานท่ี 32 5.33 8 25 5 15.62 

12 คําถามและคําท่ีใช้ในประโยค 21 3.5 2 9.52 - - 

รวม 600 100 178 100 120 100 

 
จากตารางท่ี 5.7  จะเห็นได้วา่  ในประเทศไทยมีการใช้ศพัท์อ่ืนแทนศพัท์ผู้ไทกะป๋องทัง้ 12 

หมวดศพัท์มากกว่าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยในจุดเก็บข้อมลูประเทศไทย
พบการใช้ศพัท์อ่ืน  จํานวน 178 หน่วยอรรถ   ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบ  
120 หน่วยอรรถ   หมวดศัพท์ท่ี มีการใช้ศัพท์อ่ืนมากท่ีสุดทัง้ในประเทศไทยและสาธารณรัฐ
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ประชาชนลาว คือ หมวดท่ี 3 หมวดคําเรียกกิริยาอาการ   ในประเทศไทยพบการใช้ศพัท์อ่ืนใน
หมวดดังกล่าว จํานวน  55  หน่วยอรรถ  คิดเป็นร้อยละ  14   ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พบจํานวน  42 หน่วยอรรถ  คดิเป็นร้อยละ  33.6 

ส่วนหมวดศพัท์ท่ีพบใช้ศพัท์อ่ืนน้อยท่ีสดุ  ในประเทศไทย คือ หมวดท่ี  12 หมวดคําถาม
และคําลงท้าย จํานวน  2 หน่วยอรรถ  คิดเป็นร้อยละ 9.52   ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว คือ หมวดท่ี 1 หมวดคําเรียกเครือญาติและสรรพนาม จํานวน  2  หน่วยอรรถ  คิด
เป็นร้อยละ  4.34   ทัง้นีใ้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่พบการใช้ศพัท์อ่ืนในหมวดท่ี 
12 หมวดคําถามและคําลงท้าย 

จากการเปรียบเทียบการแปรการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ ไทกะป๋อง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จะเห็นได้ว่าภาษาผู้ ไทกะป๋องทัง้สอง
พืน้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอนัเน่ืองมาจากการสมัผสักบัภาษาอ่ืนท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและมีการ
ติดต่อสื่อสารกัน ทําให้เกิดการแปรการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ ไทกะป๋อง  
โดยเฉพาะในพืน้ท่ีจังหวัดสกลนครประเทศไทยพบการแปรการใช้ศพัท์มากกว่าในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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บทที่ 6 

ปัจจัยเสริมที่ส่งผลต่อการใช้ศัพท์ผู้ไทกะป๋องของคนสามระดับอายุ 

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

จากผลการวิเคราะห์การแปรการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ ไทกะป๋อง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    ผู้วิจยัพบว่านอกจากระดบัอายแุล้วยงั
มีปัจจยัเสริมท่ีสง่ผลตอ่การแปรการใช้ศพัท์ในภาษาผู้ไทกะป๋อง   ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

  

1. การสัมผัสภาษา (Language  contact) 

 การสมัผสัภาษาเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากการท่ีผู้ ใช้ภาษาสามารถใช้ภาษาได้มากกว่า
หนึ่งภาษาในสงัคมส่งผลให้เกิดการรับอิทธิพลของภาษาอ่ืนเข้ามาใช้ในภาษาของตน  ดงัท่ี อมรา  
ประสิทธิรัฐสนิธุ์ (2542: 92) ได้กลา่วไว้ว่า  การสมัผสัภาษานัน้เกิดขึน้อย่างเป็นธรรมชาติในสงัคม
หลายภาษา  เมื่อสงัคมมีผู้ รู้หลายภาษาก็จะทําให้ใช้ภาษาปนกนั   ภาษาเหลา่นีจ้ึงมีอิทธิพลซึง่กนั
และกนั    สอดคล้องกบัแนวคิดของ โทมาสนั (Thomasom, 2001: 62) ท่ีว่า  การติดต่อสื่อสาร
ระหวา่งกนัเป็นสาเหตสุําคญัประการหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงทางภาษาหรืออยา่งน้อยท่ีสดุ
ก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การใช้ภาษาในขณะนัน้ 
 หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นการแปรศัพท์ในภาษาผู้ ไทกะป๋องในประเทศไทยและใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคือการยืมภาษา (Language borrowing)    เน่ืองจาก
งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาภาษาระดบัคําซึง่ศกึษาจากการใช้ศพัท์ของผู้บอกภาษา  จากการศึกษา
การแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไทกะป๋อง ผู้วิจยัสงัเกตเห็นการยืมศพัท์ภาษา
อ่ืนมาใ ช้ ในภาษาผู้ ไทกะป๋อง   ศัพ ท์ อ่ืน ท่ี นํ ามาใ ช้ ในภาษาผู้ ไทกะป๋องพบทั ง้ คํ ายืม 
(Loanwords)และศพัท์สร้างใหม(่Creat new lexical items)  

ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุนจดุเก็บข้อมลูประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวส่วนใหญ่อยู่ร่วมกับกลุ่มชาติพนัธุ์ อ่ืนๆ    ดงันัน้การรับศพัท์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ อ่ืน   
ตลอดจนการเรียนรู้ภาษาของกลุม่ชาติพนัธุ์ท่ีอยู่ใกล้เคียงหรือมีการติดต่อกนัจึงสามารถเกิดขึ น้ได้  
โรงเรียนบางแห่งก็มีเด็กหลายกลุ่มชาติพนัธุ์เรียนอยู่ร่วมกนั  เช่น  ในจดุเก็บข้อมลูประเทศไทย มี
หลายกลุ่มชาติพันธุ์  อาทิ ลาวอีสาน ญ้อ โย้ย กะเลิง ไทยกลาง หรือบริเวณจุดเก็บข้อมูลใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็มีกลุ่มชาติพนัธุ์ อ่ืน  อาทิ   ลาว   ผู้ ไท  ไทดํา  กะตาง  
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ลาวส่วย  ปาโกะ  ละวา  มงักอง  จาลี  และตะโอ้ย    ซึ่งมีทัง้กลุ่มชาติพนัธุ์ไทและกลุ่มชาติพนัธุ์
ออสโตรเอเชียติก   แต่จากข้อมลูทางภาษาแสดงให้เห็นว่า  ภาษาผู้ ไทกะป๋องในลาวมีการสมัผสั
ภาษากับกลุ่มภาษาตระกูลไทมากกว่ากลุ่มภาษาออสโตรเอเชียติก  เพราะกลุ่มภาษาออสโตร
เอเชียตกิ  คือ ภาษากะตาง สว่ย ปา ละวา มงักอง จาลี และตะโอ้ย ไมมี่อิทธิพลตอ่การใช้ศพัท์ของ
ชาวผู้ ไทกะป๋อง  เน่ืองจากเป็นชนกลุ่มน้อยในพืน้ท่ีไม่มีบทบาทสําคญั  ชาวกะตาง ลาวส่วน ปา
โกะ ละวา  มงักอง จาลี และตะโอ้ยสว่นใหญ่ใช้ภาษาลาวติดตอ่กบักลุม่ชนอื่น  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

จดุเก็บข้อมลูประเทศไทย 
หน่วยอรรถ       ศัพท์ผู้ไท  ศัพท์ภาษาไทย 

  ‘กลอ่ง’          /ka2 lum3/  /kɔ:ŋ3/ 
 
จากตวัอยา่งหน่วยอรรถ   ‘กลอ่ง’  ศพัท์ผู้ไทกะป๋องใช้  /kaʔ5 lum3/  ปัจจบุนัผู้บอกภาษาผู้

ไทกะป๋องทัง้สามระดบัอายใุช้ /kɔ:ŋ3/ ซึง่เป็นศพัท์ภาษาไทยแทนศพัท์ผู้ไท 

 
หน่วยอรรถ       ศัพท์ผู้ไท  ศัพท์ภาษาไทย 
‘ลบูคลํา’         /swa:m2/  /kham2/     /lu:p3 kham2/ 
 

จากตวัอยา่งหน่วยอรรถ   ‘ลบูคลํา’  ศพัท์ผู้ ไทกะป๋องใช้  /swa:m2/  ปัจจบุนัผู้บอกภาษาผู้

ไทกะป๋องทัง้สามระดบัอายใุช้ /kham2/     /lu:p3 kham2/ ซึง่เป็นศพัท์ภาษาไทยแทนศพัท์ผู้ไท 

 

จดุเก็บข้อมลูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
หน่วยอรรถ  ศัพท์ผู้ไท  ศัพท์ลาว  
‘พดู,คยุ’   /ʔɛ:n4/   /lo:m2/ 
 

จากตวัอย่างหน่วยอรรถ   ‘พดู,คยุ’  ศพัท์ผู้ ไทกะป๋องใช้  /ʔɛ:n4/  ปัจจบุนัผู้บอกภาษาผู้ ไท
กะป๋องทัง้สามระดบัอายใุช้ /lo:m2/  ซึง่เป็นศพัท์ลาวแทนศพัท์ผู้ไท 
 

หน่วยอรรถ  ศัพท์ผู้ไทหน่วยอรรถ ศัพท์ไทด า 
‘ใกล้’   /kә:4/   /kε:m2/    /khε:m2/ 
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จากตวัอยา่งหน่วยอรรถ   ‘ใกล้’  ศพัท์ผู้ไทกะป๋องใช้  /kә:4/  ปัจจบุนัผู้บอกภาษาผู้ไทกะ

ป๋องทัง้สามระดบัอายใุช้  /kε:m2/    /khε:m2/ ซึง่เป็นศพัท์ไทดําแทนศพัท์ผู้ไท 

 

การยืมศพัท์ภาษาไทยในจดุเก็บข้อมลูประเทศไทยและการยืมศพัท์ลาวและศพัท์ไทดําใน
จุดเก็บข้อมลูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายมุาใช้ใน
ภาษาผู้ ไทกะป๋อง  ทําให้ภาษาผู้ ไทกะป๋องเกิดการเปลี่ยนแปลงคือ  มีการเลิกใช้ศพัท์ผู้ ไทกะป๋อง
จํานวนหนึง่และทําให้ศพัท์เหลา่นัน้สญูหายไปจากภาษาผู้ไทกะป๋อง 
 

เม่ือพิจารณาการใช้ศพัท์แบบ [ 
 
 ] และ [B]  จะเห็นได้ว่าภาษาผู้ ไทกะป๋องมีการสมัผสั

ภาษา  โดยการนําศพัท์ในภาษาอ่ืนเข้ามาใช้ในภาษาผู้ไทกะป๋องของผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอาย ุ 
ทัง้ในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   โดยเฉพาะบริเวณจดุเก็บข้อมลู
ประเทศไทยจากผลการศึกษาพบการใช้ศพัท์อ่ืนมากกว่าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว   ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

ตารางท่ี 6.1    แสดงอตัราการใช้ศพัท์ การใช้ศพัท์ผู้ไท [A] การใช้ศพัท์ผู้ไทกบัศพัท์อ่ืน [ 
 

]  
                      และการใช้ศพัท์อ่ืน[B] ของคนสามระดบัอายใุนประเทศไทยและ 
                      ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

   
รูปแบบการ

ใช้ศัพท์ 
 
 
ระดับอายุ 

 
 

 B 

ไทย ลาว ไทย ลาว 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ระดบัอายท่ีุ 1 248 41.33 231 38.5 46 7.66 27 4.5 
ระดบัอายท่ีุ 2 280 46.66 279 46.5 101 16.89 51 8.5 
ระดบัอายท่ีุ 3 235 39.16 276 46 178 29.66 120 20 

 
จากตารางแสดงอตัราการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนประเทศไทยและในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาทกุระดบัอายใุนประเทศไทยใช้ศพัท์อ่ืน [B] 
มากกวา่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เม่ือพิจารณาการใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน [ 

 
]  

จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
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ลาว มีอัตราใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืนสูงกว่าร้อยละ 30  ซึ่งเป็นใช้ศพัท์ผู้ ไทควบคู่กับศพัท์อ่ืนใน
อตัราท่ีค่อนข้างสงู  ทัง้นีผู้้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้
ศพัท์ผู้ ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืนมากกวา่ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3  ในประเทศไทย  จํานวน 279 หรือร้อย
ละ 46    

จะเห็นได้ว่าการสมัผสัภาษาเกิดขึน้กับผู้บอกภาษาผู้ ไทกะป๋องทัง้สามระดบัอายุ  ทัง้ใน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  การสมัผสัภาษาของผู้บอกแต่ละระดบั
อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลมีการใช้ศพัท์อ่ืนในภาษาผู้ ไทกะป๋องแตกต่างกันไปด้วย  ซึ่งการสมัผัส
ภาษาถือเป็นปัจจยัเสริมท่ีสําคญัประการหนึง่ท่ีทําให้เกิดการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายุ
ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแตกตา่งกนัไปด้วย 

 
 สาเหตสุาํคญัท่ีทําให้เกิดการสมัผสัภาษาในภาษาผู้ไทกะป๋อง  มีดงัตอ่ไปนี ้

 1.1 การเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social change) 

 จดุเก็บข้อมลูประเทศไทย 
 การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมท่ีเป็นปัจจยัทําให้เกิดการแปรศพัท์ในผู้ ไทกะป๋องในประเทศ
ไทย  มีความเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม   การพฒันาประเทศ  และ
นโยบายของรัฐ    การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาษาปรากฏในสมยั
ท่ี จอมพล ป. พิบลูสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี   จอมพล ป.พิบลูสงคราม นําแนวคิดนโยบายสร้าง
ชาติเปลี่ยนวฒันธรรม มุ่งส่งเสริมอตัลกัษณ์ให้ประเทศไทยเป็นท่ียอมรับในอารยประเทศ  การ
เปลี่ยนแปลงนัน้รวมถึงวัฒนธรรมทางภาษาท่ีนโยบายรัฐนิยมประกาศให้คนไทยต้องอ่าน
ภาษาไทย เรียนภาษาไทย พดูภาษาไทย โดยระบวุ่าเป็นหน้าท่ีของพลเมืองไทยท่ีดีประการท่ีหนึ่ง 
คือ ศกึษาให้รู้หนงัสือไทยอนัเป็นภาษาของชาติ อย่างน้อยต้องให้อ่านออกเขียนได้ ประการท่ีสอง 
ชนชาติไทยจะต้องถือเป็นหน้าท่ีอนัสําคญัในการช่วยเหลือสนบัสนนุแนะนําชกัจงู ให้พลเมืองท่ียงั
ไม่รู้ภาษาไทย หรือยงัไม่รู้หนงัสือไทย ให้ได้รู้ภาษาไทย หรือให้รู้หนงัสือไทยจนอ่านออกเขียนได้   
ไม่ว่าคนกลุ่มชาติพนัธุ์ใดท่ีอยู่ในประเทศไทยก็ให้เรียกคนไทยทัง้หมดและใช้ภาษาไทย  แม้ว่าการ
ใช้ภาษาไทยในสมยัจอมพล ป.พิบลูสงครามจะแตกตา่งไปจากไปภาษาไทยในปัจจบุนั  แต่ผู้วิจยั
เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสงัคมในช่วงนีส้่งผลต่อการใช้ภาษาของชาวผู้ ไทกะป๋องเช่นเดียวกบักลุ่ม
ชาติพนัธุ์ อ่ืน  ซึง่จําเป็นต้องรู้ภาษาไทยเพิ่มขึน้นอกจากภาษาของกลุ่มชาติพนัธุ์ตนเอง  ทัง้ยงัต้อง
ใช้ภาษาไทยในการพดูและเขียนสื่อสารในประเทศ   
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จดุเก็บข้อมลูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเป็นปัจจัยทําให้เกิดการแปรศัพท์ในผู้ ไทกะป๋องใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนัน้มีความเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและ
วัฒนธรรม  การพัฒนาประเทศ  และนโยบายของรัฐเช่นเดียวกับในประเทศไทย  โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงภาษาลาวและภาษาอ่ืนๆ ตามนโยบายของฝ่ายการเมืองการปกครอง กล่าวคือ 
หลงัจากมีการประกาศอิสรภาพและสถาปนาประเทศ  ใช้ช่ือภาษาองักฤษว่า  Lao People’s 
Democratic Republic (Laos PDR.) ในปี ค.ศ. 1975  รัฐบาลก็ได้กําหนดนโยบายภาษาของชาติ  
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในยุคสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครัง้นีทํ้าให้ภาษา
ลาวได้ปรับเปลี่ยนไปตามหน้าท่ีในสงัคม  จากการรับใช้การเมืองการปกครองมาเป็นการสร้าง
ความสามคัคีและความเข้าใจของประชาชนต่อรัฐ  จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงภาษาลาวครัง้สําคญั 
Great Lao Language change) ซึ่งมีผลต่อภาษาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวรวมไปถึงภาษาผู้ไทกะป๋องด้วย 
 จากการประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยวิทยาศาสตร์เก่ียวกับภาษาลาวเม่ือวนัท่ี 8 -10 ตุลาคม 
ค.ศ. 1990 คณะกรรมการวิทยาศาสตร์สังคม , 1990) ทุกฝ่ายเห็นร่วมกันว่า  ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงให้ภาษาลาวสะดวกและง่ายในการเรียนการสอนประชาชนลาวทกุกลุม่     โดยเฉพาะ
บรรดาชนเผ่าต่าง ๆ   ท่ีไม่ได้พูดภาษาลาวให้สามารถใช้ภาษาลาวในฐานะภาษากลางเพื่อการ
สื่อสารและเข้าใจภาษาลาวได้อย่างรวดเร็ว  ทําให้คนในประเทศยอมรับว่าภาษาลาวเป็นภาษา
ประจําชาตแิละเป็นภาษาของตนเอง   ทําให้ชาวผู้ไทกะป๋องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวต้องรู้ภาษาลาวและใช้ภาษาลาวในการสื่อสารได้นอกจากภาษาของตน 
 
 จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมเป็นส่วนหนึ่งท่ีทําเกิดนโยบายทางด้านภาษาของ
ชาติ    ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาท้องถ่ินหรือภาษาของกลุ่มชาติพนัธุ์เน่ืองจากชาวผู้ ไทกะ
ป๋องในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนอกจากจะรู้ภาษาของกลุ่มชาติ
พนัธุ์ซึง่เป็นภาษาแม่ของตนเองแล้วยงัต้องเรียนรู้ภาษาท่ีสองท่ีใช้สื่อสารกนัภายในประเทศ  ดงันัน้
จึงทําให้เกิดการปนภาษาและสลบัภาษาระหว่างภาษาได้ อนัส่งผลให้เกิดการแปรศพัท์ในภาษาผู้
ไทกะป๋องในปัจจบุนัได้ 
 



  172 

 1.2 นโยบายด้านการศึกษา (Education Policy) 

  การศึกษาเป็นสาเหตท่ีุสําคญัประการหนึ่งสืบเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม  ทําให้การศึกษาของประชนชนภายในประเทศต้องปรับเปลี่ยนให้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมเช่นกนั   ดงันัน้การศกึษาจึงเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีทําให้ชาวผู้ ไทกะป๋องเกิดการ
สมัผสัภาษา  โดยเฉพาะชาวผู้ ไทกะป๋องท่ีเป็นกลุ่มวยัรุ่นซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ทัง้ในประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องเข้ารับการศกึษาตามท่ีรัฐกําหนดไว้   ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้
 
จดุเก็บข้อมลูประเทศไทย 

การศึกษาในประเทศไทยนัน้   ระบบการศึกษาไทยปัจจุบันตามท่ีกําหนดไว้ใน
พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2) 2545 มีการจดัระบบ
การศกึษาขัน้ประถมศกึษา 6 ปี 6 ระดบัชัน้) การศกึษาขัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 3 ปี 3 ระดบัชัน้) 
และการศกึษาขัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  3  ปี 3 ระดบัชัน้) หรือระบบ 6-3-3  ภาษาท่ีใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถานศกึษาคือ ภาษาไทยซึง่เป็นภาษาประชาติ 

นอกจากนีร้ะบบการศกึษาไทยยงัจดัเป็นระบบการศกึษาในระบบโรงเรียน  การศกึษานอก
ระบบโรงเรียน  และการศกึษาตามอธัยาศยั ในการจดัระบบการศกึษาตามแนวพระราชบญัญัติ
ฉบับนี ้จะไม่พิจารณาแบ่งแยกการศึกษาในระบบโรงเรียนออกจากการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน  แต่จะถือว่าการศกึษาในระบบ  การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยัเป็น
เพียงวิธีการเรียนการสอน หรือรูปแบบของการเรียนการสอน (Modes of learning) ฉะนัน้ แนวทาง
ใหม่คือสถานศกึษาสามารถจดัได้ทัง้ 3 รูปแบบ  และให้มีระบบเทียบโอนการเรียนรู้ทัง้ 3 รูปแบบ 
ซึ่งเป็นการศึกษาท่ีให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ ความพร้อมและ
โอกาส  โดยศกึษาจากบคุคล ประสบการณ์ สงัคม สภาพแวดล้อม หรือแหลง่ความรู้อ่ืนๆ  ภาษาท่ี
ใช้ในการจดัการเรียนการสอนคือภาษาไทย  นอกจากนีย้งัมีกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  
อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  ภาษาฝร่ังเศส ภาษาญ่ีปุ่ น เป็นต้น ซึ่งขึน้อยู่กับความพร้อมของ
สถานศึกษา  นอกจากนีก้ารจัดการศึกษาในประเทศไทยทัง้ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐ านและ
ระดบัอดุมศกึษายงัมีการเรียนการสอนหลกัสตูรอินเตอร์  ร่วมทัง้มีโรงเรียนทัง้ภาครัฐและเอกชนมี
การจดัการเรียนการสอนแบบทวิภาษาเพิ่มมากขึน้  (พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาต,ิ 2545) 
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 จะเห็นได้ว่าการศึกษาของไทยในปัจจุบันภาษาท่ีในการจัดการเรียนการสอนมีความ
หลากหลายทางภาษาและเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ เรียนมากยิ่งขึน้  ดงันัน้ชาวผู้ ไทกะป๋องในปัจจบุนั
ซึง่เป็นกลุม่วยัรุ่นจงึมีโอกาสสมัผสัภาษามากยิ่งขึน้ด้วย 
 
จดุเก็บข้อมลูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ด้านการจดัการศกึษาของลาว เร่ิมด้วยการศกึษาในระดบัอนบุาลและก่อนวยัเรียน 
โรงเรียนอนบุาลในประเทศลาวจะมีทัง้โรงเรียนท่ีเป็นของรัฐบาลและเอกชน เปิดรับนกัเรียนตัง้แต่
อาย ุ3-6 ปี ใช้เวลาเรียน 3 ปี แบง่เป็นชัน้อนบุาล 1-3 เม่ือจบชัน้อนบุาลแล้วจะเข้าเรียนในระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานตอ่ไป   
     การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยูใ่นความดแูลและ
รับผิดชอบของกรมสามญัศกึษาปัจจบุนัเป็นระบบ 12  ปี  คือ ระบบ 5:4:3  ดงันี ้  

ระดบัประถมศกึษา ใช้เวลาในการศกึษา 5 ปี เด็กจะเร่ิมเข้าเรียนเม่ืออาย ุ6 ปี การศกึษา
ในระดบันีค้ือเป็นการศกึษาภาคบงัคบั เด็กทกุคนต้องจบการศกึษาในระดบันี ้ แตใ่นทางปฏิบตัิ
การศกึษาภาคบงัคบัจะมีผลดีแตเ่ฉพาะเด็กในเมืองใหญ่เท่านัน้ เน่ืองจากลาวมีพืน้ท่ีประเทศ
กว้างขวางและประชากรกระจายกนัอยู ่   

มธัยมศกึษาตอนต้น  ใช้เวลาในการศกึษา 4 ปี และในอนาคตจะให้เดก็ได้เรียน
ภาษาองักฤษเพิ่มมากขึน้   

มธัยมศกึษาตอนปลาย ใช้เวลาในการศกึษา 3 ปี  
            สําหรับการศกึษาระดบัอดุมศกึษาหรือการศกึษาชัน้สงู   รวมการศกึษาด้านเทคนิค
สถาบนัการศกึษาชัน้สงูหรือมหาวิทยาลยั อยู่ในความดแูลและรับผิดชอบของกรมอาชีวศกึษาและ
มหาวิทยาลยั  กระทรวงศกึษาธิการ   ยกเว้นการศกึษาเฉพาะทางซึง่อยู่ในความดแูลของกระทรวง
อ่ืน   เม่ือผู้ เรียนจบการศกึษาในระดบัประถมและมธัยมศกึษาแล้ว   จะมีการคดัเลือกนกัเรียนเพื่อ
เสนอกระทรวงศกึษาธิการให้เด็กได้เข้าศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ ได้แก่  

สายอาชีพ ใช้เวลาศกึษา 3 ปี ในวิทยาลยัเทคนิคตา่งๆ เช่น ทางด้านไฟฟ้า ก่อสร้าง บญัชี 
ป่าไม้ เป็นต้น 

มหาวิทยาลยั วิทยาลยัครูและสถาบนัการศกึษาท่ีสําคญัตา่งๆ 
ภาษาท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอนแม้จะมีนโยบายจากรัฐใช้ภาษาลาวเป็นหลกั แตก่าร

ใช้ภาษาลาวในการจัดการเรียนการสอนเน้นการสื่อสารมุ่งเน้นให้ผู้ เ รียนเข้าใจเป็นหลัก 
(คณะกรรมการวิทยาศาสตร์สงัคม, 1990)  อีกทัง้การจดัการเรียนการสอนภาคเอกชนของลาวใน
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ปัจจุบนัท่ีมุ่งเน้นพฒันาทักษะภาษาองักฤษนอกระบบการศึกษาสําหรับผู้ เรียนท่ีสนใจประกอบ
อาชีพเฉพาะทางในอนาคต  อาทิ  ผู้ นําการท่องเท่ียวหรือไกด์  บริษัทท่องเท่ียว  บริษัทสง่ออก เป็น
ต้น  ทําให้ภาษาองักฤษเป็นท่ีสนใจของผู้ เรียนท่ีเป็นกลุ่มวยัรุ่นเพิ่มมากขึน้ไม่ได้จํากัด เฉพาะใน
เมืองหลวงของลาวเท่านัน้แต่ยงัมีการขยายความต้องการเรียนเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษไป
ในพืน้ท่ีอ่ืนๆ ของลาวเพิ่มมากขึน้ (Rattana, 2011)   ทําให้ประชาชนกลุ่มชาติพนัธุ์ตา่งๆ ท่ีอาศยั
อยู่ในลาว     โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นในแขวงต่างๆ ท่ีมีสําคญัโดยเฉพาะแขวงสะหวนันะเขตท่ีเป็น
เส้นทางเขตเศรษฐกิจพิเศษของลาว       ทําให้ประชาชนในแขวงสะหวนันะเขตรวมไปถึงชาวผู้ ไท
กะป๋องมีโอกาสสมัผสัภาษาตามไปด้วย 

ทัง้นีส้าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็นประเทศท่ีอยู่ในวงล้อมของ 5 ประเทศ  
คือ เวียดนาม ไทย กมัพชูา พม่า และจีน  ดงันัน้ประชาชนลาวท่ีอยู่ตามพืน้ถ่ินแขวงต่างๆ ซึง่ส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มชนเผ่าหรือชาติพนัธุ์จะมีการติดต่อกบัประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง  แขวงสะหวนันะ
เขตก็เป็นอีกพืน้ท่ีหนึ่งท่ีมีการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและเวียดนาม   ดงันัน้การ
สมัผสัภาษากบัประเทศเพื่อนบ้านของชาวผู้ ไทกะป๋องเมืองเซโปน แขวงสะหวนันะเขตจึงมีโอกาส
ทําให้ชาวผู้ ไทกะป๋องโดยเฉพาะกลุ่มวยัทํางานและกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีการติดต่อค้าขายกับประเทศ
เพื่อนบ้านมีโอกาสสมัผสัภาษาอ่ืนทําให้เกิดการแปรศพัท์ในภาษาผู้ ไทกะป๋องมากยิ่งขึน้กว่ากลุ่ม
ผู้สงูอาย ุ

นอกจากนีก้ารจัดการศึกษาตามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบบัท่ี 2 Bali 
concord) ซึง่ได้เน้นยํา้ความร่วมมือด้านการศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ภาษาในการเรียนการสอน
สรุปได้ว่า  ประชาคมอาเซียนมีการส่งเสริมการสร้างคุณภาพด้านการศึกษาของประเทศกลุ่ม
สมาชิกอาเซียนเพื่อตอบสนองการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ตามปฏิญญาของสมาคม   
การศกึษาด้านภาษา (Language Education) เป็นอีกด้านหนึ่งท่ีมีความสําคญั  โดยเฉพาะการ
สอนภาษาแม่ ภาษาประจําชาติ  และภาษาองักฤษ  เพื่อให้การเรียนการสอนของประเทศกลุ่ม
สมาชิกอาเซียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ มีประสบการณ์  และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ประกอบการเรียนการสอนด้านภาษา (กรมอาเซียน  กระทรวงการตา่งประเทศ, 2560) 

การเข้าร่วมสมาชิกกลุ่มอาเซียนของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวในปัจจุบันก็เป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งท่ีทําให้การจัดการศึกษาของประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องมีการนําภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มสมาชิก
อาเซียนบรรจใุนการศกึษาของชาติและนํามาใช้จดัการเรียนการสอน  สง่ผลให้ชาวผู้ ไทกะป๋องเกิด
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การสมัผสัภาษาโดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นซึง่เป็นเยาวชนของชาติท่ีต้องมีการศกึษาภาคบงัคบัตาม
นโยบายของรัฐ 

จะเห็นได้ว่าการสัมผัสภาษาของชาวผู้ ไทกระป๋องในประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเกิดจากสาเหตท่ีุสําคญัหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคม  การศกึษา   ซึง่สาเหตดุงักลา่วเป็นช่องทางหนึง่ท่ีทําให้ชาวผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจบุนัเกิดการสมัผสัภาษากบัภาษาอ่ืนมากยิ่งขึน้ 

นอกจากนีน้โยบายด้านการศึกษาท่ีมีการบังคับให้ประชาชนภายในประเทศได้รับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน   ซึง่นโยบายการจดัการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในประเทศไทยใช้ภาษาไทยซึง่
เป็นภาษาประจําชาติในการจดัการเรียนการสอน  สว่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ให้ใช้ภาษาลาวซึ่งเป็นภาษาประชาติเป็นภาษาหลักในการจัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกัน  
ดังนัน้ผลจากนโยบายด้านการศึกษาขัน้พืน้ฐานทําให้ชาวผู้ ไทกะป๋องทัง้ในประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสถานะเป็นผู้ รู้สองภาษาคือ  ภาษาผู้ ไทซึง่เป็นภาษาของ
กลุ่มชาติพนัธุ์และภาษาประจําชาติภาษาไทยและภาษาท่ีบงัคบัในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ของแตล่ะประเทศ   สง่ผลให้เกิดการสมัผสัภาษาในภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวสงัเกตได้จากการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไท
กะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนัน่เอง 

 
1.3 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  (Technological advancement) 
เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์เน่ืองจากทําให้เกิดความ

สะดวกสบายง่ายต่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวนั  ทําให้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้
เทคโนโลยีได้  ทัง้ในพืน้ท่ีประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่างนํา
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อพฒันาประเทศในด้านตา่งๆ โดยเฉพาะการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชากร  
อนัเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีทําให้เกิดการสมัผสัภาษา  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 
จดุเก็บข้อมลูประเทศไทย 

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในประเทศไทยนัน้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ในช่วง 7  ปีท่ีผ่านมเม่ือไทยมีการพฒันาเครือข่ายการสื่อสารเป็นระบบดิจิตอล และ 4G ทําให้คน
ไทยเข้าถึงข้อมลูข่าวสารตา่งๆ  ได้อยา่งสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึน้  จงึส่งผลตอ่การใช้ภาษาของ
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ชาวผู้ไทกะป๋องในประเทศไทย  เม่ือมีการเปิดรับข้อมลูข่าวสารจากสื่อตา่งๆ เป็นประจําย่อมสง่ผล
ตอ่การใช้ภาษาผู้ไทกะป๋องและทําให้ภาษาผู้ไทกะป๋องเกิดการเปลี่ยนแปลงแปลงได้ 

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการพัฒนาสื่อมวลชนของไทยทําให้
ประชาชนเปิดรับสื่อมากขึน้นัน้  จะเห็นได้จากท่ีรัฐมีแผนแม่บทด้านการพฒันาเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร   ถือเป็นหวัใจสําคญัประการหนึ่งซึ่งแผนสําคญัของรัฐในการพฒันาประเทศทุกแผนท่ีรัฐ
วางนโยบายมีจดุร่วมคือต้องการเห็นประเทศไทยพฒันาและใช้ ICT เป็นกลจกัรฐานสําคญัในการ
พฒันาประเทศระยะยาว   

นโยบายท่ีมุ่งเน้นพฒันาความเจริญก้าวหน้าของไทยนัน้ปรากฏชัดเจนในแผนนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย หรือ IT 2010 ซึง่คณะรัฐมนตรี ได้
เห็นชอบเมือวนัที 19 มีนาคม พ.ศ. 2545 (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2556)  ซึ่งรัฐได้กําหนด
เป้าหมายสําคญั  3  ประการในการพฒันาเทคโนโลยีและการสื่อสาร คือ 1. เพิ่มขีดความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือพฒันาประเทศ เพื่อยกระดบัประเทศไทยให้อยู่ ในกลุม่ประเทศที
มีศกัยภาพเป็นผู้ นํา (potential leaders) 2.เพิ่มจํานวนแรงงานความรู้ของประเทศไทยให้เป็นร้อย
ละ 30 ของแรงงานในประเทศทัง้หมด 3. พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพิ่มสดัสว่นของมลูคา่
อตุสาหกรรมทีเก่ียวข้องกบัการใช้ความรู้ เป็นพืน้ฐานให้มีมลูคา่ถึงร้อยละ 50 ของผลิตภณัฑ์มวล
รวมประชาชาต ิ(GDP)  

เพื่อให้บรรลเุปาหมายดงักลา่ว กรอบนโยบาย IT 2010 ได้กําหนดกลยทุธ์ในการพฒันา
ประเทศสูส่งัคม แห่งภมูิปัญญาและการเรียนรู้ไว้  5  ด้าน   ได้แก่  e-Industry,    e-Commerce, 
e-Government, e-Education และ e-Society โดยสามารถสรุปความเช่ือมโยงระหว่างกลยทุธ์ทัง้ 
5 ด้านของนโยบาย IT 2010 และปัจจยัทีเก่ียวข้องกบัทกุกลยทุธ์ ได้แก่ นวตักรรม ความรู้ การวิจยั
และพฒันา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพฒันาคน และ โครงสร้างพืน้ฐานด้านโทรคมนาคม   
ซึง่การพฒันาตามกลยทุธ์ทัง้  5 ด้าน จะเช่ือมโยงการพฒันาทียงัยืน โดยกลยทุธ์ e-Industry และ 
e-Commerce จะเน้นไปทีการ พฒันาภาคเศรษฐกิจ ในขณะทีกลยทุธ์ e-Education และ e-
Society เน้นทีการพฒันาภาคสงัคม สว่น e-Government ก็คือระบบบริหารจดัการของภาครัฐ ซงึ
จะต้องมีการปรับปรุงให้สามารถใช้ ICT เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการบริหารและบริการประชาชน 

จะเห็นได้ว่าประชาชนในประเทศไทยนัน้มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกบัการใช้เทคโนโลยีมา
แต ่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา  เทคโนโลยีได้เข้ามาในวิถีชีวิตของประชาชนไทยตามนโยบายของรัฐท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนามนุษย์แทบทุกด้าน   นอกจากนีแ้นวคิดหรือสิ่งใหม่มาใช้ทดแทน 
นอกจากนีเ้ทคโนโลยียงัมีบทบาทช่วยให้การตดิตอ่สื่อสารไปด้วยความรวดเร็ว   นอกจากนีรั้ฐยงัได้
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การกําหนดแผนท่ีนําทางเพื่อเพื่อมุ่งสู ่Smart Thailand ในปี2563 ตามกรอบการขบัเคลื่อน แผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี ๓)  ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2557) โดยได้พิจารณา จากปัจจยัแวดล้อมหลกัท่ี
สําคญั ได้แก่ 1. การพฒันาด้าน ICT ไปสู่ชุมชนและท้องถ่ิน ตามกรอบปัจจยัในเร่ือง กระจาย
อํานาจสู่ชุมชนและท้องถ่ิน รวมทัง้การให้ชุมชนและท้องถ่ินเป็นศนูย์กลางและมีส่วนร่วมในการ
พฒันา ด้าน ICT ซึง่เป็นกระแสหลกัปัจจบุนัในการพฒันาในทกุด้าน ทัง้ในระดบัประเทศและระดบั
สากล และข้อ 2. การยกระดบัการพฒันาด้าน ICT ไปสูก่ารรวมตวัในภมูิภาค ASEAN, APEC และ
ภมูิภาคทัว่โลก ซึง่แสดงให้เห็นว่าความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางด้าน ICT 
เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการขบัเคลื่อนการพฒันาซึง่เป้าหมายและ ยทุธศาสตร์ของประเทศไทยจึง
เป็นเร่ืองสําคญั 

จะเห็นได้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของไทยนัน้ยังคงดําเนินการมาจนถึง
ปัจจุบนัซึ่งการพฒันาเทคโนโลยีนัน้ทําให้ประชากรทกุกลุ่มทุกระดบัอายเุข้าถึงเทคโนโลยีหรือสื่อ
ตา่งๆ เพิ่มมากขึน้  โดยเฉพาะการมุง่สู ่Smart Thailand ในปี2563 ตามแผนแม่แบบของรัฐนัน้ซึง่มี
การพฒันารูปแบบการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารและบริการซึ่งส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จาก Free 
Wifi และพฒันาระบบการสื่อสารระบบ 3G และ 4G  เพื่อใช้ในภาคสว่นการพฒันาการศกึษา การ
สาธารณสขุ และสว่นการพฒันาสงัคมอ่ืนๆ  นอกจากนีส้ําหรับผู้ ด้อยโอกาส ผู้พิการ และ ผู้สงูอาย ุ
เช่น ทางเว็บไซต์และทางอปุกรณ์พกพา เป็นต้น   ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในประเทศ
ไทยทําให้ประชาชนทุกระดบัอายเุข้าถึงเทคโนโลยีและสื่อเพิ่มมากขึน้  ดงันัน้โอกาสในการสมัผสั
ภาษาท่ีมีสาเหตมุาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งหนึ่งท่ีชาวผู้ ไทกะป๋องในประเทศ
ไทยไมส่ามารถหลีกเลี่ยงได้ 
 
จดุเก็บข้อมลูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ส่วนความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนัน้มี
การเปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็วเช่นเดียวกบัประเทศไทย  โดยเฉพาะการนําข้อมลูข่าวสารเผยแพร่
ผา่นระบบดิจิตอลของลาวในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาจากการพฒันาเครือข่ายการสื่อสารระบบ 4G ของ
ลาว (รัตนา  จนัทร์เทาว์, 2554)  ส่งผลให้คนลาวรวมไปถึงชาวผู้ ไทในแขวงสะหวนันะเขตเปิดรับ
สื่อมากขึน้จงึทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่การใช้ภาษาของชาวผู้ไทกะป๋องเช่นเดียวกนั 
 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของลาวปรากฏชดัเจนใน ค.ศ.1994 ของรัฐภายใต้การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร  การพิมพ์  วิทย ุและโทรทศัน์ (Committee of 
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Information, Press, Radio and Television) ได้เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมพฒันาสื่อมวลชน
ประเภทตา่งๆ ของลาวควบคูไ่ปกบัการพฒันาสํานกัพิมพ์ของรัฐ  ดงัท่ีรัตนา จนัทร์เทาว์(2560) ได้
กล่าวว่า การหนงัสือพิมพ์ของลาวเปิดกว้างมากขึน้ในปี พ.ศ.2540  ซึง่เดิมมีแต่หนงัสือพิมพ์ท่ีอยู่
ในหน่วยงานกํากับของรัฐเท่าหรือรัฐเป็นผู้ดําเนินการเท่านัน้  ตั ง้แต่ปี พ.ศ.2540   เป็นต้นมามี
หนงัสือพิมพ์ของภาคเอกชนเผยแพร่เพิ่มมากขึน้  และเนือ้หาข่าวมีความหลากหลาย อาทิ  ข่าว
เก่ียวกบัเศรษฐกิจ  กีฬา  นอกจากนีส้ื่อมวลชนของลาวเกิดการขยายตวัทัง้ประเภทโทรทศัน์และ
วิทย ุ โดยมีช่องสถานีโทรทศัน์เอกชนลาวสตาร์ เปิดดําเนินการในปี ค.ศ.2007  สว่นสื่อวิทยนุัน้เกิด
ช่องสถานีชมุชนเพิ่มขึน้ในพืน้ท่ีตา่งๆ ทัว่ประเทศ 
 จะเห็นได้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการพฒันาด้านสื่อของลาวจาก
การพัฒนาสื่อสารมวลชนนี ้ ทําให้ประชาชนเปิดรับสื่อเพิ่มมากขึน้  ทัง้สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว   ทําให้ภาษาลาวซึง่เป็นภาษาท่ีรัฐกําหนดให้เป็น
ภาษากลางของประเทศมีการแพร่ไปอย่างกว้างขวางทัง้ภาษาพดูและภาษาเขียนผ่านสื่อมวลชน  
การใช้ภาษาในสื่อต่างๆเหลา่นีย้่อมส่งผลตอ่การใช้ภาษาลาวของคนลาว    การรับสารด้วยภาษา
ลาวจากรายการโทรทัศน์ซึ่งมีทัง้เผยแพร่เป็นภาษาลาว  ภาษาฝร่ังเศส  ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาม้งในรายการโทรทศัน์  ตอ่มามีการเพิ่มภาษาผู้ ไทในช่องผู้ ไทนิวส์   การรับสารด้วยวิทยแุละ
สื่อต่างๆ จากผู้ดําเนินรายการหรือผู้พดูท่ีใช้ภาษาลาวหรือภาษาอ่ืนๆ ย่อมทําให้ประชาชนลาวซึ่ง
เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ต่างๆ ในประเทศรวมทัง้ชาวผู้ ไทกะป๋องเกิดการเรียนรู้ภาษาลาวแบบแนวเทียบ
(analogy)  ซึง่ทําให้เกิดการสมัผสัภาษาได้ 
 นอกจากนีค้วามเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีทําให้เกิดยคุข้อมลูข่าวสารไร้พรมแดนใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนอกจากสื่อมวลชนแล้ว  ความเจริญก้าวหน้า ทาง
เทคโนโลยีด้านการสืบค้นข้อมลูและการแปลจากการพฒันานวตักรรมด้านการแปลให้สามารถใช้
ระบบซอฟแวร์บนโทรศพัท์มือถือหรือเคร่ืองมือสื่อสารอ่ืนๆ ท่ีสามารถแปลภาษาองักฤษเป็นภาษา
ลาว เช่น  การแปลภาษาด้วยโปรแกรมการแผลของ เว็บไซต์ www.google.com ท่ีพฒันาการ
แปลภาษาลาวขึน้ในปี ค.ศ.2015  ซึง่การสืบค้นและแปลด้วยโปรแกรมนีมี้ความใกล้เคียงกบัภาษา
ลาวในปัจจบุนัซึง่ไม่เสียคา่ใช้จ่ายในการแปล  แตรู่ปประโยคของข้อความท่ีแปลจากภาษาองักฤษ
เป็นภาษาลาวจะแสดงรูปประโยคแบบกรรมวาจกหรือ passive voice ตามรูปประโยคใน
ภาษาองักฤษ คือ  ประธานหรือผู้กระทําในประโยคแทนท่ีด้วยกรรมของประโยค   ทัง้นีจ้ากการ
สอบถามอาจารย์ลําม่อน     สิริไซวงค์ (2559)  อาจารย์ประจําโรงเรียนเทคนิคแขวงสะหวนันะเขต
ผู้ช่วยเหลือผู้ วิจัยในการเก็บข้อมลูภาษาผู้ ไทท่ีแขวงสะหวนันะเขต  จากการสอบถามตําราหรือ
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เอกสารเก่ียวกบัเรียนการสอนผู้สอนจะให้นักเรียนค้นคว้าเอกสารซึง่นกัเรียนในแขวงสะหวนันะเข
ตงสว่นใหญ่เป็นชาวผู้ไทนัน้  ผู้สอนให้นกัเรียนสืบค้นตําราหรือเอกสารท่ีเป็นภาษาไทยเพิ่มมากขึน้
เน่ืองจากท่ีลาวตําราหรือเอกสารประกอบการสอนมีจํานวนไม่มากนกัอีก  เม่ือสืบค้นแล้วนกัเรียน
ในลาวก็มีการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาลาวทัง้การจ้างแปลและการแปลจาก 
www.google.com   เช่นเดียวกบัการสืบค้นและการแปลเอกสารจากภาษาองักฤษ (ลํามอ่น  สริิไซ
วงค์, 2559)                                          

จะเห็นได้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นสาเหตสุําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้ชาว
ผู้ ไทกะป๋องในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเกิดการสมัผสัภาษา   การ
สมัผสัภาษาจากกรณีการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในกรณีท่ีมีการสมัผสัภาษาในงานวิจยันี ้    แสดงให้
เห็นว่าการสมัผสัภาษาไม่ว่าจะเป็นการสมัผสัภาษาระหว่างภาษาถ่ินเดียวกนั  อาทิ   ภาษาลาว
และภาษาลาวอีสานถ่ินตา่งๆ   หรือการสมัผสักนัระหว่างภาษาหนึ่งกบัอีกภาษาหนึ่ง เช่น  ภาษาผู้
ไทกะป๋องกบัภาษาลาว  หรือกบัภาษากลุม่ตระกลูไท  การแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุน
ภาษาผู้ ไทกะป๋องเกิดการแปรการใช้ศพัท์จากการใช้ของผู้บอกภาษาตัง้แตร่ะดบัเล็กน้อยไปจนถึง
ระดบัมากในแต่ละช่วงอาย ุ ซึ่งทําให้ศพัท์ผู้ ไทกะป๋องเกิดการสญูศพัท์   การสร้างศพัท์ใหม่ หรือ
การยืมศพัท์   ดงันัน้การสมัผสัภาษาของผู้บอกภาษาแต่ละอายมุากน้อยต่างกนันัน้  เป็นปัจจยัท่ี
ทําให้เกิดการแปรการใช้ศพัท์อยา่งไมส่ามารถหลีกเลี่ยงได้ 

ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเป็นสาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีส่งผลต่อการการ
เปิดรับสื่อเพื่อรับข้อมลูข่าวสารนัน้เปรียบเสมือนการรับรู้สิ่งใหม่ๆ   ซึง่การใช้สื่อนัน้ผู้ รับสารจะต้อง
มีการเลือกไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทใดก็ตามและต้องมีการแสวงหาเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนเองได้ (Klapper, 1960  อ้างถึงใน สกุญัญา อําพนัแสง, 2546) 

กาญจนา  แก้วเทพ(2547) ได้กลา่ววา่  ปัจจยัด้านความต้องการขา่วสารของบคุคล  ทําให้
เกิดพฤติกรรมการเปิดรับข้อมลูข่าวสารเกิดขึน้  ทัง้นีแ้ต่ละบคุคลมีความเป็นปัจเจกบคุคล  จึงทํา
ให้เกิดการเปิดรับข้อมลูข่าวสารท่ีแตกต่างกนั   ดงันัน้ข่าวสารจึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีใช้ในกิจกรรม
ตา่งๆ ของมนษุย์  ความต้องการขา่วสารจะเพิ่มมากขึน้เมื่อบคุคลนัน้ต้องการข้อมลูในการตดัสินใจ
หรือไม่แน่ใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง   นอกจากนัน้ข่าวสารยังเป็นสิ่งท่ีทําให้ผู้ เปิดรับมีความทันสมัย  
สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ของโลกในปัจจบุนัได้  ดงัท่ีชาร์ลส์  เค อทัคิน(Charles K. 
Atkin, 1973) ได้กลา่วไว้ว่า บคุคลท่ีเปิดรับข่าวสารมากย่อมมีหตูากว้างไกล  มีความรู้ความเข้าใจ
ในสภาพแวดล้อมและเป็นคนท่ีมีความทนัสมยัตอ่เหตกุารณ์กวา่บคุคลท่ีเปิดรับข่าวสารน้อย 
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 ปัจจบุนัสื่อตา่งๆ ทวีความสําคญัในชีวิตประจําวนัของมนษุย์แบบก้าวกระโดด  กลุม่ชาติ
พันธุ์ชาวผู้ ไทกะป๋องเป็นอีกกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั   ทําให้ชาวผู้ ไทกะป๋องต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและนําเทคโนโลยีมาใช้  
โดยเฉพาะด้านสื่อท่ีชาวผู้ไทกะป๋องต้องเปิดรับเขามาเป็นสว่นหนึง่ในชีวิตประจําวนัอยา่งหลีกเลี่ยง
ไม่ได้  เพื่อให้สามารถรับรู้และเท่าทนัเหตกุารณ์สภาพสงัคมในปัจจุบนั    ทัง้นีจ้ากความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนยีโดยเฉพาะด้านสื่อนัน้  ผู้วิจยัได้ศกึษาปัจจยัเสริมด้านการเปิดรับสื่อ
ของชาวผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่มเติม  ดังมี
รายละเอียด  ดงัตอ่ไปนี ้
 

1.3.1 การเปิดรับส่ือ (Media Exposure) 
การเปิดรับสื่อถือเป็นปัจจยัเสริมท่ีทําให้เกิดการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบั 

อายใุนภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว       
 การศกึษาพฤตกิรรมการเปิดเปิดรับสื่อของชาวผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ผู้วิจยัแบง่การศกึษาออกเป็น 2 ประเด็น คือ 
 1. พฤตกิรรมการเปิดรับส่ือ  ผู้วิจยักําหนดการศกึษาพฤตกิรรม 3 ด้าน ดงันี ้
  1) ประเภทของสื่อท่ีเปิดรับ 
  2) ความถ่ีในการเปิดรับสื่อ 
  3) ระยะเวลาในการเปิดรับสือ่ 
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปิดรับส่ือ  ผู้วิจยักําหนดการศกึษาพฤตกิรรม 3 ด้าน ดงันี ้
  1) แรงจงูใจในการเปิดรับสื่อ 
  2) ประโยชน์ในการเปิดรับสือ่ 
  3) บคุคลท่ีมีอิทธิพลในการเปิดรับสื่อ 
 
 ในการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อผู้ วิจัยใช้แบบสอบถามสมัภาษณ์ชาวผู้ ไทกะป๋อง
อําเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร  ประเทศไทย จํานวน 30 คน  และชาวผู้ ไทกะป๋อง  เมืองเซโปน  
แขวงสะหวนันะเขต  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จํานวน 30 คน  รวมทัง้หมด 60 คน 
ซึง่เป็นกลุม่ตวัอยา่งเดียวกบัท่ีศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ไทกะป๋อง 

จาการศกึษาพฤตกิรรมการเปิดรับสื่อของชาวผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีรายละเอียดดงันี ้
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1) การเปิดรับส่ือของชาวผู้ไทกะป๋องประเทศไทย 

จากการการเปิดรับสื่อของชาวผู้ไทกะป๋องในประเทศไทยนัน้  เป็นการเปิดรับสื่อไทยเพียง
อยา่งเดยีว  ซึง่มีรายละเอียดการเปิดรับสื่อ   ดงันี ้

1.1 พฤตกิรรมการเปิดรับส่ือของชาวผู้ไทกะป๋อง  อ าเภอวาริชภมิู   
จังหวัดสกลนคร  ประเทศไทย 
  ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของชาวผู้ ไทกะป๋อง  อําเภอวาริชภูมิ  
จงัหวดัสกลนคร  จากผู้บอกภาษาจํานวน  30 คน ทัง้เพศชายและเพศหญิงทัง้สามระดบัอายุ  มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

   1) ประเภทของส่ือที่เปิดรับ  ผู้วิจยัศกึษาทัง้หมด 4 ประเภท ได้แก่  สื่อ
วิทย ุ สื่อโทรทศัน์  สื่อสิ่งพิมพ์  และสื่ออินเทอร์เน็ต มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
ตารางท่ี 6. 2 แสดงจํานวนและร้อยละการเลือกรับข้อมลูข่าวสารผา่นประเภทของสื่อของ 

         ชาวผู้ไทกะป๋อง  อําเภอวาริชภมูิ  จงัหวดัสกลนคร 
ประเภทของส่ือ จ านวน ร้อยละ 

1.สื่อวิทย ุ 12 40 
2.สื่อโทรทศัน์ 30 100 
3.สื่อสิ่งพิมพ์ 22 73.3 
4.สื่ออินเทอร์เน็ต 24 80 

  
จากตารางจะเห็นได้ว่า  ชาวผู้ ไทกะป๋อง  อําเภอวาริชภูมิ  จังหวดัสกลนคร  เปิดรับสื่อ

โทรทศัน์มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 100  รองลงมาคือ สื่ออินเทอร์เน็ต คดิเป็นร้อยละ 80  สื่อสิ่งพิพม์ 
คิดเป็นร้อยละ 73.3 และสื่อวิทย ุคดิเป็นร้อยละ 40 
 เม่ือพิจารณาการเปิดรับสื่อของชาวผู้ไทกะป๋อง อําเภอวาริชภมูิ  จงัหวดัสกลนคร ประเทศ
ไทยแตล่ะระดบัอาย ุ พบวา่แตล่ะระดบัอายมีุการเปิดรับสื่อแตล่ะประเภทแตกตา่งกนั  ดงันี ้
 
ตารางท่ี 6.3 แสดงการเปิดรับสื่อแตล่ะประเภทของชาวผู้ไทกะป๋องตามระดบัอาย ุ  

ประเภทของส่ือ 
ระดับอายุ 

ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1.สื่อวิทย ุ 4 13.3 5 16.6 3 10 
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2.สื่อโทรทศัน์ 10 33.3 10 33.3 10 33.3 
3.สื่อสิ่งพิมพ์ 5 16.6 7 23.3 10 33.3 
4.สื่ออินเทอร์เน็ต 6 20 8 26.6 10 33.3 

  
 จากตารางจะเห็นได้ว่า  การเปิดรับสื่อของผู้บอกภาษาแต่ละระดบัอายุ  จะเห็นได้ว่า ผู้
บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1 เปิดรับสื่อโทรทัศน์มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 33.3  รองลงมาคือสื่อ
อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 20  สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 16.6  และสื่อวิทย ุคิดเป็นร้อยละ 13.3  
ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 เปิดรับสื่อโทรทัศน์มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 33.3  รองลงมาคือสื่อ
อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 26.6  สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 23.3  และสื่อวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 
16.6   สว่นผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 เปิดรับสื่อโทรทศัน์  สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อสิ่งพิมพ์มากท่ีสดุ
คิดเป็นร้อยละ 33.3 และสื่อวิทย ุคดิเป็นร้อยละ 10 

ชาวผู้ ไทกะป๋องแต่ละระดบัอายุมีการเปิดรับสื่อแต่ละประเภทแตกต่างกัน  โดยผู้บอก
ภาษาระดับอายุท่ี 1 มีการเปิดรับสื่อน้อยกว่าผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี  2 และ 3  ส่วนผู้ บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 3 มีการเปิดรับสื่อแตล่ะประเภทมากท่ีสดุยกเว้นสื่อวิทย ุ อาจเน่ืองมาจากผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มวยัรุ่นนัน้  ปัจจุบนัช่องทางในการเปิดรับสื่อโทรทศัน์  สื่อสิ่งพิมพ์  
และสื่ออินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึน้  อีกทัง้ยงัสามารถรับชมได้ทัง้ภาพ
และเสียงทําให้เสื่อวิทยลุดความสนใจลง 
 อย่างไรก็ตาม   การเปิดรับสื่อแต่ละประเภทของผู้บอกภาษาแตล่ะระดบัอายขุองชาวผู้ ไท
กะป๋อง  อําเภอวาริชภมูิ  จงัหวดัสกลนครนีรั้บสื่อไทยเพียงอย่างเดียว   และการเปิดรับสื่อของผู้
บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุท่ีแตกต่างกันนีย้งัมีความสมัพนัธ์กับการแปรการใช้ศพัท์   อนัเป็น
สาเหตท่ีุทําให้เกิดการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนปริมาณท่ีแตกตา่งกนัด้วย 
 

2) ความถี่ในการเปิดรับส่ือ  จากการศกึษาความถ่ีในการเปิดรับสื่อแตล่ะ 
ประเภทของชาวผู้ไทกะป๋องตอ่การใช้ใน 1 สปัดาห์  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 6.4  แสดงจํานวนและร้อยละความถ่ีในการเปิดรับข้อมลูข่าวสารของชาวผู้ไทกะป๋อง     
        อําเภอวาริชภมูิ  จงัหวดัสกลนคร 

ประเภทส่ือ 

 
ความถี่ใน 

การเปิดรับส่ือ 
1-

2 
วัน

ต่อ
สัป

ดา
ห์ 

3-
4วั
น

ต่อ
สัป

ดา
ห์ 

5-
6 
วัน

ต่อ
สัป

ดา
ห์ 

ทุก
วัน

 

ไม่
เปิ
ดรั

บ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

1.สื่อวิทย ุ 3 10 2 6.6 5 16.6 6 20 2 6.6 

2.สื่อโทรทศัน์ - - - - 4 13.3 26 86.6 - - 

3.สื่อสิ่งพิมพ์ 3 10 8 26.6 5 16.6 13 43.3 - - 

4.สื่ออินเทอร์เน็ต - - 7 23.3 7 23.3 16 53.3 - - 

 
 จากตางรางจะเห็นได้ว่า  ชาวผู้ ไทกะป๋องทัง้สามระดับอายุ  อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัด
สกลนครมีความถ่ีในการเปิดรับสื่อประเภทต่างๆ ใน 1 สปัดาห์มีการเปิดรับสื่อทุกประเภททุกวนั   
โดยมีความถ่ีในการเปิดรับสื่อโทรทศัน์ทกุวนัมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 86.6     รองลงมาคือสื่อ
อินเทอร์เน็ต คดิเป็นร้อยละ 53.3     สื่อสิ่งพิมพ์คิดเป็นร้อยละ 43.3  และสื่อวิทยคุิดเป็นร้อยละ 20  
ตามลําดบั 
 

3) ระยะเวลาในการเปิดรับส่ือ   จากการศกึษาระยะเวลาในการเปิดรับสื่อ 
ใน 1 วนัของชาวผู้ไทกะป๋อง  มีรายละเอียดดงันี ้
 

ตารางท่ี 6.5   แสดงจํานวนและร้อยละระยะเวลาในการเปิดรับข้อมลูข่าวสารจากสื่อของ 
        ชาวผู้ไทกะป๋อง  อําเภอวาริชภมูิ  จงัหวดัสกลนคร 

ประเภทของส่ือ 

 
 
 
ระยะเวลา 

ต ่า
กว่

า 
15

 
นา

ท ี

15
-3

0 
นา

ท ี

30
-6

0 
นา

ท ี

1-
2 
ชั่ว

โม
ง 

มา
กก

ว่า
 2

 
ชม

. 

ไม่
เปิ
ดรั

บ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

1.สื่อวิทย ุ - - 4 13.3 6 20 7 23.3 13 43.3 2 6.6 

2.สื่อโทรทศัน์ - - - - 3 10 5 16.6 22 73.3 - - 

3.สื่อสิ่งพิมพ์ 3 10 8 26.6 7 23.3 8 26.6 4 13.3 - - 

4.สื่ออินเทอร์เน็ต - - 6 20 10 33.3 8 26.6 6 20   
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 จากตารางจะเห็นได้ว่า  ชาวผู้ ไทกะป๋องทัง้สามระดับอายุ  อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัด
สกลนคร  มีการเปิดรับสื่อทกุประเภทนานสงูสดุมากกว่า 2 ชัว่โมง  โดยมีผู้ เปิดรับสื่อโทรทศัน์มาก
ท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 73.3 รองลงมาคือสื่อวิทย ุคดิเป็นร้อยละ 43.3  สื่ออินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 
20  และสื่อสิง่พิมพ์ คดิเป็นร้อยละ 13.3 

 
1.2  ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเปิดรับส่ือของชาวผู้ไทกะป๋องประเทศไทย 

  ผลการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การเปิดรับสื่อของชาวผู้ไทกะป๋อง  อําเภอวาริชภมูิ  
จงัหวดัสกลนคร  มีรายละเอียดดงันี ้

   1) แรงจูงใจในการเปิดรับส่ือ  จากการศกึษาแรงจงูใจในการเปิดรับ
สื่อของชาวผู้ไทกะป๋อง  มีรายละเอียดดงันี ้
 
ตารางท่ี 6. 6   แสดงจํานวนและร้อยละแรงจงูใจในการเปิดรับสื่อของชาวผู้ไทกะป๋อง   

          อําเภอวาริชภมูิ  จงัหวดัสกลนคร 
แรงจูงใจในการเปิดรับส่ือ จ านวน ร้อยละ 

1.เป็นกิจวตัรประจํา  27 90 
2.ทําให้ได้รับข้อมลูข่าวสารใหม่ๆ  ทนัตอ่เหตกุารณ์ 30 100 
3.ทําให้เกิดความบนัเทิง 30 100 
4.ทําให้เป็นคนทนัสมยั/ไมล้่าหลงั/ไม่ตกยคุ 30 100 
5.ช่องทางการเข้าถึงสื่อและข่าวสารง่ายสะดวกสบาย 25 83.3 

 
 จากตารางจะเห็นได้วา่   แรงจงูใจในการเปิดรับสื่อของชาวผู้ไทกะป๋อง  เมืองเซโปน  แขวง
สะหวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   พบว่าแรงจงูใจด้านการทําให้ได้รับข้อมลู
ข่าวสารใหม่ๆ ทนัต่อเหตกุารณ์ และทําให้เกิดความบนัเทิง ท่ีมีผลต่อการเปิดรับสื่อมากท่ีสดุ คิด
เป็นร้อยละ 100  รองลงมาคือ ทําให้เป็นคนทนัสมยั/ไมล้่าหลงั/ไม่ตกยคุ  คดิเป็นร้อยละ 73.3  เป็น
กิจวตัรประจํา คิดเป็นร้อยละ 43.3  และช่องทางการเข้าถึงสื่อและข่าวสารง่ายสะดวกสบาย  คิด
เป็นร้อยละ 33.3 
 เม่ือพิจารณาแรงจงูใจในการเปิดรับสื่อแตข่องชาวผู้ไทกะป๋องแตล่ะระดบัอาย ุ   พบว่าแต่
ละระดบัอายมีุแรงจงูใจในการเปิดรับสื่อแตล่ะประเภท  ดงันี ้
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ตารางท่ี 6.7  แรงจงูใจในการเปิดรับสื่อของชาวผู้ไทกะป๋องตามระดบัอาย ุ
แรงจูงใจในการเปิดรับส่ือ 

 
 
ระดับอายุ 

ระดับ
อายุที่ 1 

ระดับ
อายุที่ 2 

ระดับ
อายุที่ 3 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

1.เป็นกิจวตัรประจํา  7 23.3 10 33.3 10 33.3 

2.ทําให้ได้รับข้อมลูข่าวสารใหม่ๆ ทนัตอ่เหตกุารณ์ 10 33.3 10 33.3 10 33.3 

3.ทําให้เกิดความบนัเทิง 10 33.3 10 33.3 10 33.3 

4.ทําให้เป็นคนทนัสมยั/ไมล้่าหลงั/ไมต่กยคุ 10 33.3 10 33.3 10 33.3 

5.ช่องทางการเข้าถงึสื่อและข่าวสารง่ายสะดวกสบาย 6 20 9 30 10 33.3 

 
 จากตารางจะเห็นได้วา่  ชาวผู้ไทกะป๋องทัง้สามระดบัอายมีุแรงจงูใจในการเปิดรับสือ่แต่
ละประเภทไมแ่ตกตา่งกนั  ไมว่า่จะเป็นการทําให้ได้รับข่าวสารใหม่ๆ  ทนัตอ่เหตกุารณ์  ทําให้เกิด
ความบนัเทิง  ทําให้เป็นคนทนัสมยั  สว่นแรงจงูใจท่ีทําให้เกิดการเปิดรับสื่อท่ีเป็นกิจวตัรประจําวนั
มีเพียงผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 แตกตา่งจากผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 คดิเป็นร้อยละ 
23.3   และแรงจงูใจการเปิดรับสื่อจากช่องทางการเข้าถึงสื่อและข่าวสารง่ายสะดวกสบาย พบวา่ 
ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2 เข้าถึงสื่อได้ยากกวา่ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 โดยผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 1 คดิเป็นร้อยละ 20  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2  คดิเป็นร้อยละ 30  
 

  2) ประโยชน์ในการเปิดรับส่ือ  จากการศกึษาประโยชน์จากการเปิดรับสื่อของ
ชาวผู้ไทกะป๋อง  อําเภอวาริชภมูิ  จงัหวดัสกลนคร  มีรายละเอียดดงันี ้
 

ตารางท่ี 6.8  แสดงจํานวนและร้อยละประโยชน์จากการเปิดรับสื่อของชาวผู้ไทกะป๋อง 
         อําเภอวาริชภมูิ  จงัหวดัสกลนคร 

ประโยชน์จากการใช้ส่ือ จ านวน ร้อยละ 
1.เพื่อรับรู้เหตกุารณ์ 30 100 
2.เพื่อใช้ในการสนทนา 25 83.3 
3.เพื่อความบนัเทิง 30 100 
4.เพื่อศกึษาหาความรู้ 24 80 
5.เพื่อช่วยในการตดัสินใจ 22 73.3 
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 จากตารางจะเห็นได้ว่า  ชาวผู้ ไทกะป๋องเปิดรับสื่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองเพื่อรับรู้
เหตกุารณ์ และเพ่ือความบนัเทิงมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 100  รองลงมาเพื่อใช้ในการสนทนา  คิด
เป็นร้อยละ 83.3  เพื่อศกึษาหาความรู้  คดิเป็นร้อยละ 80 และเพ่ือช่วยในการตดัสินใจ คดิเป็นร้อย
ละ  73.3 
 เม่ือพิจารณาประโยชน์จากการเปิดรับสื่อแตข่องชาวผู้ไทกะป๋องแตล่ะระดบัอาย ุ  พบวา่
ชาวผู้ไทกะป๋องแตล่ะระดบัอายไุด้ประโยชน์จากการเปิดรับสื่อ    ดงันี ้
 
ตารางท่ี 6.9  แสดงประโยชน์จากการเปิดรับสื่อของชาวผู้ไทกะป๋องตามระดบัอาย ุ

ประโยชน์ 
ระดับอายุ 

ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1.เพื่อรับรู้เหตกุารณ์ 10 33.3 10 33.3 10 33.3 
2.เพื่อใช้ในการสนทนา 7 23.3 10 33.3 8 26.6 
3.เพื่อความบนัเทิง 10 33.3 10 33.3 10 33.3 
4.เพื่อศกึษาหาความรู้ 6 20 8 26.6 10 33.3 
5.เพื่อช่วยในการตดัสินใจ 4 13.3 8 26.6 10 33.3 

 
 จากตารางจะเห็นได้วา่  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ได้ประโยชน์จากการเปิดรับสื่อเพื่อรับรู้
เหตกุารณ์และเพ่ือความบนัเทิงมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 33.3    สว่นผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 ได้
ประโยชน์จากการเปิดรับสื่อเพื่อรับรู้เหตกุารณ์  เพื่อใช้ในการสนทนา  และเพื่อความบนัเทิงมาก
ท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 33.3  ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ได้ประโยชน์จากการเปิดรับสื่อเพื่อ
รับรู้เหตกุารณ์  เพื่อใช้ในการสนทนา  เพื่อความบนัเทิง  เพื่อศกึษาหาความรู้  และเพื่อช่วยในการ
ตดัสินใจ คดิเป็นร้อยละ 33.3 

 เม่ือพิจารณาประโยชน์จากการเปิดรับสื่อของผู้บอกภาษาแตล่ะระดบัอาย ุ จะเห็นได้ว่าผู้
บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3    ได้ประโยชน์จากการเปิดรับสื่อมากกวา่ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  1 และ 
2 

 
3) บุคคลที่มีอิทธิพลในการเปิดรับส่ือ  บคุคลผู้ มีอิทธิพลตอ่การ 

เปิดรับสื่อของชาวผู้ไทกะป๋อง  อําเภอวาริชภมูิ  จงัหวดัสกลนคร  มีรายละเอียดดงันี ้
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ตารางท่ี 6.10 แสดงจํานวนและร้อยละของบคุคลผู้ มีอิทธิพลตอ่การเปิดรับสื่อของชาวผู้ไท 
         กะป๋อง  อําเภอวาริชภมูิ  จงัหวดัสกลนคร 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเปิดรับส่ือ 
ของชาวผู้ไทกะป๋อง สปป.ลาว 

จ านวน ร้อยละ 

1.เพื่อน 30 100 
2.ครู/อาจารย์ 25 83.3 
3.บดิา/มารดา 24 80 
4.บคุคลท่ีมีช่ือเสียง 30 100 

 
 จากตาราง  จะเห็นได้ว่าบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเปิดรับสื่อของชาวผู้ ไทกะป๋องทัง้สาม
ระดบัอาย ุอําเภอวาริชภมูิ  จงัหวดัสกลนคร พบวา่เพื่อนและบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมีอิทธิตอ่การเปิดรับ
สื่อมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 100  รองลงมาคือครู อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 83.3 และ บิดามารดา 
คิดเป็นร้อยละ 80  
 

2) การเปิดรับส่ือของชาวผู้ไทกะป๋องสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
การเปิดรับสื่อของชาวผู้ ไทกะป๋องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พบว่ามีการ

เปิดรับสื่อทัง้สื่อไทย และสื่อลาว  ซึ่งเป็นการรับสื่อทัง้สองประเทศ  มีรายละเอียดการเปิดรับสื่อ 
ดงันี ้

 
 2.1 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของชาวผู้ไทกะป๋อง  เมืองเซโปน  แขวง

สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
จากการศกึษาพฤตกิรรมการเปิดรับสื่อของชาวผู้ไทกะป๋อง  เมืองเซโปน  แขวง 

สะหวันนะเขต  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบันว่ามีการเปิดรับสื่อ   ดัง
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) ประเภทของส่ือที่เปิดรับ    การเปิดรับสื่อประเภทตา่งๆ  ของชาว 
ผู้ ไทกะป๋อง  เมืองเซโปน  แขวงสะหวันนะเขต  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มี
รายละเอียดดงันี ้
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ตารางท่ี 6.11  แสดงจํานวนและร้อยละการเลือกรับข้อมลูข่าวสารผา่นประเภทของสื่อของ 
          ชาวผู้ไทกะป๋อง  เมืองเซโปน  แขวงสะหวนันะเขต 

ประเภทของส่ือ จ านวน ร้อยละ 
1.สื่อวิทย ุ 27 90 
2.สื่อโทรทศัน์ 30 100 
3.สื่อสิ่งพิมพ์ 8 26.6 
4.สื่ออินเทอร์เน็ต 13 43.3 

  
จากตาราง  จะเห็นได้วา่ชาวผู้ไทกะป๋องเปิดรับสื่อโทรทศัน์มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 100  

รองลงมาคือ สื่อวิทย ุคดิเป็นร้อยละ 90  สื่ออินเทอร์เน็ต คดิเป็นร้อยละ 43.3 และสื่อสิง่พิมพ์ คดิ
เป็นร้อยละ 26.6 
 เม่ือพิจารณาการเปิดรับสื่อของชาวผู้ ไทกะป๋อง  เมืองเซโปน  แขวงสะหวันนะเขต  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแตล่ะระดบัอาย ุ จะพบว่าแตล่ะระดบัอายมีุการเปิดรับสื่อ
แตล่ะประเภทแตกตา่งกนั  ดงันี ้
 
ตารางท่ี 6.12  แสดงการเปิดรับสื่อแตล่ะประเภทของชาวผู้ไทกะป๋อง  เมืองเซโปน   

แขวงสะหวนันะเขตตามระดบัอาย ุ
ประเภทของส่ือ 

ระดับอายุ 
ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1.สื่อวิทย ุ 7 23.3 6 20 4 13.3 
2.สื่อโทรทศัน์ 10 33.3 10 33.3 10 33.3 
3.สื่อสิ่งพิมพ์ - - 2 6.6 6 20 
4.สื่ออินเทอร์เน็ต - - 5 16.6 8 26.6 

 
 จากตารางจะเห็นได้ว่า  ชาวผู้ ไทกะป๋องทัง้สามระดบัอายุ เมืองเซโปน  แขวงสะหวนันะ
เขตมีการเปิดรับสื่อโทรทศัน์มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 33.3  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 เปิดรับสื่อ
วิทย ุคิดเป็นร้อยละ 23.3   สว่นผู้บอกภาษาเปิดรับสื่อวิทย ุคิดเป็นร้อยละ 20  สื่ออินเทอร์เน็ต คิด
เป็นร้อยละ 16.6  และสื่อสิ่งพิมพ์  คิดเป็นร้อยละ  6.6  และผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 เปิดรับสื่อ
อินเทอร์เน็ต คดิเป็นร้อยละ 26.6  สื่อสิง่พิมพ์ คดิเป็นร้อยละ 20  และสื่อวิทย ุคดิเป็นร้อยละ 13.3 
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2) ความถี่ในการเปิดรับส่ือ  ความถ่ีในการเปิดรับข้อมลูข่าวสารของ 

ชาวผู้ไทกะป๋อง   เมืองเซโปน  แขวงสะหวนันะเขต  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 6.13 แสดงจํานวนและร้อยละความถ่ีในการเปิดรับข้อมลูข่าวสารของชาวผู้ไทกะป๋อง 

          เมืองเซโปน  แขวงสะหวนันะเขต 
ประเภทส่ือ 

 
ความถี่ใน 

การเปิดรับส่ือ 

1-
2 
วัน

ต่อ
สัป

ดา
ห์ 

3-
4วั
น

ต่อ
สัป

ดา
ห์ 

5-
6 
วัน

ต่อ
สัป

ดา
ห์ 

ทุก
วัน

 

ไม่
เปิ
ดรั

บ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

1.สื่อวิทย ุ 2 6.6 4 13.3 4 13.3 17 56.6 3 10 

2.สื่อโทรทศัน์ - - 2 6.6 3 10 25 83.3 - - 

3.สื่อสิ่งพิมพ์ 2 6.6 2 6.6 4 13.3 - - 22 73.3 

4.สื่ออินเทอร์เน็ต - - - - 5 16.6 8 26.6 17 56.6 

 
 จากตางราง  จะเห็นได้วา่ชาวผู้ไทกะป๋องเมืองเซโปน  แขวงสะหวนันะเขตเปิดรับสื่อวิทยมีุ
ความถ่ีในการใช้ทกุวนัมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 56.6     สื่อโทรทศัน์มีความถ่ีในการใช้ทกุวนัมาก
ท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 83.3     สื่อสิ่งพิมพ์มีความถ่ีในการใช้ 5 - 6 วนัตอ่สปัดาห์มากท่ีสดุ คิดเป็น
ร้อยละ 13.3 และมีชาวผู้ ไทกะป๋องไม่ใช้สื่อประเภทนีม้ากถึงร้อยละ 73.3    สว่นสื่ออินเทอร์เน็ตมี
ความถ่ีในการใช้ทกุวนั คิดเป็นร้อยละ 26.6 ใช้ 5 - 6 วนัตอ่สปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 16.6 และมีชาว
ผู้ไทไม่ใช้สื่อประเภทนี ้คดิเป็นร้อยละ 56.6 
 เม่ือพิจารณาภาพรวมความถ่ีประเภทของสื่อท่ีชาวผู้ ไทกะป๋อง   เมืองเซโปน   แขวง
สะหวันนะเขตเปิดรับมากท่ีสุดและมีผู้ ใช้ทุกวันคือ  สื่อโทรทัศน์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.3  
รองลงมาคือ สื่อวิทย ุคดิเป็นร้อยละ 56.6 และสื่ออินเทอร์เน็ต คดิเป็นร้อยละ  26.6 
 
   3) ระยะเวลาในการเปิดรับส่ือ  ระยะเวลาในการเปิดรับข้อมลูข่าวสาร
จากสื่อของชาวผู้ไทกะป๋อง  เมืองเซโปน  แขวงสะหวนันะเขต  มีรายละเอียดดงันี ้

ตารางท่ี 6.14 แสดงจํานวนและร้อยละระยะเวลาในการเปิดรับข้อมลูข่าวสารจากสื่อของ 
           ชาวผู้ไทกะป๋อง  เมืองเซโปน  แขวงสะหวนันะเขต 
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ประเภทของส่ือ 

 
 
 
ระยะเวลา 

ต ่า
กว่

า 
15

 
นา

ท ี

15
-3

0 
นา

ท ี

30
-6

0 
นา

ท ี

1-
2 
ชั่ว

โม
ง 

มา
กก

ว่า
 2

 
ชม

. 

ไม่
เปิ
ดรั

บ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

1.สื่อวิทย ุ 7 23.3 7 23.3 6 20 4 13.3 3 10 3 10 

2.สื่อโทรทศัน์ 4 13.3 5 16.6 10 33.3 8 26.6 3 10 - - 

3.สื่อสิ่งพิมพ์ 3 10 3 10 2 6.6 - - - - 22 73.3 

4.สื่ออินเทอร์เน็ต 6 20 4 13.3 3 10 - - - - 17 56.6 

  
จากตาราง  จะเห็นได้ว่าความถ่ีของระยะเวลาในการเปิดรับสื่อของชาวผู้ ไทกะป๋อง เมือง

เซโปน แขวงสะหวนันะเขต   สื่อวิทยมีุผู้ ใช้สื่อตํ่ากว่าเวลา 15 นาที และใช้เวลาระหว่าง 15 -30 
นาที มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 23.3   รองลงมาคือเวลาระหว่าง 30 -60 นาที คิดเป็นร้อยละ 20    
ใช้เวลาเวลา 1-2 ชัว่โมง  คิดเป็นร้อยละ 13.3    ใช้เวลามากกว่า 2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 10    
และมีผู้ ไม่เปิดรับ คิดเป็นร้อยละ 10     สื่อโทรทศัน์มีใช้เวลามากท่ีสดุคือ เวลา 30 - 60 นาที คิด
เป็นร้อยละ 33.3  รองลงมาใช้1-2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 26.6  และใช้เวลา 15-30 นาที คิดเป็น
ร้อยละ 16.6  ใช้เวลาตํ่ากว่า 15 นาที คิดเป็นร้อยละ  13.3สื่อสิ่งพิมพ์มีผู้ ใช้สื่อเวลา 15-30 นาที
และใช้เวลาตํ่ากว่า 15 นาทีมากท่ีสดุ  คิดเป็นร้อยละ 10  รองลงมาใช้เวลา 30-60 นาที คิดเป็น
ร้อยละ 6.6  มีผู้ ไม่เปิดรับสื่อสิ่งพิมพ์  คิดเป็นร้อยละ 73.3   สว่นสื่ออินเทอร์เน็ตมีผู้ ใช้เวลาตํ่ากว่า 
15 นาทีมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 20    รองลงมาใช้เวลา 15-30 นาที   คิดเป็นร้อยละ 13.3  ใช้เวลา 
3 -60 นาที คดิเป็นร้อยละ 10  มีผู้ ไม่เปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ต  คิดเป็นร้อยละ 56.6 

เม่ือพิจารณาโดยรวม  จะเห็นได้ว่าชาวผู้ ไทกะป๋อง  เมืองเซโปน  แขวงสะหวันนะเขต 
เปิดรับสื่อมวลชนทกุประเภทและใช้เวลาในการเปิดรับสื่อนานมากกวา่ 2 ชัว่โมงคือ สื่อวิทยแุละสื่อ
โทรทศัน์ ทัง้สื่อวิทยแุละสื่อโทรทศัน์มีชาวผู้ไทกะป๋องใช้สื่อเวลานานมากกว่า 2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อย
ละ 10 ของระยะเวลาการใช้  ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ตชาวผู้ ไทกะป๋องใช้เวลานานสดุ 
30-60 นาที โดยสื่อสิ่งพิมพ์มีผู้ ใช้เวลานาน 30-60 นาที คิดเป็นร้อยละ สว่นสื่ออินเทอร์เน็ตมีผู้ ใช้
เวลานาน คดิเป็นร้อยละ 10    
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2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปิดรับส่ือของชาวผู้ไทกะป๋อง  เมืองเซโปน   
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 จากการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การเปิดรับสื่อของชาวผู้ไทกะป๋อง  เมืองเซโปน  แขวง
สะหวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีรายละเอียดดงันี ้

 
   1) แรงจูงใจในการเปิดรับส่ือ   แรงจงูใจในการเปิดรับสื่อของชาวผู้ไท
กะป๋อง  เมืองเซโปน  แขวงสะหวนันะเขต รายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

 
ตารางท่ี 6.15 แสดงจํานวนและร้อยละแรงจงูใจในการเปิดรับสื่อของชาวผู้ไทกะป๋อง  เมืองเซโปน   

          แขวงสะหวนันะเขต 

แรงจูงใจในการเปิดรับส่ือ จ านวน ร้อยละ 
1.เป็นกิจวตัรประจํา  13 43.3 
2.ทําให้ได้รับข้อมลูข่าวสารใหม่ๆ  ทนัตอ่เหตกุารณ์ 30 100 
3.ทําให้เกิดความบนัเทิง 30 100 
4.ทําให้เป็นคนทนัสมยั/ไมล้่าหลงั/ไม่ตกยคุ 22 73.3 
5.ช่องทางการเข้าถึงสื่อและข่าวสารง่ายสะดวกสบาย 10 33.3 

 
 จากตาราง  จะเห็นได้วา่แรงจงูใจในการเปิดรับสื่อของชาวผู้ไทกะป๋อง  เมืองเซโปน  แขวง
สะหวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา่แรงจงูใจด้านการทําให้ได้รับข้อมลู
ข่าวสารใหม่ๆ ทนัตอ่เหตกุารณ์ และทําให้เกิดความบนัเทิง ท่ีมีผลตอ่การเปิดรับสื่อมากท่ีสดุ คดิ
เป็นร้อยละ 100  รองลงมาคือ ทําให้เป็นคนทนัสมยั/ไมล้่าหลงั/ไม่ตกยคุ  คดิเป็นร้อยละ 73.3  เป็น
กิจวตัรประจํา คิดเป็นร้อยละ 43.3  และชอ่งทางการเข้าถึงสื่อและข่าวสารง่ายสะดวกสบาย  คิด
เป็นร้อยละ 33.3 
 
 เม่ือพิจารณาแรงจงูใจในการเปิดรับสื่อแตข่องชาวผู้ไทกะป๋องแตล่ะระดบัอาย ุ   พบว่าแต่
ละระดบัอายมีุแรงจงูใจในการเปิดรับสื่อแตล่ะประเภท  ดงันี ้
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ตารางท่ี 6.16  แรงจงูใจในการเปิดรับสื่อของชาวผู้ไทกะป๋อง   เมืองเซโปน  แขวงสะหวนันะเขต 
               ตามระดบัอาย ุ

แรงจูงใจในการเปิดรับส่ือ 
 
 
ระดับอายุ 

ระดับ
อายุที่ 1 

ระดับ
อายุที่ 2 

ระดับ
อายุที่ 3 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

1.เป็นกิจวตัรประจํา  3 10 4 13.3 6 20 

2.ทําให้ได้รับข้อมลูข่าวสารใหม่ๆ ทนัตอ่เหตกุารณ์ 10 33.3 10 33.3 10 33.3 

3.ทําให้เกิดความบนัเทิง 10 33.3 10 33.3 10 33.3 

4.ทําให้เป็นคนทนัสมยั/ไมล้่าหลงั/ไมต่กยคุ 5 16.6 7 23.3 10 33.3 

5.ช่องทางการเข้าถงึสื่อและข่าวสารง่ายสะดวกสบาย - - 3 10 7 23.3 

 
 จากตารางจะเห็นได้ว่า  ผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1 และ 2  มีแรงจูงใจในการเปิดรับสื่อ
เพื่อทําให้ได้รับข้อมลูข่าวสารใหม่ๆ ทนัตอ่เหตกุารณ์และเพื่อความบนัเทิงมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 
33.3    ส่วนผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 3 ได้ประโยชน์จากการเปิดรับสื่อเพื่อรับรู้เหตุการณ์   เพื่อ
ความบนัเทิง  และทําให้เป็นคนทนัสมยั/ไม่ล้าหลงั/ไม่ตกยคุ  และเพื่อช่วยในการตดัสินใจ คิดเป็น
ร้อยละ 33.3 

   
2) ประโยชน์ในการเปิดรับส่ือ    ประโยชน์จากการการเปิดรับสื่อของ 

ชาวผู้ไทกะป๋อง  เมืองเซโปน  แขวงสะหวนันะเขต  มีรายละเอียดดงันี ้
 
ตารางท่ี 6.17  แสดงจํานวนและร้อยละประโยชน์จากการการเปิดรับสื่อของชาวผู้ไทกะป๋อง 

          เมืองเซโปน  แขวงสะหวนันะเขต 
ประโยชน์จากการใช้ส่ือ จ านวน ร้อยละ 

1.เพื่อรับรู้เหตกุารณ์ 21 70 
2.เพื่อใช้ในการสนทนา 16 53.3 
3.เพื่อความบนัเทิง 28 93.3 
4.เพื่อศกึษาหาความรู้ 17 56.6 
5.เพื่อช่วยในการตดัสินใจ 12 40 
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 จากตารางจะเห็นได้ว่า  ชาวผู้ ไทกะป๋องเปิดรับสื่อเพื่อเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองในด้านเพื่อ
ความบนัเทิงมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 93.3  รองลงมาเพื่อรับรู้เหตกุารณ์ คิดเป็นร้อยละ 70  เพื่อ
ศกึษาหาความรู้  คิดเป็นร้อยละ 56.6   เพื่อใช้ในการสนทนา  คิดเป็นร้อยละ 53.3  และเพื่อช่วย
ในการตดัสินใจ คดิเป็นร้อยละ 40 

 เม่ือพิจารณาประโยชน์จากการเปิดรับสื่อแตข่องชาวผู้ไทกะป๋องแตล่ะระดบัอาย ุ  พบวา่
ชาวผู้ไทกะป๋องแตล่ะระดบัอายไุด้ประโยชน์จากการเปิดรับสื่อ  ดงันี ้
  
ตารางท่ี 6.18 แสดงจํานวนและร้อยละประโยชน์จากการการเปิดรับสื่อของชาวผู้ไทกะป๋อง 

      เมืองเซโปน  แขวงสะหวนันะเขต ตามระดบัอาย ุ

 
ประโยชน์ 

ระดับอายุ 
ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1.เพื่อรับรู้เหตกุารณ์ 4 13.3 7 23.3 10 33.3 
2.เพื่อใช้ในการสนทนา 1 3.33 5 16.6 10 33.3 
3.เพื่อความบนัเทิง 10 33.3 10 33.3 10 33.3 
4.เพื่อศกึษาหาความรู้ - - 7 23.3 10 33.3 
5.เพื่อช่วยในการตดัสินใจ - - 4 13.3 9 30 

 
จากตารางจะเห็นได้วา่  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2  ได้ประโยชน์จากการเปิดรับสื่อ

เพื่อรับรู้เหตกุารณ์มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 33.3    ส่วนผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 3 ได้ประโยชน์
จากการเปิดรับสื่อเพื่อรับรู้เหตกุารณ์   เพื่อใช้ในการสนทนา  เพื่อความบนัเทิง  และเพื่อศกึษาหา
ความรู้มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 33.3 

 
3) บุคคลที่มีอิทธิพลในการเปิดรับส่ือ  บคุคลท่ีมีอทิธิพลตอ่การ 

เปิดรับสื่อของชาวผู้ไทกะป๋อง  เมืองเซโปน  แขวงสะหวนันะเขต  มีรายละเอียดดงันี ้
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ตารางท่ี 6.19  แสดงจํานวนและร้อยละของบคุคลท่ีมีอทิธิพลตอ่การเปิดรับสื่อของชาวผู้ไท 
          กะป๋อง   เมืองเซโปน  แขวงสะหวนันะเขต 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเปิดรับส่ือ 
ของชาวผู้ไทกะป๋อง สปป.ลาว 

จ านวน ร้อยละ 

1.เพื่อน 26 86.6 
2.ครู/อาจารย์ 19 63.3 
3.บดิา/มารดา 20 66.6 
4.บคุคลท่ีมีช่ือเสียง 27 90 

 
 จากตารางจะเห็นได้วา่     บคุคลท่ีมีช่ือเสียงมีอิทธิพลตอ่การเปิดรับสื่อของชาวผู้ไทกะป๋อง
มากท่ีสดุ  คิดเป็นร้อยละ 90  รองลงมาคือเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 86.6  บิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 
80 บคุคลท่ีมีช่ือเสียง คดิเป็นร้อยละ  73.3  ครูอาจารย์ คดิเป็นร้อยละ 63.3  
 จะเห็นได้ว่าความเจริญก้างหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีสว่นสําคญัท่ีทําให้ชาวผู้ ไทกะป๋องมี
ความต้องการในการเปิดรับสื่อในปัจจบุนัมากยิ่งขึน้  โดยเฉพาะความสะดวกสบายในการเปิดรับ
สื่อท่ีเข้าถึงชาวภาษาผู้ ไทกะป๋องจากเทคโลยีการสื่อสารประเภทมือถือท่ีนอกจากใช้โทรศัพท์
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลเช่นเดิม แต่ปัจจุบนัมือถือยงัทําหน้าได้หลายอย่างและยงัพกพาง่าย
สะดวกสบายในการรับข้อมูลข่าวสารและสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันท่วงที(Real time)
เช่นเดียวกบัวิทยโุทรทศัน์   ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีโดยซึง่เป็นสาเหตสุําคญัท่ีทําให้ชาวผู้ ไท
กะป๋องมีช่องทางในการเปิดรับข้อมลูข่าวสารมากยิ่งขึน้ทกุระดบัอาย ุ ดงันัน้ความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีจงึเป็นสาเหตสุําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้ชาวผู้ ไทกะป๋องเกิดการสมัผสัภาษาได้  
ซึง่สง่ผลตอ่การแปรการใช้ศพัท์ในภาษาผู้ไทกะป๋องได้อีกทางหนึง่ 

2. ทศันคตต่ิอภาษา (Language attitude) 

 นอกจากระดบัอายุแล้วทศันคติต่อภาษาเป็นปัจจยัเสริมอีกประการหนึ่งท่ีทําให้เกิดการ
แปรภาษา   ทศันคติต่อภาษาคือความรู้สกึของผู้พดูท่ีมีต่อภาษาใดภาษาหนึ่งและสง่ผลต่อการใช้
ภาษาของผู้พดูในด้านต่างๆ  (โรเจอร์ Roger, 1978 อ้างถึงใน สรุพงษ์ โสธนะเสถียร, 2553)  ได้
กลา่วไว้ว่า  ทศันคติเป็นตวัชีว้ดัว่าบคุคลนัน้คิดและรู้สกึอย่างไรตอ่คนรอบข้าง  รวมไปถึงวตัถหุรือ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ  โดยทัศนคตินัน้มีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีจะ
เกิดขึน้ในอนาคตได้     
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นอกจากนี ้ โทมาสนั (Thomason, 2001) ได้กลา่วไว้ว่า ทศันคติตอ่ภาษาของผู้พดูถือเป็น
ปัจจยัภายนอกอีกประการหนึ่งท่ีมีความสําคญั  แม้ว่าชุมชนภาษาท่ีมีภาวะสองภาษาจะมีความ
เข้มข้นในการสัมผัสภาษาสูงก็ตาม  แต่หากผู้ พูดมีทัศนคติท่ีดีต่อภาษาของตนเอง   การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาก็อาจไมเ่กิดขึน้ 

 การศึกษาทัศนคติในในงานวิจัยนี ้ ผู้ วิจัยวิเคราะห์ทัศนคติทางภาษาจากการตอบ
แบบสอบถามจํานวน 12 ข้อ ซึง่เป็นคําถามเก่ียวกบัลกัษณะของภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารให้ผู้บอก
ภาษาเลือกตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจากระดบั  5 -1    โดยทกุข้อคําถาม  ระดบั 5 = 
เห็นด้วยมากท่ีสดุ  และระดบั 1 = เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ  ผู้วิจยัเก็บข้อมลูจากผู้บอกภาษา  3 ระดบั
อาย ุ  ระดบัอายลุะ 10 คน  ประเทศไทยจํานวน  30 คน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จํานวน 30 คน   รวมจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทศันคติทัง้หมดจํานวน  60  คน  โดยพิจารณาว่า
ผู้บอกภาษาชาวผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยกับคําถามบอกลักษณะภาษาต่างๆ  ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน    ซึ่งคําถามบอก
ลกัษณะของภาษาท่ีใช้ในแบบสอบถามทัศนคติจํานวน   12   ข้อ     โดยกําหนดตวัเลือกแบบ
มาตรประมาณคา่ (Rating scale)  แบง่เป็น 5  ระดบั   คือ     5 = เห็นด้วยมากท่ีสดุ     4 = เห็น
ด้วยมาก   3 = เห็นด้วยปานกลาง 2 = เห็นด้วยน้อย  และ  1 = เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
 ผลการศึกษาทัศนคติต่อภาษาของชาวผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็นปัจจยัเสริมสําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้เกิดการแปรการใช้ศพัท์ใน
ภาษาผู้ไทกระป๋อง  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
จดุเก็บข้อมลูประเทศไทย 
 จากการสอบถามทศันคติของผู้บอกภาษาชาวผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยทัง้สามระดบัอายุ
จํานวน  30 คน   พบวา่ผู้บอกภาษามีทศันคติตอ่ภาษาผู้ไท  ภาษาลาวอีสาน  และภาษาไทย  ดงัมี
รายละเอียดในตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 6.20  คา่เฉลี่ยการตอบคําถามทศันคติของผู้บอกภาษาแตล่ะระดบัอายตุอ่ภาษาผู้ไท   
        ภาษาลาวอีสาน  และภาษาไทย ประเทศไทย 
 

ข้อ คําถาม 

คา่เฉลี่ย 
 

ภา
ษา

ผู้ไ
ท 

ภา
ษา

ลา
ว

อีส
าน

 

ภา
ษา

ไท
ย 

คว
าม

หม
าย

เชิ
งบ

วก
 1 เป็นภาษาท่ีสภุาพ 4.55 4.38 4.72 

2 เป็นภาษาท่ีแสดงความเป็นกนัเอง 4.86 4.78 4.51 
3 เป็นภาษาท่ีใช้สื่อสารได้ตรงประเดน็ 4.77 4.54 4.33 
4 เป็นภาษาท่ีทนัสมยั 4.47 4.62 4.85 

คว
าม

หม
าย

เชิ
งล

บ 

5 เป็นภาษาท่ีมีสําเนียงไมไ่พเราะ 4.81 4.59 4.63 
6 เป็นภาษาท่ีมีความซบัซ้อน 1.58 1.35 4.22 
7 เป็นภาษาท่ีไมส่ามารถแสดงอารมณ์ได้

ชดัเจน 
1.83 1.86 1.93 

8 เป็นภาษาท่ีไมมี่แบบแผน 2.55 2.64 2.37 

เชิ
งบ

วก
 9 เป็นภาษาท่ีมีความสําคญั 4.58 4.14 4.75 

10 มีประโยชน์ในชีวิตประจําของทา่น 4.48 4.41 4.38 

เช
ิงล

บ 11 ท่านรู้สกึอายเม่ือคนอ่ืนได้ยินทา่นพดู 1.73 1.75 1.78 

เช
ิงบ

วก
 12 อยากสอนหรือถ่ายทอดให้ลกูหลาน 4.28 2.34 4.25 

 
จากการตอบแบบสอบถามทศันคติต่อภาษาของผู้บอกภาษาในประเทศไทยจํานวน  30 

คน  จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษามีทศันคติเชิงบวกต่อภาษาผู้ ไทย  ภาษาลาวอีสาน และภาษาไทย  
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ซึง่แสดงให้เห็นวา่ชาวผู้ไทกะป๋องในประเทศไทยมีทศันคติตอ่ภาษากลุม่ชาติ
พนัธุ์ของตนเองและมีทัศนคติดีต่อภาษาลาวอีสานซึ่งเป็นภาษาในท้องถ่ิน  และมีทัศนคติดีต่อ
ภาษาไทยอนัเป็นภาษาท่ีใช้เป็นภาษาประชาติด้วย 

นอกจากนีจ้ากตารางท่ี 6.20 จาการตอบคําถามทัศนคติในข้อท่ี 12 อยากสอนหรือ
ถ่ายทอดให้ลกูหลาน   จะเห็นได้ว่าถึงแม้ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายเุห็นว่าภาษาผู้ ไทมีศกัดิ์ศรี 
มากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 4.28  แต่ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุก็ยงัเห็นว่าภาษาไทยก็มีศกัดิ์ศรี 
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และมีศกัดิศ์รีมากกว่าภาษาลาวอีสานทําให้ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายอุยากสอนหรือถ่ายทอด
ภาษาผู้ไทและภาษาไทยอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 
 เม่ือพิจารณาทศันคติตอ่ภาษาของผู้บอกภาษาผู้ ไทกะป่องในประเทศไทยแตล่ะระดบัอายุ
ตอ่ภาษาผู้ไท  ภาษาลาวอีสาน  และภาษาไทย  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

ตารางท่ี 6.21 คา่เฉลี่ยการตอบคําถามทศันคติของผู้บอกภาษาแตล่ะระดบัอายตุอ่ภาษาผู้ไท 
 

ข้อ คําถาม 
ภาษาผู้ไท 
คา่เฉลี่ย) 

 G1 G2 G3 

คว
าม

หม
าย

เชิ
งบ

วก
 1 เป็นภาษาท่ีสภุาพ 4.15 3.77 3.51 

2 เป็นภาษาท่ีแสดงความเป็นกนัเอง 4.86 4.84 4.57 
3 เป็นภาษาท่ีใช้สื่อสารได้ตรงประเดน็ 4.55 4.39 4.12 
4 เป็นภาษาท่ีทนัสมยั 3.60 3.45 3.23 

คว
าม

หม
าย

เชิ
งล

บ 

5 เป็นภาษาท่ีมีสําเนียงไมไ่พเราะ 1.89 1.90 1.96 
6 เป็นภาษาท่ีมีความซบัซ้อน 1.47 1.49 1.93 
7 เป็นภาษาท่ีไมส่ามารถแสดงอารมณ์ได้

ชดัเจน 
1.82 2.33 1.80 

8 เป็นภาษาท่ีไมมี่แบบแผน 2.71 2.57 2.54 

เชิ
งบ

วก
 9 เป็นภาษาท่ีมีความสําคญั 4.41 4.37 4.27 

10 มีประโยชน์ในชีวิตประจําของทา่น 4.53 4.60 4.50 

เช
ิงล

บ 11 ท่านรู้สกึอายเม่ือคนอ่ืนได้ยินทา่นพดู 1.70 1.84 1.73 

เช
ิงบ

วก
 12 อยากสอนหรือถ่ายทอดให้ลกูหลาน 4.25 4.31 4.26 

 
ทัศนคติต่อภาษาผู้ ไทจากการตอบแบบสอบถามของผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุใน

ประเทศไทย  จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุเห็นว่า  ภาษาผู้ ไทยมีความเป็นกันเอง  
และมีประโยชน์ในชีวิตประจําวนัอยู่อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ   และเป็นภาษาท่ีสุภาพ  มีความเป็น
กนัเอง  เป็นภาษาท่ีมีความสําคญั  ในระดบัมาก   และเป็นภาษาท่ีใช้ตรงประเด็นมากท่ีสดุสําหรับ
ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1  แตมี่ความสําคญัในระดบัมากสําหรับผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 
ตามลําดบั   และผู้สอนอยากสอนหรือถ่ายทอดให้ลกูหลานอยูใ่นระดบัมาก 
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จากตารางท่ี  6.21 จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายมีุทศันคติท่ีดีต่อภาษาผู้ ไท  
แม้จากผลการแปรการใช้ศพัท์จะเกิดการแปรการใช้ศพัท์ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และมีการใช้
ศพัท์อ่ืนในผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 1 มากท่ีสุดก็ตาม  ทัง้นีแ้ม้ผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 3 จะใช้
ภาษาอ่ืนเพราะมีทัศนคติดีต่อภาษาอ่ืน แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ทราบศัพท์ผู้ ไทท่ีผู้ บอก
ภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้  จากการสัมภาษณ์ผู้ บอกภาษาระดับอายุท่ี 3  จะเห็นได้ว่าผู้ บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 3 เข้าใจศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ และยงัมีทศันคติท่ีดีต่อภาษาของ
ตนเองด้วย 

 
ตารางท่ี 6.22 คา่เฉลี่ยการตอบคําถามทศันคติของผู้บอกภาษาแตล่ะระดบัอายตุอ่ 
                    ภาษาลาวอีสาน 

 
ข้อ คําถาม 

ภาษาลาวอีสาน 
คา่เฉลี่ย) 

 G1 G2 G3 

คว
าม

หม
าย

เชิ
งบ

วก
 1 เป็นภาษาท่ีสภุาพ 4.38 4.41 4.37 

2 เป็นภาษาท่ีแสดงความเป็นกนัเอง 4.76 4.82 4.74 
3 เป็นภาษาท่ีใช้สื่อสารได้ตรงประเดน็ 4.56 4.47 4.55 
4 เป็นภาษาท่ีทนัสมยั 4.60 4.65 4.61 

คว
าม

หม
าย

เชิ
งล

บ 

5 เป็นภาษาท่ีมีสําเนียงไมไ่พเราะ 1.75 1.81 1.73 
6 เป็นภาษาท่ีมีความซบัซ้อน 1.29 1.34 2.37 
7 เป็นภาษาท่ีไมส่ามารถแสดงอารมณ์ได้

ชดัเจน 
1.86 2.33 1.80 

8 เป็นภาษาท่ีไมมี่แบบแผน 2.64 2.57 2.54 

เชิ
งบ

วก
 9 เป็นภาษาท่ีมีความสําคญั 4.12 4.15 4.23 

10 มีประโยชน์ในชีวิตประจําของทา่น 4.38 4.46 4.51 

เช
ิงล

บ 11 ท่านรู้สกึอายเม่ือคนอ่ืนได้ยินทา่นพดู 1.68 1.71 1.73 

เช
ิงบ

วก
 12 อยากสอนหรือถ่ายทอดให้ลกูหลาน 2.35 2.31 2.28 
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ทศันคติต่อภาษาลาวอีสานจากการตอบแบบสอบถามทศันคติต่อภาษาของผู้บอกภาษา
ทัง้สามระดบัอายุในประเทศไทย         จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายมีุความเห็นว่า
ภาษาลาวอีสานเป็นภาษาท่ีมีความเป็นกนัเองอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ   และเห็นวา่เป็นภาษาท่ีสภุาพ  
เป็นภาษาท่ีสื่อสารได้ตรงประเดน็       เป็นภาษาทนัสมยั     และมีประโยชน์ในชีวิตประจําวนัอยูใ่น
ระดบัมาก    ใช้สื่อสารได้ตรงประเดน็มากท่ีสดุสําหรับผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  1  
ตารางท่ี 6.23 คา่เฉลี่ยการตอบคําถามทศันคติของผู้บอกภาษาแตล่ะระดบัอายตุอ่ภาษาไทย 

 
ข้อ คําถาม 

ภาษาไทย 
คา่เฉลี่ย) 

 G1 G2 G3 

คว
าม

หม
าย

เชิ
งบ

วก
 1 เป็นภาษาท่ีสภุาพ 4.74 4.74 4.76 

2 เป็นภาษาท่ีแสดงความเป็นกนัเอง 4.50 4.48 4.54 
3 เป็นภาษาท่ีใช้สื่อสารได้ตรงประเดน็ 4.36 4.35 4.38 
4 เป็นภาษาท่ีทนัสมยั 4.86 4.85 4.88 

คว
าม

หม
าย

เชิ
งล

บ 

5 เป็นภาษาท่ีมีสําเนียงไมไ่พเราะ 1.78 1.80 1.86 
6 เป็นภาษาท่ีมีความซบัซ้อน 2.40 2.34 2.41 
7 เป็นภาษาท่ีไมส่ามารถแสดงอารมณ์ได้

ชดัเจน 
1.93 2.33 1.80 

8 เป็นภาษาท่ีไมมี่แบบแผน 2.57 2.36 2.54 

เชิ
งบ

วก
 9 เป็นภาษาท่ีมีความสําคญั 4.69 4.75 4.81 

10 มีประโยชน์ในชีวิตประจําของทา่น 4.31 4.37 4.41 

เช
ิงล

บ 11 ท่านรู้สกึอายเม่ือคนอ่ืนได้ยินทา่นพดู 1.80 1.74 1.71 

เช
ิงบ

วก
 12 อยากสอนหรือถ่ายทอดให้ลกูหลาน 4.30 4.31 4.54 

 
ทัศนคติต่อภาษาไทยของผู้บอกภาษาทัง้สามระดับอายุในประเทศไทยจากการตอบ

แบบสอบถามจะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุ    เห็นว่าภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสุภาพ  
เป็นภาษาท่ีทันสมัย  และเป็นภาษาท่ีมีความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด  และมีความเห็นว่า
ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีแสดงความเป็นกนัเอง   เป็นภาษาท่ีสามารถสื่อสารได้ตรงประเดน็  และเป็น
ภาษาท่ีอยากสอนหรือถ่ายทอดให้แก่ลกูหลายอยูใ่นระดบัมาก   
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จากการสอบถามทศันคติของผู้บอกภาษาในพืน้ท่ีจุดเก็บข้อมูลประเทศไทยผู้บอกภาษา
ทัง้สามระดบัอายุ  จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุมีทศันคติดีต่อภาษาผู้ ไทกะป๋อง  ใน
ขณะเดียวกนัก็มีทศันคติดีตอ่ภาษาไทยและภาษาลาวอีสานเช่นกนั   ทําให้มีการใช้ศพัท์ภาษาไทย
และศพัท์ลาวอีสานปะปนในภาษาไทยผู้ ไทกะป๋อง  ซึ่งผลการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบั
อายสุอดคล้องกบัทศันคติทางภาษาของผู้บอกภาษา   
 

จดุเก็บข้อมลูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทัศนคติต่อภาษาของชาวผู้ ไทกะป๋อง เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
ตารางท่ี 6.24  คา่เฉลี่ยการตอบคําถามทศันคติของผู้บอกภาษาแตล่ะระดบัอายตุอ่ภาษาผู้ไท 
                     และภาษาลาว   

 

ข้อ คําถาม 

คา่เฉลี่ย 
 

ภา
ษา

ผู้ไ
ท 

ภา
ษา

ลา
ว 

คว
าม

หม
าย

เชิ
งบ

วก
 1 เป็นภาษาท่ีสภุาพ 4.93 4.86 

2 เป็นภาษาท่ีแสดงความเป็นกนัเอง 4.91 4.87 
3 เป็นภาษาท่ีใช้สื่อสารได้ตรงประเดน็ 4.95 4.88 
4 เป็นภาษาท่ีทนัสมยั 4.74 4.70 

คว
าม

หม
าย

เชิ
งล

บ 

5 เป็นภาษาท่ีมีสําเนียงไมไ่พเราะ 1.63 1.59 
6 เป็นภาษาท่ีมีความซบัซ้อน 1.58 1.76 
7 เป็นภาษาท่ีไมส่ามารถแสดงอารมณ์ได้

ชดัเจน 
1.77 1.79 

8 เป็นภาษาท่ีไมมี่แบบแผน 2.63 2.57 

เชิ
งบ

วก
 9 เป็นภาษาท่ีมีความสําคญั 4.55 4.50 

10 มีประโยชน์ในชีวิตประจําของทา่น 4.78 4.52 

เช
ิงล

บ 11 ท่านรู้สกึอายเม่ือคนอ่ืนได้ยินทา่นพดู 0 0 

เช
ิงบ

วก
 12 อยากสอนหรือถ่ายทอดให้ลกูหลาน 4.84 3.81 
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จากการสอบถามทศันคติตอ่ภาษาผู้ไทและภาษาลาวของผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จํานวน  30  คน  จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาทัง้สามระดบั
อายมีุความคิดเห็นว่าภาษาไทยและภาษลาวมีเป็นภาษาท่ีความสภุาพ  เป็นภาษาท่ีแสดงความ
เป็นกันเอง  เป็นภาษาท่ีมีการสื่อสารได้ตรงประเด็น  เป็นภาษาท่ีทันสมัย   เป็นภาษาท่ีมี
ความสําคญั  และเป็นภาษาท่ีมีประโยชน์ในชีวิตประจําวนัอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ    ทัง้นีภ้าษาผู้ ไท
เป็นภาษาท่ีผู้บอกภาษาต้องการสอนหรือถ่ายทอดให้ลูกหลานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ในขณะท่ี
ภาษาลาวเป็นภาษาท่ีผู้ บอกภาษาต้องการสอนหรือถ่ายทอดให้ลูกหลานอยู่ในระดับมาก  
นอกจากนีผู้้บอกภาษาทกุคนไมรู้่สกึอายเมื่อคนอื่นได้ยินภาษาท่ีผู้บอกภาษาพดู 
 เม่ือพิจารณาการทศันคติของผู้บอกภาษาแตล่ะระดบัอายตุ่อภาษาผู้ ไทและภาษาลาว  มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 6.25 คา่เฉลี่ยการตอบคําถามทศันคติของผู้บอกภาษาแตล่ะระดบัอายตุอ่ภาษาผู้ไท 

 
ข้อ คําถาม 

ภาษาผู้ไท 
(คา่เฉลี่ย) 

 G1 G2 G3 

คว
าม

หม
าย

เชิ
งบ

วก
 1 เป็นภาษาท่ีสภุาพ 4.84 4.87 4.85 

2 เป็นภาษาท่ีแสดงความเป็นกนัเอง 4.92 4.91 4.88 
3 เป็นภาษาท่ีใช้สื่อสารได้ตรงประเดน็ 4.84 4.81 4.77 
4 เป็นภาษาท่ีทนัสมยั 4.78 4.80 4.71 

คว
าม

หม
าย

เชิ
งล

บ 

5 เป็นภาษาท่ีมีสําเนียงไมไ่พเราะ 1. 38 1.49 1.57 
6 เป็นภาษาท่ีมีความซบัซ้อน 1.60 1. 57 1.55 
7 เป็นภาษาท่ีไมส่ามารถแสดงอารมณ์ได้

ชดัเจน 
1.94 2.12 2.17 

8 เป็นภาษาท่ีไมมี่แบบแผน 1. 65 1.63 1.85 

เชิ
งบ

วก
 9 เป็นภาษาท่ีมีความสําคญั 4.79 4.82 4.87 

10 มีประโยชน์ในชีวิตประจําของทา่น 4.81 4.84 4.88 

เช
ิงล

บ 11 ท่านรู้สกึอายเม่ือคนอ่ืนได้ยินทา่นพดู 0 0 0 

เช
ิงบ

วก
 12 อยากสอนหรือถ่ายทอดให้ลกูหลาน 4.87 4.90 4.85 
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ทัศนคติต่อภาษาผู้ ไทของผู้ บอกภาษาแต่ละระดับอายุในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายมีุความคิดเห็นว่าภาษาผู้ ไทเป็นภาษาท่ี
สุภาพ  เป็นภาษาท่ีแสดงความเป็นกันเอง   เป็นภาษาท่ีใช้สื่อสารได้ตรงประเด็น  เป็นภาษาท่ี
ทนัสมยั  เป็นภาษาท่ีมีความสําคญั  มีประโยชน์ในชีวิตประจําวนัของท่าน   และอยากสอนหรือ
ถ่ายทอดให้ลกูหลานในระดบัมากท่ีสดุ   นอกจากนีผู้้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายไุม่รู้สกึอายเม่ือ
คนอ่ืนได้ยินภาษาท่ีผู้บอกภาษาพดู 

 
ตารางท่ี 6.26  คา่เฉลี่ยการตอบคําถามทศันคติของผู้บอกภาษาแตล่ะระดบัอายตุอ่ภาษาลาว 

 
ข้อ คําถาม 

ภาษาลาว 
(คา่เฉลี่ย) 

 G1 G2 G3 

คว
าม

หม
าย

เชิ
งบ

วก
 1 เป็นภาษาท่ีสภุาพ 4.87 4.81 4.79 

2 เป็นภาษาท่ีแสดงความเป็นกนัเอง 4.71 4.74 4.77 
3 เป็นภาษาท่ีใช้สื่อสารได้ตรงประเดน็ 4.84 4.90 4.87 
4 เป็นภาษาท่ีทนัสมยั 4.66 4.68 4.71 

คว
าม

หม
าย

เชิ
งล

บ 

5 เป็นภาษาท่ีมีสําเนียงไมไ่พเราะ 1.59 1.66 1.64 
6 เป็นภาษาท่ีมีความซบัซ้อน 1.76 1.32 1.21 
7 เป็นภาษาท่ีไมส่ามารถแสดงอารมณ์ได้

ชดัเจน 
1.79 2.33 1.80 

8 เป็นภาษาท่ีไมมี่แบบแผน 2.57 2.36 2.54 

เชิ
งบ

วก
 9 เป็นภาษาท่ีมีความสําคญั 4.50 4.75 4.81 

10 มีประโยชน์ในชีวิตประจําของทา่น 4.11 4.27 4.52 

เช
ิงล

บ 11 ท่านรู้สกึอายเม่ือคนอ่ืนได้ยินทา่นพดู 0 0 0 

เช
ิงบ

วก
 12 อยากสอนหรือถ่ายทอดให้ลกูหลาน 3.81 4.31 4.44 

 
 ทัศนคติต่อภาษาลาวของผู้ บอกภาษาแต่ละระดับอายุในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายมีุความคิดเห็นต่อภาษา
ลาววา่เป็นภาษาท่ีสภุาพ  เป็นภาษาท่ีแสดงความเป็นกนัเอง  เป็นภาษาท่ีใช้สื่อสารได้ตรงประเด็น  
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เป็นภาษาท่ีทนัสมยั  และเป็นภาษาท่ีมีความสําคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  และมีความสําคญัใน
ชีวิตประจําวนัอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุสําหรับผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 และอยูใ่นระดบัมากสําหรับผู้
บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ  3  ตามลําดบั  นอกจากนีผู้้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายไุม่รู้สกึอาย
เม่ือคนอ่ืนได้ยินภาษาท่ีผู้บอกภาษาพดู 

จากการศึกษาทศันคติของผู้บอกทัง้สามระดบัอายท่ีุมีต่อภาษาผู้ ไทกะป๋องและภาษาอ่ืน
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว     พบว่านอกจากผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุมี
ทศันคติดีตอ่ภาษาผู้ไทกะป๋องแล้วยงัมีทศันคติดีตอ่ภาษาลาวและภาษาอื่นด้วย       
 นอกจากนี ้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการสอนภาษาต่างชาติ อาทิ 
ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส  ภาษาเวียดนาม  และภาษาจีน แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวนอกจากจะมีทศันคติท่ีดีตอ่ภาษาลาวและภาษาของชนเผ่าแล้ว  ยงัมี
ทศันคติดีต่อภาษาอ่ืนด้วยจึงสง่ผลให้มีการบรรจภุาษาต่างชาติในการจดัการเรียนการสอน  เม่ือ
ชาวผู้ไทกะป๋องมีทศันคติท่ีดีตอ่ภาษาอ่ืนจงึทําให้มีการใช้ศพัท์อ่ืนในภาษาของตนด้วย 
 

3. แวดวงการเลือกใช้ภาษา (Domains of Language  choice) 

 แนวคิดเก่ียวกบัแวดวงภาษา (domain) เป็นท่ีรู้จกัและใช้กนัอย่างกว้างขวางในการศกึษา
พฤติกรรมการเลือกใช้ภาษาของผู้พูด  ซึ่งแนวคิดนีพ้ฒันามาจากแนวคิดทวิภาษณ์ (diglossia) 
ของ Ferguson  ทวิภาษณ์ คือ การท่ีชมุชนใดชมุชนหนึง่มีการใช้ วิธภาษา 2 ภาษา   วิธภาษาหนึ่ง
มีฐานะทางสงัคมสงูกว่าเรียกว่า วิธภาษา H (H variety) สว่นอีกภาษาหนึ่งมีฐานะทางสงัคมตํ่า
กว่าเรียกว่า  วิธภาษา L (L variety) ผู้พดูจึงเลือกวิธภาษา H ในสถานการณ์ท่ีเป็นทางการ  และ
เลือกวิธภาษา L ในสถานการณ์ท่ีไม่เป็นทางการ (Yamashita, 2003 อ้างโดย ยทูากะ โทมิโอกะ, 
2552) 
 การเลือกใช้ภาษาในการติดตอ่สื่อสารของชาวผู้ไทกะป๋องทัง้สามระดบัอาย ุ ถือเป็นปัจจยั
เสริมสําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้
ไทกะป๋อง  ซึง่การเลือกใช้ภาษาสถานการณ์ต่างๆ ในการติดต่อสื่อสารเก่ียวส่งผลต่อการแปรการ
ใช้ศพัท์ของผู้ใช้ภาษาแตล่ะระดบัอายไุด้   ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้  
 
จดุเก็บในข้อมลูประเทศไทย 

จากการศกึษาการเลือกใช้ภาษาของผู้พดูชาวผู้ไทกระป๋องในประเทศไทย พบว่า ผู้บอกทัง้
สามระดบัอายุเลือกใช้ภาษาในการสื่อสารทัง้หมด 3 ภาษาได้แก่  ภาษาผู้ ไท  ภาษาอีสาน และ
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ภาษาไทยกลาง  แบง่การเลือกใช้ภาษาเป็น 5 รูปแบบ  ได้แก่   1.ภาษาผู้ไท  2.ภาษาลาวอีสาน  3.
ภาษาไทยกลาง  4.ภาษาผู้ ไทสลบักบัภาษาลาวอีสาน  และ  5.ภาษาผู้ ไทสลบักบัภาษาไทยกลาง   
ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  1  ใช้เลือกใช้ภาษาผู้ ไทกะป๋องในการสื่อสารสถานการณ์ตา่งๆ มากท่ีสุด  
ส่วนผู้ บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 และ  3 เลือกใช้ภาษาผู้ ไทกะป๋องมาก ภาษาอีสาน  และใช้
ภาษาไทยกลางในการสื่อสารมากท่ีสดุ  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 6.27 แสดงการเลือกภาษาในแตล่ะแวดวงของชาวผู้ไทกะป๋องประเทศไทย 

แวดวง 

ภาษาที่ใช้ 
ภาษาผู้ไท ภาษาลาว

อีสาน 

ภาษาไทย
กลาง 

ภาษาผู้ไท
สลับภาษาลาว

อีสาน 

ภาษาผู้ไท
สลับ

ภาษาไทย
กลาง 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

1.งานประเพณี 23 7.66 1 10 1 10 1 10 4 40 
2.ครอบครัว 19 63.33 6 20 - - 5 16.66 - - 
3.เพ่ือน 12 40 8 26.66 1 3.33 6 20 3 10 
4.การติดต่อใน
สถานท่ีราชการ 

6 20 4 13.33 7 23.33 6 20 7 23.33 

 
 จะเห็นได้ว่า การใช้ภาษาในแวดวงต่างๆ ของชาวผู้ ไทกะป๋องทัง้สามระดับอายุพบใช้ 
ภาษาผู้ ไทมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือภาษาลาวอีสาน คิดเป็นร้อยละ 15.83 และ
ภาษาผู้ ไทสลบัภาษาลาวตามคิดเป็นร้อยละ 15 ตามลําดบั  ส่วนการใช้ภาษาไทยกลางพบน้อย
ท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 7.5 

เม่ือพิจารณาการเลือกใช้ ภาษาของผู้บอกภาษาแตล่ะระดบัอายแุตล่ะแวดวงภาษา พบวา่  
การเลือกใช้ภาษามีความสมัพนัธ์กบัระดบัอาย ุ ดงันี ้
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ตารางท่ี 6.28  แสดงการเลือกใช้ภาษาในแวดวงประเพณี 

ระดับอายุ 

ภาษาที่ใช้ 
ภาษาผู้ไท ภาษาลาว

อีสาน 
ภาษาไทย
กลาง 

ภาษาผู้ไท
สลับภาษาลาว

อีสาน 

ภาษาผู้ไท
สลับ

ภาษาไทย
กลาง 

ความถ่ี ร้อย
ละ 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

ระดบัอายท่ีุ 1 9 90 - - - - - - 1 10 

ระดบัอายท่ีุ 2 7 70 1 10 - - - - 2 20 

ระดบัอายท่ีุ 3 7 70 - - 1 10 1 10 1 10 

รวม 23 7.66 1 10 1 10 1 10 4 40 

 
 ในแวดวงงานประเพณี ผู้วิจยัพบว่าชาวผู้ ไทกะป๋อง อําเภอวาริชภมูิ  จงัหวดัสกลนคร  จะ
ใช้ภาษาในแวดวงงานประเพณีทัง้หมด 3 ภาษา ได้แก่  ภาษาผู้ ไท ภาษาลาวอีสาน และภาษาไทย
มาตรฐาน  โดยผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  1 ใช้ภาษาผู้ ไทมากท่ีสดุ  ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ี 2 ใช้
ภาษาผู้ ไทสลบักับภาษาไทยกลางมากท่ีสุด  ส่วนผู้บอกภาษาระดบัอายุท่ี 3 ใช้ภาษาไทยกลาง
มากท่ีสดุ  
 

ตารางท่ี 6.29 แสดงการเลือกใช้ภาษาในแวดวงครองครัว 

ระดับอายุ 

ภาษาที่ใช้ 

ภาษาผู้ไท ภาษาลาวอีสาน 
ภาษาผู้ไทสลับ
ภาษาลาวอีสาน 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

ระดบัอายท่ีุ 1 7 70 2 20 1 10 

ระดบัอายท่ีุ 2 7 70 1 10 2 20 

ระดบัอายท่ีุ 3 5 50 3 30 2 20 

รวม 19 63.33 6 20 5 16.66 

 
ในแวดวงครอบครัว จะเห็นได้ว่าชาวผู้ ไทกะป๋องใช้ภาษาในการสื่อสารทัง้หมด 2 ภาษา 

คือ ภาษาผู้ ไทและภาษาลาวอีสานซึ่งเป็นภาษาประจําท้องถ่ิน  แวดวงครอบครัวพบว่า  ใช้ผู้บอก
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ภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ภาษาผู้ ไทกะป๋องในการสื่อสารมากท่ีสดุ รองลงมาคือ  ภาษาลาวอีสาน  
ด้านรูปแบบการใช้ภาษาแบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ ได้แก่ 1. ภาษาผู้ไท  2. ภาษาลาวอีสาน  และ  3.
ภาษาผู้ไทสลบัภาษาลาวอีสาน    
 

ตารางท่ี 6.30  แสดงการเลือกใช้ภาษาในแวดวงเพื่อน 

ระดับอายุ 

ภาษาที่ใช้ 
ภาษาผู้ไท ภาษาลาว

อีสาน 

ภาษาไทย 

กลาง 
ภาษาผู้ไท

สลับภาษาลาว
อีสาน 

ภาษาผู้ไท
สลับ

ภาษาไทย 
กลาง 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

ระดบัอายท่ีุ 1 5 50 3 30 - - 2 20 - - 

ระดบัอายท่ีุ 2 4 40 3 30 - - 2 20 1 10 

ระดบัอายท่ีุ 3 3 30 2 20 1 10 2 20 2 20 

รวม 12 40 8 26.66 1 3.33 6 20 3 10 

 
การเลือกภาษาในแวดวงเพื่อนมีการเลือกภาษาทัง้หมด 3 ภาษา ได้แก่  ภาษาผู้ ไท ภาษา

ลาวอีสาน และภาษาไทยมาตรฐาน  โดยผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ใช้ผู้ ไทมากท่ีสดุ  รองลงมาคือ
ภาษาลาวอีสาน และใช้ภาษาผู้ ไทสลบักบัภาษาลาวอีสาน   ทัง้นีใ้ช้ภาษาผู้ ไทสลบักบัภาษาไทย 
และการใช้ภาษาไทยเพียงภาษาเดียวน้อยท่ีสดุ  ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ภาษาผู้ ไท
สลบักบัภาษาลาวอีสานและใช้ภาษาผู้ไทสลบักบัภาษาไทยมากท่ีสดุ 
 

ตารางท่ี 6.31  แสดงการเลือกใช้ภาษาในแวดวงการติดตอ่ในสถานท่ีราชการ 

ระดับอายุ 

ภาษาที่ใช้ 
ภาษาผู้ไท ภาษาลาว

อีสาน 
ภาษาไทย 
กลาง 

ภาษาผู้ไท
สลับภาษาลาว

อีสาน 

ภาษาผู้ไท
สลับ

ภาษาไทย
กลาง 

ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

ระดบัอายท่ีุ 1 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 
ระดบัอายท่ีุ 2 2 20 1 10 2 20 2 20 3 30 
ระดบัอายท่ีุ 3 2 20 1 10 3 30 2 20 2 20 

รวม 6 20 4 13.33 7 23.33 6 20 7 23.33 
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 การเลือกภาษาในแวดวงการติดตอ่ในสถานท่ีราชการ   ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุ
เลือกใช้ทัง้หมด  3     ภาษา  ได้แก่     ภาษาผู้ไท    ภาษาลาวอีสาน     และภาษาไทยมาตรฐาน  ผู้
บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 เลือกใช้ภาษาทัง้หมด  5 รูปแบบ คือ    ภาษาผู้ไท   ภาษาลาวอีสาน  
ภาษาไทยกลาง    ภาษาผู้ไทสลบัภาษาลาวอีสาน    และภาษาผู้ไทสลบัภาษาไทยกลาง       สว่น
ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ  2  เลือกใช้ภาษาผู้ไทสลบักบัภาษาไทยกลางมากท่ีสดุ   ในขณะท่ีผู้บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ  3  เลือกใช้ภาษาไทยกลางมากท่ีสดุ 

จากการเลือกใช้ภาษาทัง้  4  แวดวงภาษาในการสื่อสารของชาวผู้ไทกะป๋อง  เมื่อพิจารณา
อตัราความถ่ีจากการใช้ภาษาของชาวผู้ ไทกะป๋องทัง้สามระดบัอายใุนแตล่ะแวดวงภาษาจะเห็นได้
ว่า ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 เลือกใช้ภาษาผู้ ไทในการสื่อสารมากท่ีสดุ   ส่วนผู้บอกภาษาระดบั
อายุท่ี 2 ใช้ภาษาผู้ ไทสลับกับภาษาลาวอีสานมากท่ีสุด  ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 3 
เลือกใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสสารในแวดวงตา่งๆ มากท่ีสดุ 

 
จดุเก็บข้อมลูสาธารณรัฐประชาธิไตยประชาชนลาว 
 สว่นการใช้ภาษาของชาวผู้ไทกะป๋องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พบว่า  ผู้
บอกภาษาทัง้สามระดบัอายเุลือกใช้ภาษาในการสื่อสารทัง้หมด  2 ภาษา คือ ภาษาผู้ไทและภาษา
ลาว  แบง่การเลือกใช้ภาษาเป็น 3 รูปแบบ  ได้แก่ 1. ภาษาผู้ ไท  2. ภาษาลาว  และ 3.ภาษาผู้ ไท
สลบักบัภาษาลาว  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 6.32  แสดงการเลือกภาษาในแตล่ะแวดวงของชาวผู้ไทกะป๋องในสาธารณรัฐ 

         ประชาธิปไตยประชาชนลาว   

แวดวง 

ภาษาที่ใช้ 
ภาษาผู้ไท ภาษาลาว ภาษาผู้ไทสลับ

ภาษาลาว 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

1.งานประเพณี 30 100 - 0 - 0 
2.ครอบครัว 30 100 - 0 - 0 
3.เพ่ือน 26 86.66 2 6.67 2 6.67 
4.การติดต่อในสถานที่
ราชการ 

23 76.67 3 10 4 13.33 
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จะเห็นได้ว่า การใช้ภาษาในแวดวงต่างๆ ของชาวผู้ ไทกะป๋องทัง้สามระดับอายุพบใช้ 

ภาษาผู้ ไทมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 90.83  รองลงมาคือภาษาผู้ ไทสลบัภาษาลาวคิดเป็นร้อยละ 5 
และ ภาษาลาว คดิเป็นร้อยละ 4.17 ตามลําดบั   
 

เม่ือพิจารณาการเลือกใช้ ภาษาของผู้บอกภาษาแต่ละระดับอายุแต่ละแวดลงภาษา 
พบวา่  การเลือกใช้ภาษามีความสมัพนัธ์กบัระดบัอาย ุ ดงันี ้

 
ตารางท่ี 6.33  แสดงการเลือกใช้ภาษาในแวดวงประเพณี 

ระดับอายุ 

ภาษาที่ใช้ 
ภาษาผู้ไท ภาษาลาว ภาษาผู้ไทสลับ

ภาษาลาว 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

ระดบัอายท่ีุ 1 10 100 - - - - 
ระดบัอายท่ีุ 2 10 100 - - -   - 
ระดบัอายท่ีุ 3 10 100 - - - - 

รวม 30 100 - - - - 
 
 ในแวดวงงานประเพณี ผู้วิจยัพบว่าชาวผู้ ไทกะป๋องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  ผู้บอกภาษาจะใช้ภาษาภาษาผู้ไททัง้  3 ระดบัอาย ุ 
 
ตารางท่ี 6.34 แสดงการเลือกใช้ภาษาในแวดวงครอบครัว 

ระดับอายุ 

ภาษาที่ใช้ 
ภาษาผู้ไท ภาษาลาว ภาษาผู้ไทสลับ

ภาษาลาว 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

ระดบัอายท่ีุ 1 10 100 - - - - 
ระดบัอายท่ีุ 2 10 100 - - -   - 
ระดบัอายท่ีุ 3 10 100 - - - - 

รวม 30 100 - - - - 
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ในแวดวงครอบครัว ผู้ วิจยัพบว่าชาวผู้ ไทกะป๋องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว   ผู้บอกภาษาจะใช้ภาษาภาษาผู้ไททัง้  3 ระดบัอาย ุ 
 

ตารางท่ี 6.35  แสดงการเลือกใช้ภาษาในแวดวงเพื่อน 

ระดับอายุ 

ภาษาที่ใช้ 
ภาษาผู้ไท ภาษาลาว ภาษาผู้ไทสลับ

ภาษาลาว 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

ระดบัอายท่ีุ 1 10 100 - - - - 
ระดบัอายท่ีุ 2 8 80 - - 2 6.67 
ระดบัอายท่ีุ 3 8 80 2 6.67 -  - 

รวม 26 86.66 2 6.67 2 6.67 
 
การเลือกภาษาในแวดวงเพื่อนมีการเลือกภาษาทัง้หมด 3 ภาษา ได้แก่  ภาษาผู้ ไท ภาษา

ลาว และภาษาผู้ ไทสลับภาษาลาว  โดยผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้ผู้ ไทคิดเป็นร้อยละร้อย  
ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 ใช้ภาษาผู้ไทมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 80  รองลงมาคือ ภาษาผู้
ไทสลบัภาษาลาว คิดเป็นร้อยละ 6.67  และผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ใช้ภาษาผู้ ไทมากท่ีสดุคิด
เป็นร้อยละ 80  รองลงมาคือ  ภาษาลาวคดิเป็นร้อยละ 6.67 
 

ตารางท่ี 6.36  แสดงการเลือกใช้ภาษาในแวดวงการติดตอ่ในสถานท่ีราชการ 

ระดับอายุ 

ภาษาที่ใช้ 
ภาษาผู้ไท ภาษาลาว ภาษาผู้ไทสลับ

ภาษาลาว 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

ระดบัอายท่ีุ 1 9 90 - - 1 3.33 
ระดบัอายท่ีุ 2 7 70 1 3.33 2 6.67 
ระดบัอายท่ีุ 3 7 70 2 6.67 1  3.33 

รวม 23 76.67 3 10 4 13.33 
  
การเลือกภาษาในแวดวงการติดต่อในสถานท่ีราชการ  ผู้บอกภาษาทัง้สามระดับอายุเลือกใช้
ทัง้หมด 3 ภาษา ได้แก่  ภาษาผู้ ไท ภาษาลาว และภาษาภไูทสลบัภาษาลาว  ผู้บอกภาษาระดบั
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อายท่ีุ 1 เลือกใช้ภาษาผู้ ไทมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 90  รองลงมา  คือ  ภาษาผู้ ไทสลบัภาษาลาว
คิดเป็นร้อยละ 3.33  ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2  เลือกใช้ภาษาผู้ไทยมากท่ีสดุคิดเป็นร้อย
ละ 70  รองลงมาคือ ภาษาผู้ ไทสลบัภาษาลาวคิดเป็นร้อยละ 6.67  และภาษาลาว คิดเป็นร้อยละ 
3.33 ตามลําดบั  และผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 เลือกใช้ภาษาผู้ ไทยมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 70  
รองลงมาคือภาษาลาวคิดเป็นร้อยละ 6.67  และภาษาผู้ ไทยสลบัภาษาลาวคิดเป็นร้อยละ 3.33 
ตามลําดบั 

จากการเลือกใช้ภาษาทัง้ 4 แวดวงภาษาในการสื่อสารของชาวผู้ ไทกะป๋องในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  เม่ือพิจารณาอตัราความถ่ีจากการใช้ภาษาของชาวผู้ ไทกะป๋องทัง้ 3 
ระดบัอายุในแต่ละแวดวงภาษาจะเห็นได้ว่า ผู้บอกภาษาทัง้  3  ระดบัอายุเลือกใช้ภาษาผู้ ไทใน
การสื่อสารมากท่ีสดุ    

การศึกษาปัจจยัเสริมด้านการเลือกใช้ภาษาของผู้พดูท่ีส่งผลต่อการแปรด้านรูปศพัท์ใน
ภาษาผู้ไทกะป๋อง   ผู้วิจยัเห็นวา่การเลือกใช้ภาษาของผู้พดูในสถานการณ์ตา่งๆ นีมี้ความเก่ียวข้อง
กบัทศันติทางภาษา (Language attitude)  และศกัดิ์ศรีของภาษา (Language prestige)  โดย
ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ท่ีเป็นทางการมกัเป็นภาษาท่ีมีศกัดิ์ศรีสงูกว่าภาษาอ่ืนตาม
ทศันคติของผู้ใช้ภาษา  ซึง่เห็นได้ชดัเจนในจดุเก็บข้อมลูประเทศไทย  กลา่วคือ  ชาวผู้ ไทกะป๋องใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นนิยมใช้ภาษาไทยสื่อสารในสถานการณ์ท่ีเป็นทางการมากกว่า
ภาษาอ่ืน   เน่ืองจากภาษาไทยมีฐานะเป็นภาษาประจําชาติและเป็นภาษาท่ีใช้ติดต่อทางราชการ
และมีศกัดิศ์รีมากกวา่ภาษาถ่ิน 

ในขณะท่ีในสาธารณรัฐประชาชนลาวภาษาลาวมีเป็นภาษาประจําชาติ  แต่เน่ืองจาก
นโยบายทางด้านภาษาของชาติท่ีมีการยกระดบัภาษาท้องถ่ินและการรักษาภาษาเดิมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์    ส่งผลให้ภาษาลาวและภาษาท้องถ่ินหรือภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีศักดิ์ศรีไม่แตกต่างกันมากนัก   ซึ่งจากผลการศึกษาปัจจัยการ
เลือกใช้ภาษาของผู้พูดจะเห็นได้ว่า  ชาวผู้ ไทกะป๋องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยเฉพาะในกลุม่ผู้สงูอาย ุ สามารถใช้ภาษาผู้ ไทซึง่เป็นภาษาของกลุ่มชาติพนัธุ์ในการสื่อสารใน
สถานการณ์ท่ีเป็นทางการ     ทัง้นีผู้้ วิจัยเห็นว่าสําเนียงภาษาผู้ ไทและภาษาลาวในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความคล้ายคลึงกันมากสามารถสื่อสารกันได้เข้าใจโดยไม่ต้อง
เปลี่ยนภาษาไปมา    สอดคล้องกบัศกึษาของ  พิณรัตน์ อคัรวฒันากลุ (2546) ได้ศกึษาเร่ือง ‚การ
เปลี่ยนแปลงวรรณยุกต์ กรณีศึกษาภาษากลุ่มลาว‛ เพื่อจําแนกกลุ่มย่อย และเปรียบเทียบ
วรรณยกุต์ในภาษากลุ่ม ‚ลาวแท้‛ และกลุม่ ‚ลาวกลาย‛ กบัวรรณยกุต์ในภาษาอ่ืนๆ ท่ีพดูอยู่รอบ
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ข้าง ซึง่การศกึษาของพิณรัตน์นีจ้ดัให้ภาษาผู้ไทจดัอยูใ่นกลุม่ภาษาลาวกลาย    ดงันัน้ด้วยสําเนียง
ภาษาท่ีมีความคล้ายคลงึกนันีช้าวผู้ไทกะป๋องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะสื่อสาร
กนักบับคุคลอ่ืนด้วยภาษาลาวหรือภาษาผู้ไทก็สามารสื่อสารเข้าใจตรงกนัได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  212 

บทที่ 7 

สรุป  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวจิัย 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาเปรียบเทียบการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายุ
ในภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   และศกึษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว      ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ผู้บอกภาษาชาวผู้ ไท
กะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  แบ่งผู้บอกภาษาเป็น 3 ระดบั
อาย ุคือ  ระดบัอายท่ีุ 1 อายรุะหว่าง 55 – 65 ปี  ระดบัอายท่ีุ 2 อายรุะหว่าง  35 – 45 ปี  และ
ระดบัอายท่ีุ 3 อายรุะหว่าง 15– 25 ปี   เก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้บอกภาษาทัง้เพศชายและเพศ
หญิง ระดบัอายลุะ 10คน   ประเทศไทยจํานวน 30 คน   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
30 คน  รวมผู้บอกภาษาทัง้หมด  60 คน หน่วยอรรถท่ีใช้ในการศกึษาจํานวน 600 หน่วยอรรถ 

 ผลการศึกษาพบว่า   การใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พบว่า  ในประเทศไทยพบการใช้ศพัท์ 3 ประเภท 10 
รูปแบบ ดงันี ้1) ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้เหมือนกนั  มี 3 รูปแบบ ได้แก่ AAA ,  

 
 
 
 
 

  
และ BBB    2) ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาสองระดบัอายใุช้เหมือนกนั  มี 6 รูปแบบ ได้แก่  AAB   

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

 ,   
 
 
 
 
 

 , ABB และ   
 
 
 
 
 

  3) ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้แตกตา่งกนั  มี 1 รูปแบบ 
ได้แก่  

 
 
 
 
 
  ขณะท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบการใช้ศพัท์  2 ประเภท  9 รูปแบบ  

ดงันี ้ 1) ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้เหมือนกนั  มี 3 รูปแบบ  ได้แก่  AAA,   
 
 
 
 
 

   และ 
BBB  2) ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาสองระดบัอายใุช้เหมือนกนั  มี 6 รูปแบบ ได้แก่   AAB,   

 
 
 
 
 

 ,  
 
 
 
 
 

 ,  
 
 
 
 
 
 

 , ABB และ    
 
 
 
 
 
 

การแปรด้านรูปศัพท์ของคนสามระดับอายุทัง้ในประเทศไทยและในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวพบการแปรด้านศพัท์ผู้ ไทกะป๋องและศพัท์อ่ืนเช่นเดียวกนั  การแปร
ด้านความหมายของคนสามระดบัอายพุบการแปรความหมายกว้างออกและความหมายแคบเข้า
ทัง้ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สว่นเปรียบเทียบการสญูศพัท์พบว่ามี
การสญูศพัท์ในภาษาผู้ไทกะป๋องทัง้ในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
โดยประเทศไทยมีการสญูศพัท์มากกวา่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การใช้ศพัท์ของชาวผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  นอกจากระดับอายุของผู้บอกภาษาแล้วพบปัจจัยเสริมท่ีส่งผลต่อการใช้ศัพท์
ทัง้หมด 3 ปัจจัย ได้แก่  1. การสัมผัสภาษา  2. ทัศนคติต่อภาษาและ 3. การเลือกใช้ภาษา    
สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงัแผนภมูิตอ่ไปนี ้

  

 
ภาพท่ี 7.1 แผนภมูิสรุปผลการวิจยัการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ไทกะป๋อง 

    ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
 อย่างไรก็ตาม  ผลการศึกษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายุในภาษาผู้ ไทกะ
ป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สอดคล้องกับสมมติฐานบาง
ประการ  กลา่วคือ  ประการแรกผู้วิจยัตัง้สมมติฐานว่า  ศพัท์ผู้ ไทในประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีการแปรไปตามระดบัอายุของผู้พดู  โดยผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 
จะใช้ศพัท์ผู้ไทมากกวา่ ผู้พดูภาษาผู้ ไทระดบัอายท่ีุ 2 แล 3 และในขณะเดียวกนัผู้บอกภาษาระดบั
อายท่ีุ 3 จะใช้ศพัท์อ่ืนมากกว่าผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2   ซึง่ผลการศกึษาพบว่า  บอก
ภาษาระดับอายุท่ี 1 จะใช้ศัพท์ผู้ ไทมากกว่า  ผู้ พูดภาษาผู้ ไทระดับอายุท่ี  2 แล 3 และใน
ขณะเดียวกนัผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 จะใช้ศพัท์อ่ืนมากกว่าผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 และ 2  
ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานของการวิจยั    
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ประการท่ีสอง  ผู้วิจยัตัง้สมมตฐิานวา่ ผู้พดูภาษาผู้ไทกะป๋องในประเทศไทยมีแนวโน้มการ
ใช้ศพัท์ผู้ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืนหรือใช้ศพัท์รูปแบบ [ 

 
]   มากกว่าผู้พดูภาษาผู้ ไทกะป๋องในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว   ผลการศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้
ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานข้อ
ดงักล่าวนี ้     เน่ืองด้วยผลการศึกษาพบว่าผู้พูดภาษาผู้ ไทในประเทศไทยมีใช้ศพัท์ผู้ ไทร่วมกับ
ศพัท์อ่ืน [ 

 
] น้อยกว่าผู้พูดภาษาผู้ ไทกะป๋องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมี

แนวโน้มการใช้ศพัท์อ่ืน  [B] มากยิ่งขึน้    เน่ืองจากผู้พดูภาษาผู้ ไทกะป๋องในประเทศไทยใช้ภาษา
อ่ืนแทนภาษาผู้ ไทกะป๋องมากขึน้      แสดงให้เห็นว่าภาษาผู้ ไทกะป๋องมีการเปลี่ยนแปลงมากขึน้
ด้วย     และพบวา่ผู้พดูภาษาผู้ไทกะป๋องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้ศพัท์รูปแบบ  
[ 
 

]   คือ       มีการใช้ศัพท์ผู้ ไทกะป๋องควบคู่กับศัพท์อ่ืนมากกว่าผู้ บอกภาษาในประเทศไทย      
เน่ืองจากผู้พดูภาษาผู้ไทกะป๋องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยูใ่นระยะท่ียงัคงรักษา
ศพัท์ผู้ ไทกะป๋องแม้จะมีการรับศพัท์อ่ืนมาใช้แต่ยงัคงใช้ควบคู่กับภาษาผู้ ไทกะป๋องซึ่งเป็นภาษา
ของกลุม่ชาตพินัธุ์    ดงันัน้ผลการวิจยัจงึไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานของการวิจยั 
 ประการท่ีสาม ศัพท์ภาษาผู้ ไทในจุดเก็บข้อมูลทัง้ในประเทศไทยและในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความแตกต่างกนันอกจากระดบัอายขุองผู้บอกแล้วยงัเกิดจากการ
สมัผสัภาษาท่ีแตกต่างกันของผู้บอกภาษาในจุดเก็บข้อมลูแต่ละพืน้ท่ี      ผลการศึกษาการแปร
การใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวในงานวิจยันีมี้ความสอดคล้องกบัสมมติฐาน    เน่ืองจากการสมัผสัภาษาของผู้พดู
ภาษาผู้ ไทในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาชนลาว   ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุใน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงใช้ศพัท์อ่ืนในภาษาผู้ ไท  จึงส่งผลให้
เกิดการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนจุดเก็บข้อมลูแต่ละพืน้ท่ีแตกต่างกนั    โดยศพัท์
อ่ืนท่ีนํามาใช้ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบ   2  ลกัษณะ  คือ  
การยืมศพัท์อ่ืนมาใช้และการสร้างศพัท์ขึน้ใหมซ่ึง่เป็นไปตามสมมตฐิานของการวิจยั 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครัง้นี ้   ผู้วิจยัพบประเด็นสําคญัจากการศกึษาท่ี
น่าสนใจ    ดงันี ้
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ประการแรก   เม่ือพิจารณาการใช้ศพัท์แบบ [A], [ 
 
] และ [B]   จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษาผู้

ไทกะป๋องทัง้สามระดบัอายใุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการใช้ศพัท์ผู้ ไทมากท่ีสดุ 
แม้จะมีการใช้ศัพท์อ่ืนในภาษาผู้ ไทกระป๋องก็ตาม   แสดงให้เห็นว่าภาษาผู้ ไทกะป๋องมีการ
เปลี่ยนแปลงในภาษาค่อนข้างน้อยอาจเน่ืองมา  ชาวผู้ ไทกะป๋องในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีความภาคภมูิใจและตระหนกัถึงความเป็นชนเผ่าผู้ ไทอนัเป็นตวัตนของกลุ่มชาติ
พนัธุ์    ซึง่แนวคิดเก่ียวกบัมมุมองหรือโลกทศัน์ในการเห็นคณุคา่ของชาวผู้ ไทนีทํ้าให้ชาวผู้ ไทยงัคง
รักษาวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาของตน  ภายหลงัการติดต่อสื่อสารกบักลุ่ม
ชาตพินัธุ์อ่ืนหรือแม้กระทัง่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของชาว
ผู้ไทกะป๋อง    จึงไม่อาจทําให้วิถีชีวิตของชาวผู้ ไทกะป๋องโดยเฉพาะภาษาผู้ ไทกะป๋องเปลี่ยนแปลง
ไปมากนกั  สงัเกตได้จากการสร้างศพัท์ใช้ในภาษาผู้ไทกะป๋องก่อนท่ีจะมีการใช้ศพัท์อ่ืน  ดงันี ้

 
หน่วยอรรถ      ศัพท์ผู้ไท  ระดับอายุ 3  
‘ข้าวต้ม’   /khaw4  peʔ3/  /khaw4  pe?3/ 
      /khaw4  tom4/ 
 
คําว่า /khaw4  pe?3/ เป็นการสร้างศพัท์ในภาษาผู้ ไทกะป๋องโดยการนําคําว่า /khaw4/ กบั

คําว่า /peʔ3/ มารวมกัน โดยคําว่า /peʔ3/ ในภาษาผู้ ไทกะป๋อง หมายถึง เปียก ดงันัน้ชาวผู้ ไทกะ
ป๋อง จงึนําคําท่ีมีความหมายวา่ ‚ข้าว‛ มารวมกบัคําว่า ‚เปียก‛ ซึง่ข้าวต้มแบบท่ีมีนํา้ชาวผู้ ไทจึงใช้

คําวา่  /khaw4  peʔ3/ ในความหมายวา่ข้าวต้มนัน่เอง     ตอ่มาเมื่อภายหลงัผู้บอกภาษาระดบัอายุ
ท่ี 3 บางคนใช้ศพัท์ /khaw4  tom4/ ซึง่เป็นศพัท์อ่ืนมาใช้แทนในภาษาผู้ ไทกะป๋อง  การใช้ศพัท์
ภาษาลาวกลุ่มอ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียงเป็นการสมัผัสภาษา (Languguage contact)  ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงท่ีแสดงให้เห็นการผสมผสานทางภาษานบัเป็นการเปลี่ยนแปลงภาษาท่ีเกิดจากปัจจยั
ภายนอกระหวา่งภาษาผู้ไทกบัภาษาอ่ืน 
 

ประการท่ีสอง   ด้านการแปรการใช้ศพัท์อนัเน่ืองมาจากปัจจยัอายุ   จากผลการศกึษาทัง้ 
2 จุดเก็บข้อมูล พบว่า ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ี 1 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงวยัใช้ศพัท์ผู้ ไทมากท่ีสุดและ
ลดลงในผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ตามลําดบั ซึง่ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบังานวิจยัท่ีใช้ตวั
แปรอายศุกึษาศพัท์ในภาษาตระกลูไทในพืน้ต่างๆ  อาทิ งานวิจยัของ สวุฒันา เลี่ยมประวตัิ  และ
กนัทิมา วฒันะประเสริฐ (2539)  ศึกษาการแปรการใช้คําของคนสามระดบัอายใุนภาษาลาวลุ่ม
นํา้ท่าจีน ได้แก่  ภาษาลาวโซ่ง  ลาวพวน   ลาวคร่ัง  ลาวเวียงและลาวใต้ ในเขตลุ่มนํา้ท่าจีน  4  
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จงัหวดั  คือ จงัหวดัชยันาท สพุรรณบรีุ  นครปฐม  สมทุรสาคร    พิณรัตน์  อคัรวฒันากลุ (2555) 
ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านเสียงศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาถ่ินไท 5 ภาษา ได้แก่ 
ภาษาคําเมือง ภาษาลือ้ ภาษาขืน ภาษาพวน  เฉพาะในจงัหวดัน่าน   และ อญัชลี   การัยภมูิ 
(2540)  การเปลี่ยนแปลงการใช้คําในภาษาไทยถ่ินใต้ จงัหวดันครศรีธรรมราช  ตามระดบัอายขุอง
ผู้ใช้ภาษา   

ทัง้นี ้   การแปรการใช้ศพัท์เน่ืองมาจากถ่ินท่ีอยู่อาศยั ผลการศกึษาในงานวิจยันีแ้สดงให้
เห็นวา่  แม้การแปรการใช้ศพัท์จะแปรไปตามระดบัอายขุองผู้พดู   แตรู่ปแบบการใช้ภาษาในแตล่ะ่
จดุเก็บข้อมลูมีอตัราความถ่ีไม่เท่ากนั    สอดคล้องกบังานวิจยัของ สวุฒันา เลี่ยมประวตัิ (2556) ท่ี
ได้ศึกษาการแปรการใช้ศัพท์ในภาษาไทดําของคนสามระดับอายุใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สพุรรณบรีุ   นครปฐม   ราชบรีุ   และจงัหวดัเพชรบรีุ     พบว่าการแปรการใช้ศพัท์จะแปรไปตาม
ถ่ินท่ีอยูข่องผู้พดูด้วย 
 

ประการท่ีสาม   ด้านการธํารงภาษาผู้ ไทกะป๋อง  การธํารงภาษา คือ การท่ีชมุชนภาษาใด
ภาษาหนึ่งมีภาวะสองภาษาหรือหลายภาษา   ร่วมกันรักษาภาษาท่ีใช้กันมาเป็นเวลานานโดย
พยายามใช้ภาษาของตนในแวดวงต่างๆ และมีการป้องกันไม่ให้ภาษาของตนนัน้สญูหายไปกับ
กาลเวลาด้วยวิธีตา่งๆ  เช่น    ในพืน้ท่ีชมุชนบ้านวาริชภมูิ   อําเภอบ้านวาริชภมูิ  จงัหวดัสกลนคร 
มีการรณรงค์ให้แต่งกายและได้ใช้ภาษาผู้ ไทในงานประเพณีหรือเทศกาลต่างๆ   การจัดงาน
ประเพณีสกัการะปู่ เจ้ามเหศกัดิ์ของชาวผู้ ไท   การจดังานประจําปีงานผู้ ไทโลกและงานผู้ ไทสากล
เพื่อเป็นการพบปะพี่น้องของชาวผู้ไท  การรักษาภาษาผู้ไทในลกัษณะดงักลา่วอยา่งเข้มข้นนีจ้ะพบ
ได้ในประเทศไทยมากท่ีสดุ    สว่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม้ไม่ได้มีการจดังาน
เพื่อรณรงค์เช่นเดียวกบัประเทศไทย      แต่มีสิ่งท่ีน่าสนใจซึ่งผู้วิจยัเห็นว่ามีส่วนในการช่วยธํารง
ภาษา   อาทิ มีช่องผู้ ไทนิวส์ท่ีนําเสนอข่าวโดยใช้ภาษาผู้ ไทในการสื่อสาร  มีพิพิธภณัฑ์ชนเผ่าท่ี
แสดงประวตัิความเป็นมาของชมุชนและบคุคลสําคญัของชมุชนในแขวงสะหวนันะเขต  และมีการ
แสดงของชนพืน้เมืองในวนัชาติลาว    ซึง่กิจกรรมในประเทศลาวท่ีแตกตา่งไปจากไทยนีแ้ม้จะไมไ่ด้
จดังานเป็นประจําทกุปีหรือมีบอ่ยครัง้     แตผู่้วิจยัเห็นวา่สิง่ดงักลา่วเป็นสว่นสําคญัท่ีช่วยให้ชนเผ่า
ต่างๆ โดยเฉพาะชาวผู้ ไทสามารถมีพืน้ท่ีหรือแสดงตวัตนและสามารถใช้ภาษาของตนเองในการ
ส่ือสารอย่างมีศกัดิ์ศรี  การธํารงภาษานีเ้ราสามารถพิจารณาได้จากการใช้ศพัท์แบบ AAA ของคน
ทัง้สามระดบัอายใุนทัง้สองจดุเก็บข้อมลู พบว่าผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุช้ศพัท์ผู้ ไท [A] เป็น
จํานวนมาก  โดยผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ใช้ศพัท์ผู้ไทคิดเป็นร้อยละ 30   
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ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 พยายามใช้ศัพท์ผู้ ไท  [A] มากถึงร้อยละ 50  ซึ่งข้อมูล
ดงักล่าวนีทํ้าให้ทราบว่าในชุมชุมภาษาทัง้สองพืน้ท่ีมีนักปราชญ์ผู้ รู้ภาษาผู้ ไทเป็นอย่างดีและมี
ทศันคติท่ีดีตอ่ภาษาผู้ ไท   สว่นผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวจะใช้ศพัท์ผู้ไทควบคูไ่ปกบัศพัท์อ่ืน  ซึง่สว่นใหญ่เป็นการใช้ศพัท์ผู้ไทควบคูไ่ปกบัศพัท์ลาวกลุม่
อ่ืน [ 

 
] มากกวา่ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ในประเทศไทยซึง่ใช้ศพัท์อ่ืน [B] มากกวา่     นอกจากนี ้

จากการใช้ศพัท์ศพัท์ผู้ ไท [A]  ยงัแสดงให้เห็นภูมิรู้ในภาษาผู้ ไทของผู้บอกภาษาแต่ละระดบัอายุ
ด้วย 
 

ประการท่ีส่ี   จากปัจจยัด้านการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมท่ีสง่ผลตอ่การวางนโยบายภาษา
ของชาต ิ(language  policy of nation)  ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีการกําหนด 
ให้ภาษาลาวมีฐานะเป็นภาษาประจําชาติเช่นเดียวกับประเทศไทยนัน้   ผู้ วิจัยเห็นว่า นโยบาย
ภาษาของชาติของไทยและลาวมีความแตกต่างกนัอย่างมาก    เพราะในประเทศไทยนัน้นอกจาก
รัฐจะกําหนดภาษาไทยให้เป็นภาษาประจําชาติแล้วยงัเป็นภาษาท่ีใช้ติดต่อทางราชการรวมทัง้
สื่อสารทัง้การเขียนและพดูอีกด้วย   แตใ่นประเทศลาวนัน้รัฐไม่ได้ให้ความสําคญักบัการออกเสียง
มาตรฐานมากนกั  เน่ืองจากในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีชนเผ่ามากถึง 49 ชนเผ่า   
และการออกเสียงท่ีแตกต่างกนัของผู้พูดโดยเฉพาะการใช้เสียงวรรณยุกต์ท่ีแตกต่างกันไปแต่ละ
ท้องถ่ินจึงทําให้เกิดความสบัสนในการเขียน     ดงันัน้การใช้ภาษาลาวในฐานะภาษาประจําชาติ
ของลาวจึงมุ้ งเน้นไปด้านพดูสื่อสารให้เกิดความเข้าใจมากกว่าการเขียน      โดยเหตท่ีุประชาชน
ลาวมีภาษาแม่แตกต่างกนัรัฐบาลยงัได้อนญุาตให้มีการนําเสนอข่าวเป็นภาษาอ่ืนนอกจากภาษา
ลาว   อาทิ   ภาษาม้ง (Hmong)  ภาษาผู้ ไท   ส่วนแขวงสะหวันนะเขตซึ่งพืน้ท่ีในการศึกษา
งานวิจยันีมี้การนําเสนอข่าวเป็นภาษาผู้ ไทในช่องผู้ ไทนิวส์ของบริษัทเอกชนเทียนยมูาร์   เพื่อให้
ประชาชนในแขวงสะหวนันะเขตซึง่สว่นใหญ่เป็นชาวผู้ไทได้เข้าใจเนือ้หาของขา่วมากยิ่งขึน้ 

การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ในสาธารณรัฐประชาชนลาวแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้
ความสําคญักบัชนเผา่พืน้เมือง  เพราะประชาชนมีความหลากหลายของกลุม่ชาตพินัธุ์     รวมทัง้มี
สดัส่วนประชากรท่ีเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพนัธุ์ต่างๆ  ใกล้เคียงกับคนลาวท่ีเป็นคนกลุ่ม
ใหญ่ของประเทศ         และท่ีสําคญัรัฐและสงัคมลาวมองเห็นและยอมรับความหลากหลายทาง
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ชาติพนัธุ์ของประชากร18   ฐานคิดของรัฐท่ีมองประชากรของประเทศว่า ประกอบไปด้วยกลุ่มคน
หลากหลาย ชาติพนัธุ์ สะท้อนจากการจดัประเภทกลุม่คนในประเทศออกเป็น 3 กลุม่ ตามสภาพ 
พืน้ท่ีการตัง้ถ่ินฐาน คือ ลาวลุ่ม ลาวเทิง และลาวสงู รวมถึงการเปิดพืน้ท่ีให้มีตวัแทนชนเผ่าดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองในระดบัสูง เน่ืองจากมีบทบาทสําคญัในการต่อสู้ทางการเมืองครัง้ก่อน
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ในเชิงสงัคม-วฒันธรรมรัฐลาวไม่ได้ชูเร่ืองชาตินิยมบนฐานชาติพนัธุ์ ท่ี
เน้นแตช่าวลาวซึง่เป็นชนสว่นใหญ่ของประเทศ แตก่ลุม่ชาติพนัธุ์ตา่งๆ ถกูรัฐดงึเข้ามาแสดงตวัตน
ผ่านสญัลกัษณ์และพิธีการระดบัชาติ ต่างๆ แม้ในทางหนึ่งเป็นการโฆษณาชวนเช่ือทางการเมือง
ของรัฐ อาทิ ภาพพิมพ์กลุ่มชาติพนัธุ์บนธนบตัร การเดินสวนสนามของกลุ่มชาติพนัธุ์ในพิธีฉลอง
วนัชาติ เร่ืองราวในตําราเรียน อนสุาวรีย์วีรชน และพิพิธภณัฑ์ชาติพนัธุ์ เป็นต้น (ปณิตา สระวาสี, 
2557: 27)   นอกจากนี ้ปณิตา สระวาสีได้กลา่วไว้วา่ ‚การเกิดขึน้ของหอพิพิธภณัฑ์บรรดาเผ่าโดย
เฉพาะท่ีพงสาลีเป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถงึความพยายามของรัฐในการเชิดชตูวัตนของกลุม่ชาติ
พนัธุ์‛ (ปณิตา สระวาสี, 2557: 30) 

นอกจากนีรั้ฐบาลลาวยงัให้ความสําคญัตอ่การเสริมสร้างความตระหนกัตอ่ภาษาของกลุม่
ชาติพนัธุ์ (ethnic language) และอนญุาตให้ใช้ภาษาของตนในฐานะภาษาแม่ (mother tongue) 
ในท้องถ่ินได้  และแขวงต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัมีภาษาท้องถ่ินเป็น
ภาษาประจําแขวงตา่งๆ ที่มีความสําคญั  สําหรับแขวงสะหวนันะเขตนัน้ภาษาถ่ินท่ีใช้ประจําแขวง
คือ  ภาษาผู้ ไท(คําพนู  ตไุพทนู, 2559) ซึง่เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีมีจํานวนมากท่ีสดุในแขวง    ดงันัน้
แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาษาในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  แต่การยกระดบัภาษาท้องถ่ินและการรักษาภาษาเดิมของกลุ่มชาติ
พนัธุ์   ซึ่งอยู่ในการดแูลของรัฐตามนโยบายภาษาของชาติ   ทําให้การแปรศพัท์ในภาษาผู้ ไทกะ
ป๋องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีจํานวนน้อยกว่าการแปรศัพท์ผู้ ไทกะป๋องใน
ประเทศไทย    สอดคล้องกบัผลการศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไท
กะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในงานวิจยันี ้

นโยบายทางด้านภาษาท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวดงักล่าว   ผู้ วิจัยเห็นว่าเป็นการเพิ่มพืน้ท่ี (space) หรือการมีตวัตน
ของชนเผ่าพืน้เมืองภายในประเทศอันรวมไปถึงชาวผู้ ไท  ซึ่งการจัดการชนเผ่าต่างๆ ท่ีมีอยู่ใน

                                                            
18  ลาวมีกลุม่ชาติพนัธุ์ท่ีหลากหลายถึง 49 กลุม่ ผลการสํารวจจํานวน ประชากรอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 2005 

ประเทศลาวมีสดัสว่นคนลาวร้อยละ 55  สว่นท่ีเหลือร้อยละ 45  เป็นกลุม่ชาติพนัธุ์อ่ืนๆ (Lao Statistics Bureau, 2005   อ้างถึง
ใน ปณิตา สระวาสี,  2557: 27)  
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ประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนัน้  ผู้ วิจยัเห็นว่านยัหนึ่งเป็นการแสดงของ
การมีศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ท่ีเท่าเทียมกนัของคนในประเทศ  อนัมีส่วนช่วยสนบัสนุนให้ชนเผ่า
พื น้ เ มืองเกิดความภาคภูมิ ใจในชนเผ่าส่งผลต่อการธํารงรั กษาภาษา วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าตา่งๆ ท่ีมีอยู่ภายในประเทศ  ทําให้ชนเผ่าตา่งๆ ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมไปถึงชาวผู้ ไทใช้ภาษาของตนในการสื่อสารได้อย่างทัดเทียม
ภาษาลาว ทัง้ยังไม่รู้สึกว่าภาษาชนเผ่าของตนเองเป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยในสังคมห รือใน
ประเทศ 

นอกจากนีภ้าษาผู้ไทกะป๋องไมมี่ภาษาเขียนของตนเอง  ดงันัน้ระบบการเขียนหรือการอ่าน
จึงใช้ภาษาลาวซึ่งเป็นภาษาประจําชาติในการสื่อสาร  เม่ือพิจารณาระบบเสียงในภาษาผู้ ไทและ
ภาษาลาวนัน้มีความใกล้เคียงกัน   ดงัผลการศึกษา ‚การเปลี่ยนแปลงวรรณยุกต์: กรณีศึกษา
ภาษากลุม่ลาว‛ ของ พิณรัตน์  อคัรวฒันากลู(2541) ท่ีจดัให้ภาษาผู้ ไทอยู่ในกลุม่ภาษาลาวกลาย  
ทําให้ภาษาผู้ไทในสาธารณรัฐ-ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความเปลี่ยนแปลงด้านเสียงในระบบ
ภาษาผู้ ไทจํานวนไม่มาก  ซึ่งส่งผลให้ภาษาหรือคําศัพท์ท่ีใช้ยังคงแสดงอัตลักษณ์ท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะทางเสียงในภาษาผู้ไทมากตามไปด้วย 

 ประการท่ีห้า    ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การแปรด้านรูปศพัท์ในภาษาผู้ไทกะป๋องแตล่ะปัจจยัตา่ง
ส่งเสริมหรือมีส่วนสนบัสนุนเกือ้กูลกนัท่ีทําให้เกิดการแปรด้านรูปศพัท์อนัทําให้ภาษาผู้ ไทกะป๋อง
เกิดการเปลี่ยนแปลง  กลา่วคือ  ปัจจยัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมทําให้เกิดนโยบายภาษาของชาติ   
ด้วยนโยบายทางภาษาของชาติทําให้ประชาชนในประเทศถึงแม้กลุ่มชาติพนัธุ์ต่างๆ มีทัศนคติ
ทางบวกต่อภาษาอ่ืนทําให้เกิดสงัคมท่ีมีผู้ รู้หลายภาษา  เม่ือเกิดสงัคมผู้ รู้หลายภาษาย่อมทําให้
เกิดการสมัผสัภาษาอนัสง่ผลตอ่การเลือกใช้ภาษาในการสื่อสารของผู้พดูชาวผู้ ไทกะป๋อง    เพื่อให้
ภาษาผู้ ไทกะป๋องอนัมีฐานะเป็นภาษาของกลุ่มชาติพนัธุ์สามารถธํารงอยู่และสามารถใช้ในการ
สื่อสารให้เท่าทนักบัยคุสมยัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้อยา่งเหมาะสม  

ข้อสงัเกตอีกประการหนึ่งจะเห็นได้ว่า  ผลจากการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดับอายุ
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทัง้สองพืน้ท่ีในการศกึษาครัง้นี ้  แสดงให้
เห็นวา่การใช้ภาษาผู้ไทกะป๋องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นชมุชนภาษาผู้ไทกลุม่
ใหญ่ นอกจากนีชุ้มชนการใช้ภาษาผู้ ไทกะป๋องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็น
ชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งทางภาษาเน่ืองจากผู้บอกภาษาทุกระดับอายใช้ภาษาผู้ ไทสื่อสารใน
ชีวิตประจําวนัทุกระดบัอายุทุกแวดวงภาษา  นอกจากนีย้งัมีทศันคติต่อภาษาผู้ ไทของตนเองใน
ระดบัมากท่ีสดุ 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการการศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    ผู้ วิจัยเห็นมีประเด็นท่ีน่าสนใจในการศึกษา
ภาษาผู้ไทกะป๋องในแนวตา่ง ๆ ดงันี ้

 
 1.  เน่ืองจากการศกึษาในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเร่ืองศพัท์    ผู้วิจยัเห็นว่าควรศกึษาการแปร
และการเปลี่ยนแปลงด้านเสียงในภาษาผู้ ไทกะป๋องในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว   
 2.  ควรศกึษาภาษาอ่ืน ๆ ในพืน้ท่ีจงัหวดัสกลนครประเทศไทย         และพืน้ท่ีแขวง
สะหวนันะเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่มเติม     เน่ืองจากพืน้ท่ีดงักลา่วเป็นพืน้ท่ี
ท่ีมีกลุม่ชาตพินัธุ์อาศยัอยูเ่ป็นจํานวนมากทัง้กลุม่ภาษาตระกลูไทและกลุม่ภาษาออสโตรเอเชียตกิ   
 3.  ควรศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะของภาษาด้านเสียงและศัพท์  โครงสร้างของ
ประโยค หรือคําพดูตอ่เน่ืองในภาษาผู้ไท 
 4.  ควรมีการศกึษาปัจจยัทางสงัคมอ่ืน ๆ  อาทิ   สถานการณ์การใช้ภาษา   คูส่นทนากบั
การเลือกใช้ภาษา ท่ีมีผลตอ่การใช้ภาษาผู้ไท 

 5. เน่ืองจากระยะเวลาท่ีผู้วิจยัเก็บข้อมลูภาคสนามผู้วิจยัเห็นวา่เป็นช่วงท่ีการท่องเท่ียว
แห่งประเทศลาวกําลงัมีการสํารวจแหลง่ทอ่งเท่ียวในแขวงสะหวนันะเขตซึง่เป็นเส้นทางเศรษฐกิจ
พิเศษจนถึงดา่นลาวบาวท่ีเป็นดา่นเข้าสูป่ระเทศเวียดนามเพื่อเปิดแหลง่ท่องเท่ียวตา่ง ๆ ในแขวง
สะหวนันะเขตในปี พ.ศ.2561  ผู้วิจยัเห็นวา่ควรศกึษาผลกระทบจากนโยบายการพฒันาแหลง่
ท่องเท่ียวในแขวงสะหวนันะเขต  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   นโบบายดงักลา่วสง่ผล
ตอ่การใช้ภาษาของกลุม่ชาตพินัธุ์ตา่ง ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นแขวงสะหวนันะเขตหรือทําให้ภาษาของกลุม่
ชาตพินัธุ์เกิดการเปลี่ยนแปลง



 

รายการอ้างอิง 
 

รายการอ้างองิ 
 

 

‚พระราชบญัญตัิแห่งชาต(ิฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ‛.  ราชกิจจานุเบกษา เลม่ 119, ตอนท่ี 123 ก  
(19 ธนัวาคม 2545): 16-2. 

กรมชนเผา่.  (2548).  บรรดาชนเผ่าใน สปป.ลาว.  กําแพงนคร: มนัทาดลุาด. 
กรมอาเซียน  กระทรวงการตา่งประเทศ.  (2560).  ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน 

ฉบับที่ 2 .  เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2560.  สืบค้นจาก  
http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20130527-164513-04634.pdf. 

กาญจนา  โกสยิกลุ.  (2547). ‚ วิเคราะห์การใช้คําของคนสามระดบัอายใุนภาษามอญบางกระดี ่  
เขตบางขนุเทียน จงัหวดักรุงเทพมหานคร.‛  ปริญญาอกัษรศาตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.   

กาญจนา  นาคสกลุ.(2541). ระบบเสียงภาษาไทย.  พิมพ์ครัง้ท่ี 9. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั. 

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์สงัคม.  (1990).  มหาสิลา วีระวง  ชีวิตและผลงาน.  เวียงจนั:  
โรงพิมพ์แหง่รัฐ. 

คณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ.  (2543).  
วัฒนธรรมพฒันาการทางประวัตศิาสตร์  เอกลักษณ์และภมิูปัญญา  จงัหวัด
สกลนคร. ม.ป.ท.   

จินตนา ศนูย์จนัทร์.  (2539). ‚การวิเคราะห์คําศพัท์ภาษาผู้ไทย อําเภอพรรณานิคม จงัหวดั 
สกลนคร: ศกึษาเฉพาะกรณีเปรียบเทียบคําศพัท์ของบคุคลสามระดบั‛.  ปริญญา 
การศกึษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.   

ชญานนท์  แสงศรีจนัทร์.  (2541).  ‚การศกึษาวิเคราะห์การใช้คําของคนไทลือ้สามระดบัอาย ุ 
ท่ีอําเภอเชียงคํา จงัหวดัพะเยา.‛  ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาจารึก
ภาษาไทย  คณะอกัษรศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากรสาขาวิชาจารึกภาษาไทย.   

ท่ีวา่การอําเภอวาริชภมูิ  จงัหวดัสกลนคร.  บรรยายสรุปจังหวัดสกลนคร. ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
ทองคณู  หงส์พนัธุ์.  (2522). ‚กลุม่ชาตพินัธุ์และภาษาแถบลุม่นํา้โขงของประเทศไทย‛  ใน 

ประมวลบทความเกี่ยวกับวัฒนธรรมเน่ืองในนิทรรศการ “มูลมังอีสาน.”  สกลนคร : 
สกลนครการพิมพ์.  

ธญัญลกัษณ์   ไชยสขุ  มอลเลอร์รพ  และAsger  Mollerup.  (2556).ภาษาผู้ไทเพื่อสุขภาพ.   



  222 

 

กรุงเทพฯ: บางกอก  อิมเมจ แอดเวอร์ไทซีง่ จํากดั.  
นนัตพร  นิลจินดา.  (2523). ‚การศกึษาเร่ืองศพัท์ภาษาญ้อในจงัหวดัสกลนคร  ปราจีนบรีุ  และ 

นครพนม.‛  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาจารึกภาษาไทย   บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัศลิปากร. 

ปณิตา  สระวาสี.  (2546, มกราคม-กนัยายน).  ‚อา่น‛ ภาพแทนกลุม่ชาตพินัธุ์ในพพิิธภณัฑ์ 
ชาตพินัธุ์ สปป.ลาว.  วารสังคมลุ่มน า้โขง. 10(1): 25-49. 

ปาน  แก้วคําแสน.  ผู้ไทกระป๋อง อ าเภอวาริชภมิู  จ’ัหวัดสกลนคร.  ม.ป.ท., 2510. 
ปราณี  กลุละวณิชย์.  (2532).  ภาษาไทเปรียบเทียบ.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาศาสตร์   

คณะอกัษรศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ปราณี  กลุละวณิชย์  และคณะ.  (2535.)  ภาษาทศันา (พิมพ์ครัง้ท่ี 2).  กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั. 
พจนีย์  ศรีธรราษฏร์.  (2526). ‚การศกึษาเปรียบเทียบวรรณยกุต์ภาษาถ่ินผู้ไทยใน 3 จงัหวดั.‛   

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาศาสตร์  บณัฑิตวทิยาลยั  
มหาวิทยาลยัมหิดล.   

พรสวรรค์  นามวงั.  (2544). ‚วรรณยกุต์ภาษาอีสาน(ลาว) ท่ีพดูโดยคนอีสาน  ผู้ ไทยและโซ ่ ใน 
ชมุชนตําบลนาเพียง  อําเภอกสุมุาลย์  จงัหวดัสกลนคร.‛  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  
สาขาวิชาภาษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.   

พระราชรัตนมงคล (มนตรี  อภิมนฺติโก).  (2546).ต านานผู้ไท.  กรุงเทพฯ: ศิลป์สยามบรรจภุณัฑ์ 
และการพิมพ์.  

พิณรัตน์  อคัรวฒันานกุลู.  (2544).  ‚การศกึษาเปรียบเทียบระบบวรรณยกุต์ในภาษาของคน  
‚ลาว‛  คน ‚ญ้อ‛ และคน  ‚ผู้ไท‛ ในอําเภอธาตพุนม  จงัหวดันครพน‛ 

________. (2541). ‚การเปลี่ยนแปลงวรรณยกุต์: กรณีศกึษาภาษากลุม่ลาว.‛  วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์  บณัฑิตวทิยาลยั  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.   

พทุธิชาต ิโปธิบาล  และธนานนัท์ ตรงด.ี  (2541).  รายงานการวิจยัเร่ืองสถานะของภาษาตากใบ 
ในภาษาไทถ่ิน: โครงการระยะท่ี 2.  ปัตตานี: สํานกัวิจยัและพฒันมหาวิทยาลยัสงขลา
นครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี.   

มจุลนิทร์  ลกัษณะวงศ์.  (2551).  ‚การศกึษาเปรียบเทียบคําศพัท์ภาษาไทถ่ินในจงัหวดัสกลนคร.‛  
ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  คณะอกัษรศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร.  



  223 

 

ยูทากะ โทมิโอกะ. (2552). “ทศันคติตอ่ภาษาและการเลือกภาษาของคนไทยอีสานท่ีมีอาย ุ 
ต่างกนั‛. วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

โรชินี  คนหาญ.  (2546). ‚คําพืน้ฐานภาษาผู้ไทย: การศกึษาตามแนวภาษาศาสตร์เชิงประวตัิ.‛   
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม.  

เรืองเดช  ปันเข่ือนขตัิย์.  (2531).  ภาษาถิ่นตระกูลไทย (พิมพ์ครัง้ท่ี 2).  กรุงเทพฯ:  
เรือนแก้วการพิมพ์.  

________. (2525).  แบบทดสอบวรรณยุกต์ภาษาถิ่น.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
มหาจฬุาราชวทิยาลยั.  

วิไลวรรณ  ชนิษฐานนัท์.  (2520).  ภาษาผู้ไทย.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.   
________.  (2519).   ภาษาและภาษาศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  
ศิริรัตน์  มลูตุ้ย. (2553). ‚การวิเคราะห์การแปรของภาษายองด้านคาํศพัท์และการใช้คําศพัท์ของ 

คนสามระดบัอายใุนตาํบลบวกค้าง อําเภอสนักําแพง จงัหวดัเชียงใหม่‛.  วิทยานิพนธ์
ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  บณัฑิตวิทยาลยั   
มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่  

ศรินยา  จิตบรรจง. (2545). ‚การวิเคราะห์การแปรการใช้คําศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษา  
แสกอําเภอนาหว้า  จวัหวดันครพนม.‛  วิทยานิพนธ์ อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, นครปฐม. 
________.  (2553).  ‚การศกึษาเปรียบเทียบระบบเสียงและระบบคําภาษาแสกในสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาวกบัประเทศไทย.‛  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิต   
สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลยันเรศวร. 

สรุพงษ์  โสธนะเสถียร.  (2533).  แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับความรู้  ทศันคต ิ และ 
พฤตกิรรม.  เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 21 มิถนุายน 2561.  สืบค้นจาก  
http://www.novabizz.com/NovaAce/Attitude.htm. 

สวุฒันา  เลี่ยมประวตัิ  และกนัทิมา  วฒันะประเสริฐ.  (2536).  รายงานการวิจยัเร่ือง    
วิเคราะห์การใช้ค าและการแปรของภาษาของคนสามระดับอายุในชุมชนภาษาลาว
ลุ่มน า้ท่าจีน.  พิมพ์ครัง้ท่ี 2 .  นครปฐม: มหาวิทยาลยัศลิปากร.  

สวุฒันา  เลี่ยมประวตั.ิ   (2551).  การศกึษาภาษาถิ่น: ภาษาถิ่นตระกูลไท.  นครปฐม: โรงพิมพ์ 



  224 

 

มหาวิทยาลยัศลิปากร.  
 ________.  (2556). ‚การแปรการใช้ศพัท์ในภาษาไทดําของคนสามระดบัอาย.ุ‛ ใน  

โครงการวิจยัชาตพิันธ์ุ: กระบวนทศัน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม.  
สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลยัมหิดล: โรงพิมพ์พิมพการ.  

สวุิทย์  ธีรศาศวตั และณรงค์  อปัุญญ์.  (2538).  รายงานวิจัยเร่ืองการเปล่ียนแปลงวิถชีีวิต 

และครอบครัวชุมชนอสีาน: กรณีผู้ไทย.  ขอนแก่น: ภาควิชาประวตัิศาสตร์และ
โบราณคดี  คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

สวุิไล  เปรมศรีรัตน์  และคณะ.   (2547).  แผนที่ภาษาของกลุ่มชาตพิันธ์ุต่างๆ ในประเทศ 

ไทย. กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว.  
________.   (2551a).  รายงานความก้าวหน้า  โครงการภาษามลายูท้องถิ่นในประเทศไทย:  

การศึกษาสถานการณ์ทางภาษาการพฒันาและการวางแผนการใช้ภาษา 
เพื่อการศึกษาและการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(ระยะ
ที่ 1).  นครปฐม: ศนูย์ศกึษาและสนัตวิิธี  มหาวิทยาลยัมหิดล. 

________.   (2551b).  รายงานความก้าวหน้า  โครงการภาษามลายูท้องถิ่นในประเทศไทย:  
การศึกษาสถานการณ์ทางภาษาการพฒันาและการวางแผนการใช้ภาษา 
เพื่อการศึกษาและการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้(ระยะ
ที่ 1).  นครปฐม: ศนูย์ศกึษาและสนัตวิิธี  มหาวิทยาลยัมหิดล. 

สีพอน  สนุนัทา (2552).   ‚การใช้คําเรียกขานในภาลาวลุม่สมยัปัจจบุนั‛.   ปริญญาศลิปศาสตร 
มหาบณัฑิต   สาขาวิชาภาษาลาว  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

สมพาวนั  แก้วบดุตา (2555).   ‚คําเรียกญาตขิองไทแดงในแขวงหวัพนั และแขวงเวียงจนัทร์  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาธิปไตยประชาชนลาว‛.  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาวิชาภาษาลาว  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

อญัชล ี การัยภมูิ.  (2540).  ‚การเปลีย่นแปลงการใช้คําในภาษาไทยถ่ินใต้ จงัหวดันครศรีธรรมราช   
ตามระดบัอายขุองผู้ใช้ภาษา‛.  ปริญญามหาบณัฑิต  สาชาวิชาภาษาไทย   
มหาลยัทกัษิณ.  

อมรา  ประสทิธ์ิรัฐสนิธุ์.  (2542).  ภาษาในสังคมไทย (พิมพ์ครัง้ท่ี 2).  กรุงเทพฯ:  สํานกัพิมพ์ 
แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.    

________.  (2544).  ภาษาศาสตร์สังคม (พิมพ์ครัง้ท่ี 3).  กรุงเทพฯ:  สํานกัพิมพ์แหง่ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.   

________.  (2547). ภาษาไทยกบัการสมัผสัภาษาองักฤษท่ีปรากฏใน 



  225 

 

พระราชหตัถเลขาพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั.  วารสารอักษรศาสตร์ฉบับ
ภาษาเทศภาษาไทย. 

อรพนัธ์  อนุากรสวสัดิ.์ (2536).  ‚การศกึษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาผู้ไทกบัภาษาลาวโซง่.‛   
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาภาษาไทย  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศลิปากร.  
 

สัมภาษณ์ 
คําพนู  ตไุพทนู. (2559).   รองเจ้าแขวงสะหวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.   

สมัภาษณ์,  4 กนัยายน 2559. 
ปาน  แก้วคําแสน. (2557).  ปราชญ์ผู้ไทกระป๋องจงัหวดัสกลนคร.  สมัภาษณ์,  22  

สงิหาคม 2557. 
________. (2558).  ปราชญ์ผู้ไทกระป๋องจงัหวดัสกลนคร.  สมัภาษณ์,  4 สงิหาคม 2558 

 
ภาษาอังกฤษ 
Brown, J Marvin.  (1965).  From Ancient Thai to modern dialects. Bangkok: Social  

Science  Association  Press  of   Thailand.  
Chamberlain, James R. (1975). ‚A  new Look at  the  History and  Classification  of   

the  Tai Language.‛  In  Studies  in  Tai  Linguistics in Honor of  William J, Gedney.  
49-66. Edited by  Jimmy G.   Harris  and James R. Chamberlain.  Bangkok: CIEL.  

Labov, William.  (2006). The social stratification of English in New York City. Second  
edition. Cambridge: Cambridge University Press. 

Thomason, Sarah G.  (2001).   Language  Contact: An Introduction.  Edinburgh &  
Washington, DC: Edinburgh University Press & Georgetown University Press.    

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  227 

ภาคผนวก   ก   แบบสอบถามประวตัิของผู้บอกภาษา 

แบบสอบถามประวัตผู้ิบอกภาษา 

ท่ี............../.............. 
ช่ือ-สกุล..............................................................................................อายุ
......................ปี 

เพศ                   ชาย                    หญิง        โทรศัพท์..................... 
ระดับการศกึษาสูงสุด 
                        ตํ่ากว่าประถม                  มธัยมศกึษาตอนต้น            มธัยมศกึษาตอนปลาย 
                            ปวช./ปวส.                  ปริญญาตรี                    อ่ืนๆ........................ 

อาชีพ................................................................................................................. 
สถานภาพ           โสด                   สมรส                หยา่ร้าง              อ่ืนๆ............ 
ภูมลิ าเนา
........................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
การโยกย้ายที่อยู่อาศัย 

                     ไมเ่คย 
                        เคย          ยายมาแล้ว..............ครัง้ 
                                             ย้ายมาท่ีอยูปั่จจบุนัได้.....................ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

ภาษาที่ท่านพูดในท้องถิ่นคือ.......................................................................... 
ท่านพูดภาษาใดได้บ้าง......................................................................... 
ภาษาที่ท่านใช้ในปัจจุบันคือ.................................................................. 
ภูมลิ าเนาของบดิา คือ............................................................................................ 
ภาษาที่บดิาใช้ส่ือสารกับท่าน คือ.......................................................................... 
ภูมลิ าเนาของมารดา คือ.......................................................................................... 
ภาษาที่มารดาใช้กับท่าน คือ.................................................................................. 
ภูมลิ าเนาของคู่สมรส(กรณีที่ ผู้บอกภาษาสมรสแล้ว) คือ....................................... 
ภาษาที่คู่สมรสใช้ส่ือสารกับท่าน คือ................................................................. 
ข้อมลูเพิ่มเติม........................................................................................................... 

 
วนั/เดือน/ปี........................................... 

. 
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ภาคผนวก  ข    แบบสอบถามข้อมลูด้านความสามารถในการใช้ภาษา 

 
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านความสามารถในการใช้ภาษา 
 กรุณาตอบแบบสอบถามด้านความสามารถในการใช้ภาษาของท่านในชีวิตประจําวนั  
โดยเติมเคร่ืองหมาย  ในช่องภาษาท่ีท่านใช้ในการพดู การฟัง  และการเขียน  ดงันี ้ 

 
ทกัษะทางภาษา ภาษาที่ใช้ 

1.ความสามารถในการพดู          ภาษาผู้ไท              ภาษาลาวอีสาน 

           ภาษาไทย              ภาษาลาว                     
         ภาษาอ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................... 
    ......................................................................... 

2.ความสามารถในการฟัง          ภาษาผู้ไท              ภาษาลาวอีสาน 

           ภาษาไทย              ภาษาลาว                     
         ภาษาอ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................... 
    ......................................................................... 

3.ความสามารถในการเขียน            ภาษาไทย              ภาษาลาว                     
         ภาษาอ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................... 
    ......................................................................... 

4.ความสามารถในการอา่น            ภาษาไทย              ภาษาลาว                     
         ภาษาอ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................... 
    ......................................................................... 
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ส่วนที่ 3 การเลือกใช้ภาษา 
 จงเตมิเคร่ืองหมาย  ในช่องภาษาท่ีท่านใช้ตามแวดวงตา่งๆ ดงันี ้

ข้อ แวดวง 

ภาษาที่ใช้ 

ภา
ษา

ผู้ไ
ท 

ภา
ษา

ลา
ว

อีส
าน

 

ภา
ษา

ไท
ย 

ภา
ษา

ลา
ว 

อื่น
ๆ 

(ร
ะบุ

) 

1 งานประเพณี      

2 ครอบครัว      

3 เพื่อน      

4 การตดิตอ่สื่อสารในสถานท่ี
ราชการ 

     

 
 
 
การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ 

 ผู้วิจยัจะใช้ข้อมลูท่ีได้รับจากท่านเพื่อวตัถปุระสงค์ของงานวิจยัเท่านัน้  ข้อมลูของท่านจะ
เปิดเผยเฉพาะในการนําเสนอสรุปผลการวิจยัโดยไม่ระบตุวับุคคล    ผู้วิจยัจะเก็บข้อมลูของท่าน
เป็นความลบัและไมเ่ปิดเผยข้อมลูตอ่บคุคลท่ีสาม 

 
……………………………………………………………........................................................... 

ขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
นางจริยา เสียงเย็น  สาชาวิชาภาษาไทย  คณะอกัษรศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 
(หากมีข้อสงสยัหรือต้องการทราบข้อมลูเก่ียวกบัแบบสอบถามฉบบันี ้โปรดติดต่อผู้วิจยัท่ี เบอร์โทรศพัท์ 080-417-9929) 
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ภาคผนวก  ค พฤตกิรรมการเปิดรับข้อมลูข่าวสารจากสื่อ 

 
ตอนที่ 3 พฤตกิรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากส่ือ 
 
กรุณาเติมเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีตรงกบัพฤตกิรรมการเปิดรับข้อมลูข่าวสารจากสื่อของท่าน 

 
1.ปัจจบุนัท่านเลือกรับข้อมลูข่าวสารผา่นสือ่ประเภทใดบ้าง (สามารถเลือกตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
         วิทย ุ               โทรทศัน์            หนงัสือพิมพ์      

อินเทอร์เน็ต      อ่ืนๆปโปรดระบ.ุ.................................................. 
2.เม่ือวา่งจากการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวนัทา่นเลือกรับข้อมลูข่าวสารจากสื่อประเภทใดมาก
ท่ีสดุ 

         วิทย ุ               โทรทศัน์            หนงัสือพิมพ์      
อินเทอร์เน็ต      อ่ืนๆปโปรดระบ.ุ................................................... 

 
3.ความถ่ีในการรับข้อมลูข่าวสารจากสื่อตา่งๆ ตอ่สปัดาห์ 

 
ประเภทส่ือ 

 
ความถี่ใน 

การเปิดรับส่ือ 1-
2 
วัน

ต่อ
สัป

ดา
ห์ 

3-
4วั
นต่

อสั
ปด

าห์
 

5-
6 
วัน

ต่อ
สัป

ดา
ห์ 

ทุก
วัน

 

ไม่
เปิ
ดรั

บ 

1.สื่อวิทย ุ          

2.สื่อโทรทศัน์          

3.สื่อสิ่งพิมพ์          

4.สื่ออินเทอร์เน็ต          

5.อ่ืนๆ....................          
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4.ระยะเวลาในการใช้สื่อโดยเฉลี่ยตอ่ครัง้ 

ประเภท 

ของส่ือ 

 
 
 
ระยะเวลา 

ต ่า
กว่

า 
15

 น
าท

 ี

15
-3

0 
นา

ท ี

30
-6

0 
นา

ท ี

1-
2 
ชั่ว

โม
ง 

มา
กก

ว่า
 2

 ช
ม.

 

ไม่
เปิ
ดรั

บ 

1.สื่อวิทย ุ       

2.สื่อโทรทศัน์       

3.สื่อสิ่งพิมพ์       

4.สื่ออินเทอร์เน็ต       

 
5.แรงจูงใจในการเปิดรับส่ือของท่าน 

     1.เป็นกิจวตัรประจํา   
     2.ทําให้ได้รับข้อมลูข่าวสารใหม่ๆ  ทนัตอ่เหตกุารณ์  
     3.ทําให้เกิดความบนัเทิง  
     4.ทําให้เป็นคนทนัสมยั/ไมล้่าหลงั/ไม่ตกยคุ  
     5.ช่องทางการเข้าถึงสื่อและข่าวสารง่ายสะดวกสบาย  

6.ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ส่ือของท่าน 
     1.เพื่อรับรู้เหตกุารณ์  
    2.เพื่อใช้ในการสนทนา  
    3.เพื่อความบนัเทิง  
    4.เพื่อศกึษาหาความรู้  
    5.เพื่อช่วยในการตดัสินใจ  

7.บุคคลที่มีอทิธิพลต่อการเปิดรับส่ือของท่าน 
    1.เพื่อน  
    2.ครู/อาจารย์  
    3.บดิา/มารดา  
    4.บคุคลท่ีมีช่ือเสียง  
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ภาคผนวก  จ  รายการใช้ศพัท์ภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 

รูปแบบการใช้ศัพท์ผู้ไทกะป๋อง อ าเภอวาริชภมิู  จงัหวัดสกลนคร ประเทศไทย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รูปแบบการใช้ศัพท์แบบ AAA 
1.หมวดคําเรียกเครือญาติ และสรรพนาม 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 แมข่องแม ่ mε:3 thaw4 mε:3 thaw4 mε:3 thaw4 mε:3 thaw4 

2 พอ่ของแม ่ phɔ:3 thaw4 phɔ:3 thaw4 phɔ:3 thaw4 phɔ:3 thaw4 

3 แมข่องพอ่ mε:3 ña:5 mε:3 ña:5 mε:3 ña:5 mε:3 ña:5   

4 แมข่องภรรยา mε:3 thaw4 mε:3 thaw4 mε:3 thaw4 mε:3 thaw4 

5 พอ่ของภรรยา phɔ:3 thaw4 phɔ:3 thaw4 phɔ:3 thaw4 phɔ:3 thaw4 

6 พ่ีชาย ʔa:j4 ʔa:j4 ʔa:j4 ʔa:j4 

7 พ่ีสาว ʔә:j4 ʔә:j4 ʔә:j4 ʔә:j4 

8 ทวด tho:t3 tho:t3 tho:t3 tho:t3 

9 ปู่ ทวด pu:3 tho:t3 pu:3 tho:t3 pu:3 tho:t3 pu:3 tho:t3 

10 ยา่ทวด ña:3 tho:t3 ña:3 tho:t3 ña:3 tho:t3 ña:3 tho:t3 

11 ตาทวด ta:2 tho:t3 ta:2 tho:t3 ta:2 tho:t3 ta:2 tho:t3 

12 ยายทวด ja:j2 tho:t3 ja:j2 tho:t3 ja:j2 tho:t3 ja:j2 tho:t3 

13 ลกูคนโต luʔ3 kok5 luʔ3 kok5 luʔ3 kok5 luʔ3 kok5 

14 ลกูคนสดุท้อง luʔ3 la:4 luʔ3 la:4 luʔ3 la:4 luʔ3 la:4 

15 พ่ีสะใภ้ ʔә:j4 phә:5 ʔә:j4 phә:5 ̴  
ʔә:j4 

ʔә:j4 phә:5 ̴  
ʔә:j4 

ʔә:j4 phә:5 ̴  
ʔә:j4 

16 ลกูสะใภ้ luʔ3 phә:5 luʔ3 phә:5 luʔ3 phә:5 luʔ3 phә:5 

17 น้องสะใภ้ nɔ:ŋ5 phә:5 nɔ:ŋ5 phә:5 nɔ:ŋ5 phә:5 nɔ:ŋ5 phә:5 

18 ญาติ phiʔ3 nɔ:ŋ5 phiʔ3 nɔ:ŋ5 phiʔ3 nɔ:ŋ5 phiʔ3 nɔ:ŋ5 

19 คําแทนตวัเม่ือพดู
กบัพระ 

phuʔ5 kha:4 phuʔ5 kha:4 phuʔ5 kha:4 phuʔ5 kha:4 

20 พวกเขา suʔ5 khaw4 suʔ5 khaw4 suʔ5 khaw4 suʔ5 khaw4 
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21 พวกเรา suʔ5 haw2 suʔ5 haw2 suʔ5 haw2 suʔ5 haw2 

22 ผู้ใหญ่ phuʔ5 ñә:3 phuʔ5 ñә:3 phuʔ5 ñә:3 phuʔ5 ñә:3 

 
2.หมวดคําเรียกสว่นตา่งๆ ของร่างกาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เข่า ho:1 haw5 ho:1 haw5 ho:1 haw5 ho:1 haw5 

2 จงอยปาก ŋɔj2 paʔ3 ŋɔj2 paʔ3 ŋɔj2 paʔ3 ŋɔj2 paʔ3 

3 ศีรษะ ho:1 ho:1 ho:1 ho:1 

4 ท้ายทอย Ka2 dɔn4 Ka2 dɔn4 Ka2 dɔn4 Ka2 dɔn4 

5 หวัใจ cә:1 cә:1 cә:1 cә:1 

6 เลือด lә:t3 lә:t3 lә:t3 lә:t3 

7 ปาก paʔ2 paʔ2 paʔ2 paʔ2 

8 ฟัน hε:w4 hε:w4 hε:w4 hε:w4 

9 หนวด no:t2 no:t2 no:t2 no:t2 

10 สะดือ saj1 bɯ:1 saj1 bɯ:1 saj1 bɯ:1 saj1 bɯ:1 

11 สีข้าง so:ŋ3 so:ŋ3 so:ŋ3 so:ŋ3 

12 ริมฝีปาก him2 su1 paʔ2 him2 su1 paʔ2 him2 su1 paʔ2 him2 su1 paʔ2 

13 ตาตุม่ pɔ:m3 phәʔ3 pɔ:m3 phәʔ3 pɔ:m3 phәʔ3 pɔ:m3 phәʔ3 

14 แขนศอก hε:n1 sɔʔ3 hε:n1 sɔʔ3 hε:n1 sɔʔ3 hε:n1 sɔʔ3 

15 สะโพก ka
2
 phoʔ3 ka

2
 phoʔ3 

       ta2 phoʔ3 

ka2 phoʔ3 

       ta2 phoʔ3 
ka2 phoʔ3 

    ta2 phoʔ3 

 
 
3.หมวดคําเรียกกิริยาอาการ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 แบก bεʔ2 bεʔ2 bεʔ2 bεʔ2 

2 เบ่ือ bә:3 bә:3 bә:3 bә:3 

3 จิม้ฟัน cim4 hε:w4 cim4 hε:w4 cim4 hε:w4 cim4 hε:w4 

4 เลน่ din4 din4 din4     lin4 din4     lin4 
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5 เลน่ไพ ่ din4 phaj3 din4 phaj3 din4 phaj3     lin4    
      phaj3 

din4 phaj3     lin4  
     phaj3 

6 ข้ามฟาก kha:m5 faʔ3 kha:m5 faʔ3 kha:m5 faʔ3 kha:m5 faʔ3 

7 คุ้ยเข่ีย khe:3 khe:3 khe:3 khe:3 

8 เขียน khe:n1 khe:n1 khe:n1 khe:n1 

9 เลือก lәʔ3 lәʔ3 lәʔ3 lәʔ3 

10 เก่ียว ke:w3 ke:w3 ke:w3 ke:w3 

11  กลบั mә:2 mә:2 mә:2 mә:2 

12 กลบับ้าน mә:2 hә:n2 mә:2 hә:n2 mә:2 hә:n2 mә:2 hә:n2 

13 จัก๊จี ้ nak3 nә:m2 nak3 nә:m2    
nak3  
      khi:4 nә:m2 
       nak3 khi:4 
ka2    
      nә:m2 

nak3 nә:m2    
nak3  
      khi:4 nә:m2 
       nak3 khi:4 
ka2    
      nә:m2 

nak3 nә:m2    
nak3  
      khi:4 nә:m2 
       nak3 khi:4 
ka2    
      nә:m2 

14 ยืนขึน้ ñɯ:n2 hɯn4 ñɯ:n2 hɯn4 ñɯ:n2 hɯn4 ñɯ:n2 hɯn4 

15 เปลี่ยน pe:n3 pe:n3 pe:n3 pe:n3 

16 เดือดดาล hɯn4 hɯn4 hɯn4 hɯn4 

17 เย่ียม je:m3 je:m3 je:m3 je:m3 

18 อยาก,ต้องการ jәʔ2 jәʔ2 jәʔ2 jәʔ2 

19 ครอบไว้ ko:p3 ko:p3 ko:p3 ko:p3 

20 เลิกแล้วกนัไป lε:w5 de:w1 lε:w5 de:w1 lε:w5 de:w1 lε:w5 de:w1 

21 ขลบิผ้า len2 len2 len2 len2 

22 หลีก liʔ2 liʔ2 liʔ2 liʔ2 

23 คลี่ผ้าออก phɯ:n1 phɯ:n1 phɯ:n1 phɯ:n1 

24 ผกู phuʔ2 phuʔ2 phuʔ2 phuʔ2 

25 รักษา po:1 po:1 po:1 po:1 

26 เหลา se:m4 se:m4 se:m4 se:m4 

27 (อาการ)สัน่ sen3 sen3 sen3 sen3 

28 เลา่ลือ sa:3 sa:3 sa:3 sa:3 

29 วางซ้อนกนั,ตัง้ขึน้ thә:n2 thә:n2 thә:n2 thә:n2 

30 ทว่ม tho:m4 tho:m4 tho:m4 tho:m4 
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31 กระโจน to:n2 to:n2 to:n2 to:n2 

32 (เดก็)สํารอก ton1 ton1 ton1 ton1 

33 ตอก tɔʔ2 tɔʔ2 tɔʔ2 tɔʔ2 

34 เรอ ʔә:p2 ʔә:p2    ʔә:m2 ʔә:p2    ʔә:m2 ʔә:p2    ʔә:m2 

35 เขยา่ sa2  law2 sa2  law2 sa2  law2 sa2  law2 

36 ประกาศ ca:w3 ca:w3 ca:w3 ca:w3 

37 เคลิม้หลบั sa2 lә:p3 sa2 lә:p3    sә:p3 sa2 lә:p3    sә:p3 sa2 lә:p3    sә:p3 

38 งวัเงีย ñaŋ2 mi3 sɯ:n3 ñaŋ2 mi3 sɯ:n3 ñaŋ2 mi3 sɯ:n3 ñaŋ2 mi3 sɯ:n3 

39 ลื่นหกล้ม mɯ:n3 pha2 
la:t3 
 

mɯ:n3 pha2 
la:t3 
       pha2 la:t3  
       mɯ:n3 
       mɯ:n3 

mɯ:n3 pha2 
la:t3 
       pha2 la:t3  
       mɯ:n3 
       mɯ:n3 

mɯ:n3 pha2 
la:t3 
       pha2 la:t3  
       mɯ:n3 
       mɯ:n3 

40 ง่วง jә2 nɔ:n2 jә2 nɔ:n2 jә2 nɔ:n2 jә2 nɔ:n2 

41 สง่ของขึน้ข้างบน ñɯ:n3 hɯn4 ñɯ:n3 hɯn4 ñɯ:n3 hɯn4 ñɯ:n3 hɯn4 

42 ตรวจ to:t2 to:t2     ko:t2 to:t2     ko:t2 to:t2     ko:t2 

43 กระจดักระจาย sa2 saj2 sa2 saj2    jaʔ5    
        ja:j2 

sa2 saj2    jaʔ5    
        ja:j2 

sa2 saj2    jaʔ5    
        ja:j2 

44 ดิน้ให้หลดุ fɯt3 fɯt3 fɯt3 fɯt3 

45 หายใจออก han1 cә:1 ʔɔʔ5 han1 cә:1 ʔɔʔ5 han1 cә:1 ʔɔʔ5 han1 cә:1 ʔɔʔ5 

46 พนั ke:w4 ke:w4 ke:w4 ke:w4 

47 บอก,เตือน bɔʔ2 bɔʔ2 bɔʔ2 bɔʔ2 

48 ขน(สง่) hon1 hon1 hon1 hon1 

49 ม้วน koʔ5 koʔ5 koʔ5 koʔ5 

50 เหยียบ je:p2 je:p2 je:p2 je:p2 

51 แตก(ผลิ.แตก
ออก) 

tɛʔ2 tɛʔ2 tɛʔ2 tɛʔ2 

52 หยดุ ka:n2 ka:n2 ka:n2 ka:n2 

53 สบั lɛʔ5 lɛʔ5 lɛʔ5 lɛʔ5 

54 ดดั bet5 bet5 bet5 bet5 

55 ขยะแขยง khi:4 le:t3 
    khi:5 de:t3 

khi:4 le:t3 
    khi:5 de:t3 

khi:4 le:t3 
    khi:5 de:t3 

khi:4 le:t3 
    khi:5 de:t3 

56 หยา่ร้าง paʔ5 paʔ5 paʔ5 paʔ5 

57 รําคาญ mut3mat3 mut3mat3 mut3mat3 mut3mat3 
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58 หวัหมนุ ho:1 pin4 ho:1 pin4 ho:1 pin4 ho:1 pin4 

59 หมกั(อาหาร) ʔә:p2 ʔә:p2 ʔә:p2 ʔә:p2 

60 หวง ho:ŋ1 ho:ŋ1 ho:ŋ1 ho:ŋ1 

61 ทํา ʔet5 ʔet5 ʔet5 ʔet5 

62 ปัสสาวะ je:w3 je:w3 je:w3 je:w3 

63 เสียบ,ปัก se:p2 se:p2 se:p2 se:p2 

64 วาง poŋ1 poŋ1 poŋ1 poŋ1 

 
4.หมวดคําเรียกโรคและอาการผิดปกต ิ
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เท้าเป็นเหน็บ mɯn2 ti:n1 mɯn2 ti:n1 mɯn2 ti:n1 mɯn2 ti:n1 
2 ตาเข ta:1 sә:ŋ3 ta:1 sә:ŋ3 ta:1 sә:ŋ3 ta:1 sә:ŋ3 
5 ท้องอืด ñɯ:ŋ3 tɔ:ŋ5 ñɯ:ŋ3 tɔ:ŋ5 ñɯ:ŋ3 tɔ:ŋ5 ñɯ:ŋ3 tɔ:ŋ5 

      tɔ:ŋ5ñɯ:ŋ3  
7 แผลเป็น be:w4 be:w4    pe:w4 be:w4    pe:w4 pe:w4 

pε:w4 
9 แพ้ยา ja:2 kum1 ja:2 kum1     kum1  

     ja:2 
ja:2 kum1     kum1  

     ja:2 
phε:4 ja:1 

ja:2 kum1     kum1  

     ja:2 
phε:4 ja:1 

11 ปากนกกระจอ
ก 

paʔ2 hi2 kaj3 paʔ2 hi2 kaj3 paʔ2 hi2 kaj3 paʔ2 hi2 kaj3 

15 พดูติดอา่ง paʔ2  ʔaŋ3 paʔ2  ʔaŋ3 paʔ2  ʔaŋ3 paʔ2  ʔaŋ3 
16 คนใบ้ kɯʔ5 kɯʔ5 kɯʔ5 kɯʔ5 
18 หหูนวก hu:1 noʔ2 hu:1 noʔ2 hu:1 noʔ2 hu:1 noʔ2 
19 ขาเป็นตะคริว ke:w3 kin1 ti:n1 ke:w3 kin1 ti:n1 ke:w3 kin1 ti:n1 ke:w3 kin1 ti:n1 
20 หน้ามืด miŋ5 miŋ5 miŋ5 miŋ5 
21 สะอกึ ca2 ʔәʔ5 ca2 ʔәʔ5 ca2 ʔәʔ5 ca2 ʔәʔ5 
22 เป็นลม pe:n1 win2 pe:n1 win2    win2 pe:n1 win2    win2 pe:n1 win2    win2 
25 ขีม้กู khi:4 muʔ3 khi:4 muʔ3 khi:4 muʔ3 khi:4 muʔ3 
26 แท้งลกู lu2 luʔ3 lu2 luʔ3 lu2 luʔ3 lu2 luʔ3 
28 ลืม cɯ:3 mi2 daj4 cɯ:3 mi2 daj4 cɯ:3 mi2 daj4 cɯ:3 mi2 daj4 
37 ไฝ pa:n1 pa:n1 pa:n1 pa:n1 
38 คนสติไม่ดี

(บ้า) 

po:ŋ3 po:ŋ3 po:ŋ3 po:ŋ3 
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39 ขีแ้มลงวนั khi:4 mεŋ2 hon5 khi:4 mεŋ2 hon5 khi:4 mεŋ2 hon5 khi:4 mεŋ2 hon5 
41 นํา้กดัเท้า hɔ:1 kin1 ti:n1 hɔ:1 kin1 ti:n1 hɔ:1 kin1 ti:n1 hɔ:1 kin1 ti:n1 
42 ถลอก pә:k2 pә:k2 pә:k2 pә:k2 
43 คลื่นไส้ jә2 haʔ3 jә2 haʔ3 jә2 haʔ3 jә2 haʔ3 
44 อ้วน ʔo:n4 ʔo:n4 ʔo:n4 ʔo:n4 
45 บวม khә:5 khә:5 khә:5 khә:5 
48 ท้องผกู thɔ:ŋ5 phuʔ2 thɔ:ŋ5 phuʔ2 thɔ:ŋ5 phuʔ2 thɔ:ŋ5 phuʔ2 
50 อาการกําเริบ mɯʔ3 mɯʔ3 mɯʔ3 mɯʔ3 
51 ไมรู้่สกึตวั miʔ3hu:5mә:3khon

2 
miʔ3hu:5mә:3khon
2 

miʔ3hu:5mә:3khon
2 

miʔ3hu:5mә:3khon
2 

54 ตายท้องกลม ta:j1 juʔ2 luʔ3 ta:j1 juʔ2 luʔ3   

        juʔ2 luʔ3   
ta:j1 juʔ2 luʔ3   

        juʔ2 luʔ3 
ta:j1 juʔ2 luʔ3   

        juʔ2 luʔ3 

 
5.หมวดคําเรียกพืช ผกั ผลไม้ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ใบไม้ bә:1 maj5 bә:1 maj5 bә:1 maj5 bә:1 maj5 

2 ใบตําลงึ bә:1 tam1 lɯŋ2 bә:1 tam1 lɯŋ2 bә:1 tam1 lɯŋ2 bә:1 tam1 lɯŋ2 

3 ใบตอง bә:1 tɔ:ŋ1 bә:1 tɔ:ŋ1 bә:1 tɔ:ŋ1 bә:1 tɔ:ŋ1 

4 ใบแมงลกั bә:1 ʔi:3 tu:3 bә:1 ʔi:3 tu:3 bә:1 ʔi:3 tu:3 bә:1 ʔi:3 tu:3 

5 กะเทียม ka2 the:m2 ka2 the:m2 ka2 the:m2 ka2 the:m2 

6 มนัเทศ men2 kε:w1 men2 kε:w1 men2 kε:w1 men2 kε:w1 

8 มนัสําปะหลงั men2 
ton4 men2 

ton4 men2 
ton4 men2 

ton4 

9 มะเฟือง ma2 fә:ŋ1 ma2 fә:ŋ1 ma2 fә:ŋ1 ma2 fә:ŋ1 

10 มะขาม ma2 ha:m1 ma2 ha:m1 ma2 ha:m1 ma2 ha:m1 

11 มะขามเทศ ma2 ha:m1 pε:1 ma2 ha:m1 pε:1 ma2 ha:m1 pε:1 ma2 ha:m1 pε:1 

12 ส้มโอ ma2 ke:ŋ4 ma2 ke:ŋ4 ma2 ke:ŋ4 ma2 ke:ŋ4 

13 น้อยหน่า ma2  
khe:p5 ma2  

khe:p5 ma2  
khe:p5 ma2  

khe:p5 

14 พริก ma2 khit5 ma2 khit5 ma2 khit5 ma2 khit5 

15 มะกรูด ma2 ku:t2 ma2 ku:t2 ma2 ku:t2 ma2 ku:t2 

16 มะเขือ ma2 khә:1 ma2 khә:1 ma2 khә:1 ma2 khә:1 

17 มะมว่ง ma2 
mo:ŋ2 ma2 

mo:ŋ2 ma2 
mo:ŋ2 ma2 

mo:ŋ2 
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18 ข้าวโพด ma2 
sa2 li:2 ma2 

sa2 li:2 ma2 
sa2 li:2 ma2 

sa2 li:2 

19 ถัว่ลสิง ma2 
to:3 din1 ma2 

to:3 din1 ma2 
to:3 din1 ma2 

to:3 din1 

20 ผกับุ้ง phak5 boŋ4 phak5 boŋ4 phak5 boŋ4 phak5 boŋ4 

21 เผือก phәʔ2 phәʔ2 phәʔ2 phәʔ2 

22 ตะไคร้ ho:1 si2 khә:2 ho:1 si2 khә:2 ho:1 si2 khә:2 ho:1 si2 khә:2 

23 ฟักทอง ma2 ʔuʔ5 ma2 ʔuʔ5 ma2 ʔuʔ5 ma2 ʔuʔ5 

24 หอมแดง ho:1 phak5 bo:3 ho:1 phak5 bo:3 ho:1 phak5 bo:3 ho:1 phak5 bo:3 

25 มะระ  ma2 ʔi5 lak3 phak5 saj3 phak5 saj3 phak5 saj3 

26 สะระแหน่ phak5 thә:m2 phak5 thә:m2 phak5 thә:m2 phak5 thә:m2 

27 ต้นหอม phak5 
bo:3 phak5 

bo:3  phak5 
bo:3  phak5 

bo:3 

28 ผกัแขยง phak5 sa2 ŋεʔ3 phak5 sa2 ŋεʔ3 phak5 sa2 ŋεʔ3 phak5 sa2 ŋεʔ3 

29 ทบัทิม ma2 phi2 la:2 ma2 phi2 la:2 ma2 phi2 la:2 ma2 phi2 la:2 

30 มะละกอ ma2 huŋ3 ma2 huŋ3 ma2 huŋ3 ma2 huŋ3 

31 มะเขือยาว ma2 khә:1 
ña:w2 

ma2 khә:1 
ña:w2 

ma2 khә:1 
ña:w2 

ma2 khә:1 
ña:w2 

32 ถัว่แระ tho:3 hε:3 tho:3 hε:3 tho:3 hε:3 tho:3 hε:3 

33 ผกัขม phak5 hom1 phak5 hom1 phak5 hom1 phak5 khom1 

34 เหด็โคน het3 poʔ5 het3 poʔ5 het3 poʔ5 het3 poʔ5 

35 มะเขือเทศ ma2 khә:1 khә:2 ma2 khә:1 khә:2 ma2 khә:1 khә:2 ma2 khә:1 khә:2 

36 ขนนุ ma2 mi:5 ma2 mi:5 ma2 mi:5 ma2 mi:5 

37 เหด็ฟาง het3  fә:ŋ2  het3  fә:ŋ2 het3  fә:ŋ2 het3  fә:ŋ2 

42 ใบบวับก phak5  nɔʔ2 phak5  nɔʔ2 phak5  nɔʔ2 phak5  nɔʔ2 

 
6.หมวดคําเรียกสตัว์ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ววั ŋo:2 ŋo:2 ŋo:2 ŋo:2 

2 ปลาไหล je:n3 je:n3 je:n3 je:n3 

3 กิง้กือ boŋ4 kɯ:1 boŋ4 kɯ:1     
boŋ4   
       khi:4 kɯ:1 

boŋ4 kɯ:1     
boŋ4   
       khi:4 kɯ:1 

boŋ4 kɯ:1     
boŋ4   
       khi:4 kɯ:1 

4 แมลงปอ mε:ŋ2 nam5  mε:ŋ2 nam5  mε:ŋ2 nam5  mε:ŋ2 nam5  
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     moʔ2      moʔ2      moʔ2      moʔ2 

6 ตะพาบนํา้ pa:1 pha:1 pa:1 pha:1    pa:1   
       fa:1 

pa:1 pha:1    pa:1   
       fa:1 

pa:1 
pha:1    pa:1   

       fa:1 

7 ผีเสือ้ mε:ŋ2 ka2 bә:4 mε:ŋ2 ka2 bә:4 mε:ŋ2 ka2 bә:4 mε:ŋ2 ka2 bә:4 

8 ช้างเผือก sa:ŋ4 phә2 sa:ŋ4 phә2 sa:ŋ4 phә2 sa:ŋ4 phә2 

9 เสือ sә:1 sә:1 sә:1 sә:1 

10 จิง้จก ci2 ke:n1 ci2 ke:n1 ci2 ke:n1 ci2 ke:n1 

11 ค้างคาวตวัเลก็ ce:1 ce:1     ʔi5 ce:1 ce:1     ʔi5 ce:1 ce:1     ʔi5 ce:1 

12 คางคก khan2 khaʔ3 khan2 khaʔ3 khan2 khaʔ3 khan2 khaʔ3 

13 งเูขียว ŋu:2 khe:w1 ŋu:2 khe:w1 ŋu:2 khe:w1 ŋu:2 khe:w1 

14 จิง้เหลน ci2 koʔ5 ci2 koʔ5 ci2 koʔ5 ci2 koʔ5 

15 ตุ๊กแก to5 ke:1 to5 ke:1   to5  
      kε:1 

to5 ke:1   to5  
      kε:1 

to5 ke:1   to5  
      kε:1 

16 กิง้ก่า ci2 po:m3 ci2 po:m3 ci2 po:m3 ci2 po:m3 

17 ปลวก poʔ2 poʔ2 poʔ2 poʔ2 

18 ไก่งวง kaj3 ŋo:ŋ2 kaj3 ŋo:ŋ2 kaj3 ŋo:ŋ2 kaj3 ŋo:ŋ2 

 
7. หมวดคําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ถงัใช้ตกันํา้ท่ีบอ่ khuʔ3 bεʔ5 khuʔ3 khuʔ3 khuʔ3 
2 ไม้ตีพริก sa2 khaw4 bә:1 saʔ3 saʔ3 

sa:k2 
saʔ3 
sa:k2 

3 ไม้คนข้าวเหนียว
นึง่ 

maj5 ka2 dam4 maj5 ka2 dam4 maj5 ka2 dam4 maj5 ka2 dam4 

4 จอบ nɔ:3 cok5 nɔ:3 cok5    cok5 nɔ:3 cok5    cok5 nɔ:3 cok5    cok5 
5 ภาชนะใสข้่าว

เหนียวนึง่ เพ่ือคน
ให้เยน็ 

Ka2 bo:m3 Ka2 bo:m3   
         bo:m3 

Ka2 bo:m3   
         bo:m3 

bo:m3 

6 กระโถน ŋe:ŋ3 ŋe:ŋ3 ŋe:ŋ3 ŋe:ŋ3 
7 มุ้ง sut3 sut3    su:t3 sut3    su:t3 sut3    su:t3 
8 เบาะรองนัง่ sa1 naʔ3 sa1 naʔ3 sa1 naʔ3 sa1 naʔ3 
9 เกวียน ke:n1 ke:n1 ke:n1     kwe:n1 ke:n1     kwe:n1 
10 เคียว ke:w2 ke:w2 ke:w2    khe:w2 ke:w2    khe:w2 
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11 เรือ hә:2 hә:2 hә:2 hә:2 
12 ถงุใสส่ิ่งของตา่งๆ tho:ŋ1 tho:ŋ1 tho:ŋ1 tho:ŋ1 
13 งอบ kup5 kup5 kup5 kup5 

14 เคร่ืองทอผ้า huʔ3 huʔ3 huʔ3 huʔ3 

15 กระพรวน ma2 ka2 lε:ŋ3 ma2 ka2 lε:ŋ3 ma2 ka2 lε:ŋ3 ma2 ka2 lε:ŋ3 

16 ชานหมาก khi:4 maʔ2 khi:4 maʔ2 khi:4 maʔ2 khi:4 maʔ2 

17 เลื่อย lә:j3 lә:j3 lә:j3 lә:j3 

18 ชิงช้า ʔo:n3 si2 la:2 ʔo:n3 si2 la:2 ʔo:n3 si2 la:2 ʔo:n3 si2 la:2 

 
8. หมวดคําขยาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 นาน hә:ŋ1 hә:ŋ1 hә:ŋ1 hә:ŋ1 

2 กรอบ hε:m4 hε:m4 hε:m4 hε:m4 

3 เห่ียว hew3 hew3 hew3 hew3 

4 ขาด ha:t2 ha:t2 ha:t2 ha:t2 

5 รวง(รวงข้าว) ho:ŋ2 ho:ŋ2 ho:ŋ2 ho:ŋ2 

6 เป็นมนัเงา lә:m4 lә:m4 lә:m4 lә:m4 

7 ใหญ่ ñә:3 ñә:3 ñә:3 ñә:3 

8 ใหม ่ mә:3 mә:3 mә:3 mә:3 

9 ไพเราะ mo:n3 mo:n3 mo:n3 mo:n3 

10 เหนียว ne:w1 ne:w1 ne:w1 ne:w1 

11 บอบบาง phɔ:j3 phɔ:j3 phɔ:j3 phɔ:j3 

12 พองขึน้ pho:ŋ2 pho:ŋ2 pho:ŋ2 pho:ŋ2 

13 สวย sap3 sap3 sap3 sap3 

14 สกปรก pә:n4 pә:n4 pә:n4 pә:n4 

15 ใจดํา cә:1 dam1 cә:1 dam1 cә:1 dam1 cә:1 dam1 

16 ใจร้าย cә:1 ha:j5 cә:1 ha:j5 cә:1 ha:j5 cә:1 ha:j5 

17 ใจหาย cә:1 he:1 cә:1 he:1 cә:1 he:1 cә:1 he:1 

18 ใจร้อน cә:1 hɔ:n5 cә:1 hɔ:n5 cә:1 hɔ:n5 cә:1 hɔ:n5 

19 ใจกว้าง cә:1 
kwa:ŋ4 cә:1 

kwa:ŋ4 cә:1 
kwa:ŋ4 cә:1 

kwa:ŋ4 
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20 ขีเ้หนียว khi:4  ne:w1 khi:4  ne:w1 khi:4  ne:w1 khi:4  ne:w1 

21 ไปนาน paj1 hә:ŋ2 paj1 hә:ŋ2 paj1 hә:ŋ2 paj1 hә:ŋ2 

22 สวยมาก sap3 sap3 sap3 sap3 sap3 sap3 sap3 sap3 

23 ตรง sә:ŋ3 sә:ŋ3 sә:ŋ3 sә:ŋ3 

24 ไมต่รง mi2 sә:ŋ3 mi2 sә:ŋ3 mi2 sә:ŋ3 mi2 sә:ŋ3 

25 บอ่ยๆ duʔ5 duʔ5 duʔ5 duʔ5 

26 (เสือ้ผ้า)ดํา ka:m3 ka:m3     kha:m2 ka:m3     kha:m2 ka:m3    kha:m2 

27 เกิน, เหลือ lә:2 lә:2 lә:2 lә:2 

28 หลวม lo:m2 lo:m2 lo:m2 lo:m2 

29 รอสกัครู่ bɯ:1 bɯ:1 bɯ:1 bɯ:1 

30 เหลี่ยม le:m3 le:m3 le:m3 le:m3 

31 ถกู thɯʔ3 thɯʔ3 thɯʔ3 thɯʔ3 

32 (คน)เดียว de:w1 de:w1 de:w1 de:w1 

 
9. หมวดคําเรียกธรรมชาต ิสี และอาหาร 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 หมอก mɔʔ2  mɔʔ2 mɔʔ2 mɔʔ2 

2 เกลือ kә:1 kә:1 kә:1 kә:1 
kɯa1 

3 เมฆ meʔ3 meʔ3 meʔ3 meʔ3 

4 นํา้ค้าง nam5 mɔʔ2 nam5 mɔʔ2 nam5 mɔʔ2 nam5 mɔʔ2 

5 ห้วย ho:j4 ho:j4 ho:j4 ho:j4 

6 ดินถลม่ cə:n1 cə:n1 cə:n1 cə:n1 

7 จอมปลวก cɔ:m1 poʔ2 cɔ:m1 poʔ2 cɔ:m1 poʔ2 cɔ:m1 poʔ2 

8 สีม่วง si:1 mo:ŋ3 si:1 mo:ŋ3 si:1 mo:ŋ3 si:1 mo:ŋ3 

9 สีเหลือง si:1 lə:ŋ2 si:1 lə:ŋ2 si:1 lə:ŋ2 si:1 lə:ŋ2 

10 นํา้เช่ือม nam3 sә:m3 nam3 sә:m3 nam3 sә:m3 nam3  sә:m3 

11 กล้วยหอม ko:j4 hɔ:m2 ko:j4 hɔ:m2 ko:j4 hɔ:m4 ko:j4 hɔ:m2 

12 กล้วยตาก ko:j4 taʔ5 ko:j4 taʔ5 ko:j4 taʔ5 ko:j4 taʔ5 

13 เปลือก pәʔ2 pәʔ2 pәʔ2 pәʔ2 
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14 เปลือกไข่ pәʔ2 khaj3 pәʔ2 khaj3 pәʔ2 khaj3 pәʔ2 khaj3 

 
10.หมวดคาํเรียกอาชีพ เคร่ืองแตง่กาย และคําลกัษณะนาม 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 หมอนวด mɔ:1 no:t3 mɔ:1 no:t3 mɔ:1 no:t3 mɔ:1 no:t3 

2 นางเงือก na:ŋ2  ŋәʔ3 na:ŋ2  ŋәʔ3 na:ŋ2  ŋәʔ3 na:ŋ2  ŋәʔ3 

3 คนรวย khon2 lo:j2 khon2 lo:j2 khon2 lo:j2 khon2 lo:j2 

4 คนเดียว phu:4 de:w1 phu:4 de:w1 phu:4 de:w1 phu:4 de:w1 

5 เมียเพ่ือนสนิท mɛ:3 se:w3 mɛ:5 se:w3 mɛ:3 se:w3 mɛ:3 se:w3 

6 เสือ้ผ้า pha:4 sә:4 pha:4 sә:4 pha:4 sә:4  
     sә:4 pha:4  

pha:4 sә:4  
       sә:4 pha:4  

 
11.หมวดคําบอกทิศทางและสถานท่ี 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ใกล้ khә:4 khә:4 khә:4 khә:4 

2 ข้างบน thә:ŋ2 thә:ŋ2   thaŋ2 
     thә:ŋ2 

thә:ŋ2   thaŋ2 
     thә:ŋ2 

thә:ŋ2   thaŋ2 
     thә:ŋ2 

3 ข้างลา่ง ti2 la:ŋ5 ti2 la:ŋ5 ti2 la:ŋ5 ti2 la:ŋ5 

4 ทิศเหนือ tha:ŋ2 nә:1 tha:ŋ2 nә:1 tha:ŋ2 nә:1 tha:ŋ2 nә:1 

5 ทิศใต้ tha:ŋ2 tә:4 tha:ŋ2 tә:4 tha:ŋ2 tә:4 tha:ŋ2 tә:4 

6 ทิศตะวนัออก tha:ŋ2 ta2 ŋe:n2  
      ʔɔʔ5 

tha:ŋ2 ta2 ŋe:n2  
      ʔɔʔ5 

tha:ŋ2 ta2 ŋe:n2  
      ʔɔʔ5 

tha:ŋ2 ta2 ŋe:n2  
      ʔɔʔ5 

7 ทิศตะวนัตก tha:ŋ2 ta2 ŋe:n2  
      toʔ2 

tha:ŋ2 ta2 ŋe:n2  
      toʔ2 

tha:ŋ2 ta2 ŋe:n2  
      toʔ2 

tha:ŋ2 ta2 ŋe:n2  
      toʔ2 

8 น่ี piʔ3 piʔ3 piʔ3 piʔ3 

9 โน่น phuʔ3 phuʔ3   phu:n5 phu:n5 phu:n5 

10 บ้าน hә:n2 hә:n2 hә:n2 hә:n2 

11 ห้องครัว  hә:n2 kho:2 hә:n2 kho:2 hә:n2 kho:2 hә:n2 kho:2 

12 ห้องนอน ko:ŋ3 so:m2 ko:ŋ3 so:m2 
         so:m2 

ko:ŋ3 so:m2 
         so:m2 

ko:ŋ3 so:m2 
         so:m2 

13 โรงเรียน lo:ŋ2 le:n2 lo:ŋ2 le:n2 lo:ŋ2 le:n2 lo:ŋ2 le:n2 

14 เถียงนา the:ŋ2  the:ŋ2 the:ŋ2 the:ŋ2 

15 สวน so:n1 so:n1 so:n1 so:n1 
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17 ตรงนัน้ ta2 phun5 ta2 phun5 ta2 phun5 ta2 phun5 

18 ท่ีวดั ta5 wat3 ta5 wat3 ta5 wat3 ta5 wat3 

 
12.หมวดคําถามและคําไวยากรณ์ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ไมไ่ด้, ไมมี่ miʔ3 daj4 miʔ3 daj4 miʔ3 daj4 miʔ3 daj4 

2 บางที la:ŋ2 thә:3 la:ŋ2 thә:3 la:ŋ2 thә:3 la:ŋ2 thә:3 

3 ไปไหน paj1 ta2 lә:2 paj1 ta2 lә:2 paj1 ta2 lә:2 paj1 ta2 lә:2 

4 อยา่งไรก็ตาม nε:w2 
lә:2ka2ña:3 

nε:w2 
lә:2ka2ña:3 

nε:w2lә:2ka2ña:3       nε:w2 
lә:2ka2ña:3       

5 มีอะไร daj4 nε:w2  lә:2   daj4 nε:w2 lә:2   daj4 nε:w2 lә:2   daj4 nε:w2 lә:2   

6 มาจากไหน ma:2 ta5 lә:2  ma:2 ta5 lә:2 ma:2 ta5 lә:2 ma:2 ta5 lә:2 

7 เถอะ thɔʔ3 thɔʔ3 thɔʔ3 thɔʔ3 

8 นะ hɯʔ3 dәʔ5 dәʔ5 dәʔ5 

9 นะส ิ la3 bə:1 la3 bə:1 la3 bə:1 la3 bə:1 

10 ด้วย nε:3 nε:3    nam2 
nε:3 
        nam2 dε:1 

nε:3    nam2 nε:3 
        nam2 dε:1 

nε:3    nam2 
nε:3 
        nam2 dε:1 

11 สิ  mεʔ3 mεʔ3    nε:3 mεʔ3    nε:3 mεʔ3    nε:3 

12      

13 กนั dew1 dew1 dew1 dew1 

14 ทําไม mɛ:n2 phə:1 mɛ:n2 phə:1 mɛ:n2 phə:1 mɛ:n2 phə:1 

15 เทา่ไหร่ ha:w2 lə:2 ha:w2 lə:2 ha:w2 lə:2 
thɔ:3 lə:2 

thɔ:3 lə:2 

16 ทําอะไร ʔet5 phə:1 ʔet5 phə:1 ʔet5 phə:1 ʔet5 phə:1 

17 แบบไหน nɛ:w2 lə:2 nɛ:w2 lə:2 nɛ:w2 lə:2 nɛ:w2 lə:2 

18 อนัไหน ʔan3 lə:2 ʔan3 lə:2 ʔan3 lə:2 ʔan3 lə:2 

19 ไมรู้่ cak5 phə:1 cak5 phə:1 cak5 phə:1 cak5  phə:1 

20 ท่ีไหน hə:5 lə:2 mɔŋ3 lə:2 mɔŋ3 lə:2 mɔŋ3 lə:2 

21 เม่ือไหร่ ña:2 lə:2 ña:2 lə:2 ña:2 lə:2 ña:2 lə:2 

22 ใคร phə:1 phə:1 phə:1 phə:1 

23 อะไร pha2  lə:2 pha2  lə:2 pha2  lə:2 pha2  lə:2 
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24 ทําไม ʔet5 phə:1 ʔet5 phə:1 ʔet5 phə:1 ʔet5 phə:1 

 

รูปแบบการใช้ศัพท์แบบ 
   

   
 จ านวน 77 หน่วยอรรถ 

1.หมวดคําเรียกเครือญาติ และสรรพนาม 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 แมข่องสามี mε:3 ña:3 mε:3 ña:3    

ña:3  
mε:3 ña:3    
ña:3 

mε:3 ña:3  
ña:3 

2 พอ่ของสามี phɔ:3 pu:3 phɔ:3 pu:3 
pu:3 

phɔ:3 pu:3  
pu:3 

phɔ:3 pu:3 
pu:3 

3 พอ่เลีย้ง phɔ:3 na:5 phɔ:3 na:5 
phɔ:3 liaŋ5 

phɔ:3 na:5 
phɔ:3 liaŋ5 

phɔ:3 na:5 
phɔ:3 liaŋ5 

4 แมเ่ลีย้ง mε:3 na:5 mε:3 na:5 
mε:3 liaŋ5 

mε:3 na:5 
mε:3 liaŋ5 

mε:3 na:5 
mε:3 liaŋ5 

5 คําเรียกชายบวช
พระที่สกึแล้ว 

ña:2 ku:2 ña:2 ku:2 
ca:n1 
thit5 

ña:2 ku:2 
thit5 

ña:2 ku:2 
thit5 

6 เพ่ือน muʔ3 se:w3 

mu:3 
se:w3 

mu:3 
se:w3 

mu:3 
7 เพ่ือนสนิท se:w3 se:w3 

mu:3 
se:w3 

mu:3 
se:w3 

mu:3 
8 พวก phoʔ3 phoʔ3 

pho:k3 
phoʔ3 
pho:k3 

phoʔ3 
pho:k3 

9 ทา่น ʔan3 ña:2 ʔan3 ña:2 
phən3 
than3 

ʔan3 ña:2 
phən3 
than3 

ʔan3 ña:2 
phən3 
than3 

10 พวกคณุ pho3  caw4 pho3  caw4 
pho:k3  caw4 

pho3  caw4 
pho:k3  caw4 

pho3  caw4 
pho:k3  caw4 

 
2.หมวดคําเรียกสว่นตา่งๆ ของร่างกาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ขน hon1 hon1   

khon1 
hon1   

khon1 
hon1 

khon1 
2 หน้าผาก na:4 dɛ:n3 na:4 phaʔ2 na:4 phaʔ2 na:4 phaʔ2 

3 น่อง kha2 nɔ:ŋ3 kha2 nɔ:ŋ3 

nɔ:ŋ3 
kha2 nɔ:ŋ3 

nɔ:ŋ3 
kha2 nɔ:ŋ3 

nɔ:ŋ3 
4 ฟันกราม hε:w4 ka2 soʔ3 hε:w4 ka2 soʔ3 

hε:w4 ka:m2  
hε:w4 ka2 soʔ3 
hε:w4 ka:m2 

hε:w4 ka2 soʔ3 
hε:w4 ka:m2 
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3.หมวดคําเรียกกิริยาอาการ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ฆ่า ha:4 ha:4 

kha:4 
ha:4 
kha:4 

ha:4 
kha:4 

2 ข้าม ha:m4 ha:m4 
kha:m4 

ha:m4 
kha:m4 

ha:m4 
kha:m4 

3 กวน kha3 lon3 kha3 lon3 
khon2 

kha3 lon3 
khon2 

kha3 lon3 
khon2 

4 ฉีก ciʔ5 ciʔ5  
ci:k2 

ciʔ5  
ci:k2 

ciʔ5  
ci:k2 

5 เลง็ nε:2 nε:2 
le:ŋ2 

nε:2 
le:ŋ2 

nε:2 
le:ŋ2 

6 แตะ tεʔ5 tεʔ5 

tε:k2 
tεʔ5 

tε:k2 
tεʔ5 

tε:k2 

7 โผล(่ปลา) lo:5 bɔ:n4 bɔ:n4 bɔ:n4 

8 หม่ tum4 tum4 
hom3 

tum4 
hom3 

tum4 
hom3 

9 ปลกุปลํา้ kum1 kum1 
pam4 

kum1 
pam4 

kum1 
pam4 

10 กระโดดจากท่ีสงูลง
สูท่ี่ต่ํา 

to:n1 to:n1 

do:t2 
to:n1 

do:t2 
to:n1 

do:t2 

11 ขํา, น่าขํา jә:2 ho:1  jә:2  ho:1    jә:2  
       ho:1 de:4  

jә:2  ho:1    jә:2  
       ho:1 de:4 

jә:2  ho:1  
 

12 แกะ khwaʔ5 khwaʔ5 
pə:t2 

khwaʔ5 
pə:t2 

khwaʔ5 
pə:t2 

13 หวัคะมํา hoː1 doːn3 hoː1 doːn3  
ho:1  so:n4 

hoː1 doːn3 
ho:1 so:n4 

hoː1 doːn3 
ho:1 so:n4 

14 เตรียมของ ha:ŋ2 khә:ŋ3 ha:1 khɔ:ŋ1 
te:m1 khɔ:ŋ1 

ha:1 khɔ:ŋ1 
te:m1 khɔ:ŋ1 

ha:1 khɔ:ŋ1 
te:m1 khɔ:ŋ1 

15 ปลกู puʔ5 puʔ5 
pu:k2 

puʔ5 
pu:k2 

puʔ5 
pu:k2 

16 ชวนกนั so:2 de:w1  
 

so:2 de:w1  
so:n2 kan1 

so:2 de:w1  
so:n2 kan1 

so:2 de:w1  
so:n2 kan1 

17 โลง่อก swa:ŋ3 swa:ŋ3 

lo:ŋ3 
swa:ŋ3 

lo:ŋ3 
swa:ŋ3 

lo:ŋ3 

18 วาง poŋ1 poŋ1 

wa:ŋ2 
poŋ1 

wa:ŋ2 
poŋ1 

wa:ŋ2 

19 เดือดดาล hɯn4 hɯn4 

su:n1 
hɯn4 

su:n1 
hɯn4 

su:n1 
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4.หมวดคําเรียกโรคและอาการผิดปกต ิ
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เป็นหนอง hom1 nɔʔ3 hom1 nɔʔ3 

pen1 nɔʔ3 
hom1 nɔʔ3 
pen1 nɔʔ3 

hom1 nɔʔ3 
pen1 nɔʔ3 

2 เป็นลม pen1 win2 pen1 win2      
win4 
pen1 lom2 

pen1 win2      
win4 
pen1 lom2 

pen1 win2      
win4 
pen1 lom2 

3 ฟกชํา้ no:m3 no:m3 
sam5 

no:m3 
sam5 

no:m3 
sam5 

4 ฟันโยก hε:w4 kha2 
lɔ:n3 

hε:w4 kha2 
lɔ:n3 

hε:w4  khɔ:n2 

hε:w4 kha2 
lɔ:n3 

hε:w4  khɔ:n2 

hε:w4 kha2 
lɔ:n3 

hε:w4  khɔ:n2 
5 ฟันย่ืน hε:w4 cә:ŋ1 hε:w4 cә:ŋ1 

khε:w4 cә:ŋ1 
hε:w4 cә:ŋ1 

khε:w4 cә:ŋ1 
hε:w4 cә:ŋ1 

khε:w4 cә:ŋ1 
6 ฟันหลดุ hε:w4 lɔ:n3 hε:w4 lɔ:n3 

khε:w4 lɔ:n3 
hε:w4 lɔ:n3 

khε:w4 lɔ:n3 
hε:w4 lɔ:n3 

khε:w4 lɔ:n3 
7 ฟันเก hε:w4 be:w4 hε:w4 be:w4 

khε:w4 be:w4 
hε:w4 be:w4 

khε:w4 be:w4 
hε:w4 be:w4 

khε:w4 be:w4 

8 ฟันหา่ง hε:w4 hә:ŋ2 hε:w4 hә:ŋ2 

khε:w4 ha:ŋ 3 
hε:w4 hә:ŋ2 

khε:w4 ha:ŋ 3 
hε:w4 hә:ŋ2 

khε:w4 ha:ŋ 3 
9 มีครรภ์ daj4 luʔ3 daj4 luʔ3 

mi:2 luʔ3 
daj4 luʔ3 
mi:2 luʔ3 

daj4 luʔ3 
mi:2 luʔ3 

 
6.หมวดคําเรียกสตัว์ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ตะกวด le:n2 le:n2 

lε:n2 
le:n2 
lε:n2 

le:n2 
lε:n2 

 
7. หมวดคําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 จานกระเบือ้ง ca:n1 ka2 bә:ŋ 4 ca:n1 ka2 bә:ŋ4 

ca:n1 
ca:n1 ka2 bә:ŋ 4 
ca:n1 

ca:n1 ka2 bә:ŋ 5 
ca:n1 

2 ก้านไม้ขีดไฟ ka5 phaj2 ka5 phaj2 

kap5 faj1 
ka5 phaj2 

kap5 faj1 
ka5 phaj2 

kap5 faj1 

3 หิง้พระ ha:n5 sә:3 
phaʔ2 

ha:n5 sә:3 
phaʔ2 
      ha:n5 phaʔ2 

ha:n5 sә:3 phaʔ2 
      ha:n5 phaʔ 
hiŋ4 phaʔ2 

ha:n5 sә:3 phaʔ2 
      ha:n5 phaʔ 
hiŋ4 phaʔ2 

4 กรงนก tu:m4 tu:m4 
ko:ŋ1 

tu:m4 
ko:ŋ1 

tu:m4 
ko:ŋ1 

5 ไม้สอย maj5 sa:w4 maj5 sa:w4 

maj5 mε:n4 
maj5 sa:w4 

maj5 mε:n4 
maj5 sa:w4 

maj5 mε:n4 
6 รูป hu:p3 hu:p3 

lu:p3 
hu:p3 
lu:p3 

hu:p3 
lu:p3 
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7 เกวียน19 ke:n1 ke:n1 
kwe:n1 

ke:n1 
kwe:n1 

ke:n1 
kwe:n1 

8 เคียว20 ke:w2 ke:w2 
khe:w2 

ke:w2 
khe:w2 

ke:w2 
khe:w2 

9 เคียว ke:w2 ke:w2 
khe:w2 

ke:w2 
khe:w2 

ke:w2 
khe:w2 

 
8. หมวดคําขยาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เกิน,เหลือ lә:2 lә:2 

lɯa
2 

lә:2 
lɯa

2 
lә:2 
lɯa

2 

2 ยาก ñaʔ3 ñaʔ3 
ña:k3 

ñaʔ3 
ña:k3 

ñaʔ3 
ña:k3 

3 เงียบ ŋe:p3 ŋe:p3 
ŋiap3 

ŋe:p3 
ŋiap3 

ŋe:p3 
ŋiap3 

4 สงัหรณ์ใจ sa5 hɔ3 cә:1 sa5 hɔ3 cә:1 
saŋ1 hɔ:n2 cә:1 

sa5 hɔ3 cә:1 
saŋ1 hɔ:n2 cә:1 

sa5 hɔ3 cә:1 
saŋ1 hɔ:n2 cә:1 

5 ขุ่น(นํา้) hun3 hun3 

khun3 
hun3 

khun3 
hun3 

khun3 

6 คม haw3 haw3 

khom2 
haw3 

khom2 
haw3 

khom2 

7 หรอก21 dɔʔ5 dɔʔ5  
dɔ:k2 

dɔʔ5  
dɔ:k2 

dɔʔ5  
dɔ:k2 

 
9. หมวดคําเรียกธรรมชาต ิสี และอาหาร 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 สีเขียว si:1 he:w1 si:1 he:w1 

   si:1  khe:w1 
si:1 he:w1 
   si:1  khe:w1 

si:1 he:w1 
   si:1  khe:w1 

2 นํา้ซาวข้าว nam3   moʔ2 nam3   moʔ2   
nam3   muak3 

nam3   moʔ2   
nam3   muak3 

nam3   moʔ2   
nam3   muak3 

3 กากหม ู khi:4 khe3mu:1 khi:4 khe3mu:1 
ka:k2 mu:1 

khi:4 khe3mu:1 
ka:k2 mu:1 

khi:4 khe3mu:1 
ka:k2 mu:1 

4 ไข่ข้าว khaj3 ho:n2 khaj3 ho:n2 
khaj3 caŋ1 haŋ2 
    khaj3 haŋ5 

haŋ2 

khaj3 ho:n2 
khaj3 caŋ1 haŋ2 
    khaj3 haŋ5 

haŋ2 

khaj3 ho:n2 
khaj3 caŋ1 haŋ2 
    khaj3 haŋ5 

haŋ2 

                                                            
19  ke:n1  เป็นศพัท์ผู้ ไท และ  kwe:n1 เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ภาษาลาว  ดงันัน้ ke:n1  และ  

kwe:n1  จึงเป็นคนละศพัท์ไม่ใช่รูปแปร 
20 ke:w2 เป็นศพัท์ผู้ ไท และ khe:w2 เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือศพัท์ภาษาลาว   ดงันัน้ ke:w2 และ khe:w2  

จึงเป็นคนละศพัท์ไม่ใช่รูปแปร 
 
21 dɔʔ5 เป็นศพัท์ผู้ ไท  และ dɔ:k2 เป็นศพัท์ภาษาลาว   ดงันัน้ dɔʔ5 และ dɔ:k2  จงึเป็นคนละศพัท์ไมใ่ช่รูปแปร 
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5 พระจนัทร์ dә:n1 dә:n1 

ʔi:1 kә:ŋ4 
dә:n1 

ʔi:1 kә:ŋ4 
dә:n1 

ʔi:1 kә:ŋ4 

6 ปลายข้าว kha:w4 pen1 kha:w4 pen1 

kha:w4 pian1 
kha:w4 pen1 

kha:w4 pian1 
kha:w4 pen1 

kha:w4 pian1 

 
10.หมวดคาํเรียกอาชีพ เคร่ืองแตง่กาย และคําลกัษณะนาม 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 คนดี khon2 cop5 khon2 cop5 

khon2 di:1 
khon2 cop5 
khon2 di:1 

 
khon2 di:1 

2 คนชัว่, คนเลว khon2  kho:ŋ1 khon2  kho:ŋ1 
khon2  so:1 

khon2  kho:ŋ1 
khon2  so:1 
khon2  le:w2 

khon2  kho:ŋ1 
khon2  so:1 
khon2  le:w2 

3 ลกัษณะนามของ
มีด 

dam4 dam4 
khan2 

dam4 
khan2 

dam4 

khan2 

 
11.หมวดคําบอกทิศทางและสถานท่ี 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 คอก,เล้า khɔʔ3 khɔʔ3  

khɔ:k3 
khɔʔ3  
khɔ:k3 

khɔʔ3  
khɔ:k3 

 
12.หมวดคําถามและคําไวยากรณ์ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 อยา่งไร nε:w2 lә:4 nε:w2 lә:4 

bε:p2 lә:4 
nε:w2 lә:4 
bε:p2 lә:4 

nε:w2 daj
1 

nε:w2 lә:4 
bε:p2 lә:4 

nε:w2 daj
1 

2 มัง้,กระมงั la3 ma:2 la3 ma:2 

bɔ:2 
la3 ma:2 

bɔ:2 
la3 ma:2 

bɔ:2 

 
 

รูปแบบการใช้ศัพท์แบบ BBB จ านวน 119 หน่วยอรรถ 
 

1.หมวดคําเรียกเครือญาติ และสรรพนาม 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 อาสะใภ้ lo:5 ʔa:1 ʔa:1 ʔa:1 

2 น้าผู้หญิง na:5 ñi:ŋ2 na:5 sa:w1     
na:5 

na:5 sa:w1     
na:5 

na:5 sa:w1     
na:5 

3 น้าผู้ชาย na:5 sa:j2 na:5 ba:w3    
na:5 

na:5 ba:w3    
na:5 

na:5 ba:w3    
na:5 
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4 ชายหนุ่ม ʔaj4 ba:w3 ba:w3    
phuʔ5 ba:w1 

ba:w3    
phuʔ5 ba:w1 

ba:w3    
phuʔ5 ba:w1 

 
2.หมวดคําเรียกสว่นตา่งๆ ของร่างกาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 นม ʔe:m1 tuʔ4     tu:4 tu:4 tu:4 

2 ฟันกราม hε:w4 ka2 soʔ3 hε:w4 ka:m2  hε:w4 ka:m2 hε:w4 ka:m2 

3 เหงือก hәʔ2 ŋɯak
2 ŋɯak

2 ŋɯak
2 

 
3.หมวดคําเรียกกิริยาอาการ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 คลํา,ลบู swa:m2 kham2 kham2 kham2 

2 เปิดผ้า pɯ:t2 pә:t2 pә:t2 pә:t2 

3 นํา้เดือด phot3 fot5 fot5 fot5 

4 กระโดด ka2 ñɔʔ2 ka2 do:t2 ka2 do:t2 ka2 do:t2 

5 คลกุเคล้า koʔ5 khon1 khon1 khon1 

6 ตีลงักา pak5 khi:4 ku:3 ti:1 laŋ2 ka:1 ti:1 laŋ2 ka:1 ti:1 laŋ2 ka:1 

7 กระโดดจากท่ีต่ําไป
ท่ีสงู 

ka2 dɔ:ŋ1 do:t2 do:t2 do:t2 

8 คลาย(เชือก) ka2 phɯn3 kha:j2 kha:j2 kha:j2 

9 ขนลกุ hon1 luʔ3 hon1 luk3 hon1 luk3 hon1 luk3 

10 ดแูล thɔ:m2 bә:ŋ3 ŋε:ŋ2 bә:ŋ3 ŋε:ŋ2 bә:ŋ3 ŋε:ŋ2 

11 ขว้าง,ปา bɛ:n1 dɯk5 dɯk5 dɯk5 

12 ตวง phɔ:ŋ1 tuaŋ1 tuaŋ1 tuaŋ1 

13 เพาะ(ต้นไม้) ca:t3 phɔʔ5 phɔʔ5 phɔʔ5 

14 สดู(นํา้มกู) ka5 sɯʔ3 sɯːp3 sɯːp3 sɯːp3 

15 ยกขึน้สอ่ง ñәŋ3 ñok2 sɔŋ3 ñok2 sɔŋ3 ñok2 sɔŋ3 

16 ตกใจ din4 tɯ:n3 tɯ:n3 tɯ:n3 

17 รักกนั mak3 de:w1 hak3    hak3 
kan1 

hak3    hak3 
kan1 

hak3    hak3 
kan1 

18 ลอด hɔ:t3 lɔ:t3 lɔ:t3 lɔ:t3 

19 ติด taŋ2 tit5 tit5 tit5 
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20 มุง่มัน่,พยายาม phiʔ5 phoʔ5 taŋ4 cә:2 taŋ4 cә:2 taŋ4 cә:2 

21 เรียน(ทา่น) lɔ:ŋ2  lian2 lian2 lian2 

22 ปีน Ka2 ta:p2 pi:n1 pi:n1 pi:n1 

23 ลวก loʔ3 lo:k3 lo:k3 lo:k3 

24 หกล้ม ñuʔ3 lom5 lom5 lom5 

25 พบั ci:t1 phap1 phap1 phap1 

 
4.หมวดคําเรียกโรคและอาการผิดปกต ิ
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 คอแห้ง khɔ:2 hә:4 khɔ:2 hε:ŋ4 khɔ:2 hε:ŋ4 khɔ:2 hε:ŋ4 

2 ขีก้ลาก khi:4 hә:n5  khi:4kaʔ5 khi:4kaʔ5 khi:4kaʔ5 

3 เอน็พลกิ kha2 lɔ:t3 ʔen1 pik3 ʔen1 pik3 ʔen1 pik3 

 
5.หมวดคําเรียกพืช ผกั ผลไม้ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 มนัแกว ho:1 ʔen1 men2 khe:w1 men2 khe:w1 men2 khe:w1 

2 มะเกลือ ma2 kә:1 ma2 kә:1 ma2 kә:1 ma2 kә:1 

3 มะเขือพวง ma2 hε:ŋ5 ma2 hε:ŋ5 ma2 hε:ŋ5 ma2 hε:ŋ5 

 
6.หมวดคําเรียกสตัว์ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ผีเสือ้ยกัษ์ phi:1 to:5 la:n3 mε:ŋ2 ka2 bә:4 

     mε:ŋ2 ka2 
bә:4 ñә:3 

mε:ŋ2 ka2 bә:4 

     mε:ŋ2 ka2 
bә:4 ñә:3 

mε:ŋ2 ka2 bә:4 

     mε:ŋ2 ka2 
bә:4 ñә:3 

2 พงัพอน ka2 fɔ:n1 cɔ:n1 fɔ:n2 cɔ:n1 fɔ:n2 cɔ:n1 fɔ:n2 

3 ค้างคาวตวัใหญ่ biŋ4 ce:1     ʔi2 ce:1 ce:1     ʔi2 ce:1 ce:1     ʔi2 ce:1 

4 กระรอก ka2 cɔʔ5 ka2 hɔ:k3 ka2 hɔ:k3 ka2 hɔ:k3 
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7. หมวดคําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 กระดาษ ce:4 ka2 daʔ2  

        ka2  da:t2 
ka2 daʔ2  
        ka2  da:t2 

ka2 daʔ2  
        ka2  da:t2 

2 จานสงักะสี ka2 bεʔ5   ca:n1  
      ka2 bεʔ5 

ca:n1 ca:n1 ca:n1 

3 ตะแกรง ka2 tεʔ5 ta2 kε:ŋ1 ta2 kε:ŋ1 ta2 kε:ŋ1 
4 กระทะ mɔ:5 kha:ŋ1 ka2 thaʔ3 ka2 thaʔ3 ka2 thaʔ3 
5 อวน ñε:ŋ3 ʔo:n1 

ʔuan1 
ʔo:n1 
ʔuan1 

ʔuan1 

6 กลอ่ง ka2 lum3 kɔ:ŋ3 kɔ:ŋ3 kɔ:ŋ3 
7 ตะป ู lek5 laj2 ta2 pu:2 ta2 pu:2 ta2 pu:2 

8 กระดิ่ง ma2 ka2 loʔ3 ma2 ka2 lε:ŋ3 ma2 ka2 lε:ŋ3 ma2 ka2 lε:ŋ3 

9 กรวย ca2 lo:j2 ko:j1 ko:j1 ko:j1 

10 สมดุ ce:4 sa2 mut5 sa2 mut5 sa2 mut5 

11 กลอ่งเลก็ ka2 lap3 kɔ:ŋ3 kɔ:ŋ3 kɔ:ŋ3 

12 ร่ม kan2 juʔ3 hom3 
cɔ:ŋ4 

hom3 
cɔ:ŋ4 

hom3 
cɔ:ŋ4 

13 ซิป ma2 tiŋ3 hu:t3 zip3 zip3 zip3 

14 ของปลอม khi:5 ka2 la:j5 khɔ:ŋ1 pɔ:m1 khɔ:ŋ1 pɔ:m1 khɔ:ŋ1 pɔ:m1 

15 ตาข่าย ñɛ:ŋ3 da:ŋ1 da:ŋ1 da:ŋ1 

16 ถงุยา่ม thoŋ1 ka2 
the:w2 

ña:m3 ña:m3 ña:m3 

17 ยาเบ่ือ ja:2 bә:3 ja:2 bɯa3 ja:2 bɯa3 ja:2 bɯa3 

18 ยางหนงัสะติ๊ก ja:ŋ2 ka2 tiw4 na:ŋ1 sa2 tik5 na:ŋ1 sa2 tik5 na:ŋ1 sa2 tik5 

 
8. หมวดคําขยาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 แข็ง heŋ1 khε:ŋ1 khε:ŋ1 khε:ŋ1 

2 แห้ง ha:w5 hε:ŋ5 hε:ŋ5 hε:ŋ5 

3 ผิวละเอียด no:n2 nian2 nian2 nian2 

4 เอียง ŋe:ŋ3 ʔe:ŋ1 ʔiaŋ1 ʔiaŋ1 

5 มากจริงๆ la:j1 phә:ŋ1 la:j1 la:j1 la:j1 

6 ท่ีสดุ kwa:3 mәt5 thi:3 sut5 thi:3 sut5 thi:3 sut5 
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7 มองในแง่ร้าย ʔa3 hiʔ3 kit3 bɔ:3 di:1 kit3 bɔ:3 di:1 kit3 bɔ:3 di:1 

8 ยินดีด้วย phɯ:n5 nam2 di:1 cә:1 nam2 di:1 cә:1 nam2 di:1 cә:1 nam2 

9 ดีใจสดุๆ phɯ:n5  
la:j1 

thε:5 
di:1 cә:1 la:j1 di:1 cә:1 la:j1 di:1 cә:1 la:j1 

10 ว้าเหว ่ ñaw2 ŋaw2 ŋaw2 ŋaw2 

11 ปากเจ่อ wɯ:5 pa:k2 tәj3 pa:k2 tәj3 
pa:k2 wә:5 

pa:k2 tәj3 
pa:k2 wә:5 

12 ตงึ khen1 tɯŋ1 tɯŋ1 tɯŋ1 

13 แตกระแหง(ดิน) tεʔ2 hә:p2 tε:k2 khә:p2 tε:k2 khә:p2 tε:k2 khә:p2 
pa:k2 

14 แข็งแรง han2 hε:ŋ2 khε:ŋ 1 hε:ŋ2 khε:ŋ 1 hε:ŋ2 khε:ŋ 1 hε:ŋ2 

 
9. หมวดคําเรียกธรรมชาต ิสี และอาหาร 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 อากาศอมึครึม ŋaw2 ʔɯm3 khɯm5 ʔɯm3 khɯm5 ʔɯm3 khɯm5 

2 ท้องฟ้า boŋ4 fa:5 tɔ:ŋ 5  fa:5 tɔ:ŋ 5  fa:5 tɔ:ŋ 5  fa:5 

3 รุ่งเช้า sa2 moʔ3 sa2  
     mәʔ3 

ña:m2 saw5 ña:m2 saw5 ña:m2 saw5 

4 เยน็ sa2 lum5 sa2 law1 ña:m2 lε:ŋ2 ña:m2 lε:ŋ2 ña:m2 lε:ŋ2 

5 นํา้ตก ta:t2 nam2 tok5 nam2 tok5 nam2 tok5 

6 สาย(เวลา) swa:j1 sua:j1   sa:j1 sua:j1   sa:j1 sua:j1   sa:j1 

7 ดินเหนียว din1 daʔ5 din1 ne:w1 din1 ne:w1 din1 ne:w1 

8 พลบค่ํา sa2 lum5 khə:4 kham3 
  ̴kə:4 kham3 

  ̴ kaj4 kham3 

kə:4 kham3 

  ̴ kaj4 kham3 

kə:4 kham3 

  ̴ kaj4 kham3 

9 พาย ุ lom2 dɛ:ŋ1 pha:2 ñuʔ3 pha:2 ñuʔ3 pha:2 ñuʔ3 

10 รุ้งกินนํา้ phi:1phuŋ3phi:1  
    pha:j2 

huŋ5     ʔi:1 huŋ5 huŋ5     ʔi:1 huŋ5 

luŋ5 
luŋ5 

11 สีแดง si:1 siw3 si:1 dɛ:ŋ1 si:1 dɛ:ŋ1 si:1 dɛ:ŋ1 

12 อาหารบดูเน่า nε:w1 kin1 suŋ5 nε:w1 kin1 
bu:t2 

nε:w1 kin1 
bu:t2 

nε:w1 kin1 
bu:t2 

13 อาหารขึน้รา tɯk5 naw3 nε:w1 kin1 se:1 nε:w1 kin1 se:1 nε:w1 kin1 se:1 

14 ก้ามป ู ka2  bo:m3 pu:1 ŋa:m3 ka2 pu:1 ŋa:m3 ka2 pu:1 ŋa:m3 ka2 pu:1 

15 ข้าวตากแห้ง khaw
4
 kaʔ5     

    dɛ:ŋ
4
 

khaw
4
  hɛ:ŋ

4
 khaw

4
  hɛ:ŋ

4
 khaw

4
  hɛ:ŋ

4
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10.หมวดคาํเรียกอาชีพ เคร่ืองแตง่กาย และคําลกัษณะนาม 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 รก(ววั,ควาย) hɛ:4 nɔ:ŋ2 nɔ:ŋ2 nɔ:ŋ2 

2 ขอนไม้ maj5 sum5 khɔ:n1 maj
5
 khɔ:n1 maj

5
 khɔ:n1 maj

5
 

3 รองเท้า 1 ข้าง bə:ŋ4 kiŋ3 
kha:ŋ4 

kiŋ3 
kha:ŋ4 

kiŋ3 
kha:ŋ4 

4 ร้านค้า tɯk5 la:n5 kha:5 la:n5 kha:5 la:n5 kha:5 

5 ผ้าขาวม้า phɛ:2 si:1 pa2 

do:1 

pha:4 kha2 ma:5 

  pha:5kha:w1ma:5 

pha:4 kha4 ma:5 

  pha:5 kha:w1 
ma:5 

pha:5 kha:w1  
      ma:5 

6 กางเกงใน soŋ4 ho:1 hu:t3 soŋ4 naj2 soŋ4 naj2 soŋ4 naj2 

7 ไม้ผ ุ maj5 dɔʔ5 maj5 pho:k2 
maj5 phuʔ5 

maj5 pho:k2 
maj5 phuʔ5 

maj5 pho:k2 
maj5 phuʔ5 

 
11.หมวดคําบอกทิศทางและสถานท่ี 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ปากถํา้ ka

2
 thәp3 pa:k2 tham5 pa:k2 tham5 pa:k2 tham5 

2 ป่าช้า doŋ2 hε:w3 pa:3 sa:5 pa:3 sa:5 pa:3 sa:5 

3 ระเบียงบ้าน se:1 laʔ2 biaŋ1 laʔ2 biaŋ1 laʔ2 pa:k2 biaŋ1 

 
12.หมวดคําถามและคําไวยากรณ์ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เทา่กนั ha:w3 thɔ:3 de:w1 thɔ:3 de:w1 thɔ:3 de:w1 

2 ไมเ่ทา่กนั mi2 ha:w3 mi2 thɔ:3 de:w1 mi2 thɔ:3 de:w1 mi2 thɔ:3 de:w1 

3 จริงๆ แล้ว sat3 sәʔ3 ʔi5 li:2 lε:w5 
      ʔi5 li:2 

ʔi5 li:2 lε:w5 
      ʔi5 li:2 

ʔi5 li:2 lε:w5 
      ʔi5 li:2 

4 จริงไหม phә:ŋ1 bɔ:3 mε:n3 bɔ:3 mε:n3 bɔ:3 mε:n3 bɔ:3 

5 เพราะวา่ kham2 man2 mε:n3 wa:2 mε:n3 wa:2 mε:n3 wa:2 

6 ก็ไหน mɯ:5 laj2 lε:w5 saj1 saj1 saj1 

7 ใช่ไหม de:3 waʔ3 mɛ:n2 bɔʔ5 mɛ:n2 bɔʔ5 mɛ:n2 bɔʔ5 
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รูปแบบการใช้ศัพท์แบบ AAB จ านวน 7 หน่วยอรรถ 
 
4.หมวดคําเรียกโรคและอาการผิดปกต ิ
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ตวัร้อน ka2 to:1 hε:m4 ka2 to:1 hε:m4 

   to:1 hε:m4 
ka2 to:1 hε:m4 

   to:1 hε:m4 
 
 
to:1 hɔ:n5 

2 ไตวาย taj1 sә:m3 taj1 sә:m3 taj1 sә:m3  
ta:j1 wa:j2 

 
8.หมวดคําขยาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ไมส่วย mi2 cop5 mi2 cop5 mi2 cop5  

mi2 ŋa:m 2 

2 อยา่ไปถือสา ña3 paj1 sa:1laʔ3 ña3 paj1 sa:1  
        ña3 sa:1 

ña3 paj1 sa:1  
        ña3 sa:1 

 
 
ña3 hua1 sa:1 

3 สู้จนไมถ่อย su:4 mәt3 tә:4 su:4 mәt3 tә:4        
su:4 mәt3 

su:4 mәt3  
 
su:4 bɔ:3 saw2 

4 โอ้อวด, คยุโว khi:4 lo:m2 khi:4 lo:m2 khi:4 lo:m2  
khi:4 mo: 5 

 
9. หมวดคําเรียกธรรมชาต ิสี และอาหาร 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ข้าวสกุท่ีตากหรือ

ผึง่ให้แห้ง 

kha:w4 ka2 

dε:ŋ4 

kha:w4 ka2 

dε:ŋ4 

kha:w4 ka2 

dε:ŋ4 
 

kha:w4 taʔ2 

 

รูปแบบการใช้ศัพท์แบบ 
   

   
 จ านวน 22  หน่วยอรรถ 

1.หมวดคําเรียกเครือญาติ และสรรพนาม 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ภรรยา me:2 me:2 me:2 me:2 

mia2 

2 สามี pho:1 pho:1 pho:1 pho:1 
phua1 

3 อาเขย ʔa:w1 ʔa:w1 ʔa:w1 ʔa:w1 
ʔa:1 

4 พอ่ ʔi:1 phoʔ
3 ʔi:1 phoʔ

3 ʔi:1 phoʔ
3 ʔi:1 phoʔ

3 
ʔi:1 phɔ:3 
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5 แม ่ ʔi:1 meʔ3 ʔi:1 meʔ3 ʔi:1 meʔ3 ʔi:1 meʔ3 
ʔi:1 mε:3 

 
2.หมวดคําเรียกสว่นตา่งๆ ของร่างกาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 กระดกู ka2 duʔ5 ka2 duʔ5 ka2 duʔ5 ka2 duʔ5 

ka2 du:k2 
2 ขาหนีบ ʔε:p2 ʔε:1 ha:1 ʔε:p2 ʔε:1 ha:1 ʔε:p2 ʔε:1 ha:1 ʔε:p2 ʔε:1 ha:1 

ʔε:p2 ʔε:1 kha:1 
3 ขาออ่น kok5 ha:1 kok5 ha:1 kok5 ha:1 kok5 ha:1    

kok5 kha:1   
 
3.หมวดคําเรียกกิริยาอาการ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 แขมว่(ท้อง) kha2 mεp3 kha2 mεp3 kha2 mεp3 kha2 mεp3 

           mεp3 
wɛ:p2 

2 หายใจเข้า han1 cә:1 haw4 han1 cә:1 haw4 han1 cә:1 haw4 han1 cә:1 haw4 
       han1 cә:1  
      Khaw4 

 
4.หมวดคําเรียกโรคและอาการผิดปกต ิ
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 แขนคด hε:n1 khot3 hε:n1 khot3 hε:n1 khot3 hε:n1 khot3 

khε:n1 khot3 
2 ปวดฟัน cep5 hε:w4 cep5 hε:w4 cep5 hε:w4 cep5 hε:w4 

cep5 khε:w4 
 
5.หมวดคําเรียกพืช ผกั ผลไม้ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ชะอม phak5 naw3 phak5 naw3 phak5 naw3 phak5 naw3 

phak5 kha:1 

 
6.หมวดคําเรียกสตัว์ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 หิ่งห้อย mε:ŋ2 pa2 dap5  

      pa2 dε:ŋ1 
mε:ŋ2 pa2 dap5  
      pa2 dε:ŋ1 

mε:ŋ2 pa2 dap5  
      pa2 dε:ŋ1 
mε:ŋ2 ho:j5 

mε:ŋ2 pa2 dap5  
      pa2 dε:ŋ1 

mε:ŋ2 ho:j5 
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7. หมวดคําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ช้อน bo:ŋ3 bo:ŋ3 bo:ŋ3 bo:ŋ3 

buaŋ3 
2 กระบวย bo:j1 bo:j1    ka2 bo:j1 bo:j1    ka2 bo:j1 ka2 bo:j1 

ka2 buaj1 
3 เขียง he:ŋ1 khe:ŋ1 khe:ŋ1 khe:ŋ1 

khiaŋ1 
4 ขวด kho:t2 kho:t2     ko:t2 kho:t2     ko:t2 ko:t2    kho:t2 

khuat2 
5 หอก hɔʔ2 hɔʔ2 hɔʔ2 hɔʔ2 

hɔ:k2 
6 ไม้ตอก tɔʔ2 tɔʔ2 tɔʔ2 tɔʔ2 

tɔ:k2 

 
8. หมวดคําขยาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 กําลงัจะ... thom2 thom2 thom2 thom2 

kam1 laŋ2 

 

รูปแบบการใช้ศัพท์แบบ 
   

   
 จ านวน 26 หน่วยอรรถ 

 
1.หมวดคําเรียกเครือญาติ และสรรพนาม 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 พอ่ของพอ่ phɔ:3 tu:4 phɔ:3 tu:4 phɔ:3 tu:4 

pu:3 
phɔ:3 tu:4 
pu:3 

2 ลกู luʔ3 luʔ3 luʔ3 
lu:k3 

luʔ3 
lu:k3 

3 น้องชายของพอ่ ʔa:w1 ʔa:w1 ʔa:w1 
ʔa:1 

ʔa:w1 
ʔa:1 

 
2.หมวดคําเรียกสว่นตา่งๆ ของร่างกาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 แขน hε:n1 hε:n1 hε:n1 

khε:n1 
hε:n1 
khε:n1 

2 ขา ha:1 ha:1 ha:1 
kha:1 

ha:1 
kha:1 
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3 สายรก saj1 hε:3 saj1 hε:3 saj1 hε:3 
saj1 loʔ3 
  saj1 lo:k5 

saj1 hε:3 
saj3 loʔ3 
  saj1 lo:k5 

4 เหง่ือ hә:3 hә:3 hә:3 
ŋɯa3 

hә:3 

ŋɯa3 
 
3.หมวดคําเรียกกิริยาอาการ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ตดั bak5 bak5 bak5 

tat5 
bak5 
tat5 

2 ไกว(เปล) con4 con4 con4  
kwaj1   

con4  
kwaj1   

3 ได้ยิน daj4 ñin2 daj4 ñin2 daj4 ñin2 

daj4 jin2 
daj4 ñin2 

daj4 jin2 

4 กดั khop5 khop5 khop5 
kat5 

khop5 
kat5 

5 ขมวดเป็นปม hɔ:t2 hɔ:t2 hɔ:t2    
khɔ:t2 

hɔ:t2   
khɔ:t2 

 
4.หมวดคําเรียกโรคและอาการผิดปกต ิ
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เป็นง่อย pe:5 pe:5 pe:5 

ŋɔ:j3 
pe:5 
ŋɔ:j3 

 
6.หมวดคําเรียกสตัว์ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ปลากะด่ี pa:1 ka2 tε:p2 pa:1 ka2 tε:p2 pa:1 ka2 tε:p2 

pa:1 ki5 dәt5 
pa:1 ka5 tε:p4 

pa:1 ki5 dәt5  

         pa:1 ki5 
dә:t2 

 
7. หมวดคําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ถ้วย tho:j4 tho:j4 tho:j4 

thuaj4 
tho:j4 
thuaj4 

2 ก่ีทอผ้า huʔ2 huʔ2 huʔ2 
hu:k2 

huʔ2 
hu:k2 
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8. หมวดคําขยาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 งุ่นง่าน hwa:n3 hwa:n3 hwa:n3 

sa:5 
hwa:n3 
sa:5 

 
9. หมวดคําเรียกธรรมชาต ิสี และอาหาร 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ดวงอาทิตย์ ta2 ŋen2 ta2 ŋen2 ta2 ŋen2 

ta2 wen2 
ta2 ŋen2 
ta2 wen2 

2 สีขาว si:1 ha:w1 si:1 ha:w1 si:1 ha:w1 
si:1 kha:w1 

si:1 ha:w1 
si:1 kha:w1 

3 ข้าวต้ม khaw4  peʔ5 khaw4  peʔ5 khaw4  peʔ5 
khaw4  tom4 

khaw4  tom4 

 
 
10.หมวดคาํเรียกอาชีพ เคร่ืองแตง่กาย และคําลกัษณนาม 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ขนมจีน 

(ลกัษณนาม) 

ho:1 ho:1 ho:1 
ci:p2 

ho:1 
ci:p2 

2 เสือ้คอกระเช้า sә:4 pho:ŋ2 sә:4 pho:ŋ2 sә:4 pho:ŋ2 

sә:4ma:k3ka
2
lε:ŋ3 

sә:4 pho:n2 

sә:4ma:k3ka
2
lε:ŋ3 

3 กําไล kɔ:ŋ4 hε:n1 kɔ:ŋ4 hε:n1 kɔ:ŋ4 hε:n1 

kɔ:ŋ4 khε:n1 
kɔ:ŋ4 hε:n1 
kɔ:ŋ4 khε:n1 

4 สร้อยข้อมือ saj1  hε:n1 saj1  hε:n1 saj1  hε:n1 
saj1 khε:n1 

saj1  hε:n1 
saj1 khε:n1 

 
11.หมวดคําบอกทิศทางและสถานท่ี 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เข้า haw5 haw5 haw5 

khaw4 
haw5 

khaw4 
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รูปแบบการใช้ศัพท์แบบ 
   

   
 จ านวน 28 หน่วยอรรถ 

 
1.หมวดคําเรียกเครือญาติ และสรรพนาม 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 น้องสาวของพอ่ ʔa:w1 ʔa:w1 

ʔa:1 
ʔa:w1 
ʔa:1 

 
ʔa:1 

 
2.หมวดคําเรียกสว่นตา่งๆ ของร่างกาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 สมอง ka

2
 pɔ:ŋ1 kaʔ5 pɔ:ŋ1 

luʔ
3  pɔ:ŋ3 

kha
2
 mɔ:ŋ2 

kaʔ5 pɔ:ŋ1 

luʔ
3  pɔ:ŋ3 

kha
2
 mɔ:ŋ2 

 
 
 

Kha
2
 mɔ:ŋ2 

sa
2
 mɔ:ŋ2 

2 จมกู ho:2 daŋ1 ho:2 daŋ1  
daŋ1 

ho:2 daŋ1  
daŋ1 

 
daŋ1 

 
3.หมวดคําเรียกกิริยาอาการ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เลีย le:2 le:2 

lia2 
le:2 
lia2 

lia2  

2 คนให้เข้ากนั kha2 lon2 kha
2
 lon2 

khon2 

Kha
2
 lon2 

khon2 

khon2 

3 ปิดประต ู ŋɯp3 ŋɯp3  
ŋap3 

ŋɯp3  
ŋap3 

ŋap3 

4 ข่วน kho:n3 kho:n3 
khu:t4 

kho:n3 
khu:t4 

khu:t4 

 
4.หมวดคําเรียกโรคและอาการผิดปกต ิ
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เคลด็ Kha2 lɔ:t3 Kha2 lɔ:t3 

khet3 

Kha2 lɔ:t3 

khet3 
khet3 

 
7. หมวดคําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ครก sok3 sok3 

khok3 
sok3 
khok3 

khok3 
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8. หมวดคําขยาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 แคบ hɔ:m3 hɔ:m3 

khε:p2 
hɔ:m3 
khε:p2 

khε:p2 

 
9. หมวดคําเรียกธรรมชาต ิสี และอาหาร 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 แดด de:t2 de:t2 

dε:t2 
de:t2 
dε:t2 

dε:t2 

2 ฟ้าผา่ fa:4 pε:1 fa:4 pε:1 
fa:2 pha:3 

fa:4 pε:1 

fa:4 pha:3 
fa:4 pε:1 

 
11.หมวดคําบอกทิศทางและสถานท่ี 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
21 ฝายกัน้นํา้ pa:n4 pa:n4 

fa:j1 
pa:n4 
fa:j1 

fa:j1 

 
รูปแบบการใช้ศัพท์แบบ ABB จ านวน 6 หน่วยอรรถ 

1.หมวดคําเรียกเครือญาติ และสรรพนาม 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 คําเรียกชายบวช

เณรท่ีสกึแล้ว 

co:1 co:1  
siaŋ2 

 
siaŋ2 

 
siaŋ2 

 
3.หมวดคําเรียกกิริยาอาการ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
2 ขยบัเขยือ้น kha

2 ñak
3 khaʔ

5 ñak
3 

khaʔ
5 ñap

3
 

 

khaʔ
5 ñap

3
 

 

khaʔ
5 ñap

3
 

 
4.หมวดคําเรียกโรคและอาการผิดปกต ิ
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
3 แผล pa2 ba:t2 Pa2 ba:t2  

ba:t5 

 
ba:t2 

 
ba:t5 
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7. หมวดคําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เชือก sәʔ3 sәʔ3 

sɯak2 
 
sɯak2 

 
sɯak2 

2 กบัดกัหน ู lo:ŋ3 lo:ŋ3 

buaŋ3 
 
buaŋ3 

 
buaŋ3 

 
8. หมวดคําขยาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
3 ลําบาก lam

2
  baʔ

2
 lam3  baʔ3 

lam3  ba:k2 
 
lam3  ba:k2 

 
lam3  ba:k2 

 
 

รูปแบบการใช้ศัพท์แบบ 
   

   
 จ านวน 28 หน่วยอรรถ 

 
2.หมวดคําเรียกสว่นตา่ง ๆ ของร่างกาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 อก22 ʔa:ŋ1 ʔa:ŋ1 

ʔәk5 
 
ʔәk5 

ʔok5  

 
ʔәk5 

ʔok5 
2 กะโหลกศีรษะ23 ka5 pɔ:ŋ1 ho:1 ka5 pɔ:ŋ1 ho:1 

ka5 loʔ3 
 

 
ka5 du5 ho:1 
 ka5 loʔ3 
 

 
ka5 du5 

ho:1 
ka5 loʔ3 
        kaʔ5 lo:k3 

 
3.หมวดคําเรียกกิริยาอาการ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 กระพริบ ka5 pap5 ka5 pap5 

ka5 pip5 
 
ka5 pip5 

 
ka5 pip5 

2 กระพริบตา ka5 pap5 ta:1 ka5 pap5 ta:1 
ka5 pip5 ta:1 

 
ka5 pip5 ta:1 

 
ka5 pip5ta:1 

3 หลอก lɔʔ3 lɔʔ3  
lɔ:k

3  
 
lɔ:k

3 
 
lɔ:k

3 

                                                            
22 ʔәk5 เป็นศพัท์ภาษาลาวอีสาน และ ʔok5 เป็นศพัท์ภาษาไทยกรุงเทพฯ  ศพัท์ ʔәk5 และ ʔok5 จงึเป็นคนละศพัท์ไมใ่ช่รูป

แปร 
23 ka5 du5 ho:1 เป็นศพัท์ภาษาลาวอีสาน และ ka5 loʔ3  

    kaʔ5 lo:k3  เป็นศพัท์ภาษาไทย  ดัง้นัน้ ka5 du5 ho:1 

และ ka5 loʔ3  
    kaʔ5 lo:k3  จงึเป็นคนละศพัท์ไมใ่ช่รูปแปร 
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4 ถกัเปีย phә:1 phә:1 
pia1 

 
pia1 

 
pia1 

5 อุ้มไว้ท่ีหลงั ʔɔ:ŋ1 ʔɔ:ŋ1 
ʔum4 

 
ʔum4 

 
ʔum4 

6 หมนุ pin4 we:n2 pin4 
mun1 

 
mun1 

 
mun1 

7 ชําเลือง lə:ŋ2 lə:ŋ2  
sam2 lə:ŋ2 

 
sam2 lə:ŋ2 

 
sam2 lə:ŋ2 

8 ยิม้,อมยิม้ hoː1 ñum5 ho:1 ñum5 
ʔom1 jim5 

 
ʔom1 jim5 

 
ʔom1 jim5 

9 ปัด,สลดั tɔj5 tɔj5 

pat3 
 
pat3 

sa3 bat5 

 
pat3 

sa3 bat5 

 
4.หมวดคําเรียกโรคและอาการผิดปกต ิ
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ตากุ้งยิง fi:1 ta:1 fi:1 ta:1 

ta:1 tɔ:4 
 
ta:1 tɔ:4 

 
ta:1 tɔ:4 

 
6.หมวดคําเรียกสตัว์ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 กุ้ง cuŋ4    ka5cuŋ4 cuŋ4 

kuŋ4 
 
kuŋ4 

 
kuŋ4 

2 ลกูกบ lu5 hoʔ3 lu5 hoʔ3 

lu5 huak2 
 
lu5 huak2 

 
lu5 huak2 

 
 
7. หมวดคําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เคร่ืองจบัสตัว์ mo:ŋ3 mo:ŋ3     

buaŋ3 
 
buaŋ3 

 
buaŋ3 

2 แคร่ sa1 nε:2 sa1nε:2 ̴  sa1 

nε:n2 

ta2 khɛ:3     khɛ:3   

 
ta2 khɛ:3     khɛ:3   

 
ta2 khɛ:3     khɛ:3   

3 ตลบัใสน่วด ʔap5 ʔap5 
ta2 lap3 

 
ta2 lap3 

 
ta2 lap3 

4 ตุม่นํา้ ʔuʔ5 ʔuʔ5 
ʔo:ŋ3 

 
ʔo:ŋ3 

 
ʔo:ŋ3 

5 ผ้าขีริ้ว้ pha:4 hen5 pha:4 hen5 
pha:5 ha:j4 

 
pha:5 ha:j4 

 
pha:5 ha:j4 

6 ถ่านไฟเก่า kɔ:4 mi:5 kɔ:4 mi:4 
tha:n3 

 
tha:n3 

 
tha:n3 
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7 กระดมุ ma3 tiŋ3  ma2 tiŋ3 
ka2 dum1 

 
ka2 dum1 

 
ka2 dum1 

8 กระดมุเสือ้ ma2 tiŋ3 sә:5 ma2 tiŋ3 sә:4 
ka2 dum1 sә:4 

 
ka2 dum1 sә:4 

 
ka2 dum1 sә:4  
       ka2 dum1 

 
9. หมวดคําเรียกธรรมชาต ิสี และอาหาร 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 นํา้ขงั ʔaŋ3 ʔaŋ3 

khaŋ1 
khaŋ1 khaŋ1  

2 กล้วยนํา้ว้า ko:j4pәʔ2 ba:ŋ1 ko:j4pәʔ2 ba:ŋ1 

ko:j4 
 
ko:j4 

 
ko:j4 

 
10.หมวดคาํเรียกอาชีพ เคร่ืองแตง่กาย และคําลกัษณะนาม 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ผ้าถงุท่ีใช้มานาน 

จนขาดรุ่งร่ิง 

sin4 hә:n5 sin4 hә:n5 
sin4 ha:t2 

 
sin4 ha:t2 

 
sin4 ha:t2 

2 สไบเฉียง be:ŋ3 sa2 baj1 be:ŋ3 sa2 baj1 
biaŋ3sa2 baj1  

 
biaŋ3sa2 baj1 

 
biaŋ3sa2 baj1 

 
11.หมวดคําบอกทิศทางและสถานท่ี 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เชิงเขา ka2 pha:n2 

phu:2 
ka2 pha:n2 

phu:2 
ti:n1 phu:2 
ti:n1 khaw1 

 
ti:n1 phu:2 
ti:n1 khaw1 

 
ti:n1 phu:2 
ti:n1 khaw1 

2 ช่องหน้าจัว่ ta5 wa:n2 hә:n2 ta5 wa:n2 hә:n2 
cua3 

 
cua3 

 
cua3 

 

รูปแบบการใช้ศัพท์แบบ 
   

   
 จ านวน 27 หน่วยอรรถ 

 
2.หมวดคําเรียกสว่นตา่งๆ ของร่างกาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 หงอน(ไก่) hɔ:n1 hɔ:n1 hɔ:n1 

ŋɔ:n1 
 
ŋɔ:n1 
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3.หมวดคําเรียกกิริยาอาการ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
2 เขยง่ kha2 ñek3 kha2 ñek3 kha2 ñek3 

kha2 ñeŋ3 
 
kha2 ñeŋ3 

3 อุ้มไว้ท่ีเอว ce:1 ce:1 ce:1 
ʔum4 

 
ʔum4 

4 ชะงกั ka2 coŋ2 ka2 coŋ2 ka2 coŋ2 
sa1 ŋak2 

 
sa1 ŋak2 

5 เท thɔʔ2 thɔʔ2 thɔʔ2 

the:2 
 
the:2 

 
4.หมวดคําเรียกโรคและอาการผิดปกต ิ
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เป็นไข้ hε:m2 hε:m2 hε:m2 

khaj4 
 
khaj4 

2 คอพอก khɔ:2 pә:3 khɔ:2 pә:3 khɔ:2 pә:3 
khɔ:2 phɔ:k

3 
 
khɔ:2 phɔ:k

3 
3 โรคเรือ้น khi:4 ma2 hә:ŋ2 khi:4 ma2 hә:ŋ 

    ma2 hә:ŋ2 

 

khi:4 ma2 hә:ŋ2 

    ma2 hә:ŋ2 

kә:n4 

 
 
kә:n4 

4 ปวดหวั cep5 ho:1 cep5 ho:1 cep5 ho:1 
po:t1 ho:1 

 
po:t1 ho:1 

5 ฟันคดุ hε:w4 sa:w2 hε:w4 hut3 fan1 hut3 
fan1 khut3 

 
fan1 khut3 

 
7. หมวดคําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เข็ม hem1 hem1 hem1 

khem1 
 
khem1 

2 กระด้งเลีย้งไหม cә:1 cә:1 cә:1 
ka2 do:ŋ4 

 
ka2do:ŋ4 

3 เปลเด็ก ʔuʔ5 ʔuʔ5 ʔuʔ5 
ʔu:3 

 
ʔu:3 

4 ท่ีรองก้นภาชนะนึง่
ข้าวเหนียว 
(ท่ีรองก้นหวด) 

mo:j2 mo:j2 mo:j2 
muaj2 

 
muaj2 

5 หมวก mo:k2 mo:k2 mo:k2 
muak2 

 
muak2 

6 ตะเกียง ta2 ke:ŋ1 ta2 ke:ŋ1 ta2 ke:ŋ1 
ta2 kiaŋ1 

 
ta2 kiaŋ1 
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7 เทียน the:n2 the:n2 the:n2 
thian2 

 
thian2 

8 ผ้าอ้อมเดก็ pha:4 la:j5 pha:4 la:j5 pha:4 la:j5 

pha:4 ʔɔ:m4 
pha:4 ʔɔ:m4 

9 กระดานหก ma2 dup5 dә:ŋ3 ma2 dup5 dә:ŋ3 ma2 dup5 dә:ŋ3 
diaŋ3 daŋ4 

 
diaŋ3 daŋ4 

 
8. หมวดคําขยาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ริม , ขอบ hε:m2 hε:m2 khε:m2 

him2 
 
him2 

2 แหลม lә:m1 lә:m1 lә:m1 
lε:m1 

 
lε:m1 

 
9. หมวดคําเรียกธรรมชาต ิสี และอาหาร 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 พระอาทิตย์ ta1 ŋen2 ta1 ŋen2 ta1 ŋen2 

ta1 wen2 
 
ta2 wen2 

2 ดินแฉะ din1 peʔ5 din1 peʔ5 din1 peʔ5 
din1 cɯ:n4 

 
din1 cɯ:n4 

 
10.หมวดคาํเรียกอาชีพ เคร่ืองแตง่กาย และคําลกัษณะนาม 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ตํารวจ tam1 no:t3 tam1 no:t3 tam1 no:t3 

tam1 lo:t3 
 
tam1 lo:t3 

2 แคน(เป่า) 
ลกัษณนาม 

do:ŋ1 do:ŋ1 do:ŋ1 
ʔan1 

 
ʔan1 

3 เสือ้ชัน้ใน sә:4 ʔo:ŋ2 sә:4 ʔo:ŋ2 sә:4 ʔo:ŋ2 
sә:4 naj2 

 
sә:4 naj2 
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รูปแบบการใช้ศัพท์ภาษาผู้ไทกะป๋อง   เมืองเซโปน   แขวงสะหวันนะเขต  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รูปแบบการใช้ศัพท์แบบ AAA จ านวน 293 หน่วยอรรถ 

1.หมวดคําเรียกเครือญาติ และสรรพนาม 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 แมข่องแม ่  mε:3 thaw5 mε:3 thaw5 mε:3 thaw5 mε:3 thaw5 

2 พอ่ของแม ่  phɔ:3 thaw5 phɔ:3 thaw5 phɔ:3 thaw5 phɔ:3 thaw5 

3 แมข่องพอ่   mε:3 ña:5 mε:3 ña:5 mε:3 ña:5 mε:3 ña:5   

4 พอ่ของพอ่  phɔ:3 tu:4 phɔ:3 tu:4 phɔ:3 tu:4 
pu:3 

phɔ:3 tu:4 
pu:3 

5 แมข่องภรรยา   mε:3 thaw5 mε:3 thaw5 mε:3 thaw5 mε:3 thaw5 

6 พอ่ของภรรยา   phɔ:3 thaw5 phɔ:3 thaw5 phɔ:3 thaw5 phɔ:3 thaw5 

7 พอ่   ʔi:1 phoʔ
3 ʔi:1 phoʔ

3 ʔi:1 phoʔ
3 ʔi:1 phoʔ

3 

8 แม ่ ʔi:1 meʔ:3 ʔi:1 meʔ:3 ʔi:1 meʔ:3 ʔi:1 meʔ:3 

9 พ่ีชาย  ʔa:j4 ʔa:j4 ʔa:j4 ʔa:j4 

10 พ่ีสาว   ʔә:j4 ʔә:j4 ʔә:j4 ʔә:j4 

11 ทวด  tho:t3 tho:t3 tho:t3 tho:t3 

12 ปู่ ทวด  pu:3 tho:t3 pu:3 tho:t3 pu:3 tho:t3 pu:3 tho:t3 

13 ยา่ทวด   ña:3 tho:t3 ña:3 tho:t3 ña:3 tho:t3 ña:3 tho:t3 

14 ตาทวด ta:1 tho:t3 ta:1 tho:t3 ta:1 tho:t3 ta:1 tho:t3 

15 ยายทวด ja:j2 tho:t3 ja:j2 tho:t3 ja:j2 tho:t3 ja:j2 tho:t3 

16 ลกูคนโต luʔ3 kok3 luʔ3 kok3 luʔ3 kok3 luʔ3 kok3 

17 ลกูคนสดุท้อง luʔ3 la:5 luʔ3 la:5 luʔ3 la:5 luʔ3 la:5 

18 พ่ีสะใภ้ ʔә:j4 phә:5 ʔә:j4 phә:5 ̴  
ʔә:j4 

ʔә:j4 phә:5 ̴  
ʔә:j4 

ʔә:j4 phә:5 ̴  
ʔә:j4 

19 ลกูสะใภ้ luʔ3 phә:5 luʔ3 phә:5 luʔ3 phә:5 luʔ3 phә:5 

20 น้องสะใภ้ nɔ:ŋ5 phә:5 nɔ:ŋ5 phә:5 nɔ:ŋ5 phә:5 nɔ:ŋ5 phә:5 

21 ญาติ phiʔ3 nɔ:ŋ5 phiʔ3 nɔ:ŋ5 phiʔ3 nɔ:ŋ5 phiʔ3 nɔ:ŋ5 

22 เพ่ือน muʔ3 muʔ3    mu:3 muʔ3    mu:3 muʔ3    mu:3 
23 เพ่ือนสนิท se:w3 se:w3 se:w3 se:w3 
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24 คําแทนตวัเม่ือพดู
กบัพระ 

phuʔ3 kha:4 phuʔ3 kha:4 phuʔ3 kha:4 phuʔ3 kha:4 

25 พวกเขา suʔ5 khaw4 suʔ5 khaw4 suʔ5 khaw4 suʔ5 khaw4 

26 พวกเรา suʔ5 haw2 suʔ5 haw2 suʔ5 haw2 suʔ5 haw2 

27 ผู้ใหญ่ phu3 ñә:3 phu3 ñә:3 phu3 ñә:3 phu3 ñә:3 

28 ชายหนุ่ม ba:w3 ba:w3    phuʔ5   
      ba:w3 

ba:w3    phuʔ5   
      ba:w3 

ba:w3    phuʔ5   
      ba:w3 

 
2.หมวดคําเรียกสว่นตา่งๆ ของร่างกาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 กระดกู ka3 duʔ3 ka5 duʔ3 ka5 duʔ3 ka5 duʔ3 

2 ขน hon2 hon2 hon2 hon2 

3 แขน hε:n1 hε:n1 hε:n1 hε:n1 

4 ขา ha:1 ha:1 ha:1 ha:1 

5 เข่า ho:1 haw5 
ho:1 haw5 ho:1 haw5 ho:1 haw5 

6 จงอยปาก ŋɔj3 paʔ3 ŋɔj3 paʔ3 ŋɔj3 paʔ3 ŋɔj3 paʔ3 

7 ศีรษะ ho:1 ho:1 ho:1 ho:1 

8 ท้ายทอย ka3 dɔn3 ka3 dɔn3 ka3 dɔn3 ka3 dɔn3 

9 หวัใจ cә:1 cә:1 cә:1 cә:1 

10 เลือด lә:t2 lә:t2 lә:t2 lә:t2 

11 ปาก paʔ3 paʔ3 paʔ3 paʔ3 

12 เหงือก hәʔ3 hәʔ3 hәʔ3 hәʔ3 

13 ฟัน hε:w5 hε:w5 hε:w5 hε:w5 

14 หนวด no:t3 no:t3 no:t3 no:t3 

15 สะดือ saj1 bɯ:1 saj1 bɯ:1 saj1 bɯ:1 saj1 bɯ:1 

16 สายรก saj1 hε:3 saj1 hε:3 saj1 hε:3 saj1 hε:3 

17 สีข้าง so:ŋ3 so:ŋ3 so:ŋ3 so:ŋ3 

18 ริมฝีปาก him2 su1 paʔ3 him2 su1 paʔ3 him2 su1 paʔ3 him2 su1 paʔ3 

19 ขาหนีบ ʔε:p3 ʔε:1 ha:1 ʔε:p3 ʔε:1 ha:1 ʔε:p3 ʔε:1 ha:1 ʔε:p3 ʔε:1 ha:1 

20 ขาออ่น kok3 ha:1 kok3 ha:1 kok3 ha:1 kok3 ha:1   



  269 

21 ตาตุม่ pɔ:m3 phәʔ3 pɔ:m3 phәʔ3 pɔ:m3 phәʔ3 pɔ:m3 phәʔ3 

22 แขนศอก hε:n1 sɔʔ3 hε:n1 sɔʔ3 hε:n1 sɔʔ3 hε:n1 sɔʔ3 

23 สะโพก ka3 phoʔ3 ka3 phoʔ3 ka3 phoʔ3    ta3 
       phoʔ3 

ka3 phoʔ3    ta3 
       phoʔ3 

24 ฟันกราม hε:w5 ka1 soʔ3 hε:w5 ka1 soʔ3 hε:w5 ka1 soʔ3 hε:w5 ka1 soʔ3 

 
3.หมวดคําเรียกกิริยาอาการ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 แบก bεʔ3 bεʔ3 bεʔ3 bεʔ3 

2 เบ่ือ bә:3 bә:3 bә:3 bә:3 

3 จิม้ฟัน cim4 hε:w5 cim4 hε:w5 cim4 hε:w5 cim4 hε:w5 

4 เลน่ din4 din4 din4     lin5 din4     lin5 

5 เลน่ไพ ่ din4 phaj3 din4 phaj3 din4 phaj3  
    lin5   phaj3 

din4 phaj3  
    lin5  phaj3 

6 แขมว่(ท้อง) kha3 mεp3 kha3 mεp3 kha3 mεp3 kha3 mεp3 

           mεp3 

7 เขยง่ kha3 ñek3 kha3 ñek3 kha3 ñek3 kha3 ñek3 

8 ข้ามฟาก kha:m5 faʔ3 kha:m5 faʔ3 kha:m5 faʔ3 kha:m5 faʔ3 

9 คุ้ยเข่ีย khe:5 khe:5 khe:5 khe:5 

10 เขียน khe:n1 khe:n1 khe:n1 khe:n1 

 

11 กดั khop3 khop3 khop3 khop3 

12      

13 เลือก lәʔ3 lәʔ3 lәʔ3 lәʔ3 

14 เก่ียว ke:w3 ke:w3 ke:w3 ke:w3 

15  กลบั mә:2 mә:2 mә:2 mә:2 

16 กลบับ้าน mә:2 hә:n2 mә:2 hә:n2 mә:2 hә:n2 mә:2 hә:n2 

17 จัก๊จี ้ nak3 nә:m2 nak3 nә:m2    
nak3  
      khi:4 nә:m2 
 

nak3 nә:m2    
nak3  
      khi:4 nә:m2 
 

nak3 nә:m2    
nak3  
      khi:4 nә:m2 
       nak3 khi:4 
ka5    
      nә:m2 

18 ยืนขึน้ ñɯ:n2 hɯn5 ñɯ:n2 hɯn5 ñɯ:n2 hɯn5 ñɯ:n2 hɯn5 
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19 เปลี่ยน pe:n3 pe:n3 pe:n3 pe:n3 

20 เปียก peʔ3 peʔ3 peʔ3 peʔ3 

21 ซอ่ม pε:ŋ1 pε:ŋ1 pε:ŋ1 pε:ŋ1 

22 ฉีก ciʔ3 ciʔ3 ciʔ3 ciʔ3 

23 เดือดดาล hɯn5 hɯn5 hɯn5 hɯn5 

24 เย่ียมเยือน je:m3 je:m3 je:m3 je:m3 

25 อยาก,ต้องการ jәʔ3 jәʔ3 jәʔ3 jәʔ3 

26 ครอบไว้ ko:p3 ko:p3 ko:p3 ko:p3 

27 เลิกแล้วกนัไป lε:w5 de:w1 lε:w5 de:w1 lε:w5 de:w1 lε:w5 de:w1 

28 ขลบิผ้า len2 len2 len2 len2 

29 หลีก liʔ3 liʔ3 liʔ3 liʔ3 

30 แตะ tεʔ3 tεʔ3 tεʔ3 tεʔ3 

31 คลี่ผ้าออก phɯ:n5 phɯ:n5 phɯ:n5 phɯ:n5 

32 ผกู phuʔ3 phuʔ3 phuʔ3 phuʔ3 

33 รักษา po:1 po:1 po:1 po:1 

34 เหลา se:m5 se:m5 se:m5 se:m5 

35 (อาการ)สัน่ sen2 sen2 sen2 sen2 

36 เลา่ลือ sa:3 sa:3 sa:3 sa:3 

37 วางซ้อนกนั,ตัง้ขึน้ thә:n2 thә:n2 thә:n2 thә:n2 

38 ทว่ม tho:m5 tho:m5 tho:m5 tho:m5 

39 กระโจน to:n1 to:n1 to:n1 to:n1 

40 เดก็สํารอก ton4 ton4 ton4 ton4 

41 ตอก tɔʔ3 tɔʔ3 tɔʔ3 tɔʔ3 

42 เรอ ʔә:p3 ʔә:p3    ʔә:m4 ʔә:p3    ʔә:m4 ʔә:p3    ʔә:m4 

43 พยายาม pi3 pɔʔ3 pi3 pɔʔ3 pi3 pɔʔ3 pi3 pɔʔ3 

44 เขยา่ sa1  law2 sa1  law2 sa1  law2 sa1  law2 

45 ประกาศ ca:w3 ca:w3 ca:w3 ca:w3 

46 โผล(่ปลา) lo:5 lo:5 
bɔ:n4 

bɔ:n4 bɔ:n4 
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47 เคลิม้หลบั sa1 lә:p3 sa1 lә:p3    sә:p3 sa1 lә:p3    sә:p3 sa1 lә:p3    sә:p3 

48 งวัเงีย ñaŋ2 mi3 sɯ:n3 ñaŋ2 mi3 sɯ:n3 ñaŋ2 mi3 sɯ:n3 ñaŋ2 mi3 sɯ:n3 

49 ลื่นหกล้ม mɯ:n3 pha3 
la:t3 
 

mɯ:n3 pha3 
la:t3 
       pha3 la:t3  
       mɯ:n3 
       mɯ:n3 

mɯ:n3 pha3 
la:t3 
       pha3 la:t3  
       mɯ:n3 
       mɯ:n3 

mɯ:n3 pha3 
la:t3 
       pha3 la:t3  
       mɯ:n3 
       mɯ:n3 

50 ปิดประต ู ŋɯp3 ŋɯp3    ŋap3 ŋɯp3    ŋap3 ŋɯp3    ŋap3 

51 ง่วง jә3 nɔ:n2 jә3 nɔ:n2 jә3 nɔ:n2 jә3 nɔ:n2 

52 สง่ของขึน้ข้างบน ñɯ:n3 hɯn5 ñɯ:n3 hɯn5 ñɯ:n3 hɯn5 ñɯ:n3 hɯn5 

53 ตรวจ to:t3 to:t3   to:t3     ko:t3 to:t3     ko:t3 

54 กระจดักระจาย sa2 saj3 sa2 saj3 
 

sa2 saj3   
 

sa2 saj3  
 

55 กระโดด ka3 ñɔʔ2 ka3 ñɔʔ2 ka3 ñɔʔ2 ka3 ñɔʔ2 

56 ดิน้ให้หลดุ fɯt3 fɯt3 fɯt3 fɯt3 

57 ขํา, น่าขํา jә:2 ho:1  jә:2  ho:1    jә:2  
       ho:1 de:4  

jә:2  ho:1    jә:2  
       ho:1 de:4 

jә:2  ho:1  
 

58 ขนลกุ hon1 luk3 hon1 luk3 hon1 luk3 hon1 luk3 

59 หายใจออก han1 cә:1 ʔɔʔ5 han1 cә:1 ʔɔʔ5 han1 cә:1 ʔɔʔ5 han1 cә:1 ʔɔʔ5 

60 พนั ke:w4 ke:w4 ke:w4 ke:w4 

61 บอก,เตือน bɔʔ3 bɔʔ3 bɔʔ3 bɔʔ3 

62 ขมวดเป็นปม hɔ:t3 hɔ:t3 hɔ:t3      khɔ:t2 hɔ:t3      khɔ:t2 

63 ขน(สง่) hon1 
hon1 hon1 hon1 

64 ม้วน koʔ4 koʔ4 koʔ4 koʔ4 

65 เหยียบ je:p2 je:p2 je:p2 je:p2 

66 แตก(ผลิ.แตก
ออก) 

tɛʔ3 tɛʔ3 tɛʔ3 tɛʔ3 

67 หยดุ ka:n1 ka:n1 ka:n1 ka:n1 

68 สบั lɛʔ3 lɛʔ3 lɛʔ3 lɛʔ3 

69 ดดั bet3 bet3 bet3 bet3 

70 ขยะแขยง khi:5 le:t6 
    khi:5 de:t3 

khi:5 le:t6 
    khi:5 de:t3 

khi:5 le:t6 
    khi:5 de:t3 

khi:5 le:t6 
    khi:5 de:t3 

71 หยา่ร้าง paʔ3 paʔ3     pa3 kan1 paʔ3     pa3 kan1 paʔ3     pa3 kan1 

72 รําคาญ mut3mat3 mut3mat3 mut3mat3 mut3mat3 

73 หวัหมนุ ho:1 pin3 ho:1 pin3 ho:1 pin3 ho:1 pin3 



  272 

74 หมกั(อาหาร) ʔә:p3 ʔә:p3 ʔә:p3 ʔә:p3 

75 หวง ho:ŋ3 ho:ŋ3 ho:ŋ3 ho:ŋ3 

76 ปลกู puʔ3 puʔ3 puʔ3 puʔ3 

77 ทํา ʔet3 ʔet3 ʔet3 ʔet3 

78 ปัสสาวะ je:w3 je:w3 je:w3 je:w3 

79 เสียบ,ปัก se:p1 se:p1 se:p1 se:p1 

80 วาง poŋ1 poŋ1 poŋ1 poŋ1 

 
4.หมวดคําเรียกโรคและอาการผิดปกต ิ
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เท้าเป็นเหน็บ mɯn2 ti:n1 mɯn2 ti:n1 mɯn2 ti:n1 mɯn2 ti:n1 

2 ตาเข ta:1 sә:ŋ3 ta:1 sә:ŋ3 ta:1 sә:ŋ3 ta:1 sә:ŋ3 

3 ตวัร้อน ka3 to:1 hε:m2 ka3 to:1 hε:m2  ka5 to:1 hε:m2 

   to:1 hε:m2 
ka3 to:1 hε:m2 
       to:1 hε:m2 

to:1 hɔ:n2 
4 ท้องอืด ñɯ:ŋ3 tɔ:ŋ5 ñɯ:ŋ3 tɔ:ŋ5 ñɯ:ŋ3 tɔ:ŋ5   

      tɔ:ŋ5 ñɯ:ŋ3 
ñɯ:ŋ3 tɔ:ŋ5 
        tɔ:ŋ5 ñɯ:ŋ3 

5 แผล pa3 ba:t3 pa3 ba:t3      

ba:t3    

pa3 ba:t3      

ba:t3    
pa3 ba:t3      

ba:t3    
6 แผลเป็น be:w4 be:w4    pe:w4 be:w4    pe:w4 be:w4    pe:w4 
7 เป็นหนอง hom2 nɔʔ3 hom2 nɔʔ3 hom2 nɔʔ3 hom2 nɔʔ3 

8 ปากนกกระจอก pa3 hi3 kaj3 pa3 hi3 kaj3  pa3 hi3 kaj3     
hi3  
       kaj3 

pa3 hi3 kaj3     
hi3  
       kaj3 

9 แขนคด hε:n1 khot3 hε:n1 khot3 hε:n1 khot3 hε:n1 khot3 

10 พดูติดอา่ง pa3 ʔaŋ3 pa3 ʔaŋ3 pa3 ʔaŋ3 pa3 ʔaŋ3 

11 คนใบ้ kɯʔ3 kɯʔ3    pen1 
kɯʔ3 

kɯʔ3    pen1 
kɯʔ3 

kɯʔ3    pen1 
kɯʔ3 

12 หหูนวก hu:2 noʔ3 hu:2 noʔ3 hu:2 noʔ3 hu:2 noʔ3 

13 ขาเป็นตะคริว ke:w3 kin1 
ti:n1 

ke:w3 kin1 ti:n1 ke:w3 kin1 ti:n1 ke:w3 kin1 ti:n1 

14 หน้ามืด miŋ5 miŋ5 miŋ5 miŋ5 

15 สะอกึ ca3 ʔәʔ3 ca3 ʔәʔ3 ca3 ʔәʔ3 ca3 ʔәʔ3 

16 เป็นลม pe:n1 win2 pe:n1 win2    
win2 

pe:n1 win2    
win2 

pe:n1 win2    
win2 
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17 ขีก้ลาก khi:4 hә:n5  khi:4 hә:n5 
khi:4kaʔ5 

khi:4 hә:n5 
khi:4kaʔ5 

khi:4 ma3 hә:ŋ2 

      ma3 hә:ŋ2 

khi:4kaʔ5 
18 ขีม้กู khi:4 muʔ3 khi:4 muʔ3 khi:4 muʔ3 khi:4 muʔ3 

19 แท้งลกู lu3 luʔ3 lu3 luʔ3 lu3 luʔ3 lu3 luʔ3 

20 ลืม cɯ:3 mi3 daj4 cɯ:3 mi3 daj4 cɯ:3 mi3 daj4 cɯ:3 mi3 daj4 

21 ฟันย่ืน hε:w5 cә:ŋ1 hε:w5 cә:ŋ1 hε:w5 cә:ŋ1 hε:w5 cә:ŋ1 

22 ฟันหลดุ hε:w5 lɔ:n3 hε:w5 lɔ:n3 hε:w5 lɔ:n3 hε:w5 lɔ:n3 

23 ฟันเก hε:w5 be:w4 hε:w5 be:w4 hε:w5 be:w4 hε:w5 be:w4 

24 ฟันหา่ง hε:w5 hә:ŋ2 hε:w5 hә:ŋ2 hε:w5 hә:ŋ2 hε:w5 hә:ŋ2 

25 ปวดฟัน cep3 hε:w5 cep3 hε:w5 cep3 hε:w5 cep3 hε:w5 

26 ตากุ้งยิง fi:1 ta:1 fi:1 ta:1 fi:1 ta:1 fi:1 ta:1 

27 ไฝ pa:n1 pa:n1 pa:n1 pa:n1 

28 คนสติไม่ดี(บ้า) po:ŋ3 po:ŋ3 po:ŋ3 po:ŋ3 

29 ขีแ้มลงวนั khi:4 mεŋ2 
hon5 

khi:4 mεŋ2 hon5 khi:4 mεŋ2 hon5 khi:4 mεŋ2 hon5 

30 นํา้กดัเท้า hɔ:1 kin1 ti:n1 hɔ:1 kin1 ti:n1 hɔ:1 kin1 ti:n1 hɔ:1 kin1 ti:n1 

31 ถลอก pә:k2 pә:k2 pә:k2 pә:k2 

32 คลื่นไส้ jә3 haʔ3 jә3 haʔ3 jә3 haʔ3 jә3 haʔ3 

33 อ้วน ʔo:n4 ʔo:n4 ʔo:n4 ʔo:n4 

34 บวม khә:5 khә:5 khә:5 khә:5 

35 ท้องผกู thɔ:ŋ5 phuʔ5 thɔ:ŋ5 phuʔ5 thɔ:ŋ5 phuʔ5 thɔ:ŋ5 phuʔ5 

36 อาการกําเริบ mɯʔ3 mɯʔ3 mɯʔ3 mɯʔ3 

37 ไมรู้่สกึตวั miʔ3 hu:5 mә:3  
      khon2 

miʔ3 hu:5 mә:3  miʔ3 hu:5 mә:3  miʔ3 hu:5 mә:3  

38 ไตวาย taj1 sә:m3 taj1 sә:m3 taj1 sә:m3 ta:j1 mә3 ma:n2 

39 ตายท้องกลม ta:j1 ju3 luʔ3 ta:j1 juʔ5 luʔ3   

        juʔ5 luʔ3   
ta:j1 juʔ5 luʔ3   

        juʔ5 luʔ3   
ta:j1 juʔ3 luʔ3   

        juʔ3 luʔ3   

 
2.หมวดคําเรียกสว่นตา่งๆ ของร่างกาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 กระดกู ka3 duʔ3 ka5 duʔ3 ka5 duʔ3 ka5 duʔ3 
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2 ขน hon2 hon2 hon2 hon2 

3 แขน hε:n1 hε:n1 hε:n1 hε:n1 

4 ขา ha:1 ha:1 ha:1 ha:1 

5 เข่า ho:1 haw5 
ho:1 haw5 ho:1 haw5 ho:1 haw5 

6 จงอยปาก ŋɔj3 paʔ3 ŋɔj3 paʔ3 ŋɔj3 paʔ3 ŋɔj3 paʔ3 

7 ศีรษะ ho:1 ho:1 ho:1 ho:1 

8 ท้ายทอย ka3 dɔn3 ka3 dɔn3 ka3 dɔn3 ka3 dɔn3 

9 หวัใจ cә:1 cә:1 cә:1 cә:1 

10 เลือด lә:t2 lә:t2 lә:t2 lә:t2 

11 ปาก paʔ3 paʔ3 paʔ3 paʔ3 

12 เหงือก hәʔ3 hәʔ3 hәʔ3 hәʔ3 

13 ฟัน hε:w5 hε:w5 hε:w5 hε:w5 

14 หนวด no:t3 no:t3 no:t3 no:t3 

15 สะดือ saj1 bɯ:1 saj1 bɯ:1 saj1 bɯ:1 saj1 bɯ:1 

16 สายรก saj1 hε:3 saj1 hε:3 saj1 hε:3 saj1 hε:3 

17 สีข้าง so:ŋ3 so:ŋ3 so:ŋ3 so:ŋ3 

18 ริมฝีปาก him2 su1 paʔ3 him2 su1 paʔ3 him2 su1 paʔ3 him2 su1 paʔ3 

19 ขาหนีบ ʔε:p3 ʔε:1 ha:1 ʔε:p3 ʔε:1 ha:1 ʔε:p3 ʔε:1 ha:1 ʔε:p3 ʔε:1 ha:1 

20 ขาออ่น kok3 ha:1 kok3 ha:1 kok3 ha:1 kok3 ha:1   

21 ตาตุม่ pɔ:m3 phәʔ3 pɔ:m3 phәʔ3 pɔ:m3 phәʔ3 pɔ:m3 phәʔ3 

22 แขนศอก hε:n1 sɔʔ3 hε:n1 sɔʔ3 hε:n1 sɔʔ3 hε:n1 sɔʔ3 

23 สะโพก ka3 phoʔ3 ka3 phoʔ3 ka3 phoʔ3    ta3 
       phoʔ3 

ka3 phoʔ3    ta3 
       phoʔ3 

24 ฟันกราม hε:w5 ka1 soʔ3 hε:w5 ka1 soʔ3 hε:w5 ka1 soʔ3 hε:w5 ka1 soʔ3 

 
3.หมวดคําเรียกกิริยาอาการ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 แบก bεʔ3 bεʔ3 bεʔ3 bεʔ3 

2 เบ่ือ bә:3 bә:3 bә:3 bә:3 

3 จิม้ฟัน cim4 hε:w5 cim4 hε:w5 cim4 hε:w5 cim4 hε:w5 
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4 เลน่ din4 din4 din4     lin5 din4     lin5 

5 เลน่ไพ ่ din4 phaj3 din4 phaj3 din4 phaj3  
    lin5   phaj3 

din4 phaj3  
    lin5  phaj3 

6 แขมว่(ท้อง) kha3 mεp3 kha3 mεp3 kha3 mεp3 kha3 mεp3 

           mεp3 

7 เขยง่ kha3 ñek3 kha3 ñek3 kha3 ñek3 kha3 ñek3 

8 ข้ามฟาก kha:m5 faʔ3 kha:m5 faʔ3 kha:m5 faʔ3 kha:m5 faʔ3 

9 คุ้ยเข่ีย khe:5 khe:5 khe:5 khe:5 

10 เขียน khe:n1 khe:n1 khe:n1 khe:n1 

 

11 กดั khop3 khop3 khop3 khop3 

12      

13 เลือก lәʔ3 lәʔ3 lәʔ3 lәʔ3 

14 เก่ียว ke:w3 ke:w3 ke:w3 ke:w3 

15  กลบั mә:2 mә:2 mә:2 mә:2 

16 กลบับ้าน mә:2 hә:n2 mә:2 hә:n2 mә:2 hә:n2 mә:2 hә:n2 

17 จัก๊จี ้ nak3 nә:m2 nak3 nә:m2    
nak3  
      khi:4 nә:m2 
 

nak3 nә:m2    
nak3  
      khi:4 nә:m2 
 

nak3 nә:m2    
nak3  
      khi:4 nә:m2 
       nak3 khi:4 
ka5    
      nә:m2 

18 ยืนขึน้ ñɯ:n2 hɯn5 ñɯ:n2 hɯn5 ñɯ:n2 hɯn5 ñɯ:n2 hɯn5 

19 เปลี่ยน pe:n3 pe:n3 pe:n3 pe:n3 

20 เปียก peʔ3 peʔ3 peʔ3 peʔ3 

21 ซอ่ม pε:ŋ1 pε:ŋ1 pε:ŋ1 pε:ŋ1 

22 ฉีก ciʔ3 ciʔ3 ciʔ3 ciʔ3 

23 เดือดดาล hɯn5 hɯn5 hɯn5 hɯn5 

24 เย่ียมเยือน je:m3 je:m3 je:m3 je:m3 

25 อยาก,ต้องการ jәʔ3 jәʔ3 jәʔ3 jәʔ3 

26 ครอบไว้ ko:p3 ko:p3 ko:p3 ko:p3 

27 เลิกแล้วกนัไป lε:w5 de:w1 lε:w5 de:w1 lε:w5 de:w1 lε:w5 de:w1 

28 ขลบิผ้า len2 len2 len2 len2 
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29 หลีก liʔ3 liʔ3 liʔ3 liʔ3 

30 แตะ tεʔ3 tεʔ3 tεʔ3 tεʔ3 

31 คลี่ผ้าออก phɯ:n5 phɯ:n5 phɯ:n5 phɯ:n5 

32 ผกู phuʔ3 phuʔ3 phuʔ3 phuʔ3 

33 รักษา po:1 po:1 po:1 po:1 

34 เหลา se:m5 se:m5 se:m5 se:m5 

35 (อาการ)สัน่ sen2 sen2 sen2 sen2 

36 เลา่ลือ sa:3 sa:3 sa:3 sa:3 

37 วางซ้อนกนั,ตัง้ขึน้ thә:n2 thә:n2 thә:n2 thә:n2 

38 ทว่ม tho:m5 tho:m5 tho:m5 tho:m5 

39 กระโจน to:n1 to:n1 to:n1 to:n1 

40 เดก็สํารอก ton4 ton4 ton4 ton4 

41 ตอก tɔʔ3 tɔʔ3 tɔʔ3 tɔʔ3 

42 เรอ ʔә:p3 ʔә:p3    ʔә:m4 ʔә:p3    ʔә:m4 ʔә:p3    ʔә:m4 

43 พยายาม pi3 pɔʔ3 pi3 pɔʔ3 pi3 pɔʔ3 pi3 pɔʔ3 

44 เขยา่ sa1  law2 sa1  law2 sa1  law2 sa1  law2 

45 ประกาศ ca:w3 ca:w3 ca:w3 ca:w3 

46 โผล(่ปลา) lo:5 lo:5 
bɔ:n4 

bɔ:n4 bɔ:n4 

47 เคลิม้หลบั sa1 lә:p3 sa1 lә:p3    sә:p3 sa1 lә:p3    sә:p3 sa1 lә:p3    sә:p3 

48 งวัเงีย ñaŋ2 mi3 sɯ:n3 ñaŋ2 mi3 sɯ:n3 ñaŋ2 mi3 sɯ:n3 ñaŋ2 mi3 sɯ:n3 

49 ลื่นหกล้ม mɯ:n3 pha3 
la:t3 
 

mɯ:n3 pha3 
la:t3 
       pha3 la:t3  
       mɯ:n3 
       mɯ:n3 

mɯ:n3 pha3 
la:t3 
       pha3 la:t3  
       mɯ:n3 
       mɯ:n3 

mɯ:n3 pha3 
la:t3 
       pha3 la:t3  
       mɯ:n3 
       mɯ:n3 

50 ปิดประต ู ŋɯp3 ŋɯp3    ŋap3 ŋɯp3    ŋap3 ŋɯp3    ŋap3 

51 ง่วง jә3 nɔ:n2 jә3 nɔ:n2 jә3 nɔ:n2 jә3 nɔ:n2 

52 สง่ของขึน้ข้างบน ñɯ:n3 hɯn5 ñɯ:n3 hɯn5 ñɯ:n3 hɯn5 ñɯ:n3 hɯn5 

53 ตรวจ to:t3 to:t3   to:t3     ko:t3 to:t3     ko:t3 

54 กระจดักระจาย sa2 saj3 sa2 saj3 
 

sa2 saj3   
 

sa2 saj3  
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55 กระโดด ka3 ñɔʔ2 ka3 ñɔʔ2 ka3 ñɔʔ2 ka3 ñɔʔ2 

56 ดิน้ให้หลดุ fɯt3 fɯt3 fɯt3 fɯt3 

57 ขํา, น่าขํา jә:2 ho:1  jә:2  ho:1    jә:2  
       ho:1 de:4  

jә:2  ho:1    jә:2  
       ho:1 de:4 

jә:2  ho:1  
 

58 ขนลกุ hon1 luk3 hon1 luk3 hon1 luk3 hon1 luk3 

59 หายใจออก han1 cә:1 ʔɔʔ5 han1 cә:1 ʔɔʔ5 han1 cә:1 ʔɔʔ5 han1 cә:1 ʔɔʔ5 

60 พนั ke:w4 ke:w4 ke:w4 ke:w4 

61 บอก,เตือน bɔʔ3 bɔʔ3 bɔʔ3 bɔʔ3 

62 ขมวดเป็นปม hɔ:t3 hɔ:t3 hɔ:t3      khɔ:t2 hɔ:t3      khɔ:t2 

63 ขน(สง่) hon1 
hon1 hon1 hon1 

64 ม้วน koʔ4 koʔ4 koʔ4 koʔ4 

65 เหยียบ je:p2 je:p2 je:p2 je:p2 

66 แตก(ผลิ.แตก
ออก) 

tɛʔ3 tɛʔ3 tɛʔ3 tɛʔ3 

67 หยดุ ka:n1 ka:n1 ka:n1 ka:n1 

68 สบั lɛʔ3 lɛʔ3 lɛʔ3 lɛʔ3 

69 ดดั bet3 bet3 bet3 bet3 

70 ขยะแขยง khi:5 le:t6 
    khi:5 de:t3 

khi:5 le:t6 
    khi:5 de:t3 

khi:5 le:t6 
    khi:5 de:t3 

khi:5 le:t6 
    khi:5 de:t3 

71 หยา่ร้าง paʔ3 paʔ3     pa3 kan1 paʔ3     pa3 kan1 paʔ3     pa3 kan1 

72 รําคาญ mut3mat3 mut3mat3 mut3mat3 mut3mat3 

73 หวัหมนุ ho:1 pin3 ho:1 pin3 ho:1 pin3 ho:1 pin3 

74 หมกั(อาหาร) ʔә:p3 ʔә:p3 ʔә:p3 ʔә:p3 

75 หวง ho:ŋ3 ho:ŋ3 ho:ŋ3 ho:ŋ3 

76 ปลกู puʔ3 puʔ3 puʔ3 puʔ3 

77 ทํา ʔet3 ʔet3 ʔet3 ʔet3 

78 ปัสสาวะ je:w3 je:w3 je:w3 je:w3 

79 เสียบ,ปัก se:p1 se:p1 se:p1 se:p1 

80 วาง poŋ1 poŋ1 poŋ1 poŋ1 

 
4.หมวดคําเรียกโรคและอาการผิดปกต ิ
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เท้าเป็นเหน็บ mɯn2 ti:n1 mɯn2 ti:n1 mɯn2 ti:n1 mɯn2 ti:n1 
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2 ตาเข ta:1 sә:ŋ3 ta:1 sә:ŋ3 ta:1 sә:ŋ3 ta:1 sә:ŋ3 

3 ตวัร้อน ka3 to:1 hε:m2 ka3 to:1 hε:m2  ka5 to:1 hε:m2 

   to:1 hε:m2 
ka3 to:1 hε:m2 
       to:1 hε:m2 

to:1 hɔ:n2 
4 ท้องอืด ñɯ:ŋ3 tɔ:ŋ5 ñɯ:ŋ3 tɔ:ŋ5 ñɯ:ŋ3 tɔ:ŋ5   

      tɔ:ŋ5 ñɯ:ŋ3 
ñɯ:ŋ3 tɔ:ŋ5 
        tɔ:ŋ5 ñɯ:ŋ3 

5 แผล pa3 ba:t3 pa3 ba:t3      

ba:t3    

pa3 ba:t3      

ba:t3    
pa3 ba:t3      

ba:t3    
6 แผลเป็น be:w4 be:w4    pe:w4 be:w4    pe:w4 be:w4    pe:w4 
7 เป็นหนอง hom2 nɔʔ3 hom2 nɔʔ3 hom2 nɔʔ3 hom2 nɔʔ3 

8 ปากนกกระจอก pa3 hi3 kaj3 pa3 hi3 kaj3  pa3 hi3 kaj3     
hi3  
       kaj3 

pa3 hi3 kaj3     
hi3  
       kaj3 

9 แขนคด hε:n1 khot3 hε:n1 khot3 hε:n1 khot3 hε:n1 khot3 

10 พดูติดอา่ง pa3 ʔaŋ3 pa3 ʔaŋ3 pa3 ʔaŋ3 pa3 ʔaŋ3 

11 คนใบ้ kɯʔ3 kɯʔ3    pen1 
kɯʔ3 

kɯʔ3    pen1 
kɯʔ3 

kɯʔ3    pen1 
kɯʔ3 

12 หหูนวก hu:2 noʔ3 hu:2 noʔ3 hu:2 noʔ3 hu:2 noʔ3 

13 ขาเป็นตะคริว ke:w3 kin1 
ti:n1 

ke:w3 kin1 ti:n1 ke:w3 kin1 ti:n1 ke:w3 kin1 ti:n1 

14 หน้ามืด miŋ5 miŋ5 miŋ5 miŋ5 

15 สะอกึ ca3 ʔәʔ3 ca3 ʔәʔ3 ca3 ʔәʔ3 ca3 ʔәʔ3 

16 เป็นลม pe:n1 win2 pe:n1 win2    
win2 

pe:n1 win2    
win2 

pe:n1 win2    
win2 

17 ขีก้ลาก khi:4 hә:n5  khi:4 hә:n5 
khi:4kaʔ5 

khi:4 hә:n5 
khi:4kaʔ5 

khi:4 ma3 hә:ŋ2 

      ma3 hә:ŋ2 

khi:4kaʔ5 
18 ขีม้กู khi:4 muʔ3 khi:4 muʔ3 khi:4 muʔ3 khi:4 muʔ3 

19 แท้งลกู lu3 luʔ3 lu3 luʔ3 lu3 luʔ3 lu3 luʔ3 

20 ลืม cɯ:3 mi3 daj4 cɯ:3 mi3 daj4 cɯ:3 mi3 daj4 cɯ:3 mi3 daj4 

21 ฟันย่ืน hε:w5 cә:ŋ1 hε:w5 cә:ŋ1 hε:w5 cә:ŋ1 hε:w5 cә:ŋ1 

22 ฟันหลดุ hε:w5 lɔ:n3 hε:w5 lɔ:n3 hε:w5 lɔ:n3 hε:w5 lɔ:n3 

23 ฟันเก hε:w5 be:w4 hε:w5 be:w4 hε:w5 be:w4 hε:w5 be:w4 

24 ฟันหา่ง hε:w5 hә:ŋ2 hε:w5 hә:ŋ2 hε:w5 hә:ŋ2 hε:w5 hә:ŋ2 

25 ปวดฟัน cep3 hε:w5 cep3 hε:w5 cep3 hε:w5 cep3 hε:w5 
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26 ตากุ้งยิง fi:1 ta:1 fi:1 ta:1 fi:1 ta:1 fi:1 ta:1 

27 ไฝ pa:n1 pa:n1 pa:n1 pa:n1 

28 คนสติไม่ดี(บ้า) po:ŋ3 po:ŋ3 po:ŋ3 po:ŋ3 

29 ขีแ้มลงวนั khi:4 mεŋ2 
hon5 

khi:4 mεŋ2 hon5 khi:4 mεŋ2 hon5 khi:4 mεŋ2 hon5 

30 นํา้กดัเท้า hɔ:1 kin1 ti:n1 hɔ:1 kin1 ti:n1 hɔ:1 kin1 ti:n1 hɔ:1 kin1 ti:n1 

31 ถลอก pә:k2 pә:k2 pә:k2 pә:k2 

32 คลื่นไส้ jә3 haʔ3 jә3 haʔ3 jә3 haʔ3 jә3 haʔ3 

33 อ้วน ʔo:n4 ʔo:n4 ʔo:n4 ʔo:n4 

34 บวม khә:5 khә:5 khә:5 khә:5 

35 ท้องผกู thɔ:ŋ5 phuʔ5 thɔ:ŋ5 phuʔ5 thɔ:ŋ5 phuʔ5 thɔ:ŋ5 phuʔ5 

36 อาการกําเริบ mɯʔ3 mɯʔ3 mɯʔ3 mɯʔ3 

37 ไมรู้่สกึตวั miʔ3 hu:5 mә:3  
      khon2 

miʔ3 hu:5 mә:3  miʔ3 hu:5 mә:3  miʔ3 hu:5 mә:3  

38 ไตวาย taj1 sә:m3 taj1 sә:m3 taj1 sә:m3 ta:j1 mә3 ma:n2 

39 ตายท้องกลม ta:j1 ju3 luʔ3 ta:j1 juʔ5 luʔ3   

        juʔ5 luʔ3   
ta:j1 juʔ5 luʔ3   

        juʔ5 luʔ3   
ta:j1 juʔ3 luʔ3   

        juʔ3 luʔ3   

 
5. หมวดคําเรียกพืช ผกั ผลไม้ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ใบไม้ bә:1 maj5 bә:1 maj5 bә:1 maj5 bә:1 maj5 

2 ใบตําลงึ bә:1 tam1 lɯŋ2 bә:1 tam1 lɯŋ2 bә:1 tam1 lɯŋ2 bә:1 tam1 lɯŋ2 

3 ใบตอง bә:1 tɔ:ŋ1 bә:1 tɔ:ŋ1 bә:1 tɔ:ŋ1 bә:1 tɔ:ŋ1 

4 ใบแมงลกั bә:1 ʔi:3 tu:3 bә:1 ʔi:3 tu:3 bә:1 ʔi:3 tu:3 bә:1 ʔi:3 tu:3 

5 กะเทียม ka5 the:m2 ka5 the:m2 ka5 the:m2 ka5 the:m2 

6 มนัเทศ men2 kε:w1 men2 kε:w1 men2 kε:w1 men2 kε:w1 

7 มนัแกว ho:1 ʔen1 men2 khe:w1 men2 khe:w1 men2 khe:w1 

8 มนัสําปะหลงั men2 
ton4 men2 

ton4 men2 
ton4 men2 

ton4 

9 มะเฟือง ma3 fә:ŋ1 ma3 fә:ŋ1 ma3 fә:ŋ1 ma3 fә:ŋ1 

10 มะขาม ma3 ha:m2 ma3 ha:m2 ma3 ha:m2 ma3 ha:m2 

11 มะขามเทศ ma3 ha:m2 pε:1 ma3 ha:m2 pε:1 ma3 ha:m2 pε:1 ma3 ha:m2 pε:1 
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12 ส้มโอ ma3 ke:ŋ4 ma3 ke:ŋ4 ma3 ke:ŋ4 ma3 ke:ŋ4 

13 น้อยหน่า ma3  
khe:p5 ma3  

khe:p5 ma3  
khe:p5 ma3  

khe:p5 

14 พริก ma3 khit5 ma3 khit5 ma3 khit5 ma3 khit5 

15 มะกรูด maʔ3 khi:3 
hu:t3 

maʔ3 khi:3 
hu:t3 

maʔ3 khi:3 
hu:t3 

maʔ3 khi:3 
hu:t3 

16 มะเขือ ma3 khә:1 maʔ3 khә:1 maʔ3 khә:1 maʔ3 khә:1 

17 มะมว่ง ma3 
mo:ŋ5 ma3 

mo:ŋ5 ma3 
mo:ŋ5 ma3 

mo:ŋ5 

18 ข้าวโพด ma3 
sa2 li:2 ma3 

sa2 li:2 ma3 
sa2 li:2 ma3 

sa2 li:2 

19 ถัว่ลสิง ma3 
to:3 din1 ma3 

to:3 din1 ma3 
to:3 din1 ma3 

to:3 din1 

20 ผกับุ้ง phak5 boŋ4 phak5 boŋ4 phak5 boŋ4 phak5 boŋ4 

21 เผือก phәʔ3 phәʔ3 phәʔ3 phәʔ3 

22 ตะไคร้ ho:1 si2 khә:2 ho:1 si2 khә:2 ho:1 si2 khә:2 ho:1 si2 khә:2 

23 ฟักทอง ma3 ʔuʔ5 ma3 ʔuʔ5 ma3 ʔuʔ5 ma3 ʔuʔ5 

24 หอมแดง ho:1 phak5 bo:3 ho:1 phak5 bo:3 ho:1 phak5 bo:3 ho:1 phak5 bo:3 

25 มะระ  ma3 ʔi5 lak3 phak5 saj3 phak5 saj3 phak5 saj3 

26 สะระแหน่ phak5 thә:m2 phak5 thә:m2 phak5 thә:m2 phak5 thә:m2 

27 ต้นหอม phak5 
bo:3 phak5 

bo:3  phak5 
bo:3  phak5 

bo:3 

28 ผกัแขยง phak5 sa1 ŋεʔ3 phak5 sa1 ŋεʔ3 phak5 sa1 ŋεʔ3 phak5 sa1 ŋεʔ3 

29 ทบัทิม ma3 phi3 la:2 ma3 phi3 la:2 ma3 phi3 la:2 ma3 phi3 la:2 

30 มะละกอ ma3 huŋ3 ma3 huŋ3 ma3 huŋ3 ma3 huŋ3 

31 มะเขือยาว ma3 khә:1 
ña:w2 

ma3 khә:1 
ña:w2 

ma3 khә:1 
ña:w2 

ma3 khә:1 
ña:w2 

32 ถัว่แระ tho:3 hε:3 tho:3 hε:3 tho:3 hε:3 tho:3 hε:3 

33 ผกัขม phak5 hom2 phak5 hom2 phak5 hom2 phak5 khom2 

34 เหด็โคน het3 poʔ5 het3 poʔ5 het3 poʔ5 het3 poʔ5 

35 มะเขือเทศ ma3 khә:1 khә:2 ma3 khә:1 khә:2 ma3 khә:1 khә:2 ma3 khә:1 khә:2 

36 ขนนุ ma3 mi:5 ma3 mi:5 ma3 mi:5 ma3 mi:5 

37 เหด็ฟาง het3  fә:ŋ1  het3  fә:ŋ1 het3  fә:ŋ1 het3  fә:ŋ1 

38 ชะอม phak5 naw3 phak5 naw3 phak5 naw3 phak5 naw3 
phak5 kha:1 

39 มะเกลือ ma3 kә:1 ma3 kә:1 ma3 kә:1 ma3 kә:1 
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40 มะเขือพวง ma3 hε:ŋ5 ma3 hε:ŋ5 ma3 hε:ŋ5 ma3 hε:ŋ5 

41 ใบบวับก phak5  nɔʔ3 phak5  nɔʔ3 phak5  nɔʔ3 phak5  nɔʔ3 

 
6. หมวดคําเรียกสตัว์ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ววั ŋo:2 ŋo:2 ŋo:2 ŋo:2 

2 ปลาไหล je:n3 je:n3 je:n3 je:n3 

3 กิง้กือ boŋ4 kɯ:1 boŋ4 kɯ:1     
boŋ4   
       khi:4 kɯ:1 

boŋ4 kɯ:1     
boŋ4   
       khi:4 kɯ:1 

boŋ4 kɯ:1     
boŋ4   
       khi:4 kɯ:1 

4 แมลงปอ mε:ŋ2 nam5  
     moʔ3 

mε:ŋ2 nam5  
     moʔ3 

mε:ŋ2 nam5  
     moʔ3 

mε:ŋ2 nam5  
     moʔ3 

5 ตะพาบนํา้ pa5pha:1 pa5pha:1    pa:1   
       fa:1 

pa5 pha:1    pa:1   
       fa:1 

pa5 
pha:1    pa:1   

       fa:1 

6 ผีเสือ้ mε:ŋ2 ka5 bә:4 mε:ŋ2 ka5 bә:4 mε:ŋ2 ka5 bә:4 mε:ŋ2 ka5 bә:4 

7 ช้างเผือก sa:ŋ5 phә3 sa:ŋ5 phә3 sa:ŋ5 phә3 sa:ŋ5 phә3 

8 เสือ sә:1 sә:1 sә:1 sә:1 

9 จิง้จก ci5 ke:n4 ci5 ke:n4 ci5 ke:n4 
 

ci5 ke:n4 

10 ค้างคาวตวัเลก็ ce:1 ce:1     ʔi5 ce:1 ce:1     ʔi5 ce:1 ce:1     ʔi5 ce:1 

11 ค้างคาวตวัใหญ่ biŋ4 ce:1     ʔi5 ce:1 ce:1     ʔi5 ce:1 ce:1     ʔi5 ce:1 

12 คางคก khan2 khaʔ3 khan2 khaʔ3 khan2 khaʔ3 khan2 khaʔ3 

13 งเูขียว ŋu:2 khe:w1 ŋu:2 khe:w1 ŋu:2 khe:w1 ŋu:2 khe:w1 

14 จิง้เหลน ci3 koʔ 3 ci3 koʔ 3 ci3 koʔ 3 ci3 koʔ 3 

15 ตุ๊กแก to3 ke:1 to3 ke:1   to5  
      kε:1 

to3 ke:1   to5  
      kε:1 

to3 ke:1   to5  
      kε:1 

16 กิง้ก่า ci3 po:m3 ci3 po:m3 ci3 po:m3 ci3 po:m3 

17 ปลวก poʔ 3 poʔ 3 poʔ 3 poʔ 3 

18 กระรอก ka3 cɔʔ3 ka3 hɔ:k6 ka3 hɔ:k6 ka3 hɔ:k6 

19 ไก่งวง kaj3 ŋo:ŋ2 kaj3 ŋo:ŋ2 kaj3 ŋo:ŋ2 kaj3 ŋo:ŋ2 

20 ปลาดกุตวัใหญ่ pa1 duʔ3 lo:ŋ2 pa1 duʔ3 lo:ŋ2 pa1 duʔ3 lo:ŋ2 pa1 duʔ3 lo:ŋ2 
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7. หมวดคําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ถ้วย tho:j5 tho:j5 tho:j5 

 
tho:j5 

 
2 ช้อน bo:ŋ3 bo:ŋ3 bo:ŋ3 bo:ŋ3 

buaŋ3 
3 กระบวย bo:j1 bo:j1    ka5 

bo:j1 

 

bo:j1    ka5 
bo:j1 

bo:j1    ka5 
bo:j1 

ka5 buaj1 

4 เขียง he:ŋ2 he:ŋ2    khe:ŋ1 khe:ŋ1 khe:ŋ1 

5 เข็ม hem2 hem2 hem2 hem1 

6 ก้านไม้ขีดไฟ ka3 phaj2 ka3 phaj2 

       ka3 faj1 
Ka3 phaj2 

       ka
3
 faj1 

Ka3 phaj2 

       ka
3
 faj1 

7 หิง้พระ ha:n5 sә:3 
phaʔ3 

ha:n5 sә:3 
phaʔ3 
      ha:n5 phaʔ3 

ha:n5 sә:3 
phaʔ3 
      ha:n5 phaʔ3 

ha:n5 phaʔ3 

8 ไม้ตีพริก sa1 khaw5 bә:1 saʔ3 saʔ3 saʔ3 

9 ไม้คนข้าวเหนียว
นึง่ 

maj5 ka3 dam4 maj5 ka3 dam4 maj5 ka3 dam4 maj5 ka3 dam4 

10 จอบ nɔ:3 cok3 nɔ:3 cok3    cok3 nɔ:3 cok3    cok3 nɔ:3 cok3    cok3 
11 แคร่ sa1 nε:2 sa1 nε:2     ̴  sa1  

       nε:n2 
sa1 nε:2     ̴  sa1  
       nε:n2 

sa1 nε:2    ̴  sa1  
     nε:n2 
ta5 khɛ:3     
khɛ:3   

12 ภาชนะใสข้่าว
เหนียวนึง่เพ่ือคน 
ให้เยน็ 

ka5 bo:m3 ka5 bo:m3   
         bo:m3 

ka5 bo:m3   
         bo:m3 

ka5 bo:m3   
         bo:m3 

13 กระโถน ŋe:ŋ5 ŋe:ŋ5 ŋe:ŋ5 ŋe:ŋ5 

14 มุ้ง sut3 sut3    su:t3 sut3    su:t3 sut3    su:t3 
15 ก่ีทอผ้า huʔ3 huʔ3 huʔ3 huʔ3 

16 เบาะรองนัง่ sa1 naʔ3 sa1 naʔ3 sa1 naʔ3 sa1 naʔ3 

17 ท่ีรองก้นภาชนะนึง่
ข้าวเหนียว 
(ท่ีรองก้นหวด) 

mo:j2 mo:j2 mo:j2 
 

mo:j2 
 

18 หอก hɔʔ3 hɔʔ3 hɔʔ3 hɔʔ3 
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19 เกวียน ke:n1 ke:n1 ke:n1     kwe:n1 ke:n1     kwe:n1 
20 เคียว ke:w2 ke:w2 ke:w2    khe:w2 ke:w2    khe:w2 
21 เรือ hә:2 hә:2 hә:2 hә:2 

22 ไม้ตอก tɔʔ3 tɔʔ3     maj2 tɔʔ3 tɔʔ3     maj2 tɔʔ3 tɔʔ3     maj2 tɔʔ3 

23 ถงุใสส่ิ่งของตา่งๆ tho:ŋ2 tho:ŋ2 tho:ŋ2 tho:ŋ2 

24 งอบ kup3 kup3 kup3 kup3 

25 เคร่ืองทอผ้า huʔ3 huʔ3 huʔ3 huʔ3 

26 กระพรวน ma3 ka5 lε:ŋ3 ma3 ka3 lε:ŋ3 ma3 ka5 lε:ŋ3 ma3 ka3 lε:ŋ3 

27 ชานหมาก khi:4 maʔ3 khi:4 maʔ3 khi:4 maʔ3 khi:4 maʔ3 

28 กระดมุ ma3 tiŋ3  ma3 tiŋ3 ma3 tiŋ3 ma3 tiŋ3 

29 รูป hu:p3 hu:p3 hu:p3 hu:p3 

30 ชิงช้า ʔo:n3 si3 la:2 ʔo:n3 si3 la:2 ʔo:n3 si3 la:2 ʔo:n3 si3 la:2 

31 ยาเบ่ือ ja:2 bә:3 ja:2 bә:3 ja:2 bә:3 ja:2 bә:3 

 
8. หมวดคําขยาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 แข็ง heŋ2 heŋ2 heŋ2 heŋ2 

2 นาน hә:ŋ2 hә:ŋ2 hә:ŋ2 hә:ŋ2 

3 กรอบ hε:m3 hε:m3 hε:m3 hε:m3 

4 เห่ียว hew3 hew3 hew3 hew3 

5 ขาด ha:t3 ha:t3 ha:t3 ha:t3 

6 รวง(รวงข้าว) ho:ŋ3 ho:ŋ3 ho:ŋ3 ho:ŋ3 

7 เป็นมนัเงา lә:m3 lә:m3 lә:m3 lә:m3 

8 ใหญ่ ñә:3 ñә:3 ñә:3 ñә:3 

9 ใหม ่ mә:3 mә:3 mә:3 mә:3 

10 ไพเราะ mo:n3 mo:n3 mo:n3 mo:n3 

11 เหนียว ne:w1 ne:w1 ne:w1 ne:w1 

12 บอบบาง phɔ:j3 phɔ:j3 phɔ:j3 phɔ:j3 

13 พองขึน้ pho:ŋ2 pho:ŋ2 pho:ŋ2 pho:ŋ2 
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14 สวย sap3 sap3 sap3 sap3 

15 โลง่อก swa:ŋ3 swa:ŋ3 swa:ŋ3 swa:ŋ3 

16 สกปรก pә:n4 pә:n4 pә:n4 pә:n4 

17 ใจดํา cә:1 dam1 cә:1 dam1 cә:1 dam1 cә:1 dam1 

18 ใจร้าย cә:1 ha:j5 cә:1 ha:j5 cә:1 ha:j5 cә:1 ha:j5 

19 ใจหาย cә:1 he:3 cә:1 he:3 cә:1 he:3 cә:1 he:3 

20 ใจร้อน cә:1 hɔ:n5 cә:1 hɔ:n5 cә:1 hɔ:n5 cә:1 hɔ:n5 

21 ใจกว้าง cә:1 
kwa:ŋ4 cә:1 

kwa:ŋ4 cә:1 
kwa:ŋ4 cә:1 

kwa:ŋ4 

22 ขีเ้หนียว khi:4  ne:w2 khi:4  ne:w2 khi:4  ne:w2 khi:4  ne:w2 

23 ไปนาน paj1 hә:ŋ2 paj1 hә:ŋ2 paj1 hә:ŋ2 paj1 hә:ŋ2 

24 สงัหรณ์ใจ sa3 hɔ3 cә:1 saŋ1 hɔ:n2 cә:1 saŋ1 hɔ:n2 cә:1 saŋ1 hɔ:n2 cә:1 

25 สวยมาก sap3 sap3 sap3 sap3 sap3 sap3 sap3 sap3 

26 คบัขนั kha3 maŋ2 kha3 maŋ2 
         kha3 man2 

kha3 maŋ2 
         kha3 man2 

kha3 maŋ2 
         khaʔ3 
man2 
         kha3 maʔ5 

27 ไมส่วย mi3 cop3 mi3 cop3 mi3 cop3 mi3 cop3 

28 อยา่ไปถือสา ña3 paj1 sa:2 
     laʔ3 

ña3 paj1 sa:2  
        ña3 sa:2  

ña3 paj1 sa:2  
        ña3 sa:2 

ña3 paj1 sa:2  
        ña3 sa:2 

29 สู้จนไมถ่อย su:4 mәt3 tә:4 su:4 mәt3 tә:4        
su:4 mәt3 

su:4 mәt3 su:4 mәt3 

30 โอ้อวด, คยุโว khi:4 lo:m2 khi:4 lo:m2 khi:4 lo:m2 khi:4 lo:m2 

31 ตรง sә:ŋ3 sә:ŋ3 sә:ŋ3 sә:ŋ3 

32 ไมต่รง mi3 sә:ŋ3 mi3 sә:ŋ3 mi3 sә:ŋ3 mi3 sә:ŋ3 

33 บอ่ย duʔ3 duʔ3 duʔ3 duʔ3 

34 งุ่นง่าน hwa:n3 hwa:n3 hwa:n3 
sa:5 

hwa:n3 
sa:5 

35 แดดจ้า kaʔ3 ka3 ̴  de:t2 ka:4 ka:3 ̴  de:t2 ka:4 
     dε:t2 ka:3 

de:t2 ka:4 
     dε:t2 ka:4 

36 เสือ้ผ้าดํา ka:m3 ka:m3     kha:m2 ka:m3     kha:m2 ka:m3    kha:m2 

37 เกิน, เหลือ lә:2 lә:2 lә:2 lә:2 

38 กําลงัจะ... thom2 thom2 thom2 thom2 

39 หลวม lo:m2 
lo:m2 lo:m2 lo:m2 
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40 รอสกัครู่ bɯ:1 bɯ:1 bɯ:1 bɯ:1 

41 ขุ่น(นํา้) hun3 hun3 hun3 hun3 

42 คม haw3 haw3 haw3 haw3 

43 เหลี่ยม le:m3 le:m3 le:m3 le:m3 

44 แตกระแหง(ดิน) tε3 hә:p3 tε:k3 khә:p3 tε:k3 khә:p3 tε:k3 khә:p3 

45 ถกู thɯʔ3 thɯʔ3 thɯʔ3 thɯʔ3 

46 (คน)เดียว de:w1 de:w1 de:w1 de:w1 

 
9. หมวดคําเรียกธรรมชาต ิสี และอาหาร 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 หมอก mɔʔ3  mɔʔ3 mɔʔ3 mɔʔ3 

2 เกลือ kә:1 kә:1 kә:1 kә:1 
kɯa1 

3 พระจนัทร์ dә:n1 dә:n1 dә:n1 dә:n1 

4 เมฆ meʔ3 meʔ3 meʔ3 meʔ3 

5 นํา้ค้าง nam2 mɔʔ3 nam2 mɔʔ3 nam2 mɔʔ3 nam2 mɔʔ3 

6 ห้วย ho:j5 ho:j5 ho:j5 ho:j5 

7 ดินถลม่ cə:n1 cə:n1 cə:n1 cə:n1 

8 จอมปลวก cɔ:m1 poʔ3 cɔ:m1 poʔ3 cɔ:m1 poʔ3 cɔ:m1 poʔ3 

9 สีม่วง si:1 mo:ŋ5 si:1 mo:ŋ5 si:1 mo:ŋ5 si:1 mo:ŋ5 

10 สีเหลือง si:1 lə:ŋ2 si:1 lə:ŋ2 si:1 lə:ŋ2 si:1 lə:ŋ2 

11 นํา้เช่ือม nam3 sә:m5 nam3 sә:m5 nam3 sә:m5 nam3  sә:m5 

12      

13 กล้วยหอม ko:j4 hɔ:m2 ko:j4 hɔ:m2 ko:j4 hɔ:m4 ko:j4 hɔ:m2 

14 กล้วยตาก ko:j4 taʔ3 ko:j4 taʔ3 ko:j4 taʔ3 ko:j4 taʔ3 

15 เปลือก pәʔ3 pәʔ3 pәʔ3 pәʔ3 

16 เปลือกไข่ pә3 khaj3 pә3 khaj3 pә3 khaj3 pә3 khaj3 
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10.หมวดคาํเรียกอาชีพ เคร่ืองแตง่กาย และคําลกัษณะนาม 

ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ตํารวจ tam1 no:t3 tam1 no:t3 tam1 no:t3 

      tam1 lo:t3 
tam1 no:t3 
      tam1 lo:t3 

2 หมอนวด mɔ:1 no:t3 mɔ:1 no:t3 mɔ:1 no:t3 mɔ:1 no:t3 

3 นางเงือก na:ŋ2  ŋәʔ3 na:ŋ2  ŋәʔ3 na:ŋ2  ŋәʔ3 na:ŋ2  ŋәʔ3 

4 คนรวย khon2 lo:j2 khon2 lo:j2 khon2 lo:j2 khon2 lo:j2 

5 คนเดียว phu:3 de:w1 phu:3 de:w1 phu:3 de:w1 phu:3 de:w1 

6 เมียเพ่ือนสนิท mɛ:3 se:w3 mɛ:5 se:w3 mɛ:3 se:w3 mɛ:3 se:w3 

7 เสือ้ผ้า pha:4 sә:3 pha:4 sә:3 pha:4 sә:3     sә:3 

pha:4  
pha:4 sә:3     sә:3 

pha:4  

8 กําไล kɔ:ŋ4 hε:n1 kɔ:ŋ4 hε:n1 kɔ:ŋ4 hε:n1 
       kɔ:ŋ4 khε:n1 

kɔ:ŋ4 hε:n1 
       kɔ:ŋ4 khε:n1 

9 สร้อยข้อมือ saj1  hε:n1 saj1  hε:n1 saj1  hε:n1 
       saj1 khε:n1 

saj1  hε:n1 
       saj1 khε:n1 

10 ลกัษณะนามของ
มีด 

dam4 dam4 
khan2 

dam4 
khan2 

dam4 

khan2 

 
 
11.หมวดคําบอกทิศทางและสถานท่ี 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ใกล้ khә:5 khә:5 khә:5 khә:5 

2 ข้างบน thә:ŋ2 thә:ŋ2   thaŋ3 
     thә:ŋ2 

thә:ŋ2   thaŋ3 
     thә:ŋ2 

thә:ŋ2   thaŋ3 
     thә:ŋ2 

3 ข้างลา่ง ti3 la:ŋ3 ti3 la:ŋ3 ti3 la:ŋ3 ti3 la:ŋ3 

4 ทิศเหนือ tha:ŋ2 nә:2 tha:ŋ2 nә:2 tha:ŋ2 nә:2 tha:ŋ2 nә:2 

5 ทิศใต้ tha:ŋ2 tә:4 tha:ŋ2 tә:4 tha:ŋ2 tә:4 tha:ŋ2 tә:4 

6 ทิศตะวนัออก tha:ŋ2 ta3 
ŋe:n2  
      ʔɔʔ3 

tha:ŋ2 ta3ŋe:n2  
      ʔɔʔ3 

tha:ŋ2 ta3 ŋe:n2  
      ʔɔʔ3 

tha:ŋ2 ta3 ŋe:n2  
      ʔɔʔ3 

7 ทิศตะวนัตก tha:ŋ2 ta3 
ŋe:n2  
      toʔ3 

tha:ŋ2 ta3 ŋe:n2  
      toʔ3 

tha:ŋ2 ta3 ŋe:n2  
      toʔ3 

tha:ŋ2 ta3 ŋe:n2  
      toʔ3 

8 น่ี piʔ3 piʔ3 piʔ3 piʔ3 

9 บ้าน hә:n2 hә:n2 hә:n2 hә:n2 

10 ห้องครัว  hә:n2 kho:2 hә:n2 kho:2 hә:n2 kho:2 hә:n2 kho:2 
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11 ห้องนอน ko:ŋ3 so:m5 ko:ŋ3 so:m5 
         so:m5 

ko:ŋ3 so:m5 
         so:m5 

ko:ŋ3 so:m5 
         so:m5 

12 โรงเรียน lo:ŋ2 le:n2 lo:ŋ2 le:n2 lo:ŋ2 le:n2 lo:ŋ2 le:n2 

13 เถียงนา the:ŋ2  the:ŋ2 the:ŋ2 the:ŋ2 

14 สวน so:n1 so:n1 so:n1 so:n1 

15 ตรงนัน้ ta3 phun5 ta3 phun5 ta3 phun5 ta3 phun5 

16 ท่ีวดั ta3 wat3 ta3 wat3 ta3wat3 ta3 wat3 

17 ออก ʔɔʔ3 ʔɔʔ3 ʔɔʔ3 ʔɔʔ3 

 
12.หมวดคําถามและคําไวยากรณ์ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ไมไ่ด้, ไมมี่ miʔ3 daj4 miʔ3 daj4 miʔ3 daj4 miʔ3 daj4 

2 บางที la:ŋ2 thә:3 la:ŋ2 thә:3 la:ŋ2 thә:3 la:ŋ2 thә:3 

3 ไปไหน paj1 ta5 lә:2 paj1 ta5 lә:2 paj1 ta5 lә:2 paj1 ta5 lә:2 

4 จริงไหม phә:ŋ1 bɔ:3 mε:n3 bɔ:3 mε:n3 bɔ:3 mε:n3 bɔ:3 

5 อยา่งไร nε:w2 lә:2  
 

nε:w4 lә:3  
 

nε:w2 lә:2  
 

nε:w2 lә:2  
 

6 มีธุระอะไร daj4 we3 nε:w2  
     lә:2   

daj4 we3 nε:w2  
     lә:2   

daj4 we3 nε:w2  
     lә:2   

daj4 we3 nε:w2  
     lә:2   

7      

8 มาจากไหน ma:2 ta5 lә:2  ma:2 ta5 lә:2 ma:2 ta5 lә:2 ma:2 ta5 lә:2 

9 ก็ไหน mɯ:5 laj2 lε:w5 mɯ:5 laj2 lε:w5 mɯ:5 laj2 lε:w5 
 

mɯ:5 laj2 lε:w5 

10 เถอะ thɔʔ3 thɔʔ3 thɔʔ3 thɔʔ3 

11      

12 นะส ิ la3 bə:1 la3 bə:1 la3 bə:1 la3 bə:1 

13 ด้วย nε:3 nε:3    nam2 nε:3 
        nam2 dε:1 

nε:3    nam2 nε:3 
        nam2 dε:1 

nε:3    nam2 nε:3 
        nam2 dε:1 

14 สิ  mεʔ3 mεʔ3    nε:3 mεʔ3    nε:3 mεʔ3    nε:3 

15      

16 กนั dew1 dew1 dew1 dew1 

17 ทําไม mɛ:n2 phə:1 mɛ:n2 phə:1 mɛ:n2 phə:1 mɛ:n2 phə:1 

18 ทําอะไร ʔet3 phə:1 ʔet3 phə:1 ʔet3 phə:1 ʔet3 phə:1 
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19 อนัไหน ʔan3 lə:2 ʔan3 lə:2  ʔan3 lə:2 ʔan3 lə:2 

20 ไมรู้่ cak3 phə:1 cak3 phə:1 cak3  phə:1 cak3  phə:1 

21 เม่ือไหร่ ña:2 lə:2 ña:2 lə:2 ña:2 lə:2 ña:2 lə:2 

22 ใคร phə:1 phə:1 phə:1 phə:1 

23 อะไร pha1  lə:2 pha1  lə:2 pha1  lə:2 pha1  lə:2 

 

รูปแบบการใช้ศัพท์แบบ 
   

   
  จ านวน  128  หน่วยอรรถ 

1.หมวดคําเรียกเครือญาติ และสรรพนาม 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 แมข่องสามี mε:5 ña:3 mε:5 ña:3  

    ña:3  
mε:5 ña:3  
    ña:3 

mε:5 ña:3  
    ña:3 

2 พอ่ของสามี phɔ:3 pu:3 phɔ:3 pu:3 

    pu:3 
phɔ:3 pu:3 

    pu:3 
phɔ:3 pu:3 

    pu:3 
3 น้องสาวของพอ่ ʔa:w1 ʔa:w1 

ʔa:1 
ʔa:w1 
ʔa:1 

ʔa:w1 
ʔa:1 

4 พอ่เลีย้ง phɔ:3 na:5 phɔ:3 na:5 
phɔ:3 liaŋ5 

phɔ:3 na:5 
phɔ:3 liaŋ5 

phɔ:3 na:5 
phɔ:3 liaŋ5 

5 แมเ่ลีย้ง mε:3 na:5 mε:3 na:5 
mε:3 liaŋ5 

mε:3 na:5 
mε:3 liaŋ5 

mε:3 na:5 
mε:3 liaŋ5 

6 คําเรียกชายบวช
พระที่สกึแล้ว 

ña:2 ku:2 ña:2 ku:2 
ca:n1 
thit5 

ña:2 ku:2 
thit5 

ña:2 ku:2 
thit5 

7 ทา่น ʔan3 ña:2 ʔan3 ña:2 

phən3 

ʔan3 ña:2 

phən3 
 

ʔan3 ña:2 

phən3 

8 พวกคณุ pho3  caw4 pho3  caw4 
pho:k3  caw4 

pho3  caw4 
pho:k3  caw4 

pho3  caw4 
pho:k3  caw4 

 
2.หมวดคําเรียกสว่นตา่งๆ ของร่างกาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 หน้าผาก na:5 dε:n3 na:5 dε:n3 

na:5 phaʔ2 
na:5 dε:n3 
na:5 phaʔ2 

na:5 dε:n3 
na:5 phaʔ2 

2 น่อง khaʔ3 nɔ:ŋ5 khaʔ3 nɔ:ŋ5 
nɔ:ŋ3 

khaʔ3 nɔ:ŋ5 
nɔ:ŋ3 

khaʔ3 nɔ:ŋ5 
nɔ:ŋ3 

3 สมอง ka3 pɔ:ŋ1 ka3 pɔ:ŋ1 
lu3  pɔ:ŋ3 
kha5 mɔ:ŋ2 

ka3 pɔ:ŋ1 
lu3  pɔ:ŋ3 
kha5 mɔ:ŋ2 

lu3  pɔ:ŋ3 
kha5 mɔ:ŋ2 

sa1 mɔ:ŋ2 
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3.หมวดคําเรียกกิริยาอาการ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ฆ่า ha:4 ha:4    kha:4 ha:4    kha:4 ha:4    kha:4 

2 ข้าม ha:m4 ha:m4 
kha:m4 

ha:m4 
kha:m4 

ha:m4 
kha:m4 

3 กระพริบ ka3 pap3 ka3 pap3 
ka3 pip3 

ka3 pap3 
ka3 pip3 

ka3 pap3 
ka3 pip3 

4 กระพริบตา ka3 pap3 ta:1 ka3 pap3 ta:1 
ka3 pip3 ta:1 

ka3 pap3 ta:1 
ka3 pip3 ta:1 

ka3 pap3 ta:1 
ka3 pip3 ta:1 

5 ปีน ka5 ta:p2 hɯn5 

pi:n1   
hɯn5 

pi:n1   
hɯn5 

pi:n1   

6 กวน kha3 lon3 kha3 lon3 
khon2 

kha3 lon3 
khon2 

kha3 lon3 
khon2 

7 เลง็ nε:2 nε:2 
le:ŋ2 

nε:2 
le:ŋ2 

nε:2 
le:ŋ2 

8 นํา้เดือด phot3 phot3 
fot3 

phot3 
fot3 

phot3 
fot3 

9 อุ้มไว้ท่ีหลงั ʔɔ:ŋ1 ʔɔ:ŋ1 
ʔum4 

ʔɔ:ŋ1 
ʔum4 

ʔɔ:ŋ1 
ʔum4 

10 ปลกุปลํา้ kum1 kum1 
pam4 

kum1 
pam4 

kum1 
pam4 

11 ตีลงักา pak3 khi:4 ku:3 pak3 khi:4 ku:3 
ti:1 laŋ2 ka:1 

pak3 khi:4 ku:3 
ti:1 laŋ2 ka:1 

ti:1 laŋ2 ka:1 

12 กระโดดจากท่ีสงู
ลงสูท่ี่ต่ํา 

to:n1 to:n1 

do:t2 
to:n1 

do:t2 
to:n1 

do:t2 

13 ขว้าง,ปา bɛ:n1 bɛ:n1 

dɯk5 
bɛ:n1 

dɯk5 
bɛ:n1 

dɯk5 

14 แกะ khw ʔ3 khw ʔ3 

kh ʔ3 
pə:t2 

khw ʔ3 

kh ʔ3 
pə:t2 

khw ʔ3 

kh ʔ3 
pə:t2 

15 หวัคะมํา hoː1 doːn3 hoː1 doːn3  
ho:1  so:n4 

hoː1 doːn3 
hoo1 soon4 

hoː1 doːn3 
hoo1 soon4 

17 เตรียมของ ha:ŋ2 khә:ŋ3 ha:1 khɔ:ŋ1 
te:m1 khɔ:ŋ1 

ha:1 khɔ:ŋ1 
te:m1 khɔ:ŋ1 

ha:1 khɔ:ŋ1 
te:m1 khɔ:ŋ1 

18 ยกขึน้สอ่ง ñәŋ3 ñәŋ3 

ñok2 sɔŋ3 
ñәŋ3 

ñok2 sɔŋ3 
ñәŋ3 

ñok2 sɔŋ3 

19 ลวก loʔ3 lo:k3 lo:k3 lo:k3 

20 หกล้ม ñuʔ3 lom5 lom5 lom5 

21 หม่ tum4 tum4 
hom3 

tum4 
hom3 

tum4 
hom3 

22 ปลกุปลํา้ kum1 kum1 
pam4 

kum1 
pam4 

kum1 
pam4 

23 กระโดดจากท่ีสงู to:n1 to:n1 

do:t2 
to:n1 

do:t2 
to:n1 

do:t2 
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ลงสูท่ี่ต่ํา 

24 ขํา, น่าขํา jә:2 ho:1  jә:2  ho:1    jә:2  
       ho:1 de:4  

jә:2  ho:1    jә:2  
       ho:1 de:4 

jә:2  ho:1  
 

25 แกะ khwaʔ5 khwaʔ5 
pə:t2 

khwaʔ5 
pə:t2 

khwaʔ5 
pə:t2 

26 หวัคะมํา hoː1 doːn3 hoː1 doːn3  
ho:1  so:n4 

hoː1 doːn3 
ho:1 so:n4 

hoː1 doːn3 
ho:1 so:n4 

27 เตรียมของ ha:ŋ2 khә:ŋ3 ha:1 khɔ:ŋ1 
te:m1 khɔ:ŋ1 

ha:1 khɔ:ŋ1 
te:m1 khɔ:ŋ1 

ha:1 khɔ:ŋ1 
te:m1 khɔ:ŋ1 

28 ชวนกนั so:2 de:w1  
 

so:2 de:w1  
so:n2 kan1 

so:2 de:w1  
so:n2 kan1 

so:2 de:w1  
so:n2 kan1 

29 ลวก loʔ3 loʔ3 
lo:k3 

loʔ3 
lo:k3 

loʔ3 
lo:k3 

 
4.หมวดคําเรียกโรคและอาการผิดปกต ิ
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เป็นลม pen1 win2 pen1 win2      

win4 
pen1 lom2 

pen1 win2      
win4 
pen1 lom2 

pen1 win2      
win4 
pen1 lom2 

2 คอแห้ง khɔ:2 hә:5 khɔ:2 hә:5 

khɔ:2 hε:ŋ5 
khɔ:2 hә:5 

khɔ:2 hε:ŋ5 
khɔ:2 hә:5 

khɔ:2 hε:ŋ5 
 
7. หมวดคําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 กระดาษ ce:4 ce:4 

cia4 
ce:4 
cia4 

ce:4 
cia4 
ka5 daʔ5  
        ka5  da:t2 

2 จานกระเบือ้ง ca:n1 ka3 bә:ŋ 4 ca:n1 ka3 bә:ŋ4 

ca:n1 
ca:n1 ka3 bә:ŋ4 

ca:n1 
ca:n1 ka3 bә:ŋ4 

ca:n1 
3 ครก sok3 sok3 

khok3 
sok3 
khok3 

sok3 
khok3 

4 กระทะ mɔ:5 kha:ŋ1 mɔ:5 kha:ŋ1 

ka5 thaʔ3 
mɔ:5 kha:ŋ1 

ka5 thaʔ3 
mɔ:5 kha:ŋ1 

ka5 thaʔ3 
5 ตุม่นํา้ ʔuʔ3 ʔuʔ3 

ʔo:ŋ3 
ʔuʔ3 
ʔo:ŋ3 

ʔuʔ3 
ʔo:ŋ3 

6 ไม้สอย maj5 sa:w5 maj5 sa:w5 

maj5 mε:n4 
maj5 sa:w5 

maj5 mε:n4 
maj5 sa:w5 

maj5 mε:n4 
7 เสือ้ผ้า pha:4 sә:3 pha:4 sә:3    

sә:3 pha:4 
pha:4 sә:3    
sә:3 pha:4  

pha:4 sә:3   
sә:3 pha:4  
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8. หมวดคําขยาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เกิน,เหลือ lә:2 lә:2 

lɯa
2 

lә:2 
lɯa

2 
lә:2 
lɯa

2 

2 เอียง ŋe:ŋ3 ŋe:ŋ3 
ʔe:ŋ1 

ʔe:ŋ1 
ʔiaŋ1 

ʔe:ŋ1 
ʔiaŋ1 

3 ยาก ñaʔ3 ñaʔ3 
ña:k6 

ñaʔ3 
ña:k6 

ñaʔ3 
ña:k6 

4 ริม , ขอบ hε:m2 khε:m2 
him2 

khε:m2 
him2 

khε:m2 
him2 

5 เงียบ ŋe:p3 ŋe:p3 
ŋiap3 

ŋe:p3 
ŋiap3 

ŋe:p3 
ŋiap3 

6 โอ้อวด, คยุโว khi:4 lo:m2 khi:4 lo:m2 

khi:4 mo:2 
khi:4 lo:m2 

khi:4 mo:2 
khi:4 lo:m2 

khi:4 mo:2 

 
9. หมวดคําเรียกธรรมชาต ิสี และอาหาร 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 พลบค่ํา sa1 lum2 sa1 lum2 

khə:5 kham5 
  ̴ kə: 4 kham5 

  ̴ kaj4 kham5 

sa1 lum2 
kə:4 kham5 

  ̴  kaj4 kham5 

kə:4 kham5 

  ̴  kaj4 kham5 

2 พาย ุ lom2 dɛ:ŋ1 lom2 dɛ:ŋ1 
pha:2 ñuʔ3 

lom2 dɛ:ŋ1 
pha:2 ñuʔ3 

lom2 dɛ:ŋ1 
pha:2 ñuʔ3 

3 สีเขียว si:1 he:w1 si:1 he:w2 
si:1  khe:w1 

si:1 he:w2 
si:1  khe:w1 

si:1 he:w2 
si:1  khe:w1 

4 สีขาว si:1 ha:w1 si:1 ha:w1 si:1 ha:w1 
si:1 kha:w1 

si:1 ha:w1 
si:1 kha:w1 

5 นํา้ซาวข้าว nam3   moʔ3 nam3   moʔ3   
nam3   muak3 

nam3   moʔ3   
nam3   muak6 

nam3   moʔ3   
nam3   muak6 

6 ก้ามป ู ka3bo:m3 puʔ3 ka3bo:m3 puʔ3 
ŋa:m3 ka3 pu:1 

ka3bo:m3 puʔ3 
ŋa:m3 ka3 pu:1 

ka3bo:m3 puʔ3 
ŋa:m3 ka3 pu:1 

7 ปลายข้าว kha:w4 pen1 kha:w4 pen1 

kha:w4 pian1 
kha:w4 pen1 

kha:w4 pian1 
kha:w4 pen1 

kha:w4 pian1 

 
10.หมวดคําบอกอาชีพ เคร่ืองแตง่กายและลกัษณนาม 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 สร้อยข้อมือ saj1  hε:n1 saj1  hε:n1 saj1  hε:n1 

 saj1 khε:n1 
saj1  hε:n1 
saj1 khε:n1 

2 กําไล kɔ:ŋ4 hε:n1 kɔ:ŋ4 hε:n1 
kɔ:ŋ4 khε:n1 

kɔ:ŋ4 hε:n1 
kɔ:ŋ4 khε:n1 

kɔ:ŋ4 hε:n1 
kɔ:ŋ4 khε:n1 

3 ลกัษณะนามของ
มีด 

dam4 dam4 
khan2 

dam4 
khan2 

dam4 

khan2 
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4 ตํารวจ tam1 no:t3 tam1 no:t3 
tam1 lo:t3 

tam1 no:t3 
tam1 lo:t3 

tam1 no:t3 
tam1 lo:t3 

 
11.หมวดคําบอกทิศทางและสถานท่ี 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 คอก,เล้า khɔʔ3 khɔʔ3 

khɔ:k3 
khɔʔ3 

khɔ:k3 
khɔʔ3 

khɔ:k3 

2 เข้า haw5 haw5 

khaw4 
haw5 

khaw4 
haw5 

khaw4 

 
12.หมวดคําถามและคําไวยากรณ์ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 อยา่งไร nε:w2 lә:4 nε:w2 lә:4 

bε:p2 lә:4 
nε:w2 lә:4 
nε:w2 daj

1 
nε:w2 lә:4 
nε:w2 daj

1 
2 แบบไหน nɛ:w2 lə:2 nɛ:w2 lə:2  

bε:p2 lә:4 
nɛ:w2 lə:2  
bε:p2 lә:4 

nɛ:w2 lə:2  
bε:p2 lә:4 

3 มัง้,กระมงั la3 ma:2 la3 ma:2 

bɔ:2 
la3 ma:2 

bɔ:2 
la3 ma:2 

bɔ:2 

4 เรียน(ทา่น) lɔ:ŋ2  
 

lɔ:ŋ2  
lian2 

lɔ:ŋ2  
lian2 

lɔ:ŋ2  
lian2 

5 หรอก dɔʔ
3 dɔʔ3 

dɔ:k
3 

dɔʔ3 

dɔ:k
3 

dɔʔ3 

dɔ:k
3 

6 นะ hɯʔ3 hɯʔ3 
dәʔ5 

hɯʔ3 
dәʔ5 

hɯʔ3 
dәʔ5 

 
รูปแบบการใช้ศัพท์แบบ BBB  จ านวน 69 หน่วยอรรถ 

 
1.หมวดคําเรียกเครือญาติ และสรรพนาม 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 อาสะใภ้ lo:5 ʔa:1 ʔa:1 ʔa:1 

2 น้าผู้หญิง na:5 ñi:ŋ2 na:5 sa:w1     
na:5 

na:5 sa:w1     
na:5 

na:5 sa:w1     
na:5 

3 น้าผู้ชาย na:5 sa:j2 na:5 ba:w3    
na:5 

na:5 ba:w3    
na:5 

na:5 ba:w3    
na:5 

4 พวก phoʔ3 pho:k3 pho:k3 pho:k3 

5 พวกคณุ pho3  caw4 pho:k3  caw4 pho:k3  caw4 pho:k3  caw4 
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3.หมวดคําเรียกกิริยาอาการ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 พบั ci:t3 phap1 phap1 phap1 

2 หกล้ม ñuʔ3 lom5 lom5 lom5 

3 เปิดผ้า pɯ:t2 pә:t2 pә:t2 pә:t2 

4 หมนุ pin4 we:n2 mun1 mun1 mun1 

5 ดแูล thɔ:m2 bә:ŋ3 ŋε:ŋ2 bә:ŋ3 ŋε:ŋ2 bә:ŋ3 ŋε:ŋ2 

6 ตวง phɔ:ŋ1 tuaŋ1 tuaŋ1 tuaŋ1 

 
4.หมวดคําเรียกโรคและอาการผิดปกต ิ
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เอน็พลกิ kha5 lɔ:t3 ʔen1 pik3 ʔen1 pik3 ʔen1 pik3 

 
6.หมวดคําเรียกสตัว์ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ผีเสือ้ยกัษ์ phi:1 to5 la:n3 mε:ŋ2 ka5 bә:4 

     mε:ŋ2 ka5 
bә:4 ñә:3 

mε:ŋ2 ka5 bә:4 

     mε:ŋ2 ka5 
bә:4 ñә:3 

mε:ŋ2 ka5 bә:4 

     mε:ŋ2 ka5 
bә:4 ñә:3 

2 ตะกวด le:n2 lε:n2 lε:n2 lε:n2 

3 พงัพอน Ka3 fɔ:n1 cɔ:n3 fɔ:n1 cɔ:n3 fɔ:n1 cɔ:n3 fɔ:n1 

 
7. หมวดคําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 จานสงักะสี ka3 bεʔ3   ca:n1  

      ka3 bεʔ3 
ca:n1 ca:n1 ca:n1 

2 กลอ่ง ka3 lum3 kɔ:ŋ3 kɔ:ŋ3 kɔ:ŋ3 

3 กรวย ca3 lo:j2 ko:j1 ko:j1 ko:j1 

4 สมดุ ce:4 pɯm1 pɯm1 pɯm1 

5 กลอ่งเลก็ ka3 lap3 kɔ:ŋ3 kɔ:ŋ3 kɔ:ŋ3 

6 ร่ม kan2 juʔ3 cɔ:ŋ4 cɔ:ŋ4 cɔ:ŋ4 

7 เลื่อย lә:j5 lә:j5 lә:j5 lә:j5 
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8 ซิป ma3 tiŋ3 hu:t5 zip3 zip3 zip3 

9 ของปลอม khi:4 ka3 la:j5 khɔ:ŋ1 pɔ:m1 khɔ:ŋ1 pɔ:m1 khɔ:ŋ1 pɔ:m1 

10 ตาข่าย ñɛ:ŋ3 da:ŋ1 da:ŋ1 da:ŋ1 

11 ยางหนงัสะติ๊ก ja:ŋ2 ka5 tiw4 na:ŋ2 sa3 tik3 na:ŋ2 sa3 tik3 na:ŋ2 sa3 tik3 

 
8. หมวดคําขยาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 แห้ง ha:w5 hε:ŋ5 hε:ŋ5 hε:ŋ5 

2 ผิวละเอียด no:n2 nian2 nian2 nian2 

3 มากจริงๆ la:j2 phә:ŋ1 la:j2 la:j2 la:j2 

4 มองในแง่ร้าย ʔa3 hiʔ3 kit3 haj:3 kit3 haj:3 kit3 haj:3 

5 ยินดีด้วย phɯ:n5 nam2 di:1 cә:1 nam2 di:1 cә:1 nam2 di:1 cә:1 nam2 

6 ดีใจสดุๆ phɯ:n5  
la:j2 

thε:5 
di:1 cә:1 la:j2 di:1 cә:1 la:j2 di:1 cә:1 la:j2 

7 ว้าเหว ่ ñaw2 ŋaw2 ŋaw2 ŋaw2 

8 ปากเจ่อ wɯ:5 pa3 tәj3 
pa3 wә:5 

pa3 tәj3 
pa3 wә:5 

pa5 tәj3 
pa5 wә:5 

9 แข็งแรง han2 hε:ŋ2 khε:ŋ 1 hε:ŋ2 khε:ŋ 1 hε:ŋ2 khε:ŋ 1 hε:ŋ2 

10 ตงึ khen2 tɯŋ1 tɯŋ1 tɯŋ1 

 
9. หมวดคําเรียกธรรมชาต ิสี และอาหาร 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ท้องฟ้า boŋ4 fa:4 tɔ:ŋ5 fa:4 tɔ:ŋ5 fa:4 tɔ:ŋ5 fa:4 

2 เยน็ sa1 lum2 sa1 
law2 

ña:m2 lε:ŋ2 ña:m2 lε:ŋ2 ña:m2 lε:ŋ2 

3 นํา้ตก ta:t2 nam2 tok3 nam2 tok3 nam2 tok3 

4 สาย swa:j1 sua:j1 sua:j1 sua:j1 

5 ดินเหนียว din1 daʔ5 din1 ne:w1 din1 ne:w1 din1 ne:w1 

6 รุ้งกินนํา้ phi:1 phuŋ3 
phi:1  
    pha:j2 

huŋ5     ʔi:1 huŋ5 huŋ5     ʔi:1 huŋ5 

luŋ5 
luŋ5 

7 สีแดง si:1 siw3 si:1 dɛ:ŋ1 si:1 dɛ:ŋ1 si:1 dɛ:ŋ1 

8 อาหารขึน้รา tɯk5 naw3 nε:w1 kin1 se:1 nε:w1 kin1 se:1 nε:w1 kin1 se:1 
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9 กากหม ู khi:4 khe3 
    mu:1 

ka:k2 mu:1 ka:k1 mu:1 ka:k1 mu:1 

10 ไข่ข้าว khaj3 ho:n2 khaj3 caŋ1 haŋ2 
    khaj3 haŋ5 

haŋ2 

khaj3 caŋ1 haŋ2 
    khaj3 haŋ5 

haŋ2 

khaj3 caŋ1 haŋ2 
    khaj3 haŋ5 

haŋ2 

 
10.หมวดคาํเรียกอาชีพ เคร่ืองแตง่กาย และคําลกัษณะนาม 

ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 รก(ววั,ควาย) hɛ:5 nɔ:ŋ2 nɔ:ŋ2 nɔ:ŋ2 

2 ขอนไม้ maj5 sum5 khɔ:n1 maj
5
 khɔ:n1 maj

5
 khɔ:n1 maj

5
 

3 รองเท้า 1 ข้าง bə:ŋ4 kiŋ3 kiŋ3 kiŋ3 

4 ร้านค้า tɯk5 la:n5 kha:4 la:n5 kha:4 la:n5 kha:4 

5 ผ้าขาวม้า phɛ:4 si:1 pa5    
     do:1 

pha:4 kha1 ma:2 
  pha:5 kha:w1  
      ma:2 

pha:5 kha1 ma:2 
  pha:5 kha:w1  
      ma:2 

pha:5 kha:w1  
      ma:2 

6 กางเกงใน soŋ4 ho:1 hu:t3 soŋ3 naj2 soŋ3 naj2 soŋ3 naj2 

7 ไม้ผ ุ maj5 dɔʔ3 maj5 pho:k3 
maj5 phuʔ3 

maj5 pho:k3 
maj5 phuʔ3 

maj5 pho:k3 
maj5 phuʔ3 

 
12.หมวดคําถามและคําไวยากรณ์ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เทา่กนั ha:w2 thɔ:3 de:w1 thɔ:3 de:w1 thɔ:3 de:w1 

2 ไมเ่ทา่กนั mi3 ha:w2 mi3 thɔ:3 de:w1 mi3 thɔ:3 de:w1 mi3 thɔ:3 de:w1 

3 แท้จริงแล้ว, ความ
จริงคือ 

sat3 sәʔ3 ʔi5 li:2 lε:w5 
      ʔi5 li:2 

ʔi5 li:2 lε:w5 
      ʔi5 li:2 

ʔi5 li:2 lε:w5 
      ʔi5 li:2 

4 เพราะวา่ kham2 man2 mε:n3 wa:2 mε:n3 wa:2 mε:n3 wa:2 

5 ใช่ไหม de:3 waʔ3 mɛ:n2 bɔʔ5 mɛ:n2 bɔʔ5 mɛ:n2 bɔʔ5 

6 ท่ีไหน hə:5 lə:2 mɔŋ3 lə:2 mɔŋ3 lə:2 mɔŋ3 lə:2 

 

รูปแบบการใช้ศัพท์แบบ AAB  จ านวน 8 หน่วยอรรถ 
1.หมวดคําเรียกเครือญาติ และสรรพนาม 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ภรรยา me:2 me:2 me:2 me:2 

mia2 
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2 สามี pho:1 pho:1 pho:1 pho:1 
phua1 

 
3.หมวดคําเรียกกิริยาอาการ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เท thɔʔ3 thɔʔ3 thɔʔ3 

 
thɔʔ3 

the:2 

 
4.หมวดคําเรียกโรคและอาการผิดปกต ิ
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เป็นไข้ hε:m2 hε:m2 hε:m2 

 
 
khaj4 

2 โรคเรือ้น khi:4 ma3 hә:ŋ2 khi:4 ma3 hә:ŋ2 

    ma3 hә:ŋ2 

khi:4 ma3 hә:ŋ2 

    ma3 hә:ŋ2 

 
 
kә:n4 

3 ฟกชํา้ no:m3 no:m3 
 

no:m3 
 

 
sam5 

 
7. หมวดคําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เคร่ืองจบัสตัว์ mo:ŋ3 mo:ŋ3       bo:ŋ3 

 
mo:ŋ3       bo:ŋ3 

 
 
buaŋ3 

2 กรงนก tu:m4 tu:m4 
 

tu:m4 
 

 
ko:ŋ1 

 

รูปแบบการใช้ศัพท์แบบ 
   

        
   จ านวน 13 หน่วยอรรถ 

 
3.หมวดคําเรียกกิริยาอาการ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ขยบัเขยือ้น kha3 ñak3 kha3 ñak3 kha3 ñak3 kha3 ñak3 

kha3 ñap3 

2 หายใจเข้า han1 cә:1 haw5 han1 cә:1 haw5 han1 cә:1 haw5 han1 cә:1 haw5 

3 รักกนั mak3 de:w1 mak3 de:w1 
 

mak3 de:w1 
 

mak3 de:w1 
hak2 kan1 
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4.หมวดคําเรียกโรคและอาการผิดปกต ิ
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 แพ้ยา ja:2 kum1 ja:2 kum1     

kum1  
     ja:2 

ja:2 kum1     
kum1  
     ja:2 

ja:2 kum1     
kum1  
     ja:2 
phε:4 ja:1 

2 คอพอก khɔ:2 pә:3 khɔ:2 pә:3 khɔ:2 pә:3 khɔ:2 pә:3 
khɔ:2 phɔ:k

3 
3 เป็นง่อย pe:4 pe:4 pe:4 

 
pe:4 
ŋɔ:j3 

4 ปวดหวั cep3 ho:1 cep3 ho:1 cep3 ho:1 cep3 ho:1 
po:t1 ho:1 

5 มีครรภ์ daj4 luʔ3 daj4 luʔ3 
 

daj4 luʔ3 daj4 luʔ3 
mi:2 luʔ3 

 
7. หมวดคําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ขวด kho:t2 kho:t2     ko:t2 kho:t2     ko:t2 ko:t2    kho:t2 

khuat2 
 

2 กระดมุเสือ้ ma3 tiŋ3 sә:5 ma3 tiŋ3 sә:5 
 

ma3 tiŋ3 sә:5 
 

ma3 tiŋ3 sә:5 
ka3 dum1  

       ka3 dum1 
sә:5 

3 กระดานหก ma3 dup3 dә:ŋ3 ma3 dup5 dә:ŋ3 ma3 dup5 dә:ŋ3 
 

maʔ3 dup5 
dә:ŋ4 diaŋ3 

daŋ4 

 
8. หมวดคําขยาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ขุ่น(นํา้) hun3 hun3 hun3 hun3 

khun3 

2 เฉ่ือย ñɯʔ3 ñɯʔ3 ñɯʔ3 
 

ñɯʔ3 
sa:5 
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รูปแบบการใช้ศัพท์แบบ 
   

      
   จ านวน  30  หน่วยอรรถ 

1.หมวดคําเรียกเครือญาติ และสรรพนาม 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ลกู luʔ5 luʔ5 luʔ5 

lu:k2 
luʔ5 
lu:k2 

2 น้องชายของพอ่ ʔa:w1 ʔa:w1 ʔa:w1 
ʔa:1 

ʔa:w1 
ʔa:1 

 
3.หมวดคําเรียกกิริยาอาการ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ไกว(เปล) con4 con4 con4  

kwaj1   
con4  
kwaj1   

2 ได้ยิน daj4 ñin2 daj4 ñin2 daj4 ñin2 

daj4 jin2 
daj4 ñin2 

daj4 jin2 

3 หม่ tum4 tum4 
 

tum4 
hom3 

tum4 
hom3 

4 อุ้มไว้ท่ีเอว ce:1 ce:1 ce:1 
ʔum4 

ce:1 
ʔum4 

5 ชะงกั ka3 coŋ2 ka3 coŋ2 ka3 coŋ2 
sa1 ŋak2 

ka3 coŋ2 
sa1 ŋak2 

6 ข่วน kho:n3 kho:n3 
 

kho:n3 
khu:t4 

kho:n3 
khu:t4 

 
4.หมวดคําเรียกโรคและอาการผิดปกต ิ
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ฟันโยก hε:w5 kha3 

lɔ:n3 
hε:w5 kha3 
lɔ:n3 

hε:w5 kha3 
lɔ:n3 
hε:w5  khɔ:n2 

hε:w5 kha3 
lɔ:n3 
hε:w5  khɔ:n2 

2 ฟันคดุ hε:w5 sa:w2 hε:w5 hut3 fan1 hut3 
fan1 khut3 

fan1 hut3 
fan1 khut3 

 
6.หมวดคําเรียกสตัว์ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 หิ่งห้อย mε:ŋ2 pa3 dap3  

      pa3 dε:ŋ1 
mε:ŋ2 pa5 dap3  
      pa3 dε:ŋ1 

mε:ŋ2 pa3 dap3  
      pa3 dε:ŋ1 
mε:ŋ2 ho:j5 

mε:ŋ2 pa3 dap3  
      pa3 dε:ŋ1 

mε:ŋ2 ho:j5 

2 ปลากะด่ี pa:1 ka3 tε:p4 pa:1 ka3 tε:p4 pa:1 ka3 tε:p4 

pa:1 ki5 dәt3 
pa:1 ka3 tε:p4 

pa:1 ki5 dәt3  

         pa:1 ki5 
dә:t3 
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7. หมวดคําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 กระด้งเลีย้งไหม cә:1 cә:1 cә:1 

ka5 do:ŋ4 
cә:1 
ka5 do:ŋ4 

2 ตะแกรง ka3 tεʔ3 ka3 tεʔ3 ka3 tεʔ3 
ta3 kε:ŋ1 

ka3 tεʔ3 
ta3 kε:ŋ1 

3 เปลเด็ก ʔuʔ3 ʔuʔ3 ʔuʔ3  
ʔu:3 

ʔuʔ3  
ʔu:3 

4 หมวก moʔ3 moʔ3 moʔ3 
mo:k3 
muak3 

moʔ3 
mo:k3 
muak3 

5 ตะเกียง ta3 ke:ŋ1 ta3 ke:ŋ1 ta3 ke:ŋ1 
ta3 kiaŋ1 

ta3 ke:ŋ1 
ta3 kiaŋ1 

6 เทียน the:n2 the:n2 the:n2 
thian2 

the:n2 
thian2 

7 กบัดกัหน ู lo:ŋ3 lo:ŋ3 lo:ŋ3 
boŋ3 

lo:ŋ3 
boŋ3 

8 ผ้าอ้อมเดก็ pha:4 la:j5 pha:4 la:j5 pha:4 la:j5 

pha:4 ʔɔ:m4 
pha:4 la:j5 

pha:4 ʔɔ:m4 

 
8. หมวดคําขยาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ลําบาก lam3  baʔ3 lam3  baʔ3 lam3  baʔ3 

lam3  ba:k2 
lam3  baʔ3 
lam3  ba:k2 

2 งุ่นง่าน hwa:n3 hwa:n3 hwa:n3 
sa:5 

hwa:n3 
sa:5 

3 แหลม lә:m2 lә:m2 lә:m2 
lε:m2 

lә:m2 
lε:m2 

 
9. หมวดคําเรียกธรรมชาต ิสี และอาหาร 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 พระอาทิตย์ ta3 ŋen2 ta3 ŋen2 ta3 ŋen2 

ta3 wen2 
 

ta3 ŋen2 

ta3 wen2 

2 ดินแฉะ din1 peʔ3 din1 peʔ3 din1 peʔ3 
din1 cɯ:n4 

din1 peʔ3 
din1 cɯ:n4 

3 ข้าวต้ม khaw4  peʔ3 khaw4  peʔ3 khaw4  peʔ3 
khaw4  tom4 

khaw4  peʔ3 
khaw4  tom4 

4 ข้าวสกุท่ีตา่งหรือ
ผึง่ให้แห้ง 

kha:w4 ka5 

dε:ŋ4 
kha:w4 ka5 

dε:ŋ4 
kha:w4 ka5 

dε:ŋ4 
kha:w4 taʔ5 

kha:w4 ka5 

dε:ŋ4 
kha:w4 taʔ5 
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10.หมวดคาํเรียกอาชีพ เคร่ืองแตง่กาย และคําลกัษณะนาม 

ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ขนมจีน ho:1 ho:1 ho:1 

ci:p2 
ho:1 
ci:p2 

2 แคน(เป่า) do:ŋ1 do:ŋ1 do:ŋ1 
ʔan1 

do:ŋ1 
ʔan1 

 
12.หมวดคําถามและคําไวยากรณ์ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เทา่ไหร่ ha:w2 lə:2 ha:w2 lə:2 ha:w2 lə:2 

thɔ:3 lə:2 
ha:w2 lə:2 
thɔ:3 lə:2 

 

รูปแบบการใช้ศัพท์แบบ 
     

   
   จ านวน  27 หน่วยอรรถ 

 
1.หมวดคําเรียกเครือญาติ และสรรพนาม 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 อาเขย ʔa:w1 ʔa:w1 

ʔa:1 
ʔa:w1 
ʔa:1 

 
ʔa:1 

 
2.หมวดคําเรียกสว่นตา่งๆ ของร่างกาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 กะโหลกศีรษะ ka3 pɔ:ŋ1 ho:1 ka3 pɔ:ŋ1 ho:1 

ka3 loʔ3 
ka3 pɔ:ŋ1 ho:1 
ka3 loʔ3 

 
ka3 loʔ3 

2 จมกู ho:2 daŋ1 ho:2 daŋ1    

daŋ1 
ho:2 daŋ1   
 daŋ1 

 
daŋ1 

 
3.หมวดคําเรียกกิริยาอาการ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เลีย le:2 le:2 

lia2 
le:2 
lia2 

 
lia2  

2 คนให้เข้ากนั kha3 lon2 kha3 lon2 

khon2 
kha3 lon2 

khon2 
 
khon2 

3 คลํา,ลบู swa:m3 swa:m3 
kham2 

swa:m3 
kham2 

 
kham2 

4 ถกัเปีย phә:1 phә:1 
pia1 

phә:1 
pia1 

 
pia1 

5 คลกุเคล้า koʔ4 koʔ4 
khon1 

koʔ4 
khon1 

 
khon1 
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6 ชําเลือง lə:ŋ2 lə:ŋ2  

bə:ŋ3 
lə:ŋ2  

bə:ŋ3 
 
bə:ŋ3 

7 สดู(นํา้มกู) ka3 sɯʔ3 ka3 sɯʔ3     sɯʔ3 
sɯːp3 

ka3 sɯʔ3     sɯʔ3 
sɯːp3 

 
sɯːp3 

8 ยิม้,อมยิม้ hoː1 ñum5 ho:1 ñum5 
         ñum5 
jim5 

ho:1 ñum5 
         ñum5 
jim5 

 
 
jim5    ʔom1 jim5 

9 ลอด hɔ:t2 hɔ:t2 
lɔ:t2 

hɔ:t2 
lɔ:t2 

 
lɔ:t2 

10 ปัด,สลดั tɔj5 tɔj5 

sa3 bat3 
tɔj5 
sa3 bat3 

 
sa3 bat3 

 
7. หมวดคําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 อวน ñε:ŋ3 ʔo:n1 

ʔuan1 
ʔo:n1 
ʔuan1 

 
ʔuan1 

2 ตลบัใสน่วด ʔap3 ʔap3 
ta3 lap3 

ʔap3 
ta3 lap3 

 
ta3 lap3 

3 ตะป ู lek3laj2 lek3laj2 
ta3 puʔ3 

lek3laj2 
ta3 puʔ3 

 
ta3 puʔ3 

4 ถ่านไฟเก่า kɔ:4 mi:5 kɔ:4 mi:5 
tha:n3 

kɔ:4 mi:5 
tha:n3 

 
tha:n3 

 
8. หมวดคําขยาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 แคบ hɔ:m3 hɔ:m3 

khε:p2 
hɔ:m3 
khε:p2 

 
khε:p2 

 
9. หมวดคําเรียกธรรมชาต ิสี และอาหาร 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 แดด de:t2 de:t2 

dε:t2 
de:t2 
dε:t2 

 
dε:t2 

2 ฟ้าผา่ fa:4 pε:1 fa:4 pε:1 
fa:2 pha:3 

fa:4 pε:1 

fa:4 pha:3 
 
fa:4 pha:3 

3 รุ่งเช้า sa1 mo3 sa1  
     mәʔ3 

sa1 mo3 sa1  
     mәʔ3 
ña:m2 saw5 

sa1 mo3 sa1  
     mәʔ3 
ña:m2 saw5 

 
 
ña:m2 saw5 

4 อาหารบดูเน่า nε:w1 kin1 suŋ5 nε:w1 kin1 suŋ5 
nε:w1 kin1 
bu:t2 

nε:w1 kin1 suŋ5 
nε:w1 kin1 
bu:t2 

 
nε:w1 kin1 
bu:t2 
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10.หมวดคาํเรียกอาชีพ เคร่ืองแตง่กาย และคําลกัษณะนาม 

ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 คนดี khon2 cop3 khon2 cop3 

khon2 di:1 
khon2 cop3 
khon2 di:1 

 
khon2 di:1 

2 คนชัว่, คนเลว khon2  kho:ŋ1 khon2  kho:ŋ1 
khon2  so:1 

khon2  kho:ŋ1 
khon2  so:1 
khon2  le:w2 

 
khon2  so:1 
khon2  le:w2 

 
11.หมวดคําบอกทิศทางและสถานท่ี 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เชิงเขา ka3 pha:n2 

phu:2 
ka3 pha:n2 

phu:2 
ti:n1 phu:2 
ti:n1 khaw1 

ka3 pha:n2 

phu:2 
ti:n1 phu:2 
ti:n1 khaw1 

 
ti:n1 phu:2 
ti:n1 khaw1 

2 ฝายกัน้นํา้ pa:n4 pa:n4 
fa:j1 

pa:n4 
fa:j1 

 
fa:j1 

3 ระเบียงบ้าน se:1 se:1 
laʔ3 biaŋ1 

se:1 
laʔ3 biaŋ1 

 
laʔ3 biaŋ1 

 

รูปแบบการใช้ศัพท์แบบ  ABB  จํานวน 13 หน่วยอรรถ 

2.หมวดคําเรียกสว่นตา่งๆ ของร่างกาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 อก ʔa:ŋ1 ʔa:ŋ1  

ʔok5 

 

ʔok5 
2 เหง่ือ hә:3 hә:3  

ŋɯa3 

 

ŋɯa3 
3 นม ʔe:m1 ʔe:m1 

 
 
tu:4 

 
tu:4 

 
3.หมวดคําเรียกกิริยาอาการ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ตดั bak3 bak3  

tat3 
 
tat3 

2 หลอก lɔʔ3 lɔʔ3   
lɔ:k

3 
 
lɔ:k

3 

3 กระโดดจากท่ีต่ํา
ไปที่สงู 

Ka3 dɔ:ŋ1 ka3 dɔ:ŋ1 
do:t2 

 
do:t2 

 
do:t2 
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4 ตกใจ din4 din4 
 

 
tɯ:n3 

 
tɯ:n3 

 
7. หมวดคําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เชือก sәʔ3 sәʔ3  

sɯak2 
 
sɯak2 

2 ผ้าขีริ้ว้ pha:4 hen5 pha:4 hen5 
pha:5 ha:j4 

 
pha:5 ha:j4 

 
pha:5 ha:j4 

3 ถงุยา่ม thoŋ2 ka3 
the:w2 

thoŋ2 ka3 
the:w2 
ña:m3 

 
ña:m3 

 
ña:m3 

 
10.หมวดคาํเรียกอาชีพ เคร่ืองแตง่กาย และคําลกัษณะนาม 

ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เสือ้คอกระเช้า sә:4 pho:ŋ2 sә:4 pho:ŋ2  

sә:4 ma:k3 ka5  
     lε:ŋ3 

 
sә:4 ma:k3 ka5  
     lε:ŋ3 

2 สร้อยข้อมือ saj1  hε:n1 saj1  hε:n1  
saj1 khε:n1 

 
 saj1 khε:n1 

 
11.หมวดคําบอกทิศทางและสถานท่ี 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ปากถํา้ ka3 thәp3 ka3 thәp3 

pa3 tham5 
 
pa3 tham5 

 
pa3 tham5 

 

รูปแบบการใช้ศัพท์แบบ 
      

   
  จํานวน 19 หน่วยอรรถ 

 
1.หมวดคําเรียกเครือญาติ และสรรพนาม 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 คําเรียกชายบวช

เณรท่ีสกึแล้ว 

co:1 co:1  
siaŋ2 

 
siaŋ2 

 
siaŋ2 

 
2.คําเรียกสว่นตา่งๆ ของร่างกาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 หงอน(ไก่) hɔ:n1 hɔ:n1 hɔ:n1 ŋɔ:n2 
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3.หมวดคําเรียกกิริยาอาการ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 คลาย(เชือก) ka3 phɯn3 ka3 phɯn3 

kha:j2 
 
kha:j2 

 
kha:j2 

2 เพาะ(ต้นไม้) ca:t3 ca:t3 
phɔʔ2 

 
phɔʔ2 

 
phɔʔ2 

3 ติด taŋ2 taŋ2 
tit5 

 
tit5 

 
tit5 

 
4.คําเรียกโรคและอาการผิดปกติ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เคลด็ kha3 lɔ:t3 kha3 lɔ:t3 

khet3 
 
khet3 

 
khet3 

 
5.หมวดคําเรียกพืช ผกั ผลไม้ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ต้นจามจรีุ ton1 sam1 sa:1 ton1 sam1 sa:1 

ton1 pha:n3 ta5  
      ŋәn2 

 
ton1 pha:n3 ta5  
      ŋәn2 

 
ton1 pha:n3 ta5  
      ŋәn2 

 
6.หมวดคําเรียกสตัว์ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 กุ้ง cuŋ4    ka5cuŋ4 cuŋ4 

kuŋ4 
 
kuŋ4 

 
kuŋ4 

2 ลกูกบ lu5 hoʔ3 lu5 hoʔ3 

lu5 huak2 
 
lu5 huak2 

 
lu5 huak2 

 
7. หมวดคําเรียกสิง่ของเคร่ืองใช้ 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ถงัใช้ตกันํา้ท่ีบอ่ khu3 bεʔ5 khu3 bεʔ5 

khuʔ3 
 
khuʔ3 

 
khuʔ3 

2 กระดิ่ง ma3 ka3 loʔ3 ma3 ka3 loʔ3 
ma3 ka3 lε:ŋ3 

 
ma3 ka3 lε:ŋ3 

 
ma3 ka3 lε:ŋ3 

 
8. หมวดคําขยาย 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ท่ีสดุ kwa:3 mәt3 kwa:3 mәt3 

thi:3 sut5 
 
thi:3 sut5 

 
thi:3 sut5 
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9. หมวดคําเรียกธรรมชาต ิสี และอาหาร 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 เมฆหรืออากาศ 

อมึครึม 

ŋaw2 ŋaw2 
ʔɯm3 khɯm5 

 
ʔɯm3 khɯm5 

 
ʔɯm3 khɯm5 

2 นํา้ขงั ʔaŋ3 ʔaŋ3 
khaŋ1 

 
khaŋ1 

 
khaŋ1  

3 กล้วยนํา้ว้า ko:j4pә3 ba:ŋ1 ko:j5 pә3 ba:ŋ1 
ko:j4 

 
ko:j4 

 
ko:j4 

 
10.หมวดคาํเรียกอาชีพ เคร่ืองแตง่กาย และคําลกัษณะนาม 

ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 ท่ีนา hə:2 hə:2 

haj3 
 
haj3 

 
haj3 

2 ผ้าถงุท่ีใช้มานาน
จนขาดรุ่งร่ิง 

sin3 hә:n5 sin3 hә:n5 
sin3 ha:t3 

 
sin3 ha:t3 

 
sin3 ha:t3 

 
11.หมวดคําบอกทิศทางและสถานท่ี 
ที่ ความหมาย ศัพท์ผู้ไท G1 G2 G3 
1 โน่น phuʔ3 phuʔ3  

phu:n5 
 
phu:n5 

 
phu:n5 

2 ช่องหน้าจัว่หลงัคา
บ้านทัง้สองด้าน 

ta3  wa:n2  
     hә:n2 

ta3  wa:n2 hә:n2 
co:1 

 
co:1 
cua3 

 
co:1 
cua3 

 
 
 



 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
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ที่อยู่ปัจจุบัน 141/57 หมู ่4 ตําบลหนองขอนกว้าง อําเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี 
ผลงานตพีมิพ์ จริยา เสียงเยน็ และสวุฒันา เลี่ยมประวตัิ. (2560). ‚การแปรการใช้ศพัท์

ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ไทกะป๋อง จงัหวดั สกลนคร ประเทศ
ไทย.‛ วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบบั
ภาษาไทย มนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์และศิลปะ, 10, 1 (ม.ค.-เม.ย. 
2560): 251-268.   

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญภาพ
	สารบัญตาราง
	สารบัญตาราง (ต่อ)
	สารบัญตาราง (ต่อ)
	สารบัญตาราง (ต่อ)
	บทที่ 1 บทนำ
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	สมมติฐานของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	เครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานวิจัย
	วิธีดำเนินการวิจัย
	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1.กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
	1.1 แนวคิดเรื่องการแปรและการเปลี่ยนแปลงของภาษา
	1.2 การเปลี่ยนแปลงภาษาตามกาลเวลา
	1.3 แนวคิดเรื่องการสัมผัสภาษา (Language contact)

	2. เอกสารและงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียงในภาษาผู้ไท
	3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาคำศัพท์ในภาษาผู้ไท
	4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการแปรการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุ
	5. งานที่ศึกษาภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	6. ภูมิหลังเกี่ยวกับท้องถิ่นและชาวผู้ไทประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย  ประชาชนลาว

	บทที่ 3 การแปรการใช้ศัพท์ภาษาผู้ไทกะป๋องของคนสามระดับอายุประเทศไทย
	3.1 รูปแบบการใช้ศัพท์ภาษาผู้ไทกะป๋องของคนสามระดับอายุประเทศไทย
	3.2 การแปรด้านรูปศัพท์ภาษาผู้ไทกะป๋องของคนสามระดับอายุประเทศไทย
	3.3 การแปรด้านความหมายของศัพท์ภาษาผู้ไทกะป๋องของคนสามระดับอายุประเทศไทย
	3.4 การสูญศัพท์ภาษาผู้ไทกะป๋องของคนสามระดับอายุประเทศไทย

	บทที่ 4 การแปรการใช้ศัพท์ภาษาผู้ไทกะป๋องของคนสามระดับอายุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	4.1 รูปแบบการใช้ศัพท์ภาษาผู้ไทกะป๋องของคนสามระดับอายุสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	4.2 การแปรด้านรูปศัพท์ภาษาผู้ไทกะป๋องของคนสามระดับอายุสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	4.3  การแปรด้านความหมายของศัพท์ผู้ไทกะป๋องของคนสามระดับอายุสาธารณรัฐประชาธิปไตย
	4.4 การสูญศัพท์ภาษาผู้ไทกะป๋องของคนสามระดับอายุสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

	บทที่ 5 เปรียบเทียบการแปรการใช้ศัพท์ภาษาผู้ไทกะป๋องของคนสามระดับอายุ ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	5.1 เปรียบเทียบรูปแบบการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุ
	5.1.1  ลักษณะการใช้ศัพท์อื่นในภาษาผู้ไทกะป๋อง

	5.2 การแปรด้านรูปศัพท์ของคนสามระดับอายุ
	5.3 เปรียบเทียบการแปรด้านความหมายของคนสามระดับอายุ
	5.4 เปรียบเทียบการสูญศัพท์

	บทที่ 6 ปัจจัยเสริมที่ส่งผลต่อการใช้ศัพท์ผู้ไทกะป๋องของคนสามระดับอายุ ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	1. การสัมผัสภาษา (Language  contact)
	1.1 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social change)
	1.2 นโยบายด้านการศึกษา (Education Policy)

	2. ทัศนคติต่อภาษา (Language attitude)
	3. แวดวงการเลือกใช้ภาษา (Domains of Language  choice)

	บทที่ 7 สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผลการวิจัย
	ข้อเสนอแนะ

	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

