การฝึ กทักษะการฟั งและการพูด
เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยิน
เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ ยินหรื อที่เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่าเด็กหูหนวกหูตงึ เมื่อตรวจวัดการได้ ยิน
และใส่เครื่ องช่วยการได้ ยิน อาทิ เครื่องช่วยฟั ง หรื อการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ า
และมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามเมื่อเด็กใส่เครื่ องช่วยฟั งหรื อใส่ประสาทหูเทียมแล้ วจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ อง
ได้ รับการฝึ กฟั งฝึ กพูดจากผู้เชี่ยวชาญเพือ่ พัฒนาภาษาที่จะใช้ การสือ่ สาร ซึง่ การฝึ กทักษะการฟั งการพูดมี
ลําดับขั ้นและรายละเอียดดังนี ้
การฝึ กทักษะการฟั ง : เมื่อเด็กใส่ ประสาทหูเทียมหรือเครื่องช่ วยฟั ง 6 – 9 เดือน
ช่วงนี ้เด็กจะมีพฒ
ั นาการทางการฟั งดีขึ ้น มีการตอบสนองต่อเสียงมากขึ ้น เมื่อมีเสียงเด็ก
จะหันหาว่าเสียงมาจากที่ใด หรื อเมื่อได้ ยินเสียงเรี ยกชื่อเด็กจะหันหา และชอบฟั ง
เมื่อมีคนพูด นอกจากนี ้เด็กจะมีความสามารถเข้ าใจเสียง และแยกแยะระดับเสียงได้
เช่น แยกความแตกต่างของเสียงรถกับเสียงเครื่ องบินที่มีความแตกต่างของระดับเสียง
ส่วนพัฒนาการทางการพูดนันเด็
้ กจะเริ่ มเปล่งเสียงอ้ อแอ้ และเริ่ มเปล่งเสียงดังเพื่อ
เรียกร้ องความสนใจ เข้ าใจระดับเสียงสูงตํ่า สามารถควบคุมเสียงของตนเอง
จนกระทัง่ เด็กเริ่ มพูดคําแรก
ในการสอนทักษะการฟั งและการพูดนั ้น ผู้สอนจะต้ องตังเป
้ ้ าหมายก่อนสอน เช่น การฟั งเพื่อแยกความ
แตกต่างของเสียง โดยการฟั งเสียงคําว่า ปา-ปา กับ พา-พา แต่สองคํานี ้จะยากกว่าคําว่า ปา-ปา กับ พี-พี หรื อ
โพ-โพ เป็ นต้ น ซึง่ คําที่มีเสียงใกล้ เคียงกันนัน้ เด็กจะแยกความแตกต่างได้ ยาก อย่างไรก็ตาม วิธีการสอนพูด
โดยใช้ การฟั งนี ้ หากนํามาใช้ ในการสอนเด็กแล้ วเด็กไม่พฒ
ั นาเท่าที่ควร ผู้สอนอาจต้ องใช้ วิธีการสอนแบบอืน่
หรื อวิธีสอนแบบที่ใช้ กนั อยูโ่ ดยทัว่ ไป
การฝึ กทักษะการฟั ง : เมื่อเด็กใส่ ประสาทหูเทียมหรือเครื่องช่ วยฟั ง 9 – 12 เดือน
ในระยะนี ้เด็กจะต้ องมีความสามารถในการจําแนกเสียงและเริ่ มจําเสียงแต่ละเสียงว่าเป็ น
เสียงอะไร เริ่ มรู้วา่ คําแต่ละคํามีความหมาย สามารถบอกตําแหน่งของเสียงในระยะไกล และสามารถแยกเสียง
ของผู้พดู ในสภาพแวดล้ อมที่มีเสียงรบกวนได้
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การฝึ กทักษะการฟั ง : เมื่อเด็กใส่ ประสาทหูเทียมหรือเครื่องช่ วยฟั ง 12 – 24 เดือน
ขันนี
้ ้เด็กจะต้ องมีความสามารถในการบอกและแยกแยะในระดับคําพูด รวมทังสามารถพู
้
ด
เป็ นคําหรื อประโยคง่ายๆ ตามที่ได้ ยินได้ การจําคําอาจจะเป็ น 1 – 2 คํา และสามารถทําตามคําสัง่ 2
คําสัง่ ได้
จุดมุ่งหมายในการสอน
1. เด็กสามารถรับรู้เกี่ยวกับการทํางานของเครื่ อง
ประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) หรื อเครื่ องช่วย
ฟั ง (Hearing Aid) เช่น ใส่เครื่ องช่วยฟั งที่มีแบตเตอรี่
แล้ วให้ เด็กฟั ง และเมื่อเอาแบตเตอรี่ ออกแล้ วให้ เด็ก
ฟั งอีกครัง้ ผู้สอนถามเด็กว่า เครื่ องช่วยฟั งทํางานอยูห่ รื อไม่
2. เพือ่ ให้ เด็กสามารถแยกแยะเสียงทัง้ 6 เสียง (/อา/ /อู/ /อี/ /อึม/ /ช/ /ส/) โดยให้ เด็กฟั ง
ผู้สอนพูดและให้ เด็กบอกว่าเป็ นเสียงใด
3. เพือ่ ให้ เด็กสามารถแยกแยะเสียงสั ้น เสียงยาว โดยเฉพาะเสียงในภาษาไทยมีทงเสี
ั ้ ยงสัน้
และเสียงยาว ผู้สอนต้ องฝึ กให้ เด็กสามารถแยกว่าเสียงใดเสียงยาว เสียงใดเป็ นเสียงสั ้น
เช่น อา กับ อะ หรื อคําที่มีเสียงสันกั
้ บเสียงยาว เช่น ป้าน กับ ปั น้ เป็ นต้ น
4. เพือ่ ให้ เด็กสามารถแยกแยะประโยคที่มีความสั ้น ยาว แตกต่างกัน ทั ้งนี ้เด็กบางคนอาจจะ
ต้ องใช้ เวลานานในการเรี ยนรู้ ซึง่ ก่อนที่ผ้ สู อนจะฝึ กเด็กในขันนี
้ ้ จะต้ องรู้วา่ เด็กมีภาษา
มากน้ อยเพียงใด โดยการทดสอบเรื่ องคําศัพท์ที่เด็กได้ เรี ยนรู้มาแล้ ว
5. เพือ่ ให้ เด็กสามารถแยกแยะทํานองของเพลงหรื อบทกลอน เช่น เพลงแมงมุมลาย เพลง
ช้ าง เพลงเป็ ด เป็ นต้ น
6. เพือ่ ให้ เด็กสามารถฟั งเสียงและบอกทิศทางของเสียงได้ เช่น ผู้สอนฝึ กให้ เด็กฟั งเสียง
แมว ที่เป็ นของเล่นแล้ วนําแมวของเล่นนันไปซ่
้ อนไว้ ที่ใดที่หนึง่ ในห้ อง แล้ วให้ เด็กหาว่า
เสียงแมวมาจากที่ใด เป็ นต้ น ผู้สอนอาจจัดกิจกรรมในลักษณะต่างๆ และอาจจะใช้ วิทยุ
เทปประกอบการจัดกิจกรรมด้ วย
7. เพือ่ ให้ เด็กสามารถบอกชื่อสิง่ ต่างๆ ซึง่ ป็ นความสามารถในการพูด ซึง่ เด็กจะสามารถพูด
สือ่ สารได้ นนั ้ เด็กจะต้ องมีความรู้ในเรื่ องของภาษาและคําศัพท์เป็ นอย่างดี
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เป้าหมายในการสอนการฟั งและการพูด
การแยกแยะเสียงของตัวอักษรในประโยค เป็ นการสอนให้ เด็กฟั งเสียงของตัวอักษรโดยไม่เน้ น
เรื่ องของภาษา เช่น ในภาษาอังกฤษ คําบางคําจะมีเสียงเอส (S) ที่ท้ายคํา ผู้สอนก็จะ Highlight ตัว
เอสและให้ ฝึกออกเสียง ในขันนี
้ ้จะเน้ นการพูดเป็ นประโยค ซึง่ จะดีกว่าการพูดเป็ นคํา เพราะการพูด
เป็ นประโยคจะมีบริ บท เด็กจะสามารถฟั งและเข้ าใจได้ ดกี ว่าการฟั งและพูดเป็ นคํา
การจําชื่อสิ่งของ 2 อย่ างจากการฟั ง
เป็ นการฝึ กให้ เด็กจําสิ่งที่เห็นหรื อได้ ยินจากง่ายไปยากหรื อจากน้ อยไปมาก เช่น ผู้สอนนํา
สิง่ ของมาให้ เด็กดู 6 อย่าง ผู้สอนพูดชื่อสิง่ ของ 2 อย่าง แล้ วให้ เด็กเลือกของ 2 อย่างที่ผ้ สู อนพูด เมื่อ
เด็กทําได้ เมื่อเด็กจําได้ ต้ องสอนให้ เด็กรู้จกั ชื่อของสิง่ ของเพิม่ ขึ ้นและเพิ่มสิง่ ของที่วางให้ เด็กเลือก
เพิม่ ขึ ้น

การจําชื่อสิ่งของ 3 อย่ างจากการฟั ง
เป็ นการฝึ กให้ เด็กจําชื่อสิง่ ของที่ผ้ สู อนพูด 3 ชื่อ แล้ วเลือกสิง่ ของที่วางไว้ ให้ ถกู ต้ อง (Close
Set)
การจําชื่อสิ่งของ 4 อย่ างจากการฟั ง
เป็ นการฝึ กให้ เด็กจําชื่อสิง่ ของเพิ่มมากขึ ้น ผู้สอนอาจจะใช้ รูปภาพในการสอน ซึง่ ในการสอน
การฟั งนี ้ ถ้ าเด็กผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมตังแต่
้ ยงั เล็ก เด็กจะมีพฒ
ั นาการการฟั งและการพูดดีกว่า
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การฟั งและปฏิบัตติ ามคําสั่ง
ในขันนี
้ ้ผู้สอนฝึ กให้ เด็กเลือกภาพตามคําสัง่ ของผู้สอน เช่น ผู้สอนพูดว่า “กากบาท (X)
ภาพผู้ชายใส่หมวก” ถ้ าครัง้ แรกเด็กกากบาทผิดหรื อไม่ถกู ต้ องเมื่อเด็กกากบาทใหม่อีกครัง้ แล้ วทําได้
ถูกต้ อง ผู้สอนให้ คําชมเชย เช่น ภาพนี ้ถูกต้ อง หนูทําได้ ดีมาก หรื อผู้สอนให้ เด็กเลือกภาพโดยพูดว่า
“ภาพผู้ชายไม่ใส่หมวก” โดยผู้สอนเน้ นคําว่า “ไม่ใส่หมวก” ถ้ าเด็กทําท่าจะกากบาทผิด ให้ ผ้ สู อนพูด
เป็ นคําว่า “ไม่ ” เพือ่ เป็ นการสอนความหมายของคําด้ วย การสอนในลักษณะนี ้ไม่ใช่วิธีการทดสอบ
เพียงอย่างเดียว แต่เป็ นการสอนไปด้ วย ทั ้งนี ้การสอนดังกล่าวเป็ นการฝึ กหรื อการบําบัดโดยใช้ ทกั ษะ
3 ด้ าน คือการฟั ง การปฏิบตั ิ และการพูด

การฟั งสิ่งที่มคี วามสัมพันธ์ กนั
เป็ นการฝึ กฟั งให้ เด็กคิดวิเคราะห์สงิ่ ที่มีความสัมพันธ์กนั โดยเด็กไม่เห็นสิง่ นัน้ (Open Set)
เช่น ผู้สอนพูดเกี่ยวกับผลไม้ โดยไม่ได้ พดู ชื่อของผลไม้ ที่จะสอน หรื อไม่ได้ นําผลไม้ ที่จะสอนมาให้ เด็กดู
แต่ผ้ สู อนจะพูดคําหรื อข้ อความที่สมั พันธ์กบั ผลไม้ ที่จะสอน เช่น ผู้สอนจะสอนเรื่ องสตรอเบอรี่ ผู้สอน
พูดว่า “มีสเี ขียว” เด็กตอบว่า “องุน่ ” ผู้สอนพูดว่า “ยังไม่ใช่” เด็กพูดต่อว่า “แอปเปิ ล้ ” ผู้สอนพูดว่า
“ยังไม่ใช่” และให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “มีสแี ดงด้ วย” และบอกคําตอบที่ต้องการกับแม่ของเด็ก ให้ แม่ของ
เด็กพูดกับเด็กเพิ่มเติม โดยอาจพูดว่า “ใส่ในช็อคโกแลต” จนเด็กตอบว่า “สตรอเบอรี่ ” เป็ นต้ น

การฟั งแล้ วพูดตาม
เป็ นการฝึ กพูดโดยให้ เด็กฟั งแล้ วพูดตาม ถ้ าเด็กพูดผิดหรื อพูดไม่ถกู ต้ อง ผู้สอนจะต้ องให้
เด็กพูดใหม่ โดยฟั งผู้สอนพูดก่อนแล้ วเด็กจึงพูดตาม แต่ถ้าเด็กยังพูดผิด ผู้สอนจะให้ เด็กพูดใหม่ไม่
เกิน 3 ครัง้ เพราะถ้ าให้ เด็กพูดมากว่านี ้เด็กจะเบือ่ หน่ายและไม่ต้องการฝึ กพูด ดังนั ้นถ้ าเด็กพูดผิด
หรื อไม่ชดั เจนผู้สอนควรให้ กําลังใจ เช่น พูดว่า “เกือบใช่แล้ วนะ เกือบถูกแล้ วนะ” เป็ นต้ น
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การพูดย้ อนกลับหรือพูดทวนตัวเลขที่ได้ ยนิ
เป็ นการพัฒนาความสามารถของเด็กในการฟั งและจําตัวเลขที่ผ้ สู อนพูดจํานวน 2 - 5 จํานวน
แล้ วพูดทวนตัวเลขที่ผ้ สู อนพูด เช่น ผู้สอนพูดว่า “5 - 3” ให้ เด็กฟั ง จํา แล้ วพูดย้ อนกลับหรื อพูดทวน
โดยเด็กพูดว่า “5 - 3”
การฟั งแล้ วอ่ านพร้ อมกับชีท้ ่ ตี วั หนังสือ
เป็ นการฝึ กให้ เด็กฟั งแล้ วอ่านพร้ อมกับชี ้ที่ตวั หนังสือและตอบ
คําถามเกี่ยวกับเรื่ องที่อา่ น ซึง่ เป็ นการสอนการฟั งและสอนคําศัพท์
พร้ อมทังความหมายของคํ
้
าศัพท์แต่ละคําที่เด็กอ่าน เช่น ผู้สอนให้ เด็ก
ฟั งจากเทปบันทึกเสียง แล้ วอ่านตามพร้ อมกับชี ้ไปที่ตวั หนังสือหรื อคํา เมื่อฟั งเทปจนจบแล้ วผู้สอนตัง้
คําถาม ถามเกี่ยวกับเรื่ องที่อา่ น หรื อคําที่อา่ นว่าหมายความว่าอย่างไร ถ้ าเด็กตอบไม่ได้ ผู้สอน
จะต้ องอธิบายให้ เด็กฟั งเสร็ จแล้ วผู้สอนจะต้ องถามคําถามเดิมอีกครัง้ เพือ่ ตรวจสอบความเข้ าใจ
การตอบคําถามจากการฟั งการเล่ าเรื่อง
เป็ นการสอนเพื่อฝึ กให้ เด็กฟั งเรื่ องราวที่ผ้ สู อนเล่าให้ ฟังแล้ ว ตอบคําถาม โดยเนื ้อเรื่ องที่นํามา
เล่าในระยะแรกควรเป็ นเรื่ องราวสันๆ
้ ก่อน ประมาณ 2 - 3 ประโยค เมื่อผู้สอนเล่าเรื่ องจบก็จะถาม
คําถามจากที่เล่าให้ เด็กฟั ง แล้ วให้ เด็กตอบคําถาม ถ้ าเด็กตอบผิดหรื อไม่ถกู ต้ อง ให้ ผ้ สู อนถาม
คําถามเดิม อีกครัง้ เพือ่ ให้ เด็กพยายามหาคําตอบ หรื อจะใช้ เทคนิค Hi-lighting ก็ได้ ทั ้งนี ้หากเด็ก
ใช้ ไวยากรณ์ทไี่ ม่ถกู ต้ องผู้สอนจะต้ องแก้ ไขให้ ถกู ต้ องด้ วย
การฟั งและการพูดโต้ ตอบเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป
เป็ นการฝึ กให้ เด็กฟั งเนื ้อเรื่ องที่ผ้ สู อนพูด แต่จะต้ องพยายามให้ เด็กใช้ การฟั งโดยไม่ให้ มองที่
ปากผู้พดู การสอนผู้สอนอาจจะเริ่ มจากการถามเด็กเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ครอบครัว เพื่อฝึ กการฟั ง
และการพูดเรื่ องที่อยูใ่ กล้ ตวั ให้ กบั เด็ก โดยฝึ กจนกระทัง่ เด็กสามารถฟั งและพูดโต้ ตอบได้ อย่างดี
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พัฒนาการทางการพูดและภาษา
ขันตอนของการพั
้
ฒนาทางการพูดและภาษาเริ่ มจากการใช้ คําที่เป็ นภาษาพูดที่มีความหมาย
เด็กจะเริ่ มฟั งคําใหม่ๆ และเป็ นคําที่มี 3 – 4 พยางค์ ถึงแม้ วา่ ในขันนี
้ ้เด็กจะยังไม่คอ่ ยรู้ความหมายของ
้ ง่ายๆ
คําก็ตาม ซึง่ ผู้สอนอาจจะเล่นกับเด็กโดยใช้ เกมภาษาที่จะฝึ กให้ เด็กฟั งและเริ่ มพูดเป็ นคําสันๆ
เช่น จ๊ ะเอ๋ เป็ นต้ น
ทักษะทางการพูดและภาษา
การพัฒนาภาษาและการพูดของเด็กผู้สอนจะต้ องสอนจนกระทัง่ เด็กมีความสามารถในการ
ฟั งและเข้ าใจคําพูดได้ ทนั ที ซึง่ ในการจัดการเรี ยนการสอนนัน้ ผู้สอนจะต้ องใช้ การพูดในการสือ่ สาร
ไม่ใช้ ทา่ ทาง โดยการสอนอาจจะเริ่ มจากการใช้ ชื่อตัวเอง เมื่อพูดถึงตนเองหรื อการเรี ยนรู้การใช้ คํา
ใหม่ๆ 2 – 3 คํา แล้ วนําไปใช้ อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี ้การสอนในขันตอนนี
้
้เด็กจะต้ องสามารถ
บอกความแตกต่างของคําสองคําได้ แยกแยะเสียงของพยัญชนะ สระ ได้

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล เขียนและเรี ยบเรี ยง
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพนั ธ์ ศรี วนั ยงค์ แปลการบรรยาย
นางสาวสุกญ
ั ญา พิมพ์วนั นา ถอดเทปการบรรยาย
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