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ในการเรียนภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากการ
ศึกษาไวยากรณ์ คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาเพื่อให้
สามารถอ่านออกเขียนได้แล้ว การนำภาษานั้นๆไปใช้ใน
การสื่อสารนับเป็นเป้าหมายที่สำคัญอีกเป้าหมายหนึ่งของผู้
เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่มนุษย์ที่มีการ
ติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วและมากขึ้นทั้งในรูปแบบที่
พบพูดคุย เจรจากันตัวต่อตัว และรูปแบบที่อาศัยเครื่องมือ
สื่อสารประเภทต่างๆ การสื่อสารในรูปแบบที่พูดคุยกันต้อง
อาศัยเสียงเป็นเครื่องมือ การออกเสียงภาษาต่างประเทศ
ได้ชัดเจน ถูกต้องใกล้เคียงกับเจ้าของภาษานอกจากจะ
ทำให้การสื่อสารประสบความสำเร็จ และลดความเสี่ยงใน
การเข้าใจผิดแล้ว ยังทำให้เกิดการยอมรับตัวบุคคลในเชิง
วัฒนธรรมข้ามชาติอีกด้วย ซึ่งการยอมรับในตัวบุคคลที่
ติดต่อสื่อสารดังกล่าวสามารถนับเป็นปัจจัยแห่งความ
สำเร็จทางอ้อมในการสื่อสารที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า
ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

1. ให้ผู้อ่านมีความรู้ในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ
    การออกเสียง

หนังสือสัทศาสตร์ภาษาเยอรมันที่อยู่ในรูปแบบของหนังสือ
อิเล็คทรอนิคส์นี้ มีจุดมุ่งหมายสำคัญ 3 ประการ คือ

2. ให้ผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับเสียงและระบบ
    เสียงภาษาเยอรมัน

3. ให้ผู้อ่านมีโอกาสฝึกฟังและฝึกออกเสียง
    ภาษาเยอรมันได้อย่างถูกต้อง 
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การออกเสียงภาษาเยอรมันมาตรฐานถูกกำหนด
โดยความเข้าใจร่วมกันว่าเป็นบรรทัดฐานที่เป็นที่ยอมรับ
ทั่วไปของคนในประเทศ เป็น “ภาษากลาง” ไม่มีลักษณะ
เป็น “ท้องถิ่น” และอยู่บนพื้นฐานของ “ภาษาเขียน” โดย
ปกติภาษาเยอรมันมาตรฐานจะใช้ในการสื่อสารสาธารณะ 
เช่น ในสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ในการอ่านข่าว หรือในการ
แสดงละคร ระบบเสียงภาษาเยอรมันที่จะนำเสนอในบท
เรียนอิเล็คทรอนิคส์นี้เป็นระบบเสียงที่เป็นมาตรฐานของ
ภาษาเยอรมันเช่นกัน ทั้งนี้มิได้หมายความว่า จะลดทอน
ความสำคัญของภาษาถิ่นลง เพราะหากจะไล่เรียงกันจริงๆ
ในทางปฏิบัติแล้วจะพบว่า แม้ในการออกเสียงภาษา
เยอรมันมาตรฐานก็จะมีสำเนียงภาษาถิ่นเจือปนอยู่เสมอไม่
มากก็น้อย แต่เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับการออก
เสียงภาษาเยอรมันที่เป็น “ภาษากลาง” ที่คนเยอรมันทุกคน
สามารถเข้าใจได้ จึงเป็นการเหมาะสมที่จะศึกษาระบบเสียง
ภาษาเยอรมันมาตรฐาน

เนื้อหาในบทเรียนอิเล็คทรอนิคส์นี้แบ่งออกเป็น 4 บท 

บทที่สองจะเป็นเรื่องของการออกเสียงภาษา
เยอรมัน ระบบเสียงภาษาเยอรมันทั้งพยัญชนะ
และสระ

บทที่สามจะเป็นเรื่องของสัทสัมพันธ์ หรือมิติ
เหนือเสียงที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการออกเสียง

1 บทที่หนึ่งจ ะ เป็นกา รอธิบาย เ รื่อ งส รี ร
สัทศาสตร์คือการศึกษาเรื่องของการเปล่งเสียง 
ขั้นตอนกระบวนการในการออกเสียง

2

3

4 บทที่สี่จะเป็นการฝึกฟังและฝึกออกเสียงภาษา
เยอรมัน โดยเฉพาะเสียงที่เป็นปัญหากับผู้เรียน
ชาวไทย
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ทั้งนี้ เนื้อหาในแต่ละส่วนจะอธิบายโดยสังเขปเพื่อ
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องของการ
ออกเสียง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบเสียงภาษาเยอรมัน รวม
ถึงสามารถฝึกฝนการออกเสียงด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง 

ผู้เขียนขอขอบคุณอาจารย์คริสเตียน โทโดรอสกี้ 
(Aj.Hristian Todoroski) อาจารย์ประจำภาควิชาภาษา
เยอรมัน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ช่วย
กรุณาทำหน้าที่เป็นผู้บอกภาษามา ณ โอกาสนี้  หากผู้เรียน
ท่านใดประสงค์จะศึกษารายละเอียดในเชิงวิชาการ
สามารถหาอ่านได้จากตำราเรียนดังกล่าวที่คาดว่าจะจัด
พิมพ์ในระยะเวลาอันใกล้นี้
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1. สรีรสัทศาสตร์
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เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพอวัยวะต่างๆที่มีส่วนใน
การออกเสียง เราอาจเริ่มต้นพิจารณาอวัยวะ
จากภาพจำลองได้ ดังนี้

สรีรสัทศาสตร์ (artikulatorische Phonetik)

เป็นสาขาหนึ่งของการศึกษาสัทศาสตร์และเป็นสาขา
ที่มีการศึกษาต่อเนื่องยาวนานกว่าสาขาอื่นๆเพราะเป็นการ
ศึกษาเรื่องของการเปล่งเสียงและการออกเสียงซึ่งเป็นเรื่อง
พื้นฐานที่สุด ขั้นตอนการเปล่งเสียงของคนเราจะเริ่มตั้งแต่
กระแสลมในปอดถูกส่งขึ้นมาผ่านเส้นเสียงและเข้าสู่อวัยวะ
ภายในปาก โดยกระแสลมจะกระทบกับอวัยวะภายในปาก
ในจุดที่แตกต่างกันออกไปส่งผลให้เสียงแต่ละเสียงมีความ
แตกต่างกัน 

ด้วยเหตุที่สรีรสัทศาสตร์เป็นการศึกษาเรื่องของการ
เปล่งเสียงจึงมีอวัยวะต่างๆ ของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องและ
มีบทบาททั้งที่เห็นหรือสัมผัสได้ชัดเจน เช่น จมูก ลิ้น และ
บางส่วนเป็นอวัยวะภายในที่เราสามารถเห็นความเคลื่อนไหว
ได้จากภายนอก เช่น การยกตัวขึ้นลงของกระบังลมในขณะที่
เราหายใจเข้าออก
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Lunge

Zwerchfell Brusthöhle

Lunge

Brustbein und Rippen

Luftröhre

Kehlkopf (Larynx)

Kehldecke
Rachen (Pharynx)

Zunge

GaumenNase

Schlüsselbein

ภาพที่ 1: รูปแสดงอวัยวะต่างๆ ที่มีส่วนในการออกเสียง (คลิกแต่ละส่วนเพื่อดูคำอธิบาย)
(D.Crystal (2010:124): Die Cambridge Enzyklopädie 
der Sprache. Berlin: Haffmanns&Tolkemitt Verlag.)

คลิกแต่ละส่วนเพื่อดูคำอธิบาย
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กล่องเสียง (Kehlkopf) เป็นอวัยวะที่สำคัญใน
การออกเสียง ตำแหน่งของกล่องเสียงจะอยู่ตรงลำคอส่วน
หน้า หากทาบนิ้วไปที่ลำคอส่วนหน้าจะสัมผัสได้กับกระดูก
อ่อนของกล่องเสียง ในเพศชายจะอยู่บริเวณลูกกระเดือก 
ส่วนในเพศหญิงก็สามารถคลำหากระดูกอ่อนชิ้นนี้ได้ไม่
ยากนัก ภายในกล่องเสียงจะมีเส้นเสียง (Stimmbänder/
Stimmlippen) สองเส้นพาดอยู่ซึ่งมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อ 
เส้นเสียงจะทำหน้าที่ให้เกิดเสียงต่างๆ ในหลายลักษณะ 
เสียงบางเสียงเกิดขึ้นโดยมีการสั่นของเส้นเสียงร่วมด้วยที่
เรียกว่าเสียงโฆษะ (stimmhaft) ในขณะที่เสียงบางเสียง
เกิดขึ้นโดยที่เส้นเสียงไม่ได้สั่น เสียงดังกล่าวเรียกว่าเสียง
อโฆษะ (stimmlos) ดังจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป 

อวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่กล่าวมานี้ โดยธรรมชาติ
มิได้มีหน้าที่หลักในการออกเสียง แต่มีหน้าที่ๆ สำคัญเป็น
ของตนเอง เช่น ปอดมีหน้าที่หายใจ ลิ้นปิดกล่องเสียง (Epi-
glottis) มีหน้าที่คอยควบคุมมิให้เศษอาหารพลัดหล่นลงไป
ในช่องหลอดลม (Luftrohr) ลิ้นทำหน้าที่คอยรับรส และฟัน
มีหน้าที่คอยบดเคี้ยวอาหาร เป็นต้น แต่ถ้าจะพิจารณากัน
ในเรื่องของการออกเสียง อวัยวะต่างๆ ดังกล่าวจะมีหน้าที่
สัมพันธ์กันในฐานะรองจากหน้าที่หลัก

รูปแสดงกล่องเสียง

Epiglottis Stimmbänder

Luftrohr
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กระบวนการในการเปล่งเสียงเริ่มจากการ
เกิดกระแสลมในปอดซึ่งจะเป็นตัวนำเสียงผ่านขึ้นสู่
กล่องเสียงและเส้นเสียง จากนั้นจึงเข้าสู่ช่องปากและ
ช่องจมูก กระแสลมจะกระทบกับอวัยวะต่างๆ ใน
ช่องปากและช่องจมูก โดยมีลิ้นเป็นตัวกำกับทิศทาง
ลม ก่อนที่จะมีการเปล่งเสียงพูดออกมา จากลักษณะ
ดังกล่าว เราสามารถแบ่งกระบวนการออกเสียงได้
เป็น 3 ขั้นตอน ที่สัมพันธ์กับสรีระของร่างกายได้ 
คือ

ภาพที่ 2:   แสดงกระบวนการของการออกเสียง 
(H.M. Müller (Hrsg.)  (2002:51): Arbeitsbuch Linguistik. 

Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag.)

๏ กระบวนการในการออกเสียง



10

• กระบวนการที่ทำให้เกิดกระแสลม (Luftstrom)

เสียงที่เปล่งออกมาในการพูดแต่ละครั้งมีลักษณะ
เป็นคลื่นเสียงซึ่งจำเป็นต้องมีพาหะให้คลื่นเกาะในขณะที่
เคลื่อนไหว พาหะดังกล่าวคือกระแสลมที่เกิดจากการ
หายใจเข้าเพื่อเอาลมเข้าสู่ปอด และการหายใจออกเพื่อ
นำลมออกจากปอด ลักษณะการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง
โดยผ่านกระแสลมในภาษามนุษย์แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท 
คือ (1) กระแสลมจากปอด (2) กระแสลมจากกล่องเสียง และ 
(3) กระแสลมจากเพดานอ่อน โดยกระแสลมทั้งสามประเภท
นี้ใช้หลักการเกิดร่วมกันคือ มีการใช้แรงดูดและแรงผลัก
กระแสลม แรงดูดจะเกิดขึ้นเมื่อเราหายใจเข้า (ingressiv) 
และแรงผลัก จะเกิดขึ้นเมื่อเราหายใจออก (egressiv) 
กระแสลมทั้ง 3 ประเภท มีรายละเอียดลักษณะการ
เกิด ดังนี้

1

2 3

(แหล่งที่มาของรูปอ้างอิงในหน้าถัดไป)
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1. กระแสลมจากปอด (Pulmonischer Luftstrom)

 ภาพที่ 3: แสดงลักษณะของปอดตอนหายใจเข้า 
กระบังลมดึงตัวลง

ภาพที่ 4: แสดงลักษณะของปอดตอนหายใจ
ออก

(https://www.google.co.th/search?q=zwerchfell&client=firefox-a&hs=s3U&rls=org.mozilla:en-US:official&source=
lnms&tbm=isch&sa=X&ei=TIrsUreGNfCaiQeEzIGgCw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=600 [ เข้าถึง 29/1/
2552])

ในช่วงหายใจเข้าและหายใจออกสามารถแสดงภาพได้ ดังนี้

https://www.google.co.th/search?q=zwerchfell&client=firefox-a&hs=s3U&rls=org.mozilla:en-US:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=TIrsUreGNfCaiQeEzIGgCw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=600
https://www.google.co.th/search?q=zwerchfell&client=firefox-a&hs=s3U&rls=org.mozilla:en-US:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=TIrsUreGNfCaiQeEzIGgCw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=600
https://www.google.co.th/search?q=zwerchfell&client=firefox-a&hs=s3U&rls=org.mozilla:en-US:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=TIrsUreGNfCaiQeEzIGgCw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=600
https://www.google.co.th/search?q=zwerchfell&client=firefox-a&hs=s3U&rls=org.mozilla:en-US:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=TIrsUreGNfCaiQeEzIGgCw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=600
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กระแสลมจากปอดเกิดจากการที่กล้ามเนื้อปอดยืด
และหดตัวในขณะหายใจเข้าและหายใจออกโดยมีกระบัง
ลมเป็นตัวช่วยพยุง กระบังลม (Zwerchfell) เป็นกล้ามเนื้อที่
อยู่ระหว่างปอดกับอวัยวะภายในช่องท้องโดยจะอยู่บริเวณใต้
ปอด เมื่อหายใจเข้า กระบังลมจะดึงตัวลงเพื่อเพิ่มพื้นที่ของ
ปอดให้บรรจุอากาศได้มากๆ อากาศก็จะเข้าสู่ปอดได้อย่าง
เต็มที่ เมื่อหายใจออก กระบังลมจะเคลื่อนตัวขึ้น เป็นการ
คลายตัวของกล้ามเนื้อกระบังลมกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ภาษา
โดยส่วนใหญ่จะใช้กระแสลมจากปอดเป็นตัวช่วยในการ
ออกเสียง โดยปกติแล้วเราจะเปล่งเสียงพูดในขณะหายใจออก 
และภาษาพูดในโลกส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นในขณะที่เราหายใจ
ออก (egressiv) โดยใช้กลไกของกระแสลมที่ออกจากปอด 
ในการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา ยังไม่ปรากฏว่ามีภาษาใดใน
โลกที่ออกเสียงอย่างเป็นระบบโดยใช้กระแสลมจากปอด
ในขณะที่หายใจเข้า แต่ในบางครั้ง การเปล่งเสียงของเราก็
อาศัยกลไกของกระแสลมที่เข้ามาในปอด (ingressiv) เช่น 
การพูดคำว่า ja หรือ การทำเสียงตกใจโดยการสูดลมเข้า 
หรือการหาวก็เป็นอาการที่เกิดจากการสูดลมเข้าเช่นกัน

2. กระแสลมจากกล่องเสียง (Glottaler oder 
    pharyngaler Luftstrom)

นอกเหนือจากการเปล่งเสียงที่มาจากกระแสลมจาก
ปอด เสียงบางเสียงในบางภาษายังใช้กระแสลมที่มาจาก
กล่องเสียงเป็นตัวช่วย กล่าวคือ เมื่อเส้นเสียงปิดสนิท 
กระแสลมจากปอดซึ่งอยู่ใต้เส้นเสียงลงไปจะไม่มีส่วนเข้า
มาเกี่ยวข้อง ขณะที่อากาศจากภายนอกถูกดึงเข้ามาข้างใน 
กล่องเสียงจะเคลื่อนตัวลง ในทางกลับกัน เมื่ออากาศถูกผลัก
ออกมาสู่ภายนอก กล่องเสียงจะเคลื่อนตัวขึ้น ทำให้เกิดกลไก
คล้ายกับลูกสูบ กระแสอากาศที่เกิดขึ้นจากกลไกนี้มี 2 ชนิด
ด้วยกัน คือ

1. กระแสลมที่พุ่งออกมาจากกล่องเสียงใน
สภาวะที่เส้นเสียงปิด (glottalisch egres-
siver Luftstrom)

2. กระแสลมที่ไหลเข้าไปในกล่องเสียงใน
สภาวะที่เส้นเสียงปิด (glottalisch ingres-
siver Luftstrom)
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กระแสลมที่พุ่งออกมาจากกล่องเสียงในสภาวะ
ที่เส้นเสียงปิด (glottalisch egressiver 
Luftstrom)1

ซึ่งเป็นเสียงกักเนื่องจากกระแสลมถูกกักไว้ที่กล่องเสียง
และระเบิดเมื่อถูกปล่อยออกมา (ejektiv) กล่องเสียงเคลื่อนตัว
ขึ้น มีลักษณะเป็นเสียงอโฆษะ คือ เส้นเสียงไม่สั่น ภาษาที่ออก
เสียงโดยใช้กระแสลมจากกล่องเสียงในลักษณะพุ่งออกมา
ปรากฏในลักษณะดังกล่าว เช่น ภาษาประจำชาติของเอธิโอเปีย
ในอาฟริกาตะวันออก 

ภาพที่ 5:  แสดงทิศทางกระแสลมที่ถูกกักไว้เหนือ
กล่องเสียง และถูกปล่อยออก (Karl Heinz Wagner. 
Phonetik und Phonologie. 3.Luftstromprozess. 
In: 
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phoneti
k/kapitel3.aspx#Abschnitt-3-2 [เข้าถึง 1/2/2557] 

http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel3.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel3.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel3.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel3.aspx
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กระแสลมที่ไหลเข้าไปในกล่องเสียงในสภาวะ
ที่เส้นเสียงปิด (glottalisch ingressiver 
Luftstrom)2

กล่องเสียงเคลื่อนตัวลง เป็นเสียงกักลมเข้า (implosiv) 
อากาศส่วนหนึ่งไปกระทบเส้นเสียงจึงมีลักษณะโฆษะคือเส้นเสียง
สั่น และบางเสียงเป็นเสียงอโฆษะ หากพิจารณาอย่างละเอียดจะเห็น
ว่ากระแสลมดังกล่าวเกิดร่วมกับกระแสลมที่มาจากปอด 

ภาพที่ 6:  แสดงทิศทางกระแสลมที่ไหลเข้าสู่กล่อง
เสียงในขณะที่กล่องเสียงเคลื่อนตัวลง (Karl Heinz 
Wagner. Phonetik und Phonologie. 
3.Luftstromprozess. In: 
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/
kapitel3.aspx#Abschnitt-3-2 [เข้าถึง 1/2/2557]

http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel3.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel3.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel3.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel3.aspx
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3. กระแสลมจากเพดานอ่อน (Velarer oder oraler  
    Luftstrom)

กระแสลมจากเพดานอ่อนเกิดขึ้นจากการยกตัวของ
ลิ้นส่วนหลังไปติดกับเพดานอ่อนทำให้เกิดการปิดกั้น
กระแสลมซึ่งในขณะที่มีการปิดกั้นนี้จะทำให้เกิดการดูด
กระแสลมเข้ามา และเมื่อมีการคลายจะมีอากาศไหลเข้าสู่
ช่องปากและก่อให้เกิดเสียงเดาะ 

กระแสลมดังกล่าวทั้งทิศทางที่ไหลเข้าและไหลออก แต่
เสียงในภาษาที่ใช้กระแสลมจากเพดานอ่อนเป็นแหล่งกำเนิดเสียง
จะเป็นเสียงที่เกิดจากกระแสลมที่ไหลเข้า และเป็นเสียงกัก 
อโฆษะ มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็นเสียง clicks หรือ
เสียงเดาะลมเข้า ภาษาเยอรมันใช้ว่า Schnalzlaut เสียงนี้
พบในภาษาโฆซา (Xhosa) ในอาฟริกาใต้ 

ภาพที่ 7:  แสดงกระแสลมที่เกิดขึ้นที่เพดานอ่อน (Karl 
Heinz Wagner. Phonetik und Phonologie. 
3.Luftstromprozess. In: 
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/
kapitel3.aspx#Abschnitt-3-2 [เข้าถึง 1/2/2557])

http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel3.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel3.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel3.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel3.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel3.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel3.aspx
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เราสามารถสรุปภาพรวมของเสียงที่เกิดจากกระแสลมทั้งสามประเภทได้ ดังนี้ 

ทิศทางของกระแสลม ทิศทางพุ่งเข้า (ingressiv) ทิศทางพุ่งออก (egressiv)

            กระแสลมจากปอด -      pulmonisch egressiv

            กระแสลมจากกล่องเสียง    glottalisch ingressiv (Implosiv)      glottalisch egressiv (Ejektiv)

            กระแสลมจากเพดานอ่อน    velarisch ingressiv (Schnalzlaut/Click) -

    
     ทดลองฟังเสียงที่เกิดจากกระแสลมจากกล่องเสียง และกระแสลมจากเพดานอ่อนได้ที่ 
     http://en.wikipedia.org/wiki/Click consonant (ต้องแยกไปเปิดฟังในอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีข้อจำกัดในการ Link
     โปรแกรมเสียง)

     Link 1: ทดลองฟังตัวอย่างการออกเสียงเดาะได้ในโปรแกรม YouTube:                                                        
http://www.youtube.com/watch?v=Qg4Fp-A7IRw&list=AL94UKMTqg-9Cj7alndADrKEeqoGfQtCKk

และ  http://www.youtube.com/watch?v=_V3YOBUKN58

http://www.youtube.com/watch?v=Qg4Fp-A7IRw&list=AL94UKMTqg-9Cj7alndADrKEeqoGfQtCKk
http://www.youtube.com/watch?v=Qg4Fp-A7IRw&list=AL94UKMTqg-9Cj7alndADrKEeqoGfQtCKk
http://www.youtube.com/watch?v=Qg4Fp-A7IRw&list=AL94UKMTqg-9Cj7alndADrKEeqoGfQtCKk
http://www.youtube.com/watch?v=Qg4Fp-A7IRw&list=AL94UKMTqg-9Cj7alndADrKEeqoGfQtCKk
http://www.youtube.com/watch?v=_V3YOBUKN58
http://www.youtube.com/watch?v=_V3YOBUKN58
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กระแสลมที่ถูกสูดเข้าและปล่อยออกจากปอดต้อง
ผ่านกล่องเสียง (Kehlkopf) ที่ตั้งอยู่ตรงประมาณลูก
กระเดือก (Schildknorpel) ส่วนที่เป็นกล่องเสียงนี้จะเป็น
ที่ตั้งของเส้นเสียง (Stimmfalte / Stimmbänder / Stimm-
lippen) ที่มีลักษณะเป็นเส้นเอ็นแผ่นบางๆ ยืดหยุ่นได้สองเส้น
วางพาดในแนวนอนประกบชิดติดกัน ปลายด้านหน้าจะเชื่อม
ติดกัน มีลิ้นปิดกล่องเสียง (Kehldeckel/Epiglottis) พาด
ผ่าน ปลายด้านหลังจะแยกออกจากกันแต่ละด้านอยู่ติดกับ
กระดูกอ่อน 2 ชิ้น (Stellknorpel)โดยตรงกลางจะมีช่องว่าง
เป็นเส้นแนวยาวพาดอยู่ที่เรียกว่า Glottis ช่องแนวนี้จะปิด
แนบชิดกัน หรือมีช่องห่างมากน้อย ขึ้นอยู่กับการขยับตัว
ของเส้นเสียงในเวลาออกเสียงโดยมีกระแสลมจากปอด
เป็นตัวขับเคลื่อนในขณะที่เปล่งเสียง เส้นเสียงของผู้ชายจะยาว
และหนากว่าเส้นเสียงของผู้หญิง จึงทำให้เสียงของผู้ชาย
ทุ้มกว่าเสียงของผู้หญิง 

ภาพที่ 8 และ 9 เป็นภาพที่แสดงรูปถ่ายของเส้น
เสียงและเส้นเสียงจำลองในสภาวะเปิดในขณะที่
เราหายใจ โดยมีตำแหน่งต่างๆ อธิบายกำกับ

• กระบวนการที่ทำให้เกิดเสียงพูด (Phonation)
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ภาพที่ 9:  แสดงรูปถ่ายของเส้นเสียง

(Karl Heinz Wagner. Phonetik und Phonologie. 3.Luftstromprozess.
In: http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel3.aspx#Abschnitt-4-3 [เข้าถึง 1/2/2557])

วิดีทัศน์ของเส้นเสียงในสภาวะทำงานปกติ ดูได้ที่ : 
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel4.aspx#Abschnitt-4-0  ภาพที่ 4.20 [เข้าถึง 1/2/2557] 

Glottis

Schildknorpel

Stimmfalten

Stellknorpel

ภาพที่ 8:  แสดงรูปจำลองของเส้นเสียงเสียง

Kehldeckel Stimmfalte

Glottis

http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel3.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel3.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel4.aspx#Abschnitt-4-0
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel4.aspx#Abschnitt-4-0
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1. เส้นเสียงเปิด หรือ เส้นเสียงไม่สั่น

สภาวะต่างๆ ของเส้นเสียงและลักษณะการเกิดเสียง

2. เส้นเสียงสั่น

3. เส้นเสียงปิดสนิท
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1. เส้นเสียงเปิด หรือ เส้นเสียงไม่สั่น

เป็นสภาวะของเส้นเสียงในขณะที่เราหายใจเป็น
ปกติ ซึ่งในขณะที่หายใจออกเส้นเสียงจะแยกออกจากกัน
น้อยกว่าขณะที่หายใจเข้า สภาวะเส้นเสียงเปิดนี้เป็น
ลักษณะของการเกิดเสียงบางเสียงที่ลมจากปอดผ่านขึ้นมา
โดยตรงไม่กระทบกับเส้นเสียงเนื่องจากมีสภาพเปิดกว้าง
อยู่เช่นกัน เช่น เสียง /p/, /t/, /k/ เสียงที่เกิดในลักษณะนี้
เรียกว่า เสียงอโฆษะ หรือเสียงไม่ก้อง (stimmlose 
Laute)

ภาพที่ 10:  แสดงเส้นเสียงในสภาวะเปิด 
(Karl Heinz Wagner. Phonetik und Phonologie. 
3.Luftstromprozess.
In: 
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phoneti
k/kapitel4.aspx#Abschnitt-4-0 [เข้าถึง 1/2/2557]     

http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel4.aspx#Abschnitt-4-0
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel4.aspx#Abschnitt-4-0
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel4.aspx#Abschnitt-4-0
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel4.aspx#Abschnitt-4-0
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2. เส้นเสียงสั่น

ในสภาวะนี้เส้นเสียงจะแยกตัวและลู่เข้าหากันโดย
กระแสอากาศที่พุ่งขึ้นมาจากปอดเกิดลักษณะปิด-เปิด-ปิด-
เปิด เป็นจังหวะต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วทำให้เส้นเสียงสั่น 
เกิดเสียงโฆษะ หรือเสียงก้อง(stimmhafte Laute) เช่น 
เสียง /b/, /d/, /g/ เสียงสระทุกเสียงเป็นเสียงโฆษะ เรา
สามารถตรวจสอบการสั่น หรือ ไม่สั่น ของเส้นเสียงได้สองวิธี 
คือ ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้จับที่กล่องเสียง ขณะออกเสียงโฆษะ 
จะรู้สึกได้ที่ปลายนิ้วว่าเสียงที่ออกเป็นเสียงสั่น หรือ ใช้นิ้วอุดหู  
และลองออกเสียงโฆษะและอโฆษะดู จะรู้สึกได้ว่าเส้นเสียงสั่น 
หรือไม่สั่นตามลักษณะที่ออกเสียง

ภาพที่ 11:  แสดงเส้นเสียงในสภาวะสั่น 
(Karl Heinz Wagner. Phonetik und Phonologie. 
3.Luftstromprozess.
In: 
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phoneti
k/kapitel4.aspx#Abschnitt-4-0 [เข้าถึง 1/2/2557]

http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel4.aspx#Abschnitt-4-0
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel4.aspx#Abschnitt-4-0
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel4.aspx#Abschnitt-4-0
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel4.aspx#Abschnitt-4-0
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1. เส้นเสียงอยู่ใน
สภาวะเบียดชิดกัน
พร้อมออกเสียง

3. เส้นเสียงแยกตัวออก
จากกันกว้างขึ้น

5. กระแสลมผ่านขึ้นมา

7. เส้นเสียงลู่กลับเข้ามา
หากันอีกครั้ง

2. กระแสลมที่ดันขึ้นมา
จากปอดทำให้เส้นเสียง
เริ่มแยกตัวออกตรงใต้
ขอบเส้นเสียง

4. กระแสลมพุ่งออกมา
จากปอดเกิดช่องว่าง
ระหว่างเส้นเสียง 

6. แรงดันที่อยู่ด้านข้าง
ดันเส้นเสียงให้ค่อยๆ 
ปิดลง (Bernoulli-Effekt)

8. เส้นเสียงอยู่ในสภาวะ
เบียดชิดเช่นเดิม

ภาพที่ 12:  แสดงขั้นตอนการแยกตัวของเส้นเสียงในขณะที่เกิดเสียง! !
(Karl Heinz Wagner. Phonetik und Phonologie. 3.Luftstromprozess.
In: http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel4.aspx#Abschnitt-4-0 [เข้าถึง 1/2/2557]

http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel4.aspx#Abschnitt-4-0
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel4.aspx#Abschnitt-4-0
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3. เส้นเสียงปิดสนิท

เป็นสภาวะที่เส้นเสียงอยู่ในตำแหน่งที่ชิดติดกันจน
กระแสลมที่อยู่ด้านล่างใต้เส้นเสียงไม่สามารถผ่านขึ้นมาได้ 
ในขณะที่เราไอหรือจาม หรือกระแอม เส้นเสียงจะดึงตัวเข้ามา
ชิดกันโดยอัตโนมัติ ในแง่มุมการอธิบายการเกิดเสียง 
เสียงที่เกิดจากการประชิดกันของเส้นเสียงระหว่างที่มี
กระแสลมดันอยู่ด้านล่าง และมีการปล่อยกระแสลมดังกล่าว
ออกมาอย่างรวดเร็วในลักษณะระเบิดทำให้เส้นเสียงแยกตัว
ออกจากกันอย่างรวดเร็ว คือเสียงหยุดที่เส้นเสียง (Glot-
tisschlag/ Glottisverschlusslaut / glottal stop) ซึ่ง
เป็นการอธิบายการเกิดเสียงประเภทหนึ่ง เสียงหยุดที่เส้น
เสียง เช่นในคำว่า beachten ก่อนที่จะออกเสียงพยางค์ที่
สองเส้นเสียงจะปิดสนิท มีการกักกระแสลมอยู่ใต้เส้นเสียง
และถูกปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วในการออกเสียง
พยางค์ที่สอง 

ความถี่ของเสียงผู้ชายในการพูดปกติจะอยู่ที่ 100 Hertz 
(Hz) ซึ่งหมายถึงเส้นเสียงสั่นหนึ่งร้อยรอบต่อวินาที ความถี่
ของเสียงผู้หญิงอยู่ที่ประมาณ 250 Hertz ของเด็กประมาณ 
400 Hertz และทารกจะอยู่ที่ 1100-1200 Hertz ต่อวินาที 
ซึ่งขึ้นอยู่กับความยาวของเส้นเสียง ผู้ชายจะมีเส้นเสียงยาวกว่า
ผู้หญิงและเด็ก ส่วนความดังจะใกล้เคียงกันทั้งในผู้ชาย ผู้หญิง
และเด็ก         

ความถี่ของเส้นเสียงผู้ชายจะอยู่ที่ 
ประมาณ 100 Hertz (Hz)
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กระบวนการในการออกเสียงกระบวนการสุดท้ายคือ 
ส่วนที่เปลี่ยนแปลงลักษณะเสียงซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง
มาจากการที่กระแสอากาศผ่านจากปอดขึ้นมายังกล่องเสียง
ผ่านเส้นเสียงโดยถูกดัดแปลงคุณภาพเสียงในลักษณะ
ต่างๆ ตามสภาวะของเส้นเสียง จากนั้น อากาศก็จะเดินทาง
ต่อไปยังช่องปากและกระทบกับอวัยวะต่างๆ ในช่องปาก
ซึ่งจะทำให้เสียงที่พูดออกมานั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันออก
ไปตามทิศทางของกระแสอากาศ (Artikulationsart) และ
ตามตำแหน่งในช่องปากที่กระแสอากาศนั้นมากระทบ 
(Artikulationsort) ซึ่งจะได้กล่าวอย่างละเอียดต่อไปในบทที่ 
2 ที่ว่าด้วยการออกเสียงภาษาเยอรมัน 

บทที่ 2 การออกเสียงภาษาเยอรมัน

• ส่วนที่เปลี่ยนแปลงลักษณะเสียง (Artikulation)
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๏ อวัยวะที่สำคัญในการออกเสียง
๏ การออกเสียงพยัญชนะ
๏ การออกเสียงสระ

2. การออกเสียงภาษาเยอรมัน
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ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่สองเกี่ยวกับกระบวนการ
ในการออกเสียงว่ามี 3 กระบวนการ คือ ส่วนที่ทำให้เกิด
กระแสลมซึ่งมาจากปอด กล่องเสียง และเพดานอ่อน ส่วนที่
ทำให้เกิดเสียงพูดคือการที่กระแสลมจากปอดผ่านเส้น
เสียง โดยที่เส้นเสียงมีสภาวะที่แตกต่างกันออกไปในการ
เปล่งเสียง กระบวนการสุดท้ายคือ ส่วนที่เปลี่ยนแปลง
ลักษณะเสียงซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมาจากสอง
กระบวนการแรก เมื่อกระแสลมผ่านเส้นเสียงขึ้นมาแล้วจะ
สามารถไหลผ่านได้สองช่องทางคือ

1. ผ่านจากช่องคอตรงมายังช่องปากและเพดาน
อ่อนยกตัวขึ้นปิดช่องโพรงจมูก กระแสลมก็จะไหลไปใน
ทิศทางที่กระทบกับอวัยวะส่วนต่างๆ ภายในช่องปาก เช่น 
ปุ่มเหงือก ฟัน ริมฝีปาก ลิ้นก็จะมีส่วนทำให้เกิดการออก
เสียงแตกต่างกันออกไป

การออกเสียงภาษาเยอรมัน

ภาพที่ 13:  แสดงกระแสลมที่ผ่านมายังช่องปาก 
(Karl Heinz Wagner. Phonetik und Phonologie. 
5.1.Orale Resonanz.
In: 
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/
kapitel5.aspx  [เข้าถึง 1/2/2557])

http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel5.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel5.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel5.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel5.aspx
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2. หากเพดานอ่อนยกตัวลง กระแสลมก็จะสามารถ
เคลื่อนตัวไปในช่องจมูก เกิดเป็นเสียง [m], [n] และ [ŋ] 
หรือที่เรียกว่าเสียงนาสิก (Nasale) เป็นต้น 

ภาพที่ 14:  แสดงกระแสลมที่ผ่านขึ้นไปในโพรงจมูก 
(Karl Heinz Wagner. Phonetik und Phonologie. 
Oro-Nasal.
In: 
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/
kapitel5.aspx  [เข้าถึง 1/2/2557])

ซึ่งเสียงที่เกิดในลักษณะดังกล่าวสามารถแบ่งออก
ได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ เสียงพยัญชนะ (Konsonanten) 
และเสียงสระ (Vokale) เสียงสระเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากการ
ที่กระแสลมจากปอดถูกดันขึ้นมาผ่านเส้นเสียงในตำแหน่ง
ที่เปิด และไม่กระทบกับอวัยวะอื่นใดในช่องปาก หรือช่อง
จมูกเลย ส่วนเสียงพยัญชนะเป็นเสียงที่กระแสลมมากระทบ
กับอวัยวะในช่องปาก หรือผ่านทางช่องจมูก

http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel5.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel5.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel5.aspx
http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel5.aspx
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๏ 1. อวัยวะที่สำคัญในการออกเสียง
เมื่อพิจารณาอวัยวะที่มีส่วนในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะเสียง จะมีรายละเอียดตามรูปดังต่อไปนี้ 

ภาพที่ 15:   แสดงอวัยวะในการออกเสียงตั้งแต่ริมฝีปากจนถึงกล่องเสียง (คลิกปุ่มสีเขียวเพื่อดูคำอธิบาย) 
(H.M. Müller (Hrsg.)  (2002:55): Arbeitsbuch Linguistik. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag.)
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1.ริมฝีปาก 
(Lippen / labial) 

ขยับได้ด้วยกล้ามเนื้อที่มุมปาก และสามารถฟอร์มปากได้หลายลักษณะ เช่น 
เปิด-ปิด ห่อปาก เหยียดริมฝีปาก ริมฝีปากเป็นอวัยวะสำคัญในการออกเสียง
สระ

2. ฟัน 
(Zähne / dental)

แนวฟันด้านบนซึ่งขยับไปมาไม่ได้มีส่วนสำคัญในการออกเสียงพยัญชนะ ใน
ขณะที่แนวฟันด้านล่างซึ่งขยับไปมา ขึ้นลงได้ไม่ค่อยมีบทบาทในการออกเสียง
มากนัก

3. ปุ่มเหงือก
(Alveolen / alveolar)

ปุ่มเหงือกอยู่ด้านหลังของแนวฟันหน้าด้านบน หากใช้ลิ้นสัมผัสจะรู้สึกเป็นสัน
แนวยาว

4. ปุ่มเหงือก-เพดานแข็ง
(postalveolar)

เป็นตำแหน่งเชื่อมต่อระหว่างปุ่มเหงือกและเพดานเเข็ง

5. เพดานแข็ง 
(Palatum / palatal)

อยู่ถัดจากปุ่มเหงือก-เพดานแข็งจนถึงส่วนที่เริ่มต้นจะเป็นเพดานอ่อน หากใช้
ลิ้นสัมผัสจะรู้สึกว่ามีลักษณะเป็นแผ่นแข็ง อยู่ส่วนบนของช่องปาก

6. เพดานอ่อน 
(Velum / velar)

เพดานอ่อนเป็นส่วนที่ต่อจากเพดานแข็ง มีลักษณะนิ่ม ทำหน้าที่คล้ายประตูเปิด 
ปิด หากเพดานอ่อนยกตัวสูงขึ้นจะปิดทางกระแสอากาศไม่ให้ผ่านเข้าไปในช่อง
จมูก แต่จะผ่านเข้าไปในช่องปาก หากเพดานอ่อนลดตัวลง จะทำให้กระแสลม
สามารถเคลื่อนตัวไปในช่องจมูก
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7.  ลิ้นไก่
(Uvulum / uvular)

เป็นส่วนที่อยู่ปลายสุดของช่องปากต่อจากเพดานอ่อน

8.  ผนังช่องคอ 
(Pharynx / pharyngal)

เป็นส่วนที่ต่อกับโคนลิ้น 

9. ช่องว่างระหว่างเส้นเสียง
(Glottis / glottal) 

คือตำแหน่งที่เป็นที่อยู่ของเส้นเสียงซึ่งเป็นแผ่นเนื้อเยื่อประกบกันสองแผ่น 
แนวช่องว่างตรงกลางจะแยกออกจากกันกว้างหรือแคบ แล้วแต่ลักษณะของ
การออกเสียงแต่ละเสียง

ลิ้น (Zunge / Lingua) ลิ้นเป็นอวัยวะที่สำคัญในการออกเสียง และสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
โดยสามารถยื่นไปข้างหน้า ดันกลับไปข้างหลัง หรือ ยกตัวสูงขึ้น หรือต่ำลง 
ในเชิงกายวิภาค ลิ้นไม่มีการแบ่งออกเป็นส่วนย่อย แต่ในเชิงสัทศาสตร์ ลิ้น
จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ปลายสุดของลิ้น (Apex/ apikal)  ลิ้นส่วนหน้า 
(Korona / koronal)  และ ปลายลิ้น  (Dorsum / dorsal) 
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อวัยวะช่วงลำคอตั้งแต่กล่องเสียงที่มีเส้นเสียงพาดอยู่
ไปจนถึงริมฝีปากมีชื่อเรียกรวมว่าหลอดเสียง (Ansatzrohr 
หรือ Vokaltrakt) ซึ่งเป็นคำที่เรียกเปรียบเทียบตามลักษณะ
ตำแหน่งของเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องเป่าที่เป็นจุดเริ่มทำให้
เกิดเสียง 

ในการแบ่งส่วนอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงนี้จะใช้
เพื่อการบรรยายตำแหน่งที่เกิดเสียงและจะมีเกณฑ์การแบ่ง
ในตำราแต่ละเล่มที่มีความละเอียดแตกต่างกันออกไป เช่น 
ในการบรรยายเสียงภาษาอังกฤษจะมีการแบ่งช่วงของลิ้น
อย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่ ปลายลิ้น ลิ้นส่วนต้น ลิ้นส่วนกลาง 
ลิ้นส่วนปลาย และโคนลิ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของการ
เกิดเสียงของแต่ละภาษา การอธิบายอย่างละเอียดนี้เป็นการ
อธิบายในเชิงทฤษฎีอย่างถูกต้องที่ควรจะเป็น ส่วนในทาง
ปฏิบัติหรือเวลาที่สื่อสารกันจริงๆ ตำแหน่งของอวัยวะที่
เสียงนั้นเกิดอาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง
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๏ 2. การออกเสียงพยัญชนะ

ด้วยกระบวนการเกิดเสียงพยัญชนะดังกล่าว 
จึงกล่าวได้ว่าในการบรรยายลักษณะของเสียง
พยัญชนะ เราะจะอธิบายใน 2 ลักษณะ คือ 
อธิบายว่ากระแสลมของเสียงถูกบังคับให้ไหล
ไปในลักษณะใด (Artikulationsart) และ
เสียงนั้นเกิดขึ้นที่อวัยวะส่วนใด (Artikula-
tionsort) 

กระบวนการในการเปล่งเสียงพยัญชนะเกิด
ขึ้นในสองลักษณะพร้อมๆกัน กล่าวคือ 

(1) ลักษณะการบังคับกระแสลมที่ผ่านขึ้นมาจาก
กล่องเสียง เช่น เสียงระเบิด กระแสลมจะถูกกักแน่นไว้ใน
ช่องปาก แล้วจึงเกิดการปล่อยกระแสลมที่ถูกอัดแน่นไว้ให้
พุ่งออกมามีลักษณะคล้ายเสียงระเบิด

 
(2) จุดที่เกิดเสียงพยัญชนะซึ่งหมายถึง ในขณะที่

กระแสลมเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ถูกบังคับ เราใช้อวัยวะ
ส่วนไหนในการเปล่งเสียง เช่น ในกรณีเสียงระเบิดที่ริม
ฝีปาก จะเห็นว่า มีการกักกระแสลมไว้ที่ริมฝีปากทั้งสองแล้ว
จึงปล่อยให้กระแสลมพุ่งออกมาเป็นเสียงระเบิด
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เสียงระเบิด/เสียงกัก (Verschlusslaute/Plosivlaute)

ลักษณะการเกิดเสียงพยัญชนะ (Artikulationsart) มีรายละเอียด ดังนี้ 

เป็นเสียงที่เกิดจากการกักกระแสลมไว้ ณ จุดใดจุดหนึ่งของตำแหน่งที่ปิดสนิทและปล่อยออกอย่างรวดเร็วในลักษณะ
ระเบิด กระแสลมดังกล่าวสามารถถูกกักอยู่ 2 ตำแหน่ง คือ 

(1) เส้นเสียง ทำให้เกิดเสียงระเบิดที่เส้นเสียง  (Glottisschlag /Knacklaut) ในภาษาเยอรมัน เช่นในคำว่า 

   erarbeiten

   billig 

(2) อวัยวะในช่องปาก อันได้แก่

   Datum

   Geige

     ริมฝีปาก เช่นเสียง [b]  ในคำว่า                                      

     ปุ่มเหงือก เช่นเสียง [d] ในคำว่า       

     และเพดานอ่อน เช่นเสียง [g] ในคำว่า       
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เสียงเสียดแทรก (Reibelaute/Frikative)

เสียงนาสิก (Nasallaute)

เป็นเสียงที่เกิดจากการที่กระแสลมเล็ดลอดผ่านช่องแคบๆ ตรงอวัยวะที่เกิดเสียงทำให้มีลักษณะเป็นเสียงเสียดแทรก
ที่มีกระแสลมผ่าน สามารถเกิดได้หลายตำแหน่ง เช่น

- เสียงเสียดแทรกที่ริมฝีปาก เช่นเสียง [f] ในคำว่า      

- เสียงเสียดแทรกที่ปุ่มเหงือก เช่นเสียง [s] ในคำว่า       

Feuer

Haus

เป็นเสียงที่เกิดลักษณะเดียวกันกับเสียงระเบิด จะมีความแตกต่างกันตรงที่ในขณะที่เกิดเสียงนาสิก เพดานอ่อน
จะทิ้งตัวลงตามปกติทำให้กระแสลมต้องไปออกตรงช่องจมูก จะสังเกตได้เช่นเมื่อเวลาที่เราออกเสียง 

[m] ในคำว่า       

ลมจะออกมาทางช่องจมูก หากเราลองเอามือบีบที่จมูกจะรู้สึกได้ว่าลมที่ออกมาจากช่องจมูกนั้นจะถูกกักและทำให้เรา
ออกเสียงไม่ได้ 

Mann
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เสียงข้างลิ้น (Laterallaute)

เสียงรัว (Vibrationslaute/Vibranten)

Leber

เป็นเสียงที่เกิดจากกระแสลมที่ถูกปล่อยออกด้านข้างของลิ้น ในขณะที่ปลายลิ้นจรดอยู่ที่ปุ่มเหงือก เสียงข้างลิ้นคือเสียง 

[l] เช่นในคำว่า      

Lehrer

Reise

เป็นเสียงที่เกิดจากการปิดและเปิดช่องทางเดินของกระแสลมอย่างรวดเร็วหลายครั้งติดต่อกันเป็นเสียงรัว ใน
ภาษาเยอรมันเสียงนี้คือเสียง [r] เกิดได้ใน 2 ตำแหน่ง คือ 

- ลิ้นไก่ จะออกเสียงรัวที่ลิ้นไก่ ได้แก่เสียง [R] (Zäpfchen-R) เช่นในคำว่า       

- ปลายลิ้น จะออกเสียงรัวที่ปลายลิ้น ได้แก่เสียง [r] (Zungenspitzen-r) เช่นในคำว่า      
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เสียงกักเสียดแทรก (Affrikaten)

Pfeife

เป็นเสียงที่เกิดจากการรวมกันของเสียงกักและเสียงเสียดแทรก โดยมีการกักกระแสลมก่อนแล้วจึงค่อยปล่อยกระแสลม
ออกมาเป็นเสียงเสียดแทรก ไม่ได้ปล่อยให้พุ่งออกมาโดยตรงทีเดียวอย่างเสียงระเบิด เช่นเสียง 

[pf] ในคำว่า       
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ตำแหน่ง คำอธิบาย 

ริมฝีปากทั้งสอง (bilabial) เป็นตำแหน่งที่เกิดที่จากการที่ริมฝีปากบนและล่างประกบกัน 

ฟันกับริมฝีปาก (labiodental) เป็นตำแหน่งที่เกิดจากฟันบนกระทบกับริมฝีปากล่าง 

ฟันกับปลายลิ้น (dental) เป็นตำแหน่งที่เกิดจากปลายลิ้นจะอยู่ระหว่างแนวฟันหน้าทั้งด้านบนและด้าน
ล่าง เสียงในภาษาเยอรมันไม่เกิดในตำแหน่งนี้ 

ปุ่มเหงือกกับปลายลิ้น (alveolar) เป็นตำแหน่งที่เกิดจากปลายลิ้นไปแตะที่ปุ่มเหงือกด้านใน

หลังปุ่มเหงือกกับปลายลิ้น (postalveolar) เป็นตำแหน่งที่ปลายลิ้นไปแตะหลังปุ่มเหงือก 

เพดานแข็งกับลิ้นส่วนหน้า (palatal) เป็นตำแหน่งที่ลิ้นส่วนหน้ายกขึ้นไปแตะเพดานแข็ง 

เพดานอ่อนกับลิ้นส่วนหลัง (velar) เป็นตำแหน่งที่ลิ้นส่วนหลังยกตัวขึ้นจรดเพดานอ่อน 

ลิ้นไก่กับลิ้นส่วนหลัง (velar) เป็นตำแหน่งที่อยู่ลึกเข้าไป เกิดจากลิ้นส่วนหลังยกตัวขึ้นแตะกับลิ้นไก่ อาจ
เป็นเสียงรัวหรือไม่รัวก็ได้ 

เส้นเสียง (glottal) เป็นตำแหน่งที่เกิดขึ้นที่เส้นเสียง 

ตำแหน่งที่เกิดของเสียงพยัญชนะ (Artikulationsort) มีรายละเอียด ดังนี้
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• 2.1 การออกเสียงพยัญชนะเดี่ยว

   Oper

   doppelt

   lieb

   Ober

   Tat

   bitte

   Mund

   These

   Stadt

   reden

พยัญชนะเดี่ยวสามารถบรรยายลักษณะการเกิดและตำแหน่ง
ที่เกิดพร้อมเสียงตัวอย่างได้ ดังนี้ 

◉ เสียงระเบิดที่ริมฝีปาก เช่นคำว่า 

◉ เสียงระเบิดที่ปุ่มเหงือก เช่นคำว่า
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   Brücke

   Tag

   liegen

   Feld

   hoffen

   Nerv

   Welt

   Vater

   Quelle

   können

◉ เสียงระเบิดที่เพดานอ่อน เช่นคำว่า ◉ เสียงเสียดแทรกที่ฟันกับริมฝีปาก เช่นคำว่า 
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   Kasse

   reißen

   leise

   Schule

   Stunde

   Spiel

   Journalist

   Etage

◉ เสียงเสียดแทรกที่หลังปุ่มเหงือก เช่นคำว่า 

   Haus

◉ เสียงเสียดแทรกปุ่มเหงือก เช่นคำว่า
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   fleißig

   Jacke

   Licht

◉ เสียงเสียดแทรกที่เพดานแข็ง เช่นคำว่า

   Buch

   Herr

   Reise

◉ เสียงเสียดแทรกที่เพดานอ่อน เช่นคำว่า 

   Bach

◉ เสียงเสียดแทรกที่ลิ้นไก่ เช่นคำว่า 

◉ เสียง  r  ในภาษาเยอรมันเกิดได้ 2 ลักษณะ คือ

- เสียงรัวที่ลิ้นไก่ เช่นคำว่า 

- เสียงรัวที่ปุ่มเหงือก เช่นคำว่า 
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   kommen

   Mann

◉ เสียงนาสิกที่ริมฝีปากบน - ล่าง เช่นคำว่า 

   Name

   dann

◉ เสียงนาสิกที่ปุ่มเหงือก เช่นคำว่า  

   Bank

   bringen

◉ เสียงนาสิกที่เพดานอ่อน เช่นคำว่า

   Lampe

   Fell

◉ เสียงข้างลิ้นที่ปุ่มเหงือก เช่นคำว่า
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   Hut

◉ เสียงเสียดแทรกที่เส้นเสียง เช่นคำว่า 

   Spiegelei

◉ เสียงระเบิดที่เส้นเสียง เช่นคำว่า 
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• 2.2 การออกเสียงพยัญชนะประสม

   Pferd

   Pfund

   Pfeife

ในภาษาเยอรมันมีเสียงพยัญชนะประสมที่เป็นเสียง
กักเสียดแทรก คือ เสียง [pf], [ts], [ks], และ [kv] เสียงกัก
เสียดแทรกนี้จะมีลักษณะสำคัญคือ จะเกิดที่ฐานเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน และเป็นเสียงโฆษะ หรือ อโฆษะทั้งสองเสียง 

รายละเอียดพยัญชนะผสมที่เป็นเสียงกักเสียดแทรก
สามารถบรรยายลักษณะการเกิดและตำแหน่งที่เกิดพร้อมเสียง
ตัวอย่างได้ ดังนี้ 

◉ เสียงกักเสียดแทรกที่ฟันกับริมฝีปาก [pf] (เสียงแรกเป็น
เสียงกัก เสียงหลังเป็นเสียงเสียดแทรก) เช่นคำว่า

   Skizze

   zehn

   Lektion

◉ เสียงกักเสียดแทรกที่ปุ่มเหงือกกับปุ่มเหงือก [ts]  เช่นคำ
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   links

   wachsen

   Text

◉ เสียงกักเสียดแทรกที่เพดานอ่อนกับปุ่มเหงือก [ks] เช่น
คำว่า

   Quelle

   Quote

   bequem

◉ เสียงกักเสียดแทรกที่เพดานอ่อน/ฟันกับริมฝีปาก [kv] เช่น
คำว่า 
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• 2.3 การออกเสียงพยัญชนะในคำ

เวลาที่เราสื่อสาร เราไม่ได้ออกเสียงพยัญชนะเป็นตัวๆ 
แต่เราพูดเป็นคำๆ และร้อยเรียงเป็นประโยค พยัญชนะต่างๆ 
เมื่อประกอบกันเข้าเป็นคำแล้ว บางคำจะมีวิธีออกเสียงที่ปรับ
เปลี่ยนไปตามปริบทที่พยัญชนะ(และสระ)นั้นประกอบอยู่ ใน
ภาษาเยอรมันการออกเสียงพยัญชนะในคำมีกรณีหลักๆ ที่ผู้
เรียนภาษาต่างประเทศพึงศึกษาเพื่อให้ออกเสียงได้ถูกต้อง 
ดังนี้ (ดูเปรียบเทียบใน Kreuzer/Pawlowski (1971) และ  
Altmann/Ziegenhain (2010): 59)

   Hund

   Leib

   Tag

1. Auslautverhärtung

คือการแปรเสียงระเบิดโฆษะ [b], [d], [g] เป็นเสียง
อโฆษะ  [p], [t], [k] ในตำแหน่งท้ายคำและพยางค์ท้าย 
ตัวอย่างเช่น

ออกเสียงเป็น"   [hƱnt]

ออกเสียงเป็น"  [ta:k]

ออกเสียงเป็น"  [laip]
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   nicht

   schlecht

   riechen

   Buch

   hoch

ออกเสียง ach-Laut [x] / [χ] เมื่อตามหลังสระ o และ u 
ตัวอย่างเช่น 

   Töchter

   Brüche

2. เสียง ich-Laut  และ เสียง ach-Laut : [Ç] VS [χ]

ตัวเขียน –ch ในภาษาเยอรมันจะออกเสียงได้สองเสียง 
คือ เสียง [Ç] และเสียง [χ]  ใช้ชื่อเรียกให้เป็นที่เข้าใจว่า
เสียง ich-Laut และ เสียง ach-Laut โดยที่ทั้งสองเสียงมี
เงื่อนไขการออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง ich-Laut [Ç] เมื่อตามหลังสระ i, e, ö และ ü 
ตัวอย่างเช่น
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   schon

   schreiben

   Schule

   forschen

3.เสียง [ʃ] และเสียง [ʒ]

เสียง [ʃ] เป็นเสียงที่เกิดในตำแหน่งหลังปุ่มเหงือก 
และเป็นเสียงอโฆษะ ใช้ตัวเขียน sch หรือ st-, sp- ต้นคำ 
หรือคำที่มีรากมาจากคำเดิม 

" ตัวอย่างเช่น

   stark

   speziell

   stellen

   verstehen

   Giro

   Regie

   Genie

   Gage

   Etage

   Journal

   Kollage

   Jalousie

   Garage

เสียง [ʒ] เป็นเสียงที่เกิดในตำแหน่งเดียวกันคือหลัง
ปุ่มเหงือก แต่เป็นเสียงโฆษะ ใช้ตัวเขียน g, j ส่วนใหญ่จะเป็น
คำที่มาจากภาษาฝรั่งเศสและอิตาเลียน 

"
ตัวอย่างเช่น
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๏ 3. การออกเสียงสระ

ในการอธิบายลักษณะการเกิดเสียงพยัญชนะ เราจะ
พิจารณาจากลักษณะของการเกิด (Artikulationsart) และ 
ตำแหน่งที่เกิด (Artikulationsort) ซึ่งเป็นการอธิบายลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของกระแสลมที่ไหลผ่านเส้นเสียงมาปะทะกับ
ตำแหน่งในช่องปากและริมฝีปาก แต่ในการออกเสียงสระ 
กระแสลมที่ขึ้นมาจากกล่องเสียงไม่ได้มาปะทะกับอวัยวะต่างๆ 
ในช่องปาก กระแสลมที่เกิดในขณะที่ออกเสียงสระทำให้เส้น
เสียงสั่นและเกิดความก้องในขณะที่ผ่านขึ้นมายังช่องคอและ
ช่องปากพุ่งตรงออกมาบริเวณตรงกลางลิ้น บริเวณที่มีลักษณะ
สะท้อนนี้เรียกว่า Resonanzraum เสียงสระทุกเสียงจึงเป็น
เสียงโฆษะ 

อวัยวะหลักที่มีส่วนร่วมในการออกเสียงสระได้แก่ ลิ้น 
เพดานแข็ง และริมฝีปาก กระแสลมที่มากระทบอวัยวะดังกล่าว
จะทำให้เกิดเสียงสระในลักษณะต่างๆซึ่งขึ้นอยู่กับองค์
ประกอบที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กันในขณะออกเสียง ดังนี้ (Volmert: 
2005, 71-72) 
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1. ระดับสูง (hoch) หมายถึง ลิ้นยกตัวระดับสูงอยู่ในระดับที่ใกล้เพดานแข็งมากที่สุดเรียกว่าเป็น “สระสูง” หรือ 
“สระปิด” (geschlossener Vokal) เช่น สระ [i:]

2. ระดับกลาง (mittel) หมายถึง ลิ้นลดตัวลงในแนวขนานกับเพดานแข็งในระดับที่ต่ำกว่าระดับแรก ตำแหน่ง
ของลิ้นในระดับนี้ยังสามารถแยกย่อยออกเป็น “กึ่งสูง” (halbhoch) เช่น สระ [e:] และ “กึ่งต่ำ” (halbtief) เช่น 
สระ [Ɛ:] ได้อีกด้วย 

3. ระดับต่ำ (tief) หมายถึง ลิ้นลดตัวลงในแนวขนานกับเพดานแข็งในระดับที่ต่ำสุดเรียกว่าเป็น “สระต่ำ” (offen) 
หรือ สระเปิด (geschlossener Vokal) เพราะช่องว่างในปากเปิดกว้าง เช่น สระ [a:]

จากคำอธิบายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ตำแหน่งลิ้นยิ่งยกสูงมากขึ้นเท่าใดยิ่งทำให้ช่องว่างในปากปิดหรือแคบลงเท่านั้น 
หากตำแหน่งลิ้นส่วนหน้ายิ่งลดต่ำลงยิ่งทำให้ช่องว่างในปากเปิดกว้างมากขึ้นเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ การบรรยายเสียงสระจึง
จำแนกเป็น สระสูง (หรือสระปิด) สระต่ำ (หรือสระเปิด) สระกึ่งสูง (หรือกึ่งปิด) และสระกึ่งเปิด (หรือกึ่งต่ำ)

    องค์ประกอบที่ 1:        ตำแหน่งของลิ้นในแนวตั้ง (vertikale Ausrichtung)

คือการเคลื่อนตัวขึ้น - ลงของลิ้น สามารถจำแนกได้เป็น 3 ระดับ คือ 



51

1. สระหน้า (vorn) หมายถึง ลิ้นส่วนหน้ายกตัวขึ้น  เช่น สระ [i:] เช่นคำว่า bieten

2. สระหลัง(hinten) หมายถึง ลิ้นส่วนหลังยกตัวขึ้น เช่น สระ [u:] เช่นคำว่า Ruhm

3. สระกลาง (zentral) หมายถึง ลิ้นส่วนกลาง เช่น สระ [Ə] ซึ่งเป็นสระที่อยู่ในพยางค์ที่ไม่เน้น เช่นคำว่า Sonne

     องค์ประกอบที่ 2:       ตำแหน่งของลิ้นในแนวนอน (horizontale Dimension)

องค์ประกอบนี้เกิดขึ้นพร้อมกับกระบวนการการยกตัวของลิ้นในองค์ประกอบที่ 1 กล่าวคือ ในขณะที่ลิ้นยกตัวให้มีระดับ
สูงขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับว่าสระที่กำลังออกเสียงนั้นใช้ลิ้นส่วนไหนเป็นหลักในการยกตัว ซึ่งในการอธิบายดังกล่าวสามารถแบ่งส่วน
ของลิ้นในการออกเสียงสระได้ 3 ส่วน คือ 

     องค์ประกอบที่ 3:       การห่อตัวของริมฝีปาก (Lippenrundung)

ในขณะที่ออกเสียง ริมฝีปากอาจมีการห่อตัว (gerundet) หรือไม่ห่อตัว (หรือเหยียด) (ungerundet/gespreizt) สระที่
ไม่ห่อปาก เช่น สระ [i:] และสระที่ห่อปาก เช่น สระ [u:]
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    องค์ประกอบที่ 4:        การเกร็งหรือการคลายกล้ามเนื้อ (gespannt, ungespannt)

ในการออกเสียงสระจะมีการเกร็งหรือการคลายกล้ามเนื้อที่ปากประกอบด้วย สระที่เกร็งกล้ามเนื้อที่ปาก เช่น สระ [i:] 
สระที่คลายกล้ามเนื้อที่ปาก เช่น สระ [I] 

ภาพที่ 16 เป็นภาพที่แสดงภาพจำลองสี่เหลี่ยมคางหมูที่แสดงชุดสระเดี่ยวในภาษาเยอรมันพร้อมแถบแสดงองค์ประกอบ
ในการเกิดเสียงสระที่ได้อธิบายมาก่อนหน้านี้ คือ 

1. ตำแหน่งที่เกิดเสียง (Artikulationsort) แบ่งย่อยเป็น ส่วนหน้าของลิ้น ส่วนกลางของลิ้น หรือ ส่วนหลังของลิ้น 

2. รูปปาก (Lippenbeteiligung) มีสองลักษณะคือ ริมฝีปากห่อ หรือ ไม่ห่อ 

3. ตำแหน่งของลิ้นในแนวตั้ง (Zungenlage) การยกตัวของลิ้นขึ้นจรดเพดานแข็ง มี 3 ช่วงใหญ่ (สูง-กลาง-ต่ำ) 
และ 4 ช่วงย่อย (สูง-กึ่งสูง-กึ่งต่ำ-ต่ำ) 

4. การเปิดปากในมุมกว้าง-แคบ (Öffnungsgrad) แบ่งย่อยเป็น เปิดกว้างน้อย เปิดกว้างปานกลาง และเปิด
กว้างมาก 

5. คุณภาพของเสียง (Klangfarbe) 
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ภาพที่ 16: สระเดี่ยวในภาษาเยอรมัน
(J.Volmert (Hrsg.) (2005:72) : Grundkurs Sprachwissenschaft: Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag.)
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• 3.1 การออกเสียงสระประสม (Diphthonge)

สระประสมเกิดจากกระบวนการการออกเสียงที่เคลื่อนตัวจากเสียงสระเสียงหนึ่งไปยังเสียงสระอีกเสียงหนึ่งในพยางค์
เดียวกัน ภาษาเยอรมันมีสระประสมสองตัวทั้งหมด 3 เสียง คือ [ao͜] [ae͜] และ [ɔø͜] ซึ่งสามารถแสดงใน รูปจำลองสี่เหลี่ยม
คางหมูแสดงระบบเสียงสระภาษาเยอรมันได้ ดังนี้
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เสียงสระประสมทั้งสามเสียงของภาษาเยอรมันเป็นการผสมระหว่าง
[a] + [e] 
[a] + [o]    และ
[Ɔ] + [Ø]

"

ภาพที่ 17: สระประสม
(E.Stock/U.Hirschfeld (2002:20): Phonothek. Deutsch als Fremdsprache.
Lehrerhandreichungen. Bad Langensalza: Langenscheidt)
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ei

ai

ey

ay

Wein

Mai

Meyer

Bayern

[ae]̯

au Auge[ao̯]

eu

äu

heute

Träume

[ƆØ̯]

เสียงสระประสมภาษาเยอรมัน 3 เสียง สามารถเขียนเป็นตัวสะกดในคำได้ ดังนี้ (H.Dieling/U.Hirschfeld 2004: 
39) 

เสียง ตัวสะกด ตัวอย่าง
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Mutter

• 3.2 การออกเสียงสระในคำ

voll Sonne

❖ นำหน้าพยัญชนะมากกว่าหนึ่งตัวขึ้นไป หรือนำหน้าพยัญชนะ ...ng, ...sch. ...x  เช่น

Hemd noch Zunge

waschen mixen

สระในภาษาเยอรมันสามารถออกได้ทั้งเสียงยาวและเสียงสั้น เสียงเปิดและเสียงปิด ดังนั้นจึงควรศึกษาหลักทั่วไป
ของการออกเสียงสระ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ (ดูเปรียบเทียบในHirschfeld/Reinke/Stock (Hrsg.) 2007: 163)

1. ในพยางค์ที่เน้น สระจะออกเสียงเปิดและสั้น (offen und kurz) เมื่อ 

❖ นำหน้าพยัญชนะตัวเดียวกันสองตัว (Doppelkonsonant) เช่น
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❖ อย่างไรก็ตาม จะออกเสียงยาวในบางคำ เช่น

Nische Wüste

2. ในพยางค์ที่ไม่เน้น สระจะออกเสียงเปิดและสั้น (offen und kurz) เมื่อ  

❖ นำหน้าพยัญชนะหลายตัว เช่น

Lektorat normal

❖ นำหน้าพยัญชนะในพยางค์ปิด (คือพยางค์ที่ปิดท้ายด้วยพยัญชนะ) โดยเฉพาะในคำที่ภาษาเยอรมันนำมาจาก
    ภาษาอื่น เช่น

Basis Omnibus
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❖ อยู่ในพยางค์ที่เป็น “อุปสรรค” (Präfix)  ดังต่อไปนี้

erkennen

herein

vergehen

zerbrechen

er...

her...

ver...

zer...
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3. สระจะออกเสียงปิดและยาว (geschlossen und lang) เมื่อ  

❖ คำหรือพยางค์นั้นๆ มีสระตัวเดียวกันสองตัวติดกัน (Doppelvokal) เช่น

Aal Meer Boot

❖ สระตัวนั้นนำหน้า h เช่น

ihnen Mehl ahnen

ohne stöhnen wühlen

❖ อยู่ในพยางค์ที่เน้นและเปิด เช่น

geben haben Schüler
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❖ อยู่ในพยางค์ที่ออกเสียงเน้น ซึ่งเป็นพยางค์สุดท้ายของคำ เช่น

Menü Kommuniqué

    แต่จะออกเสียงเปิด ยาว (offen und lang) ในบางคำ เช่น

jäh zäh

❖ อยู่ในพยางค์ที่ออกเสียงเน้นและตามมาด้วยพยัญชนะ r หรือ l  เช่น

erheblich möglich übrig
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❖ อยู่ในคำที่มีเพียงหนึ่งพยางค์ เช่น

mir wir

schon für

ab an

von zum

mit

      แต่จะออกเสียงเปิดและสั้น (offen und kurz) ในคำที่มีพยางค์เดียวบางคำ เช่น
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❖ อยู่ในพยางค์ที่เป็นพยางค์เน้น หรือคำที่เยอรมันยืมมาจากภาษาอื่น เช่น

schwer Weg

Telefon Frisör

Athlet

4. สระจะออกเสียงปิดและกึ่งยาว (geschlossen und lang) เมื่อ  

❖ อยู่ในพยางค์สุดท้ายของคำและเป็นพยางค์ที่ไม่ออกเสียงเน้น เช่น

Alibi Prosa Motte

❖ อยู่ในพยางค์แรกของคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ และคำๆ นั้นมีตั้งแต่สี่พยางค์ขึ้นไปและพยางค์สุดท้าย
    ของคำนั้นเป็นพยางค์ที่เน้น เช่น

Meteorologie Universität



64

5. สระจะออกเสียงปิดและสั้น (geschlossen und kurz)  เมื่อ  

❖ อยู่ในพยางค์ที่เปิด (คือพยางค์ที่ลงท้ายด้วยสระ) และไม่เน้นในคำที่นำมาจากภาษาอื่น เช่น

Melodie Theorie

Papier Musik
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3. สัทสัมพันธ์

๏ การเน้นหนักบนพยางค์ในคำ
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ตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นตัวอย่างที่แสดงเพื่อให้
เข้าใจว่าสัทสัมพันธ์ หรือมิติเหนือเสียงที่เกิดขึ้น
ในขณะที่พูดมีลักษณะเป็นอย่างไร

ในการเปล่งเสียงถ้อยคำออกมาเป็นภาษาพูด เสียง
ที่เราได้ยินมิได้ประกอบด้วยเสียงสระและเสียงพยัญชนะ
เท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบเสียงอีกส่วนหนึ่งที่มาพร้อมกับ
คำพูดซึ่งไม่ปรากฏออกมาเป็นตัวเขียน องค์ประกอบดัง
กล่าว เช่น การลงพยางค์หนัก-เบาในคำ ความดัง-ค่อย 
ความเร็ว-ช้า จังหวะในการพูด หรือแม้กระทั่งการเว้น
จังหวะพูด ซึ่งองค์ประกอบต่างๆที่มาพร้อมกับการเปล่ง
เสียงพูดนี้มิได้ปรากฏให้เห็นเป็นตัวเขียน แต่เกิดขึ้น
พร้อมๆกับเวลาที่เราพูด เราเรียกองค์ประกอบนี้ว่าเป็น
ลักษณะ “มิติเหนือเสียง” (suprasegmentale Merk-
male) หรือ “สัทสัมพันธ์” (Prosodie) 

สัทสัมพันธ์
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ลักษณะของสัทสัมพันธ์ ตัวอย่าง / ไฟล์เสียง คำอธิบาย
การลงเสียงหนักในพยางค์ต่างกัน übersetzen - übersetzen ในภาษาเยอรมัน คำที่มีมากกว่าหนึ่งพยางค์จะมี

การลงเสียงหนักที่พยางค์เดียวเท่านั้น พยางค์ที่
เหลือจะลงเสียงเบา ในบางคำ การลงเสียงหนักใน
พยางค์ที่ต่างกันทำให้ความหมายต่างกัน ตาม
ตัวอย่างที่ยกมานนี้คำแรกลงเสียงหนักที่พยางค์
แรก แปลว่า“นำไปวางไว้อีกด้านหนึ่ง” ส่วนคำที่สอง
ลงเสียงหนักที่พยางค์ที่สอง หมายถึงคำกริยา มี
ความหมายว่า “แปล”

การออกเสียงสระสั้น - ยาวต่างกัน Staat - Stadt การออกเสียงสระสั้น-ยาวต่างกัน ทำให้ความหมาย
ต่างกัน คำแรกแปลว่า “รัฐ” ส่วนคำที่สองแปลว่า 
“เมือง” 

การลงเสียงต่ำหรือเสียงสูงท้าย
ประโยค

Anna raucht. - Anna raucht? การลงเสียงต่ำหรือเสียงสูงท้ายประโยคทำให้
ความหมายของประโยคเปลี่ยนไป ประโยคแรกที่
ลงเสียงต่ำเวลาพูดเป็นประโยคบอกเล่า มีใจความ
ว่า “อันนาสูบบุหรี่” แต่ประโยคที่สองที่เวลาพูดขึ้น
เสียงสูงท้ายประโยค แสดงความสงสัยระคนแปลก
ใจ เป็นคำถามถามว่า “อันนาสูบบุหรี่(ด้วย) หรือ?”
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สัทสัมพันธ์ หรือมิติเหนือเสียงมีความสัมพันธ์กับภาษา
พูดซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภาษา เช่น คำ
ในภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน จะมีกฎเกณฑ์
กำหนดการเน้นหนักที่พยางค์ในคำ (เช่นคำว่า einseitig, 
Gedic̠ht)1 ในขณะที่ภาษาไทยไม่มีการเน้นหนักที่พยางค์ใน
คำ แต่จะมีการกำหนดระดับเสียงสูงต่ำของคำในรูปของ
วรรณยุกต์โดยในแต่ละระดับเสียงจะให้ความหมายที่ต่าง
กันออกไป (เช่นคำว่า มา ม้า หมา) ซึ่งในภาษาอังกฤษและ
ภาษาเยอรมันจะไม่มีลักษณะการออกเสียงดังกล่าว 

ด้วยลักษณะที่ต้องสัมพันธ์กับการออกเสียง สัท
สัมพันธ์นอกจากจะมีบทบาทสำคัญในการสื่อความหมาย
ให้ชัดเจน ถูกต้องในภาษาใดภาษาหนึ่งแล้ว สัทสัมพันธ์ยัง
เป็นเรื่องสำคัญในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ อีกด้วย 
การที่ผู้เรียนสามารถเลียนเสียงให้ใกล้เคียงกับเจ้าของ
ภาษาให้ได้มากที่สุด หรือที่เรียกว่าการเลียน “สำเนียง” 
ของภาษานั้นๆ ให้ฟังดูมีความไพเราะใกล้เคียงกับสำเนียง
เจ้าของภาษา เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้พูดต่อ
เจ้าของภาษา และทำให้สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนับเป็นเป้าหมายหนึ่งของการเรียนภาษาต่าง
ประ

ประเทศ การออกเสียงจึงไม่เป็นแต่เพียงการออกเสียงสระ 
และพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์เท่านั้น แต่ผู้
เรียนต้องศึกษา หมั่นสังเกตและฝึกฝนมิติเหนือเสียงดัง
กล่าวจึงจะมีสำเนียงใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาได้ 

1 เครื่องหมายขีดเส้นที่กำกับอยู่ใต้พยางค์หมายถึงพยางค์นั้นเป็นพยางค์ที่ลง
เสียงหนัก 
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๏ การเน้นหนักบนพยางค์ในคำ (Wortakzent)

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การออกเสียงคำในภาษา
เยอรมันมีลักษณะเน้นพยางค์หนัก-เบา ผู้ที่เรียนภาษา
เยอรมันและออกเสียงโดยลงน้ำหนักพยางค์ไม่ถูกต้อง 
นอกจากจะมีสำเนียงที่ไม่ไพเราะแล้ว อาจนำไปสู่การสื่อ
ความหมายที่ผิดพลาดได้ เช่นในคำว่า

การลงเสียงหนัก-เบาในคำ ผู้เรียนภาษาต่างประเทศ
จะสังเกตได้ว่า พยางค์หรือเสียงสระที่ลงเสียงหนักในคำจะ
มีลักษณะคือ (Meibauer, J.et.al. 2002:115)

• ออกเสียงหนักกว่า (ดังกว่า) สระอื่น 

• ออกเสียงยาวกว่าสระอื่น

• ออกเสียงชัดกว่าสระอื่น

• ออกเสียงสูงกว่าสระอื่นblutarm! หมายถึง! เลือดน้อย

!

blutarm! หมายถึง! ขัดสนมาก 
หลักเกณฑ์ในการเน้นพยางค์หนัก-เบา ในภาษา
เยอรมัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ดูเปรียบเทียบ
ใน Stock, E. und Hirschfeld, U. 1996:1-22)
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1. คำภาษาเยอรมันที่มีมากกว่า 1 พยางค์ ส่วนใหญ่จะเน้นหนักที่พยางค์แรก
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2. คำภาษาเยอรมันที่เป็นคำแปลงมาจากคำยืน (Stammwort) เช่น แปลงคำกริยาให้เป็น
    คำนาม หรือ แปลงคำนามให้เป็นคำคุณศัพท์ น้ำหนักของคำจะยังคงอยู่ที่คำยืนนั้น
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3. คำที่มาขยายคำนามจะ เน้นหนักที่คำขยาย
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4. วิภัตติ (Präfixe) 

• 4.1 กริยาผันแยก (trennbare Verben) ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, mit-, nach-, weg-,
        wieder- เน้นหนักที่วิภัตติ
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• 4.2 คำกริยาภาษาเยอรมันที่ขึ้นต้นด้วยวิภัตติต่อไปนี้ จะลงเสียงหนักตามรากศัพท์เดิม
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• 4.3 คำภาษาเยอรมันที่ขึ้นต้นด้วยวิภัตติ  un-, Ur- และ Erz- จะลงเสียงหนักที่ วิภัตติ un-, Ur- และ Erz-
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5. ปัจจัย (Suffixe)

• 5.1 คำที่มีปัจจัย –ei ส่วนใหญ่เน้นที่ปัจจัย
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• 5.2 คำต่างๆในภาษาเยอรมันที่ลงท้ายด้วยปัจจัยต่อไปนี้จะลงเสียงหนักตามรากศัพท์เดิม
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6. คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

การลงเสียงเน้นหนักของคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ เช่น กรีก ละติน ฝรั่งเศส ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว 
แต่สามารถจำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ ดังนี้ 

• 6.1 คำที่นำมาจากภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่จะลงเสียงหนักที่พยางค์ท้ายของคำ
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• 6.2 คำที่ลงท้ายด้วยปัจจัยเหล่านี้ จะลงเสียงหนักพยางค์ก่อนสุดท้าย
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7. คำย่อ (Abkürzungen)

การออกเสียงตัวย่อจะลงเสียงหนักที่อักษรย่อตัวสุดท้าย
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8. คำผสมสองส่วน

หากเป็นคำผสมสองส่วน ปกติจะลงเสียงหนักตรงคำที่มาขยาย ส่วนคำนามหลักจะออกเสียงเบา เช่น
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9. คำผสมสามส่วน

โดยปกติคำผสมสามส่วนจะประกอบด้วยคำขยายที่อยู่ต้นคำ และคำนามหลักซึ่งเป็นคำประสมสองส่วนอยู่
แล้ว ในกรณีดังกล่าว จะลงเสียงหนักที่คำขยายที่อยู่ต้นคำ เช่น
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๏ การฝึกออกเสียงคำ
๏ การฝึกออกเสียงพยางค์ที่เน้นในคำ

4. แบบฝึกหัดการออกเสียง
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แบบฝึกหัดการออกเสียง
(ควรใส่หูฟังเพื่อให้สามารถแยกเสียงได้อย่างชัดเจน)

ในบทสุดท้ายนี้จะมีการฝึกฟังและฝึกออกเสียงคำภาษาเยอรมันเพื่อให้ผู้เรียนได้สังเกตการออกเสียงที่ถูกต้องและ
ฝึกเลียนเสียงดังกล่าว เพื่อให้การฝึกฟังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนควรใช้หูฟังในการฟังเพราะจะทำให้สามารถ
แยกแยะเสียงได้ชัดเจนขึ้น และอาจอัดเสียงของตนเองไว้เพื่อเปิดฟังอีกครั้งหนึ่งและเทียบเคียงดูว่า การออกเสียงของ
ตนเองใกล้เคียงกับตัวอย่างหรือไม่
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๏ การฝึกออกเสียงคำ (ปรับจาก Winkler, C.1963)

แบบฝึกหัดที่ 1 อ่านออกเสียงตาม

1. Mähne

2. Mädchen

3. Käse

4. Täter

5. nämlich

6. Fähre

7. zärtlich

8. trägt

9. fährt

10. lädt



87

แบบฝึกหัดที่ 2 เสียงไหนที่ได้ยิน
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แบบฝึกหัดที่ 3 อ่านออกเสียงตาม

1. böse

2. Höhe

3. Röhre

4. flöten

5. Öfen

6. öffnen

7. können

8. Wörter

9. Hölle

10. östlich
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1. Blut-blüht

2. Zug-zügig

3. Gruß-Grüße

4. Huhn-Hühner

5. Stuhl-Stühle

6. müde-Mühe

7. fühlen-Fülle

8. Lüge-Lücke

9. hüten-Hütten

10. Düne-dünne

แบบฝึกหัดที่ 4 อ่านออกเสียงตาม
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1. wohnen-Wonnen

2. Wohle-Wolle

3. Fohlen-vollen

4. Sohne-Sonne

5. Sohlen -sollen

6. Ofen-offen

7. Polen-Pollen

8. Tone-Tonne

9. Rogen-Roggen

10. Boden-Bodden

แบบฝึกหัดที่ 5 อ่านออกเสียงตาม
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1. Woche

2. ob

3. Osten

4. Hochzeit

5. vollkommen

6. vollstopfen

7. Vorteil

8. wollen

9. sollen

10. Ochse

แบบฝึกหัดที่ 6 อ่านออกเสียงตาม
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1. Mantel

2. Mittel

3. Bibel

4. Vogel

5. Onkel

6. Nelken

7. gelbe

8. wackeln

9. baumeln

10. lächeln

แบบฝึกหัดที่ 7 อ่านออกเสียงตาม
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แบบฝึกหัดที่ 8 เสียงไหนที่ได้ยิน
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1. Rad, Bad, Kind, Wind

2. legt, neigt, zeigt, schickt

3. scheibst, schreibst, raubst

4. aus der Hand in den Mund

5. außer Rand und Band

6. schlecht und recht

7. Hand in Hand

8. in Stadt und Rand

9. Mit Rat und Tat

10. Schritt und Tritt

แบบฝึกหัดที่ 9 อ่านออกเสียงตาม
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แบบฝึกหัดที่ 10 เสียงไหนที่ได้ยิน
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แบบฝึกหัดที่ 11 เสียงไหนที่ได้ยิน
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๏ การฝึกออกเสียงพยางค์ที่เน้นในคำ

1. einkaufen

2. Klinik

3. Berlin

4. korrigieren

5. sparsam

6. Vollmilch

7. Stadtrundfahrt

8. unzufrieden

9. Aussprache

10. Abschlussprüfung

แบบฝึกหัดที่ 12 อ่านออกเสียงตาม
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1. durchkreuzen - durchkreuzen

2. umgehen - umgehen

3. unterstellen - unterstellen

4. durchstreichen - durchstreichen

5. umgeben - umgeben

แบบฝึกหัดที่ 13 อ่านออกเสียงตาม
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1. antworten, beantworten, die Antwort

2. suchen, besuchen, der Besuch

3. laufen, verlaufen, der Verlauf

4. holen, erholen, die Erholung

5. schenken, verschenken, das Geschenk

แบบฝึกหัดที่ 14 อ่านออกเสียงตาม



100

แบบฝึกหัดที่ 15 คำต่อไปนี้ลงเสียงหนักที่พยางค์ใด
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1. ins Schwarze treffen

2. ausgetauscht werden

3. in Bereitschaft sein

4. sich den Kopf zerbrechen

5. seine ganze Tatkraft aufbieten

แบบฝึกหัดที่ 16 อ่านออกเสียงตาม
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6. Seufzer entpressen

7. Zwietracht säen

8. bis zum letzten Blutstropfen auspressen

9. ins Werk setzen

10. zum Markt bringen
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1. In Ulm und um Ulm und um Ulm herum.

 2. Brauchbare Bierbrauerburschen brauen brausendes Braun-
     bier.

3. Kleinkindkleidchen kleidet klein Kind. 

 4. Zwischen zwei spitzen Steinen zischen zwei zischende
     Schlangen, lauernd auf zwei zwitschernde Spätzchen. 

แบบฝึกหัดที่ 17 อ่านออกเสียงตาม
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 5. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen saßen zwei 
     zwitschernde Schwalben.

7. Sieben Schneeschipper schippen sieben Schippen Schnee.

 8. Wir Wiener Waschenweiber würden weiße Wäsche
     waschen, wenn wir wüßten, wo warmes Wasser wär.

6. Fritz frißt frisch Schöpsenfleisch.
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 9. Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer 
     Postkutschkasten.

10. Der dicke Diener trägt die dicke Dame durch den dicken 
      Dreck. Da dankte die dicke Dame dem dicken Diener, daß 
      der dicke Diener die dicke Dame durch den dicken Dreck 
      getragen hat.

11. Gut macht Mut, Mut Übermut, Übermut Hochmut, Hochmut 
      Armut, Armut Demut, Demut macht gut.
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 12. Lernst was, kannst was, kannst was, wirst was, wirst was, 
       bist was, bist was ,hast was. 
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