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 การฟนฟสูมรรถภาพคนพิการแหงชาติ ฉบบัที ่8 พ.ศ. 2540–2544 จากการฟนฟสูมรรถภาพ
คนพิการดานการศึกษา คนพิการไดเขามามีสวนรวมมากขึ้นในเรื่องการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ใน ป พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหเปนปการศึกษาเพื่อคนพิการ โดยประกาศเปน
นโยบายวาผูพิการทุกคนที่อยากเรียน ตองไดเรียนมีการเรงขยายโอกาส เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคม
และไดออกกฏกระทรวง กาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารใหคนพกิารมสีทิธไิดรบัสิง่อาํนวยความสะดวกสือ่ 
บรกิารและความชวยเหลอือืน่ใดทางการศกึษา พ.ศ. 2542 เพือ่เรงขยายโอกาสทางการศกึษาและในการ
จัดการเรียนรูหลักสูตรกอนประถมศึกษา อายุระหวาง 3-6 ป พุทธศักราช 2540 ไดเสนอแนะกิจกรรม
หลักท่ีควรจัดเปนประจําทุกวัน มีกิจกรรมเสรี กิจกรรมสรางสรรคกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กจิกรรมเสรมิประสบการณ กจิกรรมกลางแจงและกจิกรรมเกมการศกึษา เปนตน (คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2549.) สําหรับกิจกรรมดังกลาวจะเปนการเลนเพื่อเรียนรู คือ 
 กิจกรรมสรางสรรค เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาเด็กใหแสดงออกทางอารมณความรูสึก 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยใชศิลปะหรือวิธีการตางๆเปนเคร่ืองมือ เชน การวาดภาพระบายสี การ
พมิพภาพ การปน ฉีก ตัด ปะ รวมถึงการประดิษฐคิดคนส่ิงแปลกใหม ครูผูสอนอาจจะเลือกกิจกรรม
ตางๆ วันละ 2–3 กิจกรรมทุกวัน โดยใหเด็ก ไดมีโอกาสเลือกตามความสนใจ โดยครูผูสอนก็จะเตรียม
วัสดุอุปกรณตางๆ ไวให
 กจิกรรมเสรมิประสบการณ เปนกิจกรรมทีอ่ยูในวงกลม หรอืเปนกิจกรรมกลุมยอย หรอื
กลุมใหญ ซึ่งจดัใหเด็กไดมีโอกาสในการฟง พูด สังเกต คิด และปฏิบัติ วัตถุประสงคก็เพื่อใหเกิดความ
คดิรวบยอดเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่รยีน โดยมกีารจดักจิกรรมในลกัษณะตางๆ เชน การสนทนา การเลานทิาน 
การสาธิต การทดลอง การพาไปทัศนศึกษา เปนตน 
 เกมการศกึษา เปนการเลนเพือ่พฒันาสตปิญญาการคดิของเดก็ ชวยพฒันา กลามเนือ้เลก็ 
ประสาทสัมผัสระหวางมือกับตา มีกฎกติกาแบบงายๆเด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมได 
เชน เกมการจบัคู เกมตอภาพ เกมการจดัหมวดหมู เปนตน เกมการศกึษานีจ้ะเนนใหเดก็รูจกัการสงัเกต 
คดิหาเหตผุล ความคดิรวบยอดเกีย่วกบัสี รปูราง จาํนวน ประเภทและความสมัพนัธเกีย่วกบัพืน้ทีแ่ละ

ระยะ (กรมวิชาการ.2540) 
 เพื่อใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับเด็กที่มีความพิการ โดยจะมีกิจกรรมสรางสรรค 
กิจกรรมเสริมประสบการณ และกิจกรรมเกมการศึกษา จากกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมท่ีกลาวมาลวนแต

เปนกิจกรรมทีเ่ดก็พิการจะตองใชงานโตะเรยีนเน่ืองจากรปูแบบโตะในปจจบุนัยงัไมสามารถรองรับกับ
นักเรียนพิการทั้ง 3 กลุม คือนักเรียนที่เขียนดวยปาก เขียนดวยมือ และเขียนดวยเทา (ดังภาพท่ี 1)
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ภาพที่ 1  ภาพนักเรียนที่เขียนดวยมือ เขียนดวยปาก และที่เขียนดวยเทา

 สาํหรับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัยสาํหรับเด็กอายุ 3-5 ป
เปนการจัดการศึกษาในลักษณะ ของการอบรมเล้ียงดูและใหการ
ศึกษา เด็กจะไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 
และสติปญญา ตามวัยและความสามารถของแตละบุคคลโดยมีจุด
มุงหมาย คอืมุงใหเดก็มีพฒันาการดานรางกาย อารมณ จติใจ สังคม 
และสตปิญญา ทีเ่หมาะสมกับวยั ความสามารถและความแตกตาง 
ระหวางบุคคล สําหรับคุณลักษณะตามวัยเปนความสามารถตาม
วัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติเม่ือเด็กมีอายุถึงวัยนั้นๆ ผูสอน
จําเปนตองทําความเขาใจคุณลักษณะตามวัยของเด็กอายุ 3-5 ป 
เพ่ือนําไปพิจารณาจัดประสบการณใหเด็กแตละวัยไดอยางถูกตอง
เหมาะสม ขณะเดียวกันจะตองสังเกตเด็กแตละคนซ่ึงมีความแตก
ตางระหวางบุคคล เพื่อนําขอมูลไปชวยในการพัฒนาเด็กใหเต็ม

ตามความสามารถและศักยภาพ พัฒนาการเด็กในแตละชวงอายุ
อาจเร็วหรือชากวาเกณฑทีก่าํหนดไวและการพัฒนาจะเปนไปอยาง

ตอเนื่อง ถาสังเกตพบวาเด็กไมมีความกาวหนาอยางชัดเจนตอง
พาเด็กไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือแพทยเพื่อชวยเหลือและแกไขได
ทนัทวงท ีคณุลกัษณะตามวยัท่ีสาํคญัของเดก็ อาย ุ3-5 ป จะประกอบ

ไปดวย พฒันาการดานสติปญญา พฒันาการดานอารมณและจิตใจ 
พฒันาการดานสงัคม  และพฒันาการดานรางกาย แตหลักสูตรของ
เดก็ปกตแิละเดก็พกิารนัน้จะเหมอืนกนั แตกตางกแ็ตเพยีงการปรบั

กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหเหมาะสมกับความพิการเทาน้ัน 
และในความพิการจะหมายถึง ความบกพรองหรือการสูญเสีย
สมรรถภาพของรางกาย และหรือจิตใจ จะทําใหมีขอจํากัดในการ

เรียนรู การส่ือความหมาย (การพูด ฟง อาน เขียน) การทํากิจวัตร
ประจาํวัน การประกอบอาชพี การสรางสัมพนัธภาพกับคนในสงัคม 

ซึ่งคนหน่ึงคนอาจจะมีความบกพรองและมีขีดจํากัดอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางก็ได แตสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทาง
รางกายหรือสุขภาพ หมายถึง คนที่มีความผิดปกติบกพรอง หรอื
สูญเสียอวัยวะสวนใดสวนหน่ึงของรางกาย ทําใหไมสามารถ
เคลื่อนไหวไดดี เทาคนปกติ เชน เด็กที่มีแขนขาเปนอัมพาต
เปนโรคเก่ียวกับกลามเนื้อ กระดูก เชน เทาปุก เขาติด เอวคด 
เด็กสมองพิการ หรือ ซี.พี (Cerebal Palsy : CP) โปลิโอ ซึ่งทําให
กลามเน้ือลีบ อวัยวะผิดรูป อวัยวะสวนหนึ่งขาดหายไป
 สาํหรบังานวจิยัน้ีไดสาํรวจกลุมตวัอยางผูพกิารดานรางกาย
และการเคล่ือนไหว ในจังหวัดนนทบุรี คือโรงเรียนศรีสังวาลย 
เปนนักเรียนกลุมที่เขียนดวยมือ ปาก และเทา ในระดับขั้นอนุบาล
ทั้งหมด 10 หองเรียน โดยไดศึกษาปญหาของรูปแบบของ

โตะตัวเดิมทั้งในสวนของวัสดุ ขนาด รูปแบบการใชงานของ
ผูพิการประเภทตางๆ และปญหาโดยรวมของความพิการของกลุม

ที่เขียนดวยมือ ปาก และเทา จะมีขนาด 50x65x75 เซนติเมตร 
(กวางxยาวxสูง) สามารถที่จะรองรับไดกับเด็กที่ทํากิจกรรมการ
เรียนการสอนกับกลุมที่ใชมือปกติไดเพียงกลุมเดียว สวนในกลุมที่

ใชปากเขียนยังจะตองใชอุปกรณเสริมเพื่อใชในการปรับองศาชวย
ในการวางสมุด หนังสือ ทั้งทํามุมใหใกลกับตําแหนงของปากเพื่อ
เขียนได เปนตน สวนในกลุมที่ใชเทาในการทํากิจกรรมการเรียน

การสอนนั้น จะตองใชโตะเตี้ยขนาดกวางพอสมควรเพ่ือขึ้นไปนั่ง
สําหรับเขียนและสมุด หนังสือก็ยังตองใชอุปกรณเสริมเพ่ือใชใน

การปรับองศาชวยดวยเหมือนกัน สาํหรับในสวนของโครงสรางหลัก 
จะเปนเหล็กกลองขนาด 2 x 2 นิ้ว และ 1 ¾ นิ้ว เพื่อใหสามารถ
ปรับสูงและตํ่าได (ดังภาพที่ 2)



ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปที่ 11 ประจําป 2555144

ภาพที่ 2  รูปแบบโตะเดิม 

 สําหรับเกาอี้ที่เด็กพิการดานรางกายและการเคล่ือนไหว
ใชนั่งสําหรับทํากิจกรรมการเรียนการสอนจะเปนรถเข็น (Wheel 
chair) ขนาดสัดสวนของรถเข็นพิการสามารถแบงไดเปน 4 ขนาด       

โดยแบงตามขนาดความกวางของพื้นนั่ง ซึ่งมีขนาดดังนี้ (ดังภาพท่ี 
3, 4 และ5) (ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแหง
ประเทศไทย ขอมูลจากสัมภาษณ)
 1.  ขนาด 10 – 12 น้ิว ความกวางสุดรวมลอ 21 นิ้ว 
ความยาวท้ังคัน 32 นิ้ว
 2. ขนาด 12 – 14 นิ้ว ความกวางสุดรวมลอ 22 นิ้ว 
ความยาวท้ังคัน 36 นิ้ว
 3.  ขนาด 14 – 16 นิ้ว ความกวางสุดรวมลอ 24 นิ้ว 
ความยาวท้ังคัน 42 นิ้ว
 4.  ขนาด 16 นิว้ขึน้ไป จะมกีารสัง่ทาํพเิศษเปนกรณไีป

 โดยวสัดหุลกัจะเปนเหลก็ทอชปุโครเมีย่ม หรอือลมูเินยีม 
สวนพื้นนั่งจะเปนผาใบเปนสีชนิดตางๆ แลวแตผูผลิตยึดติดดวย
รีเวท ในสวนของวงลอจะเปนเหล็กชุปโครเมี่ยมรวมไปถึงซี่ลวดใน
สวนของยางลอก็จะเหมือนยางจักรยานทั่วไปคือจะมียางนอกและ
ยางใน โดยสามารถเติมลมไดเหมือนปกติสวนในการจัดเก็บก็จะ
เก็บไดโดยการพับครึ่งตามความยาวของตัวรถ

ภาพที่ 3  ภาพแสดงรถเข็นขนาด 10-12 นิ้ว
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 ภาพที่ 4  ภาพแสดงรถเข็นขนาด 12-14 นิ้ว ภาพที่ 5  ภาพแสดงรถเข็นขนาด 14-16 นิ้ว  

จากขอมลูและปญหาท้ังหมดท่ีได กไ็ดนาํมาปรับปรุงเปน
แบบรางเพือ่เสนอตอผูเชีย่วชาญ ดานการออกแบบ ผูเชีย่วชาญจาก
สายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน และผูเชี่ยวชาญ
ดานเด็กพิการดานรางกายและการเคลื่อนไหว ตรวจสอบในแตละ
ดานเพื่อยืนยันความเชื่อม่ัน หลังจากนั้นไดนําแบบรางที่ได เขียน
แบบเพือ่การผลติ และผลติตนแบบเพือ่นาํไปทดสอบความแขง็แรง
ของโครงสรางที่สวนทดสอบเครื่องเรือน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
กลวยนํ้าไท (มอก.1494-2541) และผลการทดสอบก็เปนที่นา
พอใจโดยวัสดุโครงสรางหลักจะเปนสเตนเลสเพ่ือปองกันการเปน
สนมิ และวัสดรุองจะเปนไมยางพารา โครงสรางโตะสามารถรับแรง
กระแทกจากดานขางของโตะ โตะสามารถปรับระดับได 3 ระดบั
ตามขนาดของผูพกิาร ผลการทดสอบความแข็งแรงโดยทดสอบจาก
แรงกระแทกจากดานหนาของโตะ แรงกดจากดานบนของโตะ การ
รบัแรงกระแทกของขาโตะ ผลการทดสอบผาน หลงัจากน้ันกไ็ดนาํ
โตะทีไ่ดทดลองใชจรงิกับเด็กพกิารดานรางกายและการเคล่ือนไหว
ในระดับขั้นอนุบาล โดยการผลิตตนแบบจํานวน 3 ตัว แลวใหเด็ก

พิการฯท่ีเขียนดวยมือ ปาก และเทา ทดลองใช โดยใชเคร่ืองมือ

การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (ตั้งกลองวีดีโอบันทึกภาพ) ผลจาก
การสังเกตเด็กที่เขียนดวยมือ ปาก และเทา สามารถใชโตะสําหรับ
ทํากิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางนาพอใจ คือนักเรียนที่เขียน

ดวยมอื ปาก และเทาสามารถใชงานโตะในการปฏิบตักิารเรยีนการ
สอนในกจิกรรมเกมการศกึษา กจิกรรมเสรมิประสบการณ กจิกรรม

สรางสรรค ไดอยางมปีระสทิธภิาพ โดยในรายละเอยีดไดเพิม่ถงุผา
บรเิวณดานขางสาํหรบัใสหนังสอื กรณีทีม่กีารเปล่ียนวชิาเรยีนกจ็ะ

สามารถหยบิเองไดโดยไมตองใหครหูรอืพีเ่ล้ียงหยบิให อนัเปนการ
ฝกกลามเน้ือมือไปดวย (ดังภาพที่ 8) พื้นบนของโตะประดวยราย
ละเอียดของตัวอักษรภาษาไทย พยัญชนะไทย และอักษรภาษา
อังกฤษ ตัวเลขไทย และตัวเลขอาราบิค สําหรับกรณีที่นักเรียนใช
ปากชี(้พกิารแขน) แทนการชีด้วยนิว้มอื สาํหรบับรเิวณดานขางของ
พื้นบนโตะจะมีการขุดหลุมสําหรับวางดินสอ สี พูกัน ถังนํ้าสําหรับ
ระบายสี (ดังภาพที่ 9) 

ภาพที่ 6   ภาพแสดงแบบของโตะเด็กพิการ
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 จะแสดงใหเห็นวาบริเวณดานหนาลาง(ดานหนา) จะโลง
รถเข็นสามารถลากเขาได โดยไมมีวัตถุขวางอยู ทําใหนักเรียน
สามารถน่ังไดชดิกบัขอบโตะ และจะสะดวกในการทาํกิจกรรมการ
เรียนการสอนมากย่ิงขึน้  และจะเพ่ิมแผนปดหนาเสริมใหโครงสราง
แข็งแรงขึ้น ดานลางมีลอสามารถหมุนได เพื่อความสะดวกในการ
เคลือ่นยาย และสามารถลอคไดดวยการกดเหยยีบเมือ่ตองการลอ็ค 
หรือการงัดขึ้นเมื่อตองการปลดล็อค (ดังภาพที่ 6)

  

ภาพที่ 7  ภาพแสดงโตะเรียนดานหนา และสวนของลอ

 ภาพแสดงโครงสรางบรเิวณดานหนาของโตะ โดยมแีผนไม 

ปดบริเวณดานหนาเพื่อยึดโครงสรางใหแข็งแรง อีกทั้งชวยปด
กรณีที่ผูพิการอาจจะนั่งในทาที่ไมสามารถควบคุมรางกายในทาที่
เหมาะสมได (ดังภาพที่ 7)

                                    
ภาพที่ 8  ภาพแสดงถุงสําหรับใสหนังสือ บริเวณดานขาง

ภาพที่ 9  ภาพแสดงพื้นบนของโตะ

 สําหรับความคาดหวังในงานออกแบบโตะการเรียน
การสอน ผูวิจัยตองการใหโตะสามารถใชประโยชนใหสอดคลอง
กับการเรียนการสอนของนักเรียนพิการที่เขียนดวยมือ ปาก และ

เทา ในกลุมของชวงวัยตางๆเพื่อใหสามารถรองรับกิจกรรมอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน การเคลื่อนยายไปปฏิบัติกิจกร

รมอื่นๆทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อใหผูพิการสามารถใชงานอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการไดแรงสนับสนุนจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการสรางโตะ เพื่อใหผูที่พิการทั่วประเทศไดใชงาน 

ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวางานวิจัยน้ีจะสามารถสรางประโยชนให
กบักลุมผูมคีวามบกพรองหรอืไมบกพรอง เพราะเชือ่วาสงัคมคงไม
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ตองการใหกลุมผูผดิปกตหิรอืบกพรองตองเปนเพยีงกลุมทีถ่กูเรยีก
วา เปนภาระของสังคม ถาพวกเราหันมาใสใจ ดูแลและสรางทุกสิ่ง
ใหรองรับกับความตองการไดอยางพอเพียง ใหกลุมผูผิดปกติไดใช
ชีวิตเหมือนกับเราๆ ชวยเหลือตัวเองไดในระดับหนึ่ง ก็จะสามารถ
ตัดคําวา ภาระของสังคมไดอยางไมตองสงสัยอีกตอไป
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