การพัฒนาการฟั งและการพูด
เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยิน
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ ยนิ มีทงหู
ั ้ หนวกและหูตงึ ซึง่ คนหูหนวกที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั
ในระหว่างปี ค.ศ. 1770 – 1827 คือ เบโทเฟน (Beethoven) คีตกวีและนักเปี ยโน
ชาวเยอรมันนีที่มีชื่อเสียง และได้ รับการยกย่องด้ านการประพันธ์เพลง ผลงานที่โด่งดัง
และเป็ นที่ร้ ูจกั กันทัว่ ไปคือ ซิมโฟนีหมายเลข 5 เมื่อเบโทเฟนอายุประมาณ 49 ปี
ก็ต้องประสบกับปั ญหาการสูญเสียการได้ ยินจนกระทัง่ หูหนวกในที่สดุ ต่อมาใน
ระหว่างปี ค.ศ. 1880–1968 ผู้ที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึง่ คือ เฮเลน เคลเลอร์ (Helen Keller) ซึง่ เป็ นคนหูหนวก
ั้
ยนิ และ
และตาบอด ซึง่ การที่เฮเลนสูญเสียประสาทสัมผัสที่สําคัญในการเรี ยนรู้ทงการได้
การเห็น ทําให้ เฮเลนเหมือนถูกตัดขาดจากโลกของการเรี ยนรู้ แต่เฮเลนได้ รับการสอน
จากพี่เลี ้ยงที่ชื่อ แอนน์ ซัลลิแวน (Ann Sulliwan) จึงทําให้ เฮเลนสามารถเรี ยนรู้สงิ่ ต่างๆ
ได้ จากการใช้ ประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่ ในระหว่างปี ค.ศ. 1847 – 1922 อเล็กซานเดอร์
เกรแฮมเบลล์ (Alexander Graham Bell) นักวิทยาศาสตร์ ชาวอเมริกนั ผู้มีชื่อเสียงด้ านการประดิษฐ์
โทรศัพท์ ถึงแม้ วา่ อเล็กซานเดอร์ จะมีการได้ ยินปกติ แต่มีแม่เป็ นคนหูหนวก ดังนันอ
้
เล็กซานเดอร์ จึงได้ สร้ างโปรแกรมสําหรับสอนคนหูหนวกและยังเป็ นผู้ที่สอนคนหูหนวก
อีกด้ วย

ปั จจุบนั เทคโนโลยีก้าวหน้ าไปอย่างรวดเร็ว รวมทังวิ้ ทยาการทางการแพทย์
ในหลายประเทศได้ มีการตรวจกรองการได้ ยินของทารกแรกเกิด รวมถึงประเทศไทยในโรงพยาบาลหลาย
แห่งมีบริการดังกล่าว จึงทําให้ สามารถตรวจพบความผิดปกติทางการได้ ยินของเด็กได้ อย่างรวดเร็ว ส่งผล
ให้ เด็กได้ รับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพทางการฟั ง การพูด โดยการใส่เครื่ องช่วยฟั งหรื อประสาทหูเทียม ซึง่
วิธีการดังกล่าวสอดคล้ องกับปรัชญาทางการศึกษาพิเศษที่จะต้ องกระตุ้นและช่วยเหลือเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ ยินโดยเร็วที่สดุ เพื่อพัฒนาภาษาและการพูด
การพัฒนาภาษาและการพูดของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ ยินแบ่งได้ เป็ น 3 วิธี คือ
1)ภาษามือและการสื่อสารระบบรวม 2) การสอนพูด และการสอนโดยใช้ การฟั งเสียงในภาษา ซึง่ แต่ละ
วิธีมีรายละเอียดดังนี ้
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1. ภาษามือและการสื่อสารระบบรวม (Sign Language and Total Communication)
การสอนภาษามือแก่เด็กหูหนวกเริ่ มที่ประเทศฝรั่งเศส ในราวศตวรรษที่ 18
โดย Abbot Charles-Michel de l'Épée (18th Century, France)
ต่อมา Reverend Thomas Hopkins Gallaudet (ปี ค.ศ. 1787 – 1851) และ
Edward Miner Gallaudet (ปี ค.ศ. 1813 – 1917)
Charles-Michel de l'Épée

Reverend Thomas Hopkins

ได้ ก่อตังมหาวิ
้
ทยาลัยสําหรับคนหูหนวกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็ นที่ร้ ูจกั กัน
อย่างแพร่หลายคือ Gallaudet University การเรี ยนการสอนจะใช้ ภาษามือ Edward Miner Gallaudet
โดยมีพื ้นฐานความเชื่อในเรื่องวัฒนธรรมของคนหูหนวก ผู้ปกครองที่หหู นวกต้ องการ
ให้ ลกู ของตนที่หหู นวกได้ สอื่ สารโดยใช้ ภาษามือ ซึง่ เป็ นวัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวก ผู้ปกครอง
ไม่ต้องการให้ เด็กใส่เครื่ องช่วยฟั ง และไม่ต้องการให้ ใช้ ภาษาพูดในการสื่อสาร
นอกจากนี ้อาจจะมีข้อจํากัดหรื อมีความยากลําบากในการเดินทางเพื่อพาลูกไป
ฝึ กพูดอีกด้ วย

2. การสอนพูด (Auditory – Oral Education)
ในระหว่างปี ค.ศ. 1727 – 1790 Samuel Heineke ได้ พฒ
ั นาวิธีการสอนพูดแก่เด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ ยิน โดยใช้ การดู การฟั ง และการสัมผัส นอกจากนี ้ในระหว่างปี ค.ศ. 1847 – 1922
อเล็กซานเดอร์ เกรแฮมเบลล์ (Alexander Graham Bell) ได้ ให้ ความสําคัญกับ
การสอนพูดมากกว่าการสอนภาษามือ ซึง่ การสอนด้ วยวิธีนี ้จะทําให้ เด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ ยินเรี ยนรู้ภาษาพูด
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3. การสอนโดยใช้ การฟั งเสียงในภาษา (Auditory – Verbal Therapy : AVT) เป็ นการสอน
โดยเน้ นให้ เด็กฟั งด้ วยการใช้ การได้ ยินที่เหลืออยู่ แต่วธิ ีนี ้ไม่ได้ ใช้ การฟั งเพียงอย่างเดียวแต่จะใช้ การสอน
ภาษาอีกด้ วย ทังนี
้ ้เพื่อนําไปใช้ ในชีวิตประจําวัน บุคคลที่วางรากฐานวิธี AVT นี ้มี 3 คน แต่เรี ยกชื่อวิธีนี ้
แตกต่างกัน คือ
1. Helen Beebe (ปี ค.ศ. 1909 – 1998) เรี ยกวิธีการนี ้ว่า Unisensory
2. Doreen Pollack (ปี ค.ศ. 1929 – 2005) เรี ยกวิธีการนี ้ว่า Acoupedics
3. Dan Ling (ปี ค.ศ. 1926 – 2003) เรี ยกวิธีการนี ้ว่า Auditory – Verbal
อย่างไรก็ดีแม้ จะเรี ยกชื่อต่างกัน แต่ทงั ้ 3 วิธีดงั กล่าวนันมี
้ หลักการเดียวกัน เหตุผลที่พอ่ แม่
เลือกใช้ AVT คือต้ องการให้ เด็กฟั งการพูดในสถานการณ์ที่เป็ นธรรมชาติในห้ องเรี ยนปกติ ถ้ าพ่อแม่หรื อ
ผู้ปกครองเข้ าใจวิธีการนี ้ก็จะทําให้ สามารถพัฒนาเด็กได้ ดียิ่งขึ ้น
การเลือกวิธีสอนทัง้ 3 วิธีดงั กล่าวนัน้ ผู้ปกครองจะเลือกแตกต่างกัน โดยผู้ปกครองที่มีการได้ ยิน
ปกติจะเลือกวิธีสอนพูดและวิธีสอนโดยใช้ การฟั งเสียงในภาษา แต่ผ้ ปู กครองที่เป็ นคนหูหนวกจะเลือก
วิธีการใช้ ภาษามือและการสื่อสารระบบรวม สิง่ หนึง่ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องการสอนภาษามือก็คือถ้ าจะให้ เด็ก
เรี ยนภาษามือ ผู้ปกครองก็จะต้ องเรี ยนรู้ภาษามือด้ วย จึงจะสามารถสื่อสารกันได้ แต่ผ้ ปู กครองที่เลือกวิธี
สอนพูดและวิธีสอนโดยใช้ การฟั งเสียงในภาษานันก็
้ เพราะว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ ยินส่วนใหญ่
มีการได้ ยินที่เหลืออยู่ ถ้ าได้ รับการตรวจวัดการได้ ยินแล้ วใส่เครื่ องช่วยฟั งหรื อประสาทหูเทียมก็จะใช้ การ
ได้ ยินที่เหลืออยูใ่ ห้ เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาการพูดได้
การสอนการฟั งและการพูดจะต้ องสอนโดยเร็วที่สดุ เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพของเสียงหากสอน
พูดตอนที่เด็กมีอายุมากแล้ วก็จะพบกับปั ญหาเรื่ องการออกเสียงขึ ้นจมูกมาก การสอนพูดจะทําให้ พอ่ แม่
ที่มีการได้ ยินปกติสามารถสื่อสารกับลูกได้ ถึงแม้ วา่ เด็กอาจจะพูดไม่ชดั เท่าที่ควร และยังส่งผลต่อการ
ทํางานและการเข้ าสังคมได้ มากกว่าเด็กที่ใช้ ภาษามือในการสื่อสาร

ความแตกต่างของวิธีสอนพูด (A-O) กับวิธีสอนโดยใช้ การฟั งเสียงในภาษา (A-V)
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ประเด็น

วิธีสอนพูด (A-O)

วิธีสอนโดยใช้ การฟั งเสียงในภาษา (A-V)

1. การมาเรี ยนหรื อฝึ ก
ทักษะการฟั งการพูด

ผู้ปกครองต้ องพาเด็กมาเรี ยนหรื อ ฝึ ก
ทักษะการฟั งการพูดกับผู้สอนให้ มากที่สดุ

ผู้ปกครองพาเด็กมาเรี ยนสัปดาห์ละ 1 ครัง้ หรื อ
อย่างมากไม่เกิน 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ผู้ปกครองเป็ น
ผู้ที่มีความสําคัญในการสอนหรื อฝึ กเด็ก

2. การใช้ ประสาท
สัมผัส

เน้ นการฟั ง การดู และการสัมผัส

เน้ นการฟั ง แต่ถ้าเด็กอยูใ่ นห้ องเรี ยน
ก็สามารถใช้ ประสาทสัมผัสได้ ทกุ อย่าง

3. การเข้ าเรี ยน

เด็กจะต้ องมีภาษาก่อนจึงจะไปเข้ าเรี ยนใน เน้ นให้ เด็กไปเรี ยนในห้ องเรี ยนปกติโดยเร็วที่สดุ
โรงเรี ยนปกติ
ซึง่ จะทําให้ เด็กสามารถเรี ยนรู้ภาษาพูดจากเพื่อนที่
มีการได้ ยินปกติ

4. การพูด

การพูดจะไม่คอ่ ยเป็ นธรรมชาติ เสียงขึ ้น
จมูก

5. การเข้ าสังคม

เด็กจะเข้ าสังคมกับเด็กหูหนวกได้ ง่ายกว่า เด็กจะสามารถเข้ ากลุม่ กับเพื่อนที่เป็ นเด็กปกติได้

เด็กจะพูดเป็ นธรรมชาติมากขึ ้น และคุณภาพของ
เสียงก็ดีขึ ้นด้ วย

การสอนโดยใช้ วิธีการฟั งเสียงในภาษา หรื อ AVT นี ้เด็กจะต้ องเรี ยนรู้โดยใช้ การได้ ยินที่เหลืออยู่
ในการพัฒนาการพูด ดังนันเด็
้ กจะต้ องได้ รับการวินิจฉัยโดยเร็วที่สดุ เมื่อพบว่าเด็กมีการสูญเสียการได้ ยิน
ก็จะต้ องใส่เครื่ องช่วยฟั งหรื อผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม เพื่อที่จะส่งเสริมการฟั ง โดยทัว่ ไปจะใช้ เวลา
ประมาณ 7 เดือน เด็กจะมีพฒ
ั นาการในการฟั งเช่นเดียวกับเด็กปกติ ถ้ าเด็กได้ รับการพัฒนาตังแต่
้ อายุ
ยังน้ อยหรื อตังแต่
้ 1 ขวบก็จะช่วยให้ เด็กพัฒนาภาษาได้ เร็ว ทังนี
้ ้จะต้ องสอนผู้ปกครองในเรื่ องการใช้
สภาพแวดล้ อม การสร้ างสถานการณ์ หรื อการใช้ กิจวัตรประจําวันในการทํางานบ้ าน เช่น ซักผ้ า
ทําอาหาร ซึง่ เป็ นกิจกรรม ที่มีขนตอนและต้
ั้
องการใช้ การสนทนา เพื่อสอนการฟั ง การพูดและภาษา
ให้ แก่เด็ก หรื อแม้ แต่การเล่นในสนามเด็กเล่นก็สามารถบูรณาการการฟั งการพูดในการฝึ กเด็กได้
เช่นเดียวกัน
การสอนจะต้ องสอนตามลําดับขันของการฟั
้
ง โดยใช้ เทคนิค
ที่เรี ยกว่า Highlighting และที่สําคัญ คือ การประเมินทังที
้ ่เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ แต่จะต้ องมีการประเมินตลอดเวลา มีการใช้ แบบทดสอบ
มีข้อมูลพื ้นฐาน (Baseline) การทดสอบจะทําเป็ นประจําทุก 6 เดือน
เพื่อที่จะใช้ ข้อมูลจากการทดสอบในการพูดคุยกับผู้ปกครอง
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พัฒนาการทางการฟั ง การพูด และภาษาของเด็กอายุ 0 - 6 เดือน
พัฒนาการทางการฟั งของเด็กที่มีการได้ ยินปกติ และเด็กที่ใส่เครื่ องช่วยฟั งหรื อใส่ประสาทหูเทียม
จะมี 10 ขัน้ ดังนี ้
1. ตระหนักรู้วา่ มีเสียง
2. ตอบสนองต่อเสียง
3. จําเสียงของแม่ได้
4. เมื่อได้ ยินเสียงแม่เด็กจะเงียบ
5. ฟั งเสียงสูงๆ ตํา่ ๆ
6. ตกใจเมื่อมีเสียงที่แปลกและดัง
7. ชอบฟั งเสียงเพลง
8. ชอบเสียง “มูม”ู
9. ฟั งเสียงที่มีความหมาย
10. เรี ยกชื่อเด็ก เพื่อให้ เด็กตอบสนอง
พัฒนาการทางการพูดและภาษาจะมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ใช้ การหัวเราะในการตอบสนอง
2. ส่งเสียงมากขึ ้น
3. ฟั งเสียงที่ตนเองสร้ างขึ ้น
4. ฟั งเสียงที่เกิดขึ ้น เช่น เสียงสะอึก เสียงครวญคราง
5. เปล่งเสียงอ้ อแอ้
การช่ วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
สิง่ ที่สําคัญในการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน มีดงั นี ้
1. ต้ องให้ เด็กใส่เครื่ องช่วยฟั งหรื อประสาทหูเทียมตลอดเวลา ยกเว้ นเวลาอาบนํ ้าและ
นอน เพราะทุกวินาทีมีความสําคัญต่อการพัฒนาการฟั งและการพูด
2. ฝึ กให้ เด็กตระหนักรู้ทนั ทีที่มีเสียง ไม่วา่ จะเป็ นเสียงรอบตัว เสียงสภาพแวดล้ อมหรื อ
เสียงพูดก็ตาม
3. กระตุ้นการตอบสนองต่อเสียง โดยการวางเงื่อนไข เช่น
เมื่อได้ ยินเสียงเรี ยกชื่อแล้ วหันหาเสียง เป็ นต้ น เมื่อเด็ก
ตอบสนองต่อเสียงพ่อแม่ผ้ ปู กครองจะต้ องให้ แรงเสริ มแก่เด็ก
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4. ฝึ กการตระหนักรู้วา่ มีเสียงหรื อไม่มีเสียง โดยการใช้ กิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึ กให้ เด็กรู้
ว่า มีเสียง ไม่มีเสียง ซึง่ เป็ นทักษะที่สําคัญทักษะหนึง่ ของการฝึ กฟั ง
5. ฝึ กเรื่ องการระบุทิศทางของเสียง โดยพ่อแม่ผ้ ปู กครองฝึ กให้ เด็กฟั งแล้ วหาว่าเสียงมา
จากทิศทางใด เป็ นเสียงของอะไร ทังนี
้ ้พ่อแม่ผ้ ปู กครองอาจจะสร้ างสถานการณ์ เช่น
เคาะประตู แล้ วฝึ กให้ เด็กฟั งและหันหาแหล่งกําเนิดของเสียง ซึง่ อาจต้ องฝึ กหลายๆ
ครัง้ และให้ การเสริมแรงเมือเด็กปฏิบตั ไิ ด้ ถกู ต้ อง
6. ฝึ กการตอบสนองต่อเสียงที่สําคัญ 6 เสียง คือ /อา/ /อู/ /อี/ /อึม/ /ช/ /ส/
ซึง่ เป็ นเสียงที่ครอบคลุมเสียงในภาษาพูดที่เด็กจะได้ ยนิ สิง่ ที่สาํ คัญอีกประการหนึง่
คือการตรวจสอบเครื่ องช่วยการได้ ยินอย่างสมํ่าเสมอ ถ้ าหากพบว่าเด็กมีปัญหาใน
การฟั งและตอบสนองต่อเสียง พ่อแม่ผ้ ปู กครองจะต้ องหาสาเหตุและดําเนินการแก้ ไข
โดยเร็ว
7. การตอบสนองต่อเสียงที่มีความหมาย เป็ นการสอนให้ เด็กรับรู้วา่ เสียงที่ได้ ยินนัน้
มีความหมาย การสอนจะต้ องสอนความหมายของคําศัพท์ไปด้ วย แต่ไม่ต้องเน้ น
เรื่ องการพูดชัดเจน แต่ควรเน้ นที่ทํานองหรื อระดับเสียงสูงตํ่า ซึง่ จะทําให้ เด็กสนุก
และสนใจในการฟั ง

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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