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เทคนิคการจดบันทึกภาษามือไทย: กรณีการแปลค าอธิบายศัพท์ 
ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกจากข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทย10 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเทคนิคที่ใช้ในการจดบันทึกภาษามือไทยในการแปลค าอธิบายศัพท์

ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกจากข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทย  
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสร้างค าอธิบายทั่วไปเชิ งทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded 

Theory Approach) เก็บข้อมูลจากแบบบันทึกภาษามือไทยที่เกิดขึ้นจากการแปลค าอธิบายศัพท์ดังกล่าว
จ านวน 103 ค า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยกระดาษและปากกา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยทีมผู้วิจัย 
จ านวน 6 คนน าแบบบันทึกภาษามือไทยที่ได้จากการแปลค าอธิบายศัพท์มาวิเคราะห์เพ่ือสรุปเป็นเทคนิคที่ใช้
ในการจดบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า เทคนิคในการจดบันทึกภาษามือไทยประกอบด้วย สัญลักษณ์ ศัพท์ภาษาไทย ท่ามือ 
การเคลื่อนไหว และลักษณนาม สรุปได้ 11 เทคนิค จ าแนกตามสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการจดบันทึก  
 
ค าส าคัญ: เทคนิคการจดบันทึกภาษามือไทย, ภาษามือไทย, ศัพทเ์ทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก, การแปล
ข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทย 
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Abstract 

The purpose of this research was to study notation techniques of Thai Sign Language 
related to the translation of assistive technology terminologies from Thai text to Thai Sign 
Language.  

This research employed grounded theory approach to collect the data by using Thai 
Sign Language recording form based on translation of 103 terminologies. Papers and pens were 
used as the research instruments. Data collection was conducted by 6  researchers by using 
Thai Sign Language recording form based on translation of Thai text. In terms of data analysis, 
content analysis was used to analyze in order to summarize the notation techniques.  

The results revealed that the notation techniques of Thai Sign Language consisted of 
symbols, words, hand shapes, movements, and classifiers. When categorized by notation 
symbols, there were 11 techniques that identify by notation Thai Sign Language.  
 
Keywords: Techniques for Notation of Thai Sign Language, Thai Sign Language, Assistive 
Technology Terminologies, Translation from Thai Text to Thai Sign Language 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ภาษามือไทยถือว่าเป็นภาษาแรกของคนพิการทางการได้ยิน (Sri-oon, 2001) มีโครงสร้างและ
รูปแบบของไวยากรณ์เป็นของตนเอง และมีความแตกต่างจากภาษาไทย (Woodward, 1997) ภาษามือเป็น
ภาษาที่รับรู้ผ่านการมองเห็น การสื่อสารด้วยภาษามือไทยในปัจจุบันมี 2 รูปแบบคือ 1) ภาษามือไทย เป็น
ภาษาที่ใช้ในชุมชนคนหูหนวกไทย ถือเป็นภาษาพูดของคนหูหนวก 2) ท่ามือตามภาษามือไทย เป็นการใช้
ค าศัพท์ภาษามือและอักษรสะกดนิ้วมือไทย ตามโครงสร้างทางภาษาและไวยากรณ์ของการพูดภาษาไทย แบบ
ค าต่อค า การใช้ท่ามือแบบนี้ไม่ได้ใช้ “ภาษามือ” แต่ใช้ “ท่ามือแทนการพูด” เท่านั้น จึงถือว่าไม่ใช่ภาษามือ
ไทย (จิตประภา ศรีอ่อน, 2542) การสื่อสารดังกล่าวจะมีองค์ประกอบของภาษามือซึ่งประกอบด้วย ท่ามือ 
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(Hand Shape) ต าแหน่งของมือ (Position) ทิศทางการหันของมือ (Location) การเคลื่อนไหวของมือ 
(Movement) และการแสดงสีหน้า (Facial Expression) รวมกัน จึงจะเกิดเป็นค าศัพท์ที่ให้ความหมายตาม
ต้องการ (จิตประภา ศรีอ่อน , 2550) ทั้งนี้ หากท่ามือนั้น มีต าแหน่งของมือ ทิศทางการหันของมือ การ
เคลื่อนไหวของมือ และสีหน้าท่าทางเปลี่ยนไป จะท าให้ความหมายของภาษามือเปลี่ยนไปด้วย แสดงให้เห็นว่า
ระบบภาษามือมีการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับภาษาทั่วไป และสามารถใช้ในการอธิบายสิ่งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรมได้ (จิตประภา ศรีอ่อน, 2543) 

วิทยาลัยราชสุดา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการท านุศิลปวัฒนธรรม เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาหูหนวก
ศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
นอกจากจะมีผู้สอนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่มีการได้ยินและไม่สามารถสอนเป็นภาษามือไทยได้นั้น จ าเป็นต้องมี
ล่ามภาษามือท าหน้าที่เป็นสื่อกลางถ่ายทอดข้อมูลโดยการแปลสิ่งที่ผู้สอนสอนให้เป็นภาษามือเพ่ือให้นักศึกษา
พิการทางการได้ยินเกิดการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนนั้น (จิตประภา ศรีอ่อน , 2542) และจาก
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนพบว่า ศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ ยังขาดศัพท์เฉพาะที่เป็นภาษามือไทย
อยู่อีกเป็นจ านวนมาก (สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, 2551) การแปลเนื้อหาต่างๆ จากผู้สอนที่เป็นศัพท์
เฉพาะส่วนใหญ่จึงแปลเป็นภาษามือไทยได้ยาก ล่ามภาษามือในชั้นเรียนมักใช้วิธีก าหนดศัพท์ภาษามือและตก
ลงกันในชั้นเรียนว่าศัพท์ภาษามือนี้หมายถึงอะไร ซึ่งอาจจะยังเป็นศัพท์ภาษามือที่ไม่เหมาะสมนัก และผู้เรียน
อาจเข้าใจความหมายของศัพท์เฉพาะนั้นคลาดเคลื่อน การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดท าศัพท์พ้ืนฐานที่เป็นศัพท์เฉพาะในศาสตร์นั้นๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนเข้าใจศาสตร์นั้นมาก
ขึ้นและเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ศาสตร์ขั้นสูงต่อไป  

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะช่วยให้คนพิการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือการด ารงชีวิตอิสระ (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
พุทธศักราช 2551, 2551) ดังนั้น คนพิการจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือ
สามารถน าความรู้นั้นไปปรับใช้กับตนเองและผู้อ่ืนให้เกิดประโยชน์ต่อไป โครงการวิจัยเรื่อง “สื่อมัลติมีเดียศัพท์
ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก” จึงเกิดขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสอน
ศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกในรายวิชา รสหศ 217 เทคโนโลยีกับคนพิการ และ
รายวิชา รสหศ 273  เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษาส าหรับคนพิการ (คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา หลักสูตร 5 ปี, 2557) สื่อดังกล่าวจึงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่
แสดงให้เห็นความส าคัญของการที่ต้องมีการก าหนดศัพท์ภาษามือที่ใช้ในการเรียนการสอน 

การท างานที่ต้องมีการบันทึกภาษามือ โดยทั่วไปจะบันทึกในรูปแบบวีดิทัศน์ เนื่องจากภาษามือมีการ
เคลื่อนไหวของมือ แขน สีหน้า และท่าทางตลอดเวลา การบันทึกด้วยการวาดภาษามือลงไปบนกระดาษจึงเป็น
การยากที่จะกระท าได้ และหากมีเวลาจ ากัดในการบันทึกจึงแทบเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้นแทนที่จะ
บันทึกด้วยการวาดภาษามือจึงมักใช้การเขียนแทน ซึ่งง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่า อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมี
ความนิยมบันทึกภาษามือในรูปแบบวีดิทัศน์ แตในบางกรณี การบันทึกภาษามือลงบนกระดาษก็มีความจ าเป็น 
เช่น ในการวิจัยเรื่อง “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก” มีวัตถุประสงค์ใน
การท าสื่อสอนศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพิการทางการได้ยิน ซึ่ง
สื่อการสอนดังกล่าว ออกแบบให้มีค าศัพท์และค าอธิบายศัพท์ที่ เป็นข้อความภาษาไทย มีภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรียนรู้ แต่เนื่องจากคนพิการทางการได้ยินโดยทั่วไป มักมีปัญหาในการอ่านเขียน
ภาษาไทย (วรรณเพ็ญ พันธ์ฟัก, 2552)  การน าเสนอข้อมูลในลักษณะข้อความภาษาไทย อาจท าให้คนพิการ
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ทางการได้ยินที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถอ่านและเข้าใจค าศัพท์นั้นได้ชัดเจน ผู้วิจัยสื่อจึงได้ออกแบบให้สื่อ
การสอนดังกล่าวให้มีการอธิบายค าศัพท์ด้วยภาษามือไทยประกอบค าศัพท์นั้นๆ ดังนั้น การพัฒนาสื่อดังกล่าว 
จึงต้องมีการแปลค าอธิบายศัพท์จากข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทย และบันทึกเป็นวีดิทัศน์เพื่อน าไปบรรจุ
ในสื่อ แต่เนื่องจากค าศัพท์มีจ านวนมากถึง 103 ค า การแปลค าอธิบายศัพท์ต้องใช้เวลาในการคิดภาษามือที่
ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นธรรมชาติ (Barnwell, 1978; Larson,  1998; พัชรี โภคาสัมฤทธิ์, 2549) การแปลจึง
ต้องใช้ระยะเวลายาวนานหลายเดือน  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจเนื้อหาสาระในสื่อนั้นได้ถูกต้อง ดังนั้น การ
แปลค าอธิบายศัพท์จากข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทยในแต่ละครั้ง จึงต้องอ้างอิงภาษามือที่ใช้ในครั้งก่อน
หน้า เพ่ือให้ผู้แปลสามารถใช้ภาษามือเป็นไปในแนวทางเดียวกัน แต่หากต้องค้นภาษามือจากวีดิทัศน์ที่เคย
บันทึกไว้ จะเป็นการยากและเสียเวลามาก เพราะต้องเปิดวีดิทัศน์ดูตั้งแต่ต้นเพ่ือหาภาษามือที่ต้องการ ดังนั้น 
เพ่ือให้การแปลค าอธิบายศัพท์ค าต่อไปด าเนินไปได้อย่างราบรื่น สะดวกและรวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องมีการบันทึก
ภาษามือลงบนกระดาษ เพ่ือใช้อ้างอิงในการแปลเป็นภาษามือครั้งต่อไป ด้วยการเปิดหาภาษามือที่บันทึกไว้
และด าเนินการแปลต่อไปได้โดยไม่ติดขัดและเสียเวลา นอกจากนี้ สิ่งที่จดบันทึกไว้ยังสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ขณะบันทึกวีดิทัศน์ฉบับจริงที่จะน าไปบรรจุในสื่อการเรียนรู้ กล่าวคือใช้อ่านบอกบทผู้แสดงภาษามือไทย ท าให้
การถ่ายท าวีดิทัศน์ฉบับจริงรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรม ยังไม่พบงานวิจัยลักษณะนี้ 

ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาวิจัยเทคนิคการจดบันทึกภาษามือลงบนกระดาษ ผลที่
ได้จากการวิจัย จะเป็นประโยชน์ต่อครู/อาจารย์/ผู้สอนที่ต้องการการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในการจัดท าศัพท์
ภาษามือไทยในวิชาอ่ืนๆ หรือสาขาอ่ืนๆ ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

เพ่ือศึกษาเทคนิคการจดบันทึกภาษามือไทยลงบนกระดาษ 
นิยามศัพท ์

เทคนิค หมายถึง ศิลปะและวิธีการในการปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาการและกิจการต่างๆ ในงานวิจัยนี้
หมายถงึ ศิลปะและวิธีการจดบันทึกภาษามือไทยลงบนกระดาษ 

การจดบันทึก หมายถึง การเขียนค า ข้อความ ภาพ หรือสัญลักษณ์ใดๆ  เพ่ือช่วยความทรงจ า หรือ
เพ่ือเป็นหลักฐาน ในงานวิจัยนี้หมายถึง การเขียน ค า ข้อความ ภาพ หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่สื่อถึงภาษามือที่
ต้องการจดบันทึก 

ภาษามือไทย หมายถึง ภาษาท่ีคนหูหนวกใช้ในการสื่อสารแทนการพูด ซึ่งมีโครงสร้างและไวยากรณ์
ต่างจากภาษาไทย โดยมีองค์ประกอบของภาษามือ คือ ท่ามือ ต าแหน่งของมือ การเคลื่อนไหวของมือ การหัน
ของมือ และสีหน้าท่าทาง 

ค าศัพท์ หมายถึง ค ายากหรือค าเฉพาะที่ต้องแปลหรืออธิบายเพ่ิมเติม ในงานวิจัยนี้หมายถึงค ายาก
หรือค าเฉพาะด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 

ค าอธิบายศัพท์ หมายถึง ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของค าหรือวลี ในงานวิจัยนี้ 
หมายถึงข้อความอธิบายความหมายของค าศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะช่วยให้คนพิการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือการด ารงชีวิตอิสระ 
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ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยนี้ท าการศึกษาเทคนิคการจดบันทึกภาษามือไทยที่ได้จากการแปลค าอธิบายศัพท์ด้าน

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกจากโครงการวิจัยหลักเรื่อง “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก” จ านวน 103 ค า ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียศัพท์
ภาษามือไทยกลุ่มสาระเทคโนโลยีทางการศึกษา” โดยสนใจศึกษาเฉพาะเทคนิคการจดบันทึกภาษามือไทยที่ได้
จากการแปล “ค าอธิบายศัพท์” ลงบนกระดาษ ไม่รวมเทคนิคการจดบันทึกการแปล “ค าศัพท์” โดยการ
ด าเนินการแปลค าอธิบายศัพท์นี้เป็นการมุ่งไปที่การน าภาษามือไทยที่ได้จากการแปลค าอธิบายศัพท์ไปบรรจุใน
สื่อของโครงการวิจัยหลัก ภายใต้วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และการออกแบบสื่อของโครงการวิจัยหลัก
ดังกล่าว (พรพรรณ์ สมบูรณ์ และคณะ, 2558) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยนี้ด าเนินการโดยมีกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสร้างค าอธิบายทั่วไปเชิงทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded 
Theory Approach) จากการจดบันทึกภาษามือที่ได้จากการแปลค าอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวกลงบนกระดาษ จ านวน 103 ค า โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. การด าเนินการกระท าโดยนักวิจัยซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญภาษามือไทยซึ่งเป็นคนพิการ
ทางการได้ยินจ านวน 3 คน ล่ามภาษามือไทย 2 คน และนักเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกซ่ึงเป็นคนที่มีการ
ได้ยิน 1 คน รวม 6 คน โดยนักวิจัยมีคุณสมบัติดังนี้ 

- ผู้เชี่ยวชาญภาษามือไทย เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปและเป็นคนพิการ
ทางการได้ยินมากกว่า 10 ปี  

ค าอธิบายศัพท์ที่เป็น
ข้อความภาษาไทย 

ค าอธิบายศัพท์ที่เป็น
ภาษามือไทย 

บันทึกภาษามือไทย 

จดบันทึกภาษามือไทย 
ลงบนกระดาษ 

แปล 
ปรับปรุง 

น าไปใช้ในการแปล 
ครั้งต่อไป 

เทคนิคที่ใช้ในการจด
บันทึกภาษามือไทย 

วิเคราะห์ 

1 

2 

3 

4 

5 



การสัมมนาวิชาการระดับชาตดิ้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ปี 2560 | 252 

 

 

- ล่ามภาษามือไทย เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านล่ามภาษามือไทย และมี
ประสบการณ์ในการเป็นล่ามในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกไม่น้อยกว่า 2 
รายวิชา  

- นักเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และมี
ประสบการณ์ในการสอนรายวิชาที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกไม่น้อยกว่า 5 ปี 

2. นักเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นผู้ก าหนดค าศัพท์และค าอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้วยการเขียนค าศัพท์และค าอธิบายศัพท์เป็นภาษาไทยพร้อมรูปภาพประกอบ แล้วน าไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกจ านวน 3 คน (ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่ซ้ ากับนักเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวกคนแรกแต่มีคุณสมบัติเหมือนกัน) ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและปรับแก้ตาม
ค าแนะน า  

3. นักวิจัยทั้ง 6 คน ด าเนินการแปลค าอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็น
ข้อความภาษาไทยให้เป็นภาษามือไทยทีละค า โดยนักวิจัยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษามือไทย 3 คนอ่าน
ค าอธิบายศัพท์ทีละค า คิดภาษามือไทย ปรึกษาหารือกัน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค าอธิบายศัพท์ค านั้นๆ ก็จะ
สอบถามนักเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกผ่านล่ามภาษามือไทย เมื่อได้ข้อตกลงเป็นภาษามือไทยที่ ทุกคน
เห็นพ้องกันว่าสื่อความหมายได้ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นธรรมชาติ นักวิจัยที่เป็นล่ามภาษามือไทยจะท าการจด
บันทึกภาษามือไทยลงบนกระดาษ โดยใช้สัญลักษณ์ ค า ข้อความต่างๆ ที่สั้นกระชับ เข้าใจง่าย อ่านแล้วทราบ
ได้ทันทีว่าต้องใช้ภาษามือใด หลังจากนั้นจะท าการบันทึกวีดิทัศน์ภาษามือไทยค าอธิบายศัพท์ค านั้นๆ เก็บไว้
เป็นต้นแบบส าหรับจัดท าสื่อของโครงการวิจัยหลักในโอกาสต่อไป  

4. ด าเนินการแปลค าอธิบายศัพท์ค าต่อไป หากนักวิจัยพบว่าในการแปลค าอธิบายศัพท์ค าใหม่ มีค า
หรือข้อความที่ต้องการสื่อสารเหมือนค าหรือข้อความที่เคยแปลไปแล้ว ก็จะเปิดเอกสารที่จดบันทึกภาษามือ
ไทยเพ่ือน าท่านั้นกลับมาใช้ แต่หากพบว่าภาษามือไทยที่ได้จดบันทึกไว้ยังไม่เหมาะสม เช่น ยังสื่อความหมายไม่
ชัดเจน มีความยืดเยื้อ หรือยังดูไม่เป็นธรรมชาติ ก็จะท าการปรับปรุงภาษามือของค าอธิบายศัพท์ที่แปลไปแล้ว
นั้นให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจดบันทึกภาษามือที่คิดค้นขึ้นใหม่ของค าอธิบายศัพท์ค านั้นๆ ลงบน
กระดาษ โดยมีการปรับรูปแบบการจดบันทึกที่ช่วยให้การจดบันทึก สะดวก รวดเร็ว สั้น กระชับ เข้าใจง่าย 
อ่านแล้วทราบได้ทันทีว่าต้องใช้ภาษามือใด หลังจากนั้นจึงท าการบันทึกวีดิทัศน์ภาษามือค าอธิบายศัพท์ที่ต้อ ง
ปรับปรุงใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือเก็บไว้เป็นต้นแบบส าหรับจัดท าสื่อของโครงการวิจัยหลักในโอกาสต่อไป ท าเช่นนี้
กับค าศัพท์จนครบทั้ง 103 ค า   

5. น าเอกสารที่จดบันทึกภาษามือทั้ง 103 ค ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือสรุปเป็น
เทคนิคที่ใช้ในการจดบันทึก 
 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยพบเทคนิคการจดบันทึกภาษามือไทยลงบนกระดาษ 11 เทคนิค และสรุปได้ว่า เทคนิคที่ใช้จด
บันทึกนี้มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ สัญลักษณ์ ศัพท์ภาษาไทย ท่ามือ การเคลื่อนไหว และลักษณนาม 
โดยการจดบันทึกภาษามือไทยส าหรับค าอธิบายศัพท์ค าหนึ่งๆ อาจมีองค์ประกอบครบทั้ง 5 องค์ประกอบ
หรือไม่ครบก็ได้ ซึ่งสามารถนิยามองคป์ระกอบทั้ง 5 องค์ประกอบได้ดังนี ้

1) สัญลักษณ์ หมายถึง สิ่งที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่ง โดยเทคนิคการบันทึก
จะใช้การเขียนเครื่องหมายต่างๆ เช่น เครื่องหมาย [...] ใช้แทนการจัดกลุ่มสิ่งที่อยู่ในวงเล็บเข้าไว้ด้วยกัน เป็น
ต้น ซึ่งจะกล่าวถึงความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการจดบันทึกภาษามือไทยโดยละเอียดในล าดับถัดไป 
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2) ศัพท์ภาษาไทย หมายถึง ค าภาษาไทยที่มีศัพท์ภาษามือไทยอยู่แล้วและสามารถสื่อความหมายได้
เข้าใจตรงกันอย่างชัดเจน โดยเทคนิคการบันทึกจะใช้การเขียนค าภาษาไทย เช่น คอมพิวเตอร์ แทนภาษามือ
หน้าจอและแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ ตาเลือนราง แทนภาษามือบุคคลที่สูญเสียการมองเห็นบางส่วน เป็นต้น  

3) ท่ามือ หมายถึง องค์ประกอบข้อหนึ่งของภาษามือไทย ที่ใช้มือท าเป็นท่าต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 40 
ท่ามือ โดยเทคนิคการบันทึกจะใช้การเขียนชื่อท่ามือก ากับค าภาษาไทยนั้นๆ เช่น กางออก (1 นิ้ว) แทนภาษา
มือการกางไม้เท้าขาว หรือ พับๆ (1 นิ้ว) แทนภาษามือการพับไม้เท้าขาว เป็นต้น 

4) การเคลื่อนไหว หมายถึง การเคลื่อนไหวของสีหน้าท่าทางแทนการใช้ภาษามือ โดยเทคนิคการ
บันทึกจะใช้การเขียนค าภาษาไทยบอกการเคลื่อนไหว เช่น ส่ายหน้า แทนการส่ายหน้าไปมา หรือ หลับตา
คล าๆ แทนคนพิการทางการมองเห็นที่หลับตาและคล าสิ่งต่างๆ เป็นต้น 

5) ลักษณนาม หมายถึง ท่ามือที่บอกลักษณะของสิ่งนั้นเป็นภาพ โดยเทคนิคการบันทึกจะใช้การ
เขียน classifiers (CL) น าหน้าค าภาษาไทยของสิ่งนั้น เช่น CL กระดาษ แทนลักษณะของกระดาษที่เป็นแผ่น 
เป็นต้น 

เพ่ือให้ผู้อ่านทราบว่าแต่ละองค์ประกอบ คือส่วนใดของเทคนิคการจดบันทึกที่เป็นผลจากการวิจัย ใน
ที่นี้จะใช้ตัวอักษรแบบต่างๆ แทนองคป์ระกอบเหล่านั้น ดังนี้ 

 สัญลักษณ์ ใช้สัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไป เช่น เครื่องหมายบวก-ลบ วงเล็บ ลูกศร เป็นต้น 
 ค าศัพท์ภาษามือไทย ใช้ตัวอักษรธรรมดา 
 ท่ามือ ใช้ตัวอักษรเอียง 
 การเคลื่อนไหว ใช้ตัวอักษรเข้ม 
 ลักษณนาม ใช้ตัวอักษร CL ตามด้วยค านามของลักษณนามนั้นๆ 
ส าหรับเทคนิคการจดบันทึกภาษามือไทยลงบนกระดาษ หากสรุปตามสัญลักษณ์ที่ใช้ สรุปได้ 11 

เทคนิค มีรายละเอียดดังนี้ 
1) สัญลักษณ์  +  ใช้แทนการคั่นระหว่างค าและเชื่อมค าต่างๆ 

ตัวอย่างค าอธิบายศัพท์ คนสายตาเลือนรางมองสิ่งของที่อยู่ไกลไม่ชัด เมื่อน าแว่นระบบกล้องส่องดูไกล
ชนิด 2 ตา มาสวมใส่แล้วปรับระยะโฟกัส ช่วยให้เห็นภาพระยะไกลได้ชัดเจนขึ้น 

เทคนิคการจดบันทึก  ตาเลือนราง + CL กระดาษ + มัวๆ + แว่นใส่ + ปรับเลนส์ + มองของท่ีอยู่ไกล 
+ สีหน้าชัด (เห็นชัด) + ชัด 

จากตัวอย่างนี้ จะเห็นว่ามีการใช้เครื่องหมาย + ในการจดบันทึกโดยใช้แทนการคั่นระหว่างค าและ
เชื่อมค าเหล่านั้นให้เรียงกันเป็นรูปประโยคที่มีความหมาย 

2) สัญลักษณ์  –  ใช้แทนการแบ่งซ้าย ขวา   
ตัวอย่างค าอธิบายศัพท์ คนที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีความยากล าบากในการเดินทาง เมื่อน าไม้

เท้าขาวแบบพับได้มาใช้น าทาง ช่วยให้การเดินทางปลอดภัย สามารถพับเก็บและสะดวกต่อการพกพา 
เทคนิคการจดบันทึก  ตาบอด + ตาเลือนราง + เดินๆ + หลับตาคล าๆ + ส่ายหน้า + CL   ไม้เท้า            

+ กางออก (1นิ้ว) ซ้าย – ขวา + ไม้เท้า + จับด้ามไม้เท้า + หลับตา + เดินๆ + ไปๆๆๆ + ได้ + อันตราย + 
ไม่มี + ยกด้าม + พับๆ (1นิ้ว) ซ้าย – ขวา + ถือ + พยักหน้า (ยิ้ม) 

จากตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า เนื่องจากลักษณะไม้เท้าขาวแบบพับได้ ก่อนใช้ต้องกางออก ดังนั้นภาษามือ
จะแสดงให้เห็นลักษณะของไม้เท้าขาวที่พับอยู่ และก่อนใช้ต้องกางออกทั้งด้านซ้ายและด้านขวา และในกรณีท่ี
ใช้เสร็จแล้วต้องพับเก็บทั้งด้านซ้ายและขวาเช่นกัน ดังนั้น ในการจดบันทึก ใช้ค าว่า กางออก (1 นิ้ว) ซ้าย -ขวา 
หรอื พับๆ (1 นิ้ว) ซ้าย-ขวา แทนการกางออกหรือการพับเก็บ ดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ท่ามือแทนการแบ่งซ้าย ขวา 
 

3) สัญลักษณ์   ใช้แทนการเปลี่ยนสถานะ  
ตัวอย่างค าอธิบายศัพท์ คนหูหนวกและคนหูตึงได้ยินไม่ชัด เมื่อน าเครื่องช่วยฟังแบบกล่องซึ่งมีสายต่อ

จากเครื่องสู่หูของผู้ใช้งานมาสวมใส่ เครื่องจะขยายเสียง ช่วยให้ได้ยินเสียงดังขึ้น 
เทคนิคการจดบันทึก  หูหนวก + หูตึง + ได้ยิน + ไม่ชัด + ใส่หูฟัง +  CL กล่อง + ใส่กระเป๋าเสื้อ + 

ปรับๆ ที่ CL กล่อง + เบา  ดัง + ชัด 
จากตัวอย่างนี้ จะเห็นว่ามีการใช้สัญลักษณ์ลูกศรแทนการเปลี่ยนสถานะจากเบาไปดัง ดังแสดงในภาพ

ที่ 3 

 
ภาพที่ 3 ท่ามือแสดงการเปลี่ยนสถานะ 

 
4) สัญลักษณ์  มี x    ใช้แทนจ านวนข้อหรือรายการเลือกและเขียนก ากับไว้ว่า “มี” กี่ข้อหรือก่ีรายการ 

ตัวอย่างค าอธิบายศัพท์ คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ คนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา คนสายตาเลือนราง มีปัญหาในการจับดินสอหรือปากกาขนาดเล็ก หรือมองเห็นสิ่งที่
เขียนไม่ชัดเจน เมื่อใช้ปากกาด้ามใหญ่เขียน ช่วยให้จับได้ง่ายและมั่นคง เส้นที่เขียนมีขนาดใหญ่มองเห็นได้
ชัดเจน 

เทคนิคการจดบันทึก   มี 4  + .... 
จากตัวอย่างนี้ จะเห็นว่ามีคนพิการ 4 ประเภท จึงบันทึกว่า “มี 4” และใช้สัญลักษณ์เส้นประกอบ ดัง

แสดงในภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 ท่ามือแสดงจ านวนข้อหรือรายการเลือก 
 

5) สัญลักษณ์  ชี้ x  ใช้แทนจ านวนข้อหรือรายการเลือกและการเลือกรายการเลือกนั้นๆ โดยเขียน
ก ากับว่าต้องการเลือกรายการใดด้วยค าว่า “ชี้” และตามด้วยตัวเลขรายการที่เลือกนั้น 

ตัวอย่างค าอธิบายศัพท์ คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ คนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา คนออทิสติก คนสายตาเลือนราง มีปัญหาในการจับดินสอหรือปากกาขนาดเล็ก หรือ
มองเห็นสิ่งที่เขียนไม่ชัดเจน เมื่อใช้ปากกาด้ามใหญ่เขียน ช่วยให้จับได้ง่ายและมั่นคง เส้นที่เขียนมีขนาดใหญ่
มองเห็นได้ชัดเจน  

เทคนิคการจดบันทึก   มี 4  +  ชี้ 1 + ร่างกาย + พิการ +  ชี ้2 + ปัญญาอ่อน  
+  ชี ้3 + ออทิสติก + ..... 

จากตัวอย่างนี้ จะเห็นว่ามีคนพิการ 4 ประเภท จึงบันทึกว่า “มี 4” และใช้สัญลักษณ์ 3 ขีดพร้อม
ลูกศรก ากับ (หากมีรายการมากหรือน้อยกว่านี้จะละไว้ในฐานที่เข้าใจโดยบันทึกก ากับว่ามีรายการเลือกกี่
รายการ) เมื่อจะกล่าวถึงคนพิการประเภทที่ 1 บันทึกก ากับว่าชี้ 1 เมื่อต้องการกล่าวถึงคนพิการประเภทที่ 2 
บันทึกก ากับว่าชี้ 2 เช่นนี้ไปเรื่อยๆ ดังแสดงในภาพที่ 5 

 
 

 
 

ภาพที่ 5 ท่ามือแสดงจ านวนข้อหรือรายการเลือกและการเลือกรายการเลือกนั้นๆ 
 

6) สัญลักษณ์    ใช้แทนการแบ่งช่วงหรือตอนหรือกลุ่ม 
ตัวอย่างค าอธิบายศัพท์ คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ คนที่มีความ

บกพร่องทางสติปัญญา มีปัญหาในการจับดินสอหรือปากกาขนาดเล็ก เมื่อใช้ปากกาด้ามใหญ่เขียน ช่วยให้จับ
ได้ง่ายและมั่นคง คนสายตาเลือนรางมองเห็นสิ่งที่เขียนไม่ชัดเจน เมื่อใช้ปากกาด้ามใหญ่เขียน เส้นที่เขียนมี
ขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน 

เทคนิคการจดบันทึก   มี 4  + ชี้ 1 + ร่างกาย + พิการ +  ชี้ 2 + ปัญญาอ่อน  
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+   ชี้ 3 + ออทิสติก + รวบ (1 2 3)  + CL ปากกา (นิ้วเดียว) + มือสั่นๆ มาจับ + ตายๆ + CL ไวท์
บอร์ด + ชูขึ้นมา + จับเขียนง่ายๆได้  +  ชี้ 4 + ตาเลือนราง + เขียนบนกระดาษ + ตา + ตายๆ + CL 
ไวท์บอร์ด + ขวามาจับ + เขียนบนกระดาษ + เส้นใหญ่ + ชัด 

จากตัวอย่างนี้ จะเห็นว่าคนพิการ 3 ประเภทแรกมีปัญหาอย่างเดียวกันจึงใช้สัญลักษณ์            รวบ
คนพิการ 3 ประเภทแรกเพ่ือจะอธิบายปัญหาของคนพิการ 3 ประเภทนี้ก่อนที่จะอธิบายถึงปัญหาของคนพิการ
ประเภทถัดไป  

7) สัญลักษณ์  [..…]   ใช้แทนการแบ่งกลุ่ม  
ตัวอย่างค าอธิบายศัพท์ คนที่มีความบกพร่องทางกายหรือการเคลื่อนไหว ที่เคลื่อนไหวแขนและมือหรือ

อวัยวะของร่างกายในการกดแป้นพิมพ์ได้ยากล าบาก หรือคนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา คนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ มีปัญหาในการสะกดค า เมื่อน าโปรแกรมเดาค าศัพท์มาใช้ร่วมกับโปรแกรมประมวลค า 
โดยพิมพ์ตัวอักษร 1 – 2 ตัวแรกลงไป จะปรากฏหน้าต่างรายการค าศัพท์ขึ้นมา ผู้ใช้งานสามารถเลือกค าศัพท์
ที่ต้องการได้ ช่วยลดจ านวนครั้งในการพิมพ์ ท าให้เกิดความรวดเร็ว และช่วยให้สะกดค าได้ถูกต้อง 

เทคนิคการจดบันทึก   มี 3   + [  ชี้ 1 + ร่างกาย + พิการ ]  + คอม + แป้นพิมพ์ + มือแข็ง
เกร็ง + พิมพ์ยาก + ส่ายหน้า + [  ชี้ 2 + ปัญญาอ่อน +  ชี้ 3 + เรียนรู้ + ช้า ] + พิมพ์ๆ + สะกด 
+ คิดไม่ออก +   ....  

จากตัวอย่างนี้ จะเห็นว่ามีคนพิการ 3 ประเภท โดยคนพิการประเภทที่ 1 มีปัญหาแตกต่างไปจากคน
พิการประเภทที่ 2 และ 3 ดังนั้น จึงมีการแบ่งกลุ่มคนพิการออกเป็น 2 กลุ่มย่อย เพ่ืออธิบายปัญหาที่เกิดขึ้น 
การจดบันทึกจึงใช้สัญลักษณ์วงเล็บปีกกาแบ่งคนพิการออกเป็น 2 กลุ่มย่อย 

 
8) สัญลักษณ์     ใช้แทนจอภาพ   

ตัวอย่างค าอธิบายศัพท์ คนที่มีความบกพร่องทางกายหรือการเคลื่อนไหว ที่เคลื่อนไหวแขนและมือหรือ
อวัยวะของร่างกายในการกดแป้นพิมพ์ได้ยากล าบาก หรือคนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา คนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ มีปัญหาในการสะกดค า เมื่อน าโปรแกรมเดาค าศัพท์มาใช้ร่วมกับโปรแกรมประมวลค า 
โดยพิมพ์ตัวอักษร 1 – 2 ตัวแรกลงไป จะปรากฏหน้าต่างรายการค าศัพท์ขึ้นมา ผู้ ใช้งานสามารถเลือกค าศัพท์
ที่ต้องการได้ ช่วยลดจ านวนครั้งในการพิมพ์ ท าให้เกิดความรวดเร็ว และช่วยให้สะกดค าได้ถูกต้อง 

เทคนิคการจดบันทึก   มี 3  + [   ชี้ 1 + ร่างกาย + พิการ ]  + คอม + แป้นพิมพ์ + มือแข็ง
เกร็ง + พิมพ์ยาก + ส่ายหน้า + [  ชี้ 2 + ปัญญาอ่อน +  ชี้ 3 + เรียนรู้ + ช้า ] +พิมพ์ๆ + สะกด 
+ คิดไม่ออก +  ทั้งหมดนี้ (ต าแหน่ง 3 นิ้ว) + คอม + เปิดคอม + CL จอภาพ         + พิมพ์ๆ + ..... 

จากตัวอย่างนี้ แสดงให้เห็นว่าเมื่อกล่าวถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ าเป็นต้องแสดงท่ามือ
คอมพิวเตอร์ก่อน นั่นคือใช้ท่ามือจอภาพและแป้นพิมพ์ ในที่นี้จะบันทึกค าว่าจอภาพโดยใช้สัญลักษณ์นี้ ส่วน
แป้นพิมพ์จะใช้ค าว่าพิมพ์ๆ ดังแสดงในภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 ท่ามือแสดงจอภาพ 
 

9) สัญลักษณ์    ใช้แทนหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย ในที่นี้หมายถึงโปรแกรมเดาค าศัพท์เมื่อพิมพ์
ตัวอักษร 1-2 ตัว จะปรากฏรายการค าศัพท์ให้เลือกหลายค า  

ตัวอย่างค าอธิบายศัพท์ คนที่มีความบกพร่องทางกายหรือการเคลื่อนไหว ที่เคลื่อนไหวแขนและมือ
หรืออวัยวะของร่างกายในการกดแป้นพิมพ์ได้ยากล าบาก หรือคนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา คนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ มีปัญหาในการสะกดค า เมื่อน าโปรแกรมเดาค าศัพท์มาใช้ร่วมกับโปรแกรมประมวลค า 
โดยพิมพ์ตัวอักษร 1 – 2 ตัวแรกลงไป จะปรากฏหน้าต่างรายการค าศัพท์ขึ้นมา ผู้ใช้งานสามารถเลือกค าศัพท์
ที่ต้องการได ้ช่วยลดจ านวนครั้งในการพิมพ์ ท าให้เกิดความรวดเร็ว และช่วยให้สะกดค าได้ถูกต้อง 

เทคนิคการจดบันทึก   มี 3  + [       ชี้ 1 + ร่างกาย + พิการ ]  + คอม + แป้นพิมพ์ + มือแข็ง
เกร็ง + พิมพ์ยาก + ส่ายหน้า + [  ชี้ 2 + ปัญญาอ่อน +  ชี้ 3 + เรียนรู้ + ช้า ] +พิมพ์ๆ + สะกด 
+ คิดไม่ออก +  ทั้งหมดนี้ (ต าแหน่ง 3 นิ้ว) + คอม + เปิดคอม + CL จอภาพ         + พิมพ์ๆ + เอียงขวา + 
โปรแกรม + ลงเครื่องคอม + พิมพ์ 1 ตัว +  U ขึ้นมา + พิมพ์ๆ +   ลงมา + คลิก  +  ขึ้นมา  + เร็ว + 
สะกด + ถูก 

จากตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า เมื่อมีการน าโปรแกรมเดาค าศัพท์มาใช้ และพิมพ์ตัวอักษรลงไป 1 ตัวจะ
ปรากฏรายการเลือกที่เป็นค าศัพท์ให้เลือก จึงบันทึกด้วยสัญลักษณ์นี้ ดังแสดงในภาพที่ 7 

 

 
 

ภาพที่ 7 ท่ามือแสดงหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย 
 

10)  สัญลักษณ์ U  ใช้แทนตัวอักษร 1 ตัว และสัญลักษณ์   ใช้แทนค า หรือวลี หรือประโยค 
 ตัวอย่างค าอธิบายศัพท์ คนที่มีความบกพร่องทางกายหรือการเคลื่อนไหว ที่เคลื่อนไหวแขนและมือ

หรืออวัยวะของร่างกายในการกดแป้นพิมพ์ได้ยากล าบาก หรือคนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา คนที่มีความ
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บกพร่องทางการเรียนรู้ มีปัญหาในการสะกดค า เมื่อน าโปรแกรมเดาค าศัพท์มาใช้ร่วมกับโปรแกรมประมวลค า 
ต้องการได้ ช่วยลดจ านวนครั้งในการพิมพ์ ท าให้เกิดความรวดเร็ว และช่วยให้สะกดค าได้ถูกต้อง  

เทคนิคการจดบันทึก   มี 3  + [  ชี้ 1 + ร่างกาย + พิการ ]  + คอม + แป้นพิมพ์ + มือแข็ง
เกร็ง + พิมพ์ยาก + ส่ายหน้า + [  ชี้ 2 + ปัญญาอ่อน +  ชี้ 3 + เรียนรู้ + ช้า ] +พิมพ์ๆ + สะกด 
+ คิดไม่ออก +  ทั้งหมดนี้ (ต าแหน่ง 3 นิ้ว) + คอม + เปิดคอม + CL จอภาพ         + พิมพ์ๆ + เอียงขวา + 
โปรแกรม + ลงเครื่องคอม + พิมพ์ 1 ตัว +  U ขึ้นมา + พิมพ์ๆ +   ลงมา +  คลิก  +  ขึ้นมา + เร็ว + 
สะกด + ถูก 

จากตัวอย่างนี้ แสดงให้เห็นว่า เมื่อผู้ใช้พิมพ์ตัวอักษรลงไป 1 ตัว จะปรากฏตัวอักษร 1 ตัวบนจอภาพ 
จึงบันทึกด้วยสัญลักษณ์ U และเมื่อคลิกรายการค าศัพท์ที่ต้องการจากโปรแกรมเดาค าศัพท์ จะปรากฏค านั้น
บนจอภาพ จึงบันทึกด้วยสัญลักษณ์  ดังแสดงในภาพที่ 8 

 

 
 

ภาพที่ 8 ท่ามือแทนตัวอักษร 1 ตัว และท่ามือแทนค าหรือวลีหรือประโยค 
 

11) สัญลักษณ์       ใช้แทนความหมายของการส่งออกไป-ส่งเข้ามา มักใช้กับการส่งข้อมูลหรือ
สัญญาณ  

ตัวอย่างค าอธิบายศัพท์  คนพิการทางการได้ยิน ไม่สามารถสื่อสารกับคนทั่วไปโดยใช้โทรศัพท์ทั่วไปได้ 
เมื่อใช้การสื่อสารโดยการพิมพ์ข้อความผ่านระบบต่างๆ เช่น SMS, e–mail, chat ช่วยให้คนพิการทางการได้
ยินสามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้   

เทคนิคการจดบันทึก  หูหนวก + หูตึง + โทรศัพท์บ้านไม่ได้ + ส่ายหน้า + ยกออก + เอา
โทรศัพท์มือถือ + กดปุ่มๆ + ภาษา + ส่งไป    +  ส่งมา    + หรือ + คอม + พิมพ์ๆ + ภาษา + ตัวอย่าง +    
e – mail + chat + ต่างๆ + พิมพ์ๆ +        (ส่งไป ส่งมา ส่งไป) 

จากตัวอย่างนี้ จะเห็นว่ามีการส่งข้อมูลหรือสัญญาณออกไปและกลับเข้ามา จึงบันทึกโดยใช้สัญลักษณ์
ลูกศร ดังแสดงในภาพที่ 9 
 

 
ภาพที่ 9 ท่ามือแสดงการส่งออกไป-ส่งเข้ามา 
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อภิปรายและข้อเสนอแนะ  
เทคนิคการจดบันทึกภาษามือในการแปลค าอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกจาก

ข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทย เป็นเทคนิคที่ผู้วิเคราะห์รวบรวมได้จากการวิเคราะห์แบบจดบันทึกภาษา
มือไทยที่ได้จากการแปลค าอธิบายศัพท์ดังกล่าวจ านวน 103 ค า และพบว่าเทคนิคในการจดบันทึกการแปล
ข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทยของค าอธิบายศัพท์ดังกล่าวนั้น มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ 
สัญลักษณ์ ศัพท์ภาษาไทย ท่ามือ การเคลื่อนไหว และลักษณนาม ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบ
งานวิจัยที่มีลักษณะเดียวกัน แต่พบว่าเทคนิคดังกล่าวแตกต่างกับการบันทึกภาษามือไทยลงบนกระดาษของ
พจนานุกรมภาษามืออเมริกันที่ท าการบันทึกเป็นภาพมือ (Tennant and Brown, 2000) และแตกต่างจาก
พจนานุกรมภาษาศาสตร์ภาษามืออเมริกันที่ใช้สัญลักษณ์ทางภาษาศาสตร์ในการบันทึก (Stokoe, Casterline 
and Croneberg, 1976) รวมทั้งแตกต่างจากปทานุกรมภาษามือไทยที่ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ในการบันทึก 
(สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, 2533; กรมศิลปากร, 2550; สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, 2551) 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจดบันทึกภาษามือไทยในงานวิจัยนี้ เป็นการจดบันทึกภาษามือไทยที่เป็นประโยคยาว
และมีความหมายเฉพาะด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก การจดบันทึกจึงแตกต่างจากการจดบันทึกใน
พจนานุกรมหรือปทานุกรมที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งมักบันทึกเพ่ืออธิบายตัวอักษร ค า หรือ การเคลื่อนไหวของมือ 
โดยใช้ภาพมือและ/หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ประกอบกัน อย่างไรก็ตาม การที่จะน าภาพมือหรือสัญลักษณ์ต่างๆ 
เหล่านั้นไปใช้ในการจดบันทึกภาษามือลงบนกระดาษเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เนื่องจากผู้จดบันทึกต้องมีความ
สามาถในการจดจ าภาพและสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีจ านวนมาก และการจดบันทึกต้องใช้เวลาในการวาดหรือ
เขียนสัญลักษณ์เหล่านั้นประกอบกันให้เป็นประโยค ดังนั้น เทคนิคที่ได้จากงานวิจัยนี้จึงเป็นเทคนิคที่ค่อนข้าง
ง่าย เนื่องจากใช้สัญลักษณ์ง่ายๆ และใช้ศัพท์ภาษาไทยในการจดบันทึก ผู้จดบันทึกจึงไม่จ าเป็นต้องจดจ า
สัญลักษณ์หรือรูปภาพจ านวนมาก  

เมื่อจ าแนกเทคนิคการจดบนทึกโดยใช้สัญลักษณ์ ทั้ง 11 เทคนิค จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามี
การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เหล่านี้บางสัญลักษณ์ กล่าวคือ ปทานุกรมภาษามือไทย ฉบับปรับปรุงและขยายเพิ่มเติม 
มีการใช้สัญลักษณ์เส้นขีดแนวนอนสี่เส้นแทนจ านวนนิ้ว 4, 3, 2 หรือ 5 นิ้ว (สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศ
ไทย, 2533) ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยนี้ที่ใช้สัญลักษณ์ขีดแนวนอนหมายถึงรายการเลือกหรือรายการย่อย โดย
อาจมีค าและตัวเลขก ากับว่ามีกี่รายการเลือกหรือต้องการเลือกรายการใด นอกจากนี้ ปทานุกรมภาษามือไทย 
ฉบับปรับปรุงและขยายเพ่ิมเติม ยังมีสัญลักษณ์ลูกศรชี้ไปในทิศทางต่างๆ ใช้แทนการเคลื่อนไหวและทิศทาง
ของมือ และการวัดขนาดของบางสิ่ง (สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย , 2533) ซึ่งต่างจากงานวิจัยนี้ที่ใช้
ลูกศรแทนการเปลี่ยนสถานะ การระบุล าดับที่ต้องการเลือก และการรับส่งข้อมูล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะงานวิจัยนี้
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก จึงมีข้อความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้บ่อยๆ สัญลักษณ์ลูกศรที่ใช้
ในการจดบันทึกภาษามือจึงสื่อถึงเทคโนโลยีมากกว่าสื่อถึงทิศทางการเคลื่อนไหวของมือ แต่อย่างไรก็ตาม 
สัญลักษณ์ข้อที่ 3 และ 11 ยังแฝงไว้ด้วยการเคลื่อนไหวของมือที่ต้องมีการเคลื่อนที่เช่นกัน ส่วนสัญลักษณ์อ่ืนๆ 
ยังไม่พบในการทบทวนวรรณกรรม 

กล่าวโดยสรุป เทคนิคการจดบันทึกภาษามือทั้ง 11 เทคนิค ช่วยให้การแปลค าอธิบายศัพท์ด้าน
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกจากข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทยที่มีรูปแบบการแปลซ้ าๆ หรือมี
ลักษณะใกล้เคียงกันแปลได้สะดวก รวดเร็วและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกค าศัพท์ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้อ่าน
ภาษามือจากแบบบันทึกภาษามือไทยไม่สับสนในการเรียนรู้ค าศัพท์ที่ปรากฏเป็นภาษามือนั้นๆ ด้วย 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
เทคนิคการจดบันทึกภาษามือนี้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจดบันทึกภาษามือส าหรับการแปล

ค าอธิบายศัพท์ที่เป็นข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทยในรายวิชาอ่ืนๆ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กัน เช่น รายวิชาที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาองค์ประกอบที่ใช้จดบันทึกภาษามือไทยที่เป็นมาตรฐาน จะช่วยให้การจดบันทึกภาษา
มือรวดเร็วขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานในลักษณะที่จ าเป็นต้องมีการจด
บันทึกภาษามือไทยไว้ใช้ ช่วยให้การเปิดหาภาษามือท าได้รวดเร็วกว่าการเปิดดูวีดิทัศน์ภาษามือที่ต้องใช้เวลาใน
การค้นหามากกว่า 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก” ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยกลุ่มสาระ
เทคโนโลยีการศึกษา” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ 2553 และ 2555 ผู้วิจัยขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และขอขอบคุณวิทยาลัย
ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เอื้อเฟ้ือเวลาและสถานที่ให้กับผู้วิจัย 
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