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เทคโนโลยี สิ งอํานวยความสะดวก สื อบริ การและความช่ วยเหลืออืนใดทางการศึกษาสํ าหรั บคนพิการ
ดร.สมพร หวานเสร็ จ1
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรคสาม ได้บญั ญัติให้คนพิการมีสิทธิ ตาม ได้รับ
สิ งอํานวยความสะดวก สื อ บริ การ และความช่วยเหลื ออืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดใน
กฎกระทรวง ซึ งคนพิการทีต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี7 มีถินทีอยูใ่ นประเทศไทย มีความต้องการจําเป็ นพิเศษทาง
การศึกษา ตามทีกําหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและลงทะเบียนเข้าศึกษาในสถานศึกษา สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 วรรคสอง กําหนดให้สถานศึกษาในทุก
สังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุ นการเรี ยนการสอน ตลอดจนบริ การเทคโนโลยี สิ งอํานวยความสะดวก
สื อ บริ การและความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา ทีคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เทคโนโลยี
สิ งอํานวยความสะดวกสื อ บริ การและความช่ วยเหลื ออืนใดทางการศึกษา ทีคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ มีนกั วิชาการหลายท่านกล่าวไว้ ดังนี7
ความหมายและความสํ าคัญ
ศรี ยา นิ ยมธรรม (2548) กล่าวว่า เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวก หมายถึง วิทยาการ องค์ความรู ้
เทคนิควิธี และอุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือให้ผทู ้ ีมีความบกพร่ องสามารถทํากิจกรรมต่างๆ ในชี วิตประจําวัน
ได้ ทั7ง ในส่ ว นของกิ จ วัต รประจํา วัน การทํา งาน และกิ จ กรรมนัน ทนาการ รวมทั7ง การสามารถเข้า ถึ ง
สภาพแวดล้อมต่างๆ และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคมร่ วมกับผูอ้ ืนได้
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ให้ความหมาย เทคโนโลยีสิงอํานวยความ
สะดวก คือ เครื องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรื อบริ การทีใช้สาํ หรับคนพิการโดยเฉพาะ หรื อทีมีการดัดแปลง
หรื อปรั บใช้ให้ ตรงกับความต้องการจําเป็ นพิ เศษของคนพิ การแต่ ละบุ คคล เพื อเพิ ม รั กษา คงไว้ หรื อพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพทีจะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การสื อสาร รวมถึงกิ จกรรมอืนใดในชี วิตประจําวันเพือการ
ดํารงชีวติ อิสระ
ศูนย์วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ (2554) กล่าวว่าเทคโนโลยีสิง
อํานวยความสะดวกเป็ นวิทยาการที มุ่งพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิการ ให้พน้ จากอุปสรรค ทีทําให้คนพิการ มี
สมรรถนะ ทีด้อยกว่าคนปกติ ทั7งในด้าน การดําเนิ นชี วิตประจําวัน การศึกษา และการประกอบอาชี พ วิทยาการ
ของ เทคโนโลยีด้านนี7 จึ งต้องคํานึ งถึ ง สภาพความพิการ อันได้แก่ ความพิการทางกาย ทางตา ทางหู ทาง
สติปัญญา และทางการเรี ยนรู ้ ในการสร้าง สิ งอํานวยความสะดวก ให้ตรงกับความต้องการ เฉพาะของผูพ้ ิการ
แต่ละประเภท การพัฒนาสิ งอํานวยความสะดวก จําเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือ ของผูท้ ีเกี ยวข้องหลายสาขา
นอกจากความรู ้ เทคโนโลยีแกนหลัก แล้วยังต้องใช้ความรู ้ ทางด้านการแพทย์ การบําบัด การศึ กษาพิเศษ
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วิศวกรรมการฟื7 นฟูสมรรถภาพ ( Rehabilitation Engineering) รวมทั7ง การออกแบบผลิตภัณฑ์ ทีต้องคํานึ งถึง
ส่ วนติดต่อใช้งาน ( User Interface) กับผูพ้ ิการ ซึ งมีความต้องการพิเศษ
วิทยาลัยราชสุ ดา (2554) ให้ความหมาย เทคโนโลยี สิ งอํานวยความสะดวก เป็ นเทคโนโลยีทีได้รับการ
พัฒนาขึ7 นหรื อดัดแปลงจากทีมี อยู่เดิ ม นํามาผลิ ตเป็ นอุ ปกรณ์ หรื อผลิ ตภัณฑ์ใหม่ เพือนํามาใช้ในการเพิมขี ด
ความสามารถของผู ้พิ ก าร ให้ ส ามารถทํา งานหรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ในชี วิ ต ประจํา วัน ได้แ บบพึ งพิ ง ตัว เอง
(Independent Living) หรื อพึงพิงผูอ้ ืนน้อยทีสุ ด และมีส่วนร่ วมในสังคมได้อย่างเต็มที ทั7งนี7 ครอบคลุมไปถึ ง
การให้บริ การ การประยุกต์ใช้และการนําไปปฏิ บตั ิเพือลดอุปสรรคในการทํากิจกรรมของผูพ้ ิการ ซึ งผลิ ตจาก
เทคโนโลยีข7 นั พื7นฐาน (Low Technology) ไปจนถึ งเทคโนโลยีข7 นั สู ง (High Technology) อุปกรณ์ หรื อ
ชิ7นส่ วนของอุปกรณ์ หรื อผลิตภัณฑ์ ซึ งวางจําหน่ายทัวไป ดัดแปลง หรื อผลิตขึ7นมาเฉพาะบุคคล เพือนํามาใช้ใน
การเพิมเติมดูแลรักษา หรื อพัฒนาความสามารถในการทํากิจกรรม ของผูพ้ ิการทีใช้อุปกรณ์น7 นั ๆ
Dykes and Lee (1994) ให้ความหมายว่า เทคโนโลยี สิ งอํานวยความสะดวกเป็ นการประยุกต์เครื องมือ
หรื ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่ใช้อิเล็กทรอนิ กส์ ใช้เทคโนโลยีข7 นั สู งหรื อตําเพือให้คนพิการสามารถทํา
กิ จกรรมได้สําเร็ จภายในสภาพแวดล้อมที หลากหลาย เพิมศัก ยภาพในการเคลื อนไหว การสื อสาร การทํา
กิจกรรมในชั7นเรี ยน ศักยภาพในการประกอบอาชี พรวมทั7งการเข้าถึงสิ งแวดล้อมและแหล่งเรี ยนรู ้ ในระยะแรก
เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกพัฒนาขึ7นเพื อจัดท่า ทาง ระบบการหายใจ ระบบกระดู ก ของคนพิการให้
เหมาะสม แต่ปัจจุบนั ถูกนํามาใช้ในห้องเรี ยนมากขึ7นทั7งนี7 เพือให้นกั เรี ยนพิการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน
ในชั7นเรี ยน เรี ยนรู ้และเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนได้ดี มีการผลิตด้วยวัสดุทีคงทน ยืดหยุน่ เบาและสามารถ
ทําหน้าทีได้หลายอย่าง อุปกรณ์บางอย่างถูกออกแบบทีเป็ นสากล (Universal Design) เพือให้คนทัวไปและคน
พิการสามารถใช้ได้ร่วมกัน นอกจากนี7เป้ าหมายในการใช้เทคโนโลยีเครื องช่วยในโรงเรี ยนมีดงั นี7
1) การมีส่วนร่ วมในโรงเรี ยน ชุมชนและกิจกรรมของครอบครัว
2) เพือให้นกั เรี ยนรู ้สึกมันคง ปลอดภัย
3) ประสบผลสําเร็ จในการทํากิจกรรม
4) สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ เครื องมือการเรี ยนและมีส่วนร่ วมกับเพือนๆ ภายใต้
สิ งแวดล้อมทีหลากหลายทั7งในห้องเรี ยน สนามเด็กเล่น ห้องอาหารและอืนๆ
5) สร้างสถานการณ์ทียืดหยุน่ มีทางเลือก หรื อควบคุมในระหว่างการร่ วมกิจกรรม
Department of Education and The Connecticut Birth to Three System (1999) ให้ความหมาย
เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกว่าเป็ นบริ การและความช่วยเหลือสําหรับคนพิการในการเลือก การเข้าถึงและ
การใช้เทคโนโลยีเครื องช่วย อย่างเหมาะสม
Stanberry and Raskind (2008) กล่าวว่า เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกเป็ นอุปกรณ์ เครื องช่ วยที
ทดแทนทักษะทีขาดหรื อบกพร่ องของคนพิการ ไม่ใช่กระบวนการรักษาแต่เป็ นการปรับปรุ งทักษะทีบกพร่ อง
เช่น ทักษะการอ่าน การเขียน ทักษะทางการเรี ยน เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกเป็ นการเพิมความไว้วางใจ
ในตนเอง ความรู ้สึกความเป็ นอิสระและมีประสบการณ์เกียวกับการทํางานสําเร็ จด้วยตนเอง
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Wikipedia (2011) ให้ความหมาย เทคโนโลยี สิ งอํานวยความสะดวก ว่า เป็ นเหมือนร่ ม ทีประกอบด้วย
การช่ วยเหลื อ การประยุกต์ อุปกรณ์ การฟื7 นฟู สําหรับคนพิการนอกจากนี7 ยงั รวมถึ งกระบวนการในการเลื อก
การกําหนดตําแหน่ง และการใช้เทคโนโลยี สิ งอํานวยความสะดวก สนับสนุ นให้คนพิการมีอิสระ ทํากิจกรรมได้
สําเร็ จ เป็ นการเพิมความสามารถให้แก่คนพิการในการทํางานให้สําเร็ จผ่านเทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกที
ผ่านการออกแบบให้เป็ นสากล ซึ งคนพิการสามารถใช้ได้เช่นเดียวกับคนทัวไป (Universal Design) ตัวอย่าง
เทคโนโลยี สิ งอํานวยความสะดวก ด้านสถาปั ตยกรรม ประกอบด้วย การตัดขอบโครงสร้างอาคารหรื ออุปกรณ์
เช่น กรอบสําหรับยืน ข้อความจากโทรศัพท์ แป้ นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ทีใช้การได้ง่าย ตัวอักษรขยาย อักษรเบรล์ล
โปรแกรมจําเสี ยง คนพิการจะได้รับการพัฒนาบุคลิก ภาพส่ วนบุคคล การปรับตัวในสังคม การสร้างกลวิธีลด
อาการสันเวลาอยู่ในสังคม หรื อการใช้ภาษามื อเพือการสื อสารของคนหู หนวก เทคโนโลยีเครื องช่ วยที ออก
แบบอย่างเป็ นสากลจะเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ การออกแบบผลิ ตภัณฑ์หรื อโครงสร้ างทีคนทุกคนเข้าถึงได้ง่าย
เช่น การตัดขอบถนนบนทางเท้าเพือบอกว่าจะต้องข้ามถนน ซึ งจะมีประโยชน์ต่อคนพิการทางการเคลื อนไหว
ผูป้ กครองทีเข็นรถเด็ก คนทีเข็นรถบรรทุกสิ งของทีซื7 อมาจากห้างสรรพสิ นค้าหรื อนักท่องเทียวทีถื อกระเป๋ า
ลาก สําหรับบุคคลทีมีความบกพร่ องทางการเรี ยนเรี ยนรู ้ มีปัญหาการเขียนหรื อการอ่าน สามารถใช้โปรแกรม
อ่านคํา (Text to Speech) และโปรแกรมการสะกดคําจะทําให้การเขียนคําง่ายขึ7น คอมพิวเตอร์ ทีมีโปรแกรม
ลําดับเรื องราว ตรวจสอบคําผิด เสี ยงสังเคราะห์ เป็ นพื7นฐานสําคัญของเทคโนโลยีเครื องช่ วยทีพัฒนาคุ ณภาพ
ชี วิตของบุคคลทีมีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ และบุคคลทีมีความบกพร่ องทางการเห็ น โปรแกรมช่ วยสะกดคํา และ
ส่ งเสริ มการจําเสี ยง เป็ นโปรแกรมทีนําไปสู่ ประสบการณ์การอ่าน การเขียนซึ งเป็ นประโยชน์ต่อคนทัวไป
กล่ าวโดยสรุ ป เทคโนโลยี สิ งอํานวยความสะดวก หมายถึ ง เทคโนโลยี เครื องมื อ อุ ป กรณ์ ฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์แวร์ บริ การ หรื อที มีการดัดแปลงหรื อปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจําเป็ นพิเศษของคนพิการแต่ละ
บุคคลทีได้รับการพัฒนาออกแบบอย่างเป็ นสากลสนับสนุ นให้คนพิการมีอิสระ เพิมความสามารถให้แก่คน
พิการในการทํางานให้สาํ เร็ จ
ประเภทของเทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกสํ าหรับคนพิการ
ศรี ยา นิยม (2548) แบ่งประเภทของเทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวก 3 แบบ ดังนี7
1) แบ่งตามตามวัตถุประสงค์ในการใช้ ได้แก่
1.1) เทคโนโลยีทีใช้กบั ร่ างกาย หมายถึ ง เครื องช่ วยแก้ไขหรื อทดแทนส่ วนของร่ างกายที
สู ญเสี ยหรื อบกพร่ องโดยนํามาใช้กบั ร่ างกายหรื อต้องนําติดตัวไปใช้เพือลดอุปสรรค เช่น กายอุปกรณ์เทียม กาย
อุปกรณ์เสริ ม ไม้ค7 าํ ยัน รถเข็น ไม้เท้าขาว ฯลฯ
1.2) เทคโนโลยีดา้ นสถาปั ตยกรรม หมายถึง สิ งทีได้รับการสร้างขึ7นโดยเป็ นส่ วนประกอบใน
ระบบโครงสร้างพื7นฐานโดยมากเป็ นไปเพืออํานวยความสะดวกในสถานทีสาธารณะ เช่น ทางลาด สัญญาณไฟ
หรื อสัญญาณเสี ยง พื7นผิวต่างสัมผัสบนบาทวิถี (Braille Block) ฯลฯ
1.3) เทคโนโลยีด้า นสารสนเทศ หมายถึ ง สิ งที ช่ วยหรื อขจัดอุ ป สรรคในการเข้า ถึ ง ข้อมู ล
ข่าวสาร เช่น เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต โทรศัพท์สาํ หรับคนหูหนวก ฯลฯ
เทคโนโลยี สิ งอํานวยความสะดวก สื อบริ การและความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ โดย ดร.สมพร หวานเสร็ จ
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2) แบ่งตามลักษณะความยาก – ง่ายในการสร้าง ได้แก่
2.1) เทคโนโลยีอย่า งง่ า ย เป็ นเทคโนโลยีที สร้ า งขึ7 น โดยอาศัย ภู มิ ปั ญญาที เรี ย บง่ า ยและมี
วิธีการใช้อย่างง่ายๆ เช่น ไม้ค7 าํ ยัน หนังสื ออักษรเบรลล์ เทปบันทึกเสี ยง ฯลฯ
2.2) เทคโนโลยีข7 นั สู ง เป็ นเทคโนโลยีทีมีความซับซ้อนในขั7นตอนการผลิ ต และการนํามาใช้
มากขึ7น เช่น โทรศัพท์สาํ หรับคนหูหนวก (TTY/TDD) โปรแกรมขยายหน้าจอ ล้อเข็นไฟฟ้ า ฯลฯ
3) แบ่งตามการฟื7 นฟูสมรรถภาพ ได้แก่
3.1) เทคโนโลยีด้านการฟื7 นฟูสรรถภาพทางการแพทย์ ส่ วนใหญ่เป็ นอุ ป กรณ์ ทีใช้ใ นการ
ประเมิน การบําบัดรักษา การออกกําลังกาย และป้ องกันการเกิดของโรคหรื อป้ องกันโรคแทรกซ้อน เช่น อุปกรณ์วดั
กําลังของกล้ามเนื7อ (Hand Dynamometer) อุปกรณ์วดั ช่วงการเคลือนไหวของข้อ ฯลฯ
3.2) เทคโนโลยีดา้ นการฟื7 นฟูสมรรถภาพทางสังคม เป็ นอุปกรณ์ทีช่วยส่ งเสริ มการเข้าร่ วมใน
สังคม โดยเริ มจากอุปกรณ์ช่วยเหลือตนเองภายในบ้านและในการทํากิจวัตรประจําวัน เช่น อุปกรณ์ช่วยแต่งตัว
อุปกรณ์ช่วยรับประทานอาหาร ฯลฯ หลังจากนั7นจึงเริ มการใช้อุปกรณ์ ในการดํารงชี วิตในสังคม เช่ น อุปกรณ์
ช่วยการเขียนหรื อการพิมพ์สาํ หรับการทํางาน อุปกรณ์ช่วยการติดต่อสื อสารกับผูอ้ ืน ฯลฯ
3.3) เทคโนโลยีดา้ นการฟื7 นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา เป็ นอุปกรณ์ ในการเรี ยนการสอนใน
ชั7นเรี ยน และการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรี ยน ได้แก่ อุปกรณ์ช่วยการรับรู ้และความเข้าใจ อุปกรณ์ช่วยใน
การจัดท่าทางในการเรี ยนให้เหมาะสมไม่เป็ นอุปสรรคในการเรี ยน อุปกรณ์ช่วยในการสอบ/ วัดผล เป็ นต้น
3.4) เทคโนโลยีดา้ นการฟื7 นฟูสมรรถภาพทางด้านอาชี พ เป็ นเครื องมือในการประกอบอาชี พ
สาขาต่างๆ เช่น เครื องมือช่างทีดัดแปลงให้มีดา้ มจับให้มีรูปร่ าง ขนาด และนํ7าหนัก ทีช่วยให้สามารถใช้งานได้
ง่ายขึ7น ฯลฯ
Slobogin (2011) แบ่งประเภทของเทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวก ดังนี7
1) อุ ป กรณ์ หรื อ สื อที ควบคุ ม และเข้า ถึ ง สิ งแวดล้อม (Access and Environmental Controls)
ประกอบด้วย อุปกรณ์ทีควบคุมทางอิเล็คทรอนิ ก เช่น สวิตช์ แป้ นพิมพ์พิเศษ เม้าส์ รี โมทคอนโทรล ซึ งช่วยให้
คนพิการเข้าถึงหรื อเป็ นส่ วนหนึงของชุมชนได้ เช่นเดียวกับการทําทางลาด ประตูเปิ ด-ปิ ด อัตโนมัติหรื ออักษร
เบรล์ล
2) อุปกรณ์ สื อช่วยการทํากิจกรรมในชี วิตประจําวัน (Aids to Daily Living) เช่ น การแปรงฟั น การ
อาบนํ7าแต่งตัว การรั บประทานอาหาร ประกอบด้วย เครื องมื อเสริ มด้าม จาน ถ้วย อุ ปกรณ์ กนั ลื น ห้องนํ7าที
ออกแบบพิเศษ
3) เทคโนโลยีดา้ นการฟั ง (Assistive Listening) เป็ นอุปกรณ์ ส่ งเสริ มบุคคลทีมีความบกพร่ องทางการ
ได้ยนิ ประกอบด้วย เครื องช่วยฟัง เครื องขยายเสี ยง ข้อความบนหน้าจอโทรทัศน์ และโทรศัพท์แบบพิมพ์
4) การสื อสารทางเลื อก (Augmentative/Alternative Communication) เป็ นเทคโนโลยีสนับสนุ น
ความสามารถทางการสื อสารสํา หรั บ บุ ค คลที มี ปั ญหาการพูด หรื อความเข้า ใจภาษา การสื อสารทางเลื อก
ประกอบด้วย กระดานสื อสาร เครื องช่วยออกเสี ยง โปรแกรมและคอมพิวเตอร์ ทีช่วยในการสื อสาร
เทคโนโลยี สิ งอํานวยความสะดวก สื อบริ การและความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ โดย ดร.สมพร หวานเสร็ จ
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5) การเรี ยนการสอนที ใช้ ค อมพิ วเตอร์ (Computer-Based Instruction) ซอฟต์ แวร์ ที ช่ วยส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่าน การเขียน คณิ ตศาสตร์ และเนื7อหาสาระวิชาต่างๆสําหรับนักเรี ยนบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
6) การเคลือนย้ายตนเอง (Mobility) เป็ นเครื องมือสําหรับบุคคลทีมีความบกพร่ องทางการเคลือนไหว
บกพร่ องทางการมองเห็น ประกอบด้วย รถเข็นคนพิการ โครงฝึ กเดินและจักรยานประยุกต์
7) การจัดท่าทาง (Positioning) เป็ นเทคโนโลยีทีช่วยให้บุคคลทีบกพร่ องทางร่ างกายอยูใ่ นท่าทางที
เหมาะสมสําหรับเรี ยนรู ้โดยไม่ตอ้ งเหนือยมาก ประกอบด้วย เก้าอี7 โต๊ะปรับพิเศษ โครงฝึ กยืน ลิมพร้อมสายรัด
8) เครื องช่ วยมองเห็น (Visual Aids) เป็ นเทคโนโลยีทีช่วยให้บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการเห็นให้
เข้าถึงข้อมูล ประกอบด้วย หนังสื ออักษรขยาย หนังสื อเสี ยง แว่นขยาย ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ พูดได้ เครื องทํา
อักษรนูนสําหรับคนพิการสายตา
Department of Education and The Connecticut Birth to Three System (1999) แบ่งเทคโนโลยีสิงอํานวย
ความสะดวกตามหน้าที ดังนี7
1) อุปกรณ์ เครื องช่วยส่ งเสริ มการคิด สติปัญญา เช่น ของเล่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2) เครื องช่ วยเหลื อส่ งเสริ มการเคลื อนไหวหรื ออุ ปกรณ์ ประยุกต์ที ช่ วยให้คนพิ การเคลื อนไหวและมี
ปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมได้ เช่น รถเข็นคนพิการ สกู๊ตเตอร์ คอกฝึ กเดิน
3) อุปกรณ์หรื อเครื องช่วยในการสื อสารทางเลือก เช่น กระดานสนทนา อุปกรณ์ส่งเสริ มการฟัง เป็ นต้น
4) อุปกรณ์เครื องช่ วยในการควบคุมสิ งแวดล้อม เช่น เครื องช่วยเหลื อทํากิจวัตรประจําวัน เครื องช่ วย
ในการประกอบอาชีพและเทคโนโลยีสาํ หรับนันทนาการ
การใช้ เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกทางการศึกษา
เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวก ทําให้คุณภาพชีวติ ของนักเรี ยนทีมีความบกพร่ อง
มีคุณภาพชี วิตทีดี ข7 ึนเนื องจากชดเชยความลําบากและให้ความสําคัญกับความสามารถทีมี อยู่ เพราะนักเรี ยน
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ มีจุดเด่น ข้อจํากัด ความสนใจและประสบการณ์เฉพาะบุคคล การเลื อกเทคโนโลยีสิง
อํานวยความสะดวกสําหรั บนัก เรี ย นบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ควรมี การวิเคราะห์ อย่างละเอี ย ดเป็ นระบบ ซึ ง
ประกอบด้วย ความเป็ นปั จเจกชน เทคโนโลยี งานและบริ บท ดังรู ป (Stanberry and Raskind, 2008)
ความเป็ นปั จเจกชน
(Individual)

เทคโนโลยี
(Technology)

งาน/กิจกรรม
(Task)

บริ บท
(Context)

ภาพที 1 การวิเคราะห์การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

เทคโนโลยี สิ งอํานวยความสะดวก สื อบริ การและความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ โดย ดร.สมพร หวานเสร็ จ
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การเลือกเทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกทีเหมาะสมกับนักเรี ยนบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ควรมีความ
ละเอียดในการวิเคราะห์การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั7ง 4 คือ 1) ความเป็ นปั จเจกชน 2) เทคโนโลยี
3) งาน และ 4) บริ บท
ในการพิจารณาการสนับสนุ นเทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกสําหรับนักเรี ยนรายบุ คคลสิ งสําคัญ
ควรพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง ซึ งอาจใช้การทดสอบเพือให้สามารถแยกความเฉพาะหรื อความยุง่ ยากตามความ
ต้องการจําเป็ นในการใช้เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกของแต่ละบุคคล เช่น นักเรี ยนบกพร่ องทางการอ่าน
แต่มีความสามารถในการฟั ง ครู ควรสนับสนุ นให้นกั เรี ยนใช้หนังสื อเสี ยง (Audio Books) เพือพัฒนาการอ่าน
ของนักเรี ยน เป็ นต้น ซึ งข้อมูลจุดอ่อน จุดแข็งของนักเรี ยนนี7 ควรศึกษาจากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย คือ บันทึก
ข้อมูลนักเรี ยนของโรงเรี ยน แบบประเมินมาตรฐาน หรื อการสัมภาษณ์ผทู ้ ีเกียวข้อง เช่น ผูป้ กครอง ครู นักบําบัด
เพือนหรื ออืนๆ หรื อการสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน
Department of Education and The Connecticut Birth to Three System (1999) และ Clark and Ceasar
(2009) กล่าวว่ากระบวนการใช้เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวก ประกอบด้วย 6 ขั7นตอน ดังนี7
1) การประเมินความต้องการจําเป็ น (The Evaluation of The Needs) ของเด็กคนพิการ โดยประเมิน
ความสามารถในการทํากิจกรรมในสิ งแวดล้อมประจําวัน
2) การจัดหาหรื อจัดซื7 อเพือให้ได้มาซึ งเทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกสําหรับเด็กพิการ
3) การเลือก การออกแบบ ความเหมาะสม การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ การดัดแปลง การประยุกต์ การ
ดูแลรักษาหรื อการทําหน้าทีทดแทน ของเทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวก
4) การประสานความร่ วมมือกับทีมสหวิทยาการ การช่วยเหลื อระยะแรกเริ ม การบริ การเทคโนโลยีสิง
อํานวยความสะดวก เช่ น ความร่ วมมื อระหว่างนักวิชาชี พทางการฟื7 นฟูสมรรถภาพ กับนักการศึ กษาในการ
วางแผนหรื อจัดทําโปรแกรมการจัดการศึกษา
5) การฝึ กอบรมหรื อการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคสําหรับคนพิการหรื อสมาชิกในครอบครัว
6) การฝึ กอบรมหรื อให้ ความช่ วยเหลื อทางเทคนิ คซึ งต้องใช้ ความเชี ยวชาญ เช่ น การให้ บริ การ
เตรี ยมการด้านการศึกษาหรื อการฟื7 นฟูสมรรถภาพ การประกอบอาชี พ การรับจ้าง หรื อทักษะอืนๆ ทีเป็ นสิ งสําคัญ
ในการดําเนินชีวติ ของของคนพิการ
เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกสํ าหรับคนพิการประเภทต่ างๆ
เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวก สําหรั บคนพิ การประเภทต่า งๆ มี ความเฉพาะแตกต่ างกัน
รายละเอียดดังนี7 (ศรี ยา นิยมธรรม, 2548)
1) เทคโนโลยีเพือการเรี ยนรู ้สาํ หรับเด็กทีมีสายตาเลือนราง
เด็กทีมีสายตาเลือนรางเป็ นเด็กทีมี
การเห็นเหลืออยู่ ดังนั7นการใช้เทคโนโลยีเพือการเรี ยนรู ้สําหรับเด็กคือ การปรับอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกใน
การอ่าน และการใช้ประสาทสัมผัสหลายทาง การให้แสงสว่างทีเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพสายตาของเด็ก
เป็ นรายบุ ค คล ได้แก่ แว่นขยาย กล้องส่ องทางไกลและเลนส์ ส่ งระยะไกล กล่ องไฟ บรรทัดนู นและแผ่น
บรรทัด การใช้สีตดั กัน ทีววี งจรปิ ด การขยายตัวอักษร
เทคโนโลยี สิ งอํานวยความสะดวก สื อบริ การและความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ โดย ดร.สมพร หวานเสร็ จ
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2) เทคโนโลยีการเรี ยนรู ้สําหรับเด็กตาบอด เป็ นเทคโนโลยีทีใช้ทกั ษะประสาทสัมผัสทดแทนการ
เห็น คือ การสัมผัสและการได้ยิน เด็กตาบอดจึงจําเป็ นต้องเรี ยนรู ้ภาษาด้วยอักษรเบรลล์ และการใช้การฟั งเพือ
การเรี ยนรู ้ เป็ นหลัก ได้แก่ อักษรเบรลล์ พิมพ์ดีดเบรลล์ แท่งไม้สอนสัญลักษณ์ เบรลล์ แผ่นรองเขี ยนอักษร
เบรลล์ และดิ น สอเหล็ ก สํ า หรั บ เขี ย นอัก ษรเบรลล์ เครื องทํา ภาพนู น สื อการเรี ย นการสอนที มี ค วามนู น
โน้ตบุค๊ คนตาบอด เครื องจําอักขระด้วยแสง โปรแกรมอ่านหน้าจอ
เทคโนโลยีสําหรั บ การดํารงชี วิตอิ สระ (Independent Living) เทคโนโลยีกลุ่ ม นี7 เป็ นการประยุก ต์
ดัดแปลง สิ งที ใช้ในชี วิตประจําวัน ให้เหมาะกับเด็กที มีความบกพร่ องทางการเห็ น เพือให้สามารถทํากิ จวัตร
ประจําวันได้เอง โดยให้พึงพาผูอ้ ืนน้อยทีสุ ด แบ่งเป็ น
2.1) การทําครัวและรับประทานอาหาร
2.2) เครื องมือเครื องใช้สาํ หรับการทํางานในบ้าน
2.3) อุปกรณ์ทีใช้ในการเดินทาง
การทําครั วและการรั บ ประทานอาหาร การดัดแปลงเครื องมื อเครื องใช้ในครั ว ภาชนะ เพือสะดวก
สําหรับผูท้ ีใช้ทกั ษะประสาทสัมผัสทางการได้ยนิ มีเสี ยง และการสัมผัส (พื7นผิวทีแตกต่าง) เช่น ทีวัดระดับแก้ว
นํ7า ทีตั7งไข่สาํ หรับต้ม ทีแยกไข่แดงออกจากไข่ขาว ทีเปิ ดจุกขวด เครื องช่างส่ วนผสมอาหารพูดได้ ปุ่ มบอกเวลา
ขยายตัวเลขขนาดใหญ่ เครื องช่างส่ วนผสมอาหารอักษรเบรลล์ แผ่นยางรองภาชนะสี ต่างๆ ทําให้พ7ืนผิวและสี
ตัดกับโต๊ะอาหาร
เครื องมื อเครื องใช้ภายในบ้าน การดัดแปลงเครื องมื อเครื องใช้ภายในบ้านให้เหมาะกับผูท้ ี บกพร่ อง
ทางการเห็ นโดยคํานึ งถึงการใช้เครื องมือเครื องใช้และการอยูใ่ นสภาพแวดล้อมบริ เวณบ้าน เช่ น ทีวัดแสง ส่ ง
เสี ยงเตือนเมือภายในบ้านไม่ได้ปิดไฟ เครื องวัดไฟถ่านไฟฉาย ส่ งเสี ยงเมือถ่านไฟฉายยังใช้งานได้ ทีเย็บปั กถัก
ร้อย ปรับสําหรับให้ใช้การสัมผัส และการฟังเสี ยง กระดุมสี ต่างๆ สําหรับจับคู่เสื7 อผ้า
3) เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกสําหรับเด็กทีมีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
เทคโนโลยีเพือการดํารงชี วิต ได้แก่ เครื องช่ วยฟั ง ประสาทหู เที ยม โทรศัพท์ขอ้ ความสําหรับผูท้ ี มี
ความบกพร่ องทางการได้ยนิ เครื องบันทึกคลืนเสี ยงเทเลสคริ ท
เทคโนโลยีเพือการเรี ยนรู ้ เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกเพือช่ วยในการเรี ยนรู ้ ของเด็กทีมี ความ
บกพร่ องทางการได้ยนิ มีหลายชนิด ได้แก่ โทนบาร์ เครื องฝึ กการออกเสี ยงนาสิ ก เครื องฝึ กการออกเสี ยงเสี ยด
แทรก เครื องฝึ กระดับเสี ยง เครื องมือในการฝึ กฟั งและฝึ กพูด เครื องมือในการฝึ กพูดโวเคิลทู โปรแกรมฝึ กพูด
การอ่านริ มฝี ปาก ท่าแนะคําพูด การใช้ท่าทาง การสะกดนิ7 วมือ ภาษามือ ระบบรวม (Total Communication)
ล่ามภาษามือ
4) เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกสําหรับเด็กทีมีความบกพร่ องทางร่ างกาย แบ่งตามประโยชน์ที
ได้รับด้านการดํารงชีวติ ประจําวัน ได้แก่
4.1) อุปกรณ์สําหรับจัดท่าทาง เช่ น โต๊ะไฟฟ้ า แท่นยืนไฟฟ้ า เก้าอี7ปรับระดับ แท่นยก เก้าอี7
ปรับระดับ เก้าอี7สาํ หรับนังพักและนังรับประทานอาหาร
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4.2) อุปกรณ์ในการช่วยเหลือตนเอง ได้แก่ กรรไกร มีด ช้อนส้อม อุปกรณ์รองภาชนะกันลืน
อุปกรณ์ไฟฟ้ าช่ วยป้ อนอาหาร แผ่นกันอาหารหก อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกในการดื ม อุปกรณ์ หยิบสิ งของ
เก้าอี7ครอบโถส้วม ฟองนํ7าและแปรง อุปกรณ์ช่วยจับ
4.3) อุปกรณ์ช่วยในการแต่งตัว ได้แก่ อุปกรณ์สวมถุงเท้า อุปกรณ์ช่วยติดกระดุม
4.4) เครื องใช้ในครัว ได้แก่ เขียง เครื องหันและมีด ทีเปิ ดกระป๋ อง ทีจับชามและเครื องครัวที
ปรับสภาพสําหรับผูท้ ีมีขอ้ จํากัดในการใช้มือ เครื องช่วยเดิน ไม้ค7 าํ ยัน ไม้เท้า รถเข็น กายอุปกรณ์เสริ มและกาย
อุปกรณ์เทียม อุปกรณ์เสริ มและอุปกรณ์เทียม เครื องควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ หุ่ นยนต์ผชู ้ ่วย ทีช่วย
จับโทรศัพท์
แบ่ ง ตามประโยชน์ ที ได้รับ ด้า นการศึ กษา ได้แก่ โต๊ะ ทํา งานแบบเว้า แป้ นพิ ม พ์ดัดแปลง อุ ป กรณ์
ควบคุมคียบ์ อร์ ด แว่นตาปริ ซึม ทีวางหนังสื อ เครื องช่วยเขียนและช่วยพิมพ์ เครื องช่วยเปิ ดหนังสื อ โปรแกรม
ต่างๆ
5) เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกสําหรั บเด็กที มี ความบกพร่ องทางสติ ปัญญา จะอยู่ในรู ปของ
ซอฟท์แวร์ ทางการศึกษาในรู ปแบบต่างๆ โดยมีการกระต้นให้เกิดการอยากเรี ยนรู ้ ดว้ ยสี สัน เพลงและเสี ยงพูด เช่ น
บทเรี ยนมัลติมิเดีย การรู ้จกั ตัวอักษร การรู ้จาํ เสี ยงพูด เครื องอ่านอักขระ หรื อซอฟท์แวร์ อ่านหน้าจอ ฯลฯ เพือช่วยให้
ผูเ้ รี ยนมีสมาธิ และมีความสนใจในการเรี ยนรู ้มากขึ7น สามารถแบ่งออกเป็ นประเภทต่างๆ ดังนี7
5.1) แบ่งตามประโยชน์ทีได้รับด้านการดํารงชี วิตประจําวัน ได้แก่ การปรับสิ งแวดล้อม ตารางเวลา
ในการทํากิจวัตรประจําวัน นาฬิกาบอกเวลา อุปกรณ์ช่วยในการสื อสาร
5.2) แบ่งตามประโยชน์ทีได้รับด้านการศึกษา ได้แก่ การบรรยายให้ฟัง อุปกรณ์ ช่วยจําเสี ยง จอ
สั ม ผัส การเดาคํา ซอฟท์แ วร์ ที ใช้ป ระสาทสั ม ผัส คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยฝึ กสมาธิ ปากกาและสมุ ดบันทึ ก เกม
การศึกษา กิจกรรมการเล่นและกิจกรรมเข้าจังหวะ
6) เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกสําหรับเด็กทีมีความบกพร่ องทางภาษาและการสื อสาร ได้แก่
6.1) เครื องช่วยในการสื อสารประเภทฮาร์ ดแวร์ เช่น โอภา เครื องช่วยในการสื อสารแบบเงา เครื อง
บันทึกข้อความ กล่องสนทนา Step Talk เครื องช่วยพูดแบบติดสะโพก
6.2) เครื องช่ วยในการสื อสารประเภทซอฟ์ แวร์ ได้แก่ ปราศรัย โปรแกรมวินสปี ค โปรแกรมวิ
นแบก โปรแกรมแฮนด์ออฟ โปรแกรมโปรโตไทป์ โปรแกรมพิกโตคอมเอสอี โปรแกรมซี – สปี ค อะเฟเซี ย
โปรแกรม ซี เฮียร์ แอนด์ เซ
ระบบการกระจายสื อ สิ งอํานวยความสะดวก
Clark and Ceasar (2009) กล่าวว่า รู ปแบบการพิจารณาเทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกตามความ
ต้องการจําเป็ นของคนพิการรายบุคคล มี 5 ขั7นตอน คือ
1) การทบทวนหรื อพิจารณาสมรถนะและข้อมูลผลการประเมินจากเครื องมือการประเมินทีหลากหลาย
2) จัดตั7งเป้ าหมายระยะยาวและวัตถุประสงค์ระยะสั7นสอดคล้องกับสมรรถนะ
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3) ลําดับหรื อแยกแยะความจําเป็ นของกิ จกรรมหรื องานที คนพิการต้องทําโดยคํานึ งถึ งการบรรลุ ป้า
หมายเป็ นสําคัญ
4) ตัดสิ นใจเลือกงานทียุง่ ยากหรื อเป็ นไปไม่ได้สาํ หรับคนพิการในขณะนั7น
5) ระบุบริ การ เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกทีเหมาะสมสําหรับคนพิการ
ข้อคํานึ งในการพิจารณาใช้ 5 ขั7นตอนของรู ปแบบการพิจารณาเทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกตาม
ความต้องการจําเป็ นของคนพิการรายบุคคลทีมงานช่วยเหลือควรมีการติดตามผล ดังนี7
1) ถ้า ปั จจุ บ ันนัก เรี ย นมี เทคโนโลยี สิ งอํา นวยความสะดวกใช้อยู่แ ล้ว ให้ พิ จารณาว่า เพี ย งพอและ
เหมาะสมตามเป้ าหมายในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรื อไม่
2) นัก เรี ย นมี ค วามต้องการจํา เป็ นในการใช้เ ทคโนโลยี สิ งอํา นวยความสะดวกเพื อมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมการเรี ยนการสอนหรื อไม่
3) เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกสามารถช่ วยให้นกั เรี ยนสื อสารได้เพิมขึ7 นหรื อมีปฏิ สัมพันธ์ใน
สังคมได้มากขึ7นหรื อไม่
Zabala (2011) มีการพิจารณาความต้องการใช้เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวก ตามกรอบงาน SETT
มุ่งเน้นการประเมิ นเทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกแบบเคลื อนที (A Dynamic Assistive Technology
Evaluation; DATE) เพือให้เป็ นส่ วนหนึ งของการสื อสารและกระบวนการประเมิน ซึ งกระบวนการประเมินจะ
เป็ นประโยชน์ต่อทีมผูช้ ่วยเหลือ คือ
1) การอธิ บายและการจําแนกประเด็นต่างๆทีเกียวข้อง
2) การรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าด้วยกัน
3) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4) การจัดลําดับแนวทางการแก้ปัญหา
5) การพัฒนาแผนการช่วยเหลือ ทีสอดคล้องกับข้อมูลการประเมินด้านต่างๆรวมทั7งเป้ าหมายทีตั7งไว้ร่วมกัน
6) การชี7ผลลัพธ์ ซึ งทําให้การพัฒนาคนพิการมีเป้ าหมายร่ วมกันในการช่วยเหลือ
จากทีกล่าวมาจะเห็ นได้วา่ ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับการสนับสนุ นเทคโนโลยีสิงอํานวยความ
สะดวกแก่ ค นพิก ารเพื อให้คนพิ ก ารในวัยเรี ย นมี โอกาสเรี ย นรู ้ ไ ด้อย่า งเท่า เที ยมกับ คนทัวไป โดยขอรั บ ได้
หลังจากผ่านกระบวนการทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ทั7งนี7เพือเพิม รักษา คงไว้ หรื อพัฒนาความสามารถ
และศักยภาพทีจะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การสื อสาร รวมถึงกิจกรรมอืนใดในชีวติ ประจําวันเพือการดํารงชีวติ อิสระ
เอกสารอ้ างอิง
วิทยาลัยราชสุ ดา.(2554) . เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวก(Assistive Technology) . ค้นเมือ 21 ตุลาคม 2554,
จาก http://www. rs. mahidol. ac. th/thai/ict/at.
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