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การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดภาษาถิ่นของกลุม่ ชาติพันธุ์ในจังหวัด
สกลนคร และ 2) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการสืบทอดภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนคร การวิจัยนีเ้ ป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้อาวุโส จานวน 25
คน (2) กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน จานวน 5 คน (3) กลุ่มเด็กและเยาวชน จานวน 25 คน และ (4) นักวิชาการด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร จานวน 2 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดภาษาถิ่นของกลุม่ ชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนคร มี 4
องค์ประกอบหลักได้แก่ ผู้สง่ สาร ผู้รับสาร สาร และช่องทางการสื่อสาร โดยที่ ผู้ส่งสาร และผู้รับสาร คือผู้ที่อยูใ่ น
กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีทักษะในการสือ่ สารที่มีความเข้าใจและสามารถถอดรหัสสารได้ มีทัศนคติที่เป็นบวกต่อภาษาถิ่นและกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ของตนเอง และมีความสามารถถ่ายทอดภาษาถิ่นผ่านระบบสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อในชุมชนของ
ตนเอง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้อาวุโสซึ่งเป็นผู้ที่สบื ทอดภาษาถิ่นผ่านการอบรมสั่งสอนเลีย้ งดูลูกหลานคือกลุ่มเด็กและ
เยาวชนโดยการใช้ภาษาถิ่นเป็นตัวกลางในการสื่อสาร สาร คือ ภาษาถิ่นที่ใช้ส่อื สารเนื้อหาเรื่องราวในชีวิตประจาวันของแต่
ละกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ภาษาผูไ้ ท ภาษาย้อ ภาษาโซ่ ภาษาโย้ย และภาษากะเลิง เพราะอยูใ่ นตระกูลภาษาเดียวกัน มี
ลักษณะสาเนียงเท่านัน้ ที่แตกต่างกัน แต่สามารถใช้ส่อื สารร่วมกันได้ภายในกลุ่มชาติพันธุ์ หรือต่างกลุ่มชาติพันธุ์ ยกเว้น
ภาษาโซ่ ที่ไม่อาจใช้ส่อื สารต่างกลุ่มชาติพันธุ์ได้เนื่องจากมีความแตกต่างกันในด้านของตระกูลภาษา ช่องทางการสื่อสาร
ในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ใช้วธิ ีการสื่อสาร ผ่านการพูดคุย หอกระจายข่าว ผ่านตัวพิธีกรที่ใช้ภาษาถิ่นในงานบุญประเพณีต่างๆ
และสื่อมวลชนในท้องถิ่น โดยได้ใช้ภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพันธุผ์ ่านช่องทางสื่อวิทยุกระจายเสียง เพื่อเป็นตัวสนับสนุนและ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ที่มีอยูใ่ ห้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการสืบทอดภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
จังหวัดสกลนคร คือ ครอบครัว และสังคม ได้แก่ โรงเรียน กลุ่มเพื่อน สื่อมวลชน ซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันในการ
กระตุน้ ให้บุคคลในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้ซึมซับและยอมรับจนสามารถสื่อสารกันโดยใช้ภาษาถิ่นได้
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The objectives of this research were ; 1) to study communication processes for dialect inheritance of ethnic
groups in Sakon Nakhon province, and 2) to study factors in dialect inheritance of ethnic groups in Sakon Nakhon
province. It was a qualitative research, by in-depth interview method. The key informants were consisted of (1) 25
elderly persons, (2) 5 local sages, (3) 25 children and youth, and (4) 2 academicians in local culture of Sakon Nakhon
province. They were selected by purposive sampling. Research tools were in-depth interview form. The data was
analyzed by content analysis.
The results showed that 1) Communication processes for dialect inheritance of ethnic groups in Sakon Nakhon
province had 4 components, including sender, receiver, massage, and channel. Sender and Receiver were people living
in ethnic groups who had skills in understandable communication and could decode message codes. They had positive
attitude toward their own dialects and ethnic groups Also, they had ability in passing on dialects through social systems,
cultures, values and believes in their communities. Elderly persons, the sender, passed on their dialects by teaching
descendants that were children and youth, by using dialects as medium of communication. Message was dialects which
were used to communicate in daily life of each ethnic group. These dialects were Phu-Thai language, Yor language, So
language, Yoi language and Kalerng language. Because they are in the same language family They only have different
accents, but it could be used to communicate within one ethnic group or between different ethnic groups, excluding for
So language. It could not be used to communicate between different groups because of language family. Channels in
each ethnic group were talking, broadcast tower, speakers who used dialects in traditional festivals and local media
which used dialects through radio to encourage and enhance the existing identity to be more outstanding. 2) Factors in
dialect inheritance of ethnic groups in Sakon Nakhon province were family and society, including schools, friends and
media. These factors had effects on each other in encouraging people in ethnic groups to absorb and accept their
dialects until they could use them for communication.

บัณ

การสื่อ สารเป็ น ทัก ษะที่ มีความส าคั ญ ต่อ มนุษย์ เพราะมนุ ษย์ต้องอาศั ย การสื่อ สารเป็ น เครื่องมือเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมใดๆ ของตน และเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในสั งคม โดยถือว่าเป็นพื้นฐานของการติดต่อ
ของมนุษย์ และเป็นเครื่องมือสาคัญของกระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมีความซับซ้อนมาก และประกอบด้วยคนจานวนมาก
ขึ้นเท่าใด การสื่อสารก็ย่ิงมีความสาคัญมากขึ้นเท่านั้น จะเห็นได้จากการที่คนพยายามคิดค้นและพัฒนาวิธีการสื่อสารมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ตลอดจนเครื่องมือหรือเทคนิควิธีการต่างๆ ล้วนเกิดจากความพยายามอย่างสูง
ของคนต่อเนื่องมาหลายชั่วอายุ หากการสื่อสารไม่มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งแล้ว เครื่องมือและวิธีการสาหรับการ
สื่อสารต่างๆ เหล่านีก้ ็คงไม่เกิดขึ้นและพัฒนามาให้เห็นดังเช่นในปัจจุบัน
ภาษา เป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ส่ือสารกัน มนุษย์ในทุกสังคมมีภาษาเฉพาะของตน เนื่องจากภาษามีคุณสมบัติ
คือ มีความเป็นระบบ เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดจากรุ่นอายุหนึ่งไปสู่อีกรุ่นอายุหนึ่ง เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปล งอยู่
เสมอ เป็นสิ่งที่ยอมรับโดยสมาชิกของสังคม และที่สาคัญที่สุด คือเป็นสมบัติของมนุษย์ โดยทั่วๆ ไปภาษาแต่ละภาษามีผู้
พูดที่อยูร่ วมกันเป็นกลุ่มในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปอาจจะอยู่ในรูปของประเทศ หรือภาษาอาจพูดกันในชุมชนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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เล็กกว่าประเทศก็ได้ เช่นในจังหวัด อาเภอ ตาบล หรือแม้แต่หมู่บ้าน โดยอาจเป็นภาษาเดียวกัน หรือคนละภาษา แต่มี
ความแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างนี้เป็นไปตามท้องถิ่นตามกลุ่มชนนั้นๆ จึงเรียกได้ว่า “ภาษาถิ่น”
จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และเป็นจังหวัดที่มีความ
หลากหลายทางด้านการสื่อสารด้วยภาษาถิ่น จากหลักฐานทางโบราณคดี พบว่า มีการอพยพของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย
จากประเทศลาวเข้ามาตัง้ ถิ่นฐานอยู่ในเขตอาเภอต่างๆ ในจังหวัดสกลนคร จึงทาให้มีลักษณะทางภาษาพูดที่แตกต่างกัน มี
กลุ่มชาติพันธุ์ที่สาคัญ ประกอบด้วย
กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น บรรพบุรุษล้วนอพยพมาจากเมืองวัง
ทั้งสิ้น โดยการอพยพของชาวผู้ไท และการตั้งถิ่นฐานในที่ต่างๆ จนได้ให้ขึ้นเป็นกลุ่มชนที่มีเจ้าเมืองอุปฮาด ราชวงศ์ ราช
บุตร เป็นกรมการเมืองปกครองขั้นกับเมืองใหญ่ในเขต แขวง โดยมีเมืองต่างๆ ที่มชี าวผู้ไทตัง้ ถิ่นฐานอยู่ คือ เมืองเรณูนคร
เมืองพรรณนานิคม เมืองกุดสินารายณ์ เมืองแล่นช้าง เมืองหนองสูง เมืองเสนางนิคม เมืองคาเขื่อนแก้ว และเมืองวาริช
ภูมิ ซึ่งตั้งขึ้นในสมัยรัชการที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2402 เป็นชาวผู้ไทที่อพยพมาจากเมืองกะปอง โปรดเกล้าฯให้ท้าวพรหม
สุวรรณ เป็น “พระสุรนิ ทรบริรักษ์” เจ้าเมืองคนแรก ปัจจุบันคือท้องที่อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร (ปทุมทิพย์ ม่าน
โคกสูง, 2547 : 10 – 12) และได้ใช้ภาษาผู้ไทเป็นภาษาพูด มีสาเนียงที่แปร่งไปจากภาษาลาวและภาษาไทยภาคกลาง ซึ่งไม่
สามารถอธิบายเป็นภาษาเขียนได้ เพราะหลายคาหลายเสียงไม่ตรงกับวรรณยุกต์ใด นอกจากจะฟังด้วยหูเท่านั้น ดัง
ตัวอย่างบางคาที่พอจะอธิบายเป็นภาษาเขียนได้พอใกล้เคียง ดังนี้ เมีย – เม, เขียน - เขน, เขียด - เคด, เสื่อ - เสอ,
เลือด – เลิด, เมือง – เมิง เป็นต้น (ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง, 2547 : 14)
กลุ่มชาติพันธุ์ย้อ เดิมอยู่ที่เมืองหงสาวดี ในประเทศลาว ปัจจุบันชาวไทย้อมีมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในอาเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร (ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง. 2547 : 9) ภาษาไทย้อจัดอยูใ่ นตระกูลภาษาไท-กะได เป็นภาษากลุ่มคาไท สาขาเบ – ไท
สาขาย่อยไตแสก มีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาไทยถิ่นอีสานและภาษาลาว ต่างกันที่สาเนียงเล็กน้อย คือ น้าเสียงสูงอ่อน
หวาน ไม่ห้วนสัน้ เหมือนไทยลาว (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 2542 : 3727) ภาษาย้อมีพยัญชนะ 19 เสียง สระ
เดี่ยว 18 เสียง สระประสม 3 เสียง เสียงวรรณยุกต์ 4 เสียง มีพยัญชนะควบกล้า 6 เสียง ภาษาย้อมีสร้อยคาคล้ายประโยค
คาถามและคาตอบ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้แก่คาว่า “ละเบ๋อ” “เบ๊าะ” (คณาจารย์วิชาวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,2554)
กลุ่ ม ชาติพั น ธุ์ โ ย้ ย อพยพมาจากบ้ า นฮ้ อ มท้ า วฮู เซ ประเทศลาว ในสมั ย รั ชกาลที่ 2 สาเหตุ ข องการอพยพ
เนื่องจากต้องการแสวงหาพื้นที่ทามาหากิน และอพยพมาด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกกวาดต้อนหรือขับไล่ โดยได้อพยพข้าม
แม่นาโขงมาอาศั
้
ยอยูบ่ ริเวณลุม่ แม่นาสงครามและแม่
้
น้ายามตามลาดับ แล้วมาตั้งถิ่นฐานบริเวณที่เรียกว่า บ้านม่วงริมยาม
ปัจจุบันอยูใ่ นเขตอาเภออากาศอานวย และอีกส่วนหนึ่งก็ได้อพยพเคลื่อนต่อไปทางทิศตะวันตกของอาเภออากาศอานวยเข้า
ไปอยู่ในอาเภอวานรนิวาส (คณาจารย์วิชาวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร, 2554 : 97) ชาวโย้ยเข้ามาอาศัยในบ้านม่วงริมยาม ซึ่ง
เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ระหว่างเขตจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม (สาเหตุที่เรียกว่าบ้านม่วงริมยามเพราะมีลาน้ายามไหล
ผ่าน) และภาษาโย้ย จะมีลักษณะคล้ายกับภาษาย้อและคล้ายกับภาษาอีสานบางคาแต่สาเนียงจะต่างกัน สาเนียงของชาว
โย้ยจะอ่อนหวานและช้ากว่า มักจะพูดทอดเสียงยาวและออกเสียงหนักทุกพยางค์ คาพูดบางคาไม่สามารถเขียนเป็นภาษา
หนังสือได้ เอกลักษณ์ของชาวโย้ย คือ มีสร้อยคาว่า “ฮ่อ” ท้ายประโยค ภาษาโย้ยจะไม่มี ฟ แต่จะใช้ พ แทน สามารถ
เปรียบเทียบภาษาโย้ยกับภาษาไทยกลางได้ นอกจากสาเนียงภาษาที่ใช้ การพูดช้าๆ ทาให้ชาวโย้ยมีลักษณะเด่นเฉพาะกลุ่ม
มากซึ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์ดังกล่าวนี้ไว้ สามารถวิเคราะห์ได้ว่าจากลักษณะการพูดช้า ๆ ทาให้สอดคล้องกับอุปนิสัยใจคอ
ขอชาวโย้ยลักษณะเรียบง่าย ไม่ซับซ้อนเพราะเมื่อวิเคราะห์ดูความเป็นอยู่จะสอดคล้อง กันด้วยก็แสด งให้เห็นว่าไม่มีการ
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แข่งขันอยู่อย่างสบาย จะเอาอาหารมากินร่วมกันไม่มีการแบ่งแยกกันเหมือนสังคมเมือง และยังปรากฏในทุกวันนี้เครื่องเมือ
ทอผ้ายังสามารถหยิบยืมกันได้ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาตลอด แม้สังคมจะพัฒนาไปแต่ชาวโย้ยยังรักษาเอกลักษณ์ทางสังคมได้
เหมือนเดิม ปัจจุบันชาวโย้ยที่เป็นกลุ่มคนสมัยใหม่จะมีสาเนียงพูดที่เร็วขึน้
กลุ่มชาติพันธุ์โซ่ หรือกะโซ่ ชาวโซ่ที่อพยพเข้าสู่จังหวัดสกลนคร เชื่อว่าน่าจะมีบรรพบุรุษอยู่ที่เมืองมหาชัยกอง
แก้ว เมืองบก เมืองวัง เมืองบ้า สาเหตุที่ชาวโซ่อพยพเข้าสู่บริเวณนี้สามารถสันนิษฐานได้ว่ าในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีการทา
สงครามกับเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ ชาวโซ่จานวนมากได้อาศัยอยู่ในเขตอาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (คณาจารย์วิชา
วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร, 2554 : 48) มีลักษณะชาติพันธุ์ของมนุษย์ในกลุ่มมองโกลอยด์ ตระกูลออสโตร – เอเชียติก มอญ –
เขมร จากบันทึกกรมพระยาดารงราชานุภาพเมื่อครั้งเสด็จตรวจราชการที่มณฑลอุดรและมณฑลอีสาน เมื่อปี พ.ศ. 2449
อธิบายว่ากระโซ่ คือพวกข่าผิวคล้ากว่าชาวเมืองอื่น มีภาษาพูดของตนเอง อาศัยอยูใ่ นบริเวณมณฑลอุดร มีมากเป็นปึกแผ่นที่
เมืองกุสุมาลย์มณฑลในจังหวัดสกลนคร ซึ่งในปัจจุบันคือ อาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และภาษาโซ่บางทีเรียกข่าโซ่
(Kahso) เป็นภาษาถิ่นหนึ่งของภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก กลุ่มภาษามอญ – เขมร สาขากะตุ (Katuic) (เรืองเดช ปัน
เขื่อนขัติย,์ 2531) ลักษณะของภาษาโซ่คล้ายกับภาษาส่วยและภาษาเขมร กล่าวคือ ออกเสียงควบกล้า ร และ ล ชัดเจน
การออกเสียงต่างๆ มักจะมีเสียง “หึ่งๆ” ที่ทาหน้าที่จะออกเสียงเป็น “อะ อัง หรือ อัน” ส่วนสระเอียมักจะออกเสียง
ลาดยาวเป็น “เอีย – อา” (บุญยง เกศเทศ, 2536 : 19)
กลุ่มชาติพันธุ์กะเลิง บรรพบุรุษชาวกะเลิง อพยพมาจากฝั่งซ้ายแม่ น้าโขง โดยได้ตั้งหลักแหล่งอยู่ใกล้กับตัวเมือง
สกลนคร คือ บริเวณบ้านนายอ บ้านดงมะไฟ แต่ชาวกะเลิงส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะตั้งบ้านเรือนแถวนั้นกลับพาพรรคพวกของ
ตนไปตั้ง ถิ่ นฐานอยู่ต ามพื้น ที่ราบเชิง เขาภูพ าน ที่ มีความอุ ดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้อ มเป็ นพื้นฐานในการ
ดารงชีวติ บุคคลสาคัญ 2 คน ที่นาชาวกะเลิงอพยพ คือ พ่อวงศ์สีแก้ว และพ่อลาดเสนา โดยพาครอบครัวมาจับจองพื้นที่ตั้ง
หมูบ่ ้านบริเวณริมฝั่งห้วย และเรียกลาห้วยนี้ว่า ลาห้วยทราย เพราะมีทรายมากบริเวณใกล้ ๆ กับลาห้วยมีหนองน้าขนาดใหญ่
ดอกบัวบานสะพรั่ง ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านของตนเองว่าบ้านบัวห้วยทราย ต่อมาจึงตัง้ ชื่อบ้านใหม่ว่า บ้านบัว ซึ่งปัจจุบันอยู่
ในพืน้ ที่อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ภาษากะเลิงจัดอยู่ในตระกูลภาษาไท เช่นเดียวกับภาษาผู้ไท ภาษาย้อ ภาษากะเลิง
ไม่มหี น่วยเสียง ฟ ใช้ พ แทน เช่นไพพ้า (ไฟฟ้า) ไม่มี ฝ ใช้ ผ แทน เช่น ผาด (ฝาด) ไม่มี ร ใช้ ล และ ฮ แทน
เช่น ลา (รา) ฮกเฮือ้ (รกเรือ้ ) ไม่มี ช ใช้ ซ แทน เช่น ซม (ชม) มีอักษรควบใช้เป็นบางคา เช่น ขว้าม (ข้าม) สวาบ
(สวบ) (คณาจารย์วิชาวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร, 2554 : 101)
ปัจจุบันการใช้ภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนครทั้ง 5 กลุ่ม ยังคงมีการใช้ส่ือสารอยู่เป็นประจาใน
ท้องถิ่น จึงทาให้มีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนที่ชัดเจนของกลุม่ ชาติพันธุ์นั้นๆ ทั้งลักษณะสาเนียง คาศัพท์ อีกทั้ง
ยั ง สามารถสื่ อ สารร่ ว มกั น ได้ ถึ ง แม้ว่า จะต่า งกลุ่ ม ชาติพั น ธุ์ นอกจากนี้แ ล้ ว ภาษาถิ่ น ยั ง ได้ ถู ก ปลู ก ฝั ง ให้ เ ป็ น มรดกทาง
วัฒนธรรมทางภาษาให้กับลูกหลาน และได้ถูกถ่ายทอดผ่านสื่อมวลชนในจังหวัดสกลนคร จึงทาให้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่
โดดเด่นของการสื่อสารด้วยภาษาถิ่นของจังหวัด
ด้วยเหตุแห่งความหลากหลายและการคงอยู่ของการสื่อสารด้วยภาษาถิ่นนี้ ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาถึง
กระบวนสื่อสารเพื่อสืบทอดภาษาถิ่น และปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนคร เพื่อให้
ทราบถึงขั้น ตอนการถ่ ายทอดการใช้ภาษาถิ่ น และมูล เหตุแห่งการคงอยู่ในการใช้ภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพัน ธุ์ในจังหวั ด
สกลนคร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพประกอบ กรอบแนวคิดการวิจัย

มห

วิธีดาเนินการวิจัย
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ยา
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ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพื่อสืบทอดภาษาถิ่นของกลุม่ ชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนคร” ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทาการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึ ก (in-depth interview) ประกอบการ
กับการค้นคว้าจากเอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยนาข้อมูลที่ได้มาเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย
กาหนดระเบียบการวิธีวิจัย ดังนี้

บัณ

1. ผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ
2. เครื่องมือการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant)
กลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้อาวุโส คือกลุ่มชาติพันธุ์ย้อ ผู้ไท โย้ย กะเลิง และโซ่ ที่ใช้ภาษาถิ่นมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และได้มีการถ่ายทอดสู่ลูกหลาน ที่อาศัยอยู่ในเขตอาเภอเมือง อาเภอวาริชภูมิ อาเภออากาศ
อานวย อาเภอกุสุมาลย์ และอาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive
Sampling) โดยแบ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ละ 5 คน รวม 25 คน
กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน คือบุคคลในกลุ่มชาติพันธุ์ย้อ ผู้ไท โย้ย กะเลิง และโซ่ ที่ถูกยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ประจาชุมชน อาศัยอยูใ่ นเขตอาเภอเมือง อาเภอวาริชภูมิ อาเภออากาศอานวย อาเภอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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กุสุมาลย์ และอาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่ม
ชาติพันธุ์ละ 1 คน รวม 5 คน
กลุ่มเด็กและเยาวชน คือผู้ที่สบื เชื้อสายหรือถูกรับการถ่ายทอดในกลุ่มชาติพันธุ์ย้อ ผู้ไท โย้ย กะเลิง และโซ่
อาศัยอยู่ในเขตอาเภอเมือง อาเภอวาริชภูมิ อาเภออากาศอานวย อาเภอกุสุมาลย์ และอาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ใช้วธิ ีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มชาติพันธุ์ละ 5 คน รวม 25 คน
กลุ่มนักวิชาการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ใช้วธิ ีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 2
ท่าน เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจะเห็นได้จากทั้ง 2 ท่านมีงานเขียนและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 การบันทึก (Field Note) ผู้วิจัยทาการจดบันทึกภาคสนาม ซึ่งเป็นการจดบันทึกเพื่อช่วยป้องกันมิให้
นักวิจัยลืมเรื่อ งราวต่างๆ และยังเป็นหลักฐานช่วยเตือนนักวิจัยระลึกถึงเรื่องราวต่างๆ ทาให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นหลักฐานช่วยในการวิเคราะห์ภายหลัง เพื่อจะได้นาผลมาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป
2.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเป็นรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ถาม
กับผู้ตอบภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล เป็นการสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นหลัก ผู้วิจัยจึงใช้การ
สัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้างเพราะไม่มกี ารกาหนดโครงสร้างของข้อมูลที่ต้องการไว้แน่นอนตายตัว ทาให้สามารถสอบถาม
รายละเอียดที่ลกึ ซึง้ ครบถ้วน และชัดเจนตามจุดประสงค์ของผู้วิจัย โดยประเด็นคาถามจะเกี่ยวข้องกับผู้ส่งสาร ผู้รับสาร
สาร และช่องทางการสื่อสาร ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการสืบทอดและการใช้ภาษาถิ่นของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การศึกษารวบรวมข้ อมู ลจากเอกสาร เอกสารที่ ใช้ในการศึกษาเป็น สิ่ง พิม พ์ ได้แ ก่ หนัง สือ วารสาร
บทความ และวิทยานิพนธ์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารดังกล่าวข้างต้นนี้เก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆ
3.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Studies) เป็นการเก็บข้อมูลจากบุคคลหรือกลุ่มตัวอย่าง โดยมีการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือหลักในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้กาหนดคาถามตามกรอบแนวคิดทฤษฎีและการสารวจ
เอกสาร ข้อมูลเบื้องต้น รวมทั้งวัตถุประสงค์และประเด็นปัญหาของการวิจัยในครั้งนี้มาเป็นแกนหลักในการตั้งคา ถาม
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับการศึกษา โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสาร จากเว็บไซต์ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ มาศึกษาอย่างละเอียดตามขอบเขต
ด้านเนื้อหาที่ผู้วิจัยได้กาหนดไว้
4.2 นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ซึ่งได้บันทึกไว้ในเครื่องบันทึกเสียง มาถอดความด้วยวิธีสรุป
สาระสาคัญตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล โดยถ้าข้อมูลส่วนใด
ขาดก็จะเก็บข้อมูลเพิ่ม
4.3 นาผลการวิจัยจาการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาเรียบเรียงเพื่อสร้างข้อสรุป และตอบประเด็นปัญหาการวิจัย โดยใช้
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ตามหมวดหมู่เนื้อเรื่องที่จัดแบ่งไว้ โดยนาข้อมูลเหล่านั้นมา
วิเคราะห์และเรียบเรียงนาเสนอในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description)
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การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารเพื่อสืบทอดภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนคร” ผู้ศึกษาพบว่า ภาษาถิ่น
เปรียบเสมือนตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท ย้อ โซ่ โย้ย และกะเลิง โดยแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นั้นมีสาเนียงเสียงที่แสดงถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ ตัวตนที่แท้จริงของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยภาษาถิ่นของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์สามารถสื่อสารร่วมกันได้
ยกเว้นภาษาถิ่นของกลุม่ ชาติพันธุ์โซ่ที่ไม่สามารถสื่อสารร่วมกับคนต่างกลุ่มได้ เนื่องจากมีความแตกต่างของภาษาเป็นอย่าง
มาก ดังนั้นแล้วภาษาถิ่นก็ยังเป็ นสิ่งที่บอกถึงถิ่นที่อยู่อาศัยหรือแหล่งพื้นเพเดิมของผู้พูดด้วยเช่นกัน โดยมีการสื่อสารเป็น
องค์ประกอบที่จะทาให้ภาษาถิ่นนั้นยังคงอยู่ในชุมชน ซึ่งจะสื่อสารภาษาถิ่นกันตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงวัยผู้ใหญ่ อันมีองค์กระ
กอบ ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร นั้น ล้วนแต่เป็นกระบวนการที่สาคัญที่จะสร้างการสืบทอด
ภาษาถิ่นที่จะกลายเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่น ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดภาษา
ถิ่นรวมทั้งศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการสืบทอดภาษาถิ่นของกลุม่ ชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนคร โดยผู้วิจัยสามารถสรุปข้อมูล
การวิจัยได้ดังนี้
1. กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดสกลนคร
จากการศึกษาพบว่า กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 5 กลุ่ม ในจังหวัด
สกลนคร ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท ย้อ โซ่ กะเลิง และโย้ย นั้น ได้นากระบวนการสื่อสาร คือ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง
ในการสื่อสาร ผู้รับสาร และมีการใช้ภาษาถิ่นเป็นเครื่องมือสาคัญเพื่อทาให้เกิดความหมาย และความเข้าใจร่วมกัน ดังนี้
ผู้ส่งสาร (Source) และผู้รับสาร (Receiver) คือผู้ที่มีทักษะในการสื่อสาร หรือเป็นผู้ที่ใช้ภาษาถิ่นในการ
สื่อสารมาอย่างยาวนาน มีทัศนคติที่เป็นบวกต่อภาษาถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง และมีความสามารถที่จะถ่ายทอด
ภาษาถิ่นผ่านระบบสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อในชุมชนของตนเอง เช่น การเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนบุตรหลาน
การไปร่วมงานบุญเพณีในชุมชน เป็นต้น
โดยมีผู้รับสารเป็นผู้ที่ถอดรหัสสารของผู้ส่งสาร หรือผู้ที่สามารถมีทักษะในการรับสารอย่างเข้าใจ และมี
การโต้ ต อบกลั บ นอกจากนี้ ผู้ รั บ สารยั ง ต้ อ งมี ทั ศ นคติ ที่ เ ป็ น บวกต่ อ ภาษาถิ่ น แ ละกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ข องตนเอง และมี
ความสามารถที่จะสื่อสารด้วยภาษาถิ่นผ่านระบบสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อในชุมชนของตนเองได้อย่างภาคภูมใิ จ
ได้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้อาวุโสของกลุม่ ชาติพันธุ์ทั้ง 5 กลุ่ม ในจังหวัดสกลนคร เป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายภาษาถิ่นมาจากบรรพบุรุษ
และมีความสามารถที่จะถ่ายทอดภาษาถิ่นต่อไปยังบุตรหลาน โดยการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน โดยมี ผู้รับสาร ซึ่งเป็นเด็ก
และเยาวชนซึ่งมีทักษะในการรับสารอย่างเข้าใจ และมีการโต้ตอบกลับ นอกจากนี้ผู้รับสารยังต้องมีทัศนคติที่เป็นบวกต่อ
ภาษาถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ของตน และได้นาภาษาถิ่นไปสื่อสารต่อในสังคมนอกบ้าน
สาร (Message) คือ กลุ่มสัญลักษณ์ หรือภาษาถิ่น ที่สามารถนามาจัดเข้าเป็นโครงสร้างเพื่อให้เกิด
ความหมายแก่บุคคลในท้องถิ่นนั้นๆ นอกจากนี้ สาร ยังมีส่วนประกอบในการสร้างสาร คือ รหัสสาร (message code)
เช่น เสียง ตัวอักษร และคาพูด เนื้อหาของสาร (content) เช่น ขอมูลที่จะนาเสนอ หรือนาไปพูด และการจัดสาร
(treatment) เช่น วิธีการที่ผู้สง่ สารเลือกใช้ในการจัดแต่งสารไปยังผู้รับสารตามที่ตนเห็นสมควร
นอกจากนั้น สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งที่เบอร์ โล ได้ระบุไว้ คือ “ความหมายของสาร”
(message
meaning) ไม่ได้อยูใ่ นตัวสาร หากแต่อยูใ่ นตัวผู้กระทาการสื่อสาร กล่าวคือ รหัสของสาร และเนื้อหาของสาร มีส่งจากผู้
ส่งสารไปยังผู้รับสาร จะมีความหมายก็ต่อเมื่อผู้ส่งสาร “ใส่” ความหมาย (เข้ารหัส) ที่ตนต้องการลงไป และผู้รับสาร
“ถอด” ความหมาย (ถอดรหัส) ที่ได้รับออกมา หากความหมายที่ผู้ส่งสาร และผู้รับสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การ
สื่อสารนัน้ ก็จะเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th

176
GRADUATE STUDIES JOURNAL 13(63) October-December 2016

บัณ

ฑิต
วิท

ยา

ลัย

มห

าว
ิทย

าล
ัยร
าช

ภัฏ

สก
ล

นค
ร

โดยภาษาถิ่นที่ใช้ส่อื สารในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ภาษาผู้ไท ภาษาย้อ ภาษาโซ่ ภาษาโย้ย และภาษา
กะเลิง ที่มีลักษณะสาเสียงที่แตกต่างกัน แต่สามารถใช้ส่ือสารร่วมกันได้ภายในกลุ่มชาติพันธุ์ หรือต่างกลุ่มชาติพันธุ์ได้
ยกเว้นภาษาโซ่ ที่ไม่อาจใช้ส่อื สารต่างกลุ่มชาติพันธุ์ได้เนื่องจากมีความแตกต่างด้านคาศัพท์ สาเนียง เป็นอย่างมาก
ช่องทางในการสื่อสาร (Channel) คือ สัมผัสทัง้ 5 ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น และการลิ้ม
รส ผู้สง่ สารต้องเป็นผู้กาหนดว่าช่องทางการสื่อสารประเภทใดมีความเหมาะสมกับการรับรู้ของผู้รับสารมากที่สุด เนื่องจาก
สารบางประเภทสามารถ่ายทอดให้ผู้รับสารรับรู้ได้ดที ี่สุด
ภาษาถิ่ น ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ทั้ ง 5 กลุ่ ม ในจั ง หวั ด สกลนคร ได้ มีก ารมาใช้ส่ื อ สารผ่ า นช่อ งทาง สื่ อ
วิทยุกระจายเสียง เช่น สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สกลนคร และสถานีวทิ ยุกระจายเสียง 909 นอกจากนี้
ยังมีการนาภาษาถิ่นมาสื่อสารผ่านหอกระจายข่าวในชุมชน ตลอดจนในงานบุญประเพณีต่างๆ ในแต่ละชุมชน โฆษก หรือ
พิธีกรใช้ภาษาถิ่นของตนเองในการสื่อสารด้วย
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีการอนุรกั ษ์การใช้ภาษาถิ่น โดยยังมีการใช้ภาษาถิ่นผ่าน
ช่องทางดังกล่าวอยู่ และสื่อมวลชนในท้องถิ่นเองก็ยังให้ความสาคัญกับภาษาถิ่น จึงพยายามจะนาภาษาถิ่นของกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่มีความโดดเด่นทางด้านภาษา เช่น ภาษาผู้ไท ภาษาย้อ เป็นต้น ใช้ส่อื สารผ่านช่องทางการสื่อสารดังกล่าวเพื่อเป็น
ตัวสนับสนุนและส่งเสริมเอกลักษณ์ที่มีอยูใ่ ห้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึน้
ผลจากการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการสื่อสาร ซึ่งมีกระบวนการทางานที่เป็นระบบ มีความสัมพันธ์
และมีอิทธิพลซึ่งกันและกันทั้งองค์ประกอบหลัก คือ ผู้สง่ สาร สาร ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร นอกจากนี้ ยังมีภาษาถิ่น
ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย หากพิจารณาโดยสรุปแล้วการสื่อสารมีความสาคัญมาก
เพราะเป็นบ่อเกิดของอารยะธรรมมนุษย์ และสามารถเชื่อมโยงบุคคลและสังคมเข้าด้วยกัน เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือและ
กลไกในการดาเนินชีวติ อีกทั้งผลการศึกษานี้ยังได้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่แต่ละกลุ่มชาติ
พันธุ์มีภาษาพูดเป็นของตนเองที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนและเอกลักษณ์แห่งเผ่าพันธุ์ โดยยังมีการสื่อสารและสามารถสืบ
ทอดภาษาถิ่นมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งผลของการศึกษานี้ยังได้สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ธนทรัพย์ มีทรัพย์
(บทคัดย่อ : 2549) เอมอร ชลพิไลพงศ์ (บทคัดย่อ : 2545) และอมรรัตน์ อุดมเรืองเกียรติ (บทคัดย่อ : 2546) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารเพื่อการสืบทอดทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆ โดยผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกันใน
เรื่องของกระบวนการสื่อสารโดยแบ่งผู้ถ่ายทอดออกเป็นรุ่นๆ ซึ่งก็หมายถึงการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นด้วย
เช่นกัน
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการสืบทอดภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนคร
การสื่อ สารด้ว ยภาษาถิ่ น ของกลุ่ มชาติพั น ธุ์ใ นจัง หวัด สกลนครนี้ ยัง มีปั จ จั ยส าคั ญ ที่จ ะช่ว ยกระตุ้น ให้เกิ ด
กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดภาษาถิ่น ซึ่งได้สอดคล้องตามแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการขัดเกลาสังคม ซึ่งถือได้ว่าเป็น
กระบวนการทางจิตวิทยาซึ่งจะมีลักษณะในการถ่ายทอดวัฒนธรรมต่างๆ เช่น ภาษา บทบาทหน้าที่ในสังคมต่างๆ โดยมี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการทาให้เกิดการสืบทอดของกระบวนการใช้ภาษาถิ่น มีดังนี้
ครอบครัว จากการศึกษาพบว่าครอบครัวของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 5 กลุ่มในจังหวัดสกลนคร ได้มีการเลี้ยงดู
อบรมสั่งสอนสมาชิกที่เกิดใหม่ด้วยภาษาถิ่นของตนเองเป็นส่วนใหญ่ แต่กลุ่มชาติพันธุ์โซ่จะใช้ การสื่อสารด้วยภาษาโซ่สลับ
กับภาษาไทอีสาน เนื่องจากสมาชิกจะต้องสามารถที่จะเรียนรู้อีกภาษาหนึ่งเอาไว้สาหรับการสื่อสารที่ต่างกลุ่มชาติพันธุ์
ดังนัน้ ครอบครัวมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการปลูกฝังค่านิยมในการใช้ภาษาถิ่น เพราะครอบครัวจะต้องอบรมสั่ง
สอนสมาชิกใหม่ให้เรียนรู้ระเบียบทางสังคม (Socialization) เนื่องจากการดารงชีวิตและการดาเนินชีวิตของมนุษย์จาเป็นต้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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อาศัยวัฒนธรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึงจาเป็นจะต้ องมีกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรม และภาษาถิ่นก็เป็นวัฒนธรรมที่ถูก
ถ่ายทอดด้วย โดยการอบรมสั่งสอนเพื่อให้สมาชิกในสังคมได้เรียนรู้ และมีความสามารถที่จะปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่มีอยู่ใน
สังคมนั้น เพื่อการอยู่รอดของตนเองและการดารงอยู่ของสังคม จากการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนที่ใช้ภาษาถิ่นเป็นตัวสื่อสาร
ซึ่งจะทาให้ผู้รับสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและมีการสืบทอดยังรุ่นต่อๆ ไป
สังคม ลักษณะที่สาคัญของมนุษย์ก็คือการที่จะต้องอยู่ร่วมกัน มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อการ
มีชวี ติ รอด และการมีสภาพของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังที่ อริสโตเติล นักปรัชญาเมธีชาวกรีกโบราณได้กล่าวว่า
“มนุษย์เป็นสัตว์สังคม” (Man is a Social Animal) มนุษย์จะเจริญหรือเสื่อมขึน้ อยูก่ ับสภาบันทางสังคม เช่น สถาบัน
ครอบครัว และสภาบันศาสนา เป็นต้น (พิชัย ผกากรอง. 2547 : 20) จากงานวิจัยนีพ้ บว่ากลุ่มย่อยของสังคม
ประกอบด้วย โรงเรียน กลุ่มเพื่อน และสื่อมวลชน ดังนี้
(1)โรงเรี ย น เป็ น สถาบั น ที่ ท าหน้ า ที่ ถ่ า ยทอดวิ ช าความรู้ และสอนให้ รู้ จั ก ระเบี ย บทางสั ง คมต่ อ จาก
สถาบันครอบครัว เมื่อถึงวัยเรียนครอบครัวก็ส่งบุตรหลานของตนไปโรงเรียนเพื่อให้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนวิชาการและ
ได้รับอบรมที่ดจี ากโรงเรียน และสิ่งที่ครอบครัวคาดหวังว่าบุตรหลานของตนจะได้รับจากโรงเรียนจึงมี 2 ประการ คือ วุฒิ
การศึกษา ได้แก่ วิชาความรู้ และจริยศึกษา คือ กฎศีลธรรมจรรยาและมารยาทสังคม เพื่อให้บุคคลเป็นผู้มีความรู้
เพราะความรู้เพียงอย่างเดียวมิอาจช่วยให้บุคคลและสังคมอยู่รอดได้ เพราะเขาอาจใช้ความรู้ไปในทางที่ผิด โดยมีครูเป็น
ผู้ทาหน้าที่ทั้งให้ความรู้ทางวุฒิการศึกษาและจริยศึกษา สอนให้เด็กรู้จักใช้ชีวิต สังคมกับกลุ่มเพื่อนและทาความคุ้นเคยกับ
กฎเกณฑ์ของสังคมบางประการ และเมื่อบุคคลอายุมากขึ้นผ่านการศึกษาจากโรงเรียนเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา การเรียน
ทางวิชาการมีความซับซ้อนตามความสามารถทางสมองที่พัฒนาขึ้น จากการเรียนรู้ดังกล่าว ทาให้บุคคลได้พบปะสังคม
ภายนอกครอบครัวของตนเอง และต้องมีการสื่อสารกับกลุ่มเพื่อนที่โรงเรียน โดยส่วนใหญ่หากเป็นโรงเรียนประจาท้องถิ่น
เด็กนักเรียนก็จะสื่อสารกันด้วยภาษาถิ่นและเกิดการซึมซับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จากการศึกษาพบว่าเด็กและเยาวชนของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 5 กลุ่ม มีการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนประจา
อาเภอ ซึ่งภายในโรงเรียนก็ได้มีการใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ ประจาโรงเรียน ซึ่งก็
ทาเกิดกระบวนการถ่ายทอดภาษาถิ่นอีกช่องทางหนึ่ง
(2) กลุ่มเพื่อน เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมมากที่สุด เพราะในแต่ละช่วงวัยของ
ชีวติ มนุษย์มอิ าจที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลาพังได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีเพื่อนเพื่อทาให้เกิดกลุ่มสังคมภายนอก (ครอบครัว)
ไว้สาหรับพูดคุยสนทนาเรือ่ งที่มีรสนิยม ความคิด ทัศนคติที่ตรงกัน เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะสื่อสาร
ด้วยภาษาถิ่นของตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้สกึ ว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน ในขณะเดียวกันการสื่อสารด้วยภาษาถิ่นนี้จะเป็นตัวกลาง
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ให้กับชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 5 กลุ่มในจังหวัดสกลนครยังมีการสื่อสารด้วยภาษาถิ่นของตนเอง
ในกลุ่มเพื่อนอยู่ ถึงแม้บ้างครั้งจะต่างกลุ่มชาติพันธุ์ก็ยังใช้ภาษาถิ่นของตนเองในการสื่อสารเพราะสามารถสื่อสารกันเข้าใจ
ยกเว้นกลุ่มชาติพันธุ์โซ่ที่จะใช้ภาษาไทอีสานสื่อสารกับเพื่อนต่างกลุ่มชาติพันธุ์ เนื่องจากภาษาโซ่มีความแตกต่างจากภาษา
ถิ่นอื่นเป็นอย่างมาก ดังนั้นกลุ่มชาติพันธุ์โซ่จึงใช้ภาษาโซ่ส่ือสารกันเฉพาะในกลุ่มเพื่อนตนเองเท่านั้น จากการค้นพบว่าการ
สื่อสารด้วยภาษาถิ่นในกลุ่มเพื่อนทาให้เกิดสัมพันธภาพดี ได้แสดงออกถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริง และความเป็นพวกพ้อง
เดียวกัน
(3) สื่อมวลชน เป็นหน่วยงานที่สาคัญที่จะเผยแพร่เอกลักษณ์ทางด้านการสื่อสารด้วยภาษาถิ่น และถือว่า
เป็นหน่วยงานที่จะคอยส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้เป็ นที่รู้จักและแพร่หลายกับบุคคลต่างถิ่น และนอกจากนี้
ยังได้สร้างจิตสานึกของการใช้ภาษาถิ่นให้กับคนในชุมชนนัน้ ๆอีกด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ทั้ ง 5 กลุ่ ม ในจั ง หวั ด สกลนคร ได้ มี ก ารใช้ ภ าษาถิ่ น สื่ อ สารผ่ า นสื่ อ มวลชนต่ า งๆ เช่ น สื่ อ
วิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น สื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น สื่อหอกระจายข่าวในชุมชน และสื่อบุคคลโดยใช้ภาษาถิ่นสื่อสารในงานบุญ
ประเพณีต่างๆ โดยที่ส่อื มวลชนเองก็มกี ารเลือกใช้ภาษาถิ่นเป็นตัวสื่อสารด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดจิตสานึกใน
การใช้ภาษาถิ่นของตนเอง
จะเห็นว่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้น มีผลเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน เช่น ครอบครัวใดสอนให้บุตรหลานใช้ภาษาไทย
กลางในการสื่อสารแล้ว ยังมีปัจจัยที่เป็นโรงเรียน กลุ่มเพื่อน เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลนั้นได้ซึมซับและยอมรับและสามารถ
พูดภาษาถิ่นได้ กล่าวคือถ้าครอบครัวไม่สอนให้พูดภาษาถิ่น ก็ยังมีสถาบันอื่ นๆที่จะเป็นเหมือนหน่วยงานสารองที่พร้อมจะ
หัดให้พูดภาษาถิ่นของตนเองได้ เช่นกัน
นอกจากนี้แล้วปัจจัยในการสืบทอดภาษาถิ่น คือ ครอบครัว และสังคม ได้แก่ โรงเรียน กลุ่มเพื่อน
สื่อมวลชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มสังคมที่จะคอยหล่อหลอมให้บุคคลรู้จักบทบาท หน้าที่ ในสังคมได้อย่างถูกต้องโดยใช้ภาษา
ถิ่นเป็นตัวสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจ รวมกันในสังคมซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ประกอบไปด้วย ระบบ
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม บรรทัดฐาน ที่คล้ายคลึงกัน ดังเช่น กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนครทั้ง 5 กลุ่ม มีการพู ด
ภาษาถิ่นหรือการใช้สัญลักษณ์ที่มีสาเนียงที่แตกต่างกันไปเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ เนื่องจากได้รับการอบรมสั่งสอนหรือปลูกฝัง
มา ส่งผลให้ผู้ที่อยูใ่ นสังคมนั้นจะต้องมีความกลมกลืน ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันในแบบแผน หรือแนวทางในการ
ดาเนินชีวิตและกฎเกณฑ์ของกลุ่มร่วมกัน ส่งผลให้มีวัฒนธรรมหรือระเบียบแบบแผนในการดาเนินชีวติ ที่สอดคล้องกัน โดยมี
วัฒนธรรม เป็นแบบแผนการดาเนินชีวิตของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกของสังคมได้ยึดถือแบบแผนของการดาเนินชีวิตร่วมกัน และ
ถ่ายทอดกันไปทางสังคมโดยอาศัยสัญลักษณ์ วัฒนธรรมจึงเป็นเสมือนเครื่ องหมายหรือตราประจากลุ่มที่คนอื่นเห็นแล้วรู้
ทันที ดังเช่นภาษาถิ่นที่ใช้ประจากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดสกลนครทั้ง 5 กลุ่ม ซึ่งผู้ที่ได้ฟังสาเนียงภาษาถิ่นนัน้ ๆ ก็จะรูไ้ ด้
ทันทีว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใด อาศัยอยูท่ ี่ใด
จากปัจจัยดังกล่าว นักวิชาการด้านภาษาถิ่นมีความคิดเห็นว่า การที่จะให้มีการสืบทอดการใช้ภาษาถิ่นนั้น
กลุ่มชาติพันธุ์นั้นจะต้องมีพนื้ ฐานทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ซึ่งจะต้องเริ่มจากครอบครัวที่จะต้องทาหน้าที่ถ่ายทอดวัฒนธรรม
และปลูกฝังความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของตน ซึ่งจะทาให้เกิดความเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันในสังคม เกิดความเป็นปึกแผ่น
ความจงรักภักดี ทั้งนี้เพราะการมีลักษณะทางวัฒนธรรมเดียวกันของกลุ่มคนในสังคม ย่อมทาให้เกิดความรู้สึกเป็นกลุ่ม
เดียวกัน มีจิตสานึกของความเป็นเจ้าของ จึงก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน และพร้อมที่จะปกป้องเพื่อให้ภาษาถิ่นของ
ตนเองเป็นส่วนร่วมของตนยังคงอยูต่ อ่ ไป

บัณ

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารด้วยภาษาถิ่นในแง่มุมอื่นๆ และเป็นการเพิ่มเติมจากความรู้เดิมที่มีอยู่
ให้เกิดการพัฒนาต่อยอด และเห็นคุ ณค่ าของการสื่อสารด้ วยภาษาถิ่น ที่ค วรอนุรักษ์ สามารถน าไปใช้ส่ือสารผ่านงาน
สื่อสารมวลชนให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับการใช้ภาษาถิ่นของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงในจังหวัดสกลนคร
2. ควรมีการศึกษากระบวนการสื่อสารด้วยภาษาถิ่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ
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