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 This research attempts to (i) examine the inclusive education policy for blind 
students, (ii) investigate the teaching methods of teachers of blind students and (iii) study 
enabling physical environments for blind students at school. 
 
 Using a qualitative approach with face-to-face key informant interviews (from 
three secondary schools) with three school directors, twenty-four teachers and ten blind 
students, findings indicated that: 
 
 First, blind students perceive themselves in positive ways and they are 
determined to finish their studies.  However, the inclusive education policy at the public 
school level is not coherent and technical support from the Ministry of Education is 
insufficient, particularly where budget is concerned.  Such incoherent policy results in 
unresponsive teaching methods for blind students. 
 
 Second, despite having maintained a positive attitude toward blind students, 
teachers are incapable of delivering their knowledge to those students and they are unable to 
produce suitable learning materials for blind learners because teachers do not see these 
students regularly. Furthermore, the teachers lack motivation.  
 
 Third, physical environments are barely enabling to help blind students  access 
learning resources at their schools because school buildings and physical settings were not 
built with the blind in mind and the schools have few funds to construct disability-friendly 
environments.  
 
 In order to implement an inclusive policy effectively, educational staff  at the 
Ministry level, school level and departmental level must lay out teaching/learning plans 
collaboratively and the budget for an inclusive education policy must be appropriately 
distributed throughout the schooling process, from initial recruiting of blind students to their 
graduation.  Additionally, future research on inclusive education should be conducted in 
regional areas and it should also be investigated in higher education. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

  
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 องคการสหประชาชาติ ไดทําการสํารวจประชากรโลกในป 2010 และไดประมาณการ
วาภายในป 2025 จะมีประชากรประมาณ 8 พันกวาลานคนท่ัวโลก (United Nations, 2011) จากการ
สํารวจและรายงานเกี่ยวกับความพิการคร้ังลาสุดในป 2011 องคการอนามัยโลกและธนาคารโลก 
พบวาประชากรประมาณรอยละ 15 ของประชากรโลกทั้งหมดมีความพิการ  และมีคนพิการมากกวา 
1 พันลานคนจากคนพิการท่ัวโลก โดยรอยละ 80 ของคนพิการอาศัยอยูในประเทศกําลังพัฒนาและ
มีรายไดนอย (World Report on Disability, 2011) มักจะตกอยูในสภาวะของความยากจน ไมมีงาน
ทําและถูกโดดเดี่ยวทางสังคม (Durocher, 2012) เพื่อใหคนพิการสามารถดํารงชีพอยูไดอยางมี
คุณคามีศักดิ์ศรีและมีบทบาทในสังคม องคการสหประชาชาติจึงกําหนดสิทธิคนพิการใหสามารถ
ดํารงชีพและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมไดอยางเทาเทียมและสมบูรณ โดยคนพิการมีสิทธิ์ที่จะ
ไดรับการบําบัดรักษาทางการแพทย ไดรับการศึกษา การฝกวิชาชีพ ตลอดจนการรับคําปรึกษาและ
ชวยเหลือสนับสนุนตามสมควร  
 องคการอนามัยโลก ไดกําหนดประเภทคนพิการเปน 5 ประเภท คือ 1) คนพิการ
ทางการมองเห็น 2) คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย 3) คนพิการทางกายหรือการ
เคลื่อนไหว 4) คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม และ 5) คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู 
และเน่ืองจากสภาพความพิการเปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิต และการมีสวนรวมในกิจกรรมของ
สังคมเทาเทียมกับคนปกติทั่วไป จึงทําใหกลุมคนท่ีพิการขาดสิทธิและโอกาส ทั้งดานการแพทย 
การศึกษา อาชีพและสังคม  และการที่องคการสหประชาชาติไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคน
พิการ ทําใหคนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยใหความสนใจในการแกไขปญหาคนพิการเพิ่มมากข้ึน  
โดยประเทศไทยไดทําการสํารวจความพิการของประชากรภายในประเทศ ซึ่งผลจากการสํารวจ
ความพิการโดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2537 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 พบวา ประเทศไทยมีประชากรท่ีมีความพิการจํานวน 1,286,975 
คน หรือคิดเปนรอยละ 2 ของประชากรท้ังประเทศ ในจํานวนน้ีมีประชากรที่จัดเปนผูพิการทาง
สายตา จํานวน143,630 คน หรือคิดเปนรอยละ 11 ของประชากรท่ีมีความพิการ อยางไรก็ตาม 
จํานวนคนพิการดังกลาวเปนจํานวนผูที่เขาถึงการจดทะเบียนคนพิการเทาน้ัน ซึ่งในความเปนจริงมี
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จํานวนคนพิการท่ีตกสํารวจหรือไมไดรับการจดทะเบียนอีกจํานวนมาก และรวมถึงคนพิการบาง
ประเภทที่ไมปรากฏขอมูลหรือไมไดรับการจดทะเบียนคนพิการ  ไดแก กลุมบุคคลออทิสติก     
บุคคลสมาธิสั้นและบุคคลท่ีบกพรองทางการเรียนรู ซึ่งทําใหไมไดรับการชวยเหลือ และสวัสดิการ
ตางๆจากรัฐ เชน การไดรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพแกคนพิการ เดือนละ 500 บาท/คน รถเข็น
หรืออุปกรณชวยเหลือในการดํารงชีวิต จึงทําใหคนพิการจํานวนมากดังกลาวตกอยูในสภาวะของ
ความยากจน ไมมีงานทําและถูกโดดเด่ียวทางสังคม  สอดคลองกับผลการศึกษาในตางประเทศที่
กลาววาคนท่ีมีความพิการน้ันตองเผชิญในเร่ืองเก่ียวกับความยากจนและขอจํากัดในการประกอบ
อาชีพ (C. Delia Davila Quintana and Miguel A. Malo, 2012) ซึ่งความยากจนและความพิการน้ัน 
อาจจะเก่ียวพันกันเปนวัฏจักร คือความยากจนนําไปสูความพิการและความพิการทําใหความยากจน
รุนแรงขึ้น (Rischewski, 2008) 

 งานวิจัยดานคนพิการสวนใหญเปนงานวิจัยที่วาดวยเร่ืองการรักษาสุขภาพของคน
พิการ เนื่องจากสังคมมองวาความพิการนั้นเปนลักษณะของความเจ็บปวยและเปนภาระของ
ครอบครัว โดยแนวคิดเกี่ยวกับคนพิการของสังคมไทยมีทัศนะวาคนพิการจําเปนท่ีจะตองไดรับการ
สงเคราะหเลี้ยงดูใหมีชีวิตรอด ดวยความเมตตาสงสารตามหลักมนุษยธรรม  โดยไมไดให
ความสําคัญกับการปองกันหรือฟนฟูใหสามารถดํารงชีวิตได เหมือนบุคคลท่ัวไปในสังคม และ
ความเชื่อเกี่ยวกับคนพิการดังกลาวไดรับการตอกยํ้าอีกคร้ังหน่ึง เมื่อรัฐบาลไดประกาศใช
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ .ศ. 2534 กฎหมายฉบับน้ีไดใหความหมาย         
“คนพิการ” วาเปนคนท่ีมีความผิดปกติ หรือบกพรองทางรางกาย ทางสติปญญา หรือทางจิตใจ    
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการเนนไปท่ีความพิการของปจเจกบุคคล และพยายามแกไขปญหาของแต
ละบุคคล โดยลดความพิการหรือชดเชยความพิการดวยวิธีทางการแพทย ทางอุปกรณ หรือการจัด
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ทั้งหลายเหลาน้ีสวนมากเนนรูปแบบทางการแพทย (Medical Model) 
(ณฤทัย เกตุหอม, 2555)         
  งานวิจัยสวนใหญของคนพิการในชวงแรกจึงเปนเร่ืองของทางการแพทย (Medical 
Model) ซึ่งใหความสําคัญกับการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย เปนการจัดบริการความชวยเหลือ
ทางการแพทยใหแกคนพิการดวยวิธีตางๆ โดยการรักษา ปองกัน ปรับสภาพและแกไขสภาพความ
พิการ ตามความเหมาะสมของสภาพความพิการ เชน การตรวจวินิจฉัย การใหคําแนะนําปรึกษา   
การบําบัดรักษาโดยการใหยา หรือศัลยกรรม การพยาบาล เวชกรรมฟนฟู การฟนฟูปรับสภาพดวย
วิธีการตางๆ เชน การกายภาพบําบัด การแกไขภาษาพูด (อรรถบําบัด) กิจกรรมบําบัด การฟนฟู
สมรรถภาพทางการไดยิน พฤติกรรมบําบัด จิตบําบัด การใหความชวยเหลือกายอุปกรณ หรือ
เคร่ืองชวยความพิการและบริการสังคมสงเคราะห โดยไมเสียคาใชจาย (นงนุช ปานทุบวร, 2553) 
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และตอมาสังคมไทยเร่ิมใหความสนใจดานแนวคิดเชิงสังคม (Social model) เกี่ยวกับคนพิการ     
โดยมองวาความพิการไมใชปญหาหรือสาระสําคัญ แตการเคารพในความเปนมนุษย และความ
เสมอภาคในเร่ืองของสิทธิและโอกาสทางสังคมในฐานะที่เปนพลเมืองการทําความเขาใจถึงมิติแหง
ความแตกตางหลากหลาย และการขจัดอุปสรรคท้ังดานเจตคติและสภาพแวดลอม จะทําใหคนพิการ
สามารถดําเนินชีวิตไดอยางบุคคลท่ัวไปและมีคุณภาพชีวิตที่ดี (มูลนิธิพระมหาไถเพื่อการพัฒนาคน
พิการ) จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดที่มีตอสภาพความพิการท้ังรูปแบบทางการแพทย (Medical 
Model) และรูปแบบทางสังคม (Social Model) ผูศึกษาพบวา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขอนามัยเปน
งานวิจัยที่มีผูใหความสนใจศึกษาเปนจํานวนมาก แตงานวิจัยในเร่ืองของความเสมอภาค สิทธิและ
โอกาสของคนพิการนั้นพบวามีผูศึกษานอยและยังไมครอบคลุมในทุกๆดาน ผูศึกษาจึงมีความ
สนใจในเร่ืองกรอบทางสังคมของคนพิการ 

 คนพิการมีการแบงออกเปนหลายประเภท การแบงประเภทคนพิการน้ันแสดงใหเห็น
ถึงลักษณะความพิการที่แตกตางกัน เพื่อใหสอดคลองกับการรับบริการ สิทธิประโยชน การสงเสริม
และการพัฒนาศักยภาพและความตองการของคนพิการแตละประเภทโดยตรง โดยพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ไดแบงคนพิการออกเปน เปน 6 ประเภท       
และพบวากลุมคนพิการท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาไดดีที่สุด คือ คนพิการทางการเคลื่อนไหว                  
ซึ่งสอดคลองกับ สุรพล ปธานวนิช (2541: บทคัดยอ) กลาววา ผูพิการทางการเคลื่อนไหวมีโอกาส
การทํางาน ทั้งในปจจุบันและอนาคตมากที่สุด รองลงไปไดแก ผูพิการทางการไดยิน และผูพิการ
ทางการมองเห็น และกลุมคนพิการท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาไดดีนอกจากคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว คือ กลุมคนพิการท่ีอยูในกลุม Sensory และในความเปน Sensory มี 2 รูปแบบ คือ กลุม
คนพิการทางการเห็นและกลุมคนพิการทางการไดยิน (Disability and the millennium development 
Goals, 2011) กลุมคนพิการในกลุม Sensory เปนกลุมท่ีมีศักยภาพที่ตองไดรับการพัฒนามากท่ีสุด 
โดยเฉพาะกลุมคนพิการทางสายตา เพราะคนพิการทางการไดยิน  แมหูจะไมไดยินเสียง แตตา
มองเห็น ซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพสูง ผูพิการทางการไดยินจึงสามารถอยูในสังคมได
คอนขางปกติ จากการศึกษาหากไมนับรวมผูพิการทางการเคลื่อนไหว ผูพิการทางการไดยินเปน
กลุมท่ีมีโอกาสในการทํางาน การพัฒนาศักยภาพ และสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดเหมือนคน
ทั่วไป  ดังน้ันผูศึกษาจึงมีความสนใจคนพิการในกลุม Sensory ซึ่งเปนกลุมคนพิการทางสายตา 
เนื่องจากสติปญญาดี ระดับการไดยินดี สามารถเคลื่อนไหวได แตการรับรูทางสายตามีความ
บกพรอง  

 การรณรงคเร่ืองของคนพิการน้ันมีหลายเร่ือง ในประเด็นกรอบทางสังคม ตั้งแตเร่ือง
ของโอกาสการมีงานทํา โอกาสการรับสิทธิประโยชนจากรัฐ โอกาสท่ีจะเดินทางไปสถานที่ตางๆ
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ไดโดยท่ีสิ่งแวดลอมเปนมิตร ในสังคมไทยน้ันคนพิการยังคงถูกปฏิเสธหรือไมไดรับโอกาสแสดง
ตัวตนในสังคมหรือไมไดออกจากบาน ใชชีวิตประจําวันเหมือนบุคคลท่ัวไป เด็กพิการหรือคน
พิการมักถูกแยกออกจากสังคมคนทั่วไป (นงลักษณ  วิรัชชัย, 2545) เนื่องจากทัศนคติและมาตรฐาน
ของสังคมเปนตัวผลักดันคนพิการออกจากสังคม (ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน , 2553) ซึ่งผูศึกษามี
ความเห็นวาทัศนะคติและมาตรฐานดังกลาว ทําใหคนพิการขาดสิทธิและโอกาส ในฐานะท่ีเปน
พลเมือง และเม่ือคนพิการไมไดรับสิทธิและโอกาสจากรัฐในการดําเนินชีวิตในสังคมเชนคนทั่วไป 
คนพิการจะถูกมองวาเปนภาระและเปนปญหาของสังคม   

 องคการสหประชาชาติไดวางกรอบกฎหมายเอาไว ในประกาศปฏิญญาวาดวยสิทธิคน
พิการในป ค.ศ. 1981 โดยยึดหลักมาตรฐานวาดวยสิทธิมนุษยชนท่ีจะระบุไวในปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชนท่ัวไปวา “ในฐานะที่ทุกคนเกิดมาอยางเสรีมีสิทธิและมีเกียรติ ศักดิ์ศรีในความ
เปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน สิทธินี้เปนสิทธิขั้นมูลฐานประจําตัวของมนุษยทุกคนซึ่งมิอาจโอน
ใหแกกันได” (สุรางค ชูโชติรส, 2552) และไดกลาวถึงสิทธิคนพิการท่ีกําหนดไววา (1) สิทธิที่จะ
ไดรับการยอมรับนับถือในฐานะเปนมนุษย มีสิทธิในฐานะพลเมือง และมีสิทธิทางการเมือง         
(2) สิทธิไดรับการบําบัดทางการแพทย การฟนฟูทางสังคม การศึกษา การฝกอาชีพ การฟนฟู
สมรรถภาพ การใหความชวยเหลือใหคําปรึกษาและใหบริการอ่ืนๆ (3) สิทธิไดรับหลักประกันทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสามารถดํารงชีวิตอยูได (4) สิทธิที่จะอยูอาศัยกับครอบครัว และเขามีสวน
รวมในกิจกรรมทางสังคม (5) สิทธิไดรับการปกปองจากการแสวงหาผลประโยชน และการกระทํา
ทารุณหรือการถูกเหยียดหยาม (6) สิทธิไดรับประโยชนจากความชวยเหลือตามกฎหมายที่บัญญัติ 
(7) ในกรณีที่เกี่ยวของกับสิทธิของคนพิการ ควรจะปรึกษากับองคการตางๆ ถึงสิทธิของคนพิการ 
ซึ่งสิทธิคนพิการขององคการสหประชาชาติ โดยสรุปแลวมุงเนนที่สิทธิตางๆท่ีคนพิการพึงไดรับ
เชนเดียวกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม โดยปราศจากขอยกเวนใดๆ รวมท้ังยังไดกลาวถึงสิทธิคนพิการท่ี
ควรไดรับการฟนฟูสมรรถภาพทั้ง 4 ดาน ซึ่งประกอบดวย บริการทางการแพทย การศึกษา การฝก
อาชีพ และดานสังคม ซึ่งชาติสมาชิกทั่วโลกขององคการสหประชาชาติ ไดยึดถือเปนแนวทาง
ประกาศ ดังนั้นแตละประเทศก็ไดออกกฎหมายบัญญัติรองรับสิทธิทางสังคมของคนพิการ  

 ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีเปนชาติสมาชิกขององคการสหประชาชาติ ซึ่งให
ความสําคัญกับคนพิการ รัฐจึงตระหนักถึงสิทธิและโอกาสของคนพิการ จึงใชหลักการดังกลาว 
ออกกฎหมายหลายฉบับเพ่ือสงเสริมศักยภาพการดํารงชีวิตของคนพิการ โดยเฉพาะอยางย่ิงเร่ือง
ทางสังคม เร่ิมต้ังแตการประกาศใชพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ .ศ. 2534       
โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ  
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 “โดยที่คนพิการเปนทรัพยากรสวนหน่ึงของประเทศ  แตเน่ืองจากสภาพของ
ความพิการเปนอุปสรรคในการดํารงชีวิต ในการประกอบอาชีพและในการมีสวนรวม
ในกิจกรรมของสังคม และโดยท่ีสมควรสนับสนุนสงเสริมใหคนพิการไดมีโอกาสใน
ดานตางๆ สามารถดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม      
เทาเทียมกับคนปกติทั่วไป  ในการน้ี สมควรใหคนพิการไดรับการคุมครองการ
สงเคราะห  การพัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย  ทาง
การศึกษา   ทางสังคมและการฝกอาชีพตลอดจนแกไขปญหาและขจัดอุปสรรค
ตาง  ๆ  ทาง  เศรษฐกิจและสังคมใหแกคนพิการ  รวมท้ังใหสังคมมีสวนรวมใน             
การเก้ือกูลและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ   จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี”                      
(ริญญารัตน กิติพัฒนธนโชติ, 2554) 

 จากประกาศใชพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ซึ่งเปนระยะ
เวลานานกวา 15 ป ทําใหสาระสําคัญแหงรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะห  และการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการไมเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน จึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ คือ  

  “โดยท่ีพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ใชบังคับมา
เปนเวลานาน สาระสําคัญและรายละเอียดเ ก่ียวกับการสงเคราะหและการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการไมเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน สมควรกําหนดแนวทางและ
ปรับปรุงวิธีการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมีความเหมาะสม
ยิ่งข้ึน และกําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิประโยชนและความคุมครองคนพิการเพื่อมิ
ใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมท้ังให
คนพิการมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออื่น
จากรัฐ ตลอดจนใหรัฐตองสงเคราะหคนพิการใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองได” 
(กิจติยา ใสสอาด, 2552) 

 พระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับนี้ ตราออกมาโดยอาศัยพระราชอํานาจของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งไดแก รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ที่มีความคลายคลึงกันในหมวดของการบัญญัติสาระแหงสิทธิและโอกาสของคน
พิการเอาไว ดังเชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  มีการบัญญัติไวใน 
มาตรา 55 ความวา  
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  “บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิในการรับสิ่งอํานวยความสะดวก อัน
เปนสาธารณะและความชวยเหลือจากรัฐ” และมาตรา 80 ความวา “รัฐตองคุมครองและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนสงเสริมความเสมอภาคระหวางชายหญิง สงเคราะห
คนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพและดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและ
พึ่งตนเองได”  

 และรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550  บัญญัติไวในมาตรา 54 ความวา “บุคคลซึ่งพิการ
หรือทุพพลภาพ มีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนจากสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปน
สาธารณะ และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ” (พงษศักดิ์ ภูกาบขาว, 2553) ดังนั้นหนวยงานของ
รัฐทุกแหง จึงมีหนาที่ตามกฎหมายในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ดวยรัฐธรรมนูญบัญญัติสาระแหง
สิทธิคนพิการ โดยหนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของทุกหนวยงาน จึงได
ออกกฎหมายเพ่ือรองรับแนวคิดดังกลาว ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ ดังเชนที่ผูวิจัยได พูดถึง
พระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ ดังกลาวขางตน  

 อยางไรก็ตาม แมวาจะมีพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว มีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ      
เร่ืองการคุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษยและความเสมอภาคของบุคคล รวมถึงการหามเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความพิการ แตในทางปฏิบัติยังปรากฏความเหลื่อมล้ํา ไมเปนธรรม
กับคนพิการในหลายๆ ดานโดยเฉพาะดานการศึกษาของคนพิการ  

 ซึ่งผูวิจัยเห็นวาโอกาสทางการศึกษาเปนปจจัยสําคัญ ที่ทําใหคนพิการพนจากความ
ยากจนและกลายเปนตัวคูณทางเศรษฐกิจ เพราะการสงเสริมและสนับสนุนใหคนพิการมีการศึกษา                     
มีความสําคัญเปนอยางย่ิงตอการพัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ใหเจริญกาวหนา
เปนอารยชนและอารยประเทศ การศึกษาเปนกระบวนการใหและรับความรูและประสบการณ      
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ การสรางจิตสํานึก การเพ่ิมพูนทักษะ การทําความ เขาใจใหกระจาง          
การอบรมปลูกฝงคานิยม การถายทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การพัฒนาความคิด โดยมี
วัตถุประสงคที่จะใหบุคคลมีความเจริญงอกงามทางปญญา มีความรูความสามารถท่ีเหมาะสม
สําหรับการประกอบอาชีพ สามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม มีคานิยมท่ีดีและอยู รวมกับผูอ่ืน
อยางมีความสุข (รัตติยากร สําราญพิศ, 2550) 

 ในระยะเวลาสิบหาปที่ผานมา รัฐไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคนพิการมาก
ขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งการใหสิทธิและโอกาสทางการศึกษาที่เทาเทียมกับบุคคลทั่วไป เด็กที่มีความ
พิการก็เชนเดียวกัน ควรมีสิทธิไดรับการศึกษาเชนเดียวกับเด็กทั่วไป การจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ 
จึงมุงเนนการพัฒนาความสามารถคนพิการใหเต็มศักยภาพของแตละบุคคล  โดยการใหบริการ
ชวยเหลือระยะแรกเร่ิม(early intervention services) ตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการ             
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ใหการศึกษาอบรมใหรูจักสิทธิและหนาท่ีในฐานะพลเมืองดี มีอาชีพ มีงานทํา สามารถดําเนินชีวิต
ในสังคมอยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกับผูอ่ืนในสังคม  ชวยเหลือตนเองและมีสวนรวมในการ
พัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ มุงเนนการใหโอกาสการศึกษาท่ีเทาเทียมทั้งการศึกษา
ในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตอเนื่องตลอดชีวิต โดยยึดหลักการการศึกษาเพื่อ      
ปวงชน (พงษศักดิ์ ใจหาญ, 2550) ซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 วาการศึกษามิไดจํากัดอยูที่เด็กทั่วไปเทาน้ัน 
ทุกคนควรมีสิทธิไดรับการศึกษาที่รัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย       
และการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม 
การสื่อสาร และการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเอง
ได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเปนพิเศษ (รัตติยากร สําราญพิศ, 2550) 

 ซึ่งรัฐเม่ือจัดการศึกษาใหแกเด็กทั่วไปแลว ก็ควรจัดการศึกษาใหกับเด็กพิการดวย 
เน่ืองจากเด็กพิการก็มีสิทธิในฐานะเปนพลเมืองเชนเดียวกับเด็กทั่วไป อันเปนพ้ืนฐานสําคัญที่จะทํา
ใหบุคคลเหลาน้ีสามารถดํารงชีพรวมกันไดในสังคมอยางมีความสุขเม่ือเติบโตเปนผูใหญ โดยการ
จัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการในปจจุบันมีการดําเนินการโดยจัดเปน 2 รูปแบบ คือ การจัดการ
ศึกษาพิเศษรูปแบบเฉพาะความพิการ และการจัดการศึกษาพิเศษรูปแบบการเรียนรวม ในการจัด
การศึกษาพิเศษรูปแบบเฉพาะความพิการ สถาบันการศึกษาในรูปแบบดังกลาวทําหนาท่ีให
การศึกษาแกเด็กที่มีความพิการในระดับรุนแรง ไมสามารถเรียนรวมกับคนปกติได สวนรูปแบบ
การจัดการศึกษาพิเศษอีกรูปแบบหนึ่งคือ รูปแบบการเรียนรวม เปนรูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษที่
เปนกระแสหลักของแนวคิดการจัดการศึกษาพิเศษในปจจุบัน โดยมีแนวคิดและหลักการจัด
การศึกษาที่ใหผูที่มีความตองการพิเศษหรือคนพิการไดเรียนในสถานศึกษาเดียวกันกับเด็กทั่วไป 
ทั้งในดานการเรียนการสอน การรวมกิจกรรมทางสังคม ภายใตแนวคิดพ้ืนฐานในเร่ืองการจัด
การศึกษาอยางตอเน่ือง โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดจาก
การศึกษา การดําเนินการในรูปแบบน้ีในปจจุบันมีอยูในทุกระดับการศึกษา อยางไรก็ตามการ
ดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบน้ีใหมีประสิทธิภาพจําเปนตองพิจารณาถึงความพิการหรือ
ความบกพรองในดานตางๆของผูพิการ ตลอดจนความพรอมและศักยภาพของสถานศึกษาดวย  
(ศาศวัต เพงแพ, 2553) สําหรับการเรียนในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรวมน้ัน สิ่งสําคัญคือใหเด็ก
ไดอยูรวมกันในสังคมของคนปกติและไดทํากิจกรรมหรือแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันระหวาง
เด็กที่มีความพิการกับเด็กทั่วไป เพื่อใหโอกาสเด็กไดแสดงหรือทราบวาตนเปนสวนหน่ึงของสังคม 
และสังคมไมไดรังเกียจความพิการ  
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 อุมาพร ธัยยามาตย (2552) ทําการศึกษาพบวา การศึกษาเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาผู
พิการทางสายตาใหสามารถชวยเหลือตนเองและสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยูในตัวเองได 
เนื่องจากการศึกษาถือวาเปนปจจัยสําคัญที่จะกอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของมนุษย ทั้งความรู 
ความคิด สติปญญา และจริยธรรม เพื่อใหเกิดการเพิ่มพูนท้ังรางกายและจิตใจ ประกอบกับทั้งผู
พิการทางสายตาก็ตองการไดรับการศึกษาเหมือนคนปกติ ดังน้ัน เพื่อไมไหเกิดความเหลื่อมล้ํา ใน
สังคมการสนับสนุนและมอบโอกาสใหผูพิการทางสายตาไดรับการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความรู
ความสามารถในการนําไปใชในการทํางานและดํารงชีวิตในสังคมจึงนับวาเปนสิ่งท่ีภาครัฐและ
ภาคเอกชนควรคํานึงถึงเปนลําดับตนๆ  

 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความพิการทางสายตาต้ังอยูบนพื้นฐานของความเช่ือ
ที่วา เด็กที่มีความพิการทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาไดถาไดรับโอกาสในการเรียนรูที่เหมาะสม
กับความพิการ แนวการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความพิการที่สําคัญ คือ ใหโอกาสเด็กที่มีความ
พิการไดเรียนรวมกับคนปกติในโรงเรียนปกติและดํารงชีวิตอยูในชุมชนรวมกับบุคคลอ่ืนๆ         
การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนจึงนับเปนกาวสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย     
(สุภาพร ชินชัย, 2550) โดยการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยน้ันเปนประโยชนตอเด็กพิการดวย 
ดังพระราชดํารัส สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราช
ดําเนินทรงเปนองคประธานเปดงานวันครูโลก วันที่ 5 ตุลาคม 2547 ณ หอประชุมคุรุสภา             
ทรงมีพระราชบัญญัต ิ  

  “การศึกษามีความสําคัญตอมนุษยทุกคน ไมวาจะมีสถานภาพใดและอยูแหง
หนใด ในปจจุบันองคกรระหวางประเทศ องคกรพัฒนาตาง ๆ หลายองคกรลวน
สนับสนุนคําขวัญ Education for All การศึกษาเพื่อทุกคน และรวมกันผลักดันให
การศึกษาเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย นอกจากน้ียังมีความพยายามท่ีจะพัฒนา
คุณภาพของการศึกษา โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  มีการปฏิรูปการศึกษาดานตาง ๆ         
ทั่วโลก  การศึกษาจึงเปนกระบวนการหน่ึงท่ีชวยใหคนมีโอกาสพัฒนาตนเองใหมี
คุณภาพและสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข สังคมปจจุบันไดใหความสําคัญในการ
พัฒนาคนและการพัฒนาคนน้ัน ตองพัฒนาคนปกติ และคนที่มีความบกพรองประเภท
ตางๆ โดยการพัฒนาไดมุงไปท่ีการจัดการศึกษา เพื่อชวยเหลือบุคคลเหลาน้ัน ไดพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพ” (สมพงษ  ยันตะบุศย, 2550)  

 ดังน้ัน ผูศึกษา พบวา ประเทศไทยใหความสําคัญกับคนพิการ  ในเร่ืองการคุมครอง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความเสมอภาคของบุคคล รวมถึงการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
เพราะเหตุแหงความพิการ จึงใชหลักการดังกลาว ออกกฎหมายหลายฉบับเพื่อสงเสริมศักยภาพการ
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ดํารงชีวิตของคนพิการ แตในทางปฏิบัติยังปรากฏความเหลื่อมล้ํา ไมเปนธรรมกับคนพิการใน
หลายๆ ดานโดยเฉพาะดานการศึกษาของคนพิการ เน่ืองจากการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน
ประเทศไทย คือ การจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด แตความเปนจริงในปจจุบัน ไมสอดคลอง
กับการนําไปปฏิบัติ เพื่อใหการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในวัยเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและทั่วถึง ภายใตกฎหมายและนโยบายตางๆท่ีรัฐกําหนด การจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการจึงเปนสิ่งที่นาศึกษาเปนอยางมาก 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษานโยบายการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนพิการทางสายตา 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรครูในสถานศึกษาใหแก
นักเรียนพิการทางสายตา 
 3. เพื่อศึกษาการจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพสําหรับนักเรียนพิการทางสายตา 
 

ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษา เร่ือง การจัดการศึกษาสําหรับผูพิการทางสายตา: กรณีศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูศึกษาจะศึกษา 
นโยบายการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนพิการทางสายตา กระบวนการจัดการเรียน
การสอนของบุคลากรครูในสถานศึกษาใหแกนักเ รียนพิการทางสายตา  และการจัดการ
สภาพแวดลอมทางกายภาพสําหรับนักเรียนพิการทางสายตา ที่เขาศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษา
แบบเรียนรวมในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เทานั้น 

 เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนงานท่ีใชการศึกษาเชิงคุณภาพที่เนนการสัมภาษณเชิงลึกเปน
หลัก  ดังนั้นผูศึกษาจึงมีการกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้  

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ขอบเขตดานเน้ือหา ผูศึกษาจะทําการศึกษาในเร่ือง นโยบายการสงเสริมโอกาส

ทางการศึกษาของนักเรียนพิการทางสายตา เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
บุคลากรครูในสถานศึกษาใหแกนักเรียนพิการทางสายตา และเพื่อศึกษาการจัดการสภาพแวดลอม
ทางกายภาพสําหรับนักเรียนพิการทางสายตา เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาสําหรับ
นักเรียนพิการทางสายตา โดยใหความสําคัญในสาระของกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของกับคน
พิการ  
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 2. ขอบเขตดานพื้นที่ 
     ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ผูศึกษาจะทําการศึกษาเฉพาะโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียน

รวม ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในเขตกรุงเทพมหานคร เทาน้ัน                  
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาไมขอเปดเผยสถานท่ีที่ทําการศึกษา เนื่องจากคําตอบในการสัมภาษณ
อาจจะสงผลตอผูใหสัมภาษณ 

 3. ขอบเขตดานประชากร 
 ขอบเขตดานประชากร การศึกษาคร้ังน้ีจะทําการศึกษาโรงเรียน 3 แหง อาจารย

ประจํากลุมสาระวิชา และนักเรียนพิการทางสายตา ที่ศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานครเทาน้ัน ในการศึกษา
คร้ังนี้ผูศึกษาไมขอเปดเผยสถานที่ที่ทําการศึกษา เนื่องจากคําตอบในการสัมภาษณอาจจะสงผลตอ
ผูใหสัมภาษณ 

 4. ขอบเขตดานระยะเวลาการศึกษาวิจัย 
  ระยะเวลาในการทําการศึกษา คือ ตั้งแต เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ถึง เดือน

กันยายน พ.ศ. 2556 โดยแบงเปนชวงเวลาดังนี้ 
 4.1 ศึกษาขอมูลจากเอกสารและทบทวนวรรณกรรม ระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 
2555 – มกราคม พ.ศ. 2556  

 4.2 จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังสถานศึกษาและมูลนิธิ ระหวางเดือน 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 – พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

 4.3 ทําการสัมภาษณบุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียนพิการทางสายตาในมูลนิธิ 
ระหวางเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 – สิงหาคม พ.ศ. 2556 

 4.4 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะหผลการศึกษา ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 นักเรียนพิการ หมายถึง บุคคลท่ีมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 
หรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น ประกอบกับมีอุปสรรคใน
ดานตางๆ และมีความจําเปนพิเศษทางการศึกษาที่จะตองไดรับการชวยเหลือดานใดดานหนึ่ง        
เพื่อหามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลท่ัวไป 

 การเรียนรวม หมายถึง การจัดใหคนพิการไดเขาศึกษาในระบบการศึกษาท่ัวไป           
ทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดการศึกษา ใหสามารถรองรับการเรียนการสอน
สําหรับทุกคนรวมทั้งคนพิการ 
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 การจัดการศึกษารูปแบบการเรียนรวม หมายถึง การจัดใหกับคนพิการในระดับที่ไม
รุนแรงหรือไมเปนปญหาตอการเรียนในสถาบันการศึกษาปกติไดเขาศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไป
ทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดการศึกษาใหสามารถรองรับการเรียนการสอน
สําหรับคนทุกกลุมรวมท้ังคนพิการ (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
มาตรา 3) 
 โรงเรียนเรียนรวม  หมายถึง  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีจัดการศึกษาใหแกเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา และเปดโอกาสใหนักเรียนพิการทางสายตา
เรียนรวมในช้ันเรียนเดียวกับเด็กทั่วไป  
 สภาพแวดลอม หมายถึง สภาพแวดลอมทางกายภาพและส่ิงอํานวยสะดวกในโรงเรียน
ที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตของนักเรียนพิการทางสายตา 
  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนพิการทางสายตาไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรมจากการสงเสริมโอกาสทางการ
ศึกษาตามกฎหมายและนโยบายทางการศึกษาตามท่ีรัฐไดประกาศไว 

2. ผูที่เกี่ยวของทราบถึงความตองการ ปญหาและอุปสรรคของนักเรียนพิการทาง
สายตา และสามารถนํามากําหนดเปนนโยบายในการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน
พิการทางสายตา 

3. มีแนวทางในการสงเสริมศักยภาพของบุคลากรครู ในการจัดการเรียนการสอน
สําหรับนักเรียนพิการทางสายตา 

4. บุคลากรครูมีมุมมอง แนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติตอนักเรียนพิการทางสายตา
เหมือนนักเรียนทั่วไป  

5.มีแนวทางในการจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสถานศึกษา       
ที่สงเสริมโอกาสทางการศึกษานักเรียนพิการทางสายตา ใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 

6. สามารถนําขอมูลและขอเสนอแนะ เสนอตอหนวยงานภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ 
การศึกษาพิเศษ  โรงเรียน  หรือหนวยงานที่ดําเนินงานดานคนพิการ เพื่อรวมกําหนดแผน             
หรือนโยบายเพื่อปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการใหดีขึ้น 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาเร่ือง “การจัดการศึกษาสําหรับผูพิการทางสายตา: กรณีศึกษา โรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูศึกษาไดศึกษา
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในหัวขอการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการทางการเห็น 
ดังจะกลาวถึงตอไปน้ี 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับคนพิการ 

 2. แนวคิดสังคมเพ่ือคนทั้งมวล 

 3. แนวคิดการออกแบบเพ่ือมวลชน  
 4. แนวคิดการศึกษาเพ่ือคนท้ังมวล  
 5. กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับคนพิการ 

 
1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพิการ 

 ความพิการเปนหนึ่งในหลายปญหาท่ีสังคมรับรู แตไมไดใหความใสใจมากเพียงพอ        
คนพิการจึงถูกจัดอยูในกลุมของผูดอยโอกาส ทั้งทางดานสังคมและโอกาสทางการศึกษา            
ขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพ คนพิการบางคนถูกครอบครัวซ้ําเติมเน่ืองจากอับอาย ทําใหบาง
ครอบครัวเลี้ยงดูเด็กพิการแบบซอนเรน ปดบัง หลายครอบครัวไมสนใจที่จะนําเด็กพิการออกสู
สังคม ในขณะท่ีสังคมมักจะมองคนพิการวาเปนคนนากลัว นาสงสาร และคนที่มีความเชื่อในเร่ือง
ของบาปกรรมจะมองคนพิการไปในทางท่ีไมดี อนาคตคนพิการมักจะตกอยูภายใตการตัดสินใจของ
คนในสังคมซึ่งขาดความรู ความเขาใจหรือมีอคติกับคนพิการ คนพิการบางสวนจึงตองกลายเปน
ภาระแกสังคม มองคนพิการอยางไมเทาเทียมกับคนปกติ (ศาศวัต เพงแพ, 2553) การใหความ
ชวยเหลือทางการแพทย ทางการศึกษา ทางสังคมและการฝกอาชีพ โดยทําความเขาใจและใสใจกับ
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 ความพิการ คนพิการก็เปนสวนหน่ึงในสังคมเหมือนคนท่ัวไปท่ีไดรับการยอมรับ        
มีสิทธิ โอกาสและความเทาเทียมในการอยูรวมในสังคม  

 1.1 ความหมายของความพิการ 

 การใหความหมายและคํานิยามเก่ียวกับคนพิการท่ีใชในประเทศไทย มีความ
หลากหลายข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการนําไปใชของแตละหนวยงาน ซึ่งมีผูใหความหมายของคน
พิการไวดังนี้ 

  องคการสหประชาชาติ (United Nations: UN) ไดใหคํานิยามของคําวา คนพิการ                  
วา  “คนพิการ” (Disabled Persons) ไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิคนพิการ (Declaration on the Right 

of Disables) ไววา คนพิการ หมายถึง บุคคลที่ไมสามารถสรางหลักประกันใหแกตนเองไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวนในดานความจําเปนตอการดํารงชีวิตในฐานะปจเจกบุคคลท่ีเปนสวนหน่ึงของ
สังคมทั่วไป เนื่องจากความสามารถทางรางกายและจิตใจท่ีไมสมบูรณไมวาจะเปนตั้งแตกําเนิด  

 องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ไดใหคําจํากัดความ
เกี่ยวกับคนพิการและความพิการ (World Health Organization Technical Report Series, No. 668, 

1981) ไวดังนี้          
 1.1.1 ความบกพรอง (Impairment) คือ การสูญเสียเขนขา อวัยวะ หรือโครงสราง
อ่ืนๆของรางกาย หรือความผิดปกติทางจิตใจ ซึ่งความบกพรองน้ีแสดงออกถึงภาวะทางสรีระ
ภายนอกในระดับของอวัยวะ 

 1.1.2 ความพิการ (Disability) คือ ขอจํากัดหรือ การไรความสามารถท่ีจะทํา
กิจกรรมตามความคาดหวังที่คนปกติทําได ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากความบกพรอง และความพิการน้ี
อาจจะเปนลักษณะช่ัวคราวหรือถาวรก็ได อาจจะดีขึ้นหรือเลวลงก็ได โดยข้ึนอยูกับความบกพรอง
นั้นๆ และตัวบุคคลนั้น โดยเฉพาะอยางย่ิง เกี่ยวของกับความรูสึกและจิตใจ ดังน้ันความพิการ
เชื่อมโยงกับความสามารถในการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันและสังคม 

 1.1.3 ความเสียเปรียบ (Handicap) หมายถึง การเสียเปรียบซึ่งเปนผลมาจากความ
บกพรอง หรือความพิการทางรางกายหรือจิตใจ ซึ่งจํากัดหรือกีดกันบทบาทของบุคคลที่ควรจะมี
โอกาสและสวนรวมในสังคม เชนคนทั่วไป ดังนั้น คําวา “ความเสียเปรียบ” จะเปนเร่ืองของคานิยม
ที่มีตอสถานภาพหรือประสบการณของบุคคลน้ันซึ่งแตกตางจากเกณฑของสังคม 

 อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention on the Right of persons with 

Disabilities: CRPD) กลาววา “คนพิการ” หมายความรวมถึง บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกาย 
จิตใจ สติปญญา หรือทางประสาทสัมผัสในระยะยาว ซึ่ง เม่ือมีปฏิสัมพันธกับอุปสรรคนานัปการ            
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จะกีดกันการมีสวนรวมในสังคมอยางมากมาย  และมีประสิทธิผลบนพื้นฐานที่เทาเทียมกันของ
บุคคล (อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ, 2552) 

  พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 4 

ไดใหความหมายของคนพิการวา บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ
เขาไปมีสวนรวมทางสังคม เนื่องมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การ
สื่อสาร จิตใจอารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอ่ืนใด ประกอบกับมี
อุปสรรคในดานตางๆ และมีความจําเปนพิเศษท่ีจะตองไดรับความชวยเหลือดานใดดานหน่ึง  

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคล
ทั่วไป ทั้งนี้ตามประเภทและหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยประกาศกําหนด (สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2554)  

 ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน (2553: 13) กลาววา คนพิการ หมายถึง บุคคลท่ีมีขอจํากัด
ในการปฏิบัติชีวิตประจําวันหรือไมสามารถเขารวมกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ เนื่องจากความบกพรอง
ทางรางกาย สภาพจิตใจ หรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย จึงจําเปนตองไดรับความชวยเหลือเพื่อ
สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขารวมกิจกรรมในสังคม 

  ในดานการใชภาษา คําวา คนพิการหรือความพิการ ภาษาอังกฤษ จะใชคําวา 
Disability และ Handicap ความแตกตางของ 2 คํานี้ แยกไดดังนี้ (ขนิษฐา เทวินทรภักติ, 2540) 

 Disability มักใชความหมายและความรูสึกในเร่ืองของบุคคลที่สุญเสีย
ความสามารถในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งลดลง อันเนื่องมาจากความบกพรองทางรางกาย เชน แขน
ขาด ขาขาด ตาบอด หรือความผิดปกติทางพฤติกรรมหรือสติปญญา เปนความพิการท่ีสามารถวัดได 
เชน คนขาลีบและขาขาด ไมสามารถเดินไดปกติ คนตาบอดไมสามารถอานหนังสือแบบคนตาดีได 
ทําใหคนพิการไมสามารถอานบางสิ่งบางอยางเหมือนคนทั่วไปได 

 Handicap มักใชความหมายท่ีเปนความเสียเปรียบซึ่งเปนอุปสรรค ทําใหมีความ
ยากลําบากในการทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง ในขณะท่ีคนทั่วไปสามารถทําได เชน คนตาบอด ทํางานท่ีใช
สายตาไมได เชน งายถายรูป คนตาบตาบอดจะมี Handicap ของงานถายรูป แตคนตาบอดสามารถ
พิมพดีดตามเสียงเทปได สามารถใชเคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีเสียงประกอบได อานหนังสือเบลลได
เขาใจเชนเดียวกับคนปกติอานหนังสือปกติ คนตาบอดก็ไมเสียเปรียบสําหรับกรณีนี้ เปนตน ดังน้ัน 

Handicap จึงหมายถึงสภาพที่เกิดจาก Disability บางอยางเทานั้น 

 จากการใหความหมายของคําวา Disability และ Handicap ในสังคมไทยมองวา 
Disability คือ สภาวะของการมีขอจํากัดอันไมสามารถดําเนินกิจกรรมตามหนาท่ีที่คาดหวังได อัน
เนื่องมาจากการสูญเสียอวัยวะ การมีขอจํากัดจากการขาดอวัยวะสวนน้ันซึ่งจําเปนสําหรับการ
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ดําเนินกิจกรรมดังกลาว อันทําใหไมสามารถดําเนินชีวิตหรือกิจกรรมไดเต็มท่ีเหมือนอยางคนปกติ 
และ Handicap คือ สภาวะของการเสียเปรียบทางสังคมของปจเจกบุคคล อันเน่ืองมาจากการสูญเสีย
อวัยวะหรือไรความสามารถ อันเปนเหตุใหไมสามารถบรรลุการทําหนาท่ีไดตามท่ีสังคมคาดหวัง
(ศาศวัต เพงแพ, 2553) คนพิการจึงเกิดการสูญเสียหรือถูกจํากัดโอกาสในการใชชีวิตอยางเทาเทียม
กับผูอ่ืนในสังคม (สุรกา กสารติกุล, 2542) หรือคนพิการหรือผูที่มีความบกพรองถูกแยกหรือเกิด
ความเสียเปรียบทางสังคม  

 สรุปไดวา คนพิการ หมายถึง บุคคลท่ีมีความผิดปกติ ความบกพรอง ทางการเห็น 

การไดยิน การเคลื่อนไหว ทางจิตใจหรือพฤติกรรม ทางสติปญญา และการเรียนรู หรือความ
บกพรองอ่ืนใดซึ่งอาจเปนมาโดยกําเนิด หรือเกิดข้ึนภายหลัง ที่ทําใหเปนบุคคลที่ดอยโอกาสทาง
สังคม ซึ่งทําใหไมสามารถใชชีวติประจําวันเยี่ยงคนปกติ โดยเฉพาะคนพิการทางสายตาคือบุคคลที่
มีความบกพรองดานสายตา ที่เปนมาโดยกําเนิดและเกิดขึ้นภายหลัง ที่ไมสามารถมองเห็นไดเหมือน
คนปกติ  

 1.2 ประเภทของความพิการ 

 กระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีหนาท่ีโดยตรงตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ไดออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) กําหนดประเภท
และหลักเกณฑความพิการ ไดแก (สาวิตรี รัตนชูโชติ, 2552) 

 1.2.1 คนพิการทางกายหรือการเคล่ือนไหว 

1.2.2 คนพิการทางการมองเห็น 

1.2.3 คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย 

1.2.4 คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมองความพิการทางการมองเห็น 

1.2.5 คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู 
 แตอยางไรก็ตาม งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผูพิการทางสายตา ผูศึกษาจึง

ขอเลือกอธิบายเฉพาะสาเหตุของความพิการทางสายตาเทาน้ัน ซึ่งสาเหตุของความพิการทางสายตา
ตางกันในคนที่อายุตางกัน เชน  ตาบอดในเด็ก สาเหตุสวนใหญมาจากกรรมพันธุหรือจากการคลอด
กอนกําหนด หนุมสาววัยฉกรรจจะเปนเร่ืองอุบัติเหตุ ผูสูงอายุมักจะเปนการเสื่อมของเน้ือเยื่อ ซึ่ง
มักจะเปนผูสูงอายุ อายุตั้งแต 50 ป ขึ้นไป แตอาจจะกลาวถึงสาเหตุตางๆ โดยรวมดังน้ี (สุวิมล อุดม
พิริยะศักด์ิ, 2538, อางถึงใน กชนันท อินสมพันธุ, 2550) 

 1. ทางกรรมพันธุ เชน พอแมเปนโรคสายตาสั้นลูกที่เกิดมาโอกาสจะเปนสายตา
สั้นก็สูงขึ้นพอแมบางรายอาการไมสมประกอบ เชน ตาเหล ลูกเกิดมามีโอกาสที่จะตาเหลไดสูงมาก
ขึ้นเชนกัน  พอแมเปนโรคบางอยางซึ่งสาเหตุถายทอดไปยังเด็ก  ทําใหเด็กเกิดมามีตาท่ีไม

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 
 

12 
 

สมประกอบ ไมสามารถมองเห็นไดสาเหตุนี้อาจเกิดมาจากความปกติของโครโมโซม ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงของยีนสในรางกายเด็กหรืออาจเกิดมาจากพันธุกรรมในลักษณะเดน ลักษณะดอยตาม
กฎของพันธุกรรม 

 2. มารดามีโรคในระยะตั้งครรภ ในระยะสามเดือนแรก เด็กในครรภจะไดรับ
ผลกระทบกระเทือนจากโรคของมารดาไดงาย เชน โรคหัดเยอรมันสามารถทําใหมีการเปลี่ยนแปลง
ของลูกตาในเด็กที่เกิดมาอาจจะตาเล็กกวาปกติ ตาฝอ หรือไมมีลูกตาท้ังลูก หรือตาอาจจะเปนตอ
กระจก ตอหินหรือไมมีตาดํา หรือทําใหเกิดตาเหล บางรายแมเปนโรคเกี่ยวกับเชื้อราในเลือด เชื้อรา
นั้นสามารถผานเขาไปถึงเด็กได ทําใหเสนประสาทตาของเด็กเกิดการอักเสบเมื่อเด็กคลอดออก
มาแลว ประสาทตาของเด็กนั้นจะเสีย เด็กก็จะมองไมเห็น บางรายพอแมเปนโรคซิฟลิส เชื้อซิฟลิส
ในเลือดของแมจะผานไปถึงเด็ก ทําใหเด็กมีเชื้อซิฟลิสข้ึนที่ตาจะทําใหแกวตาเปนฝาขาว เปนตอ
กระจกหรือประสาทตาอักเสบ เด็กจะตามัวหรือตาบอดได 

 3. การคลอดกอนกําหนด เด็กทารกที่คลอดกอนกําหนดบางรายตองอบอยูนานมาก    
เด็กจะมีภาวะการเสี่ยงสูง เด็กมีโอกาสรับออกซิเจนมากเกินไป และเม่ือออกจากตูอบแลวการ
ปรับตัวกับสภาพแวดลอมทําใหเกิดปญหา หรือความบกพรองอยางใดอยางหนึ่งซึ่งทําใหเด็กตาบอด
ได 
 4. โรคตา โรคของตาน้ันมีทั้งชนิดท่ีไมรายแรง และชนิดท่ีรายแรงเปนอันตราย 
สามารถทําใหตาบอดไดถาไมไดรับการรักษาหรือรักษาอยางไมถูกตองหรือรักษาไมทันการซึ่ง
อาจจะสรุปไดดังตอไปน้ี 

 4.1 ตอหินชนิดเฉียบพลัน เปนความผิดปกติของตาท่ีความดันในลูกขึ้นสูงกวา
ปกติอยางรวดเร็ว ซึ่งอาจเกิดจากโรคภายในดวงตา เชน มีเนื้องอกภายในลูกตา เลือดไหลในลูกตา           

ตาอักเสบตาชํ้าจากอุบัติเหตุ เบาหวานขึ้นตา เสนเลือดท่ีประสาทตาอุดตัน บางรายเปนตอกระจก 
แลวปลอยไวจนสุกเกินไป ทําใหตอกระจกนั้นพองตัวมากภายในลูกตาสูงข้ึน ผูที่เปนตอหินจะมี
อาการปวดศีรษะคลื่นไสหรืออาเจียนรวมดวย ในลูกตาจะพบเสนเลือดในตาขาวขยายตัวโดยเฉพาะ
รอบ ๆ ตาดํา ทําใหตาดูแดง ตาดําแลดูขุนไมใสเหมือนตาขางปกติ รูมานตาจะขยายโตกวาขางปกติ
หากไมไดรับการรักษาก็จะทําใหตาบอดได 
 4.2 โรคมานตาอักเสบ เปนภาวะท่ีมีการอักเสบของมานตา พบไดทุกวัย จะมี
อาการตามัวลง ปวดตาเล็กนอย จะปวดมากเมื่อออกกลางแจง ตาแดงเหมือนโรคตอหินชนิ ด
เฉียบพลัน 
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 4.3 โรคตาดําอักเสบหรือตาดําเปนแผล อาจจะมีผงเขาตาหรือมีสิ่งแปลกปลอม
เขาตา ทําใหเกิดแผล จะมีอาการตามัว ปวดตา ตาแดง ขี้ตามากนํ้าตาไหล เมื่อเกิดแผลที่ตาดํา อาจทํา
ใหตาบอดได 
 4.4 โรคติดเช้ืออยางแรง ผูที่ติดเช้ือจะมีขี้ตามาก ลักษณะสีเหลืองคลายหนอง       

หนังตาบวมตาแดง หากไมไดรับการรักษาทําใหตาบอดได 
 4.5 โรคเก่ียวกับเสนประสาทตาหรือจอประสาทตา เสนประสาทตาจะนํา
ความรูสึกเกี่ยวกับการเห็นของลูกตาไปสูสมอง ทําใหสมองสามารถบอกไดวา ภาพท่ีลูกตาเห็นคือ
อะไร โรคท่ีเกิดกับเสนประสาทตาทําใหตาบอดไดโดยงาย โรคที่พบเสมอ คือ โรคเสนประสาทตา
บวม เสนประสาทตาอักเสบ โรคเสนประสาทตาฝอ หรือจอประสาทตาลอก ฉีก หรือขาด ซึ่งสรุป
ไดดังตอไปนี้ 
 4.5.1 เสนประสาทตาบวม เกิดจากปวดภายในกะโหลกศีรษะกอน แลวแผ
ไปถึงเสนประสาทตาทําใหเสนประสาทตาบวมตามไปดวย โรคตาง ๆ ที่ทําใหมีน้ําค่ั งอยูในสมอง
จนสมองบวม เชน โรคเนื้องอกในสมอง โรคความโลหิตสูงในระยะสุดทาย โรคสมองอักเสบ โรค
เสนเลือดแตกในสมองหรือเลือดค่ังในสมองจากอุบัติเหตุจะมีอาการทําใหตามัวจนมองไมเห็นใน
ระยะสุดทายประสาทตาจะแหงหรือฝอ ทําใหตาบอดในท่ีสุด 

 4.5.2 เสนประสาทตาอักเสบ เกิดจากโรคของลูกตาหรือโรคทางระบบอ่ืน 
ๆ ของลูกตาหรือโรคทางระบบอ่ืน ๆ ของรางกาย แลวมีอิทธิพลทําใหเสนประสาทตาอักเสบตามไป
ดวยโรคของลูกตาซึ่งอาจจะเปนขางเดียว หรือสองขาง เน่ืองจากเช้ืออักเสบลามไปที่เสนประสาทตา
โดยตรงหรือโรคจากระบบอ่ืนของรางกาย ซึ่งมักจะเปนท้ังสองขางอาจเกิดจากอักเสบจากสวนอ่ืน
แลวพิษของการอักเสบแผไปถึงประสาทตา เชน ผูปวยไขรากสาด ไขหวัดใหญ พิษบุหร่ีหรือเหลา
โรคเบาหวาน โรคโลหิตจาง หรือโรคขาดอาหาร ผูปวยจะมีอาการสายตามัวลงไปอยางมาก ลาน
สายตาโดยรอบมักจะลดลงไปอยางมาก การกลอกสายตาจะเจ็บเพราะกลามเนื้อตาจะเกาะอยูชิดกับ
สวนที่หุมประสาทตาเวลาออกแรงก็จะกระตุกหรืออาการปวดศีรษะ อาเจียน เดินเซ หรือเปน
อัมพาตได 
 4.5.3 เสนประสาทตาแหงหรือประสาทตาฝอ อาจเปนโรคท่ีเกิดข้ึนไดแต
กําเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลังเมื่อเกิดเสนประสาทตาอักเสบหรือเสนประสาทตาบวม 

 4.5.4 ประสาทตาลอกหรือจอประสาทตาหลุด หรือจอประสาทตาฉีกขาด 
ประสาทตาท่ีหลุดออกจากเปลือกตาจะทําใหประสาทตาท่ีบริเวณน้ันใชงานไมไดตามัวหรือไมเห็น
เปนแหง ๆ ไปและเมื่อแผนประสาทตาหลุดออกหมดตาขางนั้นจะบอด สาเหตุอาจเน่ืองจากเนื้องอก
หรือเลือดซึ่งอยูใตประสาทตา ดันใหประสาทตาหลุดออกหรือแผนประสาทตาอาจถูกดึงใหลอก
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ออก แตเม่ือเซลลแตกมากเขาและรวมตัวกันเปนรูใหญเกิดข้ึน จะทําใหประสาทตาหลุดออกมาได 
บางรายเกิดขึ้นเองโดยไมมีสาเหตุ 

 4.6 ตอกระจก เปนภาวะท่ีมีการขุนของแกวตาทําใหตามัวลง พบไดทุกวัย
แลวแตสาเหตุที่ทําใหเกิด ผูปวยจะไมมีอาการเจ็บปวด นอกจากจะมีภาวะแทรกซอนจากตอหิน
เทานั้น และจะมีอาการตามัวลงอยางเดียวทีละนอย จนในที่สุดจะมองไมเห็น 

 4.7 ตอหินชนิดเร้ือรัง เปนโรคที่มีอันตรายมาก เน่ืองจากภาวะท่ีความดันตาคอย 
ๆ ขึ้นทีละนอยจนสูงกวาปกติ โดยไมทําใหเกิดอาการแตอยางใด จนกระท่ังความดันตาที่สูงอยูนั้น
ทําลายประสาทตาแลว ทําใหตามัวลงลานสายตาแคบลง และทําใหตาบอดในท่ีสุด 

  4.8 โรคตาอ่ืน ๆ เชน ตอเนื้อ กุงยิง โรคแทรกซอนเกิดจากริดสีดวงตา มะเร็ง
ดวงตา ซึ่งหากไมไดรับการรักษาจะทําใหตาบอดไดทั้งสิ้น 

 5. อุบัติเหตุ อุบัติเหตุเปนสาเหตุหนึ่งซึ่งทําใหผูไดรับอุบัติเหตุตาบอดได อัน
เน่ืองจากมาจากผลกระทบกระเทือนตออวัยวะตาง ๆ ภายในลูกตา และเสนประสาทตา ซึ่งทําใหเกิด
โรคตาดังกลาวขางตน 

 6. การขาดวิตามินเอ โรคขาดวิตามินเอ สวนใหญเกิดในเด็ก โดยเฉพาะอยางย่ิงเด็ก
ทารกที่ไมไดกินนมแม และไดรับนมที่มีคุณภาพต่ํา เด็กจะมีอาการคืออาจมีเกร็ดกระดี่เกิดท่ีเยื่อตา
ขาว ถาเปนมากข้ึนตาดําจะเปนฝาเปอยยุยเปนแผลติดเช้ือเด็กจะมีอาการตาฟางมองเห็นไมชัดเจนใน
ที่มีแสงสลัวบางคนเปนมากทําใหตาบอดได 
 7. อ่ืน ๆ อันมาจากโรคภูมิแพ การอักเสบของตาจากพิษสารเคมี หรือรังสี โรคจิต 
เชื้อพยาธิเชื้อรา ฯลฯ 

 สรุปไดวาสาเหตุของความพิการ ไมวาจะเปนความพิการตั้งแตกําเนิด หรือความ
พิการท่ีเกิดข้ึนภายกลัง มีสวนทําใหบุคคลที่มีความพิการนั้นมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน  มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสาเหตุดังกลาวมีผลตอการเขาไปมี
สวนรวมในกิจกรรมทางสังคมของคนพิการ  

 ตามหลักเกณฑความพิการในประกาศฉบับดังกลาว ประกอบดวยโดยไดใหคํา
จํากัดความและความหมาย “ผูพิการทางการเห็น” ไวดังนี้ 

 ตาบอด หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
หรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากความบกพรองในการเห็น เมื่อตรวจวัดความชัด
ของสายตาขางดีกวาเม่ือใชแวนวัดสายตาธรรมดา แลวอยูในระดับที่แยกวา 3 สวน 60 เมตร (3/60)      
หรือ 20 สวน 400 ฟุต (20/400) ลงมาจนถึงมองไมเห็นแมแตแสงสวาง หรือมีลานสายตาแคบกวา          
10 องศา 
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  ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน หรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากความบกพรองในการเห็น           
เมื่อตรวจวัดความชัดเจนของสายตาขางดีกวาเม่ือใชแวนสายตาธรรมดา เมื่อแกไขแลวอยูในระดับ
ตั้งแต 3 สวน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 สวน 400 ฟุต (20/400) ลงมาจนถึงมองไมเห็นแมแตแสงสวาง 
หรือมีลานสายตาแคบกวา 10 องศา 

 กลาวโดยสรุปจากการแบงประเภทของคนพิการ แสดงใหเห็นถึงการแบงประเภท
ของกลุมคนพิการท่ีแตกตางกันไปตามลักษณะความพิการ เพื่อใหสอดคลองกับการรับบริการและ
ความตองการของคนพิการแตละประเภท ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดแบงประเภทความพิการตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยแบงออกเปน 6 ประเภท 
ผูวิจัยจึงไดเลือกที่จะศึกษากลุมคนพิการทางการเห็น เนื่องจากสติปญญาดี ระดับการไดยินดี 
สามารถเคลื่อนไหวได แตการรับรูทางสายตามีความบกพรอง จึงเปนกลุมเปาหมายที่ผูวิจัยสนใจ
ศึกษา 

 

2.  แนวคิดท่ีมีตอสภาพความพิการ 
 2.1 แนวคิดเชิงการแพทย (Medical model) 

 แนวคิดเชิงการแพทย (Medical model) อธิบายวา ความพิการ เปนผลพวงจากความ
มีพยาธิสภาพของโรคหรือการบาดเจ็บ ที่ไมสามารถรักษาใหหายได กอใหเกิดรองรอยท่ีเปนความ
บกพรอง (impairment) ของอวัยวะหรือรางกาย ซึ่งสงผลใหมีการสูญเสียความสามารถในการทํา
กิจกรรมตางๆ (disability) จนหมดโอกาสหรือกลายเปนผูดอยโอกาสในสังคม (handicapped) 

มุมมองน้ีจึงเห็นวาความพิการเปนปญหาของบุคคล การแกไขปญหาจึงเนนท่ีการจัดบริการสวน
บุคคลใหเพียงพอ (วัชรา ร้ิวไพบูลยและคณะ, 2553) โดยมองวาคนที่มีรางกายพิการตองเขารับการ
รักษาความพิการ ดังน้ันคนพิการจึงมีรูปแบบท่ีออนแอเหมือนผูปวยที่ตองอยูในความดูแลของ
ผูเชี่ยวชาญหรือหมอที่ตัดสินใจแทนในหลาย ๆ เร่ืองถึงแมวาบางเร่ืองจะไมเกี่ยวกับความบกพรอง  

(impairment) ความพิการ (disability) เชน คนพิการควรจะใสเสื้ออยางไร จะกินอะไร รูปแบบเชิง
การแพทยเปนปญหาเชิงระบบ (systematic problem) เพราะมุงเนนการแกไขปญหาความบกพรอง
ของคนพิการ ฉะน้ันการรักษาพยาบาลมักจะใชเวลาที่ยาวนาน มีความทรมาน และบางคร้ังไมใช
เร่ืองจําเปน ซึ่งหมายความวาชีวิตท่ีเหลืออยูตองอยูภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อ
แกไขความพิการใหสามารถกลับมาใชงานไดเหมือนปกติ มีการผาตัดเพ่ือตอแขน ขา หรือทําให
แข็งแรงข้ึน อุปกรณชวยเดิน (caliper) ถูกนํามาใชเพื่อชวยใหคนขาพิการเดินแทนท่ีจะใชอุปกรณ
การเคลื่อนที่อ่ืน ๆ คนหูหนวกถูกสอนใหพูดและใชวิธีการสื่อสารโดยอานริมฝปาก  (lip read) 
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เจาหนาท่ีทางการแพทยอาจจะปฏิเสธที่จะบอกผูปวยท่ีพิการและครอบครัววาความพิการนั้นไม
สามารถท่ีจะรักษาใหหายได เปนความเช่ือที่ผิด ๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงผูปวยที่ยังมีความหวังวา
วันหนึ่งสามารถท่ีจะกลับมามีชีวิตท่ีเหมือนคนไมพิการ เมื่อความบกพรองและความพิการไม
สามารถที่จะแกไขได คนพิการจะรูสึกวาตนเองไมมีคุณคา เจ็บปวดที่ไมสามารถตัดสินใจเลือก
รูปแบบการดําเนินชีวิตดวยตนเองและความตองการดานลบ เนื่องจากความตองการนั้น ๆ ไมใชเกิด
มาจากความคิดของคนพิการ แตเกิดจากคนท่ีเกี่ยวของอาจกลายมาสิ่งเปนท่ีอันตรายท่ีสุดสําหรับคน
พิการ  

 รูปแบบทางการแพทย มองวาความพิการเปนปญหาสวนบุคคล ที่เกิดข้ึนโดยตรง
จากภัยไขเจ็บหรือเงื่อนไขสุขภาพอ่ืนๆ  และจําเปนตองไดรับการดูแลรักษาทางการแพทยโดย
แพทยผูเชี่ยวชาญ ในรูปแบบทางการแพทย การบริหารจัดการคนพิการมีวัตถุประสงค คือ การรักษา     
หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีจะนําไปสูการรักษา และประสิทธิภาพของการรักษา    
ในรูปแบบทางการแพทย การดูแลรักษาทางการแพทยถูกมองวาเปนประเด็นหลักในระดับนโยบาย 
ซึ่งการตอบสนองท่ีสําคัญคือปรับเปลี่ยนหรือการปฏิรูปนโยบายดานการดูแลรักษาสุขภาพ 

 2.2 แนวคิดเชิงสังคม (Social model) 

 แนวคิดเชิงสังคม (Social model) มองวาความพิการไมใชปญหา เพราะเราไม
สามารถรักษาหรือเปล่ียนแปลงความพิการได นอกจากน้ียังไมสามารถบังคับใหคนพิการปรับตัวเขา
กับสภาพแวดลอมท่ีเปนอยูนี้ไดดวย จึงเกิดแนวคิดวา “สภาพแวดลอมและสังคมนาจะเปนสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไดงาย” และนั่นคือปญหาที่ตองแกไข ซึ่งก็หมายความวา คนพิการสามารถอยูรวมใน
สังคมไดหากมีการขจัดอุปสรรคตางๆ ที่มีในสังคม เชน ตองมีระบบขนสงมวลชน การศึกษาการ
ประกอบอาชีพ และนันทนาการที่ทุกคนเขาถึงได โดยการเพ่ิมทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น เชน 
ทางลาด อักษรเบรลล ขอมูลภาพและเสียง ภาษามือ เว็บไซตที่ทุกคนเขาถึง ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่ชวย
ใหคนพิการเขาถึงบริการตางๆ และแขงขันกับคนทั่วๆไปภายในสังคมได (อานนท วันลา, 2553)   

 กอนป พ.ศ. 2534 แนวคิดเก่ียวกับคนพิการของสังคมไทยมีทัศนะวาคนพิการ
จําเปนที่จะตองไดรับการสงเคราะหเลี้ยงดูใหมีชีวิตรอด ดวยความเมตตาสงสารตามหลัก
มนุษยธรรมโดยไมไดใหความสําคัญกับการปองกันหรือฟนฟูใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดเฉก
เชนบุคคลทั่วไปในสังคม จนกระทั่งมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2534 จึงเร่ิมใหความสําคัญกับการฟนฟูสมรรถภาพทั้งดานการแพทย การศึกษา การฝกอาชีพ
และมีงานทํา รวมถึงการเขาไปมีสวนรวมทางสังคมตามกฎหมายฉบับนี้ใหความหมายของ “คน
พิการ” วาเปนคนที่มีความผิดปกติ หรือบกพรองทางรางกาย ทางสติปญหา หรือทางจิตใจ หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งคือการเนนไปที่ความพิการของปจเจกบุคคลและพยายามแกไขปญหาของแตละคน 
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โดยลดความพิการหรือชดเชยความพิการดวยวิธีทางการแพทย กายอุปกรณ หรือการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ สิ่งทั้งหลายเหลานี้สวนมากเนนรูปแบบทางการแพทย (Medical Model) 

 ตอมาในป พ.ศ. 2550 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 และไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ .ศ. 
2534 ซึ่งกฎหมายฉบับใหมนี้มีมุมมองตอมิติของ “คนพิการ” ที่กวางขวางย่ิงข้ึน กลาวคือคนพิการ 
หมายถึง บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเขาไปมีสวนรวมทาง
สังคม เน่ืองจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ 
พฤติกรรม สติปญญาการเรียนรู หรือความบกพรองอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในดานตางๆ และ
มีความจําเปนพิเศษท่ีจะตองไดรับความชวยเหลือดานใดดานหน่ึง เพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวัน หรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลท่ัวไป 

 มิติที่แตกตางออกไปคือใครจะมีความบกพรองหรือมีความพิการอยางไรไมใช
สาระสําคัญ แตการเคารพในความเปนมนุษย ความเสมอภาคแหงสิทธิพลเมือง การทําความเขาใจ
ถึงมิติแหงความแตกตางหลากหลาย และการขจัดอุปสรรคท้ังดานเจตคติและสภาพแวดลอม จะทํา
ใหคนพิการสามารถดําเนินชีวิตไดอยางบุคคลท่ัวไปและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เปนการใชมิติในเชิง
สังคม (Social Model) ในการทํางานดานคนพิการ (มูลนิธิพระมหาไถเพื่อการพัฒนาคนพิการ) 

 2.3 แนวคิดการกุศล ความเชื่อทางศาสนา (Charitable, religious model) 

 แนวคิดการกุศล ความเชื่อทางศาสนา (Charitable, religious model) มองความ
พิการเปนเร่ืองความผิดปกติ สูญเสีย ดอยโอกาสของบุคคล ที่ควรไดรับความสงสาร เห็นใจ และ
สงเคราะหชวยเหลือใหอยูรอดในสังคม แนวคิดน้ีแมจะเกื้อกูลกันอยูบาง แตก็มักจะปดบังหรือจํากัด
โอกาสท่ีมนุษยจะไดใชศักยภาพอยางเต็มที่ หรือในบางกรณีอาจเปนการจํากัดหรือละเมิดสิทธิความ
เปนมนุษยของกันและกันไปโดยไมรูตัว (วัชรา ริ้วไพบูลย, 2553) 

 เพราะความเชื่อของคนในสังคมไทย ยังคงฝงแนนกับความเชื่อในเร่ืองเคราะห
กรรมกับความพิการ ซึ่งเจตคติทางสังคมดานลบน้ีเปนขอจํากัดในการพัฒนาคนพิการมาตั้งแตอดีต 
จนถึงปจจุบัน ดวยความเชื่อวาการมีบุตรท่ีมีความพิการมาแตกําเนิด หรือพิการภายหลังน้ันเกิดจาก
ผลกรรมที่พอแม หรือคนในครอบครัวไดกระทําไว ทําใหลูกหลานเกิดมาเปนคนพิการ ทําให
หลายๆครอบครัวไมตองการใหคนอ่ืนๆ ในสังคมรับรูวาตนมีบุตรพิการ หลานเปนคนพิการ หรือ
ญาติพิการ (อรสา บุพโกสุม, 2550) ศาสนาและการกุศลมีมุมมองวาคนพิการเปนเหย่ือของความ
บกพรอง ความผิดพลาด บาปกรรมและเปนผลประโยชนของการกุศล การทําทาน และการบริการ
อ่ืน ๆ คนพิการมีภาพพจนที่ สลดหดหู  นาสงสาร ทุกขทรมาน และตองการการสงเคราะห 
ขณะเดียวกันคนพิการอาจพบวาพวกเขามีทางเลือกไมมากนัก ไมมีคนใหคําปรึกษา แนะนํา และไม
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มีอํานาจในการตัดสินใจวาความชวยเหลือแบบใดดีที่สุด  การบริการตาง ๆ ถูกออกแบบและจัดหา
ใหคนพิการโดยปราศจากการปรึกษาหรือการมีสวนรวมของคนพิการ ผูดูแลคนพิการอาจมีอํานาจ
การตัดสินใจที่เหนือกวาคนพิการ บางคร้ังคนดูแลก็เปนผูตัดสินใจแทน โดยเฉพาะอยางย่ิงการ
บังคับหรือหลอกผูหญิงพิการทําหมันโดยไมมีการปรึกษาหรือถามความตองการ 

 ดังน้ันเปนเร่ืองไมปกติที่คนพิการตองอยูภายใตความชวยเหลือตาง ๆ และคน
ทําบุญ ทําทานเพื่อใหรางวัลกับชีวิต การบริจาคเกิดจากความมีเมตตาขอองผูบริจาคซึ่งมาจาก
ความคิดวาการบริจาคเปนความประเสริฐ ผูบริจาคหรือผูดูแลคนพิการตัดสินวาคนพิการไมมีคา 
ชีวิตมีแตความขมขื่น มองคนพิการในแงลบ ความชวยเหลืออาจจะมาจากความปรารถนาดี  คน
พิการจะถูกมองวาเปนคนที่นาสงสาร และเปนผูที่ตองรอรับ หรือการใหทานจนเกินพอดี ในทาง
ตรงกันขามหากผูพิการตองการความชวยเหลือในระดับที่สูงข้ึน หรือตองการเอาชนะอุปสรรคใน
ชีวิต ก็จะถูกมองวาเปนคนกาวราว รุนแรง อารมณแปรปรวน เนื่องจากวาคนพิการถูกมองวามีความ
แตกตางจากคนปกติทั่วไป จึงจําเปนตองมีการใหบริการที่พิเศษ (Special services) หรือแตกตาง
สําหรับคนพิการโดยเฉพาะ  เชน ระบบการขนสงแบบพิเศษ ตึกแบบพิเศษ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
ซึ่งหลักสูตรไมมีความนาสนใจ และความรูทางดานวิชาการไมทัดเทียมกับโรงเรียนท่ัวไป จึงทําให
คนพิการพบความลําบากในการเขาเรียนตอในระดับที่สูงข้ึนและสงผลใหการหางานยากย่ิงข้ึน 
นอกจากน้ียังมีกีฬาและกิจกรรมนันทนาการพิเศษเฉพาะคนพิการ ศูนยฝกอาชีพคนพิการซึ่ง
จําเปนตองใชทรัพยากรพิเศษในการใหบริการเหลาน้ัน ในประเทศที่ขาดดุลยภาพทางเศรษฐกิจจะ
ไมมีความสามารถท่ีจะจัดหาการบริการท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เชน บริการสาธารณสุขขั้น
พื้นฐาน  การศึกษาภาคบังคับ  การผลิตใหเหมาะสมกับประชากรทั้งหมด และทรัพยากรที่จัดใหคน
พิการจะมีสัดสวนนอยกวาคนทั่วไป 

 
 แนวคิดสังคมบูรณาการ (Inclusive Society) 

 
 Inclusive Society มีที่มาจากความพยายามสรางสังคมท่ีทุกคนมีความหมาย ทุกคนเปน

สวนหน่ึงโดยไมถูกกีดกัน ไมถูกเลือกปฏิบัติไมถูกแบงแยกออกไป ซึ่งเม่ือแปลเปนความหมายแบบ
ไทยๆ หรือวัฒนธรรมของศาสนาพุทธ ใกลเคียงกับคําวา สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ไมทอดทิ้งกัน 
โดย ‘มณเฑียร บุญตัน’ สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเปนผูพิการทางสายตาตั้งแตกําเนิด เปนผูที่นําเร่ืองน้ีมา
พูดถึงและรณรงค โดยหยิบยกความจริงในสังคมท่ีวา ในทุกสถานการณ ไมวาจะยากดีมีจนมี
ความสุขหรือทุกข คนพิการเปนคนกลุมแรกที่ถูกลืม และเปนกลุมสุดทายท่ีถูกนึกถึง จากคําพูดของ 
นายมณเฑียร บุญตัน ซึ่งไดกลาวกับนิตยสารสรางสุข ฉบับวันท่ี  กลาววา “คนพิการเปนศูนยรวม
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ของการถูกทอดทิ้ง ถูกละเลยเพิกเฉยสารพัดอยาง เปนกนเหวท่ีลึกที่สุดของสังคม จึงคิดวาเรานาจะ
เอาคนกลุมน้ี ซึ่งผมเองก็เปนหนึ่งในจํานวนน้ันมาเปนตัวชี้วัดความเปน Inclusive societyได” 

(นิตยสารสรางสุข, 2556: 5) 
 สังคมบูรณาการ (Inclusive Society) จะตองเปนสังคมท่ีครอบคลุมมิติความเปนมนุษย

กับสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อใหทุกคนเขาถึงและใชประโยชนไดอยางเทาเที ยมกันท้ังดาน
ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ และสังคม โดยคํานึงถึงความแตกตางและความสัมพันธที่ไมลงตัว เชน คนสูง-
คนเต้ีย คนขาว-คนดํา และคนพิการ-คนไมพิการ ความแตกตางเหลาน้ีเปนเพียงลักษณะเฉพาะตน                
หรืออัตลักษณ ดังน้ันความพิการ เชน พิการทางสายตา พิการทางการไดยิน หรือความพิการทาง
รางกายจึงเปนลักษณะเฉพาะของคนพิการอยางหนึ่ง  

 ความพิการซึ่งเปนลักษณะเฉพาะดังกลาวขางตน เปนเหตุใหคนพิการไมสามารถเขาถึง 
และใชประโยชนจากสภาพแวดลอมทั่วไปท่ีมักอยูในบริบทสําหรับคนไมพิการหรือคนปกติ      
ดังนั้น เพื่อใหทุกคนรวมทั้งคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากสภาพแวดลอมไดอยางเทา
เทียมกัน รัฐจึงตองบริการสิ่งอํานวยความสะดวกใหคนพิการใน 3 ลักษณะ ดังนี ้

  1. การออกแบบที่เปนธรรมเพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design: UD) คือ เปนการ
ออกแบบใหคนมากกลุม มากคนที่สุดเขาถึงและใชประโยชนได จากสภาพแวดลอม อาคารสถานท่ี 
ผลิตภัณฑ ขอมูลขาวสาร และการใหบริการ เปนตน การออกแบบท่ีเปนธรรมนี้เปนความหมายเชิง
อุดมคติ เปนการบูรณาการ (inclusive Society)  

 2.  การจัดเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (Assistive Technology: AT) ซึ่งเปนการ
ใชเทคโนโลยีเพื่ออํานวยความสะดวกใหทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากสภาพแวดลอม
ตางๆ  อยางเหมาะสมกับเฉพาะคน เฉพาะกลุม และเฉพาะกิจ เชน ผูสูงอายุ หญิงต้ังครรภ              
เด็กและคนพิการ เปนตน โดยในหลายกรณีตองใชควบคูไปกับหลักการการออกแบบท่ีเปนธรรม  
เชน ออกแบบทําทางลาดเพ่ือใหคนพิการดานรางกายท่ีใชเกาอ้ีเข็น สามารถเขาถึงพ้ืนท่ีตางระดับได 
หรือออกแบบเว็บไซตพรอมกับมีอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่เปนโปรแกรม
อานจอภาพ (Screen Reader) เพื่อใหคนตาบอด และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพสามารถเขาถึงและใช
ขอมูลขาวสารได 

 3. การใหความชวยเหลือท่ีสมเหตุสมผล (Reasonable Accommodation: RA) ในกรณีที่
ไมไดใชการออกแบบท่ีเปนธรรมและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สามารถใชการใหความ
ชวยเหลือที่สมเหตุสมผล เชน กรณีที่ไมมีเอกสารอักษรเบรลล และอุปกรณเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก สามารถชวยเหลือคนตาบอดดวยการใหคนตาดีอานใหคนตาบอดฟง เปนตน 
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 การสรางสังคมบูรณาการ เพ่ือทุกคนในสังคมรวมถึงคนพิการเปนทิศทางหลักที่ตองยึด
ไวเปนกรอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปนการสรางความเปนธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม โดยคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนควรมีเปาหมาย คือ เปนชีวิตท่ีมีศักดิ์ศรีและเทาเทียม
กันในฐานะความเปนมนุษย มีสวนรวมทางสังคม  มีสํานึกตอประโยชนสุขของสวนรวม และมี
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งในทางกาย ใจ ภูมิปญญา และจิตวิญญาณ เปนชีวิตท่ี
สงบสุข ปราศจากภัยคุกคามจากผูอ่ืน หรือการคุกคามซึ่งกันและกัน ตลอดจนอยูในสภาพแวดลอม
ที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาวะ เปนชีวิตท่ีมีหลักประกันดานเงื่อนไขการครองชีพ และมีกลไก
คุมครองทางสังคม ซึ่งการสรางสังคมท่ีคนไทยไมทอดทิ้งกัน (Inclusive society) คือ การทําใหทุก
คนไดเขามาอยูในพ้ืนท่ีทางสังคมและทํากิจกรรมทางสังคมรวมกันอยางมีศักดิ์ศรี ไมมีการเลือก
ปฏิบัติตอกันและกัน ไดรับโอกาสที่เทาเทียมกัน เขาถึงสิทธิ ทรัพยากร และใชประโยชนจาก
สถานท่ี บริการ และขอมูลขาวสารตางๆ ไดจริง 

 กลไกสําคัญในการสรางสังคมบูรณาการหรือสังคมท่ีคนไทยไมทอดทิ้งกัน มี 3 
ประการ ดังนี ้

 1. การสรางสภาพแวดลอมท่ีทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนได (Universal 

designed and enabling environment) จะเปนการเปดพ้ืนที่ใหทุกคนออกมาใชชีวิตทางสังคม           

ใชสิทธิและบริการท่ีจําเปนในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตได ประกอบดวยแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก การเสริมสรางเจตคติการเคารพในความเปนมนุษย และการมีศักด์ิศรีที่เทา
เทียมกันของคนทุกคน การรณรงคและเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีปราศจากอุปสรรคดวยแนวคิด
การออกแบบเพื่อคนท้ังมวล (Universal design) การพัฒนาและสรางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทําให
ทุกคน เขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลขาวสารเพ่ือการดํารงชีวิตและพัฒนาศักยภาพไดจริงและ
เทาเทียมกัน พัฒนาระบบคมนาคมขนสงท่ีเหมาะสมที่ทุกคนสามารถเดินทางไดอยางปลอดภัย และ
การสงเสริมบริการสาธารณะท่ีจําเปนเสริม สําหรับทุกกลุมเปาหมายประชากรที่มีความตองการ
เฉพาะ 

 2. การสงเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล 
(Equality and non-discrimination) มีแนวทางท่ีสําคัญประกอบดวย การแกไขกฎหมายท่ีไมเปน
ธรรม เลือกปฏิบัติ หรือจํากัดสิทธิตอบุคคล การเสริมสรางกลไกปองกันและขจัดการเลือกปฏิบัติที่
ไมเปนธรรมตอบุคคล (Non-discrimination) ใหเขมแข็ง ที่เชื่อมโยงเปนเครือขายกันระหวางภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในระดับสวนกลาง ระดับภูมิภาค และชุมชนทองถิ่น รวมทั้งการ
สงเสริมมาตรการเชิงบวกเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ (Affirmative action) 
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 3. การสรางความม่ันคงทางดานการคลังเพ่ือการพัฒนาสังคมอยางตอเนื่อง  เปนการ
ปฏิรูปการคลังเพ่ือสังคม มีแนวทางท่ีสําคัญประกอบดวย การกระจายอํานาจการจัดการการคลัง
ออกจากภาครัฐ โดยเปดโอกาสใหภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีสวนรวมในการพัฒนาเชิง
นวัตกรรม ดวยกลไกที่มีความเปนอิสระ มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล แสวงหาแหลงรายได
และการจัดการใหไดมาดวยมาตรการที่มีความม่ันคง เชน การออกเปนกฎหมายรองรับ  

 จากการผลักดันของภาคประชาสังคมและหนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และองคกร
พัฒนาเอกชนของไทยทําใหแนวนโยบายและกฎหมายตาง ๆ เปดพ้ืนท่ีและเอ้ือตอการทําใหกลุมคน
ที่ถูกเบียดบังตาง ๆ สามารถเขามามีชีวิตในสังคมไดอยางเทาเทียมและเสมอภาค อันผลักดันให
สังคมไทยเขาใกล “สรางสังคมบูรณาการ” โดยหนวยงานรัฐ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรวมมือ
กันผลักดันแผนงาน  นโยบาย  และขอกฎหมายเก่ียวกับคนพิการในสังคมไทย โดยไดออก 
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ. 2550 พระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2550 และธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ พ.ศ. 2552 ที่ไดมีเนนถึงการสรางสังคมท่ี
เปนธรรมและเทาเทียมสําหรับคนพิการและคนทั้งมวล (อนรรฆ พิทักษธานิน, 2554) 

 คนพิการสามารถดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณคาและมีคุณภาพท่ีดีไดในสังคมท่ีกําลังจะกาว
ไปสูสังคมสวัสดิการน้ัน จําเปนอยางย่ิงท่ีคนพิการจะตองไดรับความชวยเหลือที่ไมใชเปนเร่ือง
สงเคราะห แตหากเปนเร่ืองของสิทธิที่คนพิการพึงไดรับตามกฎหมายในการเขาถึงบริการดานตางๆ 
ที่รัฐจัดให เชน บริการทางดานกายภาพ ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานการ
รับสิทธิในการเขาถึงและใชประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวก เพราะคนพิการมีความจําเปนที่
จะตองใชบริการตางๆ ตามสภาพความพิการที่แตกตางกัน ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหคนพิการจะไดสามารถ
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมไดอยางเต็มที่และเปนการสนับสนุนความเสมอภาคตามหลัก
สิทธิมนุษยชน โดยปราศจากการกีดกัน หรือการเลือกปฏิบัติ เพราะเหตุแหงคามพิการ (แตมพงษ 
ศรีทอง, 2554) 
 สรุปไดวา  การสรางสังคมบรูณาการหรือสังคมไทยไมทอดทิ้งกัน (Inclusive Society) 

คือการสรางสังคมใหทุกกลุมทุกคน ไมเวนแมแตคนพิการ หรือผูดอยโอกกส ใหไมถูกกีดกัน ไมถูก
เลือกปฏิบัติไมถูกแบงแยกออกไป แตใหสังคมยอมรับคนพิการ ยอมรับความไมเหมือน ใหคน
พิการเขามาเปนสวนหน่ึงของสังคม มีสิทธิ โอกาสและความเสมอภาค ในการเขาถึงและใช
ประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมทางสังคมอยางคนปกติทั่วไป 
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แนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal design) 
 

 Universal Design คือ สวนหนึ่งของแนวคิดสังคมบูรณาการ (Inclusive Society) เพราะ
ความหมาย คือ การออกแบบผลิตภัณฑสินคาเพ่ือบุคคลทุกเพศ ทุกวัยและทุกสภาพรางกาย   ซึ่งใน
ชวงแรกแนวคิดน้ีเปนการออกแบบพิเศษเพื่อมุงใชสําหรับบุคคลทุพพลภาพโดยเฉพาะ คือเปนการ
ออกแบบเพื่อปรับแกไขหรือกําจัดสิ่งท่ีเปนอุปสรรคตอผูทุพพลภาพโดยเฉพาะ  แตตอมาไดมีแนว
ตอตานวาการออกแบบจะทําใหเกิดความแปลกแยกระหวางบุคคลปกติกับบุคคลทุพพลภาพ 
แนวคิด Universal Design จึงควรจะเปนเพ่ือความทัดเทียม มิไดแบงแยกเฉพาะบุคคลประเภทใด
ประเภทหน่ึง แตเปนการออกแบบเพื่อมุงใชไดกับบุคคลทุกเพศทุกวัย ทั้งท่ีเปนบุคคลปกติและ
บุคคลทุพพลภาพ ประเภทตางๆ ใหมีโอกาสใชไดอยางเทาเทียมกันไมวาจะเปนผูสูงอายุ คนปวย  
สตรีตั้งครรภ คนแคระ เด็กเล็กที่มากับรถเข็นเด็ก คนพิการประเภทตางๆ คนท่ีอานหนังสือไมออก 
ดังนั้น ความหมาย Universal Design คือ “การออกแบบเพ่ือทุกคน” (นิตยสารสรางสุข, 2556: 6) 

 โดยแนวคิดการออกแบบเพ่ือมวลชน  (Universal Design) เกิดข้ึนเปนคร้ังแรกใน
สหรัฐอเมริกา อันเน่ืองมาจากจํานวนของผูพิการมีมากข้ึน และสิ่งของเคร่ืองใชที่มีอยูก็เปนอุปสรรค
สําหรับคนเหลาน้ัน ดังน้ัน เมื่อป ค.ศ.1990 สมาคมมาตรฐานแหงชาติของสหรัฐอเมริกาไดออก
กฎหมายคนพิการ (The American Disabilities Act) ขึ้นเพ่ือกําจัดอุปสรรคตอผูพิการโดยรับรอง
สิทธิของผูพิการใหทัดเทียมกับคนทั่วไป แตกฎหมายน้ียังใชไมไดกับสินคาหรือบริการทุกอยาง  

ดังน้ัน ศาสตราจารย Ronald L.Mace แหงมหาวิทยาลัยนอรทคาโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา จึง
ไดเสนอแนวคิด Universal Design ขึ้นมาเพ่ือใหทุกคนสามารถใชสินคาและบริการไดเทาเทียมกัน 
โดยมีแนวความคิด คือ การออกแบบท่ีคํานึงถึง ตั้งแตตัววัสดุในการออกแบบ ความสะดวกสบาย
ของผูอยูอาศัย ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมถึงความปลอดภัยของสมาชิกภายในบาน โดยคํานึงถึง
ตามลักษณะทางกายภาพของสมาชิกภายในบานท่ีแตกตางกันดวย เร่ิมทดลองใชแนวคิดน้ีคร้ังแรก
และเร่ิมตนใชอยางจริงจัง ที่ประเทศ ญี่ปุน เปนที่แรก (อัครพงษ เวชยานนท, 2556) 

 ตั้งแต ค.ศ.1990 เปนตนมา จากแนวความคิด Universal Design โดยศาสตราจารย 
Ronald L.Mace แหงมหาวิทยาลัยนอรทคาโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ทําใหประเทศญ่ีปุน เร่ิม
มีการดําเนินการตอเน่ือง โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมในประเทศไดมีการพัฒนายกระดับ
คุณภาพความเปนอยูใหสูงข้ึนตลอดมา เปนเหตุใหผูบริโภคมีปญหาและความตองการในสินคาก็มี
มากข้ึน ประกอบกับจํานวนผูสูงอายุและคนพิการในประเทศก็เพิ่มข้ึนดวย ผลิตภัณฑในปจจุบัน
บางอยางก็เปนอุปสรรคในการใช ดังน้ัน จึงตองมีการพัฒนาสิ่งของตางๆ ใหเกิดประโยชนตอ
ผูสูงอายุและคนพิการเพื่อใหทัดเทียมกับผูอื่นและทุกคนสามารถใชสินคาน้ันๆ ไดเหมือนกันทุกคน  
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ปจจุบันผูพิการและผูดอยโอกาสในประเทศญ่ีปุนสามารถที่จะใชชีวิตและบริการสาธารณะภายนอก
ที่พักของตนไดโดยสะดวกและเทาเทียมกับคนธรรมดา ในทุกสวนของสถานที่ในชุมชนและเมือง
ใหญ ไดจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เอาไวอยางดีจึงไมใชเร่ืองท่ีแปลกที่จะเห็นคนพิการ
รถเข็นหรือคนพิการทางสายตา ออกจากท่ีพักอาศัยมาใชบริการสาธารณะเพียงคนเดียวโดยไมมี
ผูติดตามชวยเหลือ เพราะผูคนเหลาน้ันมั่นใจที่ออกมารับบริการไดอยางสะดวกและปลอดภัย 
(นิตยสารสรางสุข, 2556: 6)  

 ซึ่งสอดคลองกับ  ทิพวัลย  ทองอาจ (2553)  กลาววา  การออกแบบเพื่อมวลชน 
(Universal design) เปนแนวคิดในการออกแบสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีรวมไป
ถึงสิ่งของเคร่ืองใชในสังคม โดยมีหลักในการออกแบบเพ่ือการใชงานท่ีสะดวกสบาย ปลอดภัย 
ครอบคลุมสําหรับทุกคนและไมตองมีการดัดแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงสําหรับใครเพื่อบุคคล
กลุมใดกลุมหนึ่ง  

 การออกแบบเพื่อมวลชน (Universal design) มีหลักเกณฑ 7 ประการ สําหรับใชเปน
แนวคิดในการออกแบบ ดังนี้ (การเคหะแหงชาติ, 2555) 

 1. เสมอภาค ใชงานไดกับทุกคนในสังคมอยางเทาเทียมกันไมมีการแบงแยกและเลือก
ปฏิบัติ เชน การติดต้ังตูโทรศัพทสาธารณะสองระดับ ระดับทั่วไปสําหรับผูใหญ หรือคนที่นั่ง
รถเข็นใชได 

 2. ยืดหยุน ใชงานไดกับผูที่ถนัดซาย และขวาหรือปรับสภาพความสูงตํ่าข้ึนลงไดตาม
ความสูงของผูใช  

 3. เรียบงายและเขาใจไดดี  เชน มีภาพหรือคําอธิบายท่ีเรียบงาย สําหรับคนทุกประเภท
ไมวาจะมีความรูระดับไหน อานหนังสือออกหรือไม อานภาษาตางประเทศไดหรือไม หรืออาจใช
รูปภาพเปนสัญลักษณสากล สื่อสารใหเขาใจไดงาย ฯลฯ 

 4. มีขอมูลพอเพียง  มีขอมูลงายสําหรับประกอบการใชงานที่พอเพียง 

 5. ทนทานตอการใชงานท่ีผิดพลาด  เชน มีระบบปองกันอันตรายหากมีการใชผิดพลาด 
รวมท้ังไมเสียหายไดโดยงาย 

 6. ทุนแรงกาย สะดวกและไมตองออกแรง 

 7. ขนาด และสถานท่ีท่ีเหมาะสม  และใชงานในเชิงปฏิบัติได โดยคิดออกแบบเผ่ือ
สําหรับคนรางกายใหญโต คนท่ีเคลื่อนไหวรางกายยาก คนพิการ คนชรา (นิตยสารสรางสุข, 2556: 6) 

 ซึ่งหลักเกณฑดังกลาว นอกจากจะนํามาใชเปนพื้นฐานการออกแบบสภาพแวดลอม
และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับสังคมไทยไดแลว ยังสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อสรางสรรค
นวัตกรรมไดอีกดวย โดย สงกรานต กันทวงศ (2553) กลาววาปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดาน

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 
 

12 
 

วิทยาศาสตรการแพทย การสาธารณสุข รวมถึงเทคโนโลยีอันทันสมัยเชิงวิศวกรรมและสิ่ งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ไดเขามามีสวนสําคัญในการชวยเหลือการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย และ
ชวยทํางานหลายอยางแทนแรงงานของมนุษย โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงตอความปลอดภัยสูง   
แตในปจจุบันพบวา ผูพิการหรือผูทุพพลภาพเหลาน้ีขาดโอกาสในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก
และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตประจําวันในสังคม  โดยเฉพาะการเขาใชอาคาร             
และบริการระบบคมนาคมสาธารณะ ซึ่งแนวคิดในการออกแบบท่ีคํานึงถึงการใชงาน ความคุมคา      
สมประโยชน ครอบคลุมสําหรับทุกคน และไมตองมีการดัดแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงเพ่ือ
บุคคลกลุมใดกลุมหน่ึง การออกแบบเพื่อมวลชนจึงเปนการออกแบบโดยเร่ิมตนจากการคิดท่ีวาทํา
อยางไรคนประเภทตางๆ จึงมีโอกาสใชสถานท่ีไดอยางเทาเทียมกัน เพื่อใหคนพิการสามารถอยูใน
สังคมรวมกับบุคคลท่ัวไปไดอยางปกติสุข  

 โดย Nicolo Del Castillo (2009, อางถึงใน ทิพวัลย ทองอาจ, 2553) ไดทําการศึกษา
พบวา ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่ใหความสําคัญและนําหลักการออกแบบเพื่อมวลชนมาใชใหเปน
รูปธรรมมากท่ีสุด โดยเร่ิมใชกับการออกแบบสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกดวยการ
ออกเปนกฎหมายควบคุมอาคารสําหรับผูพิการและผูดอยโอกาส  กั บอาคารสาธารณะ                    
เชน หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร  โรงแรม และสถานท่ีสําคัญที่เปนที่ชุมนุม และท่ีสาธารณะ 
ตั้งแตป พ.ศ. 2537 ตอมาในชวงป พ.ศ. 2546 กฎหมายนี้ไดครอบคุลมไปถึงไปถึงอาคารท่ีเปน
โรงเรียน สํานักงาน และอาคารชุดที่พักอาศัยดวย จนถึงป พ.ศ. 2549 กฎหมายควบคุมอาคารสําหรับ
ผูพิการทางการเห็นและผูดอยโอกาส ไมเพียงแตบังคับใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายใน
อาคารเทานั้น ยังรวมไปถึงขนาดของอุปกรณและพื้นที่ใชงานใหมีมาตรฐานอีกดวย  
 ดังน้ันสิ่งอํานวยความสะดวกหรือสภาพแวดลอมดานตางๆ มีความจําเปนอยางย่ิงใน
การทําใหคนพิการและทุกกลุมคนสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและเขาไปมีสวนรวมทางสังคม
อยางเทาเทียมกันซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการและ
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ. 2550 ไดมีบทบัญญัติเพื่อกอตั้งสิทธิ
ใหคนพิการมีสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานในการเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความสะดวก
อันเปนสาธารณะ และความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐในเร่ืองตางๆ ไดอยางเทาเทียมกับบุคคลท่ัวไป 

 ในสังคมไทยแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design) ไดรับการกลาวถึง
มาต้ังแตชวงกลางทศวรรษ 2520 ที่เร่ิมมีการกลาวถึงแนวทางการสรางความตระหนักแกสังคม
เกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของคนพิการ โดยแนวคิดการออกแบบเพ่ือมวลชน  (Universal 

Design) เปนแนวคิดสากลที่องคการสหประชาชาติไดพยายามเผยแพรและสงเสริม (สํานักสงเสริม
ศักยภาพและสิทธิ, 2554) ซึ่งตอมาในชวงทศวรรษ 2530 การออกแบบเพื่อมวลชน ไดรับการเนนยํ้า
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อยางจริงจังจากกลุมคนพิการและองคกรท่ีทํางานเกี่ยวกับประเด็นความพิการในฐานะสวนหน่ึงของ
การรณรงคดานสิทธิและความเสมอภาคของคนพิการ อันนําไปสูการออกพระราชบัญญัติพื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ที่ประกาศใชในป พ.ศ. 2537 ที่นอกจากจะมีเนื้อหากลาวถึงสิทธิ
และความเทาเทียมกันของคนพิการในการใชชีวิตทางสังคมและการประกอบอาชีพแลว ยังไดระบุ
ถึงการท่ีตองมีการออกกฎเกณฑเกี่ยวกับลักษณะอาคาร สถานที่ พื้นท่ีและบริการสาธารณะตางๆ  ที่
ตองเอ้ือแกการใชชีวิตของคนพิการ 

 สรุปไดวา แนวคิดการออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal Design) นั้นเปนแนวคิดท่ีดีที่
ควรนํามาประยุกตใชในสังคมไทยใหมากขึ้น เพราะการท่ีคนพิการไมสามารถเขาถึงสภาพแวดลอม      
สิ่งอํานวยความสะดวก สินคาและบริการตางๆ ไดเชนเดียวกับคนอ่ืนๆ ทั่ วไปน้ัน สงผลเสีย
นานัปการย่ิงตอสังคม เพราะจะทําใหคนพิการไมสามารถพ่ึงพาตนเองได ตองพ่ึงพาผูอ่ืน ดังน้ันจึง
รัฐควรใหความสําคัญในเร่ืองการเขาถึง (Accessibility) ของคนพิการไวในอันดับตน ๆ เสมอ 
เพื่อใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมรวมกับบุคคลท่ัวไปไดอยางปกติสุข   
 

แนวคิดการศึกษาเพ่ือคนท้ังมวล (Education for all) 
  

 การศึกษาเปนเคร่ืองมือและเปนกระบวนการที่สําคัญที่สุดตอการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและมนุษยก็เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ดังน้ัน การจะ
พัฒนาประเทศใหเจริญจึงจําเปนตองเนนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนเปนสําคัญ ดวยเหตุนี้
การศึกษาจึงถือเปนสวนหนึ่งของชีวิต และชีวิตก็มีความสัมพันธอยางลึกซึ่งกับสังคมจนยากท่ีจะ
แยกออกจากกันได การศึกษาจึงเปนกระบวนการทางสังคมอยางหน่ึงท่ีรัฐจัดข้ึนเพื่อเปนรากฐานใน
การสงเสริมความเจริญม่ันคงของบุคคล ชุมชน และประเทศชาติ เพื่อการดํารงอยูของสังคม 
การศึกษาจะตองพัฒนาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมดวย แตการเปลี่ยนแปลง
การศึกษาจะตองมีอิสระในตัวเอง ที่มุงม่ันใหบุคคลรักการแสวงหาความจริงเพ่ือเปนแบบอยางของ
การดํารงชีวิตท่ีดี และในขณะเดียวกันก็จะตองตอบสนองตอความตองการของประเทศชาติ สังคม 
ทองถิ่น และบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาจึงถือเปนสวนหนึ่งของชีวิต เมื่อชีวิตท่ีตอง
เปลี่ยนแปลงไป การศึกษาจึงตองเปลี่ยนไปดวย (วิมลรัตน สุนทรโรจน, 2544, อางถึงใน จิราภรณ 
วัชรปราการ, 2550) 
 การศึกษาของประเทศไทยเปล่ียนแปลงไปตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําใหมีการปรับเปลี่ยนวิธีและกระบวนการบริหารในการจัดการศึกษาอันเปน
รากฐานที่สําคัญของประเทศ  โดยมีการปฏิรูประบบการศึกษาอยางจริงจังภายใตเจตนารมณของ
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ไดกําหนดใหรัฐตองดําเนินการปฏิรูปการศึกษาใน
หลายประเด็น เปนผลใหมีการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฏหมายสําคัญที่กําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงจากการจัด
การศึกษาเพ่ือใหบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพอยางเสมอภาคกัน เพื่อใหคนไดรับพัฒนาใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการ
ดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขนั้น  อันเปนเปาหมายสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศไทยและในการที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายดังกลาวข้ึนอยูกับคุณภาพในการจัด
การศึกษาท่ีจะทําใหการศึกษาเปนการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน (ณัฐพิมล ดานกลาง, 2555)
และเปนการจัดการศึกษาเพ่ือมวลชน (Education for All) 

 การศึกษาเพ่ือคนท้ังมวล (Education for All) เปนขอตกลงของประเทศสมาชิกองคการ
การศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ซึ่งไดมาประชุมระดับโลก
เร่ืองการศึกษาเพ่ือมวลชน ณ หาดจอมเทียน  เมื่อป พ.ศ.2533 (World Conference on Education for 

All) โดยทุกประเทศมีความเห็นพองกันวาการศึกษาเปนสิทธิ์อันพึงมีของประชาคมโลก เพราะ
การศึกษาจะพัฒนาศักยภาพของมนุษยใหสามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชน และสังคมโลกอยาง
เขมแข็ง ดังน้ันประเทศสมาชิกจะตองมีนโยบายและเรงรัดจัดการศึกษาใหกับประชาชนของตนให
ทั่วถึงทุกคนโดยไมมีการแบงแยกการปฏิบัติ และตองถือวาเปนพันธกิจที่รัฐบาลของประเทศนั้นๆ 
ตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ ภายในระยะเวลา 10 ปทุกประเทศ เมื่อปฏิบัติภารกิจในการจัด
การศึกษาใหกับประชาชนของตน โดยองคการยูเนสโก (UNESCO)  และหนวยงานสหประชาชาติ 
อ่ืนๆ ซึ่งที่ประชุมครั้งนั้นไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาการศึกษาเพ่ือปวงชนในปฏิญญาจอมเทียน
ไว 6 ประการ คือ 

 1. ขยายการดูแลเด็กปฐมวัยและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอ่ืนๆ โดยเฉพาะกลุมเด็กดอย
โอกาสและเด็กพิการ 

 2. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง ภายในป พ.ศ. 2543 

 3. ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อใหผูเรียนผานมาตรฐานข้ันตํ่าาที่สูงขึ้น 

 4.  ลดอัตราการไมรูหนังสือของผูใหญในป พ.ศ. 2543 ใหไดคร่ึงหน่ึงของอัตราในป 
พ.ศ. 2533 โดยเนนการเรียนรูของเด็กหญิงและสตรี 

 5. ขยายการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและการฝกอบรมทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีพ
ของเยาวชนและผู ใหญ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสุขอนามัยและการงานอาชีพท่ีดีขึ้น 

 6. เพิ่มพูนความรู ทักษะ และคานิยม ที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและ
ครอบครัว ในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 
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 โดยสาระสําคัญของแถลงการณจอมเทียน ไดสะทอนใหเห็นถึงเจตนารมณรวมกันของ
ผูนําดานการศึกษาจากท่ัวโลกในการตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาที่จะสงผลตอการพัฒนา
ในทุกมิติ  ดังน้ันการประกาศเจตนารมณดังกลาวถือเปนการเรงรัดใหเกิดการดําเนินการพัฒนา
การศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายใหไดมากท่ีสุด ทั้งน้ีที่ประชุมเห็นพองตองกันวาควรจะตอง
ดําเนินการในเร่ืองของการเขาถึงการศึกษา ควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งงบประมาณ
เปนเร่ืองหน่ึงท่ีที่ประชุมไดใหความสําคัญอยางมาก และไดเรียกรองใหรัฐบาลทั่วโลกจัดสรร
งบประมาณใหแกการศึกษามากข้ึน โดยขอใหอยูไมต่ํากวารอยละ 15 - 20 ของงบประมาณประเทศ 

 ตอมาในป พ.ศ. 2543 องคการยูเนสโกรวมกับหนวยงานสหประชาชาติอ่ืนๆ ไดจัดการ
ประชุมระดับโลก (World Education Forum on Education for All) ขึ้น ณ กรุงดาการ ประเทศ
เซเนกัล เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดานการศึกษาเพ่ือปวงชนตามปฏิญญาจอมเทียน และผลการ
ประเมินพบวาหลายประเทศยังไมสามารถบรรลุเปาหมายการจัดการศึกษาใหแกประชาชนใน
หลายๆ ดาน ดังน้ัน ที่ประชุมจึงไดกําหนดเปาหมายการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนขึ้น 6 ขอ เพื่อให
ประเทศสมาชิกใชเปนแนวทางในการดําเนินการ ซึ่งเรียกวา กรอบปฏิบัติการดาการวาดวย
การศึกษาเพ่ือปวงชน (The Dakar Framework for Education for All ) โดยต้ังเปาท่ีจะบรรลุผล
การศึกษาเพ่ือปวงชนท้ัง 6 ขอ ภายในป พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

 1. ขยายและปรับปรุงการศึกษาและการดูแลเด็กเล็กกอนวัยเรียน โดยเฉพาะเด็กที่
เปราะบางและดอยโอกาส 

 2. จัดใหเด็กทั้งหมดโดยเฉพาะเด็กผูหญิง เด็กที่อยูในสภาวะยากลําบาก และเด็กที่เปน
กลุมนอยทางเชื้อชาติ สามารถเขาถึงและเขาเรียนในระดับประถมศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพ
ภายในป พ.ศ. 2558 

 3. จัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการการเรียนรูของเยาวชนและผูใหญทั้งหมด
ผานโครงการทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตอยางเทาเทียมกัน 

 4. พัฒนาอัตราการรูหนังสือของผูใหญไดเพิ่มข้ึนรอยละ 50 ภายในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 
2558) โดยเฉพาะสตรี และการพัฒนาการเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและตอเนื่องสําหรับผูใหญ
ทั้งหมดใหเทาเทียมกัน  

 5. ขจัดความเหล่ือมล้ําทางเพศในการศึกษาระดับประถมและมัธยมภายในป ค.ศ. 2005 

(พ.ศ. 2548) และทําใหเกิดความเทาเทียมทางเพศในการศึกษาภายในป ค .ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)     
โดยเนนการเขาถึงของเด็กผูหญิงและทําใหเกิดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ 
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 6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกดานและรับรองความเปนเลิศท้ังหมดเพ่ือใหเกิด  
ผลลัพธทางการเรียนรูที่ชัดเจนและสามารถวัดได โดยเฉพาะในเร่ืองการรูหนังสือ การคํานวณ
ตัวเลขและทักษะที่จําเปนตอชีวิต 

 ในป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยไดเปนเจาภาพ ในการจัดการประชุมนานาชาติ            
“การประชุมระดับสูงวาดวยการศึกษาเพ่ือปวงชน คร้ังท่ี 10” (10th Meeting of the High Level 

Group on Education for All หรือ EFA) ซึ่งจัดข้ึนระหวางวันท่ี 22 - 24 มีนาคม 2554 ณ โรงแรม
รอยัล คลิฟ บีช รีสอรท จอมเทียน-พัทยา จังหวัดชลบุรี การท่ีประเทศไทยไดรับเกียรติใหเปน
เจาภาพการประชุมครั้งนี้ มีเหตุผลเนื่องมาจากประเทศไทยเปนตนกําเนิดวาระการศึกษาเพ่ือปวงชน 
โดยการเปนเจาภาพการประชุมระดับโลกวาดวยการศึกษาเพ่ือปวงชน เมื่อป 2533 ดังน้ันในป 2554 
จึงถือเปนการครบรอบการรับรองปฏิญญาจอมเทียนวาดวยการศึกษาเพ่ือมวลชน ยูเนสโกจึงเห็นวา
การกลับมาประชุมท่ีจอมเทียน-พัทยา จะเปนการรําลึกถึงประวัติศาสตรของตนกําเนิดวาระ
การศึกษาเพ่ือปวงชน โดยไดนําปฏิญญาจอมเทียนท่ีไดมีการรับรองไปเมื่อ 20 ปที่แลวมาทบทวน
และพิจารณาแนวทางท่ีจะดําเนินการใหบรรลุ เปาหมายการศึกษาเพื่อปวงชนในป  2558                
โดยภายหลังการประชุมกระทรวงศึกษาธิการไดรวมกับกรมกิจการเศรษฐกิจและสังคมของ
สหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and Social Affairs: UNDESA)           

เปนเจาภาพจัดการประชุมหารือระดับภูมิภาคสําหรับเอเชียและแปซิฟก เพื่อติดตามการดําเนินงาน
ตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษของสหประชาชาติ วัตถุประสงคของการประชุมค ร้ังน้ี คือ 
เพ่ือทบทวนสภาพการดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของกับเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษของ
สหประชาชาติ (UN Millennium Development Goals -MDGs) ซึ่งมีทั้งหมด 8 เปาหมาย เปาหมายท่ี
เกี่ยวของกับการศึกษา ไดแก เปาหมายท่ี 2 คือใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา       
ซึ่งประเทศไทยไดบรรลุเปาหมายดังกลาวแลว (สํานักความสัมพันธตางประเทศ และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

 จากการศึกษาผูศึกษาพบวา การศึกษาเปนกลไกสําคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม       
และประเทศชาติ ดังน้ันการจัดการศึกษาเพื่อมวลชนจึงถือเปนการเนนย้ําความสําคัญ และยังเปน
การใหโอกาสทางการศึกษาแกมนุษยทุกคนบนโลกอยางมีคุณภาพและเทาเทียมกันในทุกเพศ ทุกวัย 
ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา รวมถึงคนพิการ คนดอยโอกาส  เพื่อใหประชากรในสังคมนั้นๆ มีความเจริญ
งอกงามทางปญญา มีความรูความสามารถที่เหมาะสมสําหรับการประกอบอาชีพ สามารถดํารงชีวิต
ไดอยางเหมาะสม มีคานิยมท่ีดีและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข (รัตติยากร สําราญพิศ, 2550) 
โดยใหความสําคัญตอการจัดการศึกษา วิวัฒนาการการศึกษาและนโยบายดานการศึกษาในประเทศ
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และตางประเทศ เพื่อศึกษาถึงกระบวนการบริหารงานดานการจัดการศึกษาของประเทศตางๆ 
รวมท้ังประเทศไทยดวยเชนกัน 

1. การจัดการศึกษาในตางประเทศ 
 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูศึกษาพบวา ประเทศท่ีพัฒนาใหความสําคัญกับคนทุก

ประเภททางดานการศึกษารวมถึงคนพิการดวย ดังน้ันผูศึกษาจึงนํารูปแบบการจัดการศึกษาของ
ประเทศที่พัฒนา มาใชเปนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ โดยมุงหมายท่ีจะศึกษาระบบการศึกษาการศึกษา
พิเศษระหวางประเทศที่พัฒนากับประเทศไทย ซึ่งผูศึกษาไดทําการศึกษา ทบทวนวรรณกรรม 
งานวิจัยของ ศาศวัต เพงเพ (2553) และวิริยะ นามศิริพงศพันธ และคณะ (2552) ที่ไดศึกษาใน
ประเด็นของการจัดการศึกษาในตางประเทศ ผูศึกษาจึงไดเลือกมา 5 ประเทศ ในกลุม ทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และทวีปอเมริกาเหนือ อันเปนกลุมประเทศท่ีใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา 
ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตารางท่ี 1 การศึกษาระบบการศึกษาพิเศษในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญ่ีปุน แคนาดา และ
สาธารณรัฐสิงคโปร 

ประเด็นศึกษา สหรัฐอเมริกา1 ออสเตรเลีย1 ญี่ปุน1 แคนาดา2 สิงคโปร2 

1.กฎหมาย
การศึกษา
พิเศษ 

มีกฎหมาย
การศึกษาพิเศษ
เฉพาะ 

กฎหมาย
การศึกษามี
บทบัญญัติ
เกี่ยวกับ
การศึกษาพิเศษ 

กฎหมาย
การศึกษามี
บทบัญญัติ
เกี่ยวกับ
การศึกษาพิเศษ 

มีกฎหมายและ
แนวปฏิบตัิใน
การสนองตอบ
ความตองการ
จําเปนพิเศษของ
คนพิการ 

ไมมีกฎหมายวา
ดวยเรื่องคน
พิการ
โดยเฉพาะ แต
ใชนโยบาย
ความรวมมือ 

2.ปที่กฎหมาย
เริ่มบังคับใช 

1975 ปรับปรุง 

1997 

1988 1956 1995 N/A 

3.กฎหมาย
การศึกษาพิเศษ 

จําแนกประเภท
เด็ก 

ไมจําแนก
ประเภทเด็ก 

ไมจําแนก
ประเภทเด็ก 

ไมจําแนก
ประเภทเด็ก 

ไมจําแนก
ประเภทเด็ก 

4.อายุเด็ก 
ตามท่ีระบุใน
กฎหมาย 

0 – 21 ป 0 – 21 ป 3 - 8 ตั้งแตแรกพบ
ความพิการ 

0 – 18 ป 
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ตารางท่ี 1 การศึกษาระบบการศึกษาพิเศษในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญ่ีปุน แคนาดา และ
สาธารณรัฐสิงคโปร (ตอ) 

ประเด็นศึกษา สหรัฐอเมริกา1 ออสเตรเลีย1 ญี่ปุน1 แคนาดา2 สิงคโปร2 

5.หลักสูตร
สําหรับเด็กท่ี
มีความ
ตองการพิเศษ 

ไมมี National 

Curriculum 

ไมมี National 

Curriculum 

ปรับปรุงจาก 
National 

Curriculum 

มีนโยบายทาง
การศึกษาพิเศษ 

ช่ือ Special 

Education Policy 

 Framework for 

British 

Columbia 

มีโปรแกรมที่
เกี่ยวกับ
การศึกษา ช่ือ
Early  
Detection, Early 

Intervention and 

Education 

6.การกระจาย
อํานาจ 

ทองถ่ินจัดการ
ศึกษา รัฐบาล
กลางสนับสนุน 

ทองถ่ิน
ดําเนินการศึกษา 
รัฐบาล
สนับสนุน 

ทองถ่ินจัดการ
ศึกษา รัฐบาล
กลางสนับสนุน 

ทองถ่ินเปน
ผูรับผิดชอบ 

รัฐบาลมีหนาที่
สนับสนุน 

รัฐเปนผูใหการ
สนับสนุน 

7.การเรียน
การสอน 

ใชแผนการ
ศึกษาเฉพาะ
บุคคล 
(Individualized 

Education Plan-

IEP) 

ใช IEP สวนใหญใช 
IEP 

ใชแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล 

(Individual 

education plan-

IEP) 

N/A 

8.การใช IEP กฎหมายระบุให
ครูทํา IEP 

กฎหมายไมมี
ขอกําหนด
เกี่ยวกับ IEP แต
นโยบายกําหนด 

N/A กฎหมายระบุไว
วาแตละทองถ่ิน 
ตองจัดทํา IEP  

 

N/A 

9.การศึกษา
พิเศษ 

เด็กสวนใหญ
เรียนรวม 

เด็กสวนใหญ
เรียนรวม 

เด็กอยูในทั้ง
โรงเรียนพิเศษ
และเรียนรวม 

มีการจัดการ
เรียนรวม แตไม
จําเปนจองจัดให
มีการเรียนรวม
เต็มท่ีตลอดเวลา 

เด็กอยูในทั้ง
โรงเรียนพิเศษ
และเรียนรวม  

10.การขยาย
การศึกษา 

เนนจัดเรียนรวม เนนจัดเรียนรวม เนนจัดเรียน
รวม 

เนนจัดเรียนรวม
ตามโปรแกรม 

N/A 
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ตารางท่ี 1 การศึกษาระบบการศึกษาพิเศษในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญ่ีปุน แคนาดา และ
สาธารณรัฐสิงคโปร (ตอ) 

ประเด็นศึกษา สหรัฐอเมริกา1 ออสเตรเลีย1 ญี่ปุน1 แคนาดา2 สิงคโปร2 

11.การจัดการ
ศึกษาพิเศษ 

แยกประเภทเด็ก 

(Categorical) 
ไมแยกประเภท
เด็ก 
(Noncategorical) 

แยกประเภท
เด็ก 

(Categorical) 

ไมแยกประเภท
เด็ก 
(Noncategorical) 

ไมแยกประเภท 

เด็ก 
(Noncategorical) 
แตแบงกลุมการ
บริการสําหรับ
บุคคลที่มคีวาม
ตองการพิเศษ 

ที่มา: ศาศวัต  เพงเพ ,  “การศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย”  วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร, 2553; วิริยะ นามศิริพงศพันธุ และคณะ, “รายงานวิจัยเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคน
พิการทางดานการศึกษาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550” สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, 2552. 

 จากตารางการศึกษาระบบการศึกษาการศึกษาพิเศษในตางประเทศ สามารถอธิบายได
ในรายละเอียดดังน้ี 

 1.1 การจัดการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนประเทศหนึ่งท่ีใหความสําคัญกับการศึกษา โดยเด็กทุก

คนตองไดรับการศึกษา ไมเวนแมเด็กที่มีความบกพรอง ทําใหสหรัฐอเมริกาไดประกาศใชกฎหมาย
การศึกษาพิเศษฉบับแรกข้ึนในป พ.ศ. 2518 คือ กฎหมายท่ีชื่อวา Education for Handicapped 

Children Act of 1975 ใจความสําคัญของกฎหมายฉบับนี้  คือ ใหเด็กที่มีความบกพรองดานตางๆมี
โอกาสไดเรียนหนังสือซึ่งเปนลักษณะของการศึกษาแบบใหเปลา และในป พ.ศ. 2540 และหลังจาก
ใชกฎหมายดังกลาวมาเปนเวลากวา 22 ป สหรัฐอเมริกาจึงมีการปรับปรุงกฎหมายการศึกษาพิเศษ 
ทั้งในสวนของชื่อกฎหมายและเน้ือหา โดยมีการเปลี่ยนช่ือกฎหมายเปน Individuals with Disability 

Education Act-IDEA, Amendment of 1997 โดยสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ กําหนดใหทํา
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan - IEP) ที่เหมาะสมกับความตองการ
ของเด็กแตละคน ซึ่งกฎหมายกําหนดใหครูผูสอนตองทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล และการจัด
การศึกษาเปนหนาท่ีของทองถิ่น โดยใหแตละมลรัฐจะเปนผูกําหนดหลักสูตร ตําราเรียน ตลอดจน
การเรียนการสอน ซึ่งสวนใหญแตละมลรัฐจะมีระบบการศึกษาท่ีคลายคลึงกัน โดยมีรูปแบบของ
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การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการแบบการจัดการเรียนรวมช้ัน (Inclusion) แบบเต็มรูปแบบในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ ตั้งแตอายุ 0 – 21 ป ทําใหเด็กที่มีความพิการไดเรียนรวมกับเด็กปกติมากท่ีสุด
เทาท่ีจะมากได เปนการเรียนรวมเต็มเวลาในโรงเรียนปกติ แตเด็กที่มีความพิการไมเรียนหลักสูตร
เดียวกับเด็กปกติ เนื่องจากเด็กแตละคนมีความสามารถและความตองการแตกตางกันมาก ทาง
โรงเรียนจึงตองจัดทําหลักสูตรเฉพาะสําหรับเด็กแตละคน โดยบรรจุหลักสูตรไวในแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล โดยรัฐบาลกลางทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย ใหความชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุน
และควบคุมคุณภาพการศึกษาเทานั้น 

 ในสวนของการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการในเปน Individuals with 

Disability Education Act-IDEA, Amendment of 1997 ไดกําหนดรายละเอียดท่ีสําคัญที่ทําใหเด็ก
พิการทุกคนไดรับการศึกษาที่เหมาะสม ในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 

 1.  มีการจัดสภาพแวดลอมอยางเหมาะสม ตามศักยภาพและความตองการของผู
เขาศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหปจจัยทางสภาพแวดลอมสงผลตอการใชชีวิตในสถานศึกษาใหนอยที่สุดและมี
การพัฒนาควบคูกันไปกับเพื่อนปกติในวัยเดียวกันไดอยางเทาเทียมกัน 

 2. มีการกําหนดมาตรการและการคุมครองท่ีเปนธรรม เพื่อใหเด็กพิการทุกคนตอง
ไดรับการประเมินและตรวจสอบอยางปราศจากอคติใดๆ และเด็กจะไดรับการคุมครองดวยสิทธิขั้น
พื้นฐานอยางเทาเทียมกับผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน 

 3. มีการจัดทําแผนการจัดการศึกษารายบุคคล (Individualized Education Program: 

IEP) เพื่อใหเด็กพิการทุกคนตองไดรับการจัด IEP ตลอดปการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
ที่จําเปนอยางเหมาะสม 

 4. มีนโยบายใหทุกสถานศึกษาและสถานท่ีจัดการศึกษาพิเศษจะตองเชิญใหพอแม
และผูปกครองของเด็กพิการเขามามีสวนรวมกับครูการศึกษาพิเศษ ครูปกติและทุกคนที่มีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาและบริการ 

 5. พอแมและผูปกครองตองไดรับสิทธิในการเขาไปชวยตัดสินใจในการเลือกรับ
บริการ ตลอดจนการเขารวมในกิจกรรมการจัดการศึกษาใหกับเด็กพิการ เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรู 
ที่เหมาะสมอยางตอเน่ือง 

 6. มีนโยบายในการเช่ือมโยงของแตละระดับการศึกษา โดยเนนการใหบริการทาง
การศึกษากับเด็กพิการอยางเปนระบบ ทุกระดับตองไดรับการวางแผนลวงหนา 

 7. มีนโยบายกําหนดใหทุกรัฐของสหรัฐอเมริกาตองมีระบบการจัดใหบริการ
ชวยเหลือระยะแรกเร่ิมแกเด็กพิการและครอบครัว (Early Intervention: EI) ดวยระบบการจัดการท่ี
ถูกตองเหมาะสม 
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 8. มีระบบการฝกอบรมท่ีไดมาตรฐาน โดยมีขอกําหนดสําหรับครูการศึกษาพิเศษ 

การฝกอบรมครู พอแม และผูที่ทํางานเก่ียวของกับเด็กพิการทุกคน ตองไดรับการอบรมและมี
ความรูที่จะทํางานกับเด็กพิการอยางเหมาะสม 

 1.2 การจัดการศึกษาประเทศออสเตรเลีย 
 ประเทศออสเตรเลีย เปนประเทศหนึ่งท่ีใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาสําหรับ

คนพิการ โดยมีจุดมุงหมายใหประชากรมีคุณภาพท่ีดี มีงานทําและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ  
โดยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการน้ัน ออสเตรเลียไดกําหนดเปาหมายการจัดการศึกษา และมี
การออกกฎหมายหลายฉบับที่สําคัญ โดยกฎหมายการศึกษามีบทบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ คือ 
Employment, Education and Training Act, 1988 ซึ่งนโยบายการศึกษาพิเศษของออสเตรเลียตั้งอยู
บนพ้ืนฐานที่วา นักเรียนทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน เพื่อเปนการรับประกันวา
นักเรียนทุกคนสามารถเขาถึงและมีสวนรวมทางการศึกษา โดยการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศ
ออสเตรเลียนั้น มีการกระจายอํานาจการศึกษาไปยังองคการปกครองสวนทองถิ่น โดยใหอํานาจ
สถานศึกษาและองคการปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัด
การศึกษาใหมีความยืดหยุน ใหนักเรียนทุกคนสามารถเรียนไดทุกชวงอายุและทุกชวงระดับ
การศึกษา โดยออสเตรเลียมีนวัตกรรมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในรูปของโครงการบูรณา
การในรูปแบบการจัดการเรียนรวมช้ัน (ISI Programs) ตั้งแตอายุ 0 – 21 ป ซึ่งเนนการสงเสริมใหมี
หลักสูตรรวมท่ีทําใหนักเรียนทุกคนเรียนรวมช้ันกันได  โดยสถานศึกษาที่มีคนพิการเรียนในทุก
ระดับชั้นมีความรับผิดชอบในการจัดโปรแกรมการเรียนเฉพาะสําหรับนักเรียน เพื่อใหเด็กที่มีความ
พิการไดรับความชวยเหลือ สนับสนุนตามความตองการพิเศษของแตละคนอยางเหมาะสม ทั้งน้ี
รัฐบาลมีบทบาทในการสนับสนุน และกําหนดโครงสรางหนวยงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ
เทานั้น 

 1.3 การจัดการศึกษาประเทศแคนาดา 
 ประเทศแคนาดา เปนประเทศหนึ่งท่ีประสบความสําเร็จในการใหบริการทางดาน

การศึกษา สําหรับคนพิการ การใหบริการทางการศึกษามีพื้นฐานมาจากการใหความสําคัญกับสิทธิ
มนุษยชน โดยประเทศแคนาดาไดประกาศใชกฎหมายสําคัญๆ  ที่เกี่ยวของกับคนพิการ เปน
กฎหมายหลักที่ออกโดยรัฐและบังคับใชทั้งประเทศ คือ Canadian Charter of Rights and Freedoms 
ซึ่งมีใจความสําคัญ คือ ทุกคนมีสิทธิที่เทาเทียมกันและอยูภายใตกฎหมายโดยไมคํานึงถึงความ
แตกตาง และในสวนของการจัดการศึกษาพิเศษน้ัน ประเทศแคนาดามีการกระจายอํานาจทาง
การศึกษาไปยังทองถิ่น โดยแตละทองถิ่นอาจมีกฎหมายและแนวปฏิบัติในการตอบสนองความ
ตองการจําเปนพิเศษของคนพิการโดยรัฐบาลทองถิ่นกําหนดขึ้นเองได  และในป พ.ศ. 2538 British 
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Columbia ไดจัดใหมีนโยบายทางการศึกษาพิเศษท่ีชื่อวา Special Education Policy Framework for 

British Columbia ซึ่งนโยบายทางการศึกษาพิเศษน้ื เปนแนวทางในการออกกฎหมายและพัฒนา
โปรแกรมการศึกษาพิเศษและการใหบริการการศึกษาพิเศษใน  British Columbia โดยนโยบาย
การศึกษาพิเศษดังกลาวน้ัน กําหนดนโยบายชัดเจนวา ตองใหนักเรียนพิการมีสวนรวมอยางเต็ม
รูปแบบในระบบการศึกษาแบบเรียนรวมแตไมจําเปนตองจัดใหมีการเรียนรวมเต็มท่ีตลอดเวลาใน
ชั้นเรียนปกติ ซึ่งรัฐตองสนับสนุนใหนักเรียนพิการไดรับการพัฒนาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการจัด
การศึกษาสําหรับนักเรียนพิการตั้งแตแรกพบความพิการ นอกจากน้ีกฎหมายยังยังระบุไววาแตละ
ทองถิ่นตองจัดทํา แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  สําหรับนักเรียนพิการทุกคนในทุกกลุมอายุใน
โรงเรียน รวมท้ังจัดทําแผนการจัดการเรียนรวมกับนักเรียนท่ัวไปในโรงเรียนดวย  โดยการจัด
การศึกษาพิเศษจะตองดําเนินการโดยรัฐบาลทองถิ่นตามท่ีกฎหมายกําหนดทําใหนักเรียนพิการทุก
คนมีโอกาสทางการศึกษาเทาเทียมกัน และตองไดรับการศึกษาและการบริการท่ีตรงกับความ
ตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียนโดยแตละทองถิ่นจะตองทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลที่เหมาะสม
กับความตองการของเด็กแตละคน

 1.4 การจัดการศึกษาประเทศญ่ีปุน 
 ประเทศญ่ีปุน เปนประเทศหนึ่งท่ีใหความสําคัญกับการศึกษา การกระจายอํานาจ

ทางการศึกษาและยังเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการจัดการศึกษาในญ่ีปุนนั้น เร่ิมตน
เมื่อหนึ่งรอยกวาปมาแลว เปนการจัดการศึกษาพิเศษ โดยมีการจัดต้ังโรงเรียนสําหรับคนตาบอด
และคนหูหนวกขึ้นกอนโรงเรียนประเภทอ่ืน แตไมมีการบังคับใหเด็กพิการเขาเรียน จนทั้งในป 
พ.ศ. 2491 การศึกษาพิเศษเปนการศึกษาบังคับสําหรับเด็กตาบอดและหูหนวก และมีการจัดต้ัง
โรงเรียนสําหรับเด็กพิการประเภทอ่ืนๆในเวลาตอมา และในป พ .ศ. 2499 ประเทศญ่ีปุนได
ประกาศใชกฎหมายการศึกษาพิเศษ คือ Special Education Act,1979 ที่ใชครอบคลุมการศึกษาของ
เด็กพิการดวย โดยไมยกเวนการเขาโรงเรียนสําหรับเด็กพิการ เด็กพิการสวนมากจึงเขาเรียนใน
โรงเรียนพิเศษท่ีจัดข้ึนสําหรับเด็กพิการแตละประเภท โดยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน
ประเทศญ่ีปุน กฎหมายการศึกษามีบทบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ วารัฐตองจัดการศึกษาใหเด็ก
ที่มีความพิการต้ังแตอายุ 3 – 18 ป โดยโรงเรียนการศึกษาพิเศษมีทั้งโรงเรียนพิเศษและโรงเรียน
เรียนรวม  โดยโรงเรียนพิเศษมี 3 ประเภท คือ 

 1. โรงเรียนสอนคนหูหนวก (School for the deaf)  

 2. โรงเรียนสอนคนตาบอด (School for the blind)  

 3. โรงเรียนสอนคนพิการ (School for the handicapped) 
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 และในสวนของโรงเรียนเรียนรวม เด็กที่มีความบกพรองในระดับปานกลางไดรับ
การจัดเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ ซึ่งมีทั้งเรียนรวมเต็มเวลาและเรียนรวมบางเวลา โดยในการจัด
การศึกษามีหลักสูตรแหงชาติสําหรับเด็กปกติและมีหลักสูตรสําหรับเด็กพิการท่ีเรียนอยูในโรงเรียน
เฉพาะดวย ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนมีการทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีเหมาะสมกับความ
ตองการของเด็กแตละคน ทั้งน้ีแนวโนมท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงของการศึกษาพิเศษในญ่ีปุน           

คือ การเห็นความสําคัญของการอยูรวมกันของผูพิการกับสังคม เมื่อเด็กจบการศึกษาจาก
สถานศึกษาแลว เด็กตองออกไปประกอบอาชีพ และดํารงชีวิตอยูในสังคมรวมกับคนปกติทั่วไป 
สถานศึกษาการศึกษาจะตองเตรียมเด็กพิการเหลานี้เพ่ือใหสามารถทํางานได การจัดการศึกษาพิเศษ
จึงจําเปนตองไดรับความรวมมือของฝายภาครัฐบาลและเอกชนในอันที่จะทําใหผูพิการเปนสวน
หนึ่งของสังคม 

 1.5 การจัดการศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร 
 ประเทศสิงคโปร เปนประเทศหน่ึงท่ีไมไดมีการออกกฎหมายวาดวยคนพิการ

โดยเฉพาะ มีเพียงนโยบายความรวมมือ และไมมีการจัดทําสิถิติคนพิการ การใหบริการและความ
ชวยเหลือคนพิการอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริงท่ีคนพิการมาขอใชทั้งจากภาครัฐและเอกชน           
แตจากการศึกษากลับพบวาประเทศสิงคโปรเปนประเทศท่ีมีระบบการศึกษาท่ีดีมากประเทศหนึ่ง   

ในโลกนอกจากนี้ยังเปนตนแบบของการเรียนรูและการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ       
ในอันดับตนๆ ของโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)  และเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จใน
เร่ืองการใหบริการทางดานการศึกษาสําหรับคนพิการ โดยรัฐมีบทบาทในการใหความชวยเหลือคน
พิการ เพื่อยกระดับความเปนอยูใหคนพิการสามารถอาศัยอยูรวมกับคนปกติในสังคมได  

 ในดานการศึกษาของประเทศสิงคโปรนั้น ใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาภาค
บังคับในระบบ โดยเด็กทุกคนจะตองอยูในระบบการศึกษาอยางนอย 10 ป คือต้ังแตอายุ 0 – 18 ป 
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการน้ันมีทั้งโรงเรียนเรียนรวมและโรงเรียนพิเศษ โดยการจัดการศึกษา
ในสิงคโปรรัฐจะผูใหการสนับสนุนดานการเงินและพัฒนาโปรแกรมใหมๆ สําหรับคนพิการ           
โดยมุงเนนใหคนพิการในประเทศไดรับสิทธิและความเสมอภาคในดานตางๆ รวมถึงดานการศึกษา 
เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในสังคม และดวยประเทศสิงคโปรไมมีกฎหมายวาดวยเร่ืองของคน
พิการโดยเฉพาะ การศึกษาพิเศษในประเทศสิงคโปรจึงใชนโยบายความรวมมือ  และเปนความ
รวมมือกันระหวางรัฐบาล ประชาชนชาวสิงคโปร และอาสาสมัคร  โดยรัฐบาลมีบทบาทในการให
ความชวยเหลือคนพิการเพื่อยกระดับความเปนอยูใหคนพิการสามารถอาศัยอยูรวมกับคนปกติใน
สังคมได  จึงมีโปรแกรมที่เกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียนพิการ  ที่ใหการสนับสนุนเงินทุน และ
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกต้ังแตแรกเร่ิมในเด็กจนถึงเปนผูใหญมีงานทํา  คือ Early 
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Detection, Early Intervention and Education ซึ่งเปนโปรแกรมที่เกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียน
พิการ เพื่อคนพบวินิจฉัยเด็กพิการ ชวยเหลือเด็กพิการ สรางคร ูโรงเรียน และอุปกรณดานการศึกษา
พิเศษเพ่ือเด็กพิการ และเปนการใหความชวยเหลือผูเรียนพิการไมใหถูกจํากัดในเร่ืองของการเขาถึง
อาคารสถานที่ของโรงเรียนทั่วประเทศ 

 กลาวโดยสรุป ผูศึกษา พบวา ตางประเทศใหความสําคัญในการจัดการศึกษาพิเศษ
สําหรับนักเรียนพิการ โดยมีการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการท้ังโรงเรียนพิเศษ และโรงเรียน
เรียนรวม เพื่อใหนักเรียนพิการทุกคนไดรับการศึกษา โดยในแตละประเทศไดมีการประกาศใช
กฎหมาย และนโยบายทางการศึกษา เพื่อใหคนพิการไดรับการศึกษาตามความตองการพิเศษของแต
ละคนอยางเหมาะสม และไมถูกกีดกันออกจากสังคม  โดยการจัดการศึกษาพิเศษในตางประเทศ
สวนใหญมีหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน และการขยายโอกาสทางการศึกษาที่คลายคลึงกัน 
แตในสวนของการดําเนินการอาจจะมีรายละเอียดที่แตกตางกัน 

2. การจัดการศึกษาในประเทศไทย 
 2.1 วิวัฒนาการดานการศึกษาของไทย 
 การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาต้ังแตสมัยโบราณเร่ือยมาจนถึง

ปจจุบัน ดวยความเชื่อที่วา การจัดการศึกษาชวยกําหนดทิศทางของชาติ เพื่อพัฒนาคนใหมีความ
พรอมที่จะเปนกําลังสําคัญสําหรับการการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา (ประไพ เอกอุน, 2542: 7 
อางถึงใน ภาวินี เดชโชติ , 2553) ซึ่งการศึกษามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาคนใหมีความรู
ความสามารถในการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การจัดการศึกษาของไทย
จึงมีวิวัฒนาการมาโดยตลอด  โดยการจัดการศึกษาของไทยในอดีตจํากัดอยูในเฉพาะกลุมคนเทาน้ัน      
ยังไมเปนระบบ ไมมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง ไมมีหลักสูตรที่ชัดเจน ไมมีแผนนโยบายหรือ
เงื่อนไขตางๆท่ีเปนระบบและเปนการศึกษาตามแบบโบราณ ซึ่งมุงเนนการถายทอดวัฒนธรรมหรือ
ความรูดานชางฝมือและการเรียนหนังสือตอจากบรรพบุรุษ สถานท่ีใหความรูคือ วัง วัดและบาน 
จนกระท่ังในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชการท่ี 5 ไดทรงปฏิรูปการศึกษาทรง 
ริเร่ิมการจัดการศึกษาแบบใหมที่เปนระบบขึ้น อันเปนรากฐานการจัดการศึกษาในระยะตอๆ มา 
ระบบการศึกษาของประเทศจึงเร่ิมเปนรูปรางขึ้นและครบถวนสมบูรณมาจนปจจุบัน   

 ในยุคปจจุบันประเทศไทยไดมีการปฏิรูประบบการศึกษาอยางจริงจังภายใต
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2540 ที่ไดกําหนดใหรัฐตองดําเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาในหลาย ๆ ประเด็น เปนผลใหมีการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ        
พ.ศ. 2542 โดยมุงหวังใหมีการปฏิรูประบบการศึกษาทั้งระบบ คือ ปฏิรูปการเรียนรู ปฏิรูปการ
บริหารและการจัดการศึกษา ปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษา และปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนทาง
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การศึกษา (ถวิล นิลใบ, 2549) การศึกษาจึงเปนกระบวนการที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให
เปนไปตามแนวทางที่พึงประสงคเหมาะแกกาลเวลาและบริบทของสังคมไทย พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงกําหนดความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาโดยมุงเนน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง และจากแรงผลักดันท่ีทําใหเกิด
การปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับ (ศศกร ไชยคําหาญ, 2550) 

 หลักการพ้ืนฐานสําคัญประการหน่ึงของการปฏิรูปการศึกษาคือการจัด “การศึกษา
เพื่อคนท้ังมวล” (Education for All) แตเมื่อพิจารณาถึงขอจํากัดของรัฐในการจัดการศึกษา              
ที่มีขอจํากัดทางดานทรัพยากรทางการเงิน ขอจํากัดดานกําลังคน และขีดความสามารถของรัฐ ทําให
รัฐไมสามารถจัดการศึกษาแตโดยลําพังเพ่ือคนท้ังมวลได (รังสรรค ธนะพรพันธุ, 2539) อีกทั้งไมมี
เหตุผลที่สนับสนุนใหรัฐผูกขาดการจัดการศึกษาแตเพียงผูเดียว ดังน้ันจึงยึดหลัก  “การมีสวนรวม
ของสังคมทั้งมวลในการจัดการศึกษา” (All for Education)  

 การจัดการศึกษาเพ่ือคนท้ังมวล สอดคลองกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ วา
บุคคลยอมมีสิทธิเสมอภาคกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูที่ตกอยูในสภาวะ
ยากลําบาก ตองไดรับสิทธิและการสนับสนุนจากรัฐ เพื่อใหไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกับบุคคล
อ่ืน และสอดคลองกับ ศสิวิมล ชาลีกันหา (2548) ที่กลาววา การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความ
พิการทางการเห็นไมควรแตกตางไปจากการศึกษาของเด็กปกติ คือ จะหาวิธีการอยางไรจึงจะทําให
เด็กเรียนบรรลุเปาหมายท่ีตองการไดโดยใชประสาทสัมผัสอ่ืน หรือความสามารถในการมองเห็นท่ี
หลงเหลืออยูบางในการเรียนรู  

 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความพิการทางการเห็นอาจจัดได 2 รูปแบบ คือ  
 1. จัดเปนโรงเรียนเฉพาะสําหรับเด็กที่มีความพิการทางการเห็นซึ่งมักจะจัดใน

รูปแบบโรงเรียนประจํา เพราะเด็กอาจจะตองเขารับการฝกทักษะท่ีจําเปนที่โรงเรียน  
 2. จัดใหเขารับการเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนปกติ อาจจะเรียนในช้ันเรียน

พิเศษ หรือเขาเรียนรวมในช้ันเรียนปกติ   
 การดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการหรือการจัดการศึกษาพิเศษ เร่ิมตนคร้ัง

แรกท่ีประเทศฝร่ังเศส โดยในชวงกลางศตวรรษท่ี 16 มีการจัดต้ังโรงเรียนสําหรับสอนคนหูหนวก 
และตอมาในป ค.ศ. 1785 มีการจัดต้ังโรงเรียนสอนคนตาบอด และหลังจากน้ันจึงไดมีการขยายการ
ดําเนนิงานการจัดการศึกษาพิเศษข้ึนในประเทศอ่ืนๆ และไดมีการขยายการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
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พิการมากขึ้น โดยในชวงศตวรรษที่ 1960 กระแสการปฎิรูปการศึกษาใหความสําคัญกับนโยบาย
ความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา เปนตัวกระตุนใหเกิดการปฎิรูปการศึกษาพิเศษ จากการจัด
การศึกษาพิเศษเฉพาะทาง เปนการศึกษาพิเศษแบบการเรียนรวม (maimstreaming) ในโรงเรียนปกติ 

ดังน้ันวิวัฒนาการการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการในประเทศไทย (นงลักษณ วิรัชชัย , 2545) 
สามารถอธิบายและสรุปไดดังนี้ 

 1. ยุคบุกเบิกในป พ.ศ. 2482 ไดมีการจัดการศึกษาพิเศษแบบเฉพาะความพิการให
เด็กพิการไทยเปนคร้ังแรกโดย มิสเจนีวีฟ คอลฟลด สุภาพสตรีตาบอดชาวอเมริกัน ซึ่งจัดต้ังเปน
โรงเรียนสอนคนตาบอด ภายใตการอุปการะของมูลนิธิชวยคนพิการแหงประเทศไทย ทําใหรัฐบาล
และคนไทยตื่นตัวและตระหนักถึงการศึกษาและการชวยเหลือคนพิการมากข้ึน 

 2. ยุคกลาง ชวงกอน พ.ศ. 2500 การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการท้ังของรัฐและ
เอกชนเปนการจัดการศึกษาในลักษณะของโรงเรียนพิเศษเฉพาะทางซึ่งแยกเด็กพิการออกจากสังคม
ภายนอก 

 3. ยุคปจจุบัน ชวงหลัง พ.ศ. 2500 ไดมีการคํานึงถึงและเตรียมความพรอมของคน
พิการเผชิญชีวิตภายนอก ดังน้ัน จึงมีการจัดการเรียนแบบเรียนรวมใหเด็กพิการเรียนรวมกับเด็ก
ปกติในโรงเรียนสามัญโดยไดรับการชวยเหลือโครงการสอนเพ่ิมเปนพิเศษจากครูที่ผานการ
ฝกอบรมเฉพาะทาง 

 2.2 นโยบายดานการศึกษาในประเทศไทย 
 การศึกษามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในทุกๆ 
ดาน การพัฒนาการศึกษาโดยการบูรณาการเชื่อมโยงท้ังดานเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง และ
สิ่งแวดลอม  เพื่อการอยูดีมีสุขของคนไทย  จึงเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิง
กระบวนการในการกําหนดนโยบายการศึกษาในระดับชาติ ซึ่งจะเปนกรอบการพัฒนาดาน
การศึกษาของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ การกําหนดนโยบายการศึกษาของชาติในการพัฒนาประเทศ 
ซึ่งในการกําหนดนโยบายการศึกษารัฐในอดีต ตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชการท่ี 5 ไดเกิดจากการนําแนวคิด ปรัชญา และตัวอยางการปฏิบัติจากประเทศตะวันตกมา
ประยุกตใชเปนสวนใหญ 

 นโยบายการศึกษาจัดเปนสวนหนึ่งของนโยบายสาธารณะ ซึ่งสังคมไทยไดให
ความสําคัญเชนเดียวกับนโยบายสาธารณะสาขาอ่ืนๆ ตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชการท่ี 5 ซึ่งปรากฏอยูในหลายรูปแบบ นอกจากท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติแลว ยังพบในคําแถลงการณของพรรคการเมืองท่ีบริหารประเทศ และนโยบายของ
รัฐมนตรีที่กํากับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโดยปกติจะไดมีการกําหนดนโยบายและกระบวนการ
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นํานโยบายไปปฎิบัติ โดยผานระบบราชการซึ่งเปนกลไกของรัฐ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
จะกําหนดแนวนโยบายใหองคกรภาครัฐและภาคเอกชน ที่รับผิดชอบการศึกษาของชาติทุกระดับ
ทุกประเภท ตองนําแนวนโยบายไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางย่ิงการดําเนินภารกิจดานการจัด
การศึกษาขององคกรภาครัฐ ของสถานศึกษาทุกประภทและทุกระดับ ทั้งน้ีเพื่อใหการดําเนินงาน
การศึกษาเปนไปตามเจตจํานงของนโยบาย (สมัยพร แหลงหลา, 2551) และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของคนไทยอยางมีบูรณาการและสอดคลองพัฒนาหลักสูตร 

 จากนโยบายการศึกษารัฐบาลนายกยิ่งลักษณ ชินวัตร ผูวิจัยพบวา นโยบายสวน
ใหญเนนที่การเรงการพัฒนา และการปฏิรูป เพื่อใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของ
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเชนเดียวกับรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เชน  การเรงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรูของสังคมไทยอันประกอบดวย การยกระดับ
องคความรูใหไดมาตรฐานสากล ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับใหรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเปนทองถิ่นและ ความเปนไทย สรางโอกาสทาง
การศึกษากระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยโดยคํานึงถึงการสราง ความเสมอภาคและความ
เปนธรรมใหเกิดขึ้นแกประชากรทุกกลุมซึ่งรวมถึงผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูบกพรองทางกาย
และการเรียนรู รวมทั้งชนกลุมนอย  

 จากนโยบายการศึกษารัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผูวิจัยพบวา นโยบายสวน
ใหญเนนที่การปฏิรูป เพื่อใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เชน ปฏิรูปการศึกษา
ทั้งระบบโดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญ เพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษา ตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึง
ระดับอุดมศึกษา มีการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ พัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และ
จัดใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พรอมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหเกิดความเสมอภาคและความเปนธรรมในโอกาส
ทางการศึกษาแกประชากรในกลุมผูดอยโอกาส ทั้งผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะ
ยากลําบาก ผูบกพรองทางรางกายและสติปญญา และชนตางวัฒนธรรม รวมท้ังยกระดับการพัฒนา
ศูนยเด็กเล็กในชุมชน ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสู
ความเปนเลิศ  

 จากนโยบายการศึกษารัฐบาลนายกสมัคร สุนทรเวช ผูวิจัยพบวา นโยบายสวน
ใหญเนนที่กระบวนการบริหารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน  การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพและคุณธรรมอยางท่ัวถึง 
ตอเน่ือง และกาวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
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ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการเรียนรูอยางจริงจัง ดําเนินการใหบุคคลมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษา สนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดรับการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางภาคการผลิตและบริการ ขยายบทบาทของระบบการเรียนรูเชิงสรางสรรคผานองคกร    
ตาง ๆ เชน สํานักงานบริหารจัดการองคความรู 

2.3 การจัดการศึกษาของคนพิการในประเทศไทย 
 คนพิการเปนทรัพยากรบุคคลของสังคม หากไดรับการสงเสริมอยางถูกตอง ยอมมี

ความรู ความสามารถ มีศักยภาพที่จะประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเอง และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยาง               
มีความสุข รวมท้ังการชวยสรางสรรคสังคมไดเชนเดียวกับคนทั่วไป การสงเสริมพัฒนาคนพิการได
เต็มศักยภาพ ตองดําเนินการอยางเปนระบบ ตั้งแตการคนพบความพิการ การบําบัดรักษา การฟนฟู
สมรรถภาพ การใหการศึกษา การพัฒนาทักษะสังคม การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ การจัดการ
การศึกษาเพ่ือคนพิการ มุงเนนการพัฒนาความสามารถคนพิการใหเต็มศักยภาพของแตละบุคคล 

โดยการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเร่ิม (Early Intervention Services) ตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบ
ความพิการ ใหการศึกษาอบรมใหรูจักสิทธิ และหนาที่ในฐานะพลเมืองดี มีอาชีพ มีงานทํา สามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเทาเทียมกับผูอ่ืนในสังคม ชวยเหลือตนเอง และมีสวน
รวมในการพัฒนาประเทศ 

 การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเช่ือที่วา คนพิการทุก
คนสามารถเรียนรูและพัฒนาไดถาไดรับโอกาสในการเรียนรูที่เหมาะสมกับความพิการ  แนว
ทางการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการที่สําคัญ คือ ใหโอกาสคนพิการไดเรียนรวมกับคนปกติใน
โรงเรียนปกติ และดํารงชีวิตอยูในชุมชนรวมกับบุคคลอ่ืน ๆ การจัดการเรียนรวมในโรงเรียน จึง
นับเปนกาวสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย (ดารณี อุทัยรัตนกิจ, กานดา สกุลธนะ
ศักดิ์ มัวร และคณะ, 2548) 

 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ .ศ. 2551 ใหความหมายของ
การเรียนรวมวา หมายถึง การจัดใหคนพิการไดเขาศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไป ทุกระดับและ
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดการศึกษาใหสามารถรองรับการเรียนการสอนสําหรับคนทุกกลุม
รวมท้ังคนพิการ ซึ่งสอดคลองกับ พรพรรณ สมบูรณ (2552: 21) กลาววา เปนที่ยอมรับกันวาไมมี
สังคมใดไรคนพิการ เม่ือคนพิการเปนสวนหนึ่งของสังคมและเราไมสามารถแยกคนพิการออกไป
จากสังคมได จึงควรเตรียมผูพิการต้ังแตวัยเยาว ใหมีความพรอมที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมได ดังน้ัน
หลักการเรียนรวมก็คือ ใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดมีโอกาสเรียนรวมกับเด็กทั่วไปเทาท่ี
สามารถจะทําได การใหเด็กพิการหรือเด็กที่มีความตองการพิเศษไดมีโอกาสเรียนรวมกับเด็กทั่วไป 
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จะชวยใหเด็กมีความเขาใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญที่จะทําใหบุคคลเหลาน้ี สามารถ
ดํารงชีวิตรวมกันไดในสังคมอยางมีความสุขเมื่อเติบโตเปนผูใหญ  

 ในปจจุบันการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  เพื่อใหคนพิการเรียนรวมกับเด็ก
ทั่วไปและใชชีวิตอยูในสังคมได จึงมุงจัดในลักษณะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  (Main 
streaming) ซึ่งหมายถึง การจัดการศึกษาใหกับเด็กทุกคนในระบบการศึกษาเดียว โดยไมแยกวาเด็ก
พิการตองไปเรียนในสถานศึกษาเฉพาะทาง รวมทั้งเด็กพิการตองไดรับการสนับสนุนทุกดาน ทั้ง
ดานการแพทย วิชาการ สื่อ สิ่งอานวยความสะดวก บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

โดยโรงเรียนตองปรับเปลี่ยนหลักสูตร ยุทธศาสตร การบริหารจัดการ เทคนิคการเรียนการสอน 

สถานท่ี ฯลฯ รวมทั้งจัดบุคลากรสนับสนุน ทั้งน้ีเพื่อใหเด็กพิการไดเรียนรวมในสถานศึกษา
เดียวกัน (อนุ เหมือนอินทร, 2550) 

 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 

  ตั้งแตองคการสหประชาชาติใหความสําคัญกับการพัฒนาคนพิการ ทําใหทั่วโลก
รวมท้ังประเทศไทย ใหความสําคัญในการแกไขปญหาคนพิการเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะในประเด็นท่ี
เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ ซึ่งมีหลายหนวยงานท่ีตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองสิทธิและโอกาส
ของคนพิการ ในท่ีนี้จึงขอเสนอปฏิญญา อนุสัญญา  กฎมาตรฐาน  อนุสัญญา รัฐธรรมนูญ และ
พระราชบัญญัติ ที่เก่ียวกับสิทธิของคนพิการที่สําคัญ และเกี่ยวของกับการศึกษาดังนี้ 

1. กฎหมายเก่ียวกับคนพิการตางประเทศ 
 1.1 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ถือเปนเอกสารทางประวัติศาสตรใน
การวางรากฐานดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศฉบับแรกของโลก  กฎหมายระหวางประเทศ
ดานสิทธิมนุษยชนทุกฉบับในปจจุบันลวนมีพื้นฐานและไดรับการพัฒนาและมาจากปฏิญญาสากล
ฉบับนี้ทั้งสิ้น และกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนเหลาน้ีก็ไดกลายเปนพ้ืนฐานสําหรับ
การพัฒนากฎหมายภายในประเทศของประเทศตางๆ เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของ
ประชาชนในประเทศของตน  ทั้งนี้ โดยท่ีประชาคมโลกตระหนักถึงความสําคัญของปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชน ในฐานะแมบทของสิทธิมนุษยชน  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนจึง
ไดรับการแปลเปนภาษาตางๆ มากท่ีสุดในโลก (กิจติยา ใสสอาด, 2552) 

 สิทธิมนุษยชน เปนประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการ
สหประชาชาติ แมปฏิญญาฉบับน้ีมิไดมีฐานะเปนกฎหมายระหวางประเทศ ไมมีผลบังคับใชตอ
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ประเทศท่ีรองรับก็ตาม ซึ่งรายละเอียดของสิทธิในคําประกาศขององคการสหประชาชาติแตละขอ
นั้น ประเทศใด สังคมใด สามารถยึดถือปฏิบัติไดเพียงไรยอมข้ึนอยูกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ปญหาและภาวะตางๆ ของแตละประเทศ รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณีโดยเฉพาะสังคม
แวดลอมของคนพิการ วาจะเห็นความสําคัญในสิทธิของคนเพียงไร และใหการตอบสนองใน
แนวทางท่ีเหมาะสมกับสภาพและสถานการณนั้นเพียงไร สําหรับในสวนท่ีเกี่ยวของและสามารถ
เชื่อมโยงไดกับเร่ืองสิทธิคนพิการ พบวามีรายละเอียดของ “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน”    
ที่นาสนใจ คือ มนุษยทั้งหลายเกิดมาอิสระเสรีและเทาเทียมกันโดยไมมีการจําแนกความแตกตางใน
เร่ืองใดๆ สถานะอื่นใด และทุกคนมีสิทธิเสมอกันในดานตางๆ ดังนี้  

 1. สิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

2. สิทธิเขาถึงเทากันในบริการสาธารณะ 

3. สิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอสําหรับสุขภาพและความอยูดีของตน 

4. สิทธิในการศึกษา 
 จะเห็นไดวา ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ไดใหความเสมอภาคเทาเทียมกัน 

โดยไมจําแนกความแตกตาง ดังน้ัน คนพิการจึงไดรับความคุมครองตามปฏิญญาน้ีดวย รวมทั้งได
กลาวถึงสิทธิตางๆ ที่ทุกคนพึงไดรับในฐานะเปนพลเมืองของแตละประเทศท่ีจะตองไดรับโดยเทา
เทียมกัน ซึ่งถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีตองไดรับโดยความเสมอภาคกัน  

 1.2 คําประกาศขององคการสหประชาชาติวาดวยสิทธิของคนพิการ 
 สุรางค ชูโชติรส (2552: 22) กลาววา องคการสหประชาชาติไดใหความสําคัญใน

เร่ืองสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคแกคนพิการ ในป พ.ศ. 2514 ไดมีการประกาศปฏิญญาวาดวย
สิทธิของคนพิการทางสติปญญาและการเรียนรู และในป ค.ศ. 1981 ไดประกาศปฏิญญาวาดวยสิทธิ
ของคนพิการขึ้น โดยยึดหลักมาตรฐานวาดวยสิทธิมนุษยชนท่ีจะระบุไวในปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชนท่ัวไปวา “ในฐานะท่ีทุกคนเกิดมาอยางเสรีมีสิทธิและมีเกียรติ ศักดิ์ศรีในความเปน
มนุษยอยางเทาเทียมกัน สิทธินี้เปนสิทธิขั้นมูลฐานประจําตัวของมนุษยทุกคนซึ่งมิอาจโอนใหแก
กันได” และไดกลาวถึงสิทธิคนพิการ ดังนี้  
 1. สิทธิที่จะไดรับการยอมรับนับถือในฐานะเปนมนุษย มีสิทธิในฐานะพลเมือง 
และมีสิทธิทางการเมือง  
 2. สิทธิไดรับการบําบัดทางการแพทย การฟนฟูทางสังคม การศึกษา การฝกอาชีพ 
การฟนฟูสมรรถภาพ การใหความชวยเหลือใหคําปรึกษาและใหบริการอ่ืนๆ  

 3. สิทธิไดรับหลักประกันทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสามารถดํารงชีวิตอยูได  
 4. สิทธิที่จะอยูอาศัยกับครอบครัว และเขามีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  
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 5. สิทธิไดรับการปกปองจากการแสวงหาผลประโยชน และการกระทําทารุณหรือ
การถูกเหยียดหยาม  

 6. สิทธิไดรับประโยชนจากความชวยเหลือตามกฎหมายท่ีบัญญัติ  
 7.ในกรณีที่ เกี่ยวของกับสิทธิของคนพิการ ควรจะปรึกษากับองคการต างๆ             
ถึงสิทธิของคนพิการ ซึ่งสิทธิคนพิการขององคการสหประชาชาติ 

  โดยสรุปแลวมุงเนนที่สิทธิตางๆท่ีคนพิการพึงไดรับเชนเดียวกับบุคคลอ่ืนๆ        
ในสังคมโดยปราศจากขอยกเวนใดๆ รวมทั้งยังไดกลาวถึงสิทธิคนพิการที่ควรไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพทั้ง 4 ดาน ซึ่งประกอบดวย บริการทางการแพทย การศึกษา การฝกอาชีพ และดาน
สังคม ซึ่งชาติสมาชิกทั่วโลกขององคการสหประชาชาติ ไดยึดถือเปนแนวทางประกาศดังน้ัน แตละ
ประเทศก็ไดออกกฎหมายบัญญัติรองรับสิทธิทางสังคมของคนพิการ  

 1.3 ประกาศกรอบการปฏิบัติงานแหงสหัสวรรษจากทะเลสาบบิวาสูสังคมบูรณาการ
และการปลอดจากอุปสรรคและตั้งอยูบนพื้นฐานสําหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (Biwako 
Millennium Framework for Action: toward an Inclusive, Barrier-free and Right-Based 
Society for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific หรือ BMF) 
  รอบปฏิบัติงานแหงสหัสวรรษจากทะเลบิวาสูสังคมบูรณาการปลอดจากอุปสรรค
และต้ังอยูบนฐานของสิทธิของคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (Biwako Millennium 

Framework) ประเทศไทยไดเขารวมการประชุมกรอบปฏิบัติงานแหงสหัสวรรษจากทะเลบิวาสู
สังคมบูรณาการปลอดจากอุปสรรคและต้ังอยูบนฐานของสิทธิของคนพิการในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟก (Biwako Millennium Framework) ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชีย
และแปซิฟก ซึ่งเปนองคกรถาวรของสหประชาชาติ ในเดือน ตุลาคม ป 2545 ซึ่งเปนการประชุม
ระหวางตัวแทนของรัฐบาลระดับสูงของประเทศตางๆ ที่เมืองโอทสุ ประเทศญ่ีปุน ประเทศไทย
ไดรับ “กรอบปฏิบัติงานแหงสหัสวรรษจากทะเลบิวาสูสังคมบูรณาการปลอดจากอุปสรรคและ
ตั้งอยูบนฐานของสิทธิของคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก” เปนแนวทางในการดําเนินโดย
บายสําหรับคนพิการ (ศูนย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ, 2552) 

 1.4 ปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทย 
 จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติ ถึงเร่ืองการคุมครอง

เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิของคนพิการ เพื่อใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ี ดีขึ้น และ
สามารถพ่ึงตนเองได ทําใหประเทศไทยมีการจัดทําปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทย โดยกระรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมในสมัยนั้นไดนําเสนอปฏิญญาดังกลาว (ริญญารัตน กิติพัฒนโชติ, 
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2554) และนับเปนอีกกาวที่สําคัญของรัฐบาลไทยท่ีตระหนักถึงสิทธิของคนพิการไทย ซึ่งสอดคลอง
กับแนวทางแหงสิทธิมนุษยชนและสิทธิคนพิการ รวมถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อันจะ
นําใหคนพิการไทยไดรับโอกาสอยางเทาเทียมและมีสวนรวมในสังคมอยางสมบูรณ  

 ซึ่งปฏิญญาน้ีไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน          
พ.ศ. 2541และลงนามโดยนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย) เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2541 โดยมี
สาระสําคัญของปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทย (กรมประชาสงเคราะห, 2542: 62, อางถึงใน       
นงนุช ปานทุบวร, 2553: 23) มีดังนี ้

 1. คนพิการมีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย มีสิทธิ และเสรีภาพแหงบุคคลยอมไดรับ
ความคุมครองในฐานะพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมีสิทธิตางๆ ตามท่ี
ระบุไวภายใตปฏิญญาฉบับนี้   โดยไมมีขอยกเวนใดๆ และโดยปราศจากการแบงแยกเช้ือชาติ 
ศาสนา การเมือง ภาษา ถิ่นกําเนิด เพศ อายุ หรือสถานะอ่ืนใด  

 2. คนพิการมีสิทธิแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง  
 3. คนพิการมีสิทธิเขารวมในการตัดสินใจกําหนดนโยบาย และแผนงานทุกดานท่ี

เกี่ยวกับคนพิการ ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น 

 4. คนพิการมีสิทธิไดรับการดูแลฟนฟูสมรรถภาพ และพัฒนา ตั้งแตแรกเกิดและ
แรกเร่ิมที่พบความพิการ รวมท้ังผูปกครองและครอบครัวของคนพิการตองไดรับการสนับสนุนจาก
รัฐในทุกดาน เพื่อใหสามารถฟนฟูสมรรถภาพและพัฒนาคนพิการอยางเต็มศักยภาพ และสอดคลอง
กับความตองการของแตละบุคคล 

 5. คนพิการมีสิทธิไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพ เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยาง
อิสระไดดวยตนเองอยางเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 

 6. คนพิการมีสิทธิและโอกาสได รับการศึกษาอยางมีคุณภาพในทุกระดับ             
ทุกรูปแบบของการจัดการศึกษา ตามความตองการของคนพิการอยางเทาเทียมกับบุคคลท่ัวไป         
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต โดยไมมีการจํากัด กีดกัน      
เลือกปฏิบัติ หรือขอยกเวนใดๆ  

 7. คนพิการมีสิทธิและโอกาสไดรับการเตรียมความพรอมดานอาชีพ การฝกอาชีพ 
การประกอบอาชีพทุกประเภท ไดรับการจางงาน หรือวาจางเขาทํางานตามความตองการและ
ความสามารถโดยไดรับคาตอบแทน และสวัสดิการ ไดรับความกาวหนารวมท้ังไดเขารวมเปน
สมาชิกสหภาพแรงงานโดยไมมีการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ 
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 8. คนพิการมีสิทธิไดรับการปกปองคุมครองจากการถูกคุกคามทางเพศ ทําราย
รางกายและจิตใจ กักขัง เอารัดเอาเปรียบ หรือการแสวงหาประโยชนใดๆ จากความพิการ ทั้งน้ีให
ไดรับความชวยเหลือทางดานกฎหมายเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป  

 9. คนพิการมีสิทธิอยูรวมกับครอบครัว ชุมชนของตน และมีสวนรวมอยางเต็มท่ี
ในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม  

 10. คนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และความชวยเหลืออ่ืน
จากรัฐ เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป 

 11. คนพิการมีสิทธิไดรับการเผยแพรและประชาสัมพันธใหครอบครัว ชุมชน และ
สังคมไดรับรู และเขาใจในคนพิการในทางที่สรางสรรคโดยเฉพาะในเร่ืองสิทธิ ศักยภาพ และ
ความสามารถ รวมทั้งการบําเพ็ญประโยชนของคนพิการ  

 12. คนพิการมีสิทธิไดรับและเขาถึงขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับ
สิทธิของคนพิการ ทั้งน้ี ตองไดรับการสนับสนุนใหมีสื่อทุกประเภทท่ีเหมาะสมกับความพิการ 
รวมท้ังตองจัดใหมีลามภาษามือ อักษรเบรลล สื่ออิเลคโทรนิคส หรืออุปกรณพิเศษอ่ืนๆ ที่ใชในการ
สื่อสาร 

 13. คนพิการและครอบครัว ชุมชน สังคม มีสิทธิไดรับและเขาถึงขอมูล ขาวสาร 
เพื่อทราบถึงสิทธิอันระบุไวในปฏิญญาฉบับน้ีโดยทั่วถึง  

 14. รัฐตองใหความสําคญัและปฏิบัติตามพันธสัญญาที่เกี่ยวของกับคนพิการ ซึ่งได
ลงนามหรือตกลงรวมกันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

ประเด็นสําคัญที่ควรตระหนักถึงคือการที่รัฐบาลไทยลงนามและประกาศปฏิญญาวาดวยสิทธิคน
พิการไทย หากคนพิการไทยยังไมไดรับการศึกษาที่ดี ผูปฏิบัติงานยังไมใหความสําคัญกับสิทธิของ
คนพิการในฐานะของมนุษยหรือองคประกอบท่ีสําคัญสวนหน่ึงของสังคม ประกาศเหลาน้ีก็จะเปน
เพียงสิ่งสวยงามที่ไมสามารถใชประโยชนใดๆ ได 

 1.5 อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities -CRPD) 

 อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ เปนกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศท่ี
สงเสริมพิทักษและรับรองใหคนพิการไดรับการคุมครองสิทธิมนุษยชนเสรีภาพขั้นพื้นฐานและมี
ความเสมอภาคอยางเต็มที่ พรอมทั้งสงเสริมการเคารพศักด์ิศรีที่มาแตกําเนิดของคนพิการ อนุสัญญา
นี้ เปนอนุสัญญาฉบับแรก  ที่ ครอบคลุมประ เด็น เ ก่ี ยวกับสิทธิม นุษยชนของคนพิการ                        
ไมเฉพาะดานพลเมืองเทาน้ัน แตรวมถึงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และชีวิตครอบครัวอีกดวย                          
(ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน, 2553) 

 



50 
 

12 
 

 เนื่องจากกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่มีอยูในปจจุบันยังไมอาจ
ประกันการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและความเสมอภาคของคนพิการไดอยาง
เต็มที่ ดังนั้น ในป พ.ศ.2545 องคการสหประชาชาติจึงไดแตงต้ังคณะทํางานยกรางอนุสัญญาวาดวย
สิทธิคนพิการ(Convention on the Rights of Persons with Disabilities -CRPD) ขึ้น ซึ่งตอมาเมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2549 ที่ประชุมเต็มคณะของสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่ 61 ไดมีมติรับรอง
อนุสัญญา CRPD และพิธีสารเลือกรับ (Optional protocol) ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ 

  โดยประเทศไทยไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการฉบับนี้ เมื่อ
วันที ่29 กรกฎาคม 2551 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 28 สิงหาคม 2551 โดยมีเนื้อหาสาระในเร่ือง
ของการสงเสริมคุมครองและประกันใหคนพิการทั้งปวงไดอุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ัน
พื้นฐานทั้งปวงอยางเต็มท่ีและเทาเทียมกันและสงเสริมการเคารพในศักด์ิศรีที่มีมาแตกําเนิด  การ
ขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการทุกรูปแบบ การเขาถึงและใชประโยชนไดจากสภาพแวดลอมทาง
กายภาพการขนสง ขอมูลขาวสารและบริการสาธารณะ การยอมรับความเทาเทียมกันของคนพิการ
ในทางกฎหมาย ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา การทํางานการรักษาพยาบาล การมีสวน
รวมทางการเมืองอยางเทาเทียมกับบุคคลท่ัวไปซึ่งถือวาเปนประโยชนอยางย่ิงตอ คนพิการ 
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities -CRPD, 2552) 

  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม พิทักษและรับรองใหคนพิการไดรับการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานและมีความเสมอภาคอยางเต็มท่ี พรอมท้ังสงเสริมการเคารพ
ศักดิ์ศรีที่มาแตกําเนิด  

  อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิทธิของคนพิการ  (CRPD) มีใจความสําคัญใน
เร่ืองดังตอไปน้ี 

  1. การเคารพในศักด์ิศรีที่มีมาแตกําเนิด การอยูไดดวยตนเอง รวมถึงเสรีภาพใน
การตัดสินใจเลือกดวยตนเอง และความเปนอิสระของบุคคล 

  2. การไมเลือกปฏิบัติ 
  3. การเขามีสวนรวมและเขารวมไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิผลในสังคม 

  4. การเคารพความแตกตางและการยอมรับวาคนพิการเปนสวนหน่ึงของความ
หลากหลายของมนุษยและมนุษยชาติ 

  5. ความเทาเทียมกันของโอกาส 

  6. ความสามารถในการเขาถึง 

  7. ความเทาเทียมกันระหวางชายกับหญิง 
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  8.การเคารพขีดความสามารถของเด็กพิการท่ีมีพัฒนาการอยางตอเนื่องและการ
เคารพสิทธิของเด็กพิการเพ่ือสงวนรักษาอัตลักษณแหงตน 

2. กฎหมายเก่ียวกับคนพิการในประเทศ 
 ประเทศไทยไดนําแนวคิดดานสิทธิของคนพิการในระดับสากลมาเปนแนวในการ

กําหนดการดําเนินงานดานสิทธิคนพิการในประเทศไทย รวมท้ังนํากฎหมายระหวางประเทศที่
เกี่ยวกับสิทธิและโอกาสของคนพิการมาเปนแนวทางในการบัญญัติกฎหมายภายในประเทศ เพื่อให
ทราบและเขาใจถึงสิทธิและโอกาสของคนพิการ ซึ่งประเทศไทยไดมีกฎหมาย พระราชบัญญัติและ
กฎกระทรวงหลายประการที่เกี่ยวโดยตรงกับคนพิการ โดยไดอธิบายไวดังนี ้

 2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 แนวคิดเก่ียวกับการบัญญัติรับรองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในรัฐธรรมนูญนั้น 

ไดมีการบัญญัติคุมครอง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญทุก
ฉบับและไดมีวิวัฒนาการผันแปรไปตามยุคสมัยของรัฐธรรมนูญแตละฉบับ โดยในชวงแรกๆน้ันๆ 
สวนใหญสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคสวนใหญเปนสิทธิ โดยเก่ียวของกับชีวิต รางกาย 
ทรัพยสินที่เปนสิทธิขั้นพื้นฐานและมีการบัญญัติถึงสิทธิเสรีภาพตางๆของประชาชนไวรวมๆใน
มาตราเดียว  ในรัฐธรรมนูญฉบับตอมาไดมีความพยายามที่จะขยายสิทธิขั้นพื้นฐานเพิ่มมากข้ึน 
รวมท้ังสิทธิในการศึกษา ซึ่งถือวาเปนสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานดวย (วิริยะ นามศิริพงศพันธุ, จุไร 
ทัพวงศ  และคณะ ,  2552)  โดย รัฐธรรมนูญแห งราชอาณา จักรไทย  พุทธ ศักราช  2550                       
เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติรับรองสิทธิในการศึกษาของคนพิการดังมีรายละเอียดดังน้ี 

 มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 

 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถิ่น
กําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัด
ตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 

 มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ
และเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 

 มาตรา 49 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐ
จะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย 

 ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับสิทธิตาม
วรรคหน่ึงและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน    
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 การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน  การศึกษาทางเลือกของ
ประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริมท่ี
เหมาะสมจากรัฐ 

 มาตรา 52 เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยูรอดและไดรับการพัฒนาดานรางกาย 
จิตใจ และสติปญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของเด็ก
และเยาวชนเปนสําคัญ 

 มาตรา 54 บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนจาก
สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 

 มาตรา  80 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม  การสาธารณสุข 
การศึกษา และวัฒนธรรม ดังตอไปนี้ 

 (1) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให
การศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผน
ของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมท้ังตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร      
ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและพ่ึงพาตนเองได 

  (3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมาย
เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนา
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมท้ังปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบ
วินัย  คํานึงถึงประโยชนสวนรวม  และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 (4) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

 จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว มีจุดมุงหมายท่ีจะใหโอกาสและสิทธิแก
ประชาชนคนไทยทุกคนใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป โดยไมเก็บคาใชจาย 
แตรัฐธรรมนูญเปนเพียงกฎหมายแมบท สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคในการศึกษาของคนพิการ
จะเปนจริงไดจะตองมีการตรากฎหมายมาขยายรายละเอียดอีกชั้นหน่ึง  

 โดย วนิดา แสงสารพันธ (2552) กลาววา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ที่มีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2550 นั้น ไดใหความสําคัญกับการศึกษา
ของชาติ โดยยังมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อรองรับหลักการตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการ
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การศึกษาเอาไว ทั้งบทบัญญัติที่ เปนการกําหนดรองรับหลักการเดิมของรัฐธรรมนูญฉบับป
พุทธศักราช 2540 ตลอดจนการกําหนดหลักการใหมเพิ่มเติมข้ึนจากเดิมหลายประการ โดยมีสาระ
ดังนี้  

 1. การรับรองสิทธิเสรีภาพในการศึกษา  
 รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดบัญญัติหลักเกณฑในการสงเสริมและรับรองสิทธิ

เสรีภาพในการศึกษาของประชาชนเอาไวในมาตรา 49  โดยไดใหความสําคัญกับสิทธิในการท่ีจะ
ไดรับการศึกษาของประชาชนโดยกฎหมายกําหนดใหเปนสิทธิของประชาชนท่ีจะไดรับการศึกษาที่
รัฐ ท่ีหนา ท่ีตามกฎหมายในการจัดใหประชาชนอยางเท า เทียมและเสมอภาพกัน  (Equal 

Accessibility to Education) ภายใตเงื่อนไงท่ีวารัฐจะตองจัดการศึกษาใหแกประชาชนอยางนอยสิบ
สองป โดยตองจัดการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยตองไมเก็บคาใชจาย ตลอดจนไดรับรอง
สิทธิในการไดรับการศึกษาของบุคคลท่ีตองไดรับการคุมครองเปนกรณีพิเศษ โดยรัฐจะตองใหการ
สนับสนุนใหบุคคลดังกลาวสามารถมีโอกาสไดรับการศึกษาในลักษณะเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป 
นอกจากน้ียังกําหนดใหรัฐมีหนาท่ีในการคุมครองและสงเสริมการจัดการศึกษา อบรมขององคกร
วิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางเหมาะสมจากรัฐอีกดวย 

 2. แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐดานการศึกษา 
 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐหรือที่เรียกวา “Directive Principle of State Policy”   

เปนแนวทางในการดําเนินงานของรัฐโดยถูกกําหนดข้ึนภายใตเจตนารมณเพื่อกําหนดเร่ืองสําคัญๆ 
ที่รัฐมีหนาท่ีตองกระทําเพ่ือประโยชนสาธารณะและมีบทบาทเปนการกําหนดแนวทางในการ
บริหารราชการแผนดินของรัฐบาลใหตองดําเนินการตาม ทั้งยังมีผลเปนการกําหนดแนวทางในการ
ตรากฎหมายและการบริหารราชการแผนดินของรัฐภายใตประโยชนสาธารณะของประชาชนอีก
ดวย เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะพบวา 
กฎหมายไดกําหนดแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐดานการศึกษาเอาไวในหมวดที่ 5 สวนท่ี 4 มาตรา 
80  ซึ่งจะพบวา รัฐธรรมนูญที่กําหนดใหเปน “หนาท่ี”  ของรัฐในการท่ีจะตองพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งยังตองจัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงหรือจัดทํากฎหมายท่ีมีผล
เปนการพัฒนาการศึกษาของชาติ ตลอดจนจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รัฐธรรมนูญจึงไดกําหนดกลไกที่เปนเคร่ืองมือใน
การกํากับใหมีการดําเนินการ การใหเกิดผลตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐโดยมีกลไกที่สําคัญ
สองประการ คือ ประการท่ีหนึ่ง รัฐธรรมนูญกําหนดใหเปนหนาท่ีของรัฐบาลในการแถลงนโยบาย
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ตอรัฐสภา ประการที่สอง รัฐธรรมนูญกําหนดใหคณะรัฐมนตรีจะตองจัดทํารายงานแสดงผลการ
ดําเนินการรวม ทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง 

  จากการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับบัญญัติ
รับรองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในรัฐธรรมนูญนั้น ผูวิจัยพบวา ไดมีการบัญญัติคุมครอง สิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญ ตามที่กลาวมาแลวรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีไดตระหนักถึงความสําคัญเร่ือง
ของสิทธิ เสรีภาพ โอกาสและความเสมอภาคของคนพิการทางดานการศึกษา ดังน้ันจึงจําเปนท่ี
จะตองมีการศึกษาใหครอบคลุมในทุกมิติเพ่ือใหมีการนํากฎหมายไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาว เพื่อใหสิ่งที่รัฐธรรมนูญกําหนดเปนจริงในทางปฏิบัติ และ
จะตองมีการบัญญัติกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายระดับรอง เชน กฎกระทรวง 
ดวยเชนกัน ซึ่งมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาของคนพิการที่สําคัญ ไดแก พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  และพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2551  

 2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)       
พ.ศ. 2545 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มีสาระสําคัญเก่ียวกับการเรียนรู การจัดการศึกษาที่ตอบสนองและทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม โดยมุงเนนประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ วาสามารถเรียนรูและพัฒนาได โดยเปดโอกาส
ใหทุกคนกลุมกลุม ไมเวนแมเด็กพิการหรือดอยโอกาสไดเรียนหนังสือ ตามสิทธิในการรับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือใหคนพิการไดรับการพัฒนาสามารถชวยเหลือตนเองและไมเปนภาระของ
สังคม 

  โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติไววาบุคคล
ยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐตองจัดการใหอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  จึงเกิดการปฏิรูปการศึกษาและมีการตราพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542  อันเปนกฎหมายแมบทบทในการบริหารและจัดการศึกษาให
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดให
รัฐตองจัดการศึกษาใหกับคนในชาติทุกคนทุกกลุม ไมเวนแตเด็กพิการหรือดอยโอกาส ในหมวดท่ี 
2 สิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา มาตรา 10 วรรคสอง กลาววา การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมี
ความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกาย
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พิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัด
ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ (พัชรี จิ๋วพัฒนกุล, 2550) 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)    
พ.ศ. 2545 มีความสําคัญตอการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเพราะเปนการปฏิรูปการศึกษาที่สําคัญ
และมีบทบัญญัติหลายหมวด หลายมาตราที่มีความเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ    
จึงไดศึกษาถึงพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนี ้

 มาตรา 10 การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย 

 การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา
อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม
สามารถพ่ึงตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาส
ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ 

 การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการ
โดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงการจัด 

 การศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม
โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลน้ัน 

 มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 (1) การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษาหลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 

 (2) การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย 
รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญ
ของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม 

 (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม 
สื่อ หรือแหลงความรูอ่ืนๆ 
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 สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได 
ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบได ไม
วาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม รวมท้ังจากการเรียนรูนอกระบบ ตาม
อัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน 

 มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

 2.3 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ .ศ. 2551 เปนกฎหมายที่

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการโดยตรง ซึ่งไดบัญญัติรับรองสิทธิของคนพิการไวเพิ่มเติม
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดย
มาตรา 3 ไดกําหนดความหมายของ “คนพิการ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคม เนื่องจากความบกพรองทางการเห็น การ
ไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสารจิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความ
บกพรองอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคในดานตางๆ และมีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษาที่
ตองไดรับการชวยเหลือดานหนึ่งดานใดเพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไป
มีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลท่ัวไป (แตมพงศ ศรีทอง, 2554) ซึ่งไดบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิทาง
การศึกษาของคนพิการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ดังนี ้

 มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้ 
 (1) ไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอด

ชีวิต พรอมท้ังไดรับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวย เหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา 

 (2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดย
คํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตองการจําเปนพิเศษของบุคคลนั้น 

 (3) ไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการ
จําเปนพิเศษของคนพิการแตละประเภทและบุคคล 

 มาตรา 8 ใหสถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล      
โดยใหสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ และตองมีการปรับปรุงแผนการจัด
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การศึกษาเฉพาะบุคคลอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในประกาศ
กระทรวง 

 สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนยการเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งการเรียนรวม
การจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ รวมถึงการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพใน
การดํารงชีวิตอิสระการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปน การฝกอาชีพ หรือการบริหารอ่ืนใด 

 ใหสถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดลอม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ื นใดทาง
การศึกษาท่ีคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 

 ใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด มีหนาท่ีรับคนพิการเขาศึกษาใน
สัดสวนหรือจํานวนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 สถานศึกษาใดปฏิเสธไมรับคนพิการเขาศึกษา ใหถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรมตามกฎหมาย 

 ใหสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนผูดูแลคนพิการและประสาน
ความรวมมือจากชุมชนหรือนักวิชาชีพเพื่อใหคนพิการไดรับการศึกษาทุกระดับ หรือบริการทาง
การศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ 

 จะเห็นวาจากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ .ศ. 2551 ที่ได
กําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาใหกับคนในชาติทุกคนทุกกลุม ไมเวนแตเด็กพิการหรือดอยโอกาส  

เปนการเปดโอกาสใหทุกคนในชาติและเด็กที่มีความตองการพิเศษมีโอกาสไดเขาสูระบบโรงเรียน
มากข้ึน และสถานศึกษาจําเปนตองปรับระบบและรูปแบบการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู 
การทดสอบ ที่เหมาะสมกับความถนัดและความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการแตละคน ซึ่งเปน
เร่ืองที่ทาทายผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาเปนอยางมาก 

 2.4 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
 ประเทศไทยไดมีการพัฒนากฎหมายดานคนพิการอยางตอเนื่อง  โดยใน                  
ป พ.ศ. 2550 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ             
พ.ศ. 2550 และมีประกาศใหยกเลิกพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ .ศ. 2534 

เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับน้ีบังคับมาเปนเวลานาน สาระสําคัญและรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการ
สงเคราะหและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน เชน ยังยึด
ติดกับแนวคิดเวทนานิยม การใหความชวยเหลือคนพิการเน่ืองจากความพิการ เพื่อใหเกิดการฟนฟู
และพัฒนาศักยภาพคนพิการอยางแทจริงและยังยืน ดังน้ัน จึงไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงและ
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การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน และกําหนดบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชนและความคุมครองคนพิการเพ่ือมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
เพราะเหตุสภาพรางกายหรือสุขภาพ รวมท้ังใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปน
สาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ ตลอดจนใหรัฐตองสงเคราะหคนพิการใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และพ่ึงตนเองได 
 ซึ่ง กิจติยา ใสสอาด (2552) กลาววา ในพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ไดมีขอกําหนดเก่ียวกับสิทธิของคนพิการในดานตางๆ เพิ่มมากขึ้น จาก
เดิม ซึ่งกําหนดเฉพาะสิทธิในทางการแพทย การศึกษา อาชีพ และสังคม แตตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ไดเพิ่มสิทธิในการเขาถึงบริการสวัสดิการใน
ดานตางๆ เชน การกําหนดเร่ืองการเขาถึงขอมูลขาวสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศ การกําหนดใหมีลามภาษามือ การกําหนดเกี่ยวกับการใชสัตวนําทาง และอุปกรณนําทาง 
ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมใหคนพิการสามารถรับรูถึงสิทธิของตนเองและสนับสนุนใหคนพิการได
ใชบริการดานตางๆ ที่หนวยงานภาครัฐ และเอกชน จัดสําหรับคนพิการ เพื่อใหคนพิการไดรับการ
พัฒนาและสามารถมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
   อันสอดคลองกับ พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ. 
2550 ที่วาคนพิการมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ
ตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ ตามมาตรา 20 ดังตอไปน้ี 

 1. การบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทยและคาใชจายใน
การรักษาพยาบาล คาอุปกรณ เคร่ืองชวยความพิการ และสื่อสงเสริมพัฒนาการ เพื่อปรับสภาพทาง
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคมพฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือเสริมสรางสมรรถภาพใหดีขึ้น 
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

 2. การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติหรือแผนการศึกษาแหงชาติ
ตามความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะหรือในสถานศึกษาทั่วไป หรือการศึกษาท างเลือก         
หรือการศึกษานอกระบบโดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อ บริการ 
และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม 

 3. การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ การใหบริการท่ีมีมาตรฐาน การคุมครอง
แรงงาน มาตรการเพ่ือการมีงานทํา ตลอดจนไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการ
สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกเทคโนโลยีหรือความชวยเหลืออ่ืนใด เพื่อการทํางานและประกอบอาชีพ
ของคนพิการ ตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานประกาศ
กําหนด 
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 4. การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอยาง
เต็มท่ีและมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานแหงความเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนไดรับสิ่งอํานวย
ความสะดวกและบริการตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับคนพิการ 

 5. การชวยเหลือใหเขาถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนาและ
บริการอันเปนสาธารณะ ผลิตภัณฑที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิต การชวยเหลือทางกฎหมายและ
การจัดหาทนายความวาตางแกตางคดี ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 6. ขอมูลขาวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารสําหรับคนพิการทุกประเภทตลอดจน
บริการสื่อสาธารณะจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนดในกฎกระทรวง 

 7. บริการลามภาษามือตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  8. สิทธิที่จะนําสัตวนําทาง เคร่ืองมือหรืออุปกรณนําทาง หรือเคร่ืองชวยความ
พิการใด ๆติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานท่ีใด ๆ เพื่อประโยชนในการเดินทาง และการไดรับสิ่ง
อํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ โดยไดรับการยกเวนคาบริการ คาธรรมเนียม และคาเชา
เพิ่มเติมสําหรับสัตว เคร่ืองมืออุปกรณ หรือเคร่ืองชวยความพิการดังกลาว 

9. การจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนดในระเบียบ 

 10. การปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย การมีผูชวยคนพิการ หรือการจัดใหมี
สวัสดิการอ่ืนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบผูชวยคนพิการ ใหมี
สิทธิไดรับการลดหยอนหรือยกเวนคาบริการ คาธรรมเนียมตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

   ผูชวยคนพิการ ใหมีสิทธิไดรับการลดหยอนหรือยกเวนคาบริการ คาธรรมเนียม
และคนพิการที่ไมมีผูดูแลคนพิการ มีสิทธิไดรับการจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยและการเลี้ยงดูจาก
หนวยงานของรัฐ ในกรณีที่มีสถานสงเคราะหเอกชนจัดท่ีอยูอาศัยและสวัสดิการใหแลว รัฐตองจัด
เงินอุดหนุนใหแกสถานสงเคราะหเอกชนน้ัน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดใน
ระเบียบ 

 

   นอกจากน้ันผูดูแลคนพิการมีสิทธิไดรับบริการใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรม
ทักษะ การเลี้ยงดู การจัดการศึกษา การจัดการสงเสริมอาชีพและการมีงานทํา ตลอดจนความ
ชวยเหลืออ่ืนใด เพื่อใหพึ่งตนเอง และผูดูแลคนพิการมีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษีหรือยกเวนภาษี 
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ตามท่ีกฎหมายกําหนดองคกรเอกชนที่จัดใหคนพิการไดรับสิทธิประโยชนตามมาตราน้ี มีสิทธิ
ไดรับการลดหยอนภาษีหรือยกเวนภาษีเปนรอยละของจํานวนเงินคาใชจายตามที่กฎหมายกําหนด 

  จากการศึกษา สรุปไดวา พระราชบัญญัติการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 ไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการในดานตางๆ เพิ่มมากข้ึน จากเดิม        
ตามพระราชบัญญัติโดยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ .ศ. 2534 ซึ่งกําหนดเฉพาะสิทธิทาง
การแพทย การศึกษา อาชีพ และสังคม พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ไดเพิ่มสิทธิในการเขาถึงบริการ
สวัสดิการในดานตางๆเพิ่มมากข้ึน เชน การเขาถึงขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดให
มีลามมือ การกําหนดเก่ียวกับการใชสัตวนําทาง และอุปกรณนําทาง ทั้งน้ีเพื่อเปนการสงเสริมใหคน
พิการสามารถรับรูสิทธิของตนเอง  และการสนับสนุนใหคนพิการไดรับบริการดานตางๆท่ี
หนวยงานภาครัฐและเอกชนจัดข้ึนสําหรับคนพิการเพื่อใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระ มี
ศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยและเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีสวนรวมทางสังคมอยางเต็มท่ีและมี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

 2.5 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559  
 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 เปนแผน

ยุทธศาสตรที่ดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ. 2550 
ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ มีหนาท่ีเสนอ
นโยบาย แผนหลัก และโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิกา ร ทั้งน้ี 
สาระสําคัญของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับนี้มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 

คําแถลงนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ซึ่งเปนกฎหมายระหวาง
ประเทศที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 

 โดยแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 โดยมี
วิสัยทัศน “คนพิการดํารงชีวิตอิสระรวมกับทุกคนในสังคมอยางมีความสุข สามารถเขาถึงสิทธิอยาง
เสมอภาค และเทาเทียมกัน”  

 โดยแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  ฉบับที่  4 ประกอบดวย  5 
ยุทธศาสตรที่สําคัญ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเขาถึงสิทธิอยางเสมอภาคและเทาเทียม โดยไมเลือก
ปฏิบัติตอคนพิการและผูดูแลคนพิการ  
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 ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสภาพแวดลอม พัฒนาเทคโนโลยี และขอมูลขาวสารท่ีคน
พิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได  

 ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเสริมพลังอํานาจใหแกคนพิการและผูดูแลคนพิการ  
 ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมศักยภาพและความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการและ

เครือขาย     
 ยุทธศาสตรที่ 5 สรางเสริมเจตคติเชิงสรางสรรคตอความพิการและคนพิการ ตามท่ี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษยเสนอ 

 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555 – 

2559 ไดเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการสําคัญใน
การสรางสังคมท่ีบูรณาการเพ่ือคนพิการและทุกคนในสังคม ใหคนพิการสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนไดจากสิทธิอยางเทาเทียมและเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติตอคนพิการและผูดูแลคน
พิการ มีบริการเพ่ือใหคนพิการเขาถึงสิทธิตามกฎหมายและตอบสนองความจําเปนของคนพิการแต
ละประเภท สรางสภาพแวดลอม พัฒนาเทคโนโลยี และขอมูลขาวสารท่ีคนพิการสามารถเขาถึงและ
ใชประโยชนได รวมถึงการสรางพลังอํานาจใหคนพิการสามารถเขาถึงบริการตางๆท้ังดาน
การแพทย การศึกษา อาชีพและการมีงานทํา กีฬา และการทองเที่ยว รวมถึงการปรับปรุงกลไกดาน
การเงินการคลังและงบประมาณเพ่ือการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมีประสิทธิภาพ 
และกระจายอํานาจสูทองถิ่นภาคประชาสังคมและภาคสวนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิผล และ
สรางความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการและเครือขายในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานคน
พิการอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดบริการใหแกคนพิการไดอยางมีมาตรฐาน 
รวมถึงการสรางเสริมเจตคติเชิงสรางสรรคตอความพิการและคนพิการใหตระหนักรูเกี่ยวกับสิทธิ 
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมในสังคม สําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ
ประเทศไทย ในระยะแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 จะตอง
เผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญภายใตกระแสโลกาภิวัฒน  ทั้งท่ีเปนการเปลี่ยนแปลงระยะ
ยาวที่ไดเร่ิมมาแลวและจะทวีความเขมขนมากข้ึน การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับโลกและใน
ประเทศ จะสงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย ทั้งท่ีคาดวาจะเปน
โอกาสใหสามารถใชจุดแข็งในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสวนที่เปนภัยคุกคามที่
ตองแกไขจุดออนเพื่อระมัดระวังและปองกันผลดานลบท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการดังนั้น จึงจําเปนตองประเมินสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีจะมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการของประเทศไทย ในระยะตอไปอยางรอบคอบ เพื่อใหมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลงได
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อยางเหมาะสมและสามารถพัฒนาคุมครองสิทธิคนพิการไดอยางเสมอภาคและเปนรูปธรรมตอไป 
(แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559) 

 2.6 กฎกระทรวงกําหนดส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพล
ภาพและคนชรา พ.ศ.2548 

 กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพล
ภาพและคนชรา พ.ศ.2548 มีสาระสําคัญ คือ กําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูพิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา ไดแก โรงพยาบาล สถานพยาบาล อาคารท่ีทํา
การของราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา สถานีขนสงมวลชน โรงมหรสพ โรงแรม สนามกีฬา 
ศูนยการคา เปนตน ทั้งน้ีไดกําหนดลักษณะท่ีเหมาะสมของสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีตองจัดใหมี 
ประกอบดวย ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก ทางลาดและลิฟต บันได ที่จอดรถ ทางเขาอาคาร 
ทางเดินระหวางอาคาร ประตู หองสวม เปนตน ซึ่ง ศรันยดิษฐ เบญจพงศ (2552: 19) กลาววา เมื่อ
กลาวถึงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการแลว คนท่ัวไปมักคิดวาเปนสิ่งท่ีอํานวยใหคนพิการ
อยูอยางสุขสบาย แตแทจริงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการน้ัน เปนสิ่งท่ีขจัดอุปสรรคและ
ขอจํากัดในการเขาถึงสิทธิและโอกาส ดวยเหตุที่ผูพิการมีมีความแตกตางทางรางกาย โดยความ
แตกตางก็พบไดกับคนทุกคนตามธรรมชาติ เชน สูง ต่ํา อวน ผอม หญิงมีครรภ ผูสูงอายุ ฯลฯ 
ฉะนั้นการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมจึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหทุกคนอยูรวมกันในสังคม
ไดอยางปกติสุข  

 เน่ืองจากสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหคนพิการ
สมารถดําเนินชีวิตอยางเปนอิสรภาพไดดวยการพึ่งตนเอง สามารถเขาถึงอาคารสถานท่ี ซึ่งเปน
แหลงใหบริการสวัสดิการแกคนพิการ และทําใหคนพิการสามารถเขารวมในกิจกรรมตางๆ ไดเทา
เทียมกับบุคคลอ่ืนๆ   
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

งานวิจัยภายในประเทศ 
  แววดาว ทองเจิม (2540) ทําการศึกษาเร่ือง การมองตนเองและโลกทัศนของเด็กพิการ

ตาบอด: ศึกษากรณีเด็กในโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพมหานคร 

 ผลการศึกษาพบวา เด็กที่อยูกับพอแมจะมองภาพรวมในครอบครัววาทุกคนใน
ครอบครัวรัก และเอาใจใสดูแลตนเองเปนอยางดี สวนเด็กที่อยูกับญาติจะมองวาความสุขใน
ครอบครัวของตนเองลดนอยลงกวาเด็กที่อยูกับพอแม แตก็พยายามปรับตัวใหเขากับบุคคลใน
ครอบครัวได การมองตนเองเกี่ยวกับเพื่อน เด็กทุกคนตองการท่ีจะมีเพื่อนท้ังท่ีมีรางกายปกติและ
พิการทางการเห็น ซึ่งเด็กจะมีทั้งเพ่ือนท่ีบานและโรงเรียน และคิดวาเพ่ือนๆ ที่ตนเองคบอยูนั้นเปน
คนดีและจะคบกันตลอดไป การมองตนเองเกี่ยวกับตนเองเด็กจะมองวาตนเองพิการและยอมรับใน
ความพิการของตนเองไดลักษณะนิสัยของแตละคนจะแตกตางกันไป ที่เกิดมารางกายพิการคิดวา
เปนเพราะโชคชะตา การมองตนเองในดานสังคม เด็กจะใหความสําคัญในสังคมมาก เพราะตนเอง
จะตองเผชิญอยูในสังคมตลอดไป และตองปรับตัวเองเพ่ือใหเขาอยูในสังคมไดสิ่งท่ีเด็กตองการจาก
สังคม คือ เร่ืองการศึกษา และการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมสําหรับคนพิการ เพราะคิดวาเปน
ความสําคัญกับคนพิการทางการเห็นมาก โลกทัศนในการเขาใจในฐานะท่ีตนเองเปนสมาชิกของ
สังคม เด็กมีความเห็นวา คนในสังคมยอมรับคนพิการมากขึ้นและใหการชวยเหลือเด็กพิการ และคิด
วาในอนาคตการชวยเหลืออาจจะดีขึ้นไปอีก โลกทัศนการเขาใจในสภาพแวดลอม เด็กจะมอบ
สภาพแวดลอมในโรงเรียนเหมือนกัน แตสภาพแวดลอมที่บานจะมีความแตกตางกันไป และสังคม
โลกโดยท่ัวไปมีทั้งสิ่งท่ีดีและไมดี โลกทัศนการเขาใจในธรรมชาติ ความคิดดานธรรมชาติของเด็ก
จะเปนความรูสึกนึกคิดและจินตนาการท่ีเด็กไดเรียนรูมาถึงแมวาจะไดไปสัมผัสจากสถานที่จริง
โลกทัศนในสิ่งเหนือธรรมชาติ เด็กจะเช่ือเร่ืองของการทําความดีและความช่ัว เชื่อในเร่ืองพุทธ
ศาสนา มีความเชื่อเก่ียวกับเร่ืองบาปกรรม เพราะคิดวาตนเองเคยทํากรรมในส่ิงท่ีไมดีไว เมื่อเกิดมา 

 นวลนอย บุญวงศ (2541) ไดทําการศึกษาเร่ือง แนวทางการออกแบบสภาพแวดลอม 

ภายในอาคารเพ่ือคนพิการ  
 ผลการศึกษา พบวา แนวทางการสรางสภาพแวดลอมภายในอาคารดวยการขจัด

อุปสรรคตอการเขาถึง การเขาสูและการใชงานของคนพิการ นับเปนหลักการออกแบบพ้ืนฐาน
พื้นฐานท่ียอมรับกันท่ัวไป ผลการศึกษาแนวทางการดําเนินงานจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสราง
ซีทดานผูเรียนควรจัดใหเมื่ออายุยังนอยและจัดทันทีเมื่อพบเด็กพิเศษ ดานสภาพแวดลอมทาง
กายภาพควรจัดสภาพโรงเรียนใหมีหองสอนเสริมวิชาการสําหรับบริการผู เกี่ยวของดาน
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สภาพแวดลอมดานบุคคลที่เกี่ยวของ ผูบริหาร ครูตองมีความรูและประสบการณมีเจตคติที่ดี
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม ดานกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนควรปรับหลักสูตรให
สอดคลองกับความแตกตางของเด็กพิเศษเปนรายบุคคล ดานเคร่ืองมือ รัฐบาลควรกําหนดนโยบาย
ใหชัดเจนสามารถนาํไปปฏิบัติไดจริง ควรมีบุคลากรการศึกษาพิเศษและนักวิชาชีพเขามาชวยเหลือ
ในการจัดการเรียนรวม 

 อานนท  ตั้งพิทักษไกร (2544) ทําการศึกษา เร่ือง ความเสมอภาคของโอกาสการฟนฟู
สมรรถภาพทางการศึกษาและสังคมของคนพิการ: ศึกษากรณีคนพิการตาบอด  

 ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารและการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีศูนยการ
เรียนรวมโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพมหานคร จัดสงนักเรียนตาบอดไปโรงเรียนในโครงการ
เรียนรวมโดยไมตองสอบแขงขันและประสานงานกับโรงเรียนโดยมีครูการศึกษาพิเศษหรือครูสอน
เสริมและสนับสนุนสื่อตาง ๆ สภาพการเรียนรวมและกระบวนการเรียนการสอนโรงเรียนท่ีเรียน
รวมจัดรูปแบบการเรียนรวมแบบเต็มเวลาท่ีมีนักเรียนปกติในช้ัน กิจกรรมการเรียนมีการปรับใน
บางรายวิชาท่ีมีการปฏิบัติ นักเรียนที่บกพรองทางการเห็นมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
เชนเดียวกับนักเรียนปกติ การประเมินผลมีปญหาเร่ืองเวลาในการสอบนอยและการประสานงาน
ระหวางครูสอนเสริมและครูประจําวิชายังไมดีพอ ไมมีแผนการสอนรายบุคคลสําหรับคนพิการ การ
จัดการเรียนรวมยังขาดการทํางานเปนหมูคณะ มีการประสานงานในเร่ืองเฉพาะหนา ไมมีการ
กําหนดเปาหมายและวางแผนรวมกัน นักเรียนที่บกพรองทางการเห็นมีความสัมพันธอันดีกับ
ครูผูสอนและตองการความชวยเหลือเปนพิเศษจากครูในเร่ืองการเรียน ดานความสัมพันธกับ
นักเรียนปกติมีการยอมรับและชวยเหลือในการเรียนแบบเพ่ือนชวยเพื่อน และครูสอนเสริมมี
ความสําคัญในการสนับสนุนการเรียนของนักเรียนท่ีบกพรองทางการเห็น การสอนเสริม การผลิต
สื่ออักษรเบรลลเปนตน แตยังขาดบุคลากรทางการศึกษาพิเศษท่ีพอเพียง และไมมีการอบรม
ครูผูสอนทําใหขาดทักษะในการสอนนักเรียนที่บกพรองทางการเห็น งบประมาณก็เปนปจจัยสําคัญ
ทําใหมีปญหาดานสื่อวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเห็นจึงตาม
บทเรียนไมทัน แมอุปสรรคในการเรียนรวมแตสวนใหญก็มีทัศนคติในทางบวก มีความสุขในการ
เรียนตองการเรียนรวมตอไป รูสึกวาตัวเองมีคุณคาเปนสวนหน่ึงในการเรียนและคิดวาตนเองมี
ความสามารถที่จะเรียนรวมได และพยายามปรับตัวมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนเหมือน
เพื่อนนักเรียนปกต ิ
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 ศิริพร สุขสงวน (2545) ทําการศึกษาเร่ือง ศึกษาความคิดเห็นของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวเก่ียวกับปญหาการเดินทางในกรุงเทพมหานคร  

 ผลการศึกษาพบวาปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งท่ีเปนปญหามากท่ีสุดคือ 
ปญหาเร่ืองไมมีที่จอดรถสําหรับผูพิการ และสถานท่ีที่จะไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคน
พิการ ปญหาจากการใชบริการขนสงสาธารณะ ที่พบมากจากการโดยสารรถประจําทางคือ รถแนน
ยืนเบียดคนไมไหว และรถวีลแชรขึ้นไมได จากรถแท็กซี่ที่พบมากคือ คนขับรถไมใหความ
ชวยเหลือ และคาบริการแพง สวนปญหาจากการใชรถไฟฟาคือ ไมมีลิฟตขึ้นทุกสถานี ทําใหคน
พิการไมสามารถข้ึนไปใชบริการได ปญหาจากการใชรถยนตสวนตัวคือ ราคาแพงและคา
บํารุงรักษาสูง ปญหาจาการใชกายอุปกรณหรือเคร่ืองชวยเดิน ไมสามารถใชรถวีลแชรไดทุกทีที่ไป 
และอุปกรณที่ใชเกะกะเวลาข้ึนรถโดยสารประจําทาง ปญหาจากกฎหมายและการนําไปใชคือ 
รัฐบาลไมเขมงวดจริงจังในการปรับปรุงสิ่งกํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และปญหาเร่ือง
การยังไมมีการออกใบอนุญาตขับรถอยางถูกกฎหมายใหกับคนพิการท่ีใชรถดัดแปลง ปญหาจาก
บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกลชิดเห็นวาคนพิการควรอยูกับบาน ไมพาออกไปไหน และปญหา
เร่ืองรายไดไมพอกับรายจายในการเดินทาง และพบวาผูพิการตองการใหรัฐบาลท้ังในเร่ืองออกเปน
กฎหมาย  และจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ เพื่อใหใชบริการตางๆรวมกับคนท่ัวไป
ได 

 เกศกัญญา ชาญเชี่ยวกอบกิจ (2545) ไดทําการศึกษาเร่ือง กระบวนการสื่อสารในการ
เรียนรวมของเด็กตาบอดกับเด็กสายตาปกติในหองเรียน 

 ผลการศึกษาพบวา 
 1.กระบวนการสื่อสารของครูที่สอนในหองเรียนรวมจะประสบความสําเร็จจากการ

สรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางครูกับเด็ก และการใชทักษะการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจในการ
เรียนการสอน 

 2.การปรับตัวของเด็กตาบอดในการเรียนรวมกับเด็กสายตาปกติจะปรับตัวไดเร็วกวา
หากเด็กมีความสนใจในเน้ือหาวิชาน้ันๆ มีความเคารพศรัทธาอาจารยที่สอนและไดรับชวยเหลือ
จากเพื่อนสายตาปกติโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อนท่ีเปนเพศเดียวกัน 

 3.การปรับตัวของเด็กสายตาปกติในการเรียนรวมกับเด็กตาบอด ขึ้นอยูกับพื้นฐาน
ครอบครัว สภาพแวดลอม และการเตรียมความพรอมของโรงเรียนเปนสวนหน่ึงท่ีสนับสนุนในการ
ปรับตัวของเด็กสายตาปกติในการเรียนรวมกับเด็กตาบอด 
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 กันยา จันทรใจวงศ (2546) ไดทําการศึกษา เร่ืองการจัดการเรียนรวมของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษในระดับอนุบาลของโรงเรียนใน สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ สังกัดสํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานครและสังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชน  

 ผลการศึกษาพบวา แตละโรงเรียนมีรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรวมท่ี
คลายคลึงกัน ทั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือตองการใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับการพัฒนา ทุกๆ 
ดานใหใกลเคียงกับเด็กปกติที่มีความตองการพิเศษท่ีเขาเรียนโรงเรียนเรียนรวมจะตองมีความพรอม
และไดรับการกระตุนพัฒนาการดานตางๆ มากอนที่จะเขาเรียนและโรงเรียนจะตองมีการเตรียมการ
ในดานบุคลากรตางๆ เตรียมในเร่ืองอาคาร สถานท่ีงบประมาณ การจัดกิจกรรมและการประเมินผล
การเรียนรวม เพ่ือที่จะทําใหการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด 

 พิมพชนก สุวรรณโชติ (2553) ทําการศึกษาเร่ิอง ศึกษาสภาพและปญหาในการบริหาร
จัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ดานผูเรียน และสภาพแวดลอม ของ
โรงเรียนแกนนํา จัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค 
  ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารการจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท  (SEAT 

Framework) ในดานผูเรียน และดานสภาพแวดลอม ของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนจัดการเรียน
รวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค ผูวิจัยไดสรุปผล โดยรวมพบวา อยูในระดับ
ปานกลางปญหาการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท  (SEAT Framework) ในดาน
ผูเรียน และดานสภาพแวดลอม ของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครสวรรค ผูวิจัยไดสรุปผล โดยภาพรวมพบวา อยูในระดับนอย การเปรียบเทียบปญหา
ในการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) ในดานผูเรียน และดาน
สภาพแวดลอม ของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครสวรรค พบวาโรงเรียนขนาดตางกันมีปญหาในการบริหารจัดการเรียนรวมแตกตางกัน          
โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีปญหาในการบริหารจัดการเรียนรวม  มากกวาโรงเรียนขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ 

 วิชุดา นาคะอินทร (2553) ทําการศึกษาเร่ือง พัฒนาการดานการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมในประเทศไทย พ.ศ. 2482 - 2551. 

 ผลการวิจัย พบวา ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาแบบเรียนรวม รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ระหวาง พุทธศักราช  2489 - 2521 ไมมีขอบัญญัติที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม เพียงแตเปนการกําหนดหลักการเก่ียวกับการจัดการศึกษาท่ัวไปไวเปน
แนวทางในการปฏิบัติใหกับปวงชนชาวไทย แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
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2534, 2540 และ 2550 พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ไดมีบัญญัติเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมของประเทศไทย โดยเร่ิมมีขอบังคับใหหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ    
ดําเนินการจัดการศึกษาใหกับผูพิการหรือทุพพลภาพรวมทั้งการสงเคราะหและจัดสวัสดิการเพ่ือให
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ถือเปนจุดเร่ิมตนและความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาพิเศษและการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 

 ดานนโยบายเก่ียวกับการศึกษาแบบเรียนรวม พบวามีพัฒนาการของนโยบายที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ตั้งแตแผนการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2520 แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2535 และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 - 2559 โดยกาหนดให การศึกษาพิเศษ 
เปนการศึกษาท่ีมุงใหผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ ไดเรียนรูอยาง
เหมาะสมกับสภาพรางกาย จิตใจและความสามารถ อาจจัดเปนสถานศึกษาเฉพาะหรือจัดใน
สถานศึกษาปกติตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา และการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมสามารถจัดการศึกษาไดทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (2540 – 2544) มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมชัดเจนที่สุด เกิดพัฒนาการของระบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนพิการในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน จัดการศึกษาแบบเรียนรวมหรือแยกชั้นเรียนพิเศษในโรงเ รียนเรียนรวม จัดระบบการ
บริหารสําหรับการศึกษาแบบเรียนรวมตลอดจนการจัดต้ังศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดครบท้ัง 
76 จังหวัด 

 ดานผลการดําเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม พบวา พัฒนาการของการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทย ตั้งแต พ .ศ. 2482 - 2551 ภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวของท่ีเปน
ขอบังคับใหมีการดาเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และนโยบายท่ีเปนการกาหนดแนวทางการ
ปฏิบัติ สงผลใหการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เกิดโครงการ โรงเรียน
เฉพาะทาง มูลนิธิ หนวยงาน และสถาบันที่เกี่ยวของและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
อยางมากมาย ทาใหคนพิการ มีโอกาสเขารับการศึกษาในโรงเรียนท่ัวไปและ สถานสงเคราะหอ่ืนๆ 
อยางท่ัวถึง โดยเฉพาะอยางย่ิงในปจจุบันไดมีแนวทางในการพัฒนาคนพิการ ใหไดรับการดูแล
สวัสดิการในดานตาง ๆ เชน การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย การบําบัดรักษา การศึกษา การฝก
อาชีพ ตลอดจนการสังคมสงเคราะห ทาใหคนพิการและผูดอยโอกาส ผูทุพพลภาพไดรับโอกาสทาง
การศึกษามากข้ึน 
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งานวิจัยตางประเทศ 
 Bishop (1986) ไดทําการศึกษาองคประกอบท่ีทําใหการเรียนรวมของเด็กที่มีความ
บกพรองทางการมองเห็นประสบความสําเร็จ พบวา องคประกอบท่ีสําคัญที่สุดตามลําดับ ไดแก ครู
ปกติที่มีความยืดหยุนและการใหการยอมรับ ปฏิสัมพันธและการยอมรับของเพื่อนนักเรียน ทักษะ
ทางสังคม ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ภาพพจนที่ดีเก่ียวกับตนเอง การพ่ึงตนเอง ทัศนคติที่ดีใน
ครอบครัว แรงจูงใจ บุคลากรสนับสนุน สื่อวัสดุอุปกรณที่พียงพอ 

 Gordorr (1986) ไดทําการศึกษาองคประกอบท่ีสงผลตอความสําเร็จในการเรียนรวม 
โดยศึกษาองคประกอบทางทฤษฎีกับการปฏิบัติจริงของโรงเรียนตางๆ ที่มีการเรียนรวม ผลปรากฏ
วา ตัวแปรที่งทางทฤษฎีและการปฏิบัติสอดคลองกัน กลาวคือ องคประกอบท่ีมีผลตอความสําเร็จ
ในการเรียนรวม ไดแก  
 1.ทัศนคติของครูที่สอนเด็กปกติตอการเรียนรวม 

 2.ความสามารถในการเรียนและทักษะทางสังคมของเด็กพิเศษ 

 3.ทัศนคติของบุคลากรทางการศึกษาพิเศษตอการเรียนรวม 

 4.ทัศนคติของเด็กปกติตอเด็กพิเศษ 
 5.หลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงแลว 

 6.ทัศนคติของเด็กพิเศษตอการเรียนรวม 

 7.ทัศนคติของเด็กปกติตอการเรียนรวม 

 Steele and Wolanin (2004) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาโอกาส
สําหรับนักศึกษาท่ีมีความบกพรอง พบวา นักศึกษาท่ีมีความบกพรองมีโอกาสเทาเทียมในการเขา
ศึกษา แตยังมีอุปสรรคและโอกาสในการเขาถึงพ้ืนท่ีสาธารณะในสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษา
พิการ 

 Hadjikakou and Hartas (2007) ไดทําการศึกษาเร่ืองขอกําหนดในระดับอุดมศึกษา
สําหรับนักศึกษาที่มีความบกพรอง พบวา นักศึกษาที่ไดเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามีจํานวน
เพ่ิมข้ึน ซึ่งนักศึกษากลุมดังกลาวไดรับการบริการสนับสนุนให เขาถึงสื่อหรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกจากสถาบันการศึกษาท่ีนักศึกษาไดเขาไปเรียน 

 กลาวโดยสรุป งานวิจัยตางๆ ทั้งงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศท่ียกมา
นั้นเปนการศึกษาเก่ียวกับการศึกษาสําหรับผูพิการทางสายตา ซึ่งเปนการศึกษาสําหรับผูพิการทาง
สายตาในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยกลาวถึงโอกาสและความเสมอภาค การจัดการ
ศึกษาแบบเรียนรวม กระบวนการสื่อสาร สภาพและการบริหารจัดการการศึกษาแบบเรียนรวม 
รวมถึงการปรับตัวของนักเรียนพการทางสายตา โดยงานวิจัยที่ไดศึกษาและทบทวนนั้นมีความ
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เกี่ยวของกับเร่ืองท่ีผูศึกษากําลังศึกษา คือ เร่ืองเก่ียวกับนโยบายการสงเสริมโอกาสทางการศึกษา
ของนักเรียนพิการทางสายตา ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรครูใน
สถานศึกษาใหแกนักเรียนพิการทางสายตา และศึกษาการจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพสําหรับ
นักเรียนพิการทางสายตา เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสม สอดคลองและตรงตามความตองการตาม
ศักยภาพของนักเรียนพิการทางสายตา นอกจากน้ียังมีประเด็นอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับผูพิการทางสายตา 
ไมวาจะเปนเร่ืองของ การมองตนเองและโลกทัศนของเด็กพิการ การออกแบบสภาพแวดลอม และ
การมีงานทํา ซึ่งลวนแลวแตมีความสําคัญและเก่ียวของกับผูพิการทางสายตา 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การศึกษาเร่ือง “การจัดการศึกษาสําหรับผูพิการทางสายตา: กรณีศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูศึกษามีจุดประสงค
ที่จะศึกษาเก่ียวกับนโยบายการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนพิการทางสายตา ศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรครูในสถานศึกษาใหแกนักเรียนพิการทางสายตา 
และศึกษาการจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพสําหรับนักเรียนพิการทางสายตาในเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานครโดยใชระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการศึกษาขอมูล
จากเอกสาร สิ่งพิมพ วารสาร และงานวิจัย ทั้งท่ีเปนแนวคิด กฎหมาย พระราชบัญญัติ และความรู
เบื้องตนเกี่ยวเกี่ยวกับความพิการ การเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกดังนี้ 

 การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เปนวิธีในการเก็บ
ขอมูล เนื่องจากเปนวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับการศึกษาเพ่ือทําความเขาใจในความคิด มุมมองและ
ทัศนคติของผูใหขอมูล โดยเปดโอกาสใหผูใหสัมภาษณสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอมูลได
อยางเต็มท่ี ซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิงตอการสัมภาษณเกี่ยวกับประเด็นที่ผูวิจัยตองการศึกษา     
(สุภางค จันทวานิช, 2554) 

 
เกณฑในการเลือกพ้ืนท่ีในการศึกษา 

 พื้นท่ีที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดเลือกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปน
โรงเรียนท่ีมีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับนักเรียนพิการทางสายตา  ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยผูศึกษาใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เปนเกณฑในการเลือกพื้นที่โรงเรียน จํานวน 3 แหง ทั้งน้ี ผูศึกษาไมขอเปดเผยรายช่ือ
โรงเรียนที่ใหขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี 
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 เน่ืองจากโรงเรียนทั้ง 3 แหงนี้ เปนโรงเรียนท่ีอยูในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมแบบเต็มเวลา และรับนักเรียนพิการทางการเห็นเขามาเรียนรวมตั้งแต          
ป พ.ศ. 2540 จนถึงปจจุบัน ซึ่งเขาหลักเกณฑตามที่ผูศึกษาตั้งไว  
 

เกณฑในการเลือกกลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา 

  กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ประกอบดวย  

 1. ผูบริหารสถานศึกษา  
 2. ครูผูสอนทั้ง 8 กลุมสาระวิชา  
 3. นักเรียนพิการทางสายตาในระดับมัธยมศึกษา  
 จากหลักเกณฑดังกลาว พบวา มีผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 3 ราย ครูผูสอนทั้ง 8 

กลุมสาระวิชา จํานวน 24 ราย และนักเรียนพิการทางสายตาในระดับมัธยมศึกษาจํานวน 10 ราย 
เปนกลุมตัวอยางในการศึกษา ซึ่งเขาหลักเกณฑตามที่ผูศึกษาตั้งไว ทั้งนี้ ผูศึกษาไมขอเปดเผยรายช่ือ
ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และนักเรียนพิการทางสายตาท่ีใหขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี 

 1. ผูบริหารสถานศึกษา  
 เหตุผลในการเลือก ผูบริหารโรงเรียนเปนประชากรที่ใชในการศึกษา เนื่องจาก

ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวการนํานโยบายมามาปฏิบัติ และใหขอมูลดานการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน ซึ่งเขาหลักเกณฑตามที่ผูศึกษาตั้งไว 

 2. ครูผูสอนทั้ง 8 กลุมสาระวิชา  
 เหตุผลในการเลือกครูผูสอน ทั้ง 8 กลุมสาระวิชา จํานวน 24 ราย  ซึ่งมาจาก

โรงเรียนละ 8 ราย และมาจาก 8 กลุมสาระวิชา จากท้ัง 3 โรงเรียน โดยเลือกจากครูที่มีประสบการณ
ในการสอนเด็กพิการทางสายตา 1 ป ขึ้นไป เนื่องจากครูผูสอนแตละสาระวิชา เปนครูที่มี
ประสบการณในการสอนนักเรียนพิการทางสายตาและใกลชิดกับนักเรียนพิการทางสายตาโดยตรง 
สามารถใหขอมูลที่ เปนขอเท็จจริงและมีความชัดเจน  และในแตละสาระวิชาน้ันมีแนวทาง           
และทักษะในการสอนตางกัน จึงเปนเหตุผลในการเลือกเปนกลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา 

 3. นักเรียนพิการทางสายตาในระดับมัธยมศึกษา  
 เหตุผลที่ เลือกนักเรียนพิการทางสายตาระดับมัธยมศึกษาในมูลนิธิ  เปนกลุม

ประชากรที่ใชในการศึกษา เน่ืองจากนักเรียนพิการทางสายตาเปนผูที่ไดเกี่ยวของโดยตรงจากการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับนักเรียนพิการทางสายตา จึงเปนเหตุผลในการเลือกนักเรียน
พิการทางสายตา โดยเปนนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไมนอยกวา 3 ป 
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ซึ่งเปนแบง 2 กลุม คือ 1.) นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 2.) เปนนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวนท้ังสิ้น 10 ราย และเหตุผลในการสัมภาษณนักเรียนพิการทางสายตา 
จํานวน 10 ราย เนื่องจากการสัมภาษณนักเรียนพิการทางสายตา ผูศึกษาจะทําการสัมภาษณได
ในชวงที่นักเรียนกลุมนี้กลับจากโรงเรียนมายังมูลนิธิ และเปนชวงท่ีนักเรียนพิการทางสายตากลุมน้ี
ทําการบานเสร็จเรียบรอยจากการสอนของอาสาสมัคร หรือระหวางท่ีนักเรียนพิการทางสายตารอ
อาสาสมัครสอนการบาน จึงทําใหไดทําการสัมภาษณนักเรียนพิการทางสายตาเพียง 10 ราย โดยผู
ศึกษามีความต้ังใจจะสัมภาษณนักเรียนพิการทางสายตาใหไดมากกวาน้ี แตดวยขอจํากัด ทําให
นักเรียนพิการทางสายตาจํานวน 10 รายนี้ เพียงพอในการตอบคําถาม  

 การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เนื่องจากการศึกษาเก่ียวกับนโยบายการสงเสริม
โอกาสทางการศึกษาของนักเรียนพิการทางสายตา เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
บุคลากรครูในสถานศึกษาใหแกนักเรียนพิการทางสายตาและเพื่อศึกษาการจัดการสภาพแวดลอม
ทางกายภาพสําหรับนักเรียนพิการทางสายตานั้น ผูใหขอมูลเปนผูมีประสบการณตรงท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ซึ่งสามารถใหขอมูลในลักษณะเจาะลึกได ดังน้ันเพ่ือใหไดขอมูล
ที่ถูกตองตรงประเด็น เชื่อถือได และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยนี้  จึงเลือกกลุม
ประชากรดังกลาว 

 
กลุมผูใหขอมูลหลัก 

กลุมผูใหขอมูลหลักในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูอํานวยการโรงเรียน  จํานวน 3 ราย 
ครูผูสอน จํานวน 24 ราย และนักเรียนผูพิการทางสายตา จํานวน 10 ราย เปนกลุมผูใหขอมูลหลักใน
การศึกษาคร้ังนี ้
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย ไปยัง
ผูอํานวยการโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 แหง 

เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูล 

 2. ผูวิจัยติดตอขอความอนุเคราะหจากผูอํานวยการโรงเรียน ในสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่รับนักเรียนผูพิการทางสายตาเขาไปเรียนรวมกับ
เด็กปกติ เพื่อขออนุญาตเขาไปเก็บขอมูล 
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 3. ผูวิจัยติดตอขอความอนุเคราะหผูอํานวยการมูลนิธิ เพื่อขอเก็บขอมูล จากนักเรียนผู
พิการทางสายตา  ที่ เขาเรียนในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 4. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยทําการสัมภาษณและนําแบบ
สัมภาษณไปยังโรงเรียนโดยมูลนิธิใหความชวยเหลือ 

 การเก็บขอมูลจะเปนการจดบันทึก ขณะทําการสัมภาษณและหลังทําการสัมภาษณ    
โดยการสัมภาษณจะเปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก และในเก็บขอมูลคร้ังน้ี ในบางคร้ังผูศึกษาอาจ
ตองใชการบันทึกเสียงในการเก็บขอมูล โดยผูศึกษาจะทําการขออนุญาต จากผูใหขอมูลกอนทุกคร้ัง
ที่จะทําการสัมภาษณ  ทั้งนี้ไมขอเปดเผยรายช่ือผูใหขอมูลและสถานที่ที่ใหขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี 
ผูศึกษาจะดําเนินการพิทักษสิทธิกลุมประชากรผูใหขอมูล โดยจะแจงผูใหขอมูลทราบกอนทุกคร้ัง
กอนทําการสัมภาษณในการตอบแบบสัมภาษณ ขอมูลที่ไดจะนํามาใชเฉพาะในการศึกษาคร้ังน้ี
เทานั้น และเปนความลับ จะไมมีผลประการใดตอผูตอบแบบสัมภาษณนี้ (ภาคผนวก ก) 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดใชแบบสัมภาษณ (Interview) เปนเคร่ืองมือในการวิจัย โดย
มีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (IOC: Item Objective Conguence Index) โดยใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความสอดคลองแลวนําผลตรวจสอบมาคํานวณหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับวัตถุประสงค  

 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสัมภาษณซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษา 
รวบรวมเอกสารและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบสัมภาษณนั้นแบงออกเปน 3 ชุด ดังนี ้
 แบบสัมภาษณชุดท่ี 1 เปนแบบสัมภาษณที่ใชสําหรับสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน 

 แบบสัมภาษณชุดท่ี 2 เปนแบบสัมภาษณที่ใชสําหรับสัมภาษณครูหัวหนากลุมสาระวิชา 
 แบบสัมภาษณชุดท่ี 3 เปนแบบสัมภาษณที่ใชสําหรับสัมภาษณนักเรียนพิการทางการเห็น       
 เปนคําถามท่ีมาจากการศึกษา และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความพิการ ซึ่งเปนคําถามท่ีเกี่ยวกับการนโยบายสงเสริมโอกาสดาน
การศึกษาท่ีเปนการสงเสริมโอกาสในการเรียนรูที่เหมาะสม กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองและตรงตามความตองการตามศักยภาพ และการจัดการสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเขาถึง
และใชประโยชนของนักเรียนพิการทางสายตา และรวมการหาแนวทางท่ีเหมาะสม สอดคลองและ
ตรงตามความตองการตามศักยภาพของนักเรียนพิการทางสายตา  
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การวิเคราะหขอมูล 

 การตรวจสอบขอมูล หลังจากไดเก็บขอมูลแลวนั้น ผูศึกษาตรวจสอบขอมูลกอนการ
วิเคราะหขอมูล ซึ่งเปนการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation)              
โดยวิธีการตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบแหลงที่มา 3 แหลง ไดแก (สุภางค จันทวานิช, 2554) 
 1. การตรวจสอบแหลงของเวลา ผูศึกษาทําการสัมภาษณ มีการจดบันทึก มีการขอ
อนุญาตในการบันทึกเสียงผูใหขอมูล ตามชวงเวลาตางๆอยางชัดเจน  

 2. การตรวจสอบสถานท่ี ผูศึกษามีหนังสือขอความอนุเคราะหในการไปเก็บขอมูลใน
สถานท่ีที่ทําการสัมภาษณ 

 3. การตรวจสอบบุคคล ผูศึกษามีแบบสัมภาษณที่มีขอมูลทางดานประชากรศาสตร     
ซึ่งสามารถยืนยันตัวบุคคลที่ทําการสัมภาษณ โดยสามารถตรวจสอบไปยังสถานที่ของผูใหขอมูลได 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณนั้น ผูศึกษาจะนําขอมูลมาจัดหมวดหมู          
และตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลที่ไดบันทึกไว เพื่อสะดวกในการวิเคราะหขอมูล
ดานตางๆ ที่ไดทําการศึกษา ดวยการเขียนพรรณนา ซึ่งในการวิเคราะหขอมูลนั้น ผูศึกษาไดเนน
ขอมูลเชิงคุณภาพเปนหลักในการวิเคราะห การวิเคราะหขอมูลโดยการนําเน้ือหาท่ีไดจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลมาเช่ือมโยงกับงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดนําเสนอในบทของการทบทวนวรรณกรรม  
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง “การจัดการศึกษาสําหรับผูพิการทางสายตา: กรณีศึกษา โรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูศึกษาไดสัมภาษณ
ผูใหขอมูลหลักเพ่ือศึกษาการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการทางสายตา ซึ่งทําการศึกษ าโดยการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลัก จึงสามารถสรุป
และนําเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงคการศึกษา  

 โดยผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนกลุมสาระวิชาตางๆ และนักเรียนผู
พิการสายตา ตลอดจนสังเกตสิ่งแวดลอมทางกายภาพในสถานศึกษา ตอบคําถามวิจัยในงานช้ินนี้
ที่วา การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในประเทศไทย คือ การจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด 
แตในทางปฏิบัติยังปรากฏความเหลื่อมล้ํา ไมเปนธรรมกับคนพิการในหลายๆ ดานโดยเฉพาะดาน
การศึกษาของคนพิการ เนื่องจากการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในประเทศไทย คือ การจัดการ
ศึกษาตามท่ีกฎหมายและนโยบายกําหนด แตการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายทางการศึกษายัง
ไมตอบสนองตอความตองการในการจัดการศึกษาของนักเรียนผูพิการทางสายตา ทั้งน้ี ผูศึกษาแบง
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคการศึกษาไดเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 นโยบายการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนพิการทางสายตา 
 ตอนท่ี 2  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรครูในสถานศึกษาใหแก

นักเรียนพิการทางสายตา 
 ตอนท่ี 3 การจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพสําหรับนักเรียนพิการทางสายตา 
 
ตอนท่ี 1 นโยบายการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนพิการทางสายตา 

 1.1 ดานผูเรียน 
 ผูวิจัยพบวา ผูเรียนมีความมุงม่ันและต้ังใจในการศึกษาหาความรู แมวาจะประสบ
ปญหาดานการเดินทางมาโรงเรียนอยูบาง ผูเรียนท่ีใหสัมภาษณตางใหขอมูลในทางเดียวกันวา 
การศึกษามีความสําคัญและเปนโอกาสเดียวในชีวิตท่ีจะยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะนักเรียน
พิการทางสายตาท่ีตองใหความสําคัญมากกวาเด็กปกติ การศึกษาจะทําใหมีวิชาความรูติดตัว
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สามารถประกอบอาชีพได  และรวมถึงการมีโอกาสมีงานทําในอนาคต ดังท่ี นักเรียน บี ในฐานะ
ตัวแทนของนักเรียนผูพิการสายตาโรงเรียนแหงหน่ึง กลาววา 

 “หนูคิดวาหนูโชคดีที่มีโอกาสไดเรียนหนังสือ มีเด็กอีกมากมายท่ีไมไดเรียน
หนังสือ การที่คนพิการมีโอกาสไดเรียนกับคนอื่นๆ จะไดไมถูกมองวาเปนเด็กดอย
โอกาส คือ สามารถรับประโยชนไดเทาเทียมกับเด็กตาดี เพื่ออนาคตขางหนาจะสามารถ
ประกอบอาชีพได เพราะคนตามองไมเห็นจะไดรูวาสังคมของคนปกติมีความเปนอยู
อยางไร ใชชีวิตแบบไหน และมองไดวาคนปกติจะชวยเหลือคนพิการอยางไร และได
มากนอยแคไหน” (นักเรียน บี, 2556) 

  และนักเรียน เอ ในฐานะตัวแทนนักเรียนพิการทางสายตาในโรงเรียนแหงหน่ึง    
ไดใหคําสัมภาษณที่สอดคลองกับนักเรียน บี โดยกลาววา 

“หนูคิดวาการเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมดีคะ เราจะไดไม
โดนคนอื่นดูถูกได เพราะมีวิชาความรูติดตัวไป คนพิการบางคนก็เกงกวาคนปกติ และมี
ความภาคภูมิใจวา อยางนอยถึงเราเปนคนพิการ ก็มีศักยภาพและสามารถทํากิจกรรมได
เหมือนคนปกติ  โดยเอาโอกาสตรงน้ี สรางจุดเดนขึ้นมาแทนปมดอยของเรา ”      
(นักเรียน เอ, 2556) 

  ความคิดของ นักเรียนพิการทางสายตาท้ังสองคนสอดคลองกับคําใหสัมภาษณ
ของครูผูสอนรายวิชาภาษาไทยแหงหน่ึง ซึ่งครูดังกลาวไดใหความเห็นวา  

“ครูวา เด็กกลุมน้ีมีความตั้งใจ มีสมาธิในการเรียนและมีทักษะการฟงดี
มากกวาเด็กทั่วไป แตในความคิดครู ยังมองวาการเรียนรวมยังไมสงเสริมโอกาสของ
เขาสักเทาไร หากมีอุปกรณเสริมการเรียนรูที่เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถท่ี
ใชไดตรงตามความตองการจะเติมเต็มเขาไดมาก และหากมีการจัดระบบการจัด
การศึกษาและการสงตอการจัดการศึกษาดีๆจะมีประโยชนสําหรับเด็กกลุมน้ี ” 
(ครูผูสอนรายวิชาภาษาไทย, 2556) 

  และสอดคลองกับคําใหสัมภาษณของรองผูอํานวยการโรงเรียนแหงท่ีสาม ซึ่งรอง
ผูอํานวยการโรงเรียนดังกลาวไดใหความเห็นวา 

“สําหรับโรงเรียน ถาเด็กพิการทสายตาไดรับการดูแลอยางดีจากโรงเรียนหรือ
สถาบันที่เขาไปศึกษา เด็กพิการทางสายตานาจะเรียนไดถึงระดับอุดมศึกษา ดังเชน
นักเรียนพิการทางสายตาในโรงเรียนที่สามารถเขาเ รียนในระดับอุดมศึกษาที่
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สาขานิติศาสตร ก็เทากับวาเขาไดรับโอกาสจากการศึกษาตรง
น้ีดวย” (รองผูอํานวยการฝายวิชาการ, 2556) 

  และคําสัมภาษณของผูบริหารสถานศึกษาแหงท่ีหนึ่ง ซึ่งผูบริหารสถานศึกษา 
ดังกลาวใหความเห็นวา 

“ในฐานะผูบริหาร มองวา สิ่งท่ีนักเรียนพิการทางสายตาตองการในฐานะ
ผูบริหารไมตองลงลึก จะเราจะดูแลในส่ิงท่ีอํานวยความสะดวก สนับสนุนสงเสริม ใน
สิ่งท่ีจําเปนทั้งในดานกายภาพ หองเรียน สื่อ วัสดุ อุปกรณ สวนทางดานจิตใจเราก็แค
เยี่ยมเยียนเขา”  

“ปกติเวลาท่ีโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนของเด็กพิการทางสายตา          
ก็มีบทเรียนเฉพาะหรือแบบเรียนเฉพาะตัวเขา (สื่ออักษรเบรลล) นักเรียนพิการทาง
สายตาตองการอะไร ผูบริหารคงไมลวงลึกรูอยางเดียววา นักเรียนตองมาศึกษาหา
ความรู และการหาความรูโดยไมใชแคเรียนจากตัวหนังสือ แตตองความรู ความคิดและ
เชาวปญญาไปดวย ในการปรับตัว” (ผูบริหารสถานศึกษา, 2556) 

  จากคําสัมภาษณของผูบริหารสถานศึกษา ผูศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผู
ที่ทํางานดานการบริหารในภาพรวมของโรงเรียนเพื่อใหเปนไปตามนโยบายทางการศึกษา ตามท่ี
กระทรวงศึกษากําหนด แตในรายละเอียดน้ันผูบริหารสถานศึกษาไมไดลวงลึก จึงขาดมุมมองท่ี
ชัดเจนในความตองการที่แทจริงของนักเรียนพิการทางสายตา เนื่องจากผูบริหารไมไดทําการสอน
และสัมผัสกับนักเรียนพิการทางสายตาโดยตรง ทําใหไมทราบถึงปญหาและความตองการของ
นักเรียนพิการทางสายตาอยางแทจริง 

  จากการศึกษาในภาพรวมพบวา ผูเรียนไมใชปญหาสําคัญในกระบวนการจัดการ
เรียนรวม ในทางตรงกันขาม ผูเรียนกลับแสดงความต้ังใจเรียนรูออกมาอยางเดนชัด และนักเรียนผู
พิการสายตามีศักยภาพเพียงพอท่ีจะเรียนหากไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ
อยางเหมาะสม  
 1.2 ดานหลักสูตร 
 ผูวิจัยพบวา หลักสูตรดานการเรียนในโรงเรียนเปนหลักสูตรสําหรับนักเรียน
ทั่วไป สวนใหญไมไดมีการปรับหลักสูตรการเรียนใหสอดคลองและยืดหยุนกับความตองการหรือ
ศักยภาพของนักเรียนพิการทางสายตา หลักสูตรดานการเรียนจึงสงผลกระทบตอนักเรียนพิการทาง
สายตาอยูบาง แตไมชัดเจนเทากับสื่อดานการเรียนการสอน จากการสัมภาษณนักเรียนพิการทาง
สายตาปญหาท่ีพบ คือ สื่อประกอบการเรียนที่มีไมเพียงพอและไมเหมาะสมกับสภาพและความ
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ตองการของนักเรียนพิการทางสายตา ดังท่ี นักเรียน บี ในฐานะตัวแทนของนักเรียนผูพิการสายตา
โรงเรียนแหงหน่ึง กลาววา  

  “หนูคิดวาบางวิชาจําเปนตองมีสื่อเฉพาะ เชน วิชาคณิตศาสตร แมครูจะอธิบาย
เน้ือหาบนกระดานแตเราก็ไมเขาใจหากไมไดใชประสาทสัมผัส รวมถึงบางวิชาก็มี
หนังสือไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียนพิการทางสายตา เชน วิชาคณิตศาสตร มีสื่อการ
เรียนเพียงชุดเดียว เม่ือตองเรียนพรอมกันเราก็ตองผลัดกันใช” (นักเรียน บี, 2556) 

  ความคิดของ นักเรียน ซี สอดคลองกับคําสัมภาษณของครูผูสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร ในโรงเรียนที่ ซี เรียนอยู ซึ่งครูดังกลาวใหความเห็นวา 

 “นักเรียนพิการทางสายตาตองเรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร ซึ่งอุปกรณที่มีไม
เพียงพอ หนวยงานภาครัฐไมคอยสงเสริม หรือมีก็จะจํากัดในสวนของอุปกรณเดิมๆ ซึ่ง
ภาครัฐไดใหการสนับสนุนดานส่ือนอย” (นักเรียน ซี, 2556) 

   ในภาพรวมพบวา หลักสูตรการเรียนไมใชปญหาสําคัญสําหรับนักเรียนพิการทาง
สายตาในกระบวนการจัดการเรียนรวม เพราะนักเรียนพิการทางสายตาพยายามปรับตัวเองใหเขากับ
การสอน  เชน การสอนในบางวิชาที่ไมยืดหยุนเพียงพอกับความพิการของนักเรียนพิการทางสายตา
และไม เหมาะสมกับสภาพความพิการ  แตสื่อการเรียนสําหรับนักเรียนพิการทางสายตา                     
มีความสําคัญมากกวา เม่ือนักเรียนพิการทางสายตาเขาเรียนรวมกับนักเรียนท่ัวไปในโรงเรียนท่ีจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม ในขณะที่โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมแตละแหงอาจจะยังไมมี
ความพรอมเพียงพอในการเตรียมสื่อการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการทางสายตาโดยเฉพาะสื่อ
หนังสืออักษรเบรลล และสื่อหนังสือเสียง เชน บางวิชามีสื่อหนังสืออักษรเบรลลเพียงเลมเดียว
นักเรียนพิการทางสายตาก็จะตองแบงกันเรียน ซึ่งสื่อดังกลาวเปนสื่อประกอบการเรียนท่ีสําคัญ
สําหรับนักเรียนพิการทางสายตา ดวยขอจํากัดทางการมองเห็นเพื่อใหตนเองสามารถเรียนรูไดเทา
เทียมกับนักเรียนปกติ ผลการศึกษาในสวนน้ีสอดคลองกับการศึกษาของ กิดานันท  มลิทอง ที่กลาว
วา สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยสงเสริมการเรียนการสอนและการ
เรียนรูของคนพิการรูปแบบตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งการใชประโยชนจากส่ือเพื่อคน
พิการน้ีสงผลใหคนพิการตางๆ จะสามารถพัฒนาการเรียนรูไดทัดเทียมบุคคลท่ัวไป 

  ดังนั้นจึงสรุปไดวา โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมทั้ง 3 แหงนั้น ปญหาเร่ือง
งบประมาณคือปญหาสําคัญตอการบริหารจัดการดานสื่อการเรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนไดรับ
จัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอการจัดหาสื่อ/สรางสื่อ หรือวัสดุทางการศึกษา สงผลใหโรงเรียน
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และครูผูสอนตองรับภาระการจัดหาและสรางสื่อการเรียนการสอนตอนักเรียนพิการทางสายตา       
ผูศึกษามองวาหากไดรับการสนับสนุนและสงเสริมโอกาสรวมถึงความพรอมดานงบประมาณน้ัน 
การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการจะประสบความสําเร็จตามท่ีกฎหมายและนโยบายกําหนดไว 
 
ตอนท่ี 2  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรครูในสถานศึกษาใหแกนักเรียนพิการทาง
สายตา 

 ดานผูสอน 
 ผลการศึกษาพบวา ครูผูสอนเปนปจจัยสําคัญยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักเรียนพิการสายตา นอกจากน้ัน ประเด็นน้ียังเก่ียวของสัมพันธโดยตรงกับมุมมองของผูบริหารที่
มีตอการจัดการศึกษารวมใหแกนักเรียนผูพิการสายตาอีกดวย 
 ผูศึกษาพบวา ครูผูสอนนักเรียนพิการทางสายตามีความตั้งใจในการสอน แตมี
ครูผูสอนเพียงไมกี่คนเทาน้ันที่เขาใจเร่ืองการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม สวนใหญครูผูสอนจะ
ปฏิบัติตอผู เ รียนเหมือนกันไมวาจะเปนการสอน การสงงาน หรือการสอบ ครูผูสอนวิชา
คณิตศาสตรคนหน่ึงกลาวแกผูศึกษาวา 

“ครูคิดวาในหองเรียนเขาเปนสวนหน่ึงของในหอง ไมไดมีอะไรพิเศษ                   
ในหองเรียนก็ใหเขาน่ังเรียนน่ังฟง เครื่องมือการเรียนการสอนยังคงไมเอามาใหเขา   
สื่อก็ไมไดเอามาใหใช เขาก็แคน่ังฟงในหอง แตครูอาจจะพูดมากกวาหองเรียนปกติ
ทั่วไป เชน ถาหองเรียนปกติทั่วไปครูอาจจะเขียนไมตองพูดเพ่ิม แตถาหากมีเขาอยู
ดวยครูก็จะพูดไปดวยอธิบายเพิ่มเติม เขาจะน่ังฟงน่ิงๆ ครูก็จะไมรูวาเขาเขาใจในสิ่งท่ี
ครูสอนหรือไมนอกจากเดินไปถามเขา ซึ่งสวนใหญเขาจะบอกวาเขาใจ โดยครูไมรูวา
ความจริงเขาเขาใจหรือไมได” (ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร, 2556) 

 ครูผูสอนวิชาภาษาตางประเทศอีกทานหนึ่งใหขอมูลเพิ่มเติมอยางนาสนใจวา 

“นักเรียนพิการทางสายตาก็ควรเตรียมเหมือนเด็กทั่วๆไป ศึกษาบทเรียนมา
กอน และขอสําคัญ คือ เขาตองติดตามหาตําราท่ีเปนอักษรเบรลลมาเรียนดวยที่
หองเรียนรวมในบางวิชาจะทําใหไดเพียงคร่ึงเลม และเม่ือถึงบทเรียนหรือหากมี
แบบฝกหัดเพ่ิม นักเรียนจะตองแจงอาจารยที่หองเรียนรวม เพื่อใหอาจารยชวย          
ทํา เปนอักษรเบรลล  และจะได เอามาใชพรอมๆ  กับเพื่อน” (ครูผูสอนวิชา
ภาษาตางประเทศ, 2556) 
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 เมื่อผูวิจัยสอบถามครูผูสอนเพ่ิมเติมวา ทราบหรือเขาใจเทคนิคการสอนหนังสือใหแก
นักเรียนผูพิการสายตาดีมากนอยเพียงใด คําตอบท่ีไดกลับสะทอนประเด็นดานการบริหาร
การศึกษาท่ีไมสอดคลองกับการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการสายตาครูผูสอนรายหนึ่ง ใหเหตุผลวา 

“การเตรียมในการสอนเด็กพิการทางสายตา ดวยไมเคยไดรับการอบรมมากอน 
การเตรียมการสอนก็คือ การใชสามัญสํานึก จิตสํานึก ในอาชีพครูในการสอน  การ
ชวยเหลือ การสังเกตพฤติกรรม บุคลิกภาพ และการเรียนรูการทํางานของเขา ซึ่งครู
ไมไดเตรียมอะไรลวงหนา แตนักเรียนปกติมีการเตรียมการสอน มีการสรางแผน เตรียม
กิจกรรม แตกับกลุมน้ีไมไดเตรียมพิเศษ ก็จะใชหลักการสังเกต  สอบถาม พูดคุยกับเขา 
วาเขาทําไดไหม แตหากเตรียมมาแลวเขาทําไมได  เพราะการสอนเด็ก 2 กลุมในเวลา
เดียวกันครูตองทําเวลา  จะสรางแผนการสอนมากอน หรือเตรียมตัวทํามากอน ในเวลา
เดียวกันมันไมนาจะเปนไปได” (ครูผูสอนวิชาภาษาตางประเทศ, 2556 ) 

 สําหรับในประเด็นน้ี ผูบริหารสถานศึกษาแหงที่หนึ่ง ใหเหตุผลเพิ่มเติมวา 

   “โรงเรียนไดรับจัดสรรเงินสําหรับผูเรียน มาเปนลักษณะตอหัวนักเรียน ซึ่งเด็ก
ปกติงบประมาณท่ีรัฐจัดสรรใหไมเพียงพอ แลวเด็กพิการที่เรียนรวมจะพอไดอยางไร 
งบประมาณมาก็ไมเต็มท่ีบางที่ก็ไดไมถึง กวาจะไดก็นานเงินจะจางครูสอนเด็กพิการก็
ไมได เพราะตองมีเง่ือนไขในการจางครู สอนเด็กพิการ  ซึ่งเง่ือนไขเหลาน้ันสําหรับ
โรงเรียนเราไมใช เราไมใชโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สําหรับคนตาบอด หูหนวก ฯลฯ 
เราจึงตกเง่ือนไข จึงไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพราะโรงเรียนเปนโรงเรียนที่จัด
การศึกษาแบบเรียนรวม”  (ผูบริหารสถานศกึษา, 2556)  

   ขอมูลขางตนช้ีใหเห็นวา ครูผูสอนยังขาดทักษะการถายทอดความรูใหแกนักเรียน
พิการสายตา  ทั้งน้ีเกิดจาก 2 สาเหตุ สาเหตุแรกเกิดจาก การที่ครูผูสอนไมไดสอนนักเรียนผูพิการ
สายตาประจํา เนื่องจากไดสอนบางปการศึกษาเทานั้น และบางปการศึกษาไมไดสอนนักเรียนกลุมน้ี
เลย ดังนั้นโอกาสท่ีจะเรียนรูจากประสบการณสอนจึงไมตอเน่ือง สงผลทําใหการเตรียมการสอนใช
รูปแบบเดิมเสมือนหน่ึงนักเรียนปกติทั่วไป  
            หากพิจารณาเฉพาะภาพรวม พบวา การสรางความเสมอภาคในการสงงาน ในการสอบ 
เปนรูปแบบเดียวที่ครูผูสอนใช หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา แนวคิดน้ีของครูผูสอนกลับไม
สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนพิการสายตาเลย แตยิ่งกลับสรางภาระใหแกผูเรียนมากย่ิงไปอีก 
เนื่องจากนักเรียนผูพิการสายตาตองการเทคนิคการสอนท่ีสอดคลองกับพัฒนาการของรางกาย       
ซึ่ง การพิการสายตา ตองการสื่อการสอนที่แตกตาง การสอบ หรือการสงงาน ตองใชรูปแบบท่ี
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แตกตางออกไป โดยการแยกสอบตางหาก หรือขยายเวลาสงงานออกไปอีกเมื่อเปรียบเทียบกับ
นักเรียนท่ัวไป ขอมูลที่ไดจากครูผูสอนชี้ใหเห็นวา ครูผูสอนเขาใจผิดวา การใหนักเรียนผูพิการ
สายตาทําทุกอยางเหมือนกับนักเรียนทั่วไป หมายถึงการจัดการศึกษารวม ผูวิจัยมีความเห็นวา การ
ทําทุกอยางเหมือนกัน ไมใชสิ่งที่จะสรางหลักประกันไดวา นักเรียนผูพิการสายตาไดรับความรูอยาง
เหมาะสม  
 การท่ีครูผูสอนไมเขาใจเทคนิคการสอนนักเรียนผูพิการสายตา นอกจากจะเกิดจากตัว
ของครูผูสอนเองแลว ยังเกิดจากการขาดการสนับสนุนจากฝายบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนที่ตอง
สอนนักเรียนผูพิการสายตา ตองไดรับการอบรมความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรูในกลุมผูเรียนที่
พิการสายตาเสียกอน อีกทั้งสถานศึกษาควรมีครูผูชวยนักเรียนกลุมดังกลาว แตผูบริหารสถานศึกษา
มักจะกลาวถึงขอจํากัดดานงบประมาณ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาเช่ือวา การแกไข
ปญหาดานการศึกษาตองใชเงินงบประมาณเปนหลัก 
 ในทางปฏิบัติ งบประมาณอาจเปนปญหา เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใชฐานคิดคํานวณเงินงบประมาณโดยเทคนิคการโอนเงินรายหัวมายังสถานศึกษา กรณีนี้
สะทอนใหเห็นวา หนวยงานที่สูงกวาสถานศึกษาก็ยังใชงบประมาณเปนเคร่ืองมือหลักในการ
บริหารการศึกษา 
 ผูวิจัยมีความเห็นแยงตอประเด็นนี้วา การสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนผู
พิการสายตามีหลายวิธี วิธีการทางงบประมาณเปนเพียงวิธีการหนึ่งเทาน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา
สามารถใชประโยชนจากชุมชน สมาคมศิษยเกา ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาภาคเอกชน (NGO) 
ในการระดมทุน และระดมกําลังเพื่อเสริมสรางศักยภาพของผูเรียน  

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาแบบเรียนรวมท้ัง 3 แหงน้ัน มีบุคลากรทาง
การศึกษาดานการสอนนักเรียนพิการไมเพียงพอและเหมาะสมกับภาระงานสอน ทั้งน้ีเนื่องจากการ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการน้ัน จําเปนตองมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
และมีความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาดานการสอนใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียน มิเชนนั้นปญหา
ดานการบริหารจัดการดานการสอน จะสงผลตอนักเรียนพิการทางสายตา ซึ่ง ผูศึกษามองวาการ
ดําเนินการดานผูสอน เพื่อสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนพิการทางสายตาจะประสบ
ความสําเร็จนั้น ขึ้นอยูกับความรวมมือของทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ทั้งในสวนภาครัฐ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ โรงเรียน หรือหนวยงานการศึกษา
อ่ืนๆที่เกี่ยวของ รวมถึงกฎหมายและนโยบายทางการศึกษาที่นําไปปฏิบัติในการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ 
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ตอนท่ี 3 การจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพสําหรับนักเรียนพิการทางสายตา 
 ดานสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 ผูวิจัยพบวา บรรยากาศในโรงเรียนมีสวนสําคัญในการใชชีวิตของนักเรียนทุกคน 
โดยเฉพาะนักเรียนพิการทางสายตา แมวานักเรียนพิการทางสายตาจะตองปรับตัว เพื่อใหสามารถ
อยูในสังคมไดเหมือนคนทั่วไป แตปจจัยพื้นฐาน โดยเฉพาะดานสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกเปนปจจัยหนึ่งท่ีชวยใหนักเรียนพิการสามารถชวยเหลือตนเองและอยูในสังคมได
เหมือนคนปกติทั่วไป โดยนักเรียน ที่ใหสัมภาษณไดใหขอมูลในตางกันวา บรรยากาศเปน
อุปสรรคและไมเปนอุปสรรค ที่มีผลตอการใชชีวิตในโรงเรียน ดังท่ี นักเรียนดีในฐานะตัวแทน
ของนักเรียนพิการทางสายตาในโรงเรียนแหงหน่ึง กลาววา  

“คนสายตาพิการจะถือไมเทาขาว ซึ่งเปนสิ่งท่ีสัมผัสวาขางหนาคืออะไร         
มีอะไร หนูอยากใหทางโรงเรียนมีการสรางแนว ทําใหทราบวาทางถึงท่ีสิ้นสุดทางหรือ
ยัง หรือมีขอบเขตของทางเดิน เชน มีสัญลักษณหรือลักษณะวาคือการส้ินสุดทางเดิน
แลว ไมเชนน้ันเราก็จะเดินวน ไมถึงสักที จนตองมีคนมาชวยจูงไป และบางพ้ืนที่ที่มี
บริเวณกวาง เชน โรงอาหาร  อาคารเรียน  หองสมุด ซึ่งมันไมมีแนว หากเราหันหนาไป
ผิดทิศ  เราก็ไปผิดท่ีไดเลย ซึ่งมีอิทธิพลตอการใช เพราะส่ิงเหลาน้ีมีความสําคัญกับ
นักเรียนพิการทางสายตามาก หากไดรับการพัฒนาการดําเนินชีวิตของเด็กพิการใน
โรงเรียนจะงายข้ึน  แตปญหาและอุปสรรค คือ เราไมทราบพื้นที่ขอบเขตแนนอนทําให
เราเสียเวลาในการเขาเรียนไปหลายนาที” (นักเรียน ดี, 2556) 

 และบี ในฐานะตัวแทนของนักเรียนพิการทางสายตาในโรงเรียนแหงหน่ึง กลาววา 

“เด็กพิการทางการเห็น กลาววา สภาพแวดลอมในโรงเรียนสะดวกอยูแลว ไม
มีอะไรกีดขวางท่ีเปนอันตราย สวนใหญจะสะดวกอยูแลว และเด็กพิการก็มีความเคยชิน 
เราก็สามารถไปไหนมาไหนไดเอง” (นักเรียน บี, 2556) 

“นักเรียนพิการทางการเห็น กลาววา โรงเรียนจัดใหมีความสะดวกอยูแลว เชน 
ถังขยะอยูเปนที่เปนทาง มีทางเชื่อมสําหรับการเดินไปเรียน แมราวจับในหองนํ้าไมมี
ตองเกาะเอง เพราะเคยชิน และที่มูลนิธิก็ไมมีอยูแลว” (นักเรียน บี, 2556)  

 ในภาพรวมพบวา ปญหาและอุปสรรคดานสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาแบบเรียนรวมน้ัน งบประมาณคือปญหาสําคัญตอการบริหารจัดการ 
เนื่องจากโรงเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอการนํามาปรับปรุง พัฒนา หรือสราง
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สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอนักเรียนพิการได แตหากไดรับการสนับสนุนและสงเสริมดานงบประมาณ 
นักเรียนพิการทางสายตาสามารถดํารงชีวิตในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน               
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กิจติยา ใสสะอาด (2552) ที่กลาววา สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
คนพิการ เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหคนพิการสามารถดําเนินชีวิตอยางอิสระไดดวยการพึ่งตนเอง 
สามารถเขาถึงบริการตางๆ ไดอยางสะดวกและปลอดภัย อาคารสถานที่ซึ่งเปนแหลงใหบริการ
สวัสดิการแกคนพิการ และทําใหคนพิการสามารถเขารวมในกิจกรรมตางๆ ไดเทาเทียมกับบุคคล
อ่ืนๆ  
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 ในบทนี้เปนการอธิบายถึงบทสรุป และอภิปรายผลการศึกษา เร่ือง “การจัดการศึกษา
สําหรับผูพิการทางสายตา: กรณีศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยนําขอมูลจากการศึกษาคร้ังน้ี มาประมวลความรูผานการ
นําเสนอในบทน้ี โดยมีวัตถุประสงคการศึกษาที่ไดกําหนดไว ดังตอไปน้ี 
 1. เพื่อศึกษานโยบายการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนพิการทางสายตา 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรครูในสถานศึกษาใหแก
นักเรียนพิการทางสายตา 
 3. เพื่อศึกษาการจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพสําหรับนักเรียนพิการทางสายตา 

 
1. สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเร่ือง “การจัดการศึกษาสําหรับผูพิการทางสายตา: กรณีศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ” ผูศึกษาได
สัมภาษณผูใหขอมูลหลักเพื่อศึกษาการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการทางสายตา ซึ่งทําการศึกษาโดย
การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อใหผูศึกษาทําความเขาใจในความคิด มุมมอง
และทัศนคติของผูใหขอมูล โดยเปดโอกาสใหผูใหสัมภาษณสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอมูล
ไดอยางเต็มท่ี ซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิงตอการสัมภาษณเกี่ยวกับประเด็นที่ผู ศึกษาตองการศึกษา 
หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเสร็จสิ้น ผลของการศึกษาสามารถสรุปประเด็นได
ดังนี ้

 1.1 เพื่อศึกษานโยบายการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนพิการทางสายตา 
  นักเรียนพิการสายตามีความมุมมองตอตนเองในทางบวกและมีความมุงม่ันในเร่ืองการ
เรียน  แต โรงเรียนมีนโยบายสงเสริมการศึกษารวมในกลุมนักเรียนพิการสายตาไมชัดเจนและขาดการ
สนับสนุนอยางจริงจังจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งขาดงบประมาณสนับสนุน ทําให
กระบวนการเรียนการสอนไมสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
ผูบริหารสถานศึกษา จึงมีสวนสําคัญในการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนพิการทางสายตา 
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แตดวยขอจํากัดในการจัดการศึกษาหลายประการ ไมวาจะเปนหลักสูตรซึ่งยังไมสอดคลองกับความ
ตองการหรือศักยภาพของนักเรียน แตไมสําคัญชัดเจนเทาสื่อการเรียนการสอน  ทําใหการจัดการศึกษา
ไมตอบสนองตอความตองการของนักเรียนพิการทางสายตา แมนักเรียนพิการทางสายตามีความตั้งใจ 
ความมุงม่ันในการเรียน และมองวาการศึกษามีความสําคัญและเปนโอกาสเดียวในชีวิตท่ีจะยกระดับ
คุณภาพชีวิต  

 1.2 เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรครูในสถานศึกษาใหแก
นักเรียนพิการทางสายตา 

 ครูผูสอนมีเจตคติที่ดีตอนักเรียนพิการสายตา แตครูยังไมเขาใจเร่ืองการศึกษารวมอีก
ทั้งยังขาดทักษะในการถายทอดความรูใหแกนักเรียนพิการสายตา และไมสามารถผลิตสื่อการสอนได
อยางเหมาะสม เน่ืองจากครูไมไดสอนนักเรียนกลุมน้ีอยางตอเนื่อง และครูขาดแรงจูงใจ ครูผูสอนจึงมี
ความสําคัญในกระบวนการจัดการศึกษา เพราะเปนปจจัยสําคัญยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักเรียนพิการทางสายตา 

 1.3 เพื่อศึกษาการจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพสําหรับนักเรียนพิการทางสายตา 
  สภาพแวดลอมทางกายภาพของโรงเรียนไมเอ้ืออํานวยตอการสงเสริมโอกาสการ
เขาถึงทรัพยากรการศึกษาของนักเรียนพิการสายตา เพราะเปนสภาพแวดลอมที่สรางเอาไวนานแลว
และโรงเรียนยังขาดงบประมาณในการปรับปรุงใหเหมาะสม สภาพแวดลอมทางกายภาพของ
โรงเรียนจึงมีอิทธิพลและไมมีอิทธิพลตอการเขาถึงของนักเรียนพิการทางสายตา โดยสวนหน่ึง
อาจจะมาจากนักเรียนพิการทางสายตา ทําใจยอมรับกับสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก
รอบๆตัว และการท่ีโรงเรียนจะปรับสภาพแวดลอม พัฒนาหรือสรางสิ่งอํานวยความสะดวกเปนการ
ลงทุนท่ีสูง ทําใหนักเรียนพิการทางสายตาตองปรับตัวและตองชวยเหลือตัวเองแมเปนการจัด
สภาพแวดลอมเดิมและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนทั่วไป 
 
2 การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาเร่ือง “การจัดการศึกษาสําหรับผูพิการทางสายตา: กรณีศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูศึกษาเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยอาศัยการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อที่จะไดขอมูลที่มีความถูกตอง ตรงตามความ
เปนจริงมากท่ีสุดในการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการทางสายตา ซึ่งใหความรวมมือในการสัมภาษณ
เปนอยางดี แตไมยินดีที่จะใหเปดเผยขอมูลสวนตัว ทั้งน้ีผูศึกษาจึงไมขอเปดเผยรายชื่อผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอนและนักเรียนพิการทางสายตาท่ีใหขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี การอภิปรายผลจะ
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ตั้งอยูบนพ้ืนฐานดังกลาว โดยผูศึกษาจะอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยเปนหลัก สําหรับ
งานวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงค ไว 3 วัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษานโยบายการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนพิการทางสายตา 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรครูในสถานศึกษาใหแก
นักเรียนพิการทางสายตา 
 3. เพื่อศึกษาการจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพสําหรับนักเรียนพิการทางสายตา 

 ดังน้ันเพื่อการวิเคราะหขอมูลเปนไปอยางครบถวนถูกตองตามวัตถุประสงคการวิจัย          
ผูศึกษาขอแยกการวิเคราะหตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1 นโยบายการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนพิการทางสายตา 
 ในดานของการสงเสริมโอกาสทางการศึกษา ในสวนน้ีผูศึกษาพบวา การสงเสริม

โอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนนั้น ผูบริหารสถานศึกษามีสวนสําคัญในการสงเสริมโอกาส
ทางการศึกษาของนักเรียนพิการทางสายตา แตดวยขอจํากัดในการจัดการศึกษาหลายประการ ทําให
การจัดการศึกษานั้นไมตอบสนองตอความตองการของนักเรียนพิการทางสายตา ในประเด็น
ดังตอไปน้ี  

 จากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ประเด็นท่ี 1 พบวาผูบริหารสถานศึกษายังขาด
มุมมองท่ีชัดเจนเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการทางสายตา เนื่องจากผูบริหารไมได
ทําการสอนและสัมผัสกับนักเรียนพิการทางสายตาโดยตรง ทําใหไมทราบถึงปญหาและความ
ตองการของนักเรียนพิการทางสายตาอยางแทจริง ประเด็นที่ 2 ผูบริหารขาดความตอเนื่องในการ
บริหารงาน เนื่องจากมีวาระในการดํารงตําแหนงในการบริหารสถานศึกษาวาระ ละ 4 ป และจะ
ดํารงตําแหนงไดไมเกิน 2 วาระ ติดตอกันซึ่งทําใหการบริหารงานในการจัดการศึกษานั้นขาดความ
ตอเนื่อง และประเด็นท่ี 3 ผูบริหารพบวา งบประมาณเปนอุปสรรคท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงในการ
บริหารจัดการ แตอยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นดวยกับผูบริหารสถานศึกษา วางบประมาณเปนสวนสําคัญ 
เน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใชวิธีการจัดสรรงบประมาณเปนรายหัวของ
นักเรียน รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนคาใชจายรายบุคคล
แกผูเรียนการศึกษาภาคบังคับตอปการศึกษา คนละ 3,500 บาท ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ
คนละ 3,800 บาท ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักเรียนพิการทางสายตาก็ไดรับจัดสรรใน
เกณฑเดียวกัน (คูมือการใชจายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา, 2551) จากหลักเกณฑดังกลาวสะทอน
วาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มองวานักเรียนสายตาปกติและนักเรียนพิการทาง
สายตา มีความตองการในการจัดการศึกษาที่ไมแตกตางกันในทุกๆดาน ดวยเพราะหนวยงานท่ี
เกี่ยวของหรือผูบริหารสถานศึกษาไมเคยใหนักเรียนพิการทางสายตาไดมีสวนรวมในการแสดง
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ความคิดเห็นและแสดงความตองการข้ันพ้ืนฐานท่ีตอบสนองตอความตองการในการจัดการศึกษา
สําหรับนักเรียนพิการทางสายตา  ทําใหมุมมองในการจัดการศึกษา และงบประมาณท่ีนักเรียนพิการ
ทางสายตาควรไดรับจึงไมสอดคลองกับการนําไปปฏิบัติตามที่กฎหมายและนโยบายกําหนด 
อยางไรก็ตามในมุมมองนี้ ผูศึกษามีความเห็นวา งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรน้ันไมเพียงพอตอการ
บริหารจัดการในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการทางสายตาท่ีเรียนในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม ดวยเพราะโรงเรียนที่รับนักเรียนพิการทางสายตาเขามาเรียนรวมน้ัน มีนักเรียนพิการ
ทางสายตาจํานวนนอยรายเม่ือเทียบกับจํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งงบประมาณท่ีจะนํามาจัดซื้อจัด
จาง สรางหรือปรับปรุงใหกับนักเรียนพิการทางสายตาน้ัน จึงไมเพียงพอ เมื่อนํางบประมาณท่ีไดรับ
ตอหัวมารวมกัน  การบริหารจัดการสําหรับนักเรียนพิการทางสายตา ในดานการเรียน การสอน สื่อ
การเรียน สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก รัฐจึงควรจัดสรรงบประมาณใหนักเรียนที่มี
ความพิการทางสายตาในเกณฑที่แตกตางจากนักเรียนปกติทั่วไป หรือใหเงินอุดหนุนพิเศษสําหรับ
นักเรียนพิการทางสายตา เพื่อใชในการบริหารจัดการ ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นตาง กับ ศสิวิมล ชาลีกัน
หา (2548) กลาววา การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความพิการทางสายตาไมควรแตกตางไปจาก
การศึกษาของเด็กทั่วไป จากนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการ ที่รัฐจะตองจัดใหทั่วถึง
และมีคุณภาพ ในดานผูเรียน ดานผูสอน ดานสื่อการเรียนการสอน และสภาพแวดลอมหรือสิ่ง
อํานวยความสะดวก แตตนทุนตอนักเรียนพิการทางสายตาท่ีโรงเรียนตองบริหารจัดการเพื่อให
นักเรียนพิการทางสายตาไดรับอยางเทาเทียมกับนักเรียนปกติทั่วไปน้ันสูง  เชน เคร่ืองผลิตอักษร
เบรลล แวนขยาย ที่มีราคาตอหนวยที่คอนขางสูง และมีไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียนพิการทาง
สายตา ดังน้ันการจัดสรรงบประมาณเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการจัดการศึกษาของนักเรียนพิการ
ทางสายตาซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อานนท ตั้งพิทักษไกร (2544) ที่กลาวไววา งบประมาณก็
เปนปจจัยที่สําคัญทําใหมีปญหาดานสื่อวัสดุอุปกรณทางดานการเรียนการสอน  

 การที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดหลักสูตรนี้ขึ้นเสมือนวานักเรียน
พิการทางสายตาเหมือนนักเรียนสายตาปกติเปนฐานคิดท่ีไมถูกตอง เพราะฉะนั้นสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเปนหนวยงานที่จัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสม และ
เปนการเปดโอกาสทางสังคม มิใชโยนภาระกลับไปใหสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภายใต
งบประมาณท่ีจํากัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายเปนเร่ืองของการใชเวลา ผูวิจัยมี
ความเห็นวาในการแกไขปญหาในเบื้องตน สถานศึกษาอาจจะตองใชประโยชนจากสมาคมศิษยเกา 
ประโยชนจากชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ เบญจา ชลธารนนท (2546) ที่กลาวไววา โรงเรียนจําเปนตอง
จัดสรรงบประมาณใหเปนการเฉพาะเพื่อการจัดการเรียนรวมใหกับนักเรียน การสรรหาแหลงเงิน 
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อาจไดมาจากงบประมาณจากตนสังกัด  งบประมาณประจําปของโรงเรียน  จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ชมรม/มูลนิธิ/สมาคม องคกรเอกชน ชุมชน ผูปกครอง  
 
ตอนท่ี 2 เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรครูในสถานศึกษาใหแกนักเรียน
พิการทางสายตา 

 ในดานของมุมมองของบุคลากรครู ในสวนน้ีผูศึกษาพบวา มุมมองของบุคลากรครูใน
สถานศึกษาท่ีมีตอนักเรียนพิการทางสายตาน้ัน มีดวยกัน 2 มุมมอง คือ ครูผูสอนมองวานักเรียน
พิการทางสายตาที่เขามาเรียนรวมในโรงเรียนไมเปนภาระในการจัดการศึกษา และมองวานัก เรียน
พิการทางสายตาที่เขามาเรียนรวมในโรงเรียนเปนภาระในการจัดการศึกษา 

 จากการสัมภาษณครูผูสอน พบวา ครูบางสวนมองวาการท่ีมีนักเรียนพิการทางสายตา
มาเรียนในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาแบบเรียนรวมน้ันไมเปนภาระทางการเรียนการสอน และมองวา
เปนหนาที่ของครูที่จะตองใหความรู ใหการศึกษาแกนักเรียน โดยไมแบงแยกวาเปนนักเรียนสายตา
ปกติหรือนักเรียนพิการทางสายตา และทําการสอนนักเรียนดวยความเต็มใจและตั้งใจในการสอน 
แตจากการสัมภาษณครูผูสอนอีกสวนหน่ึง กลับพบวา ครูผูสอนที่สอนนักเรียนพิการทางสายตานั้น
มีความต้ังใจในการสอนเชนเดียวกัน แตมีครูผูสอนมองวาการท่ีทีนักเรียนพิการทางสายตามาเรียน
รวมชั้นนั้นเปนภาระ เพราะทําใหครูมีภาระการสอนที่เพิ่มมากข้ึน เชน การมีใบงานเพิ่มเติมสําหรับ
นักเรียนพิการ หรือการเตรียมสื่อการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนพิการทางสายตา จากการ
สัมภาษณครูผูสอน ผูศึกษามีความเห็นวา การที่ครูมองวานักเรียนพิการทางสายตาเปนภาระเกิดจาก
ครูผูสอนสวนใหญยังขาดความรู  ทักษะ และเทคนิคการสอนนักเรียนพิการทางสายตา ซึ่งเกิดจาก
ครูผูสอนเอง และเกิดจากการที่ครูผูสอนขาดการสนับสนุนเชิงนโยบายจากผูบริหารสถานศึกษา 
ไมไดรับการสนับสนุนใหไดรับการอบรมความรูพื้นฐานเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียน
พิการทางสายตา หรือหากมีการอบรมก็มีเพียงการอบรมในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเทาน้ัน ซึ่ง
ยังไมครอบคลุมในดานของการจัดการศึกษาท่ีครูผูสอนจําเปนตองรูเพื่อใชประกอบการสอน 
เนื่องจากผูวิจัยมองวาครูเปนปจจัยสําคัญตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนพิการทางสายตา 
นอกจากสื่อประกอบการเรียน แตการที่โรงเรียนมีนักเรียนพิการทางสายตาท่ีเขามาเรียนในโรงเรียน
นั้นจํานวนนอยราย ในชั้นเรียนหนึ่งๆ หองหน่ึงๆ มีนักเรียนพิการทางสายตา เพียงหนึ่งหรือสองคน
เทานั้น ทําใหครูผูสอนมองวาการเตรียมการสอนสําหรับนักเรียนเพียงหนึ่งหรือสองคนน้ันไมคุมคา
กับการเตรียมการสอน หรือบางปการศึกษาไมไดสอนนักเรียนพิการทางสายตาเลย ดังน้ันโอกาสท่ี
จะเรียนรูจากประสบการณสอนจึงไมตอเน่ือง สงผลทําใหการเตรียมการสอนใชรูปแบบเดิมเสมือน
หนึ่งวาสอนนักเรียนสายตาปกติทั่วไป  
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 ดังน้ันหนวยงานที่เกี่ยวของหรือโรงเรียนควรสนับสนุนครูผูสอนใหมีความรู ทักษะ             
และเทคนิคการสอนนักเรียนพิการทางสายตา เพราะพ้ืนฐานและจิตวิญญาณของความเปนครูนั้น          
มีความเต็มใจและความต้ังใจในการสอนนักเรียนทุกคน เพื่อใหนักเรียนมีความรูติดตัวสามารถ
นําไปประกอบอาชีพได หากครูผูสอนไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือผูบริหาร
สถานศึกษาอาจจะทําใหมุมมองของครูผูสอนที่มีตอนักเรียนพิการทางสายตาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
สอดคลองกับการบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในยุทธศาสตรที่ 3 กลาววา การพัฒนาครู ผูบริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผูดอยโอกาส ใหมีความรู
ความเขาใจเร่ืองคนพิการและผูดอยโอกาส สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักสูตรและวางแผนการ
จัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, ม.ป.ป.) ซึ่งมีความสําคัญ
เพราะครูผูสอนเปนปจจัยสําคัญยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนพิการทางสายตา  
 
ตอนท่ี 3 เพ่ือศึกษาการจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพสําหรับนักเรียนพิการทางสายตา 

 ในดานของสภาพแวดลอมในโรงเรียน จากการสังเกตและจากการสัมภาษณนักเรียน
พิการทางสายตา ในสวนน้ีผูศึกษาพบวา การจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพนั้น  ไมเอ้ืออํานวย
ตอการสงเสริมโอกาสการเขาถึงทรัพยากรการศึกษาของนักเรียนพิการสายตา สภาพแวดลอมทาง
กายภาพภายในโรงเรียนจึงมีทั้งอิทธิพลและไมมีอิทธิพลตอการเขาถึงและการใชประโยชนของ
นักเรียนพิการทางสายตาที่เขามาเรียนในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งการจัดการ
สภาพแวดลอมทางกายภาพในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม เปนเหตุและประเด็นในการ
งานวิจัยนี้ ดังตอไปน้ี 
 1. การจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีไมมีอิทธิพลตอการเขาถึงและการใช
ประโยชนของของนักเรียนพิการทางสายตา ผูศึกษาพบวามีเหตุปจจัยมาจาก ประเด็นที่ 1 นักเรียน
พิการทางสายตาไดเขามาศึกษาในโรงเรียนและเรียนมาระยะหนึ่งแลวนั้น นักเรียนพิการทางสายตา
ตองปรับตัว เพื่อใหสามารถอยูในสังคม เพื่อใหเขาถึงและใชประโยชนจากสภาพแวดลอม สิ่ง
อํานวยความสะดวกและบริการตางๆ ใหไดอยางสะดวกและปลอดภัย  ประเด็นท่ี 2 นักเรียนพิการ
ทางสายตามีความคุนชิน คุนเคยกับสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกและสถานท่ีตางๆใน
โรงเรียน โดยสวนหน่ึงอาจจะมาจากนักเรียนพิการทางสายตา ทําใจยอมรับกับสภาพแวดลอมและ
สิ่งอํานวยความสะดวกรอบๆตัว  แตความคุนเคย เคยชินของนักเรียนเหลาน้ี  ไมไดแปลวา การ
จัดการสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียนจะเอื้อตอนักเรียนพิการทางสายตา 
แตเปนจากการที่นักเรียนพยายามที่จะปรับตัวใหเขากับสิ่งตางๆรอบตัว เพื่อใหคนในสังคม          
ในโรงเรียน มองวานักเรียนพิการก็เหมือนกับนักเรียนปกติทั่วไป  
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 2. การจัดการสภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอการเขาถึงและการใชประโยชนของนักเรียน
พิการทางสายตา  เพราะสภาพแวดลอมเปนปจจัยสําคัญในการใชชีวิตของนักเรียนพิการทางสายตา
ในโรงเรียน ในวันหนึ่งๆ นักเรียนพิการทางสายตาตองใชชีวิตอยูในโรงเรียนนานถึง 8 ชั่วโมง 
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกจึงมีความสําคัญในการใชชีวิตในโรงเรียน ซึ่ง ทิพวัลย 
ทองอาจ (2553) กลาววา การออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal design) เปนแนวคิดในการออกแบ
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีรวมไปถึงสิ่งของเคร่ืองใชในสังคม โดยมีหลักในการ
ออกแบบเพื่อการใชงานท่ีสะดวกสบาย ปลอดภัย ครอบคุลมสําหรับทุกคนและไมตองมีการ
ดัดแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงสําหรับใครเพ่ือบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึง แตจากการสัมภาษณและ
สังเกตสภาพแวดลอมจริงในโรงเรียนท้ัง 3 แหง ผูศึกษาพบวามีเหตุปจจัยมาจาก ประเด็นที่ 1 
โรงเรียนมีการจัดการสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด แตไม
ครอบคลุมในทุกๆ สวน ซึ่งอาจเกิดจากการขาดงบประมาณสนับสนุน จึงสะทอนวาสภาพแวดลอม
และสิ่งอํานวยความสะดวกในบางสวนยังไมตองกับความตองการอยางแทจริงในการใชประโยชน
ของนักเรียนพิการทางสายตา  และจากการสัมภาษณนักเรียนพิการทางสายตา พบวา สภาพแวดลอม
มีอิทธิพลตอการเขาถึงของนักเรียนพิการทางสายตา เนื่องจากโรงเรียนไมไดเปลี่ยนแปลงหรือปรับ
สภาพแวดลอม เปนสภาพแวดลอมเดิมท่ีสรางเอาไวนานแลว ทําใหนักเรียนพิการทางสายตาตอง
ปรับตัวและตองชวยเหลือตัวเองเพื่อใหตนเองสามารถดํารงชีวิตอยูในโรงเรียนได และประเด็นที่ 2 
นักเรียนพิการทางสายตาไมมีโอกาสในการเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการของในการแสดงความ
คิดเห็นหรือความตองการข้ันพ้ืนฐานในดานสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง นักเรียนพิการทางสายตาไมมีโอกาส ในการแสดงความคิดเห็นหรือความ
ตองการขั้นพ้ืนฐาน ทําใหนักเรียนพิการไมมีโอกาสบอกวาอะไรสิ่งใดใชได และสิ่งใดใชไมได
สําหรับนักเรียนพิการทางสายตาในการเขาถึงและใชประโยชน  และในการปรับปรุงอาคาร 
นักเรียนพิการก็ไม เคยไดเขาไปมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นวา  ตึกหรืออาคารเรียนควรมี
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกแบบใดท่ีเอ้ือและนักเรียนพิการสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนได เชน หองน้ํา  ที่มีในโรงเรียนก็เปนหองนํ้าสําหรับนักเรียนทั่วไป  นักเรียนพิการทาง
สายตาจะตองปรับตัว เพื่อใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดเหมือนเด็กทั่วไป    

 จากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาสําหรับนักเรียน
พิการทางสายตา โดยการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมน้ัน ควรใหความสําคัญและครอบคลุมในทุกๆ
ดานที่เกี่ยวของและสงผลโดยตรงกับนักเรียนพิการทางสายตา โดยเฉพาะดานสภาพแวดลอมซึ่งเปน
ปจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนพิการทางสายตา หากนักเรียนพิการทาง
สายตาตองปรับตัวและทําใจยอมรับสภาพแวดลอมในโรงเรียนท่ีสภาพแวดลอมสวนใหญเปน
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สภาพแวดลอมสําหรับนักเรียนท่ัวไป การปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายในการจัดการศึกษา
สําหรับนักเรียนพิการ คงเปนเพียงการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายแตไมตอบสนองความ
ตองการในการจัดการศึกษาของนักเรียนพิการ ซึ่งสอดคลองกับ สงกรานต กันทวงศ (2553: 21)      
ที่กลาวไววา ผูพิการหรือผูทุพพลภาพเหลาน้ีขาดโอกาสในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและ
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตประจําวันในสังคม โดยเฉพาะการเขาใชอาคาร และบริการ
ระบบคมนาคมสาธารณะ   
 ดังนั้นโรงเรียนควรจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีนักเรียนพิการเขาถึง
และสามารถใชประโยชนได  และตอบสนองความตองการในการจัดการศึกษาของนักเรียนพิการ
ทางสายตาซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ  และคนชรา พ.ศ. 2548 เปนกฎหมายท่ีทําใหคนพิการสามารถเขาถึงอาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืนๆ ที่ตองมีอุปกรณอํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ 
(กิจติยา ใสสอาด, 2552) 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา ปญหาและอุปสรรคดานสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาแบบเรียนรวมน้ัน งบประมาณคือปญหาสําคัญตอการบริหารจัดการ 
เนื่องจากโรงเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอการนํามาปรับปรุง พัฒนา หรือสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอนักเรียนพิการได แตหากไดรับการสนับสนุนและสงเสริมดานงบประมาณ 
นักเรียนพิการทางสายตาสามารถดํารงชีวิตในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

 2.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ี 
 จากการสรุปและอภิปรายผลการศึกษาเร่ือง “การจัดการศึกษาสําหรับผูพิการทาง
สายตา: กรณีศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบวาขอเท็จจริงจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูศึกษามี
ขอเสนอแนะตอภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในดานตางๆ ดังนี้  

  2.1.1 ดานครูผูสอน ภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
โรงเรียน ที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม ควรใหการสนับสนุน สงเสริมการอบรมและการพัฒนา
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา วิธีการสอน ใหครูผูสอนมีความรูพื้นฐานในการสอนนักเรียนทางสายตา 
เพราะครูผูสอนเปนปจจัยสําคัญยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนผูพิการสายตา และมี
ครูผูสอนเพียงไมกี่คนเทานั้นที่เขาใจเร่ืองการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

 2.1.2 ดานสื่อการเรียนการสอน ภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและโรงเรียน ควรใหการสนับสนุนและสงเสริม โดยใหนักเรียนพิการทางสายตามีโอกาส
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ในการแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการแสดงความตองการ สื่อการเรียนการสอน หรือวัสดุทาง
การศึกษาใหสอดคลองกับความตองการและเพียงพอตอความตองการของนักเรียนพิการทางสายตา 

  2.1.3 ดานสภาพแวดลอมหรือสิ่ งอํานวยความสะดวก  ภาครัฐ  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและโรงเรียน ควรจัดใหนักเรียนพิการทางสายตามีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและเปนสวนหน่ึงในการแสดงความตองการในการจัดสภาพแวดลอมและสิ่ง
อํานวยความสะดวกภายในโรงเรียนสําหรับนักเรียนพิการทางสายตาใหครอบคลุมในทุกๆดาน และ
เปนสากล  

  2.1.4 ดานงบประมาณ ภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควร
เปนหนวยงานท่ีจัดสรรงบประมาณใหมีความสอดคลองและเหมาะสม โดยจัดสรรงบประมาณให
โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม ใหไดรับสนับสนุนดานงบประมาณเพียงพอตอนักเรียนพิการ
ทางสายตา 

  2.1.5 สถาบันในระดับอุดมศึกษา ควรเปดรับนักเรียนพิการเขารับการศึกษา            
ในสาขาวิชาตางๆเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการและศักยภาพของนักเรียน  

  2.1.6 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรจัดอบรมความรูพื้นฐาน
ในการดูแลเด็กที่มีความพิการใหกับบิดามารดาของนักเรียนท่ีมีความพิการ เนื่องจากผูปกครองบาง
ทานเลี้ยงบุตรหลานไมถูกวิธี ขาดการดูแลเอาใจใสและไมไดใหการสนับสนุนสงเสริมดาน
การศึกษาเทาท่ีควร จึงเสนอแนะใหทางสํานักงาคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดกิจกรรม
หรือจัดการอบรมใหความรูแก บิดา มารดา ของเด็กพิการ โดยจัดเปนเขตการศึกษา จัดแยกประเภท
ของความพิการ เพื่อที่จะไดดูแลเด็กพิการไดถูกหลักวิธีการ 

  2.1.7 รัฐควรใหการสนับสนุนในดานงบประมาณและกําลังพลเพิ่มมากขึ้น              
ใหเพียงพอตอเด็กพิการ เนื่องจากปจจุบันในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมน้ัน ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณสําหรับนักเรียนพิการนอยและไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ อีกทั้งกําลังพลท่ี
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในโรงเรียนมีนอย ในหนึ่งโรงเรียนมีครูการศึกษาพิเศษเพียง 1-2 คน ซึ่งไม
เพียงพอตอเด็กพิการ 
 2.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

การศึกษาเร่ือง “การจัดการศึกษาสําหรับผูพิการทางสายตา: กรณีศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร” ทําใหผูศึกษา
พบวายังมีอีกหลายประเด็นท่ีเดี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการทางสายตาท่ีควรไดรับ
การศึกษา ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้ 
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 2.2.1 ควรมีการศึกษา การจัดการเรียนรวมในระดับภูมิภาค เนื่องจากผูวิจัยพบวา 
เด็กที่มาเรียนในมูลนิธิฯ สวนมากเปนเด็กพิการที่มาจากตางจังหวัด จึงเปนประเด็นที่คนพบวาเพราะ 
เหตุใด เด็กพิการเหลานี้จึงตองเขามาศึกษาในกรุงเทพมหานคร ในมูลนิธิฯ และเขารวมโครงการการ
จัดการเรียนรวม 
  2.2.2 ควรมีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา เพื่อศึกษาวาเม่ือ
เด็กสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา และสามารถสอบเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษา 
ระดับอุดมศึกษามีการจัดการศึกษาอยางไร ในประเด็นการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน
ระดับอุดมศึกษา 
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แบบสัมภาษณการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการทางการเห็น: กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย 

เร่ือง 

การจัดการศึกษาสําหรับผูพิการทางการเห็น: กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

--------------------------------------------------------------------- 
สวนที่ 1 ขอมูลทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

ชื่อ…………………………..นามสกุล………………………………………. 
แหลงสัมภาษณ………………………………………………………………. 
เบอรโทร…………………………………        

1. เพศ          

     1. (   )    ชาย                 

     2. (   )    หญิง 

2. อายุ……………………..ป 
3. ตําแหนงผูตอบแบบสอบถาม              
     1.  (   )   ผูอํานวยการโรงเรียน 

(   )    โรงเรียนท่ี 1   (   )   โรงเรียนท่ี 2  

(   )    โรงเรียนท่ี 3       

     2.  (   )  บุคลากรครูประจํากลุมสาระการเรียนรู 
(   )   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  (   )   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

(   )   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ        (   )   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

(   )   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (   )   กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 

(   )   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  (   )  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ 

 (   ) อื่นๆ  
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4. วุฒิการศึกษา 
     1. (   )    ปริญญาตรี 

     2. (   )    ปริญญาโท 

     3. (   )    ปริญญาเอก 

5. ประสบการณในตําแหนงหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย                        
      1. (   )   1-  5  ป 

      2. (   )   6 - 10 ป 

      3. (   )   มากกวา 10  ป 

6. ทานรับผิดชอบนักเรียนที่พิการทางสายตา จํานวน…….คน 
 (   )  ชาย…….คน 

(   )  หญิง……คน 

7. ทานมีประสบการณการบริหารสถานศึกษาหรือสอนนักเรียนที่พิการทางสายตาหรือไม 
(   )  มี….....ป 

(   )  ไมมี 

8. ทานเคยไดรับการอบรมหลักสูตรการสอนนักเรียนพิการทางสายตาหรือไม 
(   )  เคย.........ครั้ง  

(   )  ไมเคย 

 

 

 

 

 

 



   107 
 

 

 

สวนที่ 2 แนวคําถามเพื่อใชในการสัมภาษณเชิงลึก 
 

ขอคําถามสําหรับผูอํานวยการโรงเรียน 

1. คนพิการทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาได ถาไดรับโอกาสในการเรียนรูที่เหมาะสมกับความ
พิการ แนวการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการที่สําคัญ คือ ใหโอกาสนักเรียนพิการไดเรียน
รวมกับเด็กทั่วไปในโรงเรียนปกติ ทานคิดวาอยางไร 
2. ทานคิดวาการศึกษาเปนประโยชนตอนักเรียนพิการทางการเห็นอยางไร 
3. ทานคิดอยางไรกับโอกาสทางการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการทางการเห็น 
4. ทานคิดวาการรับนักเรียนพิการทางการเห็นเขามาเรียนรวมเปนการเพิ่มภาระงานบริหารของทาน 
และเพิ่มภาระการเรียนการสอนของครูหรือไม เพราะเหตุใด 
5. จากประสบการณของทานๆคิดวานักเรียนพิการทางการเห็น ควรเรียนในโรงเรียนแบบใด 
6. สภาพแวดลอมทางกายภาพของโรงเรียนทาน กับนักเรียนพิการทางการเห็นเปนอยางไร และทาน
คิดวาสภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอการเขาถึงของนักเรียนพิการทางการเห็นหรือไม เพราะเหตุใด 
7. วัสดุและส่ือการเรียนการสอนของโรงเรียน มีความพรอมมากเพียงใดตอนักเรียนพิการทางการ
เห็น 
8. ในฐานะท่ีทานเปนผูบริหารสถานศึกษา ทานมีวิธีการจําแนกความตองการของนักเรียนพิการ
ทางการเห็น ทางดานการเรียนการสอนอยางไร 
9. การที่โรงเรียนรับนักเรียนพิการทางการเห็นเขามาเรียนรวมกับเด็กทั่วไป ทางโรงเรียนไดสราง
สื่อ/จัดหาส่ือ ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือสภาพแวดลอมท่ีนักเรียนพิการทางการเห็นสามารถเขาถึง
และใชประโยชนหรือไม อยางไร ไดแกอะไรบาง 
10. จากประสบการณการทํางานของทาน ทานคิดวาสื่อหรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักเรียน
พิการทางการเห็นจําเปนหรือไมอยางไร 
11. หองสมุด โรงอาหาร อาคารเรียน โตะเรียน เกาอี้ ส่ิงเหลานี้เปนมิตรกับนักเรียนพิการทางการ
เห็นหรือไม อยางไร 
12. ที่ผานมาทานคิดวาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณและ
อัตรากําลังพลเพียงพอตอการจัดการเรียนรวมหรือไม 
13. งบประมาณที่ใชในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความพิการเพียงพอในการสงเสริมให
นักเรียนไดเรียนรูอยางเหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด 
14. ทางโรงเรียนมีกองทุนอะไรบาง ที่สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการ
ทางการเห็น 



   108 
 

 

 

15. ทานคิดวาบุคลากรที่เปนผูใตบังคับบัญชาของทาน ตามกลุมสาระตางๆ มีความพรอมมากนอยพี
ยงใด ในการรับมือหรือตองสอนนักเรียนพิการทางการเห็น 
16. ทานมีปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรวมหรือไม และหากมี ทานมีวิธีการบริหารจัดการ
อยางไร 
17. ทานคิดวาโครงการจัดการเรียนรวมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึง
เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติประสบความสําเร็จหรือไม ในคามเห็นของทาน เพระ
เหตุใดทานจึงคิดเชนนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   109 
 

 

 

แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย 

เร่ือง 

การจัดการศึกษาสําหรับผูพิการทางการเห็น: กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

--------------------------------------------------------------------- 
สวนที่ 1 ขอมูลทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

ชื่อ…………………………..นามสกุล………………………………………. 
แหลงสัมภาษณ………………………………………………………………. 
เบอรโทร…………………………………        

1. เพศ          

     1. (   )    ชาย                 

     2. (   )    หญิง 

2. อายุ……………………..ป 
3. ตําแหนงผูตอบแบบสอบถาม              
     1.  (   )   ผูอํานวยการโรงเรียน 

(   )    โรงเรียนท่ี 1   (   )   โรงเรียนท่ี 2  

(   )    โรงเรียนท่ี 3      

     2.  (   )  บุคลากรครูประจํากลุมสาระการเรียนรู 
(   )   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  (   )   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

(   )   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ        (   )   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

(   )   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (   )   กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 

         (   )   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (   )  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ 

 (   ) อื่นๆ  
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4. วุฒิการศึกษา 
     1. (   )    ปริญญาตรี 

     2. (   )    ปริญญาโท 

     3. (   )    ปริญญาเอก 

5. ประสบการณในตําแหนงหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย                        
      1. (   )   1-  5  ป 

      2. (   )   6 - 10 ป 

      3. (   )   มากกวา 10  ป 

6. ทานรับผิดชอบนักเรียนที่พิการทางสายตา จํานวน…….คน 
 (   )  ชาย…….คน 

(   )  หญิง……คน 

7. ทานมีประสบการณการบริหารสถานศึกษาหรือสอนนักเรียนที่พิการทางสายตาหรือไม 
(   )  มี….....ป 

(   )  ไมมี 

8. ทานเคยไดรับการอบรมหลักสูตรการสอนนักเรียนพิการทางสายตาหรือไม 
(   )  เคย.........ครั้ง  

(   )  ไมเคย 
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สวนที่ 2 แนวคําถามเพื่อใชในการสัมภาษณเชิงลึก 
 

ขอคําถามสําหรับบุคลากรครูประจํากลุมสาระการเรียนรู 

1. ทานมีความเห็นอยางไรตอการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนพิการทางการเห็นที่เขา
มาเรียนรวมกับเด็กท่ัวไป 
2. ทานคิดอยางไรตอการจัดการเรียนรวมที่เปนระบบสามารถชวยพัฒนาความสามารถทางการเรียน
ของนักเรียนพิการทางการเห็น 
3. ทานคิดวาการรับนักเรียนพิการทางการเห็นเขามาเรียนรวมเปนการเพิ่มภาระงานบริหารของทาน 
และเพิ่มภาระการเรียนการสอนของครูหรือไม เพราะเหตุใด 
4. ทานตองการใหจัดหาอะไรบางเพื่อใหการสอนนักเรียนพิการทางการเห็นมีประสิทธิภาพ 
5. ทานมีปญหาและอุปสรรคในการสอนนักเรียนพิการทางการเห็นหรือไม และหากมี ทานมีวิธีการ
บริหารจัดการอยางไร 
6. ทานตองการรับการสงเสริมสนับสนุนเร่ืองใดบาง เพราะเหตุใดจึงตองการเร่ืองน้ัน 
7. ในฐานะครูผูสอนทานมีวิธีการเตรียมตัวอยางไร สําหรับนักเรียนพิการทางการเห็น 
8. ในขณะท่ีทานทําการสอน ทานเจอปญหาและอุปสรรคอะไรบาง อยางไร 
9. ขณะท่ีทานทําการสอน ทานพบปญหาและอุปสรรคหรือไม ถาพบทานจะจัดการกับปญหาและ
อุปสรรคเฉพาะหนาน้ันอยางไร 
10. ทานคิดวาสภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอการเขาถึงของนักเรียนพิการทางสายตาหรือไม เพราะเหตุ
ใด 
11. ในฐานะท่ีทานเปนผูสอน ทานคิดวานักเรียนพิการทางการเห็น ควรเตรียมตัวในเร่ืองอะไรใน
การมาเรียน 
12 ในฐานะท่ีทานเปนผูสอน ทานมีการสรางสื่อหรือวัสดุการศึกษา /จัดหาส่ือหรือวัสดุการศึกษา 
สําหรับนักเรียนพิการทางการเห็นหรือไม เพราะเหตุใด 
13. การสอนนักเรียนพิการทางการเห็นตองมีสื่อหรือสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ
ชวยเหลือที่เหมาะสมกับความพรอมของแตละคน ทานคิดเห็นอยางไร 
14. หองสมุด โรงอาหาร อาคารเรียน โตะเรียน เกาอี้ ส่ิงเหลานี้เปนมิตรกับนักเรียนพิการทางการ
เห็นหรือไม อยางไร 
15.โครงการจัดการเรียนรวมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติประสบความสําเร็จหรือไม ในความเห็นของทาน เพระเหตุใด
ทานจึงคิดเชนนั้น 
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แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

การจัดการศึกษาสําหรับผูพิการทางการเห็น: กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

--------------------------------------------------------------------- 
สวนที่ 1 ขอมูลทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

ชื่อ…………………………..นามสกุล……………………………………….    

1. เพศ          

     1. (   )    ชาย                 

     2. (   )    หญิง 

2. อายุ……………………..ป 
3. เรียนโรงเรียน             

(   )    โรงเรียนท่ี 1   (   )   โรงเรียนท่ี 2  

(   )    โรงเรียนท่ี 3   

4. ระดับช้ันการศึกษา 
     1. (   )    มัธยมตน 

  (   )    มัธยมศึกษาช้ันที่ป 1 

(   )    มัธยมศึกษาช้ันที่ป 2 

(   )    มัธยมศึกษาช้ันที่ป 3 

     2. (   )    มัธยมปลาย 

(   )    มัธยมศึกษาช้ันที่ป 4 

(   )    มัธยมศึกษาช้ันที่ป 5 

(   )    มัธยมศึกษาช้ันที่ป 6 
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สวนที่ 2 แนวคําถามเพื่อใชในการสัมภาษณเชิงลึก 

ขอคําถาม 

สําหรับนักเรียนในมูลนิธฯิ 

1. ทานคิดวาการศึกษาเปนประโยชนตอนักเรียนพิการทางการเห็นอยางไร 
2. ทานคิดวานักเรียนพิการทางการเห็น ควรเรียนในโรงเรียนแบบใด 
3. ทานคิดอยางไรกับโอกาสทางการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการทางการเห็น 
4. ทานมีความเห็นอยางไรตอการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนพิการทางการเห็นที่เขา
มาเรียนรวมกับเด็กท่ัวไป 
5. ทานคิดอยางไรตอการจัดการเรียนรวมที่เปนระบบสามารถชวยพัฒนาความสามารถทางการเรียน
ของนักเรียนพิการทางการเห็น 
6. ทานคิดวาการรับนักเรียนพิการทางการเห็นเขามาเรียนรวมเปนการเพิ่มภาระงานบริหารของ
โรงเรียน และเพ่ิมภาระการเรียนการสอนของครูหรือไม เพราะเหตุใด 
7. ในขณะท่ีครูทําการสอน ทานพบปญหาและอุปสรรคอะไรบาง อยางไร 
8. ขณะท่ีครูทําการสอน ทานพบปญหาและอุปสรรคหรือไม ถาพบทานจะจัดการกับปญหาและ
อุปสรรคเฉพาะหนาน้ันอยางไร 
9. ทานมีปญหาและอุปสรรคในการเรียนหรือไม และหากมี ทานมีวิธีการบริหารจัดการอยางไร 
10. ในฐานะท่ีทานเปนผูเรียน ทานคิดวาทานควรเตรียมตัวตัวในเร่ืองอะไรในการมาเรียน 
11. ทานมีปญหาและอุปสรรคในการเรียนรวมหรือไม และหากมี ทานมีวิธีการบริหารจัดการ
อยางไร 
12. การสอนนักเรียนพิการทางการเห็นตองมีสื่อหรือสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ
ชวยเหลือที่เหมาะสมกับความพรอมของแตละคน ทานคิดเห็นอยางไร 
13. ทานคิดวาสื่อหรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักเรียนพิการทางการเห็นจําเปนหรือไม
อยางไร 
14. การที่โรงเรียนรับนักเรียนพิการทางการเห็นเขามาเรียนรวมกับเด็กทั่วไป ทางโรงเรียนไดสราง
สื่อ/จัดหาส่ือ ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือสภาพแวดลอมท่ีนักเรียนพิการทางการเห็นสามารถเขาถึง
และใชประโยชนหรือไม อยางไร ไดแกอะไรบาง 
15. วัสดุและส่ือการเรียนการสอนของโรงเรียน มีความพรอมมากเพียงใดตอนักเรียนพิการทางการ
เห็น 
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16. สภาพแวดลอมทางกายภาพของโรงเรียนกับนักเรียนพิการทางการเห็นควรเปนอยางไร และทาน
คิดวาสภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอการเขาถึงและใชประโยชนของนักเรียนพิการทางการเห็นหรือไม 
เพราะเหตุใด 
17. หองสมุด โรงอาหาร อาคารเรียน โตะเรียน เกาอี้ ส่ิงเหลานี้นักเรียนพิการทางการเห็นสามารถ
เขาถึงและใชประโยชนไดหรือไม อยางไร 
18. ทานคิดวางบประมาณท่ีใชในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความพิการเพียงพอในการ
สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด 
19. ทางโรงเรียนมีกองทุนอะไรบาง ที่สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการ
ทางการเห็น 
20. ทานตองการใหจัดหาอะไรบางเพื่อใหการเรียนของนักเรียนพิการทางการเห็นมีประสิทธิภาพ 
21. ทานตองการรับการสงเสริมสนับสนุนเร่ืองใดบาง เพราะเหตุใดจึงตองการเร่ืองน้ัน 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือ 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 
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1 

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1 ดร.อิศวรา ศิริรุงเร่ือง             อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิทยาการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 อาจารยครรชิต สมจิตต อาจารยประจําหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

3 ผศ.ดร.สุธรรม รันตโชติ - 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความรวมมือเพื่อการวิจัย 

(ขอไมเปดเผยชื่อหนวยงานและสถานศึกษาที่ใชในการเก็บขอมูล) 
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ภาคผนวก ง 
สภาพแวดลอมทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก 
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สภาพแวดลอมทางกายภาพ 

 
สภาพแวดลอมโดยรอบภายในโรงเรียนแหงที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพแวดลอมโดยรอบภายในโรงเรียนแหงที่ 2 
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สภาพแวดลอมโดยรอบภายในโรงเรียนแหงที ่2 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

สภาพแวดลอมโดยรอบภายในโรงเรียนแหงที่ 3 
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สิ่งอํานวยความสะดวก 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
สภาพแวดลอมภายในหองเรียน 
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สภาพแวดลอมภายในศูนยเรียนรวม 
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