
 

 

 บทที่ 1 
บทนํา 

 คําวา “พิเศษ” ในภาษาไทยแปลมาจากคําวา “exceptionality” ในศาสตรนี้หมายถึง 
“ความเบี่ยงเบนดานพัฒนาการและพฤติกรรมจากเกณฑที่ปกติอยางมาก และอยางชัดเจนทั้ง
ทางบวกและลบ” ความเบี่ยงเบนนั้น เปนไดในทุกมิติของพัฒนาการ เชน กาย สังคม อารมณ   
สติปญญา ภาษา ฯลฯ โดยทั่วไปความเบี่ยงเบนมักเกิดอยางเปนองครวมที่สัมพันธกัน ในการ
จําแนกกลุม มักจะจําแนกความพิเศษโดยถือความชัดเจนดานใดดานหนึ่งเปนหลักเกณฑ ทั้งน้ี
มิไดหมายถึงความเบี่ยงเบนที่มีลักษณะพยาธิสภาพทางจิต (psychotic disorders) (ศรีเรือน    
แกวกังวาล. 2545 : 2) 
 คําวาเด็กพิเศษ (Children Special) หรือที่ใชในดานการจัดการศึกษาพิเศษ วาเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ (Children with Special Needs) นั้นมีคําทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ    
ที่เกี่ยวของหลายคํา เชน คนพิการ (Cripple) ผูมีความบกพรอง (Handicap) เด็กนอกระดับ 
Exceptional Children) เด็กอปกติ 
 

1.1 ความหมายของเด็กพิเศษ 

 เด็กที่มีความตองการพิเศษ (Children with Special Needs หมายถึง เด็กที่มีความ
ตองการทางการศึกษาแตกตางไปจากเด็กปกติ การใหการศึกษาสําหรับเด็กเหลานี้จึงควรมี
ลักษณะแตกตางไปจากเด็กปกติในดานเนื้อหา วิธีการ และการประเมินผล เปนคําใหมในวง
การศึกษาพิเศษ และไดรับความนิยมอยางกวางขวางและเพิ่มขึ้นเปนลําดับ (ผดุง อารยะวิญู. 
2533 : 2) 

 เด็กพิเศษ หมายถึง เด็กที่มีลักษณะทางกายภาพหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากสภาพ
ปกติทาง กาย สติปญญา อารมณ หรือสังคม ซึ่งความเบี่ยงเบนนี้รุนแรงถึงขั้นกระทบกระเทือน
ตอพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก เด็กพิเศษจึงมีความตองการและจําเปนที่จะตองจัดบริการ
ทางการแพทย และการศึกษาพิเศษเพื่อใหเด็กเหลานี้ไดสามารถพัฒนารางกาย สติปญญา 
อารมณ สังคม ไปในทางที่ดี ใกลเคียงปกติ ไดเต็มกําลังความสามารถของแตละบุคคล       
(วารี ถิระจิตร, 2537 : 3) 



 คนพิการ หมายถึง คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทางสติปญญา    
หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง อันไดแก คนพิการทางการ
เห็น   คนพิการทางการไดยิน หรือการสื่อความหมาย คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว 
คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม และคนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู (สํานักงาน
คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ. 2539 : 1) 

) คนพิการ (Cripple  หมายถึง คนที่ไมสามารถเดินไดคลองแคลวเหมือนคนปกติไป
จนถึงเดินไมได ความพิการอาจเกิดจาการไดรับบาดเจ็บหรือความออนแอของอวัยวะในการ
เคลื่อนไหว คํานี้ไมนิยมใชในทางการศึกษาพิเศษ เพราะใหความหมายในทางลบ (ผดุง อารยะ
วิญู, 2533 : 1) 

 ผูที่มีความบกพรอง (Handicap) หมายถึง ผูที่มีความบกพรองของรางกายสง
ผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของเขา ทําใหเขาไมสามารถปฏิบัติภารกิจไดดีเทากับคนปกติ    
แตหากมีการ แกไขอวัยวะที่บกพรองใหสามารถใชงานไดดังเดิมแลว สภาพความบกพรองอาจ
หมดไป บุคคล  ผูนั้นจึงไมใชผูมีความบกพรองตอไปอีก เชน ทหารพรานคนหนึ่งถูกตัดขาขาง
หน่ึง บุคคลผูนี้มีความบกพรองเพราะขาถูกตัด แตถาเขาใสขาเทียม และฝกฝนการใชขาเทียม
จนสามารถเคลื่อนไหวไดดี สภาพความบกพรองก็หมดไป เขาเปนคนที่มีความบกพรอง 
(impairment) แตเขาไมใช handicap (ผดุง อารยะวิญู. 2533 : 3) 

 เด็กที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง เด็กที่ไมสามารถไดรับประโยชนจากหลักสูตร
การศึกษาในโรงเรียนปกติดวยเหตุผลบางประการหรือหลายประการ จะตองมีการจัดหรือปรับ
หลักสูตรใหสนองตอความตองการพิเศษ เพ่ือใหเด็กเหลานี้ไดรับโอกาสและประสบการณที่ทํา
ใหเกิดการเรียนรูและพัฒนา (Ashman and Elkins. 1994 : 2) 

 เด็กที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง เด็กที่ตางไปจากเด็กปกติทั่วไปในเรื่องลักษณะ
ทางสติปญญา ความสามารถในการรับรู ความสามารถในการสื่อความหมาย และพัฒนาการ
ดานพฤติกรรมและอารมณ และความแตกตางเหลานี้เกิดขึ้นจนเด็กมีความตองการการ
ปรับปรุงแกไข เร่ืองการเรียนการสอน หรือบริการทางการศึกษาพิเศษ เพ่ือพัฒนาศักยภาพได
สูงสุด (Kirk. Gallagher. and Anstasiow. 1996 : 4) 

 เด็กที่มีความตองการพิเศษ คือ เด็กที่ตองการการศึกษาที่ตางไปจากเด็กปกติ และเด็ก
เหลานี้ไมสามารถศึกษาอยางมีประสิทธิภาพหากปราศจากโปรแกรมการศึกษาพิเศษ ความ
สะดวกและบริการตาง ๆ สื่อและอุปกรณพิเศษ (Gearheart. 1980 : 2) 
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 องคการอนามัยโลก (WHO) ไดพยายามใหคําจํากัดความหรือความหมายของคําวา
เด็กที่มีความตองการพิเศษ เพ่ือใหเปนแนวทางสําหรับความเขาใจ วาเด็กที่มีความตองการ
พิเศษจะตองอยูในขอบเขต 3 ประการ คือ (เบญจา ชลธานนท. 2544 : 34) 
 1. บกพรอง (Impairment) หมายถึง มีการสูญเสียหรือมีความผิดปกติของจิตใจ      
และสรีระ หรือโครงสรางและหนาที่ของรางกาย 
 2.  ไรสมรรถภาพ (Disability) หมายถึง การมีขอจํากัดใด ๆ หรือขาดความสามารถอัน
เปนผลมาจากความบกพรองจนไมสามารถกระทํากิจกรรมในลักษณะหรือภายในขอบเขตที่ถือ
วาปกติสําหรับมนุษยได 
 3.  ความเสียเปรียบ (Handicap) หมายถึง การมีความจํากัดหรืออุปสรรคกีดกั้นอัน
เน่ืองมาจากความบกพรอง และการไรสมรรถภาพที่จํากัดหรือขัดขวางจนทําใหบุคคลไม
สามารถบรรลุการกระทําตามบทบาทปกติของเขาไดสําเร็จ 

 เด็กพิเศษ หมายถึง เด็กที่มีลักษณะนอกเหนือไปจากปกติวิสัย หรือเด็กที่มีลักษณะ
เบี่ยง-เบนไปจากเด็กปกติทั่วไปทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ จนถึงขั้นที่ไมอาจไดรับประโยชนจาก
การศึกษาตามปกติไดอยางเต็มที่จําเปนตองจัดใหไดรับการศึกษาหรือบริการพิเศษ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพใหสูงสุด (พิมพพรรณ วรชุตินธร. 2545 : 5) 

 จากความหมายของเด็กพิเศษ ดังกลาวขางตนสรุปไดวา เด็กพิเศษ หมายถึง เด็กที่มี
ลักษณะเบี่ยงเบนไปจากเกณฑปกติทั่วไป ไมวาจะเปนลักษณะทางกาย อารมณ สังคม         
หรือสติปญญา ซึ่งมีทั้งเบี่ยงเบนไปในเชิงบวก และเชิงลบ 
 

1.2  ความหมายของการศึกษาพิเศษ 

หลากหลาย ดังนี้  คําวา “การศึกษาพิเศษ” นั้นมีผูใหความหมาย ไว
 แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535 (2535 : 15) ไววาการศึกษาพิเศษคือ
การศึกษาที่มุงใหผู เรียนที่มีความบกพรองทางกาย สติปญญา จิตใจ และอารมณไดเรียนรู
อยางเหมาะสมกับสภาพรางกาย จิตใจ และความสามารถ และเปนการศึกษาที่สงเสริมให
ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือมีปญญาเลิศไดพัฒนาความถนัดและอัจฉริยภาพของตนได
อยางเต็มที่  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
(2545 : 7) กลาวถึงการจัดการศึกษาพิเศษวาเปนการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความ 
บกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกาย 
พิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส  
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 การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึงการใหการศึกษาแกผูเรียนเปนพิเศษ
ทั้งโดยวิธีการสอน การจัดดําเนินการวิธีการสอน และการใหบริการ ทั้งน้ีเพราะบุคคลเหลานี้
เปนผูดอยโอกาส และขาดความเสมอภาคในการไดรับสิทธิตามที่รัฐจัดการศึกษาภาคบังคับ
ใหแกเด็กในวัยเรียนโดยทั่วไป ซึ่งสาเหตุแหงความดอยโอกาสนั้น เปนผลมาจากสภาพความ
บกพรองทาง  รางกาย สติปญญาและอารมณ นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการศึกษาใหแกเด็ก
ปญญาเลิศ ซึ่งเปนเด็กที่มีระดับสติปญญาสูงกวาเด็กปกติ (ศรียา นิยมธรรม. 2533 : 3) 

 การศึกษาพิเศษ หมายถึง การศึกษาที่จัดขึ้นสําหรับเด็กที่บกพรองทางสติปญญา    
เด็กที่บกพรองทางสายตา เด็กที่บกพรองทางการไดยิน เด็กที่บกพรองทางรางกาย และ
สุขภาพ เด็กที่บกพรองทางอารมณ และพฤติกรรม เด็กที่บกพรองทางการเรียน เด็กพิการ
ซ้ําซอน รวมถึงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปญญาเลิศและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งเด็ก
เหลานี้ไมอาจไดรับประโยชนเต็มที่จากการศึกษาที่จัดใหปกติ ดังนั้น การศึกษาพิเศษจึง
แตกตางไปจากการศึกษาสําหรับเด็กปกติในดานที่เกี่ยวกับวิธีสอน ขบวนการเนื้อหาวิชา 
หลักสูตร เครื่องมือ และอุปกรณการสอนที่จําเปน การศึกษาพิเศษควรจัดใหสนองความ
ตองการ และความสามารถของแตละบุคคล (ผดุงอารยะวิญู : 2542 : 13-14) 

 การศึกษาพิเศษ หมายถึง การรักษา และปองกัน การรักษามีลักษณะเปนการบําบัด 
รักษาความบกพรอง ความไรความสามารถในการเรียนรูออกไปจัดหาวิธีการเรียนแบบอ่ืนมา   
ทดแทนหรือชดเชย การปองกันโดยการจัดการบริการเพื่อสนองความตองการพิเศษของเด็ก
ตั้งแตกอนวัยเรียน ใชความพยายามในการจัดการศึกษาเพื่อปองกัน การไรความสามารถไมให
ขยายมากขึ้นรุนแรงมากขึ้น (พิมพพรรณ วรชุตินธร. 2545 : 11) 

 จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวาการศึกษาพิเศษ คือการจัดการศึกษาเพื่อฟน
ฟูบําบัดและชดเชยความบกพรอง รวมทั้งสงเสริมศักยภาพใหแกเด็กที่มีความบกพรองทาง
รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู รวมถึง การจัดการศึกษา
สําหรับเด็กปญญาเลิศ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษดวย 

1.3  ประวัติความเปนมาของการศึกษาพิเศษ 
 ในอดีตเด็กพิการมักถูกละเลย หรือถูกฆาทิ้ง เชน ในสมัยของสปารตาจะคัดเลือกเอา
เฉพาะเด็กสุขภาพดีเทานั้น มีผูเร่ิมสนใจเด็กพิเศษเม่ือประมาณ 3,500 ปมานี้เอง เร่ิมจากเมื่อ   
ผูปกครองอียิปตไดสั่งใหจัดการดูแลรักษาเด็กที่มีระดับสติปญญาต่ํากวาปกติ สวนพวกกรีก
โบราณนั้น ไมไดใหความสนใจแกเด็กเหลานี้มากนัก ประชาชนในสมัยนั้นเรียกเด็กเหลานี้วา   
“อีเดียด” (idiot) หมายถึง คนโงเขลา เปนคําเรียกเชิงดูถูกเหยียดหยาม เด็กเหลานี้ไมไดรับการ
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ดูแลเลยจะถูกนําไปปลอยใหตายที่เชิงเขา ในสมัยโรมัน เด็กพิการถูกนํามาเปนตัวตลกใหความ
บันเทิงแกผูมีอํานาจทั้งหลาย 

 ในสมัยกลาง เด็กเหลานี้ก็ยังคงไดรับความสนใจนอยมาก พวกที่รางกายพิการและ
ยากจน เม่ือโตข้ึนก็ถูกปลอยใหเปนคนขอทานอยูตามถนนหนทาง เด็กเหลานี้มักเสียชีวิตกอน
จะถึงสิบขวบ ทั้งน้ี สืบเน่ืองมาจากแนวคิดของความเชื่อที่วาคนที่มีลักษณะผิดปกติในรูปแบบ
ตาง ๆ นั้น เปนผลจากการกระทําของวิญญาณบาป ชั่วราย ผูคนจึงไมปรารถนาจะเขาใกล 
เพราะเกรงวาจะเปนตัวนําโชครายมาให คนพิการจึงถูกกีดกันและขีดขั้นสิทธิตาง ๆ 

 ยุคใหม เร่ิมมีการจัดตั้งโรงเรียนสําหรับคนหูหนวกขึ้นในฝรั่งเศส ในราวกลางศตวรรษ   
ที่ 16 และตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้นเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1785 ที่ประเทศนี้เชนกัน 
การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษประเภทอ่ืนก็เริ่มขึ้นในเวลาตอมา และกระจายไปตามประเทศตาง 
ๆ และพัฒนาเรื่อยมาตามลําดับจนถึงปจจุบัน 

 อาจกลาวไดวาการศึกษาพิเศษนั้นขึ้นอยูกับทัศนคติที่บุคคลในสังคมมีตอเด็กพิเศษ  
ซึ่งอาจสรุปไดเปน 3 ชวง  คือ เร่ิมแรกในชวงกอนคริสตศักราช คนพิการถูกกีดกันละเลย
ทอดทิ้ง หรือไมไดรับการดูแลชวยเหลือ ตอมาในชวงที่สองในยุคที่ศาสนาคริสตกําลังมีอิทธิพล 
คนพิการก็ไดรับการปกปอง และใหความสงสาร ชวงที่สาม คือ เม่ือไมนานมานี้ก็มีความ
เคลื่อนไหวในแนวใหม คือ เปนลักษณะของการยอมรับคนพิการ โดยยอมรับวาคนพิการก็เปน
สวนหนึ่งของสังคม ทัศนคติ และแนวคิดเหลานี้มีอิทธิพลตอลักษณะการจัดการศึกษาพิเศษ
ดวย 

 การศึกษาพิเศษในประเทศไทย 
 ในอดีต เด็กพิเศษในประเทศไทยก็อยูในสภาพเดียวกับคนพิการในประเทศอื่น ๆ ที่ถูก
จํากัดสิทธิทางการศึกษา จนกระทั่งตอมามีนักการศึกษาพิเศษไดพยายามจัดการศึกษาพิเศษ 
ใหแกเด็กพิเศษในระยะแรกจัดใหกับเด็กพิเศษ 4 ประเภท คือ เด็กที่บกพรองทางการเห็น    
เด็กที่บกพรองทางการไดยิน เด็กที่บกพรองทางสติปญญา และเด็กที่พิการทางรางกาย
ตามลําดับ 

การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่บกพรองทางการเห็น 
ชื่อ เริ่มเม่ือป พ.ศ. 2481 โดยสตรีชาวอเมริกัน นางสาวเยเนวีฟ คอลฟลด ไดรับเด็ก 

ตาบอดมาสอนอักษรเบรลสใหเปนครั้งแรกที่ตําบลศาลาแดง จังหวัดพระนคร ในระยะแรกมี
นักเรียนตาบอดเพียงคนเดียวตอมาจึงไดเพิ่มขึ้นตามลําดับ และตอมาในป พ.ศ. 2482 ไดมีผูใจ
บุญใหการสนับสนุนรวมมือในการใหการศึกษาสําหรับเด็กตาบอดโดยกอตั้งเปนมูลนิธิขึ้น      
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ชื่อวา “มูลนิธิชวยและใหการศึกษาแกคนตาบอดในประเทศไทย” มีวัตถุประสงคที่จะให
การศึกษาแกคนตาบอดโดยไมจํากัดเพศ เชื้อชาติศาสนาใด ๆ โดยมีหลวงเลขาวิจารณเปน
ประธานมูลนิธิคนแรก 

 ในป พ.ศ. 2484  มีนักเรียนตาบอดเพิ่มขึ้นเปน 14 คน 
 ในป พ.ศ. 2486  รัฐบาลใหเงินอุดหนุนแกมูลนิธิ เปนเงิน 20,000 บาท ตอป 
 พ.ศ. 2489  มีนักเรียนเพ่ิมขึ้นเปน 40 คน รัฐบาลเพิ่มเงินอุดหนุนเปนปละ 40,000 
บาท แตรายไดสวนใหญไดจากเงินที่มีผูบริจาคและเงินจากการจัดงานเมตตาบันเทิงตาง ๆ 
 พ.ศ. 2492  รัฐบาลไดอนุมัติใหเชาที่ดินของทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเน้ือที่ 8 ไร
เศษ ตรงสี่แยกตึกชัยสมรภูมิ ถนนราชวิถี (บริเวณที่ตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพใน
ปจจุบัน) มีจํานวนนักเรียนตาบอดเพิ่มขึ้นเปน 58 คน 
 พ.ศ. 2494  มูลนิธิไดรับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถโปรดเกลารับมูลนิธิไวในพระบรมราชินูปถัมภ โดยเสด็จพระราชกุศลบริจาค
เงินสมทบมูลนิธิ   และไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและประชาชน เปนจํานวนมากจนสามารถ
สรางอาคารเพิ่มเติมขึ้นอีกสามารถรับจํานวนนักเรียนเพ่ิมขึ้นไดเปน 83 คน 
 พ.ศ. 2502  ไดมีบุคคลคณะหนึ่งรวมมือกันกอตั้งมูลนิธิชวยคนตาบอดภาคเหนือขึ้น 
 พ.ศ. 2503  ไดจดทะเบียนเปนโรงเรียนราษฎร ประเภทสงเคราะหคนพิการ โดยมี
ขาราชการจากกรมสามัญศึกษาเปนผูดําเนินการ และทางกรมไดสงครูไปชวยสอน โรงเรียน
สอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม เปดรับนักเรียนเปนปแรก โดยรับนักเรียนตาบอดใน
ภาคเหนือ ซึ่งมีภูมิลําเนาตั้งแตจังหวัดพิษณุโลกขึ้นไป ดําเนินการสอนแบบเดียวกับโรงเรียน
ตาบอดกรุงเทพ 
 พ.ศ. 2506  มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภไดขยายการ
ชวยเหลือคนตาบอดใหกวางขวางยิ่งขึ้น โดยจัดตั้งศูนยฝกอาชีพคนตาบอดขึ้นที่อําเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพ่ือฝกอาชีพใหแกคนตาบอดใหมีความรูความชํานาญที่จะประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองไดตามสมควร 
 และในปเดียวกันกรมสามัญศึกษาไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธิอเมริกันเพื่อคนตา
บอดโพนทะเล ไดจัดตั้งโครงการใหเด็กตาบอดเรียนรวมชั้นกับเด็กปกติในโรงเรียนพญาไท 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ใน พ.ศ. 2509  กรมสามัญศึกษาไดขยายโครงการทดลองใหเด็กตาบอดเรียนรวมชั้น
กับเด็กปกติออกไปสูสวนภูมิภาค โดยไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธิอเมริกัน เพ่ือคนตาบอด
โพนทะเล จัดอบรมครูจังหวัดตาง ๆ จังหวัดละ 1 คน คือ กรุงเทพ นครศรีธรรมราช พัทลุง 
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สงขลา ปราจีนบุรี มหาสารคาม นครราชสีมา ลําปาง อุบลราชธานี บุรีรัมย ในแตละจังหวัด    
จะมีเด็กตาบอดเรียนรวมชั้นกับเด็กปกติ 
 ในปจจุบันมีเด็กตาบอดเรียนรวมกับเด็กปกติอยูในโรงเรียนตาง ๆ หลายแหงตั้งแต
ระดับประถมศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษาและมีคนตาบอดที่สําเร็จการศึกษาถึงระดับ
ปริญญาแลวหลายคน 

 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่บกพรองทางการไดยิน 
สําหรับเด็กที่บกพรองทางการไดยิน การศึกษา ไดกอกําเนิดเปนที่สองรองจาก

การศึกษาของคนตาบอดในประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาไดตั้งหนวยทดลองสอนคนหูหนวก 
ขึ้นเปนครั้งแรกในวันที่ 10 ธันวาคม 2494 ซึ่งตรงกับวันฉลองครบรอบปแหงการประกาศ
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหนวยทดลองนี้ไดจัดขึ้นที่โรงเรียน
เทศบาล 17 (โรงเรียนวัดโสมนัสวิหารในปจจุบัน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีนักเรียนครั้งแรก 
5 คน ม.ร.ว. เสริมศรีเกษมศรี  ซึ่งเปนคนไทยคนแรก ที่สําเร็จการศึกษาปริญญาโท ทางดาน
การศึกษาสําหรับคน หูหนวก จากวิทยาลัยกาลอเดทประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมาทําการสอน
ดวยตนเอง และไดเปนครูใหญคนแรกของโรงเรียนสอนคนหูหนวก 

 ตอมาป พ.ศ. 2496  มีจํานวนนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น ทําใหจํานวนหองเรียนซึ่งมีเพียง
หองเดียวสําหรับคนหูหนวกในโรงเรียนโสมนัสวิหารนี้คับแคบลง คุณหญิงโตะ เนติบัญชากิจ 
ไดมีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จํานวน 5 ไร 1 งาน 23 ตารางวา รวมทั้งตัวอาคารใหดวย ที่ดินและ
อาคารนี้ ตั้งอยูเลขที่ 137 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
กระทรวงศึกษาธิการ ไดตั้งเปน   โรงเรียนสอนคนหูหนวกดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2518 เปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ชื่อน้ีไดมาจากสองนามสกุลรวมกัน คือ “เศรษฐ
บุตร” ซึ่งเปนนามสกุลของพระยาพรเนติบัญชากิจ ผูสามีกับนามสกุลเดิมของคุณหญิงโตะ     
คือ “โชติกเสถียร” โรงเรียนไดเปดทําการสอนครั้งแรกเม่ือวันที่ 10 ธันวาคม 2496 และมีมูลนิธิ
เศรษฐเสถียรใหการชวยเหลืออนุ เคราะห  แก   โรงเรียนรวมกับงบประมาณจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ในตอนแรกที่เปดใหมมีจํานวนนักเรียน 43 คน มีครู 7 คน 

 จํานวนเด็กหูหนวกไดเพ่ิมมากขึ้นทุกปจนโรงเรียนไมสามารถจะรับไดทั้งหมด ในป 
พ.ศ. 2504 กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกอตั้งโรงเรียนสอนคนหูหนวกแหงใหมขึ้นมาอีกที่ทุง
มหาเมฆโดยใหชื่อโรงเรียนแหงใหมนี้วา “โรงเรียนสอนคนหูหนวกทุงมหาเมฆ” 
 ในป พ.ศ. 2511  กระทรวงศึกษาธิการไดกอตั้งโรงเรียนสอนคนหูหนวกขึ้นสําหรับเด็ก    
หูหนวกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ใหชื่อวา “โรงเรียนสอนคน    
หูหนวกขอนแกน” ไดเปดสอนเม่ือวันที่ 10 ธันวาคม 2512 
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 ในป พ.ศ. 2513  เปดโรงเรียนสอนคนหูหนวกสําหรับเด็กภาคเหนือขึ้นที่อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก ใหชื่อวา “โรงเรียนสอนคนหูหนวกตาก” 
 ในป พ.ศ. 2517 เปดโรงเรียนสอนคนหูหนวกสําหรับเด็กหูหนวกภาคใต ที่อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา ใชชื่อวา “โรงเรียนสอนคนหูหนวกสงขลา” 
 ป พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการ โดย ศาสตราจารยนายแพทยบุญสม มารติน     
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีคําสั่งเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสอนคนหูหนวกตาง ๆ 
(ยกเวน  โรงเรียนเศรษฐเสถียร) เปนโรงเรียน “โสตศึกษา” โรงเรียนเหลานี้จึงมีชื่อวาโรงเรียน
โสตศึกษาตั้งแตนั้นมา ในขณะเดียวกันในปนี้กระทรวงศึกษาธิการไดตั้งโรงเรียนโสตศึกษา
สําหรับเด็กหูหนวกทางภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นมาอีกโรงเรียนหน่ึงที่บางแสน จังหวัดชลบุรี     
โดยใหชื่อวา “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี” 
 ป พ.ศ. 2520 มูลนิธิอนุสารสุนทร ดําริกอตั้งโรงเรียนสอนเด็กหูหนวกขึ้นที่จังหวัด
เชียงใหมใหชื่อวา “โรงเรียนอนุสารสุนทร 2” นับเปนโรงเรียนสอนคนหูหนวกเอกชนแหงแรก 
แตตอมาก็ได โอนมาขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการเหมือนโรงเรียนโสตศึกษาอื่น ๆ แตยังใชชื่อวา
โรงเรียนอนุสารสุนทรเหมือนเดิม 
 ในป พ.ศ. 2522  กระทรวงศึกษาธิการไดเปดโรงเรียนสอนเด็กหูหนวกที่มีอาการ
ซ้ําซอนอยางอ่ืน ๆ ดวย โดยเปดที่บริเวณวัดจําปา เขตตลิ่งชัน ใชชื่อวา “โรงเรียนโสตศึกษาวัด
จําปา” 
 นอกจากโรงเรียนสอนคนหูหนวกดังที่กลาวมาแลวน้ี กระทรวงศึกษาธิการยังไดจัด
การศึกษาสําหรับเด็กประเภทนี้แบบเรียนรวมในโรงเรียนปกติอีกหลายแหง คือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เร่ิมโครงการทดลองสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับกอนวัยเรียนขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ในป พ.ศ. 
2512    โดยทดลองนําเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินวัยกอนเขาเรียนมาเตรียมความ
พรอมทางดานการเรียน ดานภาษา เพ่ือเรียนรวมชั้นกับเด็กปกติในระดับประถมศึกษาและได
เจริญกาวหนาเรื่อยมา ปจจุบันเปนสถานที่สาธิตการสอนของภาควิชาการศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  
 พ.ศ. 2516 กรมสามัญไดจัดชั้นเรียนสําหรับเด็กหูตึงขึ้นในโรงเรียนพญาไท และติดตอ
มาจนถึงปจจุบัน และนักเรียนสาธิตจากภาควิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต  
สวนมากจะสงเขาเรียนที่โรงเรียนพญาไทนี้ 
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 ตั้งแต พ.ศ. 2519  เปนตนมา กรมสามัญศึกษาไดสนับสนุนโครงการแบบเรียนรวมชั้น
ขึ้นในโรงเรียนปกติหลายแหง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด  
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่บกพรองทางรางกาย 
 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กประเภทนี้ โดยเฉพาะเด็กที่บกพรองทางรางกายประเภท  
แขนขา และลําตัวน้ัน เปนผลมาจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในระหวางป พ.ศ. 2493-2494 เกิดมี
โรค   ไขสันหลังอักเสบ (Poliomylitis) ระบาดในประเทศไทยทําใหเด็กปวยเปนโปลิโอกันมาก 
โรคชนิดนี้เม่ือเด็กหายปวยแลวมักจะเสียอวัยวะ เชน แขน ขา ลําตัว คือแขนขาจะลีบใชการ
ไมได ทําใหมีเด็กงอยเปลี้ยแขนขาพิการเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดปญหาทางดานการศึกษา
เลาเรียน เม่ือเด็กเติบโตถึงวัยที่จะตองเขาโรงเรียน เด็กเหลานี้จึงถูกปลอยปละละเลยไวตาม
ยถากรรม จึงมีบุคคลผูใจบุญหลายคนไดมองเห็นความจําเปน และมีจิตเมตตาอยากใหเด็ก
เหลานี้ไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนหรือไดรับการชวยเหลือดูแล จึงไดรวมมือกันผนวกกับความ
ชวยเหลือสนับสนุนจากกรมประชาสงเคราะหกอตั้งมูลนิธิอนุเคราะหคนพิการประเภทนี้ขึ้น    
เม่ือกอตั้งขึ้นมาครั้งแรกนั้นมี หมอมงามจิตร บูรฉัตร เปนประธานมูลนิธิมีสํานักงานชั่วคราวอยู
ที่กรมประชาสงเคราะห ถนนกรุงเกษม ในปจจุบัน ตอมามูลนิธิไดรับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็ก
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงรับเปนองคอุปถัมภของมูลนิธิตลอดมาจนถึงปจจุบัน 

 การใหการศึกษาแกเด็กพิการทางรางกายนั้น เริ่มขึ้นในโรงพยาบาลกอน คือภายใน    
โรงพยาบาลศิริราชโดยทางโรงพยาบาลมีอาสาสมัครสอนตามเตียงแบบตัวตอตัว ซึ่งการสอน
แบบนี้ถือวาเปนการบําบัดอยางหนึ่ง เพราะนอกจากวาเด็กเหลานี้จะไดรับความรูจากครูแลว  
ยังเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชนและเปนการฟนฟูทางจิตใจไปดวยในตัว 

 ป พ.ศ. 2501  กรมสามัญศึกษาไดมองเห็นความสําคัญของการสอนเด็กตามเตียงใน  
โรงพยาบาลศิริราช จึงไดลงมือทํางานดานนี้อยางจริงจัง โดยสงครูที่สังกัดกรมสามัญไปชวย
สอนเปนจํานวน 2 คน ซึ่งขณะนั้นมีนักเรียนประมาณ 17-25 คน เม่ือมีจํานวนเด็กมากขึ้น 
มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการ จึงไดจัดสถานพักฟนและสถานใหการศึกษาแกเด็กพิการที่มี
ภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด และใหชื่อวา “ศูนยบริการเด็กพิการ” และ “โรงเรียนสอนเด็กพิการ” 
โดยกอสรางอาคารขึ้นในที่ดินของราชพัสดุที่อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนแหง
นี้ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเปน   โรงเรียนราษฎรจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ พ.ศ. 2504 

 ในป พ.ศ. 2508 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดอนุมัติเงินสรางอาคารเรียน
เปนตึก 2 ชั้น สมเด็กพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนนี้วา “โรงเรียน 
    ศรีสังวาลย" เสด็จเปดโรงเรียนเม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ 2508 ปจจุบันโรงเรียนแหงน้ีไดให     
การศึกษาแกเด็กพิการชายหญิงระหวางอายุ 3 ขวบครึ่งถึง 22 ป และเปนเด็กที่ไมสามารถ
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เรียนรวมกับเด็กปกติได ดําเนินการสอนตั้งแตระดับอนุบาลถึง ม. 6  โดยกรมสามัญศึกษาสง
ครูไปทําการสอน ปจจุบันไดมีการจัดการศึกษาดานอาชีพเพิ่มขึ้นเพื่อใหเด็กพิการเหลานี้
สามารถออกไปประกอบอาชีพ ไดและไมเปนภาระแกสังคม 
 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่บกพรองทางสติปญญา 
 จากการสํารวจของผูเชี่ยวชาญองคกรอนามัยโลก ในป พ.ศ. 2499 ไดพบวามีบุคคล
ปญญาออนในประเทศไทย ราว 25,000 คน กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จึงได
ดําเนินการจัดบริการในสาขานี้ขึ้น และไดรับอนุมัติใหจัดดําเนินการใหเปดโรงพยาบาลปญญา
ออน ที่ถนน  ดินแดง พญาไท ไดในป พ.ศ. 2503  โดยมีนายแพทยรสชง ทัศนาญชลี เปน
ผูอํานวยการคนแรก จากการนําเด็กมาใหการดูแลรักษา และมีความเห็นวาเด็กเหลานี้ควร
ไดรับการเพิ่มพูนสมรรถภาพทางการศึกษาดวย จึงไดจัดเปนชั้นเรียนภายในโรงพยาบาล โดย
ใหการศึกษาอบรมตามหลักวิชา เพ่ือใหเด็กชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันได และมีการ
ฝกฝนอาชีพแบบตาง ๆ ใหดวย 

 ตอมาทางโรงพยาบาลไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็กพระเจาอยูหัว
โปรดเกลาฯ พระราชทานเงินสรางอาคารเรียนสําหรับเด็กปญญาออนขึ้น และพระราชทานนาม
วา   “โรงเรียนราชานุกูล” ตอมาชื่อโรงพยาบาลก็เปลี่ยนเปนโรงพยาบาลราชานุกูลดวย 
 ในป พ.ศ. 2509  ไดเปดอาคารดรุณวัฒนาเพิ่มขึ้นสําหรับเด็กปญญาออนขั้นปฐมวัย 
 ในป พ.ศ. 2519   มูลนิธิชวยคนปญญาออนในพระบรมราชินูปถัมภ ไดกอตั้งโรงเรียน
ปญญาออนขึ้นอีกแหงหน่ึงที่ถนนประชาชื่น เขตบางเขน และไดรับพระราชทานนามวา 
“โรงเรียนปญญาวุฒิกร” และเปดโรงงานฝกในอารักษสําหรับฝกอาชีพใหแกบุคคลปญญาออน
วัยรุนเพิ่มขึ้นในป 2521 การจัดการพิเศษสําหรับคนปญญาออนจึงไดเร่ิมขยายออกไปที่จังหวัด
เชียงใหมชื่อ  โรงเรียนกาวิลอนุกูล สําหรับการศึกษาปฐมวัยก็มีโครงการประภาคารปญญา     
ที่ตลิ่งชัน ศูนยพัฒนาเด็กปญญาออน ที่วัดมวงแค และศูนยพัฒนาเด็กปญญาออนกอนวัยเรียน 
คลองเตย 

 สําหรับเด็กเรียนชานั้น กรมสามัญศึกษา ไดเร่ิมโครงการทดลองในป พ.ศ. 2497         
ที่โรงเรียนวัดชนะสงคราม โรงเรียนพญาไท โรงเรียนวัดนิมมานรดี และโรงเรียนวัดหนัง 
หลังจากนั้น กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา จึงไดเร่ิมโครงการเรียนชาขึ้นอีกหลาย
โรงเรียนในระยะตอมา และเปดสอนเด็กที่บกพรองทางสติปญญาเรียนรวมชั้นกับเด็กปกติใน
เวลาตอมา 

 อาจกลาวโดยสรุปไดวา การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย เร่ิมเม่ือประมาณป    
พ.ศ. 2482  โดยการใหการศึกษาแกเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น และตามมาดวย
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การศึกษาสําหรับเด็กที่ทีความบกพรองทางการไดยิน เด็กที่มีความบกพรองทางรางกายและ
สุขภาพ และตามมาดวยเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา การดําเนินงานเปนในลักษณะ
ของการทํางานรวมกันของภาครัฐบาลกับภาคเอกชน และเจริญกาวหนามาเปนลําดับ 
 

1.4  จุดมุงหมายการจัดการศึกษาพิเศษ 
 จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาเปนสิ่งสําคัญของการจัดการศึกษา จุดมุงหมายทั่วไป
ของการจัดการศึกษาพิเศษ คือ การสังเคราะหความผิดปกติดวยการฝกหัดรักษา เพ่ือสรางและ
พัฒนาสมรรถภาพของเด็กที่บกพรองไปจากปกติ ใหมีสมรรถภาพที่เขมแข็งขึ้น ดังน้ันหนาที่
ของการจัดการศึกษาพิเศษ คือ การสอนใหเด็กไดใชเครื่องมือ ชวยเหลืออวัยวะหรือสวนที่
บกพรองใหเกิดผลมากที่สุดและทําใหเด็กสามารถสรางความรูสึกที่เขมแข็งเพ่ือชดเชยสิ่งที่
บกพรองในตัวเอง (Kirk. 1996 : 29-30) จุดมุงหมายที่สําคัญของการจัดกรศึกษาพิเศษก็เพ่ือ
จัดการศึกษาใหแกเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละประเภทแตละคน โดยมีการวางแผน
การศึกษา แผนการดําเนินชีวิต ชวยเหลือแกปญหาสังคม ปฏิบัติหนาที่ใหเหมาะสมในสังคม
เชนคนปกติ สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพที่มีอยู  มีชีวิตอยูอยางมีความสุขการจัด
โครงการศึกษาหรือจัดสภาพการเรียนใหไดเรียนตามความสามารถ และไดรับประโยชนจาก
การศึกษาอยางสูงสุด เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพของเด็กที่มีความบกพรองใหเปนสมรรถภาพที่
ปกติที่สุดและที่สําคัญที่สุด คือ การพัฒนา โครงการจัดการศึกษาที่ดีและคุมคาการลงทุน 
(จินตนา อัมพรภาค. 2546 : 10) 
 จุดมุงหมายเฉพาะในการจัดการศึกษาพิเศษ 
 1. เพ่ือจัดโครงการศึกษาใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน ซึ่งแตกตางกันใชหลักสูตรหรือ
โปรแกรมการเรียนตางกัน วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใชเทคนิควิธีการสอน
ตางกัน และจัดอุปกรณเครื่องมือเครื่องอํานวยความสะดวกที่จําเปนตาง ๆ ใหเพียงพอ นั่นคือ 
ตองมีการพัฒนาหลักสูตร เทคนิคการสอน การตรวจสอบวินิจฉัย จัดหาบุคลากรพิเศษ ครู
พิเศษ วิธีการพิเศษ บริการพิเศษ และเครื่องอํานวยความสะดวกเปนพิเศษ เพ่ือสนองความ
ตองการของเด็กแตละประเภทแตละระดับ (ระดับเบาบาง ระดับปานกลาง ระดับรุนแรง) และ
แตละบุคคล 
 2. เพ่ือวางแผนการศึกษาใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน ซึ่งเปาหมายของแผนการศึกษา
สําหรับเด็กแตละคนจะแตกตางกันไป เชน 
  2.1  เปาหมายสําหรับเด็กพอเรียนไดโดยทั่วไป คือ สามารถประกอบอาชีพหรือ
ทํางานบริการที่ไมใชฝมือ มีรายไดเปนของตนเอง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดตามสมควร 
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  2.2  เปาหมายสําหรับเด็กพอฝกไดโดยทั่วไป คือ สามารถทํางานในโรงงานใน
อารักษ โดยสามารถดูแลตัวเอง สามารถติดตอพูดจากกับบุคคลอ่ืน ๆ ในโรงงาน และสามารถ
ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในสังคมโรงงานไดตามควรแกอัตภาพ 
  2.3 เปาหมายสําหรับเด็กฉลาด ก็เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดประสบความสําเร็จอยาง
สูงสุด ซึ่งตองจัดสิ่งเราและสถานการณที่ทาทายความสามารถ และโอกาสที่เดนเปนพิเศษให 
 3. เพ่ือจัดโครงการศึกษาใหเด็กแตละคน ไดมีโอกาสเรียนตามระดับของตนเอง ดวย
อัตราความเร็วของตนเอง และสามารถกาวหนาใหไกลที่สุด เร็วที่สุด เทาที่ลักษณะของ
ความสามารถในการเรียนรูของตนจะเปนไปได 
 4. เพ่ือใหความชวยเหลือแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ และชวยแกปญหาของสังคม  
ที่อาจเกิดขึ้นจากเด็กเหลานี้บางประเภท ซึ่งไมอาจแกไขไดดวยการศึกษาปกติ 
 5. เพ่ือชวยใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดมีพัฒนาการไปสูจุดสูงสุด ตามศักยภาพ
ของแตละบุคคลและเพื่อเปนการชวยใหเขาเหมาะสมที่จะมีชีวิตอยูอยางมีความสุขทั้งในปจจุบัน
และอนาคต 
 6. เพ่ือจัดสภาพการเรียนการสอนใหเด็กไดรับประโยชนจากการศึกษาสูงสุด ในกรณีที่
เด็กไมสามารถไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากชั้นเรียนปกติ 
 7. เพ่ือพัฒนาโครงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเปนสวนหนึ่ง
ของโครงการจัดการศึกษาทั่วไป หรือเปนสวนหนึ่งของโครงการของโรงเรียนตามปกติ เพ่ือชวย
ใหเด็กไดปฏิบัติหนาที่หรือมีบทบาทหนาที่เหมาะสมอยูในสังคมของคนปกติทั่วไป 
 8. เพ่ือพัฒนาโครงการจัดการศึกษาพิเศษที่ดีคุมคาการลงทุน ซึ่งนอกจากจะชวยให
เด็กที่มีความตองการพิเศษพัฒนาไดใกลเคียงสูงสุดตามเปาหมายที่ควรจะเปนแลว โครงการ
การศึกษาพิเศษยังชวยใหเด็กอ่ืนไดรับประโยชนพรอม ๆ กันดวย (พิมพพรรณ วรชุตินธร. 
2545 : 10-11) 
 จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาพิเศษก็เพื่อฟนฟูบําบัด และพัฒนาศักยภาพของเด็กที่ 
บกพรอง เพ่ือใหเด็กไดดํารงชีวิตไดในสังคมอยางปกติสุข ไมเปนภาระกับครอบครัว สังคม   
และประเทศชาติ ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 

1.5  หลักการจัดการศึกษาพิเศษ 
 เด็กพิเศษทุกคนควรไดรับการศึกษาอยางพอเพียง เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพของตนใหถึง
ขั้นสูงสุด “การศึกษาพิเศษจะตองเนนถึงความสามารถ และศักยภาพของเด็กพิเศษ โดยไม
ตอกย้ําความพิการของเขา แตในเวลาเดียวกัน การศึกษาพิเศษจะตองปรับเปลี่ยนตามความ
ตองการและจําเปนของเด็กดวย ซึ่งหมายความวานักการศึกษาจะตองไมมองขามความพิการ
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ของเด็กเหลานั้น หลักการสําคัญที่เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ไดแก  เกียรฮาท และไวชาน 
(Gearheart and Weishahn. 1980 : 3) 
 1. การจัดบริการพิเศษตองกระทําอยางฉับพลันทันที ที่คนพบความตองการและ
จําเปนพิเศษของเด็ก 
 2. ความพิการบางประเภทควรถือวาเปนเพียงอาการ มากกวาที่จะเปนความผิดปกติ
ทางกายภาพ และอาจปรากฏอยูเพียงชวงเวลาหนึ่งเทานั้น 
 3. เด็กพิการคนใดคนหนึ่ง อาจตองการรูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่แตกตางกัน
ไปตามชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่งของชีวิต 
 4. การจัดบริการสําหรับเด็กพิเศษตองครอบคลุมตั้งแตกอนวัยเรียนจนถึงระดับ
มัธยมศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาพิเศษในสภาพแวดลอมที่จํากัดนอยที่สุด ตามความเหมาะสมยอม
เปนการชวยเหลือ สนับสนุนเด็กพิเศษไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย การจัดการศึกษาดังกลาว
จะตองประสานความสามารถของครูปกติและครูการศึกษาพิเศษ อยางมีประสิทธิผล 
 

1.6  แนวคิดทางการศึกษาพิเศษ 
 แนวคิดทางการศึกษาที่เปนหลักสงเสริมการศึกษาพิเศษ 10 แนวคิดดังนี้ 

 1. การศึกษาที่มุงเนนผลลัพธเปนสําคัญ (Outcome-Based Education-OBE) 
    นักการศึกษาในกลุมน้ีมีความเชื่อวา 1) เด็กทุกคนสามารถเรียนรูได และประสบ

ผลสําเร็จได แตวิถีทางที่จะนําไปสูความสําเร็จยอมแตกตางกัน และในชวงระยะเวลาที่แตกตาง
กัน  2) ความสําเร็จเบื้องตน นําไปสูความสําเร็จขั้นตอไป 3) โรงเรียนมีบทบาทสําคัญที่จะชวย
ใหนักเรียนประสบความสําเร็จในทางปฏิบัติ แนวคิดดังกลาวตองอาศัยหลักการสําคัญ 4 
ประการ คือ (1) มีจุดเนนที่ชัดเจน เราตองการใหนักเรียนเรามีคุณสมบัติอยางไร เม่ือเขาสําเร็จ
การศึกษา เชน ตองการใหเขาเปนคนมีความรับผิดชอบมีอิสระเสรีภาพในทางความคิด เปน
การเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอคนอ่ืน เปนตน จุดเนนอันน้ีตองชัดเจน และนักเรียนทุกคนเขาใจจุดหมาย
ปลายทางอันนี้  (2) ใหโอกาสนั่นคือใหโอกาสแกนักเรียนในการแสวงหาความรู นักเรียนไม
จําเปนตองหาคําตอบตามวิธีครูสั่งสอนเพียงวิธีเดียว เขาอาจมีวิธีอ่ืนที่จะไดมาซึ่งคําตอบ อัน
เดียวกัน ในระยะเวลาที่แตกตางกัน บางคนอาจชาบางคนอาจเร็ว จงใหโอกาสและเวลา แกเขา  
(3) ใหความหวัง เราจะตองมีความเชื่อวาเด็กจะตองประสบความสําเร็จ เราบอกใหนักเรียน
ทราบวาเราคาดหวังวาเขาจะตองประสบความสําเร็จและวันหนึ่งเขาจะตองประสบความสําเร็จ
จริง ๆ  (4) กําหนดหลักสูตรที่เหมาะสม ในการกําหนดหลักสูตรน้ัน ควรกําหนดจุดมุงหมาย

ES 203 13 



ระยะยาวกอนวา ตองการใหนักเรียนเปนอยางไร เม่ือสําเร็จการศึกษา แลวจึงจัดกิจกรรมตาง 
ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายนั้น จากแนวคิดขางบนนี้ เราจึงสามารถจัดการเรียนรวมไดอยาง
เหมาะสม เพราะครูที่เขาใจปรัชญานี้จะเปนครูที่ ยืดหยุนในการสอน จัดประสบการณหลาย
อยางที่มีในตัวนักเรียน นักเรียนไมจําเปนจะตองเรียนเนื้อหาเดียวกันในเวลาเดียวกัน ในอัตรา
ความเร็วเทากัน และในกลุมเด็กที่มีอายุเทากันก็ได 

 2. การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย (Multicultural Education) 
  คําวา วัฒนธรรมที่หลากหลาย ไมไดหมายถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของคนตาง
ภาษาเพียงอยางเดียวเทานั้น แตหมายถึง ความเชื่อ การดํารงชีพ การทํามาหากิน และสิ่งที่
นิยมปฏิบัติกันในกลุมคนที่เหมือนกัน ในดาน เพศ อายุ อาชีพ กลุมชน เผาพันธุ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม และสิ่งอ่ืนที่ทําใหเกิน “ชั้น” หรือ “กลุม” ขึ้นในสังคมดวย และยังรวม
ไปถึงกลุม ผูดอยโอกาสดวย เม่ือพิจารณาใหดีและพบวา คนหูหนวก มีวัฒนธรรมบางอยาง
แตกตางไปจากคนตาบอด เม่ือสังคมประกอบขึ้นดวยบุคคลหลากหลายกลุมดังกลาว จึงทําให
เกิดมีวัฒนธรรมที่หลากหลายดวย ดังน้ัน การอยูรวมกันในสังคมจึงจําเปนตองยอมรับและ
เรียนรูวัฒนธรรมของกันและกัน เปาหมายในการเรียนรูวัฒนธรรมของกลุมชน คือ 1) เพ่ือ
สงเสริมมนุษยชน ซึ่งเปนหลักการของผูเจริญ 2) เพ่ือใหการยอมรับนับถือวาแตกตาง 3) 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจวาวัฒนธรรมนั้นหลากหลาย เราไมเหมือนเขา แตเราก็อยูรวมกันได 
หากเรายอมรับซ่ึงกันและกัน 4) เพ่ือสงเสริมใหทุกคนมีทางเลือกในการดําเนินชีวิต 5) เพ่ือ
สราง ความยุติธรรมใหเกิดขึ้นในสังคม 6) เพ่ือสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกัน  ดังน้ัน
หาก ทุกคนยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลายของกลุมแตละกลุมแลวการเรียนการสอน ตลอดจน
การจัดหลักสูตรจะตองสอดคลองกับปรัชญา 

 3. พหุปญญา (Multiple Intelligence) 
  ทฤษฎีพหุปญญานําเสนอโดยการดเนอร (Garddner, 1983 อางถึงใน ผดุง 
อารยะ-วิญู 2542) การดเนอร มีความเชื่อวา ความฉลาดของมนุษยพิจารณาจากสิ่งบงชี้ได
มากกวาพิจารณาเพียง IQ อยางเดียว เขาจึงเสนอทฤษฎีพหุปญญาขึ้นประกอบดวย
ความสามารถนอย 7 อยาง คือ 1) ความสามารถทางภาษา (Linguistic Ability)  2) 
ความสามารถทางตรรกศาสตร คณิตศาสตร (Logical Mathematical Ability)    3) 
ความสามารถทางคนตรี (Musical Ability) 4) ความสามารถทางมิติสัมพันธ (Spatial Ability) 
5) ความสามารถทางดานรางกาย และการสัมผัส (Bodily Kinesthetic Ability) 6) 
ความสามารถระหวางบุคคล (Interpersonal Ability)  และ 7) ความสามารถภายในตัวเอง 
(Interpersonal Ability) สําหรับการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียนรวมนั้น ครูจึงไม
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มุงใหเด็กเกงเฉพาะดานภาษาและคณิตศาสตรเทานั้น แตมุงไปยังการแสดงออกใน 7 ดาน
ดังกลาว ซึ่งเด็กอาจแสดงความสามารถออกมาในลักษณะของผลงานที่เด็กทํา เชน ผลงานดาน
ดนตรี ดานการแสดง ดานการแกปญหา 

 4. การเรียนรูแบบสรางเสริมนิยม (Constructivist Learning) 
  นักการศึกษาในระบบสรางเสริมนิยม (Constructivism) มีความเชื่อวาการเรียนรูมี
ความสัมพันธโดยตรงกับความหมาย สิ่งที่เด็กเรียนรูไดดีตองมีความหมายสําหรับเด็ก และมี
ความสัมพันธกับความรูเดิมที่เด็กมีอยู มนุษยเราสามารถเรียนรู และเขาใจในบางสิ่งบางอยาง
ได แตไมสามารถเรียนรูไดทุกสิ่งทุกอยาง การสอนของครูตามทฤษฎีนี้จึงมุงเนนการเรียนรูเพ่ือ
ความเขาใจการใหเด็กเขาใจไดดีนั้น จะตองนําความรูใหมมาเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมที่
เด็กมีอยู และเด็กจะเลือกเรียนรูเองในสิ่งที่เด็กตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สิ่งที่มีความหมาย
สํารับเด็ก ดังนั้นในการจัดประสบการณในการเรียนการสอนครูจึงตองคํานึงถึงประสบการณ
เดิม ภูมิหลังในดานความเปนอยูและวัฒนธรรมของเด็กดวย 

 5. หลักสูตรแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Curriculum) 
  การจัดหลักสูตรในแนวใหมมักเปนการจัดหลักสูตรสหวิทยาการนั้น คือ จัดใหมี
กิจกรรมในหลายสาขาวิชาในเรื่องเดียวกัน เชน การสอนเรื่องตนไม ครูอาจตองนําวิชาศิลปะ
เขามาใชเชน ใหเด็กวาดภาพ ระบายสี หรือประดิษฐตนไม แสดงสวนตาง ๆ ตามที่ครูสอน อาจ
นําวิชาคณิตศาสตรเขามาใชในการคํานวณขนาดของลําตน ใบ ดอก อาจนําวิชาพลศึกษาเขา
มาชวยใหเด็กรวมกิจกรรมออกกําลังกายและแปรรูปเปนดอกไม อาจนําวิชาภาษาไทยเขามา
บรรยายความงามของดอกไม เด็กที่มีความตองการพิเศษที่เรียนรวมกับเด็กปกติมักมักมี
ปญหาในการเรียน อาจสอบตก เพราะหลักสูตรเนนเน้ือหามากเกินไป เด็กไมอาจเรียนทันเด็ก
อ่ืน จึงจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรโดยการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมและเนนกระบวนการเรียนรู 
กระบวนการเสาะแสวงหาความรู มากกวาการเนนเนื้อหาวิชา 

 6. การประเมินผลความสามารถที่แทจริงของนักเรียน (Authentic Assessment of 
Student Performance) 
  ในขณะที่การเรียนการสอนเนนใหนักเรียนเปนศูนยกลางวัดผลประเมินผลควรเนน
ที่ความสนใจของเด็ก ผลของการเรียนรู โดยวัดจากผลงานของเด็กซึ่งแสดงถึงความสามารถที่   
แทจริง อันเปนผลมาจากการเรียนรูของเด็ก  ดังน้ัน ในการประเมินผลจึงเนนประเมิน
ความสามารถที่แทจริงของเด็ก โดยประเมินจากผลงานของเด็ก ซึ่งสะทอนใหเห็นความคิด 
ความเขาใจ การนําไปใช และแนวโนมของความสนใจของเด็ก การประเมินผลไมไดตัดสินใจ
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จากคะแนนที่เด็กสอบไดในระยะเวลาที่เด็กทําขอสอบเพียงสั้น ๆ เทานั้น แตประเมินจาก 
ความสามารถของเด็ก โดยการสังเกตจากพฤติกรรม หลายอยางเปนเวลานาน การประเมินผล
วิธีนี้ มีจุดเนน ดังน้ี 1) มุงประเมินผลความสามารถของนักเรียน ในการบูรณาการทักษะหลาย
ดานเพื่อใชงานของนักเรียนประสบความสําเร็จ 2) มุงเนนกระบวนการเรียนรู ทักษะความคิด
ขั้นสูง และทักษะในการแกปญหา ซึ่งอาจแสดงออกในรูปผลผลิตที่เด็กสรางขึ้น 3) มุงเนนการ
ใชดุลยพินิจของเด็ก โดยพิจารณาจากการที่เด็กสามารถคิดกําหนดเปาหมาย ในการทํางาน
ของตนเองดําเนินงานเปนขั้นตอนตามเปาหมาย และสามารถประเมินผลตนเองได     4)ให
นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผล และตองกําหนดเกณฑลวงหนา 

  วิธีการประเมินผลที่ตัดสินจากคะแนนการสอนเปนหลักนั้น ไมเหมาะกับเด็กที่มี
ความตองการพิเศษหลายประการ ประการสําคัญ คือ ผลการเรียนไมสามารถนํามา เกี่ยวกับ
เกณฑปกติ (Norms) ของเด็กปกติได ไมสามารถนํามาเทียบกับกลุมซ่ึงเปนเด็กปกติ เน่ืองจาก
หลักสูตรสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงใหสอดคลอง
กับความตองการของเด็กที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งหลักสูตรดังกลาวอาจแตกตางไปจาก
หลักสูตรที่ใชกับเด็กปกติ ดังนั้น การประเมินผลโดยวิธีการสอน จึงไมเหมาะสมที่จะนํามาใช
ประเมินผลการเรียนสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

 7. การจัดกลุมเด็กที่มีอายุหลากหลาย (Multi – Age Grouping) 
  การจัดกุลมเด็กที่มีอายุหลากหลาย หมายถึง การจัดชั้นเรียนใหเด็กที่มีอายุ
แตกตางกันเขาเรียนในชั้นเดียวกัน ซึ่งไมเพียงแตอายุเทานั้นที่แตกตางกันในกลุมเด็กมีความ
หลากหลายทั้งในดานอายุ เพศ ความสามารถ ภูมิหลัง ความสนใจของเด็กอีกดวยแตนัก
การศึกษาที่จัดชั้นเด็กที่มีอายุหลากหลายกลุมน้ีมีความเชื่อวา การเรียนรูเปนกระบวนการที่
ตอเน่ือง ซึ่งจะดําเนินไปแบบไมมีสิ้นสุด เด็กแตละคนมีอัตราการพัฒนาการเรียนรูและวิธีการ
เรียนรูแตกตางกัน จึงไมจําเปนตองใหเด็กเรียนไปพรอม ๆ กัน เด็กสามารถเรียนไดดวยตนเอง 
บางคนอาจเรียนไดในเวลาอัน   รวดเร็ว บางคนอาจตองใชเวลาบาง การจัดการเรียนการสอน
สําหรับเด็กในชั้นที่มีอายุหลากหลายนั้น จําเปนตองมีความยืดหยุน  ทั้งในดานเนื้อหาวิชาที่เด็ก
จะตองเรียน วิธีสอนของครู การประเมินความกาวหนาของเด็ก 

 8. การเรียนโดยอาศัยเพื่อน  (Peer-Mediated Learning) 
  การเรียนการสอนโดยอาศัยเพื่อน หมายถึง การที่เพ่ือนนักเรียนดวยกันชวยเหลือ
เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ในการเรียนการสอนเพื่อน หรือใหคําแนะนําแกเพ่ือนโดยตรง หรืออาจ
เปนการเรียนรูไปพรอม ๆ กันระหวางสมาชิกในกลุมน้ีได 
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  การเรียนโดยอาศัยเพ่ือนมีรูปแบบใหญ 2 รูปแบบ คือ 1) การรวมเรียนรวมรู 
(Cooperative Learning) เปนการทํางานเปนกลุม กลุมหนึ่งประกอบดวยนักเรียนประมาณ 3-5 
คน ทุกกลุมทํางานรวมกันตามที่ครูมอบให ตามความสนใจและความสามารถของเด็ก เนนการ
รวมมือกันในการใหและรับขอมูล หรือแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน สมาชิกทุกคนในกลุมมี
ความรับผิดชอบรวมกัน เหมาะท่ีจะนํามาใชกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ เพราะการจัดการ
เรียนการสอนแบบนี้  เหมาะสมสําหรับการจัดกลุมเด็กที่ มีความหลากหลายในดาน
ความสามารถ ทักษะ ความสนใจ และภูมิหลัง  2) เพ่ือนสอนเพื่อน (Peer Tutoring) เปน
วิธีการที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในการนํามาใชกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ เพราะมี
ขอดีหลายประการ คือ เด็กใช   ภาษาที่คลายคลึงกัน ทําใหเขาใจงาย เด็กยกตัวอยางประกอบ
ที่งาย ๆ เด็กเขาใจเด็กดวยกันเองมากกวาผูใหญ เด็กสอนในสิ่งใหม ๆ ทําใหเด็กที่ทําหนาที่
สอนจําบทเรียนไดดีขึ้น การใหเพ่ือนสอนเพื่อน อาจทําไดหลายลักษณะ เชน เพ่ือนในชั้น
เดียวกันสอนกันเอง เพ่ือนตางชั้นรุนพ่ีสอนรุนนอง รนนองสอนรนพี่ หรือเด็กปกติสอนเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ  หรือเด็กที่มีความตองการพิเศษสอนเด็กปกติก็ได ขึ้นอยูกับความ
เหมาะสม 

 9. การจัดการศึกษาแบบไมจําแนกประเภท (Noncategorical  Approach Education) 
  เปนการจัดการศึกษาที่ไมจําแนกประเภทเด็กอยางเปนทางการ ระบบนี้ มีความ
เชื่อวาทุกคนมีจุดเดนจุดดอย ทุกคนมีทั้งความสามารถและความไมสามารถ เด็กคนใด          
มีปญหาอะไร  ก็แกไขตามปญหา จึงไมจําเปนตองจําแนกประเภทของเด็ก การจัดการศึกษา
พิเศษในรูปแบบนี้ จึงเปนทางเลือกทางหนึ่งของการจัดการเรียนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โรงเรียนในชนบทไทย เชน การสอนอักษรเบรลลแกเด็กที่มีความบกพรองทางสายตา การสอน
พูดและแกไขการพูดแกเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

การใชเทคโนโลยี ( 10. Use of Technology) เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญย่ิงขึ้นใน
การศึกษาพิเศษเพราะเปนเครื่องมือชวยเด็กใหไดเรียนรูเร็วยิ่งขึ้น แมนยํายิ่งขึ้น และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกวา แตกอนคอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยี ที่สําคัญอยางหนึ่ง ที่มีบทบาท
มากขึ้นในการเรียนการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ จะเห็นไดวา เครื่องมือที่ทันสมัย         
ที่นํามาใชกับเด็กที่มีความตองการพิเศษมักมีคอมพิวเตอรเปนสวนประกอบที่สําคัญทั้งสิ้น เชน 
เครื่องพิมพอักษรเบรลล เครื่องตรวจวัดการไดยิน เครื่องวิเคราะหเสียงพูด เครื่องแกไขการพูด 
เครื่องมือสื่อสารสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ซึ่งทางโรงเรียนจึงควรใหความ
สนใจตอเทคโนโลยี    ตาง ๆ ใหมาก (ผดุง อารยะวิญู. 2542 : 30) 
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 นอกจากนี้เบญจา ชลธานนท (2524:53) ยังไดเสนอแนวคิดเบื้องตนที่จะทําให
การศึกษาพิเศษบรรลุจุดมุงหมายไววา 
 1. เด็กพิเศษทุกคนสามารถที่จะเรียน หรือฝกคนเองใหทําประโยชนไดมากขึ้น 
 2. สมรรถภาพในการทํางานไมไดขึ้นอยูกับสภาพความพิการ 
 3. ความพิการของเด็กบางคน ไมจําเปนตองเปนความพิการตลอดไป (Permanent 
Handicap) ในหลายกรณี การศึกษาพิเศษอาจจะเปนเพียงบริการทางการศึกษาชั่วคราวเทานั้น 
 4. บุคคลากรจะตองเปนคนที่มีความรู ความสามารถ และไดรับการฝกงานตลอดทั้งมี
ประสบการณในการทํางานในการทํางานในหนวยงานของตน 
 5. ผูใหการศึกษาควรสนใจเปนพิเศษในเรื่องพัฒนาการของเด็กพิเศษเพื่อใหเด็กมี
ภาพพจนที่ดีเกี่ยวกับตนเอง (Positive Seif – Image) และยอมรับสภาพความเปนจริงของตน 
 6. การศึกษาพิเศษ ควรใชวิธีสอนแบบสงเสริมเอกัตภาพของบุคคล (Individualized 
Instruction) หมายความวา สอนใหเหมาะสมกับความสามารถและความพิการของเด็กแตละคน 
 7. การศึกษาพิเศษควรจัดตั้งแตชั้นอนุบาล โดยมีจุดประสงคในการปองกันลดปญหา
ความพิการ และทําใหเด็กมีสัจการแหงตน (Self – Realization) 
 8. การศึกษาพิเศษตองรวมวิชาพลศึกษา นันทนาการและสุนทรียศาสตรเพ่ือเตรียม
เด็กพิเศษใหสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางสมบูรณ 
 9. อาชีวศึกษาและการอาชีพเปนเรื่องสําคัญในการพิจารณาจัดการศึกษาแกเด็กพิเศษ 
 10. ในการจัดเด็กพิเศษเรียนในโรงเรียนปกตินั้น จะถือเปนแนวปฏิบัติเม่ือเด็กไมมี
ปญหาหรืออุปสรรคอื่น โดยคํานึงถึงประโยชนที่เด็กไดรับเปนสําคัญ 

 
ปรัชญาการศึกษาพิเศษ1.7 

 จากหลักการและแนวคิดดังกลาวขางตนจ่ึงกอใหเกิดปรัชญาการศึกษาพิเศษขึ้นดังนี้ 
ปรัชญาทั่วไปที่เปนรากฐานในการจัดการศึกษาพิเศษคือ  1. 

 1.1 ทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการที่จะไดรับบริการทางการศึกษา ไมวาจะเปนคน
พิการหรือคนปกติ เม่ือรัฐจัดการศึกษาใหแกเด็กปกติแลวก็ควรจัดการศึกษาใหแกเด็กพิเศษ
ดวย หากเด็กพิเศษไมสามารถเรียนในโปรแกรมการศึกษา ที่รัฐจัดใหเด็กปกติได ก็เปนหนาที่
ของรัฐที่จะจัดการศึกษาใหสนองตอความตองการของเด็กพิเศษเหลานั้น 
  1.2 เด็กพิเศษควรไดรับการศึกษาควบคูไปกับการบําบัด การฟนฟูสมรรถภาพทุก
ดานโดยเร็วที่จุดในทันทีที่ทราบวาเด็กมีความตองการพิเศษ ทั้งน้ีเพ่ือเปนการเตรียมเด็กใหมี
ความพรอมที่จะเรียนตอไปและมีพัฒนาการทุกดานถึงขีดสูงสุด 
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  1.3 การจัดการศึกษาพิเศษ ควรคํานึงถึงการอยูรวมสังคมกับคนปกติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กเหลานี้จึงควรใหเรียนรวมกับเด็กปกติใหมาก
ที่สุดเทาที่จะทําได เวนแตเด็กพิเศษผูนั้นมีสภาพความพิการหรือความบกพรองในขั้น รุนแรง
จนไมอาจเรียนรวมได อยางไรก็ตามเด็กพิเศษควรไดสัมผัสกับสังคมคนปกติ 
  1.4 การจัดการศึกษาพิเศษตองปรับใหเหมาะกับสภาพความเสียเปรียบของเด็ก
พิเศษแตละประเภทโดยใชแนวการจัดการศึกษาของเด็กปกติ 
  1.5 การจัดการศึกษาพิเศษและการฟนฟูบําบัดทุกดาน ควรจัดเปนโปรแกรมให
เปนรายบุคคลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางอยาง อาจจัดเปนกลุมเล็กสําหรับเด็กที่มี
ความบกพรอง หรือความตองการคลายคลึงกันและอยูในระดับความสามารถที่ใกลเคียงกัน 
  1.6 การจัดโปรแกรมการสอนเด็กพิเศษ ควรเนนที่ความสามารถของเด็กและให
เด็กไดมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกวาที่จะคํานึงถึงความพิการ หรือความบกพรอง เพ่ือทํา
ใหเด็กมีความมั่นใจวาแมตนจะมีความบกพรองก็ยังมีความสามารถอยางเทาเทียม หรือดีกวา
เด็กปกติ ซึ่งชวยใหเด็กสามารถปรับตัวไดดีขึ้น 
  1.7 การศึกษาพิเศษควรใหเด็กมีความเขาใจยอมรับตนเอง มีความเชื่อม่ัน มีสัจ
การแหงตน และมุงใหชวยตนได ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
  1.8 การศึกษาพิเศษควรจัดทําอยางตอเน่ือง เร่ิมตั้งแตแรกเกิดเรื่อยไปขาดตอน
ไมได และควรเนนถึงเรื่องอาชีพดวย (ศรียา นิยมธรรม. 2535 : 163) 
  2. ปรัชญาเฉพาะในการจัดการศึกษาพิเศษตั้งอยูบนรากฐานที่วา 
  2.1 เด็กแตละคนมีความแตกตางทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม 
  2.2 เด็กแตละคนมีพ้ืนฐานที่แตกตางกันแตละคนจะตองเรียนรูเพ่ือปรับตัวเขาหา
กัน และใหทันกับโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง 
  2.3 เด็กแตละคนยอมมีความสามารถตางกัน การศึกษาจะชวยใหความสามารถ
ของเด็กปรากฏเดนชัดขึ้น 
  2.4 ในสังคมมนุษยยอมมีทั้งคนปกติและคนพิการซึ่งไมสามารถแยกคนพิการออก
จากคนปกติได ควรใหเขามีโอกาสเรียนรวมกับเด็กปกติใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
  2.5 เด็กที่มีความตองการพิเศษจะมีความตองการและความสามารถทางการศึกษา
แตกตางกับเด็กปกติ ดังนั้นการใหการศึกษาควรมีรูปแบบและวิธีที่แตกตางจากเด็กปกติเพ่ือให
เด็กพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูไดอยางเต็มที่ 
  จะเห็นไดวาในการจัดการศึกษาพิเศษใหกับเด็กพิเศษนั้น ดวยแนวคิดและปรัชญา
ที่วา เด็กทุกคนมีโอกาสและสามารถเรียนรูหรือไดรับการฝกฝน ไดรับการบําบัด การฟนฟู
สมรรถภาพใหเกิดแกตนเอง ครอบครัวและสังคม แตเน่ืองจากเด็กพิเศษแตละคนแตละประเภท
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มีระดับของความตองการแตกตางกัน ดังน้ันการจัดการศึกษาพิเศษควรจัดใหเด็กไดพัฒนา
ตนเองใหเร็ว ที่สุดและมากที่สุดเทาที่เปนไปได 

1.8 จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

 ดานพัฒนาการของเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
 1. เด็กพิเศษมีความตองการพื้นฐานเหมือนเด็กทุกคน อยากใหใคร ๆ รักและเขาใจ  
อยากเกง อยากแตงกายดวยเสื้อผาที่สะอาด มีที่อยูอาศัยที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ ควรได    
รับการฝกฝนใหเปนเด็กที่มีจิตใจดีมีมารยาท สามารถเขากับคนอื่นได 
 2. เด็กที่มีความตองการพิเศษในวัยตน ๆ ของชีวิตพัฒนาไดและพัฒนาไปตามขั้นตอน
เชนเดียวกับเด็กปกติ เพียงแตในบางดานจะพัฒนาไดชากวาหรือเร็วกวาและตองไดรับความ
ชวยเหลือเพ่ิมจากการสงเสริมเด็กทั่วไป 
 3. ความบกพรองของเด็กบางประเภทอาจเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือนอยลงได 
โดยเฉพาะในชวง 1 ปแรกของชีวิตการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษวัยนี้จึงสําคัญมากถา
ไดรับการแกไขตั้งแตเด็ก ความบกพรองอาจลดลงหรือหมดไปได แตถาปลอยใหเด็กเปนไป
โดยไมแกไขความ   บกพรองน้ันก็มักจะคงอยูหรืออาจรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เม่ือเด็กโตแลว การ
แกไขยิ่งยากขึ้นเรื่อย ๆ หรือบางทีก็สายเกินแกก็ได 
 4. เด็กที่มีความตองการพิเศษแตละคนไมเหมือนกัน แมจะบกพรองประเภทเดียวกัน
ความบกพรองอาจไมเทากัน 

ดานการปรับพฤติกรรม  
 1. จะเปนวิธีการปรับปรุงสงเสริม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กจากพฤติกรรมที่ไม
พึงประสงค มาเปนพฤติกรรมที่พึงประสงค หรือสรางพฤติกรรมใหมที่พึงประสงคเพ่ือประโยชน
ในการเรียนรูของเด็ก 
 2. มีรากฐานทางทฤษฎีจากจิตวิทยาที่เชื่อวา พฤติกรรมสวนใหญของมนุษยเกิดจาก
การเรียนรู ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงและควบคุมได 
 เราใชวิธีปรับพฤติกรรมดังตอไปน้ี  1) การใหแรงเสริมทางบวก  2) การใหแรงเสริม
ทางลบ  3) การหยุดยั้ง  4) การสะสมเหรียญรางวัลหรือคะแนน  5) การแกไขใหถูกตองใน
ปริมาณที่มากกวาเดิม  6) การงดใหรางวัลในชวงเวลาจํากัด  7) การทําสัญญากับเด็ก  8) การ
ลงโทษ  9) การหลอหลอมพฤติกรรม  10) การเปนแบบอยางที่ดี (จุไรรัตน คงปน. 2544 : 20 ) 

1.9 นโยบายในการจัดการศึกษาพิเศษ 
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 นโยบายและมาตราตามแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อคนพิการ (พ.ศ. 2543 – 2549)
ประกอบดวย นโยบายและหลักการดังตอไปน้ี 
 นโยบายขอ 1 
 ดานบริการการศึกษา ใหผูพิการไดรับบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มคือ ตั้งแตแรกเกิด
หรือแรกพบความพิการ และใหไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป ในหลักสูตรสาย
สามัญ และใหฝกวิชาชีพเพ่ิมเติมไปดวย เพ่ือใหคนพิการสามารถพัฒนาตนเอง ใหเพียงพอที่จะ
พ่ึงตนเองได และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ 
 มาตรการ 
 1.1 จัดใหมีศูนยหรือหนวยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มแกคนพิการทุกวัยครอบครัว 
 1.2 จัดทําคูมือใหความรูแกผูปกครองใหมีความรูความสามารถในการเลี้ยงดู และการ
ใหการศึกษาแกบุตรซึ่งพิการ 
 1.3 ใหการสงเคราะหแกปญหาและอุปสรรคในการศึกษาและการประกอบอาชีพ โดย
จัดบริการการศึกษาเสริมสรางทักษะทางสังคมและเตรียมความพรอมกอนทํางาน และบริการ  
แนะแนวอาชีพใหคนพิการมีทักษะ สามารถพึ่งตนเองไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.4 ยกระดับหนวยงานที่รับผิดชอบดานการศึกษาของคนพิการและจัดตั้งหนวยงาน
รับผิดชอบโดยเฉพาะ 
 นโยบายขอ 2 
 ดานการจัดการศึกษา คนพิการทุกคนตองไดรับการศึกษาพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ โดยขยายการบริการการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย เนนการเรียนรวมกับบุคคลทั่วไป และการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
ความตองการจําเปนของแตละบุคคล 
 มาตรการ 
 2.1 จัดบริการการศึกษาใหแกคนพิการทุกประเภทและทุกระดับการศึกษา ตั้งแตวัย
กอนเรียน โดยจัดใหมีโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ป อยางทั่วถึง และมีโอกาสไดรับ
การศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต ทั้งในดานอาชีพและสายสามัญจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งอาจจัด
ในลักษณะสถานศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ หรือเรียนรวมในสถานศึกษา 
 2.2 กําหนดประเภทและหลักเกณฑความพิการทางการศึกษา 
 2.3 ใหมีคณะกรรมการในการจัดทําเครื่องมือในการประเมินหรือวินิจฉัย และใหบริการ
ทางการศึกษา 
 2.4 เรงรัดสนับสนุนใหคนพิการ ผูพลาดโอกาสทางการศึกษาไดรับการศึกษาอยาง
เหมาะสมกับศักยภาพ 
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 นโยบายขอ 3 
 ดานการรับนักเรียน ใหปรับกฎระเบียบเอื้อตอการรับเด็กพิการทุกคน โดยจัดบริการ
ชวยเหลือตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการใหทั่วถึงทั้งในเขตเมืองและชนบท จัดทํา
ทะเบียนเพ่ือรับรองความพิการที่ตองไดรับการชวยเหลือตามกฎกระทรวงศึกษาธิการที่วาดวย 
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาใหแกคนพิการ 
 มาตรการ 
 3.1 จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ให
คนพิการแตละประเภทสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารทุกชนิด 
 3.2 จัดทําเกณฑมาตรฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก ตามอาคารสถานที่ของสถานศึกษา 
และเครื่องชวยพิเศษในการเรียนการสอนคนพิการ 
 3.3 นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัยมาใชหรือดัดแปลงให
เหมาะสมกับความพิการ 
 3.4 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกและ  ใหโอกาสคนพิการ ไดใชสถานที่ เลนกีฬา          
และนันทนาการรวมกับคนทั่วไป 
 3.5 การจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ   
ใหครอบคลุมความพิการทุกประเภท ครอบคลุมเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับคนพิการ มีการ
ประสาน การดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 3.6 จัดตั้งศูนยบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ที่มีสถานที่ 
บุคลากร สื่อและทรัพยากร เพ่ือใหบริการสนับสนุนการศึกษาพิเศษแกคนพิการ ตามสภาพ
ปญหาและความตองการของคนพิการแตละประเภทใหครอบคลุมทั่วประเทศ และประสานงาน
ในลักษณะเครือขายรวมกับศูนยการศึกษาเขตการศึกษา และศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัด 
 3.7 ใหหนวยงานของรัฐและเอกชน ซึ่งผลิตสื่อการเรียนการสอนของคนทั่วไป ผลิตและ
ใหบริการสื่อสําหรับคนพิการแตละประเภท 
 3.8 สนับสนุนใหทุนอุดหนุนแกหนวยงานที่ผลิตสื่อสําหรับคนพิการ 
 3.9 ใหเงินทุนสวัสดิการเพื่อคนพิการนําไปจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อบริการ 
และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาดวยตนเอง 
 นโยบายขอ 4 
 ดานหลักสูตร ตองปรับและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีลักษณะหลากหลาย 
การวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับประเภทและระดับของผูพิการ โดยใหผูเรียนเปนหลัก   
ในกระบวนการเรียนรู เรียนดวยตนเองจากการฝกปฏิบัติใหเด็กพิการทุกประเภท สามารถสื่อ
ความหมายและปรับพฤติกรรมใหอยูในสังคมได อยางเปนสุข 
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 มาตรการ 
 4.1 พัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอนใหไดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพความสามารถ ความตองการ การสรางทักษะอื่น 
ทดแทนทักษะที่บกพรอง และขอจํากัดของคนพิการทุกประเภทและทุกระดับการศึกษา รวมทั้ง
ตองมีลักษณะหลากหลายโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ 
 4.2 จัดใหมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวม การผลิตและ
เผยแพรสื่อการเรียนการสอน การซอมบํารุงอุปกรณพิเศษและสื่อการเรียนการสอนให
เหมาะสมกับคนพิการแตละประเภท 
 4.3 บรรจุเน้ือหาการศึกษาสําหรับคนพิการในหลักสูตรวิชาชีพครูทุกโปรแกรม 
 4.4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสําหรับคนพิการ ตลอดจนวิธีการสอนและ
การประเมินผลการศึกษาทุกระบบ เพื่อใหสอดคลองกับการดํารงชีวิต และเหมาะสมกับคน
พิการแตละประเภท 
 4.5 สนับสนุนการพัฒนาภาษาที่ใชในการสื่อสารใหเหมาะสมกับคนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ตลอดจนจัดใหมีและพัฒนาลามภาษามือใหมีจํานวนที่พอเพียง 
 4.6 บรรจุเน้ือหาเรื่องคนพิการในการศึกษาทั่วไปทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการปองกัน
ความพิการและการปฏิบัติตอคนพิการอยางเหมาะสม 
 นโยบายขอ 5 
 ดานการบริหารการศึกษา ใหมีคณะกรรมการดําเนินงานจัดการศึกษาเพื่อคนพิการใน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนหนวย
ประสานงานกลางและกํากับการบริหาร โดยประสานกับกรมและจังหวัด และระดมความรวมมือ
จากสถานศึกษาและสถานพยาบาลมารวมกันจัด และตองสํารวจจํานวน ผูพิการใหตรงความ  
เปนจริง รวมทั้งประชาสัมพันธใหพอแม ผูปกครองเขาใจถึงการบริการทางการศึกษา และ
ฝกอบรม  พอแม ผูปกครอง ใหรูจักดูแลลูกพิการตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการ 
 มาตรการ 
 5.1 จัดใหมีและพัฒนากลไกที่จะเชื่อมโยงและประสานงานในลักษณะเครือขายระหวาง
หนวยงานที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ใหรวมกันดําเนินการ
ในการจัดการศึกษาคนพิการอยางเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
 5.2 เผยแพรความรูเกี่ยวกับคนพิการ เพ่ือสรางเจตคติที่ดีแกครอบครัวของคนพิการ 
ครู  ผูปกครอง นักเรียน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 
 5.3 จัดใหมีอาสาสมัครทําการประชาสัมพันธ และเผยแพรการจัดการศึกษาใหกับคน
พิการตามตําบลและตามหมูบาน 
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 5.4 ประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมผลงานของคนพิการดานการศึกษาและคนพิการที่มี
ความสามารถในการศึกษาผานสื่อมวลชน 
 5.5 จัดใหมีศูนยสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา และศูนยรวมสื่อสําหรับ
การศึกษาสําหรับคนพิการ และวิจัยคนควาเผยแพร ประชาสัมพันธเรื่องคนพิการ 
 นโยบายขอ 6 
 ดานทรัพยากร ใหการสนับสนุนดานทรัพยากรและวิชาการแกสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาเพื่อคนพิการและใหภาคเอกชนเขามารวมจัดการศึกษา เพ่ือใหการดําเนินงานมี
คุณภาพทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะพิจารณาใหหนวยงานการศึกษาเพื่อคนพิการอาจ
พัฒนาไปเปนองคการมหาชนในอนาคต  หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 มาตรการ 
 6.1 ใหการสนับสนุนแกชุมชนและครอบครัวในการดูแลคนพิการที่ไมสามารถเขาศึกษา
ในระบบ ทั้งน้ีใหมีระบบการสงตอที่ถูกตอง 
 6.2 ใหทุนสนับสนุนการศึกษาของคนพิการและบุตรคนพิการที่ยากจน เพ่ือเปนการ
เพ่ิมโอกาสใหแกคนพิการ 
 6.3 ปรับเกณฑการจัดสรรงบประมาณใหสามารถจัดการศึกษาใหคนพิการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 6.4 จัดงบประมาณดานการศึกษาสําหรับคนพิการเพิ่มขึ้น โดยใชความจําเปน 
มาตรฐานของคนพิการแตละประเภทเปนเกณฑการพิจารณา 
 6.5 จัดงบอุดหนุนแกสถานศึกษาและหนวยงานเอกชนที่จะจัดหรือจัดบริการแกคน
พิการ 
 6.6 ใหจัดเงินเพ่ิมพิเศษแกบุคลากรที่ทํางานกับคนพิการ ซึ่งมีความชํานาญเฉพาะ
ความพิการ เชน การเปนลามภาษามือ การฝกความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการ
เคลื่อนไหวแกคนตาบอด และการอานและเขียนอักษรเบรลล เปนตน 
 นโยบายขอ 7 
 ดานบุคลากร ใหสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูการศึกษาพิเศษใหเพียงพอ มีคุณภาพ และ
ใหมีรายวิชาการศึกษาพิเศษในหลักสูตรฝกหัดครู รวมทั้งเนนการพัฒนาครูประจําการใหมี
เทคนิคการสอนที่ทันสมัย ตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 มาตรการ 
 7.1 จัดใหมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาของคนพิการทุกดาน
โดยเฉพาะดานบริหาร แนะแนวและเทคโนโลยี 
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 7.2 จัดใหมีการฝกอบรมครูและเจาหนาที่การศึกษาสําหรับคนพิการในทุกระดับและทุก
ระบบ และครูที่สอนอยูในโรงเรียน เรียนรวมหรือโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ทั้งกอนประจําการ 
และระหวางประจําการอยางทั่วถึงและตอเน่ือง ตลอดจนจัดใหมีการศึกษาดูงานและให
ทุนการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นแกครูและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับคนพิการ เพ่ือใหมีความ
ชํานาญเฉพาะความพิการแตละประเภท 
 7.3 ปรับเกณฑในเรื่องอัตรากําลังและการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรและ   
เจาหนาที่ทางการศึกษาสําหรับคนพิการของรัฐที่ปฏิบัติในสถานศึกษาของเอกชนใหมี
ความกาวหนาในหนาที่การงานเชนเดียวกับผูปฏิบัติงานในสถานศึกษาของรัฐ 
 7.4 สงเสริมคนพิการซึ่งมีความรู ความสามารถ ประสบการณ ใหทํางานเปนบุคลากร
เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคนพิการ โดยเฉพาะผูไมมีวุฒิทางดานวิชาชีพครู 
 7.5 จัดใหมีศูนยครูเดินสอนสําหรับโครงการเรียนรวมในโรงเรียนที่ขาดครูการศึกษา 
สําหรับคนพิการระบบประจํา ตลอดจนจัดใหมีครูการศึกษาสําหรับคนพิการ ทําหนาที่ครูสอน
เสริมในสถานศึกษาเรียนรวมทุกระดับชั้น 
 7.6 จัดใหมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา และการบริหาร
การศึกษาสําหรับคนพิการใหเพียงพอและมีคุณภาพ 
 นโยบายขอ 8 
 ดานการประเมินคุณภาพ จัดใหมีเกณฑมาตรฐานคุณภาพสําหรับการศึกษาเพื่อคน
พิการโดยเฉพาะ และมีระบบประเมินคุณภาพผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการ
รวมประเมินประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของ องคกรคนพิการ และผูปกครอง 
 มาตรการ 
 8.1 พัฒนาระบบการสํารวจขอมูลและรายงานผล การประเมินผลและการติดตามผล 
ทั้งน้ี เพ่ือจะนําขอมูลไปใชในการบริหารงาน 
 8.2 จัดใหมีการศึกษาวิจัยเพ่ือรวบรวมสถิติคนพิการทางการศึกษา โดยใหมีแผนงานที่   
ชัดเจนดานการสรางเครื่องบงชี้ทางการศึกษาคนพิการแตละประเภท การอบรมครูและ
เจาหนาที่ในการใชเครื่องมือการสํารวจ และรวบรวมขอมูลสถิติเพ่ือนํามาใชในการจัดทํา
แผนการศึกษาสําหรับคนพิการ และดําเนินการอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 
 8.3 จัดใหมีเกณฑมาตรฐานคุณภาพสําหรับการศึกษาเพื่อคนพิการ 
 8.4 จัดใหมีการติดตามประเมินผลการศึกษาเพื่อคนพิการอยางเปนระบบ เปรียบเทียบ
กับเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 
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 นโยบายขอ 9 
 ดานการสงเสริมเอกชน โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนและองคกรเอกชนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทุกระดับ ทุกระบบ และทุกรูปแบบ โดยรัฐใหการ
สนับสนุนดานงบประมาณ และบุคลากรใหเทาเทียมกับการจัดการศึกษาของรัฐ 
 มาตรการ 
 9.1 สนับสนุนองคกรอาสาสมัครเกี่ยวกับการศึกษาสําหรับคนพิการใหดําเนินงานอยาง
จริงจังหรือสนับสนุนใหประชาชน ครู นักศึกษา และนักเรียน เขารวมเปนอาสาสมัครชวยเหลือ
คนพิการ 
 9.2 จัดงบอุดหนุนเปนพิเศษใหเอกชนที่มีสวนในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ โดย
รัฐบาลสนับสนุน เชน ใหงบจัดตั้งและบริหารศูนยการศึกษาสําหรับคนพิการของเอกชน ใช
บัตรอุดหนุนการศึกษา ซึ่งเปนคาใชจายที่เหมาะสมกับสภาพของคนพิการ หรือสงครูไปชวยทํา
การสอน เปนตน 
 9.3 สงเสริมใหเอกชนและหนวยงานผลิตสื่อทั่วไปชวยผลิตสื่อการศึกษาสําหรับคน
พิการ เชน ใหเงินอุดหนุนอุปกรณที่ใชในการผลิต ตลอดจนบุคลากร เปนตน 
 9.4 สงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการกีฬาและนันทนาการใหแกคน
พิการอยางกวางขวาง 
 นโยบายขอ 9  
 ดานการวิจัย โดยมีมาตรการใหทุกหนวยงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตนเอง พัฒนาองคความรู พัฒนาสื่อ และพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงาน 
 นโยบายขอ 10 
 ดานการวิจัยและพัฒนา ใหหนวยงานที่จัดการศึกษาเพื่อคนพิการและหนวยงานที่
เกี่ยวของมีการประเมินผล กรปฏิบัติงานของตนเอง พัฒนาองคความรู พัฒนาสื่อ และพัฒนา
ประสิทธิภาพของหนวยงาน 

1.10 สิทธิและกฎหมายที่เก่ียวของกับเด็กพิเศษ 
   ในตางประเทศ มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิของเด็กพิเศษดังนี้   
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีการออกกฎหมายวาดวยการศึกษาของเด็กพิการในป 
ค.ศ. 1975 ชื่อวา Education for All Handicapped Children Act เรียกชื่อยอวา Public Law 
94-142 (PL 94-142) ซึ่งมีผลบังคับใชในป ค.ศ. 1977  โดยกําหนดใหเด็กพิการทุกคนที่มีอายุ
ระหวาง 3-21 ป ไดรับการศึกษาโดยไมตองเสียคาใชจาย ตอมาในป ค.ศ. 1990 PL 94 -142 
ไดรับการเปลี่ยนเปนกฎหมายชื่อวา Individual with Disabilities Education Act : IDEA      
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(PL 101 - 476) กําหนดใหมีการจัดทําโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลใหกับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ โดยมีการกําหนดจุดประสงคการวางแผนโปรแกรม และการติดตามผล ซึ่งมี
จุดประสงคของกฎหมายดังนี้ (Smith. 1998 : 24) 
 1. เพ่ือรับรองวาเด็กพิการทุกคนจะตองไดรับการศึกษาที่เหมาะสมโดยไมตองเสียคา    
ใชจาย ซึ่งเนนการศึกษาพิเศษ และบริการที่เกี่ยวของที่สอดคลองกับความตองการพิเศษ     
ของเด็ก 
 2. เพ่ือรับรองวาสิทธิของเด็กพิการและผูปกครอง หรือผูดูแลใหไดรับการคุมครอง 
 3. เพ่ือชวยเหลือรัฐและทองถิ่นในการจัดการศึกษาแกเด็กพิการ 
 4. เพ่ือประเมินผลและรับรองความมีประสิทธิภาพในการใหการศึกษาแกเด็กพิการ 

  คําประกาศของสหประชาชาติวาดวยสิทธิของบุคคลพิการ 
  1.  คําวา บุคคลพิการ (Disable Person) หมายถึง บุคคลที่ไมสามารถดูแลตัวเอง
ไดทั้งหมดหรือบางสวนที่จําเปน สําหรับการดํารงชีวิตอยูอยางปกติ หรือการใชชีวิตในสังคม
อันมีผลมาจากความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจไมวาจะเปนแตกําเนิดหรือไมก็ตาม 
  2.  บุคคลพิการจะไดรับประโยชนจากสิทธิทั้งหมดที่กลาวในคําประกาศนี้ สิทธิ
เหลานี้จะใหกับบุคคลพิการทุกคน โดยปราศจากขอยกเวนใด ๆ ทั้งสิ้น และปราศจากความ
แตกตางหรือการเลือกที่รักมักที่ชังในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมือง สัญชาติหรือสังคมที่กําเนิด หรือสถานะอื่น ๆ ของคนพิการผูนั้น หรือของ
ครอบครัวของเขา 
  3. บุคคลพิการมีสิทธิที่จะไดรับการยอมรับนับถือในฐานะเปนมนุษยผูมีเกียรติ 
บุคคลพิการไมวาจะมีมูลเหตุมาจากอะไร ลักษณะ และความพิการนั้นมากนอยเพียงใดก็ตาม 
ยอมไดรับสิทธิพ้ืนฐานเปนพลเมืองทัดเทียมกับบุคคลอื่น ๆ ที่มีอยูเทากัน ซึ่งมีสิทธิที่จะดําเนิน
ชีวิตอยางคนปกติและสมบูรณมากเทาที่จะเปนไปได 
  4. บุคคลพิการมีสิทธิในฐานะพลเมือง และมีสิทธิทางการเมืองเชนเดียวกับบุคคล
ปกติอ่ืน ๆ ยกเวนคําประกาศสิทธิคนปญญาออน ซึ่งมีขอจํากัดบางประการ หรือขอระงับสิทธิ
ของคนปญญาออน 
  5. บุคคลพิการมีสิทธิสมควรที่จะไดรับการสนับสนุนใหพวกเขาสามารถพึ่งตนเอง
ไดมากเทาที่จะเปนไปได 
  6. บุคคลพิการมีสิทธิที่จะไดรับการบําบัดรักษาทั้งทางการแพทย ทางจิต และทาง
กายภาพบําบัด ซึ่งรวมถึงการใชอวัยวะเทียมดวย การฟนฟูทางการแพทยและสังคม การศึกษา 
การฝกอาชีพ การฟนฟูสมรรถภาพ การใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา และใหบริการอื่น ๆ 
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ซึ่งจะทําใหบุคคลพิการสามารถพัฒนาความสามารถและความชํานาญของเขาใหถึงที่สุด 
เพ่ือที่จะทําใหเขาเขาไปเปนสวนหนึ่งของสังคมไดอยางสมบูรณ หรือไดกลับเขาไปเปนสวน
หนึ่งของสังคมอีกครั้งหนึ่ง 
  7. บุคคลพิการมีสิทธิที่จะไดรับหลักประกันทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือสามารถ
ดํารงชีวิตอยูได พวกเขามีสิทธิตามความสามารถที่จะไดรับสวัสดิการในการทํางานหรือไดรับ
ประโยชนจากผลผลิต และรายไดจากอาชีพและเขามีสวนรวมในสหพันธกรรมการตาง ๆ 
  8. บุคคลพิการสมควรที่จะไดรับสิทธิพิจารณาความตองการพิเศษ ในการวางแผน
ทางเศรษฐกิจและสังคมระดับตาง ๆ 
  9. บุคคลพิการมีสิทธิที่จะอยูอาศัยกับครอบครัวหรือ พอ แม พอแมอุปถัมภ และ
เขามีสวนรวมในสังคม รวมในกิจกรรมสรางสรรคและนันทนาการตาง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับที่อยู
อาศัย บุคคลพิการ ไมควรไดรับการปฏิบัติแตกตางไปจากบุคคลอ่ืน ๆ ยกเวนแตที่จําเปน
สําหรับสถานะของบุคคลนั้น ๆ หรือเพื่อการแกไขสภาพที่บุคคลนั้นจําเปนตองไดรับ บุคคล
พิการจําเปนตองอยูในสภาพที่พิเศษ สิ่งแวดลอมและสภาพความเปนอยูในที่นั้นควรจะมิดชิด
เทาที่จะเปนไปได เชนเดียวกับการดํารงชีวิตปกติของบุคคลทั่วไป ผูมีอายุเทากันกับเขาและ
เธอผูนั้น 
  10. บุคคลพิการจะถูกปกปอง จากการแสวงหาประโยชนสวนตัว จากกฎเกณฑ
ขอบังคับทั้งมวล อันเนื่องมาจากการเลือกที่รักมักที่ชัง การถูกกีดกัน การกระทําทารุณหรือการ
ถูกเหยียดหยาม 
  11. บุคคลพิการสามารถไดรับประโยชนจากความชวยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ
ไว เม่ือความชวยเหลือนั้น ไมขัดกับการพิทักษสิทธิสวนบุคคลและทรัพยสิน ถามีการพิจารณา
คดีตามขบวนการ ยุติธรรมฟองรองเขา การพิจารณาคดีนั้น ๆ จําเปนตองคํานึงถึงสภาพความ
พิการทางรางกายและจิตใจประกอบดวย 
  12. เรื่องใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวของกับสิทธิของบุคคลพิการ ควรจะปรึกษากังองคการ
ตางๆ ของบุคคลพิการ 
  13. บุคคลพิการ ครอบครัว และชุมชนจะไดรับการบอกกลาวโดยสื่อตาง ๆ ถึงสิทธิ
ของบุคคลพิการตามประกาศนี้ 
  สําหรับประเทศไทยไดพยายามดําเนินการ เพ่ือสงเสริมสิทธิบุคคลพิการให
สอดคลองกับสหประชาชาติ โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานปคนพิการขึ้นคณะ
หน่ึงประกอบดวยกรรมการจากหนวยราชการและองคการเอกชนหลายแหลงรวมกันจัดทํา
โครงการและแผน  กิจกรรมปคนพิการขึ้น โดยรัฐบาลไดกําหนดทั้งแผนระยะสั้น (จัดกิจกรรม
เฉพาะปคนพิการสากล 2534) สวนระยะยาวนั้นรัฐบาลมุงสงเสริมสิทธิและโอกาสของบุคคล
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ในการดํารงชีวิตและฟนฟูสมรรถภาพ เชน จัดตั้งกองทุนสงเคราะหคนพิการจัดหาอวัยวะ
เทียมหรือเครื่องชวยความพิการจัดสรางโรงงานใหบุคคลพิการมีการงานทํามากขึ้น ออก
กฎหมายสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพความพิการ เพ่ือใหกฎหมายฉบับนี้เปนหลักประกันใน
การชวยเหลือฟนฟูสมรรถภาพและสงเสริมอาชีพแกบุคคลพิการ รวมทั้งกําหนดหนาที่ของ
หนวยราชการที่เกี่ยวของในการจัดใหมีและขยายขอบเขตบริการตาง ๆ ใหกับบุคคลพิการได
กวางขวางยิ่งขึ้น การดําเนินการตามกิจกรรมเหลานี้เปนทั้งการรวมมือคือทั้งระหวางราชการ
ไทยกับองคการเอกชนในประเทศและความรวมมือระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐบาล
ไทยไดรวมมืออยางใกลชิด กับทบวง การชํานาญพิเศษของสหประชาชาติ ในการชวยเหลือ
บุคคลพิการ ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงคําขวัญปคนพิการสากล ที่เนนเรื่องการมีสวนรวมอยางเต็มที่และ
เสมอภาค รวมทั้งคําขวัญปคนพิการสากลประเทศไทยวา 
   คนพิการมิใชนอย  ที่ไมดอยในปญญา 
   คนพิการยิ่งมีคา   เม่ือพัฒนาใหถูกทาง 
  รายละเอียดของสิทธิในคําประกาศสหประชาชาติแตละขอ ประเทศใด สังคมใด 
สามารถยึดถือปฏิบัติไดเพียงไรยอมขึ้นอยูกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจ ปญหา และ
สภาวการณตาง ๆ ของแตละประเทศรวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี โดยเฉพาะอยางยิ่งจิตใจของ
คนในประเทศและสังคมแวดลอมบุคคลพิการ วาจะเห็นความสําคัญในสิทธิของบุคคลเพียงไร 
และใหการสนองตอบในแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพสถานการณนั้นเพียงไร หากผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับบุคคลพิการทําเทาที่ตนเองสามารถกระทําได ก็นับไดวาเปนสิ่งที่มีคุณคาเพียงพอ
สําหรับที่จะเปนจุดเริ่มตนขยายขอบเขตในวงกวางตอไป แทนที่จะถือวาไมใชเปนหนาที่ของ
ตนเองและภาระหนาที่ในการเสริมสรางใหแกบุคคลพิการนี้เปนหนาที่ของรัฐแตฝายเดียว 

  ปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทย พ.ศ. 2541 
  หลังจากมีปฏิญาณขององคกรสหประชาชาติแลว ไดมีประกาศการมีสวนรวม
อยางเต็มที่ ถึงความเสมอภาคของคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก แผนงานและ
กฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่ไดกําหนดไวก็นําไปสูการปฏิบัติ ผูแทนจากองคกรที่เกี่ยวของกับคนพิการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน และองคกรคนพิการ จึงไดรวมกันจัดทําปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทย 
เพ่ือถือปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ีอประโยชนสูงสุดแกคนพิการ ปฏิญญาวา
ดวยสิทธิคนพิการไทยนี้ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2541 
และนายกรัฐมนตรีไดลงนามในปฏิญญานี้ เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2541 มีขอความวา 
  คนพิการหรือทุพพลภาพเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา จึงสมควรจะไดรับสิทธิ
และโอกาสในการพัฒนาใหเต็มศักยภาพ ไดรับการปกปองคุมครองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ 
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ไดเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองดวยความเสมอภาค ไดรับ
ขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ ที่เหมาะสมกับความพิการ และไดรับการยอมรับในศักดิ์ศรีแหง
ความเปนมนุษย 
  ปฏิญาณวาดวยสิทธิคนพิการไทยนี้ใหความสําคัญตอสิทธิ โอกาส ความเสมอภาค
การมีสวนรวม อยางเต็มที่และความตองการของคนพิการหรือทุพพลภาพ ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 
  คณะผูจัดทําอันประกอบดวย องคกรที่เกี่ยวของกับคนพิการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองคกรของคนพิการ จะดําเนินการดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือใหคนพิการไดรับประโยชนสูงสุด
ตามเจตนารมณแหงปฏิญญานี้ 
  1. คนพิการมีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย มีสิทธิ และเสรีภาพแหงบุคคล ยอม
ไดรับความคุมครองในฐานะพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมีสิทธิตาง 
ๆ ตามที่ระบุไวภายใตปฏิญญาฉบับนี้ โดยไมมีขอยกเวนใด ๆ และโดยปราศจากการแบงแยก
เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง ภาษา ถิ่นกําเนิด เพศ อายุ หรือสถานะอื่นใด 
  2. คนพิการมีสิทธิแสดงความคิดเห็น และมีสวนในกิจกรรมทางการเมือง 
  3. คนพิการมีสิทธิเขารวมในการตัดสินใจกําหนดนโยบาย และแผนงานทุกดานที่
เกี่ยวกับคนพิการทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น 
  4. คนพิการมีสิทธิไดรับการดูแลฟนฟูสมรรถภาพ และพัฒนา ตั้งแตแรกเกิดและ
แรกเริ่มที่พบความพิการ รวมทั้งผูปกครองและครอบครัวของคนพิการตองไดรับการสนับสนุน
จากรัฐในทุกดานเพื่อใหสามารถฟนฟูสมรรถภาพและพัฒนาคนพิการอยางเต็มศักยภาพ และ
สอดคลองกับความตองการของแตละบุคคล 
  5. คนพิการมีสิทธิไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพ เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยาง
อิสระไดดวยตนเองอยางเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 
  6. คนพิการมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพในระดับ ทุกรูปแบบ
ของการจัดการศึกษาตามความตองการของคนพิการอยางเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตอเน่ืองตลอดชีวิต โดยไมมีการจํากัด กีดกัน 
เลือก เลือกปฏิบัติหรือขอยกเวนใด ๆ 
  7. คนพิการมีสิทธิและโอกาสไดรับการเตรียมความพรอมดานอาชีพ การฝกอาชีพ 
การประกอบอาชีพทุกประเภท ไดรับการจางงานหรือวาจางเขาทํางานตามความตองการและ
ความสามารถโดยไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการ ไดรับความกาวหนา รวมทั้งไดเขารวมเปน
สมาชิกสหภาพแรงงานโดยไมมีการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ 
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  8. คนพิการมีสิทธิไดรับการปองกันคุมครองจากการถูกคุกคามทางเพศ ทําราย   
รางกาย และจิตใจ กักขัง เอารัดเอาเปรียบ หรือการแสวงหาประโยชนใด ๆ จากความพิการ 
ทั้งน้ีใหไดรับความชวยเหลือทางดานกฎหมายเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป 
  9. คนพิการมีสิทธิอยูรวมกับครอบครัว ชุมชนของตน และมีสวนรวมอยางเต็มที่ใน 
กิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  10. คนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และความชวยเหลืออ่ืน
จากรัฐ เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป 
  11. คนพิการมีสิทธิไดรับการเผยแพร และประชาสัมพันธใหครอบครัว ชุมชน และ
สังคมไดรับรูและเขาใจคนพิการในทางที่สรางสรรค โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิ ศักยภาพ และ
ความสามารถ รวมทั้งการบําเพ็ญประโยชนของคนพิการ 
  12. คนพิการมีสิทธิไดรับและเขาถึงขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิ
ของคนพิการ ทั้งน้ีตองไดรับการสนับสนุนใหมีสื่อทุกประเภทที่เหมาะสมกับความพิการ รวมทั้ง
ตองจัดใหมีลามภาษามือ อักษรเบลล สื่ออิเล็คทรอนิกส หรืออุปกรณพิเศษอ่ืน ๆ ที่ใชในการ
สื่อสาร 
  13. คนพิการและครอบครัว ชุมชน สังคม มีสิทธิไดรับและเขาถึงขอมูล ขาวสาร 
เพ่ือทราบถึงสิทธอัินระบุไวในปฎิญญาฉบับนี้โดยทั่วถึง 
  14. รัฐตองใหความสําคัญและปฏิบัติตามพันธสัญญาที่เกี่ยวของกับคนพิการ ซึ่งได
ลงนาม หรือตกลงรวมกันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

  สําหรับประเทศไทยนั้นมีกฎหมายที่เก่ียวของกับสิทธิของเด็กพิเศษดังน้ี 
  พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ใหไว ณ วันที่ 20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 
  มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “คนพิการ” หมายความวา คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทาง   
สติปญญา หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  “การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความวา การเสริมสมรรถภาพ หรือการ
เสริมสรางความสามารถของคนพิการใหมีสภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยอาศัยวิธีการทางการแพทย ทาง
การศึกษา ทางสังคมและการฝกอาชีพเพ่ือใหคนพิการไดมีโอกาสทํางาน หรือดํารงชีวิตใน
สังคมทัดเทียมคนปกติ 
  มาตรา 15 คนพิการที่ไดรับจดทะเบียนตามมาตรา 14 ใหไดรับการสงเคราะหการ
พัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพดังตอไปน้ี 
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  (1) การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ หรือการศึกษาสายอาชีพ
หรืออุดมศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติตามความเหมาะสม ซึ่งใหไดรับโดยการจัดเปน
สถานศึกษาเฉพาะหรือจัดรวมในสถานศึกษาธรรมดาก็ได โดยใหศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม หรือเสริมสรางความสามารถ
ของคนพิการ 
  (2) ใหคําแนะนําชี้แจงและปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการฝกอาชีพที่
เหมาะสมกับสภาพรางกายและสมรรถภาพที่อยู เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพได 
  (3) การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและสิ่งอํานวยความสะดวกและ
บริการตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับคนพิการ 
 มาตรา 16  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ”  ในสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใช
จายเกี่ยวกับการดําเนินงานและสงเคราะหชวยเหลือคนพิการและสนับสนุนสถาบันบริการดาน
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย ทางการศึกษา ทางสังคม และการฝกอาชีพ 
ตลอดจนศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาและองคกรที่เกี่ยวของกับคนพิการ 

 แผนการศึกษาแหงชิต พุทธศักราช 2535 
 หมวดที่ 2  ระบบการศึกษา 
 ขอ 4.5 การศึกษาพิเศษ เปนการศึกษาทีมุงใหผูเรียนที่มีความบกพรองทางกาย    
สติปญญา จิตใจ อารมณไดเรียนรูอยางเหมาะสมกับสภาพรางกาย จิตใจและความสามารถ 
และเปนการศึกษาที่สงเสริมใหผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือมีปญญาเลิศไดพัฒนาความ
ถนัดและอัจฉริยภาพของตนไดอยางเต็มที่ การจัดการศึกษาพิเศษนี้อาจจัดเปนสถานศึกษา
เฉพาะ หรือจัดในสถานศึกษาปกติตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในสวนที่เก่ียวของกับ  
การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 
 ไดใหความสําคัญตอการศึกษาเพื่อคนพิการไวดังนี้ 
 มาตรา 4  “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความ
คุมครอง”  
 มาตรา 5  “ประชาชนชาวไทยไมวาแหลงกําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูในความ
คุมครองแหงรัฐธรรมนูญน้ีเสมอกัน” 
 มาตรา 26  “การใชอํานาจองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี” 
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 มาตรา 28 “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนได
เทาที่ไมละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของผูอ่ืน ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญและไมขัดตอศีลธรรม
อันดีของประชาชน” 
 มาตรา 30 “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทา
เทียมกัน ทั้งชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่น
กําเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางรางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอัน
ไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได 
 มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมดาตามวรรค
สาม 
 มาตรการ 43 “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอภาคกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอย
กวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” 
 การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ตองดําคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และเอกชนทั้ง ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐยอม
ไดรับความคุมครอง ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา 52 “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน 
และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไมเสีย
คาใชจายทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
 มาตรา 53 “เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจาก
การใชความรุนแรงการปฏิบัติอันไมเปนธรรม 
 เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแลมีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
 มาตรา 55 “ บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปน
สาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ ทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
 มาตรา 58 “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบ
ตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครอง
ของบุคคลอื่น ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายกําหนด” 
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 มาตรา 59 “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผล จากหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
สวนไดเสียสําคัญที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเร่ือง
ดังกลาว ทั้งน้ีตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ“ 
 มาตรา 60 “บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐใน
การปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตนตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา 80 “รัฐตองคุมครอง และพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของ
หญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนและความเขมแข็งของชุมชน 
 รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูดอยโอกาส ใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได” 
 มาตร 82 “รัฐตองจัดและสงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนไดรับบริการที่ได
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง” 
 มาตรา 86 “รัฐตองสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานโดยเฉพาะ 
แรงงานเด็ก และแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ การประกันสังคม รวมทั้งคาตอบแทน 
แรงงานใหเปนธรรม” 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
 ไดกลาวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการไวดังนี้ 
 มาตรา 10 “การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย 
 การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคมซึ่งการสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพลภาพ หรือบุคคลซึ่ง
ไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและ
โอกาสไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนพิเศษ 
 การศึกษาในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย
และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนดในกฎกระทรวง 
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 การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม
โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
 มาตรา 28 “หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคคล
ตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งน้ี ใหจัดตาม
ความเหมาะสมของแตละระดับ โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและ
ศักยภาพ 
 สาระของหลักสูตร ทั้งที่เปนวิชาการ และวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล  
ทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม 
 สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และ
วรรคสองแลว ยังมีความมุงหมายที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการคนควา วิจัย เพ่ือ
พัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม” 
 มาตรา 58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงินและ
ทรัพยสิน ทั้งจากรัฐ องคกรปกครอง สวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 
เอกชน องคกร เอกชน องควิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และ
ตางประเทศมาใชจัดการศึกษาดังนี้ 
  (1) ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจ
จัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
  (2) ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและ
ทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษาและมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความ
เหมาะสมและความจําเปน 
 ทั้งน้ี ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดม
ทรัพยากรดังกลาวโดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษีตาม
ความเหมาะสมและความจําเปน ทั้งน้ี ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
 มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา ในโอกาสแรกที่ทําได เพ่ือใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา   ในโอกาสแรกที่ทําได เพ่ือใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต เหมาะสม โดยคํานึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น 
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 แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2545 – 2549 สวนที่เก่ียวกับการศึกษา
พิเศษ 
 วัตถุประสงคของแผน 
 มีตอนหนึ่งที่กลาวถึงเด็กพิการวา เนนการจํากัด ลด ขจัดปญหาความยากจน ความขัด
สน ความดอยทั้งโอกาสและศักดิ์ศรีของประชาชนไทยและสังคมไทย ดวยการเนนการเขาถึง
บริการการศึกษาสําหรับทุกคน และการปฏิรูปโครงสรางที่เปนอยูใหเอ้ือตอการสราง ระบบ
บริหารและการจัดการดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
มุงเนนใหเกิดการกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถิ่นและสถานศึกษา จากภาครัฐสูภาค
ประชาชน องคกร    ปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน องคกรเอกชน และภาคธุรกิจเอกชน 
เพ่ือใหเกิดความเสมอภาคและมีคุณภาพในการบริหาร และการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรมในสวนความรับ  ผิดชอบของตน เพ่ือใหทุกสวนในสังคม โดยเฉพาะบุคคลกลุม
ดอยโอกาส ซึ่งครอบคลุมถึงกลุมผูยากไร ผูอยูหางไกลที่เสียเปรียบ ผูอยูในกลุมเสี่ยง ผูพิการ
และทุพลภาพ ไดเขาถึงบริการและการจัดบริการอยางทั่วถึง เปนธรรม มีความรู พ่ึงตนเองได 
สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งจะเปนการเสริมสรางความเขมแข็งให
ทุกสวนของสังคมอยางมีคุณภาพ อันจะนําไปสูการแกปญหาความยากจน ความทุกขยาก และ
ปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ ไดอยางยั่งยืน 
 บทที่ 2 สภาพปญหาของสังคมไทยในปจจุบัน เร่ืองเก่ียวกับประชากร กลาววาในกลุม
ประชากรวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแมประเทศไทยจะสามารถจัดการศึกษาไดกาวหนาเปนที่
นาพอใจ โดยมีอัตราเด็กในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาสูการศึกษาในระบบไดอยางนาพอใจใน
ระดับหนึ่ง และมีอัตราผูเขาเรียนการศึกษานอกระบบในอัตรากาวหนา แตก็ยังพบวามีปจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบตอกลุมเด็กวัยดังกลาวนี้ ทําใหผลของการจัดการศึกษาไมทั่วถึง ดอย
คุณภาพและ ประสิทธิภาพ สวนหนึ่งเน่ืองมาจากปญหาการวางแผน และการจัดดานการศึกษา
ไมเหมาะสมทั้งในเรื่องหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน ที่ไมสามารถสนองตอวิถีชีวิตและ
ความตองการของกลุมเด็ก ดอยโอกาส ขาดรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ซึ่งจะเปน
ทางเลือกใหแกกลุมบุคคลตาง ๆ ที่ไมสามารถเขาเรียนในระบบโรงเรียนปกติได ปญหาการจัด
ใหบริการทางการศึกษายังไมเสมอภาคและทั่วถึง โดยเฉพาะกลุมบุคคลตาง ๆ ไดแก บุคคลซึ่ง
มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมี
รางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือดอยโอกาส รวมทั้ง
บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษที่ยังไมไดรับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับความสามารถ
หรือศักยภาพของแตละบุคคล รวมถึงปญหาเรื่องการศึกษา ในการพัฒนาอาชีพครูใหเปน
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วิชาชีพชั้นสูงน้ี จะตองทบทวนกระบวนการ ที่เกี่ยวกับครูทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่ององคกร
วิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบเงินเดือนครู คาตอบแทน สวัดิการ และสิทธิประโยชนเกื้อกูลและ
ระบบการสงเสริมขวัญและกําลังใจ รวมทั้งสงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับ
ผูเรียนแตละกลุมโดยเฉพาะกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษ การพัฒนามาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ กับแนวทางวิธีการใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล
ในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 บทที่ 4 วัตถุประสงคและแนวนโยบายเพื่อดําเนินการ แนวนโยบายเพื่อดําเนินการ
พัฒนาทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตใหมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูกอนการดําเนินงาน 
 กรอบการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับเด็กพิเศษ  
 1. จัดบริการการศึกษาดวยรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
ดานตาง ๆ 
 2. สงเสริมการจัดการศึกษาเฉพาะทาง เพ่ือสนองความตองการเฉพาะโดยคํานึงถึง
นโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 ยุทธศาสตรการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับเด็กพิเศษ
 1. สงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ 
ไดแก ภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ศิลปะ ดนตรี และกีฬา ดวยรูปแบบที่เหมาะสม โดย
คํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
 2. สงเสริมการจัดตั้งสถาบัน/ศูนยวิจัยและพัฒนาการ ระดับชาติสําหรับผูมี
ความสามารถพิเศษ เพ่ือทําหนาที่วิจัย เผยแพร และเสนอแนะความรูเกี่ยวกับการศึกษา
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษ รวมทั้งประสานความรวมมือกับนานาชาติในการพัฒนา
การศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษของประเทศใหเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง 

 ยุทธศาสตรการดําเนินงานที่เก่ียวของกับเด็กพิเศษ
 1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ สําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งตอง
มีลักษณะหลากหลาย ทั้งน้ีใหจัดตามความเหมาะสมแตละระดับ โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ 
 สถานศึกษามีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ
 1. เปนสถาบันผลิตครูตองปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการผลิต การบริหารและการ
จัดการและการพัฒนา เพ่ือใหสามารถผลิตครูและบุคลกรทางการศึกษาที่มีคุณภาพในปริมาณที่
เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการเฉพาะของหนวยงานใชครู เชน ครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาสําหรับการศึกษาพิเศษ ครูและบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งตาม
ความตองการของชุมชนและของประเทศโดยรวม 
 แนวนโยบายเพื่อดําเนินการ การจัด ลด ขจัดปญหาทางโครงสรางที่กอใหเกิด และ/
หรือคงไวซึ่งความยากจน ขัดสนดวยโอกาสและศักดิ์ศรีของคน และสังคมไทย เพ่ือสรางความ
เปนธรรม  ในสังคม 
 ความยากจนขัดสนดอยโอกาสในการเขารับบริการการศึกษาและการฝกอบรมใน
รูปแบบตาง ๆ ยังเปนปญหาหลักที่เปนอุปสรรคสําคัญตอการจัดการศึกษาอยางเสมอภาคและ
ทั่วถึงดังน้ัน เพ่ือใหคนไทยทุกคนมีโอกาส และความเสมอภาค ที่จะพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพสามารถประกอบอาชีพ หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางมีความสุขตามสมควร 
รวมทั้งสามารถมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการกิจกรรมสาธารณะที่มีผลกระทบตอ
ตนเอง ชุมชนและทองถิ่น   จึงควรกําหนดเปาหมาย กรอบการดําเนินงาน และยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานไวดังตอไปน้ี
 เปาหมาย 
 1. ประชากรในวัยเรียนโดยเฉพาะผูดอยโอกาส ซึ่งครอบคลุมถึงกลุมผูยากไร ผูอยู
หางไกลที่เสียเปรียบ ผูอยูในกลุมเสี่ยง ผูพิการและทุพลภาพ ทั้งที่อยูในเมืองและในชนบท มี
โอกาส   ไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสิบสองปในรูปแบบที่หลากหลายที่จัดอยางมีคุณภาพและ
ทั่วถึง 
 2. ประชากรผูดอยโอกาสทุกกลุมมีโอกาสเขาถึงและไดรับบริการทางการศึกษาและ    
ฝกอบรมวิชาชีพที่จัดอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
 3. มีการบริหารและจัดการศึกษาที่เปนอิสระ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
และชุมชนอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
 ยุทธศาสตรการดําเนินงาน 
 รัฐบาล 
 1. แกไขและปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ  เพ่ือจัดหลักสูตรการศึกษา
ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผูดอยโอกาสและผูอยูในภาวะยากลําบากกลุมตาง ๆ รวมทั้งจัด
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลือทางการศึกษา เชน ใหคูปองการศึกษา 
จัดที่พักระหวางเรียน จัดอาหารและกองทุนใหกูยืม เปนตน ทั้งน้ี  เพ่ือการเขาถึงบริการ
การศึกษา และใหสามารถศึกษาตอในดับการศึกษาที่สูงขึ้น หรือสามารถประกอบสัมมาชีพ มี
รายได และพ่ึง ตนเองไดในอนาคต 
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 2. กําหนดนโยบาย เปาหมาย และแผนการดําเนินงาน ที่ชัดเจนในการเขาถึงบริการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไมเสียคาใชจาย ของผูดอยโอกาส และผูอยูในสภาวะยากลําบากกลุม
ตาง ๆ รวมทั้งการประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการ และการดําเนินงานรวมกันอยาง       
มีสหวิชาชีพ 
 3. จัดสรรงบประมาณการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสและผูอยูในสภาวะยากลําบากกลุม
ตาง ๆ เพ่ิมเติมจากคาใชจายตอหัวของนักเรียนในแตละระดับการศึกษาตามที่กําหนด เพ่ือให
บุคคล ชุมชน และองคกรตาง ๆ สามารถจัดเตรียมสภาพแวดลอม สื่อ และอุปกรณการเรียน
การสอนที่จําเปนสําหรับการศึกษาพิเศษใหเพียงพอและเหมาะสม 
 4.  กําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณสําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหเหมาะสม เปน
ธรรม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะตองคํานึงถึงสภาพปญหาและความตองการของ
ทองถิ่นและบุคคลกลุมตาง ๆ ที่มีความตองการทางการศึกษาไมเหมือนกัน และมีเกณฑในการ
จัดสรร งบประมาณเพื่อการศึกษาเปนพิเศษใหแกกลุมผูดอยโอกาสโดยตรง การใหสินเชื่อเพื่อ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปนตน 

สาระสําคัญของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ(พ.ศ. 2543 - 2549)     
 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ (พ.ศ. 2543 – 2549) กระทรวงศึกษาธิการ    
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
 บทที่ 1  เจตนารมณ แนวคิดและนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 
  -  เจตนารมณ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือคนพิการวางอยูบนพื้นฐานความ 
รับผิดชอบในสิทธิพ้ืนฐานของเด็ก เยาวชน และประชาชนไทยทุกคน ที่จะไดรับการศึกษาเพื่อ
พัฒนาความรูความสามารถ ใหเต็มตามศักยภาพของตน ซึ่งคนพิการก็ถือไดวาเปนทรัพยากร
บุคคลที่ตองมีศักยภาพเพียงพอที่จะมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพ และพึ่งพา
ตนเองได และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข 
  -  แนวคิด และความจําเปนในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ การจัดการศึกษาเพื่อ
คนพิการในประเทศไทยไดเร่ิมตนมานานหลายปแลว ในปจจุบันไดมีการพัฒนางาน การศึกษา
เพ่ือคนพิการมากขึ้น โดยมีการบัญญัติรับรองสิทธิทางการศึกษาของคนพิการกําหนดไวใน
กฎหมาย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทย และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การศึกษาเพื่อคนพิการ 
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  -  นโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ กําหนดไว 9 ขอ คือ ดานบริการ
การศึกษา ดานการจัดการศึกษา ดานการรับนักเรียน ดานหลักสูตร ดานการบริหารการศึกษา      
ดานทรัพยากร ดานบุคลากร ดานการประเมินคุณภาพ และดานการสงเสริมเอกชน 
  - ยุทธศาสตรหลัก ใชกฎหมายเปนกลไกในการจัดศึกษาเพื่อคนพิการ มุงให
สถานศึกษาเพิ่มการรับนักเรียนพิการใหมากขึ้น และเปดโอกาสใหคนพิการมีสิทธิ ทางเลือก 
โอกาสที่จะเขาศึกษาเฉพาะความพิการมากขึ้น ใหมีการวิจัยเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสําหรับคน
พิการ มีระบบการจัดการเพื่อคนพิการที่มีคุณภาพ มีกลไกการกระจายอํานาจสูทองถิ่น 
 บทที่ 2  สภาพปจจุบันและแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 
  -  สภาพปจจุบัน การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการในประเทศไทยไดมีการขยายการ
ใหบริการมาโดยตลอด และมีการบริการหลายลักษณะ แตก็ยังไมสามารถสนองตอบความ
ตองการของคนพิการไดเพียงพอ ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ มีหนวยงานที่รับผิดชอบใน
การจัดการศึกษา เพ่ือคนพิการดังนี้ กรมสามัญศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
กรมอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมพลศึกษา และ
กรมศิลปากร 
  -  การจําแนกความพิการ เพ่ือการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดจําแนก
ความพิการทางการศึกษาไว 9 ประเภท คือ บุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น บุคคลที่มี
ความ  บกพรองทางการไดยิน บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา บุคคลที่มีความบกพรอง
ทาง   รางกายหรือสุขภาพ บุคคลที่มีปญหาทางการเรียนรู บุคคลที่มีความบกพรองทางกาพูด
และภาษาบุคคลที่มีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซอน 
  -  การดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ กําหนดไวดังน้ี คือ จัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและคณะกรรมการ 16 ชุด จัดทําฐานขอมูล
คนพิการ กําหนดประเภทความพิการ จัดทํามาตรฐานการศึกษาเพื่อคนพิการ หลักสูตรสื่อและ
เทคโนโลยี ผลิตและพัฒนาบุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
เพ่ือคนพิการใหเพียงพอ และมีคุณภาพแกไขกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหเอ้ือตอการ
ดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ จัดทําและจัดสรรงบประมาณ จากภาครัฐใหสอดคลองกับ
ภารกิจการจัดการศึกษาแตละ รูปแบบ โรงเรียนและสถานศึกษารับคนพิการเขาเรียนตามระดับ
ความพิการ กรมการศึกษานอกโรงเรียนจัดการศึกษาใหคนพิการในกลุมอายุซึ่งมีขอจํากัดที่
ตองการเรียนกับการศึกษานอกระบบ ประสานงานกับหนวยงานนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
ขอความสนับสนุนและความรวมมือในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ และมีการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อ   คนพิการ 
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  -  รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ไดแก การเรียนรวม โรงเรียนการศึกษา
พิเศษเฉพาะความพิการ การจัดในครอบครัว การจัดโดยชุมชน การจัดในสถานพยาบาล การ
จัดในศูนยการศึกษาพิเศษ และการจัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 บทที่ 3 แผนปฏิบัติการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ระยะเรงดวน (พ.ศ. 2543 – 2545) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ใชงบประมาณในการดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการระยะ   
เรงดวน (ปงบประมาณ 2543 – 2545) รวมทั้งสิ้น 7,850.575 ลานบาท ดังนี้ 
  -  การขยายบริการจัดการศึกษา ขอใชงบประมาณ 5,399.363 ลานบาท โดยแยก
เปนการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน 2,569.970 ลานบาท การจัดการเรียนรวมกับเด็กทั่วไป 
2,488.464 ลานบาท การศึกษานอกระบบโรงเรียน 233.799 ลานบาท และการกีฬาและ
นันทนาการ 107.130 ลานบาท 
  -  การพัฒนาระบบบริหาร และการประสานงาน ขอใชงบประมาณ 2,033.232 ลาน
บาท โดยแยกเปน การจัดตั้งศูนยการศึกษาพิเศษ ระดับเขตการศึกษาและระดับจังหวัด 
1,614.100 ลานบาท การปรับปรุงและจัดสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 108.660 
ลานบาท การปรับปรุงและจัดสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ การบรรจุ   
บุคลากรทางการศึกษาพิเศษ 272.061 ลานบาท การตรวจสอบและประกันคุณภาพในการจัด
การศึกษาพิเศษ 36.221 ลานบาท การปรับระเบียบ และหลักเกณฑเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
ไมขอใชงบประมาณและการประชาสัมพันธ 2.190 ลานบาท 
  -  การพัฒนาวิชาการ ขอใชงบประมาณ 417.982 ลานบาท โดยแยกเปนการ
ฝกอบรม 74.490 ลานบาท การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน 299.282 ลานบาท 
การวิจัย 24.768 ลานบาท และการประชุมสัมมนา 19.440 ลานบาท 
 บทที่ 4 แผนพัฒนาการศึกษาเพื่อคนพิการ ระยะยาว (พ.ศ. 2546 – 2549) 
  - แนวทางการดําเนินงานในระยะยาว คือ ใหคนพิการมีโอกาสไดรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอยางทั่วถึง ตอเนื่องตลอดชีวิต ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และตาม
อัธยาศัย พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สื่อ และวิธีการประเมินผลการศึกษาทุกระดับให
สอดคลองกับการดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับคนพิการแตละประเภท จัดใหมีและพัฒนากลไกที่จะ
เชื่อมโยงและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาของคนพิการทุกดาน ใหมีการวิจัย พัฒนา
รูปแบบ และเกณฑการประเมินผลคนพิการ สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณการกีฬาและ
นันทนาการแกคนพิการ    สงเสริมและสนับสนุนองคกรอาสาสมัครเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อคน
พิการใหมีการดําเนินการอยางจริงจัง ใหมีศูนยครูเดินสอนสําหรับโครงการเรียนรวม และจัดให
มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการตามที่ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา 55 
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  -  การปรับปรุงโครงสราง และองคกร ตองสอดคลองกับระบบบริหารตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยจัดใหมีศูนยการศึกษาพิเศษแหงชาติขึ้น
เปนหนวยงานกลาง อยูภายใตคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีศูนยการศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา (ภาค) ศูนยการศึกษาพิเศษ (เพ่ือคนพิการ) ประจําจังหวัด และศูนยการศึกษาพิเศษ
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิเศษ เปนเครือขายในสวนภูมิภาค   
 การจัดสรรและการบริหารงบประมาณตองดําเนินการใหสอดคลองกับแนวทางการ
กระจายอํานาจในอนาคต และมุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรทองถิ่น ดังนั้นการ
บริหารงบประมาณ ดานการศึกษาเพื่อคนพิการจะเปนรูปแบบการกระจายอํานาจ โดยใหมีการ
จัดสรรเปนงบอุดหนุน เพ่ือเปนคาใชจายสวนหนึ่ง จัดสรรเปนคาใชจายตอหัว ตามประเภท
ความพิการ และใหมีการสมทบงบประมาณจากทองถิ่นอีกสวนหนึ่ง 
 บทที่ 5 เง่ือนไขแหงความสําเร็จ 
  - เง่ือนไขดานงบประมาณ รัฐตองสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อคนพิการ ของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการจึงจะบรรลุ
ตามเจตนารมณ และการลงทุนครั้งน้ีจะเปนการจัดบริการขั้นพ้ืนฐานใหแกกลุมคนที่รัฐจะตอง 
ดูแลเปนพิเศษ 
  - เง่ือนไขทางสังคม แผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการของกระทรวง     
ศึกษาธิการจะเปนแผนการทํางาน สําหรับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการอยางครบวงจร สังคม
จะตองตระหนักวาการขยายการศึกษาเพื่อคนพิการ ทุกคนในสังคมจะตองรวมรับผิดชอบใน
งบประมาณ ที่เพ่ิมขึ้นดวย วัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอนจะตองคํานึงถึงผูเรียนเปน
บุคคลสําคัญที่สุด เปนบุคคลที่มีคุณคาของสังคม จะตองสรางความตระหนักใหสมาชิกของ
สังคมและผูรับผิดชอบตอการศึกษาวา โรงเรียนเปนสมบัติของสังคมที่สรางเสริมความรัก ความ
เอ้ือเฟอ ความอบอุน และมุงใหนักเรียนมีจิตใจที่เปยมไปดวยความเขาใจและเห็นใจเพื่อนรวม
สังคม 
  - เง่ือนไขในการจัดการบริหาร ตองมีความชัดเจน ดังน้ี ใหมีศูนยการศึกษาพิเศษ
แหงชาติ ทําหนาที่ในการวางแผน กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล จัดทํางบประมาณและ
ประสานงาน ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา (ภาค) ศูนยการศึกษาพิเศษ (เพ่ือคนพิการ) 
ประจําจังหวัด และศูนยการศึกษาพิเศษ เขตพ้ืนที่การศึกษา ทําหนาที่เปนศูนยเตรียมการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติจัดทําและจัดสรรงบประมาณใหแกสถานศึกษา ประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ใหสถานศึกษาของรัฐและเอกชนจัดบริการ การศึกษาเพื่อคน
พิการ ใหมีการผลิต และพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาพิเศษใหเพียงพอกับความตองการ ให
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องคกรตางๆ  ที่ เกี่ยวของปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ใหสภา คนพิการและองคกรอิสระ มีหนาที่ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือคนพิการของกระทรวงศึกษาธิการ และใหหัวหนาสวน
ราชการทุกกรมในกระทรวงศึกษาธิการบริหารงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
เพ่ือคนพิการของกระทรวงศึกษาธิการ และในการดําเนินการ ดังกลาวตองอาศัยกฎหมาย ซึ่ง
ไดแกกฎกระทรวงเปนตัวกําหนดใหการจัดการศึกษาแกคนพิการเปนสิ่งสําคัญที่รัฐตองจัดให
ตั้งแตแรกเกิดหรือเม่ือพบความพิการ 
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