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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระในภาษาไทยและเสนอวิธีการปรับ
ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ ที่เหมาะสมกับลั กษณะทางกลสัทศาสตร์ของสระภาษาไทย วิธีการที่ใช้ คือวิธีเอส-เซน
ทรอยด์ (Watt & Fabricius, 2002) ซึ่ ง เป็ น อั ล กอริ ทึ ม ส าหรั บ การศึ ก ษาทางสั ท ศาสตร์ สั ง คม ค่ า ทางกล
สัทศาสตร์ที่วัดคือค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 และ 2 ของสระเสียงยาวภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูด เพศชายและ
เพศหญิงเพื่อศึกษารูปร่างของพื้นที่สระและความสัมพันธ์เชิงตาแหน่งในพื้นที่สระของสระต่างๆ ผลการศึกษา
พบว่า รูปร่างของพื้ น ที่ส ระในภาษาไทยเป็นสามเหลี่ยม สระที่เหมาะสมกับการกาหนดเป็นจุดตรึงในการ
คานวณค่าเซนทรอยด์คือสระ ii aa uu เมื่อพิจารณาความสั มพันธ์ของค่าความถี่ฟอร์เมินท์ระหว่างสระที่
กาหนดเป็นจุดตรึง สระสูง ii และ uu มีรูปแบบความแตกต่างของค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 ที่หลากหลาย ส่วน
ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 2 ของสระ aa ใกล้เคียงกับค่ามัธยฐานระหว่างสระ ii และ uu ดังนั้นจึงควรใช้ค่าความถี่
ฟอร์ เมิน ท์จ ริ งของทั้ง 3 สระแทนการใช้ค่าเสมือนของสระ uu เพื่อคานวณค่าเซนทรอยด์ ข้อค้นพบของ
การศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการวิเคราะห์ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระแต่ละภาษาอย่างละเอียดก่อน
การปรับค่าความถี่ฟอร์เมินท์เพื่อศึกษาการแปรของสระ
คาสาคัญ :
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Abstract
This study aims to analyze formant frequencies of Thai vowels and suggests vowel
formant frequency normalization suitable for acoustic characteristics of Thai vowels. The used
method is S-centroid procedure (Watt & Fabricius, 2002), which is an algorithm for a
sociophonetic study. The first and second formant frequencies of Thai long vowels produced
by male and female speakers were measured to investigate the shape of vowel spaces and
the relation among the vowels based on their positions in the vowel spaces. The result shows
that Thai vowel space is triangular. The vowels suitably used as point vowels for the calculation
of centroids are /ii aa uu/. Regarding the formant-frequency relation among the point vowels,
the high vowels /ii/ and /uu/ exhibit various patterns of first-formant difference, and the second
formant of the vowel /aa/ is close to the median value of /i/-/u/ line. Therefore, the centroid
should be calculated from the real formant frequencies of the three vowels rather than the
derived values of the vowel /uu/. The findings point out the importance of a thorough
examination of vowel formant frequencies of each language prior to vowel formant frequency
normalization for studying vowel variation.
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1. บทนา
การแปรของเสี ยงสระเป็ นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางภาษาที่นักภาษาศาสตร์ให้ ความสนใจ ค่าทาง
กลสั ท ศาสตร์ ที่ แ สดงคุ ณ ลั ก ษณะสระ (vowel quality) คื อ ค่ า ความถี่ ฟ อร์ เ มิ น ท์ (formant frequency)
ในการศึกษาการแปรของสระในพื้นที่สระ (vowel space) นักภาษาศาสตร์วิเคราะห์ ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1
(first formant frequency/F1) และค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 2 (second formant frequency/F2) ค่าความถี่
ฟอร์เมินท์ที่ 1 บ่งชี้ความสูงต่าของลิ้น ซึ่งแปรผกผันกัน กล่าวคือ สระสูงมีค่าความถี่ฟอร์เมินท์ต่ากว่าสระต่า
ส่วนค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 2 (F2) บ่งชี้ตาแหน่งหน้าหลังของลิ้นโดยแปรตามกัน กล่าวคือ สระหน้ามีค่าความถี่
ฟอร์เมินท์ที่ 2 สูงกว่าสระหลัง
ในมุมมองทางภาษาศาสตร์สังคม การแปรของภาษาเกิดขึ้นในมิติที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมทางสังคม
ผู้พูดต่างเพศและต่างอายุมีแนวโน้มที่จะออกเสียงแตกต่างกันในบางลักษณะ ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระที่
มีสัทลักษณะแตกต่างกันย่อมเกิดการแปรในระดับสัทศาสตร์ด้วย อย่างไรก็ตาม การแปรทางสัทศาสตร์ไม่ได้
เป็นผลมาจากปัจจัยทางสังคมซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกเท่านั้น แต่ยังได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางกายภาพหรือ
สรีระของผู้พูดด้วย เช่น เพศและอายุที่แตกต่างกันของผู้ พูดย่อมส่งผลต่อขนาดช่องเสียง (vocal tract) ที่
แตกต่างกัน ทาให้ค่าความถี่ฟอร์เมินท์แปรตามสรีระร่างกายของผู้พูด การแปรดังกล่าวเป็นการแปรจากปัจจัย
ทางกายภาพของรูปร่างผู้พูดซึ่งเป็นปัจจัยภายใน
ด้วยเหตุนี้ การนาเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการศึกษาการแปรของเสียงสระตามปัจจัยทางสังคม
ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระจึงควรผ่านการปรับค่า (normalization) เพื่อลดอิทธิพลจากปัจจัยภายในหรือ
ความแตกต่างทางสรีระของผู้พูดที่ส่งผลกระทบต่อค่าความถี่ฟอร์เมินท์ และเพื่อแสดงการแปรที่เป็นผลมาจาก
พฤติกรรมทางภาษาที่แท้จริงซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางสังคมของผู้พูด การปรับค่าความถี่ฟอร์เมินท์จะทา
ให้การนาเสนอผลการวิเคราะห์การแปรของสระตามตัวแปรทางสังคมมีความสมเหตุผล การปรับค่าความถี่
ฟอร์เมินท์มีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับประเด็นของการวิจัย ในการศึกษาทางภาษาศาสตร์สังคม อัลกอริทึมทีน่ ิยมใช้กัน
คือ วิธีการปรับค่าแบบเอส-เซนทรอยด์ (S-centroid procedure) เสนอโดย Watt & Fabricius (2002) และ
ได้รับการพิสูจน์ทราบว่าเป็นอัลกอริทึมการปรับค่าความถี่ฟอร์เมินท์รายบุคคล (speaker-intrinsic vowel
formant frequency normalization algorithm) ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ วิ ธี ก ารอื่ น เพื่ อ
วัตถุประสงค์ทางภาษาศาสตร์สังคม (Fabricius, Watt & Johnson, 2009) โดยวิธีต้นแบบใช้ข้อมูลทดสอบ
จากภาษาอังกฤษสาเนียงอาร์พี (Received Pronunciation/RP) บทความดังกล่าวเผยแพร่ใน วารสารการแปร
และการเปลี่ยนแปลงทางภาษา (Language Variation and Change) และมีนักภาษาศาสตร์นาไปใช้ศึกษา
การแปรของสระในภาษาต่างๆ
การศึกษาที่ผ่ านมาเกี่ย วกับ การแปรของสระทางภาษาศาสตร์สั งคมที่นาวิธีการปรับค่าแบบเอส เซนทรอยด์ไปใช้ในภาษาอื่นๆ แสดงให้เห็นว่า แนวคิดและระเบียบวิธีดังกล่าวมีประสิทธิภาพ แต่จะต้องปรับ
รายละเอียดของวิธีต้นแบบให้เหมาะสมกับระบบและสัทลักษณะของสระในแต่ละภาษาด้วย จากการทบทวน
วรรณกรรม ผู้วิจัยไม่พบการศึกษาที่นาวิธีการปรับค่าความถี่ฟอร์เมินท์มาใช้ในการศึกษาสระในภาษาไทย และ
ยังพบว่าองค์ความรู้ที่มีอยู่จากการศึกษาในอดีตเกี่ยวกับค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระในภาษาไทยที่มีหน่วยเป็น
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เฮิ ร ตซ์ (Hertz) ยั ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การน ามาวิ เ คราะห์ แ นวทางการปรั บ ค่ า ความถี่ ฟ อร์ เ มิ น ท์ ด้ ว ยวิ ธี เ อสเซนทรอยด์ของสระในภาษาไทยได้ทันที ด้วยข้อจากัดของผู้บอกภาษาในการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นเพศชาย
เกือบทั้งหมด ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงจะศึกษาค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระภาษาไทย โดยเก็บข้อมูลจาก
ผู้พูดทั้งเพศชายและเพศหญิง และออกแบบรายการคาโดยควบคุมปัจจัยทางสัทศาสตร์ซึ่งเป็นอีกปัจจัยภายในที่
ส่ งผลต่อการแปรของค่ าความถี่ ฟ อร์ เ มิน ท์ ผลการศึกษาค่ าความถี่ ฟ อร์ เมิ นท์ ข องสระภาษาไทยจะน าไป
วิเคราะห์และเสนอแนวทางการปรับค่าด้วยวิธีเอส-เซนทรอยด์ที่เหมาะสมกับ ระบบและสัทลักษณะของสระ
ในภาษาไทย
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 วิธีการปรับค่าแบบเอส-เซนทรอยด์ (S-centroid procedure)
วิ ธี ก ารปรั บ ค่ า แบบเอส-เซนทรอยด์ (S-centroid procedure) เป็ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด ทาง
เรขาคณิ ต ด้ ว ยการค านวณค่ า เซนทรอยด์ (centroid) หรื อ ศู น ย์ ก ลางเรขาคณิ ต ของพื้ น ที่ ส ระ ตั ว อย่ า ง
เซนทรอยด์ของรูปสามเหลี่ยมดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 เซนทรอยด์ของรูปสามเหลี่ยม
วิธีเอส-เซนทรอยด์ปรับค่าชุดข้อมูลสระของผู้พูดแต่ละคนโดยแสดงเป็นสัดส่วน (proportion) ของ
ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของแต่ละสระที่หารด้วยค่าเซนทรอยด์ของพื้นที่สระของผู้พูดแต่ละคน (Fabricius, Watt
& Johnson, 2009) ประเด็นสาคัญของวิธีดังกล่าวคือ การกาหนดสระที่เป็นจุดตรึงซึ่งจะนามาคานวณหาค่า
เซนทรอยด์ (S(Fn)) ในวิธีต้น แบบ Watt & Fabricius (2002) ศึกษาสระในภาษาอังกฤษส าเนียงอาร์พี ใช้
จุดตรึงทั้งหมด 3 จุด ค่าที่ใช้ในการคานวณหาค่าเซนทรอยด์มาจากค่าความถี่ฟอร์เมินท์จริงของสระ 2 เสียง
คือ สระ i และสระ a1 กับค่าความถี่ฟอร์เมินท์เสมือน (derived value) ที่ใช้แทนค่าความถี่ฟอร์เมินท์จริงของ
สระ u โดยใช้ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 ของสระ i แทนค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 และ 2 ของสระ u เรียกว่า
สระ u เสมือน (ใช้สั ญลั กษณ์ u') เมื่อได้ค่าเซนทรอยด์แล้ ว นาไปหารค่าความถี่ฟอร์เมิน ท์ข องสระต่ า งๆ
ที่ต้องการปรับค่า ตามที่แสดงใน (1)
(1)
ก. Fn/S(Fn)
n = 1, 2
ข. S(F1) = (F1i + F1a + F1u')/3
ค. S(F2) = (F2i + F2a + F2u')/3
แทนค่า F1u' และ F2u' ด้วย F1i
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หมายเหตุ : อักษรย่อ Fn หมายถึงค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ n ซึ่ง n ที่เป็นจานวนนับหมายถึงเลขระบุว่า
เป็นค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่เท่าไร เช่น ค่า S(F1) ในสมการ ข. คานวณจากค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 ของสระ i
และค่าความถี่ฟอร์เมิน ท์ที่ 1 ของสระ a และค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 สระ u เสมือน (u') ซึ่งแทนค่าด้ ว ย
ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 ของสระ i ผลรวมทั้งหมด หารด้วย 3 การคานวณ S(F2) ในสมการ ค. ก็ใช้วิธีเดียวกัน
Watt & Fabricius (2002) สนั บ สนุ น แนวคิ ด การใช้ ส ระ u เสมื อ นดั ง กล่ า วด้ ว ยหลั ก ฐานทางกล
สัทศาสตร์ที่ว่าตาแหน่งของสระ u ภาษาอังกฤษสาเนียงอาร์พีในพื้นที่สระไม่ได้อยู่ในตาแหน่งขวาบนสุดขอบ
(ตาแหน่งที่ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 และ 2 ต่าที่สุด) ของพื้นที่สระเสมอ กล่าวคือไม่ได้เป็นสระหลังและสระสูง
อย่างชัดเจน (not fully back and fully close) จึงใช้ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 ของสระ i ซึ่งเป็นค่าที่ต่าที่สุด
แทนค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 และ 2 ของสระ u ทาให้ได้สระ u เสมือนที่มีค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 และ 2 ต่า
ที่สุด และเป็นจุดตรึงที่อยู่ในมุมขวาบนสุดของพื้นที่สามเหลี่ยมของสระ กล่าวคือ มีความสูงเท่ากับสระ i และ
เป็นสระที่อยู่หลังที่สุด
Bigham (2008) ได้นาวิธีการปรับค่าแบบเอส-เซนทรอยด์ไปใช้ศึกษาภาษาอังกฤษสาเนียงอเมริกัน
(American English) และพบว่าต้องปรับรายละเอียดของวิธีการให้เหมาะสมกับสระของภาษาอังกฤษสาเนียง
อเมริกัน โดยกาหนดให้จุดตรึงในการคานวณค่าเซนทรอยด์ประกอบด้วยสระทั้งหมด 4 เสียง คือสระ ɪ u æ ɑ
เนื่องจากพบว่าพื้นที่สระของภาษาอังกฤษสาเนียงอเมริกันมีลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (trapezoid) ซึ่ง
แตกต่างจากภาษาอังกฤษสาเนียงอาร์พีที่พื้นที่สระเป็นรูปสามเหลี่ยม นอกจาก Bigham (2008) จะเลือกสระ
æ เพิ่มอีกจุดนอกเหนือจาก ɑ ในจุดตรึงของสระต่าแล้ว ยังปรับการเลือกสระที่จุดตรึงของสระสูง โดยเลือกสระ
ɪ แทนสระ i และใช้ส ระ u จริ งแทนการใช้ส ระ u เสมือนซึ่งแตกต่างจากวิธีต้น แบบ Bigham (2008) ปรั บ
รายละเอียดวิธีเอส-เซนทรอยด์เพื่อศึกษาภาษาอังกฤษสาเนียงอเมริกันตาม (2)
(2)
Fn/S(Fn)
n = 1, 2
S(F1) = (F1ɪ + F1æ + F1ɑ + F1u)/4
S(F2) = (F2ɪ + F2æ + F2ɑ + F2u)/4
นอกจากประเด็นเรื่องรูปร่างของพื้นที่สระที่ส่งผลต่อการกาหนดสระที่เป็นจุดตรึงในการคานวณค่าเซน
ทรอยด์ เ พื่ อ น าไปปรั บ ค่ า ความถี่ ฟ อร์ เ มิ น ท์ แ ล้ ว ในภาษาที่ พื้ น ที่ ส ระมี รู ป ร่ า งเป็ น สามเหลี่ ย มคล้ า ยกั บ
ภาษาอังกฤษสาเนียงอาร์พี ก็พบว่าอาจต้องปรับเปลี่ยนสระที่กาหนดเป็นจุดตรึง ในการคานวณค่าเซนทรอยด์
ด้วยเช่นกัน เพราะสระที่อยู่ในตาแหน่งมุม 3 มุมของพื้นที่สามเหลี่ยมในบางภาษาอาจจะไม่ใช่สระ i a u เสมอ
ไป ตัวอย่างเช่น Esfandiari & Alinezhad (2014) พบว่าในภาษาเปอร์เซีย (Persian) สระที่ควรกาหนดเป็นจุด
ตรึงในการคานวณค่าเซนทรอยด์เพื่อนาไปแปลงค่าความถี่ฟอร์เมินท์คือสระ i æ u เนื่องจากสระที่มีตาแหน่ง
ของลิ้นต่าที่สุด (ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 สูงที่สุด) ในภาษาเปอร์เซียคือสระ æ ไม่ใช่สระ a ดังที่แสดงใน (3)
(3)
Fn/S(Fn)
n = 1, 2
S(F1) = (F1i + F1æ + F1u)/3
S(F2) = (F2i + F2u)/2
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นอกจากนี้ แม้แต่วิธีการต้นแบบ (Watt & Fabricius, 2002) ที่ศึกษาภาษาอังกฤษสาเนียงอาร์พีเอง ก็
ยังได้มีการปรับปรุงเป็นเวอร์ชันใหม่ภายหลัง (Fabricius, Watt & Johnson, 2009) เมื่อได้พิจารณารูปแบบ
ค่ า ความถี่ ฟ อร์ เ มิ น ท์ ข องสระในภาษาอั ง กฤษส าเนี ย งอาร์ พี อ ย่ า งละเอี ย ดลึ ก ซึ้ ง ขึ้ น Fabricius, Watt &
Johnson (2009) ได้เสนอเวอร์ชันปรับปรุงของวิธีการเดิม โดยมีรายละเอียดย่อยที่ปรับคือ คานวณค่าเซน
ทรอยด์ของค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 2 จากค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 2 ของสระเพียง 2 เสียงคือ i จริงและ u เสมือน
เท่านั้ น (ไม่น าค่าความถี่ฟอร์ เมิน ท์ที่ 2 ของสระ a มาใช้คานวณด้ว ย) เนื่องจากพบว่าส่ ว นใหญ่ส ระ a ใน
ภาษาอังกฤษสาเนียงอาร์พีไม่ได้อยู่ตรงกลางของพื้นที่สระตามแนวความหน้าหลังของสระ วิธีที่ปรับใหม่เพื่อ
ศึกษาภาษาอังกฤษสาเนียงอาร์พีซึ่งเสนอโดย Fabricius, Watt & Johnson (2009) แสดงใน (4)
(4)
Fn/S(Fn)
n = 1, 2
S(F1) = (F1i + F1a + F1u')/3
S(F2) = (F2i + F2u')/2
จากวิธีการปรับค่าความถี่ฟอร์เมินท์แบบเอส-เซนทรอยด์ทั้งสองเวอร์ชันที่ใช้วิเคราะห์ภาษาอังกฤษ
สาเนียงอาร์พี จะเห็นได้ว่า สิ่งที่ยังคงเหมือนเดิมคือการกาหนดให้ใช้สระ u เสมือนในการคานวณหาค่าเซนทรอยด์ เพราะสระ u อยู่ต่ากว่าสระ i ในภาษาอังกฤษสาเนียงอาร์พี กล่าวคือค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 ของสระ
u สูงกว่าสระ i โดยลักษณะดังกล่าวในภาษาอังกฤษสาเนียงอาร์พีสอดคล้องกับภาษาส่วนใหญ่ ซึง่ มีการศึกษาไว้
จากข้อมูลภาษาต่างๆ ในอดีต ดังรายละเอียดในหัวข้อ 2.2
2.2 ความแตกต่างของค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 ของสระสูงหน้าและหลัง
การศึกษาของ de Boer (2011) วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 ของสระ i และ u ใน
ภาษาจานวน 30 ภาษา พบว่าในภาษาส่วนใหญ่ สระ i มีค่าความถี่ฟอร์เมินท์ต่ากว่าสระ u และเสนอว่าเป็น
เพียงแนวโน้มทางสากลลักษณ์ (universal tendency) เพราะไม่ได้เป็นจริงกับทุกภาษา ข้อสังเกตหนึ่งของ de
Boer (2011) ที่น่าสนใจคือ ผู้หญิงมีแนวโน้มน้อยกว่าผู้ชายที่จะผลิตสระ u ที่มีค่าความถี่ฟอร์เมินท์สูงกว่าสระ
i เช่น สระของผู้พูดภาษาตุรกี (Turkish) เพศหญิงมีค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 ของสระ i สูงกว่าค่าความถี่ฟอร์
เมิน ท์ของสระ u หรื อสระของภาษาฮาวาย (Hawaiian) ที่ค่าความถี่ฟอร์เ มินท์ ที่ 1 และ 2 สระ i และ u
ใกล้เคียงกันมาก โดยผู้พูดเป็นเพศหญิงเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามการศึกษาของ de Boer (2011) วิเคราะห์
เสียงของผู้พูดเพียง 1 คนในแต่ละภาษา จึงทาให้เห็นเพียงแค่ภาพรวมของภาษาต่างๆ แต่ไม่สามารถวิเคราะห์
ได้อย่างลึกซึ้ง
แนวคิดเรื่องแนวโน้มทางสากลลักษณ์ของสระ i และ u และข้อสังเกตเกี่ยวกับเพศที่อาจมีผลต่อความ
แตกต่างของค่าความถี่ฟอร์ เมินท์ที่ 1 ของสระสูงทั้งสองเสี ยงเป็นประเด็นส าคัญที่พึงตระหนักในการปรับ
ค่าความถี่ฟอร์เมินท์แบบเอส-เซนทรอยด์ ถึงแม้ว่าในการศึกษาของ de Boer (2011) นั้นได้วิเคราะห์ ส ระ
ในภาษาไทยไว้ด้วยเช่นกัน และเสนอว่าสระในภาษาไทยสอดคล้องกับแนวโน้มทางสากลลักษณ์ของสระสูง แต่
ผลการศึกษายังไม่ยืนยันกรณีของภาษาไทยได้อย่างหนักแน่นและไม่ได้พิสูจน์ทราบอิทธิพลของเพศ เนื่องจาก
วิเคราะห์เสียงของผู้พูดที่เป็นเพศชายเพียงคนเดียว จึงไม่ได้แสดงการของแปรค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระที่
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อาจเกิดขึ้นได้จริงจากผู้พูดหลายคน นอกจากนี้ ภาษาจานวน 30 ภาษาที่ de Boer (2011) ศึกษานั้นมีทั้ ง
ภาษาที่เปรียบต่างและไม่เปรียบต่างด้านความสั้นยาวของสระ สาหรับข้อมูลภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาที่เปรียบต่าง
ความสั้นยาวของสระ de Boer (2011) ไม่ได้อธิบายชัดเจนว่า วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของ
สระเสียงสั้น (i และ u) หรือเสียงยาว (ii และ uu) จากประเด็นนี้ จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาค่าความถี่
ฟอร์เมินท์ของสระเสียงยาว ii และ uu เพื่อพิสูจน์แนวโน้มสากลลักษณ์ดังกล่าว และใช้เป็นพื้นฐานในการ
วิเคราะห์การปรับค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระในภาษาไทยต่อไป
ถึงแม้ว่ามีการศึกษาอื่นๆ ในอดีตที่ศึกษาค่าความถี่ ฟอร์เมินท์ของสระภาษาไทย และมีผลการศึกษาที่
สอดคล้องกันคือ สระ uu ในภาษาไทยมีค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 สูงกว่าสระ ii ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสระ uu อยู่
ต่ากว่าสระ ii ในพื้นที่สระ (Abramson, 1962; Awirutthiyothin, 2010; Intajamornrak, 2002;
L-Thongkum, 2011; Roengpitya, 2001; Srichan, 2008; Wongnate, 2000) แต่ข้อค้นพบจากการศึกษา
ส่วนใหญ่ในอดีตยังไม่สามารถเป็นหลักฐานที่หนักแน่นว่าสระในภาษาไทยสนับสนุนหรือคัดค้านแนวโน้มสากล
ลักษณ์เกี่ยวกับสระสูงดังกล่าว และยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าเพศมีอิทธิพลต่อรูปแบบความแตกต่าง
ของค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระ ii และ uu หรือไม่ เนื่องจากการศึกษาในอดีตส่วนใหญ่ศึกษาผู้บอกภาษาที่
เป็ น เพศชายเท่ า นั้ น (Abramson, 1962; Intajamornrak, 2002; L-Thongkum, 2011; Srichan,
2008; Wongnate, 2000) ส่วน Roengpitya (2001) ศึกษาผู้บอกภาษาที่เป็นเพศชาย 2 คนและเพศหญิง 1
คน ซึ่งเป็นจานวนไม่มากและอาจไม่สามารถแสดงการแปรของสระได้ชัดเจน
การศึกษาที่วิ เคราะห์ข้อมูลจากผู้บอกภาษาทั้งสองเพศคือการศึกษาของ Awirutthiyothin
(2010) โดยเก็บข้อมูลจากผู้บอกภาษาเพศชาย 5 คนและเพศหญิง 5 คน ถึงแม้ว่าข้อสรุปจะสอดคล้ องกับ
แนวโน้มสากลลักษณ์และการศึกษาอื่นๆ ในอดีต แต่ข้อสรุปนั้นมาจากค่าเฉลี่ยของผู้บอกภาษาทั้งชายและหญิง
ทั้ง 10 คนรวมกัน เมื่อไปตรวจสอบดูค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของผู้บอกภาษาแต่ละคนที่ได้ให้ไว้ในภาคผนวกพบว่า
มีค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระ ii และ uu ของผู้บอกภาษาเพศหญิงจานวน 2 คนในบางคาไม่สอดคล้ องกับ
แนวโน้มสากลลักษณ์ดังกล่าว โดยมีบางคาที่ผู้บอกภาษาเพศหญิงผลิตเสียงสระ uu ซึ่งมีค่าความถี่ฟอร์เมินท์ต่า
กว่าสระ ii กล่าวคือสระ uu อยู่สูงกว่าสระ ii สอดคล้องกับข้อสังเกตของ de Boer (2011) ที่ว่าเพศอาจจะมี
อิทธิพลต่อความแตกต่างของค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระ ii และ uu อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการศึกษาของ
Awirutthiyothin (2010) ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบประเด็นดังกล่าว ทาให้คาที่ใช้มีฐานกรณ์ของ
พยัญชนะต้นและท้ายแตกต่างกันซึ่งอาจส่งผลต่อรูปแบบความแตกต่างของค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระ ii และ
uu ของผู้บอกภาษาบางคนได้
จากประเด็ น ปั ญ หาที่ พ บในการศึ ก ษาในอดี ต และองค์ ค วามรู้ ที่ ยั ง ขาดในกรณี ข องภาษาไทย ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงจะศึกษาค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระภาษาไทย และวิเคราะห์ ประเด็นหลักที่สาคัญ 2
ประการคือ (1) รูปร่างของพื้นที่สระกับการพิจารณาจานวนสระที่กาหนดเป็นจุดตรึง และ (2) ความสัมพันธ์เชิง
ตาแหน่งในพื้นที่สระของแต่ละสระที่กาหนดเป็นจุดตรึงกับการเลือกใช้ค่าความถี่ฟอร์เมินท์จริงหรือค่าความถี่
ฟอร์เมินท์เสมือน หลังจากนั้นจะนาเสนอพื้นที่สระที่ได้จากการปรับค่าความถี่ฟอร์เมินท์ด้วยรายละเอียดวิธีที่
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ปรับให้เหมาะสมกับค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระในภาษาไทย ผลของการศึกษานี้จะเป็นแนวทางของการศึกษา
สระทางสัทศาสตร์สังคม (sociophonetics) ของภาษาไทยต่อไปในอนาคต
3. ระเบียบวิธีวิจัย
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเสียงภาษาไทยจากผู้บอกภาษาเพศชาย 5 คนและเพศหญิง 5 คนรวมทั้งหมด 10 คน
อายุ 21-30 ปี ผู้ บ อกภาษาออกเสี ย งค าพู ด เดี่ ยว (citation) พยางค์ เ ดี ย วที่ มี โ ครงสร้า งพยางค์ CVV ซึ่ ง มี
พยัญชนะต้นเป็นเสียงกัก ไม่ก้อง เส้นเสียง (voiceless glottal plosive) และสระเป็นสระเสียงยาวจานวน 9
เสียงคือ /ii ɨɨ uu ee əə oo ɛɛ aa ɔɔ/ โดยเหตุผลที่เลือกสระเสียงยาวเพราะค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระเสียง
ยาวภาษาไทยครอบคลุมบริเวณรอบนอกของพื้นที่สระมากกว่าสระเสียงสั้น (Abramson & Ren, 1990) จาก
เงื่อนไขการออกแบบรายการคาดังกล่าว ทาให้ได้รายการคาที่ประกอบด้วยคาจริงที่มีความหมาย (actual
word) และคาที่ไม่มีความหมายซึ่งถูกสัทสัมผัสภาษาไทย (possible/nonsense word) ดังนี้ /ʔii ʔɨɨ ʔuu ʔee
ʔəə ʔoo ʔɛɛ ʔaa ʔɔɔ/

ผู้วิจัยบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม Audacity เวอร์ชัน 2.0.6 ทั้งหมด 5 ครั้งและเลือก 3 ครั้งที่คุณภาพ
เสียงดีที่สุด อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกเสียงประกอบด้วยไมโครโฟนตั้งโต๊ะรุ่น Inter-M RM-01 ซึ่งอยู่ห่างจาก
ปากของผู้บอกภาษาประมาณ 30 เซนติเมตร ต่ออุปกรณ์เข้าคอมพิวเตอร์ Macbook Pro และตั้งค่าอัตราสุ่ม
สัญญาณ (sampling rate) ที่ 44,100 เฮิรตซ์
ผู้วิจัยวัดค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ช่วง 25% - 75% ของช่วงสระ เพื่อลดอิทธิพลของ
พยัญชนะที่ส่งผลต่อการบิดเบนของค่าความถี่ฟอร์เมินท์ และเฉลี่ยค่าความถี่ฟอร์เมินท์ในช่วงดังกล่าวของการ
บันทึกเสียงจานวน 3 ครั้งเป็นค่าตัวแทนของค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของผู้บอกภาษาแต่ละคน ผู้วิจัยวิเคราะห์
ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของผู้บอกภาษาแยกแต่ละคน โดยไม่เฉลี่ยข้ามคน ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์การแปรระหว่าง
บุคคล (interspeaker variation)
4. ผลการศึกษาค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระภาษาไทย
ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 และ 2 ของผู้บอกภาษาแต่ละคนในแต่ละครั้งสอดคล้องกัน สะท้อนว่าไม่มี
การแปรภายในบุคคลที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเฉลี่ยค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่วัดได้ในแต่ละครั้งและใช้เป็นค่าตัวแทน
ของแต่ล ะคน ผู้ วิจั ย น าผลการศึ ก ษาค่ า ความถี่ ฟ อร์เ มิ นท์ ม าวิเ คราะห์ 2 ประเด็นที่เ กี่ยวข้ อ งกั บ การปรั บ
ค่าความถี่ฟอร์เมินท์คือ รูปร่างของพื้นที่สระและความสัมพันธ์เชิงตาแหน่งของสระต่างๆ
4.1 รูปร่างของพื้นที่สระภาษาไทยกับการพิจารณาจานวนสระที่กาหนดเป็นจุดตรึง
ผั ง สระ (vowel inventory) 2 ในภาษาต่ า งๆ มี จ านวนสระที่ ห ลากหลายตั้ ง แต่ 2 - 14 เสี ย ง
(Maddieson, 2013) แต่รูปร่างของผังสระส่วนใหญ่พบว่ามี 2 แบบคือ รูปสามเหลี่ยม (triangular) ซึ่งพบมาก
ที่สุด และรองลงมาคือรูปสี่เหลี่ยม (quadrilateral) (Barry & Trouvain, 2008) หนึ่งในประเด็นสาคัญของ
การศึกษาครั้งนี้คือการวิเคราะห์ รู ปร่างของพื้นที่สระในภาษาไทย เพราะรูปร่างที่แตกต่างกันส่งผลต่ อการ
กาหนดจานวนสระที่ใช้เป็นจุดตรึงในการคานวณค่าเซนทรอยด์เพื่อ ใช้ปรับค่าความถี่ฟอร์เมินท์ เช่น กรณีของ
สระภาษาอังกฤษสาเนียงอาร์พี พบว่ามีรูปร่างของพื้นที่สระเป็นสามเหลี่ยม จึงใช้สระจานวน 3 เสียงเป็นจุดตรึง
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ในการคานวณค่าเซนทรอยด์ (Watt & Fabricius, 2002) ส่วนภาษาอังกฤษสาเนียงอเมริกันมีรูปร่างของพื้นที่
สระเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู จึงใช้สระจานวน 4 เสียง (Bigham, 2008)
Maddieson (2013) ศึกษาผังคุณลักษณะของสระ (vowel quality inventory) ในเชิงแบบลักษณ์
แบ่งภาษาออกเป็น 3 กลุ่มตามคุณลักษณะสระ คือผังสระขนาดเล็ก (small vowel inventory) มีสระ 2-4
สระ ผังสระขนาดกลาง (average vowel inventory) มีสระ 5-6 สระ และผังสระที่ขนาดใหญ่ (large vowel
inventory) มีสระ 7-14 สระ เกณฑ์การวิเคราะห์จานวนสระตามแบบลักษณ์ดังกล่าวพิจารณาคุณลักษณะของ
สระด้านความสูงต่า และตาแหน่งหน้าหลังของลิ้นโดยไม่ได้จาแนกความสั้นยาวของสระ ในกรณีที่ภาษานั้นมีการ
เปรียบต่างด้านความสั้นยาว เมื่อวิเคราะห์สระในภาษาตามแนวคิดดังกล่าว ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีผังสระขนาด
ใหญ่ โดยมีคุณลักษณะสระ 9 คุณลักษณะ ตามความสูงต่าและต่าแหน่งหน้าหลังของ
สระ (L-Thongkum, 2003; Naksakun, 2016) ดังรูปที 2

รูปที่ 2 ผังสระภาษาไทย3
เมื่อวิเคราะห์ด้วยหลักสมมาตร (symmetry) ของระบบเสียง ผังสระที่มี 9 หน่วยตามคุณลักษณะสระ
มี รู ป ร่ า งของระบบหน่ ว ยเสี ย ง (phonemic shape) เป็ น สี่ เ หลี่ ย ม แต่ ใ นเชิ ง กลสั ท ศาสตร์ ระบบสระที่
ประกอบด้วยสระตั้งแต่ 7-9 เสียงสามารถมีรูปร่างของพื้นที่สระได้ทั้งสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม จากการผลการ
วิเคราะห์ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระในภาษาไทยในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าพื้นที่สระของภาษาไทยมีลักษณะ
รูปร่างค่อนไปทางสามเหลี่ยม เช่น ตัวอย่างของผู้บอกภาษาเพศชายคนที่ 2 และผู้บอกภาษาเพศหญิงคนที่ 3
ดังรูปที่ 3
มีข้อสั งเกตว่ าสระขอบ ee ɛɛ oo ɔɔ ที่อยู่ระหว่างสระ ii aa uu อาจจะไม่ ได้ อยู่ ในระนาบเดี ยวกั น
ระหว่างสระ ii-aa และ uu-aa เสมอไป โดยอาจจะเบี่ยงเบนออกเพียงเล็ กน้อยเช่นตัวอย่างของผู้บอกภาษา
เพศชายคนที่ 2 หรือกระจายออกค่อนข้างมากเช่นตัวอย่างของผู้บอกภาษาเพศหญิงคนที่ 3
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รูปที่ 3 พื้นที่สระภาษาไทยของผู้บอกภาษาเพศชายคนที่ 2 และผู้บอกภาษาเพศหญิงคนที่ 3
Hitch & Yukon (2017) ศึกษาพื้น ที่ส ระและระบบเสี ย งสระ (vowel spaces and systems) เชิง
แบบลักษณ์ในภาษาต่างๆ พบว่าภาษาที่มีจานวนสระมากและมี รูปร่างของผังสระเชิงระบบเสียงเป็นสี่เหลี่ยม
(เช่น ตัวอย่างภาษาไทยในรูปที่ 2) สามารถมีพื้นที่สระทางกลสัทศาสตร์เป็นสามเหลี่ยมได้ โดยมีลักษณะสาคัญ
คือ มีสระต่า (low vowel) จานวน 3 เสียง และสระที่อยู่กลางระหว่างอีก 2 สระจะอยู่ในตาแหน่งที่ต่าที่สุดใน
ระดับสัทศาสตร์ เมื่อพิจารณาระบบเสียงสระภาษาไทย พบว่า ระบบเสียงสระภาษาไทยสอดคล้องกับลักษณะ
ประการแรกที่เกี่ยวกับจานวนของสระต่า ในเชิงระบบเสียง ภาษาไทยมีสระต่า 3 เสียงคือสระ ɛɛ aa ɔɔ (รวมถึง
สระเสียงสั้น ɛ a ɔ ด้วย)
สาหรับลักษณะประการที่สองซึ่งเป็นระดับสัทศาสตร์ ผู้วิจัยวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความถี่ฟอร์เมินท์
ของสระ ɛɛ aa ɔɔ ที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาเพศชายและเพศหญิงดังรูปที่ 4 และ 5

รูปที่ 4 ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 และ 2 ของสระ ɛɛ aa ɔɔ ที่ผลิตโดยผู้บอกภาษาเพศชาย
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รูปที่ 5 ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 และ 2 ของสระ ɛɛ aa ɔɔ ที่ผลิตโดยผู้บอกภาษาเพศหญิง
จากรูปที่ 4 และ 5 จะเห็นได้ว่า ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 ของสระ aa ในภาษาไทยมากกว่าค่าความถี่
ฟอร์เมินท์ที่ 1 ของสระ ɛɛ และ ɔɔ เสมอ สระ aa อยู่ต่ากว่าอีกสองสระที่อยู่ในกลุ่มสระต่า ทาให้ สระ aa เป็น
ปลายสุด (tip) ของมุมสามเหลี่ยม ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะที่ Barry & Trouvain (2008) ได้บรรยายไว้เช่นกัน
ว่าเป็นลักษณะของระบบสระแบบสามเหลี่ยม จากหลักฐานทางกลสัทศาสตร์จึงสรุปได้ว่า รูปร่างของพื้นที่สระ
ในภาษาไทยเป็นสามเหลี่ยม ดังนั้นสระที่กาหนดเป็นจุดตรึงสาหรับคานวณค่าเซนทรอยด์เพื่อปรับค่าความถี่
ฟอร์เมินท์ของสระในภาษาไทยควรใช้สระขอบจานวน 3 เสียง
4.2 ความสัมพันธ์เชิงตาแหน่งในพื้นที่สระภาษาไทยของแต่ละสระที่กาหนดเป็นจุดตรึงกับการ
พิจารณาใช้ค่าความถี่ฟอร์เมินท์จริงหรือเสมือน
จากผลการศึกษาหัว ข้อ 4.1 ที่พบว่า พื้นที่สระในภาษาไทยมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยม จานวนสระที่
กาหนดเป็นจุดตรึงเพื่อคานวณค่าเซนทรอยด์จึงควรใช้ค่าจากสระทั้งหมด 3 เสียง ในกรณีของภาษาไทยคือสระ
ii aa uu ประเด็นที่สาคัญอีกประการหนึ่งของการปรับค่าความถี่ฟอร์เมินท์ด้วยวิธีเอส-เซนทรอยด์คือ การ
เลือกใช้ค่าความถี่ฟอร์เมินท์จริงหรือการใช้ค่าความถี่ฟอร์เมินท์เสมือนสาหรับบางสระ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พิจ ารณาเลื อกใช้คือความสัมพัน ธ์เชิงตาแหน่งในพื้นที่สระ เช่น กรณีของวิธีต้นแบบที่ศึกษาภาษาอังกฤษ
สาเนียงอาร์พี Watt & Fabricius (2002) เลือกใช้ค่าความถี่ฟอร์เมินท์เสมือนแทนค่าของสระ u เพื่อคานวณค่า
เซนทรอยด์ เนื่องจากพบว่า ในภาษาอังกฤษสาเนียงอาร์พี สระ u อยู่ต่ากว่าสระ i หรือกรณีของสระ a ในวิธีที่
เป็นเวอร์ชันปรับปรุงของ Fabricius et al. (2009) ที่เลือกใช้ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 2 ของสระ i และสระ u ใน
การคานวณค่าเซนทรอยด์เพราะสระ a ไม่ได้อยู่ตรงกลางระหว่างสระ i กับ u
ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 ของสระ ii และ uu ในภาษาไทยของผู้บอก
ภาษาเพศชายและหญิ ง จ านวน 10 คน และแสดงผลแยกรายบุ ค คลดั ง รู ป ที่ 6 ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 ของสระ ii และ สระ uu ในภาษาไทยมี 3 รูปแบบคือ
รูปแบบที่ 1: ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 ของสระ uu สูงกว่าสระ ii (ตาแหน่งของสระ uu ต่ากว่าสระ ii
ในพื้นที่สระ) พบในผู้บอกภาษาเพศชายทั้งหมดทุกคน
รูปแบบที่ 2: ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 ของสระ uu ต่ากว่าสระ ii (ตาแหน่งของสระ uu สูงกว่าสระ ii
ในพื้นที่สระ) พบในผู้บอกภาษาเพศหญิง 3 คน
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รูปแบบที่ 3: ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 ของสระ uu และสระ ii ใกล้เคียงกัน (ตาแหน่งของสระ uu และ
สระ ii มีระดับความสูงใกล้เคียงกันในพื้นที่สระ) พบในผู้บอกภาษาเพศหญิง 2 คน

รูปที่ 6 ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 ของสระ ii และ uu ในภาษาไทยที่พูดโดยผู้พูดเพศชายและเพศหญิง
ข้อค้นพบนี้สนับสนุนข้อสังเกตของ de Boer (2011) ที่ว่าผู้หญิงมีแนวโน้มน้อยกว่าผู้ชายที่จะผลิตสระ
u ที่มีค่าความถี่ฟอร์เมินท์สูงกว่าสระ i และทาให้เห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวชัดเจนยิ่งขึ้นในภาษาไทย เนื่องจาก
งานวิจัยในอดีตศึกษาค่าความถี่ฟอร์เมินท์จากผู้บอกภาษาเพศชายเท่านั้นเป็นส่วนใหญ่ หรือถ้าหากศึกษาทั้งผู้
บอกภาษาเพศชายและเพศหญิง ก็จะนาเสนอผลด้วยค่าเฉลี่ย ทาให้ไม่เห็นการแปรของค่าความถี่ฟอร์เมินท์ใน
ลักษณะดังกล่าว จากผลการศึกษาในครั้งนี้ที่พบว่าความสัมพันธ์ของค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 ของสระ ii และ
uu ในภาษาไทยมีหลายรูป แบบทั้งมากกว่า น้อยกว่า และใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยจึงเสนอว่า ควรใช้ค่าความถี่
ฟอร์เมินท์จริงของสระ uu ในการคานวณค่าเซนทรอยด์
นอกจากความสัมพันธ์ของค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 ของสระ ii และสระ uu ซึ่งสะท้อนความสูงต่าของ
สระทั้งสองแล้ ว ความสั มพัน ธ์ของค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 2 ของสระ aa เมื่อเทียบกับสระ ii และ uu ก็มี
ความสาคัญในการพิจารณารายละเอียดในการคานวณค่าเซนทรอยด์เช่นเดียวกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จะต้อง
วิเคราะห์ว่าสระ aa อยู่กึ่งกลางระหว่างสระ ii และ สระ uu ในตาแหน่งความหน้าหลังหรือไม่ เพื่อตอบคาถาม
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ค่า ความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 และ 2 ของสระ ii aa uu และกาหนดจุดลงในแผนภูมิ
เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบตาแหน่ง นอกจากนี้ ยังได้กาหนดจุดเพิ่มอีก 1 จุดคือสระ aa เสมือน (aa') โดย
กาหนดจุดจากความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 ของสระ aa และค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 2 จากค่ามัธยฐาน (Median)
ระหว่างสระ ii และ uu เพื่อเปรียบเทียบว่าสระ aa ในภาษาไทยอยู่ใกล้เคียงกับตาแหน่งกึ่งกลางระหว่างสระ ii
และ uu (ตาแหน่งที่กาหนดจุด aa') หรือไม่ ดังรูปที่ 7
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รูปที่ 7 ตาแหน่งของสระ ii aa uu บนพื้นที่สามเหลี่ยมของสระในภาษาไทยที่พูดโดยผู้พูดเพศชายและเพศหญิง
โดยเปรียบเทียบตาแหน่งของสระ aa กับ aa เสมือน
จากรูปที่ 7 แสดงให้เห็นว่า สระ aa ในภาษาไทยอยู่ในตาแหน่งกึ่งกลางระหว่างสระ ii และ uu (จุด
ของสระ aa ใกล้เคียงกับ aa' และบางครั้งทับกันพอดี) ผู้วิจัยจึงเสนอว่า ควรใช้ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 2 ที่เป็น
ค่าจริงจากสระ aa
5. การปรับค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระภาษาไทยด้วยวิธีเอส-เซนทรอยด์
จากผลการศึกษาค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของเสียงสระภาษาไทยข้างต้น ทาให้เห็นว่า ในการคานวณค่า
เซนทรอยด์ (S/(Fn)) เพื่อนาไปปรับค่าความถี่ฟอร์เมินท์สาหรับกรณีสระภาษาไทย ควรใช้ค่าความถี่ฟอร์เมินท์
จริงของสระที่กาหนดเป็นจุดตรึง 3 สระ คือสระ ii aa uu ดังที่แสดงใน (5)
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(5)
Fn/S(Fn)
n = 1,2
คานวณค่า S(Fn) S(F1) = (F1ii + F1aa + F1uu)/3
S(F2) = (F2ii + F2aa + F2uu)/3
รูปที่ 8 (ซ้าย) แสดงค่าความถี่ฟอร์เมินท์ (เฮิรตซ์) จากตัวอย่างผู้บอกภาษาเพศชายคนที่ 1 และผู้บอก
ภาษาเพศหญิงคนที่ 1 เปรียบเทียบกับ ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ปรับค่า ด้วยวิธีที่เสนอ จะเห็นได้ว่า การปรับ
ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ซึ่งลดการแปรจากปัจ จัยด้านสรีระที่แตกต่างกันระหว่างเพศชายและหญิงทาให้ แสดง
รูปแบบของปรากฏการณ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังรูปที่ 8 (ขวา)

รูปที่ 8 ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ (เฮิรตซ์) ของสระภาษาไทย (ซ้าย) และค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ปรับค่า (ขวา)
จากตัวอย่างผู้บอกภาษาเพศชายคนที่ 1 และผู้บอกภาษาเพศหญิงคนที่ 1
เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่สระจากค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ ผู้บอกภาษาเพศหญิงดูเหมือน
จะออกเสียงสระหน้า (สระ ii ee ɛɛ) ที่ไปทางด้านหน้ามากกว่าผู้บอกภาษาเพศชาย และมีความต่างระหว่าง
สระหลังของผู้บอกภาษาเพศชายและหญิงน้อยกว่า เห็นได้จากมีความต่างของพื้นที่บริเวณสระหน้ามากกว่า
พื้นที่บริเวณสระหลัง แต่เมื่อปรับค่าความถี่ฟอร์เมินท์เพื่อลดทอนอิทธิพลทางกายภาพออกไป ตามที่ได้แสดงใน
รูปที่ 8 (ขวา) จะเห็นได้ว่า สระเดียวกันของผู้บอกภาษาเพศชายและเพศหญิงหลายสระเข้ามาใกล้กันมากขึ้น
เช่น สระ aa ซึ่งเป็นสระที่อยู่ตาแหน่งกลางในพื้นที่สระภาษาไทย จึงทาให้เห็นรูปแบบการแปรของสระระหว่าง
ผู้พูดเพศชายและเพศหญิงชัดเจนมากขึ้นว่า พื้นที่สระของผู้บอกภาษาเพศหญิงกระจาย (disperse) ในแนว
หน้าหลังของทั้งสระหน้าและสระหลังมากกว่าผู้บอกภาษาเพศชายเป็นต้น สอดคล้องกับข้อค้นพบในหลาย
ภาษาที่ว่าผู้หญิงออกเสียงที่ชัดเจนกว่า (phonetically explicit) และผลิตเสียงสระโดยมีลักษณะเปิดปากชัด
(open-mouthed) กว่าผู้ชาย (Henton, 1995)
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อีกกรณีที่น่าสนใจและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการวิเคราะห์สระที่ผ่านการปรับค่าความถี่ฟอร์
เมินท์คือ พื้นที่สระของผู้บอกภาษาเพศหญิงคนที่ 2 หากพิจารณาภาพรวมของพื้นที่จากสระ ii aa uu ในรูปที่
7 จะเห็นได้ว่า พื้นที่สระของผู้บอกภาษาเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะมีขนาดใหญ่กว่าผู้ชาย ยกเว้นผู้บอกภาษาเพศ
หญิงคนที่ 2 ที่พื้นที่จากสระ ii aa uu เล็กที่สุดในบรรดาผู้บอกภาษาทุกคนทั้งชายและหญิง
รูปที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบพื้นที่สระของผู้บอกภาษาเพศหญิงคนที่ 2 กับผู้บอกภาษาเพศชายคนที่
4 ซึ่งมีพื้นที่สระใหญ่ที่สุดของผู้บอกภาษาเพศชาย จากภาพทางด้านซ้ายที่แสดงค่าเฮิรตซ์ ดูเหมือนว่าผู้บอก
ภาษาเพศชายคนที่ 4 และผู้บอกภาษาเพศหญิงคนที่ 2 ออกเสียงสระ ɛɛ ɔɔ (สระกึ่งต่า) และสระ aa (สระต่า)
ใกล้เคียงกัน แต่สระ ee oo (สระกึ่งสูง) และสระ ii ɨɨ uu (สระสูง) ของผู้บอกภาษาเพศหญิงคนที่ 2 ต่ากว่า
สระกึ่งสูงและสระสูงของผู้บอกภาษาเพศชายคนที่ 4 นอกจากนี้สระ ii ee ก็ไปข้างหน้าน้อยกว่า และสระหลัง
uu oo ก็ไปข้างหลั งน้ อยกว่า ด้ว ย ทาให้ ตีความได้ว่า นอกจากสระกึ่ง ต่าและสระต่าที่ มีตาแหน่ งของสระ
ใกล้เคียงกันระหว่างผู้บอกภาษาเพศชายคนที่ 4 กับผู้บอกภาษาเพศหญิงคนที่ 2 แล้ว สระอื่นๆ ที่เป็นกลุ่มสระ
สูงมีการกระจายครอบคลุมพื้นที่สระน้อยกว่า แต่ เมื่อนาค่าความถี่ฟอร์เมินท์ไปปรับค่าและแสดงในภาพขวา
ของรูปที่ 9 จะเห็นปรากฏการณ์ชัดเจนมากขึ้นที่สระของผู้บอกภาษาเพศหญิงคนที่ 2 มีแนวโน้มที่จะผลิตสระ
ครอบคลุมพื้นที่สระน้อยกว่าผู้บอกภาษาเพศชายคนที่ 4 ทุกสระ สอดคล้องกับปรากฏการณ์กลายเป็นกลาง
ของสระ (vowel centralization) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้บอกภาษาเพศหญิงคนที่ 2 การวิเคราะห์
จากค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ปรับค่าทาให้การตีความสมเหตุผลกว่าการตีความตามค่าความถี่ฟอร์เมินท์ดิบที่ยัง
ไม่ได้ปรับค่า

รูปที่ 9 ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ (เฮิรตซ์) ของสระภาษาไทย (ซ้าย) และค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ปรับค่า (ขวา)
จากตัวอย่างผู้บอกภาษาเพศชายคนที่ 4 และผู้บอกภาษาเพศหญิงคนที่ 2
จากกรณีตัวอย่างทั้งสองจะเห็นได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่สระจากค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ยังไม่ได้ปรั บ
ค่าของผู้บอกภาษาต่างเพศกัน การกระจายของสระที่แตกต่างกันค่อนข้างเทไปทางด้านไหนด้านหนึ่ง เพราะ
อิทธิพลจากสรีระของผู้พูด ทาให้ตีความได้ว่าอาจเป็นปรากฏการณ์เลื่อนสระไปด้านหน้า (fronting) หรือเลื่อน
สระต่าลง (lowering) ของบางสระ อย่ างไรก็ตาม ผู้ วิจัยไม่ได้รับรู้ถึงการเลื่ อนสระไปด้านหน้ าหรือ ต่ าลง
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นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ น าเสี ย งดั ง กล่ า วให้ นั ก สั ท ศาสตร์ ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝนการฟั ง ก็ ไ ม่ ไ ด้ รั บ รู้ ก ารเลื่ อ นสระ
เช่นเดียวกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า ค่าทางกลสัทศาสตร์ที่แสดงให้เห็นจากการเปรียบเทียบข้ามผู้พู ดว่า ดูเหมือนจะ
เป็นการเลื่อนสระไปด้านหน้าหรือต่าลงนั้น ไม่ได้สอดคล้องกับสัทลักษณะที่ได้ยิน แต่เมื่อได้ปรับค่าความถี่
ฟอร์เมินท์ตามที่ได้แสดงให้เห็น ข้างต้น จะพบว่า ความแตกต่างของการกระจายสระเป็นระบบและมีความ
สมดุลมากขึ้น กล่าวคือกระจายในแนวนอนหรือตาแหน่งความหน้าหลังของทั้งสระหน้าและสระหลัง ในระดับที่
ต่างกัน หรือกระจายในพื้นที่ทั้งความสูงต่าและตาแหน่งหน้าหลังโดยรวมทั้งหมดในระดับที่ต่างกัน จากตัวอย่าง
ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการปรับค่าความถี่ฟอร์เมินท์เพื่อลดอิทธิพลจากปัจจัยทางสรีระของผู้พูด
ที่แตกต่างกัน ซี่งจะทาให้สะท้อนปรากฏการณ์ได้ชัดเจนและเป็นหลักฐานที่สมเหตุผลในการวิเคราะห์ตีความ
ปรากฏการณ์การแปรของสระ
6. สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาการปรับค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระในภาษาไทยครั้งนี้ ผู้วิจัยชี้ให้เห็นประเด็นที่สาคัญใน
การปรับค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระในภาษาต่างๆ จากการศึกษาในอดีตว่าเกี่ยวข้องกับ 2 ปัจจัยคือ รูปร่าง
ของพื้นที่สระและความสัมพันธ์เชิงตาแหน่งของสระ โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระใน
ภาษาไทยที่พูดโดยผู้พูดจานวน 10 คน แบ่งเป็นเพศชาย 5 คนและเพศหญิง 5 คน ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์รูปแบบของค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของผู้บอกภาษาแต่ละคนโดยไม่เฉลี่ยค่า เพื่อคงรูปแบบของการแปร
ระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นประเด็นสาคัญของการศึกษาด้านภาษาศาสตร์สังคม
ผลการวิเคราะห์ ค่าความถี่ฟอร์ เมิ นท์ของสระในภาษาไทยแสดงให้เห็นว่า รูปร่างของพื้นที่ส ระใน
ภาษาไทยเป็นรูปสามเหลี่ยม สระที่เป็นมุมของพื้นที่สามเหลี่ยมคือสระ ii aa uu เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิง
ตาแหน่งของสระ ii และ uu พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์ของค่าความถี่ฟอร์เมินท์ระหว่างสระ ii และ uu มีทั้ง
สูงกว่า ต่ากว่า และใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงควรคานวณค่าเซนทรอยด์จากค่าความถี่ฟอร์เมินท์จริงของสระ uu
เพราะมีรูปแบบของตาแหน่งที่หลากหลาย ส่วนตาแหน่งของสระ aa พบว่า สระ aa ในภาษาไทยมีค่าความถี่
ฟอร์เมินท์ที่ 2 ใกล้เคียงกับค่ามัธยฐานระหว่างสระ ii และ uu จึงสามารถใช้ค่าความถี่ฟอร์เมินท์จริงของสระ
aa ในการคานวณค่าเซนทรอยด์ได้เช่นกัน ผู้วิจัยได้เสนอสูตรการปรับค่าความถี่ฟอร์เมินท์ของสระในภาษาไทย
ดังที่แสดงใน (5) ซึ่งคานวณค่าเซนทรอยด์จากค่าความถี่ฟอร์เมินท์จริงของทั้ง 3 สระคือ ii aa uu ของทั้ง
ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 (S(F1)) และค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 2 (S(F2)) และนาค่า S(F1) และ S(F2) ไปปรับค่า
ด้วยการหารค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 1 (F1) และค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ 2 (F2) ของสระทั้งหมด เพื่อลดทอนการ
แปรที่เป็นผลมาจากปัจจัยทางกายภาพที่แตกต่างกันของผู้พูดแต่ละคน วิธีที่เสนอในการศึกษาครั้งนี้ ปรับจาก
วิธีการต้นแบบของ Watt & Fabricius (2002) ให้เหมาะสมกับรูปแบบของค่าความถี่ฟอร์เมินท์ในภาษาไทย
ผู้วิจัยได้แสดงพื้นที่สระจากค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่เป็นเฮิรตซ์โดยยังไม่ได้ปรับค่าความถี่ฟอร์เมินท์กับ
พื้นที่สระจากค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ปรับค่าแล้ว และชี้ให้เห็นว่า ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ยังไม่ได้ผ่านการปรับค่า
เมื่อนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างผู้บอกภาษาต่างเพศกัน ทาให้บิดเบือนบางลักษณะของปรากฏการณ์
และอาจทาให้การตีความคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากตาแหน่งในพื้นที่สระได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านสรีระที่
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แตกต่างกัน แต่เมื่อปรั บ ค่าความถี่ฟอร์ เมินท์เ พื่อลดอิทธิ พลทางสรีระดังกล่ าวแล้ ว พื้นที่ส ระที่แสดงด้ว ย
ค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่ปรับค่าสามารถสะท้อนปรากฏการณ์ที่แท้จริงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ผลจากการศึกษาครั้ งนี้ นอกจากจะทาให้ ได้แนวทางการปรับค่าความถี่ฟอร์เมินท์ที่เหมาะสมกับ
รูปแบบค่าความถี่ฟอร์เมินท์ในภาษาไทยแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของการวิเคราะห์ลักษณะทางกล
สั ทศาสตร์ ของสระอย่ างละเอีย ดก่ อนที่ จ ะน าแนวทางการปรั บค่า ความถี่ ฟ อร์เมิน ท์ม าใช้ โดยไม่ส ามารถ
พิจารณาความเหมาะสมจากการวิเคราะห์ ระบบสระในระดับสัทวิทยา (phonology) เท่านั้น กล่าวคือหน่วย
เสียงเดียวกันในแต่ละภาษามีสัทลักษณะที่แตกต่างกัน การศึกษาการแปรของสระในภาษาไทยอย่างละเอียดใน
การศึกษาครั้งนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อการพิสูจน์แนวคิดทฤษฎีต่างๆ เช่น แนวโน้มทางสากลลักษณ์ของสระสูง
และรูปร่างพื้นที่สระทางกลสัทศาสตร์ของภาษาที่มีระบบผังสระแบบต่างๆ เป็นต้น การศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึงการ
ตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งกายภาพ สากลลักษณ์ และลักษณะเฉพาะภาษาที่ล้วนมีนัยสาคัญต่อการวิเคราะห์
ตีความการแปรของสระทางภาษาศาสตร์ทเี่ ที่ยงตรงและลุ่มลึก
เชิงอรรถ
1 สัทอักษรแสดงสระต่าในภาษาอังกฤษสาเนียงอาร์พี ในวรรณกรรมอื่น ๆ เช่น Roach (2004) ใช้สัทอักษร ɑ
แต่ Watt & Fabricius (2002) ใช้สั ทอักษร a ในการอธิบายวิธีและสู ตรการปรับค่าความถี่ฟ อร์เ มิน ท์ ข อง
ภาษาอังกฤษสาเนียงอาร์พี ในการศึกษานี้ จึงจะใช้สัทอักษร a เมื่ออ้างถึงวิธีต้นแบบของ Watt & Fabricius
(2002)
2 ผังสระ (vowel inventory) เป็นการแสดงระบบเสียงสระจากการวิเคราะห์หน่วยเสียงซึ่งแตกต่างจากพื้น ที่
สระ (vowel space) ที่ เ ป็ น การแสดงคุ ณ ลั ก ษณะสระด้ ว ยค่ า ความถี่ ฟ อร์ เ มิ น ท์ จากการวิเ คราะห์ ท างกล
สัทศาสตร์
3สั ท อั ก ษร ɯ และ ɤ ในผั ง สระภาษาไทยตามรู ป ที่ 2 ผู้ วิ จั ย ใช้ ต ามผั ง สระในต้ น ฉบั บ Naksakun (2016)
ส่วนอื่นๆ ในบทความนี้ ผู้วิจัยใช้สัทอักษร ɨ และ ə ตาม L-Thongkum (2011) เนื่องจากสอดคล้องกับตาแหน่ง
ในพื้นที่สระทางกลสัทศาสตร์
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