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ความนํา 

การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศและเปนเครื่องมือที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย  
การศึกษาจึงเปนบริการทางสังคมที่ทุกคนควรจะมีโอกาสไดรับอยางเทาเทียมกันไมวาผูเรียนจะมีความบกพรองทางรางกาย  
อารมณและสติปญญา  ซ่ึงรัฐบาลไทยไดตระหนักถึงสิทธิและโอกาสความเทาเทียมกันทางการศึกษา  จึงไดกําหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   มาตรา 10 วรรคสอง   ความวา  “การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรอง
ทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู  หรือมีรางกายพิการ  หรือทุพพลภาพ  หรือบุคคลซึ่ง
ไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแล  หรือดอยโอกาส  ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนพิเศษ”   (กษมศรยุทธ  จันทภุชงคเดช, 2544) การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  นอกจากจะตองคํานึงถึงสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาแลวยังตองคํานึงถึงรูปแบบหรือวิธีการจัดการศึกษา  รวมถึงการจัดสื่อการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมใน
แตละสภาพความพิการหรือลักษณะการเรียนรูของคนพิการแตละประเภทดวย  (สํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) 
คนหูหนวกเปนกลุมคนที่มีความพิการลักษณะหนึ่ง  ซ่ึงหมายถึงคนที่สูญเสียการไดยินมากจนไมสามารถรับรูขอมูลผานทางการ
ไดยินไมวาจะใสหรือไมใสเครื่องชวยฟงก็ตาม  โดยท่ัวไปหากตรวจวัดการไดยินจะมีการสูญเสียการไดยินประมาณ 90 เดซิ
เบลขึ้นไป  คือ เมื่อเปรียบเทียบระดับเริ่มการไดยินของคนทั่วไปเมื่อเสียงดังไมเกิน 25 เดซิเบล  คนหูหนวกจะเริ่มไดยินเสียงที่
ดังมากกวา 90 เดซิเบล  ซ่ึงการสูญเสียการไดยินดังกลาวทําใหคนหูหนวกใชวิธีการรับรูผานทางประสาทสัมผัสที่เหลืออยูใน
การเรียนรูส่ิงตางๆ  แทนการไดยิน  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือคนหูหนวกเปนกลุมบุคคลที่ไมสามารถไดยินเสียงพูดหรือไดยิน
เสียงแตนอยมากจนไมสามารถเปลงเสียงพูดเลียนแบบได  ซ่ึงเปนสาเหตุที่ทําใหคนหูหนวกมีขอจํากัดในการพัฒนาการสื่อสาร
และการเรียนรู    จากผลการศึกษาเกี่ยวกับคนหูหนวกพบวาคนหูหนวกสวนใหญประสบปญหาในการเรียน  โดยมีปญหา
เกี่ยวกับเรื่องการอาน  การเขียนภาษาไทย   (วารี  ถิระจิตร, 2541)   และมีปญหาเรื่องเวลาที่ใชในการเรียนในวิชาตางๆ  ซ่ึงคนหู
หนวกจะใชเวลาเรียนหรือใชเวลาในการทําความเขาใจบทเรียนมากกวาคนทั่วไปในเนื้อหาเดียวกัน (อารีลักษณ  คีมทอง, 
2544)  สําหรับสาเหตุของปญหาดังกลาว   นอกจากจะเกิดจากขอจํากัดในการรับรูของคนหูหนวกแลว  สาเหตุอีกสวนหนึ่งมา
จากการขาดสื่อการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับวิธีการรับรูที่คนหูหนวกใชแทนการไดยินสื่อการเรียนการสอนกับการ
รับรูของคนหูหนวก  

การรับรู(Perception) คือ กระบวนการตีความหรือแปลความหมายของสิ่งเราที่มากระทบอวัยวะหรือประสาทรับสัมผัส
ตางๆ  การรับรูจัดเปนสื่อกลางสําคัญที่ทําใหมนุษยเกิดประสบการณและเปนเครื่องนําความรูเขาสูสมองเพื่อใหสมองเก็บ
รวบรวมและจดจําขอมูลหรือส่ิงตางๆ เหลานั้นไวสําหรับเปนพื้นฐานในการสรางความคิดรวบยอด (Concept) และใชความคิด
รวบยอดนั้นคนหาความรูอ่ืนๆ ตอไป  จึงกลาวไดวาการรับรูเปนพื้นฐานของการเรียนรู 

การรับรูเกิดจากการทํางานของประสาทสัมผัสที่อวัยวะตางๆ  เชน ตา หู ผิวหนัง เปนตน สําหรับคนหูหนวกนั้นไม
สามารถใชประสาทหูในการรับรูไดเทากับประสาทตา  คนหูหนวกจึงตองอาศัยการรับรูทางสายตาชวยในการรับรูเปนอยาง
มากรวมถึงใชวิธีการรับรูจากประสาทสัมผัสอื่นๆ  ไดแก  การสัมผัส  การดมกลิ่น การชิมรส  เขามามีสวนชวยดวย  ดังนั้นใน
การจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวก  สถานศึกษาตางๆ ควรพิจารณาเรื่องการใชส่ือ ส่ิงอํานวยความสะดวก บริการและความ



ชวยเหลืออ่ืนๆ  เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับวิธีการรับรูหรือการเรียนรู  ซ่ึงในการสัมมนาทางวิชาการ  เร่ือง “การยกราง
กฎกระทรวงวาดวยส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ”  
ซ่ึงจัดโดยสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย  เมื่อวันเสารที่ 11 กรกฎาคม 2541  ณ  คณะนิติศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ไดนิยาม “ส่ือ ส่ิงอํานวยความสะดวก  บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสําหรับคน
พิการ”  ไวดังนี้ 

• สื่อ  หมายถึง  ส่ิงที่ชวยคนพิการแตละประเภทใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร 
• สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง  อุปกรณ  เครื่องชวยคนพิการ เครื่องมือ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

โครงสรางทางสถาปตยกรรม  ส่ิงแวดลอมและบุคคลที่ชวยคนพิการแตละประเภทใหสามารถศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรูไดโดยสะดวก 

• บริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อ
คนพิการแตละประเภทใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

• ความชวยเหลืออ่ืนใด  หมายถึง สิทธิประโยชนที่คนพิการแตละประเภทพึงไดรับนอกเหนือจาก ส่ือ ส่ิงอํานวย
ความสะดวกและบริการเพื่อพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู 

สําหรับคนหูหนวกซึ่งเปนกลุมบุคคลที่มีความบกพรองทางการสื่อสารนั้น  คําวา  “ส่ือ”หมายรวมถึงทั้งสื่อและสิ่ง
อํานวยความสะดวก  (ศรียา  นิยมธรรม, 2541)   ดังนั้น ส่ือทางการศึกษาที่สําคัญและสอดคลองกับวิธีการรับรูของคนหูหนวก  
อาจแบงได 3 ประเภท  ดังนี้ 

1. ส่ือที่รับรูไดดวยการเห็น 
คนหูหนวกสามารถรับรูหรือเรียนรูดวยการเห็น การดูและการอาน เชน  ตัวหนังสือ  ภาษาเขียน  รูปภาพ  วัตถุ  

อุปกรณและภาษาทาทางเชนเดียวกับคนทั่วไป  แตสําหรับคนหูหนวกภาษาทาทางเปนสื่อที่สําคัญโดยเฉพาะการทํามือใน
ลักษณะตางๆ  ที่เรียกวา  “ภาษามือ” 

ภาษามือ  คือ ภาษาและเครื่องมือในการสื่อสารของคนหูหนวก  โดยใชมือเปนการสื่อความหมายและถายทอด
อารมณแทนการพูด  รวมทั้งมีการแสดงสีหนาและกิริยาทาทางประกอบเพื่อชวยใหเกิดความเขาใจทามือ  ซ่ึงสวนประกอบของ
ภาษามือมีอยู 5 อยาง  คือ 

1) ทามือ (Hand shape) คือ  การทํามือเปนทาตางๆ  ไดแก  กํามือ  แบมือ  กางนิ้ว  รวมนิ้ว  จีบนิ้ว 
2) ระดับของมือ (Position) ระดับของมือจะใหความหมายที่ตางกันถึงแมวาใชทามือเหมือนกัน เชน  ใชนิ้วช้ีที่

หนาอก หมายถึง ฉัน  ถาชี้ที่ขมับ หมายถึง รู 
3) ทิศทางการหันของมือ (Location)  เชน  การใชนิ้วช้ีเขามาที่ตัวผูพูด หมายถึง ฉัน  แตถาชี้ออกไปที่คนที่พูด

ดวย หมายถึง คุณ 
4) การเคลื่อนไหวของมือ (Movement) 
5) การแสดงสีหนา (Facial Expression) เพื่อชวยส่ือความหมายหรือถายทอดอารมณความรูสึก 
ภาษามือที่ใชในประเทศไทยมี 2 แบบ คือ  ภาษามือไทย (Thai Sign Language)  และทามือตามภาษาไทย (Signed 

Thai) ภาษามือไทยเปนภาษาที่มีโครงสรางทางภาษาและไวยากรณเปนของตนเอง  ซ่ึงมีโครงสรางและไวยากรณแตกตางจาก
ภาษาไทยอยางสิ้นเชิงและถือวาภาษามือไทยเปนภาษาแรกและภาษาพูดของคนหูหนวกไทย  และเปนภาษาประจําชาติของคน



หูหนวกไทยอีกดวย  สําหรับทามือตามภาษาไทยเปนการใชทามือตามคําศัพทของภาษามือไทยหรือการสะกดคําทีละตัวอักษร
ตามภาษามือไทย  โดยใชโครงสรางและไวยากรณแบบภาษาไทยหรือภาษาพูด  ซ่ึงคนหูหนวกจะมีปญหาอยางมากกับการทํา
ความเขาใจความหมายของทามือตามภาษาไทย  ดังนั้นจึงกลาวไดวา  ส่ือที่ดีที่สุดสําหรับคนหูหนวกตองเปนสื่อที่เปนภาษา
ของคนหูหนวกเอง  ซ่ึงคือ “ภาษามือไทย” 

2. ส่ือที่มีทั้งเสียง และภาพ 
คนหูหนวกสามารถมองเห็นภาพไดเชนเดียวกับคนทั่วไป  แตมีขอจํากัดในการรับรูจากเสียง  ดังนั้น ในการใชส่ือ

ที่มีทั้งเสียงและภาพสําหรับคนหูหนวก  เชน โทรทัศน  วิดีทัศน  วีซีดี  ภาพยนตร เปนตน  ตองจัดใหมีอักษรบรรยายคําพูดและ
เสียงที่มีอยูในสื่อไวใตภาพนั้น (Caption) นอกจากนี้  ส่ิงอํานวยความสะดวกที่สําคัญสําหรับคนหูหนวกที่จะชวยส่ือ
ความหมาย  แปลสื่อเสียงที่ตองใชการไดยินใหอยูในรูปสื่อที่รับรูดวยตา  นั่นคือ  “ลามภาษามือ”  ดังนั้น ในกรณีที่เปนสื่อที่มีทั้ง
เสียงและภาพอาจจัดใหมีการบันทึกภาพลามภาษามือไวที่มุมของภาพเพื่อใหคนหูหนวกดูภาพของสื่อและดูลามภาษามือไป
พรอมๆ กัน โดยลามภาษามือทําหนาที่ฟงเสียงพูดและเสียงตางๆ ที่เกิดขึ้นในสื่อพรอมกับทําทาภาษามือถายทอดใหคนหูหนวก
เขาใจ 

3. ส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
ส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับคนหูหนวก  ไดแก โปรแกรมชุดการเรียนหรือคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชา

ตางๆ เพื่อใหคนหูหนวกสามารถศึกษาหรือทบทวนบทเรียนดวยตนเอง  คอมพิวเตอรชวยสอนนับวาเปนสื่อที่มีบทบาทสําคัญ
ในการเรียนการสอน โดยคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียจะชวยเสริมพัฒนาการทางการรับรูของคนหูหนวกที่อาศัย
ประสาทสัมผัสทางตาไดเปนอยางดี  กลาวคือรูปแบบของสื่อแบบมัลติมีเดียที่มีทั้งตัวหนังสือ รูปภาพทั้งภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว  รวมถึงภาพจากวิดีทัศน  ซ่ึงเปนภาพการแสดงทาภาษามือในเนื้อหาตางๆ จะมีสวนชวยใหคนหูหนวกเขาใจ
เร่ืองราวในเนื้อหาวิชาที่สอนไดดีกวาแบบตัวหนังสือเพียงอยางเดียวหรือตัวหนังสือกับภาษามือ  นอกจากนี้การนําเอาระบบ
โตตอบกับผูใช (Interactive) มาผสมผสานเขาดวยกันอยางลงตัวจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจและสามารถนําไปทบทวน
บทเรียนไดดวยตนเอง 
 



การพัฒนาและการผลิตสื่อการเรียนการสอนสําหรับคนหหูนวก 
ส่ือการเรียนการสอนสําหรับคนหูหนวกไดมีการคิดคนเพื่อพัฒนาและผลิตสื่อที่มีความเหมาะสมกับคนหูหนวกมา

อยางตอเนื่องตั้งแตป ค.ศ. 1960 เปนตนมา  โดยมีทั้งการผลิตสื่อประเภทภาพยนตรสําหรับคนหูหนวก   ภาพนิ่ง  ภาพยนตร 8 มม.  
และ 80 มม. เครื่องฉายภาพขามศีรษะ รวมทั้งบทเรียนโปรแกรมการใชคอมพิวเตอรชวยสอน  ซึ่งสื่อตางๆ เปนสื่อที่เนนการ
รับรูดวยสายตาเปนหลัก  ซ่ึงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนสําหรับคนหูหนวกมีกระบวนการทํางานและรายละเอียด
เฉพาะแตกตางจากการผลิตสื่อสําหรับคนที่มีการไดยินหลายประการดังนี้ 

การพฒันาและผลิตสื่อที่รับรูดวยการเหน็ 
ส่ือที่เปนรูปภาพ  วัสดุ  อุปกรณตางๆ  สําหรับคนหูหนวกควรจะเปนสื่อที่มีความเหมือนจริง  พยายามหลีกเลี่ยง

สัญลักษณ  เชน ในการวาดภาพแผนผังของหองเรียนใหคนหูหนวกดู  องคประกอบของหองหรือวัสดุตางๆ ที่จะวาดลงไปควร
เปนลักษณะเหมือนของจริง  ไมควรใชรูปสี่เหล่ียมแทน  เนื่องจากคนหูหนวกสามารถเขาใจสิ่งตางๆ ที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจน
มากกวาที่จะเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม  หรือหากเปนไปไดควรจัดทําแผนผังหองดังกลาวเปนลักษณะแบบจําลอง(Model) ก็จะ
ทําใหคนหูหนวกสามารถเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นสําหรับการใชส่ือที่เปนภาษาเขียนในการอธิบายหรือสอนคนหูหนวกควรมี
การเรียงลําดับการนําเสนอใหเหมาะสม  โดยนําเสนอใหเห็นภาพรวมของสิ่งที่จะสอนกอนที่จะอธิบายในรายละเอียดตอไป 
เชน ในการนําเสนอเรื่องสวนประกอบของภาษามือไทยควรนําเสนอในภาพรวมกอนวาภาษามือไทยมีสวนประกอบกี่อยาง 
อะไรบาง  ตัวอยาง เชน 

 

สวนประกอบของภาษามือไทย มี 5 อยาง  คือ 
1. ทามือ 
2. ระดับของมอื 
3. ทิศทางการหันของมือ 
4. การเคลื่อนไหวของมือ 
5. การแสดงสีหนา 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลังจากนั้นจึงนําเสนอในรายละเอียดของแตละสวนประกอบในแตละขอตอไป 
การพัฒนาและผลิตสื่อวิดีทัศน 

ส่ือวิดีทัศนสําหรับคนหูหนวกควรจะมีองคประกอบที่สําคัญ  คือ ภาพ ภาษามือ อักษรบรรยาย (Caption)  ซ่ึงใน
การนําเสนอสื่อจะตองมีความสัมพันธสอดคลองกันทั้ง 3 องคประกอบ  และควรใชภาษามือเปนหลักในการสื่อสารเพราะคนหู
หนวกเรียนรูและสามารถเขาถึงสื่อโดยผานการสื่อสารดวยภาษามือมากที่สุด 

ในการผลิตสื่อวิดีทัศนสําหรับคนหูหนวก  สวนประกอบทางดานเทคนิค แสง สี เงา  ฉาก  เวที  อุปกรณตกแตง
ฉาก  มุมกลอง และสีหรือลายของเสื้อผาของนักแสดง  ตองพิถีพิถันเปนพิเศษกวาสื่อสําหรับคนทั่วไปเนื่องจากสวนประกอบ
เหลานี้มีผลตอสายตา  ซ่ึงเปนชองทางการรับรูที่สําคัญของคนหูหนวก  ฉากและสวนประกอบฉากที่ทําใหบรรยากาศดูสวยงาม
สําหรับคนทั่วไปอาจเปนสวนประกอบที่รกตาของคนหูหนวก  เชน ภาพติดฝาผนัง  ตนไม  ตู  ของโชว เปนตน  จุดเนนในการ



ถายทําส่ือวิดีทัศนสําหรับคนหูหนวก  คือ สีหนา ทาทางและภาษามือของผูแสดง  สวนประกอบที่ผูแสดงอางถึงในเนื้อเร่ืองหรือ
สวนประกอบอื่นๆ  เพื่อตกแตงฉากใหดูดีเปนเรื่องรอง  ดังนั้นจึงควรมีคนหูหนวกอยางนอย 2 – 3 คน ที่มีประสบการณในงาน
ผลิตเขารวมกํากับดานเทคนิคดวย   

ในดานการนําเสนอสื่อสําหรับคนหูหนวก  โดยใหคนที่มีการไดยินเปนผูแสดงผานลามภาษามือไมสามารถสื่อ
ความเขาใจแกคนหูหนวกไดดีเทากับการนําเสนอสื่อจากคนหูหนวกดวยกันเอง  เนื่องจากคนหูหนวกมีวิธีการคิดที่แตกตางจาก
คนที่มีการไดยิน  จึงควรใหคนหูหนวกเปนผูจัดทําบท  เปนผูแสดงและมีสวนรวมในการกํากับการแสดง  เพื่อใหสามารถสื่อ
เนื้อหาที่ตองการนําเสนอไดสมบูรณ  แตอยางไรก็ตาม หากทีมงานในการผลิตสื่อมีทั้งบุคคลที่มีการไดยินและคนหูหนวกควร
มีลามภาษามือไทยที่มีความชํานาญเขารวมเปนทีมงานดวย  เพื่อเปนสื่อกลางในการสื่อสารและเพื่อใหมั่นใจวาทีมงานสามารถ
ส่ือสารกันไดเขาใจอยางลึกซึ้ง  เนื่องจากคนหูหนวกสวนมากไมสามารถสื่อสารดวยวิธีการเขียนหรือวิธีการพูดไดอยาง
สมบูรณและในกรณีที่ใหคนที่มีการไดยินเปนผูแสดงควรใหคนหูหนวกเปนผูตรวจสอบภาษามือที่ผูแสดงใชวาถูกตอง
เหมาะสมสามารถสื่อสารไดชัดเจนและตรงตามความตองการ  ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาในการผลิตสื่อวิดีทัศนสําหรับคนหู
หนวกนั้น  การมีสวนรวมของคนหูหนวกในกระบวนการผลิตสื่อทุกขั้นตอนทําใหสามารถนําเสนอสิ่งที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
คนหูหนวกมากที่สุด   

สําหรับการเลือกใชอักษรบรรยายควรมีอักษรบรรยายเทาที่จําเปนและนอยที่สุดเทาที่จะทําไดเนื่องจากคนหูหนวก
ตองใชสายตาและความเขาใจในสื่ออักษรเหลานี้ดวย  ซ่ึงตัวอักษรที่คนหูหนวกตองการคือ  ตัวอักษรที่เรียบงาย  ไมมีลูกเลน  
เงา  หรือตัวเอียงควรมีความหนาและใหญมองเห็นไดชัด  สีของตัวอักษรที่ใชตองสบายตาและควรเปนสีที่ตัดกับสีพื้นหลัง 
(Background)  เชน ตัวหนังสือสีเหลืองพื้นฉากสีดํา  หรือตัวอักษรสีขาวพื้นฉากสีน้ําเงิน เปนตน 

การพัฒนาและผลิตส่ือคอมพิวเตอร 
ชวยสอนสําหรับคนหูหนวก 

ในการพัฒนาและผลิตส่ือประเภทบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับคนหูหนวกตองคํานึงถึงหลักการรบัรูของ
คนหูหนวกเปนสําคัญ   จึงควรมีภาษามือบรรยายประกอบในทุกๆ สวน  ไมควรมองขามแมจุดเล็กนอย  ไมวาจะเปนคําอธิบาย
ทั่วไป  เนื้อหารายวิชา  คําสั่งหรือคําแนะนําตางๆ  รวมถึงในแบบทดสอบและตัวเลือกดวยและนอกจากการนําเสนอโดยใช
ภาษามือแลวยังตองเนนการใชรูปภาพและรูปแบบภาพจําลองการเคลื่อนไหวมาเปนสวนประกอบ  เพราะคนหูหนวกจะรับรูได
มากกวาตัวอักษรและตัวเลข  ซ่ึงการนําเสนอภาพในเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นควรจัดเรียงภาพที่จะนําเสนอใหมี
ความตอเนื่องกันจะมีความเหมาะสมและชวยเรียงลําดับความคิดของคนหูหนวกไดดีกวา  โดยการเรียงคําที่จะสอนคนหูหนวก
ควรเรียงตามโครงสรางทางภาษาและไวยากรณของภาษามือไทย  ซ่ึงจะทําใหคนหูหนวกเขาใจไดดีกวาการเรียงคําตาม
ภาษาไทยหรือภาษาพูด  เชน  ประโยควา   “ลิงกินกลวย”   ถาใชภาษามือตามภาษาพูด  คือ  ลิง + กิน + กลวย  เรียงตามคําใน
ประโยคคนหูหนวกจะไมคอยเขาใจแตถาใชภาษามือ คือ กลวย + ลิง + กิน ตามวิธีนี้แลวคนหูหนวกก็จะเขาใจไดโดยงาย 

สําหรับรายละเอียดเทคนิคในการผลิตสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนมีรายละเอียดเชนเดียวกับการผลิตสื่อวิดีทัศน
ตามที่กลาวมาแลว  สวนองคประกอบทางดานเสียงนั้น  ถึงแมวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับคนหูหนวกจะมีการ
นําเสนอโดยใชภาษามือเปนหลัก  แตก็ควรมีองคประกอบดานเสียงพูดบรรยายประกอบ  เพราะนอกจากจะนําบทเรียนนี้มาใช
กับคนหูหนวกแลว  ยังสามารถนําไปประยุกตใชกับคนหูตึงซึ่งยังพอสามารถรับฟงเสียงไดบางโดยใชเครื่องชวยฟงเมื่อมีเสียง



บรรยายประกอบพรอมกับภาษามือและตัวอักษรจะทําใหคนหูตึงสามารถเรียนรูคําศัพท เขาใจความหมายของคําและเปนการ
ฝกพูดใหกับคนหูตึงเหลานั้นไดอีกดวย 

 
บทสรุป 

การจัดสื่อการเรียนการสอนสําหรับคนหูหนวกไมวาจะเปนสื่อประเภทใดก็ตามจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับ
วิธีการรับรูหรือวิธีการเรียนรูของคนหูหนวก  ซ่ึงจะใชการรับรูทางสายตามากที่สุด  ส่ือที่ควรนํามาใชกับคนหูหนวกจึงควรเปน
ส่ือทางการรับรูทางสายตาเปนหลักเพื่อใหคนหูหนวกไดใชสายตาอยางเต็มที่และเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่จะทํา
ได  ส่ือที่มีความเหมาะสมกับคนหูหนวกไดแก  ส่ือที่เปนภาพ  ส่ือวิดีทัศนที่มีคําบรรยายและมีลามภาษามือประกอบ  
นอกจากนี้ยังมีส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนแบบระบบมัลติมีเดียที่เขามามีบทบาทสําคัญในวงการการศึกษา  โดยนํามาประยุกตใช
สําหรับการผลิตสื่อสําหรับคนหูหนวกในรูปแบบของการนําเสนอภาษามือในชุดบทเรียนดวย  จึงนับวาเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
สําหรับการใชส่ือ 

การเรียนการสอนเพื่อใหคนหูหนวกสามารถเขาถึงขอมูลหรือเนื้อหาของวิชาที่เรียนและสามารถทบทวนบทเรียนดวย
ตนเองได  อยางไรก็ตาม  ส่ือที่ใชมากที่สุดและอาจจัดวาเปนส่ือที่ดีที่สุดสําหรับคนหูหนวกคือ “ภาษามือไทย”  ซ่ึงเปนภาษา
ของคนหูหนวก  ครูผูสอน ผูผลิตสื่อหรือผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวกควรรูจักและใหความสําคัญของ
ภาษามือไทยซึ่งเปนภาษาแรกของคนหูหนวกและบุคคลที่จะใชภาษามือไดดีที่สุดก็คือคนหูหนวก สําหรับกระบวนการพัฒนา
และผลิตส่ือการเรียนการสอนทุกประเภทสําหรับคนหูหนวกนั้นควรใหคนหูหนวกเขามามีสวนรวมในทุกๆ ขั้นตอนเพื่อใหได
ส่ือการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและวิถีชีวิตของคนหูหนวกมากที่สุด 
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