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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย ความรู้และ
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษามลายูถิ่นปัตตานี เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของ
เสียงวรรณยุกต์ เสียงวรรณยุกต์ ในภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทยถิ่นและผู้พูดภาษาอื่น
เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถิ่นปัตตานี และการสัมผัสภาษา
2.1 ภาษามลายูถนิ่ ปัตตานี

ภาษามลายูถิ่นปัต ตานี คือ ภาษามลายูถิ่น หนึ่ งที่ใ ช้ใ นสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ข อง
ประเทศไทย ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และในอําเภอจะนะ อําเภอเทพา และอําเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา นอกเหนือจากเขต 4 จังหวัดภาคใต้แล้ว ภาษามลายูถิ่นยังมีใช้ในพื้นที่อื่นๆอีกหลาย
จังหวัดในประเทศไทย 1 สาเหตุที่เรียกภาษามลายูถิ่นปัตตานี เนื่องจากจังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิ ว าสเคยมีค วามสั มพั น ธ์ กัน ในอดี ต กล่ าวคือ เป็น ดิ น แดนที่ อยู่ ใ นอาณาจัก รเดี ย วกั น คื อ
อาณาจักรปัตตานี
2.1.1 ระบบเสียงภาษามลายูถิ่นปัตตานี
ระบบเสียงในภาษามลายูถิ่นปัตตานีประกอบด้วย 2 ระบบ ได้แก่ ระบบเสียงพยัญชนะ และ
ระบบเสียงสระ
1) ระบบเสียงพยัญชนะ
พยัญชนะในภาษามลายูถิ่นปัตตานี มีทั้งหมด 31 หน่วยเสียง ได้แก่ , , , , , ,
, , , , , , , , , ,  , , , , , , , , , , , , , ,

และ
อมร ทวีศักดิ์ (2530) พบว่า นอกเหนือจากเขต 4 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ยังมีพื้นที่อื่นๆอีก
หลายจังหวัด ซึ่งมีผู้พูดภาษามลายูถิ่นอาศัยอยู่เป็นชุมชนและใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาพูดในชีวิตประจําวัน เช่น จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพัทลุง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น
1
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ตารางที:่ 1 ระบบเสียงพยัญชนะของภาษามลายูถิ่นปัตตานีในงานของ Waemaji (1991)
ลักษณะทางกลสัทศาสตร์
ริมฝีปาก
เสียงไม่ก้อง ไม่พ่นลม
เสียงก้อง พ่นลม
เสียงก้อง
เสียงเสียดแทรก ไม่ก้อง
เสียงเสียดแทรก ก้อง
เสียงข้างลิ้น
เสียงนาสิก
พยัญชนะกัก นาสิก
เสียงปลายลิ้นรัว
เสียงเปิด

ฐานกร
ปุ่มเหงือก เพดานแข็ง

เพดาน
อ่อน

เส้น
เสียง


























































หน่ว ยเสียง , , ,  พบในคํายืมภาษาไทย หน่ วยเสียง ,  พบในคํายืม
ภาษาอังกฤษ และหน่วยเสียง  พบในคํายืมภาษาอาหรับ
หน่ว ยเสียงพยัญชนะทุกหน่ว ยเสียงสามารถปรากฏในตํ าแหน่งต้นพยางค์ และสามารถ
ปรากฏในตําแหน่งท้ายพยางค์มีเพียง 3 หน่วยเสียง คือ ,  และ 
นอกจากนี้ หน่วยเสียงพยัญชนะในภาษามลายูถิ่นปัตตานี ยังปรากฏในรูปพยัญชนะเสียง
ยาว (Long Consonant) เช่น , ,  เป็นต้น ได้อีกด้วย (Waemaji (1991))
2) ระบบเสียงสระ
หน่วยเสียงสระในภาษามลายูถิ่นปัตตานีมี 3 ประเภท ได้แก่ สระเดี่ยวธรรมดา สระเดี่ยว
นาสิก และสระประสม โดยที่สระเดี่ยวมี 13 หน่วยเสียง ได้แก่ , ,,,, , , ,,  ,
, , และ  สระประสมมี 5 หน่วยเสียง ได้แก่ , , ,  และ  ดูตารางที่ 2 ประกอบ
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ตารางที2่ : ระบบเสียงสระของภาษามลายูถิ่นปัตตานี (Chaiyanara, 1983 อ้างถึงใน รุสลัน
อุทัย, 2536)
หน้า
กลาง
หลัง


 
สูง



กลาง
 
 
 
ต่ํา
สระเสียงสั้นและสระเสียงยาวในภาษามลายูถิ่นปัตตานีไม่ได้เป็นหน่วยเสียง แต่เป็นเพียง
เสียงย่อยซึ่งเกิดจาการแจกแจงแบบสับหลีก (complementary distribution) เท่านั้น โดยหน่วยเสียง
สระที่ปรากฏในพยางค์ปิดจะเป็นสระเสียงสั้น แต่ที่ปรากฏในพยางค์เปิดจะเป็นสระเสียงยาว
2.1.2 การลงเสียงหนักเบาในภาษามลายูถิ่นปัตตานี
Krisnapan (1985) ได้กล่าวว่า การลงเสียงหนักที่พยางค์แรกเป็นการลงเสียงหนักที่เน้นมาก
เป็นพิเศษ (extra primary stress) จึงทําให้ได้ยินพยางค์ดังกล่าวดังและยาวกว่าพยางค์ลงเสียงหนัก
เมื่อเป็นพยางค์ท้าย การลงเสียงหนักที่พยางค์ดังกล่าวทําให้เสียงเรียงในพยางค์มีความดังและยาวขึ้น
และส่งผลทําให้พยัญชนะต้นของพยางค์นั้นเกิดเป็นพยัญชนะต้นของเสียงยาว
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้พบงานวิจัยที่ศึก ษาเกี่ยวกับการลงเสียงหนั กเบาของภาษามลายูถิ่น
ปัตตานี คืองานของ Chotikakamthon (1981) ซึ่งได้ศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงในภาษามลายูถิ่น
สตูลกับภาษามลายูถิ่นปัตตานีและพบว่ารูปแบบการลงเสียงหนักเบาในภาษามลายูถิ่นสตูลมี 6 แบบ
ในขณะที่ภาษามลายูถิ่นปัตตานีมี 7 แบบ ทั้งสองภาษาถิ่นมีลักษณะพยางค์ 3 แบบเหมือนกัน ซึ่ง
บอกว่ า ภาษามลายู ถิ่น สตู ล กั บภาษามลายูถิ่ น ปัต ตานี ไม่ มี ค วามสั มพั น ธ์ใ กล้ชิ ด กั น มาก ส่ ว น
Krisnapan (1985) ได้ศึกษาระบบเสียงของภาษามลายูถิ่นที่พูดในอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
พบว่า การลงเสียงหนักเบา มี 4 รูปแบบ คือ ไม่ลงเสียงหนัก ลงเสียงหนัก ลงเสียงหนักมาก และลง
เสียงหนักเป็นพิเศษ ในขณะที่ ณัฐพล พึ่งน้อย (2553) ได้ศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของพยางค์
ที่ได้รับการลงเสียงหนัก และพยางค์ที่ไม่ได้รับการลงเสียงหนักในภาษามลายูถิ่นปัตตานี และพบว่า
ค่าความถี่มูลฐานของเสียงสระในพยางค์ลงเสียงหนั กและพยางค์ไม่ได้ลงเสียงหนัก แตกต่ างกัน
อย่างมีนัยสําคัญ ผลการศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าภาษามลายูถิ่นปัตตานีมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ภาษาระดับเสียง-การลงเสียงหนักเบา (pitch - accent language) เพราะระดับเสียงและการลงเสียง
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หนักเบาสัมพันธ์กัน โดยภาพรวมจึงกล่าวได้ว่า ระดับเสียงในภาษามลายูถิ่นปัตตานีสัมพันธ์กับ การ
ลงเสียงหนักเบา
ผู้วิจัยยังได้พบงานของสุภา วัชรสุขุม (2555) ซึ่งอธิบายว่า ภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษา
ที่ไม่มีเสียงวรรณยุกต์ การเน้นเสียงหนัก – เบา (stress) ก็ไม่ใช่ลักษณะสําคัญของภาษานี้ ดังนั้นการ
ออกเสียงเน้ นหนั กหรือเติมวรรณยุกต์ ใ นพยางค์ใ ดของคํา ก็ตามไม่ทํา ให้ค วามหมายของคํา นั้ น
เปลี่ยนแปลงไป ภาษามลายูถิ่นปัตตานีมีพยัญชนะเสียงยาวหรือการยืดเสียงพยัญชนะต้นของคํา ซึ่ง
เป็นลักษณะที่ทําให้ความหมายของคําเปลี่ยนแปลงได้ นับเป็นลักษณะพิเศษของภาษาถิ่นนี้ ลักษณะ
เช่นนี้เกิดจากการลดรูปคํา ให้เหลือจํานวนพยางค์น้อยลง ส่วนใหญ่จะเป็นการลดหน่วยเติมคํา หน้า
(อุปสรรค) ตัวอย่างเช่น




(ตือลอ) แปลว่า ไข่
(บูงอ) แปลว่า ดอกไม้
(กาแล) แปลว่า ปากกา



('ตือลอ) แปลว่า วางไข่
 ('บูงอ) แปลว่า ออกดอก
 ('กาแล) แปลว่า ท่าเรือ
(สุภา วัชรสุขุม, 2555)


2.1.3 การศึกษาทางกลสัทศาสตร์ในภาษามลายูถิ่นปัตตานี
การศึกษาทางกลสัทศาสตร์ในภาษามลายูถิ่นปัตตานีมีหลายประเด็น เช่นในงานของ
กุสุมา เลาะเด (2547) ได้ศึกษาเปรียบเทียบปฏิสัมพันธ์ระหว่างค่าความถี่มูลฐานและค่าระยะเวลา
ของเสียงสระกับเสียงพยัญชนะท้ายในภาษามลายูถิ่นปัตตานีที่พูดในจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัด
ปัตตานี พบว่าภาษามลายูถิ่นปัตตานีที่พูดในจังหวัดปทุมธานี 2 ระดับเสียงของสระแบ่งออกเป็น 2
กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มเสียงสูง และกลุ่มเสียงต่ํ า จากการที่ภาษามลายูถิ่นปัตตานีไม่มีเสียงวรรณยุก ต์
นั้นเอง ทําให้ผู้พูดภาษามลายูถิ่นปัตตานีมีปัญหาในการออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย
ณัฐพล พึ่งน้อย (2553) ได้ศึก ษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของพยางค์ที่ได้รับการลง
เสียงหนักและพยางค์ ที่ไม่ได้รับการลงเสียงหนักในภาษามลายูถิ่นปัตตานีและภาษาอูรักลาโวยอ์
โดยศึกษาในประเด็นค่าความเข้ม ค่าระยะเวลา และค่าความถี่มูลฐาน พบว่า โดยภาพรวมในภาษา
มลายูถิ่นปัตตานี ค่าความถี่มูลฐานของสระในพยางค์ลงเสียงหนักและในพยางค์ไม่ลงเสียงหนั ก
ภาษามลายูถิ่นปัตตานีที่พูดในจังหวัดปทุมธานี คือ ภาษามลายูถิ่นปัตตานีที่พูดโดยกลุ่มคนที่มีเชื้อสายมลายูย้ายถิ่นฐานไป
อาศัยในจังหวัดปทุมธานี (อมร ทวีศักดิ์, 2530)
2
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แตกต่ างกัน อย่า งมีนั ยสํา คัญ ทั้งสามคํ า สะท้ อนให้เห็ น ว่ า ภาษามลายูถิ่ น ปัต ตานี มีพ ฤติ ก รรม
คล้ายคลึงกับภาษาระดับเสียง-ลงเสียงหนักเบา (pitch-acent language) ที่ระดับเสียงกับการลงเสียง
หนักเบามีความสัมพันธ์กัน อีกทั้งผู้วิจัยพบงานวิจัยจํานวนหนึ่งที่ ศึกษาทางกลสัทศาสตร์เกี่ยวกับ
วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถิ่น โดยใช้วิธีการทางกลสัทศาสตร์ ได้แก่ งาน
ของกมลทิพย์ ห่อเพชร (2544) เฉลิมชัย ส่งศรี (2544) และณัฐพงษ์ วงษ์อําไพ (2552)
กมลทิพย์ ห่อเพชร (2544) ได้ศึกษาเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่
พูดโดยกลุ่มชาติพันธุ์ไทยและจีนในตําบลสะเดา และตําบลสํานักแต้ว อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โดยมีผู้บอกภาษา 3 กลุ่ม ได้แก่ ชาติพันธุ์ไทยถิ่นใต้ มลายู และจีน กลุ่มละ 10 คน เป็นผู้บอกภาษา
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 40-60 ปี ผลการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยมลายู พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ไทยมลายูออกเสียงวรรณยุกต์สามัญ มีค่าเฉลี่ยค่าความถี่มูลฐาน
ประมาณ 209-192 เฮิ รตซ์ วรรณยุกต์เอก มีค่าเฉลี่ยค่าความถี่มูลฐานประมาณ 208-181 เฮิ รตซ์
วรรณยุกต์โท มีค่าเฉลี่ยค่าความถี่มูลฐานประมาณ 218-233-190 เฮิรตซ์ วรรณยุกต์ตรี มีค่าเฉลี่ย
ค่าความถี่มูลฐานประมาณ 214-223-216 เฮิรตซ์ และวรรณยุกต์จัตวา มีค่าเฉลี่ยค่าความถี่มูลฐาน
ประมาณ 203-176-207 เฮิรตซ์ เมื่อเปรียบเทียบกับเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยคนไทยกรุงเทพฯ
พบว่า เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยคนมลายูออกเสียงวรรณยุกต์ สามัญ เอก ตรี และ
จัตวาแตกต่างกับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่
เฉลิมชัย ส่งศรี (2544) ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ในคําภาษาไทยมาตรฐานของชาวสุไหงโกลก โดยมีผู้บอกภาษาทั้งหมด 4 กลุ่มชาติพันธุ์ คือ กลุ่มผู้ใช้ภาษาแม่เป็นภาษาตากใบ ภาษาไทย
ถิ่น ใต้ ภาษามลายูถิ่ น และภาษาฮกเกี้ ย น เป็ น ผู้ บ อกภาษาเพศหญิง มี อายุ ร ะหว่ า ง 40-60 ปี
เปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ภ าษาไทยออกเสียงโดยคนไทยทางกลสัทศาสตร์ ผลการศึกษาเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถิ่นพบว่า ผู้พูดภาษามลายูถิ่นปัตตานี ออกเสียง
วรรณยุกต์สามัญ มีค่าเฉลี่ยค่าความถี่มูลฐานประมาณ 189-180 เฮิรตซ์ วรรณยุกต์เอก มีค่าเฉลี่ย
ค่าความถี่มูลฐานประมาณ 184-172 เฮิรตซ์ วรรณยุกต์โท มีค่าเฉลี่ยค่าความถี่มูลฐานประมาณ 230213 เฮิรตซ์ วรรณยุกต์ตรี มีค่าเฉลี่ยค่าความถี่มูลฐานประมาณ 201-215 เฮิรตซ์ และวรรณยุกต์จัตวา
มีค่าเฉลี่ยค่าความถี่มูลฐานประมาณ 182-167-184 เฮิรตซ์ เมื่อเปรียบเทียบกับเสียงวรรณยุกต์ที่ออก
เสียงโดยคนไทยกรุงเทพฯ พบว่า วรรณยุกต์โท และวรรณยุกต์จัตวา แตกต่างกับผู้พูดภาษาไทยเป็น
ภาษาแม่
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ณัฐพงษ์ วงษ์อําไพ (2552) ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทางกลสัทศาสตร์ ออกเสียง
โดยผู้บอกภาษาที่มีอายุ 6-7 ปี ที่เป็นเพศหญิงจํานวน 15 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีภาษาไทย
เป็นภาษาแม่จํานวน 5 คน กลุ่มที่มีภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาแม่อาศัยอยู่ในจังหวัดปัตตานี
จํานวน 5 คน และกลุ่มที่มีภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาแม่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจํานวน 5
คน ผลการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาที่พูดภาษามลายูถิ่นปัตตานี
เป็น ภาษาแม่พบว่า เสียงวรรณยุกต์ สามัญ มีค่าเฉลี่ยค่าความถี่มูลฐานประมาณ 246-195 เฮิ รตซ์
วรรณยุก ต์ เอก มีค่าเฉลี่ยค่าความถี่มูลฐานประมาณ 239-193 เฮิ รตซ์ วรรณยุก ต์ โท มีค่าเฉลี่ ย
ค่าความถี่มูลฐานประมาณ 280-299-205 เฮิรตซ์ วรรณยุกต์ตรี มีค่าเฉลี่ยค่าความถี่มูลฐานประมาณ
245-237-240 เฮิรตซ์ และวรรณยุกต์จัตวา มีค่าเฉลี่ยค่าความถี่มูลฐานประมาณ 225-201-302 เฮิรตซ์
เมื่อเปรียบเทียบกับเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทยพบว่า วรรณยุกต์สามัญ
และวรรณยุกต์ต รีแตกต่างกับผู้พูดภาษาไทย กล่าวคือ วรรณยุก ต์สามัญที่มีสัทลักษณะเป็น เสียง
กลางระดับตกตอนท้าย และวรรณยุกต์ตรีที่มีสัทลักษณะเป็นเสียงกลางขึ้นตก และกลางขึ้น อาจ
เป็นสัทลักษณะเฉพาะกลุ่ม ที่ได้รับอิทธิพลจากภาษามลายูถิ่นปัตตานี ซึ่งเป็นภาษาแม่ของกลุ่มผู้
บอกภาษา
จากการทบทวนการศึก ษาทางกลสัทศาสตร์ใ นภาษามลายูถิ่น ปัต ตานี ข้างต้ น พบว่า
การศึก ษาทางกลสัทศาสตร์ใ นภาษามลายูถิ่น ปัต ตานี มีหลายประเด็น ซึ่งพบว่า ภาษามลายูถิ่น
ปัตตานีเป็นภาษาที่ไม่มีเสียงวรรณยุกต์แต่สัมพันธ์กบั ภาษาระดับเสียง-ลงเสียงหนักเบา (pitch-acent
language) และการศึกษาทางกลสัทศาสตร์ เรื่องเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยโดยผู้บอกภาษาที่พูดภาษา
มลายูถิ่นปัตตานี พบว่า การศึกษาที่ผ่านมาพบผู้บอกภาษาที่เป็นวัยเด็ก 6-7 ปี และวัยผู้ใหญ่ 40-60 ปี
เท่านั้น ผู้วิจัยยังไม่พบการศึกษาในกลุ่มวัยรุ่น 17-18 ปี การศึกษาในกลุ่มผู้บอกภาษาต่างวัยทําให้ผล
การศึกษาต่างกันด้วย โดยภาพรวมสามารถเห็นได้ว่าผู้พูดภาษามลายูถิ่นปัตตานีออกเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทยแตกต่างกับเจ้าของภาษา คือกลุ่มผู้บอกภาษาที่เป็นวัยผู้ใหญ่ 40-60 ปี ในงานของเฉลิมชัย
ส่งศรี (2544) และกมลทิพย์ ห่อเพชร (2544) พบว่า เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยคน
มลายูสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส ในงานเฉลิมชัย ส่งศรี (2544) แตกต่างจากคนกรุงเทพฯเพียง
สองวรรณยุกต์คือ วรรณยุกต์โทและจัตวา ในขณะที่คนมลายูอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลาในงาน
กมลทิพย์ ห่อเพชร (2544) ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่างจากคนไทยในทุกวรรณยุกต์ยกเว้น
วรรณยุกต์โท เนื่องจากคนไทยมลายูมีถิ่นที่อยู่อาศัยต่างพื้นที่แม้จะเป็นกลุ่มวัยผู้ใหญ่เช่นกัน แต่การ
ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยยังแตกต่างกัน ทั้งนี้จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มผู้บอกภาษาที่เป็นคนมลายูที่
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อาศัยอยู่ในอําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส สามารถออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยได้ดีดีกว่าคน
มลายูในอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
นอกจากนี้ ผลการศึกษาของผู้บอกภาษาที่เป็น กลุ่มเด็กในงานณัฐพงษ์ วงษ์อําไพ (2552)
แสดงให้เห็นปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์สามัญและตรีมากที่สุด โดยภาพรวมจึงกล่าวได้ว่าผู้พูด
ภาษามลายูถิ่นปัตตานีออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่างกับเจ้าของภาษาทั้งในวรรณยุกต์ค ง
ระดับและวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ การศึกษาครั้งนี้เพื่อค้นหาคําตอบว่า ผู้บอกภาษาที่มีอายุต่างกัน
เป็นปัจจัยที่ทําให้การออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยต่างกันด้วยหรือไม่ และสามารถนําผลเพื่อมา
เป็นทางในการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแก่นักเรียนต่อไป
2.2 เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย

วรรณยุกต์เป็นระดับเสียงสูงต่ําประจําคํา (lexical pitch) ที่ใช้จําแนกความหมายของคําหรือ
เป็น เสียงสูงต่ํ าที่เกิด ในคํา แล้ว ส่งผลให้คํานั้ น มีค วามหมายแตกต่ างกับคําที่มีระดั บเสียงอื่น ๆ
(กาญจนา นาคสกุล, 2524) ระดับสูงต่ําของเสียงในภาษาพูดจะพิจารณาให้เป็นหน่วยเสียงหรือไม่
ขึ้นอยู่กับระดับเสียงนั้นสามารถเกิดในบริบทเดียวกัน แล้วส่งผลให้ความหมายแตกต่างกันหรือไม่
ในภาษาไทยระดั บ เสีย งสูง ต่ํ า ทํา ให้ค วามหมายของคํ า แตกต่ างกั น จึ ง เรี ย กเสี ย งสู ง ต่ํ านั้ น ว่ า
“วรรณยุกต์”
Abramson (1962) ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทางกลสัทศาสตร์ พบว่า สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ วรรณยุกต์ระดับและวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ
วรรณยุกต์ร ะดับ (level tone) คือ เสียงที่มีระดับความถี่ของเสียงประเภทที่มี ระดับเสียง
ค่อนข้างคงที่ตลอดพยางค์ ในการออกเสียงพูดนั้นโดยปกติเสียงต้นพยางค์และท้ายพยางค์มักจะไม่
อยู่ในระดับเดียวกัน ต้นพยางค์จะมีระดับเสียงสูงกว่าและดังกว่าเสมอ วรรณยุกต์ระดับในภาษาไทย
มี 3 หน่วยเสียง ดังนี้
เสียงต่ําระดับ (low tone)   คือ วรรณยุกต์เอก วรรณยุกต์นี้จะมีต้นเสียงกลางๆ ประมาณ
120 Hz และจะลดต่ําลงมาที่ประมาณ 100 Hz และวรรณยุกต์ต่ําระดับจะปรากฏในพยางค์ได้ในทุก
รูปแบบ
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เสียงกลางระดั บ (mid tone) คือ วรรณยุก ต์ สามัญ วรรณยุกต์ นี้ มีระดั บเสียงกลางๆที่
ประมาณ 120 Hz และจะคงอยู่ระดับนั้นจนกระทั่งปลายๆพยางค์จึงลดต่ําลงมาเกือบถึงประมาณ
110 วรรณยุกต์นี้ไม่ต้องแสดงรูปสัทอักษร
เสียงสูงระดับ (high tone)   คือ วรรณยุกต์ตรี วรรณยุกต์นี้จะมีระดับเสียงสูง โดยค่อยๆ
สูงขึ้นทีละน้อยจากต้นพยางค์ประมาณ 125 Hz จนถึงประมาณ 135-140 Hz เมื่อสิ้นพยางค์ หรือ
อาจจะลดต่ํ าตอนปลายๆพยางค์ลงมาถึงประมาณ 130 Hz แล้ว แต่ว่าพยางค์นั้น จบลงด้วยเสียง
ประเภทใด
วรรณยุ ก ต์ เปลี่ ยนระดั บ (contour tone) คื อ เสีย งที่มี ระดั บความถี่ข องการออกเสี ย ง
เปลี่ยนแปลงมากในช่วงพยางค์ๆหนึ่ง วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับในภาษาไทยมี 2 หน่วยเสียง ดังนี้
เสียงเปลี่ยนตก (falling tone)   คือ วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์นี้จะมีระดับเสียงเริ่มต้นที่
ประมาณ 140 Hz แต่ในราวๆ 1 ใน 4 ของความช่วงพยางค์ ก็จะลดลงอย่างเร็วจนต่ํากว่า 100 Hz ที่
ปลายพยางค์ วรรณยุกต์โทจะไม่ปรากฏในพยางค์ที่มีสระเสียงสั้นและมีพยัญชนะกักเป็นพยัญชนะ
ท้าย นอกจากคําพิเศษ เช่นคําเลียนเสียง คําลงท้ ายบางคํา เช่น  “ชึ่กชั่ก” หรือ 
“ล่ะ”
เสียงเปลี่ยนขึ้น (rising tone)   คือ วรรณยุก ต์จัต วา วรรณยุกต์ นี้ จะมีระดับเสียงเริ่มที่
ประมาณ110 Hz แล้ว มักจะลดลงเล็กน้ อยก่อนจะเปลี่ยนเสียงขึ้น อย่างรวดเร็ว ไปสู่ความถี่ที่สูง
ประมาณ 140 Hz ที่ปลายพยางค์ วรรณยุกต์จัตวาจะไม่ปรากฏในพยางค์ที่มีพยัญชนะท้ายเป็นเสียง
กัก
Bradley (1911 และ 1916) ได้จัดให้วรรณยุกต์ตรีอยู่ในอยู่ในกลุ่มวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ
เพราะมีลักษณะเป็นเสียงขึ้นตกที่เห็นได้อย่างชัดเจน ส่วน Abramson (1962) ได้จัดให้วรรณยุกต์ตรี
อยู่ในกลุ่มวรรณยุกต์คงระดับ นั่นคือเป็นวรรณยุกต์สูงระดับแม้ว่าจะมีลักษณะค่อยๆเลื่อนสูงขึ้น
และตกเล็กน้อยในตอนท้ายก็ตาม ผลการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยของ ธีระพันธ์ ล.ทองคํา
และคณะ (2554: 138) พบว่า ไม่ค่อยมีความแตกต่างกัน ยกเว้นวรรณยุกต์ตรีซึ่งเคยมีสัทลักษณะเป็น
เสียงสูงขึ้นและตกตอนท้าย ได้เปลี่ยนเป็นเสียงสูงค่อยๆเลื่อนขึ้น จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนระดับตก
ขึ้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น มิใช่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและโดดเด่นเห็นได้ชัดเจนเหมือนสัทลักษณะของ
วรรณยุกต์โท (เสียงตก) และของวรรณยุกต์จัตวา (เสียงขึ้น) ซึ่งเป็นวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ ผลการ
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วิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์ทุกครั้ง (อดีต-ปัจจุบัน) แสดงให้เห็นว่าวรรณยุกต์โทและวรรณยุกต์จัตวา
เป็นวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย อรุณี อรุณเรือง (2533) ได้ศึกษา
การแปรของวรรณยุกต์ไทยกรุงเทพฯตามระดับอายุผู้พูด พบว่า อายุเป็นปัจจัยสําคัญต่อการออก
เสียงที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้พูดที่เป็นเด็กมักใช้วรรณยุกต์โทที่มีสัทลักษณะเป็นแบบกลาง-ขึ้นกลาง มากกว่าผู้พูด ที่เป็น ผู้ใ หญ่ ส่วนงาน ปิยฉัตร ปานโรจน์ (2534) ได้ ศึก ษาลัก ษณะเชิงกล
สัทศาสตร์ ข องวรรณยุก ต์ ในภาษาไทยกรุงเทพฯ: การแปรตามกลุ่มอายุ พบว่า สัทลัก ษณะของ
วรรณยุกต์โทกับวรรณยุกต์ตรีที่ออกเสียงโดยกลุ่มผู้ใหญ่จะแตกต่างกับกลุ่มเด็กอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ จากผลการวิจัยเหล่านี้แสดงให้เห็น ว่า ความแตกต่างด้ านอายุจะส่งผลต่อการออกเสี ยงที่
แตกต่างได้
2.3 การศึกษาเสียงวรรณยุกต์ทางกลสัทศาสตร์
การศึกษาทางกลสัทศาสตร์เป็นการศึกษาลักษณะทางกายภาพของเสียง ระดับเสียงสูงต่ําที่
เราได้ยินมีลักษณะทางกลสัทศาสตร์เป็นค่าความถี่มูลฐาน มีหน่วยวัดเป็นเฮิรตซ์ ในแง่มุมของการ
ผลิตเสียง (สรีรสัทศาสตร์3) ระดับเสียงสูงต่ําเกิดจากอัตราการสั่นของเส้นเสียง โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตเสียงสูงต่ํา ได้แก่ ความตึงของเส้นเสียง และแรงดันลมใต้เส้นเสียง การศึกษาเสียงทาง
กลสัทศาสตร์เป็นการวิเคราะห์เสียงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป เช่น Praat, Wincecil ฯลฯ
จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ทางกลสัทศาสตร์พบว่ามีการศึกษา 3 ประเด็น
คือ ประเด็นค่าความถี่มูลฐาน พิสัยค่าความถี่มูลฐาน และค่าระยะเวลา
Abramson (1962) ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย พบว่า วรรณยุกต์ภาษาไทยมี 5 หน่วย
เสียง ได้แก่วรรณยุกต์สามัญ เอก และตรี ซึ่งเป็นวรรณยุกต์คงระดับ (static tone) ทั้งนี้ วรรณยุกต์ตรี
ในคําพยางค์เป็นมีเสียงตกตอนท้าย ส่วนวรรณยุกต์ตรีในคําพยางค์ตายมีระดับเสียงขึ้นตอนท้าย
และวรรณยุกต์โท จัตวา ซึ่งเป็นวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ
Erickson (1975) ได้ ศึก ษาเปรียบเทียบค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุ ก ต์ ทั้ง 5 พบว่ า
วรรณยุกต์สามัญกับเอกไม่แตกต่างกันมากนัก เพียงแต่มีสัทลักษณะเลื่อนลงที่ปรากฏแตกต่างกัน

สรีรสัทศาสตร์ หมายถึง การออกเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเสียงสูงต่ําขึ้นตก โดยการทํางานหรือผล
ของการทํางานของอวัยวะที่เกี่ยวกับการพูด เช่น แรงดันลมใต้เส้นเสียง การทํางานของเส้นเสียงและกล้ามเนื้อกล่องเสียง
3
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เพียงพอที่จะทําให้จําแนกสัทลักษณะของวรรณยุกต์ทั้งสองออกจากกัน และผลการวิจัยโดยรวม
สนับสนุนผลการวิจัยของ Abramson (1962)

ภาพที่ 1: สัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรีในคําพูดเดี่ยวพยางค์เดียว (Abramson, 1962)
กุสุมา นะสานี (2545) ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทางกลสัทศาสตร์ โดยมีผู้บอก
ภาษาทีเ่ ป็นเพศชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป จํานวน 6 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้พูดปกติจํานวน 3 คน และกลุ่มผู้
พูด ที่ใ ช้หลอดลม-หลอดอาหารเป็น ผู้ที่ได้ รับการผ่าตั ด และฝึก พูด จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
จํานวน 3 คน ผลการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ ที่ออกเสียงโดยคนปกติ ในประเด็น ค่าความถี่มูลฐาน
พบว่า วรรณยุก ต์สามัญมีลัก ษณะของเส้นแสดงการขึ้น ตกของค่าความถี่มูลฐานที่คล้ายคลึง กับ
วรรณยุกต์เอกอย่างมาก กล่าวคือ ค่อนข้างระดั บ และในวรรณยุกต์โท มีค่าความถี่มูลฐานลดลง
อย่างต่ อเนื่ อง จนกระทั่ง ถึงจุ ด สิ้น สุ ด ของค่าระยะเวลา และเป็น การตกอย่ างต่ อเนื่ อ ง และใน
วรรณยุกต์ตรีและจัตวา มีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ค่าความถี่มูลฐานต่ําในช่วงแรกและขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จนกระทั่งต่ําเล็กน้อยในช่วงท้าย การศึกษาค่าความถี่มูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ในงานที่
ผ่านมาสามารถสรุปได้ว่า ผลการศึกษาโดยรวมสอดคล้องกับงาน Abramson (1962) คือวรรณยุกต์
ภาษาไทย มี 5 หน่ ว ยเสี ยง คือ สามัญ เอก โท ตรี และจัต วา และประเด็ น ค่าระยะเวลาพบว่ า
วรรณยุกต์สามัญมีค่าระยะเวลาสูงสุด รองลงมาคือ วรรณยุกต์เอก ตรี และจัตวา ส่วนวรรณยุกต์โทมี
ค่าระยะเวลาน้อยที่สุด
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึก ษาเสียงวรรณยุก ต์ ทางกลสัทศาสตร์
ข้างต้ น สามารถสรุ ปได้ว่า ในประเด็น ค่าความถี่มู ลฐานพบว่า เสียงวรรณยุกต์ ในภาษาไทยมี 5
หน่วยเสียง คือ วรรณยุกต์สามัญ เอก โท ตรี และจัตวา ซึ่งแบ่งเป็นวรรณยุกต์คงระดับ 3 หน่วยเสียง
คือ วรรณยุกต์สามัญ เอก ตรี และวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ 2 หน่วยเสียง ได้แก่ วรรณยุกต์โท และ
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วรรณยุกต์จัตวา ในประเด็นพิสัยค่าความถี่มูลฐาน วรรณยุกต์โทมีความกว้างมากที่สุด สังเกตได้ว่า
วรรณยุ ก ต์ เปลี่ย นระดั บ จะมีพิ สัย กว้ างกว่า วรรณยุก ต์ ค งระดั บ ส่ ว นในประเด็ น ค่ าระยะเวลา
วรรณยุกต์สามัญมีค่าระยะเวลามากที่สุด และวรรณยุกต์โทมีค่าระยะเวลาน้อยที่สุด

2.4 การศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทีอ่ อกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทยถิน่ และผู้พดู ภาษาอืน่
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทางกลสัทศาสตร์ที่ออกเสียงโดย
ผู้พูดภาษาไทยถิ่นและผู้พูด ภาษาอื่น ซึ่งประกอบด้ ว ยงานของ วิไลลัก ษณ์ จูว ราหะวงษ์ (2543),
กมลทิพย์ ห่อเพชร (2544), ปิ่นแก้ว กังวานศุภพันธ์ (2550), ตามใจ อวิรุทธิโยธิน (2553), ธนภัทร
สินธวาชีวะ (2552), และกันตินันท์ เพียสุพรรณ (2557)
วิไลลักษณ์ จูวราหะวงษ์ (2543) ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯที่พูดโดยคน
ไทย คนแต้จิ๋ว และคนซิกข์ โดยศึกษาวรรณยุกต์ภาษาไทยทางกลสัทศาสตร์ในประเด็นค่าความถี่ มูล
ฐาน พิสัยค่าความถี่มูลฐาน และค่าระยะเวลา ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาที่เป็นคนไทย คนแต้จิ๋ว และ
คนซิกข์ กลุ่มละ 10 คนโดยแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นเพศชาย 5 คน และเพศหญิง 5 คน รวมทั้งหมด 30
คน มีช่วงอายุ 40-60 ปี จากการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ ในคําพูดเดี่ยวในประเด็นค่าความถี่ มูลฐาน
พบว่า วรรณยุกต์สามัญและเอกเป็นวรรณยุกต์คงระดับ กล่าวคือ วรรณยุกต์สามัญมีสัทลัษณะเป็น
กลางระดับ วรรณยุกต์เอกมีสัทลักษณะเป็นต่ํ าระดับ และวรรณยุกต์โท ตรี จัตวาเป็นวรรณยุก ต์
เปลี่ยนระดับ กล่าวคือ วรรณยุก ต์โท มีสัทลัก ษณะเป็น สูง - ตก วรรณยุกต์ต รีมีสัทลัก ษณะเป็น
กลาง - ขึ้น และวรรณยุกต์จัตวา มีสัทลักษณะเป็น ต่ํา - ขึ้น ในประเด็นพิสัยค่าความถี่มูลฐานพบว่า
คนไทยมีพิสัยค่าความถี่มูลฐานต่ําที่สุด ส่วนในประเด็นค่าระยะเวลาพบว่า ค่าระยะเวลาที่ออกเสียง
โดยคนไทยมีมากกว่ากลุ่มคนแต้จิ๋วและคนซิกข์
กมลทิพย์ ห่อเพชร (2544) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่
พูดโดยกลุ่มชาติพันธุ์ไทย มลายู และจีนในตําบลสะเดา โดยมีผู้บอกภาษา 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน
เป็นผู้บอกภาษาเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40-60 ปี ผลการศึกษาพบว่า เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออก
เสียงโดยกลุ่มชาติพันธุ์ไทยถิ่นใต้มีความคล้ายคลึงกับเสียงวรรณยุกต์ในคําภาษาไทยที่ออกเสียงโดย
ชาวกรุ งเทพฯ ยกเว้นวรรณยุก ต์โ ทและวรรณยุกต์ ตรีมีค วามแตกต่างกัน และผลการศึกษาเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอื่นพบว่า เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดย
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กลุ่มชาติพันธุ์จีนแต้จิ๋วมีบางส่วนคล้ายคลึงกับเสียงวรรณยุกต์ในคําภาษาไทยที่ออกเสียงโดยชาว
กรุงเทพฯ ยกเว้นวรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวามีความแตกต่างกัน
เฉลิมชัย ส่งศรี (2544) ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ในคําภาษาไทยมาตรฐานของชาวสุไหง-โก
ลก โดยมีผู้บอกภาษาทั้งหมด 4 กลุ่มชาติพันธุ์ คือ กลุ่มที่ภาษาตากใบเป็นภาษาแม่ ภาษาไทยถิ่นใต้
ภาษามลายูถิ่น และภาษาฮกเกี้ยน และได้เปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยออกเสียงโดยคนไทย
โดยศึกษาทางกลสัทศาสตร์ ผลการศึกษา พบว่า เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยถิ่นใต้มีความแตกต่างกับการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยโดยคนกรุงเทพฯหลายประการ
เช่น คนกรุงเทพฯออกเสียงวรรณยุกต์จัตวาเป็นเสียงกลาง - ตก - ขึ้นตอนท้าย แต่คนไทยถิ่นใต้ออก
เสียงเป็นกลางค่อนข้างต่ํา - ตก- ขึ้นตอนท้าย อาจสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมบาง
ประการที่จ ะส่งผลต่ อ การออกเสี ยงวรรณยุ ก ต์ ได้ เช่น อิทธิ พลจากสื่อมวลชนที่ทํา ให้เกิ ด การ
เลียนแบบ อิทธิพลศักดิ์ศรีของภาษา ผู้ใช้ภาษาถิ่นย่อยอาจมีความมีความรู้สึกว่าภาษาของตนด้อย
กว่าจึงพยายามเลียนแบบภาษาที่ได้รับการยอมรับจากสังคมมากกว่า เป็นต้น ส่วนผลการศึกษาเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาอื่ นพบว่า เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดย
กลุ่มชาติพันธุ์จีนฮกเกี้ยนมีเสียงวรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์โท ที่มีสัทลักษณะคล้ายคลึงกับคน
ไทยกรุงเทพฯ กล่าวคือ มีทิศทางคล้ายกัน ส่วนในวรรณยุกต์เอกและวรรณยุกต์ตรีของคนฮกเกี้ยน
พบว่ามีค่าความถี่มูลฐาน ณ จุดเริ่มต้นสูง กว่าคนไทยกรุงเทพฯ และในวรรณยุกต์จัตวาไม่เป็นใน
ทิศทางเดียวกัน
ปิ่นแก้ว กังวานศุภพันธ์ (2550) ได้ศึกษาการอออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยระหว่างเด็กเชื้อ
สายเขมรกับเด็กที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ โดยมีผู้บอกภาษาเป็นเด็กนักเรียนหญิงและชายทั้งหมด
60 คน ระหว่างอายุ 6-7 ปี และ 17-18 ปี จากจังหวัดสุรินทร์และกรุงเทพฯ ผลการศึกษาพบว่า เสียง
วรรณยุกต์ของเด็กเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์มีความแตกต่างจากเด็กไทยกรุงเทพฯ โดยเสียงที่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนั ยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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 การออกเสียงที่
ต่างออกไปของเด็กเชื้อสายเขมรจังหวัดสุรินทร์ในกลุ่มวัย 6-7 ปี อาจมีสาเหตุจากการแทรกแซงโดย
ภาษาแม่ แต่ในกลุ่มวัย 17-18 ปี ทั้งหญิงและชาย อาจมีสาเหตุจากการแก้ไขเกินเหตุหรือการพัฒนา
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
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ตามใจ อวิรุทธิโยธิน (2553) ได้ศึก ษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ในภาษาไทยมาตรฐาน
สําเนียงใต้เปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นใต้ โดยมีผู้บอกภาษาทั้งหมด 3 กลุ่ม
กลุ่มละ 10 คน แต่ละกลุ่มแบ่งเป็นเพศละ 5 คน ผลการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียง
โดยผู้พูดภาษาไทยถิ่นพบว่า เสียงวรรณยุกต์ภ าษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทยสําเนียงใต้มี
ความแตกต่างจากเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทยมาตรฐาน ซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้น
ไม่ได้เนื่องมาจากอิทธิพลของภาษาแม่ในทุกหน่วยเสียง มีเพียงวรรณยุกต์สามัญหน่วยเสียงเดียว
เท่านั้น ที่แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐานโดยถูกแทรกแซงจากภาษาแม่
ธนภัทร สินธวาชีวะ (2552) ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคน
ญี่ปุ่น การศึก ษาทางกลสัทศาสตร์และการรับรู้ ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาเพศชายอายุ 19-34 ปี
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม จํานวน 15 คน คือ กลุ่มผู้บอกภาษาที่เป็นคนไทยจํานวน 5 คน กลุ่มผู้บอกภาษาที่
เป็นคนญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาไทยมากจํานวน 5 คน และผู้บอกภาษาที่เป็นคนญี่ปุ่นที่มี
ประสบการณ์การใช้ภาษาไทยน้อยจํานวน 5 คน ผลการศึกษาพบว่า การออกเสียงบริบทคําพูดเดี่ยว
ของคนญี่ปุ่น ทั้งสองกลุ่ม สามารถออกเสียงวรรณยุก ต์ภ าษาไทยทั้ง 5 หน่ วยเสียงที่แตกต่ างกัน
รวมถึงมีสัทลักษณะคล้ายกับคนไทย ยกเว้นวรรณยุกต์โทและวรรณยุกต์ตรี
กันตินันท์ เพียสุพรรณ (2557) ได้ศึกษาเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่
พูดโดยคนไทยและคนอินเดีย ผลการศึกษาพบว่า การออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ของ
คนไทยและคนอินเดียมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-values <0.05) ในทุกเสียง
วรรณยุก ต์ โดยคนอิน เดี ย ทั้งเพศหญิงและเพศชายมีค่าความถี่มูลฐานที่สูงกว่าคนไทย เมื่ อ
พิจ ารณาสัทลัก ษณะของเสียงวรรณยุกต์ พบว่าคนอินเดี ยเพศหญิงมีสัทลัก ษณะคล้ายคนไทย
มากกว่าคนอินเดียเพศชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกเสียงคําสระเสียงสั้นและในคําพยางค์ตาย ทั้ง
คนอินเดียเพศหญิงและเพศชายสามารถออกเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับได้ดีกว่าวรรณยุกต์ระดับ
โดยสามารถออกเสียงวรรณยุกต์จัตวาได้คล้ายคลึงกับคนไทยมากที่สุด จากสัทลักษณะของเสียง
วรรณยุกต์โดยรวมของกลุ่มผู้บอกภาษาคนอินเดียสังเกตพบว่า ส่วนใหญ่มีการออกเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทยที่มีลักษณะสูงขึ้น ในช่วงท้ายของการออกเสียงเสมอ ทั้งนี้อาจเป็นการนําลัก ษณะบาง
ประการของการออกเสียงในภาษาแม่มาใช้ในการออกเสียงวรรณยุกต์
จากการทบทวนงานวิ จัยที่ มี ก ารศึ ก ษาเสี ยงวรรณยุ ก ต์ ภ าษาไทยที่ ออกเสี ยงโดยผู้พู ด
ภาษาไทยถิ่น และผู้ พูด ภาษาอื่น ข้างต้ น สามารถสรุป โดยภาพรวมว่า การออกเสียงวรรณยุก ต์
ภาษาไทยโดยผู้ พูด ภาษาอื่ น มั ก นํ า สัท ลัก ษณะของภาษาแม่ มาใช้ใ นการออกเสี ยงวรรณยุ ก ต์
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ภาษาไทย ภาษาแม่ที่เป็นภาษาอื่นๆเหล่านั้นจะมีอิทธิพลและแทรกแซงในการออกเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสําหรับผู้ บอกภาษาที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ที่ผ่ านพ้นวัย
วิกฤติมาแล้วที่จะสามารถพัฒนาภาษาที่สองให้พูดได้ทัดเทียมเป็นเหมือนกับภาษาแม่ของตนเองได้
นอกจากนี้กลุ่มผู้บอกภาษาที่เป็นวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่มักมีแรงจูงใจในการเรียนน้อยกว่าการเรียน
ภาษาแม่อีกด้วย จึงทําให้เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยคนดังกล่าวมีความแตกต่างจาก
เจ้าของภาษา
2.6 การสัมผัสภาษา
การสัมผัสภาษา (Language contact) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลที่เป็นผู้รู้
สองภาษาหรือรู้หลายภาษาใช้ภาษาสองภาษาสลับกันไปมา ทําให้ภาษาทั้งสองภาษาเกิดอิทธิพลต่อ
กัน และปรากฏการณ์สัมผัสภาษานี้มักจะเกิดในพื้นที่ชายแดนซึ่งมีผู้รู้สองภาษาจํานวนมาก (Thai’s
Royal Institute, 2010: 240) ไวนไรค (Weinreich, 1968: 1) เป็นนักภาษาศาสตร์ผู ริเริ่มการศึกษา
เรื่อง การสัมผัสภาษา กล่าวว่า “ภาษา 2 ภาษาหรือ มากกว่า 2 ภาษาจะถูกเรียกว่าสัมผัสกัน ได
หากภาษาเหล่านั้นถูกใช้ โดยผู้พูดพูดคนเดียวกัน” ภาวะที่คนใดคนหนึ่งสามารถพูดได 2 ภาษา ใน
สถานการณต่าง ๆ เรียกว่า “ภาวะสองภาษา” (bilingualism) และผู้พูดที่สามารถพูดได 2 ภาษา และ
สามารถใช้ ภาษาทั้ ง 2 ภาษาไดในสถานการณ ต่ า ง ๆ เรี ย กว่ า “ผู้ รู้ 2 ภาษา” (bilingual)
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธิ์ (2548: 208) กล่าวว่า“ภาวะสองภาษาในปัจจุบันมีความหมายกว้างมิได
หมายถึงผู้รู้สองภาษาแท้ ๆ (true bilingual) ซึ่งหมายถึงผู้ ที่รหู รือสามารถพูดสองภาษาไดเทา ๆ กัน
แบบเจาของภาษาแต่ รวมถึงผู้ ที่รู สองภาษาไม่เท่ากันด้วย ภาษาที่สองที่รู ก็มีหลายระดับอาจเริ่ม
ตั้งแต่พูดไมไดเลยแต่ฟังรู้เรื่องหรือพูดไดเล็กน้อยไปจนถึงพูดคลองเกือบเท่าเจ้าของภาษา แต่ต้องมี
ความเข้าใจในระดับหนึ่ง หากไมข้าใจเลยก็ไมถือเป็นผู้รู้ สองภาษา” เช่นเดียวกัน กับสปอลสกี
(Spolsky, 2010: 45) ทีก่ ล่าวว่า “ผู้รสู้ องภาษา คือ ผู้ทมี่ ีความสามารถบางประการในการใช้ ภาษาที่
สองไมจําเป็นต้องเป็นผู้รู้แตกฉานทั้งสองภาษาก็ได”
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2532: 31) ได้ ให้คําจํากัดความว่า “การสัมผัสภาษา” หมายถึง
“กระบวนการซึ่งภาษา 2 ภาษา หรือมากกว่า 2 ภาษา ถูกใช้สลับกันโดยผู้ พูดคนเดียวกัน ในตัวผู้พูด
สองภาษา หรือหลายภาษาเหล่านี้ภาษาทั้ง 2 หรือมากกว่า 2 จะยืมลักษณะซึ่งกันและกัน ซึ่งถ้าเกิด
กับผู้พูดจํานวนมากและเป็นระยะเวลานานจะทําให้ภาษาต่างๆเหล่านั้นมีความคล้ายคลึงกันมากขึ้น
ๆ โดยเฉพาะทางด้านไวยากรณ ทั้ง ๆ ที่ไมใช่ภาษาในตระกูลเดียวกันในเขตหรือบริเวณที่มี มีผู้พูด
สองภาษาจํานวนมากก็จะเกิดการสัมผัสของภาษาที่แผ่วงกว้างอาจทําให้เกิดเป็นเขตภาษา”
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ทอมาสันและค็อฟแมน (Thomason and Kaufman, 1988: 50) แสดงให้ เห็นผลของการ
สัมผัสภาษา ซึ่งสามารถอธิบายไดโดยสรุปว่า การสัมผัสภาษาเป็นกระบวนการ ที่เกิดขึ้นกับผู้พูดที่มี
ภาวะสองภาษาหรือ มากกว่าสองภาษา ผลของการสัมผัสภาษาอาจจะทําให้ เกิด การธํารงภาษา
(language maintenance) การเปลี่ยนภาษา (language shift) และการเกิดภาษาใหม่ ซึ่งก็คือ ภาษาพิด
จิ้น (Pidgins) และภาษาคลีโอล (Creole) (Thomason & Kaufman, 1988) กล่าวว่า สิ่งที่จะถูกยืมเป็น
ลําดั บแรกในสถานการณการสัมผัสภาษา คือ คําศัพท์ หากการสัมผัสภาษามีความเข้มข้น มาก
เพียงพอจึงจะมีการยืมโครงสร้างทางเสียงและโครงสร้างประโยคเป็นลําดับถัดไป ตรงกันข้าม กับ
การแทรกแซงภาษาซึ่งมักจะเริ่มต้นจากการแทรกแซงทางเสียงและโครงสร้างประโยค สวนการ
แทรกแซงทางคําศัพท์เป็นปรากฏการณที่เกิดขึ้นภายหลัง
Meyerhoff (2006: 238-241) ได้กล่าวถึงการสัมผัสภาษาที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ของยุโรป
เช่น อังกฤษ สแกนดิเนเวีย หรือในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น ประเทศเหล่านี้มีอัตราการเจริญเติ บโตทาง
เศรษฐกิจสูง ทําให้ประชากรในชนบทอพยพเข้ามาอยู่ในตัวเมืองเพิ่มมากขึ้น และคนเหล่านี้เรียนรู้ที่
จะใช้ภาษาหลัก ที่ใช้ในเมือง (city language) ทําให้เกิดการสัมผัสภาษาถิ่น ซึ่งเป็น ภาษาแม่ของ
ตนเองกับภาษาหลักที่พูดในเมืองนั้นๆ หรือภาษามาตรฐาน ปรากฏการณ์การสัมผัสภาษายังเกิดจาก
การติดต่อสื่อสารและอิทธิพลของภาษาอังกฤษในฐานะ ภาษาสากล (International language) ซึ่งมี
บทบาทด้ า นธุ ร กิ จ และการศึ ก ษาของทุ ก ประเทศและทํ า ให้ ผู้ รู้ ส องภาษา (ภาษาแม่ และ
ภาษาอังกฤษ) มีเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าจะไม่ได้อพยพย้ายถิ่นฐานดังกรณีแรก
การสัมผัสภาษา ที่เกิดขึ้นระหว่างภาษาไทยกับภาษามลายูถิ่นปัตตานี ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเป็นถิ่นที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่มากที่สุด ได้
ส่งผลทําให้มี ก ารปรั บตั ว ของผู้ใ ช้ภ าษาเพื่อให้สามารถสื่ อสารกัน ได้ มาเป็น เวลานานระหว่า ง
ภาษาไทยกับภาษามลายูถิ่นปัตตานี โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยของผู้บอกภาษาในสังคมเมืองและ
นอกเมือง ซึ่งคนในเมืองมีโอกาสสัมผั สภาษาไทยมากกว่าคนนอกเมือง ทําให้ค นในเมืองมีการ
เรียนรู้ภาษาและใช้ภาษาได้ดีกว่าคนนอกเมือง ทั้งนี้การสัมผัสภาษาจึงเป็นประเด็นสําคัญต่อการ
เลือกกลุ่มผู้บอกภาษา เพื่อศึกษาหาความแตกต่างของการออกเสียงภาษาไทยโดยกลุ่มผู้บอกภาษาที่
พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่กับผู้บอกภาษาที่พูดภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาแม่

