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การแปรตามวัจนลีลาของพยัญชนะควบกล้ำ (kw) และ (khw) ของชุมชนบ้านหนองไม้ไผ่  
ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

STYLISTIC VARIATION IN THE CLUSTERS (kw) AND (khw) OF BAN NONG MAI PHAI 
COMMUNITY TAMBON NA MUEANG, AMPHOE PHET SI KAO, CHANGWAT TRANG. 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้ศึกษาการแปรของเสียงพยัญชนะควบกล้ำ (kw) และ (khw) ของชุมชนบ้านหนองไม้ไผ่ ตำบล

นาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตามตัวแปรวัจนลีลา 3 แบบ ได้แก่ วัจนลีลาแบบสัมภาษณ์ วัจนลีลาแบบการ
อ่านข้อความ และวัจนลีลาแบบการอ่านรายการคำ ซึ่งเรียงลำดับจากวัจนลีลาที่เป็นทางการน้อยไปวัจนลีลาที่เป็น
ทางการมาก โดยใช้คำทดสอบจำนวน 10 คำ แบ่งเป็นคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ (kw) จำนวน 5 คำ และ คำที่มี
พยัญชนะควบกล้ำ (khw) จำนวน 5 คำ จากผู้บอกภาษาในชุมชนบ้านหนองไม้ไผ่ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง จำนวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า รูปแปรของการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำ (kw) มี 2 รูปแปร ได้แก่ 
[kw] และ [f] โดยปรากฏรูปแปร [kw] มากกว่ารูปแปร [f] ส่วนรูปแปรของการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำ (khw) มี 
3 รูปแปร ได้แก่ [khw], [f] และ [kw] ตามลำดับ ด้านการแปรตามวัจลีลาพบว่า รูปแปร [kw] และ [khw] ปรากฏ
มากที่สุดในวัจนลีลาแบบการอ่านรายการคำ วัจนลีลาแบบอ่านข้อความ และวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ์ ตามลำดับ 
ขณะที่รูปแปร [f], [kw] และ [khw] ปรากฏมากที่สุดในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ์ วัจนลีลาแบบการอ่านข้อความ 
และวัจนลีลาแบบการอ่านรายการคำ ตามลำดับ 
คำสำคัญ: การแปร, วัจนลีลา, พยัญชนะควบกล้ำ 
 

Abstract 
The purpose of this article is to study variation in the clusters (kw) and (khw) of Ban Nong 

Mai Phai Community Tambon Na Mueang, Amphoe Phet Si Kao, Changwat Trang on three styles: 
interviewing, passage reading and wordlist reading, representing the fairy formal and very formal 
styles respectively. Ten words are used in the test: 5 clusters ( kw)  and 5 clusters ( khw) . The data 
is collected from 10 informant of Ban Nong Mai Phai Community Tambon Na Mueang, Amphoe 
Phet Si Kao, Changwat Trang. The results show that the clusters (kw) has two variants: [kw] and [f]. 
The latter occurs more frequently than former. The clusters (khw) has three variants: [khw], [f] and 
[kw]. The sound [kw] occurs in the highest percentage, followed by [f] and [kw] respectively. As for 

 
1 2 3 นักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
4 อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
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the stylistic variation [kw] and [khw] occur in the highest percentage in wordlist reading, followed 
by passage reading and interviewing respectively. The sounds [f], [kw] and [khw] occur in the highest 
percentage in interviewing, followed by passage reading and wordlist reading respectively. 
Keyword: variation, stylistic, clusters 
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1. บทนำ 
การศึกษาปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการออกเสียงเป็นที่สนใจของนักภาษาศาสตร์สังคม เพราะสามารถทำ

ให้เห็นการแปรและการเปลี่ยนแปลงของภาษาที่เกิดขึ้นในสังคมได้ อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2544 : 18-19) กล่าวว่า 
การแปร หมายถึง การที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีรูปร่างลักษณะ คุณสมบัติ หรือส่วนประกอบที่แตกต่างไปจากเดิม แต่ยังเป็น
สมาชิกของสิ่งเดียวกัน การวเิคราะห์การแปรของภาษา จำเป็นต้องพิจารณาตัวแปรภาษาและตัวแปรทางสังคม 

ปัจจุบันพบว่า การออกเสียงควบกล้ำในภาษาไทยนั้นมีลักษณะที่แปรไปจากมาตรฐานโดยเฉพาะเสียงควบ
กล้ำ /r/, /l/ และ /w/ ผู้พูดส่วนใหญ่จะมีการออกเสียง /r/ เป็น /l/ หรือไม่ออกเสียง /r/, /l/ ในควบกล้ำเลยก็มี 
กล่าวคือจะออกเสียงเพียงพยัญชนะต้นเท่านั้น ส่วนเสียงที่มี /w/ เป็นเสียงกล้ำนั้น ผู้พูดมักจะออกเสียงเป็นเสียงอื่น 
เช่น เสียง /f/ แทน ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นจงึเป็นปรากฏการณท์ี่น่าสนใจที่จะศึกษาว่า การแปรของเสียงควบกลำ้
นี้สัมพันธ์กับตัวแปรทางสังคมใด 

ปัจจัยทางสังคมด้านวัจนลีลาเป็นปัจจัยทางสังคมตัวหนึ่งที่มีผลต่อการออกเสียง แสงจันทร์  ตรียกูล 
(2529) ศึกษาการแปรทางวัจนลีลาของการออกเสียง ร และ ล ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ของผู้ประกาศข่าวประจำ
สถานีวิทยุกระจายเสียงภาคเอฟ.เอ็ม. ในกรุงเทพมหานคร และพิมพ์ระวี  เรืองวัฒกี (2551) ศึกษาการแปรทาง
สังคมของพยัญชนะควบกล้ำ (kw) และ (khw) ในภาษาไทยถิ ่นตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่าผู้พูดจะใช้รูปแปรที่มีศักดิ์ศรีมากเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องใช้ความระวังมาก 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปรของเสียงพยัญชนะควบกล้ำและผลงานอื่น ๆ 
ผู ้วิจัยพบว่ามีการศึกษาการแปรของเสียงพยัญชนะควบกล้ำ /kw/ และ /khw/ ไว้บ้างแล้วซึ ่งเป็นการศึกษา
เฉพาะเจาะจงพื้นที่ ส่วนใหญ่พบการศึกษาเหล่านี้ในเขตภาคกลาง ผู้วิจัยเห็นว่ายังไม่มีการแปรของเสียงพยัญชนะ
ควบกล้ำ /kw/ และ /khw/ ในภาคใต้ กอปรกับการสังเกตเบื้องต้นของผู้วิจัยพบว่า ชุมชนบ้านหนองไม้ไผ่ ตำบลนา
เมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นชุมชนที่มีผู้พูดภาษาใต้ถิ่นใต้ท้ังหมด เนื่องจากผู้วิจัยอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้
จึงมักมีความสนิทสนมและพูดคุยกับผู้คนในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ผู้วิจัยสังเกตพบว่า ผู้พูดในชุมชนมีการออกเสียงควบ
กล้ำที่แปรไปจากเสียงมาตรฐาน โดยเฉพาะเสียงควบกล้ำ /kw/ และ /khw/ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการแปรเสียง
พยัญชนะควบกล้ำ /kw/ และ /khw/ ของผู้พูดในชุมชนบ้านหนองไม้ไผ่ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรงั 
ตามวัจนลีลาของการออกเสียง  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อวิเคราะหร์ูปแปรและความสมัพันธ์ระหว่างรูปแปร (kw) และ (khw) กับตัวแปรทางสังคมด้านวัจนลีลา

ของผู้พูดในชุมชนบ้านหนองไม้ไผ่ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จงัหวัดตรัง 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
งานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยศึกษาการแปรตามวัจนลีลาของพยัญชนะควบกล้ำ (kw) และ (khw) ในชุมชนบ้าน

หนองไม้ไผ่ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ วิลเลี่ยม ลาบอฟ มาเป็นกรอบในการ
ดำเนินงาน  

ลาบอฟ (Labov, 1972 อ้างถึงใน อมรา  ประสิทธิ ์รัฐสิทธุ์, 2544, น.160) เป็นผู้หนึ่งที ่ได้ศึกษาเรื่อง  
วัจนลีลา โดยวัจนลีลาของลาบอฟนั้นหมายถึงแบบหรือประเภทของการใช้ภาษา การแบ่งวัจนลีลาของลาบอฟมี
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รากฐานมาจากข้อสมมุติฐานเบื้องต้นที่ว่า การอ่านจะทำให้ภาษาเป็นทางการมากกว่าการพูด และในการอ่าน การ
อ่านข้อความต่อเนื่องจะเป็นทางการน้อยกว่าการอ่านคำ ซึ่งก็ยังเป็นทางการน้อยกว่าการอ่านคำคู่เทียบเสียง การ
แบ่งวัจนลีลาตามแบบของลาบอฟดังกล่าวเรียงลำดับจากแบบไม่เป็นทางการไปจนถึงแบบเป็นทางการมากที่สุด 
กล่าวคือ วัจนลีลาแบบเป็นกันเองเป็นการพูดในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ วัจนลีลาแบบระมัดระวังเป็นการพูดใน
สถานการณ์สัมภาษณ์มีลักษณะเป็นทางการมากกว่าการพูดสนทนา วัจนลีลาแบบการอ่านข้อความเป็นสถานการณ์
ที ่เป็นทางการโดยต้องระมัดระวังการอ่าน วัจนลีลาแบบการอ่านรายการคำ มีลักษณะเป็นทางการมากขึ้น  
ต้องระมัดระวังในการอ่านมากข้ึน และวัจนลีลาแบบการอ่านคำคู่เทียบเสียง เป็นสถานการณ์ที่เป็นทางการมากที่สุด 
ต้องระมัดระวังในการอ่านมากท่ีสุด 

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแบ่งวัจนลีลาตามแบบของลาบอฟ ซึ่งวัจนลีลาที่ใช้ศึกษาเรียงลำดับ
จากวัจนลีลาที่เป็นทางการน้อยไปจนถึงวัจนลีลาที่เป็นทางการมากที่สุด ได้แก่ เป็นวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ์  
วัจนลีลาแบบเป็นการอ่านข้อความ วัจนลีลาแบบการอ่านรายการคำ โดยกำหนดให้การสัมภาษณ์ แทน วัจลีลาที่ไม่
เป็นทางการ การอ่านข้อความ แทน วัจนลีลาที่เป็นทางการมาก และการอ่านรายการคำ แทน วัจนลีลาที่เป็น
ทางการมากท่ีสุด 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยโดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้

4.1 การคัดเลือกพื้นทีแ่ละกำหนดประชากรเป้าหมาย 
ผู้วิจัยเลือกพื้นที่เขตชุมชนบ้านหนองไม้ไผ่ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เนื่องจากผู้วิจัยเห็น

ว่า ชุมชนบ้านหนองไม้ไผ่เป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีประชากรอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่นและเป็นชุมชนที่ประชากร
ไม่เคยย้ายถิ่นฐาน โดยคัดเลือกผู้บอกภาษาที่มีภูมิลำเนาในบริเวณดังกล่าว จำนวน 10 คน โดยไม่กำหนดเพศ และ
อายุ นอกจากนี้ ผู้บอกภาษาต้องสามารถอ่านออกเขียนได้ เนื่องจากการเก็บข้อมูลในงานวิจัยชิ้นนี้มีการเก็บข้อมูล
โดยการอ่านข้อความและการอ่านรายการคำร่วมด้วย 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนินการข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถามประวัติส่วนตัวและแบบสอบถามที่มีรายการ

หัวข้อท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ในวัจนลีลาการสัมภาษณ์ แบบสอบถามที่ใช้ในวัจลีลาการอ่านข้อความ และแบบสอบถาม
ที่ใช้ในวัจนลีลาการอ่านรายการคำ โดยกำหนดให้การสัมภาษณ์ แทน วัจนลีลาที่ไม่เป็นทางการ การอ่านข้อความ 
แทน วัจนลีลาที่เป็นทางการมาก และการอ่านรายการคำ แทน วัจนลีลาที่เป็นทางการมากท่ีสุด 

4.3 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลโดยเริ่มจากการพูดคุยกับผู้บอกภาษาเพื่อสร้างความคุ้นชิน แล้วจึงเริ่มเก็บ

ข้อมูลจากวัจนลีลาการสัมภาษณ์ วัจนลีลาการอ่านข้อความ และวัจนลีลาการอ่านเป็นคำตามลำดับ ซึ่งเรียงลำดับ
จากวัจนลีลาที่ไม่เป็นทางการไปหาวัจนลีลาที่เป็นทางการมากที่สุดตามลำดับ จากนั้นผู้วิจัยจะบันทึกข้อมูลในแบบ
บันทึกและนำข้อมูลที่ได้มาจัดเรียงข้อมูลและนับความถี่ ในการนับความถี่ผู้วิจัยนับจำนวนครั้งของการออกเสียงรูป
แปรแต่ละรูปของผู้บอกภาษาแต่ละคนแต่ละวัจนลีลา และทำผลรวมจำนวนครั้งของการออกเสียงรูปแปรในแต่
ละวัจนลีลาเป็นค่าร้อยละ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผล 
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5. สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยแสดงผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นผลการวิจัยการแปรของพยัญชนะควบกล้ำ 

(kw) และส่วนที่สองเป็นการแปรของพยัญชนะควบกล้ำ (khw) ตามวัจนลีลาการอ่านรายการคำ การอ่านข้อความ 

และการสัมภาษณ์ ดังนี ้

5.1 การแปรของพยัญชนะควบกล้ำ (kw) ตามวัจนลีลา 

เมื่อนำข้อมูลของเสียงพยัญชนะควบกล้ำ (kw) ทั้งหมด ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 10 คน โดยแยกตามวัจน

ลีลา ซึ่งแบ่งได้ออกเป็น 3 แบบดังกล่าวข้างต้น พบการใช้รูปแปร 2 รูปแบบ ได้แก่ (kw) และ  (f) ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 รูปแปรและความถี่ของการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำ (kw) ตามวัจนลีลา 

วัจนลลีา 
รูปแปร 

การอ่านรายคำ การอ่านข้อความ การสัมภาษณ์ 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
รูปแปรมาตรฐาน 

[kw] 
42 84 39 78 36 72 

รูปแปรไม่มาตรฐาน 
[f] 

8 16 11 22 14 28 

 

ตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่ารูปแปรของพยัญชนะควบกล้ำ (kw) ตามตัวแปรวัจนลีลาทั้งหมด 2 รูปแปร 
[kw] ซึ่งเป็นรูปแปรมาตรฐาน และรูปแปร [f] ซึ่งเป็นรูปแปรไม่มาตรฐาน มีความถี่ต่างกันตามวัจนลีลา กล่าวคือ 
เมื ่อพิจารณาอัตราการปรากฏของรูปแปรมาตรฐานพบว่า ในวัจนลีลาการอ่านแบบรายการคำมีการใช้รูปแปร
มาตรฐานมากที่สุด ร้อยละ 84 รองลงมาคือ วัจนลีลาการอ่านแบบข้อความ ร้อยละ 78 และพบน้อยที่สุดในวัจนลีลา
การสัมภาษณ์ ร้อยละ 72 และเมื่อพิจารณารูปแปร [f]  ซึ่งเป็นรูปแปรไม่มาตรฐานของพยัญชนะควบกล้ำ [kw] 
กับวัจนลีลาทั้ง 3 แบบ พบว่า ในวัจนลีลาการสัมภาษณ์พบอัตราการปรากฏมากท่ีสุด ร้อยละ 28 รองลงมา คือ วัจน
ลีลาการอ่านข้อความ ร้อยละ 22 และพบน้อยที่สุดในวัจนลีลาการอ่านรายการคำ ร้อยละ 16 โดยแสดงให้เห็น
ชัดเจนยิ่งขึ้นดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 อัตราร้อยละของการปรากฏของรูปแปรพยัญชนะควบกล้ำ (kw) ตามวัจนลีลา 
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5.2 การแปรของพยัญชนะควบกล้ำ (khw) ตามวัจนลีลา 

เช่นเดียวกับการศึกษาการแปรของพยัญชนะควบกล้ำ (kw) ตามวัจนลีลาในหัวข้อท่ี 5.1 เมื่อนำข้อมูลของ

เสียงพยัญชนะควบกล้ำ (khw) ทั้งหมดที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 10 คน มาแยกตามวัจนลีลา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 

แบบดังข้างต้น พบการใช้รูปแปร 3 รูปแปร ได้แก่ รูปแปรมาตรฐาน [khw] และรูปแปรไม่มาตรฐาน [f] และ [kw] 

ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที ่2 รูปแปรและความถี่ของการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำ (khw) ตามวัจนลีลา 

วัจนลลีา 
รูปแปร 

การอ่านรายการคำ การอ่านข้อความ การสัมภาษณ์ 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
รูปแปรมาตรฐาน 

[khw] 
41 82 41 82 41 82 

รูปแปรไม่มาตรฐาน [f] 9 18 9 18 6 12 
รูปแปรไม่มาตรฐาน 
[kw] 

- - - - 3 6 

 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า รูปแปรของพยัญชนะควบกล้ำ (khw) ตามตัวแปรวัจนลีลาทั้งหมด 3 รูป

แปร ได้แก่ รูปแปร [khw] ซึ่งเป็นรูปแปรมาตรฐาน และรูปแปร [f] และ [kw] ซึ่งเป็นรูปแปรไม่มาตรฐาน มีความถี่

ต่างกันตามวัจนลีลา กล่าวคือ เมื่อพิจารณาอัตราการปรากฏของรูปแปรมาตรฐานพบว่า วัจนลีลาการอ่านรายการคำ 

วัจนลีลาการอ่านแบบข้อความ และวัจนลีลาการสัมภาษณ ์มีร้อยละ 82 เท่ากันท้ังสามวัจนลีลา และเมื่อพิจารณารูป

แปร [f] และ [kw] ซึ่งเป็นรูปแบบไม่มาตรฐานของพยัญชนะควบกล้ำ (khw) กับวัจนลีลาทั้ง 3 แบบ พบว่ารูปแปร 

[f] พบอัตราการปรากฏในวัจนลีลาการอ่านรายการคำและการอ่านบทความ ร้อยละ 18 เท่ากัน และวัจนลีลาการ

สัมภาษณ์พบร้อยละ 12 ส่วนรูปแปร [kw] พบอัตราการปรากฏในวัจนลีลาการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว ร้อยละ 6 

โดยแสดงให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นดังรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 อัตราร้อยละของการปรากฏของรูปแปรพยัญชนะควบกล้ำ (khw) ตามวัจนลีลา 
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการปรากฏรูปแปรของพยัญชนะควบกล้ำ (kw) และ (khw) ตามตัวแปรวัจนลีลา
ทั้ง 3 วัจนลีลาแล้ว พบว่ามีลักษณะการแปรที่ต่างกัน กล่าวคือ รูปแปรมาตรฐาน [kw] พบมากในวัจนลีลาการอ่าน
รายการคำ รองลงมา คือ การอ่านข้อความและการสัมภาษณ์ตามลำดับ ส่วนรูปแปร [khw] พบว่า วัจนลีลาการอ่าน
รายการคำ การอ่านข้อความ และการสัมภาษณ์ กลับมีอัตราปรากฏที่มากเท่ากันทั้งหมด ผู้วิจัยเห็นว่า อาจเป็น
เพราะเสียงควบกล้ำ (khw) เป็นเสียงควบกล้ำสำคัญในภาษาถิ่นของผู้บอกภาษาอยู่แล้ว จึงทำให้ผู้บอกภาษาออก
เสียงควบกล้ำ [khw] มากกว่าออกเสียงควบกล้ำ [kw] กอปรกับผู้บอกภาษามีความกังวลเมื่อผู้วิจัยขอสัมภาษณ์  
ผู้บอกภาษาจึงพยามยามออกเสียงให้ชัดและถูกต้องมากขึ้น  
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์การแปรตามวัจนลีลาของพยัญชนะควบกล้ำ (kw) และ (khw) ในชุมชนบ้านหนองไม้ไผ่ 
ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง แสดงให้เห็นประเด็นดังน้ี 

6.1 รูปแปรของพยัญชนะควบกล้ำ (kw) ผู้บอกภาษาใช้ทั้งหมด 2 รูปแปร ได้แก่ [kw] ซึ่งเป็นรูปแปรมาตรฐาน
โดยมีอัตราการปรากฏจากมากที่สุดจนน้อยที่สุดตามลำดับ คือ วัจนลีลาการอ่านแบบรายการคำ ร้อยละ 84 
รองลงมาวัจนลีลาการอ่านแบบข้อความ ร้อยละ 78  และวัจนลีลาการสัมภาษณ์ ร้อยละ 72 ส่วนรูปแปร [f] ซึ่งเป็น
รูปแปรไม่มาตรฐาน มีอัตราการการปรากฏมากที่สุดจนน้อยที่สุดตามลำดับ คือ วัจนลีลาการสัมภาษณ์ ร้อยละ 28 
รองลงมาวัจนลีลาการอ่านข้อความ ร้อยละ 22 และวัจนลีลาการอ่านแบบรายการคำ ร้อยละ 16 ซึ่งในการศึกษารูป
แปรนี้มีความสอดคล้องกับการแบ่งวัจนลีลาจากข้อสมมติเบื้องต้นของลาบอฟ ที่กล่าวว่า การอ่านจะทำให้ภาษาเป็น
ทางการมากกว่าการพูดและในการอ่าน การอ่านข้อความต่อเนื่องจะเป็นทางการน้อยกว่าการอ่านคำ ซึ่งก็ยังเป็น
ทางการน้อยกว่าการอ่านคำคู่เทียบเสียง นอกจากนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าเมื่อผู้บอกภาษามีความวิตกกังวลจากการที่ผู้วจิัย
เข้าไปสอบถามข้อมูล ผู้บอกภาษาจึงมีความระมัดระวังตัวและตั้งใจในการออกเสียงมากข้ึน  

6.2 รูปแปรของพยัญชนะควบกล้ำ (khw) พบว่า ผู้บอกภาษาใช้ทั้งหมด 3 รูปแปร ได้แก่ รูปแปร [khw] รูป
แปร [f] และรูปแปร [kw] รูปแปร [khw] ซึ่งเป็นรูปแปรมาตรฐาน มีอัตราปรากฏเท่ากันทั้งสามวัจนลีลา คือ วัจน
ลีลาการอ่านแบบรายการคำ วัจนลีลาการอ่านข้อความ และวัจนลีลาการสัมภาษณ์ ร้อยละ 82 ส่วนรูปแปร [f] และ 
[kw] ซึ่งเป็นรูปแปรไม่มาตรฐาน พบว่ารูปแปร [f] พบอัตราการปรากฏในวัจนลีลาการอ่านรายการคำและการอ่าน
ข้อความ ร้อยละ 18 เท่ากัน และวัจนลีลาการสัมภาษณพ์บร้อยละ 12 ส่วนรูปแปร [kw] พบอัตราการปรากฏในวัจน
ลีลาการสัมภาษณเ์พียงอย่างเดียว ร้อยละ 6 เพียงวัจนลีลาเดียวเท่านั้น โดยพบว่าไม่ปรากฏรูปแปร [kw] ในวัจนลีลา
อื่นเลย ผู้วิจัยเห็นว่า เพราะการสัมภาษณ์เป็นวัจนลีลาท่ีไม่เป็นทางการ ทำให้ผู้บอกภาษาออกเสียงตามเสียงท่ีตนเอง
ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารูปแปรของพยัญชนะควบกล้ำ (kw) และ (khw) ตามวัจนลีลาทั้งสามแบบ  
ผู้บอกภาษามีการออกเสียงในรูปแปรมาตรฐานมากกว่าการออกเสียงในรูปแปรไม่มาตรฐาน ปรากฏการณ์ดังกล่าว
สอดคล้องดังที่ ลาบอฟ (อ้างใน อมรา  ประสิทธิรัฐสินธ์, 2544 : 160) กล่าวไว้ว่า เกณฑ์ที่ทำให้ภาษาเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการก็คือความจงใจในการใช้ภาษา ยิ่งผู้บอกภาษามีความจงใจในการออกเสียงมากเท่าไร ยิ่งเลือกท่ี
จะออกเสียงถูกต้อง ดีกว่าหรือมีศักดิ์กว่า (prestige)  และการที่ผู้บอกภาษาพยายามที่จะออกเสียงที่คิดว่าเป็นเสียง
ที่ถูกต้อง ดีกว่าหรือมีศักดิ์ศรีกว่า จึงทำให้เกิดการใช้รูปภาษาที่เป็นการแก้ไขเกินเหตุของผู้พูด (hypercorrection) ขึ้น 
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7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ศึกษาการแปรของพยัญชนะควบกล้ำ (kw) และ (khw) ตามตัวแปรทางสังคมอื่น ๆ เช่น เพศ อายุ อาชีพ 
สามารถนำผลวิจัยนีไ้ปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการออกเสียงพยญัชนะควบกล้ำได้  
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