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บทน ำ 

 

 
 การศึกษาพิเศษเป็นเร่ืองเกี่ยวกบัการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์  โดยมีหลักการว่า มนุษย์ทุกคน

มีสิทธิอันเป็นพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกันน่ันคือสิทธิมนุษยชน สิทธิในการได้รับการศึกษาเป็นสิทธิอันส าคัญที่

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ  การศึกษาพิเศษของประเทศใดได้รับการยอมรับว่า

เป็นตัวชี้วัดความเจริญและระดับการพัฒนาของการศึกษาของประเทศน้ันๆ กล่าวคือ การศึกษาพิเศษเป็น

การศึกษาที่จัดขึ้นเพ่ือเติมเตม็สิทธิทางการศึกษาของประชากรทุกคนในชาติ  โดยไม่จ ากัด เพศ วัย และ

สถานะทางเศรษฐกจิของแต่ละบุคคลน่ันเอง 

 หลักการส าคัญของการศึกษาพิเศษ คือ การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพ่ือพัฒนาบุคคลให้เต็ม

ตามศักยภาพ  นักการศึกษาจึงต้องศึกษาหาความรู้   แสวงหาประสบการณ์  ฝึกทักษะในการพัฒนาการ

เรียนรู้ ให้มีประสทิธภิาพต่อไป 
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คนหูหนวก : ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรศึกษำและระบบวิธีสอน 

 

 
1.  ค ำจ ำกดัควำมของผูท้ีม่ีควำมบกพร่องทำงกำรไดย้นิ 

 โดยทั่วไปผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินประกอบด้วยบุคคลที่อาจแบ่งออกเป็น  2  ประเภท

ใหญ่ๆ  คือ  ผู้ที่สูญเสียทางการได้ยินระดับน้อยถึงระดับมากที่เรียกว่า   “คนหูตึง”  กับผู้ที่บกพร่อง
ทางการได้ยินระดับรุนแรงหรือระดับมากที่เรียกว่า  “คนหูหนวก”  ส่วนในระบบการศึกษาน้ันค านิยามของ
ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน  มักจะอ้างอิงถงึระดับการได้ยินที่มีพ้ืนฐานจากด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์

ด้านการได้ยินที่เรียกว่า  วิชาโสตสัมผัสวิทยา  (Audiology)  แบ่งเป็นระดับการได้ยินซ่ึงมีหน่วยวัดความ
ดังของเสยีง  เรียกว่า เดซิเบล  (decibel  : dB)  ไว้ดังน้ี 

 1.  0-25 dB   การได้ยินปกติ  (normal  hearing) 
 2.  26-40  dB  หูตึงเลก็น้อย  (mild  hearing  loss) 
 3.  41-50  dB  หูตึงปานกลาง  (moderate  hearing  loss) 
 4.  51-70  dB  หูตึงมาก  (moderate-severe  hearing  loss) 
 5.  71-90  dB  หูตึงระดับรุนแรง  (severe  hearing  loss) 
 6.  70 dB ขึ้นไป   หูหนวก  (profound  hearing  loss) 
 
 ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นพิการประเภทหน่ึงที่ปรากฏค าจ ากัดความคนพิการของ

พระราชบัญญัติการศึกษาส าหรับคนพิการ  พุทธศักราช  2551 

 อย่างไรก็ตามค านิยามที่ เป็นที่ยอมรับมากที่สุดส าหรับบุคคลพิการด้วยกัน  คือ  ค านิยามที่

คล้ายคลึงกับค านิยามขององค์การสหประชาชาติที่จะเน้นถึงความสามารถในการใช้การได้ยินใน

ชีวิตประจ าวัน  เช่น 

 คนหูหนวก  คือ  ผู้ที่สญูเสียการได้ยินระดับรุนแรงถงึหูหนวกซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นต้ังแต่ก าเนิด  หรือ

ภายหลังก็ตาม  การสูญเสียการได้ยินดังกล่าวน้ันท าให้เกิดความบกพร่องในการได้ยินเสียงต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสยีงพูดจนไม่สามารถเข้าใจภาษาพูดได้  ไม่ว่าจะใช้เคร่ืองช่วยฟังหรือไม่กต็ามคนกลุ่ม

น้ีส่วนใหญ่ใช้ภาษามือในการสือ่สาร 

 คนหูตึง  คือ  ผู้ที่สูญเสยีการได้ยินระดับเลก็น้อยถงึระดับมากและการสญูเสียการได้ยินน้ันท าให้

เกิดความบกพร่องในการได้ยินเสียงพูดไม่ว่าจะใช้เคร่ืองช่วยฟังหรือไม่กย็ังพอสามารถเข้าใจภาษาพูดได้  

คนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ใช้การพูดในการสือ่สาร 

 กล่าวโดยสรุป  ปัจจัยส าคัญในการก าหนดค านิยามของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินขึ้นอยู่กบัระดับ

การได้ยินมากน้อยต่างกันท าให้ความสามารถในการรับฟังเสียงพูดและความเข้าใจภาษาพูดแตกต่างกัน

หากความบกพร่องน้ันเกิดแต่ก าเนิดจะส่งผลต่อรูปแบบการสื่อสารของบุคคลที่อาจเป็นการสื่อสารโดยใช้

ภาษามือในกรณีที่เป็นคนหูหนวกและใช้ภาษาพูดในกรณีที่เป็นคนหูตึง (Heward,  2006) 
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 แม้ว่าในวงการการศึกษาพิเศษจะนิยมใช้ค าว่าเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรไดย้นิ  แต่องค์กร

ของคนพิการนิยมเรียกตนเองว่า  คนหูหนวก  หรือคนหูตึง  เช่นเดียวกบัค าว่า คนตาบอด คนตาเลือนราง 

ซ่ึงเป็นค ากลางหรือช่ือทั่วไปไม่นิยมเรียกตนเองว่าเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินซ่ึงถือว่าเป็นค าที่

แสดงถงึความพิการ  ความด้อยความสามารถซ่ึงเป็นการแสดงเจตคติทางลบต่อคนพิการโดยรวม 

 
2.  หลกักำรจัดกำรศึกษำส ำหรบัคนหูหนวก 

 หลักการจัดการศึกษาส าหรับคนหูหนวกกเ็ป็นหลักการเดียวกนักบัการจัดการศึกษาส าหรับเดก็ที่มี

ความต้องการพิเศษอืน่ๆ  กล่าวคือ  

1.  การศึกษาส าหรับคนหูหนวกเป็นกำรศึกษำที่เป็นไปเพือ่กำรส่งเสริมและกำรช่วยเหลือให้

คนหูหนวกไดคุ้ณภำพชีวิตทีด่ีเท่ำเทียมกบับุคคลทัว่ไปในสงัคม 

 2.  การศึกษาส าหรับคนหูหนวกเป็นกำรศึกษำพิเศษที่จัดขึ้ นเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำร

จ ำเป็นเฉพำะบุคคล 

 3.  การศึกษาส าหรับคนหูหนวกเป็นกำรศึกษำที่มีพื้ นฐำนมำจำกกำรศึกษำวิจัย  และน ำผล

กำรศึกษำคน้ควำ้นั้นมำใชใ้นระบบกำรพฒันำคุณภำพชีวิตของคนหูหนวกในทุกดำ้นทั้งดำ้นแพทย ์ 

โสตสมัผสัวิทยำ  กำรศึกษำ   อำชีพ    และสงัคม    ผ่านการให้บริการการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมที่เป็น

ระบบที่คนหูหนวกและครอบครัวสำมำรถเขำ้ถึงและใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่ำงมีคุณภำพ  ตลอดจนการ

ให้บริการช่วงเช่ือมต่อที่เหมาะสมทุกระดับการศึกษาที่สงูขึ้น 

 4.  การศึกษาส าหรับคนหูหนวกเป็นกำรศึกษำพิเศษที่เนน้กำรวดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิทำง

กำรศึกษำแบบองคร์วมโดยกำรพิจำรณำถึงควำมตอ้งกำรจ ำเป็นและลีลำกำรเ รียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบั

ศกัยภำพในกำรท ำหนำ้ทีข่องอวยัวะของร่ำงกำย  เพือ่พฒันำศกัยภำพสูงสุดของผูเ้รียนเป็นรำยบุคคล 

 

3.  ระบบวิธีสอนคนหูหนวกในประเทศต่ำงๆ 

 นักการศึกษาพิเศษยอมรับกนัมานานว่าผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของเดก็หูหนวกเป็นปัญหาส าคัญ

ที่สุดของการศึกษาของคนหูหนวกทั่วโลก (Moores, 2001) และได้มีความพยายามที่จะแก้ปัญหา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตกต ่าของเด็กหูหนวก ดังความพยายามในการการคิดค้นวิธีการสอนสื่อ วัสดุ  

อุปกรณ์  และเทคโนโลยีด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน และการเรียนการสอนขึ้ นมาอย่าง

ต่อเน่ือง (Moores, 1993, Paul  and  Jackson, 1993)  
ระบบวิธีการสอนคนหูหนวกที่เป็นที่รู้ จักกันอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานานแบ่งเป็น  2  ระบบ

ใหญ่ 
3.1  ระบบการสอนโดยใช้การพูด  (Oral  Approach)   
3.2  ระบบการสอนโดยใช้ภาษามือ  (Manual  Approach) 
ระบบวิธสีอนคนหูหนวกทั้ง 2 วิธน้ีีได้มีการพัฒนาโดยการพยายามใช้การสือ่สารรูปแบบต่างๆของ

คนหูหนวก หูตึงเข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น  เช่น 
3.3  การสอนคนหูหนวกที่ใช้การพูดควบคู่กบัการสะกดน้ิวมือ  เรียกว่า  วิธสีอนแบบโรเชสเตอร์  

(Rechester  Method) 
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3.4  การสอนโดยระบบรวมการสือ่สารทุกระบบเข้าด้วยกนั  (Total  Communication) 
3.5  การสอนแบบ  2  ภาษา  (Bilingual  Approach)  คือ  ภาษามือและภาษาเขียนประจ าชาติ 

ซ่ึงเป็นระบบการสอนปัจจุบันเป็นที่นิยมแพร่หลายในนานาชาติ 
3.6  ปัจจุบันเทคโนโลยีผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์และโสต

สมัผสัวิทยาสมัยใหม่ที่สามารถช่วยให้เดก็หูหนวกสามารถได้ยินเสยีงระดับเสยีงพูดได้ชัดเจนโดยไม่ต้องใช้

ภาษามือหรือการอ่านริมฝีปากประกอบ อาศัยเฉพาะการฟังเป็นหลักเท่านั้น  จึงมีการพัฒนาวิธสีอนคนหู

หนวกขึ้ นมาใหม่  เรียกว่า กำรสอนพูดหรือกำรบ ำบัดกำรพูดโดยใช้กำรฟัง  (Auditory  Verbal  
Therapy)  อย่างไรกต็ามวิธีการสอนยังมีผู้ใช้จ านวนจ ากัดหรือน้อยมากเพราะเดก็ที่ใช้ประสาทหูเทียมทั่ว
โลกมีประมาณแสนกว่าคนเท่าน้ัน  (มลิวัลย์  ธรรมแสง, 2550) 

สรุปว่ำ  หลักการจัดการศึกษาให้แก่คนหูหนวกน้ันเป็นไปตามความสามารถในการรับรู้ ภาษา  

และสอดคล้องกับลักษณะการสื่อสารของคนหูตึงและคนหูหนวก  กล่าวคือ  ระบบวิธีการสอนโดยใช้ภาษา

พูด  และการใช้ภาษามือหรือระบบการสอนที่น าระบบและคนทั้งสองมาผสมผสานกนัเป็นระบบรวม  และ

ในปัจจุบันแนวโน้มความนิยมการสอนแบบ  2  ภาษา (ภาษามือและภาษาเขียนประจ าชาติ)  หรือการ

สอนพูดโดยใช้การฟังแพร่หลายมากขึ้ นตามล าดับ  (Paual  and  Quigley, 1996, มลิวัลย์  ธรรมแสง, 
2550) 
 
ระบบวิธีสอนเด็กหูหนวกในประเทศไทย 

ระบบวิธกีารสอนผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบ่งเป็น  2  ระบบตามวิธกีารสื่อสารของผู้ที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยินซ่ึงเรียกว่าเดก็หูตึงกับเดก็หูหนวกเช่นเดียวกับการสอนคนหูหนวกในประเทศ

ต่างๆทั่วโลก  โรงเรียนสอนคนหูหนวกในประเทศไทยที่ เป็นสถานศึกษาของรัฐมีทั้งหมด  20 โรง  

โรงเรียนเหล่าน้ีเป็นโรงเรียนที่จัดช้ันเฉพาะความพิการในรูปแบบของโรงเรียนที่ให้บริการแบบประจ าและ

ไปกลับ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกโรงเรียนจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล

ถงึมัธยมศึกษาตอนบ่ายและหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)  ส่วนในระดับอดุมศึกษาน้ันเดก็หู

หนวกจ านวนหน่ึงได้เข้าเรียนร่วมในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนทั้งในรูปแบบของการเรียนร่วม

และสถาบันอดุมศึกษาเฉพาะความพิการ  เช่น  วิทยาลัยราชสดุา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 รายละเอยีดของวิธสีอนผู้บกพร่องทางการได้ยิน  มีดังต่อไปนี้  

 1.  วิธีกำรสอนพูด  (Oral  Approach)  ซ่ึงแบ่งเป็น 
  1.1  กำรสอนโดยกำรพูดและกำรอ่ำนริมฝีปำก  (Speech  and  Lipreading)  วิธีน้ีครู
จะใช้การพูดตามปกติ  เดก็จะรับภาษาจากครูโดยการใช้การได้ยินที่เหลืออยู่  โดยอาจใช้เคร่ืองช่วยฟัง 

(Hearing  aid) เป็นอุปกรณ์เสริมเพ่ือช่วยให้ได้ยินชัดมากขึ้นร่วมกับการพยายามอ่านค าพูดจากริมฝีปาก  
(Lipreading)  ของครูประกอบ  เพ่ือให้ได้ความที่สมบูรณ์มากขึ้ น  เด็กหูตึงอาจใช้ค าพูดและท่าทาง
ประกอบบ้างในการสื่อสารกับครูและเพ่ือนๆ  วิธีการสอนพูดที่จึงเป็นวิธีการสอนในโรงเรียนปกติที่มีเดก็
บกพร่องทางการได้ยินประเภทหูตึงเรียนร่วมทั้งลักษณะการเรียนแบบห้องพิเศษคู่ขนานและห้องเรียนร่วม 
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  1.2  กำรสอนพูดโดยใชก้ำรฟัง (Auditory  Verbal  Approach)  เป็นการสอนให้เดก็ที่
บกพร่องทางการได้ยินที่ก าหนดให้เดก็ที่ใช้เคร่ืองช่วยฟังหรือเดก็ที่ได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมแล้ว 

(ซ่ึงจะท าให้เดก็สามารถได้ยินเสยีงพูดใกล้เคียงกับการได้ยินปกติ) วิธน้ีีผู้เรียนจะใช้การเรียนรู้จากการฟัง

เป็นหลักในการสอนครูจะใช้การพูดตามปกติ  นักเรียนจะใช้การได้ยินจากเคร่ืองช่วยฟังหรือส่วนใหญ่จะ

ใช้เคร่ืองประสาทหูเทียมโดยไม่ใช้การอ่านริมฝีปากครูนักเรียนสื่อสารด้วยการพูดตามปกติ (หมายเหตุ  

วิธีการสอนพูดโดยใช้การฟังน้ียังมีน้อยไม่แพร่หลาย  เพราะเดก็หูหนวกที่ได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหู

เทียมในประเทศปัจจุบันมีประมาณ  300 คนเท่านั้น)  วิธีการสอนน้ีส่วนใหญ่ใช้ในคลินิกสอนพูดส าหรับ
เดก็ผ่าตัดฝงัประสาทหูเทยีมเป็นการสอนรายบุคคลโดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมเรียนรู้ ร่วมกัน  ทั้งที่เป็นคลินิก
ของเอกชนและของโรงพยาบาล 

2.  วิธีกำรสอนโดยใชภ้ำษำมือ  (Manual   Approach) 
  2.1  การสอนโดยระบบรวม  (Total  Communication)  เป็นการสอนคนหูหนวกที่ใช้กัน
แพร่กลายในโรงเรียนสอนคนหูหนวก(โรงเรียนโสตศึกษา)ประเทศไทย ประมาณปีพ.ศ. 2522 เป็นต้นมา 
  วิธีการสอนแบบน้ีมีความเช่ือว่า  การสื่อสารของคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอาจ

ท าให้หลายๆทาง  เช่น  การใช้ภาษามือ การสะกดน้ิวมือ  การใช้การพูด  ตลอดจนการใช้ท่าทาง  เป็นต้น 
  2.2  การสอนแบบสองภาษาสองวัฒนธรรม(Bilingual  Bicultural  Approach)    ซ่ึงเป็น
วิธสีอนคนหูหนวกที่ยึดหลักการเรียนภาษามือซ่ึงเป็นภาษาโดยธรรมชาติของคนหูหนวกเป็นหลัก  โดยให้

สอนเดก็หูหนวกให้สามารถเรียนภาษามือให้ถูกต้องเป็นพ้ืนฐานก่อนแล้วจึงค่อยเร่ิมเรียนภาษาที่ใช้อ่าน

และเขียน  เช่น  ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 
  ดังน้ันในการสอนแบบสองภาษาสองวัฒนธรรมน้ีจะใช้กับเด็กหูหนวกแต่ก าเนิดโดยการ

ใช้ภาษามือเดก็จะสือ่สารกับครูและเพ่ือนๆโดยการใช้ภาษามือเป็นหลัก  หลังจากน้ันเดก็จะได้เรียนภาษา

เขียนซ่ึงเป็นภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง  วิธสีอนสองภาษาสองวัฒนธรรมใช้การสอนร่วมกนัของครูที่เป็นผู้มี

การได้ยินปกติและครูที่เป็นคนหูหนวกซ่ึงจะเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการสอนและการสือ่สารด้วยภาษามือสอน

ครูที่เป็นครูที่มีการได้ยินปกติ  จะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางการใช้ภาษาไทยและวิธีสอนคนหู

หนวกในสาขาวิชาต่างๆ  วิธีแบบสองภาษาประมาณปี พ.ศ. 2527  ได้รับการเผยแพร่เป็นคร้ังแรกใน

ประเทศไทยโดย Dr. Scott  Liddell  จากภาควิชาภาษาศาสตร์ภาษามือ  มหาวิทยาลัยกาลอเด็ท  
สหรัฐอเมริกา  ปัจจุบันวิธสีอนคนหูหนวกแบบสองภาษาสองวัฒนธรรมในประเทศไทยก าลังอยู่ในระหว่าง

การศึกษาวิจัยของ ดร.จิตประภา  ศรีอ่อน  แห่งวิทยาลัยราชสดุา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการศึกษาวิจัย

ประสิทธภิาพของระบบน้ีในโรงเรียนโสตศึกษา  เช่น  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  โรงเรียนโสต

ศึกษาทุ่งมหาเมฆ  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก และโรงเรียนโสต

ศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นต้น  และมีผลสมัฤทธิ์สงูเป็นที่ปรากฏ  (รายงานโครงการการสอนแบบ
สองภาษาส าหรับเดก็หูหนวก  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม, 2548) 
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4.  ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของเด็กหูหนวก 

Heward  (2006)  กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินว่า
ประสบกับปัญหาในการเรียนในทุกวิชา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอ่าน  และวิชาคณิตศาสตร์  จากผล

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไปของเดก็ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินของแต่ละสถานศึกษา

ในสหรัฐอเมริกาพบว่าผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของเดก็กลุ่มน้ีต ่ากว่าเดก็ทั่วไปในวัยเดียวกันอย่างมากและ

เห็นได้ชัด  สมาคมการได้ยินและการพูดแห่งสหรัฐอเมริกาได้รายงานว่าช่องว่างหรือความแตกต่าง

ทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้ีจะยิ่งเพ่ิมมากขึ้ นตามอายุของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

(ASHA, 2001d)  ดังจะเหน็ได้จากการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์เฉล่ียทางการอ่านของเดก็ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินที่เป็นเดก็หูหนวก  อายุ 18 หรือ 19 ปี ซ่ึงส าเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  

ในสหรัฐอเมริกาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เท่าน้ัน  (Allen, 1994 ; 
Holt, 1993, Kuntze, 1998) 

ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กกลุ่มเดียวกันสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเพียง

เล็กน้อย  กล่าวคือ อยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่   5  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 (Allen, 1986, 
1994)  นอกจากน้ัน Paul,  and  Jackon, (1993) ได้รายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านออกเขียนได้ของเดก็หูหนวกและเดก็ทั่วไปที่ส  าเรจ็การศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของ

สหรัฐอเมริกาพบว่าเดก็หูหนวกร้อยละ 30 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรือไม่รู้หนังสือ  ในขณะที่เดก็ทั่วไปมี

เพียงร้อยละ 1 เท่าน้ันที่ไม่รู้หนังสอื 
จากวิกฤติทางการศึกษาของคนหูหนวกดังกล่าว  จึงมีการสรุปว่าการศึกษาส าหรับคนหูหนวกใน

ประเทศสหรัฐอเมริกากป็ระสบปัญหาในการพัฒนาและปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเดก็หูหนวก

เช่นเดียวกันดังจะเห็นได้ว่า  นับต้ังแต่ศตวรรษที่  20 (พ.ศ. 2443-2542) เป็นต้นมา  ผลสัมฤทธิ์

ทางการอ่านและการเขียนเฉล่ียของเดก็หูหนวกที่ส  าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ  18-

19 ปี) ยังคงเทียบเท่าผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนเฉล่ียของนักเรียนทั่วไปในช้ันประถมศึกษา

ตอนต้นซ่ึงมีอายุประมาณ 9-10 ปีเท่าน้ัน  (Paul & Quigley, 1996) 
อย่างไรกต็ามนักการศึกษาพิเศษ Heward (2006)  ได้ให้ข้อสังเกตส าคัญแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการและประชาชนทั่วไปว่า  ผลสมัฤทธิ์ทางการอ่านการเขียนของเดก็หูหนวก

ที่บกพร่องต ่ากว่าเดก็ปกติดังกล่าวมิไดห้มำยควำมว่ำเด็กหูหนวกที่มีปัญหำดำ้นกำรอ่ำนและกำรเขียน

จะเป็นผูท้ี่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำแต่ประกำรใด  เด็กเหล่าน้ีเป็นเด็กที่ มีสติปัญญาปกติ  

กล่าวคือ เดก็หูหนวกบางคนกส็ามารถอ่านเขียนได้ดีเท่ากับเพ่ือนในวัยเดียวกัน  แต่ปัญหาที่เดก็หูหนวก

ส่วนใหญ่ประสบกคื็อ วิธีการเรียนรู้ โลกและวิชาการต่างๆที่ใช้ในสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับลีลาการ

เรียนรู้ ของเดก็หูหนวก  คือ การพูดและการเขียน ในขณะที่เดก็หูหนวกเป็นเดก็ที่บกพร่องทางการได้ยิน

บางคนได้ยินไม่ชัดหรือไม่ได้ยินเลยพูดไม่ชัด  หรือบางคนพูดไม่ได้ และส่วนใหญ่ใช้ภาษามือในการ

สือ่สารจึงท าให้เกดิปัญหาการเรียนรู้ภาษาซ่ึงประกอบด้วยการอ่านและการเขียนซ่ึงเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยการ

ได้ยินเป็นหลักน่ันเอง  (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2548) 
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5.  ควำมเป็นมำของวิธีสอนภำษำแบบผสมผสำน (Integrated Language Acquisition Approach)   
 จากการสอบถามครูที่สอนเดก็ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในประเทศไทยในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือการอ่านออกเขียนได้ของเดก็หูหนวกในระหว่างวันที่  8-14  พฤษภาคม   2550  ซ่ึงจัด

โดยส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พบว่า  ปัญหาในการ

สอนเด็กหูหนวก คือ การที่ครูไม่รู้ วิธีการสอนภาษาให้แก่เด็กหูหนวก  ส านักงานคณะกรรมการจึง

มอบหมายให้ ดร.มลิวัลย์  ธรรมแสง  ผู้อ านวยการหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ) 

และคณะ  เป็นวิทยากรจัดท าโครงการพัฒนาครูสอนคนหูหนวกในโรงเรียนโสตศึกษาเพ่ือพัฒนาการอ่าน

ออกเขียนได้ให้แก่เดก็หูหนวกขึ้น   

 จากโครงการดังกล่าว  ดร.มลิวัลย์  ธรรมแสง  และคณะจึงได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบวิธีการสอน

ตลอดจนการน าเสนอรูปแบบการพัฒนาสื่อการสอน ซ่ึงประกอบด้วย  หนังสือเสริมทักษะการอ่านการ

เขียน  แบบประเมินก่อนและหลังการฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน  

สือ่การเรียนรู้ประจ าบทเรียน  เอกสารอ้างองิตลอดจนแนวทางการศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย

ตามหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปีที่  1  และ  2  โดยมีโรงเรียนโสตศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการ  15  โรง  

ยกเว้นโรงเรียนโสตศึกษาที่ก าลังทดลองใช้การสอนคนหูหนวกแบบสองภาษา (การสอนทุกวิชา) ที่ได้

กล่าวมาแล้ว  5  โรง  ในโครงการน้ีได้มีการน าเสนอวิธีสอนภำษำแก่คนหูหนวกแบบผสมผสานเป็น

หลักการส าคัญ 

 มลิวัลย์   ธรรมแสง (2550)  กล่าวถึงที่มาของแนวคิดการสอนภาษาแบบผสมผสานว่า  เกดิขึ้น

จากการรวบรวมประสบการณ์การสอนวิชาวิธีสอนภาษาแก่คนหูหนวกระดับปริญญาโทด้านการศึกษา

พิเศษ  สาขาการสอนเดก็ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เม่ือปี พ.ศ. 

2517  เป็นต้นมา  ประกอบกับประสบการณ์ด้านการสอนเดก็หูหนวกและการเป็นผู้บริหารโรงเรียนสอน

คนหูหนวก (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี  และโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์) ซ่ึงในการ

สอนภาษาให้แก่คนหูหนวกน้ัน  มีหลักการสอนที่ต้องวิเคราะห์พฒันำกำรเรียนรูภ้ำษำของเด็กหูหนวก

เป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาด้านการอ่าน  และการเขียนภาษาไทย  

ประกอบกบัหลักการเรียนการสอนที่จ าเป็นต่อการสอนวิชาทกัษะทั่วไป คือ หลกัของกำรฝึกหดัซ่ึงน ามาใช้

ในการจัดท าการสอน (การสร้างประสบการณ์)  และการฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ซ่ึงได้มี

การออกแบบขั้นตอนการสอนและวิธกีารฝึกทักษะตามล าดับความยากง่ายของการเรียนรู้ภาษา  คือ  การ

ได้รับประสบการณ์  การจ าประสบการณ์ได้  การเข้าใจ  การอ่านออกเขียนได้ ซ่ึงปรากฏเป็นขั้นการสอน

ภาษา  ดังน้ี 

 

ขั้นตอนกำรสอนภำษำแบบผสมผสำน  (Integrated  Language  Acquisition  Approach)   
 1.  ขั้นการได้รับรู้ภาษา  (Language  Exposition)   

2.  ขั้นจ าได้  (Language   Recognition    )   
3.  ขั้นเข้าใจ (Language  Comprehension)   
4.  ขั้นการผลิตภาษา (Language  Production)   

 5.  ขั้นการขัดเกลาภาษา  (Language   Refinement)   
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 ซ่ึงขั้นที่  1  -  ขั้นที่  4  เป็นขั้นตอนของการสร้างประสบการณ์ทางภาษาผ่านการรับรู้ภาษาโดย

ใช้ประสาทสัมผัสเพ่ือให้เกดิการเรียนรู้ ให้มากที่สดุก่อนแล้วเร่ิมทักษะด้านการอ่าน  ส่วนขั้นที่ 4-5  เป็น

การฝึกทกัษะด้านการเขียนโดยเฉพาะ 
 
 

1. ขั้นกำรไดร้บัรู ้ (Language  Exposition)  ซ่ึงเป็นขั้นที่ครูจัดให้เดก็ได้มีประสบการณ์ 
ตรงกบัสิ่งใดสิ่งหน่ึง เช่น เดก็มีโอกาสได้เหน็ ได้ยิน รับรู้  (สมัผสั) กล่ิน รส แล้วเกิดความต้องการ เช่น  

  เดก็   เหน็  ของเล่น  เดก็อยากจะจับ 
  เดก็   เหน็  ขนม  เดก็อยากจะกนิ (หิว) 
 สำร ที่เดก็ต้องการสือ่คือ  ความของเล่นต้องการจะจับหรือได้หรือความต้องการจะกนิขนมน้ัน   

ซ่ึงถ้าเดก็อยู่ในวัยที่ยังพูดไม่ได้   เดก็จะใช้สหีน้าท่าทาง   การชี้    การช าเลือง   การด้ิน   ไขว่คว้า   
เป็นต้น 
 ถ้าเดก็พูดได้  เดก็จะบอก (พูด)  ถ้าเดก็ใช้ภาษามือได้  เดก็จะใช้ภาษามือเป็นสื่อสารถึงความ

ต้องการ 
 ถ้าเดก็เขียนได้   เดก็จะเขียนหรือวาดภาพสิ่งที่ต้องการน้ัน 

 กล่าวโดยสรุป  ขั้นน้ีเดก็ได้รับประสบการณ์ทางภาษา  จะช่วยให้เดก็มีความคิดเกี่ยวกบั 
ประสบการณ์น้ัน  โอกาสในการเรียนรู้ จะมากหรือน้อยขึ้ นอยู่กับประสบการณ์ ที่ ได้รับเหมาะกับวัย  

สติปัญญา  และการได้รับแรงเสริมที่เหมาะสมของผู้ปกครองครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน 
 
 

 2.  ขั้นจ ำได ้ (Language   Recognition)  การที่เดก็สามารถจ าของจริงภาพ  ตัวอกัษร  ค า   
วลีและประโยคได้จะช่วยให้เดก็สามารถสะสมประสบการณ์ และสามารถจัดหมวดหมู่ของประสบการณ์

ต่างๆได้  เดก็ที่สามารถสะสมประสบการณ์ได้มาก และสามารถน าประสบการณ์ไปใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม

กจ็ะประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ภาษามาก  การจ าได้เป็นการแสดงให้ถงึความสามารถในการถ่ายโอน

ประสบการณ์เดิมสู่ประสบการณ์ใหม่   ดังน้ันกจิกรรมการฝึกทกัษะภาษาระดับนี้ ได้แก่การจับคู่ของจริงกับ
ของจริง  ของจริงกบัของจ าลอง  ของจริงกบัภาพ  หรือภาพกบัภาพ  เป็นค ากบัค า  วลีกบัวลี  ประโยคกับ

ประโยค  ซ่ึงการฝึกทักษะในชั้นน้ียังเป็นการฝึกทักษะการอ่านเบื้ องต้น  คือ  การฝึกสังเกตความ

เหมือนกบัความแตกต่าง 
 ตัวอย่าง  แบบฝึกทักษะการอ่านในขั้นเข้าใจภาษา  เช่น  การจับคู่ของจริงกับชื่อ  หรือบัตรค า  

บัตรภาพกบับัตรค า  วลีและบัตรประโยค  การตอบค าถามโดยการแสดงภาษามือท่าทางได้ถูกต้อง  เป็น

ต้น  ขั้นน้ียังคงจัดเป็นการฝึกทกัษะการอ่านที่สงูขึ้น  คือ การอ่านค า  ประโยค 
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3.  ขั้นเขำ้ใจ (Language  Comprehension)  การเข้าใจภาษานับว่าเป็นขั้นตอนการ 
เรียนรู้ที่ส  าคัญและเป็นความสามารถในการเรียนภาษาในระดับสงู  เพราะการเข้าใจสิ่งใดกต็ามย่อมต้องใช้

การบูรณาการของประสบการณ์ใหม่กับประสบการณ์เดิมรวมกับการรู้ จักการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์

ความรู้ ต่างๆเข้าด้วยกนัและสามารรถแสดงออกได้สอดคล้องถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ การเข้าเข้าใจภาษา

แสดงให้เห็นได้โดยการบอกความหมายของสิ่งน้ันได้ถูกต้อง  แสดงขั้นตอนของสิ่งน้ันได้ถูกต้อง  ดัง

ปรากฎในแบบทดสอบการเข้าใจความหมายของค าที่ใช้การจับคู่ภาพกับค า หรือค ากับภาพ  การบรรยาย

คุณลักษณะของสิ่งน้ันได้ถูกต้อง หรือการสาธิต  การแสดงถงึความหมายของสิ่งน้ันได้  เช่น  การท าตาม

ค าสั่งได้ถูกต้อง  เป็นต้น 
 
 4. ขั้นกำรผลิตภำษำ (Language  Production)  การผลิตภาษาโดยปกติทั่วไปอาจเป็นได้ใน
รูปแบบของการพูด การอ่าน และการเขียน  ซ่ึงเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ที่สะสมจากประสบการณ์ซ่ึงอาจ

ใช้ในรูปแบบของการท าแบบฝึกอ่านเขียนต่างๆ  แต่ในวิธกีารสอนภาษาแบบผสมผสานส าหรับคนหูหนวก
น้ัน  ขั้นการผลิตภาษาจะเป็นการเร่ิมการฝึกทักษะการผลิตภาษาโดยการสอนเท่าน้ัน  ซ่ึงการเรียนน้ันจะ

จัดตามล าดับความยากง่ายในการเขียน  เช่น  การเหน็ภาพแล้วรู้ จักอกัษรโดยการใช้ท่าสะกดน้ิวมือ  การ

ผสมตัวอักษรเป็นค าต่างๆ การท าแบบฝึกทักษะ  อาจจะเร่ิมต้ังแต่ให้ค าส าหรับเลือกเติมในช่องว่างให้

ถูกต้องกบัภาพและประโยค  การให้เติมตัวอกัษรที่ขาดหายไป  การเรียงอกัษรในค าใหม่ให้ถูกต้อง  จนถึง

ขั้นที่ยากขึ้น คือ การเขียนค าและประโยคทั้งหมดเองโดยไม่มีตัวช่วย 
 

 5. ขั้นกำรขดัเกลำภำษำ  (Language   Refinement)  ในการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นสาระการพูด 
การอ่าน หรือการเขียน ผู้ใช้ภาษาทุกคนจะต้องเรียนรู้ วิธกีารใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ  น่ันคือ การใช้

ภาษาเพ่ือให้บรรลุประสงค์ของการสือ่สาร คือ ความพึงพอใจของผู้ส่งสาร และผู้รับสาร  ดังน้ันภาษาที่ใช้

จึงต้องได้รับการขัดเกลาให้เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ  ตัวอย่างของภาษาที่ขัดเกลาแล้ว  เช่น  ค าที่ใช้

เฉพาะค าสภุาพ  ค าราชาศัพท ์ บทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง และวรรณคดีต่างๆ  เป็นต้น 
ประโยชนข์องกำรเรียนรูว้ิธีสอนภำษำทีม่ีประสทิธิภำพ 
 

 ครูที่ รู้ วิธีสอนที่ ดี  และสามารถน าวิธีสอนที่ ดี น้ันมาสู่การปฏิบัติได้จริง  ย่อมส่งผลต่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ของเดก็ได้มากกว่าครูที่ไม่รู้ วิธสีอน  และไม่สนใจในการพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัความแตกต่างระหว่างบุคคลของเดก็ 
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บทส่งทำ้ย 
 

 ในปีการศึกษา  2550  โรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ  จ านวน  15 โรงได้ทดลองใช้วิธีการสอน

ภาษาแบบผสมผสานน้ีแล้วปรากฏว่าผลสมัฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนภาษาไทยระดับ ป.1  และ  ป.2  ดี
ขึ้น  ครูในโรงเรียนโสตศึกษาหลายโรงได้น าแนววิธสีอนภาษาแบบผสมผสานน้ีไปประยุกต์ใช้ในวิชาต่างๆ

มากขึ้น  เช่น  วิชาคหกรรมศาสตร์  วิชาศิลปศึกษา  เป็นต้น  และครูเหล่านั้นได้พัฒนาผลงานของตนเป็น

ผลงานวิชาการเพ่ือขอปรับเล่ือนวิทยฐานะมากขึ้น  การที่ครูให้ความสนใจทุ่มเทความพยายามน าแนวคิด

ระบบการสอนต่างๆไปใช้อย่างจริงจังย่อมส่งผลดีถงึตัวนักเรียนโดยตรง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กหูหนวกที่มีปัญหาอาจจะมีสาเหตุหลายประการดังที่ได้กล่าว

มาแล้ว  แต่สาเหตุหน่ึงที่ครูและนักเรียนให้การยอมรับ  คือ กำรที่ครูไม่รูว้ิธีสอนภำษำทีม่ีประสทิธิภำพ  

ซ่ึงรวมถงึกำรทีค่รูยงัขำดทกัษะในกำรสือ่สำรดว้ยภำษำมือ  ซ่ึงโรงเรียนโสตศึกษาส่วนใหญ่ใช้เป็นสือ่ใน

การถ่ายทอดความรู้ ไปสู่นักเรียนหูหนวก 
 นอกจากน้ันกำรที่ครูมีเวลำสอนไม่ครบตำมระยะเวลำที่ระบุไวใ้นแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  

ย่อมจะแสดงให้เหน็ว่า  หลกักำรหรือวิธีสอนทีด่ีเลิศเพยีงใดก็ตำมถำ้ไม่มีกำรสอนไม่มีกำรจัดกิจกรรม

เรียนรูจ้ริง ผลที่คาดหวัง คือ เด็กไม่ไดร้บักำรพฒันำ  รัฐสญูเสียงบประมาณ ผู้คิดค้นแนวคิดทฤษฎีหรือ

ระบบวิธสีอนเสยีเวลา  นกัเรียนเสยีโอกำส 

 อน่ึง การนิเทศ  ก ากบั  ติดตามและการประเมินผล  การน าแนวคิดการพัฒนาระบบวิธสีอนที่ผ่าน

การศึกษาวิจัยแล้วว่ามีประสิทธิภาพเพ่ือการน าสู่การปฏิบัติจริงเท่าน้ันที่จะส่งผลให้เกิดกับความสามารถ

ทางภาษา (การอ่านออกเขียนได้) ของคนหูหนวกได้ 
 จากการศึกษาของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความบกพร่องระดับ

รุนแรงที่เรียกว่าคนหูหนวกพบว่าเป็นผู้ที่ส่วนใหญ่จะใช้การเรียนการสอนและสือ่สารด้วยภาษามือ (Sign  
Language) ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้พิการกลุ่มเดียวที่มีลักษณะทั้งวิธกีารรับส่งและการสือ่สารที่แตกต่างจากเดก็ทั่วไป
ที่ใช้การพูดและการเขียน และส่วนที่ส  าคัญที่สดุคือครูผู้สอนในโรงเรียนโสตศึกษาส่วนมากมีความสามารถ

ในการใช้ภาษามือในระดับพอใช้หรือปานกลางเท่าน้ัน  จึงเป็นเร่ืองควรแก่การพิจารณาปรับปรุงพัฒนา 

(ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ, 2548) 
 กล่าวโดยสรุป  แม้ปัญหาในการจัดการศึกษาส าหรับเดก็หูหนวกจะมากมายเพียงใด  เดก็หูหนวก

ในประเทศไทยกย็ังสามารถก้าวผ่านอปุสรรคในการเรียนรู้ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาได้ในระดับหน่ึง  

แต่ยังคงมีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญยิ่งส าหรับการเรียนรู้ทุกระดับ  ดังน้ัน

นอกเหนือจากการเพ่ือพัฒนาทกัษะการใช้ภาษามือของครูผู้สอนแล้ว การคิดค้นวิธีการสอนภาษาแบบ

ผสมผสานน้ีคงเป็นความพยายามอกีส่วนหน่ึงของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพยายามส่งเสริมและพัฒนา

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาของคนหูหนวกให้ดีขึ้น 
 วิธสีอนที่ดีเพียงได้กต็ามหากครูไม่ได้น าไปใช้กับเดก็อย่างจริงจังพร้อมกบัการก ากบัติดตาม

ประเมินผลอย่างแท้จริงสม ่าเสมอต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบแล้ว  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของเดก็หูหนวกก็

คงจะต้องย ่าเท้าอยู่ที่เดิม  คือ  เดก็ไม่ผ่านการสอนมาตรฐาน  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต ่า  ถ้าเป็นเดก็หู

หนวกที่เรียนร่วมกค็งถูกกดีกันไม่ให้เรียนร่วมเพราะถูกมองว่าเป็นตัวถ่วงคะแนนเฉล่ียของช้ันเฉกเช่นเดิม 
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บรรณำนุกรม 
 
 

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน. (2548). รำยงำนกำรวิจัย กำรศึกษำปัญหำและแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ 
 กำรเรียนของนกัเรียนทีม่ีควำมบกพร่องทำงกำรไดย้ินชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3 และ 6  
 โรงเรียนโสตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2547. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา. 
 
มลิวัลย์ ธรรมแสง. (2550). ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของเด็กหูหนวกและระบบวิธีสอน : ฝำกไว ้

ใหค้ิดถงึ. (หน้า 52-64). 
 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม. (2548). รำยงำนโครงกำรกำรสอนแบบสองภำษำส ำหรบัเด็ก 

หูหนวก.   
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