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การฟนฟปูระสาทการรับรูสวนที่เหลืออยูของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น*

วิชิตา  เกศะรักษ   
*************************************************** 

การฟนฟูประสาทการรับรูสวนที่เหลืออยูของเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น   คือ การ
กระตุน   พัฒนา   สงเสริม   ใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสอื่นๆ เพื่อทดแทนความสามารถในการ
รับรูทางสายตาที่สูญเสียไป   เด็กมักจะใชการไดยนิเปนประสาทไกลในการรับรูขอมูล   สวนการ
ดมกลิ่น   การรับรส   เปนประสาทใกลที่จะชวยใหเก็บขอมูลรายละเอียดของสิง่เราไดมากขึ้น 
และกายสัมผัสซ่ึงเปนประสาทใกลที่สําคัญในการที่เดก็จะใชเรียนรูมโนทัศนของวัตถุส่ิงของตาง ๆ   
การฟนฟูประสาทสัมผัสทั้งหมดนี้เพื่อทําใหเด็กสามารถปรับตัว และดาํรงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมได 
 

            ประสาทสัมผัสท่ีเหลืออยูของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเหน็ 
 
เด็กตาบอด     เด็กสายตาเลือนลาง 
-     การไดยนิ                                      -    การมองเห็น 
-     การสัมผัส                     -      การไดยิน 
-     การดมกลิ่น                 -     การสัมผัส 
-     การลิ้มรส     -     การดมกลิ่น 

-    การลิ้มรส 
 

การพัฒนาประสาทสัมผัสการไดยนิ (Hearing)  

  
เด็กที่มีความบกพรองทางการเห็นใชประสาทสัมผัสการไดยินเปนประสาทนําในการรับรู

ส่ิงแวดลอม    การไดยนิเปนประสาทสัมผัสไกลที่ไมจํากัดทิศทาง    และสามารถรับรูแมในเวลา
หลับ   ขึ้นอยูกับการใหความสําคัญตอเสียงนั้นๆ เพียงใด   การไดยินคือการรับขอมูลที่สําคัญของ
เด็กในการที่จะเขาใจความหมายของสิ่งที่ไดยิน เพื่อโตตอบกับขอมูลที่ไดรับนั้นถูกตอง  เชน  การ
ที่เด็กไดยินเสียงโทรศัพท   ทําใหรูวาตองไปรับ   เสียงเปดประตูเสียงน้ําไหลจากกอก   การหลีก
หนีเสียงที่สอถึงอันตรายจากเสียงเครื่องจกัร  ดังนั้นการเพิ่มประสบการณการเรยีนรู  ความหมาย
ของเสียง  การแยกแยะเสียง  เปนสิ่งสําคัญในการที่เดก็จะดํารงชีวิตและปรับตัวใหเขากับ
สถานการณได  นอกจากนีก้ารฟงยังเปนทักษะเบื้องตนที่จะทําใหเกดิการสื่อสารดวยการพูดอกีดวย   

                                                           
* เอกสารประกอบการอบรมครูโรงเรียนกรมสามัญศึกษาที่รับเด็กพิการเรียนรวม เพื่อรับวุฒิบัตร
การศึกษาพเิศษ รุนที่ 1/2544 
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วิธีการเสริมประสบการณการไดยิน 

 
1. การใหเด็กรูจกัสัตวตาง ๆ เชน แมว  สุนัข  ชาง  วัว ไก 
2. การสอนเด็กใหรูจักจับคูเสยีงที่เหมือนกนั  เสียงที่ตางกนั 
3. การสอนใหเดก็รูจักความเร็ว  ชา  หนักเบา  จากเสียงเพลง  เสียงดนตรีที่มีจังหวะ

ตาง ๆ กัน  
4. การเรียนรูเสียงที่เกิดจากเครือ่งดนตรีประเภทตาง ๆ  
5. การเรียนรูเสียงในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เชน  เสียงฝนตก  เสียงเครื่องบิน  เสียง

เครื่องใชในบาน  เสียงปดเปดประต ู เสียงคนเดิน  เสียงน้ําเดือด ฯลฯ  
6. การสรางเสียงจากวัสด ุ  ส่ือ และอวัยวะของรางกาย  เชน  เสียงกรวดทรายในขวด  

เสียงตบมือ  เสียงกระทืบเทา  เสียงฉีกกระดาษ  เสียงขยํากระดาษหอขนม ฯลฯ 
7. การฟงวิทย ุโทรทัศน  นิทาน  แลวจับใจความจากเรื่องที่ไดฟง   

 
ขอคํานงึ   
 ไมควรใหส่ิงเราทางเสียงหลาย ๆ เสียง  มากเกินไป  ซ่ึงจะทําใหเดก็แยกแยะไดยาก  และ
เกิดความคับของใจในการเรยีนรูได 
  

การพัฒนาการสัมผัส  (Touch) 

 
 การสัมผัสจับตอง (Touch) จะชวยใหเดก็เกิดมโนทัศนของวัตถุ  ส่ิงของ  ทําใหแยกแยะ
คุณลักษณะของวัตถุในเรื่องของรูปราง  ขนาด  พื้นผิว  แลวจึงแปลความหมายของวัตถุนั้น ๆ  ได  
เด็กที่ขาดโอกาสในการสัมผัสส่ิงตาง  ๆ  จะสงผลตอการเรียนรูเปนอยางมาก  เพราะเดก็จะไม
เขาใจ  ถึงส่ิงที่เขาสัมผัสนั้น วามีความหมายหรือมีประโยชนอยางไร  และการขาดการกระตุน
สัมผัสนาน ๆ  เด็กจะพัฒนาการปกปองตนเองมากเกินไป   ทําใหแปลความหมายของวัตถุวา  จะ
มาทําอันตรายตอตนเอง  นอกจากนีก้ารรับสัมผัสยังมีความจําเปนในการเขียนและอานอักษรเบรลล  
ซ่ึงเปนชองทางการเรียนรูสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็นอกีดวย   
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 วิธีการเสริมประสบการณ การใชสัมผัส (Touch) 

 
1. ใหเดก็ไดมีโอกาสเลนน้ํา  เลนทราย  เลนโคลน   
2. ฝกใหเด็กไดสัมผัสวัตถุที่มีขนาด พื้นผิว  รูปราง  หลาย ๆ ชนิดเชน  กระดาษทรายที่

มีผิวหยาบ  ผิวละเอยีด  ความนุม  ความลื่นของเศษผาชนิดตาง ๆ   รูปทรงตาง ๆ  
เหล็ก  ไม  พลาสติก  ขนาดสิ่งของที่เล็กใหญ 

3. การใหเดินบนพื้นหญา  พื้นซีเมนต  พื้นไม  พื้นเรียบ  พื้นขรุขระ 
4. การฝกใชอวยัวะตาง ๆ รับสัมผัส  เชน  จากแปง  โลช่ัน  ที่แขน  ขา  ใบหนา  เทา  

เพื่อใหผิวหนังของอวัยวะตาง ๆ  ไดรับประสบการณการสัมผัส 
5. การฝกใหเด็กคนหาวัตถุในกะบะถัว่  กะบะทราย  เมล็ดพืชชนิดตาง ๆ   
6. การใชกิจกรรมศิลปะ เชน การระบายสีดวยนิว้มือ   การใชกาว  กาวน้ํา  แปงเปยก  

การปะฉีกกระดาษ  ผาตาง ๆ  การปนแปง  ฯลฯ 
7. การจัดสภาพการเรียนรูที่สงเสริมการสัมผัส  เชน  การจัดหองเรยีนใหพื้นหอง  ผนัง

หอง  มีผิวสมัผัสที่ตางกัน  การติดสัญลักษณไวที่โตะนักเรยีน  การใชลูกบอลหรือ
ของเลน  ที่มีพื้นผิว  ขนาด  หลาย ๆ แบบ  

8. การใหเด็กรับรูความรอนจากไอน้ํา  ความเย็นจากผิวน้าํเข็ง   หรือการเปรียบเทยีบ
อุณหภูมิภายในหองแอร  และอุณหภูมินอกหองเปนตน 

9. การฝกใหรูจกัวัตถุในสิ่งแวดลอมและที่ใชในชีวิตประจําวนั  เชน  จาน  ชาม  ชอน  
สอม  แกวน้ํา   ประตู  หนาตาง   เสื้อผา  ฯลฯ 

 
การพัฒนาประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นและลิ้มรส  (Smell &Taste) 

 
 ครูสามารถชวยใหเด็กเรียนรูและเขาใจสิ่งแวดลอมไดมากขึ้น  โดยการสอนและเพิ่ม
ประสบการณ  ในการใชประสาทสัมผัสจากการดมกลิ่นและลิ้มรส  เพื่อชวยใหเด็กเก็บขอมลู
รายละเอียด  จากสิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเหตุการณที่เกิดขึ้น  ในการบอก  สถานที่  ตําแหนง  
และการกระทาํในเหตกุารณ นั้น  เชน  กล่ินสบู  แชมพู  อาจจะเปนสิ่งบงบอกสถานที่คือ  หอง
อาบน้ํา  กล่ินของอาหารบอกถึงหองครัว  โรงอาหาร  และรสชาติของอาหารที่ทําใหเดก็รับรูถึง
ประเภทของอาหารเปนตน 
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วิธีการเสริมประสบการณในการดมกลิ่นและลิ้มรส 

 
1.   การใหเด็กมีโอกาสลิ้มรสอาหารหลาย ๆ รสชาติ การสอนใหเด็กรูจักรสเปรี้ยวของ

มะนาว   รสหวานของน้ําตาล   (เพราะการที่เด็กคุนเคยกับรสชาติของอาหารประเภท
เดียว  จะทําใหเด็กไดรับสารอาหารไมเพียงพอ  สงผลตอการเจริญเติบโตได) 

2. การสอนใหเด็กรูจักรสชาติของน้ําประปา  น้ําดื่มจากขวด  น้ําเค็ม  น้ําหวาน 
3. การใชน้ําหอมกลิ่นตาง ๆ ชวยฝกการแยกแยะกลิ่นที่เหมือนกันและตางกัน   
4. การสอนใหรูจักกลิ่นแปง  กล่ินโลชั่น  กล่ินสบู  กล่ินแชมพู 
5. การสอนใหรูจักสิ่งแวดลอม  บุคคล  จากการไดกล่ิน  เชน  น้ําหอมของผูชาย  น้ําหอม

ของผูหญิง  สเปรย  กล่ินของผลไมชนิดตาง ๆ กล่ินของเครื่องหนังในรานรองเทา  ราน
กระเปา  เปนตน  

6. การสอนใหเด็กรูจักกลิ่นที่บงบอกถึงกล่ินที่อันตราย  เชน  กล่ินควันไฟ  กล่ินไหม  
กล่ินบูดของอาหาร 

 
ขอควรคํานงึ 
 การนําวัตถุที่มกีล่ินมาสอน  ไมควรใชกล่ินที่มีอันตรายตอสุขภาพ 
 

การพัฒนาประสาทการเคลื่อนไหว  (Movement/ The body sense) 
 

 การเคลื่อนไหวเปนสิ่งสําคัญที่สงผลตอสุขภาพของรางกาย  ความสามารถในการ
ชวยเหลือตนเอง  ในการยนื  การเดิน  การนั่ง  การวิ่ง  การเคลื่อนไหวจะเกดิขึ้นได  เมื่อ
ประสาทสัมผัสทั้งหมดที่เหลืออยูไดรับการพัฒนา  เราจะเห็นไดเสมอวา  เด็กทีสู่ญเสียประสาท
สัมผัสทางตา  มักมีความบกพรองในการเคลื่อนไหว  เพราะไมเหน็สิ่งเราที่จะทาํใหเดก็เกดิการ
เอื้อมมือ  ไขวควา  หรือกาวไปหาสิ่งเรานั้น ๆ  รวมไปถึงการเลี้ยงดูที่จํากดัการเคลื่อนไหว  
เพราะคํานึงถึงความปลอดภยัมากเกินควร    ความบกพรองในการเคลื่อนไหวของเด็กที่บกพรอง
ทางการเห็นนัน้  ที่มักพบไดบอย  เชน  การเดินที่เชื่องชา  งุมงาม  การมีสมดุลของรางกายไมดี  
เกิดอุบัติเหตุไดงาย  หรือการที่เด็กไมเคล่ือนที่ไปที่ใด  เปนตน 
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วิธีการเสริมประสบการณในการเคลื่อนไหว 

 
1. การใหโอกาสเด็กไดทํากิจกรรมการเคลื่อนไหวทกุชนิด  เชน  การออกกําลังกาย  

การเลนเกม  กิจกรรมพลศกึษา  การเลนเครื่องเลนสนาม 
2. การสงเสริมความสามารถในการทรงตัวและรักษาสมดลุของรางกาย  เชน  การเดิน

บนกระดานไม  การเดินตามแนวเสนที่ตดิบนพื้น 
3. จัดกิจกรรมใหเด็กได ลุก – นั่ง   กระโดด  การกลิ้งตัว  การเดินในทศิทางตาง ๆ 

 
การพัฒนาทักษะกอนการเดินดวยไมเทา  (Pre-cane) 

 
 ทักษะกอนการเดินดวยไมเทา (Pre-cane) คือ การฝกฝนความสามารถที่จําเปนที่จะตองมี
กอนการใชไมเทา เพื่อใหเดก็มีความพรอมตอการฝกฝนการใชไมเทาตอไป 
 

ทักษะที่ตองไดรับการฝกฝนกอนการใชไมเทา 
 
1. ความสามารถในการรับรูอวยัวะของตนเอง (Body awareness) 

2. ความสามารถในการรับรูทิศทางตางๆ (Directional & Positional concepts) 

3. ความสามารถในการทรงตัว และการเคลื่อนไหว (Balance & Mobility) 
4. ความสามารถในการรับรูส่ิงแวดลอม ( Environment concept) 
5. ความสามารถทางประสาทสัมผัส (Sensory  skill) 

 
1. ความสามารถในการรับรูอวัยวะของตนเอง สอนใหเด็กมีความเขาใจตําแหนง

หนาที่ของอวยัวะของรางกาย  เพื่อจะบงัคับเคลื่อนไหวอวยัวะใหทํางานไดตามตองการ เมื่อตอง
ฝกการใชไมเทา  เชน 

-  แขน   -  ทอง  -  หัวเขา -  คาง    
-  ขา -  ตา  -  เทา  -  ตะโพก 
-  มือ -  หู  -  ผม  -  ไหล 
-  ศรีษะ -  จมูก  -  คอ  -  นิ้วมือ 
-  หนัง -  ปาก  - ขอศอก -  นิ้วเทา 
-  กน -  หนาผาก  ฯลฯ 
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2. ความสามารถในการรับรูทิศ-ทางตาง ๆ   ฝกความสามารถแยกซาย – ขวา  และ
รูจักคําศัพท  และความหมายของทิศทาง  คําบุพบท  เพื่อใหเด็กสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง  
และเดนิทางไปในทิศทางทีถู่กตองได ไดแก 

-  ซาย -  บน  -  เดินหนา -  ผาน  -  ต่ํา 
-  ขวา -  ลาง  -  ใต  -  ขาม  -  ใกล 
-  หนา -  ขาง ๆ -  เหนือ -  ระหวาง -  ไกล 
-  หลัง -  ถอยหลัง -  ตะวันตก - ศูนยกลาง -  ขางนอก 
-  สูง -  ตะวันออก -  ขางใน  

3. ความสามารถในการทรงตัวและการเคลื่อนไหว  คือ  การฝกใหเด็กมกีาร
เคล่ือนไหวที่คลองแคลว  มีการทรงตัวที่ด ี  เพื่อปองกันมิใหเกดิอุบัติเหตุไดงาย  มีความสามารถ
ในการปองกนัตนเองเมื่อลม จึงจะทําใหเด็กเคลื่อนยายตนเองไปในสิ่งแวดลอมไดอยางแคลวคลอง  
ปลอดภัย  (ไดกลาวถึงวิธีการไวในเรื่องของพัฒนาการเคลื่อนไหว) 

4. ความสามารถในการรับรูสิ่งแวดลอม  คือ การฝกฝนใหเด็กไดสํารวจสิ่งแวดลอม  
ภายในหอง  ตึก  สถานที่อยูอาศัย  ไปจนถึงสภาพแวดลอมภายนอกหอง  บริเวณโรงเรียน  
สถานที่ในชุมชน  องคประกอบตาง ๆ ที่ควรรู  ดังนี้ 

ส่ิงแวดลอมในหอง    ส่ิงแวดลอมนอกหอง
-  กําแพง  -  เพดาน  -  ตนไม -  รถชนิดตาง ๆ 
-  ทางเขา – ออก -  สวิตซไฟ  -  บาน  -  ตึกรานคา 
-  ประตู  -  พัดลม/แอร  -  ตูไปรษณยี -  สวนสาธารณะ 
- หนาตาง  -  บริเวณที่มคีวามรอน -  ตูโทรศัพท -  ไฟจราจร 
-  มุมหอง  -  หองน้ํา  -  ทางเทา -  แนวถนน 
   -  ร้ัว                -  ทางลาด 
    ฯลฯ                     -  เครื่องหมายใหหยดุ   

5. ความสามารถทางประสาทสมัผัส   
การที่เด็กจะใชไมเทาเดินไปยังสถานที่ตาง ๆ ตองมีความพรอมทางดานประสาท

สัมผัส (ไดกลาวไวแลวในการพัฒนาทักษะประสาทสัมผัส)  เด็กตองสามารถแยกแยะเสียงใน
ส่ิงแวดลอม   การสัมผัส  การไดกล่ิน ที่จะชวยบอกสถานที่  เหตุการณ  และรายละเอียดตาง ๆ  
ที่เกิดขึ้น  ในสภาพแวดลอมที่เขาไปอยูได 
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การฟนฟูและคงสภาพการมองเห็นของเดก็ท่ีมีสายตาเลอืนลาง 
 

 ในการชวยเหลือเด็กที่สายตาเลือนลาง  ตองคํานึงถึงความสามารถในการมองเห็น ตอไปนี ้
1. ความคมชัดของการมองเหน็  (Visual Acuity) 
2. ขอบเขตการมองเห็น  (Visual   field) 

3. สีและแสง  (Color vision & light Perception) 

 
1.ความคมชดัของการมองเห็น  คือ  ความสามารถในการมองเห็นภาพจากระยะหนึ่งที่คงที่ได  

วัดโดยใช  E-Charts  ซ่ึงจะชวยบอก ความสามารถในการมองเหน็วาเดก็ตองมองในระยะใดจงึ
จะมองเห็นชัด  โดยขอมูลความคมชัดของการมองเห็น  อาจไดจากแพทย พยาบาล  ที่ทําการวัด
สายตาโดยตรง  และครูอาจสังเกตในการทํากิจกรรมของเด็กวาตองกมมองวัตถุมากนอยเพียงใด  
เด็กบางคนอาจไดรับเครื่องชวยในการมองเห็น  เพื่อทาํใหการมองเห็นดีขึ้น  รวมไปถึงการขยาย
วัตถุใหใหญขึน้    และวางไวในระยะใกล  ( Size  and  Distance)   

      2.ขอบเขตการมองเห็น หรือลานสายตา (Visual  field) ในคนปกติสามารถกวาดสายตา  
มองเห็นได  180  องศา  แตเด็กทีม่ีสายตามองเห็นเลือนลางจะมองเห็นไดแคบกวา  30  องศา  
เด็กอาจจะเอยีงศีรษะ  หรือกมมองวัตถุในแนวองศาที่เขาสามารถมองเห็นวัตถุได  ครูจึงควรใช
ขอมูลนี้ในการวางวัตถุ  ส่ิงของ  ส่ือการเรียน  ในแนวที่เด็กมองเห็นไดชัดเจน   
    3.สีและแสง  (Light  and  Color )  การใชสีที่เดนชัด  แวววาว  สะทอนแสง  รวมถึงการใช
แสงที่ไมระคายเคืองตา  แตมีความสวางพอเพียง  เปนการจัดสภาพการเรียนรูใหเด็ก  สามารถใช
สายตา  ในการมองเห็นไดดีขึ้น  ครูควรสังเกตเด็กของตนเองวา  สามารถมองเห็นสีอะไรชัดเจน  
สามารถรับรูแสงสวางไดหรือไม  เพื่อจะนําผลการสังเกตมาจัดสภาพการเรียนรู  การแนะนําการ
ชวยเหลือตนเอง  และการปรับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับเด็กตอไป 
 

 
การอานและเขียนอักษรเบรลล 

 ในการเรยีนรูการใชอักษรเบรลล  เด็กควรมีความสามารถในการอานมากอนการเขียน
อักษรเบรลล  นั่นคือการที่เดก็สามารถแยกรูปรางของอักษร  จดจําตําแหนง  และมีประสาทสัมผัส
ในการแยกตําแหนงจุดอักษรเบรลลกอน  จึงจะมีความสามารถในการกดจุดเขยีนตําแหนงอักษร
เบรลลไดถูกตอง   
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การพัฒนาทักษะกอนการเรียนอักษรเบรลล 
 ดังที่ทราบกันดีอยูแลว  เดก็ที่มีความบกพรองทางการเห็น  จะใชประสาทสัมผัสในการ
เรียนรูวัตถุในสิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะการอานอักษรเบรลล  เด็กตองใชปลายนิว้สัมผัส  จุดทีม่ี
ขนาดเล็ก เพียง  2 – 3 มิลลิเมตรเทานั้น ดงันั้น   การพัฒนาทักษะกอนการเรียนอักษรเบรลล  ตอง
เนนการฝกฝนดานประสาทสัมผัสทางกาย (Touch)มากที่สุด  รวมกับการใชการสื่อสารเพื่ออธิบาย
รายละเอียดตาง ๆ  จึงจะชวยใหเกิดการเรยีนรูและเขาใจมากขึ้น   
 

วิธีการพัฒนาทักษะกอนการอานอักษรเบรลล 
  1.การพัฒนาประสาทสัมผสั  สอนโดยใชสัมผัสหลาย ๆ แบบ และมขีนาดที่เล็กลงเรื่อย ๆ 

- การสัมผัสเพื่อแยกแยะรปูราง ขนาด น้ําหนกั ผิวสัมผัส   
- การจัดหมวดหมูส่ิงของ  วัตถุ  ที่เหมือนกันและแตกตางกัน 
- การเรียนรูรูปทรงทางเรขาคณิต  และเปรยีบเทียบกับวัตถุที่คุนเคย  เชน  วงกลม
คลายจาน  เปนตน 

- การเรียนรูเร่ืองจํานวน   
     2.การเตรียมสื่อในการอาน   

-  สรางสื่อฝกการอานโดยใชจุดอักษรเบรลลตามมาตรฐาน 
-  ฝกการเคลื่อนมือจากซายไปขวา 

        3.การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
- การใชเกมบตัรคําที่เปนจุดอักษรเบรลล 

  - การติดปายวัตถุตาง ๆ เปนอักษรเบรลล 
  - การอานนิทานอักษรเบรลล 
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การพัฒนาทักษะกอนการเขียนอักษรเบรลล 
 

 ทักษะทีจ่ําเปนกอนการเขยีนอักษรเบรลล  มีองคประกอบดังนี ้
1. ความพรอมของกลามเนื้อมดัเล็ก 
2. การแยกแยะสมัผัสรับรูที่ปลายนิ้วมือ 
3. ลีลามือ 

 
วิธีการพัฒนาทักษะกอนการเขียนอักษรเบรลล 

 
1. การพัฒนาความพรอมของกลามเนื้อมัดเล็ก  เพื่อใหเดก็สามารถจับดินสอเขียนเบรลล (Stylus)  
และมีกําลังเพยีงพอในการออกแรงกด รวมไปถึงสหสัมพันธของการเคลื่อนไหวของมือดวย 

- ฝกการใชหมุดเสียบแปน  
- ฝกการปนดนิน้ํามันเปนรูปรางตาง ๆ 
- การฝกหยิบจับวัตถุที่มีขนาดตาง ๆ 
- การฉีก ปะ 
- การรอยลูกปด การเลนตัวตอ ฯลฯ 

2.การแยกแยะสัมผัสการเรียนรูที่ปลายนิ้ว ไดกลาววาไวแลวในการพฒันาทักษะกอนการอานอักษร
เบรลล 
3.ลีลามือ 

- ฝกการกดจดุเปนแถว เสนตรง 
- ฝกการกดจดุใหลงน้ําหนกัเสมอ 
- ฝกการกดจดุใหถูกตําแหนง 
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       กิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการของบุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเห็น 

 
       กิจกรรมดนตรี ศิลปะพลศึกษา นันทนาการ กีฬา หรือกิจกรรมตาง ๆ ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน สําหรับเด็กทั่วๆไป สามารถนํามาใชกระตุนพัฒนาการ ผูที่มีความบกพรอง
ทางการเห็นไดเชนกนั เพียงแตตองมีการดดัแปลงอุปกรณ และ วิธีการ  ใหเหมาะสมกับความ
พิการ    สําหรับในที่นี ้จะกลาวถึงกิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการ ไดแก  

1. ศิลปะ 
2. ดนตร ี  
3. พลศึกษาและนันทนาการ 
 

1. กิจกรรมศิลปะ 
      การใชศิลปะเปนกิจกรรมในการสอน  ครูควรใกลชิดเด็กเปนรายบุคคล เพื่อท่ีครูจะสามารถ
ใหคําแนะนํา อธิบายถึงวิธีการ และชี้ใหเห็นขอผิดพลาดในการทํางานศิลปะ การเลือกกิจกรรมที่
นํามาใชตองไมซับซอนจนเกินไป เนื่องจากเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็นจะเรียนรูเปนองค
รวมไมสามารถบอกรายละเอียดได รวมไปถึงการใชอุปกรณเฉพาะสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการเห็น  เชน การใชตะแกรงลวดรองกระดาษแลวใชสีเทียนลากเสน ก็จะเกิดเปนเสนที่เด็ก
สัมผัสได 
 
2. กิจกรรมดนตรี 

 ดนตรีมีคุณคาอยางยิ่งตอผูที่มีความบกพรองทางการเห็น เพราะเปนความบันเทิงและ
สุนทรียภาพที่หาไดงายที่สุด อีกทั้งไมมีขอจํากัดในการเรียนรูสําหรับพวกเขา เนื่องจากมีโนต
ดนตรีอักษรเบรลล สําหรับการจัดการเรียนการสอนในเบื้องตน กิจกรรมดนตรีควรเปนจังหวะ
ที่แยกความแตกตางของเสียงไดงาย เชน เสียงหนัก เบา สูง ต่ํา การรองเพลงและทํากิจกรรม
ดนตรีซํ้าๆ จะชวยใหเด็กคาดเดาไดวาอะไรจะเกิดขึ้นได ซ่ึงเปนสิ่งจําเปน เพราะเด็กจะไมรูวา
ควรจะทําอยางไร 
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3. พลศึกษาและนันทนาการ 
   การพลศึกษาของผูบกพรองทางการเหน็ จําเปนที่จะตองใชอุปกรณพิเศษชวย เชนลูกบอลมีเสียง 
เกมสกีฬาบางอยางอาจตองปรับเปลี่ยนกติกาใหม เชน กีฬาทางน้ําควรจัดหาเครื่องมือที่ใหเสียงและ
จังหวะเพื่อใหจับทิศทางไดขณะอยูในน้ํา 
     กิจกรรมนันทนาการมหีลายรูปแบบ ไมวาจะเปนเกม  การเลนละคร ฟอนรํา ฯลฯ ส่ิงสําคัญ 
คือความปลอดภัยในการทํากิจกรรมและประโยชนที่เกิดแกตวัเดก็ บางครั้งอาจจําเปนตองปรึกษา
หาแนวทางที่เหมาะสมกับนกัวิชาชีพทีเ่กี่ยวของ เชน นักกิจกรรมบําบัด นักกายภาพบําบัด เปนตน 
 
นักวิชาชพีที่เกีย่วของ 
    การสงเสริมพัฒนาการแกเด็กพิเศษแตละประเภท  จําเปนตองไดรับขอมูลทางการแพทยเพื่อ
ชวยในการจดัการเรียน การสอน ที่เหมาะสมกับความพกิาร นักวิชาชพีที่มีบทบาทเดนในโรงเรยีน 
 การศึกษาพิเศษที่มีอยูในประเทศไทย พอสังเขป ดังตอไปนี ้   
 
1. นักกิจกรรมบําบัด  บทบาทของนักกิจกรรมบําบัด ในเด็กที่สําคัญ  คือการกระตุนการใช

กลามเนื้อมัดเล็ก การฝกการชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน  การดัดแปลงอุปกรณชวย  
โดยการประเมินความสามารถดาน  พัฒนาการ (development ) ความสามารถในการทํา
กิจกรรมใดๆ ( functional ability )ในแตละชวงอายุ  ซ่ึงเกี่ยวของกับความสามารถดานการ
รับรู (perception)และดานประสาทสัมผัสและกลามเนื้อ(neuromuscular) และการรับรูทาง
สายตา (visual perception ) 

2. นักกายภาพบําบัด มีบทบาทที่สําคัญในการเรื่องของการเคลื่อนไหว(mobility)หรือกลามเนื้อ
มัดใหญ  และเนนการรักษาโดยใชความรอน ความเย็น การดัด ดึงขอตอ การนวด ธาราบําบัด   
การใชอุลตราซาวด 

3.    นักอรรถบําบัด มีบทบาทในการชวยเหลือการแกไขความลาชาทางการพูด การสื่อความหมาย 
        อันเนื่องมาจากความผิดปกติทางกาย   อารมณ  และการรับรู 
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