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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการน้ีเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเร่ืองการศึกษากับคนพิการในสังคมไทย  

ซ่ึงศึกษาบริบทต่าง ๆ ของการศึกษาท่ีจัดเพ่ือคนพิการ ดังต่อไปน้ี 1) ความหมายของคนพิการ 2) ประเภท

ของคนพิการ 3) รูปแบบการจัดการศึกษาให้กับคนพิการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 4) กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ

คนพิการ เพ่ือวิเคราะห์ทิศทางในการพัฒนาด้านการศึกษากับคนพิการ นำไปสู่การสร้างข้อเสนอแนะให้กับ

สังคมไทยในการจัดรูปแบบการศึกษาให้กับคนพิการเพ่ือให้ระบบการศึกษาของคนพิการในสังคมไทยมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีข้อเสนอแนะท่ีมาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษา 

ดังต่อไปน้ี 1) การศึกษาสำหรับคนพิการยังขาดความครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี ซ่ึงทำให้เห็นว่าประเทศไทยยัง

ขาดการให้ความสำคัญด้านการศึกษาของคนพิการ 2) ควรมีการเพ่ิมบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการให้

การศึกษาแก่คนพิการ โดยควรมีการเพ่ิมกฎหมายเก่ียวกับวิชาชีพครูโดยเฉพาะ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้คน 

มีความประสงค์ในการประกอบวิชาชีพครูสำหรับคนพิการเพ่ิมข้ึน 3) ควรมีการสนับสนุนการศึกษา 

ในวิชาชีพเฉพาะด้านของคนพิการ เช่น ครู ช่าง หัตถกรรม ประติมากรรม 4) ควรมีการเข้าถึงการศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำและได้มาตรฐาน 

 

คำสำคัญ: การศึกษา, คนพิการ, กฎหมาย 

 

ABSTRACT 

Academic articles, which is studying and analyzing the issue of education to 

disabled person in society. Studied the context of the study, the Foundation for disabled 
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person. As follows: 1) the meaning of the disabled. 2) Type of disabled person. 3) The 

organization of education for disabled person from the past to present. 4) The related 

laws with disabled person. To analyze the direction of develop education with a disabled 

person leading to the suggestion that Thai society in the form of education for disabled 

person in Thai society to be more effective there are many suggestions from the analysis 

and synthesis knowledge. As follows: (1 )  Education for people with disabilities still not 

thoroughness in all areas. This indicates that Thailand lacks the importance of education 

for the disabled. ( 2 )  Government should add personnel with the expertise to provide 

education to people with disabilities. The law should add the teaching profession.  

To create incentives for people who wishing to practice the teaching profession for 

people with disabilities increases. (3) Government should support education in the field of 

professional people such as teachers, technicians, and craft sculpture. (4) Access to 

quality education should be accessible, accurate and standard. 

 

Keywords: Education, Disability, Law 

 

บทนำ 
ความพิการอาจเป็นหน่ึงในประเด็นทางสังคมท่ีปรากฏชัด แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่ได้รับความใส่ใจ

เพียงพอ อีกท้ังนิยามคำว่า “ความพิการ” ยังมีความเข้าใจต่างกันด้วย อาทิ สหรัฐอเมริกาเรียก คนพิการว่า 

“Handicap” หมายถึง ผู้ท่ีต้องการแต้มต่อจากผู้อ่ืน สหราชอาณาจักร กลับเรียกว่า “Disable” หมายถึง  

ผู้ไร้ความสามารถในการดำเนินชีวิต ทัศนคติท่ีแตกต่างกันน้ีล้วนมีผลต่อปฏิสัมพันธ์ท่ีคนพิการจะได้รับจาก

บุคคลท่ัวไป ท้ังน้ีทัศนะและมายาคติท่ีเก่ียวกับความพิการอาจเกิดจากการละเลยความจริงท่ีว่า ไม่แน่ว่าสัก

วันหน่ึงเราเองก็อาจจะต้องเป็นหน่ึงในผู้ท่ีต้องรับผลของความพิการด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะมาจากความ

เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุก็ตาม คนพิการในปัจจุบันจำนวนไม่น้อยท่ีไม่ได้มีความพิการมาต้ังแต่กำเนิด ความ

พิการส่งผลกระทบท้ังด้านจิตใจและการดำรงชีวิตอีกด้วย หากความพิการเกิดกับผู้อยู่ในวัยเรียนจะส่งผลต่อ

การพัฒนาทางทักษะและสติปัญญา และการขาดส่ิงอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพ่ือเข้าถึงการศึกษา

สำหรับพวกเขาก็เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการทางสติปัญญาและการประกอบอาชีพของคนพิการในสังคมไทย

เป็นอย่างมาก (ภัทรกิต์ิ โกมลกิติ, 2550)  

คนพิการจำเป็นต้องได้รับสิทธิด้านต่าง ๆ เฉกเช่นเดียวกับคนท่ัวไปในสังคม เพ่ือให้สามารถดำเนิน

ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ซ่ึงสิทธิคนพิการได้รับการรับรองอย่างเป็นรูปธรรมคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 กระท่ังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้รับรองสิทธิ

คนพิการเพ่ิมมากข้ึน โดนประกอบด้วย 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ 



3 วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 

 1) ด้านความคุ้มครอง หมวด 1 บทท่ัวไป มาตรา 4 กำหนดให้สิทธิ เสรีภาพละความเสมอภาค

ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองอย่างสมศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมเสมอกัน 

2) ด้านความเสมอภาค หมวดท่ี 3 มาตรา 27 ภาครัฐจะเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลท่ีมี

ความแตกต่างในเร่ืองถ่ินดำเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สุขภาพ สถานะส่วนบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองท่ีไม่ขัดต่อ

รัฐธรรมนูญไม่ได้ 

3) ด้านสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข หมวด 3 มาตรา 7 กำหนดให้บุคคลผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับ

บริการสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และบุคคลมีสิทธิได้รับการปกป้องและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐ

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน หมวดท่ี 5 มาตรา 55 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการ

สาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึงเพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการส่งเสริม

สุขภาพ การป้องกันโรค และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

อีกท้ังต้องพัฒนาการบริการอย่างมีคุณภาพและยกระดับให้มีมาตรฐานสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง และ 

4) ด้านการศึกษา หมวดท่ี 5 มาตรา 54 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา

เป็นเวลา 12 ปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

นอกจากน้ีคนพิการในสังคมไทยยังได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจากกฎหมายในระดับ

พระราชบัญญัติ อีกหลายฉบับท่ีสำคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติการจัด

การศึกษาสำหรับคนพิการ พ .ศ .2551 พระราชบัญญั ติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ .2545 

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 รวมถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ซ่ึงเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศท่ี

ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาดังกล่าว เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2551 (พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ 

และคณะ, 2556) สิทธิประโยชน์สำคัญและถือเป็นสิทธิท่ีคนพิการพึงได้รับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้แก่ (1) สวัสดิการเบ้ียความพิการ (2) สิทธิในการกู้ยืม

เงินทุนประกอบอาชีพ (3) การช่วยเหลือทางกฎหมาย (4) การขจัดการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมต่อคน

พิการ (5) การจัดบริการล่ามภาษามือไทย (6) การปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (7) การ

สนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ (8) สิทธิการลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ (9) สิทธิการลดหย่อนภาษี (10) 

สิทธิในการจ้างงาน (11) สิทธิด้านอาชีพ (12) สิทธิด้านการศึกษา และ (13) สิทธิด้านการแพทย์ โดยการขอ

ใช้สิทธิต่าง ๆ คนพิการจะต้องได้รับการจดทะเบียนคนพิการหรือมีบัตรประจำตัวคนพิการก่อน ซ่ึงมีความ

จำเป็นย่ิงในเร่ืองของการเข้าจึงสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีพึงได้รับจากการสนับสนุนของรัฐ  

ดังน้ัน การจดทะเบียนคนพิการหรือการมีบัตรประจำตัวคนพิการถือเป็นโอกาสข้ันแรกท่ีช่วย

ส่งเสริมให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ โอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม รวมถึงการพัฒนาและ

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามความสามารถและความเหมาะสมของความพิการ แต่ปัจจุบันคนพิการท่ีจด
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ทะเบียนคนพิการและคนพิการท่ียังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการยังขาดความรู้ ความเข้าใจรวมถึงข้อมูลจึง

ส่งผลต่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างไม่ท่ัวถึง เน่ืองจากคนพิการไม่ทราบว่าสิทธิของตนเองท่ีพึงได้รับ

มีอะไรบ้าง รวมไปถึงกระบวนการและข้ันตอนของการใช้ สิทธิหรือสิทธิบางอย่างก็อยู่ภายใต้การวินิจฉัยของ

หน่วยงานท่ีให้บริการ จากสภาพการณ์ของคนพิการดังกล่าว เห็นได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยมีการให้

ความสำคัญกับคนพิการเร่ืองความเท่าเทียมตาม กฎหมายการได้รับการคุ้มครองความเสมอภาค โดยเฉพาะ

เร่ืองการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก สวัสดิการมากข้ึน 

 

การจัดการศึกษา 
 การศึกษาในบริบทของสังคมไทย มีการวางรากฐานและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเร่ือยมา

ต้ังแต่ในสมัยก่อนกรุงสุโขทัย ซ่ึงการศึกษาของไทยแต่เดิมน้ันเป็นหลักสูตรเพ่ือการดำรงชีวิตตามบริบทของ

ตนหรือการศึกษาเพ่ือชีวิตและหลักสูตรสอนให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรมตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา จนถึง

ปัจจุบันท่ีเป็นหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้กับเยาวชนในระบบ นอกจากน้ียังมีหลักสูตรอ่ืน ๆ  

ท่ีหน่วยงานราชการหรือองค์กรท่ีเก่ียวกับการศึกษาจัดทำข้ึน เพ่ือให้ครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมไปถึง

การจัดการศึกษานอกระบบด้วย ซ่ึงเป็นการศึกษาเพ่ือการแข่งขันและมุ่งเน้นเร่ืองความเป็นเลิศมากกว่า

สร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีเหมือนกับท่ีผ่านมา การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทยมีข้ึนต้ังแต่ พ.ศ. 2464 โดย

รัฐบาลได้จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแบบให้เปล่าแก่ประชาชนเป็นเวลา 12 ปี ส่วนการศึกษาภาคบังคับ

กำหนดไว้ 9 ปี (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) และกำหนดเป้าหมายการศึกษาของไทยโดยเน้นท่ีการ

ให้คนไทยท่ัวไปต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี มีความสุขและสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้าน ท้ังด้านความคิด 

ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา ด้านความรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาและทางการใช้

ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน โดยมีหลักการสำคัญในการจัดการศึกษา 3 ประการ คือ การศึกษาตลอดชีวิต การมีส่วน

ร่วมและการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

การพัฒนาหลักสูตรเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและบ่อยคร้ังเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบัน

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยคร้ังล่าสุดท่ีมีการเปล่ียนแปลงคือการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ข้ึนและมีหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 (ฉบับปรับปรุง 2551) 

และได้ใช้เร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากน้ีการบริหารการศึกษาของไทยได้เปล่ียนโครงสร้างการบริหาร

การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาข้ันพ้ืนฐานคร้ังใหญ่จากกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อำเภอ เป็นเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีหน่วยงานท่ีสำคัญ อาทิ สำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตัวย่อคือ “สมศ." และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) ตัวย่อคือ “สทศ.” ซ่ึงท้ังสองหน่วยงานนับว่าเป็นหน่วยงานท่ีสำคัญในการสะท้อนถึง

คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน การจัดการศึกษาสำหรับผู้ท่ีมีความต้องการพิเศษมี

ลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลท่ัวไป จึงจำเป็นต้องจัดให้ผู้ท่ีมีความต้องการ

พิเศษมีสิทธิและโอกาสได้รับการบริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นพิเศษต้ังแต่แรกเกิดหรือพบ
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ความบกพร่อง การสนับสนุนเทคโนโลยีส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง

การศึกษา เป็นความจำเป็นอย่างหน่ึงเพ่ือให้ผู้ท่ีมีความต้องการพิเศษเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

รวมท้ังบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดท่ีจำเป็นในด้านการศึกษาอย่างท่ัวถึงทุกคน ทุกระบบและทุกระดับ

การศึกษา 

 ผู้ท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถพบสภาวะท่ีการพัฒนาของสมองหยุดชะงักหรือพัฒนาไม่สมบูรณ์

ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ คือ มีความบกพร่องของทักษะต่าง ๆ ในช่วงระยะวัยพัฒนาการทักษะต่าง ๆ เหล่าน้ี

ได้แก่ ทักษะในด้านการรู้คิด (Cognitive) ภาษา (Language) การเคล่ือนไหว (Motor) และความสามารถ

ทางสังคม (Social Abilities) ซ่ึงทักษะท้ังหมดเหล่าน้ีเป็นส่ิงเก้ือหนุนต่อระดับเชาว์ปัญญา (การจัดการ

ศึกษาพิเศษในประเทศไทย, 2560)  

Dettmer,Dyck & Thurston (1996), Deiner (2010), Lewis & Doorlag (1995) การจัดการ

ศึกษาสำหรับบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษยึด “ความเสมอภาค” และ “การจัดการให้เป็นปกติ”  

เป็นหลักการท่ีมุ่งเน้นสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ในหลายประเทศได้ริเร่ิม พัฒนาปรับเปล่ียน

แนวทางปฏิบัติการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความแตกต่างของบุคคล เพ่ือเปิดโอกาสและส่งเสริมให้

สามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกันในสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิทางการศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการศึกษา 

และบริการสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงกำหนดระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องปฏิบัติตาม โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็น

พิเศษทุกประเภท ให้จัดการศึกษาท่ีมีรูปแบบและระบบการจัดการท่ีหลากหลายและครอบคลุมทุกช่วงวัย

ต้ังแต่แรกเกิดหรือแรกพบความบกพร่องหรือความต้องการพิเศษต่อเน่ืองตลอดชีวิต  

การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยได้นำหลักการดังกล่าวข้างต้นมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัด 

การศึกษาในบริบทของการเรียนร่วม เช่น เบญจา ชลธาร์นนท์ (2546) ได้นำเสนอองค์ประกอบหลักในการ

บริหารจัดการศึกษาโดยนำหลักการ (Least Restrictive Environment : LRE) และ (Universal Design : 

UD) มาใช้กับบริบทของประเทศไทย โดยใช้ช่ือว่า “โครงสร้างซีท” (SEAT framework) มีองค์ประกอบ 4 

ประการ คือ 

1) นักเรียน (Student)  

    1.1 นักเรียนท่ีมีความบกพร่องหรือความต้องการพิเศษ ควรมีการเตรียมความพร้อมท้ังในด้าน

ร่างกาย วิชาการ อารมณ์และสังคม รวมถึงการช่วยเหลือตนเอง  

    1.2 นักเรียนท่ัวไป ควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐาน ทัศนคติและ

การยอมรับเพ่ือนท่ีความบกพร่องหรือความต้องการพิเศษ  

2) สภาพแวดล้อม (Environment)  

    2.1 ทางกายภาพ หมายถึง สถานศึกษาต้องคำนึงถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้มีขีดจำกัดน้อย

ท่ีสุดในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน รวมถึงอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 

ท้ังในช้ันเรียนและนอกห้องเรียน  
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    2.2 บุคคลท่ีเก่ียวข้อง หมายถึง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรอ่ืนในโรงเรียน ควรมีส่วนร่วม

ในการกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ

เม่ือมีนักเรียนท่ีมีความบกพร่องหรือความต้องการพิเศษเข้าสู่ระบบการศึกษา  

3) กิจกรรมการเรียนการสอน (Activities) หมายถึง กิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียน 

ในสถานศึกษาท่ีมีส่วนให้นักเรียนท่ัวไปและนักเรียนท่ีมีความบกพร่องหรือความต้องการพิเศษได้รับ 

การพัฒนาท้ังในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ประกอบด้วย  

    3.1 การรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องหรือความต้องการพิเศษเข้าเรียน  

    3.2 การบริหารจัดการหลักสูตร  

    3.3 การจัดตารางเรียน  

    3.4 การประสานความร่วมมือ  

    3.5 การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

    3.6 การจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล  

    3.7 กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลทางการศึกษา  

    3.8 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาและชุมชน  

    3.9 การรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน  

    3.10 การประกันคุณภาพ  

    3.11 การนิเทศ ติดตาม ประเมินและปรับปรุงกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการสอนและพัฒนา

นักเรียนมีความบกพร่องหรือความต้องการพิเศษ  

4) เคร่ืองมือ (Tools) หมายถึง นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ งบประมาณ ระบบการบริหารจัดการ 

กฎกระทรวง เทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือบริการ ตำรา ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

รวมถึงครูการศึกษาพิเศษและนักวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนมีความบกพร่อง

หรือพิการ ส่ิงท่ีนำมาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนมีความบกพร่องหรือพิการ

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์ประกอบของโครงสร้างซีท ทุก

องค์ประกอบล้วนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียนมีความบกพร่องหรือ

พิการ นักเรียนท่ัวไปและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงสถานศึกษาอาจนำโครงสร้างซีทมาประยุกต์ใช้ในการจัด

การศึกษาได้ทุกรูปแบบ อาทิ การจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ การเรียนร่วมหรือแบบเรียนรวม ซ่ึงครูท่ี

ทำหน้าท่ีในการจัดการศึกษาพิเศษต้องมีความรู้เก่ียวกับหลักในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนท่ีมีความ

ต้องการพิเศษไม่ว่าจะเป็นการจัดสภาพแวดล้อม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความ

ต้องการพิเศษ 
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การศึกษากับคนพิการ 
เม่ือกล_าวถึงคนพิการ มีผูfใหfความหมายไวfอย_างน_าสนใจ ดังน้ี บุคคลซ่ึงมีขfอจำกัดในการปฏิบัติ

กิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเขfาไปมีส_วนร_วมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร_องทางการเห็น การไดfยิน 

การเคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ อารมณ{ พฤติกรรม สติป}ญญา การเรียนรูfหรือความบกพร_องอ่ืนใด 

ประกอบกับมีอุปสรรคในดfานต_าง ๆ และมีความจำเปÅนเปÅนพิเศษท่ีจะตfองไดfรับความช_วยเหลือดfานหน่ึง

ดfานใด เพ่ือใหfสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเขfาไปมีส_วนร_วมทางสังคมไดfอย_างบุคคลท่ัวไป  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ไดfใหfความหมายของคนพิการ

ในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 คือ บุคคลซ่ึงมีขfอจำกัดในการปฏิบัติ

กิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเขfาไปมีส_วนร_วมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร_องทางการเห็น การไดfยิน 

การเคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ อารมณ{ พฤติกรรม สติป}ญญา การเรียนรูfหรือความบกพร_องอ่ืนใด 

ประกอบกับมีอุปสรรคในดfานต_าง ๆ และมีความจำเปÅนเปÅนพิเศษท่ีจะตfองไดfรับความช_วยเหลือ ดfานหน่ึง

ดfานใด เพ่ือใหfสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเขfาไปมีส_วนร_วมทางสังคมไดfอย_างบุคคล ท่ัวไป 

ท้ั ง น้ี  ตามประเภทและห ลัก เกณ ฑ{ ท่ี รัฐมนต รีว_ าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดfใหfคำจำกัดความ ของคนพิการไวfว_า หมายถึง  

เสียอวัยวะไปจากสภาพเดิม เช_น ตาพิการ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) เพราะฉะน้ัน

ในความหมายดังกล_าว คนพิการ จึงหมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียอวัยวะไปจากสภาพท่ีปกติ 

จากความหมายท่ีกล_าวถึงมาขfางตfน จะสรุปไดfว_าคนพิการ คือ บุคคลท่ีไม_สามารถช_วยเหลือตัวเอง

ไดfรfอยเปอร{เซ็นต{แบบคนไม_พิการโดยท่ัวไปในดfานใดดfานหน่ึง หรือไม_สามารถช_วยเหลือตนเองไดfเลย  จาก

การผิดปกติหรือบกพร_องทางร_างกาย ทางสติป}ญญา หรือทางจิตใจ มีอุปสรรคในการช_วยเหลือตนเอง 

กล_าวคือการใชfชีวิต ไม_สามารถใชfชีวิตไดfแบบคนไม_พิการโดยท่ัวไป เช_น การศึกษา การทำงาน การใชf

บริการสาธารณะ เปÅนตfน 

 การจำแนกความพิการตามประเภทของคนพิการ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กำหนด

ประเภทและหลักเกณฑ{ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 ในขfอ 2 ประเภทของคนพิการ ออกเปÅน  

9 ประเภท ดังต_อไปน้ี (1) บุคคลท่ีมีความบกพร_องทางการมองเห็น (2) บุคคลท่ีมีความบกพร_องทางการไดf

ยิน (3) บุคคลท่ีมีความบกพร_องทางสติป}ญญา (4) บุคคลท่ีมีความบกพร_องทางร_างกาย หรือการเคล่ือนไหว 

หรือสุขภาพ (5) บุคคลท่ีมีความบกพร_องทางการเรียนรูf (6) บุคคลท่ีมีความบกพร_องทางการพูดและภาษา 

(7) บุคคลท่ีมีความบกพร_องทางพฤติกรรม หรืออารมณ{ (8) บุคคลออทิสติก และ (9) บุคคลพิการซfอน 

 

การจัดการศึกษาให2กับคนพิการ 
การจัดการการศึกษาใหfกับคนพิการจะตfองมีลักษณะเฉพาะ เน่ืองจากคนพิการเปÅนกลุ_มคนท่ีมี

ความตfองการท่ีแตกต_างกันตามสภาพความบกพร_องของร_างกาย จึงทำใหfการจัดการศึกษาตfองจัดใหfตรงกับ
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ความตfองการของคนเหล_าน้ัน เปÅนการบูรณาการระหว_างการเรียน ทักษะชีวิต อาชีพ การฝéกปฏิบัติ  

การกีฬาและนันทนาการ โดยยึดแนวคิดในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ดังน้ี 

1. เด็กพิการทุกคนสามารถท่ีจะเรียน หรือฝéกฝนตนเองใหfทำประโยชน{ไดfมากข้ึน 

2. สมรรถภาพในการทำงานไม_ไดfข้ึนอยู_กับสภาพความพิการ 

3. ความตfองการของแต_ละบุคคลไม_จำเปÅนตfองเปÅนความพิการตลอดไป 

4. ส_งเสริมใหfคนพิการใหfไดfรับการฝéกฝนตามความสามารถของตนเอง รวมท้ังมีประสบการณ{ 

การทำงานในหน_วยงานของตน 

5. การจัดการศึกษาสำหรับผูfพิการจะตfองเหมาะสมกับความสามารถ และความพิการของแต_ละ

บุคคล 

6. การจัดการศึกษาสำหรับผูfพิการจะตfองมีท้ังดfานการศึกษา นันทนาการ อาชีพ การส_งเสริม

ความสำเร็จในชีวิต การสรfางภาพลักษณ{ท่ีดีกับตนเอง การยอมรับสภาพความเปÅนจริงของตน 
 

รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในประเทศไทย น้ันมีหลายรูปแบบ ประกอบดfวย 

1.การเรียนร_วม เปÅนการจัดการศึกษาใหfคนพิการเขfาไปในระบบการศึกษาปกติ เปêดโอกาสใหfเด็ก

ไดfเรียนรูfร_วมกับเด็กท่ัวไปโดยมีครูช้ันเรียนปกติ และครูการศึกษาพิเศษร_วมมือและรับปêดชอบร_วมกัน แบ_ง

ออกเปÅน 6 รูปแบบ คือ ช้ันเรียนปกติเต็มวัน ช้ันเรียนปกติเต็มวันและปรึกษาหารือ ช้ันเรียนปกติเต็มวันและ

บริการครูเดินสอน ช้ันเรียนปกติเต็มวันและบริการสอนเสริม ช้ันเรียนพิเศษและช้ันเรียนปกติ และช้ันเรียน

พิเศษในโรงเรียนปกติ 

2. การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เปÅนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กทุกคน โดยรับเขfามาเรียน

รวมกันต้ังแต_เร่ิมเขfารับการศึกษาและจัดใหfมีการบริการตามความตfองการ 

3. โรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ เปÅนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการแต_ละประเภทใหf

ตรงกับความพิการของผูfพิการบุคคลน้ัน โดยจัดในทักระดับต้ังแต_การเตรียมความพรfอมก_อนวัยเรียนจนถึง

มัธยมศึกษามีท้ังสายสามัญและสายอาชีพ มีการปรับหลักสูตรเฉพาะแต_ละประเภทใหfสอดคลfองกับความ

ตfองการของคนพิการแต_ละกลุ_ม 

4. การจัดโดยครอบครัว สิทธิแก_บุคคลและครอบครัวท่ีมีคนพิการในการจัดการศึกษา ซ่ึงเปÅน

ทางเลือกสำหรับครอบครัวท่ีตfองการจัดการศึกษา 

5. การจัดในสถานพยาบาล เปÅนการจัดใหfเด็กท่ีมีความบกพร_องทางสุขภาพและเจ็บปëวยเร้ือรัง 

ซ่ึงตfองไดfรับการดูแลรักษาพยาบาล อาจจะไดfรับการศึกษาในสถานพยาบาลไปพรfอม ๆ กับการฟìîนฟู 

6. การจัดโดยชุมชน เปêดโอกาสใหfชุมชน องค{กรเอกชนหรือสถาบันทางสังคมมีสิทธิในการศึกษา 

7. การจัดในศูนย{การศึกษาพิเศษ เปÅนการจัดการศึกษาในระยะแรกเร่ิมแก_คนพิการและครอบครัว 

8. การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย การจัดการศึกษานอกระบบเปÅนการจัดการศึกษา

ท่ีมีความยืดหยุ_นในการกำหนดจุดมุ_งหมาย รูปแบบวิธีการ ระยะเวลา การวัดและการประเมินผล 

 



9 วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 

กฎหมายกับการศึกษาของคนพิการ 
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และการจัดการศึกษาสำหรับคน

พิการ พ.ศ. 2556 (แก้ไขปรับปรุงฉบับ 2551) 

 เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาของคนพิการ พ.ศ. 2551 หมวด 1 มาตรา 5 

กำหนดให้คนพิการได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต 

พร้อมท้ังได้รับเทคโนโลยีส่ิงอำนวยความสะดวก สามารถเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและ

รูปแบบการศึกษา โดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจำเป็นพิเศษของ

บุคคลน้ัน อีกท้ังได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความ

ต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล หมวด 1 มาตรา 7 ให้สถานศึกษาของรัฐและ

เอกชนท่ีจัดการเรียนร่วม สถานศึกษาเอกชนการกุศลท่ีจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ  

และศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานได้รับเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็น

พิเศษจากรัฐ หมวด 1 มาตรา 8 ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยให้

สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ มีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง จัดการศึกษาสำหรับคนพิการท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยในรูปแบบท่ี

หลากหลายท้ังการเรียนร่วม การจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ รวมถึงการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

การพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตอิสระการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเป็น การฝึกอาชีพหรือการบริการอ่ืน 

สถานศึกษาห้ามปฏิเสธรับคนพิการเข้าศึกษา และให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสนับสนุนผู้ดูแล

คนพิการและประสานความร่วมมือจากชุมชนหรือนักวิชาชีพเพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาทุกระดับหรือ

บริการทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ หมวด 1 มาตรา 9 รัฐจัดสรร

งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีเป็นพิเศษให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็น

พิเศษของคนพิการและสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

นอกจากน้ี สิท ธิในการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการ ยังปรากฏในพระราชบัญญั ติ

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 

2556 (แก้ไขปรับปรุงฉบับ 2551) หมวด 3 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ มาตรา 21 

กำหนดให้มีการจัดต้ังกองทุนข้ึน เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ” ใน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา

สำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง ซ่ึงประกอบด้วย เงินและทรัพย์สินท่ีโอนมาจากเงินกองทุน

การศึกษาสำหรับคนพิการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 

2546 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เงินรายได้ท่ีได้จากการออกสลาก

หรือการจัดกิจกรรม ดอกผลและผลประโยชน์ท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้

บริจาคหรือมอบให้รายได้บางส่วนจากภาษีของสินค้าและบริการท่ีเป็นสาเหตุแห่งความพิการตามท่ีกฎหมาย

กำหนด 
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อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ พ.ศ. 2551 

 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ ข้อ 24 กำหนดไว้ว่าคนพิการจะไม่ถูกกีดกันออกจากระบบ

การศึกษาท่ัวไปเพราะเหตุแห่งความพิการและเด็กพิการจะไม่ถูกกีดกันจากการศึกษาภาคบังคับระดับ

ประถมศึกษาและโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพราะเหตุแห่งความพิการ คนพิการ

สามารถเข้าถึงการศึกษาระดับประถามศึกษาและมัธยมศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าบนพ้ืนฐานท่ีเท่าเทียมกับ

บุคคลอ่ืนในชุมชนท่ีตนอาศัยอยู่ คนพิการได้รับการสนับสนุนตามท่ีต้องกรในระบบการศึกษาท่ัวไป 

เพ่ืออำนวยในการศึกษาอย่างมีประสิทธิผลแก่คนพิการ มีการจัดมาตรการสนับสนุนเฉพาะบุคคลท่ีมี

ประสิทธิผลแก่คนพิการในสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาทางสังคมอย่างสูงสุด

และสอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีดี  
 

 พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 

          "การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ" หมายความว่า การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือการเสริมสร้าง

ความสามารถของคนพิการให้มีสภาพท่ีดีข้ึน โดยอาศัยวิธีการทางการแพทย์ ทางการศึกษา ทางสังคม และ

การฝึกอาชีพเพ่ือให้คนพิการได้มีโอกาสทำงานหรือดำรงชีวิตในสังคมทัดเทียมคนปกติ 

          เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มาตรา 14 กล่าวว่า  

คนพิการซ่ึงประสงค์จะได้รับสิทธิในการสงเคราะห์การพัฒนาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการตาม

พระราชบัญญัติน้ี สามารถย่ืนขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนกลาง ณ สำนักงานคณะกรรมการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพคนพิการ ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามรถหรือคนไร้ความสามารถ หรือ

ในกรณีท่ีคนพิการมีสภาพความพิการถึงข้ันไม่สามารถไปจดทะเบียนด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์  

ผู้อนุบาลหรือบุคคลท่ีดูแลสามารถย่ืนขอจดทะเบียนแทนได้ แต่ต้องย่ืนหลักฐานว่าเป็นคนพิการต่อนาย

ทะเบียนหรือนายทะเบียนจังหวัดแล้วแต่กรณีและเม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน

พิการ พ.ศ. 2534 มาตรา 15 คนพิการท่ีได้จดทะเบียนตามมาตรา 14 ให้ได้รับการสงเคราะห์ การพัฒนา 

และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ไม่ว่าจะเป็นบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เพ่ือปรับสภาพทางร่างกาย ทางสติปัญญา ทางจิตใจหรือการเสริมสร้าง

สมรรถภาพให้ดีข้ึน การได้รับการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาสายอาชีพหรืออุดมศึกษาตาม แผนการศึกษา

แห่งชาติ ตามความเหมาะสมการประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาพของร่างกายและ

สมรรถภาพท่ีมีอยู่ เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การได้รับส่ิงอำนวย

ความสะดวกและบริการต่าง ๆ ท่ีจำเป็นสำหรับคนพิการรวมไปถึงบริการจากรัฐในการเป็นคดีความและใน

การติดต่อกับทางราชการ 

คนพิการกับความจริงด้านศึกษาในปัจจุบันคนพิการจะได้รับสวัสดิการหรือการจัดการเรียนตามท่ีมี

ระบุในข้อกฎหมาย คนพิการจะได้รับการศึกษาท่ีเท่าเทียมกับคนไม่พิการ ซ่ึงการศึกษาถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน

ท่ีรัฐต้องจัดให้กับประชาชนพลเมือง อย่างไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือไม่พิการ แต่การศึกษาใน

โรงเรียนท่ีจัดให้คนไม่พิการเรียนจะไม่สามารถรองรับคนพิการทุกประเภทให้เข้าศึกษาได้ และโรงเรียนท่ีจัด
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การศึกษาเฉพาะคนพิการท่ีมีเพียง 48 แห่งท่ัวประเทศ ซ่ึงไม่เพียงพอต่อจำนวนคนพิการในประเทศไทย  

คนพิการกับความจริงด้านการศึกษาในปัจจุบันคนพิการมีสิทธิและสวัสดิการในด้านการศึกษาตามท่ีมีระบุใน

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 คนพิการจะได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายต้ังแต่แรกเกิด พร้อมท้ังได้รับส่ิงอำนวยความสะดวก เทคโนโลยี บริการและการช่วยเหลืออ่ืนๆทาง

การศึกษา คนพิการสามารถเลือกท่ีจะศึกษาได้ตามความต้องการ ความถนัดของตนเอง โดยจะได้รับ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังมีหลักสูตรเฉพาะท่ีเหมาะสมกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ มี

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ท่ีได้รับรองมาตรฐาน จัดโดยภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกัน มีการจัด

การศึกษาให้คนพิการท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอย่างหลากหลาย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ

ในการดำรงชีวิต ซ่ึงเป็นทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเป็น การฝึกอาชีพ มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนการ

สอน มีการจัดต้ังกองทุนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ “กองทุนส่งเสริมและพัฒนา

การศึกษาสำหรับคนพิการ” ซ่ึงเป็นกองทุนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการใน

เร่ืองของค่าใช้จ่าย  

คนพิการกับความจริงด้านการศึกษาในปัจจุบันคนพิการมีสิทธิและสวัสดิการในด้านการศึกษา

ตามท่ีมีระบุในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ พ.ศ. 2551 กล่าวคือ คนพิการมีสิทธิเข้าถึงการศึกษาเทียบเท่า

กับคนไม่พิการ โดยไม่ถูกกีดกันออกนอกระบบการศึกษาเพราะเหตุแห่งความพิการ มีสิทธิท่ีจะได้รับ

การศึกษาภาคบังคับประถมศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมไปถึงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาบนพ้ืนฐานท่ีเท่า

เทียมกับบุคคลอ่ืนในชุมชนท่ีตนอาศัยอยู่ อีกท้ังคนพิการมีสิทธิท่ีจะได้รับการสนับสนุนตามท่ีต้องการใน

ระบบการศึกษาเพ่ือยกระดับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่คนพิการ ท้ังทางด้านวิชาการ

และพัฒนาทางสังคมอย่างสูงสุด แต่อย่างไรก็ตามจากอนุสัญญาข้างต้นถึงแม้ว่าจะมีความเป็นธรรมในการให้

คนพิการสามารถได้รับสิทธิและได้รับสิทธิดังกล่าว แต่ในระบบการศึกษาน้ันยังขาดเสถียรภาพหลาย

ประการในระบบการศึกษา ซ่ึงต้องมีการปรับเพ่ือให้เกิดเสถียรภาพท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

นอกจากกน้ี คนพิการกับความจริงด้านการศึกษาในปัจจุบันคนพิการมีสิทธิและสวัสดิการในด้านการศึกษา

ตามท่ีมีระบุในพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 กล่าวคือ ในปัจจุบันคนพิการได้รับ

การเสริมสร้างทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับคนไม่พิการ คนพิการได้รับการสงเคราะห์ การพัฒนาและการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การได้รับการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาสายอาชีพหรืออุดมศึกษาตามแผนการศึกษา

แห่งชาติท่ีมีความเหมาะสมกับการประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาพร่างกายและ

สมรรถนะภาพท่ีมีอยู่ แต่ยังมีบางส่วนท่ียังไม่ครอบคลุม เช่น ยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากเท่ากับคน

ไม่พิการ คนพิการศึกษาได้เฉพาะบางวิชาเท่าน้ัน รวมไปถึงการศึกษาด้านสายอาชีพท่ียังไม่ครอบคลุม คน

พิการยังไม่สามารถเลือกประกอบอาชีพได้มากเท่ากับคนไม่พิการ เน่ืองจากสรรถภาพทางร่างกายของคน

พิการรวมไปถึงหลักสูตรการศึกษาท่ียังไม่ครอบคลุมเท่าท่ีควร 
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บทสรุปส่งท้าย 
 จากบทสรุปท่ีกล_าวมาขfางตfน สะทfอนถึงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการสำหรับสังคมไทย 

ในปัจจุบัน ท่ีต้องเน้นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วม รวมพลังระหว่างหน่วยงาน 

ท้ังภารรัฐ ภาคเอกชน องค์กร ชุมชน องค์กรคนพิการ ผู้ปกครองคนพิการและองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทุกระบบ

และครบวงจร จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมพัฒนาระบบการทำงานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

การจัดการศึกษาของสังคมไทยใหfกับคนพิการมีความเหมาะสมอยู_ในระดับหน่ึง และมีรูปแบบการจัด

การศึกษาสำหรับคนพิการท่ีชัดเจน แต_ยังขาดการเขfาถึงการศึกษาของคนพิการ โดยยังขาดการจัดการศึกษา

ท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ควรมีการเพ่ิมบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการใหfการศึกษาแก_คนพิการโดยมีการเพ่ิม

กฎหมายเก่ียวกับวิชาชีพครูโดยเฉพาะ เพ่ือสรfางแรงจูงใจใหfคนมีความประสงค{ในการประกอบวิชาชีพครู

สำหรับคนพิการเพ่ิมข้ึน เพ่ือสรfางแรงจูงใจในศาสตร{สาขาและวิชาชีพ โดยการกำหนดสวัสดิการ อัตรา

ค_าจfางท่ีมีความเหมาะสม ซ่ึงจะแกfป}ญหาการเขfาถึงการศึกษาของคนพิการ อีกท้ังควรมีการสนับสนุน

การศึกษาในวิชาชีพเฉพาะดfานของคนพิการ เช_น ครู ช_าง หัตถกรรม ประติมากรรม ซ่ึงเปÅนวิชาชีพท่ี

หลากหลาย สามารถใหfคนพิการมีสิทธิในการเลือกเพ่ือการพัฒนาศักยภาพตนเองสู_การเปÅนพลเมืองท่ีมี

คุณภาพ สุดทfายน้ีปลายทางของโอกาส รวมถึงการเขfาถึงสิทธิประโยชน{ต_าง ๆ ของคนพิการ คือการท่ีคนใน

สังคม ทุกหน_วยงานภาครัฐ เอกชน ใหfความสำคัญและตระหนักถึงคนพิการมากย่ิงข้ึน ปรับเปล่ียนมุมมอง

และมีทัศนะคติท่ีเชิงบวกต_อคนพิการในสังคม เน่ืองจากคนพิการในป}จจุบันสามารถใชfชีวิตร_วมกับคนไม_

พิการในสังคมไดfอย_างมีคุณภาพ และเม่ือใดท่ีสังคมเปêดใจยอมรับและเขfาใจคนพิการ เม่ือน้ันความเสมอภาค

ของการอยู_ร_วมในสังคมจะเกิดข้ึน แมfแต_การบังคับใชfกฎหมาย การส_งเสริมและสนับสนุนคนพิการเพ่ือใหf

ไดfรับสวัสดิการและสิทธิก็จะเกิดข้ึนอย_างจริงจัง น่ันหมายความว_าการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน

สังคมไทย กำลังพัฒนาตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตความเปÅนอยู_ของคนพิการในสังคมและ

สอดคลfองกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ “คนพิการ เขfาถึงสิทธิไดfจริงด ารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู_เย็น

เปÅนสุขร_วมกันอย_างย่ังยืน” 
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