การศึกษาพิเศษ
ความหมายของการศึกษาพิเศษ
การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึงการให้การศึกษาแก่ผเู ้ รี ยนเป็ นพิเศษ ทั้งโดย
วิธีการสอน การจัดดําเนินการวิธีการสอน และการให้บริ การ ทั้งนี้เพราะบุคคลเหล่านี้เป็ นผูด้ อ้ ยโอกาส
และขาดความเสมอภาคในการได้รับสิ ทธิ ตามที่รัฐจัดการศึกษาภาคบังคับให้แก่เด็กในวัยเรี ยนโดยทัว่ ไป
ซึ่ งสาเหตุแห่งความด้อยโอกาสนั้นเป็ นผลมาจากสภาพความบกพร่ องทางร่ างกาย สติปัญญาและอารมณ์
นอกจากนี้ยงั รวมถึงการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปั ญญาเลิศ ซึ่ งเป็ นเด็กที่มีระดับสติปัญญาสู งกว่าเด็กปกติ
(ศรี ยา นิยมธรรม.2546)
ประวัติความเป็ นมาของการศึกษาพิเศษ
ในอดีตเด็กพิการมักถูกละเลย หรื อจะต้องถูกฆ่าทิ้ง เช่น ในสมัยของสปาร์ตา จะคัดเลือกเอา
เฉพาะเด็กสุ ขภาพดีเท่านั้น มีผเู ้ ริ่ มสนใจเด็กพิเศษ เมื่อประมาณ 3,500 ปี มานี้เอง เริ่ มจากเมื่อผูป้ กครอง
อียปิ ต์ได้สั่งให้จดั การดูแลรักษาเด็กที่มีระดับสติปัญญาตํ่ากว่าปกติ ส่ วนพวกกรี กโบราณนั้นไม่ได้ให้
ความสนใจแก่เด็กเหล่านี้มากนัก ประชาชนในสมัยนั้น เรี ยกเด็กเหล่านี้วา่ “อีเดียด” (idiot) หมายถึง
คนโง่เขลา เป็ นคําเรี ยกเชิงดูถูกเหยียดหยาม เด็กเหล่านี้ไม่ได้รับการดูแลเลย จะถูกนําไปปล่อยให้ตาย
ที่เชิงเขาในสมัยโรมัน เด็กพิการถูกนํามาเป็ นตัวตลกให้ความบันเทิงแก่ผมู ้ ีอาํ นาจทั้งหลาย
ในสมัยกลางเด็กเหล่านี้ก็ยงั คงได้รับความสนใจน้อยมาก พวกที่ร่างกายพิการและยากจน
เมื่อโตขึ้นก็ถูกปล่อยให้เป็ นขอทานอยูต่ ามถนนหนทาง เด็กเหล่านี้มกั เสี ยชีวติ ก่อนจะถึงสิ บขวบ ทั้งนี้
สื บเนื่องมาจากแนวคิดของความเชื่อที่วา่ คนที่มีลกั ษณะผิดปกติในรู ปแบบต่างๆ นั้น เป็ นผลจากการ
กระทําของวิญญาณที่บาปชัว่ ร้าย ผูค้ นจึงไม่ปรารถนาจะเข้าใกล้ เพราะเกรงว่า จะเป็ นตัวนําโชคร้าย
มาให้ คนพิการจึงถูกกีดกันและขีดคัน่ สิ ทธิ ต่างๆ
ยุคใหม่สาํ หรับการศึกษาพิเศษเริ่ มต้นเมื่อมีการจัดตั้งโรงเรี ยนสําหรับคนหูหนวกขึ้นในฝรั่งเศส
ในราวกลางศตวรรษที่ 16 และตั้งโรงเรี ยนสอนคนตาบอดขึ้นเป็ นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1785 ที่ประเทศนี้
เช่นกัน การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษประเภทอื่น ก็เริ่ มขึ้นในเวลาต่อมา และกระจายไปตามประเทศต่างๆ
และพัฒนาเรื่ อยมาตามลําดับจนถึงปั จจุบนั
อาจกล่าวได้วา่ การศึกษาพิเศษนั้น ขึ้นอยูก่ บั ทัศนคติที่บุคคลในสังคมมีต่อเด็กพิเศษ ซึ่ งอาจ
สรุ ปได้เป็ น 3 ลักษณะ คือ เมื่อเริ่ มแรกในช่วงก่อนคริ สตศักราชคนพิการถูกกีดกัน ละเลย ทอดทิ้ง
หรื อไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ต่อมาในช่วงที่สองในยุคที่ศาสนาคริ สต์กาํ ลังมีอิทธิ พล คนพิการก็ได้รับ
การปกป้ อง และให้ความสงสาร ช่วงที่สามคือ เมื่อไม่นานมานี้ก็มีความเคลื่อนไหวในแนวใหม่ คือเป็ น
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ลักษณะของการยอมรับคนพิการ โดยยอมรับว่าคนพิการก็เป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม ทัศนคติและแนวคิด
เหล่านี้ มีอิทธิ พลต่อลักษณะการจัดการศึกษาพิเศษด้วย
การศึกษาพิเศษในประเทศไทย
ในอดีต คนพิการในประเทศไทยก็ตกอยูใ่ นสภาพเดียวกับคนพิการในประเทศอื่นทัว่ โลกที่ถูก
จํากัดสิ ทธิ ทางการศึกษา ดังจะเห็นได้จากการได้รับการยกเว้นจากการเข้าโรงเรี ยนตามพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พ.ศ. 2478 ต่อมานักการศึกษาพิเศษได้พยายามจัดการศึกษาพิเศษให้แก่เด็กพิการ
ซึ่ งในระยะแรกจัดได้เพียง 4 ประเภท คือ เด็กตาบอด เด็กหูหนวก เด็กปั ญญาอ่อน เด็กพิการทางร่ างกาย
ตามลําดับ
การจัดการศึกษาสํ าหรับเด็กตาบอด
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กตาบอดนี้ เอกชนเป็ นผูร้ ิ เริ่ มก่อน โดยมีบณั ฑิตสตรี ตาบอด
ชาวอเมริ กนั ชื่อ น.ส.เยเนวีฟ คอลฟิ ลด์ (Genevieve Caulfield) เป็ นผูม้ าทําอักษรไทยเป็ นอักษรเบรลล์
สําหรับเด็กตาบอดในปี พ.ศ. 2481 แล้วรับเด็กตาบอดเข้ามาเรี ยน ต่อมา พ.ศ. 2482 มีการจัดตั้งมูลนิธิ
ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ และทางมูลนิธิได้เปิ ดรับนักเรี ยนตาบอด
เข้ามาศึกษาอย่างเป็ นทางการตั้งแต่น้ นั มา ต่อมาได้มีโรงเรี ยนสอนคนตาบอดเพิ่มขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่
ขอนแก่น และสุ ราษฎร์ ธานี ตามลําดับ

การจัดการศึกษาสํ าหรับเด็กหูหนวก
กระทรวงศึกษาธิ การ ได้ต้งั หน่วยทดลองสอนคนหูหนวกเป็ นครั้งแรกใน
วันที่ 10 ธันวาคม 2494 ซึ่ งตรงกับวันฉลองครบรอบปี แห่งการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติ หน่วยทดลองนี้ จดั ขึ้นที่โรงเรี ยนเทศบาล 17 (โรงเรี ยนวัดโสมนัสวิหาร
ในปัจจุบนั )จังหวัดพระนคร โดยมี ม.ร.ว.เสริ มศรี เกษมศรี ซึ่ งเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม เป็ นครู ใหญ่คนแรกและ
ดําเนินการสอนด้วยตนเอง ต่อมาเมื่อนักเรี ยนหูหนวกมีจาํ นวนเพิ่มขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เปิ ด
โรงเรี ยนสอนคนหูหนวกดุสิต จังหวัดพระนคร ในที่ดินที่คุณหญิงโต๊นรานจิบญั ชากิจ บริ จาค จนถึงปี
2518 ได้เปลี่ยนชื่อเป็ นโรงเรี ยนเศรษฐเสถียร ต่อมาได้มีโรงเรี ยนสอนคนหูหนวกเพิ่มขึ้นในจังหวัดตาก
ขอนแก่น สงขลา เชียงใหม่ และชลบุรี และในปี 2521 กระทรวงศึกษาธิ การ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรี ยน
สอนคนหูหนวกเป็ นโรงเรี ยน “ โสตศึกษา ” และระบุสถานที่ต่อท้ายชื่อ เช่น โรงเรี ยนโสตศึกษาชลบุรี
หรื อโรงเรี ยนโสตศึกษาสงขลา เป็ นต้น ยกเว้นโรงเรี ยนเศรษฐเสถียร

3

การจัดการศึกษาสําหรับเด็กหูตึงเริ่ มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2512 ที่โรงเรี ยนอนุบาลละอออุทิศ ต่อมา
ได้มีการจัดการสอนเด็กหูตึงให้เรี ยนร่ วมกับเด็กปกติในโรงเรี ยนพญาไท ในปี พ.ศ. 2519 หลังจากนั้น
ได้มีการสนับสนุนโครงการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนปกติอีกหลายแห่งในเขตกรุ งเทพมหานคร

การจัดการศึกษาสํ าหรับเด็กพิการทางร่ างกาย
ระหว่างปี 2493 – 2494 เกิดมีโรคไขสันหลังอักเสบ (Poliomylitis) ระบาด
ในประเทศไทยทําให้เด็กป่ วยเป็ นโปลิโอกันมาก เมื่อหายป่ วยเด็กมักจะพิการด้านแขนขาลําตัว ทําให้
เกิดปั ญหาด้านการศึกษาเล่าเรี ยน
การให้การศึกษาแก่เด็กพิการทางร่ างกายนี้ เริ่ มขึ้นในโรงพยาบาลก่อน คือที่โรงพยาบาลศิริราช
โดยมีอาสาสมัครสอนตามเตียงแบบตัวต่อตัว ต่อมาในปี 2501 กรทสามัญศึกษาจึงได้ส่งครู ไปช่วยสอน
และเมื่อมีจาํ นวนเด็กมากขึ้น มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระอุปถัมปภ์ของสมเด็จพระศรี นคริ นทรา
บรมราชชนนี ได้จดั สถานพักฟื้ นเด็กพิการที่มีภูมิลาํ เนาอยูต่ ่างจังหวัด และให้ชื่อว่า “ศูนย์ บริการ
เด็กพิการ” และได้ต้งั “โรงเรี ยนสอนเด็กพิการ” อําเภอปากเกร็ ด ขังหวัดนนทบุรี ในปี 2504
ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ได้อนุมตั ิสร้างอาคารเรี ยนเพิ่มเติม และ
สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ทรงพระราชทานชื่ อโรงเรี ยนนี้วา่ “โรงเรียนศรีสังวาลย์ ”

การจัดการศึกษาสํ าหรับผู้มีความบกพร่ องทางด้ านสติปัญญา
จากการสํารวจของผูเ้ ชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ.2499 ได้พบว่า มีบุคคลปัญญาอ่อน
ในประเทศไทยราว 25,000 คน กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุ ขจึงได้ดาํ เนินการจัดบริ การในสาขา
นี้ข้ ึน และได้รับอนุมตั ิให้จดั การดําเนิ นการให้เปิ ดโรงพยาบาลปัญญาอ่อน ที่ถนนดินแดง พญาไท ในปี
พ.ศ. 2503 โดยมีนายแพทย์รสชง ทัศนาญชลี เป็ นผูอ้ าํ นวยการคนแรก จากการนําเด็กมาให้ดูแลรักษา
มีความเห็นว่าเด็กเหล่านี้ควรได้รับการเพิ่มพูนสมรรถภาพทางการศึกษาด้วย จึงได้จดั เป็ นชั้นเรี ยนขึ้น
ภายในโรงพยาบาล โดยให้การศึกษาอบรมตามหลักวิชา เพื่อให้ช่วยตนเองในชี วติ ประจําวันได้ และ
มีการฝึ กฝนอาชีพแบบต่างๆ ให้ดว้ ย
ต่อมาทางโรงพยาบาลได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ
พระราชทานเงินสร้างอาคารเรี ยนสําหรับเด็กปั ญญาอ่อนขึ้น และพระราชทานนามว่า “โรงเรียนราชา
นุกลู ” ต่อมาซึ่ งโรงพยาบาลก็ได้เปลี่ยนเป็ นโรงพยาบาลราชานุกลู ด้วย
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ในปี พ.ศ. 2509 ได้เปิ ดอาคารดรุ ณวัฒนาเพิ่มขึ้นสําหรับเด็กปั ญญาอ่อนขั้นปฐมวัย
ในปี พ.ศ. 2519 มูลนิธิช่วยคนปั ญญาอ่อน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ก่อนตั้งโรงเรี ยนปัญญา
อ่อนในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ก่อตั้งโรงเรี ยนปั ญญาอ่อนขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่ถนนประชาชื่น เขตบางเขน
และได้รับประราชทานนามว่า “โรงเรียนปัญญาวุฒิกร” และเปิ ดโรงงานฝึ กอารักษ์สาํ หรับปัญญาอ่อน
จึงได้เริ่ มขยายออกไปที่จงั หวัดเชียงใหม่ ชื่อ โรงเรี ยนกาวิลาอนุกลู สําหรับการศึกษาปฐมวัยก็มี
โครงการประภาคารปั ญญา ที่ตลิ่งชัน ศูนย์พฒั นาเด็กปัญญาอ่อน ที่วดั ม่วงแค และศูนย์พฒั นาเด็กปั ญญา
อ่อนก่อนวัยเรี ยน ที่คลองเตย
สําหรับเด็กที่เรี ยนช้านั้น กรมสามัญศึกษา ได้เริ่ มโครงการทดลองในปี พ.ศ. 2497 ที่โรงเรี ยน
วัดชนะสงคราม โรงเรี ยนพญาไท โรงเรี ยนวันนิมนารดี และโรงเรี ยนวัดหนัง หลังจากนั้นกองการศึกษา
พิเศษ กรมสามัญศึกษา จึงได้เริ่ มโครงการเรี ยนช้าขึ้นอีกหลายโรงเรี ยนในระยะต่อมา
อาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยเริ่ มเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2482
โดยการให้การศึกษาแก่คนตาบอด และตามมาด้วยการศึกษาสําหรับคนหูหนวก คนพิการทางร่ างกาย
และสุ ขภาพ และคนปั ญญาอ่อน การดําเนิ นงานเป็ นในลักษณะของการทํางานร่ วมกันของภาครัฐบาล
กับภาคเอกชน และเจริ ญก้าวหน้ามาเป็ นลําดับ

แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาพิเศษ
การจัดการศึกษาพิเศษ โดยทัว่ ไปตั้งอยูบ่ นรากฐานของความเชื่อหรื อหลักปรัชญา ดังต่อไปนี้
1. ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการที่จะได้รับบริ การทางการศึกษาไม่วา่ จะเป็ นคนพิการ
หรื อคนปกติ เมื่อรัฐจัดการศึกษาให้แก่เด็กปกติแล้ว ก็ควรจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษด้วย
หากเด็กพิเศษไม่สามารถเรี ยนในโปรแกรมการศึกษาที่รัฐจัดให้เด็กปกติได้ ก็เป็ นหน้าที่
ของรัฐที่จะจัดการศึกษาให้สนองต่อความต้องการของเด็กพิเศษ
2. เด็กพิเศษควรได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับการบําบัดการฟื้ นฟูสมรรถภาพทุกด้านโดยเร็ ว
ที่สุด ในทันทีที่ทราบว่าเด็กมีความต้องการพิเศษ ทั้งนี้เพื่อเป็ นการเตรี ยมเด็กให้พร้อม
ที่จะเรี ยนต่อไป และมีพฒั นาการทุกด้านถึงขีดสู งสุ ด
3. การจัดการศึกษาพิเศษควรคํานึงถึงการอยูร่ ่ วมสังคมกับคนปกติได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การเรี ยนการสอนเด็กเหล่านี้จึงควรให้เรี ยนร่ วมกับเด็กปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
เว้นแต่เด็กพิเศษผูน้ ้ นั มีสภาพความพิการหรื อความบกพร่ องในขั้นรุ นแรง จนไม่อาจเรี ยน
ร่ วมได้ อย่างไรก็ตาม ควรให้เด็กพิเศษได้สัมผัสกับสังคมปกติ
4. การจัดการศึกษาพิเศษต้องปรับให้เหมาะสมกับสภาพความเสี ยเปรี ยบของเด็กพิเศษแต่ละ
ประเภท โดยใช้แนวการศึกษาของเด็กปกติ
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5. การศึกษาพิเศษ และการฟื้ นฟูบาํ บัดทุกด้านควรจัดเป็ นโปรแกรมให้เป็ นรายบุคคล ในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนบางอย่าง อาจจัดเป็ นกลุ่มเล็กสําหรับเด็กที่มีความบกพร่ อง
หรื อมีความต้องการคล้ายคลึงกัน และอยูใ่ นระดับความสามารถที่ใกล้เคียงกัน
6. การจัดโปรแกรมการสอนเด็กพิเศษ ควรเน้นที่ความสามารถของเด็ก และให้เด็กมีโอกาส
ได้ประสบความสําเร็ จมากกว่าที่จะคํานึงความพิการ หรื อความบกพร่ อง เพื่อทําให้เด็กมี
ความมัน่ ใจว่า แม้ตนจะมีความบกพร่ อง แต่ก็ยงั มีความสามารถบางอย่างเท่ากับหรื อดีกว่า
คนปกติ ซึ่ งจะช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวได้ดีข้ ึน
7. การศึกษาพิเศษควรมุ่งให้เด็กมีความเข้าใจยอมรับตนเอง มีความเชื่อมัน่ มีสัจการแห่งตน
และมุ่งให้ช่วยตนเองได้ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
8. การศึกษาพิเศษ ควรจัดทําอย่างต่อเนื่อง เริ่ มตั้งแต่เกิดเรื่ อยไป ขาดตอนไม่ได้ และควรเน้น
ถึงเรื่ องอาชีพด้วย
(ศรี ยา นิยมธรรม.2546; ผดุง อารยะวิญ�ู.2542)

