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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องซ่ึงประกอบด้วย ความรู้และ
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษามลายูถ่ินปัตตานี เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของ
เสียงวรรณยุกต์ เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทยถ่ินและผู้พูดภาษาอ่ืน 
เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานี และการสัมผัสภาษา  

 

2.1 ภาษามลายูถิน่ปัตตานี   

 

ภาษามลายูถ่ินปัตตานี คือ ภาษามลายูถ่ินหนึ่งที่ใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทย ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และในอําเภอจะนะ อําเภอเทพา และอําเภอสะบ้าย้อย 
จังหวัดสงขลา นอกเหนือจากเขต 4 จังหวัดภาคใต้แล้ว ภาษามลายูถ่ินยังมีใช้ในพื้นที่อ่ืนๆอีกหลาย
จังหวัดในประเทศไทย1 สาเหตุที่เรียกภาษามลายูถ่ินปัตตานี  เนื่องจากจังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาสเคยมีความสัมพันธ์กันในอดีต กล่าวคือ เป็นดินแดนที่อยู่ในอาณาจักรเดียวกันคือ
อาณาจักรปัตตานี  

2.1.1 ระบบเสียงภาษามลายูถิ่นปัตตานี 
ระบบเสียงในภาษามลายูถ่ินปัตตานีประกอบด้วย 2 ระบบ ได้แก่ ระบบเสียงพยัญชนะ และ

ระบบเสียงสระ 
 

1) ระบบเสียงพยัญชนะ 
พยัญชนะในภาษามลายูถ่ินปัตตานี มีท้ังหมด 31 หน่วยเสียง ได้แก่ , , , , , , 

, , , , , , , , , ,  , , , , , , , , , , , , , , 
และ 

                                                             
1อมร ทวีศักดิ์ (2530) พบว่า นอกเหนือจากเขต 4 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ยังมีพื้นที่อื่นๆอีก
หลายจังหวัด ซึ่งมีผู้พูดภาษามลายูถิ่นอาศัยอยู่เป็นชุมชนและใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาพูดในชีวิตประจําวัน เช่น จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพัทลุง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น 



9 
 

ตารางท่ี: 1  ระบบเสียงพยัญชนะของภาษามลายูถ่ินปัตตานีในงานของ Waemaji  (1991) 

 

ลักษณะทางกลสัทศาสตร ์ ฐานกร 
ริมฝีปาก ปุ่มเหงือก เพดานแข็ง เพดาน

อ่อน 
เส้น
เสียง 

เสียงไม่ก้อง ไม่พ่นลม      

เสียงก้อง พ่นลม      

เสียงก้อง      

เสียงเสียดแทรก ไม่ก้อง      

เสียงเสียดแทรก ก้อง      

เสียงข้างล้ิน      

เสียงนาสิก      

พยัญชนะกัก นาสิก      

เสียงปลายล้ินรัว      

เสียงเปิด      

 
หน่วยเสียง , , ,   พบในคํายืมภาษาไทย หน่วยเสียง ,  พบในคํายืม

ภาษาอังกฤษ และหน่วยเสียง  พบในคํายืมภาษาอาหรับ  
หน่วยเสียงพยัญชนะทุกหน่วยเสียงสามารถปรากฏในตําแหน่งต้นพยางค์ และสามารถ

ปรากฏในตําแหน่งท้ายพยางค์มีเพียง 3 หน่วยเสียง คือ ,  และ  

นอกจากนี้ หน่วยเสียงพยัญชนะในภาษามลายูถ่ินปัตตานี ยังปรากฏในรูปพยัญชนะเสียง
ยาว (Long Consonant) เช่น , ,  เป็นต้น ได้อีกด้วย (Waemaji  (1991)) 
 

2) ระบบเสียงสระ 
 
หน่วยเสียงสระในภาษามลายูถ่ินปัตตานีมี 3 ประเภท ได้แก่ สระเดี่ยวธรรมดา สระเดี่ยว

นาสิก และสระประสม โดยที่สระเดี่ยวมี 13 หน่วยเสียง ได้แก่ , ,,,, , , ,,  , 

, , และ  สระประสมมี 5 หน่วยเสียง ได้แก่  , , ,   และ  ดูตารางที่ 2 ประกอบ 
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ตารางท่ี2:  ระบบเสียงสระของภาษามลายูถ่ินปัตตานี (Chaiyanara, 1983 อ้างถึงใน รุสลัน 
อุทัย, 2536) 

 หน้า กลาง หลัง 
สูง      

กลาง    

ต่ํา           

 
สระเสียงส้ันและสระเสียงยาวในภาษามลายูถ่ินปัตตานีไม่ได้เป็นหน่วยเสียง แต่เป็นเพียง

เสียงย่อยซ่ึงเกิดจาการแจกแจงแบบสับหลีก (complementary distribution) เท่านั้น โดยหน่วยเสียง
สระที่ปรากฏในพยางค์ปิดจะเป็นสระเสียงส้ัน แต่ที่ปรากฏในพยางค์เปิดจะเป็นสระเสียงยาว 
 

2.1.2 การลงเสียงหนักเบาในภาษามลายูถิ่นปัตตานี 
 
Krisnapan (1985) ได้กล่าวว่า การลงเสียงหนักที่พยางค์แรกเป็นการลงเสียงหนักที่เน้นมาก

เป็นพิเศษ (extra primary stress) จึงทําให้ได้ยินพยางค์ดังกล่าวดังและยาวกว่าพยางค์ลงเสียงหนัก
เมื่อเป็นพยางค์ท้าย การลงเสียงหนักที่พยางค์ดังกล่าวทําให้เสียงเรียงในพยางคม์ีความดังและยาวขึ้น 
และส่งผลทําให้พยัญชนะต้นของพยางค์นั้นเกิดเป็นพยัญชนะต้นของเสียงยาว 

 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้พบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการลงเสียงหนักเบาของภาษามลายูถ่ิน
ปัตตานี คืองานของ Chotikakamthon (1981) ซ่ึงได้ศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงในภาษามลายูถ่ิน
สตูลกับภาษามลายูถ่ินปัตตานีและพบว่ารูปแบบการลงเสียงหนักเบาในภาษามลายูถ่ินสตูลมี 6 แบบ 
ในขณะที่ภาษามลายูถ่ินปัตตานีมี 7 แบบ ทั้งสองภาษาถ่ินมีลักษณะพยางค์ 3 แบบเหมือนกัน ซ่ึง
บอกว่าภาษามลายูถ่ินสตูลกับภาษามลายูถ่ินปัตตานีไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก ส่วน 
Krisnapan (1985) ได้ศึกษาระบบเสียงของภาษามลายูถ่ินที่พูดในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
พบว่า การลงเสียงหนักเบา มี 4 รูปแบบ คือ ไม่ลงเสียงหนัก ลงเสียงหนัก ลงเสียงหนักมาก และลง
เสียงหนักเป็นพิเศษ ในขณะที่ ณัฐพล พึ่งน้อย (2553) ได้ศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของพยางค์
ที่ได้รับการลงเสียงหนัก และพยางค์ที่ไม่ได้รับการลงเสียงหนักในภาษามลายูถ่ินปัตตานี และพบว่า 
ค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงสระในพยางค์ลงเสียงหนักและพยางค์ไม่ได้ลงเสียงหนักแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญ ผลการศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าภาษามลายูถ่ินปัตตานีมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ภาษาระดับเสียง-การลงเสียงหนักเบา (pitch - accent language)   เพราะระดับเสียงและการลงเสียง
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หนักเบาสัมพันธ์กัน โดยภาพรวมจึงกล่าวได้ว่า ระดับเสียงในภาษามลายูถ่ินปัตตานีสัมพันธ์กับการ
ลงเสียงหนักเบา 

ผู้วิจัยยังได้พบงานของสุภา วัชรสุขุม (2555) ซ่ึงอธิบายว่า ภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษา
ที่ไม่มีเสียงวรรณยุกต์ การเน้นเสียงหนัก – เบา (stress) ก็ไม่ใช่ลักษณะสําคัญของภาษานี้ ดังนั้นการ
ออกเสียงเน้นหนักหรือเติมวรรณยุกต์ในพยางค์ใดของคําก็ตามไม่ทําให้ความหมายของคํานั้น
เปล่ียนแปลงไป  ภาษามลายูถ่ินปัตตานีมีพยัญชนะเสียงยาวหรือการยืดเสียงพยัญชนะต้นของคํา ซ่ึง
เป็นลักษณะที่ทําให้ความหมายของคาํเปล่ียนแปลงได้ นับเป็นลักษณะพิเศษของภาษาถ่ินนี้ ลักษณะ
เช่นนี้เกิดจากการลดรูปคํา ให้เหลือจํานวนพยางค์น้อยลง ส่วนใหญ่จะเป็นการลดหน่วยเติมคําหน้า 
(อุปสรรค) ตัวอย่างเช่น 

 (ตือลอ) แปลว่า ไข ่     ('ตือลอ)   แปลว่า วางไข ่
  (บูงอ) แปลว่า ดอกไม ้   ('บูงอ)    แปลว่า ออกดอก 
 (กาแล)  แปลว่า ปากกา    ('กาแล)  แปลว่า ท่าเรือ  

       (สุภา วัชรสุขุม, 2555) 
 

2.1.3 การศึกษาทางกลสัทศาสตร์ในภาษามลายถูิ่นปัตตานี 
 

        การศึกษาทางกลสัทศาสตร์ในภาษามลายูถ่ินปัตตานีมีหลายประเด็น เช่นในงานของ 
กุสุมา เลาะเด (2547) ได้ศึกษาเปรียบเทียบปฏิสัมพันธ์ระหว่างค่าความถ่ีมูลฐานและค่าระยะเวลา
ของเสียงสระกับเสียงพยัญชนะท้ายในภาษามลายูถ่ินปัตตานีที่พูดในจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัด
ปัตตานี พบว่าภาษามลายูถ่ินปัตตานีที่พูดในจังหวัดปทุมธานี2 ระดับเสียงของสระแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเสียงสูง และกลุ่มเสียงต่ํา จากการที่ภาษามลายูถ่ินปัตตานีไม่มีเสียงวรรณยุกต์
นั้นเอง ทําให้ผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีมีปัญหาในการออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย   

      ณัฐพล พึ่งน้อย (2553) ได้ศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของพยางค์ที่ได้รับการลง
เสียงหนักและพยางค์ที่ไม่ได้รับการลงเสียงหนักในภาษามลายูถ่ินปัตตานีและภาษาอูรักลาโวยอ์  
โดยศึกษาในประเด็นค่าความเข้ม ค่าระยะเวลา และค่าความถ่ีมูลฐาน พบว่า โดยภาพรวมในภาษา
มลายูถ่ินปัตตานี ค่าความถ่ีมูลฐานของสระในพยางค์ลงเสียงหนักและในพยางค์ไม่ลงเสียงหนัก

                                                             
2 ภาษามลายูถิ่นปัตตานีท่ีพูดในจังหวัดปทุมธานี คือ  ภาษามลายูถิ่นปัตตานท่ีีพูดโดยกลุ่มคนท่ีมีเชื้อสายมลายูย้ายถิ่นฐานไป
อาศัยในจังหวัดปทุมธานี (อมร ทวีศักดิ์, 2530) 
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทั้งสามคํา สะท้อนให้เห็นว่า ภาษามลายูถ่ินปัตตานีมีพฤติกรรม
คล้ายคลึงกับภาษาระดับเสียง-ลงเสียงหนักเบา (pitch-acent language) ที่ระดับเสียงกับการลงเสียง
หนักเบามีความสัมพันธ์กัน  อีกทั้งผู้วิจัยพบงานวิจัยจํานวนหนึ่งที่ศึกษาทางกลสัทศาสตร์เกี่ยวกับ
วรรณยุกต์ภาษาไทยท่ีออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ิน โดยใช้วิธีการทางกลสัทศาสตร์ ได้แก่ งาน
ของกมลทิพย์  ห่อเพชร (2544) เฉลิมชัย ส่งศรี (2544) และณัฐพงษ์ วงษ์อําไพ (2552)                                             

    กมลทิพย์   ห่อเพชร (2544) ได้ศึกษาเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่
พูดโดยกลุ่มชาติพันธ์ุไทยและจีนในตําบลสะเดา  และตําบลสํานักแต้ว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
โดยมีผู้บอกภาษา 3 กลุ่ม ได้แก่ ชาติพันธ์ุไทยถ่ินใต้ มลายู และจีน กลุ่มละ 10 คน เป็นผู้บอกภาษา
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 40-60 ปี ผลการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยกลุ่มชาติ
พันธ์ุไทยมลายู พบว่า กลุ่มชาติพันธ์ุไทยมลายูออกเสียงวรรณยุกต์สามัญ มีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐาน
ประมาณ 209-192 เฮิรตซ์  วรรณยุกต์เอก มีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 208 -181 เฮิรตซ์  
วรรณยุกต์โท มีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 218-233-190 เฮิรตซ์ วรรณยุกต์ตรี  มีค่าเฉล่ีย
ค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 214-223-216 เฮิรตซ์ และวรรณยุกต์จัตวา มีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐาน
ประมาณ 203-176-207 เฮิรตซ์  เมื่อเปรียบเทียบกับเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยคนไทยกรุงเทพฯ 
พบว่า เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยคนมลายูออกเสียงวรรณยุกต์สามัญ เอก ตรี และ
จัตวาแตกต่างกับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่     

                                                                                                    
   เฉลิมชัย ส่งศรี (2544)  ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ในคําภาษาไทยมาตรฐานของชาวสุไหง-  

โกลก โดยมีผู้บอกภาษาท้ังหมด 4 กลุ่มชาติพันธ์ุ คือ กลุ่มผู้ใช้ภาษาแม่เป็นภาษาตากใบ ภาษาไทย
ถ่ินใต้ ภาษามลายูถ่ิน และภาษาฮกเกี้ยน เป็นผู้บอกภาษาเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40-60 ปี 
เปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยออกเสียงโดยคนไทยทางกลสัทศาสตร์ ผลการศึกษาเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ินพบว่า ผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีออกเสียง
วรรณยุกต์สามัญ มีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 189-180 เฮิรตซ์  วรรณยุกต์เอก มีค่าเฉล่ีย
ค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 184-172  เฮิรตซ์  วรรณยุกต์โท มีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 230-
213  เฮิรตซ์ วรรณยุกต์ตรี มีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 201-215  เฮิรตซ์ และวรรณยุกต์จัตวา 
มีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 182-167-184  เฮิรตซ์ เมื่อเปรียบเทียบกับเสียงวรรณยุกต์ที่ออก
เสียงโดยคนไทยกรุงเทพฯ พบว่า วรรณยุกต์โท และวรรณยุกต์จัตวา แตกต่างกับผู้พูดภาษาไทยเป็น
ภาษาแม่ 
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  ณัฐพงษ์ วงษ์อําไพ (2552) ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทางกลสัทศาสตร์ ออกเสียง
โดยผู้บอกภาษาท่ีมีอายุ 6-7 ปี ที่เป็นเพศหญิงจํานวน 15 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีภาษาไทย
เป็นภาษาแม่จํานวน 5 คน กลุ่มที่มีภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่อาศัยอยู่ในจังหวัดปัตตานี
จํานวน 5 คน และกลุ่มท่ีมีภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจํานวน 5 
คน ผลการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาที่พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานี
เป็นภาษาแม่พบว่า เสียงวรรณยุกต์สามัญมีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 246-195  เฮิรตซ์  
วรรณยุกต์เอก มีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 239-193  เฮิรตซ์ วรรณยุกต์โท มีค่าเฉล่ีย
ค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 280-299-205  เฮิรตซ์ วรรณยุกต์ตรี มีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 
245-237-240 เฮิรตซ์ และวรรณยุกต์จัตวา มีค่าเฉล่ียค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 225-201-302 เฮิรตซ์ 
เมื่อเปรียบเทียบกับเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทยพบว่า วรรณยุกต์สามัญ
และวรรณยุกต์ตรีแตกต่างกับผู้พูดภาษาไทย กล่าวคือ วรรณยุกต์สามัญที่มีสัทลักษณะเป็นเสียง
กลางระดับตกตอนท้าย และวรรณยุกต์ตรีที่มีสัทลักษณะเป็นเสียงกลางขึ้นตก และกลางขึ้น อาจ
เป็นสัทลักษณะเฉพาะกลุ่ม  ที่ได้รับอิทธิพลจากภาษามลายูถ่ินปัตตานี ซ่ึงเป็นภาษาแม่ของกลุ่มผู้
บอกภาษา  

 
   จากการทบทวนการศึกษาทางกลสัทศาสตร์ในภาษามลายูถ่ินปัตตานีข้างต้น พบว่า 

การศึกษาทางกลสัทศาสตร์ในภาษามลายูถ่ินปัตตานีมีหลายประเด็น ซ่ึงพบว่า ภาษามลายูถ่ิน
ปัตตานีเป็นภาษาท่ีไม่มีเสียงวรรณยุกต์แต่สัมพันธ์กบัภาษาระดับเสียง-ลงเสียงหนักเบา (pitch-acent 
language) และการศึกษาทางกลสัทศาสตร์ เรื่องเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยโดยผู้บอกภาษาท่ีพูดภาษา
มลายูถ่ินปัตตานี พบว่า การศึกษาท่ีผ่านมาพบผู้บอกภาษาท่ีเป็นวัยเด็ก 6-7 ปี และวัยผู้ใหญ่ 40-60 ปี 
เท่านั้น ผู้วิจัยยังไม่พบการศึกษาในกลุ่มวัยรุ่น 17-18 ปี การศึกษาในกลุ่มผู้บอกภาษาต่างวัยทําให้ผล
การศึกษาต่างกันด้วย โดยภาพรวมสามารถเห็นได้ว่าผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีออกเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทยแตกต่างกับเจ้าของภาษา คือกลุ่มผู้บอกภาษาท่ีเป็นวัยผู้ใหญ่ 40-60 ปี ในงานของเฉลิมชัย 
ส่งศรี (2544) และกมลทิพย์ ห่อเพชร (2544) พบว่า เสียงวรรณยุกต์ภาษ าไทยที่ออกเสียงโดยคน
มลายูสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส ในงานเฉลิมชัย ส่งศรี (2544) แตกต่างจากคนกรุงเทพฯเพียง
สองวรรณยุกต์คือ วรรณยุกต์โทและจัตวา ในขณะที่คนมลายูอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลาในงาน
กมลทิพย์ ห่อเพชร (2544) ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่างจากคนไทยในทุกวรรณยุกตย์กเวน้
วรรณยุกต์โท  เนื่องจากคนไทยมลายูมีถ่ินที่อยู่อาศัยต่างพื้นที่แม้จะเป็นกลุ่มวัยผู้ใหญ่เช่นกนั แต่การ
ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยยังแตกต่างกัน ทั้งนี้จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มผู้บอกภาษาที่เป็นคนมลายูที่
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อาศัยอยู่ในอําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส สามารถออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยได้ดีดีกว่าคน
มลายูในอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  

นอกจากนี้ผลการศึกษาของผู้บอกภาษาที่เป็นกลุ่มเด็กในงานณัฐพงษ์ วงษ์อําไพ (2552) 
แสดงให้เห็นปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์สามัญและตรีมากที่สุด โดยภาพรวมจึงกล่าวได้ว่าผู้พูด
ภาษามลายูถ่ินปัตตานีออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่างกับเจ้าของภาษาทั้งในวรรณยุกต์คง
ระดับและวรรณยุกต์เปล่ียนระดับ การศึกษาครั้งนี้เพื่อค้นหาคําตอบว่า ผู้บอกภาษาที่มีอายุต่างกัน
เป็นปัจจัยที่ทําให้การออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยต่างกันด้วยหรือไม่ และสามารถนําผลเพื่อมา
เป็นทางในการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแก่นักเรียนต่อไป 
 
2.2 เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย 

 

วรรณยุกต์เป็นระดับเสียงสูงต่ําประจําคํา (lexical pitch) ที่ใช้จําแนกความหมายของคําหรือ
เป็นเสียงสูงต่ําที่เกิดในคําแล้วส่งผลให้คํานั้นมีความหมายแตกต่างกับคําที่มีระดับเสียงอ่ืน ๆ 
(กาญจนา นาคสกุล, 2524) ระดับสูงต่ําของเสียงในภาษาพูดจะพิจารณาให้เป็นหน่วยเสียงหรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับระดับเสียงนั้นสามารถเกิดในบริบทเดียวกัน แล้วส่งผลให้ความหมายแตกต่างกันหรือไม่  
ในภาษาไทยระดับเสียงสูงต่ําทําให้ความหมายของคําแตกต่างกัน จึงเรียกเสียงสูงต่ํานั้นว่า  
“วรรณยุกต์”  

Abramson (1962) ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทางกลสัทศาสตร์ พบว่า สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ วรรณยุกต์ระดับและวรรณยุกต์เปล่ียนระดับ 

วรรณยุกต์ระดับ (level tone) คือ เสียงที่มีระดับความถ่ีของเสียงประเภทที่มีระดับเสียง
ค่อนข้างคงที่ตลอดพยางค์ ในการออกเสียงพูดนั้นโดยปกติเสียงต้นพยางค์และท้ายพยางค์มักจะไม่
อยู่ในระดับเดียวกัน ต้นพยางค์จะมีระดับเสียงสูงกว่าและดังกว่าเสมอ วรรณยุกต์ระดับในภาษาไทย
มี 3 หน่วยเสียง ดังนี้  

เสียงต่ําระดับ (low tone)      คือ วรรณยุกต์เอก วรรณยุกต์นี้จะมีต้นเสียงกลางๆ ประมาณ 
120 Hz และจะลดต่ําลงมาท่ีประมาณ 100 Hz  และวรรณยุกต์ต่ําระดับจะปรากฏในพยางค์ได้ในทุก
รูปแบบ 
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เสียงกลางระดับ (mid tone)  คือ วรรณยุกต์สามัญ วรรณยุกต์นี้มีระดับเสียงกลางๆที่
ประมาณ 120 Hz และจะคงอยู่ระดับนั้นจนกระทั่งปลายๆพยางค์จึงลดต่ําลงมาเกือบถึงประมาณ 
110 วรรณยุกต์นี้ไม่ต้องแสดงรูปสัทอักษร 

 เสียงสูงระดับ  (high tone)      คือ วรรณยุกต์ตรี วรรณยุกต์นี้จะมีระดับเสียงสูง โดยค่อยๆ
สูงขึ้นทีละน้อยจากต้นพยางค์ประมาณ 125 Hz  จนถึงประมาณ 135-140 Hz เมื่อส้ินพยางค์ หรือ
อาจจะลดต่ําตอนปลายๆพยางค์ลงมาถึงประมาณ 130  Hz  แล้วแต่ว่าพยางค์นั้นจบลงด้วยเสียง
ประเภทใด   

วรรณยุกต์เปล่ียนระดับ (contour tone) คือ เสียงที่มีระดับความถ่ีของการออกเสียง
เปล่ียนแปลงมากในช่วงพยางค์ๆหนึ่ง วรรณยุกต์เปล่ียนระดับในภาษาไทยมี 2 หน่วยเสียง ดังนี้  

เสียงเปล่ียนตก (falling tone)    คือ วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์นี้จะมีระดับเสียงเริ่มต้นที่
ประมาณ 140 Hz แต่ในราวๆ 1 ใน 4 ของความช่วงพยางค์ ก็จะลดลงอย่างเร็วจนต่ํากว่า 100 Hz ที่
ปลายพยางค์ วรรณยุกต์โทจะไม่ปรากฏในพยางค์ที่มีสระเสียงส้ันและมีพยัญชนะกักเป็นพยัญชนะ
ท้าย นอกจากคําพิเศษ เช่นคําเลียนเสียง คําลงท้ายบางคํา เช่น  “ชึ่กชั่ก”  หรือ  
“ล่ะ”  

     เสียงเปล่ียนขึ้น (rising tone)    คือ วรรณยุกต์จัตวา วรรณยุกต์นี้จะมีระดับเสียงเริ่มที่
ประมาณ110 Hz แล้วมักจะลดลงเล็กน้อยก่อนจะเปล่ียนเสียงขึ้นอย่างรวดเร็วไปสู่ความถ่ีที่สูง
ประมาณ 140 Hz ที่ปลายพยางค์ วรรณยุกต์จัตวาจะไม่ปรากฏในพยางค์ที่มีพยัญชนะท้ายเป็นเสียง
กัก  

     Bradley (1911 และ 1916) ได้จัดให้วรรณยุกต์ตรีอยู่ในอยู่ในกลุ่มวรรณยุกต์เปล่ียนระดับ
เพราะมีลักษณะเป็นเสียงขึ้นตกที่เห็นได้อย่างชัดเจน ส่วน Abramson (1962) ได้จัดให้วรรณยุกต์ตรี
อยู่ในกลุ่มวรรณยุกต์คงระดับ นั่นคือเป็นวรรณยุกต์สูงระดับแม้ว่าจะมีลักษณะค่อยๆเล่ือนสูงขึ้น
และตกเล็กน้อยในตอนท้ายก็ตาม ผลการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยของ ธีระพันธ์ ล.ทองคํา
และคณะ (2554: 138) พบว่า ไม่ค่อยมีความแตกต่างกัน ยกเว้นวรรณยุกต์ตรีซ่ึงเคยมีสัทลักษณะเป็น
เสียงสูงขึ้นและตกตอนท้าย ได้เปล่ียนเป็นเสียงสูงค่อยๆเล่ือนขึ้น  จะเห็นได้ว่า การเปล่ียนระดับตก
ขึ้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น มิใช่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและโดดเด่นเห็นได้ชัดเจนเหมือนสัทลักษณะของ
วรรณยุกต์โท (เสียงตก) และของวรรณยุกต์จัตวา (เสียงขึ้น) ซ่ึงเป็นวรรณยุกต์เปล่ียนระดับ ผลการ
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วิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์ทุกครั้ง (อดีต-ปัจจุบัน) แสดงให้เห็นว่าวรรณยุกต์โทและวรรณยุกต์จัตวา
เป็นวรรณยุกต์เปล่ียนระดับ 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาเสียงวรรณยกุต์ในภาษาไทย อรุณี อรุณเรือง (2533) ได้ศึกษา
การแปรของวรรณยุกต์ไทยกรุงเทพฯตามระดับอายุผู้พูด  พบว่า อายุเป็นปัจจัยสําคัญต่อการออก
เสียงที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้พูดที่เป็นเด็กมักใช้วรรณยุกต์โทที่มีสัทลักษณะเป็นแบบกลาง -ขึ้น-
กลาง มากกว่าผู้พูดที่เป็นผู้ใหญ่ ส่วนงาน  ปิยฉัตร ปานโรจน์ (2534)  ได้ศึกษาลักษณะเชิงกล
สัทศาสตร์ของวรรณยุกต์ในภาษาไทยกรุงเทพฯ: การแปรตามกลุ่มอายุ  พบว่าสัทลักษณะของ
วรรณยุกต์โทกับวรรณยุกต์ตรีที่ออกเสียงโดยกลุ่มผู้ใหญ่จะแตกต่างกับกลุ่มเด็กอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ   จากผลการวิจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างด้านอายุจะส่งผลต่อการออกเสียงที่
แตกต่างได้ 

 
2.3  การศึกษาเสียงวรรณยุกต์ทางกลสัทศาสตร์  

การศึกษาทางกลสัทศาสตร์เป็นการศึกษาลักษณะทางกายภาพของเสียง ระดับเสียงสูงต่ําที่
เราได้ยินมีลักษณะทางกลสัทศาสตร์เป็นค่าความถ่ีมูลฐาน มีหน่วยวัดเป็นเฮิรตซ์ ในแง่มุมของการ
ผลิตเสียง (สรีรสัทศาสตร์3) ระดับเสียงสูงต่ําเกิดจากอัตราการส่ันของเส้นเสียง โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตเสียงสูงต่ํา ได้แก่ ความตึงของเส้นเสียง และแรงดันลมใต้เส้นเสียง การศึกษาเสียงทาง
กลสัทศาสตร์เป็นการวิเคราะห์เสียงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป เช่น Praat,  Wincecil ฯลฯ 
จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ทางกลสัทศาสตร์พบว่ามีการศึกษา 3 ประเด็น 
คือ ประเด็นค่าความถ่ีมูลฐาน พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน และค่าระยะเวลา 

Abramson (1962) ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย พบว่า วรรณยุกต์ภาษาไทยมี 5 หน่วย
เสียง ได้แก่วรรณยุกต์สามัญ เอก และตรี ซ่ึงเป็นวรรณยุกต์คงระดับ (static tone) ทั้งนี้ วรรณยุกต์ตรี
ในคําพยางค์เป็นมีเสียงตกตอนท้าย ส่วนวรรณยุกต์ตรีในคําพยางค์ตายมีระดับเสียงขึ้นตอนท้าย 
และวรรณยุกต์โท จัตวา ซ่ึงเป็นวรรณยุกต์เปล่ียนระดับ  

Erickson (1975) ได้ศึกษาเปรียบเทียบค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์ทั้ง 5 พบว่า 
วรรณยุกต์สามัญกับเอกไม่แตกต่างกันมากนักเพียงแต่มีสัทลักษณะเล่ือนลงที่ปรากฏแตกต่างกัน

                                                             
3 สรีรสัทศาสตร์ หมายถึง การออกเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตเสียงสูงต่ําขึ้นตก โดยการทํางานหรือผล
ของการทํางานของอวัยวะท่ีเกี่ยวกับการพูด เช่น แรงดันลมใต้เส้นเสียง การทํางานของเส้นเสียงและกลา้มเนื้อกล่องเสียง  
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เพียงพอที่จะทําให้จําแนกสัทลักษณะของวรรณยุกต์ทั้งสองออกจากกัน และผลการวิจัยโดยรวม
สนับสนุนผลการวิจัยของ Abramson (1962)  

 
ภาพที ่1:  สัทลักษณะของวรรณยกุต์ตรใีนคําพูดเดี่ยวพยางค์เดียว (Abramson, 1962) 

 
กุสุมา นะสานี  (2545) ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทางกลสัทศาสตร์ โดยมีผู้บอก

ภาษาทีเ่ป็นเพศชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป จํานวน 6 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้พูดปกติจํานวน 3 คน และกลุ่มผู้
พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหารเป็นผู้ที่ได้รับการผ่าตัดและฝึกพูดจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
จํานวน 3 คน ผลการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยคนปกติในประเด็นค่าความถ่ีมูลฐาน 
พบว่า วรรณยุกต์สามัญมีลักษณะของเส้นแสดงการขึ้นตกของค่าความถ่ีมูลฐานที่คล้ายคลึง กับ
วรรณยุกต์เอกอย่างมาก กล่าวคือ ค่อนข้างระดับ  และในวรรณยุกต์โท มีค่าความถ่ีมูลฐานลดลง
อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงจุดส้ินสุดของค่าระยะเวลา และเป็นการตกอย่างต่อเนื่อง และใน
วรรณยุกต์ตรีและจัตวา มีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ค่าความถ่ีมูลฐานต่ําในช่วงแรกและขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จนกระทั่งต่ําเล็กน้อยในช่วงท้าย การศึกษาค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ในงานที่
ผ่านมาสามารถสรุปได้ว่า ผลการศึกษาโดยรวมสอดคล้องกับงาน Abramson  (1962) คือวรรณยุกต์
ภาษาไทย มี 5 หน่วยเสียง คือ สามัญ เอก โท ตรี และจัตวา และประเด็นค่าระยะเวลาพบว่า 
วรรณยุกต์สามัญมีค่าระยะเวลาสูงสุด รองลงมาคือ วรรณยุกต์เอก ตรี และจัตวา ส่วนวรรณยุกต์โทมี
ค่าระยะเวลาน้อยที่สุด  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ทางกลสัทศาสตร์
ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ในประเด็นค่าความถ่ีมูลฐานพบว่า เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมี 5 
หน่วยเสียง คือ วรรณยุกต์สามัญ เอก โท ตรี และจัตวา ซ่ึงแบ่งเป็นวรรณยุกต์คงระดับ 3 หน่วยเสียง
คือ วรรณยุกต์สามัญ เอก ตรี และวรรณยุกต์เปล่ียนระดับ 2 หน่วยเสียง ได้แก่ วรรณยุกต์โท และ
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วรรณยุกต์จัตวา ในประเด็นพิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน วรรณยุกต์โทมีความกว้างมากที่สุด สังเกตได้ว่า
วรรณยุกต์เปล่ียนระดับจะมีพิสัยกว้างกว่าวรรณยุกต์คงระดับ  ส่วนในประเด็นค่าระยะเวลา 
วรรณยุกต์สามัญมีค่าระยะเวลามากที่สุด และวรรณยุกต์โทมีค่าระยะเวลาน้อยที่สุด   

 

2.4 การศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทีอ่อกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทยถิน่และผู้พดูภาษาอืน่  
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทางกลสัทศาสตร์ที่ออกเสียงโดย
ผู้พูดภาษาไทยถ่ินและผู้พูดภาษาอ่ืนซ่ึงประกอบด้วยงานของ วิไลลักษณ์ จูวราหะวงษ์ (2543),      
กมลทิพย์    ห่อเพชร (2544), ปิ่นแก้ว กังวานศุภพันธ์ (2550), ตามใจ อวิรุทธิโยธิน (2553), ธนภัทร  
สินธวาชีวะ (2552), และกันตินันท์  เพียสุพรรณ (2557) 

วิไลลักษณ์ จูวราหะวงษ์ (2543) ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯที่พูดโดยคน
ไทย คนแต้จิ๋ว และคนซิกข์ โดยศึกษาวรรณยุกต์ภาษาไทยทางกลสัทศาสตร์ในประเด็นคา่ความถ่ีมูล
ฐาน พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน และค่าระยะเวลา ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาท่ีเป็นคนไทย คนแต้จิ๋ว และ
คนซิกข์ กลุ่มละ 10 คนโดยแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นเพศชาย 5 คน และเพศหญิง 5 คน รวมทั้งหมด 30 
คน มีช่วงอายุ 40-60 ปี จากการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ในคําพูดเดี่ยวในประเด็นค่าความถ่ี มูลฐาน 
พบว่า วรรณยุกต์สามัญและเอกเป็นวรรณยุกต์คงระดับ กล่าวคือ วรรณยุกต์สามัญมีสัทลัษณะเป็น 
กลางระดับ วรรณยุกต์เอกมีสัทลักษณะเป็นต่ําระดับ และวรรณยุกต์โท ตรี จัตวาเป็นวรรณยุกต์
เปล่ียนระดับ กล่าวคือ วรรณยุกต์โท มีสัทลักษณะเป็น สูง - ตก วรรณยุกต์ตรีมีสัทลักษณะเป็น 
กลาง - ขึ้น และวรรณยุกต์จัตวา มีสัทลักษณะเป็น ต่ํา - ขึ้น ในประเด็นพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานพบว่า 
คนไทยมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานต่ําท่ีสุด ส่วนในประเด็นค่าระยะเวลาพบว่า ค่าระยะเวลาที่ออกเสียง
โดยคนไทยมีมากกว่ากลุ่มคนแต้จิ๋วและคนซิกข์   

กมลทิพย์ ห่อเพชร (2544) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่
พูดโดยกลุ่มชาติพันธ์ุไทย มลายู และจีนในตําบลสะเดา โดยมีผู้บอกภาษา 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน 
เป็นผู้บอกภาษาเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40-60 ปี ผลการศึกษาพบว่า เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออก
เสียงโดยกลุ่มชาติพันธ์ุไทยถ่ินใต้มีความคล้ายคลึงกับเสียงวรรณยุกตใ์นคําภาษาไทยที่ออกเสียงโดย
ชาวกรุงเทพฯ ยกเว้นวรรณยุกต์โทและวรรณยุกต์ตรีมีความแตกต่างกัน และผลการศึกษาเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอ่ืนพบว่า เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดย
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กลุ่มชาติพันธ์ุจีนแต้จิ๋วมีบางส่วนคล้ายคลึงกับเสียงวรรณยุกต์ในคําภาษาไทยที่ออกเสียงโดยชาว
กรุงเทพฯ ยกเว้นวรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวามีความแตกต่างกัน  

เฉลิมชัย ส่งศรี (2544)  ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ในคําภาษาไทยมาตรฐานของชาวสุไหง-โก
ลก โดยมีผู้บอกภาษาท้ังหมด 4 กลุ่มชาติพันธ์ุ คือ กลุ่มท่ีภาษาตากใบเป็นภาษาแม่ ภาษาไทยถ่ินใต้ 
ภาษามลายูถ่ิน และภาษาฮกเกี้ยน และได้เปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยออกเสียงโดยคนไทย
โดยศึกษาทางกลสัทศาสตร์ ผลการศึกษา พบว่า เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยกลุ่มชาติ
พันธ์ุไทยถ่ินใต้มีความแตกต่างกับการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยโดยคนกรุงเทพฯหลายประการ 
เช่น คนกรุงเทพฯออกเสียงวรรณยุกต์จัตวาเป็นเสียงกลาง - ตก - ขึ้นตอนท้าย แต่คนไทยถ่ินใต้ออก
เสียงเป็นกลางค่อนข้างต่ํา- ตก- ขึ้นตอนท้าย อาจสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมบาง
ประการที่จะส่งผลต่อการออกเสียงวรรณยุกต์ได้  เช่นอิทธิพลจากส่ือมวลชนที่ทําให้เกิดการ
เลียนแบบ อิทธิพลศักดิ์ศรีของภาษา ผู้ใช้ภาษาถ่ินย่อยอาจมีความมีความรู้สึกว่าภาษาของตนด้อย
กว่าจึงพยายามเลียนแบบภาษาท่ีได้รับการยอมรับจากสังคมมากกว่า เป็นต้น ส่วนผลการศึกษาเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอ่ืนพบว่า เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดย
กลุ่มชาติพันธ์ุจีนฮกเกี้ยนมีเสียงวรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์โท ที่มีสัทลักษณะคล้ายคลึงกับคน
ไทยกรุงเทพฯ กล่าวคือ มีทิศทางคล้ายกัน ส่วนในวรรณยุกต์เอกและวรรณยุกต์ตรีของคนฮกเกี้ยน
พบว่ามีค่าความถ่ีมูลฐาน ณ จุดเริ่มต้นสูงกว่าคนไทยกรุงเทพฯ และในวรรณยุกต์จัตวาไม่เป็นใน
ทิศทางเดียวกัน  

ปิ่นแก้ว กังวานศุภพันธ์ (2550) ได้ศึกษาการอออกเสียงวรรณยุกตภ์าษาไทยระหว่างเด็กเชื้อ
สายเขมรกับเด็กที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ โดยมีผู้บอกภาษาเป็นเด็กนักเรียนหญิงและชายทั้งหมด 
60 คน ระหว่างอายุ 6-7 ปี และ 17-18 ปี จากจังหวัดสุรินทร์และกรุงเทพฯ ผลการศึกษาพบว่า เสียง
วรรณยุกต์ของเด็กเชื้อสายเขมรในจังหวดัสุรินทร์มีความแตกต่างจากเด็กไทยกรุงเทพฯ โดยเสียงท่ีมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ0.1 ได้แก่เสียงเสียงวรรณยุกต์กลาง 
(สามัญ) ของกลุ่มเด็กชาย 6-7 ปี เสียงวรรณยุกต์กลาง (สามัญ) ของกลุ่มเด็กหญิง 17-18 ปี และเสียง
วรรณยุกต์กลาง (สามัญ)สูงตก(โท) และต่ําขึ้น (จัตวา) ของกลุ่มเด็กชายอายุ 17-18 ปี การออกเสียงท่ี
ต่างออกไปของเด็กเชื้อสายเขมรจังหวัดสุรินทร์ในกลุ่มวัย 6-7 ปี อาจมีสาเหตุจากการแทรกแซงโดย
ภาษาแม่ แต่ในกลุ่มวัย 17-18 ปี ทั้งหญิงและชาย อาจมีสาเหตุจากการแก้ไขเกินเหตุหรือการพัฒนา
เอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน 
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ตามใจ อวิรุทธิโยธิน (2553) ได้ศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ในภาษาไทยมาตรฐาน
สําเนียงใต้เปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินใต้ โดยมีผู้บอกภาษาทั้งหมด 3 กลุ่ม 
กลุ่มละ 10 คน แต่ละกลุ่มแบ่งเป็นเพศละ 5 คน ผลการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียง
โดยผู้พูดภาษาไทยถ่ินพบว่า เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทยสําเนียงใต้มี
ความแตกต่างจากเสียงวรรณยุกตท์ี่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทยมาตรฐาน ซ่ึงความแตกต่างท่ีเกิดขึ้น
ไม่ได้เนื่องมาจากอิทธิพลของภาษาแม่ในทุกหน่วยเสียง  มีเพียงวรรณยุกต์สามัญหน่วยเสียงเดียว
เท่านั้น ท่ีแตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐานโดยถูกแทรกแซงจากภาษาแม่ 

ธนภัทร สินธวาชีวะ (2552) ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคน
ญี่ปุ่น การศึกษาทางกลสัทศาสตร์และการรับรู้ ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาเพศชายอายุ 19-34 ปี 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม จํานวน 15 คน คือ กลุ่มผู้บอกภาษาที่เป็นคนไทยจํานวน 5 คน กลุ่มผู้บอกภาษาที่
เป็นคนญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมากจํานวน 5 คน และผู้บอกภาษาท่ีเป็นคนญี่ปุ่นที่มี
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อยจํานวน 5 คน ผลการศึกษาพบว่า การออกเสียงบริบทคําพูดเดี่ยว
ของคนญี่ปุ่นทั้งสองกลุ่ม สามารถออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทั้ง 5 หน่วยเสียงที่แตกต่างกัน 
รวมถึงมีสัทลักษณะคล้ายกับคนไทย ยกเว้นวรรณยุกต์โทและวรรณยุกต์ตรี  

กันตินันท์  เพียสุพรรณ (2557) ได้ศึกษาเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่
พูดโดยคนไทยและคนอินเดีย ผลการศึกษาพบว่า การออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ของ
คนไทยและคนอินเดียมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ  (p-values <0.05) ในทุกเสียง
วรรณยุกต์ โดยคนอินเดียทั้งเพศหญิงและเพศชายมีค่าความถ่ีมูลฐานที่สูงกว่าคนไทย   เมื่อ
พิจารณาสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์  พบว่าคนอินเดียเพศหญิงมีสัทลักษณะคล้ายคนไทย
มากกว่าคนอินเดียเพศชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกเสียงคําสระเสียงส้ันและในคําพยางค์ตาย ทั้ง
คนอินเดียเพศหญิงและเพศชายสามารถออกเสียงวรรณยุกต์เปล่ียนระดับได้ดีกว่าวรรณยุกต์ระดับ 
โดยสามารถออกเสียงวรรณยุกต์จัตวาได้คล้ายคลึงกับคนไทยมากที่สุด จากสัทลักษณะของเสียง
วรรณยุกต์โดยรวมของกลุ่มผู้บอกภาษาคนอินเดียสังเกตพบว่า ส่วนใหญ่มีการออกเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทยที่มีลักษณะสูงขึ้นในช่วงท้ายของการออกเสียงเสมอ  ทั้งนี้อาจเป็นการนําลักษณะบาง
ประการของการออกเสียงในภาษาแม่มาใช้ในการออกเสียงวรรณยุกต์ 

 
จากการทบทวนงานวิจัยที่มีการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูด

ภาษาไทยถ่ินและผู้พูดภาษาอ่ืนข้างต้น สามารถสรุปโดยภาพรวมว่า การออกเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทยโดยผู้พูดภาษาอ่ืนมักนําสัทลักษณะของภาษาแม่มาใช้ในการออกเสียงวรรณยุกต์
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ภาษาไทย  ภาษาแม่ท่ีเป็นภาษาอ่ืนๆเหล่านั้นจะมีอิทธิพลและแทรกแซงในการออกเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทย  ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสําหรับผู้บอกภาษาที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ที่ผ่านพ้นวัย
วิกฤติมาแล้วที่จะสามารถพัฒนาภาษาท่ีสองให้พูดได้ทัดเทียมเป็นเหมือนกับภาษาแม่ของตนเองได้ 
นอกจากนี้กลุ่มผู้บอกภาษาที่เป็นวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่มักมีแรงจูงใจในการเรียนน้อยกว่าการเรียน
ภาษาแม่อีกด้วย จึงทําให้เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยคนดังกล่าวมีความแตกต่างจาก
เจ้าของภาษา  
 
2.6 การสัมผัสภาษา 

 
การสัมผัสภาษา (Language contact) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลที่เป็นผู้รู้

สองภาษาหรือรู้หลายภาษาใช้ภาษาสองภาษาสลับกันไปมา ทําให้ภาษาท้ังสองภาษาเกิดอิทธิพลต่อ
กัน และปรากฏการณ์สัมผัสภาษานี้มักจะเกิดในพื้นที่ชายแดนซ่ึงมีผู้รู้สองภาษาจํานวนมาก (Thai’s 
Royal Institute, 2010: 240)  ไวนไรค (Weinreich, 1968: 1) เป็นนักภาษาศาสตร์ผูริเริ่มการศึกษา
เรื่อง การสัมผัสภาษา กล่าวว่า “ภาษา 2 ภาษาหรือมากกว่า 2 ภาษาจะถูกเรียกว่าสัมผัสกันได      
หากภาษาเหล่านั้นถูกใช้ โดยผู้พูดพูดคนเดียวกัน” ภาวะที่คนใดคนหนึ่งสามารถพูดได 2 ภาษา ใน
สถานการณต่าง ๆ เรียกว่า “ภาวะสองภาษา” (bilingualism) และผู้พูดที่สามารถพูดได 2 ภาษา และ
สามารถใช้ ภาษาทั้ง 2 ภาษาได ในสถานการณ ต่าง ๆ เรียกว่า “ผู้รู้2 ภาษา” (bilingual)                 
อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ิ (2548: 208) กล่าวว่า“ภาวะสองภาษาในปัจจุบันมีความหมายกว้างมิได
หมายถึงผู้รู้สองภาษาแท้ ๆ (true bilingual) ซ่ึงหมายถึงผู้ ที่รหูรือสามารถพูดสองภาษาไดเทา ๆ กัน
แบบเจาของภาษาแต่รวมถึงผู้ ที่รูสองภาษาไม่เท่ากันด้วย ภาษาที่สองที่รูก็มีหลายระดับอาจเริ่ม
ตั้งแต่พูดไมไดเลยแต่ฟังรู้เรื่องหรือพูดไดเล็กน้อยไปจนถึงพดูคลองเกือบเท่าเจ้าของภาษา  แต่ต้องมี
ความเข้าใจในระดับหนึ่ง  หากไมข้าใจเลยก็ไมถือเป็นผู้รู้สองภาษา”  เช่นเดียวกันกับสปอลสกี 
(Spolsky, 2010: 45) ทีก่ล่าวว่า “ผู้รูส้องภาษา คือ  ผู้ท่ีมีความสามารถบางประการในการใช้ภาษาที่
สองไมจําเป็นต้องเป็นผู้รู้แตกฉานทั้งสองภาษาก็ได”  

อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ  (2532: 31) ได้ให้คําจํากัดความว่า“การสัมผัสภาษา” หมายถึง 
“กระบวนการซ่ึงภาษา 2 ภาษา หรือมากกว่า 2 ภาษา ถูกใช้สลับกันโดยผู ้พูดคนเดียวกัน ในตัวผู้พูด
สองภาษา หรือหลายภาษาเหล่านี้ภาษาทั้ง 2 หรือมากกว่า 2 จะยืมลักษณะซ่ึงกันและกัน ซ่ึงถ้าเกิด
กับผู้พูดจํานวนมากและเป็นระยะเวลานานจะทําให้ภาษาต่างๆเหล่านั้นมีความคล้ายคลึงกันมากขึ้น 
ๆ โดยเฉพาะทางด้านไวยากรณ ทั้ง ๆ ท่ีไมใชภ่าษาในตระกูลเดียวกันในเขตหรือบริเวณที่มีมีผู้พูด
สองภาษาจํานวนมากก็จะเกิดการสัมผัสของภาษาท่ีแผ่วงกว้างอาจทําให้เกิดเป็นเขตภาษา” 
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ทอมาสันและค็อฟแมน (Thomason and Kaufman, 1988: 50) แสดงให้ เห็นผลของการ
สัมผัสภาษา ซ่ึงสามารถอธิบายไดโดยสรุปว่า การสัมผัสภาษาเป็นกระบวนการ ที่เกิดขึ้นกับผู้พูดที่มี
ภาวะสองภาษาหรือมากกว่าสองภาษา  ผลของการสัมผัสภาษาอาจจะทําให้เกิดการธํารงภาษา 
(language maintenance) การเปล่ียนภาษา (language shift) และการเกิดภาษาใหม่ ซ่ึงก็คือ ภาษาพิด
จิ้น (Pidgins) และภาษาคลีโอล (Creole) (Thomason & Kaufman, 1988) กล่าวว่า ส่ิงท่ีจะถูกยืมเป็น
ลําดับแรกในสถานการณการสัมผัสภาษา คือ คําศัพท์ หากการสัมผัสภาษามีความเข้มข้น มาก
เพียงพอจึงจะมีการยืมโครงสร้างทางเสียงและโครงสร้างประโยคเป็นลําดับถัดไป ตรงกันข้าม กับ
การแทรกแซงภาษาซ่ึงมักจะเริ่มต้นจากการแทรกแซงทางเสียงและโครงสร้างประโยค สวนการ
แทรกแซงทางคําศัพท์เป็นปรากฏการณที่เกิดขึ้นภายหลัง 

Meyerhoff (2006: 238-241) ได้กล่าวถึงการสัมผัสภาษาที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ของยุโรป 
เช่น อังกฤษ สแกนดิเนเวีย หรือในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น ประเทศเหล่านี้มีอัตราการ เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูง ทําให้ประชากรในชนบทอพยพเข้ามาอยู่ในตัวเมืองเพิ่มมากขึ้น และคนเหล่านี้เรียนรู้ที่
จะใช้ภาษาหลักที่ใช้ในเมือง (city language) ทําให้เกิดการสัมผัสภาษาถ่ินซ่ึงเป็นภาษาแม่ของ
ตนเองกับภาษาหลักที่พูดในเมืองนั้นๆ หรือภาษามาตรฐาน ปรากฏการณ์การสัมผัสภาษายังเกิดจาก
การติดต่อส่ือสารและอิทธิพลของภาษาอังกฤษในฐานะ ภาษาสากล (International language) ซ่ึงมี
บทบาทด้านธุรกิจและการศึกษาของทุกประเทศและทําให้ผู้รู้สองภาษา (ภาษาแม่  และ 
ภาษาอังกฤษ) มีเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าจะไม่ได้อพยพย้ายถ่ินฐานดังกรณีแรก 

 
การสัมผัสภาษา ที่เกิดขึ้นระหว่างภาษาไทยกับภาษามลายูถ่ินปัตตานีในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซ่ึงเป็นถ่ินที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่มากที่สุด ได้
ส่งผลทําให้มีการปรับตัวของผู้ใช้ภาษาเพื่อให้สามารถส่ือสารกันได้มาเป็นเวลานาน ระหว่าง
ภาษาไทยกับภาษามลายูถ่ินปัตตานี โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยของผู้บอกภาษาในสังคมเมืองและ
นอกเมือง ซ่ึงคนในเมืองมีโอกาสสัมผัสภาษาไทยมากกว่าคนนอกเมือง ทําให้คนในเมืองมีการ
เรียนรู้ภาษาและใช้ภาษาได้ดีกว่าคนนอกเมือง  ทั้งนี้การสัมผัสภาษาจึงเป็นประเด็นสําคัญต่อการ
เลือกกลุ่มผู้บอกภาษา เพื่อศึกษาหาความแตกต่างของการออกเสียงภาษาไทยโดยกลุ่มผู้บอกภาษาที่
พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่กับผู้บอกภาษาท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ 

 
 


