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วิทยานิพนธ์นี้เป็นผลการศึกษาเปรียบเทียบสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่

พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย  คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคน
กัมพูชาทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าว กับสัทลักษณะวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ในคําพูดเดี่ยว พยางค์เดียวที่ออก
เสียงโดยคนไทย ด้วยวิธีทางกลสัทศาสตร์ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากคนกัมพูชา อายุ 20-35 ปี จํานวน กลุ่มละ 10 
คน และเก็บข้อมูลจากคนไทยกรุงเทพฯ อายุ 20-35 ปี จํานวน 2 คน เพื่อใช้อ้างอิงสัทลักษณะของ
วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ โดยใช้รายการคํา จํานวน 27 คํา บันทึกเสียงและวิเคราะห์ข้อมูลเสียงด้วย
โปรแกรม praat เวอร์ชั่น 6.0.21 

ผลการเปรียบเทียบพบว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 
และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา  ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ ได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย  ทั้งด้าน
ความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน และพิสัยค่าความถี่มูลฐาน 

นอกจากนี้คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย  ออกเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ  ได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา ในด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานและการขึ้นตกของค่าความถี่มูล
ฐานของวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ 3 หน่วยเสียง คือวรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวา ส่วนด้าน
ความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ระดับ  2 หน่วยเสียงคือ
วรรณยุกต์สามัญ และวรรณยุกต์เอก รวมทั้งพิสัยค่าความถี่มูลฐาน คนกัมพูชาทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวออกเสียงได้
ใกล้เคียงกับคนไทยในระดับที่ไม่ต่างกันมาก 
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This research 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, aged 20-
35 years, whose tonal production were analyzed and employed as 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. 
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กิตติกรรมประกาศ  

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เล่มนี้สําเร็จลงด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาจากรองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่บ่มเพาะความรู้ทางสัทศาสตร์จนสามารถนําความรู้นั้นมาต่อยอดจนเกิดแรงบันดาลใจ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้และยังกรุณาสละเวลาชี้แนะแนวทางในการทําวิจัย ให้คําปรึกษา คําแนะนําที่เป็นประโยชน์และ
การตรวจแก้ทุกข้ันตอน ตลอดจนเป็นกําลังใจตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งงานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วด้วยความใส่
ใจและเมตตาต่อศิษย์ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

กราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สําเนียงงาม ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่
กรุณาให้คําปรึกษา คําแนะนําและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งข้ึน และกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาสอนเรื่องการวิเคราะห์
ข้อมูลเสียงด้วยวิธีทางกลสัทศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่โปรแกรมเสริมเพื่อใช้ในการกํากับเสียงเรียงและวัด
ค่าความถี่มูลฐาน ทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลได้เร็วยิ่งข้ึน รวมทั้งให้คําปรึกษา ตรวจแก้และให้ข้อเสนอแนะในการทําวิจัย
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสําเร็จด้วยดี 

ขอขอบพระคุณอาจารย์พัชราพรรณ กะตากูล อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีช่วยติดต่อกับคณาจารย์และบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้ความรู้และเติมเต็มประสบการณ์
ด้านภาษาเขมร ให้ความอนุเคราะห์เอกสารต่าง ซึ่งส่งผลให้การทําวิจัยครั้งนี้ราบรื่นมากยิ่งข้ึน 

ขอบพระคุณอาจารย์ถิรวรรณ ศรีรัตนโชติชัย อาจารย์ประจําสาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพระตะบอง 
Mr.Lim Hong Sovoeun (พี่สุเวือน) และ Miss Lim Sinath (พี่ชมพู่) ที่ให้ความอนุเคราะห์ติดต่อผู้บอกภาษาคน
กัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศกัมพูชา และคอยอํานวยความสะดวกเรื่องที่พักและอาหารในประเทศกัมพูชา 
ตลอดจนให้คําปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเก็บข้อมูลวิจัยมาโดยตลอด 

ขอขอบคุณผู้บอกภาษาทุกคนที่สละเวลาให้บันทึกเสียง ทั้งผู้บอกภาษาคนไทยและคนกัมพูชาในประเทศ
ไทยและประเทศกัมพูชา ทําให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเสียง ได้ความรู้ ประสบการณ์นอกเหนือจากข้อมูลภาษาและที่สําคัญอย่าง
ยิ่งคือได้มิตรภาพจากเพื่อน ๆ พี่ ๆ และน้อง ๆ จากต่างแดนซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีค่ายิ่งสําหรับผู้วิจัย 

ขอบคุณพี่ชินวัฒน์ จอมราชคมน์ ที่ช่วยเหลือผู้วิจัยในการเก็บข้อมูลทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา 
ช่วยเรื่องการเรียบเรียงและตรวจทานด้านภาษาอังกฤษ คอยรับฟังทุกปัญหา และเป็นกําลังใจมาตลอด 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวของผู้วิจัยที่คอยเป็นกําลังใจในการทํางาน ขอบคุณคุณพ่อ
ชะเอมคุณแม่พรทิพย์ และพี่อภิญญา ปานชา ที่คอยให้การสนับสนุน ทั้งกําลังใจ กําลังกาย และกําลังทรัพย์ รวมทั้ง
อํานวยความสะดวกด้านการเดินทางพาผู้วิจัยไปเก็บข้อมูลภาคสนามที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชาซึ่ง
ทําให้การทําวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี 

  
  

ฤทัยวรรณ  ปานชา 
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ภาษาไทยจัดเป็นภาษาวรรณยุกต์ (tonal language) คือใช้ระดับเสียงสูงต่ํา (pitch 
height) และลักษณะการข้ึนตกของระดับเสียงประจําคํา (pitch contour) ในการจําแนกความหมาย
ของคําซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของบางภาษาเท่านั้น ผู้วิจัยสนใจว่าหากภาษาแม่ (native language) 
ของคนต่างชาติเป็นภาษาไม่มีวรรณยุกต์ (non-tonal language) นั่นคือระดับเสียงประจําคําไม่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความหมาย เมื่อคนต่างชาติออกเสียงภาษาไทยที่เป็นภาษาวรรณยุกต์ 
สัทลักษณะของวรรณยุกต์ท่ีเปล่งออกมาจะมีลักษณะอย่างไร 
 ประเทศกัมพูชาใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาประจําชาติ นักภาษาศาสตร์จัดให้ภาษาเขมรเป็น
ภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ (non-tonal language) กล่าวคือวรรณยุกต์ไม่มีนัยสําคัญที่จะแยกความ
แตกต่างด้านความหมายของคํา ทําให้ผู้วิจัยสังเกตว่าคนกัมพูชาเมื่อออกเสียงภาษาไทยจะออกเสียง
เพ้ียนไปจากการออกเสียงของผู้พูดคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของภาษา ประเด็นสําคัญอยู่ที่เรื่องลักษณะของ
ภาษาแม่ที่แตกต่างกันนั่นคือ “วรรณยุกต์” 
 ในปัจจุบันคนกัมพูชาจํานวนมากเข้ามาอาศัยและประกอบอาชีพอยู่ในประเทศไทย อีกทั้ง
ในประเทศกัมพูชามีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนภาษาไทยอยู่หลายแห่ง เนื่องจากคนกัมพูชามี
แรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาไทย เห็นความจําเป็นในการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน เพ่ือการ
ติดต่อสื่อสาร การทํางานและการดําเนินชีวิต ผู้วิจัยสังเกตว่าประสบการณ์การใช้ภาษาไทยของคน
กัมพูชามีลักษณะที่น่าสนใจ กล่าวคือคนกัมพูชามีประสบการณ์ทางภาษาไทยแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ 
คือ รูปแบบที่ 1 การรับภาษาท่ีสอง คือมีประสบการณ์ทางภาษาโดยการฟัง และการพูดกับคนไทยใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งเป็นการรับภาษาไทยโดยไม่รู้ตัวหรือเป็นการรับภาษาโดยธรรมชาติ ส่วนรูปแบบที่ 2    
การเรียนภาษาที่สอง คือมีประสบการณ์ทางภาษาโดยการเรียนภาษาไทยในระบบการศึกษา มีผู้สอน
หลักไวยากรณ์ และวิธีการออกเสียงคําในภาษาไทย ดังที่ สตีเฟน แครเชน (Krashen, 1981)          
ได้กล่าวถึงการรับภาษาที่สอง (second language acquisition) ว่าเป็นคนละระบบกันกับ       
“การเรียนภาษาท่ีสอง” (second  language learning ) กล่าวคือ “การรับภาษาท่ีสอง” เป็นการรับ
ภาษาแบบธรรมชาติโดยไม่รู้ตัว เช่นเดียวกับท่ีเด็กรับภาษาแม่โดยธรรมชาติ และจะเกิดได้ต่อเมื่อผู้รับ
มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา มีผลทําให้เกิดความคล่องในการใช้ภาษาส่วน “การเรียนภาษาที่สอง” 
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เป็นการเรียนแบบเป็นทางการ โดยผ่านการเรียนการสอนแบบในชั้นเรียน ผู้เรียนได้เรียนกฎไวยากรณ์
ทําให้สามารถตรวจสอบ และแก้ไขการใช้ภาษาให้ถูกต้องในการใช้ภาษา 
 จากประสบการณ์ทางภาษาทั้งสองรูปแบบ คือประสบการณ์จากการรับภาษาที่สอง โดย
ธรรมชาติ และประสบการณ์จากการเรียนภาษาที่สองในห้องเรียน สามารถแบ่งคนกัมพูชาที่มี
ประสบการณ์ทางภาษาไทยได้ 3 กลุ่ม คือ  
 คนกัมพูชากลุ่มแรกมีประสบการณ์การรับภาษาจากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมของคนไทย คือ
เป็นคนกัมพูชาที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย และอยู่ในประเทศไทยโดยไม่เคยเรียนภาษาไทยใน
ระบบการศึกษามาก่อนซึ่งทําให้ไม่รู้วิธีการออกเสียงคําในภาษาไทยที่ใช้ระดับเสียงสูงต่ําและลักษณะ
การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานประจําคําในการแยกความหมายของคํา การใช้ภาษาไทยของคน
กัมพูชากลุ่มนี้จึงมีประสบการณ์จากการสนทนากับคนไทยในชีวิตประจําวัน จากการฟัง และพูดกับคน
ไทยซึ่งเป็นเจ้าของภาษา โดยอาจมีความคล่องในการใช้ภาษาไทย แต่ไม่เข้าใจกฎไวยากรณ์เพ่ือใช้
ตรวจสอบความถูกต้องในการออกเสียงนั้น ผู้วิจัยขอใช้คําแทนคนกัมพูชากลุ่มนี้ว่า  “คนกัมพูชาที่
เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย”  
 คนกัมพูชากลุ่มที่สองมีประสบการณ์จากการเรียนภาษาที่สองในห้องเรียน คือเป็นคน
กัมพูชาที่อยู่ในประเทศกัมพูชาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน ไม่เคยมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย เรียน
ภาษาไทยโดยมีผู้สอน กล่าวคือเรียนภาษาไทยในระบบการศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่สอน
ภาษาไทย โดยได้เรียนไวยากรณ์ไทย การออกเสียงคําในภาษาไทยโดยเฉพาะการออกเสียงวรรณยุกต์
ทั้ง 5 หน่วยเสียงในภาษาไทย ส่วนใหญ่เป็นการเรียนในห้องเรียน โดยอาจเรียนจากคนไทยซึ่งเป็น
เจ้าของภาษา หรือเรียนจากคนกัมพูชาที่มีความสามารถด้านภาษาไทย อย่างไรก็ตามในชีวิตประจําวัน
ของคนกลุ่มนี้ย่อมใช้ภาษาเขมรในการสื่อสารกับคนกัมพูชา ทําให้คนกัมพูชากลุ่มนี้ได้ใช้ภาษาไทย 
เมื่อเรียนวิชาภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่ และไม่ค่อยมีโอกาสในการสนทนากับคนไทยในชีวิตประจําวัน 
ผู้วิจัยขอใช้คําแทนคนกัมพูชากลุ่มนี้ว่า “คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
กัมพูชา” 
 คนกัมพูชากลุ่มที่สามมีประสบการณ์การรับภาษาจากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมของคนไทย 
และประสบการณ์จากการเรียนภาษาที่สองในห้องเรียน คือคนกัมพูชาที่มีการผสมผสานระหว่างคน
กัมพูชากลุ่มแรกและคนกัมพูชากลุ่มที่สอง เป็นคนกัมพูชาที่มาอยู่ในประเทศไทย มีโอกาสสนทนากับ
คนไทยในชีวิตประจําวัน อีกทั้งได้เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย โดยมีผู้สอน
ไวยากรณ์ไทย วิธีการใช้ และออกเสียงคําภาษาไทย รวมทั้งวิธีการออกเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 5 หน่วย
เสียงในภาษาไทย ผู้วิจัยขอใช้คําแทนคนกัมพูชากลุ่มนี้ว่า “คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย” 
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งานวิจัยที่ผ่านมา มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยหลายเรื่อง 
เช่นเอ็บบรัมสัน (Abramson, 1962) ได้ได้ศึกษาเกี่ยวกับวรรณยุกต์ในภาษาไทยในภาษาไทย
มาตรฐาน อรุณี  อรุณเรือง (2533) ได้ศึกษาเรื่อง การแปรของวรรณยุกต์โทในภาษาไทยกรุงเทพฯ 
ตามระดับอายุผู้พูด ผณินทรา ธีรานนท์ (2550) ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงเสียงวรรณยุกต์ตรีใน
ภาษาไทยและ ธีระพันธ์  เหลืองทองคํา และคณะ (2554) ได้ศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของ
วรรณยุกต์ภาษาไทยในคําพูดเดี่ยว เป็นต้นนอกจากมีการศึกษาวรรณยุกต์ซึ่งออกเสียงโดยคนไทยที่พูด
ภาษาไทยเป็นภาษาแม่แล้วยังมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียง
โดยคนต่างประเทศ รวมถึงคนไทยที่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ด้วย อาทิ ผลงานของวิไลลักษณ์  
จูวราหะวงศ์ (2543) ศึกษาเรื่องวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนไทย คนแต้จิ๋ว และ
คนซิกข์ ผลงานของเหงียน ถิ เวิน จี (2549) ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยคน
เวียดนาม ที่มีประสบการณ์ทางภาษาไทยแตกต่างกัน คือศึกษาจากผู้บอกภาษากลุ่มคนเวียดนามที่มี
ประสบการณ์ภาษาไทยน้อย หมายถึง คนเวียดนามที่ศึกษาภาษาไทยประมาณ 2 ภาคการศึกษา และ
กลุ่มคนเวียดนามที่มีประสบการณ์ภาษาไทยมาก หมายถึง คนเวียดนามที่ศึกษาภาษาไทย 4 ภาค
การศึกษาขึ้นไป ผลงานของกันตินันท์ เพียสุพรรณ (2557) ได้ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย
มาตรฐานที่พูดโดยคนไทยและคนอินเดียที่พูดภาษาฮินดีเป็นภาษาแม่ซึ่งศึกษาตามปัจจัยเพศ 

 จากงานวิจัยที่ผ่านมา ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ โดยผู้พูดคนกัมพูชา อีกทั้งงานวิจัยที่ศึกษาการออกเสียงภาษาไทยของผู้พูดชาวต่างประเทศ
ส่วนใหญ่มุ่งศึกษาตัวแปรทางสังคมที่ต่างกัน เช่น ระดับการศึกษา โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบจากคน
ต่างประเทศท่ีเรียนภาษาไทยระดับสูง และระดับต่ํา ศึกษาเปรียบเทียบจากตัวแปรระยะเวลาที่เข้ามา
อยู่ในประเทศไทย หรือศึกษาตัวแปรเพศ เป็นต้น ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์
ทางภาษาที่ต่างกัน อันเป็นผลมาจากวิธีการเข้าถึงภาษาที่สองต่างกันในแง่ผู้ที่เรียนภาษาไทยซึ่งมี
ผู้สอนวิธีการออกเสียงรวมถึงหลักไวยากรณ์ไทย กับผู้ที่ไม่ได้เรียนภาษาไทยแต่มีโอกาสสนทนากับคน
ไทยในชีวิตประจําวัน   
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียง
โดยคนกัมพูชา 3 กลุ่ม คือ 1) คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย เพ่ือศึกษาว่าคน
กัมพูชาที่ได้ใช้ภาษาไทย สนทนากับคนไทยในชีวิตประจําวัน จะออกเสียงต่างจากคนไทยอย่างไร          
2) คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา เพ่ือศึกษาว่าคนกัมพูชาที่ได้
เรียนวิธีการออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย แต่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวันจะออกเสียงต่าง
จากคนไทยอย่างไร และ 3) คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เพ่ือ
ศึกษาว่าผู้ที่ได้เรียนภาษาไทยไปพร้อมกับใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวันจะสามารถออกเสียงคําใน
ภาษาไทยที่มีวรรณยุกต์ต่าง ๆ ได้มากน้อยเพียงใด การคัดเลือกผู้บอกภาษาผู้วิจัยจะควบคุม
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ระยะเวลาในการใช้ภาษาไทย จากจุดเริ่มต้นที่ได้ใช้ภาษาไทย หรือศึกษาภาษาไทย ประมาณ 2-3 ปี 
เก็บข้อมูลจากผู้บอกภาษาอายุ 20-35 ปี ทั้งเพศหญิงและเพศชายโดยเก็บข้อมูลจากคําพยางค์เดียวที่
ปรากฏในบริบทของคําพูดเดี่ยว และใช้การวิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์ช่วยในการตีความสัทลักษณะ
ของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชา ว่าคล้ายคลึงหรือแตกต่างจากการออก
เสียงของคนไทย ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ผลการวิจัยอาจสร้างองค์ความรู้เรื่องการ
ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ของชาวกัมพูชาที่มีประสบการณ์ภาษาไทยที่แตกต่างกันและ
ปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับคนกัมพูชา และเพ่ือให้ผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไป     
ที่มีโอกาสสื่อสารกับคนกัมพูชา เข้าใจการออกเสียงภาษาไทยของคนกัมพูชามากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็น
แนวทางในการศึกษาการออกเสียงภาษาไทยของคนกัมพูชาและชาวต่างประเทศ ด้านอ่ืน  ๆ อาทิ 
พยัญชนะ สระ ฯลฯ ด้วยวิธีการทางกลสัทศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือวิเคราะห์สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ในคําพูดเดี่ยวที่ออกเสียง
โดยคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
ไทย 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ในคําพูดเดี่ยวที่ออกเสียง
โดยคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
ไทย กับสัทลักษณะวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ในคําพูดเดี่ยว พยางค์เดียวที่ออกเสียงโดยคนไทย 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษา
ในประเทศไทย ใกล้เคียงกับวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย มากกว่าคนกัมพูชาที่
เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย ในด้านระดับเสียงสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน การขึ้นตก
ของค่าความถี่มูลฐาน และพิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน 
 2. วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ พูดโดยคนกัมพูชาที่ เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ใกล้เคียงกับวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย 
มากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา ในด้านระดับเสียงสูงต่ํา
ของค่าความถี่มูลฐาน การข้ึนตกของค่าความถี่มูลฐาน และพิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน 
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 3. วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ พูดโดยคนกัมพูชาที่ เรียนภาษาไทย จาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา ใกล้เคียงกับวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย 
มากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย ในด้านระดับเสียงสูงต่ําของค่าความถี่
มูลฐาน การข้ึนตกของค่าความถี่มูลฐาน และพิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของความถี่มูลฐาน (fundamental frequency/ F0)
วรรณยุกต์ในด้านความสูงต่ํา (F0 height) และการขึ้นตก (F0 contour) และพิสัยค่าความถี่มูลฐาน 
(F0 range) เท่านั้น 
 2. ศึกษาเสียงวรรณยุกต์ในคําพูดเดี่ยว พยางค์เดียวเท่านั้น   

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 คนกัมพูชา หมายถึง คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองจากการใช้ภาษาไทยใน
ชีวิตประจําวันในประเทศไทย  คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาที่สอนภาษาไทยใน
ประเทศกัมพูชา และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาที่สอนภาษาไทยในประเทศ
ไทยซึ่งมีจํานวนกลุ่มละ 10 คน 
 ประสบการณ์ทางภาษา  หมายถึง วิธีการในการเรียนหรือรับภาษาที่สอง ซึ่งในงานวิจัยนี้
แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ประสบการณ์ที่ได้จากการรับภาษาตามธรรมชาติ โดยได้จากการ
ฟังจากเจ้าของภาษาและการสนทนากับเจ้าของภาษา หรือใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน และแบบที่ 
2 ประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนภาษาในห้องเรียน โดยมีผู้สอนกฎเกณฑท์างไวยากรณ์ 
 จากประสบการณ์ทางภาษาทั้ง 2 แบบ แบ่งผู้บอกภาษาคนกัมพูชาในงานวิจัยนี้ได้เป็น 3 
กลุ่ม คือคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษา            
ในประเทศไทย 
 ค่าความถี่มูลฐาน (fundamental frequency หรือ F0) หมายถึง ค่าทางกลสัทศาสตร์
ที่เกิดจากอัตราการสั่นของเส้นเสียง มีหน่วยในการวัดเป็นเฮิรตซ์ (hertz หรือ Hz) ในงานวิจัยนี้ได้
ปรับค่าความถี่มูลฐานโดยการแปลงค่าเฮิรตซ์ (hertz หรือ Hz) เป็นค่าเซมิโทน (semitone) เพ่ือลด
การแปรอันเนื่องมาจากปัจจัยทางสังคมของผู้พูด เช่น เพศ อายุ  
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 พิสัยของค่าความถี่มูลฐาน (fundamental frequency range) หมายถึง ช่วงระยะ
ความกว้าง ระหว่างจุดที่ค่าความถี่มูลฐานที่สูงสุดห่างจากจุดที่ค่าความถี่มูลฐานต่ําสุดของวรรณยุกต์ที่
วิเคราะห์ 
 สัทลักษณะ หมายถึง ลักษณะทางสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ คือระดับความสูงต่ํา 
ลักษณะการข้ึนตก และพิสัยระดับเสียง ที่ตีความจากค่าความถี่มูลฐาน ในงานวิจัยนี้ได้ปรับค่าความถี่
มูลฐานโดยการแปลงค่าเฮิรตซ์เป็นค่าเซมิโทน และแบ่งสัทลักษณะเป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ 
  สัทลักษณะหลัก คือ สัทลักษณะที่มีความถี่ของการออกเสียงสัทลักษณะนั้น ๆ มาก 
แบ่งเป็น สัทลักษณะหลักในการออกเสียงของผู้บอกภาษาแต่ละคน กับสัทลักษณะหลักในการออก
เสียงของผู้บอกภาษาแต่ละกลุ่ม 
  สัทลักษณะย่อย คือ สัทลักษณะที่มีความถี่ของการออกเสียงสัทลักษณะนั้น ๆ น้อย 
หรือน้อยกว่าสัทลักษณะหลัก แบ่งเป็นสัทลักษณะย่อในการออกเสียงของผู้บอกภาษาแต่ละคน          
กับสัทลักษณะย่อยในการออกเสียงของผู้บอกภาษาแต่ละกลุ่ม 
 ภาษาวรรณยุกต์ (tonal language) หมายถึง ภาษาที่ใช้ระดับเสียงสูงต่ํา และการขึ้นตก
ของระดับเสียงประจําคํา ในการจําแนกความหมายของคํา 
 วรรณยุกต์คงระดับ (level tone) หมายถึง วรรณยุกต์ที่มีค่าความถี่มูลฐานจากจุดเริ่มต้น
ไปสู่จุดสิ้นสุดค่อนข้างคงที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงน้อย 
 วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ (contour tone) หมายถึง วรรณยุกต์ที่มีค่าความถี่มูลฐานจาก
จุดเริ่มต้นไปสู่จุดสิ้นสุดของการออกเสียงไม่คงที่ มีค่าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างชัดเจน 
 ค าพูดเดี่ยว (citation form) หมายถึง คําพยางค์เดียว (monosyllabic word) ที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล โดยการให้ผู้บอกภาษาพูดทีละคํา และไมไ่ด้ปรากฏในคําพูดต่อเนื่อง 
 พยางค์ (syllable) หมายถึง หน่วยซึ่งเป็นองค์ประกอบของเสียงพูด เช่น คําว่า “กัมพูชา” 
มีจํานวน 3 พยางค์ คือ “กัม”, “พู” และ “ชา” ทั้งนี้ โครงสร้างของพยางค์ที่ต้องมีในทุกภาษา คือ 
แก่นพยางค์ (syllable nucleus) ซึ่งมักเป็นเสียงสระ โดยพยางค์อาจมีส่วนที่เป็นเสียงขึ้นต้น 
(syllable onset) หรือเสียงลงท้าย (syllable coda) ซึ่งเป็นเสียงพยัญชนะ เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์ประกอบของพยางค์ด้วย 
 พยางค์เป็น (smooth syllable หรือ non-checked syllable หรือ live syllable) 
หมายถึง พยางค์ในภาษาท่ีโครงสร้างพยางค์ประกอบด้วยสระเสียงยาวไม่มีพยัญชนะท้าย หรือพยางค์
ที่โครงสร้างประกอบด้วยสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาว ลงท้ายด้วยเสียงพยัญชนะก้องกังวาน 
(sonorant)  
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 พยางค์ตาย (checked syllable หรือ dead syllable) หมายถึง พยางค์ในภาษาที่
โครงสร้างพยางค์ประกอบด้วยสระเสียงสั้นลงท้ายด้วยพยัญชนะกัก (short checked syllable) หรือ 
พยางค์ท่ีโครงสร้างประกอบด้วยสระเสียงยาวลงท้ายเสียงกัก (long checked syllable)  

อักษรย่อและสัญลักษณ์  

 1. อักษรย่อแทนผู้บอกภาษาแต่ละกลุ่ม 
  TH หมายถึง  ผู้บอกภาษาคนไทยที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 
  KHST  หมายถึง   ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศ
ไทย 
  KHTK   หมายถึง  ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษา  
ในประเทศกัมพูชา 
  KHTT   หมายถึง  ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษา                   
ในประเทศไทย 
 2. สัญลักษณ์แทนผู้บอกภาษาแต่ละคน 
  สัญลักษณ์แทนผู้บอกภาษาแต่ละกลุ่มตามด้วยเครื่องหมาย ( / ) และตามด้วย
ตัวเลข 1-10 คือลําดับของผู้บอกภาษา เช่น “KHST/1” หมายถึงผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้
ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย คนที่ 1 เป็นต้น 
 3. สัญลักษณ์แทนสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ของผู้บอกภาษาแต่ละคน 
 4. สัญลักษณ์แทนคําพูดเดี่ยวพยางค์เดียวที่ปรากฏในโครงสร้างพยางค์เป็น และพยางค์ตาย 
เช่น วรรณยุกต์เอก (วรรณยุกต์ต่ํา) เมื่อปรากฏในคําพยางค์เป็น ใช้สัญลักษณ์ “เอก” แต่เมื่อปรากฏ
ในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น ใช้สัญลักษณ์ “เอก (ตายสั้น)” และเมื่อปรากฏในคํา
พยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาว ใช้สัญลักษณ์ “เอก (ตายยาว)” 
 5. สัญลักษณ์แทนสัทลักษณะหลัก และสัทลักษณะย่อย ซึ่ งปรากฏใน ภาพแสดง            
สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาเช่น วรรณยุกต์สามัญ (วรรณยุกต์
กลาง) ที่เป็นสัทลักษณะหลักแล้วไม่มีสัทลักษณะย่อยจะใช้สัญลักษณ์ “สามัญ” วรรณยุกต์กลาง-
ระดับที่เป็นสัทลักษณะหลักแล้วมีสัทลักษณะย่อยจะใช้สัญลักษณ์ “สามัญ/1” ส่วนสัทลักษณะย่อย
ของวรรณยุกต์สามัญ จะนับเริ่มจากสัทลักษณะที่ 2 ใช้สัญลักษณ์ “สามัญ/2” และ “สามัญ/3” 
เรียงลําดับตามจํานวนครั้งที่ออกเสียงจากมากไปหาน้อย เป็นต้น 



  8 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ ในคําพูดเดี่ยว พยางค์เดียว ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชาและคนไทย ด้วยวิธีทางกลสัทศาสตร์ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้  

 ขั้นตอนที่ 1  :  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี้  

  1.  เอกสารที่เก่ียวข้องกับระบบเสียงพยัญชนะ และสระในภาษาไทยและภาษาเขมร 
  2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย 
  3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการรับภาษาและการเรียนภาษาที่สอง 
  4 .  งานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ องกับการออกเสี ย งวรร ณยุ กต์ภาษา ไทยของผู้ พู ด                      
ชาวต่างประเทศ  

 ขั้นตอนที่ 2  :  การคัดเลือกผู้บอกภาษา 
ผู้วิจัยคัดเลือกผู้บอกภาษาโดยมุ่งศึกษาตัวแปรวิธีการเรียนรู้ และสถานภาพการใช้ภาษาไทย                 

ที่แตกต่างกัน กล่าวคือวิธีการเรียนภาษาไทยในระบบการศึกษาแต่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 
กับเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองจากการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน  รวมทั้งผู้บอกภาษาที่เรียน
ภาษาไทยในระบบการศึกษาด้วยและใช้ภาษาไทยสนทนากับคนไทยในชีวิตประจําวันด้วย ในงานวิจัย
นี้ได้แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลภาษาหรือผู้บอกภาษาออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ผู้บอกภาษาคนไทย เก็บข้อมูล
จากผู้บอกภาษา 2 คน เพ่ือใช้อ้างอิงสัทลักษณะวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยคนไทย ทั้งนี้
ผู้วิจัยต้องการให้รายการคําทั้ง 27 คําเป็นคําเดียวกัน รวมทั้งต้องการให้อุยุของผู้บอกภาษาใกล้เคี ยง
กัน 2) ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย เป็นตัวแทนคนกัมพูชาที่
เรียนรู้ภาษาไทยจากการสนทนากับคนไทยในชีวิตประจําวัน แต่ไม่ได้เรียนในระบบการศึกษา 
กล่ าวคือไม่ ได้ เรี ยนไวยากรณ์ภาษาไทย 3) ผู้ บอกภาษาคนกัมพูชาที่ เ รี ยนภาษาไทยใน
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา เป็นตัวแทนคนกัมพูชาที่ได้เรียนไวยากรณ์ไทย เรียนการออก
เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษา แต่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยสนทนากับคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของ
ภาษาในชีวิตประจําวัน และ 4) ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย เป็นตัวแทนของคนกัมพูชาที่ได้เรียนภาษาไทยในสถานศึกษา และสนทนากับคนไทยใน
ชีวิตประจําวันด้วย ผู้บอกภาษาแต่ละกลุ่มต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ผู้บอกภาษาคนไทย จํานวน 2 คนแบ่งเป็นเพศชาย จํานวน 1 คน และเพศหญิง จํานวน            
1 คน  โดยผู้บอกภาษาคนไทยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
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 1.1 ผู้บอกภาษาต้องเป็นคนไทย ใช้ภาษาไทยกรุงเทพฯ เป็นภาษาแม่ มีภูมิลําเนาอยู่
ที่กรุงเทพมหานคร ไม่เคยย้ายไปอยู่ถิ่นอ่ืน  

1.2 บิดา-มารดา รวมถึงคู่สมรส (ถ้ามี) ต้องเป็นคนกรุงเทพมหานคร  
 1.3 ผู้บอกภาษาต้องมีอายุระหว่าง 20 – 35 ปี และมีอวัยวะในการออกเสียง                 

ที่สมบูรณ์  สามารถออกเสียงได้อย่างชัดเจน 
1.4 ผู้บอกภาษาต้องเต็มใจและมีเวลาให้ข้อมูลกับผู้วิจัย 

2.  ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย จํานวน 10 คน                 
เป็นเพศชาย 5 คน (คนที่ 1-5) และเพศหญิง 5 คน (คนที่ 6-10) โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากคนกัมพูชาที่
ทํางานอยู่ในประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง, ร้านขายของใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ตลาด กกท. ติดกับสนามกีฬาหัวหมาก,บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ รวมทั้ง
จากสถานประกอบการต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และได้คัดเลือกผู้บอกภาษาโดยมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้เบื้องต้น ดังนี้ 

 2.1 ผู้บอกภาษาต้องเป็นคนกัมพูชา ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาแม่ มีถิ่นกําเนิดที่จังหวัด
ต่าง ๆ ในประเทศกัมพูชา และไม่เคยย้ายไปถิ่นอ่ืนนอกจากประเทศไทย 
  2.2 ปัจจุบันเข้ามาทํางานในประเทศไทย เขตกรุงเทพมหานคร เป็นเวลาประมาณ 
2-3 ปี  

2.3 ผู้บอกภาษาต้องสื่อสารภาษาไทยได้พอสมควร 
  2.4 บิดา-มารดา รวมถึงคู่สมรส (ถ้ามี) ต้องเป็นคนกัมพูชาอาศัยอยู่จังหวัดต่าง ๆ     
ในประเทศกัมพูชายกเว้นกรุงพนมเปญ 
  2.5 ผู้บอกภาษาต้องมีอายุระหว่าง 20 – 35 ปี และมีอวัยวะในการออกเสียงที่
สมบูรณ์  สามารถออกเสียงได้อย่างชัดเจน 

2.6 ผู้บอกภาษาต้องเต็มใจและมีเวลาให้ข้อมูลกับผู้วิจัย 
3.  ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา โดย

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ จํานวน 10 คน เป็นเพศชาย 5 คน (คนที่ 
1-5) และเพศหญิง 5 คน (คนที่ 6-10) และได้คัดเลือกผู้บอกภาษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
เบื้องต้น ดังนี้ 

 3.1 ผู้บอกภาษาต้องเป็นคนกัมพูชา ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาแม่ มีถิ่นกําเนิดที่จังหวัด
ต่าง ๆ ในประเทศกัมพูชา และไม่เคยย้ายไปถิ่นอ่ืน 

 3.2 มีประสบการณ์การศึกษาภาษาไทยในประเทศกัมพูชาเป็นเวลาประมาณ 2-3 ปี  
3.3 ผู้บอกภาษาต้องสื่อสารภาษาไทยได้พอสมควร 
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 3.4 บิดา-มารดา รวมถึงคู่สมรส (ถ้ามี) ต้องเป็นคนกัมพูชาอาศัยอยู่จังหวัดต่าง ๆ ใน
ประเทศกัมพูชา ยกเว้นกรุงพนมเปญ 
  3.5 ผู้บอกภาษาต้องมีอายุระหว่าง 20 – 35 ปี  และมีอวัยวะในการออกเสียงที่
สมบูรณ์  สามารถออกเสียงได้อย่างชัดเจน 

3.6 ผู้บอกภาษาต้องเต็มใจและมีเวลาให้ข้อมูลกับผู้วิจัย 
4.  ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ผู้วิจัยเก็บ

ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีการสอนภาษาไทยสําหรับชาว
กัมพูชา เช่น มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น โดยเก็บข้อมูลจากผู้บอกภาษาจํานวน 10 คน เป็นเพศชาย 5 คน (คนที่ 
1-5) และเพศหญิง 5 คน (คนที่ 6-10) และคัดเลือกผู้บอกภาษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
เบื้องต้น ดังนี้ 

 4.1 ผู้บอกภาษาต้องเป็นคนกัมพูชา ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาแม่ มีถิ่นกําเนิดที่จังหวัด
ต่าง ๆ ในประเทศกัมพูชา และไม่เคยย้ายไปถิ่นอ่ืนนอกจากประเทศไทย 

 4.2 มีประสบการณ์การศึกษาภาษาไทย ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เป็นเวลา
ประมาณ 2-3 ปี หากผู้บอกภาษาเคยเรียนภาษาไทยในประเทศกัมพูชาก่อนที่จะเข้ามาเรียนใน
ประเทศไทย อาจเรียนหลักสูตรระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกิน 3 -6 เดือน และผลรวมระยะเวลาของการ
เรียนภาษาไทยในประเทศกัมพูชากับเรียนภาษาไทยในประเทศไทยจะต้องไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ระยะเวลา
ที่มาอยู่ในประเทศไทยต้องไม่น้อยกว่า 2 ปี 

4.3 ผู้บอกภาษาต้องสื่อสารภาษาไทยได้พอสมควร 
 4.4 บิดา-มารดา รวมถึงคู่สมรส (ถ้ามี) ต้องเป็นคนกัมพูชาอาศัยอยู่จังหวัดต่าง ๆ ใน

ประเทศกัมพูชา ยกเว้นกรุงพนมเปญ 
  4.5 ผู้บอกภาษาต้องมีอายุระหว่าง 20 – 35 ปี  และมีอวัยวะในการออกเสียงที่
สมบูรณ ์สามารถออกเสียงได้อย่างชัดเจน 

4.6 ผู้บอกภาษาต้องเต็มใจและมีเวลาให้ข้อมูลกับผู้วิจัย 
ผู้วิจัยคัดเลือกผู้บอกภาษาทั้ง 4 กลุ่มข้างต้น ประกอบด้วย ผู้บอกภาษาคนไทย จํานวน 2 คน          

ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเอง จํานวน 10 คน ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาที่สอนภาษาไทย จํานวน 10 คน และผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาที่สอนภาษาไทยในประเทศไทย จํานวน 10 คน รวมผู้บอกภาษา
ทั้งสิ้น 32 คน 
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ขั้นตอนที่  3 :  การสร้างรายการค า 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างรายการคําเพ่ือใช้ทดสอบการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย          

กรุงเทพฯ  ที่ออกเสียงโดยคนไทย คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย คนกัมพูชา
ที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา  
 รายการคําที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ รายการคําพูดเดี่ยวพยางค์เดียว แบ่งเป็น 3 ชุด แต่ละชุด
ประกอบด้วย คําพยางค์เป็น และคําพยางค์ตาย เพ่ือให้ครอบคลุมเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 5 หน่วยเสียง   
ในภาษาไทยกรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น  27  คํา โดยมีเกณฑ์ในการกําหนดรายการคําดังนี ้

1.  โครงสร้างคําพยางค์เป็นซึ่งเป็นคําพยางค์เปิด (CVV) และโครงสร้างคําพยางค์ตาย เป็น
พยางค์ท่ีมีพยัญชนะท้ายเป็นเสียงกักและมีสระเป็นทั้งสระเสียงสั้นและเสียงยาว (CVS) และ (CVVS) 

2.  หน่วยเสียงสระ /a:/ และ /a/ ซึ่งเป็นเสียงสระกลาง-ตํ่า เนื่องจากสระกลาง-ต่ํา /a:/ และ 
/a/ เป็นหน่วยเสียงสระที่พบมากในคําภาษาไทย นอกจากนี้ระดับของลิ้นที่ต่างกันทําให้ค่าความถี่มูล
ฐาน และค่าระยะเวลาในการออกเสียงแตกต่างกันด้วย คือสระต่ําจะมีค่าความถี่มูลฐานต่ํากว่าสระสูง 
(ต่ํา<กลาง<สูง) และสระต่ํามีค่าระยะเวลายาวกว่าสระสูง (ต่ํา>กลาง>สูง)  

3.  หน่วยเสียงพยัญชนะต้น เป็นเสียงพยัญชนะไม่ก้อง (voiceless) ประกอบด้วย /ph/,  
/th/,  /kh/,  /p/ และ /f/เนื่องจากควบคุมความก้อง (voiced) หรือ ไม่ก้อง (voiceless) ให้
เหมือนกันทั้งหมด เพราะความก้องส่งผลต่อค่าความถี่มูลฐาน ทั้งนี้เสียงพ่นลม (aspirated) ส่งผลต่อ
ค่ามูลฐานของสระแตกต่างจากเสียงไม่พ่นลม (unaspirated) คือเสียง /p/ และเสียงเสียดแทรก 
(fricative) คือ /f/ เล็กน้อย แต่ผู้วิจัยต้องสร้างรายการคําโดยใช้เสียงทั้งสองเสียงดังกล่าวร่วมด้วย 
เนื่องจากคําที่มีคุณสมบัติเป็นพยัญชนะต้นเสียงไม่ก้อง พ่นลม คือ /ph/,  /th/ และ  /kh/ บางคําไม่มี
ความหมาย เช่น คําว่า /thà:/ ‘ถ่า’ และบางคําผู้บอกภาษาคนกัมพูชาส่วนมากไม่รู้จัก เพราะไม่ใช่
คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น คําว่า /phà:t/ ‘ผาด’ เป็นต้น  
 รายการคํา 3 ชุด รวมทั้งสิ้น 27  คํา ที่มีคุณสมบัติตามกําหนดข้างต้น 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 

 นอกจากนี้มีคําสํารอง ใช้แทนคําในรายการคํากรณีที่ผู้บอกภาษาไม่รู้จัก หรือไม่เข้าใจคํานั้น 
เช่นคําว่า “คับ” กรณีที่ผู้บอกภาษาไม่รู้จักคําว่า “คัด”, “คาบ” กรณีที่ผู้บอกภาษาไม่รู้จักคําว่า 
“คาด”, “พับ” กรณีที่ผู้บอกภาษาไม่รู้จักคําว่า “พัด” และ “ถัด” กรณีที่ผู้บอกภาษาไม่รู้จักคําว่า 
“ถัก” เป็นต้น 



  12 

 ขั้นตอนที่ 4  :  การสร้างเครือ่งมือ 
 1. การสร้างบัตรภาพรายการคําทดสอบ ทั้ง 27 ภาพ ตามรายการคําทดสอบในขั้นตอนที่ 3  
 2. เครื่องมือในการบันทึกเสียง 
  2.1 โปรแกรม praat version 6.0.21 ซึ่งเป็นโปรแกรมสําหรับวิเคราะห์เสียง           
สร้างโดย Paul Boersma และ David Weenink จากภาควิชาสัทศาสตร์มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม 
  2.2 ไมโครโฟนต่อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ผู้บอกภาษาจะต้องไม่สัมผัสกับตัว
ไมโครโฟน เพราะผู้วิจัยต้องการลดเสียงที่เกิดจากการขยับตัวของผู้บอกภาษา และเลือกไมโครโฟนที่มี
การรับเสียงแบบ unidirectional microphone เป็นการรับเสียงทางเดียว ไม่รับเสียงรอบทิศแบบ
ไมโครโฟนทั่วไป ทั้งนี้เพ่ือลดเสียงรบกวนจากภายนอก  
 3. เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 โปรแกรม praat version 6.0.21 ซึ่งเป็นโปรแกรมสําหรับวิเคราะห์เสียง    
สร้างโดย Paul Boersma และ David Weenink จากภาควิชาสัทศาสตร์มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม 
  3.2 โปรแกรมเสริมเพ่ือใช้การกํากับเสียงเรียงและวัดค่าความถี่มูลฐาน ซึ่งเขียนโดย                
ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้คู่กับ
โปรแกรม Praat  สําหรับวัดค่าความถ่ีมูลฐาน 11 จุด ของระยะเวลาแบบปรับค่า 
  3.3 โปรแกรม microsoft excel 2016 

 ขั้นตอนที่ 5  :  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามจากผู้บอกภาษาจํานวน 32 คน ส่วนการออกเสียง มีขั้นตอน

ตามลําดับดังนี้ 
ขั้นตอนการติดต่อประสานงาน 
1.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใน

การเก็บข้อมูล เช่นติดต่อมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ ติดต่อผู้บอกภาษาจากสถาบันการสอนที่สอน
ภาษาไทยในประเทศไทย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการหาผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยที่
มีคุณสมบัติตามที่ผู้วิจัยกําหนด ติดต่อประสานงานจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เจ้าของร้านขาย
ของในมหาวิทยาลัยรามคําแหง เจ้าของตลาด กทท. ติดกับสนามกีฬาหัวหมาก เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว
เรือพระนครย่านอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ร้านขายของย่านบางซื่อ รวมทั้งติดต่อผู้บอกภาษาคนกัมพูชา
และคนไทยโดยตรงจากสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นต้น 

2. ขอความร่วมมือจากคนไทยและคนกัมพูชา รวมทั้งพบปะกับคนไทยและคนกัมพูชาที่ยินดี          
ให้ความร่วมมือด้วยตนเองตามสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือสอบถามถึงความสมัครใจและความสะดวกในการ
เป็นผู้บอกภาษา   
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3.  นัดหมายวัน  เวลา  และสถานที่สําหรับบันทึกเสียงในการเก็บข้อมูล 
 ขั้นตอนการซักซ้อมความเข้าใจ 

ซักซ้อมความเข้าใจ และชี้แจงรายละเอียดในการเก็บข้อมูล และให้ผู้บอกภาษาทําความ
เข้าใจกับรายการคํา โดยให้ดูรูปภาพ ดูของจริง ทําท่าทาง การอธิบายสถานการณ์ รวมทั้งใช้ล่ามซึ่ง
เป็นคนกัมพูชาอธิบายเป็นภาษาเขมร ประมาณ 10–15 นาที ก่อนการบันทึกเสียงจริง วิธีการใบ้คํามี
รายละเอียดดังนี้ 

1) ดูรูปภาพเช่น หลังคา, ข่า, กางเกงขาด, คาดเข็มขัด, ผ่าผลไม้, ผ้า, ท้องฟ้า/สีฟ้า,            
ภาพหน้าผา, ภาพกําลังทําผัดผัก, ภาพปาดขนมเค้ก, พัด, ภาพทาสี, ป่า, ภาพท่าเรือ/ท่าน้ํา, ฝาขวด, 
ภาพถักไหมพรม/ถักเปียผม,  ภาพถาด, ภาพไม้บรรทัด/ทัดดอกไม้ และ ภาพคนรับใช้ (ทาส) เป็นต้น 

2) ชี้ของจริงเช่น  ขา, ปาก และภาพ เป็นต้น 
3) ทําท่าทาง หรือทํากริยาเช่น  ฆ่า,  ขัด, ฉีกกระดาษเพ่ือให้ได้คําว่า “ขาด”, คัดลายมือ, 

คัดเลือกสิ่งของ, คาดผม, พา และกริยาทาครีม เป็นต้น 
4) ยกตัวอย่างหรืออธิบายสถานการณ์ เช่น ฆ่า,  ค้า, ขัด, คาดคิด/คาดหวัง, ยกตัวอย่าง

สถานการณ์นั่งเรือ เช่นผู้บอกภาษาที่อยู่ในประเทศไทย ผู้วิจัยอาจจะถามว่าเคยนั่งเรือล่องแม่น้ํา
เจ้าพระยาไหม ถ้าเคยไปลงที่ไหน คําตอบของผู้บอกภาษาอาจเป็น “ท่ามหาราช” หรือ “ท่าน้ํานนท์” 
จากนั้นลองให้ผู้บอกภาษาตัดคําว่า “มหาราชออก” ซึ่งจะทําให้ได้คําทดสอบว่า “ท่า”, ยกตัวอย่าง
สถานการณ์การชวนต่อสู้ แข่งขันพร้อมกับทําท่าทางให้ดู เมื่อถามคําว่า“ท้า” และถามผู้บอกภาษาว่า
มีคําไหนบ้างที่มีความหมายเหมือนคําว่า “ต่อไป” หรืออธิบายว่าพร้อมชี้ให้ดูว่าคนนี้คนแรก จากนี้ชี้
คนที่ 2 ถามว่าคนนี้เรียกว่าอะไร ในคําว่า “ถัด” เป็นต้น 

5) พูดคําภาษาเขมร หรือใช้ล่ามชาวกัมพูชาเช่น ให้ล่ามคนกัมพูชาอธิบายเป็นภาษาเขมร 
เพ่ือให้ได้คําว่า “ขัด” คําว่า “ท้า” คําว่า “ถัด” และ คําว่า “ทาส” ที่มีรูปเขียนตรงกับคําว่า /thîat/ 
ในภาษาเขมร 

อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลจากวิธีการใบ้คําในรายการคําข้างต้นนั้นอาจไม่ตายตัว กล่าวคือผู้
บอกภาษาแต่ละคน หรือรายการคําแต่ละคําอาจใช้วิธีการถาม วิธีการใบ้คําแตกต่างกันได้หลายวิธี 
ขึ้นอยู่กับการรับรู้และความเข้าใจของผู้บอกภาษา นอกจากนี้หากผู้บอกภาษาไม่เข้าใจความหมายของ
คําบางคํา ผู้วิจัยจะใช้คําสํารองที่มีโครงสร้างคําแบบเดียวกันแทน ดังระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3 : การสร้าง
รายการคํา 
 ขั้นตอนการบันทึกเสียง 
 1. การออกเสียงรายการคํา ให้ผู้บอกภาษาจับสลากบัตรคําทั้ง 27 บัตรคําซึ่งประกอบด้วย
รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนคําศัพท์ โดยจับสลากทีละบัตรคํา แล้วออกเสียงคําที่อยู่ในบัตรคํา เช่น 
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บัตรคําที่เป็นภาพขาคน ผู้บอกภาษาจะออกเสียงคําว่า /khă:/ ‘ขา’ ออกมา โดยผู้วิจัยสามารถชี้  
ทําท่าทาง และถามว่า “นี่คืออะไร” ได้แต่ผู้วิจัยจะไม่ออกเสียงหรือพูดคําศัพท์ที่ต้องการออกมา  

รายการคําบางคํา เช่นคําว่า /kha:/ ‘คา’ หากผู้บอกภาษาไม่เข้าใจภาพสิ่งที่ค้างอยู่ข้างบน   
ว่าคือคําว่า ‘คา’  ผู้วิจัยอาจจะเปลี่ยนภาพ “หลังคา” แล้วชี้พร้อมถามว่านี่คืออะไร เมื่อผู้บอกภาษา
ตอบว่า /lăŋ  kha:/ ‘หลังคา’ ผู้วิจัยจะบอกให้ออกเสียงพยางค์หลัง เพ่ือให้ผู้บอกภาษาออกเสียงคําว่า 
/kha:/ ‘คา’ 

2. ตั้งไมโครโฟนเอียงไปทางซ้าย หรือขวาของผู้บอกภาษาเล็กน้อย เพ่ือไม่ให้ลมที่เกิดจาก  
การพูดเข้าไปในไมโครโฟนมากเกินไป ทั้งนี้ระดับของไมโครโฟนจะห่างจากปากของผู้บอกภาษา
ประมาณ 1 ฝ่ามือ 

3. บันทึกเสียงโดยต่อไมโครโฟนที่เป็น unidirectional microphone กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
บันทึกเสียงด้วยโปรแกรม praat  version 6.0.21 โดยมีขัน้ตอนดังนี ้

 3.1 เลือก New    record mono Sound…  

 
ภาพที่ 1 ขึ้นตอนการบันทึกเสียง โดยเลือก record mono Sound 

3.2  บันทึกเสียงแบบ  mono recording 
3.3  sampling frequency : 44,100 Hz 

  3.4  เมื่อผู้บอกภาษาออกเสียงคําที่ต้องการแล้วบันทึกไฟล์เสียง โดยเลือก save as 
WAV file…  จากนั้นตั้งชื่อไฟล์แล้วตามด้วย  “.wav”  เช่น  “ คา.wav ” 
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ภาพที่ 2 ขัน้ตอนการ save ไฟลเ์สียง 

4. บันทึกเสียงรายการคําท้ัง 27 คํา ผู้วิจัยบันทึกเสียงทีละคํา จนครบทั้ง 27 คํา ตามขั้นตอน
ข้างต้น จากนั้นผู้วิจัยให้ผู้บอกภาษาพัก 10 นาที 

5. บันทึกเสียงรายการคํา 3 ชุด คือ 27 คํา จํานวน 5 ครั้ง โดยทําตามขั้นตอนที่ 1-4 จนครบ 
5 รอบ 
 6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ หากพบข้อผิดพลาดผู้วิจัยได้นัดผู้บอกภาษาเพ่ือ
อัดเสียงซ่อมในส่วนที่เป็นปัญหา จากนั้นได้จัดหมวดหมู่ของคําให้เรียบร้อยแล้วจึงเริ่มวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากข้ันตอนข้างต้นผู้วิจัยได้บันทึกเสียงของผู้บอกภาษา โดยเลือกไฟล์เสียงที่สมบูรณ์ที่สุดเพ่ือ
นําไปวิเคราะห์ คือมีเส้นแสดงค่าความถี่มูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ชัดเจน และต่อเนื่อง โดยเลือกการ
ออกเสียงรายการคําทดสอบแต่ละคํา จํานวน 3 ครั้ง รวมคําทดสอบ (test token) ที่วิเคราะห์
ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ ทั้งหมด 2,592 คําทดสอบ (ผู้บอกภาษาจํานวน 32 คน 
× คําท่ีใช้ออกเสียง 27 คํา × คําละ 3 ครั้ง) 

ขั้นตอนที่ 6  :    การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์ คือ ค่าความถี่มูลฐาน (fundamental frequency หรือ F0)        

ที่ปรับค่าเฮิรตซ์ (hertz หรือ Hz) เป็นค่าเซมิโทน (semitone) เพ่ือลดความแตกต่างของระดับเสียง 
ระหว่างบุคคลตามปัจจัยเพศ โดยวิเคราะห์ความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน (F0 height) ลักษณะ 
การข้ึนตกของค่าความถ่ีมูลฐาน (F0 contour) และพิสัยของค่าความถี่มูลฐาน (F0 range) 

1.  วัดค่าความถี่มูลฐาน โดยวัดจากหน่วยเสียงสระ ซึ่งเป็นแก่นของพยางค์ เนื่องจากสระ     
มีคุณสมบัติเป็นเสียงก้อง (voiced) จะนําพาระดับเสียงหรือค่าความถี่มูลฐานของเสียงวรรณยุกต์            
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ในการวัดค่าทางกลสัทศาสตร์จะวัดทั้งหมด 11จุดของค่าระยะเวลาแบบปรับค่าของเสียงสระ          
(ทุก 10%) คือ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%  โดยในการวัด
ค่าความถี่มูลฐาน 11จุดนั้น ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมเสริมเพ่ือใช้การกํากับเสียงเรียงและวัดค่าความถี่     
มูลฐาน เขียนโดยศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

2.  การปรับค่าความถ่ีมูลฐานเป็นค่าเซมิโทน  
ในงานวิจัยนี้ปรับค่าความถี่มูลฐาน ซึ่งมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ (hertz หรือ Hz) แปลงเป็นค่า           

เซมิโทน (semitone) เพ่ือลดความแตกต่างของระดับเสียง ระหว่างบุคคลตามปัจจัยเพศ โดยใช้แนว
ทางการปรับค่าเฮิรตซ์เป็นค่าเซมิโทน ตามแนวคิดของศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ (2555: 19-46) โดยใช้สูตร
ดังนี้ 

เซมิโทน (ST) = 12 x log(ค่าเฮิรตซ์ที่จะแปลงค่า/ค่าอ้างอิง)/log(2) 
ค่าอ้างอิง  (reference value) = จุดตัดแกนนอน ค่าที่กําหนดให้เป็นค่าอ้างอิง จะถูกปรับ

เป็น 0  ในงานวิจัยนี้ค่าอ้างอิง = ค่าเฮิรตซ์ที่ต่ําที่สุดในชุดข้อมูล  
3.นําค่าเซมิโทนที่ได้มาสร้างกราฟ เพ่ือแสดงระดับเสียงสูงต่ําและการขึ้นตกของเสียง

วรรณยุกต์ 

เมื่อนําค่าเซมิโทนมาสร้างกราฟ โดยใช้โปรแกรม microsoft excel แล้ว จากนั้นนํากราฟ
เส้นแสดงการเปลี่ยนแปลงค่าเซมิโทนที่ได้มาแบ่งช่วง ให้มีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน 5 ระดับ การแบ่งช่วง
ของค่าเซมิโทนแสดงระดับเสียงเป็น 5 ระดับดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับพิสัยค่าความถี่มูลฐาน พิจารณา
จากเส้นแสดงค่าเซมิโทนส่วนใหญ่ของผู้บอกภาษาแต่ละคน และลักษณะในการออกเสียงของผู้บอก
ภาษาแต่ละคนซึ่งระดับเสียงทั้ง 5 ระดับจะแทนด้วยตัวเลข 1-5 ดังนี้ 

5 ระดับเสียงสูง 

4 ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง 

3 ระดับเสียงกลาง 
2 ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา 

1 ระดับเสียงต่ํา 
ภาพที่ 3 การแบ่งพิสัยค่าความถีม่ลูฐานเป็น 5 ระดับ 

การตีความตัวเลขแทนระดับเสียงทั้ง 5 ระดับ และการจัดกลุ่มสัทลักษณะของเสียง
วรรณยุกต์ดังกล่าวผู้วิจัยจะใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
  ตัวเลข 1, 3, 5 คือระดับเสียงต่ํา, กลาง และสูง ตามลําดับ เช่น สัทลักษณะ [31] 
เริ่มต้นที่ระดับเสียงกลาง มีระดับเสียงตกมากกว่า 1 ระดับ จะเรียก และจัดอยู่ในกลุ่มสัทลักษณะ 
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“กลางตก” สัทลักษณะ [51], [52] หรือ [53] เริ่มต้นที่ระดบัเสียงสูง มีระดับเสียงตกมากกว่า 1 ระดับ 
จะเรียก และจัดอยู่ในกลุ่มสัทลักษณะ “สูง-ตก” เมื่อมีลักษณะของระดับเสียงขึ้นจะเรียกดังนี้       
สัทลักษณะ [34] หรือ [35] จะเรียกว่า “กลางขึ้น” และสัทลักษณะ [13], [14] หรือ [15] จะเรียกว่า
และจัดอยู่ในกลุ่มสัทลักษณะ “ต่ํา-ขึ้น” หากระดับเสียงลดลงเพียง 1 ระดับ เช่น [32] ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในลักษณะระดับเสียงตก ซึ่งเป็นลักษณะสากลของวรรณยุกต์ จะจัดว่าเป็น
เสียง “กลางระดับ”และสัทลักษณะ [314] เริ่มต้นที่ระดับกลางมีระดับเสียงตก-ขึ้นมากกว่า 1 ระดับ
เสียงจึงจัดว่าเป็นเสียง “กลางตก-ขึ้น”เป็นต้น 
  ตัวเลข 2 คือระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา จะจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มสัทลักษณะต่ํา เช่น 
[21] หรือ [22] หมายถึงกลุ่มสัทลักษณะ “ตํ่าระดับ” และตัวเลข 4 หมายถึงระดับเสียงกลางค่อนข้าง
สูง ซึ่งสามารถจัดให้อยู่ในกลุ่มระดับเสียงกลาง และกลุ่มระดับเสียงสูงได้ โดยมีวิธีการพิจารณา เช่น 
สัทลักษณะ [43] มีระดับเสียงตกจึงเรียกว่ามีสัทลักษณะ “กลางค่อนข้างสูงระดับ” แต่จะจัดอยู่ใน
กลุ่มสัทลักษณะ “กลางระดับ” ส่วน สัทลักษณะ [41] หรือ [42] มีระดับเสียงตกมากกว่าสัทลักษณะ 
[43] คือมากกว่า 1 ระดับเสียงจึงจัดให้ [41] หรือ [42] อยู่ในกลุ่มสัทลักษณะ “สูง-ตก” ส่วน        
สัทลักษณะที่มีระดับเสียงในทิศทางตก-ขึ้น จะมีวิธีการจัดกลุ่ม เช่น สัทลักษณะ [413], [423] มีระดับ
เสียงตกมากกว่า 1 ระดับ จึงจัดอยู่ในกลุ่มสัทลักษณะ “กลางตก-ขึ้น” ส่วน [435] หรือ [434] มีระดับ
เสียงตกเพียง 1 ระดับเท่านั้นจากนั้นเลื่อนขึ้นไปเรื่อย ๆ จึงจัดอยู่ในกลุ่ม “สูงตก-ขึ้น” เป็นต้น 

การหาค่าพิสัยระดับเสียงวรรณยุกต์ผู้วิจัยนําค่าเซมิโทนสูงสุด ลบด้วยค่าเซมิโทนต่ําสุดในชุด
ข้อมูลทั้งหมดของผู้บอกภาษาแต่ละคํา และในการสร้างกราฟแสดงพิสัยระดับเสียงวรรณยุกต์ของผู้
บอกภาษานั้น ผู้วิจัยใช้สูตร เซมิโทน (ST) = 12 x log(ค่าเฮิรตซ์ที่จะแปลงค่า/ค่าอ้างอิง)/log(2) 
เช่นเดียวกับวิธีการปรับค่าเฮิรตซ์ เป็นค่าเซมิโทน ตามแนวคิดของศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ (2555: 19-46) 
แต่ได้กําหนดค่าอ้างอิง  (reference value) = 90 เฮิรตซ์ ซึ่งเป็นการทําให้ค่าต่ําสุดของชุดข้อมูลไม่
ตัดกับแกนนอน เพ่ือให้เห็นความแตกต่างของค่าต่ําสุด และค่าสูงสุดในการออกเสียง หรือพิสัยระดับ
เสียงอย่างชัดเจน  
 4. เปรียบเทียบสัทลักษณะในการออกเสียงวรรณยุกต์ ทั้ง 5 หน่วยเสียง ที่ออกเสียงโดยกลุ่ม                 
คนกัมพูชา ในแบบคําพูดเดี่ยว ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างจากกการออกเสียงของคนไทย ในหน่วย
เสียงวรรณยุกต์ใดบ้าง การออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ของคนกัมพูชาแต่ละกลุ่มแปรไป
จากคนกรุงเทพฯ อย่างไรบ้าง 

 ขั้นตอนที่ 7 : สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เป็นการสร้างองค์ความรู้เรื่องการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ของคน
กัมพูชาที่มีสถานภาพการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
 2. เป็นแนวทางในการศึกษาการออกเสียงภาษาไทยของคนกัมพูชาและชาวต่างประเทศ 
ด้านอื่น ๆ อาทิ พยัญชนะ สระ ฯลฯ ด้วยวิธีการทางกลสัทศาสตร์ 
 3. เป็นความรู้พ้ืนฐานเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและแก้ไขการออกเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทยของคนกัมพูชาและคนต่างประเทศอ่ืน ๆ ที่เรียนภาษาไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  การศึกษาเรื่อง วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชา ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  1.  เอกสารที่เก่ียวข้องกับระบบเสียงพยัญชนะ และสระในภาษาไทยและภาษาเขมร 
  2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย 
  3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับทฤษฏีการรับรู้ และการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 
  4. งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยของผู้ พูดชาว
ต่างประเทศ  

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบเสียงพยัญชนะ และสระในภาษาไทยและภาษาเขมร 

 1. ระบบเสียงพยัญชนะ และสระในภาษาไทย 

 สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ (2554: 100-141) กล่าวถึงระบบเสียงภาษาไทยเกี่ยวกับหน่วยเสียง
สระ และหน่วยเสียงพยัญชนะ ไว้ดังนี้ 
  1.1 หน่วยเสียงพยัญชนะ มีรายละเอียดดังนี้  
   1.1.1 หน่วยเสียงพยัญชนะ 21 หน่วยเสียง คือ  /p   t   c   k  ʔ  ph   th  
ch  kh  b  d  m  n   ŋ  l  r   f   s   h  w  j/ สามารถปรากฏในตําแหน่งของพยัญชนะต้นได้      
ทุกเสียง ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 หน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 

 
ลักษณะ
ของเสียง 

      ฐานกรณ์ 
 
 
 
คุณสมบัติเสียง 

ต าแหน่งการเกิดเสียง 
ริมฝีปาก 

ทั้งคู่ 
ริมฝีปาก
และฟัน 

ปุ่ม
เหงือก 

เพดาน
แข็ง 

เพดาน
อ่อน 

ช่องว่าง
ระหว่าง 
เส้นเสียง 

กักหรือ
ระเบิด 

ไม่ก้อง ไม่มีลม p  t  k 
 

ʔ 

ไม่ก้อง  มีลม ph  th  kh  

ก้อง   b  d    
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ลักษณะ
ของเสียง 

      ฐานกรณ์ 
 
 
 
คุณสมบัติเสียง 

ต าแหน่งการเกิดเสียง 

ริมฝีปาก 
ทั้งคู่ 

ริมฝีปาก
และฟัน 

ปุ่ม
เหงือก 

เพดาน
แข็ง 

เพดาน
อ่อน 

ช่องว่าง
ระหว่าง 
เส้นเสียง 

กักเสียด
แทรก 

ไม่ก้อง ไม่มีลม    tɕ*1   
ไม่ก้อง  มีลม    tɕh*   

เสียดแทรก ไม่ก้อง  f s   h 

นาสิก ก้อง m  n  ŋ  
รัว ก้อง   r    

ข้างลิ้น ก้อง   l    
ครึ่งสระ ก้อง w   j   

   1.1.2 หน่วยเสียงพยัญชนะท่ีสามารถปรากฏร่วมกันเป็นพยัญชนะควบกล้ํา 
ในตําแหน่งต้นพยางค์ มี 11 คู่ คือ /pr-   phr-   pl-   phl-   tr-   kr-   khr-   kl-  khl-  kw-  khw-/ 
หน่วยเสียงพยัญชนะท่ีปรากฏเป็นพยัญชนะตําแหน่งที่ 1 ของพยัญชนะต้นควบกล้ํา ในภาษาไทยมี 5 
หน่วย คือ /p-   ph-   t-   k-   kh-/ ส่วนหน่วยเสียงพยัญชนะปรากฏเป็นพยัญชนะตําแหน่งที่ 2 ของ
พยัญชนะต้นควบกล้ํา ในภาษาไทยมี 3 หน่วย คือ /-r-   -l -  -w-/ ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2 หน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบกล้ําในภาษาไทย 

                                   หน่วยเสียงที่ 2 
หน่วยเสียงที่ 1 

-r- -l- -w- 

p- / / 0 

ph- / / 0 
t- / 0 0 

k- / / / 

kh- / / / 

                                                           
1การใช้สัทอักษรแทนเสียงกักเสียดแทรก [tɕ, tɕh] นักวิชาการบางท่านใช้ /c, ch/ ซึ่งเป็นหลักการวิเคราะห์เชิงระบบ
เสียงโดยยึดหลักความสมมาตร (symmetry) และความประหยัด (economy) 
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   1.1.3  มีพยัญชนะที่สามารถปรากฏในตําแหน่งพยัญชนะท้ายมี 9 หน่วย
เสียง คือ /-p -t -k -ʔ -m –n  -ŋ  -j  -w/  
  1.2  หน่วยเสียงสระ มีรายละเอียดดังนี้ 
   1.2.1)  สระเดี่ยวเสียงสั้นในภาษาไทย มี 9 หน่วยเสียง คือ /i  e  ɛ  ɯ  ə:  
a   u  o  ɔ/ 
   1.2.2)  สระเดี่ยวเสียงยาวในภาษาไทยมี 9 หน่วยเสียง คือ /i:  e:  ɛ:  ɯ: ə:  
a:  u:  o:  ɔ:/ 
   1.2.3)  สระประสม มี 3 หน่วยเสียง คือ /ia  ɯa  ua/  

ตารางที่ 3 หน่วยเสียงสระในภาษาไทย 
ตําแหน่งของลิ้นและลกัษณะริมฝีปาก 

ระดับลิ้น 
ลิ้นส่วนหน้า ลิ้นส่วนหลังค่อนกลาง ลิ้นส่วนหลัง 

ไม่ห่อริมฝีปาก ไม่ห่อริมฝีปาก ห่อริมฝีปาก 
สูง i           i: ɯ            ɯ: u         u: 

กลางสูง e         e: ə             ə: o         o: 

กลางต่ํา ɛ           ɛ:  ɔ           ɔ: 
ตํ่า  a           a:  

สระประสม ia ɯa ua 

 2. ระบบเสียงพยัญชนะ และสระในภาษาเขมร 

ภาษาเขมรเป็นภาษาต่างตระกูลกับภาษาไทย ภาษาไทยเป็นภาษาตระกูลไต (Tai) ภาษาที่อยู่
ร่วมตระกูล เช่น ภาษาลาว ไทใหญ่ ไทอาหม ไทแดง ไทดํา โปอ้าย วูมิง ฯลฯ แต่ภาษาเขมรอยู่ใน
ตระกูล ภาษาออสโตรเอเชียติก (Austroasiatics) ร่วมกับภาษามอญ  กูยหรือกวย (ส่วย) ขมุ  
เวียดนาม ฯลฯ  แม้อยู่คนละตระกูลภาษากัน  แต่ภาษาไทยและภาษาเขมรก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
มาก  มีการยืมคําและโครงสร้างภาษาซึ่งกันและกันมาใช้   
 ภาษาเขมรเป็นภาษาที่ไม่มีเสียงวรรณยุกต์  ระบบเสียงของภาษาเขมรจึงต่างจากระบบเสียง
ของภาษาไทย ตรงที่ภาษาเขมรมีหน่วยเสียงสําคัญในภาษาเพียงหน่วยเสียงพยัญชนะกับหน่วยเสียง
สระ มีผู้ศึกษาระบบเสียงภาษาเขมรไว้พอสมควร เช่น 
 ฮัฟฟ์แมน (E. Huffman, 1970: 6-57) ได้อธิบายระบบเสียงภาษาเขมรไว้ดังนี้ 
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 ระบบเสียงภาษาเขมรประกอบด้วยหน่วยเสียงพยัญชนะต้น 17 ( + 1 )2  หน่วยเสียง และ
หน่วยเสียงพยัญชนะสะกด 13 หน่วยเสียง  

ตารางที่ 4  หน่วยเสียงพยัญชนะภาษาเขมร3 

 
ลักษณะ
ของเสียง 

      ฐานกรณ์ 
 
 
 
คุณสมบัติเสียง 

 
ต าแหน่งการเกิดเสียง 

ริมฝีปาก 
ทั้งคู่ 

ริมฝีปาก
และฟัน 

ปุ่ม
เหงือก 

เพดาน
แข็ง 

เพดาน
อ่อน 

ช่องว่าง
ระหว่าง 
เส้นเสียง 

กักหรือ
ระเบิด 

ไม่ก้อง ไม่มีลม p  t  k q (ʔ)  
ก้อง   b  d    

กักเสียด
แทรก 

ไม่ก้อง ไม่มีลม    c   

เสียดแทรก ไม่ก้อง  f s   h 

นาสิก ก้อง m  n ɲ ŋ  
รัว ก้อง   r    

ข้างลิ้น ก้อง   l    
ครึ่งสระ ก้อง w   j   

จะเห็นได้ว่า ตารางหน่วยเสียงพยัญชนะของเขมรคล้ายคลึงกับของภาษาไทย ต่างกันตรงที่  
 1. ภาษาเขมรไม่มีหน่วยเสียงพยัญชนะกัก ไม่ก้อง พ่นลม (voiceless aspirated stop)  
เช่น/ph  th  kh /  แสดงบนตาราง  ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ภาษาเขมรพิจารณาว่า  / ph  th  kh /  เป็น  2 
หน่วยเสียง คือ  /p  และ  h/,   /t  และ h/,   /k  และ  h/  แยกจากกันด้วยเหตุผลที่ว่า ภาษาเขมร
สามารถเติมหน่วยคําเติมกลาง ( infix ) เข้าระหว่างพยัญชนะกัก /p  t  k / กับเสียงพ่นลม / h /   
ได้ เช่น  

/ khəŋ / +        / -am- /  เป็น      / kamhəŋ / 
ขึ้ง   โกรธ +  หน่วยคําเติมกลาง  “ ทําให้”       ทําให้โกรธ 

                                                           
2 หน่วยเสียง (+1) คือ /f/ ซึ่งเป็นหน่วยเสียงท่ีเกิดเฉพาะในคํายมืของภาษาเขมร แต่มีคําที่ปรากฏเสียงพยัญชนะต้น
พอสมควร 
3ดัดแปลงจากฮัฟฟ์แมน (E. Huffman, 1970: 6-57)  
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หน่วยคําเติมกลาง /-am-/ นี้แทรกอยู่ระหว่าง /kh/ ดังนั้น จึงถือว่าหน่วยเสียงในลักษณะนี้เป็น 2 
หน่วยเสียง  ต่างจากภาษาไทยที่ถือว่าเป็นหน่วยเสียงเดียว จึงนําเสียงกัก พ่นลม มาใส่ในตารางระบบ
เสียงได้  

2. หน่วยเสียง /c  h  I/ ของภาษาเขมรสามารถเกิดเป็นหน่วยเสียงพยัญชนะสะกดได้ 
แต่ในภาษาไทย หน่วยเสียงเหล่านี้เกิดในตําแหน่งพยัญชนะต้นเท่านั้น  
 3. ในภาษาเขมร ปรากฏหน่วยเสียง /ɲ/ (เทียบเท่ากับการออกเสียง ญ ในภาษาไทยอีสาน)  
และหน่วยเสียง /ɲ/ นี้ สามารถเกิดทั้งตําแหน่งต้นและท้ายพยางค์ 
 4. ตามระบบของฮัฟฟ์แมนพยัญชนะกัก ที่เส้นเสียง (glottal stop) ใช้ตัวสัทอักษร /q/   
แต่ก็มีระบบที่ประยุกต์จากฮัฟฟ์แมนไปหลายระบบใช้ /ʔ/ เพื่อให้สัมพันธ์กับตารางสัทอักษรสากล 
 ภาษาเขมรเป็นภาษาที่มีเสียงพยัญชนะควบกล้ําอยู่มากมายกว่า 85 หน่วยเสียงพยัญชนะ
ควบกล้ํา ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ลักษณะเสียง /ph th kh/ ก็จัดเป็นเสียงพยัญชนะควบกล้ํา ตาราง
ต่อไปนี้แสดง หน่วยเสียงพยัญชนะควบกล้ําของภาษาเขมรตามระบบของฮัฟฟ์แมน 

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์หน่วยเสียง พยัญชนะต้นควบกล้ําของภาษาเขมร 
C1 C2 C3 

 p t c k q b d m n ɲ ŋ w y l r s h th kh 
p  x x x o  o  x x x  x x / / /   

t x   x o o  x x  x x x x /  /   

c x   x o o o x x  x x  x /  /   
k x x x  o o o x x x o x x x / / /   

s / /  / / / / / / / / /  / /   /  

q            o        
m  o o  o  o  o o    o o o o   

l o   o o o  o   o o     o  o 

 C1 หมายถึง พยัญชนะที่สามารถเกิดเป็นเสียงที่หนึ่งของพยัญชนะต้นควบ C2  หมายถึง 
พยัญชนะที่เกิดเป็นเสียงที่สอง และ C3  หมายถึงพยัญชนะที่เกิดเป็นเสียงที่สอง และสาม ของ
พยัญชนะต้นควบสามส่วน เช่น  
 / pt /   มีเสียง  / p / เป็นพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งและมี / t / เป็นเสียงพยัญชนะต้นตัวที่สอง  
 / tq /   มีเสียง  / t / เป็นพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งและมี / q / เป็นเสียงพยัญชนะต้นตัวที่สอง  
 / cr /   มีเสียง  / c / เป็นพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งและมี / r / เป็นเสียงพยัญชนะต้นตัวที่สอง 
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 /sth/  มีเสียง  /s/ เป็นพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งและมี /th/ เป็นเสียงพยัญชนะต้นตัวที่สอง
และสามตามลําดับ 
 จากตารางจะเห็นว่าสัญลักษณ์ที่ใช้แทนการปรากฏเสียงพยัญชนะควบกันนี้มี 3 สัญลักษณ์ 
คือ x  o   และ  /  ที่ใช้เช่นนี้เพื่อความสะดวกในการอธิบายถึงวิธีการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ําของ
ภาษาเขมร 
 พยัญชนะต้นควบที่มีสัญลักษณ์  x  ปรากฏอยู่ จะออกเสียงควบกล้ํา โดยมีลมแทรกระหว่าง
พยัญชนะท้ังสอง เช่น  /pt/  หากบันทึกเสียงนี้อย่างละเอียด  จะได้เป็น  /pht/    

พยัญชนะต้นควบที่มีสัญลักษณ์  o  ปรากฏอยู่  จะออกเสียงควบกล้ํา โดยมีเสียงสระคล้าย ๆ 
[ə]  แทรกระหว่างพยัญชนะท้ังสอง เช่น  /tq/  หากบันทึกเสียงนี้อย่างละเอียด จะได้เป็น  [təq] 
 พยัญชนะต้นควบที่มีสัญลักษณ์  /  ปรากฏอยู่  จะออกเสียงควบกล้ํากันสนิท  เช่น  /cr/ 
เมือ่บันทึกเสียงนี้อย่างละเอียด  จะได้เป็น [cr] 
 ระบบเสียงสระของภาษาเขมรค่อนข้างซับซ้อนกว่าระบบเสียงสระภาษาไทย กล่าวคือ ภาษา
เขมรมีหน่วยเสียงสระเดี่ยวเสียงสั้น 8 หน่วยเสียง หน่วยเสียงสระเดี่ยวเสียงยาว 10 หน่วยเสียง  
หน่วยเสียงสระประสมเสียงสั้น 3 หน่วยเสียง  หน่วยเสียงสระประสมเสียงยาว  10 หน่วยเสียง ดังมี
รายการต่อไปนี้  
หน่วยเสียงสระเดี่ยวเสียงสั้น  : i         e  i ə a     ɑ u o 
หน่วยเสียงสระเดี่ยวเสียงยาว: ii ee ɛɛ əə ɑɑ uu oo ɔɔ 

หน่วยเสียงสระประสมเสียงสั้น  : ĕə ŭə ŏə 

หน่วยเสียงสระประสมเสียงยาว  : iə ei iə əi ae aə ao uə
    ou ɔə 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบเสียงพยัญชนะ และสระในภาษาไทยและ
ภาษาเขมร ผู้วิจัยจึงสร้างรายการคําทดสอบวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ จากหน่วยเสียงพยัญชนะ 
และหน่วยเสียงสระที่มีท้ังในภาษาไทยและภาษาเขมร คือ 
 กําหนดหน่วยเสียงพยัญชนะต้น เป็นเสียงพยัญชนะระเบิด ไม่ก้อง ( voiceless) 
ประกอบด้วย /ph/,  /th/,  /kh/, /p/ และ  /f/ ซึ่งมีทั้งในภาษาไทยและภาษาเขมร 
 กําหนดหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายในกรณีคําพยางค์ตาย เป็นเสียง /-p/, /-t/ และ /-k/ ที่มี
ใช้ทั้งในภาษาไทยและภาษาเขมร 
 และกําหนดหน่วยเสียงสระ /a:/ ซึ่งเป็นเสียงสระต่ํา เนื่องจากสระกลาง-ต่ํา /a:/ เป็นหน่วย
เสียงสระที่พบมากในคําภาษาไทย และมีใช้ในคําภาษาเขมรด้วย 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย 

 นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงระบบเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย ไว้ จํานวนมาก           
ซึ่งพบว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากงานวิจัยในอดีต 
โดยเฉพาะวรรณยุกต์ตรี ดังจะยกตัวอย่างเอกสารและงานวิจัยที่ผ่านมาดังนี้ 

 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย  

 พุทธชาติ ธ. โปธิบาล (2540: 93-94) ได้อธิบายเกี่ยวกับเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 5 หน่วยเสียงใน
ภาษาไทยไว้ดังนี้ 
   1.1 เสียงวรรณยุกต์กลาง (mid tone) หมายถึงวรรณยุกต์ที่มีจุดเริ่มต้นเสียงที่
ระดับกลาง และระดับเสียงจะคงที่ไปจนถึงช่วงท้ายพยางค์ ระดับเสียงจึงเปลี่ยนแปลงตกลงเล็กน้อย 
  1.2 เสียงวรรณยุกต์ต่ํา (low tone) หมายถึงวรรณยุกต์ที่มีจุดเริ่มต้นเสียงที่ระดับต่ํา 
หรือระดับกลางค่อนข้างต่ํา มี 2 เสียงได้แก่  
   1.2.1 เสียงวรรณยุกต์ต่ําระดับ เป็นวรรณยุกต์ที่มีจุดเริ่มต้นเสียงที่ระดับต่ํา 
และระดับเสียงจะคงที่ไปจนสิ้นสุดพยางค์ เสียงวรรณยุกต์นี้จะปรากฏในพยางค์ตาย 
   1.2.2 เสียงวรรณยุกต์ต่ําตก เป็นวรรณยุกต์ที่มีจุดเริ่มต้นเสียงที่ระดับกลาง
ค่อนข้างต่ํา ระดับเสียงจะค่อย ๆ ตกลงจากจุดเริ่มต้นเมื่อสิ้นสุดพยางค์ เสียงวรรณยุกต์นี้ปรากฏใน
พยางค์เป็น 
  1.3 เสียงวรรณยุกต์สูง (high tone) หมายถึงวรรณยุกต์ที่มีจุดเริ่มต้นเสียงที่ระดับสูง 
หรอืระดับกลางค่อนข้างสูง มี 2 เสียง ได้แก ่
   1.3.1 เสียงวรรณยุกต์สูงระดับ เป็นวรรณยุกต์ที่มีจุดเริ่มต้นเสียงที่ระดับสูง 
และระดับเสียงจะคงที่ ไปจนสิ้นสุดพยางค์ เสียงวรรณยุกต์นี้จะปรากฏในพยางค์ตาย 
   1.3.2 เสียงวรรณยุกต์สูงขึ้น เป็นวรรณยุกต์ที่มีจุดเริ่มต้นเสียงที่ระดับกลาง
ค่อนข้างสูง-ระดับเสียงจะค่อย ๆ สูงขึ้นตั้งแต่ต้นพยางค์จนถึงระดับสูง เมื่อสิ้นสุดพยางค์เสียง
วรรณยุกต์นี้จะปรากฏในพยางค์เป็น 
  1.4 เสียงวรรณยุกต์ขึ้น (rising tone) หมายถึงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ ซึ่งมี
จุดเริ่มต้นเสียงที่ระดับกลางค่อนข้างต่ํา ระดับเสียงจะตกลงเล็กน้อย ในตอนเริ่มต้นพยางค์ แล้ว
เปลี่ยนระดับสูงขึ้นไปจนถึงระดับสูงเมื่อสิ้นสุดพยางค์ 
  1.5 เสียงวรรณยุกต์ตก (falling tone) หมายถึงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ ซึ่งมี
จุดเริ่มต้นเสียงที่ระดับกลางค่อนข้างสูง ระดับเสียงจะสูงขึ้นเล็กน้อย ในตอนเริ่มต้นพยางค์ แล้ว
เปลี่ยนระดับตกลงไปจนถึงระดับต่ําเมื่อสิ้นสุดพยางค์ 
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 กาญจนา นาคสกุล (2556: 155-164) กล่าวเกี่ยวกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยว่า 
ในภาษาไทยระดับเสียงสูงต่ําของคํา เรียกกันว่า “วรรณยุกต์” เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้คําตั้งแต่ 2 คํา 
ขึ้นไป ซึ่งมีส่วนประกอบอ่ืน ๆ คือ พยัญชนะต้น สระ และพยัญชนะท้าย อย่างเดียวกันมีความหมาย
แตกต่างกัน โดยวรรณยุกต์ในภาษาไทยจัดเป็นหน่วยเสียงซ้อน เพราะไม่เกิดตามลําพัง จะเกิดพร้อม
กับหน่วยเสียงเรียง โดยปกติสระซึ่งเป็นเสียงก้องและเป็นแก่นของพยางค์จะนําพาวรรณยุกต์ 
 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมี 5 หน่วยเสียง ทั้งนี้ กาญจนา นาคสกุล ได้ยึดถือ
หลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่มของวรรณยุกต์เป็น 2 กลุ่ม ตามผลการศึกษาทางกลสัทศาสตร์ของเอ็บบรัมสัน 
(1962) คือ กลุ่มวรรณยุกต์ระดับ ได้แก่ วรรณยุกต์สามัญ วรรณยุกต์เอก และวรรณยุกต์ตรี และกลุ่ม
วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ ได้แก่ วรรณยุกต์โท และวรรณยุกต์จัตวา 
  1. วรรณยุกต์ระดับ (level tone) เป็นเสียงซึ่งมีระดับความถี่ของเสียงค่อนข้างคงที่
ตลอดพยางค์ ในการออกเสียงพูดนั้น โดยปกติเสียงต้นพยางค์และท้ายพยางค์มักจะไม่อยู่ในระดับ
เดียวกันทีเดียว ต้นพยางค์จะมีระดับเสียงสูงกว่าและดังกว่าเสมอ ทั้งนี้ วรรณยุกต์ระดับในภาษาไทยมี 
3 หน่วยเสียง ดังนี้ 
  วรรณยุกต์ต่ําระดับ (low tone) คือ วรรณยุกต์เอก วรรณยุกต์ระดับต่ํา จะปรากฏ
ในพยางค์ได้ทุกแบบ 
  วรรณยุกต์กลางระดับ (mid tone) คือ วรรณยุกต์สามัญ วรรณยุกต์นี้ไม่ปรากฏใน
พยางค์ท่ีมีพยัญชนะกักเป็นพยัญชนะท้าย วรรณยุกต์นี้ไม่มีรูปสัทอักษรปรากฏ  
  วรรณยุกต์สูงระดับ (high tone) คือ วรรณยุกต์ตรี มีระดับเสียงสูง โดยค่อย ๆ 
สูงขึ้นทีละน้อย ในกรณีที่โครงสร้างพยางค์ไม่มีพยัญชนะท้าย หรือลงท้ายด้วยพยัญชนะนาสิก หรือ
พยัญชนะกึ่งสระ ระดับเสียงตอนปลายจะไม่ลดต่ําลงมา แต่ถ้าพยางค์นั้นมีโครงสร้างพยางค์ที่มี
พยัญชนะท้ายเป็นเสียงกัก ระดับเสียงตอนปลายพยางค์จะลดต่ําลง 
  2 วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ (contour tone) เป็นวรรณยุกต์ซึ่งมีระดับความถี่ของ
การออกเสียงเปลี่ยนแปลงมากในช่วงพยางค์หนึ่ง  ๆ เช่น ต้นพยางค์ออกเสียงให้มีระดับสูงแล้วลด
ระดับเสียงลงอย่างรวดเร็วไปสู่ระดับต่ําที่ท้ายพยางค์ หรือต้นพยางค์เสียงมีระดับต่ําแล้วเพ่ิมระดับ
เสียงอย่างรวดเร็วเป็นระดับสูงที่ท้ายพยางค์ เป็นต้น ทั้งนี้ วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับมี 2 หน่วยเสียง คือ 
  วรรณยุกต์ตก (falling tone) คือ วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์นี้จะไม่ปรากฏใน
โครงสร้างพยางค์ที่ประกอบด้วยสระเสียงสั้นและมีพยัญชนะท้ายเป็นพยัญชนะกัก นอกจากในคํา
พิเศษ เช่น คําเลียนเสียง คําลงท้ายบางคํา  
  วรรณยุกต์ขึ้น (rising tone) คือ วรรณยุกต์จัตวา วรรณยุกต์นี้จะไม่ปรากฏใน
โครงสร้างพยางค์ที่มีพยัญชนะท้ายเป็นเสียงกัก 
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 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ศึกษาด้วยวิธีทางกลสัทศาสตร์   
ผู้ศึกษามาก่อนหน้านี้เป็นจํานวนมาก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 เอ็บบรัมสัน (Abramson, 1962) ได้ศึกษาเรื่อง “สระและวรรณยุกต์ในภาษาไทยมาตรฐาน 
: การวัดค่าทางกลสัทศาสตร์และการทดลอง” (The Vowels and Tones of Standard Thai : 
Acoustical Measurements) ได้ศึกษาลักษณะเชิงกลสัทศาสตร์ ของวรรณยุกต์ในคําพูดเดี่ยวพยางค์
เดียว โดยเก็บข้อมูลจากผู้บอกภาษาเพศชาย 1 คน พบว่า วรรณยุกต์ภาษาไทยมี 5 หน่วยเสียง 
แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
 วรรณยุกต์ระดับ (static tone) ได้แก่ วรรณยุกต์สามัญ วรรณยุกต์เอก และวรรณยุกต์ตรี 
ทั้งนี้ วรรณยุกต์ตรีในคําพยางค์เป็นมีลักษณะแตกต่างจากในพยางค์ตาย กล่าวคือ ระดับเสียงของ
วรรณยุกต์ตรีในพยางค์เป็นจะมีเสียงตกตอนท้าย แต่พยางค์ตายระดับเสียงจะไม่ตกในตอนท้าย 
 วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ (dynamic tone) ได้แก่ วรรณยุกต์โท เป็นเสียงตก และวรรณยุกต์
จัตวา เป็นเสียงขึ้น 
 สัทลักษณะของหน่วยเสียงวรรณยุกต์ในงานวิจัยของ เอ็บบรัมสันเป็นดังภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 4 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ในพยางค์ท่ีมสีระเสยีงสั้นและสระเสียงยาว ตามลําดับ 

 เอ็บบรัมสัน (Abramson, 1975) ได้ศึกษาการรับรู้เสียงวรรณยุกต์ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ
ทดสอบว่าผู้ฟังสามารถรับรู้วรรณยุกต์ในคําพูดเดี่ยวพยางค์เดียว ( isolated monosyllabic words) 
ถูกต้องหรือไม่หากต้องฟังเสียงซึ่งเกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นมา ในลําดับแรกเอ็บบรัมสันได้ให้           
ผู้บอกภาษาจํานวน 10 คน เป็นเพศชาย 5 คน และเพศหญิง 5 คน ออกเสียงคําทดสอบเสียง
วรรณยุกต์ทั้ง 5 หน่วยเสียง ได้แก่ คําว่า คา ข่า ข้า ค้า และ ขา โดยมีผู้ทดสอบการรับรู้ซึ่งเป็นคนไทย
จํานวน 25 คน 
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 การทดลองแรกซึ่งให้ผู้ฟงัรับฟังเสียงวรรณยุกต์จริง พบว่าผู้ฟังส่วนใหญ่รับรู้ได้ดีมาก มีเพียง
วรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์เอก ซึ่งผู้ฟังสับสนบ้างเล็กน้อย โดยผู้ฟังรับรู้วรรณยุกต์สามัญผิด เป็น
วรรณยุกต์เอก และรับรู้วรรณยุกต์เอกผิดเป็นวรรณยุกต์สามัญ 
 การทดลองที่ 2 คือ การทดสอบการรับรู้ลักษณะการข้ึนตกของวรรณยุกต์ที่แตกต่างกัน (F0 
contours) จากการสังเคราะห์เสียง พบว่า ผู้ฟังรับรู้เสียงวรรณยุกต์ที่สังเคราะห์ได้ดี ทั้งนี้ พบว่าการ
ทดลองนี้มีส่วนคล้ายคลึงกับการทดลองแรก คือ ผู้ฟังสับสนในการรับรู้วรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์
เอก มากกว่าวรรณยุกต์อ่ืน ๆ และผู้ฟังรับรู้วรรณยุกต์สามัญผิดเป็นวรรณยุกต์สามัญผิดเป็นวรรณยุกต์
ตรี ค่อนข้างมาก 
 การทดลองที่ 3 ผู้ฟังต้องรับฟังเสียงที่สร้างขึ้นจากค่าความถี่มูลฐานและมีความดังเป็น
องค์ประกอบเพิ่มเติม พบว่า ผู้ฟังรับรู้วรรณยุกต์ทั้ง 5 หน่วยเสียงได้ดีมาก โดยรับรู้วรรณยุกต์สามัญได้
ดีขึ้นมากกว่าการทดลองที่ 2 
 การทดลองที่ 4 ผู้ฟังต้องรับฟังเสียงที่สร้างขึ้นจากค่าความถี่มูลฐาน ซึ่งต้องการทดสอบการ
ฟังระดับความสูงต่ําของเสียง (F0 level) คือ ระดับเสียงสูง กลาง และต่ํา เป็นหลัก พบว่า เมื่อให้ผู้ฟัง 
ฟังเฉพาะเสียงสังเคราะห์ที่มีค่าความถี่มูลฐานแตกต่างกัน โดยไม่มีองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง
ของระดับเสียงเข้ามาเป็นตัวช่วย ผู้ฟังจะเกิดความสับสนเป็นอย่างมาก 
 จากการทดลองต่าง ๆ สามารถสรุปได้ว่า ผู้ฟังรับรู้เสียงวรรณยุกต์ทั้ง 5 หน่วยเสียง ใน
ภาษาไทยได้ดีมาก แต่อาจมีปัญหาในการรับรู้ระหว่างวรรณยุกต์สามัญกับวรรณยุกต์เอก ทั้งนี้ผลของ
การรับรู้เสียงวรรณยุกต์แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟังจําเป็นต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างในการจําแนก
วรรณยุกต์ที่ได้ยินว่าเป็นวรรณยุกต์ใด 
 อรุณี  อรุณเรือง (2533) ศึกษาเรื่อง “การแปรของวรรณยุกต์โทในภาษาไทยกรุงเทพฯ ตาม
ระดับอายุผู้พูด” มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์รูปแปรของวรรณยุกต์โทที่ปรากฏในการอ่าน และ        
การพูดแบบไม่เป็นทางการของผู้พูดภาษาไทยกรุงเทพฯ 3 กลุ่มอายุ และเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแปรของวรรณยุกต์โทกับอายุและวัจนลีลาโดยศึกษาประชากร 3 กลุ่มอายุ คือ 50 -60 ปี 
และ 35-40 ปี และ 15-20 ปีเก็บข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์และการอ่านของผู้บอกภาษา ศึกษา
วรรณยุกต์โทในพยางค์ที่ลงเสียงหนักในทํานองเสียงแบบบอกเล่า 
 จากการศึกษา พบว่ารูปแปรวรรณยุกต์กลางตก เป็นรูปแปรที่พบมากที่สุดในกลุ่มผู้ใหญ่
อายุ 55-60 ปี และ 35-40 ปี แต่ในกลุ่มอายุ 35-40 ปี พบว่ามีแนวโน้มที่จะใช้รูปแปรวรรณยุกต์สูง
ตก มากจนเป็นที่น่าสังเกต และกลุ่มเด็กรุ่นใหม่อายุ 15-20 ปี พบว่าใช้รูปแปรวรรณยุกต์กลางขึ้น–
กลาง มากที่สุด กล่าวคือรูปแปรวรรณยุกต์โทที่ใช้มากที่สุดในกลุ่มประชากรผู้พูดภาษาไทยกรุงเทพฯ 
ยังคงเป็นรูปแปรกลางตก แต่ขณะที่รูปแปร กลางขึ้น–กลาง ซึ่งกําลังเป็นที่สนใจและวิพากษ์วิจารณ์
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กันมากมีอัตราปรากฏรองลงมา กล่าวได้ว่าปัจจุบันยังคงใช้รูปแปรกลางตก กันอยู่มากแต่ในอนาคต
เป็นไปได้ว่ารูปแปรกลางขึ้น–กลาง มีแนวโน้มจะกลายเป็นรูปแปรที่ยอมรับและใช้กันมาก 
 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างการใช้รูปแปรกับวัจนลีลาในการพูด พบว่าการใช้รูปแปร
วรรณยุกต์โทที่มีลักษณะตกในช่วงท้ายมากได้แก่ กลางตก และ กลางขึ้น–ตก ในทั้งสองกลุ่มอายุจะ
เพ่ิมมากขึ้นในลีลาที่เป็นทางการมากขึ้น ขณะที่การใช้รูปแปรวรรณยุกต์ที่มีลักษณะตกค่อนข้างช้า
และไม่ตกมากได้แก่ สูงตก, กลางขึ้น–กลาง และ กลางระดับตกท้าย จะเพ่ิมมากขึ้นในลีลาที่เป็น
ทางการน้อยลง 
 ปิยฉัตร  ปานโรจน์ (2534) ศึกษาเรื่อง “ลักษณะเชิงกลศาสตร์ของวรรณยุกต์ในภาษาไทย
กรุงเทพฯ : การแปรตามกลุ่มอายุ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะเชิงกลสัทศาสตร์ อันได้แก่ 
ค่าความถี่มูลฐาน มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ และค่าระยะเวลาของวรรณยุกต์ในภาษาไทยฯ ที่พูดโดยกลุ่ม
ประชากร 3 กลุ่มอายุ ได้แก่ 50-60 ปี 30-40 ปี และ 10-20 ปี โดยศึกษาการออกเสียงของผู้บอก
ภาษาเพศหญิงเท่านั้น จํานวนกลุ่มละ 10 คน รวม 30 คนศึกษาวรรณยุกต์ทั้ง 5 หน่วยเสียง เมื่อ
ปรากฏเป็นคําพูดเดี่ยว ให้มีพยัญชนะกัก ไม่ก้อง สระต่ํา เป็นคําพยางค์เปิดและปิด 
 จากการศึกษา พบว่า ค่าความถี่มูลฐานของกลุ่มเด็กสูงกว่ากลุ่มผู้ใหญ่ โดยเฉพาะวรรณยุกต์
โทและวรรณยุกต์ตรี ซึ่งมีพิสัยค่าความถี่มูลฐานรวมถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของค่าความถี่มูลฐาน
ที่แตกต่างจากกลุ่มผู้ใหญ่อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งการแปรดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างพยางค์ เช่น 
ความสั้นยาวของเสียงสระ หรือประเภทของพยัญชนะท้าย แต่ขึ้นกับอายุของผู้พูด เมื่อพิจารณา
ประเด็นค่าระยะเวลา พบว่า กลุ่มเด็ก มีความแตกต่างจากกลุ่มผู้ใหญ่อีกเช่นกัน กล่าวคือ ค่า
ระยะเวลาของกลุ่มเด็กมีค่ามากที่สุด และเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ใหญ่ด้วยวิธีการทางสถิติ พบว่า ระหว่าง
กลุ่มผู้ใหญ่ทั้ง 2 กลุ่ม แตกต่างจากกลุ่มเด็กอย่างมีนัยสําคัญ ในวรรณยุกต์สามัญ วรรณยุกต์โท และ
วรรณยุกต์ตรี 
 ผณินทรา ธีรานนท์ (2543) ศึกษาเรื่อง “หน่วยจังหวะกับการแปรวรรณยุกต์ในคําพูด
ต่อเนื่องในภาษาไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบสัทลักษณะของวรรณยุกต์ใน
ภาษาไทยมาตรฐานที่ปรากฏในพยางค์เด่นและพยางค์ด้อย ในหน่วยจังหวะแบบต่าง ๆ ในคําพูด
ต่อเนื่องและคําพูดเดี่ยวซึ่งเป็นพยางค์เดียว โดยเก็บข้อมูลจากผู้จัดรายการวิทยุเพศหญิงจํานวน 3 คน 
อายุระหว่าง 26-30 ปี โดยแบ่งหน่วยจังหวะออกเป็นหน่วยจังหวะแบบ 1 พยางค์ 2 พยางค์ และ 3 
พยางค์ ภายในหน่วยจังหวะแบ่งเป็นพยางค์เด่นและพยางค์ด้อย 
 จากการศึกษาพบว่า ในกรณีของพยางค์เด่น หรือพยางค์หนัก หน่วยจังหวะมีอิทธิพลต่อ
การแปรของสัทลักษณะของวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ และมีอิทธิพลน้อยต่อการแปรของวรรณยุกต์
ระดับ ในกรณีพยางค์ด้อยหรือพยางค์เบา พบว่าหน่วยจังหวะมีอิทธิพลน้อยต่อการแปรของ              
สัทลักษณะทั้งของวรรณยุกต์ระดับ และวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ 
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 นอกจากนี้พบว่าวรรณยุกต์ในคําพูดเดี่ยว พยางค์เดียว ซึ่งพบว่าวรรณยุกต์ตรี เป็นเสียง 
กลางขึ้น และวรรณยุกต์เอก เป็นเสียงกลาง-ตก ทั้งนี้อาจมีความเป็นไปได้ที่วรรณยุกต์ทั้งสองหน่วย
เสียง ได้เปลี่ยนแปลงสัทลักษณะไปโดยเปลี่ยนจากวรรณยุกต์ระดับ เป็นวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ  
 เมื่อพิจารณาวรรณยุกต์ในหน่วยจังหวะที่มีจํานวนพยางค์แตกต่างกัน กับคําพูดเดี่ยวพยางค์
เดียว พบว่า วรรณยุกต์ระดับโดยเฉพาะ ประเด็นความชันของการเลื่อนลง ของระดับเสียงของ
วรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์เอกมีความแตกต่างกัน ในการออกเสียงคําพูดเดี่ยว พยางค์เดียว และ
หน่วยจังหวะ 1 พยางค์ แต่ในหน่วยจังหวะแบบ 2 พยางค์ และ 3 พยางค์ พบว่า วรรณยุกต์สามัญ 
กับวรรณยุกต์เอก มีความชันของการเลื่อนลงใกล้เคียงกัน สําหรับวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ คู่วรรณยุกต์
โท กับวรรณยุกต์ตรี และคู่วรรณยุกต์ตรี กับวรรณยุกต์จัตวา พบว่า แต่ละคู่วรรณยุกต์มีความห่างกัน
มากขึ้นในพยางค์เด่น ในหน่วยจังหวะ 2 พยางค์ และ 3 พยางค์ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่า หน่วย
จังหวะที่มีจํานวนพยางค์มากมีการแปรเกิดขึ้นมากกว่าหน่วยจังหวะที่มีจํานวนพยางค์น้อย  

อารีวรรณ  เลิศธนะ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง “การแปรเสียงวรรณยุกต์โทตามเพศของผู้พูดใน
ภาษาไทยกรุงเทพฯและทัศนคติของผู้ฟัง” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบสัทลักษณะของรูปแปร
วรรณยุกต์โทของคนรุ่นใหม่ 3 เพศ ได้แก่เพศชาย เพศหญิงและเพศท่ีสาม ศึกษาทัศนคติของผู้ฟังต่อผู้
พูดที่ออกเสียงวรรณยุกต์โทไปในด้านบุคลิกและลักษณะของผู้พูด และศึกษาทัศนคติของผู้ฟังต่อเสียง
วรรณยุกต์โทที่แปรไปของผู้พูด  
 ผลการวิจัยพบว่าเพศมีผลต่อการแปรของเสียงวรรณยุกต์โท โดยผลการวิเคราะห์เรื่อง         
สัทลักษณะของวรรณยุกต์พบว่าสัทลักษณะหลักของเสียงวรรณยุกต์โทของเพศชาย คือ กลางตก [32] 
โดยมีค่าความถ่ีมูลฐานเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 150.46 เฮิรตซ์ ขึ้นต้นพยางค์เล็กน้อยไปที่ 152.72 เฮิรตซ์ แล้ว
ตกลง 128.08 เฮิรตซ์ เพศหญิง คือ กลางระดับ-ตกท้าย [332’] โดยมีค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 
248.43 เฮิรตซ์ คงระดับจนถึงท้ายพยางค์ที่ 248.79 เฮิรตซ์ แล้วจึงตกมาที่ 236.98 เฮิรตซ์ และเพศที่
สาม คือ กลางระดับ-ตกท้าย [3’3’3] โดยมีค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 153.89 เฮิรตซ์ แล้วคง
ระดับจนถึงกลางพยางค์ท่ีระดับ 155.33 เฮิรตซ์ แล้วตกมายัง 140.75 เฮิรตซ์ 
 ผลการวิจัยพบว่า วรรณยุกต์โทมีรูปแปรหลัก 7 รูปแปรได้แก่รูปแปรตก รูปแปรขึ้น-ตก รูป
แปรขึ้นกลาง  รูปแปรขึ้น-เลื่อนตก รูปแปรระดับ รูปแปรขึ้นและรูปแปรอ่ืน ๆ ซึ่งรูปแปรตกเป็นรูป
แปรที่มีความถี่สูงที่สุดของทุกกลุ่มเพศ ร้อยละ 40.45 โดยเพศชายเป็นเพศที่ออกเสียงเป็นรูปแปรตก
มากที่สุดร้อยละ 60.33รองลงมาคือเพศที่สามร้อยละ 37.29 ส่วนเพศหญิงออกเสียงเป็นรูปแปรตก
น้อยที่สุดร้อยละ 23.7 

ผลการศึกษาเรื่องทัศนคติพบว่าผู้ฟังทั้งสองกลุ่มมีทัศนคติทางลบต่อบุคลิกของผู้พูดที่ออก
เสียงวรรณยุกต์โทแปรไป และมีทัศนคติทางลบต่อเสียงวรรณยุกต์โทที่แปรไปเช่นกัน 
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 ผณินทรา ธีรานนท์ (2550) ศึกษาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงเสียงวรรณยุกต์ตรีในภาษาไทย : 
การทดสอบทางกลสัทศาสตร์และโสตสัทศาสตร์”มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของ   
สัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรีที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 90 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1911 -2000 โดยศึกษา
จากงานวิจัยในสมัยต่าง ๆ 3 สมัย คือสมัยที่หนึ่ง ช่วงปี 1911 (งานวิจัยของ Bradley, อ้างถึงใน 
Thai-English Dictionary ของ George Bradley Mc Farland) สมัยที่สอง ช่วงปี 1962-1974 
(งานวิจัยของ Abramson และ Erickson) และสมัยที่สาม ช่วงปี 1991-2000 (งานวิจัยของ            
เอ็บบรัมสัน, ปิยฉัตร, Tamtavitikul, Potisuk Gandour and Harper, Tingsabadh & 
Deeprasert, ผณินทรา และวิไลลักษณ์) 
 พบว่าในสมัยที่ 1 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรีเป็นสูงตกและเป็นวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ 
 ในสมัยที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลาห่างจากสมัยที่ 1ประมาณ 50-60 ปี สัทลักษณะของวรรณยุกต์
ตรีดูเหมือนจะยังมีลักษณะสูงตก ดังที่ปรากฏในงานวิจัยของ เอ็บบรัมสัน (1962) แต่ลักษณะการตก
ตอนปลายไม่ชัดเจนเท่ากับในสมัยแรก ต่อมาอีก 12 ปี อิริคสัน (1974) พบว่าสัทลักษณะของ
วรรณยุกต์ตรีเปลี่ยนแปลงไปเป็นวรรณยุกต์ที่มีสัทลักษณะเป็นเสียงสูงระดับ 
 ในสมัยที่ 3  ในปี 1979 เอ็บบรัมสัน ได้ตั้งข้อสังเกตว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรีซึ่งมี  
สัทลักษณะสูงขึ้นได้เปลี่ยนแปลงไปคล้ายกับสัทลักษณะของวรรณยุกต์จัตวาซึ่งมีสัทลักษณะต่ําขึ้น 
ต่อมาอีกประมาณ 10 ปี สัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรี ได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยพบว่าสัทลักษณะ
ของวรรณยุกต์ตรีเป็นเสียงกลางขึ้น และมีสัทลักษณะใกล้เคียงกับวรรณยุกต์จัตวาซึ่งเป็นเสียงต่ําขึ้น 
โดยเฉพาะในงานวิจัยของ โพธิสุข และคณะ (1994) ผณินทรา (2000) และวิไลลักษณ์ (2000) และ
เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยที่หนึ่ง ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันถึง 90 ปี ก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง          
สัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรีเป็นแบบตรงกันข้าม กล่าวคือ เปลี่ยนจากสัทลักษณะสูงตก เป็น          
สัทลักษณะกลางขึ้น 
 สรุปได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรีได้เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านระดับเสียงสูงต่ํา (pitch 
height) และการขึ้นตกของระดับเสียง (pitch contour) ในลักษณะสลับทิศทาง คือ จากระดับเสียง
สูงตก เป็นระดับเสียงกลางขึ้น ในคําพูดเดี่ยวพยางค์เดียวของคนรุ่นใหม่ 

พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (Pittayaporn, 2007) ได้ศึกษาเรื่อง “Directionality of tone 

change” เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสัทลักษณะของวรรณยุกต์และได้เสนอทฤษฏีว่าการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบวรรณยุกต์เกิดมาจากสภาพแวดล้อม สถานการณ์และบริบทที่แตกต่างกันไป โดยมี

กลไกหลัก 3 ข้อของการเปลี่ยนวรรณยุกต์ ดังนี้ 

 1. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซกเมนต์ (พยัญชนะและสระ) กับวรรณยุกต์ (segment-tone 

interaction) 
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เซกเมนต์ (พยัญชนะและสระ) เมื่อปฏิสัมพันธ์กับวรรณยุกต์จะทําให้เกิดความแปรปรวนของ

ค่าความถี่มูลฐานในวรรณยุกต์ เป็นเหตุให้เกิดรูปแบบของการเปลี่ยนระดับของวรรณยุกต์ในช่วงต้น 

แต่ทั้งนี้มักไม่เกิดการเปลี่ยนระดับในตอนท้ายวรรณยุกต์ 

 2. การแปรผันตามบริบท (contextual variation) เสียงวรรณยุกต์นั้นเกิดความแตกต่างกัน

ไปจากปัจจัยระหว่างระบบสัทศาสตร์กับบริบทแวดล้อมทางภาษาร่วมกัน ซึ่งบริบทที่แตกต่างกันก็มัก

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนระดับวรรณยุกต์ซึ่งทําให้บ่อยครั้งเสียงวรรณยุกต์นั้นไม่เป็นไปตามหลักการ

(วรรณยุกต์) ในเชิงอุดมคติ จึงอาจสรุปได้ว่าบริบทแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการขึ้น

ตกของค่าความถี่มูลฐานมากกว่าหลักการในเชิงอุดมคติ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นมี 2 แบบด้วยกันคือ 

  2.1 การลดการเปลี่ยนระดับ (contour reduction) ทําให้เกิดการลดระดับลงและ

ทําให้รูปลักษณ์ของการเปลี่ยนระดับวรรณยุกต์ (contour shape) เปลี่ยนแปลงไปแต่ยังคงระดับ

เสียงเริ่มต้นไว้เหมือนเดิม 

   2.2 การเลื่อนจุดสูงสุด (peak sliding) ทําให้เกิดระดับเสียงขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของ

ระดับเสียงวรรณยุกต์จากซ้ายไปขวา ยังคงระดับเสียงเริ่มต้นไว้เหมือนเดิมแต่ทําให้รูปทรงของการ

เปลี่ยนระดับวรรณยุกต์เปลี่ยนแปลงไป 

 3. การทําให้ชัดเจนในเชิงการรับรู้ (perceptual maximization) การขึ้นตกของค่าความถี่
มูลฐานและการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงเป็นปัจจัยส่งเสริมซึ่งกันและกันจนทําให้สามารถรับรู้ได้
อย่างชัดเจน ยิ่งค่าความถี่มูลฐานมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเท่าไร ยิ่งสามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลง
ของวรรณยุกต์ได้มากเท่านั้น 

กาญจนา เทพบริรักษ์ (Thepboriruk, 2009) ได้ศึกษาเรื่อง “Bangkok Thai tones 

Revisited” โดยอธิบายไว้ดังนี้ 

ภาษาไทยกรุงเทพฯ จัดเป็นภาษาถ่ินที่คนไทยใช้พูดในเมืองหลวงของประเทศไทยและจัดเป็น

ภาษาท่ีนักภาษาศาสตร์พิจารณาว่าเป็นภาษาทางการของประเทศไทย เนื่องจากเป็นภาษาที่มีศักดิ์ศรี

ทางสังคมสูงและมักมีการนํามาใช้ในสื่อต่าง ๆ ของสังคมไทย  วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ                   

มีวรรณยุกต์ 5 หน่วยเสียงด้วยกัน คือวรรณยุกต์สูง วรรณยุกต์กลาง วรรณยุกต์ต่ํา วรรณยุกต์ตก และ

วรรณยุกต์ขึ้น โดยหน่วยเสียงวรรณยุกต์วรรณยุกต์สูง วรรณยุกต์กลาง วรรณยุกต์ต่ําจัดเป็นวรรณยุกต์

ระดับ ส่วนเสียงวรรณยุกต์ตก และวรรณยุกต์ขึ้นจัดเป็นวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ 
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กาญจนา เทพบริรักษ์ มีความสนใจเรื่องของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพเพ่ือต้องการทราบ

ว่าเสียงวรรณยุกต์ของคนไทยกรุงเทพฯ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนหรือไม่อย่างไร โดยกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นเพศหญิง 15 คน แบ่งออกเป็นช่วงอายุ 3 ช่วง ๆ ละ 5 คน 

ประกอบด้วย กลุ่มวัยรุ่น มีอายุ 18-24 ปี กลุ่มวัยกลางคน มีอายุ 30-40 ปี และกลุ่มวัยสูงอายุ มีอายุ 

50 ปีขึ้นไป โดยให้ผู้พูด ๆ ออกเสียงทีละคํา ๆ ละ 2 ครั้งแล้วทําการบันทึกเสียงลงในโปรแกรม Praat 

โดยมีรายการคําท้ังสิ้น 24 คํา แบ่งประเภทคําตามหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 5 หน่วยเสียง คือวรรณยุกต์

สูง วรรณยุกต์กลาง วรรณยุกต์ต่ํา วรรณยุกต์ตก และวรรณยุกต์ขึ้น จากการวิเคราะห์เสียงวรรณยุกต์

ของผู้พูดทั้ง 3 กลุ่มพบว่าทุกกลุ่มมีระดับวรรณยุกต์ต่างกับโมเดลวรรณยุกต์ของเอ็บรัมสัน (1962) 

อย่างเห็นได้ชัดและในกลุ่มวัยสูงอายุนั้นระดับวรรณยุกต์มีความแตกต่างกับงานวิจัยของโมเรนและ       

ซิกา (2006) เมื่อเปรียบเทียบระดับวรรณยุกต์ระหว่างกลุ่มทั้ง 3 พบว่าวรรณยุกต์ตก (โท) และ

วรรณยุกต์สูง (ตรี) นั้นมีความแตกต่างกันมากที่สุด โดยในวรรณยุกต์ตกของกลุ่มวัยสูงอายุมีการตก

ของระดับเสียงมากที่สุด ส่วนวรรณยุกต์เสียงสูงของกลุ่มวัยรุ่นนั้นมีระดับเสียงที่เว้าลงในช่วงกลาง

มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด รองลงมาคือวรรณยุกต์ขึ้น (จัตวา) ในกลุ่มวัยรุ่นนั้นมีระดับเสียงที่

เว้าตกลงในช่วงกลางมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกัน ส่วนวรรณยุกต์กลาง (สามัญ) 

และวรรณยุกต์ต่ํา (เอก) ทั้ง 3 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันมากนัก  

นอกจากนีเ้ทพบริรักษ์ มีความเห็นว่าในการศึกษาในครั้งต่อไปควรขยายขอบเขตในการศึกษา

ให้มากขึ้นโดยเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างเพศชาย และเก็บเสียงวรรณยุกต์เป็นคํายาวที่มีความต่อเนื่องกันจน

เกิดการเชื่อมคํากัน เพ่ือพิสูจน์ว่าเสียงวรรณยุกต์ของคนไทยกรุงเทพมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก

สมัยก่อนจริงตามผลการวิจัยหรือไม ่

ธีระพันธ์  เหลืองทองคํา และคณะ (2554) ได้ศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของวรรณยุกต์
ภาษาไทยในคําพูดเดี่ยวของงานวิจัยนี้ซึ่งออกเสียงโดยคนไทย เมื่อปี 2552 ผลปรากฏดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 5 สัทลักษณะเสียงวรรณยกุต์ในภาษาไทยในงานวิจัยของธีระพันธ์ ล. ทองคํา และคณะ 

 ธีระพันธ์ ล. ทองคํา ได้อธิบายลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของวรรณยุกต์ภาษาไทยในคําพูด
เดี่ยวไว้ในหนังสือ “เสียงภาษาไทย : การศึกษาทางกลสัทศาสตร์” จากการศึกษาค่าความถี่มูลฐาน 
(F0)ของเสียงวรรณยุกต์ ในคําพูดเดี่ยว มีสัทลักษณะโดยรวม คือ  
  วรรณยุกต์ที ่1 (สามัญ) มีสัทลักษณะเป็นระดับเสียงกลางระดับ 
  วรรณยุกต์ที่ 2 (เอก)  มีสัทลักษณะเป็นระดับเสียงต่ําระดับ 
  วรรณยุกต์ที่ 2 (โท)  มีสัทลักษณะเป็นระดับเสียงสูงตก 
  วรรณยุกต์ที่ 2 (ตรี)  มีสัทลักษณะเป็นระดับเสียงสูงระดับ 
  วรรณยุกต์ที่ 2 (จัตวา)    มีสัทลักษณะเป็นระดับเสียงต่ําขึ้น 

จากเอกสารและงานวิจัยที่ผ่านมา อาจสรุปได้ว่าหน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย ใน

ปัจจุบัน ทั้ง 5 หน่วยเสียง มีสัทลักษณะดังนี้ 

 1. เสียงวรรณยุกต์กลาง (mid tone) มีสัทลักษณะ กลางระดับหมายถึงวรรณยุกต์ที่มี
จุดเริ่มต้นเสียงที่ระดับกลาง และระดับเสียงจะคงที่ไปจนถึงช่วงท้ายพยางค์ ระดับเสียงจึง
เปลี่ยนแปลงตกลงเล็กน้อย 
 2. เสียงวรรณยุกต์ต่ํา (low tone) หมายถึงวรรณยุกต์ที่มีจุดเริ่มต้นเสียงที่ระดับต่ํา หรือ
ระดับกลางค่อนข้างต่ํา มี 2 เสียงได้แก่  
  2.1  เสียงวรรณยุกต์ต่ําระดับ เป็นวรรณยุกต์ที่มีจุดเริ่มต้นเสียงที่ระดับต่ํา และระดับ
เสียงจะคงที่ไปจนสิ้นสุดพยางค์ เสียงวรรณยุกต์นี้จะปรากฏในพยางค์ตาย 
  2.2  เสียงวรรณยุกต์ต่ําตก เป็นวรรณยุกต์ที่มีจุดเริ่มต้นเสียงที่ระดับกลางค่อนข้างต่ํา 
ระดับเสียงจะค่อย ๆ ตกลงจากจุดเริ่มต้นเมื่อสิ้นสุดพยางค์ เสียงวรรณยุกต์นี้ปรากฏในพยางค์เป็น 
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  ทั้งนี้ในคําพยางค์ตายผู้วิจัยจะใช้สัทลักษณะทั้ง 2 แบบคือ ทั้งเสียงวรรณยุกต์ต่ํา
ระดับ และเสียงวรรณยุกต์ต่ําตก 
 3. เสียงวรรณยุกต์สูง (high tone) หมายถึงวรรณยุกต์ที่มีจุดเริ่มต้นเสียงที่ระดับสูง หรือ
ระดับกลางค่อนข้างสูง มี 2 เสียง ได้แก ่
  3.1 เสียงวรรณยุกต์สูงระดับ  เป็นวรรณยุกต์ที่มีจุดเริ่มต้นเสียงที่ระดับสูง และระดับ
เสียงจะคงที่ ไปจนสิ้นสุดพยางค์ เสียงวรรณยุกต์นี้จะปรากฏในพยางค์ตาย 
  3.2 เสียงวรรณยุกต์กลางขึ้น เป็นวรรณยุกต์ที่มีจุดเริ่มต้นเสียงที่ระดับกลาง        
แล้วระดบัเสียงจะค่อย ๆ สูงขึ้น ตั้งแต่ต้นพยางค์จนถึงระดับสูง เมื่อสิ้นสุดพยางค์เสียงวรรณยุกต์นี้จะ
ปรากฏในพยางค์เป็น 
  จากผลการวิจัยส่วนมากในปัจจุบันพบว่าวรรณยุกต์สูง หรือวรรณยุกต์ตรีมีการ

เปลี่ยนแปลงสัทลักษณะไปจากอดีต กล่าวคือเปลี่ยนจากวรรณยุกต์สูงระดับ เป็นวรรณยุกต์ที่มีระดับ

เสียงกลางขึ้น เช่น เอกสารเกี่ยวกับระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย ของพุทธชาติ ธ. โปธิบาล (2540: 

93-94) ระบุว่าวรรณยุกต์ตรีในคําพยางค์เป็นมีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูง-ขึ้น งานวิจัยของผณินทรา 

ธีรานนท์ (2543), ผณินทรา ธีรานนท์ (2550), วิไลลักษณ์  จูวราหะวงศ์ (2543), เหงียน ถิ เวิน จี 

(2549), ธนภัทร สินชวาชีวะ (2552), พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (Pittayaporn, 2007) และกาญจนา 

เทพบริรักษ์ (Thepboriruk, 2009) อย่างไรก็ตามงานวิจัยส่วนมากศึกษาวรรณยุกต์ภาษาไทยในคํา

พยางค์เป็น หรือนําทั้งพยางค์เป็นและพยางค์ตายมารวมกัน ผู้วิจัยจึงไม่สามารถระบุแน่ชัดว่า

วรรณยุกต์สูง ในพยางค์ตายมีสัทลักษณะอย่างไร 

 4. เสียงวรรณยุกต์ขึ้น (rising tone) มีสัทลักษณะ ต่ําขึ้นหมายถึงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ 
ซึ่งมีจุดเริ่มต้นเสียงที่ระดับกลางค่อนข้างต่ํา  ระดับเสียงจะตกลงเล็กน้อย ในตอนเริ่มต้นพยางค์ แล้ว
เปลี่ยนระดับสูงขึ้นไปจนถึงระดับสูงเมื่อสิ้นสุดพยางค์ 
 5. เสียงวรรณยุกต์ตก (falling tone) มีสัทลักษณะ สูงตกหมายถึงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ 
ซึ่งมีจุดเริ่มต้นเสียงที่ระดับกลางค่อนข้างสูง ระดับเสียงจะสูงขึ้นเล็กน้อย ในตอนเริ่มต้นพยางค์ แล้ว
เปลี่ยนระดับตกลงไปจนถึงระดับต่ําเมื่อสิ้นสุดพยางค์ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการรับภาษาและการเรียนภาษาที่สอง   

 แจ็ค ซี ริชาร์ดส์  (Richards, 1977: 172-188) จําแนกข้อบกพร่องในการเรียนรู้ภาษาที่
สอง 3 แบบ 
  1) ผู้เรียนไม่สามารถแยกภาษาแม่และภาษาท่ีสองออกจากกันได้ 
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  2) ความยากของภาษาที่สองทําให้ผู้เรียนสรุปกฎผิดและนําไปใช้ไม่สมบูรณ์ 
  3) ข้อบกพร่องจากการพัฒนาภาษา ความพยายามของผู้เรียนในการตั้งสมมติฐาน 
เกี่ยวกับภาษาท่ีกําลังเรียนจากประสบการณ์ที่ตนมี 
 ไลท์บาวน์ (Lightbown, 1985) ได้เสนอองค์ประกอบสําคัญที่เกี่ยวกับการสอนภาษาที่สอง 
ซึ่งได้มาจากผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
  1)  ทั้งผู้ใหญ่และวัยรุ่นสามารถรับรู้ภาษาที่สองได้ ไม่ว่าจะเด็กเล็ก เด็กโต หรือ
ผู้ใหญ่ 
  2)  ผู้เรียนสร้างภาษาระหว่างกลางขึ้นอย่างเป็นระบบ ซึ่งมักมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบด้วย เช่นเดียวกับการใช้ภาษาที่ผิดพลาดของเด็กในการเรียนภาษาแรก โดยการเรียน
ภาษาท่ีสองจําเป็นต้องอาศัยภาษาที่หนึ่งเป็นพื้นฐานเสมอ 
  3)  การรับรู้ภาษาที่สองมีลําดับขั้นตอนที่สามารถทํานายได้ คือ ผู้เรียนต้องรับรู้การ
ใช้โครงสร้างเบื้องต้นก่อน จึงจะสามารถประยุกต์ใช้ในระดับสูงขึ้นต่อไป 
  4)  การฝึกปฏิบัติทําให้เรียนภาษาได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
  5)  การรู้จักกฎของภาษาไม่ได้หมายความว่าจะสามารถทําให้ใช้ภาษานั้นในการ
ติดต่อสื่อสารได ้
  6)  การแก้ไขความผิดที่ปรากฏชัดเจนไม่มีผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมทางภาษา 
  7)  สําหรับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ การรับรู้ทางภาษาเป้าหมาย (target language) จะ
ไม่สามารถทําได้เหมือนเจ้าของภาษา 
  8)  ถ้าเรียนเพียงวันละ 1 ชั่วโมง ผู้เรียนจะไม่สามารถใช้ภาษาที่สองให้ได้ดีเหมือน
เจ้าของภาษาได้ แต่จําเป็นต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใช้ภาษานั้นในชีวิตประจําวัน 
  9)  การเรียนภาษาท่ีสองยากลําบากมากเพราะภาษาท่ีสองมีความสลับซับซ้อน 
  10)  ผู้เรียนมีความสามารถที่จะเข้าใจความหมายของภาษาภายในบริบทมากกว่า
ภาษาท่ีไม่ได้อยู่ในบริบท และไม่สามารถแสดงออกทางภาษา เช่น การพูด อ่าน เขียน ได้เท่ากับความ
เข้าใจ ที่ผู้พูดแสดงให้เป็นการสื่อสารหรือตีความ 
 แครเชน (Krashen, 1987) ได้จําแนกสมมติฐานสําคัญที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาที่สอง 
ออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 
  1)  ความแตกต่ า งของการรับและการ เ รี ยน ภาษา (acquisition-learning 
distinction)  
  วัยผู้ใหญ่สามารถพัฒนาความรู้หรือสามัตถิยะ (competence) ทางภาษาที่สอง 
ด้วยวิธี 2 วิธี คือ วิธีที่หนึ่ง ด้วยการรับภาษา (language acquisition) ซึ่งเป็นกระบวนการทางจิตใต้
สํานึก ทั้งนี้ มีความคล้ายคลึงกับการพัฒนาให้เกิดภาษาแรกหรือภาษาแม่ของวัยเด็ก กล่าวคือ ผู้ที่รับ
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ภาษาจะไม่ตระหนักว่าตนเองกําลังรับภาษาอยู่ แต่นึกเพียงว่ากําลังใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ผู้รับจะใช้
ความรู้สึกว่าภาษาท่ีใช้ออกมาถูกต้อง หรือฟังดูแล้วรู้สึกว่าผิดไปจากปกติ โดยไม่ตระหนักถึงการใช้จริง
ที่อาจผิดไปจากกฎเกณฑ์ทางภาษา วิธีที่สองที่ใช้ในการพัฒนาความรู้ทางภาษา คือ การเรียนภาษา 
(language learning) เป็นกระบวนการที่ต้องใช้สํานึกหรือการตระหนักรู้ (conscious) เพ่ือให้เข้าใจ
ถึงหลักการของภาษานั้น ๆ ซึ่งคนส่วนใหญ่เรียกว่า ไวยากรณ์ (grammar) หรือ กฎเกณฑ์ (rule)  
  2)  สมมติฐานเกี่ยวกับลําดับที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ (natural order hypothesis)  
  การรับรู้โครงสร้างทางไวยากรณ์สามารถคาดเดาลําดับของการเกิดขึ้นได้ โดยผู้เรียน
จะรับไวยากรณ์หลักได้ก่อนแครเชนได้ยกตัวอย่างการศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ผู้เรียน
มักจะสามารถเรียนรู้การเติมหน่วยคําทางไวยากรณ์เป็นลําดับแรก เช่น รู้จักการเติมหน่วยคํา [ing] ที่
ระบุกริยาที่กําลังเกิดขึ้น หรือการเติมหน่วยคํา [s] เพ่ือระบุความเป็นพหูพจน์ของคํานาม ได้ก่อนเรื่อง
อ่ืน ๆ ที่ซับซ้อนกว่า เช่น การใช้คําช่วย (auxilary) การใช้คํากํากับนาม (article) หรือหน่วยคําแสดง
ความเป็นเจ้าของ (possessive) เป็นต้น ทั้งนี้ ลําดับในการรับหลักไวยากรณ์ดังกล่าวในการเรียนรู้
ภาษาท่ีสองอาจไม่จําเป็นต้องเหมือนกับการเรียนรู้ภาษาแรกก็ได้ 
  3)  สมมติฐานการตรวจสอบ (monitor hypothesis) 
  สมมติฐานการตรวจสอบ (monitor) มีบทบาทต่อการเรียนรู้ภาษา กล่าวคือ เมื่อ
ได้รับภาษา ผู้ใช้จะใช้กระบวนการตรวจสอบหรือแก้ไขภาษาที่ได้รับมานั้น ทั้งนี้ กระบวนการ
ตรวจสอบอาจเกิดข้ึนก่อนผลิตภาษาหรืออาจเกิดภายหลังจากผลิตภาษาในแบบของตัวเองออกมาแล้ว 
ไม่ว่าจะเป็นวิธีการพูดหรือการเขียน แต่การตรวจสอบก็มีข้อจํากัดเกี่ยวกับพฤติกรรมภาษา หรือการ
ใช้ภาษาจริง (performance) ทําให้ผู้ใช้ภาษาซึ่งถึงแม้จะตระหนักถึงระบบภาษา แต่ไม่อาจใช้
ประโยชน์จากการตระหนักรู้ได้ เนื่องจากเงื่อนไข 3 ประการ ดังนี้ 
  เวลา (time) ถึงแม้ผู้เรียนจะตระหนักรู้ถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการใช้ภาษา แต่การใช้
ภาษาจริง เช่น การสนทนา มักไม่มีเวลาให้ผู้ใช้ภาษาได้คิดถึงกฎ เพราะหากคํานึงถึงแต่กฎมัก
ก่อให้เกิดปัญหาได้ เช่น การลังเลในการพูด เป็นต้น 
  ความใส่ใจในรูปแบบภาษา (focus on form) เพ่ือที่จะใช้การตรวจสอบให้เกิด
ประสิทธิภาพ ไม่ได้อาศัยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเวลาเข้าช่วย แต่ผู้ใช้ต้องใส่ใจรูปแบบของภาษาที่ใช้
หรือคิดถึงความถูกต้องของภาษาที่ใช้ แต่ถึงแม้จะมีเวลา ผู้ใช้ภาษาก็มักใส่ใจเฉพาะว่าจะพูดเรื่องอะไร
มากกว่าใส่ใจว่าต้องพูดอย่างไร 
  การรู้จักกฎเกณฑ์ (know the rule) ภาษาศาสตร์สอนให้ผู้เรียนรู้จักโครงสร้างที่
ซับซ้อนของภาษา แต่ผู้ใช้ก็ไม่ได้ใช้กฎทุกกฎที่มีในการใช้ภาษาจริง 
 แครเชนได้พูดถึงการทดลองเก่ียวกับการใช้ภาษาซึ่งยากมีลําดับซับซ้อนของเด็ก พบว่า การ
ตรวจสอบจะไม่ถูกนํามาประกอบในการใช้ภาษา เนื่องจากผู้ทดสอบสนใจเฉพาะการสื่อสารจริงไม่ใช่
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รูปแบบหรือหลักเกณฑ์ สรุปว่าผู้ใช้ไม่ตระหนักถึงการใช้ไวยากรณ์มากนักหากต้องการใช้ภาษาอย่าง
เป็นธรรมชาติ 
  4)  สมมติฐานตัวป้อน (input hypothesis) 
  การที่ผู้เรียนจะสามารถก้าวไปสู่ระดับ (stage) ต่อไป เช่น ขณะนี้ผู้เรียนมีความรู้อยู่
ระดับ i ตัวป้อน (input) ที่ผู้เรียนต้องเข้าใจต้องเป็น i + 1 ทั้งนี้คําว่า “เข้าใจ” หมายถึง การสนใจใน
ประเด็นความหมายของสารที่ได้รับ มิใช้รูปแบบของสาร ทั้งนี้เมื่อต้องทําให้ผู้เรียนเข้าใจตัวป้อนมาก
เพียงพอจนถึงขั้นที่เกิดความเชี่ยวชาญ จึงสามารถก้าวสู่ระดับถัดไปได้ 
  5)  สมมติฐานตัวกรองทางด้านอารมณ์ (affective filter)  
  ปัจจัยทางอารมณ์มีส่วนต่อกระบวนการรับรู้ภาษาที่สอง ทั้งนี้ ปัจจัยทางอารมณ์ที่
มักถูกกล่าวถึงมี 3 ประเภท คือ 
  แรงจูงใจ (motivation) ผู้ใช้ซึ่งมีแรงจูงใจสูง มักรับภาษาท่ีสองได้ดี 
  ความเชื่อมั่นในตัวเอง (self-confidence) ผู้ใช้ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มักรับ
ภาษาท่ีสองได้ดี 
  ความวิตกกังวล (anxiety) ผู้ที่มีความกังวลน้อย ทําให้รับภาษาท่ีสองได้ดี 
 ทั้งนี้ ผู้ที่มีทัศนคติที่ไม่เหมาะสมต่อการรับภาษาที่สอง มักไม่เปิดรับตัวป้อน รวมถึงมีตัว
กรองทางอารมณ์สูงตามไปด้วย ซึ่งแม้จะเข้าใจสารที่ส่งมา แต่สมองก็จะไม่เปิดรับการรับภาษามาก
เท่าท่ีควร 

เฟลจด์ (Flege, 1995: 233-271) ได้ศึกษาเรื่อง “Speech perception and linguistic 
experience: Issues in cross-language research” เป็นบทความเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่
สองมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําความเข้าใจว่าตลอดช่วงชีวิตของคนมีการเรียนรู้ในการพูดเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร และเพ่ืออธิบายว่าเหตุใดในช่วงต้นของวัยจึงเรียนรู้ได้ดีกว่า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ในการ
ออกเสียงภาษาที่สอง สมมติฐานนี้ได้กล่าวถึงระบบในการออกเสียงที่ใช้ในการสร้างและรับรู้สระและ
พยัญชนะ (โดยปรับไปตามช่วงวัย) และระบบความจําการออกเสียงในการตอบสนองต่อเสียงที่ได้ฟัง
ในภาษาท่ีสอง ตลอดจนเสียงใหม่ ๆ หรือการปรับเปลี่ยนของเสียงที่มีอยู่เดิม โดยได้ตั้งสมมติฐานที่มา
จากสาเหตุสําเนียงการออกเสียงในภาษาท่ีสอง จากปัจจัยดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  

โมเดลการเรียนรู้ในการพูด (speech learning model) หรือ SLM 
เฟลจด์และคณะได้พัฒนาโมเดลการเรียนรู้ในการพูด ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ืออธิบายข้อจํากัด

ทางอายุในการสร้างสระและพยัญชนะในภาษาที่สอง SLM มีความเกี่ยวข้องกับผลสําเร็จในการออก
เสียงภาษาที่สอง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีขอบเขตที่ผู้พูดสองภาษามาระยะเวลาหลายปี ซึ่งไม่ใช่ผู้เริ่มพูด
ภาษาที่สอง ในช่วงที่รับภาษาแม่ การรับรู้การพูดจะมีการปรับการออกเสียงพูดให้เหมาะสมกับเสียง
พ้ืนฐานในภาษาแม่ ผู้เรียนภาษาที่สองมักพลาดในการแยกแยะความแตกต่างของเสียงในภาษาที่สอง 
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หรือระหว่างภาษาที่สองกับภาษาแม่ของตน เนื่องจากหลักของภาษาแม่ที่มีอยู่เดิมเป็นตัวกลั่นกรอง
เสียงที่ผู้ฟังรับรู้ในภาษาที่สอง จึงทําให้เกิดการเรียนรู้ในภาษาที่สองที่ไม่แม่นยําส่งผลให้การสร้าง
ภาษาท่ีสองไม่ถูกต้องไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น ข้อจํากัดในรูปของพยางค์ภาษาสเปน ส่งผลให้ชาวสเปน
ออกเสียงคําว่า “school” เป็น [ɛskull] อันเกิดมาจากการรับรู้ที่ไม่ถูกต้อง 
 เอลลิส (Ellis, 1997) ได้สรุปทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 3 ประการหลัก ๆ คือ 
 1) การถ่ายโอนภาษา (transfer) คือ ภาษาแม่มีอิทธิพลในการเรียนรู้ภาษาที่สอง โดยการ
ถ่ายโอนภาษามี 2 ลักษณะ คือ  
  การถ่ายโอนเชิงบวก (positive tranfer) คือ ผู้เรียนภาษาได้รับอิทธิพลจากภาษา
แรกซึ่งถ่ายโอนไปยังการเรียนภาษาท่ีสองแล้วได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
  การถ่ายโอนเชิงลบ (negative tranfer) คือ ผู้เรียนภาษาได้รับอิทธิพลจากภาษาแม่ 
ซึ่งถ่ายโอนไปยังภาษาที่สองแล้วได้ผลลัพธ์ที่ผิด 
 2) การใช้ภาษาผิดถาวร (fossilization) คือ การที่ผู้เรียนภาษาที่สองไม่สามารถแก้ไขความ
ผิดพลาดที่เกิดข้ึนในการเรียนภาษาที่สองของตนได้ กล่าวคือ ผู้เรียนทําผิดในลักษณะเดิมบ่อยครั้งจน
เคยชินและไม่สามารถแก้ไขได้ 
 3) ภาษาระหว่างกลาง (Interlanguage) คือ ภาวะที่ผู้เรียนภาษาต่าง ๆ เรียนภาษาที่สอง
เป็นเวลานาน ก็ไม่สามารถเรียนหรือใช้ได้ดีเท่าเจ้าของภาษา 

 โคเมอร์คู และยิลดิส (Komurcu Buket and Yildiz Yasemin, 2011) ได้ศึกษาเรื่อง “An 
assessment of the auditory speech perceptual skills of young Turkish learners of 
English : perceptual assimilation model” เพ่ือศึกษาความสามารถทางการรับรู้ของผู้เรียนชาว
ตุรกีด้านความสอดคล้องของคู่เสียงพยัญชนะของเจ้าของภาษาและผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ผู้เรียนชาว
ตุรกีทั้งสองกลุ่มอายุ 4 ปี และ 6 ปี พบว่าผู้เรียนอายุ 6 ปี แสดงออกถึงความแตกต่างของการวางคํา
หน้า ใช้ได้ดีกว่า ผู้เรียนอายุ 4 ปี ในทางตรงกันข้ามผู้เรียนอายุ 4 ปี ได้แสดงออกถึงความแตกต่างของ
เสียงลงท้ายในกลุ่มที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาได้ดีกว่า งานวิจัยนี้ได้สนับสนุนความคิดเห็นที่ว่า ผู้เรียนที่มี
อายุน้อยย่อมมีการรับรู้ที่ดีกว่า ตั้งแต่การรับรู้ของพวกเขาที่ไม่ได้ปิดกั้นโดยภาษาแม่  งานวิจัยเรื่องนี้
แสดงให้เห็นว่า ภาษาย่อมเปิดกว้างและยังรวมไปถึงศิลปะการสอนที่ได้มา ซึ่งข้อมูลและการประเมิน
การนํามาประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบการรับรู้โดยธรรมชาติ (perceptual assimilation model) (PAM) 
นอกจากนี้ โคเมอร์คู และ ยิลดิส ยังกล่าวว่า การออกเสียงคําโดยไม่มีการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง จะมีข้อจํากัดมากมาย ผู้ฟังที่รับรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองจะ
แบ่งระบบเสียงได้แตกต่างกันในแต่ละประเภท เนื่องจากความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างกันใน
บริบทเสียงของเจ้าของภาษากับคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา โดยแบ่งระดับการรับรู้ไว้ 3 ประเภทคือ     
1) ผู้ที่ใช้ภาษาที่สองซึ่งรับรู้ถึงความแตกต่างจากเจ้าของภาษาที่มีความแตกต่างกัน 2 ประเภทคือ 



  40 

ประเภทแรกรับรู้โดยธรรมชาติจากเจ้าของภาษาโดยตรง กับอีกประเภทหนึ่งรับรู้โดยธรรมชาติจาก
กลุ่มอ่ืน ๆ อีกทีหนึ่ง 2) ประเภทคุณภาพดี คือ ผู้ที่ใช้ภาษาที่สองแต่ละคนรับรู้โดยธรรมชาติจาก
เจ้าของภาษาโดยตรง และมีความสามารถในการคิด มีทักษะการฝึกฝนที่ดีต่างจากคนอ่ืน และ        
3) ประเภทเดี่ยว เป็นการรับรู้โดยธรรมชาติจากสื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็นการรับสารทางเดียวจากเจ้าของ
ภาษา และรับรู้เสียงจากคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา เป็นต้น     

ห่าว (Hao, 2012) ได้ศึกษาเรื่อง “Second language acquisition of Mandarin 
Chinese tones by tonal and non-tonal language speakers” เพ่ือศึกษาการรับภาษาที่สอง
ของวรรณยุกต์ภาษาจีนกลางโดยผู้พูดที่ภาษาแม่มีระบบวรรณยุกต์และภาษาแม่ไม่มีระบบวรรณยุกต์ 
ว่ามีความแตกต่างกันในด้านการรับรู้และด้านการออกเสียงวรรณยุกต์อย่างไร โดยภาษาจีนกลางเป็น
ภาษาท่ีมีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 4 หน่วยเสียง แต่ภาษาจีนกวางตุ้งเป็นภาษาที่มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์
ถึง 6 หน่วยเสียงและภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาที่ไม่มีระบบวรรณยุกต์ ผู้เข้าร่วมการทดลองเป็น
ผู้เรียนภาษาจีนกลางในมหาวิทยาลัยอินเดียน่าโดยแบ่งเป็นผู้พูดที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่จํานวน 
10 คน และผู้พูดชาวกวางตุ้งจํานวน 9 คน ซึ่งการทดลองที่หนึ่งประกอบด้วยการทดสอบ 3 แบบ 
ได้แก่การระบุวรรณยุกต์ด้วยการฟังเสียงคํา การเลียนเสียงวรรณยุกต์โดยการฟังแล้วพูดตาม และการ
ออกเสียงวรรณยุกต์จากการอ่านคํา ผลการทดลองที่หนึ่งได้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้พูดชาวกวางตุ้งไม่ได้
สามารถรับรู้และออกเสียงวรรณยุกต์จีนกลางได้ดไีปกว่ากลุ่มของผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่อย่าง
มีนัยสําคัญ โดยทั้งสองกลุ่มมีความลําบากในแยกแยะความแตกต่างของวรรณยุกต์ที่ 2 (T2 : high-
rising (35)) และวรรณยุกต์ที่ 3 (T3 : low-dipping (214)) อีกทั้งกลุ่มผู้พูดชาวกวางตุ้งมีปัญหาใน
การแยกแยะความแตกต่างของวรรณยุกต์ที่ 1 (T1 : high-level (55)) และวรรณยุกต์ที่ 4  (T4 : 
high-falling (51)) ด้วย โดยในแต่ละการทดสอบของการทดลองผู้พูดทั้งสองกลุ่มมีอัตราความถูกต้อง
และรูปแบบความผิดพลาดที่ใกล้เคียงกันซึ่งวัดจาก การเปรียบเทียบความสามารถในการรับรู้และการ
ออกเสียงวรรณยุกต์ อย่างไรก็ตามผู้พูดสามารถเลียนเสียงวรรณยุกต์ได้ดีกว่าการระบุวรรณยุกต์และ
การอ่านออกเสียงอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งบ่งชี้ว่าปัญหาหลักที่ผู้พูดต้องเผชิญกับวรรณยุกต์ภาษาจีนกลาง
มีความเกี่ยวข้องกับการขึ้นตกของระดับเสียงกับความไม่ต่อเนื่องของเสียงวรรณยุกต์ ซึ่งปัญหานี้อาจ
เป็นผลมาจากการรับวรรณยุกต์ของผู้เรียน ในผลการทดลองที่สองซึ่งประเมินการรับรู้โดยธรรมชาติ
ของวรรณยุกต์จีนกลางไปสู่วรรณยุกต์จีนกวางตุ้งของผู้พูดชาวกวางตุ้ง 7 คน ทําให้ทราบถึงความ
สับสนในวรรณยุกต์ที่ 1-4 (T1-T4) ของผู้พูดชาวกวางตุ้ง ซึ่งในการวิจัยบ่งชี้ว่าเกิดมาจากปัจจัย
ภายนอกคือประสบการณ์เดิมจากภาษาแม่ของผู้พูด งานวิจัยนี้ระบุว่าผู้เรียนภาษาที่สองของกลุ่ม
ทดลองทั้งสองกลุ่ม ค่อนข้างมีปัญหาในการแยกความแตกต่างของวรรณยุกต์ที่ 2-3 (T2-T3) เนื่องจาก
กลสัทศาสตร์ของวรรณยุกต์มีความคล้ายคลึงกันและมีความซับซ้อนของความสัมพันธ์ในระบบเสียง 
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จึงกล่าวได้ว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับภาษาท่ีสอง อีกท้ังยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลมากกว่าพ้ืนฐานของ
ตัวผู้เรียนเข้ามาเก่ียวข้องด้วย  

วู, มันโร และ หวาง (Wu Xianghua and Munro Murray J. and Wang, 2014) ได้ศึกษา
เรื่อง “Tone assimilation by Mandarin and Thai listeners with and without L2 
experience” เพ่ือศึกษาการกลมกลืนวรรณยุกต์โดยผู้ฟังชาวจีนแมนดารินและชาวไทยซึ่งมีและไม่มี
ประสบการณ์ในการใช้ภาษาที่สอง ผลการศึกษาพบว่า การกลมกลืนการรับรู้ของกลุ่มที่ใช้ภาษาแม่
และภาษาที่สองแตกต่างกัน โดยผู้ที่มีประสบการณ์การใช้ภาษาที่สองจะมีระดับและความชัดเจนใน
การระบุและจัดหมวดวรรณยุกค์ของคําที่ฟังได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การใช้ภาษาที่สอง สําหรับ
การทดสอบด้านการกลมกลืนการรับรู้ของคุณภาพของเสียงวรรณยุกต์โดยใช้กลุ่มผู้ฟัง 40 คนซึ่งมี
ประสบการณ์ท้ังในภาษาแม่และภาษาที่สอง คือภาษาจีนแมนดารินและภาษาไทยเปรียบเทียบกับผู้ฟัง
ที่เป็นเจ้าของภาษาจํานวน 40 คน ของทั้งสองภาษาซึ่งไม่มีประสบการณ์ของภาษาที่สอง ได้แสดงให้
เห็นว่าการฟังของผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในภาษาที่สองจะมีการกลมกลืนวรรณยุกต์ในภาษาที่สองเข้า
กับวรรณยุกต์ภาษาแม่ที่มีคุณสมบัติทางกลสัทศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันมากที่สุด ส่วนผู้ ฟังที่มี
ประสบการณ์ในภาษาท่ีสองได้รับอิทธิพลจากลักษณะทางกลสัทศาสตร์และระบบเสียงในภาษาที่สอง
ด้วย ทําให้สามารถระบุความสูงต่ําและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานของระดับเสียงวรรณยุกต์ใน
ภาษาท่ีสองได้ดีกว่า    

โมคาริ และเวอร์เนอร์ (Mokari Payam Ghaffarvand and Werner Stefan, 2016) ได้
ศึกษาเรื่อง “Perceptual assimilation predicts acquisition of foreign language sounds : 
The case of Azerbaijani learners’ production and perception of standard Southern 
British English vowels” เพ่ือศึกษาการรับรู้เสียงของภาษาต่างประเทศ ของผู้เรียนชาวอาเซอร์          
ไบจัน การผลิตและการรับรู้สระในภาษาอังกฤษมาตรฐานทางตอนใต้อังกฤษ โดยตั้งพ้ืนฐานของ          
การดําเนินงานวิจัยตามทฤษฎีดังนี้ 
 การรับรู้โดยธรรมชาติ (perceptual aassimilation model หรือ PAM) ทฤษฎี PAM 
สันนิษฐานว่า ความแม่นยําในการจําแนกความแตกต่างในเสียงของผู้เรียนไม่ใช่เจ้าของภาษาที่ 
สามารถคาดเดาได้จากการจัดหมวดหมู่ภาษาของผู้เรียน ทฤษฎีการรับรู้โดยธรรมชาติของภาษาที่สอง 
(PAM-L2) แสดงถึงการคาดเดารูปแบบการเรียนภาษาที่สองของผู้เรียน การกําหนดกรอบของ PAM-
L2 โดยจําแนกการรับรู้ออกเป็น 4 แบบ ของการจัดหมวดระบบเสียงภาษาที่สองไปยังภาษาแม่ การ
รับรู้โดยธรรมชาติแบบ 2 หมวดหมู่ เกิดขึ้นเมื่อมีการรับรู้เสียงในภาษาที่สองทั้งสองแบบแล้วจัด
หมวดหมู่ตามระบบของภาษาแม่ อย่างไรก็ตามหากหนึ่งในสองของระบบภาษาที่สองสามารถเข้ากัน
ได้กับภาษาแม่ และแบบอ่ืนไม่เข้ากับภาษาแม่ จะก่อให้เกิดการรับรู้ในรูปแบบ “เข้าหมวด – ไม่เข้า
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หมวด” การจําแนกสามารถคาดเดาได้อย่างแม่นยําเมื่ออยู่ในการรับรู้แบบ 2 หมวดหมู่ หรือแบบ 
“เข้าหมวด- ไม่เข้าหมวด”  

PAM-L2 ช่วยพัฒนารูปแบบในการจําแนกความแตกต่างของภาษาที่สอง โดยผู้เรียนสามารถ
สร้างระบบหน่วยเสียงของภาษาที่สองใหม่ขึ้นมาหรือจัดหมวดหมู่ระบบเสียงในภาษาแม่และภาษาที่
สองได ้

โมเดลการเรียนรู้ในการพูด (speech learning model หรือ SLM) ซึ่งเฟลจด์ และคณะ 
(Flege et al., 2003 อ้างถึงใน Mokari and Werner, 2016) กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
เสียงของภาษาแม่และระบบเสียงของภาษาที่สองมีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างและการรับรู้ภาษาที่
สอง การสร้างคําที่ผิดพลาดส่วนใหญ่มาจากพ้ืนฐานในการรับรู้ของบุคคลหรือในอีกแง่หนึ่งคือความ
แม่นยําในการรับรู้สามารถจํากัดความถูกต้องแม่นยําของการสร้างคําได้ แม้ว่าผู้เรียนภาษาที่สองจะ
เป็นเจ้าของระบบเสียงที่เป็นการสื่อสารทางเดียว ระบบเสียงภาษาแม่และภาษาที่สอง มีปฏิกิริยาและ
มีการสอดแทรกกันแบบสองทิศทาง เฟลจด์ และคณะ กล่าวว่า ผู้เรียนภาษาที่สองอาจไม่สามารถ
สังเกตเห็นถึงความแตกต่างของการออกเสียงระหว่างคู่เสียงในภาษาที่สองหรือคู่เสียงในภาษาแม่และ
ภาษาท่ีสองได้เมื่อมีความแตกต่างกันของเสียงทั้งสอง (ภาษาแม่และภาษาที่สอง) เนื่องจากระบบเสียง
ภาษาแม่ที่มีลักษณะเฉพาะเป็นตัวขัดขวางการรับรู้ภาษาที่สองที่ถูกต้อง 

โมเดลการรับรู้ทางภาษาศาสตร์ในภาษาที่สอง (second language linguistic perception 
model หรือ L2LP) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาระบบการรับรู้การพูดภาษาที่สอง โมเดลนี้คือส่วน
เสริมในโมเดลการรับรู้ทางภาษาศาสตร์ (LP) ของเอสคิวเดโร่และเบอร์สม่า (Escudero and 
Boersma 2003) ซึ่งเป็นโมเดลที่ศึกษาการรับรู้ภาษาแม่ของเด็กทารก โดยทั่วไปแล้วการคาดเดาของ
โมเดล L2LP มีความคล้ายคลึงกับโมเดล PAM แต่ในความเป็นจริงนั้นโมเดล L2LP มีการคาดเดาที่
ครอบคลุมไปถึงผู้เรียนภาษาที่สองที่มีระดับความรู้ที่แตกต่างกันได้ ในการที่จะทดสอบการคาดเดา
ของโมเดล L2LP นั้นควรจะมีการศึกษาในระยะยาว กล่าวคือทําการศึกษาผู้พูดภาษาที่สองตั้งแต่ยัง
เด็กเพ่ือดูการเรียนรู้ในภาษาท่ีสองตลอดช่วงอายุ   
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง พบว่า มีหลายทฤษฎี 
หลายแนวคิดและมีข้อเสนอแนะมากมาย ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาที่สอง และการ
รับภาษาที่สอง เช่น สภาพแวดล้อม จํานวนชั่วโมงในการเรียน แรงบันดาลใจในการเรียน รวมถึง
อุปสรรคต่าง ๆ ที่ทําให้ผู้ใหญ่ไม่สามารถเรียนรู้หรือรับภาษาที่สองได้ดีเท่าที่ควร ตลอดจนอิทธิพลของ
ภาษาแม่ซึ่งเข้ามาแทรกแซงการรับภาษา และ การใช้ภาษาที่สอง ผู้วิจัยจึงนําข้อค้นพบและทฤษฎี      
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนภาษาท่ีสอง และการรับภาษาท่ีสอง มาใช้ประโยชน์ในการทําความเข้าใจและ
หาความเชื่อมโยงระหว่างการออกเสียงที่เกิดขึ้นจริงกับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ นอกเหนือจากการ
เรียนรู้ภาษาไทยตามปกติ ซึ่งประเด็นเหล่านี้อาจส่งผลต่อคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยโดยมีผู้สอน และ
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ผู้ที่รับภาษาไทยจากการฟังและสนทนากับคนไทย ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของงานวิจัยฉบับนี้ ปัจจัย
ดังกล่าวอาจส่งผลให้คนกัมพูชาไม่สามารถออกเสียงภาษาไทยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องวรรณยุกต์ได้
เหมือนกับคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของภาษาได้ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยของผู้พูดชาวต่างประเทศ 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีทาง
กลสัทศาสตร์  มีผู้ศึกษามาก่อนหน้านี้เป็นจํานวนมากทั้งการออกเสียงของผู้พูดท่ีภาษาแม่มีระบบเสียง
วรรณยุกต์ และภาษาแม่ไม่มีระบบเสียงวรรณยุกต์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 วิไลลักษณ์  จูวราหะวงศ์ (2543) ศึกษาเรื่อง “วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคน
ไทย คนแต้จิ๋ว และคนซิกข์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบระบบและสัทลักษณะของ
วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ในคําพูดเดี่ยวและคําพูดต่อเนื่อง ที่พูดโดยคนไทยและคนแต้จิ๋ว คน
ซิกข์ ที่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่  โดยศึกษาประเด็นค่าความถี่มูลฐาน พิสัยค่าความถี่มูลฐาน 
และค่าระยะเวลาของผู้บอกภาษากลุ่มคนไทย กลุ่มคนแต้จิ๋ว และกลุ่มคนซิกข์ กลุ่มละ 10 คน ซึ่งแต่
ละกลุ่มแบ่งเป็น เพศชาย 5 คน และเพศหญิง 5 คน รวมผู้บอกภาษาในงานวิจัยจํานวน 30 คน อายุ
ระหว่าง 40-60 ปี ทั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาการออกเสียงวรรณยุกต์ ทั้งในบริบทคําพูดเดี่ยวและบริบทคําพูด
ต่อเนื่อง 
 จากการศึกษา พบว่า วรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยคนไทยในคําพูดเดี่ยว แบ่งเป็นวรรณยุกต์
ระดับ 2 หน่วยเสียง ได้แก่ วรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์เอก และวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ 3 หน่วย
เสียง ได้แก่ วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรีและวรรณยุกต์จัตวา แต่ในคําพูดต่อเนื่อง พบว่า วรรณยุกต์
ระดับมี 3 หน่วยเสียง ได้แก่ วรรณยุกต์สามัญ วรรณยุกต์เอก และวรรณยุกต์ตรี ส่วนวรรณยุกต์
เปลี่ยนระดับมี 2 หน่วยเสียง ได้แก่ วรรณยุกต์โท และวรรณยุกต์จัตวา 
 สําหรับวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยคนแต้จิ๋ว มีลักษณะใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนซิกข์ 
ทั้งนี้คนแต้จิ๋วมีปัญหาในการออกเสียงวรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์เอก โดยพบการออกเสียง
วรรณยุกต์สามัญโดยใช้สัทลักษณะย่อยเป็นระดับเสียงต่ําระดับ ในส่วนของวรรณยุกต์เอกในคําพูด
ต่อเนื่อง พบว่าคนแต้จิ๋วออกเสียงเป็นต่ําระดับทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากคนไทยที่ออกเสียงเป็นระดับ
เสียงตํ่าตก 
 ในขณะที่วรรณยุกต์ตรีเป็นวรรณยุกต์ที่มีปัญหาสําหรับคนซิกข์ โดยมีสัทลักษณะหลักที่
แตกต่างจากกลุ่มคนไทย รวมถึงมีสัทลักษณะย่อยจํานวนมาก ทั้งนี้ ในการออกเสียงต่อเนื่อง พบว่า 
คนซิกข์ออกเสียงวรรณยุกต์ตรีเป็นระดับเสียงกลางระดับ ซึ่งแตกต่างจากคนไทยที่ออกเสียงเป็นระดับ
เสียงกลางขึ้น ผู้วิจัยตีความว่า คนซิกข์เกิดความสับสนและไม่แน่ใจในการออกเสียงวรรณยุกต์ จึงใช้
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วรรณยุกต์ระดับกับคํา ๆ นั้น ผลการศึกษาเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่า คนแต้จิ๋ว และคนซิกข์ นํา           
สัทลักษณะของวรรณยุกต์บางลักษณะในภาษาแม่มาใช้กับการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยซึ่งเป็น
ภาษาท่ีสองซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากปรากฏการณ์อันตรภาษาหรือภาษาระหว่างกลาง (interlanguage) 
 วิไลลักษณ์ จูวราหะวงศ์ ยังได้กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับเพศของผู้บอกภาษาว่า เพศของผู้พูด
เป็นตัวแปรทําให้สัทลักษณะแตกต่างกัน ทั้งในคําพูดเดี่ยวและคําพูดต่อเนื่อง กล่าวคือ การออกเสียง
วรรณยุกต์ของคนแต้จิ๋วและคนซิกข์นั้น เพศชายมีแนวโน้มที่ออกเสียงวรรณยุกต์คล้ายกับคนไทย
มากกว่าเพศหญิง นอกจากนี้การออกเสียงวรรณยุกต์ของเพศหญิงยังปรากฏสัทลักษณะย่อยมากกว่า
เพศชาย สรุปได้ว่า เพศหญิงมีการแปรของการออกเสียงวรรณยุกต์มากกว่าเพศชาย 
 นอกจากนีอ้ายุเป็นปัจจัยที่สําคัญปัจจัยหนึ่ง เนื่องจากคนแต้จิ๋วอายุ 40-60 ปี เป็นรุ่นอายุที่
มักจะอพยพเข้ามาประเทศไทย จึงไม่มีโอกาสได้เรียนภาษาไทย จึงอาจทําให้การออกเสียงแตกต่างไป                    
จากคนไทยได ้
 เหงียน ถิ เวิน จี (2549) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของ
เสียงวรรณยุกต์ไทยที่ชาวเวียดนามออกเสียงตามประสบการณ์ทางภาษา” มีวัตถุประสงค์ โดยศึกษา
การออกเสียงวรรณยุกต์ในประเด็นทางกลสัทศาสตร์ ได้แก่ ค่าความถี่มูลฐานและพิสัยค่าความถี่มูล
ฐาน ของผู้บอกภาษา 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคนไทย กลุ่มคนเวียดนามที่มีประสบการณ์ภาษาไทยน้อย 
หมายถึง คนเวียดนามที่ศึกษาภาษาไทยประมาณ 2 ภาคการศึกษา และกลุ่มคนเวียดนามที่มี
ประสบการณ์ภาษาไทยมาก หมายถึง คนเวียดนามที่ศึกษาภาษาไทย 4 ภาค การศึกษาขึ้นไป ศึกษา
เฉพาะการออกเสียงของผู้บอกภาษาเพศหญิงเท่านั้น อายุระหว่าง 20-30 ปี จํานวนกลุ่มละ 10 คน 
รวม 30 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 20-30 ปี 
 จากการศึกษาพบว่า วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยคนไทยมี 5 หน่วยเสียง แบ่งเป็น
วรรณยุกต์ระดับ 2 หน่วยเสียง ได้แก่ วรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์เอก และวรรณยุกต์เปลี่ยน
ระดับ ได้แก่ วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวา ส่วนคนเวียดนามทั้ง 2 กลุ่ม สามารถ
ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทั้ง 5 หน่วยเสียงได้ แต่มีบางวรรณยุกต์ที่ลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคน
ไทย ทั้งนี้วรรณยุกต์คนเวียดนามที่มีประสบการณ์ทางภาษาไทยมาก มีปัญหาในการออกเสียง
วรรณยุกต์น้อยกว่าคนเวียดนามที่มีประสบการณ์ภาษาไทยน้อย กล่าวคือ คนเวียดนามที่มี
ประสบการณ์ทางภาษาไทยมาก มีปัญหาเฉพาะการออกเสียงวรรณยุกต์เอกในพยางค์ตายสระเสียงสั้น 
และวรรณยุกต์ตรีในพยางค์ตายสระเสียงสั้นเท่านั้น ในขณะที่คนเวียดนามที่มีประสบการณ์ภาษาไทย
น้อยมีปัญหาในการออกเสียงวรรณยุกต์เอกในพยางค์ตายสระเสียงสั้น วรรณยุกต์โทในพยางค์ตายสระ
เสียงยาว วรรณยุกต์ตรีทั้งในพยางค์เป็นและพยางค์ตายสระเสียงสั้น และวรรณยุกต์จัตวา ส่วน
วรรณยุกต์สามัญ วรรณยุกต์เอกในพยางค์เป็นและพยางค์ตายสระเสียงยาว และวรรณยุกต์โทในคํา
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พยางค์เป็น ในการออกเสียงของคนทั้ง 3 กลุ่ม มีสัทลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ พบว่าคนเวียดนามทั้ง 
2 กลุ่ม นําลักษณะของวรรณยุกต์บางลักษณะในภาษาแม่มาใช้ในการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย 
 สําหรับประเด็นพิสัยค่าความถี่มูลฐาน พบว่า คนเวียดนามที่มีประสบการณ์ภาษาไทยน้อย 
มีช่วงพิสัยกว้างที่สุด รองลงมา คือ คนเวียดนามที่มีประสบการณ์ภาษาไทยมาก ส่วนคนไทยมีช่วง
พิสัยค่าความถี่มูลฐานแคบที่สุด สรุปได้ว่า คนเวียดนามที่มีประสบการณ์ภาษาไทยมากออกเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนเวียดนามที่มีประสบการณ์ภาษาไทยน้อย 
 ปิ่นแก้ว กังวานศุภพันธ์ (2550) ได้ศึกษาเปรียบต่างเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยระหว่าง
นักเรียนไทยเชื้อสายเขมรกับนักเรียนที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่  โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนชั้น
ประถมศึ กษาปีที่  1 โ ร ง เ รี ยนบ้ านแกใหญ่ และมั ธยมศึ กษาปี ที่  6 โ ร ง เ รี ยนสาธิ ตแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเสียงวรรณยุกต์ไทยในเชิงกลสัทศาสตร์ที่พูดโดย
เด็กไทยเชื้อสายเขมรที่พูดภาษาเขมรถิ่นไทยในจังหวัดสุรินทร์ และเพ่ือเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์
ไทยของเด็กไทยเชื้อสายเขมร ที่พูดภาษาเขมรถิ่นไทยในจังหวัดสุ รินทร์ กับเด็กกรุงเทพฯ ที่พูด
ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ในวัยเดียวกันในเชิงกลสัทศาสตร์ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเสียงภาคสนามจากผู้บอกภาษาในจังหวัดสุรินทร์
กับเด็กกรุงเทพฯ ทั้งหมด 60 คน ผู้บอกภาษาเป็นเด็กนักเรียนหญิงและชายที่มีอายุระหว่าง 6-7 ปี 
และ 17-18 ปี จากจังหวัดสุรินทร์และกรุงเทพฯ 
 ผลการศึกษาพบว่า เสียงวรรณยุกต์ของเด็กไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์มีความ
แตกต่างจากเด็กไทยกรุงเทพฯ โดยเสียงที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และ 0.1 ได้แก่ เสียงวรรณยุกต์กลางของกลุ่มเด็กชายอายุ 6-7 ปี เสียงวรรณยุกต์กลางของกลุ่ม
เด็กหญิงอายุ 17-18 ปี และเสียงวรรณยุกต์กลาง สูงตก และต่ํา-ขึ้นของกลุ่มเด็กชายอายุ 17-18 ปี 
การออกเสียงที่ต่างออกไปของเด็กไทยเชื้อสายเขมรจังหวัดสุรินทร์ในกลุ่มวัย 6-7 ปี อาจมีสาเหตุ  
จากการแทรกแซงโดยภาษาแม่แต่ในกลุ่มวัย 17-18 ปี ทั้งหญิงและชายอาจมีสาเหตุจากการแก้ไขเกิน
เหตุ หรือการพัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
 ธนิกาญจน์ ซิงค์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “การออกเสียงวรรณยุกต์และสระในภาษาไทยของ
นักศึกษาที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ โครงการไทยศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”โดยศึกษา
เสียงวรรณยุกต์ทั้ง 5 เสียง เสียงสระ 21 เสียง ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้รูปแปร
วรรณยุกต์ทั้งหมดปรากฏในอัตราความถี่สูงสุดในการออกเสียงและมีความถี่เกินร้อยละ 50ยกเว้น
เสียงวรรณยุกต์เอก รูปแปรมาตรฐานของเสียงวรรณยุกต์สามัญมีความถี่สูงสุด (ร้อยละ 83.3) 
 ในด้านเสียงสระ รูปแปรปรากฏจํานวน 2-8 รูปในการออกเสียงสระเดี่ยวแต่ละเสียงรูปแปร
มาตรฐานเสียงสระเดี่ยวทั้งหมดปรากฏในอัตราความถี่สูงสุดในการออกเสี ยง แต่รูปแปรมาตรฐาน



  46 

เสียงสระเดียงเพียง 17 เสียง มีความถี่สูงตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป (ยกเว้นเสียงสระ /e:/) รูปแปร
มาตรฐานเสียงสระ /i: a: u:/ มีความถี่สูงสุด (ร้อยละ 77.7- 95.9) 
 สําหรับเสียงประสมพบว่ารูปแปรปรากฏจํานวน 2-3 รูปในการออกเสียงสระ /ia/ และ /ua/ 
ในการออกเสียงสระ /ɯa/ มีรูปแปรปรากฏจํานวน 5 รูป รูปแปรมาตรฐานเสียงสระประสมทั้งหมด
ปรากฏอัตราความถี่สูงสุดในการออกเสียง  และมีความถี่สูงตั้งแต่ร้อยละ50 ขึ้นไป รูปแปรมาตรฐาน
เสียงสระ /ia/ และ /ua/ มีความถี่สูงสุด (ร้อยละ 98.6 และ 81.9 ตามลําดับ) 
 ธนภัทร สินชวาชีวะ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง “วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดย
คนญี่ปุ่น : การศึกษาทางกลสัทศาสตร์และการรับรู้ ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทางกล
สัทศาสตร์ของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ประกอบด้วย ค่าความถี่มูลฐาน และค่าระยะเวลา         
ที่ออกเสียงโดยคนญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ภาษาไทยแตกต่างกัน ได้แก่ คนญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์
ภาษาไทยมากและคนญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ภาษาไทยน้อย เปรียบเทียบกับการออกเสียงของคนไทย 
ในบริบทการออกเสียงคําพยางค์เดียวในคําพูดเดี่ยว และบริบทคําพยางค์เดียวในคําพูดต่อเนื่อง ซึ่ง
ผู้วิจัยออกแบบให้คําทดสอบปรากฏในรายการประโยค และทดสอบการรับรู้เสียงวรรณยุ กต์ที่ออก
เสียงโดยตัวแทนของกลุ่มคนญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ภาษาไทยแตกต่างกันโดยใช้คนไทยเป็นผู้ตัดสิน 
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลการออกเสียงจากผู้บอกภาษาเพศชาย อายุระหว่าง 19-34 ปี จํานวน 15 
คน แบ่งเป็นกลุ่มคนไทย 5 คน คนญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ภาษาไทยมาก 5 คน และคนญี่ปุ่นที่มี
ประสบการณ์ภาษาไทยน้อย 5 คน โดยใช้รายการคําพยางค์เดียวจํานวน 15 คํา และประโยคจํานวน 
15 ประโยค ใช้โปรแกรม praat v.5 1.07 โปรแกรม python v. 2.5 และโปรแกรม microsoft 
excel 2003 ในการวิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์ และใช้โปรแกรม SPSS for windows v. 16 ในการ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) โดยกําหนดค่าความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของวรรณยุกต์ทั้ง 5 หน่วยเสียง ผู้วิจัยสามารถ
จําแนกวรรณยุกต์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ วรรณยุกต์คงระดับ ได้แก่ วรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์เอก 
และวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ ได้แก่ วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวา ทั้งนี้ ในการออก
เสียงบริบทคําพูดเดี่ยว พบว่า คนญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ภาษาไทยแตกต่างกันทั้ง 2 กลุ่ม สามารถออก
เสียงวรรณยุกต์ทั้ง 5 หน่วยเสียงแตกต่างกัน รวมถึงมีสัทลักษณะของวรรณยุกต์คล้ายคลึงกันกับกลุ่ม
คนไทย 
 ในการออกเสียงคําพูดต่อเนื่อง พบว่า คนญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ภาษาไทยมากมีปัญหาการ
ออกเสียงคู่วรรณยุกต์สามัญกับวรรณยุกต์เอก คู่วรรณยุกต์ตรีกับวรรณยุกต์จัตวาให้แตกต่างออกจาก
กัน ในขณะที่คนญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ภาษาไทยน้อย มีปัญหาแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล 
กล่าวคือ บางคนออกเสียงวรรณยุกต์ตรี แปรจากวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ เป็นวรรณยุกต์คงระดับ เมื่อ
พิจารณาการออกเสียงวรรณยุกต์เป็นรายคู่ พบว่า คนญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ภาษาไทยน้อย มีปัญหา
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ในการออกเสียงคู่วรรณยุกต์สามัญกับวรรณยุกต์เอก คู่วรรณยุกต์สามัญกับวรรณยุกต์ตรี และคู่
วรรณยุกต์ตรีกับวรรณยุกต์จัตวา ให้แตกต่างจากกัน 
 ในการทดสอบการรับรู้ใช้แบบทดสอบแบบ 5 ตัวเลือกใช้ผู้ฟังจํานวน 30 คน ผลการวิจัยใน
คําพูดเดี่ยว พบว่า ผู้ฟังรับรู้วรรณยุกต์ที่ออกเสียง โดยตัวแทนกลุ่มคนญี่ปุ่นทั้ง 2 กลุ่มได้ดี แต่ผู้ฟังรับรู้
วรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยตัวแทนกลุ่มคนญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ภาษาไทยมาก ได้ถูกต้องมากกว่า 
สําหรับในคําพูดต่อเนื่อง พบว่า ผู้ ฟังรับรู้วรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยตัวแทนกลุ่มคนญี่ปุ่นที่มี
ประสบการณ์ภาษาไทยมาก ได้ถูกต้องน้อยกว่าคนญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ภาษาไทยน้อย โดยผู้ฟังมี
ปัญหาในการรับรู้วรรณยุกต์สามัญผิดเป็นวรรณยุกต์เอก และรับรู้วรรณยุกต์ตรีผิดเป็นวรรณยุกต์จัตวา 
เนื่องจากเป็นคู่วรรณยุกต์ที่มีระดับเสียงใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ผลการทดสอบรับรู้เสียงวรรณยุกต์ที่      
ออกเสียงโดยตัวแทนของแต่ละกลุ่มประสบการณ์สอดคล้องกับลักษณะทางกลสัทศาสตร์ที่พบในการ
ออกเสียงวรรณยุกต์ 
 กันตินันท์ เพียสุพรรณ (2557) ได้ศึกษาเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่
พูดโดยคนไทยและคนอินเดียที่พูดภาษาฮินดีเป็นภาษาแม่ กรณีศึกษาปัจจัยทางเพศมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระบบวรรณยุกต์และสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานที่
ปรากฏในคําสระเดี่ยวเสียงสั้นและคําสระเดี่ยวเสียงยาวที่พูดโดยคนไทยเปรียบเทียบกับคนอินเดีย 
และที่พูดโดยคนอินเดียเพศชายกับคนอินเดียเพศหญิง ซึ่งสร้างรายการคําโดยดัดแปลงจากกล่อง
ทดสอบเสียงวรรณยุกต์ภาษาถิ่นตระกูลไท ของ วิลเลียม เจ เก็ดนีย์ คัดเลือกประชากรคนไทย ชาย 1 
คน หญิง 1 คน คนอินเดีย ชาย 10 คน หญิง 10 คน อายุ 30-45 ปี 
 ผลการศึกษาพบว่าการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยมาตรฐานของคนอินเดียมีค่าความถี่
มูลฐานสูงกว่าคนไทยทุกวรรณยุกต์ โดยคนออกเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับได้ใกล้เคียงคนไทย
มากกว่าวรรณยุกต์ระดับ โดยเฉพาะวรรณยุกต์จัตวา และสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวต่างกันที่ค่า
ระยะเวลาในการออกเสียง และความสั้นยาวในการเปล่งเสียง ซึ่งสระเสียงสั้นจะมีค่าระยะเวลาในการ
ออกเสียงน้อยกว่าและมีความสั้นกว่าสระเสียงยาว จึงง่ายในการออกเสียงทําให้การออกเสียง
ภาษาไทยของคนอินเดีย ในคําสระเดี่ยวเสียงสั้นใกล้เคียงภาษาไทยมาตรฐานมากกว่าคําสระเดี่ยว
เสียงยาว  เพศหญิงมีความสามารถทางภาษามากกว่าเพศชาย และมีแนวโน้มที่จะใช้ภาษาในรูปแบบ
มาตรฐานมากกว่าเพศชาย ทําให้คนอินเดียเพศหญิงออกเสียงคําภาษาไทยมาตรฐานได้ดีกว่าคน
อินเดียเพศชาย  
 ผณินทรา ธีรานนท์ (2559) ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการวิเคราะห์กลสัทศาสตร์และ        
การรับรู้เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย ที่ออกเสียงโดยชาวเวียดนาม และชาวกัมพูชา โดยวิเคราะห์         
กลสัทศาสตร์ด้วยโปรแกรม Praat เวอร์ช ั่น 4601 ใช้ผู้บอกภาษาชาวเวียดนามที่เรียนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ จํานวน 35 คน ในการรับรู้ผู้วิจัยได้นําเสียงวรรณยุกต์ที่ออกสียงโดย       
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ชาวเวียดนามและชาวกัมพูชา ไปให้ชาวไทยจํานวน 100 คนฟัง โดยใช้กลสัทศาสตร์ของเสียง
วรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทยเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบว่าชาว
เวียดนามสามารถผลิตเสียงวรรณยุกต์ใกล้เคียงกับชาวไทยมากกว่าชาวกัมพูชา ในเสียงวรรณยุกต์
เปลี่ยนระดับ สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ในผู้พูดชาวกัมพูชา มีการข้ึนตกไม่ชัดเจน ผลการวิจัยเชิง
โสตสัทศาสตร์แสดงว่ามีการออกเสียงวรรณยุกต์สามัญ กับวรรณยุกต์ตรีสลับกัน รวมถึงเสียง
วรรณยุกต์จัตวาสลับกับเสียงวรรณยุกต์ตรี นอกจากนั้นผู้วิจัยได้นําผลการศึกษาไปสร้างแอพลิเคชั่ น
บนมือถือฝึกออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย ให้กับผู้เรียนชาวเวียดนามที่เรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 
 จากงานวิจัยที่ผ่านมายังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ การแปรเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่มาทํางานในประเทศไทย อีกทั้งงานวิจัยที่ศึ กษาการออกเสียง
ภาษาไทยของผู้พูดชาวต่างประเทศ ส่วนใหญ่มุ่งศึกษาตัวแปรต่างสังคมที่ต่างกัน เช่น ระดับการศึกษา
ที่ต่างกัน เก็บข้อมูลเปรียบเทียบจากคนต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยระดับสูง และระดับต่ําศึกษา
เปรียบเทียบจากตัวแปรระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย หรือศึกษาตัวแปรเพศ เป็นต้น ยังไม่มี
งานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่เรียนภาษาไทยในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ผู้ที่เรียน
ภาษาไทยในสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา และผู้ที่ไม่ได้เรียนภาษาไทย หรือเรียนรู้ภาษาไทย
ด้วยตนเองแต่อยู่ในประเทศไทย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดย
คนกัมพูชา จากกลุ่มที่ฝึกฟังและพูดภาษาไทยด้วยตนเอง โดยการสัมผัสภาษาไทยในชีวิตประจําวันซึ่ง
อาจจะมีความคล่องแคล่วในการพูดภาษาไทย แต่ไม่เข้าใจกฎไวยากรณ์เพ่ือใช้ตรวจสอบความถูกต้อง 
ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา ซึ่งมี
ความเข้าใจกฎไวยากรณ์ แต่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน ในการสนทนากับคนไทย รวมทั้งผู้ที่
เรียนภาษาไทยในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนของคนกัมพูชาที่ทั้งเรียนภาษาไทย
ในสถาบันการศึกษา ได้รู้หลักภาษา และวิธีการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย อีกทั้งยังได้สนทนากับ
คนไทยในชีวิตประจําวันด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3  

วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทยและคนกัมพูชา 

  การวิเคราะห์ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทยและคนกัมพูชา ในบทที่ 3 นี้ แบ่งผู้บอกภาษาออกเป็น 4 กลุ่ม คือ           
1) ผู้บอกภาษาคนไทย เก็บข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงสัทลักษณะวรรณยุกต์ภาษาไทยที่พูดโดยคนไทยจึงเก็บ
ข้อมูลจากผู้บอกภาษา 2 คน 2) ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย 
เป็นตัวแทนคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากการสนทนากับคนไทยในชีวิตประจําวัน แต่ไม่ได้เรียนใน
ระบบการศึกษา กล่าวคือไม่ได้เรียนไวยากรณ์ภาษาไทย จํานวน 10 คน 3) ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่
เรียนภาษาไทยในสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา เป็นตัวแทนคนกัมพูชาที่ได้เรียนไวยากรณ์ไทย 
เรียนการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษา แต่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยสนทนากับคนไทย
ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาในชีวิตประจําวัน จํานวน 10 คน และ 4) ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย
ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เป็นตัวแทนของคนกัมพูชาที่ได้เรียนภาษาไทยในสถานศึกษา 
รวมทั้งสนทนากับคนไทยในชีวิตประจําวัน จํานวน 10 คน รวมผู้บอกภาษาท้ังสิ้น 32 คน        

การวิเคราะห์ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ จะวิเคราะห์ค่าความถี่มูลฐาน ( fundamental 
frequency หรือ F0) ที่ปรับค่าเฮิรตซ์ (hertz หรือ Hz) เป็นค่าเซมิโทน (semitone) เพ่ือลดความ
แตกต่างของระดับเสียงระหว่างบุคคลตามปัจจัยเพศ โดยวิเคราะห์ ความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน 
(F0 height) การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน (F0 contour) และพิสัยค่าความถี่มูลฐาน (F0 range) 
(ดูรายละเอียดเกีย่วกับวิธีดําเนินการวิจัยในบทที่ 1) 

การนําเสนอสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ผู้วิจัยใช้ช่วงของค่าเซมิโทนโดยเริ่มต้นที่             
0 เซมิโทน และกําหนดจุดสูงสุดในระดับเสียงต่าง ๆ กันเนื่องจากผู้บอกภาษาคนกัมพูชาแต่ละคน          
ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ แล้วมี พิสัยระดับเสียงแตกต่างกันไปนอกจากนี้ผู้วิจัยใช้
สัญลักษณ์ในการอธิบายเส้นแสดงสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ และอักษรย่อแทนผู้บอกภาษา       
แต่ละกลุ่ม ดังอธิบายในบทที่ 1 
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ           
ที่ออกเสียงโดยคนไทยและคนกัมพูชาทั้ง 3 กลุ่ม เป็นดังต่อไปนี้ 
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วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย 

สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทยจํานวน 2 คน เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานลักษณะการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานและ
พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน 

1. ความสูงต่ าและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน 

 จากการวิเคราะห์ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ในคําพูดเดี่ยว 
พยางค์เดียว ที่พูดโดยผู้บอกภาษาคนไทย พบว่าสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ  
ที่ออกเสียงโดยคนไทย ด้านความสูงต่ํา และการขึ้นตกของค่าความถ่ีมูลฐาน ของผู้บอกภาษาทั้ง 2 คน 
มีลักษณะใกล้เคียงกันทุกวรรณยุกต์ มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยซึ่งปรากฏที่จุดเริ่มต้น และ
จุดสิ้นสุดของวรรณยุกต์ ซึ่งแสดงดังภาพที่ 6 และ 7 

 
ภาพที่ 6 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย คนท่ี 1 

 
ภาพที่ 7 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย คนท่ี 2 

0

1

2

3

4

5

6

7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

เซ
มิโ

ทน
 

ระยะเวลาแบบปรับค่า 

ผู้บอกภาษาคนไทย คนที่ 1 
สามัญ 

เอก 

โท 

ตรี 

จัตวา 

เอก (ตายสั้น) 

ตรี (ตายสั้น) 

เอก (ตายยาว) 

โท (ตายยาว) 

0

2

4

6

8

10

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

เซ
มิโ

ทน
 

ระยะเวลาแบบปรับค่า 

ผู้บอกภาษาคนไทย คนที่ 2 
สามัญ 

เอก 

โท 

ตรี 

จัตวา 

เอก (ตายสั้น) 

ตรี (ตายสั้น) 

เอก (ตายยาว) 

โท (ตายยาว) 



  51 

 จากภาพที่ 6 และ 7 แสดงสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดย
คนไทยทั้ง 2 คน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1.) เสียงวรรณยุกต์ระดับ 

  1.1) วรรณยุกต์สามัญ  

  ผู้บอกภาษาคนไทย คนที่ 1 มีระดับเสียงเริ่มต้นวรรณยุกต์ หรือระดับเสียง 
ณ 0% ของระยะเวลาแบบปรับค่า ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 4.2 เซมิโทน ระดับเสียงเลื่อนลง
เล็กน้อยจนถึงสิ้นสุดวรรณยุกต์มาที่ระดับกลางค่อนข้างต่ํา ประมาณ 2 เซมิโทน สัทลักษณะของเสียง
วรรณยุกต์สามัญที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนไทยคนที่ 1 คือ กลาง-ระดับ [32] ซ่ึงเป็นระดับเสียงที่
มีลักษณะเลื่อนลงเล็กน้อย 

  ส่วนผู้บอกภาษาคนไทย คนที่ 2 มีระดับเสียงเริ่มต้นวรรณยุกต์ หรือระดับ
เสียง ณ 0% ของระยะเวลาแบบปรับค่าที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 6 เซมิโทน ระดับ
เสียงเลื่อนลงเล็กน้อยมาที่ระดับกลางประมาณ 4.2 เซมิโทน สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญที่
ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนไทยคนที่ 2 นี้ คือ กลางค่อนข้างสูงระดับ [43] ซึ่งเป็นวรรณยุกต์ที่มี
ลักษณะการเลื่อนลงเล็กน้อยเช่นเดียวกับคนที่ 1 แต่ระดับความสูงต่ําของเสียงวรรณยุกต์สามัญที่ออก
เสียงโดยผู้บอกภาษาคนไทย คนที่ 2 สูงกว่าผู้บอกภาษาคนไทยคนที่ 1 เล็กน้อย 

  กล่าวได้ว่า สัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ ซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็น  
คนไทยออกเสียงเป็นเสียงระดับกลางระดับ หรือ กลางค่อนข้างสูงระดับ มีสัทลักษณะ [32] หรือ [43] 
มีจุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ หรือระดับเสียง ณ 0% ของระยะเวลาแบบปรับค่าที่ระดับกลาง หรือกลาง
ค่อนข้างสูง และระดับเสียงจะเลื่อนลงลงเพียงเล็กน้อย หรือคงที่ไปจนถึงช่วงท้ายของวรรณยุกต์ 

   1.2) วรรณยุกต์เอก 

  ผู้บอกภาษาคนไทย คนที่ 1 ออกเสียงวรรณยุกต์เอก ในคําพยางค์เป็น             
และคําพยางค์ตาย ที่ประสมด้วยสระเสียงยาว ระดับเสียงเริ่มต้นวรรณยุกต์ หรือระดับเสียง ณ 0% 
ของระยะเวลาแบบปรับค่าอยู่ทีร่ะดับเสียงกลาง โดยจุดเริ่มต้นการออกเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์
เป็นมีค่าประมาณ 3.3 เซมิโทน และคําพยางค์ตาย สระเสียงยาว ประมาณ 3 เซมิโทน จากนั้นระดับ
เสียงตกลงมาที่ระดับต่ํา คําพยางค์เป็น มีค่าเซมิโทนประมาณ 0.3 เซมิโทน และคําพยางค์ตาย สระ
เสียงยาวตกลงมาที่ 0 เซมิโทน สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ เอก คําพยางค์เป็น และพยางค์ตาย 
เสียงยาว ที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนไทยคนที่ 1 คือ กลางตก [31] ส่วนคําพยางค์ตายที่ประสม
ด้วยสระเสียงสั้นนั้น ผู้บอกภาษาคนที่ 1 ออกเสียงเริ่มต้นที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา ประมาณ 2.5 



  52 

เซมิโทน มีทิศทางการตกเล็กน้อยแล้วสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงต่ํา ที่ 0.3เซมิโทน สัทลักษณะของ
เสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายเสียงสั้น ของผู้บอกภาษาคนไทยคนที่ 1 คือ ต่ํา-ระดับ [21] 

  ผู้บอกภาษาคนไทย คนที่ 2 ออกเสียงวรรณยุกต์ เอก ในคําพยางค์เป็น             
และคําพยางค์ตาย ที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและเสียงยาว ระดับเสียงเริ่มต้น หรือระดับเสียง ณ 0% 
ของระยะเวลาแบบปรับค่าที่ระดับเสียงกลาง โดยค่าเซมิโทนที่จุดเริ่มต้นของวรรณยุกต์ เอกในคํา
พยางค์เป็น ประมาณ 4.9 เซมิโทน คําพยางค์ตาย ประสมด้วยสระเสียงสั้น เริ่มต้นที่ 5.6 เซมิโทน 
และคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาว มีค่าเซมิโทนที่จุดเริ่มต้นประมาณ 4.3 เซมิโทน จากนั้น
ระดับเสียงตกมาที่ระดับต่ํา คําพยางค์เป็น คําพยางค์ตาย สระเสียงสั้น และเสียงยาว สิ้นสุดวรรณยุกต์
ที่ประมาณ 0.7, 1.3 และ 0 เซมิโทน ตามลําดับ สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ เอก คําพยางค์เป็น 
และพยางค์ตาย ที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนไทยคนที่ 2 คือ กลางตก [31] สัทลักษณะของ
วรรณยุกต์เอก ปรากฏทั้งคําพยางค์เป็น และคําพยางค์ตายทั้งสระเสียงสั้นและเสียงยาวคนไทยออก
เสียงเป็นระดับเสียงกลางตก หรือต่ําระดับ มีสัทลักษณะ [31] หรือ [21] มีจุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ หรือ
ระดับเสียง ณ 0% ของระยะเวลาแบบปรับค่าที่ระดับกลาง หรือกลางค่อนข้างต่ํา ระดับเสียงจะ          
ค่อย ๆ ลดลงมาที่ระดับต่ําเมื่อสิ้นสุดพยางค์ ลักษณะการออกเสียงวรรณยุกต์ เอกจะคล้ายกับ
วรรณยุกต์สามัญแต่ระดับเสียงต่ํากว่าเล็กน้อย และมีลักษณะการตกมากกว่าวรรณยุกต์สามัญ 

  2.) เสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ 

   2.1) วรรณยุกต์โท  

  ผู้บอกภาษาคนไทย คนที่ 1 ออกเสียงวรรณยุกต์ โท ในคําพยางค์เป็น             
และคําพยางค์ตาย ที่ประสมด้วยสระเสียงยาว ระดับเสียงเริ่มต้นหรือระดับเสียง ณ 0% ของ
ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ระดับเสียงสูง โดยจุดเริ่มต้นการออกเสียงวรรณยุกต์โท คําพยางค์เป็น มี
ค่าประมาณ 6.7 เซมิโทน และคําพยางค์ตาย สระเสียงยาว ประมาณ 5.6 เซมิโทน ระดับเสียงค่อย ๆ 
เลื่อนลงเล็กน้อยในช่วงต้นของการออกเสียงถึง 50% ของวรรณยุกต์ซึ่งระดับเสียงไม่เปลี่ยนแปลงมาก
นัก จากนั้นระดับเสียงตกลงมาจนสิ้นสุดการออกเสียงที่ระดับเสียงต่ํา คําพยางค์เป็น มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 0.3 เซมิโทน และคําพยางค์ตาย สระเสียงยาวตกลงมาที่ 0.8 เซมิโทน สัทลักษณะของเสียง
วรรณยุกต์โทคําพยางค์เป็น และคําพยางค์ตาย เสียงยาว ที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนไทยคนที่ 1 
คือ สูงตก [51] ซ่ึงระดับเสียงมีการเปลี่ยนระดับมาก จึงจัดว่าเป็นวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ 

  ผู้บอกภาษาคนไทย คนที่ 2 ออกเสียงวรรณยุกต์ โท ในคําพยางค์เป็น             
และคําพยางค์ตาย ที่ประสมด้วยสระเสียงยาว ระดับเสียงเริ่มต้นหรือระดับเสียง ณ 0% ของ
ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ระดับเสียงสูง โดยจุดเริ่มต้นการออกเสียงวรรณยุกต์ โท คําพยางค์เป็น         
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มีค่าประมาณ 7.9 เซมิโทน และคําพยางค์ตาย สระเสียงยาว ประมาณ 8.3 เซมิโทน ระดับเสียง          
ค่อย ๆ เลื่อนลงเล็กน้อยในช่วงต้นของการออกเสียงถึง 50% ของวรรณยุกต์ซึ่งระดับเสียงไม่
เปลี่ยนแปลงมากนัก จากนั้นในคําพยางค์เป็นระดับเสียงตกลงมาจนสิ้นสุดการออกเสียงที่ระดับเสียง
ต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 1เซมิโทน และคําพยางค์ตาย สระเสียงยาวระดับเสียงตกลงมาจนสิ้นสุดการ
ออกเสียงวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 3 เซมิโทน สัทลักษณะของ
เสียงวรรณยุกต์โท คําพยางค์เป็น และพยางค์ตาย เสียงยาว ที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนไทยคนที่ 1 
คือสูงตก คําพยางค์เป็น [51] คําพยางค์ตาย [52] ซึ่งมีลักษณะเป็นระดับเสียงตก และจัดเป็น
วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ 
   สัทลักษณะของวรรณยุกต์โท ปรากฏทั้งคําพยางค์เป็น และคําพยางค์ตาย  
คนไทยออกเสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์สูงตก มีสัทลักษณะ [51] หรือ [52] เป็นเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยน
ระดับ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นการออกเสียง หรือระดับเสียง ณ 0% ของระยะเวลาแบบปรับค่าที่ระดับเสียงสูง 
หรือกลางค่อนข้างสูง แล้วเปลี่ยนระดับค่อย ๆ ตกลงไปจนถึงระดับต่ํา หรือกลางค่อนข้างต่ําเมื่อสิ้นสุด
พยางค์นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าการออกเสียงวรรณยุกต์โทของคนไทยในช่วง 0 -50% ของการ
ออกเสียงระดับเสียงยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่จะเปลี่ยนแปลงระดับเสียงตกลงอย่างรวดเร็ว
หลังจาก 50% ของเสียงวรรณยุกต์ 

   2.2) วรรณยุกต์ตรี 

  ผู้บอกภาษาคนไทย คนที่ 1 ออกเสียงวรรณยุกต์ตรี ในคําพยางค์เป็น             
และคําพยางค์ตาย ที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น ระดับเสียงเริ่มต้น หรือระดับเสียง ณ 0% ของ
ระยะเวลาแบบปรับค่า ที่ระดับเสียงกลาง โดยจุดเริ่มต้นการออกเสียงวรรณยุกต์ตรีคําพยางค์เป็น มี
ค่าประมาณ 3.5 เซมิโทน และคําพยางค์ตาย สระเสียงสั้น ประมาณ 4.4 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียง
เลื่อนลงเล็กน้อย คําพยางค์เป็นเลื่อนลงมาที่จุดระยะเวลาแบบปรับค่า 30% ของวรรณยุกต์ ซึ่งเป็นค่า
ต่ําสุดของวรรณยุกต์ตรีมีค่าประมาณ 2.5 เซมิโทน และคําพยางค์ตาย สระเสียงสั้น เลื่อนลงมาที่จุด
ระยะเวลาแบบปรับค่า 40% ของการออกเสียง มีค่าประมาณ 3.8 เซมิโทน แล้วเลื่อนขึ้นจนสิ้นสุด
การออกเสียงที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.9 เซมิโทน ทั้งคําพยางค์เป็นและ
คําพยางค์ตาย สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี คําพยางค์เป็น และคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระ
เสียงสั้น ที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนไทยคนที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงความสูงต่ําของระดับเสียงไม่
มาก จึงมีสัทลักษณะกลางขึ้น [34] และจัดเป็นเสียงเปลี่ยนระดับเนื่องมีความซับซ้อนมากกว่าเรื่อง
ของระดับเสียงสูงต่ําที่เปลี่ยนไปแต่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการข้ึนตกของระดับเสียงอย่างเห็นได้ชัด คือ
มีลักษณะการตก-ขึ้น  
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  ผู้บอกภาษาคนไทย คนที่ 2 ออกเสียงวรรณยุกต์ตรี ในคําพยางค์เป็น             
และคําพยางค์ตาย ที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น ระดับเสียงเริ่มต้น หรือระดับเสียง ณ 0% ของ
ระยะเวลาแบบปรับค่า ที่ระดับเสียงกลาง โดยจุดเริ่มต้นการออกเสียงวรรณยุกต์ตรี ในคําพยางค์เป็น
และคําพยางค์ตาย สระเสียงสั้น มีค่าประมาณ 5.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียง เลื่อนลงเล็กน้อย          
คําพยางค์เป็นเลื่อนลงมาที่จุดระยะเวลาแบบปรับค่า 40% ของเสียงวรรณยุกต์ ประมาณ 3.7         
เซมิโทน และคําพยางค์ตาย สระเสียงสั้น เลื่อนลงมาที่จุดระยะเวลาแบบปรับค่า 50% ของวรรณยุกต์
มีค่าประมาณ 4.4 เซมิโทน แล้วเลื่อนขึ้นจนสิ้นสุดการออกเสียงที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง ในคํา
พยางค์เป็นระดับเสียงเพิ่มขึ้นจนมีค่าเซมิโทนประมาณ 6.5 เซมิโทน ที่จุดระยะเวลาแบบปรับค่า 90% 
ของวรรณยุกต์และระดับเสียงเลื่อนลงตอนท้ายเล็กน้อยจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ และคําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น มีค่าเซมิโทนประมาณ 6.2 เซมิโทน สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ ตรี         
คําพยางค์เป็น และคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น ที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนไทยคนที่ 2 
คือ กลางขึ้น [34] จัดว่าเป็นวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงด้านการขึ้นตกของ
ระดับเสียงวรรณยุกต์อย่างเห็นได้ชัด คือมีลักษณะการตก-ขึ้นดังท่ีกล่าวไปข้างต้น 

  สัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรี ปรากฏทั้งพยางค์เป็นและคําพยางค์ตายคน
ไทยออกเสียงเป็นระดับเสียงกลางขึ้นมีสัทลักษณะ [34] เป็นเสียงเปลี่ยนระดับ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นการออก
เสียง หรือระดับเสียง ณ 0% ของระยะเวลาแบบปรับค่าที่ระดับเสียงกลาง จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลง
เล็กน้อย แล้วเปลี่ยนระดับเสียงเลื่อนขึ้นจนถึงระดับกลางค่อนข้างสูงจนสิ้นสุด วรรณยุกต์จาก        
สัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรีที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าคําพยางค์เป็นและคําพยางค์ตายมีสัทลักษณะ
คล้ายคลึงกันแต่ในคําพยางค์ตายระดับเสียงเปลี่ยนระดับน้อยกว่าคําพยางค์เป็นส่วนด้านการขึ้นตก
ของระดับเสียงมีลักษณะเลื่อนลงเล็กน้อยแล้วเลื่อนขึ้นเหมือนกันทั้งคําพยางค์เป็นและคําพยางค์ตาย 

  ลักษณะการออกเสียงที่แตกต่างกันระหว่างผู้บอกภาษาคนไทย 2 คน คือ  
ผู้บอกภาษาคนไทยคนที่ 1 ออกเสียงวรรณยุกต์ตรีนี้ โดยไม่ปรากฏลักษณะการตกท้ายที่จุดสิ้นสุดของ
วรรณยุกต์ แต่ผู้บอกภาษาคนไทยคนที่ 2 ออกเสียงตกท้ายจุดสิ้นสุดของวรรณยุกต์เล็กน้อย  

   2.3) วรรณยุกต์จัตวา  

  ผู้บอกภาษาคนไทยคนที่ 1 ออกเสียงวรรณยุกต์จัตวา ในคําพยางค์เป็น             
ระดับเสียงเริ่มต้น หรือระดับเสียง ณ 0% ของระยะเวลาแบบปรับค่าที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา  
โดยจุดเริ่มต้นการออกเสียงมีค่าประมาณ 2.5 เซมิโทน แล้วระดับเสียง เลื่อนลงมาที่ระดับเสียงต่ํา              
ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 40% ของวรรณยุกต์มีค่าเซมิโทนประมาณ 0.7 เซมิโทน จากนั้นเปลี่ยน
ระดับขึ้นจนสิ้นสุดการออกเสียงวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 6.2 เซมิโทน         
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สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวา คําพยางค์เป็น ที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนไทยคนที่ 1 คือ ต่ํา
ตก-ขึ้น [215] ซ่ึงมีลักษณะตก-ขึ้น จึงจัดว่าเป็นวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ 

  ผู้บอกภาษาคนไทย คนที่ 2 ออกเสียงวรรณยุกต์จัตวาในคําพยางค์เป็น             
ระดับเสียงเริ่มต้น หรือระดับเสียง ณ 0% ของระยะเวลาแบบปรับค่าที่ระดับเสียงกลาง โดยจุดเริ่มต้น
การออกเสียงมีค่าประมาณ 4.1 เซมิโทน แล้วระดับเสียงตกลงมาที่ระดับเสียงต่ํา ที่ระยะเวลาแบบ
ปรับค่า 60% ของวรรณยุกต์ ค่าเซมิโทนประมาณ 0.5 เซมิโทน จากนั้นเพิ่มขึ้นจนสิ้นสุดการออกเสียง
ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 6 เซมิโทน สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวา 
คําพยางค์เป็น ที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนไทยคนที่ 2 คือ กลางตก-ขึ้น [314] ซึ่งมีลักษณะ ตก-ขึ้น 
เป็นวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ 

  สัทลักษณะของวรรณยุกต์จัตวาซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็นและคําพยางค์
ตาย คนไทยออกเสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ คือเสียงต่ําตก-ขึ้น หรือ กลางตก-ขึ้น             
มีสัทลักษณะ [215] หรือ [314] มีจุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ หรือระดับเสียง ณ 0% ของระยะเวลาแบบ
ปรับค่าที่ระดับกลาง หรือกลางค่อนข้างต่ํา และระดับเสียงจะตกลงมาที่ระดับต่ําในตอนต้นวรรณยุกต์
ก่อนจะเปลี่ยนระดับขึ้นไปจนถึงระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง หรือระดับสูง  

  ความสูงต่ํา และการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน ของวรรณยุกต์ในภาษาไทย
กรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 6 สัทลักษณะวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยผู้บอกภาษาคนไทย 

วรรณยุกต์ ผู้บอกภาษาคนไทย คนที่ 1 ผู้บอกภาษาคนไทย คนที่ 2 
ค าพยางค์เป็น 

สามัญ 32 43 

เอก 31 31 
โท 51 51 (ตกช้า ข้ึนเล็กน้อยก่อนตก) 

ตรี 34 34 (ตกท้าย) 
จัตวา 215 314 

ค าพยางค์ตาย ประสมด้วยสระเสียงสัน้ 

เอก 21 31 
ตรี 34 34 

ค าพยางค์ตาย ประสมด้วยสระเสียงยาว 
เอก 31 31 

โท 51 52 
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  จากตารางแสดงสัทลักษณะวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทยทั้ง 2 คน 
สรุปได้ว่าคนไทยทั้ง 2 คน มีสัทลักษณะการออกเสียงวรรณยุกต์ใกล้เคียงกันทั้งด้านความสูงต่ํา และ
การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน โดยแบ่งวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ                 
1) วรรณยุกต์ระดับ ประกอบด้วย วรรณยุกต์สามัญ (กลาง) และวรรณยุกต์เอก (ต่ํา) และ           
2) วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ ประกอบด้วย วรรณยุกต์โท (ตก) วรรณยุกต์ตรี (สูง) และวรรณยุกต์จัตวา 
(ขึ้น) เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ แต่ละหน่วยเสียงมีลักษณะความสูงต่ําและการขึ้นตกของ
ค่าความถ่ีมูลฐานดังนี้ 

 วรรณยุกต์สามัญสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์คนไทยเป็นวรรณยุกต์ระดับ คือ
ระดับเสียงกลางระดับ หรือ กลางค่อนข้างสูงระดับ มีสัทลักษณะ [32] หรือ [43] เริ่มต้นวรรณยุกต์ที่
ระดับเสียงกลาง หรือกลางค่อนข้างสูง และระดับเสียงเลื่อนลงเพียงเล็กน้อย หรือคงที่ไปจนถึงช่วง
ท้ายพยางค์  
  วรรณยุกต์เอกสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์คนไทยคือระดับเสียงกลางตก หรือ  
ต่ําระดับ [31] หรือ [21] เริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงกลาง หรือกลางค่อนข้างต่ํา ระดับเสียงจะ 
ค่อย ๆ ตกมาที่ระดับต่ําเมื่อสิ้นสุดวรรณยุกต์ ลักษณะการออกเสียงวรรณยุกต์ เอกจะคล้ายกับ
วรรณยุกต์สามัญแต่ระดับเสียงต่ํากว่าเล็กน้อย และมีระดับของการตกมากกว่าวรรณยุกต์สามัญ 
  วรรณยุกต์โทสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์คนไทยมีระดับเสียงสูงตก เป็นเสียง
วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ สัทลักษณะ [51] หรือ [52]  ซึ่งมีจุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงสูง หรือ
กลางค่อนข้างสูง แล้วเปลี่ยนระดับค่อย ๆ ตกไปจนถึงระดับต่ํา หรือกลางค่อนข้างต่ําจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ 
  วรรณยุกต์ตรีสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์คนไทยคือระดับเสียงกลางขึ้นเป็น
วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ มีสัทลักษณะ [34] ซึ่งเริ่มต้นการออกเสียงที่ระดับเสียงกลาง จากนั้นระดับ
เสียงตกเล็กน้อย แล้วเปลี่ยนระดับเสียงเลื่อนขึ้นจนถึงระดับกลางค่อนข้างสูงจนสิ้นสุดพยางค์ 
  วรรณยุกต์จัตวาสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์คนไทยคือระดับเสียงต่ําตก-ขึ้น หรือ 
กลางตก-ขึ้น [215] หรือ [341] ซึ่งเป็นวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ เริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงกลาง 
หรือกลางค่อนข้างต่ํา และระดับเสียงจะเลื่อนลงมาที่ระดับต่ําในตอนต้นวรรณยุกต์ก่อนจะเพ่ิมขึ้นไป
จนถึงระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง หรือระดับสูง 
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2. พิสัยค่าความถี่มูลฐาน 

 พิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ในคําพูดเดี่ยว พยางค์
เดียว ที่พูดโดยผู้บอกภาษาคนไทยจํานวน 2 คน มีความแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยพิสัย
ค่าความถ่ีมูลฐานของผู้บอกภาษาคนไทยประมาณ 7.55 เซมิโทน  

 การสร้างกราฟแสดงพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษานั้น ผู้วิจัยใช้สูตร           
เซมิโทน (ST) = 12 x log(ค่าเฮิรตซ์ที่จะแปลงค่า / ค่าอ้างอิง)/log(2) เช่นเดียวกับวิธีการปรับค่า
เฮิรตซ์เป็นค่าเซมิโทน แต่ได้กําหนดค่าอ้างอิง (reference value) = 90 เฮิรตซ์ ซึ่งเป็นการทําให้ค่า
ตํ่าสุดของชุดข้อมูลไม่ตัดกับแกนนอน เพ่ือให้เห็นความแตกต่างของค่าต่ําสุด และค่าสูงสุดในการออก
เสียง หรือพิสัยระดับเสียงอย่างชัดเจน พิสัยค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ      
ในคําพูดเดี่ยว พยางค์เดียว ที่พูดโดยผู้บอกภาษาคนไทยแสดงไดด้ังภาพที่ 8 และตารางท่ี 7 ดังนี้ 

 
ภาพที่ 8 พิสัยค่าความถี่มลูฐานวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ของผูบ้อกภาษาคนไทย 

ตารางที่ 7 ค่าเซมิโทนแสดงพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของผู้บอกภาษาคนไทย  

 ผู้บอกภาษาคนไทย คนที่ 1 ผู้บอกภาษาคนไทย คนที่ 2 ค่าเฉลี่ย S.D. 

F0 range 6.75 8.35 7.55 1.13 

  จากภาพที่ 8 และข้อมูลในตารางที่ 7 อธิบายได้ว่า ผู้บอกภาษาคนไทยที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครทั้ง 2 คน มีช่วงกว้างของพิสัยค่าความถี่มูลฐานที่ไม่แตกต่างกันมาก ความแตกต่าง
ของพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของผู้บอกภาษาทุกคนอยู่ระหว่าง 6-9 เซมิโทน 
  กล่าวได้ว่า พิสัยพิสัยค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออก
เสียงโดยผู้บอกภาษาคนไทยทั้ง 2 คนนั้นใกล้เคียงกันโดยผู้บอกภาษาคนที่ 1 มีพิสัยพิสัยค่าความถี่มูล
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ฐาน 6.75 เซมิโทน ผู้บอกภาษาคนที่ 2 มีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 8.35 เซมิโทนกล่าวคือความ
แตกต่างระหว่างพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษาทุกคนอยู่ระหว่าง 6-9 เซมิโทนซึ่งมีค่าการ
กระจาย หรือค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) ประมาณ 1.13 

วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย 

สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วย
ตนเองในประเทศไทยจํานวน 10 คน มีสัทลักษณะแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งด้านความสูงต่ําของ
ค่าความถ่ีมูลฐาน ลักษณะการข้ึนตกของค่าความถี่มูลฐาน และพิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน 

1. ความสูงต่ าและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน 

 จากการวิเคราะห์ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ในคําพูดเดี่ยว 
พยางค์เดียว พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเอง ในประเทศไทย พบว่าสัทลักษณะของ
เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเอง ใน
ประเทศไทย ด้านความสูงต่ําและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน ของผู้บอกภาษาทั้ง 10 คน           
มีลักษณะดังภาพที ่9-18 และสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 9 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนท่ี 1 
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ภาพที่ 10 สัทลักษณะของวรรณยกุต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนท่ี 2 

 
ภาพที่ 11 สัทลักษณะของวรรณยกุต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนท่ี 3 

 
ภาพที่ 12 สัทลักษณะของวรรณยกุต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนท่ี 4 
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ภาพที่ 13 สัทลักษณะของวรรณยกุต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนท่ี 5 

 
ภาพที่ 14 สัทลักษณะของวรรณยกุต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนท่ี 6 

 
ภาพที่ 15 สัทลักษณะของวรรณยกุต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนท่ี 7 
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ภาพที่ 16 สัทลักษณะของวรรณยกุต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนท่ี 8 

 
ภาพที่ 17 สัทลักษณะของวรรณยกุต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนท่ี 9 

 
ภาพที่ 18 สัทลักษณะของวรรณยกุต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนท่ี 10 
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  จากภาพที่ 9-18 แสดงสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคน
กัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ทั้ง 10 คน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1.) เสียงวรรณยุกต์ระดับ 

  1.1) วรรณยุกต์สามัญ 

   วรรณยุกต์สามัญที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทย
ด้วยตนเองในประเทศไทยส่วนใหญ่มีสัทลักษณะในด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเป็น
ระดับเสียงตก ยกเว้นการออกเสียงของผู้บอกภาษา 3 คน มีลักษณะเป็นระดับเสียงตก-ขึ้น ในด้าน
ระดับความสูงต่ําค่าความถี่มูลฐานมีลักษณะต่าง ๆ กันแบ่งเป็นสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญ
ของผู้บอกภาษากลุ่มนี้ 4 สัทลักษณะอธิบายเรียงลําดับตามความมากน้อยของจํานวนผู้บอกภาษาที่
ออกเสียงเป็นสัทลักษณะนั้น ๆ คือ สูงตก (คนที่ 1, คนที่ 6 และคนที่ 9-10), กลางตก-ขึ้น (คนที่ 2-3 
และคนที่ 5), กลางตก (คนที่ 4 และคนที่ 8) และต่ําระดับ (คนที่ 7) ตามลําดับ ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ 1: สูงตกมีสัทลักษณะสูงตก หรือกลางค่อนข้างสูงตก [51]/ [41] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 1 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญเป็นสัทลักษณะ
กลางค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.9 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์
ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 6 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญเป็นสัทลักษณะ
สูงตก [51] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 5 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดการออกเสียงที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 
100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.8 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญเป็นสัทลักษณะ
กลางค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.3 เซมิโทนจากพิสัยค่าความถี่มูลฐานประมาณ 5.43 เซมิโทน 
จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียง
ต่ํา มีค่าประมาณ 0.7 เซมิโทน (ผู้วิจัยแบ่งช่วงพิสัยค่าความถี่มูลฐานตั้งแต่ 4 เซมิโทนขึ้นไปเป็นระดับ
เสียงสูง เนื่องจากเส้นแสดงค่าเซมิโทนของผู้บอกภาษาคนที่ 9 นี้ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มอยู่ที่ 0-5 เซมิโทน 
ระดับเสียงตั้งแต่ 5 เซมิโทนขึ้นไปมีเพียงระดับเสียงของวรรณยุกต์เอกคําพยางค์ตายเสียงสั้นที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 90-100% เท่านั้น) 
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   ผู้บอกภาษาคนที่  10 สัทลักษณะของเสี ยงวรรณยุกต์ สามัญเป็น             
สัทลักษณะสูงตก [51] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่า      
เซมิโทนประมาณ 2.8 เซมิโทน จากพิสัยค่าความถี่มูลฐาน 2.83 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่าง
ต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.1            
เซมิโทน 

  กลุ่มที่ 2: กลางตก-ขึ้น มีสัทลักษณะกลางตก-ขึ้น หรือ กลางค่อนข้างสูง
ตก-ขึ้น [313]/ [314]/ [423] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 2 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญเป็นสัทลักษณะ
กลางตก-ขึ้น [313] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางมีค่า             
เซมิโทนประมาณ 2.1 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 50%ของวรรณยุกต์อยู่
ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 0.7 เซมิโทน แล้ว เปลี่ยนระดับขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 2.5 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 3 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญเป็น สัทลักษณะ
กลางตก-ขึ้น [314] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่า          
เซมิโทนประมาณ 2.3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 50% อยู่ที่ระดับเสียง
ต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 0.3 เซมิโทน แล้วเปลี่ยนระดับขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับ
ค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 3.1 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 5 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญเป็นสัทลักษณะ
กลางค่อนข้างสูงตก-ขึ้น [423] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3 เซมิโทนจากพิสัยค่าความถี่มูลฐาน 3.4 เซมิโทน จากนั้น
ระดับเสียงตกที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 70% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 
0.9 เซมิโทน แล้วเลื่อนขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง       
มีค่าประมาณ 2.2 เซมิโทน 

  กลุ่มที่ 3 : กลางตก มีสัทลักษณะกลางตก [31] 
   ผู้ บอกภาษาคนที่  4  สั ทลั กษณะของ เสี ย งวรรณยุ กต์ สามัญ เป็ น                
สัทลักษณะกลางตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง         
มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.9 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลา
แบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.3 เซมิโทน 
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  ผู้ บอกภาษาคนที่  8  สั ทลั กษณะของ เสี ย งวรรณยุ กต์ สามัญ เป็ น             
สัทลักษณะกลางตก [31] ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 10%4 เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 3.1 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 
100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 1.3 เซมิโทน 

  กลุ่มที่ 4 : ต่ าระดับ มีสัทลักษณะต ่าระดับ [21] 
  ผู้บอกภาษาคนที่ 7 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญเป็นสัทลักษณะ

กลางค่อนข้างต่ําระดับ [21] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 15 เซมิโทน 

  นอกจากนี้ยังปรากฏสัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษาคนที่ 7ด้วย คือ         
สัทลักษณะสูงระดับ [55] เมื่อพิจารณาสัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษาแล้วพบว่าด้านความสูงต่ําของ
ค่าความถี่มูลฐานเริ่มต้นที่ระดับสูง เช่นเดียวกับสัทลักษณะหลักสูงตก แต่จุดสิ้นสุดการออกเสียง
แตกต่างกัน เนื่องจากสัทลักษณะย่อยสูงระดับดังกล่าวเป็นเสียงคงระดับ ในด้านการขึ้นตกของ
ค่าความถี่มูลฐานนั้นไม่เปลี่ยนแปลงทิศทางการขึ้นตก ตรงข้ามกับสัทลักษณะหลักในการออกเสียง
วรรณยุกต์สามัญของผู้บอกภาษากลุ่มนี้ซึ่งมีลักษณะของระดับเสียงตก 

ตารางที่ 8 สัทลักษณะวรรณยุกต์สามัญในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทย 

   ด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) 

วรรณยุกต์
ภาษาไทย
กรุงเทพฯ 

คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) 
สัทลักษณะหลัก สัทลักษณะย่อยที่ 

1 
สัทลักษณะย่อยที่ 

2 
สัทลักษณะย่อยที่ 

3 
วรรณยุกต์สามัญ
หรือวรรณยุกต์

กลาง 

สูงตก 
[51]/ [41] 

กลางตก-ขึ้น 
[313]/ [314]/ 

[423] 

กลางตก [31] ต่ําระดับ [21] 

  ลักษณะการข้ึนตกของค่าความถี่มูลฐานแสดงดังภาพต่อไปนี้ ทั้งนี้ภาพต่อไปนี้แสดง
ให้เห็นเฉพาะความแตกต่างด้านการข้ึนตกของค่าความถี่มูลฐานเท่านั้น ส่วนการพิจารณาด้านความสูง

                                                           
4การวิเคราะห์สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ของผู้บอกภาษาคนที่ 8 จะเริ่มต้นที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 10% 
เนื่องจากค่าความถี่มูลฐานที่จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ คือระยะเวลาแบบปรับค่า 0 -10%  มีระดับเสียงลดลงทุก
วรรณยุกต์ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล ผู้วิจัยจึงเริ่มต้นการวิเคราะห์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 10% เป็นต้นไป 
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ต่ําของค่าความถี่มูลฐาน ต้องพิจารณาจากภาพที่ 9 –18 ที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากระดับความ
สูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานต้องเปรียบเทียบกับพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษาแต่ละคน        
ร่วมด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่19 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก ภาพที ่20 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 1 
              ของวรรณยุกต์สามัญ ผู้บอกภาษา KHST               ของวรรณยุกต์สามัญ ผู้บอกภาษา KHST 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่21 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 2 ภาพที ่22 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 3 
            ของวรรณยกุต์สามัญ ผู้บอกภาษา KHST               ของวรรณยุกต์สามัญ ผู้บอกภาษา KHST 

   กล่าวได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ ซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็น  
สัทลักษณะหลัก หรือสัทลักษณะที่ปรากฏมากที่สุดในการออกเสียงของคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทย
ด้วยตนเองในประเทศไทย คือเสียงเปลี่ยนระดับมีสัทลักษณะสูงตก [51]/ [41] เป็นการออกเสียงของ
ผู้บอกภาษาจํานวน 4 คน ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ มีระดับสูง หรือกลางค่อนข้างสูง และ
ระดับเสียงจะตกลงอย่างรวดเร็วจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงต่ํา สัทลักษณะย่อยที่ 1 มีจํานวน       
ผู้บอกภาษา 3 คน คือ กลางตก-ขึ้น สัทลักษณะย่อยที่ 2 มีผู้บอกภาษา 2 คน คือกลางตก และ          
สัทลักษณะย่อยที ่3 มีผู้บอกภาษาออกเสียงสัทลักษณะเช่นนี้เพียง 1 คน คือสัทลักษณะต่ําระดับ 
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1.2) วรรณยุกต์เอก 

   ค าพยางค์เป็น 
   วรรณยุกต์เอกที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วย
ตนเองในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีสัทลักษณะในด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเป็นระดับ
เสียงตก ยกเว้นการออกเสียงของผู้บอกภาษา 3 คน มีระดับเสียงตก-ขึ้น โดยสัทลักษณะของเสียง
วรรณยุกต์เอกซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็นของผู้บอกภาษากลุ่มนี้แบ่งเป็น 4 สัทลักษณะเรียงลําดับตาม
จํานวนของผู้บอกภาษาที่ออกเสียงสัทลักษณะนั้น ๆ คือ สูงตก (คนที่ 1, คนที่ 5-6 และคนที่ 8-10), 
กลางตก (คนที่ 2 และคนที่ 4), กลางตก-ขึ้น (คนที่ 3) และต่ําระดับ (คนที่ 7) ตามลําดับ ซึ่งอธิบายได้
ดังต่อไปนี้ 
   กลุ่มที่ 1 : สูงตก มีสัทลักษณะสูงตก หรือกลางค่อนข้างสูงตก [51]/ [41] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 1 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอกเป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้าง
สูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.9 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.6 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 5 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอกเป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้าง
สูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.6 เซมิโทน จากพิสัยค่าความถี่มูลฐาน 3.4 เซมิโทนจากนั้นระดับเสียงตก
อย่างต่อเนื่องจนถึงระยะเวลาแบบปรับค่า 80% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0 เซมิโทนจากนั้น
ระดับเสียงเพิ่มเล็กน้อยแต่ยังอยู่ที่ระดับเสียงต่ํา 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 6 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอกเป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้าง
สูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.8 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.6 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 8 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอกเป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูงตก [41] ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 10%5 เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 4 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 
100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํามีค่า 0 เซมิโทน 

                                                           
5การวิเคราะห์สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ของผู้บอกภาษาคนที่ 8 จะเริ่มต้นที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 10% 
เนื่องจากค่าความถี่มูลฐานท่ีจุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ คือระยะเวลาแบบปรับค่า 0-10% มีระดับเสียงลดลงทุกวรรณยุกต์
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล ผู้วิจัยจึงเริ่มต้นการวิเคราะห์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 10% เป็นต้นไป 
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   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอกเป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้าง
สูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.3 เซมิโทนจากพิสัยค่าความถี่มูลฐานประมาณ 5.43 เซมิโทนจากนั้น
ระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่องมายังระยะเวลาแบบปรับค่า 80% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํามีค่าประมาณ 0 เซมิ
โทน แล้วระดับเสียงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย (ผู้วิจัยแบ่งช่วงพิสัยค่าความถี่มูลฐานตั้งแต่ 4 เซมิโทนขึ้นไปเป็น
ระดับเสียงสูง เนื่องจากเส้นแสดงค่าเซมิโทนของผู้บอกภาษาคนที่ 9 นี้ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มอยู่ที่ 0-5 เซ
มิโทน ระดับเสียงตั้งแต่ 5 เซมิโทนขึ้นไปมีเพียงระดับเสียงของวรรณยุกต์เอกคําพยางค์ตายเสียงสั้ นที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 90-100% เท่านั้น) 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 10 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอกเป็นระดับเสียงสูง
ตก [51] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 
2.5 เซมิโทนจากพิสัยค่าความถี่มูลฐาน 2.83 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.6 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 2 : กลางตก มีสัทลักษณะกลางตก [31] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 2 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอกเป็นระดับเสียงกลาง
ตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 2.6 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 
100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.3 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 4 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอกเป็นระดับเสียงกลาง
ตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 3.3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 
100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.1 เซมิโทน 

  กลุ่มที่ 3 : กลางตก-ขึ้น มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงตก-ขึ้น [425] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 3 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอกเป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูงตก-ขึ้น [425] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 50% 
อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 1 เซมิโทน แล้วระดับเสียงขึ้นไปจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงสูง มีค่าประมาณ 3.9 เซมิโทน 
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   กลุ่มที่ 4 : ต่ าระดับ มีสัทลักษณะต ่าระดับ [21] 
  ผู้บอกภาษาคนที่ 7 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอกเป็นระดับเสียงต่ํา

ระดับ [21] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํามีค่าเซ
มิโทนประมาณ 2.6 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบ
ปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 1.4 เซมิโทน   
   นอกจากนี้วรรณยุกต์ เอกในคําพยางค์เป็นของผู้บอกภาษากลุ่มนี้ยัง
ปรากฏสัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษาคนที่ 2 และ 5 ด้วย คือสัทลักษณะกลางตก -ขึ้น [323] เมื่อ
พิจารณาสัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษาทั้ง 2 คน แล้วพบว่าด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน
เริ่มต้นวรรณยุกต์และสิ้นสุดที่ระดับกลาง และช่วงต้นการออกเสียงเสียงจะเลื่อนลงเล็กน้อยก่อนเลื่อน
ขึ้นมาท่ีระดับเสียงกลางเช่นเดิม ส่วนด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานนั้นมีลักษณะการตก-ขึ้น ซึ่ง
ต่างจากสัทลักษณะหลักและสัทลักษณะรองของผู้บอกภาษากลุ่มนี้ที่มีระดับเสียงตก  
   กล่าวได้ว่า สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก ซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็น 
สัทลักษณะหลัก หรือสัทลักษณะที่ปรากฏมากที่สุดในการออกเสียงของคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทย
ด้วยตนเองในประเทศไทย คือเสียงเปลี่ยนระดับคือสัทลักษณะสูงตก [51]/ [41] เป็นการออกเสียง
ของผู้บอกภาษาจํานวน 6 คน ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับสูง หรือกลางค่อนข้างสูง 
และระดับเสียงจะตกอย่างรวดเร็วจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงต่ํา สัทลักษณะย่อยที่ 1 มีจํานวนผู้
บอกภาษา 2 คน คือสัทลักษณะกลางตก และสัทลักษณะย่อยที่ 2 มีผู้บอกภาษาออกเสียงสัทลักษณะ
เช่นนี้เพียง 1 คน คือสัทลักษณะกลางตก-ขึ้น และต่ําระดับ 

   ค าพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว 
   วรรณยุกต์เอกที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วย
ตนเองในประเทศไทยในคําพยางค์ตาย ที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวมีสัทลักษณะใน
ด้านทิศทางการขึ้นตกแตกต่างกัน ซึ่งมีทั้งลักษณะการตกการขึ้น และคงระดับ โดยสัทลักษณะของ
เสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นของผู้บอกภาษากลุ่มนี้แบ่งเป็น 5        
สัทลักษณะ เรียงลําดับตามจํานวนของผู้บอกภาษาที่ออกเสียงสัทลักษณะนั้น ๆ คือ สูงตก (คนที่ 3, 
คนที่ 5 และคนที่ 9), กลางระดับ (คนที่ 2, คนที่ 4 และคนที่ 8), สูงระดับ (คนที่ 1 และคนที่ 6), ต่ํา
ระดับ (คนที่ 7) และสูงตก-ขึ้น (คนที่ 10) ตามลําดับ และสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอกคํา
พยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาวของผู้บอกภาษากลุ่มนี้แบ่งเป็น 6 สัทลักษณะ เรียงลําดับตาม
จํานวนของผู้บอกภาษาที่ออกเสียงสัทลักษณะนั้น ๆ คือ สูงตก (คนที่ 1, คนที่ 4-6 และคนที่ 9-10), 
กลางระดับ (คนที่ 8), ต่ําระดับ (คนที่ 7), กลางตก (คนที่ 2) และกลางตก-ขึ้น (คนที่ 3) ซึ่งอธิบายได้
ดังต่อไปนี้ 
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  กลุ่มที่ 1 : สูงตก มีสัทลักษณะสูงตกหรือกลางค่อนข้างสูงตก [53]/ [41]/ 
[42] 

  ผู้บอกภาษาคนที่ 1 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงตก [42] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.2 เซมิโทน จากนั้นระดับ
เสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้าง
ต่ํา มีค่าประมาณ 1.7 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 3 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงสูงตก [53] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% 
เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 2 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 4 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงตก [42] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.1 เซมิโทน จากนั้นระดับ
เสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้าง
ต่ํา มีค่าประมาณ 1.7 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 5 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น และเสียงยาวเป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงตก [42]/ [41] เริ่มต้น
วรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าท่ี 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์
ตายเสียงสั้น และเสียงยาว ประมาณ 2.6  เซมิโทน และ 2.7 เซมิโทน ตามลําดับจากพิสัยค่าความถี่
มูลฐาน 3.4 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 
100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา หรือต่ํา มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตายเสียงสั้น และเสียงยาว 
ประมาณ 1.1 เซมิโทน และ 0.4 เซมิโทน ตามลําดับ  
   ผู้บอกภาษาคนที่ 6 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.6 เซมิโทน จากนั้นระดับ
เสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํามี
ค่าประมาณ 0.4  เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น และเสียงยาว เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ 
ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตายเสียงสั้น 
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และเสียงยาว ประมาณ 3.6  เซมิโทน และ 3.5 เซมิโทน ตามลําดับ จากนั้นระดับเสียงตกอย่าง
ต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าเซมิโทนในคํา
พยางค์ตายเสียงสั้น และเสียงยาว ประมาณ 1 เซมิโทน และ 0.4 เซมิโทน ตามลําดับ (ผู้วิจัยแบ่งช่วง
พิสัยค่าความถ่ีมูลฐานตั้งแต่ 4 เซมิโทนขึ้นไปเป็นระดับเสียงสูงดังที่อธิบายไปแล้วข้างต้น) 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 10 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.5 เซมิโทนจากพิสัย
ค่าความถี่มูลฐาน 2.83 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลา
แบบปรับค่า100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่า 0 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 2 : กลางระดับ มีสัทลักษณะกลางระดับ หรือ กลางค่อนข้างสูง
ระดับ [32]/ [33]/ [43] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 2 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงระดับ [43] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.9 เซมิโทน จากนั้นระดับ
เสียงเลื่อนลงเล็กน้อย หรือคงระดับจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับ
เสียงกลาง มีค่าประมาณ 1.8 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 4 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงระดับ [43] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.6 เซมิโทน จากนั้นระดับ
เสียงเลื่อนลงเล็กน้อย หรือคงระดับจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับ
เสียงกลาง มีค่าประมาณ 3.8 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 8 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น และเสียงยาว เป็นระดับเสียงกลางระดับ [32]/ [33] ณ ระยะเวลาแบบปรับ
ค่าที่ 10%6 เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตายเสียงสั้นและเสียงยาว ประมาณ 3.1    
เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยหรือคงระดับจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 
100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา หรือกลาง มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตายเสียงสั้นและเสียงยาว 
ประมาณ 2.6 เซมิโทน และ 3.4 เซมิโทน ตามลําดับ 

                                                           
6การวิเคราะห์สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ของผู้บอกภาษาคนที่ 8 จะเริ่มต้นที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 10% 
เนื่องจากค่าความถี่มูลฐานท่ีจุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ คือระยะเวลาแบบปรับค่า 0-10% มีระดับเสียงลดลงทุกวรรณยุกต์
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล ผู้วิจัยจึงเริ่มต้นการวิเคราะห์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 10% เป็นต้นไป 
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กลุ่มที่ 3 : สูงระดับ มีสัทลักษณะสูงระดับ หรือกลางค่อนข้างสูงระดับ 
[55]/ [44]    
   ผู้บอกภาษาคนที่ 1 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงสูงระดับ [55] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 
0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตายเสียงสั้น ประมาณ 5.1 เซมิโทน ระดับคงระดับ
จนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100%  
   ผู้บอกภาษาคนที่ 6 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงระดับ [44] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.7 เซมิโทน ระดับเสียงคง
ระดับจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100%  

กลุ่มที่ 4 : ต่ าระดับ มีสัทลักษณะต ่าระดับ [21] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 7 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น และเสียงยาว เป็นระดับเสียงต่ําระดับ [21] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตายเสียงสั้น และเสียง
ยาว ประมาณ 2.9 เซมิโทน และ 2.3 เซมิโทน ตามลําดับ จากนั้นระดับเสียง เลื่อนลงเล็กน้อยจน
สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตาย
เสียงสั้น และเสียงยาว ประมาณ 1.7 เซมิโทน และ 1.3 เซมิโทน ตามลําดับ 

กลุ่มที่ 5 : กลางตก มีสัทลักษณะกลางตก [31] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 2 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงกลางตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 
0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.4 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.6 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 6 : สูงตก-ขึ้น มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงตก-ขึ้น [435] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 10 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงตก-ขึ้น [435] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ 
ระยะเวลาแบบปรับค่าท่ี 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.5 เซมิโทนจาก
พิสัยค่าความถี่มูลฐาน 2.83 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 
40% อยู่ที่ระดับกลาง มีค่า 1.8 เซมิโทน และระดับเสียงขึ้นไปถึงระดับสูงจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงสูง มีค่าประมาณ 2.7 เซมิโทน 
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   กลุ่มที่ 7 : กลางตก-ขึ้นมีสัทลักษณะกลางตก-ขึ้น [312]  
   ผู้บอกภาษาคนที่ 3 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางตก-ขึ้น [312] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับ
ค่าท่ี 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.5 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกที่ระยะเวลา
แบบปรับค่า 60% อยู่ที่ระดับต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 0.3 เซมิโทน และระดับเสียงเลื่อนขึ้นไปถึง
ระดับกลางค่อนข้างสูงจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 1.1 เซมิโทน 
   นอกจากนี้ในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นยังปรากฏสัทลักษณะ
ย่อยของผู้บอกภาษาคนที่ 1, 4, 6, 9 และ10ด้วย คือ ผู้บอกภาษาคนที่ 1 และ 4 มีสัทลักษณะสูง
ระดับ [45]/ [44], ผู้บอกภาษาคนที่ 6, 9 และ 10 มีสัทลักษณะต่ําระดับ [11], กลางขึ้น [35] และสูง
ตก [53] ตามลําดับ รวมทั้งสัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษาคนที่ 7 ที่ปรากฏในคําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว คือสัทลักษณะสูงระดับ [55] เมื่อพิจารณาสัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษา
พบว่ามีลักษณะความสูงต่ําและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานที่แตกต่างกันไป 
   กล่าวได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์ เอก ซึ่งปรากฏในคําพยางค์ตาย 
ประสมด้วยสระเสียงสั้น และคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาวสัทลักษณะหลักหรือ            
สัทลักษณะที่ปรากฏมากที่สุดในการออกเสียงของคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศ
ไทย คือเสียงเปลี่ยนระดับ สูงตก เป็นการออกเสียงของผู้บอกภาษาจํานวน 9 คน7 ระดับเสียง ณ 
จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์มีระดับสูง หรือกลางค่อนข้างสูง และระดับเสียงตกอย่างรวดเร็วจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระดับเสียงต่ํา [53]/ [41]/ [42] สัทลักษณะย่อยที่ 1 หรือสัทลักษณะที่ปรากฏรองลงมา 
มีจํานวนผู้บอกภาษา 4 คน คือกลาง-ระดับ [43]/ [33]/ [32] ผู้สัทลักษณะย่อยที่ 2 และ 3 มีจํานวน
ผู้บอกภาษาออกเสียงสัทลักษณะละ 2 คน คือสัทลักษณะสูงระดับ และสัทลักษณะต่ําระดับ              
สัทลักษณะย่อยที่ 4-6 มีผู้บอกภาษาออกเสียงสัทลักษณะเช่นนี้เพียง 1 คน คือสัทลักษณะกลางตก 
สัทลักษณะสูงตก-ขึ้น และสัทลักษณะกลางตก-ขึ้น  
 
 
 
 

                                                           
7จํานวนผู้บอกภาษาในกลุม่ KHST นี้มีทั้งหมด 10 คน แต่ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยรวม คําพยางคต์ายที่ประสมดว้ยสระเสยีง
สั้น และคาํพยางค์ตายที่ประสมดว้ยสระเสยีงยาวไว้ด้วยกัน จึงกลายเป็นจํานวนผู้บอกภาษา 10 คน * คําพยางค์ตาย 
2 แบบ= 20 คน 
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สัทลักษณะย่อยท่ี 1 
KHST/2

KHST/4

ตารางที่ 9 สัทลักษณะวรรณยุกต์เอกในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทย 

   ด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) 

วรรณยุกต์
ภาษาไทย
กรุงเทพฯ 

 
คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) 

 
 

วรรณยุกต์
เอก หรือ
วรรณยุกต์

ตํ่า 

คําพยางค์เป็น 

สัทลักษณะหลัก สัทลักษณะย่อย 1 สัทลักษณะย่อย 2 สัทลักษณะย่อย 3 
สูงตก [51]/ [41] กลางตก [31] กลางตก-ขึ้น [425] ต่ําระดับ [21] 

คําพยางค์ตาย 
หลัก ย่อย 1 ย่อย 2 ย่อย 3 ย่อย 4 ย่อย 5 ย่อย 6 

สูงตก 
[53]/ 
[41]/ 
[42] 

กลาง
ระดับ 
[32]/ 
[33]/ 
[43] 

สูงระดับ 
[55]/ 
[44] 

ต่ําระดับ 
[21] 

กลางตก 
[31] 

สูงตก-ขึ้น 
[435] 

กลางตก-
ขึ้น [312] 

   ลักษณะการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานแสดงดังภาพต่อไปนี้ ทั้งนี้ภาพ
ต่อไปนี้แสดงให้เห็นเฉพาะความแตกต่างด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเท่านั้น ส่วนการ
พิจารณาด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน ต้องพิจารณาจากภาพที่ 9–18 ที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้ 
เนื่องจากระดับความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานต้องเปรียบเทียบกับพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอก
ภาษาแต่ละคนร่วมด้วย 
วรรณยุกต์เอก คําพยางค์เป็น 
 
 
 
 
 
 

 
  ภาพที่ 23 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก ภาพที ่24 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 1 
               ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHST                ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHST 
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 ภาพที่ 25 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 2       ภาพที่ 26 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 3 
              ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHST                 ของวรรณยกุต์เอก (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHST 

วรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตาย 

 

 

 

 

 
ภาพที ่27 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก ภาพที ่28 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 1 
              ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHST                ของวรรณยกุต์เอก (คําพยางค์ตาย) ผูบ้อกภาษา KHST 

 

 

 

 

 

ภาพที ่29 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 2      ภาพที่ 30 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลกัษณะย่อย 3 
             ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHST                 ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHST 
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ภาพที ่31 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 4 ภาพที ่32 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 5 
             ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHST                 ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHST 
 
 

 

 

 

 

ภาพที ่33 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 6 
             ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHST   

   สรุปได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์ เอก ซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็นคํา
พยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาวสัทลักษณะหลัก 
หรือสัทลักษณะหลักที่ปรากฏมากท่ีสุดในการออกเสียงของคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองใน
ประเทศไทยคือสัทลักษณะสูงตกมีลักษณะด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน คือระดับเสียง ณ 
จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับสูง หรือกลางค่อนข้างสูง จากนั้นระดับเสียงจะตกไปยังระดับเสียงต่ํา 
ระดับกลางค่อนข้างต่ํา หรือระดับกลาง [51]/ [53]/ [41]/ [42] ในด้านทิศทางการขึ้นตกของ
ค่าความถี่มูลฐานส่วนใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์เอกเป็นระดับเสียงตก และผู้บอกภาษาบางคนออก
เสียงมรีะดับเสียงตก-ขึ้น 

  2.) เสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ 

   2.1) วรรณยุกต์โท 
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   ค าพยางค์เป็น 
   วรรณยุกต์โทที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วย
ตนเองในประเทศไทยส่วนใหญ่มีสัทลักษณะในด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเป็นระดับ
เสียงตก-ขึ้น และระดับเสียงตกใกล้เคียงกัน และบางคนมีระดับเสียงขึ้น-ตก โดยสัทลักษณะในของ
เสียงวรรณยุกต์โทซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็นของผู้บอกภาษากลุ่มนี้แบ่งเป็น 4 สัทลักษณะเรียงลําดับ
ตามจํานวนของผู้บอกภาษาท่ีออกเสียงสัทลักษณะนั้น ๆ คือ สูงตก (คนที่ 1, คนที่ 8-9 และคนที่ 10), 
กลางตก-ขึ้น (คนที่ 2-3 และคนที่ 5), กลางตก (คนที่ 4), สูงตก-ขึ้น (คนที่ 6) และ ต่ําระดับ (คนที่ 7) 
ตามลําดับ ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

       กลุ่มที่ 1 : สูงตก มีสัทลักษณะสูงตก หรือกลางค่อนข้างสูงตก-ขึ้น [51]/ [41] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 1 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท เป็นเสียงสูงตก [51] 
เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.8 เซมิ
โทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับ
เสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.1 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 8 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูงตก [41] ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 10%8 เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 4 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 
100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 1 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โทเป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้าง
สูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.8 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.9 เซมิโทน (ผู้วิจัยแบ่งช่วงพิสัย
ค่าความถ่ีมูลฐานตั้งแต่ 4 เซมิโทนขึ้นไปเป็นระดับเสียงสูงดังที่อธิบายไปแล้วข้างต้น) 

  ผู้บอกภาษาคนที่ 10 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท เป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มี
ค่าเซมิโทนประมาณ 1.4 เซมิโทน จากพิสัยค่าความถี่มูลฐาน 2.83 เซมิโทนจากนั้นระดับเสียงเลื่อน
ขึ้นเล็กน้อยที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 20% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.4 

                                                           
8การวิเคราะห์สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ของผู้บอกภาษาคนที่ 8 จะเริ่มต้นที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 10% 
เนื่องจากค่าความถี่มูลฐานที่จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ คือระยะเวลาแบบปรับค่า 0 -10%  มีระดับเสียงลดลงทุก
วรรณยุกต์ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล ผู้วิจัยจึงเริ่มต้นการวิเคราะห์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 10% เป็นต้นไป 
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เซมิโทน แล้วระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา             
มีค่าประมาณ 0.5 เซมิโทน 

  กลุ่มที่ 2 : กลางตก-ขึ้น มีสัทลักษณะกลางตก-ขึ้น หรือ กลางค่อนข้างสูง
ตก-ขึ้น [324]/ [414]/ [423] 

  ผู้บอกภาษาคนที่ 2 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โทเป็นระดับเสียงกลาง
ตก-ขึ้น [324] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 2.5 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 40% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 1.3 เซมิโทน แล้วระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลา
แบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 3.5 เซมิโทน 

  ผู้บอกภาษาคนที่ 3 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูงตก-ขึ้น [414] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 50% 
อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 0.7 เซมิโทน แล้วระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 2.7 เซมิโทน 

  ผู้บอกภาษาคนที่ 5 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูงตก-ขึ้น [423] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3 เซมิโทนจากพิสัยค่าความถี่มูลฐาน 3.4 เซมิโทน จากนั้นระดับ
เสียงตกที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 50% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 0.9  
เซมิโทน แล้วเลื่อนขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง           
มีค่าประมาณ 2.2 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 3 : กลางตก มีสัทลักษณะกลางตก [31] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 4 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท เป็นระดับเสียงกลาง
ตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางมีค่าเซมิโทน
ประมาณ 4 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.4 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 4 : สูงตก-ขึ้นมีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงตก-ขึ้น [435] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 6 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูงตก-ขึ้น [435] เริ่มต้นวรรณยุกต์ท่ีระยะเวลาแบบปรับค่า 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้าง
สูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.9 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 40% อยู่ที่
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ระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.6 เซมิโทน แล้วระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงสูง มีค่าประมาณ 5.3 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 5: ต่ าระดับมีสัทลักษณะต ่าระดับ [11] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 7 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โทเป็นระดับเสียงต่ํา
ระดับ [11] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงต่ํา มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 2.2 เซมิโทน และระดับเสียงคงระดับจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100%  
   นอกจากนี้ในคําพยางค์เป็นยังปรากฏสัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษาคนที่ 
6 และ 7 ด้วย คือ ผู้บอกภาษาคนที่ 6 ปรากฏสัทลักษณะต่ําระดับ [12] และสูงตก [41] ส่วนผู้บอก
ภาษาคนที่ 7 ปรากฏสัทลักษณะสูงระดับ [55] เมื่อพิจารณาสัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษาทั้ง 3  
สัทลักษณะพบว่ามีลักษณะความสูงต่ําและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานวรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ จึงแตกต่างกันไปคนละทิศทาง สอดคล้องกับสัทลักษณะหลักของวรรณยุกต์สูงตก ในคํา
พยางค์เป็นที่มีสัทลักษณะหลักแตกต่างกัน และมีสัทลักษณะอ่ืนๆ ต่างๆ กัน ทั้งความสูงต่ําและการ
ขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน 
   สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท ซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็น สัทลักษณะ
หลักที่ปรากฏมากที่สุดในการออกเสียงของคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย 
คือสัทลักษณะสูงตก [51]/ [41] เป็นสัทลักษณะของผู้บอกภาษาจํานวน4 คน ระดับเสียงจะเริ่มต้นที่
ระดับสูงหรือกลางค่อนข้างสูง จากนั้นระดับเสียงตกเรื่อย ๆ จนถึงระดับต่ํา หรือกลางค่อนข้างต่ํา           
สัทลักษณะย่อยที่ 1 มีผู้บอกภาษาออกเสียง 3 คน คือสัทลักษณะกลางตก-ขึ้น [324]/ [414]/ [423] 
ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นการออกเสียงที่ระดับกลาง หรือกลางค่อนข้างสูง จากนั้นระดับเสียงจะตกลง
ไปยังระดับเสียงต่ํา, กลางค่อนข้างต่ํา หรือระดับกลาง ก่อนระดับเสียงจะขึ้นไปยังระดับเสียงสูง, กลาง
ค่อนข้างสูง หรือเลื่อนขึ้นไปยังระดับเสียงกลางจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ และสัทลักษณะย่อยอ่ืน ๆ มี
จํานวนผู้บอกภาษาออกเสียงเพียง 1 คน คือกลางตก [31] สูงตก-ขึ้น [435] และต่ําระดับ [11] 

   ค าพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาว 

   วรรณยุกต์โท ที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วย
ตนเองในประเทศไทยในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาวมีสัทลักษณะในด้านทิศทางการขึ้น
ตกของค่าความถี่มูลฐานส่วนใหญ่เป็นระดับเสียงตก โดยผู้บอกภาษาบางคนออกเสียงมีลักษณะทิศ
ทางการตก-ขึ้น และขึ้น-ตก สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โทซึ่งปรากฏในคําพยางค์ตายของผู้บอก
ภาษากลุ่มนี้แบ่งเป็น 5 สัทลักษณะเรียงลําดับตามจํานวนของผู้บอกภาษาที่ออกเสียงสัทลักษณะ     
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นั้น ๆ คือ สูงตก (คนที่ 2-5 และ คนที่ 9-10), กลางระดับ (คนที่ 1), สูงขึ้น-ตก (คนที่ 6), ต่ําระดับ 
(คนที่ 7) และตํ่า-ขึ้น (คนที่ 8) ตามลําดับ ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้  

กลุ่มที่ 1 : สูงตก มีสัทลักษณะสูงตก หรือ กลางค่อนข้างสูงตก [51]/ [52]/ 
[53]/ [42] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 2 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงสูงตก [52] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 
0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.0 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่องสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 1.5             
เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 3 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงตก [42] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.2 เซมิโทน จากนั้นระดับ
เสียงตกอย่างต่อเนื่องสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้าง
ต่ํา มีค่าประมาณ 1.1 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 4 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงสูงตก [53] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 
0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 5.9 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 2.1 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 5 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงตก [42] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.9 เซมิโทนจากพิสัย
ค่าความถ่ีมูลฐาน 3.4 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบ
ปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 1.1 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาวเป็นระดับเสียงสูงตก [51] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% 
เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.5 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.8 เซมิโทน (ผู้วิจัยแบ่ง
ช่วงพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานตั้งแต่ 4 เซมิโทนขึ้นไปเป็นระดับเสียงสูงดังที่อธิบายไปแล้วข้างต้น) 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 10 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงสูงตก [51] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 
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0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.8 เซมิโทนจากพิสัยค่าความถี่มูลฐาน 2.83 เซมิโทน
จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียง
ต่ํา มีค่าประมาณ 0.1 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 2 : กลางระดับ มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงระดับ [43]  
   ผู้บอกภาษาคนที่ 1 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงระดับ [43] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.5 เซมิโทน จากนั้นระดับ
เสียงเลื่อนลงเล็กน้อยจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง        
มีค่าประมาณ 2.8 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 3 :สูงขึ้น-ตก มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงขึ้น-ตก [452] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 6 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงขึ้น-ตก [452] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ 
ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.9 เซมิโทน 
จากนั้นระดับเสียงเลื่อนขึ้นเล็กน้อยที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 20% อยู่ที่ระดับเสียงสูง มีค่าประมาณ 
5.7 เซมิโทน และระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียง
กลางค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 1.6 เซมิโทน 

  กลุ่มที่ 4 : ต่ าระดับ มีสัทลักษณะต ่าระดับ [21] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 7 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงต่ําระดับ [21] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 
0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.1 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียง เลื่อนลง
เล็กน้อยจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํามีค่าประมาณ 1               
เซมิโทน 

กลุ่มที่ 5 :ต่ าขึ้น มีสัทลักษณะต า่ขึ้น [24] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 8 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงตํ่าขึ้น [24] ทีร่ะยะเวลาแบบปรับค่าที่ 10%9 เป็นระดับเสียง

                                                           
9การวิเคราะห์สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ของผู้บอกภาษาคนที่ 8 จะเริ่มต้นที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 10% 
เนื่องจากค่าความถี่มูลฐานที่จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ คือระยะเวลาแบบปรับค่า 0 -10%  มีระดับเสียงลดลงทุก
วรรณยุกต์ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล ผู้วิจัยจึงเริ่มต้นการวิเคราะห์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 10% เป็นต้นไป 
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ต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.8 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 
20% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา แล้วระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 
100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 4.3 เซมิโทน 
   นอกจากนี้ในคําพยางค์ตาย ที่ประสมด้วยสระเสียงยาว ปรากฏสัทลักษณะ
ย่อยของผู้บอกภาษาคนที่ 6 คือ สัทลักษณะต่ําระดับ [21] ซึ่งมีระดับความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน
ต่างจากสัทลักษณะหลักของผู้บอกภาษากลุ่มนี้คือสัทลักษณะหลักเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงสูง 
แต่สัทลักษณะย่อยนี้เริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงต่ํา ด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานมี
ลักษณะการตกเช่นเดียวกัน ต่างกันท่ีสัทลักษณะหลักมีการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงแต่สัทลักษณะย่อย
ดังกล่าวไม่เปลี่ยนระดับเสียงหรือเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
   สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท ซึ่งปรากฏในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงยาวสัทลักษณะที่ปรากฏมากที่สุดในการออกเสียงของคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วย
ตนเองในประเทศไทย คือเสียงเปลี่ยนระดับ (สูงตก) เป็นการออกเสียงของผู้บอกภาษาจํานวน 6 คน 
ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับสูง หรือกลางค่อนข้างสูง และระดับเสียงตกไปยังระดับ
เสียงต่ํา, กลางค่อนข้างต่ํา หรือระดับกลาง [51]/ [52]/ [53]/ [42] และสัทลักษณะที่ปรากฏรองลงมา
มีจํานวนผู้บอกภาษา 1 คน กลางระดับ, สูงขึ้น-ตก, ต่ําระดับ และตํ่าขึ้น  

ตารางที่ 10 สัทลักษณะวรรณยุกต์โทในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทย 

     ด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) 

วรรณยุกต์
ภาษาไทย
กรุงเทพฯ 

 
คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) 

 
 

วรรณยุกต์
โท หรือ

วรรณยุกต์
ตก 

คําพยางค์เป็น 

สัทลักษณะ
หลัก 

สัทลักษณะย่อย 1 สัทลักษณะ 
ย่อย 2 

สัทลักษณะ
ย่อย 3 

สัทลักษณะ
ย่อย 4 

สูงตก [51]/ 
[41] 

กลางตก-ขึ้น [324]/ 
[414]/ [423]/ [435] 

กลางตก 
[31] 

สูงตก-ขึ้น 
[453] 

ต่ําระดับ 
[11] 

คําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาว 
สัทลักษณะหลัก สัทลักษณะย่อย 1 สัทลักษณะ

ย่อย 2 
สัทลักษณะ

ย่อย 3 
สัทลักษณะ

ย่อย 4 
สูงตก [51]/ [52]/ 

[53]/ [42] 
กลางระดับ [43] สูงขึ้น-ตก 

[452] 
ต่ําระดับ 

[21] 
ตํ่าขึ้น [24] 
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   ลักษณะการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานแสดงดังภาพต่อไปนี้ ทั้งนี้ภาพ
ต่อไปนี้แสดงให้เห็นเฉพาะความแตกต่างด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเท่านั้น ส่วนการ
พิจารณาด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน ต้องพิจารณาจากภาพที่ 9–18 ที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้ 
เนื่องจากระดับความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานต้องเปรียบเทียบกับพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอก
ภาษาแต่ละคนร่วมด้วย 
วรรณยุกต์โท คําพยางค์เป็น 
 
  
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่34 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก           ภาพที่ 35 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 1 
             ของวรรณยุกต์โท (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHST                    ของวรรณยกุต์โท (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHST 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่36 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 2 ภาพที ่37 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 3 
            ของวรรณยุกต์โท (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHST                   ของวรรณยุกต์โท (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHST 
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ภาพที่ 38 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 4 
             ของวรรณยุกต์โท (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHST 
 

วรรณยุกต์โท คําพยางค์ตาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่39 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก           ภาพที่ 40 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 1 
             ของวรรณยุกต์โท (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHST                   ของวรรณยุกต์โท (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHST 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่41 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อยที่ 2       ภาพที่ 42 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 3 
             ของวรรณยุกต์โท (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHST                    ของวรรณยุกต์โท (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHST 
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ภาพที ่43 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อยที่ 4 
            ของวรรณยุกต์โท (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHST 

   สรุปได้ว่า สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท ซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็น  
และพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาว สัทลักษณะที่ปรากฏมากที่สุดในการออกเสียงของคน
กัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย คือสัทลักษณะสูงตก มีลักษณะการออกเสียงด้าน
ความสูงต่ําของค่าความถ่ีมูลฐาน คือระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์มีระดับสูง หรือกลางค่อนข้าง
สูง จากนั้นระดับเสียงตกไปยังระดับเสียงต่ํา หรือกลางค่อนข้างต่ํา หรือระดับกลาง [51]/ [52]/ [53]/ 
[41]/ [42] ในด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทย
ด้วยตนเองในประเทศไทยส่วนใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์โท เป็นวรรณยุกต์ที่มีระดับเสียงตก นอกจากนี้    
สัทลักษณะที่ปรากฏมากเป็นลําดับถัดมา คือระดับเสียงกลางตก-ขึ้น ลักษณะการออกเสียงมีระดับ
เสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับกลาง หรือกลางค่อนข้างสูง จากนั้นระดับเสียงตก หรือเลื่อนลง
ไปยังระดับเสียงต่ํา, กลางค่อนข้างต่ํา หรือระดับกลาง ก่อนระดับเสียงจะขึ้น หรือเลื่อนขึ้นไปยังระดับ
เสียงสูง, กลางค่อนข้างสูง หรือกลาง จนสิ้นสุดวรรณยุกต์ [324]/ [414]/ [423]/ [435] 

   2.2) วรรณยุกต์ตรี 

   ค าพยางค์เป็น 
   วรรณยุกต์ตรีที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วย
ตนเองในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีสัทลักษณะในด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเป็นระดับ
เสียงตก-ขึ้น คือมีระดับเสียงตก หรือเลื่อนลงเล็กน้อยก่อนมีระดับเสียงขึ้น และมีสัทลักษณะย่อยอ่ืน ๆ 
เป็นระดับเสียงตก โดยสัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรี ซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็นของผู้บอกภาษากลุ่มนี้
แบ่งเป็น 5 สัทลักษณะเรียงลําดับตามจํานวนของผู้บอกภาษาที่ออกเสียงสัทลักษณะนั้น ๆ คือ กลาง
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ตก-ขึ้น (คนที่ 2-3, คนที่ 5 และคนที่ 9), สูงตก (คนที่ 1 และคนที่ 10), กลางตก (คนที่ 4), กลาง
ระดับ (คนที่ 6), ต่ําระดับ (คนที่ 7) และต่ําข้ึน (คนที่ 8) ตามลําดับ ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ 1 : กลางตก-ขึ้น มีสัทลักษณะกลางตก-ขึ้น หรือ กลางค่อนข้างสูง
ตก-ขึ้น [324]/ [314]/ [423]/ [325] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 2 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี เป็นระดับเสียงกลาง
ตก-ขึ้น [324] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 2.6 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 50% อยู่ที่ระดับ
เสียงกลางค่อนข้างต่ํามีค่าเซมิโทนประมาณ 1.2 เซมิโทน และระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 3.5 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 3 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรีเป็นระดับเสียงกลาง
ตก-ขึ้น [314] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 2 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 40% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา             
มีค่าประมาณ 0.5 เซมิโทน และระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่
ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 2.8 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 5 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์กลางขึ้น เป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างสูงตก-ขึ้น [423] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.7 เซมิโทนจากพิสัยค่าความถี่มูลฐาน 3.4 เซมิโทน จากนั้น
ระดับเสียงตกที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 70% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่า 0.6 เซมิโทน และ
ระดับเสียงเลื่อนขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง          
มีค่าประมาณ 1.5 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี เป็นระดับเสียงกลาง
ตก-ขึ้น [314] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 60% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา          
มีค่าประมาณ 0.8 เซมิโทน และระดัเสียงบขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่
ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 3.1 เซมิโทน (ผู้วิจัยแบ่งช่วงพิสัยค่าความถี่มูลฐานตั้งแต่ 
4 เซมิโทนขึ้นไปเป็นระดับเสียงสูงดังที่อธิบายไปแล้วข้างต้น) 

กลุ่มที่ 2 : สูงตก มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงตก [41] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 1 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรีเป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้าง
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สูงมีค่าเซมิโทนประมาณ 4.5 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.9 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 10 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี คําพยางค์เป็น เป็น
ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับ
เสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 1.8 เซมิโทนจากพิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน 2.83 เซมิโทน จากนั้นระดับ
เสียงเลื่อนขึ้นเล็กน้อยที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 20% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง ประมาณ 2.5 
เซมิโทน และระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา            
มีค่าประมาณ 0.1 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 3 : กลางตก มีสัทลักษณะกลางตก [31] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 4 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี เป็นระดับเสียงกลาง
ตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางมีค่าเซมิโทน
ประมาณ 3.9 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.2 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 4 : กลางระดับมีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงระดับ [43] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 6 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรี เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูงระดับ [43] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูง  มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.6 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อย สิ้นสุดวรรณยุกต์
ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 3.5 เซมิโทน 

  กลุ่มที่ 5 : ต่ าระดับ มีสัทลักษณะต ่าระดับ [21] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 7 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี เป็นระดับเสียงต่ํา
ระดับ [21] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํามีค่าเซ
มิโทนประมาณ 3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อย และสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบ
ปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.6 เซมิโทน 
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   กลุ่มที่ 6 : ต่ าขึ้น มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างต ่า-ขึ้น [25] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 8 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างต่ําขึ้น [25] ที่ระยะเวลาแบบปรับค่าท่ี 10%10 เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา ประมาณ 2.6 
เซมิโทน และระดับเสียงขึ้นจนถึงระยะเวลาแบบปรับค่า 80% อยู่ที่ระดับเสียงสูง มีค่าประมาณ 5.4 
เซมิโทน ระดับเสียงเลื่อนลงท้ายวรรณยุกต์ 
   นอกจากนี้ในคําพยางค์เป็นยังปรากฏสัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษาคนที่ 
4 คือ สัทลักษณะกลางขึ้น [35] สอดคล้องกับสัทลักษณะหลักของผู้บอกภาษากลุ่มนี้ ทั้งด้านระดับ
ความสูงต่ําและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน แต่เมื่อพิจารณาลักษณะการขึ้นของเส้นแสดงเสียง
วรรณยุกต์ดังกล่าวอย่างละเอียดพบว่ามีลักษณะการเลื่อนตกเล็กน้อยแล้วขึ้นไปตลอดวรรณยุกต์ซึ่ง
อาจเกิดจากความตื่นเต้น หรือเป็นเสียงที่ไม่เป็นธรรมชาตินั่นเอง จึงไม่สามารถวิเคราะห์สัทลักษณะ
ของเสียงนี้ได้ดีเท่าท่ีควร 
   สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี ซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็น สัทลักษณะ
หลักของคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย คือสัทลักษณะกลางตก-ขึ้น เป็น          
สัทลักษณะของผู้บอกภาษาจํานวน 4 คน ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์อยู่ที่ระดับกลาง หรือ
กลางค่อนข้างสูง และระดับเสียงตกหรือเลื่อนลงเล็กน้อยแล้วระดับเสียงขึ้นหรือเลื่อนขึ้นไปยังระดับ
เสียงสูงหรือกลางค่อนข้างสูง [324]/ [314]/ [423] สัทลักษณะย่อยที ่1 มีผู้บอกภาษาออกเสียง 2 คน 
คือ สัทลักษณะสูงตก [41] และสัทลักษณะย่อยอ่ืน ๆ มีจํานวนผู้บอกภาษาเพียง 1 คนที่มีสัทลักษณะ
เหล่านี้ คือสัทลักษณะกลางตก, กลางระดับ, ต่ําระดับ และต่ําขึ้น ด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่
มูลฐานผู้บอกภาษากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นระดับเสียงตก-ขึ้น และมีสัทลักษณะย่อยอ่ืน ๆ มีระดับเสียงตก  

ค าพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น 
   วรรณยุกต์ตรี ที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วย
ตนเองในประเทศไทย ในคําพยางค์ตาย ที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น ส่วนใหญ่มีสัทลักษณะในด้านทิศ
ทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเป็นระดับเสียงตก ผู้บอกภาษาเพียง 2 คนเท่านั้นที่ออกเสียงเป็น
ระดับเสียงขึ้น โดยสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี ซึ่งปรากฏในคําพยางค์ตายของผู้บอกภาษากลุ่ม
นี้แบ่งเป็น 8 สัทลักษณะ สัทลักษณะที่มีจํานวนของผู้บอกภาษาที่ออกเสียงมากที่สุด คือ สูงตก (คนที่ 

                                                           
10การวิเคราะห์สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ของผู้บอกภาษาคนที่ 8 จะเริ่มต้นที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 10% 
เนื่องจากค่าความถีมู่ลฐานท่ีจุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ คือระยะเวลาแบบปรับค่า 0-10% มีระดับเสียงลดลงทุกวรรณยุกต์
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล ผู้วิจัยจึงเริ่มต้นการวิเคราะห์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 10% เป็นต้นไป 
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3 และคนที่ 5), สูงระดับ (คนที่ 1, คนที่ 2), กลางระดับ (คนที่ 4), สูงตก-ขึ้น (คนที่ 6), ต่ําระดับ (คน
ที่ 7), กลางตก (คนที่ 8), สูงขึ้น (คนที่ 9) และกลางตก-ขึ้น (คนที่ 10) ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ 1 : สูงตก มีสัทลักษณะสูงตก [53] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 3 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี ในคําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงสูงตก [53] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% 
เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.4 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 2.2 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 5 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี ในคําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงสูงตก [53] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% 
เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.4 เซมิโทนจากพิสัยค่าความถี่มูลฐาน 3.4 เซมิโทน จากนั้น
ระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มี
ค่าประมาณ 1.7 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 2 : สูงระดับมีสัทลักษณะสูงระดับ หรือกลางค่อนข้างสูงระดับ 
[54]/ [44] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 1 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงระดับ [44] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตายเสียงสั้น ประมาณ 
4.1 เซมิโทน ระดับเสียงคงระดับจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 2 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี ในคําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงสูงระดับ [54] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 
0% เป็นระดับเสียงสูง  มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.6 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยและ
สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 3.1 
เซมิโทน 

กลุ่มที่ 3 : กลางระดับ มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงระดับ [43] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 4 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี ในคําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงระดับ [43] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง  มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.3 เซมิโทน จากนั้น
ระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยและสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง 
มีค่าประมาณ 3.9 เซมิโทน 
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กลุ่มที่ 4 : สูงตก-ขึ้น มีสัทลักษณะสูงตก-ขึ้น [545] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 6 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี คําพยางค์ตาย ที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงสูงตก-ขึ้น [545] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับ
ค่าท่ี 0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 5.3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 40% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 4.8 เซมิโทน และระดับ
เสียงเลื่อนขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงสูง มีค่าประมาณ 
5.3 เซมิโทน 

  กลุ่มที่ 5 : ต่ าระดับ มีสัทลักษณะต ่าระดับ [21] 
  ผู้บอกภาษาคนที่ 7 สัทลักษณะการออกเสียงวรรณยุกต์ตรี ในคําพยางค์

ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงต่ําระดับ [21] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับ
ค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียง
เลื่อนลงเล็กน้อยและสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มี
ค่าประมาณ 1.2 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 6 : กลางตก มีสัทลักษณะกลางตก [31] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 8 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี ในคําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางตก [31] ที่ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 10%11 เป็นระดับ
เสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0เซมิโทน 

กลุ่มที่ 7 : สูงขึ้น มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงขึ้น [45] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี คําพยางค์ตาย ที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงขึ้น [45] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.1 เซมิโทน จากนั้นระดับ
เสียงเลื่อนขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงสูงมีค่าประมาณ 
4.7 เซมิโทน (ผู้วิจัยแบ่งช่วงพิสัยค่าความถี่มูลฐานตั้งแต่ 4 เซมิโทนขึ้นไปเป็นระดับเสียงสูงดังที่
อธิบายไปแล้วข้างต้น) 

                                                           
11การวิเคราะห์สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ของผู้บอกภาษาคนที่ 8 จะเริ่มต้นที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 10% 
เนื่องจากค่าความถี่มูลฐานท่ีจุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ คือระยะเวลาแบบปรับค่า 0-10% มีระดับเสียงลดลงทุกวรรณยุกต์
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล ผู้วิจัยจึงเริ่มต้นการวิเคราะห์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 10% เป็นต้นไป 
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กลุ่มที่ 8 : กลางตก-ขึ้น มีสัทลักษณะกลางตก-ขึ้น [323] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 10 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี คําพยางค์ตาย ที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางตก-ขึ้น [323] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับ
ค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 1.6 เซมิโทนจากพิสัยค่าความถี่มูลฐาน 2.83  
เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 50% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 0.8 เซมิโทน และระดับเสียงเลื่อนขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบ
ปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 1.1 เซมิโทน 
   นอกจากนี้ในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นยังปรากฏสัทลักษณะ
ย่อยของผู้บอกภาษาคนที่ 4, 6 และ7 คือสัทลักษณะสูงระดับ [44] สัทลักษณะต่ําระดับ [12] และ 
สัทลักษณะต่ําระดับ [22] ตามลําดับ เมื่อพิจารณาสัทลักษณะย่อยดังกล่าวพบว่าในด้านระดับความสูง
ต่ําของค่าความถี่มูลฐานเป็นระดับสูง และระดับต่ํา ส่วนด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานทั้ง 3  
สัทลักษณะมรีะดับเสียงคงระดับซึ่งมีทั้งลักษณะตกเล็กน้อยและขึ้นเล็กน้อยแสดงถึงความแตกต่างกัน
ในการออกเสียงซ่ึงสอดคล้องกับสัทลักษณะอ่ืน ๆ ที่พบมากในการออกเสียงของผู้บอกภาษาแต่ละคน
ที่มีความแตกต่างกันไปท้ังระดับความสูงต่ําและการข้ึนตกของค่าความถี่มูลฐาน 
   สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี ซึ่งปรากฏในคําพยางค์ตาย ที่ประสม
ด้วยสระเสียงสั้น สัทลักษณะหลักหรือสัทลักษณะที่ปรากฏมากที่สุดในการออกเสียงของคนกัมพูชาที่
เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย คือสัทลักษณะสูงตกและสูงระดับ เป็นสัทลักษณะของผู้
บอกภาษาจํานวนสัทลักษณะละ 2 คน สัทลักษณะสูงตก ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์จะเริ่มที่
ระดับเสียงสูง จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา หรือกลาง [42]/ 
[53] ส่วนสัทลักษณะสูงระดับซึ่งเริ่มต้นที่ระดับสูงเช่นกัน แต่ระดับเสียงจะคงที่ไปจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ 
[55]/ [44] สัทลักษณะย่อยอ่ืน ๆ มีจํานวนผู้บอกภาษาเพียงสัทลักษณะละ 1 คน เท่านั้นดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น ด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานผู้บอกภาษากลุ่มนี้ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็น
ระดับเสียงตก มีเพียง 3 คน ที่มีระดับเสียงขึน้หรือระดับเสียงตก-ขึ้น  
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ตารางที่ 11 สัทลักษณะวรรณยุกต์ตรีในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนรู้ 

     ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) 

วรรณยุกต์
ภาษาไทย
กรุงเทพฯ 

 
คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) 

 
 

วรรณยุกต์
ตรี หรือ

วรรณยุกต์
สูง 

คําพยางค์เป็น 

สัทลักษณะ
หลัก 

สัทลักษณะ
ย่อย 1 

สัทลักษณะ
ย่อย 2 

สัทลักษณะ
ย่อย 3 

สัทลักษณะ
ย่อย 4 

สัทลักษณะ
ย่อย 5 

กลางตก-
ขึ้น [324]/ 

[314]/ 
[423] 

สูงตก [41]   กลางตก 
[31] 

กลางระดับ 
[43] 

ต่ําระดับ 
[21] 

ต่ําขึ้น 
[25] 

คําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น 
หลัก 1  หลัก 2 ย่อย 1 ย่อย 2 ย่อย 3 ย่อย 4 ย่อย 5 ย่อย 6 

สูงตก 
[42]/ [53] 

สูงระดับ 
[54]/ [44] 

กลาง
ระดับ 
[43] 

สูงตก-
ขึ้น 

[545] 

ตํ่า
ระดับ 
[21] 

กลาง
ตก 
[31] 

สูงขึ้น 
[45] 

กลาง
ตก-ขึ้น 
[323] 

   ลักษณะการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานแสดงดังภาพต่อไปนี้ ทั้งนี้ภาพ
ต่อไปนี้แสดงให้เห็นเฉพาะความแตกต่างด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเท่านั้น ส่วนการ
พิจารณาด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน ต้องพิจารณาจากภาพที่ 9–18 ที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้ 
เนื่องจากระดับความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานต้องเปรียบเทียบกับพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอก
ภาษาแต่ละคนร่วมด้วย 
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ภาพที ่44 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก           ภาพที่ 45 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 1 
            ของวรรณยกุต์ตรี (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHST                     ของวรรณยกุต์ตรี (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHST 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่46 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 2 ภาพที ่47 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 3 
             ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHST                   ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHST 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่48 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 4 ภาพที ่49 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 5 
             ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHST                    ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHST 
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ภาพที ่50 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก 1          ภาพที่ 51 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสทัลักษณะหลัก 2 
             ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHST                    ของวรรณยกุต์ตรี (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHST

  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่52 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 1 ภาพที ่53 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 2 
            ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHST                     ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHST 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่54 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 3 ภาพที ่55 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 4 
             ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHST                    ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHST 
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ภาพที ่56 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 5 ภาพที ่57 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 6 
             ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHST                    ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHST 

   สรุปได้ว่า สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี ซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็น 
และพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นสัทลักษณะหลักในการออกเสียงของคนกัมพูชาที่เรียนรู้
ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย คือสัทลักษณะกลางตก-ขึ้น [324]/ [323]/ [314]/ [423]/ [325] 
และสัทลักษณะสูงตกปรากฏมากเป็นลําดับถัดมา [53]/ [41]/ [42] โดยสัทลักษณะกลางตก-ขึ้นมี
ลักษณะด้านความสูงต่ําของค่าความถ่ีมูลฐานคือ ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงกลาง 
แล้วระดับเสียงตก จากนั้นระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง หรือ
ระดับสูง ซึ่งเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ ด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานผู้บอกภาษาคนกัมพูชา
ที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย ส่วนใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์นี้ มีระดับเสียงตก-ขึ้น 
ส่วนสัทลักษณะสูงตก เริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงสูง จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา หรือกลาง มีระดับเสียงตกปรากฏมากในคําพยางค์ตาย  

   2.3) วรรณยุกต์จัตวา 

   วรรณยุกต์จัตวาที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทย
ด้วยตนเองในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีสัทลักษณะในด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเป็น
ระดับเสียงขึ้น หรือระดับเสียงตก-ขึ้น โดยสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวา ซึ่งปรากฏในคําพยางค์
เป็นของผู้บอกภาษากลุ่มนี้แบ่งเป็น 3 สัทลักษณะเรียงลําดับตามจํานวนของผู้บอกภาษาที่ออก
เสียงสัทลักษณะนั้น ๆ คือ กลางตก-ขึ้น (คนที่ 2-3, คนที่ 6 และคนที่ 8-9), สูงตก (คนที่ 1, คนที่ 4-5 
และคนที่ 10) และ ต่ําระดับ (คนที่ 7) ตามลําดับ ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ 1 : กลางตก-ขึ้น มีสัทลักษณะกลางตก-ขึ้น [324]/ [314]/ [313] 
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   ผู้บอกภาษาคนที่ 2 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวา คําพยางค์เป็น 
เป็นระดับเสียงกลางตก-ขึ้น [324] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียง
กลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.7 เซมิโทน ระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 60% 
อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา จากนั้นระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 
100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 0.7 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 3 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวา คําพยางค์เป็น 
เป็นระดับเสียงกลางตก-ขึ้น [314] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียง
กลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 50% อยู่ที่
ระดับเสียงต่ํา มีค่า 0 เซมิโทน และระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% 
อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 2.7 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 6 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวาคําพยางค์เป็น 
เป็นระดับเสียงกลางตก-ขึ้น [313] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียง
กลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกมาที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 50% อยู่
ที่ระดับเสียงต่ํา ประมาณ 0.1 เซมิโทน และระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับ
ค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 3.8 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 8 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวาคําพยางค์เป็น 
เป็นระดับเสียงกลางตก-ขึ้น [324] ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า10%12 เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 3.1 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 60% อยู่ที่ระดับ
เสียงกลางค่อนข้างต่ํา ประมาณ 2.55 เซมิโทน และระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลา
แบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 4.5 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวา คําพยางค์เป็น 
เป็นเสียงกลางตก-ขึ้น [314] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง 
มีค่าเซมิโทนประมาณ 3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกมาที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 60% อยู่ที่ระดับ
เสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.6 เซมิโทน และเพ่ิมระดับขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 
100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 3.6 เซมิโทน (ผู้วิจัยแบ่งช่วงพิสัยค่าความถี่มูล
ฐานตั้งแต่ 4 เซมิโทนขึ้นไปเป็นระดับเสียงสูงดังที่อธิบายไปแล้วข้างต้น) 

                                                           
12การวิเคราะห์สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ของผู้บอกภาษาคนที่ 8 จะเริ่มต้นที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 10% 
เนื่องจากค่าความถี่มูลฐานท่ีจุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ คือระยะเวลาแบบปรับค่า 0-10% มีระดับเสียงลดลงทุกวรรณยุกต์
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล ผู้วิจัยจึงเริ่มต้นการวิเคราะห์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 10% เป็นต้นไป 
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กลุ่มที่ 2 : สูงตก มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงตก [41]/ [42] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 1 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวาเป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างสูงตก [42] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.6 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลา
แบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 1.5 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 4 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ต่ําขึ้น เป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่องสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 5 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวา เป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3 เซมิโทนจากพิสัยค่าความถี่มูลฐาน 3.4 เซมิโทน จากนั้นระดับ
เสียงตกอย่างต่อเนื่องสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มี
ค่าประมาณ 0.5 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 10 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวา เป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างสูงตก [42] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.3 เซมิโทนจากพิสัยค่าความถี่มูลฐาน 2.83 เซมิโทน จากนั้น
ระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มี
ค่าประมาณ 0.7 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 3 : ต่ าระดับ มีสัทลักษณะต ่าระดับ [21] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 7 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวา เป็นระดับเสียงต่ํา
ระดับ [21] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา  มีค่า
เซมิโทนประมาณ 2.6 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยและสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลา
แบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 1.5 เซมิโทน 
   นอกจากนี้ในการออกเสียงวรรณยุกต์จัตวา ยังปรากฏสัทลักษณะย่อยของผู้
บอกภาษาคนที่ 1 คือ สัทลักษณะกลางตก-ขึ้น [325] สอดคล้องกับสัทลักษณะหลักซึ่งปรากฏมาก
ของผู้บอกภาษากลุ่มนี้ ทั้งด้านความสูงต่ําและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน แสดงให้เห็นว่าผู้บอก
ภาษาคนที่ 1 ออกเสียงวรรณยุกต์นี้ต่างจากผู้บอกภาษาคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันในสัทสักษณะที่
ปรากฏมากแต่สัทลักษณะย่อยหรือสัทลักษณะที่ปรากฏน้อยเป็นไปในทิศทางเดียวกับการออกเสียงผู้
บอกภาษาส่วนใหญ่ในกลุ่มเดียวกัน 
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สัทลักษณะย่อยท่ี 2 

KHST/7

ตารางที่ 12 สัทลักษณะวรรณยุกต์จัตวาในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนรู้ 

     ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) 

วรรณยุกต์
ภาษาไทย
กรุงเทพฯ 

คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) 

สัทลักษณะหลัก สัทลักษณะย่อยที่ 1 สัทลักษณะย่อยที่ 2 

วรรณยุกต์จัตวา
หรือวรรณยุกต์ข้ึน 

กลางตก-ขึ้น [324]/ 
[314]/ [313] 

สูงตก [41]/ [42] ตํ่าระดับ [21] 

   ลักษณะการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานแสดงดังภาพต่อไปนี้ ทั้งนี้ภาพ
ต่อไปนี้แสดงให้เห็นเฉพาะความแตกต่างด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเท่านั้น ส่วนการ
พิจารณาด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน ต้องพิจารณาจากภาพที่ 9–18 ที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้ 
เนื่องจากระดับความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานต้องเปรียบเทียบกับพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอก
ภาษาแต่ละคนร่วมด้วย 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่58 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก   ภาพที่ 59 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 1 
            ของวรรณยุกต์จัตวา ผู้บอกภาษา KHST                            ของวรรณยุกต์จัตวา ผู้บอกภาษา KHST 

 

 

 

 
ภาพที ่60 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 2 
            ของวรรณยุกต์จัตวา ผู้บอกภาษา KHST 
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   สรุปได้ว่า สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวาซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็น  
สัทลักษณะหลัก หรือสัทลักษณะที่ปรากฏมากที่สุดในการออกเสียงของคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทย
ด้วยตนเองในประเทศไทย คือเสียงกลางตก-ขึ้น เป็นสัทลักษณะของผู้บอกภาษาจํานวน 5 คน ระดับ
เสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับกลาง และระดับเสียงตก หรือเลื่อนลงเพียงเล็กน้อย จากนั้น
ระดับเสียงขึ้นจนถึงช่วงท้ายวรรณยุกต์ [324]/ [314]/ [313]/ [325] สัทลักษณะย่อยที่ 1 มีจํานวนผู้
บอกภาษาออกเสียง 4 คน คือสูงตก [41]/ [42] และสัทลักษณะย่อยที ่2 มีผู้บอกภาษาออกเสียงเพียง 
1 คน คือสัทลักษณะต่ําระดับ  

  ความสูงต่ําและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดย          
คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 13 สัทลักษณะวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ 
     ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) 

วรรณยุกต์  คนกัมพชูาท่ีเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 6 คนที่ 7 คนที่ 8 คนที่ 9 คนที่ 10 

ค าพยางค์เป็น 
สามัญ 41 313 314 31 423 51 21 31 41 51 

55 
เอก 41 31 425 31 41 41 21 41 41 51 

323 323 
โท 51 324 414 31 423 435 11 41 41 41 

12 55 
41 

ตรี 41 324 314 31 423 43 21 25 314 41 
35 

จัตวา 42 324 314 41 41 313 21 324 314 42 
325 

ค าพยางค์ตาย ประสมด้วยสระเสียงสัน้ 
เอก 55 43 53 43 42 44 21 32 41 435 

45 44 11 35 53 

44 
ตรี 44 54 53 43 53 545 21 31 45 323 

44 12 22 
21 
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วรรณยุกต์  คนกัมพชูาท่ีเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 6 คนที่ 7 คนที่ 8 คนที่ 9 คนที่ 10 

ค าพยางค์ตาย ประสมด้วยสระเสียงยาว 
เอก 42 31 312 42 41 41 21 33 41 41 

55 
โท 43 52 42 53 42 452 21 24 51 51 

21 

  จากตารางแสดงสัทลักษณะวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่
เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยทั้ง 10 คน สรุปได้ว่ามีสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ด้าน
ระดับความสูงต่ําของค่าความถ่ีมูลฐานและการขึ้นตกของค่าความถ่ีมูลฐาน ดังต่อไปนี้ 

 วรรณยุกต์สามัญคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยส่วนใหญ่
ออกเสียงวรรณยุกต์สามัญมีระดับเสียงเปลี่ยนระดับ คือระดับเสียงสูงตก [51] หรือ [41] และ
รองลงมาเป็นสัทลักษณะกลางตก-ขึ้น [313]/ [314]/ [423] 
  วรรณยุกต์เอกคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยส่วนใหญ่ออก
เสียงวรรณยุกต์ต่ําเป็นเสียงเปลี่ยนระดับคือระดับเสียงสูงตก [51]/ [53]/ [41]/ [42] 
  วรรณยุกต์โท คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยส่วนใหญ่ออก
เสียงวรรณยุกต์โท เป็นเสียงเปลี่ยนระดับคือระดับเสียงสูงตก [51]/ [52]/ [53]/ [41]/ [42]          
สัทลักษณะที่ปรากฏมากเป็นลําดับถัดมาคือระดับเสียงเปลี่ยนระดับกลางตก-ขึ้น [324]/ [414]/ 
[423] 
  วรรณยุกต์ตรี คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยส่วนใหญ่ออก
เสียงเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ คือระดับเสียงกลางตก-ขึ้น [324]/ [323]/ [314]/ [423]/ [325]             
สัทลักษณะที่ปรากฏมากเป็นลําดับถัดมาเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ คือระดับเสียงสูงตก [53]/ [41] 
  วรรณยุกต์จัตวา คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยส่วนใหญ่
ออกเสียงเป็นเสียงเปลี่ยนระดับกลางตก-ขึ้น [324]/ [314]/ [313]/ [325] สัทลักษณะที่ปรากฏมาก
เป็นลําดับถัดมาคือเสียงเปลี่ยนระดับสูงตก [41]/ [42] 
  คนกัมพูชากลุ่มนี้ส่ วนใหญ่ออกเสียงทุกวรรณยุกต์ เป็นเสียงเปลี่ยนระดับ               
มีสัทลักษณะสูงตก แสดงให้เห็นว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองไม่สามารถออกเสียง
วรรณยุกต์ต่าง ๆ ให้แตกต่างกันได้ และนอกจากคนกลุ่มนี้ ไม่สามารถออกเสียงวรรณยุกต์สามัญ 
(กลาง) และวรรณยุกต์เอก (ต่ํา) ให้ต่างกันเนื่องจากมีสัทลักษณะใกล้เคียงกันคือออกเสียงวรรณยุกต์
สามัญและเอกเป็นเสียงสูงตก ทําให้ไม่สามารถออกเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 2 หน่วยเสียงให้แตกต่างจาก
วรรณยุกต์โท (ตก) ซึ่งมีสัทลักษณะเป็นเสียงสูงตก คนกัมพูชากลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถออกเสียงคู่
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วรรณยุกต์ตรี (สูง) และวรรณยุกต์จัตวา (ขึ้น) ให้แตกต่างกัน อีกทั้งในภาพรวมยังไม่สามารถออกเสียง
วรรณยุกต์อ่ืน ๆ ให้แตกต่างกันได้อย่างชัดเจนอีกด้วย  

2. พิสัยค่าความถี่มูลฐาน 

 
ภาพที่ 61 พิสัยค่าความถี่มลูฐานเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ของผู้บอกภาษาคนกัมพูชา KHST13 

ตารางที่ 14 ค่าเซมิโทนแสดงพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทย 
     ด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) 

คนที ่ 1 2 3 4 5 6 * 7 8 9 10 เฉลี่ย14 S.D. 

F0 range 5.24 4.05 3.87 5.93 3.40 5.67 12.03 5.42 5.43 2.83 4.65 1.12 

  จากภาพที่ 61 และข้อมูลในตารางที่ 14 อธิบายได้ว่าผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้
ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ทั้ง 10 คน มีพิสัยค่าความถี่มูลฐานอยู่ระหว่าง 2.5-6        
เซมิโทน  
  จากตารางแสดงถึงรายละเอียดว่าผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วย
ตนเองในประเทศไทย (KHST) ส่วนใหญ่มีพิสัยค่าความถี่มูลฐานอยู่ในช่วง 2.5-6 เซมิโทน มีผู้บอก

                                                           
13ค่าเซมิโทน ที่แสดงในภาพพิสัยค่าความถี่มูลฐานไม่เหมือนค่าเซมิโทนที่แสดงในภาพสัทลักษณะของวรรณยุกต์ก่อน
หน้า ที่เป็นเส้นแสดงค่าเซมิโทนของเสียงวรรณยุกต์ เนื่องจากใช้ค่าอ้างอิงแตกต่างกัน โดยใช้ค่าอ้างอิง 90 เฮิรตซ์ 
แทนการใช้ค่าต่ําสุดในชุดข้อมูลของผู้บอกภาษาแต่ละคน เพื่อให้เห็นความแตกต่างของพิสัยค่าความถี่มูลฐานอย่าง
ชัดเจน  
14ค่าเฉลี่ยพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษาผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย 
(KHST) เป็นค่าเฉลี่ยที่ไม่นําพิสัยระดับเสียงของผู้บอกภาษาคนท่ี 7 มาเฉลี่ยด้วย 
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ภาษาคนที่ 7 เพียงคนเดียว ที่มีช่วงพิสัยค่าความถี่มูลฐานกว้างกว่าผู้บอกภาษาคนอ่ืน ๆ มาก คือ 
12.03 เซมิโทน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาภาพแสดงสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดย
คนกัมพูชา KHST คนที่ 7 พบว่าเส้นแสดงสัทลักษณะในการออกเสียงวรรณยุกต์ของผู้บอกภาษาคนนี้
เป็นดังนี้ 

 
ภาพที่ 62 สัทลักษณะของวรรณยกุต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนท่ี 7 

  จากภาพจะเห็นได้ว่าเส้นแสดงสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ของผู้บอกภาษาคนที่ 
7 มีลักษณะเกาะกลุ่มกันเป็นกระจุกที่ระดับเสียงสูง และระดับเสียงต่ํา ออกเสียงวรรณยุกต์แต่ละ
หน่วยเสียงเป็นเสียงระดับ ไม่เปลี่ยนแปลงสัทลักษณะด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานมากนัก 
นอกจากนี้จะสังเกตได้ว่าไม่มีวรรณยุกต์ใดที่ผู้บอกภาษาออกเสียงอยู่ในระดับเสียงกลาง จากลักษณะ
เบื้องต้นดังกล่าวในการเฉลี่ยพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วย
ตนเองในประเทศไทยนี้ ผู้วิจัยจึงไม่นําค่าพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษาคนที่ 7 มาเฉลี่ย
เนื่องจากจะทําให้ค่าเฉลี่ยที่ได้เบี่ยงเบนไปจากพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษาส่วนใหญ่มาก 
ดังนั้นค่าเฉลี่ยพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษาคนกัมพูชากลุ่มนี้ คือ 4.65 เซมิโทน และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ 1.12 ซึ่งเป็นค่าที่ไม่สูงมากนัก แสดงให้เห็นว่าพิสัยค่าความถี่มูลฐานของ
ผู้บอกภาษาคนกัมพูชากลุ่มนี้มีการกระจายไม่มาก หรือเรียกได้ว่าพิสัยค่าความถี่มูลฐานของคน
กัมพูชากลุ่มนี้เกาะกลุ่มอยู่ในช่วงเดียวกันนั่นเอง 
  กล่าวได้ว่าพิสัยค่าความถี่มูลฐานวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยผู้
บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน
มากนัก ยกเว้นผู้บอกภาษาคนที่ 7 ซึ่งมีพิสัยค่าความถี่มูลฐานกว้างกว่าผู้บอกภาษาคนอ่ืน ๆ ในกลุ่ม
เดียวกัน กล่าวคือพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองใน
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ประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2.5-6 เซมิโทนและมีค่าเฉลี่ยของพิสัยค่าความถี่มูลฐานคือ 4.65       
เซมิโทน 

วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน

ประเทศกัมพูชา 

สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชาจํานวน 10 คน มีสัทลักษณะแตกต่างกันทั้งด้านความสูงต่ําของ
ค่าความถ่ีมูลฐาน ลักษณะการข้ึนตกของค่าความถี่มูลฐาน และพิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน 

1. ความสูงต่ าและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน 

 จากการวิเคราะห์ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ในคําพูดเดี่ยว 
พยางค์เดียว พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา พบว่า     
สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา ด้านความสูงต่ําและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน ของผู้บอก
ภาษาท้ัง 10 คน มีลักษณะดังภาพที่ 63-72 และสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 63 สัทลักษณะของวรรณยกุต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนท่ี 1 

0

2

4

6

8

10

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

เซ
มิโ

ทน
 

ระยะเวลาแบบปรับค่า 

KHTK คนที่ 1 สามัญ 

เอก 

โท 

ตรี 

จัตวา 

เอก (ตายสั้น) 

ตรี (ตายสั้น) 

เอก (ตายยาว) 

โท (ตายยาว) 



  103 

 
ภาพที่ 64 สัทลักษณะของวรรณยกุต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนท่ี 2 

 
ภาพที่ 65 สัทลักษณะของวรรณยกุต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนท่ี 3 

 
ภาพที่ 66 สัทลักษณะของวรรณยกุต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนท่ี 4 
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ภาพที่ 67 สัทลักษณะของวรรณยกุต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนท่ี 5 

 
ภาพที่ 68 สัทลักษณะของวรรณยกุต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนท่ี 6 

 
ภาพที่ 69 สัทลักษณะของวรรณยกุต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนท่ี 7 
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ระยะเวลาแบบปรับค่า 

KHTK คนที่ 5 
สามัญ 

เอก 

โท 

ตรี 

จัตวา 

เอก (ตายสั้น)/1 

เอก (ตายสั้น)/2 

ตรี (ตายสั้น) 

เอก (ตายยาว) 

โท (ตายยาว) 

0

1

2

3

4

5

6

7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

เซ
มิโ

ทน
 

ระยะเวลาแบบปรับค่า 
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ภาพที่ 70 สัทลักษณะของวรรณยกุต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนท่ี 8 

 
ภาพที่ 71 สัทลักษณะของวรรณยกุต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนท่ี 9 

 
ภาพที่ 72 สัทลักษณะของวรรณยกุต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนท่ี 10 
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  จากภาพที่ 63-72 แสดงสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคน
กัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) ทั้ง 10 คน สามารถอธิบาย
ได้ดังนี ้

1.)เสียงวรรณยุกต์ระดับ 

  1.1) วรรณยุกต์สามัญ 

  วรรณยุกต์สามัญที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย
จากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชามีสัทลักษณะในด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน
เป็นระดับเสียงตก ซึ่งมีทั้งผู้บอกภาษาที่ออกเสียงวรรณยุกต์นี้แล้วมีระดับเสียงตกมาก คือมีพิสัย
ค่าความถ่ีมูลฐานกว้าง และระดับเสียงตกน้อยคือพิสัยค่าความถี่มูลฐานแคบ โดยสัทลักษณะของเสียง
วรรณยุกต์สามัญของผู้บอกภาษากลุ่มนี้ แบ่งเป็น 4 สัทลักษณะอธิบายเรียงลําดับตามความมากน้อย
ของจํานวนผู้บอกภาษาที่ออกเสียงเป็น สัทลักษณะนั้น ๆ คือ กลางระดับ (คนที่ 1-2 และคนที่ 8-9), 
กลางตก (คนที่ 4, คนที่ 7 และคนที่10), สูงตก (คนที่ 3 และคนที่ 6) และต่ําระดับ (คนที่ 5) 
ตามลําดับ ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

   กลุ่มที่ 1 : กลางระดับ มีสัทลักษณะกลางระดับ [32] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 1 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญ เป็นระดับเสียง
กลางระดับ [32] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา 
มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.9 เซมิโทน ซึ่งห่างจากระดับเสียงกลาง เพียง 0.1 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียง
ค่อย ๆ เลื่อนลงจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 
1.7 เซมิโทน แต่ค่อนไปทางระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา ผู้วิจัยจึงจัดให้เป็นเสียงกลาง-ระดับ 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 2 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญ เป็นระดับเสียง
กลางระดับ [32] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิ
โทนประมาณ 2.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงค่อย ๆ เลื่อนลงจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบ
ปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 1 เซมิโทน  
   ผู้บอกภาษาคนที่ 8 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญ เป็นระดับเสียง
กลางระดับ [32] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิ
โทนประมาณ 4.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงค่อย ๆ เลื่อนลงจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบ
ปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 2.8 เซมิโทน  
   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญ เป็นระดับเสียง
กลางระดับ [32] เริ่มต้นการวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าท่ี 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิ
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โทนประมาณ 7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงค่อย ๆ เลื่อนลงจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับ
ค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางคอ่นข้างต่ํา มีค่าประมาณ 6.4 เซมิโทน  

   กลุ่มที่ 2 : กลางตก มีสัทลักษณะกลางตก [31] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 4 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญ เป็นระดับเสียง
กลางตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 5 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 1 เซมิโทน  
   ผู้บอกภาษาคนที่ 7 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญ เป็นระดับเสียง
กลางตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 3.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตก สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 1 เซมิโทน  
   ผู้บอกภาษาคนที่ 10สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญ เป็นระดับเสียง
กลางตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 3.5 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตก สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.8 เซมิโทน 

   กลุ่มที่ 3 : สูงตกมีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงตก [41]/ [42] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 3 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญเป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.8 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์
ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.2 เซมิโทน  
   ผู้บอกภาษาคนที่ 6 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญเป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างสูงตก [42] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์
ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 1.3 เซมิโทน  

   กลุ่มที่ 4 :ต่ าระดับ มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างต ่าระดับ [21] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 5 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญเป็นระดับเสียงต่ํา
ระดับ [21] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่า
เซมิโทนประมาณ 3.6 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงค่อย ๆ เลื่อนลง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบ
ปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 1.4 เซมิโทน  
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สัทลักษณะหลัก 

KHTK/1

KHTK/2

KHTK/8

KHTK/9

ตารางที่ 15 สัทลักษณะวรรณยุกต์สามัญในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย 

    จากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) 

วรรณยุกต์
ภาษาไทย
กรุงเทพฯ 

คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) 

สัทลักษณะหลัก สัทลักษณะย่อยที่ 
1 

สัทลักษณะย่อยที่ 
2 

สัทลักษณะย่อยที่ 
3 

วรรณยุกต์สามัญ
หรือกลาง 

กลางระดับ [32] กลางตก [31] สูงตก [41]/ [42] ต่ําระดับ [21] 

   ลักษณะการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานแสดงดังภาพต่อไปนี้ ทั้งนี้ภาพ
ต่อไปนี้แสดงให้เห็นเฉพาะความแตกต่างด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเท่านั้น ส่วนการ
พิจารณาด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน ต้องพิจารณาจากภาพที่ 63–72 ที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้ 
เนื่องจากระดับความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานต้องเปรียบเทียบกับพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอก
ภาษาแต่ละคนร่วมด้วย 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่73 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก           ภาพที่ 74 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 1 
             ของวรรณยุกต์สามัญ ผู้บอกภาษา KHKT                           ของวรรณยุกต์สามัญ ผู้บอกภาษา KHKT 

 

 

 

 

 

ภาพที ่75 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 2          ภาพที ่76 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสทัลักษณะย่อย 3 
             ของวรรณยุกต์สามัญ ผู้บอกภาษา KHKT                             ของวรรณยุกต์สามัญ ผู้บอกภาษา KHKT 
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    กล่าวได้ว่า สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญทีป่รากฏในคําพยางค์เป็น 
มีสัทลักษณะหลักในการออกเสียงของคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศกัมพูชา เป็นเสียงระดับ
คือระดับเสียงกลางระดับ [32]/ [33] เป็นสัทลักษณะของผู้บอกภาษาจํานวน 4 คน ระดับเสียง ณ 
จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์มีระดับเสียงกลาง และระดับเสียงจะเลื่อนลงเพียงเล็กน้อย หรือคงที่ไปจนถึงช่วง
ท้ายพยางค์ สัทลักษณะย่อยที่ 1 มีจํานวนผู้บอกภาษา 3 คน คือ กลางตกสัทลักษณะย่อยที่ 2 มีผู้
บอกภาษา 2 คน คือสูงตก และสัทลักษณะย่อยที่ 3 มีผู้บอกภาษาออกเสียงสัทลักษณะเช่นนี้เพียง 1 
คน คือสัทลักษณะต่ําระดับ 

1.2) วรรณยุกต์เอก  

   ค าพยางค์เป็น 
   วรรณยุกต์เอกที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยใน
ประเทศกัมพูชามีสัทลักษณะในด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเป็นระดับเสียงตก โดย       
สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอกซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็นของผู้บอกภาษากลุ่มนี้แบ่งเป็น 4           
สัทลักษณะเรียงลําดับตามจํานวนของผู้บอกภาษาที่ออกเสียงสัทลักษณะนั้น ๆ คือ กลางตก (คนที่ 1-
2, คนที่ 4, คนที่ 7 และคนที่10), ต่ําระดับ (คนที่ 5 และคนที่ 8), สูงตก (คนที่ 3 และคนที่ 6) และสูง
ระดับ (คนที่ 9) ตามลําดับ ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

   กลุ่มที่ 1 :กลางตกมีสัทลักษณะกลางตก [31] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 1 เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.2 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่า 0 เซมิโทน  
   ผู้บอกภาษาคนที่ 2 เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.1 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 1.3 เซมิโทน   
 ผู้บอกภาษาคนที่ 4 เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง 
มีค่าเซมิโทนประมาณ 5.3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 
100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.7 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 7 เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.5 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.8 เซมิโทน 
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   ผู้บอกภาษาคนที่ 10 เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% 
เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่า 0 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 2 : ต่ าระดับ มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างต ่าระดับ [21] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 5 เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.9 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงค่อย ๆ เลื่อนลงจน
สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 1.5 เซมิโทน  
   ผู้บอกภาษาคนที่ 8 เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงค่อย ๆ เลื่อนลงจน
สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 1 เซมิโทน 

   กลุ่มที่ 3 : สูงตก มีสัทลักษณะสูง-ตก หรือกลางค่อนข้างสูงตก [51]/ [41] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 3 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก เป็นระดับเสียงสูง
ตก [51] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 
4.2 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับ
เสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.1 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 6 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอกเป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้าง
สูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกต่อเนื่องจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลา
แบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.9 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 4: สูงระดับ มีสัทลักษณะสูง-ระดับ [54] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 11.3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียง เลื่อนลงเล็กน้อยและสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 9.1           
เซมิโทน 
   กล่าวได้ว่า สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก ซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็น 
สัทลักษณะหลักในการออกเสียงของคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศกัมพูชา คือระดับเสียง
กลางตก [31] เป็นการออกเสียงของผู้บอกภาษาจํานวน 5 คน ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์มี
ระดับกลาง และระดับเสียงจะตกไปยังระดับเสียงต่ํา สัทลักษณะย่อยที่ 1 หรือสัทลักษณะที่ปรากฏ
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รองลงมามีจํานวนผู้บอกภาษา 2 คน คือต่ําระดับ และสูงตก และสัทลักษณะย่อยที่ 4 มีผู้บอกภาษา
ออกเสียงสัทลักษณะเช่นนี้เพียง 1 คน คือสัทลักษณะสูงระดับ 

   ค าพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว 
   วรรณยุกต์เอกที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยใน
ประเทศกัมพูชาในคําพยางค์ตาย ที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวมีสัทลักษณะในด้าน          
ทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเป็นระดับเสียงตก  โดยสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คํา
พยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นของผู้บอกภาษากลุ่มนี้แบ่งเป็น 5 สัทลักษณะ เรียงลําดับตาม
จํานวนของผู้บอกภาษาที่ออกเสียงสัทลักษณะนั้น ๆ คือต่ําระดับ (คนที่ 1, คนที่ 5, คนที่ 7 และคนที่ 
9), กลางระดับ (คนที่ 6, คนที่ 8 และคนที่ 10), กลางตก (คนที่ 4), สูง-ตก (คนที่ 3) และต่ําขึ้น (คนที่ 
2) ตามลําดับ และสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาวของผู้
บอกภาษากลุ่มนี้แบ่งเป็น 3 สัทลักษณะ เรียงลําดับตามจํานวนของผู้บอกภาษาท่ีออกเสียงสัทลักษณะ
นั้น ๆ คือ กลางตก (คนที่ 2, คนที่ 4, คนที่ 7 และคนที่ 10), สูงตก (คนที่ 3 และคนที่ 9), ต่ําระดับ 
(คนที่ 1 และคนที่ 5) และกลางระดับ (คนที่ 6 และคนที่ 8) ตามลําดับซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

   กลุ่มที่ 1 : ต่ าระดับ มีสัทลักษณะต ่าระดับ หรือกลางค่อนข้างต ่าระดับ
[11]/ [21]  
   ผู้บอกภาษาคนที่ 1 ออกเสียงวรรณยุกต์นี้ทั้งคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงสั้นและเสียงยาว เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ําระดับ [21] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตายเสียงสั้น และเสียง
ยาวประมาณ 3.5 เซมิโทน และ 3.2 เซมิโทน  ตามลําดับ จากนั้นระดับเสียงค่อย ๆ เลื่อนลงจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 1.9 เซมิโทน และ 1.3     
เซมิโทน ตามลําดับ 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 5 ออกเสียงวรรณยุกต์นี้ทั้งคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงสั้นและเสียงยาว เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ําระดับ [21] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตายเสียงสั้น และเสียง
ยาวประมาณ 3.2 เซมิโทน และ 4.1 เซมิโทน ตามลําดับ จากนั้นระดับเสียงค่อย ๆ เลื่อนลงจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 2 เซมิโทน และ 1.5         
เซมิโทน ตามลําดับ 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 7 ออกเสียงวรรณยุกต์นี้ทั้งคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ําระดับ [21] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับ
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ค่าท่ี 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.8 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงค่อย 
ๆ เลื่อนลงจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0   
เซมิโทน  
   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 ออกเสียงวรรณยุกต์นี้ทั้งคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงต่ําระดับ [11] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 1.7 เซมิโทน ระดับเสียงคงระดับจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลา
แบบปรับค่า 100% มีค่าประมาณ 0.1 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 2: กลางตก มีสัทลักษณะกลางตก [31] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 2 ออกเสียงวรรณยุกต์นี้ในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงยาว เป็นระดับเสียงกลางตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.5 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่า 0.3 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 4 ออกเสียงวรรณยุกต์นี้ทั้งคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงสั้นและเสียงยาว เป็นระดับเสียงกลางตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 
0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตายเสียงสั้น และเสียงยาวประมาณ 4.4 เซมิโทน 
และ 6.1 เซมิโทน  ตามลําดับจากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 
100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 1.7 เซมิโทน และ 1 เซมิโทน ตามลําดับ 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 7 ออกเสียงวรรณยุกต์นี้ทั้งคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงยาว เป็นระดับเสียงกลางตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.1 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.5 เซมิโทน  
   ผู้บอกภาษาคนที่ 10 ออกเสียงวรรณยุกต์นี้ทั้งคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงยาว เป็นระดับเสียงกลางตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.2 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา 1.1 เซมิโทน  

   กลุ่มที่ 3: กลางระดับ มีสัทลักษณะกลางระดับ หรือกลางค่อนข้างสูงระดับ
[32]/ [43] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 6 ออกเสียงวรรณยุกต์นี้ทั้งคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงสั้นและเสียงยาวเป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงระดับ [43] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
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แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูง หรือกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตายเสียงสั้น 
และเสียงยาว ประมาณ 4.7 เซมิโทน และ 4.5 เซมิโทน ตามลําดับ จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 3.1 เซมิโทนและ 2  
เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 8 ออกเสียงวรรณยุกต์นี้ทั้งคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงสั้นและเสียงยาว เป็นระดับเสียงกลางระดับ [32] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับ
ค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตายเสียงสั้น และเสียงยาวประมาณ 4.9           
เซมิโทน และ 4.4 เซมิโทน  ตามลําดับ จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบ
ปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 3 เซมิโทน และ 2.6 เซมิโทน 
ตามลําดับ 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 10 ออกเสียงวรรณยุกต์นี้ทั้งคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางระดับ [32] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 5 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 3 เซมิโทน  

   กลุ่มที่ 4 : สูงตก มีสัทลักษณะสูงตก หรือกลางค่อนข้างสูงตก [52]/ [54]/ 
[43]/ [41]/ [42]  
   ผู้บอกภาษาคนที่ 3 ออกเสียงวรรณยุกต์นี้ทั้งคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงสั้นและเสียงยาวเป็นระดับเสียงสูงตก หรือกลางค่อนข้างสูงตก [52]/ [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ 
ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูง หรือกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์
ตายเสียงสั้น และเสียงยาว ประมาณ 4.7 เซมิโทน และ 3.8 เซมิโทนตามลําดับ จากนั้นระดับเสียงตก
จนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ําหรือต่ํา มี
ค่าประมาณ 1.6 เซมิโทนและ 0.9 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 ออกเสียงวรรณยุกต์นี้ทั้งคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงยาว เป็นระดับเสียงสูงตก [54] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับ
เสียงสูง มีค่าเซมิโทน ประมาณ 11 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 8.4 เซมิโทน 

   กลุ่มที่ 5: ต่ าขึ้น มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างต ่าขึ้น [23] 
  ผู้บอกภาษาคนที่ 2 ออกเสียงวรรณยุกต์นี้ในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย

สระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงต่ําข้ึน [23] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับ
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เสียงต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.5 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงค่อย ๆ เล ื่อนขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ทีร่ะดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 3.1 เซมิโทน 
   นอกจากนี้ในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นยังปรากฏสัทลักษณะ
ย่อยของผู้บอกภาษาคนที่ 2, 5 และ 9 ด้วย คือสัทลักษณะกลางระดับ [32], สัทลักษณะต่ําระดับ 
[22] และสัทลักษณะสูงตก [43] ตามลําดับ เมื่อพิจารณาสัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษาทั้ง 3 คน 
แล้วพบว่าทั้ง 3 สัทลักษณะเป็นสัทลักษณะที่ปรากฏมาก 3 อันดับแรกในการออกเสียงของผู้บอก
ภาษากลุ่มนี้ด้วย จึงกล่าวได้ว่าผู้บอกภาษาในกลุ่มนี้ออกเสียงวรรณยุกต์ เอก คําพยางค์ตายใน
ภาษาไทยกรุงเทพฯ มีทิศทางการขึ้นตกและระดับความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานเป็นไปในลักษณะ
เดียวกันแม้จะปรากฏในสัทลักษณะย่อย 
   สัทลักษณะของวรรณยุกต์เอก ซึ่งปรากฏในคําพยางค์ตาย ประสมด้วยสระ
เสียงสั้น และคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาว สัทลักษณะที่หลักของคนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยในประเทศกัมพูชา คือสัทลักษณะต่ําระดับ เป็นการออกเสียงของผู้บอกภาษาจํานวน 6 
คน15 ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์มีระดับต่ํา หรือกลางค่อนข้างต่ํา และระดับเสียงเลื่อนลงไป
ยังระดับเสียงต่ํา [21]/ [11] สัทลักษณะย่อยลําดับที่ 1 และ 2 หรือสัทลักษณะที่ปรากฏรองลงมามี
จํานวนผู้บอกภาษาออกเสียง 5 คน ทั้ง 2 สัทลักษณะ คือกลางตก [31] และกลางระดับ [32]/ [43] 
จํานวนผู้บอกภาษาที่ออกเสียงสัทลักษณะย่อยที่ 3 มีจํานวน 3 คน คือสัทลักษณะสูงตก และ            
สัทลักษณะย่อยที ่4 มีผู้บอกภาษาออกเสียงสัทลักษณะเช่นนี้เพียง 1 คน คือสัทลักษณะต่ําขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15จํานวนผู้บอกภาษาในกลุ่ม KHTK นี้มีทั้งหมด 10 คน แต่ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยรวมคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียง
สั้น และคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสยีงยาวไว้ด้วยกัน จึงกลายเป็นจํานวนผู้บอกภาษา 10 คน * คําพยางค์ตาย 
2 แบบ = 20 คน 
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สัทลักษณะย่อยท่ี 1 
KHTK/5

KHTK/8

ตารางที่ 16 สัทลักษณะวรรณยุกต์เอกในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย 

     จากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) 

วรรณยุกต์
ภาษาไทย
กรุงเทพฯ 

 
คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) 

 
 

วรรณยุกต์
เอก หรือ
วรรณยุกต์

ตํ่า 

คําพยางค์เป็น 

สัทลักษณะหลัก สัทลักษณะย่อย 1 สัทลักษณะย่อย 2 สัทลักษณะย่อย 3 
กลางตก [31] ต่ําระดับ [21] สูงตก [51]/ [41] สูงระดับ [54] 

คําพยางค์ตาย 
สัทลักษณะหลัก สัทลักษณะ

ย่อย 1 
สัทลักษณะ

ย่อย 2 
สัทลักษณะ

ย่อย 3 
สัทลักษณะ

ย่อย 4 

ตํ่าระดับ [21]/ [11] กลางตก [31] กลางระดับ
[32]/ [43] 

สูงตก [52]/ 
[54]/ [41]/ 

[42] 

ต่ําขึ้น [23] 

   ลักษณะการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานแสดงดังภาพต่อไปนี้ ทั้งนี้ภาพ
ต่อไปนี้แสดงให้ เห็นเฉพาะความแตกต่างด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเท่านั้น ส่วน            
การพิจารณาด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน ต้องพิจารณาจากภาพที่ 63-72 ที่แสดงไว้ก่อนหน้า
นี้ เนื่องจากระดับความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานต้องเปรียบเทียบกับพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้
บอกภาษาแต่ละคนร่วมด้วย 
วรรณยุกต์เอก คําพยางค์เป็น 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่77 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก          ภาพที ่78 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลกัษณะย่อย 1 
             ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHKT                 ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHKT 
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ภาพที ่79 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 2        ภาพที ่80 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 3 
             ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHKT                 ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHKT 

วรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่81 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก          ภาพที ่82 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลกัษณะย่อย 1 
            ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHKT                  ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHKT 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่83 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 2       ภาพที่ 84 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลกัษณะย่อย 3 
             ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHKT                 ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHKT 

 



  117 

0

1

2

3

4

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

เซ
มิโ

ทน
 

ระยะเวลาแบบปรับค่า 

สัทลักษณะย่อยท่ี 4 

KHTK/2(ตายสั้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่85 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 4 
            ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHKT 

   สรุปได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์ เอก ซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็น        
คําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น และคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาว สัทลักษณะ
หลักในการออกเสียงของคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศกัมพูชา คือสัทลักษณะกลางตก และ
ต่ําระดับ16 มีลักษณะการออกเสียงด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน คือ ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้น
วรรณยุกต์มีระดับเสียงกลาง หรือกลางค่อนข้างต่ํา จากนั้นระดับเสียงตกไปยังระดับเสียงต่ํา หรือ
กลางค่อนข้างต่ํา [31]/ [11]/ [21] ในด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานส่วนใหญ่ออกเสียง
วรรณยุกต์เอกมีระดับเสียงตก มีเพียงผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศกัมพูชา คนที่ 
2 เท่านั้น ที่ออกเสียงวรรณยุกต์นี้ในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น แล้วมีระดับเสียงขึ้น  

  2.) เสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ 

   2.1)วรรณยุกต์โท  

   ค าพยางค์เป็น 
   วรรณยุกต์โท ที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยใน
ประเทศกัมพูชามีสัทลักษณะในด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเป็นระดับเสียงตก โดย         
สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โทซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็นของผู้บอกภาษากลุ่มนี้แบ่งเป็น 2            
สัทลักษณะเรียงลําดับตามจํานวนของผู้บอกภาษาที่ออกเสียงสัทลักษณะนั้น ๆ คือ สูงตก (คนที่ 1, 
                                                           
16ผู้วิจัยนําสัทลักษณะกลางตก [31] ซึ่งมีผู้บอกภาษาออกเสียงมากที่สุด มารวมกับสัทลักษณะต่ําระดับ [21] ซึ่งมีผู้
บอกภาษาออกเสียงมากเป็นลําดับถัดมา เนื่องจากสัทลักษณะแตกต่างกันที่ระดับเสียงเท่านั้น อาจกล่าวว่าม ี         
การเปลี่ยนระดับไม่มากนัก ซึ่งการเปลี่ยนระดับเสียงน้ีนับเป็นธรรมชาติของการออกเสียงแม้จะเป็นวรรณยุกต์ระดับ 
และเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบกับสัทลักษณะของคนไทยในบทต่อไป 
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คนที่ 3-5 และ คนที่ 7-8) และ กลางตก (คนที่ 2, คนที่ 6 และคนที่ 9-10) ตามลําดับ ซึ่งอธิบายได้
ดังต่อไปนี้ 

   กลุ่มที่ 1 : สูงตก มีสัทลักษณะสูงตก หรือกลางค่อนข้างสูงตก [51]/ [52]/ 
[53]/ [41] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 1 ออกเสียงวรรณยุกต์โทในคําพยางค์เป็นมีสัทลักษณะสูง
ตก [52] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูงมีค่าเซมิโทนประมาณ 
9.6 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% 
อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 2.6 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 3 ออกเสียงวรรณยุกต์โทในคําพยางค์เป็นมีสัทลักษณะสูง
ตก [51] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 
4 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียง
ต่ํา มีค่าประมาณ 0.2 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 4 ออกเสียงวรรณยุกต์โทในคําพยางค์เป็นมีสัทลักษณะ 
สูงตก [53] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 9.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับ
ค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 4.4 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 5 ออกเสียงวรรณยุกต์โท ในคําพยางค์เป็นมีสัทลักษณะ
สูงตก [52] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 8.9 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% ที่
ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํามีค่าประมาณ 2.9 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 7 ออกเสียงวรรณยุกต์โทในคําพยางค์เป็นมีสัทลักษณะ 
สูงตก [52] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 8.1 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับ
ค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา ประมาณ 3 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 8 ออกเสียงวรรณยุกต์โท ในคําพยางค์เป็นมีสัทลักษณะ
สูงตก [51] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 8.6 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับ
ค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.8 เซมิโทน 
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กลุ่มที่ 2 : กลางตก มีสัทลักษณะกลางตก [31] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 2 เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงค่อย ๆ ตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.2 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 6 เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.5 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา แต่ค่อนไปทางระดับกลางผู้วิจัยจึงจัดให้เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 3.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนขึ้นเล็กน้อยแล้วตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลา
แบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.4 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 10 เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% 
เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 5 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.7 เซมิโทน 
   นอกจากนี้ในคําพยางค์เป็น ยังปรากฏสัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษาคนที่ 
4, 7 และ 10 ด้วย คือ ผู้บอกภาษาคนที่ 4 ปรากฏสัทลักษณะกลาง-ตก [32], ผู้บอกภาษาคนที่ 7 
ปรากฏสัทลักษณะสูงตก [41] และผู้บอกภาษาคนที่ 10 ปรากฏสัทลักษณะสูงระดับ [55] และต่ํา
ระดับ [212] ตามลําดับ เมื่อพิจารณาสัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษาทั้ง 3 คน แล้วพบว่าในด้าน
ความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานส่วนใหญ่ยังเริ่มต้นที่ระดับสูงและระดับกลาง สอดคล้องกับ         
สัทลักษณะหลักหรือสัทลักษณะที่ปรากฏมาก 2 อันดับแรกของผู้บอกภาษากลุ่มนี้ และด้านการขึ้นตก
ของค่าความถ่ีมูลฐานสัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษาทุกคนเป็นระดับเสียงตก ยกเว้นสัทลักษณะย่อย
ที่ 2 ของผู้บอกภาษาคนที่ 10 เท่านั้น ที่มีลักษณะการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานแตกต่างไปจึงกล่าว
ได้ว่าผู้บอกภาษาในกลุ่มนี้ออกเสียงวรรณยุกต์โท คําพยางค์เป็นในภาษาไทยกรุงเทพฯ มีทิศทางการ
ขึ้นตกและระดับความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานเป็นไปในลักษณะเดียวกันแม้จะปรากฏใน           
สัทลักษณะย่อย 
   สัทลักษณะของวรรณยุกต์โท ซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็น สัทลักษณะหลัก
ของคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศกัมพูชา คือระดับเสียงสูงตก เป็นการออกเสียงของผู้บอก
ภาษาจํานวน 6 คน ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับสูง หรือกลางค่อนข้างสูง และระดับ
เสียงตกไปยังระดับเสียงต่ํา, กลางค่อนข้างต่ํา หรือระดับกลาง [51]/ [52]/ [53]/ [41] และ               
สัทลักษณะย่อยมีจํานวนผู้บอกภาษา 4 คน คือสัทลักษณะ กลางตก [31] แม้ว่าในคําพยางค์เป็นนี้คน
กัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศกัมพูชา จะมีลักษณะความสูงต่ําของระดับเสียงแตกต่างกันบ้าง 
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แต่ในด้านการขึ้นตกของระดับเสียงจะเห็นได้ว่า ผู้บอกภาษาคนกัมพูชากลุ่มนี้ทุกคนออกเสียงเป็น
ระดับเสียงตก 

   ค าพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาว 
   วรรณยุกต์โทที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยใน
ประเทศกัมพูชาในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาวมีสัทลักษณะในด้านทิศทางการขึ้นตกของ
ค่าความถ่ีมูลฐานเป็นระดับเสียงตก โดยสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท ซึ่งปรากฏในคําพยางค์ตาย
ของผู้บอกภาษากลุ่มนี้แบ่งเป็น 4 สัทลักษณะเรียงลําดับตามจํานวนของผู้บอกภาษาที่มีสัทลักษณะ
นั้น ๆ คือ สูงตก (คนที่ 1, คนที่ 3 และ คนที่ 5-8), กลางระดับ (คนที่ 2 และ คนที่ 10), กลางตก (คน
ที่ 4) และต่ําระดับ (คนที่ 9) ตามลําดับ ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้  

  กลุ่มที่ 1 : สูงตก มีสัทลักษณะสูงตก หรือกลางค่อนข้างสูงตก [42]/ [41]/ 
[52]/ [53] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 1 ออกเสียงวรรณยุกต์โท ในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงยาว มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงตก [42] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 
0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 7.2 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่าง
ต่อเนื่องจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา         
มีค่าประมาณ 3.1 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 3 ออกเสียงวรรณยุกต์โท ในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงยาว มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 
0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.8 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่าง
ต่อเนื่องจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.8           
เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 5 ออกเสียงวรรณยุกต์โท ในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงยาว มีสัทลักษณะสูงตก [52] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับ
เสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 8.4 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 2.5เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 6 ออกเสียงวรรณยุกต์โท ในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงยาว มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงตก [42] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 
0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.8 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่าง
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ต่อเนื่องจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มี
ค่าประมาณ 1.2 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 7 ออกเสียงวรรณยุกต์โท ในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงยาว มีสัทลักษณะสูงตก [53] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับ
เสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 7.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 4.7 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 8 ออกเสียงวรรณยุกต์โท ในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงยาว มีสัทลักษณะสูงตก [53] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับ
เสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 8.4 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 4.8 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 2 : กลางระดับ มีสัทลักษณะกลางระดับ [32] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 2 เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํามีค่าประมาณ 1.1            
เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 10 เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% 
เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 5.4 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํามีค่าประมาณ 3 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 3 : กลางตกมีสัทลักษณะกลางตก [31] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 4 เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 5.9 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.6 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 4 : ต่ าระดับมีสัทลักษณะกลางค่อนข้างต ่าระดับ [21] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.5 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อย
จนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 1.4 เซมิโทน 
   สัทลักษณะของวรรณยุกต์โท ซึ่งปรากฏในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระ
เสียงยาว โครงสร้างพยางค์แบบ (CVVS) สัทลักษณะทีห่ลักของคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศ
กัมพูชา คือสัทลักษณะสูงตก เป็นการออกเสียงของผู้บอกภาษาจํานวน 6 คน ระดับเสียง ณ 
จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์มีระดับสูง หรือกลางค่อนข้างสูง และระดับเสียงตกไปยังระดับเสียงต่ํา, กลาง
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ค่อนข้างต่ํา หรือระดับกลาง [42]/ [41]/ [52]/ [53] และสัทลักษณะที่ย่อยที่ 1 มีจํานวนผู้บอกภาษา 
2 คน คือระดับเสียงกลางระดับ และสัทลักษณะย่อยที่ 2 และ 3 มีจํานวนผู้บอกภาษาออกเสียง       
สัทลักษณะละ 1 คน 1 คน คือกลางตก และต่ําระดับ  

ตารางที่ 17 สัทลักษณะวรรณยุกต์โทในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย 

 จากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) 

วรรณยุกต์
ภาษาไทย
กรุงเทพฯ 

 
คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) 

 
วรรณยุกต์
โท หรือ

วรรณยุกต์
ตก 

คําพยางค์เป็น 

สัทลักษณะหลัก สัทลักษณะย่อย  

สูงตก [51]/ [52]/ [53]/ [41] กลางตก [31] 
คําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาว 

สัทลักษณะหลัก สัทลักษณะย่อย 1 สัทลักษณะย่อย 2  สัทลักษณะย่อย 3 
สูงตก [52]/ [53]/ 

[41]/ [42] 
กลางระดับ [32] กลางตก [31] ต่ําระดับ [21] 

   ลักษณะการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานแสดงดังภาพต่อไปนี้ ทั้งนี้ภาพ
ต่อไปนี้แสดงให้เห็นเฉพาะความแตกต่างด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเท่านั้น ส่วนการ
พิจารณาด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน ต้องพิจารณาจากภาพที่ 63–72 ที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้ 
เนื่องจากระดับความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานต้องเปรียบเทียบกับพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอก
ภาษาแต่ละคนร่วมด้วย 
วรรณยุกต์โท คําพยางค์เป็น 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่86 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก           ภาพที่ 87 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย  
             ของวรรณยุกต์โท (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHKT                    ของวรรณยุกต์โท (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHKT 
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วรรณยุกต์โท คําพยางค์ตาย 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่88 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก         ภาพที่ 89 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลกัษณะย่อย 1 
             ของวรรณยุกต์โท (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHKT                  ของวรรณยุกต์โท (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHKT 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่90 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 2       ภาพที่ 91 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลกัษณะย่อย 3 
             ของวรรณยุกต์โท (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHKT                  ของวรรณยุกต์โท (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHKT 

   สรุปได้ว่า สัทลักษณะของวรรณยุกต์โท ซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็น และ
พยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาว สัทลักษณะหลักของคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศ
กัมพูชา คือระดับเสียงสูงตก มีลักษณะด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน คือระดับเสียง ณ 
จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์มีระดับสูง หรือกลางค่อนข้างสูง จากนั้นระดับเสียงตกไปยังระดับเสียงต่ํา หรือ
กลางค่อนข้างต่ํา หรือระดับกลาง [51]/ [52]/ [53]/ [41]/ [42] ในด้านทิศทางการขึ้นตกของ
ค่าความถ่ีมูลฐานผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย จากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชาทุก
คนออกเสียงวรรณยุกต์โทมีระดับเสียงตก แตกต่างกันที่ระดับการตกน้อยหรือมากเท่านั้น 
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   2.2) วรรณยุกต์ตรี 

   ค าพยางค์เป็น 
   วรรณยุกต์ตรีที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยใน
ประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่มีสัทลักษณะในด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานมีระดับเสียงขึ้น 
หรือระดับเสียงตก-ขึ้น และมีสัทลักษณะย่อยอ่ืน ๆ เป็นระดับเสียงตก โดยสัทลักษณะของวรรณยุกต์
ตรี ซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็นของผู้บอกภาษากลุ่มนี้แบ่งเป็น 5 สัทลักษณะเรียงลําดับตามจํานวน
ของผู้บอกภาษาท่ีออกเสียงเป็นสัทลักษณะนั้น ๆ คือ สูงระดับ, สูงขึ้น หรือสูงตก-ขึ้น (คนที่ 1 และคน
ที่ 6-9), กลางขึ้น (คนที่ 4-5), สูงตก (คนที่ 3), กลางระดับ (คนที่ 2) และต่ําตก -ขึ้น (คนที่ 10) 
ตามลําดับ ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

   กลุ่มที่ 1 : สูงขึ้น มีสัทลักษณะสูง-ระดับหรือกลางค่อนข้างสูงขึ้น [55]/ 
[45] 
   ผู้ บอกภาษาคนที่  1  ออก เสี ย งวร รณยุ กต์ ตรี  ในคํ าพยางค์ เป็ น             
มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงขึ้น [45] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับ
เสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 10% แล้วเลื่อนขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงสูง มีค่าประมาณ 8.6 เซมิโทน 
   ผู้ บอกภาษาคนที่  6  ออก เสี ย งวร รณยุ กต์ ตรี  ในคํ าพยางค์ เป็ น             
มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงตก-ขึ้น [435] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.8 เซมิโทน ระดับเสียง เลื่อนลงเล็กน้อยจนถึง
ระยะเวลาแบบปรับค่า 50% ของวรรณยุกต์อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.8           
เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับ
เสียงสูง มีค่าประมาณ 6.1 เซมิโทน  
   ผู้ บอกภาษาคนที่  7  ออก เสี ย งวร รณยุ กต์ ตรี  ในคํ าพยางค์ เป็ น             
มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงขึ้น [45] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับ
เสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 6 เซมิโทน ระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยจนถึงระยะเวลา
แบบปรับค่า 40% ของการวรรณยุกต์มีค่าเซมิโทนประมาณ 5.1 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนขึ้น
จนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงสูง มีค่าประมาณ 7.2 เซมิโทน 
   ผู้ บอกภาษาคนที่  8  ออก เสี ย งวร รณยุ กต์ ตรี  ในคํ าพยางค์ เป็ น             
มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงขึ้น [45] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับ
เสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 7.2 เซมิโทน ระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยก่อนเลื่อนขึ้น
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เรื่อย ๆ จนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงสูง มีค่าประมาณ 8.3      
เซมิโทนและระดับเสียงตกเล็กน้อยตอนท้ายของวรรณยุกต์ 
   ผู้ บอกภาษาคนที่  9  ออก เสี ย งวร รณยุ กต์ ตรี  ในคํ าพยางค์ เป็ น             
มีสัทลักษณะสูง-ระดับ [55] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูง      
มีค่าเซมิโทนประมาณ 10.9 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 
30% แล้วเลื่อนขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงสูง มี
ค่าประมาณ 11.2 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 2: กลางขึ้น มีสัทลักษณะกลางข้ึน [34] 
   ผู้ บอกภาษาคนที่  4  ออก เสี ย งวร รณยุ กต์ ตรี  ในคํ าพยางค์ เป็ น             
มีสัทลักษณะกลางขึ้น [34] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง      
มีค่าเซมิโทนประมาณ 5.2 เซมิโทน ระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยมีค่าเซมิโทนต่ําสุดที่ระยะเวลาแบบ
ปรับค่า 30% ประมาณ 4.1 เซมิโทนจากนั้นระดับเสียงเลื่อนขึ้นจนถึงระยะเวลาแบบปรับค่า 80% 
อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 6.8 เซมิโทนและระดับเสียงตกเล็กน้อยตอนท้ายของ
วรรณยุกต์ 
   ผู้ บอกภาษาคนที่  5  ออก เสี ย งว ร รณยุ กต์ ตรี  ในคํ าพยางค์ เป็ น             
มีสัทลักษณะกลางขึ้น [34] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง         
มีค่าเซมิโทนประมาณ 5.5 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยก่อนเลื่อนขึ้นจนถึงระยะเวลา
แบบปรับค่า 90% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 7.2 เซมิโทนระดับเสียงตกเล็กน้อย
ตอนท้ายของวรรณยุกต์     

   กลุ่มที่ 3 : สูงตก มีสัทลักษณะสูงตก [51] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 3 เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.8 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกจนสิ้นสุดการออกเสียงที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.02 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 4 : กลางระดับ มีสัทลักษณะกลางระดับ [33] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 2 เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.4 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนตก-ขึ้นเล็กน้อยสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% มีค่าประมาณ 3.5 เซมิโทนเป็นเสียงคงระดับ 
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   กลุ่มที่ 5 : ต่ าตก-ขึ้น มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างต า่ตก-ขึ้น [213] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 10 เริ่มต้นการออกเสียง ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% 
เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.9 เซมิโทน ระดับเสียง เลื่อนลงเล็กน้อยที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 30% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 1.6 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงขึ้นจน
สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 90% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 3.7 เซมิโทนและ
ระดับเสียงตกเล็กน้อยตอนท้ายของวรรณยุกต์ 
   นอกจากนี้ในคําพยางค์เป็น ยังปรากฏสัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษาคนที่ 
2, 4 และ 10 ด้วย คือ ผู้บอกภาษาคนที่ 2 ปรากฏสัทลักษณะสูงตก [51] และกลางขึ้น-ตก [343]      
ผู้บอกภาษาคนที่ 4 ปรากฏสัทลักษณะกลางตก [31] และผู้บอกภาษาคนที่ 10 ปรากฏ สัทลักษณะสูง
ตก [53] ตามลําดับ เมื่อพิจารณาสัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษาทั้ง 3 คน แล้วพบว่าในด้านระดับ
เสียงเริ่มต้นที่ระดับสูงและระดับกลาง และในด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานมีลักษณะ
เป็นระดับเสียงตก ไม่สอดคล้องกับสัทลักษณะที่ปรากฏมากหรือสัทลักษณะหลักในคําพยางค์เป็นของ
ผู้บอกภาษากลุ่มนี้โดยเฉพาะด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน 
   สัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรีซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็นสัทลักษณะหลัก
ของคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศกัมพูชา คือสัทลักษณะสูงระดับหรือสูงขึ้น [55]/ [45] เป็น
การออกเสียงของผู้บอกภาษาจํานวน 5 คน ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับสูง หรือกลาง
ค่อนข้างสูง และระดับเสียงจะเลื่อนลงเล็กน้อย แล้วเลื่อนขึ้นไปยังระดับเสียงสูง และสัทลักษณะย่อย
ที่ 1 มีจํานวนผู้บอกภาษา 2 คน คือสัทลักษณะกลางขึ้น และสัทลักษณะย่อยอ่ืน ๆ มีจํานวนผู้บอก
ภาษาออกเสียงเพียง 1 คน คือ สูงตก, กลางระดับ และต่ําตก -ขึ้น ด้านทิศทางการขึ้นตกของ
ค่าความถี่มูลฐานผู้บอกภาษากลุ่มนี้ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นระดับเสียงขึ้น หรือระดับเสียงตก-ขึ้น คือ
ตกลงเล็กน้อยก่อนขึ้น และมีสัทลักษณะย่อยอ่ืน ๆ เป็นเสียงระดับเสียงตก  

ค าพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น 
   วรรณยุกต์ตรีที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยใน
ประเทศกัมพูชา ในคําพยางค์ตาย ที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นส่วนใหญ่มีสัทลักษณะในด้านทิศทางการ
ขึ้นตกของค่าความถ่ีมูลฐานเป็นระดับเสียงตก-ขึ้น โดยสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี ซึ่งปรากฏใน
คําพยางค์ตายของผู้บอกภาษากลุ่มนี้แบ่งเป็น 5 สัทลักษณะเรียงลําดับตามจํานวนของผู้บอกภาษาที่
ออกเสียงเป็นสัทลักษณะนั้น ๆ คือ กลางระดับ (คนที่ 1-2, คนที่ 4 และคนที่ 10), สูงระดับ (คนที่ 7 
และคนที่ 8), สูงตก (คนที่ 3 และคนที่ 6), กลางขึ้น (คนที่ 5) และต่ําระดับ (คนที่ 9) ตามลําดับ        
ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
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กลุ่มที่ 1 : กลางระดับ มีสัทลักษณะกลางระดับ [33]/ [32] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 1 ออกเสียงวรรณยุกต์ตรีในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงสั้น มีระดับเสียงกลางระดับ [33] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 5.5-6.2 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงคงระดับจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100%  
   ผู้บอกภาษาคนที่ 2 ออกเสียงวรรณยุกต์ตรีในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงสั้นมีระดับเสียงกลางระดับ [32] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลางมีค่าเซมิโทนประมาณ 3.1 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 2.2 เซมิ
โทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 4 ออกเสียงวรรณยุกต์ตรีในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงสั้น มีระดับเสียงกลางระดับ [32] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 5.2 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 2 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 10 ออกเสียงวรรณยุกต์ตรีในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงสั้นมีระดับเสียงกลางระดับ [33] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนอยู่ในช่วงประมาณประมาณ 5.3-4.3 เซมิโทนจากนั้นระดับเสียงคง
ระดับจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100%  

   กลุ่มที่ 2: สูงระดับ มีสัทลักษณะสูงระดับ หรือกลางค่อนข้างสูงขึ้น [45]/ 
[55]  
   ผู้บอกภาษาคนที่ 7 ออกเสียงวรรณยุกต์ตรี ในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงสั้น มีระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงขึ้น [45] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% 
เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 5.5 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียง เลื่อนขึ้นจน
สิ้นสุดการออกเสียงที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงสูงมีค่าเซมิโทน ประมาณ 7.3    
เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 8 ออกเสียงวรรณยุกต์ตรี ในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงสั้น มีระดับเสียงสูงระดับ [55] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับ
เสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 7.9 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงคงระดับจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% มีค่าเซมิโทน ประมาณ 9 เซมิโทน 
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กลุ่มที่ 3 : สูงตก มีสัทลักษณะสูงตก [52]/ [53] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 3 ออกเสียงวรรณยุกต์ตรี ในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงสั้น มีระดับเสียงสูงตก [52] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับ
เสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.4 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ําประมาณ 1.7เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 6 ออกเสียงวรรณยุกต์ตรี ในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วย
สระเสียงสั้น มีระดับเสียงสูงตก [53] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับ
เสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 5.4 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 2.7 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 4 : กลางขึ้น มีสัทลักษณะกลางข้ึน [35] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 5 เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 5.1 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงสูงมีค่าประมาณ 8.2 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 5 : ต่ าระดับ มีสัทลักษณะต ่าระดับ [12] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 0.3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียง เลื่อนขึ้นเล็กน้อย
สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 3.4 เซมิโทน 
   นอกจากนี้ในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น ยังปรากฏสัทลักษณะ
ย่อยของผู้บอกภาษาคนที่ 2 และ 9 ด้วย คือ สัทลักษณะกลางระดับ [33] และสัทลักษณะต่ําตก [21] 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาสัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษาทั้ง 2 คน แล้วพบว่าในด้านระดับความสูงต่ํา
ของค่าความถี่มูลฐานมีระดับเสียงกลาง และระดับเสียงต่ํา ส่วนด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน
ทั้ง 3สัทลักษณะมีลักษณะเป็นเสียงคงระดับหรือระดับเสียงตกเล็กน้อย  
   สัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรี ซึ่งปรากฏในคําพยางค์ตาย ที่ประสมด้วยสระ
เสียงสั้น สัทลักษณะหลักของคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศกัมพูชา คือเสียงกลางระดับ [33]/ 
[32] เป็นการออกเสียงของผู้บอกภาษาจํานวน 4 คน ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับกลาง 
และระดับเสียงจะคงระดับ หรือเลื่อนลงเล็กน้อยไปที่ระดับกลางค่อนข้างต่ํา และสัทลักษณะที่ย่อยที่ 
1 และ 2 มีจํานวนผู้บอกภาษาออกเสียงสัทลักษณะละ 2 คน คือสัทลักษณะสูงระดับ และสูงตก 
และสัทลักษณะย่อยที่ 3 มีจํานวนผู้บอกภาษาออกเสียงเพียง 1 คน คือกลางขึ้น และต่ําระดับ        
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ด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานผู้บอกภาษากลุ่มนี้ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นทั้งระดับเสียงตก
และระดับเสียงขึ้นใกล้เคียงกัน  

ตารางที่ 18 สัทลักษณะวรรณยุกต์ตรีในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย 

     จากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) 

วรรณยุกต์
ภาษาไทย
กรุงเทพฯ 

 
คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) 

 
 

วรรณยุกต์
ตรี หรือ

วรรณยุกต์
สูง 

คําพยางค์เป็น 
สัทลักษณะหลัก สัทลักษณะ

ย่อย 1 
สัทลักษณะ

ย่อย 2 
สัทลักษณะ

ย่อย 3 
สัทลักษณะ

ย่อย 4 

สูงระดับ/ สูงขึ้น/ 
สูงตก-ขึ้น [55]/ 

[45] 

กลางขึ้น [34] สูงตก [51] กลางระดับ 
[33] 

ตํ่าตก-ขึ้น 
[213] 

คําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น 

สัทลักษณะหลัก สัทลักษณะ
ย่อย 1 

สัทลักษณะ
ย่อย 2 

สัทลักษณะ
ย่อย 3 

สัทลักษณะ
ย่อย 4 

กลางระดับ [33]/ 
[32] 

สูงระดับ หรือ
สูงขึ้น [45]/ 

[55] 

สูงตก [52]/ 
[53] 

กลางขึ้น [35] ตํ่าระดับ [12] 

   ลักษณะการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานแสดงดังภาพต่อไปนี้ ทั้งนี้ภาพ
ต่อไปนี้แสดงให้เห็นเฉพาะความแตกต่างด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเท่านั้น ส่วนการ
พิจารณาด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน ต้องพิจารณาจากภาพที่ 63–72 ที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้ 
เนื่องจากระดับความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานต้องเปรียบเทียบกับพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอก
ภาษาแต่ละคนร่วมด้วย 
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ภาพที ่92 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก           ภาพที่ 93 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 1 
             ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHKT                    ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHKT 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที ่94 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 2       ภาพที่ 95 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลกัษณะย่อย 3 
            ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHKT                   ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHKT 

 

 

 

 

 

ภาพที ่96 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 4 
            ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHKT 
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ภาพที ่97 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก          ภาพที ่98 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลกัษณะย่อย 1 
             ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHKT                   ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHKT 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่99 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 2       ภาพที่ 100 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 3 
             ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHKT                    ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHKT 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่101 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 4 
              ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHKT 
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   สรุปได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรีซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็น และ
พยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น สัทลักษณะหลักของคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศ
กัมพูชา คือสัทลักษณะสูงระดับหรือสูงขึ้น [55]/ [45]/ [435] และกลางระดับ [33]/ [32] โดย           
สัทลักษณะสูงระดับหรือสูงขึ้นมีลักษณะการออกเสียงด้านความสูงต่ําของระดับเสียง คือระดับเสียง ณ 
จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงสูง หรือกลางค่อนข้างสูง แล้วระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยหรือคง
ระดับจากนั้นระดับเสียงเลื่อนขึ้นจนสิ้นสุดการออกเสียงอยู่ที่ระดับเสียงสูงซึ่งเป็นเสียงระดับ ผู้บอก
ภาษาบางคนมีระดับเสียงตกเล็กน้อยตอนท้ายของพยางค์ ในด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน      
ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชาทุกคนออกเสียง
เป็นสัทลักษณะนี้ เป็นระดับเสียงตก-ขึ้น ส่วนสัทลักษณะกลางระดับด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูล
ฐาน ระดับเสียงจะเริ่มต้นที่ระดับกลาง และคงที่ไปจนสิ้นสุดวรรณยุกต์หรือระดับเสียงเลื่อนลง
เล็กน้อย ในด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเป็นวรรณยุกต์ที่มีระดับเสียงตก สัทลักษณะนี้ปรากฏ
มากในคําพยางค์ตาย 

   2.3) วรรณยุกต์จัตวา 

   วรรณยุกต์จัตวาที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยใน
ประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่มีสัทลักษณะในด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเป็นระดับเสียง
ขึ้น หรือตก-ขึ้น โดยสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวา ซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็นของผู้บอกภาษา
กลุ่มนี้แบ่งเป็น 3 สัทลักษณะเรียงลําดับตามจํานวนของผู้บอกภาษาที่ออกเสียงสัทลักษณะนั้น ๆ คือ 
ต่ําตก-ขึ้น (คนที่ 1-3, คนที่ 5, คนที่ 6-8 และคนที่ 10), กลางตก-ขึ้น (คนที่ 4) และสูงตก-ขึ้น (คนที่ 
9) ตามลําดับ ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

   กลุ่มที่ 1 : ต่ าขึ้น มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างต ่าตก-ขึ้น หรือกลางตก-ขึ้น 
[214]/ [213]/ [212]/ [313] 
   ผู้บอกภาษาคนที่  1  ออกเสี ยงวรรณยุกต์จั ตวาในคําพยางค์ เป็น               
มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างต่ําตก-ขึ้น [214] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.6 เซมิโทน ระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 50% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํามีค่า 0 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงมีค่าประมาณ 6.3          
เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่  2  ออกเสี ยงวรรณยุกต์จั ตวาในคําพยางค์ เป็น               
มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างต่ําตก-ขึ้น [213] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น



  133 

ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 1.9 เซมิโทน ระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 50% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.6 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงขึ้นจน
สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 3.9 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่  3  ออกเสี ยงวรรณยุกต์จั ตวาในคําพยางค์ เป็น               
มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างต่ําตก-ขึ้น [214] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.1 เซมิโทน ระดับเสียง เลื่อนลงเล็กน้อยที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 50% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํามีค่า 0.3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 3.7       
เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่  5  ออกเสี ยงวรรณยุกต์จั ตวาในคําพยางค์ เป็น               
มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างต่ําตก-ขึ้น [212] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.8 เซมิโทน ระดับเสียง เลื่อนลงเล็กน้อยที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 60% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํามีค่า 0 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนขึ้นจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 3.8          
เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่  6  ออกเสี ยงวรรณยุกต์จั ตวาในคําพยางค์ เป็น               
มีสัทลักษณะกลางตก-ขึ้น [313] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียง
กลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.2 เซมิโทน ระดับเสียงตกที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 60% อยู่ที่ระดับ
เสียงต่ํา มีค่า 0 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่
ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 3.4 เซมิโทน อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้บอกภาษาคนที่ 6 นี้ จะออกเสียง
วรรณยุกต์นี้เริ่มต้นที่ระดับกลาง มีสัทลักษณะกลางตก-ขึ้น [313] แต่ผู้วิจัยจัดให้อยู่ในกลุ่มวรรณยุกต์
ที่มีสัทลักษณะต่ําตก-ขึ้น เนื่องจากเมื่อพิจารณาภาพที่ 68 แล้วพบว่าลักษณะของเส้นแสดงค่าเซมิโทน
ของวรรณยุกต์จัตวานี้มีจุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ต่ํากว่าวรรณยุกต์อ่ืน ๆ จากนั้นระดับเสียงตกมาที่ระดับ
ต่ํา แล้วระดับเสียงขึ้นจนมีจุดสิ้นสุดวรรณยุกต์สูงกว่าวรรณยุกต์อ่ืน ๆ ยกเว้นวรรณยุกต์ตรี ในคํา
พยางค์เป็น 
   ผู้บอกภาษาคนที่  7  ออกเสี ยงวรรณยุกต์จั ตวาในคําพยางค์ เป็น               
มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างต่ําตก-ขึ้น [212] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 3 เซมิโทน ระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่ระยะเวลา
แบบปรับค่า 60% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.1 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนขึ้นจน
สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํามีค่าประมาณ 2.9 
เซมิโทน 
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   ผู้บอกภาษาคนที่  8  ออกเสี ยงวรรณยุกต์จั ตวาในคําพยางค์ เป็น               
มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างต่ําตก-ขึ้น [213] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.7 เซมิโทน ระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 50% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํามีค่า 0 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 4.1 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่  10  ออกเสียงวรรณยุกต์จัตวาในคําพยางค์ เป็ น               
มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างต่ําตก-ขึ้น [213] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.6 เซมิโทน ระดับเสียง เลื่อนลงเล็กน้อยที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 80% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่า 0.9 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 4.3 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 2 : กลางระดับ มีสัทลักษณะกลางระดับ [323] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 4 เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 5.4 เซมิโทน ระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่ระยะเวลาแบบปรับ
ค่า 40% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 3.3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนขึ้น
จนถึงระยะเวลาแบบปรับค่า 90% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 5.4 เซมิโทนและระดับเสียง
เลื่อนลงเล็กน้อยตอนท้ายของวรรณยุกต์ อย่างไรก็ตามสัทลักษณะกลางระดับ [323] นี้ แม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน คือระดับเสียงตก -ขึ้น แต่ผู้วิจัยจัดเป็นเสียงระดับ 
เนื่องจากด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากหากจัดเป็นวรรณยุกต์
เปลี่ยนระดับจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับวรรณยุกต์จัตวาที่ออกเสียงโดยคนไทยและจะมีผลทําให้ผลการวิจัย
ไม่ถูกต้องเท่าท่ีควรซึ่งจะเปรียบเทียบกับการออกเสียงของคนไทยในบทต่อไป 

กลุ่มที่ 3 : สูงตก-ขึ้น มีสัทลักษณะสูงตก-ขึ้น [545] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็น
ระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 10.5 เซมิโทน ระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่ระยะเวลาแบบปรับ
ค่า 50% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่า 8.3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนขึ้นและสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงสูง มีค่าประมาณ 11.4 เซมิโทน 
   นอกจากนี้ในการออกเสียงวรรณยุกต์จัตวา ยังปรากฏสัทลักษณะย่อยของผู้
บอกภาษาคนที่ 3 และ 4 ด้วย คือ สัทลักษณะสูงตก [51] และสัทลักษณะกลางตก [31] ตามลําดับ 
เมื่อพิจารณาสัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษาทั้ง 2 คน แล้วพบว่าในด้านระดับความสูงต่ําของ
ค่าความถ่ีมูลฐาน เริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงสูงและระดับเสียงกลาง แล้วระดับเสียงตกมาที่ระดับ
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ต่ํา ส่วนด้านการขึ้นตกของค่าความถ่ีมูลฐานมีลักษณะเป็นระดับเสียงตกต่างจากสัทลักษณะหลักของผู้
บอกภาษากลุ่มนี้ซึ่งเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับต่ํา สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงสูง และมีลักษณะตก-ขึ้น  
ผู้วิจัยสังเกตว่าสัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษากลุ่มนี้มักจะมีลักษณะการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน
เป็นระดับเสียงตก 

ตารางที่ 19 สัทลักษณะวรรณยุกต์จัตวาในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย 

    จากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) 

วรรณยุกต์
ภาษาไทย
กรุงเทพฯ 

คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTK) 

สัทลักษณะหลัก สัทลักษณะย่อยที่ 1 สัทลักษณะย่อยที่ 2 

วรรณยุกต์จัตวา
หรือวรรณยุกต์ข้ึน 

ตํ่าตก-ขึ้น/ กลางตก-ขึ้น 
[214]/ [213]/ [212]/ 

[313] 

กลางระดับ [323] สูงตก-ขึ้น [545] 

   ลักษณะการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานแสดงดังภาพต่อไปนี้ ทั้งนี้ภาพ
ต่อไปนี้แสดงให้เห็นเฉพาะความแตกต่างด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเท่านั้น ส่วนการ
พิจารณาด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน ต้องพิจารณาจากภาพที่ 63–72 ที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้ 
เนื่องจากระดับความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานต้องเปรียบเทียบกับพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอก
ภาษาแต่ละคนร่วมด้วย 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่102 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก          ภาพที่ 103 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสทัลักษณะย่อย 1 
               ของวรรณยุกต์จัตวาผู้บอกภาษา KHKT                                     ของวรรณยุกต์จัตวาผู้บอกภาษา KHKT 
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ภาพที ่104 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 2 
              ของวรรณยุกต์จัตวา ผู้บอกภาษา KHKT 

   สรุปได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์จัตวา ซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็น            
สัทลักษณะหลักของคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาประเทศกัมพูชา คือสัทลักษณะ
ตํ่าตก-ขึ้น หรือกลางตก-ขึ้น [214]/ [213]/ [212]/ [313] เป็นการออกเสียงของผู้บอกภาษาจํานวน 8 
คน ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์มีระดับกลางค่อนข้างต่ํา และระดับเสียงจะตกเพียงเล็กน้อย 
จากนั้นระดับเสียงขึ้นไปจนถึงช่วงท้ายวรรณยุกต์ส่วนสัทลักษณะย่อยมีจํานวนผู้บอกภาษาออกเสียง
เป็นสัทลักษณะนั้น ๆ สัทลักษณะละ 1 คน คือกลางขึ้น และสูงตก-ขึ้น แม้ว่าผู้บอกภาษากลุ่มนี้จะ
ออกเสียงวรรณยุกต์จัตวา มีสัทลักษณะต่าง ๆ กัน 3 สัทลักษณะ แต่สัทลักษณะที่ปรากฏมากที่สุดคือ
ต่ําตก-ขึ้น หรือกลางตก-ขึ้น และอย่างไรก็ตามในด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานผู้บอกภาษาทั้ง 
10 คนในกลุ่มนี้ก็ออกเสียงมีระดับเสียงตก-ขึ้น เช่นเดียวกัน ผู้บอกภาษาแต่ละคนจึงออกเสียงแตกต่าง
กันในด้านระดับเสียงสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานเท่านั้น 

  ความสูงต่ําและการขึ้นตกของค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่
พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา สามารถสรุปได้ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 20 สัทลักษณะวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียน 
     ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) 

วรรณยุกต์  คนกัมพชูาท่ีเรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTK) 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 6 คนที่ 7 คนที่ 8 คนที่ 9 คนที่ 10 

สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ในค าพยางค์เป็น 
สามัญ 32 32 41 31 21 42 31 32 33 31 
เอก 31 31 51 31 21 41 31 21 54 31 
โท 52 31 51 53 52 31 52 51 31 31 

32 41 55 
212 

ตรี 45 33 51 34 34 435 45 45 55 213 
52 31 
343 53 

จัตวา 214 213 214 323 212 313 212 213 545 213 
51 31 

สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ในค าพยางค์ตาย ที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น 
เอก 21 23 52 31 21 43 21 32 11 32 

32 22 43 
ตรี 33 32 52 32 35 53 45 55 12 33 

33 21 
สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ในค าพยางค์ตาย ที่ประสมด้วยสระเสียงยาว 

เอก 21 31 41 31 21 43 31 32 54 31 

โท 42 32 41 31 52 42 53 53 21 32 

 จากตารางแสดงสัทลักษณะวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่
เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชาทั้ง 10 คน สรุปได้ว่ามีสัทลักษณะของเสียง
วรรณยุกต์ด้านระดับความสูงต่ําของค่าความถ่ีมูลฐาน และการขึ้นตกของค่าความถ่ีมูลฐานดังต่อไปนี้ 

 วรรณยุกต์สามัญคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
กัมพูชาส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นระดับเสียงคงระดับ คือสัทลักษณะกลางระดับ [33] หรือ [32] และ
รองลงมาเป็นสัทลักษณะกลางตก [31] 
  วรรณยุกต์เอกคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา
ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นระดับเสียงกลางตก [31] และสัทลักษณะย่อยที่ปรากฏมากเป็นลําดับถัดมาคือ
ต่ําระดับ [11]/ [21] ซึ่งผู้บอกภาษาส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นสัทลักษณะนี้ในคําพยางค์ตาย 
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  วรรณยุกต์โทคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา
ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นสัทลักษณะสูงตก ซึ่งเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ มีสัทลักษณะ [51]/ [52]/ [53]/ 
[41]/ [42] 
  วรรณยุกต์ตรี คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา
ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นเสียงสูงระดับ, สูงขึ้นหรือสูงตก-ขึ้น [55]/ [45]/ [435] และสัทลักษณะย่อยที่
ปรากฏเป็นลําดับถัดมาคือกลางระดับ [33]/ [32] 
  วรรณยุกต์จัตวา คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
กัมพูชาส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ คือสัทลักษณะต่ําตก-ขึ้น หรือกลาง-ตก-ขึ้น [214]/ 
[213]/ [12]/ [313] 
  คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชาส่วนมากจะออก
เสียงสัทลักษณะอ่ืน ๆ หรือสัทลักษณะย่อยส่วนใหญ่ เริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงกลาง และ        
มีระดับเสียงตก และคนกัมพูชากลุ่มนี้ส่วนใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์สามัญ (กลาง) และวรรณยุกต์เอก 
(ต่ํา) มีสัทลักษณะใกล้เคียงกัน กล่าวคือคนกัมพูชาส่วนใหญ่ไม่สามารถออกเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 2 
หน่วยเสียงดังกล่าวให้แตกต่างกันได้  

2. พิสัยค่าความถี่มูลฐาน 

 
ภาพที่ 105 พิสัยค่าความถี่มูลฐานวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ของผู้บอกภาษาคนกัมพูชา KHTK17 

                                                           
17ค่าเซมิโทน ที่แสดงในภาพพิสัยค่าความถี่มูลฐาน ไม่เหมือนค่าเซมิโทนที่แสดงในภาพสัทลักษณะของวรรณยุกต์
ก่อนหน้า ที่เป็นเส้นแสดงค่าเซมิโทนของเสียงวรรณยุกต์ เนื่องจากใช้ค่าอ้างอิงแตกต่างกัน โดยใช้ค่าอ้างอิง 90 
เฮิรตซ์ แทนการใช้ค่าต่ําสุดในชุดข้อมูลของผู้บอกภาษาแต่ละคน เพื่อให้เห็นความแตกต่างของพิสัยค่าความถีมู่ลฐาน
อย่างชัดเจน  
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ตารางที่ 21 ค่าเซมิโทนแสดงพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานวรรณยุกต์ของผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียน 
     ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) 

คนที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เฉลี่ย S.D. 

F0 range 9.59 6.36 4.84 10.15 8.93 6.08 8.56 8.99 11.37 8.20 8.31 2 

  จากภาพที่ 105 และตารางที่ 21 อธิบายได้ว่า ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) ทั้ง 10 คน มีช่วงกว้างของพิสัยค่าความถี่
มูลฐานที่แตกต่างกันในกลุ่มของตนเอง พิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษาทุกคนอยู่ระหว่าง 4.5-
11.5 เซมิโทน  
  เมื่อเปรียบเทียบช่วงกว้างของพิสัยค่าความถี่มูลฐานคนกัมพูชาที่มีพิสัยค่าความถี่มูล
ฐานแคบที่สุดประมาณ 4.84 เซมิโทน ส่วนคนกัมพูชาที่มีพิสัยค่าความถี่มูลฐานกว้างที่สุด คือ
ประมาณ 11.37 เซมิโทน ซึ่งกว้างกว่าคนกัมพูชาที่มีพิสัยค่าความถี่มูลฐานแคบที่สุดเกินเท่าตัว คือ
ประมาณ 6.53 เซมิโทน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าประมาณ 2 ซึ่งแสดงถึง
การกระจายของพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษาแต่ละคน แสดงให้เห็นว่าเหตุที่คนกัมพูชาบาง
คนมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานแตกต่างกันอย่างชัดเจนอาจเกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่ซึ่งเป็นภาษาที่ไม่
มีระบบวรรณยุกต์ ส่งผลให้พิสัยค่าความถี่มูลฐานไม่กว้างนัก รวมทั้งการฝึกออกเสียงภาษาไทยด้วย
ตนเองของผู้บอกภาษาแต่ละคนแตกต่างกัน บางคนฝึกออกเสียง หรือรับสื่อที่เป็นเสียงพูดภาษาไทย
มากอาจมีอิทธิพลทําให้มีพิสัยค่าความถี่มูลฐานกว้างมากขึ้นซึ่งแสดงถึงความแตกต่างด้านความสูงต่ํา
และการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อหาค่าเฉลี่ยพิสัยค่าความถี่มูลฐาน
ของคนกัมพูชากลุ่มนี้ พบว่าค่าเฉลี่ยพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษาทั้ง 10 คน คือ 8.31 เซมิ
โทน  
  สรุปได้ว่าพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยผู้
บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) ส่วนใหญ่
แตกต่างกัน มีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานแบบกระจาย ไม่เกาะกลุ่มกัน กล่าวคือพิสัยค่าความถี่มูลฐานของ
ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 4.5-11.5      
เซมิโทนและมีค่าเฉลี่ยของพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานคือ 8.31 เซมิโทน 

วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน

ประเทศไทย 

สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทยจํานวน 10 คน มีสัทลักษณะแตกต่างกันบางวรรณยุกต์ในด้านความ
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สูงต่ําของค่าความถ่ีมูลฐานและลักษณะการข้ึนตกของค่าความถ่ีมูลฐานส่วนพิสัยค่าความถี่มูลฐานมีค่า
เซมิโทนของช่วงพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานแตกต่างกันไปดังนี้ 

1. ความสูงต่ าและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน 

 จากการวิเคราะห์ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ในคําพูดเดี่ยว 
พยางค์เดียว พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย พบว่า             
สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ด้านความสูงต่ําและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษา
ทั้ง 10 คน มีลักษณะดังภาพที่ 106 – 115 และสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 106 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนท่ี 1 

 
ภาพที่ 107 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนท่ี 2 
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ภาพที่ 108 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนท่ี 3 

 
ภาพที่ 109 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนท่ี 4 

 
ภาพที่ 110 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนท่ี 5 
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ภาพที่ 111 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนท่ี 6 

 
ภาพที1่12 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนท่ี 7 

 
ภาพที่ 113 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนท่ี 8 
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ภาพที่ 114 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนท่ี 9 

 
ภาพที่ 115 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนท่ี 10 

  จากภาพที่ 106 – 115 แสดงสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูด
โดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ทั้ง 10 คน สามารถ
อธิบายได้ดังนี ้

1.) เสียงวรรณยุกต์ระดับ 

  1.1) วรรณยุกต์สามัญ 

   วรรณยุกต์สามัญที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย
จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยมีสัทลักษณะในด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเป็น
ระดับเสียงตก สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญของผู้บอกภาษากลุ่มนี้ แบ่งเป็น 3 สัทลักษณะ
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อธิบายเรียงลําดับตามความมากน้อยของจํานวนผู้บอกภาษาที่ออกเสียงเป็นสัทลักษณะนั้น ๆ คือ 
กลางตก (คนที่ 1-5), กลางระดับ (คนที่ 8-10) และ สูงตก (คนที่ 6-7) ตามลําดับ ซึ่งอธิบายได้
ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ 1 : กลางตก มีสัทลักษณะกลางตก [31] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 1 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญเป็นระดับเสียง
กลางตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 5.2 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกและสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่
ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 1.5 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 2 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญเป็นระดับเสียง
กลาง-ตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตก สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.8 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 3 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญ เป็นระดับเสียง
กลางตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 2.6 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.3 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 4 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญ เป็นระดับเสียง
กลางตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 2.9 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.8 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 5 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญเป็นระดับเสียง
กลางตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 4.8 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.5 เซมิโทน 

   กลุ่มที่ 2 : กลางระดับ มีสัทลักษณะกลางระดับ หรือกลางค่อนข้างสูง
ระดับ [32]/ [43] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 8 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญ เป็นระดับเสียง
กลางระดับ [32] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิ
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โทนประมาณ 4.3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อย สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับ
ค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 1.6 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญ เป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างสูงระดับ [43] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 5.6 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อย สิ้นสุดวรรณยุกต์
ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 3.2เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 10 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญ เป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างสูงระดับ [43] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อย สิ้นสุดวรรณยุกต์
ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 1.9 เซมิโทน 
   กลุ่มที่ 3 : สูงตก มีสัทลักษณะสูงตก หรือกลางค่อนข้างสูงตก[41] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 6 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญ เป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.8 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์
ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 1.9 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 7 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญเป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์
ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.9 เซมิโทน 

ตารางที่ 22 สัทลักษณะวรรณยุกต์สามัญในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย 

    จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) 

วรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ 

คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) 

สัทลักษณะหลัก สัทลักษณะย่อยที่ 1 สัทลักษณะย่อยที่ 2 
วรรณยุกต์สามัญหรือ

วรรณยุกต์กลาง 
กลางตก [31] กลางระดับ [32]/ [43] สูงตก [41] 

   ลักษณะการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานแสดงดังภาพต่อไปนี้ ทั้งนี้ภาพ
ต่อไปนี้แสดงให้ เห็นเฉพาะความแตกต่างด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเท่านั้น ส่วน             
การพิจารณาด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน ต้องพิจารณาจากภาพที่ 106 – 115 ที่แสดงไว้
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ก่อนหน้านี้ เนื่องจากระดับความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานต้องเปรียบเทียบกับพิสัยค่าความถี่มูลฐาน
ของผู้บอกภาษาแต่ละคนร่วมด้วย 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่116 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก       ภาพที่ 117 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 1 
              ของวรรณยุกต์สามัญ ผู้บอกภาษา KHTT                                 ของวรรณยุกต์สามัญ ผู้บอกภาษา KHTT 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่118 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 2 
               ของวรรณยุกต์สามัญ ผู้บอกภาษา KHTT 

   กล่าวได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์สามัญ ซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็น    
สัทลักษณะหลักในการออกเสียงของคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศไทยคือสัทลักษณะกลาง
ตก [31] เป็นการออกเสียงของผู้บอกภาษาจํานวน 5 คน ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่
ระดับกลาง และระดับเสียงตกมาที่ระดับต่ําจนถึงช่วงท้ายวรรณยุกต์ สัทลักษณะที่ย่อยที่ 1 มีจํานวนผู้
บอกภาษา 3 คน คือ กลางระดับ [32]/ [43] และสัทลักษณะย่อยท่ี 2 มีผู้บอกภาษา 2 คน คือสูงตก  

1.2) วรรณยุกต์เอก  

   ค าพยางค์เป็น 
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   วรรณยุกต์เอกที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยใน
ประเทศไทยมีสัทลักษณะในด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเป็นระดับเสียงตก โดย        
สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอกซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็นของผู้บอกภาษากลุ่มนี้แบ่งเป็น 2        
สัทลักษณะเรียงลําดับตามจํานวนของผู้บอกภาษาที่ออกเสียงเป็นสัทลักษณะนั้น ๆ คือ กลางตก (คน
ที่ 1-3, คนที่ 5 และคนที่ 7-8) และสูงตก (คนที่ 4, คนที่ 6 และคนที่ 9-10) ตามลําดับ ซึ่งอธิบายได้
ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ 1 : กลางตก มีสัทลักษณะกลางตก [31] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 1 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอกเป็นระดับเสียงกลาง
ตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 4.6 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตก สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 1.2 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 2 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก เป็นระดับเสียง
กลางตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 3.1 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตก สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 3 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก เป็นระดับเสียง
กลางตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 2.2 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตก สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.5 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 5 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก เป็นระดับเสียง
กลางตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 3.9 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 7 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก เป็นระดับเสียง
กลางตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 3.1 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตก สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.5 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 8 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก เป็นระดับเสียง
กลางตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
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ประมาณ 4.2 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตก สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0 เซมิโทน 

   กลุ่มที่ 2: สูงตก มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงตก [41]/ [42] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 4 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก เป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.9 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.8 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 6 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก เป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 5 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดวรรณยุกต์
ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 1.6 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก เป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างสูงตก [42] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 5.8 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตก สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลา
แบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 2.6 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 10 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก เป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.2 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์
ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0 เซมิโทน 
   กล่าวได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์ เอก ซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็น         
สัทลักษณะหลักในการออกเสียงของคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศไทยคือระดับเสียงกลางตก 
[31] เป็นการออกเสียงของผู้บอกภาษาจํานวน 6 คน ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์มีระดับกลาง 
และระดับเสียงตกไปยังระดับเสียงต่ํา สัทลักษณะย่อยมีจํานวนผู้บอกภาษา 4 คน คือสูงตก [41] 

   ค าพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว 
   วรรณยุกต์เอกที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยใน
ประเทศไทยในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวมีสัทลักษณะในด้าน          
ทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเป็นระดับเสียงตก โดยสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คํา
พยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นของผู้บอกภาษากลุ่มนี้แบ่งเป็น 4 สัทลักษณะ เรียงลําดับตาม
จํานวนของผู้บอกภาษาที่ออกเสียงเป็นสัทลักษณะนั้น ๆ คือ สัทลักษณะสูงตก (คนที่ 6-7 และคนที่ 
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9-10), กลางระดับ (คนที่ 1 และคนที่ 3-4), กลางตก (คนที่ 2 และคนที่ 5) และต่ําระดับ (คนที่ 8) 
ตามลําดับ และสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาวของผู้
บอกภาษากลุ่มนี้แบ่งเป็น 3 สัทลักษณะ เรียงลําดับตามจํานวนของผู้บอกภาษาที่ออกเสียง เป็น       
สัทลักษณะนั้น ๆ คือ สัทลักษณะกลางตก (คนที่ 1-5), สูงตก (คนที่ 6-7 และคนที่ 9-10) และต่ํา
ระดับ (คนที่ 8) ตามลําดับ ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

   กลุ่มที่ 1 : สูงตก มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงตก [41]/ [42] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 6 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวเป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงตก [42]/ [41] เริ่มต้น
วรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าท่ี 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์
ตายเสียงสั้น และเสียงยาวประมาณ 4.7 เซมิโทน และ 4.6 เซมิโทน ตามลําดับ จากนั้นระดับเสียงตก
อย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา หรือ
ต่ํา มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตายเสียงสั้น และสระเสียงยาว ประมาณ 2.5 เซมิโทน และ 0.4 เซมิโทน 
ตามลําดับ 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 7 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอกคําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวเป็นเสียงกลางค่อนข้างสูงตก [42] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ 
ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตายเสียงสั้น 
และเสียงยาว ประมาณ 3.3  เซมิโทน และ 3.6 เซมิโทน ตามลําดับจากนั้นระดับเสียงตกอย่าง
ต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิ
โทนในคําพยางค์ตายเสียงสั้น และเสียงยาวประมาณ 1 เซมิโทน และ 1.3 เซมิโทน ตามลําดับ 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้นและเสียงยาวเป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ 
ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงมีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตายที่ประสม
ด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว ประมาณ 5.4  เซมิโทน และ 4.9 เซมิโทน ตามลําดับ จากนั้น
ระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดการวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา 
มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตายเสียงสั้น และเสียงยาว ประมาณ 0.9 เซมิโทน และ 0 เซมิโทน 
ตามลําดับ 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 10 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น และเสียงยาวเป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงตก [42]/ [41] เริ่มต้น
วรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าท่ี 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์
ตายเสียงสั้น และเสียงยาว ประมาณ 3.7 เซมิโทน และ 3.8 เซมิโทน ตามลําดับ จากนั้นระดับเสียงตก
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อย่างต่อเนื่องสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา หรือ
ต่ํา มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตายเสียงสั้น และเสียงยาว ประมาณ 1.1 เซมิโทน และ 0.1 เซมิโทน 
ตามลําดับ 

   กลุ่มที่ 2 : กลางตก มีสัทลักษณะกลางตก [31] 
  ผู้บอกภาษาคนที่ 1 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่

ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงกลางตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 
0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.5 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 2 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น และเสียงยาวเป็นระดับเสียงกลางตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตายเสียงสั้น และเสียงยาว 
ประมาณ 2.7 เซมิโทน และ 3.1 เซมิโทน ตามลําดับ จากนั้นระดับเสียงตก สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตายเสียงสั้น และเสียงยาว 
ประมาณ 1 เซมิโทน และ 0.3 เซมิโทน ตามลําดับ 

  ผู้บอกภาษาคนที่ 3 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงกลางตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 
0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตก สิ้นสุดวรรณยุกต์
ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.4 เซมิโทน 

  ผู้บอกภาษาคนที่ 4 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงกลางตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 
0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.2 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตก สิ้นสุดวรรณยุกต์
ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ทีร่ะดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.6 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 5 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น และเสียงยาวเป็นระดับเสียงกลางตก [31] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตายเสียงสั้น และเสียงยาว 
ประมาณ 4.2 เซมิโทน และ 3.8 เซมิโทน ตามลําดับ จากนั้นระดับเสียงตก สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตายเสียงสั้น และเสียงยาว 
ประมาณ 1.1 เซมิโทน และ 0.8 เซมิโทน ตามลําดับ 
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   กลุ่มที่ 3 : กลางระดับ มีสัทลักษณะกลางระดับ หรือกลางค่อนข้างสูง
ระดับ [32]/ [43] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 1 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางระดับ [32] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับ
ค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 5 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อย 
สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 2.7 
เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 3 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางระดับ [32] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับ
ค่าท่ี 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อย 
สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํามีค่าประมาณ 1        
เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 4 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงระดับ [43] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.4 เซมิโทน จากนั้นระดับ
เสียงเลื่อนลงเล็กน้อย สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง            
มีค่าประมาณ 2.9 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 4 : ต่ าระดับ มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างต ่าระดับ [21]  
   ผู้บอกภาษาคนที่ 8 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น และเสียงยาว เป็นระดับเสียงต่ําระดับ [21] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตายเสียงสั้น และเสียง
ยาว ประมาณ 2.7 เซมิโทน และ 2.6 เซมิโทน ตามลําดับ จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยและ
สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าเซมิโทนในคําพยางค์ตาย
เสียงสั้น และเสียงยาว ประมาณ 0.1 เซมิโทน และ 0.2 เซมิโทน ตามลําดับ 
   นอกจากนี้ในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นยังปรากฏ สัทลักษณะ
ย่อยของผู้บอกภาษาคนที่ 4 และ 6 ด้วย คือสัทลักษณะต่ําระดับ [21] และสัทลักษณะกลางระดับ 
[32] ตามลําดับ เมื่อพิจารณาสัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษาทั้ง 2 คน พบว่าด้านความสูงต่ําของ
ระดับเสียงวรรณยุกต์มีระดับเสียงต่ํา และระดับเสียงกลาง ด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานทั้ง 2 
สัทลักษณะเป็นเสียงคงระดับที่มีระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าสัทลักษณะย่อยของ
วรรณยุกต์เอกของผู้บอกภาษากลุ่มนี้มีระดับกลาง ๆ จนถึงระดับต่ํา และมีระดับเสียงตก  
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  กล่าวได้ว่า สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอก ซึ่งปรากฏในคําพยางค์ตาย ประสม
ด้วยสระเสียงสั้น และคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาว สัทลักษณะหลักของคนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยในประเทศไทยคือสัทลักษณะ สูงตก เป็นการออกเสียงของผู้บอกภาษาจํานวน 8 คน18 
ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับกลางค่อนข้างสูง และระดับเสียงตกไปยังระดับเสียงต่ํา 
หรือกลางค่อนข้างต่ํา [41]/ [42] สัทลักษณะที่ปรากฏรองลงมา หรือสัทลักษณะย่อยที่ 1 มีจํานวนผู้
บอกภาษา 7 คน คือกลางตก ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์มีระดับกลาง และระดับเสียงตกไป
ยังระดับเสียงต่ํา [31] จํานวนผู้บอกภาษาที่ออกเสียง 3 คน คือสัทลักษณะย่อยที่ 2 กลางระดับ [32]/ 
[43] และสัทลักษณะย่อยที่ 3 มีผู้บอกภาษาออกเสียงสัทลักษณะเช่นนี้เพียง 2 คน คือสัทลักษณะต่ํา
ระดับ [21] 

ตารางที่ 23 สัทลักษณะวรรณยุกต์เอกในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย 

    จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) 

วรรณยุกต์
ภาษาไทย
กรุงเทพฯ 

 
คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) 

 
วรรณยุกต์
เอก หรือ
วรรณยุกต์

ตํ่า 

คําพยางค์เป็น 

สัทลักษณะหลัก สัทลักษณะย่อย 1 
กลางตก [31] สูงตก [41]/ [42] 

คําพยางค์ตาย 

สัทลักษณะหลัก สัทลักษณะย่อย 1 สัทลักษณะย่อย 2 สัทลักษณะย่อย 3 
สูงตก [41]/ [42] กลางตก [31] กลางระดับ [32]/ [43] ตํ่าระดับ [21] 

   ลักษณะการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานแสดงดังภาพต่อไปนี้ ทั้งนี้ภาพ
ต่อไปนี้แสดงให้เห็นเฉพาะความแตกต่างด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเท่านั้น ส่วนการ
พิจารณาด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน ต้องพิจารณาจากภาพที่ 106–115 ที่แสดงไว้ก่อนหน้า
นี้ เนื่องจากระดับความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานต้องเปรียบเทียบกับพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้
บอกภาษาแต่ละคนร่วมด้วย 

                                                           
18จํานวนผู้บอกภาษาในกลุม่ KHTT นี้มีทั้งหมด 10 คน แต่ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยรวม คําพยางคต์ายที่ประสมดว้ยสระเสยีง
สั้น และคาํพยางค์ตายที่ประสมดว้ยสระเสยีงยาว ไว้ด้วยกัน จึงกลายเป็นจํานวนผู้บอกภาษา 10 คน × คําพยางค์
ตาย 2 แบบ = 20 คน 
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ภาพที ่119 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก        ภาพที ่120 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 
               ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHTT               ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHTT 

วรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตาย 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่121 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก       ภาพที่ 122 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 1 
              ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHTT                ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHTT 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่123 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 2     ภาพที่ 124 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 3 
               ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHTT               ของวรรณยุกต์เอก (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHTT 
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  สรุปได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์เอก ซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็น และคําพยางค์
ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น และคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาว สัทลักษณะที่ปรากฏมาก
ที่สุดหรือสัทลักษณะหลักในการออกเสียงของคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศไทยคือ           
สัทลักษณะกลางตก และต่ําระดับ19 มีลักษณะด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน คือระดับเสียง ณ 
จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์มีระดับกลาง หรือกลางค่อนข้างต่ํา จากนั้นระดับเสียงตก หรือเลื่อนลงไปยัง
ระดับเสียงต่ํา หรือกลางค่อนข้างต่ํา [31]/ [21] ในด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานผู้บอก
ภาษาคนกัมพูชากลุ่มนี้ทุกคนออกเสียงวรรณยุกต์ เอก เป็นวรรณยุกต์ที่มีระดับเสียงตก และ           
สัทลักษณะที่ปรากฏมากเป็นลําดับถัดมา หรือสัทลักษณะย่อยคือสัทลักษณะสูงตก [41]/ [42] ซึ่ง
ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์มีระดับกลางค่อนข้างสูง และระดับเสียงตกไปยังระดับเสียงต่ํา 
หรือกลางค่อนข้างต่ํา มีระดับเสียงตกซ่ึงปรากฏมากในคําพยางค์ตาย   

  2.) เสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ 

   2.1)วรรณยุกต์โท  

   ค าพยางค์เป็น 
   วรรณยุกต์โทที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยใน
ประเทศไทยมีสัทลักษณะในด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเป็นระดับเสียงตก โดย             
สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท ซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็นของผู้บอกภาษากลุ่มนี้ คือสัทลักษณะสูง
ตก ซึ่งผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยทุกคนออกเสียง
เป็นระดับเสียงสูงตก อธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

   กลุ่มที่ 1 : สูงตก มีสัทลักษณะสูงตก หรือกลางค่อนข้างสูงตก [51]/ [52]/ 
[53]/ [41] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 1 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท เป็นเสียงสูงตก [52] 
เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 10          
เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 3.1 เซมิโทน 

                                                           
19ผู้วิจัยนําสัทลักษณะ กลางตก [31] ซึ่งมีผู้บอกภาษาออกเสียงมากที่สุด มารวมกับสัทลักษณะต่ําระดับ [21] 
เนื่องจากสัทลักษณะแตกต่างกันทีร่ะดับเสียงเท่านั้น อาจกล่าวว่ามีการเปลี่ยนระดับไม่มากนัก ซึ่งการเปลี่ยนระดับ
เสียงนี้นับเป็นธรรมชาติของการออกเสียงแม้จะเป็นวรรณยุกต์คงระดับ และเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบกับ         
สัทลักษณะของคนไทยในบทต่อไป 
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   ผู้บอกภาษาคนที่ 2 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท เป็นระดับเสียงสูงตก 
[51] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 6.1 
เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 3 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท เป็นระดับเสียงสูงตก 
[51] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 5.3 
เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.8 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 4 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้าง
สูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.6 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าประมาณ 0.6 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 5 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท เป็นระดับเสียงสูงตก 
[52] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 7.7 
เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 2.8 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 6 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โทเป็นระดับเสียงสูงตก 
[51] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 5.5 
เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงต่ํา มคี่าประมาณ 0.9 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 7 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท เป็นระดับเสียงสูงตก 
[53] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.7 
เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 2.8 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 8 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โทเป็นระดับเสียงสูงตก 
[52] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 6.5 
เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 1.7 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท เป็นระดับเสียงสูงตก 
[52] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 6.3 
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เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าประมาณ 2.7 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 10 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท เป็นระดับเสียงสูง
ตก [53] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 
4.6 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่
ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 2.6 เซมิโทน 
   สัทลักษณะของวรรณยุกต์โท ซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็น สัทลักษณะหลัก
ของเสียงของคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศไทย คือสัทลักษณะสูงตก เป็นเสียงเปลี่ยนระดับ
และมีระดับเสียงตก ผู้บอกภาษาทั้ง 10 คนออกเสียงวรรณยุกต์ โทในภาษาไทยกรุงเทพฯ เป็น       
สัทลักษณะสูงตก [51]/ [52]/ [53]/ [41] คือระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับสูง หรือกลาง
ค่อนข้างสูง และระดับเสียงตกไปยังระดับเสียงต่ํา, กลางค่อนข้างต่ํา หรือระดับกลาง  

   ค าพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาว 

   วรรณยุกต์โทที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยใน
ประเทศไทยในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาวมีสัทลักษณะในด้านทิศทางการขึ้นตกของ
ค่าความถ่ีมูลฐานเป็นระดับเสียงตก โดยสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โทซึ่งปรากฏในคําพยางค์ตาย
ของผู้บอกภาษากลุ่มนี้แบ่งเป็น 2 สัทลักษณะเรียงลําดับตามจํานวนของผู้บอกภาษาที่ออกเสียง
เป็นสัทลักษณะนั้น ๆ คือสูงตก (คนที่ 1-7 และ คนที่ 9-10) และกลางระดับ (คนที่ 8) ตามลําดับ ซึ่ง
อธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

  กลุ่มที่ 1 : สูงตก มีสัทลักษณะสูงตก หรือกลางค่อนข้างสูงตก [53]/ [41]/ 
[42] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 1 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงสูงตก [53] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 
0% เป็นระดับเสียงสูงมีค่าเซมิโทนประมาณ 4.4 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 9.8 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 2 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงสูงตก [53] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 
0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 6.8 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 2.7 เซมิโทน 



  157 

   ผู้บอกภาษาคนที่ 3 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาวเป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงตก [42] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบ
ปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.9 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียง
ตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํามี
ค่าประมาณ 1.7 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 4 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงสูงตก [53] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 
0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 5.1 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 2.8 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 5 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงสูงตก [53] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 
0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 6.5 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 4.6 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 6 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงตก [41] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.9 เซมิโทน จากนั้นระดับ
เสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มี
ค่าประมาณ 0 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 7 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงสูงตก [53] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 
0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.5 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 2.4 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงสูงตก [53] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 
0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 6.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 3.1 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 10 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงสูงตก [53] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 
0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 3 เซมิโทน 
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  กลุ่มที่ 2 : กลางระดับ มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงระดับ [43] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 8 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์โท คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาว เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงระดับ [43] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 5.7 เซมิโทน จากนั้นระดับ
เสียงเลื่อนลงเล็กน้อย และสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มี
ค่าประมาณ 4.2 เซมิโทน 

  นอกจากนี้ ในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาวยังปรากฏ             
สัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษาคนที่ 4 คือสัทลักษณะต่ําตก [21] เมื่อพิจารณาสัทลักษณะย่อยของผู้
บอกภาษาจะเห็นว่าด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน ระดับเสียงเริ่มต้นที่ระดับต่ํา ต่างจาก        
สัทลักษณะหลักของเสียงวรรณยุกต์โทของผู้บอกภาษากลุ่มนี้ซึ่งเริ่มที่ระดับสูง หรือกลางค่อนข้างสูง 
ส่วนระดับเสียงที่จุดสิ้นสุดวรรณยุกต์อยู่ระดับต่ํา ใกล้เคียงกับสัทลักษณะหลัก ด้านการขึ้นตกของ
ค่าความถี่มูลฐานสัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษาทุกคนเป็นระดับเสียงตกเช่นเดียวกับสัทลักษณะ
หลัก  
   สัทลักษณะของวรรณยุกต์โทซึ่งปรากฏในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระ
เสียงยาว สัทลักษณะหลักในการออกเสียงของคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศไทย คือ         
สัทลักษณะสูงตก [53]/ [41]/ [42] เป็นการออกเสียงของผู้บอกภาษาจํานวน 9 คน ระดับเสียง ณ 
จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์มีระดับสูง หรือกลางค่อนข้างสูง และระดับเสียงตกไปยังระดับเสียงต่ํา, กลาง
ค่อนข้างต่ํา หรือระดับกลาง และสัทลักษณะที่ย่อยมีจํานวนผู้บอกภาษาเพียง 1 คน คือสัทลักษณะ 
กลางระดับ [43]  

ตารางที่ 24 สัทลักษณะวรรณยุกต์โทในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย 

    จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) 

วรรณยุกต์
ภาษาไทย
กรุงเทพฯ 

 
คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) 

 
วรรณยุกต์
โท หรือ

วรรณยุกต์
ตก 

คําพยางค์เป็น 
สัทลักษณะหลัก 

สูงตก [51]/ [52]/ [53]/ [41] 

คําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาว 
สัทลักษณะหลัก สัทลักษณะย่อย 

สูงตก [53]/ [41]/ [42] กลางระดับ [43] 
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KHTT/8

   ลักษณะการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานแสดงดังภาพต่อไปนี้ ทั้งนี้ภาพ
ต่อไปนี้แสดงให้เห็นเฉพาะความแตกต่างด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเท่านั้น ส่วนการ
พิจารณาด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน ต้องพิจารณาจากภาพที่ 106-115 ที่แสดงไว้ก่อนหน้า
นี้ เนื่องจากระดับความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานต้องเปรียบเทียบกับพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้
บอกภาษาแต่ละคนร่วมด้วย 
วรรณยุกต์โท คําพยางค์เป็น 

 
ภาพที ่125 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลักของวรรณยกุต์โท (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHTT 

วรรณยุกต์โท คําพยางค์ตาย 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่126 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก      ภาพที ่127 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลกัษณะย่อย  
               ของวรรณยุกต์โท (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHTT                ของวรรณยุกต์โท (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHTT 

   สรุปได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์โท ซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็น และ
พยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาว สัทลักษณะที่ปรากฏมากที่สุดหรือสัทลักษณะหลักในการออก
เสียงของคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศไทยคือ สัทลักษณะสูงตก [51]/ [52]/ [53]/ [41]/ 
[42] มีลักษณะด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานคือ ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์มีระดับ
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ระดับสูง หรือกลางค่อนข้างสูง จากนั้นระดับเสียงตกไปยังระดับเสียงต่ํา หรือกลางค่อนข้างต่ํา หรือ
ระดับกลาง ในด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย 
จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยทุกคนออกเสียงวรรณยุกต์ โทเป็นระดับเสียงตก และเป็นเสียง
เปลี่ยนระดับซึ่งระดับเสียงในคําพยางค์ตายส่วนใหญ่จะมีลักษณะเปลี่ยนระดับตกน้อยกว่าคําพยางค์
เป็นเล็กน้อย 

   2.2) วรรณยุกต์ตรี 

   ค าพยางค์เป็น 
   วรรณยุกต์ตรีที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่มีสัทลักษณะในด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน
เป็นระดับเสียงตก-ขึ้น หรือระดับเสียงขึ้น โดยสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี ซึ่งปรากฏในคํา
พยางค์เป็นของผู้บอกภาษากลุ่มนี้แบ่งเป็น 3 สัทลักษณะเรียงลําดับตามจํานวนของผู้บอกภาษาที่ออก
เสียงเป็นสัทลักษณะนั้น ๆ คือ กลางตก-ขึ้น (คนที่ 1-3 และคนที่ 7-8), สูงตก-ขึ้น (คนที่ 5-6 และคน
ที่ 9-10 และต่ําตก-ขึ้น (คนที่ 4) ตามลําดับ ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

   กลุ่มที่ 1 : กลางขึ้น มีสัทลักษณะกลางตก-ขึ้น หรือกลางขึ้น [35]/ [34]/ 
[324] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 1 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรีเป็นระดับเสียงกลาง
ตก-ขึ้น [34] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 5.2 เซมิโทน ระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อย จากนั้นระดับเสียงเลื่อนขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 7.4 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 2 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรีเป็นระดับเสียงกลาง
ตก-ขึ้น [34] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 3.1 เซมิโทน ระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อย จากนั้นระดับเสียงเลื่อนขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 90% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 4.3 เซมิโทนระดับเสียง
ตกท้ายวรรณยุกต์ 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 3 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี เป็นระดับเสียงกลาง
ตก-ขึ้น [324] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 2.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 40% อยู่ที่ระดับ
เสียงกลางค่อนข้างต่ํามีค่าเซมิโทนประมาณ 1.8 เซมิโทน และระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 4 เซมิโทน 
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   ผู้บอกภาษาคนที่ 7 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี เป็นระดับเสียงกลาง
ตก-ขึ้น [35] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 3.5 เซมิโทน ระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อย จากนั้นระดับขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลา
แบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงสูง มีค่าประมาณ 4.2 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 8 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรีเป็นระดับเสียงกลาง
ตก-ขึ้น [34] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 4.8 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อย และระดับเลียงเลื่อนขึ้นจนสิ้นสุด
วรรณยุกตท์ี่ระยะเวลาแบบปรับค่า 90% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 5.2 เซมิโทน 
ระดับเสียงตกท้ายพยางค์ 

   กลุ่มที่ 2 : สูงตก-ขึ้น มีสัทลักษณะสูงตก-ขึ้น หรือกลางค่อนข้างสูงตก-ขึ้น
[545]/ [434]/ [425] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 5 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูงตก-ขึ้น [434] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 5.5 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนเล็กน้อยท่ีระยะเวลาแบบปรับ
ค่า 30% อยู่ที่ระดับเสียงกลางมีค่าเซมิโทนประมาณ 3.6 เซมิโทน และเพ่ิมเลื่อนระดับขึ้นสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 80% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 6.1 เซมิโทน
ระดับเสียงตกท้ายวรรณยุกต์ 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 6 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูงตก-ขึ้น [435] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.7 เซมิโทน ระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 
40% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.7 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงสูง มีค่าประมาณ 5.3 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี เป็นระดับเสียงสูง
ตก-ขึ้น [545] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงสูง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 6.2 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 40% อยู่ที่ระดับ
เสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.9 เซมิโทน และระดับเสียงเลื่อนขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์
ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงสูง มีค่าประมาณ 6.3 เซมิโทนระดับเสียงตกท้าย
วรรณยุกต์เล็กน้อย 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 10 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี เป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างสูงตก-ขึ้น [434] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียง
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กลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.9 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่ระยะเวลา
แบบปรับค่า 50% อยู่ที่ระดับเสียงกลางมีค่าเซมิโทนประมาณ 2.7 เซมิโทน และเลื่อนขึ้นสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 3.9       
เซมิโทน 

กลุ่มที่ 3 : ต่ าตก-ขึ้น มีสัทลักษณะต ่าตก-ขึ้น [215] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 4 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างต่ําตก-ขึ้น [215] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 1.1 เซมิโทน ระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 
20% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 0.3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงสูง มีค่าประมาณ 4.4 เซมิโทน 
   นอกจากนี้ในคําพยางค์เป็น ยังปรากฏสัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษาคนที่ 
4 คือสัทลักษณะสูงตก [52] เมื่อพิจารณาสัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษาพบว่าด้านระดับเสียงสูงต่ํา
ของค่าความถี่มูลฐานเริ่มต้นที่ระดับเสียงสูงและระดับเสียงตกมาที่ระดับต่ํา และด้านการขึ้นตกของ
ค่าความถี่มูลฐานมีลักษณะเป็นระดับเสียงตก ไม่สอดคล้องกับสัทลักษณะหลักในคําพยางค์เป็นของผู้
บอกภาษากลุ่มนี้โดยเฉพาะด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน 
   สัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรีซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็น สัทลักษณะที่หลัก
ในการออกเสียงของคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศไทยคือสัทลักษณะกลางขึ้นหรือ กลางตก-
ขึ้น [35]/ [34]/ [324] เป็นการออกเสียงของผู้บอกภาษาจํานวน 5 คน ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้น
วรรณยุกต์มีระดับกลาง หรือกลางค่อนข้างสูง และระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อย แล้วระดับเสียงขึ้นไป
ยังระดับเสียงสูง หรือกลางค่อนข้างสูง และสัทลักษณะที่ย่อยที่ 1 มีจํานวนผู้บอกภาษา 4 คน คือ        
สัทลักษณะสูงตก-ขึ้น [545]/ [434]/ [425] และสัทลักษณะย่อยที่ 2 มีจํานวนผู้บอกภาษาออกเสียง
เพียง 1 คน คือต่ําตก-ขึ้น [215] ด้านทิศทางการขึ้นตกผู้บอกภาษากลุ่มนี้ทุกคนออกเสียงเป็นระดับ
เสียงขึ้น หรือระดับเสียงตก-ขึ้น  

ค าพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น 
   วรรณยุกต์ตรีที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยใน
ประเทศไทยในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น ส่วนใหญ่มีสัทลักษณะในด้านทิศทางการขึ้น
ตกของค่าความถี่มูลฐานเป็นระดับเสียงตก-ขึ้น โดยสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี ซึ่งปรากฏในคํา
พยางค์ตายของผู้บอกภาษากลุ่มนี้แบ่งเป็น 4 สัทลักษณะเรียงลําดับตามจํานวนของผู้บอกภาษาที่ออก
เสียงวรรณยุกต์ตรีเป็นสัทลักษณะนั้น ๆ คือ สูงตก-ขึ้น หรือสูงขึ้น (คนที่ 4 และคนที่ 6-10), กลาง
ระดับ (คนที่ 1-2) และต่ําขึ้น (คนที่ 3 และคนที่ 5) ตามลําดับ ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
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   กลุ่มที่ 1 : สูงตก-ขึ้น มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างสูงตก-ขึ้น หรือกลาง
ค่อนข้างสูงขึ้น [44]/ [45]/ [434] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 4 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรีคําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงตก-ขึ้น [434] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ 
ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.5 เซมิโทน 
ระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 50% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 2.8 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 3.6 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 6 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงระดับ [44] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.1-4.8 เซมิโทน ระดับ
เสียงคงระดับไปจนถึงท้ายวรรณยุกต์ 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 7 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงตก-ขึ้น [434] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ 
ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 3.5 เซมิโทน 
จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 50% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
ประมาณ 2.4 เซมิโทน และระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 3.3 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 8 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงระดับ [44] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.8-5.4เซมิโทน ระดับ
เสียงคงระดับไปจนถึงท้ายวรรณยุกต์ 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงตก-ขึ้น [45] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 6 เซมิโทน จากนั้นระดับ
เสียงเลื่อนลงเล็กน้อย และระดับเสียงเลื่อนขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่
ที่ระดับเสียงสูง มีค่าประมาณ 6.2 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 10 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงตก-ขึ้น [434] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ 
ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างสูงมีค่าเซมิโทนประมาณ 3.7 เซมิโทน 
จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 60% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทน
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ประมาณ 2.6 เซมิโทน และระดับเสียงเลื่อนขึ้นสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่
ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 3.4 เซมิโทน 

กลุ่มที่ 2 : กลางระดับ มีสัทลักษณะกลางระดับ [33] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 1 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางระดับ [33] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับ
ค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 5.2-5.4 เซมิโทน ระดับเสียงคงระดับไปจนถึง
ท้ายวรรณยุกต์ 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 2 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางระดับ [33] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับ
ค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.7 เซมิโทน ระดับเสียงคงระดับไปจนถึงท้าย
วรรณยุกต์ 

กลุ่มที่ 3 : ต่ าขึ้น มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างต ่าขึ้น [23] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 3 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ําขึ้น [23] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 1.8 เซมิโทน จากนั้นระดับ
เสียงเลื่อนขึ้นสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางมีค่าประมาณ 2.3 
เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 5 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรี คําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงสั้น เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ําขึ้น [23] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลา
แบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 3 เซมิโทน จากนั้นระดับ
เสียงเลื่อนขึ้นสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางมีค่าประมาณ 3.8 
เซมิโทน 
   นอกจากนี้ ในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้ น ยั งปรากฏ            
สัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษาคนที่ 3, 4 และ 6 คือ สัทลักษณะต่ําระดับ [22], กลางตก-ขึ้น [323] 
และสูงตก [42] ตามลําดับ เมื่อพิจารณาสัทลักษณะย่อยของผู้บอกภาษาทั้ง 3 คน แล้วพบว่าในด้าน
ระดับเสียงที่จุดเริ่มต้นจากนั้นระดับเสียงเลื่อนขึ้นสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่
ที่ระดับเสียงกลางมีค่าประมาณและสิ้นสุดจากนั้นระดับเสียงเลื่อนขึ้นสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลา
แบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางมีค่าประมาณอยู่ที่ระดับต่าง ๆ กัน และในด้านทิศทางการ
ขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานมีผู้บอกภาษาคนที่ 3 และ 4 ออกเสียงมีระดับเสียงตก-ขึ้น และผู้บอก
ภาษาคนที่ 6 เป็นเสียงตก กล่าวได้ว่าด้านระดับความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานสัทลักษณะย่อยส่วน
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ใหญ่แตกต่างจากสัทลักษณะที่ปรากฏมากของผู้บอกภาษากลุ่มนี้ แต่ด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูล
ฐานส่วนใหญ่มีลักษณะเดียวกันกับสัทลักษณะหลักในการออกเสียงวรรณยุกต์ตรีของผู้บอกภาษาคน
กัมพูชากลุ่มนี ้
   สัทลักษณะของวรรณยุกต์ตรี ซึ่งปรากฏในคําพยางค์ตาย ที่ประสมด้วยสระ
เสียงสั้น สัทลักษณะหลักในการออกเสียงของคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศไทยคือ           
สัทลักษณะสูงตก-ขึ้น หรือสูงขึ้น [44]/ [45]/ [434] เป็นการออกเสียงของผู้บอกภาษาจํานวน 6 คน 
ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นจากนั้นระดับเสียงเลื่อนขึ้นสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% 
อยู่ที่ระดับเสียงกลางมีค่าประมาณที่ระดับกลางค่อนข้างสูง หรือสูง และระดับเสียงจะเพ่ิมขึ้นจนถึง
ระดับสูง หรือลดลงเล็กน้อยก่อนเพ่ิมขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์และสัทลักษณะที่ปรากฏรองลงมา 
หรือสัทลักษณะย่อยมีจํานวนผู้บอกภาษาออกเสียง 2 คน คือสัทลักษณะกลางระดับ [33] และ        
สัทลักษณะต่ําขึ้น [23] ด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานผู้บอกภาษากลุ่มนี้ทุกคนออกเสียง
เป็นระดับเสียงตก-ขึ้น  

ตารางที่ 25 สัทลักษณะวรรณยุกต์ตรีในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย 

    จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) 

วรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ 

 

คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) 

 
 

วรรณยุกต์ตรี หรือ
วรรณยุกต์สูง 

คําพยางค์เป็น 

สัทลักษณะหลัก สัทลักษณะย่อย 1 สัทลักษณะย่อย 2 
กลางขึ้น หรือกลางตก-ขึ้น 

[35]/ [34]/ [324] 
สูงตก-ขึ้น [545]/[434]/ 

[425] 
ตํ่าตก-ขึ้น [215] 

คําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น 

สัทลักษณะหลัก สัทลักษณะย่อย 1 สัทลักษณะย่อย 2 

สูงตก-ขึ้น, สูงขึ้น หรือสูง
ระดับ [44]/ [45]/ [434] 

กลางระดับ [33] ต่ําขึ้น [23] 

   ลักษณะการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานแสดงดังภาพต่อไปนี้ ทั้งนี้ภาพ
ต่อไปนี้แสดงให้เห็นเฉพาะความแตกต่างด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเท่านั้น ส่วนการ
พิจารณาด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน ต้องพิจารณาจากภาพที่ 106–115 ที่แสดงไว้ก่อนหน้า
นี้ เนื่องจากระดับความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานต้องเปรียบเทียบกับพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้
บอกภาษาแต่ละคนร่วมด้วย 
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ภาพที ่128 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก          ภาพที่ 129 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสทัลักษณะย่อย 1 
              ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHTT                   ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHTT 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่130 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 2 
               ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHTT 

วรรณยุกต์ตรี คําพยางค์ตาย 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่131 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก         ภาพที่ 132 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสทัลักษณะย่อย 1 
              ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHTT                   ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHTT 
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ภาพที ่133 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะย่อย 2 
              ของวรรณยุกต์ตรี (คําพยางค์ตาย) ผู้บอกภาษา KHTT 

   สรุปได้ว่าสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรีซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็น  
และพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น สัทลักษณะหลักในการออกเสียงของคนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยในประเทศไทยคือสัทลักษณะสูงตก-ขึ้น, สูงขึ้น หรือสูงระดับ [545]/ [434]/ [425]/ [45]/ 
[44] และสัทลักษณะที่ย่อยที่ 1 คือกลางขึ้น หรือกลางตก-ขึ้น [35]/ [34]/ [324] โดยสัทลักษณะสูง
ตก-ขึ้น, สูงขึ้น หรือสูงระดับนั้นระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์มีระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง หรือ
สูง แล้วระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยหรือระดับเสียงตกจากนั้นระดับเสียงเพ่ิมขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่
ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง หรือระดับสูง ซึ่งมักจะเป็นเสียงเปลี่ยนระดับในคําพยางค์เป็น และเป็น
เสียงระดับหรือเปลี่ยนระดับเล็กน้อยในคําพยางค์ตาย ผู้บอกภาษาบางคนมีระดับเสียงตกเล็กน้อย
ตอนท้ายของวรรณยุกต์ส่วนสัทลักษณะกลางขึ้น หรือกลางตก-ขึ้น มีลักษณะการออกเสียงด้านความ
สูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานคือ ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์มีระดับเสียงกลาง แล้วระดับเสียง
เลื่อนลงเล็กน้อยจากนั้นระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุดการออกเสียงอยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง หรือ
ระดับสูง ซึ่งเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ ผู้บอกภาษาบางคนมีระดับเสียงตกเล็กน้อยตอนท้ายของวรรณยุกต์
ปรากฏมากในคําพยางค์เป็น ในด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่
เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยผู้บอกภาษากลุ่มนี้ทุกคนออกเสียงวรรณยุกต์นี้
เป็นระดับเสียงตก-ขึ้น  

   2.3 วรรณยุกต์จัตวา  

   วรรณยุกต์จัตวาที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยใน
ประเทศไทยทุกคนมีสัทลักษณะในด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเป็นระดับเสียงตก-ขึ้น 
โดยสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวา ซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็นของผู้บอกภาษากลุ่มนี้คือ ต่ําตก-
ขึ้น หรือกลางตก-ขึ้น (คนที่ 1-10) ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 



  168 

   กลุ่มที่ 1 : ต่ าตก-ขึ้น มีสัทลักษณะกลางค่อนข้างต ่าตก-ขึ้น, กลางตก-ขึ้น 
หรือกลางค่อนข้างสูงตก-ขึ้น [214]/ [213]/ [314]/ [313]/ [324]/ [413] 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 1 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวาเป็นระดับเสียง
กลางตก-ขึ้น [313] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่า    
เซมิโทนประมาณ 4.3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 60% อยู่ที่ระดับเสียง
ต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 0.8 เซมิโทน และระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับ
ค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 5.4 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 2 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวา เป็นระดับเสียง
กลางตก-ขึ้น [324] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่าเซมิ
โทนประมาณ 3.3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 60% อยู่ที่
ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 0.9 เซมิโทน และระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 4.5       
เซมโิทน 

  ผู้บอกภาษาคนที่ 3 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวา เป็นระดับเสียง
กลางตกขึ้น [315] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่า      
เซมิโทนประมาณ 3.1 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกมาที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 60% อยู่ที่ระดับ
เสียงต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 0.3 เซมิโทน และระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบ
ปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงสูง มีค่าประมาณ 5.1 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 4 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวา เป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างต่ําตก-ขึ้น [214] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 1.6 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่ระยะเวลา
แบบปรับค่า 50% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 0 เซมิโทน และระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 3.8         
เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 5 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวา เป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างต่ําตก-ขึ้น [213] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 2.8 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่ระยะเวลา
แบบปรับค่า 50% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 0.7 เซมิโทน และระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 4.4 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 6 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวา เป็นระดับเสียง
กลางค่อนข้างสูงตก-ขึ้น [413] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียง
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กลางค่อนข้างสูง มีค่าเซมิโทนประมาณ 4.3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกมาที่ระยะเวลาแบบปรับ
ค่า 50% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 0.8 เซมิโทน และระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 3.3 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 7 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวา เป็นระดับเสียง
กลางตก-ขึ้น [313] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่า         
เซมิโทนประมาณ 3.1 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 60% อยู่ที่ระดับเสียง
ต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 0 เซมิโทน และระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 
100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 2.3 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 8 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวา เป็นระดับเสียง
กลางตก-ขึ้น [323] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่า      
เซมิโทนประมาณ 3.9 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลงเล็กน้อยที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 60% อยู่
ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 0.9 เซมิโทน และระดับเสียงเลื่อนขึ้นจนสิ้นสุด
วรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 4.6 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 9 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวา เป็นระดับเสียง
กลางตก-ขึ้น [314] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่า          
เซมิโทนประมาณ 4.6 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 50% อยู่ที่ระดับเสียง
ต่ํา มีค่าเซมิโทนประมาณ 0.7 เซมิโทน และระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับ
ค่า 100% อยู่ที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง มีค่าประมาณ 6.1 เซมิโทน 
   ผู้บอกภาษาคนที่ 10 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์จัตวาเป็นระดับเสียง
กลางตก-ขึ้น [313] เริ่มต้นวรรณยุกต์ ณ ระยะเวลาแบบปรับค่าที่ 0% เป็นระดับเสียงกลาง มีค่า        
เซมิโทนประมาณ 3 เซมิโทน จากนั้นระดับเสียงตกที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 60% อยู่ที่ระดับเสียงต่ํา 
มีค่าเซมิโทนประมาณ 0.2 เซมิโทน และระดับเสียงขึ้นจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 
100% อยู่ที่ระดับเสียงกลาง มีค่าประมาณ 2 เซมิโทน 

ตารางที่ 26 สัทลักษณะวรรณยุกต์จัตวาในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย 

    จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) 

วรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ 

คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) 

สัทลักษณะหลัก 
วรรณยุกต์จัตวาหรือ

วรรณยุกต์ขึ้น 
ตํ่าตก-ขึ้นหรือกลางตก-ขึ้น [214]/ [213]/ [315]/ [314]/ [313]/ [324]/ 

[413] 
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   ลักษณะการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานแสดงดังภาพต่อไปนี้ ทั้งนี้ภาพ
ต่อไปนี้แสดงให้เห็นเฉพาะความแตกต่างด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเท่านั้น ส่วนการ
พิจารณาด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน ต้องพิจารณาจากภาพที่ 106-115 ที่แสดงไว้ก่อนหน้า
นี้ เนื่องจากระดับความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานต้องเปรียบเทียบกับพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้
บอกภาษาแต่ละคนร่วมด้วย 

 
ภาพที ่134 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลักของวรรณยกุต์จตัวา ผู้บอกภาษา KHTT 

   สรุปได้ว่าสัทลักษณะของวรรณยุกต์จัตวาซึ่งปรากฏในคําพยางค์เป็น       
สัทลักษณะหลักในการออกเสียงของคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศไทยทุกคน คือสัทลักษณะ
ต่ําตก-ขึ้น หรือกลางตก-ขึ้น [214]/ [213]/ [314]/ [313]/ [324]/ [413] ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้น
วรรณยุกต์อยู่ที่ระดับกลาง กลางค่อนข้างต่ํา หรือกลางค่อนข้างสูง และระดับเสียงตก หรือเลื่อนลง
เล็กน้อย จากนั้นระดับเสียงขึ้นไปจนถึงช่วงท้ายวรรณยุกต์ในด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน       
ผู้บอกภาษาทั้ง 10 คนในกลุ่มนี้ก็ออกเสียงมีระดับเสียงตก-ขึ้น เช่นเดียวกัน ผู้บอกภาษาแต่ละคนจึง
ออกเสียงแตกต่างกันเล็กน้อยในด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานเท่านั้น 

  ความสูงต่ําและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูด
โดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 27 สัทลักษณะวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียน 
    ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) 

วรรณยุกต์  คนกัมพชูาท่ีเรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTT) 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 6 คนที่ 7 คนที่ 8 คนที่ 9 คนที่ 10 

ค าพยางค์เป็น 
สามัญ 31 31 31 31 31 41 41 32 43 43 
เอก 31 31 31 41 31 41 31 31 42 41 
โท 52 51 51 41 52 51 53 52 52 53 

ตรี 34 34-3 324-4 215 434-3 435 35 34 545 434 
52 

จัตวา 313 324 315 214 213 413 313 323 314 313 
ค าพยางค์ตาย ประสมด้วยสระเสียงสัน้ 

เอก 32 31 32 43 31 42 42 21 41 42 

21 32 
ตรี 33 33 23 434 23 44 434 44 45 434 

22 323 42 
ค าพยางค์ตาย ประสมด้วยสระเสียงยาว 

เอก 31 31 31 31 31 41 42 21 41 41 
โท 53 53 42 53 53 41 53 43  53 53 

21 

  จากตารางแสดงสัทลักษณะวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่
เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยทั้ง 10 คน สรุปได้ว่ามีสัทลักษณะการออกเสียง
วรรณยุกต์ด้านระดับความสูงต่ําของค่าความถ่ีมูลฐานและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานดังต่อไปนี้ 

 วรรณยุกต์สามัญคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 
ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ กลางตก มีสัทลักษณะ [31] และรองลงมาเป็นสัทลักษณะ
กลางระดับ [33] หรือ [32] 
  วรรณยุกต์เอกคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ส่วน
ใหญ่ออกเสียงเป็นเสียงกลางตก [31] และสัทลักษณะย่อย หรือสัทลักษณะที่ปรากฏมากเป็นลําดับถัด
มาคือสัทลักษณะสูงตก [41]/ [42] ปรากฏมากในคําพยางค์ตาย 
  วรรณยุกต์โท คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย     
ทุกคนออกเสียงเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ มีสัทลักษณะสูงตก [51]/ [52]/ [53]/ [41]/ [42] ยกเว้นคํา
พยางค์ตายมีผู้บอกภาษา 1 คนออกเสียงกลางระดับ [43] 
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  วรรณยุกต์ตรี คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ส่วน
ใหญ่ออกเสียงเป็นเสียงสูงตก-ขึ้น [545]/ [434]/ [435]/ [45] และสัทลักษณะที่ปรากฏมากเป็นลําดับ
ถัดมา คือกลางตก-ขึ้น [35]/ [34]/ [324]  
  วรรณยุกต์จัตวาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยทุก
คนออกเสียงเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ คือ สัทลักษณะตํ่าตก-ขึ้น หรือกลางตก-ขึ้น [214]/ [213]/ [314]/ 
[313]/ [324]/ [413] 

2. พิสัยค่าความถี่มูลฐาน 

 
ภาพที่ 135 พิสัยค่าความถี่มูลฐานวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ของผู้บอกภาษาคนกัมพูชา KHTT20 

ตารางที่ 28 ค่าเซมิโทนแสดงพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานวรรณยุกต์ของผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียน             
              ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) 

คนที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เฉลี่ย S.D. 

F0 range 9.99 6.81 5.35 5.06 7.71 5.48 4.71 6.52 6.66 4.58 6.29 1.65 

  จากภาพที่ 135 และข้อมูลในตารางที่ 28 อธิบายได้ว่า ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่
เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ทั้ง 10 คน มีช่วงกว้างของพิสัย
ค่าความถี่มูลฐานแตกต่างกันเล็กน้อย คือพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษาทุกคนอยู่ระหว่าง 
4.5-10 เซมิโทน  

                                                           
20ค่าเซมิโทนที่แสดงในภาพพิสัยค่าความถี่มูลฐานไม่เหมือนค่าเซมิโทนท่ีแสดงในภาพสัทลักษณะของวรรณยุกต์ก่อน
หน้าที่เป็นเส้นแสดงค่าเซมิโทนของเสียงวรรณยุกต์ เนื่องจากใช้ค่าอ้างอิงแตกต่างกัน โดยใช้ค่าอ้างอิง 90 เฮิรตซ์ 
แทนการใช้ค่าต่ําสุดในชุดข้อมูลของผู้บอกภาษาแต่ละคน เพื่อให้เห็นความแตกต่างของพิสัยค่าความถี่มูลฐานชัดเจน  
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  จากตารางแสดงถึงรายละเอียดว่าผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) พบว่าเมื่อเปรียบเทียบช่วงกว้างของพิสัยค่าความถี่มูลฐาน 
คนกัมพูชาที่มีพิสัยค่าความถี่มูลฐานแคบที่สุดประมาณ 4.58 เซมิโทน ส่วนคนกัมพูชาที่มี พิสัย
ค่าความถี่มูลฐานกว้างที่สุด คือประมาณ 9.99 เซมิโทน ซึ่งกว้างกว่าคนกัมพูชาที่มี พิสัยค่าความถี่มูล
ฐานวรรณยุกต์แคบที่สุดประมาณหนึ่งเท่าตัว คือประมาณ 4.41 เซมิโทน อย่างไรก็ตามเมื่อหาค่าเฉลี่ย
พิสัยค่าความถี่มูลฐานของคนกัมพูชากลุ่มนี้ พบว่าค่าเฉลี่ยพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษาทั้ง 
10 คน คือ 6.29 เซมิโทน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ 1.65  
  สรุปได้ว่าพิสัยค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยผู้บอก
ภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษา ในประเทศไทย (KHTT) ทั้ง 10 คน มีความ
แตกต่างกันเล็กน้อย ช่วงพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของผู้บอกภาษาแต่ละคนใกล้เคียงกันและเกาะกลุ่มกัน 
คือพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 4.5-10 เซมิโทนและมีค่าเฉลี่ยของพิสัยค่าความถี่มูลฐานคือ 6.29 เซมิโทน
  
 

 

 



 

บทที่ 4  

เปรียบเทียบวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนไทยกับคนกัมพูชา 

 ผลการวิจัยในบทที่ 3 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออก
เสียงโดยคนไทยและคนกัมพูชาทั้ง 3 กลุ่ม คือ คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย 
(KHST) คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) และคนกัมพูชา
ที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ในบทที่ 4 นี้จะเปรียบเทียบการออก
เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ของคนกัมพูชาที่มีประสบการณ์ภาษาไทยแตกต่างกัน 3 กลุ่ม กับ
การออกเสียงวรรณยุกต์ของคนไทยซึ่งพูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ เพื่อแสดงให้เห็นความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างระหว่างวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯที่พูดโดยคนกัมพูชาทั้ง 3 กลุ่มกับคนไทย 
 การนําเสนอผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ ความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน ลักษณะ
การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน และพิสัยค่าความถี่มูลฐาน โดยได้รวมความสูงต่ําของค่าความถี่มูล
ฐานและลักษณะการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานไว้ในหัวข้อเดียวกันเพ่ือให้สะดวกต่อการอธิบายและ
การทําความเข้าใจ เนื่องจากลักษณะดังกล่าวมีความสัมพันธ์กัน และอธิบายเปรียบเทียบวรรณยุกต์
ต่าง ๆ ทีละวรรณยุกต์  คือวรรณยุกต์สามัญ วรรณยุกต์เอก วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี และ
วรรณยุกต์จัตวา เช่นเดียวกับการนําเสนอในบทที่ 3  
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนไทยกับคนกัมพูชาทั้ง 3 กลุ่มกับคนไทย เป็นดังต่อไปนี้ 

เปรียบเทียบความสูงต่ าและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน21 

 1. วรรณยุกต์สามัญ 

  วรรณยุกต์สามัญในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชาทั้ง 3 กลุ่ม คือ 
คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย (KHTT) มีสัทลักษณะด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานและลักษณะการขึ้นตกของ
ค่าความถ่ีมูลฐานแตกต่างจากการออกเสียงของคนไทยดังต่อไปนี้ 

                                                           
21บทที่ 4 น้ี ผู้วิจัยจะนําสัทลักษณะหลักท่ีออกเสียงโดยผู้บอกภาษาแต่ละคนมาวิเคราะห์ไม่นําสัทลักษณะย่อยของผู้

บอกภาษาแต่ละคนมาวิเคราะห์ เนื่องจากเป็นสัทลักษณะที่มาจากการออกเสียงเพียง 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้งเท่านั้น 
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ตารางที่ 29 สัทลักษณะวรรณยุกต์สามัญในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยผู้บอกภาษาคนไทยและคน 
    กัมพูชาทั้ง 3 กลุ่ม 

TH KHST KHTK KHTT 

สัทลักษณะ จํานวน
(คน) 

สัทลักษณะ จํานวน
(คน) 

สัทลักษณะ จํานวน
(คน) 

กลางระดับ 
[43]/ [32] 

สูงตก 
[51]/ [41] 

4 กลางระดับ 
[32] 

4 กลางตก [31] 5 

กลางตก-ขึ้น 
[313]/ [314]/ 

[423] 

3 กลางตก [31] 3 กลางระดับ 
[32]/ [43] 

3 

กลางตก [31] 2 สูงตก  
[41]/ [42] 

2 สูงตก [41] 2 

ตํ่าระดับ [21] 1 ตํ่าระดับ [21] 1 

  จากตารางที่ 29 แสดงให้เห็นว่าวรรณยุกต์สามัญที่ออกเสียงโดยคนไทยเป็นเสียง
วรรณยุกต์ระดับ คือกลางระดับ [43] หรือ [32] เริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับกลาง หรือกลางค่อนข้างสูง 
และระดับเสียงจะเลื่อนลงเพียงเล็กน้อย หรือคงที่ไปจนถึงช่วงท้ายวรรณยุกต์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าคน
กัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็น
ระดับเสียงคงระดับ คือกลางระดับ มีสัทลักษณะ [33] หรือ [32] มีผู้บอกภาษาจํานวน 4 คน ที่ออก
เสียงลักษณะเช่นนี้อย่างไรก็ตามมีผู้บอกภาษา 3 คนในกลุ่มคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ออกเสียงวรรณยุกต์สามัญในภาษาไทยกรุงเทพฯ 
ใกล้เคียงกับคนไทย คือมีสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์สามัญเป็นเสียงกลางระดับเช่นเดียวกับคน
ไทย ซึ่งเป็นจํานวนน้อยกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา 
(KHTK) ที่ออกเสียงวรรณยุกต์สามัญใกล้เคียงกับคนไทยเพียงคนเดียวเท่านั้น จึงไม่สามารถสรุปได้
ชัดเจนว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา ออกเสียงวรรณยุกต์
สามัญได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 
นอกจากนีค้นกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศไทยส่วนใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์นี้เป็นเสียงกลางตก 
[31] ซึ่งต่างจากคนไทยที่ความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน คือระดับเสียงมีการเปลี่ยนระดับตก
มากกว่าคนไทย และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST)  ส่วนใหญ่ออก
เสียงวรรณยุกต์สามัญในภาษาไทยกรุงเทพฯ แตกต่างจากคนไทยมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคน
กัมพูชาทั้ง 2 กลุ่มข้างต้น คือผู้บอกภาษากลุ่มนี้ส่วนใหญ่ (4 คน จาก 10 คน) ออกเสียงเป็นเสียง
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เปลี่ยนระดับสูงตก [51]/ [41] ต่างจากคนไทยที่ความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน คือระดับเสียงมีการ
เปลี่ยนระดับลดลงมากกว่าคนไทย และระดับเสียงลดลงมากกว่าการออกเสียงของคนกัมพูชากลุ่มที่
เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ในด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานมีระดับ
เสียงตกเช่นเดียวกับคนไทย และเม่ือพิจารณาสัทลักษณะที่คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองใน
ประเทศไทยออกเสียงมากเป็นลําดับถัดมา คือสัทลักษณะกลางตก-ขึ้น [313]/ [314]/ [423] พบว่ามี
ความแตกต่างจากการออกเสียงของคนไทยทั้งด้านความสูงต่ําและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน 
กล่าวคือด้านระดับเสียงคนไทยออกเสียงระดับกลางคงที่จนท้ายวรรณยุกต์ แต่คนกัมพูชากลุ่มนี้ออก
เสียงเริ่มต้นที่ระดับกลางบ้างกลางค่อนข้างสูงบ้าง ระดับเสียงไม่คงระดับเหมือนคนไทย แต่ระดับเสียง
มีการลดลงและเพ่ิมขึ้น ซึ่งจัดเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ จะเห็นได้ว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยด้วย
ตนเองในประเทศไทยนั้น แม้จะมีโอกาสสนทนากับคนไทยในชีวิตประจําวันมากกว่าคนกัมพูชากลุ่ม
อ่ืน ๆ แต่เนื่องจากคนกลุ่มนี้ไม่เคยเรียนไวยากรณ์ไทย และการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย จึงทํา
ให้ออกเสียงแตกต่างจากการออกเสียงของคนไทยทั้ง 2 สัทลักษณะ และเป็น เสียงเปลี่ยนระดับ 
ในขณะที่คนไทยออกเสียงเป็นเสียงคงระดับ 

 โดยภาพรวมอาจสังเกตได้ว่าวรรณยุกต์สามัญในภาษาไทยกรุงเทพที่ออกเสียงโดย
คนกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยทั้งสองกลุ่ม คือคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย 
และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ผู้บอกภาษาส่วนใหญ่ในสอง
กลุ่มนี้ออกเสียงเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ  

 สรุปได้ว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา 
(KHTK) และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ออกเสียง
วรรณยุกต์สามัญที่ปรากฏในคําพยางค์เป็นได้ใกล้เคียงกับคนไทยในระดับที่ไม่ต่างกันนัก และคน
กัมพูชาทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวออกเสียงวรรณยุกต์สามัญ ใกล้เคียงกับผู้บอกภาษาคนไทยในงานวิจัยนี้
มากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST)  

2. วรรณยุกต์เอก  

  วรรณยุกต์เอกในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชาทั้ง 3 กลุ่ม คือคน
กัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย (KHTT) มีสัทลักษณะด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน และลักษณะการขึ้นตกของ
ค่าความถ่ีมูลฐาน แตกต่างจากการออกเสียงของคนไทยดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 30 สัทลักษณะวรรณยุกต์เอกในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยผู้บอกภาษาคนไทยและคน 
    กัมพูชาทั้ง 3 กลุ่ม 

TH KHST KHTK KHTT 

สัทลักษณะ จํานวน
(คน) 

สัทลักษณะ จํานวน
(คน) 

สัทลักษณะ จํานวน
(คน) 

คําพยางค์เป็น 
กลางตก 

[31] 
สูงตก  

[51]/ [41] 
6 กลางตก [31] 5 กลางตก [31] 6 

กลางตก [31]   2 ต่ําระดับ [21] 2 สูงตก [41]/ 
[42] 

4 
กลางตก-ขึ้น 

[425] 
1 สูงตก [51]/ [41]   2 

ต่ําระดับ [21] 1 สูงระดับ [54]   1 

คําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว 

ต่ําระดับ 
[21] หรือ
กลางตก 

[31] 

สูงตก [53]/ 
[41]/ [42] 

9 ต่ําระดับ [21]/ 
[11] 

6 สูงตก [41]/ 
[42] 

8 

กลางระดับ 
[43]/ [32]/ 

[33] 

4 กลางตก [31] 5 กลางตก [31] 7 

สูงระดับ [55]/ 
[44] 

2 กลางระดับ 
[32]/ [43] 

5 กลางระดับ 
[32]/ [43] 

3 

ต่ําระดับ [21] 2 สูงตก [52]/ 
[54]/ [41]/ [42] 

3 ต่ําระดับ [21]
  

2 

กลางตก [31] 1 ต่ําขึ้น [23] 1 

สูงตก-ขึ้น 
[435] 

1 

กลางตก-ขึ้น 
[312] 

1 

 จากตารางที่ 30 แสดงให้เห็นว่าวรรณยุกต์เอกที่ออกเสียงโดยคนไทยเป็นเสียงต่ํา
ระดับ หรือกลางตก มีสัทลักษณะในคําพยางค์เป็นคือ [31] และคําพยางค์ตายระดับเสียงคงระดับ
มากกว่าคําพยางค์เป็นมีสัทลักษณะคือ [31] หรือ [21] ระดับเสียงเริ่มต้นที่ระดับกลาง หรือกลาง
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ค่อนข้างต่ํา จากนั้นระดับเสียงตกหรือเลื่อนลงมาที่ระดับต่ําเมื่อสิ้นสุดวรรณยุกต์ ลักษณะการออก
เสียงวรรณยุกต์เอกจะคล้ายกับวรรณยุกต์สามัญแต่ระดับเสียงต่ํากว่าเล็กน้อย และมีระดับเสียงตก
มากกว่าวรรณยุกต์สามัญ 
  เมื่อพิจารณาการออกเสียงวรรณยุกต์เอกคําพยางค์เป็นในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออก
เสียงโดยคนกัมพูชาทั้ ง 3 กลุ่ม ในคําพยางค์เป็นพบว่า คนกัมพูชาที่ เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) ส่วนใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์เอกในคําพยางค์เป็น  
เป็นเสียงกลางตก [31] มีผู้บอกภาษาจํานวน 5 คนออกเสียงสัทลักษณะเช่นนี้สอดคล้องกับ             
สัทลักษณะของผู้บอกภาษาคนไทยทั้งด้านความสูงต่ําและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานนอกจากนี้
เมื่อพิจารณาสัทลักษณะของวรรณยุกต์ต่ําท่ีออกเสียงโดยคนกัมพูชากลุ่มดังกล่าว ซึ่งเป็นสัทลักษณะที่
ออกเสียงโดยผู้บอกภาษา 2 คน คือสัทลักษณะต่ําระดับ [21] พบว่ายังใกล้เคียงกับการออกเสียง
วรรณยุกต์เอกในคําพยางค์ตายของผู้บอกภาษาคนไทย รวมเป็นผู้บอกภาษาที่ออกเสียงวรรณยุกต์เอก
ใกล้เคียงกับคนไทย คือ 7 คน 
  คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ส่วน
ใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์เอก คําพยางค์เป็นในภาษาไทยกรุงเทพฯ เป็นเสียงวรรณยุกต์กลางตก [31] 
เป็นสัทลักษณะที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทยจํานวน 6 คน ซึ่งเป็นจํานวนที่น้อยกว่าผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชาที่ออกเสียงใกล้เคียงกับคนไทยเพียงคนเดียว แต่คนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยมีจํานวนของผู้บอกภาษาออกเสียงสัทลักษณะหลัก คือ 
กลางตก [31] มากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา จึงกล่าว
ได้ว่าผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา  และผู้บอก
ภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ออกเสียงวรรณยุกต์เอก          
คําพยางค์เป็นใกล้เคียงกับสัทลักษณะของคนไทยในระดับที่ไม่ต่างกันมาก 
  ส่วนคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ส่วนใหญ่
ออกเสียงวรรณยุกต์เอกในภาษาไทยกรุงเทพฯ แตกต่างจากคนไทยมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคน
กัมพูชาทั้ง 2 กลุ่มข้างต้น คือคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยส่วนใหญ่ออก
เสียงวรรณยุกต์เอกเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ สูงตก [51]/ [53]/ [41]/ [42] มีผู้บอกภาษาจํานวน 6 คน
ออกเสียงสัทลักษณะนี้ ซึ่งต่างจากคนไทยด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานที่จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์
คือคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยส่วนใหญ่ออกเสียงเริ่มต้นที่ระดับเสียงสูง 
แต่คนไทยส่วนใหญ่เริ่มที่ระดับเสียงกลาง และในด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานมีระดับเสียงตก
เช่นเดียวกัน ขณะที่มีผู้บอกภาษากลุ่มนี้เพียง 3 คนเท่านั้นที่ออกเสียงเป็นสัทลักษณะกลางตก และต่ํา
ระดับ ใกล้เคียงกับคนไทย 
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  วรรณยุกต์เอก คําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและเสียงยาว ในภาษาไทย
กรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชาทั้ง 3 กลุ่มนั้น พบว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) มีแนวโน้มออกเสียงวรรณยุกต์เอก ในคําพยางค์ตาย
ได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาอีก 2 กลุ่ม โดยส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นเสียงกลางตก [31] 
และต่ําระดับ [21]/ [11] เช่นเดียวกับการออกเสียงวรรณยุกต์เอกของคนไทย รวมผู้บอกภาษาคน
กัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชาที่ออกเสียงสัทลักษณะดังกล่าว
จํานวน 11 คน จากผู้บอกภาษากลุ่มนี้ทั้งหมด 20 คนที่ออกเสียงสัทลักษณะเช่นนี้ (จํานวนผู้บอก
ภาษานี้ผู้วิจัยได้รวมทั้งคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น ออกเสียงโดยผู้บอกภาษา 10 คน และ
คําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาว ออกเสียงโดยผู้บอกภาษา 10 คนเข้าด้วยกัน จึงรวมจํานวน
ผู้บอกภาษาทั้งสิ้น 20 คน) ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย (KHTT) ออกเสียงวรรณยุกต์เอก ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ใกล้เคียงกับคนไทยเป็นลําดับ
ถัดมาคือมีผู้บอกภาษาออกเสียงสัทลักษณะกลางตก [31] และต่ําระดับ [21] ใกล้เคียงกับคนไทยเป็น
จํานวนรวม 9 คน ซึ่งไม่ถึงครึ่งของจํานวนผู้บอกภาษาทั้งหมด ขณะที่ออกเสียงสัทลักษณะอ่ืน ๆ เป็น
จํานวน 11 คน โดยเฉพาะคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศไทยส่วนใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์
เอกในคําพยางค์ตายเป็นสัทลักษณะสูงตก [41]/ [42] และผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทย
ด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ออกเสียงวรรณยุกต์เอก ในคําพยางค์ตายเป็นสัทลักษณะสูงตก 
[53]/ [41]/ [42] มากถึง 9 คนและปรากฏการออกเสียงสัทลักษณะอ่ืน ๆ มาก ซึ่งสัทลักษณะส่วน
ใหญ่เป็นเสียงเปลี่ยนระดับ เช่นสูงตก-ขึ้น [435] และกลางตก-ขึ้น [312] นอกจากจะแตกต่างจากคน
ไทยด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานแล้ว ยังแตกต่างกับคนไทยด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูล
ฐานด้วย คือมีการออกเสียงเป็นระดับเสียงตก-ขึ้นดังกล่าว ขณะที่คนไทยและผู้บอกภาษาคนกัมพูชา
อีก 2 กลุ่มออกเสียงเป็นระดับเสียงตกทั้งคําพยางค์เป็นและคําพยางค์ตาย 
  ในภาพรวมอาจสังเกตได้ว่าวรรณยุกต์เอกในภาษาไทยกรุงเทพที่ออกเสียงโดยคน
กัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยทั้งสองกลุ่ม คือคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย 
และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ผู้บอกภาษาส่วนใหญ่ในสอง
กลุ่มนี้ออกเสียงเป็นเสียงเปลี่ยนระดับเช่นเดียวกับวรรณยุกต์สามัญที่กล่าวไปในหัวข้อก่อนหน้านี้ 
  สรุปได้ว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา 
(KHTK) และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ออกเสียง
วรรณยุกต์เอกใกล้เคียงกับคนไทยในระดับที่ไม่ต่างกันนัก โดยในคําพยางค์ตายคนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) มีแนวโน้มออกเสียงวรรณยุกต์เอกได้
ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT)  
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 คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) 
รวมทั้งคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) สามารถออกเสียง
วรรณยุกต์เอก ได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย 
(KHST) 

  ผู้วิจัยมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมจากการพิจารณาภาพแสดงสัทลักษณะการออกเสียง
วรรณยุกต์คู่เสียงวรรณยุกต์สามัญ และวรรณยุกต์เอก ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคน
กัมพูชาทั้ง 3 กลุ่มแล้ว พบว่ามีลักษณะดังนี้ 
  คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) เพียง 
2 คนเท่านั้นที่สามารถออกเสียงวรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์เอกในคําพยางค์เป็นแตกต่างกันได้
ชัดเจน คือผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศกัมพูชาคนที่ 8 และคนที่ 9 แต่มีผู้บอก
ภาษาคนที่ 8 เพียงคนเดียวที่ออกเสียงวรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์เอกให้แตกต่างกันได้และ
ถูกต้องทั้ง 2 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ อย่างไรก็ตามผู้บอกภาษาคนดังกล่าวไม่สามารถออกเสียง
วรรณยุกต์สามัญในคําพยางค์เป็นและวรรณยุกต์เอกในคําพยางค์ตายให้แตกต่างกันได้  

 คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ส่วนใหญ่
ไม่สามารถออกเสียงวรรณยุกต์สามัญ และวรรณยุกต์เอกให้แตกต่างกันได้ มีเพียงผู้บอกภาษาคนที่ 8 
และคนที่ 10 เท่านั้นที่สามารถออกเสียงวรรณยุกต์นี้ให้แตกต่างกันได้ในช่วงท้ายพยางค์ แต่ ช่วงต้น
พยางค์ผู้บอกภาษาทั้ง 2 คนนี้เริ่มต้นการออกเสียงที่ระยะเวลาแบบปรับค่าประมาณ 0% - 30% 
ระดับเสียงของวรรณยุกต์สามัญ และวรรณยุกต์เอกมีความใกล้เคียงกันมาก  
  ส่วนคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) นั้นนอกจากไม่
สามารถออกเสียงวรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์เอกให้แตกต่างกันแล้วยังไม่สามารถออกเสียงคู่
วรรณยุกต์ดังกล่าวให้แตกต่างจากวรรณยุกต์อ่ืน ๆ อีกด้วยดังจะกล่าวต่อไป  
  กล่าวได้ว่าผู้บอกภาษาคนกัมพูชาส่วนใหญ่ไม่สามารถออกเสียงวรรณยุกต์ระดับทั้ง 
2 หน่วยเสียง คือวรรณยุกต์สามัญ และวรรณยุกต์เอกให้แตกต่างกันได้ ซึ่งโดยธรรมชาติของการออก
เสียงวรรณยุกต์ระดับทั้ง 2 หน่วยเสียงในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนไทย วรรณยุกต์ 2 
หน่วยเสียงนี้มีสัทลักษณะที่ใกล้เคียงกันมาก จึงนับว่าเป็นเรื่องยากสําหรับการฝึกออกเสียงของ
ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ โดยเฉพาะคนกัมพูชาที่ภาษาแม่ไม่มีระบบวรรณยุกต์  

 3. วรรณยุกต์โท 

  วรรณยุกต์โท ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชาทั้ง 3 กลุ่ม คือ       
คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
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สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย (KHTT) มีสัทลักษณะด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานและลักษณะการขึ้นตกของ
ค่าความถ่ีมูลฐานแตกต่างจากการออกเสียงของคนไทยดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 31 สัทลักษณะวรรณยุกต์โทในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยผู้บอกภาษาคนไทยและคน 
    กัมพูชาทั้ง 3 กลุ่ม 

TH KHST KHTK KHTT 

สัทลักษณะ จํานวน
(คน) 

สัทลักษณะ จํานวน
(คน) 

สัทลักษณะ จํานวน
(คน) 

คําพยางค์เป็น 

สูงตก 
[51] 

สูงตก [51]/ 
[41] 

4 สูงตก [51]/ 
[52]/ [53]/ 

[41] 

6 สูงตก [51]/ 
[52]/ [53]/ 

[41]   

10 

กลางตก-ขึ้น 
[324]/ [414]/ 

[423] 

3 กลางตก [31] 4 

กลางตก [31] 1 

ตํ่าระดับ [11] 1 
สูงตก-ขึ้น 

[435] 
1 

คําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาว 

สูงตก 
[51]/ [52] 

สูงตก [51]/ 
[52]/ [53]/ 

[42] 

6 สูงตก [52]/ 
[53]/ [41]/ 

[42] 

6 สูงตก [53]/ 
[41]/ [42] 

9 

กลางระดับ 
[43] 

1 กลางระดับ 
[32] 

2 กลางระดับ 
[43] 

1 

สูงขึ้น-ตก 
[452] 

1 กลางตก [31] 1 

ตํ่าระดับ [21] 1 ต่ําระดับ [21] 1 
ตํ่าขึ้น [24] 1 
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  จากตารางที่ 31 แสดให้เห็นว่าวรรณยุกต์โทที่ออกเสียงโดยคนไทยเป็นเสียงเปลี่ยน
ระดับ คือสัทลักษณะสูงตก [51] ในคําพยางค์เป็นหรือสัทลักษณะสูงตก [52] ในคําพยางค์ตายที่
ประสมด้วยสระเสียงยาวซึ่งมีจุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงสูง หรือกลางค่อนข้างสูง แล้วเปลี่ยน
ระดับตกไปจนถึงระดับต่ํา หรือกลางค่อนข้างต่ําจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ 
  วรรณยุกต์ โทที่ปรากฏในคําพยางค์ เป็นคนกัมพูชาที่ เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ทุกคนออกเสียงเป็นเสียงเปลี่ยนระดับมีสัทลักษณะ        
สูงตก [51]/ [52]/ [53]/ [41]/ [42] ใกล้เคียงกับการออกเสียงของคนไทยมากที่สุด ทั้งด้านความสูง
ต่ําและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับคนกัมพูชาอีก 2 กลุ่ม คือคนกัมพูชาที่
เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) ที่ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นเสียง
เปลี่ยนระดับ มีสัทลักษณะสูงตก [51]/ [52]/ [53]/ [41]/ [42] เช่นเดียวกันกับคนไทย และคน
กัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ทั้งด้านความสูงต่ําและการขึ้นตกของ
ค่าความถี่มูลฐาน แต่จํานวนผู้บอกภาษาในกลุ่มคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศกัมพูชาที่ออกเสียงวรรณยุกต์โท แล้วมีสัทลักษณะสูงตกนั้นมีจํานวน 6 คน น้อยกว่าคน
กัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่ออกเสียงวรรณยุกต์นี้ได้ทุกคน ทั้งนี้
เมื่อพิจารณาสัทลักษณะอ่ืน ๆ ที่ปรากฏมากเป็นลําดับถัดมาของผู้บอกภาษากลุ่มนี้ พบว่าเป็นเสียง
กลางตก [31] ซึ่งต่างจากคนไทยที่ระดับเสียง ณ จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระยะเวลาแบบปรับค่า 0%      
มีระดับเสียงต่ํากว่าคนไทยคืออยู่ที่ระดับเสียงกลาง ไม่อยู่ที่ระดับเสียงสูง ส่วนด้านการขึ้นตกของ
ค่าความถี่มูลฐานนั้นมีระดับเสียงตกเช่นเดียวกับคนไทย ขณะที่คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วย
ตนเองในประเทศไทย (KHST) ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นสัทลักษณะสูงตก [51]/ [52]/ [53]/ [41]/ 
[42] เช่นเดียวกับคนไทยและเช่นเดียวกับสัทลักษณะที่ปรากฏมากของคนกัมพูชาทั้ง 2 กลุ่มข้างต้น 
แต่ผู้บอกภาษากลุ่มนี้มีเพียง 4 คนเท่านั้นที่ออกเสียงสัทลักษณะสูงตกเช่นนี้ และยังออกเสียงเปลี่ยน
ระดับ สัทลักษณะกลางตก-ขึ้น [324]/ [414]/ [423]/ [435] เป็นสัทลักษณะย่อยมีจํานวนผู้บอก
ภาษาออกเสียง3 คน น้อยกว่าสัทลักษณะสูงตกเพียง 1 คน ซึ่งสัทลักษณะกลางตก-ขึ้น นี้แตกต่างจาก
คนไทยอย่างเห็นได้ชัดในด้านการข้ึนตกของค่าความถ่ีมูลฐานที่เป็นระดับเสียงตก-ขึ้น ไม่ใช่ระดับเสียง
ตกเท่านั้น คนกัมพูชากลุ่มที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยจึงเป็นกลุ่มที่ออกเสียง
วรรณยุกต์โทในภาษาไทยกรุงเทพฯ ต่างจากคนไทยมากที่สุด 
  วรรณยุกต์โทที่ปรากฏในคําพยางค์ตายที่ประสมด้วยสระเสียงยาวคนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ส่วนใหญ่ (9 คน) ออกเสียงเป็นระดับเสียง
เปลี่ยนระดับ คือระดับเสียงสูงตก [53]/ [41]/ [42] เช่นเดียวกับคนไทยที่ออกเสียงวรรณยุกต์นี้เป็น
เสียงสูงตก คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยจึงออกเสียงวรรณยุกต์สูง
ตก ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาอีก 2 กลุ่ม คือคนกัมพูชาที่เรียน
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ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) ส่วนใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์นี้เป็น    
สัทลักษณะสูงตก [52]/ [53]/ [41]/ [42] ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาจํานวน 6 คน และคนกัมพูชาที่
เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ส่วนใหญ่ออกเสียงสัทลักษณะสูงตก [51]/ 
[52]/ [53]/ [42] ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาจํานวน 6 คน เช่นเดียวกับคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา จึงพิจารณาสัทลักษณะอ่ืน ๆ ในการออกเสียงวรรณยุกต์โทของผู้
บอกภาษาทั้ง 2 กลุ่มนี้เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ด้วย พบว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา ออกเสียงสัทลักษณะย่อยกลางระดับ [32], กลางตก [31] และ
ต่ําระดับ [21] ตามลําดับ จะเห็นได้ว่าผู้บอกภาษากลุ่มนี้ออกเสียงสัทลักษณะย่อยอ่ืน ๆ มีลักษณะ
ความสูงต่ําของค่าความถ่ีมูลฐานเริ่มต้นและสิ้นสุดวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงกลาง กลางค่อนข้างต่ํา หรือ
ต่ํา ส่วนด้านการขึ้นตกของค่าความถ่ีมูลฐานนั้นทุกคนออกเสียงเป็นระดับเสียงตก ขณะที่คนกัมพูชาที่
เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยออกเสียงสัทลักษณะย่อยอ่ืน ๆ เป็นเสียงเปลี่ยนระดับบ้าง 
และเสียงคงระดับบ้าง คือกลางระดับ [43], สูงขึ้น-ตก [452], ต่ําระดับ [21] และกลางตก-ขึ้น [324] 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าด้านระดับความสูงต่ําของค่าความถ่ีมูลฐานนั้นมีลักษณะต่าง ๆ กันออกไป ส่วนลักษณะ
การข้ึนตกของค่าความถ่ีมูลฐานมีระดับเสียงตก, ขึ้น-ตก และตก-ขึ้น ต่างจากการออกเสียงวรรณยุกต์
นี้ของคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา กล่าวได้ว่า
ในคําพยางค์ตายคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชาออกเสียง
วรรณยุกต์โทในภาษาไทยกรุงเทพฯ ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วย
ตนเองในประเทศไทย 
  นอกจากนี้วรรณยุกต์โทในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยทุกคน พบว่าระดับเสียงมีลักษณะค่อย ๆ ลดระดับลง
เรื่อย ๆ และค่อย ๆ ตก ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับการออกเสียงของคนไทย และคนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่ที่มีลักษณะของระดับเสียงที่ค่อย ๆ 
เปลี่ยนในทิศทางของระดับเสียงตกเช่นกัน ขณะที่คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศ
ไทยนั้นส่วนใหญ่ระดับเสียงมีการเปลี่ยนแปลงตกลงทันทีตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นวรรณยุกต์ ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที ่136 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก       ภาพที่ 137 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก 
              ของวรรณยุกต์โท (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษาคนไทย                 ของวรรณยุกต์โท (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHTT 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่138 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก       ภาพที่ 139 การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในสัทลักษณะหลัก 
              ของวรรณยุกต์โท (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHTK                 ของวรรณยุกต์โท (คําพยางค์เป็น) ผู้บอกภาษา KHST 

  สรุปได้ว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) 
ออกเสียงวรรณยุกต์โท ที่ปรากฏทั้งในคําพยางค์เป็น และคําพยางค์ตายได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่า
คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) และคนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ตามลําดับ 

 4. วรรณยุกต์ตรี 

  วรรณยุกต์ตรีในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชาทั้ง 3 กลุ่ม คือคน
กัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย (KHTT) มีสัทลักษณะด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน และลักษณะการขึ้นตกของ
ค่าความถ่ีมูลฐานแตกต่างจากการออกเสียงของคนไทยดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 32 สัทลักษณะวรรณยุกต์ตรีในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยผู้บอกภาษาคนไทยและ 
     คนกัมพูชาทั้ง 3 กลุ่ม 

TH KHST KHTK KHTT 

สัทลักษณะ จํานวน
(คน) 

สัทลักษณะ จํานวน
(คน) 

สัทลักษณะ จํานวน
(คน) 

คําพยางค์เปน็ 
กลางขึ้น 

หรือ กลาง
ตกขึ้น 

[34]/ [324] 

กลางตก-ขึ้น 
[324]/ [314]/ 

[423]   

4 สูงระดับ, สงูขึ้น 
หรือสูงตก-ขึ้น
[55]/ [45]/ 

[435] 

5 กลางขึ้น หรือ
กลางตก-ขึ้น 
[35]/ [34]/ 

[324] 

5 

สูงตก [41]   2 กลางขึ้น [34] 2 สูงตก-ขึน้ [545] 
/ [434]/ [435]     

4 

กลางตก [31] 1 สูงตก [51] 1 ต่ําตก-ขึ้น [215] 1 

กลางระดบั [43] 1 กลางระดบั [33] 1 
ต่ําระดับ [21] 1 ต่ําตก-ขึ้น [213] 1 

ต่ําขึ้น [25] 1 

คําพยางค์ตายทีป่ระสมด้วยสระเสียงสั้น 
กลางขึ้น 

[34] 
สูงตก [53]   2 กลางระดบั 

[33]/ [32] 
 

4 สูงตก-ขึ้น, 
สูงขึ้น หรือสูง
ระดับ [44]/ 
[45]/ [434]   

6 

สูงระดับ [54]/ 
[44] 

2 สูงระดับ หรือ
สูงขึ้น [45]/ 

[55]   

2 กลางระดบั [33]     2 

กลางระดบั [43] 1 สูงตก [52]/ 
[53]   

2 ต่ําขึ้น [23]      2 

สูงตก-ขึ้น [545] 1 กลางขึ้น [35]   1 

ต่ําระดับ [21] 1 ต่ําระดับ [12]   1 
กลางตก [31] 1 

สูงขึ้น [45] 1 
กลางตก-ขึ้น 

[323] 
1 
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  จากตารางที่ 32 แสดงให้เห็นว่าวรรณยุกต์ตรี ที่ออกเสียงโดยคนไทยเป็นเสียง
เปลี่ยนระดับ คือกลางขึ้น [34] ซึ่งเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงกลาง จากนั้นระดับเสียงเลื่อนลง
เล็กน้อย แล้วเปลี่ยนระดับเสียงเลื่อนขึ้นจนถึงระดับกลางค่อนข้างสูงจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ 
  คําพยางค์เป็นคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 
(KHTT) ส่วนใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์ตรี ในภาษาไทยกรุงเทพฯ เป็นระดับเสียงกลางขึ้น หรือกลาง
ตก-ขึ้น [35]/ [34]/ [324] เป็นการออกเสียงของผู้บอกภาษาจํานวน 5 คน ซึ่งเป็นสัทลักษณะ
ใกล้เคียงกับการออกเสียงของคนไทย และใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาอีก 2 กลุ่ม 
นอกจากนี้สัทลักษณะย่อยลําดับที่ 1 ของคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
ไทยออกเสียงโดยผู้บอกภาษาจํานวน 4 คน คือสูงตก-ขึ้น [545]/ [434]/ [425] เป็นสัทลักษณะที่ต่าง
จากการออกเสียงของคนไทยกรุงเทพฯ ในงานวิจัยนี้เพียงเล็กน้อยเนื่องจากมีระดับเสียงสูงกว่า
เล็กน้อยและระดับเสียงคงระดับมากกว่าการออกเสียงของคนไทยในงานวิจัยนี้ซึ่งออกเสียงเป็นเสียง
เปลี่ยนระดับ ทั้งนี้เนื่องจากมีความแตกต่างด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
ผู้วิจัยจึงรวมสัทลักษณะดังกล่าวเป็นสัทลักษณะที่ใกล้เคียงกับการออกเสียงของคนไทยด้วย 
  ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา 
(KHTK) ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นเสียงสูงระดับ หรือสูงขึ้น หรือสูงตก-ขึ้น [55]/ [45]/ [435] ต่าง
จากสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยของคนไทยในงานวิจัยนี้ไม่มากนัก คือระดับความ
สูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานโดยเฉพาะช่วงต้นวรรณยุกต์สูงกว่าคนไทยในงานวิจัยนี้ ส่วนด้านการขึ้นตก
ของค่าความถี่มูลฐานมีระดับเสียงตก เช่นเดียวกับคนไทยดังที่กล่าวไปแล้วในสัทลักษณะย่อยที่ 1 ของ
คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยในประเทศไทยส่วนสัทลักษณะย่อยลําดับที่ 1 ของคนกัมพูชากลุ่มที่เรียน
ภาษาไทยในประเทศกัมพูชานี้ เป็นเสียงกลางขึ้น [34]/ [435] ใกล้เคียงกับสัทลักษณะของคนไทย 
ผู้วิจัยจึงรวมทั้ง 2 สัทลักษณะเป็นสัทลักษณะที่ใกล้เคียงกับการออกเสียงวรรณยุกต์ตรีของคนไทย 
  คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ออกเสียง
วรรณยุกต์นี้ต่างจากคนไทยมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคนกัมพูชาทั้ง 2 กลุ่มข้างต้น แม้ว่า          
สัทลักษณะที่จํานวนผู้บอกภาษากลุ่มนี้ออกเสียงมากที่สุดในการออกเสียงวรรณยุกต์ตรี ในคําพยางค์
เป็นจะเป็นสัทลักษณะเดียวกันกับคนไทย คือคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย
ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นเสียงกลางตก-ขึ้น [324]/ [314]/ [423] ออกเสียงโดยผู้บอกภาษา 4 คน ใน
ด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเป็นระดับเสียงตก-ขึ้น เช่นเดียวกับคนไทย แต่เมื่อพิจารณาด้าน
ความสูงต่ําของค่าความถ่ีมูลฐานพบว่าจุดต่ําสุดในการออกเสียงวรรณยุกต์นี้ หรือระดับเสียงตกของค่า
เซมิโทนในการออกเสียงวรรณยุกต์ของคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยส่วน
ใหญ่อยู่ที่ช่วงกลางพยางค์ คือ 50%-60% ของการออกเสียง คือตกช่วงกลางค่อนไปทางท้ายพยางค์ 
ขณะที่คนไทย คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และคนกัมพูชาที่
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เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชาจะออกเสียงมีระดับเสียงตกมาที่ระดับเสียงต่ํา
ที่สุดประมาณ 20% - 50% ของการออกเสียง คือระดับเสียงตกช่วงต้นถึงกลางวรรณยุกต์ ทําให้การ
ออกเสียงวรรณยุกต์ตรีในภาษาไทยกรุงเทพฯ ของคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศ
ไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับวรรณยุกต์จัตวา มากกว่าใกล้เคียงกับวรรณยุกต์ตรีของผู้บอกภาษาคนไทย
ซ่ึงจะกล่าวต่อไป 

 ส่วนคําพยางค์ตายนั้นคนไทยในงานวิจัยนี้ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาออกเสียงวรรณยุกต์
ตรี มีสัทลักษณะกลางขึ้น [34] แต่เมื่อพิจารณาสัทลักษณะที่ปรากฏมากที่สุด หรือสัทลักษณะหลัก
ของเสียงวรรณยุกต์ตรี ในคําพยางค์ตายของคนกัมพูชาแต่ละกลุ่มจากตารางที่ 32 พบว่าไม่มีผู้บอก
ภาษากลุ่มใดเลยที่ออกเสียงเป็นสัทลักษณะเดียวกับผู้บอกภาษาคนไทยในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงพิจารณา
จากสัทลักษณะที่ใกล้เคียงกันคือสัทลักษณะสูงขึ้น หรือสูงตก-ขึ้นซึ่งต่างจากการออกเสียงของคนไทย
ในด้านระดับเสียงที่จุดเริ่มต้นของวรรณยุกต์ คือผู้บอกภาษาคนไทยออกเสียงเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับ
เสียงกลาง แต่สัทลักษณะนี้เป็นสัทลักษณะที่เริ่มต้นที่ระดับกลางค่อนข้างสูง หรือระดับสู งการ
วิเคราะห์จากสัทลักษณะดังกล่าวมาร่วมด้วยนั้นจึงช่วยให้สามารถตีความได้ว่าผู้บอกภาษาคนกัมพูชา
กลุ่มใดที่ออกเสียงวรรณยุกต์นี้ได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากที่สุดดังนี้ คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ออกเสียงได้ใกล้เคียงกับสัทลักษณะของคนไทยมากที่สุด 
ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นระดับเสียงสูงตก-ขึ้น, สูงขึ้น หรือสูงระดับ [44]/ [45]/ [434] ออกเสียงโดยผู้
บอกภาษาจํานวน 6 คน และสัทลักษณะที่ปรากฏมากเป็นลําดับถัดมา คือกลางระดับ [33] และต่ําขึ้น 
[23] ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาจํานวนสัทลักษณะละ 2 คนซึ่งกล่าวได้ว่าด้านการขึ้นตกของค่า
ค่าความถี่มูลฐานพบว่าผู้บอกภาษาทุกคนมีลักษณะเป็นระดับเสียงตก-ขึ้นใกล้เคียงกับคนไทย แต่ใน
ด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานนั้นมีความแตกต่างจากคนไทยเล็กน้อย คนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) ออกเสียงวรรณยุกต์ตรีในคําพยางค์
ตายใกล้เคียงกับคนไทยเป็นลําดับถัดมาส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นเสียงกลางระดับ [33]/ [32] ออกเสียง
โดยผู้บอกภาษาจํานวน 4 คน ผู้บอกภาษาในจํานวน 4 คนนี้มีผู้บอกภาษาเพียงคนเดียวที่ด้านการขึ้น
ตกของค่าความถี่มูลฐานออกเสียงเป็นระดับเสียงขึ้นเหมือนคนไทยส่วนผู้บอกภาษาอีก 3 คนนั้นออก
เสียงเป็นระดับเสียงตก และด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานมีระดับเสียงคงระดับเสียงที่
จุดเริ่มต้นวรรณยุกต์เหมือนคนไทย แต่หลังจากเริ่มต้นวรรณยุกต์แล้วระดับเสียงลดลงต่ํากว่าผู้บอก
ภาษาคนไทย สอดคล้องกับทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานที่ตรงข้ามกับคนไทย นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาสัทลักษณะอ่ืน ๆ พบว่ามีสัทลักษณะที่ใกล้เคียงกับสัทลักษณะของคนไทย คือสูงระดับ 
หรือสูงขึ้น [45]/ [55] ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาจํานวน 2 คนและกลาง-ขึ้น [35] ออกเสียงโดยผู้บอก
ภาษาจํานวน 1 คน รวมผู้บอกภาษาจํานวน 3 คนที่ออกเสียงใกล้เคียงกับคนไทยทั้งด้านความสูงต่ํา
และการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน และจากการพิจารณาทุกสัทลักษณะที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชา
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กลุ่มนี้แล้วจะเห็นได้ว่าด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานมีผู้บอกภาษาจํานวน 5 คนออกเสียงเป็น
ระดับเสียงตก-ขึ้นเหมือนคนไทย ด้านระดับความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานมีลักษณะต่าง ๆ ออกไป 
คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย(KHST)ส่วนใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์ตรี คํา
พยางค์ตายในภาษาไทยกรุงเทพฯ เป็นสัทลักษณะสูงตก [42]/ [53] และสูงระดับ [54]/ [44] ออก
เสียงโดยผู้บอกภาษาจํานวนสัทลักษณะละ 2 คนต่างจากการออกเสียงของคนไทยทั้งด้านความสูงต่ํา
และการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน และเมื่อพิจารณาสัทลักษณะอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียงกับการออกเสียง
ของคนไทย คือสัทลักษณะสูงตก-ขึ้น [545], สูงขึ้น [45] และกลางตก-ขึ้น [323] ออกเสียงโดยผู้บอก
ภาษาสัทลักษณะละ 1 คน รวมเป็น 3 คนเท่านั้นที่ออกเสียงใกล้เคียงกับคนไทยผู้บอกภาษาคนอ่ืน ๆ 
อีก 7 คนในกลุ่มนี้ออกเสียงต่างจากคนไทยในด้านทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน โดยส่วน
ใหญ่ออกเสียงเป็นระดับเสียงตก จึงกล่าวได้ว่าผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองใน
ประเทศไทยออกเสียงวรรณยุกต์นี้ต่างจากคนไทยมากท่ีสุด  

 เมื่อพิจารณาภาพรวมลักษณะการออกเสียงของผู้บอกภาษาคนกัมพูชาสามารถ
สังเกตได้ว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาทั้ง 2 กลุ่มคือ คนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) ส่วนใหญ่จะออกเสียงวรรณยุกต์ตรีเป็นสัทลักษณะสูงขึ้น 
กล่าวคือเป็นเสียงวรรณยุกต์ที่เริ่มต้นการออกเสียงที่ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง หรือสูง แล้วระดับ
เสียงตกลงเล็กน้อยก่อนเพ่ิมขึ้นไปยังระดับเสียงสูงอาจกล่าวได้ว่าสาเหตุที่ผู้บอกภาษาทั้ง 2 กลุ่ม
ดังกล่าวออกเสียงใกล้เคียงกับสัทลักษณะสูงขึ้น ซึ่งค่อนข้างเป็นเสียงระดับ โดยเฉพาะคนกัมพูชาที่
เรียนภาษาไทยในประเทศกัมพูชาจะออกเสียงวรรณยุกต์ตรีเป็นเสียงค่อนไปทางเสียงระดับ มากกว่า
คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยอยู่ในประเทศไทย นั้นอาจจะมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากภาษาแม่ซึ่งไม่มี
ระบบวรรณยุกต์นั่นเอง ส่วนคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ออก
เสียงสัทลักษณะดังกล่าวไม่มากนักแต่กลับออกเสียงส่วนใหญ่เป็นเสียงเปลี่ยนระดับ 
  สรุปได้ว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) 
ออกเสียงวรรณยุกต์ตรีที่ปรากฏทั้งในคําพยางค์เป็น และคําพยางค์ตายได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่า
คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) และคนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ตามลําดับ  

 5. วรรณยุกต์จัตวา  

  วรรณยุกต์จัตวา ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชาทั้ง 3 กลุ่ม คือ    
คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
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ประเทศไทย (KHTT) มีสัทลักษณะด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานและลักษณะการขึ้นตกของ
ค่าความถ่ีมูลฐาน แตกต่างจากการออกเสียงของคนไทยดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 33 สัทลักษณะวรรณยุกต์จัตวาในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยผู้บอกภาษาคนไทยและคน 
    กัมพูชาทั้ง 3 กลุ่ม 

TH KHST KHTK KHTT 

สัทลักษณะ จํานวน
(คน) 

สัทลักษณะ จํานวน
(คน) 

สัทลักษณะ จํานวน
(คน) 

ตํ่าตก-ขึ้น 
หรือกลาง
ตก-ขึ้น 
[215]/ 
[314] 

กลางตก-ขึ้น 
[324]/ [314]/ 

[313] 

5 ตํ่าตก-ขึ้น หรือ 
กลางตก-ขึ้น 

[214]/ [213]/ 
[212]/ [313] 

8 ตํ่าตก-ขึ้น หรือ 
กลางตก-ขึ้น 

[214]/ [213]/ 
[315]/ [314]/ 
[313]/ [324]/ 

[413]   

10 

สูงตก [41]/ 
[42]   

4 กลางระดับ 
[323] 

1 

ตํ่าระดับ [21] 1 สูงตก-ขึ้น 
[545] 

1 

  จากตารางที่ 33 แสดงให้เห็นว่าวรรณยุกต์จัตวาที่ออกเสียงโดยคนไทยมีสัทลักษณะ
เป็นเสียงเปลี่ยนระดับ คือต่ําตก-ขึ้น หรือกลางตก-ขึ้น [215] หรือ [341] เริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับ
เสียงกลาง หรือกลางค่อนข้างต่ํา และระดับเสียงจะตกลงมาที่ระดับต่ําในตอนต้นถึงกลางวรรณยุกต์ 
ซึ่งอยู่ที่ระยะเวลาแบบปรับค่าประมาณ 40%-60% จากนั้นระดับเสียงขึ้นไปจนถึงระดับเสียงกลาง
ค่อนข้างสูง หรือระดับสูง   

 คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ทุกคน
ออกเสียงเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ คือต่ําตก-ขึ้น หรือกลางตก-ขึ้น [214]/ [213]/ [314]/ [313]/ [324] 
หรือ [413] ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาจํานวน 10 คน มีลักษณะใกล้เคียงกับการออกเสียงของคนไทย
ทั้งระดับความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน คนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยจึงออกเสียงวรรณยุกต์จัตวาในภาษาไทยกรุงเทพฯ 
ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา 
(KHTK) ซึ่งส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ คือต่ําตก-ขึ้น หรือ กลางตก-ขึ้น [214]/ [213]/ 
[212]/ [313] เช่นเดียวกันกับคนไทย และออกเสียงโดยผู้บอกภาษาจํานวน 8 คน แต่เมื่อพิจารณา   
สัทลักษณะอ่ืน ๆ พบว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชาออกเสียง
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กลางระดับ [323] และสูงตก-ขึ้น [545] แตกต่างจากคนไทยอย่างชัดเจนในด้านความสูงต่ําของ
ค่าความถ่ีมูลฐาน ณ จุดเริ่มต้นของการออกเสียง จนถึงช่วงกลางของการออกเสียง อย่างไรก็ตามด้าน
การขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานกล่าวได้ว่าผู้บอกภาษาคนกัมพูชาทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวทุกคนออกเสียง
วรรณยุกต์จัตวาในภาษาไทยกรุงเทพฯ มีระดับเสียงตก-ขึ้น เช่นเดียวกับการออกเสียงของคนไทย 
ส่วนคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นเสียง
เปลี่ยนระดับกลางตก-ขึ้น มีสัทลักษณะ [324]/ [314]/ [313] ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาจํานวน 5 คน 
แม้ว่าผู้บอกภาษาในกลุ่มนี้บางคนจะเป็นการออกเสียงที่ใกล้เคียงกับคนไทย คือระดับเสียงช่วงกลาง
ของการออกเสียงที่ค่าระยะเวลาประมาณ 40% - 60% มีระดับเสียงต่ํา แต่ผู้บอกภาษากลุ่มนี้ก็ออก
เสียงวรรณยุกต์ตรี ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ด้วยสัทลักษณะนี้เช่นกัน นอกจากนี้สัทลักษณะย่อยที่
ปรากฏมากเป็นลําดับถัดมาคือเสียงเปลี่ยนระดับ สูงตก [41]/ [42] ออกเสียงโดยผู้บอกภาษา 4 คน
และต่ําระดับ [21] ออกเสียงโดยผู้บอกภาษา 1 คน โดยสัทลักษณะย่อยทั้ง 2 สัทลักษณะมีลักษณะ
ต่างจากการออกเสียงของคนไทยทั้งด้านความสูงต่ําและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน โดยเฉพาะ
ด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานที่มีระดับเสียงตก ในขณะที่คนไทยออกเสียงวรรณยุกต์นี้เป็น
ระดับเสียงตก-ขึ้น จึงกล่าวได้ว่าผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย
ออกเสียงวรรณยุกต์นี้ต่างจากคนไทยมากที่สุด  
  สรุปได้ว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) 
ออกเสียงวรรณยุกต์จัตวา ในคําพยางค์เป็น ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคน
กัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) และคนกัมพูชาที่เรียนรู้
ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ตามลําดับ   

  ผู้วิจัยมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมจากการพิจารณาภาพแสดงสัทลักษณะการออกเสียง
วรรณยุกต์คู่เสียงวรรณยุกต์ตรีและวรรณยุกต์จัตวาในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชา
ทั้ง 3 กลุ่มแล้ว พบว่ามีลักษณะดังนี้ 
  คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) จํานวน 2 
คน คือคนที่ 2 และคนที่ 4 ไม่สามารถออกเสียงวรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวา ในคําพยางค์เป็น
ให้แตกต่างกันได้ ส่วนใหญ่สามารถออกเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 2 ให้แตกต่างกันและใกล้เคียงกับคนไทย  
ส่วนคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) จํานวน 6 คนที่
สามารถออกเสียงวรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวาในคําพยางค์เป็น แตกต่างกันได้ชัดเจน และผู้
บอกภาษาอีก 4 คนไม่สามารถออกเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 2 หน่วยเสียงนี้ให้แตกต่างกัน ส่วนคนกัมพูชาที่
เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) เพียง 2 คนเท่านั้นที่สามารถออกเสียงวรรณยุกต์
ตรี และวรรณยุกต์จัตวาให้แตกต่างกันได้ แต่ความแตกต่างในการออกเสียงของผู้บอกภาษาดังกล่าวก็
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ไม่ทําให้ผู้บอกภาษาทั้ง 2 คนออกเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 2 หน่วยเสียงนี้ให้ ใกล้เคียงกับคนไทย อีกทั้ง
นอกจากคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถออกเสียง
วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวาให้แตกต่างกันแล้ว ยังไม่สามารถออกเสียงให้แตกต่างจาก
วรรณยุกต์อ่ืน ๆ อีกด้วย  
  กล่าวได้ว่าผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยส่วน
ใหญ่ไม่สามารถออกเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับทั้ง 2 หน่วยเสียง คือวรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์
จัตวาให้แตกต่างกันได้ คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา เริ่มออก
เสียงคู่ วรรณยุกต์ดั งกล่าวให้แตกต่างกันได้มากขึ้น และคนกัมพูชาที่ เรียนภา ษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวาให้แตกต่างกัน
ได้ กล่าวคือการออกเสียงคู่วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวาในภาษาไทยกรุงเทพฯ ซึ่งเสียง
วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับทั้ง 2 หน่วยเสียงดังกล่าวมีสัทลักษณะที่ใกล้เคียงกันด้านการขึ้ นตกของ
ค่าความถี่มูลฐานคือเป็นระดับเสียงตก-ขึ้นเหมือนกันและแตกต่างกันด้านระดับความสูงต่ําของ
ค่าความถี่มูลฐานที่ช่วงต้นของการออกเสียงเท่านั้น นับเป็นเรื่องยากสําหรับการฝึกออกเสียงของ
ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ โดยเฉพาะคนกัมพูชาที่ภาษาแม่ไม่มีระบบวรรณยุกต์ แต่
ผู้บอกภาษาที่เรียนภาษาไทยในระบบการศึกษาสามารถออกเสียงดังกล่าวได้ดีกว่าผู้ที่เรียนรู้จากการ
สนทนากับคนไทยเพียงอย่างเดียวไม่เคยเรียนวิธีการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย และผู้บอกภาษาที่
มีโอกาสได้เรียนในระบบการศึกษาและได้สนทนากับคนไทยในชีวิตประจําวันด้ วยนั้นสามารถออก
เสียงคู่วรรณยุกต์ดังกล่าวได้ดีมากยิ่งขึ้น 

เปรียบเทียบพิสัยค่าความถี่มูลฐาน 

พิสัยค่าความถี่มูลฐานวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ในคําพูดเดี่ยว พยางค์เดียว ที่พูดโดยผู้
บอกภาษาคนไทยจํานวน 2 คน และผู้บอกภาษาคนกัมพูชาทั้ง 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน คือคนกัมพูชา
ที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบัน 
การศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย (KHTT) มีความแตกต่างกันดังภาพและตารางต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 140 พิสัยค่าความถี่มูลฐานวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ของผู้บอกภาษาคนไทยและคนกัมพูชา 3 กลุ่ม22 

 
ภาพท่ี 141 แผนภูมิแท่งแสดงพิสัยระดับเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ของผู้บอกภาษาคนไทยและคนกัมพูชา 3 กลุ่ม 

ตารางที่ 34 ค่าเซมิโทนแสดงพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของผู้บอกภาษาคนไทยและคนกัมพูชาทั้ง 3 กลุ่ม 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เฉลี่ย S.D. 
TH 6.75 8.35 - 7.55 1.13 

KHST 5.24 4.05 3.87 5.93 3.40 5.67 12.03* 5.42 5.43 2.83 4.65 1.12 
KHTK 9.59 6.36 4.84 10.15 8.93 6.08 8.56 8.99 11.37 8.20 8.31 2 
KHTT 9.99 6.81 5.35 5.06 7.71 5.48 4.71 6.52 6.66 4.58 6.29 1.65 

                                                           
22ค่าเซมิโทนที่แสดงในภาพพิสัยค่าความถี่มูลฐานไม่เหมือนค่าเซมิโทนท่ีแสดงในภาพสัทลักษณะของวรรณยุกต์ก่อน
หน้าที่เป็นเส้นแสดงค่าเซมิโทนของเสียงวรรณยุกต์ เนื่องจากใช้ค่าอ้างอิงแตกต่างกัน โดยใช้ค่าอ้างอิง 90 เฮิรตซ์ 
แทนการใช้ค่าต่ําสุดในชุดข้อมูลของผู้บอกภาษาแต่ละคน เพื่อให้เห็นความแตกต่างของพิสัยค่าความถี่มูลฐานชัดเจน  
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 จากภาพที่ 140–141 และตารางท่ี 34 แสดงให้เห็นว่าพิสัยค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์
ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาคนไทยทั้ง 2 คนอยู่ในช่วงระหว่าง 6-9 เซมิโทน 
 ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ส่วนมากมีพิสัย
ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ อยู่ช่วง 2.5-6 เซมิโทน ซึ่งแคบกว่าผู้บอกภาษา
คนไทยยกเว้นผู้บอกภาษาคนที่ 7 มีพิสัยค่าความถี่มูลฐานต่างจากผู้บอกภาษาคนอ่ืน ๆ ในกลุ่ม
เดียวกันมาก โดยค่าเฉลี่ย23 พิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วย
ตนเองในประเทศไทย แคบกว่าพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานเฉลี่ยของคนไทยประมาณ 2.9 เซมิโทน  
 ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK)   
มีพิสัยค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ อยู่ในช่วง 4.5-11.5 เซมิโทน แต่ผู้บอก
ภาษากลุ่มนี้ส่วนมากมีพิสัยค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ อยู่ในช่วง 8-11.5     
เซมิโทน มีผู้บอกภาษาเพียง 3 คน คือ คนที่ 2, คนที่ 3 และคนที่ 6 เท่านั้นที่มีพิสัยค่าความถี่มูลฐาน
ต่ํากว่า 6.5 เซมิโทนซึ่งต่ํากว่าช่วงพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของผู้บอกภาษาคนไทย อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้
นําพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษาทั้ง 3 คนดังกล่าวมาเฉลี่ยด้วยเนื่องจากความแตกต่างของ
พิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษา 3 คนนี้ยังไม่ต่างจากผู้บอกภาษาคนอ่ืน ๆ อย่างชัดเจนนัก 
ดังนั้นค่าเฉลี่ยพสิัยค่าความถ่ีมูลฐานของผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษา
ในประเทศกัมพูชาจึงมีค่าประมาณ 8.31 เซมิโทน กว้างกว่าพิสัยค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ยของผู้บอก
ภาษาคนไทยประมาณ 0.76 เซมิโทน และพิสัยระดับเสียงของผู้บอกภาษากลุ่มนี้มีทั้งกลุ่มที่แคบกว่า
และกว้างกว่าพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษาคนไทยเล็กน้อยโดยส่วนใหญ่คนกัมพูชาที่ เรียน
ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชามีแนวโน้มของพิสัยค่าความถี่มูลฐานที่กว้างกว่า
พิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของผู้บอกภาษาคนไทย 
 ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่ เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT)       
มีพิสัยค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ อยู่ในช่วง 4.5-10 เซมิโทน แต่ส่วนมากมี
พิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ อยู่ในช่วง 4.5-8 เซมิโทน มีผู้บอกภาษาคนที่ 
1 เพียงคนเดียวที่มีพิสัยค่าความถี่มูลฐานประมาณ 10 เซมิโทน ซึ่งพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอก
ภาษาส่วนใหญ่เป็นช่วงพิสัยค่าความถี่มูลฐานที่ใกล้เคียงกับพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษาคน
ไทย แต่มีแนวโน้มของพิสัยค่าความถี่มูลฐานไปในทางแคบกว่าผู้บอกภาษาคนไทยโดยค่าเฉลี่ยพิสัย
ค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
แคบกว่าพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานเฉลี่ยของผู้บอกภาษาคนไทยประมาณ 1.26 เซมิโทน 

                                                           
23ค่าเฉลี่ยพสิัยค่าความถี่มลูฐานของผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรูภ้าษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) เป็น
ค่าเฉลี่ยทีไ่ม่นําพสิัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษาคนท่ี 7 มาเฉลีย่ และไม่นํามาคิดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเมื่อใช้ค่าเฉลี่ยพิสัยค่าความถี่มูลฐานของคนไทยมา

เปรียบเทียบพบว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK)         

มีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานใกล้เคียงกับคนไทยมากที่สุด คือมีพิสัยค่าความถี่มูลฐานกว้างกว่าผู้บอกภาษา

คนไทยประมาณ 0.76 เซมิโทนขณะที่คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศ

ไทย (KHTT) มีพิสัยค่าความถี่มูลฐานใกล้เคียงกับคนไทยในระดับที่ไม่ต่างจากคนกัมพูชาที่เรียน

ภาษาไทยในประเทศกัมพูชามากนัก คือมีพิสัยค่าความถี่มูลฐานแคบกว่าผู้บอกภาษาคนไทยประมาณ 

1.26 เซมิโทนและคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) มีพิสัยค่าความถี่มูล

ฐานแคบกว่าคนไทยมาก แตกต่างจากพิสัยค่าความถี่มูลฐานเฉลี่ยของคนไทยมากที่สุด คือพิสัย

ค่าความถ่ีมูลฐานเฉลี่ยแคบกว่าคนไทยประมาณ 2.9 เซมิโทน  

 เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้บอกภาษากลุ่มคน

กัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) มีการกระจายออกจาก

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ 2 เซมิโทน แสดงให้เห็นว่าผู้บอกภาษาแต่ละคน

ในกลุ่มนี้มพิีสัยค่าความถ่ีมูลฐานกว้าง และแคบต่างกันอย่างชัดเจนในกลุ่มของตนเอง แต่เมื่อพิจารณา

พิสัยค่าความถี่มูลฐานในภาพรวมของผู้บอกภาษาแต่ละคนอาจกล่าวได้ว่าผู้บอกภาษาส่วนใหญ่ใน

กลุ่มนี้  มีช่วงของค่าพิสัยที่ ใกล้ เคียงกับคนไทยมากที่สุด คนกัมพูชาที่ เรียนภาษาไทยจาก

สถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) มีพิสัยค่าความถี่มูลฐานที่กระจายออกจากค่าเฉลี่ยมากเป็น

ลําดับถัดมา คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ 1.65 เซมิโทน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บอกภาษาที่อยู่ตรงกลาง

ระหว่าง กลุ่มที่พิสัยค่าความถี่มูลฐานมีการกระจายมาก กับกลุ่มที่มีการกระจายของข้อมูลน้อย และ

คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) มีการกระจายของพิสัยค่าความถี่มูล

ฐานน้อยที่สุด คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ 1.12 เซมิโทน แสดงให้เห็นว่าพิสัยค่าความถี่มูลฐาน

ของคนกัมพูชากลุ่มนีแ้ต่ละคนเกาะกลุ่มกันมากกว่าผู้บอกภาษากลุ่มอ่ืน ๆ  

 อย่างไรก็ตามอาจสรุปได้ว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
กัมพูชา (KHTK) และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ออก
เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ มีพิสัยค่าความถี่มูลฐานใกล้เคียงกับคนไทยในระดับที่ไม่ตากกัน 
และคนกัมพูชาทั้ง 2 กลุ่มนี้ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ มีพิสัยระดับเสียงใกล้เคียงกับคน
ไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) 
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สรุปผลการเปรียบเทียบความสูงต่ า การขึ้นตก และพิสัยค่าความถี่มูลฐาน 

 1.  สรุปผลการเปรียบเทียบความสูงต่ าและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน 

  ความสูงต่ําและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน ของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ 
ที่พูดโดยคนไทยกับคนกัมพูชาทั้ง 3 กลุ่มสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 35 สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยผู้บอกภาษาคนไทยและ 
     คนกัมพูชาทั้ง 3 กลุ่ม 

วรรณยุกต์ TH KHST KHTK KHTT 

สัทลักษณะ สัทลักษณะ คน สัทลักษณะ คน สัทลักษณะ คน 
สามัญ กลางระดับ สูงตก 4 กลางระดับ 4 กลางตก 5 

กลางตก-ขึ้น 3 กลางตก 3 กลางระดับ 3 
กลางตก 2 สูงตก  2 สูงตก 2 

ตํ่าระดับ 1 ตํ่าระดับ 1 

เอก 
(เป็น) 

กลางตก  สูงตก  6 กลางตก  5 กลางตก  6 
กลางตก  2 ต่ําระดับ 2 สูงตก  4 

กลางตก-ขึ้น  1 สูงตก  2 

ตํ่าระดับ 1 สูงระดับ  1 
เอก  

(ตาย) 
ตํ่าระดับ หรือ 

กลางตก 
 

สูงตก  9 ตํ่าระดับ  6 สูงตก 8 

กลางระดับ  4 กลางตก 5 กลางตก 7 

สูงระดับ  2 กลางระดับ  5 กลางระดับ  3 
ตํ่าระดับ  2 สูงตก 3 ตํ่าระดับ 2 

กลางตก  1 ตํ่าขึ้น 1 
สูงตก-ขึ้น  1 

กลางตก-ขึ้น  1 

โท 
(เป็น) 

สูงตก 
 

สูงตก  4 สูงตก  6 สูงตก 
 

10 
กลางตก-ขึ้น  3 กลางตก  4 

กลางตก 1 

ตํ่าระดับ  1 
สูงตก-ขึ้น 1 
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วรรณยุกต์ TH KHST KHTK KHTT 

สัทลักษณะ สัทลักษณะ คน สัทลักษณะ คน สัทลักษณะ คน 
โท 

(ตาย) 
สูงตก 

 
สูงตก  6 สูงตก 6 สูงตก 9 

กลางระดับ  1 กลางระดับ  2 กลางระดับ  1 

สูงขึ้น-ตก  1 กลางตก 1 
ตํ่าระดับ 1 ตํ่าระดับ 1 

กลางตก-ขึ้น  1 

ตรี 
(เป็น) 

กลางขึ้น หรือ
กลางตก-ขึ้น 

 

กลางตก-ขึ้น  5 สูงระดับ, สงูขึ้น
หรือสูงตก-ขึ้น 

5 กลางขึ้น หรือ
กลางตก-ขึ้น  

5 

สูงตก 2 กลางขึ้น 2 สูงตก-ขึน้ 4 

กลางตก  1 สูงตก 1 ต่ําตก-ขึ้น  1 
กลางระดบั 1 กลางระดบั 1 

ต่ําระดับ 1 ต่ําตก-ขึ้น  1 

ตรี 
(ตาย) 

กลางขึ้น 

 
สูงตก 2 กลางระดบั  

 
4 สูงตก-ขึ้น, 

สูงขึ้น หรือสูง
ระดับ  

6 

สูงระดับ 2 สูงระดับ หรือ
สูงขึ้น  

2 กลางระดบั  2 

กลางระดบั   1 สูงตก  2 ต่ําขึ้น  2 
สูงตก-ขึ้น  1 กลางขึ้น  1   

ต่ําระดับ  1 ต่ําระดับ 1 
กลางตก 1 

สูงขึ้น 1 
กลางตก-ขึ้น  1 

จัตวา ตํ่าตก-ขึ้น 
หรือกลางตก-

ขึ้น 

กลางตก-ขึ้น  5 ตํ่าตก-ขึ้น หรือ 
กลางตก-ขึ้น 

8 ตํ่าตก-ขึ้น 
หรือกลางตก-

ขึ้น 

10 

สูงตก  4 กลางระดับ  1 
ตํ่าระดับ  1 สูงตก-ขึ้น  1 

  ด้านระดับความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานสรุป
ได้ว่าวรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์เอกในภาษาไทยกรุงเทพฯ คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
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สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย (KHTT) มีผู้บอกภาษาที่ออกเสียงใกล้เคียงกับคนไทยในระดับที่ใกล้เคียงกัน และคน
กัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) รวมทั้งคนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) สามารถออกเสียงวรรณยุกต์ระดับทั้ง 2 
หน่วยเสียง คือวรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์เอกได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่า คนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ส่วนวรรณยุกต์โท, วรรณยุกต์ตรีและวรรณยุกต์จัตวา 
ในภาษาไทยกรุงเทพฯ นั้นคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) 
สามารถออกได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศกัมพูชา (KHTK) และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) 
ตามลําดับ 
  ในภาพรวมคนกัมพูชาที่ เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST)           
ออกเสียงต่างจากคนไทยมากทั้งด้านการขึ้นตกและระดับความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน ส่วนใหญ่
เมื่อออกเสียงวรรณยุกต์ใดไม่ได้จะออกเสียงเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ เช่นออกเสียงมีลักษณะระดับเสียง
ตกมาก คือระดับเสียงตกจากระดับสูงลงมาระดับต่ํา หรือออกเสียงตก-ขึ้น คือเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่
ระดับเสียงสูง หรือกลางค่อนข้างสูง แล้วเสียงตกลงมาที่ระดับต่ําหรือกลางค่อนข้างต่ํา แล้วระดับเสียง
ขึ้นไปยังระดับเสียงสูง หรือกลางค่อนข้างสูงอีกครั้ง ด้านระดับเสียงสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานนั้นคน
กลุ่มนี้มักจะเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงสูงไว้ก่อน หรือถ้าเริ่มต้นวรรณยุกต์ระดับเสียงไม่สูงเมื่อ
สิ้นสุดวรรณยุกต์ก็จะพยายามให้สิ้นสุดที่ระดับเสียงสูงลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ผู้บอกภาษาแต่ละคน 
ในกลุ่มคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยนี้ออกเสียงแต่ละวรรณยุกต์แล้วมี            
สัทลักษณะเดียวกัน จึงไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าคนกัมพูชากลุ่มนี้เสียงวรรณยุกต์ใด ได้ดี หรือ
วรรณยุกต์ใดใกล้เคียงกับคนไทยมากที่สุดแต่ลักษณะการออกเสียงเปลี่ยนระดับมากและออกเสียงสูง
ดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากการสนทนากับคนไทยในชีวิตประจําวัน เรียนรู้การออกเสียงสูงต่ําและการ
เปลี่ยนระดับเสียงจากการฟังและสนทนากับคนไทยในชีวิตประจําวันนั่นเอง 
  ในทางตรงกันข้ามคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
กัมพูชา (KHTK) เมื่อออกเสียงวรรณยุกต์ใดไม่ได้จะออกเสียงเริ่มต้นที่ระดับเสียงกลาง และมีลักษณะ
ระดับเสียงตก คือเป็นสัทลักษณะกลางตก หรือต่ําตก ไม่พบลักษณะการออกเสียงที่ระดับเสียงขึ้น
เป็นสัทลักษณะย่อย ผลการวิจัยเช่นนี้อาจทําให้เห็นถึงปัจจัยด้านการเรียนรู้ภาษาของคนกลุ่มนี้ คือ
การไม่เคยสนทนากับคนไทยในชีวิตประจําวัน ภาษาแม่ที่ไม่มีระบบวรรณยุกต์อาจมีอิทธิพลต่อการ
ออกเสียงทําให้สัทลักษณะย่อยในการออกเสียงของคนกลุ่มนี้ไม่เปลี่ยนระดับมากนัก อีกทั้งออกเสียงมี
ทิศทางการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานเป็นเสียงตกเล็กน้อย และการศึกษาภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษามีผู้สอนวิธีการออกเสียงวรรณยุกต์แต่ละหน่วยเสียงทําให้คนกัมพูชากลุ่มนี้ออกเสียง
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วรรณยุกต์ต่าง ๆ ได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่ไม่เคยเรียนภาษาไทยจากระบบ
การศึกษา 
  ส่วนคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) เป็นที่
น่าสังเกตว่าส่วนใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ คือวรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์
จัตวา ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชากลุ่มอ่ืน ๆ อาจเป็นผลมาจาก
การมีโอกาสได้อยู่ในสภาพแวดล้อมของคนไทย ฟังและพูดกับคนไทยในชีวิตประจําวันทําให้ออกเสียง
เปลี่ยนระดับได้ดี และผลจากการเรียนไวยากรณ์ด้านการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทําให้เสียง
เปลี่ยนระดับดังกล่าวนั้นเป็นเสียงที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับการออกเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับทั้ง 3 
หน่วยเสียงของคนไทยและนอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าคนกัมพูชากลุ่มนี้เมื่อออกเสียงวรรณยุกต์ใด
ไม่ได้นั้น เสียงที่ออกมาจะพบทั้งลักษณะการเปลี่ยนระดับ คือระดับเสียงตก และระดับเสียงขึ้น-ตกที่
เหมือนคนไทยบ้าง และต่างจากคนไทยบ้าง ส่วนด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานเมื่อออกเสียงใด
ไม่ได้ก็จะพบทั้งลักษณะเสียงสูง เสียงกลาง ๆ รวมทั้งเสียงต่ําในการออกเสียง อาจกล่าวได้ว่าลักษณะ
การออกเสียงของคนกัมพูชาเรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เป็นลักษณะที่
ผสมผสานระหว่างการออกเสียงของคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย และการ
ออกเสียงของคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา 

 2.  สรุปผลการเปรียบเทียบพิสัยค่าความถี่มูลฐาน 

  คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) และ
คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ออกเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทยกรุงเทพฯ มีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานเสียงใกล้เคียงกับคนไทยในระดับที่ไม่แตกต่างกันนัก และ
คนกัมพูชาทั้ง 2 กลุ่มนี้ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ มีพิสัยค่าความถี่มูลฐานใกล้เคียงกับ
คนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) 

 

 



 

บทที่ 5  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยเรื่อง “วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่มีประสบการณ์ภาษาไทย
แตกต่างกัน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบสัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ  ที่ออกเสียงโดยคนกัมพูชา 3 กลุ่ม คือคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศ
ไทย คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชาและคนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย กับสัทลักษณะวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ใน
คําพูดเดี่ยว พยางค์เดียวที่ออกเสียงโดยคนไทย ด้วยวิธีทางกลสัทศาสตร์ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากคน
กัมพูชา อายุ 20-35 ปี จํานวน กลุ่มละ 10 คน และเก็บข้อมูลจากคนไทยกรุงเทพฯ อายุ 20-35 ปี 
จํานวน 2 คน โดยใช้รายการคําพูดเดี่ยว พยางค์เดียว มีโครงสร้างพยางค์เป็น (CV) และโครงสร้าง
พยางค์ตาย (CVS) มีหน่วยเสียงสระ /a/ และ /a:/ (สระกลาง-ต่ํา) จํานวน 27 คํา บันทึกเสียงด้วย
ไมโครโฟนแบบ unidirectional microphone กับเครื่องคอมพิวเตอร์ บันทึกเสียงด้วยโปรแกรม 
praat  version 6.0.21 บันทึกเสียงรายการคําทั้ง 27 คํา โดยการบันทึกเสียงทีละคําจนครบ 5 รอบ 
แล้วเลือกไฟล์เสียงที่สมบูรณ์ที่สุดเพ่ือนําไปวิเคราะห์ซึ่งคัดเลือกการออกเสียงรายการคําแต่ละคํา 
จํานวน 3 ครั้ง รวมคําทดสอบทั้งหมดทีว่ิเคราะห์ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์จํานวน 
2,592 คําทดสอบ (ผู้บอกภาษาจํานวน 32 คน x คําท่ีใช้ออกเสียง 27 คํา x คําละ 3 ครั้ง)   

สรุปผลการวิจัย 

  งานวิจัยนี้วิเคราะห์ค่าทางกลสัทศาสตร์ คือค่าความถี่มูลฐานที่ปรับค่าเฮิรตซ์เป็นค่าเซมิโทน
เพ่ือลดความแตกต่างของระดับเสียง ระหว่างบุคคลตามปัจจัยเพศ โดยวิเคราะห์ความสูงต่ําของ
ค่าความถี่มูลฐาน ลักษณะการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน และพิสัยค่าความถี่มูลฐาน ผลการศึกษา
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1. วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทยและคนกัมพูชา 

1.1 วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย 

    ด้านความสูงต่ําและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานสรุปได้ว่าคนไทย              
มีสัทลักษณะการออกเสียงวรรณยุกต์ใกล้เคียงกันทั้งด้านความสูงต่ําและการขึ้นตกของค่าความถี่มูล
ฐานโดยแบ่งวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) วรรณยุกต์ระดับ ประกอบด้วย 
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วรรณยุกต์สามัญ (กลาง) และวรรณยุกต์เอก (ต่ํา) และ 2) วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ ประกอบด้วย 
วรรณยุกต์โท (ตก) วรรณยุกต์ตรี (สูง) และวรรณยุกต์จัตวา (ขึ้น) เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ 
แตล่ะหน่วยเสียงมีสัทลักษณะดังนี้ 

   วรรณยุกต์สามัญมีสัทลักษณะเป็นระดับเสียงระดับ คือระดับเสียงกลาง
ระดับ หรือกลางค่อนข้างสูงระดับ มีสัทลักษณะ [32] หรือ [43] เริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับกลาง หรือ
กลางค่อนข้างสูง และระดับเสียงจะตกเพียงเล็กน้อย หรือคงที่ไปจนสิ้นสุดวรรณยุกต์  
   วรรณยุกต์เอกมีสัทลักษณะเป็นระดับเสียงกลางตก หรือต่ําระดับ [31] หรือ 
[21] เริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับกลาง หรือกลางค่อนข้างต่ํา ระดับเสียงจะค่อย ๆ ลดลงมาที่ระดับต่ํา
เมื่อสิ้นสุดวรรณยุกต์ ลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอกจะคล้ายกับวรรณยุกต์สามัญแต่ระดับเสียงต่ํา
กว่าเล็กน้อย และมีระดับการตกมากกว่าวรรณยุกต์สามัญ 
    วรรณยุกต์โทมีสัทลักษณะเป็นเป็นระดับเสียงสูงตก เป็นเสียงวรรณยุกต์
เปลี่ยนระดับมีสัทลักษณะ [51] หรือ [52] ซึ่งมีจุดเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงสูง หรือกลางค่อนข้าง
สูง ระดับเสียงตกไปจนถึงระดับเสียงต่ํา หรือกลางค่อนข้างต่ําจนสิ้นสุดวรรณยุกต์  
    วรรณยุกต์ตรีมีสัทลักษณะเป็นระดับเสียงกลางขึ้น เป็นเสียงวรรณยุกต์
เปลี่ยนระดับ มีสัทลักษณะ [34] ซึ่งเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับเสียงกลาง จากนั้นระดับเสียงตกเล็กน้อย 
แล้วเปลี่ยนระดับเสียงสูงขึ้นจนถึงระดับกลางค่อนข้างสูงจนสิ้นสุดวรรณยุกต์ 
    วรรณยุกต์จัตวามีสัทลักษณะเป็นเป็นระดับเสียงต่ําตก-ขึ้น หรือ กลางตก-
ขึ้น [215] หรือ [341] ซึ่งเป็นวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ เริ่มต้นวรรณยุกต์ที่ระดับกลาง หรือกลาง
ค่อนข้างต่ํา และระดับเสียงตกมาที่ระดับต่ําในตอนต้นก่อนจะสูงขึ้นไปจนถึงระดับเสียงกลางค่อนข้าง
สูง หรือระดับสูง 
   ด้านพิสัยค่าความถี่มูลฐานวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยผู้
บอกภาษาคนไทย มีพิสัยค่าความถี่มูลฐานอยู่ระหว่าง 6-9 เซมิโทน และมีค่าเฉลี่ยพิสัยค่าความถี่มูล
ฐานของผู้บอกภาษาคนไทยประมาณ 7.55 เซมิโทน 

   1.2 วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วย
ตนเองในประเทศไทย 

   ด้านความสูงต่ําและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานสรุปได้ว่าคนกัมพูชาที่
เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย มีสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ด้านระดับความสูงต่ําของ
ค่าความถ่ีมูลฐานและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานดังต่อไปนี้ 
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    วรรณยุกต์สามัญ คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย
ส่วนใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์สามัญเป็นระดับเสียงเปลี่ยนระดับ คือระดับเสียงสูงตก [51] หรือ [41] 
และสัทลักษณะที่ปรากฏรองลงมา คือระดับเสียงกลางตก-ขึ้น [313]/ [314]/ [423] 
   วรรณยุกต์เอก คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยส่วน
ใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์ต่ําเป็นเสียงเปลี่ยนระดับคือระดับเสียงสูงตก [51]/ [53]/ [41]/ [42]  
   วรรณยุกต์โท คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยส่วน
ใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์โท เป็นเสียงเปลี่ยนระดับคือระดับเสียงสูงตก [51]/ [52]/ [53]/ [41]/ [42]             
สัทลักษณะที่ปรากฏมากเป็นลําดับถัดมา คือระดับเสียงกลางตก-ขึ้น [324]/ [414]/ [423] 
    วรรณยุกต์ตรี คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยส่วน
ใหญ่ออกเสียงเป็นระดับเสียงเปลี่ยนระดับกลางตก-ขึ้น [324]/ [323]/ [314]/ [423]/ [325]           
สัทลักษณะที่ปรากฏมากเป็นลําดับถัดมา คือระดับเสียงเปลี่ยนระดับสูง-ตก [53]/ [41] 
    วรรณยุกต์จัตวา คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย
ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นระดับเสียงเปลี่ยนระดับกลางตก-ขึ้น [324]/ [314]/ [313]/ [325] สัทลักษณะ
ที่ปรากฏมากเป็นลําดับถัดมาคือระดับเสียงเปลี่ยนระดับสูงตก [41]/ [42] 
    ด้านพิสัยค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียง
โดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย มีพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้
บอกภาษาส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2.5-6 เซมิโทนและมีค่าเฉลี่ยของพิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน 4.65 เซมิโทน 

   1.3 วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา 

   ด้านความสูงต่ําและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานสรุปได้ว่าคนกัมพูชาที่
เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา มีสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ด้านระดับ
ความสูงต่ําของค่าความถ่ีมูลฐานและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานดังต่อไปนี้ 

  วรรณยุกต์สามัญคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นระดับเสียงคงระดับ คือระดับเสียงกลางระดับ [33] หรือ [32] 
และสัทลักษณะที่ปรากฏรองลงมา คือระดับเสียงกลางตก [31] 
   วรรณยุกต์เอก คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นระดับเสียงกลางตก [31] และสัทลักษณะย่อยที่ปรากฏมากเป็น
ลําดับถัดมาคือระดับเสียงต่ําระดับ [11]/ [21] ซึ่งผู้บอกภาษาส่วนใหญ่ออกเสียงสัทลักษณะนี้ในคํา
พยางค์ตาย   
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   วรรณยุกต์โท คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
กัมพูชาส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นระดับเสียงสูงตก ซึ่งเป็นระดับเสียงเปลี่ยนระดับ มีสัทลักษณะ [51]/ 
[52]/ [53]/ [41]/ [42]   
    วรรณยุกต์ตรี คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
กัมพูชาส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นระดับเสียงสูงระดับ, สูงขึ้นหรือสูงตก-ขึ้น [55]/ [45]/ [435] และ           
สัทลักษณะย่อยท่ีปรากฏเป็นลําดับถัดมา คือระดับเสียงกลางระดับ [33]/ [32] 
    วรรณยุกต์จัตวา คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นระดับเสียงเปลี่ยนระดับ คือระดับเสียงต่ําตก-ขึ้น หรือกลางตก-
ขึ้น [214]/ [213]/ [12]/ [313]   
    ด้านพิสัยระดับเสียงของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยผู้
บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) มีพิสัย
ค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษาส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 4.5-11.5 เซมิโทน และมีค่าเฉลี่ยของพิสัย
ค่าความถ่ีมูลฐานคือ 8.31 เซมิโทน             

   1.4 วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย 

   ด้านความสูงต่ําและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน สรุปได้ว่าคนกัมพูชาที่
เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) มีสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ด้าน
ระดับความสูงต่ําของค่าความถ่ีมูลฐานและการขึน้ตกของค่าความถ่ีมูลฐานดังต่อไปนี้ 

  วรรณยุกต์สามัญ คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นระดับเสียงเปลี่ยนระดับ คือระดับเสียงกลางตก มีสัทลักษณะ 
[31] และสัทลักษณะย่อยท่ีปรากฏรองลงมา คือระดับเสียงกลางระดับ [33] หรือ [32] 
   วรรณยุกต์เอก คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นระดับเสียงกลางตก [31] และสัทลักษณะย่อย หรือสัทลักษณะที่
ปรากฏมากเป็นลําดับถัดมาคือระดับเสียงสูงตก [41]/ [42] ซ่ึงปรากฏมากในคําพยางค์ตาย 
   วรรณยุกต์โท คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
ไทย ทุกคนออกเสียงเป็นเสียงเปลี่ยนระดับ มีระดับเสียงสูงตก [51]/ [52]/ [53]/ [41]/ [42] ยกเว้น
คําพยางค์ตายมีผู้บอกภาษา 1 คนออกเสียงกลางระดับ [43]  
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    วรรณยุกต์ตรี คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
ไทย ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็นระดับเสียงสูงตก-ขึ้น [545]/ [434]/ [435]/ [45] และสัทลักษณะที่
ปรากฏมากเป็นลําดับถัดมา คือระดับเสียงกลางตก-ขึ้น [35]/ [34]/ [324]   
    วรรณยุกต์จัตวา คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทยทุกคนออกเสียงเป็นระดับเสียงเปลี่ยนระดับ คือระดับเสียงต่ําตก-ขึ้น หรือกลางตก-ขึ้น 
[214]/ [213]/ [314]/ [313]/ [324]/ [413] 

   ด้านพิสัยค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียง
โดยผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) มีพิสัย
ค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษาส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 4.5-10 เซมิโทน และ มีค่าเฉลี่ยของพิสัย
ค่าความถ่ีมูลฐานคือ 6.29 เซมิโทน  

 2. เปรียบเทียบวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนไทยกับคนกัมพูชา 

   2.1 เปรียบเทียบความสูงต่ าและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐาน  

    2.1.1 วรรณยุกต์สามัญ คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษา
ในประเทศกัมพูชา (KHTK) และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 
(KHTT) ออกเสียงวรรณยุกต์สามัญที่ได้ใกล้เคียงกับคนไทยในระดับที่ไม่ต่างกันนัก และคนกัมพูชาทั้ง 
2 กลุ่มดังกล่าวออกเสียงวรรณยุกต์สามัญ ใกล้เคียงกับผู้บอกภาษาคนไทยในงานวิจัยนี้ มากกว่าคน
กัมพูชาที่เรียนภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) 
    2.1.2 วรรณยุกต์เอก คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศกัมพูชา (KHTK) และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 
(KHTT) ออกเสียงวรรณยุกต์เอกใกล้เคียงกับคนไทยในระดับที่ไม่ต่างกันนัก นอกจากนี้คนกัมพูชาที่
เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) รวมทั้งคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย
จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) สามารถออกเสียงวรรณยุกต์เอก ได้ใกล้เคียงกับคนไทย
มากกว่า คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) 
     2.1.3 วรรณยุกต์โท คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย (KHTT) ออกเสียงวรรณยุกต์โท ที่ปรากฏทั้งในคําพยางค์เป็น และคําพยางค์ตายได้
ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา 
(KHTK) และ คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ตามลําดับ   
   2.1.4 วรรณยุกต์ตรี คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย (KHTT) ออกเสียงวรรณยุกต์ตรี ที่ปรากฏทั้งในคําพยางค์เป็น และคําพยางค์ตายได้
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ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา 
(KHTK) และ คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ตามลําดับ   
    2.1.5 วรรณยุกต์จัตวา คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย (KHTT) ออกเสียงวรรณยุกต์จัตวา ในคําพยางค์เป็น ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ใกล้เคียงกับ
คนไทยมากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) และคน
กัมพูชาที่เรียนภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ตามลําดับ  

  2.2 เปรียบเทียบพิสัยค่าความถี่มูลฐาน 

 
ภาพที ่142 ค่าเฉลี่ยพิสัยค่าความถี่มูลฐานของผู้บอกภาษคนไทยและคนกัมพูชา 

    พิสัยค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยผู้
บอกภาษาคนไทยอยู่ในช่วงระหว่าง 6-9 เซมิโทน ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเอง
ในประเทศไทย (KHST) ส่วนใหญ่มีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ อยู่ในช่วง 
2.5 -6 เซมิ โทน แคบกว่าผู้ บอกภาษาคนไทยมาก ส่วนคนกัมพูชาที่ เ รียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ส่วนใหญ่มีพิสัยค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ อยู่ในช่วง 4.5-8 เซมิโทน ซ่ึงแคบกว่าคนไทยเล็กน้อย ในขณะที่คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย
จากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) ส่วนใหญ่มีพิสัยค่าความถี่มูลฐานกว้างกว่าคนไทย
เล็กน้อย คืออยู่ในช่วง 8-11.5 เซมิโทน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ มีพิสัย
ค่าความถี่มูลฐานใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่า คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย (KHTT) และคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) 
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ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ มีพิสัยค่าความถี่มูลฐานใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่า คน
กัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST)  

อภิปรายผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ของผู้พูดคนกัมพูชาที่
มีประสบการณ์ภาษาไทย แตกต่างกัน ด้วยวิธีการทางกลสัทศาสตร์ ทั้งนี้จากงานวิจัยที่ศึกษาการออก
เสียงภาษาไทยของผู้พูดชาวต่างประเทศส่วนใหญ่มุ่งศึกษาตัวแปรทางสังคมที่ต่างกัน เช่น ระดับ
การศึกษา โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบจากคนต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยระดับสูง และระดับต่ํา 
ศึกษาเปรียบเทียบจากตัวแปรระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย หรือศึกษาตัวแปรเพศ เป็นต้น ซึ่ง
ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์ทางภาษาที่ต่างกัน อันเป็นผลมาจากวิธีการเข้าถึง
ภาษาท่ีสองแตกต่างกัน ทําให้ผู้วิจัยต้องการนําเสนอในมุมมองที่ต่างออกไป คือศึกษาจากผู้บอกภาษา
ที่กลุ่มหนึ่งเป็นผู้เรียนภาษาไทยในห้องเรียนโดยมีผู้สอนวิธีการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย กับผู้
บอกภาษาที่ไม่เคยเรียนภาษาไทย แต่อยู่ในสภาพแวดล้อมของคนไทย มีโอกาสสนทนากับคนไทยใน
ชีวิตประจําวัน รวมทั้งผู้บอกภาษาอีกกลุ่มซึ่งเป็นตัวแทนของคนท่ีมีประสบการณ์ภาษาไทยทั้งจากการ
เรียนภาษาไทยในห้องเรียน และการสนทนากับคนไทยในชีวิตประจําวัน จากการศึกษาสามารถ
อภิปรายผลตามสมมติฐานของการวิจัยได้นี้ 
 1 .  วรรณยุกต์ภ าษาไทยกรุ ง เทพฯ ที่ พูด โดยคนกัม พูชาที่ เ รี ยนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) เป็นผู้บอกภาษากลุ่มที่เรียนภาษาจากการสอนของ
ครูผู้สอนซึ่งได้เรียนไวยากรณ์ และการออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย แต่ไม่ค่อยมีโอกาสในการ
สนทนากับคนไทยในชีวิตประจําวัน สามารถออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ได้ใกล้เคียงกับ
วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย มากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองใน
ประเทศไทย (KHST) ซึ่งไม่เคยเรียนภาษาไทย ไม่รู้วิธีการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแต่ได้สนทนา
กับคนไทยในชีวิตประจําวัน ทั้งในด้านระดับเสียงสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน การขึ้นตกของค่าความถี่
มูลฐาน และพิสัยค่าความถี่มูลฐาน สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 3 ที่ว่าวรรณยุกต์
ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา 
ใกล้เคียงกับวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย มากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วย
ตนเองในประเทศไทย ในด้านระดับเสียงสูงต่ํา การข้ึนตก และพิสัยระดับค่าความถ่ีมูลฐาน 
  2. คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) นั้น เป็นผู้บอก
ภาษากลุ่มที่เรียนภาษาจากการสอนของครูผู้สอน ได้เรียนไวยากรณ์และการออกเสียงวรรณยุกต์ใน
ภาษาไทย รวมทั้งได้สนทนากับคนไทยในชีวิตประจําวัน ทําให้สามารถออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย
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กรุงเทพฯ ได้ใกล้เคียงกับวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย มากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้
ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ที่มีประสบการณ์ภาษาจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมของ
คนไทย สนทนากับคนไทยในชีวิตประจําวันทั้งในด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน การขึ้นตกของ
ค่าความถี่มูลฐาน และพิสัยค่าความถี่มูลฐาน สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 1 ที่ว่า
วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
ไทย ใกล้เคียงกับวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย มากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนรู้
ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทยในด้านระดับเสียงสูงต่ํา การข้ึนตก และพิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน 

3. คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) ออกเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ได้ใกล้เคียงกับวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย 
มากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) ในด้านความสูง
ต่ําของค่าความถี่มูลฐานและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ 3 หน่วย
เสียง คือวรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวา เท่านั้น ส่วนด้านความสูงต่ําของค่าความถี่
มูลฐานและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ระดับ 2 หน่วยเสียงคือวรรณยุกต์สามัญ 
และวรรณยุกต์เอก คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา  และ            
คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยออกเสียงใกล้เคียงกับคนไทยในระดับ
ที่ไม่ต่างกันมาก โดยด้านพิสัยค่าความถี่มูลฐานคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศกัมพูชา มีแนวโน้มของพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานที่ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่า คนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเล็กน้อย  

จากผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 2 เพียงบางส่วนเท่านั้นคือ จาก
สมมติฐานที่ ว่า  วรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่ พูดโดยคนกัมพูชาที่ เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ใกล้เคียงกับวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย 
มากกว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา ในด้านระดับเสียงสูงต่ํา 
การขึ้นตก และพิสัยค่าความถี่มูลฐาน แต่ผลการวิจัยปรากฏว่าด้านพิสัยค่าความถี่มูลฐาน รวมทั้ง
ความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐานและการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ระดับ 2 
หน่วยเสียง คือวรรณยุกต์สามัญ และวรรณยุกต์เอก คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษา
ในประเทศไทยไม่ได้ออกเสียงใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่า คนกัมพูชาที่ เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา  
  นอกจากนี้ยังพบประเด็นที่น่าสนใจคือ ประเด็นด้านความสูงต่ําและการขึ้นตกของค่าความถี่
มูลฐาน คนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) ส่วนใหญ่เมื่อออกเสียง
วรรณยุกต์ใดไม่ได้จะออกเสียงเป็นระดับเสียงเปลี่ยนระดับที่ชัดเจน เช่นออกเสียงเป็นระดับเสียงตก
มาก หรือออกเสียงเป็นระดับเสียงตก-ขึ้น ด้านระดับเสียงสูงต่ํานั้นคนกลุ่มนี้มักจะเริ่มต้นวรรณยุกต์ที่
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ระดับเสียงสูงไว้ก่อน หรือถ้าเริ่มต้นวรรณยุกต์ระดับเสียงไม่สูงเมื่อสิ้นสุดวรรณยุกต์ก็จะพยายามให้
สิ้นสุดที่ระดับเสียงสูง อาจมีสาเหตุจากการสนทนากับคนไทยในชีวิตประจําวัน เรียนการออกเสียงสูง
ต่ําและการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงจากการฟังและสนทนากับคนไทยในชีวิตประจําวัน แต่ไม่รู้วิธีการ
ออกเสียงที่ถูกต้องจึงพยายามออกเสียงให้ต่างจากภาษาแม่ของตนเอง คือเปลี่ยนระดับไว้ก่อน หรือ
ระดับเสียงสูงไว้ก่อนเป็นต้น  
  คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) มีลักษณะตรง
ข้ามกับคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย คือเมื่อออกเสียงวรรณยุกต์ใดไม่ได้จะ
ออกเสียงเริ่มต้นที่ระดับเสียงกลาง หรือระดับเสียงต่ํา และมีระดับเสียงตก เป็นระดับเสียงกลางตก 
หรือต่ําตก ไม่พบลักษณะการออกเสียงระดับเสียงตก-ขึ้น เป็นสัทลักษณะย่อย ซึ่งผลการวิจัยเช่นนี้
อาจทําให้เห็นถึงประสบการณ์ทางภาษาของคนกลุ่มนี้ คือการมีโอกาสน้อย หรือไม่มีโอกาสสนทนากับ
คนไทยในชีวิตประจําวัน ภาษาแม่ที่ไม่มีระบบวรรณยุกต์มีอิทธิพลต่อการออกเสียงทําให้สัทลักษณะ
ย่อยในการออกเสียงของคนกลุ่มนี้ไม่เปลี่ยนระดับมากนัก 
 คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) เป็นที่น่าสังเกต
ว่าส่วนใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวา ใน
ภาษาไทยกรุงเทพฯ ได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่าคนกัมพูชากลุ่มอ่ืน ๆ อาจเป็นผลมาจากการมี
โอกาสได้อยู่ในสภาพแวดล้อมของคนไทย ฟังและพูดกับคนไทยในชีวิตประจําวันทําให้ออกเสียง
เปลี่ยนระดับได้ดี และผลจากการเรียนไวยากรณ์ด้านการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทําให้เสียง
เปลี่ยนระดับดังกล่าวนั้นใกล้เคียงกับการออกเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับทั้ง 3 หน่วยเสียงของคน
ไทย และนอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าคนกัมพูชากลุ่มนี้เมื่อออกเสียงวรรณยุกต์ใดไม่ได้นั้น เสียงที่
ออกมาจะพบทั้งลักษณะการเปลี่ยนระดับท้ังระดับเสียงตก และระดับเสียงขึ้นในทิศทางการขึ้นตกของ
ค่าความถี่มูลฐานที่เหมือนคนไทยบ้าง และต่างจากคนไทยบ้าง ส่วนด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูล
ฐานเมื่อออกเสียงใดไม่ได้ก็จะพบทั้งลักษณะระดับเสียงสูง ระดับเสียงกลาง ๆ รวมทั้งระดับเสียงต่ําใน
การออกเสียง หรืออาจกล่าวได้ว่าลักษณะการออกเสียงของคนกัมพูชาเรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย เป็นลักษณะที่ผสมผสานระหว่างการออกเสียงของคนกัมพูชาที่
เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย และการออกเสียงของคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา หรืออีกนัยหนึ่งอาจเป็นผลจากประสบการณ์ทางภาษาและ
ความสามารถของผู้บอกภาษาแต่ละคนแตกต่างกัน จึงทําให้สัทลักษณะในการออกเสียงแตกต่างกันไป 
 ประเด็นเรื่องพิสัยค่าความถี่มูลฐานแสดงให้เห็นว่าเหตุที่คนกัมพูชาที่ไม่เคยเรียนภาษาไทย
มาก่อน หรือคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย (KHST) มีพิสัยค่าความถี่มูลฐาน
แคบกว่าคนไทยอย่างเห็นได้ชัดอาจเกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่ซึ่งเป็นภาษาที่ไม่มีระบบวรรณยุกต์ 
ส่งผลให้พิสัยระดับเสียงไม่กว้างนัก อีกทั้งคนกลุ่มนี้แม้จะได้สนทนากับคนไทยในชีวิตประจําวัน แต่ไม่
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เคยเรียนวิธีการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ถูกต้องในด้านความสูงต่ําและการขึ้นตกของค่าความถี่
มูลฐาน ซึ่งการเรียนหลักการดังกล่าวมักจะมีเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของเสียงที่พูดออกมาได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายในการใช้ภาษาไทยของคน
กัมพูชากลุ่มนี้เกิดขึ้นเพ่ือการสื่อสารส่วนใหญ่ในบริบทคําพูดต่อเนื่องคํานึงถึงความเข้าใจของผู้ฟัง
มากกว่าความถูกต้องของเสียงที่พูด  
  คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา (KHTK) มีพิสัย
ค่าความถี่มูลฐานแตกต่างกันอย่างชัดเจนในกลุ่มของตนเองนั้น อาจมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากภาษาแม่ที่
ไม่มีระบบเสียงวรรณยุกต์จึงทําให้ผู้บอกภาษาบางคนมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานแคบ ขณะเดียวกันผู้บอก
ภาษากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้เรียนวิธีการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย และทราบว่าภาษาไทยมีความสูง
ตํ่าและการขึ้นตกของค่าความถ่ีมูลฐานต่างจากภาษาแม่ของตน จึงพยายามออกเสียงให้ต่างจากภาษา
แม่ของตน หรือเรียกว่ามีความตั้งใจออกเสียงมากก็ทําให้มีระดับเสียงสูงต่ําแตกต่างกันมาก ส่งผลให้
พิสัยระดับเสียงวรรณยุกต์กว้างตามมา นอกจากนี้ผู้บอกภาษาแต่ละคนอาจมีประสบการณ์และ
ความสามารถทางภาษาท่ีแตกต่างกันทําให้ออกเสียงแตกต่างกันได้ 
 คนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (KHTT) เป็นกลุ่มผู้บอก
ภาษาที่ทั้งได้สนทนากับคนไทยในชีวิตประจําวัน และได้เรียนวิธีการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย
ผ่านระบบการศึกษา ซึ่งผู้บอกภาษากลุ่มนี้น่าจะออกเสียงวรรณยุกต์ได้ดีกว่าผู้บอกภาษาคนกัมพูชา
กลุ่มอ่ืน ๆ และน่าจะมีพิสัยค่าความถี่มูลฐานที่ใกล้เคียงกับคนไทยมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ แต่ผลการวิจัย
พบว่าคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยนี้ออกเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทยกรุงเทพฯ มีช่วงกว้างของพิสัยค่าความถี่มูลฐานกว้างในระดับกลางระหว่างผู้บอกภาษาคน
กัมพูชาอีก 2 กลุ่ม สอดคล้องกับประสบการณ์ทางภาษาที่ผสมผสานระหว่างผู้บอกภาษาคนกัมพูชา
อีก 2 กลุ่มดังกล่าว และยังมีแนวโน้มของพิสัยระดับเสียงที่แคบกว่าการออกเสียงของคนไทยอีกด้วย 

จากการเปรียบเทียบผลการวิจัยในงานวิจัยนี้ กับงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าวรรณยุกต์ภาษาไทย
กรุงเทพฯ ที่ออกเสียงโดยคนไทย มีความแตกต่างจากงานวิจัยในยุคแรกของ เอ็บบรัมสัน 
(Abramson, 1962) ซึ่งจัดให้กลุ่มวรรณยุกต์ระดับ ได้แก่ วรรณยุกต์สามัญ วรรณยุกต์เอก และ
วรรณยุกต์ตรี และกลุ่มวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ ได้แก่ วรรณยุกต์โท และวรรณยุกต์จัตวา โดยใน
งานวิจัยนี้จัดให้ วรรณยุกต์ตรี เป็นวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ คือ วรรณยุกต์กลางขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยยุคหลัง ๆ เช่นงานวิจัยของวิไลลักษณ์  จูวราหะวงศ์ (2543), ผณินทรา ธีรานนท์ (2543), 
เหงียน ถิ เวิน จี (2549), และธนภัทร สินชวาชีวะ (2552) เป็นต้น 
 ปิ่นแก้ว กังวานศุภพันธ์ (2550) ได้ศึกษาเปรียบต่างเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย ระหว่าง
นักเรียนไทยเชื้อสายเขมรกับนักเรียนที่พูดภาษาไทย เป็นภาษาแม่ โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ 
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กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยภาพรวมพบว่าคนไทยเชื้อสายเขมร ที่จังหวัดสุรินทร์ มีปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์สามัญ โดย
ออกเสียงคล้ายวรรณยุกต์เอก ซึ่งผู้วิจัยพบว่าคนกัมพูชาในงานวิจัยนี้ทั้ง 3 กลุ่ม มีลักษณะการออก
เสียงวรรณยุกต์สามัญ เป็นเสียงวรรณยุกต์เอกเช่นกัน โดยเฉพาะผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียน
ภาษาไทยในประเทศไทย (KHTT) ที่ส่วนใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์สามัญเป็นเสียงกลางตก [31] 
ใกล้เคียงกับสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เอกของคนไทย ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้บอกภาษาคน
กัมพูชากลุ่มดังกล่าวมีประสบการณ์ภาษาไทยจากการมีโอกาสทั้งได้เรียนภาษาไทยในระบบการศึกษา 
และได้สนทนากับคนไทยในชีวิตประจําวัน เช่นเดียวกับผู้บอกภาษาคนไทยเชื้อสายเขมรที่จังหวัด
สุรินทร์ในงานวิจัยของปิ่นแก้ว กังวานศุภพันธ์  
 ผู้บอกภาษาคนกัมพูชาสามารถออกเสียงวรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวา ซึ่ง
เป็นวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ ได้ดีกว่าวรรณยุกต์สามัญ และวรรณยุกต์เอก ซึ่งเป็นวรรณยุกต์คงระดับ 
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของผณินทรา ธีรานนท์ (2559), กันตินันท์ เพียสุพรรณ (2557)    
ที่พบว่าคนกัมพูชาที่เรียนในประเทศไทย (ภาษาแม่คือภาษาเขมร) และคนอินเดีย (ภาษาแม่คือภาษา
อินเดีย) สามารถออกเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับในภาษาไทยได้ดีกว่าวรรณยุกต์ระดับ ซึ่งอาจมีผล
จากวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับมีการเปลี่ยนแปลงสัทลักษณะในการออกเสียงทั้งด้านความสูงต่ําและการ
ขึ้นตกค่าความถี่มูลฐานที่ชัดเจนกว่าวรรณยุกต์คงระดับ จึงทําให้ผู้บอกภาษาคนกัมพูชา โดยเฉพาะ
กลุ่มที่เรียนภาษาไทยจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชาสามารถออกเสียง
วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับได้ดีกว่าวรรณยุกต์ระดับ แต่ผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย ของ         
(ธนิกาญจน์ ซิงค์, 2550) ซึ่งพบว่าผู้พูดที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่สามารถออกเสียงวรรณยุกต์
ระดับ และเปลี่ยนระดับในภาษาไทยได้ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ยกเว้นวรรณยุกต์สามัญที่สามารถ          
ออกเสียงได้ดีกว่าวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ คือวรรณยุกต์โท และวรรณยุกต์จัตวา 

จากงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าคนกัมพูชาส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย
ในด้านความสูงต่ําของค่าความถี่มูลฐาน และด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานโดยเฉพาะคู่
วรรณยุกต์สามัญกับวรรณยุกต์เอก และคู่วรรณยุกต์ตรีกับวรรณยุกต์จัตวา ซึ่งคนไทยออกเสียงคู่
วรรณยุกต์ทั้ง 2 คู่นี้มีลักษณะด้านการขึ้นตกของค่าความถี่มูลฐานในทิศทางเดียวกันและแตกต่างกัน
เพียงระดับความสูงต่ําของค่าความถ่ีมูลฐานเท่านั้น ทําให้ผู้บอกภาษาชาวกัมพูชาที่ภาษาแม่ไม่มีระบบ
วรรณยุกต์ออกเสียงได้ยาก ผลการวิจัยนี้จึงอาจเป็นประโยชน์ในการสร้างแบบฝึกออกเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทยสําหรับคนกัมพูชา ซึ่งควรเน้นการฝึกออกเสียงคู่วรรณยุกต์สามัญ (กลางระดับ) กับ
วรรณยุกต์เอก (ต่ําระดับ) รวมทั้งคู่วรรณยุกต์ตรี (กลางข้ึน) กับวรรณยุกต์จัตวา (ต่ําขึ้น)  
  นอกจากนีผู้้วิจัยคิดว่าการเรียนภาษาในระบบการศึกษาหรือเรียนวิธีการออกเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทย จะทําให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเสียงที่พูดออกมาได้ ขณะเดียวกันการมีโอกาส
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ได้สนทนากับคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของภาษาจะช่วยฝึกทักษะในการออกเสียงวรรณยุกต์ โดยเฉพาะ
วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับในภาษาไทย ให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับการออกเสียงของเจ้าของภาษา คือ  
คนไทยได้มากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

นอกจากประเด็นการศึกษาลักษณะทางกลศาสตร์ของหน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ปรากฏใน
งานวิจัยนี้  ผู้วิจัยคิดว่ายังมีประเด็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการออกเสียงภาษาไทยโดยคนกัมพูชา และ
ชาวต่างชาติอื่น ๆ ที่น่าศึกษาเพ่ิมเติมต่อไปในอนาคต ดังนี้ 

1. งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการออกเสียงวรรณยุกต์ในคําพูดเดี่ยว พยางค์เดียว จึงน่าสนใจว่าเมื่อ
เปรียบเทียบการออกเสียงวรรณยุกต์ในบริบทคําพูดเดี่ยวกับคําพูดต่อเนื่องของผู้พูดกัมพูชาจะมีความ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพราะผู้วิจัยสังเกตว่าผู้บอกภาษาคนกัมพูชาบางคน โดยเฉพาะคน
กัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยออกเสียงวรรณยุกต์ในคําพูดต่อเนื่องได้ชัดเจนกว่าในคําพูดเดี่ยว 

2. ควรศึกษาประเด็นเรื่องค่าระยะเวลาจริงในการออกเสียงวรรณยุกต์ เนื่องจากในงานวิจัยนี้
ใช้ระยะเวลาแบบปรับค่าทําให้ไม่เห็นค่าระยะเวลาของแต่ละหน่วยเสียงวรรณยุกต์ ซึ่งในภาษาไทยแต่
ละหน่วยเสียงวรรณยุกต์มีค่าระยะเวลาแตกต่างกัน 

3. งานวิจัยนี้ใช้ผู้บอกภาษาที่มีอายุระหว่าง 20–35 ปี เท่านั้น ซึ่งจัดเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้น 
จึงน่าสนใจว่าคนกัมพูชากลุ่มอายุอ่ืน ๆ อาทิ กลุ่มเด็ก กลุ่มวัยรุ่น หรือกลุ่มผู้สูงอายุ จะออกเสียง
แตกต่างไปจากข้อค้นพบในงานวิจัยนี้หรือไม่อย่างไร   

4. ประเด็นเรื่องจังหวะในการพูดเป็นเรื่องสําคัญที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
ธรรมชาติในการออกเสียง จึงน่าสนใจที่จะศึกษาว่าคนกัมพูชาที่มีประสบการณ์แตกต่างกันมีหน่วย
จังหวะในการพูดเป็นอย่างไร 

5. ควรศึกษาเปรียบเทียบการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยชาวต่างชาติอ่ืน ๆ 
ที่เข้ามาติดต่อสื่อสารหรือใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย ด้วยตัวแปรประสบการณ์ภาษาไทยแตกต่างกัน 
คือประสบการภาษาจากการเรียนในห้องเรียน กับประสบการณ์ทางภาษาจากการสนทนากับคนไทย
ในชีวิตประจําวันเพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร ด้านการศึกษา ด้านการค้าขาย ด้านการทูต 
หรือการดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกัน  

6. ควรนําผลการวิจัยนี้ ไปสร้างแบบฝึกการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยสําหรับคนกัมพูชา 
รวมทั้งประยุกต์ใช้กับชาวต่างชาติอ่ืน ๆ โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ภาษาแม่ไม่มีระบบวรรณยุกต์
เช่นเดียวกับคนกัมพูชาในงานวิจัยนี้ 
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ภาคผนวก ก 

ตัวอย่างภาพรายการค าศัพท์ 

รายการค าชุดที่ 1 พยัญชนะต้น  /kh/ 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 143 ภาพคําศัพท์คําว่า “คา”(หลังคา)        ภาพที ่144 ภาพคําศัพท์คําว่า “ข่า” 

 

 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 145 ภาพคําศัพท์คําว่า “ฆ่า”        ภาพที่ 146 ภาพคําศัพท์คําว่า “ค้า” (แม่ค้า, ลูกค้า) 

ที่มา : Magneto สืบค้นจากเว็บไซต์ http://www. 

blogczystoosobisty.ynox.pl/tag/wyprawa/ 

 

 

 

 

 

 

      ภาพที่ 147 ภาพคําศัพท์คําว่า “ขา”                      ภาพที่ 148 ภาพคําศัพท์คําว่า “ขัด” 

http://www.blogczystoosobisty.ynox.pl/tag/
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รายการค าชุดที่ 1 พยัญชนะต้น  /kh/ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 149 ภาพคําศัพท์คําว่า “ขาด”         ภาพที่ 150 ภาพคําศัพท์คําว่า“คัด/1” 

               ที่มา :เหมียวเลเซอร์ สืบค้นจากเว็บไซต ์

http://www.catdumb.com/farang-kud-lai-muer-

suay-mak-mak-290/  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 151 ภาพคําศัพท์คําว่า “คัด/2”(คัดเลือก, คัดออก)   ภาพที่ 152 ภาพคําศัพท์คําว่า“คาด”

   

 

 

 

 

 

 

file:///p:/www.catdumb.com/farang-kud


  219 

รายการค าชุดที่ 2 พยัญชนะต้น  /ph/ 

     ภาพที่ 153 ภาพคําศัพท์คําว่า“พา” (ใช้การอธิบาย)        ภาพที่ 154 ภาพคําศัพท์คําว่า“ผ่า” 

         ภาพที่ 155 ภาพคําศัพท์คําว่า “ผ้า”                   ภาพที่ 156 ภาพคําศัพท์คําว่า “ฟ้า” 

    ภาพที่ 157 ภาพคําศัพท์คําว่า “ผา” (หน้าผา)            ภาพที่ 158 ภาพคําศัพท์คําว่า “ผัด”  
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รายการค าชุดที่ 2 พยัญชนะต้น  /ph/ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

      ภาพที่ 159 ภาพคําศัพท์คําว่า “ปาก”         ภาพที่ 160 ภาพคําศัพท์คําว่า “พัด” 

 

 

 

 

 

 

 
 

    ภาพที่ 161 ภาพคําศัพท์คําว่า “พับ”                      ภาพที่ 162 ภาพคําศัพท์คําว่า “ภาพ” 
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รายการค าชุดที่ 3 พยัญชนะต้น /th/ 

ภาพที่ 163 ภาพคําศัพท์คําว่า “ทา”                       ภาพที่ 164 ภาพคําศัพท์คําว่า“ป่า” 

 

 

 

 

 

        ภาพที่ 165 ภาพคําศัพท์คําว่า “ท่า”                     ภาพที่ 166 ภาพคําศัพท์คําว่า “ท้า” 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 167 ภาพคําศัพท์คําว่า “ฝา”                       ภาพที่ 168 ภาพคําศัพท์คําว่า “ถัก” 

 

อธิบายด้วยวิธีการอื่น 

3/4 
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รายการค าชุดที่ 3 พยัญชนะต้น /th/(ต่อ) 

 

 

 

 

 

          ภาพที่ 169 ภาพคําศัพท์คําว่า “ถาด”        ภาพที่ 170 ภาพคําศัพท์คําว่า “ทัด”(ไม้บรรทัด) 

 

 

 

 

 

      ภาพที่ 171 ภาพคําศัพท์คําว่า “ทาส/ ธาตุ” 

 

 

 

 

 

อธิบายด้วยวิธีการอื่น 

3/9 

 



 

ภาคผนวก ข  

ค่าเซมิโทนของผู้บอกภาษาคนไทย 

 

 
ภาพที่ 172 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย คนท่ี 1 

 
ตารางที่ 36 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย คนที่ 1 

  สามัญ เอก โท ตรี จัตวา เอก 
(ตายสั้น) 

ตรี  
(ตายสั้น) 

เอก 
(ตายยาว) 

โท  
(ตายยาว) 

0% 4.226989 3.344977 6.74654 3.527458 2.459919 2.559585 4.359585 3.076753 5.569221 

10% 3.694984 2.991904 6.445359 2.955354 1.809036 2.472771 4.172771 2.797526 5.478331 

20% 3.372321 2.538764 6.313651 2.604284 1.277243 2.275285 4.017529 2.651342 5.428977 

30% 3.060623 2.357694 6.21169 2.514489 0.795347 2.044415 3.904442 2.370863 5.337285 

40% 2.744836 1.795014 5.967651 2.561512 0.725235 1.890236 3.830236 1.966626 5.185158 

50% 2.511171 1.285447 5.542759 2.82423 0.777032 1.809657 3.809657 1.709416 4.981773 

60% 2.344064 0.893011 4.810551 3.249765 1.114366 1.540828 3.940828 1.540352 4.615782 

70% 2.285412 0.550052 3.650405 3.842904 1.785068 1.308145 4.108145 1.253269 3.943235 

80% 2.202088 0.345478 2.148172 4.463489 2.786165 1.129078 4.329078 1.093455 2.922376 

90% 2.094289 0.327097 0.931126 4.943527 4.990142 0.87339 4.587339 0 1.670316 

100% 2.048184 0.222642 0.304665 4.995725 6.166615 0.304457 4.890446 0.011021 0.809391 
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ระยะเวลาแบบปรับค่า 

ผู้บอกภาษาคนไทย คนที่ 1 
สามัญ 

เอก 

โท 

ตรี 

จัตวา 

เอก (ตายสั้น) 

ตรี (ตายสั้น) 

เอก (ตายยาว) 

โท (ตายยาว) 
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ภาพที่ 173 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย คนท่ี 2 

 
ตารางที่ 37ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทย คนที่ 2 

 สามัญ เอก โท ตรี จัตวา เอก 
(ตายสั้น) 

ตรี 
(ตายสั้น) 

เอก 
(ตายยาว) 

โท 
(ตายยาว) 

0% 6.220565 4.991371 7.936714 5.699889 4.109076 5.710241 5.67576 5.384881 8.341099 

10% 5.49982 4.033679 7.778716 4.592064 2.748947 5.183117 5.149207 4.259987 8.234511 

20% 5.310515 3.343533 7.849448 4.194098 1.907704 4.622783 4.739414 3.664697 8.284789 

30% 5.125441 2.760533 7.864135 3.910601 1.257415 4.13159 4.516812 3.187986 8.354889 

40% 5.045251 2.376814 7.855572 3.786038 0.83581 3.72457 4.426124 2.776876 8.344799 

50% 5.00332 1.997429 7.84696 3.772688 0.569157 3.366969 4.418433 2.424223 8.276523 

60% 4.893155 1.444691 7.491652 4.094211 0.467207 2.988993 4.513215 1.993194 8.052154 

70% 4.739334 0.982892 6.573079 5.026967 0.794789 2.620815 4.746085 1.527064 7.555486 

80% 4.471936 0.454117 4.694301 6.097701 1.636644 2.252353 5.169018 1.020028 6.496766 

90% 4.025723 0.188107 2.681945 6.550536 3.391978 1.819255 5.742677 0.509033 4.839815 

100% 4.244652 0.703864 1.045665 5.601943 6.08933 1.333758 6.278424 0 3.025162 
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ระยะเวลาแบบปรับค่า 

ผู้บอกภาษาคนไทย คนที่ 2 
สามัญ 

เอก 

โท 

ตรี 

จัตวา 

เอก (ตายสั้น) 

ตรี (ตายสั้น) 

เอก (ตายยาว) 

โท (ตายยาว) 



 

ภาคผนวก ค  

ค่าเซมิโทนของผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองในประเทศไทย 

 

 
ภาพที่ 174 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนท่ี 1 

 
ตารางที่ 38 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนที่ 1 

 สามัญ เอก โท ตร ี จัตวา/1 จัตวา/2 เอก (ตาย
สั้น)/1 

เอก (ตาย
สั้น)/2 

เอก (ตาย
สั้น)/3 

ตร ี(ตาย
สั้น) 

เอก (ตาย
ยาว) 

โท (ตาย
ยาว) 

0% 3.923615 3.93483 4.765644 4.507717 3.567374 2.829375 5.148819 4.116194 4.575524 4.070027 4.157428 4.464065 

10% 3.635405 3.66587 4.435079 4.025221 2.831951 2.072388 5.114254 4.06469 4.47672 3.864265 4.022504 4.290568 

20% 3.619615 3.616655 4.295203 3.739941 2.429987 1.534032 5.075602 4.014115 4.431321 3.788922 3.884379 4.25712 

30% 3.462658 3.485851 4.012872 3.531226 2.334087 1.461222 5.01184 4.03746 4.35292 3.773097 3.747721 4.23541 

40% 3.250906 3.371445 3.724436 3.362679 2.194652 1.454778 4.961824 4.119949 4.263539 3.834179 3.608838 4.273121 

50% 2.809476 3.062615 3.344082 3.199297 2.041036 1.523025 4.9099 4.172989 4.184114 3.947804 3.392772 4.263151 

60% 2.289064 2.704194 2.867971 2.866956 1.834047 1.766621 4.898359 4.218764 4.115228 4.081093 3.117295 4.14283 

70% 1.653006 2.21881 2.134168 2.461647 1.686351 2.341988 4.926559 4.35781 4.056927 4.243042 2.793593 3.953524 

80% 1.034451 1.525038 1.353313 1.884541 1.613976 3.148296 5.011476 4.544593 4.00439 4.370715 2.459443 3.645406 

90% 0.476123 0.993621 0.65038 1.358523 1.56518 3.98015 5.125294 4.719711 3.921622 4.431995 2.05032 3.220579 

100% 0 0.619719 0.09605 0.946384 1.522529 4.774049 5.237009 4.837933 3.802942 4.462398 1.686017 2.784361 
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ระยะเวลาแบบปรับค่า 

KHST คนที่ 1 สามัญ 
เอก 
โท 
ตรี 
จัตวา/1 
จัตวา/2 
เอก (ตายสั้น)/1 
เอก (ตายสั้น)/2 
เอก (ตายสั้น)/3 
ตรี (ตายสั้น) 
เอก (ตายยาว) 
โท (ตายยาว) 
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ภาพที่ 175 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนท่ี 2 

 

ตารางที่ 39 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนที่ 2 
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ระยะเวลาแบบปรับค่า 

KHST คนที่ 2 
สามัญ 

เอก/1 

เอก/2 

โท 

ตรี 

จัตวา 

เอก (ตายสั้น) 

ตรี (ตายสั้น) 

เอก (ตายยาว) 

โท (ตายยาว) 

 สามัญ เอก/1 เอก/2 โท ตรี จัตวา เอก (ตาย
สั้น) 

ตรี (ตาย
สั้น) 

เอก (ตาย
ยาว) 

โท (ตาย
ยาว) 

0% 2.128521 2.558585 2.465806 2.468391 2.5563 2.75121 2.939275 3.555387 2.40525 4.048959 

10% 1.434993 1.82698 1.822765 1.842493 1.76773 1.880485 2.809298 3.362016 1.945118 3.632803 

20% 1.041222 1.391865 1.335599 1.449217 1.370283 1.41834 2.671874 3.211432 1.665074 3.256678 

30% 0.84734 0.937127 1.121028 1.312125 1.221779 1.044969 2.536514 3.118203 1.465544 2.882779 

40% 0.7467 0.621101 1.125634 1.312077 1.238894 0.822457 2.392066 3.065142 1.186099 2.619391 

50% 0.741723 0.29689 1.059914 1.358699 1.19244 0.712629 2.247645 3.035891 1.018947 2.408696 

60% 0.767674 0.104856 1.007763 1.539582 1.241583 0.676866 2.12432 3.021159 0.895066 2.209717 

70% 0.943673 0 1.111365 1.745283 1.499833 0.759373 2.026322 3.028734 0.793419 1.994912 

80% 1.257439 0.01128 1.30459 2.097783 1.864201 1.087158 1.930567 3.058492 0.746179 1.813149 

90% 1.755604 0.090294 1.806127 2.751242 2.583154 1.748791 1.856805 3.07524 0.732124 1.682338 

100% 2.476637 0.344991 2.597664 3.510029 3.453508 3.108742 1.798542 3.086391 0.615073 1.488886 
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ภาพที่ 176 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนท่ี 3 

 

ตารางที่ 40ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนที่ 3 
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ระยะเวลาแบบปรับค่า 

KHST คนที่ 3 
สามัญ 

เอก 

โท 

ตรี 

จัตวา 

เอก (ตายสั้น) 

ตรี (ตายสั้น) 

เอก (ตายยาว) 

โท (ตายยาว) 

 สามัญ เอก โท ตรี จัตวา เอก 
(ตายสั้น) 

ตรี 
(ตายสั้น) 

เอก 
(ตายยาว) 

โท 
(ตายยาว) 

0% 2.260799 2.711423 2.650528 1.994312 2.349859 3.716218 3.397117 2.477278 3.237844 

10% 1.331696 1.994807 1.81803 1.326868 1.34902 3.648548 3.263069 1.771939 2.766226 

20% 0.814834 1.534327 1.300043 0.78895 0.639728 3.573625 3.179438 1.156522 2.466052 

30% 0.494832 1.260059 1.022631 0.544548 0.261002 3.385253 3.085999 0.742331 2.32081 

40% 0.377888 1.119112 0.807285 0.525626 0.102972 3.149927 2.976655 0.520019 2.146891 

50% 0.321462 1.064818 0.710499 0.530787 0 2.91669 2.839005 0.359046 1.943775 

60% 0.386454 1.138902 0.800653 0.626915 0.122364 2.66752 2.686895 0.284899 1.77123 

70% 0.554309 1.431312 0.933068 0.760128 0.370333 2.4541 2.560596 0.393778 1.613017 

80% 1.016822 1.957938 1.228702 1.096044 0.817612 2.280289 2.43717 0.518133 1.542425 

90% 1.750611 2.763407 1.836505 1.834113 1.568547 2.14245 2.319644 0.81382 1.429443 

100% 3.171945 3.865171 2.740881 2.808125 2.762754 1.974726 2.194186 1.106777 1.113511 
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ภาพที่ 177 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนท่ี 4 

 

ตารางที่ 41 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนที่ 4 
 สามัญ เอก โท ตร/ี1 ตร/ี2 จัตวา เอก (ตาย

สั้น)/1 
เอก (ตาย
สั้น)/2 

ตร ี(ตาย
สั้น)/1 

ตร ี(ตาย
สั้น)/2 

เอก (ตาย
ยาว) 

โท (ตาย
ยาว) 

0% 3.914665 3.337886 4.013329 3.94269 3.428867 4.203425 4.637758 4.813994 4.306567 4.924317 4.128001 5.931166 

10% 3.246978 2.88111 3.365277 3.285278 3.159732 3.451368 4.614445 4.807812 4.225954 4.988964 3.813621 5.925267 

20% 2.580561 2.383393 2.706703 2.660194 2.898373 2.738605 4.584098 4.825611 4.129017 4.970555 3.468368 5.737248 

30% 2.061239 1.976207 2.238626 2.07432 3.531636 2.238877 4.491335 4.829914 4.036882 4.951431 3.156503 5.607647 

40% 1.609412 1.568189 1.802851 1.661824 3.837546 1.694172 4.403559 4.836432 3.960176 4.931165 2.956495 5.416207 

50% 1.264474 1.171753 1.468295 1.238211 4.449537 1.216312 4.301982 4.847135 3.891524 4.894324 2.771657 5.242908 

60% 0.999355 0.864798 1.121321 0.941151 4.403308 0.823463 4.156898 4.874266 3.864759 4.816153 2.508608 4.888481 

70% 0.730923 0.627677 0.883538 0.71601 4.264992 0.576852 4.058381 4.875587 3.859379 4.727245 2.297535 4.36212 

80% 0.540792 0.386442 0.642203 0.401771 4.402337 0.386515 3.971998 4.865244 3.890324 4.676966 2.089052 3.644296 

90% 0.444093 0.156762 0.472065 0.199007 4.484448 0.206865 3.898649 4.827848 3.909048 4.634294 1.891281 2.880115 

100% 0.260607 0.134212 0.351602 0.152561 5.388273 0 3.83562 4.765171 3.887634 4.597656 1.67329 2.181019 
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ระยะเวลาแบบปรับค่า 

KHST คนที่ 4 สามัญ 
เอก 
โท 
ตรี/1 
ตรี/2 
จัตวา 
เอก (ตายสั้น)/1 
เอก (ตายสั้น)/2 
ตรี (ตายสั้น)/1 
ตรี (ตายสั้น)/2 
เอก (ตายยาว) 
โท (ตายยาว) 
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ภาพที่ 178 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนท่ี 5 

 

ตารางที่ 42 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนที่ 5 
 สามัญ เอก/1 เอก/2 โท ตรี จัตวา เอก (ตาย

สั้น) 
ตรี (ตาย

สั้น) 
เอก (ตาย

ยาว) 
โท (ตาย

ยาว) 

0% 3.046206 2.681163 2.17365 2.976168 2.709279 2.956213 2.592678 3.401086 2.680692 2.93154 

10% 2.15287 1.43978 1.455012 2.403491 1.7504 2.027044 2.281411 3.098995 1.999587 2.293619 

20% 1.571181 1.082469 0.974857 1.776241 1.162524 1.307143 2.001188 2.807499 1.373805 1.792145 

30% 1.319758 0.833263 0.748533 1.267418 0.849329 0.85763 1.729147 2.473628 0.968933 1.507516 

40% 1.206181 0.546549 0.649175 1.008566 0.72423 0.56505 1.501048 2.166259 0.697977 1.257908 

50% 1.18317 0.364049 0.703424 0.945486 0.628751 0.420522 1.328739 1.955773 0.388072 1.158504 

60% 1.11091 0.296913 0.942505 1.005566 0.662566 0.30399 1.199359 1.77306 0.211155 1.005561 

70% 0.99588 0.194572 1.236042 0.976765 0.605281 0.283918 1.101685 1.661591 0.180483 0.945578 

80% 1.317119 0 1.502175 1.15003 0.760412 0.294138 1.081338 1.633861 0.286974 0.975068 

90% 1.615036 0.095983 1.73032 1.427811 1.129447 0.276959 1.080448 1.681634 0.361768 1.085631 

100% 2.170526 0.375236 2.200858 2.233202 1.574164 0.484705 1.061517 1.741776 0.392178 1.149809 
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ระยะเวลาแบบปรับค่า 

KHST คนที่ 5 
สามัญ 

เอก/1 

เอก/2 

โท 

ตรี 

จัตวา 

เอก (ตายสั้น) 

ตรี (ตายสั้น) 

เอก (ตายยาว) 

โท (ตายยาว) 
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ภาพที่ 179 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนท่ี 6 

 

ตารางที่ 43 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนที่ 6 
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ระยะเวลาแบบปรับค่า 

KHST คนที่ 6  สามัญ 
เอก 
โท/1 
โท/2 
โท/3 
ตรี 
จัตวา 
เอก (ตายสั้น)/1 
เอก (ตายสั้น)/2 
ตรี (ตายสั้น)/1 
ตรี (ตายสั้น)/2 
เอก (ตายยาว) 
โท (ตายยาว)/1 
โท (ตายยาว)/2 

 สามัญ เอก โท/1 โท/2 โท/3 ตรี จัตวา เอก (ตาย
สั้น)/1 

เอก (ตาย
สั้น)/2 

ตรี (ตาย
สั้น)/1 

ตรี (ตาย
สั้น)/2 

เอก (ตาย
ยาว) 

โท (ตาย
ยาว)/1 

โท (ตาย
ยาว)/2 

0% 5.009398 4.777778 4.852846 0.317674 4.67171 4.562126 3.68877 4.678695 0.115685 5.303372 1.033302 4.571627 4.916897 1.275363 

10% 4.460493 4.146191 4.293168 0.296169 3.888491 4.029322 2.628589 4.460062 0.085625 5.050702 0.8705 3.940285 4.699725 1.025262 

20% 4.062767 3.646675 3.968364 0.151791 3.465182 3.482081 1.581858 4.333308 0.02022 4.886519 0.721085 3.439274 5.67002 0.919957 

30% 3.454487 3.02789 3.75615 0 2.835397 2.873072 0.830125 4.267947 0.021033 4.790104 0.660732 2.972867 5.610947 0.802985 

40% 2.730414 2.445242 3.633121 0.011016 2.151848 2.320093 0.314758 4.221445 0.048582 4.753312 0.66849 2.505243 5.564505 0.676125 

50% 2.005734 1.81488 3.846466 0.19361 1.479392 2.12916 0.135018 4.200416 0.10523 4.775985 0.692639 2.039553 5.329916 0.533704 

60% 1.52176 1.151714 4.428695 0.623737 1.054877 2.21913 0.176814 4.219906 0.196985 4.87284 0.736317 1.531633 5.00452 0.398481 

70% 1.077045 0.752891 5.206153 1.330792 0.859086 2.533395 0.526814 4.292597 0.272687 5.006903 0.876632 1.069484 4.522473 0.266137 

80% 0.85253 0.53947 5.576992 1.998469 0.796993 3.08802 1.183856 4.403123 0.324394 5.178584 1.063992 0.814172 3.890425 0.174362 

90% 0.846097 0.395588 5.646511 2.194379 0.535461 3.474328 2.359349 4.506052 0.40114 5.371944 1.250872 0.726747 2.901341 0.178239 

100% 0.751924 0.604766 5.250433 1.827501 1.138863 3.493491 3.778899 4.556118 0.447163 5.520313 1.419797 0.414266 1.622663 0.082411 



  231 

 
ภาพที่ 180 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนท่ี 7 

 

ตารางที่ 44 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนที่ 7 

 สามัญ/1 สามัญ/2 เอก โท/1 โท/2 ตร ี จัตวา เอก (ตาย
สั้น) 

ตร ี(ตาย
สั้น)/1 

ตร ี(ตาย
สั้น)/2 

เอก (ตาย
ยาว)/1 

เอก (ตาย
ยาว)/2 

โท (ตาย
ยาว) 

0% 2.68919 9.958142 2.569896 2.179331 11.76457 2.954132 2.591624 2.91763 2.65338 3.445662 2.282205 8.967884 4.087863 

10% 1.698153 11.50606 1.419903 1.568614 11.16915 2.02818 1.98591 2.655994 2.386419 3.473804 1.609576 11.8249 3.398172 

20% 0.985084 11.80163 0.506731 1.207165 11.13801 1.41634 1.482037 2.433223 2.105613 3.629246 1.39976 11.62534 2.929911 

30% 0.686843 11.76947 0.444891 0.961481 11.46084 0.945144 0.994347 2.257967 1.831341 3.722254 1.195943 11.45554 2.688312 

40% 0.390935 11.68577 0.361582 0.816189 11.45754 0.508711 0.545626 2.090574 1.595579 3.704094 1.106603 11.41805 2.465296 

50% 0.134736 11.6197 0.237195 0.775011 11.56184 0.348851 0.230361 1.947725 1.403278 3.694593 1.047771 11.33006 2.266493 

60% 0 11.43931 0.217838 0.639005 11.70601 0.300962 0.195165 1.85042 1.24652 3.742831 1.037683 11.23666 2.100449 

70% 0.013996 11.41128 0.276916 0.387343 11.703 0.258216 0.321561 1.762931 1.171634 3.764754 1.076173 11.22414 1.83381 

80% 0.151833 11.25263 0.369371 0.233523 11.48237 0.273908 0.456983 1.734427 1.138485 3.765578 1.040492 11.13347 1.566335 

90% 0.601747 11.2029 0.635142 3.696991 11.45375 0.304375 0.717745 1.712799 1.146029 3.786944 1.094645 11.00274 1.216383 

100% 1.491891 12.02811 1.442171 5.073041 11.83846 0.629139 1.544328 1.66556 1.152835 3.8522 1.306282 10.70601 0.983681 
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ระยะเวลาแบบปรับค่า 

KHST คนที่ 7 
สามัญ/1 
สามัญ/2 
เอก 
โท/1 
โท/2 
ตรี 
จัตวา 
เอก (ตายสั้น) 
ตรี (ตายสั้น)/1 
ตรี (ตายสั้น)/2 
เอก (ตายยาว)/1 
เอก (ตายยาว)/2 
โท (ตายยาว) 
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ภาพที่ 181 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนท่ี 8 

 

ตารางที่ 45 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนที่ 8 
 สามัญ เอก โท ตรี จัตวา เอก 

(ตายสั้น) 
ตรี 

(ตายสั้น) 
เอก 

(ตายยาว) 
โท 

(ตายยาว) 

0% 3.948772 4.220013 4.456849 3.354308 4.030509 3.81765 3.508294 3.744129 3.63476 

10% 3.221392 3.697659 4.002933 2.578861 3.191154 3.198464 2.719054 3.119959 2.792997 

20% 3.324143 3.960302 4.291211 2.560492 2.999731 2.981601 2.35851 2.889147 2.656223 

30% 3.434297 4.186482 4.433036 2.814085 2.801742 2.891476 2.21249 2.868344 2.695303 

40% 3.436458 4.273421 4.575344 3.161594 2.622833 2.835999 2.107342 2.844007 2.79757 

50% 3.475685 4.035533 4.59387 3.645871 2.560895 2.726027 1.956602 2.886798 3.034278 

60% 3.459161 3.842923 4.437309 4.277409 2.559253 2.684625 1.810127 2.975128 3.427085 

70% 3.254024 3.578857 4.059908 4.999276 2.590639 2.692718 1.597907 3.124349 3.934595 

80% 2.830369 2.694105 3.339946 5.423799 2.668003 2.685846 1.268059 3.28539 4.30936 

90% 2.142674 1.541865 2.284521 5.298942 3.160552 2.670293 0.811234 3.407475 3.545927 

100% 1.27667 0.029788 1.065439 4.171039 4.516884 2.627605 0 3.371801 4.369899 
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ระยะเวฃาแบบปรับค่า 

KHST คนที่ 8 
สามัญ 

เอก 

โท 

ตรี 

จัตวา 

เอก (ตายสั้น) 

ตรี (ตายสั้น) 

เอก (ตายยาว) 

โท (ตายยาว) 
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ภาพที่ 182 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนท่ี 9 

 

ตารางที่ 46 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนที่ 9 
 สามัญ เอก โท ตรี จัตวา เอก (ตาย

สั้น)/1 
เอก (ตาย
สั้น)/2 

ตรี (ตาย
สั้น) 

เอก (ตาย
ยาว) 

โท (ตาย
ยาว) 

0% 3.272896 3.302771 3.797141 3.023259 3.03245 3.609423 3.04767 3.093377 3.526883 4.517862 

10% 2.774663 2.641779 3.338628 2.265167 2.265448 3.10943 2.845886 2.966414 3.179865 4.181182 

20% 2.450727 2.304988 3.073863 1.744404 1.90714 2.784514 2.707726 2.803005 2.955586 4.109344 

30% 2.013773 1.898367 2.804315 1.232265 1.563152 2.527459 2.71059 2.731475 2.802665 4.06043 

40% 1.475939 1.325926 2.394695 0.928796 1.156072 2.345091 2.905269 2.776196 2.574529 3.910947 

50% 0.993209 0.819467 1.924698 0.811957 0.753371 2.118731 3.205162 2.966741 2.305093 3.642648 

60% 0.679713 0.398806 1.585521 0.799895 0.602397 1.884948 3.516874 3.298403 1.958056 3.262692 

70% 0.366755 0.167696 1.298277 1.19947 0.654178 1.637979 3.975098 3.702692 1.638532 2.744975 

80% 0.181209 0 1.118252 1.923981 1.088194 1.347672 4.498412 4.086921 1.196805 2.082427 

90% 0.147177 0.226916 0.880978 2.713779 1.998199 1.116128 5.102907 4.449692 0.780364 1.416494 

100% 0.678896 0.81511 0.868625 3.132866 3.589576 0.891939 5.436209 4.733074 0.441856 0.768203 
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ภาพที่ 183 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนท่ี 10 

 

ตารางที่ 47 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHST คนที่ 10 
 สามัญ เอก โท ตร ี จัตวา เอก (ตาย

สั้น)/1 
เอก (ตาย
สั้น)/2 

ตรี (ตาย
สั้น) 

เอก (ตาย
ยาว) 

โท (ตาย
ยาว) 

0% 2.828908 2.537349 1.425469 1.832061 2.264822 2.486802 2.657241 1.627644 2.487624 2.833865 

10% 2.472745 2.346562 1.92412 2.263081 2.346212 2.098092 2.236839 0.998506 2.166994 2.548548 

20% 2.333288 2.282785 2.381098 2.482946 2.204498 1.906438 1.953212 0.88059 2.057597 2.397665 

30% 2.268179 2.175828 2.258202 2.275169 2.028056 1.810247 1.765484 0.81555 1.913065 2.296114 

40% 2.148057 1.993392 2.045185 1.986021 1.785505 1.809876 1.641398 0.776118 1.78843 2.183352 

50% 1.916302 1.774744 1.743533 1.702089 1.489851 1.904107 1.522533 0.767012 1.630617 1.986457 

60% 1.611577 1.436253 1.325017 1.277611 1.183627 2.017167 1.48041 0.790613 1.445265 1.74882 

70% 1.19347 1.050978 0.816739 0.835764 0.919193 2.130956 1.517432 0.85049 1.207903 1.468998 

80% 0.712172 0.623472 0.368858 0.324123 0.775741 2.278835 1.583115 0.940467 0.954587 1.162285 

90% 0.294504 0.327646 0.244847 0.028626 0.608947 2.480529 1.61646 1.040646 0.637735 0.838969 

100% 0.118604 0.638304 0.467239 0.073426 0.700099 2.650424 1.55613 1.123634 0 0.175125 
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ระยะเวลาแบบปรับค่า 

KHST คนที่ 10 
สามัญ 

เอก 

โท 

ตรี 

จัตวา 

เอก (ตายสั้น)/1 

เอก (ตายสั้น)/2 

ตรี (ตายสั้น) 

เอก (ตายยาว) 

โท (ตายยาว) 



 

ภาคผนวก ง  

ค่าเซมิโทนของผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย 

จากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชา                                     

 

 
ภาพที่ 184 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนท่ี 1 

 

ตารางที่ 48 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนที่ 1 

 สามัญ เอก โท ตรี จัตวา เอก 
(ตายสั้น) 

ตรี 
(ตายสั้น) 

เอก 
(ตายยาว) 

โท 
(ตายยาว) 

0% 3.890085 4.135619 9.588258 6.96186 2.632105 3.531235 5.460429 3.222738 7.190692 

10% 3.52506 3.496421 9.500641 6.592113 1.769643 3.547061 5.28428 2.980159 7.199981 

20% 3.398548 3.113947 9.594275 6.636964 0.962724 3.358405 5.170789 2.785565 7.210295 

30% 3.304976 2.911169 9.685443 6.833087 0.341538 3.271612 5.107284 2.652651 7.208638 

40% 3.186532 2.637357 9.622011 7.030023 0.056739 3.158935 5.105734 2.481538 7.153751 

50% 2.982125 2.298741 9.406239 7.275308 0 2.994465 5.191944 2.309931 7.053741 

60% 2.665666 2.018398 8.889122 7.686126 0.274414 2.809514 5.352536 2.143651 6.851168 

70% 2.391409 1.797615 7.65818 8.091676 1.114957 2.622887 5.538606 2.005448 6.360902 

80% 2.178128 1.618977 5.893415 8.535443 2.282679 2.37895 5.752115 1.844483 5.368153 

90% 1.927668 1.406712 4.127831 8.671702 3.989025 2.085578 5.992361 1.562969 4.147024 

100% 1.742508 1.308386 2.560673 8.603211 6.332475 1.864642 6.165846 1.264969 3.12621 
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ภาพที่ 185 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนท่ี 2 

 

ตารางที่ 49 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนที่ 2 
 สามัญ เอก โท ตรี/1 ตรี/2 ตรี/3 จัตวา เอก (ตาย

สั้น)/1 
เอก (ตาย
สั้น)/2 

ตรี (ตาย
สั้น)/1 

ตรี (ตาย
สั้น)/2 

เอก (ตาย
ยาว) 

โท (ตาย
ยาว) 

0% 2.650374 3.159938 4.005099 2.409856 6.355987 4.240794 1.857911 2.452062 3.867308 3.064338 4.173015 3.087263 3.670351 

10% 2.313574 2.795946 3.918906 2.008709 6.290092 4.129691 1.275724 2.332043 3.617611 2.958947 4.071365 2.783124 3.415199 

20% 2.169204 2.53563 3.89131 1.934696 6.260919 4.503605 1.031072 2.268976 3.336408 2.802079 3.926792 2.600604 3.218185 

30% 2.114088 2.392178 3.865093 1.969604 6.333761 4.933537 0.838254 2.272797 3.154241 2.683793 3.80015 2.43902 3.126019 

40% 2.012898 2.245969 3.772719 1.954923 6.330659 5.458154 0.688148 2.368495 3.043836 2.61431 3.697328 2.286754 2.997582 

50% 1.888064 2.016955 3.533343 1.98419 6.15899 5.675953 0.596438 2.472381 2.972888 2.570447 3.609014 2.127436 2.876095 

60% 1.754836 1.72129 3.172135 2.021771 5.828049 5.688489 0.730481 2.597854 2.883058 2.553941 3.541449 1.873666 2.700189 

70% 1.56598 1.347387 2.61754 2.155408 5.423005 5.630276 1.057384 2.726123 2.722733 2.482725 3.500224 1.55667 2.396852 

80% 1.332013 0.848509 1.87443 2.426307 4.758925 5.407045 1.519163 2.854006 2.564367 2.437461 3.443755 1.054856 2.043338 

90% 1.187865 0.401317 1.011 2.894354 3.639456 4.907479 2.370455 2.984478 2.438296 2.322426 3.32273 0.64617 1.604094 

100% 1.030536 0 0.155832 3.533358 2.167745 4.160916 3.923193 3.059456 2.244542 2.167911 3.110117 0.309586 1.11454 
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ภาพที่ 186 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนท่ี 3 

 

ตารางที่ 50 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนที่ 3 
 สามัญ เอก โท ตรี จัตวา/1 จัตวา/2 เอก 

(ตายสั้น) 
ตรี 

(ตายสั้น) 
เอก 

(ตายยาว) 
โท 

(ตายยาว) 

0% 3.820772 4.238772 4.7212 4.839083 2.103832 4.687107 4.747111 4.435362 3.750724 4.786657 

10% 2.947138 3.82319 3.960669 4.256401 1.341799 4.105693 4.524396 4.196885 3.415456 4.313622 

20% 2.24121 3.280741 3.237498 3.777007 0.816289 3.569719 4.218312 3.931027 3.074962 3.979581 

30% 1.875551 2.855087 2.756356 3.39108 0.492482 3.170881 3.8654 3.617755 2.772643 3.539743 

40% 1.436499 2.495783 2.368989 2.89415 0.415168 2.836388 3.488273 3.273733 2.552602 3.151467 

50% 1.128714 2.089867 2.047581 2.491123 0.340125 2.364789 3.157693 2.94502 2.34147 2.92815 

60% 0.853687 1.658663 1.795175 1.989053 0.530167 1.802453 2.834883 2.638674 2.074277 2.68177 

70% 0.545006 1.239477 1.445395 1.397509 0.664748 1.14251 2.530787 2.388563 1.816006 2.394404 

80% 0.244686 0.850204 0.963651 0.87559 1.213048 0.66581 2.22456 2.172959 1.545891 1.951002 

90% 0.16579 0.40962 0.513475 0.458749 2.231074 0.150601 1.898091 1.907239 1.212997 1.344992 

100% 0.244545 0.147014 0.188889 0.019661 3.714413 0 1.627437 1.66141 0.862485 0.785598 
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ภาพที่ 187 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนท่ี 4 

 

ตารางที่ 51 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนที่ 4 
 สามัญ เอก โท/1 โท/2 ตร/ี1 ตร/ี2 จัตวา/1 จัตวา/2 เอก 

(ตายสั้น) 
ตร ี

(ตายสั้น) 
เอก 

(ตายยาว) 
โท 

(ตายยาว) 

0% 5.031007 5.330535 9.692563 5.44822 5.169036 5.14092 5.362229 4.567444 4.392164 5.198228 6.159546 5.916659 

10% 4.162489 4.415028 9.958756 4.613747 4.394712 4.17996 4.56503 3.433995 4.390322 4.992437 5.536454 5.154638 

20% 3.47595 3.513433 10.15063 3.739709 4.14708 3.56803 3.902768 2.549629 4.04147 4.669205 4.866705 4.350704 

30% 2.978872 2.811027 10.06899 3.135209 4.067095 2.975802 3.509374 1.875008 3.664036 4.241281 4.187583 3.655926 

40% 2.364206 2.320385 9.784275 2.678288 4.279218 2.435718 3.291316 1.544015 3.284918 3.860668 3.546638 3.044389 

50% 1.980138 1.846221 9.215284 2.47775 4.672068 1.939435 3.42519 1.059896 2.923992 3.515168 2.881231 2.340938 

60% 1.72857 1.580142 8.350235 2.402085 5.299489 1.558433 3.708155 0.813402 2.598044 3.154185 2.175236 1.719966 

70% 1.426102 1.331593 7.245941 2.769979 6.116334 1.14115 4.279039 0.583433 2.218343 2.809437 1.67056 1.257549 

80% 1.173789 1.115673 6.086177 3.026642 6.701911 0.716516 4.910736 0.48456 2.00376 2.505252 1.304088 0.947785 

90% 1.057241 0.909684 4.928145 3.072094 6.830074 0.434198 5.439805 0.534323 1.750044 2.240252 1.111619 0.696206 

100% 0.963059 0.719007 4.42834 2.921731 6.521827 0 5.309328 0.589253 1.659665 2.014413 1.005218 0.617173 
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ภาพที่ 188 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนท่ี 5 

 

ตารางที่ 52 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนที่ 5 
 สามัญ เอก โท ตร ี จัตวา เอก (ตาย

สั้น)/1 
เอก (ตาย
สั้น)/2 

ตร ี
(ตายสั้น) 

เอก 
(ตายยาว) 

โท 
(ตายยาว) 

0% 3.594381 3.918012 8.934015 5.506457 3.828881 3.22367 3.890142 5.13708 4.196335 8.429507 

10% 3.09765 3.31866 8.889414 5.149985 2.817272 3.060339 3.656622 4.993501 3.648903 8.39595 

20% 2.901405 3.006231 8.798726 4.941818 2.037278 2.908095 3.406486 4.937754 3.154852 8.418953 

30% 2.648131 2.739615 8.646948 4.81591 1.352151 2.723081 3.226044 4.958697 2.821347 8.41721 

40% 2.35469 2.374553 8.485581 4.794807 0.676032 2.542347 3.094124 5.106578 2.576949 8.336544 

50% 2.078851 2.069362 8.177335 4.949619 0.184871 2.395761 3.079731 5.368811 2.377846 8.116013 

60% 1.931071 1.856405 7.653426 5.319366 0 2.303399 3.050281 5.723923 2.168963 7.73614 

70% 1.73936 1.594722 6.876236 6.001252 0.049481 2.22312 3.074558 6.247212 1.957711 7.067897 

80% 1.597604 1.442499 5.649974 6.907513 0.541127 2.140976 3.213789 6.899774 1.805372 5.833101 

90% 1.503015 1.350081 4.155139 7.164393 1.857556 2.071433 3.427082 7.666918 1.697834 4.179464 

100% 1.420758 1.472757 2.875848 6.111344 3.771068 1.985501 3.592901 8.155536 1.525188 2.453675 
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ภาพที่ 189 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนท่ี 6 

 

ตารางที่ 53 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนที่ 6 
 สามัญ เอก โท ตรี จัตวา เอก 

(ตายสั้น) 
ตรี 

(ตายสั้น) 
เอก 

(ตายยาว) 
โท 

(ตายยาว) 

0% 4.331303 4.268118 3.727419 4.79418 3.223573 4.650516 5.384703 4.453276 4.824259 

10% 3.490899 3.57026 3.268916 3.882017 2.161622 4.330987 4.830637 4.152798 4.03699 

20% 3.139888 3.081791 2.960256 3.39054 1.395634 4.053989 4.346218 3.896257 3.585985 

30% 2.877569 2.706912 2.676918 3.001907 0.825298 3.871761 4.007788 3.64264 3.211411 

40% 2.577323 2.392082 2.392048 2.870434 0.313217 3.730859 3.745065 3.442636 2.9749 

50% 2.341119 2.034602 2.141237 2.809973 0.06247 3.614471 3.551658 3.305982 2.80376 

60% 2.112769 1.749947 1.898762 3.032892 0 3.515129 3.37501 3.175281 2.691369 

70% 1.913906 1.481173 1.563972 3.523242 0.043522 3.425391 3.224708 3.048501 2.461918 

80% 1.633861 1.208385 1.172844 4.527589 0.378586 3.333949 3.068854 2.77858 2.146367 

90% 1.356277 0.988567 0.794742 5.657105 1.489389 3.240157 2.923664 2.409971 1.720235 

100% 1.295802 0.918817 0.506033 6.085 3.389335 3.132019 2.739769 1.952663 1.227073 
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ภาพที่ 190 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนท่ี 7 

 

ตารางที่ 54 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนที่ 7 
 สามัญ เอก โท/1 โท/2 ตร ี จัตวา ตํ่า-ระดับ 

(ตายสั้น) 
กลาง-ข้ึน 
(ตายสั้น) 

ตํ่า-ระดับ 
(ตายยาว) 

สูง-ตก 
(ตายยาว) 

0% 3.651556 3.450019 8.089271 5.576573 6.017164 3.011399 2.779317 5.535551 4.10715 7.742879 

10% 3.459675 3.2498 8.487682 5.10164 5.571827 2.235664 2.582016 5.576621 3.843672 8.122607 

20% 3.102271 2.966968 8.529602 4.461127 5.294729 1.408725 2.200159 5.438259 3.326584 8.233384 

30% 2.677966 2.638727 8.535138 3.903427 5.200978 0.865442 1.888113 5.268827 2.970354 8.34325 

40% 2.319466 2.291009 8.557102 3.450398 5.115188 0.535429 1.589697 5.211532 2.624736 8.384105 

50% 1.936451 1.911346 8.509765 2.950163 5.12878 0.262485 1.289419 5.268886 2.226952 8.329931 

60% 1.665006 1.539182 8.255901 2.527583 5.238853 0.136315 0.992499 5.525617 1.697353 8.182232 

70% 1.428096 1.283976 7.722002 2.16346 5.559655 0.225287 0.723193 5.887932 1.345431 7.997083 

80% 1.238757 1.05632 6.693998 1.837283 6.217489 0.634075 0.459183 6.401982 1.02975 7.437486 

90% 1.08361 0.89047 4.968744 1.829622 7.084076 1.564869 0.213528 6.961345 0.780823 6.269627 

100% 0.979162 0.764962 2.972906 1.784233 7.204703 2.946947 0 7.312893 0.503707 4.665375 
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ระยะเวลาแบบปรับค่า 
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ภาพที่ 191 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนท่ี 8 

 

ตารางที่ 55 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนที่ 8 
 สามัญ เอก โท ตรี จัตวา เอก 

(ตายสั้น) 
ตรี 

(ตายสั้น) 
เอก 

(ตายยาว) 
โท 

(ตายยาว) 
0% 4.782029 3.672799 8.584198 7.227867 2.74004 4.860714 7.88798 4.434621 8.354911 

10% 4.364188 3.108155 8.759625 6.842926 1.660993 4.650839 7.654661 3.962429 8.409163 

20% 4.151131 2.709993 8.825076 6.633907 0.854115 4.440057 7.523064 3.602977 8.494838 

30% 3.943872 2.377828 8.800465 6.528186 0.385809 4.233125 7.419699 3.356817 8.527617 

40% 3.797803 2.097574 8.673478 6.453459 0.16669 4.036643 7.369419 3.181624 8.481518 

50% 3.679189 1.918874 8.317213 6.470745 0 3.864301 7.36552 3.067167 8.406791 

60% 3.56166 1.683829 7.502305 6.667052 0.081484 3.688508 7.492103 2.972135 8.257119 

70% 3.422593 1.47107 5.820943 7.11702 0.131868 3.495763 7.813048 2.896214 7.941307 

80% 3.231229 1.273556 3.59603 7.759182 0.433528 3.301507 8.263596 2.816224 7.350865 

90% 2.960751 1.101253 1.677666 8.329614 1.470233 3.126329 8.719157 2.763692 6.247179 

100% 2.797593 1.010932 0.846002 7.705563 4.147451 2.963707 8.985526 2.634595 4.793984 
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ระยะเวลาแบบปรับค่า 
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ภาพที่ 192 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนท่ี 9 

 

ตารางที่ 56 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนที่ 9 
 สามัญ เอก โท ตร ี จัตวา เอก (ตาย

สั้น)/1 
เอก (ตาย
สั้น)/2 

ตร ี(ตาย
สั้น)/1 

ตร ี(ตาย
สั้น)/2 

เอก (ตาย
ยาว) 

โท (ตาย
ยาว) 

0% 6.965578 11.26269 3.650583 10.86041 10.45457 1.690113 8.850651 0.320625 2.105939 10.94121 2.505533 

10% 7.115319 11.00194 3.890148 10.09563 9.449335 1.647701 8.809728 0.117387 2.115796 10.71355 2.602258 

20% 8.305087 10.76126 4.092624 9.746256 8.83953 1.543823 8.655911 0.01096 2.149312 10.50738 2.621758 

30% 8.098874 10.64188 4.248681 9.622544 8.585725 1.39072 8.463001 0 2.127277 10.37669 2.672446 

40% 7.886956 10.62262 4.305308 9.621419 8.412801 1.212123 8.27494 0.085699 2.003658 10.26311 2.681748 

50% 7.67342 10.53326 4.165843 9.78346 8.393498 1.017145 8.121425 0.321576 1.783407 10.04892 2.61182 

60% 7.402588 10.42416 3.896369 10.19078 8.553117 0.813709 8.032536 0.719197 1.512835 9.758146 2.497809 

70% 7.006407 10.29391 3.383581 10.72368 8.90666 0.602433 7.942712 1.268414 1.249786 9.436542 2.214863 

80% 6.460697 10.02516 2.503199 10.9269 9.694344 0.404226 7.752696 1.933407 0.973307 9.078005 1.649647 

90% 6.173499 9.614605 1.53631 11.04886 10.88366 0.224922 7.407041 2.689799 0.720008 8.724119 1.075121 

100% 6.383564 9.116905 0.358964 11.21186 11.36585 0.06425 7.020154 3.416198 0.510596 8.431479 1.390179 
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ภาพที่ 193 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนท่ี 10 

 

ตารางที่ 57 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTK คนที่ 10 
 สามัญ เอก โท/1 โท/2 โท/3 ตร/ี1 ตร/ี2 จัตวา เอก 

(ตายสั้น) 
ตร ี

(ตายสั้น) 
เอก 

(ตายยาว) 
โท 

(ตายยาว) 

0% 3.520306 3.692512 4.991195 7.521466 2.721201 2.906846 7.303974 2.585853 4.982911 5.279259 4.156037 5.399244 

10% 3.559521 3.457268 5.168107 7.529387 1.847438 2.121423 7.466133 2.101822 4.83656 5.229692 3.960486 5.386988 

20% 3.645991 3.468644 5.333474 7.675126 1.079515 1.718562 7.723746 1.684012 4.675981 5.200944 3.854758 5.466226 

30% 3.659287 3.515848 5.289452 7.902647 0.705927 1.615288 7.994569 1.368755 4.502496 5.180171 3.846031 5.485954 

40% 3.66616 3.434927 5.184308 8.041928 0.539617 1.674494 8.053836 1.194632 4.34053 5.168316 3.803834 5.43663 

50% 3.544055 3.261708 5.001917 8.041069 0.449099 1.917324 8.196398 1.104705 4.173266 5.14822 3.639477 5.347541 

60% 3.343438 2.930066 4.628089 7.87973 0.707874 2.39752 8.068529 1.021361 3.982828 5.099804 3.460373 5.196626 

70% 2.985171 2.379908 4.00374 7.535121 1.138237 3.131998 7.697874 0.955249 3.760925 4.987256 3.158135 4.98076 

80% 2.4964 1.479477 3.026924 7.662166 1.917086 3.787869 6.982527 0.950257 3.506125 4.809199 2.660083 4.625975 

90% 1.733981 0.689415 1.736325 6.859193 2.59136 3.735056 5.965641 2.173787 3.232632 4.566052 1.858332 3.929253 

100% 0.831597 0 0.672367 8.109505 2.670555 2.091234 4.714588 4.311399 2.978014 4.280857 1.055805 2.954315 
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ระยะเวลาแบบปรับค่า 

KHTK คนที่ 10 
สามัญ 
เอก 
โท/1 
โท/2 
โท/3 
ตรี/1 
ตรี/2 
จัตวา 
เอก (ตายสั้น) 
ตรี (ตายสั้น) 
เอก (ตายยาว) 
โท (ตายยาว) 



 

ภาคผนวก จ  

ค่าเซมิโทนของผู้บอกภาษาคนกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย 

จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 

 

 
ภาพที่ 194 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนท่ี 1 

 

ตารางที่ 58 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนที่ 1 
 สามัญ เอก โท ตรี จัตวา เอก 

(ตายสั้น) 
ตรี 

(ตายสั้น) 
เอก 

(ตายยาว) 
โท 

(ตายยาว) 
0% 5.215502 4.597855 9.985399 5.226689 4.267096 4.967861 5.155363 4.519455 9.830496 

10% 4.161194 4.006994 9.40802 4.815966 2.869761 4.61406 4.72218 3.849733 9.416122 

20% 3.759711 3.589357 9.080175 4.641896 2.278499 4.237509 4.368424 3.442507 9.256241 

30% 3.391428 3.281573 8.915437 4.588607 1.797394 3.874244 4.198823 3.013315 9.013125 

40% 3.056653 2.855518 8.848419 4.611551 1.314688 3.534611 4.140948 2.518036 9.041192 

50% 2.570116 2.431988 8.592069 4.69206 1.005363 3.270845 4.191456 1.92448 8.863104 

60% 2.13142 1.989155 8.216347 5.217829 0.846076 3.082735 4.310811 1.431209 8.532734 

70% 1.849882 1.689167 7.614517 5.89014 0.903343 2.90261 4.451516 1.149419 8.03951 

80% 1.586321 1.392572 6.693761 6.647826 1.571813 2.790227 4.646118 0.835808 7.095982 

90% 1.452835 1.161293 4.965755 7.342624 2.875188 2.732773 4.992574 0.525552 5.829067 

100% 1.516474 1.169017 3.055943 7.373616 5.629008 2.654455 5.442986 0 4.351849 
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ภาพที่ 195 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนท่ี 2 

 

ตารางที่ 59 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนที่ 2 
 สามัญ เอก โท ตรี จัตวา เอก 

(ตายสั้น) 
ตรี 

(ตายสั้น) 
เอก 

(ตายยาว) 
โท 

(ตายยาว) 
0% 3.004546 3.093274 6.13201 3.121791 3.29298 2.657717 2.69546 3.072223 6.806952 

10% 2.536598 2.546701 6.038525 2.505157 2.418331 2.424405 2.462725 2.659328 6.533738 

20% 2.253903 2.174324 6.091563 2.144916 1.888617 2.189942 2.139833 2.419274 6.420707 

30% 2.038484 1.83584 6.055634 1.950468 1.49683 1.994743 2.086386 2.214344 6.400219 

40% 1.868059 1.59002 5.889493 1.976567 1.244137 1.848573 2.017214 2.035927 6.338269 

50% 1.646563 1.242634 5.52665 2.240658 1.076696 1.66148 1.956341 1.847762 6.234643 

60% 1.365159 0.878005 4.86907 2.899734 1.104758 1.503241 1.933286 1.655855 5.971795 

70% 1.055868 0.558899 3.80183 3.727073 1.47631 1.356828 1.95845 1.45442 5.531786 

80% 0.739011 0.348605 2.610217 4.285424 2.310731 1.205501 2.05297 1.218683 4.879419 

90% 0.561719 0.132473 1.32316 4.31024 3.408739 1.074413 2.166771 0.850352 3.876179 

100% 0.78975 0 0.020231 3.557341 4.472318 0.964777 2.224273 0.345636 2.663014 
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ภาพที่ 196 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนท่ี 3 

 

ตารางที่ 60 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนที่ 3 
 สามัญ เอก โท ตรี จัตวา เอก (ตาย

สั้น) 
ตรี (ตาย
สั้น)/1 

ตรี (ตาย
สั้น)/2 

เอก 
(ตายยาว) 

โท 
(ตายยาว) 

0% 2.561412 2.240231 5.345748 2.654287 3.119447 2.668354 1.948119 1.804361 2.654821 3.907825 

10% 2.187506 1.785618 4.933331 1.911247 1.919835 2.279805 1.772013 1.750006 2.050023 3.489638 

20% 1.935713 1.528706 4.829081 1.806468 1.424306 1.926016 1.639675 1.514876 1.637123 3.267743 

30% 1.713577 1.264336 4.835062 1.806226 0.930879 1.619495 1.640161 1.235731 1.433491 3.233204 

40% 1.433477 0.984873 4.819528 1.787167 0.600056 1.379487 1.66291 0.984825 1.2476 3.311389 

50% 1.175392 0.740243 4.619996 1.970526 0.379059 1.203335 1.738864 0.907786 0.990827 3.238564 

60% 0.903774 0.458572 4.264536 2.404915 0.281821 1.092172 1.855562 0.981739 0.791763 3.057802 

70% 0.602816 0.223801 3.783003 3.114759 0.796931 1.016206 2.003398 1.06422 0.514901 2.880343 

80% 0.239927 0.0878 3.030771 3.763768 1.875091 1.003507 2.132582 1.168071 0.374721 2.544254 

90% 0 0.159076 2.084654 3.968448 3.336499 1.017102 2.248024 1.324241 0.364592 2.134073 

100% 0.306929 0.516887 0.829479 3.465783 5.088144 1.005403 2.337405 1.431039 0.374482 1.675786 
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ภาพที่ 197 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนท่ี 4 

 

ตารางที่ 61 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนที่ 4 
 สามัญ เอก โท ตรี/1 ตรี/2 จัตวา เอก (ตาย

สั้น)/1 
เอก (ตาย
สั้น)/2 

ตรี (ตาย
สั้น)/1 

ตรี (ตาย
สั้น)/2 

เอก (ตาย
ยาว) 

โท (ตาย
ยาว)/1 

โท (ตาย
ยาว)/2 

0% 2.935592 3.936977 3.61199 1.082053 4.26079 1.623348 3.439067 1.988134 3.473169 2.160408 2.162983 5.064273 1.731969 

10% 2.54958 3.709808 3.347768 0.38797 3.988349 0.667111 3.196308 1.730807 3.231852 1.988535 1.542881 4.893567 1.23059 

20% 2.511925 3.800537 3.422055 0.193338 4.100856 0.280234 3.002128 1.541446 3.045771 1.858844 1.211819 4.849373 1.063482 

30% 2.650406 3.998829 3.640072 0.250943 4.44243 0.089725 2.835625 1.378157 2.936438 1.743338 1.008765 4.981242 0.820713 

40% 2.69645 4.007299 3.690029 0.404907 4.558055 0.008593 2.731623 1.223823 2.869694 1.676752 0.862904 5.166736 0.765329 

50% 2.583374 3.892013 3.613639 0.660651 4.531223 0 2.670105 1.090205 2.856111 1.736214 0.774032 5.095736 0.753792 

60% 2.367984 3.619439 3.256488 1.128756 4.199475 0.051242 2.663111 0.998423 2.933572 1.827627 0.715929 4.91794 0.549021 

70% 2.016212 3.155572 2.786419 1.905342 3.607929 0.470458 2.724213 0.932956 3.085991 1.972551 0.676738 4.679299 0.430409 

80% 1.610844 2.450177 2.085797 2.936254 2.867455 1.311005 2.82525 0.906633 3.280693 2.170304 0.647876 4.281007 0.372686 

90% 1.203478 1.675036 1.389789 3.77588 1.898888 2.493674 2.906579 0.90982 3.481357 2.339906 0.603494 3.604727 0.264516 

100% 0.779109 0.813549 0.617622 4.398962 0.961406 3.824215 2.935483 0.893444 3.591658 2.489864 0.589574 2.765572 0.294403 
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ภาพที่ 198 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนท่ี 5 

 

ตารางที่ 62 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนที่ 5 
 สามัญ เอก โท ตรี จัตวา เอก 

(ตายสั้น) 
ตรี 

(ตายสั้น) 
เอก 

(ตายยาว) 
โท 

(ตายยาว) 
0% 4.847819 3.913234 7.714867 5.521293 2.883737 4.170339 2.966489 3.809914 6.493324 

10% 3.919251 3.109743 7.410995 4.435321 1.804036 3.755661 2.885545 3.353764 6.267406 

20% 3.458188 2.514467 7.256306 3.906541 1.168238 3.333866 2.732989 2.924366 6.073589 

30% 3.174835 2.099884 7.118336 3.643312 0.849382 2.951606 2.639344 2.471622 5.941351 

40% 2.92794 1.752016 6.967772 3.674392 0.744374 2.614573 2.550355 2.182696 5.881978 

50% 2.546354 1.517614 6.640499 3.98018 0.656659 2.359588 2.535815 1.94353 5.789295 

60% 1.976063 1.168106 6.137685 4.732847 0.726701 2.116714 2.652638 1.673395 5.688046 

70% 1.358204 0.726783 5.279644 5.660376 1.003719 1.848572 2.86166 1.450517 5.55131 

80% 0.861485 0.315479 4.20157 6.092429 1.495242 1.600495 3.117161 1.299377 5.343697 

90% 0.308391 0.127829 3.271645 5.801081 2.610644 1.237724 3.464479 1.004505 5.065031 

100% 0.45975 0 2.811623 4.690692 4.419446 1.054585 3.802796 0.815747 4.624976 
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ภาพที่ 199 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนท่ี 6 

 

ตารางที่ 63 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนที่ 6 
 สามัญ เอก โท ตร ี จัตวา เอก (ตาย

สั้น)/1 
เอก (ตาย
สั้น)/2 

ตร ี(ตาย
สั้น)/1 

ตร ี(ตาย
สั้น)/2 

เอก (ตาย
ยาว) 

โท (ตาย
ยาว) 

0% 4.859324 5.001851 5.483734 4.70747 4.277674 4.563752 3.846217 4.769334 4.741663 4.628154 4.875126 

10% 4.047748 4.425799 5.22233 3.932254 2.959391 4.37434 3.331265 4.585639 4.395946 4.001637 4.791951 

20% 3.582728 3.911733 5.127576 3.328922 2.047466 4.121896 3.00801 4.433811 3.988744 3.326664 4.477254 

30% 3.197494 3.530318 4.949624 2.92081 1.288356 3.881297 2.912485 4.270916 3.686801 2.656452 4.38684 

40% 2.860056 3.1312 4.590103 2.746174 0.933708 3.668932 2.95675 4.137972 3.45083 2.172939 4.119012 

50% 2.548675 2.850856 4.168678 2.835533 0.845568 3.421865 3.087049 4.086975 3.201399 1.677089 3.968577 

60% 2.091488 2.591908 3.809527 2.863551 0.855716 3.176962 3.084237 4.112687 2.90599 1.42373 3.711779 

70% 1.758156 2.290285 2.771437 3.492446 1.044125 2.966275 3.116363 4.208611 2.597012 1.167884 3.064134 

80% 1.686526 1.994568 2.466593 4.429986 1.525962 2.755071 3.125783 4.352744 2.312818 0.820225 2.338703 

90% 1.710643 1.776835 1.323737 4.959964 2.222183 2.593811 2.865833 4.541297 2.117423 0.602333 1.014412 

100% 1.934956 1.644612 0.940923 5.349615 3.268189 2.454587 2.626413 4.751583 1.95688 0.383889 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

1

2

3

4

5

6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

เซ
มิโ

ทน
 

ระยะเวลาแบบปรับค่า 

KHTT คนที่ 6 
สามัญ 
เอก 
โท 
ตรี 
จัตวา 
เอก (ตายสั้น)/1 
เอก (ตายสั้น)/2 
ตรี (ตายสั้น)/1 
ตรี (ตายสั้น)/2 
เอก (ตายยาว) 
โท (ตายยาว) 



  251 

 
ภาพที่ 200 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนท่ี 7 

 

ตารางที่ 64 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนที่ 7 
 สามัญ เอก โท ตรี จัตวา เอก 

(ตายสั้น) 
ตรี 

(ตายสั้น) 
เอก 

(ตายยาว) 
โท 

(ตายยาว) 

0% 3.340535 3.079009 4.719843 3.117227 3.070095 3.328434 3.475756 3.564511 4.452281 

10% 3.216554 2.892221 4.636481 2.816908 2.115632 3.098212 3.100694 3.308728 4.469953 

20% 3.085687 2.421481 4.558775 2.594659 1.238313 2.905813 2.818811 2.85025 4.430738 

30% 2.667543 2.044157 4.553478 2.488396 0.799554 2.692963 2.616322 2.471131 4.431292 

40% 2.395051 1.660531 4.485561 2.519887 0.466393 2.440348 2.46003 2.153814 4.436005 

50% 2.122074 1.270859 4.313989 2.673186 0.031019 2.213478 2.358542 1.832538 4.361767 

60% 1.814108 1.021111 4.082732 2.913176 0 1.983587 2.358703 1.608131 4.13703 

70% 1.60996 0.8796 3.720641 3.239862 0.20048 1.730472 2.479598 1.44724 3.766888 

80% 1.448448 0.720373 3.277611 3.590514 0.582035 1.463297 2.692612 1.236558 3.308763 

90% 1.18754 0.593967 2.88011 3.891315 1.036137 1.248287 2.968002 1.204132 2.808608 

100% 0.914697 0.499573 2.824947 4.155365 2.320685 1.046386 3.345383 1.287481 2.42786 
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ภาพที่ 201 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนท่ี 8 

 

ตารางที่ 65 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนที่ 8 
 สามัญ เอก โท ตรี จัตวา เอก 

(ตายสั้น) 
ตรี 

(ตายสั้น) 
เอก 

(ตายยาว) 
โท 

(ตายยาว) 

0% 4.321156 4.181512 6.518756 4.762182 3.898767 2.679857 5.164955 2.568298 5.669327 

10% 3.73632 3.615458 6.077677 4.06731 2.831933 2.516984 5.031525 2.32951 5.529463 

20% 3.428454 3.078738 5.836453 3.643628 2.034404 2.467414 4.936864 2.229799 5.445602 

30% 3.284494 2.755656 5.531122 3.443805 1.556257 2.312169 4.815659 1.996732 5.361903 

40% 3.062212 2.241969 5.06835 3.487422 1.195587 2.020237 4.773017 1.89543 5.291386 

50% 2.873988 2.104446 4.797372 3.555832 0.996602 1.767468 4.763083 1.501144 5.208745 

60% 2.527056 1.371098 4.007258 3.889729 0.946983 1.400288 4.821384 1.282765 5.132312 

70% 2.056945 0.97865 3.581883 4.4684 0.997511 1.146834 4.936976 1.01032 4.998911 

80% 1.712373 0.564586 3.120695 5.098015 1.350381 0.877782 5.091696 0.810724 4.804251 

90% 1.440551 0.207981 2.549085 5.232724 2.634406 0.366935 5.248722 0.611486 4.571575 

100% 1.57577 0 1.68464 4.728377 4.6328 0.086897 5.407683 0.18218 4.233718 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

ชื่อ
แก

น 

ช่ือแกน 

KHTT คนที่  8 สามัญ 

เอก 

โท 

ตรี 

จัตวา 

เอก (ตายสั้น) 

ตรี (ตายสั้น) 

เอก (ตายยาว) 

โท (ตายยาว) 



  253 

 
ภาพที่ 202 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนท่ี 9 

 

ตารางที่ 66 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนที่ 9 
 สามัญ เอก โท ตรี จัตวา เอก 

(ตายสั้น) 
ตรี 

(ตายสั้น) 
เอก 

(ตายยาว) 
โท 

(ตายยาว) 

0% 5.646771 5.848733 6.301343 6.246513 4.628668 5.407517 6.005711 4.907301 6.660961 

10% 4.731096 4.940171 6.278353 5.575015 3.071715 4.785844 5.609684 4.188631 6.524616 

20% 4.191886 4.193204 6.015216 5.30951 1.83781 4.155787 5.275093 3.598358 6.412965 

30% 3.76425 3.570887 5.734512 5.107398 1.276931 3.596423 5.050696 3.085811 6.274253 

40% 3.414696 3.071391 5.463829 4.970215 0.90327 3.094611 4.949092 2.61218 6.12109 

50% 3.160843 2.796085 5.146253 4.928984 0.739457 2.645907 4.974858 2.153244 5.915573 

60% 3.069585 2.575487 4.732067 5.082799 0.747261 2.279041 5.122237 1.711998 5.643412 

70% 2.938584 2.388447 4.217068 5.38164 1.101584 1.96025 5.336096 1.318319 5.240709 

80% 2.83352 2.21893 3.598033 5.867482 2.034557 1.640667 5.630162 0.933065 4.602002 

90% 2.907249 2.24212 3.04735 6.26344 3.865609 1.305344 5.974762 0.517454 3.894079 

100% 3.202812 2.604926 2.692457 5.975451 6.082841 0.864545 6.243049 0 3.143107 
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ภาพที่ 203 สัทลักษณะของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนท่ี 10 

 

ตารางที่ 67 ค่าเซมิโทนของวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนกัมพูชา KHTT คนที่ 10 
 สามัญ เอก โท ตรี จัตวา เอก 

(ตายสั้น) 
ตรี 

(ตายสั้น) 
เอก 

(ตายยาว) 
โท 

(ตายยาว) 

0% 3.677629 3.249644 4.578161 3.935023 2.96073 3.669094 3.739259 3.808511 4.306803 

10% 3.311094 3.190831 4.28719 3.499032 2.387008 3.448612 3.449596 3.257433 4.109154 

20% 2.875677 2.731308 4.119514 2.95567 1.621322 3.061831 3.166936 2.816367 3.962454 

30% 2.63815 2.227409 4.051081 2.80846 1.109607 2.728257 2.944792 2.289915 3.88369 

40% 2.55747 1.826115 3.974629 2.685467 0.573552 2.403444 2.803475 1.764854 3.807302 

50% 2.364382 1.446871 3.83911 2.627437 0.336161 2.088398 2.683951 1.449381 3.713058 

60% 2.21799 1.169574 3.739825 2.666694 0.211788 1.795079 2.624427 1.180828 3.592333 

70% 1.982376 0.873578 3.55379 2.790973 0.374409 1.566714 2.684732 0.971287 3.45267 

80% 1.852179 0.548764 3.2799 3.00162 0.9195 1.360702 2.860943 0.682752 3.31557 

90% 1.73639 0.26637 2.952244 3.435474 1.616395 1.214871 3.126979 0.315418 3.134377 

100% 1.856745 0 2.625166 3.851249 2.010452 1.072161 3.402398 0.122468 3.03845 
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ประวัติผู้เขียน  

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ฤทัยวรรณ ปานชา 

วัน เดือน ปี เกิด 8 กุมภาพันธ์ 2536 
สถานที่เกิด จังหวัดสุพรรณบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2553  สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบางปลาม้า 

“สูงสุมารผดุงวิทย์”  

พ.ศ. 2557  สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

(เกียรตินิยมอันดับ 1) จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน  

พ.ศ. 2558  ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 

2559 
ที่อยู่ปัจจุบัน 59 หมู่ 8 ตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 
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