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คําสําคัญ : การแปร/ เสียงพยัญชนะในภาษาไทย/ เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
ศิวลัก ษณ์ เจือจุล : การศึกษาการแปรเสี ยงพยัญชนะในภาษาไทยของเด็กที่ มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ ระดับหูตึงอย่างรุ นแรง. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : รศ.สุวฒั นา เลี่ยมประวัติ. 235 หน้า.
วิทยานิพนธ์เรื่ องการศึกษาการแปรเสี ยงพยัญชนะในภาษาไทยของเด็กที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ ระดับหูตึงอย่างรุ นแรง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การแปรเสียงพยัญชนะ
ในภาษาไทยตามปริ บททางเสียง ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ระดับหูตึง
อย่างรุ นแรง ที่กาํ ลังเรี ยนอยูช่ ้ นั มัธยมศึกษาตอนปลาย ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนโสตศึกษาปาน
เลิศ จังหวัดลพบุรี จํานวน 10 คน ด้วยการทดสอบการออกเสียงโดยใช้พยางค์ทดสอบ จํานวน 2,396
พยางค์ สามารถทดสอบการออกเสียงพยัญชนะในภาษาไทยได้ครอบคลุมกับปริ บททางเสียง
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการแปรเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 3 แบบ คือ การแปร
แบบแทนที่เสียง การแปรแบบเพิ่มเสียง และการแปรแบบละเสียง โดยพบลักษณะการแปรแบบ
แทนที่เสียงมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะท้ายดีที่สุด รองลงมาคือ
เสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว และเสียงพยัญชนะต้นควบกลํ้ าตามลําดับ เสียงพยัญชนะท้ายที่กลุ่มตัวอย่าง
สามารถออกเสียงได้ตรงตามรู ปมาตรฐานมากที่สุดเรี ยงตามลําดับ คือ 
 เสี ยงพยัญชนะต้นเดี่ยวที่ ก ลุ่มตัว อย่างสามารถออกเสี ยงได้ตรงตามรู ปมาตรฐานมากที่ สุด
เรี ยงตามลําดับ คือ  เสียงพยัญชนะ
ต้นควบกลํ้ าที่กลุ่มตัวอย่างสามารถออกเสี ยงได้ตรงตามรู ปมาตรฐานมากที่สุดเรี ยงตามลําดับ คือ
ด้านสัทลักษณะของเสี ยงพบว่า ตําแหน่ งฐานกรณ์และประเภท
ของเสียงมีผลต่อการแปรและความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะในภาษาไทยของเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยนิ ระดับหูตึงอย่างรุ นแรง นอกจากนี้ ยงั พบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถออกเสี ยง
พยัญชนะไม่มีลมได้ดีกว่าพยัญชนะมีลม ออกเสียงพยัญชนะไม่กอ้ ง ได้ดีกว่าพยัญชนะก้อง
เมื่อพิจารณาตามปริ บททางเสี ยง พบว่ากลุ่มตัว อย่างจะสามารถออกเสี ยงพยัญชนะใน
ภาษาไทยเมื่อปรากฏร่ วมกับสระเดี่ยวได้ดีกว่าปรากฏร่ วมกับสระประสม โดยพบรู ปแปรแบบเพิ่ ม
เสียงเมื่อปรากฏในปริ บทของสระประสมมากกว่าปรากฏร่ วมกับสระเดี่ยวอย่างชัดเจน
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IMPAIRED CHILDREN. THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. SUWATTANA LIAMPRAWAT .
235 pp.
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.
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงได้เพราะได้รับความร่ วมมือ และช่วยเหลือสนับสนุ น
จากบุคคลหลายฝ่ าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองศาสตราจารย์สุวฒั นา เลี่ยมประวัติ อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ ที่กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา และตรวจแก้วิทยานิพนธ์อย่างละเอียด คอยห่ วงใยเอาใจ
ใส่ ไถ่ถามติดตามการทํางานของผูว้ ิจยั เสมอมา ผูว้ ิจยั ซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ไว้ ณ ที่น้ ี
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สํา เนี ย งงาม และผู้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงจรัลวิไล จรู ญโรจน์ คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิ พนธ์ที่กรุ ณ า
ตรวจแก้ไขและให้คาํ แนะนําอันเป็ นประโยชน์ จนทําให้วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ
อัก ษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็ นอย่างสูง ที่ ก รุ ณ าตรวจแก้ไขบทคัด ย่อภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอัก ษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลอดจนครู อาจารย์ทุกท่านที่เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ ผวู้ ิจยั จนทําให้ผวู้ ิจยั มี
พลังความคิดและสติปัญญาในการประกอบการงานจนสําเร็ จลุล่วงลงได้ดว้ ยดี
ขอขอบพระคุณผูอ้ าํ นวยการไพศาล สุ ขนิ ตย์ทรัพย์ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนโสตศึกษา
ปานเลิศ จังหวัดลพบุรี ขอบคุณคุณครู จนั ทร์ ศิริ สงมา และครู กนกพร พรมไทย กัลยาณมิตรที่
คอยช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม และอนุเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนพูดให้แก่
เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูว้ ิจยั ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรี ยนที่น่ารักทุก
คนที่มีนาํ้ ใจ ยินดีให้ขอ้ มูลอย่างกระตือรื อร้น
ขอบคุณคุณมรกต คุม้ ประสิทธิ์ ที่ช่วยเหลือเรื่ องการจัดระเบียบข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
ทําให้ผวู้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลเสียงได้รวดเร็ วและแม่นยํายิง่ ขึ้น ขอขอบคุณ คุณธัชชัย กรกุม คุณมธุรส
คุม้ ประสิทธิ์ คุณมณฑาทิพย์ ศิริพนั ธ์ คุณนํ้ าผึ้ง มโนชัยภักดี คุณศุภมน อาภานันท์ และคุณปรี ชา
เสือพิทกั ษ์ น้องๆ ทุกคนที่คอยช่วยเหลือ และเป็ นกําลังใจด้วยดีเสมอมา
ขอบคุณครู อาจารย์โรงเรี ยนโคกสําโรงวิทยาทุกท่าน และเพื่อนๆ ทุกคน ที่คอยไถ่ถาม
เรื่ องการศึกษาต่อด้วยความห่ วงใย ขอบคุณคุณสุ พฒั น์ เจือจุล ที่ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล และ
เป็ นกําลังใจให้ผวู้ ิจยั ไม่ทอ้ ถอย ตั้งใจทํางานจนสําเร็ จลุล่วง
ท้ายที่สุดผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อจําเนี ยม และคุณแม่ศิริวรรณ ชัยงาม เป็ น
อย่างสู ง ที่ เป็ นผูจ้ ุ ด ประกายให้ลูก เห็ น ความสําคัญ ของการศึก ษา และปรารถนาจะเห็ น ผูว้ ิจ ัย
ประสบความสําเร็ จในทุกๆ ด้าน จึงทําให้ผวู้ ิจยั มีแรงบันดาลใจ มีกาํ ลังใจ มุ่งมัน่ ที่จะทํางานทุกสิ่ ง
ให้สาํ เร็ จลุล่วงตามเป้ าหมายด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพ
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