วิธีการแปรคติล้านนาของคนสามระดับอายุในอาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
The methods of Lanna proverb variations used among
three generations in Chiang Saen District,
Chiang Rai province

Abstract

วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ1
Wilailuck Boonkluab

This research examined the methods of Lanna proverbs variation
used among three generations of people in Chiang Saen District, Chiang
Rai Province. The research sample group consisted of 90 informants from
three generations, 30 informants per generation: aged 55-70 years; 35-50
years; and 15-30 years, from six sub-districts, namely, Yonok, Mae Ngern,
Sridonmoon, Wiang, Pasak and Baan Saew. Data was collected through
conducting interviews, and the data set was analyzed statistically in terms
of frequency distribution, percentage and descriptive analysis. The
qualitative data were obtained through Lanna proverbs variation in twenty
Lanna proverbs. Based on the result, five types of Lanna proverbs variation
were found, including syllable omission, syllable addition, word
replacement, using standard Thai language and changing vocabulary.
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However, the three most significant categories of Lanna proverbs variation
found were changing vocabulary, syllable omission and syllable addition.
Particularly, the variation in the Lanna proverbs occurred most frequently
among the 1st generation, 2nd and 3rd generation, respectively.
Keywords: Lanna proverbs, methods of variation, three generations
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาวิธีการแปรคติล้านนาของคนสามระดับอายุในอาเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บอกภาษาจากอาเภอเชียงแสน จานวน
6 ตาบล ได้แก่ โยนก แม่เงิน ศรีดอนมูล เวียง ป่าสัก และบ้านแซว ตาบลละ 15 คน
โดยกาหนดขอบเขตกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บอกภาษา 3 ระดับอายุ ระดับละ 30 คน ได้แก่
ระดับอายุที่ 1 อายุ 55-70 ปี ผู้บอกภาษาระดับอายุ ที่ 2 อายุ 35-50 ปี และผู้บอก
ภาษาระดับอายุที่ 3 อายุ 15-30 ปี รวม 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสัมภาษณ์โดยใช้สถิติเป็นการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และการพรรณนา
วิเคราะห์ สาหรับขอบเขตด้านเนื้อหาผู้วิจัยได้วิเคราะห์คติล้านนาจานวน 20 สานวน
ผลการวิจัยพบว่า วิธีการแปรคติล้านนามีถึง 5 ลักษณะ คือ การละพยางค์ การเพิ่ม
พยางค์ การแทนที่ ด้ ว ยค า การใช้ ภ าษาไทยมาตรฐานและการเปลี่ ย นค าศั พ ท์
โดยเฉพาะการเปลี่ยนคาศัพท์มีมากที่สุด รองลงมาเป็นการละพยางค์ และการเพิ่ม
พยางค์ตามลาดับและคติล้านนาเกิดการแปรในผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 มากที่สุด
รองลงมาเป็นผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 และ 3 ตามลาดับ
คาสาคัญ: คติล้านนา วิธีการแปร คนสามระดับอายุ
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บทนา
คติล้านนาเป็นข้อคิด คาคมทางภาษาที่บรรพชนใช้เพื่ ออบรมสั่งสอนบุ ตร
หลานให้เป็นคนดีของสังคมแต่เดิมเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะหรือการพูดกันปากต่อปาก
อาศัยเพียงการจดจาจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งซึ่งอาจเกิดการจดจาที่ผิดเพี้ยนไปบ้าง
การศึกษาข้อมูลในหนังสือคติล้านนาหลายสานวนพบว่า มีคติล้านนาจานวนมากที่ผู้
บันทึกใช้สานวนแตกต่างกันไป เช่น Payormyong (1978, p. 82) เขียนว่า “แป๋งผิดไว้
หื้อลูก แป๋งบ่ถูกไว้หื้อหลาน” ส่วน Sujai (1980, p. 35) เขียนว่า “แป๋งดีไว้หื้อลูก แป๋ง
ถูกไว้หื้อหลาน” หรือ Sujai (1980, p. 5) เขียนว่า “ตุ๊กข์บ่ได้กิ๋น ไผบ่ต๋ามไฟส่องต๊อง
ตุ๊กข์บ่ได้หย้อง ปี้น้องดูแควน” แต่ Phra Kru Pipattanakhun (n.d., p. 4) เขียนว่า “ตุ๊ก
บ่ได้กิ๋น บ่ใจ่มีไผจิ๊ไฟส่องต๊อง ตุ๊กบ่ได้นุ่งได้หย้อง จาวบ้านปี้น้องดูแควน” เป็นต้น
ตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าคติล้านนามีวิธีการแปรในหลายลักษณะ เช่น
การเปลี่ยนคาศัพท์ “ผิด” เป็น “ดี” การละพยางค์ “บ่ถูก” เป็น “ถูก” การแทนที่ด้วย
คา “ต๋าม” เป็น”จิ๊” หรือการเพิ่มพยางค์ “ได้หย้อง” เป็น “ได้นุ่งได้หย้อง” “ปี้น้อง”
เป็น “จาวบ้านปี้น้อง” เป็นต้น ผู้วิจัยเกิดคาถามว่า แล้วสภาพการใช้คติล้านนาของคน
ล้านนาในปัจจุบัน ที่มีสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก การใช้คติ
ล้านนาจะแปรไปมากน้อยเพียงใด และอย่างไร เมื่อศึกษางานวิจัยก็ยังไม่พบว่ามีผู้ใดทา
วิจัยในแนวนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจวิจัยในเรื่องดังกล่าว โดยเลือกเก็บข้อมูลในอาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ด้วยเหตุผลที่ว่าอาเภอเชียงแสนเป็นเมืองเก่าซึ่งมีอายุกว่า 1,000 ปี จึง
มีชาวพม่า ไทลื้อ ไทเขินจากเมืองเชียงตุง และคนพื้นเมืองอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเป็น
จานวนมาก การที่คนมาอยู่รวมกันเป็นจานวนมากนี้ จาต้องมีกฎ กติกาเป็นบรรทัดฐาน
ทางสังคมเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข บรรพชนจึงคิดคติล้านนาขึ้นมา
เพื่อให้ลูกหลานได้ยึดถือปฏิบัติตามกันมาจวบจนปัจจุบัน และเมื่อมีการใช้คติล้านนาส่ง
ต่อรุ่นสู่รุ่นก็เป็นธรรมดาที่คติล้านนาจะเกิดการแปรไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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อนึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ อ าศั ย แนวคิ ด ทางภาษาศาสตร์ สั ง คม (sociolinguistics)
ที่ กล่ า วว่ า อายุ เป็ น ปั จ จั ย ส าคัญ ประการหนึ่ ง ที่ ท าให้ รูป แบบของภาษาแตกต่ า งกั น
ได้ ดังที่ Prasithrathsint (1990, p. 30) ได้กล่าวไว้ว่า อายุทาให้มีการใช้ภาษาต่างกัน
หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้พูดที่อยู่ในวัยต่างกันย่อมใช้ภาษาต่างกัน นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยที่ได้
ศึ ก ษาการแปรของภาษาและได้ จ าแนกตามระดั บ อายุ ไ ว้ อาทิ Liamprawat &
Wattanaprasert (1996) ศึกษาวิเคราะห์การใช้คาและการแปรของภาษาของคนสาม
ระดับอายุในชุมชนภาษาลาวลุ่มน้าท่าจีน Tantinimitrkul (2001) ศึกษาการแปรของ
เขตปรับเปลี่ยนภาษาระหว่างภาษาไทยถิ่นกลางกับภาษาไทยถิ่นใต้ตามตัวแปรทาง
สังคมบางประการโดยศึกษาเฉพาะด้านคาศัพท์ Choophan (2004) ศึกษาการแปรของ
คาศัพท์ภาษาไทยถิ่ นเกาะสมุยตามถิ่นที่อยู่และอายุของผู้พูด Saeng-ngam (2006)
ศึกษาการแปรคาศัพท์และวรรณยุกต์ตามกลุ่มอายุและทัศนคติต่อภาษาในภาษาโซ่ง
(ไทดา) ที่พูดในอาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี Kaewuthai (2008) ศึกษาการแปรของ
เสียง (mr) และ (ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลาตามปัจจัยทางสั งคม Boonkua (2010)
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสานวนภาษาไทยถิ่นอีสานของคนสองช่วงอายุและวิเคราะห์
การสูญหายของสานวนภาษาไทยถิ่นอีสาน และ Burusphat (2013) ศึกษาการแปร
และการเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์ในภาษาไทดาตามตัวแปรอายุและภูมิภาค เป็นต้น
จะเห็นว่างานวิจัยดังกล่าวใช้ อายุเป็นปัจจัยในการศึกษาการแปรของภาษาทั้งสิ้น ใน
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงจาแนกอายุของผู้บอกภาษาไว้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มี
ความใกล้เคียงกับความเป็นจริงและสมบูรณ์มากที่สุด
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิธีการแปรคติล้านนาของคนสามระดับอายุในอาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา
การแปร หมายถึง การใช้รูปภาษาแตกต่างกันบางส่วนแต่ใช้ในความหมาย
แก่นเดียวกัน เช่น อดเผ็ดได้กิ๋นหวาน อดสานได้ซ้า กับ อดส้มได้กิ๋นหวาน อดสานได้ซ้า
(หมายถึง รู้จักอดทน รอโอกาสดีๆ ให้มาถึงก่อน) หรือ ก่อยอยู่ต๋ามน้า ทาไปต๋ามตั๋ว ขัว
เปียงใด น้าเปียงอั้น กับ ก้อยอยู่ต๋ามน้า ย๊ะไปต๋ามตั๋ว น้าเปียงใด ดอกบัวตึงเต้าอั้น
(หมายถึง ให้รู้จักความพอเพียง พอดี)
วิธีการศึกษา
1. นาข้อมูลคติล้านนาที่มีผู้รวบรวมและเรีย บเรียงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
จานวน 16 เล่ม มาสร้างแบบสัมภาษณ์โดยคัดเลือกเฉพาะคติล้านนาที่มีวิธีการแปรใน
ลักษณะต่างๆ จานวน 20 สานวน
2. นาแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ทรงภูมิรู้ที่มีภูมิลาเนา
ใกล้เคียงอาเภอเชียงแสน จานวน 3 ท่าน จากนั้นนามาปรับปรุงแล้วนาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างในอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จานวน 6 ตาบล ได้แก่ โยนก แม่เงิน ศรีดอน
มูล เวียง ป่าสัก และบ้านแซว ตาบลละ 15 คน ไม่จาแนกชายหญิงรวมผู้บอกภาษาทั้งสิ้น
90 คน แบ่งเป็น 3 ช่วงอายุ ช่วงอายุละ 5 คน คือ ระดับอายุที่ 1 อายุ 55-70 ปี ระดับอายุ
ที่ 2 อายุ 35-50 ปี และระดับอายุที่ 3 อายุ 15-30 ปี โดยผู้วิจัยเป็นผู้บอกคติล้านนาใน
วรรคแรก แล้วให้ผู้บอกภาษาเป็นผู้ต่อสานวนนั้นตามที่ทราบ
3. น าข้ อมู ลที่ จดบั นทึ กพร้ อมบั นทึ กเสี ยง มาวิ เคราะห์ ที ละส านวนว่ าคติ
ล้านนาในหนึ่งสานวนมีวิธีการแปรในลักษณะใดบ้าง พร้อมแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ตลอดจนใช้ วิ ธีพรรณนาวิเคราะห์ เพื่ ออธิ บายถึงวิธี การแปรในคติ ล้านนา ดั งตั วอย่าง
ต่อไปนี้
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สํานวนที่ 1 ฮ่อมหนูหนูไต่...ฮ่อมไหน่ ไหน่เตียว
ระดับอายุที่ 1(จํานวน/คน) ระดับอายุที่ 2(จํานวน/คน)
ต่อสํานวนเป็น
ฮ่อมไหน่ ไหน่เตียว(21) ฮ่อมไหน่ ไหน่เตียว (26)
ทางไหน่ ไหน่เตียว (1)
ไหน่เตียว
(2)
ฮ่อมไหน่เตียว
(2)
ตารางข้างต้นจะพบว่าคติล้านนามีวิธีการแปรดังนี้
1) การละพยางค์

ระดับอายุที่ 3(จํานวน/คน)
ฮ่อมไหน่ ไหน่เตียว (4)
ฮ่อมไหน่เตียว
(1)
ทางไหน่หนูเดิน (1)

ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ละพยางค์หน้า 2 พยางค์จาก ฮ่อม/ไหน่ไหน่/
เตียว เป็น /Ø/Ø/ไหน่เตียวผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 และ 3 ละพยางค์กลาง 1
พยางค์ เป็น ฮ่อมไหน่ /Ø/ เตียว
2) การใช้ภาษาไทยมาตรฐาน
ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 เปลี่ยนคติล้านนาจากภาษาถิ่นคือ /ฮ่อม/
ไหน่ ไหน่ / เตี ย ว/ เป็ น ภาษาไทยมาตรฐาน คื อ /ทาง/ไหน่ ไหน่ เ ตี ย วและผู้ บ อก
ภาษาระดับอายุที่ 3 เปลี่ยนเป็น/ทาง/ไหน่หนู/เดิน/
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์คติล้านนาในลักษณะเดียวกันนี้ทุกสํานวนและทุกระดับอายุ
4.นําข้อมู ลที่ ได้มาจัดหมวดหมู่ตามวิ ธีการแปรคติล้านนาในลักษณะต่ างๆ
พร้อมจําแนกตามระดับอายุจากนั้นจึงสรุป อภิปรายผลและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์
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ผลการศึกษา
ผู้วิจัยพบว่า ผู้บอกภาษาทั้งสามระดับอายุมีวิธีการแปรคติล้านนาเหมือนกัน
ในหลายลักษณะคือ การละพยางค์ การเพิ่มพยางค์ การแทนที่ด้วยคํา การใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน และการเปลี่ยนคําศัพท์ ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 1 สรุปความถี่ (ครั้ง) และร้อยละการแปรคติล้านนาในแต่ละวิธีการของผู้บอก
ภาษาทั้งสามระดับอายุ
วิธีการแปรคติ ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3
รวม
ล้านนา
(ครั้ง)/ร้อยละ (ครั้ง)/ร้อยละ (ครั้ง)/ร้อยละ (ครั้ง)/ร้อยละ
1.การละพยางค์
7(7.52)
4(4.30)
1(1.08)
12(12.90)
2.การเพิ่มพยางค์
5(5.38)
4(4.30)
2(2.15)
11(11.83)
3.การแทนที่ด้วยคํา
4(4.30)
3(3.23)
2(2.15)
9(9.68)
4.การใช้ภาษาไทย
2(2.15)
1(1.08)
2(2.15)
5(5.38)
มาตรฐาน
5.การเปลี่ยนคําศัพท์ 27(29.03)
19(20.43)
10(10.75)
56(60.21)
รวม(ครั้ง)/ร้อยละ 45(48.39)
31(33.33)
17(18.28) 93(100.00)
ตาราง 1 สรุปได้ว่า ผู้บอกภาษาทุกระดับอายุมีวิธีการแปรคติล้านนาในทุก
ลักษณะ โดยผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 มีการแปรคติล้านนามากที่สุดถึง 45 ครั้งคิด
เป็นร้อยละ 48.39 รองลงมาเป็นผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 มี 31 ครั้งคิดเป็นร้อยละ
33.33 และผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 มี 17 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.28 ตามลําดับ และ
วิธีการแปรในคติล้านนาที่พบมากที่สุดคือ การเปลี่ยนคําศัพท์ มีมากถึง 56 ครั้งคิดเป็น
ร้อยละ 60.21รองลงมาเป็นการละพยางค์มี 12 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 12.90 และการเพิ่ม
พยางค์มี 11 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 11.83 ตามลําดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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1.การละพยางค์ หมายถึ ง การตัด พยางค์ห รือคํ า ในส่ว นใดส่ว นหนึ่ง ของ
สํานวนออกไป อาจจะเป็นด้านหน้า กลางหรือหลังสุดของสํานวนก็ได้ โดยไม่ทําให้
ความหมายแก่นเปลี่ยนไปผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 มีการละพยางค์ในคติล้านนาดังนี้
คติล้านนา
วรรคแรก/ครั้ง
1.จักกิ๋นก่ขจี้ ๊ะ
2.ฮ่อมหนูหนูไต่
3.ฮ่อมหนูหนูไต่
4.ข้าวจะเสี้ยง
เพราะกิ๋นหวาน
5.ต๊กต่าเปิ้นเป๋น
ดีใค่หัว
6.ฝนตกจะไปเจือ้
ใจ๋ดาว
7.ข้ามขัวยังบ่ปน้

ควรต่อสํานวนวรรค
หลังว่า
/จัก/ละก่เสียดาย
/ฮ่อมไหน่/ ไหน่เตียว
ฮ่อมไหน่ /ไหน่/เตียว
คน/จะ/ผลาญ/
เพราะ/นอนอุ่น
ต๊กต่าตัว๋ เป๋นดีใค่ไห้

ผู้บอกภาษา
เปลี่ยนเป็น
/Ø/ละก่เอ็นดู
/ØØ/ไหน่เตียว
ฮ่อมไหน่/Ø/เตียว
คน/Ø/ผลาญ/Ø/
นอนอุ่น
ต๊กต่าตัว๋ /Ø Ø Ø/ไห้

มีลูกสาวจะไปเจื้อ มีลูกสาวจะไปเจื้อ
ใจ๋มัน
ใจ๋/Ø/
อย่าฟั่งห่มก้นแยงเงา อย่าฟั่งห่ม/Ø Ø Ø/

ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 มีการละพยางค์ในคติล้านนาดังนี้
คติล้านนา
ควรต่อสํานวนวรรค
ผู้บอกภาษา
วรรคแรก/ครั้ง
หลังว่า
เปลี่ยนเป็น
1.แก่นตาควักออก /เอา/บ่ากอกเข้ายัด /Ø/บ่ากอกเข้าใส่
2.ต๊กต่าเปิ้นเป๋น ต๊ กต่ าตั๋ ว/เป๋ น/ดี ใค่ ต๊กต่าตั๋ว/Ø/ดีใค่ไห้
ดีใค่หัว
ไห้
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ละพยางค์
หน้า 1 พยางค์
หน้า 2 พยางค์
กลาง 1 พยางค์
กลาง 2 พยางค์
กลาง 3 พยางค์
หลัง 1 พยางค์
หลัง 3 พยางค์
ละพยางค์
หน้า 1 พยางค์
กลาง 1 พยางค์
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คติล้านนา
วรรคแรก/ครั้ง
3.คนจะดีก่ดีเมื่อ
ผ้าอ้อมป้อก
4.ฝนตกจะไปเจือ้
ใจ๋ดาว

ควรต่อสํานวนวรรค
หลังว่า
คนจะวอก/มันตึง/
วอกเต๊าต๋าย
มีลูกสาวจะไปเจื้อ
ใจ๋/มัน/

ผู้บอกภาษา
เปลี่ยนเป็น
คนจะวอก/Ø Ø/
วอกเต๊าต๋าย
มีเมียสาวบ่ดีไว้ใจ๋/
Ø/

ละพยางค์
กลาง 2 พยางค์
หลัง 1 พยางค์

ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 มีการละพยางค์ ในคติล้านนาดังนี้
คติล้านนา
ควรต่อสํานวนวรรค
ผู้บอกภาษา
ละพยางค์
วรรคแรก/ครั้ง
หลังว่า
เปลี่ยนเป็น
1.ต๊ ก ต่ า เปิ้ น เป๋ น ต๊กต่าตั๋ว/เป๋น/ดีใค่ ต๊กต่าตั๋ว/Ø/ดีใค่ไห้ กลาง 1 พยางค์
ดีใค่หัว
ไห้
สรุปได้ว่า คติล้านนามีวิธีการแปรในลักษณะของการละพยางค์มากที่สุดในผู้
บอกภาษาระดับอายุที่ 1 มีถึง 7 ครั้ง ซึ่งมีทั้งการละพยางค์หน้า 1-2 พยางค์ การละพยางค์
กลาง 1-3 พยางค์ และการละพยางค์หลัง 1 และ 3 พยางค์ รองลงมาเป็นผู้บอกภาษาระดับ
อายุที่ 2 จํานวน 4 ครั้ง และผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 จํานวน 1 ครั้ง ตามลําดับ
2.การเพิ่มพยางค์หมายถึง การนําพยางค์หรือคํามาเติมในส่วนใดส่วนหนึ่งของสํานวน
อาจจะเป็นด้านหน้า กลางหรือหลังสุดของสํานวนก็ได้โดยไม่ทําให้ความหมายแก่น
เปลี่ยนไป
ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 มีการเพิ่มพยางค์ในคติล้านนาดังนี้
คติล้านนา
ควรต่อสํานวนวรรค
ผู้บอกภาษา
เพิ่มพยางค์
วรรคแรก/ครั้ง
หลังว่า
เปลี่ยนเป็น
1.หมั่นต๋ายบ่าด้าน ค้านต๋ายบ่าหัก
/คน/ค้านต๋ายหลังหัก หน้า 1 พยางค์
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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คติล้านนา
วรรคแรก/ครั้ง
2.แก่นตาควักออก
3.แก่นตาควักออก
4.ตุ๊มผ้าลายหมาเห่า
5.บ่ดีเก็บหมาหลง

ควรต่อสํานวนวรรค
ผู้บอกภาษา
หลังว่า
เปลี่ยนเป็น
เอาบ่ากอกเข้ายัด /บ่ดี/เอาบ่ากอกเข้ายัด
เอาบ่ากอกเข้ายัด เอา/แก่น/บ่ากอกเข้าใส่
ค้นกําเก่าจ้างผิดกั๋น ค้ น กํ า เก่ า /คนเฒ่ า /
จ้างผิดกั๋น
บ่ดีเก็บถงเฮี่ย
บ่ดีเก็บถงเฮี่ย/บ้าน/

ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 มีการเพิ่มพยางค์ในคติล้านนาดังนี้
คติล้านนา
ควรต่อสํานวนวรรค
ผู้บอกภาษา
วรรคแรก/ครั้ง
หลังว่า
เปลี่ยนเป็น
1.หมั่นต๋ายบ่าด้าน ค้านต๋ายบ่าหัก
/ขี้/ค้านต๋ายบ่าหัก
2.ตุ๊ มผ้ าลายหมา ค้นกําเก่าจ้าง
ค้ น กํ า เก่ า /คน/จ้ า ง
เห่า
ผิดกั๋น
ผิดกั๋น
3.ข้าวจะเสีย้ ง
คนจะผลาญเพราะ คน/จะตุ๊ก/จะผลาญ
เพราะกิ๋นหวาน นอนอุ่น
เพราะนอนอุ่น
4.แก่นตาควักออก เอาบ่ากอกเข้ายัด เอาบ่ากอกยัด/ใน/

เพิ่มพยางค์
หน้า 2 พยางค์
กลาง 1 พยางค์
กลาง 2 พยางค์
หลัง 1 พยางค์
เพิ่มพยางค์
หน้า1 พยางค์
กลาง 1 พยางค์
กลาง 2 พยางค์
หลัง 1 พยางค์

ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 มีการเพิ่มพยางค์ ในคติล้านนา ดังนี้
คติล้านนา
ควรต่อสํานวนวรรค
ผู้บอกภาษา
เพิ่มพยางค์
วรรคแรก/ครั้ง
หลังว่า
เปลี่ยนเป็น
1.แก่นตาควักออก เอาบ่ากอกเข้ายัด /บ่ดี/เอาบ่ากอกเข้ายัด หน้า2 พยางค์
2. ตุ๊มผ้าลายหมาเห่า ค้นกําเก่าจ้าผิดกั๋น อู้กําเก่า/มัน/จ่างผิดกัน กลาง 1 พยางค์
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สรุปได้ว่า คติล้านนามีวิธีการแปรในลักษณะของการเพิ่มพยางค์มากที่สุดในผู้
บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ถึง 5 ครั้ง ซึ่งมีทั้งการเพิ่มพยางค์หน้า 1-2 พยางค์ การเพิม่ พยางค์
กลาง 1-2 พยางค์ และการเพิ่มพยางค์หลัง 1 พยางค์ รองลงมาเป็นผู้บอกภาษาระดับอายุที่
2 จํานวน 4 ครั้ง และผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 จํานวน 2 ครั้ง ตามลําดับ
3. การแทนที่ด้วยคํา หมายถึง การนําคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียง
กันมาแทนที่คําอีกคําหนึ่งในตําแหน่งเดียวกัน โดยไม่ทําให้ความหมายแก่นเปลี่ยนไป
ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 มีการแทนที่ในคติล้านนาดังนี้
คติล้านนา
ควรต่อสํานวนวรรค
ผู้บอกภาษา
วรรคแรก/ครั้ง
หลังว่า
เปลี่ยนเป็น
1.จักกิ๋นก่ขี้จ๊ะ
/จัก/ละก่เสียดาย /จะ/ละก่เสียดาย
2.หลับเหมือนขอน นอน /เหมือน/ด้วง นอน/เป็น/ด้วง
3.แก่นตาควักออก เอาบ่ากอกเข้า/ยัด/ เอาบ่ากอกเข้า/แตน/
4.แก่นตาควักออก เอาบ่ากอกเข้า/ยัด/ เอาบ่ากอกเข้า/ใส่/
ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 มีการแทนที่ในคติล้านนาดังนี้
คติล้านนา
ควรต่อสํานวนวรรค
ผู้บอกภาษา
วรรคแรก/ครั้ง
หลังว่า
เปลี่ยนเป็น
1.ข้ามขัวยังบ่ปน้
/อย่า/ฟัง่ ห่มก้น
/จะไป/ฟั่งห่มก้น
แยงเงา
แยงเงา

แทนทีพ่ ยางค์
หน้า ด้วยคําว่า/จะ/
กลาง ด้วยคําว่า/เป๋น/
หลัง ด้วยคําว่า/แตน/
หลัง ด้วยคําว่า/ใส่/
แทนทีพ่ ยางค์
หน้า ด้วยคําว่า/จะ
ไป/

2.แก่เพราะกิ๋นข้าว เฒ่าเพราะ/เกิด/เมิน เฒ่าเพราะ/อยู่/เมิน กลาง ด้วยคําว่า/อยู่/
3.ฝนตกจะไปเจื้อ มีลูกสาวจะไปเจื่อ มี ลู ก สาวจะไปเจื่ อ หลั ง ด้ ว ยคํ า ว่ า /
ใจ๋ดาว
ใจ๋/มัน/
ใจ๋/เขา/
เขา/
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ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 มีการแทนที่ในคติล้านนาดังนี้
คติล้านนา
ควรต่อสํานวนวรรค
ผู้บอกภาษา
แทนทีพ่ ยางค์
วรรคแรก/ครั้ง
หลังว่า
เปลี่ยนเป็น
1.ข้ามขัวยังบ่ป้น /อย่ า /ฟั่ ง ห่ ม ก้ น /จะไป/ฟั่ ง ห่ ม ก้ น หน้า ด้วยคําว่า/จะ
แยงเงา
แยงเงา
ไป/
2.ฝนตกจะไปเจื้อ มี ลู ก สาว/จะไป/ เป๋ น สาว/บ่ ดี / เจื้ อ กลาง ด้วยคําว่า/บ่
ใจ๋ดาว
เจื่อใจ๋มัน
คนง่าย
ดี/
สรุปได้ว่า คติล้านนามีวิธีการแปรในลักษณะของการแทนที่ด้วยคํามากที่สุด
ในผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ถึง 4 ครั้ง มีทั้งการแทนที่ในตําแหน่งพยางค์หน้า พยางค์
กลาง และพยางค์หลังรองลงมาเป็นผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 จํานวน 3 ครั้ง และผู้
บอกภาษาระดับอายุที่ 3 จํานวน 2 ครั้ง ตามลําดับ
4.การใช้ภาษาไทยมาตรฐานหมายถึง การนําภาษาราชการอันเป็นภาษาไทย
มาตรฐานที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันภายในประเทศมาแทนภาษาถิ่นหรือภาษาเฉพาะกลุ่ม
ของตน โดยไม่ทําให้ความหมายแก่นเปลี่ยนไป
ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้ภาษาไทยมาตรฐานแทนภาษาถิ่นในคติล้านนา ดังนี้
คติล้านนา
ควรต่อสํานวนวรรค
ผู้บอกภาษา
ใช้คําว่า
วรรคแรก/ครั้ง
หลังว่า
เปลี่ยนเป็น
1.ฮ่อมหนูหนูไต่ /ฮ่อม/ไหน่ไหน่เตียว /ทาง/ไหน่ ไหน่เตียว /ทาง/ แทน /ฮ่อม/
2.แก่เพราะกิ๋นข้าว เฒ่าเพราะเกิด/เมิน/ เฒ่าเพราะอยู่/นาน/ /นาน/ แทน /เมิน/
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คติล้านนา
ควรต่อสํานวนวรรค
ผู้บอกภาษา
ใช้คําว่า
วรรคแรก/ครั้ง
หลังว่า
เปลี่ยนเป็น
ผู1.แก่
้บอกภาษาระดั
2 ใช้ภาษาไทยมาตรฐานแทนภาษาถิ
ล้านนา
งนี้ น/
เพราะกิ๋นข้าวบอายุเฒ่ทาี่เพราะเกิ
ด/เมิน/ เฒ่าเพราะอยู่/นาน/ ่นในคติ
/นาน/
แทนดั/เมิ
คติล้านนา
ควรต่อสํานวนวรรค
ผู้บอกภาษา
ใช้คําว่า
ผู้บวรรคแรก/ครั
อกภาษาระดั
ใช้ภงว่าษาไทยมาตรฐานแทนภาษาถิ
้ง บอายุที่ 3 หลั
า
เปลี่ยนเป็น ่นในคติล้านนา ดังนี้
ล้านนา
ควรต่
อสํานวนวรรค
ผู้บอกภาษา
คําว่า/เมิน/
1.แก่คติ
เพราะกิ
๋นข้าว เฒ่
าเพราะเกิ
ด/เมิน/ เฒ่าเพราะอยู
่/นาน/ /นาน/ใช้แทน
วรรคแรก/ครั้ง
หลังว่า
เปลี่ยนเป็น
ผู1.ฮ่
้บอกภาษาระดั
3 ใช้ภไหน่
าษาไทยมาตรฐานแทนภาษาถิ
ล้านนา ดัองนีม/้
อมหนูหนูไต่ บอายุ/ฮ่ทอี่ ม/ไหน่
เตียว /ทาง/ไหน่ หนูเดิน่นในคติ
/ทาง/แทน/ฮ่
ล้านนา
อสํไหน่
านวนวรรค
ผู้บอกภาษา
2.ฮ่อคติมหนู
หนูไต่ ฮ่ควรต่
อมไหน่
/เตียว/ ทางไหน่
หนู/เดิน/ / เ ดิ นใช้/คําแว่ทา น /
วรรคแรก/ครั้ง
หลังว่า
เปลี่ยนเป็น
เตียว/
1.ฮ่อมหนูหสรุ
นูไปต่ได้ว่า/ฮ่คติ
อม/ไหน่
ไหน่วเตีิธยีกวารแปรในลั
/ทาง/ไหน่
หนูเดิน /ทาง/แทน/ฮ่
อม/
ล้านนามี
กษณะของการใช้
ภาษาไทยมาตรฐาน
2.ฮ่อมหนูหนู่นไมากที
ต่ ่สฮุ่ดอมไหน่
/เตียว/ บทางไหน่
น/ 2 / เครั
ดิ ้งน คื/ อ/ทาง/แทน/
แทน /
แทนภาษาถิ
ในผู้บไหน่
อกภาษาระดั
อายุที่ 1หนูจํ/เดิ
านวน
เตียว/2 ครั้ง คือ /ทาง/
ฮ่อม/และ/นาน/แทน/เมิน/ และผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 จํานวน
ปได้/เดิ
ว่า นคติ/แทน/เตี
ล้านนามียวว/ิธีการแปรในลั
กษณะของการใช้
แทน/ฮ่อม/สรุและ
ส่วนผู้บอกภาษาระดั
บอายุทภี่ าษาไทยมาตรฐาน
2 มี 1 ครั้ง คือ
แทนภาษาถิ
่นมากที
/นาน/
แทน/เมิ
น/ ่สุดในผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 จํานวน 2 ครั้ง คือ/ทาง/แทน/
ฮ่อม/และ/นาน/แทน/เมิ
อกภาษาระดั
2 ครั้ง คือ่ น หรื
/ทาง/
5.การเปลี่ ย นคํน/า ศัและผู
พ ท์ ้บหมายถึ
ง การนํบาอายุ
คํ าทศัี่พ3ท์จํทาี่ มนวน
ี ค วามหมายอื
อ มี
แทน/ฮ่อม/ และ
น/แทน/เตี
ว/ ส่วนผู่ในตํ
้บอกภาษาระดั
2 มี 1 ครั้ง คืวอย
ความหมายที
่แตกต่/เดิางจากคํ
าเดิมยมาแทนที
าแหน่งเดียวกับนอายุ
แม้ทคี่ วามหมายในหน่
แทน/เมิ่ยนนไป
/ แต่ความหมายแก่นยังคงเหมือนเดิม
ย่/นาน/
อยอาจจะเปลี
5.การเปลี่ ย นคํ า ศั พ ท์ หมายถึ ง การนํ า คํ า ศั พ ท์ ที่ มี ค วามหมายอื่ น หรื อ มี
ความหมายที่แตกต่างจากคําเดิมมาแทนที่ในตําแหน่งเดียวกัน แม้ความหมายในหน่วย
ย่อยอาจจะเปลี่ยนไป แต่ความหมายแก่นยังคงเหมือนเดิม
ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 มีการเปลี่ยนคําศัพท์ในคติล้านนาดังนี้
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คติล้านนา
วรรคแรก/ครั้ง
1.ต๊กต่าเปิ้นเป๋นดีใค่
หัว
2.หลับเหมือนขอน
3.หลับเหมือนขอน
4.หลับเหมือนขอน
5.หลับเหมือนขอน
6.หลับเหมือนขอน
7. หลับเหมือนขอน
8.หลับเหมือนขอน
9.หลับเหมือนขอน
10.หลับเหมือนขอน
11.หมั่นต๋ายบ่าด้าน
12.หมั่นต๋ายบ่าด้าน
13.หมั่นต๋ายบ่าด้าน
14.หมั่นต๋ายบ่าด้าน
15.หมั่นต๋ายบ่าด้าน
16.บ่ดีเก็บหมาหลง
17.บ่ดีเอาคนไบ้
นําหน้า
18.บ่ดีเอาคนไบ้
นําหน้า
54

ควรต่อสํานวนวรรค
หลังว่า
ต๊ ก ต่ า ตั๋ ว /เป๋ น /ดี
ใค่ไห้
นอนเหมือน/ด้วง/
นอนเหมือน/ด้วง/
นอนเหมือน/ด้วง/
นอนเหมือน/ด้วง/
นอนเหมือน/ด้วง/
นอนเหมือน/ด้วง/
นอนเหมือน/ด้วง/
นอนเหมือน/ด้วง/
นอนเหมือน/ด้วง/
ค้านต๋าย/บ่า/หัก
/ค้าน/ต๋ายบ่าหัก
ค้านต๋ายบ่า/หัก/
ค้าน/ต๋าย/บ่าหัก
ค้านต๋ายบ่า/หัก/
บ่ดีเก็บ/ถง/เฮี่ย
บ่ดีเอา/ต๋าบอด/
นําตาง
บ่ดีเอา/ต๋าบอด/
นําตาง

ผู้บอกภาษา
เปลี่ยนคําศัพท์
เปลี่ยนเป็น
ต๊กต่าตั๋ว/บ่/ดีใค่ไห้ /เป๋น/เป็น/บ่/
นอนเหมือน/ไม้/
นอนเหมือน/ต๋าย/
นอนเหมือน/ตื่น/
นอนเหมือน/หมู/
นอนเหมือน/ควาย/
นอนเหมือน/เสือ/
นอนเหมือน/ตุ่น/
นอนเหมือน/เต่า/
นอนเหมือน/ไหน่/
ค้านต๋าย/หลัง/หัก
/คนคัก/ต๋ายบ่าด้าน
คนคักต๋ายบ่า/ด้าน/
ค้าน/หลาย/บ่าหัก
ค้านต๋ายหลัง/ด้าน/
บ่ดีเก็บ/ของ/เฮี่ย
บ่ดีเอา/หมา/นํา
ตาง
บ่ดีเอา/คนบ้า/นํา
ตาง

ด้วง/เป็น/ไม้/
ด้วง/เป็น/ต๋าย/
ด้วง/เป็น/ตื่น/
ด้วง/เป็น/หมู/
ด้วง/เป็น/ควาย/
ด้วง/เป็น/เสือ/
ด้วง/เป็น/ตุ่น/
ด้วง/เป็น/เต่า/
ด้วง/เป็น /ไหน่/
/บ่า/เป็น/หลัง/
/ค้าน/เป็น/คนคัก/
หัก/เป็น/ด้าน/
/ต๋าย/เป็น/หลาย/
หัก/เป็น/ด้าน/
/ถง/เป็น/ของ/
/ต๋าบอด/เป็น/
หมา/
ต๋าบอด/เป็น/คน
บ้า/
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คติล้านนา
วรรคแรก/ครั้ง
19.ตุ๊มผ้าลายหมา
เห่า
20.ตุ๊มผ้าลายหมา
เห่า
21.ตุ๊มผ้าลายหมา
เห่า
22.ใจ๋ใสเป๋นบุญ
23.ใจ๋ใสเป๋นบุญ
24.กิ๋นส้มบ่ดีฮาน
25.กิ๋นส้มบ่ดีฮาน
26.กิ๋นส้มบ่ดีฮาน
27.กิ๋นส้มบ่ดีฮาน

ควรต่อสํานวนวรรค
หลังว่า
/ค้น/กําเก่าจ้าง
ผิดกั๋น
/ค้น/กําเก่าจ้าง
ผิดกั๋น
/ค้น/กําเก่าจ้าง
ผิดกั๋น
ใจ๋/ขุ่น/เป๋นบาป
ใจ๋/ขุ่น/เป๋นบาป
กิ๋นหวานบ่ดี/ป้าํ /
กิ๋นหวานบ่ดี/ป้าํ /
กิ๋นหวานบ่ดี/ป้าํ /
กิ๋นหวานบ่ดี/ป้าํ /

ผู้บอกภาษา
เปลี่ยนเป็น
/ลืม/กําเก่าผิดกั๋น

เปลี่ยนคําศัพท์
/ค้น/เป็น/ลืม/

/เล่า/กําเก่ามันจั่ง

/ค้น/เป็น/เล่า/

ผิดกั๋น/อู้/กําเก่า
จ้างผิดกั๋น
ใจ๋/บุญ/เป๋นบาป
ใจ๋/คุณ/เป๋นบาป
กิ๋นหวานบ่ดี/ขว้าง/
กิ๋นหวานบ่ดี/จ่ม/
กิ๋นหวานบ่ดี /อวด/
กิ๋นหวานบ่ดี /ชอบ/

/ค้น/เป็น/อู้/
/ขุ่น/เป็น/บุญ/
/ขุ่น/เป็น/คุณ/
/ป้ํา/เป็น/ขว้าง/
/ป้ํา/เป็น/จ่ม/
/ป้ํา/เป็น/อวด/
/ป้ํา/เป็น/ชอบ/

ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 มีการเปลี่ยนคําศัพท์ในคติล้านนาดังนี้
คติล้านนา
ควรต่อสํานวนวรรค
ผู้บอกภาษา
วรรคแรก/ครั้ง
หลังว่า
เปลี่ยนเป็น
1.ต๊กต่าเปิ้นเป๋นดี ต๊กต่าตั๋ว/เป๋น/ดีใค่ไห้ ต๊กต่าตั๋ว/บ่/ดีใค่ไห้
ใค่หัว
2.หลับเหมือนขอน นอนเหมือน/ด้วง/
นอนเหมือน/ไม้/
3.หลับเหมือนขอน นอนเหมือน/ด้วง/
นอนเหมือน/ต๋าย/
4.หลับเหมือนขอน นอนเหมือน/ด้วง/
นอนเหมือน/ไหน่/

เปลี่ยนคําศัพท์
/เป๋น/เป็น/บ่/
ด้วง/เป็น/ไม้/
ด้วง/เป็น/ต๋าย/
ด้วง/เป็น/ไหน่/
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คติล้านนา
วรรคแรก/ครั้ง
5.หลับเหมือนขอน
6.หลับเหมือนขอน
7.หมั่นต๋ายบ่าด้าน
8.หมั่นต๋ายบ่าด้าน
9.คนจะดีก่ดีเมือ่
ผ้าอ้อมป้อก
10.บ่ดีเอาคนไบ้
นําหน้า
11.บ่ดีเอาคนไบ้
นําหน้า
12.บ่ดีเอาคนไบ้
นําหน้า
13.ฝนตกจะไป
เจื้อใจ๋ดาว
14.ตุ๊มผ้าลายหมา
เห่า
15.ตุ๊มผ้าลายหมา
เห่า
16.ใจ๋ใสเป๋นบุญ
17.ใจ๋ใสเป๋นบุญ
18.กิ๋นส้มบ่ดีฮาน

56

ควรต่อสํานวนวรรค
หลังว่า
นอนเหมือน/ด้วง/
นอนเหมือน/ด้วง/
ค้านต๋าย/บ่า/หัก
ค้าน/ต๋าย/บ่า/หัก
คนจะวอก/มันตึง/วอก
เต๊าต๋าย
บ่ดีเอา/ต๋าบอด/นําตาง

ผู้บอกภาษา
เปลี่ยนเป็น
นอนเหมือน/ตื่น/
นอนเหมือน/เต่า/
ค้านต๋าย/หลัง/หัก
ค้าน/หลาย/บ่าหัก
คนจะวอก/ก่/วอก
เต๊าต๋าย
บ่ ดี เ อา/ผี บ้ า /นํ า
ตาง
บ่ดีเอา/ต๋าบอด/นําตาง บ่ดีเอา/คนบ้า/นํา

เปลี่ยนคําศัพท์
ด้วง/เป็น/ตื่น/
ด้วง/เป็น/เต่า/
/บ่า/เป็น/หลัง/
/ต๋าย/เป็น/หลาย/
/มันตึง/เป็น/ก่/

/ต๋ าบอด/เป็ น/ผี
บ้า/
ต๋ าบอด/เป็ น/คน
บ้า/
บ่ดีเอา/ต๋าบอด/นําตาง ตางบ่ ดี เ อา/หมา/ /ต๋ าบอด/เป็ น /
นําตาง
หมา/
มี/ลูก/สาวจะไปเจื่อใจ๋ มี / เมี ย /สาวจะไป /ลูก/เป็น/เมีย/
มัน
เจื้อใจ๋มัน
/ค้น/กําเก่าจ้างผิดกั๋น /อู้/กําเก่าจั่งผิดกั๋น /ค้น/เป็น/อู้/
/ค้น/กําเก่าจ้างผิดกั๋น

/ลืม/กําเก่าผิดกั๋น

ใจ๋/ขุ่น/เป๋นบาป
ใจ๋/ขุ่น/เป๋นบาป
กิ๋นหวานบ่ดี/ป้ํา/

ใจ๋/บุญ/เป๋นบาป /ขุ่น/เป็น/บุญ/
ใจ๋/คุณ/เป๋นบาป /ขุน่ /เป็น/คุณ/
กิ๋นหวานบ่ดี/ต้อน/ /ป้าํ /เป็น/ต้อน/

/ค้น/เป็น/ลืม/
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คติล้านนา
คติล้านนา
วรรคแรก/ครั้ง
วรรคแรก/ครั้ง
19.กิ๋นส้มบ่ดีฮาน
19.กิ๋นส้มบ่ดีฮาน

ควรต่อสํานวนวรรค
ควรต่อสํานวนวรรค
หลังว่า
หลังว่า
กิ๋นหวานบ่ดี/ป้ํา/
กิ๋นหวานบ่ดี/ป้ํา/

ผู้บอกภาษา
เปลี่ยนคําศัพท์
ผู้บอกภาษา
เปลี่ยนคําศัพท์
เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น
กิ๋นหวานบ่ดี/ขว้าง/ /ป้ํา/เป็น/ขว้าง/
กิ๋นหวานบ่ดี/ขว้าง/ /ป้าํ /เป็น/ขว้าง/

ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 มีการเปลี่ยนคําศัพท์ในคติล้านนาดังนี้
ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 มีการเปลี่ยนคําศัพท์ในคติล้านนาดังนี้
คติล้านนาวรรค
ควรต่อสํานวน
ผู้บอกภาษา
เปลี่ยนคําศัพท์
คติล้านนาวรรค
ควรต่อสํานวน
ผู้บอกภาษา
เปลี่ยนคําศัพท์
แรก/ครั้ง
วรรคหลังว่า
เปลี่ยนเป็น
แรก/ครั้ง
วรรคหลังว่า
เปลี่ยนเป็น
1.ต๊กต่าเปิ้นเป๋นดีใค่หัว ต๊กต่าตั๋ว/เป๋น/ดีใค่ไห้ ต๊กต่าตั๋ว/บ่/ดีใค่ไห้ /เป๋น/เป็น/บ่/
1.ต๊กต่าเปิ้นเป๋นดีใค่หัว ต๊กต่าตั๋ว/เป๋น/ดีใค่ไห้ ต๊กต่าตั๋ว/บ่/ดีใค่ไห้ /เป๋น/เป็น/บ่/
2.ฮ่อมหนูหนูไต่
ฮ่อมไหน่ /ไหน่/เตียว ทางไหน่/หนู/เดิน /ไหน่/เป็น/หนู/
2.ฮ่อมหนูหนูไต่
ฮ่อมไหน่ /ไหน่/เตียว ทางไหน่/หนู/เดิน /ไหน่/เป็น/หนู/
3.หลับเหมือนขอน
นอนเหมือน/ด้วง/
นอนเหมือน/ไม้/ ด้วง/เป็น/ไม้/
3.หลับเหมือนขอน
นอนเหมือน/ด้วง/
นอนเหมือน/ไม้/ ด้วง/เป็น/ไม้/
4.หลับเหมือนขอน
นอนเหมือน/ด้วง/
นอนเหมือน /ต๋าย/ ด้วง/เป็น/ต๋าย/
4.หลับเหมือนขอน
นอนเหมือน/ด้วง/
นอนเหมือน /ต๋าย/ ด้วง/เป็น/ต๋าย/
5.หลับเหมือนขอน
นอนเหมือน/ด้วง/
นอนเหมือน/ควาย/ ด้วง/เป็น/ควาย/
5.หลับเหมือนขอน
นอนเหมือน/ด้วง/
นอนเหมือน/ควาย/ ด้วง/เป็น/ควาย/
6.หมั่นต๋ายบ่าด้าน
ค้านต๋าย/บ่า/หัก
ค้านต๋าย/หลัง/หัก /บ่า/เป็น/หลัง/
6.หมั่นต๋ายบ่าด้าน
ค้านต๋าย/บ่า/หัก
ค้านต๋าย/หลัง/หัก /บ่า/เป็น/หลัง/
7.หมั่นต๋ายบ่าด้าน
ค้านต๋ายบ่า/หัก/
ค้านต๋ายหลัง/ด้าน/ /หัก/เป็น/ด้าน/
7.หมั่นต๋ายบ่าด้าน
ค้านต๋ายบ่า/หัก/
ค้านต๋ายหลัง/ด้าน/ /หัก/เป็น/ด้าน/
8.ใจ๋ใสเป๋นบุญ
ใจ๋ขุ่นเป๋น/บาป/
ใจ๋ขุ่นเป๋น/เสือ/
/บาป/เป็น/เสือ/
ใจ๋ขุ่นเป๋น/บาป/
ใจ๋ขุ่นเป๋น/เสือ/
/บาป/เป็น/เสือ/
8.ใจ๋ใสเป๋นบุญ
9.หมั่นต๋ายบ่าด้าน
ใจ๋/ขุ่น/เป๋นบาป
ใจ๋/คุณ/เป๋นบาป /ขุ่น/เป็น/คุณ/
9.หมั่นต๋ายบ่าด้าน
ใจ๋/ขุ่น/เป๋นบาป
ใจ๋/คุณ/เป๋นบาป /ขุ่น/เป็น/คุณ/
10.กิ๋นส้มบ่ดีฮาน
กิ๋นหวานบ่ดี/ป้ํา/
กิ๋นหวานบ่ดี/บ่น/ /ป้ํา/เป็น/บ่น/
10.กิ๋นส้มบ่ดีฮาน
กิ๋นหวานบ่ดี/ป้ํา/
กิ๋นหวานบ่ดี/บ่น/ /ป้ํา/เป็น/บ่น/
สรุปได้ว่า คติล้านนามีวิธีการแปรในลักษณะการเปลี่ยนคําศัพท์ในผู้บอก
สรุปได้ว่า คติล้านนามีวิธีการแปรในลักษณะการเปลี่ยนคําศัพท์ในผู้บอก
ภาษาทุกระดับอายุ โดยผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 มีจํานวนการแปรมากที่สุดถึง 27
ภาษาทุกระดับอายุ โดยผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 มีจํานวนการแปรมากที่สุดถึง 27
ครั้งรองลงมาเป็นผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 จํานวน 19 ครั้งและผู้บอกภาษาระดับอายุ
ครั้งรองลงมาเป็นผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 จํานวน 19 ครั้งและผู้บอกภาษาระดับอายุ
ที่ 3 จํานวน 10 ครั้งตามลําดับ
ที่ 3 จํานวน 10 ครั้งตามลําดับ
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สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาวิธีการแปรคติล้านนาของคนสามระดับอายุในอําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย สรุปได้ว่า ผู้บอกภาษาทั้งสามระดับอายุมีวิธีการแปรคติล้านนาถึง 5
ลักษณะด้วยกันคือ การละพยางค์ การเพิ่มพยางค์ การแทนที่ด้วยคํา การใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน และการเปลี่ยนคําศัพท์ ผู้วิจัยพบว่า วิธีการแปรคติล้านนาที่ใช้มากที่สุด คือ
การเปลี่ยนคําศัพท์ซึ่งมีถึงร้อยละ 60.21รองลงมาเป็นการละพยางค์ ร้อยละ 12.90
การเพิ่มพยางค์ ร้อยละ 11.83 การแทนที่ด้วยคําร้อยละ 9.68 และการใช้ภาษาไทย
มาตรฐานร้อยละ 5.38ตามลําดับ เมื่อศึกษางานวิจัยด้านการแปรภาษาในระดับคํา
พบว่า แม้จะมีผู้ที่ศึกษาวิจัยไว้หลายเรื่อง เช่น Maryprasith(1992) ศึกษาวิจัยเรื่อง
“การแปรของเขตปรับเปลี่ยนภาษาระหว่างภาษาไทยถิ่นถลางกับภาษาไทยถิ่นใต้ตาม
อายุของผู้พูด: การศึกษาคําศัพท์” Kititharakul(1996) ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์
ระหว่างความใกล้ชิดชุมชนกับการเลือกใช้ศัพท์ของชุมชนลาวครั่งที่บ้านหนองกระพี้
ตําบลบ้านหลวง อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม” Tantinimitrkul(2001) ศึกษาเรื่อง
“การแปรของเขตปรับเปลี่ยนภาษาระหว่างภาษาไทยถิ่นกลางกับภาษาไทยถิ่นใต้ตาม
ตัวแปรทางสังคมบางประการ: การศึกษาคําศัพท์ และChoophan(2004) ที่ศึกษาเรื่อง
“การแปรของคํ า ศั พ ท์ ภ าษาไทยถิ่ น เกาะสมุ ย ตามถิ่ น ที่ อ ยู่ แ ละอายุ ข องผู้ พู ด ”
&
แต่จะมีที่ใกล้เคียงกับงานวิจัยนี้เพียงเรื่องเดียวคือ งานวิจัยของLiamprawat
Wattanaprasert(1996, p. 181) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์การใช้คําและการแปร
ของภาษาของคนสามระดับอายุในชุมชนภาษาลาวลุ่มน้ําท่าจีน” พบว่าทุกชุมชนภาษา
มีลักษณะการแปรด้านศัพท์เหมือนกัน อันได้แก่ การละพยางค์ การใช้ศัพท์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ และการใช้ศัพท์สร้างใหม่ ส่วนการเพิ่มพยางค์จะปรากฏในชุมชนภาษาเพียง
3 ใน 5 ชุมชนเท่านั้น อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ก็มีความแตกต่างจากงานวิจัยดังกล่าว
ตรงที่ไม่ได้ศึกษาการแปรด้านศัพท์โดยตรงแต่จะเป็นการศึกษาถึงวิธีการแปรของคติ
ล้านนามากกว่า ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น เช่น มีการแทนที่
58
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ด้วยคํา และมีการเปลี่ยนคําศัพท์ซึ่งไม่ใช่การสร้างศัพท์ใหม่แต่เป็นการนําคําศัพท์ที่มี
ความหมายอื่นหรือมีความหมายที่แตกต่างจากคําเดิมมาแทนที่ในตําแหน่งเดียวกันโดย
ความหมายแก่นยังคงเหมือนเดิม ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวกับสํานวนพบว่ามีงานวิจัยของ
Wassanont(2001) ที่ศึกษารูปภาษาที่ใช้เป็นสํานวนไทยในปัจจุบัน โดยได้แบ่งลักษณะ
ของสํานวนในปัจจุบันออกเป็น 2 ประเภทคือสํานวนที่ไม่เป็นรูปแปรและสํานวนที่เป็น
รูปแปร และยังมีการแปรของการใช้ถ้อยคําในส่วนของคํานามและคํากริยาซึ่งส่งผลให้
เกิดรูปสํานวนที่แตกต่างกันบางส่วนแต่สามารถใช้แทนที่ในความหมายเดียวกันได้ และ
งานวิจัยของBoonkua(2010)ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสํานวนภาษาไทยถิ่นอีสานแต่
ศึกษาเฉพาะด้านความหมายของสํานวนภาษาไทยถิ่นอีสาน 35 สํานวนพบว่า ผู้บอก
ภาษาช่ ว งอายุ ที่
1
รู้ ค วามหมายของสํ า นวนภาษาไทยถิ่ น อี ส าน
ที่ความหมายเดิมมากกว่าผู้บอกภาษาช่วงอายุที่ 2 นอกจากนี้ยังพบการสูญหาย
ของสํานวนในผู้บอกภาษาช่วงอายุที่ 2 มากกว่าผู้บอกภาษาช่วงอายุที่ 1 รวมทั้ง
พบการเปลี่ยนแปลงความหมายของสํานวนภาษาไทยถิ่นอีสานด้วย งานวิจัยที่กล่าวมา
ข้างต้นมีความแตกต่างจากงานวิจัยนี้ตรงที่เป็นการศึกษาด้านรูปคําและความหมาย
ส่วนงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงวิธีการแปรของคติล้านนาว่ามีการแปรในลักษณะใด
ทั้งนี้ผลการวิจัยที่พบว่า คติล้านนามีวิธีการแปรในลักษณะของการละพยางค์
การเพิ่มพยางค์ การแทนที่ด้วยคํา หรือการใช้ภาษาไทยมาตรฐานนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าเป็น
เรื่องปกติของภาษาที่ย่อมมีการแปรได้และไม่น่าจะเป็นปัญหามากนัก เนื่องจากไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านความหมาย แต่ในกรณีที่คติล้านนามีการเปลี่ยนคําศัพท์จํานวนมากถึง
ร้อยละ 60.21และมากที่สุดในผู้บอกภาษาระดับที่ 1 ถึงร้อยละ 29.03รองลงมาเป็นผู้
บอกภาษาระดับอายุที่ 2 ร้อยละ20.43 และผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 ร้อยละ 10.75
ตามลําดับนั้น นอกจากจะทําให้ทราบว่า อายุมีผลต่อวิธีการแปรคติล้านนาของคนสาม
ระดับอายุในอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายแล้ว ยังน่าจะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็น
สภาพการใช้ ค ติ ล้ า นนาในปั จ จุ บั น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ว่ า คติ ล้ า นนาได้ เ กิ ด การแปรไป
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ค่อนข้างมากและน่าจะอยู่ในสภาพที่วิกฤติแล้ว เพราะคนล้านนาในรุ่นหลังรู้จักและใช้
คติล้านนาน้อยลงไปทุกที ดังจะเห็นได้จากผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 ซึ่งมีอายุตั้งแต่
55 -70 ปี กลับเป็นผู้ใช้คติล้านนาแปรไปจากสํานวนเดิมมากที่สุด ในขณะที่กลุ่มผู้บอก
ภาษาระดับอายุที่ 2 และ 3 ก็เกิดการแปรลดลงตามลําดับเช่นกัน ใช่ว่าผู้บอก
ภาษาระดับอายุที่ 2 และ 3 จะสามารถใช้คติล้านนาได้ถูกต้องกว่าผู้บอกภาษาระดับ
อายุที่ 1 ไม่ แต่เกิดจากผู้บอกภาษาไม่รู้จักคติล้านนาสํานวนนั้นๆ เลยจึงไม่อาจต่อ
สํานวนได้ ดังตัวอย่างข้อมูลวิจัยของBoonkluab(2014, p. 68) ที่พบว่า ผู้บอกภาษาระดับ
อายุที่ 1 สามารถต่อสํานวน “คนจะดีก่ดีเมื่อผ้าอ้อมป้อก คนจะวอกมันตึงวอกเต๊าต๋าย”
ได้ 13 คน ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 ต่อได้ 11 คน ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3
ไม่มีผู้ใดต่อสํานวนได้เลย และเป็นที่น่าสังเกตว่าผลการวิจัยนี้กลับได้ผลไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของLiamprawat & Wattanaprasert(1996, p. 173)ที่พบว่า การใช้ศัพท์เดิม
การใช้ศัพท์เดิมร่วมกับศัพท์อื่น และการใช้ศัพท์อื่นของผู้บอกภาษาทั้งสามระดับอายุนนั้
ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 จะใช้ศัพท์เดิมมากที่สุดและจะลดน้อยลงตามลําดับในผู้บอก
ภาษาระดับอายุที่ 2 และ 3 และการศึกษาวิจัยของBoonkua(2010)ที่พบว่า ผู้บอก
ภาษาช่วงอายุที่ 1 รู้ความหมายของสํานวนภาษาไทยถิ่นอีสานที่ความหมายเดิม
มากกว่าผู้บอกภาษาช่วงอายุที่ 2 จะเห็นได้ว่างานวิจัยทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว ผู้บอก
ภาษาระดับอายุที่ 1 ยังคงใช้ศัพท์หรือสํานวนตลอดจนคงความหมายเดิมไว้ได้มากกว่าผู้
บอกภาษาระดับอายุที่ 2 หรือ 3 แต่งานวิจัยนี้กลับพบว่า ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1
เป็นผู้ทําให้คติล้านนาแปรไปมากกว่าผู้บอกภาษาระดับอื่น
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ วิธีการแปรคติล้านนาใน
ลักษณะการเปลี่ยนคําศัพท์อาจทําให้เข้าใจความหมายผิดเพี้ยนไปจากเดิมได้ แม้จะยัง
ไม่ เ ปลี่ ย นความหมายแก่ น ก็ ต าม แต่ ค วามหมายย่ อ ยในคํ า ได้ เ ปลี่ ย นไปแล้ ว เช่ น
“หลับเหมือนขอน...นอนเหมือนด้วง” มีผู้บอกภาษาเปลี่ยนคําศัพท์เป็น“หลับเหมือน
ขอน...นอนเหมือนไม้//...นอนเหมือนต๋าย//...นอนเหมือนตื่น//...นอนเหมือนหมู//...
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นอนเหมือนควาย//...นอนเหมือนเสือ/เป็นต้น ลักษณะการแปรคติล้านนาเช่นนี้อาจจะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายคติล้านนาในอนาคตได้ ดังข้อเสนอแนะของ
Baugerd(1986, p. 292) ที่ว่า “สํานวนทุกสํานวนมีที่มาซึ่งแสดงถึงสภาพสังคมในด้าน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเชื่อ ถ้าสํานวนมีการเปลี่ยนแปลง
ถ้อยคําจนไม่สามารถสันนิษฐานที่มาได้ ในไม่ช้าความหมายที่แท้จริงก็จะเปลี่ยนไป
จนในที่สุดสํานวนนั้นก็จะลบเลือน”ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงช่วยสะท้อนสภาพการใช้คติ
ล้านนาของคนล้านนาในปัจจุบันได้ตรงกับความเป็นจริง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงวิธีการ
แปรของคติล้านนาในแต่ละระดับอายุได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเตือนให้คนรุ่น
หลังและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้หันกลับมามองรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1.ผลการวิจัยจะสะท้อนให้หน่วยงานการศึกษาในทุกระดับได้ช่วยกันผลักดัน
ให้สถานศึกษาจัดหลักสูตร และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาทางภาษาให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
2.ทั้งภาครัฐและเอกชนควรส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกระแสการตื่นตัวของ
คนล้านนาให้รู้จักรัก และหวงแหนมรดกวัฒนธรรมอันล้ําค่าของตน โดยทุกภาคส่วน
ต้องร่วมใจกันอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาที่บรรพชนได้สร้างสมไว้ให้คนรุ่นหลังให้อยู่
คู่บ้านเมืองตลอดไป
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