Variation of pronunciation of the initial consonant /ɲ/
in northern Thai dialect by social factors.

Kornchanok Nanthakanok

การแปรของการออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงนาสิก
เพดานแข็ง
ในภาษาไทยถิ่นเหนือตามปัจจัยทางสังคม
กรชนก นันทกนก
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาการออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงนาสิก
เพดานแข็ง /ɲ/ ในภาษาไทยถิ่นเหนือ โดยศึกษาวัจนลีลาการสัมภาษณ์แทนวัจนลีลา
ไม่เป็นทางการและการอ่านค�ำคูเ่ ทียบเสียงแทนวัจนลีลาทีเ่ ป็นทางการ ข้อมูลทีใ่ ช้ในการ
ศึกษาได้จากผูบ้ อกภาษาทีใ่ ช้ภาษาไทยถิน่ เหนือเป็นภาษาแม่ จ�ำนวน 20 คน เพศชาย
10 คน เพศหญิง 10 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นอายุ คือ รุ่นอายุ 15–20 ปี แทนกลุ่มคนรุ่นใหม่
และรุ่นอายุ 40-55 ปี แทนกลุ่มคนรุ่นค่อนข้างเก่า ผลการศึกษาพบว่า ผู้บอกภาษา
มีการออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงนาสิก เพดานแข็ง [ɲ] และเสียงเปิด เพดานแข็ง
[j] โดยมีการออกเสียงพยัญชนะต้นเป็น เสียงเปิด เพดานแข็ง [j] ในสัดส่วนที่มากกว่า
ในวัจนลีลาที่เป็นทางการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพศหญิง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรทาง
สังคมด้านวัจนลีลา อายุ และเพศมีผลต่อการออกเสียงของผู้บอกภาษาและลักษณะ
การออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงนาสิก เพดานแข็ง /ɲ/ ในภาษาไทยถิ่นเหนือมีแนวโน้ม
ที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเสียงเปิด เพดานแข็ง [j] ซึ่งอาจเป็นเพราะได้รับอิทธิพลจากการ
ใช้ภาษาไทยมาตรฐาน
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Abstracts

This paper aims to study variation in the pronunciation of initial consonant
/ɲ/ in the Northern Thai dialect based on two styles of language: interview which
represents the informal style and minimal pair reading which represents the formal
style. The data were collected from 20 informants who use the northern Thai dialect as
a native language. The informants were divided into two sex groups: male and female
and two age groups of 15–20 and 40-55. Those groups of age are the representative
of new generation and rather old generation, 10 individuals for each group. The results
show that there are 2 variants the initial consonant /ɲ/ in the Northern Thai dialect:
[ɲ] and [j]. The study reveals that the new generation pronounces the initial consonant
[j] most in the formal style. Therefore, the style, age, and sex have an effect on
pronunciation of informants. It can be concluded that the variants of the initial
consonant [j] in the Northern Thai dialect are commonly used, probably due to the
influence of Standard Thai.
Keywords ; sociolinguistics, pronunciation, variation, Northern Thai Dialect
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บทน�ำ
ภาษาไทยถิ่นเหนือ หรือภาษาไทยถิ่นที่พูดกันใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ล�ำปาง ล�ำพูน แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และบางอ�ำเภอ
ในจังหวัดอืน่ ๆ ซึง่ จัดอยูใ่ นภาษาตระกูลไท (Tai language family) สาขาตะวันตกเฉียงใต้
(Southwestern Tai) (สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์ และสมทรง บุรุษพัฒน์ 2560)
ภาษาไทยถิ่นเหนือเป็นภาษาที่ใช้พูดกันในชีวิตประจ�ำวันเป็นหลักเสมือนเป็นภาษาไทย
มาตรฐานของท้องถิ่นภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีชื่อเรียกที่หลากหลาย ได้แก่
ภาษาล้ า นนา หรื อ ค� ำ เมื อ ง เป็ น ชื่ อ เรี ย กภาษาของคนไทยในภาคเหนื อ ปั จ จุ บั น
ส่วนภาษาไตยวน หรือภาษาไทยวน เรียกตามชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ทาง
ตอนเหนือของประเทศไทย หรืออาณาจักรล้านนาไทย (กรรณิการ์ วิมลเกษม 2555)
ตามการศึกษาภาษาถิ่นตระกูลไทโดยใช้เกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ ของเจ. มาร์วิน บราวน์
พบว่า ภาษาไทยถิ่นเหนือสามารถแบ่งเป็น 5 ภาษาถิ่นย่อย ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นเชียงราย
แพร่ น่าน ล�ำปางและเชียงใหม่ (สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ 2551) ซึ่งลักษณะโดยทั่วไปของ
ภาษามีความคล้ายคลึงกันทัง้ ในด้านระบบเสียง ระบบค�ำ จึงท�ำให้คนไทยถิน่ เหนือสามารถ
สื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ
ระบบเสียงภาษาไทยถิ่นเหนือมีหน่วยเสียงพยัญชนะต้น 20 หน่วยเสียง คือ
/p, t, k, , ph, th, kh, b, d, c, f, s, h, m, n, , , j, w, l/ พยัญชนะต้นควบกล�้ำ 10
หน่วยเสียง คือ /tw, cw, kw, khw, w, sw, w, w, lw, jw/ พยัญชนะท้าย 9 หน่วย
เสียง คือ /-p,-t,-k,-,-m,-n,-,-j,-w/ หน่วยเสียงสระเดี่ยวมี 18 หน่วยเสียง คือ
/i i, e e,  ,  ,  , a a, u u, o o,  / สระประสม 3 เสียง คือ /ia,Ma,ua/
และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 6 หน่วยเสียง คือ ว.1 เสียงต�่ำขึ้น (24) ว.2 เสียงกลางระดับ
(33) ว.3 เสียงต�ำ่ ตก (21) ว.4 เสียงสูงตก (42) ว.5 เสียงสูงระดับ (44) ว.6 เสียงสูงขึน้
(45) (กรรณิการ์ วิมลเกษม 2555: 45) อย่างไรก็ตาม การออกเสียงวรรณยุกต์ใน
ภาษาไทยถิน่ เหนือแต่ละจังหวัดก็มกั จะมีความคลาดเคลือ่ นกันไปเล็กน้อยตามความแตกต่าง
ของกลุ ่ ม คนหรื อ ธรรมเนี ย มในการออกเสี ย งประจ� ำ ถิ่ น (อุ ด ม รุ ่ ง เรื อ งศรี 2546)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ด้านระบบเสียงของภาษาไทยถิ่นเหนือกับภาษาไทยถิ่นกลาง
หรือภาษาไทยมาตรฐาน พบว่ามีเสียงพยัญชนะที่เหมือนกัน 18 หน่วยเสียง โดยเสียง
พยัญชนะกึ่งเสียดแทรก เพดานแข็ง มีลม /ch/ และเสียงพยัญชนะรัว ปุ่มเหงือก /r/
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ในภาษาไทยกลางไม่ปรากฏในภาษาไทยถิ่นเหนือ ในขณะที่เสียงนาสิก เพดานแข็ง //
ทีใ่ ช้ในภาษาไทยถิน่ เหนือก็ไม่ปรากฏในภาษาไทยถิน่ กลาง (สุวฒ
ั นา เลีย่ มประวัติ 2551)
การที่ ร ะบบเสี ย งในภาษาถิ่นต่า ง ๆ เกิดความแตกต่ างกั น นั้ น อาจเนื่ องมาจากเกิ ด
การปฏิภาคกันของเสียงอย่างมีระบบในค�ำทีม่ คี วามหมายเดียวกันในแต่ละภาษาถิน่ ทีร่ ว่ ม
ตระกูลกัน ความแตกต่างทางเสียงที่เกิดขึ้นของผู้ใช้ภาษาในการสื่อสารที่เป็นเอกลักษณ์
ของกลุม่ คนไทยถิน่ เหนือท�ำให้มผี สู้ นใจศึกษาภาษาไทยถิน่ เหนือจ�ำนวนมากทัง้ ระบบเสียง
ระบบค�ำ ระบบประโยค ระบบความหมาย โดยศึกษาในเชิงภูมิศาสตร์ เชิงสังคมและ
อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ รวมทั้งศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาษาไทย
ถิ่นเหนือด้วย
การศึกษาภาษาถิน่ เชิงสังคมเป็นการศึกษาการใช้ภาษาของคนในแต่ละถิน่ ตาม
ปัจจัยทางสังคม รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในภาษาส่วนหนึง่ เกิดขึน้ จากสิง่ แวดล้อม
ของผูใ้ ช้ภาษา ผูใ้ ช้ภาษาในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของสังคม เมือ่ สังคมเกิดการเปลีย่ นแปลง
ภาษาที่ใช้โดยคนในสังคมก็ย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังที่ เฟิร์ธ (Firth, 1964)
(อ้างใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 2550: 22) กล่าวว่า “การใช้ภาษาในชีวิตประจ�ำวันของ
เราไม่มีตอนใดเลยที่เราจะหลุดพ้นจากอิทธิพลของสังคม” การศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ทางภาษาส่วนใหญ่จึงน�ำปัจจัยทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิ การศึกษาระบบเสียง
ในภาษาลาวพวนมาบปลาเค้าของผู้พูดภาษาลาวพวน โดยการน�ำปัจจัยด้านอายุของ
ผูพ้ ดู มาใช้ในการพิจารณาการออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ของผูพ้ ดู ภาษาลาวพวน
ซึ่ ง ผู ้ ที่ มี อ ายุ 60 ปี ขึ้ น ไปยั ง คงออกเสี ย งภาษาลาวพวนเดิ ม ในขณะที่ ก ลุ ่ ม ผู ้ พู ด
ที่อายุน้อย 15-29 ปีออกเสียงพูดเป็นแบบภาษาไทย (รัชนี เสนีย์ศรีสันต์ 2526)
ปัจจัยทางสังคมยังส่งผลต่อทัศนคติในการเลือกใช้ภาษาของผู้พูด อาทิ ปัจจัยทางด้าน
การศึกษาและอายุมีผลต่อการออกเสียง () ในภาษาถิ่นสงขลาเขตชุมชนเมืองที่กลุ่ม
ผู้พูดที่มีการศึกษาสูงและอายุน้อยจะไม่นิยมออกเสียง () ในภาษาถิ่นสงขลา เนื่องจาก
ไม่ใช่รูปแปรที่มีศักดิ์ศรีจากภาษามาตรฐาน (ปาลีรัฐ ทรัพย์ปรุง 2536) เมื่อน�ำปัจจัย
ด้านอายุมาศึกษาการใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ มักพบว่ากลุ่มผู้พูดที่อายุน้อยเป็นกลุ่มที่
มีความส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษา ดังเช่นการศึกษาการออกเสียงพยัญชนะต้น
(mr) และ (ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลาจะแปรไปตามอายุและถิ่นที่อยู่ ซึ่งกลุ่มผู้พูด
ที่ อ ายุ น ้ อ ยและคนที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นชนบทมั ก จะออกเสี ย งเป็ น พยั ญ ชนะต้ น เดี่ ย ว
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(อภิชญา แก้วอุทัย 2553) ปัจจัยทางสังคมด้านอายุยังน�ำมาใช้ในการศึกษาการแปรของ
วรรณยุกต์ในภาษาไทยถิน่ เชียงใหม่ทเี่ สียงวรรณยุกต์ทเี่ ป็นรูปแปรดัง้ เดิมนัน้ มีโอกาสทีจ่ ะ
สูญไปในอนาคต เนือ่ งด้วยเกิดวรรณยุกต์รปู แปรใหม่ในอัตราทีส่ งู ขึน้ ในกลุม่ อายุ 50-60 ปี
และ10-20 ปี (เอกพล กันทอง 2550) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ทางเสียง ค�ำศัพท์และความหมายในภาษายอง ในต�ำบลบวกค้าง อ�ำเภอสันก�ำแพง
จังหวัดเชียงใหม่โดยจ�ำแนกคนตามระดับอายุ ซึ่งกลุ่มคนรุ่นอายุ 15-30 ปีเป็นกลุ่มที่
เกิดการแปรด้านด้านความหมายมากที่สุด (ศิริรัตน์ มูลตุ้ย 2553) ปัจจัยทางสังคม
ทีน่ �ำมาใช้ในการศึกษานัน้ ไม่เพียงแต่ปจั จัยทางอายุ เพศ ถิ่นทีอ่ ยูอ่ าศัย ยังมีการน�ำปัจจัย
ด้านวัจนลีลามาใช้ศึกษาการออกเสียงของผู้พูด อาทิ การศึกษาการออกเสียงค�ำยืมภาษา
อังกฤษที่พยัญชนะท้ายเป็น (l) และ (s) ของผู้หญิงที่อาศัยอยู่ชุมชนหลังมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ซึ่งทั้งวัจนลีลาแบบเป็นทางการและวัจนลีลาแบบไม่เป็นทางการ ผู้บอกภาษา
นิยมออกเสียงพยัญชนะท้ายเป็น (s) ในค�ำยืมภาษาอังกฤษและนิยมออกเสียงพยัญชนะ
ท้ายค�ำยืมภาษาอังกฤษเป็น (l) เฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่และคนรุ่นค่อนข้างใหม่เท่านั้น
(อนงค์ น าฏ นุ ศ าสตร์ เ ลิ ศ 2556) โดยงานวิ จั ย เหล่ า นี้ ศึ ก ษาระบบเสี ย งในภาษา
การเปลี่ยนแปลงของภาษาทั้งเสียงพยัญชนะและเสียงวรรณยุกต์ทั้งภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาไทยถิ่นต่างๆ ตามปัจจัยทางสังคมทั้งด้านเพศ อายุ การศึกษา ถิ่นที่อยู่อาศัย
รวมทัง้ วัจนลีลา ซึง่ แสดงให้เห็นว่าการแปรของภาษาในลักษณะต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นเสียง ค�ำ
ไวยากรณ์ มักจะแปรไปตามปัจจัยทางสังคมแต่ละด้าน
จากการศึกษาการใช้ภาษาและลักษณะทางภาษาที่สัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคม
ข้างต้น ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเสียงของภาษาไทยถิ่นเหนือว่า
ปัจจัยทางสังคมมีผลต่อการออกเสียงของคนไทยถิ่นเหนืออย่างไร โดยศึกษาเฉพาะการ
ออกเสียงพยัญชนะต้นนาสิก เพดานแข็ง // ในภาษาไทยถิ่นเหนือ ซึ่งเป็นหน่วยเสียงที่
ไม่ปรากฏในภาษาไทยมาตรฐาน ตามปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ด้านวัจนลีลา อายุ และเพศ
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการแปรของออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงนาสิก เพดานแข็ง /  /
ในภาษาไทยถิ่นเหนือตามปัจจัยทางสังคมด้านวัจนลีลา อายุ และเพศ
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การแปรของการออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงนาสิกเพดานแข็ง /ɲ/
ในภาษาไทยถิ่นเหนือตามปัจจัยทางสังคม

วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ขอบเขตของงานวิจัย
1.1 ผูว้ จิ ยั รวบรวมค�ำศัพท์ภาษาไทยมาตรฐานทีม่ เี สียงปฏิภาคเป็นเสียง
นาสิก เพดานแข็ง // ในภาษาไทยถิ่นเหนือ จากหนังสือภาษาไทยถิ่นเหนือ ที่เขียนโดย
กรรณิการ์ วิมลเกษม (2555) เพือ่ น�ำค�ำศัพท์มาจัดท�ำเครือ่ งมือส�ำหรับเก็บข้อมูลการออกเสียง
ตามวัจนลีลาของผู้บอกภาษา
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดท�ำเครื่องมือส�ำหรับเก็บข้อมูล 2 ประเภท
ตามวัจนลีลา คือ
		 1) วัจนลีลาการสัมภาษณ์แทน วัจนลีลาแบบเป็นไม่เป็นทางการ
		 2) วัจนลีลาการอ่านค�ำคูเ่ ทียบเสียง แทน วัจนลีลาแบบเป็นทางการ
1.2 การคัดเลือกผูบ้ อกภาษา งานวิจยั นีเ้ ก็บข้อมูลจากผูบ้ อกภาษา จ�ำนวน
20 คน เพศชาย 10 คน และเพศหญิง 10 คน จ�ำแนกเป็น 2 รุน่ อายุ คือ รุน่ อายุ 15 – 20 ปี
แทนกลุ่มคนรุ่นใหม่และรุ่นอายุ 40-55 ปี แทนกลุ่มคนรุ่นค่อนข้างเก่า
ผู้บอกภาษาต้องเป็นผู้ที่ใช้ภาษาไทยถิ่นเหนือเป็นภาษาแม่และมีถิ่น
ที่อยู่อาศัยในเขตภาคเหนือตอนบน เนื่องจากเขตภาคเหนือตอนบนแต่เดิมเป็นพื้นที่
อาณาจักรล้านนาทีค่ นในชุมชนใช้ภาษาไทยถิน่ เหนือสือ่ สารกันในชีวติ ประจ�ำวันเป็นภาษา
มาตรฐานและยังคงใช้ภาษาไทยถิ่นเหนือในการสื่อสารระหว่างกันในชีวิตประจ�ำวัน
มาจนถึงปัจจุบนั การเก็บข้อมูลจากผูบ้ อกภาษาทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในเขตภาคเหนือตอนบน
จะท�ำให้ได้ข้อมูลทางเสียงของผู้พูดภาษาไทยถิ่นเหนือปัจจุบันตามจริง โดยงานวิจัยนี้
ผู้บอกภาษามีถิ่นที่อยู่อาศัย ใน 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ล�ำปาง แพร่ และพะเยา
อีกทั้งต้องเป็นผู้ที่มีอวัยวะในการออกเสียงครบถ้วนสมบูรณ์
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยน�ำค�ำศัพท์ที่รวบรวมภาษาไทยมาตรฐานที่มีเสียงพยัญชนะต้น
ปฏิภาคเป็นเสียงนาสิก เพดานแข็ง // ในภาษาไทยถิน่ เหนือ จ�ำนวน 15 ค�ำ จัดท�ำเครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลตามวัจนลีลา คือ วัจนลีลาการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้จัดท�ำรูปภาพ
โดยแบ่งเป็นรูปภาพต่าง ๆ ที่มีชื่อเรียกค�ำศัพท์ที่ออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงนาสิก
เพดานแข็ง // ในภาษาไทยถิ่นเหนือ ทั้งหมด 15 ค�ำ จ�ำนวน 15 ภาพ เพื่อใช้ประกอบ
การสัมภาษณ์ในวัจนลีลาแบบไม่เป็นทางการ โดยมีรายการค�ำศัพท์ดังนี้
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ตารางที่ 1 รายการค�ำศัพท์
ค�ำภาษาไทย
มาตรฐาน
ย่าม
หญิง
หญ้า
ใหญ่
ยก
ยอด
ย้อม
ยาว

ค�ำภาษาไทย
ถิ่นเหนือ
am42
i33
a44
aj21
ok45
t21
m45
aw33

ค�ำภาษาไทย
มาตรฐาน
สัญญา
ยิง
เหยื่อ
ยิ้ม
เย็บ
ยุง
ยอม

ค�ำภาษาไทย
ถิ่นเหนือ
san24-a33
i33
Ma21
im45
ip24
u33
m33

ส่วนวัจนลีลาการอ่านค�ำคูเ่ ทียบเสียง ผูว้ จิ ยั ได้จดั ท�ำรายการค�ำคูเ่ ทียบเสียงและ
คู่เทียบเสียงคล้าย จ�ำนวน 10 คู่ เพื่อทดสอบการออกเสียงในวัจนลีลาแบบเป็นทางการ
ซึ่งการออกเสียงมักจะใช้ความระมัดระวังมากกว่าการออกเสียงใน วัจลีลาแบบไม่เป็น
ทางการโดยการน�ำค�ำศัพท์ที่มีการออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงนาสิก เพดานแข็ง //
ในภาษาไทยถิ่นเหนือ จ�ำนวน 12 ค�ำ และน�ำค�ำศัพท์ที่ออกเสียงพยัญชนะต้นเปิด
เพดานแข็ง // จ�ำนวน 8 ค�ำ มาใช้ในการเก็บข้อมูลด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา
ส�ำหรับผู้บอกภาษาในการออกเสียงในวัจนลีลาแบบเป็นทางการเท่านั้น ไม่ได้น�ำมาใช้
ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ เนื่องจากเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
โดยมีรายการค�ำคู่เทียบเสียง ดังนี้
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ตารางที่ 2 รายการค�ำคู่เทียบเสียง
คู่เทียบเสียง
คู่เทียบเสียง
คู่เทียบเสียง
คู่เทียบเสียง
ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นเหนือ
สัญญา - หย่า (san24)a33 - ja21
ยุง - ยิง
u33 - i33
ยก - หยก
ok45 - jok24
ยาก - อยาก
jak42 - jak21
ยาว - ย่าม
aw33 - am42
เย็บ - หยิบ
ip24 - jip24
ย้อม - ยอม
m45 - m33
หญิง - หยิ่ง
i33 - ji21
หญ้า - ยา
a44 - ja33
ยอด - หยอด
:t21 - jt21
3. วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล
งานวิจยั นีเ้ ก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผบู้ อกภาษาโดยใช้เครือ่ งมือทัง้ ทีเ่ ป็น
รูปภาพและค�ำคูเ่ ทียบเสียงทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ซึง่ ผูบ้ อกภาษาต้องออกเสียงเป็นภาษาไทยถิน่ เหนือ
ขณะสัมภาษณ์ผู้วิจัยจดบันทึกการออกเสียงของผู้บอกภาษาด้วยสัทอักษรสากล IPA
รวมทั้งบันทึกเสียงด้วยโปรแกรมเสียงบันทึกในระบบ macOS Mojave ที่ติดตั้งมาใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ IOS โดยบันทึกการออกเสียงตั้งแต่เริ่มการสนทนา เพื่อเป็น
หลักฐานในการตรวจสอบข้อมูลในภายหลัง
4. วิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์การออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงนาสิก เพดานแข็ง // ในภาษาไทย
ถิ่นเหนือตามปัจจัยทางสังคมด้านวัจนลีลา อายุ และเพศ จากข้อมูลการออกเสียงของ
ผู้บอกภาษาทั้งหมด 20 คนในวัจนลีลาที่เป็นทางการ 12 ค�ำและวัจนลีลาแบบไม่เป็น
ทางการ 15 ค�ำ รวมทั้งหมด 27 ค�ำทดสอบ ซึ่งผู้บอกภาษาแต่ละคนออกเสียงค�ำทดสอบ
ค�ำละ 1 ครั้ง จากนั้นสรุปผลรวมความถี่ในการออกเสียงพยัญชนะต้น โดยความถี่ในการ
ออกเสียงพยัญชนะต้นใช้สูตรในการค�ำนวณ คือ
ผลรวมความถี่ในการออกเสียง = จ�ำนวนค�ำทดสอบ x จ�ำนวนผู้บอกภาษา
x จ�ำนวนครั้งในการออกเสียง
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จากนัน้ ค�ำนวณค่าร้อยละของความถีใ่ นการปรากฏเสียงพยัญชนะต้นทีแ่ ปรตาม
ปัจจัยทางสังคม โดยใช้สูตรในการค�ำนวณ คือ
ร้อยละของความถี่ =

ผลรวมความถี่ในการออกเสียง x 100
จานวนคาทดสอบทั้งหมด

การศึกษานี้ไม่ได้น�ำเสียงวรรณยุกต์ในการออกเสียงค�ำศัพท์ของผูบ้ อกภาษา
แต่ละคนมาพิจารณาด้วย เนือ่ งจากผูบ้ อกภาษาเป็นคนไทยถิน่ เหนือทีม่ าจากหลากหลายถิน่
ซึ่งแต่ละถิ่นจะออกเสียงวรรณยุกต์ที่ต่างกัน
ผลการศึกษา
การศึกษาการออกเสียงพยัญชนะเสียงนาสิก เพดานแข็ง // ของผู้บอกภาษา
ที่ใช้ภาษาไทยถิ่นเหนือเป็นภาษาแม่ พบว่า พยัญชนะต้นเสียงนาสิก เพดานแข็ง //
ในภาษาไทยถิ่นเหนือนั้น ผู้บอกภาษามีการออกเสียง จ�ำนวน 2 เสียง คือ เสียงนาสิก
เพดานแข็ง [] และเสียงเปิด เพดานแข็ง [] โดยแสดงรายละเอียดด้วยตารางตามปัจจัย
ทางสังคม ดังนี้
1. ปัจจัยด้านวัจนลีลา
การศึกษาการออกเสียงพยัญชนะต้นในภาษาไทยมาตรฐานทีม่ เี สียงปฏิภาค
เป็น // ของผูบ้ อกภาษาจ�ำแนกตามวัจนลีลาแบบเป็นทางการโดยให้ผบู้ อกภาษาอ่านค�ำ
คูเ่ ทียบเสียงและวัจนลีลาแบบไม่เป็นทางการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผบู้ อกภาษารวม
ทั้งใช้รูปภาพประกอบ ผลการศึกษาแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงการออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงนาสิก เพดานแข็ง // ในภาษาไทย
ถิ่นเหนือของผู้บอกภาษาจ�ำแนกตามวัจนลีลา
วัจนลีลาไม่เป็นทางการ
วัจนลีลาเป็นทางการ
[]
[]
[]
[]
รุ่นอายุ
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ
อายุ 40-55 ปี 72
48
78
52 53 44.20 67 55.80
อายุ 15–20 ปี 81
54
69
46 26 21.67 94 78.33
รวม
153 51 147 49 79 33 161 67
จากตาราง 3 พบว่า ผู้บอกภาษาแต่ละรุ่นอายุมีการออกเสียงเป็นเสียงนาสิก
เพดานแข็ง [] และเสียงเปิด เพดานแข็ง [j] ทั้งในวัจนลีลาแบบไม่เป็นทางการและวัจน
ลีลาแบบเป็นทางการ โดยในส่วนวัจนลีลาแบบไม่เป็นทางการนั้น คนรุ่นอายุ 40-55 ปี
ผู้บอกภาษามีการออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองเสียงไม่ต่างกันมาก ในขณะที่คนรุ่นอายุ
15–20 ปี ผู้บอกภาษาออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงนาสิก เพดานแข็ง [] มากกว่า
ออกเสียงเป็นเสียงเปิด เพดานแข็ง [j] เมื่อพิจารณาถึงความถี่ของการปรากฏใช้โดยรวม
พบว่า ในวัจนลีลาแบบไม่เป็นทางการผู้บอกภาษาทั้ง 2 รุ่นอายุยังคงนิยมออกเสียง
พยัญชนะต้นเป็นเสียงนาสิก เพดานแข็ง [] ส่วนวัจนลีลาแบบเป็นทางการ พบว่า ผู้บอก
ภาษาทัง้ 2 รุน่ อายุมกี ารออกเสียงพยัญชนะต้นทีเ่ ป็นเสียงเปิด เพดานแข็ง [j] มากกว่าออก
เสียงพยัญชนะนาสิก เพดานแข็ง []
เมื่อวิเคราะห์การออกเสียงพยัญชนะต้นตามวัจนลีลาการพูดของผู้บอกภาษา
ทั้ง 2 รุ่นอายุ พบว่า เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งวัจนลีลาแบบเป็นทางการและวัจนลีลา
แบบไม่เป็นทางการ คือ ผู้บอกภาษาส่วนใหญ่มีการออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งเสียงนาสิก
เพดานแข็ง [] และเสียงเปิด เพดานแข็ง [j] โดยออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงนาสิก
เพดานแข็ง [] มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51 ในวัจนลีลาแบบไม่เป็นทางการและออก
เสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงเปิด เพดานแข็ง [j] มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67 ในวัจนลีลา
แบบเป็นทางการ
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2. ปัจจัยด้านเพศ
การศึกษาการออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงนาสิก เพดานแข็ง // ในภาษา
ไทยถิน่ เหนือของผูบ้ อกภาษาจ�ำแนกตามเพศ ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลกับผูบ้ อกภาษาทีเ่ ป็นพูด
ภาษาไทยถิน่ เหนือเป็นภาษาแม่ จ�ำนวน 20 คน เป็นเพศชาย 10 คนและเพศหญิง 10 คน
ผลการศึกษาแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงนาสิก เพดานแข็ง /J/ ในภาษาไทย
ถิ่นเหนือของผู้บอกภาษาจ�ำแนกตามเพศ
เพศชาย

เพศหญิง

[]
[j]
[]
[j]
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ
อายุ 40-55 ปี 73 54.07 62 45.93 52 38.51 83 61.49
รุ่นอายุ

อายุ 15–20 ปี
รวม

55

40.74 80 59.26

52 38.51

83 61.49

128 47.40 142 52.60 104 38.51 166 61.49

จากข้อมูลตาราง 4 แสดงให้เห็นถึงการออกเสียงพยัญชนะต้นจ�ำแนกตามเพศ
ของผู้บอกภาษา พบว่า เพศชายรุ่นอายุ 40-55 ปี ออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงนาสิก
เพดานแข็ง [] มากกว่าออกเสียงเป็น เสียงเปิด เพดานแข็ง [j] ซึ่งตรงข้ามกับเพศหญิง
ที่มีการออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงเปิด เพดานแข็ง [j] มากกว่าออกเสียงเป็น
เสียงนาสิก เพดานแข็ง [] ส่วนเพศชายและหญิงในรุน่ อายุ 15–20 ปี พบว่า ผลการศึกษา
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ผู้บอกภาษาทั้งเพศชายและหญิงออกเสียงพยัญชนะต้น
เป็นเสียงเปิด เพดานแข็ง [j] มากกว่าออกเสียงเป็นเสียงนาสิก เพดานแข็ง []
เมือ่ วิเคราะห์การออกเสียงพยัญชนะต้นตามปัจจัยด้านเพศแล้ว พบว่า เพศหญิง
ทั้ง 2 รุ่นอายุมีการออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงเปิด เพดานแข็ง [j] มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 61.49 ในขณะทีเ่ พศต่างรุน่ อายุจะมีความถีใ่ นการออกเสียงพยัญชนะต้นทีต่ า่ งกัน
คือ เพศชายรุ่นอายุ 40-55 ปี ออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงนาสิก เพดานแข็ง []
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มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 54.07 ส่วนเพศชายรุน่ อายุ 15–20 ปีมกั จะออกเสียงพยัญชนะต้น
เป็นเสียงเปิด เพดานแข็ง [j] มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.26 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
ผลรวมการออกเสียงพยัญชนะต้นตามปัจจัยด้านเพศโดยภาพรวม พบว่า ผู้บอกภาษา
ทั้งเพศชายและเพศหญิงยังคงออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งเสียงนาสิก เพดานแข็ง [] และ
เสียงเปิด เพดานแข็ง [j] แต่สว่ นใหญ่นยิ มออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงเปิด เพดานแข็ง
[j] มากที่สุดทั้งเพศหญิงและเพศชาย
3. ปัจจัยด้านอายุ
การออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงนาสิก เพดานแข็ง // ในภาษาไทยถิน่ เหนือ
ของผูบ้ อกภาษาจ�ำแนกตามอายุ ผูว้ จิ ยั แบ่งผูบ้ อกภาษาเป็น 2 รุน่ อายุ คือ รุน่ อายุ 15–20 ปี
แทนกลุ่มคนรุ่นใหม่และรุ่นอายุ 40-55 ปี แทนกลุ่มคนรุ่นค่อนข้างเก่า ผลการศึกษา
แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5 การออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงนาสิก เพดานแข็ง // ในภาษาไทยถิน่ เหนือ
ของผู้บอกภาษาจ�ำแนกตามอายุ
การออกเสียงพยัญชนะต้น
อายุ
อายุ 40-55 ปี
อายุ 15–20 ปี

[]
ความถี่
125
107

[j]
ร้อยละ
46.30
39.63

ความถี่
145
163

ร้อยละ
53.70
60.37

จากข้อมูลตาราง 5 ได้แสดงการออกเสียงพยัญชนะต้นของผูบ้ อกภาษา 2 รุน่ อายุ
ทัง้ เพศหญิงและเพศชาย โดยความถีข่ องการออกเสียงตามการปรากฏใช้ของผูบ้ อกภาษา
ทั้งวัจนลีลาแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ พบว่า การออกเสียงพยัญชนะต้น
ของผู้บอกภาษา รุ่นอายุ 40-55 ปี ที่ออกเสียงเป็นเสียงนาสิก เพดานแข็ง [] มีมากกว่า
ผูบ้ อกภาษารุน่ อายุ 15–20 ปี แต่ในการออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงเปิด เพดานแข็ง
[j] จากข้อมูลพบการออกเสียงในผู้บอกภาษารุ่นอายุ 15–20 ปี มากกว่าผู้บอกภาษา
รุ่นอายุ 40-55 ปี
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เมือ่ วิเคราะห์การออกเสียงพยัญชนะต้นตามรุน่ อายุโดยภาพรวม พบว่า รุน่ อายุ
ทัง้ 2 รุน่ มีการปรากฏการออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงนาสิก เพดานแข็ง [] และเสียง
เปิด เพดานแข็ง [j] เหมือนกันทัง้ สองเสียง นอกจากนีย้ งั พบว่า รุน่ อายุทงั้ 2 รุน่ มีการออก
เสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงเปิด เพดานแข็ง [j] มากที่สุด
จากการศึกษาการออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงนาสิก เพดานแข็ง // ในภาษาไทย
ถิ่นเหนือตามปัจจัยทางสังคมด้านวัจนลีลา อายุ และเพศ สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 6 ตารางแสดงการออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงนาสิก เพดานแข็ง // ในภาษา
ไทยถิ่นเหนือตามปัจจัยทางสังคม
อายุ
(ปี)

40-55

วัจนลีลา

เพศ

ไม่เป็น
ทางการ

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

เป็นทางการ

15– 20

ไม่เป็น
ทางการ
เป็นทางการ
รวม

การออกเสียงพยัญชนะต้น
ผลรวมความถี่
การออก
[]
[j]
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ เสียง(ครั้ง)
38
7.04
37
6.87
34
6.30
41
7.59
270
35
6.48
25
4.62
18
3.33
42
7.77
39
7.22
36
6.69
42
7.77
33
6.11
270
16
2.97
44
8.14
10
1.85
50
9.25
232 42.96
308
57.04
540

สรุปและอภิปราย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแปรของการออกเสียงพยัญชนะต้น
นาสิก เพดานแข็ง // ในภาษาไทยถิ่นเหนือตามปัจจัยด้านวัจนลีลา อายุ และเพศของ
ผูบ้ อกภาษาทีใ่ ช้ภาษาไทยถิน่ เหนือเป็นภาษาแม่ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เมือ่ วิเคราะห์
โดยจ�ำแนกตามปัจจัยด้านวัจลีลา ด้านอายุ และด้านเพศ พบว่า ผู้บอกภาษามีการออก
เสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงนาสิก เพดานแข็ง [J] และเสียงเปิด เพดานแข็ง [j] เหมือนกัน
ทุกด้าน แต่ความถี่ในการออกเสียงตามปัจจัยทางสังคมแต่ละด้านแตกต่างกัน
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ด้ า นวั จ นลี ล า พบว่ า ผู ้ บ อกภาษาออกเสี ย งพยั ญ ชนะต้ น เป็ น เสี ย งนาสิ ก
เพดานแข็ง [] มากที่สุดในวัจนลีลาแบบไม่เป็นทางการและออกเสียงพยัญชนะต้นเป็น
เสียงเปิด เพดานอ่อน [j] มากทีส่ ดุ ในวัจนลีลาแบบเป็นทางการ งานวิจยั นีแ้ สดงให้เห็นว่า
ในวั จ นลี ล าแบบเป็ น ทางการหรื อ ในสถานการณ์ ที่ ต ้ อ งระมั ด ระวั ง ในการออกเสี ย ง
ผู้บอกภาษาที่พูดภาษาไทยถิ่นเหนือจะใช้เสียงที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยมาตรฐาน คือ
เสียงเปิด เพดานแข็ง [j] แต่ในขณะที่เมื่อผู้บอกภาษาสนทนาในวัจนลีลาแบบไม่เป็น
ทางการ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้บอกภาษาที่เป็นคนไทยถิ่นเหนือแม้จะมีการออก
เสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงเปิด เพดานแข็ง [j] อยูบ่ า้ ง แต่ ผูบ้ อกภาษาส่วนใหญ่ยงั คงออก
เสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงนาสิก เพดานแข็ง [] มากทีส่ ดุ วัจนลีลาในการใช้ภาษาจึงเป็น
สิ่งที่มีผลต่อการเลือกใช้ภาษาของผู้บอกภาษาหรือผู้พูดภาษาไทยถิ่นเหนือ
ด้านอายุ พบว่า ผู้บอกภาษา รุ่นอายุ 40-55 ปี ออกเสียงพยัญชนะต้นเป็น
เสียงนาสิก เพดานแข็ง [] ในภาษาไทยถิ่นเหนือมากกว่าผู้บอกภาษารุ่นอายุ 15–20 ปี
ในทางตรงกันข้ามผู้บอกภาษารุ่นอายุ 15–20 ปี ก็ออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงเปิด
เพดานแข็ง [j] มากที่สุดเช่นกัน ซึ่งผลการศึกษาการออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงนาสิก
เพดานแข็ง // ในภาษาไทยถิ่นเหนือครั้งนี้ ผลการศึกษาที่ได้มีลักษณะที่คล้ายคลึง
กับลักษณะการแปรในการออกเสียงพยัญชนะในผู้พูดที่มีอายุต่างกันภาษาลาวพวนของ
รัชนี เสนียศ์ รีสนั ต์ (2526: 109) ทีพ่ บว่าการออกเสียงนาสิก เพดานแข็ง [] เป็นลักษณะของ
ภาษาลาวพวนรุน่ เก่า ภาษาของคนในชุมชนอยูใ่ นระยะเปลีย่ นแปลงท�ำให้อทิ ธิพลของเสียงเปิด
เพดานแข็ง [j] ในภาษาไทยมาตรฐานมีอทิ ธิพลเข้ามา ซึง่ ผูบ้ อกภาษาลาวพวนในกลุม่ อายุ
15-29 ปี เป็นกลุม่ ทีอ่ อกเสียงเปิด เพดานแข็ง [j] มากทีส่ ดุ จากข้อมูลทีพ่ บและงานวิจยั ที่
ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านอายุของผูพ้ ดู หรือผูบ้ อกภาษาส่งผลต่อการออกเสียง
ทีต่ า่ งกัน อีกทัง้ ยังแสดงให้เห็นว่ารุน่ อายุมผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงลักษณะบางประการของ
ภาษา ซึง่ เห็นได้ชดั จากกงานวิจยั ว่าเกิดการแปรของเสียงพยัญชนะต้นและเสียงทีเ่ กิดการ
แปรได้รับความนิยมในการใช้โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ในงานวิจัยกลุ่มรุ่นอายุ 40-55 ปี
แม้จะมีการนิยมออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงนาสิก เพดานแข็ง [] มากที่สุดก็ตาม
แต่เมื่อพิจารณาการออกเสียงตามรุ่นอายุโดยภาพรวมกลับพบว่า รุ่นอายุทั้ง 2 รุ่น
มีการออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงเปิด เพดานแข็ง [j] มากที่สุด
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ด้านเพศ พบว่า ผู้บอกภาษาเพศชายรุ่นอายุ 40-55 ปี ออกเสียงพยัญชนะต้น
เป็นเสียงนาสิก เพดานแข็ง [] มากที่สุด ในขณะที่เพศหญิงในรุ่นอายุเดียวกันออกเสียง
พยัญชนะต้นเป็นเสียงเปิด เพดานแข็ง [j] มากทีส่ ดุ จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการใช้ภาษา
ของเพศชายและเพศหญิงในรุ่นอายุ 40-55 ปี มีลักษณะที่ต่างกัน โดยรูปภาษาที่ผู้หญิง
เลือกใช้ในการออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นรูปทีต่ รงกับภาษาไทยมาตรฐานทีใ่ ช้ในปัจจุบนั
นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มเพศชายและหญิง รุ่นอายุ 15–20 ปี มักจะออกเสียงพยัญชนะ
ต้นเป็นเสียงเปิด เพดานอ่อน [j] มากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแปรของการออกเสียง
พยัญชนะต้นเสียงนาสิก เพดานแข็ง [] ในภาษาไทยถิน่ เหนือของกลุม่ วัยรุน่ เพศชายและ
หญิงไม่มีความแตกต่างกัน ลักษณะการออกเสียงมีแนวโน้มที่จะลดความเป็นนาสิกของ
พยัญชนะ ซึ่งอาจเป็นเพราะได้รับอิทธิพลจากการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยด้านเพศของผู้บอกภาษาที่มีความแตกต่างกันแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่ต่างกัน
ในการใช้ภาษา สอดคล้องกับ โรเมน (1978) (อ้างใน อมรา, 2550: 49) ที่กล่าวถึง
ความแตกต่างกันด้านเพศของผูใ้ ช้ภาษาส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงของภาษาและส่วนใหญ่
เพศหญิงเป็นเพศที่มีส่วนส�ำคัญในการริเริ่มให้มีการเปลี่ยนแปลง เห็นได้จากข้อมูล
การออกเสียงในงานวิจยั นีท้ พี่ บว่า เพศหญิงทัง้ 2 รุน่ อายุเป็นกลุม่ ทีอ่ อกเสียงพยัญชนะต้น
เป็นเสียงเปิด เพดานแข็ง [j] มากที่สุด
จากการศึกษาการออกเสียงพยัญชนะต้นทีม่ เี สียงปฏิภาคเป็น // ในภาษาไทย
ถิ่นเหนือตามปัจจัยทางสังคมด้านวัจนลีลา อายุ และเพศของผู้บอกภาษาที่ใช้ภาษาไทย
ถิ่นเหนือเป็นภาษาแม่นั้น แสดงให้เห็นว่า เสียงพยัญชนะต้นเสียงนาสิก เพดานแข็ง //
ในภาษาไทยถิน่ เหนือมี 2 รูปแปร คือ เสียงนาสิก เพดานแข็ง [J] และเสียงเปิด เพดานแข็ง
[j] ซึง่ เกิดการแปรทางเสียงตามปัจจัยทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ อกภาษาทีเ่ ป็นคนไทย
ถิ่นเหนือยังคงออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงนาสิก เพดานแข็ง [] อยู่เป็นจ�ำนวนมาก
คิดเป็นร้อยละ 42.96 ของการออกเสียงในผู้พูดภาษาไทยถิ่นเหนือ ในทางกลับกัน
ผูบ้ อกภาษาก็มกี ารออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงเปิด เพดานแข็ง [j] ด้วย คิดเป็นร้อยละ
57.04 ซึ่งการใช้อยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าพยัญชนะต้นที่เป็นเสียงนาสิก เพดานแข็ง []
แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ผู้บอกภาษาไทยถิ่นเหนือที่พูดภาษาไทยถิ่นเหนือเป็น ภาษาแม่
มีแนวโน้มที่จะใช้เสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงเปิด เพดานแข็ง [j] ในพยัญชนะต้นเสียง
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การแปรของการออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงนาสิกเพดานแข็ง /ɲ/
ในภาษาไทยถิ่นเหนือตามปัจจัยทางสังคม

นาสิก เพดานแข็ง // ของภาษาไทยถิ่นเหนือมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแปรของ
ภาษาทางด้านเสียงที่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป แม้ว่าการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวันของ
ผู้บอกภาษายังคงใช้ภาษาไทยถิ่นเหนือสื่อสารกันเป็นหลักในสังคมก็ตาม อาจเนื่องจาก
ความสะดวกในการออกเสียงของผู้ใช้ภาษาหรืออาจเป็นเพราะได้รับอิทธิพลการออก
เสียงของภาษาไทยมาตรฐานที่ท�ำให้เกิดการแปรของเสียงในภาษา อีกทั้งจากข้อมูล
การออกเสียงของผู้บอกภาษาที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งงาน
วิจัยนี้ผู้บอกภาษาเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล�ำปาง แพร่ และ
พะเยา ผู้วิจัยสังเกตพบว่า ผู้บอกภาษาที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงรายทั้ง 2 รุ่นอายุ
ส่วนใหญ่มกี ารออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงเปิด เพดานแข็ง [j] ในพยัญชนะต้นทีเ่ ป็น
เสียงนาสิก เพดานแข็ง // ในภาษาไทยถิ่นเหนือ แต่ยังคงมีการออกเสียงพยัญชนะต้น
เป็นเสียงนาสิก เพดานแข็ง [] อยู่บ้าง ในกลุ่มผู้บอกภาษาที่มีถิ่นที่อยู่ในอ�ำเภอที่ติดกับ
พื้นที่จังหวัดอื่น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเกิดจากการสัมผัสภาษาของคนในชุมชน แต่เนื่อง
ด้วยผู้วิจัยก�ำหนดขอบเขตผู้บอกภาษาเป็นเพียงผู้ที่พูดภาษาไทย ถิ่นเหนือเป็นภาษา
แม่จึงไม่ได้อภิปรายผลในส่วนนี้ หากมีการศึกษาการออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงนาสิก
เพดานแข็ง / / ในภาษาไทยถิ่นเหนือโดยเพิ่มเติมปัจจัยด้านถิ่นที่อยู่อาศัยจะท�ำให้
ผลการศึกษาเรื่องการออกเสียงของผู้บอกภาษาไทยถิ่นเหนือชัดเจนยิ่งขึ้น
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