บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและความเปนมาของปญหา
คนพิการจัดเปนทรัพยากรบุคคลสําคัญกลุมหนึ่งของประเทศ ที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ในป พ.ศ. 2549 มีจํานวนคนพิการ จํานวน 1,130,917 คน1 อยางไรก็ตามสถิติเกี่ยวกับ
จํานวนคนพิการในประเทศไทยจะมีความแตกตางกันไปในแตละหนวยงาน กลาวคือ ขอมูลของ
องคกรอนามัยโลก (WHO) คิดประมาณการสัดสวนคนพิการรอยละ 10 ของจํานวนประชากรโลก
ในสวนขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข คิดประมาณการสัดสวนคนพิการรอยละ 8.1 ของจํานวน
ประชากรไทย และสํานักงานสถิติแหงชาติไดคิดประมาณการสัดสวนคนพิการรอยละ 1.8 ของ
จํานวนประชากรไทย สวนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยประมาณการ
จากจํานวนผูมาจดทะเบียนคนพิการ มีคนพิการที่จดทะเบียนแลว 756,606 คน2
การที่มีคนพิการมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รัฐจึงตองใหการดูแลและบริการอยาง
ทั่วถึงตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนพิการพึงจะไดรับ ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งไดบัญญัติไววา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน3 และบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่
รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือ
ผูอยูในสภาวะยากลําบากตองไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับ
การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น4
แต จ ากประสบการณ ใ นอดี ต ดั ง เช น กรณี ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540 ก็ไดบัญญัติ สิทธิ โอกาสและเสมอภาคในการศึกษาของคนพิการเชนกัน แต
มาตรการของรัฐในการนํากฎหมายและนโยบายไปสูการปฏิบัติที่ผานมายังไมเพียงพอ และขาด
แนวทางที่ชัดเจน ดังขอมูลจาก กระทรวงศึกษาธิการ (2551) พบวา ในระดับการศึกษาปฐมวัยและ
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ขอมูลจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ
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ขอมูลตั้งแต วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
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มาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
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มาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ของมนุษย
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังไมสามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดบรรลุตามเปาหมายการจัดการศึกษา
ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ใหเด็กที่อยูในวัยเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา
อย า งทั่ว ถึ ง ไดเ ท าที่ ควร ไม ว า จะเป น โอกาสและคุ ณ ภาพการศึ ก ษา พบว า คนไทยทุ ก คนยั ง ไม
สามารถรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพโดยในปการศึกษา 2548 มีคนไทยวัยการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดรับการศึกษาภาคบังคับเพียงรอยละ 96.6 ของประชากรกลุมอายุ 6-14 ป และผูเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายคิดเปนรอยละ 59.3 ของประชากรกลุมอายุ 15-17 ป โดยมีจํานวนปการศึกษา
เฉลี่ยของคนไทยเพียง 8.3 ป ขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปการศึกษา
2548 ทั้ ง ระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา พบว า ผลสั ม ฤทธิ์ วิ ช าภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ
สังคมศึกษา คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ซึ่งเปนวิชาหลักและเปนกลไกเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันต่ํากวารอยละ 50 ทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ต่ํากวา
รอยละ 35 นอกจากนั้นจากการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ผานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาจํานวน 30,010 แหง ไดมาตรฐานเพียงรอยละ 35 เทานั้น โดยดานที่ไมไดมาตรฐานไดแก
ดานผูเรียน ไมไดมาตรฐานเกี่ยวกับความสามารถในการคิดอยางเปนระบบความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง ทักษะการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่น ดานผูบริหาร ไมไดมาตรฐาน
เกี่ยวกับการบริหารวิชาการโดยเฉพาะการมีหลักสูตรที่เหมาะกับผูเรียนและทองถิ่น การมีสื่อการ
เรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู การสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน ดานครู ไมไดมาตรฐาน
เกี่ยวกับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญและความไม
พอเพียงของครู เปนตน
สวนการศึกษาสําหรับผูพิการนั้น ถึงแมกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย
ได ใ ห บ ริ ก ารทางการศึ ก ษาแก ค นพิ ก ารแต ก ารบริ ก ารก็ ยั ง ไม ทั่ ว ถึ ง จากสถิ ติ ข อ มู ล ของ
กระทรวงศึกษาธิการพบวา จํานวนคนพิการวัยเรียนทั้งหมด มีจํานวนทั้งสิ้น 407,182 คน แตมี
จํานวนคนพิการวัยเรียนที่ไดรับบริการมีจํานวน 276,141 คน และจํานวน 13,105 คนของคนพิการ
วัยเรียนที่ไมไดรับบริการ คิดเปน 32.18 % โดยคนพิการทางการไดยินไมไดรับบริการมากที่สุด
(48.78%) ตามดวย ออทิสติก (43.32%) รางกาย (42.17%) พิการซ้ําซอน (38.98%) บกพรองทางการ
พูด (38.08%) พฤติกรรม (33.16%) สติปญญา (31.45%) การมองเห็น (31.08%) และทางการเรียนรู
(22.30%) ตามลําดับ (ดูตารางที่ 1.1)
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ตารางที่ 1.1 จํานวนคนพิการในวัยเรียน ทีไ่ ดรับบริการและไมไดรับบริการ

ประเภทความพิการ
1 บุคคลที่มีความบกพรอง
ทางการเห็น
2 บุคคลที่มีความบกพรอง
ทางการไดยนิ
3 บุคคลที่มีความบกพรอง
ทางดานสติปญญา
4 บุคคลที่มีความบกพรองทาง
รางกายหรือสุขภาพ
5 บุคคลที่มีปญหาทางการ
เรียนรู
6 บุคคลที่มีปญหาทาง
พฤติกรรมหรืออารมณ
7 บุคคลที่มีความบกพรอง
ทางการพูดและภาษา
8 บุคคลออทิสติก
9 บุคคลพิการซ้ําซอน
รวม

จํานวนคน จํานวนคน จํานวนคน รอยละของ
พิการวัยเรียน พิการวัยเรียน พิการวัยเรียน คนพิการที่ยัง
ทั้งหมด
ที่ไดรับ
ทีไ่ มไดรับ
ไมไดรับ
(1.8%)
บริการ
บริการ
บริการ
30,611
21,097
9,514
31.08
37,633

19,275

18,358

48.78

62,380

42,761

19,619

31.45

48,880

28,265

20,615

42.17

148,741

115,565

33,176

22.30

22,847

15,270

7,577

33.16

21,400

13,250

8,150

38.08

11,631
23,059
407,182

6,593
14,071
276,147

5,038
8,150
131,035

43.32
38.98
32.18

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550
จะเห็นไดวาจํานวนคนพิการที่ยังไมไดรับบริการทางดานการศึกษามีสัดสวนที่สูงมาก
และความทั่วถึง ความเสมอภาคก็จะแตกตางกันไปในแตละประเภทของความพิการ ดังนั้นคําถาม
คือทําอยางไรคนพิการจะไดรับสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
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ตามที่กลาวมาแลวรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญเรื่องของสิทธิ เสรีภาพ โอกาสและความเสมอภาคของคนพิการทางดานการศึกษา
ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีการศึกษาใหครอบคลุมในทุกมิติเพื่อใหมีการนํากฎหมายไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาว
1.2 วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของการศึกษานี้ คือ
1.2.1 เพื่อศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิ เสรีภาพและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาของคนพิการ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
1.2.2 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของการบังคับใชบทบัญญัติดังกลาว
1.2.3 เพื่อจัด ทํารายงานขอเสนอแนะ แนวทาง และรูปแบบที่เหมาะสมในการจัด
การศึกษาแกคนพิการ
1.3 นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ
การนิยามคนพิการทางดานการศึกษา แบงคนพิการออกเปน 9 ประเภท ดังนี้
1.3.1 บุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น หมายถึง การสูญเสียการเห็นตั้งแตระดับ
เล็กนอยจนถึงตาบอดสนิท
1.3.2 บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน หมายถึง คนที่สูญเสียการไดยินตั้งแต
ระดับรุนแรง จนถึงเล็กนอย
1.3.3 บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา
1.3.4 บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย หรือสุขภาพ
1.3.5 บุคคลที่มีปญหาทางการเรียนรู
1.3.6 บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดและทางภาษา
1.3.7 บุคคลที่มีปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ
1.3.8 บุคคลออทิสติก
1.3.9 บุคคลพิการซ้ําซอน
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1.4 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษานี้มีขอบเขตที่จะศึกษาเฉพาะในสวนของสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของคนพิการทางดานการศึกษา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ทั้งในบริบทของกฎหมายที่เกี่ยวของกับดานการศึกษาและหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงใน
ดานการศึกษาแกคนพิการ
1.5 ขั้นตอนของการดําเนินงาน
1.5.1 รวบรวมขอมูล กฎระเบียบ และขอกําหนดต างๆ รวมถึ งการใหบริ การของ
หน ว ยงานต า งๆ ในป จ จุ บั น เพื่ อ สรุ ป ภาพรวมเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ เสรี ภ าพและความเสมอภาคทาง
การศึกษาของคนพิการทั้งของตางประเทศ และประเทศไทย
1.5.2 รวบรวมขอมูลโดยการจัดประชุมระดมสมอง การสัมภาษณเชิงเจาะลึก เกี่ยวกับ
ปญหาทางดานสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของคนพิการ ตลอดจนขอเสนอแนะ
และแนวทางแกไขจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ (Stakeholders) อาทิ ผูนําองคกรคนพิการ ผูบริหารใน
สถานศึกษาภายใตสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย คุณครูผูดูแลนักเรียนพิการ
ในโรงเรียนรวมทั้งของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย นักกฎหมาย นักการศึกษา
และผูปกครองของนักเรียน เปนตน
1.5.3 วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํารายงานขอเสนอแนะ แนวทางและ
รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาแกคนพิการ
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ตารางที่ 1.2 การดําเนินงานของโครงการวิจัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิ
เสรีภาพและความเสมอภาค
ทางการศึกษาของคนพิการ
ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรค
ของการบังคับใชบทบัญญัติ
ดังกลาว
3. เพื่อจัดทํารายงาน
ขอเสนอแนะ แนวทาง และ
รูปแบบที่เหมาะสมในการจัด
การศึกษาแกคนพิการ

แหลงขอมูล เครื่องมือ
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
- กฎหมาย
- ประเด็น 1. รวบรวมขอมูล กฎ ระเบียบ และ
การ
ขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ตางๆ
ตลอดจน
ประชุม
การศึกษา ทั้งของตางประเทศ และ
เอกสารตางๆ สนทนา
ของประเทศไทย ของตางประเทศ
กลุม
ที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย ประเทศแคนาดา
- หนวยงาน - ประเด็น
สิงคโปร สหรัฐอเมริกา และของ
ตางๆ ที่
การ
ประเทศไทยรัฐธรรมนูญแหง
เกี่ยวของ
สัมภาษณ ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เชิง
- ผูบริหาร
ตลอดจนกฎหมาย กฎกระทรวง
เจาะลึก
ระดับสูง
ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวของกับ
- คุณครู
การศึกษาสําหรับ คนพิการ เอกสาร
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับสิทธิ
- นักกฎหมาย
- นักการศึกษา
เสรีภาพ โอกาสและความเสมอภาค
- นักวิชาการ
ของคนพิการทางดานการศึกษา
- องคกรคน
2. รวบรวมขอมูลโดยการสํารวจงาน
พิการ
ภาคสนามโดยวิธีการประชุมสนทนา
- ผูปกครอง
กลุม การสัมภาษณเชิงเจาะลึก
วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อ
สรุปภาพรวมเกีย่ วกับปญหา
ขอเท็จจริงในเรือ่ งการเขาถึงสิทธิ
โอกาสและความเสมอภาคของคน
พิการทางดานการศึกษา
3. จัดทําขอเสนอแนะและแนวทางที่
สามารถนําไปปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
และเหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทย และระบบการปกครอง
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 ทราบถึงขอเท็จจริง ปญหา อุปสรรคที่เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ โอกาสและความ
เสมอภาคของคนพิการทางดานการศึกษา
1.6.2 ทราบถึงรูปแบบที่ควรจะดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ โอกาสและความ
เสมอภาคของคนพิการทางดานการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
1.6.3 เพื่อเปนขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม หนวยงานที่สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชน อาทิ
1.6.3.1 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1.6.3.2 กระทรวงศึกษาธิการ
1.6.3.3 กระทรวงมหาดไทย

