
 

 

 บทที่ 6 
ปญหาอุปสรรคและแนวโนมในการจัด 

การศึกษาพิเศษในประเทศไทย 

6.1 ปญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย 
 ปญหาที่ทําใหการศึกษาพิเศษในประเทศไทยไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรน้ันอันเน่ือง
มากจาก 

 1. สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523 มาตรา 8 ที่กลาววาเม่ือ       
ผูปกครองรองขอ คณะกรรมการการประถมศึกษาอําเภอ และคณะกรรมการประถมศึกษา           
กิ่งอําเภอ มีอํานาจยกเวนใหเด็กซึ่งมีลักษณะตอไปน้ีไมตองเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
  1.1 มีความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจ 
  1.2 เปนโรคติดตอตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  1.3 ตองหาเลี้ยงผูปกครอง ซึ่งทุพพลภาพ ไมมีทางหาเลี้ยงชีพ และไมมีผูอ่ืน         
เลี้ยงดูแทน 
  1.4 มีความจําเปนอยางอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีตาม 1.3 ถาผูปกครองซึ่งทุพพลภาพ มีเด็กซึ่งตองสงเขาเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาพรอมกันหลายคน ใหยกเวนเพียง 1 คน 
 จากพระราชบัญญัติดังกลาว ทําใหเปนอุปสรรคอยางใหญหลวงในการพัฒนาการศึกษา
พิเศษ เพราะทําใหเจาหนาที่ของรัฐที่ทําหนาที่ในการจัดการศึกษาพิเศษใชเปนขอยกเวน     
ละเลยบายเบี่ยง และปฏิเสธ ในการที่จะรับเด็กที่บกพรองดังกลาวเขาศึกษาในโรงเรียน       
หรือปฏิเสธในการจัดการศึกษาพิเศษใหกับเด็กพิเศษ 
 2. ปญหาดานปริมาณการใหบริการการศึกษาพิเศษ ยังมีไมเพียงพอกับความตองการ 
ถึงแมจะไดขยายการสรางโรงเรียนการศึกษาพิเศษเพิ่มขึ้นก็ตาม ซึ่งการสรางโรงเรียนดังกลาว
เปนการสวนทางกับปรัชญาการศึกษาพิเศษ ที่มุงใหเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมกับ
เด็กปกติ เพ่ือใหเด็กพิเศษอยูรวมกับคนปกติในสังคมไดอยางเปนสุขตอไป ฉะน้ันการใหเด็ก
พิเศษเรียนโรงเรียนพิเศษเฉพาะเด็กพิเศษ จึงเปนการแยกเด็กออกจากสังคม ทําใหพัฒนาการ
ทางสังคมของเด็กไมพัฒนา 



 3. ปญหาดานคุณภาพในการใหบริการทางการศึกษาพิเศษ แมจะสรางโรงเรียน          
การศึกษาพิเศษเฉพาะ และขยายการเรียนรวม เพ่ิมขึ้นก็ตาม ก็ไมไดหมายความวาโรงเรียน
เหลานี้จะเปนโรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุด เหมาะสมที่สุด สําหรับเด็กพิเศษ ซึ่งโรงเรียนที่มี
คุณภาพไมดีพอจะเปนอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพเด็กดังกลาวอยางมาก 
 4. ปญหาความเขาใจผิดดานการลงทุน ผูบริหารมักเขาใจวา การใหบริการทาง
การศึกษาพิเศษ ลงทุนสูง หากพิจารณาใหถองแทแลวจะเห็นวา การที่รัฐลงทุนใหการศึกษากับ
เด็กพิเศษเหลานี้เพ่ือใหเขาชวยตัวเองได และดํารงตนอยูในสังคมไดดวยตนเอง เปนการลงทุน
ที่ต่ํากวาการที่รัฐตองจายคาเลี้ยงดูเด็กเหลานี้ไปตลอดชีวิต ฉะนั้นรัฐควรเนนการใหบริการทาง
การศึกษามากกวาการใหการสงเคราะห  
 5. ปญหาดานทัศนคติของผูบริหาร ผูบริหารเปนผูมีบทบาทในการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการพัฒนาการศึกษาพิเศษ สวนมากมีทัศนคติยังไมถูกตองกับเด็กพิเศษ อาจเขาใจวาเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษเปนคนไรคา ซึ่งความจริงไมเปนเชนนั้นเสมอไป เด็กที่มีความตองการ
พิเศษ อาจมีความสามารถใกลเคียงหรือสูงกวาเด็กปกติบางคนก็ได หากไดรับบริการทาง
การศึกษาพิเศษที่ถูกตอง และบางทีก็อาจติดอยูกับความคิดที่วาการศึกษาพิเศษเปนการศึกษา
สําหรับคนกลุมนอย ตองใหการศึกษาแกเด็กปกติใหทั่วถึงกอนจึงใหการศึกษาแกเด็กพิเศษ 
งบประมาณมีจํากัดจึงควรจัดใหเด็กปกติกอน ความคิดดังกลาวมีผลกระทบตอการพัฒนา
การศึกษาพิเศษอยางมาก ในประเทศที่พัฒนาแลวนักบริหารมีความคิดวาเด็กพิเศษมีสิทธิเทา
เทียมกับเด็กปกติ ควรไดรับการศึกษาเทาเทียมกับเด็กปกติดวยการนําเงินมาจัดการศึกษา
ใหกับเด็กพิการจนทําใหเขาสามารถชวยตนเองได จะเปนคาใชจายที่ต่ํากวาการที่รัฐตองเลี้ยง
เขาไปจนตลอดชีวิต (ผดุง อารยะวิญู. 2541 : 29) 
 6. ปญหาเกี่ยวกับผูปกครอง ผูปกครองสวนใหญยังเขาใจไมถูกตอง และมีทัศนคติที่ 
ไมดีกับเด็กพิเศษ ดังนี้ 
  6.1 ไมยอมรับสภาพพฤติกรรมที่ผิดปกติของเด็กจึงเกิดความคาดหวังวาความ         
ผิดปกตินั้นอาจหายขาด ไดทั้ง ๆ ที่ความผิดปกตินั้นไมอาจรักษาได จึงทําใหการฟนฟูบําบัด
ผิดวิธี ไมถูกแนวทาง 
  6.2 บางครอบครัวดูแลทะนุถนอม เด็กพิเศษมากเกินไป หรือบางครอบครัวเกิด
ความอับอายเก็บเด็กไวไมกลานําเด็กออกไปไหน จนอาจทําใหเด็กขาดการพัฒนา จนกระทั่ง
กลายเปนคนไรความสามารถไปในที่สุด 
  6.3 ขาดความรวมมือจากผูปกครองในดานการพัฒนาศักยภาพเด็ก กลาวคือ พอแม 
และญาติพ่ีนอง มักมีความสงสาร เวทนา ทอแท ที่เห็นกระบวนการ และขั้นตอนของการพัฒนา
ศักยภาพเด็ก เพราะกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาเด็กนั้น ตองใชความพยายาม       
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การรอคอย และตองใชเวลาจนเกิดภาวะหดหู ทนดูไมไดขาดความอดทนในที่สุด และเลิกลม
ความตั้งใจในการชวยเหลือเด็กไปในที่สุด 
 7 ปญหาดานการจัดการศึกษาพิเศษ ยังทําไดในวงจํากัด ซึ่งในปจจุบันนี้กระทรวง    
ศึกษาธิการไดแบงความพิการออกเปน 9 ประเภท แตการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษที่จัด
อยูในปจจุบันน้ีเนนหนักเด็ก 4 ประเภทใหญ ๆ คือ เด็กที่บกพรองทางการเห็น เด็กที่บกพรอง
ทางการไดยิน เด็กที่บกพรองทางสติปญญา และเด็กที่บกพรองทางรางกาย และโรงเรียน   
สวนใหญมักอยูในกรุงเทพฯ 
 8. อุปกรณการเรียนการสอน การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ ยังขาดอุปกรณ     
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการสอนเด็กพวกนี้จึงทําใหการพัฒนาศักยภาพเด็กเปนไปได
ลาชา 
 9. ปญหาที่เกิดจากการใหบริการดานการศึกษาพิเศษ สวนมากมักเปนบริการแบบการ
ใหเปลา ซึ่งตองสิ้นเปลืองงบประมาณมาก ไมสามารถขยายและปรับปรุงหรือขยายบริการใหมี    
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทําใหเกิดขอจํากัดในดานตาง ๆ ตามมา เชน ขาดบุคลากร           
ขาดเครื่องมืออุปกรณดานการฟนฟูสมรรถภาพและการศึกษา ผลที่ไดรับโดยตรงตอบุคคล
พิการ คือ ทําใหบุคคลพิการขาดความกระตือรือรน ความเพียรพยายามที่จะพัฒนาตนเองหรือ
ชวยเหลือตนเอง เพราะถือวาสังคมมีหนาที่ตองใหบริการและสงเคราะหบุคคลพิการ ซึ่งเปน
การฝกฝนปลูกฝงใหบุคคลพิการรูจักแตเพียงการเปนผูรับเพียงอยางเดียว 
 10. ขาดการรวมตัวผนึกกําลังและการประสานงานประสานประโยชนรวมกันเทาที่ควร 
โดยสวนใหญมักจะทํากันในลักษณะตางคนตางทํา และมักยึดถือการปฏิบัติงานในลักษณะ        
ที่เรียกวา “ของเขาของเรา” อยางเหนียวแนน จึงทําใหขาดการแบงปนกันใชทรัพยากรที่มีอยูให
เกิดประโยชนแกบุคคลพิการในวงกวาง 
 11. ขาดการทําสถิติและขอมูลเกี่ยวกับจํานวนบุคคลพิการที่แนนอน ไมมีการแยก
ประเภทความพิการไวอยางแนนอน ทําใหเปนอุปสรรคตอการวางแผนงานที่ถูกตอง สถิติและ
ขอมูลที่มีอยูในปจจุบันยังไมสามารถใชอางอิงไดแนนอนนัก หนวยงานของรัฐบาลที่มีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรงและที่มีหนาที่เกี่ยวของ ขาดการคํานึงถึงเรื่องสวัสดิภาพและการบริการสาร
ธารณะใหบุคคลพิการ เชน อาคารสถานที่เรียนที่เหมาะสมกับความพิการแตละประเภท ถนน
หนทาง หองน้ําหองสวม สถานที่พักผอนหยอนใจ การกีฬาประเภทตาง ๆ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ยัง
ไมเคยมี และยังไมมีหนวยงานใดจัดทําสําหรับบุคคลพิการทั่วไป 
 12. ปญหาดานสังคม สภาพทั่วไปของสังคมไทยในขณะนี้ยังมีการยอมรับและใหโอกาส
แกบุคคลพิการไดใชชีวิตเยี่ยงบุคคลธรรมดานอยมาก โดยเฉพาะบุคคลพิการยังคงไมไดรับการ
เปดโอกาสและใหโอกาสไดแสดงความสามารถเทาที่ควร บุคคลในสังคมสวนใหญยังมองวา
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บุคคลพิการ หรือเด็กพิการเปนบุคคลที่นาสงสารสมเพชเวทนา เม่ือพบเห็นก็มักแสดงถึงความ
สงสารรําพึงรําพันถึงความนาสมเพชเวทยา บางครั้งก็จะใหเงินหรือสิ่งของแกเด็กพิการ   ที่พบ
เห็น จึงทําใหเกิดอาชีพการนําเด็กพิการมาขอทานซึ่งเปนอาชีพมาจนทุกวันน้ี และความสงสาร
ที่บุคคลพิการไดรับจากสังคมเปนครั้งคราวนี้ เปนการสงเสริมใหบุคคลพิการขาดความ
กระตือรือรนที่จะด้ินรนและใชความอดทนเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพและพัฒนาตนเอง มักจะ   
รอคอยความชวยเหลือจากสังคมเพราะเปนสิ่งที่ ไดมางายและสะดวกสบาย (ขนิษฐา              
เทวินทรภักดิ. 2534 : 31) 
 13. ปญหาดานบุคคลากร ปจจุบันการผลิตครูดานการศึกษาพิเศษสาขาตาง ๆ ยังไม
เพียงพอกับความตองการ โดยเฉพาะครูสอนเด็กปญญาออน นอกจากนี้ยังขาดแคลนบุคลากร
ที่ทํางานเพื่อเด็กพิการ อีกหลายสาขา คือ 
  1. ขาดบุคลากรตอไปน้ี 
      1.1 นักจิตวิทยา (Psychologist) 
   1.2 นักสังคมสงเคราะห 
   1.3 นักอาชีวบําบัด 
   1.4 นักนันทนาการ 
   1.5 ผูเชี่ยวชาญการแกไขการพูด 
   1.6 ลามแปลภาษามือ 
 14. ปญหาเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนสําหรับเด็กพิการจะสอนตาม       
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แมจะสามารถดัดแปลงหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพของ
เด็กพิการได แตการวัดและประเมินผลก็ตองเปนไปตามระเบียบของกระทรวง  
 การเรียนตามหลักสูตรปจจุบันปรากฏวาหลายวิชาในหลักสูตรนักเรียนตองยาย
หองเรียน ซึ่งคอนขางเปนปญหาสําหรับเด็กพิการ เพราะไมสามารถเคลื่อนยายตัวเองได
สะดวก และรวดเร็ว เหมือนเด็กปกติ นอกจากนี้ อาคารเรียนสวนใหญไมไดออกแบบสําหรับคน
พิการโดยเฉพาะ 
 15. ปญหาเด็กพิการที่เรียนสําเร็จแลวไมมีงานทํา จุดมุงหมายของการศึกษาพิเศษ 
สวนหนึ่ง คือการเตรียมเด็กเพื่อการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการสอนใหรูจักชวยตัวเอง 
และการปลูกฝงใหเปนพลเมืองดี แตปรากฏวาเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวคนพิการหางานประจํา
ทําไดยาก 
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การที่คนพิการหางานทําไดยาก เน่ืองมากจากสาเหตุ 3 ประการ คือ 
  1.ทัศนคติของสังคมและนายจางโดยทั่วไปที่ยังไมยอมรับความสามารถของ        
คนพิการ 
  2. ในประเทศไทยมีคนวางงานเปนจํานวนมาก 
  3. ประเทศไทยยังไมมีกฎหมาย การจางงาน คนพิการที่กําหนดใหสถาน
ประกอบการรับคนพิการเขาทํางานรวมกับคนปกติในสัดสวนที่เหมาะสม เชน รอยละ 1 หรือ  
รอยละ 2 เพ่ือชวยใหคนพิการมีความรูสึกวาเขาสามารถทํางานไดเชนเดียวกับคนอื่นในสังคม 
(วิจิตร ระวิวงศ. 2524 : 50) 
  คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการสูงมาก คือสูงประมาณ 4 เทาของ     
การจัดการศึกษาสําหรับคนปกติ ทําใหการขยายการศึกษาสําหรับคนพิการทําไดลําบาก 
  ขาดองคกรที่ทําหนาที่พัฒนาและประสานการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการโดยตรง 
 16. ปญหาดานอาคารสถานที่ อาคารสถานที่เปนสิ่งจําเปน และสําคัญย่ิงในการจัด    
การเรียนการสอน สําหรับเด็กพิเศษมาก ปจจุบันไมเพียงพอกับความตองการ หรือไมตรงกับ
สภาพความตองการจะกอใหเกิดปญหาดานการจัดการเรียนการสอนได การจัดการเรียน     
การสอนสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษตองใชสถานที่เฉพาะเพื่อจัดกิจกรรม อาคารเรียน
สําหรับเด็กบางประเภทตองมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 17. ครูที่สอนเด็กพิเศษขาดขวัญและกําลังใจ 
 18. ปญหาการจัดการเรียนการสอน ครูสอนเด็กโดยไมคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล ครูสอนเด็กพิเศษไมไดดําเนินการสอนตามแผนการสอนรายบุคคล (IEP) ครูสอนโดย
เนนเนื้อหาวิชามากกวาความพรอมของนักเรียน 
 19. ปญหาดานสื่อการเรียนการสอนมีไมเพียงพอ ขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ 
ทั้งอุปกรณยังแพงกวาอุปกรณการสอนเด็กปกติ อุปกรณลาสมัย สภาพหองเรียนไมเหมาะสม
กับการนําอุปกรณการสอนมาใชรวมทั้งครูผูสอนขาดลักษณะในการใชสื่อการเรียนการสอน 
 20. ปญหาดานการวัดผลประเมินผล ครูสวนใหญไมเขาใจเกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินผลเด็กพิเศษ ขาดเอกสารคูมือในการวัดผลประเมินผลเด็กพิเศษ และชาดผูเชี่ยวชาญ 
และผูที่ เกี่ยวของในการใหคําแนะนําและชวยเหลือในการวัดและประเมินผลเด็กพิเศษ         
ทางโรงเรียนและครูผูสอนจึงตองปฏิบัติตามระเบียบการวัดและประเมินผลของเด็กปกติ        
ซึ่งการวัดผลประเมินผลเด็กพิเศษไมสามารถปฏิบัติ เชนเดียวกับเด็กปกติได เพราะเด็กพิเศษ
มีขอจํากัดในบางอยาง 
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 21. ปญหาของครูดานความไมเขาใจสภาพของเด็กแตละประเภท และยังมีทัศนคติที่ไม
ยอมรับวาสังคมจําเปนตองชวยเหลือดานการศึกษาแกเด็กพิเศษ เพ่ือใหเด็กสามารถปรับตัวอยู
รวมกับเด็กปกติ และคนปกติในสังคมไดอยางมีความสุข 
 22. ปญหาดานบุคลากร คือ 
    22.1 มีปริมาณบุคลากรไมเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
  22.2 โรงเรียนโสตศึกษาแตละแหงขาดแคลนครูที่มีความสามารถในการสอนภาษา
มือไทย 
  22.3 โรงเรียนสอนคนตาบอด ขาดแคลนครูที่มีความรูอักษรเบรล 
 23. ปญหาดานงบประมาณ 
    23.1 ความลาชาในการจัดเงินอุดหนุน (คาอาหารนักเรียน) ใหโรงเรียนลาชา     
ทําใหมีผลกระทบในการบริหารโรงเรียนลักษณะอยูประจํา 
   23.2 ความเหลื่อมล้ํา และแตกตางในการจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนทําใหการ
พัฒนาโรงเรียนแตละแหงแตกตางกัน 
 24. ปญหาดานอาคารและสิ่งกอสราง 
   24.1 โรงเรียนขาดแคลนหอประชุม โรงอาหาร บางแหงตองใชใตถุนอาคารเรียน 
หรือหอนอนนักเรียน เปนสถานที่จัดประชุม จัดกิจกรรม และเปนสถานที่รับประทานอาหารของ
นักเรียน เชน ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี เปนตน 
  24.2 ขาดแคลนหองพักเตรียมความพรอมสําหรับเด็กพิการ รวมทั้งหองเสริม
วิชาการในการพัฒนาคนพิการ 
 

6.2 แนวดําเนินการในการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย 
 แนวการดําเนินการ 
 จากสภาพปญหาในการจัดการศึกษาพิเศษของไทยที่ผานมานั้นรัฐควรพัฒนาหรือจัด
ดําเนินการในสิ่งตอไปน้ี   
 1. สํารวจจํานวนเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละประเภทในประเทศไทย ใหเปน
ปจจุบันอยูเสมอ วามีจํานวนเทาไรที่อยูในวัยเรียน อยูที่ใดบาง เม่ือทราบขอมูลที่แทจริงแลว   
จะทําใหรัฐสามารถวางแผนในการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ และทันทวงที 
 2. เด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับโอกาสทางการศึกษานอยมาก รัฐควรขยายบริการ
ทางการศึกษาใหกวางขวางขึ้น ใหครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ และบริการครบทุกประเภทความ
พิการ 
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 3. ขณะน้ียังไมมีกฎหมายวาดวยการศึกษาพิเศษ ฉะน้ันในสถานศึกษาจึงยังคงไมให
ความสําคัญหรือปฏิบัติตาม หรือมีขอปฏิเสธ ในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ จึงควรมี
กฎหมายทางการศึกษาพิเศษเฉพาะ 
 4. ควรจัดระบบบริหารการศึกษาพิเศษอยางมีประสิทธิภาพ ไมใชตางคนตางทํา 
บางครั้งมีการแขงขันและแกงแยงกัน หากมีการจัดระบบการบริหารที่ มีประสิทธิภาพ          
การพัฒนาการศึกษาพิเศษจะกาวหนาไปมากกวานี้ 
 5. ควรมีการวางแผนรวมกันในระดับชาติในการฝกบุคลากรดานการศึกษาพิเศษ
หนวยงานชั้นสูงที่ทําหนาที่ฝกหัดครูดานการศึกษาพิเศษมีนอย และมีไมครบทุกดานหลาย
หนวย งานตองสงบุคลากรไปฝกอบรมในตางประเทศ ทําใหรัฐตองเสียงบประมาณมาก 
สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงมีศักยภาพที่จะพัฒนาใหมีความสามารถฝกอบรมบุคลากรในดาน
การศึกษาพิเศษได รัฐควรใหการสนับสนุนในดานนี้ 
 6. ควรกําหนดมาตรการทางการเรียนการสอน ซึ่งรวมไปถึงการกําหนดหลักสูตร        
ที่เหมาะสม การเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลที่อาจมีเกณฑที่แตกตางไปจากเด็กปกติ 
 7. รัฐควรมีหนวยงานกลางในการผลิตสื่อการสอน ตลอดจนจัดหาอุปกรณการสอน     
ที่จําเปน ตลอดจนสื่อตาง ๆ บางอยาง สามารถนํามาใชกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ และเด็ก
ปกติได แตมีอุปกรณและสื่อบางอยางที่ตองจัดหาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษโดยเฉพาะ      
เชน ปากกา ดินสอที่มีขนาดใหญเปนพิเศษสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย ดินสอ
และกระดานรองเขียนสําหรับเด็กตาบอด ชุดการฝกการรับรูทางสายตาสําหรับเด็กที่มีปญหาใน
การเรียนรูเปนตน การสอนจะมีประสิทธิภาพเม่ือมีการใชสื่อที่เหมาะสม 
 8. การศึกษาวิจัย ปจจุบันยังมีความรูความเขาใจเด็กที่มีความตองการพิเศษนอยมาก    
รัฐควรมีหนวยงานที่ทําหนาที่ศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องน้ี มหาวิทยาลัยในปจจุบันมีเพียง    
ไมกี่ แหงที่มีการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาพิเศษ งานวิจัยมีนอยเพราะไมไดรับการสนับสนุน
ทางดานทุนที่ใชในการวิจัยเทาที่ควร 
 9. รัฐควรเผยแพรและประชาสัมพันธ ใหประชาชนทราบวาหนวยงานใดที่ใหบริการ
ทางการศึกษาพิเศษ และการศึกษาที่เกี่ยวของมีอยูที่ใด และใหบริการประเภทใด ประชาชนจะ
ไดใชบริการไดอยางถูกตอง และเปนการใหการศึกษาแกประชาชนดวย ซึ่งจะชวยใหประชาชน
ตั้งความหวัง และทัศนคติที่เปนจริงตอเด็กที่มีความตองการพิเศษ (ผดุง อารยะวิญู. 31) 
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6.3 แนวโนมในการจัดการศึกษาพิเศษ 
 1. การศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการควรเปนการเรียนรวมระหวางเด็กพิการกับเด็กปกติ 
โรงเรียนไมควรแยกเด็กพิการออกจากเด็กปกติ เพราะถือวาเปนการแยกเด็กพิการออกจาก
สังคม และการลงทุนสรางโรงเรียนพิเศษสําหรับเด็กพิการโดยเฉพาะใชเงินทุนเปนจํานวนมาก 
แตถาจัดหองพิเศษในโรงเรียนปกติจะลงทุนนอยกวา 
 2. รัฐตองขยายบริการทางการศึกษาพิเศษแกเด็กพิการ ใหเทาเทียมกับเด็กปกติ และ
จัดบริการใหแกคนพิการหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับแลว โดยจัดในรูปของการฝกอาชีพ 
 สําหรับเด็กพิการ ที่มีความสามารถทางการศึกษาเปนพิเศษ ควรสงเสริมใหเรียนในชั้น 
สูง ๆ โดยการใหทุนการศึกษา 
 3.  ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยกองการศึกษาเพื่อคนพิการควรรวมมือกับสถาบันที่
ผลิตครูสาขาการศึกษาพิเศษ ตลอดจนสถาบันที่มีการสอนวิชาทางการแพทย จิตวิทยา       
และสังคมสงเคราะห ตั้งแตการกําหนดหลักสูตรไปจนถึงการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษา 
เพ่ือใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 4. สนับสนุน และใหกําลังใจบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวของกับเด็กพิการ โดยการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการอยางนอยปละครั้ง เพ่ือเพ่ิมเติมทักษะใหม ๆ ในการใหการศึกษาแกเด็ก
พิการ 
 นอกจากนั้นควรใหคาตอบแทนครูที่สอนเด็กพิการสูงกวาครูทั่วไป เพ่ือเปนกําลังใจ
ตอบแทนความเสียสละและภาระหนัก ๆ หลายดาน 
 5. โรงเรียนควรมีความสัมพันธกับผูปกครองของเด็กพิการ โดยการใหความรูและขอ    
เท็จจริงทางการแพทย เกี่ยวกับสภาพความพิการของเด็ก วิธีการปฏิบัติตนของผูปกครองตอ
เด็ก เพ่ือใหผูปกครองไดเขาใจถึงขั้นตอนในการพัฒนาของเด็กพิการ 
 6. โรงเรียนการศึกษาพิเศษทุกแหงควรมีนักสังคมสงเคราะหประจําโรงเรียน เพ่ือชวย
ดูแลเด็กพิการและออกไปใหคําแนะนําแกผูปกครอง 
 7. รัฐควรสงเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพแกเด็กพิการ (นุชนาถ สุนทรพันธุ. 2533: 
128) 
 นอกจากนี้ ยังมีผูศึกษาแนวโนมของการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยในป พ.ศ. 
2546 โดยการพบประเด็นที่นาสนใจดังนี้ 
 1. ดานนโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาของไทย 
  1.1 ผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาพิเศษ ไดคาดการณวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ   
และสังคมแหงชาติจะตองระบุแผนพัฒนาประชากรใหชัดเจน วาจะตองดําเนินการชวยเหลือ
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เด็กพิเศษอยางไรเพ่ือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ จะไดวางแผนการจัดการศึกษา
เพ่ือชวยเหลือ แกไขฟนฟู บําบัด ตลอดจนฝกเด็กเหลานี้ ใหสามารถพัฒนาไดสูงสุดตาม
ศักยภาพของตนเองเปนการชวยพัฒนาสังคมโดยสวนรวมควบคูกันไปดวย 
  1.2 รัฐควรสนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับเด็กพิเศษ ไดมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาพิเศษ ตั้งแตการกําหนดแนวทาง หลักสูตรรูปแบบ ตลอดจนความชวยเหลือดาน
อุปกรณการเรียนการสอนและอุปกรณเสริมตาง ๆ แตไมควรจัดตั้งกรมการศึกษาพิเศษขึ้นมา 
เพ่ือดําเนินการในเรื่องนี้เพียงอยางเดียว เพราะจะเปนการแบงแยกงาน เนนการศึกษาพิเศษให
เปนจุดเดน จะทําใหสังคมมองการศึกษาพิเศษไปในทางลบมากกวา ทางบวก 
  1.3 ดานการประสานงานระหวาง หนวยงานที่เกี่ยวของกับ การจัดการศึกษาพิเศษ 
ควรจะมีการจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “การศึกษาพิเศษ” โดยการระดมสมองของทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและทําอยางตอเนื่อง ตั้งแตปจจุบันเปนตนไป นอกจากนี้จะมีการประสานงาน
ทางดานวิชาการ การใชทรัพยากรรวมกันและอ่ืน ๆ เพราะหนวยงานที่จัดการศึกษาพิเศษได
ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาพิเศษมากขึ้น 
  1.4 ดานการจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษาพิเศษ รัฐจะตองจัดสรร             
งบประมาณใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษเพิ่มมากขึ้น โดยกระจาย  
งบประมาณใหแกหนวยงานตนสังกัด จัดสรรใหหนวยงานใดเทาใดนั้นยอมขึ้นกับจุดประสงค
และความตองการพิเศษของเด็กพิเศษกลุมตาง ๆ นอกจากนี้จะตองมีการวิเคราะหความ
ตองการของเด็กกลุมตาง ๆ แลวจัดสรรงบประมาณให ในสวนที่ตองการจําเปน ไดแก         
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ อุปกรณจําเปนของเด็กพิเศษกลุมตาง ๆ ตลอดจน     
การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรการศึกษาพิเศษจะเพิ่มมากขึ้น  
 2. ลักษณะการจัดการศึกษาพิเศษ 
  ลักษณะแนวโนมการจัดการศึกษาพิเศษ จะเกิดมากที่สุด คือควรจัดใหเด็กปกติและ
เด็กพิเศษมีโอกาสเรียนรวมกันไดทุกระดับ และสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนรวมในดานตาง 
ๆ เพ่ิมขึ้น เพื่อเปนการประหยัดในการใชทรัพยากรรวมกันและเปนการเปดโอกาสใหเด็กพิเศษ
มีโอกาสไดเขารับการศึกษาอยางทั่วถึงในทุก ๆ ที่ของประเทศไทย 
  โรงเรียนปกติทุกระดับที่มีอยูแลวทั่วประเทศ ควรไดรับการสนับสนุนใหพัฒนา
บุคลากรปรับปรุงสภาพแวดลอมอาคารเรียน ใหเหมาะสมที่จะรับเด็กพิเศษกลุมตาง ๆ          
ในทองถิ่นของตน ไดมีโอกาสเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยไมตองสราง        
โรงเรียนพิเศษเฉพาะดานขึ้นมารองรับ ผูเชี่ยวชาญเชื่อในแนวคิดทีวา การจัดการศึกษาเพื่อ       
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ปวงชน ควรจะจัดใหบุคคลมีโอกาสไดเขาเรียนในโรงเรียนปกติที่มีอยู เพ่ือจะไดสงเสริมดาน
อุปกรณ เทคโนโลยี วิธีการสอน เพ่ือชวยเหลือเด็กพิเศษเฉพาะดานของแตละกลุม 
 นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญยังมีแนวคิดสอดคลองกันวา รัฐควรจะสนับสนุนใหจัดการเรียน
รวมระหวางเด็กปกติ และเด็กที่มีความบกพรองในดานตาง ๆ มากขึ้นแลว ยังเชื่อวาไมวาจะจัด
การศึกษาในรูปแบบใดและอยูในหนวยงานใด การศึกษาพิเศษ คือการจัดการศึกษาเพื่อมุง
พัฒนาศักยภาพของผูเรียนแตละคนใหพัฒนาสูงสุดเทาที่มีอยู และคาดหวังวาเด็กพิเศษ
สามารถพัฒนาใหชวยเหลือตัวเองได มีชีวิตอยูไดในสังคมอยางมีความสุขไมเปนภาระของ
สังคม อันถือวาเปนพัฒนาการขั้นพ้ืนฐาน 
 3. การกําหนดเกณฑมาตรฐานของการจัดการศึกษาพิเศษ 
  ดานการกําหนดมาตรฐานของหลักสูตร ควรใหโอกาสแกครูผูสอนหรือบุคลากร     
ที่เกี่ยวของกับเด็กพิเศษไดมีโอกาสเลือกตัดสินใจจัดกิจกรรม ที่เหมาะสมใหกับเด็กกลุมตาง ๆ 
โดยมีแนวทางของหลักสูตรที่จะกําหนดทิศทางกวาง ๆ รวมกัน ทั้งน้ีและทั้งนั้น ทุกกิจกรรม 
หรือหลักสูตร ควรเนนจัด เพ่ือใหมีทิศทางในแนวเดียวกันคือ มุงพัฒนาความสามารถของเด็ก  
ที่มีอยูใหพัฒนาตามอัตภาพ มีจุดเนนกิจกรรมที่แตกตางกันตามสภาพความสามารถของเด็ก 
และที่สําคัญคือสามารถยืดหยุนไดหลายหลาย 
 ดานการกําหนดเกณฑมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
 พบวา การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนสําหรับการจัด
การศึกษาพิเศษ ในการจัดการศึกษาพิเศษนั้น ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาเห็นวาควรมี
หนวยงานรับผิดชอบโดยตรง คือ กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดขึ้นในรูปของคณะกรรมการ
ประกอบดวยหนวยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวของกับเด็กพิเศษทั้งภาครัฐและเอกชน รวมมือกัน 
จัดทําคูมือนิเทศและ ติดตามผลเปนแกนกลางสวนรายละเอียดอาจแตกตางไปตามลักษณะของ
ความสามารถสูงสุดของเด็กแตละประเภทที่จะพัฒนาได การตรวจและติดตามควรจะ
ประเมินผลทั้งที่โรงเรียนและ ที่บานรวมกัน และเพ่ือใหบรรลุผลตามจุดประสงคที่วางไว ตอง
รวมมือกันอยางใกลชิดระหวาง ผูควบคุมกับผูปฏิบัติ ตลอดจนการรวมแกปญหาอันจะ      
เกิดขึ้นดวย  

 ดานการกําหนดเกณฑมาตรฐานการผลิตบุคลากร 
 พบวา รัฐควรมีนบายที่แนนอนในการจัดการศึกษาพิเศษ เพ่ือใหสถาบันตาง ๆ ที่ผลิต
บุคลากรทางดานการศึกษา ไดดําเนินการใหสอดคลองกัน ผลิตเพ่ือใหพอและตรงตามความ
ตองการ และแนนอนที่สุด หัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาพิเศษ คือความสามารถของ
บุคลากรผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพิเศษเห็นวา ควรมีหนวยงานที่ผลิตบุคลากรเพื่อการศึกษา
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พิเศษใหมากขึ้น ตลอดจนควรมีมาตรการบังคับใหหนวยงานที่จัดบริการดานการศึกษาพิเศษ
ตองมีผูบริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวของกับเด็กพิเศษ ควรมีวุฒิทางการศึกษาพิเศษตามเกณฑ 
ที่กําหนด เพราะตางก็เล็งเห็นวาการศึกษาพิเศษเปนวิชาเฉพาะ ที่ผูสอนตองมีความรู ความ
เขาใจใน ธรรมชาติของเด็กกลุมน้ี 

 ดานการกําหนดเกณฑมาตรฐานการพัฒนาบุคลากร 
 รัฐจะตองมีนโยบายที่แนนอนในการศึกษาพิเศษ เพ่ือใหสถาบันการศึกษาดําเนินการ
ผลิตบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการ ซึ่งในปจจุบันบุคลากรทางดานการศึกษาพิเศษทั้ง
ดานครู และบุคลากรอื่น ๆ ที่จําเปนยังมีนอย ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพิเศษ จึงมีแนวคิด
รวมกันวารัฐควรบรรจุวิชาการศึกษาพิเศษเปนวิชาพื้นฐาน อยางนอย 4 หนวยกิต หรือไมก็
กําหนดหนวยกิตไวในระดับปริญญาตรี ตลอดจนสนับสนุนให หนวยงานที่มีบุคลากรทางดาน
การศึกษาพิเศษ ไดมีโอกาสระดมสรรพกําลังแลกเปลี่ยนความรูความสามารถแกกันอยาง
กวางขวาง โดยการจัดทําหลักสูตรพัฒนาบุคลากรรวมกัน ชวยกันถายทอดความรูใหแกชุมชน
ที่จะไดมีสวนรวมกันรับผิดชอบในการศึกษาพิเศษอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. บทบาทของพอแม หรือผูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาพิเศษ 

 ดานบทบาทของพอแมหรือผูปกครอง 
 พอแมหรือผูปกครอง เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาพิเศษ และใหความรวมมือ
กับสถานศึกษาในการพัฒนา เด็กที่มีความตองการพิเศษใหพัฒนาการทุก ๆ ดานอยางสมบูรณ 
ทั้งในรูปของการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของบุตร ใหความรวมมือในการอบรมเลี้ยงดูบุตร  
ที่เปนเด็กพิเศษใหมีพัฒนาการตามขั้นตอนที่ถูกตองสนับสนุนโรงเรียนในรูปของเงินทุน      
วัสดุ ตลอดจนเขามามีบทบาท มีสวนรวมในการจัดการรูปแบบกิจกรรม ในโรงเรียนพิเศษใน
ทองถิ่นของตน โดยมีรัฐคอยใหคําปรึกษา แมวาตนเองจะมีเวลานอย ก็จะพยายามใชเวลาที่มี
อยูนั้นใหเกิดประโยชนมากที่สุดตอการมีสวนรวมในการสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูพัฒนา        
การสูงสุด 

 ดานบทบาทของชุมชน 
 พบวา ชุมชนจะรัก และ เขาใจในธรรมชาติของเด็กพิเศษมากขึ้น ผูเชี่ยวชาญดาน
การศึกษาเชื่อวา ชุมชนจะมีบทบาทใหความรวมมือกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาใหความรู
ดานการศึกษาพิเศษมากขึ้น และยังทําหนาที่ชี้แนะ รณรงคใหประชาชนทั่วไป ใหรัก รูจัก และ
เขาใจเด็กพิเศษ ใหการสนับสนุนรวมมือกันจัดการศึกษาพิเศษและการศึกษาทั่ว ๆ ไปให
สอดคลองกับสภาพสังคม และวิถีชีวิตที่ทุกคนตองอยูในสังคม และอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
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เด็กไดเรียนรูจากสิ่งแวดลอมในชุมชน และไดใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนนั้น   
มากที่สุด 

         5. คุณลักษณะของเด็กพิเศษที่พึงประสงค 

 ดานคุณลักษณะทางดานรางกาย 
 ผูเชี่ยวชาญเชื่อวา เด็กจะมีสุขภาพอนามัยที่ดีและพัฒนาการทางรางกายที่เหมาะสม 
เน่ืองจากการศึกษาที่เอ้ืออํานวยมากขึ้น ซึ่งจะเปนผลใหเด็กพิเศษ ไดพัฒนาการเต็มศักยภาพ
เกิดความกระตือรือรนเชื่อม่ันในตนเองสูง สามารถทํากิจวัตรของตนเองอยางเหมาะสมกับวัย
และสภาพความตองการพิเศษแหงตน 
 ดานคุณลักษณะทางดานอารมณและจิตใจ 
 พบวา เด็กพิเศษกลุมตาง ๆ เหลานี้จะมีน้ําใจเปนนักกีฬา ไมเอาแตใจตนเองซึ่ง
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวา คุณลักษณะเหลานี้จะเกิดขึ้นเองจาก พอแม ผูปกครอง
และสังคมมีความเขาใจในธรรมชาติของเด็กพิเศษมากขึ้นตลอดจนการศึกษาจัดไดสอดคลอง
กับพัฒนาการความตองการพิเศษของแตละกลุม 
 ดานคุณลักษณะทางดานสังคม 
 พบวา เด็กจะมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีระเบียบวินัยทั้งสวนตนและ
สวนรวม สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมได เคารพในเสรีภาพของผูอ่ืน มีลักษณะที่แจมใส 
รูจักการเสียสละ เขาใจผูอ่ืน และมีความเปนผูนํา เชื่อม่ันในตนเอง กลาแสดงออก มีบุคลิกภาพ 
ที่ดี (พัชรี จ๋ิวพัฒนกุล. 2538 : 46) 
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