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บทนํา 

 คนทั่วไปที่ไมใชนักภาษาศาสตรมักเขาใจวาคําในภาษาหนึ่งสามารถถายทอดความหมายเทียบเคียงกับคําในอีกภาษา
หนึ่งไดคําตอคําและอาจมีการเรียงลําดับคําในประโยคที่คลายคลึงกัน  ฉะนั้นในการแปลจะมีการแปลแบบคํา-ตอ-คํา  และผูก
ประโยคที่มีวากยสัมพันธในภาษาเปาหมาย (Target Language) เหมือนกับภาษาตนฉบับ (Source Language)  ซ่ึงมีผลทําใหเกิด
การสื่อความหมายที่ไมชัดเจน  หรือไมถูกตอง  และอาจทําใหเกิดการเขาใจผิดหรือเขาใจไมตรงกันระหวางผูพูดกับผูฟงได 
(Larson, 1984) 
 ในทํานองเดียวกัน  คนที่ไดยินมักเขาใจวาภาษามือไทยมีคําที่ส่ือความหมายเหมือนกับคําในภาษาไทย คํา-ตอ-คํา  และ
มีโครงสรางการผูกประโยคเหมือนกันกับภาษาไทย  ความเขาใจที่ไมถูกตองนี้กอใหเกิดปญหาในการสื่อสารระหวางคนที่ได
ยินที่ใชภาษามือไทยเปนภาษาที่สองกับคนหูหนวกที่ใชภาษามือไทยเปนภาษาแม  เนื่องจากภาษามือไทยที่ใชติดตอสื่อสาร
ระหวางคนหูหนวกกันเองนั้น  มีโครงสรางภาษามือและวากยสัมพันธเปนของตนเองแตกตางจากภาษาไทย  ทามือไมมี
ความสัมพันธกับคําในภาษาไทยในลักษณะหนึ่ง-ตอ-หนึ่ง ในแงของอรรถศาสตร  ทามือหนึ่งๆ อาจเทียบเคียงกับคําหนึ่งคํา  
หรือวลีหนึ่งวลี  หรือประโยคหนึ่งประโยคในภาษาไทย  (Sutton-Spence  และ  Woll, 1999: xi  และ 16) 
 บทความนี้มุงวิเคราะหเปรียบตางคํากริยา “เปด” ในภาษามือไทยกับภาษาไทย  เพื่อช้ีประเด็นความตางและขอควร
ระวังในการใชภาษามือไทย  เพื่อใหการสื่อสารระหวางคนที่ไดยินที่ใชภาษามือไทยเปนภาษาที่สองกับคนหูหนวกเกิดสัมฤทธิ์ผล
มากยิ่งขึ้น  
 
1. คํากริยา “เปด”  ในภาษาไทย 
 โครงสรางมโนทัศน (Conceptual  structure) ของคําวา  “เปด”  ในภาษาไทย  คือ การกระทําที่มีผูกระทําและสิ่งถูก
กระทํา  โดยที่ผูกระทําทํากริยานี้กับสิ่งที่ถูกกระทําแลวจะเปลี่ยนสภาพสิ่งที่ถูกกระทําจาก “ปด” เปน “เปด” (Farrell, 2005)  คํา
วา  “เปด”  มีความหมายวา “ทําใหส่ิงที่ปดอยูเผยออก  หรือตรงขามกับปด”  (http://rirs3.royin.go.th/ ridictionary/query.asp 
(June 27, 2005))  เชน  ”เปดประตู”   “เปดหนาตาง  เปนตน 

* นักศึกษาปริญญาโท  และอาจารยประจําภาควิชาภาษาศาสตร  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ผูพูดภาษาไทยใชคําวา  “เปด”  เปนคํากริยาที่มีประธานของประโยคเปนคน  สัตวหรือส่ิงของ  และมีกรรมของการเปด
เปนสิ่งของ  (Larson, 1984)  เชน 

(1)  เขาเปดขวด 
(2)  สุนัขเปดประตู 
(3)  หนาตางเปด 
กริยา  “เปด”  ในภาษาไทยไมมีการผันแปรตามประธานผูกระทําหรือกรรมที่ถูกกระทํา  แตในวากยสัมพันธนามซึ่ง

เปนกรรมที่ถูกกระทําสามารถทําหนาที่เปนประธานของวากยสัมพันธได  เชน 
 (4)  [หนาตาง] i  เปด ti 



 
 หนาตางใน (4) เปนสิ่งที่ถูกกระทําการเปด  แตในวากยสัมพันธระดับผิวถูกเคลื่อนมาเปนประธานของกริยา  “เปด”  
จากตําแหนงในระดับลึกที่เปนตําแหนงกรรมของกริยา  คงไวซ่ึงรองรอยเดิมที่เปน trace (t) ของ การเคลื่อนยายนามวลี 
(Movement)  “หนาตาง”  
 นอกจากนี้นามผูกระทํากริยา  “เปด”  สามารถละเวนได  เชน 
 (5)  เปดประต ู(pro) 
 ประธานใน (5) เปนประเภทไรรูป (Empty  category)   ซ่ึงเปน pronoun  ที่ถูกละไว 
 สําหรับผูพูดภาษาไทยไมมีความแตกตางของอาการเปดไมวานามที่เปนสิ่งที่ถูกกระทําการเปดนั้นจะเปนสิ่งใด  มี
รูปลักษณะอยางไร   

นอกจากนี้ภาษาไทยยังมีสํานวน  เชน  “เปดใจ”   “เปดตัว”    ซ่ึงมีความหมายที่แผลงมาจากความหมาย  “เปด”  เดิมไม
มากนัก 

(6)  เปดใจ  =  ยอมรับ 
(7)  เปดตัว  =  แสดงตัวใหปรากฏในที่สาธารณะเปนครั้งแรก 

 ภาษาไทยยังมีคํากริยาที่เกิดจาก  กริยา + นาม  ในรูปแบบกริยาผสม (2 word-verb)   ดังรูปแบบ (8) 
(8)  [V N ]V : V = Verb (กริยา),  N = Noun (นาม) 
ตัวอยางเชน 
(9)  เปดน้ํา  =  เปดกอกน้ํา 
(10)  เปดไฟ  =  เปดสวิทซไฟ 

 
2. คํากริยา “เปด”  ในภาษามือไทย 
 ในการศึกษาภาษามืออเมริกัน (American Sign Language : ASL) Stokoe (1960 และ1965)    Klima และ Bellugi (1979) 
Liddell และ Jonhson (1989) พบวาทามือที่ทําใหเกิดความหมายประกอบดวย  หนวยมือ (Chreme)  ดังนี้  รูปแบบมือ 
(Handshape)   ตําแหนงมือ (Location)  ทิศทางการเคลื่อนมือ (Movement) ทิศทางฝามือหรือสันมือ (Orientation)  และอาจมีสี
หนา (Face Expression) ประกอบ  ซ่ึงสามารถนํามาวิเคราะหทามือในภาษามือไทยไดเชนเดียวกันวาประกอบดวยหนวยมือที่
เปนรูปแบบมือ  ตําแหนงมือ ทิศทางการเคลื่อนมือ  ทิศทางฝามือหรือสันมือ  และอาจมีสีหนา  การเคลื่อนลําตัวและศีรษะประกอบ 
(Tumtavitikul & Niwatapant, in progress) 

ทามือสําหรับคํากริยา  “เปด”  ในภาษามือไทยมีลักษณะแตกตางแปรเปลี่ยนไปตามนามที่เปนกรรมผูถูกกระทําและนามที่
เปนประธานผูกระทํา   2.1 นามที่เปนกรรมผูถูกกระทํา 

2.1.1  ทามือแสดงการ “เปด”  รวมลักษณะนามของนามที่เปนกรรม  โดยแปรทามือไปตามลักษณะนามของนาม
ที่เปนกรรมจําแนกตามชนิดของคํานาม  เชน  “เปดประตู”  “เปดขวด”  “เปดไฟ”  “เปดกอกน้ํา (ฝกบัว)” โดยมีโครงสรางทา
มือ “เปด”  ดังนี้ 

(11)  [ VCLi  OCLi ] ;  V = Verb (กริยา), O = Object (กรรม),  CL = Classifier (ลักษณะนาม) 



  CLi  คือ ลักษณะนามของนามที่ถูกกระทําและปรากฏเปนสวนของทามือเพื่อความสอดคลองระหวางกริยา “เปด” 
กับนามที่เปนกรรม   ดังแสดงในภาพที่ 1 – 4   ดังตอไปนี้ 

 
 

                     
 

 ภาพที่ 1  ภาษามือไทย  : “เปดประตู  (ทั่วไป)”  (ภาษาไทย : เปดประตู)   
    

                    
 

  ภาพที่ 2  ภาษามือไทย : “เปดฝาขวด (แบบงัด)”  (ภาษาไทย : เปดขวด) 
 
   

                         
 

          ภาพที่ 3  ภาษามือไทย : “เปดไฟ (เพดาน)”  (ภาษาไทย : เปดไฟ) 
       

           
 

             ภาพที่ 4  ภาษามือไทย : “เปดกอกน้ํา (ฝกบัว)”  (ภาษาไทย : เปดน้ํา) 



 
ความตางของทามือซ่ึงมีหนวยคําที่เปนลักษณะนามประกอบ (CL)  เห็นไดจากทามือ “เปดกระโปรงรถยนต”  กับ 

“รองเทาอาปาก”  ซ่ึงมีลักษณะนามเหมือนกัน  ถึงแมมีคํานามที่ตางชนิดกัน  ดังแสดงในภาพที่ 5  และ 6 
 
  

              
 

ภาพที่ 5  ภาษามือไทย : “รถยนต  เปดกระโปรงหนารถ”  (ภาษาไทย : เปดกระโปรงรถยนต) 
 
 

 

                    
 

ภาพที่ 6  ภาษามือไทย : “รองเทา  เปดหนารองเทา”  (ภาษาไทย : รองเทาอาปาก) 
 
2.1.2  ทามือแสดงการกระทํา  “เปด”  ยังแปรตามลักษณะยอยของนามชนิดเดียวกัน  เชน  “เปดประตูแบบชนิด

เล่ือน 2 บาน”  “เปดประตูแบบเลื่อน 1 บาน”  “เปดประตูแบบจับขอบเลื่อนประตู”  “เปดประตูแบบใชลูกบิดผลัก”  “เปดประตู
แบบใชลู ก บิ ด ดึ ง ”   ดั ง แ ส ด ง ภ า พ ที่  7  -  1 1  

 

                 
 

                         ภาพที่ 7  ภาษามือไทย : “เปดประตูแบบเลื่อน 2 บาน”  (ภาษาไทย : เปดประตู) 
 



                  
 

                         ภาพที่ 8  ภาษามือไทย : “เปดประตูแบบเลื่อน 1 บาน”  (ภาษาไทย : เปดประตู) 
 

             
 

          ภาพที่ 9  ภาษามือไทย : “เปดประตูแบบจับขอบเลื่อนประตู”  (ภาษาไทย : เปดประตู) 
 

            
 

                          ภาพที่ 10  ภาษามือไทย : “เปดประตูแบบใชลูกบิดผลัก”  (ภาษาไทย : เปดประตู) 
 

                                     
 

                          ภาพที่ 11  ภาษามือไทย : “เปดประตูแบบใชลูกบิดดึง”  (ภาษาไทย : เปดประตู) 
 

นอกจากนี้มีทามือแสดงการกระทํา “เปด”  ที่มีการเปลี่ยนตําแหนงมือไปตามลักษณะยอยของนามชนิดเดียวกันที่เปน
กรรม  เชน  “เปดไฟเพดาน”  “เปดโคมไฟ”  “เปดไฟฉาย”  ดังแสดงในภาพที่ 12 - 14  



   

รูปแบบมือ 

   
  

 
ภาพที่ 12  ภาษามือไทย : “เปดไฟเพดาน”  (ภาษาไทย : เปดไฟ) 

 
  

  

รูปแบบมือ 

   

 
ภาพที่ 13  ภาษามือไทย : “เปดโคมไฟ”  (ภาษาไทย : เปดไฟ) 

 
  

รูปแบบมือ 

   

  
 

ภาพที่ 14  ภาษามือไทย : “เปดไฟฉาย”  (ภาษาไทย : เปดไฟ) 
 



2.1.3  ทามือแสดงการกระทาํ “เปด”  ในลักษณะสํานวนภาษาไทย  เชน “เปดใจ”   สามารถใชเปนทามือเดี่ยวใน
ลักษณะสํานวนไดเชนกัน ดงัภาพที่ 15 

  
 
 

 
 

ภาพที่ 15  ภาษามือไทย : “เปดใจ”  (ภาษาไทย : เปดใจ) 
 

2.1.4  ทามือแสดงการกระทํา  “เปด”  ในลักษณะกริยาผสม (2 word–verb) ในภาษาไทย  เชน “เปดประชุม”  “เปด
เทอม”  ตองเปนทามือตอเนื่องในลักษณะ  [นาม  +  กริยา]   เปนประโยค   
ตัวอยางเชน 



 
 

          
 

ภาพที่ 16  ภาษามือไทย : “ประชุม  เปด”  (ภาษาไทย : เปดประชุม) 
 

             
 
ภาพที่ 17  ภาษามือไทย : “โรงเรียน  เปด”  (ภาษาไทย : เปดเทอม) 

 
 
 

2.2  นามที่เปนประธานผูกระทํา 
ทามือแสดงการกระทํา “เปด”  แปรตามชนิดของนามที่เปนประธาน  ดังนี้ 

 2.2.1  ประธานเปนคน  เชน 
 

      

รูปแบบ
มือ 

 

 
ภาพที่ 18  ภาษามือไทย : “พอ  เปดประตูแบบผลัก”   (ภาษาไทย : พอเปดประตู) 

  
 2.2.2  ประธานเปนสัตว  เชน 
    



           

รูปแบบมือ 

 

 
 ภาพที่ 19  ภาษามือไทย : “แมว  เปดประตูแบบผลัก”  (ภาษาไทย : แมวเปดประตู) 

 
 
นอกจากนี้ภาษามือไทยไมมีประธานของวากยสัมพันธที่เปนสิ่งไมมีชีวิตที่เปนผูถูกกระทําใน 

รูปแบบ (4)  เชน 
 

                          
 

        ภาพที่ 20  ภาษามือไทย : “เปดประตูแบบผลัก (อาไว)”  (ภาษาไทย : ประตูเปด) 



อภิปราย 
 
 

คําวา “เปด” ในภาษาพูดไทยเปนการเชื่อมโยงความหมายกับหนวยเสียงที่ประกอบเปนคําในระบบเสียงของภาษา  
และกริยา “เปด”  สามารถใชกับนามใดๆ ที่เปนกรรมไดโดยไมจํากัด (ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1)  ในขณะที่คําวา “เปด”  ของผูใช
ภาษามือไทยเปนการเชื่อมโยงความหมายของทามือในระบบมือของภาษากับความหมาย  ซึ่งระบบมือนี้ส่ือความหมายจาก
การมองเห็น (Visualization)  จึงเปนการเชื่อมโยงภาพลักษณและการเคลื่อนไหวกับความหมาย (ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2)  
เชนนี้ทามือจึงสามารถแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะนามและชนิดของนามที่ถูกกระทําและนามผูกระทํา  ตลอดจนแปรผันตาม
ลักษณะยอยของคํานามชนิดเดียวกันได  (2.1 – 2.2)  การแปรนี้อาจเปนการแปรรูปแบบมือ  การหันฝามือ  ทิศทางการเคลื่อน
มือ  (ภาพที่ 7 – 11)  และ/หรือการเปลี่ยนตําแหนงมือตามลักษณะยอยของคํานามชนิดตางๆ  (ภาพที่ 12 – 14)  นอกจากนี้
ลักษณะนามที่มากับคํากริยา  “เปด”  ใชกับชนิดของนามที่แตกตางกันแตมีลักษณะนามเดียวกันได  (ภาพที่ 5 – 6) 
 จากคํากริยา “เปด” ในภาษาไทย  และในภาษามือไทย  สามารถสรุปการวิเคราะหเปรียบตางไดดังนี้ 
 

“เปด”  ในภาษาไทย “เปด”  ในภาษามือไทย 
1.  ระบบเสียง (Phonology) 
     1 พยางคประกอบดวยหนวยเสียง : /pə ̀: t/  ซ่ึง
รวมหนวยวรรณยุกตเสียงต่ํา 

1.  ระบบมือ
     1 ทามือประกอบดวยหนวยมือ :  รูปแบบมือ   ตําแหนง
มือ  ทิศทางฝามือ/สันมือ  และการเคลื่อนมือ  เปนสําคัญ 
(Klima และ Bellugi, 1979) 

2 . หนวยวากยสัมพันธ (Syntactic Category) 
     1 คํา  “กริยา” 
 
 

1 คํา  เชน  “เปดใจ” (ภาษาไทย : เปดใจ) 
หรือ   1 วลี  เชน   
     “เปดขวด (แบบชนดิงดั)” (ภาษาไทย : เปดขวด) 
           [VCLi  OCLi] VP 

หรือ   1 ประโยค  เชน   
     “โรงเรียน  เปด”  (ภาษาไทย : เปดเทอม)  
           [NP  VP ] ; NP = นามวลี, VP = กริยาวลี 
 
 

3. วากยสัมพันธ (Syntax) 
    ตองมีคํานามที่ ถูกกระทําซึ่งอาจปรากฏเปน
กรรมหรือประธานในวากยสัมพันธ  เชน 
     3.1 pro  เปด  ประ
 
 

 
      มีลักษณะนามของนามที่ถูกกระทํารวมอยูกับคํากริยาใน
ทามือ 

CLi ] VP 

วากยสัมพันธในภาษาไทยแบบที่ 3.1   

ต ู                           [VCLi  O

      ซ่ึงเทียบเคียงไดกับ

 



     3.2 [ประต]ูi   ปด  ti    
  

       แตไมมีวากยสัมพันธในรูปแบบที่ 3.2  ซ่ึงเกิดจากการ
เคลื่อนนามวลีที่เปนผูถูกกระทํา 

   มีคํานามที่ปรากฏเปนประธานซึ่งเปนผูกระทํา  
เชน 
    3.3 พอเปดประตู 

      มีคํ านามปรากฏเปนประธานผูกระทําในรูปแบบ
ประโยค  เชน  
     “พอ  เปดประตูแบบผลัก”  (ภาษาไทย : พอเปดประตู) 
                           [NP  VP] 
     ซ่ึงเทียบเคียงไดกับวากยสัมพันธในภาษาไทยแบบที่ 3.3  
เพียงแตวามี VP ในลักษณะ (11)  ซ่ึงไมมีในภาษาไทย 

4. การแปร
     ไมมีการแปรเสียงหรือหนวยเสียง (Allophone) 
ในคํา “เปด” 
 
 

 
     มีการแปรหนวยมือ  ในทามือซ่ึงอาจแปรรูปแบบมือ  
ตําแหนงมือ  ทิศทางฝามือ/สันมือ  การเคลื่อนมือ  ตาม
ลักษณะนามของชนิดของนามที่ถูกกระทํา  และตามลกัษณะ
ยอยของนามชนิดเดียวกัน 

   
Jackendoff (1985: 9-21)  เสนอแบบจําลองโครงสรางไวยากรณที่เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางระบบเสียง 

(Phonology)  ระบบความหมาย (Semantics)  คลังศัพท (Lexicon)  และวากยสัมพันธ (Syntax)  (ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1) ศัพท
แตละคําที่เก็บในคลังศัพท  จะมีขอมูลดานเสียง  ความหมาย ซ่ึงเชื่อมโยงกับวากยสัมพันธ  เมื่อผูพูดดึงศัพทมาใชประกอบกับ
กฎวากยสัมพันธ  ก็จะไดผลลัพธเปนประโยคที่สมบูรณถูกตองตามไวยากรณและกฎทางเสียงจะทําใหออกเสียงไดถูกตอง 

 
 

Semantic 
WFRs Syntactic 

WFRs 

   
 

Phonology 
Correspondence 

Rules 

Lexicon 

Phonetic 
representat

Syntactic 
structures 
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 structures  

แผนภูมิท่ี 1  แบบจําลองไวยากรณภาษาของผูพูด–ผูฟงทั่วไป   
ดัดแปลงจาก Jackendoff (1985: 9) 



แตสําหรับคนหูหนวก  สวนของเสียงและระบบเสียงถูกทดแทนดวยทามือและระบบมือ  ซ่ึงเปนระบบที่สัมพันธกับการ
มองเห็น  ดังนี 
 

แผนภูมิที่ 3  วงจรสื่อสารดวยทามอื  ดัดแปลงจากวงจรสื่อสารภาษาพูด (Speech Chain
(http://web.mit.edu/6.551j/www/SpeechChain.gif (Ju

 
 
Denes และ Pinson (1992, 1973) เสนอวงจรของการสื่อสารภาษาพูดวา  ประกอบดวยระบบเสียง (Phonology)  ที่เร่ิมจากสมอง
ของผูพูด  ทําใหสมองสั่งการใหอวัยวะที่เกี่ยวของกับการพูด  ออกเสียงพูด (Articulation)  ซ่ึงทําใหเกิดคลื่นเสียง (Acoustics) 
ปอนกลับใหกับผูพูดและเขาสูหูผูฟง (Perception)  ซ่ึงผูฟงจะมีระบบโสตที่สงสัญญาณกลับไปตีความที่ระบบเสียง 
(Phonology)  ในสมองของผูฟง 

วงจรของคนที่ใชภาษามือดัดแปลงจากวงจรสื่อสารในภาษาพูดของ Denes และ Pinson (1992, 1973)  ไดดังนี้ 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

กฎอรรถศาสตร 

ระบบมือ 
(หัตถวิทยา) 

กฎเชือ่มโยง
ความหมายกับ
วากยสัมพันธ 

คลังศัพท 

ทามือ 

กฎวากยสัมพันธ 

โครงสราง
วากยสัมพันธ 

(ชั้นผิว) 

แผนภูมิท่ี 2  แบบจําลองไวยากรณของผูใชภาษามือ  ดัดแปลงจาก Jackendoff  (1985: 9 และ 21) 

โครงสราง
อรรถศาสตร/
มโนทัศน 

 

 
 

ผูรับสารฟง 
ผูสงสารพูด 
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็น 

ระบบมือ ระบบมือ 

ตามองเห
) ของ Denes และ Pinson (1992, 1973) 
ne 16, 2005)) 



 
 
ระบบมือเทียบไดกับระบบเสียง (Phonology) ในสมองของผูสงสาร การทําทามือเทียบไดกับการออกเสียง/เปลง

เสียงพูด (Articulation)  ทามือที่เปนสื่อเทียบไดกับคลื่นเสียงที่เปนสัญญาณ (Acoustic signal) ตาที่มองเห็นเทียบไดกับหูที่ได
ยิน (Perception)  ระบบการมองเห็น (Visual system) เทียบไดกับระบบโสต (Auditory system) ที่ทําหนาที่รับและปรับสัญญาณ
ภาพกลับไปตีความหมายในระบบมือในสมองของผูรับสาร  ความแตกตางระหวางระบบมือและระบบเสียงของผูสงสาร/ผูรับ
สารในภาษามือไทยและภาษาไทยมีผลตอวงจรของการสื่อสาร  จึงมีความจําเปนที่ผูใชภาษามือไทยเปนภาษาที่สองซึ่งมีวงจร
ส่ือสารภาษาพูดปกติตองศึกษาและเขาใจ  เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล 
 
สรุปและขอเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะหเปรียบตางคํากริยา “เปด”  ในภาษาไทยและภาษามือไทย  ไดแสดงใหเห็นประเด็นสําคัญของความ
ตางของคําที่ดูเหมือนจะเปนคําเดียวกันในทั้ง 2 ภาษา  แตมีความหมายและการใชที่แตกตางกัน  ฉะนั้นผูใชภาษามือไทยเปน
ภาษาที่สองพึงควรระวังไมนําไวยากรณของภาษาไทยไปใชกับภาษามือไทย  เชน  ผูใชภาษามือไทยเปนภาษาที่สองอาจเรียงคําวา 
“เปดตา”  ตามไวยากรณภาษาไทย   ดังนี้ 

 
 

                                           
 
                            ภาพที่ 21  ภาษามือไทยตามภาษาไทย : “เปด  ตา”* 
หรือ 

                                            
 
                                           ภาพที่ 22  ภาษามือไทยผิดรูปแบบ : “ตา  เปด”* 
 
 
 
 



ทามือที่ถูกตองสําหรับ “เปดตา” ในภาษาไทย  ควรจะเปนดังนี้ 
 

           
    
               ภาพที่ 23-ก           ภาพที่ 23-ข 

ภาพที่ 23  ภาษามือไทยที่ถูกตอง : “เปดตา”  ซ่ึงมีรูปแบบที่ใชกัน 2  แบบ 
 

จากการศึกษาคําวา “เปด” นี้เราสามารถประยุกตใชโดยอุปนัยกับคําอื่นๆ ในภาษามือไทยไดเชนกันวามีขอพึงระวัง
เร่ืองความตางระหวางภาษาไทยกับภาษามือไทย  หากคนที่ไดยินที่ใชภาษามือไทยเปนภาษาที่สองไดเขาใจทามือและระบบ
หนวยมืออย างถูกตองแลวก็จะทํ าใหการสื่ อสารระหว างคนที่ ได ยินกับคนหูหนวกเกิดสัมฤทธิผลมากยิ่ งขึ้น
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ภาคผนวก 
 

คําอธิบายเครือ่งหมายแสดงทิศทางการเคลื่อนมือในภาษามือไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  เคลื่อนมือตามทิศทาง 1 คร้ัง 

 เคลื่อนมือตามทิศทาง 2 คร้ัง  
 เคลื่อนมือตามทิศทาง 3 คร้ัง  
 เคลื่อนมือไป-กลับตามทิศทาง 2 – 3 คร้ัง  

 
 เคลื่อนมือจากการงุมปลายนิว้ปดแลวกางออก 

 เคลื่อนมือตามทิศทางโดยใชขอมือเปนจุดหมุน   

 เคลื่อนมือโดยการขยับปลายนิ้วหุบ-กาง  2 - 3 คร้ัง (ทําทากระพริบๆ) 
 


