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เปรียในภาษาผู
บเทียบการแปรการใช้
ศัพท์ของคนสามระดั
บอายุ

ในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
A Comparison of Lexical Variation
in Phuthai Kapong Dialect among Three Generations
in Thailand and Lao PDR
สุทธิดา จันทร์ดวง1 / Sutthida Chanduang
บทคัดย่ อ
บทความนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเที ยบการแปรการใช้ ศัพท์
และเปรี ยบเที ยบด้ านรู ปแบบการใช้ ศัพท์ ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ ไท
กะป๋ องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว โดยใช้ หน่วย
อรรถจานวน 600 หน่วยอรรถในการเก็บรวบรวมข้ อมูล จานวน 9 หมวดศัพท์ โดย
สัมภาษณ์ ผ้ ูบอกภาษาซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ระดับอายุ คือ ระดับอายุที่ 1 อายุ
ระหว่าง 55 - 65 ปี ระดับอายุที่ 2 อายุระหว่าง 35 - 45 ปี และระดับอายุที่ 3 อายุ
ระหว่าง 15 - 25 ปี ผลการวิจยั พบว่า ผู้บอกภาษาทัง้ 2 จุดเก็บข้ อมูลมีรูปแบบ
การใช้ ศัพท์ ที่ เหมื อนกันและแตกต่ างคื อ ในประเทศไทยพบการใช้ ศัพท์ 3
ประเภท 10 รู ปแบบ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวพบการใช้ ศพั ท์ 2
1

อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
e - mail: puyfeyhong@hotmail.com
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ประเภท 9 รูปแบบ นอกจากนี ้จากการเปรี ยบเทียบรูปแบบการใช้ ศพั ท์ในประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังพบลักษณะการใช้ ศพั ท์อื่นใน
ภาษาผู้ไทกะป๋ อง สามารถแบ่งได้ 3 กลุม่ ดังนี ้ 1) การใช้ ศพั ท์ไทยกลางหรื อศัพท์
ไทยกรุ งเทพฯ และการใช้ ศพั ท์ลาว 2) การใช้ ศพั ท์ลาวกลุ่มอื่น และ 3) การใช้
ศัพท์สร้ างใหม่
คาสาคัญ: การแปรการใช้ ศพั ท์, คนสามระดับอายุ, ภาษาผู้ไทกะป๋ อง
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Abstracts
This article aims to compare the lexical variation and the
comparison of the lexical patterns in the Phuthai Kapong languages of
Thailand and the Lao PDR. 600 semantic units of words were used to
collect 9 vocabulary items. The interviews were divided into 3 age groups:1) age 55 - 58 years, age 2 between 35 and 45 years old. And age 3, age
15-25 years. The two linguists have the same vocabulary and are different.
In Thailand, three types of 10 types of vocabulary have been used. In the
Lao People's Democratic Republic here are 9 types of terms used in the
Lao PDR. In addition, the use of terminology in Thailand and the Lao
People's Democratic Republic The other lexical used in Phuthai kapong
languang can be divided into 3 groups as follows: 1) Thai or central Thai
and Lao-Esan vocabulary. 2) the use of other group Lao vocabulary and 3)
the use of new vocabulary.
Keywords: Lexical variation, Three generations, Phuthai Kapong
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ชาวผู้ไทที่ อาศัยในประเทศไทยมี หลายกลุ่ม ที่ น่าสนใจคื อชาวผู้ไท
กะป๋ องที่ อาเภอวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร ชาวผู้ไทกลุ่มนี อ้ พยพมาจากเมื อง
กะป๋ องหรื อที่เรี ยกกันว่า ผู้ไทสายน ้ากะป๋ องในลาวที่อยู่บริ เวณเมืองตะโปนหรื อ
เซโปน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เรี ยกตนเอง
แตกต่างไปจากผู้ไทอื่นๆ เนื่องจากเรี ยกชื่อกลุ่มของตนเองตามเมืองเดิมที่ เคย
อาศัยอยู่ในเมืองกระปองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนัน่ เอง เมื่อ
อยู่ในประเทศไทยจึงเรี ยกตนเองและออกเสี ยงแตกต่างไปจากเดิมเป็ น “ผู้ไท
กระป๋ อง 2” (ปาน แก้ วค าแสน, 2510: 2 - 9) และจากการสัมภาษณ์ ปราชญ์
ท้ องถิ่ นและผู้ สูงอายุ ในอ าเภอวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ รั บค าบอกเล่ า
คล้ ายคลึงกันคือ “บรรพบุรุษของตนเป็ นชาวผู้ไทที่อพยพมาจากเมืองกะป๋ องซึ่ง
ตังอยู
้ ใ่ นห้ วยกะป๋ อง เป็ นบริเวณที่แยกจากลาน ้าเซบังไฟไหลลงสู
้
่แม่น ้าโขงอยู่ใน

2

คาเรี ยกกลุม่ ผู้ไทที่มาจากเมืองกระปองในลาวมีชื่อเรี ยกหลายชื่อ เช่น กะปอง กะป๋ อง ก่าป๋ อง
จากการศึกษาเอกสารประวัติผ้ ไู ทกะป๋ องและเอกสารอื่นๆ ซึง่ รวบรวมโดย อาจารย์ปาน แก้ วคา
แสน ผู้วิจัยพบว่าอาจารย์ปาน แก้ วคาแสน ใช้ คาเรี ยกผู้ไทกลุ่มนี ้ทังหมด
้
3 คา คือ 1) คาว่า
“กะปอง” ในความหมายถึงกลุ่มผู้ไทในสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว 2) คาว่า
“ก่าป๋ อง” ในเอกสารประวัติผ้ ไู ทกระป๋ องฉบับตรวจแก้ ไข (2551) และ 3) คาว่า “กะป๋ อง” พบใช้
ในเอกสาร 2 แห่ง คือเอกสารประวัติผ้ ไู ทกะป๋ อง (2510 - ปั จจุบนั ) และเอกสาร เสี ้ยวหนึง่ ของ...
ภาษาไทย ถึงความเป็ นไทกะป๋ อง (2549) ในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ใช้ คาว่า “กะป๋ อง” ตามการรับรู้
และการออกเสี ย งของกลุ่ มชาติ พั น ธุ์ ในปั จจุ บั น ทั ง้ ในประเทศไทยและสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
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แขวงสะหวันนะเขต ด้ วยเหตุนี ้ชาวผู้ไทที่อาเภอวาริ ชภูมิจึงมักเรี ยกพวกตนเองว่า
“ผู้ไทกะป๋ อง” ตามเมืองที่บรรพบุรุษได้ อาศัยอยูเ่ ดิม
ความเป็ นมาของชาวผู้ไทในสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
มี หลักฐานที่ บันทึ กความเป็ นมาของชาวผู้ไทในสาธารณรั ฐ ประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาวไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็ นเอกสารที่ได้ บนั ทึกจากประเทศไทย ชาว
ผู้ไทในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวนัน้ ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ (2531:
104 - 121) ได้ กล่าวไว้ ว่า เดิมตังบ้
้ านเรื อนอยู่แถบสิบสองจุไท คือบริ เวณลาว
ตอนเหนือ บางส่วนของเวียดนามตอนเหนือ และทางตอนใต้ ของจีน โดยมีเมือง
ไล และเมืองแถงเป็ นจุดศูนย์ กลาง ซึ่งเมืองแถงปั จจุบนั คือเมืองเดียนเบี ยนฟู
ประเทศเวียดนาม การอพยพของชาวผู้ไทจากแคว้ นสิบสองจุไทเข้ าประเทศลาว
นัน้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้ วน) (2468 อ้ างถึงใน ถวิล ทองสว่างรั ตน์ ,
2527: 2) กล่าวว่า ชาวผู้ไทนัน้ เดิมมี ภูมิ ล าเนาอยู่ที่ เมื องน า้ น้ อยอ้ อยหนู ซึ่ง
หมายถึง เมืองแถง ในแคว้ นสิบสองจุไท ต่อมาเมืองนา้ น้ อยอ้ อยหนูเกิดความ
อัตคัดอดอยาก ทาให้ ชาวผู้ไทอพยพไปตังภู
้ มิลาเนาที่เมืองวังในอาณาเขตของ
เวียงจันทน์ซงึ่ เป็ นบริ เวณที่ชาวข่าอาศัยอยู่
ส่วนการอพยพของชาวผู้ไทเข้ าสู่ประเทศไทยนัน้ ปรากฏในประชุม
พงศาวดารภาคที่ 33 (2510: 97 อ้ างถึ งใน พจณี ศรี ธรราษฎร์ , 2526: 16) ได้
กล่าวไว้ ว่า “ผู้ไท” ในประเทศไทยได้ อพยพมาจากเมืองทางฝั่ งซ้ ายของแม่นา้ โขง
เช่น เมืองวัง เมืองเซโปน เมืองพิณ เมืองนอง และเมืองมหาชัย การอพยพเข้ ามา
นันมี
้ อยูห่ ลายครัง้ มีทงที
ั ้ ่ถกู กวาดต้ อนเข้ ามาหลังสงคราม และถูกเกลี ้ยกล่อมให้
อพยพเข้ ามาหรื อหนีศกึ สงครามเข้ ามาเอง
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นอกจากนี ้ในหนังสือสารานุกรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ผ้ ไู ทย (สมใจ ดารงสกุล,
2546: 6) ได้ กล่าวถึง การอพยพของชาวผู้ไทยเข้ าสู่ประเทศไทยมี 3 ครัง้ ด้ วยกัน
คือ
ครัง้ ที่ 1 สมัยธนบุรี ระหว่าง พ.ศ.2321 - 2322 กองทัพไทยนา
โดยเจ้ าพระยามหากษัตริ ย์ศึก (รัชกาลที่ 1) กับเจ้ าพระยาสุรสีห์ (บุญมา) นา
ทหารสองหมื่นคนเข้ าไปตีหัวเมืองลาวตัง้ แต่จาปาศักดิ์ถึงเวี ยงจันทน์ หลังจาก
เวียงจันทน์แตกใน พ.ศ.2322 ฝ่ ายไทยได้ ให้ กองทัพหลวงพระบางไปตีหัวเมื อง
ทางตะวันออกของหลวงพระบาง มีเมืองทันต์ เมืองม่วย สองเมืองนี ้เป็ นลาวทรง
ดาหรื อผู้ไทดา ซึ่งอยู่ริมเขตแดนเวียดนาม สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชทรงมี
รับสัง่ ให้ ลาวทรงดาเหล่านี ้ไปตังบ้
้ านเรื อนอยู่เพชรบุรี ในช่วงของการกวาดต้ อน
ลาวทรงดาเมืองทันต์ (ปัจจุบนั อยู่ในเขตเวียดนามเหนือ) และเมืองม่วย (ปัจจุบนั
อยูใ่ นเขตประเทศลาว) ผู้ไทขาวส่วนใหญ่ยงั อยู่ที่เมืองแถง ไม่ได้ ถกู กวาดต้ อนมา
ด้ วย ผู้ไทดาสองเมืองนี ้นับเป็ น ผู้ไทกลุม่ แรกที่ได้ อพยพเข้ ามาอยู่ในประเทศไทย
ครัง้ ที่ 2 เกิดขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ราว พ.ศ.2335 - 2338 เมือง
แถงและเมืองพวน แข็งข้ อต่อเวียงจันทน์ กองทัพเวียงจันทน์ตีเมืองทัง้ สองได้
กวาดต้ อนลาวทรงดาหรื อผู้ไทยดา ลาวพวน เป็ นเชลยส่งมาที่กรุงเทพ รัชกาลที่ 1
ทรงมีรับสัง่ ให้ ผ้ ไู ทดาไปอยู่ที่เพชรบุรีเหมือนผู้ไทดาครัง้ แรก
ครัง้ ที่ 3 เกิดขึน้ ในสมัยรั ชกาลที่ 3 เป็ นการอพยพเข้ ามาครั ง้
ใหญ่ที่สดุ ซึ่งมีทงชาวผู
ั้
้ ไทและกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นๆ บริ เวณฝั่ งซ้ ายแม่น ้าโขงเข้ ามา
ไว้ ในภาคอีสาน และบางส่วนส่งมาอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย สาเหตุการ
อพยพเกิ ดจากรั ฐ บาลไทยสมัยรั ช กาลที่ 3 ขัดแย้ งอย่ างรุ นแรงกั บรั ฐ บาล
เวียดนาม เนื่องจากเวียดนามพยายามขยายอานาจเข้ ามาในเขมรและลาว ซึ่ง
เป็ นประเทศราชของไทย ความขัดแย้ งครัง้ นันน
้ าไปสูส่ งครามอันยาวนานระหว่าง
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ไทยกับญวน โดยรบกันตังแต่
้ พ.ศ.2376 และไปสิ ้นสุดใน พ.ศ.2390 การรบครัง้
นันส่
้ งผลต่อราษฎรในฝั่ งซ้ ายของแม่น ้าโขง คือ มีการกวาดต้ อนเอาราษฎรไปอยู่
แต่ละฝ่ ายเป็ นจานวนมาก
สุวิทย์ ธี รศาสวัต และณรงค์ อุปัญญ์ (2538: 155 - 156) กล่าวถึงการ
อพยพ ครัง้ ที่ 3 ของชาวผู้ไทว่า เป็ นการอพยพครัง้ ใหญ่ที่สุดเนื่องจากมีกลุ่มผู้ไท
ที่อพยพมามากถึง 8 กลุม่ ด้ วยกัน โดย 5 กลุม่ แรกนันอพยพมาจากเมื
้
องวัง ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 อพยพมาจากเมืองวัง มาตังเมื
้ องที่อาเภอสหัสขันธุ์
และอาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มที่ 2 อพยพมาจากเมื องวัง มาตังเมื
้ องกุฉินารายณ์ และ
เมื องภูแล่นช้ าง ปั จจุบัน คื อ อ าเภอกุฉิ นารายณ์ และอ าเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์
กลุม่ ที่ 3 อพยพมาจากเมืองวัง มาตังเมื
้ องพรรณนานิคม ขึ ้นกับ
เมืองสกลนคร
กลุ่มที่ 4 อพยพมาจากเมื องวัง และมี ผ้ ูไทจากเมื องค าอ้ อ
รวมอยูด่ ้ วย มาตังเมื
้ องหนองสูง ปัจจุบนั คือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มที่ 5 อพยพมาจากเมื องวัง มาตัง้ เมื องเรณูนคร จังหวัด
นครพนม
กลุ่มที่ 6 และกลุ่มที่ 7 อพยพมาจากเมื องเซโปน มาตังเมื
้ อง
เสนานิคม และเมืองคาเขื่อนแก้ ว จังหวัดอานาจเจริ ญ ตามลาดับ
กลุ่ ม ที่ 8 อพยพมาจากเมื องกะปอง มาตัง้ เมื องวาริ ชภู มิ
ปัจจุบนั คือ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
เมืองวาริ ชภูมิ ตังขึ
้ ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ.2420 ผู้คนที่อาศัยอยู่
ในบริ เวณนี ้เป็ นชาวผู้ไทที่อพยพมาจากเมืองกะปองใกล้ เมืองตะโปนหรื อเซโปน
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ซึ่งตังอยู
้ ่ในห้ วยกะปอง แยกจากลาน ้าเซบังไฟไหลลงสู
้
่แม่น ้าโขง เมืองวาริ ชใน
ปั จจุบนั คือพื ้นที่อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และชาวผู้ไทที่อาเภอวาริ ชภูมินี ้
มี ชื่ อเรี ยกว่า ผู้ไทกะป๋ อง นอกจากนี ้ ถึ งแม้ ชาวผู้ไทกะป๋ องจะใช้ ภาษาผู้ไท
เช่นเดียวกันกับผู้ไทกลุ่มอื่ นในจังหวัดสกลนคร แต่จากการเก็บข้ อมูลเบือ้ งต้ น
ของผู้วิจยั พบว่า มีบางคาที่ผ้ ไู ทกระป๋ องใช้ แตกต่างจากผู้ไทกลุ่มอื่น อาทิ คาถาม
ว่า ‘ไปไหน’ ผู้ไททัว่ ไปใช้ ว่า “ไปสิเลอ” ผู้ไทกะป๋ องใช้ ว่า “ไปตะเลอ” หรื อคาว่า
‘หัวเข่า’ ผู้ไททัว่ ไปใช้ วา่ “หัวโค้ ย” แต่ผ้ ไู ทกะป๋ องใช้ ว่า “โหเห่า” เป็ นต้ น
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับผู้ไทกลุม่ ที่ 3 นี ้ ซึง่ เป็ นชาวผู้ไทกะป๋ องยัง
ไม่เป็ นที่ร้ ู จกั และมีผ้ ูศึกษาภาษาผู้ไทกลุ่มนีน้ ้ อยมาก แม้ จะมีงานของ จินตนา
ศูนย์จันทร์ (2539) ได้ ศึกษาการวิเคราะห์ คาศัพท์ ภาษาผู้ไทย อาเภอพรรณา
นิคม จังหวัดสกลนคร: ศึกษาเฉพาะกรณี เปรี ยบเที ยบคาศัพท์ของบุคคลสาม
ระดับอายุ” เพื่อเปรี ยบเทียบการใช้ คาศัพท์ของบุคคลสามระดับอายุที่พูดภาษา
ผู้ไท อาเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร แต่กลุ่มผู้ไทที่จินตนา ศูนย์จันทร์
(2539) ศึกษาในอาเภอพรรณานิคมนัน้ เป็ นกลุ่มชาวผู้ไทที่อพยพมาจากเมืองวัง
ไม่ใช่กลุม่ ผู้ไทที่อพยพมาจากเมืองกระป๋ อง ซึง่ ชาวผู้ไทกลุ่มที่มาจากเมืองวังได้ มี
ผู้ศกึ ษาเป็ นจานวนมากแล้ ว
จากการใช้ ศพั ท์ของชาวผู้ไทกะป๋ องที่เป็ นเอกลักษณ์ และมีประวัติความ
เป็ นมาน่ าสนใจ อี กทัง้ ผู้ ไทกะป๋ องอ าเภอวาริ ช ภู มิ และผู้ ไทเมื องเซโปนมี
ความสัมพันธ์ กันดังกล่าว ทาให้ ผ้ ูวิจัยสนใจศึกษาภาษาของชาวผู้ไทกะป๋ อง
อ าเภอวาริ ชภูมิ และภาษาผู้ไทกะป๋ องที่ เมื องเซโปนด้ วย ด้ วยความส าคัญ
ดังกล่าว อีกทัง้ มีภาษาที่เป็ นเอกลักษณ์ ทาให้ ผ้ ูวิจัยสนใจศึกษาเปรี ยบเที ยบ
ภาษาผู้ ไทกะป๋ องที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ด้ านพื น้ ที่ ทั ง้ ในประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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อนึ่งธรรมชาติของภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ดังนันการแปรไปของ
้
ภาษาถิ่นตามถิ่นต่างๆ แม้ กระทัง่ ภาษาผู้ไทกะป๋ องย่อมมีความสัมพันธ์ กับการ
เปลี่ยนแปลงภาษา ปั จจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้ ภาษา ได้ แก่ อายุ เพศ
ชัน้ สังคม ชาติพันธุ์ และถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งถื อเป็ นตัวแปรภายในตัวผู้ใช้ ภาษา
เสมือนตราประทับหรื อกระจกที่สะท้ อนภูมิหลังหรื อสภาพทางสังคมของผู้พูด
การแปรตามปั จจัยนี ้ยากที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อลบออก จึงเรี ยกการแปรแบบนี ้ว่า
การแปรแบบตีตรา (Emblematic variation) (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2542: 101)
การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ สังคมนัน้ “อายุ” ถื อเป็ นปั จจัยทาง
สังคมที่สาคัญประการหนึ่งที่ทาให้ ผ้ พู ูดภาษาเดี ยวกันใช้ ภาษาแตกต่างกันได้
ดังที่ ปราณี กุลละวณิชย์ (2535: 21 - 23) ได้ กล่าวไว้ ว่า ปั จจัยสาคัญที่เป็ นตัว
กาหนดให้ ผ้ ูใช้ ภาษามีสถานภาพทางสังคมแตกต่างกันและอาจทาให้ เกิ ดการ
แปรภาษานัน้ ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ชาติพนั ธุ์ ชนชันทางสั
้
งคม และ
ถิ่นที่อยู่อาศัย การใช้ ภาษาของคนอายุแตกต่างกันใช้ ภาษาต่างกันซึ่งการใช้
ภาษาที่แปรไปตามอายุของผู้พูดนัน้ ทาให้ มีภาษาของวัยรุ่ น ภาษาของคนรุ่ น
ใหม่ ภาษาของคนรุ่นเก่า
หากเราศึกษาภาษาของคนรุ่นเก่าไปจนถึงภาษาของคนรุ่นใหม่ จะทาให้
เห็นภาพการแปรของภาษาจากอดีตไปถึงอนาคตได้ สอดคล้ องกับแนวคิดของ
ลาบอฟ (อ้ างถึงใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544: 39) ที่ว่า เราสามารถมองเห็น
ความเปลี่ยนแปลงของภาษาได้ จากการแปรของภาษาในคนที่ตา่ งรุ่นต่างอายุกัน
ภาษาของผู้พูดที่มีอายุมากที่สุดเปรี ยบได้ กับภาษาของอดีต ภาษาของผู้พูดรุ่ น
กลางๆ ถือเป็ นภาษาปัจจุบนั และภาษาของผู้พดู อายุน้อยถือได้ ว่าเป็ นภาษาของ
อนาคต ความแตกต่างกันของภาษาเช่นนี เ้ ปรี ยบเหมื อนความแตกต่างของ
กาลเวลาจริ ง ซึ่ ง ลาบอฟเรี ยกความแตกต่ า งกั น ของภาษาเช่ น นี ว้ ่ า การ
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เปลี่ยนแปลงในเวลาเสมือนจริ ง (Change in apparent time) ส่วนภาวะที่นาไปสู่
ความเปลี่ยนแปลง คือ การมีรูปของภาษาที่ใช้ ต่างกันตามรุ่ นอายุนนั ้ ลาบอฟ
เรี ยกว่า การเปลี่ยนแปลงที่กาลังดาเนินอยู่ (Change in progress)
การแปรภาษาของคนที่มีวยั แตกต่างกันเป็ นเครื่ องบ่งชี ้การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาได้ คนต่างวัยกันย่อมมีพฤติกรรมแตกต่างกันรวมไปถึงพฤติกรรมการ
ใช้ ภาษาด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาของคนอายุมากที่สดุ กับภาษาของคนที่มี
อายุน้อยที่สดุ กล่าวคือ เมื่อคนรุ่นก่อนหมดไปของภาษาของคนรุ่ นก่อนก็จะเลิก
ใช้ ไปด้ วย จึงทาให้ เหลือแต่ภาษาของคนรุ่ นหลัง ดังนันการศึ
้
กษาภาษาแปรของ
ภาษาของคนที่มีอายุแตกต่างกันในภาษาผู้ไทกะป๋ อง จะสามารถทาให้ เราทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงของภาษาที่กาลังดาเนินอยูไ่ ด้
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า มีผ้ ศู ึกษาการแปร
และการเปลี่ยนแปลงภาษาตามระดับอายุของผู้พูด ส่วนใหญ่ศึกษาเพียงภาษา
ใดภาษาหนึ่งในพื น้ ที่ ใดพื น้ ที่ หนึ่งเท่านัน้ อาทิ อัญชลี บูรณะสิงห์ (2531) ได้
ศึกษาเรื่ อง “วิ เคราะห์ การเปลี่ ยนแปลงการใช้ ค าของคนสามระดับอายุ ใน
ภาษาไทยโซ่ง” อัญชลี การัยภูมิ (2540) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง “การเปลี่ยนแปลงการใช้
คาในภาษาไทยถิ่นใต้ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ตามระดับอายุของผู้ใช้ ภาษา”
รังสิตา สุวรรณมุสิก (2547) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง “การแปรของคาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้
อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ในผู้พูดสามระดับอายุ” นันทพร ศรจิตติ
(2550) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง “การศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้ คาของคนสามระดับอายุใน
ภาษาไทยถิ่นใต้ จังหวัดชุมพร
ส่วนงานที่ศกึ ษาการแปรภาษาในหลายพื ้นที่พบงานของ สุวฒ
ั นา เลี่ยม
ประวัติ (2556) ที่ได้ ศึกษาเรื่ อง “การแปรการใช้ ศพั ท์ในภาษาไทดาของคนสาม
ระดับอายุ ในโครงการวิจยั ชาติพนั ธุ์: กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและ
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วัฒนธรรม” ถือเป็ นงานวิจยั เรื่ องแรกที่ได้ ขยายขอบเขตการศึกษาการแปรการใช้
ศัพท์ของคนสามระดับอายุในหลายพื ้นที่อย่างชัดเจน โดยเก็บข้ อมูลภาษาไทดา
ในพื ้นที่ทงหมด
ั้
4 จังหวัด แต่เป็ นการศึกษาการแปรการใช้ ศพั ท์ของคนสามระดับ
อายุภายในพื ้นที่ประเทศไทยเท่านัน้ ยังไม่พบงานวิจยั ที่ศกึ ษาเปรี ยบเทียบภาษา
เดียวกันแต่แตกต่างพื ้นที่กนั แบบข้ ามประเทศ
เพื่อเป็ นการขยายขอบเขตการศึกษาการแปรการใช้ ศพั ท์ของคนสาม
ระดับอายุให้ กว้ างขวางขึ ้น ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาเปรี ยบเทียบการแปรการใช้ ศพั ท์
ของคนสามระดับ อายุ ใ นภาษาผู้ ไทกะป๋ องประเทศไทยและสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว การศึกษาภาษาผู้ไทกะป๋ องในครัง้ นี ้นอกจากผู้พูด
หรื อผู้ใช้ ภาษาจะมีความแตกต่างกันในเรื่ องระดับอายุแล้ วในงานวิจยั นี ้ยังเป็ น
การศึกษาการใช้ ภาษาของผู้พดู ภาษาเดียวกันที่มีความแตกต่างกันด้ านถิ่นที่อยู่
อาศัย เพื่อให้ เห็นภาพการเปลี่ ยนแปลงในภาษาผู้ไทกะป๋ องภายใต้ สังคมที่ มี
ความแตกต่างกันทราบว่าภาษาผู้ไทกะป๋ องในแต่ละพื ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิ ม เมื่ อ เวลาผ่ า นไปมากน้ อยเพี ย งใดและพื น้ ที่ ใ ดมี แ นวโน้ มที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงไปมากกว่ากัน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบการแปรการใช้ ศพั ท์และเปรี ยบเทียบด้ านรูปแบบการใช้
ศัพท์ในภาษาผู้ไทกะป๋ องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชน
ลาว
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ขอบเขตในการศึกษา
บทความนี ้เปรี ยบเทียบเฉพาะด้ านรูปแบบการใช้ ศพั ท์ของคนสามระดับ
อายุเท่านัน้ โดยใช้ หน่วยอรรถจานวน 600 หน่วยอรรถ ที่บ้านวาริ ชภูมิ ตาบล
วาริ ชภู มิ อ าเภอวาริ ชภู มิ จัง หวัดสกลนคร ส่ วนสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว ที่เมืองเซโปนเก่าและเมืองเซโปนใหม่ แขวงสะหวันนะเขต
วิธีดาเนินการศึกษา
1) ขั น้ ตอนการรวบรวมข้ อมู ล ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ ยวข้ องเพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการทาวิจัยและสร้ างรายการศัพท์ ในการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลจานวน 600 หน่วยอรรถ โดยรวบรวมจากเอกสารและงานวิจยั
เกณฑ์ในการคัดเลือกหน่วยอรรถ หน่วยอรรถที่ใช้ ในเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เกณฑ์ในการคัดเลือกหน่วยอรรถ ดังนี ้
1. เป็ นศัพท์ที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน มีความหมายแน่นอน เช่น
คาเรี ยกเครื อญาติและสรรพนาม คาเรี ยกอวัยวะ คาเรี ยกกิริยาอาการ คาเรี ยก
สัตว์ คาเรี ยกพืช ผัก ผลไม้ คาเรี ยกสิ่งของเครื่ องใช้ คาเรี ยกเครื่ องแต่งกาย
2. เป็ นหน่วยอรรถที่เอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับภาษาผู้ไทใช้
รู ปศัพท์ต่างกับภาษาไทยกรุ งเทพฯ หรื อภาษาไทกลุ่มอื่น หรื อเป็ นศัพท์ที่แสดง
เอกลักษณ์ทางเสียงในภาษาผู้ไท เช่น
หน่ วยอรรถ

ภาษาไทยกรุ งเทพฯ

ภาษาลาว

ภาษาผู้ไท

ใคร
เมีย
ใจ

/khaj2/
/mia1/
/caj1/

/phaj3 ~ phu:6 daj2/
/me:2/
/cə:1/

/phə:1/
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3. เป็ นหน่วยอรรถที่ไม่มีลกั ษณะเป็ นคาสันธาน คาอุทาน คา
ขานรั บ ค าคะนอง ตลอดจนค าไม่ สุ ภ าพหรื อค าหยาบ และไม่ เป็ นค ายื ม
ภาษาต่างประเทศ
4. เป็ นหน่วยอรรถที่ผ้ บู อกภาษาเข้ าใจทังสามระดั
้
บอายุ
2) ขั น้ ตอนการคั ดเลื อกชุ มชนผู้ บอกภาษา ผู้วิจัยต้ องการผู้บอก
ภาษาที่ เ ป็ นตัว แทนของชาวผู้ ไทกะป๋ องในประเทศไทยและสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนัน้ ผู้บอกต้ องเป็ นชาวผู้ไทกะป๋ องเกิดและเติบโต
อยู่ในพื น้ ที่ ที่วิจัยและพูดภาษาผู้ไทในชี วิ ตประจ าวัน โดยประเทศไทยผู้วิ จัย
กาหนดผู้บอกภาษาในชุมชนบ้ านวาริ ชภูมิ ตาบลวาริ ชภูมิ อาเภอวาริ ชภูมิ
จังหวัดสกลนคร ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยูท่ ี่เมืองเซโปน
เก่าและเมืองเซโปนใหม่ แขวงสะหวันนะเขต
3) ขัน้ ตอนการคัดเลือกผู้บอกภาษา ผู้วิจยั ได้ กาหนดคุณสมบัติของ
ผู้บอกภาษา ดังนี ้
ระดั บอายุ ผู้วิจัยจึงกาหนดระดับอายุของผู้บอกภาษาไว้ 3
ระดับอายุ คือ ระดับอายุที่ 1 อายุระหว่าง 55 - 65 ปี ระดับอายุที่ 2 อายุระหว่าง
35 - 45 ปี และระดับอายุที่ 3 อายุระหว่าง 15 - 25 ปี ระดับอายุละ 10 คน ทังเพศ
้
ชายและเพศหญิง รวมผู้บอกภาษาทังหมด
้
30 คน
การศึกษา ผู้บอกภาษาจะมี การศึ กษาไม่เกิ นการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน
อาชีพ ผู้บอกภาษาต้ องมี อาชีพคล้ ายคลึงกันคือเกษตรกรรม
รับจ้ างทัว่ ไปในชุมชน หรื อไม่ได้ ประกอบอาชีพ
ภู มิ ล าเนา เกิ ดและเติบโตที่ บ้ านวาริ ชภูมิ ต าบลวาริ ชภู มิ
อ าเภอวาริ ช ภู มิ จัง หวัดสกลนคร และที่ เ มื องเซโปน แขวงสะหวันนะเขต
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สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวใช้ ภ าษาผู้ไ ทในชี วิ ตประจ าวัน มี
ความสามารถในการใช้ ภาษา และมีอวัยวะในการออกเสียงครบถ้ วน
4) ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อรวบรวมข้ อมูลรายการศัพท์ที่ใช้ ในการศึกษาเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจัย
มีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี ้
1) เกณฑ์ในการพิจารณาว่าเป็ นศัพท์ตา่ งกัน พิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี ้
(1.1) ศัพท์ที่มีรูปต่างกันทังค
้ าที่ใช้ แทนหน่วยอรรถเดียวกัน แม้
คานันจะเป็
้
นคาพยางค์เดียวหรื อหลายพยางค์ และมีจานวนพยางค์ไม่เท่ากัน
หากความแตกต่ า งนั น้ ไม่ ส ามารถอธิ บ ายด้ วยเกณฑ์ ก ารแปรเสี ยง แม้ มี
ความหมายเหมือนกันผู้วิจยั ถือว่าเป็ นคนละศัพท์ เช่น
หน่ วยอรรถ
‘ห่มผ้ า’

ศัพท์ ผ้ ไู ท

ระดับอายุท่ ี 1,2,3

/tu:m5/

/hom3/

(1.2) ศัพท์ที่เกิดจากการรวมหน่วยคาตังแต่
้ 2 หน่วยคาขึ ้นไปมี
จานวนพยางค์เท่ากัน อาจมีหน่วยคาหนึ่งเหมือนกันและมีหน่วยคาหนึง่ แตกต่าง
กัน ผู้วิจยั ถือว่าเป็ นศัพท์ต่างกัน หากไม่มีเอกสารระบุว่าเป็ นคาภาษาใดเพราะ
เป็ นศัพท์สร้ างใหม่ในภาษาผู้ไทที่ปรากฏในพื ้นที่เก็บข้ อมูล ผู้วิจยั จะจัดว่าเป็ น
คนละศัพท์ เช่น
หน่ วยอรรถ
‘ไม้ สอย’

ศัพท์ ผ้ ไู ท

ระดับอายุท่ ี 2,3

/may2 sa:w4/

/may2 mɛ:n4/

(1.3) ศัพ ท์ ที่ เ กิ ด จากเสี ย งที่ แ ปรกั น เนื่ อ งจากค านั น้ เป็ น
คาศัพท์พื ้นฐานและร่วมภาษาตระกูลไท (Tai) ซึง่ แม้ วา่ จะสามารถอธิบายได้ ด้วย
เกณฑ์ด้านการแปรเสียง แต่ถ้างานวิจยั หรื อพจนานุกรมไม่ได้ ระบุว่าภาษาผู้ไท
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หรื อแสดงลักษณะทางเสียงของภาษาผู้ไทและเป็ นคายืมจากภาษาอื่น ผู้วิจยั ก็
จัดให้ เป็ นคนละศัพท์ เช่น
หน่ วยอรรถ
‘รักษา’

ภาษาผู้ไท

ศัพท์ ลาว

ระดับอายุท่ ี 3

/po: /

/pua /

/pua1/

1

1

2) เกณฑ์ในการพิจารณาว่าเป็ นรูปแปรของศัพท์เดียวกัน พิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ดงั นี ้
(2.1) ศัพท์ 2 ศัพท์ ที่ใช้ แทนหน่วยอรรถเดี ยวกัน หากมี บาง
พยางค์ต่างกันและความต่างนันสามารถอธิ
้
บายได้ ด้วยเกณฑ์การแปรเสียง ถือ
ว่าเป็ นรู ปแปรของศัพท์เดียวกัน หรื อแม้ มีหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ
หน่วยเสียงใดหน่วยเสียงหนึ่งแตกต่างกัน แต่ความหมายของคาไม่แตกต่างกัน
ผู้วิจยั จัดให้ เป็ นรูปแปรของคาศัพท์เดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
(ก) ศัพท์ที่มีเสียงแตกต่างกันที่เสียงพยัญชนะต้ น ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ ทางสัทศาสตร์ เช่น
หน่ วยอรรถ
‘น ้ากระฉอก’

ภาษาผู้ไท

ระดับอายุท่ ี 1,2,3

/ka?5 phə:m2/

/ka?5 fə:m2/

(ข) ศัพท์ที่มีเสียงแตกต่างกันที่เสียงพยัญชนะท้ าย เช่น
หน่ วยอรรถ
‘เรอ’

ภาษาผู้ไท

/?ə:p /
3

ระดับอายุท่ ี 2,3

/?ə:p3/ ̴3/?ə:m2/

สัญลักษณ์ ̴ หมายถึง การแปรเสียง หรื อรู ปแปรของศัพท์เดียวกันที่ผ้ บู อกภาษาบางระดับ
อายุหรื อบางคนใช้
3
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(ค) ศัพท์ที่มีเสียงแตกต่างกันที่เสียงสระ เช่น
หน่ วยอรรถ
‘ฟั นหลอ’

ภาษาผู้ไท

ระดับอายุท่ ี 2,3

/hɛ:w5 wɔ:ŋ4/

/hɛ:w5 wo:4/

2.2 ศัพท์ที่ใช้ แทนหน่วยอรรถเดียวกัน หากมีความแตกต่างกัน
และความแตกต่างนัน้ สามารถอธิ บายได้ ด้วยเกณฑ์ทางหน่วยคาว่าเป็ นเรื่ อ ง
การละพยางค์หรื อการเพิ่มพยางค์ ผู้วิจยั จะให้ เป็ นรูปแปรของศัพท์เดียวกัน เช่น
หน่ วยอรรถ
‘ไม่เป็ นอะไรหรอก’

ภาษาผู้ไท

ระดับอายุท่ ี 1,2,3

/mi?5 pen1 phə:1 dɔ?3/

/mi?5 pen1 phə:1 dɔ?3/
̴ /mi?5 pen1 phə:1 /

2.3 ศัพท์ที่ใช้ แทนหน่วยอรรถเดียวกัน หากมีการสลับพยางค์
ของศัพท์เดียวกัน ผู้วิจยั ถือว่าเป็ นรูปแปรของศัพท์เดียวกัน เช่น
หน่ วยอรรถ
‘ลืน่ หกล้ ม’

ภาษาผู้ไท

ระดับอายุท่ ี 1,2,3

/mɯ:n2 pha?5 la:t3/

/mɯ:n2 pha?5 la:t3/
̴ / pha?5 la:t3 mɯ:n2 /
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ผลการศึกษา
1) เปรี ยบเทียบรู ปแบบการใช้ ศัพท์ ของคนสามระดับอายุ จากการ
ใช้ ศพั ท์4 จานวน 600 หน่วยอรรถของผู้บอกภาษาผู้ไทกะป๋ องทังสามระดั
้
บอายุ
บริ เวณจุดเก็บข้ อมูลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
รูปแบบการใช้ ศพั ท์เหมือนและแตกต่างกันดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบรู ปแบบการใช้ ศพั ท์ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ไท
กะป๋ องประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รูปแบบ
5

AAA
AAA
BBB6
BBB
AAB
AAA7
B
AAA
BB
AA
BBB

พืน้ ที่

สกลนคร ไทย
จานวน ร้ อยละ
187
31.16

สะหวันนะเขต สปป.ลาว
จานวน ร้ อยละ
204
34

158

26.33

183

30.5

46
18

7.66
3

27
31

4.5
5.16

14

2.33

35

5.83

63

10.5

58

9.66

53

8.83

38

6.33

4

ศัพท์ หมายถึง คาหรื อวลี ที่วิเคราะห์แล้ วว่าเป็ นสมาชิกของหน่วยอรรถ แต่ละศัพท์จะมีรูป
แปรหรื อไม่ก็ได้
5
สัญลักษณ์ A หมายถึง ศัพท์ผ้ ไู ท
6
สัญลักษณ์ B หมายถึง ศัพท์อื่น
7
สัญลักษณ์ AB หมายถึง ศัพท์ผ้ ไู ทกับศัพท์อื่น
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบรู ปแบบการใช้ ศพั ท์ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ไท
กะป๋ องประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ต่ อ)
รูปแบบ
ABB
A
BBB
AA
BB

พืน้ ที่

สกลนคร ไทย
จานวน ร้ อยละ
18
3
37
6.16
6

1

สะหวันนะเขต สปป.ลาว
จานวน
ร้ อยละ
14
2.33
10
1.66
-

-

เมื่อพิจารณาการใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ทกะป๋ องของคนสามระดับอายุ จะเห็นได้ ว่า
ผู้บอกภาษาทัง้ สามระดับอายุใช้ ศัพท์ ผ้ ูไทรู ปแบบ AAA ในอัตราความถี่ ที่
แตกต่างกัน ชุมชนที่รักษาศัพท์ผ้ ูไทรู ปแบบ AAA มากที่สุด คือ ชุมชนผู้ไทใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ทจานวน 204 หน่วยอรรถหรื อ
ร้ อยละ 34 ในขณะที่ชุมชนชาวผู้ไทกะป๋ องในประเทศไทยใช้ ศพั ท์ผ้ ูไทจ านวน
187 หน่วยอรรถ หรื อร้ อยละ 31.16
จากการเก็ บข้ อมูลภาคสนามในบริ เวณจุดเก็ บข้ อมูลในสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต พบว่าเป็ นชุมชน
ชาวผู้ไทกะป๋ องที่มีความเข้ มแข็งมีความโดดเด่น เนื่องจากชาวบ้ านรู้ ภาษาและ
วัฒนธรรมของตนเองอย่างดี และยังมีโอกาสเผยแพร่ ภาษาและวัฒนธรรมผู้ไท
ทางโทรทัศน์อย่างเป็ นทางการของรายการผู้ไทนิวส์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตลอดจนมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่แสดงถึงประวัติความเป็ นมาของ
คนในท้ องถิ่น บุคคลสาคัญ วัฒนธรรมประเพณี ผู้วิจยั เห็นว่าอาจเป็ นสาเหตุหนึ่ง
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เปรี ยบเทียบการแปรการใช้ ศัพท์ ของคนสามระดับอายุ
ในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่ทาให้ ชาวผู้ไทกะป๋ องในเมื องเซโปน8 แขวงสะหวันนะเขตยังคงรั กษาการใช้
ศัพท์ผ้ ไู ทไว้ ได้ คอ่ นข้ างมาก แม้ วา่ อาจรักษาศัพท์ผ้ ไู ทไม่ถึงร้ อยละ 50 ก็ตาม
อย่างไรก็ ตาม จากอดี ตจนถึ งปั จจุบันคนในชุมชนผู้ไทกะป๋ องทัง้ ใน
ประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้ องปรับตัวให้ เท่าทัน
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมในปัจจุบนั ที่ไม่หยุดนิ่ง ซึง่ อาจเป็ นผลมา
จากนโยบายชาติ เช่น ด้ านการเมื องการปกครอง การศึกษา ในฐานะที่ เป็ น
พลเมืองของประเทศทาให้ ชาวผู้ไทกะป๋ องต้ องรู้ หลายภาษา มีการศึกษาสูงขึ ้น
มีทศั นคติและวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อความอยูร่ อด โดยเฉพาะด้ านภาษา
ผู้บอกภาษาจะมีโอกาสสัมผัสภาษา (Language contact) ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญ
ประการหนึง่ ทีสง่ ผลต่อการใช้ ศพั ท์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกชุมชนจะมีการใช้ ศพั ท์
อื่นแทนศัพท์ผ้ ไู ท ถือเป็ นกลไกทางภาษาที่ เกิดขึ ้นเมื่อมีการสัมผัสภาษาเกิดขึ ้น
กล่าวคือ เป็ นกลไกการยืมภาษา (Borrowing) ในการศึกษาครัง้ นี ้ปรากฏการยืม
ศัพท์ (Lexical borrowing) ซึง่ การยืมภาษาในระดับคาศัพท์นี ้ทาให้ เกิดการเปลี่ยน
ด้ านแปลงเสี ยงได้ เช่น การเกิ ดหน่วยเสี ยงใหม่ในภาษาผู้ไทกะป๋ อง หรื อเกิ ด
การปนภาษา (Code mixing) ซึง่ เป็ นการใช้ 2 ภาษาในระดับคา
การใช้ ศพั ท์อื่นแทนศัพท์ผ้ ไู ทกะป๋ องจะเห็นได้ จากรู ปแบบการใช้ ศพั ท์
แบบ BBB หรื อการใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ทกะป๋ องร่วมกับศัพท์อื่นแบบ ABABAB ซึ่งการใช้ ศพั ท์
อื่ นนี พ้ บเริ่ มใช้ ตัง้ แต่ผ้ ู บอกภาษาระดับอายุที่ 1 แล้ วเพิ่ มมากขึ น้ ในผู้ บอก
ภาษาระดับอายุที่ 2 และ 3 ตามลาดับ ซึง่ ตรงกันข้ ามกับอัตราการใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ทกะ
ป๋ องที่ลดลงในผู้บอกภาษาระดับอายุ ที่ 3 ซึง่ เป็ นกลุม่ ผู้บอกภาษาอายุน้อย และ
8

เมืองเซโปน หมายถึง เซโปนเมืองเก่าและเซโปนเมืองใหม่ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พื ้นที่ที่ผ้ วู ิจยั ได้ เก็บข้ อมูลหน่วยอรรถจากผู้บอกภาษา
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ในจุดเก็ บข้ อมูลเมื องเซโปน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาวมีการใช้ ศพั ท์อื่นแบบ ABABAB มากกว่าในประเทศไทย แสดงให้ เห็นว่า
ปั จ จุ บันภาษาผู้ ไทกะป๋ องในลาวเริ่ ม มี ก ารใช้ ศัพ ท์ อื่ น มากขึ น้ อั น เป็ นผล
เนื่องมาจากการสัมผัสภาษากับภาษาอื่นที่มีการติดต่อสื่อสารกันในปั จจุบนั มาก
ขึ ้น การใช้ ศพั ท์อื่นแทนศัพท์ผ้ ไู ทกะป๋ องของคนทังสามระดั
้
บอายุรูปแบบ BBB
นัน้ จากตารางพบว่าชุมชนภาษา9 ในจุดเก็บข้ อมูลประเทศไทยคือ ที่บ้านวาริ ช
ภูมิ ตาบลวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประเทศไทยใช้ ศพั ท์อื่นมากกว่าที่เมื องเซ
โปน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ส่วนการใช้
ศัพท์ รู ปแบบ ABABAB ที่ ใช้ แตกต่างกันของคนทัง้ สามระดับอายุพบในแต่พื น้ ที่
ประเทศไทยไม่ปรากฏใช้ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2) ลักษณะการใช้ ศัพท์ อ่ ืนในภาษาผู้ไทกะป๋อง จากการศึกษาด้ าน
รูปแบบการใช้ ศพั ท์ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ไทกะป๋ อง พบรูปแบบการใช้
ศัพท์อื่นในภาษาผู้ไทกะป๋ อง สามารถแบ่งได้ 3 กลุม่ ดังนี ้
(2.1) การใช้ ศพั ท์ไทยกลางหรื อศัพท์ไทยกรุงเทพฯ และการใช้
ศัพท์ลาว
(ก) จุดเก็บข้ อมูลประเทศไทย การใช้ ศพั ท์ไทยกลางหรื อศัพท์
ไทยกรุ งเทพฯ เป็ นศัพท์ที่พบมากที่สุดในบริ เวณจุดเก็บข้ อมูลที่อาเภอวาริ ชภูมิ
จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย เนื่องจากระดับอายุของผู้บอกภาษา การศึกษา
การติดต่อสื่อสาร การพบปะคนต่างถิ่น สื่อมวลชน ตลอดจนทัศนคติทางภาษา

9

ชุมชนภาษา หมายถึง กลุม่ คนที่ใช้ ภาษาเดียวกัน
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เปรี ยบเทียบการแปรการใช้ ศัพท์ ของคนสามระดับอายุ
ในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทาให้ ผ้ บู อกภาษามีการปรับเสียงใช้ ศัพท์ไทยกลางหรื อศัพท์ไทยกรุ งเทพฯ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้
หน่ วยอรรถ
‘ของปลอม’
‘กล่อง’
‘ลูบคลา’

ศัพท์ ผ้ ไู ท

ศัพท์ ไทยกรุ งเทพฯ

/khi:5 kaʔ3 la:j2/
/kaʔ3 lum3/
/swa:m3/

/khɔ:ŋ1 pɔ:m2/
/kɔ:ŋ3/

(ข) จุดเก็บข้ อมูลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การ
ใช้ ศพั ท์ลาว10 เป็ นศัพท์ที่พบมากที่สดุ ในบริ เวณจุดเก็บข้ อมูลที่เมืองเซโปน แขวง
สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หน่ วยอรรถ
‘พูดคุย’

ศัพท์ ผ้ ไู ท

ศัพท์ ลาว

/Ɂɛ:n2/

/lo:m2/

‘ขอนไม้ ’
‘คอยก่อน/เดียวก่อน’

/maj3 sum4/
/ka:n3 kɔ:n3/

/khɔ:ñ1 maj5/
/ña:3 fa:w4/

(2.2) การใช้ ศพั ท์ลาวกลุ่มอื่น ผู้บอกภาษาในทุกพืน้ ที่บริ เวณ
จุดเก็บข้ อมูลส่วนใหญ่อยู่ร่วมกับกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นๆ ดังนันการรั
้
บศัพท์ของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์อื่น ตลอดจนการเรี ยนรู้ภาษาของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ที่อยูใ่ กล้ เคียงหรื อมี การ
ติดต่อกันสามารถเกิดขึ ้นได้ โรงเรี ยนบางแห่งก็มีเด็กหลายกลุ่มชาติพนั ธุ์เรี ยนอยู่
ร่วมกัน เช่น ในจุดเก็บข้ อมูลประเทศไทย มีหลายกลุม่ ชาติพนั ธุ์ อาทิ ลาวอีสาน11
10

เป็ นศัพท์ในภาษาลาวที่ใช้ สื่อสารในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาวชนลาว
11
เป็ นศัพท์ในภาษาลาวอีสานที่ใช้ สื่อสารในบริ เวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
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ญ้ อ โย้ ย กะเลิง ไทยกลาง หรื อบริ เวณจุดเก็บข้ อมูลในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาวก็มีกลุม่ ชาติพนั ธุ์อื่น อาทิ ลาว ผู้ไท ไทดา กะตาง ส่วย ปาโกะ ละวา
มังกอง จาลี และตะโอ้ ย ซึง่ มีทงกลุ
ั ้ ม่ ชาติพนั ธุ์ไทและกลุม่ ชาติพนั ธุ์ออสโตรเอเชีย
ติก แต่จากข้ อมูลทางภาษาแสดงให้ เห็นว่า ภาษาผู้ไทกะป๋ องในลาวมีการสัมผัส
ภาษากับกลุ่มภาษาตระกูลไทมากกว่ากลุ่มภาษาออสโตรเอเชียติก เพราะกลุ่ม
ภาษาออสโตรเอเชียติก คือ ภาษากะตาง ส่วย ปา ละวา มังกอง จาลี และตะโอ้ ย
ไม่มีอิทธิพลต่อการใช้ ศพั ท์ของชาวผู้ไทกะป๋ อง เพราะเป็ นชนกลุม่ น้ อยในพื ้นที่ไม่
มีบทบาทสาคัญ ส่วนใหญ่ใช้ ภาษาลาวติดต่อกับกลุ่มชนอื่น ดังตัวอย่างการใช้
ศัพท์ลาวกลุม่ อื่นต่อไปนี ้
(ก) จุดเก็บข้ อมูลประเทศไทย
หน่ วยอรรถ
‘นาน’

ศัพท์ ผ้ ไู ท

ศัพท์ ลาวอีสาน

/do:n2/
/hə:ŋ1/
ตัวอย่างการใช้ ศพั ท์ลาวอีสาน เช่น หน่วยอรรถ ‘นาน’ ใช้ /do:n2/

แทนศัพท์ผ้ ไู ท /hə:ŋ1/
หน่ วยอรรถ
‘สงสาร’

ศัพท์ ผ้ ไู ท

ศัพท์ ลาวอีสาน

/?it1 to:n1/ ̴ /lit1 to:n1/
/?i:1 du:1/
ตัวอย่างการใช้ ศพั ท์ลาวอีสาน เช่น หน่วยอรรถ ‘สงสาร’ ใช้ /?it1
to:n1/ ̴ /lit1 to:n1/ แทนศัพท์ผ้ ไู ท /?i:1 du/
(ข) จุดเก็บข้ อมูลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หน่ วยอรรถ
‘นินทา’

ศัพท์ ผ้ ไู ท

ศัพท์ ไทดา

ศัพท์ ลาว

/waw2 khwan1/

/waw2 ha:j1/

/waw2 phɯ:n2/
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ตัวอย่างการใช้ ศพั ท์ไทดาและลาว เช่น หน่วยอรรถ ‘นินทา’ ใช้
/waw2 ha:j1/ หรื อ /waw2 phɯ:n2/ แทนศัพท์ผ้ ไู ท /waw2 khwan1/
หน่ วยอรรถ
‘ใกล้ ’

ศัพท์ ผ้ ไู ท

ศัพท์ ไทดา

/kε:m3/ ̴ /khε:m3/
/kә:5/
ตัวอย่างการใช้ ศัพท์ไทดา เช่น หน่วยอรรถ ‘ใกล้ ’ ใช้ /kε:m3/ ̴
/khε:m3/ แทนศัพท์ผ้ ไู ท /kә:5/
หน่ วยอรรถ
‘ตะคอก’

ศัพท์ ผ้ ไู ท

ศัพท์ ไทดา

ศัพท์ ลาว

/hε?2/
/waw2 daŋ1/
/hɔ:ŋ5/
ตัวอย่ างการใช้ ศัพท์ ไทด าและลาวอี สาน เช่น หน่วยอรรถ
‘ตะคอก’ ใช้ /waw2 daŋ1/ /hɔ:ŋ5/ แทนศัพท์ผ้ ไู ท /hε?2/
3) การใช้ ศัพท์ สร้ างใหม่ การใช้ ศพั ท์สร้ างใหม่นี ้เป็ นกลไกทางภาษาที่
มักเกิดกับผู้มีภาวะสองภาษา โดยการสร้ างศัพท์ใหม่เกิดจากการนาคาในภาษา
ผู้ไทรวมกับภาษาอื่น ภาษาอื่นรวมกับภาษาอื่ น หรื อการสร้ างศัพท์ขึน้ มาใหม่
กลายเป็ นคาใหม่ในภาษา ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
หน่ วยอรรถ
‘ต้ นจามจุรี’

ศัพท์ ผ้ ไู ท

ศัพท์ สร้ างใหม่

‘เลิกแล้ วกันไป’

/ton4 sam2 saɁ3/
/lε:w4 de:w1/

‘ฟั นเก’

/hɛ:w4 be:w3/

/ton4 pha:n3 taɁ5 ŋə:n2/
/saw2 de:w1/
/hɛ:w4 cə:ŋ1/
̴/hɛ:w4 kaɁ5 cəɁ5 cə:ŋ1/
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การใช้ ศพั ท์อื่นแทนศัพท์ผ้ ไู ททังสามระดั
้
บอายุรูปแบบ BBB สะท้ อนให้
เห็ นว่าทุกชุมชนภาษาในบริ เวณจุดเก็ บข้ อมูลภาษาผู้ไทกะป๋ องไม่มี ความ
เข้ มแข็งในการธารงภาษาของตน แม้ ว่าการใช้ ศพั ท์รูปแบบดังกล่าวมีจานวนไม่
มากถึงร้ อยละ 30 ก็ตาม แต่หากปล่อยให้ เกิดภาวะเช่นนี ้ไปอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจยั
เห็นว่าอาจส่งผลต่อการสูญศัพท์ผ้ ไู ทกะป๋ องในอนาคตได้
นอกจากนี ้ผู้บอกภาษาทังสามระดั
้
บอายุในทุกชุมชนภาษาในบริ เวณจุด
เก็บข้ อมูลภาษาผู้ไทกะป๋ องยังใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ทร่วมกับศัพท์อื่นรูปแบบ ABABAB ในกลุม่ คน
อายุเดียวกัน กล่าวคือ ผู้บอกภาษาบางคนในวัยเดียวกันใช้ ทงศั
ั ้ พท์ผ้ ไู ทและศัพท์
อื่นในการสื่อสาร ขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์ว่าจะสื่อสารกับคนวัยใด เช่น หากสนทนา
กับผู้บอกภาษาที่สงู วัยกว่าผู้บอกภาษาบางคนจะใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ท แต่หากสนทนากับ
ผู้ที่อยู่ในระดับอายุเดียวกันโดยเฉพาะผู้บอกภาษาที่มีอายุที่ 2 และ 3 จะใช้ ศพั ท์
อื่น ทาให้ ระดับอายุดงั กล่าวมีการใช้ ผ้ ไู ทปะปนกับศัพท์อื่น ชุมชนภาษาที่ใช้ ศพั ท์
ผู้ไทปะปนกับศัพท์อื่นมากที่สุดคือ เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
จากรูปแบบการใช้ ศพั ท์ เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบอัตราการใช้ ศพั ท์ของ
คนสามระดับอายุในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 2 แสดงอัตราการใช้ ศพั ท์ การใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ท [A] การใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ทกับศัพท์
อื่ น [AB] และการใช้ ศัพท์ อื่ น [B] ของคนสามระดับอายุในประเทศไทยและใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
A

B

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

ลาว

ร้ อยละ

ไทย

จานวน

ลาว

ร้ อยละ

G1* 306 51
G2** 219 36.5
G3*** 187 31.16

ไทย

A
B

จานวน

ลาว

ร้ อยละ

ไทย

จานวน

การ
ใช้
ศัพท์

342

57

248

41.33

231

38.5

46

7.66

27

4.5

284

47.33

280

46.66

279

46.5

101

16.89

51

8.5

204

34

235

39.16

276

46

178

29.66

120

20

* ระดับอายุที่ 1

** ระดับอายุที่ 2

*** ระดับอายุที่ 3

จากตารางแสดงอัตราการใช้ ศพั ท์ของคนสามระดับอายุในประเทศไทย
และในสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว จะเห็นได้ ว่าผู้บอกภาษาทุก
ระดับอายุในประเทศไทยใช้ ศพั ท์อื่น [B] มากกว่าในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว เมื่อพิจารณาการใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ทและศัพท์อื่น [AB] จะเห็นได้ ว่าผู้บอก
ภาษาระดับอายุที่ 3 ในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวมีอตั ราใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ทและศัพท์อื่นสูงกว่าร้ อยละ 30 ซึ่งเป็ นใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ทควบคู่
กับศัพท์อื่นในอัตราที่ค่อนข้ างสูง ทังนี
้ ้ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ทร่วมกับศัพท์อื่นจานวน 279 หรื อร้ อยละ
46 ส่วนการใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ท [A] ของผู้บอกภาษาทังสามระดั
้
บอายุทงสองพื
ั้
้นที่ใช้ ใน
อัตราที่ ใกล้ เคี ยงกั นคื อใช้ ศัพ ท์ ผ้ ู ไทมากกว่ าร้ อยละ 30 ขึ น้ ไป โดยผู้ บอก
ภาษาระดับอายุที่ 1 ทังสองพื
้
้นที่มีการใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ทมากว่าร้ อยละ 50
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สรุปผลการศึกษา
จากการการศึกษาเรื่ อง “เปรี ยบเทียบการแปรการใช้ ศพั ท์ในภาษาผู้ไท
กะป๋ องประเทศไทยและสาธารณรั ฐ ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว” เพื่ อศึกษา
เปรี ยบเทียบการแปรการใช้ ศพั ท์เปรี ยบเทียบด้ านรูปแบบการใช้ ศพั ท์ในภาษาผู้ไท
กะป๋ องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว โดยใช้ หน่วย
อรรถจานวน 600 หน่วยอรรถในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล จานวน 9 หมวดศัพท์
สัมภาษณ์ผ้ บู อกภาษาแบ่งออกเป็ น 3 ระดับอายุ คือ ระดับอายุที่ 1 อายุระหว่าง
55 - 65 ปี ระดับอายุที่ 2 อายุระหว่าง 35 - 45 ปี และระดับอายุที่ 3 อายุระหว่าง
15 - 25 ปี ผลการวิจยั พบว่า ผู้บอกภาษาทัง้ 2 จุดเก็บข้ อมูลมีรูปแบบการใช้ ศพั ท์
ที่ เหมื อนกันและแตกต่าง คื อ ในประเทศไทยพบการใช้ ศัพท์ 3 ประเภท 10
รูปแบบ ดังนี ้ 1) ศัพท์ที่ผ้ บู อกภาษาทังสามระดั
้
บอายุใช้ เหมือนกัน มี 3 รู ปแบบ
ได้ แก่ AAA ABABAB และ BBB 2) ศัพท์ที่ผ้ บู อกภาษาสองระดับอายุใช้ เหมือนกัน มี 6
รู ปแบบ ได้ แก่ AAB ABABAB ABABAB ABABAB ABB ABABAB 3) ศัพท์ ที่ ผ้ ูบอกภาษาทัง้ สาม
ระดับอายุใช้ แตกต่างกัน มี 1 รูปแบบ ได้ แก่ ABAB ขณะที่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวพบการใช้ ศพั ท์ 2 ประเภท 9 รู ปแบบ ดังนี ้ 1) ศัพท์ที่ผ้ บู อกภาษา
ทังสามระดั
้
บอายุใช้ เหมือนกัน มี 3 รูปแบบ ได้ แก่ AAA ABABAB และ BBB 2) ศัพท์ที่
ผู้บอกภาษาสองระดับอายุใช้ เหมือนกัน มี 6 รูปแบบ ได้ แก่ AAB ABABAB ABABAB ABABAB
ABB

AAA
BB B

จากการเปรี ยบเทียบการแปรการใช้ ศพั ท์ในภาษาผู้ไทกะป๋ องประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี ้
ประการที่ 1 การแปรการใช้ ศัพท์ อันเนื่องมาจากปั จจัยอายุ จาก
ผลการศึกษาทัง้ 2 จุดเก็บข้ อมูล พบว่า ผู้บอกภาษาระดับอายที่ 1 ซึ่งเป็ นกลุ่ม
ผู้สูงวัยใช้ ศัพท์ ผ้ ูไทมากที่ สุดและลดลงในผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 และ 3
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ตามลาดับ ซึ่งผลการวิจยั นี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ที่ใช้ ตวั แปรอายุศกึ ษาศัพท์ใน
ภาษาตระกูลไทในพื ้นต่างๆ อาทิ งานวิจยั ของ สุวฒ
ั นา เลี่ยมประวัติ และกันทิมา
วัฒนะประเสริ ฐ (2539) ศึกษาการแปรการใช้ คาของคนสามระดับอายุในภาษา
ลาวลุ่มน ้าท่าจีน ได้ แก่ ภาษาลาวโซ่ง ลาวพวน ลาวครั่ง ลาวเวียงและลาวใต้ ใน
เขตลุ่มน ้าท่าจีน 4 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร
พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล (2555) ได้ ศกึ ษาการเปลี่ยนแปลงด้ านเสียงศัพท์ของคน
สามระดับอายุในภาษาถิ่นไท 5 ภาษา ได้ แก่ ภาษาคาเมือง ภาษาลื ้อ ภาษาขื น
ภาษาพวน เฉพาะในจังหวัดน่าน และ อัญชลี การัยภูมิ (2540) การเปลี่ยนแปลง
การใช้ คาในภาษาไทยถิ่ นใต้ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ตามระดับอายุของผู้ใช้
ภาษา
ประการที่ 2 การแปรการใช้ ศัพท์ เนื่ องมาจากถิ่นที่อยู่อาศั ย ผล
การศึกษาในงานวิจัยนีแ้ สดงให้ เห็ นว่า แม้ การแปรการใช้ ศัพท์จะแปรไปตาม
ระดับอายุของผู้พดู แต่รูปแบบการใช้ ภาษาในแต่ล่ะจุดเก็บข้ อมูลมีอตั ราความถี่
ไม่เท่ากัน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สุวฒ
ั นา เลี่ยมประวัติ (2556) ได้ ศกึ ษาการ
แปรการใช้ ศพั ท์ในภาษาไทยดาของคนสามระดับอายุ ใน 4 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัด
สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี ที่พบว่าการแปรการใช้ ศพั ท์จะ
แปรไปตามถิ่นที่อยู่ของผู้พดู ด้ วย
ประการที่ 3 การธารงภาษาผู้ ไทกะป๋อง การธารงภาษา คือ การที่
ชุมชนภาษาใดภาษาหนึ่งมีภาวะสองภาษาหรื อหลายภาษา ร่วมกันรักษาภาษา
ที่ใช้ กนั มาเป็ นเวลานานโดยพยายามใช้ ภาษาของตนในแวดวงต่างๆ และมีการ
ป้องกันไม่ให้ ภาษาของตนนันตายไปกั
้
บการเวลาด้ วยวิธีตา่ งๆ เช่น ในพื ้นที่ชมุ ชน
บ้ านวาริ ชภูมิ อาเภอบ้ านวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีการรณรงค์ให้ แต่งกายและ
ใช้ ภาษาผู้ไท การจัดงานประเพณีสกั การะปู่ เจ้ ามเหศักดิ์ของชาวผู้ไท การจัดงาน
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ประจาปี งานผู้ไทโลกและงานผู้ไทสากลเพื่อเป็ นการพบปะพี่น้องของชาวผู้ไท ซึ่ง
การรักษาภาษาผู้ไทในลักษณะดังกล่าวอย่างเข้ มข้ นนี จ้ ะพบได้ ในประเทศไทย
มากที่สุด ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม้ ไม่ได้ มีการจัดงาน
เพื่อรณรงค์เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่มีสิ่งที่น่าสนใจซึ่งผู้วิจยั เห็นว่ามีส่วนใน
การช่วยธารงภาษา อาทิ มีช่องผู้ไทนิวส์ที่นาเสนอข่าวโดยใช้ ภาษาผู้ไทในการ
สื่อสาร มีพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าที่ แสดงประวัติความเป็ นมาของชุมชนและบุคคล
สาคัญของชุมชนในแขวงสะหวันนะเขต และมีการแสดงของชนพืน้ เมืองในวัน
ชาติลาว ซึง่ กิจกรรมในประเทศลาวที่แตกต่างไปจากไทยนี ้แม้ จะไม่ได้ จดั งานเป็ น
ประจาทุกปี หรื อมีบอ่ ยครัง้ แต่ผ้ วู ิจยั เห็นว่าเป็ นส่วนสาคัญที่ช่วยให้ ชนเผ่าต่างๆ
โดยเฉพาะชาวผู้ไทมีพืน้ ที่หรื อมีตวั ตนและสามารถใช้ ภาษาของตนเองในการ
สื่อสารอย่างมีศกั ดิ์ศรี การธารงภาษานี ้เราสามารถพิจารณาได้ จากการใช้ ศพั ท์
แบบ AAA ของคนทังสามระดั
้
บอายุในทังสองจุ
้
ดเก็บข้ อมูล พบว่าผู้บอกภาษา
ทัง้ สามระดับอายุใช้ ศัพท์ ผ้ ูไท [A] ในอัตราตัง้ แต่ร้ อยละขึน้ ไป 30 ในผู้บอก
ภาษาระดับอายุที่ 2 และ 3 ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 พยายามใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ท
[A] มากถึงร้ อยละ 50 ซึ่งข้ อมูลดังกล่าวนีท้ าให้ ทราบว่าในชุมชุมภาษาทัง้ สอง
พื ้นที่มีนกั ปราชญ์ผ้ รู ้ ูภาษาผู้ไทเป็ นอย่างดีและมีทศั นคติที่ ดีต่อภาษาผู้ไท ส่วน
ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะใช้ ศพั ท์
ผู้ไทควบคูไ่ ปกับศัพท์อื่น [AB] มากกว่าผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 ในประเทศไทย
ซึ่งใช้ ศพั ท์อื่น [B] มากกว่า นอกจากนี ้จากการใช้ ศพั ท์ศพั ท์ผ้ ไู ท [A] ยังแสดงให้
เห็นภูมิร้ ูในภาษาผู้ไทของผู้บอกภาษาแต่ละระดับอายุด้วย
ข้ อสังเกตอีกประการหนึ่งจะเห็นได้ ว่า ผลจากการแปรการใช้ ศพั ท์ ของ
คนสามระดับอายุทงสองพื
ั้
้นที่ครัง้ นี ้เป็ นเสมือนกระจกที่สะท้ อนกันและกันของ
ทังสองพื
้
้นที่ กล่าวคือ ผลการแปรการใช้ ศพั ท์ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ไท
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กะป๋ องประเทศไทยเป็ นเหมื อนภาพสะท้ อนอนาคตของภาษาผู้ไทกะป๋ องใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในขณะที่ผลการแปรการใช้ ศพั ท์ของคน
สามระดับอายุในภาษาผู้ไทกะป๋ องในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
เป็ นเสมือนภาพสะท้ อนอดีตภาษาผู้ไทกะป๋ องในประเทศไทยนัน่ เอง
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