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คนในโลกเงียบกับรัฐไทย: ความสัมพันธ์ภายใต้การจัดการศึกษาพิเศษเพ่ือคนหูหนวก  
ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – ปัจจุบัน 

 

สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์24 
 
บทคัดย่อ  
  บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ภายใต้การจัดการศึกษาพิเศษเพ่ือคนหูหนวก โดย
กล่าวถึงเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – ปัจจุบัน โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
จากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ใช้วาทกรรมเรื่อง “อ านาจกับความรู้” และการเมืองภาคพลเมือง 
(Civic Politics) ที่ใช้ “การครองอ านาจน า (Hegemony)” เป็นแนวคิดในการวิเคราะห์ เนื้อหาหลักเป็นการ
ค้นหาแนวคิดรูปแบบและการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนหูหนวกผ่านกรอบคิดเชิงความสัมพันธ์ทาง
อ านาจ วาทกรรมเรื่องความรู้ และขบวนการทางสังคมของกลุ่มคนหูหนวก  

จากการศึกษาพบว่ารัฐจัดตั้งโรงเรียนสอนคนหูหนวกทั่วประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2495 - 2560 รวมทั้งสิ้น 
21 แห่ง การจัดการศึกษาพิเศษส าหรับคนหูหนวกของรัฐไทยควบคุมโดยรัฐส่วนกลาง อยู่บนฐานเชิงสงเคราะห์
และการมีอ านาจเหนือคนหูหนวกในแง่ของเอกลักษณ์ทางภาษา  คนหูหนวกไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงไม่มีความรู้พอที่จะสร้างวาทกรรมและอ านาจต่อรองในฐานะพลเมืองผู้มีสิทธิอันชอบธรรม คน
หูหนวกยิ่งความรู้น้อยยิ่งขาดโอกาสในทุกมิติ 

การรวมกลุ่มเป็นสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยและการขับเคลื่อนงานร่วมกับสภาคนพิการทุก
ประเภทแห่งประเทศไทย ถึงแม้ว่าสามารถขับเคลื่อนร่วมกันจนได้สิทธิมากขึ้นหลายประการแต่กลุ่มคนหูหนวก
ยังเสียเปรียบคนพิการกลุ่มอ่ืน ในขณะที่ปัญหาด้านการศึกษาของคนหูหนวกยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง 
จึงเป็นความท้าทายที่ควรพิจารณาในเชิงความสัมพันธ์ การเสริมสร้างพลังอ านาจ การส่งเสริมสนับสนุนและ
เปิดโอกาสให้คนหูหนวกได้แสดงบทบาทน าในการจัดการศึกษาส าหรับคนหูหนวก รวมถึงการทบทวนบทบาท
ของรัฐต่อการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสิทธิและความต้องการเฉพาะของแต่ละประเภทหรือระดับความ
พิการซึ่งแตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: คนหูหนวก, การศึกษาพิเศษ, ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ, ขบวนการทางสังคม, การเมืองภาคพลเมือง 
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People in Silent World and Thai State: Relationships under Special Education 
for Students with Hearing Impairment from 1951 until 2017 

 
Suporntum Mongkolsawadi25 

Abstract 
 This article aims to investigate the relationship patterns between the deaf and the Thai 
state under the provision of special education on basic education levels, from 1951 until the 
present time by means of the qualitative research instruments comprised of examining 
previous literature, interviews, frameworks of power and knowledge, and civic politics with 
hegemony. The main contents include the analyses of the concepts, forms, and development 
of the education provided for the deaf through the paradigm of power relationships, discourse 
on knowledge and the social movement of the deaf.  
 It was found out that the state was building 21 schools nationwide from 1952 to 2017. 
Its mindset was patronage-oriented and the administration was centralized. The state was not 
recognizing how sign language effected the learning ability of the deaf. The deaf could not 
accomplish gaining knowledge to exercise power as a citizen with equal rights. Lack of 
knowledge was a lost opportunity for all aspects of life.  
 The political movement continually developed until the National Association of the 
Deaf in Thailand was founded, hence subsequently working cooperatively with the Council of 
Disabled People of Thailand deaf persons could receive benefits for people living with a 
disability, but other types of disabilities were able to take better advantage. The special 
education system for the deaf still lagged behind.   
 It’s a challenging to draw new power relationships between the state and deaf 
community, empower, support and create a channel for the deaf to take a major role on 
education provision. The state also needs to consider to provide services according to the 
differences in need of individuals living with disabilities.  
 
Keywords: deaf, special education, power relationships, social movement, civic politics 
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1. บทน า 
 บทความนี้ต้องการเสนอให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับคนหูหนวกผ่านการจัดการศึกษา
พิเศษในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีผลต่อขบวนการทางสังคมของคนหูหนวกในฐานะพลเมืองของรัฐไทย 
โดยรัฐจัดการศึกษาให้คนหูหนวกครั้งแรก พ.ศ. 2494 และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 60 กว่าปีถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) รัฐจัดตั้งโรงเรียนส าหรับคนหูหนวกรวมทั้งสิ้น 21 แห่ง จุดมุ่งหมายของบทความนี้เพ่ือ
ต้องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายใต้การจัดการศึกษาพิเศษเพ่ือคนหูหนวก ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – ปัจจุบัน ใน
ประเดน็ 1) แนวคิด รูปแบบและพัฒนาการของรัฐไทยในการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับคนหูหนวกตั้งแต่อดีต - 
ปัจจุบัน และ 2) วิเคราะห์ขบวนการทางสังคมของผู้น าและกลุ่มคนหูหนวกในการขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการ
ให้เป็นจริง การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้ศึกษาเป็นทั้งผู้ศึกษาและมีบทบาทเป็นผู้ให้
ข้อมูลหลักด้วยในฐานะท่ีอยู่ในแวดวงผู้น าคนพิการร่วม 30 ปี การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐาน
การสัมภาษณ์และเรื่องเล่าอัตชีวประวัติคนหูหนวก26 รวมถึงแหล่งข้อมูลที่หลากหลายจากผู้น าคนหูหนวก
โดยตรงและผู้เกี่ยวข้อง โดยตั้งค าถามหลักว่า “ความสัมพันธ์ของรัฐไทยกับคนหูหนวกในการจัดการศึกษา
พิเศษส าหรับคนหูหนวก มีผลต่อผู้น าคนหูหนวกไทยในขบวนการทางสังคมในการท าให้สิทธิของคนพิการเป็น
จริงหรือไม”่  
 
2. กรอบแนวคิดและการวิเคราะห์ 
 การศึกษานี้ใช้วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History) เป็นการสัมภาษณ์ร่วมกับการศึกษา
เอกสาร ใช้วาทกรรมเรื่อง “อ านาจกับความรู้” ของฟูโกต์ (กัตติง แกรี, 2558) และการเมืองภาคพลเมือง 
(Civic Politics) ที่ใช้ “การครองอ านาจน า (Hegemony)” ของกรัมซี่ (วัชรพล พุทธรักษา, 2557) เป็นแนวคิด
ในการวิเคราะห์ การที่รัฐมีพลเมืองเป็นผู้มีความรู้และความกระตือรือร้นในการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมเพ่ือ
ความสุขมวลรวมของสังคม การเมืองภาคพลเมืองเกิดจากการก่อตัวของ “ขบวนการทางสังคม” การแสดง
บทบาทในการขับเคลื่อนสังคมให้สิทธิเป็นจริงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้รัฐไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การ
สหประชาชาติใน พ.ศ. 2492 และมีการประกาศสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้จัดการศึกษาแก่ทุกคน
อย่างเสมอภาคเท่าเทียม หลักสิทธิถูกน ามาใช้ในการท างานด้านคนพิการตั้งแต่ระดับสากลถึงระดับปฏิบัติการ
ในทุกพ้ืนที่ของโลก แต่ในทางปฏิบัติการจัดการศึกษาโดยรัฐไทยกลับครอบง าและไม่ได้สร้างความรู้ ให้คนหู
หนวกอย่างเพียงพอ ผู้น าคนพิการและองค์กรของคนพิการไทยต้องต่อสู้เพ่ือให้มีกฎหมายคนพิการ  กลุ่มคน
พิการต้องเหน็ดเหนื่อยและอดทนต่อการน าเสนอข้อคิดเห็น  ทั้งต่อข้าราชการที่มีแนวคิดเชิงสงเคราะห์  
นักวิชาการที่ยึดติดอยู่ในสาขาวิชาชีพของตนเอง และรัฐบาลหรือฝ่ายการเมืองที่ไม่ได้ให้ความส าคัญแก่กลุ่มผู้
ด้อยพลังอ านาจอย่างเช่นกลุ่มคนพิการเท่าใดนัก องค์กรของคนพิการต้องใช้กลยุทธ์ทั้งการจัดประชุมสัมมนา 
การเรียกร้องขอความเป็นธรรมและการเจรจาต่อรอง การใช้พลังเครือข่ายจากผู้น าองค์กรคนพิการต่างประเทศ
ให้เสนอแนะและกดดันต่อรัฐบาลไทย รวมถึงบางคราวต้องใช้พลังมวลชนเข้ากดดัน เป็นขบวนการทางสังคม
ของคนพิการเพ่ือครองอ านาจน าทั้งโครงสร้างส่วนบนและโครงสร้างส่วนล่างให้บรรลุเป้าหมายคือท าให้สิทธิคน
พิการเป็นจริง 
 

                                                           
26 เอกสารบันทึกส่วนนี้ใช้เพื่อสะท้อนบรรยากาศ ความรู้สึก บริบทแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมสมัยของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงและทุกคน
ได้เรียนหนังสือจากโรงเรียนสอนคนหูหนวกในทศวรรษแรก (พ.ศ. 2495-2505)  การจัดท าหนังสือของมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย
จัดท าขึ้น จ านวน 4 เล่มทั้งหมดน าเสนออัตชีวประวัติของคนหูหนวก ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ฝึกอบรมผู้น าคนหูหนวก 
ศึกษาค้นคว้าภาษามือ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน การพูดของคนหูหนวก และส่งเสริมครูหูหนวกในสถานศึกษา เป็นต้น 
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3. ชีวิตคนในโลกเงียบ 
   คนในโลกเงียบหรือคนหูหนวกโดยการรับรู้ของคนส่วนมากว่ามีความพิการน้อยและมีโอกาสที่ดีกว่าคน
พิการประเภทอ่ืนๆ เนื่องจากไม่มีสภาพความพิการทางร่างกายให้เห็น การเดินทางและการปฏิบัติกิจกรรม
เช่นเดียวกับคนไม่พิการ แต่อย่างไรก็ตามคนหูหนวกประสบปัญหาในการสื่อสาร การเรียนรู้และปัญหาอ่ืนที่
ส่งผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิต สาเหตุที่ประสาทหูไม่สามารถท างานได้ตามปกติ มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ที่หู
หนวกมาแต่ก าเนิดกับผู้ที่หูหนวกภายหลัง ในบทความนี้คนหูหนวกหมายถึง คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อ
ความหมายตามกฎหมายว่าด้วยคนพิการ ชีวิตคนหูหนวกปรากฏบรรยากาศและเรื่องเล่าของกุลน้อย ทองน้อย 
ปัจจุบันอาย ุ77 ปี (เกิด พ.ศ. 2483) กล่าวถึงบริบทแวดล้อมการใช้ชีวิตวัยเด็กของท่านก่อนการได้เรียนหนังสือ
ว่า 

“..ครั้งเมื่อผมอายุได้เพียง 1 ปี 6 เดือน ก็ได้ล้มป่วย... หมอได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคไทฟอยด์
...ต่อมาไม่นานผมก็หายป่วยอย่างน่ามหัศจรรย์ แต่กลับสูญเสียการได้ยิน กลายเป็นคนหูหนวก
ตั้งแต่บัดนั้น... เวลาที่ผมต้องสื่อสารกับคนภายในครอบครัว จึงต้องใช้วิธีการอ่านริมฝีปาก และ
ใช้ภาษากายแสดงท่าทางที่คิดกันขึ้นเองภายในครอบครัวและเพ่ือนบ้านใกล้เคียง ท าให้ผมเรียนรู้
ที่จะสื่อสารกับคนอ่ืนๆ ด้วยวิธีการอ่านริมฝีปาก และใช้ท่าทางอย่างคล่องแคล่วไม่มีปัญหาแต่
อย่างใด..” (สิริญร าไพ ประพันธุ์ทวี, 2558) 
บริบทการใช้ชีวิตของกุลน้อย ทองน้อย สื่อสารได้เข้าใจเฉพาะกับคนในครอบครัวและเพ่ือนบ้าน คนหู

หนวกประสบปัญหาอย่างมากในการติดต่อระหว่างคนหูหนวกกับคนทั่วไป เกิดช่องว่างระหว่างคนหูหนวกกับผู้
ที่ไม่ใช่คนในครอบครัว ผู้รู้ความหมายของภาษามือและท่าทางส่วนใหญ่จะเป็นคนคุ้นเคยกับคนหูหนวกตั้งแต่
เล็ก 

“...เมื่อถึงเกณฑ์ต้องเข้ารับการศึกษาเล่าเรียนเหมือนเด็กทั่วไป พ่อกับแม่จึงพาผมไป
สมัครเรียนในโรงเรียนของคนหูปกติ แต่ก็ไม่สามารถเรียนได้เนื่องจากหูไม่ได้ยิน ประกอบกับ
โรงเรียนสมัยนั้นไม่มีโรงเรียนส าหรับสอนคนหูหนวกโดยเฉพาะ ดังนั้น จึงไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียน
เหมือนเด็กคนอื่นๆ...” นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าของไพศาล เหลืองวรพันธ์ ปัจจุบัน 67 ปี (เกิด พ.ศ. 
2493) ที่มีลักษณะปัญหาการสื่อสารเช่นเดียวกันดังปรากฎว่าข้อมูล “...พอผมอายุถึงเกณฑ์เข้า
เรียนคุณพ่อกับคุณแม่ได้ส่งผมเข้าศึกษาในโรงเรียนเจริญวิทย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนส าหรับคนหูปกติ 
ท าให้มีปัญหาด้านการสื่อสาร เพราะผมพิการทางหูและไม่สามารถสื่อสารเป็นค าพูดได้ โดย
ส่วนมากผมใช้ภาษาเขียนบนแผ่นกระดานคุยกับคนอ่ืนๆ และก็ใช้ภาษามือง่ายๆ พอที่เขาจะ
เข้าใจได้ ผมเรียนที่นี่ได้จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก็ได้ลาออก เพ่ือไปศึกษาต่อกรุงเทพฯ ที่
โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ (สศ.ท.)...” (ไพศาล เหลืองวรพันธ์ และก าพล สุวรรณรัต, 2559) 

  ชีวิตคนหูหนวกโดยรวมในสังคมไทยมีหลากหลายรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับสังคมรอบข้างคนหูหนวก การ
หล่อหลอมให้คนหูหนวกและคนพิการประเภทอ่ืนๆ มีทัศนคติต่อการมองโลกและชีวิตอย่างไรมักจะเริ่มจาก
ครอบครัวและเพ่ือนบ้าน โดยแบ่ง 2 มิติ คือ ปัจจัยภายนอกจากบุคคลอื่น ชุมชน สังคมต่อคนพิการที่จะยอมรับ 
ปรับตัว และอยู่ร่วมกัน และปัจจัยภายในจากการตอบสนองของคนพิการต่อความพิการของเขา (ทวี เชื้อ
สุวรรณทวี, 2551) จุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้าใจ “ความพิการ” ในแต่ละประเภทของคนพิการไทย ซึ่ง
การตอบสนองจากสังคมไทยโดยรวมยังมีประเด็นการรับรู้ ความเชื่อเกี่ยวกับความพิการสัมพันธ์กับความ “ไม่
ครบ 32”27 (ประหยัด ภูหนองโอง, 2560) โดยเน้นให้ความส าคัญกับรูปลักษณ์ที่ผิดไปจากปกติ เช่น คนใน
                                                           
 27 อวัยวะ 32 ประการ ประกอบด้วย 1.ตา 2 ดวง 2.ใบหู 2 ข้าง 3.จมูก 1 จมูก 4.ปาก 1 ปาก 5.แขน 2 ข้าง 6.ขา 2 ข้าง 7.มือ 2 ข้าง 8.นิ้วมือ 11 
นิ้ว 9.นิ้วเท้า 11 นิ้ว รวมทั้งหมดก็ 32 อย่าง 
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ชุมชนรับรู้ว่า พวกหลังโก่ง ขาโก่ง มือเท้ากุด แขนกุด ตาบอด ฯลฯ รวมไปถึงการผูกโยงความพิการไปที่
ความสามารถในการปฏิบัติงานและปฏิบัติกิจวัตรชีวิตประจ าวัน เนื่องจากมองไม่เห็นความผิดปกติเหมือนคน
พิการประเภทอ่ืนๆ เช่น คนตาบอด หรือคนที่พิการแขนขา พิการทางสติปัญญา ฯลฯ การอยู่ร่วมกับผู้คนใน
สังคมมักถูกเรียกว่า “คนใบ้ คนหูหนวก คนหูตึง” ค าล้อเลียนท าให้เกิดการลิดรอนสิทธิ ดูถูกเหยียดหยามความ
พิการและมีความหมายในทางลบและน าไปสู่เจตคติในทางลบของผู้พิการที่มองตนเอง “มีปมด้อย ขาดแคลน 
และไม่เท่าเทียมกับคนในสังคม” ดังการสัมภาษณ์และอัตชีวประวัติของคนหูหนวก 

“...ผมอาจเคยคิดและเคยรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยในเรื่องนี้อยู่บ้างเป็นของธรรมดา เวลา
มองเห็นคนอ่ืนพูดภาษาสื่อสารกันได้ดี ส่วนผมได้แต่จ้องมองพวกเขา และจินตนาการ คาดเดาไป
ต่างๆ นานาว่าโลกของคนหูปกติ พวกเขาได้ยินเสียงแบบไหนกันแน่ เสียงนกกา เสียงสายน้ า 
เสียงดนตรีที่ผู้คนเขาว่ามันไพเราะนั้น ผมไม่เคยได้สัมผัส เพราะในโลกของผมมันว่างเปล่า ไร้เสียง 
ผมจินตนาการไม่ออกหรอกว่าเสียงที่คนหูปกติได้ยินนั้นมันจะวิเศษเพียงใด แต่การที่ผมมีชีวิตอยู่
ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะผมมีความฝัน และมีชีวิตคิดบวกเสมอ..” (ไพศาล เหลืองวรพันธ์ และ
ก าพล สุวรรณรัต, 2559)  

“...ปัญหาการสื่อสารของคนหูหนวกเป็นปัญหาใหญ่ ค าศัพท์ภาษามือยังมีน้อยเกินไป 
ภาษาไทยยากท าให้คนหูหนวกไม่เข้าใจความหมาย ตอนนี้มีค าศัพท์ใหม่ๆ มากขึ้นเยอะทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์สื่อต่างๆ คนหูหนวกเข้าไม่ถึง ทุกวันนี้ก็ยังหาทางที่จะท าให้คนหูหนวกเข้าใจภาษาไทย...” 
(อนุชา รัตนสินธ์, 2560) 

  
4. แนวคิด รูปแบบและพัฒนาการของรัฐไทยในการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับคนหูหนวก  
  4.1 หน่วยทดลองสอนคนหูหนวกของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2494 การก่อเกิด “หน่วยทดลอง
สอนคนหูหนวก” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2494 ซึ่งตรงกับวันฉลองครบรอบปีแห่งปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ แนวคิดก่อตั้งเป็นเพ่ือเป็นการทดลองเพราะมีบุคลากรรับผิดชอบและ
ด าเนินการสอนได้ บรรยากาศการเรียนการสอนในขณะนั้น ก าพล สุวรรณรัต นักเรียนรุ่นแรกได้เล่าว่า     

“..หน่วยทดลองสอนแรกเปิดมีนักเรียนหูหนวกมาเรียน 12 คน มีทั้งเด็กเล็กและเด็กโต 
และยังไม่มีเครื่องแบบนักเรียนเหมือนโรงเรียนปกติ มีครูผู้ช่วยสอน 2 ท่าน ต่อมาจ านวนนักเรียน
เพ่ิมขึ้น จึงเปิดสอนหนังสือผู้ใหญ่หูหนวกในตอนบ่ายทุกวัน เว้นวันเสาร์และอาทิตย์... ” (2555) 
วิธีการสอนของในสมัยนั้น “...เป็นการสอนฝึกพูด ใช้เครื่องช่วยในการฝึกตรวจวัดการได้ยิน และ
ใช้เครื่องช่วยฟัง เพราะยังไม่มีภาษามืออย่างเป็นทางการ นักเรียนหูหนวกจะใช้ภาษามือตามแบบ
ฉบับของตนเองเพ่ือใช้สื่อสารกับคนในครอบครัวของแต่ละคน...” (2555) 

  หน่วยทดลองสอนคนหูหนวกครั้งแรก โรงเรียนเทศบาล 17 วัดโสมนัสวรวิหาร กรุงเทพฯ โดยขึ้นอยู่
กับแผนกการศึกษาสงเคราะห์ กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในขณะนั้นมี คือ 
ม.ร.ว.หญิง เสริมศรี เกษมศรี ขณะนั้นท่านเป็นหัวหน้าแผนกการศึกษาสงเคราะห์ ท่านส าเร็จการศึกษาระดั บ
ปริญญาโททางการสอนคนหูหนวกมาจากมหาวิทยาลัยกอลลอเดท ประเทศสหรัฐอเมริกา  (ก าพล สุวรรณรัต, 
2555)  ต่อมาคุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ บริจาคท่ีดิน 5 ไร่เศษพร้อมกับตึกที่พักของท่าน ณ ต าบลถนนนคร
ไชยศรี อ าเภอดุสิตให้ “มูลนิธิเศรษฐเสถียร” มีวัตถุประสงค์ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการจัดสร้างโรงเรียน
สอนคนหูหนวก ในบันทึกของ ม.ร.ว.หญิง เสริมศรี เกษมศรี  ได้เล่าค าพูดและการตัดสินใจของคุณหญิงโต๊ะ นร
เนติบัญชากิจ ในขณะนั้นว่า 
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“...เราเป็นผู้หญิงจะท าอย่างไรหนอ จึงจะบ ารุงตระกูลวงศ์ให้เจริญได้... ฉันก็คิดว่าจะยก
ให้เป็นโรงเรียนสอนคนตาบอด เพราะมีหลานคือ สหัทยา โชติกเสถียร อยู่ที่นั่น จึงได้เคยพูดกับ
คุณหญิงเสริมศรีไว้แล้ว แต่ต่อมารู้ว่าโรงเรียนตาบอดมีแหม่มปกครองดูแล ฉันเลยนิ่งๆ เสีย... ครั้ง
มาเมื่อเดือน มีนาคม (2495) เขาอ่านหนังสือพิมพ์ให้ฟัง รู้ข่าวว่าคุณเสริมศรีตั้งโรงเรียนคนใบ้ 
ต้องอาศัยห้องเล็กนิดเดียวที่โรงเรียนประชาบาลอะไรนั่น ฉันก็วานแม่สังเวียนเขาไปตามคุณเสริม
ศรีมาปรึกษาว่าจะท าอย่างไร ฉันจึงจะให้ที่บ้านนี้ส าหรับท าโรงเรียนคนหูหนวกของเธอได้ เพราะ
ฉันเห็นคุณเสริมศรีเป็นคนไทยด้วยกัน และท างานแข็งแรงเชื่อถือได้ ฉันแก่แล้ว โรงเรียนมาอยู่
ด้วยกันที่นี่ ฉันก็พลอยได้พ่ึงคุณเสริมศรีด้วย และอีกอย่างหนึ่งฉันอยากท าบุญให้ทันตาเห็น...” 
(มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์, 2544) 

 
4.2 การสงเคราะห์และการสร้างโรงเรียนสอนคนหูหนวกของรัฐไทยหลัง พ.ศ. 2495  บันทึกของ

นักเรียนรุ่นแรกและค าสัมภาษณ์บอกเล่าถึงบรรยากาศของคนหูหนวกได้รับการตอบรับจากสังคม เมื่อนักเรียน
คนหูหนวกมาเรียนจ านวนเพ่ิมขึ้น เดิมการเรียนการสอนไม่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากเปิดด าเนินการ
หลังจากการพิจารณางบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2495 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว สถานที่สอนเดิมค่อนข้างคับแคบ ท่าน
ผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม กับผู้มีจิตศรัทธาจึงร่วมก่อตั้งมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิภาพแก่คนหูหนวก (ก าพล สุวรรณรัต, 2555) ในประเด็นนี้สะท้อนแนวคิดการ
สงเคราะห์คนพิการได้น ามาสู่การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของคนพิการในรัฐไทยด้วย ส่งผลให้เกิด
องค์การเพื่อคนหูหนวก 2 หน่วยงาน คือ “มูลนิธิเศรษฐเสถียร” และ “มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ”  

ใน พ.ศ.  2496 ปรากฎว่าการจัดการศึกษาของคนหูหนวกได้มีความเปลี่ ยนแปลง เมื่ อ
กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรียนสอนคนหูหนวกและถือเป็นการครบรอบปีที่ 3 
แห่งการเริ่มจัดการศึกษาแก่คนหูหนวกในประเทศไทย โรงเรียนได้ด าเนินการสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นบางวิชา เช่น ขับร้อง เขียนไทยตามค าบอก ค าประพันธ์ต่างๆ เป็นต้น  (มูลนิธิ
อนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์, 2544) บรรยากาศในการเรียนและความสนใจของสังคมใน
ขณะนั้น “...มีคนมาดู คนมาเยี่ยม ครูก็จะให้นักเรียนหูหนวกไปต้อนรับ...” (ก าพล สุวรรณรัต, 2560) 

 
 4.3 การขยายรูปแบบการสงเคราะห์และจัดการเรียนการสอนคนหูหนวกในช่วงปีหลัง พ.ศ. 2500 
ใน พ.ศ. 2504 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งใหม่ขึ้นในบริเวณอาคารสงเคราะห์ทุ่ง
มหาเมฆ ถือเป็นการขยายการจัดการศึกษาส าหรับคนหูหนวก โดยโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น “โรงเรียนสอนคนหูหนวกดุสิต” การจัดการเรียนการสอนคนหูหนวกมีเพ่ิมมากขึ้นสัมพันธ์กับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ นับเป็นช่วงปรับเปลี่ยนชื่อโรงเรียนและขยายจ านวนโรงเรียนเพ่ิม เริ่มแรกได้มีแนวคิด
จัดโรงเรียนสอนคนหูหนวกในภูมิภาคและในส่วนกลาง โดยรวม 5 แห่ง ในส่วนกลาง คือ โรงเรียนสอนคนหู
หนวกดุสิตและโรงเรียนสอนคนหูหนวกทุ่งมหาเมฆ ในส่วนภูมิภาค คือ โรงเรียนสอนคนหูหนวกตาก โรงเรียน
สอนคนหูขอนแก่น และโรงเรียนสอนคนหูหนวกสงขลา  
   เหตุการณ์ส าคัญใน พ.ศ. 2505 เริ่มมีนักเรียนจบในประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 รุ่นแรกจ านวน 10 คน ทาง
โรงเรียนได้พาไปสอบสมทบที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศของกระทรวงศึกษาธิการ ผลปรากฎว่านักเ รียนรุ่นแรกที่
สอบผ่านมี 3 คน คือ 1) นายมาโนช ศันสนะเกียรติ 2) นายก าพล สุวรรณรัต 3) นางสาวญาดา ชินะโชติ โดย
ทั้ง 3 คนได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โนโอกาสครบรอบ 12 ปี 
การจัดการศึกษาของคนหูหนวกในประเทศไทย (ก าพล สุวรรณรัต, 2555)  
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ก าพล สุวรรณรัต ได้ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเพาะช่างเมื่อจบการศึกษาแล้วได้เป็นครูสอนภาษามือที่
โรงเรียนเศรษฐเสถียรประมาณ 18 ปี ก าพลเล่าว่า 

“...ภาษามือที่ใช้ในโรงเรียน กับภาษามือที่คนหูหนวกใช้ไม่เหมือนกัน แต่โรงเรียนก็ไม่
ยอมรับภาษามือของคนหูหนวก...” (2560) 

  การจัดการเรียนการสอนคนหูหนวกมีเพ่ิมมากขึ้นในเวลาต่อมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงองค์การการ
สงเคราะห์คนหูหนวก โดยใน พ.ศ. 2507 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิอนุเคราะห์คน
หูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์” จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส่งผลท าให้เป็นองค์การที่
ได้รับความร่วมมือร่วมใจสนับสนุนและช่วยเหลือทั้งวิชาการและการเงินจากบุคคล องค์การและหน่วยงาน
หลายฝ่ายทั้งในประเทศและในต่างประเทศ การท างานของมูลนิธิฯ ด าเนินไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น สามารถให้
การสนับสนุนคนหูหนวกในด้านการเรียน ด้านอาหารกลางวัน เครื่องนุ่งห่ม สังคมและการฝึกอาชีพตามสมควร 
ทั้งยังได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการอบรมครูเพ่ือให้มีความสามารถในการสอนคนหูหนวกให้มี
ประสิทธิภาพด้วย (มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์, 2544)  
 
 4.4 การขยายโรงเรียนสอนคนหูหนวกในช่วงปีหลังปี พ.ศ. 2518 เนื่องด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ
อนุเคราะห์คนหูหนวก ได้เสนอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสอนคนหูหนวกดุสิตเป็น “โรงเรียนเศรษฐเสถียร” เพ่ือเป็น
อนุสรณ์แด่มูลนิธิเศรษฐเสถียรที่ยุบไป โรงเรียนสอนคนหูหนวกดุสิตจึงมีชื่อใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2518 และกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสอนคนหูหนวกเป็นโรงเรียนโสตศึกษา พร้อมทั้ง
การขยายในส่วนกลาง 2 แห่ง และภูมิภาคจากเดิม 3 แห่ง ใน 3 จังหวัดคือ นนทบุรี ตาก และสงขลา  

ม่านฟ้า สุวรรณรัต สตรีหูหนวกก็เช่นเดียวกับก าพล สุวรรณรัต ผู้เป็นสามี ได้มีโอกาสเป็นครูพ่ีเลี้ย งที่
โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ม่านฟ้าจริงจังในการสอนเด็กหูหนวกได้เสนอโครงการกิจกรรมพ้ืนฐานแก่เด็ก
เล็ก เสนอโครงการท าปทานุกรมภาษามือไทย แต่ผู้บังคับบัญชาไม่สนับสนุน เนื่องจากไม่เข้าใจและเห็น
ความส าคัญ ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจวิถีชีวิตคนหูหนวกสุดท้ายเธอได้ตัดสินใจลาออกหลังจากพยายามเสนอการพัฒนา
ต่างๆ อยู่ 3 ปี (พ.สวัสดิพร, 2548)  

สุดท้ายม่านฟ้าได้เป็นหัวหน้าทีมวิจัยและประดิษฐ์ท่าภาษามือเพ่ือจัดท าปทานุกรมภาษามือไทยเล่ม
แรกจนส าเร็จ แต่ “...เมื่อได้เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือของเธอกลับถูกทอดทิ้ง กลายเป็นเศษขยะไร้
ค่าส าหรับผู้ใหญ่บางท่าน...” (พ.สวัสดิพร, 2547) ความเป็นผู้น าของคุณม่านฟ้าฯ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
จากองค์การสหประชาชาติในฐานะผู้เสียสละและอุทิศตนเพ่ือคนพิการอย่างแท้จริง หลังจากที่เธอป่วยและ
เสียชีวิตไปในวัยเพียง 37 ปี สิ่งที่คนหูหนวกเผชิญสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์  

“...หลวง (รัฐบาล) เริ่มตั้งโรงเรียนส าหรับคนพิการโดยเฉพาะซึ่งเริ่มแรกๆ ก็ปี 2490 - 
2500 แล้วนะ ก็ยุคเดียวกับตั้งสมาคมคนตาบอด แต่เรื่องโรงเรียนก็ยังสอนแบบสงเคราะห์ ก็คือ
ไม่ได้ปลูกฝังความเชื่อว่า (นักเรียน) มีความสามารถท าได้ทุกอย่าง แล้วก็ต้องท าเรื่องที่ท้าทาย ครู
แทนที่จะปลูกฝังเด็ก กลับอยู่ในระบบอ านาจนิยมอุปถัมภ์ อ านาจนิยมครูเป็นใหญ่ เพราะฉะนั้น
พอเด็กมันจะคิดอะไรต้องคิดอยู่ในกรอบครูหมด เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าเป็นปัญหา มันแบบ
สงเคราะห์ แต่แน่นอนมีหลายคนดิ้นรนออกมามันก็ได้ดีเกินครู... ผมไปเจอสารพัดโรงเรียนห้ามรู้
ดีกว่าครู อันนี้มันยุ่งเลยนะ หูหนวกก็เจอปัญหานี้มาจนทุกวันนี้หลายคนยังท่องคาถานี้ใส่หูหนวก
อยู่...” (2559)   
ปั จจุ บั น  (พ .ศ .  2560 )  มี โ ร ง เ รี ยนขั้ น พ้ืนฐานสั งกั ดส านั กบริ หารงานการศึ กษา พิ เศษ 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 21 แห่ง แม้ว่าการขยายโรงเรียนจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนหูหนวกได้รับ
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การศึกษาอย่างกว้างขวาง แต่ปัญหาส าคัญคือภาษามือที่แตกต่างและความสามารถในการท าให้นักเรียนหู
หนวกสามารถเรียนรู้ได้  

“...กระทรวงศึกษาไม่รับรองภาษามือของคนหูนวก ต้องสู้กันนานมาก คนหูหนวกใช้
ภาษามือบวกกับการแสดงทางอารมณ์สีหน้าท่าทาง เป็นแบบเฉพาะของคนหูหนวก... ” (ก าพล 
สุวรรณรัต, 2560) 
แต่ในที่สุดผลงานของม่านฟ้าและคณะวิจัยซึ่งประกอบไปด้วยคนหูหนวกและนักวิชาการ ก็ได้รับการ

ประกาศรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้ ปทานุกรมภาษามือไทย เล่ม 1 (2529) และปทานุกรมภาษามือ
ไทย เล่ม 2 (2533) เป็นภาษาประจ าชาติของคนหูหนวกไทยใน พ.ศ. 2542  

คนหูหนวกต้องสร้างภาษามือซึ่งเป็นความรู้ของตนเองขึ้นมา ถึงแม้ว่าความรู้นี้เป็นที่แพร่หลายในหมู่
คนหูหนวกแต่สถานศึกษาที่อยู่ภายใต้อ านาจรัฐ ซึ่งมีกรอบแนวคิดเชิงสงเคราะห์และไม่ยอมรับอัตลักษณ์ของ
คนหูหนวก ท าให้คนหูหนวกต้องก าหนดสร้างวาทกรรมและแสวงหาอ านาจน าเพ่ือผลักดันให้ภาษามือของ
ตนเองเป็นที่ยอมรับ ต่อมาถึงแม้ว่าหลังจากได้รับการยอมรับประกาศให้ภาษามือเป็นภาษาประจ าชาติของคนหู
หนวกแล้ว แต่การรักษาอ านาจความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางภาษาไม่ได้เกิดอย่างต่อเนื่อง 

 
5. ก่อเกิดจัดการขบวนการทางสังคมของกลุ่มคนหูหนวก ช่วง พ.ศ. 2512 - 2526 
 ในประเด็นนี้ต้องการตอบค าถามว่าภายใต้ปฏิสัมพันธ์ของรัฐไทยที่ส่งเสริมการศึกษาส าหรับคนหูหนวก
หลัง พ.ศ. 2494 ก่อเกิดจัดการขบวนการทางสังคมของกลุ่มคนหูหนวกอย่างไรบ้าง ในการนี้ขบวนการทาง
สังคมของคนหูหนวก หมายถึง การรวมของของกลุ่มภาคประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนหูหนวกเพ่ือการมี
นโยบายสาธารณะที่เหมาะสมกับคนหูหนวก ในฐานะที่คนหูหนวกก็เป็นพลเมืองของรัฐ รวมถึงประเด็นที่รัฐไทย
ได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้งรัฐไทยจัดการศึกษาแก่ทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ไม่
ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือคนพิการประเภทต่างๆ ตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ อย่างไร  
 เมื่อรัฐไทยที่ส่งเสริมการศึกษาส าหรับคนหูหนวกหลัง พ.ศ. 2494 การก่อเกิดจัดการขบวนการทาง
สังคมของกลุ่มคนหูหนวก เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2512 คือ การตั้งศูนย์ชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนหูหนวก 
สืบเนื่องจาก พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา เริ่มนักเรียนที่เรียบจบการศึกษาจากโรงเรียนสอนคนหูหนวกจากโรงเรียน
ที่รัฐจัดการเรียนการสอนทั้งในและภูมิภาคต่างๆ จ านวนมากขึ้น และทุกคนเข้าสู่วัยท างานสามารถหารายได้
ตามบริบทแวดล้อมของเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในสมัยหลังทศวรรษ 2500 ทั้งนี้ มีภาพสะท้อนใน
ประเด็นพลเมืองรัฐจากการได้รับการส่งเสริมการเรียนจากรัฐ ในขณะเดียวกันเมื่อมีการขยายโรงเรียน จึงท าให้
รัฐพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนรุ่นแรกเป็นครูผู้สอนนักเรียนคนหูหนวกรุ่นต่อไป ดังปรากฎจาก 

 “...บางคนเรียนจบประถมปีที่ 4 บางคนเรียนจบชั้นประถมปีที่ 6 บางคนก็เรียนจน 
จบชั้นมัธยมปีที่ 3 หรือมัธยมปีที่ 6 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของการศึกษาคนหูหนวกในขณะนั้น แล้วแต่
ความสามารถของแต่ละคน เมื่อออกโรงเรียนไปแล้ว คนหูหนวกแยกย้ายกันไป บางคนช่วยเหลือ
กิจการของครอบครัว บ้างก็ประกอบอาชีพส่วนตัว บางคนไปท างานในบริษัทห้างร้าน และมีบาง
คนได้สมัครเป็นครูช่วยสอนในโรงเรียนสอนคนหูหนวก แล้วแต่ความถนัด ความสามารถของแต่ละ
คน...” (ก าพล สุวรรณรัต, 2555) 

  ในการก่อการตั้งศูนย์ชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนหูหนวก เกิดจากอาจารย์กมลา ไกรฤกษ์ อาจารย์
ใหญ่โรงเรียนสอนคนหูหนวกดุสิตและโรงเรียนสอนคนหูหนวกทุ่งมหาเมฆได้มีความคิดริเริ่มได้ปรึ กษากับ
อาจารย์วิเชียร อนันต์มหพงศ์ ที่พ่ึงส าเร็จการศึกษาด้านคนหูหนวกจากสหรัฐอเมริกา และครูก าพล สุวรรณรัต 
ซึ่งเป็นนักเรียนคนหูหนวกรุ่นแรกและต่อมาท าหน้าเป็นครูสอนคนหูหนวกด้วย ทั้ง 3 คน มีความเห็นตรงกันว่า
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ควรจะตั้งกลุ่มคนหูหนวกขึ้น ภายใต้แนวคิดหลัก “คนหูหนวกมีความสามารถ ช่วยเหลือตัวเองและพัฒนา
ตัวเองได้หากได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริมอย่างถูกต้อง” การรวมกลุ่มเพ่ือให้คนหูหนวกได้พบปะร่วมมือกัน
ท างานให้เป็นประโยชน์เฉพาะกลุ่มคนหูหนวก ดังปรากฎในเรื่องเล่าของก าพลกล่าวถึงบรรยากาศการรวมกลุ่ม
ว่า 

“...วันเริ่มแรกของศูนย์ชุมนุมศิษย์เก่าฯ ได้ก าเนิดขึ้นในตอนเช้าตรงกับวันที่ยาน
อวกาศอะพอลโล 11 ลงสู่ดวงจันทร์ครั้งแรก คือ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ซึ่งถือว่าเป็นวันส าคัญ
วันหนึ่งแห่งประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และนักเรียนเก่าสอนคนหูหนวกได้ถือเอาวันนี้เป็นวัน
ปฐมฤกษ์ท าการเปิดศูนย์ชุมนุมศิษย์เก่า ซึ่งนับเป็นครั้งแรกและแห่งแรกในประเทศไทย มีชื่อเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “The Adult Deaf Club of Thailand” ใช้อักษรย่อว่า ADCT ในวันศิษย์เก่า
มาร่วมชุมนุมสังสรรค์ประมาณ 93 คน ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาเพ่ือความเป็นสิริมงคลก่อนการ
พบปะสังสรรค์ และร่วมชุมนุมกันที่โรงเรียนสอนคนหูหนวกทุ่งมหาเมฆ งานส าเร็จลงด้วยดี ท าให้
ทุกคนมีความหวังว่างานของศูนย์จะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ สมความตั้งใจทุกประการ...” (2555) 
ชุมนุมศิษย์เก่าเป็นการสร้างอ านาจน าของโครงสร้างส่วนล่างเพ่ือการผนึกก าลังของกลุ่มผู้เสียเปรียบ

ทางสังคมที่จะมีอ านาจต่อรองกับโครงสร้างส่วนบน ในแง่ของขบวนการทางสังคมและการเมืองภาคพลเมืองนั้น
ชุมนุมศิษย์เก่าได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นของสังคมด้วย 

กิจกรรมของศูนย์ฯ ได้ขยายตัวและเป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกมากขึ้น และได้รับความร่วมมือและ
การสนับสนุนจากผู้มีจิตกุศลหลายท่าน อาทิ คุณวิรัช นิมมานวัฒนา และภรรยาชาวอังกฤษ มิสซิสอีวา บิลด์ 
ภริยาเอกอัครราชฑูตออสเตรเลียประจ าประเทศไทย และสถานฑูตแคนาดาประจ าประเทศไทย และสถานฑูต
แคนาดาได้กรุณาให้ทุนส าหรับการจัดสัมมนาการวิจัยภาษามือไทย นอกจากนั้นได้สมทบทุนเงินบริจาคในการ
ซ่อมแซมและตกแต่งสถานที่เป็นที่ท างานใหม่ของศูนย์ฯ และโรงงานส าหรับสมาชิกมาฝึกหัดงานและท า
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ (สิริญร าไพ ประพันธุ์ทวี, 2558) 
  ใน พ.ศ. 2522 คณะกรรมการบริหารงานของศูนย์ฯ ซึ่งมีนายก าพล สุวรรณรัตเป็นประธานศูนย์ฯ 
ได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากนายชารลส์ ไรลี อาสาสมัครชาวอเมริกัน ในการช่วยประชาสัมพันธ์กิจการ
ของศูนย์ ให้บุคคลภายนอกทั้งเอกชนและองค์การอ่ืนรู้จักและเข้ามาช่วยเหลือ นอกเหนือจากการช่วยเหลือใน
การด าเนินงานของศูนย์ฯ แล้ว นายชารลส์ฯ ซึ่งทุกคนเรียกชื่อเขาสั้นๆ ว่า มิสเตอร์ชิป ได้ติดต่อขอความ
ช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์นานาชาติ IHAP (ไอแฮป) ให้ช่วยขอเงินอุดหนุนจากยูเสด 
(USAID) เพ่ือด าเนินโครงการช่วยเหลือคนหูหนวกจนเป็นผลส าเร็จ โครงการนี้มีก าหนด 18 เดือน เริ่มตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2524 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2525 ทางศูนย์ฯ จึงได้เริ่มด าเนินกิจกรรมโดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ มีการฝึกอบรมอาชีพ การจัดหางาน และกิจกรรมการวิจัยภาษามือไทย  (ก าพล สุวรรณรัต, 
2555) กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดหลักของกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมคนหูหนวกมีความสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองและพัฒนาตัวเองได้  ซึ่งในการพัฒนากิจกรรมถือว่ามีความก้าวหน้ากว่าแนวคิดของรัฐที่เน้นการ
สงเคราะห์ให้การเรียนขั้นพ้ืนฐาน อนุเคราะห์คนหูหนวกให้มีงานอาชีพตามแก่อัตภาพ ได้แก่ ฝึกอบรมอาชีพ 
ฝึกท างาน จัดหางานให้ท าในที่ฝึกอบรมและในสถานที่ประกอบการทั่วไป (มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระ
บรมราชูปถัมภ์, 2544) กิจกรรมเชิงประจักษ์จากการฝึกอาชีพงานฝีมือมาส่งขายงานกาชาดเป็นประจ าทุกปี  
(สิริญร าไพ ประพันธุ์ทวี, 2558) อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประเภทของฝาก ของที่ระลึก เป็นต้น โดยงาน
เหล่านี้มีการลงทุน มีการส่งเสริมการขายผ่านกลไกตลาด และใช้ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ผ่านมูลนิธิอนุเคราะห์
คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพราะเป็นองค์การที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจสนับสนุนและช่วยเหลือทั้ง
วิชาการและการเงินจากบุคคล ถือเป็นการสื่อสารกับสังคมว่าถึงการอุดหนุนสินค้าคนพิการของรัฐไทย ส าหรับ
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รายได้จากการขายงานศิลปหัตถกรรม จากหลักฐานเรื่องเล่าท าให้ทราบว่า “...ได้ช่วยกันบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่
สมาชิกตามควรแก่อัตภาพ...” (ก าพล สุวรรณรัต, 2555) 
 ความส าเร็จของการขับเคลื่อนช่วงหลัง พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา คือ การขยายองค์การช่วยคนหูหนวกที่
ด าเนินการกันเองจากกลุ่มผู้น าที่เข้มแข็ง พัฒนาอาชีพใหม่ๆ ด้วยความสามารถเฉพาะทาง สร้างรายได้และ
สามารถพัฒนาต่อยอดได้มากกว่าศูนย์ฝึกอาชีพของรัฐไทยสงเคราะห์  
  ในการนี้ โครงการช่วยเหลือคนหูหนวกจาก IHAP และ USAID ส่งผลสะเทือนถึงกลุ่มคนหูหนวกทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามแนวคิดหลักคนหูหนวกมีความสามารถในอาชีพใหม่ตามบริบทของเศรษฐกิจ
และสังคมช่วงทศวรรษ 2520 ส่วนใหญ่เป็นประกอบอาชีพอิสระและรายได้สูง เช่น งานไม้ วาดภาพด้วยสี
น้ ามัน และวาดด้วยเกรียง เขียนแบบ ท าซิลก์สกีน งานพิมพ์ ตัดเย็บเสื้อผ้า เสริมสวย งานเซรามิก งารบรรจุหีบ
ห่อ ท าเหล็กดัด ท าข้าวโพดแผ่น เป็นต้น (สิริญร าไพ ประพันธุ์ทวี, 2558) ในการนี้ ไพศาล เหลืองวรพันธ์ ได้
เล่าบรรยากาศการท าอาชีพอิสระ เปิดร้านขายสินค้าและร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต เพ่ือให้บริบทแวดล้อมทาง
สังคมและการประกอบอาชีพของคนหูหนวกว่า 

“...ผมได้เปิดร้านแผงลอยขายรูปภาพศิลปะและสินค้นที่เป็นเหมือนของฝากอ่ืนๆ อีก
หลายอย่างให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งในขณะนั้นจ าได้ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นชาวยุโรป เช่น 
อิตาลี เยอรมัน สวีเดน เบลเยียม ฯลฯ ...การเปิดร้านของเราต้องติ ดต่อสี่อสารกับลูกค้า
หลากหลายรูปแบบ เราจึงต้องอดทนเป็นพิเศษ... ผมมีเพ่ือนมากมายทั้งที่เป็นคนหูหนวกและคน
ปกติจากทั่วโลก โดยเฉพาะส่วนมากคนหูหนวกต่างประเทศแวะมาที่ร้านผมบ่อยๆ อาจเพราะผม
เป็นคนหูหนวกและยังสามารถสื่อสารภาษามือกับพวกเขารู้เรื่องอีกด้วย อีกอย่างผมยั งสามารถ
สื่อสารภาษามือได้หลากหลายภาษา คนหูหนวกจากหลายประเทศที่แวะมาร้านอาหารผม บางคน
ไม่รู้จักกัน ผมจึงถือโอกาสแนะน าให้พวกเขารู้จักกันเสียเลย และบางคนก็กลายเป็นเพ่ือนสนิทกัน
...” (ไพศาล เหลืองวรพันธ์ และก าพล สุวรรณรัต, 2559) 
ในการนี้ ภาพสะท้อน “ขบวนการทางสังคมของกลุ่มคนหูหนวก” ถือเป็นกลุ่มที่พยายามสร้างพลังต่อ

ทางการเมืองเพ่ือช่วยกันในล าดับแรก คือ มุ่งพัฒนาอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับปัจเจกของสถาบันฝึก
อาชีพของคนหูหนวก เพ่ือส่งเสริมให้คนหูหนวกมีโอกาสพัฒนาความสามารถในอาชีพใหม่ตามบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมช่วงทศวรรษ 2520 ต่อมาพบว่าเกิดการก่อการขยายกิจกรรมของกลุ่มที่จะเข้าไปส่งเสริม
และพัฒนาคนหูหนวกในด้านอ่ืนๆ ถึงขั้นรวมตัวกันเป็น “สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย” ใน พ.ศ. 2526 
โดยมีนายไพศาล วงศ์ศิ-ริพัฒนกุล เป็นนายกสมาคมคนแรก โดยมีสมาชิกในสมาคมจ านวนมาก มุ่งร่วม
ขับเคลื่อนงานด้านคนพิการร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ส่งผลให้ผู้น ากลุ่มคนหูหนวก
ได้มาร่วมมือกับผู้น าคนพิการหัวก้าวหน้ากลุ่มต่างๆ ของคนพิการทุกประเภทความพิการ โดยแรงขับเคลื่อนงาน
ด้านคนพิการไทยจากแนวคิดฐานสิทธิน าไปสู่การจัดระบบสวัสดิการเพ่ือให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตที่เท่าเทียม
กับคนในสังคมในฐานะพลเมืองของรัฐไทย 
  ปัจจัยการก่อตัวของขบวนการทางสังคมของกลุ่มคนพิการไทยเกิดจากได้รวมตัวกันออกมาเรียกร้อง
สิทธิให้คนพิการอ่ืนๆ ด้วย การขับเคลื่อนนี้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เริ่มจาก พ.ศ. 2525 นายณรงค์ ปฏิบัติสร
กิจ ได้เข้าร่วมประชุมกับคนพิการทั่วโลกที่ประเทศสิงคโปร์ ครั้งนั้นนายก าพล สุวรรณรัต และนางม่านฟ้า 
สุวรรณรัต สองผู้น าคนหูหนวกก็เข้าร่วมประชุมด้วย ท าให้เกิดแรงบันดาลใจและเชื่อว่าคนพิการต้องผนึกก าลัง
กันเท่านั้นจึงจะสามารถผลักดันให้มีกฎหมายและการดูแลคนพิการที่ดีขึ้นจากรัฐ สิทธิคนพิการ จึงเป็นสิทธิหรือ
อ านาจอันชอบธรรมที่คนพิการพึงมี พึงกระท าหรือไม่กระท าบางอย่างตามหลักสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights) ในการนี้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือให้สิทธิของคนของหูหนวก รัฐควรจะกลับไปทบทวนในสิ่งที่คนหู



การสัมมนาวิชาการระดับชาตดิ้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ปี 2560 | 272 

 

 

หนวกต้องการเพ่ิมมากขึ้น และรัฐควรสนับสนุนให้เกิดสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้จัดการศึกษาแก่ทุก
คนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ไม่ว่าจะพิการหรือไม่พิการ บรรยากาศการรวมกลุ่มตามค าบอกเล่าของรณยุทธ์ 
สุจริต กล่าวว่า 

“...การได้มองเห็นสังคมกลุ่มเล็กๆ ต่างกระตือรือร้นให้ความช่วยเหลือกันและกัน มันเป็น
ภาพที่สวยงาม คนหูหนวกสมัยก่อนต่างทุ่มเทจิตใจเพ่ือหน้าที่ของตนเองและคนหูหนวกรุ่นต่อๆ 
ไป ตัวอย่างเช่น คุณก าพล สุวรรณรัต เพ่ือนสนิทของผม และคุณม่านฟ้า ภรรยาของท่านซึ่งเป็น
คนหูหนวกเช่นเดียวกัน คนหูหนวกสมัยก่อนส่วนใหญ่รักในศักดิ์ศรีของตนไม่น้อย มักจะท างาน
หนักเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม เนื่องจากสังคมคนหูหนวกยังขาดปัจจัยหลายอย่างอยู่มาก ผมคิด
ว่าคุณม่านฟ้าเองก็คิดเช่นเดียวกับผม เธอจึงลงมือท าการวิจัยเกี่ยวกับภาษามือไทยอย่างจริงจัง 
แม้การวิจัยจะเต็มไปด้วยอุปสรรค มีทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลต่างๆ ที่ไม่เห็นด้วย และ
ความไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของคนหูหนวกด้วยกัน ...” (2559) รวมถึงสตรีหูหนวกอดีตนายก
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยผู้ต่อสู้ชีวิตอย่างโชกโชนและเข้มแข็ง 

“...ท าอาชีพค้าขาย มีลูกน้องเป็นคนหูหนวกเยอะ มีปัญหาก็มาปรึกษา เรื่องเงิน เรื่อง
ครอบครัว ถูกท าร้าย... คนหูหนวกอ่ืนที่รู้ก็มาขอให้ช่วย อยากมีงานท าด้วย คนหูหนวกมีปัญหา
ทางคดีเยอะ ปัญหาครอบครัว ไม่มีคนช่วย...” (พนมวรรณ บุญเต็ม, 2560) 

 การรวมเป็นสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเป็นการเคลื่อนไหวเพ่ือสร้างอ านาจน าต่อ
โครงสร้างส่วนบนคือรัฐ เพ่ือให้รัฐก าหนดนโยบายในการจัดสรรทรัพยากรซึ่ งเป็นสิทธิพลเมืองให้เกิดการ
กระจายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 
6. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อให้สิทธิของคนพิการเป็นจริง  
 ในประเด็นนี้ เพ่ือวิเคราะห์ขบวนการทางสังคมของผู้น าและกลุ่มคนหูหนวกในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เพื่อให้สิทธิของคนพิการเป็นจริงของคนหูหนวก เสียงสะท้อนจากคนหูหนวกถึงความต้องการ 

“...เนื่องจากไม่ได้ยินเสียง ต้องอาศัยการคาดเดาในบางครั้ง ยิ่งกับคนหูหนวกใน
ต่างจังหวัด บางครั้งโอกาสทางการศึกษานั้นยังเข้าไปไม่ถึง บางคนด้อยโอกาสทางการศึกษา ไม่ได้
เรียนรู้ภาษามือ ยิ่งเพ่ิมความยากล าบากในการด ารงชีวิตกับพวกเขา ตอนเป็นเด็กผมมีเรื่องชก
ต่อยกับเด็กคนอ่ืนๆ เยอะมาก เนื่องจากชอบมาล้อเลียนผมบ่อยๆ ผมก็ไม่ยอมให้ใครมาดูถูก
เหมือนกัน ลองใครไม่มาเป็นแบบผมบ้างก็คงไม่รู้หรอกว่าการติดอยู่ในโลกไร้เสียงเป็นอย่างไร 
พวกคุณโชคดีอยู่แล้ว ท าไมต้องมาล้อเลียนคนอ่ืนที่ไม่ปกติด้วย...” (ไพศาล เหลืองวรพันธ์ และก า
พล สุวรรณรัต, 2559) 

 จากภาพสะท้อนข้างต้นปัญหาการสื่อสารเป็นประเด็นใหญ่สุดของคนหูหนวกตั้งแต่ 60 กว่าปีที่แล้ว
และยังคงเป็นปัญญาต่อเนื่องถึงปัจจุบัน นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงปัญหานี้ว่า 

“...ตอนนี้การศึกษาไม่ค่อยดีครับ เพราะว่าเรื่องระบบหูเนี้ยยังไม่ดีต้องแก้นะครับ ต้องใช้ 
2 ภาษาครับ ภาษายังไม่เข้มแข็ง... 1 ภาษามือครับ 2 ภาษาไทยครับ ระบบการศึกษามันไม่มี
เกณฑ์การประเมินครูว่าจะต้องเก่งภาษามือไม่มีตรงนี้นะครับ แล้วโรงเรียนนะครับไม่มีเกณฑ์การ
ประเมินให้คนหูหนวกเก่งภาษาไทยครับไม่มีครับ ไม่มีการประเมินทั้งครูไม่มีการประเมินทั้ง
นักเรียนครับ...” (วิทยุต บุนนาค, 2559) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหูหนวกในต่างจังหวัด “...คน
หูหนวกในต่างจังหวัด บางครั้งโอกาสทางการศึกษานั้นยังเข้าไปไม่ถึง บางคนด้อยโอกาสทาง
การศึกษา ไม่ได้เรียนรู้ภาษามือ ยิ่งเพ่ิมความยากล าบากในการด ารงชีวิตกับพวกเขา...” (ก าพล 
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สุวรรณรัต, 2560) ด้านผู้น าสตรีหูหนวกคนส าคัญเล่าว่า “... จบ ป.7 โรงเรียนสอนคนหูหนวกไม่
เรียนต่อเพราะไม่เข้าใจ... ลาออกไปรับจ้าง...” (พนมวรรณ บุญเต็ม, 2560) 
อดีตนายกสมาคมคนหูหนวกคนล่าสุดผู้เคยร่วมในการพัฒนาภาษามือไทยเล่าว่า “...ภาษามือของคน 

หูหนวก ครูในโรงเรียนไม่ เห็นด้วย. . . ” (อนุชา รัตนสินธ์ ,  2560) จากการสัมภาษณ์ผู้คว่ าหวอดใน 
วงการศึกษาคนหูหนวกและแสวงหาข้อมูลเชิงลึกของผู้เขียนพบว่าการพัฒนาภาษามือของคนหูหนวกไม่ เป็นที่
ยอมรับจากครูในโรงเรียน ถึงแม้ว่าในยุคบุกเบิกนักการศึกษาพิเศษครูและผู้บริหารมีความเข้าใจคนหูหนวกและ
ได้ร่วมผลักดันอัตลักษณ์คนหูหนวก แต่รัฐส่วนกลางคือกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ยอมรับต่อภาษามือของคนหู
หนวก ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาคนหูหนวกถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าผลของการขับเคลื่อนในภาพรวมคือ
การมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ท าให้มีการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือการ
ด าเนินกิจกรรมของคนหูหนวกมากขึ้นอย่างเด่นชัด มีบริการล่ามภาษามือ การกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ เป็นต้น 
แต่ในแง่ปฏิบัตินั้นอดีตนายกสมาคมคนหูหนวกฯ ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า “...สมาชิกกู้เงินยาก หูหนวก
ต่างจังหวัดไม่มีความรู้ ไม่มีคนค้ าประกัน... เงินกองทุนขอยากต้องเขียนรายละเอียดเยอะ หูหนวกท าไม่เป็น... 
บริการส าหรับคนหูหนวกควรให้คนหูหนวกเป็นคนน า...”  (พนมวรรณ บุญเต็ม, 2560) อีกท่านหนึ่งกล่าวว่า 
“...คนหูหนวกไม่เข้ามาช่วยสมาคมฯ เพราะเขียนโครงการไม่ได้ ขาดความมั่นใจ... เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารทาง
ทีวี รัฐพิธี ข่าว สาระบันเทิง ไม่รู้... สมาคมคนตาบอด ร่างกาย และออทิสติก ได้งบประมาณมาก เต็มเม็ดเต็ม
หน่วย แต่หูหนวกได้น้อยมาก...”  (อนุชา รัตนสินธ์, 2560) เช่นเดียวกับผู้น าคนพิการผู้อยู่แวดวงการศึกษาให้
ความเห็นว่า “...กลุ่มที่ผมสงสารมากก็คือกลุ่มคนหูหนวก” (ประหยัด ภูหนองโอง, 2560) โดยให้เหตุผลเรื่อง
ปัญหาการสื่อสารที่ส่งผลต่อความรู้ของคนหูหนวก และการถูกคนพิการประเภทอ่ืนคิดแทนท าให้  

ขบวนการทางสังคมของคนหูหนวกถึงแม้ว่าจะไปด้วยกันกับคนพิการทุกประเภทแต่ความเป็นจริงแล้ว 
คนหูหนวกยังเสียเปรียบอยู่มาก มองในมุมกลับสิ่งส าคัญของรัฐคือการออกแบบบริการที่ควรสอดคล้องกับ
ความต้องการที่แท้จริงของคนพิการ ซึ่งแต่ละประเภทหรือระดับความพิการมีความต้องการจ าเป็นที่แตกต่างกัน 
 
7. บทสรุป 
 หกสิบกว่าปีของการจัดการศึกษาพิเศษขั้นพ้ืนฐานส าหรับคนหูหนวกของรัฐไทยควบคุมโดยรัฐ
ส่วนกลาง อยู่บนฐานเชิงสงเคราะห์และการมีอ านาจเหนือคนหูหนวกในแง่ของเอกลักษณ์ทางภาษา ถึงแม้ว่ารัฐ
ได้ขยายการศึกษาไปยังภูมิภาคทั่วประเทศถึง 21 แห่ง แต่เพราะคนหูหนวกไม่สามารถเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงไม่มีความรู้พอที่จะสร้างวาทกรรมและอ านาจต่อรองในฐานะพลเมืองผู้มีสิทธิอันชอบธรรม ยิ่ง
คนหูหนวกความรู้น้อยยิ่งขาดโอกาสในทุกมิติ เมื่อมีการรวมกลุ่มเป็นสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยและ
ร่วมขับเคลื่อนงานร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ถึงแม้ว่าสามารถขับเคลื่อนร่วมกันจนมี
กฎหมายคนพิการและได้สิทธิมากขึ้นหลายประการแต่กลุ่มคนหูหนวกยังเสียเปรียบคนพิการกลุ่มอ่ืน ในขณะที่
ปัญหาด้านการศึกษาของคนหูหนวกยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จึงเป็นความท้าทายที่ควรพิจารณาในเชิง
ความสัมพันธ์ การเสริมสร้างพลังอ านาจ การส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้คนหูหนวกได้แสดงบทบาทน า
ในการจัดการศึกษาส าหรับคนหูหนวก รวมถึงการทบทวนบทบาทของรัฐต่อการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
สิทธิและความต้องการเฉพาะของแต่ละประเภทหรือระดับความพิการซึ่งแตกต่างกัน 
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8. กิตติกรรมประกาศ 
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “การเมืองภาคพลเมืองของคนพิการในการท าให้สิทธิ

เป็นจริง” ผู้เขียนขอขอบคุณ ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร ที่กรุณารับเป็นที่ปรึกษาในการศึกษาและเขียน
บทความนี้ ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่มีเป็นส่วนส าคัญที่สุดที่ท าให้เกิดการศึกษาและบทความนี้ได้ 
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาอ่านและเสนอแนะต่อการปรับปรุงบทความนี้ และขอขอบคุณวิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดลและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เจ้าภาพหลักในการจัดการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการประจ าปี 2560  

ทุกท่านที่กล่าวมาเป็นส่วนส าคัญยิ่งที่ท าให้บทความมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าในการเขียนบทความ
นี้ยังอยู่ระหว่างการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจึงท าให้เนื้อหาสาระยังไม่สมบูรณ์ แต่เชื่อแน่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อ่านที่จะต่อยอดแนวคิด หรือเป็นประเด็นถกเถียงอย่างสร้างสรรค์เพ่ือสิทธิที่เป็นจริงของคนหูหนวกและคน
พิการโดยรวมต่อไป 
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