
 
อวยัวะท่ีใชใ้นการออกเสียง 
Place of Articulation 



1. ปอด  

2. กล่องเสียง 

• กระดูกไทรอยด์ 

• ไครคอยด์ 

• อะรีทีนอยด์ 

 



ฐาน กรณ์ 



1.  ฐานริมฝีปาก  

• เสียงจากฐานริมฝีปาก (bilabial)  เกิดจากการใช้ริมฝีปากทัง้
สองซึง่อาจจดัตวัในลกัษณะตา่งๆ ตามประเภทของเสียง 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา: จนัทิมา หวงัสมโชค 

 



2.  ฐานริมฝีปากกบัฟัน  

• เสียงจากฐานริมฝีปากกบัฟัน (labio – dental)  เกิดจาก
การใช้ริมฝีปากลา่งกบัฟันบน 

 

ท่ีมา: จนัทิมา หวงัสมโชค 



3.  ฐานฟัน เสียงจากฐานฟัน   (dental)  

• เกิดจากการใช้ปลายลิน้กบัฟันบน 

  

ท่ีมา: จนัทิมา หวงัสมโชค 



4.  ฐานปุ่มเหงอืก  

• เสียงจากฐานปุ่ มเหงือก (alveolar)  เกิดจากการใช้
ปลายลิน้กบัปุ่ มเหงือก  

 

ท่ีมา: จนัทิมา หวงัสมโชค 



5. เสียงลิน้ม้วน (rotroflex) 

• เสียงนีเ้กิดจากการม้วนปลายลิน้ไปบริเวณเพดานแข็งตอนหน้า
หรือบริเวณเพดานแข็ง ซึง่เสียงลิน้ม้วนนีมี้การพบัลิน้มากกวา่เสยีง
ฐานบริเวณหลงัปุ่ มเหงือกท่ีได้กลา่วข้างต้น 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Retroflex_consonant 



6.  ฐานปุ่มเหงอืกเพดานแขง็  

• เสียงจากฐานปุ่ มเหงือกเพดานแข็ง (palato - alveolar)  
เกิดจากการยกปลายลิน้ไปบริเวณปุ่ มเหงือกหรือหลงัปุ่ มเหงือก
เลก็น้อย แตใ่นขณะเดียวกนัลิน้สว่นหน้ายกขึน้สูเ่พดานแข็ง 
 

http://www.absoluteactorstudio.com/angeles/author/admin/ 



7.  ฐานเพดานแขง็ปุ่มเหงอืก  

• เสียงจากฐานเพดานแข็งปุ่ มเหงือก (alveolo - palatal) เกิดจากการ
ให้ปลายลิน้อยูใ่นระดบัปกติหรือลดต ่าลงใกล้กบัฟันลา่ง ในขณะเดียวกนั
ลิน้สว่นหน้ายกขึน้สูเ่พดานแข็ง 

 

ท่ีมา: จนัทิมา หวงัสมโชค 



8.  ฐานเพดานแข็ง 

• เสียงจากฐานเพดานแข็ง (palatal)  เกิดจากการยกลิน้
สว่นหน้าขึน้สูบ่ริเวณเพดานแข็ง  

 

http://www.absoluteactorstudio.com/angeles/author/admin/ 



9.  ฐานเพดานอ่อน  

• เสียงจากฐานเพดานออ่น (velar)  เกิดจากการยกลิน้
สว่นหลงัขึน้สูบ่ริเวณเพดานออ่น 

ท่ีมา: จนัทิมา หวงัสมโชค 



10.  ฐานลิน้ไก่  

• เสียงจากฐานลิน้ไก่ (uvular)  เกิดจากการยกลิน้สว่น
หลงัขึน้สูบ่ริเวณลิน้ไก่  
 

ท่ีมา : http://www.austincc.edu/hguillor/frphonetics/x_uvular.html 



11.  ฐานผนังคอ  

• เสียงจากฐานผนงัคอ (pharyngal)  เกิดจากการลดโคนลิน้ลง
สูบ่ริเวณช่องคอ 

 



12.  ฐานเส้นเสียง  

• เสียงจากฐานเส้นเสียง (glottal) เกิดจากการท่ีเส้นเสียงเข้ามา
ชิดติดกนัหรือเส้นเสียงเข้ามาใกล้กนั มีลมแทรกออกได้ 

 

 ท่ีมา : http://www.absoluteactorstudio.com/angeles/author/admin/ 



การท างานของเส้นเสียง 

1. เส้นเสียงปิดสนิท (Closed Glottis)  

2. เส้นเสียงเปิดกว้าง (Open Glottis) 

3. เส้นเสียงส่ัน (Glottis in Vibration) 



เส้นเสียงปิดสนิท (Closed Glottis) 

• เส้นเสียงทัง้สองดึงตัวเข้ามาชิดติดกันสนิทแน่น โดยมี
กระแสลมจากปอดอดัอัน้อยู่ข้างใต้  เม่ือเส้นเสียงเปิดออก
ครัง้หนึ่ง แรงดนัของกระแสลมจากปอดท าให้เกิดเสียงได้ 
เช่น เสียงหยดุที่เส้นเสียง (glottal stop) 
 



เสียงเปิดกว้างและปิดสนิท 

http://www.slideshare.net/gwrandall/ch-23lecturepresentation-25361312 

 



เส้นเสียงเปิดกว้าง (Open Glottis) 

• สว่นหลงัของเส้นเสียงจะแยกออกจากกนั ท าให้เกิด
ช่องวา่งระหวา่งเส้นเสียงทัง้สอง  เมื่อลมผ่านออกมาได้ยิน
เป็นเสียงลมหายใจ  ซึง่บางครัง้เรียกวา่ เสียงเสียดแทรกที่
เส้นเสียง ใช้สทัอกัษร [h] เส้นเสียงในลกัษณะนีก็้คือ
สภาพปกติที่คนเราไมพ่ดู และเป็นสภาพของเส้นเสียง
ส าหรับเสียงอโฆษะหรือเสียงไมก้่อง 



เส้นเสียงส่ัน (Glottis in Vibration) 

• เส้นเสียงทัง้สองข้างดงึตวัเข้ามาติดกนัและเปิดออกหลาย
ครัง้ตอ่เน่ืองกนั  เสียงที่เปลง่ออกมาโดยมีสภาพเส้นเสียง
เช่นนีเ้รียกวา่ เสียงโฆษะ หรือ เสียงก้อง  



 



กลไกกระแสลม 

ท่ีมา : http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type2/science04/08/respiratory3.html 



กลไกกระแสลม 

• กลไกกระแสลมจากปอด ภาษาสว่นใหญ่ในโลกใช้กลไก
ประเภทนี ้

• กลไกกระแสลมจากกลอ่งเสียง เกิดขึน้เมื่อเส้นเสียงปิด
สนิท 

• กลไกกระแสลมจากเพดานออ่น ได้เสียงเดาะหรือ click 



กลไกกระแสลมจากเพดานอ่อน 



การบังคบักระแสลม 

•หมายถงึ การจดัอวยัวะท่ีใช้ในการพดูให้อยูใ่นสภาพ
ตา่งๆ ซึง่มีผลท าให้กระแสลมท่ีออกมาจากปอด หรือ
กลอ่งเสียง หรือเพดานออ่น มีทางเดินท่ีแตกตา่งกนั
ไป 



การบังคบักระแสลมแบบปิด 

ก. เสียงระเบดิ (plosive) 

 หมายถึง  เสียงที่มีฐานกรณ์จรดกันอย่างสนิทแน่น 
ท าให้มีการกักลมที่มาจากปอดไว้ที่หลงัจุดนัน้ระยะ
หนึ่ง ขณะเดียวกันเพดานอ่อนยกขึน้จรดผนังคอ
ป้องกันไม่ให้ลมออกทางจมูก เม่ือคลายการปิดกัน้
ของฐานกรณ์ในปากออก ลมจะพุ่งออกมาทางช่อง
ปากอยา่งแรง 



กระบวนการเกิดเสียงระเบิด (plosive) 



ข. เสียงนาสิก (Nasal) ลกัษณะการจรดกนัของฐานกรณ์
ส าหรับเสียงนาสิกเหมือนกบัเสียงระเบดิคือจรดกนัสนิท
แน่น  แตเ่พดานออ่นลดต ่าลง ตามธรรมชาติเสียงนีเ้ป็น
เสียงก้องเสมอ  

การบังคบักระแสลมแบบปิด 



กระบวนการเกิดเสียงนาสิก 

http://www.ic.arizona.edu/~lsp/Phonetics/ConsonantsII/
Phonetics3e.html 



ค.  เสียงกักเสียดแทรก (Affricate) การออกเสียงกกั
เสียดแทรกเร่ิมด้วยการจรดฐานกรณ์ ณ ที่ใดท่ีหนึง่ในช่อง
ปากอย่างสนิทแน่นไว้ระยะหนึง่ เพดานออ่นยกสงูจรดผนงั
คอ  แตเ่มื่อคลายการปิดกัน้ออกจะคอ่ยๆ คลายอยา่งช้าๆ 
ท าให้เกิดเสียงเสียดแทรกตามมา 

การบังคบักระแสลมแบบปิด 



ง. เสียงข้างลิน้ (Lateral) บงัคบักระแสลมแบบปิดเพียง
บางส่วน คือส่วนปลายล้ินจรดกบัปุ่มเหงือกอยา่งสนิท
แน่น  แต่ลดขา้งล้ินลง ท าใหล้มออกขา้งล้ินเท่านั้น 
แบ่งเป็น 
ก. เสียงขา้งล้ินแบบเปิด (lateral approximant) 
ข. เสียงเสียดแทรกขา้งล้ิน (lateral fricative) 

การบังคบักระแสลมแบบปิด 



เสียงข้างลิน้ (Lateral) 

http://www.tuninst.net/PHONET-UNIL/text/consonant.htm 

http://www.phon.ucl.ac.uk/courses/plin/plin2108/week5.php 



 

จ. เสียงลิน้รัว ลิน้กระทบ และลิน้สะบดั  ทัง้สามเสียงมีการ
บงัคบักระแสลมแบบปิดๆ เปิดๆ เป็นระยะ  

 

 

การบังคบักระแสลมแบบปิด 



ก. เสียงล้ินรัว อวยัวะจรดกนัแลว้เปิดออกหลายคร้ัง
ติดต่อกนั 

ข. เสียงล้ินกระทบ อวยัวะจรดกนัแลว้เปิดออกเพียงคร้ัง
เดียว 

ค. เสียงล้ินสะบดั  อวยัวะจรดกนัแลว้เปิดออกเพียงคร้ัง
เดียว แต่มีการสะบดัปลายล้ินดว้ย 



การบังคบักระแสลมแบบเปิดแคบ 

• ฐานและกรณ์เข้ามาใกล้กนัมาก  ท าให้ลมต้องแทรก
ออกมาจากบริเวณอวยัวะนัน้ๆ เกิดเป็นเสียงเสียดแทรก 
(fricative) เป็นเสียงก้องหรือไม่ก้องก็ได้ 



เสียงเสียดแทรก 

http://www.learnlanguagesonyourown.com/manners-of-articulation.html#laterals 



การบังคบักระแสลมแบบเปิดกว้าง 

• อวยัวะที่ใช้ในการออกเสียงทัง้ฐานและกรณ์อยูห่า่งกนั
พอประมาณ  ท าให้ลมผ่านออกมาได้อย่างสะดวกและไมมี่
เสียงแทรกเกิดขึน้  เสียงประเภทนีเ้รียกวา่ เสียงเปิด 
(approximant) เสียงประเภทนีจ้ะเป็นเสียงก้องเสมอ 
เสียงสระมีธรรมชาติในการออกเสียงเหมือนกนักบัเสียง
เปิด 



เสียงเปิด 

http://www.phon.ucl.ac.uk/courses/plin/plin2108/week5.php 



เสียงพยญัชนะภาษาองักฤษ 

 

ท่ีมา: จนัทิมา หวงัสมโชค 



ท่ีมา 

• พิณทิพย์  ทวยเจริญ. (2533). สัทศาสตร์และสัทศาสตร์ปฏบิัติ. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
 


