
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บุคคลที่มคีวามต้องการพิเศษ 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตอนที1่ 

มารู้จักเด็กพิเศษกันเถอะ..... 



 เดก็พิเศษ    

 หมายถึง เด็กกลุ่มท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแล ช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
เพิ่มเติมจากวิธีการตามปกติ ทั้ งในด้าน การใช้ชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้  
และการเขา้สังคม เพื่อให้เด็กไดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพของเขาเอง 
โดยออกแบบการดูแล ช่วยเหลือเด็ก ตามลกัษณะความจ าเป็น และความ
ตอ้งการของเดก็แต่ละคน  



เดก็พิเศษ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั   
  - เดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษ  
  - เดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  
  - เดก็ยากจนและดอ้ยโอกาส  
 
  เดก็แต่ละกลุ่ม มีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลช่วยเหลือเป็น 
พิเศษเหมือนกนั แต่ดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนั ตามความเหมาะสมของ 
เดก็แต่ละกลุ่ม แต่ละคน 



1 ) เดก็ที่มีความสามารถพเิศษ 
 เดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ย ดงัน้ี  
 เดก็ท่ีมีระดบัสติปัญญาสูง คือ กลุ่มเดก็ท่ีมี ระดบัสติปัญญา (IQ) ตั้งแต่ 
130 ข้ึนไป    
 เดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น อาจไม่ใช่เดก็ท่ีมีระดบัสติปัญญา
สูง แต่มีความสามารถพิเศษเฉพาะดา้นท่ีโดดเด่นกวา่คนอ่ืนในวยัเดียวกนั อาจ
เป็นดา้น คณิตศาสตร์ - ตรรกศาสตร์ การใชภ้าษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา การแสดง 
ฯลฯ   
 เดก็ท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์ 





2) เดก็ทีม่ีความต้องการพเิศษ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดมี้การแบ่งประเภทของเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
ออกเป็น 9 กลุ่ม ดงัน้ี  
 1. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น  
 2. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  
 3. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
 4. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว  
       หรือสุขภาพ 
 5. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 6. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพดูและภาษา 
 7. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 
 8. บุคคลออทิสติก 
 9. บุคคลพิการซอ้น 





3 ) เดก็ยากจนและด้อยโอกาส 
 คือ เดก็ท่ีอยูใ่นครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน ขาดแคลนปัจจยัท่ี
จ าเป็นในการเจริญเติบโต และการเรียนรู้ของเดก็ และรวมถึงกลุ่มเดก็ท่ี
ดอ้ยโอกาสทางการศึกษาจากสาเหตุอ่ืนๆ เช่น เดก็เร่ร่อน เดก็ถูกใช้
แรงงาน เดก็ต่างดา้ว ฯลฯ  
 
  







 เด็กกลุ่มต่างๆ ที่กล่าวถึง เป็นเด็กพิเศษ ควรได้รับการดแูลเพิ่มเติม
ด้วยวิธีการพเิศษ ซึ่งตา่งไปจากวิธีการตามปกติ เพื่อช่วยให้สามารถพัฒนา
ได้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ได้ เพื่อให้มีสขุภาพกาย สขุภาพจิตที่ดี มีโอกาส
ทางการศึกษาที่เท่าเทียม และได้รับการยอมรับในสงัคม 



 ทางการแพทย์ มักจะเรียกเด็กพิเศษ กลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ว่า 
 เด็กพิการ ดังนั้นเด็กที่มีความต้องการพิเศษจึงหมายถึง  ผู้ที่มีความผิดปกติ  ผู้ที่มีความ
บกพร่อง  หรือผู้ที่มีการสูญเสียสมรรถภาพ อาจเป็นความผิดปกติ ความบกพร่อง 
ทางกาย หรือการสูญเสียสมรรถภาพทางสติปัญญา  ทางจิตใจ เนื้อเยื่อหรือระบบ
เส้นประสาทก็ได้  ซึ่งความผิดปกติ ความบกพร่อง หรือการสูญเสียสมรรถภาพเหล่านี้
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของเขา ท าให้เขาไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ดีเท่ากับคน
ปกติ  แต่หากมีการแก้ ไขอวัยวะที่บกพร่องไปให้สามารถใช้ งานได้ดั ง เดิมแล้ว  
สภาพความบกพร่องอาจหมดไป 
  

แนวคิดเกี่ยวกับเด็กพิเศษ 



 ทางการศึกษา  ให้ความหมายเด็กพิเศษทั้ง 3 กลุ่ม หมายถึง เด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาเฉพาะของตัวเอง ซึ่งจ าเป็นต้องจัดการศึกษาให้ต่างไป
จากเด็กปกติทางด้านเนื้อหา หลักสูตร กระบวนการที่ใช้ และการประเมินผล 
 



ค าที่เกี่ยวข้องกับความพิการ 



ความต้องการพิเศษ (Special Needs) 

 ความต้องการที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปในการที่จะท ากิจกรรม  

และด ารงชีวิต 



ความพิการ (Disability) 

 ข้อจ ากัดหรือความผิดปกติทางด้านต่างๆ ที่ส่งผลให้บุคคลไม่ 

สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป 



ความบกพร่อง (Impairment) 

 ลักษณะการสูญเสีย/เสียหายทางร่างกายหรือสภาพภายใน  

ที่เกิดจากโรคหรือความผิดปกติในร่างกาย เช่น โรคเกี่ยวกับ 

ทางเดินหายใจ ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ  

ความผิดปกติของประสาทสัมผัส 



ความเสียเปรียบหรือดอ้ยโอกาส (Handicap) 

 ภาวะที่บุคคลไม่สามารถท ากิจกรรมได้ และด ารงชีวิตได้เช่นเดียว 

กับบุคคลทั่วไป เกิดข้อเสียเปรียบหรือด้อยโอกาสเนื่องจากข้อจ ากัด 

ทางสภาพแวดล้อม  

 ความพิการไม่จ าเป็นต้องเป็นอุปสรรคเสมอไป หากบุคคลได้รับ 

การช่วยเหลือหรือมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม  

 ปัจจุบันไม่นิยมใช้ค าว่า Handicap เนื่องจากขัดต่อหลักสิทธิ 

มนุษยชน 



การแบ่งประเภทของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 



การแบ่งประเภทเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
(ทางการศึกษา) 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทาง 
การศึกษา พ.ศ. 2552        
  จัดประเภทของคนพิการเป็น 9 ประเภท มีดังต่อไปนี้ 
  1. บคุคลที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น  
  2. บคุคลที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน  
  3. บคุคลที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญา  
  4. บคุคลที่มคีวามบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว  
            หรือสุขภาพ 
  5. บคุคลที่มคีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  6. บคุคลที่มคีวามบกพร่องทางการพูดและภาษา 
  7. บคุคลที่มคีวามบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 
  8. บคุคลออทิสติก 
  9. บคุคลพิการซ้อน 



การแบ่งประเภทเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
(ทางการแพทย์) 

 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศกฎกระทรวงเพื่อก าหนดประเภทความพิการและเกณฑ์การ 
จ าแนกประเภทตามข้อก าหนด ใน พรบ.การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 โดยม ี
วัตถุประสงค์เพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ        
  จัดประเภทของคนพิการเป็น 5 ประเภท มีดังต่อไปนี้ 
  1. ความพิการทางการมองเห็น  
  2. ความพิการทางการได้ยิน หรือการสื่อความหมาย  
  3. ความพิการทางกาย หรือการเคลื่อนไหว  
  4. ความพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม 
  5. ความพิการทางสติปัญญา หรือการเรียนรู ้



การแบ่งประเภทเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
(ทางด้านสงัคมสงเคราะห)์ 

  ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและ
หลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น      
  จัดประเภทของคนพิการเป็น 6 ประเภท มีดังต่อไปนี้ 
  1. ความพิการทางการเห็น  
  2. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
  3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  
  4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก  
  5. ความพิการทางสติปัญญา 
  6. ความพิการทางการเรียนรู้ 



ใครคือ ผู้พิการ 

• เราสามารถสังเกตตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

  1. รูปลักษณ์ 

  2. การเคลื่อนไหว 

  3. การสื่อความหมาย 

  4. พฤติกรรม 

    

พบตั้งแต่ 1 รายการ 











กล ุม่ความพิการ 

• ความพิการแต่ก าเนิด 

 

 

• ความพิการในภายหลงั 

- กอ่นคลอด 

- ขณะคลอด 

- หลงัคลอด 





สาเหตขุองความพิการ 



ความพิการท่ีเป็นเหตมุาแต่ก าเนิด 

• พิการแต่ก าเนิดท่ีเป็นกรรมพนัธ ุ ์

• พิการแต่ก าเนิดท่ีไม่ใช่กรรมพนัธ ุ ์







ความพิการท่ีเหตมุาจากการติดเช้ือ 



ความพิการจากอบุติัเหต ุ

แลว้เกิดความพิการอยา่งถาวรตามมา 



ความพิการท่ีเกดิจากเหตขุองเน้ืองอก 



ความพิการแบบท่ีไม่ทราบสาเหต ุ



มารู้จักเด็กพิเศษกันเถอะ 



(MR - Mental Retardation) 



เด็กทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญา 

Children with Intellectual Disabilities 

 ความหมาย  
 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความจ ากดัอยา่งชดัเจนใน
การปฏิบติัตนในปัจจุบนั ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะคือ ความสามารถทางสติปัญญาต ่ากวา่เกณฑ์
เฉล่ียอยา่งมีนยัส าคญัร่วมกบัความจ ากดัของทกัษะการปรับตวัอีกอยา่งนอ้ย 2 ทกัษะจาก 10 
ทกัษะ ไดแ้ก่ การส่ือความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตภายในบา้น ทกัษะทางสังคม 
การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น การรู้จกัใชท้รัพยากรในชุมชน การรู้จกัดูแลควบคุมตนเอง การ
น าความรู้มาใชใ้นชีวิตประจ าวนั การท างาน การใชเ้วลาวา่ง การรักษาสุขภาพอนามยัและ
ความปลอดภยั ทั้งน้ีไดแ้สดงอาการดงักล่าวก่อนอาย ุ18 ปี 



 ลกัษณะของเดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา แบ่งเป็น 
  1. ลกัษณะทัว่ไป 
  2. ลกัษณะทางจิตวทิยา 
   2.1. ดา้นจิตใจ 
   2.2. ดา้นร่างกายและสุขภาพ 
   2.3. ดา้นภาษาและการพดู 
  3. ลกัษณะทางอารมณ์ และสังคม 



ประเภทของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

• ทางการแพทย ์
 1. IQ 55-69 =  Mind MR 
 2. IQ 40-54 =  Moderate MR 
 3. IQ 25-39 =  Severe MR 
 4. IQ   0-24 =  Profound MR 

• ทางการศึกษา 
 1. IQ 51-70          =  กลุ่มเรียนได ้

   (Educable) 
 2. IQ 30-50           =  กลุ่มฝึกได ้
    (Trainable) 
 3. IQ ตั้งแต่ 29 ลงไป  =  กลุ่มฝึกหดัไม่ได ้



บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
กลุ่มเรียนได ้



บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
กลุ่มฝึกได ้



บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
กลุ่มฝึกหดัไม่ได ้



สาเหตุ 
• กรรมพนัธ์ุ 
• ความผิดปกติทางโภชนาการ 
• มารดาติดเช้ืออกัเสบจากไวรัส 
• เป็นเน้ืองอกบางชนิดท่ีสมอง 
• ปัญหาท่ีเกิดกบัมารดาเดก็ในระหวา่งการตั้งครรภ ์
• ปัญหาท่ีเกิดจากการคลอด 
• ปัญหาหลงัคลอด 
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 Down Syndrome  

 กลุ่มอาการท่ีเกิดจากความผิดปกติทางโครโมโซม และเป็นสาเหตุ
ท่ีพบบ่อยท่ีสุดในกลุ่มโรคท่ีท าให้เกิดภาวะปัญญาอ่อน เด็กกลุ่มอาการ
ดาวน์เหล่าน้ีจะมีโครโมโซม 47 โครโมโซม ซ่ึงในความเป็นจริงคนปกติ
จะมีโครโมโซม 46 โครโมโซมต่อ 1 เซลล์  สาเหตุท่ีพบบ่อยเกิดจาก
โครโมโซมคู่ท่ี 21 เกินมา 1 โครโมโซม การใหก้ าเนิดเด็กกลุ่มอาการดาวน์
พบได้ ใ น ผู ้ห ญิ ง ทั่ ว ไ ป  ไ ม่ จ า กั ด เ ช้ื อ ช า ติ  สั ง ค ม  แ ล ะ ชนชั้ น 
 



normal 

abnormal 





ขอบคณุครบั 


