
 
 
 

 

บทที่ 1 
การจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษ 

 

1.1 การจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษ 
 การจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษ หรือการจัดโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP: 
Individual Education Program) สําหรับคนพิการ กองการศึกษาเพื่อคนพิการ (2542) ไดให
ความหมายวา หมายถึง เครื่องมืออยางหนึ่งในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการที่จะทําให    
การจัดการศึกษาใหกับคนพิการมีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอนคนพิการ          
ทุกประเภท โดยมุงศึกษาพื้นฐานความสามารถของคน และนําไปเปนผลสงเสริมการศึกษา   
ใหสอดคลองกับความตองการตามความสามารถในการเรียนรูของคนพิการแตละบุคคล 
 ผดุง อารยะวิญู (2542) ใหความหมายของโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลไววา 
เปนโปรแกรมการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษที่โรงเรียนจัดทําขึ้น โดยไดรับ  
ความรวมมือและความยินยอมจากผูปกครองของเด็กที่มีความตองการพิเศษ โปรแกรมนี้บรรจุ
เน้ีอหาของหลักสูตรซึ่งเด็กจะตองเรียน โดยปกติแลว โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลจะ 
จัดทําขึ้นสําหรับแตละคนเปนแผนในระยะ 1 ป และมีการทบทวนโปรแกรมทุกภาคเรียน 
 สมพร หวานเสร็จ (2542) กลาววา แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลมีองคประกอบ       
ที่สําคัญคือ จุดมุงหมายระยะยาว 1 ป เปนอยางนอย จุดมุงหมายระยะสั้น หลักสูตร วิธีสอน 
อุปกรณ การปรึกษา และบริการเพิ่มเติม การวัดผล ประเมินผล ผูเกี่ยวของที่สําคัญในการ
จัดทําโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล คือ ผูปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย ไดแก 
ครูการศึกษาพิเศษ นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด นักอรรถบําบัด นักจิตวิทยา และ   
นักสังคมสงเคราะห ผูบริหาร โรงเรียน การจัดทําโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลเปนแนวทาง
ในการทําโครงการสอนระยะยาวและระยะสั้นตอไป 
 เบญจา ชลธารนนท (2543) ใหความหมายของโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) สําหรับคนพิการวาหมายถึง โปรแกรมการศึกษา ซึ่งกําหนดแนวทางการศึกษาที่
สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของบุคคลพิการแตละบุคคล ตลอดจนกําหนด         
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ใหเปนเฉพาะ
บุคคล  
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ข้ันตอนการสรางโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 1. ขออนุญาตผูปกครอง กอนจัดทําโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลสําหรับคนพิการ
แตละคน สิ่งสําคัญที่ควรจะดําเนินการเปนอันดับแรก คือ สถานศึกษาที่คนพิการไปรับบริการ 
ตองประสานทําความเขาใจกับผูปกครองเกี่ยวกับคนพิการ สรางความเขาใจ การยอมรับ และ
เจตคติที่มีตอคนพิการ ความตองการชวยเหลือคนพิการจากบุคคลรอบขาง ความจําเปนในการ
ไดรับบริการการศึกษาพิเศษ ความสําคัญในการรวมมือระหวางผูปกครอง และสถานศึกษา     
ในการชวยเหลือพัฒนาสงเสริมความกาวหนาของคนพิการแตละคน  
 2. รวบรวมขอมูลและประเมินเกี่ยวกับคนพิการ 
  2.1 ประวัติสวนตัว 
  2.2 ใบรับรองแพทย 
  2.3 ใบแสดงความบกพรอง 
  2.4 สมุดประจําตัวคนพิการ 
  2.5 สําเนาทะเบียนบานและสําเนาสูติบัตร 
 3. ประชุมจัดทําโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล การจัดทําโปรแกรมการศึกษา
เฉพาะบุคคลมีกลุมผูรับผิดชอบ ซึ่งจะเปนผูที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือพัฒนาคนโดยตรง 
ไดแก ผูปกครอง ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูแทนครูผูสอน ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชน นัก
กายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด และนักเรียนผูรับผิดชอบเหลานี้ จะประชุมรวมกันพิจารณา
เสนอความคิดในการจัดทําโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 4. เริ่มใชโปรแกรมการศึกษาบุคคล หลังจากการประชุมจัดทําโปรแกรมการศึกษา
เฉพาะบุคคล สําหรับคนพิการเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปคือ การนําโปรแกรมการศึกษา
เฉพาะบุคคลไปสูการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคระยะยาวที่กําหนดโดยผูรับผิดชอบ คือ ครู 
ผูสอน ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชน นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด นักแกไขการพูด    
นักพฤติกรรมบําบัดที่ถูกระบุใหเปนผูลงมือปฏิบัติการสอน หรือบําบัดฟนฟูคนโดยตรง จะยึด
จุดมุงหมายระยะสั้น แนะนําจุดมุงหมายระยะสั้นไปจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
 5. ติดตามและประเมินผล เม่ือดําเนินการใชโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลได 
ระยะหนึ่งหรือสิ้นสุดลง ผูจัดทําโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลประเมินความกาวหนา เพ่ือ
ปรับโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลใหเหมาะสมยิ่งขึ้น หรือจัดทําโปรแกรมการศึกษาเฉพาะ
บุคคลใหกับคนพิการคนนั้น ๆ ใหม เม่ือไดพัฒนาจนบรรลุจุดมุงหมายระยะยาวที่วางไวแลว 
ปกติจะมีการติดตามและประเมินผลอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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 การวัดผลและประเมินผลใหแกคนเรียนรวมอาจใชขอสอบเดียวกันกับคนทั่วไป แต
ตองปรับวิธีสอนใหเหมาะสมกับความตองการและความสามารถของแตละคน สวนคนที่มี 
ความบกพรองมากใหเปนไปตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 การประเมินผล ไมวาจะเปนการประเมินผลกลางภาคเรียน หรือประเมินผลปลาย
ภาคเรียนอาจยืดหยุน ดังนี้ 
 1. ใหมีการทดสอบหลายระดับในหนึ่งหนวยการเรียน 
 2. อนุญาตใหคนพิการสอบในหองเสริมวิชาการได ซึ่งจะมีบุคลากรที่โรงเรียน
มอบหมายใหทําการสอบนักเรียนพิการ ในกรณีจําเปนตองใชอุปกรณ วิธีการสื่อสารที่แตกตาง
จากนักเรียนทั่วไป 
 3. หากมีความจําเปนตองขยายเวลาในการทําขอสอบ โดยใหเวลาในการทําขอสอบ
นานขึ้น ซึ่งควรมีการตกลงรับทราบโดยนักเรียนพิการ 
 4. ในการวัดสิ่งเดียวกัน จํานวนคําถามอาจไมเทากันก็ได  
 5. สอบปากเปลาแทนการสอบขอเขียน เพราะคนบางคนมีความสามารถในการพูด 
แตไมมีความสามารถในการเขียน 
 6. การวัดความเขาใจในเนื้อหาวิชา อาจจะทําไดหลายวิธี คนอาจตอบคําถามไมไดดี 
อาจมีงานมาแสดงก็ได 
 7. พยายามหลีกเลี่ยงการทดสอบที่ครอบคลุมเน้ือหามาก ๆ 
 

1.2 การจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษแตละประเภท 
 คนพิการ หมายถึง คนที่มีความผิดปกติ หรือบกพรองทางรางกาย สติปญญา หรือ
จิตใจ สรุปความหมายของศัพทที่อธิบายลักษณะของความพิการโดยทั่วไป ดังนี้ 
 1. Cripple หมายถึง ลักษณะความพิการทางกายไมสามารถเคลื่อนไหวไดเหมือน 
คนปกติ เน่ืองจากมีอวัยวะบางสวนของรางกายผิดปกติ 
 2. Handicap หมายถึง ผูมีความบกพรองทางรางกาย มีลักษณะความพิการที่เปน
ความเสียเปรียบเปนจุดออน มีผลทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดเหมือนคนปกติ แตหากมีการ
แกไขอวัยวะที่บกพรองใหสามารถใชงานไดดังเดิมก็ไมใชเปนผูมีความบกพรองอีกตอไป เชน 
คนที่ประสบอุบัติเหตุ ถูกตัดขา ไมสามารถเดินได เม่ือไดใสขาเทียมและฝกฝนจนสามารถ  
เดินไดสภาพความบกพรองก็จะหมดไป 
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 3. Disability หมายถึง ลักษณะความพิการที่เปนความไรความสามารถ หรือดอย
ความสามารถ หรือสูญเสียความสามารถที่มีอยู หรือไรสมรรถภาพ ศัพทคํานี้ใชกับอวัยวะ       
ที่ตองใชในการทํากิจกรรม เชน การพูด การฟง การเขียน การเรียน ลักษณะความพิการทําให
อวัยวะสวนนั้นทํางานไดไมเต็มที่ตามที่ควรจะเปน 
 4. Retardation เปนคําศัพทที่ใชกับความพิการทางสติปญญา หมายถึง ลักษณะ
ความพิการที่เปนความชา หรือความหนวงความเสื่อม หรือสูญเสีย 
 5. Impairment หมายถึง สภาพความบกพรองความไมสมบูรณ ทางกาย สติปญญา 
เน้ือเยื่อ หรือระบบประสาท เชน แขนดวน หรือโรคหัวใจ เปนตน 
 6. Deficiency หมายถึง ลักษณะความพิการเนื่องจากมีคุณสมบัติขาดหายไป 
 7. Children with Special Needs หมายถึง เด็กที่มีความตองการทางการศึกษา
แตกตางไปจากเด็กปกติ ในภาษาไทยใชคําวา “เด็กที่มีความตองการพิเศษ” ซึ่งเปนคําศัพท
ใหมในวงการศึกษาพิเศษที่นําใชแทนที่ศัพท คําวา “เด็กพิการ” 
 
การจําแนกประเภทคนพิการ 
 การจําแนกประเภทความพิการในประเทศไทยมีหนวยงานที่จัดจําแนกประเภท    
ความพิการ คือ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงสาธารณสุข     
ไดออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทความพิการ เพ่ือวัตถุประสงคในการฟนฟูสมรรถภาพ   
โดยแบงออกเปน 5 ประเภท และกระทรวงศึกษาธิการไดจําแนกความพิการเปน 9 ประเภท 
เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ และศักยภาพของคนพิการ
อยางแทจริง ซึ่งการจําแนกประเภทความพิการของทั้ง 2 หนวยงาน มีรายละเอียดแตกตางกัน
ดังนี้ 
 การจําแนกประเภทความพิการของกระทรวงสาธารณสุข 
 กระทรวงสาธารณสุข (2534) ไดออกกฎกระทรวง เพ่ือกําหนดประเภทความพิการ
และเกณฑการจําแนกประเภทตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2534 โดยแบงเปน 5 ประเภท ไดแก คนพิการทางการมองเห็น คนพิการทางการไดยิน
หรือสื่อความหมาย ความพิการทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว ความพิการทางจิตใจ        
หรือพฤติกรรม ความพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู โดยมีเกณฑการจําแนกประเภท     
ไวดังนี้ (กฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537) 
 1. คนพิการทางการมองเห็น ไดแก 
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  1.1 คนที่มีสายตาขางที่ดีกวาเม่ือใชแวนตาธรรมดาแลวมองเห็นนอยกวา 6/18 
หรือ 20/70 ลงไปจนมองไมเห็นแมแตแสงสวาง หรือ 
  1.2 คนที่สายตาแคบกวา 30 องศา 
 2. คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย ไดแก 
  2.1 คนที่ไดยินเสียงความถี่ 500 เฮริทร หรือ 2000 เฮริทร ในหูขางที่ดีกวา   
ที่มีความดังเฉลี่ยดังตอไปน้ี 
       - สําหรับเด็กอายุไมเกิน 7 ป เกิน 40 เดซิเบลขึ้นไปจนไมไดยินเสียง 
       - สําหรับคนทั่วไปเกิน 55 เดซิเบล ขึ้นไปจนไมไดยินเสียง หรือ 
  2.2 คนที่มีความผิดปกติ หรือความบกพรองในการเขาใจ หรือการใชภาษาพูด 
จนไมสามารถสื่อความหมายกับคนอื่นได 
 3. คนพิการทางการเคลื่อนไหว ไดแก 
  3.1 คนที่มีความผิดปกติ หรือความบกพรองของรางกายที่เห็นไดอยางชัดเจน 
และไมสามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันได หรือ 
  3.2 คนที่มีความสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวมือ แขน ขา หรือลาํตวั
อาจเนื่องมาจาก แขนหรือขาอัมพาตหรือออนแรง โรคขอ หรืออาการปวดเรื้อรังรวมทั้ง       
โรคเรื้อรังของระบบการทํางานของรางกายอื่น ๆ ที่ทําใหไมสามารถประกอบกิจวัตรหลัก      
ในชีวิตประจําวัน หรือดํารงชีวิตในสังคมคนปกติได 
 4. คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ไดแก คนที่มีความผิดปกติ หรือความบกพรอง
ทางจิตใจหรือสมองในสวนของการรับรู อารมณ ความคิดจนไมสามารถควบคุมพฤติกรรม     
ที่จําเปนในการดูแลตนเอง หรืออยูรวมกับคนอื่น 
 5. คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู ไดแก คนที่มีความรับผิดชอบหรือความ
บกพรองทางสติปญญาหรือสมองจนไมสามารถเรียนรูดวยวิธีการศึกษาปกติได ในการวินิจฉัย
ความพิการแตละประเภท กฎกระทรวงไดกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสังกัด
โรงพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรมรัฐวิสาหกิจ และโรงพยาบาลอื่นที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนดเปนผูวินิจฉัยความพิการดังกลาว 
 การจําแนกประเภทความพิการของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กองการศึกษาเพื่อคนพิการ (2542) กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดประเภทความ
พิการไวเปน 9 ประเภท ดังนี้ 
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 1. บุคคลที่มีความบกพรองทางการมองเห็น หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต
ระดับเล็กนอยจนถึงตาบอดสนิท อาจแบงได 2 ประเภทคือ 
  1.1 คนตาบอด หมายถึง คนที่สูญเสียการเห็นมากจนตองใชอักษรเบรลล หรือ
ใชวิธีการฟงเทป หรือแผนเสียงในการเรียนการสอน หรือผลการตรวจวัดความชัดของสายตา 
ขางที่ดีเม่ือแกไขแลวอยูในระดับ 6/60 หรือ 20/20 ลงมาจนบอดสนิท 
  1.2 คนเห็นเลือนลาง หมายถึง คนที่สูญเสียการเห็นแตยังสามารถอานอักษร
ตัวพิมพที่ขยายใหญได หรือตองใชแวนขยายอาน หากตรวจวัดความชัดของสายตาขางดี    
เม่ือแกไขแลวอยูในระดับระหวาง 6/18 หรือ 20/70 ถึง 6/60 หรือ 20/200 หรือมีลานสายตา
แคบกวา 30 องศา 
 2. บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน หมายถึง คนที่สูญเสียการไดยินตั้งแต
ระดับหูตึงนอยถึงระดับหูหนวก อาจแบงไดเปน 2 ประเภทคือ 
  2.1 คนหูหนวก หมายถึง ผูที่สูญเสียการไดยินมากจนไมสามารถรับรูขอมูล
ผานทางการไดยินไมวาจะใสหรือไมใสเครื่องชวยฟงก็ตาม โดยมาตรฐานสากลคนหูหนวก คือ 
ผูที่มีการไดยินที่ 90 เดซิเบลขึ้นไป 
  2.2 คนหูตึง หมายถึง ผูที่มีการไดยินเหลืออยูพอเพียงที่จะรับขอมูลผาน
ทางการไดยินไมวาจะใชเครื่องชวยฟงหรือไมก็ตาม โดยทั่วไปจะใชเครื่องชวยฟงเม่ือมีระดับ 
การไดยินอยูระหวาง 60-90 เดซิเบล 
 3. บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง คนที่พัฒนาการชากวาคนปกติ
ทั่วไป เม่ือวัดระดับสติปญญาโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานแลวมีสติปญญาต่ํากวาบุคคลปกติ 
และความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ํากวาเกณฑปกติอยางนอย 2 ทักษะ        
หรือมากกวา เชน ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะทางสังคม การดูแลตนเอง การเรียนวิชาการ
เพ่ือชีวิตประจําวัน เปนตน 
 4. บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ หมายถึง คนที่มีอวัยวะไม     
สมสวน อวัยวะสวนใดสวนหนึ่งหรือหลายสวนขาดหายไป กระดูกและกลามเนื้อพิการ เจ็บปวย
เร้ือรังรุนแรง มีความพิการของระบบประสาท มีความลําบากในการเคลื่อนไหวซ่ึงเปนอุปสรรค
ตอการศึกษาในสภาพปกติทั้งน้ีไมรวมคนที่มีความบกพรองทางประสาทสัมผัส ไดแก ตาบอด      
หูหนวก อาจแบงเปนประเภทดังนี้ 
  4.1 โรคของระบบประสาท เชน Cerebral Palsy หรือโรคอัมพาตเนื่องจาก
สมองพิการ โรคลมชัก (Multiple Sclerosis) 
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  4.2 โรคระบบทางกลามเนี้อและกระดูก เชน ขออักเสบ เทาปุก โรคกระดูก
ออน โรคอัมพาต กลามเน้ีอลีบ (Muscular Dystrophy) กระดูกสันหลังคด 
  4.3 การไมสมประกอบมาแตกําเนิด เชน โรคศีรษะโต (Spiral Bifida) แขนขา
ดวนแตกําเนิด เตี้ยแคระ 
  4.4 สภาพความพิการและความบกพรองทางสุขภาพอ่ืน ๆ ไดแก 
       - สภาพความพิการอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุปและโรคติดตอ เชน ไฟไหม 
แขนขาขาด โรคโปลิโอ โรคเยื่อบุสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส และอันตรายจากการคลอด 
       - ความบกพรองทางสุขภาพ เชน หอบ หืด โรคหัวใจ วัณโรคปอด ปอด
อักเสบ 
 5. บุคคลที่มีปญญาทางการเรียนรู หมายถึง คนที่มีความบกพรองอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยางในกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเขาใจ หรือการใชภาษา    
ซึ่งจะมีผลทําใหมีปญหาในการฟง การพูด การคิด การอาน การเขียน การสะกดคํา หรือการคิด
คํานวณ รวมทั้งสภาพความบกพรองในการเรียนรูสมองไดรับบาดเจ็บการปฏิบัติงานของสมอง
สูญเสียไป 
 6. บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา หมายถึง คนที่มีความบกพรอง   
ในเร่ืองการออกเสียงพูดที่ไมใชสาเหตุของการสูญเสียการไดยิน เชน เสียงผิดปกติ อัตรา
ความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือคนที่มีความบกพรองในเร่ืองของความเขาใจ และ/หรือ
การใชภาษาพูด การเขียน และ/หรือระบบสัญลักษณอ่ืนที่ใชในการติดตอสื่อสาร ซึ่งอาจ
เกี่ยวกับรูปแบบของภาษาเนื้อหาของภาษาและหนาที่ของภาษา 
 7. บุคคลที่มีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ หมายถึง คนที่แสดงพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบนไปจากเด็กปกติทั่วไป และพฤติกรรมเบี่ยงเบนน้ีสงผลกระทบตอการเรียนรูของเด็ก
และผูอ่ืน เปนผลมาจากความขัดแยงของเด็กกับสภาพแวดลอม หรือความขัดแยงที่เกิดขึ้น   
ในตัวเด็ก ซึ่งทําใหไมสามาถเรียนรู ขาดสัมพันธภาพกับเพ่ือนหรือผูเกี่ยวของ มีพฤติกรรมที่ 
ไมเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน มีความเก็บกดทางอารมณโดยแสดงออก
ทางรางกาย ซึ่งบางคนมีความบกพรองที่เปนปญหาอยางมาก และปญหาพฤติกรรมนั้นเปนไป
อยางตอเน่ืองไมเปนที่ยอมรับทางสังคม 
 8. บุคคลออทิสติก หมายถึง คนที่มีความบกพรองทางพัฒนาการดานสังคม ภาษา
และการสื่อความหมาย พฤติกรรมอารมณและจินตนาการ ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการทํางาน
ของสมองบางสวนที่ผิดปกติ ลักษณะของบุคคลออทิสติกมีดังน้ี 
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  8.1 มีความบกพรองทางปฏิสัมพันธทางสังคม เชน ไมมองสบตาบุคคลอ่ืน    
ไมมีการแสดงออกทางสีหนากริยาทาทาง เลนกับเพ่ือนไมเปน ไมสนที่จะทํางานรวมกับใคร  
ไมเขาใจพฤติกรรมของคนอื่น 
  8.2 มีความบกพรองทางดานการสื่อสารในดานการใชภาษาพูด ความเขาใจ
ภาษา ซึ่งมีหลายระดับนับตั้งแตไมสามารถพูดจาสื่อความหมายไดเลยหรือพูดได แตไม
สามารถสนทนาโตตอบกับผูอ่ืนไดอยางเขาใจ บางคนพูดแบบเสียงสะทอนหรือเลียนแบบทวน
คําพูด บางคนจะพูดซ้ําแตในเรื่องที่ตนสนใจ มีการใชสรรพนามสลับที่ ระดับเสียงพูดอาจมี
ความผิดปกติ 
  8.3 มีความบกพรองทางดานพฤติกรรมและอารมณ บางคนมีพฤติกรรมซ้ํา ๆ 
ผิดปกติ การแสดงออกทางอารมณไมเหมาะสมกับวัย บางคนมีอารมณกาวราวรุนแรงเมื่อ
เปลี่ยนสิ่งแวดลอม 
  8.4 มีความบกพรองทางดานการรับรูทางประสาทสัมผัส การใชประสาทสัมผัส
ทั้งหา คือ การรับรูทางการเห็น การตอบสนองตอการฟง การสัมผัสการรับกลิ่นและรส มีความ
แตกตางกัน เชน บางคนชอบมองแสง บางคนรับเสียงบางเสียงไมได 
  8.5 มีความบกพรองดานการใชอวัยวะตาง ๆ อยางประสานสัมพันธกัน การใช
สวนตาง ๆ ของรางกาย รวมทั้งการประสานสัมพันธของกลไกกลามเน้ือมัดใหญและกลามเน้ือ
มัดเล็กมีความบกพรอง การเคลื่อนไหวผิดปกติ การใชกลามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับ          
ไมประสานสัมพันธกัน 
  8.6 มีความบกพรองดานจินตนาการ ไมสามารถแยกเรื่องจริง เร่ืองสมมติ หรือ
ประยุกตวิธีการจากเหตุการณหน่ึงไปสูอีกเหตุการณหน่ึงได เขาใจในสิ่งที่เปนนามธรรมไดยาก 
ไมสามารถจัดระบบความคิดทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียนรู 
  8.7 มีความบกพรองดานสมาธิ มีความสนใจที่สั้น วอกแวกงาย 
 9. บุคคลพิการซ้ําซอน หมายถึง คนที่มีสภาพความบกพรองหรือความพิการ
มากกวาหนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน เชน คนปญญาออนที่สูญเสียการไดยิน เปนตน 
 

การจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษแตละประเภท 
การจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น 
 โปรแกรมการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น ซึ่งตองการสิ่งเรา
มากกวาเด็กสายตาปกติ ตองการการชวยเหลือแตแรกเริ่มโดยตรง รวมทั้งพัฒนาการรับ
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ความรูสึกจากการสัมผัสและการฟง ควรเริ่มในสัปดาหแรกของชีวิตและพัฒนาอยางตอเนื่อง  
เด็กควรสัมผัสแตะตองของเลนและวัตถุสิ่งของตาง ๆ เด็กตองการเรียนรูการรูสึกเรื่องรูปราง 
ขนาด และมิติอ่ืน ๆ พัฒนาการทางทักษะการฟงที่ดี เด็กควรเรียนรูและตัดสินวาเสียงมาจาก
ไหน (แหลงของเสียง) เด็กจะเรียนรูทักษะการฟงจากการเลน โปรแกรมการศึกษาระดับปฐมวัย
ที่ดีตองสนับสนุนการเลน และกิจกรรมนันทนาการแบบธรรมชาติที่สามารถปรับปรุงความมั่นใจ
ในตนเอง 
 
ตัวอยางโปรแกรมการศึกษาระดับปฐมวัยของเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น 
 1. ประสบการณที่สนุกในบรรยากาศเสมือนบานไมเปนทางการและปลอดภัย 
 2. เตรียมสรางประสบการณที่เด็กสามารถสอดแทรกขอมูลเกี่ยกับตนเอง และ
สิ่งแวดลอม 
 3. สรางกิจกรรมที่เตรียมความพรอมใหเด็กกอนวัยเขาสูระบบโรงเรียนชวยใหเด็ก 
คอย ๆ ผานเขาสูสิ่งแวดลอมทางการศึกษาทีละเล็กละนอย 
 4. เตรียมโอกาสใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมชั้นอยางหลากหลาย 
 5. สอนในเรื่องกวาง ๆ รวมถึงทักษะทางภาษาและการฟง ทักษะการศึกษาเบื้องตน 
ทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ และพัฒนาสายตาที่ยังเหลืออยู การเคลื่อนไหว   
การเขาสังคม ความมั่นใจในตนเอง และความเปนอิสระ 
 6. การสนับสนุนและชวยเหลือครอบครัวของเด็กในการชวยฝกทักษะที่บาน 
 7. การสอนโดยใชเทคนิคชวยสอน ดวยการสอนโดยตรง โดยการใชอุปกรณที่
ทันสมัย 
 8. เตรียมประสบการณที่ชวยเหลือเด็กใหไดรับประโยชนจากประสบการณการเห็น   
ที่มีอยู 
 9. เริ่มพัฒนาทักษะทางภาษา (พิมพพรรณ วรชุตินธร, 2545: 105-106) 
 
การจัดการศึกษาของเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็นในวัยเรียน 
 ความตองการทางการศึกษาของเด็กสายตาเลือนลางแตกตางจากเด็กตาบอด       
เด็กสายตาเลือนลางอาจตองการความชวยเหลือเรื่องการสอนภาษา หรือตองการเวลาเพิ่มขึ้น
ในการอาน เด็กตาบอดตองการหลักสูตรที่แตกตางบาง การเตรียมแผนการสอนและโครงการ
สอนตามหลักสูตร และการปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับเด็กตาบอดที่เรียนในโครงการ     
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เรียนรวมสามารถใชหลักสูตรของคนปกติได เพียงแตอาจตองมีการปรับปรุงเน้ือหา วิธีการสอน 
ตลอดจนการใชสื่อการสอนใหแตกตางไปจากคนปกติเทานั้น เพ่ือใหสามารถบรรลุจุดประสงค
ของการเรียนรูได จึงอาจตองมีแผนการสอนหรือโครงการสอนเปนรายบุคคล เชน เด็กตาบอด      
ไมสามารถวาดรูปหรือระบายสีได จึงจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรใหม โดยใชการปนหรือ    
ถักสานแทน แตในวิชาภาษาไทยอาจไมมีปญหาเลย เพราะเด็กสามารถใชอักษรเบรลล จึงเกิด
ทักษะการฟง พูด อาน เขียนได หรือในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หากมีสื่อการเรียนที่
เหมาะสม นักเรียนก็สามารถเรียนรูได สวนในวิชาพลศึกษาอาจตองมีการดัดแปลงอุปกรณ   
ลูกปงปอง ลูกฟุตบอลใหมีเสียง หรือปรับปรุงเทคนิคการสอนใหเหมาะสมได วิชาภูมิศาสตรก็มี
แผนที่นูนนักเรียนที่บกพรองทางการเห็นสามารถเรียนไดเกือบทุกวิชาสามัญ เพียงแตบางวิชา
อาจตองใชสื่อชวย บางวิชาครูผูสอนตองใชเทคนิคเฉพาะชวยในการสอน 
 หนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนใชเน้ือหาของคนปกติ เพียงแตแปลงเปนภาษา
เบรลล สวนรูปภาพเปนภาพนูน คลําได สําหรับคนตาบอดสนิท หรือหนังสือตัวโต รูปภาพ 
ขยายใหญ หรือแวนขยาย สําหรับคนสายตาเลือนลาง หรือผลิตเปนหนังสือเทปใชฟงสําหรับ  
ทั้ง 2 กรณีก็ได 
 
การจัดหลักสูตรเสริมทักษะพิเศษสําหรับเด็กตาบอด 
 เปนหลักสูตรที่จัดประสบการณเบื้องตนใหเด็กไดพัฒนาเพื่อนํามาใชประโยชนใน  
ดานการเรียน และการดํารงชีวิตประจําวัน เชน การเขียน-อาน อักษรเบรลล ทักษะการ
เคลื่อนไหว (O&M) การพิมพดีดปกติ ความรูดานคอมพิวเตอร เปนตน 
 การจัดชั้นเรียนเพ่ือคนพิการในปจจุบันจะมุงจัดในลักษณะการศึกษาแบบเรียนรวม 
(Inclusive Education) คือ การจัดการศึกษาใหกับเด็กทุกคนในระบบการศึกษาเดียว โดย      
ไมแยกวาเด็กพิการตองไปเรียนในโรงเรียนเฉพาะ 
 
การจัดชั้นเรียนในลักษณะการเรียนรวม 
 ชั้นนักเรียนปกติเต็มเวลา 
 นักเรียนในชั้นปกติเต็มเวลาและไดรับความชวยเหลือจากบุคลากรฝายการศึกษา
พิเศษ โดยการเฝาสังเกตนักเรียนในชั้นเรียนปกติแลวใหคําปรึกษาแนะนําแกครูปกติ            
นักการศึกษาพิเศษตองเปนนักวินิจฉัยที่ ดี สามารถวิเคราะหปญหาไดถูกตองและให
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกครูปกติได 
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 ชั้นเรียนปกติเต็มเวลา และบริการปรึกษาหารือ 
 ประเภทของการดําเนินงานมีลักษณะเชนเดียวกับประเภทที่ 1 แตเพ่ิมวัสดุอุปกรณ
พิเศษที่จําเปนในการสอน นักการศึกษาพิเศษตองเปนผูมีทักษะในการจัดหา จัดทําตลอดจน  
การนําสื่อไปใชสอนอยางเหมาะสมดวย 
 ชั้นเรียนปกติเต็มเวลาและบริการครูเดินสอน 
 การจัดการศึกษาพิเศษประเภทนี้นักเรียนจะเรียนในโรงเรียนใกลบาน แตละโรงเรียน 
มีเด็กเรียนรวมจํานวนนอยและเปนโรงเรียนขนาดเล็กอยูในพ้ืนที่ใกลเคียงกัน ครูเดินสอนจะ
เปนผูออกไปพบนักเรียนเรียนรวมและครูปกติในชั้นเรียน ซึ่งครูเดินสอนอาจทําตารางสอนและ
ตารางไปใหบริการชวยเหลือเปนรายเดือนหรือรายภาคเรียน และการไปใหบริการชวยเหลือน้ี
อาจจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนหรือพบเด็กพิการในชั้นเรียนก็ไดตามความจําเปน 
 ชั้นเรียนปกติเต็มเวลาและบริการสอนเสริม 
 นักเรียนในชั้นเรียนปกติแตไดรับบริการสอนเพิ่มเติมหรือสอนเสริมในหองเสริม
วิชาการนักเรียนจะไดรับความชวยเหลือพิเศษมากขึ้นจากครูสอนเสริมตามเวลาที่กําหนด      
ซึ่งครูสอนเสริมตองมีเวลาและสื่อการสอนอยางเพียงพอ นอกจากนี้ครูสอนเสริมยังไดรับการ
ฝกอบรมสําหรับการใหความชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษดวย และหนาที่ของครูสอน
เสริมประเภทนี้นอกจากการชวยเหลือนักเรียนในหองเสริมวิชาการและการใหขอเสนอแนะแก  
ครูปกติในการชวยใหนักเรียนในชั้นเรียนปกติประสบความสําเร็จแลวในปจจุบัน ครูสอนเสริม
ยังเขาไปชวยเหลือนักเรียนในชั้นเรียนปกติดวย ซึ่งเปนโอกาสที่จะทํางานรวมกับครูปกติ     
ไดอยางดี การใหบริการในหองเรียนเชนน้ีเหมาะกับปญหาการเรียนที่ไมหนักมาก 
 ชั้นเรียนพิเศษและชั้นเรียนปกติ 
 นักเรียนในชั้นเรียนพิเศษและเขาเรียนรวมในชั้นเรียนปกติมากนอยตามความ
เหมาะสม ครูการศึกษาพิเศษกับครูปกติเรียนรวมรับผิดชอบทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนพิเศษ 
 ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ 
 นักเรียนในชั้นพิเศษ และรวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมทั่ว ๆ ไปใน
โรงเรียน 
 
วิธีการจัดเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็นเขาชั้นเรียนรวม มี 5 วิธีคือ 
 1. เรียนรวมในชั้นปกติโดยไดรับบริการพิเศษบาง หรือไมตองรับบริการพิเศษเลย 
เน่ืองจากไดรับการฟนฟูสมรรถภาพจนถึงระดับชวยเหลือตนเองไดแลว 
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 2. เรียนรวมในชั้นปกติและรับบริการพิเศษจากครูเดินสอน ครูที่ปรึกษา และ/หรือ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 3. เรียนรวมในชั้นปกติและรับบริการพิเศษจากหองเสริมวิชาการ (resource room) 
 4. ชั้นพิเศษโดยสงไปเรียนรวมในชั้นปกติบางวิชา 
 5. ชั้นพิเศษสําหรับเด็กพิการแตละประเภทในโรงเรียน 
  5.1 เรียนรวมในชั้นปกติและรับบริการพิเศษบาง หรือไมตองรับบริการพิเศษ 
เน่ืองจากไดรับการฟนฟูสมรรถภาพจนถึงระดับที่ชวยตนเองได 
  5.2 เรียนรวมในชั้นปกติและรับบริการพิเศษจากครูเดินสอน/ครูที่ปรึกษา และ/
หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 
  5.3 เรียนรวมในชั้นปกติและรับบริการพิเศษจากหองเสริมวิชาการ (resource 
room)  
  5.4 ชั้นพิเศษโดยสงไปเรียนรวมในชั้นปกติบางวิชา 
  5.5 ชั้นพิเศษสําหรับเด็กพิการแตละประเภทในโรงเรียนปกติ 
 
การเตรียมการสอนและแนวขอสอบ 
 การเรียนการสอนสําหรับเด็กที่ตาบอดสนิทตองใชวิธีที่ไมอาศัยสายตาเปนหลัก 
สําหรับเด็กที่มีการมองเห็นหลงเหลือบาง การเรียนการสอนดวยวิธีการที่ใชกับเด็กปกติอาจ    
มีปญหาบางจึงตองอาศัยอุปกรณเครื่องมือพิเศษ ชวยใหสายตาดีขึ้น เชน แวนขยาย แต
อยางไรก็ตาม การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่บกพรองทางการเห็นก็ไมควรใหแตกตางไปจาก
เด็กปกติมากนัก ครูจะหาวิธีการอยางไรจึงจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูและบรรลุเปาหมายที่
ตองการไดโดยใชประสาทสัมผัสอ่ืนแทนตา 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีหลัก 5 ประการคือ 
 1. ตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสนองตามตองการของเด็กเปนรายบุคคล 
 2. ตองใชอุปกรณที่เปนรูปธรรม ใหโอกาสไดสัมผัสดวยมือในการสํารวจ สัมผัสจริง 
 3. แสดงความสัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไดเรียนรูตามสัมพันธของโครงสราง
ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 
 4. เพ่ิมเติมสิ่งเรา คือ ตองวางแผน จัดกิจกรรม และประสบการณเพ่ือเพ่ิมพูนความรู 
ที่เด็กมีอยู ขยายความสนใจไปสูสิ่งแวดลอม ชุมชน สังคม 
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 5. ใหมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองตามลําพัง ใหคนควาดวยความอยากรูอยาก
เห็น 
 
การจัดแผนการศึกษารายบุคคล 
 การสอนบางวิชาตองใชเทคนิคและเวลามากกวาปกติ หรือกรณีที่เด็กตองไดรับ
บริการพิเศษอ่ืน ๆ ดวย การจัดทําแผนการสอนรายบุคคล จึงเปนสวนหนึ่งที่จะเปดโอกาสให
เด็กไดเรียนรูตามความสามารถ และเหมาะสม 
 
แผนการสอนรายบุคคล (Individual Education Plan: IEP) 
 เปนแผนการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษที่ทางโรงเรียนจัดทําขึ้น โดย
ไดรับความรวมมือและความยินยอมจากผูปกครองของเด็กที่มีความตองการพิเศษ แผนน้ีมุง  
จัดแผนการศึกษาโดยคํานึงถึงพ้ืนฐานความสามารถของเด็กกอนแลวเสริมการศึกษาให
สอดคลองกับความตองการและเปนไปตามความสามารถในการเรียนรูของเขาเอง ซึ่งแตละคน  
มีไมเหมือนกัน ในการจัดการเรียนรวมนั้น เด็กแตละคนจะถูกเตรียม ความพรอมเพ่ือสงเขา
เรียนรวม หรือเด็กที่สงเขาเรียนรวมแลวอาจตองไดรับการชวยเหลือเปนพิเศษในบางวิชา ซึ่งจะ
ตางกันตามความสามารถของผูเรียนแผนการศึกษารายบุคคลจะชวยใหการเตรียมเด็กหรือ   
การสอนเสริมใหเด็กพิการมีประสิทธิภาพเปนไปตามทิศทางที่ตองการและสนองวะตถุประสงค
ตามที่ตั้งไว 
 
ประโยชนของแผนการสอนรายบุคคล 
 1. ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถของตน 
 2. ครูใชแผนการศึกษารายบุคคลเปนแนวในการพัฒนาการเรียนของเด็กตามความ
แตกตางระหวางบุคคล 
 3. ครูใชเปนแนวทางในการจัดแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับเด็กแตละคน 
 4. ใชเปนแนวทางในการเลือกสื่อการสอนใหเหมาะสมกับเด็ก 
 5. ชวยใหครูวางแผนชวยเหลือนักเรียนแตละคนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 6. ชวยใหการทํางานของผูเกี่ยวของทั้งหลายมีความเปนระบบยิ่งขึ้น 
 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 55-67) 
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การจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
 โปรแกรมการศึกษาของเด็กที่ มีความบกพรองทางการไดยินกอนวัยเรียนมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอเด็กที่สูญเสียการไดยินรุนแรงมากถึงสนิท และที่มีความสําคัญเทาเทียม
กันคือ โปรแกรมการศึกษาสําหรับครอบครัวเด็ก พอแมจําเปนตองรูวาจะชวยใหเด็กรับทักษะ
ทางภาษาและการสื่อความหมายและการพัฒนาความคิดเกี่ยวกับตนเองเชิงบวกอยางไร 
โปรแกรมดังกลาวจะไดจากโรงเรียนและผูเชี่ยวชาญที่ทํางานกับเด็ก (พิมพพรรณ วรชุตินธร, 
2545: 130)  
 การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินในวัยเรียน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ประกอบดวย 
 1. การสอนพูด เปนวิธีการสอนภาษาใหแกนักเรียนที่มีการสูญเสียการไดยินนอย
กวา 90 เดซิเบล ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตอไปน้ี 
  1.1 การฝกฟง การรับรูเกี่ยวกับเสียง การจําแนกเสียง ความเขาใจเกี่ยวกับ
เสียงที่ไดยิน 
  1.2 การฝกพูด 
       - การเตรียมความพรอมในการพูด เชน การบริหารปาก การบริหารลิ้น 
       - การสอนเสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต 
       - การสอนคํา วลี และประโยค 
  1.3 การฝกอานริมฝปาก 
       เปนการฝกการสังเกตการเคลื่อนไหวของริมฝปาก สีหนาทาทางของ ผูพูด
แลวแปลความหมายจากการสังเกตนั้น 
  1.4 การฝกการใชภาษา 
       เปนการนํากระบวนการฝกพูดทั้งหมดมาใชในการพูดเพื่อการสื่อสาร โดย
การฝกใหเด็กเลียนแบบการพูดจากครู และเด็กสามารถพูดสื่อสารดวยตนเองในที่สุด 
 2. ภาษามือ (Sign Language) เปนระบบการสื่อสารของเด็กที่มีการสูญเสียการ  
ไดยินในระดับมากตั้งแต 90 เดซิเบลขึ้นไป หรือหูหนวก ที่ไมสามารถสื่อสารดวยการพูดได   
จึงใชภาษามือในการติดตอสื่อสาร ภาษามือจึงเปนระบบสื่อสารอยางหนึ่งของคนหูหนวก โดย
ใชการแสดงการวางมือในตําแหนงตางๆ กัน แตละทาตําแหนงของมือมีความหมายแตกตางกัน 
ผูที่เขาใจภาษามือไดจึงตองมีความรูเกี่ยวกับภาษามือ  
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 3. การสะกดน้ิวมือ (Finger Spelling) เปนระบบการสื่อสารอยางหนึ่งของ         
คนหูหนวก โดยการทําทาดวยนิ้วมือเปนรูปตาง ๆ แทนตัวพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต 
 4. ทาแนะนําคําพูด (Cued Speech) เปนวิธีการสื่อสารชนิดหนึ่งที่ประดิษฐขึ้นมา
ใชในการสื่อสารประกอบดวยทามือ 8 ทา แทนเสียงพยัญชนะ ตําแหนงของมือ 4 ตําแหนง คือ 
บริเวณขางใบหนา คอ คาง และปาก แทนเสียงสระ เพ่ือใหผูมีความบกพรองทางการไดยิน
สังเกตทามือเหลานั้นประกอบกับการอานริมฝปากของผูพูดไปพรอม ๆ กัน 
 5. การสื่อสารแบบรวม (Total Communication) เปนระบบสื่อสารอยางหนึ่งของ
คนหูหนวก โดยใชวิธีสื่อสารหลายวิธีรวมกันกับการพูด เชน ภาษามือ ภาษาพูด การสะกดนิ้ว
มือ การอานริมฝปาก ทาแนะคําพูด รวมทั้งการอานและการเขียน (กระทรวงศึกษา, 2544: 19-
25) 
 
หลักการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
 1. เวลาพูดควรใหเด็กเห็นหนาครู อยาพูดขณะหันหลังเขียนกระดาน เพราะเด็ก
จะตองอานริมฝปากครูดวย 
 2. ครูสรุปประเด็นสําคัญ คําศัพทหรือขอความที่สําคัญสั้น ๆ คําสั่ง การบาน หรือ
งานที่มอบหมายบนกระดาน เพ่ือใหเด็กเขาใจไดงายขึ้น เพราะการฟงอยางเดียว อาจทําใหเด็ก    
ไมแนใจ อาจสื่อความหมายผิด 
 3. การบรรยาย ครูควรเขียนหัวเร่ืองลงบนกระดานทุกครั้ง ทําใหเด็กเขาใจวาครู
กําลังพูดเรื่องอะไร 
 4. ควรมีเอกสารประกอบการสอนทุกครั้ง 
 5. หากมีการถาม-ตอบ ใหอานคําถามและคําตอบซ้ํา ๆ อยางนอย 2-3 ครั้ง  
 6. พยายามแสดงออกทางสีหนาและทาทาง เพราะเด็กจะแปลความหมายจากการ
แสดงทาทางประกอบ รวมทั้งการแสดงออกทางใบหนาของครู 
 7. ตรวจสอบทุกครั้งวาเด็กเขาใจเรื่องที่สอนหรือไม 
 8. ครูตรวจสอบเครื่องชวยฟงของเด็กวาทํางานหรือไม 
 9. ครูจัดกลุมยอยใหเด็กไดทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนที่ถูกใจ 
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การเรียนรวม 
 การจัดใหเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินเรียนรวมกับเด็กปกติ ควรพิจารณา
อยางรอบคอบจากบุคคลหลาย ๆ ฝาย เชน ผูบริหารโรงเรียนที่เด็กจะเขาเรียนรวม ครูประจํา
ชั้น นักการศึกษาพิเศษ ผูปกครอง และผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ นอกเหนือจากประเภทของชั้น   
เรียนรวมที่ตองพิจารณาใหเหมาะสมแลว ตองพิจารณาบริการเสริมอ่ืน ๆ ที่จําเปน เชน บริการ
จากนักตรวจวัดความไดยิน นักโสตสัมผัสวิทยา  นักแกไขการพูด และอ่ืน ๆ ซึ่งตองพิจารณา
ตามความตองการพิเศษของเด็ก โดยพิจารณาสิ่งตอไปน้ี 
 1. ความรุนแรงของความสูญเสียการไดยิน 
 2. เด็กสามารถใชการพูดไดหรือไม 
 3. ความยินยอมและความรวมมือจากผูปกครอง 
 
การจัดการเรียนการสอน 
 ลักษณะการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน สามารถจัด
โดยการพิจารณาระดับของความสูญเสียการไดยิน แบงไดเปน 3 ประเภท ตามความเหมาะสม
ดังนี้ 
 1. ประเภทที่ 1 ระดับความไดยิน 20-40 เดซิเบลและเกิน 40-50 เดซิเบล จัด
การศึกษาแบบชั้นพิเศษ ฝกพูดตั้งแตเล็ก ๆ วัยกอนเรียนแลวสงเขาเรียนกับเด็กปกติ สวน
ประเภทสูญเสียการไดยิน 40 ไมเกิน 55 เดซิเบล จะอนุโลมใหเรียนรวมไดเฉพาะรายที่มี
สติปญญาดีมากและสนใจในการเรียนเทานั้น ใชวิธีการสอนแบบ Oral Approach (สอนพูด) 
 2. ประเภทที่ 2 ระดับความไดยินเกิน 40-55 55-70 และ 70-85 เดซิเบล ทั้ง 3 
ประเภทนี้ จัดสอนพูดในโรงเรียนเด็กหูตึงเฉพาะใหแยกจากโรงเรียนสอนเด็กหูหนวก ไมควรสง
เด็กเรียนรวมกับเด็กปกติเพราะจะเรียนรูไดชากวาเด็กปกติมาก เน่ืองจากพัฒนาการทางภาษา
ชา ใชวิธีการสอนแบบ Oral Approach (สอนพูด) 
 3. ประเภทที่ 3 หูหนวกเกิน 85 หรือ 93 เดซิเบลขึ้นไป เด็กประเภทนี้จัดใหเรียนใน
โรงเรียนสอนคนหูหนวกเทานั้น การสอนพูดใหเด็กหูหนวกสนิทนั้นไดผลนอยมาก หรือไมได
เลย แตประโยชนที่จะไดรับก็คือ การอานริมฝปาก อานทาทางคนพูด พูดไดบางเปนการชวยใน
การเรียนรูภาษาไดทางหนึ่ง ใชวิธีการสอนแบบ Total Communication Approach (ระบบรวม) 
(กรมสามัญศึกษา, ม.ป.ป.: 9) 
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หลักสูตรและการวัดผลประเมินผล 
 หลักสูตรสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยินในปจจุบัน ใชหลักสูตรดังนี้  
 1. ใชหลักสูตรเดียวกับเด็กปกติ คือ 
     - หลักสูตรกอนประถมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2540) 
     - หลักสูตรระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
     - หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
     - หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
 โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับความตองการและความสามารถของ
บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
 2. หลักสูตรกิจกรรมบําบัดทางการศึกษา เปนหลักสูตรเพ่ือบําบัดฟนฟู เตรียม
ความพรอมทางดานรางกาย การเขาถึงดานการเรียนรู เชน การฝกฟงและพูด การใชภาษามือ 
การอานริมฝปาก เปนตน 
 3. หลักสูตรกิจกรรมงานวิชาชีพ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมดานการประกอบ
อาชีพ 
 
การประเมินผล 
 เปนกระบวนการวัดผลความกาวหนาทางดานการเรียนการสอนตามหลักสูตร     
โดยปรับใหเหมาะกับความสามารถทางการเรียนรูของบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
การวัดผลตามหลักสูตรกิจกรรมบําบัดทางการศึกษา เชน การฝกพูด การใชภาษามือ เพ่ือเปน
การประเมินผลตามหลักสูตรกิจกรรมงานวิชาชีพ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบพฤติกรรม 
ตาง ๆ ในทุกดานของเด็กจะชวยเหลือพัฒนาเด็กตอไป 

 
การจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษสําหรับบุคคลที่มีปญหาทางการเรียนรู 
วิธีสอนบุคคลที่มีปญหาทางการเรียนรู 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2538: 84-86) กลาวถึง แนวการสอนทั่ว 
ๆ ไปสําหรับเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูวา เน่ืองจากปญหาทางการเรียนรูมีขอบขายกวางขวาง  
ทั้งพฤติกรรมการเรียนวิชาการ และพฤติกรรมที่แสดงออกในเชิงรบกวนชั้นเรียน ดังน้ัน
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แนวทางการสอนเด็กที่ มีปญหาทางการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพในชั้นเรียนปกติมีแนว
ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. สอนโดยเนนความสามารถเดนของเด็กเพื่อใหเด็กไดรับประสบการณของ
ความสําเร็จ เชน ถาพบวาเด็กใชสายตาในการเรียนรูไดดีที่สุด ครูควรใหเด็กไดมองดูวัตถุตาง 
ๆ แทนที่จะพูดใหฟงเทานั้น 
 2. พยายามลดกิจกรรมที่ตองใชทักษะหรือความสามารถที่เปนจุดบกพรองของเด็ก 
เชน ถาพบวาเด็กมีปญหาการเขียนก็ไมควรใหงานที่เด็กตองเขียนมาก แตอาจใหตอบปาก
เปลาหรือตอบใสเทปบันทึกเสียงแทนการเขียน  
 3. พยายามพัฒนาจุดบกพรองของเด็กหลังจากที่เด็กประสบความสําเร็จจากการใช
ความสามารถเดนไดแลว 
 4. กําหนดความคิดรวบยอดที่จะใหเด็กเรียนใหชัดเจน ถาจะสอนความคิดรวบยอด
ใหม ครูตองทําความคิดรวบยอดใหมไปสัมพันธกับสิ่งที่เด็กเคยเรียนรูมาแลวและสรุปใจความ
สําคัญไดเอง 
 5. ชวยใหเด็กตระหนักถึงเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยชี้ใหเด็กเห็นวา
เม่ือวานนี้เด็กทําอะไรไดบาง วันน้ีเด็กทําอะไรสําเร็จไดในวันพรุงนี้บาง 
 6. ตั้งเปาหมายระยะสั้นอยางชัดเจนที่เด็กสามารถทําได โดยจัดลําดับของงานใหมี
ความยากงายตาง ๆ กันไปโดยใหเด็กทํางานอันดับแรก ๆ ตามความสามารถของเขา จากนั้น
คอย ๆ จํากัดเวลา พรอมทั้งบันทึกความกาวหนาของเด็ก เม่ือเด็กทํางานขั้นแรกไดเสร็จตาม
กําหนดเวลา จึงคอยใหงานที่ยากขึ้นโดยใชกระบวนการเรียนการสอนแบบเดียวกัน 
 7. ใหขอมูลยอนกลับทันทีที่เด็กทํางานเสร็จ ถาเด็กทําผิดบอกใหทราบทันทีอธิบาย
ใหมและใหเด็กแกไขใหมทันทีแตตองใชวิธีทางบวก ถาเด็กทําไดเสร็จตองรีบใหคําชมเชยและ
บอกเหตุผลที่เด็กไดรับคําชมเชย โดยเนนที่ความพยายามในการทํางานเปนหลักไมชมเชย
เฉพาะผลงานที่ครูพอใจ 
 8. ใหหยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวรอเวลาอีกระยะหนึ่ง ถาครูไดพยายามใชวิธีการใหม ๆ 
หรือกิจกรรมใหม ๆ เพ่ือชวยเหลือเด็กแลวแตเด็กยังไมสามารถพัฒนาได 
 9. อยาพยายามสอนสิ่งที่เด็กไมสามารถเรียนรูและไมอาจเรียนรูได 
 10. เน้ือหา บทเรียน และเทคนิควิธีการเรียนการสอนที่จะนํามาใชสอนนั้นควรเริ่ม
สอนเนื้อหาหรือบทเรียนที่ต่ํากวาระดบชั้นเรียนของเด็ก 1 ป เพ่ือใหเด็กไดรับประสบการณของ
ความสําเร็จ 
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 11. จัดกิจกรรมในทักษะเดียวกันใหหลากหลาย เพ่ือวาเด็กจะไดเลือกงานที่ทําได
และใหเด็กทํางานตามแนวทางของเขาเอง เชน ใชปากกาสีแดง เลือกมุมที่จะนั่งทํางานเองใช
อุปกรณชวยประเภทเครื่องเลนเทป หรือคอมพิวเตอร เปนตน  
 12. ใชอุปกรณการสอนที่เปนรูปธรรมมากที่สุด 
 13. ใชเกมหรือกิจกรรมที่ใหเด็กไดมีโอกาสเคลื่อนไหว ไดสัมผัส ไดมองเห็น และ    
ไดยินไดฟง เพราะจะทําใหเด็กสนุกในการเรียนรูและเรียนรูไดเร็ว 
 14. สอนซ้ําและทบทวนบอย ๆ เพราะตามปกติเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูตองการ
ประสบการณซ้ําและบอยมากกวาเด็กปกติ 
 15. จัดทําปายกระดาษแข็งหรือธงสีแดง ซึ่งมีความหมายวา ตองการความชวยเหลือ 
ขางหนึ่งของปายอาจเขียนวา “พยายามทํางานตอไป” และอีกขางหนึ่งเขียนวา “หนูมีปญหา” 
ใหเด็กยกขึ้นตั้งหันออกนอกตัวเม่ือตองการความชวยเหลือจากครู วิธีนี้จะชวยลดความคับของ
ใจใหแกเด็กไดบาง และปายหรือธงก็จะชวยลดความวุนวายไปได  โดยที่เด็กไมตองลุกจากที่นั่ง
หรือยกมือหรือเรียกรองขอความชวยเหลือจากครูบอย ๆ และนอกจากนี้ปายดังกลาวยังทํา
หนาที่เตือนเด็กใหทํางานตอไปอีกดวย 
 สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการประถม 
ศึกษาแหงชาติ ไดเสนอวิธีสอนเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูเปนตัวอยางไว 10 วิธีดังนี้ 
 1. วิธีการถามตัวเอง (Self Question) ครูสอนใหนักเรียนตั้งคําถามตนเองเกี่ยวกับ
เน้ือหาที่เรียน เชน ปญหาคืออะไร ฉันควรทําอยางไร ฉันควรจะวางแผนอยางไร ฉันแกปญหา
ไดอยางไร เปนตน การใหนักเรียนตั้งคําถามตนเองจะชวยใหเด็กมีเวลาคิดแกปญหาตาง ๆ ได 
 2. วิธีทองจํา (Verbal Rehearsal) โดยครูเปนคนพูดและใหเด็กพูดตามดวยเสียงดัง 
และเสียงกระซิบแลวจึงใหทองจํา โดยไมมีเสียงและทําปากขมุบขมิบ ครูอาจใหเด็กพูดใหมโดย
ใชคําพูดของเด็กเองแตความหมายเหมือนเดิม วิธีดังกลาวนี้ชวยใหเด็กจําเนื้อหาได 
 3. วิธีจัดหนวยการเรียน (Organization) ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู เราทราบวา
เด็กสามารถเรียนไดดีโดยการเชื่อมโยงความรูใหมเขากับความรูเกาที่เด็กเรียนรูมาแลว 
บางครั้งการจัดเนื้อหาวิชาที่ใหเด็กเรียนไมเรียงลําดับตามหลักการเรียนรูดังกลาว จึงควรจัด
เน้ือหาใหมเปนหนวยยอย ๆ ที่ประกอบดวยเนื้อหาที่พอเหมาะกับความสามารถของเด็กใหเด็ก
เรียนรูทีละหนวย บทตอไปควรมีเนื้อหาใหมไมมากนักและควรสัมพันธกับสิ่งที่เด็กเรียนรูแลว
ในบทกอน 
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 4. ใชความรูเดิม (Using Prior Knowledge) คลายกับขอ 3 กลาวคือ เนื้อหาใน
บทเรียนใหมจะตองสัมพันธกับเนื้อหาในบทที่เด็กเรียนมาแลว จึงจะทําใหเด็กเรียนรูไดดี 
 5. ใชกลยุทธในการจํา (Memory Strategy) ครูพยายามสรรหากลวิธีในการจดจําสิ่ง
ตาง ๆ ใหไดดี ซึ่งบางครั้งอาจเชื่อมโยงกับสิ่งที่นาสนใจหรือเหตุการณตาง ๆ หรือลักษณะเดน
ของสิ่งนั้น ๆ เชน เด็กจําไดดีจากการรองเพลง ตาสีจําวันเกิดของลูกไดดีเพราะวันน้ันมีพายุพัด
อยางรุนแรง เด็กจําพยัญชนะ บ ได เพราะมีสวนคลายกับ ข แตตองกวางกวา ข เปนตน 
 6. วิธีการพยากรณ (Prediction) เปนการใหเด็กคาดเดาลวงหนาเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน 
เชน วันน้ีจะเรียนอะไรบาง และใหเด็กตรวจสอบวาถูกตองตามที่คาดเดาหรือไม 
 7. วิธีกําหนดลวงหนา (Advance Organizer) จากหลักการเรียนรูที่วาเด็กจะเรียนได
หากเด็กทราบลวงหนากอนวาจะเรียนเรื่องอะไร เด็กจะไดเตรียมตัววาตนเองมีความรูหรือยัง   
จะไดเชื่อมโยงความรูที่มีอยูแลวกับความรูใหม ดังน้ัน ครูจึงควรแจงใหเด็กทราบลวงหนาวาจะ
เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรบาง เพ่ือใหเด็กเตรียมตัวลวงหนาและเตรียมความพรอมที่จะเรียน 
 8. วิธีปรับพฤติกรรมความคิดความจํา (Cognitive Behavior Modification) ซึ่ง
ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้น คือ 
  8.1 ครูแสดงเปนตัวอยางขณะอธิบายใหเด็กฟง 
  8.2 นักเรียนแสดงทาทางตามครูขณะฟงครูพูด 
  8.3 นักเรียนอธิบาย หรือพูดดวยเสียงอันดัง 
  8.4 นักเรียนอธิบาย หรือพูดดวยเสียงกระซิบ 
  8.5 นักเรียนแสดง 
 9. บุคคลแบบอยาง (Modeling) ครูอาจแสดงพฤติกรรมใหเด็กดูเปนแบบอยางหรือ
ใหเด็กดูเปนแบบอยางก็ได รวมทั้งพฤติกรรมในการแกปญหาตาง ๆ ครูอาจอธิบาย
ประกอบการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ดวย แลวใหแสดงบาง 
 10. การตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) เด็กสามารถเรียนรูไดโดยการปรับปรุง
แกไขจากความผิดของตนเอง กระทําผิดจึงไมใชสิ่งเลวรายเสมอไป ครูจึงฝกใหเด็กหมั่นสังเกต
ตนเองจะไดเขาใจวาตนเองทําผิดพลาดอยางไรบาง ใหเด็กเสนอแนะขอแกไขจะไดไมแสดง
ความผิดพลาดซ้ําอีก (พิมพพรรณ วรชุตินธร, 2545: 227-230) 
 ผดุง อารยะวิญู (2543) กลาวถึง หลักในการสอนบุคคลที่มีปญหาทางการเรียนรู 
ดังนี้ 
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 หลักวิธีสําคัญคือ ครูไมสอนเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร แตครูจะสอนทักษะในการเรียน
หนังสือและทักษะในการทําขอสอบดังนี้ 
 1. ทดสอบความสามารถของเด็กกอนทําการสอน 
 2. อธิบายยุทธวิธีในการเรียน การศึกษาหาความรูดวยตนเองทีละขั้น 
 3. ใหเด็กจําขั้นตอนงาย ๆ 
 4. ใหเด็กทํางานตามที่ครูมอบหมาย 
 5. ครูใหแรงเสริม 
 6. ครูทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก 
 ผลัดกันสอน 
 เปนวิธีการใหนักเรียนผลัดเปลี่ยนกับครูในการสอนใหโอกาสนักเรียนสอนกันเอง 
โดยครูจะสอนใหนักเรียดูเปนตัวอยาง และครูแนะนํานักเรียนใหปฏิบัติตามขั้นตอน โดยครูจะ
ไมทําหนาที่บรรยายเนื้อหาวิชา แตจะกระตุนในนักเรียนไดอภิปรายซักถามเปนกลุมยอย ๆ  
 การสอนตรง 
 วิธีการนี้ครูจะตองกําหนดจุดประสงคในการสอนที่ชัดเจน มีการวิเคราะหงานมาใชใน
การสอน มีการบันทึกความกาวหนาของเด็กอยางเปนระบบ พรอมกับนําวิธีปรับพฤติกรรมมา
ใช ครูจะทบทวนเนื้อหาและทักษะยอย ๆ เพ่ือใหแนใจวาเด็กมีทักษะในแตละขั้นตอน 
 การฝกทักษะ 
 การฝกทักษะมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
 1. กําหนดจุดประสงคแตละขั้นตอนใหชัดเจน 
 2. วิเคราะหงานแตละทักษะออกเปนทักษะยอยๆ  
 3. ฝกทักษะแตละขั้นตอนยอย ๆ ทีละขั้น 
 4. ประเมินผลความกาวหนา 
 การวิเคราะหงานเปนการจําแนกเนื้อหาที่จะสอนออกเปนขั้นตอนยอย ๆ หลาย
ขั้นตอนและจัดเรียงลําดับจากงายไปหายาก พรอมทั้งกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของ  
แตละขั้นตอนอยางครบถวน เชน การใชโทรศัพทประกอบดวยขั้นตอนตอไปน้ี คือ 
 1. การหาหมายเลขโทรศัพทได 
 2. การมองเห็นความเหมือนกันระหวางตัวเลขในสมุดโทรศัพทและตัวเลขบนแปน
หมุน 
 3. การหมุนหมายเลขโทรศัพท 
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 4. การพูดคุยโทรศัพท เปนตน 
 ในการสอนครูตองสอนทักษะทีละอยางตามลําดับความยากงาย 
 
การกระตุนใหเด็กทําตาม (Prompting) 
 หมายถึง การกระตุนเด็กในขณะเด็กประกอบกิจกรรมการเรียน เพ่ือใหเด็กเรียนรู  
ไดดีขึ้น เม่ือการเรียนรูเกิดขึ้นแลวครูอาจลดการกระตุนลง เม่ือพฤติกรรมการเรียนรูของเด็ก
คงที่แลวครูจึงหยุดการกระตุน การกระตุนอาจทําไดหลายทาง เชน การกระตุนทางกาย ทาง
วาจา การเห็น และการเลียนแบบ 
 1. การกระตุนทางกาย (Physical prompts) เปนการชวยเหลือเด็กในการเคลื่อนไหว 
เชน เด็กเอ้ือมหยิบของได เปนตน หรือการจับมือเด็กเขียนหนังสือในครั้งแรกครูจะจับมือเด็ก
แลวลากเสนจนเปนตัวอักษร ครั้งตอ ๆ ไป ครูลดความชวยเหลือลง ครูอาจเพียงแตจับมือเด็ก
และเด็กลากเสนเอง เม่ือเด็กเขียนไดดีแลวครูใหเด็กเขียนหนังสือเองโดยไมตองจับ 
 2. การกระตุนทางวาจา เปนการกระตุนเด็กโดยใชเสียง เชน ในการเรียนเร่ืองสี ครู
สอนสีไปแลว 3 สี คือ สีน้ําเงิน แดง เหลือง เด็กตอบสีเหลืองไมคอยได ครูจะถามวานี่สีอะไร 
เม่ือเด็กไมตอบ ครูบอกวาสีเหลืองดวยเสียงดังชา ๆ ครูถามเชนน้ีหลายครั้ง และตอบหลายครั้ง 
ในการตอบครั้งตอ ๆ มา ครูลดความดังของเสียงลงทีละนอย จนไมมีเสียงเลยในที่สุด 
 3. การเนน (Highlighting) เปนการเนนดวยเสียงหรือดวยเสนก็ได การแทนดวยเสียง 
ไดแก การเปลงเสียงคําตอบดัง ๆ เปนตน การเนนดวยเสน เชน ขีดเสนสีขาวรอบเครื่องมือ 
(ในโรงฝกงาน) ที่เปนอันตราย แลวอธิบายเด็กใหเขาใจจนกระทั่งเด็กเขาใจดีแลวจึงลบเสนออก  
เปนตน 
 4. การเลียนแบบ บุคคลที่มีปญหาทางการเรียนรูชอบเลียนแบบครูและผูที่ตนชอบ   
ในการเรียนรูครูควรเปนตัวอยางที่ดีในทุกดานทั้งดานการเรียนและดานอ่ืน ๆ 
 
การเรียนรวม 
 เด็กที่มีปญหาในการเรียนรูสวนใหญควรเขารับการศึกษรวมกับเด็กทั่วไปในชั้นเรียน
ปกติ และไดรับการสนับสนุนดวยบริการพิเศษและหลักสูตรทางเลือกที่เหมาะสมกับความ
ตองการพิเศษของเด็ก ประเภทของโปรแกรมการศึกษาและการสนับสนุนที่เด็กที่มีปญหาใน  
การเรียนรูไดรับควรถูกกําหนดขึ้นโดยความตองการเฉพาะบุคคลของเด็กเอง เขาตองการ
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บทเรียนและอุปกรณการสอนที่ไดรับการปรับปรุง ตองการเวลาการเรียนรูเพ่ิมขึ้น เด็กบางคน
ตองการการสอนทบทวน เด็กบางคนตองการการสอนดวยวิธีการสอนเฉพาะ 
 ศันสนีย ฉัตรคุปต (2543: 124-126) กลาววา การที่เด็กที่มีปญหาในการเรียนรูได
เรียนรวมในชั้นเรียนปกติ จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดตองมีปจจัยตาง ๆ ตอไปน้ี 
 1. ทัศนคติและความเชื่อ 
  1.1 ครูตองเช่ือม่ันวาเด็กสามารถเรียนได 
  1.2 บุคลากรในโรงเรียนตองรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของเด็กกลุมน้ี 
  1.3 มีการเตรียมการลวงหนาของบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนในหอง 
  1.4 ผูปกครองรับรูและสนับสนุนรูปแบบการเรียนรวมในชั้นเรียนปกติ 
  1.5 ทีมงานการศึกษาพิเศษตองใหความรวมมือในการเรียนชั้นเรียนปกติ 
 2. สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 
  มีความพรอมของบริการดานตาง ๆ สถานที่และอุปกรณตาง ๆ เชน สนามเด็ก
เลน อาคาร ของเลน และสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ ใหเพียงพอตอความตองการของเด็กที่มี
ความบกพรองในการเรียนรู 
 3. การสนับสนุนจากโรงเรียน 
  3.1 ครูใหญตองเขาใจถึงความจําเปนของเด็กพิเศษหรือเด็กที่มีความบกพรอง
ในการเรียนรู 
  3.2 มีบุคลากรคอยใหความชวยเหลืออยางเพียงพอ 
  3.3 มีนโยบายและเครื่องมือในการติดตามความกาวหนาของเด็กที่มีความ
บกพรองในการเรียนรู 
 4. ความชวยเหลือ 
  มีทีมงานพรอมที่จะใหความชวยเหลือเด็กที่มีความบกพรองในการเรียนรู 
ไดแก ครูปกติ ครูการศึกษาพิเศษ และผูเชี่ยวชาญดานอ่ืน ๆ โดยทีมงานจะตองวางแผนเปน
ทีม มีการแกปญหาและจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษหรือการศึกษารายบุคคลสําหรับเด็กที่มี
ความบกพรองในการเรียนรู 
  นอกจากนี้สิ่งสําคัญอีกสิ่งหน่ึงคือ การใหความชวยเหลือดานทักษะทางสังคม
การใหความชวยเหลือในเรื่องพฤติกรรมทางสังคมจากชุมชนก็เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งสําหรับ
เด็กกลุมน้ี 
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 5. วิธีการสอน 
  5.1 ครูตองมีความรูและทักษะในการเลือกและปรับหลักสูตรตลอดจนวิธีการ
สอนใหเหมาะกับเด็กแตละคน 
  5.2 จัดระบบการสอนใหมีความหลากหลาย เชน การสอนเปนทีม การจัดกลุม
ขามชั้นเรียน การจัดกลุมสอนซอมเสริม 
  5.3 ครูตองสนับสนุนสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียน เนนกิจกรรมทาง
สังคมระหวางนักเรียน 
 
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 
 ลักษณะการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีปญหาในการเรียนรู อาจใชแหลง
ศูนยการเรียนในโรงเรียน ซึ่งเด็กเขาไปรับบริการในชวงระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณวันละครึ่ง
ชั่วโมงถึงสองชั่วโมง การเรียนสวนใหญคงเรียนอยูในชั้นเรียนธรรมดา ครูในแหลงศูนยการ
เรียนปฏิบัติหนาที่สอนซอมเสริมใหแกเด็กเปนกลุมเล็ก ๆ หรือรายบุคคล เนนการสอนวิชาการ
โดยเฉพาะการอาน ซึ่งเปนการสอนเพื่อการแกไขความบกพรอง นอกจากนี้ ครูที่ปรึกษาซึ่ง
ปฏิบัติงานรวมกับครูประจําชั้นจะชวยสอนเปนพิเศษในชั้นเรียนปกติ 
 เนื่องจากเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูมีสภาพความรุนแรงของปญหาแตกตางกัน  
การจัดใหเด็กเรียนรวมในชั้นเรียนปกติเต็มเวลาอาจไมเหมาะสม ครูจึงตองพิจารณาหากเด็ก  
มีปญหาการเรียนรูเพียงเล็กนอยก็สามารถเขาเรียนในชั้นเรียนปกติเต็มเวลาได แตถาเด็ก      
มีปญหาในการเรียนรูมาก โรงเรียนอาจจะตองคํานึงถึงการจัดหองเสริมวิชาการและมี          
ครูการศึกษาพิเศษ หรือครูที่ไดรับการฝกอบรมดานนี้โดยตรงคอยใหความชวยเหลือและจัดทํา
แผนการสอนเฉพาะบุคคลสําหรับเด็ก เด็กอาจถูกจัดใหเขาเรียนในชั้นพิเศษและ เรียนรวมกับ
เด็กปกติในรายวิชา ศิลปะ พลศึกษา ฯลฯ เม่ือเด็กมีพัฒนาการการเรียนดีขึ้นตามลําดับแลว 
อาจจัดใหเขาเรียนรวมในชั้นเรียนปกติได ทั้งน้ีครูตองตระหนักวาเด็กที่มีปญหาในการเรียนรู
ทุกคนตองการไดรับประโยชนจากการเรียนการสอนเชนเดียวกับที่  เด็กปกติไดรับ ครูจะตอง
สอนใหเด็กไดเรียนรูวาแบบใดจึงเหมาะสมกับตนเอง (พิมพพรรณ วรชุตินธร, 2545: 230-235) 
 
วิธีการสอน พูด ฟง อาน เขียน สําหรับบุคคลที่มีปญหาทางการเรียนรู 
 บุคคลที่มีปญหาทางการเรียนรูสวนใหญจะมีปญหาดานการอาน เพราะฉะนั้นจึงควร
ใหเด็กมีประสบการณทักษะดานภาษา ไดแก การฟง พูด อาน เขียนที่สนุกสนานและมี
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ความรูสึกวาทําไดสําเร็จ และควรเริ่มตนตั้งแตระดับอนุบาล 1 การอานหนังสือนิทานใหบุคคล 
ที่มีปญหาทางการเรียนรูอาจจะทําใหเด็กเบื่อ และระหวางที่นั่งฟงก็จะรังแกเพื่อนที่นั่งขาง ๆ 
จนครูตองไลใหออกจากกลุม ซึ่งเปนประสบการณที่ไมดีสําหรับเด็ก เพราะฉะนั้นครูจึงควร
คํานึงในประเด็นตอไปน้ี 
 1. เร่ืองที่เลาหรืออานจะตองสั้น การอานหนังสือใหเด็กฟงขนาด 5 หนาจบ และเด็ก
นั่งฟงอยางสนใจดีกวาอานหนังสือยาวขนาด 20 หนา และมีการดุและลงโทษเด็ก 
 2. จัดเนื้อที่ขอบเขตของเด็กแตละคนระหวางเวลานิทาน หรือฟงการอานโดยอาจ  
ขีดเปนเสนบนพื้น หรือจัดที่นั่งของเด็กแตละคน 
 3. ใหเด็กมีสวนรวมในนิทานหรือเร่ืองที่อาน เชน ใหเด็กเลนเกมนิ้วมือ (finger play) 
และระหวางที่ฟงนิทานใหชวยหยิบ เชน ถือหุน หรือชวยเหลือครู เลื่อนตัวละครในนิทาน เพ่ือ
ติดบนแผนปาย สําลี ซึ่งการมีสวนรวมนี้จะชวยใหเด็กไมสามารถกอกวนเพื่อน ๆ ได  
 4. อานหนังสือหรือเลนนิทานในกลุมยอย เพ่ือครูจะไดใหความสนใจแกเด็กเปน
รายบุคคลได 
 5. เลือกเร่ืองที่เกี่ยวกับความรูสึกทั้งที่เปนสุข และเปนทุกข เพ่ือกระตุนพัฒนาการ
ดานอารมณของเด็กใหแสดงออกไดเหมาะสม 
 การสอนซอมเสริมแกบุคคลที่มีปญหาทางการเรียนรูควรเนน 5 ดาน ตอไปน้ีคือ 
 1. การเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย 
 การเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายเปนสิ่งจําเปนในการเรียนรู โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการเคลื่อนไหวกลามเน้ือใหญ (gross motor) เชน การเดิน การวิ่ง กระโดด และการ
เคลื่อนไหวกลามเนื้อเล็ก (fine motor) เชน ใชมือจับสิ่งของ การจับปากกา เปนตน การ
พัฒนาการเคลื่อนไหว ควรมีกิจกรรมในการพัฒนาสิ่งตอไปน้ี 
  - จังหวะ 
  - การทรงตัว 
  - การยืดหยุนทางกลามเน้ือ 
  - ความแข็งแรงของกลามเน้ือ 
  - ความเขาใจเกี่ยวกับรางกาย 
 2. การรับรู 
 มนุษยเราสามารถรับรูไดหลายดาน ไดแก การรับรูทางการฟง การใชสายตา การ
สัมผัส การดมกลิ่น และการลิ้มรส แตการรับรูที่สําคัญที่สุด และใชมากที่สุดสําหรับ  การเรียนรู 
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คือ การฟง การมองเห็น และการสัมผัส การรับรูเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอ การเรียนรูเปน
อยางยิ่ง หากปราศจากการรับรูแลวมนุษยเราไมสามารถจะเรียนรูได เน่ืองจากการรับรูที่กลาว
มาแลวนั้นมีความสําคัญที่สุดตอการเรียนรู 
 3. ภาษา 
 เน่ืองจากเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูมีความลําบากในการเรียนภาษา ดังน้ันครูผูสอน
จึงควรทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวเด็ก และสังเกตพฤติกรรมทางภาษาของเด็กวาเด็กมีปญหาใน
ดานใดบาง เพราะเด็กแตละคนอาจมีปญหาไมเหมือนกัน บางคนอาจมีปญหาเพียงดานเดียว
แตบางคนอาจมีปญหาหลายดาน การที่ครูทราบปญหาที่เกี่ยวขัองกับการเรียนภาษาของเด็ก 
จะชวยใหครูจัดประสบการณสอนไดเหมาะสมกับความตองการของเด็กมากขึ้น 
 4. วิชาหลัก 
 วิชาหลัก หมายถึง วิชาที่เปนปญหาสําหรับเด็กที่มีปญหาในการเรียนรู ซึ่งมี 4 แขนง
ดวยกัน คือ 
  4.1 การอาน การที่เด็กจะอานหนังสือไดหรือไมนั้นตองอาศัยทักษะเบื้องตน  
ที่จําเปน 3 ดาน คือ การจําคํา การเขาใจความหมายของคําศัพท และความสามารถในการ
เขาใจสิ่งที่อาน 
  4.2 การสะดดตัวอักษรและลายมือ กอนที่เด็กจะสามารถสะกดตัวอักษร ไดนั้น 
เด็กจะตองมีทักษะในการจําแนกความแตกตางของตัวอักษรเสียกอน และสามารถจําไดวาในคํา
ที่จะสะกดนั้นประกอบดวยตัวอักษรอะไรบาง ดังน้ันหากเด็กไมสามารถสะกดคําได จึงควรให
เด็กจําแนกความแตกตางระหวางตัวอักษรใหไดกอนลงมือทํา 
  4.3 คณิตศาสตร ในการเรียนคณิตศาสตรครูควรตระหนักวา คณิตศาสตรแบง
ออกเปน 2 กระบวนการ คือ การคํานวณและการใหเหตุผล การคํานวณเปนกระบวนการทาง
คณิตศาสตรที่นักเรียนจะตองลงมือทํา เชน การบวก การลบ การคูณ และการหาร สวนการให
เหตุผลน้ันเปนกระบวนการอยางหนึ่งซ่ึงนักเรียนจะตองทราบสาเหตุและความเปนมากอนที่จะ
คํานวณได ดังน้ันกระบวนการจึงเกี่ยวของกับการอาน การคิด หาเหตุผล การใชความจําและ
ความคิดรวบยอดที่เกี่ยวกับนามธรรม 
 5. พื้นฐานอาชีพ 
 พ้ืนฐานอาชีพเปนการเตรียมนักเรียนเพ่ือใหมีความพรอมในการที่จะทํางานใน
อนาคต ในการเตรียมตัวเพ่ือเขาฝกอาชีพนั้น นักเรียนควรสํารวจตัวเองในดานตาง ๆ เพ่ือ
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พิจารณาวาตนมีความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพใด สิ่งที่จะตองสํารวจเบื้องตน ไดแก ผล 
การเรียน บุคลิกลักษณะสวนตัว ความสนใจ และความถนัดในวิชาชีพ  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 37-46) 
 
การจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดหรือภาษา 
  โปรแกรมสําหรับเด็กกอนวัยเรียนที่ มีความบกพรองทางการพูดหรือภาษา 
ประกอบดวยการจัดใหมีการเลนรวมกันระหวางเพื่อนรวมชั้นเรียน สงเสริมใหมีการสนทนาที่
เกิดขึ้นเองเปนธรรมชาติ ใหความสะดวกในการปฏิบัติตอกันทางสังคมกับเพ่ือน พัฒนาการ
ตอบโตดวยแบบแผนของการสนทนา และการแนะแนวผูปกครองในการสรางสิ่งแวดลอมที่ชวย
พัฒนาการภาษาของเด็ก การสอนควรดําเนินการในสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติที่ซึ่งเด็กมีความ
เปนอิสระในการปฏิบัติตอกัน และการตรวจสอบเพราะวา ภาษา หลักการ และสิ่งที่ไดมาของ
ภาษาไมไดเกิดขึ้นแยกกัน การปฏิบัติตอกันทางสังคมตองบูรณาการเขาใจโปรแกรมการสอน 
 สําหรับเด็กที่มีความบกพรองหรือความเสี่ยงตอการเกิดความบกพรองทางการพูด
หรือภาษา การพัฒนาภาษาที่ดีไมใชเกิดขึ้นโดยเหตุบังเอิญ แตเกิดขึ้นโดยผานการกระทําอยาง
ไตรตรองของครูและผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ ดวยเหตุนี้ ครูและผูเกี่ยวของจึงจําเปนตองเตรียม
สิ่งแวดลอมที่ชวยใหเกิดพัฒนาการทางภาษาและสงเสริมการเรียนรูภาษาแตแรกเริ่ม การเลน
เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดการปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางผูเลน ดวยการเลนเด็กเรียนรูทักษะ
ตาง ๆ เชน การพูดโตตอบ ความรวมมือและการผลัดเปลี่ยน เด็กเรียนรูการตรวจสอบ 
แลกเปลี่ยน หวงใยและการคบเพื่อน โดยสรุป เด็กเรียนรูการสื่อความหมายและการปฏิสัมพันธ
กับผูอ่ืนจากการเลน ความบกพรองของเด็กสามารถกีดขวางการปฏิสัมพันธทางสังคมและ  
การสื่อความหมายกับผูอ่ืน  
 สิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับการเรียนรูภาษาและการอาน สิ่งแวดลอมในโรงเรียน
อนุบาลควรจะเต็มไปดวยประสบการณเพ่ือการเรียนรูภาษา ซึ่งรวมถึงหนังสือวรรณคดีสําหรับ
เด็ก เชน หนังสือนิทาน หนังสือภาพ หนังสือเลมใหญ (Big Books) เด็กหลายคนเริ่ม
กระบวนการอานโดยการพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เขาคิดวาเรื่องราวหรือนิทานบอกวาอยางไร     
เด็กหลายคนรูจักคําทุกคําในเรื่องโดยไมสามารถอานคํานั้นไดจริง ๆ การพูดคุยทําใหเด็ก
เรียนรูภาษาและมีพัฒนาการทางภาษาเพิ่มขึ้น การพัฒนาทักษะโดยการที่เด็ก ๆ พูดเลา
เร่ืองราว การเลาเรื่องของเด็กสามารถเปนที่มาของการอาน และเพิ่มความสามารถทางภาษา
พูดของเด็กอีกดวย 
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กลยุทธการสงเสริมการสื่อความหมายของเด็กกอนวัยเรียน 
 

อุปกรณ / กิจกรรม สิ่งแวดลอม 

สื่อและอุปกรณที่นาสนใจ 
 
การจัดวางสื่อหรืออุปกรณ
การเรียนการสอน 
 
การเลือกตัวเลือก 
 
ความชวยเหลือ 
 
 
การกลั่นแกลง 
 
 
 
สถานการณเหลวไหล 

หองเรียนควรจะเต็มไปดวยสื่อการสอนและกิจกรรมที่ทําใหเด็ก
สนใจอยากเลนและสนุก 
สื่อหรืออุปกรณการเรียนการสอนควรจัดวางใหอยูในสายตา
ของเด็กแตเอ้ือมหยิบไมถึง เพ่ือที่วาเด็กจะไดถูกกระตุนใหพูด
ขอใชสื่อหรืออุปกรณนั้น 
ครูควรจัดสถานการณที่เด็กจะตองทําการเลือกและถามถึง
กิจกรรมที่เขาตองการจะทํา หรืออุปกรณที่เขาตองการใช 
ครูควรจัดสถานการณที่เด็กนาจะตองการความชวยเหลือเพ่ือ
จะทําใหเด็กเกิดการสื่อความหมายถึงความตองการของตนเอง
กับคนอื่นหรือกลุมผูใหญ 
ครูควรจัดสถานการณที่เด็กจะขาดอุปกรณที่เด็กตองการใน
การทํากิจกรรม เชน จะระบายสีก็ขาดแปรงระบายสี มีกระบะ
ทรายแตไมมีพลั่ว เปนตน เพ่ือกระตุนใหเด็กรองขอสิ่งที่ขาด
หายไป 
ครูควรจัดสถานการณที่เหลวไหลนาหัวเราะ (การใหดินเหนียว
แกเด็กแทนที่จะใหขนมปงแครคเกอรในเวลาอาหารวาง) ซึ่งทํา
ใหเด็กเกิดความบกพรองประหลาดใจ และสงเสริมใหเด็กตอบ
โต 

 
ที่มา: ปรับปรุงมาจาก Strategies that Promote Preschooler’s Communication (Smith, 
D.D., 1998: 210) 
 
 การพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กตองการการสนับสนุนและการเสริมแรงที่บาน
ดวย คุณภาพของภาษาทางบานมีความสําคัญและผลกระทบระยะยาวในเด็กเล็ก ครอบครัว
ของเด็กตองการการแนะแนวในการพัฒนาสิ่งแวดลอมการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ฉะน้ัน โปรแกรม
การศึกษาในโรงเรียนอนุบาลควรจะรวมเอาความเขมแข็งของครอบครัวเขาไวเปนองคประกอบ
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ดวย ครูและผูเกี่ยวของที่ทํางานกับเด็กที่มีความบกพรองในโรงเรียนอนุบาล ควรใหความ
ชวยเหลือแกผูปกครองในการสอนภาษาแกเด็กที่บานดวย การทํางานเปนคณะของครูและ
ผูปกครองจะชวยปรับปรุง ประสบการณการเรียนรูของเด็ก และเพิ่มพูนทักษะการสื่อ
ความหมายของเด็ก 
 การศึกษาของเด็กในวัยเรียน 
 ครูที่มีการสังเกต จะทําการสงตอเด็กที่แสดงวามีทักษะการสื่อความหมายที่ไมดี
สม่ําเสมอไปรับความชวยเหลือพิเศษ เม่ือเด็กถูกคัดแยกวามีความบกพรองทางการพูดหรือ
ภาษา และไดรับบริการพิเศษจากนักแกไขการพูดแลว ครูควรทํางานและใหความรวมมืออยาง
ใกลชิดกับนักแกไขการพูด นักแกไขการพูดสามารถใหการแนะแนวและคําแนะนําที่สามารถ
นําไปฏิบัติไดจริงไปใชในชั้นเรียนปกติ ตัวอยางเชน นักแกไขการพูดอาจจะแนะนําหนทางที่ครู
สามารถเพิ่มพูนภาษาพูดของเด็ก คือ การเปนผูฟงที่สนใจ ใหโอกาสเด็กไดพูดถึงสิ่งที่สนใจ  
มากขึ้น ถามคําถามปลายเปดที่สนบสนุนใหเด็กพูดคุยมากขึ้น นักแกไขการพูดและครูสามารถ
ทําการสอนเปนคณะในหนวยการเรียนเฉพาะ ซึ่งบูรณาการการเรียนการสอนภาษาเขาไปใน
หลักสูตรปกติ ตัวอยางเชน หนวยการเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในทองถิ่นซึ่งอาจจะไดผลลัพท
เปนรายงานการเขียนเรื่องสั้นของเด็ก การสง จดหมายถึงบรรณาธิการของหนังสือพิมพทองถิ่น 
การอภิปรายโดยคณะวิทยากรหรือการโตวาที นักแกไขการพูดและครูจะพบวาการรวมมือ
ปรับปรุงภาษาของเด็กที่มีความบกพรองทําใหพัฒนาการทางภาษาของเด็กกาวหนาขึ้น 
 ภาษาของครู 
 ในหองเรียนเด็กมีปฏิสัมพันธระหวางกันเองกับครูและหลักสูตรขณะที่เด็กเขารวม
กิจกรรมในหองเรียน ดวยการวางแผนทั้งเนื้อหาสาระและภาษาในการถายทอดการสอน       
ครูสามารถจับคูของภาษากับความสามารถในการทําความเขาใจของเด็ก ครูถายทอดความรู
โดยการบรรยายเปนผูสื่อความหมาย เด็กเปนผูรับขอมูล 
 ครูที่มีประสิทธิภาพจะมีความเขาใจในบทบาทของภาษาในการเรียนรู ครูจะรูวาตอง
ปรับภาษา และปรับการเขียนของตนอยางไรเพื่อเด็กจะไดเขาใจขอความที่ถูกสงมาครูอาจ
ปรับปรุงความซับซอนของประโยคคําพูดใหนอยลง และปรับการเลือกใชคําถามครูในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 จะพูดชากวาพูดกับเด็กในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ครูที่มีประสิทธิภาพจะมี
ความระมัดระวังในการใชสิ่งอางอิง ความมีระบบจะแสดงใหนักเรียนเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางขอความกับความคิดรวบยอด ครูจะแสดงใหนักเรียนเห็นวาความคิดรวบยอดมี
ความสัมพันธกันอยางไร 

ES 612                                                                                                      29 



 การสอนภาษา  
  การเรียนรูไมเพียงแตการฟงคําบรรยาย แตยังตองรอบรูในเกมสการสื่อความหมาย
ดวย เด็กที่มีความบกพรองทางภาษาตองไดรับการสอนใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพ การสอน
ภาษาควรเปนสวนหน่ึงของหลักสูตร ตลอดระดับประถมศึกษาในขณะที่หลักสูตรจัดแบงเวลา
ออกเปนการสอนวิชาคณิตศาสตร การอาน การสะกดคํา และสังคมศึกษา ควรมีการจัดแบง
ใหกับการสอนทักษะทางภาษาที่เปนพ้ืนฐานของวิชาดังกลาวขางตน ในระหวางการสอนวิชา 
ตาง ๆ เด็กควรไดรับการสงเสริมให ฟง พูด และทําความเขาใจกับภาษาของการสอน
เชนเดียวกับภาษาในการโตตอบกันในสังคม เด็กไดประโยชนจากการสอนแบบนี้ แตสําหรับ 
เด็กที่มีความบกพรองทางภาษามันเปนความจําเปนอยางยิ่ง 
 สําหรับครูที่ไมไดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาภาษาพูด อุปกรณและการสอนที่ดี คือ
เกมสและกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมใหเด็กใชภาษา 
 
หลักการสอน 
 ครูที่ไมไดผานการอบรมพิเศษสามารถปรับปรุงการสอนของตนเองและปรับ
สิ่งแวดลอมทางภาษาในชั้นเรียนเพ่ือใหสนองตอความตองการพิเศษของเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการพูดและภาษาได โดยใชหลักการและวิธีการสอน ดังนี้ 
 1. พูดใหชามากขึ้น 
 2. จัดสิ่งแวดลอมการสื่อความหมายที่ผอนคลาย โดยใชการหยุดเปนชวงสั้น ๆ 
ระหวางการโตตอบ 
 3. จัดรูปแบบของภาษาที่ดีดวยการปรับใหงายและเหมาะสม 
 4. ยอมรับสิ่งที่เด็กตองพูดมากกวาพูดอยางไร โดยเฉพาะเด็กติดอาง 
 5. จัดวางหลักการสนทนาที่ดี โดยที่ไมมีการขัดการสนทนา จะเปนการสลับการพูด 
 6. ฟงนักเรียนพูดอยางเอาใจใส 
 7. ใหเวลาแกเด็กในการทํางานที่ไดรับมอบหมายและขอสอบใหเสร็จ 
 8. ยนยองานที่มอบหมายและทําใหงานไมมีความหมายซับซอน 
 9. จัดใหมีครูสอนพิเศษ 
 10. ใหการชวยเหลือเปนพิเศษแกเด็กดวยงานที่มอบหมาย 
 11. ใหการชมเชยแกเด็กสําหรับความพยายาม 
 12. ประเมินผลงานจากผลลัพธ ไมใชระดับการเรียนรูเฉพาะ 
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 13. ใหเด็กทําขอสอบหรืองานที่ไดรับมอบหมายซ้ําอีกครั้ง 
 14. จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อวาเด็กจะไดสามารถทําไดดี อยางนอยก็บางงานใน
หลายวิชาของภาคเรียนหรือของปการศึกษา 
 15. ลดการสอบตกและเพิ่มโอกาสที่จะสอบไดมากขึ้น 
 
การใหความชวยเหลือและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 โรงเรียนควรจัดใหมีตารางเวลาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการพูดหรือภาษา
ไดฝกพูด แกไขการพูดที่บกพรองกับนักแกไขการพูด สงครูเขาอบรมวิธีการสอนเด็กประเภทนี้ 
จัดสิ่งแวดลอมทั้งในหองเรียนและรอบบริเวณโรงเรียน รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมรวมหลักสูตรที่สนับสนุนการพูด และการใชภาษาของเด็ก 
 
เครื่องมือและอุปกรณการสอน 
 เครื่องมือและอุปกรณการสอนเพื่อแกไขการพูด ไดแก 
 1. กระจกเงา 
 2. เครื่องบันทึกเสียง 
 3. บัตรคํา 
 4. เครื่องฝกจังหวะการพูด (Oscilloscope) 
 5. คอมพิวเตอรชวยสอน 
 
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 
 1. เด็กที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา ควรเขาเรียนรวมในชั้นเรียนปกติมาก
ที่สุดเทาที่จะมากได 
 2. หลักสูตรที่ใช ใชหลักสูตรปกติ 
 3. อาจปรับกิจกรรมพิเศษในหลักสูตรเปนการสอนเพื่อแกไขการพูดโดยครูประจํา
ชั้นในกรณีที่เด็กมีความผิดปกติไมมากนัก และมีครูเดินสอนซึ่งมีความชํานาญในการสอนเพื่อ
แกไขการพูดเวียนมาสอนเด็กในกรณีที่เด็กมีความผิดปกติรุนแรง 
 4. การแกไขการพูดควรใหบริการแกเด็กเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วไดตั้งแตเริ่มคนพบความ
ผิดปกติ กอนที่ความผิดนั้นจะเพ่ิมความรุนแรงมากขึ้น 
 5. การแกไขการพูดควรใหบริการควบคูกันไปกับการศึกษาปกติในโรงเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 
 สื่อการเรียนการสอนโดยทั่วไปเหมือนกับของเด็กปกติ โดยครูปรับใหเหมาะสมกับ
กิจกรรมการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการพูดหรือภาษา หนังสือเกี่ยวกับวรรณคดีสําหรับ
เด็กอาจจะเปนหนังสืออานงาย นิทาน หนังสือเลมใหญ เหมาะสําหรับการสอนภาษาและการ
พูดของเด็ก เกมสตาง ๆ ที่อาจใชบัตรคําหรือภาพประกอบการเลน บัตรคําและภาพควรจะเริ่ม
ขนาดและสีสันที่เหมาะสม ปลอดภัย และจูงใจเด็ก เปนดน (พิมพพรรณ วรชุตินธร, 2545: 
255-260) 
 
การจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือ
สุขภาพ 
หลักสูตรการเรียนการสอน 
 หลักสูตรสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย บางสวนเปนหลักสูตรเดียวกับ  
ที่ใชกับเด็กปกติได หากมีการเปลี่ยนแหลงบางก็เปนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการ
ยืดหยุนหลักสูตรใหมีความเหมาะสมกับเด็กประเภทหนี้เทานั้น 
 ลักษณะของหลักสูตรโดยทั่วไป 
 หลักสูตรสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย ควรเนนในดานการสื่อสาร 
(การสื่อความหมาย) การสรางเสริมประสบการณ การเตรียมความพรอมดานอาชีพ 
นันทนาการ และวิชาหลักบางวิชา 
  1.1 การสื่อสาร (สารสื่อความหมาย) จุดประสงคสําคัญของหลักสูตรในดาน  
การสื่อสาร ควรเนนใหเด็กสามารถสื่อสารกับผู อ่ืนไดดวยการพูดการเขียน ซึ่งรวมไปถึง
ความสามารถในการใชภาษาในการอภิปรายกลุม การเขาใจภาษา ในแบบทดสอบตาง ๆ เด็ก
ควรมีพ้ืนฐานทางภาษาเพื่อใหสามารถเรียนวิชาอ่ืนได ตลอดจนมีทักษะเพียงพอที่จะประกอบ
อาชีพหรือหางานทําในอนาคต 
       การเขียนเปนปญหาสําคัญของเด็กประเภทนี้ เนื่องจากเด็กไมสามารถ
ควบคุมกลามเน้ือไดเปนอยางดี ดังน้ันวิธีการสอนและวัสดุที่ใชในการเรียนการสอน ควรไดรับ
การปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของเด็กประเภทนี้ 
  1.2 การสรางเสริมประสบการณชีวิต เนื้อหาสําคัญในหมวดการสรางเสริม
ประสบการณชีวิตที่ควรเนนเปนประการแรกคือ การชวยตนเอง ซึ่งไดแก การรับประทาน
อาหาร การดื่มน้ําจากแกว การใชหองนํ้า การแตงกาย การอาบน้ํา-แปรงฟน สภาพความ
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บกพรองของเด็ก เชน การทํางานไมประสานกันของกลามเน้ือ อัมพาต ความผิดปกติของศีรษะ 
แขน ขา และลําตัว เปนอุปสรรคสําคัญในการประกอบกิจวัตรประจําวัน หลักสูตรควรเนนให
เด็กมีทักษะดานนี้เปนสําคัญ 
  1.3 การเตรียมความพรอมดานอาชีพ ในหลักสูตรควรบรรจุเนื้อหาและ
กิจกรรมในการเตรียมความพรอมของเด็กเพื่อการฝกอาชีพดวย ทักษะที่สําคัญที่เด็กจะตองมี 
ไดแก ทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพและการทํางาน เชน การตรงตอเวลา การทํางานให
เสร็จตามที่ไดรับมอบหมาย การทํางานโดยไมมีครูคอยควบคุม เปนตน การฝกทักษะเบื้องตน
ในดานอาชีพตาง ๆ เชน ชางไม อาจจําเปนแตทั้งนี้จะสอดคลองกับความสามารถและสภาพ
ความพิการของเด็ก 
  1.4 นันทนาการ บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย มีสิทธิที่จะหาความ
บันเทิงและการพักผอนหยอนใจเชนเดียวกับเด็กปกติและคนปกติทั่วไป และมีสิทธิที่จะใช
บริการพักผอนสาธารณะเชนเดียวกับบุคคลอื่นในชุมชน เชน สวนสาธารณะ หรือสถานที่
ทองเที่ยว  ตาง ๆ ในหลักสูตรควรมีเน้ือหาสาระเกี่ยวกับเรื่องน้ี และควรแทรกอยูในวิชาการ
ตาง ๆ เชน สังคมศึกษา หรือหมวดวิชา การสรางเสริมประสบการณชีวิต เปนตน 
  1.5 วิชาหลักบางวิชา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย ควรมีโอกาสเรียน
วิชาอ่ืน ๆ เชนเดียวกับเด็กปกติ หากเด็กสามารถเรียนไดวิชาหลักที่ขาดเสียมิได ไดแก 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษา และสังคมศึกษา เปนตน การจัดการเรียนการสอนควรสนอง
ความตองการและความสามารถของเด็ก เด็กบางคนแมวารางกายจะพิการแตมีความเฉลียว
ฉลาด สามารถเรียนวิชาการตาง ๆ ไดดีกวาเด็กปกติ ดังน้ัน การจัดหลักสูตรจึงควรครอบคลุม
ถึงวิชาหลักดังกลาว 
 การจัดหลักสูตรในแตละระดับ 
 ระดับการศึกษาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรที่จะกลาวถึงตอไปนี้ มี 3 ระดับ คือ ระดับ
กอนวัยเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 1. ระดับกอนวัยเรียน หลักสูตรสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายใน 
ระดับนี้ ควรเนนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและการสื่อสาร (การสื่อความหมาย) การเคลื่อนไหว  
มีความหมายรวมไปถึงการพัฒนากลามเน้ือใหญ (แขน ขา) และกลามเน้ือเล็ก (นิ้วมือ) 
จุดมุงหมายสําคัญของการเตรียมความพรอมในระดับนี้คือ ใหเด็กสามารถเคลื่อนไหวได     
โดยไมตองอาศัยความชวยเหลือจากผูอ่ืนมากนัก 
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 ปญหาสําคัญอีกอยางหนึ่งของเด็กประเภทน้ี คือ การพูดและภาษา ซึ่งบางรายอาจ
ชากวาเด็กปกติ จุดมุงหมายสําคัญอีกอยางหนึ่งของหลักสูตร คือ การพัฒนาทักษะ ดานการพูด
และภาษาของเด็กใหสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนได 
 2. ระดับประถมศึกษา หลักสูตรในระดับประถมศึกษาอาจเปนหลักสูตรเดียวกัน  
กับที่ใชสําหรับเด็กปกติ แตความแตกตางที่สําคัญในระดับประถมศึกษา คือ หลักสูตรสําหรับ
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย ควรเนนทักษะทางสังคม ทั้งน้ีเพราะวาบุคคที่มีความ
บกพรองทางรางกายยังขาดทักษะในการติดตอผูกมิตรกับเด็กปกติ อาจเปนเพราะวาเด็กหลาย
คนขาดความเชื่อม่ันในตนเอง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความพิการของตน ดังน้ันหลักสูตร      
ในระดับนี้ควรเนนทักษะในทางสังคมเพิ่มเติมในหลักสูตรสําหรับเด็กปกติ 
 3. ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรสําหรับบุคคลที่มีความบพรองทางรางกายควรมี
ลักษณะที่ไมแตกตางไปจากสําหรับเด็กปกติมากนัก เพราะเด็กประเภทนี้สวนมากตองการ
ไดรับการรับรองวามีความสามารถดานการเรียนเทาเทียมกับเด็กปกติ จุดเนนของหลักสูตร   
ในระดับน้ีอยูที่หมวดสรางเสริมประสบการณชีวิตและการเตรียมความพรอมดานอาชีพ ทั้งน้ี
เพ่ือใหเด็กสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดเม่ือจบจากโรงเรียนไปแลว ทักษะที่นักเรียน
จําเปนตองมี อาจไดแก การใชบริการรถสาธารณะ การดูแลรักษาบานเรือนของตนเอง การดูแล
รักษาสุขภาพของตน การดูแลรักษาอุปกรณและเครื่องมือในการบําบัด การใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน และการหางานทํา เปนตน 
 อยางไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนแกเด็กประเภทนี้ ยังตองใชแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล จุดมุงหมายสําคัญของจุดมุงหมายในการศึกษาในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลควร
เปนดังนี้ 
 1. เพ่ือเปดโอกาสใหบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย มีโอกาสเรียนรวมในชั้น
ปกติใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
 2. ใหโอกาสแกบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย มีความรูทักษะในดานวิชาการ 
สังคม และวิชาชีพ เพ่ือใหมีพัฒนาการสูงสุด 
 3. ใหโอกาสแกบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย มีความรูและทักษะในดาน
วิชาการ การสื่อความหมาย การคํานวณ การรูจักคิด การวิเคราะห และแกปญหาดวยตนเอง  
 4. ฝกทักษะชดเชยกับทักษะดานที่สูญเสียไป เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาสูงสุดตาม
ศักยภาพของตน 
 5. เพ่ือสรางทัศนคติที่ดีตอตนเอง 
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การจัดการเรียนการสอนแกบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย  
 การจัดการเรียนการสอนแกบุคคลที่ มีความบกพรองทางรางกาย อาจจัดได           
3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. ใหเด็กเรียนรวมเต็มเวลากับเด็กปกติ แตไดรับคําแนะนําและการชวยเหลือ
เพ่ิมเติมจากครูการศึกษาพิเศษ 
 2. ใหเรียนในหองพิเศษ สําหรับเด็กประเภทนี้โดยเฉพาะ และหองพิเศษนี้อยูใน
โรงเรียนปกติ 
 3. ใหเรียนในหองเรียนพิเศษ ในศูนยการศึกษาพิเศษ หรือโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ที่มีเด็กพิการหลายประเภท 
 เนื่องจากบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย ตองการความชวยเหลือมากในดาน
การเคลื่อนไหว ดังนั้นจึงควรจัดใหมีผูชวยครูการศึกษาพิเศษอยางนอย หองละ 1 คน 
 การใหบริการทางการศึกษาแกเด็กประเภทนี้ ควรคํานึงถึงขอจํากัดทางการแพทย
ของเด็กเสมอ ดังนั้นครูผูสอนจึงควรไดรับคําแนะนําจากแพทยในดานนี้ 
 
การเรียนรวมระหวางเด็กที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพกับเด็กปกติ 
 การเรียนรวมระหวางบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพกับเด็กปกติ 
จะประสบความสําเร็จเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับองคประกอบตอไปน้ี 
 1. การใหบริการที่เกี่ยวของวามีเพียงพอหรือไม ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 
 2. การประชาสัมพันธใหทุกฝายมีความรู และมีความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรวม 
 3. ความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ วาทุกฝายใหความรวมมือในโครงการเรียน
รวมมากนอยเพียงใด 
 4. ความพรอมของสถานศึกษาที่จะใหบริการเรียนรวมในดานที่เกี่ยวกับเครื่องมือ
เครื่องใช การรับสงเด็ก อุปกรณที่จําเปนตาง ๆ รวมไปถึงการปรับปรุงอาคารใหสนองตอ  
ความตองการของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 
 5. ความพรอมดานบุคลากร ซึ่งรวมไปถึงครูผูชวยเหลือ หรือพ่ีเลี้ยงเด็กตลอดจน
อาสาสมัครที่คอยทําหนาที่ชวยเหลือบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 
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การเรียนรวมในแตละระดับการศึกษา 
 1. ระดับกอนวัยเรียน จุดมุงหมายสําคัญของการใหการศึกษาแกบุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ คือ การเตรียมความพรอมเพ่ือการเรียนรวม ไดแก ความ
พรอมในการเคลื่อนไหว การชวยเหลือตนเอง ทักษะทางสังคม และพัฒนาการทางภาษา 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ ควรไดรับการ
บริการดานการบําบัดควบคูกันไป การบําบัดที่จําเปนไดแก กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัต 
และการบําบัดทางภาษา 
 2. ระดับประถมศึกษา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพอาจเรียน
รวมกับเด็กปกติในลักษณะของการเรียนรวมเต็มเวลาได โดยไมตองการบริการพิเศษเพิ่มเติม 
เชน เด็กที่ใชแขนหรือขาเทียม ซี่งสามารถใชแขนหรือขาเทียมไดดี ระดับสติปญญาปกติ และ
ไมมีความพิการดานอ่ืน เด็กประเภทสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได หากเด็กไดรับการเตรียม
ความพรอมแลว และทางโรงเรียนจัดบริการเพิ่มเติมใหกับเด็ก การพิจารณาจัดเด็กเขาเรียน
รวมกับเด็กปกตินั้น ควรพิจารณาเด็กเปนรายบุคคล เพราะเด็กแตละคนมีความสามารถ ความ
ตองการและความพรอมแตกตางกัน 
 3. ระดับมัธยมศึกษา การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเนนดานวิชาการและพื้นฐาน
ดานการงานและอาชีพ หากเด็กมีความพรอมควรใหเด็กมีโอกาสเรียนรวมเต็มเวลาใหมากที่สุด
เทาที่จะมากได เด็กที่จะเรียนรวมไดดีควรเปนเด็กที่สามารถชวยเหลือตนเองไดในการ
เคลื่อนไหว และการประกอบกิจวัตรประจําวัน มีความสามารถในการสื่อสารกับผูอ่ืน และมี
พ้ืนฐานทางวิชาการ ตลอดจนทักษะดานพื้นฐานอาชีพใกลเคียงกับเด็กปกติ  
 วิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 
ควรคํานึงถึงเรื่องตอไปน้ี 
 1. สภาพความบกพรองของเด็กแตละบุคคล 
 2. การปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ โดยกําหนดจุดประสงคการเรียนรู 
กิจกรรม อุปกรณการสอน ใหยืดหยุนตามสภาพความสนใจ 
 3. การจัดแผนการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เชน การสอนแบบตัวตอตัว
ควบคูไปกับการสอนแบบกลุมยอย และแบบกลุมขนาดใหญ 
 4. การวางแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยความรวมมือจากบุคลากรทางการศึกษา 
ทางการแพทย และบุคลากรที่เกี่ยวของ 
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 5. การจัดการสอน โดยใชเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมที่กระตุนพัฒนาการ โดยการ
ใหแรงเสริม การวิเคราะหงาน และใชหลักสูตรเชนเดียวกับเด็กปกติ แตกิจกรรมการเรียน   
การสอนที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว เชน พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ นักเรียนจะปฏิบัติงาน
ไดลําบาก จะตองปรับวิธีการ โดยคํานึงถึงสภาพรางกาย 
 6. การจัดเตรียมอุปกรณ สื่อการสอนที่ชวยใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ
มากขึ้น เชน 
  6.1 ที่จับดินสอ เพ่ือชวยในการจับดินสอใหถนัดในการเขียนหนังสือ 
  6.2 ไมตั้งวางหนังสือ เพ่ือใหเด็กสามารถวางหนังสือ และเขียนหนังสือไดถนัด 
  6.3 คอมพิวเตอร 
       - เมาส อาจเลือกใชเมาสที่สะดวกตอการใชงาน เชน ใชเมาสแบบคันโยก 
หรือเมาสกลมขนาดเล็ก 
       - แปนพิมพ จะใชแปนพิมพพิเศษ 
 
การประเมินผล 
 การประเมินผลควรดําเนินไปตามขั้นตอนและเกณฑที่กําหนดไวในแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล ควรมีการประเมินผลระยะสั้นทุกภาคการศึกษา และควรมีการประเมินผลระยะ
ยาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 การประเมินผลจะตองสอดคลองกับจุดมุงหมายที่กําหนดไวในแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ควรมีการเก็บขอมูลเกี่ยวกับเด็กใหมากที่สุดเพื่อใหการประเมินมีประสิทธิภาพ ขอมูลยัง
จําเปนสําหรับการวางแผนแผนการศึกษาในระยะยาวอีกดวย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 59-
66) 
 
การจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 การจัดการศึกษาพิเศษใหแกบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาดําเนินการตั้งแต 
พ.ศ. 2503 แตก็ยังมีหลักสูตรที่เปนหลักสูตรเฉพาะสําหรับบุคคลปญญาออน (0-20 ป) กรม
สามัญศึกษาในฐานะดูแลโรงเรียนและครูการศึกษาพิเศษก็มีบทบาทสําคัญ ในการสราง
หลักสูตร และชวยเหลือการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่พิการมานานกวาสิบปมาแลว    
ไดพัฒนาหลักสูตรสําหรับเด็กพิเศษ กลุม ก. ในป พ.ศ. 2520 และปรับปรุง  ในป พ.ศ. 2529 
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ตอมาในชวงแผนพัฒนาการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) กรม
สามัญศึกษายังไดพัฒนาหลักสูตรพิเศษขึ้นอีกฉบับ สําหรับเด็กรางกายพิการเนื่องจากสมอง
และสติปญญาต่ําในระดับอายุพัฒนาการ 0-7 ป ซึ่งเปนหลักสูตรเชิงพัฒนาการ (Develop-
mental Curriculum) (ศรีสมร ทินานนท, 2535: 83-88)  
 
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 ปจจุบันความเขาใจในการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่ มีความบกพรองทาง
สติปญญา ไดมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จุดมุงหมายที่แทจริงของหลักสูตรหรือผลลัพธที่
จะบังเกิดแกบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา นั่นคือ เพ่ือเตรียมตัวนักเรียนใหมีชีวิตที่
เปนอิสระมากที่สุดในสภาพแวดลอมที่มีความจํากัด เน่ืองจากหลักสูตรสําหรับบุคคลที่มีความ
บกพรองทางสติปญญายังมีขอจํากัดในการจัดใหนักเรียนไดเรียนเนื้อหาวิชา และฝกทักษะตาม
หลักสูตรในโรงเรียนปกติ ดังนั้นการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กก็ยังไมอาจบงชี้ชัดได 
 
เน้ือหาของหลักสูตร 
 วิธีหนึ่งในการพิจารณาเนื้อหาของหลักสูตรคือ ตรวจสอบเวลาที่นักเรียนมีอยูในขณะ
ปฏิบัติงาน และเวลาที่นักเรียนจะสามารถเรียนรูไดซึ่งอาจหมายถึง “ปริมาณของเวลาที่นักเรียน
ทุมเทในการเรียนรูเน้ือหา ตามระดับของความยากงายที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละคน” 
 ปริมาณของเวลาที่นักเรียนมีอาจแตกตางกันไปตามลักษณะของกิจกรรมแตละอยาง
ครูควรสนใจ ระดับความสามารถในการปฏิบัติงานไดมากกวาสนใจในแงของเน้ือหาวิชา 
 
แนวทางพัฒนาหลักสูตรสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพตอการพัฒนาบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ประกอบดวยลักษณะ ดังตอไปน้ี 
 1. หลักสูตรรายบุคคล (Individualized) เปนหลักสูตรที่สนองตอบเปนรายบุคคล ซึ่ง
บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความแตกตางจากบุคคลปกติทั่วไป หลักสูตรสําเร็จรูป
ที่จัดทั่วไปจึงไมเหมาะสมกับเด็กประเภทนี้ หลักสูตรรายบุคคลเปนหลักสูตรที่มีวิธีสอน
เหมาะสมกับระดับความสามารถในการเรียนรูของเด็กแตละคนเนื้อหาที่เรียนยังสนองตอบ
ความตองการจํา เปนของเด็กแตละคน  หรือเ รียกวา  แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program: IEP) 
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 2. หลักสูตรที่อาศัยขอมูลอิงเกณฑ (Criterion-referenced) การวัดผลประเมินผล
ดวยขอทดสอบอิงกลุมน้ันมักนิยมใชเพ่ือรับรองวาบุคคลใดเหมาะสมกับหลักสูตร หรือแผน  
การสอนที่จัดไว แตขอทดสอบดังกลาวมีความจํากัดไมเหมาะสมในการจัดการสอน ใหตรงกับ
ความตองการอันแทจริงของบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา ดังนั้นจะไมใชขอทดสอบ
มาตรฐานชนิดใดมากอน จะตองใชแบบทดสอบและเทคนิคอิงเกณฑอ่ืน ๆ เสริมกับแบบ
ประเมินที่สรางขึ้นเอง 
     วิธีวัดผลดวยขอทดสอบอิงเกณฑมีความเหมาะสมตอการสอนนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญามาก เน่ืองจากรายการที่จะวัดนั้นอาจสรางขึ้นดวยตัวครูเอง โดยวิธี
วิเคราะหทักษะของนักเรียน การวัดผลดวยวิธีนี้จึงชวยในกระบวนการเรียนการสอนโดยตรง 
ครูอาจจัดลําดับขั้นตอนของทักษะเฉพาะดานใดดานหนึ่งโดยเรียงจากงายไปหายาก การวัดผล
อิงเกณฑยังเปนเสมือนในการประเมินหารายละเอียดที่เปนประโยชนตอนักเรียนแตละคนใน  
เชิงเน้ือหาวิชา 
 3. หลักสูตรที่สัมพันธกับชีวิตประจําวัน (Functional) เปนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน ในการประกอบอาชีพและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมชุมชนทักษะใน
ชีวิตประจําวัน เกิดจากการฝกดวยวัสดุจริงที่มีอยูในสิ่งแวดลอมน้ันมากกวาจะเปนสถานการณ
จําลอง 
 4. หลักสูตรที่เหมาะสมสอดคลองกับอายุจริง จุดมุงหมายของหลักสูตรเปนการลด
ชองวางหรือความแตกตางระหวางนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญากับนักเรียนปกติ 
ควรสอนนักเรียนใหมีลักษณะของการปฏิบัติตนตามวัยที่แทจริง โดยใชวัสดุในการฝกและ 
เลือกงานที่ไมแตกตางจากชีวิตประจําวันจนเกินไปและเหมาะสมกับอายุของนักเรียน 
 5. หลักสูตรที่ตรงตามความตองการของทองถิ่น (Ecological Validity) เปนหลักสูตร
ที่มุงเนนการเตรียมตัวเด็ก ใหสามารถออกไปดําเนินชีวิตไดเองเปนอิสระและเกิดประสิทธิภาพ
ชีวิตมากที่สุดภายใตสิ่งแวดลอมที่ไมใชโรงเรียน และฝกใหเด็กปฏิบัติงานที่ตรงกับสภาพ
ทองถิ่นมากที่สุด 
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะตองสอดคลองกับระดับความสามารถของเด็ก  
แตละบุคคล โดยเฉพาะบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนไดและระดับฝกอบรม
ไดสามารถที่เขาเรียนรวมได สวนบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงจะตอง
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ไดรับการชวยเหลืออยางใกลชิดจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานและแพทย ดังน้ันการจัดการเรียน
การสอนสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาจึงจัดไดดังนี้ 
 1. เด็กเรียนชา ระดับสติปญญา 70-90 จะจัดการเรียนใหเรียนในชั้นปกติ หรือใน
โรงเรียนปกติและรับบริการเสริมทางวิชาการ เชน การสอนซอมเสริมบางวิชา หรือจัดวิชาชีพ
ใหตามความถนัด ศึกษาปญหาเปนรายบุคคล ใชหลักสูตรปกติ 
 2. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได ระดับสติปญญา 50-69 เรียน
ในโรงเรียนปกติแตเปนชั้นเรียนพิเศษและไปเรียนรวมกับเด็กปกติในบางวิชา เชน วิชาพล
ศึกษา ดนตรี กิจกรรมสังคมของโรงเรียน ใชหลักสูตรพิเศษกลุม ก. ฝกทักษะทางสังคม 
และฝกทักษะพื้นฐานสําหรับการประกอบอาชีพงาย ๆ เชน เย็บผา เกษตร เปนตน 
 3. บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับพอฝกได ระดับสติปญญา 35-49 
เรียนในชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ หลักสูตรพิเศษไดรับการบริการจากนักวิชาชีพ
เฉพาะ 
 
หลักการจัดการเรียนการสอน 
 การสอนบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาจําเปนตองมีวิธีสอนตางไปจากปกติ
เพ่ือสนองความตองการพิเศษของเด็กเหลานี้ ซึ่งมีหลักการสอนดังนี้ 
 1. ปรับเนื้อหาของหลักสูตร 
  1.1 บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได เน้ือหาวิชาจะตอง
เนนทักษะที่นําไปใชในชีวิตประจําวันได พัฒนาความรูและประสบการณในการชวยเหลือตนเอง 
และฝกทักษะการประกอบอาชีพ 
  1.2 บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับฝกได เนนการชวยเหลือ
ตนเอง ทักษะทางสังคมทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตและความรูพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.1 ครูตองคํานึงถึงความพรอมของบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาให
มากกวาเด็กปกติ เพราะบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะมีความพรอมชากวาเด็กปกติ
มาก ดังน้ันกอนทําการสอนสิ่งใด ๆ ครูจะตองเตรียมความพรอมกอนนาน ๆ เม่ือเด็กมีความ
พรอมแลวครูจึงทําการสอนวิชานั้น ๆ ถาเด็กไมมีความพรอมจะบังคับไมไดเลย 
  2.2 ตองสนองตามความสามารถ และความตองการของเด็กแตละคนโดยจัด
สภาพการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของเด็กบุคคลนั้น ๆ  
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  2.3 สอนตามระดับสติปญญา บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะมีระดับ
สติปญญาที่ต่ํากวาอายุจริง ดังนั้นการสอนจึงควรคํานึงถึงระดับสติปญญาของเด็กเสมอ 
  2.4 ยอมรับความสามารถ และพยายามสงเสริมความสามารถของเด็ก อยา
ชวยเหลือเด็กมากเกินไปจนเด็กไมสามารถทํากิจกรรมดวยตนเอง ครูควรสังเกตวานักเรียน
บุคคลใดบางที่มีความสามารถก็ควรจะสงเสริมความสามารถดานนั้นทันที 
  2.5 พยายามฝกใหเด็กชวยตัวเองใหมากที่สุด ตองพยายามฝกในนักเรียน
ชวยเหลือตัวเองทุกเรื่องไมวาจะเปน การรับประทานอาหาร เขาหองนํ้า แตงตัว การควบคุม 
การเคลื่อนไหวของรางกาย เปนตน 
  2.6 การสอนแบบซ้ํา ๆ ใชเวลาสอนมากกวาเด็กปกติ เชน สอนเนื้อหาเดิมและ
ใชวิธีการสอนหลายแบบ 
  2.7 สอนแบบเปนกิจวัตรประจําวัน เปนกิจกรรมที่ทําเปนประจําสม่ําเสมอใน 
ทุก ๆ วัน 
  2.8 สอนแบบยืดหยุนไมเครงเครียด ไมสอนแตเน้ือหามากเกินไปและไม
เขมงวดจนเกินไป 
  2.9 สอนทีละขั้นจากสิ่งงายไปหายาก เพ่ือไมใหเด็กสับสนควรจัดงานใหเด็ก 
ทําทีละขั้นตอน ถาเด็กทําไมไดขั้นตอนใดใหวิเคราะหงานเปนขั้นตอนยอย ๆ ใหชัดเจนและ
ทํางานในขั้นตอนนั้นใหสําเร็จกอนแลวจึงใหทํางานในขั้นตอไป 
  2.10 สอนโดยใหนักเรียนปฏิบัติในสถานการณจริง เพ่ือเด็กจะไดนําไปใชได
ถูกตอง เชน เรียนเร่ืองผลไม ครูอาจนําผลไมมาใหเด็กไดดู เพราะบุคคลที่มีความบกพรอง  
ทางสติปญญาจะพูดเพียงอยางเดียวเด็กจะไมรูเร่ือง 
  2.11 ตองพยายามจัดการสอนใหบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาไดมี
ประสบการณใหม ๆ เพ่ือฝกหัดใหเด็กคิด ตองใหเวลาสอนกับเด็กพอสมควรในการเปลี่ยน
กิจกรรมอยางหนึ่งไปสูกิจกรรมอีกอยางหนึ่ง เพราะการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจะทําใหเด็ก
สับสน จึงควรบอกใหเด็กรูลวงหนากอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเด็กมีเวลาเตรียมตัว 
  2.12 การสอนบุคคลที่มีความบกพรองทางสิตปญญาตองมีการใหรางวัล เพ่ือ
การเสริมแรงจูงใจใหเด็กสนใจเรียน เชน คําชมเชย หรืออนุญาตใหเลนได 
  2.13 มีการประเมินผลความกาวหนาของเด็กอยูตลอดเวลา โดยการจดบันทึก
พฤติกรรมของเด็กไวทุกระยะ แลวนําไปเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กแตละคนตั้งแตเร่ิม
เรียนจนถึงสิ้นปการศึกษา 
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 ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนจะบรรลุจุดประสงคไดหรือไม ครูผูสอนจะตองเลือก
วิธีสอนและสื่อการสอนใหเหมาะสมกับเน้ือหา โดยจะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล    
ทําใหไมสามารถบงชี้ไดวา ควรใชวิธีสอนแบบใดจึงจะไดผลดี 
 
เทคนิคการสอน 
 เทคนิคการสอนเปนอีกวิธีหน่ึงที่จะทําใหการเรียนการสอนของบุคคลที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาไดประสบผลสําเร็จการเรียน ซึ่งเทคนิคการสอนมีหลายวิธีดังนี้ 
 1. เทคนิคการกระตุนเตือน (Prompting)  
    เปนเทคนิคสําคัญประการหนึ่งที่ใชในการชวยเหลือบุคคลที่มีความบกพรอง       
ทางสติปญญาใหเกิดการเรียนรู ประเภทของการกระตุนเตือนที่นิยมใชมี 4 ชนิด คือ 
  1.1 การเรียกรองความสนใจจากเด็ก (Elicitation) เชน เคาะวัตถุที่ใชฝกกับ  
พ้ืนโตะหรือการพยายามใหเด็กสบตา (eye-contact) โดยใชรางวัลหลอกลอแลวคอย ๆ เลื่อน
เขาใกลสายตาครู 
  1.2 การกระตุนเตือนทางกาย (Physical Prompting) คือ การจับมือของเด็กให
ทํางานสวนที่ครูตองการใหทํา เม่ือเด็กทําไดครูจะลดการชวยเหลือลงเปนสัมผัสเบาๆ และเลื่อน
มือจากการจับมือมาเปนแตะที่ขอศอกและลดการชวยเหลือลงจนเด็กสามารถทํางานไดเอง 
  1.3 การกระตุนเตือนดวยทาทาง (Gestural Prompting) คือ การสาธิตวิธี
ปฏิบัติงานใหเด็กดู ใหเด็กเลียนแบบ ถาเด็กทําไมไดใหชี้แนะดวยการชี้ไปที่งานหรือวัตถุนั้น 
หรือการมองดวยใบหนา สายตา 
  1.4 การกระตุนดวยวาจา (Verbal Prompting) คือ การออกคําสั่งหรือชี้แจง
ดวยคําพูดซึ่งครูตองพยายามใชคําสั่งสั้น ๆ และงายพอที่เด็กจะเขาใจได ซึ่งมีลักษณะการ
กระตุน 2 อยาง คือ  
       - กระตุนโดยชี้แนะหรือบอกใหเด็กทําในสิ่งที่ถูกตองทุกขั้นตอน 
       - กระตุนโดยการออกคําสั่ง คือ การกระตุนที่เด็กผานการกระตุนโดยการ
ชี้แนะมาแลว 
 2. เทคนิคการวิเคราะหงาน คือ การแตกงานออกเปนขั้นตอนเล็ก ๆ หรือจําแนก
เน้ือหาที่จะสอนเปนขั้นตอนยอย ๆ หลายขั้นตอนและจัดเรียงลําดับจากงายไปหายาก กําหนด
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละขั้นตอนอยางครบถวน จนทําใหเด็กสามารถกระทําไดสําเร็จ 
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 3. เทคนิคการใหรางวัล ควรใหอยางทันทีทันใด ภายหลังพฤติกรรมหรือเด็กสามารถ
ทํางานไดสําเร็จ ดวยความหนักแนน ใหอยางสม่ําเสมอหรือทุก ๆ ครั้งที่เด็กทํางานไดสําเร็จ 
รางวัลมีหลายประเภทอาจเปนแบบใหงาย ๆ หรือแบบใหยาก เชน รางวัลทางสังคม รางวัลทาง
ประสาทสัมผัส (ทางการไดยินและการฟง) 
 4. เทคนิคตะลอมกลอมเกลา (shaping) คือ วิธีวิเคราะหงานกอนและใหรางวัลแก
การตอบสนองในขั้นตอนที่เด็กทําได ซึ่งขั้นตอนเหลานี้จะตองตอเน่ืองไปสูจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมที่พึงประสงค วิธีสอนโดยทั่วไปมี 2 แบบ 
  4.1 แบบเดินหนา และฝกแบบถอยหลัง 
  4.2 แบบลูกโซเดินหนา และลูกโซถอยหลัง 
 5. เทคนิคการเลียนแบบ ใหเด็กเลียนแบบทําตามตัวอยางที่ครูสาธิตใหดู 
 6. สื่อการเรียนการสอน ครูจะตองจัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนใหเด็ก 
โดยสัมพันธกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการ และวัสดุอุปกรณตองเพียงพอกับเด็กแตละ
คนในกลุม ทั้งน้ีเพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไดใชอุปกรณไดอยางทั่วถึง (กระทรวง ศึกษาธิการ, 
2544: 34-43) 
 
การจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษสําหรับบุคคลที่มีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ 
การศึกษาของเด็กวัยเรียน 
 ครูสามารถชวยใหเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณเกิดการเรียนรูสูงสุดไมวา
จะเปนเรื่องเกี่ยวกับทักษะวิชาการพื้นฐาน ความรูทั่วไปและความรูเฉพาะ ทักษะ ทางสังคม 
ทักษะชีวิต เปนตน การสอนไมควรจะเกิดขึ้นในสถานการณที่ยุงเหยิงหรือสิ่งแวดลอมที่เขมงวด 
ควรจะเปนสิ่งแวดลอมเชิงบวก บรรยากาศการเรียนรูเชิงบวกที่ซึ่งเด็กสามารถเรียนรู 
สรางสรรค คนหา สํารวจ ขยายความรูและใชทักษะใหม ๆ ได เม่ือมีการรบกวนมากขึ้น ทําให
เปนเหตุใหครูตองใชเวลาและพลังงานในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ไมวาจะเกิดจากเด็กสวน
ใหญหรือเด็กทั้งชั้น สามารถทําใหนอยลงไดโดยปราศจากการทําลายบรรยากาศที่ตองการใน
การเรียนรู การที่จะทําใหสําเร็จไดครูตองมียุทธวิธีเปนขบวนเพื่อใชกับปญหาที่เกิดขึ้นอยาง
เหมาะสม 
 เด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณสวนมากตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 
เพ่ือการรักษาวินัยในตนเอง ตัวอยางเชน ครูอาจตองใชเวลามากขึ้นเพื่อชี้แจงกฎของโรงเรียน
และหองเรียน เพ่ือที่เด็กเหลานี้จะมีความคิดชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ พึงประสงค ขอบังคับ
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บางอยางที่เด็กจะตองทําตามในชั้นเรียน คือ การอยูเงียบ ๆ ขณะที่ครูกําลังพูดหรือขณะที่เดิน
รวมไปกับเพื่อนไปที่หองอาหาร นั่งในทาที่ดีขณะที่ผูบริหารโรงเรียนมาเยี่ยมเยียนชั้นเรียน   
การฝาฝนพฤติกรรมที่พึงประสงค คือ การขาดวินัย อยางไรก็ตาม ปญหาสามารถปองกันได
ดวยการสอนเด็กโดยเฉพาะใหพฤติกรรมตาม ความตองการและสอดคลองกับสิ่งแวดลอม 
 
หลักการสอน 
 นักการศึกษาไดรวบรวมหลักการสอนซึ่งผสมผสานกับหลักการดานจิตวิทยาหลาย
ดาน เพ่ือใชในการสอนและแกไขปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณของเด็ก ซึ่งครูที่ไดรับอบรม
สามารถนําไปใชโดยรับคําแนะแนวจากนักจิตวิทยาโรงเรียนหรือผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ 
หลักการดังกลาว ไดแก (Smith, Robert M., Neisworth, John T., Hunt Frances M., 1983: 
385-363 อางถึงใน พิมพพรรณ วรชุตินธร, 2545: 280) 
 1. หลักจิตบําบัด 
 2. หลักการปรับพฤติกรรม 
 3. หลักพัฒนาการ 
 4. หลักการแกปญหาการเรียน 
 5. หลักจิตวิทยาการศึกษา 
 6. หลักแกไขสิ่งแวดลอม 
 หลักจิตบําบัด เปนหลักที่จะตองพิจารณาพฤติกรรมในดานจิตวิทยาและใช
เทคโนโลยีที่นําเขาเพื่อแกไขปญหา โดยการวิเคราะหทางจิตวิทยาที่ควรเนน คือ ไมควร
พิจารณาแตในดานอาการทางพฤติกรรม แตตองพิจารณาไปถึงสาเหตุภายในที่ทําใหเกิด
พฤติกรรมนั้น สิ่งที่ใชในการแกไขโดยวิธีนี้ก็คือ การใชจิตบําบดัรายบุคคล ซึ่งไมคอยจะไดใชใน
วงการศึกษา วิธีนี้มีใชอยูในโรงพยาบาล สถาบัน และคลินิกเอกชน ไมไดใชในโรงเรียนเพราะ
คาใชจายสูง 
 หลักการปรับพฤติกรรม เปนกระบวนการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของเด็ก จากพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคเปนพฤติกรรมที่พึงประสงค ตลอดจนการสราง
พฤติกรรมใหมที่พึงประสงค การปรับพฤติกรรมทําไดหลายวิธี เชน การใหแรงเสริมเชิงบวก
และลบ การงดและการหยุดยั้ง การใหเวลานอก การทําสัญญา การใหตัวแบบที่ดี การหลอ
หลอมพฤติกรรม การใหรางวัล และการลงโทษ 
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 การลงโทษเกิดขึ้นเสมอในชั้นเรียน เม่ือเด็กไมทําตามกฎระเบียบของโรงเรียนและ
ชั้นเรียน การลงโทษเปนวิธีการหนึ่งของการปรับพฤติกรรมเพ่ือใชลดพฤติกรรมไมพึงประสงค
ของเด็กอยางไรก็ตาม กฎควรใชการลงโทษอยางระมัดระวังไมเชนนั้นการลงโทษอาจกลายเปน
สิ่งกระตุนใหเด็กประพฤติตามพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ตอตานกฎระเบียบ ฝาฝนวินัย เปน
ปญหาทางพฤติกรรมและอารมณที่รุนแรงขึ้นได 
 แนวทางการใชการลงโทษ 
 1. การลงโทษควรใชเม่ือพฤติกรรมมีความรุนแรงหรือเปนอันตรายเทานั้น 
 2. วิธีการอ่ืน ๆ ควรถูกนํามาใชกอน 
 3. แมวาการลงโทษหลายรูปแบบซึ่งทําไดโดยไมตองการคําอนุญาตของผูปกครอง  
แตควรมีการยินยอมเปนลายลักษณอักษรกอนที่จะใชวิธีการลงโทษ เพ่ือใหเด็กเขาใจวาเหตุไร
และเม่ือไรการลงโทษจึงจะถูกนํามาใช 
 4. ถาพฤติกรรมไมพึงประสงคนั้นเกิดขึ้น การขมขูหรือการตักเตือนไมควรใช 
 5. พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคนั้นควรหยุดทันที่ที่ครูสังเกตเห็น 
 6. พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคควรถูกทําโทษทุกครั้ง 
 7. การลงโทษควรแนนอนและมีความรุนแรงแบบเดียวกันเสมอ ไมควรใชการลงโทษ
ที่เร่ิมจากเบาและคอย ๆ เพ่ิมความรุนแรง 
 8. พฤติกรรมที่พึงประสงคอ่ืน ๆ ของเด็กควรไดรับการเสริมแรง 
 9. ไมวาการลงโทษจะเปนรูปแบบใดตองทําพรอมกับการสอนพฤติกรรมที่พึง
ประสงคใหมดวย 
 10. การใชการลงโทษมากเกินไปจะทําใหหองเรียนกลายเปนสนามรบ 
 หลักพัฒนาการ เปนสวนหนึ่งของสิ่งนําเขาดานพฤติกรรมที่เรียกหลักพัฒนาการ 
เพราะเนนความกาวหนาตามลําดับผานเปาหมายทางการศึกษา 7 ขั้น คือ ความตั้งใจ การ
ตอบสนอง การจัดระเบียบ การสํารวจคนควา สังคม รูรอบและสัมฤทธิ์ผล ขั้นพัฒนาการทั้ง      
7 ขั้นนี้เปนการเตรียมพรอมเขาสูหองเรียนปกติ โดยแบงระดับและใหชื่อวา ระดับกอนวิชาการ  
1 กอนวิชาการ 2 วิชาการ 1และวิชาการ 2 โดยแสดงลักษณะของแตละขั้นดานจุดเนนของ
หลักสูตร สภาพการสอน และผลสืบเนื่องดังนี้ 
 จุดเนนของหลักสูตร 
 ระดับกอนวิชาการ 1 เนนทักษะกอนวิชาการในดานการใหความตั้งใจ รวมมือ 
    อยางกระตือรือรน ทําตามคําแนะนํา ไมเนนดานสังคม  
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    และวิชาการ 
 ระดับกอนวิชาการ 2 เนนทักษะกอนวิชาการในดานใหความรวมมือ โดยใช 
    คําพูดและในดานสังคม เนนระดับวิชาการในการสอน  
    ซอมเสริม เพ่ือแกไขขอบกพรองในการเรียน 
 ระดับวิชาการ 1 เนนทักษะทางวิชาการ เนนเนื้อหาของหลักสูตรใน 
    ชั้นเรียนปกติ โดยมีการสอนซอมเสริมเม่ือจําเปน 
 ระดับวิชาการ 2 เนนหลักสูตรตามระดับชั้น และการเรียนทางวิชาการ 
 สภาพการสอน 
 ระดับกอนวิชาการ 1 จัดสภาพการสอนรายบุคคล ไมเนนการสอนเปนกลุม  
    จัดกิจกรรมโดยยึดความสนใจเปนหลัก 
 ระดับกอนวิชาการ 2 จัดสภาพการสอนกลุมเล็ก ๆ และสอนรายบุคคลเมื่อ 
    จําเปน 
 ระดับวิชาการ 1 สอนแบบชั้นเรียนปกติ คือสอนเปนกลุมใหญ แตสอน 
    กลุมเล็กหรือรายบุคคลเมื่อจําเปน 
 ระดับวิชาการ 2 สอนกลุมใหญตามปกติ 
 ผลสืบเนื่อง 
 ระดับกอนวิชาการ 1 ใชแบบตรวจสอบรายการ และใหคะแนนทุก 20 นาที  
    สนับสนุนดวยรปูธรรม และใหเลือกเวลาอิสระ ทํางานได 
    สําเร็จ และรางวัลดานกิจกรรมเหมาะสม 
 ระดับกอนวิชาการ 2 ใชแบบตรวจสอบรายการและใหคะแนนทุก 20 นาที 
    สนับสนุนดวยการใหเลือกเวลาอิสระอยางเดียว เนนการ 
    ยกยองทางสังคมอยางเหมาะสม 
 ระดับวิชาการ 1 ใชระบบใหคะแนนผลงานเปนจํานวน วัดผลสําเร็จและ 
    พฤติกรรมเปนรายชั่วโมง เนนการยกยองทางสังคม และ 
    การไดมาซึ่งความรูและทักษะตามระดับชั้น 
 ระดับวิชาการ 2 ใชระบบใหคะแนนเปนเกรดแบบชั้นเรียนปกติ เนนการ 
    ไดมาซึ่งความรู ทักษะ การยกยองทางสังคม  
    และกิจกรรม 
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 หลักการแกปญหาในการเรียน เนื่องจากเด็กมีปญหาดานพฤติกรรม มักมีปญหา
ดานการเรียนรวมดวยอยางนอย 1-2 แขนง จึงใชยุทธศาสตรชวยเหลือดานการเรียน 
 หลักจิตวิทยาการศึกษา คือใหพิจารณาวาเด็กทําอะไร ทําไมจึงทําอยางนั้น โดยถือ
หลักวา ปญหาความยุงยากในการเรียนและปญหาดานพฤติกรรมมักเกี่ยวพันกันเปนวัฏจักร   
ไมสิ้นสุด ยุทธศาสตรขอนี้จึงตองพิจารณาทั้งปญหาของพฤติกรรมและปญหาดานการเรียน
ประกอบกัน 
 หลักการแกไขสิ่งแวดลอม เนนวาพฤติกรรมที่เปนปญหาไมใชสภาพของเด็กเอง 
แตเปนสภาพของเด็กที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรขอน้ี จึงเปนการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ดานเด็กและสิ่งแวดลอม โดยจัดใหไดเรียนวิชาการและพฤติกรรมไปในขณะที่ครูผูประสานงาน
ออกไปทํางานกับครอบครัว โรงเรียนเดิมและชุมชนที่เด็กอยู เพื่อสรางสถานการณที่จะ
กอใหเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมและรักษาสภาพนั้นไวได เนนการปรับพฤติกรรมทั้งของเด็ก
และบุคคลแวดลอม เชน ครู พอแม และเพื่อน เพ่ือจะชวยใหเด็กมีพฤติกรรมที่ตองการและ
สามารถคงลักษณะพฤติกรรมนั้นไวไดตลอดไป 
 วิธการอีกแบบหนึ่งคือ การบําบัดดวยยาเพื่อระงับหรือลดพฤติกรรมที่อยูไมสุขและ
กอกวน จากผลการวิจัยพบวาจะชวยไดเฉพาะบางคน นอกจากนั้นอาจมีผลขางเคียงและทําให
ติดยาได ดงนั้น ถาไมจําเปนไมควรใชวิธีนี้ (พิมพพรรณ วรชุตินธร, 2545: 280-283) 
 
หลักสูตร 
 หลักสูตรสําหรับเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณควรมีลักษณะสอดคลองกับ
ปญหาและความตองการของเด็ก จําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรสําหรับนักเรียนปกติใหเหมาะสม
กับเด็กประเภทนี้ โดยเฉพาะหลักสูตรสําหรับบุคคลที่มีปญหา ทางพฤติกรรมหรืออารมณ ควร
มีเน้ือหาครอบคลุมดังนี้ 
 1. วิชาสามัญ 
 2. การพัฒนาความคิดรวบยอดตอตนเอง 
 3. พฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม 
 4. กลวิธีในการจัดการกับปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ 
 การจัดหลักสูตรสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษจะตองสอดคลองกับปรัชญาของ
การจัดการศึกษาพิเศษ ปรัชญาการศึกษาพิเศษขอหน่ึงระบุวา ในการจัดการศึกษาพิเศษนั้น 
ควรจัดเพ่ือสนองความตองการและความสามารถของเด็กและเพื่อแกไขขอบกพรองของเด็ก 
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หากขอบกพรองของเด็กไดรับการแกไขแลว ควรสงเด็กเขาเรียนรวมกับเด็กปกติโดยเร็วที่สุด 
ดังน้ันหากเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได ควรสง
เด็กเขาเรียนรวมกับเด็กปกติเต็มเวลาและมีบริการอ่ืน เพ่ือชวยขจัดขอบกพรองของเด็ก เด็กที่
เรียนรวมกับเด็กปกติไดนั้นเรียนหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรสําหรับเด็กปกติ แตถาหากเด็กมี
พฤติกรรมที่รุนแรงจนกระทั่งไมสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได เด็กเหลานี้จึงควรเรียนใน
หลักสูตรพิเศษ จนกระทั่งเด็กมีพฤติกรรมเปนที่ยอมรับมากขึ้นพอที่จะเรียนรวมกับเด็กปกติได 
จึงสงเด็กเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ ดังน้ันหลักสูตรสําหรับบุคคลที่มีปญหาทางพฤติกรรมหรือ
อารมณ อาจมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสําหรับเด็กปกติ และหลักสูตรพิเศษ 
 หลักสูตรพิเศษสําหรับบุคคลที่มีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ เปนหลักสูตรที่มี
เน้ือหาและวิธีการที่มุงขจัดความบกพรองทางพฤติกรรมของเด็ก หลักสูตรดังกลาว จึงควรเนน
ทักษะทางสังคม เน่ืองจากบุคคลที่มีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณขาดทักษะทางสังคม ซึ่ง
เปนอุปสรรคตอการเรียนของเด็ก ทักษะทางสังคมหมายถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับ
ปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับเพ่ือนและผูอ่ืน หลักสูตรที่จะกลาวถึงตอไปน้ีมี 2 หลักสูตร เปน
หลักสูตรพิเศษสําหรับเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 1. หลักสูตรในระดับประถมศึกษา หลักสูตรที่จะกลาวถึงตอไปน้ี มีชื่อวา 
ACCEPTS ซึ่งยอมาจาก A Curriculum for Children’s Effective Peer and Teacher Skill 
(Walker, 1983 อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) หลักสูตรน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญ คือ  
 เพ่ือเตรียมบุคคลที่มีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ใหมีความพรอมที่เรียนรวมกับเด็กปกติ เน้ือหาของหลักสูตรเกี่ยวกับ    
การฝกใหเด็กมีทักษะในการปรับตัวของเด็ก ใหเปนที่ยอมรับของเพื่อนในหลักสูตรที่มีทักษะที่
นักเรียนจะตองเรียนทั้งหมด 28 ทักษะ แบงออกเปน 5 หมวด คือ 
 1. ทักษะในชั้นเรียน 
 2. ทักษะเบื้องตนในการติดตอกับผูอ่ืน 
 3. ทักษะในการคบเพื่อน 
 4. ทักษะในการรักษาความเปนมิตรกับผูอ่ืน และ 
 5. ทักษะในการแกปญหา 
 ทักษะในชั้นเรียนเปนทักษะที่จําเปน ที่จะชวยใหนักเรียนสามารถเรียนหนังสือได 
เชน ทักษะในการฟงคําสั่ง คําสอนของครูดวยความตั้งใจ ทักษะในการปฏิบัติตามคําสั่งครู  
เปนตน สวนทักษะอ่ืน ๆ เปนทักษะในการปฏิบัติตอเพ่ือนและผูอ่ืน 
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 2. หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรที่จะกลาวถึงตอไปนี้มีชื่อวา Structured 
Learning Curriculum (Golstien, 1980 อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) เปนหลักสูตร  
ในระดับมัธยมศึกษาที่มีความคลายคลึงกับหลักสูตรแรกแตมีเน้ือหาตางกัน หลักสูตรนี้
ประกอบดวยทักษะที่จําเปน 50 ทักษะ จําแนกไดเปน 6 หมวด คือ 
 1. ทักษะเบื้องตนทางสังคม 
 2. ทักษะกาวหนาทางสังคม 
 3. ทักษะเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิด 
 4. ทักษะในการขจัดความกาวราว 
 5. ทักษะในการขจัดความเครียด 
 6. ทักษะในการวางแผน 
 หลักสูตรน้ีมีจุดมุงหมายเฉพาะ แตละพฤติกรรมมีวิธีฝกทักษะตลอดจนวิธีประเมินผล 
เม่ือเด็กเรียนจบหลักสูตรน้ีแลวเด็กจะถูกสงไปเรียนรวมกับเด็กปกติ 
 
การเรียนรวมกับเด็กปกติ 
 การจัดการศึกษาใหกับบุคคลที่มีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณเขาเรียนรวมกับ
เด็กปกติ ควรพิจารณาองคประกอบสําคัญ ดังนี้ 
 1. ทัศนคติของเด็กตอการเรียนรวม 
 2. ทัศนคติของครู ผูปกครองตอการเรียนรวม 
 3. พฤติกรรมของเด็กตลอดจนความรุนแรงของพฤติกรรม 
 4. พฤติกรรมของเด็กในการควบคุมตนเอง ตลอดจนทักษะทางสังคมของเด็ก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการคบเพื่อน การเขากับคนอื่น 
 5. ความพรอมของครูปกติที่จะรับเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ เขาเรียน
รวมในชั้นปกติ 
 6. ความรวมมือจากผูปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็ก 
 7. ปจจัยที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ 
 เด็กที่จะเรียนรวมไดอยางประสบผลสําเร็จควรเปนเด็กที่ไดรับการปรับพฤติกรรม
แลว เด็กมีพฤติกรรมใกลเคียงกับเด็กปกติ ผูมีหนาที่ในการจัดการศึกษาควรพิจารณาวา 
สมควรใหเด็กเขารับการเรียนรวมในลักษณะใด หากเปนการเรียนรวมเต็มเวลา เด็กควรมี
พฤติกรรมใกลเคียงกับเด็กปกติ หากเด็กยังมีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณอยูบาง ก็ให
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เรียนรวมเต็มเวลาได แตจะตองไดรับบริการแนะแนวและใหคําปรึกษา หรือรับบริการจากครู
เสริมวิชาการ 
 บางครั้งเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ จะถูกสงไปเรียนในหลักสูตรพิเศษ 
ซึ่งอาจทําใหเด็กบางคน มีความรูสึกวาถูกลงโทษ สวนครูที่สอนอาจมีความรูสึกวาโลงใจ ที่เด็ก
เกเรไดถูกนําออกไปจากชั้นของตน และไมอยากรับเด็กคนนี้กลับเขามาเรียนรวมในชั้นปกติอีก 
แมวาเด็กจะไดรับการปรับพฤติกรรมแลวก็ตาม สิ่งเหลานี้เปนปญหาสําคัญที่ผูเกี่ยวของกับ 
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กประเภทนี้จะตองรวมกันพิจารณาและหาทางแกไขตอไป 
 
การจัดการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนอาจกระทําไดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ตอไปน้ี 
 1. จัดใหเรียนในชั้นพิเศษ และไดรับความชวยเหลือเพ่ิมเติมในดานการปรับ
พฤติกรรม 
 2. จัดใหเรียนในชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ โดยนักเรียนอยูในชั้นพิเศษตลอดเวลา 
 3. จัดใหเรียนในชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ โดยใหเด็กมีโอกาสไปเรียนรวมกับเด็ก
ปกติในชั้นปกติในบางเวลา 
 4. จัดใหเรียนในชั้นพิเศษในโรงเรียนพิเศษ หรือศูนยการศึกษาพิเศษ 
 5. จัดใหครูการศึกษาพิเศษไปสอนตามบาน โดยเฉพาะในกรณีที่เด็กมีปญหาทาง
พฤติกรรมในขั้นรุนแรง มิอาจเขารับการบริการทางการศึกษาจากโรงเรียนได 
 ชั้นพิเศษควรเปนชั้นเล็ก ๆ มีนักเรียนไมมากนัก และควรมีครูผูชวยอยางนอย 1 คน 
สําหรับนักเรียน 1 กลุม 
 ในการเรียนการสอนครูควรนํากลวิธีในการปรับพฤติกรรมมาใชกับนักเรียน เพ่ือให
นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคมาเปนพฤติกรรมที่พึงประสงค 
ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเรียน นักเรียน
จะไดรับการกระตุนใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทีละนอยและตามลําดับขั้น โดยเนนความสําเร็จ
ของนักเรียนเปนหลัก 
 การเรียนการสอนควรมีทั้งการสอนเปนรายบุคคล และสอนเปนกลุมยอย ๆ เม่ือ
นักเรียนมีพัฒนาการอยูในเกณฑที่ดีพอ ที่จะสอนเปนกลุมยอยได ควรสอนเปนกลุมยอยทั้งนี้
เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสฝกและพัฒนาทักษะทางสังคม และการเขากับเพ่ือนกอนที่นักเรียนจะ
กลับเขาไปเรียนในโรงเรียนปกติ 
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 นักเรียนทุกคนควรมีแผนการสอนเฉพาะบุคคล การประเมินผลความกาวหนาของ
นักเรียน จะตองเปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวในแผนนี้ จุดมุงหมายที่กําหนดในแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล ควรเนนความสําเร็จทางการเรียน การสรางทัศนคติที่ถูกตองตอตนเอง 
พัฒนาการทางสังคม ตลอดจนการรูจักปรับตัวใหเขากับคนอื่นและสิ่งแวดลอม 
 
เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม  
 เพ่ือชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูและลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคสูพฤติกรรมที่พึง
ประสงค ควรใชเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมดังนี้ 
 1. การใหแรงเสริมหรือรางวัล 
    การเรียนรูเกิดขึ้นจากผลกระทบที่มีตอพฤติกรรมของเด็กในสภาพแวดลอมตาง ๆ 
ถาผลกระทบนั้นเปนที่นาพึงพอใจสําหรับเด็ก เด็กก็มักชอบกระทําสิ่งน้ันซ้ําอีก แตถาผลที่เกิด
ตามมาไมนาพึงพอใจ เด็กก็จะลดการกระทําหรือทําพฤติกรรมซ้ํา ๆ นอยลง ในที่นี้เราจะ
กลาวถึงเฉพาะผลที่ตามมาในทางนาพึงพอใจ เพ่ือที่จะพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ผลที่
เกิดขึ้นในทางนาพึงพอใจน้ัน มีชื่อเรียกวา “แรงเสริมทางบวก” และมักจะหมายถึงรางวัล 
(Rewards) 
     รางวัล คือ บางสิ่งบางอยางที่เด็กจะพยายามทํางานเพื่อใหไดมา เชน ทํางานเพื่อ
หวังใหไดคําชมหรือขนม สิ่งของที่แตกตางกันนั้นจะใชเปนราวัลสําหรับเด็กในกรณีตางๆ กัน 
ผูใชจะตองรูจักเลือกแรงเสริมที่จะเหมาะสมกับเด็ก การชมวา “เกง” อาจจะใชไดผลดีกับเด็กคน
หน่ึง แตอาจจะใชไมไดผลกับเด็กอีกคนหนึ่ง ผูใชตองสังเกตวาการใหรางวัลชนิดไหนมี
ประสิทธิภาพที่สุด และจะตองถูกใชทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาออกมา 
 2. การกระตุนเตือน (Prompting) 
 เปนเทคนิคสําคัญประการหนึ่งที่ใชในการชวยเหลือเด็กใหเกิดการเรียนรู ไดแก การ
กระตุนเตือนทางกาย คือ การจับมือของเด็กใหทํางาน การกระตุนดวยทาทาง คือ การสาธิต
หรือแสดงวิธีปฏิบัติงานใหเด็กดู และเลียนแบบกับการชี้แนะ อาจดวยนิ้วหรือดวยใบหนา 
สายตา และการกระตุนดวยวาจา คือ การออกคําสั่งซ้ําหรือชี้แจงดวยคําพูด 
 3. การวิเคราะหงาน (Task Analysis) 
  คือ การแตกงานออกเปนขั้นตอนเล็ก ๆ ที่เด็กสามารถกระทําไดสําเร็จ ซึ่งแตละ
ขั้นตอนของงาน จะนําไปสูพฤติกรรมที่พึงประสงคได 
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 4. การตะลอมกลอมเกลา (Shaping) 
 คือ การสอนพฤติกรรมที่ยุงยากซ้ําซอน ดวยวิธีการดังนี้ 
  4.1 การสอนแบบเดินหนา คือ การสอนตามลําดับขั้นตอนของการวิเคราะห
งาน 
  4.2 การสอนแบบถอยหลัง คือ การนําขั้นตอนสุดทายของงานมาสอนกอน 
และจะตองใหรางวัลทุกครั้งแกการตอบสนอง ในขั้นตอนที่เด็กกระทําได ซึ่งขั้นตอนเหลานั้น  
จะตอเน่ืองไปสูพฤติกรรมที่พึงประสงค 
 5. การเลียนแบบ  
 โดยจากกิริยาทาทางและคําพูด ซึ่งชวยใหเด็กคุนเคยกับแบบอยางที่ผูอ่ืนแสดงออก 
และจะสามารถเลียนแบบอยางของพฤติกรรมใหม ๆ ไดตอไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544:  
25-32) 
 
การใหความชวยเหลือและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 เด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมและอารมณรับการศึกษาในสภาพการณหลากหลาย 
ในขณะที่หลายคนเรียนรวมในชั้นเรียนปกติ อีกหลายคนเรียนอยูในชั้นพิเศษ ศูนยดูแลเด็กใน
ชุมชนสถานพินิจ สถาบันและโรงพยาบาล ซึ่งไมสนใจในเรื่องของการจัดเขารับการศึกษา        
ที่เหมาะสม เด็กเหลานี้ตองการการชวยเหลือ ครูสามาถใหความชวยเหลือ ดังนี้ 
 1. ใหความรวมมือกับครูอ่ืน ๆ สรางบรรยากาศเชิงบวกของโรงเรียน 
 2. สื่อความหมายอยางระมัดระวัง 
 3. จัดวางความคาดหวังของชั้นเรียน 
 4. ปองกันปญหาลวงหนา 
 5. คงความสม่ําเสมอของพฤติกรรมของครู 
 6. มองโลกในแงดี 
 7. ครูควรลดความเบื่อหนาย และความคับของใจลง 
 8. ทําใหการเรียนรูสนุกและตื่นเตน 
 9. กระตุนและจูงใจเด็กใหเรียนรู 
 10. สงเสริมใหเกิดความสําเร็จ 
 11. วางแผนสําหรับการศึกษาตอ 
 12. ทําการชวยเหลือแรกเร่ิมตอการละเมิดกฎอยางพอเหมาะพอควร 
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 13. หลีกเลี่ยงการตอสู 
 14. ใหทางเลือกแกนักเรียน 
 15. หลีกเลี่ยงความจงเกลียดจงชัง 
 16. ประเมินประสิทธิภาพของการชวยเหลือแตแรกเริ่มที่นํามาใช 
 17. ใชการประเมินผล โดยหลักสูตรเปนฐานและเทคนิคการประเมินอยางเปนระบบ 
 สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการประถม 
ศึกษาแหงชาติ (2543: 27-28) ไดเสนอวิธีชวยเหลือเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมไวดังนี้ 
 1. กําหนดกฎ ระเบียบ ตลอดจนกิจวัตรประจําวันในหองเรียนใหเปนระบบอยาง
ชัดเจน ซึ่งควรมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการทํางาน เชน เม่ือเด็กทํางานเสร็จสมบูรณ
แลวใหไปอานหนังสือ ทํากิจกรรมใน “มุมสงบก็ได” การจัดระบบดังกลาวอาจไดผลดีกวาการที่
ครูตะโกนใสเด็ก “อยาคุยกันเวลาทํางาน” 
 2. ครูกําหนดกฎ สําหรับพฤติกรรมบางอยางที่จะกอใหเกิดปญหาในหองเรียน เชน 
เม่ือเด็กตองการตอบคําถามของครูหรือตองการถามคําถามแกครู ใหนักเรียนยกมือเสียกอน
แลวครูจะเปนผูเลือกใหเด็กตอบ ไมใชวิ่งมาสะกิดครู หรือตางคนตางรองเรียกชื่อครูพรอมกัน 
 3. การกําหนดกฎระเบียบของหองเรียน ควรกระทําเม่ือตนภาคเรียน ชี้แจงให
นักเรียนทุกคนเขาใจและปฏิบัติตาม 
 4. สําหรับนักเรียนบางคนอาจไมเขาใจกฎระเบียบ ใหครูเลือกเด็กคนใดคนหนึ่งเปน
แบบอยางใหนักเรียนที่ไมเขาใจปฏิบัติตามแบบอยางจนกวาเด็กจะเขาใจ 
 5. ครูคอยตรวจสอบวานักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือไม ใหแรงเสริมหาก
นักเรียนปฏิบัติตาม 
 6. หากนักเรียนไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือใชคําพูดที่ไมเหมาะสมกับครู หรือเพื่อนครู
หลายคนอาจไมพอใจและอาจลงโทษเด็ก ทางที่ดีแลวครูควรวิเคราะหพฤติกรรมของเด็ก
เสียกอนแลวจึงพิจารณาดําเนินการตอไป หรืออาจใหนักเรียนจัดกลุมดูแล 
 7. หากนักเรียนทะเลาะวิวาทหรือชกตอยกัน ครูจะตองจับเด็กแยกออกจากกันทันที 
หลังจากนั้นครูอาจใหนักเรียนศึกษาแบบอยางพฤติกรรมที่ถูกตองจากเด็กอ่ืน แลวใหปฏิบัติ
ตามแบบนั้น 
 8. หากนักเรียนทําแบบฝกหัดไมไดหรือทําการบานไมได ครูหลายคนอาจลงโทษกัก
และใหเกรดตาง ๆ ครูควรเลือกใชวิธีอ่ืน เชน สอนโดยยึดหลักความสนใจของนักเรียนเปนหลัก 
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นําวิธีการใหแรงเสริมมาใชอยางเปนระบบหรืออาจหา “คูหู” ใหซึ่งทําหนาที่คอยชวยเหลือเพ่ือน
ในการเรียน 
 9. หากเด็กปรับตัวไปในทางถดถอย ชอบอยูคนเดียว ไมรวมกิจกรรมกับเพ่ือน ครู
อาจสั่งใหเด็กเขารวมกิจกรรม ซึ่งอาจไมเปนผล ทางที่ดีควรสงเด็กไปใหครูแนะแนวหรืออาจให
เพื่อนนักเรียนในหองเดียวกันเขียนสวนดีของเด็กคนนั้นในกระดาษ แลวใหนักเรียนอาน
ขอความนั้นใหนักเรียนทั้งหองฟง 
 10. นําวิธีการปรับพฤติกรรมมาใชอยางเปนระบบ 
 
การจัดโปรแกรมการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติก 
การศึกษาสําหรับเด็กออทิสติก 
 ปรัชญาการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติกเหมือนกับปรัชญาการศึกษาสําหรับเด็ก
เจ็บปวยเรื้อรัง และเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทอื่น ๆ จุดมุงหมายสําคัญของการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอน คือ เพ่ือใหเด็กออทิสติกสามารถลดขอบกพรองของตนเองทั้งใน
ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาและในขณะเดียวกันทําใหเขาไดเพ่ิมความสามารถ
ทุกดาน โดยมีเปาหมายสูงสุดเพื่อใหเขาสามารถเขาเรียนในโรงเรียนปกติได ซึ่งการศึกษา
พิเศษจะชวยใหเด็กบรรลุเปาหมายนี้ได 
 หลักสูตรและการเรียนการสอนควรเนนเนื้อหาและจุดประสงคที่จะชวยใหเด็กมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นจนกระทั่งใกลเคียงระดับปกติ หรือมีระดับเดียวกับเด็กปกติในวัยเดียวกัน 
หลักสูตรจึงควรเนนกระบวนการปรับพฤติกรรมเด็ก การสื่อความหมาย พฤติกรรมและทักษะ
ทางสังคม ตลอดจนความรูและทักษะทางวิชาการ ซึ่งมีขั้นตอนของการกําหนดจุดประสงค ดังน้ี 
(ผดุง อารยะวิญู, 2542: 146) 
 1. ใหเด็กแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งแวดลอมดวยความพึงพอใจ 
 2. ใหเด็กแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งแวดลอมดวยความรูสึกสําเร็จ 
 3. ใหเด็กมีการพัฒนาในทักษะการเรียนรู 
 4. ใหเด็กเขารวมกิจกรรมกลุมได 
 5. ใหเด็กนําความรูและทักษะไปประยุกตใชในสถานการณใหมตอไปได 
 การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองกับความตองการและ
ความสามารถของเด็กโดยทั่วไป หลักสูตรควรเนนความสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. การชวยตนเอง 
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 2. การสื่อความหมาย (การพูด ติดตอกับผูอ่ืน) 
 3. การพัฒนาทักษะดานการเคลื่อนไหว 
 4. การพัฒนาทักษะทางสังคม 
 5. การพัฒนาทักษะดานความรูความรูคิด 
 การศึกษาพิเศษที่จะชวยสงเสริมใหเด็กออทิสติกไดรับความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตน้ัน มีองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ครูการศึกษาพิเศษหรือครูที่ทําหนาที่
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมใหแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ ที่ควรยึดแนวปฏิบัติที่เปน
หลักในการทํางานกับเด็กออทิสติก ดังนี้ 
 1. เนนจัดการเรียนการสอนจากสวนที่เปนจุดเดนของเด็กออทิสติกกอน แลวสวนที่
เปนจุดออนหรือจุดดอยของเขาจะพัฒนาตามขึ้นมา สวนใหญจะพบวาเด็กออทิสติกมีจุดเดนใน
ดานความจํา การรับรูพ้ืนฐานที่รูปทรง ดนตรี และการเคลื่อนไหวทางกลามเน้ือมัดใหญ จุดออน
ของเด็กพบมากในดาน ภาษา การพูด ความเขาใจทางภาษา และทักษะสังคม ในประเทศญี่ปุน
ครูจะจัดใหเด็กออทิสติกเนนการทํากิจกรรมประจําวันจากจุดเดนของเด็ก เชน การตอภาพ การ
ออกกําลังกาย การปนจักรยาน และกิจกรรมพลศึกษา ซึ่งชวยลดความวุนวายลงไดมาก และจะ
แฝงการสอนภาษาและการสื่อความหมายเขาไปในกิจกรรมทางพลศึกษา 
 2. การวางแผนจัดกิจกรรมตองเร่ิมจากระดับความสามารถที่เด็กทําได แลวคอย ๆ 
เพ่ิมทักษะที่จะสอนไปทีละนอย ทักษะที่จําเปนตองสอน เชน ทักษะทางสังคม ภาษา และการ
สื่อความหมายนั้นครูอาจจัดเปนชั่วโมงฝกตางหาก ซึ่งมีครูผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําและ
แกไขจุดออนที่พบ เชน ถาเด็กมีพฤติกรรมรองไหหรือกรีดรองทุกครั้งที่มีรถไฟวิ่งผานหนารถ
ของเขา ครูอาจพบวาวิธีแกไขควรใหเด็กมุงความสนใจไปที่งานทําบัญชีรายการที่เขาชอบ โดย
มีสมุดบันทึกแบงเปนหนาขวาและหนาซาย ใหเด็กขีดรอยคะแนนทุกครั้งที่มีรถไฟวิ่งผานหนา
และตองหยุดรถที่เขานั่งขีดในหนาซายของสมุด และถาไมมีรถไฟวิ่งผานหนาใหขีดรอยในหนา
ขวาของสมุด เม่ือรวมรอยขีดตลอดสัปดาห จะพบวารอยคะแนนในหนาขวามีมากกวา ในที่สุดก็
จะพบวาเหตุผลที่เขาไดทราบและการสนใจตอกิจกรรมทํารอยคะแนนในสมุดสามารถชวยลด
พฤติกรรมกรีดรองไปได เปนตน 
     ในการสอนภาษาและการพูด ครูควรพยายามตรวจสอบคําศัพทตาง ๆ ที่เด็กรูจัก
แลวใชลักษณะของประโยคที่ใชและประเภทของคําที่ใช เพ่ือนํามาพัฒนาการสอนทักษะการ
สื่อสารกับผูอ่ืนตอไป 
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 3. ในการสอนทักษะทางสังคม ครูควรเลือกใชเหตุการณจากชีวิตประจําและ
สถานการณรอบตัวมาเชื่อมโยงกับการรับรูทางสีหนา ความรูสึกและอากัปกิริยาของบุคคล เชน 
การฟงจากเสียงขณะโกรธ สนุก ตื่นเตน ดูสีหนาขณะดีใจ เสียใจ โกรธ สังเกตลักษณะการ     
จัดหอง โตะเกาอ้ี อาหาร การแตงกายของผูคนในหองวาเปนกิจวัตรประจําวันเชนเดียวกับ  
การเรียนภาษาใหเด็กรับทราบ เหตุผล และพฤติกรรมที่ควรแสดงอยางเหมาะสม (การรับรูและ
การแสดงออก) 
 4. การเรียนการสอนที่จะเกิดผลแมนยําเที่ยงตรงนั้น ตองมีโครงสรางและแบบแผน
ชัดเจนแนนอน เชนเดียวกับการทดสอบทางจิตวิทยา เด็กออทิสติกที่มีระดับเชาวนปญญาสูง
กวา 50 ขึ้นไปจะสามารถเรียนเลข อาน และเขียนไดพอสมควร แตถาเชาวนปญญาต่ํากวา 50 
จะไมสามารถเรียนตามหลักสูตรการศึกษาระบบปกติได จะเรียนไดในระดับพื้นฐานของการ
อาน เขียน และเลขเทานั้น ดังนั้น เด็กคนใดที่มีความสามารถทางภาษาต่ํา จึงควรเนนการเรียน
เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวันใหมากขึ้น เด็กที่ไมมีภาษาพูดนั้นครูควรจัดการสอนการสื่อ
ความหมายดวย ภาษาทาทางเชนเดียวกับเด็กหูหนวกหรือภาษามือ (Sign Language) ซึ่งมีใช
อยูในประเทศไทย หรือใชระบบสื่อความหมายที่เปนสัญลักษณ (Symbolic System of 
Communication) ซึ่งใชกับเด็กที่บกพรองทางรางกายขั้นรุนแรงอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งน้ีเพ่ือ
ชวยใหเด็กเรียรูคําศัพทที่ยาก ๆ บางคํามากขึ้นและเม่ือเด็กพัฒนาภาษาพูดไดดีขึ้นแลว เขาก็
เลิกใชภาษามือไปเองโดย ไมตองวิตกวาจะติดภาษามือ 
 5. ในการสอนอาน ครูควรสอนอานเปนคํา ๆ โดยไมตองสอนแจกรูปสะกดในกรณี
ของเด็กที่มีความสามารถทางภาษาต่ํากวา 50 นอกจากนั้น ครูควรตรวจสอบความเขาใจจาก
เนื้อหาภายหลังการอานดวย ตรวจสอบคําตาง ๆ ที่เคยอานไดแลวจากหนังสือเลมหน่ึงวายัง
อานไดหรือไมเม่ือไปพบปรากฎอยูในหนังสือเลมอ่ืน ๆ 
 กระตุนใหเด็กออทิสติกมีความพอใจจากการอาน โดยอนุญาตใหเขาอานออกเสียง 
และอานแบบเก็บใจความจากเนื้อหา เลือกเนื้อหาใหเขาอานโดยคํานึงความสัมพันธกับการใช
ในชีวิตประจําวัน เชน อานสูตรเครื่องปรุงอาหารดวยการใชบัตรงาน บัตรคําสั่ง และใหเด็กฝก
ทําอาหารควบคูไปกับการอานเครื่องปรุง ซึ่งทั้งนี้ยังชวยใหครูและนักเรียนไดสื่อสารไปดวยกัน 
 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับเด็กออทิสติกมีขอแนะนําเกี่ยวกับ
พัฒนาการของการเลนกับหลักการในการสอนภาษาที่ครูควรคํานึง ดังนี้ 
 พัฒนาการของการเลน แบงออกเปน 2 แนวทาง ที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางภาษา
มี 3 ขั้นตอน คือ 
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 1. การเลนที่ใชจินตนาการ (Imaginary Play) 
 2. การเลนเลียนแบบ (Imitation)  
 3. การสนใจซึ่งกันและกันในระหวางที่ตางฝายตางทํากิจกรรมหรือเลน โดยไมมี
ภาษาพูด (Shared Attention) 
 การเลนในเชิงสังคม แบงเปน 
 1. การเลนตามลําพังคนเดียว (Solitary) ตางคนตางเลนของเลนของตน 
 2. การเลนในหองเดียวกัน ตางคนตางเลนไมมีการพูดคุยกัน (Parallel Play) 
 3. การเลนที่คนหนึ่งเลน อีกคนนั่งมองดวยความสนใจแตไมขยับเขาไปเลนดวยกัน 
(ON-Looker) 
 4. การเลนดวยกันเปนกลุมเปนวงตั้งแต 2 คนขึ้นไป (Cooperative Play) เกิดขึ้นใน 
ชวงอายุประมาณ 4 ขวบ 
 อยางไรก็ตาม เด็กออทิสติกสวนใหญจะสามารถพัฒนาการเลนในเชิงสังคมไดถึงขั้น 
“เลนตามลําพัง” เทานั้น ถาจะใหเกิดพัฒนาการขั้น “เลนดวยกันเปนกลุม” ครูจะตองชวยเหลือ
เปนอยางมาก ทั้งน้ีเด็กจะพัฒนาไดยากหรืองายเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับ ระดับของสติปญญาเด็ก
ดวย 
 หลักการสอนภาษา 7 ขั้น 
 1. ฝกการสังเกตสิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็กอยางรอบคอบ (จากการมองดู) 
 2. ฝกการฟงและบอกคุณสมบัติหนาที่ของสิ่งเหลานั้น (อาจใชการชี้ หยิบ และบอก) 
 3. เชื่อมโยงสิ่งของที่มีคุณสมบัติเหมือนกันหรือคลายกัน 
 4. จําแนกแยกแยะหรือจัดหมวดหมูสิ่งของ 
 5. คาดเดาเหตุการณวาจะเกิดอะไรขึ้นตอไป 
 6. ใหเหตุผลเชิงอุปนัย หรือจากการสังเกตขอเท็จจริง 
 7. ใหเหตุผลเชิงอนุมาน หรือใชหลักการทั่วไปอธิบายเรื่องเฉพาะ 
 ในหองเรียนน้ัน การสอนภาษาเพื่อการสื่อความหมายเปนความสําคัญอันดับแรกของ
เด็กออทิสติก การสอนภาษาครูตองสอนใหเด็กไดทราบสาระสําคัญหรือความคิดรวบยอด ใช
ภาษาอธิบายที่งาย กะทัดรัดและเหมาะสมกับวัยของเด็กแตละคน เน้ือหาที่เลือกมาสอนตอง    
ไมยากเกินความสามารถของเด็ก และยึดหลักการสอนภาษา 7 ขั้นตามที่แนะนําไวขางตน 
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การเรียนรวม 
 ครอบครัวมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติก ตามปรัชญา
การศึกษาของเด็กประเภทนี้ มุงหวังใหเด็กไดมีโอกาสเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ ซึ่งพอแมของ
เด็กสามารถมีสวนในการฝกเด็กใหมีความพรอมกอนเรียนรวมกับเด็กปกติไดดังน้ี (เพ็ญแข   
ลิ่มศิลา, 2532: 7-9) 
 ทางดานสังคม 
 เด็กออทิสติกจะไมคอยเขาใจการผูกมิตรกับผูอ่ืน เลนกับเพ่ือนไมเปนบางคนจะใชวิธี
ผลัก ตี หรือกัด ซึ่งเม่ือเขาไปอยูกับเด็กปกติแลว เด็กจะมองวาเปนเด็กเกเร กาวราว จึงจําเปน
ที่ผูดูแลควรจะสอนวิธีการเลนใหถูกตอง สอนใหเด็กรูจักการให การรอคอย ควรจะเริ่มตนจาก  
การสอนสิ่งที่อยูใกลตัวเด็กภายในบาน สอนซ้ํา ๆ เปนประจําทุกวัน เชน ผมชื่อ... นามสกุล... 
ชื่อเลนนอง... คุณพอชื่อ... คุณแมชื่อ... คุณครูชื่อ... เพ่ือนชื่อ... เม่ือผูดูแลพูดหรือสอนเด็กควร
กระตุนเรื่องการสบตาใหมากที่สุด เด็กบางคนหูจะฟงที่เราพูด แตจะกมหนาหลบตาใหมากที่สุด 
เด็กบางคนขี้อาย เวลาคนแปลกหนาเขามาใหหองเรียน เด็กจะไมยอมทําอะไรเลย กมหนา     
ไมพูด ไมทํากิจกรรม ทั้ง ๆ ที่ทําได เพราะฉะนั้น ผูปกครองหรือผูดูแลควรชวยสรางความ
ม่ันใจใหแกเด็ก โดยพาเด็กเขาสังคมนอกบาน พบปะกับผูอ่ืน ผูปกครองบางคนเห็นวาลูกซน
มากถาพาออกไปเที่ยวนอกบาน จะไมสามารถควบคุมพฤติกรรมของลูกได นั่นเปนความคิดที่
ผิด เพราะควรไดรับการฝกการเขาสังคม ทานอาหารนอกบานหรือไปเที่ยวตามสถานที่ตาง ๆ 
บาง เด็กจะไดเรียนรูที่จะปรับตัวตั้งแตเล็ก และฝกการควบคุมตนเอง อาจจะเริ่มระยะเวลา   
สั้น ๆ กอน แลวคอย ๆ เพ่ิมเวลาใหนานขึ้น ผูดูแลตองขยันถามและพูดกับเด็ก ชี้ใหดูสิ่งที่อยู
รอบกายจะชวยใหเกิดการเรียนรูเพ่ิมขึ้นและควรสอนสิ่งที่อยูใกลตัว เชน บุคคลในครอบครัว   
มีใครบาง สอนงาย ๆ โดยใหเด็กนั้นหยิบของไปสงใหกับบุคคลนั้น ๆ ตามชื่อที่เราบอก เชน 
“นองจอบหยิบดินสอไปใหอากบครับ” พรอมกับมีการชี้นําจุดหมายที่จะใหเด็กไป การซ้ํา ๆ 
บอย ๆ เด็กก็จะเขาใจ สอนใหรูจักการทักทาย “สวัสดี” “ขอบคุณ” “ขอโทษ” สิ่งใดควรทําและ 
ไมควรทํา เชน มีเด็กออทิสติกคนหนึ่งไดเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ แลวแอบไปดื่มนมกลองของ
เพ่ือนภายในชั้น ซึ่งใสไวในตะกราครั้งละ 2-3 กลอง เพราะเด็กยังไมเขาใจสิ่งใดเปนของตนเอง 
สิ่งใดเปนของคนอ่ืน ทางโรงพยาบาลแนะนําใหผูปกครองสอนเรื่องเวลาในการรับประทาน
อาหาร ถาไมถึงเวลารับประทานอาหาร ถึงแมเด็กจะเรียกรองอยางไรก็ไมให และครูก็จะสอน 
ในขณะที่ด่ืมนมทุกครั้ง ถาเด็กดื่มนมกลองของตนเองหมดแลวจะเรียกรองอยางไรก็ไมใหอีก 
ระยะแรกเด็กจะหงุดหงิดมากเมื่อทําซ้ํา ๆ เปนประจํา เด็กจะคอย ๆ ปรับตัวได 
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 เด็กบางคนเปนนักสํารวจ เม่ือเปลี่ยนสถานที่หรือโรงเรียน จะเดินหรือวิ่งไปตาม
หองเรียนตาง ๆ ควบคุมตนเองไมไดเน่ืองจากเด็กยังไมคุนเคยกับสถานที่ สังเกตไดจากใน
ขณะที่เด็กเรียนในชั้นเรียนภายในโรงพยาบาล ซึ่งเปนสถานที่ที่เด็กคุนเคย เด็กจะมีสมาธิและ
ตั้งใจเรียนหนังสือได วิธีการที่จะชวยก็คือ พาเด็กไปใหคุนเคยกับสถานที่ในชวงที่ยังไมเปด
เทอมหรือวันหยุดเสาร-อาทิตย 
 ทางดานอารมณ 
 เด็กออทิสติกมีการพัฒนาทางอารมณคอนขางชา บางคนคอนขางเอาแตใจตัวเอง
ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม ชอบที่จะไปคนของเลน ไมยอมนั่งที่ เดินไปเดินมา 
อยากจะทําอะไรก็ทํา ควบคุมอารมณไมได เม่ือถูกบังคับใหทําตามกฎระเบียบ เด็กจะลงไป
นอนด้ิน รองไหงอแง ทําลายขาวของ ทํารายตัวเอง ทํารายครูหรือเพ่ือน ผูดูแลจะตองชวยปรับ
แบบคอยเปนคอยไป ดูสถานการณในขณะน้ันเปนหลัก ถาเห็นวาสิ่งที่เด็กตองการนั้นเปน
อันตรายก็ตองแยกเด็กออกมาหรือหามเด็กทันที และที่สําคัญทุกคนที่ดูแลเด็กตองปฏิบัติตอ
เด็กเหมือนกันหมด ถาเด็กเรียกรองความสนใจและอยูในสถานการณที่ไมเปนอันตราย ผูดูแล
อาจจะใชวิธีทําเปนไมสนใจก็ได ถาฝกเด็กใหรูจักควบคุมพฤติกรรมทางอารมณของเด็กเองได 
เด็กจะอยูที่ไหนก็สามารถปรับตัวเขากับสังคมนั้น ๆ ไดเร็ว  
 ทางดานการสื่อสาร 
 เด็กออทิสติกจะมีความบกพรองทางดานการสื่อสารความหมายกับบุคคลอื่น บางคน
ยังไมสามารถออกเสียงพูดเปนคําที่มีความหมาย บางคนพูดไดแคเปนการพูดเลียนแบบแต
สามารถเขาใจคําสั่งและทําตามไดใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ ผูปกครองหรือ
ผูดูแลตองชวยใหเด็กเขาใจความหมายของคํา รับฟงคําสั่งและทําตามได  ฝกซ้ํา ๆ เด็กจะมี
ความเขาใจ ถาเด็กตองการของสิ่งใดสิ่งหน่ึง ผูปกครองตองสอนใหเด็กรูจักการพูดขอ การตอบ
รับเอา กอนที่จะใหของที่เด็กตองการ เริ่มจากสอนใหรูจักสิ่งแวดลอมงาย ๆ รอบตัวที่เด็กพบ
เห็นอยูทุกวัน ถาเด็กยังพูดไมได ควรจะมีการสื่อสารงาย ๆ ที่เด็กเขาใจ เชน สอนใหเด็กรูจัก
เสื้อผา ของใชสวนตัว เครื่องใชในครัวเรือน สัตวเลี้ยง อาหารที่เด็กรับประทาน และสามารถ
หยิบไดตามคําสั่ง และรูจักขอเม่ือตองการ เปนตน 
 ดานชวยเหลือตนเอง 
 บิดามารดาควรชวยฝกเด็กในเรื่องการแตงกาย ฝกใหถอดกระดุมและใส อาจจะฝก
จากการใชกระดุมเม็ดใหญกอนแลวคอยเปลี่ยนมาเล็กลงเทากระดุมที่ใชทั่วไป เนนใหเด็กใส
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และถอดเสื้อผาเองมากกวาที่ผูปกครองจะชวยทํา แมวาเด็กจะทําไดชา ผูปกครองอาจให    
แรงเสริมโดยการชมเชยในพฤติกรรมที่ดี 
 ดานการขับถาย ควรฝกใหเปนเวลา และฝกใหรูจักการใชหองสวม พาเด็กเขาหองน้ํา
ที่โรงเรียนใหคุนเคย มีตัวอยางเด็กออทิสติที่สงเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ เด็กขับถายรดกางเกง
บอยมากทั้ง ๆ ที่เด็กบอกความตองการและพูดโตตอบงาย ๆ ได สาเหตุเพราะเด็กไมสามารถ
ถอดกระดุมเสื้อที่ติดกับกางเกงได ทําใหไปหองนํ้าไมทัน ตองกลับมาฝกการใสถอดกระดุมที่
โรงพยาบาลซ้ําอีก จนสามารถชวยเหลือตนเองได 
 
การใหความชวยเหลือเด็กออทิสติก 
 วิธีการที่ใชเพ่ือชวยเหลือเด็กออทิสติกมี 4 วิธีหลักดังนี้ (หนวยศึกษานิเทศก, กรม
สามัญศึกษา, 2537: 9 อางถึงใน พิมพพรรณ วรชุตินธร, 2545: 355) 
 1. วิธีทางจิตบําบัด (Psychotherapy) 
 2. วิธีการใชยาบําบัด (Medication) 
 3. วิธีพฤติกรรมบําบัด (Behavioral Therapy) 
 4. วิธีทางการศึกษาพิเศษ (Special Education) 
 จากผลของวิจัยพบวาวิธีทางจิตบําบัดยังไมประสบความสําเร็จในเด็กออทิสติก 
สําหรับวิธีการใชยาบําบัด เชน การใหยาประสาท Tranquillizer เพ่ือลดความกาวราว ยาที่ลด
หรือระงับอาการซึมเศราในชวงวัยรุน และยาลดอาการโรคลมชัก แตการใชยาเพียงวิธีเดียวก็  
ไมสามารถบําบัดรักษาเด็กออทิสติกได 
 สํารับวิธีพฤติกรรมบําบัดนั้นมีงานวิจัยที่ใชกับเด็กออทิสติกพบวามีผลดีตอเด็กมาก
ในการพัฒนาทักษะดานสังคม ภาษา การชวยเหลือตนเอง การรวมมือกับผูอ่ืน ความกาวราว   
เปนตน อยางไรก็ดี การชวยเหลือดวยวิธีการปรับพฤติกรรม (Behavioral Modification) ไมได
ชวยใหอาการออทิสซึมหายไป หรือชวยเด็กหายจากการเปนออทิสซึม เพียงแตชวยให
ผูปกครองของเด็กออทิสติกมีความอดทนตอสภาวะออทิสซึม และชวยในการดํารงชีวิตทาง
สังคมของเด็กอีกทางหนึ่งดวย การใชวิธีทางพฤติกรรมบําบัดหรือการปรับพฤติกรรมตองอาศัย
ความรวมมือ รวมใจ แรงกายและแรงใจจากผูปกครองอยางเต็มที่ เปนระยะเวลานานพอสมควร
จึงจะประสบผลสําเร็จ 
 วิธีทางการศึกษาพิเศษ เปนการประยุกตเทคนิคทางพฤติกรรมศาสตร และจิตวิทยา
เกี่ยวกับการเรียนรู ตลอดจนการจัดสถานการณภายในชั้นเรียน เพ่ือใหเอ้ืออํานวยตอการเกิด
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การเรียนรูที่ดีที่สุดสําหรับเด็กออทิสติก จากผลการวิจัยพบหลักฐานที่ยืนยันแนนอนวาการจัด
สภาพแวดลอมทางการศึกษา โดยอาศัยจิตวิทยาทางการศึกษาและจิตวิทยาพัฒนาการแลว
ประกอบกับการวางแผนจัดบทเรียนอยางเปนขั้นตอน เปนลําดับจากงายไปหายากและคอย ๆ 
เพ่ิมความยากขึ้นทีละนอย ซึ่งเรียกวา วิธีวิเคราะหงาน (Task Analysis) จะสอนใหเด็กเกิดการ
เรียนรูงานอยางเหมาะสมกับแตละคน 
 การจัดใหเด็กออทิสติกเรียนรวมกับเด็กชั้นปกติดวยความชวยหลือและนิเทศ      
การเรียนการสอนอยางใกลชิดจากครูศึกษานิเทศก และผูเชี่ยวชาญการศึกษาพิเศษจะทําให
เด็กออทิสติกมีโอกาสประสบผลสําเร็จ และเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะชวยใหเขาไดเรียนรู    
การอยูในสังคม กลาวคือ พยายามควบคุมตนเองไดดีขึ้นในสถานการณตาง ๆ และแยกตัว  
ออกจากสภาพแวดลอมปกตินอยลง 
 วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใชไดผลดีกับเด็กปญญาออน ก็สามารถนํามาปรับใชกับ
เด็กออทิสติกไดเชนกัน นอกจากนี้ การชวยเหลือใหกําลังใจแกครอบครัวของ เด็กออทิสติกก็จะ
เปนการชวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กออทิสติกใหเปนชีวิตที่มีอิสระและลดภาระ
ครอบครัวไดมาก 
 สําหรับครูและบุคลากรในโรงเรียน ตองมีความรูและเขาใจในเรื่องของเด็กออทิสติก 
มีจิตใจที่เมตตาเห็นใจและตองการจะใหความชวยเหลือ ตองมีความอดทนในการที่จะชวยเหลือ 
ชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สรางเสริมทักษะใหม ๆ และใหการศึกษาพิเศษตามความถนัด  
ของเด็กแตละคน 
 เด็กออทิสติกสวนใหญจะอยูไมนิ่ง ซุกซนมาก สมาธิสั้น แยกตัว ไมพูดถาไมไดรับ 
การปรับพฤติกรรม และฝกพูดใหสื่อสารติดตอกับผูอ่ืนได จะพบวาเด็กกลุมน้ีจะมีพฤติกรรม
กาวราว อาละวาด เอาแตใจตัวเอง ไมพูด เด็กกลุมที่มีสติปญญาดีสามารถเรียนไดถึงระดับ
ปริญญาแตก็ตองยังไดรับการดูแลและมีที่ปรึกษาในระยะยาว ถากลุมที่มีภาวะปญญาออน    
รวมดวย จําเปนตองมีพ่ีเลี้ยงคอยชวยเหลือในกิจวัตรประจําวันดวย และพบวามีถึง 40% ที่มี
อาการลมชัก ดังน้ัน เด็กออทิสติกจึงจําเปนตองไดรับการชวยเหลือจากทุกฝาย แตเด็กที่ไดรับ
การชวยเหลืออยางเต็มที่ตั้งแตเด็กเม่ือโตเปนผูใหญจะสามารถอยูในสังคมไดใกลเคียงกับคน
ปกติ 
 การสอนเด็กออทิสติกจะไดผลหลังจากเด็กปรับพฤติกรรมที่เปนปญหามาแลว โดย
นักบําบัดและจิตแพทย ครูและผูปกครองควรชวยฝกเด็กเพื่อใหพฤติกรรมนั้นคงอยู การแกไข
และปรับปรุงพฤติกรรมที่เปนปญหามาก ไดแก พฤติกรรมที่เด็กซุกซน อยูไมนิ่ง ไมมีสมาธิและ    
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ไมพูด ทั้ง 2 เรื่องนี้สําคัญและจําเปนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียกอน จึงจะสามารถสอนสิ่ง 
อ่ืน ๆ ตอไปได 
 สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการประถม 
ศึกษาแหงชาติ (2543: 34-36 อางถึงใน ผดุง อารยะวิญู, 2542) กลาวถึง วิธีสอนเพื่อ
ชวยเหลือเด็กออทิสติก ซึ่งครูประจําชั้นเรียนรวมสามารถนําไปใชได ดังนี้ 
 1. หากเด็กออทิสติกมีความบกพรองขั้นรุนแรง การชวยเหลือควรเปนแบบตัวตอตัว 
การเรียนรวมจึงเปนวิธีที่ไมเหมาะสม เม่ือเด็กมีทักษะมากขึ้นจึงอาจพิจารณาใหเรียนรวมได 
 2. การสอนเด็กออทิสติก ควรเนนทักษะที่จําเปน ไดแก ทักษะในการดํารงชีพรายวัน 
ภาษา ทักษะที่จําเปนในการเรียนและทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพ 
 3. ทักษะทางดานภาษา ควรเนนการรับรูทางดานภาษา (Receptive Language) 
และการแสดงออกทางดานภาษา (Expressive Language) ซึ่งอาจเริ่มตนดวยการฝกให
แสดงออกทางภาษาในลักษณะที่งาย ๆ ไมสลับซับซอนเสียกอน 
 4. จัดกิจวัตรประจําวันใหเปนระบบและดําเนินการตามเดิมทุกวัน หากมีการ
เปลี่ยนแปลงจะตองบอกและอธิบายใหเด็กทราบอยางชัดเจน 
 5. ใชกระบวนการปรับพฤติกรรมควบคูไปกับการสอน 
 6. เลี่ยงหลีกการลงโทษ การลงโทษบางอยางอาจไมเหมาะสมสําหรับเด็กประเภทน้ี 
แตอาจทําใหกลับเลวรายยิ่งขึ้น อยางนอยควรเปลี่ยนเปนการเสริมแรงแทนการลงโทษ 
 7. เนื่องจากเด็กออทิสติกจํานวนมาก มักเลียนแบบพฤติกรรมของเพื่อนที่มีอายุ      
ในวัยเดียวกัน การเรียนการสอนจึงควรใหเพ่ือนเปนแบบอยางใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถ   
ทําได 
 8. เน่ืองจากเด็กประเภทนี้มักขาดทักษะในการสรางปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืน การจัด  
การเรียนการสอนควรเนนทักษะทางสังคมดวยเชนกัน 
 9. พยายามเปลี่ยนแหลงสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดหรือสงเสริมการแสดงพฤติกรรม  
ที่ไมพึงประสงคของเด็ก 
 10. เลือกใชวิธีปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก 
 11. หากเด็กนั่งโยกตัวไปมาสม่ําเสมอในหองเรียนหรือเม่ือหยุดประกอบกิจกรรม    
ที่เด็กไมสนใจ ครูหลายคนที่ไมเขาใจอยากสั่งเด็กหยุดพฤติกรรมนั้น หรือเพิกเฉยตอพฤติกรรม
นั้นเสีย วิธีดังกลาวอาจไมทําใหเด็กหยุดพฤติกรรมโยกตัว ครูอาจเลือกใชวิธีใหม เชน เลือก
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กิจกรรมที่เด็กสนใจ ซึ่งครูจะตองมีขอมูลกอนวาเด็กชอบอะไรบางและไมชอบอะไรบาง ครู
อธิบายใหเพ่ือนรวมหองเขาใจและใหความชวยเหลือแกเด็ก 
 12. เด็กออทิสติกอาจกัดเด็กปกติ ซึ่งครูบางคนนําเด็กไปนอกหองหรือลงโทษเด็ก
ดวยวิธีอ่ืนซึ่งอาจไมไดผล ครูจึงจําเปนตองขอความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญใหมาชวยเหลือ
เด็กในบางเวลา หรืออาจใหเด็กออทิสติกเลือกนั่งเรียนกับเพ่ือนที่เขาชอบ และสามารถสื่อสาร
กันรูเรื่อง 
 13. เด็กออทิสติกบางคน อาจพูดตามหรือเลียนเสียงพูดของเด็กปกติ ครูจะตองชี้แจง
ใหเด็กปกติเขาใจวาเขาไมมีความประสงคจะลอเลียนเด็กปกติ แตการพูดตามอาจเปนลักษณะ
ของเด็กประเภทนี้ และใหใชวิธีชวยเหลือในขอ 12 
 14. เด็กออทิสติกบางคนอาจเรียนรูชา เด็กใชเวลานานมากในการแสดงทักษะที่  
งาย ๆ ครูบางคนอาจลดจุดประสงคทางพฤติกรรมลง ลดเน้ือหาวิชาลง ซึ่งอาจทําใหเด็ก    
สอบผานเกณฑไดงายขึ้น ความจริงแลวครูอาจชวยไดโดยการสื่อสารทางสายตา นั่นคือ ใหเด็ก
เรียนจากภาพประกอบวิดิทัศนหรือแผนใส หรือครูอาจใชดนตรีประกอบการสอน 
 15. เด็กขาดสมาธิในการเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะที่มีเสียงรบกวน ครูอาจ 
ใหเด็กงดรวมกิจกรรมซึ่งเปนวิธีที่ไมเหมาะสม ครูอาจเลือกวิธีการอ่ืน เชน ใหเด็กสวมหูฟง  
เพ่ือปองกันเสียงรบกวนหรือใหเด็กฟงเพลงจากเทปในกิจกรรมที่มีเสียงดนตรี 
 เพ็ญแข ลิ่มศิลา (2532: 104-109) กลาวถึงหลักในการชวยเหลือเด็กออทิสติกวา       
มีจุดประสงคสําคัญอยู 7 ประการ คือ 
 1. การกระตุนเด็กออทิสติกอยางเหมาะสม เพ่ือใหพัฒนาการที่หยุดยั้งไดพัฒนาเปน
ปกติตามวัย ซึ่งพอแมจะตองมีสวนรวมในการชวยเหลือและเขารับการฝกอบรม เพ่ือได
คําแนะนําจากแพทยและพยาบาล และปฏิบัติตอเด็กอยางตอเน่ือง พอแมของเด็กจะไดรับ   
การชวยเหลือเพ่ือชวยบรรเทาความเครียดและความวิตกกังวล และยอมรับในความผิดปกติ
ของเด็กดวย 
 2. การลดพฤติกรรมที่ผิดปกติของเด็กออทิสติกโดยใชพฤติกรรมบําบัด และกิจกรรม
อ่ืน ๆ ทดแทน 
 3. กระตุนใหเด็กออทิสติกไดเขากลุมในเด็กวัยเดียวกัน เพ่ือพัฒนาทางดานสังคม
และอารมณ 
 4. การฝกใหเด็กพูดและสามารถสื่อความหมายทางภาษาได พูดโตตอบปฏิบัติตาม
คําสั่งได 
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 5. เด็กออทิสติกที่มีปญหาทางดานการนอน มีพฤติกรรมที่อยูไมสุข วองไว ไมอยูนิ่ง 
หรือมีปญหาทางดานอารมณรุนแรงจนพยาบาลไมสามารถฝกหรือใหกระทํากิจกรรมตาง ๆ 
แพทยจะเปนผูใหยาดวยความระมัดระวัง 
 6. การฟนฟูสมรรถภาพเด็กออทิสติก โดยการใชกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรม    
เขาจังหวะ ละครบําบัด ดนตรี การออกกําลังกาย ซึ่งนับวาสําคัญมากสําหรับเด็กออทิสติก 
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ ไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธิโอสถานุเคราะห บริจาค
สระวายน้ําอยางดีเม่ือ พ.ศ. 2531 
 7. เด็กออทิสติกที่มีพฤติกรรมตาง ๆ ดีขึ้นแลว และมีอายุอยูในวัยเรียนควรจัดให
เรียนในหองเรียนการศึกษาพิเศษของโรงพยาบาลกอน เพ่ือใหเด็กไดมีทักษะทางการเรียนรู
อยางเหมาะสม เพ่ือฝกความพรอมเบื้องตนจึงสงเรียนรวมกับเด็กปกติตอไป เด็กปกติจะเปน
แบบอยางใหเด็กออทิสติกเปนอยางดี 
 เด็กออทิสติกที่ไมเปนปญญาออน ถาไมไดรับการชวยเหลืออยางเหมาะสมกอนอายุ  
4 ป จะกลายเปนบุคคลปญญาออนไปในที่สุด แตถาไดรับการชวยเหลือตั้งแตในวัยกอน 4 ป
อยางตอเน่ือง ก็จะสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดเหมือนเด็กปกติที่มีคุณภาพตอไป เด็ก     
ออทิสติกเปนคนมีจิตใจบริสุทธิ์ พูดปดไมเปน เปนคนเสมือนไรเดียงสา ถาเขาอยูในกลุมหมู 
คนดีสอนเขาใหเรียนรูแตในสิ่งที่ดีเขาก็จะเปนคนดี ฉะนั้นผูทําการชวยเหลือเขาควรนึกถึง
คุณลักษณะของเด็กออทิสติกในขอน้ีดวย 
 
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 
   หลังจากที่ไดมีการปรับพฤติกรรมที่มีปญหาและเตรียมความพรอมที่จะจัดให เขา
เรียนในโครงการเรียนรวมแลว โรงเรียนสามารถจัดใหเด็กออทิสติกเขาเรียนรวมใน 2 ลักษณะ 
ตามความเหมาะสมดังนี้ 
 1. จัดชั้นเรียนพิเศษ สําหรับเด็กที่มีความบกพรองในระดับที่ตองสอนโดยวิธีพิเศษ  
ซึ่งไดแก 
  1.1 เด็กที่จําเปนตองไดรับการรักษาบําบัดควบคูไปกับการเรียนการสอน 
  1.2 เด็กที่สามารถรวมกิจกรรมการเรียน เชน พลศึกษา ดนตรี นาฏศิลป 
ศิลปศึกษา จริยศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ 
 2. เรียนรวมกับเด็กปกติเต็มเวลา โดยตองมีครูการศึกษาพิเศษเตรียมนักเรียนเขา
เรียนรวม โดยการสงเขาเรียนรวมครั้งละวิชา เม่ือสามารถเรียนไดดีแลวคอย ๆ เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
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จนสามารถเรียนรวมไดทุกวิชา แตตองมีชั้นพิเศษและหองเสริมวิชาการ ถาเด็กเรียนไมไดมี
ปญหามาก อาจรับกลับมาหองเรียนพิเศษ หรือหองเสริมวิชาการ ครูจะตองไมยัดเยียดความรู
ใหแกเด็ก ไมบีบบังคับใหเรียนแตตองหาวิธีสอนที่เหมาะสมและหลากหลาย พยายามจูงใจใหใช
ความพยายามใหเต็มความสามารถผูปกครองตองชวยใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือเด็กและให
ความรวมมือกับทางโรงเรียนอยางเต็มที่ เพ่ือใหเด็กสามารถพัฒนาไดเต็มศักยภาพ (พิมพ
พรรณ วรชุตินธร, 2545: 349-359) 
 
การจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
โครงการเรียนสําหรับเด็กปญญาเลิศ 
 เน่ืองจากเด็กปญญาเลิศเปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ ที่ควรเอาใจใสและโรงเรียน
ควรจัดโครงการเรียนเปนพิเศษใหแกเด็กเหลานี้เชนเดียวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ประเภทอื่น ๆ เพ่ือใหเด็กปญญาเลิศไดพัฒนาความฉลาดของตนอยางเต็มที่ ถาโรงเรียนไมได
จัดโครงการพิเศษใหแกเด็กเหลานี้โดยปลอยใหเรียนเนื้อหาวิชาที่มีความ ยากงายเหมือนกับ
เด็กระดับปกติธรรมดาแลวสิ่งเรียนนั้นจะไมทาทายความสามารถของเด็กปญญาเลิศ ทําใหเกิด
ความเบื่อหนายตอการเรียน การปฏิบัติเชนนี้ก็เทากับเปนการยอมรับโดยปริยายวา เด็กปญญา
เลิศ ไมมีลักษณะอะไรที่แตกตางจากเด็กปกติธรรมดาหาไดนึกวาเด็กปญญาเลิศนั้นแมจะมี
จํานวนนอย แตเม่ือเด็กเหลานี้เจริญเติบโตเปนผูใหญในอานาคต อาจเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศดานตาง ๆ ได 
 โครงการเรียนสําหรับเด็กปญญาเลิศในระดับประถมศึกษา ที่ครูใหญและคณะครูอาจ
จัดขึ้นในโรงเรียนของตน ไดแก  
 1. โครงการเพิ่มพูนความรูในชั้นเรียน (Classroom Enrichment) 
    เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อใหเด็กปญญาเลิศไดเรียนรูและมีกิจกรรมใหม ๆ อยาง
กวางขวางและลึกซึ้งกวาเด็กปกติในชั้นเดียวกันเพ่ือสงเสริมใหเด็กไดพัฒนาสมรรถภาพทาง
สมองอยางเต็มที่ การเพิ่มพูนความรูในชั้นเรียนแบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
  1.1 การเพิ่มพูนความรูในทางลึก (Enrichment in Depth) ซึ่งเปนวิธีการจัดให
เด็กปญญาเลิศไดเรียนเนื้อหาวิชาในหลักสูตรลึกซึ้งกวาเด็กธรรมดาในชั้นเดียวกัน เชน เด็ก
ปญญาเลิศในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อาจเรียนคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ได หรือเด็ก
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อาจเรียนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาปที่ 5 ได การเพิ่มพูนความรู
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ในทางลึกบางทีก็เรียกวา “การเพิ่มพูนความรูในแนวดิ่ง (Vertical Enrichment)” บางทีก็
เรียกวา “การเพิ่มพูนความรูอยางเขมขน (Intensive Enrichment)”  
  1.2 การเพิ่มพูนความรูในทางกวาง (Enrichment in Breadth) การเพิ่มพูน
ความรูในทางกวางเปนวิธีการที่จัดใหเด็กปญญาเลิศ มีโอกาสไดเรียนวิชาตาง ๆ เปนจํานวน
มากกวาเด็กอ่ืน ๆ การเพิ่มพูนความรูแบบน้ีเหมาะกับเด็กปญญาเลิศในระดับมัธยมศึกษา
มากกวาเด็กปญญาเลิศในระดับประถมศึกษา ตัวอยางของการจัดโครงการเพิ่มพูนความรู
ในทางกวาง ไดแก การจัดโรงเรียนมัธยมแบบประสมโดยเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกเรียนวิชา
ตาง ๆ อยางกวางขวาง 
 การเพิ่มพูนความรูในชั้นเรียนมีสวนดีดังตอไปน้ี 
 1. ในกรณีที่โรงเรียนเล็ก ๆ ไมสามารถจะจัดชั้นพิเศษ (Special Class) หรือ
โครงการเรงการเรียน (Acceleration Program) แกเด็กปญญาเลิศได การจัดโครงการเพิ่มพูน
ความรูก็  ยังดีกวาการปลอยใหเด็กปญญาเลิศเรียนเน้ือหาวิชาในหลักสูตรซึ่งมีความยากงาย
พอ ๆ กับเด็กอ่ืน ๆ ในชั้น 
 2. การจัดโครงการเพิ่มพูนความรูในชั้นเรียน สิ้นเปลืองคาใชจายนอยกวาการจัด
โครงการอื่น ๆ แกเด็กปญญาเลิศ เชน ไมจําเปนตองหาครูใหม แตใชครูคนเดิมนั้นแหละเปน
ผูสอนเด็กปญญาเลิศในโครงการเพิ่มพูนความรู แตถาเปนโครงการประเภทอื่นทางโรงเรียน
จะตองเสียคาใชจายมากขึ้น เชน การจัดชั้นพิเศษสําหรับเด็กปญญาเลิศทางโรงเรียนอาจตองใช
ครูเพ่ิมขึ้นและตองใชจํานวนหองเรียนเพ่ิมขึ้น เปนตน 
 3. การเพิ่มพูนความรูในชั้นเรียนทําใหเด็กปญญาเลิศมีสวนชวยจูงใจใหเด็กอ่ืน ๆ     
ในชั้นใหเรียนไดดีขึ้น หรือบางทีก็ชวยครูอธิบายสิ่งที่เรียนใหเพ่ือน ๆ ในชั้นของตนฟง 
 4. ความเจริญเติบโตทางรางกายและทางสังคมของเด็กปญญาเลิศบางครั้งไมได
พัฒนาไปพรอม ๆ กับความสามารถทางสมองหรือความถนดพิเศษของตน เด็กปญญาเลิศจะ  
ไมคอยมีปญหาเกี่ยวกับการปรับตัวทางอารมณและสังคมถาโรงเรียนจัดโครงการเพิ่มพูน
ความรูในชั้นเรียนให เพราะยังคงอยูกับเพื่อน ๆ คนเดิมในชั้นเดิม 
 5. การจัดโครงการเพิ่มพูนความรูในชั้นธรรมดาเปนการสรางคุณธรรมประชาธิปไตย
ใหแกเด็กปญญาเลิศ เพราะเด็กปญญาเลิศยังคงเรียนรวมอยูในหองเรียนที่มีนักเรียน ซึ่งมี
ความสามารถแตกตางกันหลายระดับเชนเดียวกับสภาพของสังคมประชาธิปไตยปกติทั่วไป 
 การเพิ่มพูนความรูในชั้นเรียนอาจมีสวนเสียดังน้ี 
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 1. การเพิ่มพูนความรูในชั้นเรียนแมจะเปนสิ่งดี แตบางครั้งอาจเปนการบังคับให  
เด็กปญญาเลิศเรียนเน้ือหาวิชาเดียวกับเด็กที่มีความฉลาดปานกลางและเด็กเรียนชา เด็ก
ปญญาเลิศอาจเบื่อการเรียน เพราะไมไดเรียนจนเต็มความสามารถของตน ขณะเดียวกันเด็ก
เรียนชาก็อาจมีขอของคับใจ (Frustration) เพราะไมสามารถเรียนทันเพื่อน ๆ ในชั้น 
 2. ฝายที่ไมเห็นดวยกับการจัดโครงการเพิ่มพูนความรูในชั้นเรียนแสดงความเห็นวา
การสรางคุณธรรมทางประชาธิปไตยนั้น ไมจําเปนตองอาศัยการจัดโครงการเพิ่มพูนความรูใน
ชั้นเรียน เพราะสิ่งแวดลอมทางบานและในชุนนุมชนมีสวนชวยสงเสริมใหเด็กปญญาเลิศได
พัฒนาทัศนคติทางสังคมดีอยูแลว 
 3. บางคนกลาววาเด็กปญญาเลิศซึ่งอยูในกลุมเด็กที่มีความสามารถระดับปานกลาง 
มักจะมีความรูสึกวาตนมีความสามารถเหนือคนอ่ืน (Sense of Superiority) แตถาเด็กปญญา
เลิศตองเรียนแขงกับเด็กปญญาเลิศ จะทําใหเด็กปญญาเลิศมองเห็นความสามารถและ
จุดบกพรองของตนเองไดดีขึ้น 
 4. สวนเสียที่สําคัญของการเพิ่มพูนความรูในชั้นก็คือ เปนภาระที่หนักแกครูที่จะตอง
ใชเวลาในการคัดเลือกเด็กปญญาเลิศเองและจะตองรูจักปรับปรุงเน้ือหาวิชาในหลักสูตรให
เหมาะสมแกเด็กปญญาเลิศ ถาครูไมมีเวลาไมรูจักดัดแปลงและปรับปรุงเน้ือหาวิชาในหลักสูตร 
และถาไมไดรับการฝกอบรมมาทางนี้โดยตรง โครงการเพิ่มพูนความรูที่จัดขึ้นอาจไมไดให
ประโยชนอะไรแกเด็กปญญาเลิศเลย 
 วิธีการที่จะพิจารณาวาโรงเรียนไดจัดโครงการเพิ่มพูนความรูในชั้นเรียนถูกตองแลว
หรือยังนั้น อาจใชวิธีสังเกตดังนี้ 
 1. ครูประจําชั้นแตละคนไดดําเนินการคัดเลือกเด็กปญญาเลิศในชั้นของตนแลวหรือ
ยัง ทราบไหมวาเด็กคนใดมีความฉลาดหรือถนัดในวิชาใดเปนพิเศษ และการจัดโครงการ
เพ่ิมพูนความรูยอมจะสมบูรณแบบไมได ถาโครงการเชนน้ีจัดทําเฉพาะครูบางคนเทานั้น    
เด็กปญญาเลิศอ่ืน ๆ ในโรงเรียนควรไดรับความชวยเหลือในการเพิ่มพูนความรูเชนเดียวกัน 
 2. ครูประจําชั้นแตละคนรูจักดัดแปลงเนื้อหาวิชาใหเหมาะสมกับเด็กปญญาเลิศ    
แตละคนในชั้นของตนหรือไม 
 3. โรงเรียนมีใครเปนผูรับผิดชอบในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
โครงการหรือไม บุคคลซึ่งมีหนาที่ใหคําแนะนําดังกลาว อาจชวยเหลือครูในการคัดเลือกเด็ก
ปญญาเลิศสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตามโครงการ เสนอแนะขอคิดเห็นและชวยเหลือในเรื่อง
วัสดุอุปกรณบางอยางระหวางการดําเนินงานตามโครงการ 
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 2. โครงการเรงการเรียน (Acceleration Program) 
     คนทั่วไปเขาใจวาการเรงการเรียน (Acceleration) คือ การใหนักเรียนขามชั้นไป
เรียนที่สูงขึ้น (Grade Skipping) อยางเชนเด็กปญญาเลิศชั้นประถมศึกษาปที่ 2 อาจขามชั้นไป
เรียนในชั้นปที่ 3 หรือชั้นประถมปที่ 3 ขามไปเรียนในชั้นประถมปที่ 4 ความเขาใจเชนน้ี        
ไมถูกตองนัก ความจริงน้ันโครงการเรงการเรียนเปนโครงการที่จัดขึ้น เพ่ือชวยใหเด็กปญญา
เลิศไดเรียนเนื้อหาวิชาในหลักสูตรดวยอัตราที่เร็วกวาเด็กอ่ืน ๆ เชน เด็กธรรมดาตองเรียนใน
ชั้นประถมศึกษาตอนตนเปนเวลา 4 ป แตเด็กปญญาเลิศซึ่งอยูในโครงการเรงการเรียนของ
โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งอาจใชเวลาเรียนเพียง 2-3 ป เทานั้น 
 โครงการเรงการเรียนมีสวนดีและสวนเสียตามความเห็นของผูที่เห็นดวยและไมเห็น
ดวย ดังตอไปน้ี 
 สวนดี ฝายที่เห็นดวยกับการจัดโครงการเรงการเรียนใหแกเด็กปญญาเลิศแสดง
ความเห็นวา  
 1. การเรงการเรียนทําใหเด็กปญญาเลิศเรียนจบหลักสูตรระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรีเร็วขึ้น ทําใหมีเวลาสําหรับการเรียนชั้นปริญญาโทและ
ปริญญาเอกมากขึ้น ทําใหออกไปประกอบอาชีพเร็วขึ้น 
 2. การเรงการเรียนมีสวนชวยลดปญหาการปรับตัวทางสังคมและทางอารมณของ
เด็กปญญาเลิศ เพราะเด็กปญญาเลิศไมตองเรียนอยูในกลุมซ่ึงความสามารถทางสมองของตน
ไมไดถูกทาทาย อันเปนเหตุทําใหเกิดปญหาการปรับตัวทางอารมณและทางสังคม เกิดความ
เบื่อหนายเกียจครานและไมรักเรียน 
 3. การเรงการเรียนชวยลดนิสัยเกี่ยวกับความคิด และนิสัยในการศึกษา (Thinking 
and Study Habits) ที่ไมดี 
 สวนเสีย ฝายที่ไมเห็นดวยในการจัดโครงการเรงการเรียนมีความเห็นวา 
 1. เด็กปญญาเลิศที่อายุยังนอยยอมเสียเปรียบ เม่ือจะตองไปเรียนแขงกับเด็ก   ที่
โตกวาในบางวิชา อาจมีผลตอแรงกดดันทางอารมณของเด็ก 
 2. เด็กที่มีอายุสมอง (Mental Age) สูงแตอายุทางปฏิทิน (Chronological Age) นอย 
อาจจะแกปญหาทางการเรียนสูเด็กที่มีอายุสมองขนาดเดียวกันแตมีอายุทางปฏิทินมากกวา
ไมได เชน เด็กอายุ 8 ขวบ ที่มีอายุสมอง 12 ขวบ อาจแกปญหาการเรียนไมไดดีเทาเด็กอายุ 
12 ขวบ แตมีอายุสมอง 12 ขวบ 
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 3. การเรงการเรียนอาจทําใหเด็กปญญาเลิศไมไดเรียนเน้ือหาวิชาบางตอนใน
หลักสูตรซ่ึงเด็กทุกคนควรจะเรียน 
 4. คนทั่วไปคิดวาการเรงการเรียนนั้นชวยแกปญหาเกี่ยวกับความแตกตางระหวาง
ความสามารถทางสมองของเด็กเทานั้น แตขณะเดียวกันเปนการแยกเด็กปญญาเลิศออกจาก
เพ่ือนที่มีอายุรุนเดียวเม่ือตองไปเรียนรวมกับเด็กที่มีอายุมากกวา อาจมีปญหาเกี่ยวกับการ
ปรับตัวใหเขากับเพ่ือนใหม 
 5. การเรงการเรียนเปนการลดจํานวนปซึ่งเด็กปญญาเลิศระดับชั้นประถมศึกษา  
ควรจะอยูกับครูที่มีความชํานาญในการสอนเด็กชั้นประถมศึกษาโดยเฉพาะ แตเปนการเรงให
เด็กปญญาเลิศไปอยูกับครูหรืออาจารยในระดับมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเขาใจและมี
ความชํานาญในการสอนเด็กไดโดยเฉพาะ จะทําใหขาดประสบการณบางอยางที่ควรไดรับใน
การเรียนระดับประถมศึกษาไปตามลําดับชั้น 
 โครงการเรงการเรียนสําหรับเด็กปญญาเลิศที่อาจจัดขึ้นในโรงเรียนประถมศึกษา 
ไดแก  
  2.1 โครงการรับเด็กเขาเรียนในโรงเรียนใหเร็วข้ึน (Early School Admiss-  
-ion) เปนโครงการที่จัดใหเด็กปญญาเลิศเขาเรียนในชั้นอนุบาล หรือชั้นประถมศึกษาปที่หน่ึง  
ใหเร็วขึ้น เชน เด็กปญญาเลิศอายุ 2 ½ ถึง 3 ขวบ อาจเรียนรวมกับเด็กปกติในชั้นอนุบาลปที่
หนึ่ง ซึ่งมีอายุระหวาง 3 ½ ถึง 5 ½ ขวบ หรือเด็กปญญาเลิศอายุ 4-5 ขวบ แตมีความสามารถ
เทากับเด็กอายุ 6-7 ขวบ ก็อาจรับเขาเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ได 
  ถาจะสงเสริมเด็กปญญาเลิศ อาจรับเด็กปญญาเลิศในเขาเรียนในชั้นอนุบาล
หรือชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชอายุสมองเปนเกณฑ ตัวอยางเชน เด็กปญญาเลิศที่มีอายุ
สมอง 6-7 ขวบ ก็อาจรับใหเขาเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ได   
  ผลดีของการจัดโครงการเรียนแบบน้ีก็คือเปนการประหยัดเวลาในการศึกษา
ของเด็กปญญาเลิศ และทําใหเด็กปญญาเลิศสามารถจะทําคุณประโยชนใหแกสังคมไดเร็วกวา
การใหเรียนตามโครงการปกติ บางคนกลาววาการเรงใหเด็กเรียนตั้งแตอายุยังนอยเกินไปนั้น
ไมดี 
  อาจมีผลทําใหเด็กกลายเปนผูที่เรียนหนังสือไมไดดี เม่ือเด็กเรียนในระดับสูง 
โดยมีความเชื่อวาการเรงการเรียนตั้งแตอายุยังนอยมีสวนทําใหสมองเกิดความลา แตตาม
ความจริงที่ปรากฏจากการศึกษาวิจัยของนักจิตวิทยาวาการเรงการเรียนสําหรับ เด็กปญญา
เลิศแบบนี้ไมมีผลเสียตอเด็กตามที่บางคนเขาใจ จากหลักฐานการวิจัยในตางประเทศ พบวา 
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เด็กปญญาเลิศที่อยูในโครงการเขาเรียนใหเร็วขึ้น (Early School Admission) ในชั้นอนุบาล
โดยใชอายุสมองเปนหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก จะมีประวัติในการเรียนดีมากตลอด
จนถึงชั้น ม.ศ. 1 หรือสูงกวานั้น เด็กเหลานี้มีผลการเรียนดีกวาเพื่อนรวมชั้นที่มีอายุมากกวา 
แมแตในระดับมหาวิทยาลัยก็เชนเดียวกัน เด็กเหลานี้ยังมีผลการเรียนดีกวาเพื่อนรวมชั้นที่มี
อายุมากกวา 
  2.2 การขามชั้น (Grade Skipping) เปนโครงการที่โรงเรียนจัดใหเด็กปญญา
เลิศเลื่อนขึ้นไปเรียนในชั้นที่สูงกวาชั้นที่กําลังเรียนอยู โดยไมตองคอยเวลาใหเรียนจบในชั้น     
ที่เรียนอยูเสียกอน เปนการประหยัดเวลาในการเรียนของเด็กปญญาเลิศไดอีกวิธีหน่ึง การเรง
การเรียนแบบน้ีอาจประสบปญหาเรื่องความตอเน่ืองของเนื้อหาวิชาในหลักสูตรของชั้นที่เด็ก
ปญญาเลิศกําลังเรียนอยูกับชั้นที่เด็กปญญาเลิศจะเลื่อนขึ้นไปเรียนหรือชั้นที่ขามไมไดเรียน ถา
โรงเรียนสามารถแกไขปญหาดังกลาวนี้ได เด็กปญญาเลิศก็จะไมประสบปญหาเรื่องการขาด
ความรูในเนื้อหาวิชาระหวางชั้นเรียนทั้งสอง 
  2.3 การจัดโครงการใหเด็กไดเรียนตามความสามารถของตน (Tele -
scoping Grade) เน่ืองจากการขามชั้นของเด็กทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับความตอเน่ืองในความรู
ของชั้นที่กําลังเรียน และชั้นที่กําลังจะเลื่อนขึ้นไปเรียน โรงเรียนบางแหงในตางประเทศจึง
แกปญหาดังกลาวดวยการจัดโครงการใหเด็กปญญาเลิศเรียนเน้ือหาวิชาในหลักสูตรแบบ
เดียวกับเด็กธรรมดา แตใหใชเวลาการเรียนนอยลง เชน การจัดโรงเรียนแบบไมมีชั้น (Non-    
-Graded School) เปนตัวอยางที่ดีในการจัดโครงการเรงการเรียนสําหรับเด็กปญญาเลิศ
ดังกลาวขางตน การจัดโรงเรียนแบบไมมีชั้นจะทําใหเด็กที่มีความสามารถแตกตางกันเรียน
หลักสูตรเดียวกันจบในเวลาที่แตกตางกัน เชน หลักสูตรชั้นประถมศึกษาของไทยกําหนด
ระยะเวลาที่ตองเรียนใหจบภายใน 4 ป เด็กปญญาเลิศใช เวลาเรียน 1-2 ป เด็กที่ มี
ความสามารถปานกลาง อาจใชเวลาเรียน 4 ป เด็กเรียนชาอาจใชเวลา 5 ป เปนตน 
 3. การจัดโครงการแบบมีผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาแกครูประจําชั้น (Consul-    
-tant with Regular Classroom Teacher) 
    โดยมากโรงเรียนใหญ ๆ ในตางประเทศจะจางผูเชี่ยวชาญที่มีความรูเกี่ยวกับเด็ก
ปญญาเลิศมาชวยเหลือครูประจําชั้น ดัดแปลงเนื้อหาวิชาสําหรับสอนเด็กปญญาเลิศ 
ผูเชี่ยวชาญเหลานั้นจะทํางานกับครูอยางสม่ําเสมอตลอดเวลาที่กําหนดในโครงการ 
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 4. การจัดใหมีครูเดินสอน (Itinerant Teacher) 
    เปนโครงการที่จัดขึ้นโดยทางโรงเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญหรือผูมีความชํานาญใน
สาขาวิชาตาง ๆ มาสอนเด็กปญญาเลิศในโรงเรียนของตนตามเวลาที่กําหนด เชน ทางโรงเรียน
อาจเชิญผูเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรมาสอนเด็กปญญาเลิศในโรงเรียนของตน 
โดยผูสอนไมตองประจําอยูในโรงเรียนตลอดเวลา 
 5. การจัดใหเด็กปญญาเลิศเรียนแยกกับเด็กอ่ืนบางวิชาและบางเวลา (Partial 
Segregation or Modified Special Class)  
    การจัดโครงการแบบนี้เด็กปญญาเลิศยังคงเรียนอยูกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน
ธรรมดา แตบางเวลาตองแยกไปเรียนบางวิชารวมกับเด็กปญญาเลิศดวยกันในอีกหองเรียน
หน่ึง หรือบางทีก็แยกไปเรียนกับครูพิเศษเฉพาะวิชาหนึ่งตามเวลาที่กําหนดในโครงการเรียน
เฉพาะเด็กปญญาเลิศแตละคน 
 6. การจัดชั้นพิเศษ (Special Class) 
    การจัดชั้นพิเศษ เปนการจัดใหเด็กปญญาเลิศที่มีความสนใจคลาย ๆ กัน และมี
ความสามารถพอ ๆ กัน ใหไดเรียนรวมอยูในชั้นเดียวกันเปนพิเศษในโรงเรียนปกติ โดยแยก
ออกมาจากชั้นธรรมดา ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึงไมจําเปนจะตองรับเฉพาะ 
เด็กปญญาเลิศในโรงเรียนของตนเทานั้น แตอาจรับเด็กปญญาเลิศจากโรงเรียนอ่ืน ๆ ใน
บริเวณใกลเคียงใหมาเรียนดวยกันได การสอนเด็กปญญาเลิศในชั้นพิเศษนั้นโรงเรียนอาจจัด
โครงการเพิ่มพูนความรูในชั้นเรียน (Classroom Enrichment) หรือโครงการเรงการเรียน 
(Acceleration Program) ทั้งนี้ยอมแลวแตความพรอมของโรงเรียนวาสามารถจัดโครงการ
ประเภทใดไดบาง 
    การจัดชั้นพิเศษนั้นมีสวนเสียตามความเห็นของนักการศึกษาและนักจิตวิทยา
หลายทานที่มีความเห็นดวย และไมเห็นดวยแตกตางกันดังตอไปน้ี 
    สวนดี ฝายที่เห็นดวยกับการจัดชั้นเรียนพิเศษมีความเห็นวา  
  1. เน่ืองจากมาตรฐานการเรียนในชั้นพิเศษสูงกวาในชั้นธรรมดา ซึ่งมีเด็กที่มี
ความสามารถทางสมองแตกตางกันหลายระดับ 
  2. การเรียนในชั้นพิเศษ ยอมมีโอกาสสงเสริมใหเด็กปญญาเลิศไดพัฒนานิสัย
ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพดีกวาใหเรียนรวมกับเด็กซึ่งมีความสามารถ แตกตางกัน
หลายระดับ ซึ่งมีแนวโนมที่จะทําใหเด็กปญญาเลิศกลายเปนคนเกียจครานดูถูกการเรียน ทํา
อะไร หยิบหยงและปลอยเวลาใหผานไปโดยมิไดทําอะไร 
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  3. เม่ือเด็กปญญาเลิศบางกลุมที่มีความสามารถไมแตกตางกันมากนัก ทําให
สะดวกแกครูที่จะสอนเนื้อหาวิชาไดกวางขวางและลึกซึ้งกวาการเรียนในชั้นธรรมดา 
  4. เพราะกลุมของเด็กปญญาเลิศบางกลุมที่มีความสามารถไมแตกตาง 
(Homogeneous Group of Gifted Pupils) และสามารถเรียนไปไดเร็วพอ ๆ กัน จะทําใหครูมี
โอกาสสงเสริมใหเด็กปญญาเลิศมีกิจกรรมในทางสรางสรรคไดมากขึ้น 
  5. การจัดชั้นพิเศษทําใหโรงเรียนมีเวลาเพียงพอที่จะสงเสริมใหเด็กปญญาเลิศ
มีประสบการณในการเรียนนอกโรงเรียนไดอยางเต็มที่ เชน การไปชมโรงงานอุตสาหกรรม     
บางแหง สํานักงานหนังสือพิมพ หองสมุด และพิพิธภัณฑ เปนตน 
  6. เน่ืองจากชั้นพิเศษมีแตเด็กปญญาเลิศทุกคน ยอมมีสวนทําใหเด็กปญญา
เลิศจูงใจกันเองในเร่ืองการเรียน ทําใหเด็กปญญาเลิศมีแนวโนมที่จะสํารวจความคิดใหม ๆ ใน
เชิงวิจารณและทํางานตามโครงการที่ไดทําการทดลองแลว  
  7. การจัดใหเด็กปญญาเลิศอยูในชั้นพิเศษดวยกัน ยอมทําใหเด็กปญญาเลิศได
พัฒนาความนึกคิดที่ถูกตองเกี่ยวกับตัวของเขาเอง จากการวิจัยพบวา เด็กปญญาเลิศมักจะ
เลือกคนที่มีความฉลาดพอ ๆ กันเปนเพ่ือนจึงสะทอนใหเห็นวาความนึกคิดเกี่ยวกับตัวเอง 
(Self Concept) ของเด็กปญญาเลิศยอมสัมพันธกับบุคคลที่เขาจะเกี่ยวของตอไปตลอดชีวิต 
การเรียนในชั้นพิเศษ เด็กปญญาเลิศมักจะมองตัวเองในทางที่สัมพันธกับบุคคลอื่นที่ มี
ความสามารถพอ ๆ กันกับตน ดังน้ัน การอยูในชั้นพิเศษทําใหเด็กปญญาเลิศสามารถประเมิน
จุดออนและจุดเดน ของตนไดใกลความจริงกวาการเรียนรวมกับเด็กอ่ืนในชั้นธรรมดา 
  8. มีหลักฐานการวิจัยบางอยางแสดงใหเห็นวา เด็กปญญาเลิศที่เรียนรวมกับ
เด็กธรรมดาในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา มักมีปญหาในการปรับตัวใหเขา
กับมาตรฐานการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย แตชั้นพิเศษจะชวยสงเสริมใหเด็กปญญาเลิศมี
นิสัยในการเรียน (Study-Habits) และไดพัฒนาการเรียนใหไดมาตรฐานขั้นสูงตั้งแตระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และอาจจะไมประสบปญหาการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 
  9. การจัดชั้นพิเศษแกเด็กปญญาเลิศสะดวกแกโรงเรียนในการหาครูที่มีความ
ชํานาญพิเศษมาสอนโดยเฉพาะ เพราะครูในโรงเรียนหนึ่ง ๆ นั้นมีความสามารถในการสอน
แตกตางกันบางคนถนัดสอนเด็กเกง บางคนถนัดสอนเด็กที่มีความสามารถปานกลาง บางคน
ถนัดสอนเด็กเรียนชา 
  10. การจัดชั้นพิเศษเปนการปฏิบัติที่สอดคลองกับความหมายเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย ในการใหการศึกษา (Democratic in Education) ที่กลาววา “เด็กทุกคนควรจะมี
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โอกาสเทาเทียมกันที่จะพัฒนาความตองการและความสามารถของตนอยางเต็มที่” แตชั้นที่มี
เด็กซึ่งมีความสามารถหลายระดับยอมมีโอกาสนอยที่จะสอดคลองกับความหมายเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยในการใหสอดคลองกับความหมายเกี่ยวกับประชาธิปไตยในการศึกษาดังกลาว 
    สวนเสีย ผูที่ไมเห็นดวยกับการจัดชั้นพิเศษมีความเห็นวา 
   1. การจัดชั้นพิเศษแกเด็กปญญาเลิศเปนการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามหลัก
ประชาธิปไตย เพราะทําใหเกิดการแบงชั้นในทางการศึกษา ตามหลักประชาธิปไตยชั้นเรียน 
หน่ึง ๆ ควรจะมีเด็กที่มีความสามารถหลายระดับการไดเรียนรวมกับเด็กที่มีความสามารถ   
ปานกลางและเด็กออน เด็กปญญาเลิศมีโอกาสที่จะเรียนรูและเคารพในคุณคาของแตละคน   
เม่ือเจริญเติบโตเปนผูใหญ เด็กปญญาเลิศจะตองมีความสัมพันธเกี่ยวของกับคนอื่น ๆ ในสงัคม
ปกติ ซึ่งมีความสามารถแตกตางกันหลายระดับ ดังน้ัน การจัดชั้นพิเศษแกเด็กปญญาเลิศ
โดยเฉพาะจึงขัดกับหลักความเปนจริงในชีวิตประจําวันของเด็ก 
  2. การจัดชั้นพิเศษแกเด็กปญญาเลิศอาจทําใหเด็กฉลาดมองตัวเองวาเกงกวา
นักเรียนคนอื่น และมักดูถูกเหยียดหยามเด็กอ่ืนวาต่ําตอยกวาตน (Snobbery) อาจเปนเหตุ    
ทําใหเด็กปญญาเลิศมีปมเขื่องและเด็กอ่ืน ๆ ซึ่งไมไดอยูในชั้นพิเศษมีปมดอย 
  3. การแยกเด็กปญญาเลิศออกจากเด็กอ่ืน ๆ อาจมีอันตรายในแงที่วาเด็ก
ปญญาเลิศดวยกันอาจมีการแขงขันกันมากเกินไป ครูอาจใหเด็กปญญาเลิศทํางานมากเกินไป 
จนมีผลทําใหเด็กขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ถามีการแขงขันกันมากเกินไป 
ในดานการเรียน การรวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรยอมนอยลง อาจทําใหเด็กปญญาเลิศที่สู     
คนอ่ืน ๆ ไมไดในเรื่องอ่ืนเกิดความทอถอยมากกวาจะเปนการจูงใจใหเด็กปญญาเลิศทํางาน 
ทุกดานอยางเต็มที่ 
  4. การจัดชั้นเรียนพิเศษอาจมีสวนทําใหเด็กที่มีความสามารถปานกลางและ
เด็กเรียนออนในชั้นอ่ืนขาดการจูงใจในเรื่องการเรียนใหดีขึ้น และอาจเกิดความนอยใจวา
โรงเรียนสงเสริมแตชั้นพิเศษสําหรับเด็กปญญาเลิศ 
 7. การจัดโรงเรียนพิเศษสําหรับเด็กปญญาเลิศ (Special Schools for Gifted 
Children) 
 โดยรับเด็กที่มีคะแนนการเรียนสูงระดับที่ 1 ที่ 2 เขาเรียน หรือพิจารณาจากระดับ
สติปญญาตั้งแต 130 ขึ้นไป และมีคะแนนจากแบบทดสอบความสัมฤทธิ์สอดคลองกับคะแนน
เฉลี่ยของกลุมเด็กปญญาเลิศ ซึ่งมีอายุรุนเดียวกันและเพศเดียวกัน นอกจากนี้เด็กเหลานี้ตอง   
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มีวุฒิภาวะทางสังคมและอารมณสูง การแบงกลุมในชั้นคํานึงถึงอายุปฏิทิน (Chronological 
Age) จํานวนนักเรียนในชั้นมีระหวาง 15-25 คน โครงการพิเศษที่จัดคือโครงการเพิ่มพูนความรู 
 
โครงการเพื่อชวยเหลือเด็กปญญาเลิศที่มีความสําเร็จในการเรียนต่ํา 
 เด็กปญญาเลิศบางคนมีความสําเร็จในการเรียนต่ําเมื่อเทียบกับเด็กปญญาเลิศคน   
อ่ืน ๆ แลว เขาควรจะมีความสําเร็จในการเรียนสูงกวาที่เปนอยู เด็กพวกนี้คือเด็กฉลาดที่มี
ความสําเร็จในการเรียนต่ํา ครูมักพบเสมอวาเด็กบางคนมีทาทางฉลาด แตปรากฏวา ผลการ
เรียนของเขาไมดีเทาที่ควร เพราะมีสาเหตุเกิดจากสิ่งแวดลอมทางบาน และในสังคมที่เด็ก
อาศัยอยู จนเปนเหตุทําใหเด็กเหลานี้มีความสําเร็จในการเรียนต่ําทางโรงเรียนอาจจัดโครงการ
ชวยเหลือใหเด็กเหลานี้มีความสําเร็จในการเรียนดีขึ้นไดดังตอไปน้ี 
 1. การจัดบริการใหคําปรึกษาหารือ (Counseling Service) 
    การใหคําปรึกษาหารือเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหเด็กปญญาเลิศซึ่งมีความสําเร็จใน
การเรียนต่ําไดผลการเรียนดีขึ้น ถาโรงเรียนมีครูแนะแนวก็อาจใหครูแนะแนวทําหนาที่ให
คําปรึกษาหารือแกเด็ก ถาไมมีครูแนะแนวโรงเรียนก็อาจใหครูประจําชั้นทําหนาที่เปน ครู    
แนะแนว แตวิธีการใหคําปรึกษาหารืออาจใชการใหคําปรึกษาหรือเปนรายบุคคล (Individual 
Counseling) การใหคําปรึกษาหารือเปนกลุม (Group Counseling) หรืออาจใชวิธีการพูดให
เด็กเกิดแรงจูงใจภายใน ก็อาจมีผลทําใหเด็กพยายามที่จะเรียนใหมีความสําเร็จเหมาะสมกับ
ศักยภาพที่ตนมีอยูได การศึกษาพบวา วิธีการใหคําปรึกษาเปนกลุมแกเด็กปญญาเลิศที่มี
ความสําเร็จในการเรียนต่ํา ไดผลดีกวาวิธีการใหคําปรึกษาหารือแบบอ่ืน ในประเทศไทยถาไดมี
การศึกษาวิธีการใหคําปรึกษาหารือแกเด็กเหลานี้ ผลอาจแตกตางจากการศึกษาของบุคคลทั้ง
สองดังกลาวก็ได เพราะประเทศไทยมีวัฒนธรรมแตกตางจากวัฒนธรรมของชาวตะวันตก 
ดังน้ันบุคลิกลักษณะของเด็กไทยกับเด็กอเมริกันจึงแตกตางกัน เด็กไทยอาจไมคอยชอบแสดง
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ ในกลุม ถาจัดใหมีการใหคําปรึกษาหารือเปนกลุมเด็ก
ปญญาเลิศอาจไมแสดงความคิดเห็นใหทราบวิธีการใหคําปรึกษาหารือเปนรายบุคคลอาจจะ
ไดผลดีกวา 
 2. การจัดชั้นเรียนเพื่อสงเสริมใหมีความสําเร็จในการเรียนดีขึ้น (Classroom 
Modification) อาจจัดไดดังนี้ 
  2.1 จัดใหเด็กปญญาเลิศที่มีความสําเร็จในการเรียนต่ําดวยกันเรียนอยูในชั้น
พิเศษดวยกัน ขณะเดียวกันโรงเรียนควรพยายามใหเด็กเหลานี้ไดเรียนบางวิชาที่ทําคะแนน
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ไมไดดีกับครูที่สอนดีมีความเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอเด็กเหลานี้ ครูจะตองมีโอกาสชวยเด็ก
แกปญหาสวนตัวและปญหาการเรียนของเด็กดวย วิธีการจัดชั้นแบบน้ีอาจมีผลทําใหการเรียน
ของเด็กดีขึ้น 
  2.2 จัดใหเด็กปญญาเลิศที่มีความสําเร็จในการเรียนต่ําเรียนรวมกับเด็กปญญา
เลิศที่มีความสําเร็จในการเรียนสูง โดยมีผูมีความรูเรื่องเด็กปญญาเลิศคอยใหความชวยเหลือ
แกครู การจัดชั้นแบบนี้จะทําใหเด็กปญญาเลิศที่มีความสําเร็จในการเรียนสูงมีสวนชวยสราง
แรงจูงใจใหเกิดภายในตัวเด็กปญญาเลิศที่มีความสําเร็จในการเรียนต่ําใหเรียนไดดีขึ้น และ
ทัศนคติตอพอแมของตนในทางที่ไมดีอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางดีได 
 การจัดโครงการแบบใดก็ตามโรงเรียนจะตองพิจารณาโดยรอบคอบ และเตรียมการ
ใหพรอม โดยเฉพาะการคัดเลือกและฝกอบรมครู 
 
หลักการสอน 
 วารี ถิระจิตร (2531: หนา 137-138) กลาวถึง การสอนเด็กปญญาเลิศวา เด็กปญญา
เลิศจะมีความสามารถสูงในการเรียนรูเกือบทุกดาน หากครูเลือกวิธีสอนที่เหมาะสมตั้งแตตน
แลว เด็กจะพัฒนาความสามารถของตนเองไปไดสูงสุดเต็มกําลังความสามารถ หากครูใช
วิธีการที่ไมเหมาะสมกับเด็กก็มีสวนที่จะไปทําลายความสามารถของเด็กทางหนึ่งไดเหมือนกัน 
 1. เด็กปญญาเลิศเรียนเร็วกวาเด็กปกติ การสอนจึงไมควรสอนซ้ําในเรื่องเดิม 
กระตุนใหเด็กใชสามัญสํานึก ฝกใหเด็กมีเหตุผลและเนนใหสนใจสิ่งตาง ๆ รอบตัวใหมากที่สุด 
การฝกทักษะตาง ๆ ควรใชเวลาสั้น ๆ ใชวิธีการที่แตกตางกันในการฝก พยายามอยาให
มองเห็นวาเปนการย้ํา ซ้ําและทบทวนมากจนเกินไป 
 2. การสอนเด็กปญญาเลิศ ควรเนนใหเด็กเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ และใหจับ
แนวคิดของสิ่งตาง ๆ เอง ใหเด็กรูจักแกปญหาเพื่อหาคําตอบเปนสิ่งที่ตองการรูดวยตนเอง 
 3. ในการสอนควรเปดโอกาสใหเด็กปญญาเลิศไดวิเคราะหสิ่งที่เรียนกอนที่จะสรุปหา
คําตอบ เพ่ือชวยใหเด็กรูจักแกปญหาที่ซับซอนได 
 4. ควรเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกทั้งทางดานการฟง พูด อาน และเขียนมาก ๆ 
โดยเฉพาะในเรื่องการอธิบายและอภิปรายในชั้นเรียน 
 5. ควรเนนใหเด็กรูจักเชื่อมโยงประสบการณเดิมไปสูประสบการณใหม และให
สามารถเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ ซึ่งตองกระตุนใหแสวงหาสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ ๆ ดวย 
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 6. การพัฒนาความสามารถของเด็กปญญาเลิศไดโดยการยอมใหเด็กเรียนรูและหา
ประสบการณจากสิ่งที่เด็กสนใจ แมวาจะไมไดอยูในหลักสูตรที่ตองเรียนก็ตาม เด็กประเภทน้ี
ชอบสนใจในวงกวาง โดยเฉพาะในเรื่องที่ตองใชความคิด ครูตองรูจักยืดหยุนเพ่ือประโยชนตอ
การพัฒนาความสามารถของเด็กเอง 
 7. ควรสรางความพึงพอใจในผลงานของเด็กใหมากที่สุด โดยฝกใหรูจักประเมินผล
งานตนเอง รวมทั้งพฤติกรรมตาง ๆ ของตัวเด็กเองดวย การที่เด็กไดรูจักตัวเองก็จะชวยพัฒนา
ความสามารถของตนเองไดดียิ่งขึ้น 
 8. กระตุนใหเด็กไดแสดงความสามารถทางดานความคิดสรางสรรคใหมาก ครูควร  
จับแววของเด็กประเภทนี้ใหได พรอมทั้งสงเสริมใหเด็กพัฒนาไดอยางเต็มที่ดีกวาปลอยใหเด็ก
ดําเนินชีวิตใหเปนไปตามธรรมดาโดยไมไดรับการกระตุนใด ๆ  
 
การจัดหลักสูตรสําหรับเด็กปญญาเลิศ 
 การจัดหลักสูตรสําหรับเด็กปญญาเลิศ มีสิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึง 3 ประการ คือ 
 1. การมุงที่จะสงเสริมกระบวนการพัฒนาทางสติปญญาในขั้นสูง 
 2. การปรับกลวิธีในการสอนที่ใหการสนับสนุนใหเด็กไดเรียนรูเน้ือหาวิชาและได
รูปแบบการเรียนรู 
 3. การจัดกลุมพิเศษใหเหมาะสมเฉพาะกลุมความสนใจและความสามารถพิเศษของ
เด็ก 
 ปรัชญาในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปญญาเลิศเปนเชนเดียวกับปรัชญาของการ
จัดการศึกษาสําหรับเด็กทุกคนในระบอบประชาธิปไตย นั่นคือ เด็กทุกๆ คนควรไดรับ
การศึกษาที่เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ และในรูปแบบที่เด็กแตละคนตองการ 
ความพิเศษที่แตกตางระหวางบุคคล (Individual Uniqueness) เปนสิ่งจําเปนที่ตองคํานึงถึงอยู
เสมอในการจัดกิจกรรมการเรียนรูก็ควรคํานึงถึงความตองการของเด็กที่ตางกัน ฉะน้ันจึงควร
เนนกิจกรรมที่เปดกวางและหลาย ๆ รูปแบบ 
 จุดประสงคทั่วไปในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปญญาเลิศ เปนเชนเดียวกับ
จุดประสงคทั่วไปที่จัดใหแกเด็กทุก ๆ คน สิ่งที่แตกตางออกไป ไดแก การศึกษาสําหรับเด็ก
ปญญาเลิศนั้น คอนขางเนนหนักที่ความคิดสรางสรรค ความริเริ่มสรางสรรค การคิดอยาง
วิเคราะห การปรับตัวทางสังคม การรับผิดชอบตอสังคม การลดความเห็นแกตัวและการเปน
ผูนําที่ดี อันจะเปนการนําไปสูการมีมโนทัศนแหงตน (Self Concept) 
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 การจัดหลักสูตรที่เหมาะสมสามารถสงเสริมพัฒนาการ ความถนัด คุณธรรม ทักษะ
และความรูดานตาง ๆ ของเด็กปญญาเลิศไดดี ควรมีลักษณะยืดหยุนเด็กสามารถคนพบและ
พัฒนาสิ่งที่เขาสนใจได โดยยึดหลักการตอไปน้ี 
 1. เน้ือหาวิชา ควรเปนแบบแกน (Content-Based) ที่จะทําใหเด็กเรียนไปไดอยาง
รวดเร็วจากงายไปหายาก 
 2. หลักสูตร ควรมีเน้ือหาในลักษณกระบวนการ-ผลลัพธ-รายงานการวิจัย-มิติ 
(Process-Product-Research-Dimension) ที่ใหโอกาสเด็กคนลึกลงไปไดวาเรื่องนี้ทําอยางไร 
ไดผลอะไร มีวิธีการศึกษาอยางไร 
 3. หลักสูตรรายวิชา ควรใหโอกาสเด็กคนควาศึกษาไดทุกวิชาที่เรียนในหลักสูตร 
ไมใชเฉพาะวิชาที่เรียนในชั่วโมงเทานั้น (Epistemological Concept) และควรชี้ใหเห็นวา
เกี่ยวพันกับชีวิตมนุษยอยางไร 
 4. หลักสูตร ควรเนนแนวความคิด หลักการและทฤษฎี แลวจึงลงไปสูรายละเอียด
และขอปลีกยอยอ่ืน ๆ ตลอดจนทั้งการนําแนวคิดเหลานี้ไปใชประโยชนดวย 
 ในการวางแผนเลือกเนื้อหาวิชา กลวิธีการสอนและการประเมิลผล ควรคํานึงถึงเร่ือง
ตอไปน้ี 
 1. เน้ือหาในหลักสูตร ควรจะมุงเนนและจัดในรูปของการรวบรวม สะสมความรูทั้งใน
ดานกวางและดานลึก โดยเสนอรายการตาง ๆ และปญหาตาง ๆ และควรเปนการบูรณาการทั้ง
ในดานความรู และการบวนการคิดอยางเปนระบบดวย 
 2. ควรที่จะเปดโอกาสใหเด็กไดพัฒนาทักษะในการคิด และสามารถนําไปใชในการ
ปรับความรูที่มีอยูใหทันสมัย 
 3. ควรที่จะเปดโอกาสใหเด็กไดทําการทดลอง สํารวจ คนควา อยูอยางสมํ่าเสมอ 
เพ่ือทดสอบการเปลี่ยนแปลงความรูที่มีอยู และยังเปนการพัฒนาทัศนคติที่มีตอความรูวา       
มีคุณคา 
 4. ควรที่จะเปดโอกาสใหเด็กไดริเร่ิม สรางโครงการเอง และตัดสินใจเลือกในสิ่งที่
เรียนรูและกาวหนาตอไป 
 5. เด็กควรจะไดรับการกระตุนใหทําการคนควา ตัดสินใจ เลือกขอมูล และใชแหลง
คนควาที่เหมาะสม 
 6. ควรเปดโอกาสใหเด็กไดเขาใจตนเอง และความสัมพันธระหวางตนเองกับสังคม
และวัฒนธรรม 
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 7. การประเมินผลหลักสูตร ควรจะสอดคลองกับทักษะการเรียนรู เนนที่กระบวน   
การคิดชั้นสูง ความคิดริเริ่มสรางสรรค ทั้งในดานปฏิบัติและผลิตผลที่ปรากฏ 
 สิ่งสําคัญที่จะลืมมิไดอีกประการหนึ่งคือ บทบาทของครูในการใชหลักสูตรที่ได
ดัดแปลงสําหรับเด็กปญญาเลิศแลว 
 ครูสอนเด็กปญญาเลิศบอยครั้งมักจะถูกเรียกวา ผูจัดเตรียมหรือผูจัดการแหลงขอมูล 
บางทีคําที่ใชเรียกครูสอนเกงที่สุดอาจจะเปน “ผูรับผิดชอบในการจัดสถานการณเพ่ือการ
เรียนรู” (A Person Responsible for Arranging the Condition for Learning)  
 การสอนเด็กปญญาเลิศควรจะปฏิบัติตางไปจากสอนเด็กทั่วไปบาง การสอนเด็ก
ปญญาเลิศและมีพรสวรรคครูผูสอนควรจะดําเนินการ ดังนี้ 
 1. สอนในอัตราที่เร็วกวาสอนเด็กปกติ 
 2. ใชวิธีเรียนแบบสอบสวน (Inquiry Techniques) และวิธีอภิปราย (Discussion) 
บอยครั้ง 
 3. ใชวิธีเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning Groups) ในการทําแบบฝกหัด 
แกปญหา และโครงการกลุมตามความสามารถและความสนใจของเด็ก 
 4. ใชคําถามหลายประการ ถามเพื่อประเมินผล ถามใหคิดวิเคราะห ถามใหคิด
เปรียบเทียบ ใหสรุป ใหคาดการณลวงหนา เปนตน 
 5. ครูควรสอนทักษะการคิด (Thinking Skills) เพ่ือสงเสริมความเปนอัจฉริยะของ
เด็กดวย 
 6. ใชการสอนหลายรูปแบบ ไมควรใชแบบเดียว ครั้งแลวครั้งเลา 
 7. ใหมีโครงการพิเศษเฉพาะตัว ซึ่งเด็กจะตกลงกับครูเปนรายบุคคล 
 เน้ือหาวิชาที่นํามาสอนก็ควรจะตางไปจากเด็กปกติ เน้ือหาวิชาที่นํามาสอนควรมี 
ลักษณะดังตอไปน้ี 
 1. ใหมีระดับความยากงายสูงกวาชั้นที่เรียนอยางนอย 1 ป 
 2. เน้ือหาเหลานี้สอนในลกษณะแนวความคิดหรือหลักการกอน แลวรายละเอียด
ตามมาทีหลัง รวมทั้งการนําหลักการไปประยุกตดวย 
 3. แบบฝกหัด การบาน งานใหทําในหองเรียน เร่ิมจากงายไปหายาก มีตัวอยางใหดู
และสูงกวาระดับชั้นเรียนอยางนอย 1 ป 
 4. ใหมีกิจกรรมพิเศษ ที่เด็กสามารถติดตามหัวขอเร่ืองที่ตนสนใจไดอยางลึกซื้ง 
 5. สอนใหเห็นความเกี่ยวของระหวางหลักการและวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร 
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สื่อการเรียนการสอน 
 เน่ืองจากการออกแบบวิธีการจัดการศึกษา และวิธีสอนใหกับเด็กประเภทนี้ตองเนน
ทักษะความคิดและทักษะกระบวนการเฉพาะสาขาในระดับสูง ดังน้ัน สื่อการศึกษาสําหรับเด็ก
ประเภทนี้ คือ สื่อตองออกแบบใหสามารถทาทายความคิดระดับสูง เชน ในวิชาภาษาไทยใชสื่อ
ที่ผลิตโดยอาศัยเรื่องจากรามเกียรติ์มาประยุกตใหเด็กเลนอยางทาทาย หาขอสรุปเหตุผลหรือ
สื่อทางศิลปะก็เปนสื่อที่กระตุนใหเด็กแสดงความคิดผานประสาทสัมผัสหลายสวน รวมทั้งสื่อ
ทางคณิตศาสตรก็เปนสื่อที่เนนกระบวนการทางความคิดที่ซับซอน ทาทาย รวมไปถึงการ 
บูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ ดวย (พิมพพรรณ วรชุตินธร, 2545: 312-327) 

 
1.3 รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย 
1.3.1 การศึกษาในระบบโรงเรียน   
         การศึกษาในระดับอนุบาล 
 เด็กพิการที่มีพัฒนาการเปนไปตามปกติเหมือนกับเด็กทั่วไปเม่ืออายุ 3-4 ขวบ เขา
เรียนได แตในความเปนจริงแลว เด็กพิการสวนใหญถูกปลอยใหพัฒนาการเปนไปตาม
ยถากรรม กวาจะมีความพรอมหรือความสามารถพอที่จะเขาโรงเรียนอนุบาลได ก็มีอายุมาก
แลวคือ ประมาณ 6-7 ขวบ ซึ่งเปนวัยที่เด็กทั่วไปเริ่มเขาเรียนโรงเรียนชั้นประถม โรงเรียน
อนุบาลเพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็กพิการ ซึ่งใหเด็กพิการสามารถเขาเรียนรวมกับเด็ก
ทั่วไปในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วไปนั้นมีอยูไมกี่แหง ในการเตรียมความพรอมน้ีไมไดเตรียม
แตเฉพาะตัวเด็กพิการเทานั้นยังตองเตรียมความพรอมใหกับผูปกครองของเด็กดวย เพ่ือให
ผูปกครองของเด็ก ไดเขามามีสวนรวมในการชวยเหลือเด็ก ใหสามารถเรียนรวมกับเด็กทั่วไป
ไดอยางราบรื่น โรงเรียนอนุบาลสําหรับเด็กพิการ โดยทั่วไปมักพบเห็นอยูในโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ คือ เปนชั้นเรียนระดับอนุบาลเพื่อเตรียมความพรอมของเด็กพิการ ใหเรียนตอใน
ระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนเดียวกัน ซึ่งเปนโรงเรียนที่จัดไวสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ
นั่นเอง อยางไรก็ตามเม่ือนับรวมกันเขาทั้งประเทศไทยก็มีอยูไมกี่สิบแหง ทั้ง ๆ ที่มีโรงเรียน
อนุบาลสําหรับเด็กพิการอยูนอยแหงแลว โรงเรียนเหลานี้ก็ยังขาดแคลนบุคลากร และอุปกรณ
เครื่องไมเครื่องมือที่ใชในการเรียนการสอนที่เหมาะสมดวย และบางแหงโดยเฉพาะโรงเรียน
เอกชนมีปญหาในเรื่องเงินทุนที่จะนามาใชบริหารโรงเรียน เพราะไดรับสนับสนุนจากรัฐนอย
มาก เปนที่ยอมรับกันแลววา ปรัชญาการศึกษาสําหรับคนพิการนั้นตองใหคนพิการไดเรียน
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รวมกับคนทั่วไป ทั้งน้ีทั้งน้ันก็เพ่ือใหคนพิการไดเรียนรู การมีชีวิตอยูรวมกับบุคคลทั่วไป เพราะ
คนพิการก็เปนสวนนึ่งของสังคมไมอาจแยกออกจากสังคมได และเพื่อใหเด็กพิการสามารถ
เรียนรวมกับเด็กทั่วไปในวัยเดียวกันไดนั้น รัฐบาลจําเปนอยางยิ่งที่ตองใหการสนับสนุนอยาง
จริงจัง ในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลทั้งของรัฐและของเอกชน เพ่ือเตรียมความพรอมแกเด็ก
พิการและผูปกครองของเด็กพิการใหสามารถเขาเรียนรวมกับเด็กทั่วไปไดอยางราบรื่นไมมี
ปญหา 
 
         การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ในระดับชั้นประถมศึกษาเด็กพิการสวนใหญจะเรียนในโรงเรียนสําหรับเด็กพิการ
โดยเฉพาะ และเริ่มเขาสูระบบเรียนรวมมากขึ้นตั้งแตชั้นประถม 5 และมากที่สุดในระดับ
มัธยมศึกษา เด็กพิการทางดานแขน ขา ลําตัวสวนใหญแลวจะเขาศึกษาอยูในระบบเรียนรวม 
โรงเรียนเฉพาะสําหรับเด็กพิการทางดานแขน ขา ลําตัวมีอยูไมกี่แหง หลายทานอาจเขาใจวา
โรงเรียนสําหรับเด็กพิการแขน ขา ลําตัว โดยเฉพาะอาจจะไมจําเปนตองมีก็ได แตในความเปน
จริงแลวก็ยังจําเปนตองมีอยู โดยเฉพาะเด็กที่มีความพิการคอนขางมากหรือพิการซ้ําซอน   
เด็กพิการที่เขาสูระบบเรียนรวมมากรองลงมาก็คือ เด็กตาบอด ซึ่งรวมเด็กสายตาเลือนลางดวย    
ในทํานองเดียวกันมีหลายทานเขาใจวาโรงเรียนสําหรับเด็กตาบอดโดยเฉพาะตอไปคง             
ไมจําเปนตองมีอีกแลว แตอันที่จริงแลวยังมีความจําเปนอยูมาก สําหรับเด็กตาบอดที่เรียนได
ชาหรือเด็กตาบอดที่พิการซ้ําซอนกับพิการอยางอ่ืน เชน พิการหูดวยหรือพิการแขนขาลําตัว
ดวย เปนตน การเรียนรวมสําหรับเด็กหูหนวกในประเทศไทยนั้นยังไมมี จะมีบางก็ในกรณีคน 
หูตึง การเรียนรวมของเด็กออทิสติกซึ่งเปนเด็กที่มีปญหาในทางพฤติกรรมนั้น ก็มีอยูแตที่
เฉพาะโรงเรียนสาธิตเกษตรเทานั้น สําหรับเด็กปญญาออนที่ไมมากก็มีการเรียนรวมนอยมาก 
ตามตัวเลขในป พ.ศ. 2539 โรงเรียนสําหรับเด็กพิการโดยเฉพาะนั้นจะมีมากสําหรับคนหูหนวก
และบุคคลปญญาออน อยางไรก็ตามที่เปดสอนไปจนจบระดับมัธยมศึกษานั้นมีอยูไมกี่แหง 
 เม่ือเด็กพิการอายุได 6-7 ขวบ ถึงเกณฑที่จะเขารับการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปที่ 
1 ตามกฎหมายแลวก็เหมือนกับเด็กทั่วไปผูปกครองตองนําเด็กไปเขาโรงเรียนถาหากฝาฝน  
จะมีโทษ ยกเวนเขาขอยกเวนที่บานอยูหางไกลหรือกรณีของเด็กพิการที่ผูปกครองเห็นวามี
ปญหาในการศึกษาของเด็กจะขอยกเวนก็ได แมวากระทรวงศึกษาธิการจะมีนโยบายไปถึงทุก
โรงเรียนใหรับเด็กพิการเขาโรงเรียนก็มักจะชักจูงใจใหผูปกครองของเด็กพิการขอยกเวน
เพ่ือที่จะไมตองรับโทษตามกฎหมาย การกระทําเชนน้ีทําใหผูบริหารโรงเรียนไมไดทําผิด
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นโยบาย และผูปกครองเด็กพิการก็ไมมีความผิดในทางกฎหมาย แตมีผลทําใหเด็กพิการไมได
รับการศึกษาตามวัยที่ควร แมแตในระดับมัธยมศึกษาก็เชนเดียวกันมีโรงเรียนที่มีชื่อหลายแหง
ไมยอมรับเด็กพิการโดยอางวายังไมมีความพรอมที่จะรับเด็กพิการเขาเรียนและมิไดกําหนดวา
เม่ือไรจะพรอมดวย ในกรณีที่มีโรงเรียนรับเด็กพิการเขาเรียนรวมนั้นเด็กพิการดานแขน ขา 
ลําตัว ก็มักมีปญหาวาโรงเรียนไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก ทําใหไดรับความลําบากมากในการ
ไปใชหองเรียน สวนคนตาบอดก็พบปญหาอยูวาไมมีสื่อที่ใชในการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม คือ ไมมีหนังสือที่เปนอักษรเบรลลหรือเปนเทป นอกจากนี้โรงเรียนไมมีหอพัก
สําหรับเด็กพิการทําใหการเดินทางจากบานที่หางไกลมาที่โรงเรียนพบกับความยุงยากตองตก
เปนภาระของผูปกครองในการนําสง แตถาเปนตัวเมืองที่มีขนสงสาธารณะคนตาบอดก็ยังชวย
ตัวเองได แตคนพิการขาก็ยังมีปญหาอยูเชนเดิม เพราะขนสงสาธารณะก็ไมมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการ เพ่ือแกปญหาในการเดินทางในจังหวัดที่มีโรงเรียนสําหรับคนพิการ
โดยเฉพาะ โรงเรียนสําหรับคนพิการบางแหงก็จัดที่พักใหสําหรับเด็กพิการที่ไปเรียนรวมดวย 
เพ่ือแกปญหา ตาง ๆ ใหกับเด็กพิการที่จะไปเรียนรวม กองการศึกษาพิเศษสังกัดกรมสามัญ 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการจัดตั้งโรงเรียนสําหรับคนพิการโดยเฉพาะและศูนยการศึกษา
พิเศษขึ้นทุกจังหวัดไวคอยชวยเหลือและแกไขปญหาใหกับเด็กพิการที่เรียนรวม โดยคาดหวัง
วาจะมีศูนยการศึกษาพิเศษในทุกจังหวัด เม่ือจบสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 8 การมีศูนยหรือโรงเรียนการศึกษาพิเศษไวใหเด็กพิการพักเพื่อไปเรียนรวม โดยทาง
โรงเรียนและศูนยรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางและอาหารก็จะชวยใหเด็กพิการมีโอกาส
ไดรับการศึกษามากขึ้น เพราะเด็กพิการสวนใหญอยูในกลุมของคนที่ยากจนถาภาระคาพาหนะ
และอาหารสําหรับการไปเรียนรวมตองตกอยูกับครอบครัวของเด็กพิการแลวโอกาสที่ครอบครัว
จะสงเสียใหเด็กเลาเรียนคงมีไดนอย แมวาผูปกครองของเด็กพิการไมตองรับผิดชอบคาใชจาย
ตาง ๆ แตดวยความเขาใจวาเด็กพิการไปเรียนหนังสือก็ไมไดประโยชนอะไร ทําใหเด็กพิการ
ลําบากเปลา ๆ จึงทําใหครอบครัวเปนจํานวนมากไมไดสงเสียใหเด็กพิการไปเรียนหนังสือ 
 สําหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ หรือโรงเรียนสําหรับคนพิการโดยเฉพาะที่สังกัด
กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในป พ.ศ. 2539 มีจํานวนรวมกัน
ประมาณ 41 โรงเรียน บางโรงเรียนก็มีไวสําหรับคนตาบอดโดยเฉพาะ บางโรงเรียนก็มีไว
สําหรับคนหูหนวกโดยเฉพาะ บางโรงเรียนก็มีไวสําหรับเด็กปญญาออนโดยเฉพาะ และบาง
โรงเรียนก็มีไวสําหรับเด็กพิการหลายประเภทปะปนกันไปโดยเฉพาะคนตาบอด แลวมีความ
ประสงคตองการใหโรงเรียนสําหรับคนพิการโดยเฉพาะมีไวสําหรับคนพิการแตละประเภท 

ES 612                                                                                                      81 



เพราะการปลอยใหคนพิการอยูอยางปะปนกันนั้น เด็กตาบอดมักจะไดรับความเดือดรอนจาก
เด็กปญญาออนหรือเด็กหูหนวก โรงเรียนสําหรับเด็กพิการทางดานแขน ขา ลําตัวโดยเฉพาะที่
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการยังไมมี และโรงเรียนสําหรับคนพิการโดยเฉพาะเทาที่มีอยูในปจจุบัน
นี้ก็ยังมิไดจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะใหคนพิการดานแขน ขา ลําตัวใชได เปนแตเพียง
นโยบายในอนาคตวาโรงเรียนสําหรับคนพิการโดยเฉพาะตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการ โรงเรียนสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ โดยทั่วไปจะตองมีตั้งแตประถมปที่ 1 – 
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีโรงเรียนสอนคนหูหนวกบางแหงที่พยายามเปดสอนไปจนถึงมัธยมศึกษา  
ปที่ 6 ทั้งน้ีทั้งน้ันเพ่ือชวยใหคนหูหนวกสามารถที่จะเรียนตอถึงชั้นอุดมศึกษา ซึ่งมีวิทยาลัย   
ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลรองรับอยู แตยังมิไดจัดใหมีการศึกษาชั้นอุดมศึกษาสําหรับคน     
หูหนวกแตอยางใด เน่ืองจากคนหูหนวกที่จบมาจากโรงเรียนสอนคนหูหนวกระดับมัธยมศึกษา 
ปที่ 6 ยังไมมีความรูมากพอที่จะตอในชั้นอุดมศึกษาไดมาตรฐานในการเรียนการสอนใน
โรงเรียนสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ โดยทั่วไปแลวมีมาตรฐานต่ํากวาโรงเรียนทั่วไป 
โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนสําหรับเด็กปญญาออน ทั้งน้ีทั้งน้ันเพราะการจัดหลักสูตรก็เพ่ือให
เหมาะสมกับเด็กปญญาออน ซึ่งจะเอาหลักสูตรมาตรฐานของเด็กทั่วไปมาใชดวยไมได 
โรงเรียนสําหรับคนพิการโดยเฉพาะหลายแหงมีเด็กพิการตองการเรียนมากกวาที่โรงเรียนจะ
รับได แตบางแหงก็มีคนพิการตองการเรียนนอยกวาที่โรงเรียนจะรับได ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยูกับ
ความสามารถของผูบริหารโรงเรียน โรงเรียนใดมีผูบริหารที่ใชนโยบายในเชิงรุกเที่ยวสืบ
เสาะหาเด็กพิการในบริเวณใกลเคียงและเกลี้ยกลอมอธิบายใหผูปกครองของเด็กไดเขาใจถึง
ความสําคัญของการเรียนหนังสือของเด็กพิการ โรงเรียนนั้นก็จะมีเด็กพิการเรียนเปนจํานวน
มาก แตถาโรงเรียนใดผูบริหารใชนโยบายในการตั้งรับแลวแตผูปกครองจะพาเด็กพิการมา
สมัครเรียนหรือไมปลอยใหเปนไปตามยถากรรม โรงเรียนนั้นก็มักจะมีเด็กพิการมาเรียนไมเต็ม
ตามจํานวนที่โรงเรียนจะรับได จากตัวเลขสถิติแลวแทบทุกจังหวัดจะมีปริมาณของเด็กพิการที่
อยูในวัยเรียนหนังสือมากกวาจํานวนที่โรงเรียนแตละแหงจะรับไดอยูแลว แมวาเด็กตาบอด
หลายคนมีความรูความสามารถที่จะเรียนรวมได แตเนื่องจากอุปสรรคตาง ๆ ที่กลาวมาแลว
ขางตน ผูปกครองจึงมักใหเด็กตาบอดมาเรียนประจําอยูที่โรงเรียนสอนคนตาบอดเปนสําคัญ 
 สําหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอดนั้นจะใชอักษรเบรลล หรืออักษร
ตัวนูนแทนหนังสือตัวพิมพ และใชฟงหนังสือจากเทปหรือจากหนังสือเทป สําหรับ คนตาบอด
ประเภทสายตาเลือนลางก็ใชตัวหนังสือตัวใหญ ๆ แทน ในโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วไปจะ
สอนคอมพิวเตอรสําหรับคนตาบอดดวย สําหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนคนหูหนวก
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นั้น จะใชภาษามือเปนสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กในระดับตน ๆ เม่ือเรียนในระดับที่สูงขึ้น
ก็จะเรียนภาษามือที่โยงมายังภาษาเขียนหรือตัวพิมพ จากนั้นคนหูหนวกก็สามารถอานเขียน
หนังสือตัวพิมพอยางคนปกติทั่วไปได ในโรงเรียนสอนคนหูหนวกยังสอนใหคนหูหนวกรับรู
สื่อสารกับบุคคลอื่นได โดยการอานริมฝปากรวมถึงการฝกพูดดวย สําหรับเด็กหูหนวกประเภท
หูตึงก็จะมีเครื่องชวยความไดยินใหใช ดวยวิธีนี้จะชวยใหคนหูหนวกประเภทหูตึงสามารถ
สื่อสารกับคนทั่วไปไดบาง ดวยการใชเสียงยิ่งคนหูตึงที่มีเครื่องชวยความไดยินและสามารถ
อานริมฝปาก และไดมีการฝกพูดมาอยางดีก็จะทําใหสามารถสื่อสารกับบุคคลทั่วไปไดดียิ่งขึ้น 
และสามารถเรียนรวมกับเด็กนักเรียนทั่วไปได ทุกวันนี้โรงเรียนสอนคนตาบอดจะสอนทั้งเด็ก
ตาบอดสนิทกับเด็กสายตาเลือนลางรวมกันไป ไมแยกสอนตามวิธีการที่เหมาะสมของแตละ
กลุม ในทํานองเดียวกันโรงเรียนสอนคนหูหนวกก็สอนเด็กนักเรียนหูหนวกและนักเรียนหูตึง
รวมกันไปไมไดแยกกลุมแยกประเภท และใชวิธีการเรียนการสอนของแตละกลุมแตละประเภท
ไป 
 ตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มาตรา 15 (2) ได
กําหนดใหมีศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนเรื่องสื่อการ
เรียนการสอนสําหรับคนพิการมาจนถึงป พ.ศ. 2539 ก็ยังไมมีศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาใดที่ใหการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับคนพิการ การผลิตสื่อ
การเรียนการสอนแกคนพิการสวนใหญจะอยูในมือของเอกชน รวมทั้งหองสมุดของคนตาบอด
ดวยภาษามือที่ใชในโรงเรียนสอนคนหูหนวกแตละจังหวัดก็มี ความแตกตางกัน ยังหาภาษามือ
ที่เปนมาตรฐานใหใชสําหรับทุกโรงเรียนและเปนภาษามือที่ยอมรับของคนหูหนวกยังไมได 
 โดยทั่วไปแลวโรงเรียนสําหรับคนพิการโดยเฉพาะมักขาดแคลนบุคลากรครูจริงอยู  
แมจะมีการผลิตครูดานการศึกษาพิเศษมีจํานวนจํากัด แตการเปนครูที่โรงเรียนสําหรับคน
พิการโดยเฉพาะ อาจจะใชครูทั่วไปที่ผานการอบรมดานการเรียนการสอนคนพิการก็ได 
ในขณะที่ มีครูนอยแตครูตองทํางานตลอด 24 ชั่วโมง เพราะโรงเรียนสําหรับคนพิการ
โดยเฉพาะโดยทั่วไปเปนโรงเรียนประจํา แมวาจะมีเงินเพิ่มพิเศษใหกับครูที่สอนคนพิการก็ตาม 
แตความกาวหนาในทางราชการแลวมีนอยกวาครูที่สอนโรงเรียนสงเคราะหที่สังกัดอยูในกอง
การศึกษาพิเศษหลายเทา โรงเรียนสําหรับคนพิการโดยเฉพาะโดยทั่วไปจะมีคนมาจัดเลี้ยงเด็ก
พิการเปนประจําในโอกาสตางๆ จึงทําใหปญหาเรื่องอาหารการกินของโรงเรียนสําหรับคน
พิการโดยเฉพาะมีนอย แตโรงเรียนสําหรับคนพิการโดยเฉพาะจะมามีปญหาเรื่องขาดแคลน
เครื่องไมเครื่องมือและอุปกรณที่ใชสําหรับการเรียนการสอน โรงเรียนสําหรับคนพิการ
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โดยเฉพาะหลายแหงจึงจัดตั้งมูลนิธิเพ่ือรับเงินบริจาคและรวมมือกับภาคเอกชนอื่นเพ่ือแกไข
ปญหาเหลานี้ มีหลายโรงเรียนประสบผลสําเร็จจึงทําใหปญหาการบริหารนอยลง ทุกวันนี้กอง
การศึกษาพิเศษเปนหนวยงานระดับกองตองดูแลทั้งโรงเรียนสําหรับคนพิการโดยเฉพาะและ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห และผูที่มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองมักมาจากสายโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะหทําใหรูสึกวาโรงเรียนสําหรับคนพิการโดยเฉพาะไดรับการดูแลเอาใจใสนอย
กวาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห จึงมีการเรียกรองจากฝายคนพิการใหจัดตั้งสํานักงานการศึกษา
สําหรับคนพิการทุกประเภทอยางนอยระดับกองที่สามารถมีบุคลากรและงบประมาณของตนเอง
ไวดูแลโรงเรียนสําหรับคนพิการโดยเฉพาะทุกแหงถาเปนไปได ใหสํานักงานการศึกษาสําหรับ
คนพิการทุกประเภททําหนาที่เปนหนวยงานประสานงานกับกรมกองอื่นที่ใหบริการดาน
การศึกษาแกคนพิการดวย โดยทําหนาที่เปนสํานักงานเลขาใหกับคณะกรรมการการศึกษา
พิเศษแหงชาติ เชื่อกันวาการปรับปรุงเชนนี้จะทําใหการบริการทางดานการศึกษาแกคนพิการ
เปนไปไดอยางกวางขวาง และมีประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนสําหรับคนพิการโดยเฉพาะไมไดมีแตเฉพาะของรัฐเทานั้นยังมีของเอกชน
ดวย อันที่จริงแลวโรงเรียนสําหรับคนพิการแหงแรกก็คือ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ซึ่ง
เปนของมูลนิธิชวยคนตาบอดฯ มีมาตั้งแตกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนสําหรับคนพิการที่
สังกัดมูลนิธิตาง ๆ นั้น มีทั้งโรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนสําหรับเด็กปญญาออน โรงเรียน
สอนคนหูหนวก และโรงเรียนสําหรับเด็กพิการแขนขาลําตัวดวย โรงเรียนสําหรับคนพิการของ
เอกชนน้ีก็ถือเปนโรงเรียนราษฎรที่ไดรับการสนับสนุนทางการเงินบางสวนจากสํานักงาน
การศึกษาเอกชน เชน เงินชวยเหลือคาอาหารสําหรับเด็ก 5 บาทตอคนตอวัน ซึ่งจะเพ่ิมเปน 
10 บาท ในป พ.ศ. 2540 หรือเงินชวยเหลือเงินเดือนของครูที่สอน คาอุปกรณ คากอสราง
อาคารโรงเรียนบางสวน สวนกองการศึกษาพิเศษก็จะจัดสงครูมาชวยสอนที่โรงเรียนใหจํานวน
หน่ึง โรงเรียนสอนคนตาบอดของเอกชนจะเปนศูนยสนับสนุนใหคนตาบอดไปเรียนรวมกับ          
เด็กนักเรียนทั่วไปดวย โดยที่โรงเรียนใหที่พักอาศัย อาหาร และคาพาหนะบางสวนหรือทั้งหมด
แลวแตแหง เพ่ือสนับสนุนใหโรงเรียนหรือศูนยการศึกษาสําหรับภาคเอกชนสามารถใหบริการ
ไดกวางขวางมากยิ่งขึ้น ทางรัฐควรจะใหการสนับสนุนเงินเปนกอนอยางเปนระบบ อยางนอย
ที่สุดก็ไมควรจะนอยกวาครึ่งหน่ึงของคาใชจายทั้งหมด รวมทั้งคากอสรางอาคารดวย ในอดีต
จนถึงปจจุบันมูลนิธิหลายแหงที่รับผิดชอบโรงเรียนสําหรับเด็กพิการไดรับเงินบริจาคและเงิน
สนับสนุนจากองคกรตางประเทศเปนหลัก 
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          การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 
 การเรียนของคนพิการในระดับมัธยมศึกษามีนอยแลว การเรียนในระดับอาชีวศึกษา
ยิ่งมีนอยลงไปอีก ปญหาอุปสรรคของคนพิการที่จะเขาไปเรียนในระดับอาชีวศึกษาโดยทั่วไป  
ไมแตกตางไปจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแตอยางใด แตก็มีปญหาเพิ่มขึ้นในกรณีที่การเรียนใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาจําเปนตองใชเครื่องไมเครื่องมือเครื่องจักร แตเครื่องไมเครื่องมือเครื่องจักร
เหลานั้นก็มิไดดัดแปลงใหเหมาะสมกับคนพิการในกรณีของคนหูหนวกจะเขาไปเรียนก็ไมมีลาม
ภาษามือให นอกจากนี้ก็ยังไมมีโรงเรียนอาชีวะสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ เหมือนกรณี
โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 8 กรมอาชีวะมีนโยบายการจัดตั้งโรงเรียนอาชีวะสําหรับคนพิการประจําภาค 
ภาคละ 1 แหง รวมเปน 4 แหง คาดวาจะจัดตั้งโรงเรียนอาชีวะสําหรับคนพิการแหงแรกขึ้นที่
จังหวัดฉะเชิงเทราในป พ.ศ. 2541 โดยจะรวมมือกับมูลนิธิสงเสริมอาชีพคนตาบอด ถาหากมี
โรงเรียนอาชีวะสําหรับคนพิการและมีภาคเอกชนและตัวแทนของคนพิการเขามารวมกันทํางาน
ก็คงจะชวยใหคนพิการมีโอกาสไดรับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษามากขึ้น 
 การศึกษาของคนพิการในระดับอุดมศึกษา คนพิการที่จบการศึกษาในระดับ ปวช. 
และ ปวส. วามีจํานวนนอยมากแลว คนพิการที่จบในระดับอุดมศึกษายิ่งมีจํานวนนอยมากลง
ไปอีก เทาที่ปรากฏน้ันคนพิการในประเทศไทยมีจบการศึกษาจนถึงปริญญาเอก คนพิการที่จบ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไปจะเปนคนพิการทางดานแขน ขา ลําตัว คนตาบอด   
คนหูตึงก็พอมีบาง แตสําหรับคนหูหนวกนั้นยังไมมีเลย ในตางประเทศนั้นคนหูหนวกจบ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นมีมาก มีทั้งจบจากมหาวิทยาลัยที่มีไวสําหรับบุคคลทั่วไป และ
จบจากมหาวิทยาลัยที่มีไวสําหรับคนหูหนวกโดยเฉพาะ คนพิการในประเทศไทยโดยทั่วไป
ไดรับปริญญาบัตรทางดานสังคมศาสตรเปนหลัก สวนทางดานวิทยาศาสตรแทบจะไมมีเลย 
 การรับคนพิการเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ถาเปนสถาบันราชภัฏซึ่งโดยทั่วไปยก
สถานะมาจากวิทยาลัยครูเดิม มักใชระเบียบเดิมซ่ึงมีขอหามไมรับคนพิการเขาศึกษาแม
กระทรวงศึกษาธิการจะมีนโยบายใหสถาบันราชภัฏทุกแหงเปดโอกาสใหคนพิการเขาศึกษา     
ก็ตาม แตในทางปฏิบัติแลวยังมีสถาบันราชภัฏจํานวนมากที่ปฏิเสธไมรับคนพิการโดยอาง
ระเบียบที่มีมาแตเดิมน้ัน ถาที่ไหนคนพิการใจกลาดําเนินการประทวงโดยวิธีอดอาหาร หรือ
รองเรียนตอสื่อมวลชน หรือกรรมาธิการของรัฐสภาก็จะไดรับการผอนผันใหเขารับการศึกษาได 
แตนักศึกษาที่พิการก็มักถูกปฏิเสธวาขาดคุณสมบัติที่จะกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษาของรัฐสําหรับมหาวิทยาลัยทั่วไป ที่ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐเปนผูจัดสอบแขงขัน  
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จะหามไมใหคนพิการเขาสอบแขงขันเขาศึกษาใน 4 สาขาวิชา คือ แพทยศาสตร ทันตแพทย 
เภสัชกรรม พยาบาล แตในความเปนจริงแลวอาจารยแพทยที่มหาวิทยาลัยขอนแกนทานหนึ่ง
เปนคนพิการขา ผลงานของทานเปนที่ยอมรับของอาจารยแพทยโดยทั่วไป อยางไรก็ตามคณะ
ศึกษาศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนก็ยังไมยอมรับคนตาบอดเขาศึกษาอยูดี โดยใหเหตุผล
วาคนตาบอดไมเหมาะกับอาขีพครูและจะมีอุปสรรคในการที่จะเรียนวิชาบางวิชาโดยเฉพาะวิชา
ที่เกี่ยวกับการฝกงาน อันที่จริงแลวก็มีคนตาบอดที่ประกอบอาชีพครูสอนหนังสือในโรงเรียน
ทั่วไป ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย คนพิการไดเรียกรองใหสถาบันศึกษาตาง ๆ 
ไดยึดหลักปรัชญาอยางทางตะวันตกในเรื่องเสรีภาพในการศึกษา คนไทยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ
ในการศึกษาที่จะเลือกเรียน เลือกศึกษาวิชาใดก็ได สถาบันการศึกษามีหนาที่ใหการศึกษาแก 
ทุกคน ไมมีหนาที่ที่จะเลือกปฏิบัติใหคนไทยบางกลุมมีสิทธิศึกษาไดและจํากัดสิทธิคนพิการ
ไทยอีกบางกลุมไมใหมีสิทธิศึกษา เราตองเคารพวาคนทุกคนมีเหตุผล เขายอมรูดีวาเขาจะ
ศึกษาวิชานั้นไดดีหรือไม ความเปนจริงปรากฏอยูเสมอวาเราคิดวาคนพิการศึกษาวิชาโนนวิชา
นี้ไมได แตในตางประเทศก็พิสูจนใหเห็นแลววา คนพิการศึกษาวิชาเหลานั้นไดและไดดีดวย 
 วิธีสอบคัดเลือกนั้น ถาคนพิการคนใดสามารถสอบคัดเลือกไดโดยวิธีปกติทั่วไปก็ใช
วิธีนั้น แตคนพิการคนใดโดยเฉพาะคนตาบอดไมอาจใชวิธีสอบคัดเลือกแบบนักศึกษาทั่วไป 
ทางทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐก็จะจัดที่สอบโดยเฉพาะโดยใชขอสอบเดียวกับบุคคลทั่วไปและ
ในเวลาที่เทากัน เพียงแตมีบุคคลมาชวยอานขอสอบใหฟงหรือจัดทําขอสอบเปนอักษรเบรลล
ให ในกรณีคนตาบอดพิมพดีดเองไมชํานาญผูคุมสอบก็จะชวยเขียนคําตอบให แตคนตาบอด
มักจะประสบปญญหาสอบไมทันในกรณีของการสอบภาษาอังกฤษ เน่ืองจากคนตาบอดตองให
ใชวิธีฟงซึ่งใชเวลามากกวาการใชสายตาอาน 
 สําหรับโอกาสสอบผานการคัดเลือกเขาไปเรียนในมหาวิทยาลัยของคนพิการ เปนที่
ทราบกันดีอยูแลววาเด็กนักเรียนในชนบทมีโอกาสนอยกวาเด็กนักเรียนในเมืองในการสอบผาน
การคัดเลือกเขาไปเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ดวยเหตุผลน้ีมหาวิทยาลัยหลายแหง จึงได
จัดสรรโควตาเอาไวสําหรับเด็กนักเรียนชนบทที่เรียนดี ทั้งน้ีทั้งน้ันก็เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียน
เรียนดีในชนบทมีโอกาสไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐมากขึ้น เด็กนักเรียนพิการสวนใหญ
ก็อยูในชนบทและมักมีปญหาในการเรียนมากกวาเด็กนักเรียนทั่วไปในชนบทเสียอีก โอกาสที่
เด็กนักเรียนพิการจะสอบผานการคัดเลือกเขาไปเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐจึงยิ่งมีนอยกวา 
เด็กนักเรียนทั่วไปในชนบทอยางมาก และความเปนจริงก็เปนเชนน้ัน ในบางปเด็กนักเรียน
พิการไมสามารถสอบผานการคัดเลือกเขาไปเรียนในมหาวิทยาลัยไดเลย คนพิการจึงเรียกรอง
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ใหทางทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐกําหนดนโยบายใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ ของรัฐไดจัดสรร
โควตารับเด็กพิการเขาเรียนบาง ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐก็ไดตอบสนองความตองการของคน
พิการ โดยไดกําหนดนโยบายดังกลาวใหมหาวิทยาลัยของรัฐปฏิบัติ แตก็ยังไมมีมหาวิทยาลัย
ใดเลยที่ไดออกระเบียบจัดสรรโควตาใหกับเด็กนักเรียนพิการอยางจริงจัง 
 เพ่ือใหเด็กนักเรียนพิการไดมีโอกาสรับการศึกษาในขั้นอุดมศึกษามากขึ้น สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาจัดตั้งมูลนิธิราชสุดาขึ้นและมหาวิทยาลัยมหิดล ไดให
ความรวมมือกับพระองคทานจัดตั้งวิทยาลัยราชสุดาที่วิทยาเขตศาลายา ในระยะเริ่มแรก
วิทยาลัยราชสุดาจะใหการศึกษาแกคนตาบอดและคนหูหนวกกอน ในระหวางที่อาคารสถานที่
ยังไมพรอม ในป พ.ศ. 2537 วิทยาลัยราชสุดาไดจัดทําโครงการระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมพูนความรู 
และพัฒนาทักษะในการดํารงชีวิตอยางเปนอิสระใหกับนักเรียนตาบอดที่จะสอบแขงขันเขาเรยีน
ตอในมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งน้ีทั้งน้ันก็เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหแกเด็กนักเรียนตาบอดใหสามารถสอบ
ผานการคัดเลือกเขาไปเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐไดมากขึ้น นอกจากนี้วิทยาลัยราชสุดายัง
พรอมที่จะเปนพ่ีเลี้ยงชวยแกปญหาใหกับเด็กนักเรียน ตาบอดที่เรียนในชั้นอุดมศึกษาดวย ในป 
พ.ศ. 2539 จะเร่ิมเปดหลักสูตรปริญญาโท สําหรับบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวของกับคนพิการ เม่ือ  
มีความพรอมก็จะเปดสอนระดับปริญญาตรีใหกับเด็กนักเรียนตาบอด โดยทางวิทยาลัยราชสุดา
จะเปดสอนบางสาขาวิชา และใหเด็กนักเรียนตาบอดไปเรียนในมหาวิทยาลัยอ่ืนในบางวิชา    
เพ่ือนําหนวยกิตมานับรวมกัน เม่ือครบตามหลักสูตรแลวทางวิทยาลัยราชสุดาก็จะเปนผูให
ปริญญาบัตรเอง สําหรับเด็กนักเรียนหูหนวกนั้นอยูในระหวางเตรียมความพรอมเพ่ือให
สามารถเขาศึกษาในชั้นอุดมศึกษาได เพราะทุกวันนี้เด็กนักเรียนหูหนวกที่จบ ม. 6 นั้นยังไมมี
ความรูความสามารถมากพอที่จะเขาศึกษาตอในชั้นอุดมศึกษาได คนพิการก็ไดแตหวังวามูลนิธิ
ราชสุดาและวิทยาลัยราชสุดาจะชวยใหคนพิการสามารถจบการศึกษาชั้นอุดมศึกษาไดมากขึ้น 
และในอัตราสวนเพิ่มที่รวดเร็วขึ้น 
 นักศึกษาที่ศึกษาชั้นอุดมศึกษาก็มักประสบปญหา ในทํานองเดียวกันกับนักเรียนใน
ระดับประถมศึกษา กลาวคือ นักศึกษาที่พิการแขน ขา ลําตัว ก็มักมีปญหาที่ไปใชหองเรียน
หรือหองสมุดไมคอยได เน่ืองจากไมสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ขาดทางลาด หองน้ําไมได
ดัดแปลงใหคนพิการใชได นักศึกษาตาบอดก็พบปญหาขาดสื่อการเรียนการสอนไมมีหนังสือ
เปนอักษรเบรลล ไมมีหนังสือเปนเทป โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษที่มีหนังสืออานนอกเวลา
เปนจํานวนมากจะเปนปญหาพิเศษ เม่ือมีปญหาในเรื่องการเรียนหรือในการอยูรวมกับเพ่ือนฝูง
ก็ไมมีครูผูชวยคอยเปนพ่ีเลี้ยงคอยใหคําปรึกษา หรือคอยชวยเหลือในการแกไขปญหาให ครู
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ผูชวยมีแตในโรงเรียนชั้นระดับประถมและมัธยมเทานั้น ในเรื่องสื่อการเรียนการสอนและครู
ผูชวยนี้ วิทยาลัยราชสุดามีนโยบายจะเขามาใหความชวยเหลือ เม่ือวิทยาลัยราชสุดาเขามา
ชวยเหลือในเรื่องน้ี ก็คงจะชวยผอนคลายปญหาใหกับนักศึกษาที่พิการไดมากขึ้น นอกจากนี้
คนพิการยังเรียกรองใหสถาบันการศึกษาชั้นอุดมศึกษาตาง ๆ ที่จะสรางตึกอาคารเรียนหรือ
สํานักงานในอนาคต ไดมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการดวย 
 
1.3.2 การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 กรมการศึกษานอกโรงเรียนเร่ิมเขามามีบทบาทในการขยายการศึกษานอกโรงเรียน
ใหกับคนพิการอยางจริงจังมากขึ้น โดยเริ่มใหการศึกษานอกโรงเรียนแกคนตาบอดและคน
พิการแขน ขา ลําตัว ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกอน โดยจัดใหมีการบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนในสถานที่ที่มีคนพิการมาชุมนุมอยูเปนจํานวนมาก เชน ที่สมาคมของ
คนพิการประเภทตาง ๆ ที่ศูนยฝกอาชีพ เปนตน ตั้งแตป พ.ศ. 2539 กรมการศึกษานอก
โรงเรียนจะเริ่มขยายการใหบริการไปในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศไทย และเริ่มขยายบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนใหแกคนหูหนวกดวย เนื่องจากคนพิการเปนจํานวนมากที่ไมมีโอกาส
เขาเรียน แตไดมีโอกาสฝกอาชีพรวมคนพิการที่มีงานทําโดยไมมีการศึกษา คนพิการเหลานี้
ตางก็ตองการไดรับการศึกษาเพิ่มพูนมากขึ้น ดวยระบบการศึกษานอกโรงเรียนนี้จะทําให    
คนพิการสามารถไดรับการศึกษาเพิ่มพูนมากขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุมคนพิการที่   
โตแลว 
 คนพิการจํานวนนอยมากที่มีโอกาสไดรับการศึกษา ทั้งน้ีก็เน่ืองจากมีอุปสรรคสําคัญ
หลายอยางที่มาขัดขวาง ตั้งแตเจตคติของบุคคลที่เกี่ยวของที่มีตอคนพิการเปนไปในทางลบ   
มีกฎหมายระเบียบขอบังคับที่จํากัดสิทธิของคนพิการ ครอบครัวของคนพิการสวนใหญมีฐานะ
ยากจน สถาบันการศึกษาขาดสิ่งอํานวยความสะดวก ไมมีศูนยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาชวย
ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมใหกับคนพิการ บุคลากรที่เกี่ยวของทางดานการศึกษาของ
คนพิการยังขาดความรูความเขาใจคนพิการที่ดีพอ และตองทํางานหนักแตมีผลตอบแทนต่ํา 
สถานศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะยังมีอยูเปนจํานวนนอย หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดาน
การศึกษาโดยตรง ยังเปนหนวยงานที่เล็กมาก นอกจากนี้ยังขาดระบบประสานงานที่ดี 
การศึกษาหาความรูนอกระบบสถาบันการศึกษาก็มิไดเอ้ืออํานวยในกับคนพิการมากนัก (วิริยะ 
นามศิริพงษพันธุ, 2539: 64-76)  
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