
 

 

 บทที่ 5 
การจัดการศึกษาพิเศษในตางประเทศ 

5.1 การศึกษาพิเศษในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การศึกษาพิเศษของสหรัฐอเมริกาในยุคเริ่มตน ที่เร่ิมตนที่ครอบครัวโดยพอแมสอนเด็ก
ที่บาน หรือบางครอบครัวก็ไมสอนเพราะอายที่มีบุตรพิการ ตอมาพอแมมีความจําเปนตอง
ออกไปทํางานนอกบานจึงนําเด็กไปฝากเลี้ยงที่ศูนยเลี้ยงเด็กเฉพาะกลางวัน (day care center) 

 ในยุคตอมามีการจัดสรางโรงเรียนโดยเฉพาะขึ้น (Special Schools) เชน โรงเรียนสอน
คนตาบอด โรงเรียนสอนคนหูหนวก เพราะเชื่อวาโรงเรียนเฉพาะเปนโรงเรียนที่เหมาะสมและดี
ที่สุดสําหรับเด็กพิการแตละประเภท 

 ตอมาไดพบวาโรงเรียนพิเศษ (Special Schools) ไมใชแนวทางที่ถูกตอง เพราะเปน
การแยกเด็กออกจากสังคม (segregation) เปนการกระทําที่ขัดรัฐธรรมนูญอเมริกา จึงมีการสง
เด็กเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ (Integration/Mainstreaming Programs) ทําใหเด็กปกติและเด็ก
พิการมีความเขาใจในขอจํากัดและความสามารถของกันและกัน และพบวาการใหการศึกษาใน
ลักษณะนี้เปนแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม รัฐจึงขยายการศึกษาพิเศษในลักษณะการเรียนรวม
ใหมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ตัดงบประมาณสําหรับโรงเรียนพิเศษหรือโรงเรียนเฉพาะลง ทําให
โรงเรียนประเภทนี้ลดขนาด และจํานวนลงจนเหลือนอยที่สุด 

 การมีสวนรวมของผูปกครอง ผูปกครองจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการศึกษาพิเศษ    
โดยผูปกครองมีบทบาทในการวินิจฉัยเบื้องตนในฐานะที่เปนผูใหขอมูลแกนักจิตวิทยาเกี่ยวกับ
บุตรของตน มีบทบาทในการสงเด็กเขาเรียนวาจะใหเด็กเรียน ณ โรงเรียนใดเปนโรงเรียน
พิเศษหรือ โรงเรียนเรียนรวม มีสวนรวมในการจัดแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล มีสวนในการวัด
และประเมินผลเด็กในกิจกรรมนอกหลักสูตรตาง ๆ  

 การศึกษาพิเศษเปนสวนหนึ่งของระบบการศึกษาปกตินั่นคือเด็กที่มีความตองการ
พิเศษมีโอกาสไดศึกษาเรียนรวมกับเด็กปกติดังน้ันครูที่สอนเด็กปกติตองเขาใจความตองการ 
ความ-สามารถขอจํากัดของเด็กที่มีความตองการพิเศษดวย จึงจําเปนตองมีการอบรมครูปกติ
อยางกวางขวาง เพ่ือใหรูเ ร่ืองเด็กที่มีความตองการพิเศษสําหรับการใหความชวยเหลือ       



ทางการเงินแกทองถิ่น ในสหรัฐอเมริกาซึ่งการจัดการศึกษาเปนหนาที่ของ School board    
เม่ือกฎหมายกําหนดให School board รับเด็กที่มีความตองการพิเศษเพิ่มมากขึ้นและรัฐบาล
ของรัฐก็ปฏิบัติเชนเดียวกันกับรัฐบาล ดังน้ันเม่ือโรงเรียนรับเด็กประเภทนี้มากขึ้น ก็จะไดรับ
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว 

 นักการศึกษาพิเศษของสหรัฐอเมริกาเชื่อวาการใหการชวยเหลือเด็ก เม่ือเด็กอายุ     
ยังนอยจะสามารถขจัดความบกพรองของเด็กไดมากกวาการใหความชวยเหลือเม่ืออายุมากขึ้น 
ดังน้ันแนวโนมทางการศึกษาพิเศษของสหรัฐอเมริกา นอกจากการใหศึกษาแบบเรียนรวมกับ
เด็กอายุ 3-21 ปแลว ยังขยายไปถึงเด็กอายุ 0-3 ขวบอีกดวย 
 นอกจากนั้นในยุคสังคมขอมูล เทคโนโลยียังเขามามีบทบาทสําคัญตอการศึกษาพิเศษ
มากขึ้น มีการนําคอมพิวเตอรตลอดจนโปรแกรมการเรียนการสอน และเครื่องมือใหม ๆ 
ทางการสื่อสารเขามาชวยในการสอนเด็กที่ดอยความสามารถในปริมาณที่มากขึ้น ทําให
การศึกษาพิเศษกาวหนาไปมาก 

 ดังน้ันการพัฒนาการศึกษาพิเศษในอนาคต เปาหมายคือ การอยูรวมกันของบุคคลใน
สังคม สังคมในฝนในอนาคตเปนสังคมที่ไมมีการแบงแยก ไมมีชนชั้น ไมมีคนพิการและคนไม
พิการ เพราะคนที่คิดวาตน "ปกติ" ก็มีความพิการหรือ "ไมปกติ" แฝงอยูดวยไมมากก็นอย
สังคมในลักษณะนี้ ทุกคนยอมรับความหลากหลาย (diversity) ของกันและกัน แนวโนมในทาง
การศึกษาพิเศษจึงมุงไปในแนวดังกลาวขางตน 

 กฎหมายการศึกษาพิเศษ 
 การศึกษาในสหรัฐอเมริกาเปนหนาที่ของรัฐแตละรัฐ รัฐบาลกลางมีหนาที่สงเสริมและ
สนับสนุนเทานั้น รัฐแตละรัฐสวนมากใหทองถิ่นเปนผูจัดการศึกษา ดังน้ันแตละอําเภอ (School 
district) จึงจัดการศึกษาไมเหมือนกัน ทั้งในดานหลักสูตร ตําราเรียน ตลอดจนกระบวนการ
เรียนการสอนแตสวนใหญแลวมีระบบการศึกษาคลายกันคือ ระดับประถมศึกษา 6 ป ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป และระดับมัธยมตอนปลาย 6 ป โดยมีกฎหมายการศึกษาพิเศษอีก
ฉบับหน่ึงแยกออกไปจากกฎหมายการศึกษาสําหรับเด็กปกติ 

 สหรัฐอเมริกาไดประกาศกฎหมายการศึกษาพิเศษเปนครั้งแรกเม่ือป ค.ศ. 1975 ชื่อ 
Education for All Handicapped Children Act of 1975 (Public Law 97-142) ทําใหเด็กที่มี
ความบกพรองทางดานตาง ๆ ไดเรียนหนังสือ เปนการศึกษาแบบใหเปลาที่รัฐจัดให กอน
ประกาศใชกฎหมายฉบับนี้ เด็กที่มีความตองการพิเศษมากกวา 1 ลานคน ในสหรัฐอเมริกาไม
มีที่เรียนหนังสือ เน่ืองจากโรงเรียนของรัฐปฏิเสธที่จะรับเด็กเขาเรียน สวนที่เขาเรียนแลว        
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ซึ่งสวนมากอยูในโรงเรียนพิเศษหรือสถานสงเคราะหตาง ๆ ไมไดรับบริการที่ดีเทาที่ควรตาม
สิทธิที่เขาพึงไดระบบกฎหมาย PL 94-142 จึงไดรับการตอนรับอยางกวางขวางหลังประกาศใช 

 แตเดิมกอนประกาศใชกฎหมายฉบับน้ี เด็กทีมีความบกพรองทางดานตาง ๆ จะถูกสง
เขารับบริการในสถานสงเคราะหหรือโรงเรียนเฉพาะ ซึ่งสวนมากเปนโรงเรียนประจํา ขณะน้ี
สถานภาพเปลี่ยนไปมาก เด็กเหลานี้มิไดอยูในสถานสงเคราะหหรือโรงเรียนพิเศษอีกตอไป   
แตจะเขาโรงเรียนเรียนรวมกับเด็กปกติ ตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับมหาวิทยาลัย 

 หลังจากใชกฎหมายการศึกษาพิเศษฉบับนี้มาเปนเวลา 22 ป จึงมีการปรับปรุง
กฎหมายการศึกษาพิเศษครั้งใหญในป พ.ศ. 2540 เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะทางสังคม       
ที่เปลี่ยนไป และตั้งชื่อใหมวาพระราชบัญญัติวาดวยการศึกษาของผูดอยความสามารถ 
(Individuals with Disability Education Act-IDEA, Amendment of 1997) 

สาระสําคัญของกฎหมายมี ดังน้ี 
 เด็กที่ดอยความสมารถ(Child with Disability) หมายถึง เด็กที่มีความบกพรองทาง     
สติปญญา ทางการไดยิน ทางการพูดหรือทางภาษา ทางสายตา ทางอารมณ ทางรางกาย   
ทางสุขภาพ รวมไปถึงเด็กออทิสติค เด็กที่ไดรับบาดเจ็บทางสมอง เด็กที่ดอยความสามารถใน
การเรียนรูเฉพาะดาน หรือเด็กอ่ืนที่ตองการการศึกษาพิเศษและบริการที่เกี่ยวของ เชน เด็กที่
ทางโรงเรียนใหออกจากโรงเรียนระหวาง 3-21 ป ซึ่งการจัดการศึกษาเปนหนาที่ของทองถิ่น
โดย School district สําหรับรัฐบาลของรัฐและรัฐบาลกลางทําหนาที่กําหนดนโยบาย และให
ความชวยเหลือสนับสนุนทางการเงิน 

 ใหเด็กไดรับการศึกษาในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม (Ieast Restrictive Environment) 
หมายถึง ใหเด็กดอยความสามารถไดเรียนรวมกับเด็กปกติใหมากที่สุดเทาที่จะมากได อาจจะ
เปนการเรียนรวมเต็มเวลา หรือเรียนรวมในโรงเรียนปกติ หากจําเปนตองแยกเด็กออกมาสอน  
ตางหากก็สามารถทําได เม่ือความพิการเปนอุปสรรคตอการเรียน และเม่ือคัดแยกเด็กแลว     
รฐัจะตองจัดบริการที่เกี่ยวของ/จําเปนใหแกเด็ก  

 กฎหมายกําหนดใหทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan - 
IEP) สําหรับเด็กแตละคน แผนน้ีเปรียบเสมือนหลักสูตรสําหรับเด็กซึ่งแตกตางกันไป และ
เหมาะสมกับความตองการและความสามารถของเด็กแตละคน แผนนี้ประกอบดวย จุดมุงหมาย 
ซึ่งคลายกับจุดมุงหมายของหลักสูตร เนื้อหาวิชาที่เรียนใน 1 เทอม และ 1 ป วิธีสอน การ
วัดผลและประเมินผล 
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 แผนนี้ จัดทําขึ้นกอนเปดเรียนโดยคณะกรรมการ  ซึ่งประกอบดวยผูปกครอง            
ครูการศึกษาพิเศษ ครูสอนเด็กเรียนรวม นักวิชาการดานหลักสูตร นักจิตวิทยา ผูบริหาร
โรงเรียนหรือผูแทน โดยคณะกรรมการประจํา School district จะทําหนาที่ตัดสินสภาพความ
บกพรองของเด็กและวินิจฉัยวา สมควรไดรับการศึกษาพิเศษหรือไมอยางไร หากผูปกครองไม
พอใจกับการตัดสินของคณะกรรมการสามารถอุธรณได 

จุดเดนที่สําคัญประการหนึ่งของกฎหมาย คือ การใหความชวยเหลือเบื้องตนแกเด็ก
แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ขวบ ซึ่งไดรับการผนวกเขาไปในกฎหมายเปนหมวดที่วาดวย ทารกและ
เด็กที่ดอยความสามารถตามคําจํากัดความหมายถึงเด็ก 0-3 ขวบ ที่แสดงสัญญาณแหงการ
ดอยความสามารถทางพัฒนาการดานตาง ๆ ไดแก  

1. พัฒนาการทางรางกาย 
2. พัฒนาการดานความคิดความจํา 
3. พัฒนาการดานการสื่อสาร/สื่อความหมาย 
4. พัฒนาการทางอารมณและสังคม 
5. พัฒนาการดานการปรับตัว 

ตามนัยแหงกฎหมายนี้ รัฐจะตองจัดบริการการชวยเหลือเบื้องตนแกเด็กทุกคนที่สงสัย
วามีปญหาใดปญหาหนึ่งหรือมากกวาตั้งแตขอ 1 - 5 ที่กลาวขางตน การใหความชวยเหลือจะ
เหมือนกัน โดยขั้นตนในการใหศึกษาพิเศษคือ ขั้นแรกเปนการทดสอบเด็ก ตอไปเปนการจัดทํา
แผนเฉพาะบุคคล ซึ่งรวมจุดมุงหมาย หลักสูตรวิธีการดําเนินงาน และการวัด/ประเมินผลตามที่
กําหนดไวแลว 

แผนการใหบริการทางครอบครัวเฉพาะบุคคล (ผคบ.) (Individualized Family Service 
Plan - IEP.) มีลักษณะคลายแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เปนแผนการใหความชวยเหลือ
เบื้องตนแกเด็ก ซึ่งเริ่มตนดวยการทดสอบเด็ก ศึกษาและหาขอมูลที่เกี่ยวกับเด็กใหมากที่สุด 
แลวนําขอมูลมาประกอบในการกําหนดจุดมุงหมายกําหนดรายละเอียดของแผนการใหความ
ชวยเหลือวาจะใหความชวยเหลือแกเด็กในลักษณะใดบาง และในตอนสุดทายเปนการ
ประเมินผลของแผนการดําเนินงานวาใหชวยเด็กใหมีการพัฒนาการเพิ่มขึ้นเพียงใด 

หลักสูตรและการเรียนการสอน 
 ในสหรัฐอเมริกาเด็กที่มีความตองการพิเศษไมเรียนหลักสูตรเดียวกับเด็กปกติ 
เน่ืองจากเด็กแตละคนมีความสามารถและความตองการแตกตางกันมาก ทางโรงเรียนจึงตอง
จัดทําหลักสูตรเฉพาะสําหรับเด็กแตละคน โดยบรรจุหลักสูตรไวในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
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5.2 การศึกษาพิเศษในประเทศนิวซีแลนด 
นิวซีแลนดเปนประเทศขนาดเล็ก มีประชากรราว 3.6 ลานคนรัฐบาลจายเงินประมาณ 

4,400 ลานเหรียญนิวซีแลนดในแตละป เพ่ือการศึกษาของเด็ก คิดเปนรอยละ 6 ของ Gross 
National Product (GDP) มีเด็กในอนุบาลประมาณ 130,000 คน (ป 1993) การศึกษาภาค
บังคับของนิวซีแลนด คือ เด็กอายุ 5-19 ป ซึ่งมีจํานวน นักเรียนประมาณ 650,000 คน 

โดยมีเด็กที่ตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากการใหบริการทาง
การศึกษาแกเด็กปกติ ประมาณ 10% รวมทั้งมีเด็กดอยความสามารถประมาณ 2.5% ของ
ประชากรในวัยเรียนหรือประมาณ 19,404 คน 

นโยบายการศึกษาพิเศษ  
1. รัฐใหการศึกษาแกเด็กทุกคน ไมมีการยกเวนวาเด็กคนนั้นพิการหรือไม เด็กทุกคนมี

สิทธิในการศึกษาอยางเทาเทียมกัน ในสภาพแวดลอมที่เทาเทียมกันกับเด็กปกติ และไดมี
โอกาสเรียนรวมกับเด็กปกติ 

2. เนนการชวยเหลือเบื้องตน (Early Intervention) โดยรัฐใหความสําคัญแกการ
ชวยเหลือเบื้องตนวา เปนความสําคัญและความจําเปนในการใหบริการประเภทนี้ เพ่ือเปน
พ้ืนฐานของการศึกษา และการใหการศึกษาของรัฐจะตองรวมเด็กพิเศษเขาในหองเดียวกันกับ
เด็กปกติมากที่สุดเทาที่จะทําได 

3. แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan-IEP) กฎหมายไมได
ระบุวาใหครูทุกคนจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP.) แตเปนนโยบายของรัฐทีระบุวา 
การใหการศึกษาแกเด็กที่มีความตองการพิเศษนั้น จะตองเปนการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับ
ความตองการและความสามรถของแตละบุคคล 

 กฎหมายการศึกษาพิเศษ  
 นิวซีแลนดไมมีกฎหมายการศึกษาโดยเฉพาะ แตในกฎหมายการศึกษา ค.ศ. 1987        
ที่ปรับปรุงใหม (Education Act, 1987) ไดมีบทที่กําหนดเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษไวดวย           
ซึ่งกําหนดใหเด็กที่มีอายุ 5-19 ป ตองเขาเรียนไมวาจะเปนเด็กพิการหรือไมก็ตาม โดยไมมีการ                        
ยกเวน  สําหรับมาตราที่ เกี่ยวกับการศึกษาไดแก  การบริหารงานการศึกษาพิ เศษ 
คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการโรงเรียน การสงเด็กเขาเรียน การบริหารบุคลากร     
การตรวจสอบโรงเรียน โรงเรียนการศึกษาพิเศษชั้นพิเศษ และการบริการการศึกษาพิเศษ 
(Special education service) 
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 บริการการศึกษาพิเศษ 
บริการการศึกษาพิเศษเปนหนวยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้น เพ่ือใหคําแนะนําปรึกษา         

แนะแนวทาง และจัดผู เชี่ยวชาญเพื่อใหความชวยเหลือแกผูปกครอง ครู และผูสนใจ 
นอกจากนั้นหนวยงานนี้ยังจัดหาบุคลากรเพื่อใหความชวยเหลือผูปกครองที่บานที่มีบุตรอยูใน
วัยทารกดวย การใหบริการของหนวยงานนี้ครอบคลุมตั้งแตเด็กกอนวัยเรียนจนถึงวัยที่เด็กจบ
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาไปแลว บุคลากรของหนวยงานสวนมากเปนนักจิตวิทยา นักแกไขการ
พูด ครูเดินสอน ตลอดจนผูเชี่ยวชาญในดานการชวยเหลือเบื้องตน (Early Intervention) 
 

5.3 การศึกษาพิเศษในประเทศญี่ปุน 

การศึกษาพิเศษเริ่มตนขึ้นในประเทศญี่ปุน เม่ือหน่ึงรอยกวาปที่แลว มีการจัดตั้ง
โรงเรียนสําหรับคนตาบอดและคนหูหนวกขึ้นกอนโรงเรียนประเภทอื่น แตไมมีการใหเด็กพิการ
เขาเรียนการศึกษาพิเศษเริ่มเปนการศึกษาบังคับในป ค.ศ. 1948 สําหรับเด็กตาบอดและ        
หูหนวก ตอมามีการจัดตั้งโรงเรียนสําหรบเด็กปญญาออนและโรงเรียนสําหรับเด็กที่มีความ
บกพรองทางรางกายขึ้น ในป ค.ศ. 1956 กฎหมายของญี่ปุนไดประกาศใช ครอบคลุม
การศึกษาของเด็กพิการดวย โดยไมมีการยกเวนการเขาโรงเรียนสําหรับเด็กพิการ เด็กพิการ
สวนมากจึงเขาเรียนในโรงเรียนพิเศษที่จัดตั้งขึ้นสําหรับเด็กพิการแตละประเภทโดยเฉพาะในป 
1987 มีการจัดตั้งโรงเรียนเรียนรวมตัวอยางขึ้น เพ่ือทดลองจัดการเรียนรวมเปนตัวอยางแก
โรงเรียนอ่ืน ตอมาโรงเรียนประเภทนี้ไดขยายตัวออกไปหลายแหงทั่วประเทศ  

โรงเรียนการศึกษาพิเศษในญี่ปุนมีทั้งโรงเรียนพิเศษและโรงเรียนเรียนรวม โรงเรียน
พิเศษมี 3 ประเภท คือ 

1. โรงเรียนสอนคนหูหนวก (School for the deaf)  
2. โรงเรียนสอนคนตาบอด (School for the blind) 
3. โรงเรียนสอนคนพิการ (School for the handicapped) 

โรงเรียนประเภทที่ 3 ยังจําแนกยอยออกเปน 3 ประเภทคือ โรงเรียนสําหรับ          
เด็กปญญาออน โรงเรียนสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย และโรงเรียนสําหรับ       
เด็กเจ็บปวยเรื้องรัง ซึ่งสวนมากเปนเด็กที่มีความบกพรองขั้นรุนแรง 

เด็กที่มีความบกพรองระดับปานกลางไดรับการจัดเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ ซึ่งมีทั้ง
เรียนรวมเต็มเวลา เรียนรวมบางเวลาและชั้นพิเศษ เด็กเหลานี้มี 7 ประเภท โดย 5 ประเภท ได
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กลาวถึงขั้นตนแลว อีก 2 ประเภทไดแก เด็กที่มีความบกพรองทางการพูดและเด็กที่มีความ
บกพรองทางอารมณ 

เด็กที่จะถูกสงเขาโรงเรียนพิเศษตองไดรับการคัดเลือก ซึ่งมีวิธีการ และขั้นตอน         
ที่กฎหมายกําหนด กฎหมายการศึกษาของญี่ปุนกําหนดใหทุกจังหวัด (Prefecture) จัดตั้ง
โรงเรียนพิเศษขึ้น 1 โรงเรียนและรับเด็กในบริเวณเขาเรียน 

อาจกลาวไดวาเด็กที่มีความตองการพิเศษที่ไดรับบริการทางการศึกษา ไดแก 
1. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ขั้นเล็กนอย-ปานกลาง 
2. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ขั้นรุนแรง 
3. เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ขั้นเล็กนอย-ปานกลาง 
4. เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินขั้นรุนแรง (หูหนวก) 
5. เด็กที่มีความบกพรองทางการพูด 
6. เด็กที่มีความบกพรองทางสายตา ขั้นเล็กนอย-ปานกลาง 
7. เด็กที่มีความบกพรองทางสายตา ขั้นรุนแรง (ตาบอด) 
8. เด็กที่มีความบกพรองทางอารมณ 
9. เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย 
10. เด็กที่มีความบกพรองทางสุขภาพ (เจ็บปวยเรื้อรัง)  

หลักสูตร 
กระทรวงศึกษาญี่ปุน ไดกําหนดใหมีหลักสูตรแหงชาติสําหรับเด็กปกติ ขณะเดียวกัน   

ก็มีคูมือการใชหลักสูตรสําหรับเด็กพิการที่เรียนอยูในโรงเรียนเฉพาะดวย คูมือเหลานี้จะให
คําแนะนําและแนวทางในการสอนเด็กพิการ ตลอดจนเนื้อหาวิชาในหลักสูตรที่จะนํามาสอนเด็ก
พิการ 

การเขาเรียน 
 เจาหนาที่ทองถิ่นจะทําการสํารวจเด็ก หากพบเด็กพิการเจาหนาที่ทางการศึกษาของ
ทองถิ่นจะใหคําแนะนําผูปกครองในการสงเด็กเขาเรียนในโรงเรียนที่เหมาะสมสอดคลองกับ
ลักษณะความพิการและความตองการของผูปกครอง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุนไดกําหนด
ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องน้ีไว โดยเด็กพิการสวนใหญจะเรียนในโรงเรียนพิเศษ หรือชั้นพิเศษใน
โรงเรียนปกติ และจํานวนเด็กที่เรียนในโรงเรียนพิเศษมีประมาณรอยละ 43 ขณะที่รอยละ 57 
เรียนในชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ (ผดุง อารยะวิญู. 2541 : 46) 
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5.4 การศึกษาพิเศษในประเทศออสเตรเลีย 

นโยบายและการบริหารการศึกษาพิเศษ 
รัฐบาลออสเตรเลียมีนโยบายในการสงเสริมระบบการเรียนรวม (mainstream) ของเด็ก

ที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนปกติ หนวยงานการศึกษาพิเศษที่มีอยูจะยุบใหเหลือนอยที่สุด     
จนไมมีเลย 
 หนวยงานการศึกษาพิเศษนี้เกือบทุกรัฐในประเทศออสเตรเลียที่จัดอยู คือ 
 1. โรงเรียนการศึกษาพิเศษทุกประเภท ตั้งแตประเภทหนัก (seven) จนถึงประเภท
เล็กนอย  
 2. หนวยงานการศึกษาพิเศษ (special unit) ครูการศึกษาพิเศษและผูที่ทํางานใน
สถาบันการศึกษาพิเศษ มีความเห็นวา หนวยงานการศึกษาพิเศษ สําหรับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษบางระดับยังจําเปนตองมีอยู ในขณะที่มหาวิทยาลัยหลายแหงในออสเตรเลีย ได
คนควาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวซึ่งผลของการวิจัยนั้นสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพราะได
จัดทําโปรแกรมการเรียนรวมของเด็ก down system หรือ deaf-blind โดยใชเทคนิคในการฝก
บุคคลที่มีความรูความสามารถ และใชเครื่องมือที่เหมาะสม ซึ่งสามารถชวยใหเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษทั้งประเภทมีอาการนอยจนถึงอาการหนัก ใหสามารถเรียนรูไดเปนอยางดี และมี
หนทางที่จะเขาอยูในโครงการเรียนรวมในโรงเรียนปกติได 

 รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ 
 การศึกษาพิเศษในประเทศออสเตรเลียแบงเปน 3 ประเภท คือ 

 1. การจัดโรงเรียนปกติ เกือบทุกรัฐจะจัดตามประเภทของความพิการเชน 
 1.1 โรงเรียนสอนคนตาบอด 
 1.2 โรงเรียนสอนคนหูหนวก 
 1.3 โรงเรียนสอนบุคคลปญญาออน 
 1.4 โรงเรียนสอนบุคคลที่มีรางกายพิการ 
 1.5 โรงเรียนสอนเด็กมีปญหาทางพฤติกรรมและสังคม 
 1.6 โรงเรียนสอนเด็กที่มีปญหาในการเรียนรู 

 ลักษณะโรงเรียนทั่วไป จะเปนโรงเรียนที่มีจํานวนเด็ก 50-80 คน จนถึงขนาด 100  
กวาคน ถือวาเปนโรงเรียนขนาดใหญ เชน โรงเรียน Glen Waverly สําหรับโรงเรียนสอนคนที่มี
รางกายพิการมีเด็ก 180 คน โรงเรียนการศึกษาพิเศษจะพยายามสรางกระจายไปตามชุมชน 
จะขอยกตัวเลขใหเห็นชัดเจนถึงจํานวนโรงเรียนที่ไดจัดขึ้นในรัฐนิวเซาวเวลลมีประชากร
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ประมาณ 6 ลานคน ซึ่งมีเด็กพิการในวัยเรียนประมาณรอยละ 3.273 (30,419คน) โรงเรียนที่
จัดการศึกษาพิเศษทั่วนิวเซาวเวลลมีกวา 300 โรงเรียน  

 2. การจัดโรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนในประเทศออสเตรเลีย ปกติสวนใหญใหความ
รวมมือในการรับเด็กพิการเขาเรียนรวม เพราะจะไดรับบริการเพิ่มเติมจากรัฐ อาทิ Resource 
teacher ครูเดินสอน และอุปกรณบางอยางที่จําเปน เน่ืองจากโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษามีกระจายอยูเต็มพ้ืนที่ และมีบริเวณเพียงพอกับประชากร ดังน้ัน หากเด็กที่มี
ความตองการพิเศษคนใดพรอมก็ไมมีปญหาที่จะเขามาเรียนอยูในโรงเรียนปกติในทุกระดับ
ตั้งแตอนุบาล กอนวัยเรียน ประถม มัธยม วิทยาลัยเทคนิค หรือแมแตมหาวิทยาลัย 

 3. การจัดการศึกษานอกระบบ เปนการจัดเพื่อสนองความตองการของทองถิ่นและ
เปนประเภทของการศึกษาที่ไมมีอยูทั้งในโรงเรียนพิเศษและเรียนรวม แตในบางครั้งก็เขาไปจัด
อยูในบริเวณอาคารเรียนหรือบริเวณโรงเรียน เพ่ือชวยโรงเรียนแกปญหา เรียกวา "special 
unit" นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาตามเตียงในโรงพยาบาล ตามบานของผูพิการ ฯลฯ      
ซึ่งเปนการชวยกระจายบริการทางการศึกษาออกไปใหทั่วถึง 
 การจัดโปรแกรมสําหรับเด็กที่เล็กมาก ตั้งแตอายุ 0 ปขึ้นไปนั้น แบงการจัดออกได      
2 รูปแบบคือ 
 1. การจัดโดยบุคลากรทางการแพทย จะเรียกวา early intervention เพราะเนนในดาน
การพัฒนาทางรางกายในเชิงการแพทย และการพัฒนาการของเด็ก 
 2. การจัดโดยบุคลากรทางการศึกษา เชน ที่ทัสเมเนีย กรมการศึกษาของรัฐไดจัด
โปรแกรมชวยพัฒนาเด็กในระดับอายุเดียวกัน แตพัฒนาในเชิงการศึกษาโดยรวมมือกับ        
คณะแพทย เรียกวา early education   

 รัฐบาลออสเตรเลียจะเนนการใหศึกษาผูปกครองและการพัฒนาเด็กที่แพทยวินิจฉัย
แลววาสามารถพัฒนาไดทุกดานเชนเดียวกับเด็กปกติ จะมีทั้งการฝกอบรมผูปกครอง เยี่ยม
บานสาธิต ติดตามผล เพราะจากผลของการทดลองแลวพบวา เด็กพิการไมวามากหรือนอย ไม
วาจะเปนเด็กพิการประเภทใดก็ตาม จะสามารถเรียนรูไดเร็วหรือชาขึ้นอยูกับวาเด็กคนนั้นจะ
ไดรับการฝกฝนในอายุหรือวัยขนาดใด ยิ่งไดรับการฝกฝนตั้งแตอายุยังนอยจะมีโอกาสลด
สภาพของความรูสึกวาพิการลงอยางแนนอน และสามารถเขาอยูในสังคมไดในที่สุด 

 3 การคนควา มหาวิทยาลัยหลายแหงในออสเตรเลียใหความสนใจเด็กพิการและได
ทําการศึกษาคนควา ทดลอง และนําผลนั้นมาเผยแพรใหทั้งทางฝายนโยบาย แผนงาน 
โรงเรียน และผูปกครองไดรับทราบ เพ่ือขยายโครงการใหกวางขวางขึ้น โครงการที่นาสนใจคือ  
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 3.1 โครงการศึกษาเรื่องการสอนเด็กที่มีความผิดปกติทางการไดยินของมหาวิทยาลัย    
โมนาซ โดยมี Dr.Stewart Sykes เปนหัวหนาทีม เครื่องมือที่ใชอยูในขั้นกาวหนาและยังเปน
คลินิกสอนพูดดวย 
 3.2 โครงการศึกษาประชากรคนพิการของมหาวิทยาลัยควีนสแลนด ซึ่งไดพิมพออก    
เผยแพรแลว  
 3.3 โครงการศึกษาเรื่องการทําโปรแกรม soft ware หรือ Brisbane College of 
Advanced Education เกี่ยวกับคนตาบอด 
 3.4 โครงการศึกษาเรื่องการเรียนรวมของเด็กประเภท Down's syndrome ของมหาลัย
แมคไควรี่ 
 3.5 โครงการศึกษาเรื่องการพัฒนาภาษาของเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูของมหาลัย 
แมคไควรี่ 
 3.6 โครงการพัฒนาการสอนเด็กพิการซ้ําซอน เชน deaf - blind, deaf-physically ; 
impaired ในดานการสรางภาษาและการเรียนรูมหาลัยแมคไควรี่ 
 3.7 โครงการ Distar ของมหาลัยแมคไควรี่ 
 โครงการ Distar เปนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนเด็กปญญาออนซึ่งอยูใน
แขนงงานของ SRA Project ของสหรัฐอเมริกา โครงการนี้มี Dr.Alex เปนผูอํานวยการ
โครงการ ไดผลิตชุดการเรียน 4 วิชา คือ 

1. คณิตศาสตร 
2. ภาษา 
3. วิทยาศาสตร 
4. สังคม 

ชุดการเรียนทั้ง 4 นี้มีรูปแบบที่แนนอน ประกอบดวยหนังสือ โครงการสอน แบบฝกหัด
และคูมือครู นอกจากนี้ยังมีอุปกรณประกอบดวย จุดเนนของโครงการ Distar คือการกําหนด
รูปแบบของการเรียนและการสอนที่ตายตัว ครูและนักเรียนจะตองเดินตามกฎเกณฑ ซึ่งอาจจะ
เปนการดีสําหรับครูที่ยังไมมีความชํานาญในการสอน 

ขณะน้ี โครงการนี้ไดรับความรวมมือจากองคการเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร และ     
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ชวยเหลือในการอบรมครูในประเทศปาปวนิวกินี ไนโรบี และอีก
หลายประเทศในแอฟริกา วิธีการอบรมเปนแบบกาวหนา Dr.Alex ไดยืนยันวาในชวงเวลา       
4 สัปดาห เขาสามารถใหการฝกอบรมครูไดถึง 4 รุน รุนละ 50 คน 
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3.8 โครงการพัฒนาภาษาของเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูของมหาวิทยาลัยคัมเบอร 
แลนด 

3.9 โครงการพัฒนาเครื่องมือชวยคนพิการของมหาวิทยาลัยทัสเมเนีย เปนตน 

4. การใชสื่อสารการเรียน โรงเรียนเกือบทุกประเภทในประเทศออสเตรเลียมีความ       
ตื่นตัวในการนําเครื่องคอมพิวเตอร มาใชในดานการเรียนการสอนทั้งในรูปของเครือขาย
คอมพิวเตอร และ มีการพัฒนาทั้ง soft ware และ hard ware มาใชในการเรียนการสอน ซึ่ง
นาจะเปนการคุมคากับการลงทุน เชน เด็กที่มีความพิการประเภท C.P. ที่คอนขางจะรุนแรง 
ไมสามารถจะใชแขน มือ แมแตขา ที่เปนประโยชนในการทํางานมากนัก ทั้งที่มีความสามารถ
ทางสมองดี   ในอดีตจะใชเครื่องพิมพดีดไฟฟาหรือการบังคับสวิตซดวยศรีษะใหมอเตอร
ทํางานมาใชเปนสื่อ  ในการเรียนรูราคาของการลงทุนตกชุดละ 20,000 บาทเศษ ปจจุบัน
คอมพิวเตอรขนาดปานกลางก็มี ถาหากจะนํามาทดลองใชทดแทนเครื่องพิมพดีด ก็นาจะคุมคา
และ     สะดวกกวา 

 นอกจากคอมพิวเตอรแลว ยังไดนําเครื่องอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ เขามาชวยในการเรียน
การสอน กระทรวงศึกษาธิการไดจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรขึ้นใชงานเองพรอมทั้งรวมมือกับ
โรงเรียนและมหาลัยในทองถิ่นนั้น พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใชใหเหมาะสมกับความสามารถของ
เด็ก จะเห็นไดวาจากการศึกษาพิเศษในประเทศออสเตรเลีย มีการจัดบริการคอนขางทั่วถึงมี
บุคลากรที่คอนขางสมบูรณ สื่อการสอนที่พรอมและกาวหนา 
 สําหรับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กฉลาดและเด็กที่มีความสามารถเฉพาะทางนั้น 
ประเทศออสเตรเลียดําเนินการดังนี้ 
 4.1 กําหนดเปาหมายของหลักสูตรใหชัดเจนวาจะพัฒนาเด็กไปเพื่ออะไร เปน
ระยะเวลานานเทาใด 
 4.2 ไมแยกเด็กออกมาโดยเฉพาะ 
 4.3 ไมมีการเลื่อนชั้นเปนกรณีพิเศษ 
 4.4 การทํากิจกรรม ควรทําเปนกลุม เพ่ือใหเกิด interaction จะไดเกิดความรูสึกที่ดีตอ
กัน และทํางานรวมกันได 
 4.5 การดูเด็กฉลาดอยาดูที่ผลสัมฤทธิ์อยางเดียว ควรดูผลิตผลและการแกปญหาดวย 
(ศูนยพัฒนาศึกษาแหงชาติของประเทศไทย. 2529 : 39)  
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5.5 การศึกษาพิเศษในประเทศสวีเดน 
ระบบการศึกษา 

 โรงเรียนการศึกษาพิเศษในสวีเดนดําเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดโรงเรียน
สําหรับคนพิการขึ้นเชนเดียวกับโรงเรียนเด็กปกติ และมีโครงการพิเศษที่จะนําเด็กพิการเขา
เรียนรวมกับเด็กปกติทุกแหงเทาที่จะทําได โดยรัฐเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด ระบบ
การศึกษาครอบคลุมถึงโรงเรียนภาคบังคับ 9 ป โรงเรียนเตรียมเขามหาวิทยาลัย 
(Gymnasium) โรงเรียน  ชั้นสูง (Continuation school) และโรงเรียนอาชีพ (Vocational 
school) มีสภาการศึกษาระหวางชาติเปนผูรับผิดชอบ สภาการศึกษาแหงแขวง และสภา
การศึกษาแหงทองถิ่น รับผิดชอบยอย    ลงไป 

 การศึกษาพิเศษในประเทศสวีเดน มีการสอน 3 แบบคือ 
1. การสอนภายในระบบโรงเรียนปกติ จัดในรูปของชั้นพิเศษ และการสอนแยกเปน

พิเศษ (การสอนในคลีนิค และการสอนเพื่อแกไขขอบกพรอง) โดยไดรับความสนับสนุนทาง
เทคนิค การสอน การแพทย และทางสังคม 

2. การสอนพิเศษ แกเด็กซึ่งศูนยเสียการไดยินหรือทางสายตาอยางรุนแรง (หูหนวก- 
ตาบอด) จะจัดขึ้นในโรงเรียนสําหรับเด็กหูหนวก และตาบอดของรัฐ 

3. การสอนเด็กที่ผิดปกติทางสมอง (Mentally retard) จะจัดการสอนในโรงเรียน
สําหรับเด็กปญญาออนโดยเฉพาะ 
 กฎหมายการศึกษาของสวีเดน (Education Act) มีกฎหมายตาง ๆ กําหนดลักษณะ
เด็กพิการดังนี้ 

- เด็กเรียนชา (Slow learners) 
- เด็กมีวุฒิสภาวะชา (Retarded maturity) 
- เด็กผิดปกติทางการอานเขียน (Reading and writing disorder)  
- เด็กมีปญหาในการเรียนคณิตศาสตร (difficulties with mathematics) 
- เด็กที่มีปญหาทางการพูด (Speech difficulties) 
- เด็กที่มีปญหาในการปรับตัว (Emotionally disturbed) 
- เด็กที่มีปญหาทางการไดยิน (hearing impaired) 
- เด็กที่เห็นเพียงบางสวน (part sighted) 
- เด็กผิปกติทางกลามเน้ือ (moter handicapped) 

กฎหมายนี้จะครอบคลุมถึงเด็กทุกคน รวมทั้งเด็กที่หูหนวกและตาบอดนอกจากนั้นจะมี 
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กฎหมายโรงเรียนซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษในโรงเรียนปกติ และกฎหมาย
โรงเรียนพิเศษเกี่ยวของกับโรงเรียนพิเศษสําหรับเด็กหูหนวก และตาบอด 

 แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน 
- โรงเรียนในปจจุบันมีจุดมุงหมายเพื่อใหเด็กแตเด็กแตละคนไดรับสิ่งที่เขาตองการ      

ในแงเกี่ยวกับการสอน การเลี้ยงดู และการระวังรักษา 
- ใหโอกาสแกเด็กเพื่อจะไดเรียนวิชาที่เหมาะสมแกความถนัดของเด็กแตละคน 
- ใหโอกาสที่เหมาะแกความสามารถและความพอใจในความสําเร็จ 
- การสอนทุกอยางในโรงเรียนภาคบังคับ 9 ป พยายามที่จะสรางเนื้อหาใหเหมาะสม

กับสภาพแวดลอมและความตองการของเด็ก 

 ครูผูสอนตองอาศัยทักษะในการสอนและใชจิตวิทยาเขาชวย ครูตองมีความรูพ้ืนฐาน   
ที่จะเผชิญกับปญหาความพิการของเด็ก 

 ในระดับขั้นตนของโรงเรียนภาคบังคับ ครูประจําชั้นทุกคนจะตองสละเวลาเพื่อนสอน
พิเศษคนละ 2 ชั่งโมงตอสัปดาห ในชวงเวลานี้ ครูจะตองสอนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมใหแก
เด็กทํางานชาลาหลัง เด็กไมมีวุฒิภาวะหรือพัฒนาชากวาที่ควร 

 ครูตองแกไขการอาน และเขียนที่ผิดปกติ และใหเนนในเรื่องจํานวน สวนเด็กที่ไมไดรับ
ความชวยเหลือเพียงพอในชั่วโมงเหลานี้ ครูควรใหความชวยเหลือโดยการสอนพิเศษในรูปอ่ืน 

 การจัดเด็กเขาเรียนชั้นพิเศษ เปนแนวโนมเพ่ิมเสริมการสอนในชั้นเรียนใหดีขึ้น ครูที่
ไดรับการฝกฝนมาเปนพิเศษหลาย ๆ ทาง มีโอกาสชวยเหลือการสอนพิเศษไดมากทั้งสองเปน
รายบุคคลและชุมชน และยังไดมีโอกาสเปนผูชวยเหลือครูและนักเรียนเปนรายบุคคลและกลุม
ยอย ๆ อีกมาก เปนการชวยแกปญหาเด็กพิการไดอยางมาก (วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2526 : 
129-135) 
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