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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการแปรของเสียง (mr) และ (ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลา และศึกษา
ความสัมพันธระหวางการแปรของเสียงดังกลาวกับปจจัยทางสังคม ไดแก อายุ เพศ และถิ่นที่อยูอาศัย โดยผูวิจัย
ศึกษาตัวแปรอายุ 3 กลุม ไดแก กลุมวัยรุน (อายุ 15-25 ป) กลุมวัยผูใหญ (อายุ 35-45 ป) และกลุมวัยชรา (อายุ
55 ปขึ้นไป) ตัวแปรเพศ ประกอบดวยเพศชายและเพศหญิง และศึกษาตัวแปรถิ่นที่อยูอาศัย 2 ถิ่น คือ ชุมชนเมือง
(เขตเทศบาลนครสงขลา อำ�เภอเมืองสงขลา) และชุมชนชนบท (ตำ�บลเกาะใหญ อำ�เภอกระแสสินธุ) ทั้งนี้ผูวิจัยเก็บ
ขอมูลจากผูบ อกภาษาทัง้ หมด 120 คน และใชคำ�ทดสอบทัง้ หมด 25 คำ� เปนคำ�ทีม่ เี สียง (mr) 12 คำ� และ (ml) 13 คำ�
ผลการศึกษาพบวาเสียง (mr) มีรูปแปรทั้งหมด 14 รูปแปร โดยรูปแปร[m]ปรากฏมากที่สุด สวน (ml) มี
รูปแปรทั้งหมด 6 รูปแปร รูปแปรที่ปรากฏมากที่สุด คือ[ml] จึงกลาวไดวาขณะนี้เสียง (mr) และ (ml) ในภาษา
ไทยถิ่นสงขลากำ�ลังเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเสียง (mr) มีแนวโนมที่จะวิวัฒนาการเปนเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวเร็ว
กวาเสียง (ml) ที่ยังคงปรากฏการใชเสียงพยัญชนะควบกล้ำ�ดั้งเดิมในจำ�นวนมากที่สุด
เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการแปรของเสียงดังกลาวกับปจจัยทางสังคมทั้ง 3 ปจจัยแบบไมควบคุม
ตัวแปร พบวาปจจัยอายุและถิ่นที่อยูอาศัยมีความสัมพันธกับการแปรของเสียง (mr) และ (ml) ในภาษาไทยถิ่น
สงขลา สวนปจจัยเพศไมมีความสัมพันธกับการแปรทางภาษาดังกลาว และเมื่อวิเคราะหความสัมพันธแบบควบคุม
ตัวแปร พบวาการแปรของเสียง (mr ) มีความสัมพันธกับปจจัยอายุและถิ่นที่อยูอาศัย สวนปจจัยเพศไมมีความ
สัมพันธกับการแปรของเสียง (mr) เชนเดียวกัน สำ�หรับการแปรของเสียง (ml) มีความสัมพันธกับปจจัยทางสังคม
ทั้ง 3 ปจจัย ทั้งนี้ปจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธกับการแปรของเสียง (mr) และ (ml) มากที่สุด คือ ถิ่นที่อยูอาศัย
รองลงมาคือ อายุ และเพศ ตามลำ�ดับ
คำ�สำ�คัญ : 1. การแปรของเสียง. 2. ภาษาไทยถิ่นใต. 3. ปจจัยทางสังคม.
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Abstract
This research is intended to investigate whether the variation of (mr) and (ml) in Songkhla dialect
correlates with social variables : the speaker ’s age, sex and locality. Included in this study are three age
groups : youth (15 - 25 years of age), adult (35 - 45 years of age) and senior adult (55 years old or more).
The study covers two sexes : male and female. Two localities were selected : Muang district (Songkhla
municipal area) representing an urbanspeech community and Krasaesin district (Tambol Kohyai) representing
a rural speech community. The field work was carried out by the researcher using 25 test words (12 test
words of (mr) and 13 test words of (ml)) to elicit the data from 120 selected informants.
The research results shows that (mr) has 14 variants : the dominant one is [m]. As regards (ml), it has 6
variants : the dominant one is[ml]. It can be concluded that (mr) and (ml) in Songkhla dialect are in the process
of sound change. (mr) is likely to become an initial consonant sound while (ml) is likely to remain a consonant
cluster.
Without controlling for the other social variables, it is found that (mr) and (ml) in Songkhla dialect vary
according to the social variables: age and locality but not sex. When controlling for other variables, the results also
show that (mr) varies according to the social variables : age and locality but not sex. The (ml) sound varies according
to each of the three social variables: age, sex, and locality. The speaker’s locality is the most significant variable of
(mr) and (ml) while the speaker ’s sex is the least important variable. The speaker’s age is more significant than
sex but not as significant as locality.
Keywords : 1. Phonological Variation. 2. Southern Thai Dialect. 3. Social Variables.
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บทนำ�

เสียงพยัญชนะตนควบกล้ำ�*/mr /และ*/ml /
เปนเสียงในภาษาไทดั้งเดิม (Proto-Tai) ที่ยังปรากฏ
หลักฐานการใชอยูในชีวิตประจำ�วันของผูพูดภาษาไทย
ถิน่ ใต โดยไมปรากฏในภาษาไทยถิน่ อืน่ เสียงพยัญชนะ
ตนควบกล้ำ�นี้จึงเปนเอกลักษณที่โดดเดนในภาษาไทย
ถิ่นใต แตปจจุบันผูวิจัยสังเกตเห็นวาเสียง /mr/ และ
/ml/ กำ�ลังเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะภาษาไทย
ถิ่นสงขลาซึ่งเปนจังหวัดที่เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
ของภาคใต การพัฒนาจังหวัดสงขลาในดานตางๆ สงผล
ใหการออกเสียง /mr/ และ /ml/ ของคนสงขลาเกิด
การเปลี่ ย นแปลงโดยเฉพาะในกลุ  ม วั ย รุ  น ผู  วิ จั ย จึ ง
สนใจศึกษาการแปรของเสียง (mr ) และ (ml ) ใน
ภาษาไทยถิ่นสงขลาตามปจจัยทางสังคม ไดแก ถิ่นที่
อยูอาศัย อายุ และเพศของผูบอกภาษา เพื่อใหเห็น
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเสียงดังกลาว อันจะเปน
หลั ก ฐานสำ � คั ญ ที่ ชี้ ใ ห เ ห็ น การเปลี่ ย นแปลงที่ กำ � ลั ง
ดำ�เนินอยู และทิศทางการเปลีย่ นแปลงในอนาคต อีกทัง้
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการแปรของภาษากับ
ปจจัยทางสังคมอีกดวย
วัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาการ
แปรของเสียงพยัญชนะตนควบกล้ำ� (mr) และ (ml)
ในภาษาไทยถิ่นสงขลา และเพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการแปรของเสียงพยัญชนะตนควบกล้ำ� (mr)
และ (ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลาตามปจจัยทางสังคม
ไดแก อายุ เพศ และถิ่นที่อยูอาศัย
ผูวิจัยไดกำ�หนดขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. ศึกษาเฉพาะเขตชุมชนเมือง คือ เขตเทศบาล
นครสงขลา อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา และเขตชุมชน
ชนบท คือ ตำ�บลเกาะใหญ อำ�เภอกระแสสินธุ จังหวัด
สงขลา
2. ศึกษากลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ กลุมอายุ
15 - 25 ป, กลุมอายุ 35 - 45 ป และกลุมอายุ 55 ป
ขึ้นไป
3. ศึ ก ษาเฉพาะการออกเสี ย งพยั ญ ชนะต น
ควบกล้ำ� (mr ) และ (ml ) ในภาษาไทยถิ่นใตที่เปน
คำ�พยางคเดียว จำ�นวน 25 คำ� ซึ่งคำ�เหลานี้รวบรวม
มาจาก ธีระพันธ ล.ทองคำ � “แบบสอบถามสำ �หรับ

สำ�รวจเสียงและระบบเสียงในภาษาไทยถิ่นใต” (2521),
พจนานุกรมภาษาถิน่ ใต (2525), ฉันทัส ทองชวย “รายการ
คำ�สำ�หรับสำ�รวจเสียงและระบบเสียงภาษาไทยถิ่นใต”
(2532), ฉันทัส ทองชวย “ภาษาและอักษรถิ่น (เนน
ภาคใต)” (2534), อุดม หนูทอง และสืบพงศ ธรรมชาติ
“คุยภาษาหาสารเลม 1-2” (2547)
วิธีดำ�เนินการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. คัดเลือกจุดเก็บขอมูล
		 2.1 เลื อ กพื้ น ที่ ที่ เ ป น ตั ว แทนของชุ ม ชน
เมื อ ง คื อ เทศบาลนครสงขลา อำ� เภอเมื อ งสงขลา
เนื่องจากเทศบาลนครสงขลาเปนที่ตั้งของเมืองเกามา
แตครั้งอดีต ประชากรในเขตเทศบาลนครสงขลาสวน
ใหญจึงเปนคนสงขลาแตดั้งเดิม อีกทั้งเทศบาลนคร
สงขลามีสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปนลักษณะ
ของชุมชนเมือง ไดแก เปนศูนยกลางเศรษฐกิจและธุรกิจ
เกือบทุกประเภท เปนศูนยกลางการบริหารราชการ
แผนดินทางภาคใต มีสวนราชการตั้งอยูตั้งแตระดับ
จังหวัด ภาค เขต และประเทศ เปนศูนยกลางทางการ
ศึกษาของภูมิภาค และเปนศูนยกลางของการคมนาคม
ติดตอภายในจังหวัด เปนตน
		 2.2 เลื อ กพื้ น ที่ ที่ เ ป น ตั ว แทนของชุ ม ชน
ชนบท คือ ตำ�บลเกาะใหญ อำ�เภอกระแสสินธุ เนือ่ งจาก
อำ � เภอกระแสสิ น ธุ  มี ก ารปกครองสู ง สุ ด เพี ย งระดั บ
ตำ � บล มี ส ถิ ติ จำ � นวนประชากรน อ ยที่ สุ ด ในจั ง หวั ด
สงขลา และตำ � บลเกาะใหญ มี ส ภาพทางสั ง คมและ
เศรษฐกิจแตกตางจากเทศบาลนครสงขลา กลาวคือ
ประชากรในตำ�บลเกาะใหญสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เปนตำ�บลที่ไมใชเขตทองที่ที่มีสถานที่
ทองเที่ยว ความพลุกพลานและความหลากหลายของ
คนจากทองถิ่นอื่นจึงมีนอยมาก อีกทั้งตำ�บลเกาะใหญ
ยังมีสภาพภูมิประเทศเปนภูเขา มีพื้นที่สวนใหญติด
ทะเลสาบสงขลา การคมนาคมเขาออกในหมูบานของ
ตำ�บลนี้จึงมีนอย สงผลใหการติดตอสื่อสารกับคนใน
ทองถิ่นอื่นมีนอยมาก
3. คัดเลือกกลุมตัวอยางเปนผูบอกภาษา โดย
แบงกลุมผูบอกภาษาออกเปน 3 กลุมอายุ คือกลุมอายุ
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15 - 25 ป (กลุมวัยรุน) กลุมอายุ 35 - 45 ป (กลุมวัย
ผูใหญ) และกลุมอายุ 55 ปขึ้นไป (กลุมวัยชรา)
4. กำ�หนดจำ�นวนผูบอกภาษา ชุมชนละ 60 คน
โดยแบงเปนชวงอายุละ 20 คน ในแตละชวงอายุแบงเปน
เพศหญิง 10 คน และเพศชาย 10 คน
5. สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
		 5.1 รายการคำ� รายการคำ�ทีใ่ ชในการทดสอบ
การแปรของเสียงพยัญชนะตนควบกล้ำ� (mr) และ (ml)
ในภาษาถิ่นสงขลา ไดแก
รายการคำ�ศัพทของเสียง (mr) ทั้ง 12 คำ�
1.โมฺรง
2.มฺรน
3.โมฺระ

/mroN1/ ‘สำ�โรง’

4. มฺรับ
5.มฺราบ
6.เมฺริบ
7.ไมฺร
8.หมฺระ
9.เมฺรย
10.มฺรอบ
11.แมฺร
12.แมฺร็ด

/mrap1/ ‘สำ�รับ’
/mrap2/ ‘กำ�ราบ’
/mrp2/ ‘กำ�เริบ’
/mraj1/
‘กำ�ไร’
/mra?6/
‘มะระ’
/mrj1/ ‘บนบาน’
/mrp2/ ‘หมอบ’
/mrE1/ ‘สะเก็ดแผล’
/mrEt1/
‘หมด’

/mron5/

‘คำ�รน’
/mro?2/ ‘ไมสวย ไมงาม’

		 5.2 แบบสอบถาม เรื่อง การศึกษาการแปร
ของเสียง (mr ) และ (ml ) ในภาษาไทยถิ่นสงขลา
ตามปจจัยทางสังคม ประกอบดวยประวัติสวนตัวของ
ผูตอบแบบสอบถามเพื่อเปนหลักฐานอางอิงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีคุณสมบัติตามที่กำ�หนดไว และแบบ
เก็ บ ข อ มู ล ทางภาษา ซึ่ ง ประกอบด ว ยส ว นที่ แ สดง
รายละเอียดของวิธกี าร และเครือ่ งมือทีใ่ ชในการทดสอบ
การออกเสียงพยัญชนะตนควบกล้ำ� (mr) และ (ml)
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ในแตละคำ�ของผูบอกภาษา ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของ
ผูวิจัย และเพื่อใหเปนวิธีการเดียวกันในการเก็บขอมูล
จากผูบอกภาษาแตละคน สวนที่เปนคำ�ถามนำ�เพื่อ
ใหผูบอกภาษาพูดคำ�ที่ตองการวิเคราะหหนวยเสียง
พยัญชนะออกมา และสวนทีเ่ ปนคำ�ตอบไวส�ำ หรับบันทึก
การออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำ�ในแตละคำ�ของผูบอก
ภาษา นอกจากนี้ยังมีสิ่งของตางๆ ที่ใชเปนเครื่องมือ
ประกอบคำ �สัมภาษณเพื่อชวยใหผูบอกภาษาเขาใจ
คำ�ศัพทบางคำ�ไดงายยิ่งขึ้น
รายการคำ�ศัพทของเสียง (ml) ทั้ง 13 คำ�
1.เมฺลิน(ตา)
2. เหมฺลอ
3.เหมฺลิ่น
4.มฺลัก
5.แมฺละ
6.ไมฺล
7. แหมฺล็ด
8.(ผัก)มฺลึ้ง
9. เมฺลือง
10.หมฺลา
11.เหมฺละ

/mln5/ ‘ลืมตา’
/ml6/

‘เซอ’
/mln6/ ‘ลื่น’
/mlak1/ ‘สำ�ลัก’
/mlE?2/ ‘ชำ�แหละ’
/mlaj1/ ‘กำ�ไล’
/mlEt6/ ‘เมล็ด’
/mlN1/
‘ตำ�ลึง’
/mlaN5/ ‘เปนมัน’
/mla7/
/mle?6/

‘ลา’
‘มะลิ’

12.เหมฺลือก /mlak6/ ‘เมือก’
13.เหมฺลื่อย /mlaj6/ ‘เมื่อย’
		 5.3 เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทึกขนาดเล็ก
และปากกา
6. เก็บขอมูล การเก็บขอมูลผูวิจัยจะใชภาษา
ไทยถิ่ น สงขลาในการสั ม ภาษณ เพื่ อ สร า งความ
สนิทสนมเปนกันเองกับผูบ อกภาษา และเพือ่ ใหไดขอ มูล
ที่เปนธรรมชาติจากผูบอกภาษา โดยจะเริ่มตนจาก
ทักทาย และแนะนำ�ตัวกับผูที่อาจเปนกลุมตัวอยาง
ได ในกรณีที่ผูถูกสัมภาษณมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ

การศึกษาการแปรของเสียง (mr) และ (ml)
อภิชญา แกวอุทัย

เปนผูบอกภาษาไดแลว ผูวิจัยจะพูดคุยถามไถเรื่องราว
รอบๆ ตัวของผูบอกภาษา เพื่อสรางความเปนกันเอง
ประมาณ 10-15 นาที แลวเริ่มถามคำ�ถามจากแบบ
สอบถามขอมูลสวนตัวของผูบอกภาษา ตอดวยคำ�ถาม
เกี่ยวกับคำ�ศัพทตางๆ ซึ่งคำ�ถามที่ใชในการสัมภาษณ
ผูบอกภาษาจะมีทั้งการใชของจริง หรือซักถามโดยการ
ใชคำ�ถาม ในการสัมภาษณแตละคำ �ผูวิจัยจะบันทึก
เสียงของผูบอกภาษาลงในแบบบันทึกขอมูลทางภาษา
ขณะเดียวกันจะทำ�การบันทึกดวยแถบบันทึกเสียงไป
พรอมกันดวยเพือ่ นำ�มาตรวจทานอีกครัง้ การเก็บขอมูล
ผูบอกภาษาแตละคนจะใชเวลาประมาณคนละ 20 - 25
นาที
7. วิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย
ไดน�ำ เอาคาทางสถิตมิ าหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
ตามกับตัวแปรอิสระโดยใชอัตรารอยละ (Percentage)
มาใชอธิบายถึงปริมาณการแปรของพยัญชนะตนแตละ
เสียงแตละคำ� วามีการแปรมากนอยตางกันอยางไร
แลวหาคาทางสถิติไคสแควร (x2) วามีความสัมพันธกับ
ตัวแปรทางสังคมหรือไม
8. สรุปผล อภิปรายผลการวิจยั และนำ�เสนอผลงาน

ผลการวิจัย
รูปแปรของเสียง (mr) และ (ml) ในภาษาไทย
ถิ่นสงขลา
การแปรของเสียง (mr ) และ (ml ) ในภาษา
ไทยถิ่นสงขลาทั้ง 25 คำ� ของกลุมตัวอยางทั้ง 120 คน
เมื่อศึกษาโดยไมคำ�นึงถึงปจจัยทางสังคม ผูบอกภาษา
ออกเสียง (mr) และ (ml)ทั้ง 25 คำ� เปนรูปแปรตางๆ
ถึง 14 รูปแปร ทั้งรูปแปรที่เปนเสียงพยัญชนะตน
ควบกล้ำ�[mr] [ml] รูปแปรที่เปนเสียงพยัญชนะ
ตนเดี่ยว เชน[m] [l] [r] รูปแปรที่มีการแทรก
เสียงสระ/a/ กลางคำ� เชน [
ma
-l
][m
a-r]และรูป
แปรทีเ่ ปนเสียงพยัญชนะอืน่ ๆ เชน [br] [bl] จาก
คำ�ทีใ่ ชทดสอบทัง้ หมดพบวา รูปแปร[ml]ปรากฏมาก
ที่สุด คือปรากฏถึงรอยละ 31.87 สวนรูปแปร[mr]
ปรากฏอยูในลำ�ดับที่ 4 ซึ่งปรากฏในอัตรารอยละ11.23
จากความถีท่ ปี่ รากฏนีท้ ำ�ใหคาดการณไดวา เสียง (mr)
มีแนวโนมที่จะวิวัฒนาการเปนเสียงพยัญชนะตนเดี่ยว
หรือเสียงที่ไมมีควบกล้ำ�เร็วกวาเสียง (ml ) ที่ยังคง
ปรากฏการใชในจำ�นวนมากที่สุด ดังแผนภูมิตอไปนี้

แผนภูมิที่ 1 อัตราการปรากฏของรูปแปรของเสียง (mr) และ (ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลาทั้ง 25 คำ�
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/a/เพื่อใหเปนคำ� 2 พยางค 3 รูปแปร คือ[ma-r]
[ma-R] และ[ma-l] รูปแปรทั้ง 14 รูปแปรมีอัตรา
การปรากฏมากนอยแตกตางกัน กลาวคือ รูปแปรที่เปน
เสียงพยัญชนะตนเดี่ยว[m]ปรากฏมากที่สุด รองลง
มาคือรูปแปรที่เปนเสียงพยัญชนะตนควบกล้ำ�[mr]
และ[mR] ตามลำ�ดับ จึงเห็นไดวาขณะนี้เสียง (mr)
ในภาษาไทยถิ่นสงขลากำ�ลังเกิดการเปลี่ยนแปลง โดย
เสียงพยัญชนะตนควบกล้�ำ ดังกลาวมีแนวโนมทีจ่ ะกลาย
เปนรูปแปรที่เปนเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวหรือเสียงตาม
แบบภาษาไทยมาตรฐานเพิม่ มากขึน้ ดังแผนภูมติ อ ไปนี้

รูปแปรของเสียง (mr) ในภาษาไทยถิ่น
สงขลา
จากการวิเคราะหการแปรของเสียง (mr ) ใน
ภาษาไทยถิ่นสงขลาทั้ง 12 คำ� ของผูบอกภาษาทั้ง
120 คน ผูวิจัยพบวา (mr) มีรูปแปรทั้งหมด 14 รูป
แปร ไดแก รูปแปรที่เปนเสียงพยัญชนะตนเดี่ยว 5 รูป
แปร คือ [m] [l] [r] [R] และ[b] รูปแปร
ที่เปนเสียงพยัญชนะตนควบกล้ำ� 6 รูปแปร คือ [mr]
[mR] [ml] [bl] [br]และ[bR] และรูป
แปรที่ เ ป น เสี ย งพยั ญ ชนะต น เดี่ ย วที่ แ ทรกเสี ย งสระ

แผนภูมิที่ 2 อัตราการปรากฏของรูปแปรของเสียง (mr) ในภาษาไทยถิ่นสงขลา
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[m][mr][mR] [l][ml][ma-l][r][R][ma-r][bl][br][bR][b][ma-R]
1
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14

รูปแปรของเสียง (ml) ในภาษาไทยถิน่ สงขลา
จากการวิเคราะหการแปรของเสียง (ml ) ใน
ภาษาไทยถิ่นสงขลาทั้ง 13 คำ� ของผูบอกภาษาทั้ง 120
คน ผูว จิ ยั พบวา (ml) มีรปู แปรทัง้ หมด 6 รูปแปร ไดแก
รูปแปรทีเ่ ปนเสียงพยัญชนะตนเดีย่ ว 3 รูปแปร คือ [m]

32

[l]และ[b] รูปแปรทีเ่ ปนเสียงพยัญชนะตนควบกล้ำ�
2 รูปแปรคือ[ml] และ[bl] และรูปแปรที่เปนเสียง
พยัญชนะตนเดี่ยวที่แทรกเสียงสระ /a/ เพื่อใหเปน
คำ� 2 พยางค 1 รูปแปร คือ[ma-l] รูปแปรทั้ง 6 รูป

แปรมีอัตราการปรากฏมากนอยแตกตางกัน กลาวคือ

การศึกษาการแปรของเสียง (mr) และ (ml)
อภิชญา แกวอุทัย

รูปแปรที่ปรากฏมากที่สุด คือ[ml] รองลงมาไดแก
รูปแปร [l] [m] [ma-l] [bl] และ[b] ตาม
ลำ�ดับ จะเห็นไดวารูปแปรที่เปนเสียงพยัญชนะตนควบ
กล้ำ�ดั้งเดิม[ml]ยังเปนรูปแปรที่กลุมประชากรเลือก
ใชมากที่สุด แตก็ยังมีการเลือกใชรูปแปรที่เปนเสียง
พยัญชนะตนเดี่ยวหรือรูปแปรอื่นๆ ดวย จึงเห็นไดวา
เสียง (ml) ในภาษาไทยถิน่ สงขลากำ�ลังเกิด การเปลีย่ น
แปลงเชนเดียวกับเสียง (mr) แตมแี นวโนมทีจ่ ะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงชากวา เพราะประชากรกลุมตัวอยางยังคง
รักษาเสียง (ml) ไวในอัตราสูงสุด ดังแผนภูมิตอไปนี้

ที่อยูอาศัย ผลการวิจัยมีดังนี้
การทดสอบการออกเสียง (mr) และ (ml) ของ
ผูบอกภาษา 3 กลุม อายุทั้ง 25 คำ� และพิจารณารูปแปร
ทีป่ รากฏเปนอัตราสูงสุดในแตละคำ� จะเห็นไดวา ในคำ�ที่
เปนเสียง (mr) ทั้ง12 คำ� ประชากรกลุมอายุ 15 - 25 ป
ปรากฏรู ป แปร [ m r ] ซึ่ ง เป น รู ป แปรดั้ ง เดิ ม เพี ย ง
2 คำ� กลุมอายุ 35 - 45 ป ปรากฏรูปแปร[mr]จำ�นวน
7 คำ� สวนกลุม อายุ 55 ปขนึ้ ไปปรากฏรูปแปร[mr]ถึง
9 คำ� สำ�หรับคำ�ที่เปนเสียง (ml) ทั้ง 13 คำ� ประชากร
กลุมอายุ 15 - 25 ปปรากฏรูปแปร[ml] ซึ่งเปน

แผนภูมิที่ 3 อัตราการปรากฏของรูปแปรของเสียง (ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลา
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รูปแปร

0

[ml]
1

[l]
2

[m] [ma-l] [bl]
3
4
5

ปจจัยทางสังคมกับการแปรของเสียง (mr)
และ (ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลา
จากการศึกษาการแปรในการออกเสียง (mr )
และ (ml ) ในคำ�ที่ทดสอบทุกคำ�ของกลุมประชากร
ตัวอยางที่มีความแตกตางกันในเรื่อง อายุ เพศ และถิ่น

[b]
6

รูปแปรดัง้ เดิมจำ�นวน 5 คำ� กลุม อายุ 35 - 45 ป ปรากฏ
รูปแปร[ml]จำ�นวน 8 คำ� สวนกลุมอายุ 55 ปขึ้นไป
ปรากฏรูปแปร[ml]ทั้ง 13 คำ� กลาวไดวาประชากร
กลุม อายุ 55 ปขนึ้ ไป หรือประชากรวัยชรายังคงรักษาการ
ออกเสียง (mr) และ (ml) แบบภาษาสงขลาดั้งเดิมไว
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มากทีส่ ดุ และลดนอยลงในประชากรกลุม อายุ 35 - 45 ป
หรือประชากรวัยผูใหญ สวนประชากรกลุมอายุ 15 - 25
ป ห รื อ ประชากรวัยรุน มีการเปลี่ยนแปลงในการออก
เสียง (mr) และ (ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลาเปนเสียง
พยัญชนะตนเดี่ยวหรือเสียงพยัญชนะแบบภาษาไทย
มาตรฐานมากที่สุด
ดานปจจัยเพศ จะเห็นไดวา คำ�ที่เปนเสียง (mr)
ทั้ง 12 คำ� ประชากรเพศชายปรากฏรูปแปร[mr]ซึ่ง
เปนรูปแปรดั้งเดิมจำ�นวน 4 คำ� สวนประชากรเพศหญิง
ปรากฏรูปแปร[mr]จำ�นวน 6 คำ� สำ�หรับคำ�ทีเ่ ปนเสียง
(ml) ทัง้ 13 คำ� ประชากรเพศชายปรากฏรูปแปร[ml]
ซึ่งเปนรูปแปรดั้งเดิมจำ�นวน 8 คำ� สวนประชากรเพศ
หญิงปรากฏ รูปแปร[ml]จำ�นวน 6 คำ� กลาวไดวา
ประชากรเพศชายและเพศหญิงมีการเปลีย่ นแปลงในการ
ออกเสียงพยัญชนะ ควบกล้ำ� (mr) และ (ml) ในอัตรา
ที่ใกลเคียงกัน แตหากพิจารณาการออกเสียงในแตละ
คำ�จะสังเกตไดวา ประชากรเพศชายมีแนวโนมที่จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงในการออกเสียง (mr) มากกวาเพศ
หญิงสำ�หรับเสียงพยัญชนะควบกล้ำ� (ml ) ประชากร
เพศหญิงมีแนวโนมทีจ่ ะเกิดการเปลีย่ นแปลงในการออก
เสียง (ml) มากกวาเพศชาย
สวนปจจัยถิ่นที่อยูอาศัย จะเห็นไดวา คำ�ที่เปน
เสียง (mr) ทั้ง 12 คำ� ประชากรในชุมชนเมืองปรากฏ
รูปแปร[mr]ซึ่งเปนรูปแปรดั้งเดิมจำ�นวน 2 คำ� สวน
ประชากรในชุมชนชนบทปรากฏรูปแปร[mr]จำ�นวน 7
คำ� สำ�หรับคำ�ที่เปนเสียง (ml) ทั้ง 13 คำ� ประชากรใน
ชุมชนเมืองปรากฏรูปแปร[ml]ซึ่งเปนรูปแปรดั้งเดิม
จำ�นวน 6 คำ� สวนประชากรในชุมชนชนบทปรากฏ
รูปแปร[ml] จำ�นวน 9 คำ� กลาวไดวาประชากรใน
ชุมชนเมืองมีแนวโนมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในการ
ออกเสียง (mr) และ (ml) ทัง้ 25 คำ� มากกวาประชากร
ในชุมชนชนบท
เมื่ อ วิ เ คราะห รู ป แปรในการออกเสี ย ง ( mr )
และ (ml) ทั้ง 25 คำ� ตามปจจัยอายุ เพศและถิ่นที่
อยูอาศัยรวมกัน พบวา การออกเสียง (mr) ในคำ�ทั้ง
12 คำ� คำ�วา โมฺระ/ mro?2/‘ไมสวย ไมงาม’ และ
มฺรบั /mrap1/‘สำ�รับ’ เปนคำ�ทีผ่ บู อกภาษายังคงรักษา
เสียงในแบบภาษาไทยถิ่นสงขลาแบบเดิมไวมากที่สุด
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2
สวนคำ�วา มฺรอบ/m
r
p
/‘หมอบ’, แมฺร/mrE1/
‘สะเก็ดแผล’และแมฺร็ด/ mrEt 1/‘หมด’ เปนคำ�ที่
ผูบอกภาษาออกเสียงเปลี่ยนแปลงเปนเสียงพยัญชนะ
ตนเดี่ยวหรือเสียงตามแบบภาษาไทยมาตรฐานมาก
ที่ สุ ด คำ � ทั้ ง 3 คำ � นี้ จึ ง เป น คำ � ที่ น  า จะสู ญ เสี ย เสี ย ง
ควบกล้ำ�ไปในอนาคต สำ�หรับการออกเสียง (ml) ใน
คำ�ทั้ง 13 คำ� คำ�วา เหมฺลอ /ml6/‘เซอ’, มฺลัก
/ mlak 1/‘สำ�ลัก’, แมฺละ/ mlE? 2/‘ชำ�แหละ’,
เมฺ ลื อ ง/ m l  aN 5 / ‘เป น มั น ’ และเหมฺ ลื อ ก
6
l
ak
/‘เมือก’ เปนคำ�ที่ผูบอกภาษายังคงรักษา
/m
เสียงในแบบภาษาไทยถิ่นสงขลาแบบเดิมไวมากที่สุด
และคำ�วา (ผัก) มฺลึ้ง / ml N1/‘ตำ�ลึง’, แหมฺล็ด
/ mlEt 6/‘เมล็ด’, เหมฺละ/ mle? 6/‘มะลิ’และ
หมฺลา /m
l
a
7/‘ลา’ เปนคำ�ที่ผูบอกภาษาออกเสียง
เปลี่ยนแปลงเปนเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวหรือเสียงตาม
แบบภาษาไทยมาตรฐานมากที่สุด จึงสันนิษฐานไดวา
ในอนาคตคำ�เหลานี้นาจะเปนคำ�ที่สูญเสียเสียงควบกล้ำ�
ไปเร็วกวาคำ�อื่นๆ
การแปรของเสียง (mr) และ (ml) ในภาษา
ไทยถิ่นสงขลาตามปจจัยทางสังคมแบบไมควบคุม
ตัวแปร
เมื่อผูวิจัยนำ�คาไคสแควรมาใชทดสอบหาความ
สัมพัน ธระหวางตัว แปรภาษากับตั ว แปรสัง คมทั้ง 3
ตัวแปร ผลการศึกษาพบวา การแปรของเสียง (mr )
และ (ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลามีความสัมพันธกับ
อายุของผูบ อกภาษา กลาวคือ กลุม วัยรุน วัยผูใ หญ และ
วัยชรามีการออกเสียง (mr) และ (ml) แตกตางกันอยาง
มีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ 0.05 โดยวัยรุน
จะออกเสียง (mr) และ (ml) แปรเปนเสียงพยัญชนะ
ตนเดีย่ วหรือเสียงตามแบบภาษาไทยมาตรฐานมากกวา
วัยผูใหญและวัยชรา ซึ่งเปนลักษณะที่แปรตามวัย
กลาวคือประชากรวัยชราจะออกเสียง (mr) และ (ml)
ตามแบบภาษาสงขลาดั้งเดิม ในขณะที่ประชากรวัย
ผูใ หญและวัยรุน จะออกเสียงแปรเปนเสียงทีไ่ มมคี วบกล้ำ�
ตามแบบภาษาไทยมาตรฐานในอัตราที่เพิ่มขึ้น
ด า นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการแปรของเสี ย ง
(mr) และ (ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลากับปจจัยเพศ
พบวา การแปรของเสียง (mr) และ (ml) ในภาษาไทย

การศึกษาการแปรของเสียง (mr) และ (ml)
อภิชญา แกวอุทัย

ถิ่นสงขลาไมมีความสัมพันธกับเพศของผูพูด กลาว
คือ ผูบอกภาษาเพศชายและเพศหญิงมีการออกเสียง
(mr) และ (ml) แตกตางกันอยางไมมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 โดยคนที่มีเพศตางกันมี
การเปลี่ยนแปลงใน การออกเสียง (mr) และ (ml) ที่
ไมแตกตางกัน ดังนั้นปจจัยเพศไมอาจเปนตัวแปรหรือ
ตัวชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ได
สำ�หรับความสัมพันธระหวางการแปรของเสียง
(mr) และ (ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลากับปจจัยถิ่น
ที่อยูอาศัย พบวา การแปรของเสียง (mr) และ (ml)
ในภาษาไทยถิน่ สงขลามีความสัมพันธกบั ถิน่ ทีอ่ ยูอ าศัย
ของผูพูด กลาวคือ ประชากรในชุมชนเมืองและชุมชน
ชนบทมีการออกเสียง (mr) และ (ml) แตกตางกันอยาง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 โดย
ประชากรในชุมชนเมืองมีการออกเสียง ( mr ) และ
(ml) เปลี่ยนแปลงเปนเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวหรือ
เสียงตามแบบภาษาไทยมาตรฐานมากกวาประชากรใน
ชุมชนชนบท ทีย่ งั คงรักษาเอกลักษณของเสียงพยัญชนะ
ควบกล้�ำ (mr) และ (ml) ในภาษาไทยถิน่ สงขลาดัง้ เดิม
ไวไดอยางมั่นคง
กลาวไดวาผลการศึกษาการแปรของเสียง (mr)
และ (ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลากับปจจัยทางสังคม
โดยไมควบคุมตัวแปรอื่นนั้นพบวา ตัวแปรอายุและถิ่น
ที่อยูอาศัยมีความสัมพันธกับการแปรของเสียง (mr )
และ (ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลาอยางมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ สวนตัวแปรเพศมีความสัมพันธกับการแปรของ
เสียง (mr) และ (ml) ในภาษาไทยถิน่ สงขลาอยางไมมี
นัยสำ�คัญทางสถิติหรืออาจกลาวไดวาตัวแปรเพศไมมี
ความสัมพันธกับการแปรของเสียง (mr) และ (ml) ใน
ภาษาไทยถิ่นสงขลา
การแปรของเสียง (mr) และ (ml) ในภาษา
ไทยถิ่ นสงขลาตามปจจัยทางสังคมแบบควบคุม
ตัวแปร
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการแปรของ
เสียง (mr) และ (ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลากับปจจัย
ทางสังคมเมื่อควบคุมตัวแปรอื่นๆ โดยเปรียบเทียบไป
ตามกลุม ยอยทีส่ ดุ ทีม่ ตี วั แปรทางสังคม 2 ตัวแปรเทากัน
ตางกันเฉพาะตัวแปรที่ศึกษา ผูวิจัยพบวาการแปรของ

เสียง (mr) และ (ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลาตามอายุ
ของผูพูด เมื่อควบคุมตัวแปรเพศและถิ่นที่อยูอาศัย
ตั ว แปรอายุ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การออกเสี ย ง ( mr )
เฉพาะในกลุมเพศชายในชุมชนชนบท และเพศหญิงใน
ชุมชนชนบท พบวาวัยผูใหญและวัยชราทั้งเพศชาย
และเพศหญิงในชุมชนชนบทยังคงรักษาเสียง[mr]
ไวในอัตราสูงสุด ในทางกลับกันวัยรุนเพศชายและเพศ
หญิงในชุมชนชนบทออกเสียง (mr) เปลี่ยนแปลงเปน
เสียงพยัญชนะตนเดี่ยวหรือเสียงตามแบบภาษาไทย
มาตรฐานมากที่สุด สำ�หรับเสียง (ml ) ตัวแปรอายุมี
ความสัมพันธกบั การออกเสียง (ml) เฉพาะในกลุม เพศ
ชายในชุมชนเมือง พบวากลุมวัยชราเพศชายในชุมชน
เมืองยังคงรักษาเสียง[ml]ไวในอัตราสูงสุด และลด
จำ�นวนลงในกลุมวัยผูใหญเพศชายในชุมชนเมือง สวน
กลุม วัยรุน เพศชายในชุมชนเมืองออกเสียง (ml) เปลีย่ น
แปลงเปนเสียงพยัญชนะตนเดี่ยว หรือเสียงตามแบบ
ภาษาไทยมาตรฐานมากที่สุด
สำ�หรับการแปรของเสียง (mr ) และ (ml )
ในภาษาไทยถิ่นสงขลาตามเพศของผูพูด เมื่อควบคุม
ตัวแปรอายุและถิ่นที่อยูอาศัย พบวาตัวแปรเพศไมมี
ความสัมพันธกบั การออกเสียง (mr)ของผูพ ดู สวนเสียง
(ml) ตัวแปรเพศมีความสัมพันธกบั การออกเสียง (ml)
เฉพาะในกลุมวัยผูใหญในชุมชนเมือง ซึ่งพบวากลุมวัย
ผูใหญในชุมชนเมืองเพศหญิงยังคงรักษาเสียง[ml]
ไวในอัตราสูงสุด ในทางกลับกันกลุมวัยผูใหญในชุมชน
เมืองเพศชายออกเสียง (ml ) เปลี่ยนแปลงเปนเสียง
พยัญชนะตนเดี่ยว [l] หรือเสียงตามแบบภาษาไทย
มาตรฐานถึงครึ่งหนึ่ง คือ รอยละ 50
สวนการแปรของเสียง (mr) และ (ml) ใน
ภาษาไทยถิ่นสงขลาตามถิ่นที่อยูอาศัยของผูพูดเมื่อ
ควบคุมตัวแปรเพศและอายุ พบวาถิน่ ทีอ่ ยูอ าศัยมีความ
สัมพันธกับการออกเสียง (mr) เฉพาะในกลุมเพศชาย
วัยผูใหญและกลุมเพศหญิงวัยผูใหญ กลาวคือ กลุม
เพศชายและเพศหญิงวัยผูใหญที่อยูในชุมชนชนบทยัง
คงรักษาเสียง[mr]ไวในอัตราสูงสุด ในทางกลับกัน
กลุมเพศชายและเพศหญิงวัยผูใหญที่อยูในชุมชนเมือง
ออกเสียง (mr ) เปลี่ยนแปลงเปนเสียงพยัญชนะตน
เดีย่ ว [m] หรือเสียงตามแบบภาษาไทยมาตรฐานมาก
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ที่สุด สำ�หรับเสียง (ml) ตัวแปรถิ่นที่อยูอาศัยมีความ
สัมพันธกับการออกเสียง (ml) เฉพาะในกลุมเพศชาย
วัยรุนและกลุมเพศชายวัยผูใหญ พบวากลุมเพศชายวัย
รุนและกลุมเพศชายวัยผูใหญที่อยูในชุมชนชนบทยังคง
รักษาเสียง[ml]ไวในอัตราสูงสุด ในทางกลับกันการ
ออกเสียง (ml) เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากในกลุม
เพศชายวัยรุน และเพศชายวัยผูใ หญทอี่ ยูใ นชุมชนเมือง
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาการแปรของเสี ย ง ( mr ) และ
(ml ) ในภาษาไทยถิ่นสงขลาเปนการแปรที่มีความ
สัมพันธกบั ปจจัยทางสังคม ไดแก อายุ และถิน่ ทีอ่ ยูอ าศัย
สวนปจจัยเพศไมมีความสัมพันธกับการแปรทางภาษา
ดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานบางสวน กลาวคือ
ผูวิจัยตั้งสมมติฐานวาปจจัยทางสังคม ไดแก เพศ อายุ
และถิ่นที่อยูอ าศัย มีความสัมพันธหรือมีอิทธิพลตอการ
แปรของเสียงพยัญชนะตนควบกล้ำ� (mr) และ (ml)
ในภาษาไทยถิ่นสงขลา ทั้งนี้ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
เพศไมมีความสัมพันธกับการแปรของเสียง (mr) และ
(ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลา เพราะกลุมประชากรเพศ
ชายและเพศหญิงมีการใชรูปแปรตางๆ ของเสียง (mr)
และ (ml) ในลักษณะทีไ่ มแตกตางกัน ซึ่งผลการศึกษา
นี้ไมสอดรับกับแนวคิดของนักภาษาศาสตรสังคม เชน
โรเมน (Romaine 1978 : 155 อางถึงใน อมรา
ประสิทธิ์รัฐสินธุ 2544 : 49) กลาววา การจำ�แนกให
แตกตางกันโดยเพศในภาษามีบทบาทสำ�คัญในกลไก
การเปลีย่ นแปลงของภาษา และโดยสวนใหญแลวผูห ญิง
มีสวนสำ�คัญในการริเริ่มใหมีการเปลี่ยนแปลง หรือสาน
ตอใหเปลี่ยนแปลง หรืองานวิจัยของปาลีรัฐ ทรัพยปรุง
(2537) ทีศ่ กึ ษาการแปรของเสียง (h)) ในภาษาถิน่ สงขลา
เขตชุมชนเมืองตามปจจัยทางสังคม พบวาเพศหญิง
อายุระหวาง 31 - 40 ป ทุกระดับการศึกษาในจังหวัด
สงขลา ใชเสียง [N] เปนเสียงพยัญชนะตนในคำ�ที่ภาษา
ไทยกรุงเทพฯใชอักษร < ง > ถือวาเปนเสียงที่ศักดิ์ศรี
(prestige) มากกวาเพศชายที่อายุเทากันและระดับการ
ศึกษาเดียวกัน ซึ่งใชเสียงตนแบบ คือ [h)] แตผลการ
ศึกษาการแปรของเสียง (mr) และ (ml) ในภาษาไทย
ถิ่นสงขลากับปจจัยเพศในครั้งนี้สอดคลองกับผลการ
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ศึกษาของนักวิจัยหลายทาน เชน
เพ็ ญ พร ตั น วั ฒ นานั น ท (2525) ศึ ก ษาการ
เปลี่ ย นแปลงเสี ย งพยั ญ ชนะต น กั ก สิ ถิ ล ในภาษาถิ่ น
เชี ย งใหม พบว า เพศของผู  บ อกภาษาไม มี ค วาม
สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของเสียงพยัญชนะตนดัง
กลาว หรืองานวิจัยของ อังสนา จามิกรณ (2532) ศึกษา
การแปรในการออกเสียงพยัญชนะทายของคำ�ยืมภาษา
อังกฤษที่ลงทายดวยเสียงเสียดแทรก – ปุมเหงือก :
กรณีศึกษาของขาราชการกองทัพเรือไทย พบวาการ
แปรของ (s ) ตามตัวแปรเพศโดยไมควบคุมตัวแปร
อื่ น ๆ ตั ว แปรเพศไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การใช เ สี ย ง
[s] แตเมื่อควบคุมตัวแปรอายุและการไปตางประเทศ
พบวาตัวแปรเพศมีความสัมพันธกับการใชเสียง [s ]
ในกลุ  ม ข า ราชการกองทั พ เรื อ ที่ มี อ ายุ ม ากและที่ เ คย
ไปตางประเทศเทานั้น จึงกลาวไดวาแมปจจัยเพศจะ
ไมมีความสัมพันธกับการแปรของเสียง (mr ) และ
(ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลา แตปจจัยเพศก็มีความ
สัมพันธกับงานวิจัยในประเด็นอื่นๆ และผูที่สนใจจะ
ศึกษาทางดานภาษาศาสตรสังคมก็ไมควรที่จะละทิ้ง
การนำ�ปจจัยเพศมาใชในการศึกษา เพราะการวิจัยใน
บางเรื่ อ งป จ จั ย เพศอาจมี ส  ว นสำ � คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ การ
เปลี่ยนแปลงหรือการเลือกใชภาษาของคน
การนำ�ปจจัยอายุ ถิ่นที่อยูอาศัยและเพศเขามา
พิจารณาในการศึกษาการแปรของภาษา นอกจากจะ
ทำ�ใหเห็นความหลากหลายในการใชภาษาของคนตาง
วัย ตางถิ่นที่อยูอาศัย และความหลายหลายในการ
ใชภาษาของคนตางเพศกันแลว การแปรของเสียง (mr)
และ (ml) ในภาษาไทยถิน่ สงขลายังเปนปจจัยสำ�คัญ ที่
แสดงใหเห็นแนวโนมของการเปลีย่ นแปลงดานเสียงของ
ภาษาที่กำ�ลังดำ�เนินอยู (Sound change in progress)
กระบวนการเปลี่ย นแปลงดานเสีย งในภาษาไทยถิ่น
สงขลาที่กำ�ลังดำ�เนินอยู คือ การแปรของการออกเสียง
(mr) และ (ml) ซึ่งเปนเสียงควบกล้ำ�ดั้งเดิมในภาษา
ไทยถิ่นสงขลา เมื่อพิจารณาการใชรูปแปรของเสียง
(mr) และ (ml) ของประชากรวัยชรา วัยผูใหญ และ
วัยรุน จะเห็นวาประชากรวัยชราเปนกลุม ประชากรทีย่ งั
คงรักษาการออกเสียง (mr) และ (ml) ในภาษาไทยถิน่
สงขลาเปนเสียง [mr]และ[ml] ซึง่ เปนลักษณะการ

การศึกษาการแปรของเสียง (mr) และ (ml)
อภิชญา แกวอุทัย

ออกเสียงดั้งเดิมในภาษาไทยถิ่นสงขลาไวไดมากที่สุด
ในขณะที่ประชากรวัยผูใหญและวัยรุนมีการออกเสียง
(mr) และ (ml) เปนเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวหรือเสียง
ตามแบบภาษาไทยมาตรฐานมากกวาประชากรวัยชรา
เมื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ ข องตั ว แปรถิ่ น ที่
อยูอาศัยกับตัวแปรภาษา ก็จะพบวาประชากรในชุมชน
เมืองมีการเปลีย่ นแปลงในการออกเสียง (mr) และ (ml)
ในภาษาไทยถิ่นสงขลา เปนเสียงตามแบบภาษาไทย
มาตรฐานมากกวาประชากรในชุมชนชนบท ลักษณะ
การออกเสียงดังกลาวมานีแ้ สดงใหเห็นวา การออกเสียง
พยัญชนะควบกล้ำ� (mr) และ (ml) ในภาษาไทยถิ่น
สงขลามีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไป
หากพิจารณาเปรียบเทียบภาษาของประชากร
วัยชราเปนตัวแทนภาษาในอดีต ภาษาของประชากร
วั ย ผู  ใ หญ เ ป น ตั ว แทนภาษาในป จ จุ บั น และภาษา
ของประชากรวัยรุนเปนตัวแทนภาษาในอนาคต การ
เปลี่ยนแปลงการออกเสียง (mr) และ (ml) ในภาษา
ไทยถิ่นสงขลามีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นกับกลุมประชากร
วัยรุนมากกวาวัยผูใหญและวัยชรา โดยเฉพาะกลุม
ประชากรวัยรุนที่อาศัยอยูในชุมชนเมือง ทั้งนี้เพราะ
วัยรุนเปนวัยที่ตื่นเตนกับการเปลี่ยนแปลงพรอมเสมอที่
จะรับสิง่ ใหมๆเขามาใชในภาษาพูดของตน วัยนีเ้ ปนวัยที่
ไวตอการรับคำ�ใหม เปนวัยที่เปนผูนำ�การเปลี่ยนแปลง
ของภาษา (สุวฒ
ั นา เลีย่ มประวัติ 2551 : 23) และสภาพ
ชุมชนเมือง เปนชุมชนที่มีการเจริญเติบโตและมีการ
ขยายตัว เปนสภาพที่เอื้ออำ�นวยใหมีการเปลี่ยนแปลง
ทางภาษา ทำ�ใหปรากฏการณของการเปลี่ยนแปลงนี้มี
ลักษณะทวีคณ
ู อีกทัง้ เมือ่ ประชากรวัยผูใ หญและวัยชรา
เสียชีวติ รูปแบบการใชภาษาของประชากรวัยผูใ หญและ
วัยชราก็จะถูกเลิกใช คงเหลือแตภาษาของวัยรุนและ
วัยเด็กเทานั้น อาจเปนไปไดวาในอนาคตการออกเสียง
พยัญชนะควบกล้ำ� (mr) และ (ml) แบบภาษาไทยถิ่น
สงขลาดัง้ เดิมจะมีใชนอ ยลงเรือ่ ยๆ จนในทีส่ ดุ อาจหายไป
หรือไมปรากฏใช เพราะผูพ ดู ภาษาไทยถิน่ สงขลาเปลีย่ น
มาใชหนวยเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวหรือเสียงตามแบบ
ภาษาไทยมาตรฐานแทน
อยางไรก็ตามปรากฏการณการเปลีย่ นแปลงของ
เสียง (mr) และ (ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลาไมไดเกิด

ขึน้ อยางงายดายรวดเร็ว และไมอาจรูช ดั เจนวาคำ�ใดจะมี
การเปลีย่ นแปลงเสียงพยัญชนะตนเมือ่ ใด แตผลการวิจยั
ครั้งนี้ สามารถมองเห็นแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง
หรือสามารถทำ�นายแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงของ
เสียง (mr) และ (ml) ไดวา คำ�ใดที่กลุมประชากรยัง
คงรักษาการออกเสียงในแบบภาษาสงขลาดั้งเดิมอยู
และคำ�ใดกำ�ลังจะสูญเสียเสียงควบกล้ำ�ไป
อนึ่งจากการพิจารณาการออกเสียง (mr) และ
(ml) ทั้ง 25 คำ� ของกลุมตัวอยางตามปจจัยทางสังคม
ทั้ง อายุ เพศ และถิ่นที่อยูอาศัย พบวา คำ�วา โมฺระ
2
1
/m
r
o
?
/‘ไมสวย ไมงาม’, มฺรับ/m
r
a
p
/‘สำ�รับ’,
1
เหมฺลอ/ ml   6/‘เซอ’, มฺลัก/
m
l
a
k
/‘สำ�ลัก’,

2
แมฺละ/ ml E ? /‘ชำ�แหละ’, เมฺลือง / ml  aN 5
/‘เปนมัน’และเหมฺลือก/ ml ak 6/‘เมือก’ เปนคำ�
ที่ ผู  บ อกภาษายั ง คงรั ก ษาเสี ย ง ในแบบภาษาไทย
ถิ่นสงขลาดั้งเดิมไวมากที่สุด เนื่องดวย คำ�วา โมฺระ
/m
ro
?
2/‘ไมสวย ไมงาม’, เหมฺลอ /m
l
6/‘เซอ’,

เมฺลอื ง /mlaN5/‘เปนมัน’และเหมฺลอื ก/m
l
 ak6/
‘เมือก’ เปนคำ�พยางคเดียวที่มีใชเฉพาะในภาษาไทย
ถิ่นใต ไมไดตัดคำ�หรือกลมกลืนเสียงมาจากภาษาไทย
มาตรฐาน และเปนคำ�ที่ใชในชีวิตประจำ�วันของชาว
สงขลาแม บ างคำ � จะมี คำ � พยางค เ ดี ย วในภาษาไทย
มาตรฐานใหเลือกใชก็ตาม สวนคำ�วา มฺรับ/mrap1/
‘สำ�รับ’, มฺลกั /mlak1/‘สำ�ลัก’ และ แมฺละ/mlE?2/
‘ชำ�แหละ’ เปนคำ�ที่ในภาษาไทยมาตรฐานใชเปนคำ�
2 พยางค และไมพบการใชบอ ยในชีวติ ประจำ�วัน อีกทัง้
ลีลาการพูดของชาวไทยถิ่นใตสวนใหญมีลักษณะหวน
และหวนสั้น การใชคำ�ที่หวนสั้นเปนนิสัยเปนเหตุใหเกิด
การตัดพยางคของคำ�หลายพยางคที่ไดรับอิทธิพลมา
จากภาษามาตรฐานทำ � ให เ ป น คำ � ที่ มี จำ � นวนพยางค
นอยลง ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหผูพูดภาษาไทยถิ่นสงขลา
ยังคงรักษาการออกเสียงควบกล้ำ�ในแบบภาษาสงขลา
ดั้งเดิมไว
สวนคำ�วา มฺรอบ/ mr  p2/‘หมอบ’, แมฺร
/mrE1/‘สะเก็ดแผล’, แมฺร็ด/mrEt1/ ‘หมด’,
(ผัก)มฺลึ้ง/ ml  N1/‘ตำ�ลึง’, แหมฺล็ด/ ml E t 6/
‘เมล็ด’, เหมฺละ/m
lE
t
6/‘มะลิ’ และหมฺลา /m
la

7/
‘ล า ’ เป น คำ � ที่ ป ระชากรออกเสี ย งเปลี่ ย นแปลงเป น
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

เสียงพยัญชนะตนเดี่ยวหรือเสียงตามแบบภาษาไทย
มาตรฐานมากที่สุด เนื่องจากคำ�ในภาษาไทยมาตรฐาน
เขามามีอิทธิพลเปนอยางมากในชีวิตประจำ�วันของชาว
สงขลา จึงสงผลใหผูพูดภาษาไทยถิ่นสงขลาเลือกใช
รูปแปรตามแบบภาษาไทยมาตรฐานแทนรูปแปรที่เปน
เสียงควบกล้�ำ (mr) และ (ml) ในภาษาไทยถิน่ สงขลาดัง้
เดิมเปนจำ�นวนมากที่สุดในคำ�เหลานี้ ผูวิจัยสันนิษฐาน
ว า ในอนาคตคำ � ดั ง กล า วน า จะเป น คำ � ที่ สู ญ เสี ย เสี ย ง
ควบกล้ำ�เร็วกวาคำ�อื่นๆ
อยางไรก็ตามแมการออกเสียง (mr) และ (ml)
ในภาษาไทยถิ่นสงขลามีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไป
แตเมือ่ พิจารณาการออกเสียงคำ�ในแตละคำ�จะเห็นไดวา
คำ�บางคำ�ประชากรยังคงรักษาเสียงดั้งเดิมอยูแตคำ�
บางคำ�กำ�ลังจะสูญเสียเสียงควบกล้ำ�
การเปลี่ยนแปลงของเสียง (mr) และ (ml) ใน
ภาษาไทยถิ่นสงขลาที่เกิดขึ้นทั้ง 25 คำ�นั้น นอกจาก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนำ�เสียงในภาษาไทย
มาตรฐานมาใชแทนเสียงในภาษาสงขลาแบบเดิม หรือ
การตัดพยางคของคำ�หลายพยางคที่ไดรับอิทธิพลมา
จากภาษามาตรฐานทำ � ให เ ป น คำ � ที่ มี จำ � นวนพยางค
นอยลงแลว จะสังเกตไดวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กับเสียง (mr) และ (ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลายัง
เปนการเปลี่ยนแปลงจากภายใน (internal change)
กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกลไกและกระบวน
การอื่นๆ ที่มิใชอิทธิพลของภาษาตางประเทศ และจัด
อยูในประเภท การเปลี่ยนแปลงดานเสียงพยัญชนะ ซึ่ง
เปนการสูญเสียง (sound loss, deletion, reduction,
phonetic decay) คือการทีห่ นวยเสียงใดหนวยเสียงหนึง่
หรือทั้งกลุมของหนวยเสียงพยัญชนะบางเสียงบางกลุม
สูญไป โดยอาจสูญในตำ�แหนงตนคำ� กลางคำ� หรือทาย
คำ�ก็ได (สุวฒ
ั นา เลีย่ มประวัติ 2551: 27-28) ดังนัน้ การ
สูญเสียงพยัญชนะของเสียง (mr) และ (ml) ในภาษา

38

ไทยถิ่นสงขลามีทั้งการสูญเสียงควบกล้ำ�เสียงที่ 2 หรือ
สูญเสียงควบกล้ำ�เสียงที่ 1 เชน การออกเสียงคำ�บางคำ�
ของผูบ อกภาษาบางคน เสียง /m/ จะสูญไป หรือบางคำ�
เสียง /r/, /l/สูญไป เชน เหมฺลอ /m
l
6/
‘เซอ’ ผูบอกภาษาโดยเฉพาะกลุมวัยรุนมักจะออกเสียง
6/ ซึง่ เกิดการสูญเสียงที่ 2 คือ /l/ คำ�วา
เปน /m
l
a

7/‘ลา’ ผูบ
 อกภาษามักจะออกเสียงเปน
หมฺลา /m
7
/l
a
 / ตามเสียงในภาษาไทยมาตรฐาน ซึ่งเกิดการ
สูญเสียงที่ 1 คือ /m/ เปนตน
ขอเสนอแนะ
ผู  วิ จั ย เห็ น ว า ยั ง มี ป ระเด็ น อื่ น ๆที่ น  า สนใจและ
สามารถนำ�มาศึกษาไดในโอกาสตอไป ดังนี้
1. ศึกษาการแปรของเสียง/br/และ/bl/
ซึ่งเปนเสียงพยัญชนะตนควบกล้ำ�ในภาษาตากใบ วามี
การเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร
2. ศึกษาการแปรของเสียงพยัญชนะอื่นๆ เชน
เสียง/str/ /?j/ หรือเสียง /f/ ในภาษาไทย
มาตรฐานทีภ่ าษาไทยถิน่ ใตใชเปนเสียง/kw/วามีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร
3. ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการแปรของเสี ย ง
พยั ญ ชนะต น ควบกล้ำ � ระหว า งภาษาไทยถิ่ น ใต ใ น
ประเทศไทยกับภาษาไทยถิ่นใตที่พูดกันทางตอนเหนือ
ของประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะในรัฐกลันตัน ไทรบุรี
และปะลิส ซึ่งเปนรัฐที่มีผูพูดภาษาไทยถิ่นใตอยูเปน
จำ�นวนมาก
4. ศึ ก ษาพั ฒ นาการของเสี ย งพยั ญ ชนะต น
ควบกล้ำ� ในภาษาไทยถิ่ น ใต โ ดยใช วิ ธี ก ารทางภาษา
ศาสตรเชิงประวัติ เพราะเปนประเด็นทีน่ า สนใจวาเหตุใด
เสียงพยัญชนะควบกล้ำ�ในภาษาไทยถิ่นใตจึงมีมากกวา
ถิน่ อืน่ ๆ และบางเสียงทีป่ รากฏในภาษาไทดัง้ เดิมจึงหลง
เหลืออยูในภาษาไทยถิ่นใตเทานั้น

การศึกษาการแปรของเสียง (mr) และ (ml)
อภิชญา แกวอุทัย
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