บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
5.1 การประยุกตใชประสบการณของตางประเทศกับประเทศไทย
จากการทบทวนวรรณกรรมสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคนพิ การของ
ตางประเทศประกอบดวยประเทศแคนาดา สิงคโปร และสหรัฐอเมริกา จะเห็นไดวารูปแบบการ
จัดการศึกษาของตางประเทศ สามารถที่จะนํามาประยุกตใชกับประเทศไทยได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
รูปแบบการใหบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกของตางประเทศพบวาจะมีรูปแบบที่มี
หนวยงานหลักเปนผูรับผิดชอบในการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุน
ใหหนวยงานที่เหมาะสมทั้งภาครัฐและเอกชนดําเนินการในขั้นปฏิบัติ โดยมีกองทุนสนับสนุนดาน
การเงินที่มีความหลากหลาย ดังเชนประเทศแคนาดาคือ เมือง ONTARIO มีโปรแกรม ADP เปน
โปรแกรมที่ ช ว ยเหลื อ คนพิ ก ารทุ ก เพศ ทุ ก วั ย ที่ มี ป ญ หาทางด า นร า งกาย และมี โ ครงการการ
สนับสนุนดานการเงินสําหรับคนพิการ โดยใหคนพิการสามารถขอรับเงินทุนสนับสนุนเพื่อจายคา
อุปกรณ เชน แขนขาเทียม หนาอกเทียมเปนจํานวนรอยละ 75 ของราคาสินคา สําหรับเครื่องชวยฟง
ADP มีจํานวนจํากัดแต ADP จะใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดในสวนของการสนับสนุนดานการเงิน
สําหรับผูสูงอายุจะชวยผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไมไดหรือชวยเหลือตนเองไดนอย จะใหการ
สนับสนุนดานการเงินแกผูดูแลชวยเหลืออํานวยความสะดวกใหผูสูงอายุ ถาเปนบริการเทคโนโลยีที่
ใชเพื่อชวยคนพิการในการสื่อสาร จะมีการใหบริการโดย CEP จะใหบริการเปนเงินไมเกิน 350
เหรียญแคนาดาตอป เพื่อเปนคาเชาและคาซอมแซมอุปกรณ ในกรณีที่คนพิการมีความตองการ
จําเปนพิเศษที่จะตองใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนอุปกรณเครื่องชวยและตองซื้อคอมพิวเตอรนั้นแทน
การเชา CEP จะขายอุปกรณใหในราคารอยละ 25 ของราคาทองตลาด และรับประกันสินคาเปนเวลา
1 ป การใหบริการดานการศึกษา ประเทศแคนาดามีโปรแกรมการศึกษาพิเศษตั้งอยูในเขต British
Columbia (BC) เรียกวา Special Education Technology British Columbia (Set BC) มีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสทางการศึกษาเทาเทียมกัน มีโอกาสประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ
ที่เหมาะสม มีการใหบริการชวยเหลือคือใหยืมเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
เชน เครื่องมือการอาน การเขียนและการสื่อสาร รวมทั้งการจัดเตรียมการฝกอบรม ผูเรียน และ
นักการศึกษาในการใชเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ สําหรับการใหบริการ
ดานอาชีพ รัฐบาลจัดเงินชวยเหลือที่เกี่ยวของกับการจางงานหรือการวางแผนการจางงาน เพื่อให
เหมาะสมกับการทํางานและชวยเหลือเกี่ยวกับการจางงานคนพิการ โดยมีโปรแกรม “อุปกรณและ
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บริการที่จําเปนกับการฝกฝนและการจางงาน” มีการใหบริการอุปกรณชวยในการเดินทาง อุปกรณ
ชวยในการเคลื่อนยายตัว เตียงนอนโรงพยาบาล อุปกรณชีวการแพทย อุปกรณอาบน้ํา เปนตน
ประเทศสิงคโปรเปนอีกประเทศหนึ่งที่มีระบบกองทุนที่เขมแข็งที่จะเอื้อใหคนพิการสามารถเขาถึง
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ไดอยางทั่วถึง ประเทศสิงคโปรมีกองทุนชวยเหลือ
คนพิการในหลายกองทุน กองทุนที่ดําเนินการเฉพาะดานการแพทย การศึกษา อาชีพ คือ กองทุน
(ComCare Funding) เปนกองทุนประกันสังคม มีทุนประเดิม 500 ลานเหรียญสิงคโปร โดยมี
ComCare Enable เปนผูใหบริการโดยแบงการใหบริการเปน 3 แบบ การใหบริการดานเงินอุดหนุน
รายเดือนแกผูสูงอายุ เจ็บปวย พิการ ใหความชวยเหลือดานการเงิน ทําสัญญาจางแพทยเอกชน
ทั่ ว ไปให บ ริ ก ารทางการแพทย แ บบคนไข น อกแก ผู สู ง อายุ ที่ โ ปลี่ ค ลิ นิ ก กองทุ น Assistive
Technology Fund) (ATF) เปนองคกรที่ใหความชวยเหลือทางดานการเงินแกคนพิการสําหรับซื้อ
อุปกรณเทคโนโลยีชวยเหลือความพิการ เพื่อใหคนพิการเหลานี้เขาสูสังคมและศึกษาในระบบ
การศึกษาปกติได หรือไดรับการจางงานโดยมีขอบเขตการใหเงินชวยเหลือเพื่อซื้ออุปกรณ เชน
สนับสนุนอุปกรณเทคโนโลยีชวยเหลือความพิการเพื่อชวยใหความสามารถในการเรียนหรือการ
ทํ า งานของคนพิ ก ารคงอยู ห รื อ ดี ขึ้ น เช น อุ ป กรณ ช ว ยในการสื่ อ สาร อุ ป กรณ ใ นการเข า ถึ ง
คอมพิวเตอร อุปกรณชวยฟง เครื่องชวยฟง อุปกรณชวยในการมองเห็นและการอาน ผูเขาโครงการ
จะไดรับ ความชว ยเหลื อทางด า นการเงิ น สูงถึ งร อยละ 90 ของราคาสิน คา หรื อ 10,000 เหรีย ญ
สิงคโปร ดานการศึกษา รัฐบาลมีโปรแกรมที่เกี่ยวกับการศึกษาของผูเรียนพิการ การสนับสนุน
เงินทุน และเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกตั้งแตแรกเริ่มในเด็กจนถึงเปนผูใหญมีงานทํา โดย
จัดเปนโปรแกรมที่เกี่ยวกับการศึกษาของผูเรียนพิการ การชวยเหลือมีการสนับสนุนดานเงินทุนโดย
ใหการชวยเหลือคนพิการที่มีรายไดนอยไมมีเ งินเพียงพอในการซื้อคอมพิวเตอรและซอฟแวร
การศึกษา กองทุนนี้ใหเงินชวยเหลือสูงสุดถึงรอยละ 100
ดานอาชีพ มีการสนับสนุนดานเงินทุน โดยมีกองทุน EEF และกองทุนสนับสนุนและ
การจางงานสําหรับคนพิการ กองทุนนี้มีวัตถุประสงคที่มุงจัดบริการแกคนพิการใหมีโอกาสเทา
เทีย มกั น ในการเข าสูต ลาดแรงงาน กองทุน นี้ จ ะใหความช ว ยเหลือตั้ ง แต ก ารเลือ กหางาน การ
ฝกอบรมแกคนพิการ กองทุนสนับสนุนสถานประกอบการเพื่อเปดโอกาสใหคนพิการเขาทํางาน
จากการศึกษาในมิติตางๆ การศึกษานี้ไดนํามาวิเคราะหและเปรียบเทียบกับระบบการ
ใหบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกของประเทศไทยในปจจุบันพบวารูปแบบโครงสราง
ของระบบการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกของไทยนั้นจะมีหนวยงานรับผิดชอบใน
การใหบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกกระจายอยูในหลายกระทรวง ทบวง กรม ตาม
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ลัก ษณะของการใหบริ การที่เ กี่ ยวของเฉพาะดานการแพทย การศึกษาและอาชีพ มีกฎระเบีย บ
กฎหมายมารองรับเฉพาะของแตละดาน
การศึกษานี้ไดเสนอระบบการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกวาควรจะมี
การจัดตั้งหนวยงานระดับชาติที่รับผิดชอบในการจัดระบบการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐานแกคนพิการ (ดังกรอบ 1 ของภาพที่ 5.1) เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกขั้น
พื้นฐาน ในการศึกษานี้หมายถึง อุปกรณเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกตามความจําเปนขั้น
พื้นฐาน (Basic needs) ของคนพิการ โดยพิจารณาจากความตองการพัฒนาศักยภาพตามสภาพที่เปน
ขอจํากัดของคนพิการ โดยมีคณะกรรมการกําหนดรายการอุปกรณเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกเปนผูพิจารณา (ดังกรอบที่ 3 ของภาพที่ 5.1)
หนวยงานหลักแหงชาตินี้จะไมลงไปดําเนินการขั้นปฏิบัติดวยตนเอง แตอาจทําความ
ตกลงใหการสนับสนุนตอองคกรของรัฐที่เหมาะสม หรือสถาบันการศึกษา หรือองคกรคนพิการ
หรือเอกชนที่ไมแสวงหากําไร (ตามกรอบ 4 ภาพที่ 5.1) เพื่อใหรับงานไปดําเนินการตามความ
เหมาะสมของแต ล ะด า น อาทิ กลุ ม การเคลื่ อ นไหว กลุ ม กายอุ ป กรณ กลุ ม การสื่ อ สาร กลุ ม
เทคโนโลยีชวยเหลือทางการไดยิน กลุมเทคโนโลยีชวยเหลือทางการมองเห็น และกลุมการพัฒนา
ทางดานจิตและสติปญญา (ตามกรอบ 5 ภาพที่ 5.1) ของการใหบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกตามระบบนี้ คนพิการทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกตามความ
จําเปนขั้นพื้นฐาน โดยไมจําเปนที่จะตองเปนผูจดทะเบียนคนพิการ หรือเปนผูพิการที่มี ท.74 ระบบ
นี้จะชวยใหการใหบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทํา
ใหคนพิการดําเนินชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และสามารถพึ่งตนเองได (ตามกรอบ 6
ภาพที่ 5.1)
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ภาพที่ 5.1 ขอเสนอระบบการจัดบริการเทคโนโลยีสงิ่ อํานวยความสะดวก
อยางไรก็ตาม หนวยงานหลักแหงชาตินี้จะเปนไปไดก็ตอเมื่อมีระบบการบริหารจัดการ
ที่ชัดเจน มีระบบสงเสริมระบบประสานงานใชประโยชนจากองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีการบริหารดานงบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ มีฐานขอมูลที่ดี
มี ก ารสร า งเครื อ ข า ยการดํ า เนิ น งานที่ เ ข ม แข็ ง ดั ง นั้ น หน ว ยงานหลั ก แห ง ชาติ จํ า เป น จะต อ งมี
คณะกรรมการบริหารที่เขมแข็ง คณะกรรมการบริหารของหนวยงานระดับชาตินี้ ควรประกอบดวย
นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธาน
กรรมการ ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลัด กระทรวงการพั ฒ นาสัง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
แรงงาน ปลัดกระทรวงศึก ษาธิการ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยการศู นยสิรินธรฯ
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูแทนองคการคนพิการแตละประเภทไม
เกิน เจ็ดคน ซึ่ งคณะรั ฐมนตรีแตงตั้ งโดยคํานึ งถึงจํ านวนสมาชิกขององคก ารคนพิ การนั้น และ
ผูทรงคุณวุฒิอีกสี่คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ
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ให เ ลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ กระทรวงสาธารณสุ ข เป น
กรรมการและเลขานุ ก าร และให ค ณะกรรมการแต ง ตั้ ง ข า ราชการศู น ย สิ ริ น ธรเพื่ อ การฟ น ฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ เปนผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กํ า หนดนโยบายและมาตรการระบบการจั ด บริก ารเทคโนโลยีสิ่ งอํ า นวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการใหมีประสิทธิภาพ
2. ใหความเห็นชอบในรายการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของ
ประเทศ
3. สนับสนุนและจัดหาทรัพยากร งบประมาณ ใหเพียงพอตอการจัดบริการเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานใหแกคนพิการ
4. สนับสนุน พัฒนา และจัดหาบุคลากร ใหเพียงพอตอการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวก
5. เสนอแนะและใหคําปรึกษา วิธีการดําเนินงานการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการ ตลอดจนการกํากับ ติดตาม และประเมิน
6. สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรคนพิการ เอกชน หนวยงานภาครัฐ เขามามีสวน
รวมเปนหนวยบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เขมแข็ง
7. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนา ใหเกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวก
จุดเดนของระบบการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกตามแนวทางที่เสนอ
จากขอเสนอรูปแบบระบบการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมี
หนวยงานหลักระดับชาติรับผิดชอบในการจัดระบบเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกตามความ
จําเปนขั้นพื้นฐาน การศึกษานี้เห็นวาระบบที่นําเสนอมีจุดเดน ดังนี้
1. มีความเปนเอกภาพและสอดคลอง สนองตอบตอนโยบายของรัฐและเปนไปตาม
หลักสากล ที่วาคนพิการสามารถดําเนินชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และสามารถพึ่งพา
ตนเองได1
1

ดูบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ “พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550”
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2. สามารถตอบสนองกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ คนพิการทุกคนมีสิทธิ
ไดรับเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกตามขั้นพื้นฐาน
3. สรางความรวมมือในการดําเนินงานในระบบภาคีใหกวางขวางยิ่งขึ้น สรางความ
เขมแข็งใหกับหนวยงานภาคี มีระบบการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ
4. ขจัดความซ้ําซอนในการใหบริการของหนวยงานตางๆ
5. การบริหารงบประมาณจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. การบริหารบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร จะพัฒนาไดตรงตามความตองการ
อยางไรก็ตาม ระบบที่นําเสนอในการศึกษานี้อาจมีจุดดอยอยูบางในประเด็นที่วา อาจ
กอใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานในระบบคณะกรรมการ หากคณะกรรมการไมสามารถปฏิบัติ
ตามภารกิจไดอยางรวดเร็ว ทันทวงที
5.2 ผลสรุปกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในประเทศไทย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคดานการศึกษาของคนพิการ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 พบวาทั้งรัฐธรรมนูญที่
เปนกฎหมายสูงสุดไดบัญญัติรับรองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคดานการศึกษาของคนพิการ
ไวอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังมีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหลายฉบับ กฎกระทรวงที่ออกมา
เพื่อรองรับการจัดการศึกษาใหแกคนพิการ แตอยางไรก็ตามแมคนพิการจะมีสิทธิ เสรีภาพและความ
เสมอภาคที่จะรับการศึกษาตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ แตการ
เขาถึงสิทธิดังกลาวยังเปนปญหาที่สําคัญ เนื่องจากทั้งคนพิการหรือผูที่เกี่ยวของเชน ผูปกครอง
บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน เปนตนไมตระหนักถึงสิทธิดังกลาวของคนพิการ ทั้งการเขาถึงสิทธิ
ดานการศึกษานั้นมิใชเพียงใหคนพิการไดเขาศึกษาในสถานศึกษาเชนเดียวกับเด็กปกติอื่นๆเทานั้น
แตการจัดการศึกษานั้นตองเปนการศึกษาที่มีคุณภาพดวย ดังนั้นเพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึง
การศึกษาไดเชนเดียวกับคนปกติทั่วไปจึงตองมีการจัดเครื่องอํานวยความสะดวก สื่อ บริการใหคน
พิการนั้น ดว ย ทั้ งผูจัดการศึ กษายังตองตระหนัก ดวยวาคนพิการแตละประเภทมีความตองการ
พื้นฐานที่มีความแตกตางกัน ตองการสื่อ เครื่องอํานวยความสะดวก บริการที่แตกตางกัน แมแตคน
พิการประเภทเดียวกันคนพิการแตละคนยังมีความตองการที่แตกตางกัน การจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการจึงมีความละเอียดออนและตองใชความรูเฉพาะทางอยางมากทั้งยังตองไดรับความรวมมือ
จากหลายหนวยงานที่เกี่ยวของอาทิ แพทย โรงพยาบาล โรงเรียน ผูปกครอง บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อนนักเรียน ตัวคนพิการ และชุมชน เปนตน เพื่อใหคนพิการไดรับการพัฒนาใหสามารถอยูใน
สังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี และคุณภาพ
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นอกจากนี้ ยั ง มี ป ญ หาในเรื่ อ งการบั ง คั บ ให เ ป น ไปสิ ท ธิ ที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว แม
กฎหมายจะไดเขียนบทลงโทษสถานศึกษาที่ปฏิเสธไมรับคนพิการเขาศึกษา ใหถือเปนการเลือก
ปฏิบัติที่ไมเปนธรรม ซึ่งผูพิการสามารถรองขอใหคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 สั่งเพิก
ถอนการกระทําหรือหามมิใหกระทําการนั้นได นอกจากนั้นยังสามารถฟองรองตอศาลเพื่อเรียก
คาเสียหาย ซึ่งศาลสามารถกําหนดคาเสียหายในเชิงลงโทษใหแกคนพิการได แตอยางไรก็ตามการ
ฟองตอศาลในสังคมไทยไมใชเรื่องงายเพราะ คนไทยไมนิยมการฟองรองบังคดีใชสิทธิทางศาล
หากใครฟองรองตอศาลมักจะถูกมองวาเปนคนหัวหมอ ไมใครคบคาสมาคมดวย นอกจากนั้นแม
การฟองบังคับตามสิทธิดังกลาวจะไมตองเสียคาใชจายตางๆ ตามที่พระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 บัญญัติใหการฟองคดีดังกลาวไดรับการยกเวนคาฤชาธรรม
เนียม แตอยางไรก็ตามการฟองคดียังมีคาใชจายอยางอื่นอีก เชนคาทนายความ คาเดินทางมาศาล
เปนตนและยังตองเสียเวลาในการมาศาลแตละครั้งทําใหคนพิการซึ่งสวนใหญเปนผูยากไรไมอาจ
ฟองรองเพื่อบังคับตามสิทธิดังกลาวได ทั้งเมื่อฟองคดีแลวกวาศาลแตละชั้นจะมีคําพิพากษาตองใช
เวลาพอสมควรซึ่งอาจเปนเวลาสองถึงสามป ซึ่งระหวางนั้นคนพิการก็ตองหาโรงเรียนอื่นเพื่อศึกษา
และเมื่อศาลตัดสินคดีแลวการแกไขเยียวยาโดยใหโรงเรียนรับคนพิการนั้นเขาเรียนอาจจะไมมี
ประโยชนอีกตอไปเพราะคนพิการนั้นอาจจบการศึกษาในระดับที่โรงเรียนนั้นจัดการศึกษาก็ได
นอกจากนั้ น ในเรื่ อ งเสรีภ าพของคนพิ ก ารในการเลือ กสถานศึ ก ษาก็ ยัง เปน ปญหา
เนื่ อ งจากไม ใ ชทุ ก โรงเรี ย นที่ จ ะมีศั ก ยภาพในการจัด การศึ ก ษาสํา หรั บ คนพิ ก าร เพราะการจั ด
การศึกษาสําหรับคนพิการนั้นโรงเรียนตองมีความพรอมในหลายดาน ทั้งอาคารสถานที่ตองพรอม
บุคลากรที่ทําการสอนตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องการศึกษาพิเศษ ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงยังมี
ปญหาพอสมควร
ในดานเสรีภาพในการศึกษาของคนพิการในการเลือกระบบและรูปแบบการศึกษานั้น
พบว า ยั ง มี ป ญ หาในเรื่ องดั ง กล า วเนื่อ งยังมี ปญ หาในการเทีย บโอนของระบบการศึ ก ษาทําให
การศึกษาของคนพิการที่อยูในระบบการศึกษาที่ตางกันไมสามารถเทียบโอนกันได
สวนดานความเสมอภาคในการศึกษาของคนพิการนั้น แมมีกฎหมายกําหนดไวแต
ในทางปฏิ บั ติ ที่ จ ะสามารถดํ า เนิ น การให เ ป น รู ป ธรรม ยั ง ขาดหลั ก เกณฑ ที่ แ น น อน เนื่ อ ง
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551เปนกฎหมายที่เพิ่งประกาศใชบังคับ จึง
ตองใหเวลาแกองคกรที่ทําหนาที่ดําเนินจัดระบบตางๆดําเนินการจัดการเพื่อใหมาตรการที่กําหนด
ในกฎหมายเปนจริงได

148
5.3 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอดานการศึกษาของคนพิการ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
5.3.1 ควรมีการจัดตั้งหนวยงานหลักที่ทําหนาที่จัดระบบการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานใหแกคนพิการ
5.3.2 ควรตองมีนโยบายในการจัดการศึกษาแก คนพิการอยางตอเนื่องและจริงจัง
เพื่อใหคนพิการไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องไมขาดตอน
5.3.3 ควรจัดสรรงบประมาณในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของคนพิการ
อยางตอเนื่องและเพียงพอ นอกจากนั้นโรงเรียนอาจจําเปนตองหาทรัพยากรในทองถิ่น รวมทั้ง
จัดหาแหลงเรียนรูในทองถิ่นใหมากขึ้น
5.3.4 ควรตองสงเสริมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาคดานการศึกษาของคนพิการเพื่อใหสังคมตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพรวมทั้งความเสมอภาค
ของคนพิการ
5.3.5 ควรจัดทําศูนยขอมูลเกี่ยวกับการจัดศึกษาของคนพิการในดานตาง ๆ เชน
โรงเรียนที่สามารถรับคนพิการเขาเรียนได มหาวิทยาลัยที่มีโควตาในการรับคนพิการเขาศึกษาตอ
อาชีพที่เหมาะสมกับคนพิการ สถานประกอบการที่รับคนพิการเขาทํางาน แหลงการศึกษาหาความรู
เพิ่มเติม เปนตน
5.3.6 ควรสงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการ บริษัทหางรานตาง ๆ รับคนพิการเขา
ทํางาน
5.3.7 ควรเรงรัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งกรุงเทพมหานครออกกฎ
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
5.3.8 ควรพัฒนาระบบคัดกรองเด็กพิการ และการวินิจฉัยเด็กพิการแตละประเภทให
แมนยําและมีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถจัดการศึกษาและใหความชวยเหลือแกเด็กพิการไดอยาง
ถูกตอง
5.3.9 ควรสงเสริมใหมีการเตรียมความพรอมของทั้งโรงเรียนและครอบครัวเด็กพิการ
ผูปกครองรวมทั้งโรงเรียนที่มีเด็กพิการเขาเรียนรวมตองมีการเตรียมพรอมกอนเปดเรียน โรงเรียน
จะตองมีการเตรียมพรอมในดานตางๆ ทั้งในดานหลักสูตร ขอมูลตางๆ ของเด็กพิการ อาทิ ประเภท
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ของความพิการ เปนตน อาคารสถานที่ อุปกรณเครื่องใชตางๆ บุคลากร เจาหนาที่ รวมทั้งครอบครัว
ของเด็กพิการดวย ครอบครัวของเด็กพิการก็ควรเตรียมความพรอมใหเด็กพิการกอนที่จะมาโรงเรียน
เช น อาจให เ ด็ ก มาทํ า ความคุ น เคยกั บ โรงเรี ย น สอนให ท ราบตารางเวลาต า งๆ ฝ ก ให ส ามารถ
ชวยเหลือตนเองไดในชีวิตประจําวันเปนตนเพื่อเปนการสรางความมั่นใจแกทุกฝาย ซึ่งจะทําใหการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ
5.3.10 ควรใหความรูแกครอบครัวในการดูแลเด็กพิการ อบรมใหความรูแกครอบครัว
ในการดู แ ลเด็ ก พิ ก ารเพื่ อ ที่ จ ะสามารถฟ น ฟู ส มรรถภาพเด็ ก พิ ก ารให ไ ด ม ากที่ สุ ด เพราะบาง
ครอบครัวอาจไมมีความรูความเขาในการดูแลเด็กพิการทําใหเด็กพิการไมสามารถพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองได เด็กพิการมิไดหมายความวาเด็กนั้นจะชวยเหลือตนเองมิได
5.3.11 การวัดผลและประเมินผลการเรียนของเด็กพิการ ควรใหเปนระบบเดียวกัน
เพื่อที่จะสามารถนําผลการเรียนไปเทียบโอนไดดวย
5.3.12 ควรส งเสริม ใหมี การกําหนดมาตรฐานในการจั ด การศึ ก ษาแก คนพิ การว า
ประกอบดวยมาตรฐานใดบาง เชนมิติทางคุณภาพ มิติดานวิชาการ ดานทักษะ เปนตน ซึ่งควรจะ
เป น คนละมาตรฐานกั บ การจั ด การศึ ก ษาแก ค นทั่ ว ไป การจั ด การศึ ก ษาต อ งจั ด ให มี คุ ณ ภาพ
สอดคลองและเหมาะสมแกเด็กพิการดวย เพื่อที่เด็กเหลานั้นจะไดรับประโยชนอยางเต็มที่จาก
การศึกษา นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการยังตองติดตามตรวจสอบประเมินผลโรงเรียนดังกลาว
อยางสม่ําเสมอ โดยการใชระบบประเมินคุณภาพ ซึ่งจะสามารถแกไขปญหาเรื่องของการเทียบโอน
ผลการศึกษาไดอีกทางหนึ่งดวย
5.3.13 ควรสงเสริมใหมีทุนในการศึกษาแกบุคลากรครูดานการศึกษาพิเศษ ทุนดาน
ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูแกบุคลากรดานการศึกษาพิเศษ
5.3.14 ควรสงเสริมใหโรงเรียนจัดทําเครือขายระหวางกันโดยใหแตละโรงเรียนรับ
นักเรียนพิการเพียงประเภทเดียวหรือบางประเภท เพื่อสามารถการจัดการเรียนการสอนแกเด็กพิการ
ไดอยางมีคุณภาพ และในกรณีที่มีเด็กพิการประเภทอื่นมาสมัครเรียนโรงเรียนก็สามารถสงตอไปยัง
โรงเรียนในเครือขายได รวมทั้งสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
5.3.15 ควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนคนพิการมากขึ้น เนื่องจาก
เปนทรัพยากรที่อยูใกล มีตนทุนที่ต่ํา
5.3.16 ควรสงเสริมใหครอบครัวตองเขามาชวยเสริมการเรียนการสอนเด็กพิการให
มากขึ้น
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5.3.16 ควรพัฒนาระบบสารสนเทศในการใหความรูแกบุคลากรที่ตองทําหนาที่จัดการ
เรียนการสอนแกเด็กพิการและระบบที่สามารถใหการสนับสนุนในการชวยเหลือแกบุคลากรใน
กรณีที่ประสบปญหาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการ
5.3.17 ควรสงเสริมใหมหาวิทยาลัยตางๆ มีการจัดหลักสูตรอบรมบุคลากรที่ตองทํา
หนาที่จัดการเรียนการสอนแกเด็กพิการ เพื่อใหบุคลากรไดมีความรูความเขาใจการจัดการศึกษา
พิเศษ รวมทั้งสงเสริมใหมีการทําวิจัยเกี่ยวกับเด็กพิเศษเพื่อใหเกิดองคความรูในดานการจัดการเรียน
การสอนเด็กพิการแตละประเภท
5.3.19 ควรสงเสริมใหกําลังใจแกผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาแกคนพิการเชน การ
ใหรางวัล การประกาศเกียรติคุณ เพื่อเปนกําลังใจแกบุคคลที่เสียสละ และทําเพื่อคนพิการ

