ปั ญหาการออกเสียงคาในภาษาไทยของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาตอนต้ น
เชือ้ สายกะเหรี่ ยงและมอญ จังหวัดกาญจนบุรี
สุวัฒนา เลี่ยมประวัต
ิ

บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาการออกเสียงคาในภาษาไทยของนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาตอนต้ นเชื ้อสายกะเหรี่ ยงโปและมอญ 6 โรงเรี ยนในอาเภอทองผาภูมิและอาเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยเก็บข้ อมูลจากการอ่านและการพูดของนักเรี ยน 180 คน
ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนทัง้ 2 กลุ่มชาติพนั ธุ์มีปัญหาการออกเสียงคาในภาษาไทย 4 ประการ คือ
1.การแทนที่ของเสียง (Substitution) 2.การไม่ออกเสียงในเสียงที่ต้องการ (Omission) 3.การออก
เสียงเพิ่มไปจากเสียงที่ต้องการ (Insertion) 4.การแยกพยางค์ผิด (Parsing) ส่วนปั ญหาเฉพาะ
กลุ่มชาติพันธุ์ คือ นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาตอนต้ นเชือ้ สายกะเหรี่ ยงมีปัญหาการไม่ออกเสียง
พยัญชนะท้ ายมากกว่านักเรี ยนเชื ้อสายมอญ และนักเรี ยนเชื ้อสายมอญมีปัญหาการแทนที่เสียง
สระมากกว่านักเรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยง



บทความนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนงานวิจยั เรื่ อง “บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเพื่อพัฒนาภาษาไทย
สาหรับนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาตอนต้ นเชื ้อสายกะเหรี่ ยงและมอญ” ประกอบด้ วยโครงการวิจยั ย่อย 2
โครงการคือ “บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการออกเสียงของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาตอนต้ น เชื ้อ
สายกะเหรี่ ยงและมอญ” และ “บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการใช้ คาและประโยคของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาตอนต้ นเชื ้อสายกะเหรี่ ยงและมอญ” ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั จาก สกว.
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The Thai Pronunciation Problems of Junior Primary School Students of
Karen and Mon Ethnic Groups in Kanchanaburi
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Abstract
This research article presents the Thai pronunciation problems faced by Karen
and Mon junior primary school students in six schools in Thong Pha Phum and
Sangkhlaburi Districts, Kanchanaburi Province. Data were collected from reading and
speaking of 180 students. The results indicated that both ethnic groups encountered 4
pronunciation problems: 1) Substitution, 2) Omission, 3) Insertion, and 4) Parsing.
Furthermore, some problems are specific to ethnic group; for example, omission of final
sounds are more prevalent in the Karen students while substitution of vowels are more
prevalent in the Mon students.
บทนา
ภาษาไทยมี ความส าคัญ ในฐานะภาษาประจ าชาติ หลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขัน้
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ กาหนดให้ ภาษาไทยอยู่ในกลุ่มทักษะที่เป็ นเครื่ องมือแสวงหาความรู้
นอกจากนี ้สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติยงั กาหนดให้ “การอ่านออกเขียนได้ ”
และ “การอ่านคล่องเขียนคล่อง” เป็ นนโยบายเร่ งรัดคุณภาพการเรี ยนการสอนภาษาไทยสาหรับ
นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาตอนต้ นและประถมศึกษาตอนปลายตามลาดับ นโยบายดัง กล่าวจะ
สัมฤทธิ์ ผลได้ ผู้เรี ยนต้ องรู้ หลักเกณฑ์ ภาษาไทยและมีทักษะการอ่านการเขียนที่แม่นยาเพื่อให้
บรรลุผลทัง้ 4 ด้ านคือด้ านความรู้ ด้ านทักษะ ด้ านค่านิยม และด้ านการจัดการ
อย่างไรก็ตามหลักการของหลักสูตรส่วนหนึง่ กาหนดว่าเป็ นการศึกษาที่ม่งุ สร้ างเอกภาพ
ของชาติ โดยมี เป้าหมายหลักร่ วมกันคือ เปิ ดโอกาสให้ ท้องถิ่นสามารถจัดหลักสูตรบางส่วนให้
สอดคล้ องและเหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์และสภาพท้ องถิ่นได้ อีกทังต้
้ องจัดการศึกษา ติดตาม
และแก้ ไขข้ อ บกพร่ อ งของผู้เ รี ย นอย่ า งต่อ เนื่ อ ง จึ ง ถื อ ได้ ว่ า ครู เ ป็ นบุค คลส าคัญ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
การเรี ยนรู้และการพัฒนาผู้เรี ยนโดยเฉพาะท้ องถิ่นที่มีผ้ เู รี ยนเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์
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ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic group) ในท้ องถิ่นต่างๆ หลายกลุ่ม ที่ไม่ได้ ใช้
ภาษาไทยเป็ นภาษาแม่ (first language) จังหวัดกาญจนบุรีเป็ นจังหวัดหนึ่งที่มีอาณาเขตติดต่อ
กับสหภาพเมียนมาร์ อีกทังมี
้ กลุ่มชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ เช่น กะเหรี่ ยงโป มอญ ลาว ขมุ พม่า ในจานวน
กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านีก้ ะเหรี่ ยงโปและมอญจัดเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่มีเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะ
อาเภอสังขละบุรี อาเภอทองผาภูมิ เด็กกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ต้ องเรี ยนรู้ ภาษาไทยให้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้เช่นเดียวกับเด็กไทยทัว่ ไป แต่สภาพความเป็ นจริ ง เด็กกลุ่ม
ชาติพันธุ์ดงั กล่าวมักใช้ ภาษาแม่ในชีวิตประจาวันเพื่อติดต่อสื่อสาร และใช้ ภาษาไทยเป็ นภาษา
ที่สองเมื่ออยู่ที่โรงเรี ยน ปั ญหาด้ านการสื่อสารจึงเกิดขึ ้น เพราะภาษากะเหรี่ ยงโปและภาษามอญ
แตกต่างกับภาษาไทยเป็ นอันมาก
การที่นกั เรี ยนชัน้ ประถมศึกษาตอนต้ นมีภาษาแม่ (first language) หรื อภาษาที่หนึ่ง
เป็ นภาษากะเหรี่ ยงโปและภาษามอญและต้ องเรี ยนภาษาไทยเป็ นภาษาที่สองที่โรงเรี ยน ผู้วิจัย
คาดว่า นัก เรี ยนน่าจะมี ปัญ หาการออกเสี ย งภาษาไทยประเภทอื่ น ๆด้ วย ดัง ที่ แอล เซลิ ง เกอร์
(Selinker 1977) กล่าวว่าการเรี ยนภาษาที่สองนัน้ ผู้เรี ยนจะสร้ างระบบไวยากรณ์ใหม่ซึ่งมีลกั ษณะ
ของ การใช้ กฎร่วมกันระหว่างสองระบบภาษาคือระบบของภาษาแม่และระบบของภาษาที่กาลัง
เรี ยนอยู่ แอล เซลิงเกอร์ เรี ยกภาษาของผู้เรี ยนนีว้ ่า “interlanguage” หรื อ “ภาษาระหว่างสอง
ระบบ” หรื อ “อันตรภาษา” หมายถึง รูปแบบต่างๆทังด้
้ านเสียง หน่วยคาและไวยากรณ์ ที่ปรากฏ
ในคาพูดของผู้เรี ยนภาษาซึง่ เป็ นรูปแบบที่ไม่ตรงกับบรรทัดฐานของภาษาที่สอง ทังที
้ ่ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยน
และใช้ รูปแบบที่ถกู ต้ องของภาษานันมาหลายปี
้
แล้ วก็ตาม บางครัง้ รูปแบบภาษาระหว่างสองระบบ
อาจปรากฏได้ อีกเมื่อผู้เรี ยนพบเนื ้อหาหรื อบทเรี ยนที่ยากเกินไป จึงนาเอารูปแบบภาษาแม่ของตน
ไปปะปนกับรูปแบบภาษาที่สอง
ผู้วิจยั มีความเห็นว่านักเรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยงและมอญน่าจะมีปัญหาการออกเสียงคา
ในภาษาไทย จากการทบทวนงานวิจยั พบว่ามีผ้ ศู กึ ษาปั ญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักเรี ยน
กลุ่ม ชาติพัน ธุ์ พอสมควร เช่น ประสงค์ รายณสุข และคณะ (2523) ศึกษาวิธี การแก้ ไ ขการพูด
ภาษาไทยของเด็กชาวเขา บรรเลง สุปี (2536) วิเคราะห์ความยากง่ายในการอ่านและการเขียนคา
พื น้ ฐานภาษาไทย ระดับ ชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 1 ของนัก เรี ย นชาวเขาเผ่ า กะเหรี่ ย ง จัง หวัด
แม่ฮอ่ งสอน เสนอ ตรี วิเศษ (2542) วิเคราะห์ปัญหาการพูดและการเขียนภาษาไทยของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ในเขตอาเภอขุนหาญ จังหวัดศรี สะเกษ จิ ตประภา ศรี อ่อน (2522) ศึกษา
ปั ญหาการพูดภาษาไทยไม่ชัดของเด็กชาวเขาเผ่าม้ งในโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ตาก ธี ระพันธ์
เหลืองทองคาและคณะ (2558) ศึกษาการอ่านออกเสียงและการพูดภาษาไทยไม่ชดั ของนักเรี ยน

กลุ่มชาติพนั ธุ์ชนประถมศึ
ั้
กษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้ นในจังหวัดพะเยา โดยนาปั ญหา
มาสร้ างแบบฝึ กอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว เป็ นต้ น
งานวิจัยที่ผ่านมาได้ สะท้ อนปั ญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักเรี ยนกลุ่มชาติพั นธุ์
ต่างๆ แต่ยัง ไม่มี ผ้ ูใดศึกษาปั ญ หาการออกเสี ยงคาในภาษาไทยของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษา
ตอนต้ นเชื อ้ สายกะเหรี่ ยงโปและมอญในจัง หวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยจึง สนใจศึกษาเรื่ องดังกล่าว
เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทราบปั ญหาอันจะเป็ นประโยชน์ในการจัดการศึกษาและพัฒนาภาษาไทยแก่
นักเรี ยนทวิภาษา หรื อการจัดทานโยบายภาษาและการวางแผนการศึกษาของชาติให้ สอดคล้ อง
กับการ เข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญหาร่ ว มเกี่ ย วกั บ การออกเสี ย งค าในภาษาไทยของนั ก เรี ยนชั น้
ประถมศึกษาตอนต้ นเชื ้อสายกะเหรี่ ยงโปและมอญในจังหวัดกาญจนบุรี
2.เพื่อเปรี ยบเทียบปั ญหาเฉพาะกลุม่ เกี่ยวกับการออกเสียงคาในภาษาไทยของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาตอนต้ นเชื ้อสายกะเหรี่ ยงโปและมอญในจังหวัดกาญจนบุรี
ของเขตของการวิจัย
1. ศึก ษาเฉพาะปั ญ หาการออกเสี ยงสระ พยัญ ชนะ วรรณยุก ต์ข องนักเรี ยนระดับ
ประถมศึกษาตอนต้ นเชื ้อสายกะเหรี่ ยงและมอญ
2. ศึกษาเฉพาะ 6 โรงเรี ยนในอาเภอทองผาภูมิและอาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ได้ แก่ โรงเรี ยนบ้ านหนองเจริญ โรงเรี ยนบ้ านกุยแหย่ โรงเรี ยนบ้ านลิ่นถิ่น ตาบลลิ่นถิ่น ตาบลลิ่นถิ่น
อาเภอทองผาภูมิ โรงเรี ยนอนุบาลสังขละบุรี โรงเรี ยนวัดวังก์วิเวการามและโรงเรี ยนบ้ านซองกาเรี ย
ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
3. ศึกษาเฉพาะนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้ อมูล คื อ นักเรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยงโปจานวน
95 คน นักเรี ยนเชื ้อสายมอญ จานวน 85 คน รวม 180 คน
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ส ารวจวิ ท ยานิ พ นธ์ เอกสารงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประกอบด้ ว ยแนวคิด เกี่ ย วกับ
ข้ อบกพร่องในการออกเสียงพูด แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนภาษาที่สอง งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับระบบ
เสียงภาษากะเหรี่ ยงโปและมอญ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาการออกเสียงพูดของนักเรี ยน

2. การเลือกพื ้นที่ ผู้วิจยั เลือกจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในภูมิภาคตะวันตกอันเป็ นพื ้นที่ทาง
การศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรมุ่งพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยและคณะวิชา
จังหวัดกาญจนบุรี มีอาณาเขตติดกับสหภาพเมียนมาร์ อีกทังมี
้ กลุ่มชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ เช่น กะเหรี่ ยง
โป มอญ ลาว ขมุ พม่า ในจานวนกลุ่มชาติพนั ธุ์เหล่านี ้ กลุ่มกะเหรี่ ยงและมอญมีเป็ นจานวนมาก
โดยเฉพาะอาเภอทองผาภูมิและอาเภอสังขละบุรี ผู้วิจยั จึงเก็บข้ อมูลสนาม พบปะผู้ประสานงาน
ในพื ้นที่วิจยั จากนันจึ
้ งเลือกโรงเรี ยน 6 แห่ง เป็ นพืน้ ที่เก็บข้ อมูล คือ โรงเรี ยนบ้ านหนองเจริ ญ
โรงเรี ย นบ้ า นลิ่ น ถิ่ น และโรงเรี ย นบ้ า นกุย แหย่ ต าบลลิ่ น ถิ่ น อ าเภอทองผาภูมิ โรงเรี ย นบ้ า น
ซองกาเรี ย โรงเรี ยนวัดวังก์วิเวการามและโรงเรี ยนอนุบาลสังขละบุรี ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี
3. การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาตอนต้ นเชื ้อสายกะเหรี่ ยงและ
มอญมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
1) เป็ นนักเรี ยนที่ศกึ ษาในโรงเรี ยนซึง่ เป็ นพื ้นที่วิจยั
2) มีบดิ ามารดาพูดภาษากลุม่ ชาติพนั ธุ์นนๆคื
ั ้ อภาษากะเหรี่ ยงโปหรื อภาษามอญ
3) นักเรี ยนต้ องใช้ ภาษากะเหรี่ ยงโปหรื อภาษามอญสื่อสารในชีวิตประจาวัน กับ
บุคคลในครอบครัวและคนในชุมขนที่มีชาติพนั ธุ์เดียวกัน
4) นักเรี ยนต้ องมีอวัยวะในการออกเสียงและสติปัญญาที่สมบูรณ์
ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ มอบหมายให้ ครู คดั เลือกกลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 2 และ
3 ชันละ
้ 10 คน รวม 30 คน ใน 1 โรงเรี ยน รวมกลุ่มตัวอย่างทังสิ
้ ้น 180 คน เป็ นนักเรี ยนเชื ้อสาย
กะเหรี่ ยงโป 95 คน นักเรี ยนเชื ้อสายมอญ 85 คน
4. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ เก็บข้ อมูล
4.1 เครื่ องมือที่ใช้ เก็บข้ อมูลสาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 และ 2 ได้ แก่
แบบฝึ กอ่านคา อ่านประโยค เพื่อให้ นกั เรี ยนอ่านออกเสียง นอกจากนันมี
้ ภาพเพื่อให้ นกั เรี ยนพูด
เล่าเรื่ องจากภาพ
4.2 เครื่ องมือที่ใช้ เก็บข้ อมูลสาหรับนักเรี ยนชันประถมปี
้
ที่ 3 ได้ แก่ บทอ่าน เพื่อให้
นักเรี ยนอ่านออกเสียงและภาพ เพื่อให้ นกั เรี ยนพูดเล่าเรื่ องจากภาพ
เครื่ องมือที่ใช้ เก็บข้ อมูลดังกล่าวสร้ างจากหนังสือแบบเรี ยนวิชาภาษาไทยของ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาตอนต้ น คัดเลือกจากบัญชีคาศัพท์พื ้นฐานของนักเรี ยนชันประถมปี
้
ที่ 1-3
ปี การศึกษา 2554 จัดทาโดย สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนภาพที่ใช้ เล่าเรื่ องนันมี
้ ทงครู
ั ้ ผ้ สู อนจัดเตรี ยมให้

และผู้วิจัยจัดเตรี ยมเอง ทัง้ นีผ้ ้ ูสอนได้ ตรวจสอบแล้ วว่าเป็ นภาพที่นักเรี ยนรู้ จัก มีประสบการณ์
สามารถเล่าเรื่ องจากภาพนันๆได้
้
5. ช่วงเวลาการเก็บข้ อมูล ผู้วิจัย ได้ เก็บข้ อมูลด้ านปั ญหาการออกเสียงภาษาไทยของ
นักเรี ยนช่วงเช้ าและบ่ายในห้ องเรี ยนของโรงเรี ยน ตังแต่
้ เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
เฉพาะวันหยุดคือวันเสาร์ เท่านันเพราะวั
้
นจันทร์ -วันศุกร์ นักเรี ยนเรี ยนวิชาอื่นๆด้ วย ทางโรงเรี ยนจึง
ไม่สะดวกให้ ผ้ วู ิจยั เก็บข้ อมูล ระยะเวลาเก็บข้ อมูลในโรงเรี ยน 6 แห่ง คือ เดือนธันวาคม-มีนาคม
2557
6. วิธีการเก็บข้ อมูล ผู้วิจยั และนักศึกษาปริญญาโทซึ่งเป็ นผู้ช่วยวิจยั ได้ แบ่งกลุ่มเก็บข้ อมูล
จากนักเรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยงโปและมอญทัง้ 6 โรงเรี ยน โดยเก็บแต่ละชันเรี
้ ยน การเก็บข้ อมูลมี 2
วิธี คือ 1. เก็บข้ อมูลจากการพูดถาม-ตอบกับผู้วิจยั การพูดแนะนาตัวเองในชันเรี
้ ยน การพูดเล่า
เรื่ อ งจากภาพ การสนทนาด้ วยภาษาไทยระหว่ า งนัก เรี ย นกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ นั ก เรี ย นกั บ ครู
2. เก็บข้ อมูลจากการอ่านคา ประโยคและบทอ่านตามที่กาหนด ทังนี
้ ้ผู้วิจยั จะพิจารณาด้ านการ
ออกเสียงของนักเรี ยนทังเสี
้ ยงสระ พยัญชนะและวรรณยุกต์พร้ อมกับบันทึกเสียงของนักเรี ยนด้ วย
เครื่ องบันทึกเสียงและสัทอักษร (phonetic alphabet) เพื่อวิเคราะห์หน่วยเสียงและเสียงแปร
7. การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้วิจัยได้ บนั ทึกข้ อมูลการออกเสียงภาษาไทยของนักเรี ยน
ด้ วยสัทอักษรและบันทึกเสียงแล้ ว ผู้วิจยั จึงนามาวิเคราะห์โดยใช้ แนวทางการวิเคราะห์ข้อผิด(Error
Analysis ) ซึง่ ใช้ การเปรี ยบต่าง ( contrast) ระหว่างการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานกับการออก
เสียงของนักเรี ยน จากนันผู
้ ้ วิจยั นาข้ อมูลมาจัดปั ญหาการออกเสียงพูด โดยวิเคราะห์แยกประเภท
และเรี ยงลาดับความถี่ของปั ญหาที่พบด้ วยค่าร้ อยละ รวมทังพิ
้ จารณาปั ญหาการออกเสียงที่พบ
เฉพาะกลุม่ ชาติพนั ธุ์และปั ญหารวมด้ วย
8. เรี ยบเรี ยงผลการวิจยั ในรูปแบบของบทความวิจยั
ผลการวิจัย
จากการศึกษาปั ญหาการออกเสียงของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาตอนต้ นเชื ้อสายกะเหรี่ ยง
และมอญจานวน 180 คน เป็ นนักเรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยงจานวน 95 คน นักเรี ยนเชื ้อสายมอญ
จานวน 85 คน จาก 6 โรงเรี ยน ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลจากการอ่านรายการคาที่กาหนด บทอ่าน การพูด
และการสนทนาพบปั ญหาด้ านการออกเสียงคาในภาษาไทยดังนี ้
1. การแทนที่ของเสียง (Substitution) หมายถึง การที่เสียงนันถู
้ กแทนที่ด้วยเสียงย่อย
หรื อหน่วยเสียง สาเหตุเกิดจากนักเรี ยนไม่สามารถออกเสียงนัน้ ได้ อันเป็ นผลจากภาษาแม่ของ

นักเรี ยนไม่มีหน่วยเสียงนันหรื
้ อเกิดจากนักเรี ยนจาอักษรไทยไม่ได้ ไม่แม่นยาในการออกเสียงหรื อ
ความเคยชินในการออกเสียงผิดๆ ปั ญหาการเปลี่ยนเป็ นเสียงอื่นมีดงั นี ้
1.1 การแทนที่เสียงวรรณยุกต์ หมายถึง การที่หน่วยเสียงวรรณยุกต์นนถู
ั้ ก
แทนที่ด้วยเสียงย่อยหรื อหน่วยเสียงวรรณยุกต์อื่น จากการศึกษาพบว่านักเรี ยนมีปัญหาจานวน
151 คนหรื อร้ อยละ 83.88 โดยนักเรี ยนเชื อ้ สายกะเหรี่ ยงมี ปัญหาการออกเสี ยงวรรณยุกต์ไ ม่
ถูกต้ อง จานวน 77 คน หรื อร้ อยละ 81.05 นักเรี ยนเชื ้อสายมอญมีปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์
จานวน 74 คน หรื อร้ อยละ 87.05 ปั ญหาดังกล่าวพบมากเป็ นอันดับ 1 ทังสองกลุ
้
่มชาติพนั ธุ์ซึ่งเป็ น
ปั ญหาหลักของนักเรี ยน โดยเฉพาะการผันเสียงวรรณยุกต์ด้วยอักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่า
ที่ ไ ม่แม่นยาเพราะคาบางคาไม่มี รูปวรรณยุกต์ แต่พ ยัญชนะต้ นเป็ นอักษรสูง หรื อ ห นา อ น า
นักเรี ยนเข้ าใจว่าออกเป็ นเสียงสามัญหรื อเดาว่าเป็ นเสียงวรรณยุกต์อื่นๆ ดังตัวอย่างคาที่ใช้ หน่วย
เสียงวรรณยุกต์ไม่ถกู ต้ อง เช่น
‘ลุม่ หลง’
‘เขาค้ อ’
‘ฝา’
‘ถุง’
‘ฉุนเฉียว’
‘ต้ นงิ ้ว’
‘อย่า’
‘เชื่องช้ า’
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บางกรณี นัก เรี ย นออกเสี ย งโดยใช้ เ สี ย งวรรณยุก ต์ ย่อ ย (allotone) ของหน่ ว ยเสี ย ง
วรรณยุกต์เดียวกันจึงเกิดการแปร (variation)ของหน่วยเสียงวรรณยุกต์ ซึ่งนักเรี ยนอาจจาแนกได้
ยากระหว่างหน่วยเสียงวรรณยุกต์ถิ่นกรุ งเทพฯกับ เพราะหน่วยเสียงวรรณยุกต์ ถิ่นกาญจนบุรี ที่
นักเรี ยนเคยได้ ยินในชีวิตประจาวัน เช่น


การยกตัวอย่างจะใช้ เครื่ องหมาย
หมายถึง นักเรี ยนออกเสียงเป็ น...และใช้ เครื่ องหมาย/.../
แสดงการออกเสียงในระดับสรศาสตร์ (Phonemics)เพื่อให้ เห็นการแทนที่ของหน่วยเสียง

คนทัว่ ไปเรี ยกว่า “เสียงเหน่อ” หรื อ “สาเนียงเหน่อ” ในทางภาษาศาสตร์ จดั ว่าเป็ นความแตกต่ าง
ด้ านสัทศาสตร์ ผู้วิจยั จึงแสดงการแปรในระดับสัทศาสตร์ (phonetics) โดยใช้ เครื่ องหมาย [ …. ] และตัวเลข
วรรณยุกต์สองหลักหรื อสามหลักเพื่อให้ เห็นความแตกต่างในระดับเสียงย่อยของวรรณยุกต์

‘ใบโบก’
‘หู’
‘สอง’
‘หลาย’
‘หนึง่ ’
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1.2 การแทนที่เสียงพยัญชนะ หมายถึง การที่หน่วยเสียงพยัญชนะนัน้ ถูก
แทนที่ด้วยหน่วยเสียงพยัญชนะอื่นหรื อเสียงย่อยอื่น จากการศึกษาพบปั ญหา 2 ประเภท คือ
1.2.1 การแทนที่พยัญชนะ <ร > นักเรี ยนมักออกเสียงพยัญชนะต้ น
/r/ <ร> เป็ นเสียง /l/ <ล> ทังการสนทนาและการอ่
้
านโดยเฉพาะการสนทนาหรื อการพูดหน้ าชัน้
เรี ยนด้ วยความเคยชินและการได้ ยินในชีวิตประจาวัน นักเรี ยนทุกคนจึงออกเสียง /r/ เป็ น /l/ ส่วน
การอ่านคานัน้ นักเรี ยนบางคนซึ่งเป็ นส่วนน้ อยระมัดระวังออกเสียง /r/ ได้ ถูกต้ องเพราะเห็นรู ป
เขียน ร เรื อ ปั ญหาการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้ น /r/ เป็ น /l/ นี ้พบมากเป็ นอันดับ 1 ของการ
ออกเสียงพยัญชนะพบจานวน 146 คนหรื อร้ อยละ 81 .11 โดยนักเรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยงมีปัญหานี ้
79 คน หรื อร้ อยละ 83.15 ส่วนนักเรี ยนเชื ้อสายมอญมีปัญหา 67 คน หรื อร้ อยละ 78.82 อนึ่งการ
ออกเสียง /r/ เป็ น /l/ นี ้ยังเป็ นสาเหตุหนึง่ ของการออกเสียงควบกล ้าพยัญชนะต้ น ร เรื อไม่ชดั ด้ วย
ดังตัวอย่างคาต่อไปนี ้
‘แรง’
‘ไพเราะ’
‘รูด’
‘รังนก’
‘รอง’

/rɛ /

/lɛ /

/phaj r Ɂ/

/phaj l Ɂ/
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1.2.2 การแทนที่พยัญชนะเสียงอื่นๆ การออกเสียงพยัญชนะอื่นๆที่มี
ปั ญหา ผู้วิจยั ได้ จดั ไว้ ให้ อยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งนับแยกจากกลุ่มการออกเสียง /r/ เป็ น /l/ เพราะ
เห็นว่าการออกเสียง /r/ เป็ น /l/ จัดเป็ นปั ญหาเร่งด่วนพบเป็ นจานวนมากกว่า
การออกเสียงพยัญชนะอื่นที่มี ปัญหานอกเหนื อจากการออกเสียง /r/
เป็ น /l/ เกิดจากการที่นกั เรี ยนเห็นว่ารูปพยัญชนะไทยบางตัวคล้ ายคลึงกันแต่ออกเสียงต่างกัน เป็ น
คนละหน่วยเสียง นักเรี ยนจาสับสนและไม่แม่นยา เช่น รูปพยัญชนะ บ /b/ กับ ป /p/ พ /ph/
กับ ฟ /f/ ด /d/ กับ ค /kh/ ด /d/ กับ ต /t/ ข /kh/ กับ ช /ch/ ผ /ph/ กับ ฝ /f/ น /n/

กับ ม /m/ ล /l/ กับ ส /s/ หรื อเกิดจากการอ่านไม่ออกจึงเดาออกเป็ นเสียงอื่นที่ ไม่สมั พันธ์กนั
ทังๆที
้ ่คานันไม่
้ มีปัญหาเมื่อออกเสียง เพียงแต่นกั เรี ยนเห็นรูปคานันแล้
้ วอ่านไม่ออก จากการศึกษา
พบว่านักเรี ยนมีปัญหาจานวน 86 คนหรื อร้ อยละ 47.77 โดยนักเรี ยนเชือ้ สายกะเหรี่ ยงมีปัญหา
ดังกล่าว จานวน 46 คน หรื อร้ อยละ 48.42 นักเรี ยนเชื ้อสายมอญมีปัญหาจานวน 40 คนหรื อร้ อย
ละ 47.05 ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
‘บาน’
‘พัด’
‘คาน’
‘ยื่น’
‘คอย’
‘ชัน’้
‘ออก’
‘ผิด’
‘หมาก’
‘เดือดร้ อน’

/ba:n/

/pa:n/
/

/kha:n/

/da:n/

/j :n/

/j :k/

/kh :j/

/kh :p/

/

/

/

/Ɂ :k/
/
/

Ɂ Ɂ/

/



Ɂ/

/

Ɂ/

/d at r :n/

/t an l :n/

นอกจากนัน้ ผู้วิจยั ยังพบว่านักเรี ยนบางคนออกเสียงพยัญชนะไม่ถูกต้ อง มีการ
เปล่งเสียงแปรไปจากการออกเสียงในภาษาไทยมาตรฐาน ได้ แก่ การออกเสียง <ส> /s/ โดยใช้ ลิ ้น
แตะระหว่างฟั น (interdental) คือ [Ɵ] ซึ่งเป็ นเสียงย่อย (allophone) ของหน่วยเสียง /s/ อีกด้ วย
ซึง่ พบไม่มากนักมีจานวน 6 คน หรื อร้ อยละ 3.33
1.3 การแทนที่เสียงสระ หมายถึง การที่หน่วยเสียงสระนันถู
้ กแทนที่ด้วยหน่วย
เสียงสระอื่น จากการศึกษาพบว่านักเรี ยนสับสนเรื่ องการออกเสียงสระเสียงสันและเสี
้
ยงยาว หรื อ
ออกเสียงผิดเพราะจารู ปสระไม่ได้ หรื อมีปัญหาเกี่ยวกับสระลดรู ป สระประสมในภาษาไทย จาก
การศึกษาพบว่านักเรี ยนมีปัญหาจานวน 104 คนหรื อร้ อยละ 57.77 โดยนักเรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยง
มีปัญหาการแทนที่เสียงสระจานวน 46 คน หรื อร้ อยละ 48.42 นักเรี ยน เชื ้อสายมอญมีปัญหาการ
เปลี่ยนเสียงสระจานวน 58 คน หรื อร้ อยละ 68.32 ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
‘ยับเยิน’


การออกเสียงพยัญชนะท้ ายเป็ น

ə:n/

Ɂ

/

พบในนักเรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยงมากกว่าเชื ้อสายมอญ

‘คุณ’
‘แจกัน’
‘เดียว’
‘ป้าย’
‘เบิกบาน’

/khun/

/khon/

/cɛ: kan/

/cɛ: ka:n/

‘อึง่ อ่าง’
‘ซ่อนหา’
‘นกเอี ้ยง’
‘โดย’
‘แห้ ว’

/Ɂ

/diaw/
/

/

/

/p :j/

/bə:k ba:n/
Ɂ

/s

/

/
Ɂ Ɂ

/

/

/

Ɂ

Ɂ

Ɂ



/

/

Ɂ /

/do:j/

/duaj/

/hɛw/

/

นอกจากนัน้ ยัง ผู้วิ จัย ยัง พบปั ญ หาการออกเสี ย งสระเฉพาะกลุ่ม ชาติพัน ธุ์ กล่า วคื อ
นักเรี ยนเชื ้อสายมอญหลายคนมีปัญหาการออกเสียงสระ อิ เมื่อประสมกับพยัญชนะท้ าย ว แหวน
/i/ + /w/  /iw/ นักเรี ยนจะออกเป็ นเสียงสระ เ – ีี ย ประสมกับพยัญชนะท้ าย ว แหวน
/ia/ + /w/  /iaw/ ซึ่งไม่พบในกลุ่มนักเรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยง จัดว่าเป็ นปั ญ หาที่ควรแก้ ไข
เฉพาะกลุม่ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
‘หิว’
‘ซีอิ๊ว’
‘ต้ นงิ ้ว’
‘สิว’
‘ปลิว’
‘หมิว’

/
/

/
Ɂ /

/
/

Ɂ

/

/
/

/
/

/pliw/
/

/

/

/pliaw/
/

2. การไม่ ออกเสียงในเสียงที่ต้องการ (Omission) หมายถึง การที่ละไม่ออกเสียงนันใน
้
ตาแหน่งที่เสียงนันต้
้ องปรากฏและไม่มีการแทนที่ ด้วยเสียงใดๆทังสิ
้ ้น สาเหตุอาจเกิดจากนักเรี ยน
อ่านคาไม่ออกจึงข้ ามไปไม่ออกเสียงหรื อกลุ่มของเสียงซึ่งเป็ นการอ่านข้ ามทังพยางค์
้
หรื อเกิดจาก
ความเคยชินขณะพูด ความไม่ใส่ใจหรื อความไม่ร้ ู เช่น การออกเสียงควบกล ้า บางกรณีนกั เรี ยน


คาๆหนึง่ อาจมีการออกเสียงที่มปี ั ญหาหลายประเภทในคนๆเดียว เช่น ปั ญหาการออกเสียงพยัญชนะ
และสระ ผู้วิจยั จะนับความถี่ตามปั ญหาที่พบโดยแยกประเภทและนับซ ้าจานวนคน

อาจจะเขียนคาที่มีพยัญชนะควบกล ้าได้ แต่ไม่ออกเสียงควบกล ้า หรื อเกิดจากปั ญหาภาษาแม่ของ
นักเรี ยนที่ไม่มีหน่วยเสียงพยัญชนะในตาแหน่งนันๆ
้ เช่น กรณีนกั เรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยงจะมีปัญหา
การออกเสียงพยัญชนะท้ ายในภาษาไทยเพราะภาษากะเหรี่ ยงไม่มีเสียงพยัญชนะท้ าย ปั ญหาการ
ไม่ออกเสียงในเสียงที่ต้องการแบ่งได้ ดงั นี ้
2.1 การไม่ ออกเสียงควบกลา้ หมายถึง การที่ นักเรี ยนออกเสียงในคาที่ มี
พยัญชนะต้ นควบกล ้า 2 เสียงเป็ นเสียงเดียว ส่วนใหญ่จะละเสียงที่ 2 คือเสียงที่ควบกล ้าด้ วย
/r, l/ หากเป็ นเสียงควบกล ้า /khw/ และ /kw/ นักเรี ยนบางคนจะออกเป็ นเสียง /f/ หรื อออกเสียง
ที่ 1 หากเป็ นการอ่านคาพบว่านักเรี ยนจะอ่านข้ ามอักษรที่จาไม่ได้ ว่าออกเสียงอย่างไร จะอ่าน
เฉพาะที่อ่านได้ เท่านันเช่
้ น คล /khl/ ออกเสียงเป็ น ล /l/ ปั ญหาการไม่ออกเสียงควบกล ้านี ้มีสอน
ในแบบเรี ยนเฉพาะชันประถมปี
้
ที่ 2 และ 3 จากการศึกษาพบว่านักเรี ยนมีปัญหาจานวน 73 คน
หรื อร้ อยละ60.83 โดยนักเรี ยนเชื อ้ สายกะเหรี่ ยงมี ปัญหาจ านวน 37 คน หรื อร้ อยละ 63.79
(คิดเฉพาะนักเรี ยนชันประถมปี
้
ที่ 2และ 3 ที่เรี ยนคาควบกล ้าจานวน 58 คน ) นักเรี ยนเชื ้อสาย
มอญจานวน 38 คน หรื อร้ อยละ 61.29 (คิดเฉพาะนักเรี ยนจานวน 62 คน) ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
‘กวาง’
‘ขวาน’
‘เกลือ’
‘เปลือก’
‘ครอบครัว’
‘สงกรานต์’
‘เพลง’

/

/

/

/
/

/ หรือ /w :n/

/kl a/

/k a/

/pl ak/

/pə:k/

/khr :p khrua/

/kh :p khua/
/

/

e /

e /

2.2 การไม่ ออกเสียงพยัญชนะท้ าย หมายถึง การที่นกั เรี ยนละเสียงพยัญชนะ
ท้ ายในตาแหน่งที่เสียงนันต้
้ องปรากฏ อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนอ่านแล้ วประสมเสียงพยัญชนะท้ าย
ไม่ได้ จึงละเว้ นไม่ออกเสียงหรื อปั ญหาภาษาแม่ที่ไม่มีพยัญชนะท้ าย เช่น ภาษากะเหรี่ ยง พบว่า
นักเรี ยนมี ปัญหาการไม่ออกเสียงพยัญชนะท้ ายจ านวน 71 คนหรื อร้ อยละ 39.44 โดยนักเรี ยน
เชื ้อสายกะเหรี่ ยงจะมีปัญหามากกว่านักเรี ยนเชื ้อสายมอญ กล่าวคือ นักเรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยงมี
ปั ญหา 49 คน หรื อร้ อยละ 51.57 ส่วนนักเรี ยนเชื ้อสายมอญมีปัญหา 22 คน หรื อร้ อยละ 25.88
ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
‘ธนาคาร’

/tha na kha:n/

/tha na kha:/

‘เลขที่’
‘หุง’
‘อื่น’
‘วิงวอน’
‘เลี ้ยว’

/
/

/

/

/

/

/Ɂ :n/
/

Ɂ :/
:n/

/wi: w :/
/lia/

2.3 การไม่ ออกเสียงบางพยางค์ หมายถึง การที่นกั เรี ยนไม่ออกกลุ่มของเสียง
ในตาแหน่งนัน้ ๆ ปั ญหานี เ้ กิดกับการอ่าน เมื่อนักเรี ยนอ่านบางพยางค์ไม่ออกจึงข้ ามไป พบว่า
นักเรี ยนมีปัญหาจานวน 78 คนหรื อร้ อยละ 43.33 โดยนักเรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยงมีปัญหานี ้ 38 คน
หรื อร้ อยละ 40 นักเรี ยนเชื ้อสายมอญมีปัญหานี ้ 40 คน หรื อร้ อยละ 47.05 ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
‘เกษตร’
‘สามัคคี’
‘ไกล่เกลี่ย’
‘เขียวขจี’
‘อัธยาศัย’

/

t/

/

/
/

:/

/

/

/

/

/

/Ɂ

/

หรือ

/
Ɂ

:/

/

3. การออกเสียงเพิ่มไปจากเสียงที่ต้องการ (Insertion) หมายถึงการที่นกั เรี ยน ออก
เสียงบางเสียงหรื อกลุ่มของเสียงซึ่งไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของคานัน้ สาเหตุจากความไม่แม่นยาขณะ
อ่านหรื อเป็ นคาบาลี -สันสกฤตที่มีการันต์หรื อไม่มีการันต์แต่ไม่ออกเสียง ซึ่งเป็ นคาค่อนข้ างยาก
สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาตอนต้ น หรื อเป็ นคาไทยที่นกั เรี ยนออกเสียงเพิ่มเพราะเห็นรูปเขียน
ประเภท ห นา หรื อ อ นาในการอ่านคา ปั ญหาการออกเสียงเพิ่มไปจากเสียงที่ต้องการมีดงั นี ้
3.1 การเพิ่มหน่ วยเสียง หมายถึง การที่นกั เรี ยนออกเสียงบางเสียงเพิ่มเพราะ
ไม่ระวังขณะอ่าน มักพบท้ ายพยางค์ ซึ่งมีไม่มากนัก การออกเสียงลักษณะนี ้เกิดจากการอ่านที่ไม่
แม่นยา พบว่านักเรี ยนมีปัญหานี ้จานวน 7 คนหรื อร้ อยละ 3.88 โดยนักเรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยงมี
ปั ญหาจานวน 4 คน หรื อร้ อยละ 4.21 ส่วนนักเรี ยนเชื ้อสายมอญมีปัญหานี ้จานวน 3 คน หรื อร้ อย
ละ 3.52 ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
‘สตรอเบอรี่ ’
‘เรื องเรื่ อ’
‘ทัพพี’

/sa tr : bə
/r

a/
/

/

/sa t :m bə
/r

/
/
/

3.2 การเพิ่มพยางค์ หมายถึง การที่นกั เรี ยนออกกลุ่มของเสียงเพิ่มซึ่งไม่ได้ เป็ น
ส่วนหนึ่งของคานัน้ ทาให้ คานัน้ มีพยางค์เพิ่มขึน้ มักเป็ นคาบาลี -สันสกฤตในบทอ่านหรื อ คาที่มี
รู ปเขี ยน ห นา อ นา ซึ่ง ปกติจ ะไม่อ อกเสี ยงอักษรนา แต่นักเรี ยนมักอ่านแยกพยางค์ ทาให้ มี
พยางค์เพิ่มขึ ้น หรื อคาควบกล ้า< กว ขว พร >พบว่านักเรี ยนมีปัญหานี ้จานวน 13 คนหรื อร้ อยละ
7.22 โดยนักเรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยงมีปัญหาการออกเสียงโดยเพิ่มพยางค์จานวน 10 คน หรื อร้ อย
ละ 10.52 ส่วนนักเรี ยนเชื ้อสายมอญมีปัญหาจานวน 3 คน หรื อร้ อยละ 3.52 ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
‘พยาธิ’
‘เกษตร’
‘สามารถ’
‘ผลุนผลัน’
‘พรวด’

/
/

/

Ɂ

/

/

/ke: sa t :n/
/

/
/

/

/pha lun pha lan/

/

/

4. การแยกพยางค์ ผิด (Parsing) หมายถึง การที่นกั เรี ยนออกเสียงโดยแยกกลุ่มของ
เสียงผิดแต่ยงั คงมีจานวนพยางค์เท่าเดิม สาเหตุจากการอ่านที่ไม่คล่องหรื อไม่เคยอ่านคานันมา
้
ก่อน หรื อไม่ทราบความหมาย ปั ญหานี ้พบข้ อบกพร่องไม่มากนัก พบว่านักเรี ยนมีปัญหานี ้จานวน
18 คนหรื อร้ อยละ 10 โดยนักเรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยงมีปัญหาการแยกพยางค์จานวน 7 คน หรื อร้ อย
ละ 7.36 ส่วนนักเรี ยนเชื ้อสายมอญมีปัญหาจานวน 11 คน หรื อร้ อยละ 12.94 ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
‘แสดง’
‘แปรง’
‘ตามอง’
‘เตลิด’

/sa dɛ /

/sɛ

/prɛ /

/pɛ

/ta: m
/ta lə:t/

/

Ɂ
e

/

/

จากปั ญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักเรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยงและมอญทัง้ 4 ประเภท
ดังกล่าว ผู้วิจยั ได้ นามาจัดเรี ยงลาดับความถี่ที่พบมากและน้ อยดังตารางต่อไปนี ้

ตารางที่ 1 ปั ญหาการออกเสียงคาในภาษาไทยของนักเรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยงและมอญจัดตามลาดับความถี่
ประเภทที่
ปั ญหาการออกเสียง
ลาดับ
จานวนคนที่ ค่าเฉลีย่ ร้ อย
ความถี่
มีปัญหา
ละ
1.
การแทนที่ของเสียง
1.1 การแทนที่เสียงวรรณยุกต์
1
151
83.88
1.2 การแทนที่เสียงพยัญชนะ
1.2.1 การแทนที่เสียงพยัญชนะต้ น <ร>
2
146
81.11
1.2.2 การแทนที่เสียงพยัญชนะอื่นๆ
5
86
47.77
1.3 การแทนที่เสียงสระ
4
104
57.77
2.
การไม่ออกเสียงในเสียงที่ต้องการ
2.1 การไม่ออกเสียงควบกล ้า
3
73
60.83
2.2 การไม่ออกเสียงพยัญชนะท้ าย
7
71
39.44
2.3 การไม่ออกเสียงบางพยางค์
6
78
43.33
3.
การออกเสียงเพิ่มไปจากเสียงที่ต้องการ
3.1 การเพิ่มหน่วยเสียง
10
7
3.88
3.2 การเพิ่มพยางค์
9
13
7.22
4.
การแยกพยางค์ผิด
8
18
10

ผลการวิจยั สะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักเรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยง
และมอญทัง้ 4 ประเภทดังกล่าว หากจะพิจารณาปั ญหาที่ มีค่าเฉลี่ยเกินร้ อยละ 50 จะพบว่ามี 4
ประเภทดังนี ้ ปั ญหาร่ วมอันดับ 1 คือ การแทนที่เสียงวรรณยุกต์ร้อยละ 83.88 ในการอ่านคา
หรื อบทอ่าน นักเรี ยนนาหน่วยเสียงหนึ่งไปแทนอีกหน่วยเสียงหนึ่ง โดยเฉพาะพยัญชนะต้ นกลุ่ม
อักษรสูงที่คกู่ บั อักษรต่า เช่น ข-ค ถ-ท ผ-พ ฝ-ฟ ส-ซ ทังนี
้ ้เพราะรูปวรรณยุกต์เมื่อปรากฏกับ
พยัญชนะต้ นที่เป็ นอักษรสูงและอักษรต่าจะออกเสียงไม่ตรงกับรูป แตกต่างกับอักษรกลางซึ่งเป็ น
คาที่รูปและเสียงวรรณยุกต์ตรงกัน หากเป็ นการสนทนานักเรี ยนบางคนพูดด้ วยสาเนียงไทยถิ่น
กาญจนบุรีซงึ่ เป็ นเสียงวรรณยุกต์ยอ่ ย
อันดับที่ 2 คือปั ญหาการแทนที่เสียงพยัญชนะ ผู้วิจยั พบว่ามีปัญหาการแทนที่เสียง < ร>
ร้ อยละ 81.11 นักเรี ยนเชื อ้ สายกะเหรี่ ยงและมอญมี ปัญหาร่ วมกันคือออกเสียง /r/ เป็ น /l/



เฉพาะข้ อนี ้คิดจากนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 และ 3 ซึง่ เรี ยนเรื่ องเสียงควบกล ้าจานวน 120 คน
ส่วนข้ ออื่นๆคิดจากนักเรี ยนชันประถมปี
้
ที่1 2และ3 จานวน 180 คน

โดยเฉพาะการสนทนาร้ อยละ 100 หากเป็ นการอ่านคาหรื อบทอ่าน ปั ญหานี ้จะลดลงบ้ างเพราะ
นักเรี ยนเห็นรูปคาใช้ พยัญชนะต้ น ร เรื อ จึงกระดกลิ ้นออกเสียงได้ ชดั เจนมีความระมัดระวังมากขึ ้น
อันดับที่ 3 คือ ปั ญหาการไม่ออกเสียงควบกล ้าร้ อยละ 60.83 นักเรี ยนจะออกเป็ นเสียง
พยัญชนะต้ นเดี่ยวเสียงแรกหรื อเป็ นเสียงอื่น พบการสนทนามากกว่าการอ่าน ทังนี
้ ้เพราะการอ่าน
นันนั
้ กเรี ยนเห็นอักษร< ร ล ว > จึงระมัดระวังการออกเสียง
อันดับที่ 4 คือ ปั ญหาการแทนที่เสียงสระร้ อยละ 57.77 นักเรี ยนจะมีปัญหาเกี่ยวกับการ
อ่านสระเปลี่ยนรูป คือ สระอะ อือ เอะ แอะ เออ สระประสมเอีย เอือ อัว ซึ่งพบทังนั
้ กเรี ยนเชื ้อสาย
กะเหรี่ ยงและมอญซึ่งเป็ นปั ญหาร่ วมเพราะสระไทยซับซ้ อนมีการเปลี่ยนรู ปเมื่อมีตวั สะกด เช่น
ก + ะ = กะ เมื่อมีตวั สะกด สระอะจะเปลี่ยนเป็ นไม้ หนั อากาศ < ีั > = กัน นักเรี ยนต้ องจารูป
เพิ่มแม้ วา่ จะออกเสียงสระอะเหมือนกัน
เปรียบเทียบปั ญหาการออกเสียงคาในภาษาไทยของนักเรียนเชือ้ สายกะเหรี่ ยงและมอญ
จากปั ญหาทัง้ 4 ข้ อ ซึ่งมีความถี่ที่พบเกินร้ อยละ 50 ซึ่งเป็ นปั ญหาร่วม ผู้วิจยั ได้ นาปั ญหา
ทัง้ 10 ข้ อ มาจ าแนกตามกลุ่ม ชาติพันธุ์ อีกครัง้ เพื่ อพิจ ารณาว่าปั ญหาใดที่ มี ความถี่ ต่างกัน
ค่อนข้ างมากซึง่ อาจเป็ นปั ญหาเด่นของนักเรี ยนแต่ละกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบปั ญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักเรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยงและมอญ
ประเภทที่
ปั ญหาการออกเสียง
กะเหรี่ ยง 95 คน
มอญ 85 คน
จานวนคนที่ ร้ อยละ จานวนคน ร้ อยละ
มีปัญหา
ที่มีปัญหา
1.

2.

3.

การแทนที่ของเสียง
1.1 การแทนที่เสียงวรรณยุกต์
1.2 การแทนที่เสียงพยัญชนะ
1.2.1 การแทนที่เสียงพยัญชนะต้ น ร
1.2.2 การแทนที่เสียงพยัญชนะอื่นๆ
1.3 การแทนที่เสียงสระ
การไม่ออกเสียงในเสียงที่ต้องการ
2.1 การไม่ออกเสียงควบกล ้า
2.2 การไม่ออกเสียงพยัญชนะท้ าย
2.3 การไม่ออกเสียงบางพยางค์
การออกเสียงเพิ่มไปจากเสียงที่ต้องการ
3.1 การเพิ่มหน่วยเสียง

77

81.05

74

87.05

79
46
46

83.15
48.42
48.42

67
40
58

78.82
47.05
68.32

37
49
38

63.79
51.57
40

38
22
40

61.29
25.88
47.05

4

4.21

3

3.52

ประเภทที่

4.

ปั ญหาการออกเสียง

3.2 การเพิ่มพยางค์
การแยกพยางค์ผิด

กะเหรี่ ยง 95 คน
จานวนคนที่ ร้ อยละ
มีปัญหา
10
7

10.52
7.36

มอญ 85 คน
จานวนคน ร้ อยละ
ที่มีปัญหา
3
11

3.52
12.94

จากตารางแสดงการเปรี ยบเที ยบปั ญหาการออกเสี ยงภาษาไทยของนักเรี ยนเชือ้ สาย
กะเหรี่ ยงและมอญจะเห็นได้ ว่าปั ญหาแต่ละข้ อมีความถี่ค่าร้ อยละใกล้ เคียงกันยกเว้ น 2 ข้ อที่มี
ค่าเฉลี่ยเกินร้ อยละ 50 คือ 1.การแทนที่เสียงสระ นักเรี ยนเชื ้อสายมอญมีปัญหามากกว่าคือ
68.23 ในขณะที่นกั เรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยงมีปัญหาร้ อยละ 48.42 ซึ่งต่ากว่าร้ อยละ 50 กล่าวคือ
นักเรี ยนเชื ้อสายมอญจะมีปัญหาการออกเสียงสระโดยเฉพาะสระอิและมีตวั สะกด ว แหวน ซึ่ง
ระบบเสียงภาษามอญไม่มีการเกิดร่วมกัน 2. การไม่ ออกเสียงพยัญชนะท้ าย นักเรี ยนเชื ้อสาย
กะเหรี่ ยงมีปัญหามากกว่าคือร้ อยละ 51.57 ในขณะที่นกั เรี ยนเชื ้อสายมอญมีปัญหาร้ อยละ 25.88
ซึ่งต่ากว่าร้ อยละ 50 เพราะระบบเสียงภาษากะเหรี่ ยงไม่มีพยัญชนะท้ าย หากนักเรี ยนบางคน
ฝึ กฝนก็สามารถออกเสียงคาในภาษาไทยที่มีโครงสร้ างพยางค์แบบนี ้ได้
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ปั ญหาการออกเสียงคาในภาษาไทยของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาตอนต้ น
เชือ้ สายกะเหรี่ ยงและมอญจานวน 180 คน จาก 6 โรงเรี ยนในอาเภอทองผาภูมิและอาเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สะท้ อนให้ เห็นว่าปั ญหาการออกเสียงที่เป็ นปั ญหาร่ วมกันทังสอง
้
กลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ เรี ย งล าดับ ความถี่ จ ากมากไปหาน้ อ ยคื อ 1) การแทนที่ เ สี ย งวรรณยุก ต์
2) การแทนที่เสียงพยัญชนะต้ น ร 3) การไม่ออกเสียงควบกล ้า
4) การแทนที่เสียงสระ
5) การแทนที่เสียงพยัญชนะอื่นๆ 6) การไม่ออกเสียงบางพยางค์ 7) การไม่ออกเสียงพยัญชนะ
ท้ าย 8) การแยกพยางค์ผิด 9) การเพิ่มพยางค์ 10) การเพิ่มหน่วยเสียง
ส่วนผลการวิจัย เมื่ อเปรี ย บเที ยบปั ญหาเฉพาะกลุ่ม เรื่ อ งการออกเสี ย งภาษาไทยของ
นักเรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยงและมอญแล้ วพบว่านักเรี ยนเชื ้อสายมอญมีปัญหาการออกเสียงสระเกิน
ร้ อยละ 50 คือ 68.23 ในขณะที่นกั เรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยงมีปัญหาร้ อยละ 48.42 โดยเฉพาะปั ญหา
การออกเสียงสระอิและตัวสะกด ว แหวน ในกลุม่ นักเรี ยนเชื ้อสายมอญ
ส่วนปั ญหาของนักเรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยงนัน้ ผลการวิจยั พบว่ามีปัญหาเรื่ องไม่ออกเสียง
พยัญชนะท้ าย แม้ ว่าปั ญหาข้ อนี ้มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ในภาพรวมคือร้ อยละ 39.44

เมื่อพิจารณาให้ ละเอียดจะเห็นว่านักเรี ยนเชือ้ สายกะเหรี่ ยงมีปัญหาเกินร้ อยละ 50 คือร้ อยละ
51.57 ในขณะที่นกั เรี ยนเชื ้อสายมอญมีปัญหาเรื่ องดังกล่าวร้ อยละ 25.88
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่า ปั ญหารวมของนักเรี ยนทังสองกลุ
้
่มชาติพนั ธุ์ซึ่งเป็ นปั ญหาเด่นพบ
เกินร้ อยละ 50 ทัง้ 4 ประการ น่าจะเกิดจากการอ่านที่ไม่แม่นยา จารู ปพยัญชนะ สระสับสน
การได้ ยิ น เสี ย งที่ ผิ ด หรื อ ความเคยชิ น ในการออกเสี ย ง ปั ญ หาดัง กล่า วนับ ว่า เป็ นปั ญ หาการ
ออกเสียงของนักเรี ยนเชื ้อสายอื่นๆที่เรี ยนภาษาไทยเช่นกัน ดังงานวิจยั ของธีระพันธ์ เหลืองทองคา
และคณะ (2558) พบว่านักเรี ยนทุกกลุ่มชาติพนั ธุ์ ในอาเภอเชียงคาและอาเภอปง จังหวัดพะเยา
นันมี
้ ปัญหาที่โดดเด่น คือ การออกเสียง ร เรื อ และเสียงควบกล ้า ที่คล้ ายคลึงกันซึ่งเกิดจากการ
อ่านที่ไม่แตกฉานและความรู้ ด้านอักขรวิธีไม่แม่นยามากกว่าการแทรกแซง (interference) จาก
ภาษาแม่หรื องานวิจยั ของประสงค์ รายณสุขและคณะ (2523) พบว่านักเรี ยนชาวเขามีปัญหาการ
ออกเสียง ร เรื อ และเสียงควบกล ้าในภาษาไทย นอกจากนันงานวิ
้
จยั ของประจิตต์ อภินยั นุรักต์
(2557) พบว่านักเรี ยนชันประถมปี
้
ที่ 1 โรงเรี ยนสาธิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
ออกเสียง ร เรื อ เป็ น ล ลิง และละเว้ นไม่ออกเสียงควบกล ้าด้ วย
ปั ญหาการออกเสียงวรรณยุกต์นนนั
ั ้ บเป็ นปั ญหาที่พบในนักเรี ยนกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นเช่นกัน
แม้ จะเป็ นปั ญหาร่วมของนักเรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยงและมอญในกลุ่มทดลอง หากจะพิจารณาเมื่อ
แยกความถี่คา่ ร้ อยละตามกลุ่มชาติพนั ธุ์ให้ ละเอียดพบว่า กลุ่มนักเรี ยนเชื ้อสายมอญมีปัญหาเรื่ อง
ดังกล่าวร้ อยละ 87.05 มากกว่านักเรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยงเพียงเล็กน้ อยซึ่งมีปัญหาร้ อยละ 81.05
อาจเป็ นเพราะภาษามอญไม่มีเสียงวรรณยุกต์ นักเรี ยนต้ องเรี ยนรู้ ใหม่ อีกทังระบบอั
้
กขรวิธีของ
ไทยที่สะกดไม่ตรงกับการออกเสียงโดยเฉพาะอักษรสูงคู่กับอักษรต่าและอักษรกลาง คาเป็ นและ
คาตายที่มีรูปวรรณยุกต์ไม่เป็ นระบบเดียวกัน นับว่าเป็ นปั ญหาสาคัญและยากมากสาหรับเด็กกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ที่ใช้ ภาษากะเหรี่ ยงและมอญเป็ นภาษาแม่ ข้ อค้ นพบประเด็นนี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ณรงค์ ฤ ทธิ โสภา (2531) ที่ ศึก ษาปั ญ หาการออกเสี ย งค าในภาษาไทยของนัก เรี ย นชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่พดู ภาษาเขมรและภาษาส่วยเป็ นภาษาแม่ พบว่าถึงแม้ นกั เรี ยนสามารถออก
เสียงวรรณยุกต์ได้ ครบทัง้ 5 เสียง แต่ยงั คงแทนที่หน่วยเสียงวรรณยุกต์ผิดเพี ้ยนอย่างไม่เป็ นระบบ


ได้ แก่กลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยยวน ไทลื ้อ ไทยอีสาน(ลาว) เมี่ยน(เย้ า) ม้ งขาว กะเหรี่ ยงสะกอ อาข่า(อีก้อ)

และบีซู


แบบเรี ยนวิชาภาษาไทย สอนเรื่ องการอ่านคาควบกล ้า เริ่ มชันประถมปี
้
ที่ 2

เช่นเดียวกับงานวิจยั ของเสนอ ตรี วิเศษ (2542) ที่พบว่านักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่ใช้ ภาษา
เขมรเป็ นภาษาแม่ มีปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์มากที่สดุ
ส่วนปั ญ หาเด่นที่ พ บเฉพาะกลุ่ม ชาติพันธุ์ นัน้ อาจเกิ ดจากการแทรกแซงของภาษาแม่
อยู่บ้าง ดังที่ผ้ วู ิจัยพบว่านักเรี ยนเชื ้อสายกะเหรี่ ยงมีปั ญหาการออกเสียงพยัญชนะท้ ายมากกว่า
นักเรี ยนเชื อ้ สายมอญนัน้ อาจเป็ นเพราะภาษากะเหรี่ ยงโปไม่มี เสียงพยัญชนะท้ าย (พจนารถ
เสมอมิตร 2526) สอดคล้ องกับงานวิจยั ของประสงค์ รายณสุขและคณะ (2523) ศึกษาปั ญหา
การออกเสียงของนักเรี ยนชาวเขาแล้ วพบว่ามีปัญหาการออกเสียงตัวสะกด <ก บ ด ม น ง>
ส าหรั บ ปั ญ หาการออกเสี ย งสระนัน้ นักเรี ยนเชื อ้ สายมอญมี ปั ญหามากกว่านัก เรี ย น
เชื ้อสายกะเหรี่ ยง โดยเฉพาะการออกเสียงสระประสมเพราะภาษามอญมีสระประสม 5 หน่วยเสียง
คือ /ea, oa, ae, ao, oe/ ไม่มีสระประสมใดเหมือนสระประสมในภาษาไทย คือ /ia a ua/
นอกจากนันนั
้ กเรี ยนเชื ้อสายมอญยังมีปัญหาการออกเสียงสระ /i/ + เสียงท้ าย /-w/ เช่น หิว
ออกเป็ น เหียว เพราะระบบเสียงภาษามอญเสียงดังกล่าวไม่เกิดร่ วมกัน (นริ ศรา โฉมศิริ 2547)
ส่วนภาษากะเหรี่ ยงโปมี ส ระเดี่ยวธรรมดาเหมื อนภาษาไทยเพี ยงแต่ไ ม่มีความต่างเรื่ องความ
สัน-ยาว
้
ของเสียงสระ นอกจากนี ้ยังมีสระเดี่ยวเสียงนาสิก 2 หน่วยเสียงสระเดี่ยวเสียงกักที่เส้ น
เสียง 6 หน่วยเสียงและสระประสม 13 หน่วยเสียง (พจนารถ เสมอมิตร 2526) การมีเสียงสระที่
หลากหลาย อาจทาให้ นักเรี ยนบางคนสามารถปรั บการออกเสี ยงให้ ใกล้ เคียงกับเสี ยงสระใน
ภาษาไทยได้ เร็ วกว่า แม้ วา่ บางคนจะมีปัญหาการออกเสียงอยู่บ้าง อย่างไรก็ตามผู้วิจยั สังเกตเห็น
ความแตกต่า งระหว่า งการอ่า นออกเสี ย งและการพูด เล่า เรื่ อ งหรื อ การสนทนาถึ ง แม้ ว่า ไม่ใ ช่
วัตถุประสงค์ของการวิจยั กล่าวคือโดยทัว่ ไปนักเรี ยนมีปัญหาการอ่านมากกว่าการพูดทังนี
้ ้เพราะ
นักเรี ยนไม่สามารถโยงอักษรไทยกับการออกเสียงได้ จึงอ่านไม่ออก ส่วนการพูดนัน้ นักเรี ยนมีคู่
สนทนาอาจเลียนการออกเสียงภาษาไทยจากคู่สนทนาได้ บ้างหรื อใช้ บริ บทตลอดจนภาษาท่าทาง
ช่วย ส่วนการออกเสียง ร และเสียงควบกล ้า ร นันพบว่
้
ามีปัญหาการพูดมากกว่าการอ่าน เกิด
จากการที่คนในชุมชนไม่ออกเสียงให้ ได้ ยิน การได้ ยินเสียงผิดๆหรื อเกิดจากความเคยชิน แต่เมื่อ
นักเรี ยนอ่านเห็นคาที่มีอักษร < ร > เป็ นพยัญชนะต้ นหรื อคาควบกลา้ < ร > จึงระมัดระวัง
พยายามออกเสียงให้ ถกู ต้ อง
จากผลการวิจัยดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่าการออกเสียงคาในภาษาไทยของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาตอนต้ นเชื ้อสายกะเหรี่ ยงและมอญ อาเภอทองผาภูมิและอาเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรีมีทงปั
ั ้ ญหาร่วมกันซึง่ สามารถพบในกลุ่มนักเรี ยนกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นซึ่งเกิดจากการอ่านที่
ไม่แม่นยา จาตัวอักษรสับสน หรื อความเคยชินขณะพูดเพราะฟั งมาผิดๆ และมีปัญหาเฉพาะกลุ่ม

ชาติพนั ธุ์ซึ่งอาจได้ รับอิทธิพลของภาษาแม่ ดังนันหากครู
้
ผ้ ูสอนสังเกตปั ญหาและเน้ นการฝึ กให้
นักเรี ยนออกเสียงภาษาไทยทังการอ่
้
านและการพูดให้ ถกู ต้ องตังแต่
้ เริ่มเข้ าเรี ยนจะส่งผลให้ นกั เรี ยน
สามารถเขียนภาษาไทยได้ ถกู ต้ องเมื่อเรี ยนชันสู
้ งต่อไป
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