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1. บทนํา 

การพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพที่ดียอมเปนรากฐานอันสําคัญ ที่จะทําใหการพัฒนาประเทศมี
ความกาวหนายิ่งขึ้น  ปจจุบันประเทศไทยไดตระหนักถึงคุณคาของเด็กและเยาวชนมากขึ้น   
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหการศึกษาแกเยาวชนของชาติ  เพื่อเตรียมเด็กใหเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ   
สามารถพึ่งพาตนเองได   ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีคุณธรรม  สามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลง  เพื่อการอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอยางสันติสุขบนพื้นฐานสิทธิขั้น
พื้นฐานของความเปนไทย     ปจจุบันในดานการศึกษาไดจําแนกเด็กพิเศษออกเปน  9 ประเภท ไดแก  
เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน เด็กที่มีความบกพรองทางการมองเห็น  เด็กที่มีความความ
บกพรองทางสติปญญา(เด็กปญญาออน)   เด็กที่มีความบกพรองทางอารมณและพฤติกรรม   เด็กที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู   เด็กสมาธิส้ัน   เด็กที่มีความบกพรองทางการสื่อสาร  เด็กออทิสติกและ
เด็กปญญาเลิศ   ซึ่งเด็กพิเศษเหลานี้มีสิทธิ์ที่จะไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกัน  ซ่ึงผูที่มีสวนสําคัญ
ในการจัดการศึกษาใหกับเด็กพิเศษก็คือ ครู    จึงจําเปนอยางยิ่งที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตองมี
ความรู และความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของเด็กพิเศษ โดยจะตองยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญสูงสุด  จะตองใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของเด็กพิเศษ  ซ่ึงในการจัดการศึกษาแกเด็กพิเศษนั้นไดกําหนด
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษเพื่อใหครูเกิด
ความตระหนักในการจัดการศึกษาแกเด็กพิเศษเพื่อให เด็กพิเศษสามารถพึ่งพาตนเองได มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี  สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขและมีศักดิ์ศรี    
  

2.  สิทธิของเด็กพิเศษ (คนพกิาร) ตามกฎหมาย 
 2.1   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
                         2.1.1  มาตรา  43   ระบุวา  “ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ไมนอยกวาสบิสองป  รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคณุภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และจัดการศกึษา
ขั้นพื้นฐานใหกับผูพิการและผูดอยโอกาสเปนพิเศษ  และจะตองจัดใหกับผูมีความสามารถพิเศษดวย
รูปแบบอันเหมาะสมกับความสามารถของบุคคล 

2.1.2  มาตรา 55 ระบุวา “ บุคคลซึ่งพิการ หรือทุพพลภาพมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวย 
ความสะดวก  อันเปนสาธารณะ และความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบญัญัติ ” 

2.1.3 มาตรา 80 ระบุวา “ รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพลภาพ  
และผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งตนเองได ” 
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2.2 พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ.2534   

2.2.1 มาตรา 15 ไดระบุวา “ คนพิการที่ไดลงทะเบียนตามมาตรา 14 ใหไดรับการ 
สงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพ ดังตอไปนี้  

(1) บริการฟนฟูสมรรถภาพดวยวิธีการทางการแพทยและคาใชจายใน 
การรักษาพยาบาล คาอุปกรณ เพื่อปรับสภาพทางรางกาย ทางสติปญญาหรือทางจิตใจ หรือเสริมสราง
สมรรถภาพใหดีขึ้นตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

(2) การศึกษาตามกฎหมาย วาดวยการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษา 
สายอาชีพ หรืออุดมศึกษาตามแผนการศกึษาแหงชาติตามความเหมาะสม    ซ่ึงใหไดรับโดยการ
จัดเปนสถานศกึษาเฉพาะหรอืจัดรวมในสถานศึกษาธรรมดาก็ได โดยใหศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม 

(3) คําแนะนําชี้แจง และปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และการฝก 
อาชีพที่เหมาะสมกับสภาพของรางกาย และสมรรถภาพที่มีอยูเพื่อใหสามารถประกอบอาชีพได 

(4) การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม และสิ่งอํานวย 
ความสะดวก และบริการตางๆ ที่จําเปนสําหรับคนพิการ 

(5) บริการจากรัฐ ในการเปนคดคีวามและในการติดตอกับทางราชการ 
2.2.2 กฎกระทรวงฉบับที่ 3 ( พ.ศ. 2537 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ 

ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534   
ขอ 1 ใหคนพกิารที่ลงทะเบยีนตามมาตรา 14 ไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพ 

ดวยวิธี ทางการแพทย ดังตอไปนี ้
(1) การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจ 

พิเศษดวยวิธีอ่ืนๆ  
(2) การใหคําแนะนําปรึกษา 
(3) การใหยา 
(4) การศัลยกรรม 
(5) การพยาบาลเวชกรรมฟนฟ ู
(6) กายภาพบําบัด 
(7) กิจกรรมบําบัด ( อาชีวบําบัด )  
(8) พฤติกรรมบําบดั 
(9) จิตบําบัด 
(10)  สังคมสงเคราะห และสังคมบําบัด 
(11)  การแกไขการพูด ( อรรถบําบัด )  
(12)  การฟนฟูสมรรถภาพทางการไดยิน และการสื่อความหมาย 
(13)   การใหอุปกรณ หรือเครื่องชวยคนพิการ 
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ขอ 2  ภายใตบงัคับขอ 5 คนพิการซึ่งรับบริการฟนฟูสมรรถภาพดวยวิธีทาง 

การแพทยจากสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม 
หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือรับวิสาหกิจที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดไมตองเสียคาใชจาย
ในการรักษาพยาบาล และคาอุปกรณตามขอ 1 ดังตอไปนี ้

(1) คาบริการทางการแพทยตามขอ 1 
(2) คาหองและคาอาหารไมเกินอัตราที่กระทรวงสาธารณสุข 

กําหนดตลอดเวลาที่รับการรักษาพยาบาล 
ขอ 3    ในกรณีที่คนพกิารซึ่งเขารับบริการฟนฟูสมรรถภาพดวยวิธีทาง 

การแพทยจากสถานพยาบาลตามขอ 2 ตองใชอุปกรณเทยีม อุปกรณเสริม หรือเครื่องชวยคนพิการให
สถานพยาบาลดังกลาวจดัหา อุปกรณเทยีม อุปกรณเสริม หรือเครื่องชวยคนพิการใหแกคนพิการนัน้ 
และในกรณีทีส่ถานพยาบาลไมมีอุปกรณเทียม อุปกรณเสริม หรือเครื่องชวยคนพิการดังกลาว ให
สถานพยาบาลนั้นขอเบิกจากศูนยสิรินธรเพือ่การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ กรมการ
แพทย กระทรวงสาธารณสุข 
 

2.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   
มาตรา 10 ระบุวา  “ การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกัน ใน 

การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสบิสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคณุภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย 

การจัดการศกึษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา  
อารมณ สังคม การสื่อสาร และการเรยีนรู หรือมีรางกายพกิาร หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม
สามารถ  พึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบคุคลดังกลาวมีสิทธิ และโอกาส
ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษการศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดตัง้แตแรกเกิดหรือ
พบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรีบสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ 
บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลกัเกณฑ และวธีิการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 60 ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะทีม่ีความสําคัญ      
สูงสุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประทศไทย โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา ดังนี ้

 (3) จัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสม  
และสอดคลองกับความตองการจําเปนในการจัดการศกึษา สําหรับผูเรียนที่มีความตองการเปนพิเศษ
แตละกลุมตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยคํานงึถึงความเสมอภาค ในโอกาสทาง
การศึกษา และความเปนธรรม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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2.4 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545   
มาตรา 5  บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน และม ี

ประสิทธิภาพตามที่กําหนดโดยพระราชบญัญัตินี้ 
คณะกรรมการอาจกําหนดให บุคคลที่เขารับการบริการสาธารณสุขตองรวมจาย 

คาบริการในอตัราที่กําหนดใหแกหนวยบรกิารในแตละครั้งที่เขารับการบริการเวนแตผูยากไรหรือ
บุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไมตองจายคาบริการ 

2.5 ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเร่ืองการใชสิทธิเขารับบริการ 
สาธารณสุขของทหารผานศึก และคนพิการ  

ขอ 2  ใหทหารผานศึกหรือคนพิการใชสิทธิเขารับบริการสาธารณสุขภายใตประเภท  
และขอบเขตบริการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545  ณ 
หนวยบริการประจําของตน เวนแตในกรณีมีความจําเปนอาจไปใชสิทธิเขารับบริการสาธารณสุข ณ 
หนวยบริการอืน่ของรัฐ ก็ได 

2.6 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิง่อํานวยความ 
สะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 

กฎกระทรวงนี ้ออกตามความในมาตรา 10 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ. 2542   สาระที่สําคัญคือการใหสิทธิประโยชนแกคนพิการ หรือผูปกครอง    ดังนี ้

2.6.1 ขอยืมส่ิงอํานวยความสะดวก และสื่อทางการศึกษา ตามรายการใน บญัช ีก.                 
โดยตองทําสัญญายืม และสญัญาค้ําประกัน 

2.6.2 ขอรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ตามบัญชี ข. และขอรับ “ บรกิาร ” ตาม บญัชี ค.  

2.6.3 ขอรับเงินอุดหนุนเปนคูปอง เพื่อนําไปรับ “ บริการ ” ตามบัญชี ค  
2.6.4 ขอยืมเงิน  เพือ่จัดซื้อส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลือ 

อ่ืนใดทางการศึกษา ตามบัญชี ก. และบัญชี ค. โดยตองสงหลักฐานการจายเงินใหหัวหนา  สถานศกึษา 
 

2.7 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสําหรับ      
คนพิการ พ.ศ. 2545 

กฎกระทรวงนี ้ออกตามความในมาตรา 10 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ. 2542   สาระที่สําคัญคือ “ ใหจดัสรรงบประมาณแตละปเปนเงินอดุหนุนสําหรับคน
พิการตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก 
ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545 ในอัตราที่มากกวาแตไมเกนิหาเทาของ
เงินอุดหนุนดานสื่อ และวัสดกุารศึกษาที่จดัสรรใหแกนกัเรียนทั่วไปตอคน ” 
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ในปงบประมาณ 2546  คนพกิารไดรับเงนิอุดหนุนตามกฎกระทรวงนี้ คนละ 2,000  

บาท สําหรับเปนคาใชจายของสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตามที่ระบุในแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล 
 

3. หลักการดําเนินงานตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่ง
อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา   พ.ศ. 2545 
 เพื่อใหคนพิการไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตามความตองการจําเปนพเิศษของคนพิการแตละคน กฎกระทรวงฯ จึงไดกําหนด
วิธีดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้  

3.1 จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program = IEP )   
ใหคนพกิารแตละคนที่ลงทะเบียนเปนผูเรียนของสถานศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษา หมายความถงึ สถาน
พัฒนาเดก็ปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการศกึษาพิเศษ ศูนยการเรยีน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย 
หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐ  หรือเอกชนที่มีอํานาจหนาทีห่รือวตัถุประสงคในการ
จัดการศึกษาทีค่นพิการสมัครเขาศึกษาและไดลงทะเบยีนแลว  

3.2 วิเคราะหแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และจัดทํารายการส่ิงอํานวยความสะดวก  
ส่ือบริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการแตละคน 

3.3 วิเคราะห และกําหนดวิธีการจัดใหคนพิการไดรับสิ่งอาํนวยความสะดวก สื่อ บริการ  
และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามความตองการจําเปนพเิศษของคนพิการแตละคน โดย
จําแนกเปน 

3.3.1 รายการ ส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทาง 
การศึกษา ทีต่องการขอรับ 

3.3.2 รายการสิ่งอํานวยความสะดวก และสื่อ ที่ตองการขอยืม 
3.3.3 รายการสิ่งอํานวยความสะดวก และสื่อ ที่ตองการขอยืมเงินไปซ้ือ 
3.3.4 รายการบริการที่ตองการขอรบัเงินอุดหนุนไปรับบริการดวยคูปอง 

ทั้งนี้ คูปอง หมายความถึง เอกสารที่ใชแทนจํานวนเงนิอุดหนุน เพื่อนําไปรับ หรือซ้ือส่ิงอํานวยความ
สะดวก ส่ือ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

3.4 ดําเนินการใหคนพิการไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ และความชวยเหลืออ่ืนใดทาง 
การศึกษา ซ่ึงระบุในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ตามความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการแต
ละคน  

3.5 ดําเนินการใหคนพิการเลือกรับ “ บริการ ”  ตามบัญชี ค. โดย เครือขายการบริการใน 
ลักษณะตาง  ๆ ซ่ึงคนพิการอาจเลือกรับบริการใดบริการหนึ่ง หรือหลายบริการรวมกันตามความ
เหมาะสม 
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3.5.1 บริการของภาครัฐ – หมายถงึการขอรับบริการจากบุคลากรของสถานศึกษา  
หรือสถานพยาบาลตามสิทธิที่ระบุใน พ.ร.บ.การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ฯ พ.ร.บ.หลักประกนั     
สุขภาพแหงชาติฯ  และพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติฯ  เปนตน 

3.5.2 บริการโดยคนพิการหรือผูปกครองรับผดิชอบคาใชจายเอง – โดยมากเปน 
การรับบริการจากนักวิชาชีพโดยตรง หรือจากหนวยงานเอกชน 

3.5.3 บริการดวยระบบคูปอง – หมายถึงการขอรับบริการจากบุคลากรของ 
หนวยงานภาครัฐ  หรือเอกชนตามประกาศหรือระเบียบทีอ่อกตามกฎกระทรวงฯ ดวยการจาย
คาบริการเปนคูปอง 

3.6 ประเมิน และติดตามผลการใหบริการตามกฎกระทรวงฯ  
 

4. บทบาทของคนพิการ หรือผูปกครองในการขอใชสิทธิรับบริการตามกฎกระทรวงฯ 
 ในการขอใชสิทธิรับบริการตามกฎกระทรวงฯ คนพิการ หรือผูปกครองตองดําเนินการดังนี้ 

4.1 ลงทะเบียนเปนผูเรียนของสถานศึกษา 
4.2 รวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
4.3 รวมกับสถานศึกษาวเิคราะห และกําหนดวิธีการขอรับบริการ ท้ังการบริการของภาครัฐ  

บริการดวยระบบคูปอง หรือรับบริการทั้งของภาครัฐ และระบบคูปอง 
4.4 รับบริการตามวิธีการที่กําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ตองการรบับริการดวยระบบคูปอง – ให 

ขอรับคูปองจากสถานศึกษา และนําไปขอรับบริการจากบุคลากรของหนวยงานทีไ่ดลงทะเบียนกบั
ศูนยการศึกษาพิเศษ 

ทั้งนี้ ศูนยการศึกษาพิเศษหมายความถึง ศนูยการศกึษาพเิศษประจําจังหวัด  
ศูนยการศกึษาพิเศษเขตการศึกษา 1 – 12  และศูนยการศกึษาพิเศษสวนกลาง ( กรุงเทพมหานคร )  
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กฎหมายที่เก่ียวกับการศึกษาพิเศษ 
• พ.ร.บ.  ประถมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2523  
• รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 
• พ.ร.บ. การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2541 
• พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
• พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  
• พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 
• กฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพกิารมีสิทธิ์ไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก  

ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ.2545 (ออกตามความในกฎหมายการศึกษา) 

พ.ร.บ.  ประถมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2523 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับอยูในปจจบุันมีขอความตอนหนึ่งกลาววา 

มาตรา 6  ใหผูปกครองของเด็ก ซ่ึงมีอายุยางเขาปที่ 8 สงเด็กนั้นเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
จนกวาจะมีอายุยางเขาปที่ 15 ....... 

มาตรา 8  เมื่อผูปกครองรองขอ คณะกรรมการประถมศึกษาอําเภอ/และคณะกรรมการการ
ประถมศึกษากิ่งอําเภอ มีอํานาจยกเวนใหเด็กซึ่งมีลักษณะตอไปนี ้ไมตองเขาเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาได 
     * มีความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจ  
     * เปนโรคติดตอตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
      * ตองหาเลี้ยงผูปกครอง ซ่ึงทุพพลภาพ ไมมีหนทางหาเลี้ยงชีพ และไมมีผูอ่ืนเลี้ยงดแูทน  
      * มีความจําเปนอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ในกรณีตาม (3) ถาผูปกครองซึ่งทุพพลภาพ มีเด็กซึ่งตองสงเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาพรอม
กันหลายคน ใหยกเวนเพยีง 1 คน                                                                                         
มาตรา 8   ของ พ.ร.บ. ดังกลาวเปนอุปสรรคอยางใหญหลวงในการพัฒนาการศึกษาพเิศษ เพราะ
เจาหนาที่ของรัฐมักจะใชอํานาจในการยกเวน ละเลย บายเบี่ยง ในการจัดการศึกษาพเิศษใหกับเดก็ที่มี
ความตองการการศึกษาพเิศษ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
• มาตรา  43   ระบุวา  “ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 

สิบสองป  รัฐจะตองจดัใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน
ใหกับผูพกิารและผูดอยโอกาสเปนพิเศษ  และจะตองจัดใหกับผูมีความสามารถพิเศษดวยรูปแบบอัน
เหมาะสมกับความสามารถของบุคคล 
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• มาตรา 55 ระบุวา “ บุคคลซึ่งพิการ หรือทพุพลภาพมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวย 

ความสะดวก  อันเปนสาธารณะ และความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบญัญัติ ” 
• มาตรา 80 ระบุวา “ รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพลภาพ  

และผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งตนเองได ” 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาพิเศษ พ.ศ.2541 
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

• “การศึกษาพิเศษ” หมายถึง การจัดการเรยีนการสอน  การบําบัดสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง 
ทางดานตาง ๆ รวมไปถึงกายภาพบําบดั การแกไขการพูด อาชีวะบําบัด และการบําบัดอื่น ๆ ที่จาํเปน 
ตามความตองการพิเศษ ของเด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา 

• “เด็กที่มีความตองการพิเศษ” หมายถึง  บคุคลที่มีอายุ ตั้งแต 3 ขวบ ถึง 21 ป ซ่ึงมี 
ความสามารถจํากัด อันเนื่องมาจาก ความบกพรองทางรางกาย สติปญญา จิตวิทยา และ/หรือความ
บกพรองทางพฤติกรรมอื่น ๆ เด็กเหลานี้รวมไปถึง เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน (ทั้งเด็กหูตึง
และเดก็หหูนวก) เด็กที่มคีวามบกพรองทางสติปญญา (ทุกระดับขัน้ของสติปญญา) เด็กที่มคีวาม
บกพรองทางสายตา (ทั้งตาบอดบางสวนและบอดสนิท) เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย เดก็ที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรูเฉพาะดาน  เด็กออทิสติก   เด็กที่มีความบกพรองทางอารมณ/พฤติกรรม    
เด็กเจ็บปวยเร้ือรัง     เด็กพกิารซ้ําซอน    เด็กปญญาเลิศ และ/หรือเด็กอื่นที่ไดรับการวินิจฉยัตัดสนิจาก
คณะกรรมการที่รับผิดชอบวาเปนเดก็ที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา 

“บริการที่เก่ียวของ” หมายถึง  บริการที่รัฐจัดใหกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ โดยไมคิดมูลคา ไดแก  
บริการรถรับสงระหวางบานกับโรงเรียน อาหารกลางวัน บริการทางการแพทยและกึ่งการแพทย 
บริการทางจิตวิทยาและสังคม บริการเสริม อ่ืน ๆ ทุกชนดิ 
“เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ” หมายถึง เดก็ที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา  
มาตรา 5   ใหผูปกครองสงเด็กที่มคีวามตองการพิเศษทีม่ีอายุยางเขาปที่ 4 เขารับการศึกษาใน
สถานศึกษา และใหอยูในสถานศึกษาไปจนกวาครบ 21 ป หากบิดามารดาหรือผูปกครองไมปฏิบัติ
ตามให (บทลงโทษ) 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
หมวด 2    สิทธิและหนาทางการศึกษา 
มาตรา 10  การจัดการศกึษา    ตองจดัใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทัว่ถึงและคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย      
        การจัดการศกึษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญาอารมณ  สังคม 
การสื่อสารและการเรียนรู หรือรางกายพกิาร หรือทพุพลภาพหรือบคุคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได 
หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดบุคลดังกลาวมสิีทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปน
พิเศษ 
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        การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจดัตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดย
ไมเสียคาใชจาย และใหบคุคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
        การจัดการศกึษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดรูปแบบที่เหมาะสมโดย 
คํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
หมวด 2       สิทธิและหนาทางการศึกษา 
มาตรา 10     การจัดการศึกษา .... ใจความเหมือน- พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ทุกประการ 
 ขอแตกตางระหวางพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  และพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 

ในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดมีการยกเลิกดังตอไปนี ้
1. มาตรา 5  ยกเลิก มาตรา 31  32  33 และ 34  แหง พรบ.ศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 
2. มาตรา 6  ยกเลิก มาตรา 37  38  39 และ 40 แหง พรบ.ศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 
3. มาตรา 7  ยกเลิกความในวรรคสองมาตรา 45 แหง พรบ.ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
4. มาตรา 8  ยกเลิกความในมาตรา 51 แหง พรบ.ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
5. มาตรา 9  ยกเลิกความในมาตรา 74 แหง พรบ.ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

มาตรา 37   การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพื้นทีก่ารศึกษา โดยคํานึงถึงปริมาณ
สถานศึกษา จาํนวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอื่นดวย เวนแตการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา 
 ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไมอาจบริหารและจัดการไดตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัดใหมี
การศึกษาขั้นพื้นฐานดังตอไปนี้ เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษากไ็ด 
 (1)  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรูหรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ 
 (2)    การจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่จดัในรูปแบบการศกึษานอกระบบหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 (3)  การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบคุคลที่มีความสามารถพิเศษ 
 (4)  การจดัการศึกษาทางการไกล และการจัดการศึกษาทีใ่หบริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา 
 

พระราชบัญญัติการจัดการศกึษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 
มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 

• “คนพิการ” หมายความวา บคุคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวนัหรือ 
เขาไปมีสวนรวมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยนิ การเคลื่อนไหว การ
ส่ือสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอื่นใดประกอบดวยกับม ี
อุปสรรคในดานตาง ๆ และมีความตองการจะเปนพิเศษทางการศึกษาที่จะตองไดรับความชวยเหลือ
ดานหนึง่ดานใดเพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวนัหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคม ได
อยางบุคคลทั่วไป  
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• “ผูดูแลคนพิการ” หมายความวา บิดา  มารดา ผูปกครอง บุตร สามี ภรรยา พี่นองหรือบุคคล 

อ่ืนใดที่รับการดูแลหรืออุปการะคนพิการ 
• “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายความวา แผนซึ่งกําหนดแนวทางการจดัการศึกษา 

ที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ ตลอดจนกําหนดเทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความ
สะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 

• “เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก” หมายความวา เครื่องมือ อุปกรณ ฮารดแวร  ซอฟตแวร  
หรือบริการที่ใชสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือมีการดัดแปลงหรือปรับใชใหตรงกับความตองการ
จําเปนพิเศษของคนพิการแตละบุคคล เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่จะ
เขาถึงขอมูล ขางสาร การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจําวันเพื่อการดํารงชวีิตอิสระ 

• “ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความวา  ครูทีม่ีวุฒิทางการศกึษาพิเศษสูงกวาระดับปริญญาตรีขึ้น 
ไป และปฏิบัตหินาที่ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

• “การเรียนรวม” หมายความวา การจดัใหคนพิการไดเขาศึกษาในระบบการศึกษาทัว่ไปทุก 
ระดับและหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจดัการศึกษา ใหสามารถรองรับการเรียนการสอนสําหรับคน 
ทุกกลุมรวมทัง้คนพิการ 

• “สถานศึกษาเฉพาะความพกิาร” หมายความวา สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จดัการศึกษา 
สําหรับคนพิการโดยเฉพาะทั้งในลักษณะอยูประจํา ไป กลับ และรับบริการที่บาน 

• “ศูนยการศึกษาพิเศษ” หมายความวา สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือตาม 
อัธยาศัยแกคนพิการ ตั้งแตแรกเกดิหรือแรกพบความพกิารจนตลอดชวีิต และจดัการศึกษาอบรมแก
ผูดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจดัสื่อ เทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความสะดวก บริการ
และความชวยเหลืออ่ืนใด ตลอดจนปฏิบัติอ่ืนตามที่กําหนดในประกาศกระทรวง 

• “ศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ” หมายความวา  สถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษานอกระบบ หรือ 
ตามอัธยาศัยแกคนพิการโดยเฉพาะ โดยหนวยงานการศกึษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวชิาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะหและสถาบันทางสังคมอื่นเปนผูจัด ตั้งแตระดับ
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขัน้พื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศกึษาและหลกัสูตรระยะสั้น 
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คําถามทายบทเรียน 

1. หลังจากเรียนเรื่องนี้แลวผูเรียนจะนําความรูที่ไดไปใชเปนแนวคิดในการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กพิเศษไดอยางไร 

2. ผูเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการจัดการศกึษาพิเศษในประเทศไทยอยางไร 
************************************************ 
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