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----------------------------------------------------------------------------------------------------------การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิ
เสรีภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของคนพิการ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา (2) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของ
การบังคับใชบทบัญญัติดังกลาว และ (3) เพื่อจัดทํารายงานขอเสนอแนะ แนวทาง และรูปแบบที่
เหมาะสมในการจัดการศึกษาแกคนพิการ การศึกษานี้เปนการวิจัยประยุกต (Applied Research) โดย
การใชการประชุมระดมสมอง การสัมภาษณเชิงเจาะลึก และเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดใหสิทธิ เสรีภาพและความ
เสมอภาคทางการศึกษาแกคนพิการมากที่สุดฉบับหนึ่งเมื่อเปรียบเทีย บกับฉบับอื่นๆที่เคยมีมา
นอกจากนี้ยังไดมีกฎหมายระดับรอง เชน พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง เพื่อใหสิ่งที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดจะเปนจริงในทางปฏิบัติ กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการที่
สําคัญไดแก พระราชบัญญัติก ารจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
ผลการศึกษาในเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของคนพิการ โดย
ใชวิธี SWOT พบวาจุดแข็งที่สําคัญคือ มีการปรับปรุง แกไขกฎหมายที่เปนอุปสรรคหรือจํากัดสิทธิ
เสรี ภ าพและความเสมอภาคทางด า นการศึ ก ษาของคนพิ ก าร ส ว นจุ ด อ อ นคื อ การเข า สู ร ะบบ
การศึกษา งบประมาณ บุคลากร ระบบคัดกรอง สวนโอกาสนั้นมีกฎหมายทั้งกฎหมายแมและ
กฎหมายลูกที่กําหนดสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาสําหรับคนพิการ สวนขอจํากัด
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มีหลายประการประกอบดวย การบริหารจัดการ การใหบริการและคุณลักษณะของความพิการ วัสดุ
อุปกรณ ผูปกครอง โครงสรางและนโยบาย สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยี การศึกษานี้ได
นําเสนอ 9 ยุทธศาสตรและ 34 แนวทางในการจัดการศึกษาแกคนพิการ
ขอเสนอแนะจากการศึกษานี้มีหลายประการ อาทิ ควรเผยแพรความรูในสิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาคทางการศึกษาของคนพิการ สงเสริมใหมีการเตรียมความพรอมของทั้งโรงเรียน
และครอบครัวเด็กพิการ สงเสริมใหโรงเรียนจัดทําเครือขายระหวางกัน สนับสนุนงบประมาณให
เพียงพอ ชุมชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น เรงรัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกกฎ ระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ และการจัดตั้งศูนยขอมูลเกี่ยวกับคนพิการ

คําสําคัญ: สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค การศึกษา คนพิการ
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The purposes of this research were (1) to study laws regarding the educational
rights, freedoms and equality of disabled people as stated in the Constitution of Kingkdom of
Thailand, B.E. 2550 and other laws related to education; (2) to study problems and obstacles to
enforcement of those law; and (3) to write a report recommendations, and guidelines for
appropriate formats for providing education for disable. This is on applied research using
brainstorming in depth interview and gathering secondary data. The Contitution of the Kingdom
of Thailand, B.E. 2550 is one of the best in that it strongly perform about right, freedoms and
equality of education for disabled people, compared to those in use. In addition to this, Thailand
also has related Acts to support the stated in Constitution of the Kingdom to Thailand.These acts
comprise of the Education for the Disabled People Act B.E. 2551 and the Act for the Promotion
and Development of Quality of Life for the Disabled B.E. 2550.
The results of this study by using SWOT analysis have uncovered that the strength
is the laws hindering or restricting rights, freedoms and equality of education for disabled people
have been amended. There is also an apportunity to regulate those things using Acts and
subordinated laws. The weak points are entrance of education, system, budget, human resources
and recruitment. Regarding. The threats, there are many aspects including management, services,
kinds of disability, material, equipment, parents, structure and policy, society and culture, and
technology. The research has recommended nine strategies and thirty-four approaches to
education providing for disabled people.
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Several recommendations are given for instance, the governments should publicize
knowledge of rights, promote freedom and equality about education to disabled people, encourage
the chools and families to make preparation for them, and promote communication networks
among schools. Provide adequate budget, convince the community to cooperate, encourage the
local administration to issue regulations for providing education to disabled people, and establish
an information center for education of disabled persons

Keywords : Right, Freedom, Equality, Constitation of Thailand, B.E. 2550, Education,
Disabled People

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอขอบพระคุณ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาที่ใหการสนับสนุนทุนวิจัย และใหโอกาสคณะผูวิจัยในการสรางผลงานวิจัยที่เปน
ประโยชนตอสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคนพิการทางดานการศึกษา ขอขอบพระคุณ
คณะบุ คคลที่ ใ หก ารสนั บสนุ น และใหคํา แนะนํา ที่เ ปน ประโยชนแ ก ง านวิ จัย มาโดยตลอดและ
ชวยเหลือใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี คือ เบญจา ชลธารนนท สุจินดา ผองอักษร พวงแกว
กิจธรรม ประหยัด ภูหนองโอง มณเฑียร บุญตัน ชูศักดิ์ จันทยานนท มลิวัลย ธรรมแสง
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณหนวยงานที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการทั้งหนวยงานภาครัฐประกอบดวย สํานักงานบริหารการศึกษาพิเศษ ศูนยการศึกษาพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สํานักงานบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรีย น สํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สถาบันราชานุกูล ประกอบดวย ธีระ จันทรรัตน
พวงมณี ชัยเสรี เจริญ แจมใส ชลิต วิพัทนะพร สุรพล เสนบุญ ประกิต อัญชลีเวช วาสนา เปยมใส
มนัสวี พยัคฆนันทน บรรลือ วิศิษฏอนุพงศ พันธศักดิ์ พลอินทร ธีรภัทร คชมาตย ดารณี อุทัยรัตนกิจ
ณัชพร นกสกุล อุษมา เทศแกน วิชชุตา อุนจิตติกุล มานิตย คณะโต วันเพ็ญ สุนทรศักดิ์ คุณวุฒิ
ตนตระกูล พีรเดช คงเดชา ธนวัฒน มาศเกษม นารี กิตติสมบูรณสุข สุวรรณ พิณตานนท ที่ได
แสดงความคิดเห็นอันเปนประโยชนในการประชุมระดมสมองและการสัมภาษณเชิงเจาะลึก
ขอขอบพระคุณองคกรคนพิการประเภทตางๆ ที่ไดใหขอมูลอันเปนประโยชนอยางยิ่ง
แกคณะผูวิจัยคือ บุญเลิศ ฆวาพรวรกาญจน วิปนา จันวัฒนาเดชากุล ดารณี ธนะภูมิ โรงเรียนและ
ผู ป กครองนั ก เรี ย นพิ ก ารจํ า นวนหลายสิ บ ท า นที่ ไ ด แ สดงความคิ ด เห็ น อย า งตรงไปตรงมา
ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนสมถวิล โรงเรียนศุภวรรณ ที่ไดใหขอมูลอันเปนประโยชนตอ
การจัดการศึกษาของภาคเอกชน ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลที่เปนประโยชนกับผูวิจัยในการระดม
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บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
5.1 การประยุกตใชประสบการณของตางประเทศกับประเทศไทย
5.2 ผลสรุปกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในประเทศไทย
5.3 ขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก บัญชี ก, ข และ ค
ภาคผนวก ข การถอดเทปการประชุมระดมสมอง และการสัมภาษณเชิงเจาะลึก
ภาคผนวก ค รายชื่อคณะกรรมการวิจยั และพัฒนาของวุฒสิ ภา
ประวัติผูวจิ ัย

หนา
57
69
105
108
108
109
114
115
116
117
117
117
124
140
141
141
146
148
151
155
156
162
503
504

สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่
1.1
1.2
2.1
4.1

จํานวนคนพิการในวัยเรียน ที่ไดรับบริการและไมไดรับบริการ
การดําเนินงานของโครงการวิจยั
หนวยงานที่ใหบริการการศึกษาสําหรับคนพิการในและชวงอายุ
รายละเอียดของยุทธศาสตร แนวทาง และหนวยงานที่รับผิดชอบ

14
17
67
133

สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่
2.1 การใหบริการทางการศึกษาของรัฐแกคนพิการ
2.2 โครงสรางการแบงสวนงานสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2.3 บทบาทภารกิจขอศูนยการศึกษาพิเศษ
2.4 แผนภาพของหนวยงานที่รบั ผิดชอบทางดานการศึกษา
สําหรับคนพิการในแตละชวงอายุ
2.5 กรอบแนวคิดการวิจยั
5.1 ขอเสนอระบบการจัดบริการเทคนิคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

58
62
66
68
107
144

คํายอ
กทม.
กศน.
พ.ร.บ.
มท.
ศธ.
ศษ.
สพฐ.
สอศ.
สกอ.
สช.
สป.
อบต.
อปท.
ADP
ATF
CATF
CCCs
CDCs
CEP
DIRC
EB
EEF
IATF
ILC
MCYS
NCSS
ODSP

กรุงเทพมหานคร
สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
พระราชบัญญัติ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนยการศึกษาพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
Assistive Devices Program
Assistive Technology Fund
Computer Access Trust Fund
Citizens’ Consultative Committees
Community Development Councils
Centralized Equipment Pool
The Disability Information and Referral Centre
Education Bursary
Engaging Persons with Disabilities in Employment, Enable Fund
Introduction of Assistive Technology Fund
Independent Living Centre
Ministry of Community Development, Youth and Sports
National Council of Social Service
Ontario Disability Support Program

11

คํายอ (ตอ)
SET-BC
SSCC
SWOT
TAF
VWOs
WHO

Special Education Technology British Columbia
Special Student Care Centres
Strengthen Weakness Opportunity Threat
The Traffic Accident Fund
Voluntary Welfare Organisations
World Heath Organisation

