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การเปรี ยบเทียบลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสี ยงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่
ออกเสี ยงโดยผูพ้ ูดภาษาไทยกับผูพ้ ูดภาษามลายูถิ่นปัตตานี ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
นางสาวซอฟูวะห์ กูโน
ภาษาไทย
2561

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบเสี ยงวรรณยุกต์ภาษาไทยทางกลสัทศาสตร์ ในประเด็น
ค่าความถี่มูลฐาน พิสัยค่าความถี่มูลฐาน และค่าระยะเวลา โดยผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกผูบ้ อกภาษาเพศหญิง
ที่พูดภาษาไทยเป็ นภาษาแม่ (กลุ่มไทย) และผูบ้ อกภาษาเพศหญิงที่พูดภาษามลายูถ่ินปั ตตานี เป็ น
ภาษาแม่ซ่ ึ งแบ่งเป็ น 2 กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่มผูบ้ อกภาษาเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถด้านการพูดภาษาไทย
สาเนียงไทย และกลุ่มผูบ้ อกภาษาเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถด้านการพูดภาษาไทยสาเนียงมลายู ผูบ้ อก
ภาษาทั้งสามกลุ่มกาลังศึกษาในระดับมัธยมตอนปลายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปั ตตานี ยะลา
และนราธิ วาส) ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลเสี ยงวรรณยุกต์โดยใช้รายการคาทดสอบ 15 คา จากนั้นบันทึกเสี ยง
ลงในคอมพิวเตอร์ ดว้ ยโปรแกรม Cool Edit Pro และนาเสี ยงวรรณยุกต์มาวิเคราะห์หาค่าความถี่มูล
ฐาน พิสัยค่าความถี่มูลฐาน และค่าระยะเวลา โดยใช้โปรแกรม Praat รวมทั้งหาค่าสถิติเพื่อหาความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ระหว่างผูบ้ อกภาษาที่พูดภาษาไทยเป็ นภาษาแม่กบั ผูบ้ อกภาษาที่
พูดภาษามลายูถิ่นปั ตตานีเป็ นภาษาแม่
ผลการศึกษาพบว่า ค่าความถี่มูลฐานของเสี ยงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสี ยงโดยกลุ่มไทย
กับ กลุ่ ม ที่ 1 สั ท ลัก ษณะของเสี ย งวรรณยุก ต์ใ นวรรณยุก ต์ส ามัญ เอก และโท แตกต่ า งกัน
ค่อนข้างมาก ในขณะที่ วรรณยุกต์ตรี และจัตวาค่ อนข้างคล้ายคลึ งกัน โดยค่ าความถี่ มู ลฐานของ
วรรณยุก ต์ต รี ใ นกลุ่ ม ที่ 1 กับ กลุ่ ม ไทยมี ค วามแตกต่ า งกันอย่า งมี นัย ส าคัญ ใน 2 ตาแหน่ ง และ
ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์จตั วาในกลุ่มที่ 1 กับกลุ่มไทยมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญใน
3 ตาแหน่ง ต่อมากลุ่มที่ 2 มีค่าความถี่มูลฐานที่แตกต่างจากกลุ่มไทยค่อนข้างมากในทุกวรรณยุกต์
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญในทุกวรรณยุกต์ ประเด็นค่าพิสัย พบว่า ผูบ้ อกภาษากลุ่มที่ 1 และ 2
ออกเสี ยงวรรณยุกต์ภาษาไทยด้วยพิสัยแคบและแตกต่างกับกลุ่มไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทุก
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วรรณยุกต์ ผูว้ จิ ยั คาดว่าเกิดขึ้นจากอิทธิ พลของภาษาแม่ (ภาษามลายูถิ่นปั ตตานี) และในประเด็นค่า
ระยะเวลา ผูบ้ อกภาษากลุ่มที่ 1 และ 2 ออกเสี ยงวรรณยุกต์มีค่าระยะเวลามากกว่ากลุ่มไทยอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติในทุกวรรณยุกต์ ผูว้ จิ ยั คาดว่าเกิดขึ้นจากการแก้ไขเกินเหตุ (hyper correction)
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ABSTRACT

This study compares acoustic phonetic tones in the language in terms of fundamental
frequency, range of fundamental frequency and duration. The informants were divided into three
groups including female informants who speak Thai as mother tongue (Thai Group), and two
groups of informants who speak local Malay as their mother tongue namely those who can speak
standard Thai (Group 1) and those who speak Thai with Malay accent (Group 2), all of whom
were from local high schools in the three southern border provinces of Pattani, Yala and
Narathiwat. They were asked to pronounce 15 selected words recorded using Cool Edit Pro
application and tones were analyzed for fundamental frequencies, range of fundamental
frequencies and duration using Praat application also to determine statistically significant
differences between the Thai native speakers and Malay native speakers.
It was found that the characteristics of mid, low and falling tones pronounced by Thai
Group and the Malay Group that spoke standard Thai were obviously different while their high
and rising tones were similar. The fundamental frequencies of high tone pronounced by Group 1
and Thai Group differed significantly in two positions and the fundamental frequencies of rising
tone by Group 1 and Thai Group differed significantly in three positions. In the meantime, Group
2 produced every tone with significant differences from Thai Group. As for range of fundamental
frequencies, the informants of Group 1 and Group 2 pronounced every tone in a narrow range and
with significant differences from Thai Group. This is believed to have been affected by their
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mother tongue (local Malay). Regarding duration, the informants of Group 1 and Group 2 took
significantly longer duration than Thai Group in every tone arguably because of hyper correction.

