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การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมคืออะไร 
 

 การเรียนรวมไม่ได้เป็นเพียงการศึกษาที่จัดขึ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้คนพิการในทุกสังคมได้เข้าเรียน

รวมเด็กทั่วไปในสถานศึกษาทั่วไปที่ จัดส าหรับเด็กทุกคนในประเทศเท่าน้ัน แต่การเรียนรวมเป็น

กระบวนการของสถานศึกษาและระบบการพัฒนาการศึกษาโดยองค์รวมที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชนตาม

หลักการของสหประชาชาติที่มุ่งมั่นขจัดการเลือกปฏบิัติ  ลดการกดีกนัโอกาสของเดก็ที่จะได้รับการศึกษาที่

เสมอภาคและเป็นธรรม โดยรัฐเป็นผู้รับผิดชอบหลักและเอกชนเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิด

นโยบาย  การน านโยบายสู่การปฏบิัติ  ปรับเปล่ียนเจตคติให้เหมาะสม  สนับสนุนส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่

เป็นมิตรต่อเดก็ทุกคนพร้อมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรอย่างจริงจัง และเหมาะสม  ทั้งน้ีเพ่ือเป็น

การช่วยให้เดก็ทุกคนในแต่ละประเทศได้มีโอกาสเรียนรวมกันในสถานศึกษาในท้องถิ่นของเดก็ๆแต่ละคน

อย่างมีคุณภาพ 
 
 

การเรียนรวมเกิดข้ึนมาจากไหน 
 

 ดังที่ทราบกันมาหลายทศวรรษแล้วว่าการเรียนรวมมีที่มาจากความห่วงใยเร่ืองการศึกษาโลก ที่ท า

การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาทุกแห่งของเดก็ในทุกประเทศในโลก จัดท าโรงเรียนที่เป็นมิตร

กบัเดก็ทุกคน (Child  Friendly  Schools)     ซ่ึงการรณรงค์ดังกล่าวน้ีมุ่งมั่นให้โรงเรียนเปิดโอกาสให้เดก็
ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ ร่วมกันในสถานศึกษาเดียวกันโดยจัดสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ ด้านการ

เรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเดก็ที่มีความสามารถแตกต่างกัน ตลอดจนการปรับเปล่ียนเจตคติเชิง

ลบต่อการจัดการให้เดก็ได้เรียนรู้ ร่วมกนัให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเดก็ทุกคนมีสทิธทิางการศึกษา

ที่เท่าเทียมกัน  สถานศึกษาของรัฐและเอกชนจึงควรจัดให้เดก็แต่ละคนได้รับโอกาสที่เสมอภาคและเป็น

ธรรมมากขึ้น   จาก พ.ศ.2543 หรือ ค.ศ. 2000 ที่เป็นเป้าหมายการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for 
All) ของสมาชิกสหประชาชาติ  มาถึง พ.ศ. 2557 หรือ ค.ศ.2014 กระบวนการเรียนรวมที่บางส่วนมี
ความก้าวหน้าอย่างเหน็ได้ชัดเชิงนโยบายตัวบทกฎหมายระเบียบข้อบังคับ แต่หากพิจารณาถงึการปฏิบัติ

จริงและความต้ังใจจริงในการจัดการเรียนรวมในแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ก าลังพัฒนา  ยังคง

ประสบปัญหาอย่างชัดเจนและส่งผลโดยตรงต่อเดก็ที่มีความแตกต่างด้านร่างกายและความสามารถ  เช่น

เดก็พิการและเดก็ที่มีความจ าเป็นพิเศษที่ประสบปัญหาในการเรียนรู้ ในสถานศึกษาที่ไม่มีความยืดหยุ่นใน

การจัดบริหารจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนที่ ไม่เอื้ อต่อเด็กพิการและเด็กที่ มี
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ความสามารถแตกต่างกัน  ผู้ที่รณรงค์เร่ืองการส่งเสริมนโยบายการจัดเรียนรวมในนานาประเทศให้มีการ

แจ้งนโยบายที่ชัดเจนว่าผู้รณรงค์การเรียนรวมมิได้มีเจตนาบังคับให้สถานศึกษาต้องเลือกว่าจะจัดการเรียน

รวมหรือไม่จัด  หากแต่ประสงค์ให้ทุกสถานศึกษาได้พิจารณาส่งเสริมแนวคิดที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ ของ

เด็กทุกคนให้ได้เรียนรวมกัน  แนวคิดการจัดศูนย์สนับสนุนช่วยเหลือเด็กในแต่ละโรงเรียน (Students 
Support Services) ที่ มีการบริหารจัดการที่ เป็นมิตรต่อเด็กที่ มีความสามารถแตกต่างที่หากไม่ได้รับ       
การช่วยเหลือเป็นพิเศษตามความจ าเป็นรายบุคคลแล้ว  เด็กเหล่าน้ีจะไม่สามารถเรียนรู้ ร่วมกันกับเด็ก   

คนอื่นในหมู่บ้านหรือในโรงเรียนเดียวกันกับเพ่ือนและญาติพ่ีน้องในหมู่บ้านหรือท้องถิ่นเดียวกันตาม

เป้าหมายการเรียนรวมของสมาชิกสหประชาชาติ 
 ในปี พ.ศ. 2557 หรือ ค.ศ. 2014 เป็นปีที่สหประชาชาติเห็นความส าคัญของการศึกษา        

เพ่ือปวงชนและปวงชนเพ่ือการศึกษา โดยกระบวนการเรียนรวมอีกคร้ังหน่ึง ทั้งน้ีเพ่ือกระตุ้นความ

ตระหนักรู้  แสวงหาความร่วมมือกระตุ้นระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการศึกษา

ของประเทศสมาชิกทั้งหมดให้ความสนใจต่อการจัดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เดก็พิการและการจัดการ

เรียนรวมโดยการพยายามให้ทุกประเทศได้มีการก าหนดนโยบาย และผู้ปฏิบัติ ให้เน้นการศึกษาฐานสิทธิ์ 

(Rights-Based Approach to Education) ซ่ึงการมีการจัดการเรียนรวมเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ส  าคัญ      
ในปัจจุบันหลายประเทศในภูมิภาคเศรษฐกิจอาเซียนมีความต่ืนตัวในการจัดการเรียนรวมเพ่ิมมากขึ้ น

อย่างเห็นได้ชัด  เช่น ประเทศกัมพูชา ส่วนประเทศที่ จัดการเรียนรวมมานาน คิอ ประเทศสิงค์โปร์ 

มาเลเซีย และสหภาพเมียนมาร์   
 นอกจากการปรับเปล่ียนนโยบายการรับเด็กที่ มีความสามารถหลากหลายเข้าเรียนรวมกัน  

ครูผู้สอนซ่ึงมีความส าคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรวมกต้็องปรับเปล่ียน  ทั้งในรูปแบบของการผลิตครูและ

การอบรมพัฒนาครูที่เป็นมิตรต่อการจัดการเรียนรวม  จนถึงการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่รวม

เอาผู้ที่มีความสามารถที่แตกต่างมาเป็นผู้ช่วยครูหรือครูผู้สอนหลักในห้องเรียนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กรณีเดก็หูหนวกเรียนรวมที่มีครูผู้ช่วยที่เป็นครูที่หูหนวก เพ่ือช่วยสือ่สารภาษามือกบันักเรียนที่เรียนรวม 
 การเรียนรวมในประเทศไทยในปัจจุบัน  ความหมายของการเรียนรวมได้มีนักวิชาการหลายคนได้

พยายามให้ความหมายของการเรียนรวมไว้ตามล าดับดังน้ี 
 ในปี ค.ศ. 1999 นักการศึกษาชาวอเมริกัน ชื่อ Knight ได้กล่าวว่า การเรียนรวม (Inclusive 
Education) หมายถึง การที่สถานศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนรวมทั้งเดก็ที่มีความต้องการพิเศษเข้ามา
เรียนรวมกันกับเพ่ือนๆในวัยเดียวกัน ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกัน ตามความเช่ือว่า ประชาคมโลกมี

ลักษณะแตกต่างกันทั้งเชื้ อชาติ เพศ ศาสนา และความสามารถสถานศึกษาจึงต้องสนองความต้องการ

จ าเป็นที่หลากหลายของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของทุกคนโดยอาศัยความร่วมมือของสมาชิกของ

สถานศึกษาและชุมชน 
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 ต่อมาแนวคิดการจัดการเรียนรวมได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก  แต่เน่ืองจากในการปฏิบัติตามแนวคิดการจัดการเรียนรวมยังมีปัญหา

ในเชิงปฏิบัติ  จึงท าให้มีข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติตามนโยบายการเรียนรวมที่มีประสิทธิภาพขึ้ นอย่าง

หลากหลาย  องค์ประกอบส าคัญอย่างยิ่งของการเรียนรวมคือ บริการสนับสนุนการจัดการเรียนรวม       

ซ่ึงมีลักษณะต่างๆ เช่น การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan : 
IEP)    แผนบริการการเชื่อมต่อเฉพาะบุคคล (Individualized  Transition Plan : ITP) ซ่ึงมีรายละเอียใน
การจัดสือ่ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการอื่นใดทางการศึกษาตลอดจนแผนบริการการเช่ือมต่อเฉพาะ

บุคคลให้แก่ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ รวมทั้งจัดให้มีศูนย์บริการสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน

ตามความต้องการที่ก าหนดไว้เป็นรายบุคคลอย่างจริงจังต่อเน่ืองและมีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา      

ซ่ึงในทุกระดับการศึกษา  ซ่ึงในประเทศไทย  ศูนย์ช่วยเหลือเดก็นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทาง

การศึกษาได้จัดขึ้ นอย่างเป็นทางการในระดับอุดมศึกษาและให้เร่ิมลงไปสู่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

รูปแบบของศูนย์ช่วยเหลือนักเรียน (Student Support Services) ในปัจจุบัน 
 
สถานการณปั์จจุบนัของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นอย่างไร 
 

 ดังน้ันจึงอาจสรุปได้ว่า การเรียนรวม คือ รูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับปวงชนโดยการมีส่วน

ร่วมของปวงชน มีหลักการแนวคิดจากการค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในด้านการศึกษาที่เสมอภาคและ

เป็นธรรม เน้นการเรียนรู้ ร่วมกนัในสถานศึกษาให้การสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ เตม็ตามศักยภาพของ

ผู้เรียนเฉพาะบุคคลในสถานศึกษาที่เป็นมิตรกบัผู้เรียนทุกคน  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน

ด้านทรัพยากร จัดบริการที่เหมาะสมมีคุณภาพ   
 ในโอกาสที่การรณรงค์ทางการศึกษาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 หรือ ในค.ศ. 2014           

ซ่ึงก าหนดกรอบแนวคิดทางการศึกษาที่กล่าวถึงเดก็ที่มีความต้องการพิเศษ และการเรียนรวมการรณรงค์

ดังกล่าวน้ีจะเข้าถงึประชาคมโลกที่หลากหลาย กล่าวคือ ผู้ก าหนดนโยบายและผู้แปลงนโยบายสู่การปฏบิัติ 

การรณรงค์น้ียึดหลักการศึกษาที่จัดตามพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน  ซ่ึงยุทธวิธีการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การศึกษาฐานสิทธิ คือ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) จะเป็นกุญแจส าคัญที่จะ
น าไปสู่ความส าเรจ็ โดยการพัฒนาการศึกษาทุกรูปแบบและการเรียนรวม 
 การรณรงค์คร้ังน้ี ประชาคมโลกได้น าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรวมคู่ขนาน (Twin Track 
Approach) ซ่ึงเป็นข้อเสนอแนะต่อทุกรัฐบาลแห่งชาติของแต่ละประเทศและชุมชนนานาชาติทั้งหลายให้
ด าเนินการและให้การสนับสนุนระบบการเปล่ียนแปลงและการช่วยเหลือเดก็ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดก็พิการ  แม้แต่ในวงการศึกษา เมื่อกล่าวถงึการเรียนรวม คนจ านวนมากมีความเข้าใจ

ที่แตกต่างและหลากหลาย  ดังน้ันผู้ที่เกี่ยวข้องทางการจัดการเรียนรวม  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ค า

นิยามค าน้ีให้ชัดเจน  เพ่ือให้นโยบายจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนได้รับการน าไปสู่การปฏิบัติที่ ถูกต้อง

เหมาะสม  ตรงตามเจตนารมณ์ของนโยบายการสร้างชุมชนที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติอย่างแท้จริง 
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ความทา้ทายของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม คือ  
 

 เหตุการณ์น้ีมิได้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเท่านั้น  ประเทศอินเดียกเ็ช่นเดียวกัน  การตีความ

ค าว่า การเรียนรวม (Inclusive Education) กไ็ด้รับการตีความแตกต่างหลากหลายเช่นเดียวกัน  ปัญหาที่
ตามมาคือ เกิดปัญหาในการปฏิบัติที่ต่างกันกล่าวคือแต่ละประเทศกจั็ดการศึกษาแบบเรียนรวมไปตาม

นิยามของตนเอง  และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จของการเรียนรวมแตกต่างหลากหลายใน

ผลลัพท์และหากผลลัพท์ไม่สอดคล้องกบัเป้าหมายผู้เสยีประโยชน์คือ เดก็ที่อยู่ในสถานศึกษาน้ัน  จึงควร

เป็นสิ่งที่ ต้องพัฒนาแก้ไขอย่างรีบด่วน  วิธีการที่จะแก้ไข คือ การแก้ไขความเข้าใจหรือความคิดที่ไม่

ถูกต้อง ให้เป็นความคิดที่สะท้อนถงึหลักการและแนวคิดของการเรียนรวมที่เป็นแนวคิดที่ถูกต้องเหมาะสม

กับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจริง  ลองมาพิจารณาแนวคิดของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

เรียนรวมในประเทศอนิเดียร่วมกนั 
 

การเปรียบเทียบแนวคิดการเรียนรวมตามความเช่ือและแนวคิดทีเ่หมาะสม 
   

แนวคิดทีเ่ชือ่กนัทัว่ๆไป แนวคิดทีต่อ้งแกไ้ขปรบัปรุง 
การเรียนรวมเป็นเร่ืองของเดก็พิการเท่าน้ัน การเรียนรวมไม่ได้เป็นการศึกษาของเด็กพิการ

เท่าน้ัน  แต่การเรียนรวมเป็นเร่ืองของเด็กทุกคน  

การเรียนรวมจะขจัดและไม่ยอมรับการกีดกันแปลก

แยกทุกรูปแบบ ทั้งน้ันเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้คน

ทุกคนได้เข้าสู่และได้รับการศึกษาที่มึคุณภาพ 
เดก็พิการทุกคนต้องใช้การศึกษาพิเศษ เด็กที่มีความ “พิเศษ” ไม่ทุกคนที่ต้องใช้การศึกษา

พิเศษเท่าน้ัน  การเป็นเดก็พิการไม่ได้หมายความว่า 

เด็กเหล่าน้ีจ าเป็นต้องใช้วิธีการเรียนแบบการศึกษา

พิเศษโดยอตัโนมัติ 

ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับเดก็  เดก็พิการเฉพาะรูปแบบ 

คือ หน่วยงานเอกชนที่ไม่หวังผลก าไร หน่วยงาน

เหล่าน้ีควรเป็นผู้น าทางด้านนโยบายและการ

ปฏบิัติเร่ือง การเรียนรวม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆกเ็ป็นผู้ที่มีความส าคัญและมี

ความเช่ียวชาญที่ทัดเทียมกัน  หน่วยงานเอกชนที่ไม่

หวังผลก าไร กเ็ป็นสมาชิกที่ส  าคัญของทีมงานที่ควร

ร่วมอยู่ในทมีงานร่วมก าหนดนโยบายและแนวปฏบิัติ

ร่วมกนั 

สภาพของโรงเรียนทั่วไปน่ีแหละเป็นสถานที่ในการ

จัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนทั่วไปจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนและปรับปรุง

การบริหารจัดการสภาพการเรียนรู้ ที่ จัดการเรียนรู้

ตามธรรมชาติของการเรียนรวม 
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แนวคิดทีเ่ชือ่กนัทัว่ๆไป แนวคิดทีต่อ้งแกไ้ขปรบัปรุง 
นักการศึกษาพิเศษ คือ ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการ

เรียนรวมที่สามารถให้ข้อแนะน าแก่ครูอาจารย์ใน

สถานศึกษาเรียนรวม 

ผู้เช่ียวชาญในการจัดการเรียนรวมไม่จ าเป็นหรือ

สงวนสิทธิ์ ไว้เฉพาะครูการศึกษาพิ เศษเท่าน้ัน  

เพราะการให้ค าแนะน าเป็นทักษะที่ต้องผสมผสาน

ระหว่างทกัษะของครูทั่วไปและทกัษะทางการศึกษา

พิ เศษ “ทางสายกลาง” น่าจะเป็นค าตอบของ

แนวคิดการจัดการเรียนรวมจากระบบการศึกษา

ทั่วไป การศึกษาพิเศษ 
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้นของการจัดการเรียน

รวม คือ ครูที่อยู่ในโรงเรียนที่มีการีจัดการเรียนรวม

น่ันเอง 

แนวคิดสมัยใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย

องค์รวม สรุปได้ว่าครูทั้งหลายไม่สามารถจัดการ

เรียนรวมได้ส าเร็จหากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยีทั้งหมดร่วมกนัรับผดิชอบ 
การวินิจฉัยและการตีตราเดก็ๆว่าเป็นเดก็ที่มีความ

ต้องการพิเศษเป็นเร่ืองที่จะช่วยให้การเรียนรวม

ประสบความส าเรจ็มากขึ้น 
 

การวินิจฉัยและการตีตราเดก็ๆว่าเป็นเดก็ที่มีความ

ต้องการพิเศษ และการที่ครูจะต้องท าตามแผนการ

จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเท่านั้น  นอกจากจะไม่ใช่

การสนับสนุนการเรียนรวมยังเป็นการแปลกแยก

เด็กออกจากกันและจ ากัด  ความคาดหวังด้าน

หลักสตูรของเดก็ไปด้วย 

ประเทศไทยสามารถที่จะถอดแบบกรอบการจัดการ

เรียนรวมของประเทศทางตะวันตกเอามาใช้ได้ 
 

การเรียนรวมของประเทศใดต้องออกแบบการ

จัดการที่เหมาะสมกบับริบทของประเทศน้ัน 

ในบางประเทศทางตะวันตกการเรียนรวมไม่ประสบ

ความส าเร็จ  ดังน้ันถ้าประเทศไทยหรือประเทศ

อนิเดียจะล้มเหลวเหมือนกนั 

ในกรณีของประเทศอินเดียกลับมีความส าเร็จที่

ประเทศทางตะวันตกน่าเรียนรู้   ดั ง น้ันความ

ล้มเหลวในประเทศอื่น ไม่ควรเป็นสาเหตุท าให้การ

จัดการเรียนรวมในประเทศอืน่ล้มเหลวเหมือนกนั 

นโยบายการจัดการเรียนรวมและกฎหมายจะช่วยให้

เกดิการเปล่ียนแปลงในระบบการศึกษาของประเทศ 

การเมือง เศรษฐกิจและสังคม จะไม่สามารถ

ก่อให้เกดิความเปล่ียนแปลงในเร่ืองของการจัดการ

เรียนรวมเป็นความจริง หรือไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อความเชื่อและความพยายามของการ

จัดการเรียนรวมได้เลย หากผู้เกี่ยวข้องไม่ได้น าสู่

การปฏบิัติจริง 
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กล่าวโดยสรุปกระบวนการปรับเปล่ียนแปลงค านิยามของค าว่าการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

ตลอดจนการพัฒนาแนวความคิดที่สามารถน าไปแนวปฏิบัติการที่มากขึ้นแต่การน าสู่การปฏบิัติน้ันจะต้อง

ใช้เวลา ดังน้ันในการน าแนวคิดสู่การปฏิบัติเราจ าเป็นต้องท้าทายความคิดความเชื่อเดิมๆและต้องพัฒนา

แนวคิดใหม่ๆขึ้นมา หากประเทศใดกต็ามที่อยากจะจัดการเรียนรวมกค็วรพยายามเปล่ียนแปลงแนวคิด

เดิมเน่ืองจากอาจส่งผลดีและมีคุณค่าในการปฏบิัติ  เช่น ในประเทศอนิเดีย 
ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรได้ศึกษาถึงผลการปฏิบัติงานของประเทศดังกล่าวมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกัน  

ประเทศอินเดียกล่าวในเชิงออกตัวว่า ชาวการศึกษาพิเศษอาจจะรู้ สึกไม่ค่อยพอใจในแนวคิดน้ีอยู่บ้าง 

เพราะว่าแนวคิดใหม่ที่เปล่ียนแปลงไปน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงที่เฉียบขาดและจริงจัง  ถ้าผู้ที่จะจัดการเรียน

รวมจะต้องเลือกวิธคิีดใหม่ เปล่ียนแปลงการบริหารจัดการต้องยกเลิกแนวคิดเดิมๆที่เรียนรู้จากการศึกษา

พิเศษ ปรับเปล่ียนทิศทางเพ่ือพัฒนาคุณภาพศึกษาส าหรับเดก็ทุกคน  ที่เป็นมุมมองของการจัดการเรียน
รวมจากนักการศึกษาทั่วไปที่ให้แนวคิดและมุมมองกว้างๆเสนอให้นักการศึกษาพิเศษและผู้บริหาร

การศึกษาพิเศษหันมาศึกษามุมมองของนักการศึกษาทั่วไปบ้าง  นักการศึกษาพิเศษน้ีเน้นวิธกีารพิเศษ  จึง

ควรพิจารณาเร่ืองเหล่านี้ บ้างเพ่ือประโยชน์และความส าเรจ็ของงาน 
 The  UN  Convention on the Rights of Persons with Disdelilies (CRPD)  ก าหนดให้ทุกรัฐบาล
ต้องจัดให้มีระบบการศึกษาแบบเรียนรวมในการศึกษาทุกระดับ  จากการประกาศปฏญิญา การศึกษาเพ่ือ   

ปวงชน (Education for All)   ตามปฏิญาญจอมเทียน ประเทศไทย ในปี ค.ศ.1990 (พ.ศ.2533) ที่
ประชุมได้วางวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเข้าถึงการศึกษาของเด็กทุกคนทั่วโลก     นอกจากน้ียังมีการส่งเสริม

ความเสมอภาคทางการศึกษา  ซ่ึงแสดงถึงเยาวชนและผู้ใหญ่  การเร่ิมต้นเชิงรุกในการบ่งชี้ ถึงอุปสรรค

ต่างๆที่ขัดขวางการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของโอกาสทางการศึกษาพร้อมๆกับการเรียนช้ีแนะทาง

ทรัพยากรที่จ าเป็นที่จะต้องใช้เพ่ือการเอาชนะอปุสรรคดังกล่าว 
 การเรียนรวม (Inclusive  Education) เป็นกระบวนการของการเพ่ิมความสามารถของระบบ

การศึกษา เพ่ือให้ยื่นมือเข้าไปให้ถึงผู้เรียนทุกคน  จึงเป็นที่เข้าใจกันว่าการเรียนรวมเป็นเสมือนกุญแจ

ส าคัญที่จะเข้าไปสู่ความส าเร็จของการศึกษาเพ่ือปวงชนในฐานะของหลักการทั้งหมด  ควรจะได้เป็น

แนวคิดข้อแนะน าด้านนโยบายและวิธปีฏบิัติ เร่ิมจากข้อเทจ็จริงที่ว่าการศึกษาเป็นสทิธมินุษยชนขั้นพ้ืนฐาน  

และเป็นมากกว่าเป็นเพียงชุมชนที่มีความเท่าเทยีมกนัในการประชุมที่ชาลามังกา  ประเทศสเปน ในเดือน

มิถุนายน พ.ศ.2537 (1994) การศึกษาเพ่ือเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับโลก :  การเข้าถึงและ
คุณภาพ  ผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า  300 คน จาก 92 ประเทศ และ 25  องค์การนานาชาติ  ได้ลง

ความเห็นว่า นโยบายพ้ืนฐานที่ควรเปล่ียนแปลงต้องอาศัยแนวคิดในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม      

ซ่ึงจะช่วยให้โรงเรียนต่างๆได้ให้บริการแก่เดก็ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดก็ที่ต้องการการศึกษาพิเศษ 
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 แม้ว่าในการปฏิญญาซาลามังกาน้ันจะเป็นเร่ืองของการศึกษาส าหรับเดก็ที่มีความต้องการจ าเป็น

พิเศษได้มีการสรุปว่าการศึกษาพิเศษเป็นประเดน็ที่ทุกคนให้ความสนใจน้ันจะไม่สามารถก้าวหน้าไปอย่าง

โดดเด่ียว  แต่จะเป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์ทางการศึกษาทั้งหมด  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายใหม่

ทางสงัคมและเศรษฐกจิ  ท าให้เกดิการปฏริูปโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางปกติขึ้นอย่างมากมายและส าคัญ 
 
ระบบการศึกษาแบบเรียนรวม 
 

 จะเกดิขึ้นได้กต่็อเมื่อโรงเรียนปกติทั่วไปกลายเป็นโรงเรียนเรียนรวมมากขึ้น หรืออาจพูดอกีอย่าง

ว่า ถ้าโรงเรียนต่างๆกลายเป็นสถานศึกษาของเดก็ทุกคนในชุมชน  การประชุมได้ประกาศว่าโรงเรียนทั่วไป

ที่ มีแนวคิดในการจัดการเรียนรวมเป็นสื่อกลางที่ มีประสิทธิภาพในการต่อสู้ กับเจตคติที่ แบ่งแยก  

สร้างสรรค์ชุมชนที่เป็นมิตร สร้างชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกนัและได้รับการศึกษาเพ่ือปวงชน  นอกจากน้ันยัง

จัดการศึกษาให้เดก็ส่วนใหญ่และพัฒนาประสทิธภิาพและใช้ประโยชน์จากระบบการศึกษาอย่างคุ้มค่า 
 วิสัยทัศน์น้ีได้รับการรับรองอีกคร้ังในการประชุมที่ เมืองเดคกา ในเดือนเมษายน ปี 2000      

(พ.ศ.2543) ซ่ึงขยายความก้าวหน้าจากปฏิญญา ค.ศ.1990 ซ่ึงกล่าวว่าการศึกษาเพ่ือปวงชนจะต้องให้

ความส าคัญกับคนยากจน  คนด้อยโอกาส รวมทั้งแรงงานเด็ก  เด็กที่อยู่ห่างไกลในชนบทธุระกันดาร     

เดก็ในชนกลุ่มน้อยเดก็ที่ใช้ภาษาชนกลุ่มน้อย และเดก็ที่มีความพิการหรือเดก็ที่มีความต้องการพิเศษ และ

ยังได้เน้นที่ผู้หญิงและเดก็หญิง 
 ดังน้ันการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจึงเป็นเสมือนกระบวนการที่เน้นถงึและสนองตอบต่อความ

หลากหลายของความต้องการของเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ทุกคนโดยผ่านการมีส่วนร่วมมือในการเรียนรู้   

วัฒนธรรมและชุมชนต่างๆ และลดความแบ่งแยกในรูปแบบของการศึกษา  เกี่ยวข้องกบัการเปล่ียนแปลง

การดัดแปลงในเน้ือหา  แนวการสอน โครงสร้างตลอดจนยุทธวิธีต่างๆด้วยวิสัยทศัน์แบบธรรมดาที่จะให้

ครอบคลุมถงึเดก็ทุกคน  ทุกกลุ่มอายุและเป็นความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าการเรียนรวมเป็นความรับผดิชอบ

ของระบบปกติที่จะให้การศึกษาเดก็ทุกคน 
 
เหตุผลในการจัดการเรียนรวมหลายประการ 
 

1.  เป็นความเป็นธรรมทางการศึกษาที่จะต้องจัดการเรียนรวมเพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา

รวมกนั  หมายถงึ การพัฒนาวิธกีารสอนที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลและการกระท าเช่นน้ี

จะเป็นประโยชน์กบัเดก็ทุกคน 
2.  เป็นความเป็นธรรมทางสังคม  โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมสามารถเปล่ียนแปลงเจตคติต่อ

ความหลากหลายโดยการจัดการศึกษาให้เดก็เรียนร่วมกันสร้างพ้ืนฐานแห่งความเป็นธรรมและชุมชนที่ไม่

แบ่งแยก 
3.  เป็นความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ  เพราะการจัดการเรียนรวมให้เด็กได้มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

การที่จะสร้างสถานศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการบางประเภท 
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มาตราที่   24  ของสิทธิ์ของคนพิการที่ได้รับการรับรองในปี 2006  ที่สนับสนุนการศึกษา

แบบเรียนรวม และในกฎหมายปัจจุบันที่ตราขึ้นมาเพ่ือปกป้องภาษาถิ่นต่างๆ  กฎหมายทั้ง 2 ส่วนน้ีล้วน

แต่ให้การสนับสนุนการศึกษาแบบเรียนรวมระดับนานาชาติ  ภาคผนวก 3 ยังได้ออกมาตรฐานประกาศ

และข้อเสนอแนะที่ก่อให้เกดิการพัฒนานโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  ซ่ึงเน้นเร่ือง

สทิธใินการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ทางการศึกษาสทิธิในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และสิทธิในการ

ได้รับความเคารพในสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
 
การพฒันาระบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 

 ต้องเปล่ียนความคิดที่ว่าเห็นว่าเด็กคือ ตัวปัญหา เป็นการมองปัญหาให้ถูกต้องว่าปัญหาอยู่ที่

ระบบแลกเปล่ียน  ความคิดเดิมที่ว่าความยุ่งยากมาจากผู้เรียน และไม่สนใจสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ

เรียนมาเป็นการยอมรับกันว่าต้องปฏิรูปการจัดการโรงเรียนปกติกันใหม่ เน้นคุณภาพทางการศึกษา 

รับประกันว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเด็กที่ มีความาต้องการพิเศษ           

ซ่ึงหมายถงึ การพัฒนาระบบความคิดและการบริหารจัดการเรียนรวมใหม่ 

 การเรียนรู้ เร่ิมก่อนที่เดก็จะมาถึงโรงเรียน  ดังน้ัน ECCE จึงเป็นเคร่ืองมือในการสร้างชุมชนที่อยู่
เยน็เป็นสุขร่วมกัน  หลักฐานที่ชัดเจนเช่ือมโยงไปถึงสุขภาพจิต  การกระตุ้นแดก็ต้ังแต่อายุน้อยๆโดยใช้

กจิกรรมการเล่นอย่างสร้างสรรค์ ดนตรี และกจิกรรมทางร่างกาย โภชนาการที่จ าเป็นต่อการกระตุ้นสมอง

เน้นให้เหน็ถงึความส าคัญของ ECCE   
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การมองการศึกษาผ่านเลนสก์ารเรียนรวม 
 
 

ระบบการศึกษาที่มีความรับผดิชอบอย่างเตม็ที่ที่จะให้สทิธทิางการศึกษา 
 
 
 

จึงเตรียมพร้อมที่เผชิญกบัความหลากหลายโดย 
 

 
 

วิธกีารเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นปรับให้เข้ากบั 
 

ความต้องการและสไตล์การเรียนรู้  
         ปฐมนิเทศการฝึกหัดครูใหม่ 

หลักสตูรที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่รายบุคคล 
ไม่เน้นวิชาการอย่างเดียว 

                  เปิดรับความหลากหลาย 
พ่อแม่มีส่วนร่วมและชุมชน 

   ต้นแบบแก้ไขความล้มเหลวได้เรว็ 
 

 
การสอนที่ยืดหยุ่น ใช้นวตกรรม สือ่การสอน ใช้ ICT 

 
 
 

ตอบสนองสภาพแวดล้อมเป็นมิตรกบัเดก็ 
 
 
 

นักวิชาการมีสภาพแวดล้อมในการท างานสนับสนุนการเรียนรวมของทุกคน 
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โรงเรียนเรียนรวม 
 

 เน้นการจัดการศึกษาฐานสทิ ิRight Based  ช่วยให้เดก็รู้ จักสทิธิ์  โรงเรียนเป็นมิตรกบัเดก็ 
 Child  Friendly School ไม่ใช้ให้วิชาการอย่างเดียว  แต่โรงเรียนให้การสนับสนุนชุมชนร่วมมือ     
ครูเหน็ด้วยกบัการให้เดก็ได้เรียนรู้ ร่วมกนัไม่ว่าจะมีความแตกต่างกนัอย่างไร 
 การจัดการเรียนรวมเป็นการเปล่ียนมุมมองว่าอะไรเป็นปัญหาเดิมว่าเป็นเดก็แต่แท้จริงระบบ คือ

ตัวปัญหา 
 การเรียนรวมที่มีคุณภาพ หมายถึง เคร่ืองมือที่ดีที่สดุที่จะเอาชนะความยากล าบากในการเรียนใน

อนาคตของเยาวชนและผู้ใหญ่  ดังน้ันในสถานการณ์ปัจจุบัน เราต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเพ่ือให้มี

การศึกษาที่เหมาะสมและให้การศึกษาแก่เดก็ที่ด้อยโอกาส 
 สร้างหุ้นส่วนจากบุคคลภายนอก  เช่น เอกชนเน้นการเรียนรวมส าหรับผู้เรียนทุกคนเสริมพลัง

อ านาจ 
 ส าหรับผู้ก าหนดนโยบาย  ยูเนสโกเคยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติจาก 128 ประเทศ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 914 คน เพ่ือเรียนรู้ เกี่ยวกบัโครงการเรียนรวมที่มีอยู่ ที่ประชุมกล่าวถงึปัญหา/ความท้า

ทาย 
 การเปล่ียนแปลงเจตคติ  ค่อยๆขยับจากสภาพแวดล้อมที่จ ากัดมากที่สุดมาสู่สภาพแวดล้อมที่มี

ความจ ากดัน้อยที่สดุ 
 
4  เสาหลกัของการศึกษาในศตวรรษที ่21   
 

 หลักสตูร  Learning  to  know  learning to do learning to be and learning  to live together  
 Doctor. J. etal. 1996 ได้กล่าวไว้ใน The Treasure arithin Report to UNESCO ในหลักสูตรการ
เรียนรวม กล่าวถึง การพัฒนาความรู้ คิด อารมณ์ สังคม  โดยหลักสูตรจะเน้นที่ 4 เลาหลักของการจัด

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือ เรียนเพ่ือให้รู้   เรียนเพ่ือให้ท าเป็น เรียนเพ่ือจะเป็น  และเรียนรู้ วิธีอยู่

ร่วมกนั 

  
 


