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บทคัดย่อ  
 

บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการแปรการใช้ศัพท์
และเปรียบเทียบด้านรูปแบบการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ ไท 
กะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้หน่วย
อรรถจ านวน 600 หนว่ยอรรถในการเก็บรวบรวมข้อมลู จ านวน 9 หมวดศพัท์ โดย
สัมภาษณ์ผู้ บอกภาษาซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับอายุ คือ ระดับอายุท่ี 1 อายุ
ระหวา่ง 55 - 65 ปี ระดบัอายท่ีุ 2 อายรุะหว่าง 35 - 45 ปี และระดบัอายท่ีุ 3 อายุ
ระหว่าง 15 - 25 ปี ผลการวิจยัพบว่า ผู้บอกภาษาทัง้ 2 จุดเก็บข้อมูลมีรูปแบบ
การใช้ศัพท์ท่ีเหมือนกันและแตกต่างคือ ในประเทศไทยพบการใช้ศัพท์ 3 
ประเภท 10 รูปแบบ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบการใช้ศพัท์ 2 

                                                   
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
e - mail: puyfeyhong@hotmail.com 
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ประเภท 9 รูปแบบ นอกจากนีจ้ากการเปรียบเทียบรูปแบบการใช้ศพัท์ในประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัพบลกัษณะการใช้ศพัท์อ่ืนใน
ภาษาผู้ไทกะป๋อง สามารถแบง่ได้ 3 กลุม่ ดงันี ้1) การใช้ศพัท์ไทยกลางหรือศพัท์
ไทยกรุงเทพฯ และการใช้ศพัท์ลาว 2) การใช้ศพัท์ลาวกลุ่มอ่ืน และ 3) การใช้
ศพัท์สร้างใหม ่
 
ค าส าคัญ: การแปรการใช้ศพัท์, คนสามระดบัอาย,ุ ภาษาผู้ ไทกะป๋อง 
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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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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ชาวผู้ ไทท่ีอาศัยในประเทศไทยมีหลายกลุ่ม ท่ีน่าสนใจคือชาวผู้ ไท 

กะป๋องท่ีอ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ชาวผู้ ไทกลุ่มนีอ้พยพมาจากเมือง 
กะป๋องหรือท่ีเรียกกันว่า ผู้ ไทสายน า้กะป๋องในลาวท่ีอยู่บริเวณเมืองตะโปนหรือ
เซโปน แขวงสะหวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีเรียกตนเอง
แตกต่างไปจากผู้ ไทอ่ืนๆ เน่ืองจากเรียกช่ือกลุ่มของตนเองตามเมืองเดิมท่ีเคย
อาศยัอยู่ในเมืองกระปองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนัน่เอง เม่ือ
อยู่ในประเทศไทยจึงเรียกตนเองและออกเสียงแตกต่างไปจากเดิมเป็น “ผู้ ไท
กระป๋อง2” (ปาน แก้วค าแสน, 2510: 2 - 9) และจากการสัมภาษณ์ปราชญ์
ท้องถ่ินและผู้ สูงอายุ ในอ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้รับค าบอกเล่า
คล้ายคลึงกันคือ “บรรพบรุุษของตนเป็นชาวผู้ ไทท่ีอพยพมาจากเมืองกะป๋องซึ่ง
ตัง้อยูใ่นห้วยกะป๋อง เป็นบริเวณท่ีแยกจากล าน า้เซบัง้ไฟไหลลงสู่แม่น า้โขงอยู่ใน

                                                   
2 ค าเรียกกลุม่ผู้ไทที่มาจากเมอืงกระปองในลาวมีช่ือเรียกหลายช่ือ เช่น กะปอง กะป๋อง ก่าป๋อง 
จากการศกึษาเอกสารประวตัิผู้ ไทกะป๋องและเอกสารอื่นๆ ซึง่รวบรวมโดย อาจารย์ปาน แก้วค า
แสน ผู้ วิจัยพบว่าอาจารย์ปาน แก้วค าแสน ใช้ค าเรียกผู้ ไทกลุ่มนีท้ัง้หมด 3 ค า คือ 1) ค าว่า 
“กะปอง” ในความหมายถึงกลุ่มผู้ ไทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) ค าว่า  
“ก่าป๋อง” ในเอกสารประวตัิผู้ ไทกระป๋องฉบบัตรวจแก้ไข (2551) และ 3) ค าวา่ “กะป๋อง” พบใช้
ในเอกสาร 2 แหง่ คือเอกสารประวตัิผู้ ไทกะป๋อง (2510 - ปัจจบุนั) และเอกสาร เสีย้วหนึง่ของ...
ภาษาไทย ถึงความเป็นไทกะป๋อง (2549) ในงานวิจยันีผู้้ วิจยัใช้ค าว่า “กะป๋อง” ตามการรับรู้
และการออกเสียงของกลุ่มชาติพันธุ์ ในปัจจุบัน ทัง้ในประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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แขวงสะหวนันะเขต ด้วยเหตนีุช้าวผู้ไทท่ีอ าเภอวาริชภมูิจึงมกัเรียกพวกตนเองว่า 
“ผู้ ไทกะป๋อง” ตามเมืองท่ีบรรพบรุุษได้อาศยัอยูเ่ดมิ 

ความเป็นมาของชาวผู้ ไทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
มีหลักฐานท่ีบันทึกความเป็นมาของชาวผู้ ไทในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวไม่มากนกั ส่วนใหญ่เป็นเอกสารท่ีได้บนัทึกจากประเทศไทย ชาว 
ผู้ ไทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนัน้ ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ (2531: 
104 - 121) ได้กล่าวไว้ว่า เดิมตัง้บ้านเรือนอยู่แถบสิบสองจุไท คือบริเวณลาว
ตอนเหนือ บางส่วนของเวียดนามตอนเหนือ และทางตอนใต้ของจีน โดยมีเมือง
ไล และเมืองแถงเป็นจุดศูนย์กลาง ซึ่งเมืองแถงปัจจุบนัคือเมืองเดียนเบียนฟู 
ประเทศเวียดนาม การอพยพของชาวผู้ ไทจากแคว้นสิบสองจุไทเข้าประเทศลาว
นัน้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) (2468 อ้างถึงใน ถวิล ทองสว่างรัตน์, 
2527: 2) กล่าวว่า ชาวผู้ ไทนัน้เดิมมีภูมิล าเนาอยู่ท่ีเมืองน า้น้อยอ้อยหนู ซึ่ง
หมายถึง เมืองแถง ในแคว้นสิบสองจุไท ต่อมาเมืองน า้น้อยอ้อยหนูเกิดความ
อตัคดัอดอยาก ท าให้ชาวผู้ ไทอพยพไปตัง้ภูมิล าเนาท่ีเมืองวงัในอาณาเขตของ
เวียงจนัทน์ซึง่เป็นบริเวณท่ีชาวข่าอาศยัอยู่ 

ส่วนการอพยพของชาวผู้ ไทเข้าสู่ประเทศไทยนัน้ ปรากฏในประชุม
พงศาวดารภาคท่ี 33 (2510: 97 อ้างถึงใน พจณี ศรีธรราษฎร์, 2526: 16) ได้
กล่าวไว้ว่า “ผู้ ไท” ในประเทศไทยได้อพยพมาจากเมืองทางฝ่ังซ้ายของแม่น า้โขง 
เช่น เมืองวงั เมืองเซโปน เมืองพิณ เมืองนอง และเมืองมหาชยั การอพยพเข้ามา
นัน้มีอยูห่ลายครัง้ มีทัง้ท่ีถกูกวาดต้อนเข้ามาหลงัสงคราม และถกูเกลีย้กล่อมให้
อพยพเข้ามาหรือหนีศกึสงครามเข้ามาเอง 
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นอกจากนีใ้นหนงัสือสารานุกรมกลุ่มชาติพนัธุ์ผู้ ไทย (สมใจ ด ารงสกุล, 
2546: 6) ได้กล่าวถึง การอพยพของชาวผู้ ไทยเข้าสู่ประเทศไทยมี 3 ครัง้ด้วยกัน 
คือ 
  ครัง้ท่ี 1 สมยัธนบรีุ ระหว่าง พ.ศ.2321 - 2322 กองทพัไทยน า
โดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (รัชกาลท่ี 1) กับเจ้าพระยาสุรสีห์ (บุญมา) น า
ทหารสองหม่ืนคนเข้าไปตีหัวเมืองลาวตัง้แต่จ าปาศกัดิ์ถึงเวียงจนัทน์ หลงัจาก
เวียงจนัทน์แตกใน พ.ศ.2322 ฝ่ายไทยได้ให้กองทพัหลวงพระบางไปตีหัวเมือง
ทางตะวนัออกของหลวงพระบาง มีเมืองทนัต์ เมืองม่วย สองเมืองนีเ้ป็นลาวทรง
ด าหรือผู้ ไทด า ซึ่งอยู่ริมเขตแดนเวียดนาม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมี
รับสัง่ให้ลาวทรงด าเหล่านีไ้ปตัง้บ้านเรือนอยู่เพชรบรีุ ในช่วงของการกวาดต้อน
ลาวทรงด าเมืองทนัต์ (ปัจจบุนัอยู่ในเขตเวียดนามเหนือ) และเมืองม่วย (ปัจจบุนั
อยูใ่นเขตประเทศลาว) ผู้ ไทขาวส่วนใหญ่ยงัอยู่ท่ีเมืองแถง ไมไ่ด้ถกูกวาดต้อนมา
ด้วย ผู้ ไทด าสองเมืองนีน้บัเป็น ผู้ ไทกลุม่แรกท่ีได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย 
  ครัง้ท่ี 2 เกิดขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 1 ราว พ.ศ.2335 - 2338 เมือง
แถงและเมืองพวน แข็งข้อต่อเวียงจันทน์ กองทัพเวียงจันทน์ตีเมืองทัง้สองได้ 
กวาดต้อนลาวทรงด าหรือผู้ไทยด า ลาวพวน เป็นเชลยสง่มาท่ีกรุงเทพ รัชกาลท่ี 1 
ทรงมีรับสัง่ให้ผู้ ไทด าไปอยู่ท่ีเพชรบรีุเหมือนผู้ไทด าครัง้แรก 
  ครัง้ท่ี 3 เกิดขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 3 เป็นการอพยพเข้ามาครัง้
ใหญ่ท่ีสดุซึ่งมีทัง้ชาวผู้ ไทและกลุ่มชาติพนัธุ์อ่ืนๆ บริเวณฝ่ังซ้ายแม่น า้โขงเข้ามา
ไว้ในภาคอีสาน และบางส่วนส่งมาอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย สาเหตุการ
อพยพเกิดจากรัฐบาลไทยสมัยรัชกาลท่ี 3 ขัดแย้งอย่างรุนแรงกับรัฐบาล
เวียดนาม เน่ืองจากเวียดนามพยายามขยายอ านาจเข้ามาในเขมรและลาว ซึ่ง
เป็นประเทศราชของไทย ความขดัแย้งครัง้นัน้น าไปสูส่งครามอนัยาวนานระหว่าง
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ไทยกบัญวน โดยรบกันตัง้แต ่พ.ศ.2376 และไปสิน้สุดใน พ.ศ.2390 การรบครัง้
นัน้ส่งผลตอ่ราษฎรในฝ่ังซ้ายของแม่น า้โขง คือ มีการกวาดต้อนเอาราษฎรไปอยู่
แตล่ะฝ่ายเป็นจ านวนมาก  

สุวิทย์ ธีรศาสวัต และณรงค์ อุปัญญ์ (2538: 155 - 156) กล่าวถึงการ
อพยพ ครัง้ท่ี 3 ของชาวผู้ ไทว่า เป็นการอพยพครัง้ใหญ่ท่ีสุดเน่ืองจากมีกลุ่มผู้ ไท
ท่ีอพยพมามากถึง 8 กลุม่ด้วยกนั โดย 5 กลุม่แรกนัน้อพยพมาจากเมืองวงั ดงันี ้
  กลุ่มท่ี 1 อพยพมาจากเมืองวัง มาตัง้เมืองท่ีอ าเภอสหัสขันธุ์ 
และอ าเภอค ามว่ง จงัหวดักาฬสินธุ์   
  กลุ่มท่ี 2 อพยพมาจากเมืองวัง มาตัง้เมืองกุฉินารายณ์ และ
เมืองภูแล่นช้าง ปัจจุบัน คือ อ าเภอกุฉินารายณ์ และอ าเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
  กลุม่ท่ี 3 อพยพมาจากเมืองวงั มาตัง้เมืองพรรณนานิคม ขึน้กบั
เมืองสกลนคร 
  กลุ่มท่ี 4 อพยพมาจากเมืองวัง และมีผู้ ไทจากเมืองค าอ้อ
รวมอยูด้่วย มาตัง้เมืองหนองสงู ปัจจบุนั คือ อ าเภอหนองสงู จงัหวดัมกุดาหาร 
  กลุ่มท่ี 5 อพยพมาจากเมืองวัง มาตัง้เมืองเรณูนคร จังหวัด
นครพนม 
  กลุ่มท่ี 6 และกลุ่มท่ี 7 อพยพมาจากเมืองเซโปน มาตัง้เมือง
เสนานิคม และเมืองค าเข่ือนแก้ว จงัหวดัอ านาจเจริญ ตามล าดบั 
  กลุ่มท่ี 8 อพยพมาจากเมืองกะปอง มาตัง้เมืองวาริชภูมิ  
ปัจจบุนั คือ อ าเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

เมืองวาริชภูมิ ตัง้ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 5 เม่ือ พ.ศ.2420 ผู้คนท่ีอาศยัอยู่
ในบริเวณนีเ้ป็นชาวผู้ ไทท่ีอพยพมาจากเมืองกะปองใกล้เมืองตะโปนหรือเซโปน
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ซึ่งตัง้อยู่ในห้วยกะปอง แยกจากล าน า้เซบัง้ไฟไหลลงสู่แม่น า้โขง เมืองวาริชใน
ปัจจบุนัคือพืน้ท่ีอ าเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร และชาวผู้ไทท่ีอ าเภอวาริชภูมินี ้
มีช่ือเรียกว่า ผู้ ไทกะป๋อง นอกจากนี  ้ถึงแม้ชาวผู้ ไทกะป๋องจะใช้ภาษาผู้ ไท
เช่นเดียวกันกับผู้ ไทกลุ่มอ่ืนในจังหวัดสกลนคร แต่จากการเก็บข้อมูลเบือ้งต้น
ของผู้วิจยัพบวา่ มีบางค าท่ีผู้ ไทกระป๋องใช้แตกตา่งจากผู้ ไทกลุ่มอ่ืน อาทิ ค าถาม
ว่า ‘ไปไหน’ ผู้ ไททัว่ไปใช้ว่า “ไปสิเลอ” ผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า “ไปตะเลอ” หรือค าว่า 
‘หวัเขา่’ ผู้ ไททัว่ไปใช้วา่ “หวัโค้ย” แตผู่้ ไทกะป๋องใช้ว่า “โหเหา่” เป็นต้น  

จากการศกึษาเอกสารเก่ียวกบัผู้ ไทกลุม่ท่ี 3 นี ้ซึง่เป็นชาวผู้ไทกะป๋องยงั
ไม่เป็นท่ีรู้จกัและมีผู้ศึกษาภาษาผู้ ไทกลุ่มนีน้้อยมาก แม้จะมีงานของ จินตนา 
ศูนย์จันทร์ (2539) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ค าศัพท์ภาษาผู้ ไทย อ าเภอพรรณา
นิคม จังหวัดสกลนคร: ศึกษาเฉพาะกรณีเปรียบเทียบค าศพัท์ของบุคคลสาม
ระดบัอาย”ุ เพ่ือเปรียบเทียบการใช้ค าศพัท์ของบุคคลสามระดบัอายท่ีุพูดภาษา
ผู้ ไท อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร แต่กลุ่มผู้ ไทท่ีจินตนา ศูนย์จันทร์
(2539) ศกึษาในอ าเภอพรรณานิคมนัน้ เป็นกลุ่มชาวผู้ไทท่ีอพยพมาจากเมืองวงั 
ไมใ่ชก่ลุม่ผู้ ไทท่ีอพยพมาจากเมืองกระป๋อง ซึง่ชาวผู้ไทกลุ่มท่ีมาจากเมืองวงัได้มี
ผู้ศกึษาเป็นจ านวนมากแล้ว 

จากการใช้ศพัท์ของชาวผู้ ไทกะป๋องท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีประวตัิความ
เป็นมาน่าสนใจ อีกทัง้ผู้ ไทกะป๋องอ าเภอวาริชภูมิและผู้ ไทเมืองเซโปนมี
ความสัมพันธ์กันดงักล่าว ท าให้ผู้ วิจัยสนใจศึกษาภาษาของชาวผู้ ไทกะป๋อง
อ าเภอวาริชภูมิและภาษาผู้ ไทกะป๋องท่ีเมืองเซโปนด้วย ด้วยความส าคัญ
ดงักล่าว อีกทัง้มีภาษาท่ีเป็นเอกลักษณ์ ท าให้ผู้ วิจัยสนใจศึกษาเปรียบเทียบ
ภาษาผู้ ไทกะป๋องท่ีมีความแตกต่างกันด้านพืน้ท่ีทั ง้ในประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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อนึ่งธรรมชาติของภาษาย่อมมีการเปล่ียนแปลง ดงันัน้การแปรไปของ
ภาษาถ่ินตามถ่ินต่างๆ แม้กระทัง่ภาษาผู้ ไทกะป๋องย่อมมีความสมัพนัธ์กับการ
เปล่ียนแปลงภาษา ปัจจยัทางสงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา ได้แก่ อาย ุเพศ 
ชัน้สังคม ชาติพันธุ์  และถ่ินท่ีอยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นตัวแปรภายในตัวผู้ ใช้ภาษา
เสมือนตราประทับหรือกระจกท่ีสะท้อนภูมิหลังหรือสภาพทางสังคมของผู้พูด 
การแปรตามปัจจยันีย้ากท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือลบออก จงึเรียกการแปรแบบนีว้่า 
การแปรแบบตีตรา (Emblematic variation) (อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2542: 101) 

การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์สังคมนัน้ “อายุ” ถือเป็นปัจจัยทาง
สงัคมท่ีส าคญัประการหนึ่งท่ีท าให้ผู้พูดภาษาเดียวกันใช้ภาษาแตกต่างกันได้ 
ดงัท่ี ปราณี กุลละวณิชย์ (2535: 21 - 23) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจยัส าคญัท่ีเป็นตัว
ก าหนดให้ผู้ ใช้ภาษามีสถานภาพทางสงัคมแตกต่างกันและอาจท าให้เกิดการ
แปรภาษานัน้ ได้แก่ เพศ อาย ุการศกึษา อาชีพ ชาติพนัธุ์ ชนชัน้ทางสงัคม และ
ถ่ินท่ีอยู่อาศัย การใช้ภาษาของคนอายุแตกต่างกันใช้ภาษาต่างกันซึ่งการใช้
ภาษาท่ีแปรไปตามอายุของผู้พูดนัน้ ท าให้มีภาษาของวัยรุ่น ภาษาของคนรุ่น
ใหม ่ภาษาของคนรุ่นเก่า 

หากเราศกึษาภาษาของคนรุ่นเก่าไปจนถึงภาษาของคนรุ่นใหม ่จะท าให้
เห็นภาพการแปรของภาษาจากอดีตไปถึงอนาคตได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ลาบอฟ (อ้างถึงใน อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2544: 39) ท่ีว่า เราสามารถมองเห็น
ความเปล่ียนแปลงของภาษาได้จากการแปรของภาษาในคนท่ีตา่งรุ่นตา่งอายกุัน 
ภาษาของผู้พูดท่ีมีอายุมากท่ีสุดเปรียบได้กับภาษาของอดีต ภาษาของผู้พูดรุ่น
กลางๆ ถือเป็นภาษาปัจจบุนั และภาษาของผู้พดูอายนุ้อยถือได้ว่าเป็นภาษาของ
อนาคต ความแตกต่างกันของภาษาเช่นนีเ้ปรียบเหมือนความแตกต่างของ
กาลเวลาจริง ซึ่งลาบอฟเรียกความแตกต่างกันของภาษาเช่นนีว้่า การ



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

158 

เปล่ียนแปลงในเวลาเสมือนจริง (Change in apparent time) สว่นภาวะท่ีน าไปสู่
ความเปล่ียนแปลง คือ การมีรูปของภาษาท่ีใช้ต่างกันตามรุ่นอายุนัน้ ลาบอฟ
เรียกวา่ การเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัด าเนินอยู ่(Change in progress) 

การแปรภาษาของคนท่ีมีวยัแตกตา่งกนัเป็นเคร่ืองบง่ชีก้ารเปล่ียนแปลง
ของภาษาได้ คนตา่งวยักันย่อมมีพฤติกรรมแตกต่างกันรวมไปถึงพฤติกรรมการ
ใช้ภาษาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาของคนอายมุากท่ีสดุกับภาษาของคนท่ีมี
อายนุ้อยท่ีสดุ กล่าวคือ เม่ือคนรุ่นก่อนหมดไปของภาษาของคนรุ่นก่อนก็จะเลิก
ใช้ไปด้วย จึงท าให้เหลือแตภ่าษาของคนรุ่นหลงั ดงันัน้การศกึษาภาษาแปรของ
ภาษาของคนท่ีมีอายแุตกตา่งกันในภาษาผู้ ไทกะป๋อง จะสามารถท าให้เราทราบ
ถึงการเปล่ียนแปลงของภาษาท่ีก าลงัด าเนินอยูไ่ด้ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีผ่านมา พบว่า มีผู้ศึกษาการแปร
และการเปล่ียนแปลงภาษาตามระดบัอายขุองผู้พูด ส่วนใหญ่ศึกษาเพียงภาษา
ใดภาษาหนึ่งในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่งเท่านัน้ อาทิ อัญชลี บูรณะสิงห์ (2531) ได้
ศึกษาเร่ือง “วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการใช้ค าของคนสามระดับอายุใน
ภาษาไทยโซ่ง” อญัชลี การัยภูมิ (2540) ได้ศกึษาเร่ือง “การเปล่ียนแปลงการใช้
ค าในภาษาไทยถ่ินใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามระดบัอายุของผู้ ใช้ภาษา” 
รังสิตา สวุรรณมสุิก (2547) ได้ศกึษาเร่ือง “การแปรของค าศพัท์ภาษาไทยถ่ินใต้ 
อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในผู้พูดสามระดบัอายุ” นนัทพร ศรจิตติ 
(2550) ได้ศกึษาเร่ือง “การศกึษาเปรียบเทียบการใช้ค าของคนสามระดบัอายุใน
ภาษาไทยถ่ินใต้ จงัหวดัชมุพร 

สว่นงานท่ีศกึษาการแปรภาษาในหลายพืน้ท่ีพบงานของ สวุฒันา เล่ียม
ประวตัิ (2556) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “การแปรการใช้ศพัท์ในภาษาไทด าของคนสาม
ระดบัอาย ุในโครงการวิจยัชาติพนัธุ์: กระบวนทศัน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและ
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วฒันธรรม” ถือเป็นงานวิจยัเร่ืองแรกท่ีได้ขยายขอบเขตการศึกษาการแปรการใช้
ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนหลายพืน้ท่ีอย่างชดัเจน โดยเก็บข้อมลูภาษาไทด า
ในพืน้ท่ีทัง้หมด 4 จงัหวดั แตเ่ป็นการศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบั
อายภุายในพืน้ท่ีประเทศไทยเท่านัน้ ยงัไมพ่บงานวิจยัท่ีศกึษาเปรียบเทียบภาษา
เดียวกนัแตแ่ตกตา่งพืน้ท่ีกนัแบบข้ามประเทศ 

เพ่ือเป็นการขยายขอบเขตการศึกษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสาม
ระดบัอายใุห้กว้างขวางขึน้ ผู้วิจยัจงึสนใจศกึษาเปรียบเทียบการแปรการใช้ศพัท์
ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว การศกึษาภาษาผู้ ไทกะป๋องในครัง้นีน้อกจากผู้พูด
หรือผู้ ใช้ภาษาจะมีความแตกต่างกันในเร่ืองระดบัอายุแล้วในงานวิจยันีย้ังเป็น
การศกึษาการใช้ภาษาของผู้พดูภาษาเดียวกนัท่ีมีความแตกตา่งกนัด้านถ่ินท่ีอยู่
อาศยั เพ่ือให้เห็นภาพการเปล่ียนแปลงในภาษาผู้ ไทกะป๋องภายใต้สังคมท่ีมี
ความแตกต่างกันทราบว่าภาษาผู้ ไทกะป๋องในแตล่ะพืน้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป
จากเดิมเม่ือเวลาผ่านไปมากน้อยเพียงใดและพื น้ท่ี ใดมีแนวโน้มท่ีจะ
เปล่ียนแปลงไปมากกว่ากนั  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือเปรียบเทียบการแปรการใช้ศพัท์และเปรียบเทียบด้านรูปแบบการใช้
ศพัท์ในภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 
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ขอบเขตในการศึกษา 
บทความนีเ้ปรียบเทียบเฉพาะด้านรูปแบบการใช้ศพัท์ของคนสามระดบั

อายุเท่านัน้ โดยใช้หน่วยอรรถจ านวน 600 หน่วยอรรถ ท่ีบ้านวาริชภูมิ ต าบล
วาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ส่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ท่ีเมืองเซโปนเก่าและเมืองเซโปนใหม ่แขวงสะหวนันะเขต 
 

วิธีด าเนินการศึกษา 
1) ขัน้ตอนการรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท าวิจัยและสร้างรายการศพัท์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูจ านวน 600 หนว่ยอรรถ โดยรวบรวมจากเอกสารและงานวิจยั  

เกณฑ์ในการคดัเลือกหน่วยอรรถ หน่วยอรรถท่ีใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัเกณฑ์ในการคดัเลือกหน่วยอรรถ ดงันี ้
  1. เป็นศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความหมายแน่นอน เช่น 
ค าเรียกเครือญาติและสรรพนาม ค าเรียกอวยัวะ ค าเรียกกิริยาอาการ ค าเรียก
สตัว์ ค าเรียกพืช ผกั ผลไม้ ค าเรียกสิ่งของเคร่ืองใช้ ค าเรียกเคร่ืองแตง่กาย 
  2. เป็นหน่วยอรรถท่ีเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกับภาษาผู้ ไทใช้
รูปศพัท์ต่างกับภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือภาษาไทกลุ่มอ่ืน หรือเป็นศพัท์ท่ีแสดง
เอกลกัษณ์ทางเสียงในภาษาผู้ไท เชน่ 

หน่วยอรรถ ภาษาไทยกรุงเทพฯ ภาษาลาว ภาษาผู้ไท 

ใคร /khaj2/ /phaj3 ~ phu:6  daj2/ /phə:1/ 
เมีย /mia1/ /me:2/  
ใจ /caj1/ /cə:1/  
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เปรียบเทียบการแปรการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุ 

ในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 

  
 
 
 
 

  3. เป็นหน่วยอรรถท่ีไม่มีลกัษณะเป็นค าสันธาน ค าอุทาน ค า
ขานรับ ค าคะนอง ตลอดจนค าไม่สุภาพหรือค าหยาบ และไม่เป็นค ายืม
ภาษาตา่งประเทศ 
  4. เป็นหนว่ยอรรถท่ีผู้บอกภาษาเข้าใจทัง้สามระดบัอาย ุ

2) ขัน้ตอนการคัดเลือกชุมชนผู้บอกภาษา ผู้ วิจัยต้องการผู้ บอก
ภาษาท่ีเป็นตัวแทนของชาวผู้ ไทกะป๋องในประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ดงันัน้ ผู้บอกต้องเป็นชาวผู้ไทกะป๋องเกิดและเติบโต
อยู่ในพืน้ท่ีท่ีวิจัยและพูดภาษาผู้ ไทในชีวิตประจ าวัน โดยประเทศไทยผู้ วิจัย
ก าหนดผู้ บอกภาษาในชุมชนบ้านวาริชภูมิ ต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ 
จงัหวดัสกลนคร สว่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยูท่ี่เมืองเซโปน
เก่าและเมืองเซโปนใหม ่แขวงสะหวนันะเขต 

3) ขัน้ตอนการคัดเลือกผู้บอกภาษา ผู้วิจยัได้ก าหนดคณุสมบตัิของ
ผู้บอกภาษา ดงันี ้
  ระดับอายุ ผู้ วิจัยจึงก าหนดระดับอายุของผู้ บอกภาษาไว้ 3 
ระดบัอาย ุคือ ระดบัอายท่ีุ 1 อายรุะหว่าง 55 - 65 ปี ระดบัอายท่ีุ 2 อายรุะหว่าง 
35 - 45 ปี และระดบัอายท่ีุ 3 อายรุะหวา่ง 15 - 25 ปี ระดบัอายลุะ 10 คน ทัง้เพศ
ชายและเพศหญิง รวมผู้บอกภาษาทัง้หมด 30 คน 
  การศึกษา ผู้ บอกภาษาจะมีการศึกษาไม่เกินการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน 
  อาชีพ ผู้บอกภาษาต้องมีอาชีพคล้ายคลึงกันคือเกษตรกรรม 
รับจ้างทัว่ไปในชมุชน หรือไมไ่ด้ประกอบอาชีพ  
  ภูมิล าเนา เกิดและเติบโตท่ีบ้านวาริชภูมิ ต าบลวาริชภูมิ 
อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร และท่ีเมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้ภาษาผู้ ไทในชีวิตประจ าวัน มี
ความสามารถในการใช้ภาษา และมีอวยัวะในการออกเสียงครบถ้วน 

4) ขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือรวบรวมข้อมูลรายการศพัท์ท่ีใช้ในการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัย 

มีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ดงัตอ่ไปนี ้
1) เกณฑ์ในการพิจารณาว่าเป็นศพัท์ตา่งกนั พิจารณาจากเกณฑ์ ดงันี ้

  (1.1) ศพัท์ท่ีมีรูปตา่งกนัทัง้ค าท่ีใช้แทนหน่วยอรรถเดียวกนั แม้
ค านัน้จะเป็นค าพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ และมีจ านวนพยางค์ไม่เท่ากัน 
หากความแตกต่างนัน้ไม่สามารถอธิบายด้วยเกณฑ์การแปรเสียง แม้มี
ความหมายเหมือนกนัผู้วิจยัถือว่าเป็นคนละศพัท์ เชน่ 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2,3 

‘หม่ผ้า’ /tu:m5/ /hom3/ 
   

  (1.2) ศพัท์ท่ีเกิดจากการรวมหน่วยค าตัง้แต ่2 หนว่ยค าขึน้ไปมี
จ านวนพยางค์เท่ากนั อาจมีหนว่ยค าหนึ่งเหมือนกนัและมีหน่วยค าหนึง่แตกต่าง
กัน ผู้ วิจยัถือว่าเป็นศพัท์ต่างกัน หากไม่มีเอกสารระบุว่าเป็นค าภาษาใดเพราะ
เป็นศพัท์สร้างใหม่ในภาษาผู้ ไทท่ีปรากฏในพืน้ท่ีเก็บข้อมูล ผู้ วิจยัจะจดัว่าเป็น
คนละศพัท์ เชน่ 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 2,3 

‘ไม้สอย’ /may2 sa:w4/ /may2 mɛ:n4/ 
   

  (1.3) ศัพท์ท่ีเกิดจากเสียงท่ีแปรกัน เน่ืองจากค านัน้เป็น
ค าศพัท์พืน้ฐานและร่วมภาษาตระกลูไท (Tai) ซึง่แม้วา่จะสามารถอธิบายได้ด้วย
เกณฑ์ด้านการแปรเสียง แต่ถ้างานวิจยัหรือพจนานุกรมไม่ได้ระบุว่าภาษาผู้ ไท 
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เปรียบเทียบการแปรการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุ 

ในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 

  
 
 
 
 

หรือแสดงลกัษณะทางเสียงของภาษาผู้ ไทและเป็นค ายืมจากภาษาอ่ืน ผู้ วิจยัก็
จดัให้เป็นคนละศพัท์ เชน่ 

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

 

2) เกณฑ์ในการพิจารณาว่าเป็นรูปแปรของศพัท์เดียวกนั พิจารณาจาก
หลกัเกณฑ์ดงันี ้
  (2.1) ศัพท์ 2 ศัพท์ท่ีใช้แทนหน่วยอรรถเดียวกัน หากมีบาง
พยางค์ต่างกันและความต่างนัน้สามารถอธิบายได้ด้วยเกณฑ์การแปรเสียง ถือ
ว่าเป็นรูปแปรของศพัท์เดียวกัน หรือแม้มีหน่วยเสียงพยญัชนะ หน่วยเสียงสระ 
หน่วยเสียงใดหน่วยเสียงหนึ่งแตกต่างกัน แตค่วามหมายของค าไม่แตกต่างกัน 
ผู้วิจยัจดัให้เป็นรูปแปรของค าศพัท์เดียวกนั ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
  (ก) ศพัท์ท่ีมีเสียงแตกต่างกันท่ีเสียงพยญัชนะต้น ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ทางสทัศาสตร์ เชน่ 

หน่วยอรรถ ภาษาผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2,3 
‘น า้กระฉอก’ /ka?5 phə:m2/ /ka?5 fə:m2/ 

 

(ข) ศพัท์ท่ีมีเสียงแตกตา่งกนัท่ีเสียงพยญัชนะท้าย เชน่ 
หน่วยอรรถ ภาษาผู้ไท ระดับอายุที่ 2,3 

‘เรอ’ /?ə:p3/ /?ə:p3/   ̴3/?ə:m2/ 
 

                                                   
3 สญัลกัษณ์  ̴  หมายถึง การแปรเสียง หรือรูปแปรของศพัท์เดียวกนัที่ผู้บอกภาษาบางระดบั
อายหุรือบางคนใช้ 
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(ค) ศพัท์ท่ีมีเสียงแตกตา่งกนัท่ีเสียงสระ เชน่ 
หน่วยอรรถ ภาษาผู้ไท ระดับอายุที่ 2,3 

‘ฟันหลอ’ /hɛ:w5 wɔ:ŋ4/ /hɛ:w5 wo:4/

   
  2.2 ศพัท์ท่ีใช้แทนหน่วยอรรถเดียวกนั หากมีความแตกตา่งกัน
และความแตกต่างนัน้สามารถอธิบายได้ด้วยเกณฑ์ทางหน่วยค าว่าเป็นเร่ือง 
การละพยางค์หรือการเพิ่มพยางค์ ผู้วิจยัจะให้เป็นรูปแปรของศพัท์เดียวกนั เชน่ 

หน่วยอรรถ ภาษาผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2,3 

‘ไมเ่ป็นอะไรหรอก’ /mi?5 pen1 phə:1 dɔ?3/ /mi?5 pen1 phə:1 dɔ?3/ 
  ̴ /mi?5 pen1 phə:1 / 

   
  2.3 ศพัท์ท่ีใช้แทนหน่วยอรรถเดียวกัน หากมีการสลบัพยางค์
ของศพัท์เดียวกนั ผู้วิจยัถือวา่เป็นรูปแปรของศพัท์เดียวกนั เชน่ 

หน่วยอรรถ ภาษาผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2,3 

‘ลืน่หกล้ม’ /mɯ:n2 pha?5 la:t3/ /mɯ:n2 pha?5 la:t3/ 
  ̴  / pha?5 la:t3 mɯ:n2 / 
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เปรียบเทียบการแปรการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุ 

ในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 

  
 
 
 
 

ผลการศึกษา 
1) เปรียบเทียบรูปแบบการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุ จากการ

ใช้ศพัท์4 จ านวน 600 หน่วยอรรถของผู้บอกภาษาผู้ ไทกะป๋องทัง้สามระดบัอายุ 
บริเวณจดุเก็บข้อมลูประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
รูปแบบการใช้ศพัท์เหมือนและแตกตา่งกนัดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
 

ตารางที่  1 เปรียบเทียบรูปแบบการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายุในภาษาผู้ ไท
กะป๋องประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   รูปแบบ 

                   พืน้ที่ 
สกลนคร ไทย สะหวันนะเขต สปป.ลาว 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
AAA5 187 31.16 204 34 
AAA 
BBB6 158 26.33 183 30.5 

BBB 46 7.66 27 4.5 
AAB 18 3 31 5.16 
AAA7 
    B 14 2.33 35 5.83 

AAA 
    BB 63 10.5 58 9.66 

AA 
  BBB 53 8.83 38 6.33 

                                                   
4 ศพัท์ หมายถึง ค าหรือวลี ที่วิเคราะห์แล้ววา่เป็นสมาชิกของหนว่ยอรรถ แตล่ะศพัท์จะมีรูป
แปรหรือไมก็่ได้ 
5 สญัลกัษณ์ A หมายถึง ศพัท์ผู้ ไท 
6 สญัลกัษณ์ B หมายถึง ศพัท์อื่น 
7 สญัลกัษณ์ A

B
 หมายถึง ศพัท์ผู้ ไทกบัศพัท์อื่น 
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ตารางที่  1 เปรียบเทียบรูปแบบการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายุในภาษาผู้ ไท
กะป๋องประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ต่อ) 
   รูปแบบ 

                   พืน้ที่ 
สกลนคร ไทย สะหวันนะเขต สปป.ลาว 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 ABB 18 3 14 2.33 

                     A 
BBB 37 6.16 10 1.66 

                     AA 
    BB 

6 1 - - 

 
เม่ือพิจารณาการใช้ศพัท์ผู้ ไทกะป๋องของคนสามระดบัอาย ุจะเห็นได้ว่า

ผู้ บอกภาษาทัง้สามระดับอายุใช้ศัพท์ผู้ ไทรูปแบบ AAA ในอัตราความถ่ีท่ี
แตกต่างกัน ชุมชนท่ีรักษาศพัท์ผู้ ไทรูปแบบ AAA มากท่ีสุด คือ ชุมชนผู้ ไทใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใช้ศพัท์ผู้ ไทจ านวน 204 หนว่ยอรรถหรือ
ร้อยละ 34 ในขณะท่ีชุมชนชาวผู้ ไทกะป๋องในประเทศไทยใช้ศพัท์ผู้ ไทจ านวน 
187 หนว่ยอรรถ หรือร้อยละ 31.16 

จากการเก็บข้อมูลภาคสนามในบริเวณจุดเก็บข้อมูลในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีเมืองเซโปน แขวงสะหวนันะเขต พบว่าเป็นชุมชน
ชาวผู้ ไทกะป๋องท่ีมีความเข้มแข็งมีความโดดเด่น เน่ืองจากชาวบ้านรู้ภาษาและ
วฒันธรรมของตนเองอย่างดี และยงัมีโอกาสเผยแพร่ภาษาและวฒันธรรมผู้ ไท
ทางโทรทศัน์อย่างเป็นทางการของรายการผู้ ไทนิวส์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตลอดจนมีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีแสดงถึงประวตัิความเป็นมาของ
คนในท้องถ่ิน บคุคลส าคญั วฒันธรรมประเพณี ผู้วิจยัเห็นวา่อาจเป็นสาเหตหุนึ่ง
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ท่ีท าให้ชาวผู้ ไทกะป๋องในเมืองเซโปน8 แขวงสะหวันนะเขตยังคงรักษาการใช้
ศพัท์ผู้ ไทไว้ได้คอ่นข้างมาก แม้วา่อาจรักษาศพัท์ผู้ ไทไมถ่ึงร้อยละ 50 ก็ตาม 

อย่างไรก็ตาม จากอดีตจนถึงปัจจุบันคนในชุมชนผู้ ไทกะป๋องทัง้ใน
ประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องปรับตวัให้เท่าทนั
สภาวะการเปล่ียนแปลงของกระแสสงัคมในปัจจบุนัท่ีไมห่ยดุนิ่ง ซึง่อาจเป็นผลมา
จากนโยบายชาติ เช่น ด้านการเมืองการปกครอง การศึกษา ในฐานะท่ีเป็น
พลเมืองของประเทศท าให้ชาวผู้ ไทกะป๋องต้องรู้หลายภาษา มีการศึกษาสูงขึน้  
มีทศันคตแิละวิถีชีวิตท่ีแตกตา่งไปจากเดมิเพ่ือความอยูร่อด โดยเฉพาะด้านภาษา 
ผู้บอกภาษาจะมีโอกาสสัมผัสภาษา (Language contact) ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญั
ประการหนึง่ทีสง่ผลตอ่การใช้ศพัท์อยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ทกุชมุชนจะมีการใช้ศพัท์
อ่ืนแทนศพัท์ผู้ ไท ถือเป็นกลไกทางภาษาท่ีเกิดขึน้เม่ือมีการสมัผสัภาษาเกิดขึน้ 
กล่าวคือ เป็นกลไกการยืมภาษา (Borrowing) ในการศึกษาครัง้นีป้รากฏการยืม
ศพัท์ (Lexical borrowing) ซึง่การยืมภาษาในระดบัค าศพัท์นีท้ าให้เกิดการเปล่ียน
ด้านแปลงเสียงได้ เช่น การเกิดหน่วยเสียงใหม่ในภาษาผู้ ไทกะป๋อง หรือเกิด 
การปนภาษา (Code mixing) ซึง่เป็นการใช้ 2 ภาษาในระดบัค า 

การใช้ศพัท์อ่ืนแทนศพัท์ผู้ ไทกะป๋องจะเห็นได้จากรูปแบบการใช้ศพัท์
แบบ BBB หรือการใช้ศพัท์ผู้ ไทกะป๋องร่วมกับศพัท์อ่ืนแบบ  A

B
A
B

A
B
  ซึ่งการใช้ศพัท์

อ่ืนนีพ้บเร่ิมใช้ตัง้แต่ผู้ บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 แล้วเพิ่มมากขึน้ในผู้ บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ตามล าดบั ซึง่ตรงกนัข้ามกบัอตัราการใช้ศพัท์ผู้ ไทกะ
ป๋องท่ีลดลงในผู้บอกภาษาระดบัอาย ุท่ี 3 ซึง่เป็นกลุม่ผู้บอกภาษาอายนุ้อย และ

                                                   
8 เมืองเซโปน หมายถึง เซโปนเมืองเก่าและเซโปนเมืองใหม่ แขวงสะหวนันะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พืน้ที่ท่ีผู้วิจยัได้เก็บข้อมลูหนว่ยอรรถจากผู้บอกภาษา  
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ในจุดเก็บข้อมูลเมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีการใช้ศพัท์อ่ืนแบบ  A

B
A
B

A
B
  มากกวา่ในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า

ปัจจุบันภาษาผู้ ไทกะป๋องในลาวเร่ิมมีการใช้ศัพท์อ่ืนมากขึน้อันเป็นผล
เน่ืองมาจากการสมัผสัภาษากบัภาษาอ่ืนท่ีมีการติดตอ่ส่ือสารกนัในปัจจบุนัมาก
ขึน้ การใช้ศพัท์อ่ืนแทนศพัท์ผู้ ไทกะป๋องของคนทัง้สามระดบัอายุรูปแบบ BBB 
นัน้ จากตารางพบว่าชุมชนภาษา9 ในจุดเก็บข้อมูลประเทศไทยคือ ท่ีบ้านวาริช
ภูมิ ต าบลวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร ประเทศไทยใช้ศพัท์อ่ืนมากกว่าท่ีเมืองเซ
โปน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนการใช้
ศัพท์รูปแบบ  A

B
A
B

A
B

  ท่ีใช้แตกต่างกันของคนทัง้สามระดับอายุพบในแต่พืน้ท่ี
ประเทศไทยไม่ปรากฏใช้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

2) ลักษณะการใช้ศัพท์อ่ืนในภาษาผู้ไทกะป๋อง จากการศกึษาด้าน
รูปแบบการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายุในภาษาผู้ ไทกะป๋อง พบรูปแบบการใช้
ศพัท์อ่ืนในภาษาผู้ไทกะป๋อง สามารถแบง่ได้ 3 กลุม่ ดงันี ้
  (2.1) การใช้ศพัท์ไทยกลางหรือศพัท์ไทยกรุงเทพฯ และการใช้
ศพัท์ลาว  
  (ก) จุดเก็บข้อมูลประเทศไทย การใช้ศพัท์ไทยกลางหรือศพัท์
ไทยกรุงเทพฯ เป็นศพัท์ท่ีพบมากท่ีสุดในบริเวณจุดเก็บข้อมูลท่ีอ าเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย เน่ืองจากระดบัอายุของผู้ บอกภาษา การศึกษา 
การติดต่อส่ือสาร การพบปะคนต่างถ่ิน ส่ือมวลชน ตลอดจนทศันคติทางภาษา 

                                                   
9 ชมุชนภาษา หมายถึง กลุม่คนที่ใช้ภาษาเดียวกนั 
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ท าให้ผู้บอกภาษามีการปรับเสียงใช้ศัพท์ไทยกลางหรือศพัท์ไทยกรุงเทพฯ ดงั
ตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ศัพท์ไทยกรุงเทพฯ 

‘ของปลอม’ /khi:5 kaʔ3 la:j2/ /khɔ:ŋ1 pɔ:m2/ 

‘กลอ่ง’ /kaʔ3 lum3/ /kɔ:ŋ3/ 
‘ลบูคล า’ /swa:m3/  

 
  (ข) จดุเก็บข้อมลูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การ
ใช้ศพัท์ลาว10 เป็นศพัท์ท่ีพบมากท่ีสดุในบริเวณจดุเก็บข้อมลูท่ีเมืองเซโปน แขวง
สะหวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ศัพท์ลาว 

‘พดูคยุ’ /Ɂɛ:n2/ /lo:m2/ 

‘ขอนไม้’ /maj3 sum4/ /khɔ:ñ1 maj
5/ 

‘คอยก่อน/เดียวก่อน’ /ka:n3 kɔ:n3/ /ña:3 fa:w4/ 
 
  (2.2) การใช้ศพัท์ลาวกลุ่มอ่ืน ผู้บอกภาษาในทุกพืน้ท่ีบริเวณ
จดุเก็บข้อมลูส่วนใหญ่อยู่ร่วมกับกลุ่มชาติพนัธุ์อ่ืนๆ ดงันัน้การรับศพัท์ของกลุ่ม
ชาตพินัธุ์อ่ืน ตลอดจนการเรียนรู้ภาษาของกลุม่ชาตพินัธุ์ท่ีอยูใ่กล้เคียงหรือมีการ
ตดิตอ่กนัสามารถเกิดขึน้ได้ โรงเรียนบางแหง่ก็มีเด็กหลายกลุ่มชาตพินัธุ์เรียนอยู่
ร่วมกนั เชน่ ในจดุเก็บข้อมลูประเทศไทย มีหลายกลุม่ชาตพินัธุ์ อาทิ ลาวอีสาน11 

                                                   
10  เป็นศพัท์ในภาษาลาวที่ใช้สื่อสารในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาวชนลาว  
11 เป็นศพัท์ในภาษาลาวอีสานที่ใช้สื่อสารในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประเทศไทย 
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ญ้อ โย้ย กะเลิง ไทยกลาง หรือบริเวณจดุเก็บข้อมลูในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวก็มีกลุม่ชาตพินัธุ์อ่ืน อาทิ ลาว ผู้ ไท ไทด า กะตาง สว่ย ปาโกะ ละวา 
มงักอง จาลี และตะโอ้ย ซึง่มีทัง้กลุม่ชาตพินัธุ์ไทและกลุม่ชาตพินัธุ์ออสโตรเอเชีย
ติก แตจ่ากข้อมลูทางภาษาแสดงให้เห็นว่า ภาษาผู้ ไทกะป๋องในลาวมีการสมัผสั
ภาษากับกลุ่มภาษาตระกูลไทมากกว่ากลุ่มภาษาออสโตรเอเชียติก เพราะกลุ่ม
ภาษาออสโตรเอเชียติก คือ ภาษากะตาง สว่ย ปา ละวา มงักอง จาลี และตะโอ้ย 
ไมมี่อิทธิพลตอ่การใช้ศพัท์ของชาวผู้ไทกะป๋อง เพราะเป็นชนกลุม่น้อยในพืน้ท่ีไม่
มีบทบาทส าคญั ส่วนใหญ่ใช้ภาษาลาวติดต่อกับกลุ่มชนอ่ืน ดงัตวัอย่างการใช้
ศพัท์ลาวกลุม่อ่ืนตอ่ไปนี ้
  (ก) จดุเก็บข้อมลูประเทศไทย 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ศัพท์ลาวอีสาน 

‘นาน’ /hə:ŋ1/ /do:n2/ 

  ตวัอยา่งการใช้ศพัท์ลาวอีสาน เชน่ หนว่ยอรรถ ‘นาน’ ใช้ /do:n2/ 
แทนศพัท์ผู้ ไท /hə:ŋ1/ 
 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ศัพท์ลาวอีสาน 

‘สงสาร’ /?i:1 du:1/ /?it1 to:n1/   ̴ /lit1 to:n1/ 

  ตวัอยา่งการใช้ศพัท์ลาวอีสาน เชน่ หนว่ยอรรถ ‘สงสาร’ ใช้ /?it1 

to:n1/   ̴ /lit1 to:n1/ แทนศพัท์ผู้ ไท /?i:1 du/ 
 

(ข) จดุเก็บข้อมลูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ศัพท์ไทด า ศัพท์ลาว 

‘นินทา’ /waw2 khwan1/ /waw2 ha:j1/ /waw2 phɯ:n2/ 
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  ตวัอย่างการใช้ศพัท์ไทด าและลาว เช่น หน่วยอรรถ ‘นินทา’ ใช้ 
/waw2 ha:j1/ หรือ /waw2 phɯ:n2/ แทนศพัท์ผู้ ไท /waw2 khwan1/ 
 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ศัพท์ไทด า 

‘ใกล้’ /kә:5/ /kε:m3/  ̴ /khε:m3/ 

  ตวัอย่างการใช้ศัพท์ไทด า เช่น หน่วยอรรถ ‘ใกล้’ ใช้ /kε:m3/  ̴ 

/khε:m3/ แทนศพัท์ผู้ ไท /kә:5/ 
 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ศัพท์ไทด า ศัพท์ลาว 

‘ตะคอก’ /hε?2/ /waw2 daŋ1/ /hɔ:ŋ5/ 
  ตัวอย่างการใช้ศัพท์ไทด าและลาวอีสาน เช่น หน่วยอรรถ 
‘ตะคอก’ ใช้ /waw2 daŋ1/  /hɔ:ŋ5/ แทนศพัท์ผู้ ไท /hε?2/ 
 

3) การใช้ศัพท์สร้างใหม่ การใช้ศพัท์สร้างใหมนี่เ้ป็นกลไกทางภาษาท่ี
มกัเกิดกบัผู้ มีภาวะสองภาษา โดยการสร้างศพัท์ใหม่เกิดจากการน าค าในภาษา
ผู้ ไทรวมกับภาษาอ่ืน ภาษาอ่ืนรวมกับภาษาอ่ืน หรือการสร้างศพัท์ขึน้มาใหม่ 
กลายเป็นค าใหม่ในภาษา ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ศัพท์สร้างใหม่ 
‘ต้นจามจรีุ’ /ton4 sam2 saɁ3/ /ton4 pha:n3 taɁ5 ŋə:n2/ 

‘เลกิแล้วกนัไป’ /lε:w4 de:w1/ /saw2 de:w1/ 

‘ฟันเก’ /hɛ:w4 be:w3/ /hɛ:w4 cə:ŋ1/ 
   ̴/hɛ:w4 kaɁ5 cəɁ5 cə:ŋ1/ 
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การใช้ศพัท์อ่ืนแทนศพัท์ผู้ ไททัง้สามระดบัอายรูุปแบบ BBB สะท้อนให้
เห็นว่าทุกชุมชนภาษาในบริเวณจุดเก็บข้อมูลภาษาผู้ ไทกะป๋องไม่มี ความ
เข้มแข็งในการธ ารงภาษาของตน แม้ว่าการใช้ศพัท์รูปแบบดงักล่าวมีจ านวนไม่
มากถึงร้อยละ 30 ก็ตาม แตห่ากปล่อยให้เกิดภาวะเช่นนีไ้ปอย่างตอ่เน่ือง ผู้วิจยั
เห็นวา่อาจสง่ผลตอ่การสญูศพัท์ผู้ ไทกะป๋องในอนาคตได้ 

นอกจากนีผู้้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุนทกุชมุชนภาษาในบริเวณจดุ
เก็บข้อมลูภาษาผู้ไทกะป๋องยงัใช้ศพัท์ผู้ ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืนรูปแบบ A

B
A
B

A
B
 ในกลุม่คน

อายเุดียวกนั กล่าวคือ ผู้บอกภาษาบางคนในวยัเดียวกนัใช้ทัง้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์
อ่ืนในการส่ือสาร ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ว่าจะส่ือสารกบัคนวยัใด เช่น หากสนทนา
กบัผู้บอกภาษาท่ีสงูวยักว่าผู้บอกภาษาบางคนจะใช้ศพัท์ผู้ ไท แตห่ากสนทนากบั
ผู้ ท่ีอยู่ในระดบัอายเุดียวกนัโดยเฉพาะผู้บอกภาษาท่ีมีอายท่ีุ 2 และ 3 จะใช้ศพัท์
อ่ืน ท าให้ระดบัอายดุงักล่าวมีการใช้ผู้ ไทปะปนกบัศพัท์อ่ืน ชมุชนภาษาท่ีใช้ศพัท์
ผู้ ไทปะปนกับศพัท์อ่ืนมากท่ีสุดคือ เมืองเซโปน แขวงสะหวนันะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

จากรูปแบบการใช้ศพัท์ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบอตัราการใช้ศพัท์ของ
คนสามระดบัอายุในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สามารถแสดงรายละเอียดได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 

  
 
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงอตัราการใช้ศพัท์ การใช้ศพัท์ผู้ ไท [A] การใช้ศพัท์ผู้ ไทกบัศพัท์
อ่ืน [A

B
] และการใช้ศัพท์อ่ืน [B] ของคนสามระดับอายุในประเทศไทยและใน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

การ
ใช้
ศัพท์ 
 

A A
B

 B 
ไทย ลาว ไทย ลาว ไทย ลาว 

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 

จ า
นว
น 

ร้อ
ยล
ะ 

จ า
นว
น 

ร้อ
ยล
ะ 

G1* 306 51 342 57 248 41.33 231 38.5 46 7.66 27 4.5 

G2** 219 36.5 284 47.33 280 46.66 279 46.5 101 16.89 51 8.5 

G3*** 187 31.16 204 34 235 39.16 276 46 178 29.66 120 20 

 * ระดบัอายทุี่ 1  ** ระดบัอายทุี่ 2  *** ระดบัอายทุี่ 3 
 
จากตารางแสดงอตัราการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนประเทศไทย

และในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะเห็นได้ว่าผู้ บอกภาษาทุก
ระดบัอายุในประเทศไทยใช้ศพัท์อ่ืน [B] มากกว่าในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เม่ือพิจารณาการใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน [A

B
] จะเห็นได้ว่าผู้บอก

ภาษาระดบัอายุท่ี 3 ในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวมีอตัราใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืนสูงกว่าร้อยละ 30 ซึ่งเป็นใช้ศพัท์ผู้ ไทควบคู่
กบัศพัท์อ่ืนในอตัราท่ีค่อนข้างสูง ทัง้นีผู้้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้ศพัท์ผู้ ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืนจ านวน 279 หรือร้อยละ 
46 ส่วนการใช้ศพัท์ผู้ ไท [A] ของผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายทุัง้สองพืน้ท่ีใช้ใน
อัตราท่ีใกล้เคียงกันคือใช้ศัพท์ผู้ ไทมากกว่าร้อยละ 30 ขึน้ไป โดยผู้ บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ทัง้สองพืน้ท่ีมีการใช้ศพัท์ผู้ ไทมากวา่ร้อยละ 50  
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สรุปผลการศึกษา 
จากการการศึกษาเร่ือง “เปรียบเทียบการแปรการใช้ศพัท์ในภาษาผู้ ไท 

กะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบการแปรการใช้ศพัท์เปรียบเทียบด้านรูปแบบการใช้ศพัท์ในภาษาผู้ ไท
กะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้หน่วย
อรรถจ านวน 600 หน่วยอรรถในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 9 หมวดศัพท์ 
สมัภาษณ์ผู้บอกภาษาแบง่ออกเป็น 3 ระดบัอาย ุคือ ระดบัอายท่ีุ 1 อายรุะหว่าง 
55 - 65 ปี ระดบัอายท่ีุ 2 อายรุะหว่าง 35 - 45 ปี และระดบัอายท่ีุ 3 อายรุะหว่าง 
15 - 25 ปี ผลการวิจยัพบว่า ผู้บอกภาษาทัง้ 2 จดุเก็บข้อมลูมีรูปแบบการใช้ศพัท์
ท่ีเหมือนกันและแตกต่าง คือ ในประเทศไทยพบการใช้ศัพท์ 3 ประเภท 10 
รูปแบบ ดงันี ้1) ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุใช้เหมือนกัน มี 3 รูปแบบ 
ได้แก่ AAA  A

B
A
B

A
B
  และ BBB 2) ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาสองระดบัอายใุช้เหมือนกนั มี 6 

รูปแบบ ได้แก่  AAB  A
B

A
B

A
B
  A

B
A
B

A
B
  A

B
A
B

A
B
  ABB  A

B
A
B

A
B
 3) ศัพท์ท่ีผู้ บอกภาษาทัง้สาม

ระดบัอายใุช้แตกตา่งกนั มี 1 รูปแบบ ได้แก่ A
B

A
B
  ขณะท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวพบการใช้ศพัท์ 2 ประเภท 9 รูปแบบ ดงันี ้1) ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษา
ทัง้สามระดบัอายใุช้เหมือนกนั มี 3 รูปแบบ ได้แก่ AAA  A

B
A
B

A
B
  และ BBB 2) ศพัท์ท่ี

ผู้บอกภาษาสองระดบัอายุใช้เหมือนกัน มี 6 รูปแบบ ได้แก่ AAB  A
B

A
B

A
B
  A

B
A
B

A
B
  A

B
A
B

A
B
  

ABB  A
B

A
B

A
B
 
จากการเปรียบเทียบการแปรการใช้ศพัท์ในภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศ

ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงันี ้
ประการที่  1 การแปรการใช้ศัพท์อันเน่ืองมาจากปัจจัยอายุ จาก

ผลการศึกษาทัง้ 2 จุดเก็บข้อมูล พบว่า ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ี 1 ซึ่งเป็นกลุ่ม 
ผู้ สูงวัยใช้ศัพท์ผู้ ไทมากท่ีสุดและลดลงในผู้ บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 และ 3 
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ในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 

  
 
 
 
 

ตามล าดบั ซึ่งผลการวิจยันีส้อดคล้องกับงานวิจยัท่ีใช้ตวัแปรอายุศกึษาศพัท์ใน
ภาษาตระกลูไทในพืน้ตา่งๆ อาทิ งานวิจยัของ สวุฒันา เล่ียมประวตัิ และกนัทิมา 
วฒันะประเสริฐ (2539) ศกึษาการแปรการใช้ค าของคนสามระดบัอายุในภาษา
ลาวลุ่มน า้ท่าจีน ได้แก่ ภาษาลาวโซ่ง ลาวพวน ลาวคร่ัง ลาวเวียงและลาวใต้ ใน
เขตลุ่มน า้ท่าจีน 4 จงัหวดั คือ จงัหวดัชยันาท สพุรรณบรีุ นครปฐม สมทุรสาคร 
พิณรัตน์ อคัรวฒันากลุ (2555) ได้ศกึษาการเปล่ียนแปลงด้านเสียงศพัท์ของคน
สามระดบัอายุในภาษาถ่ินไท 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาค าเมือง ภาษาลือ้ ภาษาขืน 
ภาษาพวน เฉพาะในจงัหวดัน่าน และ อญัชลี การัยภมูิ (2540) การเปล่ียนแปลง
การใช้ค าในภาษาไทยถ่ินใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามระดับอายุของผู้ ใช้
ภาษา 

ประการที่  2 การแปรการใช้ศัพท์เน่ืองมาจากถิ่นท่ีอยู่อาศัย ผล
การศึกษาในงานวิจัยนีแ้สดงให้เห็นว่า แม้การแปรการใช้ศัพท์จะแปรไปตาม
ระดบัอายขุองผู้พดู แตรู่ปแบบการใช้ภาษาในแตล่่ะจดุเก็บข้อมลูมีอตัราความถ่ี
ไม่เท่ากนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ สวุฒันา เล่ียมประวตัิ (2556) ได้ศกึษาการ
แปรการใช้ศพัท์ในภาษาไทยด าของคนสามระดบัอาย ุใน 4 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดั
สพุรรณบรีุ นครปฐม ราชบรีุ และจงัหวดัเพชรบรีุ ท่ีพบว่าการแปรการใช้ศพัท์จะ
แปรไปตามถ่ินท่ีอยู่ของผู้พดูด้วย 

ประการที่  3 การธ ารงภาษาผู้ไทกะป๋อง การธ ารงภาษา คือ การท่ี
ชมุชนภาษาใดภาษาหนึ่งมีภาวะสองภาษาหรือหลายภาษา ร่วมกนัรักษาภาษา
ท่ีใช้กนัมาเป็นเวลานานโดยพยายามใช้ภาษาของตนในแวดวงต่างๆ และมีการ
ปอ้งกนัไมใ่ห้ภาษาของตนนัน้ตายไปกบัการเวลาด้วยวิธีตา่งๆ เชน่ ในพืน้ท่ีชมุชน
บ้านวาริชภมูิ อ าเภอบ้านวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร มีการรณรงค์ให้แตง่กายและ
ใช้ภาษาผู้ ไท การจดังานประเพณีสกัการะปู่ เจ้ามเหศกัดิ์ของชาวผู้ ไท การจดังาน
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ประจ าปีงานผู้ ไทโลกและงานผู้ ไทสากลเพ่ือเป็นการพบปะพ่ีน้องของชาวผู้ ไท ซึ่ง
การรักษาภาษาผู้ ไทในลกัษณะดงักล่าวอย่างเข้มข้นนีจ้ะพบได้ในประเทศไทย
มากท่ีสุด ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม้ไม่ได้มีการจัดงาน
เพ่ือรณรงค์เช่นเดียวกับประเทศไทย แตมี่สิ่งท่ีน่าสนใจซึ่งผู้วิจยัเห็นว่ามีส่วนใน
การช่วยธ ารงภาษา อาทิ มีช่องผู้ ไทนิวส์ท่ีน าเสนอข่าวโดยใช้ภาษาผู้ ไทในการ
ส่ือสาร มีพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าท่ีแสดงประวัติความเป็นมาของชุมชนและบุคคล
ส าคญัของชุมชนในแขวงสะหวันนะเขต และมีการแสดงของชนพืน้เมืองในวัน
ชาตลิาว ซึง่กิจกรรมในประเทศลาวท่ีแตกตา่งไปจากไทยนีแ้ม้จะไมไ่ด้จดังานเป็น
ประจ าทกุปีหรือมีบอ่ยครัง้ แตผู่้วิจยัเห็นว่าเป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยให้ชนเผ่าต่างๆ 
โดยเฉพาะชาวผู้ ไทมีพืน้ท่ีหรือมีตวัตนและสามารถใช้ภาษาของตนเองในการ
ส่ือสารอย่างมีศกัดิ์ศรี การธ ารงภาษานีเ้ราสามารถพิจารณาได้จากการใช้ศพัท์
แบบ AAA ของคนทัง้สามระดบัอายุในทัง้สองจุดเก็บข้อมูล พบว่าผู้บอกภาษา
ทัง้สามระดับอายุใช้ศัพท์ผู้ ไท [A] ในอัตราตัง้แต่ร้อยละขึน้ไป 30 ในผู้ บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ส่วนผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 พยายามใช้ศพัท์ผู้ ไท 
[A] มากถึงร้อยละ 50 ซึ่งข้อมูลดงักล่าวนีท้ าให้ทราบว่าในชุมชุมภาษาทัง้สอง
พืน้ท่ีมีนกัปราชญ์ผู้ รู้ภาษาผู้ ไทเป็นอย่างดีและมีทศันคติท่ีดีต่อภาษาผู้ ไท ส่วน 
ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะใช้ศพัท์
ผู้ ไทควบคูไ่ปกับศพัท์อ่ืน [A

B
] มากกว่าผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ในประเทศไทย 

ซึ่งใช้ศพัท์อ่ืน [B] มากกว่า นอกจากนีจ้ากการใช้ศพัท์ศพัท์ผู้ ไท [A] ยงัแสดงให้
เห็นภมูิรู้ในภาษาผู้ไทของผู้บอกภาษาแตล่ะระดบัอายดุ้วย 

ข้อสงัเกตอีกประการหนึ่งจะเห็นได้ว่า ผลจากการแปรการใช้ศพัท์ของ
คนสามระดบัอายุทัง้สองพืน้ท่ีครัง้นีเ้ป็นเสมือนกระจกท่ีสะท้อนกันและกันของ
ทัง้สองพืน้ท่ี กลา่วคือ ผลการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไท
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กะป๋องประเทศไทยเป็นเหมือนภาพสะท้อนอนาคตของภาษาผู้ ไทกะป๋องใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในขณะท่ีผลการแปรการใช้ศพัท์ของคน
สามระดบัอายุในภาษาผู้ ไทกะป๋องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เป็นเสมือนภาพสะท้อนอดีตภาษาผู้ไทกะป๋องในประเทศไทยนัน่เอง 
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