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       พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 10  วรรคสาม ไดบ้ญัญติัให้คนพิการมีสิทธิตาม ไดรั้บ
สิ�งอาํนวยความสะดวก สื�อ บริการ และความช่วยเหลืออื�นใดทางการศึกษาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กาํหนดใน
กฎกระทรวง  ซึ� งคนพิการที�ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี7   มีถิ�นที�อยูใ่นประเทศไทย มีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษทาง
การศึกษา ตามที�กาํหนดไวใ้นแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลและลงทะเบียนเขา้ศึกษาในสถานศึกษา สอดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญติัการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  มาตรา 8 วรรคสอง กาํหนดให้สถานศึกษาในทุก
สังกดัจดัสภาพแวดลอ้ม ระบบสนบัสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ�งอาํนวยความสะดวก 
สื�อ บริการและความช่วยเหลืออื�นใดทางการศึกษา ที�คนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้  เทคโนโลย ี
สิ�งอาํนวยความสะดวกสื�อ บริการและความช่วยเหลืออื�นใดทางการศึกษา ที�คนพิการสามารถเขา้ถึงและใช้
ประโยชน์ได ้มีนกัวชิาการหลายท่านกล่าวไว ้ดงันี7   

ความหมายและความสําคัญ 

ศรียา  นิยมธรรม (2548)  กล่าววา่ เทคโนโลยีสิ�งอาํนวยความสะดวก หมายถึง วิทยาการ องคค์วามรู้ 
เทคนิควธีิ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือใหผู้ที้�มีความบกพร่องสามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั
ได้ ทั7 งในส่วนของกิจว ัตรประจําว ัน การทํางาน และกิจกรรมนันทนาการ รวมทั7 งการสามารถเข้าถึง
สภาพแวดลอ้มต่างๆ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมร่วมกบัผูอื้�นได ้
 พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ พ.ศ.2551  ให้ความหมาย เทคโนโลยีสิ�งอาํนวยความ
สะดวก  คือ  เครื�องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ หรือบริการที�ใชส้าํหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือที�มีการดดัแปลง
หรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจาํเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล เพื�อเพิ�ม รักษา คงไว ้หรือพฒันา
ความสามารถและศกัยภาพที�จะเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสาร การสื�อสาร รวมถึงกิจกรรมอื�นใดในชีวิตประจาํวนัเพื�อการ
ดาํรงชีวติอิสระ  
 ศูนยว์ิจยัและพฒันาเทคโนโลยีสิ�งอาํนวยความสะดวกสําหรับคนพิการ (2554)  กล่าววา่เทคโนโลยีสิ�ง
อาํนวยความสะดวกเป็นวิทยาการที� มุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้พน้จากอุปสรรค ที�ทาํให้คนพิการ มี
สมรรถนะ ที�ดอ้ยกวา่คนปกติ ทั7งในดา้น การดาํเนินชีวิตประจาํวนั การศึกษา และการประกอบอาชีพ วิทยาการ
ของ เทคโนโลยีด้านนี7  จึงตอ้งคาํนึงถึง สภาพความพิการ อนัได้แก่ ความพิการทางกาย ทางตา ทางหู ทาง
สติปัญญา และทางการเรียนรู้ ในการสร้าง สิ�งอาํนวยความสะดวก ให้ตรงกบัความตอ้งการ เฉพาะของผูพ้ิการ
แต่ละประเภท การพฒันาสิ�งอาํนวยความสะดวก จาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือ ของผูที้�เกี�ยวขอ้งหลายสาขา 
นอกจากความรู้เทคโนโลยีแกนหลกั แล้วยงัตอ้งใช้ความรู้ ทางด้านการแพทย ์การบาํบดั การศึกษาพิเศษ 
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วิศวกรรมการฟื7 นฟูสมรรถภาพ ( Rehabilitation Engineering)  รวมทั7ง การออกแบบผลิตภณัฑ์ ที�ตอ้งคาํนึงถึง
ส่วนติดต่อใชง้าน ( User Interface)  กบัผูพ้ิการ ซึ� งมีความตอ้งการพิเศษ 

วิทยาลยัราชสุดา (2554) ให้ความหมาย  เทคโนโลยี สิ�งอาํนวยความสะดวก เป็นเทคโนโลยีที�ไดรั้บการ
พฒันาขึ7นหรือดดัแปลงจากที�มีอยู่เดิม นาํมาผลิตเป็นอุปกรณ์หรือผลิตภณัฑ์ใหม่ เพื�อนาํมาใช้ในการเพิ�มขีด
ความสามารถของผู ้พิการ ให้สามารถทํางานหรือกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาํวนัได้แบบพึ� งพิงตัวเอง 
(Independent  Living)  หรือพึ�งพิงผูอื้�นนอ้ยที�สุด และมีส่วนร่วมในสังคมไดอ้ยา่งเต็มที� ทั7งนี7ครอบคลุมไปถึง
การให้บริการ การประยุกตใ์ชแ้ละการนาํไปปฏิบติัเพื�อลดอุปสรรคในการทาํกิจกรรมของผูพ้ิการ  ซึ� งผลิตจาก
เทคโนโลยีขั7นพื7นฐาน (Low Technology)  ไปจนถึงเทคโนโลยีขั7นสูง (High Technology)   อุปกรณ์หรือ
ชิ7นส่วนของอุปกรณ์ หรือผลิตภณัฑ ์ซึ� งวางจาํหน่ายทั�วไป ดดัแปลง หรือผลิตขึ7นมาเฉพาะบุคคล เพื�อนาํมาใชใ้น
การเพิ�มเติมดูแลรักษา หรือพฒันาความสามารถในการทาํกิจกรรม ของผูพ้ิการที�ใชอุ้ปกรณ์นั7น ๆ  

Dykes and Lee (1994)  ให้ความหมายวา่  เทคโนโลยี สิ�งอาํนวยความสะดวกเป็นการประยุกตเ์ครื�องมือ
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ใช้อิเล็กทรอนิกส์  ใช้เทคโนโลยีขั7นสูงหรือตํ�าเพื�อให้คนพิการสามารถทาํ
กิจกรรมได้สําเร็จภายในสภาพแวดล้อมที�หลากหลาย เพิ�มศกัยภาพในการเคลื�อนไหว การสื�อสาร การทาํ
กิจกรรมในชั7นเรียน ศกัยภาพในการประกอบอาชีพรวมทั7งการเขา้ถึงสิ�งแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ ในระยะแรก
เทคโนโลยีสิ� งอาํนวยความสะดวกพฒันาขึ7นเพื�อจดัท่าทาง ระบบการหายใจ ระบบกระดูกของคนพิการให้
เหมาะสม  แต่ปัจจุบนัถูกนาํมาใชใ้นห้องเรียนมากขึ7นทั7งนี7 เพื�อให้นกัเรียนพิการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
ในชั7นเรียน เรียนรู้และเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนไดดี้ มีการผลิตดว้ยวสัดุที�คงทน ยืดหยุน่ เบาและสามารถ
ทาํหนา้ที�ไดห้ลายอยา่ง อุปกรณ์บางอยา่งถูกออกแบบที�เป็นสากล (Universal Design)  เพื�อให้คนทั�วไปและคน
พิการสามารถใชไ้ดร่้วมกนั นอกจากนี7 เป้าหมายในการใชเ้ทคโนโลยเีครื�องช่วยในโรงเรียนมีดงันี7    

1)  การมีส่วนร่วมในโรงเรียน ชุมชนและกิจกรรมของครอบครัว 
2) เพื�อใหน้กัเรียนรู้สึกมั�นคง ปลอดภยั 
3) ประสบผลสาํเร็จในการทาํกิจกรรม 
4) สามารถเขา้ถึงอุปกรณ์ เครื�องมือการเรียนและมีส่วนร่วมกบัเพื�อนๆ  ภายใต ้

สิ�งแวดลอ้มที�หลากหลายทั7งในหอ้งเรียน สนามเด็กเล่น หอ้งอาหารและอื�นๆ 
5) สร้างสถานการณ์ที�ยดืหยุน่  มีทางเลือก หรือควบคุมในระหวา่งการร่วมกิจกรรม 
Department of Education and The Connecticut Birth to Three System (1999) ให้ความหมาย

เทคโนโลยสิี�งอาํนวยความสะดวกวา่เป็นบริการและความช่วยเหลือสําหรับคนพิการในการเลือก การเขา้ถึงและ
การใชเ้ทคโนโลยเีครื�องช่วย อยา่งเหมาะสม 

Stanberry and Raskind (2008) กล่าววา่ เทคโนโลยีสิ�งอาํนวยความสะดวกเป็นอุปกรณ์เครื�องช่วยที�
ทดแทนทกัษะที�ขาดหรือบกพร่องของคนพิการ ไม่ใช่กระบวนการรักษาแต่เป็นการปรับปรุงทกัษะที�บกพร่อง 
เช่น ทกัษะการอ่าน  การเขียน ทกัษะทางการเรียน เทคโนโลยีสิ�งอาํนวยความสะดวกเป็นการเพิ�มความไวว้างใจ
ในตนเอง ความรู้สึกความเป็นอิสระและมีประสบการณ์เกี�ยวกบัการทาํงานสาํเร็จดว้ยตนเอง 
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Wikipedia (2011)   ใหค้วามหมาย  เทคโนโลยี สิ�งอาํนวยความสะดวก วา่ เป็นเหมือนร่ม ที�ประกอบดว้ย 
การช่วยเหลือ การประยุกต์ อุปกรณ์การฟื7 นฟู สําหรับคนพิการนอกจากนี7 ยงัรวมถึงกระบวนการในการเลือก  
การกาํหนดตาํแหน่ง และการใชเ้ทคโนโลย ีสิ�งอาํนวยความสะดวก สนบัสนุนให้คนพิการมีอิสระ  ทาํกิจกรรมได้
สําเร็จ เป็นการเพิ�มความสามารถให้แก่คนพิการในการทาํงานให้สําเร็จผา่นเทคโนโลยีสิ�งอาํนวยความสะดวกที�
ผา่นการออกแบบให้เป็นสากล ซึ� งคนพิการสามารถใชไ้ดเ้ช่นเดียวกบัคนทั�วไป (Universal  Design)   ตวัอยา่ง
เทคโนโลย ีสิ�งอาํนวยความสะดวก ดา้นสถาปัตยกรรม ประกอบดว้ย การตดัขอบโครงสร้างอาคารหรืออุปกรณ์ 
เช่น กรอบสาํหรับยนื ขอ้ความจากโทรศพัท ์แป้นพิมพค์อมพิวเตอร์ที�ใชก้ารไดง่้าย ตวัอกัษรขยาย อกัษรเบรล์ล  
โปรแกรมจาํเสียง  คนพิการจะไดรั้บการพฒันาบุคลิก ภาพส่วนบุคคล การปรับตวัในสังคม การสร้างกลวิธีลด
อาการสั�นเวลาอยู่ในสังคม หรือการใช้ภาษามือเพื�อการสื�อสารของคนหูหนวก เทคโนโลยีเครื�องช่วยที�ออก
แบบอย่างเป็นสากลจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้ การออกแบบผลิตภณัฑ์หรือโครงสร้างที�คนทุกคนเขา้ถึงไดง่้าย 
เช่น การตดัขอบถนนบนทางเทา้เพื�อบอกวา่จะตอ้งขา้มถนน ซึ� งจะมีประโยชน์ต่อคนพิการทางการเคลื�อนไหว 
ผูป้กครองที�เข็นรถเด็ก  คนที�เข็นรถบรรทุกสิ�งของที�ซื7อมาจากห้างสรรพสินคา้หรือนกัท่องเที�ยวที�ถือกระเป๋า
ลาก  สําหรับบุคคลที�มีความบกพร่องทางการเรียนเรียนรู้ มีปัญหาการเขียนหรือการอ่าน สามารถใชโ้ปรแกรม
อ่านคาํ (Text to Speech)  และโปรแกรมการสะกดคาํจะทาํให้การเขียนคาํง่ายขึ7น  คอมพิวเตอร์ที�มีโปรแกรม
ลาํดบัเรื�องราว ตรวจสอบคาํผิด เสียงสังเคราะห์ เป็นพื7นฐานสําคญัของเทคโนโลยีเครื�องช่วยที�พฒันาคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลที�มีปัญหาทางการเรียนรู้และบุคคลที�มีความบกพร่องทางการเห็น โปรแกรมช่วยสะกดคาํ และ
ส่งเสริมการจาํเสียง  เป็นโปรแกรมที�นาํไปสู่ประสบการณ์การอ่าน การเขียนซึ�งเป็นประโยชน์ต่อคนทั�วไป 

กล่าวโดยสรุป เทคโนโลยี สิ� งอาํนวยความสะดวก หมายถึง เทคโนโลยี เครื�องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ บริการ  หรือที�มีการดดัแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละ
บุคคลที�ได้รับการพฒันาออกแบบอย่างเป็นสากลสนบัสนุนให้คนพิการมีอิสระ  เพิ�มความสามารถให้แก่คน
พิการในการทาํงานใหส้าํเร็จ   

ประเภทของเทคโนโลยสิี�งอาํนวยความสะดวกสําหรับคนพกิาร 

ศรียา นิยม (2548)   แบ่งประเภทของเทคโนโลยสิี�งอาํนวยความสะดวก  3  แบบ ดงันี7   
1)   แบ่งตามตามวตัถุประสงคใ์นการใช ้ไดแ้ก่  

   1.1)   เทคโนโลยีที�ใช้กบัร่างกาย หมายถึง เครื�องช่วยแก้ไขหรือทดแทนส่วนของร่างกายที�
สูญเสียหรือบกพร่องโดยนาํมาใชก้บัร่างกายหรือตอ้งนาํติดตวัไปใชเ้พื�อลดอุปสรรค เช่น กายอุปกรณ์เทียม กาย
อุปกรณ์เสริม ไมค้ ํ7ายนั รถเขน็ ไมเ้ทา้ขาว ฯลฯ 
  1.2)  เทคโนโลยดีา้นสถาปัตยกรรม หมายถึง สิ�งที�ไดรั้บการสร้างขึ7นโดยเป็นส่วนประกอบใน
ระบบโครงสร้างพื7นฐานโดยมากเป็นไปเพื�ออาํนวยความสะดวกในสถานที�สาธารณะ เช่น ทางลาด สัญญาณไฟ
หรือสัญญาณเสียง พื7นผวิต่างสัมผสับนบาทวถีิ (Braille Block)  ฯลฯ 
  1.3)  เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ หมายถึง สิ� งที�ช่วยหรือขจดัอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร เช่น เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โทรศพัทส์าํหรับคนหูหนวก ฯลฯ 
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 2)  แบ่งตามลกัษณะความยาก – ง่ายในการสร้าง  ไดแ้ก่ 
  2.1)  เทคโนโลยีอย่างง่าย เป็นเทคโนโลยีที�สร้างขึ7 นโดยอาศัยภูมิปัญญาที�เรียบง่ายและมี
วธีิการใชอ้ยา่งง่ายๆ เช่น ไมค้ ํ7ายนั หนงัสืออกัษรเบรลล ์เทปบนัทึกเสียง ฯลฯ 
  2.2)  เทคโนโลยีขั7นสูง เป็นเทคโนโลยีที�มีความซับซ้อนในขั7นตอนการผลิต และการนาํมาใช้
มากขึ7น เช่น โทรศพัทส์าํหรับคนหูหนวก (TTY/TDD)  โปรแกรมขยายหนา้จอ ลอ้เขน็ไฟฟ้า ฯลฯ 
 3)  แบ่งตามการฟื7 นฟูสมรรถภาพ  ไดแ้ก่ 
  3.1)  เทคโนโลยีด้านการฟื7 นฟูสรรถภาพทางการแพทย ์ ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที�ใช้ในการ
ประเมิน การบาํบดัรักษา การออกกาํลงักาย และป้องกนัการเกิดของโรคหรือป้องกนัโรคแทรกซ้อน เช่น อุปกรณ์วดั
กาํลงัของกลา้มเนื7อ (Hand Dynamometer)  อุปกรณ์วดัช่วงการเคลื�อนไหวของขอ้ ฯลฯ 
  3.2)  เทคโนโลยดีา้นการฟื7 นฟูสมรรถภาพทางสังคม เป็นอุปกรณ์ที�ช่วยส่งเสริมการเขา้ร่วมใน
สังคม โดยเริ�มจากอุปกรณ์ช่วยเหลือตนเองภายในบา้นและในการทาํกิจวตัรประจาํวนั เช่น อุปกรณ์ช่วยแต่งตวั 
อุปกรณ์ช่วยรับประทานอาหาร ฯลฯ หลงัจากนั7นจึงเริ�มการใช้อุปกรณ์ในการดาํรงชีวิตในสังคม เช่น อุปกรณ์
ช่วยการเขียนหรือการพิมพส์าํหรับการทาํงาน อุปกรณ์ช่วยการติดต่อสื�อสารกบัผูอื้�น ฯลฯ 
  3.3)  เทคโนโลยีดา้นการฟื7 นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา เป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนใน
ชั7นเรียน และการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน ไดแ้ก่ อุปกรณ์ช่วยการรับรู้และความเขา้ใจ อุปกรณ์ช่วยใน
การจดัท่าทางในการเรียนใหเ้หมาะสมไม่เป็นอุปสรรคในการเรียน อุปกรณ์ช่วยในการสอบ/ วดัผล เป็นตน้ 
  3.4)  เทคโนโลยีดา้นการฟื7 นฟูสมรรถภาพทางดา้นอาชีพ  เป็นเครื�องมือในการประกอบอาชีพ
สาขาต่างๆ เช่น เครื�องมือช่างที�ดดัแปลงให้มีดา้มจบัให้มีรูปร่าง ขนาด และนํ7 าหนกั ที�ช่วยให้สามารถใชง้านได้
ง่ายขึ7น ฯลฯ 

Slobogin (2011)   แบ่งประเภทของเทคโนโลยสิี�งอาํนวยความสะดวก ดงันี7  
1) อุปกรณ์หรือสื� อที�ควบคุมและเข้าถึงสิ� งแวดล้อม (Access and Environmental Controls)   

ประกอบดว้ย อุปกรณ์ที�ควบคุมทางอิเล็คทรอนิก เช่น สวิตช์  แป้นพิมพพ์ิเศษ เมา้ส์ รีโมทคอนโทรล ซึ� งช่วยให้
คนพิการเขา้ถึงหรือเป็นส่วนหนึ�งของชุมชนได ้ เช่นเดียวกบัการทาํทางลาด  ประตูเปิด-ปิด อตัโนมติัหรืออกัษร
เบรลล์ 

2) อุปกรณ์ สื�อช่วยการทาํกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั (Aids to Daily Living)  เช่น การแปรงฟัน การ
อาบนํ7 าแต่งตวั การรับประทานอาหาร ประกอบด้วย เครื�องมือเสริมด้าม จาน ถ้วย อุปกรณ์กนัลื�น ห้องนํ7 าที�
ออกแบบพิเศษ  

3) เทคโนโลยีดา้นการฟัง (Assistive Listening)  เป็นอุปกรณ์ ส่งเสริมบุคคลที�มีความบกพร่องทางการ
ไดย้นิ ประกอบดว้ย เครื�องช่วยฟัง เครื�องขยายเสียง  ขอ้ความบนหนา้จอโทรทศัน์ และโทรศพัทแ์บบพิมพ ์

4) การสื�อสารทางเลือก (Augmentative/Alternative Communication) เป็นเทคโนโลยีสนับสนุน
ความสามารถทางการสื�อสารสําหรับบุคคลที�มีปัญหาการพูด หรือความเข้าใจภาษา  การสื�อสารทางเลือก 
ประกอบดว้ย กระดานสื�อสาร เครื�องช่วยออกเสียง โปรแกรมและคอมพิวเตอร์ที�ช่วยในการสื�อสาร 
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5) การเรียนการสอนที�ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-Based Instruction) ซอฟต์แวร์ที� ช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์และเนื7อหาสาระวชิาต่างๆสาํหรับนกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ 

6) การเคลื�อนยา้ยตนเอง (Mobility)  เป็นเครื�องมือสําหรับบุคคลที�มีความบกพร่องทางการเคลื�อนไหว  
บกพร่องทางการมองเห็น ประกอบดว้ย รถเขน็คนพิการ โครงฝึกเดินและจกัรยานประยกุต ์          

7) การจดัท่าทาง (Positioning)  เป็นเทคโนโลยีที�ช่วยให้บุคคลที�บกพร่องทางร่างกายอยูใ่นท่าทางที�
เหมาะสมสาํหรับเรียนรู้โดยไม่ตอ้งเหนื�อยมาก  ประกอบดว้ย เกา้อี7  โตะ๊ปรับพิเศษ โครงฝึกยนื  ลิ�มพร้อมสายรัด 

8) เครื�องช่วยมองเห็น (Visual Aids) เป็นเทคโนโลยีที�ช่วยให้บุคคลที�มีความบกพร่องทางการเห็นให้
เขา้ถึงขอ้มูล  ประกอบดว้ย หนงัสืออกัษรขยาย  หนงัสือเสียง แวน่ขยาย ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์พูดได ้เครื�องทาํ
อกัษรนูนสาํหรับคนพิการสายตา 

Department of Education and The Connecticut Birth to Three System (1999) แบ่งเทคโนโลยีสิ�งอาํนวย
ความสะดวกตามหนา้ที� ดงันี7  

1) อุปกรณ์ เครื�องช่วยส่งเสริมการคิด สติปัญญา เช่น ของเล่น  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2)  เครื� องช่วยเหลือส่งเสริมการเคลื�อนไหวหรืออุปกรณ์ประยุกต์ที�ช่วยให้คนพิการเคลื�อนไหวและมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัสิ�งแวดลอ้มได ้ เช่น รถเขน็คนพิการ สกู๊ตเตอร์ คอกฝึกเดิน 
3) อุปกรณ์หรือเครื�องช่วยในการสื�อสารทางเลือก เช่น กระดานสนทนา อุปกรณ์ส่งเสริมการฟัง เป็นตน้ 
4) อุปกรณ์เครื�องช่วยในการควบคุมสิ�งแวดลอ้ม เช่น เครื�องช่วยเหลือทาํกิจวตัรประจาํวนั เครื�องช่วย

ในการประกอบอาชีพและเทคโนโลยสีาํหรับนนัทนาการ 
การใช้เทคโนโลยสิี�งอาํนวยความสะดวกทางการศึกษา 

เทคโนโลยสิี�งอาํนวยความสะดวก ทาํใหคุ้ณภาพชีวติของนกัเรียนที�มีความบกพร่อง 
มีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ7นเนื�องจากชดเชยความลาํบากและให้ความสําคญักบัความสามารถที�มีอยู่ เพราะนกัเรียน
บกพร่องทางการเรียนรู้ มีจุดเด่น ขอ้จาํกดั ความสนใจและประสบการณ์เฉพาะบุคคล การเลือกเทคโนโลยีสิ�ง
อาํนวยความสะดวกสําหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ควรมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดเป็นระบบ ซึ� ง
ประกอบดว้ย ความเป็นปัจเจกชน  เทคโนโลย ีงานและบริบท ดงัรูป (Stanberry and Raskind, 2008)  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที�  1 การวเิคราะห์การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ 
  

ความเป็นปัจเจกชน 
 (Individual)  

เทคโนโลย ี
 (Technology)  

งาน/กิจกรรม 
 (Task)  

บริบท 
 (Context)  
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 การเลือกเทคโนโลยีสิ�งอาํนวยความสะดวกที�เหมาะสมกบันกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ควรมีความ
ละเอียดในการวเิคราะห์การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบทั7ง 4  คือ 1)  ความเป็นปัจเจกชน  2) เทคโนโลย ี
3) งาน และ 4) บริบท 

ในการพิจารณาการสนบัสนุนเทคโนโลยีสิ�งอาํนวยความสะดวกสําหรับนักเรียนรายบุคคลสิ�งสําคญั
ควรพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง ซึ� งอาจใช้การทดสอบเพื�อให้สามารถแยกความเฉพาะหรือความยุง่ยากตามความ
ตอ้งการจาํเป็นในการใชเ้ทคโนโลยีสิ�งอาํนวยความสะดวกของแต่ละบุคคล เช่น นกัเรียนบกพร่องทางการอ่าน
แต่มีความสามารถในการฟัง ครูควรสนบัสนุนให้นกัเรียนใช้หนงัสือเสียง (Audio Books)  เพื�อพฒันาการอ่าน
ของนกัเรียน เป็นตน้ ซึ� งขอ้มูลจุดอ่อน จุดแขง็ของนกัเรียนนี7  ควรศึกษาจากแหล่งขอ้มูลที�หลากหลาย คือ บนัทึก
ขอ้มูลนกัเรียนของโรงเรียน แบบประเมินมาตรฐาน หรือการสัมภาษณ์ผูที้�เกี�ยวขอ้ง เช่น ผูป้กครอง ครู นกับาํบดั 
เพื�อนหรืออื�นๆ หรือการสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน 

Department of Education and The Connecticut Birth to Three System (1999)  และ Clark and Ceasar 
(2009) กล่าววา่กระบวนการใชเ้ทคโนโลยสิี�งอาํนวยความสะดวก ประกอบดว้ย 6  ขั7นตอน ดงันี7  

1) การประเมินความตอ้งการจาํเป็น (The Evaluation of The Needs) ของเด็กคนพิการ โดยประเมิน
ความสามารถในการทาํกิจกรรมในสิ�งแวดลอ้มประจาํวนั    

2) การจดัหาหรือจดัซื7อเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งเทคโนโลยสิี�งอาํนวยความสะดวกสาํหรับเด็กพิการ 
3) การเลือก การออกแบบ ความเหมาะสม การกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะ การดดัแปลง การประยุกต ์การ

ดูแลรักษาหรือการทาํหนา้ที�ทดแทน ของเทคโนโลยสิี�งอาํนวยความสะดวก 
4) การประสานความร่วมมือกบัทีมสหวิทยาการ  การช่วยเหลือระยะแรกเริ�ม การบริการเทคโนโลยีสิ�ง

อาํนวยความสะดวก  เช่น ความร่วมมือระหว่างนักวิชาชีพทางการฟื7 นฟูสมรรถภาพ        กบันักการศึกษาในการ
วางแผนหรือจดัทาํโปรแกรมการจดัการศึกษา 

5) การฝึกอบรมหรือการใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิคสาํหรับคนพิการหรือสมาชิกในครอบครัว 
6) การฝึกอบรมหรือให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคซึ� งต้องใช้ความเชี�ยวชาญ เช่น การให้บริการ

เตรียมการดา้นการศึกษาหรือการฟื7 นฟูสมรรถภาพ  การประกอบอาชีพ การรับจา้ง หรือทกัษะอื�นๆ  ที�เป็นสิ�งสําคญั
ในการดาํเนินชีวติของของคนพิการ                    

เทคโนโลยสิี�งอาํนวยความสะดวกสําหรับคนพกิารประเภทต่างๆ  

เทคโนโลยีสิ� งอาํนวยความสะดวก สําหรับคนพิการประเภทต่างๆ  มีความเฉพาะแตกต่างกัน 
รายละเอียดดงันี7  (ศรียา  นิยมธรรม, 2548)   

1) เทคโนโลยเีพื�อการเรียนรู้สาํหรับเด็กที�มีสายตาเลือนราง  เด็กที�มีสายตาเลือนรางเป็นเด็กที�มี
การเห็นเหลืออยู ่ดงันั7นการใชเ้ทคโนโลยีเพื�อการเรียนรู้สําหรับเด็กคือ การปรับอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกใน
การอ่าน และการใชป้ระสาทสัมผสัหลายทาง การให้แสงสวา่งที�เพียงพอและเหมาะสมกบัสภาพสายตาของเด็ก
เป็นรายบุคคล ได้แก่ แว่นขยาย  กล้องส่องทางไกลและเลนส์ส่งระยะไกล  กล่องไฟ บรรทดันูนและแผ่น
บรรทดั การใชสี้ตดักนั ทีววีงจรปิด การขยายตวัอกัษร 
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2) เทคโนโลยีการเรียนรู้สําหรับเด็กตาบอด เป็นเทคโนโลยีที�ใชท้กัษะประสาทสัมผสัทดแทนการ
เห็น คือ การสัมผสัและการไดย้ิน เด็กตาบอดจึงจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ภาษาดว้ยอกัษรเบรลล์ และการใชก้ารฟังเพื�อ
การเรียนรู้เป็นหลกั ได้แก่ อกัษรเบรลล์  พิมพดี์ดเบรลล์  แท่งไมส้อนสัญลกัษณ์เบรลล์  แผ่นรองเขียนอกัษร
เบรลล์ และดินสอเหล็กสําหรับเขียนอักษรเบรลล์  เครื� องทาํภาพนูน สื� อการเรียนการสอนที�มีความนูน 
โนต้บุค๊คนตาบอด เครื�องจาํอกัขระดว้ยแสง โปรแกรมอ่านหนา้จอ 
 เทคโนโลยีสําหรับการดาํรงชีวิตอิสระ (Independent Living)  เทคโนโลยีกลุ่มนี7  เป็นการประยุกต ์
ดดัแปลง สิ�งที�ใช้ในชีวิตประจาํวนั ให้เหมาะกบัเด็กที�มีความบกพร่องทางการเห็น เพื�อให้สามารถทาํกิจวตัร
ประจาํวนัไดเ้อง โดยใหพ้ึ�งพาผูอื้�นนอ้ยที�สุด แบ่งเป็น  
 2.1)  การทาํครัวและรับประทานอาหาร 
 2.2)  เครื�องมือเครื�องใชส้าํหรับการทาํงานในบา้น 
 2.3)  อุปกรณ์ที�ใชใ้นการเดินทาง 
 การทาํครัวและการรับประทานอาหาร การดัดแปลงเครื�องมือเครื� องใช้ในครัว ภาชนะ เพื�อสะดวก
สาํหรับผูที้�ใชท้กัษะประสาทสัมผสัทางการไดย้นิ มีเสียง  และการสัมผสั (พื7นผวิที�แตกต่าง)  เช่น ที�วดัระดบัแกว้
นํ7า ที�ตั7งไข่สาํหรับตม้ ที�แยกไข่แดงออกจากไข่ขาว ที�เปิดจุกขวด เครื�องช่างส่วนผสมอาหารพูดได ้ปุ่มบอกเวลา
ขยายตวัเลขขนาดใหญ่ เครื�องช่างส่วนผสมอาหารอกัษรเบรลล์  แผน่ยางรองภาชนะสีต่างๆ ทาํให้พื7นผิวและสี
ตดักบัโตะ๊อาหาร  
 เครื�องมือเครื�องใช้ภายในบา้น การดดัแปลงเครื�องมือเครื�องใช้ภายในบา้นให้เหมาะกบัผูที้�บกพร่อง
ทางการเห็นโดยคาํนึงถึงการใชเ้ครื�องมือเครื�องใช้และการอยูใ่นสภาพแวดลอ้มบริเวณบา้น เช่น ที�วดัแสง ส่ง
เสียงเตือนเมื�อภายในบา้นไม่ไดปิ้ดไฟ  เครื�องวดัไฟถ่านไฟฉาย ส่งเสียงเมื�อถ่านไฟฉายยงัใชง้านได ้ที�เยบ็ปักถกั
ร้อย ปรับสาํหรับใหใ้ชก้ารสัมผสั และการฟังเสียง กระดุมสีต่างๆ สาํหรับจบัคู่เสื7อผา้ 

3) เทคโนโลยสิี�งอาํนวยความสะดวกสาํหรับเด็กที�มีความบกพร่องทางการไดย้นิ   
 เทคโนโลยีเพื�อการดาํรงชีวิต ได้แก่ เครื�องช่วยฟัง  ประสาทหูเทียม  โทรศพัท์ขอ้ความสําหรับผูที้�มี
ความบกพร่องทางการไดย้นิ เครื�องบนัทึกคลื�นเสียงเทเลสคริท  
 เทคโนโลยีเพื�อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสิ� งอาํนวยความสะดวกเพื�อช่วยในการเรียนรู้ของเด็กที�มีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ มีหลายชนิด  ไดแ้ก่ โทนบาร์  เครื�องฝึกการออกเสียงนาสิก เครื�องฝึกการออกเสียงเสียด
แทรก เครื�องฝึกระดบัเสียง เครื�องมือในการฝึกฟังและฝึกพูด เครื�องมือในการฝึกพูดโวเคิลทู โปรแกรมฝึกพูด  
การอ่านริมฝีปาก ท่าแนะคาํพูด การใช้ท่าทาง การสะกดนิ7วมือ ภาษามือ ระบบรวม (Total Communication)  
ล่ามภาษามือ 
 4)  เทคโนโลยีสิ�งอาํนวยความสะดวกสําหรับเด็กที�มีความบกพร่องทางร่างกาย   แบ่งตามประโยชน์ที�
ไดรั้บดา้นการดาํรงชีวติประจาํวนั ไดแ้ก่ 
  4.1)  อุปกรณ์สําหรับจดัท่าทาง เช่น โต๊ะไฟฟ้า  แท่นยืนไฟฟ้า เกา้อี7ปรับระดบั แท่นยก เกา้อี7
ปรับระดบั เกา้อี7สาํหรับนั�งพกัและนั�งรับประทานอาหาร  
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  4.2)  อุปกรณ์ในการช่วยเหลือตนเอง ไดแ้ก่ กรรไกร มีด ชอ้นส้อม อุปกรณ์รองภาชนะกนัลื�น 
อุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยป้อนอาหาร แผ่นกนัอาหารหก อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในการดื�ม อุปกรณ์หยิบสิ�งของ 
เกา้อี7ครอบโถส้วม ฟองนํ7าและแปรง อุปกรณ์ช่วยจบั  
  4.3)  อุปกรณ์ช่วยในการแต่งตวั ไดแ้ก่ อุปกรณ์สวมถุงเทา้ อุปกรณ์ช่วยติดกระดุม  
  4.4)  เครื�องใชใ้นครัว ไดแ้ก่ เขียง เครื�องหั�นและมีด ที�เปิดกระป๋อง ที�จบัชามและเครื�องครัวที�
ปรับสภาพสาํหรับผูที้�มีขอ้จาํกดัในการใชมื้อ เครื�องช่วยเดิน  ไมค้ ํ7ายนั  ไมเ้ทา้ รถเข็น กายอุปกรณ์เสริมและกาย
อุปกรณ์เทียม  อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เทียม เครื�องควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์ต่างๆ หุ่นยนตผ์ูช่้วย ที�ช่วย
จบัโทรศพัท ์
 แบ่งตามประโยชน์ที�ได้รับด้านการศึกษา ได้แก่  โต๊ะทาํงานแบบเวา้ แป้นพิมพ์ดัดแปลง อุปกรณ์
ควบคุมคียบ์อร์ด แวน่ตาปริซึม  ที�วางหนงัสือ เครื�องช่วยเขียนและช่วยพิมพ ์เครื�องช่วยเปิดหนงัสือ  โปรแกรม
ต่างๆ  
 5)  เทคโนโลยีสิ� งอาํนวยความสะดวกสําหรับเด็กที�มีความบกพร่องทางสติปัญญา จะอยู่ในรูปของ
ซอฟท์แวร์ทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยมีการกระตน้ให้เกิดการอยากเรียนรู้ดว้ยสีสัน เพลงและเสียงพูด เช่น 
บทเรียนมลัติมิเดีย การรู้จกัตวัอกัษร การรู้จาํเสียงพูด เครื�องอ่านอกัขระ หรือซอฟทแ์วร์อ่านหนา้จอ ฯลฯ เพื�อช่วยให้
ผูเ้รียนมีสมาธิและมีความสนใจในการเรียนรู้มากขึ7น สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดงันี7  

5.1)  แบ่งตามประโยชน์ที�ไดรั้บดา้นการดาํรงชีวิตประจาํวนั ไดแ้ก่ การปรับสิ�งแวดลอ้ม ตารางเวลา
ในการทาํกิจวตัรประจาํวนั นาฬิกาบอกเวลา อุปกรณ์ช่วยในการสื�อสาร  

5.2)  แบ่งตามประโยชน์ที�ไดรั้บดา้นการศึกษา ไดแ้ก่ การบรรยายให้ฟัง อุปกรณ์ช่วยจาํเสียง จอ
สัมผสั การเดาคาํ ซอฟท์แวร์ที�ใช้ประสาทสัมผสั คอมพิวเตอร์ช่วยฝึกสมาธิ ปากกาและสมุดบันทึก เกม
การศึกษา กิจกรรมการเล่นและกิจกรรมเขา้จงัหวะ  
 6)   เทคโนโลยสิี�งอาํนวยความสะดวกสาํหรับเด็กที�มีความบกพร่องทางภาษาและการสื�อสาร ไดแ้ก่  

6.1)  เครื�องช่วยในการสื�อสารประเภทฮาร์ดแวร์ เช่น โอภา เครื�องช่วยในการสื�อสารแบบเงา เครื�อง
บนัทึกขอ้ความ กล่องสนทนา Step Talk เครื�องช่วยพดูแบบติดสะโพก 

6.2)  เครื�องช่วยในการสื�อสารประเภทซอฟ์แวร์  ไดแ้ก่ ปราศรัย โปรแกรมวินสปีค  โปรแกรมวิ
นแบก โปรแกรมแฮนด์ออฟ โปรแกรมโปรโตไทป์ โปรแกรมพิกโตคอมเอสอี โปรแกรมซี – สปีค อะเฟเซีย 
โปรแกรม ซี เฮียร์ แอนด ์เซ 

ระบบการกระจายสื�อ  สิ�งอาํนวยความสะดวก 

Clark and Ceasar (2009)  กล่าววา่ รูปแบบการพิจารณาเทคโนโลยีสิ�งอาํนวยความสะดวกตามความ
ตอ้งการจาํเป็นของคนพิการรายบุคคล มี 5 ขั7นตอน คือ  

1) การทบทวนหรือพิจารณาสมรถนะและขอ้มูลผลการประเมินจากเครื�องมือการประเมินที�หลากหลาย 
2) จดัตั7งเป้าหมายระยะยาวและวตัถุประสงคร์ะยะสั7นสอดคลอ้งกบัสมรรถนะ 



9 

 

เทคโนโลย ีสิ�งอาํนวยความสะดวก สื�อบริการและความช่วยเหลืออื�นใดทางการศึกษาสาํหรับคนพิการ โดย ดร.สมพร  หวานเสร็จ   

 

3) ลาํดบัหรือแยกแยะความจาํเป็นของกิจกรรมหรืองานที�คนพิการตอ้งทาํโดยคาํนึงถึงการบรรลุป้า
หมายเป็นสาํคญั 

4) ตดัสินใจเลือกงานที�ยุง่ยากหรือเป็นไปไม่ไดส้าํหรับคนพิการในขณะนั7น 
5) ระบุบริการ เทคโนโลยสิี�งอาํนวยความสะดวกที�เหมาะสมสาํหรับคนพิการ 
ขอ้คาํนึงในการพิจารณาใช ้5 ขั7นตอนของรูปแบบการพิจารณาเทคโนโลยีสิ�งอาํนวยความสะดวกตาม

ความตอ้งการจาํเป็นของคนพิการรายบุคคลทีมงานช่วยเหลือควรมีการติดตามผล ดงันี7  
1)  ถ้าปัจจุบันนักเรียนมีเทคโนโลยีสิ� งอาํนวยความสะดวกใช้อยู่แล้ว ให้พิจารณาว่าเพียงพอและ

เหมาะสมตามเป้าหมายในแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือไม่ 
2) นักเรียนมีความต้องการจาํเป็นในการใช้เทคโนโลยีสิ� งอาํนวยความสะดวกเพื�อมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ 
3) เทคโนโลยีสิ�งอาํนวยความสะดวกสามารถช่วยให้นกัเรียนสื�อสารไดเ้พิ�มขึ7นหรือมีปฏิสัมพนัธ์ใน

สังคมไดม้ากขึ7นหรือไม่ 
Zabala (2011)   มีการพิจารณาความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยสิี�งอาํนวยความสะดวก ตามกรอบงาน SETT  

มุ่งเน้นการประเมินเทคโนโลยีสิ� งอาํนวยความสะดวกแบบเคลื�อนที� (A Dynamic Assistive Technology 
Evaluation; DATE)  เพื�อใหเ้ป็นส่วนหนึ�งของการสื�อสารและกระบวนการประเมิน ซึ� งกระบวนการประเมินจะ
เป็นประโยชน์ต่อทีมผูช่้วยเหลือ คือ  

1)  การอธิบายและการจาํแนกประเด็นต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง  
2)  การรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่งเขา้ดว้ยกนั  
3)  การวเิคราะห์ขอ้มูล  
4)  การจดัลาํดบัแนวทางการแกปั้ญหา   
5) การพฒันาแผนการช่วยเหลือ ที�สอดคลอ้งกบัขอ้มูลการประเมินดา้นต่างๆ รวมทั7งเป้าหมายที�ตั7งไวร่้วมกนั 
6)  การชี7ผลลพัธ์ ซึ� งทาํใหก้ารพฒันาคนพิการมีเป้าหมายร่วมกนัในการช่วยเหลือ 
 

จากที�กล่าวมาจะเห็นไดว้า่ประเทศไทยไดใ้ห้ความสําคญักบัการสนบัสนุนเทคโนโลยีสิ�งอาํนวยความ

สะดวกแก่คนพิการเพื�อให้คนพิการในวยัเรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั�วไป โดยขอรับได้

หลงัจากผา่นกระบวนการทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล ทั7งนี7 เพื�อเพิ�ม รักษา คงไว ้หรือพฒันาความสามารถ

และศกัยภาพที�จะเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสาร การสื�อสาร รวมถึงกิจกรรมอื�นใดในชีวติประจาํวนัเพื�อการดาํรงชีวติอิสระ  
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