วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)
JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS 40, 1 (JANUARY - JUNE 2022)

การวิเคราะห์การแปรเสียงแทรกพยางค์ CV ในค�ำภาษาไทย
ผ่านเลนส์ภาษาศาสตร์สังคม

อณุภา ศรีสันติสุข
สุกัญญา เรืองจรูญ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Corresponding author’s email: anuparsun@gmail.com
รับบทความ 10 มิถุนายน 2564 แก้ไขบทความ 21 กรกฎาคม 2564 ตอบรับ 26 สิงหาคม 2564
ออนไลน์ 16 มีนาคม 2565

บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์การแปรเสียงในค�ำภาษาไทยทีส่ ามารถออกเสียงได้ 2 แบบ
ภายในหนึ่งค�ำคือ การแทรกหรือไม่แทรกพยางค์ CV แต่ยังคงความหมายเดิม เจาะจงปัจจัยทางสังคม
3 ด้าน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และวัจนลีลา กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริษัทเอกชน ผู้พูดภาษาไทย
มาตรฐานเป็นภาษาแม่ จ�ำนวน 135 คน อายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี 40-50 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ระดับการ
ศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และ สูงกว่าปริญญาตรี ศึกษาผ่านวัจนลีลา 2 แบบ คือ บทสนทนา
ถาม-ตอบเป็นวัจนลีลาแบบไม่เป็นทางการ และการอ่านรายการค�ำเป็นวัจนลีลาแบบทางการ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ การวิเคราะห์ค่าแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบค่า
ไคสแควร์ (Chi-square Test: χ2-test) ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรอายุ ผูท้ มี่ อี ายุชว่ ง 20-30 ปี นิยมออกเสียง
ไม่แทรกพยางค์ CV ส่วนผู้ที่มีอายุช่วง 40-50 ปี และ 60 ปีขึ้นไป นิยมออกเสียงแทรกพยางค์ CV ขณะที่
ตัวแปรด้านการศึกษาพบว่า ผู้ที่ระดับการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรีนิยมออกเสียงไม่แทรกพยางค์ CV และ
ผูท้ รี่ ะดับการศึกษาปริญญาตรีขนึ้ ไปนิยมออกเสียงแทรกพยางค์ CV นอกจากนี้ ปัจจัยวัจนลีลามีความส�ำคัญ
ต่อการใช้รูปแปรเสียงภายในผู้บอกภาษาอย่างมากพบว่า วัจนลีลาแบบไม่เป็นทางการ ผู้บอกภาษานิยม
ออกเสียงไม่แทรกพยางค์ CV ในทางกลับกัน เมื่อวัจนลีลาเป็นแบบทางการพบอัตราการออกเสียงแทรก
พยางค์ CV เพิม่ มากขึน้ อย่างชัดเจน ซึง่ แสดงการตระหนักถึงการเลือกใช้รปู ภาษาทีเ่ หมาะสมกับบริบทของ
ผู้บอกภาษา
ค�ำส�ำคัญ การแปรเสียงอิสระ การแทรกพยางค์ CV ภาษาศาสตร์สังคม อายุ การศึกษา วัจนลีลา
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Abstract

The objective of this paper is to investigate the free variation of CV epenthesis
through the lens of sociolinguistics in Thai words focused on the occurrence of its variants
according to three variables: (i) age, (ii) the speaker’s education background, and (iii) style.
The data was collected from 135 native Thai speakers, aged from 20 to over 60 years,
with a range of educational backgrounds including undergraduate, Bachelor’s degree, and
upper-level Bachelor’s degree. Two styles were selected for this study: (i) conversation
representing the informal style and (ii) word lists representing the formal style. The data
were analyzed using a one-way ANOVA and a Chi-square Test (χ2-test). The results revealed
that age in terms of style showed that younger people (20-30 years) preferred CV
deletion over CV epenthesis, whereas the oldest group (40-50 and over 60 years) preferred CV
epenthesis to CV deletion. Regarding, educational background, the results suggest that
a higher percentage of speakers at the undergraduate level preferred CV deletion while
a higher percentage of speakers at the Bachelor’s degree and upper Bachelor’s degree
level preferred to use CV epenthesis. The results also showed that style had an impact
on the variation. With informal style, a greater proportion of speakers preferred to use CV
deletion; however, when the context required a formal style, it was elicited by prompting
the speakers to use variation more carefully. Thus, this research shows that the speakers
prefer to use CV epenthesis when using a formal style.
Keywords: phonological free variation, CV epenthesis, sociolinguistics, age, education, style
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1. บทน�ำ
การสร้างค�ำใหม่ในภาษาไทยที่พบบ่อยเกิดจากวิธีการประสมค�ำ (compounding)
(Fromkin, 2000, p. 60) เช่น ค�ำว่า แม่น�้ำ ดินเหนียว รถไฟ แต่บางครั้งการประสมค�ำท�ำให้
เกิดการแปรเสียงอิสระ (free variation) (Ruangjaroon, 2020) ในลักษณะการออกเสียง
ค�ำ ๆ หนึ่งได้มากกว่าหนึ่งวิธี โดยมีการแทรกพยางค์ในค�ำที่มีสองพยางค์ขึ้นไป แต่ยังคง
ความหมายเดิม เช่น
(1)

สัปดาห์
กลวิธี 		
คุณประโยชน์

[sàp.daː]

~1

[sàp.pa.daː]

[kon.wíʔ.tʰiː] ~

[kon.la.wíʔ.tʰiː]

[kʰun.pràʔ.jòːt] ~

[kʰun.na.pràʔ.jòːt]

นอกจากนี้ ลักษณะการแปรเสียงอิสระข้างต้นอาจเป็นผลจากการบัญญัติกฎเกณฑ์
การออกเสียงค�ำ เช่น การออกเสียงแบบบาลี หรือ การออกเสียงเรียงตามพยางค์ ซึง่ ในมุมมอง
ของสัทศาสตร์จะสนใจวิเคราะห์รปู แปรเสียงในลักษณะนีว้ า่ เป็นการเพิม่ เสียงพยัญชนะต้นและ
สระ หรือเป็นการคัดลอกเสียง (reduplication) พยัญชนะท้ายของพยางค์แรก ซึ่งเป็น
พยัญชนะต้นของพยางค์ทสี่ อง (Fromkin, 2000, pp. 61-64) หรือเป็นการแทรกเสียงสระใน
การออกเสียง (CV epenthesis) แม้ว่าภายในรูปเขียนจะไม่มีการแทรกรูปสระเข้าไป
(an augmented syllable) แต่จากการตั้งข้อสังเกต ผู้วิจัยพบว่า ในบริบทที่ต่างกันจะมีการ
ออกเสียงต่างกัน เช่น
(2)

แม่ถามลูกสาวว่า
ลูกสาวตอบว่า
				

“วันนี้แม่จะไป มศว ต้องลงรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีไหนนะ”
“เพชรบุรี [pʰét.bùʔ.riː] แม่รอฟังนะ เขาจะประกาศว่า
สถานีต่อไป เพชรบุรี [pʰét.ʨʰa.bùʔ.riː]”

จากข้อมูลภาษาข้างต้น ค�ำว่า เพชรบุรี มีการออกเสียง 2 แบบ คือ [pʰét.bùʔ.riː]
และ [pʰét.ʨʰa.bùʔ.riː] ซึ่งเกิดจากบริบทที่แตกต่างกันของผู้พูด คือ บริบทการพูดทั่วไป
ในชีวิตประจ�ำวันจะแตกต่างจากบริบทการพูดในสถานการณ์ที่เป็นทางการ การออกเสียง
ค�ำว่า เพชรบุรี ของลูกสาวเมือ่ ตอบค�ำถามของแม่จงึ แตกต่างจากการอธิบายการออกเสียงของ
1

สัญลักษณ์ ~ หมายถึง กระบวนการเกิดรูปแปรเสียง
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ผูป้ ระกาศสถานีบนรถไฟฟ้าใต้ดนิ ซึง่ เป็นบริบททีเ่ ป็นทางการ ด้วยเหตุนี้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษา
ตัวแปรที่ส่งผลต่อการแปรเสียงแทรกหรือไม่แทรกพยางค์ CV ในการออกเสียงของผู้พูด โดย
เน้นศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์สังคม
จากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ผู้วิจัยพบว่า บริบทการใช้ภาษาของผู้ใช้ภาษามีส่วน
เกีย่ วข้องกับการแปรของภาษากล่าวคือ ในบริบททีเ่ ป็นทางการผูใ้ ช้ภาษาจะมีความระมัดระวัง
ในการออกเสียงท�ำให้พยายามออกเสียงให้เหมาะสมกับบริบทมากที่สุด อย่างเช่นตัวอย่าง
สถานการณ์ (2) หรือในงานวิจัยของ Labov (1972, อ้างถึงใน Coupland, 2011, p. 139)
ทีศ่ กึ ษาการแปรเสียง /r/ ตามปัจจัยด้านวัจนลีลา โดยแบ่งวัจนลีลาออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
แบบกันเอง แบบระมัดระวัง แบบอ่านบทความ แบบอ่านรายค�ำ และแบบอ่านค�ำคูเ่ ทียบเสียง
และได้จดั ประเภทวัจนลีลาออกเป็น 2 แบบ คือ วัจนลีลาแบบเป็นทางการ และวัจนลีลาแบบ
ไม่เป็นทางการ โดยจัดให้แบบกันเองเป็นวัจนลีลาแบบไม่เป็นทางการ และ 4 ประเภททีเ่ หลือ
เป็นวัจนลีลาแบบเป็นทางการเรียงระดับจากต�่ำไปสูงตามล�ำดับ ผลการศึกษาพบความถี่
ในการออกเสียง /r/ มากขึ้น เมื่อวัจนลีลาเป็นทางการมากขึ้น นอกจากนี้ เอกสารทาง
ภาษาศาสตร์สังคม แสดงให้เห็นว่า วัจนลีลาถูกน�ำมาใช้ศึกษาในฐานะที่เป็นตัวเลือกที่ส�ำคัญ
ของผูพ้ ดู ในการเลือกใช้รปู แบบทางภาษา โดยจะมีความแตกต่างไปตามบริบทเฉพาะในแต่ละ
สถานการณ์ (Coupland, 2011)
ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูบ้ อกภาษาอาจเลือกออกเสียงแทรกหรือไม่แทรกพยางค์ CV ตาม
ความเหมาะสมกับวัจนลีลา ผูว้ จิ ยั จึงสนใจวิเคราะห์ตวั แปรทางสังคมด้านวัจนลีลาเพือ่ วิเคราะห์
ปัจจัยความเป็นทางการและไม่เป็นทางการในบริบทการใช้ภาษาของผู้พูดที่อาจมีผลต่อการ
เลือกใช้รูปแปรเสียง รวมทั้งศึกษาตัวแปรทางสังคมอื่น ได้แก่ ตัวแปรด้านอายุและระดับ
การศึกษา เนื่องจากผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ช่วงอายุที่แตกต่างอาจส่งผลต่อการเลือกใช้รูปแปรเสียง
และการศึกษาเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้คนสามารถเข้าใจวิธีการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม การใช้รูปแปรเสียงของแต่ละคนอาจเป็นผลจากพื้นฐานทางการศึกษาที่ได้รับมา
ก่อนหน้า
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์การแปรเสียงแทรกหรือไม่แทรกพยางค์ CV ในค�ำภาษาไทย
ตามปัจจัยทางสังคมด้านอายุ การศึกษา และวัจนลีลา ที่แตกต่างกัน
2. เพื่อแสดงให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภาษา
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1. อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการแปรเสียงอย่างไรบ้าง
2. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการแปรเสียงอย่างไรบ้าง
3. วัจนลีลาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการแปรเสียงอย่างไรบ้าง
สมมติฐาน
1. ปัจจัยทางสังคมด้านอายุที่ต่างกันส่งผลให้เกิดการออกเสียงค�ำแตกต่างกัน คือ
ผู้ที่อายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี มีแนวโน้มไม่แทรกพยางค์ CV มากที่สุด ในทางตรงกันข้าม
ผู้ที่อายุอยู่ในช่วง 40-50 ปี มีแนวโน้มแทรกพยางค์ CV มากที่สุด
2. ปัจจัยทางสังคมด้านระดับการศึกษาทีต่ า่ งกันส่งผลให้เกิดการออกเสียงค�ำแตกต่าง
กันคือ ระดับการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี มีแนวโน้มไม่แทรกพยางค์ CV มากที่สุด ในขณะที่
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีแนวโน้มแทรกพยางค์ CV มากที่สุด
3. ปัจจัยทางสังคมด้านวัจนลีลาที่ต่างกันส่งผลให้เกิดการออกเสียงค�ำที่แตกต่างกัน
คือ ในวัจนลีลาที่เป็นทางการ ผู้บอกภาษามีการแทรกพยางค์ CV มาก ในทางกลับกัน
วัจนลีลาที่ไม่เป็นทางการ ผู้บอกภาษามีการแทรกพยางค์ CV น้อยถึงน้อยที่สุด
2. กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ โดยแบ่งการ
อธิบายออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การลงรายการศัพท์ ส่วนที่ 2 คือ ปัจจัยทางสังคม
ที่ส่งผลต่อการแปรเสียง
2.1 การลงรายการศัพท์
จากการศึกษาข้อมูลค�ำภาษาไทยทีเ่ กิดการแปรเสียงอิสระ แทรกหรือไม่แทรกพยางค์
CV แต่ยังคงความหมายเดิม จากการตรวจสอบการบอกค�ำอ่านผ่านพจนานุกรมภาษาไทย
เพือ่ ยืนยันว่าภายในหนึง่ ค�ำสามารถออกเสียงได้หลายรูปแปรจริง ซึง่ ในทีน่ ผี้ วู้ จิ ยั จะตรวจสอบ
กับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 สิง่ ทีน่ า่ สนใจทีผ่ วู้ จิ ยั สังเกตพบคือ หากน�ำ
ค�ำเหล่านี้ไปตรวจสอบกับพจนานุกรมฉบับเก่ากว่า พ.ศ. 2554 พบว่า ค�ำบางค�ำมีการบอก
ค�ำอ่านเพียงแบบเดียวหรือยังไม่พบการบอกค�ำอ่าน อย่างเช่น ค�ำว่า คุณประโยชน์ จากการ
ตรวจสอบผ่านพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 263)
พบการบอกค�ำอ่านทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ [kʰun.na.pràʔ.jòːt] และ [kʰun.pràʔ.jòːt]
ซึ่งแตกต่างจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ที่ไม่พบการบอกค�ำอ่านของ
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ค�ำนี้ แต่หากอ้างจากการบอกค�ำอ่านรากค�ำว่า คุณ- (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539, น. 253)
อาจพบการบอกค�ำอ่านเพียงแบบเดียว คือ [kʰun.na.pràʔ.jòːt]
จากการศึกษาเพิ่มเติม ผู้วิจัยพบค�ำอธิบายทางภาษาศาสตร์ในแง่มุมนี้ผ่านงานของ
Chomsky (1964, อ้างถึงใน Fromkin, 2000, p. 12) กล่าวถึงลักษณะทางไวยากรณ์ถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะคือ ไวยากรณ์บัญญัติ (prescriptive grammar) เป็นการใช้ภาษาในช่วง
ระยะแรกทีจ่ ำ� เป็นต้องตรงตามหลักไวยากรณ์ทกุ ประการจึงจะนับว่าเป็นการใช้ภาษาทีถ่ กู ต้อง
สามารถยอมรับได้ ถ้าหากรูปภาษาทีใ่ ช้ผดิ ไปจากหลักไวยากรณ์จะถือว่าเป็นการใช้ภาษาทีผ่ ดิ
ไม่สามารถยอมรับได้ แต่ภาษาเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงและเกิดรูปแปรใหม่ขึ้นได้ใน
ขณะภาษายังมีผู้ใช้อยู่จึงเป็นเรื่องปกติที่ภาษาจะถูกใช้ในรูปแบบต่าง ๆ และเกิดรูปแปรใหม่
ขึน้ ส่งผลให้เกิดการบัญญัตไิ วยากรณ์อกี ลักษณะหนึง่ ขึน้ คือ ไวยากรณ์พรรณนา (descriptive
grammar) เป็นลักษณะการใช้ภาษาที่พบในชีวิตจริง ในทุกรูปแบบของการสื่อสารผู้ใช้ภาษา
ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออกเสียงไปตามลักษณะการออกเสียงของตน จึงไม่มีการ
ตัดสินรูปภาษาทีถ่ กู หรือผิดถึงแม้วา่ จะไม่เป็นไปตามหลักไวยากรณ์ ถ้าหากสามารถใช้สอื่ สาร
เข้าใจและเจ้าของภาษายอมรับ รูปภาษานัน้ จะถือว่าเป็นลักษณะรูปภาษาทีส่ ามารถใช้สอื่ สาร
ในสังคมได้ (Fromkin, 2000, pp. 12-13) โดยในภาษาไทยสามารถรับรู้การบัญญัติค�ำอ่าน
ของค�ำใดค�ำหนึ่งจากการตรวจสอบผ่านพจนานุกรมภาษาไทย
ฉะนั้น ในงานวิจัยนี้รูปแปรเสียงที่เกิดในลักษณะการแทรกหรือไม่แทรกพยางค์ CV
จึงเป็นลักษณะการออกเสียงตามไวยากรณ์แบบพรรณนา (descriptive grammar) เนือ่ งจาก
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออกเสียงของผู้พูดเมื่อน�ำค�ำนั้นมาใช้ในชีวิตจริง ซึ่งเป็น
ไปตามความสะดวกของตนโดยมิได้ค�ำนึงถึงกฎเกณฑ์การออกเสียงในภาษาไทยท�ำให้เกิด
รูปแปรเสียงอิสระและเกิดการใช้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจ�ำวัน ดังนั้น ส่งผลให้ในปัจจุบัน
ค�ำบางค�ำสามารถออกเสียงได้ 2 แบบ ไม่มีถูกหรือผิด และยังคงความหมายเดิม
2.2 ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการแปรเสียง
2.2.1 วัจนลีลา
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า วัจนลีลาเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการแปรภาษา ผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
น�ำมาศึกษาการเลือกใช้รูปแปรเสียงในงานวิจัยนี้ โดยศึกษาจากงานของ Coupland (2011)
ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลด้านวัจนลีลาผ่านงานวิจัยทางภาษาศาสตร์สังคมแสดงให้เห็นว่า แนวคิด
เบื้องต้นของวัจนลีลาในการศึกษาด้านภาษาศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็น 2 แง่มุมคือ
การศึกษาวัจนลีลาในฐานะทีเ่ ป็นตัวบ่งชีท้ างภาษาทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์ในสังคม และการ
ศึกษาวัจนลีลาในฐานะที่เป็นตัวเลือกที่ส�ำคัญของผู้พูดในการเลือกใช้รูปแบบทางภาษา
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โดยรูปแบบของวัจนลีลาส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนการใช้ภาษาที่มีความเป็นทางการสูง (most
formal) ไปจนถึงการใช้ภาษาที่มีความเป็นกันเองสูง (most casual) การเลือกใช้รูปแบบ
ทางวัจนลีลาจ�ำเป็นต้องมีการเลือกใช้ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ในการสื่อสาร เช่น งานวิจัย
ของ Labov เรือ่ ง The social stratification of /r/ in New York City department stores
ในปี ค.ศ. 1972 (Coupland, 2011, p. 139) แสดงให้เห็นถึง ผู้พูดมีการปรับวิธีการพูดของ
ตนให้เหมาะสมไปตามบริบทและกาลเทศะของสังคม แสดงผ่านรูปแบบการใช้ภาษาที่
แตกต่างไปตามบริบทของการสนทนา เช่น บริบทการสัมภาษณ์ที่มีความเป็นทางการ ผู้พูด
แสดงความระมัดระวังในการพูดอย่างมากจึงเลือกใช้รูปแบบภาษาที่มีความเป็นทางการมาก
แตกต่างจากรูปแบบภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ งานวิจัยด้านวัจนลีลาในอดีตนอกเหนือจากภายในงานของ Coupland
(2011) ผลที่ได้เป็นไปตามทฤษฎีข้างต้นเช่นกัน อย่างเช่น งานวิจัยการแปรเสียงของ Childs
(2019) ศึกษาอิทธิพลของผู้สัมภาษณ์ที่มีต่อการออกเสียงลดรูปค�ำปฏิเสธแบบย่อ (negative
tags) isn’t ได้แก่ int it และ innit ในการสนทนาจากคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ
แบบไทเนไซด์ (the Diachronic Electronic Corpus of Tyneside English: DECTE) ซึ่ง
เป็นคลังข้อมูลการใช้ภาษาถิ่นในตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ ผลที่ได้พบว่า รูปแปรเสียง
ทีผ่ บู้ อกภาษาเลือกใช้เกิดการแปรตามระดับความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ มั ภาษณ์กบั ผูบ้ อกภาษา
โดยรูปแปร isn’t เป็นรูปแปรมาตรฐานมักพบการปรากฏอย่างชัดเจนเมื่อผู้บอกภาษาถูก
สัมภาษณ์โดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาหรือเป็นคนแปลกหน้า เนื่องจากผู้บอกภาษาตระหนักถึง
บริบทความเป็นทางการจ�ำเป็นต้องมีความระมัดระวังในการใช้ภาษาจึงใช้รูปแปรที่เป็น
มาตรฐานเสมอ ในทางตรงกันข้าม รูปแปรเสียง isn’t ที่เกิดการลดรูปการออกเสียงนั้นจะ
ปรากฏในบริบททีผ่ สู้ มั ภาษณ์และผูบ้ อกภาษามีความสนิทสนมใกล้ชดิ กันมาก เช่น เพือ่ นหรือ
คนในครอบครัว รวมไปถึงผูท้ มี่ ลี กั ษณะภาษาถิน่ ใกล้เคียงกัน เนือ่ งจากภายในการสนทนาเป็น
บริบททีม่ คี วามผ่อนคลาย ผูบ้ อกภาษาจึงเลือกใช้วจั นลีลาทีเ่ ป็นกันเองจึงปรากฏรูปแบบภาษา
พูดจ�ำนวนมาก
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบตัวแปรวัจนลีลาถูกน�ำมาใช้วิเคราะห์รูปแปรภาษาในด้านอื่น
ที่น่าสนใจนอกเหนือจากการแปรเสียง เช่น งานวิจัยด้านวัจนลีลาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้
หน่วยค�ำพบในงานวิจัยของ Brown (2015) ศึกษาการเปลี่ยนวัจนลีลาของผู้พูดภาษาเกาหลี
จากการวิเคราะห์การเลือกใช้หน่วยค�ำทีแ่ สดงความเคารพ ระหว่างหน่วยค�ำ -yo กับหน่วยค�ำ
-supanita ซึ่งแสดงการเคารพทั้งคู่ โดยเก็บข้อมูลจากการบันทึกบทสนทนาระหว่างผู้ร่วม
รายการทอล์กโชว์ของประเทศเกาหลี ผลการวิจัย พบว่า หน่วยค�ำ -yo จะถูกใช้เมื่อวัจนลีลา
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เป็นแบบกันเองเท่านั้น เช่น บริบทการพูดคุยทั่วไป การพูดหยอกล้อ ซึ่งเป็นบริบทที่ผู้พูด
ไม่ระมัดระวังการพูดของตน ส่วนหน่วยค�ำ -supanita มักถูกใช้ในวัจนลีลาที่เป็นทางการ
จ�ำเป็นต้องมีความระมัดระวังในการพูด เช่น การประกาศข่าว การประชุม หรือการผู้คุยกับ
ผูท้ มี่ อี ายุมากกว่า ดังนัน้ จากการศึกษาข้อมูลตัวแปรวัจนลีลาท�ำให้ทราบว่า วัจนลีลามีอทิ ธิพล
ต่อการเลือกใช้ภาษาในลักษณะทีผ่ พู้ ดู พยายามใช้ภาษาให้สอดคล้องกับบริบทนัน้ ๆ ท�ำให้เกิด
รูปแบบการพูดทีห่ ลากหลาย ผูว้ จิ ยั เห็นความส�ำคัญของตัวแปรวัจนลีลาทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้
รู ป ภาษาของผู้พูด จึงสนใจน�ำมาวิเ คราะห์ ก ารเลื อ กใช้ รู ปแปรเสี ย ง โดยแบ่ ง ออกเป็ น
2 รูปแบบ ได้แก่ วัจนลีลาแบบไม่เป็นทางการ และวัจนลีลาแบบเป็นทางการ ในการท�ำการ
วิจัยครั้งนี้
2.2.2 อายุ
ทฤษฎีด้านอายุของ Eckert (1998) และ Holmes (2013) กล่าวถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการแปรในทางภาษาศาสตร์สังคมมักเป็นงานวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยทาง
ด้านอายุที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแปรภาษากล่าวคือ กลุ่มของช่วงอายุที่แตกต่างกันสามารถ
แสดงให้เห็นลักษณะการใช้ภาษาทีม่ คี วามแตกต่างไปในแต่ละช่วงอายุ เมือ่ ช่วงอายุเพิม่ ขึน้ จะ
ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงทางสังคมหลาย ๆ ด้าน เช่น สถานภาพทางสังคม ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่ส่งผลต่อลักษณะการใช้ภาษาของผู้พูดที่จ�ำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานภาพในช่วงอายุนั้น ๆ
นอกจากนี้ จากการศึกษาการแปรภาษาทางสังคมพบว่า ในแต่ละช่วงอายุมรี ะดับการ
ใช้ภาษาที่คงที่ ลักษณะการใช้ภาษาในแต่ละช่วงอายุจึงเป็นสิ่งที่สามารถคาดเดาได้ เช่น การ
คาดเดาอายุจากลักษณะการใช้ค�ำสแลงที่มักพบในผู้ที่มีอายุน้อยมากกว่าผู้ที่มีอายุมาก โดย
สามารถอธิบายรูปแบบการใช้ภาษาจ�ำแนกตามแต่ละช่วงอายุ ดังนี้ (Eckert, 1998, pp. 105114; Holmes, 2013, pp. 175-180)
1) วัยเด็ก
วัยเด็กเป็นวัยที่เริ่มเรียนรู้พื้นฐานทางภาษาที่เป็นมาตรฐานพร้อมกับเกิดการรับ
ค�ำศัพท์ใหม่ ๆ ในช่วงวัยนี้จึงพบการใช้รูปแบบภาษาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษบ่อยครั้งกว่าช่วงวัยอื่น และเด็กจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากกลุ่มคนรอบข้าง สมาชิกครอบครัวหรือเด็กในวัยเดียวกันมากที่สุด
2) วัยรุ่น
การศึกษาด้านภาษาศาสตร์สงั คมส่วนใหญ่มกั ได้รบั ข้อมูลส�ำหรับศึกษาจากผูท้ อี่ ยูใ่ น
ช่วงวัยนี้ เนื่องจากวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งลักษณะทางกายภาพ
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และสภาพจิตใจ เป็นวัยที่มีอิสรภาพในการใช้ชีวิตและมีโอกาสพบเจอสิ่งใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้คนหรือสังคม วัยรุ่นจึงมีลักษณะคาดหวังที่จะแยกตัวออกจากสังคมและสร้างอัตลักษณ์
เฉพาะของตนที่มีลักษณะตรงข้ามกับผู้ใหญ่ ลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางภาษา
ลักษณะการใช้ภาษาของผู้ที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถบ่งบอก
ได้ทันทีจากรูปแบบภาษาที่ใช้ โดยรูปแบบภาษาจะขึ้นอยู่กับค่านิยมทางสังคมและกลุ่มเพื่อน
ที่อยู่ในวัยเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะเป็นภาษาพูดตามความนิยมของคนในกลุ่มมากกว่าค�ำนึงถึง
ความถูกต้องตามมาตรฐาน
3) วัยผู้ใหญ่
วัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่เข้าสู่พื้นที่ของการท�ำงานท�ำให้ต้องพบกับแรงกดดันที่จ�ำเป็นต้อง
ใช้ ภ าษาให้ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานและเป็ น ไปตามบรรทั ด ฐานในบริ บ ทของการท� ำ งาน
โดยเฉพาะในวัยกลางคนจะมีการเลือกใช้ภาษาพูดน้อยมากเนื่องจากความกดดันจากหน้าที่
การงาน ต่อมาความถี่ในการใช้ภาษาพูดจะเริ่มเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเป็นผลเนื่องมาจาก
สถานะในการท�ำงานมีการเปลี่ยนไปคือ เข้าสู่วัยเกษียณ ท�ำให้ผู้พูดที่อยู่ในช่วงวัยนี้หลุดพ้น
จากความกดดันในหน้าทีก่ ารงานส่งผลให้มคี วามผ่อนคลายในการใช้ชวี ติ มากขึน้ ท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนไปใช้รูปแบบภาษาที่เป็นภาษาพูดมากขึ้น (Holmes, 2013, p. 180)
ข้อมูลข้างต้น แสดงถึงช่วงอายุทแี่ ตกต่างกันมีผลต่อลักษณะการใช้รปู ภาษาแตกต่าง
กัน ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาการแปรเสียงแทรกหรือไม่แทรกพยางค์ CV ผ่านแง่มุมตัวแปรอายุ
2.2.3 การศึกษา
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ของ Labov (2007) พบว่า ผลการแปรเสียงที่ผันแปรตาม
ตัวแปรการศึกษาเป็นการเปลี่ยนแปลงจากข้างบน (change from above) คือ ลักษณะการ
ใช้ภาษาในผู้ที่มีการศึกษาระดับสูงจะค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีของรูปภาษาที่ตนใช้ จึงปรับเปลี่ยนรูป
ภาษาให้เหมาะสมเมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ แตกต่างจากผู้ที่มีระดับการศึกษาต�่ำจะ
ตระหนักถึงรูปภาษาทีใ่ ช้นอ้ ยกว่า ซึง่ จากการศึกษางานวิจยั ในอดีต (ปาลีรฐั ทรัพย์ปรุง, 2537;
พนิดา ธนานันท์, 2545; พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี, 2551; ศิริรัตน์ ศิริวิสูตร, 2537; Eiampailin,
2004) พบข้อสรุปเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือ ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงมักเลือกใช้รูปภาษา
ที่เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทในการสนทนา ในขณะที่ผู้ที่มีระดับการศึกษาต�่ำจะ
ตระหนักถึงบริบทแวดล้อมต�ำ่ และเลือกใช้รปู แปรท้องถิน่ หรือรูปแปรภาษาพูดมากกว่า ดังนัน้
การใช้รูปแปรภาษาของแต่ละคนอาจเป็นผลจากพื้นฐานทางการศึกษาที่ได้รับมาก่อนหน้า
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จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้น ส่งผลให้งานวิจัยนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการแปรเสียงในแง่มุม
ภาษาศาสตร์สังคมผ่านตัวแปรทางสังคมทั้งหมด 3 ตัวแปรคือ อายุ การศึกษา และวัจนลีลา
3. ข้อมูลและวิธีการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้บอกภาษาและข้อมูลภาษา ดังนี้
3.1.1 ผู้บอกภาษา
ประชากร คือผู้พูดภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาแม่
กลุ่มตัวอย่าง คือพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง จ�ำนวนทั้งหมด 135 คน โดยใช้วิธี
การสุม่ ตามความสะดวก (convenience sampling) และวิธกี ารสุม่ แบบเจาะจง (purposive
sampling) (Tagliamonte, 2006) ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง กล่าวคือ ใช้วิธีการสุ่มตาม
ความสะดวกเพื่อลงเก็บข้อมูลเฉพาะพื้นที่บริษัทแห่งนี้ เนื่องจากสะดวกในการติดต่อขอ
อนุ ญ าตลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล และเป็ น บริ ษั ท เอกชนที่ จ ดทะเบี ย นภายในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
จึงประกอบด้วยพนักงานที่มีคุณสมบัติหลากหลายตรงกับเงื่อนไขตัวแปรทางสังคมที่ผู้วิจัย
ก�ำหนด และใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจงในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เพราะงานวิจัยนี้มีการก�ำหนด
เงื่อนไขตัวแปรที่น�ำมาศึกษา ได้แก่ อายุ แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 20-30 ปี 40-50 ปี และ 60 ปี
ขึ้นไป ตัวแปรการศึกษา แบ่งเป็น ต�่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี จึง
จ�ำเป็นต้องคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ตรงตามเงื่อนไขงานวิจัย
3.1.2 ข้อมูลภาษา
ประชากร คือค�ำในภาษาไทยที่เกิดการแปรเสียงย่อย 2 แบบ คือ การแทรกหรือ
ไม่แทรกพยางค์ CV และคงความหมายเดิม
กลุ่มตัวอย่าง คือค�ำในภาษาไทยที่สามารถออกเสียงแทรกพยางค์ CV และไม่แทรก
พยางค์ CV แต่ยังคงความหมายเดิม ทั้งหมด 10 ค�ำ ดังนี้
1. กลวิธี
[kon.wíʔ.tʰiː]
~ [kon.la.wíʔ.tʰiː]
2. คุณประโยชน์
[kʰun.pràʔ.jòːt]
~ [kʰun.na.pràʔ.jòːt]
3. จิตวิทยา
[ʨìt.wít.tʰa.jaː]
~ [ʨìt.taʔ.wít.tʰa.jaː]
4. ปรัชญา
[pràt.jaː]
~ [pràt.ʨʰa.jaː]
5. ปรากฏการณ์
[praː.kòt.kaːn]
~ [praː.kòt.ta.kaːn]
6. เพชรบุรี
[pʰét.bùʔ.riː]
~ [pʰét.ʨʰa.bùʔ.riː]
7. มนุษยสัมพันธ์ [má.nút.sǎm.pʰan] ~ [má.nút.sa.já.sǎm.pʰan]
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8. ศีลธรรม
[sǐːn.tʰam]
~ [sǐːn.la.tʰam]
9. สัปดาห์
[sàp.daː]
~ [sàp.pa.daː]
10. อุดมการณ์
[ùʔ.dom.kaːn]
~ [ùʔ.dom.ma.kaːn]
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างค�ำข้างต้นเกิดจากการคัดเลือกค�ำที่ผู้วิจัยพบบ่อยจากการ
ใช้ภาษาในชีวิตประจ�ำวันของผู้วิจัย เช่น บทสนทนาในชีวิตประจ�ำวัน การฟังข่าว บทความ
ออนไลน์ เป็นต้น เนือ่ งจากผูว้ จิ ยั มีเวลาจ�ำกัดในการท�ำวิจยั การรวบรวมค�ำทีเ่ กิดการแปรเสียง
ข้างต้นจ�ำนวนทั้งหมดในพจนานุกรมภาษาไทยต้องใช้ระยะเวลามากผู้วิจัยจึงคัดเลือกค�ำตาม
ความสะดวก
ผู้วิจัยน�ำค�ำที่ถูกคัดเลือกไปตรวจสอบการบอกค�ำอ่านเพื่อยืนยันการออกเสียงได้
2 แบบจริง จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 และน�ำไปตรวจสอบแนวโน้ม
การใช้ค�ำเหล่านี้ในชีวิตประจ�ำวันจากผู้บอกภาษาจ�ำนวน 20 คน เพื่อคัดเลือกค�ำศัพท์ที่
น่าสนใจน�ำมาวิจยั เพียง 10 ค�ำ และน�ำทัง้ 10 ค�ำ มาตรวจสอบความถีใ่ นการปรากฏค�ำจากคลัง
ข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ (Thai National Corpus) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563)
อีกครั้ง ปรากฏความถี่ดังภาพต่อไปนี้
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แนวโน้มการใช้คาเหล่านี้ในชีวิตประจาวันจากผู้บอกภาษาจานวน 20 คน เพื่อคัดเลือก
คาศัพท์ที่น่ าสนใจน ามาวิจัย เพีย ง 10 คา และนาทั้ง 10 คา มาตรวจสอบความถี่ใน
การปรากฏคาจากคลังข้อมูลภาษาไทยแห่
งชาติ (ThaiปีNational
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์
ที่ 40 ฉบับที่ 1Corpus)
(มกราคม -(จุ
มิถฬุนาลงกรณ์
ายน 2565)
OF LANGUAGE
AND LINGUISTICS
มหาวิทยาลัย, 2563) อีกJOURNAL
ครั้ง ปรากฏความถี
่ดังภาพต่
อไปนี้ 40, 1 (JANUARY - JUNE 2022)
ภาพที่ 1่ 1
ภาพที
ความถี่ก่การปรากฏค�
ารปรากฏคำาจากคลั
ภาษาไทยแห่งชาติ (Thai
ความถี
จากคลังงข้ข้ออมูมูลลภาษาไทยแห่
(Thai National
National Corpus)
Corpus)(จุ(จุฬาลงกรณ์
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
,
2563)
มหาวิทยาลัย, 2563)

		 จากภาพที
จากภาพที่ 1่ 1ผลการตรวจสอบความถี
ผลการตรวจสอบความถี
่ในการใช้คาจากคลั
ค�ำจากคลังข้งอข้มูอลมูภาษาไทย
ลภาษาไทย
่ในการใช้
แห่แห่งชาติ
่ของกลุ
่มตั่มวตัอย่วอย่
างค�าำงคเพีาเพี
ยง ย9งค�9ำ คจาก
10 10
ค�ำ คกล่า ากล่
วคืาอวคืค�ำอว่า
งชาติพบการปรากฏความถี
พบการปรากฏความถี
่ของกลุ
า จาก
คุณ
ประโยชน์
ไม่พบการปรากฏความถี
จ่ ากการตรวจสอบ
เนือ่ งจากอาจเป็
ำศัพท์ทไี่ ม่นนยิ ม
คาว่
า คุณประโยชน์
ไม่พบการปรากฏความถี
่จากการตรวจสอบ
เนื่นอค�งจากอาจเป็
ใช้คในประเภทของรู
ปภาษาภายในคลั
มูลภาษาไทยแห่งงข้ชาติ
ง่ อาจพบในประเภทรู
ภาษา
าศัพท์ที่ไม่นิยมใช้
ในประเภทของรูงข้ปอภาษาภายในคลั
อมูลซึภาษาไทยแห่
งชาติ ซึป่งอาจ
่น เช่น บทความด้
านวิทยาศาสตร์
หรือ เศรษฐศาสตร์ผแต่
อืน่ พบในประเภทรู
เช่น บทความด้ปาภาษาอื
นวิทยาศาสตร์
หรือ เศรษฐศาสตร์
แต่จากการตรวจสอบการใช้
า่ นผูจาก
บ้ อก
ภาษาและจากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น บทความออนไลน์ รายการวิทยุ พบแนวโน้มการใช้อยู่ใน
เกณฑ์ที่น่าสนใจ ผู้วิจัยจึงยังคงน�ำค�ำนี้มาเป็น12กลุ่มตัวอย่างค�ำในการวิจัยครั้งนี้ต่อไป

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เนือ่ งจากงานวิจยั นีเ้ กีย่ วข้องกับตัวแปรวัจนลีลาแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ
ผู้วิจัยจึงแบ่งเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้บอกภาษาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
3.2.1 บทสนทนาแบบถาม-ตอบ เป็ น บริ บ ทวั จ นลี ล าแบบไม่ เ ป็ น ทางการ
ประกอบด้วยข้อความค�ำถามสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปและมีลักษณะเป็นกันเอง โดยผู้วิจัย
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เลือกสร้างประโยคค�ำถามทีป่ ระกอบด้วยการระบุคำ� ลงท้าย “…เหรอคะ” เพือ่ แสดงความเป็น
กันเอง จ�ำนวน 10 บทสนทนา และสร้างตัวเลือกส�ำหรับเลือกตอบขึ้น 2 ตัวเลือก ประกอบ
ด้วยค�ำลวง (filler) 1 ค�ำ และค�ำจากกลุม่ ตัวอย่าง 1 ค�ำ เพือ่ เจาะจงให้ผบู้ อกภาษาตอบค�ำถาม
เฉพาะค�ำในกลุ่มตัวอย่าง (Carson et al., 2013, p. 39, อ้างถึงใน Podesva & Sharma,
2013) โดยทุกบทสนทนาถูกน�ำไปทดสอบกับผู้บอกภาษาจ�ำนวน 20 คน (คนละกลุ่มกับกลุ่ม
ตัวอย่าง) เพือ่ ทดสอบความแม่นย�ำของลักษณะค�ำถามทีท่ กุ คนสามารถเข้าใจได้งา่ ยและมีความ
รู้สึกเป็นกันเองเมื่อถูกถามค�ำถามเหล่านี้ เช่น
A2 : “ถ้าอยากศึกษาเกี่ยวกับจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ เราควรเลือกเรียนสาขาวิชาไหน
เหรอคะ”
B3 : “ก. นิเทศศาสตร์ ข. จิตวิทยา”
3.2.2 รายการค�ำ (word lists) เป็นบริบทวัจนลีลาแบบเป็นทางการประกอบด้วย
บัตรค�ำศัพท์กลุ่มตัวอย่างค�ำ 10 ค�ำ พร้อมให้สถานการณ์แวดล้อมที่มีความเป็นทางการ
(context valization) ขณะเปิดบัตรค�ำให้ผู้บอกภาษาออกเสียง เพื่อให้ผู้บอกภาษารู้สึก
ตระหนักถึงการใช้ภาษาที่มีความเป็นทางการมากขึ้น อย่างเช่น
A: “สถานการณ์ในการประชุม ขณะที่ผู้บริหารก�ำลังกล่าวถึง.....ขององค์กร”
B: “ปรัชญา”
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ (google forms) เป็นเครือ่ งมือส�ำหรับ
บันทึกข้อมูลการออกเสียงของผู้บอกภาษา ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผูบ้ อกภาษา ประกอบด้วย วันเดือนปีทเี่ ก็บข้อมูล อายุ และ ระดับการศึกษา และส่วนที่ 2 คือ
แบบบันทึกข้อมูลการออกเสียงกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 10 ค�ำ จ�ำแนกตามวิธีการเก็บข้อมูล
3.3 วิธีด�ำเนินการวิจัย
ในขั้นตอนแรก ผู้วิจัยชี้แจงเอกสารส�ำหรับเข้าร่วมการวิจัยเพื่อให้ผู้บอกภาษาเข้าใจ
และยอมรับข้อตกลงในการท�ำการวิจัยครั้งนี้ร่วมกัน ต่อมาเริ่มเก็บข้อมูลจากเครื่องมือการ
สนทนาถาม-ตอบ โดยผู้วิจัยเป็นผู้เริ่มสนทนาในลักษณะการถามค�ำถามให้ผู้บอกภาษาเลือก
2
3

ผู้วิจัย
ผู้บอกภาษา
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ออกเสียงค�ำตอบจากตัวเลือกที่ผู้วิจัยได้สร้างไว้ ซึ่งทุกครั้งที่ผู้บอกภาษาตอบค�ำถามในแต่ละ
บทสนทนาจบ ผูว้ จิ ยั จะบันทึกข้อมูลการออกเสียงลงไปในแบบบันทึกการออกเสียงทีผ่ วู้ จิ ยั ได้
เตรียมไว้ เมื่อครบ 10 บทสนทนา ถือว่าเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลในส่วนนี้
จากนั้น ผู้วิจัยเริ่มการเก็บข้อมูลวัจนลีลาแบบเป็นทางการจากการอ่านรายการค�ำ
ซึ่งผู้วิจัยจะใช้บัตรค�ำศัพท์ที่เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ�ำนวน 10 แผ่น โดยเริ่มจากการ
อธิบายสถานการณ์แวดล้อมทีเ่ ป็นทางการกับผูบ้ อกภาษาเพือ่ ให้ผบู้ อกภาษาตระหนักถึงความ
เป็นทางการของการใช้ภาษาที่จะต้องเกิดขึ้น พร้อมกันนั้นผู้วิจัยจะเริ่มเปิดบัตรค�ำศัพท์
ให้ผู้บอกภาษาดูทีละค�ำ 1 ค�ำ ต่อ 1 สถานการณ์ จากนั้นให้ผู้บอกภาษาออกเสียงค�ำที่แสดง
บนบัตรค�ำศัพท์ออกมาทั้งหมดสองครั้งต่อ 1 ค�ำ เพื่อความชัดเจนส�ำหรับการเก็บข้อมูลการ
ออกเสียงของผูบ้ อกภาษา ในระหว่างทีผ่ บู้ อกภาษาออกเสียงค�ำศัพท์เป็นครัง้ ทีส่ องของแต่ละ
ค�ำจบ ผู้วิจัยจะบันทึกข้อมูลการออกเสียงของผู้บอกภาษาลงในแบบบันทึกข้อมูลที่ได้เตรียม
ไว้ และหลังจากผู้บอกภาษาอ่านบัตรค�ำศัพท์ครบทั้ง 10 แผ่น จะถือว่าการเก็บข้อมูลภาษา
เสร็จสิ้น
3.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากเก็บข้อมูลภาษาจากผู้บอกภาษาครบทั้ง 135 คน เสร็จสิ้น ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ตัวแปร คือ อายุ ระดับการศึกษา และวัจนลีลา โดยเริ่มจาก
การนับความถี่รูปแปรเสียงทั้งหมดเป็นจ�ำนวนครั้ง และน�ำความถี่ที่ได้มาวิเคราะห์หาความ
ส�ำคัญทางสถิตผิ า่ นการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการปรากฏ
การแปรเสียงเฉพาะภายในตัวแปรต้นด้านอายุและการศึกษา ต่อมาทดสอบทางสถิติโดยการ
หาค่าไคสแควร์ (Chi-square Test: χ2-test) เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางสังคม
กับการปรากฏรูปแปรเสียงแทรกหรือไม่แทรกพยางค์ CV ในแต่ละค�ำในกลุ่มตัวอย่างว่ามี
นัยส�ำคัญทางสถิติหรือไม่
4. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยจะน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการแปรเสียงเพื่อตอบค�ำถามการวิจัย
โดยแบ่งการอธิบายออกเป็น 3 ส่วน ตามตัวแปรต้น ดังนี้
4.1 การแปรเสียงตามตัวแปรอายุ
เพื่อศึกษาว่าตัวแปรอายุที่สัมพันธ์กับวัจนลีลามีอิทธิพลต่อการออกเสียงแทรกหรือ
ไม่แทรกพยางค์ CV ในค�ำภาษาไทยอย่างไร ผูว้ จิ ยั จะน�ำเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ ผลการวิเคราะห์การแปรเสียง ตัวแปรอายุสัมพันธ์กับวัจนลีลาแบบไม่เป็นทางการ และ
ผลการวิเคราะห์การแปรเสียง ตัวแปรอายุสัมพันธ์กับวัจนลีลาแบบทางการ
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การทดสอบค่
าทางสถิติ เพื่อหาค่าสถิติว่ามีนัยส�ำคัญทางสถิติหรือไม่ ผ่านการวิเคราะห์ทาง
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ในวัจนลีลาแบบไม่เป็นทางการ
ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีลักษณะการออกเสียงไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติระดับ
.05 อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้สามารถบ่งบอกว่า ค่าเฉลี่ยในการแปรเสียง ไม่แทรกพยางค์ CV
มีอัตรามากกว่าค่าเฉลี่ยการแทรกพยางค์ CV ในทุกช่วงอายุ ซึ่งผู้ที่มีอายุ 20-30 ปี พบค่า
ความถี่เฉลี่ยการแปรเสียงไม่แทรกพยางค์ CV มากที่สุด รองลงมา คือ 40-50 ปี และ 60 ปี
ขึ้นไป ตามล�ำดับ ในทางกลับกันค่าความถี่เฉลี่ยการแปรเสียงแทรกพยางค์ CV พบมากในผู้ที่
มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รองลงมา คือ อายุ 40-50 ปี และ 20-30 ปี ยืนยันผลที่ได้จากตารางที่ 1
ต่อมาน�ำผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอายุและวัจนลีลาแบบไม่เป็น
ทางการกับการปรากฏรูปแปรเสียงภายในกลุ่มตัวอย่างค�ำ จ�ำนวน 10 ค�ำ มาทดสอบค่า
ไคสแควร์ (Chi-square Test: χ2-test) พบว่า ตัวแปรอายุมคี วามสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตริ ะดับ .05 กับการออกเสียงค�ำว่า อุดมการณ์ (p = .047) เพียง 1 ค�ำ และเมือ่ พิจารณา
4

n หมายถึง จ�ำนวนตัวอย่างเสียง
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ความสัมพันธ์ตัวแปรอายุกับวัจนลีลาแบบไม่เป็นทางการในการแปรเสียงของแต่ละค�ำพบว่า
ผู้ที่มีอายุช่วง 20-30 ปี 40-50 ปี และ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราส่วนไม่แทรกพยางค์ CV มากกว่า
แทรกพยางค์ CV ในการออกเสียงค�ำว่า ปรากฏการณ์ เพชรบุรี สัปดาห์ และอุดมการณ์ และ
มีอัตราส่วนผู้ที่แทรกพยางค์ CV มากกว่าไม่แทรกพยางค์ CV ในการออกเสียงค�ำว่า ศีลธรรม
แตกต่างกันอย่างชัดเจน
4.1.2 ผลการวิเคราะห์การแปรเสียง ตัวแปรอายุสัมพันธ์กับวัจนลีลาแบบเป็น
ทางการ
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์
ปีที่ 40 ฉบั้งในการปรากฏรู
บที่ 1 (มกราคม – มิปถุนแปรเสี
ายน 2565)
ผู้วิจัยรวบรวมจ�ำนวนครั
ยงแยกตามช่วงอายุ ดังนี้
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ในทางกลับกันค่าความถี่เฉลี่ยการแปรเสียงแทรกพยางค์ CV พบในผู้ที่มีอายุ 40-50 ปี มาก
ที่สุด รองลงมาคือ อายุ 60 ปีขึ้นไป และ 20-30 ปี ตามล�ำดับ ยืนยันผลที่ได้จากตารางที่ 2
ต่อมาน�ำผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอายุและวัจนลีลาแบบเป็น
ทางการกับการปรากฏรูปแปรเสียงแทรกหรือไม่แทรกพยางค์ CV ในกลุ่มตัวอย่างค�ำจ�ำนวน
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ปีทปีี่ท40ี่ 40ฉบัฉบับทีบ่ที1่ 1(มกราคม
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ตารางที่ 3 พบว่า ทุกระดับการศึกษาออกเสียงไม่แทรกพยางค์ CV มากกว่าแทรก
พยางค์ CV โดยเฉพาะระดับการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรีพบความถี่ในการออกเสียงไม่แทรก
พยางค์ CV สูงถึง ร้อยละ 67.1 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 61.8 ส่วน
ผลการแปรเสียงในระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีพบอัตราการออกเสียงไม่แทรกพยางค์
CV กับการออกเสียงแทรกพยางค์ CV ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันกล่าวคือ พบอัตราการ
ออกเสียงไม่แทรกพยางค์ ร้อยละ 55.1 ในขณะที่พบอัตราการออกเสียงแทรกพยางค์ CV
ร้อยละ 44.9
จากนั้นผู้วิจัยน�ำผลการค�ำนวณความถี่ในตัวแปรการศึกษาทั้ง 3 ระดับ มาแปรผล
ผ่านการทดสอบค่าทางสถิตเิ พือ่ หาค่าสถิตวิ า่ มีนยั ส�ำคัญทางสถิตหิ รือไม่ ผ่านการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ในวัจนลีลาแบบไม่เป็นทางการ มีอย่างน้อย
1 ระดับการศึกษาที่มีลักษณะการออกเสียงแตกต่างจากระดับการศึกษาอื่น ๆ ที่ระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิตริ ะดับ .05 เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ในรูปแปรเสียงย่อยทัง้ 2 รูปแปร ในแต่ละ
ระดับการศึกษาพบว่า ผูท้ มี่ รี ะดับการศึกษาต�ำ่ กว่าปริญญาตรีพบอัตราค่าเฉลีย่ การใช้รปู แปร
เสียงไม่แทรกพยางค์ CV มากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอย่างชัดเจน ในทาง
กลับกันผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีพบอัตราค่าเฉลี่ยการใช้รูปแปรเสียงแทรก
พยางค์ CV มากกว่าผูท้ มี่ รี ะดับการศึกษาต�ำ่ กว่าปริญญาตรีอย่างชัดเจนเช่นกัน ยืนยันผลทีไ่ ด้
จากตารางที่ 3
ต่อมาผู้วิจัยน�ำผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการศึกษาและวัจนลีลา
แบบไม่เป็นทางการกับการปรากฏรูปแปรเสียงแทรกหรือไม่แทรกพยางค์ CV ในกลุม่ ตัวอย่าง
ค�ำจ�ำนวน 10 ค�ำ มาทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-square Test: χ2-test) พบว่า ตัวแปร
การศึกษามีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตริ ะดับ .05 กับการออกเสียง เพียง 3 ค�ำ
คือ ค�ำว่า จิตวิทยา (p = .007) มนุษยสัมพันธ์ (p = .001) และอุดมการณ์ (p = .047)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรการศึกษากับวัจนลีลาแบบไม่เป็นทางการกับ
การแปรเสียงในแต่ละค�ำพบว่า ผู้ที่อยู่ในระดับการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และ
สูงกว่าปริญญาตรี มีอัตราส่วนผู้ที่ไม่แทรกพยางค์ CV มากกว่าผู้ที่แทรกพยางค์ CV ในการ
ออกเสียงค�ำว่า ปรากฏการณ์ เพชรบุรี สัปดาห์ และอุดมการณ์ และมีอัตราส่วนผู้ที่แทรก
พยางค์ CV มากกว่าผู้ที่ไม่แทรกพยางค์ CV ในการออกเสียงค�ำว่า ศีลธรรม แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน
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4.2.2 ผลการวิเคราะห์การแปรเสียง ตัวแปรการศึกษาสัมพันธ์กับวัจนลีลาแบบ
เป็นทางการ
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ค�ำ จ�ำนวน 10 ค�ำ มาทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-square Test: χ2-test) พบว่า ตัวแปรการ
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จากนัน้ ผูว้ จิ ยั น�ำผลการค�ำนวณการปรากฏรูปแปรเสียงแทรกหรือไม่แทรกพยางค์ CV
ในกลุ่มตัวอย่างค�ำจ�ำนวน 10 ค�ำ มาทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-square Test: χ2-test)
พบว่า ตัวแปรวัจนลีลามีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตริ ะดับ .05 กับการออกเสียง
เพียง 5 ค�ำคือ ค�ำว่า ปรากฏการณ์ (p < .001) เพชรบุรี (p < .001) มนุษยสัมพันธ์
(p = .050) สัปดาห์ (p < .001) และอุดมการณ์ (p = .002)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรวัจนลีลากับการแปรเสียงย่อยในแต่ละค�ำ
พบว่า ในการออกเสียงค�ำว่า ปรากฏการณ์ เพชรบุรี สัปดาห์ และอุดมการณ์ ส่วนใหญ่ออก
เสียงไม่แทรกพยางค์ CV มากกว่าแทรกพยางค์ CV ในกรณีวัจนลีลาแบบไม่เป็นทางการ
มากกว่าวัจนลีลาแบบเป็นทางการ ส่วนการออกเสียงค�ำว่า ศีลธรรม ในทุกวัจนลีลาส่วนมาก
มีการออกเสียงแทรกพยางค์ CV มากกว่าไม่แทรกพยางค์ CV อย่างชัดเจน
5. สรุปผลการวิจัย
ส่วนแรก ผลการแปรเสียงแทรกหรือไม่แทรกพยางค์ CV ทีส่ มั พันธ์กบั ตัวแปรอายุใน
ทุกวัจนลีลาพบว่า ตัวแปรอายุไม่มีความสัมพันธ์กันกับลักษณะการออกเสียงที่นัยส�ำคัญทาง
สถิติระดับ .05 ทุกวัจนลีลา แต่ผลที่ได้สามารถสรุปได้ว่า ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน
เมือ่ วัจนลีลาเป็นแบบทางการเท่านัน้ เนือ่ งจากเฉพาะวัจนลีลาแบบเป็นทางการ ผูท้ อี่ ายุอยูใ่ น
ช่วง 20-30 ปี ออกเสียงไม่แทรกพยางค์ CV มากที่สุดจริง และผู้ที่อายุอยู่ในช่วง 40-50 ปี
ออกเสียงแทรกพยางค์ CV มากที่สุดจริง ในทางตรงกันข้ามเมื่อพิจารณาผลการวิจัยใน
ภาพรวมพบว่า ผลการวิจยั สอดคล้องตามสมมติฐานเพียงบางส่วนกล่าวคือ โดยภาพรวมผูท้ มี่ ี
อายุช่วง 20-30 ปี ออกเสียงไม่แทรกพยางค์ CV มากที่สุดในทุกวัจนลีลา ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน แต่ผทู้ มี่ อี ายุชว่ ง 40-50 ปี เมือ่ พิจารณาภาพรวมจากทุกวัจนลีลาพบการแปรเสียง
แทรกพยางค์ CV น้อยกว่าไม่แทรกพยางค์ CV และผู้ที่มีอายุช่วง 60 ปีขึ้นไป นิยมออกเสียง
แทรกพยางค์ CV มากที่สุด เหตุนี้ผลสรุปการวิจัยในภาพรวมด้านตัวแปรอายุจึงเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้เพียงส่วนแรกเท่านั้น
ส่วนที่สอง ผลการแปรเสียงแทรกหรือไม่แทรกพยางค์ CV ที่สัมพันธ์กับตัวแปร
การศึกษาในทุกวัจนลีลาพบว่า ตัวแปรการศึกษามีความสัมพันธ์กันกับลักษณะการออกเสียง
ที่นัยส�ำคัญทางสถิติระดับ .05 ทุกวัจนลีลา และผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก
ผู้ที่อยู่ระดับการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรีออกเสียงไม่แทรกพยางค์ CV มากที่สุด และผู้ที่อยู่
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีนิยมออกเสียงแทรกพยางค์ CV มากที่สุดทุกวัจนลีลา
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ส่วนที่สาม ผลการแปรเสียงแทรกหรือไม่แทรกพยางค์ CV ที่สัมพันธ์กับตัวแปร
วัจนลีลาพบว่า วัจนลีลาแบบไม่เป็นทางการ ผู้บอกภาษานิยมออกเสียงไม่แทรกพยางค์ CV
มาก กลับกันเมือ่ วัจนลีลาเป็นแบบทางการ ผูบ้ อกภาษามีอตั ราการออกเสียงแทรกพยางค์ CV
เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน ผลการวิจัยจึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ส่วนสุดท้าย ลักษณะการแปรเสียงแทรกหรือไม่แทรกพยางค์ CV ที่พบภายในกลุ่ม
ตัวอย่างค�ำทัง้ 10 ค�ำ ในแต่ละตัวแปร สามารถสรุปภาพรวมได้วา่ ค�ำว่า กลวิธี คุณประโยชน์
จิตวิทยา ปรัชญา และ มนุษยสัมพันธ์ พบว่า ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา และวัจนลีลา
มีอัตราการออกเสียงแทรกหรือไม่แทรกพยางค์ CV อัตราเท่า ๆ กัน ยกเว้นกรณีตัวแปร
การศึกษาที่สัมพันธ์กับวัจนลีลาแบบเป็นทางการ ผู้ที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
ในค�ำว่า กลวิธี และมนุษยสัมพันธ์ พบอัตราการออกเสียงแทรกพยางค์ CV มากกว่าไม่แทรก
พยางค์ CV
ส่วนค�ำว่า ปรากฏการณ์ เพรชบุรี สัปดาห์ และ อุดมการณ์ พบว่า ทุกช่วงอายุ และ
ระดับการศึกษา ที่สัมพันธ์กับทุกวัจนลีลา รวมถึงผลการวิจัยเฉพาะตัวแปรวัจนลีลา ในค�ำ
เหล่านีพ้ บอัตราการออกเสียงไม่แทรกพยางค์ CV มากกว่าแทรกพยางค์ CV อย่างชัดเจน และ
ค�ำว่า ศีลธรรม ทุกตัวแปรภายในงานวิจัยนี้พบอัตราการออกเสียงแทรกพยางค์ CV มากถึง
มากที่สุด
6. อภิปรายผล
ประการแรก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแทรกหรือไม่แทรกพยางค์ CV
งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทางสังคมมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้รูปแปรเสียง
โดยรูปแปรเสียงที่พบสอดคล้องกับประเภทของวัจนลีลา ช่วงอายุ และพื้นฐานทางการศึกษา
ที่ได้รับมาก่อนหน้าของผู้บอกภาษา อธิบายเพิ่มเติมดังนี้
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า วัจนลีลาถูกน�ำมาใช้ศึกษาในฐานะที่เป็น
ตัวเลือกที่ส�ำคัญของผู้พูดในการเลือกใช้รูปแบบทางภาษา ซึ่งรูปแบบของวัจนลีลาส่วนใหญ่
ตั้งอยู่บนการใช้ภาษาที่มีความเป็นทางการสูง (most formal) ไปจนถึงการใช้ภาษาที่มีความ
เป็นกันเองสูง (most casual) รูปแบบการใช้ภาษาของผู้พูดจึงมีความแตกต่างไปตามบริบท
เฉพาะในแต่ละสถานการณ์ (Coupland, 2011) ผลการแปรเสียงทีพ่ บเฉพาะตัวแปรวัจนลีลา
ในงานวิจัยนี้จึงสอดคล้องกับทฤษฎีด้านวัจนลีลาที่กล่าวอ้างข้างต้นคือ วัจนลีลาแบบทางการ
ส่งผลต่อการเลือกใช้ภาษาของผู้พูด จึงพบอัตราการออกเสียงแทรกพยางค์ CV เพิ่มมากขึ้น
อย่างชัดเจนเมื่อวัจนลีลาเป็นแบบทางการ
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ลักษณะการเลือกใช้รปู แปรเสียงทีส่ อดคล้องกับประเภทของวัจนลีลาสามารถอธิบาย
ผ่านลักษณะการปรากฏรูปแปรเสียงทีพ่ บกล่าวคือ การออกเสียงพยางค์ยาว (การแทรกพยางค์
CV) พบการปรากฏมากเมื่อวัจนลีลาเป็นแบบทางการ เช่น การประชุม การรายงานข่าว
เนื่องจากค่านิยมการใช้ภาษาที่ว่า การออกเสียงพยางค์ยาวแสดงถึงบริบทการใช้ภาษาที่เป็น
ทางการมากกว่าการออกเสียงพยางค์สนั้ โดยการออกเสียงรูปพยางค์สนั้ (การไม่แทรกพยางค์
CV) แสดงถึงรูปภาษาที่เป็นภาษาพูด มีความเป็นทางการน้อยกว่าการออกเสียงพยางค์ยาว
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ในอดีตของ Childs (2019) ทีพ่ บอัตราการออกเสียงลดรูปค�ำปฏิเสธ
แบบย่อ (negative tags) isn’t เป็นรูปเสียง int it และ innit ในความถี่สูง เมื่อผู้บอกภาษา
ไม่มีความระมัดระวังในการใช้ภาษา เช่น สถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการหรือการสนทนาทั่วไป
และในงานวิจัยของ Brown (2015) พบการใช้หน่วยค�ำแสดงความเคารพ -yo เมื่อวัจนลีลา
เป็นแบบกันเอง และพบการใช้หน่วยค�ำ -supanita เมื่อวัจนลีลาเป็นแบบทางการ ดังนั้น
ผลการปรากฏรูปแปรเสียงที่สัมพันธ์กับตัวแปรวัจนลีลาในการวิจัยครั้งนี้คือ อัตราการแทรก
พยางค์ CV เพิ่มสูงขึ้นเมื่ออยู่ในวัจนลีลาแบบเป็นทางการ และอัตราการออกเสียงไม่แทรก
พยางค์ CV พบมากเมื่อเป็นบริบทการสนทนาทั่วไป ผลการแปรเสียงที่ได้จึงเป็นไปตาม
ค�ำกล่าวอ้างลักษณะรูปแบบการปรากฏรูปแปรเสียงข้างต้น
ส่วนผลการวิเคราะห์ตัวแปรด้านอายุแสดงให้เห็นว่า เมื่อวัจนลีลาเปลี่ยนเป็นแบบ
ทางการ ผู้บอกภาษาอายุมาก (40-50 ปี และ 60 ปีขึ้นไป) แสดงการใช้รูปแปรเสียงแทรก
พยางค์ CV เพิ่มขึ้น แตกต่างจากผู้บอกภาษาอายุน้อย (20-30 ปี) ที่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มใช้รูป
แปรเสียงไม่แทรกพยางค์ CV เช่นเดิม สะท้อนให้เห็นการเลือกใช้รูปภาษาที่แตกต่างไปตาม
แต่ละช่วงอายุ โดยผูบ้ อกภาษาอายุนอ้ ยตระหนักถึงสถานการณ์ในการใช้ภาษาน้อยกว่าผูบ้ อก
ภาษาอายุมาก สอดคล้องกับทฤษฎีด้านอายุของ Eckert (1998) และ Holmes (2013)
พบว่า ผูท้ มี่ อี ายุมากจะระมัดระวังรูปภาษาทีใ่ ช้และค�ำนึงถึงความเป็นทางการ ในทางกลับกัน
ผูท้ มี่ อี ายุนอ้ ยมักใช้รปู ภาษาส่วนใหญ่เป็นไปตามค่านิยมหรือความสะดวกของตนมิได้คำ� นึงถึง
ความเหมาะสมมากนัก (Eckert, 1998; Holmes, 2013)
นอกจากนี้ จากทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ของ Labov (2007) และงานวิจัยในอดีต
(ปาลีรัฐ ทรัพย์ปรุง, 2537; พนิดา ธนานันท์, 2545; พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี, 2551; ศิริรัตน์
ศิริวิสูตร, 2537; Eiampailin, 2004) กล่าวถึง ลักษณะการใช้ภาษาในผู้ที่มีการศึกษาระดับ
สูงจะค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีของรูปภาษาที่ตนใช้ จึงปรับเปลี่ยนรูปภาษาให้เหมาะสมเมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ แตกต่างจากผู้ที่มีระดับการศึกษาต�่ำจะตระหนักถึงรูปภาษาที่ใช้น้อยกว่า
ผลการวิ จั ย ในงานนี้ เ ป็ น ไปตามแนวคิ ด ข้ า งต้ น เนื่ อ งจากผู ้ ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต�่ ำ กว่ า
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ปริญญาตรีพบการใช้รูปแปรเสียงที่เหมือนกันแม้ว่าวัจนลีลาจะแตกต่าง ในทางตรงกันข้าม
ผูท้ มี่ รี ะดับการศึกษาสูง (ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี) พบการใช้รปู แปรเสียงแตกต่างไป
เมื่อวัจนลีลาเปลี่ยน
จากการเก็บข้อมูลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่ผู้ที่มีระดับการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี
มีการจ�ำแนกการใช้วัจนลีลากับการใช้ภาษาน้อย เนื่องจากพวกเขาไม่มีความรู้มากพอที่จะ
สามารถรูถ้ งึ วิธกี ารใช้ภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือรับรูว้ า่ ค�ำบางค�ำสามารถออกเสียง
ได้มากกว่าหนึ่งรูปแปรจึงเลือกออกเสียงตามความเคยชินที่ได้ยินและใช้พูดในชีวิตประจ�ำวัน
เท่านั้น ผลที่ได้จากกลุ่มคนเหล่านี้ (ระดับการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี) จึงพบเพียงรูปแปร
ภาษาพูดเท่านัน้ และรูปแปรเสียงส่วนใหญ่ทพี่ บในการวิจยั นีค้ อื รูปแปรเสียงไม่แทรกพยางค์
CV ในกลุ่มตัวอย่างค�ำทุกค�ำ
อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมการวิจยั พบว่า ผูบ้ อกภาษาทุกช่วงอายุและระดับการศึกษา
นิยมออกเสียงไม่แทรกพยางค์ CV มากกว่าแทรกพยางค์ CV โดยเฉพาะผูท้ มี่ อี ายุนอ้ ย (20-30
ปี) และผู้ที่มีระดับการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี ซึ่งการใช้ภาษาในลักษณะนี้สามารถอธิบาย
อ้างจากลักษณะการใช้ภาษาในปัจจุบันกล่าวคือ ลักษณะการใช้ภาษาในการสนทนาในชีวิต
ประจ�ำวันได้รับอิทธิพลจากการใช้ภาษาผ่านสื่อหรือการใช้ภาษายุคดิจิทัลท�ำให้รูปภาษาที่ใช้
ต้องมีความกระชับเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาในการสื่อสาร บทสนทนาที่เกิดขึ้นมัก
เกิดขึน้ อย่างรวดเร็วท�ำให้ผใู้ ช้ภาษาเกิดการเปลีย่ นแปลงรูปภาษาทีใ่ ช้โดยเลือกเปลีย่ นการออก
เสียงค�ำบางค�ำให้สั้นลงแต่ยังคงความหมายเดิม ในทางภาษาศาสตร์อธิบายลักษณะรูปภาษา
แบบนี้ว่า การตัดค�ำ (clipping) (Aronoff & Fudeman, 2011, p. 122) คือ การตัดบางส่วน
ของค�ำออกเพือ่ ให้ได้คำ� ใหม่ทสี่ นั้ กว่าเดิม แต่ยงั คงความหมายเดิม เป็นสาเหตุให้ในปัจจุบนั พบ
แนวโน้มการออกเสียงพยางค์สั้น (ไม่แทรกพยางค์ CV) มากกว่าพยางค์ยาว (แทรกพยางค์
CV) แม้ว่าจะอยู่ในบริบทที่ต่างกัน เนื่องจากผู้บอกภาษาค�ำนึงถึงความสะดวกในการสื่อสาร
มากกว่าบริบทแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ผลทีไ่ ด้ในงานวิจยั นีย้ งั คงแสดงถึงอิทธิพลของวัจนลีลา
ที่ยังส่งผลต่อการเลือกใช้รูปแปรเสียงของผู้บอกภาษา
ประการที่สอง การพยากรณ์ภาษา
จากการศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับทฤษฎีดา้ นอายุกบั การแปรภาษาพบว่า รูปภาษา
ทีผ่ บู้ อกภาษาอายุนอ้ ยใช้สามารถบ่งบอกแนวโน้มการใช้ภาษาในอนาคต ส่วนรูปภาษาทีผ่ บู้ อก
ภาษาอายุมากใช้บ่งบอกถึงรูปภาษาที่ก�ำลังสูญหายกลายเป็นรูปภาษาในอดีต เนื่องจากหาก
เปรียบเทียบช่วงอายุในอีก 20 ปีข้างหน้า ผู้ที่ในขณะนี้มีอายุอยู่ในช่วง 20 ปี จะกลายเป็น
ผู้ที่มีอายุ 40 ปี ส่วนผู้ที่มีอายุ 60 ปี จะกลายเป็นผู้ที่มีอายุ 80 ปี ซึ่งเด็กที่เกิดใหม่ระยะเวลา
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ระหว่างช่วงของการเติบโตตัง้ แต่เกิดจนถึงอายุ 20 ปี พวกเขาจะรับรูร้ ปู ภาษาทีถ่ กู ใช้สว่ นใหญ่
จากผู้ที่มีช่วงอายุ 20-40 ปี มากกว่าผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมถึงหากเกิดรูปแปรเสียงใหม่จะ
เป็นรูปแปรเสียงที่พบการใช้ภายในผู้ที่มีอายุน้อยมากกว่าผู้ที่มีอายุมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน�ำ
รูปแปรเสียงทีพ่ บในผูบ้ อกภาษาอายุนอ้ ยและอัตราความถีใ่ นการปรากฏมาสรุปเพือ่ คาดการณ์
รูปแปรเสียงในอนาคตของกลุ่มตัวอย่างค�ำในงานวิจัย
ผลการวิเคราะห์ความถี่และอัตราการใช้รูปแปรเสียงแทรกหรือไม่แทรกพยางค์ CV
ภายในกลุ่มตัวอย่างค�ำ 10 ค�ำ คาดการณ์ว่าบางค�ำอาจพบรูปแปรเสียงเพียงแบบเดียวใน
อนาคตกล่าวคือ ผู้บอกภาษาเลือกออกเสียงแทรกหรือไม่แทรกพยางค์ CV เพียงแบบใดแบบ
หนึ่ง และแทบจะไม่พบการออกเสียงอีกแบบ โดยปรากฏผลข้างต้นในค�ำว่า ปรากฏการณ์
เพชรบุรี สัปดาห์ และ อุดมการณ์ กลุ่มค�ำเหล่านี้พบอัตราการออกเสียงไม่แทรกพยางค์ CV
ในอัตราสูงสุด แทบจะไม่พบการออกเสียงแทรกพยางค์ CV ซึ่งมีอัตราการปรากฏน้อยถึง
น้อยที่สุด และพบเฉพาะกลุ่มผู้บอกภาษาที่มีอายุมาก (60 ปีขึ้นไป) ซึ่งรูปภาษาที่พบเฉพาะใน
ผู้บอกภาษาอายุมากจะกลายเป็นรูปภาษาที่สูญหายในอนาคต ส่งผลให้ 4 ค�ำนี้ ผู้วิจัย
คาดการณ์วา่ ในอนาคตจะพบเพียงรูปแปรเสียงเดียวเท่านัน้ คือ รูปแปรเสียง ไม่แทรกพยางค์ CV
นอกเหนือจาก 4 ค�ำ ข้างต้น ผู้วิจัยขอคาดการณ์ว่า ค�ำว่า ศีลธรรม ในอนาคตจะพบ
เพียงรูปแปรเสียงเดียวเช่นกัน เนื่องจากพบอัตราการออกเสียงแทรกพยางค์ CV มากถึง
มากทีส่ ดุ ในทุกช่วงอายุ แทบจะไม่พบการออกเสียงไม่แทรกพยางค์ CV ซึง่ พบในอัตราความถี่
น้อยถึงน้อยทีส่ ดุ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั คาดการณ์วา่ ในอนาคตค�ำว่า ศีลธรรม จะพบเพียงรูปแปรเสียง
เดียวเท่านั้นคือ รูปแปรเสียง แทรกพยางค์ CV อาจไม่พบการออกเสียงว่า [sǐːn.tʰam]
เกิดขึ้นอีกในอนาคต
ส่วนค�ำทีเ่ หลือ ได้แก่ ค�ำว่า กลวิธี คุณประโยชน์ จิตวิทยา ปรัชญา และมนุษยสัมพันธ์
ยังคงพบการแปรเสียงในชีวติ ประจ�ำวัน เนือ่ งจากแนวโน้มการปรากฏรูปแปรเสียงทัง้ การแทรก
และไม่แทรกพยางค์ CV ยังพบอัตราความถี่ในการปรากฏใกล้เคียงกันทั้ง 2 รูปแปร ภายใน
ผู้บอกภาษาทุกช่วงอายุ
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ส่ ว นค าที่ เ หลื อ ได้ แ ก่ ค าว่ า กลวิ ธี คุ ณ ประโยชน์ จิ ต วิ ท ยา ปรั ช ญา และ
มนุษยสัมพันธ์ ยังคงพบการแปรเสียงในชีวิตประจาวัน เนื่องจากแนวโน้มการปรากฏ
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)
รูปแปรเสียงทั้งการแทรกและไม่
แทรกพยางค์ CV ยังพบอัตราความถี่ในการปรากฏ
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ใกล้เคียงกันทั้ง 2 รูปแปร ภายในผู้บอกภาษาทุกช่วงอายุ
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6
ตารางสรุ
ปการพยากรณ์
ภาษา
ตารางสรุ
ปการพยากรณ์
ภาษา

คาศัพท์
กลวิธี
คุณประโยชน์
จิตวิทยา
ปรัชญา
ปรากฏการณ์
เพชรบุรี
มนุษยสัมพันธ์
ศีลธรรม
สัปดาห์
อุดมการณ์


รูปแปรเสียงปัจจุบัน
[kon.wíʔ.tʰiː,kon.la.wíʔ.tʰiː]
[kʰun.pràʔ.jòːt,kʰun.na.pràʔ.jòːt]
[ʨìt.wít.tʰa.jaː,ʨìt.ta.wít.tʰa.jaː]
[pràt.jaː,pràt.ʨʰa.jaː]
[praː.kòt.kaːn,praː.kòt.ta.kaːn]
[pʰét.bùʔ.riː͕pʰét.ʨʰa.bùʔ.riː]
[má.nút.sǎm.pʰan͕
má.nút.sa.já.sǎm.pʰan]
[sǐːn.tʰam͕sǐːn.la.tʰam]
[sàp.daː͕sàp.pa.daː]
[ùʔ.dom.kaːn͕ùʔ.dom.ma.kaːn]

รูปแปรเสียงในอนาคต
[kon.wíʔ.tʰiː,kon.la.wíʔ.tʰiː]
[kʰun.pràʔ.jòːt,kʰun.na.pràʔ.jòːt]
[ʨìt.wít.tʰa.jaː,ʨìt.ta.wít.tʰa.jaː]
[pràt.jaː,pràt.ʨʰa.jaː]
[praː.kòt.kaːn]
[pʰét.bùʔ.riː]
[má.nút.sǎm.pʰan͕
má.nút.sa.já.sǎm.pʰan]
[sǐːn.la.tʰam]
[sàp.daː]
[ùʔ.dom.kaːn]

อเสนอแนะ
7.7.ข้อข้เสนอแนะ
ในงานวิจัยจนีัย้ นีผู้ ้วผูิจ้วัยิจศึัยกศึษาผลการแปรเสี
กษาผลการแปรเสี
ยงในค
าภาษาไทยที
่สามารถแปรเสี
ง
ในงานวิ
ยงในค�
ำภาษาไทยที
่สามารถแปรเสี
ยงย่อยยได้
ย่อยได้ 2 แบบ คือ การแทรกหรือไม่แทรกพยางค์ CV เพียง 10 คา เท่านั้น ซึ่งเป็น
2 แบบ คือ การแทรกหรือไม่แทรกพยางค์ CV เพียง 10 ค�ำ เท่านั้น ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่น้อยมาก
จานวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจานวนคาทั้งหมดที่สามารถเกิดการแปรเสียงลักษณะ
เมื่อเทียบกับจ�ำนวนค�ำทั้งหมดที่สามารถเกิดการแปรเสียงลักษณะข้างต้นในภาษาไทย
ข้างต้นในภาษาไทย เนื่องจากผู้วิจัยมีเวลาจากัดส่ งผลให้ผู้ วิจัยไม่มีเวลามากพอที่จะ
เนืรวบรวมและศึ
่องจากผู้วิจัยมีกเวลาจ�
ำกั้งดหมด
ส่งผลให้
ิจัยไม่กมารศึ
ีเวลามากพอที
กษาค�
ำทั้งหมด
ษาคาทั
ฉะนัผ้นู้วควรมี
กษาเพิ่มเติ่จมะรวบรวมและศึ
โดยเพิ่มจานวนผู
้บอกภาษา
ฉะนั
น้ ควรมี
ษาเพิ
มโดยเพิจม่ ัยจ�มากกว่
ำนวนผูาบ้ นีอกภาษาและกลุ
ม่ ตัวอย่จัยาทีงค�่ชำัดทีเจนมากขึ
ใ่ ช้ในการวิ้นจยั
และกลุ
่มตักวารศึ
อย่ากงค
าที่ม่ใช้เติในการวิ
้ เพื่อให้เห็นผลการวิ
มากกว่
านี้ เพืก่อารศึ
ให้เห็กนษาเพิ
ผลการวิ
่ชัดเจนมากขึ
และควรมี
การศึกมษาเพิ
่มเติมในด้านปัจจัย
และควรมี
่ ม เติจมัยทีในด้
า นปั จ จั ย้นทางสั
ง คมและแง่
ุ ม ทางภาษาศาสตร์
ทางสั
งคมและแง่
ุมทางภาษาศาสตร์ดเ้าคราะห์
นอื่น ๆและอธิ
เพื่อขยายขอบเขตการวิ
เคราะห์
และอธิ
บาย
ด้านอื
่น ๆ เพื่อมขยายขอบเขตการวิ
บายการแปรเสียงให้
มีความชั
ดเจน
การแปรเสี
ยงให้มมด้ีคาวามชั
มด้านอื่น ๆ มากขึ้น
และครอบคลุ
นอื่น ดๆเจนและครอบคลุ
มากขึ้น
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