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การส่ งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ อักษรเบรลล์ สาหรับนักเรียนผู้พกิ ารทางสายตา
-- กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตภาคเหนือ และภาคกลาง -ธีรัช ลอมศรี, TAKATSUKA Naoko
1. บทนา
รายงานผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั ที่ได้ รับทุนวิจยั Grant for Japan-Related Research Project
ประจาปี 2555 ในเรื่ อง “การจัดการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปนส
ุ่ าหรับผู้พิการทางสายตา” โดย Sumitomo Foundation
ประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ มีความประสงค์จะมอบทุนวิจยั ดังกล่าว แก่อาจารย์ และนักวิจยั ที่ถือสัญชาติของประเทศในเอเชีย ยกเว้ น
สัญชาติญี่ปนุ่ และผู้รับทุนต้ องเป็ นผู้ที่อาศัยอยูน่ อกประเทศญี่ปนในระหว่
ุ่
างรับทุน
มีความรับผิดชอบในการดาเนิน
โครงการวิจยั ตามที่ได้ เสนอ ที่มีโครงการวิจยั ในด้ านสังคมศาสตร์ หรื อมนุษยศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับประเทศญี่ปนุ่
ผลงานวิจยั เรื่ อง “การจัดการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปนส
ุ่ าหรับผู้พิการทางสายตา” เป็ นงานวิจยั เชิงสารวจ
ดาเนินการเก็บข้ อมูลมาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกครูผ้ สู อน นักเรียนผู้พิการทางสายตา รวมถึงการสังเกตการณ์สอนในชัน้
เรี ยนจริ ง ซึง่ ต่อยอดและขยายผลจากงานวิจยั ในชันเรี
้ ยนเรื่ อง “การใช้ อกั ษรเบรลล์ภาษาญี่ปนในการจั
ุ่
ดการเรี ยนการสอน
สาหรับนักเรี ยนผู้พิการทางสายตา” ซึง่ ได้ รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการการประชุมนานาชาติเครื อข่ายญี่ปนศึ
ุ่ กษาใน
ประเทศไทยให้ นาเสนองานวิจยั และได้ รับอนุญาตให้ ตีพมิ พ์บทความในเอกสารหลังการประชุมนานาชาติเครื อข่ายญี่ปนุ่
ศึกษาครัง้ ที่ 5
ข้ าพเจ้ าในฐานะผู้วิจยั หลักได้ รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกองค์กร ทุกภาคส่วนที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะ
อาจารย์TAKATSUKA Naoko ตาแหน่งในขณะนันคื
้ อผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปนุ่ เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ ประจาการ ณ
โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย เป็ นผู้ให้ คาปรึกษา และช่วยเหลือด้ านงานวิจยั นี ้จนเสร็ จสิ ้นงานวิจยั
2. ที่มาและความสาคัญ
การจัดการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปนในประเทศไทยนั
ุ่
น้ ได้ รับความนิยมเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง สังเกตจากผล
สารวจสถาบันสอนภาษาญี่ปนในต่
ุ่
างประเทศปี 2009 รายงานว่า ผู้เรียนภาษาญี่ปนระดั
ุ่
บมัธยมศึกษาในประเทศไทยมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจากอดีตจนถึงปั จจุบนั มีจานวนผู้เรี ยนที่สารวจเมื่อปี 2009 จานวน 42,400คน มีจานวนนักเรียนเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 35(เจแปนฟาวน์เดชัน่ ,2553) ไม่เพียงแต่นกั เรี ยนปกติเท่านันที
้ ่สนใจเรียนภาษาญี่ปนเพิ
ุ่ ม่ ขึ ้น ยังมีนกั เรี ยนกลุม่ ที่
พิการทางสายตาสนใจ และเลือกเรี ยนในแผนการเรียนภาษาญี่ปนุ่ โดยผ่านโครงการโรงเรี ยนเรียนร่วม จึงทาให้ การจัดการ
เรี ยนการสอนภาษาญี่ปนในชั
ุ่
นเรี
้ ยนที่มีเด็กพิการทางสายตาเกิดปั ญหาขึ ้น ด้ วยเงื่อนไขทางด้ านร่างกาย การรับรู้ และ
ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรี ยนพิการทางสายตาที่ตา่ งจากเด็กปกติ กล่าวคือ พัฒนาการทางด้ านภาษาของผู้พิการทาง
สายตานันจะช้
้ ากว่าเด็กปกติเพราะขาดประสบการณ์ในการมองเห็น และยังจะมีทว่ งทานองการพูดช้ ากว่าคนปกติ จึง
จาเป็ นต้ องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากชันเรี
้ ยนทีม่ ีเฉพาะเด็กปกติ
พระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 หมวดที่ 1 สิทธิและหน้ าที่ทางการศึกษา มาตรา
ที่ 5, 7และ 8 ระบุวา่ คนพิการมีสทิ ธิที่จะได้ รับการศึกษาทีม่ ีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทังการจั
้
ด
หลักสูตร กระบวนการเรี ยนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคลองกับความต้ องการจาเป็ นพิเศษของคนพิการ
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-- กรณีศกึ ษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตภาคเหนือ และภาคกลาง --

แต่ละประเภทและบุคคล และให้ สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้ สอดคลองกับ
ความต้ องการจาเป็ นพิเศษของคนพิการ และต้ องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในประกาศกระทรวง ดังนันโรงเรี
้
ยนที่อยูใ่ นเครื อข่ายโรงเรี ยนเรี ยนร่วม และมีนกั เรี ยน
เรี ยนร่วม จะต้ องจัดการเรียนการสอน และจัดการประเมินผลให้ กบั นักเรี ยนเรียนร่วม
3. วัตถุประสงค์ การวิจัย
(1) ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปนในประเทศไทย
ุ่
(เขตภาคเหนือตอนบน และภาค
กลาง)
(2) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น สาหรับผู้พิการทางสายตาทีใ่ ช้ อกั ษรเบรลล์ญี่ปนุ่ สือ่ การ
สอน และวิธีการสอน
4. ขอบเขตงานวิจัย
4.1 ขอบเขตด้ านผู้เรียน
ศึกษาเฉพาะผู้เรี ยนทีพ่ ิการทางสายตา ที่ศกึ ษาในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย เลือกเรี ยนภาษาญี่ปนเป็
ุ่ น
แผน ในโรงเรี ยนเครื อข่ายโครงการโรงเรี ยนเรี ยนร่วม ในเขตภาคเหนือ และภาคกลาง
4.2 ขอบเขตด้ านผู้สอน
ศึกษาเฉพาะการจัดการสอนของครูผ้ สู อนวิชาภาษาญี่ปนทั
ุ่ งชาวไทย
้
และชาวญี่ปนุ่
ในโรงเรี ยนเครื อข่าย
โครงการโรงเรี ยนเรี ยนร่วม ในเขตภาคเหนือ และภาคกลาง ไม่นบั รวมครูพี่เลี ้ยง หรื อครูการศึกษาพิเศษ
4.3 ขอบเขตด้ านการสอน
ศึกษาเฉพาะการสอน และการประเมินผลในรายวิชาภาษาญี่ปนุ่ (ในฐานะภาษาต่างประเทศที่ 2) ที่เป็ น
แผนการเรี ยน(6คาบ/สัปดาห์) ไม่นบั รวมวิชาเลือก หรื อกิจกรรมชุมนุม ฯลฯ
5. วิธีการวิจัย
(1) ใช้ แบบสอบถามสารวจจานวนโรงเรี ยนที่เปิ ดสอนภาษาญี่ปนส
ุ่ าหรับผู้พิการทางสายตา จานวนผู้พิการทาง
สายตาทีเ่ รี ยนภาษาญี่ปนุ่ ตาราที่ใช้ สือ่ การสอนที่ใช้
(2) ใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก สารวจสภาพห้ องเรี ยน วิธีการสอน และปั ญหาในการเรียนการสอน
6. การศึกษาอักษรเบรลล์ ญ่ ปี นุ่
อักษรเบรลล์ หรื อในภาษาญี่ปนคื
ุ่ อ 点字 ซึง่ เรี ยกตามลักษณะของตัวอักษรที่ปรากฏเป็ นจุดนูนเล็กๆ ใน 1 ช่องจะ
ประกอบด้ วย 6 จุดตาแหน่ง ซึง่ นามาสลับกันไปมาเป็ นรหัสแทนอักษรของคนปกติ อักษรเบรลล์ภาษาญี่ปนใช้
ุ่ แทนเสียง
ดังนันรหั
้ สตัวอักษรเบรลล์ภาษาญี่ปนสามารถใช้
ุ่
ได้ ทงตั
ั ้ วอักษรhiragana และ ตัวอักษรkatakana ส่วนตัวอักษรkanjiนันให้
้
ใช้ รหัสอักษรเบรลล์กบั เสียงอ่าน
การเขียนอักษรเบรลล์จะใช้ เครื่ องมือเฉพาะทีเ่ รี ยกว่า สเลท(Slate) และดินสอ(Stylus) การพิมพ์จะใช้ เครื่ องมือ
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เรี ยกว่า เบรลเล่อร์ (Brailler)คล้ ายกับเครื่ องพิมพ์ดีดทัว่ ไป มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีโปรแกรมพิมพ์อกั ษรเบรลล์ และ
เครื่ องพิมพ์อกั ษรเบรลล์ด้วย กระดาษที่ใช้ จะหนาคล้ ายกับกระดาษวาดรูป หรื อสามารถใช้ กระดาษถ่ายเอกสาร 2แผ่นเย็บ
ประกบกันแทนได้
การเขียนโดยใช้ เครื่ องมือนันต่
้ างกับการอ่านอักษรเบรลล์ กล่าวคือการเขียนของผู้พิการทางสายตานันจะต้
้ องใช้
การกดเจาะกระดาษจากด้ านหลังให้ นนู ขึ ้น เพื่อให้ สามารถอ่านได้ ดังนันการเจาะอั
้
กษรเบรลล์จะต้ องเจาะแบบตรงกันข้ าม
กับรหัสอ่าน และต้ องเริ่ มเขียนจากช่องด้ านหลังมาด้ านหน้ า ดังที่จะปรากฏในภาพ จุดสีดาแสดงถึงจุดตาแหน่งทีใ่ ช้ จุดสี
ขาวแสดงถึงจุดตาแหน่งที่ไม่ใช้
อักษรเบรลล์จะอ่านด้ านนูนจากซ้ ายไปขวาที่เขียนตามแนวนอน หนึง่ เว้ นวรรคที่มีหน่วย 1 หน่วยของอักษรเบรลล์
จะใช้ ฐานการสร้ างจาก 6 จุด ที่เรี ยงในแนวตัง้ 3 จุดและแนวนอน 2 แถว ตาแหน่งของจุดนี ้จะเรียกว่า จุดที่ ①, จุดที่ ②,
จุดที่ ③ จากด้ านบนฝั่ งทีใ่ กล้ เว้ นวรรคด้ านหน้ า และเรี ยกว่า จุดที่ ④, จุดที่ ⑤, จุดที่ ⑥ จากด้ านบนฝั่ งที่ใกล้ เว้ นวรรค
ด้ านหลัง
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ภาพที่ 1 ภาพแสดงเซล และตาแหน่ง
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กรณีเขียน
ภาพที่ 2 ภาพแสดงความแตกต่างระหว่างรหัสอ่าน กับรหัสเขียนอักษรเบรลล์ของตัวอักษร
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ภาพที่ 3 ภาพแสดงการเขียนจากช่องด้ านหลังมาด้ านหน้ า
จากการศึกษาลักษณะอักษรเบรลล์ภาษาญี่ปนุ่ พบว่าเสียงสระของภาษาญี่ปนุ่ 5 เสียงนัน้ แสดงสระด้ วยการ
ประกอบในจุดที่ ①②④ และแสดงพยัญชนะด้ วยการประกอบในจุดที่ ③⑤⑥ (ในกรณีอา่ น)ตามที่เป็ นข้ อยกเว้ น วรรค
ワ จะแสดงด้ วยการวางตัวทีม
่ ีรูปเหมือนกับวรรค ア ไว้ ในตาแหน่งที่ต่าสุด และวรรค ヤ จะแสดงโดยการเพิ่มจุดที่ ④
ตรงตาแหน่งนี ้
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อกั ษรเบรลล์สาหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา
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ภาพที่ 4 ภาพแสดงรหัสแสดงเสียงสระ และพยัญชนะ
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เสียงขุน่ เสียงกัก เสียงยาว และเสียงพิเศษ จะมีการใช้ รหัสตามทีก่ าหนดไว้ ซึง่ มีหลักการกาหนดไว้ เช่นกัน
สัญลักษณ์ทางภาษาเช่น วงเล็บ เครื่ องหมายคาพูด จะมีการกาหนดรหัส และมีวิธีการใช้ เช่นเดียวกับสัญลักษณ์ทางภาษา
ของอักษรปกติ รวมถึงตัวเลขจะมีเครื่ องหมายนาตัวเลข และใช้ รหัสตัวเลข ซึง่ เป็ นรหัสเดียวกันกับอักษรเบรลล์ภาษาอื่น
เมื่อคามาประกอบกันเพื่อสร้ างให้ เป็ นประโยคที่สมบูรณ์ มีหลักเกณฑ์ที่สาคัญคือ จะต้ องเว้ น 1 ช่องรหัส
หากคานันมี
้ คาช่วยต่อท้ ายให้ เว้ น หลังคาช่วย ท้ ายประโยคให้ จบประโยคด้ วยเครื่ องหมายจบประโยค 。 ตามรูปแบบการ
เขียนแบบปกติ
7. สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสาหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา
การจัดการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปนส
ุ่ าหรับนักเรี ยนผู้พิการทางสายตาในระดับมัธยมศึกษาของภาคเหนือ และ
ภาคกลางของประเทศไทยพบว่ามีการจัดการเรี ยนการสอนที่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้การจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปนในระดั
ุ่
บ
มัธยมศึกษาขึ ้นอยูก่ บั ความปั จจัยต่างๆ เช่น โรงเรี ยนอยูใ่ นโครงการเรี ยนร่วมหรื อไม่ มีครูผ้ สู อนที่มีความรู้ความสามารถ
ด้ านอักษรเบรลล์หรื อไม่ เป็ นต้ น

94

国際交流基金バンコク日本文化センター

日本語教育紀要

第 11 号（2014 年）

7.1สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสาหรับผู้พกิ ารทางสายตาในประเทศไทย
จานวน

จานวนนักเรียนพิการทาง

จานวนครู

ครู ผ้ ูสอน

สายตาในปั จจุบัน(คน)

การศึกษา

ภาษาญี่ปุ่น

(เรี ยนภาษาญี่ปุ่นแบบ

พิเศษ

(คน)

แผนการเรียน)

(คน)

โรงเรี ยนวัฒโนทัยพายัพ

2

1

-

Akiko to tomodachi

ไม่ใช้ อกั ษรเบรลล์

โรงเรี ยนธรรมราชศึกษา

1

6

-

Minna no nihongo

ไม่ใช้ อกั ษรเบรลล์

โรงเรี ยนลาปางกัลยาณี

4

2

-

Akiko to tomodachi

ใช้ อกั ษรเบรลล์

จานวน

จานวนนักเรียนพิการทาง

จานวนครู

ครู ผ้ ูสอน

สายตาในปั จจุบัน(คน)

การศึกษา

ภาษาญี่ปุ่น

(เรี ยนภาษาญี่ปุ่นแบบ

พิเศษ

(คน)

แผนการเรียน)

(คน)

1

-

-

Minna no nihongo

ใช้ อกั ษรเบรลล์

4

3

1

Akiko to tomodachi

ใช้ อกั ษรเบรลล์

โรงเรี ยน

ตาราที่ใช้ สอน

วิธีการสอน
ใช้ /ไม่ ใช้ อักษรเบรลล์

ภาคเหนือ

โรงเรี ยน

ตาราที่ใช้ สอน

วิธีการสอน
ใช้ /ไม่ ใช้ อักษรเบรลล์

ภาคกลาง
โรงเรี ยนสันติราฎร์
วิทยาลัย
โรงเรี ยนศรี อยุธยา

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลสารวจการจัดการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปนระดั
ุ่
บมัธยมศึกษา
จากการศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนการสอน ภาษาญี่ปนส
ุ่ าหรับผู้พิการทางสายตาในประเทศไทยของงานวิจยั
นี ้ จะศึกษาเฉพาะการจัดการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปนในฐานะภาษาต่
ุ่
างประเทศที่ 2 ที่จดั การสอน 6 คาบ/สัปดาห์ พบว่า
มีโรงเรี ยนในโครงการเรี ยนร่วม จัดการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปนส
ุ่ าหรับนักเรี ยนผู้พิการทางสายตาในเขตภาคเหนือตอนบน
จานวน 3 โรง ได้ แก่จงั หวัดลาปาง 1 โรง คือ โรงเรี ยนลาปางกัลยาณี และจังหวัดเชียงใหม่ 2 โรง คือ โรงเรี ยนวัฒโนทัย
พายัพ และโรงเรี ยนธรรมราชศึกษา เขตภาคกลาง จานวน 2 โรง คือ โรงเรี ยนสันติราฎร์ วิทยาลัยและโรงเรี ยนศรี อยุธยา
ด้ านหนังสือเรียน จากผลสารวจพบว่า มี 3 โรงเรี ยนจากทังหมด
้
5 โรงเรี ยน จัดการเรี ยนการสอนโดยยึดหนังสือ
เรี ยน Akiko to tomodachi เป็ นหลัก อีก 2 โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ หนังสือเรียน Minna no nihongo เป็ นหลัก
นอกจากนันยั
้ งพบอีกว่ามีการผลิตหนังสือเรี ยน Akiko to tomodachi เล่ม 1-3 เป็ นอักษรเบรลล์ โดยการประสานงาน
ระหว่างเจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ และ โรงเรี ยนสอนคนตาบอดโยโกฮาม่า ส่วนหนังสือเรี ยนMinna no nihongo มีการ
ผลิตเป็ นไฟล์อกั ษรเบรลล์แล้ วโดยครูผ้ สู อน
จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ด้านอักษรเบรลล์ของครูผ้ สู อนพบว่า มี 2 โรงเรี ยนที่ครูมีความรู้เรื่ องอักษร
เบรลล์ คือโรงเรี ยนลาปางกัลยาณี และโรงเรี ยนสันติราษฎร์ วิทยาลัย กรณีโรงเรี ยนศรี อยุธยา ครูการศึกษาพิเศษ(ครู พี่เลี ้ยง)
มีความรู้ความสามารถในเรื่ องตัวอักษรญี่ปนุ่ และอักษรเบรลล์ จึงสามารถจัดการสอนสาหรับนักเรียนพิการทางสายตาโดย
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［実践・調査報告］การส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปนโดยใช้
ุ่
อกั ษรเบรลล์สาหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา

-- กรณีศกึ ษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตภาคเหนือ และภาคกลาง --

ใช้ อกั ษรเบรลล์ได้ โรงเรี ยนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรี ยนธรรมราชศึกษา จัดการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปนโดยไม่
ุ่
ใช้ อกั ษร
เบรลล์
ด้ านวิธีการสอนนันนอกจากจะใช้
้
อกั ษรเบรลล์ แล้ วทัง้ 5 โรงเรี ยนยังใช้ วิธีการสอนอื่นอีก เช่น การสอนโดยปาก
เปล่า คือ การอธิบาย หรื อการให้ พดู ตาม การสอนโดยให้ นกั เรี ยนผู้พิการทางสายตา จดบันทึกเป็ นอักษรเบรลล์ไทย หรื อ
เบรลล์องั กฤษ เป็ นต้ น
นอกจากจะจัดการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปนส
ุ่ าหรับนักเรี ยนผู้พิการทางสายตาแบบเรียนร่วมในชันเรี
้ ยนปกติ
ครูผ้ สู อนยังจะต้ องสอนเสริ มนอกเวลาเรี ยนให้ นกั เรี ยนกลุม่ ดังกล่าว อีกทังมี
้ ระบบที่ให้ เพื่อนนักเรียนปกติ คอยดูแลนักเรียน
กลุม่ พิการทางสายตาด้ วย
ด้ านภาระงานสาหรับนักเรี ยนผู้พกิ ารทางสายตา จะแตกต่างจากภาระงานของนักเรี ยนปกติ เนื่องจากข้ อจากัด
ทางด้ านร่างกาย การรับรู้ และสือ่ อุปกรณ์ เช่น ไม่มีแบบฝึ กหัดอักษรเบรลล์ การสัง่ งานเป็ นกลุม่ ค่อนข้ างลาบาก เป็ นต้ น
7.2 การจัดเตรียมใบความรู้ การเตรียมการสอน และการสอนร่ วมชัน้ เรียนปกติ กรณีศึกษาโรงเรียนลาปาง
กัลยาณี
ในแต่ละบทครูผ้ สู อนจัดเตรี ยมทาใบความรู้อกั ษรเบรลล์ภาษาญี่ปนในส่
ุ่
วนที่สาคัญ เช่น คาศัพท์ บทอ่านท้ าย
บท บทสนทนาประจาบท เป็ นต้ น ส่วนที่เป็ นอธิบายไวยากรณ์ จะทาการพิมพ์เป็ นไฟล์ โดยเปลีย่ นจากอักษรภาษาญี่ปนุ่
เป็ นตัวโรมัน ลบตาราง และเครื่ องหมายต่างๆออก เพื่อทีจ่ ะสามารถนาไฟล์นนให้
ั ้ ครูพเี่ ลี ้ยงที่ดแู ลจัดพิมพ์เป็ นรูปเล่มให้
นักเรี ยนพิการทางสายตาใช้ ประกอบการเรี ยน
ด้ านการเตรียมการสอน ครูผ้ สู อนจัดเตรี ยมสือ่ การเรี ยนการสอนอุปกรณ์ที่ใช้ สอนในชันเรี
้ ยนปกติ เนื่องจาก
ครูผ้ สู อนคิดว่าการจัดการเรี ยนการสอนต้ องเป็ นกลาง ไม่เน้ นนักเรี ยนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เป็ นหลัก สือ่ และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการ
เรี ยนการสอนนันเป็
้ นสือ่ ทีใ่ ช้ กบั นักเรี ยนปกติ เช่น บัตรภาพ บัตรคาศัพท์ สือ่ จริ ง แผ่นซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
การจัดการเรี ยนการสอน จัดการเรี ยนการสอนตามลาดับที่เตรียมไว้ โดยเริ่ มจากการนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน ฝึ กขัน้
พื ้นฐาน ฝึ กขันน
้ าไปใช้ แล้ วสรุปสิง่ ที่เรี ยนตามลาดับ ในขณะทีน่ กั เรี ยนปกติฝึกทักษะ หรื อทากิจกรรมอยูน่ นั ้ ครูผ้ สู อนจะ
อธิบาย หรื อสอบถามเกี่ยวกับบทเรี ยน กับนักเรี ยนพิการทางสายตา แล้ วให้ นกั เรียนพิการทางสายตาฝึ กกับเพื่อนใน
ห้ องเรี ยน
ด้ านการวัดผลจะรายงานเกี่ยวกับการทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบความรู้ประจาบท
และข้ อสอบปลายภาค
เท่านัน้
ในปี การศึกษา 2553 การวัดผลสาหรับนักเรี ยนพิการทางสายตาจะมีรูปแบบการวัดผลต่างจากนักเรี ยนปกติ
กล่าวคือ ในการทดสอบแต่ละครัง้ มีครูอา่ นแบบทดสอบ และเขียนบันทึกคาตอบ เวลาในการทาข้ อสอบนานกว่านักเรียน
ปกติประมาณ 1 เท่า ข้ อสอบบ้ างข้ อมีการปรับเปลีย่ น ให้ เหมาะสมกับวิธีการทาข้ อสอบของนักเรี ยนพิการทางสายตา เช่น
ให้ เขียนเสียงอ่านของตัวอักษรคันจิ และเขียนตัวอักษรคันจิจากเสียงอ่าน เปลีย่ นเป็ นให้ เขียนความหมายของคาศัพท์ หรื อ
เขียนคาศัพท์จากความหมาย เป็ นต้ น
ในปี การศึกษา2554 มีการปรับเปลีย่ นรูปแบบการวัดผลจากการอ่านให้ ฟัง เป็ นแบบทดสอบอักษรเบรลล์
ภาษาญี่ปนุ่ โดยปรับเปลีย่ นรูปแบบให้ เข้ ากับวิธีการทาข้ อสอบของนักเรี ยนพิการทางสายตา ดังวิธีการที่กล่าวมาข้ างต้ น
เนื่องจากครูผ้ สู อนคิดว่า ต้ องการให้ นกั เรี ยนพิการทางสายตา เรี ยนรู้การทาข้ อสอบด้ วยตัวเอง
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นอกจากการวัดผลสัมฤทธิ์แล้ วในปี การศึกษา2554 เพื่อให้ นกั เรียนพิการทางสายตาทราบถึงความสามารถด้ าน
ภาษาญี่ปนของตั
ุ่
วผู้เรี ยนเอง ครูผ้ สู อนได้ สนับสนุนให้ นกั เรี ยนพิการทางสายตาเข้ าทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปนของทาง
ุ่
เจแปนฟาวน์เดชัน่ อีกด้ วย
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสาหรับนักเรี ยนพิการทางสายตานัน้ ใช้ เกณฑ์ประเมินเหมือนกับเกณฑ์
นักเรี ยนปกติ มีการประเมินโดยใช้ เกรด 8 เกรด คือ 0 , 1.0 , 1.5 , 2.0 , 2.5 , 3.0 , 3.5 และ 4.0 ตามลาดับ การ
ประเมินผลส่วนแรกใช้ คะแนนดังต่อไปนี ้
1) คะแนนด้ านพุทธิพิสยั คือ การวัดผลโดยแบบทดสอบ ชิ ้นงาน / ภาระงานที่ได้ รับมอบหมาย
2) คะแนนด้ านจิตพิสยั คือ การเข้ าร่วมชันเรี
้ ยน ปฏิสมั พันธ์ในชันเรี
้ ยน และการเข้ าร่วมกิจกรรมด้ านภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปนุ่
ส่วนการประเมินผลด้ านการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการประเมินด้ านคุณลักษณะ นักเรี ยนพิการทางสายตาจะได้ รับการ
ประเมินตามสภาพจริง โดยใช้ เกณฑ์เดียวกับนักเรี ยนปกติ
8. ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสาหรับนักเรียนผู้พกิ ารทางสายตา
จากผลการสัมภาษณ์พบว่าปั ญหาและอุปสรรคแบ่งเป็ น 3 ด้ าน คือ ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ด้ าน
เนื ้อหาวิชา และด้ านครูและนักเรียน
8.1 ปั ญหาและอุปสรรคด้ านการจัดการเรียนการสอนพบว่ า
-ไม่สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ อย่างราบรื่ น เพราะกังวลกับการควบคุมชันเรี
้ ยน การใช้ สอื่ การสอน และ
กิจกรรมในห้ องเรี ยน
-การประเมินผลนักเรี ยนผู้พิการทางสายตาต้ องใช้ มากกว่าปกติ
-สือ่ การสอนสาหรับนักเรี ยนผู้พิการทางสายตามีน้อย หนังสือเรี ยนมีแต่ภาษาญี่ปนไม่
ุ่ มีบรรยายภาษาไทย
-เอกสารประกอบการเรี ยนไม่สามารถจัดทาเป็ นอักษรเบรลล์ได้ ทนั ต่อการใช้ หรื อไม่มกี ารจัดทาเป็ นอักษรเบรลล์
8.2 ปั ญหาและอุปสรรคด้ านเนือ้ หาวิชาพบว่ า
-บางหัวข้ อสอนยาก เช่น การผันรูปคากริ ยา การให้ การรับ สี การบอกทาง และตัวอักษรคันจิ เป็ นต้ น
-บางครัง้ ไม่สามารถฝึ กนักเรียนผู้พิการทางสายตา ร่ วมกับนักเรี ยนปกติได้ เช่น การผันกริ ยาโดยใช้ บตั รคา การ
ใช้ บตั รรูปภาพ และการใช้ วดี ีโอ เป็ นต้ น
-การสอนด้ านวัฒนธรรมที่ต้องอธิบายโดยใช้ รูปภาพ นักเรี ยนผู้พกิ ารทางสายตาทาความเข้ าใจได้ ยาก
8.3 ปั ญหาและอุปสรรคด้ านครู และนักเรียนพบว่ า
-ครูผ้ สู อนภาษาญี่ปนส่
ุ่ วนมากไม่มีความรู้ด้านอักษรเบรลล์ จึงไม่สามารถจัดทาเอกสารประกอบการเรี ยนให้
นักเรี ยนพิการทางสายได้
-ครูผ้ สู อนภาษาญี่ปนยั
ุ่ งไม่ทราบหลักการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับผู้พิการทางการมองเห็น วิธีการสอนจึงทา
ตามความถนัดของแต่ละบุคคล
-นักเรี ยนต้ องใช้ เวลาปรับตัวกับอักษรเบรลล์ญี่ปนุ่ รวมถึงกฏระเบียบต่างๆที่แตกต่างจากการเขียนด้ วยตัวอักษร
ปกติ
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-- กรณีศกึ ษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตภาคเหนือ และภาคกลาง --

-นักเรี ยนกดดัน และเกรงใจกับการสอบแบบมีคนอ่านให้ ฟัง นักเรี ยนต้ องการข้ อสอบที่เป็ นอักษรเบรลล์ เพราะ
จะลดความกดดัน และมีเวลาทา และทบทวนมากขึ ้น
9. แนวทางการแก้ ไขปั ญหาสาหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสาหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา
9.1 ด้ านการจัดการเรียนการสอน
หากเป็ นโรงเรี ยนในโครงการเรี ยนร่วม ควรมีการตกลงกับฝ่ ายบริ หาร ครูการศึกษาพิเศษ(ครูพี่เลี ้ยง) และ
ครูผ้ สู อน ในเรื่ องการจัดการเรี ยนการสอน การวัดผลประเมินผล และการให้ บริ การต่างๆ ควรปรึกษา หรื อขอความ
ช่วยเหลือโดยตรงจากครูการศึกษาพิเศษโดยตรงในเรื่ องดังต่อไปนี ้ เช่น การผลิตสือ่ การสอน เอกสารที่ใช้ สอน การช่วยดูแล
นักเรี ยนในคาบเรี ยน หรื อช่วงจัดการทดสอบเพื่อวัดและประเมินผล
เพื่อให้ ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยนเป็ นไปอย่างราบรื่ น ครูผ้ สู อนจะต้ องชี ้แจง ทาความเข้ าใจกับ
นักเรี ยนปกติ และนักเรี ยนผู้พิการทางสายตาในเรื่ อง การสอน ภาระงาน และการประเมินผลว่าจะมีความแตกต่างกัน
ระหว่างผู้เรี ยนทังสองกลุ
้
ม่ ก่อนลงมือสอน และควรมีการออกแบบการวัดและประเมินผลตามศักยภาพของผู้เรี ยน
9.2 ด้ านเนือ้ หาวิชา
ครูผ้ สู อนจะต้ องปรับเปลีย่ นวิธีการสอนจากเดิม เพื่อให้ ทงผู
ั ้ ้ เรี ยนปกติ และผู้เรี ยนพิการทางสายตาเรี ยนรู้ร่วมกัน
ได้ อย่างไม่เป็ นอุปสรรค์ตอ่ กัน เช่น พูดออกเสียงในขณะทีเ่ ขียนกระดานเพื่อให้ นกั เรี ยนผู้พิการทางสายตารับรู้เหมือนกับ
นักเรี ยนปกติ พูดออกเสียงบัตรภาพ บัตรคาทีใ่ ช้ เพื่อให้ นกั เรี ยนพิการทางสายตาได้ ฝึกไปพร้ อมๆกับเพื่อนในห้ อง
เนื ้อหาในส่วนที่สอนยากอาจจะต้ องเรียกนักเรี ยนผู้พิการทางสายตามาเพื่ออธิบายเพิ่มเติม หรื อใช้ วธิ ีการสอน
แบบอื่น เช่น ให้ นกั เรี ยนผู้พิการทางสายตาเป็ นผู้แสดงท่าทาง โดยมีครูคอยช่วยเหลือ แล้ วให้ เพื่อนช่วยกันแต่งประโยค หาก
ใช้ วดี ีโอในการสอน ครูผ้ สู อนจะต้ องบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นให้ ฟังไปพร้ อมๆกับการให้ ดวู ีดีโอ
เรื่ องการเขียนตัวอักษร หรื อจดจาอักษรแบบปกติ เช่น ฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิ ให้ ขึ ้นอยูก่ บั
วิจารณญาณของครูผ้ สู อน แต่ต้องคานึงถึงความจาเป็ นในการสอน การนาไปใช้ ของผู้เรี ยน และศักยภาพของผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ
9.3 ด้ านครู และนักเรียน
โรงเรี ยนในโครงการเรี ยนร่วม โดยปกติจะมีครูการศึกษาพิเศษประจาการเพื่อคอยดูแล และช่วยเหลือบริ การ
นักเรี ยนพิการทางสายตา อาจจะอบรมความรู้ทางด้ านตัวอักษรญี่ปนุ่ ไวยากรณ์เบื ้องตนให้ กบั ครูการศึกษาพิเศษเหล่านัน้
เพื่อจะได้ ชว่ ยจัดทาสือ่ เอกสารประกอบการเรียนได้ อย่างง่าย และถูกต้ องมากขึ ้น อีกทางหนึง่ ครูผ้ สู อนอาจจะต้ องเรี ยนรู้
เกี่ยวกับอักษรเบรลล์ญี่ปนุ่ อักษรเบรลล์ไทยเพื่อจะได้ ทาเอกสาร ตรวจแบบฝึ กหัด รวมถึงตรวจข้ อสอบของนักเรี ยนผู้พิการ
ทางสายตาได้
ควรมีการจัดอบรมการสอนภาษาญี่ปนส
ุ่ าหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา เพือ่ ให้ ครูผ้ สู อนทราบถึงหลักการใน
การจัดการเรี ยนการสอนสาหรับผู้พิการทางสายตา การวัดและประเมินผลตามความถนัดของแต่ละบุคคล
นักเรี ยนผู้พิการทางสายตาที่เรี ยนภาษาญี่ปนุ่ ควรได้ รับความรู้เกี่ยวกับอัก ษรเบรลล์ญี่ปนุ่ เนื่องจากจะเป็ นการ
เรี ยนรู้ที่ได้ ครบทัง้ 4 ทักษะ และยังมีการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปน(JLPT)โดยใช้
ุ่
ข้อสอบอักษรเบรลล์
ญี่ปนุ่
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10. ข้ อเสนอแนะต่ องานวิจัย
- ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมในภูมิภาคอื่นให้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศ และต่อยอดการวิจยั ในเรื่ องการผลิตสือ่
หนังสือเรี ยน เอกสารต่างๆที่เป็ นอักษรเบรลล์
- จานวนนักเรียนผู้พิการทางสายตามีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากมีการเลือ่ นชันเรี
้ ยนของผู้เรี ยน ดังนันควรมี
้
การ
สารวจ และเก็บข้ อมูลเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานอย่างต่อเนื่อง
- ควรได้ รับการส่งเสริ ม สนับสนุนด้ านการผลิตสือ่ หนังสือเรี ยน จากหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ เพื่อ
ส่งเสริ มศักยภาพของผู้พกิ าร
- ควรมีการวิจยั ต่อยอดในเรื่ องของข้ อสอบวัดระดับภาษาญี่ปนุ่ (JLPT) เพื่อนาผลที่ได้ มาปรับใช้ ในการสร้ าง
แบบทดสอบทางด้ านภาษาในการสอบเข้ าเรี ยนต่อของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ภาคผนวก
(1) อุปกรณ์ เครื่ องมือสาหรับเขียนอักษรเบรลล์
1 เรี ยกว่า Slate
2 เรี ยกว่า Stylus
3 เรี ยกว่า Brailler

1

2
(2) เว็บไซด์ทเี่ ป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาอักษรเบรลล์แบ่งตามกลุม่ การใช้ งาน
กลุม่ ที่ 1 สอนตัวอักษรเบรลล์ญี่ปนภาษาญี
ุ่
่ปนุ่
http://www.yoihari.net
http://heartland.geocities.jp
http://aichivc.jp
http://www.homemate-navi.com
กลุม่ ที่ 2 ช่วยเขียน และอ่านอักษรเบรลล์ภาษาญี่ปนุ่
http://www.asahi-net.or.jp
http://www.geocities.co.jp
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-- กรณีศกึ ษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตภาคเหนือ และภาคกลาง --

(3) ตารางอักษรเบรลล์ญี่ปนุ่ กรณีอา่ น

(http://www.k5.dion.ne.jp)
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