
 

 

 บทที่ 2 
ประเภทของเด็กพิเศษ 

 ประเภทของเด็กพิเศษหรือวาเด็กพิการนั้น มีผูจําแนกไวแตกตางกันไป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ        
วัตถุประสงคและลักษณะในการจําแนกของผูที่จําแนก ดังเชน 

 
2.1 องคการอนามัยโลก 

 องคการอนามัยโลก ไดจัดแบงความพิการตามลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 

 1. แบงตามลักษณะความพิการ (Classification of Impairment) ไดแก 
 1.1 พิการทางสติปญญาหรือความทรงจํา เชน ปญญาออน เสียความทรงจํา            
ลืมเหตุการณที่ผานมาและปจจุบัน 
 1.2. พิการทางจิตอ่ืน ๆ เชน บกพรองทางสติสัมปชัญญะ หยอนความสํานึก บกพรอง
ทางความสนใจหรือความเขาใจ นอนไมหลับ 
 1.3 พิการทางภาษาหรือการสื่อความหมาย เชน พูดไมได ไมสามารถแสดงความ
เขาใจและแสดงการติดตอกับคนอื่นได 
 1.4 พิการทางการไดยิน เชน หูตึง ไดยินไมชัดเจนทั้งสองขาง ไดยินขางหนึ่ง         
และหนวกอีกขางหนึ่ง 
 1.5 พิการทางการมองเห็น เชน เห็นไมชัดเจนทั้งสองขาง บอดขางหนึ่ง เห็นเลือนลาง
ขางหนึ่ง บอดสองขาง 
 1.6 พิการทางอวัยวะภายใน เชน บกพรองทางระบบหัวใจและการไหลเวียนของโลหิต 
บกพรองทางระบบการยอยอาหาร การขับถาย 
 1.7 พิการทางโครงกระดูก เชน กระโหลกศีรษะ หัว ลําตัว แขนขา ไมเปนปกติ 
 1.8 พิการทางประสาทสัมผัส เชน เสียความรูสึกรอน หนาว ความรูสึกลดนอยกวาปกติ 
สูญเสียความรูสึกสัมผัสหรือเจ็บ 
 
 



       2. แบงตามการไรความสามารถ (Classification of Disability) ไดแก 
 2.1 ไรความสามารถทางอุปนิสัย (Behaviour Disability) เชน ไมสามารถบอกเวลา 
สถานที่ ไมสามารถปกปองคุมครองตนเอง เสียความสัมพันธกับครอบครัว 
 2.2 ไรความสามารถทางการสื่อความหมาย (Communication Disability) เชน พูดได 
แตไมเขาใจ พูดไมรูเรื่อง พูดไมได เขียนหนังสือไมได อานไมออก 
 2.3 ไรความสามารถทางการดูแลตนเอง (Personal Care Disability) ไมสามารถทํา     
กิจวัตรประจําวันได เชน อาบนํ้า เขาสวม แตงตัว กินอาหารไมไดเอง 
 2.4 ไรความสามารทางการเคลื่อนไหว (Locomotor Disability) เชน เดิน วิ่ง ขึ้นลง
บันไดไมไดตามปกติ 
 2.5 ไรความสามารถทางความคลองแคลวของอวัยวะ (Deterity Disability) เชน           
ไรความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน ไมสามารถใชนิ้วมือกําของ ถือของ หรือไมสามารถ
บังคับการใชเทา บังคับรางกายได 
 2.6 ไรความสามารถทางสิ่งแวดลอม (Environmental Disability) เชน ไมสามารถทน
ตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิดินฟาอากาศ เสียงหรือบรรยากาศได 
 2.7 ไรความสามารถในบางสถานการณ (Situational Disability) เชน ชวยตนเองไมได 
ตองพ่ึงผูอ่ืน ไมเปนอิสระ พ่ึงตนเองไมได 

 3. แบงตามการเสียเปรียบ (Classification of handicap) ไดแก 
 3.1 เสียเปรียบทางความสํานึก (Orientation Handicap) เชน ไรความสํานึกตอสิ่ง     
แวดลอม ไมสามารถเกี่ยวของกับผูอ่ืนได 
 3.2 เสียเปรียบทางกาย (Physical Independence Handicap) โดยแบงตามความ
รุนแรงของความพิการ คือตองพ่ึงผูอ่ืนทุกอยาง ชวยตนเองไดบาง แตสวนใหญยังไมเปนอิสระ        
มีสถานภาพพึ่งตนเองได แตออกนอกบานยังไมเปนอิสระพึ่งตนเองไดเปนครั้งคราวในชวงเวลา
สั้น ชวยตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันไดบางในการแตงตัว กินอาหาร เขาสวม แตยังไม
เปนอิสระทั้งหมด และชวยตนเองไดในการทํากิจวัตรประจําวันทุกอยาง 
 3.3 เสียเปรียบทางการเคลื่อนไหว (Mobility Handicap) แบงตามความรุนแรงของ
ความพิการคือ เคลื่อนไหวขอในการบริหารกลามเนื้อเกือบไมได เคลื่อนไหวไดเองเปนสวน
ใหญใหผูอ่ืนชวยเปนสวนนอย 
 3.4 เสียเปรียบทางดานกิจกรรม (Occupation Handicap) แบงตามความรุนแรงของ
ความพิการ ไดแก พ่ึงตนเองในการทํากิจกรรมไดนอยมาก เปนอิสระในกิจกรรมตาง ๆ แตยังมี
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ขอบเขตในการพึ่งตนเอง ทํากิจกรรมตาง ๆ ไดดวยตนเองในบางเวลาเปนอิสระในการทํา
กิจกรรมได 1-2 ชนิด แตยังตองพึ่งคนอ่ืนในกิจกรรมอ่ืน ๆ 
 3.5 เสียเปรียบทางดานสังคม (Social Integration Handicap) เชน ไมสามารถเขา
สังคมทั่วไปได ไมสามารถรวมกินกรรมกับเพ่ือนญาติพ่ีนองได อารมณจิตใจยังอยูในสภาพไม
พรอมที่จะเขาสังคมเพราะอายหรือนอยใจ 
 3.6 เสียเปรียบทางสภาพเศรษฐกิจ (Economic Self-Sufficiency Handicap) ไดแก ไม
มีรายได มีรายไดเล็กนอย แตไมพอเพียงกับคาใชจายในบานและการรักษาพยาบาลมีรายได
บางสําหรับคาใชจายในบาน แตไมพอเพียงกับการรักษาพยาบาล (สุนิตย สุทธิวสรรณกิจ. 
2531 : 69)  
 

2.2 สหประชาชาติ 
 ขนิษฐา เทวินทรภักดิ (2534 : 8) ไดกลาวไววา คณะกรรมการรวมขององคการทุนเพ่ือ
เด็กแหงสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ (UNICEF) กับองคการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการระหวาง
ประเทศ ไดกําหนดประเภทของความพิการไว ดังนี้ 

1. ตาบอด 
2. มองเห็นไดอยางเลือนราง หรือบางสวน 
3. มีความบกพรองทางการไดยิน 
4. ปญญาออน 
5.  พิการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ซึ่งเกิดจากความพิการทางสมอง ความพิการทางแขน 

ขา ลําตัว 
6. มีความบกพรองทางการพูดหรือการใชภาษา 
7. มีปญหาการเรียนรูเฉพาะดาน (Learning Disability) 
8. มีปญหาทางพฤติกรรมตาง ๆ 
9. เรียนหนังสือไดชา 

 10. มีปญหาความพิการซ้ําซอน  
 
2.3 กระทรวงสาธารณสุข  
 สวนกระทรวงสาธารณสุข ไดออกกฎกระทรวง เพื่อกําหนดประเภทความพิการ       
และเกณฑการจําแนกประเภทตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ      
พ.ศ. 2534 โดยแบงเปน 5 ประเภท 
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 ไดแก คนพิการทางการมองเห็น คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมายคน
พิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปญญา
หรือการเรียนรู โดยมีเกณฑการจําแนกประเภทไวดังน้ี (กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 (2539 : 14) 
  1.   คนพิการทางการมองเห็น ไดแก 
    1.1 คนที่มีสายตาขางที่ดีกวาเมื่อใชแวนตาธรรมดาแลวมองเห็นนอยกวา 6/18 
หรือ 20/70 ลงไป จนมองไมเห็นแมแตแสงสวาง หรือ 
  1.2 คนที่มีลานสายตาแคบกวา 30 องศา 
             2. คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อสารความหมาย ไดแก 
  2.1 คนที่ไดยินเสียงที่ความถี่ 500 เฮิรตซ 1000 เฮิรตซ หรือ 2000 เฮิรตซ ในหู
ขางที่ดีกวา ที่มีความดังเฉลี่ยดังตอไปน้ี 
  -  สําหรับเด็กอายุไมเกิน 7 ป เกิน 40 เดซิเบล ขึ้นไป จนไมไดยินเสียง 
  -  สําหรับคนทั่วไปเกิน 55 เดซิเบลขึ้นไป จนไมไดยินเสียง หรือ 
 2.2 คนที่มีความผิดปกติ หรือความบกพรองในการเขาใจ หรือการใชภาษาพูดจน
ไมสามารถสื่อความหมายกับคนอื่นได 
 3. คนพิการทางการเคลื่อนไหว ไดแก 
 3.1 คนที่มีความผิดปกติ หรือความบกพรองของรางกายที่เห็นไดอยางชัดเจนและ
ไมสามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันได หรือ 
      3.2 คนที่มีความสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวมือ แขน ขา หรือลําตัวอาจ
เน่ืองมาจากแขนหรือขาขาด อัมพาตหรือออนแรง โรคขอหรืออาการปวดเรื้อรัง รวมทั้งโรค
เร้ือรังของระบบการทํางานของรางกายอ่ืน ๆ ที่ทําใหไมสามารถประกอบกิจวัตรหลักใน
ชีวิตประจําวัน หรือดํารงชีวิตในสังคมเยี่ยงคนปกติได 
 4. คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ไดแก คนที่มีความผิดปกติหรือมีความบกพรอง
ทางจิตใจหรือสมองในสวนของการรับรู อารมณ ความคิด จนไมสามารถควบคุมพฤติกรรมที่
จําเปนในการดูแลตนเองหรืออยูรวมกับคนอื่น 
 5. คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู ไดแก คนที่มีความผิดปกติ หรือความ
บกพรองทางสติปญญา หรือสมอง จนไมสามารถเรียนรูดวยวิธีการศึกษาปกติได 

 ในการวินิจฉัยความพิการแตละประเภทกฎกระทรวงไดกําหนดให ผูประกอบวิชาชีพ    
เวชกรรมในสังกัดโรงพยาบาลของ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และโรงพยาบาลอื่น             
ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด เปนผูวินิจฉัยความพิการดังกลาว 
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2.4 กระทรวงศึกษาธิการ  
 อยางไรก็ตาม การจําแนกเด็กพิเศษ เพ่ือการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา 2542 นั้น เราสามารถจําแนกเด็กพิเศษออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทที่มีลักษณะ
เบี่ยงเบนจากเกณฑปกติของเด็กปกติไปในเชิงบวก และประเภทที่มีลักษณะเบี่ยงเบนจาก
เกณฑปกติของเด็กปกติไปในเชิงลบ ดังนี้ 

 1. ประเภทที่มีลักษณะเบี่ยงเบนจากเกณฑปกติไปในเชิงบวก ไดแก เด็กปญญา
เลิศและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

 เด็กปญญาเลิศและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted / Talented Children)  
หมายถึง เด็กที่แสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเดนดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ในดาน     
สติปญญา ความคิดสรางสรรค การใชภาษา การเปนผูนําหรือหลายดานในสติปญญาความคิด
สรางสรรค การใชภาษา การเปนผูนํา การสรางงานทางดานทัศนศิลป และศิลปการแสดง 
ความสามารถทางดนตรี ความสามารถทางกีฬา และความสามารถทางวิชาการในสาขาใด
สาขาหนึ่งหรือหลายสาขาอยางเปนที่ประจักษเม่ือเปรียบเทียบกับเด็กอ่ืนที่มีอายุระดับเดียวกัน
สภาพ    แวดลอมเดียวกัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2541 : ค) 

 สาเหตุที่ทําใหเด็กปญญาเลิศและเด็กมีความสามารถพิเศษ 
 ยังไม มีงานวิ จัยหรือขอสรุปใดยืนยันถึงสาเหตุของเด็กปญญาเลิศและเด็กที่ มี
ความสามารถพิเศษไดแนชัด แตเชื่อวาระดับสติปญญาของมนุษยนั้นสามารถถายทอดทาง
พันธุกรรมไดเชนเดียวกับรูปรางหนาตา ความสูงและลักษณะทางรางกายดานอ่ืน ๆ และ
องคประกอบดานสิ่งแวดลอม ก็เปนอีกองคประกอบหนึ่งที่จะชวยพัฒนาศักยภาพทางสมองของ
มนุษยเรา ดังมี      ผูกลาวไวดังนี้ 
 เด็กจะมีสติปญญาเลิศหรือไมขึ้นอยูกับองคประกอบใหญ ๆ  2 ประการ คือ (ชูชีพ 
ออน-โคกสูง. 2527 : 54) 
 1. พันธุกรรม จากการศึกษาของนักจิตวิทยาหลายทานพบวาความเกงหรือความฉลาด
ของเด็กเปนสิ่งที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ 
 2. สังคมวัฒนธรรม มีการศึกษาพบวา เด็กปญญาเลิศหรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
สวนใหญจะมาจากครอบครัวที่มีฐานะดี และมีการศึกษาดี 

 ลักษณะของเด็กปญญาเลิศและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
 เด็กปญญาเลิศและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เปนเด็กที่มีสติปญญาสูง มีความเฉลียว 
ฉลาดกวาเด็กทั่วไปความฉลาดไดสอแววมาตั้งแตในวัยเด็กเล็ก เด็กอาจจะเดินได วิ่งได ตั้งแต
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อายุยังนอยมีพัฒนาการล้ําหนาเด็กอ่ืนในวัยเดียวกัน เด็กเรียนรูไดรวดเร็ว หากมีการทดสอบ
ทางดานสติปญญา หรือความถนัด เด็กเหลานี้จะไดคะแนนสูงกวาเด็กทั่วไป 
 เด็กปญญาเลิศมักจะเกงในดานตอไปน้ี (ผดุง อารยะวิญู. 2533 : 152) 
 1.  ดานภาษา 

1.1 พูดเกง 
1.2 ใชศัพทสูง 
1.3 อานหนังสือได ไมวาจะเปนหนังสือที่ใชเรียนในระดับชั้นของตนหรือหนังสือ

ที่ใชเรียนในชั้นที่สูงกวา 
1.4 มีทักษะในการสื่อความหมายอยางยอดเยี่ยม 
1.5 มีความคิดสรางสรรคในการใชภาษา 

 2.  ดานความคิดรวบยอด 
2.1 มองเห็นความสัมพันธระหวางเหตุและผล 
2.2 เปนคนชางสังเกต 
2.3 มีความจําเปนเยี่ยม 
2.4 เขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม เชน สามารถใชสิ่งที่เปนสัญลักษณไดเปนอยางดี 

 3.  ดานสังคม 
3.1 เปนกันเองกับทุกคน 
3.2 ชอบคบคาสมาคมกับคนอื่น 
3.3 แสดงออกซึ่งความเปนผูนํา 
3.4 เปนคนใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
3.5 มีอารมณขันอยางมีเหตุผลและเหมาะสม 

 4.  ดายบุคลิกภาพ 
4.1 มีพลกําลังมากมายทั้งในดานรางกาย ดานพลังสมองและความคิด 
4.2 มีแรงจูงใจสูงและเปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นมาเอง 
4.3 มีจุดมุงหมายในการทํางานและในชีวิต 
4.4 มีชวงความสนใจยาว 
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 เกณฑการตัดสิน 
 เด็กปญญาเลิศและเด็กที่มีความสามารถพิเศษควรมีคุณสมบัติตามเกณฑตอไปน้ี  

 1. มีความสามารถทางสมองสูง ตัดสินจากคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไดจาก
การทดสอบระดับสติปญญา โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน และเปนการทดสอบเปนรายบุคคล
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานนี้จะตองสูงกวาคาเฉลี่ยตั้งแต 2 ขึ้นไป 

2. มีความสามารถเหนือกวาเด็กอ่ืนในดานตอไปน้ี 
  2.1 ดานภาษา เปนเด็กที่พูดเกง ใชศัพทยาก สามารถอานหนังสือแบบเรียนที่ใช
สําหรับชั้นที่สูงกวาไดอยางนอย 2 ชั้น (เชน เด็กเรียนอยูชั้นประถมปที่ 1 แตอานหนังสือ
สําหรับเด็กชั้นประถมปที่ 3 ได) มีความสามารถสูงในการสื่อความหมายโดยใชภาษา ใชภาษา
ในลักษณะสรางสรรคไดเปนอยางดี 
  2.2 ดานความคิดรวบยอด มีความสามารถสูงในการหาความสัมพันธระหวาง
เหตุกับผล เปนคนชางสังเกต สามารถจําตัวเลขและเหตุการณตาง ๆ ไดอยางแมนยํา            
มีความสามารถสูงในการใชสัญลักษณตาง ๆ 
 2.3 ดานสังคม ชอบสังคม เปนมิตรกับคนทั่วไป มีความเปนผูนํามีอารมณขัน            
มีใจกวาง 
 2.4 ดานอ่ืนๆ มีพลกําลังทั้งทางรางกายและทางสมอง มีแรงจูงใจสูง มีเปาหมายใน
การดําเนินงาน และมีชวงความสนใจที่ยาวนาน 
 3. มีหลักฐานชัดเจน วาเด็กดังกลาวตองไดรับการเรียนการสอนในลักษณะที่แตกตาง
ไปจากเด็กปกติ จึงจะทําใหเขาสามารถใชศักยภาพของเขาอยางเต็มที่ (ผดุง อารยะวิญู : 
2533 : 151) 

 2. ประเภทที่มีลักษณะเบี่ยงเบนจากเกณฑปกติของเด็กปกติไปในเชิงลบ          
ไดแก ประเภทที่มีความบกพรอง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดจําแนกไว 9 ประเภท ดังน้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2534 : 41) 
  1. บุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต
ระดับเล็กนอยจนถึงตาบอดสนิท แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
   1.1 คนตาบอด หมายถึง คนที่สูญเสียการเห็นมากจนตองสอนใหอานอักษร
เบรลลหรือใชวิธีการฟงเทปหรือแผนเสียง หากตรวจวัดความชัดของสายตาขางดีเม่ือแกไขแลว
อยูในระดับ 6 สวน 60 หรือ 20 สวน 200 (20/200) ลงมาจนถึงบอดสนิท (หมายถึง คนตาบอด
สามารถมองเห็นวัตถุไดในระยะหางนอยกวา 6 เมตร หรือ 20 ฟุต ในขณะที่คนปกติสามารถ
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มองเห็นวัตถุเดียวกันไดในระยะ 60 เมตร หรือ 200 ฟุต) หรือมีลานสายตามแคบกวา 20 องศา 
(หมายถึง สามารถมองเห็นไดกวางนอยกวา 20 องศา) 
  1.2 คนเห็นเลือนลาง หมายถึง คนที่สูญเสียการเห็นแตยังสามารถอานอักษร
ตัวพิมพที่ขยายใหญได หรือตองใชแวนขยายอาน หากตรวจวัดความชัดของสายตาขางดีเม่ือ
แกไขแลวอยูในระดับระหวาง 6 สวน 18 (6/18) หรือ 20 สวน 70 (20/70) ถึง 6 สวน 60 (6/60) 
หรือ 20 สวน 200 (20/200) หรือมีลานสายตาแคบกวา 30 องศา 

 ลักษณะของเด็กที่บกพรองทางการเห็น 
 บอยคร้ังที่ผูปกครองนําเด็กมาเขาเรียนในโรงเรียน โดยไมไดสังเกตถึงความบกพรอง 
หรือความพิการบางประการของเด็ก จึงเปนหนาที่ของครูที่จะตองสังเกต เด็กในชั้นเรียนของ
ตนเพ่ือการสงตอวินิจฉัยและการจัดบริการการศึกษาที่สนองตอความตองการพิเศษของเด็ก       
ครูประจําชั้นสามารถสังเกตลักษณะพฤติกรรมบางอยางที่เด็กบกพรองทางการเห็นแสดงออก
ในชั้นเรียน ไดดังนี้ (พิมพพรรณ วรชุตินธร. 2545 : 92)  

1. เดินงุมงาม ชนและสะดุดวัตถุ 
2. ไมสนใจในสิ่งที่ตองใชสายตา เชน การเลนซอนหา 
3. มองเห็นสีผิดไปจากปกติ 
4. มักบนปวดศีรษะ คลื่นไส ตาลาย คันตา มองเห็นเลือนลาง 
5. กมศีรษะชิดกับงาน หรือของเลนที่วางอยูตรงหนา 
6. ขาดความสนใจ เหมอลอย 
7. เพงตา หรี่ตา หรือปดตาขางหนึ่งเม่ือใชสายตา 
8. ตาและมือไมสัมพันธกัน 
9. ลําบากในเรื่องการใชบันได ใสกระดุม ผูกเชือกรองเทา อานและเขยีนหนังสือ 
10. มีความลําบากในการจํา และแยกแยะสิ่งที่เปนรูปรางทางเรขาคณิต 
11. กรอกนัยนตาไปมาเวลาเหนื่อย 
12. ดวงตาไวตอแสงเกินไป 
13. เปนฝหรือกุงยิ่งบอย ๆ หรือตาเหรเปนครั้งคราว 
14. ขาดความสนใจในชั่วโมงอานไทย 
15. เขียนหนังสือไมตรงบันทัด 
16. ขนาดลูกตาดําสองขางไมเทากัน 
17. มักขยี้ตาบอย ๆ 
18. มีความยากลําบากในการเอื้อมมือจับสิ่งของ 
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19. ตาทั้งสองขางทํางานไมประสานกันขณะอานหนังสือ 
20. สับสนระหวางพยัญชนะตาง ๆ เชน ค กับ ฅ ด กับ ต  ช กับ ซ   ฎ กับ ฏ   

เปนตน 
21. เวลาอานหนังสือทําการฝมือ มักปวดหัว เวียนศีรษะคลื่นไส  หรือบนวาคันและ

เคืองตาเสมอ 

 สาเหตุของความบกพรองทางสายตา 
 การเกิดความบกพรองทางสายตา จนถึงตาบอด อาจมีสาเหตุใหญ ๆ 2 ประการ คือ     
(วารี ถิระจิตร. 2537 : 25) 
  1. ความผิดปกติของดวงตา เกิดจากความเสื่อมสภาพของกลามเนื้อตา เปนเหตุให
เกิดสายตาสั้น สายตายาว หรือเกิดมีปญหาจากการปรับภาพที่เลนสในดวงตา เปนตน ความ    
ผิดปกติอาจเกิดจากอุบัติเหตุ การไมไดถนอมสายตาหรืออาจเกิดจากกรรมพันธุ 
  2. ความผิดปกติของสายตา เกิดจากโรคภัยไขเจ็บ จากอุบัติเหตุตาง ๆ ที่เปน
อันตรายตอดวงตา จากฤทธิ์ยาบางประเภท ตลอดจนการใชยาผิด โรคบางอยางที่ไมสามารถ
ปองกันได เชน เนื้องอกที่ดวงตา โรคภัยเหลานี้มักทําใหตาบอดหรือมีความบกพรองทาง
สายตาอยางรุนแรง 

 เกณฑการตัดสินเด็กที่บกพรองทางสายตา 
 เด็กทีจะไดรับการตัดสินวาเปนเด็กที่มีความบกพรองทางสายตาและเขารับบริการทาง
การศึกษาพิเศษที่จัดใหแกผูมีความบกพรองทางสายตาควรมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
  1.  มีความไวของสายตา 20/70 หรือนอยกวา ในตาขางดีกวา เปนความไวของ
สายตาที่วัดภายหลังการแกไขสายตาแลว 
  2. มีลานสายตาแคบมาก ซึ่งเปนเหตุใหเด็กไมสามารถใชสายตาในการเรียนหนังสือ
ได 
  3. เปนโรคตาบางชนิดที่ทําใหสายตาเสื่อมสมรรถภาพลงเรื่อย ๆ ซึ่งจะเปนผลให     
นักเรียนไมสามารถใชสายตาในการเรียนไดในอนาคต 
  4. สูญเสียสายตา ซึ่งเปนอุปสรรคในการเรียนหนังสือของนักเรียน ทําใหนักเรียนไม
สามารถเรียนหนังสือในลักษณะเดียวกับเด็กปกติได จําเปนตองใชตําราแบบเรียนอุปกรณการ
เรียนการสอน และวิธีการที่แตกตางไปจากเด็กปกติ 

 2. บุคคลที่ความบกพรองทางการไดยิน หมายถึง บุคคลคนที่สูญเสียการไดยินตั้งแต
ระดับรุนแรงจนถึงระดับนอย แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
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  2.1  คนหูหนวก หมายถึง คนที่สูญเสียการไดยินมากจนไมสามารถรับขอมูลผาน
ทางการไดยิน ไมวาจะใสหรือไมใสเครื่องชวยฟงก็ตาม โดยทั่วไปหากตรวจการไดยินจะสูญเสีย
การไดยินประมาณ 90 เดซิเบลขึ้นไป (เดซิเบล เปนหนวยวัดความดังของเสียง หมายถึง เม่ือ
เปรียบเทียบระดับเริ่มไดยินเสียงของเด็กปกติ เม่ือเสียงดังไมเกิน 25 เดซิเบล คนหูหนวกจะ
เริ่มไดยินเสียงดังมากกวา 90 เดซิเบล) 
  2.2 คนหูตึง หมายถึง คนที่มีการไดยินเหลืออยูพอเพียงที่จะรับขอมูลผานทางการ 
ไดยิน  โดยทั่วไปจะใสเครื่องชวยฟง และหากตรวจการไดยินจะพบวามีการสูญเสียการไดยิน
นอยกวา 90 เดซิเบล ลงมาจนถึง 26 เดซิเบล คือ เม่ือเปรียบเทียบระดับเร่ิมไดยินเสียงของเด็ก
ปกติ เม่ือเสียงดังไมเกิน 25 เดซิเบล เด็กหูตึงจะเร่ิมไดยินเสียงที่ดังมากกวา 26 เดซิเบลขึ้นไป
จนถึง 90 เดซิเบล อาจแบงเปนกลุมยอย ดังนี้ 
  2.2.1  ตึงเล็กนอย   (26-40 เดซิเบล) 
  2.2.2  ตึงปานกลาง   (41-55 เดซิเบล) 
  2.2.3  ตึงมาก (56-70 เดซิเบล) 
  2.2.4  ตึงรุนแรง (71-90 เดซิเบล) 

 สาเหตุของความบกพรองทางการไดยิน 
 ความบกพรองทางการไดยินอาจเน่ืองมากจากหลายสาเหตุ ที่สําคัญไดแก (วารี           
ถิระจิตร. 2537 : 45) 
 1. หูหนวกกอนคลอด (Congenital Deafness) หมายถึงทารกที่จะเกิดมานั้นมีความ
พิการของอวัยวะรับเสียงตั้งแตอยูในครรภมารดา เม่ือคลอดออกมาแลวก็ปรากฏอาการหูหนวก
แตแรกเกิดทีเดียว ซึ่งอาจมีสาเหตุ 2 ประการ คือ 
  1.1 หูหนวกตามกรรมพันธุ (Hereditary Deafness) เปนอาการหูหนวกของทารกที่
มีความพิการสืบพันธุจากบิดาหรือมารดา หรือบรรพบุรุษ เชน พอแมหูหนวก ลูกอาจหูหนวก
หรือหลานอาจหูหนวก 
  1.2. หูหนวกที่ไมใชกรรมพันธุ (Sporadic Deafness) มีหลายสาเหตุ คือ 
    1.2.1 หูหนวกระหวางตั้งครรภ เชน ขณะมารดาตั้งครรภ บังเอิญหกลม            
ถูกกระทบกระแทกอยางแรง ทารกที่อยูในครรภและกําลังเจริญเติบโต อาจถูกบีบ ถูกกด หรือ
ถูกกระแทก หรือเลือดไปหลอเลี้ยงไมสะดวก ทําใหอวัยวะรับการไดยินพิการได เม่ือทารก
คลอดออกมาก็มีอาการหูหนวกแตกําเนิดติดออกมาดวย 
   1.2.2 หูหนวกจากการคลอด คือศีรษะถูกบีบขณะคลอด เน่ืองจากกระดูกเชิง
กรานเล็ก หรือคีมจับศีรษะทารกไมถูกที่ เปนตน 
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   1.2.3 หูหนวกจากการเติบโตของอวัยวะหูผิดปกติ ทารกที่เกิดมาอาจไมมีใบหู 
ไมมีรูหู มีรูหูขางเดียว เม่ือมีความพิการเกิดขึ้นกับอวัยวะหูสวนหนึ่งสวนใด ทําใหหูหนวกได
เหมือนกัน 
   1.2.4 หูหนวกจากพิษยาตอมารดาขณะตั้งครรภ ระหวางที่มารดาตั้งครรภอาจ
เจ็บปวย และจําเปนตองใชยางบางอยางรักษา ยานั้นอาจเปนพิษตออวัยวะหูของทารกในครรภ
ได เชน ยาควินิน ยาแอสไพริน ยาสเตร็ปโตมัยซิน และยาเพนนิซิลิน เปนตน หญิงมีครรภควร
ระมัดระวังในการใชยาใหมากที่สุด เพราะยาสามารถซึมผานรก ไปยังทารกในครรภไดโดยงาย 
อันตรายที่รายแรงมากในหญิงมีครรภ การรับประทานยาที่มีผลทําใหทารกในครรภพิการ         
โดยเฉพาะระยะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ และใกลคลอด 
  1.2.5 หูหนวกจากโรคติดตอขณะตั้งครรภ เชน โรคหัดเยอรมัน ทารกที่ไดรับเชื้อ
ไวรัสชนิดนี้จากมารดาขณะที่อยูในครรภ ใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ อาจมีผลทําใหเกิด
ความผิดปกติของรางกายในหลายระบบ ไดแก ความผิดปกติที่หัวใจ เกิดตอกระจกโดยกําเนิด 
รางกาย และศีรษะของทารกเล็กกวาปกติ สมองไมเจริญเติบโต ทําใหหูหนวกได      

 2. หูหนวกหลังคลอด   (Acquired Deafness) หมายถึงทารกที่เกิด มีอวัยวะและ
ประสาทหูปกติ แตตอมาภายหลังปรากฏวาหูหนวกขึ้น เราเรียกหูหนวกหลังคลอด โอกาสที่จะ
ทําใหหูหนวกจึงมีมากมายหลายอยาง สามารถแยกเปนหัวขอไดดังนี้คือ 
  2.1 หูหนวกจากโรคระบบประสาท เชน ปวยเปนเยื่อหุมสมองอักเสบ 
  2.2 หูหนวกจากโรคติดตอ เชน ภายหลังจากการปวยดวยโรคหัด ไขหวัดใหญ     
คางทูม หัดเยอรมัน อาจมีอาการหูหนวกได 
  2.3 หูหนวกรวมกับโรคตอมไรทอ เชน โรคตอมพิตูอิตารี่ ทําใหมีอาการหูหนวกรวม
ดวย 
  2.4 หูหนวกจากพิษยาและสารเคมี เม่ือผูปวยไดรับยาที่เปนพิษตออวัยวะหูสวนใน 
และประสาทหู เชน ควินิน ยาสเตร็บโตมัยซิน และยาคานามัยซิน เปนตน 
  2.5 หูหนวกจากโรคหู คอ จมูก อวัยวะของหู คอ จมูก ติดตอถึงกัน และอยู
ใกลเคียงกันมาก เม่ืออวัยวะดังกลาวเกิดโรค มักกระทบกระเทือนถึงกันและกัน จะทําใหหู
หนวกได 
  2.6 หูหนวกจากภยันอันตราย ตออวัยวะหู และประสาทหู เชน การตกเปล         
ตกบันได ตกจากที่สูง นอกจากศีรษะไดรับความกระทบกระเทือนแลวกระดูกขมับแตกราว หรือ
ถูกตบที่หูอยางรุนแรง ทําใหหูหนวกได 
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 นอกจากนั้นเสียงดังตาง ๆ เชน เสียงฟาผา เสียงระเบิด   เสียงปน เสียงเครื่องบิน 
เครื่องยนต เครื่องจักรในโรงงาน ถาหากไดรับการรบกวนอยูเสมอ และเปนเวลานาน จะทําใหหู
พิการได 

 ลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่บกพรองทางการไดยิน 
 ครูประจําชั้นสามารถสังเกตลักษณะบางอยางซึ่งทําใหเห็นถึงความแตกตางบางประการ
ของนักเรียนในชั้นเรียน ชวยใหคาดการณไดวาเด็กที่พบจะมีความบกพรอง เพ่ือนําไปสูการสง
ตอเพ่ือวินิจฉัยอยางเปนมาตรฐานจากผูเชี่ยวชาญตอไป สํานักพัฒนาการฝกหัดครู (2544 : 
48-49) ไดเสนอขอสังเกตลักษณะบางอยางของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไวดังนี้ 

1. ไมตอบสนองเมื่อเรียก 
2. มักตะแคงหูฟง 
3. ไมพูด มักแสดงทาทาง 
4. พูดไมชัด เสียงผิดปกติ 
5. พูดไมถูกหลักไวยากรณ 
6. พูดมีเสียงแปลก มักเปลงเสียงสูง 
7. พูดดวยเสียงต่ํา หรือดวยเสียงที่ดังเกินความจําเปน 
8. เวลาฟงมักจะมองปากของผูพูด หรือจองหนาผูพูด 
9. รูสึกไวตอการสั่นสะเทือน และการเคลื่อนไหวรอบตัว 
10. ไมมีปฏิกิริยาตอเสียงพูด เสียงดนตรี หรือมีบางเปนบางครั้ง 
11. ไมชอบรองเพลง ไมชอบฟงนิทาน แตแสดงการตอบสนองอยางสมํ่าเสมอตอ

เสียงดังในระดับที่เด็กไดยิน 
12. มักทําหนาเดอเม่ือมีการพูดดวย 
13. ไมพูดเม่ือมีสิ่งเราจากสภาพแวดลอม 
14. ซนไมมีสมาธิ 
15. ไมสามารถปฏิบัติตามคําสั่งได 
16. มีความลําบากในการอานหนังสือ 
17. ไมตอบคําถาม 
18. อาจมีปญหาทางอารมณและสังคม 

 เกณฑการตัดสิน 
 เด็กที่จะไดรับการตัดสินวาเปนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินตองมีคุณลักษณะ
ดังนี้ (ผดุง อารยะวิญู, 2542  : 21) 
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  1. เด็กหูหนวก ไดแกเด็กที่ 
   1.1 สูญเสียการไดยินในหูขางดีกวา 90 เดซิเบล (ISO) ขึ้นไป และเปนการ
สูญเสียการไดยินมาแตกําเนิด หรือ 
   1.2 สูญเสียการไดยินในหูขางดีกวา 90 เดซิเบลขึ้นไป และเปนการสูญเสียการ
ไดยินในภายหลัง (หลังคลอด) หรือ 
   1.3 สูญเสียการไดยินในหูขางดีกวา 90 เดซิเบลขึ้นไป เปนการสูญเสียการไดยิน
กอนเด็กพูดไดเขียนได 
   1.4 ไมสามารถเรียนหนังสือได หรือไมมีพัฒนาการทางภาษาทัดเทียมกับเด็ก
ปกติ หากเด็กไมไดรับบริการการศึกษาพิเศษ 
  2. เด็กหูตึง   ไดแกเด็กที่ 
   2.1 สูญเสียการไดยินระหวาง 26-89 เดซิเบล (ISO) ในหูขางดีกวา เปนการ
สูญเสียการไดยินมาแตกําเนิด 
   2.2 สูญเสียการไดยินระหวาง 26-89 เดซิเบล ในหูขางดีกวา เปนการสูญเสียการ
ไดยินในภายหลัง (หลังคลอด) 
   2.3 สูญเสียการไดยินระหวาง 26-89 เดซิเบล ในหูขางดีกวา เปนการสูญเสียการ
ไดยินกอนเด็กพูดได เขียนได 
  3. บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง คนที่มีพัฒนาการชากวาคน
ปกติทั่วไป เม่ือวัดสติปญญา โดยใชแบบทดสอบมาตรฐานแลว มีสติปญญาต่ํากวาบุคคลปกติ 
และความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ํากวาเกณฑปกติอยางนอย 2 ทักษะหรือ
มากกวา เชน ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะทางสังคม ทักษะการใชสาธารณสมบัติ การดูแล
ตนเอง การดํารงชีวิตในบาน การควบคุมตนเอง สุขอนามัย การเรียนวิชาการเพื่อ
ชีวิตประจําวัน การใชเวลาวางและการทํางาน ซึ่งลักษณะความบกพรองทางสติปญญา        
จะแสดงอาการกอนอายุ 18 ป อาจแบงความบกพรองของสติปญญา 4 ระดับ ดังนี้ 
   1  บกพรองระดับเล็กนอย          ระดับเชาวปญญา  (IQ)  ประมาณ 50-70 
   2  บกพรองระดับปานกลาง      ระดับเชาวปญญา  (IQ)  ประมาณ 35-55 
   3  บกพรองระดับรุนแรง          ระดับเชาวปญญา  (IQ)  ประมาณ 20-40 
   4  บกพรองระดับรุนแรงมาก     ระดับเชาวปญญา  (IQ)  ประมาณ 20-25 

 สาเหตุของความบกพรองทางสติปญญา 
 มีมากมายทั้งที่ปองกันไดและปองกันไมได อาจจะเกิดขึ้นไดทุกระยะของพัฒนาการ หรือ
การเจริญเติบโตของเด็กคือ (วารี ถิรจิตร. 2537 : 115) 
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  1. ขณะที่อยูในครรภ (ขณะตั้งครรภ) อาจเกิดความพิการแกเด็กไดตั้งแตการ
ปฏิสนธิ จนกระทั่งถึงระยะเวลาคลอด ซึ่งอาจจะเกิด จากสาเหตุหลายประการ เชน กินยา          
แกแพทอง กินยาผิด การทําแทง การรับประทานอาหารไมถูกสวนหรือการขาดอาหาร การ
เจ็บปวยดวยโรคบางโรค เชน โรคหัดเยอรมันหรือการไดรับอุบัติเหตุตาง ๆ ตลอดจนการใชสิ่ง
เสพติด เชน บุหร่ี สุรา ยาเสพติด หรือมารดาไดรับความกระทบกระเทือนจิตใจอยางรุนแรง 
อาจมีผลใหทารกในครรภเกิดความพิการได 
  วิธีปองกัน 
  หลีกเลี่ยงการติดเชื้อ เชน ไวรัส แบคทีเรีย หัดเยอรมัน ซิฟลิส วัณโรค การกินยา  
ขับเลือก ยาแกปวดตาง ๆ เอง 
  หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนตาง ๆ ขณะตั้งครรภ การหลีกเลี่ยงรังสีเอ็กซเรย  
ขาดอาหาร โรคเบาหวาน โรคตับ โรคไต 
  2. ขณะที่คลอดหรือระหวางการทําคลอด เด็กทารกอาจพิการจากสาเหตุ
อุบัติเหตุจากการใชเครื่องมือในการคลอด การคลอดที่ไมถูกวิธี ใหหมอตําแยทําคลอดควรระวัง
เร่ือง        ยาระงับความรูสึก เพ่ือบรรเทาความเจ็บขณะคลอด การขาดออกซิเจนในรายที่
คลอดยาก 
  3. หลังคลอด  หมายถึงระยะเวลาตั้งแตวัยทารกจนถึงวัยชรา ควรใหความรูแก
มารดา นําลูกมาตรวจสุขภาพเพื่อรับภูมิคุมกันโรคติดตอ (เชน D P T, Polio, B.C.G. และ 
หัดเยอรมัน และควรระวังสิ่งตอไปน้ีในเด็ก ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด สารพิษ เชน ตะกั่ว 
การติดเชื้อ อุบัติเหตุกระทบกระเทือนทางสมอง การชักจากไขสูงอาการทองเสียอยางรุนแรง     
บอย ๆ  
 ควรใหเด็กรับประทานอาหารที่มีคุณคา และนมมารดาเปนอาหารที่มีโปรตีนสูง แรธาตุ     
ไวตามิน 
  สรุปแลว สาเหตุของปญญาออน มีสาเหตุสําคัญหลายประการคือ 
  1. ติดเชื้อ รับสารที่เปนพิษ 
  2. กระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ หรือจากรังสีเอ็กซเรย 
  3. ความบกพรองดานพันธุกรรมของสารน้ํายอยตาง ๆ ไมยอยโปรตีนในอาหาร 
  4. เน้ืองอกของสมอง 
  5. พิการแตกําเนิด 
  6. ความผิดปกติของพันธุกรรม หรือโครโมโซม 
  7. การคลอดกอนกําหนด 
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  8. อาการทางจิต 
  9. ขาดการกระตุนจากสิ่งแวดลอม สภาวะจิต สังคม เศรษฐกิจ และการมีรายได
นอย หางไกลวัฒนธรรมและความเจริญ 
  10. สาเหตุยังไมทราบแนชัด 

 พฤติกรรมของเด็กที่บกพรองทางสติปญญา 
 ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่บกพรองทางสติปญญาไดดังน้ี (เบญจา           
ชลธานนท. 2544 : 47) 
  1. พัฒนาการทางรางกาย ภาษา อารมณ และสังคม เชน การชันคอ การนั่ง การยืน 
การเดิน ทําไดไมสมกับวัย 
  2. ไมพูด หรือพูดไดไมสมวัย 
  3. ชวงความสนใจสั้น วอกแวก 
  4. ขาดความสนใจในสิ่งที่เฉพาะเจาะจง 
  5. ความคิด และอารมณเปลี่ยนแปลงงาย 
  6. อดทนตอการรอคอยนอย 
  7. ทํางานชา 
  8. ทําอะไรรุนแรง ไมมีเหตุผล ไมถูกกาลเทศะ 
  9. ความเขาใจจากการฟงดีกวาจากการอาน 
  10. การจําตัวอักษร หรือขอความนอยกวาวัย 
  11. มักมีปญหาทางการพูด 
  12. อวัยวะภายนอกบางสวนมีรูปรางผิดปกติ 
  13. กลามเน้ือทํางานไมประสานกัน 
  14. ไมสามารถปรับตัวได 
  15. ไมสามารถชวยตนเองได เม่ือเปรียบเทียบกับวัยเดียวกัน 
  16. ชอบเลนกับเด็กที่มีอายุนอยกวา 

 เกณฑการตัดสิน 
 เด็กที่จะไดรับการตัดสินวาเปนเด็กปญญาออนที่เรียนหนังสือได และเขารับบริการทาง
การศึกษาที่จัดใหสําหรับเด็กประเภทนี้ ควรมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี (ผดุง อารยวิญู. 2533 : 
35) 
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   1. ระดับสติปญญา 
   เปนเด็กมีระดับสติปญญาต่ํากวาเกณฑปกติไมมากนัก กลาวคือคะแนนที่เด็กทํา
ไดจากแบบทดสอบมาตรฐาน มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 2-3 ที่ต่ํากวาคาเฉลี่ย 
แบบทดสอบที่ใชอาจจะเปน Wechsler หรือ Standford Binet หรือแบบทดสอบอื่นที่มี
คุณลักษณะคลายกัน มีนักจิตวิทยาที่มีความชํานาญในการออกแบบทดสอบเปนผูวัด คะแนนที่
เด็กทําจะไดต่ํากวาคาเฉลี่ยในแทบทุกหมวดในแบบทดสอบที่ใช 

  2. พฤติกรรม 
   เปนเด็กที่มีพฤติกรรมการปรับตัวต่ํากวาเกณฑปกติ ไมวาจะวัดพฤติกรรมที่        
โรงเรียน ที่บาน หรือ ณ ที่อ่ืน ๆ พฤติกรรมการปรับตัวเปนระดับความสามารถของเด็กที่
แสดงออกทางพฤติกรรมซึ่งรวมไปถึงทักษะในการสื่อความหมาย ทักษะในการชวยตัวเอง เชน 
อาบนํ้า แตงตัว รับประทานอาหาร ฯลฯ ทักษะในการเขากับเพ่ือน และระดับความสามารถ
ทางการเรียน เด็กปญญาออนที่เรียนไดจะมีพฤติกรรมดังกลาวต่ํากวาคาเฉลี่ย เม่ือเปรียบเทียบ
กับเด็กใน วัยเดียวกัน 

  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   เด็กมีผลการเรียนในระดับต่ํา ซึ่งสอดคลองกับผลการวัดระดับสติปญญาของเด็ก 

  4. บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ หมายถึง คนที่มีอวัยวะไม
สมสวน อวัยวะสวนใดสวนหนึ่งหรือหลายสวนขาดหายไป กระดูกและกลามเนื้อพิการ เจ็บปวย
เร้ือรังรุนแรงมีความพิการของระบบประสาท มีความลําบากในการเคลื่อนไหวซึ่งเปนอุปสรรค
ตอการศึกษาในสภาพปกติ ทั้งนี้ไมรวมคนที่มีความบกพรองทางประสาทสัมผัส ไดแก ตาบอด 
หูหนวก อาจแบงไดเปนประเภทดังนี้ 
   1. โรคของระบบประสาท เชน ซีรีบรัล พัลซี (Cerebral Palsy) หรือโรคอัมพาต
เน่ืองจากสมองพิการ โรคลมชัก มัลติเพิล สเคลอโรซีส (Multiple Sclerosis) 
   2. โรคทางระบบกลามเน้ือและกระดูก เชน ขออักเสบ เทาปุก โรคกระดูกออน 
โรคอัมพาต กลามเน้ือลีบ หรือมัสคิวลาร ดิสโทรฟ (Muscular Dystrophy) กระดูกสันหลังคด 
   3. การไมสมประกอบมาแตกําเนิด เชน โรคศีรษะโต สไปนา เบฟฟดา (Spina 
Bifida) แขนขาดวนแตกําเนิด เตี้ยแคระ 
   4. สภาพความพิการและความบกพรองทางสุขภาพอ่ืน ๆ ไดแก 
     4.1 สภาพความพิการ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและโรคติดตอ เชน ไฟไหม 
แขน ขาขาด โรคโปลิโอ โรคเยื่อบุสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส และอันตรายจากการคลอด 
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     4.2 ความบกพรองทางสุขภาพ เชน หอบ หืด โรคหัวใจ วัณโรค ปอดอักเสบ 

 สาเหตุที่ทําใหเกิดความพิการทางรางกาย 
 1. ความผิดปกติที่เปนมาแตกําเนิด สวนใหญเกิดจากการถายทอดทางกรรมพันธุเด็ก
มักจะมีความพิการซอน (Multiple Handicaps) ความผิดปกติดังกลาวอาจเปนเฉพาะที่หรือ
ทั่วไปของรางกาย อาจจะผิดปกติเพียงเล็กนอย ๆ หรือรุนแรง บางสวนของรางกายอาจเล็ก
กวาปกติ บางสวนอาจไมสมประกอบ บางสวนโตกวาปกติ บางสวนมีจํานวนเพิ่ม ขอตออาจ
หายไปหรือไมพัฒนาเต็มที่ หรือหลุดจากกระเปราะ 
 2. ความผิดปกติอันมีสาเหตุมาจากโรค เชน โปลิโอ การอักเสบของสมอง เน่ืองจากเชื้อ      
ไวรัส พัฒนาการชาเนื่องจากขาดอาหาร 
 3. ความผิดปกติอันมีสาเหตุมาจากภัยอันตราย เชน เมล็ดผลไมบางชนิด หรือของเลน     
หลุดเขาไปในจมูกหรือหลอดลม เด็กหายใจไมสะดวก ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไมพอ ทําให
สมองพิการได นอกจากนี้อุบัติเหตุตาง ๆ ก็อาจทําใหเกิดความผิดปกติทางดานรางกายได เชน 
อุบัติ-เหตุบนทองถนน ของมีคม แมน้ําลําคลอง ยา สารเคมี  

 ลักษณะโดยทั่ว ๆ ไปของเด็กพิการทางรางกาย 
 1. การขาดหายของแขนขา (Amputations) หมายถึง การสูญเสียแขนขาหรือสวนใดสวน
หน่ึงของแขนขา อาจเปนมาแตกําเนิด หรือเปนขึ้นภายหลังเนื่องจากอุบัติเหตุโดยทั่วไปหาก
เปนมาแตกําเนิดปลายสวนที่เหลือมักจะแข็งแรง ทําใหสามารถใสแขนหรือขาเทียมไดโดยไม
ยาก และเริ่มใสแตอายุยังนอย อาจจะตองผาตัดตรงปลายเพื่อดัดแปลงใหใสได ทั้งน้ีเน่ืองจาก
กระดูกเจริญเติบโตอยูตลอดเวลา และหากบริเวณสวนปลายที่ขาดมีเนื้อเยื่อหนาลอมรอบ
เล็กนอยจะผาตัดไดงาย ๆ เพ่ือเอาเนื้อหนาบริเวณน้ันทิ้งไป แตถาหากเปนมากก็อาจตองตัด
สวนที่เหลือของแขนขาออกไป 
 การขาดหายเนื่องจากการบาดเจ็บ ซึ่งจําเปนตองตัดออกเนื่องจากเจ็บปวด การเสียเลือด
มาหลอเลี้ยงเน้ืองอก หรือการติดเชื้อเปนเวลานานควบคุมไมได โดยหลักการทั่วไปควรใสแขน
ขาเทียมทันทีหลังจากการผาตัด 
 2. ความผิดปกติของรูปรางของรางกาย พบไดทั่วไปบริเวณสวน แขน ขา หรือลําตัว  
มีสาเหตุเปนมาแตกําเนิด หรือเกิดจากการออนแรงหรือแข็งเกร็งของกลามเนื้อ มีผลทําให
รางกายผิดปกตินอกจากนี้การเคลื่อนไหวหรือการใชแขนขาอยางไมถูกตอง จะมีผลใหเกิด
ความผิดปกติในรูปรางของรางกายยิ่งขึ้น ถาพบวาเด็กมีความผิดปกติจากสาเหตุใด ควร
ปรึกษาแพทย หรือกายภาพบําบัดเพื่อรับการแกไขและคําแนะนําที่ถูกตอง 
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 3. ประเภทที่สองนี้ ถาสาเหตุจากระบบประสาทจะทําใหการเคลื่อนไหวรางกายลําบาก 
เพราะกลามเน้ือไมแข็งแรงเปนเด็ก C.P. จะมีอาการ ตัวแอน แขน ขาเกร็ง เคลื่อนไหวไมได 
 4. เด็กที่แมไดรับสารพิษ หรือออกซิเจนไปเล้ียงสมองไมทัน หรือโรคสมองอักเสบเยื่อ
สมองอักเสบโดยทั่วไปเด็กจะมีความพิการซอนหลายอยาง ไดแก 

-  ความบกพรองทางสติปญญา 
-  ความบกพรองในการสื่อสารและการใชภาษา 
-  ความผิดปกติทางการเห็น 
-  ความผิดปกติทางการไดยิน 
-  ความผิดปกติในการรับรูเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว 

 5. บุคคลที่มีปญหาทางการเรียนรู หมายถึง คนที่มีความบกพรองในกระบวนการ
พ้ืนฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเขาใจ หรือการใชภาษา อาจเปนภาษาพูดและ/หรือภาษา
เขียน ซึ่งจะมีผลทําใหมีปญหาในการฟง การพูด การคิด การอาน การเขียน การสะกด หรือ
การคิดคํานวณ รวมทั้งสภาพความบกพรองในการรับรู สมองไดรับบาดเจ็บ การปฏิบัติงานของ
สมองสูญเสียไป ซึ่งทําใหมีปญหาในการอาน และปญหาในการเขาใจภาษา ทั้งน้ี ไมรวมคนที่มี
ปญหาทางการเรียนเนื่องจากสภาพบกพรอง ทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว ปญญา
ออน ปญหาทางอารมณ หรือความดอยโอกาสเนื่องจากสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ 

 สาเหตุของเด็กที่บกพรองทางการเรียนรู 
 สาเหตุของเด็กที่บกพรองทางการเรียนรูของเด็กคอนขางซับซอน พอสรุปดังนี้  
 1. เกิดจากการทํางานผิดปกติของระบบการทํางานของรางกาย เชนทางการทํางาน
ผิดปกติของตอมตาง ๆ หรือ ระบบการทํางานของประสาทสวนกลาง เปนตน 
 2. ปญหาอันเนื่องมาจากสติปญญาความสามารถ การปรับตัวทางอารมณ และการ
ปรับตัวทางสังคมของเด็ก 
 3. ปญหาดานสภาพแวดลอม ไดแก สภาพของโรงเรียน หลักสูตร วิธีสอน อุปสรรค
จากวัฒนธรรม และภาษา ตลอดจนประสบการณตาง ๆ กอนเขาโรงเรียน 

 ลักษณะของเด็กที่บกพรองทางการเรียนรู 
1. มีรางกายสมบูรณ แข็งแรงปกติ 
2. สติปญญาปกติ 
3. การเคลื่อนไหวของกลาเนื้อใหญ ไมสัมพันธกับการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือเล็ก  
4. ถูกเบี่ยงเบนความสนใจไดงาย สนใจระยะสั้น บางคนสนใจเกินปกติ 
5. อยูไมนิ่ง 
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6. ความจําไมดี 

 เกณฑการตัดสินเด็กที่บกพรองทางการเรียนรู 
 เด็กที่ไดรับการตัดสินวามีปญหาในการเรียนรู ควรจะมีหลักฐานการวินิจฉัยที่แสดงวา      
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กไมสอดคลองกับระดับอายุหรือระดับสติปญญา ถึงแมวาเด็กจะ
ไดรับประสบการณทางการเรียนรูที่เหมาะสมกับอายุและระดับความสามารถทางสติปญญา 
และพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระดับสติปญญาของเด็กมีความแตกตางกันมากในดาน
ใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ตอไปน้ี 

1. การพูด 
2. ความเขาใจในการฟง 
3. การเขียน 
4. ทักษะการอาน 
5. ความเขาใจในการอาน 
6. การคิดคํานวณทางคณิตศาสตร 
7. การใชเหตุผลทางวิทยาศาสตร 

 6. บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา หมายถึง คนที่มีความ
บกพรองในเร่ืองของการออกเสียงพูด เชน เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูด
ผิดปกติ หรือคนที่มีความบกพรองในเรื่องความเขาใจและหรือการใชภาษาพูด การเขียน และ
หรือระบบสัญลักษณอ่ืนที่ใชในการติดตอสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบของภาษา เน้ือหาของ
ภาษาและหนาที่ของภาษา 

 สาเหตุของเด็กที่บกพรองทางการพูดและภาษา 
 สาเหตุของเด็กที่บกพรองทางการพูดและภาษาเนื่องมาจาก      

 1. สาเหตุของการพูดผิดปกติ 
  1.1 สาเหตุความผิดปกติหรือบกพรองของอวัยวะที่เกี่ยวของกับการพูดและการ
รับฟงเสียง เชน หูไมไดยิน มีเน้ืองอกที่สายเสียง เพดานโหว ฯลฯ 
  1.2 สาเหตุจากการเรียนรูการพูดมาอยางผิด ๆ 

 2. สาเหตุจากอวัยวะในการพูดผิดปกติ 
  2.1 โครงสรางของอวัยวะที่เกี่ยวของกับการพูดผิดปกติ (Structural Disorders) 
ไดแก ปากแหวง เพดานโหว ลิ้นไกสั้น สวนมากมักจะเปนมาแตกําเนิด ถาปากแหวงอยาง
เดียว ผาตัดแกไขแลวจะไมมีปญหาทางการพูด แตถามีเพดานโหวผาตัดแลวยังไมสมบูรณพอ 
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จะทําใหมีเสียงกองอยูในโพรงจมูก ตองไดรับการตกแตงจนเพดานปดเรียบรอย แลวรับการฝก
พูด จะไดฝกการใชอวัยวะที่ผิดใหถูกตอง เวลาพูดเสียงจะชัดเจน 
  2.2 ระบบประสาทผิดปกติ (Neurological Disorders) เปนประสาทสวนที่
ควบคุมการพูด ทําใหการสื่อความหมายผิดไปหลายอยาง เชน พวกปวยอะเพเชีย จะผิดปกติ
เกี่ยวกับทักษะทางภาษาอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย ๆ อยาง เชนฟงไมเขาใจ พูดสื่อภาษา
ไมได หรือกลามเน้ือที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่เกี่ยวของกับการพูดทํางานผิดปกติ 
การพูดก็จะ ผิดปกติไปดวย 
  2.3 หูพิการ (Hearing Impairment) ไมสามารถรับฟงคําพูดของผูอ่ืนได พูดไม
ชัดเสียงผิดปกติ พัฒนาการทางภาษาชา 
  2.4 สติปญญาไมดี (Mental Retardation) ทําใหการพัฒนาทางภาษาชากวาอายุ
ถาสติปญญาต่ํามากภาษาและการพูดจะไมพัฒนาเลย 
  2.5 การเรียนรูภาษามาอยางผิด ๆ 

 ลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่บกพรองทางการพูดและภาษา 
 ครูประจําชั้นจะเปนผูสังเกตเห็นลักษณะความแตกตางระหวางนักเรียนในชั้นของตน
เปนคนแรก ลักษณะของความบกพรองทางการพูด และภาษาในเด็กอาจจะเปนลักษณะที่เห็น
กันอยูทั่วไป และวางใจวาเปนความบกพรองที่ไมรุนแรง ไมมีผลกระทบตอการศึกษาและ
จิตวิทยาของเด็ก ซึ่งน่ันเปนการเขาใจผิดความบกพรองบางลักษณะแมจะไมเห็นวารุนแรง แต
ก็มีผลกระทบตอการพัฒนาการทางบุคลิกภาพของเด็ก ฉะน้ันครูประจําชั้นจึงไมควรปลอยให
เหตุการณเชนนี้ผานไปโดยไมไดพิจารณาหาทางแกไขหรือชวยเหลือ ครูสามารถสังเกตเด็กใน
ชั้นเรียนไดวามีลักษณะ 
เชนไรโดยการสังเกตลักษณะดังตอไปน้ี (พิมพพรรณ วรชุตินธร. 2545 : 248) 

1. เม่ืออยูในวัยทารกมักเงียบผิดธรรมชาติ รองไหเบา ๆ และออนแรง 
2. ไมออแอภายในอายุ 10 เดือน 
3. ไมพูดภายในอายุ 2 ขวบ 
4. หลัง 3 ขวบแลวภาษาพูดของเด็กก็ยังฟงเขาใจยาก 
5. ออกเสียงตัวสะกดไมได 
6. หลัง 5 ขวบ เด็กยังคงใชภาษาที่เปนประโยคไมสมบูรณในระดับประถมศึกษา 
7. มีปญหาในการสื่อความหมาย พูดตะกุกตะกัก 
8. ใชทาทางในการสื่อความหมาย 
9. พูดออกเสียงเพ้ียน 
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10. พูดออกเสียงไมชัดเจน 
11. อานสลับเสียงพยัญชนะ 
12. พูดติดอาง 
13. พูดเสียงแตกพรา แทบแหง แปรง เสียงขึ้นจมูก 

 เกณฑการตัดสิน 
 เด็กที่จะถูกตัดสินวามีความบกพรองทางการพูดและภาษา จะตองมีลักษณะดังนี้ 
 ลักษณะความบกพรองทางการพูด  
 1. การเปลงเสียงพูดผิดพลาดเสมอคงที่ เสียงหนึ่งไปสับสนกับเสียงหนึ่ง 
 2.  แสดงความไมคลองหรือบกพรองในจังหวะการพูด เชน การพูดทวนคํา การพูด
ตอคํา การพูดสะดุด และการพูดติดอาง 
 3.  มีคุณภาพของเสียงไมดี เชน เสียงสูงแหลม เสียงหอบหายใจ และเสียงแหบต่ํา 
 4.  เสียงดังหรือคอยเกินไป 
 ลักษณะความบกพรองทางภาษา 

1. ไมสามารถออกเสียงตามคําสั่งได 
2. ไมสามารถจับคูอักษรกับเสียงได 
3. มีคําศัพทจํากัด 
4. การสรางความคิดรวบยอดไมดี 
5. ไมสามารถถายโยงขอมูลและสนทนากับผูอ่ืนไดดี 
6. มีความลําบากในการแสดงความตองการของตนเองได (พิมพพรรณ วรชุตินธร. 

2545 : 256) 
 7. บุคคลที่มีปญหาทางพฤติกรรม อารมณ หรือสมาธิสั้น หมายถึง เด็กที่มี
ปญหาทางพฤติกรรม ทางอารมณหรือเด็กสมาธิสั้น ไมใชเด็กพิการหรือเด็กที่มีความบกพรอง     
แตจัดเปนกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา สถานศึกษาตองรับและจัดบริการ
การศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพความตองการของแตละบุคคล เชนเดียวกับเด็กพิการแตละ
ประเภท เด็กกลุมดังกลาวอาจมีอาการหรือพฤติกรรมที่แสดงออกไมชัดเจน ตองอาศัยการ
สังเกต การสํารวจอยางเปนระบบ และมีการวัดและประเมินผลทางจิตวิทยา หรือการวินิจฉัย
ทางการแพทย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  7.1 เด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม หมายถึง เด็กที่แสดงพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไป
จากเด็กทั่วไป และพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนนี้สงผลกระทบตออาการเรียนรูของเด็กและผูอ่ืน เปน     
ผลมาจากความขัดแยงของเด็กกับสภาพแวดลอมหรือความขดัแยงที่เกิดขึ้นในตัวเด็กเอง ซึ่งไม
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สามารถเรียนรู ขาดสัมพันธภาพกับเพ่ือนหรือผูเกี่ยวของ มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน มีความคับของใจ มีความเก็บกดทางอารมณโดยแสดงออก
ทางรางกาย ซึ่งบางคนมีความบกพรองซํ้าซอนอยางเดนชัด อีกทั้งเกิดขึ้นเปนเวลานาน ซึ่งมี
การแสดงออกหลายลักษณะ แบงเปน 4 กลุม ดังนี้ 
   7.1.1 กลุมความประพฤติผิดปกติ มีลักษณะกาวราว ชอบทะเลาะ ทําราย     
ผูอ่ืน ขาดความรับผิดชอบ ไมเชื่อฟง ตอตาน ชอบออกคําสั่ง ตะโกนเสียงดัง ชอบขโมย พูดจา
หยาบคาย 
   7.1.2 กลุมบุคลิกผิดปกติ เปนกลุมที่มีบุคลิกภาพเก็บตัว แยกตัวจากสังคม 
วิตกกังวล รองไห กระดากอาย ขาดความมั่นใจ ดึงผม กัดเล็บ สนใจตนเอง ไมพูด เงียบเฉย      
เสียใจงาย มองโลกแงราย อิจฉา 
   7.1.3 กลุมขาดวุฒิภาวะ เปนกลุมที่มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับวัย สมาธิ
สั้น ไมมีความกระตือรือรน การฝนกลางวัน ไมสนใจสิ่งรอบตัว ชอบเลนกับเด็กที่มีอายุนอยกวา 
งุมงาม เฉื่อยชา ไมรับผิดชอบงาน สกปรก 
   7.1.4 กลุมที่มีปญหาทางสังคม ลักษณะที่พบ คือ คบเพื่อนไมดี ชอบหนี     
โรงเรียน การลักขโมย ชอบเที่ยวกลางคืน หนีออกจากบาน ชอบคบเพื่อนเกเร ตอตานผูมี
อํานาจ 
  7.2 เด็กสมาธิสั้น หมายถึง เด็กที่มีภาวะสมาธิบกพรองและมีพฤติกรรมอยูไมสุข
รวมดวย เด็กที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรมแสดงออกซ้ํา ๆ จนเปนลักษณะเฉพาะตัวของเด็ก  
มีพฤติกรม ที่ไมเหมาะสมกับอายุ หรือระดับพัฒนาการในเรื่องของการขาดสมาธิ ความหุนหัน
พลันแลน ยับยั้งตัวเองไมคอยได และ/หรือซุกซนไมอยูนิ่ง ไมสามารถใหความสนใจตอการ
เรียนไดอยางจริงจังและนานเพียงพอ โดยจะปรากฏอาการกอนอายุ 7 ป ซึ่งสรุปเปนลักษณะ
ใหญ ๆ 3 ลักษณะ คือ 
   7.2.1 สมาธิบกพรอง เสียสมาธิงาย ใหความสนใจกิจกรรมไดไมนาน 
วอกแวกงาย จึงทํางานไมเสร็จ ตองคอบกระตุน ควบคุม จึงทําไดตามเวลาที่ตองการ มีปญหา
ในการปฏิบัติตามคําสั่ง ที่ซ้ําซอน ตองบอกซ้ําหลายครั้ง ทําของหาย หรือหลงลืมอยูเสมอ 
   7.2.2 ความผลีผลาม เสียสมาธิงาย ใหความสนใจกิจกรรมไดไมแนนอน        
มีความวองไวผิดปกติ ขาดความระมัดระวัง บางคนซุกซนมาก เลอะเทอะ ซุมซาม ไมเรียบรอย 
   7.2.3 พฤติกรรมอยูไมสุข นั่งน่ิง ๆ นานไมได จะขยุกขยิกตลอดเวลา 
พรอมที่จะลุกออกจากที่ ไมสนใจเวลาครูสอน เพราะทําอยางอ่ืนไปดวย แตเม่ือถูกซักถามอาจ
พบวาเด็กฟงและเขาใจ เลนเงียบ ๆ ไมได เวลาไปไหนมักยื่นมือเทาไปจับ เขี่ย เตะ เกาะ หรือ
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ปดสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบขางทาง มีความยากลําบากในการคิดรอบคอบ ไมยอมเขาคิว พูดมาก
ผิดปกติ มักพูดสอดแทรกหรือรบกวนผูอ่ืน 
 ลักษณะทางอารมณที่พบ คือ อารมณแปรปรวนงาย ๆ ไมสามารถควบคุมตนเองได เม่ือ
เกิดความคับของใจ ขาดความอดทน อดกลั้น ใจรอน โมโหราย เรียกรองความสนใจสูง  
ไมคอยอยูในกฎกติกา 

 สาเหตุของปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ 
 สาเหตุ 
 จากการศึกษาพบวาปญหาทางพฤติกรรมและอารมณของเด็กเกิดจากสาเหตุสําคัญ        
3 ประการ ไดแก สาเหตุทางชีววิทยา สาเหตุจากความสัมพันธเชิงลบในครอบครัวและอิทธิพล
ของสังคม และสาเหตุจากประสบการณที่ไมพึงประสงคในโรงเรียน อยางไรก็ตาม ยังไมทราบ
แนชัดวาสาเหตุใดเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ ในบางกรณี      
พฤติกรรมที่เปนปญหาเกิดจากหลายสาเหตุผสมผสานกัน ปจจุบันนี้เชื่อวา สาเหตุที่กอใหเกิด
ปญหาพฤติกรรมและอารมณในเด็กเกิดจากสาเหตุมากกวา 1 สาเหตุ 

สาเหตุทางชีววิทยา 
     สาเหตุทางชีววิทยามีสาเหตุยอย 3 ประการ ไดแก 1 พันธุกรรม  2 ระบบประสาท  
3 ชีวเคมี  อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึง หรือ 2-3 อยางผสมผสานกัน บางกรณีพฤติกรรม
อารมณสับสนแปรปรวนเกิดจากสาเหตุทางชีววิทยาเทานั้น สิ่งที่พึงตั้งไวเปนขอสังเกตก็คือ     
เด็กแตละคนมีธรรมชาติของอารมณที่เปนฐานของชีวิตแตกตางกันตั้งแตเกิด เชน บางคน
ออนไหว บางคนเจาโทสะ บางคนรื่นเริง บางคนขี้ตื่นเตน ฯลฯ ซึ่งพอแมผูเลี้ยงดูสามารถ
สังเกตเห็นไดแลวตั้งแตยังอยูในวัยทารก ถึงแมอารมณที่เปนฐานของชีวิตและบุคลิกภาพนี้ 
สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยการอบรมเลี้ยงดูแตก็ไมแนเสมอไป ทฤษฎีหน่ึงเชื่อวา ถาเด็กที่มี
อารมณทางลบ เชน ความกาวราว ขี้กังวล กลัว ติดตัวมาตั้งแตแรกเกิด ถาไมไดรับการขัด
เกลาใหบรรเทาความเขมลง ก็มีแนวโนมวาจะมีนิสัยเชิงอารมณดังกลาวติดตัว จนอาจทําใหมี
พฤติกรรมอารมณสับสน แปรปรวนแสดงออกในทุกวัยของชีวิต 

 2. สาเหตุจากความสัมพันธเชิงลบในครอบครัวและอิทธิพลของสังคม 
     ครอบครัวและหนวยของสังคมตาง ๆ เชน เพ่ือนบาน ชุมชน รวมกับสิ่งแวดลอมที่มี  
อิทธิพลในดานคานิยม ตัวแบบ ความคาดหวัง มีอิทธิพลตอการพัฒนาการของเด็กไมวาจะ
เปนไปในเชิงลบหรือเชิงบวก ไมใชประสบการณเชิงลบเพียงประสบการณเดียวที่จะทําใหเกิด
ปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ แตเปนสวนผสมของ การทําราย การละทิ้ง กฎระเบียบและ
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ความไมเขาใจกัน ความสับสนและความวุนวานที่เกิดขึ้นเปนระยะเวลายาวนาน ขาดการสังเกต
สนใจ ระเบียบวินัยที่ไมแนนอน และมีบทลงโทษ มีการปฏิสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํา มีการ
ปฏิสัมพันธเชิงลบระดับสูง ขาดความสนใจและความเปนหวงเปนใย และมีตัวแบบของผูใหญที่
ไม ดี เชน เด็กที่ มี พอ-แมดุรายและมีประวัติการถูกจับกุมและมีความทารุณโหดราย             
จนกลายเปนปญหารายแรง   ในชั้นศาล ในอีกทางหนึ่ง การปฏิสัมพันธที่ดีที่เขมแข็ง เชน 
ความรับผิดชอบและความอบอุน ระเบียบวินัยที่ไมวุนวายความตองการการตอบสนอง พรอม
กับการใหตัวแบบ การสอนและการใหรางวัลแกพฤติกรรมที่พึงประสงค สามารถสงเสริม
พฤติกรรมเชิงบวกของเด็กได  
  เด็กหลายคนอาจจะสามารถหลีกเลี่ยงการมีปญหาทางอารมณได แตก็อาจอยูใน
ความเสี่ยงได เม่ือเผชิญกับความเครียด เชน ครอบครัวแตกแยก ความยากจน ความตาย 
ความเจ็บปวยและความทารุณโหดราย แตก็มีตัวอยางของเด็กที่มีชีวิตรอดมาจากสถานการณ
นากลัวเหลานั้น และเติบโตขึ้นเปนผูใหญที่เขมแข็ง อยางไรก็ตาม ครูตองระลึกและตระหนัก
เสมอวา เด็กแตละคนไมเหมือนกัน และไมมีสาเหตุทั่ว ๆ ไปและคําอธิบายผลที่เกิดขึ้นวา 
ปญหาที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นในเวลานั้น ๆ ไดดวยเหตุไร ? 
   อิทธิพลของบานและสังคมมีความสําคัญที่สามารถมีผลกับพัฒนาการของเด็ก     
พอแมของเด็กที่มีปญหามักจะตําหนิติเตียนเด็กอยางไมยุติธรรมในเร่ือง ความประพฤติแลว
ความกระดางกระเดื่องและการกระทําแตกแยก 

 3. สาเหตุจากประสบการณที่ไมพึงประสงคในโรงเรียน 
  เด็กหลายคนเมื่อเขามาในโรงเรียน ก็มีลักษณะอารมณสับสนซึงถูกหลอกมาแลวจาก
บาน แตเด็กบางคนดูดซับอารมณประเภทนี้เม่ือมาอยูในโรงเรียน สาเหตุอาจเกิดเพราะ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนและในชั้นเรียน ซึ่งอาจจะเกิดจากลักษณะอารมณที่ไมคงเสนคงวาเปน
ทุนเดิมของเด็กอยูแลก็ได หรืออาจเกิดจากอารมณของครู วิธีจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
และครู การแขงขันกันระหวางเพ่ือนรวมชั้น โดยเฉพาะเด็กที่เขาไมไดกับลักษณะธรรมชาติของ       
โรงเรียน ชั้นเรียน และเพ่ือนรวมชั้นในแงการเรียน การเขาสังคม และการเลน ประสบการณอัน
เลวรายในโรงเรียน ทําใหเด็กมีอารมณสับสนและมีพฤติกรรมสับสนได อาทิเชน ครูที่เขมงวด
กวดขันเปนอยางยิ่ง มีความคาดหวังจากเด็กสูงเกินไป การใชกฎระเบียบอยางไมคงเสนคงวา
และเพื่อนอาจเปนตัวแบบที่เลว เด็กที่เปนหัวโจกไดรับการยกยอง ฯลฯ ดังนั้นเม่ือครูพบเด็ก
นักเรียนมีปญหาอารมณสับสนแปรปรวนครูและผูบริหารโรงเรียนควรพิจารณาดวยวา โรงเรียน
เปนตนเหตุกอเกิดพฤติกรรมของเด็กดวยหรือไม 
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  ครูมีอิทธิพลมากในการปฏิสัมพันธกับนักเรียน ความคาดหวังของครูมีอิทธิพลกับการ
ตั้งคําถามที่ครูใชถามนักเรียน การตอบกลับของครูที่ใหแกนักเรียน จํานวนและลักษณะการ 
ปฏิสัมพันธของครูกับนักเรียน ปญหาสามารถแกไขดีขึ้นเพราะการปฏิบัติของครู หรืออาจจะ     
เลวรายลงก็ได ตัวอยางเชน ครูที่ไมมีทักษะในการจัดการชั้นเรียนหรือไมมีความรูสึกไวกับ
ความแตกตางของบุคคลของนักเรียน อาจจะทําใหเกิดสิ่งแวดลอมที่กาวราว ที่ขัดแยงกันหรือ
การแยกตัว เปนการตอบสนองธรรมดาตอสิ่งแวดลอมหรือตอครู และครูที่มีทักษะในการจัดการ
ชั้นเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียน เลือกการชวยเหลืออยางมีระบบซึ่งเหมาะกับพฤติกรรมของ
นักเรียน และการเขาชวยเหลือของครูอยางสม่ําเสมอสามารถปรับปรุงผลลัพธของนักเรียน     
ครูดีสามารถวิเคราะหความสัมพันธของตนกับนักเรียนและสิ่งแวดลอมการเรียนรู และครูควร
เฝาดูปญหาที่มีอยูอยางใกลชิด (พิมพพรรณ วรชุตินธร. 2545 : 271) 
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ลักษณะพฤติกรรม 
ลักษณะของพฤติกรรม ความรุนแรงของพฤติกรรม 

 ปานกลาง มาก (รุนแรง) 
1. การกาวราวกอกวน ชกตอย ทํารายรางกาย โกรธจัด 

ฝาฝนกฎ ระเบียบ ขู คุกคาม
ผูอ่ืน ไมเคารพยําเกรง ทําลาย
ขาวของ 

ทํารายตนเอง ทํารายรางกายผูอ่ืน 
ทําลายขาวของเสียหาย  

2. การเคลื่อนไหว       
ผิดปกติ 

อยูนิ่งไมได ลุกลี้ลุกลน ขาดความ
สนใจในบทเรียนหรือสิ่งที่อยู
รอบตัวติดตามมาดวย การ
กาวราว และกอกวนสมาธิของ
ผูอ่ืน 

มีการเคลื่อนไหวที่แปลก ๆ        
และซ้ํา ๆ ในลักษณะเดิม 

3. ขาดการปรับตัวทาง
สังคมที่ถูกตอง 

ลักขโมย ชกตอย ทําลาย
สาธารณะสมบัติ ฝาฝนกฎหมาย 
หนีเรียน กระทําผิดทางเพศ 

เหมือนกับขอความดานซายแต    
รุนแรงกวา 

4. ความวิตกกังวล    
ปมดอย 

ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง 
หลีกเลี่ยงสถานการณบางอยาง 
รองไหบอย ๆ มีความวิตกกังวล
สูง   ความสามารถดานทักษะ
เสื่อมลง 

แสดงความผิดหวังอยางรุนแรงตอ
ความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย 

5. การหนีสังคม ไมพูดคุยกับเพ่ือนหรือผูใกลชิด    
ไมยอมพบเพื่อนหรือผูใกลชิด 
ปฏิเสธทุกคนที่เกี่ยวของ 

เหมือนกันกับขอความดานซาย 
เพียงแตรุนแรงกวา 

6. ความผิดปกติ    
ทางการเรียน 

ผลการเรียนต่ําลงทุกวิชา       
ความสามารถทางสมองต่ําลง 

สมองเฉื่อยชา ความจําเสื่อม  
มีความบกพรองทางภาษา 

(ผดุง  อารยะวิญู. 2533: 34) 

 เกณฑการตัดสิน 
 เกณฑการตัดสินเด็กวาเปนเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม ควรมีลักษณะดังนี้ 
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  1. เปนเด็กที่แสดงพฤติกรรมทางอารมณที่เบี่ยงเบนไปจากเด็กทั่วไปในวัยเดียวกัน
ถึงแมวาจะไดรับบริการแนะแนว และบริการใหคําปรึกษา แลวก็ยังมีปญหาทางอารมณอยูใน
ลักษณะเดิม 
  2. การประเมินผลทางจิตวิทยา และการสังเกตอยางมีระบบ ระบุวาเด็กมีปญหา
ในทางพฤติกรรมมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน 
  3. มีพฤติกรรมที่เปนอุปสรรคตอการเรียนของตน การอาน การเขียน คณิตศาสตร 
พัฒนาการทางสังคม พัฒนาการทางภาษา และการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง 
  4. มีหลักฐานยืนยันวาปญหาของนักเรียนมิไดเกิดจากความบกพรองทางรางกาย     
การรับรู และสติปญญา 
  เด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมโดยทั่วไป เปนไปตามเกณฑขอ 1-4 แตเด็กที่มีปญหา
ทางพฤติกรรมในขั้นรุนแรง จะตองมีคุณสมบัติเพ่ิมขึ้นอีก 2 ขอ คือ 
  5. มีหลักฐานยืนยันวาเด็กตองการการบําบัดรักษา การใหคําแนะนําปรึกษาทั้ง เปน  
รายกลุมและรายบุคคล และท้ังผูปกครองของเด็กดวย กิจกรรมดังกลาวตองเปนกิจกรรมที่มี
ขั้นตอนและวิธีการที่แนนอน เพ่ือใหเด็กไดรับบริการตามลําดับ 
  6. มีหลักฐานยืนยันวา บริการในโรงเรียนปกติและบริการในโครงการโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ ไมสอดคลองตามสภาพความบกพรอง และความตองการของเด็ก 
  อยางไรก็ตาม การจะตัดสินวาใครมีปญหาทางพฤติกรรมและอารมณตองคํานึง       
องคประกอบเหลานี้ คือ 
  1. สภาพแวดลอม พฤติกรรมและอารมณที่เปนที่ยอมรับในสถานการณอยางหนึ่ง    
อาจจะไมเปนที่ยอมรับในอีกสถานการณหน่ึง ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับเวลา สถานที่ และการปฏิบัติของ
ชนกลุมน้ัน 
  2. ความคิดเห็นของแตละบุคคล ความคิดเห็นของคนสองคนที่มีตอพฤติกรรมอยาง
เดียวกัน ยอมไมเหมือนกัน 
  3. เปาหมายของแตละบุคคล ซึ่งเปาหมายจะเปนตัวกําหนด ทําใหการมองพฤติกรรม
เดียวกันของคนสองคน มองกันคนละแงมุม (ผดุง อารยวิญู. 2542 : 101) 

 8. บุคคลออทิสติก หมายถึง บุคคลที่มีความบกพรองทางพัฒนาการดานสังคม ภาษา
และการสื่อความหมาย พฤติกรรม อารมณ และจินตนาการ ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมากจากการ
ทํางานในหนาที่บางสวนของสมองที่ผิดปกติไป และความผิดปกตินี้พบไดกอนวัย 30 เดือน 

  ลักษณะของบุคคลออทิสติก 
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  1. มีความบกพรองทางปฏิสัมพันธทางสังคม เชน ไมมองสบตาบุคคลอื่น ไมมีการ
แสดงออกทางสีหนา กิริยาหรือทาทาง เลนกับเพ่ือนไมเปน ไมสนใจที่จะทํางานรวมกับใคร ไม
เขาใจพฤติกรรมของคนอื่น 
  2. มีความบกพรองดานการสื่อสาร ทั้งดานการใชภาษาพูด ความเขาใจภาษา         
การแสดงกริยาสื่อความหมายซึ่งมีความบกพรองหลายระดับตั้งแตไมสามารถพูดจาสื่อ
ความหมายไดเลย หรือบางคนพูดไดแตไมสามารถสนทนาโตตอบกับผูอ่ืนไดอยางเขาใจ บาง
คนพูดแบบเสียงสะทอนพูดเลียนแบบ ทวนคําพูด บางคนจะพูดซ้ําแตในเร่ืองที่ตนเองสนใจ มี
การใชสรรพนามสลับที่ ระดับเสียงพูดอาจมีความผิดปกติ บางคนพูดโทนเสียงเดียว บางคนพูด
เพอเจอเรื่อยเปอย 
  3. มีความบกพรองดานพฤติกรรมและอารมณ บางคนมีพฤติกรรมซ้ํา ๆ ผิดปกติ เชน 
เลนมือ โบกมือไปมา หรือหมุนตัวไปรอบ ๆ เดินเขยงปลายเทา ทาทางเดินงุมงาม ยึดติดไม
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การแสดงออกทางอารมณไมเหมาะสมกับวัย บางคนรองไหหรือ
หัวเราะโดยไมมีเหตุผล บางคนมีอารมณกาวราวรุนแรง เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 
  4. มีความบกพรองดานการรับรูทางประสาทสัมผัส การใชประสาทสัมผัสทั้งหา คือ 
การรับรูทางการเห็น การตอบสนองตอการฟง การสัมผัส การรับกลิ่นและรสมีความแตกตางกัน
ในแตละบุคคล บางคนชอบมองแสง บางคนตอบสนองตอเสียงผิดปกติ รับเสียงบางเสียงไมได 
ดานการรับสัมผัสกลิ่นและรส บางคนตอบสนองชาหรือไวหรือแปลกกวาปกติ เชน ดมของเลน 
  5. มีความบกพรองดานการใชอวัยวะตาง ๆ อยางไมประสานสัมพันธ การใชสวนตาง 
ๆ ของรางกาย รวมถึงการประสานสัมพันธของกลไกกลามเน้ือมัดใหญและมัดเล็กมีความ
บกพรองบางคนเคลื่อนไหวงุมงามผิดปกต ไมคลองแคลว ทาทางเดินหรือวิ่งแปลก ๆ การใช
กลามเน้ือมัดเล็กในการหยิบจับไมประสานกัน 
  6. มีความบกพรองดานการจินตนาการ ไมสามารถแยกเรื่องจริงเร่ืองสมมุติ หรือ
ประยุกตวิธีการจากเหตุการณหน่ึงไปยังอีกเหตุการณหน่ึงได เขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมไดยาก 
เลนสมมุติไมเปน จัดระบบความคิด ลําดับความสําคัญกอนหลัง คิดจินตนาการจากภาษาได
ยาก   ทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียน 
  7. มีความบกพรองดานสมาธิ มีความสนใจที่สั้น วอกแวกงาย 

 สาเหตุของภาวะออทิสติก 
 ไดมีการคนหาสาเหตุของออทิสติกมานาน แตเดิมเชื่อวาเปนความผิดปกติทางอารมณ
ซึ่งเปนผลมาจากบุคลิกของแมซึ่งเย็นชาไมใกลชิดและไมใหความอบอุนแกเด็ก ทําใหเด็กไม
พัฒนาความผูกพันทางอารมณกับบุคคลรอบขาง แตปจจุบันมีหลักฐานสนับสนุนใหเชื่อวา    
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ออทิสติกมีสาเหตุมาจาก เด็กมีพยาธิสภาพที่ระบบประสาท ซึ่งขณะนี้ยังไมมีผูใดเจาะจงวาเด็ก
เกิดพยาธิสภาพที่ประสาทสวนใด สวนความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูไมใชสาเหตุโดยตรง แต
เปนสาเหตุสงเสริมที่ทําใหเด็กมีอาการมากขึ้น หรือในทางกลับกันกลับชวยใหอาการของเด็กดี
ขึ้นได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเขาใจในการชวยเหลือเด็กของทุก ๆ คนในครอบครัว ปจจัยที่บอก
ถึงความสัมพันธกันระหวางออทิสติกกับพยาธิสภาพทางสมอง เทาที่มีผูรายงานไวสรุปไดดังน้ี 
(พิมพพรรณ วรชุตินธร. 2545: 335) 
 1. มารดาของเด็กออทิสติก มีประวัติของอาการแทรกซอนขณะตั้งครรภและขณะคลอด
มากกวารอยละ 50 
 2. ประมาณรอยละ 50 ของเด็กออทิสติกมีความผิดปกติของระบบประสาท ทั้งน้ี
ประมาณรอยละ 60-85 มีคลื่นไฟฟาสมองผิดปกติ และรอยละ 25-30 เม่ือเขาวัยรุนจะมีอาการ
ของ        โรคลมชัก 
 3. อาการออทิสติกเกิดรวมกับโรคบางโรค เชน ฟนิลคีโตนูเรีย (Phenylketonuria)           
หัดเยอรมัน สมองอักเสบ เยื่อหุมสมองอักเสบ ตับอักเสบ เปนตน 
 4. มีหลักฐานแสดงวาเด็กออทิสติกมีสวนเกี่ยวของกับการถายทอดทางกรรมพันธุ 
เน่ืองจากพบออทิสติกในคูแฝดจากไขใบเดียวกันมากกวาคูแฝดจากไขคนละใบ และพบวามี
อัตราสวนเด็กออทิสติกที่เปนพี่นองทองเดียวกันถึง 1 ใน 50 สวนในเด็กทั่วไปจะพบอัตราสวน 
1 ตอ 2500 
 5. เด็กออทิสติกมีความผิดปกติของสารบางอยางที่เปนตัวนําทางระบบประสาทสูงขึ้น
มาก เชน โรโตนิน และโดพามีน 
 6. เด็กออทิสติกมีความผิดปกติในระบบภูมิตานทาน โดยพบวาภูมิตานทานของเด็ก
กลับไปทําลายระบบประสาทของตนเอง 
 7. แพทยทางระบบประสาทและพยาธิวิทยาพบวา สมองของเด็กออทิสติกมีเซลลสมอง   
ผิดปกติอยู 2 แหง คือ บริเวณที่ควบคุมดานความจํา ดานอารมณและแรงจูงใจ สวนอีกบริเวณ
หน่ึงจะควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ของรางกาย ซึ่งลักษณะของเซลลสมองทั้งสองแหง จะ
เปนเซลลไมพัฒนา เทียบความสามารถไดเทากับเด็กอายุเพียง 38 สัปดาหขณะที่อยูในครรภ
มารดา 
 อยางไรก็ตาม ความผิดปกติแบบออทิสติกนี้ ยังไมสามารถอธิบายถึงสาเหตุดวยหลักการ
ทางประสาทวิทยาไดทุกราย ดังน้ัน ในปจจุบันจึงมีผูใหสมมุติฐานวา สาเหตุของเด็กออทิสติก     
นาที่จะมาจาก มีพยาธิสภาพทั้งทางดานสรีรวิทยาและปจจัยทางสังคมรวมกัน 

 ลักษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของเด็กออทิสติก 
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  1. ลักษณะความบกพรองทางการปฏิสัมพันธทางสังคม 
    1.1 มีความบกพรองทางการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  

 1.1.1  ไมสนใจใคร เฉยเมย ไมแสดงออกทางสีหนาและกิริยาทาทาง 
     1.1.2  กระทํากับคนอื่นเหมือนเปนสิ่งของ เชน ถาไมพอใจใครก็จะดึงมือไป
ทิ้งขางถังขยะ 
     1.1.3  ไมมีปฏิกิริยาตอสัมพันธภาพของบุคคล เวลาอุมโอบกอดเด็กจะไม
กอดตอบ ทําตัวแข็งแอนไปมาไมรูจักเอามือโอบกอดผูอุม เพ่ือปองกันไมใหตนเองพลัดตก
เหมือนเด็กปกติ 
    1.2 แสดงพฤติกรรมไมรูรอนรูหนาว ไมรูจักชวยตนเองใหพนอันตราย เชน     
ถูกมดกัด ก็ไมปดมดออกจากตัวหรือเดินหนีจากรังมด ถาถูกลิ้นชักโตะหนีบน้ิวมือ ก็จะไมดึง
นิ้วหรือลิ้นชักออก อาจยืนรองซี๊ด ๆ หรือบางคนก็เฉยเมยจนกวาจะมีคนไปชวย 
    1.3 ไมสามารถลอกเลียนแบบการกระทําของผูอ่ืนได เชน การโบกมือบายบาย
เด็กปกติจะทําตามได เด็กออทิสติกจะเอาหลังมือบายบาย เปนตน 
    1.4 เลนกับใครไมเปน เชน การโยน การรับลูกบอล การเตะลูกบอล เด็กออ -     
ทิสติกอาจวิ่งไปแยงลูกบอลมากอดไวคนเดียว ไมโยนหรือเตะตอใหผูอ่ืน 
    1.5 ไมสนใจจะมีเพ่ือน ไมสามารถจะผูกมิตรกับใครได ไมสนใจที่จะมีปฏิสัมพันธ
ดานสังคมกับผูอ่ืน มักอยูในโลกของตนเอง เชน ถาเอาเด็กออทิสติกมา 5-6 คน แลวใหโยน       
ลูกบอลเปนวงกลมตอ ๆ กันไป ถาผูฝกหรือผูดูแลไมดูแลอยางตอเน่ืองภายใน 1 นาที    เด็ก
ออทิสติกจะแยกไปอยูมุมของตนเอง และทําพฤติกรรมที่ตนชอบ เชน สบัดมือไปมา มองดู
ใบไมที่แกวง มองพัดลมหมุน เดินเขยงขา โดยไมสนใจใครเลย 

  2. ความบกพรองดานการสื่อสาร 
  2.1 ไมสามารถแสดงพฤติกรรมสื่อความหมายไดเลย ไมมีการสงเสียงไมแสดงออก
ทางสีหนา ไมแสดงอาการโกรธ ดีใจ เสียใจ หัวเราะ ฯลฯ 
  2.2 ความผิดปกติในการพูด บางคนพูดดังมากทั้ง ๆ ที่ตรวจหูแลวปกติ บางคนพูด
เสียงเบามาก บางคนพูดเสียงสูง เสียงต่ํา บางคนก็พูดเหมือนเสียงดนตรี บางคนก็พูดเสียง
ระดับเดียว 
  2.3 ความผิดปกติในรูปแบบและเน้ือหาของการพูด ชอบพูดซ้ําซาก วนไปวนมาอยู
กับเร่ืองที่ตนเองสนใจ พูดซ้ําตามที่ไดยินการโฆษณาจากโทรทัศน พูดตามที่ไดยิน เชน ถา
ถามวา "หนูจะไปไหน ? " ก็จะตอบวา "หนูจะไปไหน ? " เด็กออทิสติกหลายคนพูดได แตไม
เขาใจความหมาย พูดเหมือนนกแกวนกขุนทอง พูดเพอเจอเร่ือยเปอย 
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  2.4 ไมสามารถสนทนากับใครไดนาน มักจะพูดแตเรื่องที่ตนเองสนใจเทานั้น โดยไม   
สนใจวาใครจะพูดเรื่องอะไร เชน ถาอานเรื่องไดโนเสาร หรือนิทานไมวาใครจะคุยเรื่องอะไรก็จะ
พูดเรื่องไดโนเสารหรือนิทานตามที่ตนเองสนใจเทานั้น 
  2.5 เด็กออทิสติกจะขาดจินตนาการ และไมสามารถเลนสมมติได เชน การเลนรถไฟ 
(เด็กเดินเกาะเอวตอ ๆ กัน แลวออกเสียงแบบรถไฟ) เขาจะไมเขาใจและจะบอกวา "ไมใช
รถไฟ"   มีกรณีตัวอยาง ในชั่วโมงคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ครูสอนบวกอยางงาย ๆ 
โดยการใหเด็กนับนิ้วมือ เม่ือตัวเลขเพิ่มมากขึ้นน้ิวไมพอใหนับ เชน 7 + 5 จะไดเทาไร ? เด็ก
ออทิสติก จะตอบวา "นิ้วไมพอใหนับครับ" ครูบอกวา "ใหเอา 7 ไวในใจแลวนับตออีก 5 นิ้ว" 
เด็กก็จะตอบวา "เอาไวไมไดครับ" ครูจึงนึกไดวา เด็กออทิสติกจะเอาไวในใจไมได จึงบอกใหม
วา "ใหเอา ใสไวในกระเปาเสื้อ" เขาหยุดไปสักนิด ก็ตอบข้ึนมาวา "ใสกระเปาเสื้อไมไดครับ"   
ครูถามวา "ทําไมถึงใส  ไมได" เขาตอบทันทีวา "ในกระเปาเสื้อมีผาเช็ดหนาอยูแลวครับ"       
จะเห็นไดวาเด็กออทิสติก ไมสามารถจินตนาการไดไมสามารถเลนบทบาทสมมติไดและพูดปด
ไมเปน 

 3. มีการกระทําและความสนใจซ้ําซากอยางชัดเจน 
  3.1 มีการเคลื่อนไหวรางกายซ้ํา ๆ เชน สบัดมือ เคาะมือ เขยงเทา คลานไปตามพื้น 
กระโดดขึ้นลงซ้ํา ๆ ถือของเล็ก ๆ ไวในมือ เชน เศษกระดาษ ถามีใครแอบเอาไปทิ้ง จะตามหา
ทั้งวันจนพบถาไมพบจะกรีดรองไมยอมหยุด 
  3.2 คิดหมกมุน หรือสนใจเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งของ เชน ชอบถือรถยนตคัน 
เล็ก ๆ จะเอามือหมุนลอใดลอหน่ึงเลนเทานั้น บางคนเลนเฉพาะเปดปดประตู จะเลนเฉพาะ
บางสวน ซึ่งตางจากเด็กปกติ บางคนชอบเอามือลูบราวบันไดก็จะเดินขึ้นเดินลงลูบราวบันได 
อยูไดนาน ๆ ซ้ํา ๆ เปนชั่วโมง 
  3.3 ไมชอบการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมที่อยูรอบ ๆ ตัว หรือเรื่องกิจวัตรประจําวัน 
เชน ถาไปโรงเรียนตองเขาหองเรียนทางประตูขวา ก็จะตองเดินไปเขาประตูขวาทุกวัน
เปลี่ยนแปลงไมได ถามีแจกันอยูบนโตะครูดานซาย จะเปลี่ยนไปอยูตําแหนงอ่ืนไมไดเขา
จะตองเอาไวที่เดิม ตําแหนงของเครื่องใชทุกอยางตองไวที่เดิม การรับประทานอาหารก็ตอง
แบบเดิม บางคนอาจ    รับประทานกับไขเจียวทั้งปไมยอมเปลี่ยนไมรับประทานอยางอ่ืน 
  3.4 มีความสนใจขอบเขตที่จํากัด และหมกมุนสนใจแตสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ เชน สนใจ
ใบพัดลมที่หมุนโดยไมสนใจสวนประกอบอื่น ๆ ของพัดลมถาวาดรูปคนก็จะไมสนใจจะวาด          
รายละเอียดสวนอ่ืน ๆ ของรางกาย อาจเนนเฉพาะสรอยคอ หรือลวดลายของเสื้อผา โดยไม
สนใจจะวาดใบหนา แขน ขา 

ES 203 75 



  อาการตาง ๆ ดังกลาวขางตน อาจพบในชวงอายุ 2 ป ครึ่งถึง 3 ป พอแมผูใกลชิด
และกุมารแพทยจะสังเกตเห็นความผิดปกติของเด็กไดตั้งแตวัยทารก บางรายอาจพบไดตั้งแต
อายุ 4 เดือน และจะตองกระตุนพัฒนาการทันทีที่พบ เพ่ือใหเด็กสามารถพัฒนาไดเร็วยิ่งขึ้นจน
เกือบเทากับเด็กปกติ เด็กออทิสติกที่ไดรับการพัฒนาชาจะพัฒนาไดยากและพัฒนาไดนอย 
(เพ็ญแข ลิ่มศิลา. 2541 : 9) 

 เกณฑการตัดสิน 
 เด็กออทิสติกมีคุณสมบัติตามเกณฑตอไปน้ี 
 1. แสดงใหปรากฏชัดวามีปญหาในการพูดและทักษะทางภาษา เชน พูดชาหรือยังไมพูด
เม่ือถึงวัยอันควร 
 2. มีหลักฐานปรากฏชัดวา ปญหาในขอ 1 เกิดขึ้นในชวงที่เด็กมีอายุ กอน 3 ขวบ 
 3. มีปญหาทางอารมณและสังคม 
 4. มีความบกพรองในดานการรับรู ในดานใดดานหนึ่ง หรือทุกดานตอไปน้ี การฟง การ
ใชสายตา การสัมผัส 
 5. มีปญหาในการเรียน ทั้ง ๆ ที่มีทักษะบางอยางในระดับเดียวกันกับเด็กปกติและทักษะ
บางอยางเหนือกวาเด็กปกติ 
 9. บุคคลพิการซอน หมายถึง คนที่มีสภาพความบกพรองหรือความพิการมากกวาหนึ่ง
ประเภทในบุคคลเดียวกัน เชน คนปญญาออนที่สูญเสียการไดยิน เปนตน 

  เกณฑการตัดสิน 
 เด็กที่จะเขารับการศึกษาในโปรแกรมนี้ตองมีลักษณะดังนี้ 
 1. จะตองตาบอด ตามนิยามของเด็กตาบอดที่กําหนดขึ้นโดยจักษุแพทยสมาคม 
 2. จะตองหูหนวก ตามนิยามของเด็กหูหนวกที่กําหนดโดยสมาคมแพทยโสต ศอ นาสิก 
 3. เด็กจะไมไดรับประโยชนจากโปรแกรมการศึกษาที่จัดใหสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน หรือเด็กที่มีความบกพรองทางสายตาโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งโดยเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 

                         ES 203 76 


