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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้เป็นผลการศึกษาเปรียบเทียบสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดย
คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศราชอาณาจั ก รกั ม พู ช าและคนกั ม พู ช าที่ เ รี ย นภาษาไทยจากสถาบั น การศึ ก ษาในประเทศไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคน
กัมพูชาทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวกับ สัทลักษณะวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ในคาพูดเดี่ยว พยางค์เดียวที่ออกเสียง
โดยคนไทย ด้วยวิธีทางกลสัทศาสตร์ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากคนกัมพูชา อายุ 20-35 ปี จานวนกลุ่มละ 10 คน และ
เก็บข้อมูลจากคนไทยกรุงเทพฯ อายุ 20-35 ปี จานวน 2 คน เพื่อใช้อ้างอิงสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ โดยใช้รายการคา จานวน 27 คา บันทึกเสียงและวิเคราะห์ข้อมูลเสียงด้วยโปรแกรม praat เวอร์ชั่น
6.0.21
ผลการเปรียบเทียบพบว่า คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และคน
กัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ ได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย ทั้งด้านความสูง
ต่าของค่าความถี่มูลฐาน การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานและพิสัยค่าความถี่มูลฐาน
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นอกจากนี้ คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยออกเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทยกรุงเทพฯ ได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ในด้านความสูงต่าของค่าความถี่มูลฐานและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์
เปลี่ยนระดับ 3 หน่วยเสียง คือวรรณยุกต์ โท วรรณยุกต์ ตรี และวรรณยุกต์ จัตวา ส่วนด้านความสูงต่าของ
ค่าความถี่มูลฐานและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ระดับ 2 หน่วยเสียงคือวรรณยุกต์สามัญ และ
วรรณยุกต์เอก รวมทั้งพิสัยระดับค่าความถี่มูลฐาน คนกัมพูชาทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวออกเสียงได้ใกล้เคียงกับคนไทย
ในระดับที่ไม่ต่างกันมาก
คาสาคัญ : วรรณยุกต์, คนกัมพูชา, กลสัทศาสตร์
Abstract

This article shows the results of comparing the phonetic characteristics of Bangkok
Thai tones produced by Khmers who learn Thai language by themselves in Thailand, Khmers
who learn Thai language in Cambodia and Khmers who learn Thai language in Thailand. The
objectives of this study are to analyze and to compare the phonetic characteristics of Bangkok
Thai tones produced by the three groups of Khmer speakers. The monosyllabic words in
citation were acoustically studied. The participants are 30 Khmers, aged 20-35 years divided
into 3 groups and 2 native Thai speakers whose tonal production were analyzed and
employed as Thai tonal characteristics reference, aged 20-35 years for Bangkok Thai tonal
characteristics reference. The word list comprised 27 words. The recordings and acoustic
analysis were done with praat version 6.0.21.
The results of the comparison reveal that Bangkok Thai tones produced by Khmers
who learn Thai language in Thailand and those produced by Khmers who learn Thai language
in Cambodia are more similar to the tones produced by Thai native speakers in F0 height, F0
contour and F0 range than those produced by Khmers who learn Thai language by
themselves.
Furthermore, Khmers who learn Thai language in Thailand can produce Bangkok Thai
tones of which 3 contour tones (high falling tone, mid rising tone and low rising tone) are more
similar to native Thai speakers’ tones than those produced by their counterparts in Cambodia
in terms of F0 height and F0 contour. Regarding F0 height and F0 contour of 2 level tones (mid
level tone and low level tone), the difference is not considerable. The F0 ranges of the two
aforementioned groups of Khmers are somewhat similar to native Thai speakers’ ones to
indistinguishable degree.
Keywords : Tones. Khmer, Acoustic Phonetics
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ภาษาไทยจัดเป็นภาษาวรรณยุกต์ (tonal language) คือใช้ระดับเสียงสูงต่า (pitch height) และ
ลักษณะการขึ้น ตกของระดับ เสียงประจาคา (pitch contour) ในการจาแนกความหมายของคาซึ่งเป็ น
ลักษณะเฉพาะของบางภาษาเท่านั้น ผู้วิจัยสนใจว่าหากภาษาแม่ (native language) ของคนต่างชาติเป็นภาษา
ไม่มีวรรณยุกต์ (non-tonal language) นั่นคือระดับเสียงประจาคาไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความหมาย
เมื่อคนต่างชาติออกเสียงภาษาไทยที่เป็นภาษาวรรณยุกต์ สัทลักษณะของวรรณยุกต์ที่เปล่งออกมาจะมีลั กษณะ
อย่างไร
ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาประจาชาติ นักภาษาศาสตร์จัดให้ภาษาเขมร
เป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ (non-tonal language) กล่าวคือวรรณยุกต์ไม่มีนัยสาคัญที่จะแยกความแตกต่างด้าน
ความหมายของคา ทาให้ผู้วิจัยสังเกตว่า คนกัมพูชาเมื่อออกเสียงภาษาไทยจะออกเสียงเพี้ยนไปจากการออกเสียง
ของผู้ พู ด คนไทยซึ่ ง เป็ น เจ้ า ของภาษา ประเด็ น ส าคั ญ อยู่ ที่ เ รื่ อ งลั ก ษณะของภาษาแม่ ที่ แ ตกต่ า งกั น นั่ น คื อ
“วรรณยุ กต์ ” ในปัจจุ บันคนกัม พูชาจานวนมากเข้า มาอาศัย และประกอบอาชีพ หรือศึกษาภาษาไทยอยู่ใน
ประเทศไทย นอกจากนี้ ในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชามีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนภาษาไทยอยู่หลายแห่ง
เนื่องจากคนกัมพูชามีแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาไทย เห็นความจาเป็นในการใช้ภาษาไทยเพื่อ การติดต่อสื่อสาร
การทางานและการดาเนินชีวิต จะเห็นได้ว่าประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทยของคนกัมพูชาแบ่งได้ 2 รูปแบบ
คื อ การรั บ ภาษาไทย (Thai-language acquisition) เป็ น การเรี ย นรู้ จ ากการสนทนากั บ คนไทยใน
ชี วิ ต ประจ าวั น และการเรี ย นภาษาไทย (Thai-language learning) เป็ น การเรี ย นรู้ ภ าษาไทยจาก
สถาบันการศึกษา มีผู้สอนไวยากรณ์และการออกเสียงภาษาไทย สอดคล้องกับคากล่าวของ สตีเฟน แครเชน
(Krashen, 1981) ได้กล่าวถึงการรับภาษาที่สองว่าเป็ นคนละระบบกันกับ การเรียนภาษาที่ สอง กล่าวคือ
“การรับภาษาที่สอง” เป็นการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติโดยไม่รู้ตัว เช่นเดียวกับที่เด็กรับภาษาแม่โดยธรรมชาติ
และจะเกิดได้ต่อเมื่อผู้รับมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา มีผลทาให้เกิดความคล่องในการใช้ภาษา ส่วน “การเรียน
ภาษาที่ สอง” เป็น การเรียนแบบเป็ นทางการ โดยผ่ านการเรียนการสอนแบบในชั้ นเรียน ผู้ เรียนได้เรีย น
กฎไวยากรณ์ ทาให้สามารถตรวจสอบ และแก้ไขการใช้ภาษาให้ถูกต้อง ดังนั้นจากรูปแบบประสบการณ์ภาษาไทย
ทั้ง 2 รูปแบบดังกล่าวสามารถแบ่งคนกัมพูชาในบทความวิจัยนี้ได้ 3 กลุ่ม คือคนกัมพูชากลุ่มแรกมีประสบการณ์
การรับภาษาจากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมของคนไทย คนกัมพูชากลุ่มที่สองมีประสบการณ์จากการเรียนภาษาไทยใน
ห้องเรียน และคนกัมพูชากลุ่มที่สามมีประสบการณ์การรับภาษาจากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมของคนไทย และ
ประสบการณ์จากการเรียนภาษาที่สองในห้องเรียน
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีหลายเรื่อง เช่น ผณินทรา ธีรานนท์
(2550) ศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเสียงวรรณยุกต์ตรีในภาษาไทย และธีระพันธ์ ล. ทองคา และคณะ (2554)
ได้ศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของวรรณยุกต์ภาษาไทยในคาพูดเดี่ยว นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย ที่ออกเสียงโดยคนต่างประเทศ รวมถึงคนไทยที่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่
ด้วย อาทิ งานของวิไลลักษณ์ จูวราหะวงศ์ (2543) ซึ่งศึกษาเรื่องวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดย
คนไทย คนแต้จิ๋ ว และคนซิกข์ และ เหงียน ถิ เวิน จี (2549) ศึกษาวรรณยุกต์ ภาษาไทยที่ ออกเสียงโดยคน
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เวียดนามที่มีประสบการณ์ทางภาษาไทยแตกต่างกัน จากงานวิจัยที่ผ่านมา ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาเรื่อง การออก
เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพ ฯ โดยผู้พูดคนกัมพูชา อีกทั้งงานวิจัยที่ศึกษาการออกเสียงภาษาไทยของผู้พูด
ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่มุ่งศึกษาตัวแปรทางสังคมที่ต่างกัน เช่น ระดับการศึกษา โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบจาก
คนต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยระดับสูง และระดับต่า ศึกษาเปรียบเทียบจากตัวแปรระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทย หรือศึกษาตัวแปรเพศ เป็นต้น ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์ทางภาษาที่
ต่างกันอันเป็นผลมาจากวิธีการเข้าถึงภาษาที่สองต่างกันในแง่ผู้ที่เรียนภาษาไทย ซึ่งมีผู้สอนวิธีการออกเสียง
รวมถึงหลักไวยากรณ์ ไทย (เรีย นภาษาที่สอง) กับผู้ ที่ไ ม่ได้ เรีย นภาษาไทย แต่ มีโอกาสสนทนากับคนไทยใน
ชีวิตประจาวัน (รับภาษาที่สอง)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึง ประสงค์จะศึกษาวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดย
คนกัมพูชา 3 กลุ่ม คือ 1) คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย เพื่อศึกษาว่าคนกัมพูชาที่ได้ใช้
ภาษาไทย สนทนากับคนไทยในชีวิตประจาวัน จะออกเสียงต่างกับคนไทยอย่างไร 2) คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย
จากสถาบั น การศึกษาในประเทศราชอาณาจั กรกัม พู ช า เพื่ อศึกษาว่ า คนกัม พู ช าที่ ได้ เรีย นวิ ธี การออกเสี ย ง
วรรณยุกต์ในภาษาไทย แต่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจาวันจะออกเสียงต่างกับคนไทยอย่างไร และ 3) คน
กัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เพื่อศึกษาว่าผู้ที่ได้เรีย นภาษาไทยไปพร้อมกับใช้
ภาษาไทยในชีวิตประจาวันจะสามารถออกเสียงคาในภาษาไทยที่มีวรรณยุกต์ต่าง ๆ ได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้
ผลการวิ จั ย อาจสร้ า งองค์ ค วามรู้ เ รื่ อ งการออกเสี ย งวรรณยุ ก ต์ ภ าษาไทยกรุ ง เทพ ฯ ของชาวกั ม พู ช าที่ มี
ประสบการณ์ภาษาไทยที่แตกต่างกันและปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาไทยสาหรับคนกัมพูชา รวมทั้งเป็น
แนวทางในการศึกษาและการสร้างบทเรียนการออกเสียงภาษาไทยของคนกัมพูชาและชาวต่างประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ วิเคราะห์สั ทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ในคาพูดเดี่ยวที่ ออกเสียงโดยคน
กัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
2. เพื่อเปรียบเทียบสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ในคาพูดเดี่ยวที่ออกเสียงโดยคน
กัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย กับสัทลักษณะ
วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ในคาพูดเดี่ยว พยางค์เดียวที่ออกเสียงโดยคนไทย
สมมุติฐานของการวิจัย
1. วรรณยุ กต์ ภาษาไทยกรุง เทพฯที่พู ด โดยคนกัม พู ชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบั นการศึกษาใน
ประเทศไทย ใกล้เคียงกับวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย มากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทย
ด้วยตนเองในประเทศไทย ด้านระดับเสียงสูงต่าของค่าความถี่มูลฐาน การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน และพิสัย
ค่าความถี่มูลฐาน
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2. วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพู ชาที่เรีย นภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย ใกล้เคียงกับวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย มากกว่าคนกัมพูชาที่ เรียนภาษาไทย
จากสถาบันการศึกษาในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านระดับเสียงสูงต่าของค่าความถี่มูลฐาน การขึ้นตกของ
ค่าความถี่มูลฐาน และพิสัยค่าความถี่มูลฐาน
3. วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพู ชาที่เรีย นภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ใกล้เคียงกับวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย มากกว่าคนกัมพูชาที่
เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย ด้านระดับเสียงสูงต่าของค่าความถี่มูลฐาน การขึ้นตกของค่าความถี่
มูลฐาน และพิสัยค่าความถี่มูลฐาน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของความถี่มูลฐาน (fundamental frequency/ F0)วรรณยุกต์ใน
ด้านความสูงต่า (F0 height) และการขึ้นตก (F0 contour) และพิสัยค่าความถี่มูลฐาน (F0 range) เท่านั้น
2. ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ในคาพูดเดี่ยว พยางค์เดียวเท่านั้น
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การคัดเลือกผู้บอกภาษา
1.1 ผู้บ อกภาษาคนไทยที่มี ภูมิ ล าเนาอยู่ ที่กรุง เทพมหานคร จ านวน 2 คนแบ่ ง เป็ น เพศชาย
จานวน 1 คน และเพศหญิง จานวน 1 คน อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
1.2 ผู้บอกภาษาคนกัมพูชา จานวน 3 กลุ่ม กลุ่มละจานวน 10 คน แบ่งเป็น เพศชาย 5 คน และ
เพศหญิง 5 คน อายุระหว่าง 20 – 35 ปี คือ (1) ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศ
ไทย มาทางานหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยไม่เคยเรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึก ษา เป็นเวลาประมาณ
2-3 ปี (2) ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาเป็น
เวลาประมาณ 2-3 ปี โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ และ (3) ผู้บอกภาษาคน
กัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ 2-3 ปี โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. การสร้างรายการคา
รายการค าที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย นี้ คื อ รายการค าพู ด เดี่ ย ว พยางค์ เ ดี ย ว แบ่ ง เป็ น 3 ชุ ด แต่ ล ะชุ ด
ประกอบด้วยคาพยางค์เป็น และคาพยางค์ตาย รวมทั้งสิ้น 27 คา โดยมีโครงสร้างคาพยางค์เป็น (CVV) และ
โครงสร้างคาพยางค์ตาย (CVS) มีหน่วยเสียงสระ /a/ และ /a:/ (สระกลาง-ต่า) เนื่องจากเป็นหน่วยเสียงสระที่พบ
มากในคาภาษาไทยรวมทั้ งระดับ ของลิ้ นที่ต่ างกัน ทาให้ค่าความถี่มูลฐานและค่าระยะเวลาในการออกเสีย ง
แตกต่างกัน และหน่วยเสียงพยัญชนะต้น เป็นเสียงพยัญชนะไม่ก้อง (voiceless) ประกอบด้วย /ph/, /th/,
/kh/, /p/ และ /f/ เนื่องจากควบคุม ความก้อง (voiced) หรือไม่ก้อง (voiceless) ให้เหมือนกันทั้งหมด เพราะ
ความก้ อ งส่ ง ผลต่ อ ค่ า ความถี่ มู ล ฐาน ทั้ ง นี้ เสี ย งพ่ น ลม (aspirated) มี ร ะดั บ เสี ย งต่ า งกั บ เสี ย งไม่ พ่ น ลม
(unaspirated) คือเสียง /p/ และเสียงเสียดแทรก (fricative) คือ /f/ เล็กน้อย แต่ผู้วิจัยต้องสร้างรายการคาโดย
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ใช้เสียงทั้งสองเสียงดังกล่าวร่วมด้วย เนื่องจากคาที่มีคุณสมบัติเป็นพยัญชนะต้นเสียงไม่ก้อง พ่นลม คือ / ph/,
/th/ และ /kh/ บางคาไม่มีความหมาย เช่น คาว่า /thà:/ ‘ถ่า’ และบางคาผู้บอกภาษาคนกัมพูชาส่วนมากไม่รู้จัก
เพราะไม่ใช่คาศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน รายการคาทั้ง 3 ชุด มีดังนี้
ชุดที่ 1 คา ข่า
ฆ่า
ค้า
ขา
ขัด
ขาด คัด
คาด
ชุดที่ 2 พา ผ่า
ผ้า
ฟ้า
ผา
ผัด
ปาก พัด
ภาพ
ชุดที่ 3 ทา ป่า
ท่า
ท้า
ฝา
ถัก
ถาด ทัด
ทาส
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ขั้นตอนการซักซ้อมความเข้าใจ เป็นการชี้แจงรายละเอียดในการเก็บข้อมูล และให้ผู้บอก
ภาษาทาความเข้าใจกับรายการคา โดยให้ดูรูปภาพ ดูของจริง ทาท่าทาง การอธิบายสถานการณ์ รวมทั้งใช้ล่าม
ซึ่งเป็นคนกัมพูชาอธิบายเป็นภาษาเขมร ประมาณ 10–15 นาที ก่อนการบันทึกเสียงจริง
3.2 ขั้นตอนการบันทึกเสียง เป็นการให้ผู้บอกภาษาออกเสียงรายการคาและบันทึกเสียง ผู้บอก
ภาษาจับสลากบัตรคาทัง้ 27 บัตรคาซึ่งประกอบด้วยรูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนคาศัพท์ โดยจับสลากทีละบัตรคา
แล้ว ออกเสีย งคาที่อยู่ในบัตรคา เช่ น ภาพขาคน ผู้ บอกภาษาจะออกเสี ยงคาว่ า /khă:/ ‘ขา’ ออกมา ผู้ วิจั ย
สามารถชี้ ทาท่าทาง และถามว่า “นี่คืออะไร” ได้ แต่ผู้วิจัยจะไม่ออกเสียง หรือพูดคาที่เป็นรายการคาออกมา
บันทึกเสียงโดยต่อไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบ unidirectional microphone กับเครื่องคอมพิวเตอร์ บันทึกเสี ยงด้วย
โปรแกรม praat version 6.0.21 บันทึกเสียงรายการคาทั้ง 27 คา ผู้วิจัยบันทึกเสียงทีละคา จนครบ 5 รอบ ใน
ระหว่ า งบั น ทึกเสีย งให้ผู้บ อกภาษาพั ก เป็ นระยะ ๆ จากนั้น ผู้ วิจั ยได้ เลื อกไฟล์เสี ยงที่ ส มบูรณ์ ที่สุ ด เพื่ อนาไป
วิเคราะห์ซึ่งคัดเลือกการออกเสียงรายการคาแต่ละคา จานวน 3 ครั้ง รวมคาทดสอบ (test token) ที่วิเคราะห์
ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ ทั้งหมด 2,592 คาทดสอบ (ผู้บอกภาษาจานวน 32 คน × คาที่ใช้
ออกเสียง 27 คา × คาละ 3 ครั้ง)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์ คือ ค่าความถี่มูลฐาน (fundamental frequency หรือ F0) ที่ปรับค่า
เฮิรตซ์ (hertz หรือ Hz) เป็นค่าเซมิโทน (semitone) เพื่อลดความแตกต่างของระดับเสียงระหว่างบุคคลตาม
ปัจจัยเพศ โดยวิเคราะห์ความสูงต่าของค่าความถี่มูลฐาน (F0 height) ลักษณะการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน
(F0 contour) และพิสัยของค่าความถี่มูลฐาน (F0 range)
4.1 วัดค่าความถี่มูลฐาน โดยวัดจากหน่ว ยเสียงสระ ซึ่งเป็นแก่นของพยางค์ มีคุณสมบัติเป็นเสียง
ก้อง (voiced) จะนาพาระดับเสียงหรือค่าความถี่มูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ ในการวัดค่าทางกลสัทศาสตร์จะวัด
ที่ค่าระยะเวลาในการออกเสียงสระ 11 จุด (ทุก 10% ของการออกเสียง) โดยในการวัดค่าความถี่มูลฐาน 11 จุด
นั้น ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมเสริมเพื่อใช้การกากับเสียงเรียงและวัดค่าความถี่มูลฐาน เขียนโดย ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.2 การปรับค่าความถี่มูลฐานเป็นค่าเซมิโทน ในงานวิจัยนี้ปรับค่าความถี่มูลฐาน ซึ่งมีหน่วยเป็น
เฮิรตซ์ (hertz หรือ Hz) แปลงเป็นค่าเซมิโทน (semitone) เพื่อลดความแตกต่างของระดับเสียง ระหว่างบุคคล
ตามปั จ จั ย เพศ โดยใช้ แ นวทางการปรั บ ค่ า เฮิ ร ตซ์ เป็ น ค่ า เซมิ โ ทน ตามแนวคิ ด ของศุ จิ ณั ฐ จิ ต วิ ริ ย นนท์
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(2555 :19-46) โดยใช้สูตร “เซมิโทน (ST) = 12xlog(ค่าเฮิรตซ์ที่จะแปลงค่า/ค่าอ้างอิง)/log(2)” ซึ่งค่าอ้างอิง
(reference value) เท่ากับ จุดตัดแกนนอน ค่าที่กาหนดให้เป็นค่าอ้างอิง จะถูกปรับเป็น 0 ในงานวิจัยนี้ค่า
อ้างอิง เท่ากับ ค่าเฮิรตซ์ที่ต่าที่สุดในชุดข้อมูล จากนั้นนาค่าเซมิโทนที่ได้มาสร้างกราฟและแบ่งช่วง ให้มีพิสัยของ
ระดับเสียง 5 ระดับ เพื่อแสดงลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์
4.3 เปรียบเทียบสัทลักษณะของวรรณยุกต์ ทั้ง 5 หน่วยเสียง ที่ ออกเสียงโดยคนกัมพูชาทั้ง
2 กลุ่ม ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกับการออกเสียงของคนไทยอย่างไร
5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่า ทางกลสัทศาสตร์ คือระดับความสูงต่าของค่าความถี่มูลฐาน
ลักษณะการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน และพิสัยค่าความถี่มูลฐาน ของวรรณยุกต์ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออก
เสียงโดยคนไทยกับคนกัมพูชาทั้ง 3 กลุ่ม สรุปได้ดังภาพต่อไปนี้
1. ภาพแสดงสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์1
บทความวิจัยนี้ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์สัท ลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่
พูดโดยคนกัมพูชา 3 กลุ่ม กลุ่มละ10 คน แต่ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ
ของผู้บอกภาษาคนกัมพูชาแต่ละกลุ่มเพียงกลุ่มละ 2 คน เท่านั้นเนื่องจากมีความจากัดเรื่องเนื้อที่ในการแสดง
ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1.1 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย
ผู้บอกภาษาคนไทย คนที่ 1
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ภาพที่ 2 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย คนที่ 2

KHST หมายถึง ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย
KHTK หมายถึง ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษา ในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
KHTT หมายถึง ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษา ในประเทศไทย
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1.2 ตัวอย่างสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทย
ด้วยตนเองในประเทศไทย
KHST คนที่ 3
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ภาพที่ 3 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ
ทีพ่ ูดโดยคนกัมพูชา KHST คนที่ 3

ภาพที่ 4 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ
ทีพ่ ูดโดยคนกัมพูชา KHST คนที่ 10

1.3 ตัวอย่างสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย
จากสถาบันการศึกษาในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
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1.4 ตัวอย่างสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย
จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
KHTT คนที่ 1
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ภาพที่ 8 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ
ทีพ่ ูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนที่ 2

2. เปรียบเทียบความสูงต่าและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน
2.1 วรรณยุกต์สามัญ
วรรณยุกต์สามัญที่ออกเสียงโดยคนไทยเป็นเสียงคงระดับ คือกลางระดับ [43] หรือ [32] เริ่มต้น
วรรณยุ ก ต์ ที่ ระดั บ กลาง หรือกลางค่อนข้า งสู ง และระดั บ เสี ย งเลื่ อนลงเล็ กน้ อยหรือคงที่ ไ ปจนถึง ช่ ว งท้ า ย
วรรณยุกต์ คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (KHTK) ส่วน
ใหญ่ออกเสียงเป็นระดับเสียงกลางระดับ [33] หรือ [32] มีผู้บอกภาษาจานวน 4 คน ที่ออกเสียงลักษณะเช่นนี้
อย่างไรก็ตามมีผู้บอกภาษา 3 คนในกลุ่ม คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
(KHTT) ออกเสียงวรรณยุกต์สามัญเป็นระดับเสียงดังกล่าวซึ่งเป็นจานวนน้อยกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย
จากสถาบันการศึกษาในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (KHTK) ที่ออกเสียงวรรณยุกต์สามัญใกล้เคียงกับคนไทย
เพียงคนเดียวเท่านั้น จึงไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าคนกัมพูชากลุ่มใดออกเสียงวรรณยุกต์สามัญได้ใกล้เคียงกับคน
ไทยมากกว่ากัน นอกจากนี้ คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศไทยส่วนใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์นี้เป็นเสียง
กลางตก [31] ต่างกับคนไทยที่ระดับเสียงมีการเปลี่ยนระดับตกมากกว่าคนไทย ส่วนคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย
ด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ส่วนใหญ่ออกเสียงแตกต่างกับคนไทยมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคน
กัมพูชาทั้ง 2 กลุ่มข้างต้น คือผู้บอกภาษากลุ่มนี้ส่วนใหญ่ (4 คน จาก 10 คน) ออกเสียงเป็นเสียงเปลี่ยนระดับสูง
ตก [51]/ [41] ต่างกับคนไทยที่ระดับเสียงมีการเปลี่ยนระดับตกมากกว่าคนไทย และระดับเสียงตกมากกว่าการ
ออกเสียงของคนกัมพูชากลุ่มที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และเมื่อพิจารณาสัท ลักษณะ
ที่คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยออกเสียงมากเป็นลาดับถัดมา ระดับเสียงกลางตก-ขึ้น
[313]/ [314]/ [423] พบว่า มีความแตกต่างกับการออกเสียงของคนไทยทั้งด้านความสูงต่าและการขึ้นตกของ
ค่าความถี่มูลฐาน โดยภาพรวมอาจสังเกตได้ว่าวรรณยุกต์สามัญในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูช า
ที่อยู่ในประเทศไทยทั้งสองกลุ่มเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ
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สรุปได้ว่า คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (KHTK)
และคนกัมพูชาที่ เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ออกเสียงวรรณยุกต์สามัญ ที่
ปรากฏในคาพยางค์เป็นได้ใกล้เคียงกับคนไทยในระดับทีไ่ ม่ต่างกันนัก และคนกัมพูชาทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวออกเสียง
วรรณยุกต์สามัญ ใกล้เคียงกับผู้บอกภาษาคนไทยในงานวิจัยนี้มากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยด้วยตนเองใน
ประเทศไทย (KHST)
2.2 วรรณยุกต์เอก
วรรณยุกต์เอกที่ออกเสียงโดยคนไทยเป็นเสียงต่าระดับ หรือกลางตก มีสัทลักษณะในคาพยางค์
เป็นคือ [31] และคาพยางค์ตายระดับเสียงคงระดับมากกว่าคาพยางค์เป็น มีสัทลักษณะคือ [31] หรือ [21] ระดับ
เสี ยงเริ่ม ต้น ที่ ระดับ กลาง หรือกลางค่อนข้างต่ า จากนั้น ระดั บเสีย งตกหรือเลื่ อนลงมาที่ระดั บ ต่าเมื่ อสิ้น สุ ด
วรรณยุกต์ ลั กษณะการออกเสี ย งวรรณยุกต์เอกจะคล้ ายกับ วรรณยุ กต์ส ามั ญ แต่ ระดั บเสีย งต่ากว่ า เล็ กน้ อย
และมีระดับเสียงตกมากกว่าวรรณยุกต์สามัญ
เมื่อพิจารณาการออกเสียงวรรณยุกต์เอกคาพยางค์เป็นในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคน
กัมพูชาทั้ง 3 กลุ่ม ในคาพยางค์เป็น และคาพยางค์ตายพบว่า คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษา
ในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (KHTK) ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นระดับเสียงกลางตก [31] และต่าระดับ [21]/
[11] สอดคล้องกับสัทลักษณะของผู้บอกภาษาคนไทยทั้งด้านความสูงต่าและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน
คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ส่วนใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์เอก
เป็นระดับเสียงกลางตก [31] และต่าระดับ [21] เช่นเดียวกัน กล่าวได้ว่า ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย
จากสถาบั น การศึก ษาในประเทศราชอาณาจั กรกัม พู ช า และผู้ บ อกภาษาคนกัม พู ช าที่ เ รีย นภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ออกเสียงวรรณยุกต์เอก คาพยางค์เป็นใกล้เคียงกับสัทลักษณะของคนไทยใน
ระดับที่ไม่ต่างกันมาก อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาจานวนผู้บอกภาษาที่ออกเสียงใกล้เคียงกับคนไทย พบว่า
วรรณยุกต์เอกในคาพยางค์ตายคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศราชอาณาจักร
กัมพูชามีแนวโน้มออกเสียงได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทยซึ่ง ส่ ว นใหญ่ออกเสี ย งวรรณยุ กต์เอกในคาพยางค์ตายเป็ นระดั บ เสี ยงสูง ตก [41]/ [42] ส่ ว น
คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ส่วนใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์เอกในภาษาไทย
กรุงเทพฯ แตกต่างกับคนไทยมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคนกัมพูชาทั้ง 2 กลุ่มข้างต้น โดยส่วนใหญ่ออกเสียง
วรรณยุกต์ เอกเป็ นเสี ย งเปลี่ ยนระดับ สู งตก [51]/ [53]/ [41]/ [42] ซึ่ งต่ า งกับ คนไทยด้ านความสู ง ต่าของ
ค่าความถี่มูลฐานที่จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ซึ่งเริ่มต้นที่ระดับเสียงสูง ขณะที่คนไทยเริ่มที่ระดับเสียงกลาง
สรุปได้ว่า คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (KHTK)
และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ออกเสียงวรรณยุกต์เอกใกล้เคียง
กับคนไทยในระดับที่ไม่ต่างกันนัก โดยในคาพยางค์ตายคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษา ใน
ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (KHTK) มีแนวโน้มออกเสียงวรรณยุกต์เอกได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคน
กัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT)
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คนกัม พู ชาที่ เรีย นภาษาไทยจากสถาบัน การศึกษาในประเทศราชอาณาจั กรกัมพู ช า (KHTK)
รวมทั้งคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) สามารถออกเสียงวรรณยุกต์เอก
ได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST)
ผู้วิจัยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการพิจารณาภาพแสดงสัทลักษณะการออกเสียงวรรณยุกต์คู่เสียง
วรรณยุกต์สามัญ และวรรณยุกต์เอก ในภาษาไทยกรุงเทพฯ พบว่า ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ออกเสียงวรรณยุกต์ระดับทั้ง 2 หน่วยเสียง คือวรรณยุกต์สามัญ และวรรณยุกต์เอกให้แตกต่างกันได้ ซึ่งโดย
ธรรมชาติของการออกเสียงวรรณยุกต์ระดับทั้ง 2 หน่วยเสียงในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนไทย
วรรณยุกต์ 2 หน่วยเสียงนี้มีสัทลักษณะที่ใกล้เคียงกันมาก จึงนับว่าเป็นเรื่องยากสาหรับการฝึกออกเสียงของ
ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ โดยเฉพาะคนกัมพูชาที่ภาษาแม่ไม่มีระบบวรรณยุกต์
2.3 วรรณยุกต์โท
วรรณยุกต์โทที่ออกเสียงโดยคนไทยเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ คือสัทลักษณะสูงตก [51] ในคาพยางค์
เป็นหรือสัทลักษณะสูงตก [52] ในคาพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาวซึ่งมีจุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับเสียง
สูง หรือกลางค่อนข้างสูง แล้วเปลี่ยนระดับตกไปจนถึงระดับต่า หรือกลางค่อนข้างต่าจนสิ้นสุดวรรณยุกต์
คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ทุกคนออกเสียง
วรรณยุกต์โทเป็นเสียงเปลี่ยนระดับมีสัทลักษณะสูงตก [51]/ [52]/ [53]/ [41]/ [42] ใกล้เคียงกับการออกเสียง
ของคนไทยมากที่สุด ทั้งด้านความสูงต่าและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับคนกัมพูชาอีก 2
กลุ่ม ยกเว้นวรรณยุกต์โทในคาพยางค์ตาย มีผู้บอกภาษาเพียง 1 คนในกลุ่มนี้ที่ออกเสียงต่างกับคนไทยคือออก
เสี ย งเป็ น ระดั บ เสี ย งกลางระดั บ ส่ ว นคนกั ม พูช าที่ เ รี ย นภาษาไทยจากสถาบั นการศึก ษาในประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา (KHTK) ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ มีสัทลักษณะสูงตก [51]/ [52]/ [53]/
[41]/ [42] เช่นเดียวกัน แต่มีจานวนผู้บอกภาษาออกเสียงเป็นระดับเสียงสูงตกน้อยกว่าคนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาสัทลักษณะอื่น ๆ ที่ปรากฏมากเป็น ลาดับถัดมา
ของผู้บอกภาษาที่เรียนภาษาไทยในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชานี้ พบว่า เป็นเสียงกลางตก [31] ซึ่งต่างกับคน
ไทยที่ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์มีระดับเสียงต่ากว่าคนไทยคืออยู่ที่ระดับเสียงกลาง ขณะที่ คนกัมพูชาที่
เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นสัทลักษณะสูงตก [51]/ [52]/ [53]/
[41]/ [42] เช่นเดียวกับคนไทยและเช่นเดียวกับสัทลักษณะที่ปรากฏมากของคนกัมพูชาทั้ง 2 กลุ่มข้างต้น แต่มี
จานวนผู้บอกภาษาที่ออกเสียงดังกล่าวน้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ และผู้บอกภาษากลุ่มนี้ยังมีสัทลักษณะย่อยอื่น ๆ เป็น
ระดั บ เสี ย งตก-ขึ้ น และขึ้ น -ตกด้ ว ย ซึ่ ง แตกต่ า งกั บ การออกเสี ย งวรรณยุ ก ต์ โ ทของคนไทยอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด
โดยเฉพาะด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน คนกัมพูชากลุ่มที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยจึง
เป็นกลุ่มที่ออกเสียงวรรณยุกต์โทในภาษาไทยกรุงเทพฯ ต่างกับคนไทยมากที่สุด
นอกจากนี้ วรรณยุกต์โทในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทยทุกคน พบว่า ระดับเสียงมีลักษณะค่อย ๆ ลดระดับลงเรื่อย ๆ และค่อย ๆ ตก
ซึ่งเป็ นลักษณะเดียวกับการออกเสี ยงของคนไทย และคนกัมพูช าที่เรียนภาษาไทยจากสถาบั นการศึกษาใน
ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาส่วนใหญ่ที่มีลักษณะของระดับเสียงที่ค่อย ๆ เปลี่ยนในทิศทางของระดับเสียงตก
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เช่นกัน ขณะที่คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่ระดับเสียงมีการเปลี่ยนแปลงตก
ลงทันทีตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นวรรณยุกต์
สรุปได้ว่า คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ออกเสียง
วรรณยุกต์โท ที่ปรากฏทั้งในคาพยางค์เป็น และคาพยางค์ตายได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (KHTK) และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยด้วย
ตนเองในประเทศไทย (KHST) ตามลาดับ
2.4 วรรณยุกต์ตรี2
วรรณยุกต์ตรี ที่ออกเสียงโดยคนไทยเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ คือกลางขึ้น [34] ซึ่งเริ่มต้นวรรณยุกต์
ที่ระดับเสียงกลาง จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อย แล้วเปลี่ยนระดับเสียงเลื่ อนขึ้นจนถึงระดับกลางค่อนข้าง
สูงจนสิ้นสุดวรรณยุกต์
คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ส่วนใหญ่ออกเสียง
วรรณยุกต์ตรี ในภาษาไทยกรุงเทพฯ เป็นระดับเสียงกลางขึ้น หรือกลางตก-ขึ้น [35]/ [34]/ [324] และสูงตก-ขึ้น
หรือสูงระดับ [545]/ [434]/ [425]/ [44]/ [45] ซึ่งเป็นสัทลักษณะใกล้เคียงกับการออกเสียงของคนไทย และ
ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาอีก 2 กลุ่ม คือ คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (KHTK) ซึ่งส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นเสียงสูงระดับ หรือสูงขึ้น หรือสูงตก-ขึ้น [55]/
[45]/ [435] และกลางขึ้น [34]/ [35]/ [435] ใกล้เคียงกับสัทลักษณะของคนไทยเช่นกันแต่มีจานวนผู้บอกภาษา
ออกเสียงเป็นสัทลักษณะดังกล่าวน้อยกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้
ในคาพยางค์ตายส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นเสียงกลางระดับ [33]/ [32] และคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วย
ตนเองในประเทศไทย (KHST) ออกเสียงวรรณยุกต์ตรีต่างกับคนไทยมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคนกัมพูชาทั้ง
2 กลุ่มข้างต้น แม้ว่าสัทลักษณะที่จานวนผู้บอกภาษากลุ่มนี้ออกเสียงมากที่สุดในการออกเสียงวรรณยุกต์ตรีจะ
เป็นสัทลักษณะเดียวกันกับคนไทย คือระดับเสียงกลางตก-ขึ้น [323]/ [324]/ [314]/ [423] แต่เมื่อพิจารณาด้าน
ความสูงต่าของค่าความถี่มูลฐานพบว่า จุดต่าสุดในการออกเสียงวรรณยุกต์นี้ หรือระดับเสียงในช่วงตกของค่าเซมิ
โทนส่วนใหญ่อยู่ที่ช่วงกลางค่อนไปทางท้ายวรรณยุกต์ คือ 50%-60% ของการออกเสียงวรรณยุกต์ ขณะที่คน
ไทย และคนกัมพูชากลุ่มอื่น ๆ ออกเสียงมีระดับเสียงตกมาที่ระดับเสียงต่าที่สุดประมาณ 20% - 50% ของการ
ออกเสียงวรรณยุกต์ คือระดับเสียงตกช่วงต้นถึงกลางวรรณยุกต์ ทาให้การออกเสียงวรรณยุกต์ตรีในภาษาไทย
กรุงเทพฯ ของคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้ วยตนเองในประเทศไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับวรรณยุกต์จัตวา
มากกว่าใกล้เคียงกับวรรณยุกต์ตรีของผู้บอกภาษาคนไทย นอกจากนี้วรรณยุกต์ตรีในคาพยางค์ตายส่วนใหญ่ออก
เสียงเป็นสัทลักษณะสูงตก [42]/ [53] และสูงระดับ [54]/ [44] ต่างกับการออกเสียงของคนไทยทั้งด้านความสูง
ต่าและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน

2

สัทลักษณะสูงตก-ขึ้น หรือสูงขึ้น เป็นสัทลักษณะที่ต่างกับการออกเสียงของคนไทยกรุงเทพฯ ในงานวิจัยนี้เพียงเล็กน้อยเนื่องจากมีระดับเสียงสูงกว่าเล็กน้อยและระดับ
เสียงคงระดับมากกว่าการออกเสียงของคนไทยในงานวิจัยนี้ซึ่งออกเสียงเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ ทั้งนี้เนื่องจากมีความแตกต่างด้านความสูง ต่าของค่าความถี่มูลฐานเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น ผู้วิจัยจึงรวมสัทลักษณะดังกล่าวเป็นสัทลักษณะที่ใกล้เคียงกับการออกเสียงวรรณยุกต์ตรีของคนไทยด้วย
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เมื่อพิจารณาภาพรวมลักษณะการออกเสียงของผู้บอกภาษาคนกัมพูชาสามารถสังเกตได้ว่าคน
กัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาทั้ง 2 กลุ่มคือ คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ส่วนใหญ่จะ
ออกเสียงวรรณยุกต์ตรีเป็นสัทลักษณะสูงขึ้น กล่าวคือ เป็นเสียงวรรณยุกต์ที่เริ่มต้นการออกเสียงที่ระดับเสียง
กลางค่อนข้างสูง หรือสูง ระดับเสียงตกลงเล็กน้อยแล้วเพิ่มขึ้นไปยังระดับเสียงสูง อาจกล่าวได้ว่าสาเหตุที่ผู้บอก
ภาษาทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวออกเสียงใกล้เคียงกับสัทลักษณะสูงขึ้น ซึ่งค่อนข้างเป็นเสียงระดับ โดยเฉพาะคนกัมพูชา
ที่เรียนภาษาไทยในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาจะออกเสียงวรรณยุกต์ ตรีเป็นเสียงค่อนไปทางเสียงระดับ
มากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยอยู่ในประเทศไทยนั้น อาจจะมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากภาษาแม่ซึ่งไม่มีระบบ
วรรณยุกต์นั่นเอง ส่วนคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย ออกเสียงสัทลักษณะดังกล่าวไม่
มากนักแต่ส่วนใหญ่กลับออกเสียงเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ
สรุปได้ว่า คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ออกเสียง
วรรณยุกต์ตรีที่ปรากฏทั้งในคาพยางค์เป็น และคาพยางค์ตายได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (KHTK) และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยด้วย
ตนเองในประเทศไทย (KHST) ตามลาดับ
2.5 วรรณยุกต์จัตวา
วรรณยุกต์จัตวาที่ออกเสียงโดยคนไทยมีสัทลักษณะเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ คือต่าตก-ขึ้น หรือ
กลางตก-ขึ้น [215] หรือ [341] เริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงกลาง หรือกลางค่อนข้างต่า และระดับเสียงจะตก
ลงมาที่ระดับต่าในตอนต้นถึงกลางวรรณยุกต์ ซึ่งอยู่ที่ระยะเวลาแบบปรับค่าประมาณ 40%-60% จากนั้นระดับ
เสียงขึ้นไปจนถึงระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง หรือระดับสูง
คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ทุกคนออกเสียงเป็น
เสียงเปลี่ยนระดับ คือต่าตก-ขึ้น หรือกลางตก-ขึ้น [214]/ [213]/ [314]/ [313]/ [324] หรือ [413] มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับการออกเสียงของคนไทยทั้งระดับความสูงต่าของค่าความถี่มูลฐานและการขึ้นตกของค่าความถี่มูล
ฐาน คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยจึงออกเสี ยงวรรณยุกต์จัตวาในภาษาไทย
กรุ ง เทพฯ ใกล้ เ คี ย งกั บ คนไทยมากกว่ า คนกั ม พู ช าที่ เ รี ย นภาษาไทยจากสถาบั น การศึ ก ษาในประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา (KHTK) ซึ่งส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ คือต่าตก-ขึ้น หรือ กลางตก-ขึ้น
[214]/ [213]/ [212]/ [313] เช่นเดียวกันกับคนไทย แต่ผู้บอกภาษาบางคนออกเสียงเป็นสัทลักษณะอื่น ๆ
โดยพบว่า ออกเสียงเป็นระดับเสียงกลางระดับ [323] และสูงตก-ขึ้น [545] แตกต่างกับคนไทยอย่างชัดเจนใน
ด้านความสูงต่าของค่าความถี่มูลฐาน ณ จุดเริ่มต้นของการออกเสียง จนถึงช่วงกลางของการออกเสียง อย่างไรก็
ตามด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานกล่าวได้ว่าผู้บอกภาษาคนกัมพูชาทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวทุกคนออกเสียง
วรรณยุกต์จัตวาในภาษาไทยกรุงเทพฯ มีระดับเสียงตก-ขึ้น เช่นเดียวกับการออกเสียงของคนไทย ส่วนคนกัมพูชา
ที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นเสี ยงเปลี่ยนระดับกลางตก-ขึ้น
มีสัทลักษณะ [324]/ [314]/ [313] แม้ว่าผู้บอกภาษาในกลุ่มนี้บางคนจะเป็นการออกเสียงที่ใกล้เคียงกับคนไทย
คือระดับเสียงช่วงกลางของการออกเสียงที่ค่าระยะเวลาประมาณ 40% - 60% มีระดับเสียงต่า แต่ผู้บอกภาษา
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กลุ่มนี้ออกเสียงวรรณยุกต์ตรี ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ด้วย สัทลักษณะนี้เช่นกัน นอกจากนี้ สัทลักษณะย่อยที่
ปรากฏมากเป็นลาดับถัดมาคือเสียงเปลี่ยนระดับ สูงตก [41]/ [42] และต่าระดับ [21] ซึ่งสัทลักษณะย่อยทั้ง 2
สัทลักษณะมีลักษณะต่างกับการออกเสียงของคนไทยทั้งด้านความสูงต่าและการขึ้นตกของค่าความถี่ มูลฐาน
จึงกล่าวได้ว่า ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยออกเสียงวรรณยุกต์นี้ต่างกับคน
ไทยมากที่สุด
สรุปได้ว่า คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ออกเสียง
วรรณยุกต์จัตวา ในคาพยางค์เป็น ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย
จากสถาบันการศึกษาในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (KHTK) และคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองใน
ประเทศไทย (KHST) ตามลาดับ
ผู้วิจัยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการพิจารณาภาพแสดงสัทลักษณะการออกเสียงวรรณยุกต์คู่เสียง
วรรณยุกต์ตรีและวรรณยุกต์จัตวาในภาษาไทยกรุงเทพฯ พบว่า ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วย
ตนเองในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถออกเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับทั้ง 2 หน่วยเสียง คือวรรณยุกต์ตรี
และวรรณยุกต์จัตวาให้แตกต่างกันได้ คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศราชอาณาจักร
กัม พู ช า เริ่ม ออกเสี ย งคู่ ว รรณยุ ก ต์ ดั ง กล่ า วให้แ ตกต่ า งกัน ได้ ม ากขึ้ น และคนกั ม พู ช าที่ เ รีย นภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวาให้แตกต่างกันได้ กล่าวคือ
การออกเสียงคู่วรรณยุ กต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวาในภาษาไทยกรุงเทพฯ ซึ่งเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับทั้ง
2 หน่วยเสียงดังกล่าวมีสัทลักษณะที่ใกล้เคียงกันด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานคือเป็นระดับเสียงตก-ขึ้น
เหมือนกันและแตกต่างกันด้านระดับความสูงต่าของค่าความถี่มูลฐานที่ช่วงต้น ของการออกเสียงเท่านั้น นับเป็น
เรื่องยากสาหรับการฝึกออกเสียงของชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ โดยเฉพาะคนกัมพูชาที่ภาษา
แม่ไม่มีระบบวรรณยุกต์ แต่ผู้บอกภาษาที่เรียนภาษาไทยในระบบการศึกษาสามารถออกเสียงดังกล่าวได้ดีกว่าผู้ที่
เรียนรู้จากการสนทนากับคนไทยเพียงอย่างเดียวไม่เคยเรียนวิธีการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย และผู้บอก
ภาษาที่มีโอกาสได้เรียนในระบบการศึกษาและได้สนทนากับคนไทยในชีวิตประจาวันด้วยนั้นสามารถออกเสียงคู่
วรรณยุกต์ดังกล่าวได้ดีมากยิ่งขึ้น
จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยผู้บอกภาษาคนไทยและคนกัมพูชา
วรรณยุก
TH
KHST
KHTK
KHTT
ต์
สัท
สัทลักษณะ ค
สัทลักษณะ
ค
สัทลักษณะ
ค
ลักษณะ
น
น
น
สามัญ
กลาง
สูงตก
4
กลางระดับ
4
กลางตก
5
ระดับ
กลางตก-ขึ้น 3
กลางตก
3
กลางระดับ
3
กลางตก
2
สูงตก
2
สูงตก
2
ต่าระดับ
1
ต่าระดับ
1
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ตารางที่ 1 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยผู้บอกภาษาคนไทยและคนกัมพูชา
(ต่อ)
วรรณยุก
TH
KHST
KHTK
KHTT
ต์
สัท
สัทลักษณะ ค
สัทลักษณะ
ค
สัทลักษณะ
ค
ลักษณะ
น
น
น
เอก
กลางตก
สูงตก
6
กลางตก
5
กลางตก
6
(คา
กลางตก
2
ต่าระดับ
2
สูงตก
4
พยางค์
กลางตก-ขึ้น 1
สูงตก
2
เป็น)
ต่าระดับ
1
สูงระดับ
1
เอก
ต่าระดับ
สูงตก
9
ต่าระดับ
6
สูงตก
8
(คา
หรือ
กลางระดับ 4
กลางตก
5
กลางตก
7
พยางค์ กลางตก
สูงระดับ
2
กลางระดับ
5
กลางระดับ
3
ตาย)
ต่าระดับ
2
สูงตก
3
ต่าระดับ
2
กลางตก
1
ต่าขึ้น
1
สูงตก-ขึ้น
1
กลางตก-ขึ้น 1
โท
สูงตก
สูงตก
4
สูงตก
6
สูงตก
1
(คา
0
กลางตก-ขึ้น 3
กลางตก
4
พยางค์
กลางตก
1
เป็น)
ต่าระดับ
1
สูงตก-ขึ้น
1
โท
สูงตก
สูงตก
6
สูงตก
6
สูงตก
9
(คา
กลางระดับ 1
กลางระดับ
2
กลางระดับ
1
พยางค์
สูงขึ้น-ตก
1
กลางตก
1
ตาย)
ต่าระดับ
1
ต่าระดับ
1
กลางตก-ขึ้น 1
ตรี
กลางขึ้น กลางตก-ขึ้น 5 สูงระดับ, สูงขึ้นหรือสูง 5 กลางขึ้น หรือกลาง 5
(คา
หรือกลาง
ตก-ขึ้น
ตก-ขึ้น
พยางค์ ตก-ขึ้น
สูงตก
2
กลางขึ้น
2
สูงตก-ขึ้น
4
เป็น)
กลางตก
1
สูงตก
1
ต่าตก-ขึ้น
1
กลางระดับ 1
กลางระดับ
1
ต่าระดับ
1
ต่าตก-ขึ้น
1
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ตารางที่ 1 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยผู้บอกภาษาคนไทยและคนกัมพูชา(ต่อ)
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1
3. เปรียบเทียบพิสัยค่าความถี่มูลฐาน3
พิสัยค่าความถี่มูลฐานวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยผู้บอกภาษาคนไทยจานวน 2 คน และ
ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาทั้ง 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน มีความแตกต่างกันดังตารางและภาพต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ค่าเซมิโทนแสดงพิสยั ค่าความถี่มูลฐานของผูบ้ อกภาษาคนไทยและคนกัมพูชาทั้ง 3 กลุ่ม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 เฉลี่ย S.D.
TH
6.7 8.3
7.55 1.1
5
5
3
KHST 5.2 4.0 3.8 5.93 3.4 5.6 12.03* 5.4 5.43 2.8 4.65 1.1
4
5
7
0
7
2
3
2
KHTK 9.5 6.3 4.8 10.15 8.9 6.0 8.56 8.9 11.37 8.2 8.31 2
9
6
4
3
8
9
0
KHTT 9.9 6.8 5.3 5.06 7.7 5.4 4.71 6.5 6.66 4.5 6.29 1.6
9
1
5
1
8
2
8
5
3

ค่าเซมิโทนที่แสดงในภาพพิสัยค่าความถี่มูลฐานไม่เหมือนค่าเซมิโทนที่แสดงในภาพสัทลักษณะของวรรณยุกต์ เนื่องจากใช้ค่าอ้างอิงแตกต่างกัน โดยใช้ค่าอ้างอิง 90
เฮิรตซ์ แทนการใช้ค่าต่าสุดในชุดข้อมูลของผู้บอกภาษาแต่ละคน เพื่อให้เห็นความแตกต่างของพิสัยค่าความถี่มูลฐานชัดเจน
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ภาพที่ 9 ค่าเฉลี่ยพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผูบ้ อกภาษคนไทยและคนกัมพูชา
จากตารางที่ 2 และภาพที่ 9 แสดงให้เห็นว่า พิสัยค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ
ที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนไทยอยู่ในช่วงระหว่าง 6-9 เซมิโทน (เฉลี่ย 7.55 เซมิโทน) ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่
เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ส่วนใหญ่มีพิสัยค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ อยู่ ในช่ ว ง 2.5-6 เซมิ โทน แคบกว่ าผู้ บ อกภาษาคนไทยมาก โดยคนกัม พู ชากลุ่ม นี้ มีค่า เฉลี่ ยพิ สั ย
ค่าความถี่มูลฐานประมาณ 4.65 เซมิโทน แคบกว่าพิสัยค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ยของคนไทยประมาณ 2.9 เซมิโทน
ส่วนคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ส่วนใหญ่มีพิสัยค่าความถี่มูลฐาน
ของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ อยู่ในช่วง 4.5-8 เซมิโทน ซึ่งแคบกว่าคนไทยเล็กน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยพิสัย
ค่าความถี่มูลฐานประมาณ 6.29 เซมิโทน แคบกว่าพิสัยค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ยของผู้บอกภาษาคนไทยประมาณ
1.26 เซมิโทน ในขณะที่คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศราชอาณาจักรกัมพูช า
(KHTK) ส่วนใหญ่มีพิสัยค่าความถี่มูลฐานกว้างกว่าคนไทยเล็กน้อย คืออยู่ในช่วง 8-11.5 เซมิโทน มีค่าเฉลี่ยพิสัย
ค่าความถี่มูลฐานประมาณ 8.31 เซมิโทน กว้างกว่าพิสัยค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ยของผู้บอกภาษาคนไทยประมาณ
0.76 เซมิโทน โดยส่วนใหญ่คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชามี
แนวโน้มของพิสัยค่าความถี่มูลฐานที่กว้างกว่าผู้บอกภาษาคนไทย
อย่ า งไรก็ ต าม อาจสรุ ป ได้ ว่ า คนกั ม พู ช าที่ เ รี ย นภาษาไทยจากสถาบั น การศึ ก ษาในประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา (KHTK) และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT)
ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ มีพิสัยค่าความถี่มูลฐานใกล้เคียงกับคนไทยในระดับที่ไม่ต่างกัน และคน
กัมพูชาทั้ง 2 กลุ่มนี้ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ มีพิสัยระดับเสียงใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคน
กัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST)
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สรุปและอภิปรายผล
บทความวิจัยเรื่อง “วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพ ฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่มีประสบการณ์ภาษาไทย
แตกต่างกัน” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพ ฯ ใน
คาพูดเดี่ยว พยางค์เดียวที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย และคนกัมพูชาที่
เรียนรู้ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา กับคนไทย ด้วยวิธีทางกลสัทศาสตร์ ผล
การศึกษาสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 1 และข้อที่ 3 คือวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคน
กัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยและประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ใกล้เคียงกับ
วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย มากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย
ในด้านระดับเสียงสูงต่า การขึ้นตก และพิสัยระดับค่าความถี่มูลฐาน แต่ผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2
เพียงบางส่วนเท่านั้น จากสมมติฐานที่ว่า วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ใกล้เคียงกับวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย มากกว่าคนกัมพูชา
ที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ในด้านระดับเสียงสูงต่า การขึ้นตก และ
พิสัยค่าความถี่มูลฐาน แต่ผลการวิจัยปรากฏว่าด้านพิสัยค่าความถี่มูลฐาน รวมทั้งความสูงต่าของค่าความถี่มูล
ฐานและการขึ้นตกของค่าความถี่มูล ฐานของเสียงวรรณยุ กต์ระดั บ 2 หน่วยเสี ยง คือวรรณยุ ก ต์สามั ญ และ
วรรณยุกต์เอก คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยไม่ได้ออกเสียงใกล้เคียงกับคน
ไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
จากการเปรียบเทียบผลการวิจัยในงานวิจัยนี้กับงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า คนไทยเชื้อสายเขมร ที่
จังหวัดสุรินทร์ ในงานของปิ่นแก้ว กังวานศุภพันธ์ (2550) มีปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์สามัญ โดยออกเสียง
คล้ายวรรณยุกต์เอก ซึ่งผู้วิจัยพบว่า คนกัมพูชาในงานวิจัยนี้ทั้ง 3 กลุ่ม มี ลักษณะการออกเสียงวรรณยุกต์สามัญ
เป็นเสียงวรรณยุกต์เอกเช่นกัน โดยเฉพาะผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศไทยที่ส่วนใหญ่ออก
เสียงวรรณยุกต์สามัญเป็นเสียงกลางตก [31]
ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาสามารถออกเสียงวรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวา ซึ่งเป็น
วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ ได้ดีกว่าวรรณยุกต์สามัญ และวรรณยุกต์เอก ซึ่งเป็นวรรณยุกต์คงระดับ ผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของผณินทรา ธีรานนท์ (2559), กันตินันท์ เพียสุพรรณ (2557) ที่พบว่า คนกัมพูชาที่เรียน
ในประเทศไทย (ภาษาแม่คือภาษาเขมร) และคนอินเดีย (ภาษาแม่คือภาษาฮินดี) สามารถออกเสียงวรรณยุกต์
เปลี่ยนระดับในภาษาไทยได้ดีกว่าวรรณยุกต์ระดับ ซึ่งอาจมีผลจากวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับมีการเปลี่ยนแปลงสัท
ลักษณะในการออกเสียงทั้งด้านความสูงต่าและการขึ้นตกค่าความถี่มูลฐานที่ชัดเจนกว่าวรรณยุกต์คงระดับ จึงทา
ให้ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาออกเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับได้ดีกว่าวรรณยุกต์ระดับ
จากงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า คนกัมพูชาส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยในด้าน
ความสูงต่าของค่าความถี่มูลฐาน และด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานโดยเฉพาะคู่วรรณยุ กต์สามัญกับ
วรรณยุกต์เอก และคู่วรรณยุกต์ตรีกับวรรณยุกต์จัตวา ซึ่งคนไทยออกเสียงคู่วรรณยุกต์ทั้ง 2 คู่นี้มีลักษณะด้านการ
ขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในทิศทางเดียวกันและแตกต่างกันเพียงระดับความสูงต่าของค่าความถี่มูลฐานเท่านั้น
ทาให้ผู้บอกภาษาชาวกัมพูชาที่ภาษาแม่ไม่มีระบบวรรณยุกต์ออกเสียงได้ยาก ผลการวิจัยนี้จึงอาจเป็นประโยชน์
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ในการสร้างแบบฝึกออกเสียงวรรณยุกต์ภ าษาไทยสาหรับคนกัมพูชา ซึ่งควรเน้นการฝึกออกเสียงคู่วรรณยุกต์
สามัญ (กลางระดับ) กับวรรณยุกต์เอก (ต่าระดับ) รวมทั้งคู่วรรณยุกต์ตรี (กลางขึ้น) กับวรรณยุกต์จัตวา (ต่าขึ้น)
นอกจากนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการเรียนภาษาในระบบการศึกษาหรือเรียนวิธีการออกเสียงวรรณยุก ต์
ภาษาไทย จะทาให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเสียงที่พูดออกมาได้ ขณะเดียวกันการมีโอกาสได้สนทนา
กับคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของภาษาจะช่วยฝึกทักษะในการออกเสียงวรรณยุกต์ โดยเฉพาะวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับใน
ภาษาไทย ให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับการออกเสียงของเจ้าของภาษาคือคนไทยได้มากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจศึกษาต่อไปคือ ควรศึกษาในบริบทของคาพูดต่อเนื่อง ซึ่งผู้วิจัยสังเกตว่าผู้
บอกภาษาคนกัมพูชาบางคน โดยเฉพาะคนกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยออกเสียงวรรณยุกต์ในคาพูดต่อเนื่องได้
ชัดเจนกว่าในคาพูดเดี่ยว และควรศึกษาการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยชาวต่างชาติอื่น ๆ ด้วย
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