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1 日本の視覚障害教育の現況 

1 สถานะปัจจบุนัของการศกึษาทีบ่กพรอ่ง

ทางสายตาในญีปุ่่ น 



2007年  〇発達障害を含めて、障害児を幼稚園、小学
校、中学校及び高等学校で教育することが可
能になる特別支援教育が制度化 
การจัดระบบการศกึษาพเิศษเพือ่สนับสนุนทีจ่ะ
สามารถใหก้ารศกึษาแกเ่ด็กพกิารรวมถงึความ
ผดิปกตขิองพัฒนาการทีโ่รงเรยีนอนุบาลโรงเรยีน
ประถมโรงเรยีนมัธยมตน้และมัธยมปลาย 

  〇特別支援学校は、幼稚園、小学校、中学校、高等

学校にセンター的機能を発揮 
→ 日本全国に約1000ヶ所の特別支援教育センター
を設置と言い換えることができる。 

โรงเรยีนสนับสนุนพเิศษแสดงใหเ้ห็นถงึฟังกช์ัน่ศนูย์
เพือ่สนับสนุนโรงเรยีนอนุบาลโรงเรยีนประถมมธัยม
ตน้และมัธยมปลาย 
→สามารถถอดความไดโ้ดยจัดตัง้ศนูยก์ารศกึษา
พเิศษประมาณ 1,000 แหง่ทั่วประเทศญีปุ่่ น 



特別支援
学校 

日本の学校教育の現況 

แนวโนม้การศกึษาของโรงเรยีนในญีปุ่่ นปี  
2016,5 

primary school 
Middle school 
high school 

Special school 



แผนภาพแนวคดิของเป้าหมายการศกึษาพเิศษทีส่นับสนุนปี   2016.5 

โรงเรยีนพเิศษ 特別支援学校 

ความบกพรอ่งทางสายตา ความบกพรอ่งทางการไดย้นิ 
ความผดิปกตทิางปัญญา ความผดิปกตทิางรา่งกาย 
เจ็บป่วย    0.71% ชัน้สนับสนุนพเิศษ 特別支援学級 

ความบกพรอ่งทางสายตา ความบกพรอ่งทางการไดย้นิ 
โรคทางจติ. ความผดิปกตทิางรา่งกาย ความเจ็บป่วย / 
ความออ่นแอทางกายภาพ ความผดิปกตทิางภาษา 
ความผดิปกตทิางอารมณ์ / ออทสิตกิ 2.18% ค าแนะน าหลงัเลกิเรยีน ฯลฯ 放課後指導 

ความบกพรอ่งทางสายตา ความบกพรอ่งทางการไดย้นิ 
ความผดิปกตทิางรา่งกาย ความเจ็บป่วย / ความออ่นแอ
ทางกายภาพ ความผดิปกตทิางภาษา ความผดิปกตทิาง
อารมณ์ ความหมกหมุน่ ความผดิปกตขิองการเรยีนรู ้
สมาธสิัน้ 1% 
ชัน้เรยีนปกตริวมถงึความผดิปกตขิองการเรยีนรู,้ ออทิ

สตกิทีใ่ชง้านไดส้งู,  
สมาธสิัน้ผดิปกต ิ6.5% 通常学級の発達障害 



日本の特別支援教育の現状～特別支援学校～  2016年5月 

สถานะปัจจบุนัของโรงเรยีนสนับสนุนพเิศษ 
ในญีปุ่่ นปี  2016.5 

Visual impairment 

Schools          
84 

students    
5587 



① 障害児観の変化 
 
② いじめ、不登校の回避 
 
③ 適切な指導の実態 
 
④ 卒業後の就労 
 
⑤経済的な支援体制 

เพิม่สาเหตขุองนักเรยีนทีล่งทะเบยีนเชน่
โรงเรยีนสนับสนุนพเิศษ 

1 การเปลีย่นแปลงในมมุมองของ
เด็กพกิาร 
2 การกล ัน่แกลง้และการ
หลกีเลีย่งการปฏเิสธของ
โรงเรยีน 
3 สถานะทีแ่ทจ้รงิของค าแนะน า
ทีเ่หมาะสม 
4 ท างานหลงัจากส าเร็จ
การศกึษา 
5 ระบบสนบัสนนุทางเศรษฐกจิ 

年 児童生徒数 学校数 

2006年 
2016年

teachers 

104,592名 
139,821名 

2016年度 

1,006校 
1,125校 

82,372名 

Year                        Number of students                           Number of schools 



視覚障害特別支援学校の現状等 2017.5 

สถานการณปั์จจบุันของโรงเรยีนสนับสนุนพเิศษเพือ่การ
ดอ้ยคา่ทางสายตา2017.5   

 盲学校 62校 児童生徒数 2633名 

       → 1校当たり 42名(幼少中高全部で) 
 

                   ※小学校・中学校に324名 

โรงเรยีนสอนคนตาบอด 62 จ านวนเด็ก 2633 
→จ านวนนักเรยีน 42 คนตอ่โรงเรยีน (โรงเรยีนเด็กทัง้หมด) 
※ 324 ทีโ่รงเรยีนประถมและมัธยมตน้ 

 盲学校以外の特別支援学校20校に2687名 
   → 1校当たり 130名(幼少中高全部で、自宅から近いなど) 
      視覚障害に対して専門的な教育環境と言えない 

2687 ที ่20 โรงเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษนอกเหนอืจาก
โรงเรยีนส าหรับโรงเรยีนสอนคนตาบอด → นักเรยีน 130 คน
ตอ่โรงเรยีน ฉันไมส่ามารถพดูไดว้า่มันเป็นสภาพแวดลอ้ม
การศกึษาระดบัมอือาชพีส าหรับความบกพรอ่งทางสายตา 



2015年度厚生労働省視覚障害者の職業別就職件数２２８３件 
１．あんま・鍼・灸・マッサージ１０６３件（４６．６％）  

２．ヘルスキーパー５４件（２．４％） 

３．機能訓練指導員４５件（２．０％）            

４．理学療法士２６件（１．１％） 

５．ケアマネージャー６件（０．３％）             

６．情報処理技術者７件（０．３％） 

กระทรวงสาธารณสขุแรงงานและสวัสดกิารปี 2015 
จ านวนผูม้งีานท าจ าแนกตามอาชพี 2283 ราย 
1. การฝังเข็ม การฝังเข็ม moxibustion นวด 1063 ราย (46.6%) 
2. ผูรั้กษาสขุภาพ 54 ราย (2.4%) 
3. อาจารยส์อนฟังกช์ัน่ 45 คน (2.0%) 
4. นักกายภาพบ าบดั 26 ราย (1.1%) 
5. ผูจั้ดการฝ่ายสวัสดกิาร (0.3%) 
6. วศิวกรประมวลผลขอ้มลู 7 ราย (0.3%) 



日本の視覚障害特別支援学校高等部学科数と学科別生徒数 2017,5 

日本の視覚障害生徒のための学科 
62の学校に129学科ある。 
在籍する生徒は、1年生から3年生、980名である。 
1学科7.5名、1学年2.5名である。 

視覚障害特別支援学校児童生徒一人当たりの学校教育費 
1000万円以上と推測されます。 

จ านวนแผนกมัธยมของโรงเรยีนส าหรับความบกพรอ่งทาง
สายตาและจ านวนนักเรยีนตามแผนก 2017, 5 

แผนกส าหรับนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสายตาในประเทศญีปุ่่ น 

ม ี129 แผนกใน 62 โรงเรยีน 
นักศกึษาลงทะเบยีนตัง้แตปี่แรกถงึปีทีส่ามจ านวน 980 คน 
มนัีกเรยีน 7.5 คนในแผนกเดยีวและ 2.5 คนตอ่ปี 

คา่ธรรมเนยีมการศกึษาของโรงเรยีนตอ่การเขา้ชมปิดการใชง้าน
นักเรยีนสนับสนุนพเิศษ ประมาณวา่มากกวา่ 10 ลา้นเยน 



北海道の視覚障害教育の現況 2016 

函館盲学校 
7名 1895年 

札幌視覚支援学校 
96名  2015年 

旭川盲学校 
19名  1922年 

帯広盲学校 
14名 1937年 

2017年 北海道の特別支援学校  
    ７2校 ５８１７名 

สถานะปัจจบุนัของการศกึษาส าหรับความบกพรอ่งทางสายตา
ในฮอกไกโด 2016 

โรงเรยีนสนับสนุนพเิศษในฮอกไกโดในปี 
2017 ม ี
 72 โรงเรยีน 5817 คน 

Hakodate School for the Blind 

Sapporo School for the Blind 

Asahikawa School for the Blind 

Obihiro School for the Blind 



2 盲幼児の指導 

2 สอนเด็กตาบอด 



盲教育の専門性 ความเชีย่วชาญในการศกึษา
คนตาบอด 盲児の学校生活上の３大困難点 

①歩行   ②基本的生活習慣   ③点字 
 

ญหาส าคญัสามประการในการด ารงชวีติของคนตาบอด 
①เดนิ     ②วถิชีวีติขัน้พืน้ฐาน     ③อกัษร

เบรลล ์



盲教育の専門性  
การประมาณคา่ความรนุแรงทางสายตาโดยการ

สงัเกตพฤตกิรรม 
０．３×見分けた物までの距離ｍ単位ระยะทางถงึวัตถทุีแ่ตกตา่ง m หน่วย 

物の長さｍｍ単位ความยาวของวตัถทุีโ่ดดเดน่mmหน่วย 

鈴木重男 「視覚・聴覚・言語障害の医療・療育・教育」改訂２版」金芳堂より引用 



盲教育の専門性 พืน้ฐานของการแนะแนวการสอน 

身体軸 

แกนล าตวั 

問題点ปัญหา 



ケンタくんの事例  
2階から階段を落下し、頭部打撲の事故 

視覚野にダメージを負った 
 

医師から全く見えないといわれた 

 

กรณีของ Kenta 
ลม้บนัไดจากช ัน้สองอบุตัเิหตจุากการฟกช า้หวั 

เยือ่หุม้สมองทีม่องเห็นเสยีหาย 
 

แพทยค์นหนึง่บอกฉนัวา่เขามองไมเ่ห็นเลย 



กรณีของ Kenta 
แพทยว์นิจิฉัยวา่เขาไมส่ามารถเห็น
ไดเ้ลย 
เคนตาสามารถตดิตอ่กบัรถของเลน่
ไดโ้ดยตรง 



1988年指導 女児A 2歳11ケ月 

1988 ฝึกซอ้ม Girls A   2ปี 11 เดอืน 
2001年指導 男児B 3歳6ケ月 
2001การฝึกอบรม BoysB  3 ปี 6 เดอืน 

盲幼児の歩行 การเดนิของทารกตาบอด 

５点(頭、両手、両足)接地による身体移動 

5 คะแนน (ศรีษะ, มอืท ัง้สองขา้ง, เทา้ท ัง้สองขา้ง) 
การเคลือ่นไหวรา่งกายโดยการตอ่ลงดนิ 



1988年指導 女児A 2歳11ケ月 

1988 ฝึกซอ้ม  Girls A  2 ปี 11 เดอืน 



การสงัเกตพฤตกิรรม   ลกัษณะของผูห้ญงิ 

かなみ映像/1 かなみの実態.avi


・移動       ： 7～8ケ月程度「座って遊ぶ、頭を床に付けて移動する。 
             ： 物につかまって立つが伝い歩きができない」 
・手の運動       ： おもちゃを右から左に持ち変えることができる。  
・基本的生活習慣  ： 6ケ月程度 「コップを持って水を飲む、おむつを使用」 
・対人関係     ： 優しい声と怒った声を理解することができる。 
・発語        ： 有意味言語は無い 
・言語理解       ： 1歳程度  「バイバイ・ちょうだい・ねんね」を理解 

การเคลือ่นไหว: 7 ~ 8 เดอืน "น่ังและเลน่ขยบัศรีษะของเธอกบัพืน้ 
                         : ฉันยนืดว้ยวตัถ ุแตฉั่นไมส่ามารถเดนิไดอ้ยา่งเป็น
ธรรม “ 
·การเคลือ่นไหวของมอื: เธอสามารถเปลีย่นของเลน่จากขวาไปซา้ย เผือ่ 
·ไลฟ์สไตลพ์ืน้ฐาน: ประมาณหกเดอืนดืม่น ้าพรอ้มกบัถว้ยใชผ้า้ออ้ม」 
·ความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคล: คณุสามารถเขา้ใจเสยีงทีอ่อ่นโยนและเสยีง
ทีโ่กรธ 
·พดู: ไมม่ภีาษาทีม่คีวามหมาย 
·ความเขา้ใจดา้นภาษา: อายตุ า่กวา่ 1 ปีเขา้ใจ "ลากอ่น·ไก·่เน" 



1 バランス維持と姿勢保持の能
力 

1 ความสามารถในการรกัษา
สมดลุและรกัษาทา่ทาง 
2 移動能力 

2 การเคลือ่นไหว 
3 手による接触と操作の能力 

3 ความสามารถในการตดิตอ่
และการจดัการดว้ยมอื 
4 音源に向かう能力 

4 ความสามารถในการมุง่
ไปสูแ่หลง่ก าเนดิเสยีง 

 指導の原則  หลกัการฝึกอบรม 

社会性の発達 
 ・日常生活能力 
 ・対人関係 
言語の発達 
 ・言語理解 
 ・言語発語 
 

การพฒันาสงัคม 
·ทกัษะชวีติประจ าวนั 
·ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
บคุคล 
การพฒันาภาษา 
·ความเขา้ใจภาษา 
·การพดูภาษา 



5点移動 
5 จดุลงดนิ 
・手による支持 
·สนับสนุนดว้ยมอื 
・不安定物で支持 
·สนับสนุนโดยความไมแ่น่นอน 
・不安定時には介助 
·ชว่ยเหลอืเมือ่ไมม่เีสถยีรภาพ 
・階段昇降 
·ปีนบันได 
・音&音声への目的歩行 
·ปลายทางเดนิไปทีเ่สยีงและเสยีง 
  立位による歩行 

เดนิตามทา่ยนื 

 指導の原則  หลักการฝึกอบรม 
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手による支持 รองรับดว้ยมอื 



不安定物で支持 สนับสนุนโดยความไมแ่น่นอน 



不安定時には介助  ชว่ยเหลอืเมือ่ไมม่เีสถยีรภาพ 



階段の昇降  ปีนบนัได 



音&音声への目的歩行 

ปลายทางเดนิไปทีเ่สยีงและเสยีง 



1 バランス維持と姿勢保持の能
力 

1 ความสามารถในการรกัษา
สมดลุและรกัษาทา่ทาง 
2 移動能力 

2 การเคลือ่นไหว 
3 手による接触と操作の能力 

3 ความสามารถในการตดิตอ่
และการจดัการดว้ยมอื 
4 音源に向かう能力 

4 ความสามารถในการมุง่
ไปสูแ่หลง่ก าเนดิเสยีง 

 指導の原則  หลกัการฝึกอบรม 

社会性の発達 
 ・日常生活能力 
 ・対人関係 
言語の発達 
 ・言語理解 
 ・言語発語 
 

การพฒันาสงัคม 
·ทกัษะชวีติประจ าวนั 
·ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
บคุคล 
การพฒันาภาษา 
·ความเขา้ใจภาษา 
·การพดูภาษา 



男児B 2001.4.14 3歳6ケ月 

2001 การฝึกอบรมปี Boys B  3 ปี 6 เดอืน 



行動観察 特性 การสงัเกตพฤตกิรรม ลักษณะของเด็กชาย 



行動観察 特性 การสงัเกตพฤตกิรรม ลักษณะ
ของ 



8ケ月後の状況 สถานะหลงัจาก 8 เดอืน 



12ケ月後の状況 สถานะหลงัจาก 12 เดอืน 



3 エコーロケーションと超音波環境把握器 
 

3 ต าแหน่งเสยีงสะทอ้น 
และสภาพแวดลอ้มล ้าเสยีง 

เครือ่งมอืจับ 



「直接音」"เสยีงโดยตรง" 

◎音源定位「直接音」 
音源の距離と方向は、両耳の時間差、

強度差で認識される。 

การแปลแหลง่ก าเนดิเสยีง "เสยีงโดยตรง" 
ระยะทางและทศิทางของแหลง่ก าเนดิเสยีง
นัน้รับรูโ้ดยความแตกตา่งของเวลาและ
ความแตกตา่งของความเขม้ของหทูัง้สอง 



音のエコーロケーション 

สะทอ้นต าแหน่งของเสยีง 

エコーロケーション 
盲児は、反響音で壁までの距離や物体の
有無を認識する。 

เด็กคนตาบอดรับรูร้ะยะทางกบั
ผนังและการมหีรอืไมม่วีัตถโุดย 
เสยีงสะทอ้น 

やまびこ
Yamabiko 



超音波環境認識器 
ระบบจดจ าสภาพแวดลอ้มดว้ยคลืน่เสยีง 

K-Sonar 



イギリスのDr.Leslie Kayは、1965年、潜水艦探知で使う超音波
技術を応用して、視覚障害者のSonic-torchを開発。 
 1969年、眼鏡型、かつ両耳間強度差で方向定位が可能な
Sonic-guideを開発。 
 2003年、 Sonic-guideの距離情報と音色情報を生かして、 
K-sonarを開発。 

นปี 1965 ดร. เลสลีเ่คยช์าวอังกฤษพัฒนาไฟฉายโซ
นคิทีม่คีวามบกพรอ่งทางสายตาโดยใชเ้ทคโนโลยลี ้า
เสยีงทีใ่ชส้ าหรับการตรวจจับใตน้ ้า 
ในปี 1969 เขาไดพั้ฒนา Sonic-guide ซึง่สามารถแสดง
แวน่ตาระยะทางและทศิทางไปยังวตัถแุละสโีทนเสยีง
ทีเ่ป็นเอกลักษณข์องวตัถ ุ
ในปี 2003 เขาไดพั้ฒนา K-sonar โดยใชป้ระโยชนจ์าก
ขอ้มลูระยะทาง Sonic-guide และขอ้มลู "โทนส"ี 



Sonic-guide 

K-Sonar 

Leslie Kay1969 

Leslie Kay2003 

Sonic-torch 

Leslie Kay1965 

Dr.Leslie Kay 
超音波環境探知機 
ระบบจดจ าสภาพแวดลอ้ม
ดว้ยคลืน่เสยีง  



K-sonarは、物体までの距離を周波数ピッチにより表示 

K-sonar แสดงระยะหา่งจากวตัถโุดยระดบัเสยีง 



K-Sonar音程とピアノの鍵盤の関係 

ความสมัพันธร์ะหวา่งชว่ง K - Sonar กบัคยีบ์อรด์ของเปียโน 

中央「ド」は261.6 Hz  
26cm離れたピッチ音 

「三点ハ音」は約1m離れ
た距離のピッチ音 

ครสูอนดนตรเีป็น
เครือ่งมอื 

มนัเป็นไปไดท้ีจ่ะ
เลน่ 



３ｍ 

3000Hz 
Pin pin pin 

３ｍ前に電信柱

があるぞ！ 

มเีสาโทร
เลขเมือ่สาม
เมตรกอ่น! 

3000Hz 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=n53XncnLY23jpM&tbnid=n0dBlftskYC1PM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cute-illustration.com/life/human.html&ei=WXUJUYH9M4nImAW7t4DgBA&bvm=bv.41642243,d.dGY&psig=AFQjCNHK25laRlznY97bIgezeAPLDoR6WQ&ust=1359660678418911
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=79vLoVIEIPFXjM&tbnid=9KGXhS0rjmDBbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://illustration-free.com/timeclock/timeclock-dl-03.html&ei=SnIJUYKuMcbHkQW0_IDgDw&bvm=bv.41642243,d.dGI&psig=AFQjCNFO71zXu-I1imXIy6_0v92rWOuZXg&ust=1359659946921366


探知の範囲 ขอบเขตการตรวจจับ 

探知の範囲 
横120㎝ 高さ130㎝ 玉蜀黍状 

ขอบเขตการตรวจจับ 

แนวนอน 120 ซม. สงู 130 ซม 
หวัหอม 



音色で物体を認識 รับรูว้ตัถดุว้ยสโีทน 



Suzuki, Sigeo. "Evaluating Methods for Teaching Orientation and Mobility with Sonicguide." 
Journal of Visual Impairment and Blindness (January 1986): 537-8. 



1979年10月24日 

Suzuki, Sigeo. "Evaluating Methods for Teaching Orientation and Mobility with Sonicguide." 
Journal of Visual Impairment and Blindness (January 1986): 537-8. 



1979年10月29日 



1979年110月7日 



5 Orientation & Mobility 



ปฐมนเิทศ & ความคลอ่งตัว 
ยา้ยไปยังจดุหมายปลายทางของ
คณุอยา่งปลอดภยัในขณะทีว่าง
ต าแหน่งตัวเองในสภาพแวดลอ้ม
นัน้ 



盲児の頭の中に地図を入れる指導 
ค าแนะน าในการวางแผนทีไ่วใ้นหวัของ 

เด็กตาบอด 

แผนทีใ่นรา่งกาย แผนทีใ่นมอื แผนทีใ่นหัว 



点字地図の作成 

การสรา้งอกัษร
เบรลล ์

ภาพรา่งกาย 
 

・ ชือ่สว่นของ
รา่งกาย 
・ ชือ่ปฏบิตักิาร 
・ ทศิทางในใจ
กลางของฉัน 
・ทศิทาง 

心的回転 

การหมนุ
จติ 

แผนทีใ่นรา่งกาย แผนทีใ่นมอื แผนทีใ่นหวั 



指導プログラムโปรแกรมการสอนปฐมนเิทศและการเคลือ่นที ่
1 ボディーイメージ要
素 
2 方向概念要素 
3 対音源歩行要素 
4 音源軌跡要素 
5 歩行軌跡要素 
6 対風、対太陽に対し
ての身体の方向づけ要
素 
7 空間構成物の関係把
握要素 
8 白杖探索要素 
9 白杖操作要素 
10 歩行標識と点地図作
成要素 
11 読図歩行要素 
12 雪路白杖操作要素 

1 องคป์ระกอบภาพรา่งกาย 
องคป์ระกอบทางความคดิ 2 ทาง 
องคป์ระกอบการเดนิแหลง่เสยีง 3 คู ่

4 องคป์ระกอบเสน้ทางการเคลือ่นทีข่อง
แหลง่ก าเนดิเสยีง 
5 องคป์ระกอบทเีดนิ 

6 องคป์ระกอบทีมุ่ง่เนน้รา่งกายตอ่ตา้นลม
กบัดวงอาทติย ์
7 ปจัจยัความสมัพนัธเ์ชงิพืน้ทีข่อง
สว่นประกอบ 

8 องคป์ระกอบการคน้หาออ้ยขาว 
9 องคป์ระกอบควบคมุออ้ยขาว 

10 สญัญาณเดนิเทา้และองคป์ระกอบการ

ท าแผนทีจ่ดุ 
11 องคป์ระกอบการอา่นแผนภาพการเดนิ 
12 เดนิหมิะ 
 



Body image    Body / face 

ภาพรา่งกาย  รา่งกาย / 
ใบหนา้ 



Body image マネキン デッサン人形 人形遊び 

นางแบบ     วาดรปูตุก๊ตา    เลน่ตุก๊ตา 

ヘレン・ケラー 
人形遊び 

Helen Keller 
Doll play 



ジオラマ 
教室内配置 
学校の配置

ภาพสามมติ ิ
ภายใน
หอ้งเรยีน 
ภายใน
โรงเรยีน 



音源定位(左右) 位置指示シートSound source การแปล

หลายภาษา (ซา้ยและขวา) แผน่บง่ชี้
ต าแหน่ง 



歩行の軌跡  
・ベルト上の歩行 
・フェライト磁石

で再現 
 

สถานทขีอง
การเดนิ 

 
・เดนิบน
สายพาน 
·สรา้งซ ้า
ดว้ยแมเ่หล็ก
เฟอรไ์รต ์



○幼稚部 
  ①ボディイメージ 
   ・主要な体の部位名      
   ・基本的な動作  
   ・Lateralityの強化 
  ②軌跡   
   ・基本的な動作 
   ・単純な歩行軌跡  
   ・音源定位→音源移動軌跡 
  ③地図 
   ・室内ミニチュア  
   ・トレーリングと防御  
   ・障害物の発見と賞賛 
  ④白杖探索 
   ・音で 
   ・白杖からの感触で 

โรงเรยีนอนุบาล 
1 ภาพรา่งกาย 
·ชื่อของสว่นหลกัของรา่งกาย 
·การด าเนนิงานขั้นพืน้ฐาน 
·การเพิ่มประสทิธภิาพของ 
Laterality 
2 ที 
·การด าเนนิงานขั้นพืน้ฐาน 
·สถานทเีดนิง่าย 
·การแปลแหลง่ก าเนดิเสยีง→
ต าแหนง่ความเคลือ่นไหวของ
แหล่งก าเนดิเสยีง 
3 แผนที่ 
·ห้องจิว๋ 
·การตดิตามและการปอ้งกนั 
·ค้นหาและยกยอ่งสิง่กดีขวาง 
4 ค้นหาไม้เทา้ขาว 
·พร้อมเสยีง 
·ความรูส้กึจากอ้อยสขีาว 



盲幼児の白杖探索 白杖は、何かを見つけくれる。白杖は、音を出し

てくれる(白杖が土や草、アスファルト、電柱等に触れると異なる感触と音が
する)  

ทารกตาบอดแสวงหาไมเ้ทา้ขาว 
ออ้ยสขีาวพบบางสิง่บางอยา่ง ออ้ยขาวใหเ้สยีงออกมา 
(สมัผัสและเสยีงทีแ่ตกตา่งกนัจะเกดิขึน้เมือ่ออ้ยขาว
สมัผัสดนิหญา้ยางมะตอยเสาสาธารณูปโภค ฯลฯ ) 

เบ็ดตกปลา เพลาไม ้
แบดมนิตนั 



○小学部低学年 
①ボディイメージ 
 ・細かな体の部位名  
 ・様々な動作  
 ・Directionalityの強化 
②軌跡 
 ・図形的歩行軌跡  
 ・交差点の交通音軌跡 
③地図 
 ・校舎内   
 ・学校敷地内   
 ・学校周辺 
④タッチ テクニック 
 ・２ポイント・タッチ 
 ・ショートケーン 
 ・ガイドライン 
 ・スライド 
⑤ルート歩行（近辺の店へ

） 

ระดบัช ัน้ประถมศกึษาตอนตน้ทีต่ า่กวา่ 

1 image ภาพรา่งกาย 

- ชือ่สว่นของรา่งกายทีด่ ี

·การกระท าต่าง ๆ 

·การปรบัปรงุทศิทาง 
2 ท ี

·สถานทเีดนิแบบกราฟิก 

·การไหลของเสยีงการจราจรทีจ่ดุตดั 

3 แผนที ่

·ภายในอาคารเรยีน 

·ในบรเิวณโรงเรยีน 

·รอบ ๆ โรงเรยีน 

4 เทคนิคการสมัผสั 

· 2 คะแนน·สมัผสั 

·ย่อ 

·แนวทาง 

·เลือ่น 

5 เสน้ทางเดนิเทา้ (ไปยงัรา้นคา้ใกลเ้คยีง) 



〇タイ王国 バンコク盲

学校の校長はじめ皆様方
に感謝申し上げます。 
〇私は、日本、北海道の
盲児童と、点字の触読指
導。歩行指導、体育・ス
ポーツ指導などを取り組
んできました。 
〇私が身に付けた盲児童
への指導内容・方法をタ
イ王国の盲学校の職員の
皆様方に少しでも伝える
ことができれば幸せなこ
とです。 
〇今年の秋か、来年もま
たバンコク盲学校の校長
先生のお許しが出れば、
今日と違う内容の講義を
いたします。 
〇タイ王国の皆様に、心
より厚く感謝申し上げま
す。 

 ฉนัขอขอบคณุทกุคนรวมถงึ
อาจารยใ์หญข่องโรงเรยีนคนตาบอด
แหง่ราชอาณาจกัรไทยกรงุเทพ 
 ฉนัก าลงัสอนการอา่นอกัษรเบรลล์
กบัเด็กตาบอดในญีปุ่่ นและฮอกไกโด 
เรามแีนวทางการเดนิการเรยีนการ
สอนพลศกึษาและการเลน่กฬีา 
 ฉนัจะมคีวามสขุถา้ฉนัสามารถ
บอกเกีย่วกบัเนือ้หาและวธิกีารสอน
ใหก้บัเด็กตาบอดไดแ้มแ้ตน่อ้ยฉนัก็
อยากใหท้กุคนทีโ่รงเรยีนสอนคนตา
บอดในประเทศไทย 
 หากครใูหญข่องโรงเรยีนคนตา
บอดกรงุเทพอนมุตัใินฤดใูบไมร้ว่งนี้
หรอืปีหนา้ฉนัจะบรรยายเกีย่วกบั
เนือ้หาทีแ่ตกตา่งจากวนันี ้
 ฉนัขอขอบคณุทกุคนใน
ราชอาณาจกัรไทย 


