
 

หน้า 4วารสารวิทยาลัยราชสดุา  ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 11    หน้า 4   วารสารวิทยาลัยราชสุดา  ปีท่ี 11  ฉบับท่ี 14    
 

 

การศึกษาสถานการณ์และปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในการจัดการเรียน 
การสอนนักศึกษาหูหนวก: กรณีศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล1, ศักดา โกมลสิงห์2, พนิตา โพธิ์เย็น3 
1,2,3 ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

E-mail: 1tum_nfe@live.com, 2sakda_ko@hotmail.com, 3panita.pho@mahidol.ac.th 
 
บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์และปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยใน
การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของล่าม
ภาษามือไทยในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลกับล่ามภาษามือไทยที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 6 คน 
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและจัดสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สรุปอุปนัย การจับใจความ
ส าคัญ และการสร้างข้อสรุปร่วมกัน  
  ผลการศึกษาสถานการณ์การปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา
หูหนวก พบว่า มี 11 ประเด็น ได้แก่ 1) การศึกษาค าศัพท์ 2) การใช้ภาษามือไทยในการจัดการเรียนการ
สอน 3) การพบผู้สอนล่วงหน้า 4) ความดังของเสียงที่เหมาะสมมีผลต่อการปฏิบัติการ 5) การชี้ข้อความใน
เอกสารประกอบการสอนหรือจอสไลด์ 6) การได้รับแจกเอกสารประกอบการสอนหรือแบบฝึกหัดก่อนถึง
เวลาเรียน  7) บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนกับบทบาทล่ามยังมีความคลุมเครือ 8) ล่ามไม่สามารถ
เพ่ิมเติมเนื้อหา/แปลนอกเหนือจากสิ่งที่อาจารย์สอน 9) บทบาทที่ไม่เหมาะสมที่มอบหมายให้ล่ามท า 10) 
การล่าม 2 คนปฏิบัติงานต่อ 1 คาบเรียน และสลับการปฏิบัติการล่ามทุก ๆ 15 – 20 นาที และ 11) ปัจจัย
ทางกายภาพส่งผลต่อการปฏิบัติงานล่าม ส่วนปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษา
มือไทยในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก พบว่า 1) ปัญหาพ้ืนความรู้เดิมมีผลต่อการแปลภาษา
มือและแปลพูดของล่าม แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การศึกษาจากวิดีทัศน์ การมีระบบพ่ีเลี้ยงคู่ล่าม 
การคลุกคลีกับนักศึกษาเพ่ือให้ได้ค าศัพท์เพ่ิมมากขึ้น การจัดท าคลังค าภาษามือแยกตามกลุ่มวิชาเอกโดย
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์ผู้สอน ล่าม ครูสอนภาษามือ ผู้จดค าบรรรยาย และผู้บันทึก
วิดีทัศน์ 2) ปัญหาการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน  โดยล่ามเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยให้อาจารย์
ผู้สอนได้ก าหนดเวลาที่ชัดเจนให้กับนักศึกษาได้เข้าพบ การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียนขอให้แจ้งล่วงหน้า 
และขอให้สอนตรงตามเวลาเพราะหากเกินเวลาล่ามที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อจะไม่มีเวลาพัก 3) ปัญหาบทบาท
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ของล่าม ในการจัดการเรียนการสอนยังคลุมเครือไม่ชัดเจนระหว่างอาจารย์และล่าม โดยล่ามมีความคิดเห็น
ว่าควรก าหนดบทบาทที่ชัดเจนให้กับล่ามในรายวิชานั้นว่าอยู่ในบทบาทล่ามอย่างเดียว หรือเป็นผู้ช่วยสอน 
หรือผู้สอนร่วม และด าเนินการวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับบทบาทดังกล่าวด้วย 4) ปัญหาสุขภาพของล่าม 
โดยล่ามมีความคิดเห็นว่าควรจัดสรรเวลาในการท างานของล่ามให้มีความเหมาะสม และ 5) ปัญหาปัจจัย
ทางกายภาพที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการล่ามในชั้นเรียน ได้แก่ คุณภาพของไมโครโฟนท าให้ล่ามได้ยินเสียงไม่
ชัดเจน ความชัดและขนาดแคปเจอร์จอล่ามในจอมอนิเตอร์ส่งผลนักศึกษาหูหนวกมองภาษามือไม่ชัด และ
การจัดวางเก้าอ้ีที่บดบังกันท าให้นักศึกษาหูหนวกมองล่ามไม่ชัดเจน แนวทางการแก้ไขปัญหาคือต้องปรับ
สภาพแวดล้อมเพ่ือให้นักศึกษามองล่ามท าภาษามือได้อย่างชัดเจน 
 
ค าส าคัญ: ล่ามภาษามือไทย, การจัดการเรียนการสอน, นักศึกษาหูหนวก 
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Abstract 
  The objectives of this research were to study on the situations and the problems 
of the Thai sign language interpreter on learning process management for the deaf 
students, and suggest the resolutions of the practice problem on learning process 
management for the deaf students, then collected the empirical fact to prepare the 
interpreter for the deaf students learning process management. Qualitative Methodology 
was applied to conduct the research by collecting data from 6 Thai sign language 
interpreters working at Ratchasuda College, Mahidol University, by indepth interview and 
focus group discussion. The analysis of data used to analytic induction, concluding, and 
summarize.  
  The findings of the situations were 1) Interpreters studied the vocabularies. 2) Thai 
sign language interpreter was used Thai sign language to communicate. 3) Before teaching 
meetings between the lecturers and the sign language interpreters were unsystematically 
managed. 4) The proper loudness of the lecturers affected to the interpreters practices. 5) 
The interpreters could emphasize the texts on the slide or on the books while the 
lecturers were teaching. 6) The interpreter should be given the teaching materials before 
class for further preparation of vocabulary and contents of the subject. 7) There was the 
ambiguity between the role of lecturer and the interpreter. 8) The interpreter could not 
add or interpret any more contents from the lecture of the lecturer. 9) The improper roles 
were that the lecturer assigned the interpreter. 10) There must be 2 interpreters each 
class, about 3 hours duration, and every 15- 20 minutes shifting. and 11) Other physical 
factors affected to the interpreter performance. The problems and resolutions of the Thai 
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sign language interpreter practice in educational setting for the deaf students were 1) The 
background knowledge affected to sign language and speaking interpretation, while the 
solution could be presented such as learning from VDO, partner coaching, the interpreters 
socializing with the students to get more knowledge of vocabulary, specific vocabulary 
glossary composition from together learning with the lecturers, interpreters, sign language 
lecturers, the note takers, and VDO recorders. 2) The problem of coordination with the 
lecture. The interpreter suggested the lecturer to set the specific time available for the 
students’ meeting. If time schedule would be changed, the lecturer should inform in 
advance, and the lecturer should be punctual because the interpreter had to continue 
working in another class without break. 3) The ambiguity of interpreters and the lecturer 
roles in the learning process. The interpreters suggested to clarify whether the interpreter 
in each subject was only an interpreter, teacher-assistant, or the co-lecturer, and 
performed consorted with the role. 4) The health of the interpreter problem, the 
interpreters suggested to allocate the proper timetable, and 5) The physical factors 
problems; for instance, the quality of microphone and speakers was not clear enough for 
the interpreter, the sharpness and size of interpreter capture on the monitor affected to 
the unclear sign language view of the interpreters for the deaf students. The solution was 
to adjust the surroundings to help the students see the interpreters better.  
 
Keywords: Thai sign language interpreter, Learning process management, Deaf student 
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ที่มาและความส าคัญของปัญหา  
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิด

สอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวก
ศึกษา อยู่ภายใต้ภาควิชาหูหนวกศึกษา ซึ่งเป็น
หลักสูตรการศึกษา 5 ปี (ตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญา
ตรี (หลักสูตร 5 ปี) สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) 
และเป็นหลักสูตรเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่
จั ด ก า ร เ รี ย นก า ร สอน ใ ห้ กั บ ค นหู หน วก ใ น
ระดับอุดมศึกษา โดย เปิดรับนักศึกษาทั่ ว ไป 
(นักศึกษาที่มีการได้ยิน) และนักศึกษาพิการ
ทางการได้ยิน (นักศึกษาหูหนวกและนักศึกษาหูตึง) 
ประกอบไปด้วย 5 วิชาเอก คือ 1) วิชาเอกประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรมคนหูหนวก 2) วิชาเอกภาษามือไทย 
3) วิชาเอกล่ามภาษามือไทย 4) วิชาเอกเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา และ 5) วิชาเอกศิลปกรรม
ประยุกต์ด้านเครื่องดินเผา หลังจบการศึกษา
นักศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพครู และวิชาชีพ
ล่ามภาษามือไทย (เฉพาะนักศึกษาที่มีการได้ยิน) 
โดยหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา
สองวัฒนธรรม (Bilingual-bicultural Education) 
กล่าวคือ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยและ
ภาษามือไทย โดยการบรรยายของอาจารย์ผู้สอนที่
มีการได้ยินและอาจารย์ผู้สอนหูหนวก และมีการ
เรียนร่วมกันระหว่างนักศึกษาที่มีการได้ยินและ
นักศึกษาพิการทางการได้ยิน (ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล 
และสุขสิริ ด่านธนวานิช, 2556)  

การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก
จ าเป็นต้องมีบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งแตกต่างจากการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาทั่วไปที่มีเพียงอาจารย์ผู้สอนหรืออาจมี

ผู้ช่วยสอนในบางกรณี บุคลากรสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวกประกอบไป
ด้วย อาจารย์ผู้สอน ล่ามภาษามือ ผู้จดค าบรรยาย 
ผู้บันทึกวีดีทัศน์ ผู้ช่วยสอน ครูสอนภาษามือ และ
ติวเตอร์ (จิตประภา ศรีอ่อน, 2542; ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล 
และสุขสิริ ด่านธนวานิช, 2556) ซึ่งจะประสานการ
ท างานร่วมกันเพ่ือให้นักศึกษาหูหนวกเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ล่ามภาษามือที่ท าหน้าที่สื่อสารระหว่างอาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาหูหนวกโดยการสื่อสารผ่าน
ภาษามือ อีกทั้งล่ามภาษามือมีความส าคัญมากใน
การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม เพราะเป็นการเอ้ือ
ให้คนหูหนวกสามารถเข้าถึงการศึกษาโดยทั่วไปได้ 
และยังเป็นเสมือนพาหนะที่จะขับเคลื่อนให้คนหู
หนวกและคนที่มีการได้ยินมีปฏิสัมพันธ์กันได้อีก
ด้วย (Solow, 1981) 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง พบว่ายังไม่มีบุคคลหรือหน่วยงานใดที่
ท าการศึกษาสถานการณ์และปัญหาการปฏิบัติงาน
ของล่ามในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา      
หูหนวกในประเทศไทย ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาสถานการณ์และปัญหาการปฏิบัติงานของ
ล่ามในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก
เฉพาะกรณีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื่ องจากเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบุ คลากร
สนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก
ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด และผลจากการวิจัยในครั้งนี้
จะเป็นประโยชน์ให้กับสถาบันการศึกษาอ่ืนในการ
เตรียมล่ามภาษามือในการจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษาหูหนวก 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์การปฏิบัติงาน

ของล่ามภาษามือไทยในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาหูหนวก 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานของล่าม
ภาษามือไทยในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
หูหนวก 

3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในการจัดการ
เรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

สถานการณ์การปฏิบัติงาน หมายถึง การ
ปฏิบัติการล่ามภาษามือไทยในชั้นเรียนให้กับ
นักศึกษาหูหนวกของล่าม ณ วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปัญหาการปฏิบัติงาน หมายถึง ปัญหา
การปฏิบัติการล่ามภาษามือไทยในชั้นเรียนให้กับ
นักศึกษาหูหนวกของล่าม ณ วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ล่ามภาษามือไทย หมายถึง ผู้ปฏิบัติงาน
เป็ นล่ า มภาษามื อ ไทย ในวิ ทยาลั ย ร าชสุ ด า 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหู
หนวก หมายถึง การจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวก
ศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาสอง
วัฒนธรรม (Bilingual - bicultural Education) 
กล่าวคือ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยและ
ภาษามือไทย โดยการบรรยายของอาจารย์ผู้สอนที่

มีการได้ยินและอาจารย์ผู้สอนหูหนวก และมีการ
เรียนร่วมกันระหว่างนักศึกษาที่มีการได้ยินและ
นักศึกษาหูหนวก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
คณะผู้วิจัยน าแนวคิดการบริการล่ามภาษา

มือของจิตประภา ศรีอ่อน (2542) และแนวคิดการ
ล่ามในสถานศึกษา (Educational Settings) ของ Solow 
(1981) มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและก าหนด 
ประเด็นในการสัมภาษณ์ล่ามภาษามือไทย  
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 ประชากรคอื ล่ามภาษามือไทยในวิทยาลัย
ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 8 คน ผู้วิจัย
ท าการเก็บข้อมูลกับล่ามทุกคนเนื่องจากมีจ านวน
น้อย ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างคือ ล่ามภาษามือไทยใน
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 6 คน 
(เนื่องจาก 2 คนเป็นนักวิจัยในโครงการวิจัยนี้) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ง านวิ จั ยนี้ เ ป็ นการวิ จั ย เ ชิ ง คุณภาพ 
(Qualitative Research) คณะผู้วิจัยด าเนินการ
วิจัยดังนี้ 

1. การก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากร คือ ล่ามภาษามือไทยที่
ปฏิบัติงานในวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
จ านวน 8 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557) 
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 กลุ่มตัวอย่าง คือ ล่ามภาษามือไทยที่
ปฏิบัติงานในวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
จ านวน 6 คน (เนื่องจาก 2 คนเป็นนักวิจัยในโครงการ 
วิจัยนี้) (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ดังนี้ 

2.1 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฏี 
และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องจากหนังสือ วารสาร 
วารสารอิเล็กทรอนิคส์ในฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ TCI, Scopus และ ISI 
เป็นต้น โดยน ามาพัฒนาเป็นประเด็นที่ใช้ในการ
สั มภาษณ์ถึ งสถานการณ์และปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทย ซึ่ งเป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
interview)  

2.2 ผู้วิจัยตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) ของประเด็นที่ใช้
ในการสัมภาษณ์ถึงสถานการณ์และปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ภาษามือไทยและด้านการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาหูหนวก 

ผลการต รว จสอบคว ามตร ง 
(Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่าทุกข้อค าถามมีค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
(Index of item objective congruence: IOC) 
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ, 2550) 
และมีการปรับแก้ภาษาและข้อความตามค าแนะน า
ของผู้ทรงคุณวุฒิโดยคงความหมายของข้อค าถาม

เดิม ทั้งนี้ เ พ่ือให้มีความเข้าใจและชัดเจนในข้อ
ค าถามยิ่งข้ึน 
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 
ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์ล่ามภาษามือ
ไทยด้วยแบบสัมภาษณ์สถานการณ์และปัญหาใน
การปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทย ผู้วิจัยใช้
วิธีการสัมภาษณ์ทีละคนด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(Indepth Interview) จนครบทั้ง 6 คน โดยขออนุญาต
บันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ (วิธีการอยู่
ภายใต้การรับรองจากส านักงานจริยธรรมการ
วิจัยในคนมหาวิทยาลัยมหิดล) ถึงสถานการณ์
และปัญหาในการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือใน
การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาหูหนวก 
 ขั้นตอนที่ 2 การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ในหัวข้อ “แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในการ
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก” ประกอบไป
ด้วยล่ามภาษามือไทยจ านวน 6 คน โดยคณะผู้วิจัย
เป็ นผู้ ด า เ นิ น ร ายกา ร  ( Moderator)  เ พ่ื อ ให้
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ส น ท น า ก ลุ่ ม ไ ด้ ร ะ ด ม ส ม อ ง 
(Brainstorming) ร่วมกัน  

4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  คณะผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข้ อมู ลจากการ
สัมภาษณ์ด้วยการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic 
Induction) ในประเด็นสถานการณ์และปัญหาการ
ปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในการจัดการเรียน
การสอนนักศึกษาหูหนวก และการสนทนากลุ่ม
คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการจับใจความ
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ส าคัญและการสร้างข้อสรุปร่วมกันถึงแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยใน
การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก  
 คณะผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลที่ ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งการสัมภาษณ์และการสนทนา
กลุ่มในรูปแบบการบรรยายเป็นข้อความ และการ
อ้างถึงข้อความที่ได้จากการสัมภาษณ์ (คณะผู้วิจัย
จะไม่ระบุชื่อจริงแต่จะระบุนามแฝงแทน) 
 
ผลการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างคือล่ามภาษามือไทยจ านวน 

6  ค น  ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น  ณ  วิ ท ย า ลั ย ร า ช สุ ด า 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีประสบการณ์ล่ามในการ
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวกตั้งแต่ 1 ปีขึ้น
ไป จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ล่ามภาษามือไทยมี
ประสบการณ์การท างานเป็นล่ามภาษามือ 5 – 10 
ปี (ร้อยละ 50.00) มากที่สุด รองลงมาคือ 10 ปีขึ้น
ไป (ร้อยละ 33.33) และ น้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 
16.67) ตามล าดับ และมีประสบการณ์การท างาน
เป็นล่ามภาษามือที่วิทยาลัยราชสุดา น้อยกว่า 5 ปี 
(ร้อยละ 50.00) มากที่สุด รองลงมาคือ 5 – 10 ปี 
(ร้ อยละ 33.33 )  และ 10 ปีขึ้น ไป (16 .67 ) 
ตามล าดับ 

ล่ามภาษามือไทยปฏิบัติการล่ามในกลุ่ม
วิชาชีพครู (ร้อยละ 20.00) มากที่สุด รองลงมาคือ 
กลุ่มวิชาเอกล่ามภาษามือไทยและกลุ่มวิชาเอก
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (ร้อยละ 
16.67) กลุ่มวิชาเอกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

คนหูหนวกและกลุ่มวิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้าน
เครื่องเคลือบดินเผา (ร้อยละ 13.33) และกลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยและกลุ่ม
วิชาเอกภาษามือไทย (ร้อยละ 10.00) ตามล าดับ 
และมีรายละเอียดของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละท่านเป็น
ดังนี้ 
 ผู้ ใ ห้ สั มภ าษณ์ คนที่  1  เ พศหญิ ง  มี
ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือ 10 ปี และมี
ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือที่วิทยาลัย
ราชสุดา 10 ปี เคยล่ามทุกกลุ่มรายวิชาที่เปิดสอน
ในวิทยาลัยราชสุดา 
 ผู้ ใ ห้ สั มภ าษณ์ คนที่  2  เ พศหญิ ง  มี
ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือ 4 ปี และมี
ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือที่วิทยาลัย
ราชสุดา 1 ปี เคยล่ามกลุ่มวิชาเอกล่ามภาษามือ 
กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
และกลุ่มวิชาชีพครู 
 ผู้ ใ ห้ สั มภ าษณ์ คนที่  3  เ พศหญิ ง  มี
ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือ 10 ปี และมี
ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือที่วิทยาลัย
ราชสุดา 3 ปี เคยล่ามกลุ่มวิชาเอกประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมคนหูหนวก กลุ่มวิชาเอกล่ามภาษา
มือ และกลุ่มวิชาชีพครู 
 ผู้ ใ ห้ สั มภ าษณ์ คนที่  4  เ พศหญิ ง  มี
ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือ 18 ปี และมี
ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือที่วิทยาลัย
ราชสุดา 13 ปี เคยล่ามทุกกลุ่มรายวิชาที่เปิดสอน
ในวิทยาลัยราชสุดา 
 ผู้ ใ ห้ สั มภ าษณ์ คนที่  5  เ พศหญิ ง  มี
ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือ 10 ปี และมี
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ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือที่วิทยาลัย
ราชสุดา 1 ปี เคยล่ามกลุ่มวิชาเอกล่ามภาษามือ 
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา กลุ่ม
วิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา 
และกลุ่มวิชาชีพครู 
 ผู้ ใ ห้ สั มภ าษณ์ คนที่  6  เ พศหญิ ง  มี
ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือ 11 ปี และมี
ประสบการณ์ท างานเป็นล่ามภาษามือที่วิทยาลัย
ราชสุดา 6 ปี เคยล่ามทุกกลุ่มรายวิชาที่เปิดสอนใน
วิทยาลัยราชสุดา 
 

2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานการณ์
และปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทย
ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก 
  2.1 สถานการณ์การปฏิบัติงาน
ของล่ามภาษามือไทยในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาหูหนวก คณะผู้วิจัยน าเสนอสถานการณ์
การปฏิบัติงานเป็นรายข้อ ดังนี้ 
   2.1.1 การท าความคุ้นเคย
กับค าศัพท์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามือไทย 
และค าศัพท์เฉพาะ ในวิชานั้นๆ หากเป็นล่ามที่มี
ประสบการณ์การล่ามในชั้นเรียนปีแรกจะเริ่มต้น
จากการศึกษาวิดีทัศน์ในรายวิชานั้นที่ท าการเรียน
การสอนในเทอมที่ผ่านมา หรือศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนส าหรับบางวิชาที่
อาจารย์ผู้สอนได้วางแผนการสอนล่วงหน้ากับล่าม 
ส่วนล่ามที่มีประสบการณ์ผ่านปีแรกมาแล้วจะใช้
วิธีการสอบถามกับล่ามรุ่นพ่ีหรือเพ่ือนล่ามด้วย
กันเองเกี่ยวกับค าศัพท์ที่เคยมีประสบการณ์ล่ามใน
รายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้นมาแล้ว หรือขณะที่อาจารย์

ท าการสอน ถ้าหากมีค าศัพท์ใดไม่เข้าใจหรือไม่
สามารถปฏิบัติการล่ามได้ จะขอให้อาจารย์ผู้สอน
ได้อธิบายขยายความเพ่ิมเติมหรือใช้การสะกดนิ้ว
มือแทนค าศัพท์นั้น  
   2.1.2 ภาษามือที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของล่ามภาษามือไทยนั้นจะใช้ทั้ง
สองแบบ กล่าวคือ ภาษามือไทยและท่ามือตาม
ไวยากรณ์ภาษาไทย โดยส่วนใหญ่ล่ามจะปฏิบัติการ
ล่ามโดยใช้ภาษามือไทย ยกเว้นกรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 หรือรายบุคคลที่ยังคงต้องใช้ท่ามือตามไวยากรณ์
ภาษาไทยในบางครั้งเพราะยังไม่ชินกับภาษามือไทยที่
ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในวิทยาลัยราชสุดา 
   2 . 1 . 3  การพบผู้ ส อน
ล่วงหน้าก่อนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง 
ไม่มีระบบที่แน่ชัด แต่เป็นการตกลงกันเองระหว่าง
ผู้สอนกับล่ามในรายวิชานั้นๆ โดยมีการนัดพบ เช่น 
หลังจากเลิกการเรียนการสอนครั้งนั้นเพ่ือวางแผน
ในครั้งถัดไป การนัดพบกันก่อนจัดการเรียนการ
สอนก่อน 1-2 วัน และการพบก่อนท าการเรียนการ
สอนในครั้งนั้นๆ ก่อน 30-60 นาที เป็นต้น 
   2.1.4 ความดังของเสียง
ที่เหมาะสมมีผลต่อการปฏิบัติการล่าม ในกรณีที่
ล่ามไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ผู้สอนขณะบรรยายมี
สาเหตุ 3 ประการคือ ประการแรกเกิดจากน้ าเสียง
ของอาจารย์ผู้สอนเอง ประการที่สองเกิดจาก
ลักษณะต าแหน่งของอาจารย์ผู้สอนและต าแหน่ง
ล่ามที่อยู่ห่ างกันอันเนื่ องมาจากลักษณะของ
ห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่ดังแผนภาพที่  1 และ
ประการสุดท้ายเกิดจากคุณภาพของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ท่ีเสื่อมคุณภาพ 
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ภาพที่ 1 ต าแหน่งอาจารย์ผู้สอนและต าแหน่งล่ามที่มีระยะห่างกันพอสมควร 
 
   2.1.5 ล่ามสามารถชี้ข้อความในเอกสารประกอบการสอนหรือจอสไลด์ ในขณะที่
อาจารย์ผู้สอนท าการสอนประกอบการปฏิบัติการล่าม เพื่อต้องการเน้นย้ าค าศัพท์เฉพาะ/ข้อความ/ประโยค
ที่เป็นสาระส าคัญในเนื้อหานั้นๆ ดังแผนภาพที่ 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การท าท่ามือชี้ภาพเพ่ือเน้นย้ าข้อความ 
 

อาจารย์
ผู้สอน 

ล่าม 
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    2.1.6 เอกสารประกอบการ
สอนหรือแบบฝึกหัด อาจารย์จะแจกให้กับล่ามใน
ชั้นเรียนพร้อมกับนักศึกษา โดยล่ามมีความคิดเห็น
ว่าการได้รับแจกเอกสารประกอบการสอนหรือ
แบบฝึกหัดก่อนถึงเวลาเรียนจะเป็นประโยชน์
มากกว่านี้ เพราะล่ามจะได้เตรียมความพร้อมท า
ความเข้าใจกับค าศัพท์และเนื้อหาเหล่านั้นก่อนการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปลพูดจะท าให้
ล่ามใช้ค าที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเรียนการ
สอนในคาบนั้น ๆ 
   2 . 1 . 7  ค า ก ล่ า ว ที่ ว่ า 
“ล่ามไม่มีบทบาทความรับผิดชอบการเรียนของ
นักศึกษาหูหนวก ล่ามเป็นเพียงบริการที่จะช่วย
เรื่องการสื่อสารเท่านั้น ความรับผิดชอบเรื่องการ
เรียนและการสอนเป็นบทบาทของอาจารย์ผู้สอน 
และผู้เรียน (นักศึกษาหูหนวก)” โดยล่ามที่เห็นด้วย
กับค ากล่าวนี้  4 คน มีความคิดเห็นว่าควรแบ่ง
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนกับบทบาทล่ามให้
ชัดเจน กล่าวคือ อาจารย์ต้องรับผิดชอบในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งหมด เช่น การเตรียมการ
สอน การประสานงานกับนักศึกษา การออกข้อสอบ 
การตรวจข้อสอบ เป็นต้น ส่วนล่ามมีหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การรับผิดชอบ
ในคุณภาพในการแปล (ภาษามือและภาษาพูด) 
หากนักศึกษาไม่เข้าใจล่ามมีหน้าที่ตรวจสอบตนเอง
ว่าลักษณะการไม่เข้าใจของนักศึกษาอาจมาจาก
อาจารย์ผู้สอนหรือมาจากการแปลของตนเอง ถ้า
หากมาจากอาจารย์ผู้สอนก็จะขอให้อาจารย์ผู้สอน
ท าการอธิบายใหม่ และหากมาจากการการแปล

ของล่ามเอง ล่ามก็จะท าการตีความและอธิบาย
ให้กับนักศึกษาใหม่อีกครั้ง 
   ใ น ส่ ว น ที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย
จ านวน 2 คน ล่ามมีความเห็นว่าในบางรายวิชาที่มี
การปฏิบัติร่วมด้วยจ าเป็นต้องมีบทบาทผู้ช่วยสอน
ช่วยอาจารย์ผู้สอนด้วย เช่น กลุ่มรายวิชาเอก
เทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มวิชาชีพครู เป็นต้น 
   2 . 1 . 8  ก า ร เ พ่ิ ม เ ติ ม
เนื้อหา/แปลนอกเหนือจากสิ่งที่อาจารย์สอน ล่ามมี
ความคิดเห็นว่าไม่ควรท าและไม่มีล่ามคนใดเคยท า
การล่ามเพ่ิมเติมเนื้อหา/แปลนอกเหนือจากสิ่งที่
อาจารย์สอน เพียงแต่ถ้าเป็นสิ่งที่อาจารย์เคยสอน
ไปแล้วล่ามสามารถอธิบายซ้ าได้เพ่ือเป็นการเรียก
ความจ าของนักศึกษากลับมาท าให้เชื่อมโยงกับ
ความรู้ใหม่ที่นักศึกษาจะได้รับ หรือการอธิบายซ้ า
ระหว่างช่วงพักหรือเลิกชั้นเรียนหากนักศึกษาไม่
เข้าใจและร้องขอล่ามให้ช่วยอธิบาย  
   ส า ห รั บ ก า ร อ ธิ บ า ย
เพ่ิมเติมเนื้อหา/แปลนอกเหนือจากสิ่งที่อาจารย์
สอนเป็นสิ่งที่ไม่ควรท าเพราะผิดจรรยาบรรณล่าม 
อีกท้ังไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของล่าม และล่ามไม่มีสิทธิ์
ที่จะอธิบายเพิ่มเติมเนื้อหาให้กับนักศึกษา ในกรณีที่
นักศึกษาไม่เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาจะ
ถามผ่านล่ามและล่ามจะเป็นสื่อกลางในการถามไป
ยังอาจารย์ผู้สอน แม้ว่าล่ามจะรู้ค าตอบนั้นอยู่แล้วก็
จะไม่อธิบายให้กับนักศึกษาโดยตรงต้องให้อาจารย์
เป็นผู้อธิบาย ยกเว้นกรณีที่อาจารย์ผู้สอนได้อธิบาย
เพียงใดแล้วนักศึกษาก็ยังไม่เข้าใจ ล่ามก็จะขอ
อนุญาตอาจารย์ผู้สอนขออธิบายเพ่ิมเติมด้วยการ
ยกตัวอย่างท่ีท าให้นักศึกษาเข้าใจ  



 
วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 13   หน้า 15 วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 11  ฉบับท่ี 14   หน้า 15    
 

   2.1.9 การรับบทบาทอ่ืน
ที่มากกว่าการล่าม เป็นสิ่งที่ล่ามมีความคิดเห็นว่าไม่
ควรได้รับบทบาทนี้จากอาจารย์ผู้สอน แต่บางครั้ง
ต้องท าเพราะความเกรงใจ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
ไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของล่าม ที่ผ่านมาบทบาทที่ไม่
เหมาะสมที่มอบหมายให้ล่ามท า ได้แก่ การออก
ข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การฝากให้ดูแลชั้นเรียน 
และการตอบค าถามนักศึกษาในกรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องที่เรียน  
   นอกจากนี้ ยั ง มี ค ว าม
คิดเห็นเพ่ิมเติมว่าล่ามควรพัฒนาศักยภาพตนเอง
เพ่ิมเติม เพื่อให้ประสิทธิภาพในการล่ามดีขึ้นทั้งการ
แปลมือและการแปลพูด ได้แก่ การเพ่ิมพูนความรู้
ตัวเองสม่ าเสมอ การท าความคุ้นเคยกับวิธีการสอน
ของอาจารย์แต่ละท่าน การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
วิชาการกับเพื่อนล่ามด้วยกันเอง เป็นต้น 

   2.1.10 การล่ามในการ
จัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องมีล่าม 2 คนที่
ปฏิบัติงานต่อ 1 คาบเรียน (ประมาณ 3 ชั่วโมง) 
และสลับการปฏิบัติการล่ามทุกๆ 15 – 20 นาที 
ส าหรับล่ามที่นั่งรอระหว่างอีกคนก าลังปฏิบัติงาน
จะมีหน้าที่คอยสังเกตการณ์ต่างๆ อยู่เป็นระยะ
เพ่ือให้การล่ามเกิดความต่อเนื่อง เช่น ค าศัพท์ใหม่
ที่ เกิดขึ้นระหว่างคู่ล่ามก าลั งล่าม สังเกตสีหน้า
นักศึกษาหูหนวกในกรณีที่นักศึกษาไม่เข้าใจ เป็น
ต้น หรือขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน เช่น นึก
ภาษามือค าศัพท์นั้นๆ ไม่ออกคู่ล่ามจะคอยส่งภาษา
มือช่วย การเจ็บป่วยกะทันหัน เป็นต้น หรือศึกษา
เอกสารประกอบการสอนเพ่ือตามบทเรียนระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนก าลังท าการสอน ดังภาพที่ 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 คู่ล่ามที่นั่งพักก าลังศึกษาเอกสารและสังเกตการณ์การสอน 
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    2.1.11 ล่ามมีความเห็นว่า
ปัจจัยทางกายภาพส่งผลต่อการปฏิบัติงานล่าม 
ได้แก่ 1) สีของฉากล่าม 2) ลักษณะห้องเรียนที่เป็น
กระจกที่สามารถมองเห็นสิ่งแวดล้อมภายนอก 3) 
แสงไฟที่ ส่ องล่ าม และ 4)  ลักษณะที่นั่ งของ
นักศึกษาที่บดบังกัน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการ
มองเห็นล่ามของนักศึกษา นอกจากนี้ ความชัดของ
เสียงของอาจารย์ผู้สอนที่ผ่านไมโครโฟนและ
สุขภาพของล่ามส่งผลต่อการปฏิบัติการล่ามด้วย
เช่นกัน 

2.2 ปัญหาการปฏิบัติงานของ
ล่ามภาษามือไทยในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาหูหนวก คณะผู้วิจัยน าเสนอปัญหาการ
ปฏิบัติงานเป็นรายข้อ ดังนี้ 
   2.2 .1  พ้ืนความรู้ เ ดิ ม 
(background knowledge) มีผลต่อการแปลภาษามือ
และแปลพูดของล่าม กล่าวคือ ในรายวิชาเฉพาะที่
ล่ามไม่คุ้นเคยกับค าศัพท์ซึ่งจะแตกต่างกันตามพ้ืน
ความรู้เดิมของแต่ละบุคคลจะส่งผลต่อการแปลเป็น
ภาษามือ หากล่ามไม่เข้าใจเนื้อหาที่สอนหรือติดขัด
เรื่องค าศัพท์ที่มากเกินไป ท าให้ล่ามรู้สึกท้อแท้และ
ไม่มั่น ใจในการปฏิบัติ งาน อีกทั้ งส่ งผลท าให้
นักศึกษาไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียนยิ่งท าให้ล่าม
เกิดความเครียดตามไปด้วย หรือแม้กระทั่งอาจารย์
ผู้สอนบรรยายโดยการใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
มากเกินไปก็ส่งผลต่อการล่ามเช่นเดียวกัน ส าหรับ
การแปลพูด ปัญหาที่พบคืออาจารย์หูหนวกเวลาท า
ภาษามือ ล่ามแปลพูดได้ไม่ถึงระดับของค า/ระดับ
ของภาษามื อที่ อ าจารย์หู หนวกต้ องการสื่ อ
ความหมายที่แท้จริง  

2.2 .2  การสื่ อสารกับ
นักศึกษา เป็นอีกปัญหาหนึ่งส าหรับล่าม โดยส่วน
ใหญ่เกิดข้ึนกับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เนื่องจากล่าม
ไม่คุ้นเคยกับภาษามือที่ติดมาจากท้องถิ่นของ
นักศึกษา  
   2.2.3 การประสานงาน
กับอาจารย์ผู้สอน เกิดปัญหาคือ ในกรณีที่นักศึกษา
มีปัญหาและต้องการติดต่ออาจารย์ โดยนักศึกษาได้
ติดต่อผ่านล่ามและล่ามไม่สามารถติดต่ออาจารย์ได้
หรือไม่กล้าติดต่อเนื่องมาจากความเกรงใจเพราะอยู่
นอกเวลางาน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงวันและ
เวลาสอนกะทันหันโดยอาจารย์ผู้สอนไม่ได้แจ้งล่าม 
การสอนล่วงเลยเวลาของอาจารย์ผู้สอนก็เช่นกันท า
ให้ล่ามที่มีชั้นเรียนต่อไปเตรียมตัวไม่ทันในชั้นเรียน
ถัดไป  
   2.2.4 บทบาทของล่าม 
ในการจัดการเรียนการสอนยังคลุมเครือไม่ชัดเจน
ระหว่างอาจารย์และล่าม โดยเห็นได้จากอาจารย์
มอบหมายให้ล่ามช่วยควบคุมชั้นเรียนแทน การ
ออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ เป็นต้น  
   2.2.5 สุขภาพของล่าม ที่
มีสาเหตุมาจากระยะเวลาในการเป็นล่าม โดยล่ามที่
มีประสบการณ์เป็นล่ามมาระยะหนึ่ง (ประมาณ 5 
ปี) จะเกิดปัญหาคือการปวดเมื่อยช่วงล าตัว แขน 
ไหล่ ต้นคอ และศีรษะ ซึ่งหากมีโรคประจ าตัวร่วม
ด้วยจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก  
   2 . 2 . 6  ปั จ จั ย ท า ง
กายภาพเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการล่ามใน
ชั้นเรียน ได้แก่ คุณภาพของไมโครโฟนท าให้ล่ามได้
ยินเสียงไม่ชัดเจน ความชัดและขนาดแคปเจอร์จอ
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ล่ามในจอมอนิเตอร์ส่งผลนักศึกษาหูหนวกมอง
ภาษามือไม่ชัด และการจัดวางเก้าอ้ีที่บดบังกันท า
ให้นักศึกษาหูหนวกมองล่ามไม่ชัดเจน  
 

3. ผลการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในการ
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวกจากการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
   จากการจัดสนทนากลุ่มกับล่าม 
คณะผู้วิจัยน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในการจัดการเรียน
การสอน เป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 
  3.1 การไม่คุ้ ย เคยกับค าศัพท์ 
น าเสนอได้ 2 กรณี คือ กรณีแรก การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ได้แก่ การศึกษาจากวิดีทัศน์ที่ได้มีการ
จัดการเรียนการสอนมาก่อนหน้านี้ การมีระบบพ่ี
เลี้ยงคู่ล่าม การที่ล่ามเข้าไปคลุกคลีกับนักศึกษา
เ พ่ื อ ให้ ไ ด้ ค า ศั พท์ เ พ่ิ มมากขึ้ น  เช่ น  ช่ ว งท า
แบบฝึกหัด ช่วงอาจารย์มอบหมายงาน หรือช่วงท า
การบ้าน ซึ่งวิธีนี้เป็นการเรียนรู้ท่ามือจากนักศึกษา 
นอกจากนี้ล่ามควรมีการสังเกตการณ์ (Observe) 
ชั้นเรียนหรือศึกษาเนื้อหารายวิชาเรียนล่วงหน้า
ก่อนที่จะขึ้นปฏิบัติการล่ามจริง ในบางครั้งค าศัพท์
ใหม่ที่เกิดขึ้นไม่มีภาษามือมาก่อน ผู้สอน ล่าม และ
ผู้เรียนจะใช้วิธีท าความเข้าใจกับความหมายของ
ค าศัพท์นั้นและจะตกลงร่วมกันว่าจะใช้ภาษามือ
แบบใดในชั้นเรียน  
  กรณีที่ 2 เป็นการแก้ปัญหาระยะ
ยาว ได้แก่ การจัดท าคลังค าภาษามือแยกตามกลุ่ม
วิชาเอกโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่าง

อาจารย์ผู้สอน ล่าม ครูสอนภาษามือ ผู้จดค า
บรรรยาย และผู้บันทึกวิดีทัศน์  
  3.2 ด้านกายภาพ ต าแหน่งของ
อาจารย์ผู้สอนและล่ามควรยืนอยู่ใกล้ชิดกัน เพ่ือให้
ล่ามได้ยินเสียงของอาจารย์ผู้สอนชัดเจนและเพ่ือ
ความสะดวกในการประสานงานต่างๆ อาทิเช่น 
อาจารย์ผู้สอนได้เหลือบมองล่ามได้อย่างชัดเจนว่า
สามารถท าภาษามือตามทันในสิ่งที่สอนหรือไม่ และ
หากล่ามสังเกตนักศึกษาแล้วพบว่านักศึกษาไม่
เข้าใจสิ่งที่อาจารย์ผู้สอนก าลังสอน ล่ามจะสามารถ
บอกอาจารย์ได้อย่างทันท่วงทีและขอให้อาจารย์ได้
อธิบายในสิ่งที่สอนไปแล้วอีกครั้ง ขนาดของฉาก
ล่ามและแท่นล่ามเช่นเดียวกันควรมีควรมีความ
เหมาะสมกับขนาดของห้องเรียนซึ่งเท่าที่พบมีขนาด
เดียว หากห้องเรียนมีขนาดใหญ่ควรมีการแคปเจอร์
หน้าจอล่ามขึ้นจอมอนิเตอร์แล้วขยายให้ใหญ่
พอเหมาะกับนักศึกษาที่นั่งแถวหลังได้มองเห็น
ชัดเจน ส าหรับห้องเรียนที่มีขนาดเล็กและขนาด
ปานกลางการแคปเจอร์หน้าจอล่ามขึ้นจอมอนิเตอร์
ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ หากนักศึกษาทั้งหมดสามารถ
มองเห็นล่ามได้อีกทั้งยังบดบังเนื้อหาที่อาจารย์
ผู้สอนบรรยายอีกด้วย นอกจากนี้ต าแหน่งไฟก็มี
ความส าคัญควรส่องมายังล่ามเพ่ือให้เห็นภาษามือที่
ชัดเจน ต้องพึงระวังการเกิดเงาที่ส่งผลต่อการ
มองเห็นของนักศึกษาหูหนวก 
  3.3 การประสานงานกับอาจารย์
ผู้สอน ในกรณีที่เป็นรายวิชาต่างคณะและการเชิญ
อาจารย์ พิเศษมาสอนทั้งรายวิชา ล่ามมีความ
คิดเห็นว่าควรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาอยู่
ประจ าทุกครั้ งระหว่างที่อาจารย์ต่างคณะหรื
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อาจารย์พิเศษมาสอน เพราะส่วนใหญ่ที่ผ่านมาล่าม
จะท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ต่างคณะหรือ
อาจารย์พิเศษแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาซึ่ง
ไม่ใช่หน้าที่ของล่ามที่จะต้องท า 
   ส าหรับอาจารย์ประจ าวิทยาลัย
ราชสุดาเอง ล่ามมีความคิดเห็นว่าก่อนการเรียนการ
สอนในคาบนั้นๆ อยากให้อาจารย์ผู้สอนได้นัดพบ
ชี้แจงล่ามถึงลักษณะและเนื้อหาที่จะสอนในแต่ละ
ครั้งเพ่ือที่ล่ามจะได้เตรียมตัวในการปฏิบัติการล่าม
อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งผลต่อนักศึกษาหูหนวกอย่างแท้จริง 
  3.4 สุขภาพของล่าม โดยปกติเมื่อ
ปฏิบัติงานมากกว่า 5 ปี ล่ามมักจะมีอาการปวด
เมื่อยตามร่างกายหรือหากมีโรคประจ าตัวร่วมด้วย
จะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของล่ามเป็นอย่างมาก 
เพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาสุขภาพของล่าม ล่าม
มีความคิดเห็นว่าควรจัดสรรเวลาในการท างานของ
ล่ามให้มีความเหมาะสม เช่น 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของล่ามในระยะยาว การมี
สวัสดิการห้องออกก าลังกาย ห้องผ่อนคลาย การ
บริการตรวจสุขภาพประจ าทุกๆ 3 เดือน 6 เดือน 
หรือ 1 ปี การอบรมท่ากายบริหารที่ถูกต้องจากนัก
วิชาชีพ (นักกายภาพบ าบัด) เป็นต้น 
  3.5 บทบาทของล่ามที่คลุมเครือ
โดยการได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนให้ช่วย
คุมชั้นเรียน ออกข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ซึ่งยังคง
ไม่ใช่บทบาทล่าม โดยล่ามมีความคิดเห็นว่าควร
ก าหนดบทบาทที่ชัดเจนให้กับล่ามในรายวิชานั้นว่า
อยู่ในฐานะล่ามอย่างเดียว หรือเป็นผู้ช่วยสอน หรือ

ผู้สอนร่วม และด าเนินการวิธีปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับบทบาทดังกล่าวด้วย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

คณะผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยดังประเด็น
ต่อไปนี้ 

1 .  คว ามพร้ อมของล่ ามส าหรั บการ
ปฏิบัติงานในประเด็นพ้ืนความรู้เดิม (Background 
Knowledge) มีผลต่อการแปลภาษามือและแปลพูด
ของล่าม โดยเฉพาะอย่างการคุ้นเคยกับค าศัพท์มีผล
ต่อการแปลภาษามือเป็นอย่างมาก นอกจากนี้หาก
อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์หูหนวก ล่ามจะมีหน้าที่
แปลพูดให้กับนักศึกษาหูดีฟัง ระดับภาษามือของ
อาจารย์หูหนวกก็ส่งผลต่อการแปลพูดของล่ามหาก
ล่ามมีคลังค าหรือระดับภาษาของตัวเองที่ยังไม่
เชี่ยวชาญจะไม่สามารถเลือกใช้ค าพูดที่เหมาะสม
และสื่อความหมายที่ต้องการได้อย่างชัดเจน ซึ่งทั้ง
การแปลภาษามือและแปลพูดจะส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษาหูหนวกและหูดีทั้งสิ้น การ
พัฒนาตนเองของล่ามถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการ
พัฒนาการปฏิบัติการล่ามให้มีความช านาญ แต่
ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดที่มีการอบรมเฉพาะ
ทางการเป็นล่ามในการจัดการเรียนการสอนหรือ
ล่ามทางการศึกษา ดังนั้นล่ามในวิทยาลัยราชสุดาที่
มีประสบการณ์จะท าหน้าที่พีเ่ลี้ยงคอยฝึกให้กับล่าม
รุ่นน้อง และใช้การท างานจริงที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
เสมือนเป็นสถานที่ฝึกอบรมและฝึกประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญเพ่ือเติมเต็มความรู้ของตนเอง ถือได้
ว่าเป็นการเรียนรู้ในงาน (On the job training) ซึ่ง
สอดคล้องกับ โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ (2556) ที่
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กล่าวถึง การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the 
Job Training) ว่าเป็นการที่ผู้บังคับบัญชาฝึกอบรม
ผู้ใต้บังคับบัญชาไปพร้อมกับการปฏิบัติงานจริงหรือ
แม้แต่ระหว่างเพ่ือนร่วมงานด้วยกันเอง โดยจะเน้น
การถ่ายทอดแบบหนึ่งต่อหนึ่งเพ่ือการปฏิบัติงาน
เชิงลึก 

2. การสื่อสารกับนักศึกษาซึ่ งล่ ามพบ
ปัญหานี้กับนักศึกษาหูหนวกชั้นปีที่ 1 เป็นส่วนใหญ่ 
เนื่องมาจากนักศึกษาใช้ภาษามือท้องถิ่นหรือภาษา
มือชุมชน ท าให้ล่ามบางคนที่ไม่คุ้นเคยกับภาษามือ
ท้องถิ่นหรือภาษามือชุมชนไม่สามารถสื่อสารกับ
นักศึกษาหูหนวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับสุวรรธนา เทพจิตและคณะ (2552) ที่น าเสนอ
ความเป็นเอกภาพของภาษามือไทยว่ายังไม่นิ่ง 
กล่าวคือแต่ละชุมชนหรือแต่ละท้องถิ่นภาษามือก็
จะแตกต่างกันออกไป ส่งผลให้นักศึกษาหูหนวก
ที่มาจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยจะคงชินกับ
การสื่อสารด้วยภาษามือชุมชนหรือภาษามือท้องถิ่น
ของตนเอง   
 3. สุขภาพของล่ามเป็นสิ่งส าคัญที่ต้อง
ค านึ งถึ ง เป็ นอย่ า งมาก เพราะส่ งผลต่ อการ
ปฏิบัติการล่าม หากล่ามมีปัญหาสุขภาพจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการล่ามทันที ไม่ว่าจะเป็นการปวด
เมื่อยตามร่างกาย หรือแม้แต่ความเครียดก็จะส่งผล
ต่อการตีความจากภาษาไทยไปสู่ภาษามือไทย หรือ

จากภาษามือไทยไปสู่ภาษาไทย หากเปรียบเสมือน
เครื่องจักรในการท างานยังมีอายุการใช้งานและรอบ
ของการซ่อมบ ารุง แต่การบริการล่ามในการจัดการ
เรียนการสอนเป็นการบริการที่ เกิดจากมนุษย์ 
ดังนั้นการรักษาสุขภาพทางกายและทางจิตเป็นสิ่ง
ส าคัญ การมีสวัสดิการต่าง ๆ ทางด้านสุขภาพจะ
ช่วยให้ล่ามมีสุขภาวะที่ดีและปฏิบัติงานล่ามได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพการท างานของ
องค์กรอนามัยโลก (WHO, 1998) ที่กล่าวว่า การสร้างเสริม 
สุขภาพการท างานเป็นกระบวนการต่อเนื่อง เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตการท างาน สุขภาพ และ
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชากร คนงานทั้งมวล โดย
การปรับปรุงสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ  สังคม
จิตวิทยา องค์กร และเศรษฐกิจ การเสริมสร้างพลัง
อ านาจแก่ปัจเจกบุคคล และความเจริญเติบโตแก่
บุคคลเหล่านั้น 
 4. บทบาทของอาจารย์ผู้สอนและบทบาท
ล่ามในการจัดการเรียนการสอนยังคลุมเครือไม่
ชั ด เจน  โดยทั่ ว ไปแล้ วล่ ามภาษามื อ ไทยใน
สถานการณ์อ่ืนๆ การปฏิบัติงานของล่ามท าหน้าที่
สื่อกลางในการถ่ายทอดข้อความเท่านั้น ดังภาพที่ 4 
ที่แสดงการล่ามในสถานการณ์ทั่วไป 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การปฏิบัติการล่ามในสถานการณ์ทั่วไป 

ผู้ให้ข้อมูลที่
เป็นคนหูหนวก 

ผู้ใหข้้อมูลที่
เป็นคนหูดี 

ล่ามภาษา
มือไทย 
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ส าหรับล่ามในการจัดการเรียนการสอนมี
บทบาทความรับผิดชอบที่ แตกต่างจากล่ามใน
สถานการณ์ทั่วไป ดังเห็นได้จากบทบาทผู้ช่วยสอน
ที่สามารถให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอนถึงปัญหาที่พบระหว่างการจัดการ
เรียนการสอน เช่น การให้ค าแนะน าแก่อาจารย์
ผู้สอนถึงวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษาหูหนวก การ
ยกตัวอย่างหรืออธิบายเพ่ิมเติมสนับสนุนการสอน
ของอาจารย์ผู้สอนซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นข้อเหลื่อม
ล้ าว่าผิดจรรยาบรรณของการเป็นล่ามหรือไม่ใน
ประเด็นการแปลที่ผิดไปจากผู้ที่ให้ข้อมูล (อาจารย์
ผู้สอน) แต่การปฏิบัติดังกล่าวก็เป็นความยินยอม
ของอาจารย์ผู้สอนที่ให้ล่ามได้ท าหน้าที่ผู้ช่วยสอน
ร่วมด้วย แม้กระนั้นบทบาทผู้ช่วยสอนของล่ามก็ยัง
ไม่ชัดเจนว่ามีขอบเขตมากน้อยเพียงใดในการท า
หน้าที่ผู้ช่วยสอนด้วยเช่นกัน  

ล่ า ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน มี
ความสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว   
นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับผู้จดค าบรรยายและ
ผู้บันทึกวิดีทัศน์ด้วย ดังเห็นได้จากที่ล่ามได้เสนอ

แนวทางการแก้ไขปัญหาค าศัพท์ระยะยาวโดย “การ
จัดท าคลังค าภาษามือแยกตามกลุ่มวิชาเอกโดยการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์ผู้สอน ล่าม 
ครูสอนภาษามือ ผู้จดค าบรรรยาย และผู้บันทึก
วิดีทัศน์” ซึ่งสอดคล้องกับธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล และสุข
สิริ ด่านธนวานิช (2556) ที่ได้น าเสนอว่าบุคลากร
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา       
หูหนวก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประกอบไปด้วย อาจารย์ผู้สอน ล่ามภาษามือไทย 
ผู้จดค าบรรยาย และผู้บันทึกวีดิทัศน์ ซึ่งบุคคลทั้ง 
4 กลุ่มนี้จะประสานการท างานร่วมกันในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาหูหนวกเกิดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ งผลลัพธ์ที่ ได้ เห็นได้จาก
นักศึกษาหูหนวกสามารถศึกษาจนจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี แต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุ
ได้ว่าบุคคลทั้ง 4 กลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
บ้าง หากน าเสนอเป็นแผนผังทางความคิดแสดงได้
ดังภาพที่ 5 และเป็นที่น่าสนใจว่าความสัมพันธ์ของ
บุคคลทั้ง 4 กลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
               แสดงเส้นทางความสัมพันธ์ที่ยังคลุมเครือ  

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ที่ยังคลมุเครือของบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาหูหนวก 

อาจารย์
ผู้สอน 

ล่าม 
ภาษามือไทย 

ผู้จดค า
บรรยาย 

ผู้บันทึก 
วีดิทัศน์ 
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อย่างไรก็ตาม บุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนนักศึกษาหูหนวก ดังที่กล่าวข้างต้นไม่ได้มีเพียง 
4 กลุ่มคนนี้เท่านั้น หากแต่ในรายวิชาเฉพาะยังคงมี
บุคลากรกลุ่มอ่ืนๆ อาทิเช่น ผู้ช่วยสอน ครูสอนภาษา
มือ และติวเตอร์ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับนักศึกษาหูหนวก ดังนั้นเป็นสิ่งน่าสนใจ

ศึกษาอย่างยิ่งว่า แท้จริงแล้วบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับนักศึกษาหูหนวก
ประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลใดบ้าง มีความสัมพันธ์กัน
ในรูปแบบอย่างไร และแต่ละกลุ่มรายวิชาจ าเป็นต้อง
มีกลุ่มบุคลากรใดบ้าง สามารถแสดงเป็นแผนผังทาง
ความคิดได้ดังแผนภาพที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     แสดงเส้นทางความสัมพันธ์ที่ยังคลุมเครือ  
 
ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ที่ยังคลุมเครือของบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาหูหนวก  
ที่มีผลต่อกลุ่มรายวิชา 

อาจารย์
ผู้สอน 

ล่ามภาษา
มือไทย 

ผู้จด 
ค าบรรยาย 

ผู้บันทึก 
วีดิทัศน์ 

กลุ่มรายวิชา 

ผู้ช่วยสอน ครูสอน
ภาษามือ 

ติวเตอร์ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
  1.1 ล่ามควรก าหนดบทบาทล่ามในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน และก าหนดแนวทางที่พัฒนาความรู้ความ
เชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับบทบาทที่ก าหนดขึ้น 
  1.2 อาจารย์ผู้สอนและล่ามในการจัดการ
เรียนการสอนควรเคารพและตระหนักในหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนเอง โดยมุ่งเป้าหมายเพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาหูหนวก
เป็นส าคัญ 
  1.3 ควรให้ความส าคัญและตระหนักในสุข
ภาวะทางร่างกายและจิตใจของล่ามในการจัดการ
เรียนการสอน โดยให้ความส าคัญกับเวลาในการ
ปฏิบัติการล่ามที่เหมาะสม ตลอดจนมีสวัสดิการที่
ส่งเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ล่าม 
  1.4 การจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาหู
หนวกไม่สามารถประสบความส าเร็จได้โดยมี
อาจารย์ผู้สอนและล่ามในการจัดการเรียนการสอน
เท่านั้น หากแต่ยังมีผู้จดค าบรรยายและผู้บันทึกวีดิ
ทัศน์หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนที่คอยสนับสนุนให้การ
จัดการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ ดังนั้นการวาง
แผนการจัดการศึกษาต้องตระหนักถึงองค์ประกอบ
ส าคัญเหล่านี้ด้วย 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาบทบาทของล่ามใน
การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวกที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบทบาทผู้ช่วยสอน หรือผู้สอน
ร่วม เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของล่ามที่ท าหน้าที่ในการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน นั ก ศึ ก ษ า หู ห น ว ก ใ น
ระดับอุดมศึกษา 
  2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์
ของบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาหูหนวก ประกอบไปด้วย อาจารย์ผู้สอน 
ล่ามภาษามือไทย ผู้จดค าบรรยาย ผู้บันทึกวีดิทัศน์ 
และกลุ่มบุคคลอ่ืน อาทิเช่น ผู้ช่วยสอน ครูสอน
ภาษามื อ  และติ ว เ ตอร์  เป็ นต้ น  ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาหูหนวกในระดับอุดมศึกษา 
  2.3 ควรมีการศึกษาค าศัพท์เฉพาะกลุ่ม
วิชาเอกรวมรวมไว้เป็นคลังค าเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก
วิทยาลัยราชสุดา ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปี 
2557  
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