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องคป์ระกอบการสื่อสาร
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สาร ไดแ้ก่ เนือ้หาหรอืขอ้ความที่ผูห้นึ่งส่งไปใหอ้ีกผูห้นึ่งได้
รบัรู ้

ผู้ส่งสาร ได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ให้ก าเนิด        
การถ่ายทอดสาร

ผู้รับสาร ไดแ้ก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผูร้บัสาร ซึ่ง       
ผูส้ง่สารถ่ายทอดมา

ส่ือ ไดแ้ก่ ตวักลางที่ผูส้ง่สารใชใ้นการถ่ายทอดสาร
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ความส าคญัของเสียงพดู

• มีภาษาอีกจ านวนมากท่ีใชเ้พียงเสียงพูดเป็นสื่อ
และไม่มีตวัอกัษรใช ้และในภาษาท่ีมีตัวอกัษร
แล้วก็ยังมีผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มชนท่ีใช้ภาษานั้น ซึ่ง
ใชไ้ดแ้ต่เพียงสื่อท่ีเป็นเสียงพูดและไม่สามารถ
ใชส้ื่อท่ีเป็นตวัอกัษรได ้

• สรุปไดว้่า

เสียงพดูเป็นสื่อที่มีผูใ้ชแ้พรห่ลายที่สดุ และ
เป็นสื่อที่ส  าคญัท่ีสดุ
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กระบวนการของใชเ้สียงพดูเป็นสื่อ

•ขัน้ที่ 1 กระบวนการรเิริม่สรา้งสรรค ์

•ขัน้ที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดสาร

•ขัน้ที่ 3 กระบวนการเปลง่เสียง

•ขัน้ที่ 4 กระบวนการรบัคลื่นเสียง

•ขัน้ที่ 5 กระบวนการไดยิ้นและรบัรบัรูส้าร



ขัน้ที ่1 กระบวนการริเร่ิมสร้างสรรค ์

กระบวนการรเิริม่สรา้งสรรค ์เป็น
กระบวนการที่ เ กิดขึ ้นภายในสมอง 
ไ ด้ แ ก่  ก า ร ที่ เ กิ ด ค ว า ม คิ ด ที่ จ ะ
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร  ก า ร คิ ด ส า ร ที่ จ  า               
การถ่ายทอด และการจัดสารนั้นเป็น
ระบบของภาษา
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ขัน้ที ่2 กระบวนการถ่ายทอดสาร

กระบวนการถ่ายทอดสาร เกิดขึน้ภายใน
สมองและระบบประสาท ไดแ้ก่การที่สมองส่ง
สญัญาณไปยังกลา้มเนือ้ที่ควบคุมอวัยวะที่ใช้
ในการเปล่งเสียง ใหบ้ังคับอวัยวะเหล่านั้นให้
ท างาน เพ่ือใหเ้กิดเสียงตา่ง ๆ ที่ใชถ้่ายทอดสาร
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ขัน้ที ่3 กระบวนการเปล่งเสียง

กระบวนการเปล่งเสียงเกิดขึน้บริเวณอวยัวะต่าง ๆ ที่ ใชใ้น
การเปล่งเสียง มีการท าให้เกิดลมและมีการดัดแปลงลมนั้นใน
ลกัษณะตา่ง ๆ โดยอวยัวะภายในปากและล าคอ ผลที่เกิดขึน้ท าให้
มีการเคลื่อนตวัของอากาศในลกัษณะที่เป็นคลื่นจากบริเวณปาก
ของผู้พูด กระจายออกไปทุกทิศทาง เม่ือคลื่นเสียงนีก้ระทบกับ   
แกว้หขูองผูห้นึ่งผูใ้ด ผูน้ัน้ก็จะไดยิ้นเสียง
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ขัน้ที ่4 กระบวนการรับคลื่นเสียง

กระบวนการรบัคลื่นเสียง เกิดขึน้ภายในห ูมีการเปลี่ยน
คลื่นเสียงเป็นสญัญาณซึง่จะถกูระบบประสาทสง่ตอ่ไปยงัสมอง
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ขัน้ที ่5 กระบวนการได้ยนิและรับรับรู้สาร

กระบวนการไดยิ้นและรบัรบัรูส้ารเป็นกระบวนการที่เกิดขึน้
ในสมอง สมองรบัสญัญาณจากหูและจะแปลงสญัญาณนัน้เป็น
สาร ซึง่ผูพ้ดูไดท้  าการถ่ายทอดออกมาโดยใชเ้สียงเป็นสื่อ
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สัทศาสตร ์(Phonetics)

สัทศาสตร์ หมายถงึ การศกึษาธรรมชาติของเสียงพดู ซึง่เป็น
แขนงหนึ่งของวิชาภาษาศาสตร ์

การศึกษาเสียงพูดมีความส าคัญมาก จึงท าใหมี้ผู้สนใจ
ศึกษาเสียงพูดจากแง่มุมต่าง ๆ มาแล้วเป็นเวลาหลายรอ้ยปี
เน่ืองจากความเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติของเสียงพดูเป็นรากฐานที่
ส  าคญัของการศกึษาภาษา 



ประวัตกิารศกึษาเสียงพดู

การศกึษาเรื่องเสียงเริม่ขึน้ในประเทศสหราชอาณาจักร ใน
สมยัของวิลเลี่ยม บุลโลการ ์(William BulloKar) ปี ค.ศ. 1586 
เน่ืองจากตอ้งการที่จะขัดเกลาเสียงพูด และส าเนียงการพูดเพ่ือ         
ความไพเราะ เหมาะสมในการพูดต่อสาธารณชน  และเพ่ือ
ความก้าวหน้าในวิถี ชีวิตทางสังคมของผู้พูด และเน่ือง จาก         
ความจ าเป็นในการปฏิรูปตัวอักษร การเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิ ธี           
การสะกดตวั การสรา้งระบบชวเลข (shorthand) เพ่ือความรวดเรว็
ในการเขียน และความจ าเป็นในการสรา้งระบบการสื่อสารใหก้ับ
คนหหูนวก



ศตวรรษที ่18

ก ลุ่ ม นั ก ป ร า ชญ์ ส น ใ จ
สัทศาสตร์ทั้งแนวตะวันตกและ
ตะวันออก ส าหรับความรู ้ทาง
สัทศาสตร์ของ โลกตะวันออก 
นักปราชญ์พวก นี้สน ใจภาษา
สนัสกฤต ซึ่งเป็นความรูเ้ก่าแก่ที่มี
มาตัง้แตส่องพนัปีมาแลว้

https://www.gotoknow.org/posts/563479

https://www.gotoknow.org/posts/563479


ศตวรรษที ่19

สัทศาสตรแ์พร่หลายในกลุ่มนักปราชญ์สาขาวิชาต่างๆ 
เช่น นักนิรุกติศาสตร ์นักจิตวิทยา นักฟิสิกส ์นักประสาทวิทยา 
ผู้สนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเสียง ผู้บ  าบัดคนมีปัญหา           
ในการออกเสียง เกิดนกัสทัศาสตรผ์ูมี้ช่ือเสียง คือ อเล็กซานเดอร ์
จอหน์ เอลลิส (Alexander John Ellis ปี 1814-1890), อเล็กซาน
เดอร์ เมวิลล์ เบลล์ (Alexander Meville Bell ปี 1819-1905), 
เฮนร ีสวีต (Henry Sweet ปี 1845-1912) และ เอดอรด์ ซีแวรส์
(Eduard Sievers ปี 1850-1932) เป็นตน้



อเลก็ซานเดอร ์จอหน์ เอลลสิ อเลก็ซานเดอร ์เมวิลล์ เบลล์

เฮนร ีสวีต 

เอดอรด์ ซีแวรส์



ปี ค.ศ. 1886 ครูสอนภาษาไดร้วมตวักนัจดัตัง้สมาคม 
และพฒันาเป็นสมาคมสทัศาสตรส์ากล (International Phonetic 
Association)

ผูมี้บทบาทส าคญัในการก่อตัง้ ไดแ้ก่ ออตโต เจสเพอรเ์ซน 
(otto Jespersen ปี 1860-1943) มีสมาชิกที่เดน่ ๆ คือ พอล พาสซี 
(Paul Passy ปี 1859-1940) และแดเนียล โจนส์ (Daniel Jones 
ปี 1881-1967)



ออตโต เจสเพอรเ์ซน พอล พาสซี แดเนียล โจนส์



แขนงวิชาสทัศาสตร์

สรรีสทัศาสตร ์(Articulatory Phonetics) การเปลง่เสียง

กลสทัศาสตร ์(Acoustic Phonetics) ลกัษณะทางกายภาพ
ของเสียง

โสตสทัศาสตร ์(Auditory Phonetics) การรบัรูเ้สียง



สรีรสัทศาสตร์

สรีรสัทศาสตร ์ศึกษาเก่ียวกับอวัยวะในการอกเสียงและ
การท างานของอวยัวะเหลา่นัน้อยา่งละเอียด โดยจะศกึษาลกัษณะ
การท างานของปอด กลอ่งเสียง และเสน้เสียง ลิน้ ฟัน การยกขึน้ลง
ของเพดานอ่อน การเคลื่อนไหวของขากรรไกรโดยใช้เครื่องมือ              
ตา่ง ๆ ช่วยในการศกึษา ดงัเช่นใชเ้ครื่องเอกซเรยถ์่ายดูการท างาน
ของลิน้ 



https://www.researchgate.net/publication/340390627_A_Survey_on_Signal_Processing_Base
d_Pathological_Voice_Detection_Techniques/figures?lo=1

การใชเ้ครือ่งไฟเบอรอ์อฟติก
สอดเขา้ไปในช่องจมกูและ
หยอ่นลงไปอยูเ่หนือเสน้เสียง
เพื่อดกูารท างานของเสน้เสียง

https://www.researchgate.net/publication/340390627_A_Survey_on_Signal_Processing_Based_Pathological_Voice_Detection_Techniques/figures?lo=1


กลสัทศาสตร์

กลสัทศาสตร ์ศึกษาเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของ
คลื่นเสียงในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความถ่ีของเสียง ( frequency)
ความเข้มของเสียง ( intensity) เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ช่วยในการศึกษา เช่น เครื่องมือถ่ายภาพเสียง 
(sound spectrograph) เครื่องมือบนัทึกการท างานของเสน้เสียง 
(laryngograph) และเครื่องมือศึกษาระดบัสูงต ่าของเสียง (pitch 
meter)



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waveform_spectrogram_and_
transcription_of_wikipedia_in_praat.png

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waveform_spectrogram_and_transcription_of_wikipedia_in_praat.png


โสตสัทศาสตร์

โสตสัทศาสตร์ เป็น
การศกึษาเรื่องการรบัฟังเสียง
ของหู ลักษณะทางกายภาพ
และการท างานของหู ขณะท่ี
รบัคลื่นเสียงจากอากาศผ่าน
เข้ามายังหู แล้วส่งต่อไปยัง
ประสาท  สมอง เ พ่ื อแปล
ความหมายของเสียงท่ีไดยิ้น
ไป

https://quizlet.com/194996510/inner-ear-cans-vestibular-anatomy-flash-cards/

https://quizlet.com/194996510/inner-ear-cans-vestibular-anatomy-flash-cards/


สรรีวิทยาการไดยิ้น (เพิ่มเติม)

• http://iph.sut.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/Ear-

stu.pptx-1-62-Week-3-1.pdf

ท่ีมา เฉลิมสิร ิเทพพิทกัษ.์ (2564). มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคงสรุนารี

http://iph.sut.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/Ear-stu.pptx-1-62-Week-3-1.pdf


องคป์ระกอบของถ้อยค า

1. องคป์ระกอบที่แบง่ออกไดเ้ป็นเสียงสระกบัเสียงพยญัชนะ 
(segmental features)

2. องคป์ระกอบที่เป็นลกัษณะทางดา้นเสียงของพยางคท์ัง้
พยางคห์รอืของหน่วยที่ใหญ่กวา่พยางค ์(prosodic หรอื 
suprasegmental features) 



ความแตกต่างของสัทศาสตร ์- สัทวิทยา

•วิชาสัทศาสตร์ (Phonetics) เป็นการศึกษาวิเคราะหเ์สียงใน
ภาษาขัน้ตน้ คือศึกษาในดา้นลักษณะการเปล่งเสียง ลักษณะ
ทางกายภายของเสียง และลกัษณะการไดยิ้นและรบัรูเ้สียง โดย
ไม่ไดร้ะบุภาษาใดภาษาหนึ่ง นักสทัศาสตรม์ุ่งบรรยายลักษณะ
ของเสียงและจ าแนกเสียงออกเป็นประเภทต่าง ๆ และจะไม่
ศกึษาหนา้ที่ของเสียงในภาษาใดเลย



•วชิาสัทวทิยา (Phonology) เป็นการศกึษาวิเคราะหก์ารท างาน
หรอืหนา้ที่ของเสียงในภาษาใดภาษาหนึ่ง คือ ศกึษาหนา้ที่ของ
เสียงพดูในระบบทางดา้นเสียงของภาษาทีละภาษา ในการศกึษา
ระบบเสียงเราจะค านงึวา่ภาษาเป็นระบบสื่อสาร ในแตล่ะภาษา
มีการจดัเสียงใหเ้ขา้กบัระบบอยา่งไร เจา้ของภาษาจงึสามารถ
น าไปใชส้ื่อความหมายกนัได ้

ความแตกต่างของสัทศาสตร ์- สัทวิทยา



ประโยชนข์องวชิาสัทศาสตร์

•ช่วยในการสอนภาษาตา่งชาติ

•ช่วยในการศกึษาระบบเสียงของภาษาตา่งๆ

•ช่วยในการรกัษาผูท้ี่มีปัญหาในการออกเสียง

•ช่วยในการผลิตระบบตวัหนงัสือ
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