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 ศิวลกัษณ์    เจือจุล  :  การศึกษาการแปรเสียงพยญัชนะในภาษาไทยของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิระดบัหูตึงอยา่งรุนแรง. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์: รศ.สุวฒันา  เล่ียมประวติั. 235 หนา้. 
 
 วิทยานิพนธเ์ร่ืองการศึกษาการแปรเสียงพยญัชนะในภาษาไทยของเด็กท่ีมีความบกพร่อง

ทางการไดย้นิระดบัหูตึงอยา่งรุนแรง  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและวิเคราะห์การแปรเสียงพยญัชนะ

ในภาษาไทยตามปริบททางเสียง  ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูจากเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิระดบัหูตึง

อยา่งรุนแรง  ท่ีกาํลงัเรียนอยูช่ั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนโสตศึกษาปาน

เลิศ จงัหวดัลพบุรี จาํนวน 10 คน ดว้ยการทดสอบการออกเสียงโดยใชพ้ยางคท์ดสอบ จาํนวน 2,396 

พยางค ์ สามารถทดสอบการออกเสียงพยญัชนะในภาษาไทยไดค้รอบคลุมกบัปริบททางเสียง    

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีการแปรเสียงพยญัชนะในภาษาไทย  3 แบบ คือ การแปร

แบบแทนท่ีเสียง การแปรแบบเพิ่มเสียง และการแปรแบบละเสียง โดยพบลกัษณะการแปรแบบ

แทนท่ีเสียงมากท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งมีความสามารถในการออกเสียงพยญัชนะทา้ยดีท่ีสุด รองลงมาคือ

เสียงพยญัชนะตน้เด่ียว และเสียงพยญัชนะตน้ควบกลํ้ าตามลาํดบั  เสียงพยญัชนะทา้ยท่ีกลุ่มตวัอยา่ง

สามารถออกเสียงไดต้รงตามรูปมาตรฐานมากท่ีสุดเรียงตามลาํดบั คือ  

 เสียงพยญัชนะตน้เด่ียวท่ีกลุ่มตวัอย่างสามารถออกเสียงไดต้รงตามรูปมาตรฐานมากท่ีสุด

เรียงตามลาํดบั คือ   เสียงพยญัชนะ

ตน้ควบกลํ้ าท่ีกลุ่มตวัอย่างสามารถออกเสียงไดต้รงตามรูปมาตรฐานมากท่ีสุดเรียงตามลาํดบั คือ  

ดา้นสทัลกัษณะของเสียงพบว่า ตาํแหน่งฐานกรณ์และประเภท

ของเสียงมีผลต่อการแปรและความสามารถในการออกเสียงพยญัชนะในภาษาไทยของเด็กท่ีมีความ

บกพร่องทางการไดย้นิระดบัหูตึงอย่างรุนแรง  นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มตวัอย่างสามารถออกเสียง

พยญัชนะไม่มีลมไดดี้กว่าพยญัชนะมีลม ออกเสียงพยญัชนะไม่กอ้ง ไดดี้กว่าพยญัชนะกอ้ง    

 เม่ือพิจารณาตามปริบททางเสียง พบว่ากลุ่มตัวอย่างจะสามารถออกเสียงพยญัชนะใน

ภาษาไทยเม่ือปรากฏร่วมกบัสระเด่ียวไดดี้กว่าปรากฏร่วมกบัสระประสม โดยพบรูปแปรแบบเพิ่ม

เสียงเม่ือปรากฏในปริบทของสระประสมมากกว่าปรากฏร่วมกบัสระเด่ียวอยา่งชดัเจน 
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        This thesis aims to study hearing-impaired children’s variation in pronunciation of Thai 

consonant sounds. The participants in this study consist were 10 hearing-impaired children 

studying at Matthayom 4 to  Matthayom 6 at Panlert School for the Deaf in the academic 

year of 2553. The participants were asked to pronounce a list of 2,396 syllables. Occurring in 

both open and closed structure, the syllables are in different kinds of phonetic environments. 

Results showed that the children’s pronunciation of Thai consonants sounds varied and could 

be classified into 3 patterns : sound substitutionsound insertion, and sound deletion. 

Compared to the sound insertion and sound deletion, the sound substitution was most found. 

Moreover, compared to the pronunciation of initial consonant and cluster consonant sounds, 

the pronunciation of final consonants sounds was found to be most accurate. Specifically, the 

final consonant phonemes consisted of the initial 

consisted of  and the 

cluster consonant phonemes consisted of . As regards 

the influence of manners and places of articulation on the children’s pronunciation, the 

children were found to pronounce unaspirated sounds better than aspirated sounds and 

voiceless sounds better than voiced sounds. Furthermore, the phonetic environments also 

influenced the children’s pronunciation of Thai consonant sounds. The children were found to 

pronounce Thai consonant better when they occur with single vowels than with diphthongs. 

Additionally, an addition of sound was more often found in single vowel environments than in 

diphthong environments. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดเ้พราะไดรั้บความร่วมมือ และช่วยเหลือสนับสนุน

จากบุคคลหลายฝ่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ ่งรองศาสตราจารยสุ์วฒันา  เล่ียมประวติั  อาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ ์ ท่ีกรุณาใหค้าํปรึกษาแนะนาํ  และตรวจแกว้ิทยานิพนธอ์ยา่งละเอียด คอยห่วงใยเอาใจ

ใส่  ไถ่ถามติดตามการทาํงานของผูว้ิจยัเสมอมา  ผูว้ิจยัซาบซ้ึงและขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง

ไว ้ณ ท่ีน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร .สมชาย  สําเนียงงาม และผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.หม่อมหลวงจรัลวิไล จรูญโรจน์ คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณา
ตรวจแกไ้ขและใหค้าํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์   จนทาํใหว้ิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิ ่งข้ึน  
 ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บูลยจี์รา ชิรเวทย ์ ภาควิชาภาษาองักฤษ คณะ
อกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรเป็นอย่างสูง  ท่ีกรุณาตรวจแก้ไขบทคัดย่อภาษาองักฤษให้
ถูกตอ้ง  และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  ตลอดจนครูอาจารยทุ์กท่านท่ีเคยประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้แก่ผูว้ิจยั จนทาํให้ผูว้ิจยัมี
พลงัความคิดและสติปัญญาในการประกอบการงานจนสาํเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยดี 
 ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการไพศาล สุขนิตยท์รัพย ์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนโสตศึกษา

ปานเลิศ จงัหวดัลพบุรี  ขอบคุณคุณครูจนัทร์ศิริ สงมา   และครูกนกพร พรมไทย  กลัยาณมิตรท่ี

คอยช่วยเหลือในการเก็บขอ้มลูภาคสนาม  และอนุเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนพูดให้แก่

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูว้ิจยัตอ้งขอขอบคุณเด็กนกัเรียนท่ีน่ารักทุก

คนท่ีมีนํ้ าใจ  ยนิดีใหข้อ้มลูอยา่งกระตือรือร้น 
 ขอบคุณคุณมรกต คุม้ประสิทธ์ิ ท่ีช่วยเหลือเร่ืองการจดัระเบียบขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร์

ทาํใหผู้ว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มลูเสียงไดร้วดเร็วและแม่นยาํยิง่ข้ึน ขอขอบคุณ คุณธชัชยั  กรกุม  คุณมธุรส 

คุม้ประสิทธ์ิ คุณมณฑาทิพย ์ ศิริพนัธ ์ คุณนํ้ าผึ้ง มโนชยัภกัดี คุณศุภมน อาภานนัท ์ และคุณปรีชา  

เสือพิทกัษ ์ นอ้งๆ ทุกคนท่ีคอยช่วยเหลือ และเป็นกาํลงัใจดว้ยดีเสมอมา 

 ขอบคุณครูอาจารยโ์รงเรียนโคกสาํโรงวิทยาทุกท่าน และเพ่ือนๆ ทุกคน ท่ีคอยไถ่ถาม

เร่ืองการศึกษาต่อดว้ยความห่วงใย  ขอบคุณคุณสุพฒัน์ เจือจุล ท่ีช่วยเหลือในการเก็บขอ้มูล  และ

เป็นกาํลงัใจใหผู้ว้ิจยัไม่ทอ้ถอย  ตั้งใจทาํงานจนสาํเร็จลุล่วง 
 ทา้ยท่ีสุดผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อจาํเนียม  และคุณแม่ศิริวรรณ ชยังาม เป็น

อย่างสูง  ท่ีเป็นผูจุ้ดประกายให้ลูกเห็นความสําคัญของการศึกษา  และปรารถนาจะเห็นผูว้ิจัย

ประสบความสาํเร็จในทุกๆ ดา้น  จึงทาํใหผู้ว้ิจยัมีแรงบนัดาลใจ  มีกาํลงัใจ  มุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานทุกส่ิง

ใหส้าํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายดว้ยดี  ขอกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพ 
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