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บทคัดย่อ
 การด�ารงชีวิตในสังคมของบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ อาจต้องพบทั้งสถานการณ์ที่พึงพอใจและ 
ความตึงเครียดต่างๆ การปรับตัวเป็นวิธีการที่จะหาวิธีลดสภาวะความตึงเครียดทางอารมณ์ เพื่อรักษาความมั่นคง 
ของตน ท้ังทางร่างกาย จิตใจและสังคม โดยมีจุดมุ ่งหมายเพื่อเอาชนะต่อสิ่งท่ีเป็นปัญหาหรืออุปสรรครวมถึง 
เสาะแสวงหาวิธีการที่จะเผชิญกับสิ่งนั้นเพื่อลดความกดดันทางจิตใจอันจะช่วยให้ตนเองด�ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
 บุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษที่สามารถปรับตัวได้ จะมีภาวะจิตใจที่มั่นคงและยอมรับสภาพ 
ปัญหาต่างที่เกิดข้ึนแก่ตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดตามข้อจ�ากัดท่ีมีอยู่ และอยู่กับครอบครัวและ 
สังคมโดยไม่ท�าให้เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม อุปสรรคในการปรับตัวของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษนั้น 
ประกอบด้วย ด้านสภาพความบกพร่องของบุคคลที่มีความจ�าเป็นพิเศษเหล่านั้น ด้านครอบครัว และด้านสิ่งแวดล้อม 
การพิจารณาว่าบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษจะมีความส�าเร็จในการปรับตัวได้นั้น จะต้องพิจารณาด้านจิตใจ 
ด้านการช่วยเหลือตนเอง ด้านการงานและด้านสังคม โดยจะต้องค�านึงถึงความส�าเร็จในภาพรวมจะไม่เจาะจงหรือ 
แยกด้านใดด้านไหนออกจากกัน
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Abstract
 Living in the society of person with disabilities would face the satisfied and stressful  
circumstances. Adjustment is the approach to decrease the stress, and to preserve the individual’s  
body, mind and social security. Adjustment aims to overcome the obstacles and to discover  
technique with lessen the pressure in order to live with a pleasant life.
 Achieving adjusted person with disabilities have a secure mind and accept their impairments 
and help themselves according to their limitations to work and live without burden on their family 
and society. Obstacles of adjustment including their impairments, family, and environment. The 
successfulness of adjustment of person with disabilities can be considering to the overview of the 
mental health, self-help skills, vocational and social adaptations of those person.
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บทน�า
 บุคคลท่ีมีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ ได้แก่ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลปัญญาเลิศ  
บุคคลท่ีมีความบกพร ่องทางการได ้ ยิน บุคคลที่ มี 
ความบกพร่องทางการเห็น บุคคลท่ีมีความบกพร่อง 
ทางร่างกาย บุคคลที่มีความบกพร่องทางภาษา บุคคล 
ที่มีปัญหาในการเรียนรู้ บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม 
และบุคคลที่มีความพิการซ�้าซ้อน (Arayawinyou, 
1990) ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีอาจมีลักษณะทางกายภาพ หรือ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากสภาพปกติ (Thirajit, 1994) 
อย่างไรก็ตามบุคคลที่ มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ 
ก็มีความต้องการพื้นฐานที่ไม่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป 
มาสโลว์ (Maslow) เชื่อว่ามนุษย์มีความต้องการพื้นฐาน 
แบ่งออกเป็น 5 ชนิดซึ่งเรียกตามล�าดับขั้น ประกอบ
ด้วยความต้องการทางสรีระ (Physiological Needs)  
หมายถึง ความต้องการพื้นฐานของร ่างกาย เช ่น  
ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศและ 
การพักผ่อน  เป็นต้น ความต้องการเหล่านี้เป็นความ
ต้องการที่จ�าเป็นส�าหรับมีชีวิตอยู่ ความต้องการความ
มั่นคงปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ (Safety Needs)  
หมายถึง ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ อิสระจากความกลัว จากผู้อื่นและ
สิ่งแวดล้อม เป็นความต้องการที่จะได้รับการปกป้อง 
คุ ้มกัน ความต้องการประเภทน้ีเร่ิมตั้งแต่วัยทารก 
จนกระทั่งวัยชรา ความต้องการความรักและเป็น 
ส่วนหนึ่งของหมู ่ (Love and Belonging Needs)  
มาสโลว์เชื่อว่า คนเราทุกคนมีความต้องการให้เป็น 
ที่ยอมรับของบุคคลอื่น โดยการคบเพื่อน สร้างครอบครัว 
เป็นสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กร ความต้องการที่จะรู้สึก 
ว่าตนเองมค่ีา (Esteem Needs) ความต้องการประเภทนี้ 
ประกอบด้วยความต้องการที่จะประสบความส�าเร็จ  
มีความสามารถต ้องการที่จะให ้ผู ้ อ่ืนเห็นว ่าตนมี 
ความสามารถ มีคุณค่าและมีเกียรติ ต้องการได้รับ 
ความยกย่องนับถือจากผู ้อ่ืน และความต้องการที่จะ 
รู้จักตนเอง ตามสภาพที่แท้จริงและพัฒนาตามศักยภาพ
ของตน (Need for Self-Actualization) เป็นความ
ต้องการท่ีจะรู ้จักตนเองที่แท้จริง ยอมรับทั้งส่วนดี 

ส่วนเสียของตน ที่ส�าคัญคือ การมีสติที่จะยอมรับว่าตน 
ใช ้กลไกในป้องกันตนในการปรับตัวและพยายาม 
ที่จะเลิกใช้ เปิดโอกาสให้ตนเองเผชิญกับความจริงของ
ชีวิต (Kowtrakul, 2013)
 ความต้องการแต่ละข้ันนั้นเรียงจากความ
ต้องการจากขั้นต�่าไปสู ่ความต้องการขั้นสูงสุดนั้น 
จะต้องได้รับการตอบสนองตลอดชีวิต (Kearney &  
Trull, 2012) โดยแต่ละขั้นที่ได ้รับการตอบสนอง
แล้วก็จะพัฒนาไปสู่ความต้องการขั้นอื่นต่อไป ทฤษฎ ี
ของมาสโลว์ (Maslow) เน้นว่า หากความต้องการเหล่านี้ 
ได้รับการตอบสนอง สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างมี 
ความสุข แต่ในความเป็นจริง บางครั้งอาจมีอุปสรรค 
ที่ท�าให้ไม ่สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี ้
ได้ทั้งหมด เกิดความไม่สบายใจกลายเป็นความเครียด 
คับข้องใจ จึงเป็นสาเหตุให้บุคคลที่มีความต้องการ 
พิเศษต้องอาศัยการปรับตัวเพื่อให้เกิดความยืดหยุ ่น 
ในการด�าเนินชีวิต 

การปรับตัว
 การด�ารงชีวิตในสังคมของบุคคลที่มีความ
ต้องการจ�าเป็นพิเศษ อาจต้องพบทั้งในสถานการณ์ที่ 
พึงพอใจและความตึงเครียดต่างๆ การปรับตัวเป็น 
วิธีการที่จะหาวิธีลดสภาวะความตึงเครียดทางอารมณ์ 
เพือ่รกัษาความมัน่คงของบคุคล ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย 
จิตใจและสังคม 
 1. ความหมายของการปรับตัว 
 Rathus and Nevid (1980) ให้ความหมาย
ของการปรับตัวว่า เป็นพฤติกรรมที่บุคคลใช้ตอบโต้ 
ต่อสภาพความเครียด โดยช่วยให้บุคคลได้ใช้ตอบสนอง
ความต้องการของตนและสิ่งแวดล้อม
 Srisongkarm, Ratanasanya, Pothpattan-
apon and Thepprasit (2006) กล่าวถึงการปรับตัว 
ว่าเป็นความพยายามของบุคคลในการที่จะหาวิธีลด
สภาวะความตึงเครียดทางอารมณ์ซ่ึงเกิดจากความ 
ไม่สมปรารถนาในสิ่งที่ตนหรือสังคมแวดล้อม คาดหวัง  
ทั้งยังเกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสิ่งแวดล้อม
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 Wongsawan and Wongsawan (2008)  
กล่าวว่า การปรับตัว คือ สถานะแห่งความสัมพันธ ์
อนักลมกลนืระหว่างบคุคลกับสถานการณ์และส่ิงแวดล้อม 
เป็นความพยายามที่บุคคลตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อรักษาความมั่นคงของตน  
ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม
 ดังน้ัน การปรับตัว (Adjustment) จึงเป็น
พฤติกรรมที่บุคคลในการท่ีจะหาวิธีลดสภาวะความ   
ตึงเครียดทางอารมณ์ เพื่อรักษาความมั่นคงของตน  
ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม
 2. จุดมุ่งหมายของการปรับตัว
 การปรับตัวได ้มีผู ้อธิบายจุดมุ ่งหมายไว ้ดัง 
ต่อไปนี้
 Suwanasang (1990) กล่าวว่า การปรับตัวมี 
จดุมุง่หมายส�าคญั 2 ประการคอื การปรบัตวัเพือ่เอาชนะ
ปัญหาเพื่อถ่วงดุลสิ่งที่ตนเองยังขาดอยู่ และการปรับ
ตัวเพ่ือให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาเมื่อไม่สามารถ
เอาชนะได้ จึงปรับตนเองให้สอดคล้องตามสิ่งแวดล้อม
และปัญหานั้น เพื่อรักษาสมดุลนั้น
 Srisongkarm, Ratanasanya, Pothpattan-
apon and Thepprasit (2006) กล่าวว่า การปรับตัว 
นั้นเพื่อให้มีความสามารถในการด�าเนินชีวิต หากบุคคล
ไม่สามารถปรับหรือลดความกดดันทางจิตใจนี้ให้หมด
ไปได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมอาจท�าให้บุคคลนี้เกิดปัญหา 
ทางสุขภาพจิตตามมาได้
 Panprecha (2008) กล่าวถึง จุดมุ ่งหมาย 
ที่ท�าให้เกิดการปรับตัว 2 ประการคือ จากสิ่งเร้าภายใน 
เป็นความต้องการทางใจซ่ึงมีอยู ่ใน ตัวบุคคล ได้แก่  
ความรัก ความอบอุ ่น ท�าให้บุคคลต้องมีการปรับตัว 
เพ่ือไปสู ่เป้าหมายที่ต้องการ และประการที่สอง คือ  
สิ่งเร้าภายนอก เป็นความต้องการของสังคมและสภาพ
แวดล้อมซึ่งได้แก่ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา
กฎระเบียบของสังคม ท�าให้บุคคลต้องปรับตัวเพื่อ 
ตอบสนองความต้องการต่างๆ และอยู ่ได ้โดยไม่ม ี
ความกดดันทางจิตใจ
 แม้ว่าการปรับตัวจะมีเป้าหมายอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น เพื่อการมีชีวิตรอดหรือเพื่อความมีคุณค่า 

ในตนเองแต่จุดมุ ่งหมายสูงสุดในการปรับตัวก็เพื่อ 
ความสุขของบุคคลผู ้นั้นนั่นเอง (Wongsawan &  
Wongsawan, 2008)
 จากที่กล่าวมา จุดมุ ่งหมายของการปรับตัว 
ก็คือ การที่บุคคลนั้นพยายามเอาชนะต่อสิ่งที่เป็นปัญหา
หรืออุปสรรคของตน หากไม่บรรลุก็ต้องเสาะแสวงหา 
วิธีการที่จะเผชิญกับสิ่งนั้นเพื่อลดความกดดันทางจิตใจ 
อันจะช่วยให้ตนเองด�ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
 3. กระบวนการปรับตัว
 Sukphotharom and Kesabutr (2010)  
ได้กล่าวถึงกระบวนการปรับตัวว่า ประกอบด้วย 2 
ลักษณะ ดังนี้
 1. การปรับตัวท่ีสมบูรณ์หรือการปรับตัวแบบ
บูรณาการ (Integrating Adjustment) เป็นลักษณะ
การปรับตัวเม่ือเผชิญกับสภาพปัญหาหรืออุปสรรค แล้ว
สามารถแก้ไขปัญหาหรือขจัดอุปสรรคนั้นได้การปรับ
ตัวลักษณะนี้ บางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้รับ
การแก้ไขจนเสร็จส้ิน หากแต่บุคคลท่ีเผชิญกับปัญหา
สามารถยอมรบัสภาพปัญหาและท�าใจได้พร้อมปรบัสภาพ 
ความคิดความรู้สึกนั้นได้ การปรับตัวของแต่ละบุคคล 
โดยทั่วไปมี 3 ลักษณะ ตามแบบบุคลิกภาพของตนดังนี้
 1. การสู้ คือ วิธีระบายความคับข้องใจแบบ
ไม่ยอมแพ้ สร้างพลังเพื่อเผชิญหน้า แสดงออกได้ทั้งใน
ทางสร้างสรรค์และท�าลาย เช่น การพูดระบายความรู้สึก 
การหัวเราะ การคิดทบทวนพยายามเอาชนะโดยเพิ่ม
ความพยายามมากขึน้ สูท้างท�าลาย หรอืแสดงพฤตกิรรม
ก้าวร้าวรุกรานด้วยวิธีต่างๆ เป็นต้น  
 2. การหนี เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ 
ที่ท�าให้เกิดความคับข้องใจต่างๆ เช ่น การเลิกล้ม 
ความสนใจ หลีกหนีไปให้พ้น เลี่ยงไม่พูดเรื่องนั้น เป็นต้น 
 3. การประนีประนอม การรอมชอมเป็นการ
พบกันครึ่งทาง ผู้ใช้จะใช้วิธีพิจารณาใหม่ คิดใหม่ ตั้ง 
เป้าหมายใหม่ เปลี่ยนวิธีการใหม่ 
 อย ่างไรก็ตามรูปแบบการแก ้ป ัญหาทั้ง 3 
ลักษณะที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้นไม่มีวิธีใดดีที่สุด แต่ที่
ส�าคัญที่สุดคือ เกือบทุกวิธีย่อมน�าไปสู่การผ่อนคลาย
ความเครียดหรือความวิตกกังวล โดยผู้ใช้จะต้องเลือก
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ให้เหมาะกับเวลา สถานที่และบุคคล (Wongsawan 
& Wongsawan, 2008) โดยมีจุดประสงค์ว่าบุคคล
ต้องการอยูใ่นสภาวะสมดลุระหว่างตนเองกบัสิง่แวดล้อม 
หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็มีอิทธิพล
เหนือจติใจมนษุย์ แต่ในบางกรณมีนษุย์กส็ามารถเอาชนะ
สิ่งแวดล้อมหรือปัญหานั้นได้ (Suwanasang, 1990)
 2. การปรบัตวัแบบไม่สมบรูณ์ หรือการปรบัตวั 
แบบไม่บูรณาการ (Non-integrative Adjustment) 
เป็นการปรับตัวท่ีบุคคลไม่สามารถเผชิญกับปัญหาหรือ
ไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้ บางครั้งบุคคลพอจะมีวิธี 
คลายความตึงเครียดลงได้บ้างแต่ยังคงมีความไม่สบายใจ 
หลงเหลอือยู ่การปรบัตวัแบบนีย้งัคงมคีวามทกุข์ค้างคาใจ 
ถอืเป็นการปรับตวัทีไ่ม่สมบรูณ์จงึจ�าเป็นต้องอาศยั กลไก
ป้องกันตนเอง (Defense Mechanisms) มาใช้เพื่อช่วย
ผ่อนคลายหรือลดความตึงเครียด  
 จากท่ีกล่าวมาจะเหน็ได้ว่า กระบวนการปรับตวั 
ประกอบด้วย การปรับตัวที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ โดย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลลดความวิตกกังวลหรือสภาพ
อดึอดัคบัข้องใจ จากสภาพการณ์ทีเ่ผชญิอยูโ่ดยใช้วธิกีาร
ที่บุคคลนั้นเชื่อว่าจะท�าให้ตนอยู่ภาวะสมดุลกับสภาพ
แวดล้อมนั้น

อุปสรรคในการปรับตัวของบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษ
 ในการปรับตัวต่อสภาพความบกพร่องของ
บคุคลทีม่คีวามต้องการพเิศษนัน้ อาจจ�าแนกปัจจยัทีเ่ป็น
อุปสรรค 3 ด้าน ได้แก่ สภาพความบกพร่อง ครอบครัว
และสิ่งแวดล้อม
 1. ปัจจัยด้านสภาพความบกพร่อง
 ถ้าบุคคลมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัย
ไข้เจ็บ สุขภาพจิตก็จะดีด้วย แต่หากมีการเจ็บป่วยบ่อยๆ 
หรือเรื้อรัง มีความพิการทางกาย ก็จะมีผลต่อพัฒนาการ
ทั้งทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา (Wongsawan 
& Wongsawan, 2008) การท่ีเด็กจะสามารถพัฒนา 
ทักษะได้ดีหรือไม่นั้น สิ่งที่ เป ็นองค์ประกอบส�าคัญ 
อีกประการหนึ่ง ก็คือ ความบกพร่องหรือความพิการ
ของเด็กนั่นเอง ในเด็กที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ 

บางประเภท เช่น เด็กที่บกพร่องทางการเห็น เด็กเหล่านี ้
ไม่ได้มีความบกพร่องทางสติปัญญา แต่การเรียนรู้นั้น  
อาจเป็นไปได้ล่าช้าที่เป็นผลสืบเนื่องจาก สภาพการมอง
ไม่เห็นของเด็ก เช่น การสอนขนาดเล็ก ใหญ่ เด็กต้อง 
ได้รับการสอนโดยใช้สื่อที่ให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัส
มากกว่า การสอนโดยการบอกเล่าด ้วยวาจาเพียง 
อย่างเดียว 
 ในเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ม ี
ข้อจ�ากัดทางด้านภาษาและการฟัง ท�าให้การแปลความ
และความเข้าใจต่างๆ อาจผิดเพี้ยนหรือคลาดเคล่ือน
ไปจากสิ่งที่บุคคลทั่วไปต้องการสื่อสาร และอาจท�าให้
สัมพันธภาพระหว่างคนปกติกับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษเกิดปัญหาข้ึนได้ บางรายอาจเกิดความรู้สึก หดหู่ 
ท้อแท้ สอดคล้องกับ Niyomtham (2001) พบว่าปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem)  
ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน คือระดับการ
ได้ยิน นั่นคือ ยิ่งสูญเสียระดับการได้ยินมากเท่าใด ก็ยิ่ง
รู้สึกหมดคุณค่าในตนเองเท่านั้น ดังนั้น ปัจจัยด้านสภาพ
ความพิการหรือความบกพร่องนี้มีอิทธิพลต่อการปรับตัว
ด้านต่างๆ ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วย 
 2. ปัจจัยด้านครอบครัว
 Holroyd (2003) รายงานถึงบทบาทในการ
ดูแลเด็กที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษในครอบครัว 
ชาวฮ่องกงว่า หน้าที่ส่วนใหญ่เป็นของมารดา ส่วนบิดา 
จะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธต่อหน้าที่ในการดูแลบุตรที่ม ี
ความต้องการจ�าเป็นพิเศษ เนื่องจากความอับอาย การที ่
บุตรเกิดมามีสภาพความพิการเป็นความผิดของฝ่าย
มารดาหรอืครอบครวัของฝ่ายมารดาทีไ่ด้ท�าสิง่ทีเ่ป็นบาป 
ดังนั้นจึงเป็นการเหมาะสมที่มารดาจะต้องรับบทบาท
ในการดูแลบุตรที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษเพื่อชดใช้
บาปที่ได้กระท�า 
 ความรู้สึกอับอายของครอบครัวที่มีสมาชิกเป็น
คนที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ ไม่ว่าครอบครัวเหล่านี้
จะมีฐานะทางเศรษฐกจิดหีรือไม่ก็ตาม Namsiripongpan 
(1996) กล่าวว่า ครอบครัวมักไม่ยอมรับความเป็นจริง
ในสภาพพฤติกรรมที่ผิดปกติของบุคคลที่มีความต้องการ
จ�าเป็นพเิศษ อกีทัง้มกัมไิด้อบรมให้เดก็หรอืบคุคลเหล่านี้ 
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ให้ท�างานบ้านหรือดูแลตนเองให้เหมาะสมเหมือน
ครอบครัวเหมือนบุคคลทั่วไป ท�าให้เด็กเหล่านี้ ไม่อาจ
รับผิดชอบในเรื่องงานบ้านได้ดีเท่าท่ีควร เมื่อต้องเติบโต
และมีชีวิตโดยล�าพังท�าให้ไม่สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการปรับตัวกับบุคคล 
ที่ต้องใช้ชีวิตร่วมด้วย
 3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
 การด�ารงชวิีตของบคุคลทีม่คีวามต้องการจ�าเป็น
พิเศษในสังคมพบว่ามีอุปสรรคที่ขัดขวางให้บุคคลเหล่านี้ 
ต้องประสบกับความคับข้องใจจนน�าไปสู ่ปัญหาการ 
ปรับตัว ได้แก่
 โอกาสในการเข้าร ่วมกิจกรรมสันทนาการ 
จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาวันหยุดของคน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินประเภทหูหนวกใน
กรุงเทพมหานคร (Srion & Tettim, 2002) พบว่าคน 
หูหนวกใช้เวลาในวันหยุดด้วยการชมภาพยนตร์เพียง 
ร้อยละ 4.2 ซ่ึงถือว่าน้อยมาก ผลที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไม่ได้ผลิตภาพยนตร์ที่มี
เน้ือหาของคนหูหนวก หรืออาจเป็นเพราะว่าภาพยนตร์ 
ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นสื่อของคนหูหนวก ดังนั้น 
การเข้าสู่สังคมหรือการยอมรับ ยังไม่ได้ให้ความส�าคัญ
เท่าที่ควร
 ด้านข้อมูลของบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็น
พิเศษนั้น พบว่าขาดการท�าสถิติและข้อมูลเก่ียวกับ
จ�านวนบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษท่ีแน่นอน 
รวมถึงการเน้นการช่วยเหลือตามหลักการมากกว่า 
สภาพความต้องการที่แท้จริง Prongsantia (2014) ได้
กล่าวว่า นักศึกษาที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษที่จะ 
ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานสนับสนุนนักศึกษา
พกิารในระดบัอดุมศกึษา (Disability Support Service :  
DSS) จะต้องได้รับการระบุตามหลักเกณฑ์ และมี 
บัตรประจ�าตัวพิการ ซึ่งกฎเกณฑ์ดังกล่าว อาจเป็น 
อุปสรรคต ่อการให ้ความช ่วยเหลือนักศึกษาที่มี 
ความต้องการจ�าเป็นพิเศษท่ีไม่มีบัตรประจ�าตัวคนพิการ 
การให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก ส่วนใหญ่จัดให้
ส�าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องเด่นชัด เช่น บกพร่อง
ทางการเหน็ บกพร่องทางการได้ยนิ บกพร่องทางร่างกาย

และการเคลื่อนไหว และออทิสติก อันเป็นการช่วยเหลือ
ที่จ�ากัด จึงพบว่า นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ยังไม่ขอรับการบริการเม่ือเทียบกับความพิการ
ประเภทอื่นๆ รวมถึงการรวบรวมสถิติส�าหรับจ�านวน
รวมของนักศึกษาพิการแต่ละประเภทพิการที่ไม่ชัดเจน 
ในการวางแผนช่วยเหลอืสอดคล้องกบั Sirithongthaworn  
(2013) ที่ เห็นว ่าคนส่วนใหญ่จะให้การช ่วยเหลือ
เฉพาะความพิการที่เห็นเด่นชัด ส่วนสภาพความพิการ 
บางประเภทที่เห็นไม่เด่นชัดนี้ อาจเป็นอุปสรรคในการ 
ที่ท�าให้การช่วยเหลือบุคคลพิการเหล่านี้ถูกละเลย 
จนให้การพัฒนาบุคคลพิการเป็นไปอย่างล่าช้า 
 ในวัฒนธรรมไทยนั้น นิยมที่จะบริจาคเงินให้แก่
บุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษหรือองค์กรการกุศล 
โดยเข้าใจว่าเป็นการสงเคราะห์บุคคลที่มีความต้องการ
จ�าเป็นพิเศษแนวคิดดังกล่าวเป็นการปิดกั้นโอกาสในการ 
มีความส่วนร่วมในสังคมของบุคคลที่มีความต้องการ
จ�าเป็นพิเศษ (Japan International Cooperation 
Agency, 2002) ซึ่งสอดคล้องกับ Namsiripongpan 
(1996) ทีก่ล่าวถงึทศันคตใินทางลบต่อการจ้างงานบคุคล 
ที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษว่า นายจ้างส่วนใหญ่ 
มักไม่รับเข้าท�างาน มักถูกเพ่ือนร่วมงานเอาเปรียบและ
กลั่นแกล้ง ขาดแคลนสถาบันในการฝึกอาชีพแก่บุคคล 
ที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษอีกทั้งไม่มีสถาบันให้การ
รับรองบุคคลท่ีมีความต้องการจ�าเป็นพิเศษที่มีความรู้ 
และความช�านาญยิง่ไปกว่านัน้ ความคาดหวงัในระดบัต�า่
ต่อความสามารถของบคุคลทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษ 
เช่น คนที่บกพร่องทางการเห็นไม่สามารถเดินทางไปไหน
มาได้โดยล�าพัง ทั้งที่จริงแล้วบุคคลเหล่านี้หากได้รับการ
ฝึกให้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมแล้ว พวกเขาก็สามารถ
ด�ารงชีวิตอิสระได้ 
 การด�ารงชวิีตของบคุคลทีม่คีวามต้องการจ�าเป็น
พิเศษที่จ�าเป็นจะต้องมีการติดต่อกับผู้คนในสังคมและ
หน่วยงานต่างๆ นัน้ Chareansilp (2009) พบว่าพวกเขา 
มักจะได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมและแตกต่างจาก 
คนทั่วไปอยู่เสมอ เช่น การใช้อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติต่อคนทั่วไปอย่างหนึ่ง แต่กลับ 
ปฏิบั ติ ต ่ อบุคคลที่ มี ความต ้องการจ� า เป ็นพิ เศษ 
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อีกอย่างหนึ่ง นอกจากนี้บุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็น
พเิศษมกัจะถูกกีดกันออกไปจากการใช้สทิธติามกฎหมาย 
เช่น การปฏิเสธไม่รับบุคคลท่ีมีความต้องการจ�าเป็น
พิเศษเข้าท�างานเพราะเหตุสภาพทางกาย การถูกเอารัด  
เอาเปรียบในการท�างาน เป็นต้น 
 จากตัวอย่างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในเรื่อง
สภาพความพิการท่ียกตัวอย่างมานี้ เป็นสาเหตุหนึ่ง 
ที่ เป ็นเงื่อนไขในการจ�ากัดความสามารถของบุคคล 
ในการได ้ รับโอกาสทางการศึกษาอีกด ้วย ส�าหรับ
ประเทศไทยนัน้ แนวคดิทางด้านการจดัการศกึษาส�าหรบั
บคุคลทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษ เริม่จากการให้โอกาส 
แก่บุคคลท่ีมีความต้องการจ�าเป็นพิเศษในการเรียน 
ร่วมกับคนปกติ หากแต่มีแนวคิดตามวัฒนธรรมส่วนหนึ่ง 
คือ การสงเคราะห์ จึงท�าให้การจัดการศึกษาส่วนใหญ่ 
เน้นท่ีการให้ความช่วยเหลือหรือการสงเคราะห์ ด้วย
เหตุผลที่ว ่า บุคคลที่มีความต ้องการจ�าเป ็นพิเศษ 
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือมีความสามารถ 
ที่จ�ากัด อาจต้องใช้เวลาในปรับเปลี่ยนแนวคิดจากในการ
ช่วยเหลือเป็นการอ�านวยความสะดวก เพ่ือให้สามารถ
เรยีนรูไ้ด้อย่างเต็มศกัยภาพเช่นเดียวกบัคนอืน่ๆ ในสงัคม 
(Prongsantia, 2014)

ลักษณะของเด็กหรือบุคคลที่สามารถปรับตัวต่อ
ความพิการได้
 บุคคลที่ปรับตัวได้ หมายถึงบุคคลที่สามารถ 
แก้ปัญหาได้โดยไม่มีความขัดแย้งต่อสิ่งแวดล้อม โดย
สามารถรักและภาคภูมิใจในตนเอง ไม ่มีความคับ
ข้องใจ หรือมีความวิตกกังวล อย่างไรก็ตาม หากสภาพ
ความเครยีดหรอืปัญหาไม่มคีวามรุนแรงมากนัก บคุคลนัน้
อาจแสดงพฤติกรรมวุ่นวายใจหรือไม่พอใจ เมื่อทุกอย่าง
คลี่คลายลง บุคคลนั้นก็จะค่อยคลายความเครียดและ 
ลืมเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น แต่หากพฤติกรรมผิดปกต ิ
เ กิดขึ้ น เป ็นระยะเวลานาน ก็อาจส ่ งผลให ้ เ กิด 
ความบกพร่องทางจิตและส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพได้ 
(Wongsawan & Wongsawan, 2008) 
 Tantipalachiwa (2003) กล่าวว่า การปรับตัว
ของบคุคลทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพิเศษนัน้ ต้องดจูากผล

รวมของการปรับตัวในด้านต่างๆ ที่ส�าคัญ 4 ด้าน คือ
 1. การปรับตัวด้านจิตใจ 
 เมื่อบุคคลที่ มีความต ้องการจ�าเป ็นพิ เศษ 
มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความพิการแล้ว ก็จะปรับตัว
เข้าสู่สมดุลของจิตใจด้วยการยอมรับและปรับตัวได้ โดย
พยายามไม่ให้เกิดความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ มีการ 
ปรับตัวทางความคิด อารมณ์และเหตุผลให้เหมาะ 
กับวัย และอยู่ในโลกของความเป็นจริง มีก�าลังใจและ
ยอมรับกับสภาพความพิการ มีความคิดสร้างสรรค์ 
พอสมควร มีความม่ันใจในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
มีอารมณ์มั่นคง มีความสามารถที่รับฟังเข้าใจและเห็นใจ
ผู้อ่ืนโดยมิได้ค�านึงถึงแต่ตนเองเท่านั้น บุคคลที่ปรับตัว
ได้ จะรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า นั่นคือ รู ้สึกดีกับตนเอง 
และความสามารถที่จะท�าหน้าที่ให้แก่สังคมได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ คนที่ปรับตัวได้ดีจะมีความรู้สึกที่สมบูรณ์
และสามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต
ประจ�าวันได้เท่ากับคนทั่วไป (Tanawatthana, 1996)
 2. การปรับตัวด้านการช่วยเหลือตนเอง
 การปรับตัวของบุคคลท่ีมีความต้องการจ�าเป็น
พิเศษควรเป็นไปในลักษณะที่พยายามช่วยเหลือตนเอง
ให้ได้อย่างน้อยในด้านภารกิจในชีวิตประจ�าวัน เช่น  
สุขอนามัยส่วนบุคคล การหุงหาอาหาร การรับประทาน
อาหาร เป็นต้น ท้ังนี้ต้องดูว่า ความบกพร่องนั้นจะเป็น
อุปสรรคต่อการช่วยเหลือตนเองเพียงใด โดยต้องดู 
ที่เจตนาหรือความพยายามเป็นประการส�าคัญ บุคคล 
ที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษที่ปรับตัวได้ จะพยายาม 
ใช้อวัยวะส่วนที่ยังมีอยู ่ท้ังหมดให้เป็นประโยชน์หรือ
ชดเชยกับส่วนที่เสียไป 
 นอกจากนี้  การจะพิจารณาว ่าบุคคลที่ม ี
ความต้องการจ�าเป็นพิเศษยังต้องปรับตัวด้านการ 
ช่วยเหลือตนเองหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาในด้านการ 
อยู่ตามล�าพังของบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ 
ได้นานพอสมควร สามารถด�ารงชีวิตในอย่างอิสระ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความบกพร่องของเขา ในบางกรณี
เหตุผลของการช่วยเหลือตนเองของบุคคลที่มีความ
ต้องการจ�าเป็นพิเศษ ต้องการรู ้สึกถึงความสามารถ 
ของตน บุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษเลือกที่จะ
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ขับรถยนต์ส่วนบุคคลโดยมีแรงจูงใจจากท่ีคิดว่าตนเอง 
ยังมีคุณค่า มีความสามารถด�ารงชีวิตเหมือนคนปกติได้ 
(Chayapong, 2013)
 3. การปรับตัวด้านการงาน
  บุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษที่ปรับ 
ตัวได้ มักพยายามคงสภาพการงานหรือการเรียนของตน
ไว้ให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด ความบกพร่องแต่ละอย่าง 
อาจเป็นอุปสรรคต่อการงานหรือการเรียนไม่เท่ากัน 
บุคคลท่ีมีความต้องการจ�าเป็นพิเศษอาจจ�าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานหรือลักษณะของงานให ้
เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตน โดยไม่ควรคิดเลิก 
ท�าทุกส่ิงทุกอย่างโดยเด็ดขาด ตราบเท่าที่ยังมีความ
สามารถที่จะท�างานบางอย่างให้เป็นประโยชน์ได้ บุคคล
ทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพิเศษทางกายยงัสามารถใช้สมอง
หรือความรู้ของตนที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ได้เสมอ
 Thongsoontorn (2012) เสนอแนะให ้
ประชาชนมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อการท�างานร่วมกับบุคคล
ที่มีความบกพร่องทางการเห็นเพื่อให้การปรับตัวทาง
สังคมด้วยการใช้สื่อ โดยเฉพาะโทรทัศน์ ในการส่งเสริม
และให้ความรู ้แก่ประชาชนคนท�างานในหน่วยงาน 
ต่างๆ ถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีความต้องการ
จ�าเป็นพิเศษได้แก่ ความสามารถและข้อจ�ากัด สามารถ
ปฏิบัติงานกับบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ
 นอกจากนี้แล้วรัฐบาลควรมีบทบาทในการ
สนับสนนุการมงีานท�าของบณัฑติทีม่คีวามต้องการจ�าเป็น
พิเศษ ด้วยการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการจ้างคนท่ีม ี
ความต้องการจ�าเป็นพิเศษ สนับสนุนสิทธิพิเศษ เพื่อ 
เป็นแรงจูงใจให้หน่วยงานรับบัณฑิตท่ีมีความต้องการ
จ�าเป็นพิเศษเข้าท�างาน เช่น ลดหย่อนภาษี หรือให้เงิน
อุดหนุนทั้งของรัฐและเอกชน ตั้งเป้าหมายการมีงานท�า
ของบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ เช่น ปีละ 30% 
ของบณัฑติทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพิเศษ (Sungpreeda, 
2014) 
 4. การปรับตัวด้านสังคม
 บคุคลท่ีมคีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษควรจะต้อง 
ปรับตนเองให้มีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนตามสมควร  

มีการไปมาหาสู่ ร่วมกิจกรรม มีการพักผ่อนหย่อนใจ 
สังสรรค์กับบุคคลอื่น บุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็น
พเิศษควรคงสภาพกจิกรรมนอกบ้านทีเ่คยมไีว้ตามสมควร 
เช่น ไปรับประทานอาหารนอกบ้าน การดูมหรสพ หรือ
เล่นกีฬาที่ยังเล่นได้ นอกจากน้ีแล้ว Kudsee (2009)  
ได้อธบิายเพิม่เตมิว่า การสนบัสนนุทางสงัคม การยอมรบั
และเห็นคุณค่า และการสนับสนุนในรูปของเงิน ส่ิงของ 
และบริการจากเพื่อน เพื่อนบ้าน องค์กร จะท�าให้บุคคล
ที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
และเป็นทีย่อมรบัในสงัคม และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ทั้งทางด้านจิตใจ อาชีพ และสังคมได้ ซ่ึงจะน�าไปสู่การ 
พึ่งตนเองต่อไป
 การช่วยเหลือบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็น
พิ เศษ คือการสนับสนุนให ้บุคคลเหล ่านี้สามารถ 
ช่วยตนเองได้ ยอมรับสภาพและใช้ชีวิตอยู ่ในสังคม 
ได้อย่างปกติ บุคคลท่ีมีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ 
ที่สามารถปรับตัวได้ จะมีภาวะจิตใจที่ม่ันคงและยอมรับ
ความพิการที่เกิดขึ้นแก่ตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้มากที่สุดตามข้อจ�ากัดที่มีอยู่  การพิจาณาว่าบุคคล 
ที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษมีการปรับตัวได้นั้น ต้อง
มองถึงในภาพรวมจะไม่แยกด้านใดด้านไหนออกจากกัน 

การส่งเสริมและช่วยเหลือให้การปรับตัวประสบ
ความส�าเร็จ
  การส ่งเสริมและช ่วยเหลือให ้การปรับตัว 
ของบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษจ�าเป็นต้อง 
อาศัยความร่วมมือของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ 
ให้ประสบผลส�าเร็จ (Sukhothaithammathirat  
Open University, 1991) ดังนี้
 1. ครอบครัว
 ครอบครัวนับเป็นหน่วยแรกสุดของสังคมที่มี
บทบาทส�าคญัในการส่งเสรมิและช่วยเหลอืให้การปรบัตวั
ของเด็กหรือบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษประสบ
ความส�าเร็จ ซึ่งประกอบด้วยแนวทางต่อไปนี้
 1.1  เด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่ต้องการด�ารงชีวิต
เช่นเดียวกับเด็กปกติ เช่น ดูแลเอาใจใส่ ความรัก ความ
เมตตา เล้ียงดูอย่างเด็กปกติ จะท�าให้เด็กเหล่านี้ไม่มี
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ปัญหาทางอารมณ์และจิตใจภายหลัง การเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความบกพร่องของเด็กเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องจะเข้าใจและยอมรับสภาพของเด็ก รวมถึง
หาทางช่วยเหลือเด็กได้ถูกต้อง ซึ่งท�าได้โดยการพูดคุย
ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
 1.2  ครอบครวัควรพาเดก็ออกสูส่งัคม แนะน�า
พี่น้อง ญาติ เพื่อนๆ ให้รู้จักเด็กและความต้องการจ�าเป็น
พิเศษของเขา และควรพาออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก
ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เขา
ได้รู้จักช่วยตนเอง และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
  1.3  การฝ ึกหัดในการท�ากิจกรรมต ่างๆ 
ควรเริ่มจากกิจกรรมที่ง่ายๆ ก่อนเพื่อให้เด็กเกิดความ 
ภาคภูมิใจและเป็นแรงจูงใจในการท�ากิจกรรมต่างๆ  
ที่ยากขึ้น เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนกิจกรรมต่างๆ ด้วย
ตนเอง ท�าบ่อยๆ ซ�้าๆ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้  
ควรฝึกหัดเด็ก อย่างสม�่าเสมอและด้วยอารมณ์มั่นคง
 1.4  พ่อ แม่ ผูป้กครอง ควรให้ความร่วมมอืกับ
ทีมผู้รักษา เมื่อได้รับค�าแนะน�าวิธีการบ�าบัดอย่างง่ายๆ 
ควรน�าไปปฏบิตักิบัเดก็ทีบ้่าน สงัเกตการเปลีย่นแปลงของ
เดก็อย่างสม�า่เสมอเมือ่มปัีญหาหรอือาจมปัีญหาเกดิข้ึนให้
ปรกึษาผู้เชีย่วชาญ เพือ่ให้การแก้ไขได้อย่างทนัเหตกุารณ์
และถูกต้องต่อไป
 1.5  สอนให้บุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็น
พิเศษยอมรับความบกพร่องของตนเอง เพราะจะท�าให้
เขาเหล่านัน้ยอมรบัข้อจ�ากดัของตนเอง ท�าให้การปรบัตวั
ต่อสภาพความบกพร่องเป็นไปได้ง่ายขึน้และเป็นไปในทาง 
ที่เหมาะสม
 จากแนวทางท่ีกล่าวมา ครอบครัวมีส่วนส�าคัญ
ในการช่วยเหลือบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษให้
สามารถปรับตัวได้อย่างประสบความส�าเร็จ อาจเริ่มจาก
การที่สมาชิกในครอบครัวจะต้องท�าความเข้าใจ ศึกษา
เก่ียวกับสาเหตุและยอมรับถึงสภาพความบกพร่อง ให้
ความรกัความเอาใจใส่เฉกเช่นเดก็ปกต ิตลอดจนแสวงหา
วธีิการสนับสนุนให้เดก็หรอืบคุคลทีม่คีวามต้องการจ�าเป็น
พิเศษได้พัฒนาตามศักยภาพ 
 2. สถานศึกษา
 หน่วยงานด้านสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียน 

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา  
ควรปฏิบัติหรือมีแนวทางท่ีส่งเสริมให้บุคคลท่ีมีความ
ต้องการจ�าเป็นพิเศษปรับตัวได้ ดังนี้ 
 2.1  เป็นแบบอย่างในการอยู่ร่วมกนัของบคุคล
ที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษกับคนปกติ เช่น จัดการ
เรียนการสอนแบบเรียนร่วมหรือเรียนรวม เพื่อให้สังคม
ได้เห็นความส�าคัญของการเปิดโอกาสให้คนพิการในการ
มีส่วนร่วมในสังคมคนปกติ ให้การอบรมให้แก่ผู้ปกครอง
หรือบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษที่ปรับตัวและ
เข้าใจตนเอง สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 2.2  เม่ือบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ
มาเรียนรวมกับคนปกติแล้วควรจัดบริการสนับสนุนให้  
ตวัอย่างเช่น ในระดบัมหาวทิยาลยั จะมหีน่วยงานบริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการหรือเรียกสั้นๆ ว่า DSS มาจาก 
ค�าภาษาอังกฤษว่า Disability Support Services ซึ่ง 
บริการที่จัดให้นั้นจะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของ 
แต่ละความพิการและความต้องการจ�าเป็นของนักศึกษา 
(Utthayotha, 2013) ตัวอย่างเช่น บริการที่จัดให้
แก่นักศึกษาบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�าหรับคนตาบอดหรือสายตาเลือนราง  
จดัท�าเอกสารเบรลล์ จดัท�าสือ่ภาพนนู บนัทึก และส�าเนา
เทปบันทึกเสียงการเรียนการสอน จัดสื่อ สิ่งอ�านวยความ
สะดวก ให้ค�าปรึกษารายบุคคลหรือกลุ่ม จัดหาหอพัก 
ที่จอดรถส�าหรับคนพิการ ฯลฯ (Centre of Human 
Development and Person with Disabilities, 2009)
 2.3  เน้นที่ความสามารถ ค�านึงสภาพและ 
ความแตกต่างระหว่างบคุคล ตวัอย่างเช่น ระดบัอดุมศกึษา  
อาจารย์ต้องท�าความรู ้จักนักศึกษาที่จะสอนให้ทั่วถึง 
ตรวจสอบว่ามีนักศึกษาที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ 
ในห้องเรียนหรือไม่ และเตรียมแบบการสอน (Teaching 
Style) เพื่อให้เหมาะกับนักศึกษา หรือปรับกิจกรรม 
บางส่วนในรายวิชา การจัดท�าสื่อการสอนควรค�านึง 
ผู ้เรียน ไม่ว ่าจะเป็นนักศึกษาปกติหรือนักศึกษาที่มี 
ความต้องการจ�าเป็นพิเศษ เช่น จัดท�าวิดีโอเทป หรือ 
เพาเวอร์พอยท์ประกอบเสยีงและตวัหนงัสอืก�ากบั เป็นต้น
 2.4  ควรส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายนอกกับนักเรียน ที่มี 
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ความต้องการจ�าเป็นพเิศษ เช่น อาจมกีจิกรรมนนัทนาการ
ร่วมกัน การเข้าค่ายศิลปะเพื่อให้คนปกติและบุคคลที่มี
ความต้องการจ�าเป็นพิเศษเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน
 2.5  ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม พบว่า  
บทบาทของผู้บริหารมีส่วนส�าคัญที่จะช่วยให้บุคคลที่
มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษประสบความส�าเร็จและ 
ส ่งผลต ่อการปรับตัวที่ เหมาะสม (Sukbunpant  
Arthur-Kelly, & Dempsy, 2013) ผูบ้รหิารควรให้ความ
ส�าคัญด้วยการจัดอบรมบุคลากรในหน่วยงานของตน 
ให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการศึกษาพิเศษ การสอน
และการดูแลเด็กเหล่านี้
 สถานศึกษานับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะช่วย 
ส่งเสริมให้เด็กหรือบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ 
ได้มโีอกาสเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองให้ทกัษะในด้านต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านวชิาการหรอืการปรบัตวัอยูร่่วมกับบคุคล
อ่ืน ดังนั้นการสนับสนุนทั้งทางด้านอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ตลอดจนบริการทางการศึกษา จะชว่ยให้การปรับตัวของ
เด็กหรือบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษเป็นไปด้วย
ความสะดวกราบรื่นมากขึ้น
 3. หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน
 องค์กรหรือหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการให ้
ความรู ้หรือข ่าวสารต ่างๆ มีบทบาทส�าคัญในการ 
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้บุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็น
พิเศษได้ ตามแนวทางดังนี้
 3.1  ส่ือมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
มีบทบาทท่ีส�าคัญในการให้ความรู้ การบ�าบัด รักษา  
การฟื้นฟูสมรรถภาพ วิธีการช่วยเหลือ ตลอดจนแนะน�า
หน่วยงานให้บริการต่อบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็น
พิเศษ เช่น ด้านการสร้างเสริมทัศนคติท่ีถูกต้อง ด้าน
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบุคคลที่มีความต้องการ
จ�าเป็นพิเศษ
 3.2  สื่อมวลชนควรสนับสนุนให้สังคมไทย 
มองเห็นความส�าคัญของบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็น
พิเศษ การให้โอกาสบุคคลเหล่านี้ได้แสดงความสามารถ
ตามสื่อต่างๆ
 3.3  การทีส่ือ่มวลชนใช้ค�ารนุแรง เมือ่กล่าวถงึ 
บุคคลท่ีมีความต้องการจ�าเป็นพิเศษที่ท�าความผิด ท�าให้

บุคคลเหล่านี้เกิดความท้อแท้และหมดก�าลังใจ ดังนั้น
สื่อมวลชนควรระมัดระวังการส่ือสารต่างๆ ที่เป็นการ
ตอกย�้าสภาพความบกพร่องหรือปมด้อยของบุคคล 
ที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษต่อสาธารณชน
 อาจกล่าวได้ว ่า หน่วยงานด้านสื่อมวลขน  
มีบทบาทที่ส�าคัญในการให้ความรู ้ ตลอดจนทัศนคติ  
ทีถู่กต้องต่อบคุคลทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษส่งผลการ
ปรับตัวของบุคคลเหล่านี้จะประสบความส�าเร็จ
 4. สถาบันทางศาสนา
 บทบาทของสถาบันศาสนา เป็นศูนย์รวมใน
การยึดเหนี่ยวจิตใจ และโน้มน้าวให้ประชาชนหันมา
บ�าเพญ็กศุลและช่วยเหลอืบคุคลทีม่คีวามต้องการจ�าเป็น
พิเศษในแนวทางที่ถูกต้อง โดยการด�าเนินตามแนวทาง  
(Sukhothammathirat Open University, 1991) ดังนี้
 4.1  เป ็นศูนย ์กลางพัฒนาและให้ความรู ้
ทางการศึกษาพิเศษ โดยให้ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง 
หรือ ให ้ความรู ้ ในการป ้องกันความพิการในเชิง
วิทยาศาสตร์มากกว่าหลักของความเชื่อที่กล่าวต่อกันมา 
 4.2  เทศนาสั่ งสอนอบรมสั่ งสอนเพื่อให ้
ประชาชนในชุมชนมีทัศนคติที่ดีต ่อบุคคลที่ มีความ
ต้องการจ�าเป็นพิเศษ ให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านี้ได้เป็นที่
ยอมรับและมีโอกาสได้อยู่ร่วมกันสังคมของบุคคลปกติ
 4.3  ควรส่งเสริมให้บุคคลที่มีความต้องการ
จ�าเป็นพิเศษได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมท�าบุญกุศล
บ�าเพ็ญประโยชน์ตามแต่อัตภาพและฐานะ ซึ่งจะเป็น
แบบอย่างให้คนท่ัวไปได้เหน็ถึงการยอมรับบคุคลท่ีมีความ
ต้องการจ�าเป็นพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
อาจสอนให้บุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษรู ้จัก 
ช่วยเหลือชุมชนด้วยการเป็นผู ้ให้แทนที่จะเป็นผู ้รับ 
ด้วยความสงสารจากบุคคลทั่วไป เป็นการแสดงความ
สามารถของบคุคลทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษให้บคุคล
ทั่วไปได้เห็นและยอมรับในศักยภาพที่มี
 4.4  การช่วยเหลือให้บุคคลที่มีความต้องการ
จ�าเป็นพิเศษใช้หลักการในศาสนาเพื่อการด�าเนินชีวิต  
โดยกระท�าตามค�าสอนต่างๆ เช่น การเจริญสติ สมาธิ 
พยายามท�าใจให้พอใจในส่ิงและสถานการณ์ต ่างๆ 
พยายามท�าใจให้มีเมตตา กรุณาให้อภัย พยายามขจัด
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ข้อมูลให้บุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษทราบ  
ที่จอดรถส�าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ 
ห้องน�้า/ห้องส้วมส�าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็น
พิเศษควรเป็นแบบชักโครกเพราะสะดวกมากกว่า
 จากท่ีกล่าวมานั้น การส่งเสริมและช่วยเหลือ
ให้การปรับตัวของบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ 
จ�าเป็นต้องอาศัยหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ได้แก ่
ครอบครัว สถานศึกษา สื่อสารมวลชน องค์กรทาง
ศาสนา รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ 
ซึ่งแต่ละหน่วยงานควรไม่ควรมอบให้เป็นภาระหน้าที่
ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ควรจะท�างานร่วมมือกันเพื่อการ
การปรับตัวของบุคคลท่ีมีความต้องการจ�าเป็นพิเศษนั้น
ประสบผลส�าเร็จอย่างยั่งยืน

บทสรุป
 การปรับตัวเป็นวิธีการที่จะหาวิธีลดสภาวะ
ความตึงเครียดทางอารมณ์ เพื่อรักษาความมั่นคง 
ของตน ทัง้ทางร่างกาย จิตใจและสงัคม โดยมจีดุมุง่หมาย 
เพื่อเอาชนะต่อสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคของตน  
รวมถึงเสาะแสวงหาวิธีการที่จะเผชิญกับสิ่งนั้นเพ่ือลด
ความกดดันทางจิตใจอันจะช่วยให้ตนเองด�ารงชีวิต 
ได้อย่างปกติสุข อย่างไรก็ตาม อาจพบว่า อุปสรรค 
ในการปรับตัวของบุคคลที่ มีความต ้องการจ�าเป ็น 
พิเศษนั้น อาจเกิดจากปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ ปัจจัย
ด้านสภาพความบกพร่อง คือสภาพความพิการมากน้อย
ของบุคคลนั้น ปัจจัยด้านครอบครัว เช่น การให้การ
สนับสนุนหรือละเลยต่อการดูแลบุคคลเหล่านี้ ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ทัศนคติเชิงลบที่มีต่อบุคคลที่ม ี
ความต้องการจ�าเป็นพิเศษ การพิจารณาว่า บุคคล 
ที่ มีความต ้องการจ�าเป ็นพิเศษสามารถปรับตัวได ้  
อาจพิจารณาได้จาก การปรับตัวด้านจิตใจ การปรับตัว 
ด้านการช่วยเหลือตนเอง การปรับตัวด้านการงาน  
และการปรับตัวด้านสังคม ทั้งนี้ ครอบครัว สถานศึกษา 
หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน สถาบันทางศาสนาและ 
การปรับสภาพแวดล้อม มีส่วนส่งเสริมและช่วยเหลือ
ให้การปรับตัวประสบความส�าเร็จ

ความขลาดกลัว หลักธรรมในการด�ารงชีวิต การรู้จัก 
ปล ่อยวางความทุกข ์ต ่อสภาพความไม ่พอใจจาก 
ความต้องการจ�าเป็นพิเศษของตน
 สถาบันทางศาสนาเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท 
ในการส่งเสริมสภาพจิตใจของบุคคลที่มีความต้องการ
จ�าเป็นพิเศษให้มีความสุขสงบ ตลอดจนการอบรม 
กล่อมเกลาจิตใจของบุคคลทั่วไปให้เข้าใจถึงสภาพและ 
ข้อจ�ากัดของบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษส่งผล
การปรับตัวของบุคคลเหล่านี้ให้ประสบความส�าเร็จ
 5. การปรับสภาพแวดล้อม
 Wongsawan and Wongsawan (2008)  
ได้เน้นว่า การช่วยให้บคุคลมสีขุภาพจติดสีามารถปรบัตวั
ได้นั้น ไม่อาจสนใจเฉพาะแต่เรื่องของบุคคลอย่างเดียว 
การจัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
บุคคลก็นับว่ามีความส�าคัญด้วย ปัจจุบันได้มีแนวคิด 
ในเรื่องของ Universal Design (UD) ท่ีแปลเป็นภาษา
ไทยว่า การออกแบบเพื่อมวลชน หมายถึง การออกแบบ
อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้มีความเป็นสากล 
สามารถใช้ได้ส�าหรับทุกคน เช่น การออกแบบประตู  
โดยมีขนาดความสูง ความกว้าง ให้ผู้ใช้ทุกคนเข้าออก
อย่างสะดวก แนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชนเป็น 
แนวคิดท่ีดี เพราะเป็นการเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วน  
สมาชิกทุกคนได้อยู ่ร ่วมกันและยอมรับกันและกัน 
ท่ามกลางความหลากหลาย สังคมส่วนรวมมีหน้าที่ต้อง
ดูแลรับผิดชอบให้สมาชิกทุกคนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
สุขได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน (National Office for 
Empowerment of Persons with Disabilities, 2007)
 ส�าหรับประเทศไทย การจัดสภาพแวดล้อม
ส�าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษที่เหมาะสม 
นั้น อาจพิจารณาจัดบริการหรือปรับสภาพแวดล้อม 
หรือสถานที่ ให ้ เหมาะสมและค�านึงถึงสภาพความ
บกพร่องไว้ (National Office for Empowerment of  
Persons with Disabilities, 2007) ดงันี ้การจดัทางลาด
ส�าหรับบริการผู้ที่ใช้รถเข็น มีเคาน์เตอร์ติดต่อท่ีบุคคล
ที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษสามารถเข้าถึงได้ มีคู่มือ 
เอกสาร ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นอักษรเบรลล์หรือส่ือเสียง 
เผยแพร่ มีป้ายอักษรอิเล็กทรอนิกส์ (อักษรวิ่ง) ที่แสดง
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