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การเปรียบเทียบลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของ
สระเสียงสั้นและสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดย
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่มีภาษาแม่แตกต่างกัน : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี 1
บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของสระเสียงสัน้ และสระเสียงยาวภาษา
ญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดยเจ้าของภาษา (JP) และกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่มคือ ภาษาไทยกลาง (TH), ภาษา
ไทยถิ่นใต้ (ST) และ ภาษามลายู (ML) ซึ่งมีการวัดค่าทางกลสัทศาสตร์ ได้แก่ ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 1 และที่ 2
(คุณสมบัติของเสียงสระ) และค่าระยะเวลา (ความสั้นยาวของเสียงเสียงสระ) ของกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน
จ�ำนวน 15 คน โดยเป็นนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรม PRAAT ในการวิเคราะห์ลกั ษณะ
ทางกลสัทศาสตร์ ผลการวิเคราะห์คา่ ความถีฟ่ อร์เมินต์ที่ 1 และที่ 2 ของสระเสียงสัน้ และสระเสียงยาวในภาษาญีป่ นุ่
พบว่า ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ของสระเสียงสั้น กลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML ออกเสียงแตก
ต่างกับกลุ่ม JP ได้แก่ เสียง /i/,/e/,/a/,/u/ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนค่าความถี่ฟอร์เมินต์ของสระเสียงยาว กลุ่ม
ผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่ม TH, ST และ ML ออกเสียงแตกต่างกับกลุ่ม JP ในทุกๆ เสียงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และผล
การวิเคราะห์ค่าระยะเวลาพบว่า กลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML ออกเสียงสระเสียงสั้น
ภาษาญี่ปุ่นยาวกว่ามาตรฐาน TH > ST > ML > JP กล่าวคือ สระเสียงสั้นจะออกเป็นสระเสียงยาวที่มีพยางค์หรือ
โมระเพิ่มเข้ามา ส่วนการออกเสียงสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่น กลุ่มผู้พูด TH มีค่าระยะเวลามากกว่าเจ้าของภาษา
แต่กลุ่มผู้พูด ST และ ML ออกเสียงสระเสียงยาวได้สั้นกว่าเจ้าของภาษาเล็กน้อย TH > JP > ST > ML

คำ�
1

สำ�คัญ

สระเสียงสัน้ และสระเสียงยาวภาษาญีป่ นุ่ ผูเ้ รียนภาษาญีป่ นุ่ ชาวไทย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่าความถี่
ฟอร์เมินต์ ค่าระยะเวลา

บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาปัญหาการออกเสียงสระเสียงสัน้ และสระเสียงยาวภาษาญีป่ นุ่ : กรณีศกึ ษาเปรียบเทียบผูเ้ รียนชาวไทยในระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
บทความนีไ้ ด้ปรับปรุงจากผลงานทีน่ ำ� เสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ ที่ 13 สมาคมญีป่ นุ่ ศึกษาแห่งประเทศไทย วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562
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A Comparison of the Acoustic Characteristics of
Short and Long Vowels in Japanese Produced
by Thai Learners in 3 Southern Border
Provinces with Difference Mother Tongues :
A Case Study of Pattani Province in Thailand *
Abstract
The objectives of this research were to analyze and compare the acoustic characteristics of Japanese
vowels pronounced by Japanese native speaker (JP) and 3 groups of Thai students with different
mother tongues: Thai standard (TH), the Thai Southern dialect (ST), and the Malay dialect (ML).
The first and second formant frequencies, F1 and F2 (vowel quality), and the durations (length),
were studied. The sample group consisted of 15 upper secondary students with different mother
tongue. The data were analyzed using the PRAAT (program). According to the results of F1 and F2,
the TH, ST, and ML students pronounced the formant frequencies of the short vowels differently
from the Japanese native speaker, as with the /i/,/e/,/a/,/u/ sounds, and were significantly more
peripheral. The formant frequencies of the long vowels were pronounced differently by TH, ST
and ML students from the Japanese native speaker in all sounds and were significantly more
peripheral. Further, the duration results indicated that —TH, ST, and ML— pronounced the short
vowels longer than those pronounced by Japanese native speaker (TH > ST > ML > JP). That is,
the short vowels were pronounced longer than the native speaker while the long vowels were
pronounced by ST and TH shorter than Japanese speaker but TH pronounced longer than Japanese
speaker (TH > JP > ST > ML).
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1. บทน�ำ

สูงต�ำ่ (accent) ท�ำนองเสียง (intonation) หรือการออก
ในปัจจุบันนอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษา เสียงสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว (long and short
ญี่ปุ่นก็ยังเป็นภาษาหนึ่งที่ยิ่งนับวันยิ่งทวีความส�ำคัญ vowel) ไม่ถูกต้อง ซึ่งในกรณีของสระเสียงสั้น และสระ
อย่างมากในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา เสียงยาวของผู้เรียนชาวไทยยังคงไม่ค่อยตระหนักถึง
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว อาหาร และบันเทิง ส่งผล ปัญหาการออกเสียงของตนเอง Tasanee Methapisit
ให้มกี ารเปิดหลักสูตรภาษาญีป่ นุ่ ทัง้ ในระดับมัธยมศึกษา (タサニー・メーターピスィット, 2014, p. 93)
ส�ำหรับการสื่อสารเชิงความหมายที่คลาดเคลื่อน
และระดับอุดมศึกษาเป็นจ�ำนวนมาก เพือ่ ทีจ่ ะผลิตบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละ Toda Takako (戸田貴子, 1998, p. 24) กล่าวว่า
สถาบันก็มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่าง กรณี ที่ ผู ้ เ รี ย นออกเสี ย งความยาวพยางค์ ห รื อ โมระ
กันออกไป อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอน モーラ (mora)2 ไม่เหมาะสม จะไม่ส่งผลเพียงแค่การ
นัน้ ผูส้ อนจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการเน้นทักษะทัง้ ออกเสียงไม่เป็นธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความ
4 ด้าน บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. (2554, น. 25) กล่าว หมายที่ไม่ชัดเจนอีกด้วย ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า ปัญหาใน
ว่า ควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาต่าง การออกเสียงสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่น
ประเทศทีต่ นก�ำลังเรียนมากทีส่ ดุ จึงอาจกล่าวได้วา่ วิชา ของผู้เรียนชาวไทยอยู่บ่อยๆ อาทิ ค�ำว่า バス (รถบัส,
ทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ การเรียนการสอนก็ตอ้ งเน้น 4 ทักษะดังกล่าว รถเมล์) ออกเสียงเป็น バース [ba:su]3 (การเกิด) กล่าว
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน�ำไปใช้ได้จริง อย่างไรก็ตามวิชา คือ ผู้เรียนมักออกเสียงแบบเพิ่มโมระขึ้นมา ซึ่งท�ำให้
ส�ำคัญอีกหนึง่ วิชาคือ “สัทศาสตร์” หรือวิชาทีว่ า่ ด้วยการ ความหมายเปลี่ยนแปลงไป ส่วนค�ำกริยาที่มีการผันรูป
ออกเสียง ซึง่ ถือเป็นรายวิชาหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ เช่น ค�ำว่า いる (อยู่) เมื่อผันเป็นรูป te ผู้เรียนบางคน
ที่จะช่วยเสริมหรือพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงที่ถูก ออกเสียงเป็นいって [itte] (ไป) หรือ いいて [iite]
ต้อง และน�ำไปสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ แต่ในการ (ไม่มคี วามหมาย) ส่วนเสียงทีถ่ กู ต้องคือいて [ite] ปัญหา
จัดการเรียนการสอน Yupaka Siriphonphaiboon and การออกเสียงผิดอาจเกิดจากการผันผิดรูป ส่งผลให้ความ
et al. (2008) พบว่า อาจารย์ที่สอนการออกเสียงภาษา หมายเปลีย่ นไปด้วย กล่าวคือ แม้ผเู้ รียนจะสามารถออก
ญี่ปุ่นยังมีจ�ำนวนน้อย และยังไม่มีการจัดการเรียนการ เสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา แต่เสียงทีเ่ ปล่งออกมา
สอนอย่างเป็นระบบ ความจ�ำเป็นต่อการเรียนรู้ทักษะ มีจ�ำนวนโมระไม่ครบตามจ�ำนวน เช่น 高校 [ko:ko:]
การออกเสียงมีผลอย่างมากต่อการสือ่ สาร การออกเสียง ซึ่งมีจ�ำนวน 4 โมระ ในทางตรงกันข้ามมีจ�ำนวนพยางค์
ไม่ถกู ต้องอาจท�ำให้เกิดปัญหาในการสือ่ สารคลาดเคลือ่ น (syllable)4 เพียง 2 พยางค์ แต่ผเู้ รียนออกเสียงเป็นค�ำว่า
เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นธรรมชาติได้ ทั้งนี้ในการ [koko:] แม้มี 2 พยางค์ แต่มีจ�ำนวน 3 โมระ การออก
สื่อสารครั้งหนึ่งๆ ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นจากหลาย เสียงจึงตกหล่นไม่ถูกต้อง ซึ่งตัวอย่างของจ�ำนวนโมระ
สาเหตุ อาทิ การออกเสียงพยัญชนะ (consonant) เสียง และจ�ำนวนพยางค์มีดังนี้ โดยงานวิจัยชิ้นนี้ก�ำหนดให้
2

3
4

โมระ モーラ (mora) คือ ความยาวในการเปล่งเสียงซึง่ ก�ำหนดให้มคี วามยาวเท่าๆ กัน (หน่วยทีใ่ ช้ในการนับพยางค์) โดยหลักการอักษร 1 อักษร จะเปล่งเสียงโดยใช้ความยาวเท่า
กัน เช่น さくら จะมี 3 โมระ ส่วน ありがとう จะมี 5 โมระ เสียงยาวก็นบั ว่าเป็น 1 โมระ ทัศนีย์ เมธาพิสฐิ (2554, น. 20)
สัทอักษรในทีน่ จี่ ะยึดตามหลักการเขียนจาก IPA (The International Phonetic Alphabet) สากลปี 2015
พยางค์ (syllable) คือ ส่วนของค�ำทีเ่ ปล่งออกมาครัง้ หนึง่ ๆ เช่น กระ มี 1 พยางค์ กระเป๋า มี 2 พยางค์ พยากรณ์ มี 3 พยางค์ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554,
http://www.royin.go.th/dictionary/index.php, สืบคนเมือ่ 5 มกราคม 2562) ซึง่ โครงสร้างพยางค์ในภาษาญีป่ นุ่ จะมีหลักการ 3 ลักษณะ คือ /V/ /CV/ /CyV/ (C หมายถึง
หน่วยเสียงพยัญชนะ V คือ หน่วยเสียงสระ และ y คือ หน่วยเสียงควบ) ทัศนีย์ เมธาพิสฐิ (2554, น. 20)
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โมระ モ ー ラ (mora) แทนด้ ว ย μ และพยางค์
(syllable) แทนด้วย σ (อ้างอิงการใช้สัญลักษณ์จาก
Haruo Kubozono 晴夫窪薗, 1998, p. 7)

ที่ผู้เรียนพูดได้หลากหลายภาษาโดยเฉพาะในพื้นที่ 3
จังหวัดย่อมมีปรากฏการณ์การสัมผัสภาษา (language
contact) ทัง้ ภาษาไทยถิน่ ใต้ ภาษาไทยกลาง และภาษา

ในการออกเสียงสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว
ผิดรูปแบบนั้น ผู้วิจัยคาดว่าเกิดจากลักษณะของพยางค์
ที่แตกต่างกันในภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น หรืออาจเกิด
จากการถอดเสียงภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยโดยอิงกับ
เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย ทัง้ นีง้ านวิจยั ของ ธัญญารัตน์
สงวนศรี (2554, น. 75) พบว่า ผู้เรียนชาวไทยมักจะ
ออกเสียงพยัญชนะควบสั้นเป็นเสียงพยัญชนะควบยาว
และพยัญชนะควบยาวเป็นเสียงพยัญชนะควบสัน้ แม้วา่
การออกเสียงดังกล่าวไม่สง่ ผลในเชิงความหมายโดยตรง
แต่ก็ท�ำให้การพูดภาษาญี่ปุ่นขาดความเป็นธรรมชาติได้
อนึ่งผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ต่างๆ มีความแตกต่างระหว่างภาษาแม่ที่ใช้สื่อสารกัน
อาทิ ภาษาไทยถิน่ ใต้ทมี่ กี ารใช้ภาษาถิน่ ตามพืน้ ทีภ่ าคใต้
หรื อภาษามลายู ที่เป็น ภาษาแม่ของชาวไทยมุสลิมที่
นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ 3 จังหวัดคือ ปัตตานี
ยะลา และนราธิวาส แต่ถึงกระนั้นผู้พูดกลุ่มดังกล่าว
แม้จะมีภาษาแม่เป็นภาษามลายูแต่ก็มีภาษาไทยกลาง
มาตรฐานเป็นภาษาราชการ จึงอาจกล่าวได้ว่า ชาวไทย
มุสลิมที่อาศัยอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลุ่ม
ที่มีภาวะสองภาษา (bilingualism) หรือภาวะที่คนใด
คนหนึ่งหรือสังคมใดสังคมหนึ่งสามารถพูดได้ 2 ภาษา
และใช้ทั้ง 2 ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ได้เท่าเทียมกัน
(พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2557, น. 39) ฉะนั้นด้วยความ
แตกต่างของภาษาแม่ (mother tongue) หรือการ

มลายู ซึ่งเป็นผู้รู้สองภาษาหรือผู้รู้หลากหลายภาษาใช้
ภาษา 2 ภาษาหรือมากกว่า 2 ภาษาสลับไปมา ท�ำให้
ภาษาเหล่านี้มีอิทธิพลต่อกันและกัน และแทรกแซงกัน
(พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2557, น. 240) ผู้วิจัยจึงมองว่า
คุณสมบัตเิ หล่านีเ้ ป็นอีกหนึง่ ปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการ
เรียนรู้ทักษะการออกเสียง
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา การวิจัยเกี่ยวกับการออก
เสี ย งสระภาษาญี่ ปุ ่ น ของผู ้ เ รี ย นชาวไทยยั ง ไม่ ค ่ อ ยมี
ปรากฏอย่างเด่นชัด แต่มีการศึกษาเกี่ยวกับการออก
เสียงพยัญชนะ และการออกเสียงสูงต�่ำเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
งานวิจัยของ ชัยยศ รองเดช (2560), ธนพร ศรีวุฒิพงศ์
(2559), ธัญญารัตน์ สงวนศรี (2554), นิเย๊าะ จาหลง
(2556), Asadayuth Chusri (アサダーユット・チ
ューシー, 2004), Chiba Masahito and et al (千葉
真人, 2009), Kawano Toshiyuki (河野俊之,2014)
และ Saowanee Suthathongthai (サウワニー・
スタートーンタイ, 2004) ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของการ
ออกเสียงไม่ถูกต้องอันเกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่
โดยส่วนหนึ่งเกิดจากโครงสร้างของพยางค์ภาษาญี่ปุ่นที่
บางเสียงแตกต่างจากภาษาไทย ความสั้นหรือยาวของ
เสียงควบ (拗音) แต่ในอีกแง่หนึ่งยังไม่ค่อยมีการศึกษา
ในเชิงกลสัทศาสตร์ ซึ่งการวิเคราะห์แบบนี้จะช่วยให้
เห็นถึงความแตกต่างของช่วงระยะเวลาของเสียงที่เปล่ง
ออกมาได้อย่างชัดเจน การวิเคราะห์ตีความค่าความถี่
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ฟอร์เมินต์ยงั สามารถบอกคุณสมบัตติ ำ� แหน่งของลิน้ และ
ระดับลิ้นได้ งานวิจัยนี้จึงมุ่งต้องการศึกษาลักษณะทาง
กลสัทศาสตร์ของสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวภาษา
ญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ปัตตานี) ทีม่ ภี าษาแม่แตกต่างกัน และผลทีไ่ ด้เป็นข้อค้น
พบความแตกต่างของการออกเสียงของกลุม่ ทีม่ ภี าษาแม่
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะสนับสนุนหรือแตกต่างจากแนวคิด
ทฤษฎีที่เคยมีมา

2. วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของกลสัทศาสตร์
ของสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวในภาษาญี่ปุ่นที่ออก
เสียงโดยผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ปัตตานี) ที่มีภาษาแม่แตกต่างกัน

3. สมมติฐาน

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในครั้งนี้ จะชี้ให้เห็นถึง
ปัญหาการออกเสียงสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว
ภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนแต่ละกลุ่มว่ามีความแตกต่างกัน
กับเจ้าของภาษาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติหรือไม่ ผู้วิจัย
จึงตั้งสมมติฐานดังนี้
1. ค่ า ความถี่ ฟ อร์ เ มิ น ต์ ที่ 1 และค่ า ความถี่
ฟอร์เมินต์ที่ 2 ซึ่งออกเสียงโดยกลุ่มผู้เรียนชาวไทยใน
จังหวัดปัตตานีที่มีภาษาแม่เป็นภาษาไทยกลาง (TH)
ภาษาไทยถิ่นใต้ (ST) ภาษามลายู (ML) ออกเสียงแตก
ต่างจากที่เจ้าของภาษา (JP) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
2. ค่าระยะเวลาของสระเสียงสัน้ และสระเสียงยาว
ซึง่ ออกเสียงโดยกลุม่ ผูเ้ รียนชาวไทยในจังหวัดปัตตานีทมี่ ี
ภาษาแม่เป็นภาษาไทยกลาง (TH) ภาษาไทยถิ่นใต้ (ST)
ภาษามลายู (ML) มีระยะเวลาที่แตกต่างจากเจ้าของ
ภาษา (JP) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
5

4. นิยามศัพท์เฉพาะ

4.1 ภาษาแม่ หมายถึง ภาษาที่ผู้พูดใช้เป็นภาษา
แรกตั้งแต่เกิด
4.2 ผู้เรียนที่มีภาษาแม่แตกต่างกัน หมายถึง กลุ่ม
ผูเ้ รียนภาษาญีป่ นุ่ ทีม่ ภี าษาแม่แตกต่างกันจ�ำนวน 3 กลุม่
คือ กลุ่มที่พูดภาษาไทยกลาง (TH) เป็นภาษาแม่ กลุ่ม
ที่พูดภาษาไทยถิ่นใต้ (ST) เป็นภาษาแม่และกลุ่มที่พูด
ภาษามลายู (ML) เป็นภาษาแม่
4.3 ภาษาไทยถิ่นใต้ หมายถึง ภาษาที่ใช้ในพื้นที่
14 จังหวัดภาคใต้ของไทย แต่มคี วามแตกต่างของถิน่ ย่อย
ซึ่งในงานชิ้นนี้จะยึดภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เท่านั้น
4.4 ภาษามลายู หมายถึง ภาษาถิ่นที่ใช้พูดกันใน
พืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะกลุม่ ทีเ่ ป็นผูน้ บั ถือ
ศาสนาอิสลาม โดยเรียกกันในพื้นที่ว่า ภาษามลายูถิ่น
ปาตานี แต่เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ในงานชิ้นนี้ผู้วิจัย
จึงขอยึดเป็นค�ำว่า “ภาษามลายู”

5. ลักษณะของสระเสียงสัน้ และสระเสียงยาว
ในภาษาญี่ปุ่น

ลักษณะของสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว เกิด
จากการปรากฏของพยางค์ในภาษาญี่ปุ่นที่ประกอบไป
ด้วยโครงสร้าง /V/,/CV/,/CyV/,/Q/,/N/,/R/ 5 ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พยางค์อิสระคือ พยางค์ที่
สามารถอยู่โดดๆ ได้ สามารถปรากฏที่ต้นค�ำได้ และ
พยางค์พิเศษคือ พยางค์ที่ไม่สามารถอยู่โดดๆ ได้ ไม่
สามารถปรากฏที่ต้นค�ำ และจ�ำเป็นต้องตามหลังพยางค์
อิสระเสมอๆ อาทิ เสียงยาว เสียงนาสิก หรือเสียง
พยัญชนะซ้อน (ยุพกา, 2561, น. 43)
โครงสร้างพยางค์ของสระเสียงสั้น ได้แก่ /V/
/CV/ /CyV/ เป็นพยางค์อิสระที่สามารถอยู่โดดๆ ได้

เครือ่ งหมาย / ใช้กำ� กับหน่วยเสียง กล่าวคือ /V/ หมายถึงหน่วยเสียงสระ เป็นต้น และในงานชิน้ นีผ้ วู้ จิ ยั ขอยึดวิธกี ารเขียนแทนเสียงสระ และหน่วยเสียงสระด้วยเครือ่ งหมาย / /
เป็นหลัก ยกเว้นเสียงทีม่ าจากการอ้างอิง
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เช่น เสียงสระ /V/「い（胃）」เสียงพยัญชนะผสม
สระ /CV/「ちい（地位）」หรือเสียงพยัญชนะควบ
ผสมสระ /CyV/「ちゃ（茶）」
โครงสร้างพยางค์ของสระเสียงยาว ได้แก่ /VR/
/CVR/ /CyVR/ 6 คือ การลากเสียงสระที่น�ำหน้าให้
ยาวขึ้นหนึ่งช่วงเสียง (ยุพกา, 2561, น. 52) ซึ่งสระ
เสียงยาวถือว่าเป็นพยางค์พิเศษ ที่ไม่สามารถปรากฏที่
ต้นค�ำได้ แต่ตอ้ งตามหลังพยางค์อสิ ระ เช่น สระเสียงยาว
/VR/「おおきい（大きい）」 เสี ย งพยั ญ ชนะผสม
สระเสียงยาว /CVR/「おかあさん（お母さん）」
หรือเสียงพยัญชนะควบผสมสระเสียงยาว /CyVR/
「きょう（今日）」 ทั้งนี้โครงสร้างพยางค์ดังกล่าว
ยังรวมถึงกรณีของค�ำยืมในภาษาต่างประเทศ เช่นค�ำว่า
「二ュース」ซึ่งมีโครงสร้าง /CyVR/

- JP3 เป็นเพศหญิง อายุ 30 ปี ภูมิล�ำเนาอยู่ที่
จังหวัดไอจิ แต่พูดภาษาโตเกียวซึ่งเป็นภาษามาตรฐาน
กลุ่มที่ 2 ผู้เรียนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาไทยกลาง
แต่มีข้อจ�ำกัดในเรื่องของการออกเสียงภาษาไทยกลาง
ส�ำเนียงใต้ 7 ผู้วิจัยจึงใช้วิธีให้กลุ่มตัวอย่างอ่านออกเสียง
ภาษาไทย จากนัน้ คัดเลือกคนทีอ่ อกเสียงภาษาไทยกลาง
ไม่มสี ำ� เนียงใต้มากทีส่ ดุ 5 ล�ำดับ อนึง่ เงือ่ นไขทีบ่ ง่ บอกว่า
เป็นผู้เรียนที่พูดภาษาไทยกลางเป็นภาษาแม่คือ ผู้เรียน
จะใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสารทั้งในและนอกสถาน
ที่ราชการ กล่าวคือ ผู้เรียนพูดสนทนากับพ่อแม่ ญาติ
เพื่อน หรือที่โรงเรียนด้วยภาษาไทยกลาง แต่อาจจะได้
รับอิทธิพลของภาษาไทยถิ่นใต้อยู่บ้าง
กลุ่มที่ 3 ผู้เรียนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาไทยถิ่นใต้
เป็นผู้เรียนที่พูดภาษาไทยถิ่นใต้ในชีวิตประจ�ำวัน
กลุ ่ ม ที่ 4 ผู ้ เ รี ย นที่ มี ภ าษาแม่ เ ป็ น ภาษามลายู
6. วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
เนื่องจากว่าผู้เรียนบางคนมีภาวะ 2 ภาษาทั้งภาษา
6.1 กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูล
มลายู และภาษาไทยกลาง ผูว้ จิ ยั จึงใช้เกณฑ์การคัดเลือก
ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อ ตัวแทนกลุ่มที่น�ำมาวิเคราะห์คือ เป็นผู้เรียนที่ใช้ภาษา
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีภาษาแม่แตกต่างกัน โดยแบ่ง มลายูในการสื่อสารตั้งแต่ก�ำเนิด และใช้สื่อสารในชีวิต
ออกเป็น 4 กลุ่มคือ
ประจ�ำวันมากกว่าร้อยละ 80 กล่าวคือ ผูเ้ รียนพูดสนทนา
กลุ่มที่ 1 ผู้พูดภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ การศึกษา กับพ่อแม่ ญาติ เพือ่ นด้วยภาษามลายู แต่หากเป็นสถาน
เสียงเจ้าของภาษาก็เพื่อน�ำมาศึกษาเปรียบเทียบกับ ที่ราชการ เช่น โรงเรียน ผู้เรียนจะใช้ภาษาไทยกลางใน
ผู้เรียนกลุ่มอื่น ซึ่งมีรายละเอียดของผู้ให้ความร่วมมือ การสื่อสารระหว่างกัน
ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2-4 เป็นผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น
- JP1 เป็นเพศชาย อายุ 27 ปี ภูมิล�ำเนาอยู่ ในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โรงเรี ย นสาธิ ต
ที่จังหวัดอาโอโมริ แต่พูดภาษาโตเกียวซึ่งเป็นภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียนแผนอังกฤษ-ญี่ปุ่น
มาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการสอนพืน้ ที่ 3 จังหวัด และมีคาบเรียนภาษาญี่ปุ่นเฉลี่ยของแต่ละระดับชั้น 7
ประมาณ 3 ปี
ชัว่ โมง/สัปดาห์ หรือ 224 ชัว่ โมง/1 ปี โดยมีรายละเอียด
- JP2 เป็นเพศหญิง อายุ 35 ปี ภูมิล�ำเนาอยู่ที่จัง ดังตารางต่อไปนี้
หวัดจิบะ ซึ่งเป็นถิ่นที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นมาตรฐาน

6
7

หน่วยเสียงสระ /R/ ทีป่ รากฏในโครงสร้างพยางค์ภาษาญีป่ นุ่ หมายถึง หน่วยเสียงทีแ่ ทนสระเสียงยาว (ยุพกา, 2561, น. 52)
การออกเสียงทีเ่ กิดขึน้ รับรูไ้ ด้ดว้ ยการฟังว่าแตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐานทีอ่ อกเสียงโดยคนกรุงเทพฯ (ตามใจ อวิรทุ ธิโยธิน, 2553, น. 8)

ชัยยศ รองเดช | Chaiyot Rongdech

147

ตารางที่ 1 ตารางแสดงรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยแบ่งกลุ่มตามความแตกต่างของภาษาแม่
ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น (JP) ภาษาไทยกลาง (TH) ภาษาไทยถิ่นใต้ (ST) และภาษามลายู (ML)
กลุ่มที่

ภาษาแม่

1

ภาษาญี่ปุ่น (เจ้าของ
ภาษา)

2

ภาษาไทยกลาง

3

ภาษาไทยถิ่นใต้

4

ภาษามลายู

ผู้เรียน
JP1
JP2
JP3
TH1
TH2
TH3
TH4
TH5
ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
รวม(คน)

6.2 แบบทดสอบการออกเสียง
ค�ำศัพท์ที่ใช้ในการทดสอบการออกเสียง ได้แก่
เสียง /a i u e o aː iː uː eː oː/ ซึ่งปรากฏเป็นพยางค์ใน
ภาษาญี่ปุ่นคือ /V/,/VR/,/CV/,/CVR/ เท่านั้น โดยไม่
ทดสอบค�ำที่ปรากฏเป็นพยางค์เสียงพยัญชนะควบผสม
สระเสียงยาว /CyVR/ เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่ผู้เรียน
ชาวไทยมักออกเสียงสระผิดเพีย้ น อีกทัง้ ค�ำศัพท์จดั อยูใ่ น
ความรู้ระดับ JLPT N5-N4 จ�ำนวน 16 ค�ำ ซึ่งในแต่ละ
148

เพศ
ชาย (คน)
1
1
1
3

หญิง (คน)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

ค�ำมี 2-6 พยางค์ และไม่เจาะจงต�ำแหน่งที่ปรากฏของ
สระเสียงสั้น และสระเสียงยาว แต่การศึกษาครั้งนี้ยังมี
ข้อจ�ำกัดในการจัดรายการค�ำศัพท์ทใี่ ช้ทดสอบ เนือ่ งจาก
ค�ำศัพท์ที่ต้องการศึกษาตามโครงสร้างพยางค์ บางค�ำมี
ปรากฏอยูใ่ นระดับ JLPT N3-N1 ซึง่ เป็นค�ำศัพท์ทผี่ เู้ รียน
ไม่เคยเรียนมาก่อน ผู้วิจัยจึงไม่น�ำมาศึกษา
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงรายการค�ำศัพท์ที่ใช้ในการทดสอบ
โครงสร้างพยางค์

เสียง

/V/,/VR/

/CV/,/CVR/

/a/

-

バナナ

/aː/

-

ヘリコプター

/i/

いみ

すきやき

/iː/

いいえ

ミーティング

/u/

-

ふうふ

/uː/

-

こうつう

/e/

こえ

レモンティー

/eː/

えいが

チョコレート

/o/

おちゃ

きょうと

/oː/

おおい

べんとう

6 คำ�

10 คำ�

รวม

6.3 การเก็บข้อมูลเสียงของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนการเก็บข้อมูลการทดสอบการออกเสียง
ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างอ่านทบทวนก่อนทดสอบจริง และ
ให้ความเป็นส่วนตัวเลือกพืน้ ทีท่ ไี่ ม่มเี สียงรบกวน ในขณะ
ทีบ่ นั ทึกเสียง ผูว้ จิ ยั ไม่ได้อยูด่ ว้ ยกับกลุม่ ตัวอย่าง แล้วจึง
บันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึกเสียง Sony UX560F หรือ
Iphone 7 Plus
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าทางกลสัทศาสตร์
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเสียงเพื่อเปรียบเทียบทาง
กลสัทศาสตร์นั้น ผู้วิจัยใช้โปรแกรม PRAAT เพื่อตรวจ
หาค่าความถี่ฟอร์เมินต์ (formant frequencies) และ
ค่าระยะเวลา (durations) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. วิเคราะห์คา่ ความถีฟ่ อร์เมินต์ โดยปรับค่าระยะ
เวลาของสระเพื่อน�ำมาค�ำนวณเป็น 100% จากนั้นวัด
ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 1 (F1) และ 2 (F2) โดยก�ำหนด
ให้ระยะห่างของช่วงเสียงเท่าๆ กัน และมีหน่วยวัดเป็น
เฮิรตซ์ (hertz)

2. วิเคราะห์ค่าระยะเวลา โดยวัดค่าจุดเริ่มต้น
(onset) ถึงจุดสิ้นสุด (offset) ของเสียงสระที่ศึกษาโดย
มีหน่วยวัดเป็นมิลลิวินาที (millisecond) ซึ่งสังเกตได้
อย่างชัดเจนจากลักษณะความเข้มของคลื่นเสียง
3. รวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์ค่าฟอร์เมินต์ที่
1 (F1) และที่ 2 (F2) และค่าระยะเวลาของสระเสียงสั้น
และสระเสียงยาวในค�ำทดสอบที่ออกเสียงโดยเจ้าของ
ภาษา และกลุ่มผู้เรียน 3 กลุ่ม บันทึกใน Microsoft
Excel (2017) แล้วจึงวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ (mean) ของ
แต่ละเสียงต่อไป
4. หาค่าสถิติ One-way ANOVA ด้วยโปรแกรม
SPSS และก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05
ซึ่งความแตกต่างของผลการวิเคราะห์จะแสดงผลใน
ภาพรวม และแสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของสระ
แต่ละตัว (มาจากค่าแสดง Post Hoc Tests ที่ปรากฏ
ใน One-way ANOVA) เพือ่ การอภิปรายผลถึงความแตก
ต่างของสระนัน้ ๆ เกิดขึน้ ในคูใ่ ดจากค่านัยส�ำคัญทางสถิติ
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7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ของลิ้นสูงกว่ากลุ่ม JP โดยเฉพาะกลุ่มผู้พูด ML และ
เสียง /u/ กลุ่มผู้พูดทั้ง 3 กลุ่มออกเสียงโดยใช้ระดับลิ้น
7.1 ค่าความถี่ฟอร์เมินต์
ผลการวิเคราะห์คา่ ความถีฟ่ อร์เมินที่ 1 (F1) และที่ ต�่ำกว่ากลุ่ม JP โดยเฉพาะกลุ่ม ST ส่วนค่าความถี่ฟอร์
2 (F2) ของเสียงสระภาษาญีป่ นุ่ ทีอ่ อกเสียงโดยผูเ้ รียนทีม่ ี เมินที่ 2 (F2) ซึ่งแสดงต�ำแหน่งหน้า-หลังของลิ้น เสียงที่
ภาษาแม่ต่างกัน ได้แก่ ภาษาไทยกลาง (TH) ภาษาไทย กลุ่มผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่ม TH, ST และ ML ออกเสียงแตก
ต่างกับกลุ่ม JP อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ เสียง
ถิ่นใต้ (ST) และภาษามลายู (ML) มีดังนี้
7.1.1 การเปรียบเทียบค่าความถี่ฟอร์เมินต์ของ /i/,/e/,/u/ โดยกลุ่มผู้พูด ML เมื่อออกเสียงสระ /i/ จะ
ใช้ลิ้นค่อนไปต�ำแหน่งกลางมากกว่ากลุ่ม JP อยู่มาก
สระเสียงสั้น
ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 1 ส่วนเสียง /e/ กลุ่มผู้พูด TH และ ST จะใช้ลิ้นค่อนไป
(F1) ซึ่งแสดงความสูง-ต�่ำของลิ้น เสียงที่กลุ่มผู้เรียนทั้ง ต�ำแหน่งหน้ามากกว่ากลุ่ม JP และเสียง /u/ กลุ่มผู้พูด
3 กลุ่ม TH, ST และ ML ออกเสียงแตกต่างกับกลุ่ม TH จะใช้ลิ้นค่อนไปต�ำแหน่งหน้ามากกว่ากลุ่ม JP และ
JP อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ เสียง /a/,/u/ เมื่อ กลุ่มผู้พูด ML จะใช้ลิ้นต�ำแหน่งหลังซึ่งลึกกว่ากลุ่ม JP
พิจารณากลุ่มผู้พูดทั้ง 3 กลุ่มออกเสียง /a/ โดยใช้ระดับ
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าความถี่ฟอร์เมินต์ (เฮิรตซ์) ของสระเสียงสั้นภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดย JP และกลุ่ม
ผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML
ความถี่

F1

F2

สระ

ค่าเฉลี่ยความถี่ฟอร์เมินต์ (เฮิรตซ์)

นัยส�ำคัญทางสถิติ

JP

TH

ST

ML

JP-TH

JP-ST

JP-ML

/i/

358

359

425

391

n.s.

n.s.

n.s.

/e/

507

489

498

502

n.s.

n.s.

n.s.

/a/

805

705

754

669

*

*

*

/o/

551

538

563

532

n.s.

n.s.

n.s.

/u/

398

461

517

444

n.s.

*

n.s.

/i/

2690

2636

2613

2006

n.s.

n.s.

**

/e/

1891

2017

2054

1886

*

*

n.s.

/a/

1505

1503

1433

1465

n.s.

n.s.

n.s.

/o/

1127

1098

1132

1082

n.s.

n.s.

n.s.

/u/

1397

1271

1438

1112

*

n.s.

**

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ (* = p < 0.05, ** = p < 0.01, n.s. = nonsignificant)
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์โดยรวมค่าความถี่ฟอร์เมินต์ (เฮิรตซ์) ของสระเสียงสั้นภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดย JP
และกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML
/i/

JP / TH, ST, ML

/e/

/a/

/o/

/u/

F1
n.s.
n.s.
*
n.s.
*
F2
**
*
n.s.
n.s.
**
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ (* = p < 0.05, ** = p < 0.01, n.s. = nonsignificant)
7.1.2 การเปรียบเทียบค่าความถี่ฟอร์เมินต์ของ
สระเสียงยาว
ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 1
(F1) ซึ่งแสดงความสูง-ต�่ำของลิ้น เสียงที่กลุ่มผู้เรียน
ทั้ง 3 กลุ่ม TH, ST และ ML ออกเสียงแตกต่างกับ
กลุ่ม JP อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ เสียง /uː/ เมื่อ
พิจารณาค่าความแตกต่างพบว่า กลุม่ ผูพ้ ดู ML ออกเสียง
โดยใช้ระดับของลิ้นที่สูงมากกว่ากลุ่ม JP ส่วนค่าความถี่
ฟอร์เมินที่ 2 (F2) ซึง่ แสดงต�ำแหน่งหน้า-หลังของลิน้ พบ
ว่า เสียงทีก่ ลุม่ ผูเ้ รียนทัง้ 3 กลุม่ TH, ST และ ML ออกเสียง
แตกต่างกับกลุ่ม JP อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติในทุกๆ

เสียง และเมื่อพิจารณาความแตกต่างพบว่า เสียง /iː/
กลุม่ ผูเ้ รียนทัง้ 3 กลุม่ จะใช้ลนิ้ ต�ำแหน่งทีค่ อ่ นไปข้างหลัง
มากกว่ากลุ่ม JP โดยเฉพาะกลุ่มผู้พูด ST และ ML เสียง
/eː/ กลุ่มผู้พูด ML จะใช้ลิ้นต�ำแหน่งที่ค่อนไปข้างหลัง
มากกว่ากลุ่ม JP ในขณะที่เสียง /aː/ กลุ่มผู้พูด ML จะ
ใช้ลิ้นค่อนไปต�ำแหน่งหลังมากกว่ากลุ่ม JP เช่นเดียวกัน
ส่วนเสียง /oː/ กลุม่ ผูพ้ ดู ST ใช้ลนิ้ ทีอ่ ยูต่ ำ� แหน่งหน้ากว่า
กลุ่ม JP และเสียง /uː/ กลุ่มผู้พูด TH ออกเสียงโดยใช้
ลิ้นต�ำแหน่งที่ค่อนไปทางข้างหน้ามากกว่ากลุ่ม JP แต่
กลุ่มผู้พูด ML จะใช้ลิ้นต�ำแหน่งที่ค่อนไปทางข้างหลัง
มากกว่ากลุ่ม JP

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบค่าความถี่ฟอร์เมินต์ (เฮิรตซ์) ของสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดย JP และกลุ่ม
ผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML
ความถี่

สระ
/iː/

/eː/

F1

/aː/

/oː/
/uː/
/iː/

/eː/

F2

/aː/

/oː/
/uː/

ค่าเฉลี่ยความถี่ฟอร์เมินต์ (เฮิรตซ์)
JP
366
514
761
500
402
2321
2048
1598
1010
1422

TH
378
497
797
552
444
2188
2066
1622
1137
1515

ST
404
509
769
577
409
2026
1994
1501
1221
1452

นัยส�ำคัญทางสถิติ

ML
361
512
757
543
333
2001
1870
1331
1102
1222

JP-TH
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
*
n.s.
n.s.
n.s.
**

JP-ST
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
**
n.s.
n.s.
*
n.s.

JP-ML
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
*
**
*
**
n.s.
**
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์โดยรวมค่าความถี่ฟอร์เมินต์ (เฮิรตซ์) ของสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดย JP
และกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML
/iː/
/eː/
/aː/
/oː/
/uː/
JP / TH, ST, ML
F1
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
*
F2
**
*
**
*
**
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ (* = p < 0.05, ** = p < 0.01, n.s. = nonsignificant)

ค่าความถีฟ่ อร์เมินต์ทไี่ ด้จากการวิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� เสนอในรูปแบบกราฟแสดงบริเวณสระเสียงสัน้ และสระ
เสียงยาวโดยรวมดังรูปภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 1 ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 1 และที่ 2 ของสระเสียงสั้นภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดย JP และกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษา
แม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML

ภาพที่ 2 ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 1 และที่ 2 ของสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดย JP และกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษา
แม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML
152
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ภาพที่ 3 ค่าความถี่ฟอร์เมินต์แสดงภาพรวมของสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดย JP และ
กลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML รวมกันทุกคน
จากการพิจารณาค่าความถีฟ่ อร์เมินต์ของสระเสียง
สั้น และสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดยเจ้าของ
ภาษา และกลุม่ ผูเ้ รียนทีม่ ภี าษาแม่ตา่ งกัน 3 กลุม่ TH, ST
และ ML สามารถสรุปประเด็นได้ดังต่อไปนี้
1. เสียง /i/ เป็นสระเสียงสูง (F1) และอยู่ต�ำแหน่ง
หน้า (F2) พบว่า กลุ่มผู้พูด ML ออกเสียงแตกต่างจาก
กลุม่ JP ซึง่ ปรากฏในค่าความถีฟ่ อร์เมินต์ที่ 2 อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ เสียงทีเ่ ปล่งออกมาห่างจากผูพ้ ดู ภาษาแม่
(JP) อยู่มาก โดยใช้ลิ้นค่อนไปต�ำแหน่งกลางในบริเวณ
ของเสียง /e/ ในขณะที่เสียง /iː/ พบว่า กลุ่มผู้พูดทั้ง 3
กลุ่มมีแนวโน้มที่จะออกเสียงโดยใช้ล้ินต�ำแหน่งที่ค่อน
ไปทางหลังมากกว่าผู้พูดภาษาแม่ (JP) ปรากฏในค่า
ความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 ซึ่งแตกต่างกับกลุ่ม JP อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ นั่นหมายความว่า เสียงสระ /iː/ ที่ออก
เสียงจากกลุ่มผู้พูดทุกกลุ่มมีความใกล้เคียงกับเสียง /eː/
โดยทีก่ ลุม่ ผูพ้ ดู TH สามารถออกเสียงได้ใกล้เคียงกับกลุม่
JP มากที่สุด แต่กลุ่มผู้พูด ST และ ML ออกเสียงโดยใช้
ลิ้นต�ำแหน่งที่ค่อนไปทางด้านหลังมากกว่า 300 เฮิรตซ์
(Hz) จึงอาจจะส่งผลต่อความไม่เป็นธรรมชาติ หรือการ
ท�ำความเข้าใจความหมายได้ ในภาพรวมจึงกล่าวได้ว่า
เสียง /i/,/iː/ กลุ่มผู้พูด ML ยังไม่สามารถออกเสียงได้
อย่างเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2
จะท�ำให้ฟังคล้ายคลึงกับเสียง /e/,/eː/ ผลการวิเคราะห์
จึงสอดคล้องกับกัญญารัตน์ เอีย่ มวันทอง (2551, น. 69)

ทีว่ า่ การออกเสียง /i/ จะมีบริเวณเสียงสระทีซ่ อ้ นกันกับ
เสียง /e/ หากเป็นพยางค์เปิดบริเวณเสียงสระจะซ้อนทับ
กันมาก และสามารถกล่าวได้ว่า เสียงสระสูง กลุ่มผู้พูด
ML จะมีคา่ ความถีฟ่ อร์เมินต์ตำ�่ กว่าผูพ้ ดู กลุม่ อืน่ ๆ เกือบ
ทุกกลุม่ ทัง้ ค่าความถีฟ่ อร์เมินต์ที่ 1 และ 2 จึงคาดว่าเป็น
อิทธิพลของภาษามลายูในฐานะภาษาแม่
2. เสียง /e/ เป็นเสียงสระกลาง (F1) และอยู่
ต�ำแหน่งหน้า (F2) พบว่า กลุม่ ผูพ้ ดู TH และ ST ออกเสียง
โดยใช้ลิ้นต�ำแหน่งที่ค่อนไปข้างหน้ามากกว่าผู้พูดภาษา
แม่ (JP) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งปรากฏในค่าความ
ถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 แต่ในขณะที่เสียง /eː/ พบว่า กลุ่มผู้พูด
ML มีแนวโน้มที่จะออกเสียงโดยใช้ลิ้นต�ำแหน่งที่ค่อน
ไปทางข้างหลังมากกว่าผู้พูดภาษาแม่ (JP) อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ ปรากฏในค่าความถีฟ่ อร์เมินต์ที่ 2 ผูว้ จิ ยั
สังเกตว่าการออกเสียง เช่น「チョコレート」กลุม่ ผูพ้ ดู
บางคนออกเสียงเป็น /ɛ/ จึงมีความเป็นไปได้ที่ท�ำให้ค่า
ความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 ค่อนไปข้างหลังมากกว่าเสียง /e/
3. เสียง /a/ เป็นเสียงสระต�ำ่ (F1) และอยูต่ ำ� แหน่ง
กลาง (F2) พบว่า กลุม่ ผูพ้ ดู ทุกกลุม่ ออกเสียงโดยใช้ระดับ
ของลิน้ สูงกว่าผูพ้ ดู ภาษาแม่ (JP) ซึง่ ปรากฏในค่าความถี่
ฟอร์เมินต์ที่ 1 แตกต่างกับกลุ่ม JP อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ ผูว้ จิ ยั คาดว่า เสียงสระต�ำ่ กลุม่ ผูพ้ ดู ออกเสียงโดยใช้
ลิน้ ในระดับสูงกว่าปกติ ซึง่ ไม่สมั พันธ์กนั กับต�ำแหน่งของ
ลิ้น และไม่ใกล้เคียงกับคุณสมบัติของผู้พูดภาษาแม่ (JP)
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แต่ในขณะทีเ่ สียง /aː/ พบว่า กลุม่ ผูพ้ ดู ML จะใช้ลนิ้ ค่อน
ไปต�ำแหน่งหลังมากกว่าผูพ้ ดู ภาษาแม่ (JP) ปรากฏในค่า
ความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 ซึ่งแตกต่างกับกลุ่ม JP อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ ผูว้ จิ ยั สังเกตเห็นว่า เสียงสระกลางทีอ่ อก
เสียงโดยกลุม่ ผูพ้ ดู ML จะมีคา่ ความถีฟ่ อร์เมินต์ตำ�่ กว่าผู้
พูดกลุ่มอื่นๆ ทั้งค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 1 และ 2 จึงคาด
ว่าเป็นอิทธิพลของภาษามลายูในฐานะภาษาแม่ กล่าว
คือ กลุ่มผู้พูด ML เมื่อออกเสียงสระต�่ำ จะใช้ลิ้นค่อนมา
ทางต�ำแหน่งหลัง และระดับลิ้นจะสูงกว่าผู้พูดกลุ่มอื่น
4. เสียง /o/ เป็นเสียงสระกลาง (F1) และอยู่
ต�ำแหน่งหลัง (F2) ไม่พบว่าเป็นปัญหาของกลุ่มผู้พูดทุก
กลุ่ม กล่าวคือ คุณสมบัติของเสียงที่กลุ่มผู้พูดทั้ง 3 กลุ่ม
ออกเสียงจะอยู่ในบริเวณเดียวกันกับผู้พูดภาษาแม่ (JP)
แต่ในขณะที่เสียง /oː/ กลุ่มผู้พูด ST มีแนวโน้มที่จะออก
เสียงโดยใช้ลิ้นที่อยู่ต�ำแหน่งหน้ามากกว่าผู้พูดภาษาแม่
(JP) ซึ่งปรากฏในค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 แตกต่างกับ
กลุม่ JP อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ผูว้ จิ ยั สังเกตเห็นว่า ใน
การออกเสียงค�ำว่า「べんとう」กลุ่มผู้พูด ST บางคน
ออกเสียงเป็น /ɔ/ และเมือ่ พิจารณาค่าความถีฟ่ อร์เมินต์
ที่ 1 เสียงอยูใ่ นบริเวณเดียวกันกับผูพ้ ดู ภาษาแม่ (JP) แต่
ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 กลุ่มผู้พูดทุกกลุ่มออกเสียงโดย
ใช้ลนิ้ ค่อนไปต�ำแหน่งหน้า ซึง่ จัดอยูใ่ กล้บริเวณของเสียง
/ɔ/ (ตามใจ อวิรุทธิโยธิน (2553, น. 141)) จึงอาจเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 ปรากฏอยู่
ในต�ำแหน่งหน้ากว่า /oː/ ระดับลิ้นและต�ำแหน่งของลิ้น
ที่ใช้ออกเสียง /oː/ จึงไม่สัมพันธ์กัน
5. เสียง /u/ เป็นเสียงสระสูง (F1) และอยูต่ ำ� แหน่ง
หลัง (F2) พบว่า กลุ่มผู้พูด ST จะใช้ลิ้นระดับที่ต�่ำกว่าผู้
พูดภาษาแม่ (JP) ซึ่งปรากฏในค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 1
และกลุ่มผู้พูด TH และ ML จะใช้ลิ้นต�ำแหน่งหลังซึ่งลึก
กว่าผู้พูดภาษาแม่ (JP) ปรากฏในค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่
2 โดยแตกต่างกับกลุ่ม JP อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ผู้
วิจัยคาดว่าน่าจะเกิดจากอิทธิพลของภาษาไทยที่ท�ำให้
8

กลุ่มผู้พูดออกเสียงในต�ำแหน่งหลังใกล้เคียงกับบริเวณ
สระ /o/ แต่ในขณะที่กลุ่มผู้พูด ST ออกเสียงต�ำแหน่ง
ค่อนมาทางสระกลางใกล้เคียงกับผู้พูดภาษาแม่ (JP) จึง
คาดว่า สระสูงที่กลุ่ม ST ออกเสียง ได้แก่ เสียง /i/,/u/
ผูพ้ ดู จะใช้ลนิ้ ต�ำแหน่งค่อนไปข้างหน้ามากกว่าผูพ้ ดู กลุม่
อื่น ซึ่งอาจเกิดจากอิทธิพลของภาษาไทยถิ่นใต้ในฐานะ
ภาษาแม่ ในขณะที่เสียง /uː/ พบว่า กลุ่มผู้พูด ML จะ
มีค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ต�่ำกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งปรากฏในค่า
ความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 1 ผู้พูดจะใช้ลิ้นระดับสูงกว่ากลุ่ม
JP และค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 ผู้พูดใช้ลิ้นในต�ำแหน่ง
ที่ค่อนไปข้างหลังมากกว่ากลุ่ม JP ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ ผูว้ จิ ยั สังเกตเห็นว่าค่าความถีฟ่ อร์เมินต์ที่
ปรากฏแตกต่างจากกลุ่ม JP ค่อนข้างมาก จึงพิจารณา
การออกเสียง เช่น ค�ำว่า「こうつう」กลุ่มผู้พูด ML
บางคนออกเสียงเป็นเสียงสระนาสิก /ũ/ เพราะเป็นเสียง
สระทีม่ อี ยูใ่ นภาษามลายู ท�ำให้ตำ� แหน่งทีใ่ ช้ออกเสียงอยู่
ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับกัญญารัตน์ เอี่ยมวันทอง
(2551, น. 110) ที่ว่า พฤติกรรมความสัมพันธ์ของเสียง
สระนาสิกมีค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 1 และ 2 ต�่ำกว่าเสียง
สระธรรมดา อีกทั้งกลุ่มผู้พูด TH ก็พบว่าค่าความถี่ฟอร์
เมินต์ที่ 2 แตกต่างกับกลุ่ม JP อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ด้วยเช่นกัน โดยใช้ลิ้นค่อนไปต�ำแหน่งกลางในการออก
เสียงสระ เมื่อพิจารณาค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 ในสระ
ภาษาไทย ตามใจ อวิรุทธิโยธิน (2553, น. 138) ให้ผล
การวิเคราะห์ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 ของเสียง /ɨː/8 ที่
1560 เฮิรตซ์ (Hz) ออกเสียงโดยผูพ้ ดู ภาษาไทยมาตรฐาน
จึงอนุมานได้ว่า เสียง /uː/ ที่กลุ่มผู้พูด TH ออกเสียง มี
ความใกล้เคียงกับสระ /ɨː/ ซึ่งเป็นอิทธิพลของภาษาแม่
เมื่อพิจารณาภาพรวมค่าความถี่ฟอร์เมินต์ข้างต้น
สามารถสรุปได้วา่ ความแตกต่างของค่าความถีฟ่ อร์เมินต์
ที่ 1 และที่ 2 ที่แสดงคุณสมบัติของสระเสียงสั้น กลุ่ม
ผู้พูดทุกกลุ่มไม่สามารถออกเสียงได้ตรงตามคุณสมบัติ
เหมือนกับเจ้าของภาษา ซึง่ ปรากฏค่านัยส�ำคัญทางสถิติ

ในงานชิน้ นี้ เสียงสระ /ɨː/ ใช้แทนเสียงสระอือ ในภาษาไทย
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ได้แก่ เสียง /i/,/e/,/a/,/u/ ส่วนสระเสียงยาวปรากฏค่า
นัยส�ำคัญทางสถิติในกลุ่มผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่ม โดยเสียง
ที่ไม่สามารถออกเสียงได้ตรงคุณสมบัติเหมือนเจ้าของ
ภาษาในทุกๆ เสียง กล่าวคือ เสียงสระ /iː/,/eː/,/aː/,
/oː/,/uː/ กลุ่มผู้เรียนใช้ระดับของลิ้น และต�ำแหน่งของ
ลิ้นไม่สัมพันธ์กันโดยเฉพาะกลุ่มผู้พูด ML ส�ำหรับการ
ออกเสียงสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่นข้าง
ต้น ถือเป็นเสียงทีอ่ อกไม่ยาก เพราะเป็นเสียงทีม่ ปี รากฏ
ในภาษาแม่ทุกเสียง แต่ค่ากลสัทศาสตร์ในงานวิจัยชั้นนี้
ชี้ให้เห็นว่า การออกเสียงให้ตรงคุณสมบัติกับภาษาเป้า
หมายเป็นเรื่องยาก เพราะยังมีอิทธิพลของภาษาแม่ที่
เข้ามาแทรกแซงในบางเสียง หรือการยึดติดกับเสียงใน
ฐานะค�ำทับศัพท์ ท�ำให้ค่าความถี่ฟอร์เมินต์แตกต่างกับ
เจ้าของภาษาอย่างเห็นได้ชัด การฝึกฝนระลับลิ้นหรือ
ต�ำแหน่งของลิ้นจึงอาจจ�ำเป็นมากขึ้น อีกทั้งการศึกษา
ครัง้ นีส้ ามารถตีความในหลักการทางสรีรสัทศาสตร์ได้วา่
การออกเสียงสระสูงยังขาดความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
ลิ้นและต�ำแหน่งลิ้นมากกว่าเสียงอื่นในกลุ่มผู้เรียนทุก
กลุ่ม จึงจ�ำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

7.2 ค่าระยะเวลา
ผูว้ จิ ยั น�ำเสนอค่าระยะเวลาเฉลีย่ โดยรวมทีป่ รากฏ
เป็นคลืน่ เสียงบนโปรแกรม PRAAT ซึง่ วิเคราะห์ควบคูก่ บั
การฟัง โดยค่าระยะเวลาในที่นี้ หมายถึงค่าระยะเวลา
ของเสียงสระเพียงเท่านั้น /V/,/VR/ โดยไม่วิเคราะห์
เสียง /C/,/Cy/ และผลการวิเคราะห์พบข้อเท็จจริงดัง
กราฟและข้อมูลต่อไปนี้ (ภาพที่ 4)
สระเสียงสัน้ ทีอ่ อกเสียงโดยเจ้าของภาษา (JP) เป็น
ค่าระยะเวลาเฉลีย่ ที่ 113 มิลลิวนิ าที ส่วนสระเสียงยาวมี
ค่าระยะเวลาเฉลี่ยที่ 246 มิลลิวินาที จึงกล่าวได้ว่า สระ
เสียงสั้นที่ออกเสียงโดยเจ้าของภาษา (JP) สั้นกว่าสระ
เสียงยาวประมาณ 2.2 เท่า หรือ 1:2.2 ส่วน ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกเสียงสระเสียงยาวภาษา
ญีป่ นุ่ ของเจ้าของภาษาพบว่า ค่าระยะเวลาเฉลีย่ ของสระ
เสียงยาวในพยางค์ตน้ ค�ำคือ 210-240 มิลลิวนิ าที และค่า
ระยะเวลาเฉลีย่ สระเสียงยาวในพยางค์ทา้ ยค�ำ 250-300
มิลลิวินาที (Minagawa Yasuyo 皆川泰代and et al.,
2002, p. 89) และเมื่อพยางค์ที่มีต�ำแหน่งเสียงสูงต�่ำ
เทียบกับพยางค์อื่นๆ พบว่าจะออกเสียงยาวขึ้น

ภาพที่ 4 กราฟแสดงค่าระยะเวลา (มิลลิวินาที) ของสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวที่ออกเสียงโดย JP และกลุ่ม
ผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML ทั้งหมด 16 คน
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7.2.1 ค่าระยะเวลาเสียงสระสั้น
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระยะเวลา (มิลลิวนิ าที) ของสระเสียงสัน้ ภาษาญีป่ นุ่ ทีอ่ อกเสียงโดย JP และกลุม่
ผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML
สระ
/i/

/e/

/a/

/o/

/u/
เฉลี่ย

JP

ค่าเฉลี่ยความถี่ฟอร์เมินต์ (เฮิรตซ์)
TH

ST

ML

105

158

147

129

JP-TH
**

112

173

174

151

109

147

150

125

275

111
112

174
186

นัยส�ำคัญทางสถิติ
JP-ST
*

JP-ML
n.s.

**

**

**

149

*

*

*

274

251

**

**

**

176
184

159
169

**

**

*

**

**

**

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์โดยรวมค่าเฉลี่ยระยะเวลา (มิลลิวินาที) ของสระเสียงสั้นภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดย JP
และกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML
/i/

/e/

/a/

/o/

/u/

JP / TH, ST, ML
*
**
*
**
**
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ (* = p < 0.05, ** = p < 0.01, n.s. = nonsignificant)
จากการวิเคราะห์ Anova ค่าระยะเวลาเฉลี่ยโดย
รวมแสดงให้เห็นว่า การออกเสียงสระภาษาญี่ปุ่นทั้ง 5
เสียง ได้แก่ /i/,/e/,/a/,/o/,/u/ โดยกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษา
แม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML ออกเสียงแตกต่าง

จาก JP อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ กล่าวคือ การออกเสียง
/i/,/e/,/a/,/o/,/u/ ยาวมากเกินไปในทุกๆ เสียง จนเกิด
ความแตกต่างจากเจ้าของภาษาอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
เสียง /o/ กลายเป็นสระเสียงยาว /oː/

ภาพที่ 5 กราฟแสดงค่าระยะเวลา (มิลลิวินาที) ของสระเสียงสั้นที่ออกเสียงโดย JP และกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่าง
กัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า สระเสียงสัน้ ทีอ่ อกเสียง
โดย JP มีค่าระยะเวลาเฉลี่ย 113 มิลลิวินาที แต่ในขณะที่
กลุม่ ผูเ้ รียนทีม่ ภี าษาแม่ตา่ งกัน TH, ST และ ML มีคา่ ระยะ
เวลาเฉลี่ย 186, 184 และ 169 มิลลิวินาทีตามล�ำดับ นั่น
หมายความว่า ค่าระยะเวลาสระเสียงสั้นที่ออกเสียงโดย
กลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML
ออกเสียงยาวกว่าเจ้าของภาษาประมาณ 57-73 มิลลิวนิ าที
สังเกตเห็นว่าในทุกๆ เสียง กลุ่มผู้พูดทั้ง 3 กลุ่มออกเสียง
ยาวกว่า JP ทุกเสียง เมือ่ ฟังจะรับรูไ้ ด้วา่ มีพยางค์หรือโมระ
เพิม่ เข้ามา เช่น การออกเสียงค�ำว่า「きょうと」→「き
ょうとー」,「すきやき」→「すきーやき」ทั้งนี้ค�ำ
ศัพท์ที่ใช้ทดสอบดังกล่าว ถือเป็นค�ำทับศัพท์ที่ใช้ในภาษา
ไทย จึงอนุมานได้ว่าผู้เรียนอาจคุ้นชินกับการใช้ค�ำศัพท์
เหล่านี้ในภาษาไทย รวมถึงค�ำศัพท์คาตาคานะที่มาจาก
ภาษาอังกฤษจึงออกเสียงยาวตามความเคยชิน เช่น「バナ
ナ」→「バーナナ」,「レモンティー」→「レーモ
ンティー」การออกเสียงของกลุม
่ ผูเ้ รียนทีม่ ภี าษาแม่ตา่ ง

กันโดยกลุ่ม TH, ST และ ML ยาวกว่ามาตรฐานเช่นนี้ให้
ข้อสังเกตเบื้องต้นว่า การออกเสียงค�ำศัพท์ในฐานะค�ำทับ
ศัพท์ กลุ่มผู้เรียนจะยึดวิธีการออกเสียงตามสระในภาษา
ไทย ผลการศึกษาค่าระยะเวลาสระเสียงสัน้ สามารถกล่าว
ได้ว่า กลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน TH, ST และ ML ไม่
สามารถออกเสียงพยางค์หรือโมระตามโครงสร้างของสระ
เสียงสัน้ ได้ กล่าวคือ การออกเสียงสระเสียงสัน้ ภาษาญีป่ นุ่
มีความยาวมากกว่า 1 พยางค์หรือโมระ ลักษณะเช่นนี้
เรียกว่า【短音の長音化】หรือ “การเปลี่ยนแปลงของ
สระเสียงสัน้ เป็นเสียงยาว” ซึง่ ส่งผลต่อความเป็นธรรมชาติ
หรืออาจท�ำให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร รวมถึงปัญหาการ
รับรู้เข้าใจว่าเป็นเสียงยาว ผลการวิเคราะห์ข้างต้นจึงสรุป
ได้วา่ การออกเสียงสระเสียงสัน้ ของกลุม่ ผูพ้ ดู TH, ST และ
ML จะใช้ระยะเวลายาวกว่ากลุ่ม JP ทั้งหมด โดยแสดง
ล�ำดับค่าระยะเวลาจากมากไปหาน้อยได้เป็น TH > ST >
ML กล่าวคือ TH, ST, ML ≠ JP
7.2.2 ค่าระยะเวลาเสียงสระยาว

ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระยะเวลา (มิลลิวินาที) ของสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดย JP และ
กลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML
สระ
/i:/
/e:/
/a:/
/o:/
/u:/
เฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยความถี่ฟอร์เมินต์ (เฮิรตซ์)

นัยส�ำคัญทางสถิติ

JP

TH

ST

ML

252
200
229
249
300
246

216
240
298
236
247
247

187
263
191
244
285
234

195
183
265
246
220
222

JP-TH

*
*
**
n.s.
**
n.s.

JP-ST

**
**
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

JP-ML

**
n.s.
n.s.
n.s.
**
n.s.

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์โดยรวมค่าเฉลี่ยระยะเวลา (มิลลิวินาที) ของสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดย
JP และกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML
/iː/

/eː/

/aː/

/oː/

/uː/

JP / TH, ST, ML
n.s.
**
**
**
**
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ (* = p < 0.05, ** = p < 0.01, n.s. = nonsignificant)
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จากการศึ ก ษาค่ า ระยะเวลาของสระเสี ย งยาว
พบว่า การออกเสียงสระภาษาญี่ปุ่นทั้ง 5 เสียง ได้แก่
/iː/,/eː/,/aː/,/oː/,/uː/ โดยกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่าง
กัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML ออกเสียงแตกต่างจาก JP
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติในเสียง /iː/,/eː/,/aː/,/uː/ นั่น
หมายความว่า กลุ่มผู้พูดทั้ง 3 กลุ่มออกเสียงแตกต่าง
จาก JP อย่างน้อยหนึง่ กลุม่ เมือ่ พิจารณาผลการวิเคราะห์
ชี้ให้เห็นว่า เสียง /iː/ กลุ่มผู้พูดทั้ง 3 กลุ่มออกเสียงสั้น
กว่าเจ้าของภาษา เสียง /eː/ กลุ่มผู้พูด TH และ ST ออก
เสียงยาวกว่าเจ้าของภาษา แต่กลุ่มผู้พูด ML สามารถ
ออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ส่วนเสียง /aː/
กลุ่มผู้พูด TH และ ML ออกเสียงยาวกว่าเจ้าของภาษา
แต่กลุ่มผู้พูด ST ออกเสียงสั้นกว่าเจ้าของภาษา ในขณะ
ที่เสียง /oː/ กลุ่มผู้พูดทั้ง 3 กลุ่มสามารถออกเสียงได้
ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงและไม่ก่อให้เกิดความแตกต่าง
จากเจ้าของภาษาจนเกินไป และเมื่อพิจารณาเสียง /uː/
กลุ่มผู้พูด ST สามารถออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของ
ภาษา แต่กลุ่มผู้พูด TH และ ML ออกเสียงสั้นกว่า
เจ้าของภาษา ความแตกต่างของระยะเวลาในการออก
เสียงสามารถแยกได้อย่างชัดเจน สระเสียงยาวจะมีช่วง
ระยะเวลาทีม่ ากกว่าสระเสียงสัน้ มากกว่า 1 เท่าตัว หาก
เปล่งเสียงที่ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 2 เท่าของสระเสียง

สั้น ก็ไม่ส่งผลต่อความหมายและการรับรู้เสียงว่าเป็น
เสียงยาว เพราะธรรมชาติของเสียงสระที่ไม่มีโครงสร้าง
เป็น /CVN/ หรือพยางค์ปิดที่ใช้ศึกษาในงานชิ้นนี้จะมี
ความยาวมากกว่าปกติ สอดคล้องกับกัญญารัตน์ เอี่ยม
วันทอง (2551, 122) ที่เห็นว่าสระในพยางค์เปิดจะมีค่า
ระยะเวลามากกว่าเสียงสระพยางค์ปิด เช่นเดียวกันใน
ภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ฯลฯ อีกทั้ง
สอดคล้องกับ (Minagawa Yasuyo 皆川泰代and et
al., 2002, p. 89) ที่ว่าค่าระยะเวลาเฉลี่ยสระเสียงยาว
ในพยางค์ท้ายค�ำ 250-300 มิลลิวินาที
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สระเสียงยาวที่ออก
เสียงโดย JP มีค่าระยะเวลาเฉลี่ย 246 มิลลิวินาที ซึ่ง
มากกว่าเสียงสระสั้นอยู่ที่ 2.2 เท่า ในขณะที่กลุ่มผู้พูด
TH, ST และ ML มีค่าระยะเวลาเฉลี่ย 247, 234 และ
222 มิลลิวินาทีตามล�ำดับ เมื่อพิจารณาจากภาพข้าง
ต้น กลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ
ML ออกเสียงสระเสียงยาวได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา
กล่าวคือ ค่าระยะเวลาของกลุ่มผู้พูด TH มีค่ามากกว่า
เจ้าของภาษาอยู่ที่ 1 มิลลิวินาทีหรือแทบจะไม่พบถึง
ความแตกต่างกับ JP เลย และค่าระยะเวลาของกลุ่มผู้
พูด ST และ ML มีค่าน้อยกว่าเจ้าของภาษาอยู่ระหว่าง
12-24 มิลลิวินาที แต่สามารถกล่าวได้ว่า ช่วงระยะห่าง

ภาพที่ 6 กราฟแสดงค่าระยะเวลา (มิลลิวินาที) ของสระเสียงยาวที่ออกเสียงโดย JP และกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่
ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML
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ของเวลาดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการสื่อสารและรับรู้ในเชิง
ความหมาย เพราะ 1 พยางค์หรือโมระจะมีระยะเวลา
ที่ 102-130 มิลลิวินาที ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ลักษณะ
ทางกลสัทศาสตร์ของเสียงภาษาไทยโดย ตามใจ อวิรทุ ธิ
โยธิน (2553, น. 152) พบว่า สระเสียงยาวในภาษาไทยที่
ออกเสียงโดยชาวไทยจะมีค่าเฉลี่ยที่ 223.37 มิลลิวินาที
จึงอนุมานได้วา่ สระเสียงยาวภาษาญีป่ นุ่ ทีอ่ อกเสียงโดย
กลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน TH, ST และ ML เกิด
จากอิทธิพลของภาษาไทยที่ส่งผลให้ออกเสียงเหมือน
สระเสียงยาวในภาษาไทยกลาง โดยมีช่วงระยะเวลาอยู่
ระหว่าง 220-250 มิลลิวินาที
เมื่อพิจารณาค�ำศัพท์ที่ใช้ในการออกเสียง ผู้วิจัย
สังเกตเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ผู้เรียนสามารถออกเสียง
พยางค์หรือโมระถูกต้องตามโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น
ได้ โดยเฉพาะเสียง /oː/ ที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา
มากที่สุด แต่จะมีกลุ่มผู้เรียนบางคนมีความเคยชินกับ
ค�ำศัพท์บางค�ำในฐานะค�ำทับศัพท์ในภาษาไทยจึงออก
เสียงแบบภาษาไทย เช่น「べんとう」→「べんと」
หรื อ ค� ำ ศั พ ท์ ค าตาคานะที่ ม าจากภาษาอั ง กฤษ เช่ น
「ヘリコプター」→「ヘリコプタ」,「チョコレー
ト」→「チョコレット、チョコレト」ซึ่งอาจออก

เสียงตามความคุ้นชินของกลุ่มผู้เรียน ผลการศึกษาค่า
ระยะเวลาสระเสียงยาวสามารถกล่าวได้ว่า กลุ่มผู้พูดทั้ง

3 กลุม่ สามารถออกเสียงพยางค์หรือโมระตามโครงสร้าง
ของเสียงยาวได้ แต่มเี ฉพาะค�ำทับศัพท์ทที่ ำ� ให้รสู้ กึ ว่าช่วง
เสียงขาดไป 1 พยางค์หรือโมระ ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า
【長音の短音化】หรือ “การเปลีย
่ นแปลงของสระเสียง
ยาวเป็นเสียงสั้น” ซึ่งส่งผลต่อความเป็นธรรมชาติ หรือ
อาจท�ำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารได้เช่นเดียวกัน
ผลการวิเคราะห์สามารถกล่าวสรุปได้ว่า การออก
เสียงสระเสียงยาวภาษาญีป่ นุ่ ของผูเ้ รียนทีม่ ภี าษาแม่ตา่ ง
กัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML ใช้ระยะเวลาออกเสียงโดย
เฉลี่ยใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาเกือบทั้งหมด โดยแสดง
ล�ำดับค่าระยะเวลาจากน้อยไปหามากได้เป็น ML < ST
< TH กล่าวคือ กลุ่ม ML มีระยะเวลาการออกเสียงสั้น
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม TH และ ST ซึ่งสอดคล้อง
กับ รัตติยา สาและ (2552, น. 10) ทีก่ ล่าวว่า เสียงสระใน
ภาษามลายูถิ่นปาตานีไม่มีเสียงสระยาว หน่วยเสียงสระ
/a-/ , /i-/ แม้ว่ามีเครื่องหมายมหัพภาคคู่ [ː] ก�ำกับข้าง
หลังรูป [a] , [i] เพื่อแทนเสียงย่อย เช่น [-aː] , [-iː]
ในภาษามลายูถนิ่ ปาตานี แต่ไม่ตอ้ งออกเสียงยาวเท่ากับ
เสียงฑีฆสระของไทย อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มผู้เรียน
สามารถออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา แต่ก็ยัง
มีอิทธิพลของภาษาแม่ที่เข้ามาแทรกแซงในบางค�ำ และ
ส่วนหนึ่งเกิดจากความคุ้นชินในการใช้ค�ำทับศัพท์ จึงส่ง
ผลให้ออกเสียงไม่ถูกต้อง

ภาพที่ 7 ค่าระยะเวลาแสดงเปรียบเทียบภาพรวมของสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่นทุกเสียงที่ออกเสียง
โดย JP และกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML
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1 ปรากฏความแตกต่างในเสียง /uː/ และค่าความถี่ฟอร์
เมินต์ที่ 2 ปรากฏความแตกต่างในทุกๆ เสียง ข้อค้นพบ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สระเสียงสัน้ และสระเสียงยาวที่
ออกเสียงโดยกลุม่ ผูเ้ รียนทีม่ ภี าษาแม่ตา่ งกัน 3 กลุม่ TH,
ST และ ML ไม่สามารถออกเสียงได้ตรงตามคุณสมบัติ
เหมือนกับเจ้าของภาษา และผลการทดสอบสมมติฐาน
ของค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 1 ประเด็นของสระเสียงสั้น
พบว่า เป็นจริงเฉพาะเสียง /a/,/u/ ส่วนประเด็นของสระ
เสียงยาวพบว่า เป็นจริงเฉพาะเสียง /uː/ เท่านั้น ส่วน
ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 ประเด็นของสระเสียงสั้นพบ
ว่า เป็นจริงในเสียง /i/,/e/,/u/ แต่ประเด็นของสระเสียง
ยาวพบว่า เป็นจริงในทุกๆ เสียง /iː/,/eː/,/aː/,/oː/,/uː/
ด้านการวิเคราะห์ผลค่าระยะเวลาของการออก
เสียงสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวที่ออกเสียงโดย JP
และกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST
และ ML สามารถกล่าวสรุปได้ว่า กลุ่มผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างกันของภาษาแม่ 3 กลุ่ม ออกเสียงสระเสียง
สั้นภาษาญี่ปุ่นยาวกว่ามาตรฐาน และเมื่อเปรียบเทียบ
8. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ค่าระยะเวลาความยาวของสระเสียงสั้น แสดงล�ำดับค่า
จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความถี่ฟอร์ ระยะเวลาตามล�ำดับได้เป็น TH > ST > ML > JP นั่น
เมินต์ที่ 1 และที่ 2 ของสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว หมายความว่า กลุ่มผู้พูด ML มีระยะเวลาออกเสียงสระ
ภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดยกลุ่ม JP และกลุ่มผู้เรียนที่มี เสียงสั้นใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุด ในทางตรง
ภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML พบว่า มีบาง กันข้ามการออกเสียงสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่น กลุ่มผู้พูด
สระทีบ่ างกลุม่ แตกต่างจากกลุม่ JP อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง TH มีระยะเวลายาวกว่า JP และกลุ่มผู้พูด ST และ ML
สถิติ เมือ่ พิจารณาสระเสียงสัน้ ผลการวิเคราะห์ชใี้ ห้เห็น มีระยะเวลาสั้นกว่า JP กล่าวคือ กลุ่มผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่ม
ว่า กลุม่ ผูเ้ รียนชาวไทยทีม่ ภี าษาแม่แตกต่างกันทัง้ 3 กลุม่ ออกเสียงสระเสียงยาวได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา และ
ออกเสียงแตกต่างกับธรรมชาติเสียงที่ออกโดยเจ้าของ เมื่อเปรียบเทียบค่าระยะเวลาความยาวสรุปได้ว่า TH >
ภาษา โดยเฉพาะค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 1 ปรากฏความ JP > ST > ML นั่นหมายความว่า กลุ่มผู้พูด TH และ
แตกต่างในเสียง /a/,/u/ และค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 ST มีระยะเวลาออกเสียงสระเสียงยาวได้ใกล้เคียงกับ
ปรากฏความแตกต่างในเสียง /i/,/e/,/u/ เช่นเดียวกับ เจ้าของภาษามากที่สุด และผลการทดสอบสมมติฐานชี้
กรณีของสระเสียงยาวที่ผลวิเคราะห์พบว่า เสียงสระทุก ให้เห็นประเด็นของสระเสียงสั้นว่า เป็นจริงในกลุ่มผู้พูด
เสียงที่กลุ่มผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่มออกเสียงมีความแตกต่าง ทุกกลุม่ เพราะกลุม่ ผูเ้ รียนทีม่ ภี าษาแม่ตา่ งกันทัง้ 3 กลุม่
กันกับเสียงธรรมชาติที่ออกโดยเจ้าของภาษาอย่างมีนัย TH, ST และ ML มีค่าระยะเวลาที่ยาวกว่ากลุ่ม JP ใน
ส�ำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาจากค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ ทุกๆ เสียง ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติโดย
จากรูปภาพข้างต้น ค่าระยะเวลาของสระเสียงสั้น
และสระเสียงยาวแสดงให้เห็นว่า กลุ่มผู้เรียนที่มีภาษา
แม่ต่างกัน TH, ST และ ML ออกเสียงสระเสียงสั้นแตก
ต่างกับเจ้าของภาษา โดยเสียงที่เปล่งออกมาจะยาว
กว่ามาตรฐาน แต่ในขณะที่สระเสียงยาว กลุ่มผู้เรียนที่
มีภาษาแม่ต่างกัน TH, ST และ ML ออกเสียงได้ใกล้
เคียงกับมาตรฐาน จากข้อค้นพบดังกล่าว สามารถกล่าว
ได้ว่า การออกเสียงสระเสียงสั้นให้ถูกต้องใกล้เคียงกับ
เจ้าของภาษาเป็นเรื่องที่ยากกว่าการออกเสียงสระเสียง
ยาว กล่าวคือ การออกเสียงให้มีจ�ำนวน 1 โมระเป็น
เรื่องที่ควบคุมได้ยากส�ำหรับผู้เรียนชาวไทย เพราะสระ
เสียงสั้นในภาษาไทยมีค่าระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่105-161
มิลลิวินาที (ตามใจ อวิรุทธิโยธิน (2553, น. 150)) เมื่อ
เปล่งเสียงออกมาจะท�ำให้ยาวกว่ามาตรฐาน อาจจะส่ง
ผลให้ผู้ฟังรับรู้เข้าใจว่าเป็นเสียงยาวได้ ผู้สอนจึงจ�ำเป็น
ต้องให้ความส�ำคัญกับการฝึกฝนการออกเสียงสระเสียง
สั้นเป็นพิเศษ
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สิ้นเชิง ส่วนประเด็นของสระเสียงยาวพบว่า เป็นจริงใน
กลุ่มผู้พูดทุกกลุ่มเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มผู้พูด TH มีระยะ
เวลาทีใ่ กล้เคียงกับกลุม่ JP มากทีส่ ดุ ในขณะทีก่ ลุม่ ผูพ้ ดู
ST และ ML มีระยะเวลาที่น้อยกว่ากลุ่ม JP
จากการศึกษาค่าระยะเวลาของสระเสียงสั้นใน
ภาษาญี่ปุ่นท�ำให้ค้นพบว่า การที่ผู้เรียนชาวไทยจะออก
เสียงสระเสียงสั้นให้ถูกต้องตาม 1 โมระ เป็นเรื่องที่
ควบคุมได้ยากกว่าการออกเสียงสระเสียงยาว เพราะ
เนื่องจากช่วงเสียงสระเสียงสั้นของคนญี่ปุ่นจะมีระยะ
เวลาทีส่ นั้ กว่าสระเสียงสัน้ ในภาษาไทย การเรียนรูฝ้ กึ ฝน
การออกเสียงสระเสียงสั้นจึงอาจจ�ำเป็นมากยิ่งขึ้น นอก
เหนือจากนี้การยึดติดกับค�ำศัพท์ในฐานะค�ำทับศัพท์
หรือค�ำภาษาอังกฤษของผู้เรียน จะส่งผลให้การออก
เสียงนั้นไม่ถูกต้องไปด้วย เช่น「すきやき」→「す
きーやき」เมื่อต้องการสื่อสารจะท�ำให้อีกฝ่ายรับรู้ว่า
เป็นเสียงยาว เรียกว่า【短音の長音化】หรือ “การ
เปลี่ยนแปลงของสระเสียงสั้นเป็นเสียงยาว” ซึ่งงาน
วิจัยก่อนหน้านี้ Asadayuth Chusri (アサダーユッ
ト・チューシー, 2004, p.29) พบว่าปัญหาของการ
ออกเสียงยาวของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย เช่น ค�ำ
ว่า「きょねん」ผู้เรียนจะออกเสียงเป็น「きょうね
ん」 ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จากการใช้ เ สี ย งวรรณยุ ก ต์ ต�่ ำ ในภาษา
ไทย ท�ำให้ออกที่เปล่งออกมาเป็นเสียงที่มีช่วงเวลายาว
กว่าปกติ การเปลี่ยนแปลงเป็นเสียงยาวนั้น ผู้วิจัยมอง
ว่าเป็นปัญหาส�ำคัญ และส่งผลในเชิงความหมายได้ กล่าว
คือ กรณีที่เสียงมีพยางค์หรือโมระใกล้เคียงกัน เช่น「ビ
ル (ตึก, อาคาร)」→「ビール (เบียร์)」ความหมาย
จะเปลี่ยนแปลงไป ประเด็นนี้จึงไม่ควรมองข้าม แต่ใน
กรณีของเสียงยาว เช่น「べんとう」→「べんと」
เมื่อต้องการสื่อสารจะท�ำให้อีกฝ่ายรับรู้ว่าเป็นเสียงสั้น
【長音の短音化】หรือ “การเปลีย
่ นแปลงของสระเสียง
ยาวเป็นเสียงสั้น” สามารถพบได้ในเสียงสระบางเสียง

นอกจากนีย้ งั พบได้บอ่ ยในกรณีของเสียงควบ สอดคล้อง
กับธัญญารัตน์ สงวนศรี (2554) ทีค่ น้ พบว่ากรณีของเสียง
ควบ【拗音】ซึง่ ผูเ้ รียนชาวไทยออกเสียงพยัญชนะควบ
เสียงสัน้ เป็นเสียงพยัญชนะควบเสียงยาว และผูเ้ รียนออก
เสียงพยัญชนะควบเสียงยาวเป็นเสียงพยัญชนะควบเสียง
สัน้ เสียงทีม่ คี ำ� ทับศัพท์ในภาษาไทย กลุม่ ผูเ้ รียนจะยึดติด
กับหลักการออกเสียงในภาษาไทย อีกทั้งพบความแตก
ต่างที่คาดว่าเกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่ (L1) เข้ามา
แทรกแซง ท�ำให้ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ผิดเพี้ยนไป และ
ท�ำให้ค่าระยะเวลาในการออกเสียงสระเสียงสั้นมีระยะ
ยาวมากเกินไป ผู้สอนและผู้เรียนจ�ำเป็นต้องตระหนัก
เรือ่ งค่าระยะเวลาของสระเสียงสัน้ เป็นส�ำคัญ ซึง่ สามารถ
เปรียบเทียบคู่ที่มีเสียงเหมือนได้

9. ข้อเสนอแนะ

1. เนื่องจากการคัดเลือกค�ำศัพท์เพื่อใช้ทดสอบ
ค่อนข้างมีขอ้ จ�ำกัดในด้านโครงสร้างตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
ค�ำศัพท์จงึ มีจำ� นวนน้อย ไม่ครอบคลุมทุกเสียงทีจ่ ะศึกษา
รวมถึงความสมดุลด้านเพศทีย่ งั เป็นช่องว่างกับงานชิน้ นี้
2. งานชิ้นนี้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นได้ โดยการน�ำค่ากล
สัทศาสตร์มาศึกษาเปรียบเทียบกับเสียงของตัวผู้เรียน
ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนรับรู้ เข้าใจการออกเสียง
ของตนเอง และยังช่วยสร้างหรือปรับเกณฑ์ของค่านั้นๆ
ให้ถูกต้องและแม่นย�ำโดยผ่านการฝึกฝนด้วยตนเองได้
3. ความส�ำคัญของค่าระยะเวลาในการออกเสียง
ภาษาญี่ปุ่น ผู้สอนจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการฝึก
การออกเสียงพยางค์ เพื่อให้ได้ความยาวของพยางค์ที่
ใกล้เคียงกับมาตรฐาน หรือพยายามควบคุมไม่ให้มคี วาม
ยาวเกิน 1 พยางค์ เพราะหากออกเสียงยาวมากเกินไป
ผูฟ้ งั จะรับรูว้ า่ เป็นเสียงยาว เช่น「はと(นกพิราบ) 」→
「ハート(หัวใจ)」
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