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บทคัดยอ  
บทความนี้ประสงคจะอธิบายใหผูอานเขาใจคํานิยาม “คนหูหนวก” (Deaf และ deaf) ในมุมมองทาง

การแพทยและสังคม และเขาใจคํานิยาม “ภาษามือ” วาเปนภาษาแมของคนหูหนวกรวมถึง ทราบความ
แตกตางของภาษามือของประเทศตางๆ   รูปแบบการใชภาษามือในประเทศไทย ซ่ึงไดแก  ภาษาทาทาง ภาษา
มือครอบครัว ภาษามือตามไวยากรณภาษาไทย และภาษามือไทย   ตลอดจนความหลายหลากของภาษามือ
ไทยที่เกิดจากการใชที่แตกตางกันตามปจจัย อาณาบริเวณ  เพศ และอายุ  ความแตกตางเหลานี้กอใหเกิด
ปญหาการใชภาษามือไทยมากกวาการใชภาษาพูดไทย และอาจมากกวาภาษามือในตางประเทศ  อยางไรก็ดี 
ปญหาเหลานี้สามารถปรับปรุงและแกไขไดโดยการผลักดันเปนนโยบายของรัฐบาลใหทุกองคกรที่เกี่ยวของ
สนับสนุนใหเด็กหูหนวก พอแม ผูปกครอง และลามภาษามือใชภาษามือไทยอยางถูกตอง 
 
คําสําคัญ  :  ภาษา    ภาษามือ    ภาษาศาสตรภาษามือ  คนหูหนวก 
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Abstract 

This paper describes the definitions of “Deaf/deaf” in English, which are from the 
medical and social views; also to describe that “sign language” is the Deaf mother tongue. It 
also describes the differences of foreign sign languages and the use of sign languages in 
Thailand including gesture, Home Sign, Sign Thai (sign as Thai speaking language) and Thai 
Sign Language; and the variation of Thai Sign Language which is used differently according to 
regional,  gender and  age  factors.  These   differences  caused  the  problems  for  Thai  Sign  
Language  more  than  spoken  languages  and  maybe  more  than  the  foreign  sign languages. 
However these problems can be improved and solved by pushing forward to establish the 
government policy and every organization concerned to encourage the Deaf children, parents, 
and interpreters to use Thai Sign Language correctly.  
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1. บทนํา 
คนพิการแตละประเภทประสบปญหาความ

ยากลําบาก อันเนื่องมาจากความพิการที่แตกตางกัน 
ขึ้นอยูกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น คนพิการทางการ
มองเห็นขาดการมองเห็นภาพ  ไมสามารถบอก
รูปราง ลักษณะและสีได  คนพิการทางกาย ที่ขาหรือ
แขนขาด ไมสามารถใชขาหรือแขนในการเดินหรือ
ยกของหนักไดอยางสะดวก  คนพิการทางการไดยิน 
หรือ “คนหูหนวก” ขาด การรับรูที่ตองใชหูรับฟง 
อยางไรก็ตามในสภาวะแหงความเปนมนุษย คน
พิการยังสามารถดําเนินชีวิต ทําความดี และทํา
ประโยชนใหแกสังคมไดเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป 
โดยการใชส่ิงอื่นทดแทนสวนที่ขาดหายไป ดังเชน 
คนหูหนวกใชภาษามือในการสื่อสารแทนการพูด
ของคนทั่วไป   บทความนี้มีประสงคใหผูอานได
เขาใจคํานิยาม “คนหูหนวก” และ “ภาษามือ”   
ประเภทของภาษามือ   ภาษามือไทยในสังคมไทย   
ปญหาการใชภาษามือในประเทศไทย   บทสรุปและ
ขอเสนอแนะ 
2. คํานิยาม ‘คนหูหนวก’ และ ‘ภาษามือ 

คํานิยาม “คนหูหนวก” ในมุมมองทาง
การแพทยและสังคม   James Woodward (1996) ได
แยกอธิบายคําวา  “คนหูหนวก” ในภาษาอังกฤษ
ออกเปน 2 คํา คือ Deaf ที่มีตัวอักษรตัวใหญ “D” 
และ deaf  ที่มีตัวอักษรตัวเล็ก “d”  คํานิยามทั้งสอง
คํ า ในภาษาอั งกฤษมีความหมายแตกต า งกัน
(Woodward, 1975 cf. Padden, 1980 : 90)   Deaf 
หมายถึง  คนหูหนวกที่มีวัฒนธรรมคนหูหนวก มี

ภาษามือที่เปนภาษาของคนหูหนวกเหมือนภาษาพูด
ของคนที่มีการไดยิน   สวน deaf หมายถึง คนหู
หนวกที่ไมมีวัฒนธรรมคนหูหนวก ใชภาษาพูดที่
ไดรับการฝกพูดจากแพทย หรือผูที่รักษาดานความ
ผิดปกติของการไดยิน    และสนับสนุนใหคนหู
หนวกใชเครื่องชวยฟง   ฝกพูดหรือผาตัดเพื่อรักษา
ความพิการทางการไดยิน ใหใชประสาทหูเทียม   
ในขณะที่คนหูหนวกที่มีวัฒนธรรมหูหนวก  จะ
ไดรับการสนับสนุนใหเรียนภาษามือเปนภาษาแรก
ของคนหูหนวกและเรียนวัฒนธรรมของคนหูหนวก   
Senghas และ Monaghan (2002 : 72) ไดเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคํานิยาม Deaf/deaf วาเหมือนกับ
คํานิยาม Hearing/hearing     Hearing หมายถึง คน
ที่มีการไดยินที่อยูในสังคมและวัฒนธรรมปกติ สวน 
hearing หมายถึง คนที่มีการไดยินที่มีปญหาทางการ
ไดยิน 

คํานิยามของ “ภาษามือ” นักภาษาศาสตร
และนักมานุษยวิทยาไดใหความหมายไววา “ภาษา
มือเปนภาษาของชุมชนคนหูหนวก เปนภาษาที่มี
ระบบทาทางการเคลื่อนไหวรางกาย สีหนา ทามือ 
และตําแหนงตาง ๆ ของรางกาย” (Stokoe 1960; 
Brennan, 1992; Liddell, 1980)   ภาษามือเปนการ
แสดงท ามื อ เหมื อนกับการมองภาพสามมิ ติ 
(LeMaster & Monaghan, 2004 :141)   William C. 
Stokoe นักภาษาศาสตรภาษามือไดจัดทํา
พจนานุกรมภาษามืออเมริกันเปนฉบับแรกของโลก 
 “A Dictionary of American Sign Language on 
Linguistic principles” (Stokoe, Casterline & 
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Croneberg, 1965) ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญของคนหู
หนวกอเมริกันที่ใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
จนกระทั่งเปนตัวอยางใหแกชาติอ่ืน ๆ     
3. ประเภทของภาษามือ 
 3.1 ภาษามือในแตละประเทศไมเหมือนกัน 

ภาษามือเปนภาษาที่มีวัฒนธรรมเหมือนกับ
ภาษาพูด  ภาษามือไทยเปนวัฒนธรรมของคนหู
หนวกไทย ซ่ึงตางจากภาษาพูดไทยที่เปนวัฒนธรรม
ของคนที่มีการไดยิน   คนหูหนวกใชสายตาในการ
มองภาพตาง ๆ  มากกวาคนที่มีการไดยิน  สวนใหญ
คนทั่วไปคิดวา ภาษามือของคนหูหนวกในแตละ

ประเทศเหมือนกัน เพราะการใชภาษามือดูแลว
เหมือน ๆ กับภาษาใบ   แตที่จริงแลว ภาษามือในแต
ละประเทศมีความแตกตางกันมาก   ภาษามือใน
ประเทศไทย เปนภาษามือไทยที่ตางจากภาษามือ
ประเทศอื่น ๆ เชน คําศัพทในภาษามือไทย “พอ” ไม
เหมือนกับคําศัพทในภาษามือออสเตรเลีย “พอ” 
(ภาพที่ 3.1)   เชนเดียวกับ ภาษาพูดไทย ภาษาพูดจีน 
และภาษาพูดอิตาลีใชคํ าศัพทต างกันในคําที่มี
ความหมายเหมือนกัน เปนตน 
 

    
 
 

ภาพที่ 3.1 การเปรียบเทียบคาํ “พอ” ระหวางภาษามือไทยและภาษามือออสเตรเลีย 
 
 3.2 ภาษามือที่ใชในประเทศไทย 

ภาษามือในประเทศไทยมีหลายลักษณะ 
อาจแบงหมวดหมูภาษามือในประเทศไทยเปน 4 
ประเภท คือ   ภาษาทาทาง   ภาษามือครอบครัว   
ภาษามือตามไวยากรณภาษาไทย และภาษามือไทย   

 
 

  3.2.1 ภาษาทาทาง (Gesture) เปนการ
ส่ือสารโดยการ เคลื่ อนไหวของร า งกายที่ ไม
จําเปนตองพูดก็สามารถเขาใจความหมายได   คนหู
หนวกใชภาษาทาทางในการสื่อสารคลายกับคนที่มี
การไดยิน เชน คนหูหนวกออสเตรเลียทําทา “การยัก
ไหล” (ซ่ึงแปลวา การแสดงปฏิเสธ)  “ดี” “ตกลง” 
เพื่ อ ส่ือสารกับคนออสเตรเลียดวยกัน  (ภาพที่ 
3.2.1(1)) (Schembri, 1996:1)  

ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  2544. © 
ศูนยเทคโนโลยทีางการศึกษา กรมการศึกษา
นอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ. 

Bernal & Wilson 1998. © BRIAN BERNAL 
& LYN WILSON. 
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หรือคนหูหนวกไทยสื่อสารกับคนที่มีการ
ไดยินไทยโดยใชทาทางเลียนแบบกริยา  “กิน” “อ่ิม”  
“นอน” หรือเมื่อส่ือสารกับคนหูหนวกตางชาติ (ภาพ
ที่ 3.2.1(2)) 

คนหูหนวกใชภาษามือของชาติตางๆ เพื่อ
ส่ือสารกับเจาของภาษา เชนเดียวกันกับคนที่มีการ

ไดยินที่ใชภาษาของเจาของภาษาเพื่อส่ือสารกับ
เจาของภาษา    อยางไรก็ดี คนหูหนวกบางชาติที่ใช
ภาษามืออเมริกันได ก็อาจใชภาษามือเมริกันเพื่อใช
ส่ือสารกับคนหูหนวกอื่น 
 

 
 

             
          การยักไหล                ดี          ตกลง 
 
 

ภาพที่ 3.2.1(1) ภาษาทาทางที่ใชในการสื่อสารระหวางคนหูหนวกและคนที่มีการไดยนิชาวออสเตรเลีย 

 

         
           กิน                       อิ่ม                 นอน  

ภาพที่ 3.2.1(2) ภาษาทาทางที่ใชในการสื่อสารระหวางคนหูหนวกและคนที่มีการไดยนิชาวไทย 
 
 
 
 
 
 

 
              
 
 
 

Schembri 1996. © ADAM SCHEMBRI 
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 3.2.2 ภาษามือครอบครัว (Home sign) เปน
ภาษามือที่คิดและใชกันภายในครอบครัว    เพื่อการ
ส่ือสารระหวางพอแมที่มีการไดยินกับลูกหูหนวก 
(Mylander & Goldin-Meadow, 1991; Goldin-
Meadow & Mylander: 1994)   พอแมของลูกหู
หนวกบางคนใชภาษามือที่ได รับการฝกอบรม
สําหรับสื่อสารกับลูก   เชน ภาษามือ     “ถา/หาก” 
(ภาพที่ 3.2.2) ใชทามือตามดวยการสะกดนิ้วมือ “ถ” 
(ประกอบดวย ต + 1)  เปนตน 
 

 
 

ภาพที่ 3.2.2 ภาษามือครอบครัว “ถา/หาก” 
 

                3.2.3 ภาษามือตามไวยากรณภาษาไทย 
(Signed Thai) เปนการใชภาษามือที่คัดลอกคําตอคํา
จากประโยคภาษาไทยสําหรับการสื่อสารระหวางครู
ที่มีการไดยนิและนักเรยีนหหูนวก (Branson, Miller 
& Sri-on, 2005) ครูที่มีการไดยินเปนผูคิดทาภาษา
มือตามประโยคภาษาไทย  เพื่อสอนใหเดก็หูหนวก
ฝกเขียนภาษาไทยไดถูกตองตามหลักไวยากรณ เชน 
ฉัน  ไป  โรงเรียน  “ฉันไปโรงเรียน” และ  คุณ กิน 
ขาว แลว หรอื ยัง “คุณกินขาวแลวหรือยงั” (ภาพที่ 

3.2.3(1) และ 3.2.3(2)) บางครั้งมีการออกเสียงคํา   
และพูดไปพรอมกับทําภาษามือ เพื่อเปนการสื่อสาร
กับคนหหูนวก  หรือคนหูตงึ  

3.2.4 ภาษามอืไทย (Thai Sign Language) 
เปนภาษาแรกของคนหูหนวกไทย   Woodward 
(1996) พบวา ภาษามือไทยไดรับอิทธิพลจากภาษา
มืออเมริกัน คดิเปนรอยละ 52 เพราะเมื่อ 50 ปกอน 
ค รูที่ มี ก ารได ยิ นได เ รี ยนภาษามื ออ เมริ กันที่
มหาวิทยาลัย Gallaudet ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และกลับมาสอนใหคนหูหนวกไทยเรียนภาษามือ 
ทําใหไดรับอิทธิพลจากภาษามืออเมริกันมาดวย   

สําหรับคนหูหนวกไทยในชุมชนทั่วไปใช
ภาษามือไทยไมเหมือนกับภาษามือตามไวยากรณ
ภาษาไทยในโรงเรียนสอนเด็กหูหนวก  เชน ภาษา
มือ โรงเรียน+ไป “ฉันไปโรงเรียน” และ ขาว กิน 
แลว+สีหนาดวยเลิกคิ้วหมายถึง  “คุณกินขาวแลว
หรือยัง” (ภาพที่ 3.2.4(1) และ 3.2.4(2)) 

ในป พ.ศ. 2496 คุณหญิง กมลา ไกรฤกษ 
ไดจัดทําแบบสะกดอักษรนิ้วมือประดิษฐ (ภาพที่ 
3.2.4(3))     คุณมานฟา  สุวรรณรัต  ซ่ึงเปนคนหู
หนวกเปนหัวหนาโครงการวิจัยภาษามือไทยของ
สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย เปนผูนําในการ
จัดทําปทานุกรมภาษามือไทย เลม 1(2529) และเลม
ขยายเพิ่มเติม (2533) (ภาพที่ 3.2.4(4)) และตอมา
กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศรับรองภาษามือ
ไทยเปนภาษาประจําชาติของคนหูหนวกไทยเมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2542 (ภาพที่ 3.2.4(5)) 
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ภาพที่ 3.2.3(1) ภาษามือตามไวยากรณภาษาไทย   ฉัน  ไป  โรงเรียน   “ฉันไปโรงเรียน” 

 

 
ภาพที่ 3.2.3(2) ภาษามือตามไวยากรณภาษาไทย   คุณ  กิน  ขาว  แลว  หรือ  ยัง   “คุณกินขาวแลวหรือยัง”

 

 
ภาพที่ 3.2.4(1) ภาษามือไทย   โรงเรียน+ไป   หมายถึง “ฉันไปโรงเรียน” 

 

 
ภาพที่ 3.2.4(2) ภาษามือไทย   ขาว  กิน  แลว+สีหนาดวยเลิกคิ้ว  หมายถงึ  “คุณกินขาวแลวหรือยัง”
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และใหใชปทานุกรมภาษามือไทย เลม 1(2529) และ
เลมขยายเพิ่มเติม (2533) รวมทั้ง แบบสะกดอักษร
นิ้วมือประดิษฐของคุณหญิง กมลา ไกรฤกษ เปน
หนังสือภาษามือ   ปจจุบันคนหูหนวกในชุมชน หรือ
สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย และนักศึกษาหู
หนวกในวิทยาลัยราชสุดาไดใชภาษามือไทย
ดังกลาว  

 อยางไรก็ดี  ยังมีภาษามือไทยของคนหู
หนวกและผูที่มีการไดยินที่บานคอ จังหวัดนครพนม
ที่ใชกันมานานกวา 70 ป ซ่ึง เรียกวา ภาษามือบาน
คอ เปนภาษามือพื้นเมือง (Indigenous Sign 

language) (Nonaka, 2007) (ภาพที่ 3.2.4(6))    

 
ภาพที่ 3.2.4(3) แบบสะกดอกัษรนิว้มือประดิษฐโดยคณุหญิงกมลา ไกรฤกษ (พ.ศ.2496) 

 

 
จาก http://www.geocities.com/nadtthai/tslbooksth.html 

ภาพที่ 3.2.4(4) ปทานุกรมภาษามือไทย เลม 1 (พ.ศ. 2529) และเลมขยายเพิ่มเติม (พ.ศ. 2533) 
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ภาพที่ 3.2.4(5) ประกาศรับรองภาษามือไทยเปนภาษาประจําชาติของคนหูหนวกไทย  

.  
Nonaka 2007. © ANGELA M. NONAKA. 

ภาพที่ 3.2.4(6) ภาษามือบานคอที่จังหวดันครพนม 
 
4. ภาษามือไทยในสังคมไทย 

ความหลายหลากของภาษามือไทย ตาม
ปจจัยที่แตกตางกัน คือ อาณาบริเวณ เพศ และอายุ 
 4.1 อาณาบริเวณ 

อาณาบริเวณ (Regional variation) เปน
ภาษาของคนที่อาศัยในอาณาบริเวณที่แตกตางกัน
และใชภาษาที่แตกตางกัน (Valli & Lucas, 
1995:165)   ภาษามือไทยในภูมิภาคตางๆ แตกตาง

กัน เหมือนกับภาษาทองถ่ินในภาษาพูดไทย  เพื่อให
ผูอานเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น จึงไดยกตัวอยางคําศัพท
ภาษามือ 4 คํา ในภาคเหนือ  ภาคอีสาน ภาคกลาง 
และภาคใต ไดแก   “ผักคะนา” “ผักบุง” “หอง
อาบน้ํา” และ “วิทยุ” โดยนํามาจากรายงานวิชา
ภาษาศาสตร เบื้องตนของกลุมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปที่ 2 ของวิทยาลัยราชสุดาที่ผูเขียนสอน 
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ในภาคการศึกษาที่ 2  ป พ.ศ. 2548  ดังปรากฏใน ภาพที่ 4.1.1 – 4.1.4 
 4.1.1 “ผักคะนา” 
 

  
ภาพที่ 4.1.1(1) ภาษามือภาคเหนือของ  “ผักคะนา” 

 

  
ภาพที่ 4.1.1(2) ภาษามือภาคกลางของ “ผักคะนา”  

 

  
ภาพที่ 4.1.1(3) ภาษามือภาคอีสานของ “ผักคะนา”  

 

  
ภาพที่ 4.1.1(4) คําภาษามือภาคใตของ “ผักคะนา”  
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จากภาพที ่ 4.1.1(1-3) พบวาภาษามือ 
“ผักคะนา” ของภาคเหนือ  ภาคกลางและภาคอีสาน
คลายคลึงกัน  โดยภาษามือ “ผักคะนา” เปนคําผสมที่
ประกอบดวย ภาษามือที่มคีวามหมาย “ตนไม” กับ
ภาษามือที่มีความหมาย “เขม/แข็งแรง” เมื่อผสมเปน

ภาษามือแลว ก็จะมีความหมายวา “ผักคะนา”   ซ่ึง
แตกตางจากภาษามือ “ผักคะนา” ของภาคใต ภาพที่ 
4.1.1(4) เปนคําผสมที่ประกอบดวยภาษามือที่มี
ความหมาย “ผัก” กับภาษามือที่มีความหมาย “เขม/
แข็งแรง” 

 

 4.1.2 “ผักบุง” 
 

                       
  ภาพที่ 4.1.2(1) ภาษามือภาคเหนือของ  “ผักบุง”           ภาพที่ 4.1.2(2) ภาษามอืภาคกลางของ “ผักบุง” 

 

  
ภาพที่ 4.1.2(3) ภาษามือภาคอีสานของ “ผักบุง” 

 

 
ภาพที่ 4.1.2(4) ภาษามือภาคใต ของ “ผักบุง” 

 
จากภาพที ่ 4.1.2 (1-2)  พบวาคําภาษามือ 

“ผักบุง” ในภาคเหนือ และภาคกลาง มีความ
คลายคลึงกัน เพราะใชมือ 2 ขาง ทําทามือ “1” แลว

เล่ือนมือออกไป แตกตางกบัภาษามือ “ผักบุง” ใน
ภาคอีสาน (ภาพที่ 4.1.2 (3)) และภาคใต (ภาพที่ 
4.1.2 (4)) ภาคอีสานใชภาษามือที่มีความหมาย “ฉีก” 
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กับภาษามือที่มีความหมาย “วงรี” สวนภาคใต ใชมือ 
2 ขางทําทามือ “1” เหมอืนกับภาษามอืภาคเหนือ 

(ภาพที่ 4.1.2(1)) และภาคกลาง (ภาพที่ 4.1.2(2)) แต
ตางกันที่มีการพลิกฝามือดวย 

 

 4.1.3 “หองอาบน้ํา” 
 

  
ภาพที่ 4.1.3(1)  ภาษามือภาคเหนือของ  “หองอาบน้ํา” 

 

  
ภาพที่ 4.1.3(2) ภาษามือภาคกลางของ “หองอาบน้ํา” 

 

  
ภาพที่ 4.1.3(3) ภาษามือภาคอีสานของ  “หองอาบน้ํา” 

 

  
ภาพที่ 4.1.3(4) ภาษามือภาคใตของ “หองอาบน้ํา” 
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จากภาพที่ 4.1.3(1-3) พบวา ภาษามือ “หอง
อาบน้ํา” ของภาคเหนือ ภาคกลางและภาคอีสาน มี
ความคลายคลึงกัน เปนคาํผสมประกอบดวยภาษา
มือที่มีความหมาย “กลอง/หอง” กับภาษามือ 

“อาบน้ํา” แตกตางกับกบัภาษามือ “หองอาบน้ํา” 
ของภาคใต (ภาพที่ 4.2.3(4)) ที่ใชภาษามือ “หอง + 
อาบน้ําดวยขันน้ํา” 

 
 4.1.4 “วิทยุ” 

 

  
ภาพที่ 4.1.4(1) ภาษามือภาคเหนือของ “วิทย”ุ 

 

 
ภาพที่ 4.1.4(2)ภาษามือภาคกลางของ “วิทย”ุ 

 

 
ภาพที่ 4.1.4(3) ภาษามือภาคอีสานของ  “วิทย”ุ 
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ภาพที่ 4.1.4(4) ภาษามือภาคใตของ “วิทย”ุ 

   

จากภาพที่ 4.24(1-4) พบวา ภาษามือของทัง้ 
4 ภาค มีความแตกตางกัน ภาษามือของ “วิทย”ุ ใน
ภาคเหนือ (ภาพที่ 4.2.4(1)) เปนคําผสมประกอบดวย
ภาษามือทีแ่สดงรูปกลองกบัภาษามือ “วิทย”ุ หรือ  
“ว”  ที่อยูใกลตําแหนงหูของผูทําภาษามือ  ภาษามือ
ของ “วิทย”ุ ในภาคกลาง (ภาพที่ 4.2.4(2)) เปนคํา
ผสมประกอบดวยภาษามือทีม่ีความหมาย “ที่เปด
ระดับเสียงของวิทย”ุ กบัภาษามือที่มีความหมาย “ทํา
ใหเกิดเสียง”   ภาษามือของ “วิทย”ุ ในภาคอีสาน 
(ภาพที ่4.2.4(3)) เปนคําผสมประกอบดวยภาษามือที่
มีความหมาย “เครื่องชวยฟง” กับภาษามือ “วิทย”ุ 
หรือ “ว” ที่อยูกลางลําตัวของผูทําภาษมอื   สวน
ภาษามือของ “วิทย”ุ ในภาคใต (ภาพที่ 4.2.4(4)) เปน
คําผสมประกอบดวยภาษามอืที่มีความหมาย “ไดยนิ
เสียง”  กับภาษามือที่มีความหมาย “ลําโพง” 

 สรุปไดวาภาษามือในแตละทองถ่ิน มีทั้งที่
เหมือนและทีแ่ตกตางกัน เชนเดียวกนักับภาษาพูด
ไทย  เชน ภาษาไทยภาคกลาง  “พูด” ภาคอีสาน 
“เวา”  ภาคเหนือ “อู” และภาคใต “แหลง” ซ่ึงทั้ง 4 
คํามีความหมายเดยีวกัน แตออกเสียงตางกัน (อมรา 
ประสิทธิ์รัฐสินธุ,  2542 : 70)  

 

 4.2 เพศ 
เพศ (Gender variation)  Valli & Lucas 

(1995:165)  ระบุวาภาษาของเพศชายใชตางจาก
ภาษาของเพศหญิง   Sutton-spence & Woll (1999 : 
25-26) ระบุเชนกันวา ภาษามือของคนหูหนวกเพศ
ชายและเพศหญิงในโลกมีความแตกตางกัน อัน
เนื่องมาจากการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่แยกชาย
และหญิง   ภาษามือของคนหูหนวกเพศชายและ
หญิงมีความแตกต าง  ในด านสีหน า  และการ
เคลื่อนไหวของรางกาย   ผูเขียนมีขอสังเกตวา คนหู
หนวกไทยเพศชายและหญิงใชภาษามือตางกัน ดาน 
สีหนาและการเคลื่อนไหวของมือ   ตัวอยางเชน เพศ
ชายใชภาษามือในการสนทนาหรือการบอกเลาอยาง
เขมแข็งกวาเพศหญิง ในขณะที่เพศหญิงใชภาษามือ
ในการสนทนาหรือการบอกเลานุมนวลและรวดเร็ว
มากกวาเพศชาย   จากรายงานของนักศึกษาใน
รายวิชา ปญหาและการใชภาษามือไทย ของกลุม
นักศึกษาปริญญาตรีปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 ป 
การศึกษา  2549  ของวิทยาลัยราชสุดาที่ผูเขียนสอน  
พบวาเพศชายที่เปนกะเทยใชภาษามือคลายเพศหญิง   
เกยใชภาษามือคลายเพศชายหรือใกลเคียงภาษามือ
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ของเพศหญิง   และเพศหญิงที่เปนทอมใชภาษามือ
คลายภาษามือของเพศชาย 
 4.3 อายุ 

อายุ (Age variation)   ภาษาของคนสูงอายุ
ใชตางจากภาษาของคนที่มีอายุนอยหรือวัยรุน (Valli 
& Lucas, 1995:165)   จากการศึกษาและสังเกตการ
ใชภาษามือไทยของคนหูหนวกที่มีอายุแตกตางกัน
โดยกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีปที่ 3    ภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2549 ในรายวิชา ปญหา
และการใชภาษามือไทยในปจจุบัน ของวิทยาลัยราช
สุดา พบวา ภาษามือของคนหูหนวกผูใหญและคนหู
หนวกวัยรุนมีความแตกตางกัน เพราะสังคม และ

ส่ิงแวดลอมที่ตางกัน  ตัวอยางเชน ภาษามือของคนหู
หนวกผู ใหญที่มีอาชีพเปนครูสอนภาษามือใน
วิทยาลัยราชสุดา จะมีความแตกตางจากคนหูหนวก
ผูใหญที่อาศัยอยูในชุมชน   ผูเขียนทําวิจัยภาษามือ
ของเด็กหูหนวก พบวา ภาษามือของเด็กหูหนวก 
“ตนไม” มีความคลายคลึงกับภาษามือ “ตนไม” ของ
คนหูหนวกหนุมสาวและผูใหญ (ภาพที่ 4.3) ภาพนี้
ไดแสดงเคลื่อนไหวทางทามือ เปลี่ยนตําแหนงของ
มือขางซายที่ตั้งกับมือและแขนขางขวาเปนทามือ 0-
5 และการพลิกฝามือก็แตกตางกันเล็กนอย  
 

 

 
ภาพที่ 4.3 ภาษามือคําวา “ตนไม” ของเด็ก หนุม และผูใหญ 

 
5. ปญหาการใชภาษามือไทยในประเทศไทย 
 ผูเขียนมีประสบการณในการใชภาษามือ
ตางประเทศ เชน ภาษามือออสเตรเลีย จากชุมชนคน
หูหนวกชาวออสเตรเลีย  นานกวา 3 ป เมื่อนํามา
เปรียบกับการใชภาษามือไทยในประเทศไทย พบวา 
มีการใชภาษามือแตกตางกัน  โดยคนหูหนวกชาว
ออสเตรเลียใชภาษามือพรอมกับการสะกดนิ้วมือใน
เวลาเดียวกัน ในขณะที่คนหูหนวกไทยใชภาษามือ

อยางเดียว   ในชีวิตของผูเขียนที่ผานมามากกวา 25 
ป ไดส่ือสารกับพอแม ครูและเพื่อน ๆ  ทั้งที่เปนคน
หูหนวกและคนที่มีการไดยิน  ผูเขียนพบวาภาษามือ
ไทยมีปญหาและอุปสรรค  หลายดาน  คือ  ไมมี
คําศัพทภาษามือไทยเฉพาะดาน  ทําใหใชเวลามาก
ในการอธิบายความหมายของคําศัพท   ปจจุบัน
คําศัพทในภาษามือไทยนั้นยังมีไมเพียงพอ คนหู
หนวกไมสามารถเขาใจภาษามือที่เปนนามธรรมและ
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ลึกซึ้งมากๆ ได    ลามภาษามือในประเทศไทยที่มีอยู
ก็ยังไมเพียงพอ   ภาษามือที่ใชก็มีความแตกตางกัน 
คนหูหนวกบางกลุมทําภาษามือและตามดวยพูด บาง
คนทําภาษามือตามไวยากรณภาษามือไทย เมื่อคนหู
หนวก 2 กลุมนี้สนทนากันอาจไมเขาใจกันทั้งหมด  
6. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ภาษามือไทย เปนภาษากลางที่ใชส่ือสาร
ระหวางคนหูหนวกไทย หรือระหวางคนหูหนวก 
กับคนที่มีการไดยิน  ภาษามือมีความสําคัญตอการ
พัฒนาความรูความสามารถของคนหูหนวกไทย แต

ถาหากภาษามือไทยยังอยูในภาวะที่ไมสมบูรณ
พรอม  การพัฒนาศักยภาพของคนหูหนวกไทยจึง
ตองตกอยูในภาวะที่ตองใชความพยายามอยางมาก 
ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาภาษามือในทุกระดับตั้งแต
ระดับนโยบายของรัฐบาล  การวิจัยภาษามือของ
หนวยงานและผูที่ เกี่ยวของ ตลอดจนการฝกฝน 
อบรม ครู พอแม ผูปกครองเด็กหูหนวกและลาม
ภาษามือ  เพราะทุกสวนลวนเปนแรงผลักดัน
ศักยภาพของคนหูหนวกไทยที่สําคัญยิ่ง 
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