:::: สารนิพนธ์ เรื่อง "ปัญหาในการออกเสี ยงภาษาสวีเดนของคนไทย" –
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เสร็ จแล้วส่ งแล้วค่ะรายงานที่เพื่อนๆ พี่ๆ ช่วยเป็ นเหยือ่ ให้มะกรู ดศึกษา มาตามคาสัญญาที่ให้ไว้วา่ ถ้า
เสร็ จแล้วจะเอาผลมาเผยแพร่ เนื่องจากเรื่ อง งาน เรี ยน รัก รัดตัวมากจึงขอทยอยแปลส่ งมานะคะ
สาเนียงส่ อภาษา กริ ยาส่ อสกุล คากล่าวนี้นามาปรับใช้ได้กบั การเรี ยนภาษาสวีเดนได้อย่างดี คนสวีเดน
ที่เราพบเห็นทัว่ ไปในทั้งในชี วติ การทางาน และชีวติ ประจาวันประเมินความสามารถทางภาษาของเราจาก
การพูดคุยกับเรา หากเราพูดดีสาเนียง ดีเค้าก็ประเมินค่าว่าเราเก่งภาษา หากเราสาเนียงไม่ดี เค้าฟังไม่รู้เรื่ อง
หรื อฟังรู ้เรื่ องแต่ตอ้ งใจฟังมากๆ เค้าจะตีค่าเราต่าลงว่าไม่ได้ภาษาเค้าดีเท่าที่ควร และที่แย่ไปกว่านั้นคือเค้า
พาลตีค่าความสามารถในด้านอื่นๆ ของเราต่ากว่าความเป็ นจริ งด้วย เหล่านี้ เป็ นเหตุผลสาคัญที่ทาให้ขา้ พเจ้า
อยากศึกษาถึงปั ญหาการออกเสี ยงภาษาสวีเดนสาหรับคนไทย เพื่อหาทางแก้ไขและคาแนะนาในการแก้ไข
ปัญหาของคนไทย
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ ระบุปัญหาของคนไทยในการออกเสี ยงภาษาสวีเดน ในการศึกษานี้
ข้าพเจ้าได้เปรี ยบเทียบระบบเสี ยงในภาษาสวีเดนกับภาษาไทยเพื่อให้ขอเสนอแนะทางแก้ปัญหา โดยหวังว่า
ผลการศึกษาจะเป็ นประโยชน์สาหรับครู สอนภาษาสวีเดนสาหรับชาวต่างชาติ คนไทยที่กาลังเรี ยนภาษา
สวีเดน และคู่สมรสทีตอ้ งการช่วยเหลือคนไทยในการเรี ยนภาษาสวีเดน อนึงข้าพเจ้าได้หยิบยกเฉพาะปั ญหา
ที่สาคัญที่สุดมารายงาน
ผลการศึกษา
เพื่อความสะดวกในการศึกษา ข้าพเจ้าขอแบ่งปั ญหาการออกเสี ยงเป็ นสามหัวข้อใหญ่ๆ คือ สระ พยัญชนะ
และทานองและการลงน้ าหนักพยางค์
สระ
สระที่คนไทยส่ วนใหญ่มีปัญหาในการออกเสี ยงคือ y, uโดยเราจะใช้ สระ i แทน y, และ o แทน u โดยเฉพาะ
เมื่อสระเหล่านี้อยูใ่ นพยางค์เน้น แต่เป็ นที่น่าแปลกใจมากที่หลายคนออกเสี ยงสระเหล่านี้ได้ในบางคา แต่คา
อื่นออกไม่ได้
”y” uttalas som ”i”
Tommy Tommi
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kyrkan kirkan
dyrt dirt
stycken sticken
yngre ingre
fyllde fillde
”u” uttalas som ”o”
hur hor
slut slot
”y” uttalas som ”u”
ylle ulle
นอกจากนั้นยังมีการออกเสี ยง a เป็ น äเช่น land (ลันด) เป็ น länd (แล็นด), man (มันน) เป็ น män (แมนน),
stanna (สตั้นนะ) stänna เป็ น (สแต๊นนะ) อันนี้ ถือเป็ นความผิดมหันต์ เพราะ a ภาษาสวีเดนออกเสี ยงได้แค่
สามเสี ยงคือ -อ , -ะ และ -า เช่น mat (มอออท), matt (มัททท), fan (ฟาาาน)
ขอเน้นนะคะว่า อันนี้เป็ นผลการศึกษาของคน 10 อย่าตกใจว่า เฮ้ย ชั้นทาผิดตรงนี้ ดว้ ยเหรอ หรื ออย่าโกรธ
มะกรู ดว่า ฮ่วย ทาไมจูจ้ ้ ีจงั ว้า
ขอให้อ่านแบบเปิ ดใจ และเลือกเฉพาะข้อที่เราคิดว่าเรามีปัญหาไปพิจารณานะคะ มะกรู ดจะรอให้แปลเสร็ จ
ตรวจสานวนเสร็ จแล้วค่อยส่ ง ก็กลัวคนรอจะเหงือกแห้งไปก่อน เลยขอส่ งฉบับร่ างมาก่อนนะคะ
คาว่าการลงน้ าหนักพยางค์มะกรู ดตัดสิ นใจใช้ การเน้นพยางค์แทนค่ะ แต่ลืมแก้ตรงนั้น
พยัญชนะ
พยัญชนะ r และ l (ร และ ล) ค่อนข้างจะเป็ นปั ญหาสาหรับเรา กล่าวคือเราออกเสี ยงทั้งสองตัวเหมือนกัน
และใช้สลับกันบางครั้ง เช่น sovrummet, blomma och runt มีการออกเสี ยงเป็ น sovlummet, bromma och lunt
och lälale
นอกจากนั้นยังไม่พอ บางครั้งมีการใช้ น แทน ร และ ล เช่น människor และ bomull ออกเสี ยงเป็ น
människon และ bomunn
พยัญชนะ p, t, k เป็ นปัญหาสาหรับบางท่าน เนื่องจากพยัญชนะเหล่านี้ หนึ่งตัวสามารถออกเสี ยงได้สองเสี ยง
ขึ้นอยูก่ บั ตาแหน่งในคา กล่าวคือ
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p ใช้สาหรับเสี ยง ป พ
t ใช้สาหรับเสี ยง ท ต
k ใช้สาหรับเสี ยง ค ก
คนไทยเราคุน้ กับการอ่านตรงตามที่เห็น เมื่อเห็น ป เราก็อ่าน ป เห็น พ เราก็อ่าน พ เวลาเราอ่านภาษาสวีเดนที่
p ตัวเดียวเป็ นทั้ง ป และ พ ทาให้เราเลือกใช้ไม่ถูก
Pippi ออกเสี ยง ปิ ปปี้ หรื อ พิพพี่ แทน พิปปี้
Tittar ออกเสี ยง ทิทท่าร หรื อ ติตต้าร แทน ทิตต้าร
การไม่ออกเสี ยงตัวสะกดให้ชดั เจนและครบทุกตัว ก็เป็ นอีกปั ญหาหนึ่ง เช่น land , sängöverkast และ band
ออกเสี ยงเป็ น lann, sängöverkass และ bann
พยัญชนะควบเสี ยง sj เสี ยงนี้เป็ นเสี ยงที่ออกเสี ยงยากสาหรับคนไทย แต่จริ งๆเสี ยงนี้กลับไม่ถือว่าเป็ นปั ญหา
สาคัญในการสื่ อสาร (เสี ยงนี้ มาจากพยัญชนะควบหลายตัวเช่น sj, sk, skj เป็ นต้น บางท่านเมื่อเห็นพยัญชนะ
หลายๆตัวติดกันอาจจะตกใจ จริ งๆ ไม่ตอ้ งตกใจค่ะ ให้มองมันเป็ นเสี ยงเดียว เช่นอักษรตัวควบไม่แท้ “จร”
ในคาว่า “จริ ง”)
อีกตัวอย่างของพยัญชนะควบไม่แท้ คือออกเสี ยงไม่ตรงกับตัวในภาษาไทยคือ "ทร" เป็ น "ซ" เช่น ทราบ
เพราะฉนั้นเวลาเห็น sj, sk, skj ไม่ตอ้ งคิดเป็ นตัวแยกนะคะ ให้คิดว่ามันเป็ นแค่เสี ยงเดียว
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