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As with many other professions, Interpreting has both educational and personal qualities that are 

necessary for someone to possess to be successful in this field. It is not just a matter of learning the language 

fluently but also involves a rich cross cultural understanding and a personal sense of ethics. As one works 

alone frequently we have to make many independent decisions, exercise judgment, employ critical thinking, 

apply the benefits of practical experience, and reflect on past actions and outcomes. 

A positive attitude is a must for anyone entering this field. We have moved far beyond the so-called 

“helper” model and now embrace the idea of mutual respect. We all learn from one another and though as 

interpreters we provide a service for communication transmission we still must recognize that as the one in a 

powerful role, we must be careful not to abuse this.  

A strong command of both ones native spoken and signed language is essential. Along with this, a deeper 

understanding of both cultures is paramount to facilitation of smooth communications between consumers. 

This Bilingual/Bicultural approach has proven to be most effective for interpreters to perform their job and 

impart the message in the most faithful way. Having a strong and varied vocabulary, coupled with good 

prediction abilities are skills that are tied to this quality and are used daily in our work. 

To have a broad knowledge base has also been seen to be most beneficial for interpreters who are 

often placed in unknown arenas for which they have little background. The more one is exposed to different 

disciplines, situations and higher education, the more likely one is to be successful when interpreting. Of 

course one cannot expect to be an expert in every field but broad general knowledge and experiences 

certainly gives one information to utilize. In the U.S. a new requirement of having a B.A.  
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will take effect for new interpreters entering the field to address this issue. 

Being neutral is one of the most essential qualities an interpreter needs to possess and one of the 

most challenging. We are there to facilitate communication between individuals who do not share a common 

language. At times one may feel the desire to share information that pertains to the situation or ones opinion 

but we must keep in mind this is not our role. Maybe you are in a situation that makes you uncomfortable. 

The best thing one can do is to complete ones job and then take responsibility for not placing oneself in the 

same situation again. Though one needs to be sensitive to many situations that may arise, it is also important 

to keep somewhat of a “thick skin” so not to be affected by every encounter you may meet. Especially in the 

medical arena one may be in very sensitive and sometimes emotionally charged situations where a strong, 

independent, and skilled interpreter is needed. This does not preclude the need to provide support as well at 

times though to be able to provide both roles impartially can be a challenge. Again, using your own 



judgment will be your guiding force. That combined with good ethics and boundaries will make ones decision 

in a variety of situations easier to make. 

As outlined above, both personal and educational qualities are necessary to become a qualified 

interpreter. Once these basic qualities have been satisfied then starts the actual training.  

Around the world standards and educational requirements differ somewhat though the goals remain 

the same. Looking at the United States, interpreters enter the field in a number of ways. CODAs, namely, 

children of deaf adults, have traditionally been the first interpreters. Without formal training they possess the 

language abilities to provide interpreting services though still need training in both ethical decision making 

and understanding ones boundaries. More and more CODAs are gaining training and understanding the 

importance of a rounded knowledge besides just linguistic and cultural competence. Most other individuals 

will enter an Interpreter Training Program (ITP) which is generally 2 years, undertaken after completion of 

basic sign language and often after completing a B.A. degree. The ITP will train individuals in sign to voice 

and voice to sign skills, ASL grammar, Ethics, and prepare individuals for a variety of interpreting settings. 

Both an internship and mentoring opportunities are offered within an ITP, which provide for real-life skills 

under the guidance of the higher educational facility. Some individuals chose not to complete an ITP but 

take only necessary skill building classes and later work in other settings with Deaf individuals such as 

residential schools or worksites where they can gain necessary skills to later become interpreters. No matter 

how one enters the field it is understood that ones education is never complete and ongoing workshops and 

trainings are not only encouraged but also required by national standards. Yearly conferences also offer 

many interpreters opportunities to gain new skills and meet others in the field. 

The National organization in the U.S. for interpreters is the Registry of Interpreters for the Deaf, 

(RID). Recently, they joined forces with the National Association of the Deaf, (NAD). Together, they can 

provide more comprehensive services to both the interpreting and Deaf communities. 

This change required revisiting the Code of Ethical Conduct (COE) both organizations utilized and a 

new COE has just been adopted.  

The guiding principles in this document represent the concepts of confidentiality, linguistic and 

professional competence, impartiality, professional growth and development, ethical business practices, and 

the rights of participants in interpreted situations to informed choice. The driving force behind the guiding 

principles is the notion that the interpreter will do no harm.   

When applying these principles to their conduct, interpreters remember that their choices are 

governed by a “reasonable interpreter” standard. This standard represents the hypothetical interpreter who is 

appropriately educated, informed, capable, aware of professional standards, and fair-minded.  

The guiding principles interpreters will follow are; 

1. Interpreters adhere to standards of confidential communication. 



2. Interpreters possess the professional skills and knowledge required for the specific interpreting 

situation. 

3. Interpreters conduct themselves in a manner appropriate to the specific interpreting situation. 

4. Interpreters demonstrate respect for consumers.  

5. Interpreters demonstrate respect for colleagues, interns, and students of the profession.  

6. Interpreters maintain ethical business practices. 

7. Interpreters engage in professional development. 

 

Besides a new Code of Ethics, a new national test has been devised for both hearing and Deaf 

interpreters. This new test, National Interpreter Certification, (NIC) has three parts. A general written test that 

is taken on computer which covers knowledge of ASL grammar, English grammar, COE, history and Deaf 

culture to name a few. Once passed, the interpreter will take both an Interview and Performance test. The 

Interview will assess the personal characteristics and qualities mentioned earlier to see whether the individual 

is a good fit for the profession. The Performance will assess both Interpreting and Transliteration skills. Once 

passed, interpreters can call themselves “Certified” and is able to work in a broader range of settings than 

someone without this credential. In the U.S. there are new laws to make it mandatory for anyone working 

within an educational setting to be nationally certified. Not only does this prove ones abilities, but also shows 

the Deaf consumers that you have attained a certain level of skill. Certification will also affect the 

compensation one receives for work. In general, completion of an ITP, and 2 to 3 years experience will 

provide individuals with enough background to then take the national test. Once certified Interpreters are 

required to complete continuing education units (CEU) in order to retain their credential. This is to ensure 

individuals are staying abreast of new developments in the field and keeping their skills up. Cue’s can be 

earned in a number of ways, from workshops, conferences, individual projects, to classes. 

There is a great demand for interpreters throughout the world and it is our responsibility to show we 

are a valued and necessary profession and conduct ourselves accordingly. With fewer barriers for Deaf and 

Hard of Hearing individuals throughout the workplace and educational facilities we are becoming a 

necessary accommodation. In the U.S. we also have a new arena where many interpreters work which is 

with Video Relay Interpreting. With technical advances it is now possible for Deaf individuals to make 

phone calls using computer web cams and software installed on Televisions. The interpreter and deaf 

individuals are able to see each other. They then can make phone calls using sign language rather than 

typing which was not always effective and prolonged a normally brief call. 

 As shown, we work in a multitude of settings with a varied consumer base both in age, sex, race and 

background and therefore it is necessary to be open and flexible. If these qualities are ones you possess it 

can be a very rewarding and yet forever challenging profession. It is important to take care always of ones 



personal and mental health. It is a physically demanding profession and so exercise especially for ones 

hands and arms is essential for longevity in the field. 

There is a perpetual shortage of interpreters in the world so we hope that people maintain their ability 

to stay in the profession. We also need to provide mentorship and encourage others who are coming behind 

us as they embark on what can be a 5 to 10 year journey to certification. 



ในการเปนลามภาษามือนั้น  ความรูและคุณสมบัติสวนบุคคลเปนสิ่งที่สําคัญซึ่งสงผลตอการประสบความสําเร็จใน
วิชาชีพเชนเดียวกับนักวิชาชีพอ่ืนๆ    การเปนลามภาษามือไมใชเพียงแคมีความสามารถในการเรียนรูการใชภาษามืออยาง
คลองแคลวเทานั้น  แตจะตองมีความเขาใจในวัฒนธรรมและมีจิตสํานึกทางจริยธรรมอีกดวย  เนื่องจากลามตองทํางานคน
เดียวจึงตองรูจักคิดเอง ตัดสินใจดวยตนเอง  ใชการคิดอยางมีวิจารณญาณ นําประสบการณและผลจากการตัดสินใจในอดีตมา
ใชประโยชนในการทํางาน  

 การมีทัศนคติที่ดีเปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งของการเปนลามวิชาชีพ  บทบาทของวิชาชีพลามภาษามือได
เปลี่ยนแปลงจากบทบาทการเปน  “ผูชวยเหลือ”  เปนบทบาทของผูใหบริการที่ผูรับบริการและผูใหบริการมีความนับถือซ่ึง
กันและกันและเนื่องจากลามเปนวิชาชีพที่ทําหนาที่เปนตัวกลางเพื่อเชื่อมการสื่อสาร  ซ่ึงเปนบทบาทที่สําคัญยิ่ง  ดังนั้นจึงตองทํา
ดวยความระมัดระวังและไมหาประโยชนจากความสําคัญนี้  
 การมีความชํานาญในการใชภาษามือและภาษาพูดเปนสิ่งที่จําเปนรวมกับการเขาใจวัฒนธรรมของทั้งสองภาษาอยาง
ลึกซึ้งอันจะชวยใหการสื่อสารเปนไปอยางราบรื่น  วิธีการแบบสองภาษาสองวัฒนธรรมเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสําหรับลาม
ในการทํางานและถายทอดขอความที่ตรงที่สุด  การรอบรูในคําศัพทและการมีความสามารถในการคาดเดาเปนทักษะที่ตองใช
ทุกวันในการทํางานเปนลาม 

 การมีพื้นฐานความรูรอบตัวที่หลากหลายเปนสิ่งที่มีประโยชนที่สุดสําหรับลามซึ่งมักจะตองทํางานในสถานการณที่
ตนเองไมมีความรูอยางลึกซึ้ง  ดังนั้น การมีความรูที่หลากหลายหรือมีความรูมากก็จะทําใหประสบความสําเร็จในการเปนลาม 
แมวาแตละคนจะไมสามารถมีความรูเชี่ยวชาญในทุกเรื่องได  แตอยางนอยการมีความรูทั่วไปและประสบการณอยางรอบ
ดานจะเปนขอมูลที่มีประโยชนตอลาม  ปจจุบันในสหรัฐอเมริกาไดกําหนดคุณสมบัติของลามคือตองสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (B.A.)  ดังนั้นผูที่จะเปนลามรุนใหมจะตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใหมนี้ 
 การวางตัวเปนกลางเปนคุณสมบัติที่สําคัญในการเปนลาม  ลามควรตระหนักวามีหนาที่อํานวยความสะดวกในการ
ส่ือสารระหวางบุคคลผูที่ไมไดใชภาษาเหมือนกัน  หลายครั้งที่ลามอาจจะรูสึกอยากรวมส่ือสารเกี่ยวกับสถานการณนั้นดวย
หรืออยากแสดงความคิดเห็น  แตลามตองระลึกไวเสมอวาไมใชบทบาทและหนาที่ของลาม  บางครั้งลามอาจจะตองทํางานใน
สถานการณที่ทําใหเกิดความไมสบายใจ  ส่ิงที่ดีที่สุด  คือ  พยายามทํางานในหนาที่ของตนใหเสร็จและไมพยายามพาตนเองไป
อยูในสถานการณแบบนี้อีก  แมวาลามบางคนจะมีความรูสึกออนไหวตอสถานการณที่เกิดขึ้น  ก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทํา
เหมือนกับไมมีความรูสึก 
ตอส่ิงที่จะตองเผชิญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องทางการแพทยซ่ึงเปนสถานการณที่มีเร่ืองของอารมณมาเกี่ยวของ  ลามจึงควร
มีทักษะ  มีความเข็มแข็งและเปนตัวของตัวเอง ลามไมจําเปนตองดําเนินการอยางใดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสถานการณดังกลาว  
การใชวิจารณญาณของตนเองเปนแนวทางรวมกับจริยธรรมจะทําใหงายตอการตัดสินใจในการทํางาน 

ดังที่ไดกลาวไวขางตน  ทั้งคุณสมบัติดานความรูและคุณสมบัติสวนบุคคลเปนสิ่งจําเปนพื้นฐานสําหรับผูที่ตองการ
เปนลามวิชาชีพ  ซ่ึงเมื่อมีคุณสมบัติครบแลว  จึงควรจะตองเริ่มการฝกอบรมเพื่อเปนลามภาษามืออยางจริงจังดวย 
 ถึงแมมาตรฐานและคุณสมบัติดานการศึกษาทั่วโลกจะมีความแตกตางกัน แตมีเปาหมายเหมือนกัน   ยกตัวอยางเชน  
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูที่เขาสูการเปนลามวิชาชีพนั้นสามารถกระทําไดหลายวิธี   CODAs (Children of Deaf Adults) หรือ
ลูกของคนหูหนวกมักจะเปนลามกลุมแรก  ซ่ึงกลุมคนเหลานี้ไมไดรับการฝกอยางเปนทางการแตมีทักษะทางภาษาซึ่ง
สามารถใหบริการเปนลามได  อยางไรก็ตาม การตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรมหรือจรรยาบรรณและการเขาใจขอบเขต



ของลามเปนสิ่งที่จําเปนที่กลุมนี้ตองไดรับการฝก  ผูที่เปนลูกคนหูหนวกหลายคนไดรับการฝกและเขาใจความสําคัญของการ
มีความรูรอบดาน  นอกเหนือจากความรูความสามารถดานภาษาและวัฒนธรรม  อีกกลุมหนึ่งคือผูที่เขามาเปนลามโดยผาน
หลักสูตรฝกอบรมลาม (Interpreter Training Program : ITP) ซ่ึงใชเวลา 2 ป  หลังจากจบหลักสูตรภาษามือข้ันตนแลวและ
สวนใหญมักจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว  หลักสูตรฝกอบรมลามประกอบดวย  ทักษะการแปลจากภาษามือเปนภาษา
พูดและจากภาษาพูดเปนภาษามือ ไวยากรณภาษามืออเมริกัน  จรรยาบรรณและการเปนลามในสถานการณตางๆ  มีการฝก
ปฏิบัติเปนลามฝกหัดซึ่งจะมีพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษาแนะนําในสถานการณจริง  บางคนเลือกจะไมเรียนจนจบหลักสูตร ITP  
แตเลือกเรียนฝกทักษะที่จําเปนบางอยางจากนั้นไปทํางานกับคนหูหนวก  เชน โรงเรียน  หรือสถานที่ทํางานที่มีคนหูหนวก
เพื่อเปนการฝกทักษะที่จําเปนเพื่อสามารถเปนลามตอไปในอนาคตได  ไมวาบุคคลจะเขามาเปนลามดวยวิธีใดก็ตาม  เปนที่
เขาใจกันดีวาการเรียนและการฝกทักษะจนจบหลักสูตรเพียงอยางเดียวนั้นไมเพียงพอ  ลามจําเปนตองเขารวมงานสัมมนาทาง
วิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของและเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติมเปนระยะๆ  ซ่ึงเปนขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพลามดวยและ
ทุกๆ ปมีการสัมมนาวิชาการเพื่อใหลามไดมีโอกาสเรียนรูทักษะใหมๆ  ตลอดจนไดพบปะกับเพื่อนรวมวิชาชีพคนอื่นๆ   

ในสหรัฐอเมริกามีองคกรระดับชาติสําหรับลาม คือ Registry of Interpreters for the Deaf (RID) และเมื่อไมนานมานี้
ไดรวมมือกับสมาคมคนหูหนวกแหงชาติ (National Association of the Deaf: NAD) ซ่ึงการรวมมือของ 2 องคกรหลักนี้ทําให
สามารถใหบริการที่หลากหลายมากขึ้นแกกลุมคนหูหนวกและกลุมลาม การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหตองมีการปรับปรุง
จรรยาบรรณลาม (Code of Ethical Conduct: COE) หรือแนวปฏิบัติของลามใหม 

 บทความนี้เปนการแนะนําหลักทั่วไปในการเปนลามซึ่งไดแก การรักษาความลับ ความสามารถทางภาษาศาสตรและ
วิชาชีพ  ความเปนกลาง  ความกาวหนาและการพัฒนาทางวิชาชีพ การปฏิบัติงานอยางมืออาชีพที่มีจริยธรรมและสิทธิของ
ผูเกี่ยวของที่ตองไดรับการแจงขอมูลที่จําเปนในการตัดสินใจตางๆ  ส่ิงเหลานี้เปนแรงผลักดัน (Driving force) ที่อยูเบื้องหลัง
หลักการดังกลาวที่จะทําใหทํางานไดดวยดี 
 เมื่อนําหลักการดังกลาวมาใชกับการปฏิบัติตนของลาม   ลามจะตองระลึกวาทางเลือกของตนจะตองเปนไปตาม
หลักปฏิบัติสากลของลาม  ซึ่งถูกคาดหวังวาเปนผูมีการศึกษา  มีความสามารถ  ตระหนักในมาตรฐานทางวิชาชีพและที่
สําคัญมีความยุติธรรม 
 หลักการหรือแนวทางที่ลามควรปฏิบัติ ไดแก 

ลามควรรักษาความลับของเรื่องที่ส่ือสาร 
ลามตองมีความรูและทักษะในสถานการณที่ตนปฏิบัติงาน 
ลามควรวางตนใหเหมาะสมกับแตละสถานการณ 
ลามควรแสดงความนับถือตอผูรับบริการ 
ลามควรแสดงความนับถือตอเพื่อนรวมงาน  ลามฝกหัด  (Interns)  และผูที่กําลังศึกษาเปนลามวิชาชีพ 
ลามควรทํางานอยางมีจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ 
ลามควรพัฒนาตนเองในทางวิชาชีพ 
นอกจากการปรับปรุงเรื่องจรรยาบรรณใหมแลว  ยังมีการปรับปรุงการทดสอบระดับชาติเพื่อใชสําหรับลามหูดีและ

ลามหูหนวก  การทดสอบใหมนี้เรียกวา National Interpreter Certification (NIC) ประกอบดวย 3 สวน คือ การทดสอบ
ขอเขียนทั่วไปซึ่งใชคอมพิวเตอร เปนการทดสอบความรูเกี่ยวกับไวยากรณภาษามืออเมริกัน  ไวยากรณภาษาอังกฤษ  



จรรยาบรรณ  ประวัติและวัฒนธรรมคนหูหนวก  เมื่อผานขอเขียนทั่วไปแลว  จะเปนการสัมภาษณและการทดสอบภาคปฏบิตั ิ 
การสัมภาษณจะเปนการทดสอบบุคลิกภาพและคุณสมบัติของการเปนลามวิชาชีพดังที่กลาวมาแลวขางตน  การทดสอบ
ภาคปฏิบัติเปนการทดสอบทักษะการแปลความหมาย (Interpreting) และทักษะการแปลคําตอคําซึ่งยึดตามหลักภาษาอังกฤษ 
(Transliteration)  หากผานขั้นนี้แลวจะถือวาเปนลามวิชาชีพที่ผานการรับรอง (Certified) สามารถทํางานไดอยางหลากหลาย
มากกวาลามที่ไมไดผานการรับรอง  ในสหรัฐอเมริกาไดมีกฎหมายใหมที่กําหนดใหลามที่ทํางานในสถานศึกษาจะตองเปน
ลามวิชาชีพ  การมีใบรับรองหรืออาจเรียกวาใบประกอบวิชาชีพไมใชเพียงการพิสูจนความสามารถ  แตเปนการแสดงให
คนหูหนวกที่ใชบริการทราบวาลามมีทักษะในระดับใด  ใบรับรองจึงมีผลตอการทํางานของลาม  โดยทั่วไปเมื่อผานหลักสูตร 
ITP และมีประสบการณ 2-3 ป ก็นาจะมีความสามารถเพียงพอในการสอบใบประกอบวิชาชีพ  นอกจากการสอบไดใบ
ประกอบวิชาชีพลามแลว  ลามควรไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง เรียกวา Continuing Education Units (CEU)  เพื่อใหคงสภาพ
ของการเปนลามวิชาชีพและเปนการสรางความมั่นใจวาลามจะพัฒนาตนเองและทักษะในวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ  การ
ไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องสามารถทําไดหลายวิธี  เชน  การสัมมนา  การประชุมวิชาการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การ
ศึกษาวิจัย  และการเขาเรียนเพิ่มเติม 

ปจจุบันมีความตองการลามเปนอยางมากทั่วทุกประเทศ  ซ่ึงเปนความรับผิดชอบของลามที่จะตองแสดงใหเห็นถึง
คุณคาและความสําคัญของวิชาชีพนี้และการปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพลาม และเนื่องจากอุปสรรคตางๆ ใน
สถานที่ทํางานและสถานศึกษาสําหรับคนหูหนวกหรือคนหูตึงลดนอยลงเรื่อยๆ  ลามจึงเปนบุคลากรที่มีความสําคัญ  ใน
สหรัฐอเมริกามีลักษณะงานใหมที่ลามหลายคนทําคือ  การเปนลามผานเครื่องวีดิโอ (Video Relay Interpreting) จาก
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี คนหูหนวกสามารถโทรศัพทโดยใชคอมพิวเตอรซ่ึงมีกลองติดอยูหรือการใชโปรแกรมที่
สามารถดูทางโทรทัศนได (ดูรายละเอียดในเว็บไซด www.havrs.com) ดังนั้นคนหูหนวกและลามสามารถเห็นซึ่งกันและกัน 
คนหูหนวกสามารถโทรศัพทโดยใชภาษามือส่ือสารแทนการพิมพขอความซึ่งตองใชเวลาและไมคอยมีประสิทธิภาพ  

จากที่กลาวขางตน  ลามตองทํางานในหลายๆ สถานการณกับผูคนที่มีความหลากหลายทั้งดานอายุ  เพศ  เชื้อชาติ  
และภูมิหลัง  ดังนั้นลามจึงควรเปนผูที่มีใจที่เปดกวางและยืดหยุน หากลามมีคุณสมบัติเหลานี้จะทําใหทํางานไดอยางมี
ความสุขในอาชีพที่ทาทายนี้  นอกจากนั้นสิ่งที่สําคัญอีกประการคือการดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
อยางสม่ําเสมอ  เนื่องจากลามเปนอาชีพที่ตองใชกลไกการทํางานดานรางกาย  โดยเฉพาะแขนและมือ  จึงควรหมั่นออก
กําลังกายและรักษาเพื่อใหสามารถทํางานไดนานในวิชาชีพนั้น 

ในปจจุบัน  ลามเปนที่ขาดแคลนอยางมากในทุกประเทศ  ดังนั้น ผูเขียนในฐานะลามวิชาชีพหวังวาลามที่มีอยูใน
ปจจุบันจะรักษาความสามารถใหอยูในระดับวิชาชีพ  นอกจากนี้  ลามวิชาชีพควรเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําและกําลังใจแกผู
ที่จะกาวเขามาสูการเปนลามวิชาชีพ  ซ่ึงตองใชเวลาประมาณ 5-10 ป จึงจะไดใบประกอบวิชาชีพลาม 


