
การเรียนร่วมหรือการเรียนรวม 
 
 ปัจจุบันบริบทของการจัดการศึกษาของประเทศไทยเปล่ียนแปลงไปอย่างมากมายและการเปล่ียน

ดังกล่าวเกดิขึ้นอยู่ตลอดเวลา  จึงเกดิความจ าเป็นที่ทางการศึกษาจะต้องมีครูที่มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยี

ต่างๆ เช่น  การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอน  สถานศึกษาหลายแห่งต้องการครูที่มี

ทักษะการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองมากขึ้ น  เน่ืองจากการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน      

ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการครูภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่เพ่ือการสอนเดก็ต่างชาติที่อพยพเข้า

มาอยู่ในประเทศ  ซ่ึงมีอยู่เป็นจ านวนมากในระบบการศึกษาทั้ งระดับการศึกษาขึ้ นพ้ืนฐานและ

ระดับอุดมศึกษาและเด็กเหล่าน้ีจ านวนหน่ึงเป็นเด็กที่ มีความต้องการพิเศษเรียนรวมเช่นเดียวกับ    

ประเทศไทยปัจจุบันที่มีเด็กสัญชาติอื่นที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองเข้ารับการศึกษาระดับพ้ืนฐานเพ่ิม

มากขึ้น 
 
จุดมุ่งหมายของการศึกษา  

คือ การที่มุ่งหวังให้เดก็ทุกคนสามารถเข้าถงึความรู้  ทกัษะและข้อมูลต่างๆที่จะช่วยให้ใช้ประโยชน์

เรียนรู้   และเตรียมตนเองให้พร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของสงัคมและสถานที่ท างาน 
 จุดมุ่งหมายหลักดังกล่าวน้ีเป็นเร่ืองที่ท้าทายทุกสถานศึกษาทั้งน้ีเพราะสถานศึกษาจะต้องดูแล  

เดก็ที่มีภูมิหลังและศักยภาพที่หลากหลายมากขึ้นทั้งในเร่ืองความสามารถ  และความสนใจของแต่ละคน  

ส าหรับการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาส าหรับเดก็พิการหรือเดก็ที่มีความจ าเป็นพิเศษต่างๆ

น้ัน  หมายถึง  การที่จะต้องคิดถึงผลของการศึกษาพิเศษและการศึกษาทั่วไปที่มีระบบแยกออกจากกัน

มาแล้วในอดีตว่าเป็นการไม่สมควรอีกต่อไปเพราะปัจจุบันเราทราบดี ว่าเราไม่สามารถจัดนักเรียนตาม

ความแตกต่างของเขา แล้วแยกสอนต่างหาก   หากเราต้องการผลลัพท์เป้าหมายเดียวกนั  เราต้องจัดการ

เรียน รวม   เพ่ื อ ก้ าวไปสู่ เป้ าห ม ายห ลักสูต ร เดี ย วกั น   (National  Institute  for  Urban  School  
Improvement, 1997) 
 การศึกษาพิเศษไม่ใช่สถานที่ใดสถานที่หน่ึงแม้ว่าในอดีตและบางส่วนในปัจจุบันเป็นการจัด

การศึกษาในเด็กพิการส่วนใหญ่เรียนในห้องเรียนพิเศษแยกจากเดก็ทั่วไป  หรือเรียนในโรงเรียนเฉพาะ

เดก็พิเศษที่ใช้หลักสูตรและได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างจากหลักสูตรปกติ  ซ่ึงส่วนใหญ่

มีความเชื่อและสรุปว่าเน่ืองจากเป็นเดก็ที่มีความแตกต่างจากเดก็ทั่วไป  จึงควรได้เรียนรู้แตกต่างจากเดก็

คนอื่นส่วนใหญ่จะเรียนน้อยกว่าแล้วต้องสอนด้วยวิธีที่แตกต่างในทางที่ ถูก  นักการศึกษาควรจะได้

พิจารณาจัดประสบการณ์การเรียนรู้   รวมทั้งวิธีการสอนในรูปแบบที่ เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ร่วมกนัซ่ึงเป็นหลักการของการจัดการเรียนรวมน่ันเอง 
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การเรียนรวมคืออะไร  (What  is  Inclusion)   
นักเรียนแต่ละคนมีการเรียนและใช้วิธีการเรียนรู้แตกต่างกนั  ความแตกต่างเป็นทั้งข้อเทจ็จริงและ

เป็นจุดมุ่งหมายส าหรับเรา  อย่างไรกต็ามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  ควรเป็นการให้เด็กทุกคน

สามารถได้รับประโยชน์จากการศึกษาน้ันและออกไปเป็นพลเมืองดีของสงัคมและสถานที่ประกอบอาชีพ 
 ดังน้ันการเรียนรวม  คือ  ความพยายามที่จะท าให้เกิดความแน่ใจว่าเดก็พิการสามารถไปเรียนที่

โรงเรียนเดียวกบัเพ่ือนในหมู่บ้านของเดก็และได้รับการศึกษาอบรมโดยการสอนและการช่วยเหลือที่อาจจะ

ต้องออกแบบขึ้นเป็นพิเศษตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียน  และในแผนดังกล่าวน้ียังมีการ

ก าหนดเทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาไว้เฉพาะ

บุคคล (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2533) 
 ผลกระทบของการจัดการเรียนรวม  ท าให้เกิดการขับเคล่ือนทางการศึ กษาที่ส  าคัญมากในทุก

ประเทศ  ทั้งน้ีเพ่ือหลักการเรียนรวมน้ันเป็นหลักการสิทธิมนุษยชนที่เน้นสิทธิความเท่าเทียมทางโอกาส  

ไม่แบ่งแยกกีดกันบุคคลออกจากกระแสหลักไม่ว่าจะเป็นทางการสังคมหรือทางการศึกษา  เพราะสาเหตุ

แห่งความแตกต่างทางชาติพันธุ์  ภาษา  กายภาพ และศักยภาพของบุคคล  ดังน้ัน การเรียนรวมในบาง

กรณีจะหมายรวมถึงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่ ใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากภาษาและ

วัฒนธรรมประจ าชาติ  หรือเดก็ที่มีความสนใจและวิธีการเรียนรู้ ที่แตกต่างที่ทางการศึกษาจะต้องน ามา

บริหารจัดการให้เดก็สามารถเรียนรวมกนัและประสบความส าเรจ็ร่วมกนัได้ตามมาตรฐาน 

 
การบริหารจัดการเรียนรวม 
 เน่ืองจากความหลากหลายของผู้เรียน  การเรียนรวมกันที่มีมาตรฐานทดัเทียมกัน  สถานศึกษาจึง

จ าเป็นต้องการออกแบบการศึกษาที่เปิดโอกาศให้เดก็ทุกคนเข้าถงึการศึกษาได้น้ันการศึกษาที่จัดให้โดยไม่

ต้องเสียค่าใช้จ่ายและจัดให้ส าหรับเด็กทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเด็กทั่วไป  เด็กที่มีความต้องการจ าเป็น

พิเศษหรือเด็กพิการ  นอกจากน้ันเดก็บางคนอาจจะต้องการการดัดแปลงวิธีสอนวิธีการเรียนรู้   หากแต่

ต้องการศึกษาที่มีมาตรฐาน  และคุณภาพเดียวกันกับเดก็ทั่วไปซ่ึงจะเป็นหลักการที่สอดคล้องกบัหลักการ

จัดการศึกษาขององค์การสหประชาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการน ามาปรับใช้เป็นแนวด าเนินการจัด

การศึกษาอยู่แล้ว  คือ  หลักการ  4  As 
1.  Availability     การศึกษาแบบให้เปล่า 
2. Accessibility การศึกษาที่ทุกคนเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้ 
3. Adaptability  การศึกษายืดหยุ่นให้เหมาะกบัผู้เรียน 
4. Acceptability การศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
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การเรียนรวมกบัการเรียนร่วม 
 ก าร เรี ย น รวม   ( Inclusive  Education ห รือ   Inclusion)   แ ต ก ต่ างจ าก  ก าร เรี ย น ร่ วม  
(Mainstreaming  Integration) การเรียนร่วมเกิดขึ้นจากการที่สถานศึกษาพยายามจะส่งนักเรียนที่เรียนอยู่
ในชั้นพิเศษต่างกลับเข้าไปอยู่ในห้องเรียนปกติ  คนทั่วไปส่วนมากจะให้การยอมรับว่าเดก็ในห้องเรียนร่วม

เป็นเดก็ที่มีความสามารถเพียงพอและมีความเหมาะสมที่จะเรียนรวม  บางคนแย้งว่า การย้ายเข้าไปหรือ

การเข้าไปในกระแสหลัก (Mainstreaming) น้ัน การช่วยเหลือและหรือการสนับสนุนเดก็ในเร่ืองต่างๆที่  
จัดให้เมื่อเดก็อยู่ในห้องพิเศษคู่ขนานควรจะเข้าไปในห้องเรียนปกติไปพร้อมกบัเดก็ด้วย  แต่ส่วนมากส่วน

ช่วยเหลือและสนับสนุนในการเรียนของเดก็แต่ละคนน้ันไม่ได้เข้าไปพร้อมกับตัวเดก็  ยังคงแยกไว้ในห้อง

พิเศษเช่นเดืยวน้ันหมายถงึ  การเรียนร่วมเกิดขึ้นในทางกายภาพ คือ น่ังเรียนในห้องเดียวกนั  แต่บริการ

ช่วยเหลือที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ ของเด็กยังถูกจัดไว้นอกห้องเรียนร่วมเหมือนเดิมหรือมีเฉพาะห้องเรียน

คู่ขนานเท่าน้ัน 
 ส่วนค าว่าการเรียนร่วมกันในโรงเรียนปกติ  (Integration) น้ัน  มักใช้ในความหมายหรือบริบท
ของการเคล่ือนย้ายนักเรียนพิการจากโรงเรียนเฉพาะความพิการ  คือ โรงเรียนการศึกษาพิเศษเข้าไปใน

โรงเรียนปกติในชุมชน  ซ่ึงเดิมเดก็พิการที่ย้ายเข้าไปจะถูกจัดให้เรียนในช้ันพิเศษ  หรือช้ันพิเศษคู่ขนาน

เม่ือการย้านสถานที่เรียนไม่เกดิผลดีที่โดดเด่นมากนัก  นักต่อสู้ เพ่ือสทิธขิองเดก็พิการจึงช่วยกนัผลักดันให้

เด็กพิการได้เข้าไปเรียนร่วมในห้องเรียนของเด็กทั่วไปอย่างแท้จริง  ซ่ึงต่อมาเรี ยกการเรียนร่วมใน

ห้องเรียนปกติน้ีว่า “Mainstreaming”   
 การวิวัฒนาการทางการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมทั้งสองรูปแบบที่กล่าวมาแล้วจะเหน็ได้ว่า การ

ย้ายเด็กพิการเข้าไปเรียนในห้องเรียนของเด็กทั่วไปน้ันยังไม่เพียงพอว่าเป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพ

ส าหรับเด็กพิการ  ครูอาจารย์ที่ รับผิดชอบจ าเป็นต้องจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความ

ต้องการจ าเป็นเฉพาะบุคคลของเดก็  หากสถานการณ์ดังกล่าวไม่เกดิขึ้น  เดก็พิการที่เรียนร่วมแบบสมาชิก

ของห้องเรียนอย่างแท้จริงแต่ประการใด   
 กลุ่มนักการศึกษาพิเศษในสหรัฐอเมริกา (1997) กล่าวว่า การจัดให้เดก็พิการเรียนในสถานที่ใด

สถานที่หน่ึงเพียงอย่างเดียว  ไม่เพียงพอที่จะเรียกการศึกษาน้ันว่า “การศึกษาพิเศษ”   ทั้งน้ีเพราะการที่

สถานศึกษาจัดให้เดก็พิการเดก็ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเข้าไปน่ังกับเดก็ปกติในห้องเรียนปกติ  แต่

ไม่ได้สนใจว่าเดก็ได้เรียนรู้อะไรที่เป็นความรู้ทกัษะที่จะสามารถน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังจบการศึกษา

น้ันไม่คู่ควรกับค าว่า “ครู”   เพราะครูทุกคนไม่จ าเป็นจะต้องเป็นครูการศึกษาพิเศษเท่าน้ันที่จะต้อง

จัดการเรียนรู้ความศักยภาพและความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนที่แตกต่างกัน  สิ่งเหล่าน้ีเกดิขึ้ นทั่วไปทั้ง

ในต่างประเทศและในประเทศไทย  จึงเกดิปรัญชาและแนวคิดการเรียนรวม (Inclusive  schooling)  ขึ้นมา  
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในการจัดการศึกษาแบบเดิมการเรียนรวม  ยึดหลักการที่ว่า ในเม่ือเด็กแต่ละคน

แตกต่างกัน  สถานศึกษาจึงควรปรับเปล่ียนทั้งการสอน  การเรียนเพ่ือให้เดก็แต่ละคนได้รับประสบการณ์

ที่เหมาะสมเข้ากบัตัวเดก็แต่ละคน 
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 ในระบบการศึกษาแบบเดิม  มีแนวคิดในการจัดการศึกษาว่าเม่ือไรกต็ามที่เด็กมีความต้องการ

จ าเป็นเมื่อใดกจ็ะมีการจัดระบบการศึกษาพิเศษโดยแยกเดก็ออกมา   
 สถานศึกษาในปัจจุบันควรจะเป็นสถานศึกษาที่ดูแลเอาใจใส่เดก็ทุกคนอย่างเท่าเทียมตามสิทธิ

มนุษยชน  สถานศึกษาทุกอย่างจึงควรเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ  จัดการศึกษาที่สนองความต้องการ

จ าเป็นของเดก็เป็นรายบุคคลมีการจัดบริการช่วยเหลือสนับสนุนให้เดก็ทุกคนได้เรียนรู้ อย่างเตม็ศักยภาพ

ตามมาตรฐานคุณภาพที่ เท่าเทียม  การเรียนรวมควรเป็นการจัดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นสมาชิกของ

ห้องเรียนที่เรียนรวมกันด้วยมาตรฐานคุณภาพทดัเทยีมกัน  การจัดการศึกษาน้ันจึงควรแก่ค าว่า การศึกษา

ส าหรับคนพิการในรูปแบบของการเรียนรวม  (Inclusive  Education) อย่างสมภาคภมูิ 
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