กลยุทธ์ การสอนพูดโดยใช้ วิธี Auditory Verbal
การสอนพูดแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ ยินเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญ
มาก หลังจากเด็กได้ รับการตรวจวัดการได้ ยินและใส่เครื่ องช่วยฟั งหรือใส่ประสาทหู
เทียมแล้ ว จะต้ องดําเนินการสอนการฟั งและการพูดให้ แก่เด็กอย่างจริงจังและสมํ่าเสมอ ด้ วยการเลือก
้ ้สิง่ ที่ควรตระหนักในการสอน
วิธีการสอนที่เหมาะสม โดยผู้ปกครองต้ องมีสว่ นร่วมในการสอนเด็กด้ วย ทังนี
พูดให้ เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ ยนิ มีดงั นี ้
ในการสอนพูดควรให้ เด็กได้ เข้ าไปอยูใ่ นห้ องเรี ยนปกติที่มีการสื่อสารโดยใช้ การพูดและต้ องให้ เด็กใส่
เครื่ องช่วยฟั งหรื อประสาทหูเทียมที่เหมาะสมกับเด็กตลอดเวลา นอกจากนี ้พ่อแม่ ผู้ปกครองจะเป็ นผู้ที่สอน
พูดและให้ เด็กมีเวลาในการตอบสนองกับพ่อแม่ในขณะที่สอนพูดด้ วย ซึง่ กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สามารถ
นํามาใช้ เพื่อสอนให้ พอ่ แม่ ผู้ปกครองนําไปใช้ ในการสอนพูดโดยใช้ วิธี Auditory Verbal มีรายละเอียดดังนี ้
1. เด็กต้ องใส่เครื่ องช่วยฟั งหรื อประสาทหูเทียม
2. ขณะที่พดู กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน พ่อแม่หรื อผู้สอนพูดจะต้ องอยูใ่ กล้ ไมโครโฟน
ของเครื่ องช่วยฟั ง โดยในระยะแรกของการสอนผู้สอนต้ องมัน่ ใจว่าผู้สอนอยูใ่ กล้ พอที่เด็กจะได้ ยนิ ซึง่ ระยะห่าง
ที่ใกล้ ที่สดุ ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอน คือ ประมาณ 6 นิ ้ว ถ้ าเรายิ่งอยูไ่ กลจากเด็ก การฟั งจะทําได้ ยากขึ ้นและ
ผู้พดู ก็ต้องตะโกนเพื่อให้ เสียงดังขึ ้น ซึง่ ทําให้ เสียงมีความเพี ้ยน ดังนันเวลาพู
้
ดถึงแม้ อยูใ่ กล้ ผ้ พู ดู ก็ไม่ควรพูด
เสียงดังเกินไป นอกจากนี ้ระบบของเครื่ องช่วยฟั งควรเป็ นระบบ FM เพราะจะทําให้ การฟั งเสียงมีความ
ชัดเจน แต่อาจจะมีราคาค่อนข้ างแพง
การสอนในระยะแรกผู้สอนและผู้เรี ยนควรมีระยะห่างกันประมาณ 6 นิ ้ว เมื่อผู้เรียนเริ่มฟั งได้ ดี
ขึ ้น ก็ให้ เปลี่ยนเป็ นระยะที่ไกลขึ ้น เช่น ผู้สอนอาจจะอยูท่ ี่ห้องโถงหรื อที่ๆไกลมากขึ ้น แต่ต้องไม่ไกลมากถึงกับ
ต้ องตะโกน
3. สภาพแวดล้ อมในการสอนจะต้ องเงียบ เช่น ถ้ าสอนในห้ องก็ต้องปิ ดโทรทัศน์ วิทยุ หรื อแม้ แต่
ั ้ ้ สอน
สอนในรถยนต์ ก็ต้องปิ ดวิทยุเช่นกัน ไม่ควรที่จะฝึ กพูดในห้ องเรี ยนที่มีนกั เรี ยนอื่นอยู่ เพราะจะทําให้ ทงผู
และเด็กไม่ได้ ยินซึง่ กันและกัน
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4. การสอนพูด ผู้สอนต้ องทํานํ ้าเสียงสูง-ตํ่า ให้ เหมาะกับเนื ้อเรื่ องที่สอน เพราะนอกจากเด็กจะ
เรี ยนรู้เรื่ องเสียงแล้ ว เด็กยังได้ รับรู้ความหมายและความสําคัญของเนื ้อเรื่ องตอนนันด้
้ วย ซึง่ การสอนแบบนี ้
จะเหมาะกับเด็กทารกถึงเด็กที่มีอายุ 4 ขวบ
5. มีการสบตาระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน แต่ไม่ให้ เด็กมองปากผู้สอน เพราะ
การสบตาแสดงว่าเด็กกําลังตังใจฟั
้ งผู้สอนอยู่
6. มีการแสดงความสนใจร่วมกันในสิง่ ที่พอ่ แม่หรื อผู้สอนกําลังสอนอยู่ เช่น ให้ เด็กถือของเล่น แล้ ว
้ งขณะที่เด็กพูด ดังนันควรให้
้
เด็กเป็ นผู้เริ่ มความสนใจใน
ให้ เด็กพูดถึงของเล่นชิ ้นนัน้ โดยผู้สอนก็ต้องตังใจฟั
สิง่ ที่เด็กจะพูด แล้ วให้ ผ้ สู อนเป็ นผู้ฟัง
ง่ เด็กพูดจบ ผู้สอนจึง
7. การรอในขณะพูด เมื่อเด็กพูดผู้สอนจะต้ องรอและฟั งอย่างตังใจจนกระทั
้
พูดแล้ วให้ เด็กเป็ นผู้รอสลับกันไป
8. ในช่วงแรกๆ ของการสอนพูดให้ ผ้ สู อนใช้ การหยุดชัว่ ขณะและให้ เด็กรอในขณะสอนพูด หากเด็ก
พูดแทรกให้ บอกว่ารอก่อน เมื่อผู้สอนพร้ อมที่จะฟั งเด็กพูดให้ ก้มตัวลงไปหาเด็กหรื อมองสบตา เพื่อเป็ น
สัญญาณบอกว่า ผู้สอนพร้ อมจะฟั งที่เด็กพูด เป็ นไปตามขันตอน
้
คือ เรารอ-เด็กพูด-เราพูด-เด็กโต้ ตอบ

ตัวอย่ าง ด.ช. Loel I. อายุ 1 ปี 5 เดือน ใส่เครื่ องช่วยฟั งมาเป็ นเวลา 3 วัน เวลาสอนทังแม่
้ และ
ผู้สอนจะอยูใ่ นระยะที่เด็กจะได้ ยินได้ ชดั การสอนจะใช้ ของเล่นเป็ นสือ่ โดยจะพูดและให้
สัญญาณว่า “ไป ไป ไป” แล้ วจึงปล่อยรถของเล่นให้ แล่นลงไปตามทางลาดที่เป็ นแบบลดระดับ
สลับซ้ ายขวาที่อยูต่ รงหน้ าเด็ก เมื่อเด็กฟั งคําว่า “ไป ไป ไป” บ่อยๆ เด็กก็จะพูดตามได้ เอง

9. พูดเกี่ยวกับสิง่ ที่เกิดขึ ้นในชีวติ ประจําวัน เช่น ขณะกําลังรับประทานอาหาร อาบนํ ้า ฯลฯ ให้ พอ่
แม่ใช้ ทกุ วินาทีในการพูดเมื่อมีโอกาส เช่น เวลาเปิ ดก๊ อกนํ ้าแล้ วล้ างมือ ก็พดู ว่า ล้ าง ล้ าง ล้ าง เป็ นต้ น
10. ให้ เรี ยกชื่อเด็กก่อนทุกครัง้ ก่อนที่จะให้ เด็กทําอะไร เมื่อเรี ยกชื่อเด็กจะต้ องมีกิจกรรมให้ ทําต่อ
เช่น เรี ยก Johnny แล้ วบอกให้ เด็กใส่รองเท้ า ฯลฯ แต่ไม่ใช่เรี ยกชื่อเด็กแล้ วไม่มีอะไรให้ ทํา เพราะไม่เช่นนัน้
เด็กก็จะเรี ยนรู้วา่ เรี ยกเฉยๆ แล้ วเด็กก็จะไม่ตอบสนองต่อการเรี ยกชื่ออีกต่อไป
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11. สอนการฟั ง โดยเรี ยงลําดับการฟั ง เช่น พูดคําว่า “ฟั ง” แล้ วผู้สอนชี ้ที่หู เมื่อเล่าเรื่ องเสร็ จ ก็ถาม
เด็กว่าได้ ยนิ อะไรบ้ างจากที่เรื่ องที่เล่า

ตัวอย่ าง ด.ญ. Kelsey T. อายุ 4 ปี 2 เดือน ใส่เครื่ องช่วยฟั งมาเป็ นเวลา 10 เดือน
วิธีการสอน คือ ให้ เด็กใส่เครื่ องช่วยฟั งแล้ วนัง่ ฟั งคนเรี ยกชื่อตนเอง ถ้ าได้ ยินก็ให้ พดู ว่า
้ ก็พดู ว่า
“หนูได้ ยนิ เสียงคุณแม่คะ่ ” แล้ วเปลี่ยนให้ เด็กเรี ยกชื่อแม่ของตนเอง จากนันแม่
“แม่ได้ ยินหนู” แล้ วเปลีย่ นให้ แม่บอกเด็กว่าให้ นอนหมอบกับโต๊ ะ และฟั งเสียงเรี ยก เมื่อเด็ก
ได้ ยินเสียงเรี ยกก็ตอบว่า “หนูได้ ยินเสียงแม่คะ่ ” เป็ นการสอนให้ เด็กรู้จกั การรอและรู้จกั ฟั งเสียง

12. เด็กจะต้ องได้ ยินเสียงก่อน จึงจะสอนพูดได้ เพราะไม่เช่นนันพั
้ ฒนาการทางสมองของเด็กจะช้ า
ซึง่ เด็กปกติเมื่อได้ ยินเสียงแล้ วจะสามารถเลียนแบบได้ ทนั ที แต่สําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ ยนิ
จะต้ องสอนการฟั งก่อนในทันทีที่เปิ ดเครื่ องช่วยฟั ง เช่นจะสอนคําว่า “ม้ า” ก็ให้ เด็กฟั งเสียงร้ องของม้ าก่อน
เด็กจะได้ ร้ ูวา่ สัตว์ตวั นี ้มีเสียงร้ อง ก่อนที่จะสอนให้ เขาพูดคําว่า “ม้ า”
13. สอนการฟั งเพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องใช้ หนังสือมาเปิ ดอ่านให้ เด็กฟั ง เพราะไม่เช่นนัน้ เด็กจะ
มองแต่ปากผู้สอน ไม่ฟังเสียงพูด ถ้ าจะใช้ ของเล่น ก็ให้ เล่นของเล่นอยูร่ ะดับปาก เพื่อที่เด็กจะได้ ไม่มองปาก
ของผู้พดู
14. ใช้ มือในการบอกลําดับ(Hand cue) โดยให้ มืออยูข่ ้ างๆ ปาก เพราะเด็กจะเห็นปากไม่ชดั เท่าไหร่
นัก แต่จริ งๆ ไม่ควรใช้ Hand Cue เพราะจะไม่เป็ นธรรมชาติ แต่ในกรณีที่เด็กหันมามองผู้สอน ก็อาจต้ องใช้
Hand Cue การใช้ Hand Cue ทําให้ เด็กรู้วา่ ต้ องพูด เมื่อวางมือที่ปากของเด็กหรื อวางที่ปากของแม่ แต่
ลักษณะการทํา Hand Cue นี ้ เมื่อเด็กรู้ลําดับการพูดแล้ ว ก็จะหยุดทํา Hand Cue ไปเอง ดังนัน้ ควรใช้
Hand Cue เมื่อจําเป็ น แล้ วค่อยลดการใช้ Hand Cue ลง
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ตัวอย่ าง ด.ญ. Graycie M. อายุ 3 ปี 9 เดือน ใส่เครื่ องช่วยฟั งมาเป็ นเวลา 15 เดือน มีปัญหา
ทางสติปัญญาด้ วย ในการสอนพูดจะสอนโดยใช้ กิจกรรม เช่น ผู้สอนเทนํ ้าใส่ถงั พลาสติก
เด็กจะสนใจการเทนํ ้ามากกว่าที่จะฟั งว่าผู้สอนกําลังพูดว่าอะไร ผู้สอนจึงใช้ เทคนิคการหยุด
ชัว่ ขณะและการใช้ Hand Cue และ Auditory ร่วมกัน แล้ วผู้สอนจึงเน้ นให้ เด็กพูดออกเสียง
และพูดประโยคที่ยาวขึ ้น โดยใช้ ประโยคใหม่ๆ แล้ วให้ เด็กเลียนแบบ แต่สดุ ท้ ายผู้สอนก็ต้อง
ใช้ Hand Cue เพราะเด็กมองปากผู้สอนขณะพูด ผู้สอนจึงถือสิง่ ของไว้ ใกล้ ๆ ปากแล้ วพูด
แล้ วนําสิง่ ของไปไว้ ใกล้ ๆ ข้ างปากเด็กเพื่อให้ เด็กพูด
15. จัดกิจกรรมที่สนุกสําหรับเด็กเพื่อไม่ให้ เด็กรู้สกึ เบื่อ
16. การเปล่งเสียงคําที่สําคัญในประโยคให้ ดงั ขึ ้น โดยเน้ นคําที่เด็กไม่พดู เช่น แม่ตกั ข้ าวใส่จาน
เด็กพูดว่า “แม่ตกั ข้ าวจาน” ผู้สอนต้ องเน้ นคําว่า “ใส่” เป็ นต้ น
17. การขยายประโยค จะเป็ นการส่งเสริมการฟั งในระดับที่มีความซับซ้ อนมากขึ ้น เช่น เด็กพูดคําว่า
“ลูกบอล” ได้ แล้ วผู้สอนก็เพิม่ โดยพูดว่า “ลูกบอลสีนํ ้าเงิน” และให้ เด็กพูดซํ ้าๆ แล้ วค่อยขยายเป็ นประโยค
เช่น เล่นฟุตบอล เตะฟุตบอล เป็ นต้ น เพื่อให้ ผ้ ปู กครองนําไปใช้ ในการสอนพูดได้ ด้วย
18. การให้ แรงเสริมและพัฒนาการทางภาษา ผู้สอนจะต้ องให้ แรงเสริมเชิงบวกเสมอ เช่น เด็กพูดคํา
้ าพูดและสิง่ ของที่จบั ต้ องได้ แต่
ว่า Bye Bye ได้ ผู้สอนก็ชมว่า เก่งมาก พูดได้ ดมี าก ผู้สอนให้ แรงเสริมทังคํ
โดยทัว่ ไปมักใช้ คําพูดมากกว่า ทังนี
้ ้การให้ แรงเสริ มจะต้ องให้ ทนั ที แต่จะต้ องคํานึงถึงการใช้ คําให้ เหมาะสม
กับวัยของเด็กแต่การชมจะทําเมื่อเด็กปฏิบตั ไิ ด้ ตามเป้าหมายที่วางไว้ เท่านัน้
19. การสอนโดยให้ เด็กหาแหล่งกําเนิดเสียง ถ้ าเด็กใส่เครื่ องช่วยฟั ง 2 ข้ าง จะสอนการฟั งได้ เร็วกว่า
เด็กที่ใส่เครื่ องช่วยฟั งเพียงข้ างเดียว ดังนันถ้
้ าเป็ นไปได้ ควรใส่เครื่ องช่วยฟั ง 2 ข้ างจะดีกว่า แต่ถ้าใส่
เครื่ องช่วยฟั งแล้ วเด็กได้ ยิน ผุ้สอนจะสอนการฟั งทันทีโดยไม่ต้องรอ ซึง่ ถ้ าเด็กอยูใ่ นโรงเรี ยนก็ให้ ใส่
เครื่ องช่วยฟั ง 2 ข้ าง

แต่ถ้าเวลาสอนพูดก็อาจใส่ทีละข้ างได้ ทังนี
้ ้เพื่อทดสอบความสามารถในการได้ ยิน

ของหูแต่ละข้ างนัน่ เอง
20. การเรี ยกชื่อสิง่ ของโดยการสอนซํ ้าไปซํ ้ามาหลายๆ ครัง้ เพื่อให้ เด็กซึมซับ ซึง่ เด็กปกติ
การเรี ยกชื่อสิง่ ของไม่วา่ จะใกล้ หรื อไกลเด็กก็จะได้ ยนิ และเรี ยนรู้ได้

แต่ถ้าเด็กที่มีความบกพร่องทางการ

ได้ ยินจําเป็ นต้ องเรี ยกชื่อสิง่ ของให้ ตรงและเรี ยกชื่อซํ ้าไปซํ ้ามาหลายครัง้ เพื่อให้ เด็กเรี ยนรู้ชื่อที่ถกู ต้ อง
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21. กระตุ้นให้ เด็กพูด โดยใช้ เทคนิคต่างๆ ผสมกับเสียง เช่น การพูดและการใช้ Hand Cue การเอียง
ศีรษะเข้ าหาเด็กเพื่อให้ เด็กพูด การรอ เป็ นต้ น
22. การสร้ างความสนใจให้ กบั เด็ก เช่น การเอาของไปซ่อน เอาของไปห่อ เพื่อให้ เด็กคาดหวัง หรื อ มี
ความสนใจในสิง่ นัน้ หรื อใช้ สงิ่ ของที่มีความแปลก ของที่ตกแล้ วแตกหรื อหักได้ เพื่อให้ เด็กมีความสนใจใน
กิจกรรมนัน้
23. สอนให้ ผ้ ปู กครองใช้ เทคนิคการทดสอบการฟั งเมื่อเด็กใส่เครื่ องช่วยฟั ง หรื อการทดสอบเด็กเมื่อ
ใส่ประสาทหูเทียมโดยทดสอบทีละข้ าง ด้ วยการใช้ เสียง Six Sound (อา อู อี อึม ช ส ) ในการทดสอบ ซึง่
จะต้ องทําตังแต่
้ เด็กอายุน้อยๆ เช่น การนําบล็อกไม้ มาวางต่อกันแล้ วดูการตอบสนองของเด็กจากการฟั ง
เมื่อมีเสียงเรี ยกเด็กหันหาเสียงหรื อไม่

ตัวอย่ าง ด.ช. Jake T. อายุ 2 ปี 3 เดือน ใส่เครื่ องช่วยฟั งมาเป็ นเวลา 13 เดือน ผู้สอน
สอนโดยใช้ เสียงที่แตกต่างกัน 6 เสียง ด้ วยการใช้ ของเล่นเป็ นเป็ ดที่เคลื่อนไหวได้ ซึง่ จะมีเป็ ด
หลายตัวหมุนวนอยูใ่ นกระบะของเล่นและเป็ ดก็สง่ เสียงร้ องได้ ขณะที่เด็กกําลังสนใจเป็ ดอยู่
นัน้ ผู้สอนหยิบเป็ ดออกมา 1 ตัว เด็กร้ องขอและเอื ้อมมือมาจับ ผู้สอนก็จะยกมือที่ถือเป็ ดอยู่
หนีไป จากนันผู
้ ้ สอนก็ทดสอบการฟั ง โดยพูดให้ เด็กฟั งและพูดตามโดยผู้สอนพูดว่า “เป็ ดตัวนี ้
ร้ อง อิอิ” ถ้ าเด็กพูดตามได้ ก็จะวางเป็ ดไว้ ที่เดิม แล้ วก็ทําแบบนี ้ไปเรื่ อยๆ แต่ใช้ เสียงที่แตกต่าง

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิศ์ ริ ิผล เขียนและเรี ยบเรี ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพนั ธ์ ศรี วนั ยงค์ แปลการบรรยาย
นางสาววินิตา แก้ วเกื ้อ ถอดเทปการบรรยาย
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