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เด็กชายอายุ 14 ปีที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
เป็นเแชมป์สนุกเกอร์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

“ผมเล่นสนุกเกอร์แข่งกับโจแต่แข่งยังไงก็ไม่ชนะเขา
สักที” ธงชัย สุขพงษ์ไทย ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดล่าง 
เล่าถึงนักเรียน ชั้นม.3 ของเขา แม้ว่าโจจะเป็นมือหนึ่ง
ของโต๊ะบิลเลียด แต่ความเก่งกาจของเขาไม่ได้รวมไป
ถึงทักษะทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์ เขามีปัญหากับ
การถอดสูตรคณิตศาสตร์ต่างๆ รวมไปถึงการใช้ภาษา 
แต่สามารถเข้าใจหลักการทางคณิตศาสตร์ได้โดยการ
อธิบายผ่านสื่อการสอนที่จับต้องได้ โจกำาลังเรียนอยู่
ชั้นม.3 แต่การเรียนรู้ของเขาช้ากว่าเพื่อนๆที่เรียนในชั้น
เดียวกันอยู่หลายปี

จณิชญา ศิริปุณย์ คุณครูวิชาวิทยาศาสตร์ที่โจ
และเพื่อนๆเรียกกันว่า ครูยุ้ย กล่าวถึงความเข้าใจของ
คุณครูที่ยึดแนวทางการเรียนการสอนแบบด้ังเดิมว่า “ใน
เม่ือฉันถูกสอนมาแบบน้ี ฉันก็จะสอนในแบบนี้” อย่างไร
ก็ตามครูยุ้ยรู้ดีว่า“ เนื้อหาการเรียนการสอนนั้นไม่
สามารถถ่ายทอดสู่นักเรียนทุกคนได้”

ในประเทศไทยที่ระบบการศึกษาค่อนข้างมีข้อ
จำากัด อะไรจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่ไม่สามารถเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาแบบดั้งเดิมได้

นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD: 
Learning Disabilities) ในประเทศไทย มักถูกทิ้งไว้ข้าง
หลัง ถูกสังคมตีตรา และไม่ได้มีโอกาสเรียนกับครูหรือผู้
เช่ียวชาญด้านการศึกษาพิเศษ  ส่งผลให้นักเรียนเหล่าน้ี 
ไม่ได้รับความสนใจในห้องเรียน นักเรียนบางคนเลือกท่ีจะไม่
ไปโรงเรียน มากกว่าจะน่ังเงียบๆในห้องเรียน และไม่เข้าใจบท
เรียนใด ๆ เลย ในแต่ละวัน

และน่ันคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนโรงเรียนวัดล่าง ครู
ยุ้ยเล่าให้ฟังถึงคำาถามของนักเรียนบางรายที่ “ประหลาด” 
จนทำาให้ครูคิดว่า เขามีปัญหา  “น้อยคนมากท่ีเช่ือว่าเด็ก ๆ  
เหล่าน้ีสามารถเรียนรู้ได้จริง ๆ ”

“มันเจ็บปวดมากที่เห็นนักเรียนตัดสินใจออกจาก
โรงเรียน” ครูยุ้ยเล่าพร้อมถอนใจ

โ รง เ รี ยน ใน ไทยมี เ ด็ กนั ก เ รี ยนที่ ถู ก ร ะบุ ว่ า 
“บกพร่องทางการเรียนรู้” (LD) มากกว่า 300,000 ราย
แต่จากการทดสอบครั้งล่าสุดของนักเรียน 400 คนทั่ว
ประเทศ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
พบว่า มีนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้จริงๆ 
เพียงร้อยละ 37 เท่านั้น

ธัญลักษณ์                     อิงควระ   หรือ     ครูแนน        นักศึกษาปริญญาโท       
จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ี
มีความสนใจด้านการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะเล่าว่า “มีคุณครู
คนหน่ึงเคยบอกฉันว่า เธอคิดว่านักเรียนทั้งหมด20 
คนในชั้นเรียนของเธอนั้น มีภาวะ LD”

 บางโรงเรียนมักแจ้งว่านักเรียนจำานวนมากในโรงเรียน
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เน่ืองจากนักเรียน LD จะ
ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องนำาผลคะแนน O-NET ไปคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนเพื่อได้รับงบประมาณต่อหัวของ
นักเรียน LD จากทางภาครัฐท่ีสูงกว่าปกติ แต่ท่ีโรงเรียน
วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ มีนักเรียน LD น้อยมาก เพียง
แค่ร้อยละ 1-2

“ที่นี่เราหลีกเลี่ยงการแบ่งแยกนักเรียน”ผู้อำานวย
การโรงเรียนเองก็ไม่สนับสนุนให้คุณครูพานักเรียนไป
ขอรับการวินิจฉัยว่ามีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ที่
โรงพยาบาล นักเรียนอาจเกิดความเครียด เพราะพวกเขา
ไม่อยากถูกตีตราว่าบกพร่องทางการเรียนรู้ แต่ที่จริง
แล้ว พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้” ครูยุ้ยกล่าว

“เราเช่ือว่าความบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่มีอยู่จริง 
มีแต่รูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเท่าน้ันเอง” ครูยุ้ย
กล่าวสรุป “และไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเรียนรู้ได้ช้า
กว่าคนอื่นๆ อาจจะ ช้ากว่าในเรื่องหนึ่ง แต่อาจจะเรียนรู้ได้
เร็วมาก ๆ ในอีกเรื่องก็ได้”
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ส่วนใหญ่แล้ว วิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการศึกษาให้กลุ่ม
นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษคือการจัด ‘ช้ันเรียนแบบ
เรียนรวม’ (Inclusive Classroom) โดยเรียนร่วมกันกับเด็ก
นักเรียนคนอ่ืนๆ และการจัดชั้นเรียนพิเศษเสริมโดยครูที่
ได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถดูแล
นักเรียนแต่ละคนได้อย่างใกล้ชิด

“แทนท่ีจะท้ิงให้เด็กนักเรียนพิเศษเหล่าน้ีรู้สึกเคว้งคว้าง
อยู่ในช้ันเรียนปกติและละเลยพวกเขาไป หรือแบ่งแยกพวก
เขาไปในช้ันเรียนพิเศษไปตลอด นักเรียนกลุ่มนี้สามารถ
ใช้เวลาในการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
รวมถึงการใช้ชีวิตในสังคมอีกด้วย” พงศ์รพี ปรีดานนท์ 
ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์กล่าว

อย่างไรก็ตามปัจจุบันคุณครูเองก็แทบไม่ได้รับการ
ฝึกฝนในการตอบสนองต่อนักเรียนท่ีมีความต้องการ
พิเศษอย่างเหมาะสมในช้ันเรียน และการจัดให้มีช้ันเรียนเพ่ิม
น้ันก็เป็นไปได้ยากมาก 

ชั้นเรียนแบบเรียนรวม
การเรียนการสอนเพื่อนักเรียนทุกกลุ่ม

ในช้ันเรียนของครูยุ้ย เธอพยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะไม่
ละเลยนักเรียนคนไหนเลย“หากคุณสนใจแต่นักเรียนท่ีหัวไว 
ครูก็ทำาหน้าท่ีแค่เพียงพูดในสิ่งที่ต้องพูด ไม่ต้องพยายาม
อะไรมากนักแต่เราจำาเป็นต้องสอนให้นักเรียนทุกกลุ่มเข้าใจ
ในบทเรียน” ครูยุ้ยกล่าว

“วันแรกท่ีคุณสอนเร่ืองอะไรก็ตาม แล้วนักเรียนไม่เข้าใจ 
วันที่สองที่คุณไปสอน คุณเลือกได้ว่าคุณกลับไปจะสอน
แบบเดิมหรือเลือกท่ีจะหารูปแบบใหม่ๆในการสอนพวก
เขา”

สำาหรับบทเรียนเร่ืองสสาร นักเรียนของครูยุ้ยประสบ
ปัญหากับการทำาความเข้าใจถึงสสาร   ในสถานะของแข็ง 
ของเหลว และก๊าซที่อธิบายไว้ในหนังสือเรียน ครูยุ้ยได้
กลับมาที่ชั้นเรียนพร้อมกับขวดน้ำาที่ว่างเปล่า ลูกปัดหลาก

“นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้”
การต่อสู ้เพื ่อการศึกษาพิเศษในจังหวัดฉะเชิงเทรา

“เราจำาเป็นต้องสอนให้นักเรียนทุกกลุ่ม
เข้าใจในบทเรียน”

- จณิชญา ศิริปุณย์ 
ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

“ผมสนับสนุนให้ครูเปิดใจให้กว้าง
และพยายามเข้าใจเด็กๆ”

- ธงชัย สุขพงษ์ไทย 
ผู้อำานวยการ โรงเรียนวัดล่าง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา
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สีสัน กาว กรรไกร และหลอด “นักเรียนดูสับสนในตอนแรก 
แต่ก็รู้สึกตื่นเต้นกันมาก” เธอเล่า

เธอได้แบ่งกลุ่มให้นักเรียนทำากิจกรรมร่วมกัน
โดยกลุ่มหน่ึงเอาขวดมาใส่ลูกปัดและเทกาวลงในน้ัน 
อีกกลุ่มหน่ึงนำาลูกปัดมาใส่ในน้ำา และกลุ่มสุดท้ายใช้หลอด
เป่าให้ลูกปัดลอยขึ้นไปในอากาศ “สำาหรับของแข็ง จะเห็น
ได้ว่าเม่ือเราจับมันคว่ำาลง มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่? ไม่มี

ครูยุ้ยอธิบาย เธอเขย่าขวดที่มีน้ำาบรรจุอยู่ “ขวดนี้เป็นยัง
ไงบ้าง? ดูสิ โมเลกุลของของเหลวกำาลังเคลื่อนไหว”

ครูยุ้ยจัดชั้นเรียนพิเศษทุกเช้าวันเสาร์ต้ังแต่แปด
โมงคร่ึงถึงเท่ียงเพ่ือนักเรียนท่ีต้องการเรียนเสริมในชั้น
เรียนเหล่านี้ ครูยุ้ยจะให้เวลากับเด็กนักเรียนแต่ละคน
อย่างเต็มที่คอยตอบคำาถามนักเรียนและปรับรูปแบบการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกัน
ด้วย

“เราต้องสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆในแต่ละบทเรียน
อยู่เรื่อยๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน แต่ถามว่า
ครูได้รับการอบรมมาเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนท่ีมี
ความต้องการพิเศษหรือไม่ ก็ตอบได้เลยว่าครูไม่ได้รับการ
อบรมอย่างเป็นทางการ ครูต้องเสาะหากลยุทธ์ในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมด้วยตัวเอง”

ผอ .ธง ชัย เ ล่า ว่าภาค รัฐ น้ันแทบจะ ไ ม่ มี ส่วน
ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการจัดอบรมเก่ียวกับ
การศึกษาพิเศษเลย“พวกเขาจัดสรรแค่เ งินเ ดือน
สำ า ห รั บ ค รู ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ ที่ รั บ ห น้ า ที่ ดู แ ล  
เด็กนักเรียน LD เพียงเดือนละ 9,000 บาทเท่านั้น และมี
ครูแค่หนึ่งคนจากทั้งโรงเรียน  โดยมีการติดตามผลหรือ
การจัดอบรมต่าง  ๆ  น้อยมาก 4-5 ปีข้ึนไป ถึงจะมีการจัด
อบรมเก่ียวกับการศึกษาพิเศษสักครั้งหนึ่ง”

ไ ม่ ใ ช่ เ ร่ืองน่าแปลกใจนักเ ม่ือนัก เ รียนเหล่า น้ี
จะมีปัญหาในการเรียนในชั้นเรียน ทั้งทางด้านวิชาการ
และด้านสังคม “คุณครูบางรายถึงขั้นมองเด็กนักเรียน 
LD ว่าเป็นเด็กท่ีมีปัญหาเลยก็มี” ผอ.ธงชัยกล่าว “ผมไม่
สนับสนุนให้คุณครูทำาโทษเด็กนักเรียน LD หรือแสดงท่าที
เหยียดพวกเขา  เราควรจะเปิดใจให้กว้าง และพยายาม
เข้า ใจถึงความแตกต่างของพวกเขาให้มากที่สุด”

ชั้นเรียนนำ�ร่องเพื่อก�รศึกษ�
ที่ตอบโจทย์นักเรียนกลุ่มพิเศษ

แดน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มักจะชอบโดดเรียน
อยู่เป็นประจำา

วันหนึ่ง ครูได้เลือกเขาเป็นหนึ่งในนักเรียนเจ็ดคน ท่ี
จะได้ร่วมช้ันเรียนนำาร่องเพ่ือการศึกษาพิเศษซ่ึงจะจัดขึ้นที่
โรงเรียนวัดล่าง ชั้นเรียนนำาร่องนี้ได้รับเงินสนับสนุนและ
ดำาเนินงาน โดยโครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนุก
วิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความ
มุ่งมั่นอีกมากมายในการพัฒนาการศึกษาไทย เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพของนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี 
รวมถึงอยู่ในโรงเรียนที่ขาดโอกาส

โรงเรียนวัดล่างได้รับเลือกในการจัดชั้นเรียน
นำาร่อง เนื่องจากมีสถานะเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ซึ่งได้รับคำาสั่งจากทางภาครัฐให้ตอบรับ
นักเรียนทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษานั้นเต็มไปด้วยนักเรียนที่
ไม่เคยผ่านการทดสอบทางการศึกษาและนักเรียนที่
ครอบครัวมีฐานะยากจนไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียน
โรงเรียนเอกชนได้ ที่โรงเรียนวัดล่าง ผู้ปกครองหลายคน
ก็ทำางานอยู่บริเวณโรงงานอุตสาหกรรมรอบ ๆ บริเวณ
โรงเรียน

“ความบกพร่องทางการเรียนรู้
ไม่มีอยู่จริง 

มีแต่รูปแบบการเรียนรู้
ทีี่แตกต่างกันเท่านั้นเอง”

- จณิชญา ศิริปุณย์ 
ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

“ผมไม่รู้ตัวเลยว่าผมเป็น LD
ผมสงสัยว่าเป็นเพราะ

ผมขี้เกียจหรือว่าโง่กันแน่่”

- ภัทร นักเรียนชั้นม.3 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ในภาคเรียนท่ีแล้ว ทุกๆวันศุกร์ คุณครู 3 คนจะอยู่
เตรียมสอนนักเรียนเจ็ดคนท่ีโรงเรียนวัดล่าง ในวิชาสะเต็ม
ศึกษา ต้ังแต่เวลา 9.00 – 16.30 น. โครงการน้ีได้เรียนเชิญ 
ครูยุ้ยจากโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ ครูแนนจาก
มหาวิทยาลัยมหิดลและครูสมโชคจากโรงเรียนวัดล่างมา
ช่วยกันสอน

“หลายปีท่ีผ่านมาน้ี ผมไม่รู้ตัวเลยว่าผมเป็น LD” ภัทร 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กล่าว “ผมสงสัยว่าเป็นเพราะ
ผมข้ีเกียจหรือว่าโง่กันแน่?”

นัก เ รียนหลายคนได้ รับการเ รียนการสอนท่ี
ตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขาอย่างแท้จริง
เป็นคร้ังแรก เด็กนักเรียนชายคนหน่ึงชอบท่ีจะแก้โจทย์
คณิตศาสตร์ด้วยการใช้แท่งไอศกรีมในขณะท่ีอีกคนก็
ถูกถามเป็นคร้ังแรกให้อธิบายถึงกระบวนการคูณเลข
สองหลักในใจ ไม่ก่ีสัปดาห์ต่อมานักเรียนเหล่าน้ีก็มี
ความม่ันใจในทักษะการเรียนรูู้้ของตัวเองมากย่ิงข้ึน

“นักเรียนหัวเราะในช้ันเรียนของเรา” ครูแนนกล่าว 
“มีนักเรียนคนหน่ึงขำาหนักมากจนหัวไปโขกกระจก เสียง
หัวเราะของเด็กๆเหล่าน้ีทำาให้เรารู้สึกถึงคุณค่าของการเป็น
ครู  คุณไม่ได้ต้องการอะไรจากพวกเขาเลย  เพียงแค่ขอให้
พวกเขาเติบโตและเป็นคนท่ีดีของสังคม”

เม่ือคุณครูพบว่านักเรียน LD บางคน ไม่เข้าเรียนช้ัน
อ่ืนๆ และเลือกท่ีจะเรียนเพียงช้ันเรียน LD ท่ีจัดข้ึนเป็นพิเศษ
เท่าน้ัน คุณครูจึงต้องต้ังกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการเข้า
เรียนเพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียนได้อย่างต่อเน่ือง

“ก่อนท่ีจะมีโครงการเชฟรอนสนุกวิทย์ฯ นักเรียน 
LDบางรายถึงข้ันพูดว่าพวกเขาเกลียดโรงเรียนและหาทาง
ท่ีจะไม่เข้าห้องเรียนอยู่ตลอด” ผอ.ธงชัยกล่าว

เม่ือเสร็จส้ินโครงการ นักเรียนสามรายก็สามารถ
พิชิตทุนการศึกษาเต็มจำานวนจากวิทยาลัยเทคโนโลยี
ปัญญาภิวัฒน์ได้ ภัทรยังได้รับการยกย่องเป็นพิเศษจาก
คณะกรรมการการสอบคัดเลือก ว่ามีทักษะการพูดท่ีฉะฉาน
และเป็นผู้นำาท่ีดี

“ผมอยากขอบคุณโครงการฯ สำาหรับโอกาสที่มอบ
ให้ครูยุ้ยในการตอ่ยอดความรู้ไปอีกข้ัน” ผอ.พงศ์รพี จาก
โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์กล่าว ผอ.พงศ์์รพี อนุญาต

ให้ครูยุ้ยไปสอนที่โรงเรียนวัดล่างอาทิตย์ละครั้ง โดยต้อง

ใช้เวลาขับรถไปอีกเกือบช่ัวโมง โดยหวังว่าเธอจะสามารถนำา
กลยุทธ์และวิธีการจัดการเรียนการสอนใหม่ๆ กลับมาปรับ
ใช้และแบ่งปันกับครูคนอื่นๆ ได้

ในเช้าวันศุกร์วันหน่ึง หลายสัปดาห์หลังจากท่ีช้ัน
เรียนนำาร่องเพ่ือการศึกษาพิเศษของภาคการเรียนล่าสุดเสร็จ
ส้ินลง ผอ.ธงชัย สังเกตเห็นว่าแดนมายืนอยู่ท่ีหน้าประตู
ห้องเรียนคุณครูเคยบอกให้เขาเฝ้าติดตามช้ันเรียนในทุกๆ 
สัปดาห์

ผอ.ธงชัยถามแดนว่า “เธอมาทำาอะไรที่นี่?”

“ผมรอคุณครูอยู่ครับ”

ก้าวต่อไปสำาหรับแดนและนักเรียนกลุ่มน้ีจะเป็น
อย่างไร?

ถึงแม้ว่าจะไม่มีการจัดช้ันเรียนสำาหรับนักเรียนท่ีมี
ความต้องการพิเศษสำาหรับปีการศึกษาสุดท้ายของแดน
ท่ีโรงเรียนวัดล่าง แต่ก็ถือว่าการเปล่ียนแปลงการศึกษาใน
ระดับชาติได้เกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้การศึกษาของไทยนั้น เปิด
รับความแตกต่างของนักเรียนทุกประเภท และเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น

ล่าสุดโครงการ Chevron Enjoy Science และ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา) ได้เปิดตัว
โครงการ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
ครูทั่วประเทศ ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนกว่า 12 ล้าน
บาท ด้วยเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้การศึกษาไทยเปิด
กว้างและเข้าถึงนักเรียนทุกกลุ่ม และสร้างความสนุกสนาน
ในการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆทุกคนอีกด้วย โดยเปิดโอกาสให้
โรงเรียนต่างๆ สามารถสมัครเพื่อขอรับทุน โดยจะเน้น
ที่การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาเป็นหลัก ความพยายามและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกัน
ระหว่างเหล่าคุณครู ผู้อำานวยการโรงเรียนต่างๆ รวมถึงผู้
กำาหนดนโยบายทางการศึกษานั้นจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วย
สร้างห้องเรียนที่ในที่สุดแล้วสามารถเข้าถึงนักเรียนทุกๆ 
คนอย่างแท้จริง 

และนักเรียนอย่างแดนยังคงยืนอยู่ท่ีหน้าประตู
ห้องเรียน เพ่ือรอคอยให้ครูกลับมาสอนพวกเขา


