
 

 

OR
AL

  3
73
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อผิดพลาดในการอ่านออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลางของผู้เรียน
ชาวไทย และหาสาเหตุการเกิดปัญหาดังกล่าว โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบการออกเสียงที่แตกต่างกันทั้งในภาษาไทย
และภาษาจีนกลาง นำมาวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่รวบรวมจากประสบการณ์ตรงและจากการศึกษางานวิจัย  

ผลที่ได้ คือ 1) หน่วยเสียงภาษาจีนกลางถูกทดแทนด้วยหน่วยเสียงภาษาไทย 2) รูปสัทอักษรภาษาจีน
กลางใช้ตัวอักษรโรมัน ทำให้ผู้เรียนสับสนในการออกเสียง 3) สระบางตัวเมื่อผสมคำจะมีการเปลี่ยนรูป ผู้เรียนจึง
อ่านออกเสียงผิด และ 4) การออกเสียงวรรณยุกต์มีรายละเอียดทางทฤษฎีที่ผู้เรียนต้องจดจำ 

ข้อเสนอแนะ คือ ใช้ความเหมือนของเสียงทั้งสองภาษาให้เป็นประโยชน์และชี้ถึงความแตกต่าง เพื่อ
ป้องกันการถ่ายโอนภาษาเชิงลบ อีกทั้งเน้นย้ำทฤษฎี กฎเกณฑ์ต่าง ๆ และฝึกฝนผู้เรียนโดยจัดห้องเรียนขนาดเล็กที่
พร้อมสำหรับปฏิบัติการ 
คำสำคัญ : ข้อผิดพลาด, สัทอักษรภาษาจีนกลาง, ผู้เรียนชาวไทย 
 

Abstract 
This article aims not only to collect Thai learners’ pronunciation errors in reading Mandarin 

phonetic symbols but also finds out the problem causes by using the pronunciation comparison 
focusing on Thai and Mandarin. This method is used to analyze all the errors directly by the author 
including those from the studied research. 

The findings are: 1) the Mandarin phonemes are substituted by Thai phonemes, 2) the 
Roman alphabets are used in Mandarin phonetic symbols; this leads to learners’ confusion in 
pronunciation, 3) some Mandarin vowels used in composing words change their forms; this leads 
to learners’ wrong pronunciation, and 4) tone pronunciation contains rules and theories that 
learners have to memorize. 

Suggestions are that the similarities of both Thai and Mandarin are the advantage while 
the differences should be considered to prevent the negative language transfer. Additionally, 

 
1 อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  
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theories and rules need to be emphasized and correct pronunciation should be practiced in well-
equipped small classroom. 
Keywords: Errors, Mandarin Phonetic Symbols, Thai learners 
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1. บทนำ 
ภาษาคือเครื ่องมือสื ่อสารที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ทุกวันนี้โลกเป็นสังคมไร้

พรมแดน  ทุกประเทศต่างเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ก้าวข้ึนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลก ภาษาจีนกลางจึงกลายเป็นภาษาที่
มีความสำคัญ สำหรับประเทศไทย ภาษาจีนกลางเข้ามา มีบทบาทต่อตลาดแรงงานของไทยเป็นอย่างยิ่ง ทั้งเรื่องของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยว การค้าและการลงทุน การเร ียนรู ้ภาษาจีนกลางจึงกลายเป็นสิ ่งจำเป็น 
กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศให้ภาษาจีนกลางมีสถานะเท่ากับภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ในปีพ.ศ. 
2535 ตั้งแต่นั้นมาการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยก็ได้รับความนิยมมากข้ึน และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการ
เรียนการสอนในทุกระดับ ตั้งแต่ขั้นอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา ศูนย์ภาษาและสถาบันสอนภาษาต่าง ๆ ก็เปิดสอน
ภาษาจีนกลางกันอย่างแพร่หลาย 

ในการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง จะต้องเริ่มจากการเรียนสัทอักษรภาษาจีนกลาง หรือที่เรียกกันว่า 
“ฮั่นอว่ีพินอิน” (汉语拼音 , Hànyǔ Pīnyīn) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการอ่านตัวอักษรจีน โดยระบบสัทอักษรภาษาจนี
กลาง ได้นำเอาตัวอักษรโรมันมาใช้แทนเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ จากประสบการณ์การสอนของผู้เขียน 
พบว่าแม้ว่าภาษาจีนกลางกับภาษาไทยจะมีบางเสียงที่คล้ายคลึงกัน แต่ผู้เรียนชาวไทยมปีัญหาในการอ่านและการ
ออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลางทั้งเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ประเด็นปัญหานี้ ได้สะท้อนยืนยันจาก
งานวิจัยหลาย ๆ ชิ้น เช่นงานวิจัยของ Zheng  Yide (1985) Sun  Hanping (1995) Chen-E (2006) Ma  Xinxin 
(2013) Jiang  Juan (2014) สายฝน  วรรณสินธพ (2554) ตุลยนุสรญ์ (2560) เนี่ย  จิน (2560) และหวัง  เทียนซง 
(2561) ที่พบปัญหาการออกเสียงผิดเพี้ยนของผู้เรียนชาวไทย ทั้งในระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย และอุดมศึกษา ทั้งผู้
ที่เรียนภาษาจีนในประเทศไทยและเรียนในประเทศจีน ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าระยะเวลาจะผ่านมานานเทา่ใด 
จะเรียนภาษาจีนจากที่ใด จะมีผู้ศึกษาวิจัยมาแล้วมากเพียงใด ปัญหาการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลางของ
ผู้เรียนชาวไทยก็ยังคงมีอยู่ 

ภาษาเป็นสิ่งที่เกิดจากการเลยีนแบบและเรียนรู้ มิได้รู้มาแต่กำเนิด ดังนั้นภาษาทุกภาษาจึงต้องเลียนแบบ
และเรียนรู้จึงจะออกเสียงได้ถูกต้อง เมื่อเราเรียนภาษาใหม่ สิ่งแรกที่จะต้องเรียนรู้ก็คือการออกเสียง ศาสตราจารย์
หลิว  สวิน (刘珣) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีนกลางกล่าวไว้ว่า หากไม่เรียนการออกเสียงให้ถูกต้อง จะมีผลต่อ
การพูดและการฟัง หากออกเสียงได้ชัดเจน แค่เริ่มเอ่ยปากก็ทำให้คู่สนทนาเกิดความรู้สึกที่ดี ผู้เรียนภาษาใหม่มักใช้
ความคุ้นชินจากภาษาแม่ ทำให้ออกเสียงผิดเพี้ยน หรือจดจำผิดพลาด ดังนั้นผู้เขียนจึงได้รวบรวมเอาประสบการณ์
ในการสอนภาษาจีนกลางของตนเองและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ผู้เรียน
ชาวไทยออกเสียงผิดเพี้ยนหรืออ่านผิด เพื่อหาแนวทางแก้ไขและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาจีนกลางสำหรับผู้เรียนชาวไทยต่อไป  
 

2. ปัญหาการออกเสียงของผู้เรียนชาวไทย 
ภาษาไทยและภาษาจีนกลางจัดอยู่ในตระกูลภาษาเดียวกัน คือ ภาษาตระกูลจีน-ทิเบต มีหน่วยเสียง

พื้นฐานเหมือนกัน คือหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ ศาตราจารย์หลิว  สวิน 
(2010) ได้กล่าวไว้ว่า “หากภาษาสองภาษานั้นมีความต่างกันอย่างมาก ถึงแม้ว่าการเรียนรู้จะเป็นไปอย่างช้า แต่
อุปสรรคนั้นอาจจะมีเพียงเล็กน้อย จะทำความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ แต่ภาษาสองภาษาที่ดูแล้วคล้ายคลึงกันอย่าง
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มาก ถึงแม้ว่าการเรียนรู้จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่ความแตกต่างเล็กน้อยจะเป็นอุปสรรคอย่างมาก ยากที่จะทำความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้” จากประสบการณ์การสอนของผู้เขียนและการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าผู้เรียนชาวไทย
ประสบปัญหาการออกเสียงภาษาจีนกลางทั้งด้านเสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ผู้เขียนจึงได้เปรียบ
เทียบวิธีการออกเสียงของทั้งสองภาษาตามหลักสัทศาสตร์ เพื่อศึกษาปัญหาในการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลาง
ของผู้เรียนชาวไทย และวิเคราะห์หาสาเหตุในการออกเสียงผิดพลาดโดยอ้างอิงจากทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่ 2 
(Second Language Acquisition) และทฤษฎีอันตรภาษา (Interlanguage) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

2.1 ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะ 
ภาษาจีนกลางมีหน่วยเสียงพยัญชนะ 23 หน่วยเสียง ภาษาไทยมีหน่วยเสียงพยัญชนะ 21 หน่วยเสียง มี

ลักษณะของเสียงและตำแหน่งในการออกเสียง ดังนี้  
 

ตารางที่ 1 ลักษณะของเสียงและตำแหน่งการเกิดเสียงของหน่วยเสียงพยัญชนะภาษาจีนกลาง 

ลักษณะ 
ของเสียง 

ตำแหน่ง 
ที่เกิด 

กักและกึ่งเสียด
แทรกไม่ก้อง 

ไม่พ่นลม 

กักและกึ่ง
เสียดแทรก 

ไม่ก้อง  
พ่นลม 

นาสิก 
ก้อง 

เสียดแทรก 
ไม่ก้อง 

เสียดแทรก 
ก้อง 

ข้างลิ้นและ 
อัฒสระ 

ก้อง 

ริมฝีปาก b [p]2  p [pʰ]  m [m] f [f]  w [w] 

ปุ่มเหงือก d [t] t [tʰ] n [n]   l [l] 

ปลายลิ้น-ฟัน z [ts] c [tsʰ]  s [s]   

ปลายลิ้น-
เพดานแข็ง 

zh[ʈʂ] ch[tʂʰ]  sh[ʂ] r [ʐ]  

ปุ่มเหงือก j [ʈɕ] q [tɕʰ]  x [ɕ]  y [y] 

เพดานอ่อน g [k] k [kʰ]  h [x]   

ที่มา: ประพิณ มโนมัยวิบูลย์, 2556: หน้า 7 
 

ตารางที่ 2 ลักษณะของเสียงและตำแหน่งการเกิดเสียงของหน่วยเสียงพยัญชนะภาษาไทย 
ลักษณะ 

ของเสียง 
ตำแหน่ง 
ที่เกิด 

กักหรือ
ระเบิด 
ไม่ก้อง 

ไม่พ่นลม 

กักหรือ
ระเบิด 
ไม่ก้อง 
พ่นลม 

กักหรือ
ระเบิด 
ก้อง 

เสียด
แทรก 

นาสิก รัว ข้างลิ้น อัฒสระ 

ริมฝีปาก ป 
[p] 

ผ ภ พ 
[pʰ] 

บ 
[b] 

 ม 
[m] 

  ว 
[w] 

ริมฝีปาก-ฟัน    ฝ ฟ 
[f] 

    

 
2 ตัวอักษรในวงเล็บใหญ่ [ ] คือ สัทอักษรสากล (International Phonetic Alphabet, IPA) เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับบันทึกเสียง 

ภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก (เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์, 2540: หน้า 23-24) 
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ลักษณะ 
ของเสียง 

ตำแหน่ง 
ที่เกิด 

กักหรือ
ระเบิด 
ไม่ก้อง 

ไม่พ่นลม 

กักหรือ
ระเบิด 
ไม่ก้อง 
พ่นลม 

กักหรือ
ระเบิด 
ก้อง 

เสียด
แทรก 

นาสิก รัว ข้างลิ้น อัฒสระ 

ปุ่มเหงือก  ต 
[t] 

ท ธ ฒ (ฑ) 
[tʰ] 

ด (ฑ) 
[d] 

ศ ส ษ ซ 
[s] 

น ณ 
[n] 

   

เพดานแข็ง จ 
[c] 

ช ฉ ฌ 

[cʰ] 
   ร 

[r] 
ล 
[l] 

ย ญ 
[y] 

เพดานอ่อน ก 
[k] 

ค ฆ ข 
[kʰ] 

  ง 
[ŋ] 

   

คอหอย อ 
[ʔ] 

  ห ฮ 
[h] 

    

ที่มา: ดัดแปลงจาก ตารางแสดงหน่วยเสียงพยัญชนะภาษาไทย ของ เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์, 2540: หน้า 44 
 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า หน่วยเสียงพยัญชนะภาษาจีนกลางมี
มากกว่าหน่วยเสียงเสียงพยัญชนะภาษาไทย และมีหน่วยเสียงพยัญชนะภาษาจีนกลางที่ไม่ปรากฏเสียงใด ๆ  
ในภาษาไทย ได้แก่ z[ts] c[tsʰ] zh[ʈʂ] ch[ʈʂʰ] sh[ʂ] j[tɕ] q[tɕʰ] x[ɕ] ส่วนหน่วยเสียงพยัญชนะที่มีคล้ายกันแต่วิธีการ
ออกเสียงต่างกันเล็กน้อยคือ r[ʐ]และ h[x] งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าผู ้เรียนชาวไทยประสบปัญหาการออกเสียง
พยัญชนะเหล่านี้ เช่น Jiang juan (2014) ได้ทำการศึกษาปัญหาการออกเสียงของนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยม
ปลายของโรงเรียนภู่วิทยา พบว่าผู้เรียนมีปัญหาการออกเสียงพยัญชนะในสัทอักษรภาษาจีนกลางได้แก่ j q x z c s zh 

ch sh r g k และ h ตุลยนุสรญ์  สุภาษา และ ฉี  เสวียหง (2560) ได้ศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาจีนกลางของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยทำการทดลองกับผู้เรียนทั้ง
ในระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง พบว่าผู้เรียนทั้งสามระดับประสบปัญหาการออกเสียงพยัญชนะ x zh ch sh r z 

c โดยเฉพาะเสียง ch และ sh มีสถิติการออกเสียงผิดเพี้ยนอยู่ในระดับสูงสุด 
Tarone (1987) กล่าวถึงระบบเสียงระหว่างภาษาสองภาษาว่า การออกเสียงภาษาที่สองของผู้เรียน

ภาษาต่างประเทศนั้น จะได้รับอิทธิพลส่วนหน่ึงมาจากภาษาแม ่ดังนั้น สาเหตุที่ผู้เรียนออกเสยีงผิดเพี้ยนอาจเกิดจาก
การที่ผู้เรียนนำหน่วยเสียงพยัญชนะดังกล่าวเทียบเคียงกับหน่วยเสียงพยัญชนะไทยที่มีเสียงใกล้เคียงกัน คือ ใช้
พยัญชนะ ซ ศ ษ ส แทนเสียงพยัญชนะ x s sh ใช้พยัญชนะ จ แทนเสียงพยัญชนะ j z zh และใช้พยัญชนะ ช ฉ แทน
เสียง q c ch ซึ่งหากพิจารณาจากวิธีการออกเสียงแล้ว พยัญชนะดังกล่าวล้วนมีลักษณะการออกเสียงและตำแหน่ง
การเกิดเสียงที่แตกต่างกัน เช่น เสียง z[ts] มีลักษณะเป็นเสียงกักและกึ่งเสียดแทรก ไม่ก้อง ไม่พ่นลม เกิดจากปลาย
ลิ้นกับฟัน เสียง zh[ʈʂ] มีลักษณะเป็นเสียงกักและกึ่งเสยีดแทรก ไม่ก้อง ไม่พ่นลม เกิดจากปลายลิ้นกับเพดานแข็ง แต่
เสียง จ[c] มีลักษณะเป็นเสียงกักหรือระเบิด ไม่ก้อง ไม่พ่นลม เกิดจากเพดานแข็ง ไม่สามารถนำมาเทียบเคียงกันได้ 

ปัญหาการแทรกแทรงจากภาษาแม่อีกเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนในฐานะอาจารย์ผู้สอนภาษาจนีพบบ่อยคือ ผู้เรียน
ชาวไทยมีการออกเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียง r[ʐ] ผิดเพี้ยนเป็นเสียง l[l] เช่น คำว่า ร้อน（热）สัทอักษรภาษาจีน
กลางสะกดว่า rè (เร่อ) แต่ผู้เรียนออกเสียงว่า lè (เล่อ) ซึ่งมีเสียงตรงกับคำว่า 乐 ที่แปลว่า ยินดี  หรือคำว่า คน (人) 
สัทอักษรภาษาจีนกลางสะกดว่า rén (เหริน) แต่ผู้เรียนออกเสียงเป็น เหลิน ซึ่งไม่มีเสียงนี้ในภาษาจีนกลาง สำหรับ
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เรื่องการออกเสียง ร ล นี้ เรืองเดชน์  ปันเขื่อนขัติย์ (2540) ได้อธิบายไว้ว่า ธรรมชาติของภาษาไทย (ภาษาพูด) 
หน่วยเสียงพยัญชนะ “ร”[r] ที่เป็นพยัญชนะต้นคำหรือควบกล้ำกับพยัญชนะอื่นมักถูกสับเปลี่ยนกับหน่วยเสียง
พยัญชนะ “ล”[l] โดยไม่ทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปและไม่ทำให้ผู ้ฟังเข้าใจผิดหรือสับสนในการสนทนา 
ผู้เขียนสรุปได้ว่านีอ่าจเปน็สาเหตุที่ทำให้ผู้เรียนชาวไทยไม่ระมัดระวังในการออกเสียงภาษาจีน จนส่งผลให้ออกเสียง 
r[ʐ] ผิดเพี้ยนไปก็เป็นได้ 

นอกจากปัญหาเรื่องการออกเสียงพยัญชนะภาษาจีนกลางที่ผิดเพี้ยนแล้ว ผู้เรียนชาวไทยยังประสบปัญหา
การจดจำสับสน เนื่องจากสัทอักษรภาษาจีนกลางมีความคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษ จากการศึกษาของสายฝน  วรรณสินธพ 
(2554) พบว่า มีผู้เรียนเกิดการสับสนระหว่างการอ่านพินอินกับการอ่านภาษาอังกฤษ เช่น อ่านพยัญชนะสลับกัน
ระหว่าง b กับ p และ d กับ t และจากประสบการณ์การสอนของผู้เขียนก็พบว่ามีปัญหาการจดจำสับสนกรณีอื่น ๆ 
อีก เช่น อ่านสัทอักษร q[tɕʰ]เป็นเสียง [k] อ่านสัทอักษร z[ts], zh[ʈʂ] เป็นเสียง [z] หรือ [s] อ่านสัทอักษร c[tsʰ] เป็น
เสียง [k] ตามภาษาอังกฤษซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว เกิดจากการถ่ายโอนทางภาษาของผู้เรียน3  

2.2 ปัญหาการออกเสียงสระ 
ภาษาจีนกลางมีหน่วยเสียงสระ 38 หน่วยเสียง แบ่งเป็นหน่วยเสียงสระเดี่ยว 9 หน่วยเสียง หน่วยเสียง

สระผสมที่เกิดจากการผสมเสียงของสระเดีย่ว 2 หรือ 3 ตัว 13 หน่วยเสียง และหน่วยเสียงสระผสมนาสิก 16 หน่วย
เสียง ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่3 แสดงหน่วยเสียงสระเดี่ยวในภาษาจีนกลาง 
กลุ่ม 1 2 3 4 

พินอิน a  o  e -i ê er i u ü 

IPA [A] [o] [ɤ] [ʅ] [ɿ] [ɛ] [ɚ] [i] [u] [y] 

เทียบเสยีง อา โอ เออ อือร/ 
อือ 

เอ เออร์ อี อู ยว ี

ที่มา : ตารางเสียงสระเดี่ยว อ้างจากคู่มือการสอนภาษาจีนฉบับสมบูรณ์ ของสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคช่ัน, 2561: หน้า 14 
 

สัทอักษรสากล (IPA) อ้างจาก “普通话韵母总表” ของ 黄伯荣, 廖旭东, 2010: หน้า 51 
 

ตารางที่ 4 แสดงหน่วยเสียงสระทั้งหมดในภาษาจีนกลาง  
กลุ่ม สระเด่ียว 

(9) 
สระผสม (13) สระผสมนาสิก (16) 

สระเสียงแม่กน (8) สระเสียงแม่กง (8) 

1 a o e 
(-i ê er) 

ai 
[ai] 

อาย 

ei 
[ei] 

เอย 

ao 

[ɑu] 

อาว 

ou 
[ou] 

โอว 

an 
[an] 

อัน 

en 

[ən] 

เอิน 

ang 

[ɑŋ] 

อัง 

eng 

[əŋ] 

เอิง 

ong 

[uŋ] 

อง 

 
3 การถ่ายโอนทางภาษา คือ กลวธิีการเรียนอยา่งหนึ่งที่ผู้เรียนภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งนำความรู้ทางภาษาศาสตร์หรือ

ลักษณะทางภาษาบางอย่างของภาษาแม่หรือภาษาที่ 1 ไปใช้เพื่อการสื่อสารในภาษาที ่2 หรือในภาษาต่างประเทศที่เรียน ซ่ึงการ
ถ่ายโอนทางภาษานี้มิได้เกิดจากข้อมูลภาษาที่ 1 ไปสู่ภาษาที่ 2 เท่านั้น แต่อาจเกิดจากการนำข้อมูลจากภาษาที ่2 ไปสูภ่าษาที ่3 
หรือ 4 ได้เช่นกัน (ศิริมา  ปุรินทราภบิาล , 2553: หน้า 59) 
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กลุ่ม สระเด่ียว 
(9) 

สระผสม (13) สระผสมนาสิก (16) 

สระเสียงแม่กน (8) สระเสียงแม่กง (8) 
2 i 

 
ia 

[iA] 

ยา 

ie 

[iɛ] 

เย 

iao 

[iɑu]  

เอียว 

iou(iu) 
[iou] 

อิว 

ian 

[iɛn] 

เอียน 

in 
[in] 

อิน 

iang 

[iɑŋ] 

เอียง 

ing 

[iŋ] 

อิง 

iong 

[yŋ] 

ยง  

3 u ua 
[uA] 

วา  

uo 
[uo] 

วอ 

uai 
[uai] 

วาย 

uei(ui) 
[uei] 

วุย 

uan 
[uan] 

วาน 

uen 

[uən] 

เวิน 

uang 

[uɑŋ] 

วาง 

ueng 

[uəŋ] 

เวิง 

 

4 ü  üe 

[yɛ] 

เยว 

  üan 
[yan] 

เยวียน 

ün 
[yn] 

ยวิน 

   

ที่มา : ตารางเสียงสระประสม อ้างจากคู่มือการสอนภาษาจีนฉบับสมบูรณ์ ของสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น , 
2561: หน้า 15 

 

สัทอักษรสากล (IPA) อ้างจาก “普通话韵母总表” ของ 黄伯荣, 廖旭东, 2010: หน้า 51 
ภาษาไทยมีหน่วยเสียงสระทั้งหมด 21 หน่วยเสียง ประกอบด้วยหน่วยเสียงสระเดี่ยว 18 หน่วยเสียง 

แบ่งเป็นหน่วยเสียงสระเดี่ยวสั้น 9 หน่วยเสียง หน่วยเสียงสระเดี่ยวยาว 9 หน่วยเสียง และหน่วยเสียงสระประสม 3 
หน่วยเสียง ได้แก่ เอีย [ia] เอือ [ɯa] และอัว [ua] 4  
 

ตารางที่ 5 แสดงหน่วยเสียงสระเดี่ยวในภาษาไทย 
เสียงสระเด่ียวสั้น เสียงสระเด่ียวยาว 

เสียงอ่าน สัญลักษณ์ IPA เสียงอ่าน สัญลักษณ์ IPA 
อิ [i] อี [iː] 

เอะ [e] เอ [eː] 

แอะ [ɛ] แอ [ɛː] 

อึ [ɯ] อือ [ɯː] 

เออะ [ɤ] เออ [ɤː] 

อะ [a] อา [aː] 

อุ [u] อู [uː] 

โอะ [o] โอ [oː] 

เอาะ [ɔ] ออ [ɔː] 

ที่มา : ดัดแปลงจาก ตารางแสดงหน่วยเสียงสระภาษาไทย ของ เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์, 2540: หน้า 45 
 

 
4 สระประสมในภาษาไทยไม่มีคู่เทียบระหว่างเสียงสั้นและเสียงยาว จึงถือว่าหน่วยเสียงสระประสมของไทยมีเพียงสามหน่วยเท่านั้น

(กาญจนา นาคสกุล, 2556: หนา้ 65) 
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จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า หน่วยเสียงสระภาษาจีนกลางมีมากกว่าหน่วยเสียงสระภาษาไทย และมี
หน่วยเสียงสระภาษาจีนกลางที่ไม่ปรากฏเสียงใด ๆ ในภาษาไทย ได้แก่ er[ɚ] ie[iɛ] ü[y] üe[yɛ] üan[yan] ün[yn] iong[yŋ] 
ส่วนหน่วยเสียงสระที่มีคล้ายกันแต่วิธีการออกเสียงต่างกันเล็กน้อยคือ สระ ia [iA] กับเสียงสระประสม เอีย [ia] และ
หน่วยเสียงสระ ua[uA] กับหน่วยเสียงสระประสม อัว[ua] งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าผู้เรียนชาวไทยประสบปัญหาในการ
ออกเสียงสระดังกล่าว เช่น Chen-E (2006) พบว่าสระที่เป็นปัญหาในการออกเสียงของผู้เรียนชาวไทยได้แก่สระ er 

ia ie ian iang u ua uo  ü üe üan และ ün สายฝน  วรรณสินธพ (2554) พบว่าผู้เรียนไม่สามารถอ่านสระ iong uan uan ua 

uo ia ie ได้ถูกต้อง Ma Xinxin (2013) ได้ศึกษาปัญหาการออกเสียงของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาของไทย พบว่า
ผู้เรียนประสบปัญหาการออกเสียงสระ ü üe ün และ er เป็นต้น 

จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้เรียนมีการถ่ายโอนทางภาษา โดยนำเอาเสียงในภาษาไทยไปเทียบเคียงกับหน่วย
เสียงสระในภาษาจีนกลาง ดังตารางที่ 3 และ 4 แต่เนื่องจากหน่วยเสียงสระ er[ɚ] ie[iɛ] ü[y] üe[yɛ] üan[yan] ün[yn] 

iong[yŋ] ของภาษาจีนกลาง ไม่มีหน่วยเสียงสระภาษาไทยที่สามารถเทียบเคียงได้ ผู้เรียนจึงประสบปัญหาในการออก
เสียง และพยายามทดแทนด้วยหน่วยเสียงอื่นในภาษาไทย ทำให้เกิดการออกเสียงผิดเพี้ยน เช่นงานวิจัยของหวัง 
เทียนซง (2561) พบว่าผู้เรียนชาวไทยส่วนมากออกเสียงสัทอักษร ie[iɛ] (เย) เป็นเสียง [ia] (เอีย) ในภาษาไทย ออก
เสียงสัทอักษร ü[y] (ยวี) เป็นเสียง [i:] (อี) หรือ [uː](อู) ในภาษาไทย จากประสบการณ์การสอนของผู้เขียนพบว่ามี
ผู้เรียนประสบปัญหาในลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ ผู้เรียนออกเสียงสัทอักษร ua[uA] (วา)  uo[uo] (วอ) เป็นเสียง [ua] 

(อัว) ซึ่งล้วนเป็นการถ่ายโอนเสียงมาจากหน่วยเสียงสระภาษาไทยแต่ผิดเพี้ยนไปจากหน่วยเสียงสระภาษาจีนกลาง 
นอกจากปัญหาด้านการออกเสียงโดยตรงแล้ว ผู้เขียนยังพบว่าผู้เรียนประสบปัญหาในการอ่านสัทอักษร

ภาษาจีนกลางผิดเนื่องจากสับสนกับรูปของสระ ปัญหานี้แบ่งย่อยได้ 2 ประเด็นคือ  
1) ผู้เรียนถูกแทรกแทรงจากภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาต่างประเทศที่ 1 ส่งผลให้

ผู้เรียนจดจำสับสน เช่นเดียวกับปัญหา การออกเสียงพยัญชนะ ปัญหาการจดจำสับสนกับภาษาอังกฤษมักเกิดขึ้นกับ
ผู้ที่เริ่มเรียนระยะแรก เช่น ผู้เรียนมักอ่านสัทอักษรสระ e (เออ) ของภาษาจีนกลาง เป็นเสียงตัว e ของภาษาอังกฤษ 
อ่านสัทอักษร i (อี) ของภาษาจีนกลาง เป็นเสียงตัว i ของภาษาอังกฤษ หรือ อ่านสัทอักษร u (อู) เป็นเสียงตัว u 
ของภาษาอังกฤษ 

2) ผู้เรียนอ่านออกเสียงผิดพลาดเนื่องจากไม่เข้าใจกฎการสะกดสัทอักษรภาษาจีน
กลาง เช่นงานวิจัยของสายฝน  วรรณสินธพ (2554) พบว่า ผู้เรียนประสบปัญหาอ่านพยางค์ xuan ผิดมากที่สุด 
เพราะไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของการเขียนสัทอักษรภาษาจีนกลาง แท้จริงแล้ว xuan มาจากเสียงสระ üan[yan]แต่เวลา
เขียนจะตัดจุดด้านบนตัว ü ออก ทำให้ผู้เรียนอ่านเป็นสระ uan[uan] อีกตัวอย่างหนึ่งคืองานวิจัยของ Jiang Juan 
(2014) พบว่าผู้เรียนชาวไทยประสบปัญหาในการอ่านเสียงสระ -i[ʅ][ɿ] ทีใ่ช้สะกดกับสัทอักษร z c s zh ch sh r โดยอ่าน
เป็นเสียง i[i] เนื่องจากเวลาสะกดคำ สระ -i และ สระ i เขียนเหมือนกัน (bi pi mi di ti ni li ji qi xi zi ci si zhi chi shi ri)   
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2.3 ปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต ์
ภาษาจีนกลางมี หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 4 หน่วยเสียง ส่วนภาษาไทยมีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 5 หน่วยเสียง 

โดยหน่วยเสียงวรรณยุกต์ของทั้งสองภาษามีชื่อเรียก รูปวรรณยุกต์ ระดับเสียง5 และทิศทางการเปล่งเสียง6 ดังตาราง
ต่อไปนี ้
 

ตารางที่ 6 แสดงหน่วยเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีนกลาง  
ชื่อเรียก ยินผิง หรือ  

เสียงหนึ่ง  
หยางผิง หรือ  

เสียงสอง 
ซ่างเซิง หรือ  

เสียงสาม 
ชวี่เซิง หรือ  

เสียงสี่ 
รูปวรรณยุกต ์ ˉ ˊ ˇ ˋ 

ระดับเสียงและ 
ทิศทางการเปล่ง

เสียง 

55 
สูง คงที่  

35 
สูง-ขึ้น 

214 
ต่ำ-ตก-ขึ้น 

51 
สูง-ตก 

ที่มา: ประพิณ มโนมัยพิบูลย์, 2556: หน้า 10 
 

ตารางที่  7 แสดงหน่วยเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย  
ชื่อเรียก เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา 

รูปวรรณยุกต ์ ไม่มี  ่ ้ ๊ ๋ 

ระดับเสียงและ 
ทิศทางการเปล่ง

เสียง 

33 
กลาง คงที ่

21 
ต่ำ 

41 
สูง-ตก 

45 
สูง-ขึ้น 

14 
ต่ำ-ขึ้น 

ที่มา : ระดับเสียงและทิศทางการเปล่งเสียง อ้างจากเนี่ย จิน, 2560: หน้า 222 
 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากตารางทั้งสอง จะเห็นได้ว่า หน่วยเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีนกลางกับหน่วยเสียง
วรรณยุกต์ภาษาไทยมีความใกล้เคียงกันอยู่หลายคู่ ได้แก่ ยินผิงหรือเสียงสอง ใกล้เคียงกับ เสียงสามัญในภาษาไทย 
คือเป็นเสียงวรรณยุกต์คงที่ (55-33) หยางผิงหรือเสียงสอง ใกล้เคียงกับ เสียงจัตวาในภาษาไทย คือ เป็นเสียง
วรรณยุกต์เปลี่ยนขึ้น (35-14) ชวี่เซิงหรือเสียงสี่ ใกล้เคียงกับ เสียงโทในภาษาไทย คือ เป็นเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนตก 
(51-41) ส่วนเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีนกลางที่ไม่อาจเทียบเสียงวรรณยุกต์ทั้งห้าเสียงในภาษาไทยได้ คือซ่างเซิงหรือ
เสียงสาม ซึ่งมรีะดับเสียงเป็น 214 

Yang Zhitong (2018) ได้ทำการศึกษาปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์ของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาจีน
ระดับต้น พบว่า โดยรวมแล้วนักเรียนไทยออกเสียงวรรณยุกต์จีนได้เบากว่าและต่ำกว่าระดับเสียงของนักเรียนจีน 
เมื่อวิเคราะห์ความผิดพลาดใน  การออกเสียงวรรณยุกต์จีนทั้ง 4 เสียงแล้ว พบว่า เสียงสาม หรือ ซ่างเซิง เป็นเสียงท่ี
นักเรียนไทยออกเสียงผิดเพี้ยนมากที่สุด วรรณยุกต์เสียงสามของภาษาจีนกลางมีทฤษฎีการออกเสียงที่ค่อนข้าง

 
5 ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ได้จัดแบ่งระดับเสียงสูงต่ำของคนโดยทั่วไปเป็น 5 ระดับ จากเสียงระดับต่ำที่ใช้เครื่องหมายเป็นเลข 1 ไปหา

ระดับสูงซ่ึงใช้เครื่องหมายเป็นเลข 5 (ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์, 2556: หน้า 10) 
6 เสียงวรรณยุกต์ทั้งห้านี้สามารถจัดกลุ่มได้เป็นสองกลุ่มคือ เสียงวรรณยุกต์คงที่ และเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ (Abramson,1962 

อ้างถึงในชื่นหทัย สุริยโสภาพันธ์, 2546: หน้า 9) 
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ซับซ้อน Huang  Borong (2010) ได้อธิบายไว้ว่า วรรณยุกต์เสียงสาม หรือ ซ่างเซิงนั้น จะอ่านออกเสียงเต็ม 214 ก็
ต่อเมื่ออ่านเพียงพยางค์เดียว หรือเป็นพยางค์ท้ายสุด หากวรรณยุกต์ เสียงสามอยู่ติดกันสองพยางค์ขึ้นไป จะมีการ
เปลี่ยนระดับเสียงเป็น 35 หรือ 21 และในกรณีที่วรรณยุกต์เสียงสามนำหน้าพยางค์ที่เป็นวรรณยุกต์เสียงหนึ่ง สอง 
หรือ สี่ วรรณยุกต์เสียงสามจะเปลี่ยนจากระดับเสียง 214 เป็น 21 เช่น 北京、语言、土地、宝贝 กรณีนี้ทำให้
วรรณยุกต์เสียงสามของจีน ออกเสียงคล้ายวรรณยุกต์เอกในภาษาไทย (21) จึงทำให้หนังสือเรียนภาษาจีนในไทย
หลายเล่ม เทียบเสียงวรรณยุกต์เสียงสามของภาษาจีนกลางกับเสียงวรรณยุกต์เอกในภาษาไทย เช่น หนังสือชุด “ฟัง 
- พูด - อ่าน - เขียน” เรียนจีนกลาง ของสำนักพิมพ์ Language House และหนังสือ “ฟัง พูด อ่าน เขียน จีนกลาง 
Step by Step Chinese” ของสำนักพิมพ์พราว เป็นต้น 

ความคล้ายคลึงกันของหน่วยเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีนกลางกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยทำให้ผู้เรียน
ชาวไทยมีการใช้เสียงวรรณยุกต์ของภาษาแม่แทนเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีนกลางอยู่บ่อยครั้ง หวัง เทียนซง (2561) 
กล่าวว่า การใช้เสียงวรรณยุกต์สามัญของไทยแทนเสียงวรรณยุกต์ยินผิงของจีน ใช้เสียงวรรณยุกต์จัตวาแทนเสียง
วรรณยุกต์หยางผิง ใช้เสียงวรรณยุกต์เอกแทนเสียงวรรณยุกต์ซ่างเซิง และใช้เสียงวรรณยุกต์โทแทนเสียง
วรรณยุกต์ชว่ีเซิง เป็นแบบแผนท่ีพบเห็นได้บ่อย ๆ ของนักเรียนชาวไทยที่เรียนภาษาจีน วิธีการดังกล่าวมีส่วนช่วยให้
ผู้เรียนชาวไทยสามารถจดจำและแยกแยะเสียงวรรณยุกต์จีนทั้ง 4 เสียงได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็มีข้อเสีย เนี่ย  จิน 
(2560) กล่าวว่า การนำเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทยมาเทียบเคียงกับเสียงวรรณยุกตภ์าษาจีนกลางทำให้ผู้เรียนชาว
ไทยมีสำเนียงพิเศษในการออกเสียงภาษาจีนกลาง คือ เสียงยินผิงขึ้นไม่ถึง เสียงหยางผิง  ชวี่เซิง ยาว และคนไทย
มักจะพูดเสียงเบา ฟังดูนุ่มนวล ในขณะที่คนจีนจะพูดเสียงดัง ฟังดูแข็งกระด้าง ซึ่งหวัง เทียนซง (2561) ได้ข้อสรุปที่
สอดคล้องกัน คือ การเปลี่ยนแปลงเสียงสูงต่ำของชาวไทยจะค่อนข้างน้อย ส่งผลให้ชาวไทยพูดจาอ่อนหวาน นุ่มนวล 
และเชื่องช้า ดังนั้นจึงพบเห็นชาวไทยน้อยคนที่สามารถพูดภาษาจีนกลางได้อย่างฉะฉาน ชัดเจน ความผิดพลาดใน
การออกเสียงของภาษาจีนกลางของนักเรียนชาวไทยที่เรียนภาษาจีนอยา่งมากก็คือ “ยินผิง ซ่างเซิงขึ้นไม่ถึง หยางผิง 
ชวี่เซิงลากยาวเกิน” 

นอกจากหน่วยเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 4 หน่วยเสียงแล้ว ภาษาจีนกลางยังมี “เสียงเบา7” ที่เป็นปัญหาสำหรับ
ผู้เรียนชาวไทย เนื่องจากเสียงเบา เป็นเสียงท่ีไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับ ระดับของเสียงไม่คงที่ ทำให้ผู้เรียนสับสน โดย
ในงานวิจัยของสายฝน  วรรณสินธพ (2554) พบว่าผู้เรียนสับสนเสียงวรรณยุกต์สี่ กับเสียงเบา เช่น ในพยางค์ míngzi 

และ róngyi ผู้เรียนออกเสียงเป็น míngzì róngyì สำหรับประสบการณ์ที่ผู้เขียนพบเจอเป็นประจำ คือ ผู้เรียนมักออก
เสียงพยางค์ท่ีมีเสียงเบา เป็นพยางค์เสียงท่ีมีวรรณยุกต์เต็มเสียง เช่นคำว่า xièxie (ขอบคุณ) ออกเสียงเป็น xièxiè; คำ
ว่า hǎo de (ได้ ตกลง) ออกเสียงเป็น hǎo dē หรือคำว่า tāmen (พวกเขา)  ออกเสียงเป็น tāmēn หรือ tāmén เป็นต้น  

จากการเปรียบเทียบวิธีการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลางกับภาษาไทย ทำให้ทราบว่าหน่วยเสียง
ภาษาจีนกลางกับหน่วยเสียงภาษาไทยมีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันในหลายประเด็น ผู้เรียนชาวไทยจึงมีการ
ถ่ายโอนหน่วยเสียงภาษาไทยไปใช้ในการออกเสียงบางเสียงในภาษาจีนกลาง อีกทั ้งยังถ่ายโอนความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษไปใช้ในการจดจำรูปสัทอักษรภาษาจีนกลาง ซึ่งวิธีการดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนเกิดปัญหาออกเสียง

 
7 เสียงเบา คือพยางค์เสียงที่ไม่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์แสดงระดับเสียง เวลาออกเสียงต้องออกเสียงเบา ๆ สั้น ๆ เสียงเบาเป็นการผัน

เสียงของวรรณยุกต์จีนทั้ง 4 เสียงในกรณีพิเศษ ระดับความสูงของเสียงเบาจะเปลี่ยนแปลงตามวรรณยุกต์ของพยางค์ที่อยู่ด้านหน้า 
(คู่มือการสอนภาษาจีนฉบับสมบูรณ์, 2561: หน้า 27) 
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ผิดเพี้ยน จดจำสับสน นอกจากน้ี การทีผู่้เรียนไม่เข้าใจกฎในการสะกด  สัทอักษรภาษาจีนกลางและกฎการอ่านออก
เสียงวรรณยุกต์ ทำให้ผู้เรียนเกิดข้อผิดพลาดในการอ่านออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลางด้วยเช่นกัน ปัญหาการออก
เสียงผิดเพี้ยนถือเป็นปรากฏการณ์ปกติที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนภาษา แต่หากไม่ได้รับการแก้ไขตั้งแต่เรียนในระดับ
ต้น จะส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ฟอสซิล คือ ผู้เรียนจดจำวิธีการออกเสียงที่ผิดไปตลอดแม้ว่าจะเรียนภาษานั้นเป็น
ระยะเวลานานแล้วก็ตาม ดังนั้นผู้สอนจึงควรให้ความสำคัญกับช่วงทีส่อนอ่านออกเสียงเป็นอย่างมาก 
 

3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลาง 

จากผลการวิเคราะห์ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลาง ทั้งเสียง
พยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ อีกทั้งมีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี ้

3.1 ใช้ความเหมือนให้เป็นประโยชน์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการถ่ายโอนภาษาเชิงบวก  
จากการเปรียบเทียบ ภาษาจีนกลางและภาษาไทยมีหน่วยเสียงที่ออกเสียงเหมือนกันอยู่ไม่น้อย ดังนั้นเรา

ควรใช้ความเหมือนให้เป็นประโยชน์ หยิบยืมความรู้จากภาษาแม่หรือภาษาอังกฤษมาเป็นตัวช่วยในการจดจำเสียง 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการถ่ายโอนภาษาเชิงบวก สำหรับเสียงพยัญชนะ ผู้สอนอาจเปรียบเทียบเสียงสัทอักษรภาษาจีน
กลางบางตัวกับเสียงของพยัญชนะภาษาไทย และ / หรือภาษาอังกฤษที่มีลักษณะการออกเสียงเหมือนกัน ทำให้
ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวม  หน่วยเสียงที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันมากแล้วจัดทำเป็น
ตารางเปรียบเทียบ ดังนี ้
 

ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบสัทอักษรภาษาจีนกลางกับพยัญชนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ออกเสียง
เหมือนกัน  

พินอิน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
b ป - 

p พ p 
m ม m 
f ฟ f 

d ต - 
t ท t 

n น n 
l ล l 

g ก - 
k ค k 

 

สำหรับเสียงสระ ถึงแม้ว่าภาษาไทยจะมีหน่วยเสียงสระน้อยกว่าภาษาจีนกลาง โดยเฉพาะหน่วยเสียงสระ
ประสม แต่ด้วยระบบการเขียนของไทยที่สามารถผสมเสียงได้ ทำให้ผู ้สอนสามารถยกตัวอย่างเสียงหรือคำใน
ภาษาไทยท่ีผู้เรียนคุ้นเคย มาเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถจดจำเสียงสระในสัทอักษรภาษาจีนกลางได้  
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ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบหน่วยเสียงสระภาษาจีนกลางกับตัวอย่างเสียงและคำที่สะกดเป็นภาษาไทย 
หน่วยเสียงสระภาษาจีน

กลาง 
ตัวอย่างคำในภาษาไทย หน่วยเสียงสระภาษาจีน

กลาง 
ตัวอย่างคำในภาษาไทย 

ai อาย กาย ชาย iu อิว นิว ชิว  
ao อาว ลาว เมา  ian เอียน เลียน เนยีน 
an อัน ฟัน ปาน in อิน จิน นิน 
ang อาง ลาง ฟัง iang เอียง เลียง เชียง 
ei เอย เลย เกย ing อิง ลิง ปิง  
en เอิน เงิน เกิน  uai วาย ควาย ไกว  
eng เอิง เริง เพลิง  ui วุย คุย ลุย  
ong อง จง ลง uan วาน ควาน กวน 
iao เอียว เดียว เพียว uang วาง กวาง ลวง  

 

3.2 เน้นย้ำถึงความแตกต่าง ป้องกันการถ่ายโอนภาษาเชิงลบ  
สำหรับหน่วยเสียงในภาษาจีนกลางที่ภาษาไทยไม่มีหรือมีเสียงท่ีคล้ายกัน แต่มีวิธีการออกเสียงแตกต่างกัน 

ได้แก่ หน่วยเสียงพยัญชนะ z[ts] c[tsʰ] zh[ʈʂ] ch[ʈʂʰ] sh[ʂ] j[tɕ] q[tɕʰ] x[ɕ] r[ʐ]และ h[x] หน่วยเสียงสระ er[ɚ] ie[iɛ] ü[y] 

üe[yɛ] üan[yan] ün[yn] iong[yŋ] และหน่วยเสียงวรรณยุกต์จีนทั้ง 4 หน่วยเสียง ผู้สอนต้องเปรียบเทียบและเน้นย้ำให้
เห็นถึงความแตกต่าง และสอนวิธีการออกเสียงที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการถ่ายโอนภาษาเชิงลบ ผู้สอนควรใช้ความรู้
ทางสัทศาสตร์มาช่วยในการอธิบาย เช่น อธิบายลักษณะการออกเสียง ตำแหน่งท่ีทำให้เกิดเสียง รูปปาก หรือทิศทาง
การออกเสียง (สำหรับวรรณยุกต์) พร้อมทั้งสาธิตตัวอย่าง หากมีภาพอวัยวะในการออกเสียง คลิปเสียง หรือคลิป
วิดีโอที่แสดงการออกเสียงก็นำมาแสดงประกอบด้วย สำหรับการสอนเสียงวรรณยุกต์อาจเพิ่มการใช้มือเป็น
สัญลักษณ์เพื่อให้ผู้เรียนจดจำรูปวรรณยุกต์ไปด้วย วิธีการคือใช้มือลากจากทางซ้ายไปทางขวาตามทิศทางของรูป
วรรณยุกต์ เช่น เสียงยินผิง (ˉ) ลากเป็นเส้นตรงเสมอกันในอากาศ เสียงหยางผิง (ˊ) ลากจากกลางไปสูง เสียงซั่งเซิง 
(ˇ) วาดมือลงและยกสูงขึ้นเป็นเส้นโค้ง และเสียงชวี่เซิง (ˋ) ลากมือจากสูงสุดลงมาต่ำสุดอย่างรวดเร็ว ผู้สอนอาจ
ทำท่ามือไปพร้อมกับการสอนออกเสียงหรืออาจทำท่ามือแล้วให้ผู้เรียนออกเสียงวรรณยุกต์ที่ถูกต้องก็ได้ 

นอกจากเน้นย้ำเรื่องความแตกต่างระหว่างเสียงในภาษาจีนกลางกับภาษาไทยแล้ว ผู้สอนต้องเน้นย้ำความ
แตกต่างระหว่างสัทอักษรภาษาจีนกลางกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ เนื่องจากสัทอักษรภาษาจีนกลางและตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ล้วนหยิบยืมมาจากอักษรโรมัน มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกัน ทำให้เมื่อเริ่มเรียนภาษาจีนกลาง ผู้เรียนเกดิ
ความสับสนในการจดจำเสียงสัทอักษร และออกเสียงผิดเป็นเสียงของภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้สอนจึงต้องเน้นย้ำให้
ผู้เรียนเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้น และคอยแก้ไขเมื่อผู้เรียนเกิดข้อผิดพลาดอย่างทันท่วงทีเสมอ สำหรับตัวผู้เขียนเองใช้
วิธีการบอกตั้งแต่วันแรกที่เริ่มสอน และสร้างแบบฝึกอ่านมาให้ผู้เรียนอ่านออกเสียง โดยคัดเลือกคำที่สะกดคล้าย
ภาษาอังกฤษแต่อ่านออกเสียงแตกต่างอย่างสิ้นเชิงมาจากตารางของพยางค์ในภาษาจีนกลาง เช่น eng run can fan gun 

he she song duo ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพและเข้าใจจากการเปรียบเทียบ 
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3.3 ไม่ละเลยเร่ืองกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการสะกดสัทอักษรภาษาจีนกลาง 
จุดหมายปลายทางในการเรียนเรื่องสทัอักษรภาษาจีนกลางคือเพื่อถอดเสียงตัวอักษรจีน อักษรจีนแต่ละตัว

นับเป็นหนึ่งพยางค์เสียงเสียงหนึ่งพยางค์ประกอบด้วยหน่วยเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์สะกดรวมกัน ซึ่งใน
การสะกดและอ่านออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลางมีกฎเกณฑ์พิเศษบางอย่างที่ผู้เรียนจำเป็นจะต้องรู้ เช่น การ
เขียนพยัญชนะในรูปพยางค์พิเศษ 7 ตัว zhi chi shi ri zi ci si ซึ่งจะต้องอ่านออกเสียงสระอือ ไม่ใช่สระอี; การเขียนสระ
ในรูปพยางค์พิเศษ 9 ตัว yi yin ying wu yu yue yuan yun ซึ่งยังคงอ่านเหมือนเสียงสระเดิมคือ i in ing u  ü üe üan ün ; 
การลดรูปสระ ü เป็น u เมื่อเขียนสะกดกับพยัญชนะ j q x แต่ยังคงอ่านออกเสียงตามสระ ü เหมือนเดิม ; การไม่ใส่
รูปวรรณยุกต์เพราะเป็นพยางค์เสียงเบา เช่น men ge de le ne ซึ่งเวลาออกเสียง ระดับเสียงจะแตกต่างกันไปโดย
ขึ้นอยู่กับพยางค์หน้า; การอ่านเสียงสระ er เมื่อสะกดรวมกับสระอื่น ๆ ซึ่งจะเขียนเพียงสัญลักษณ์ r ; การเปลี่ยน
เสียงของวรรณยุกต์ซ่างเซิงเมื่ออยู่ติดกันสองพยางค์ขึ้นไป ; การเปลี่ยนเสียงของตัวอักษร 一 และ 不 เมื่อนำหน้า
พยางค์อื่น กฎเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการออกเสียงของผู้เรียนในระดับต้น หากผู้สอนละเลยหรือไม่ไดเ้น้นย้ำวิธีการสะกด
และอ่านออกเสียง ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนอ่านผิดพลาดได้  

3.4 จัดห้องเรียนขนาดเล็กที่พร้อมสำหรับปฏิบัติการ  
การสอนออกเสียง ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการเรียนภาษา เพราะเป็นการฝึกทักษะ ต้องเน้นการฝึกปฏิบัติ

และติดตาม ประเมินพัฒนาการของผู ้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื ่อง ดังนั ้น เพื ่อให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ควรเป็นห้องเรียนขนาดเล็ก สายฝน  วรรณสินธพ (2554) เสนอแนะว่า ห้องเรียนภาษาจีนควรมี
ผู้เรียนประมาณ 20 - 30 คนต่อห้องเรียน และควรจัดให้มีการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการทางภาษาควบคู่ไปกับ
การเรียนในห้องเรียนปกติเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่  อีกทั้งควรมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและ
หลากหลายเพื่อช่วยในการฝึกทักษะ เช่น เพลง ภาพยนตร์ เครื่องบันทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผนภูมิ 
แผนภาพ พร้อมกันนั้น ควรหาโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกออกเสียงกับเจ้าของภาษา หรือให้อาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้
ทดสอบการออกเสียง 

กล่าวโดยสรุปคือ ผู้เรียนชาวไทยอ่านออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลางผิดพลาดเพราะผู้เรียนใช้ความคุ้น
ชินในภาษาไทยไปทดแทนเสียงภาษาจีนกลาง อีกทั้งผู้เรียนยังสับสนระหว่างรูปสัทอักษรภาษาจีนกลางซึ่งใช้อักษร
โรมันกับความรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีเขาเรียนมา นอกจากน้ีผู้เรียนไม่มีความแม่นยำในกฎเกณฑ์การออกเสียง
สระบางตัวและเสียงวรรณยุกต์เมื่อใช้ใน การผสมคำ จึงทำให้เป็นปัญหาในการอ่านออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลาง 
ดังนั้น การสอนการอ่านออกเสียงภาษาจีนกลางให้ผู้เรียนชาวไทย สิ่งสำคัญประการแรกคือ ผู้สอนจะต้องทำให้
ผู้เรียนเข้าใจความเหมือนและความต่างของทั้งสองภาษา จากนั้นสอนวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ 
ตั้งแตเ่สียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ตลอดจนการอ่านพยางค์ คำ และประโยค จะต้องเน้นย้ำให้ผู้เรียนมีความ
แม่นยำในทฤษฎีและกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ของการออกเสียง และฝึกฝนทักษะการออกเสียงที่ถูกต้องให้แก่ผู้เรียน เหนือ
สิ่งอื่นใด ในทุก ๆ การเรียนรู้ผู้สอนจำเป็นต้องเข้มงวด สาธิต และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติซ้ำ ๆ ทั้งแบบรายกลุ่ม และ
รายบุคคล จนเกิดความแม่นยำในการออกเสียงที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้สอนควรหมั่นสังเกตข้อผิดพลาดและแก้ไขทันที 
สุดท้ายผู้สอนควรรวบรวมปัญหาในการออกเสียงที่พบเห็นบ่อยครั้งจากผู้เรียนต่างกลุ่มเรียน มาวิเคราะห์หาสาเหตุ
และเพื่อหาแนวทางแก้ไขและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีนกลางสำหรับผู้เรียนชาวไทยต่อไป  
 

 



 

 

OR
AL

  3
86

 

4. เอกสารอ้างอิง 
กาญจนา  นาคสกุล.  (2556).  ระบบเสียงภาษาไทย (พิมพ์ครั้งที่ 7).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. 
เขมมภัคค ์ ชินสมุทร.  (2556).  ฟัง พูด อ่าน เขียน จีนกลาง Step by step Chinese.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์พราว. 
ตุลยนุสรญ์  สุภาษา และฉี  เสวียหง.  (2560).  “การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาจีนธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”.  วารสารบัณฑิตวิจัย.  8(1).  115-124. 
เนี่ย  จิน.  (2560).  “การศึกษาวิธีการฝึกออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีนกลางให้ถูกต้องกรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาจีน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ”.  วารสารจีนศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  10(1).  218-227. 
ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์.  (2556).  ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 1 (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. 
ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น.  (2561).  คู่มือการเรียนการสอนภาษาจีนฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพฯ: 

สำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคช่ัน. 
พรรณาภา  สิร ิมงคลสกุล.  (2554).  ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เร ียนจีนกลางฉบับสมบูรณ์ เล ่ม 1.  กรุงเทพฯ: 

สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส. 
เรืองเดช  ปันเขื่อนขัติย์.  (2540).  ภาษาศาสตร์ภาษาไทย.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. 
สายฝน  วรรณสินธพ.  (2554).  “ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในภาษาจีน

กลาง”.  วารสาร มฉก. วิชาการ.  14(28).  97-108. 
หวัง  เทียนซง.  (2561).  “วิจัยเกี่ยวกับการสอนการออกเสียงภาษาจีนสำหรับนักเรียนชาวไทย”.  วารสารวิจัยและ

พัฒนา วลัยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  13(1).  253-261. 
Chen  E.  (2006).  A study of pronunciation errors to Thai students in the process of learning Chinese 

language.  Master dissertation.  Yunnan Normal University.  China PRC.  
Jiang  Juan.  (2014).  Chinese phonetic reseach and teaching countermeasures for middle school 

and high school students.  Master dissertation.  Sichuan Normal University.  China PRC.  
Ma  Xinxin.  (2013).  An Analysis of the errors of Chinese pronunciation in Thailand’s college 

students.  Modern Chinese.  3. 160. 
Selinker, L.  (1972).  Interlanguage (Fossilization).  International Review of Applied linguistics in 

Language Teaching.  10(3).  215-216. 
Tarone, E.  (1987).  The phonology of interlanguage. In G. Ioup & S. Weinberger (Eds.), Interlanguage 

phonology: The acquisition of a second language sound system (pp. 70-85). Newbury 
House Publishers. 

Yang  Zhitong.  (2018).  Research on errors made by elementary Thai students in Chinese 
pronunciation falling rising tone: Based on Attwit Commercial Technical School’s students.  
Master dissertation.  Lanzhou University.  China PRC.  

刘珣. (2010).《对外汉语教育学引论》.第 14 次印刷. 北京：高等教育出版社. 

黄伯荣、廖旭东.(2010).《现代汉语》.第次印刷. 北京：北京语言大学出版社. 
 


