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1. ความเปนมาและสภาพปญหา
คนพิการจัดเปนทรัพยากรบุคคลสําคัญกลุมหนึ่งของประเทศ ที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ในป พ.ศ. 2549 มีจํานวนคนพิการ จํานวน 1,130,917 คน 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 คน
การที่มีคนพิการมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รัฐจึงตองใหการดูแลและบริการอยาง
ทั่วถึงตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนพิการพึงจะไดรับ ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งไดบัญญัติไววา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน และบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่
รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือ
ผูอยูในสภาวะยากลําบากตองได รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับ
การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
ในดานการศึกษาสําหรับผูพิการนั้น ถึงแมกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งมีหนาที่หลักในการใหบริการทางการศึกษาแกคนพิการแตการบริการดังกลาวก็ยังไมทั่วถึง จาก
สถิติขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการพบวา จํานวนคนพิการวัยเรียนทั้งหมด มีจํานวนทั้งสิ้น 407,182 คน
แตมีจํานวนคนพิการวัยเรียนที่ไดรับบริการมีจํานวนเพียง 276,141 คน และจํานวน 13,105 คนของ
คนพิการวัยเรียนที่ไมไดรับบริการ คิดเปน 32.18 % โดยคนพิการทางการไดยินไมไดรับบริการมาก

2
ที่สุด (48.78%) ตามดวย คนพิการประเภทออทิสติก (43.32%) คนพิการดานรางกาย (42.17%)
คนพิการพิการซ้ําซอน (38.98%) คนพิการซึ่งบกพรองทางการพูด (38.08%) คนพิการซึ่งมีปญหา
ดานพฤติกรรม (33.16%) คนพิการดานสติปญญา (31.45%) คนพิการดานการมองเห็น (31.08%)
และคนพิการทางการเรียนรู (22.30%) ตามลําดับ
จะเห็นไดวาจํานวนคนพิการที่ยังไมไดรับบริการทางดานการศึกษามีสัดสวนที่สูงมาก
และความทั่วถึง ความเสมอภาคก็จะแตกตางกันไปในแตละประเภทของความพิการ ดังนั้นจึงมี
คําถามคือวาทํ าอยางไรคนพิการจะไดรับสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา ตาม
เจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ตามที่กลาวมาแลวรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญเรื่องของสิทธิ เสรีภาพ โอกาสและความเสมอภาคของคนพิการทางดานการศึกษา
ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีการศึกษาใหครอบคลุมในทุกมิติเพื่อใหมีการนําบทบัญญัติของกฎหมาย
ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาว
2. วัตถุประสงค
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ
2.1 เพื่อศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค
ทางการศึกษาของคนพิการ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
2.2 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของการบังคับใชบทบัญญัติดังกลาว
2.3 เพื่ อ จั ด ทํ า รายงานข อ เสนอแนะ แนวทาง และรู ป แบบที่ เ หมาะสมในการจั ด
การศึกษาแกคนพิการ
3. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษานี้มีขอบเขตที่จะศึกษาเฉพาะในสวนของสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของคนพิการทางดานการศึกษา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ทั้งในบริบทของกฎหมายที่เกี่ยวของกับดานการศึกษา
4. วิธีการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัยในการศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบดวย การสัมภาษณ
เชิงเจาะลึก การสนทนากลุม และการรวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะ
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และแนวทางที่สามารถนําไปปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และ
ระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5. ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยตามโครงการดังกลาวมีขอคนพบคือ ปญหาเกี่ยวกับการบังคับใช
กฎหมายนั้น เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
ที่บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคดานการศึกษาของคนพิการไวในหลายมาตรา คือ
มาตรา 30 มาตรา 49 มาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 79 มาตรา 80 มาตรา 283และมาตรา 289
และกฎหมายอื่น ที่ เ กี่ ย วข อ งเช น พระราชบั ญญัติ ก ารจั ด การศึ ก ษาสําหรั บ คนพิก าร พ.ศ. 2551
มาตรา 5 พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร พ.ศ. 2550 มาตรา 20
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ. 2545 จะเห็นไดวา
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังกลาวประสงคที่จะใหคนพิการทั้งหลายไมวาเพศใด
อายุเทาใดและอยูที่ใดยอมมีสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคในการไดรับการศึกษา โดยถือวาสิทธิ
ดังกลาวเปนสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งเปนหนาที่ของรัฐที่ตองจัดการศึกษาใหแกคนพิการตั้งแตแรกเกิด
หรือแรกพบความพิการเพื่อใหคนพิการสามารถมีคุณภาพที่ใกลเคียงกับคนปกติ นอกจากนั้นการจัด
การศึกษาดังกลาวยังตองจัดอยางมีคุณภาพ และเหมาะสมกับคนพิการ แตอยางไรก็ตามแมกฎหมาย
จะไดบัญญัติรับรองสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคดานการศึกษาของคนพิการไวอยางชัดเจน
อยางไรก็ตามในสภาพความเปนจริงแลวการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค
ในดานการศึกษาของคนพิการยังมีปญหาในหลายประการที่จําเปนตองไดรับการแกไข นอกจากนี้
ยังมีปญหาในเรื่องการบังคับใหเปนไปสิทธิที่กฎหมายบัญญัติไว แมกฎหมายจะไดเขียนบทลงโทษ
สถานศึกษาที่ปฏิเสธไมรับคนพิการเขาศึกษา ใหถือเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม ซึ่งผูพิการ
สามารถร อ งขอให ค ณะกรรมการส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห ง ชาติ ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 สั่งเพิกถอนการกระทําหรือหาม
มิใหกระทํ าการนั้นได นอกจากนั้น ยังสามารถฟองรองตอศาลเรียกคาเสียหาย ซึ่งศาลสามารถ
กําหนดคาเสียหายในเชิงลงโทษใหแกคนพิการไดไมเกินสี่เทาของคาเสียหายที่แทจริง แตการ
ฟองรองตอศาลก็ทําไดไมงายนักทั้งไมใชแนวทางในแกปญหาที่ยั่งยืน
นอกจากนั้ น เสรี ภ าพด า นการศึ ก ษาของคนพิ ก ารแม จ ะมี บั ญ ญั ติ รั บ รองไว ทั้ ง ใน
รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดและกฎหมายอื่นในระดับพระราชบัญญัติ แตในทางปฏิบัติที่จะ
ดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณดังกลาวก็ยังมีปญหาเชนกันเนื่องจากเสรีภาพที่พระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551รับรองไวเปนเสรีภาพในการเลือกสถานศึกษาซึ่งมี
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ปญหาวา ไมใชทุกสถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไดอยางมีคุณภาพ เนื่องจาก
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการนั้นผูจัดตองความรูเฉพาะทางที่แตกตางกันตามประเภทของคน
พิการ ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องการศึกษา
พิเศษอยางมาก นอกจากนั้นยังมีปญหาเรื่องของงบประมาณที่ไมเพียงในการจัดการศึกษาของคน
พิการ เพราะคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการตอหัวนั้นสูงกวาเด็กปกติเนื่องจากวัสดุ
อุปกรณ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการมีราคาแพง จึงเปนปญหาในการที่รัฐบาลตอง
หางบประมาณมาสนับสนุนการจัดการศึกษาดังกลาว
ในดานความเสมอภาคของคนพิการในดานการศึกษาที่จะเปนจริงไดตองมีการขจัด
อุปสรรคตางๆที่ทําใหคนพิการไมสามารถเขาถึงการศึกษาได ซึ่งพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติรองรับในหลายมาตราทั้งใหถือวาเปนการเลือกปฏิบัติที่
ไมเปนธรรมตอคนพิการจะกระทํามิได ทั้งยังกําหนดบทลงโทษไวแตแนวทางที่กฎหมายบัญญัติไว
ยังไมเห็นผลที่เปนรูปธรรม เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เพิ่งมีผลใชบังคับไมนานทําใหแนวปฏิบัติ
ตางๆ ยังไมเห็นผลเทาที่ควร
ดังนั้นเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ผูวิจัยจึงเสนอยุทธศาสตร 9 ยุทธศาสตร และ
34 แนวทาง เพื่อเปนแนวทางในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใหมีประสิทธิภาพ รายละเอียด
ของแตละยุทธศาสตร และแนวทางตางๆ มีดังนี้
ยุทธศาสตร 1 พัฒนาการศึกษาปฐมวัยของคนพิการ
แนวทาง
1. พัฒนาและเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัยที่พิการ และทุพพลภาพอยางทั่วถึง เพื่อ
การศึกษาในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานตอไป
2. พัฒนาครูและบุคลากรดานการศึกษาปฐมวัยใหมีความรู ความสามารถในการฝก
เด็กพิการใหรูจักชวยตนเองได
3. สนับสนุนสื่อ และวัสดุอุปกรณใหเพียงพอและเหมาะสมแกเด็กนักเรียนพิการ
4. ส ง เสริ ม สถานศึ ก ษาทั้ ง ที่ เ ป น โรงเรี ย นและศู น ย ก ารเรี ย นให มี ค วามพร อ มและ
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยที่พิการไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง องคกร ชุมชน เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคมในการใหความรูและจัดการศึกษาปฐมวัย
ของเด็กพิการอยางทั่วถึง
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ยุทธศาสตร 2 พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนพิการ
แนวทาง
1. เรงพัฒนาคุณภาพของนักเรียนพิการใหไดรับความรู มีความสามารถและมีทักษะ
เต็มตามศักยภาพตามอายุ และชวงวัยเปนฐานของการดํารงชีวิต และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
ตอไป
2. เรงพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูและทักษะในการจัดการศึกษาที่
เนนนักเรียนพิการเปนสําคัญ
3. เรงรัดพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐานดาน
วิชาการ
4. สงเสริมใหคนพิการทุกคนไดรับโอกาสและมีการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตการศึกษา
ปฐมวัย จนถึ ง มัธ ยมศึ ก ษาอยา งมีคุ ณ ภาพในทุ ก สถานที่ ทั้ ง สถานศึ ก ษาของรั ฐ เอกชน องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น และสถาบันอื่นๆ ที่จัดการศึกษา
5. เร ง แก ป ญ หาการขาดแคลนครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ส อนเด็ ก พิ ก ารใน
สถานศึกษาของรัฐและเอกชน
6. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ผู ป กครอง องค ก รคนพิ ก าร องค ก รชุ ม ชน องค ก รเอกชน
องคการวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ ใหมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของคนพิการ
ยุทธศาสตร 3 พัฒนาการอาชีวศึกษาของคนพิการ
แนวทาง
1. ส ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ แ ละการเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาของคนพิ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ ดั ง เช น
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถที่สามารถตอบสนองความตองการแรงงานของประเทศได
2. พัฒนามาตรฐานอาชีพของคนพิการตลอดจนสมรรถนะและทักษะแรงงาน
3. สงเสริมใหภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามารวมเปนแกนหลักในการ
จัดการอาชีวศึกษาสําหรับคนพิการ รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาลักษณะทวิภาคี
และสหกิจศึกษาใหมากขึ้น
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4. สงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยงและเทียบโอนการเรียนรูอาชีวศึกษาทั้งการศึกษาใน
ระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยของคนพิการ
ยุทธศาสตร 4 พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคนพิการ
แนวทาง
1. ส ง เสริ ม และขยายการมี ส ว นร ว มการจั ด การระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของคนพิ ก าร ทั้ ง
ทางดานปริมาณและสาขาวิชา
2. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ศั ก ยภาพและให บ ริ ก ารทางด า น
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาที่พิการ
ยุทธศาสตร 5 พัฒนาการศึกษานอกระบบ/นอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย
ของคนพิการ
แนวทาง
1. สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของคนพิการใน
สถานศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของแหลงเรียนรูสําหรับคนพิการใหมีความหลากหลาย
อยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
3. ให มี ม าตรการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ก ารผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ สื่ อ เทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของคนพิการอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของคนพิการเพื่อให
สังคมของคนพิการเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต กาวทันเทคโนโลยี สอดคลองกับบริบทของ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ยุทธศาสตร 6 สงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของคนพิการ
แนวทาง
1. สงเสริมศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดและสนับสนุนการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการในรูปแบบที่หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความรู มี
ทักษะ และมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนพิการ
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3. สงเสริมการใหเงินอุดหนุนแกคุณครูผูสอนนักเรียนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4. สร า งความตระหนั ก และเตรี ย มความพร อ มทั้ ง ด า นวิ ช าการ งบประมาณ และ
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ยุทธศาสตร 7 พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสําหรับคนพิการ
แนวทาง
1. สงเสริมสนับสนุนใหครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาของเอกชน
มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการ
2. สงเสริมสนับสนุนใหครูในสถานศึกษาเอกชนมีวิทยฐานะ สวัสดิการและความมั่นคง
ในวิชาชีพ
3. สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาเอกชนใหสามารถจัดการศึกษาสําหรับคนพิการได
อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
ยุทธศาสตร 8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจัดสรรและระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาของคนพิการ
แนวทาง
1. จัดเงินอุดหนุนรายหัวสําหรับนักเรียนพิการเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเพียงพอกับ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. จั ด ให มี ก องทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก พิ ก ารและทุ พ พลภาพ รวมทั้ ง พั ฒ นา
กองทุนกูยืมระดับอุดมศึกษาใหเพียงพอ
3. สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการระดมเงินรายไดและการจัดเก็บภาษีมา
ใชในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
4. สรางแรงจูงใหครอบครัว ผูปกครอง องคกรคนพิการ องคกรชุมชน องคกรเอกชน
องคการวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ เขามามีสวนรวมในการ
จัดและสนับสนุนการศึกษาสําหรับคนพิการ
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ยุทธศาสตร 9 สงเสริมการจัดการศึกษาเฉพาะทางของคนพิการ
แนวทาง
1. ส ง เสริ ม สถานศึ ก ษาเฉพาะทางให ส ามารถจั ด การศึ ก ษาแก ค นพิ ก ารได อ ย า งมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน
2. สงเสริมให มีการพัฒนาครู ผูบริหารสถานศึกษาใหมีความรูความสามารถ และ
ทักษะในการจัดการเรียนการสอนสําหรับคนพิการ
6. ขอเสนอแนะ
การศึกษานี้มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
6.1 ตองกําหนดนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการอยางตอเนื่องและจริงจัง
6.2 ตองสนับสนุนจัดหาทุนในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองคความรูดานเด็กพิการ
6.3 ตองสงเสริมใหมีการเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและความ
เสมอภาคของคนพิการเพื่อใหสังคมตระหนักถึง รวมทั้งเผยแพรความสามารถของคนพิการใหเปน
ที่ยอมรับของสังคมเพื่อสังคมจะไดมีทัศนะคติที่ดีตอคนพิการ
6.4 ควรจัดทําเครือขายระหวางโรงเรียนในพื้นที่เพื่อใหมีการสงตอคนพิการในกรณี
ที่โรงเรียนไมสามารถจัดการศึกษาใหคนพิการนั้นได
6.5 ควรจัดทําศูนยขอมูลเกี่ยวการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเพื่อใหสถานศึกษา
สามารถหาขอมูลเกี่ยวการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการได
6.6 สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมากขึ้น
6.7 เรงรัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการเพื่อใหโรงเรียนในสังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
6.8 ควรพัฒนาระบบคัดกรองและการวินิจฉัยเด็กพิการแตประเภทใหแมนยําและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถจัดการศึกษาและใหความชวยเหลือแกเด็กพิการไดอยางถูกตอง
6.9 ควรตั้งหนวยงานหลักที่ทําหนาที่จัดระบบการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐานใหแกคนพิการ
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6.10 ควรสงเสริมใหมีทุนในการศึกษาแกบุคลากรครูดานการศึกษาพิเศษ ทุนดาน
ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูแกบุคลากรดานการศึกษาพิเศษ
6.11 ควรสงเสริมใหมีการเตรียมความพรอมของทั้งโรงเรียนและครอบครัวเด็กพิการ
ผูปกครองรวมทั้งโรงเรียนที่มีเด็กพิการเขาเรียนรวมตองมีการเตรียมพรอมกอนเปดเรียน โรงเรียน
จะตองมีการเตรียมพรอมในดานตางๆ ทั้งในดานหลักสูตร ขอมูลตางๆ ของเด็กพิการ อาทิ ประเภท
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
6.12 ควรใหความรูแกครอบครัวในการดูแลเด็กพิการ อบรมใหความรูแกครอบครัวใน
การดูแลเด็กพิการเพื่อที่จะสามารถฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการใหไดมากที่สุด เพราะบางครอบครัว
อาจไมมีความรูความเขาในการดูแลเด็กพิการทําใหเด็กพิการไมสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ได เด็กพิการมิไดหมายความวาเด็กนั้นจะชวยเหลือตนเองมิได
6.13 การวัดผลและประเมินผลการเรียน ควรใหเปนระบบเดียวกันเพื่อที่จะสามารถนํา
ผลการเรียนไปเทียบโอนไดดวย
6.14 ควรส ง เสริ ม ให มี ก ารกํ า หนดมาตรฐานในการจั ด การศึ ก ษาแก ค นพิ ก ารว 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
6.15 ควรสงเสริมใหครอบครัวตองเขามาชวยเสริมการเรียนการสอนเด็กพิการใหมากขึ้น
6.16 ควรสงเสริมใหมหาวิทยาลัยตางๆ มีการจัดหลักสูตรอบรมบุคลากรที่ตองทํา
หนาที่จัดการเรียนการสอนแกเด็กพิการ เพื่อใหบุคลากรไดมีความรูความเขาใจการจัดการศึกษา
พิเศษ รวมทั้งสงเสริมใหมีการทําวิจัยเกี่ยวกับเด็กพิเศษเพื่อใหเกิดองคความรูในดานการจัดการเรียน
การสอนเด็กพิการแตละประเภท
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6.17 ควรสงเสริมใหกําลังใจแกผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาแกคนพิการ เชน การ
ใหรางวัล การประกาศเกียรติคุณ เพื่อเปนกําลังใจแกบุคคลที่เสียสละ และทําเพื่อคนพิการ
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Executive Summary
Right, Freedom and Equality of Education for Disable Persons in the Article’s
Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550.
1. Background and Rationale
Disabled people are an important human resource for the nation, and the number of
disabled people is increasing. In B.E. 2549 there were approximately 1,130,917 disabled people
in Thailand, but the statistics vary depending on the agency doing the census. The World Health
Organization (WHO) estimates that 10% of the world’s population is disabled. The Ministry of
Public Health estimates that 8.1% of the population in Thailand is disabled but the National
Statistics Office counts only 1.8% of the Thai population as disabled. The Ministry of Social
Development and Human Security reports that the number of people in Thailand who have
registered as disabled persons is only 756,606.
As the number of disabled people increases, the government is responsible for caring
for them and insuring that they all receive the services to which they are entitled by law. The
Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 states that all people are equal under the law
and have the right to equal protection under the law. All people have equal rights to receive at
least 12 years of education for free, which the government shall provide for all with equal quality.
Poor people, disabled people, handicapped people and people who live in difficult circumstances
must all receive these rights with support from the government so that they can have an equal
education to others.
In reality, the agencies responsible for providing education for the disabled, the
Ministry of Education and the Ministry of the Interior, are unable to provide services for all.
Statistics from the Ministry of Education show that of the 407,182 disabled people of school age,
only 276,141 of them are in school while another 13,105 or 32.18% are not receiving any
educational services. The group that is deprived of education the most is the hearing impaired
(48.78%), followed by people who are autistic (43.32%), the physically disabled (42.17%),
people with multiple disabilities (38.98%), people with speech defects (38.08%), people with
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behavioral disabilities (33.16%), the mentally impaired (31.45%), the visually impaired (31.08%)
and the educationally challenged (22.30%).
Clearly, there are large numbers of disabled people who do not have access to
educational services, and there are inequalities among different groups of disabled people. The
question is, what can we do to insure that all disabled people get equal freedoms and rights to
quality education as they are entitled under the B.E. 2550 Constitution?
Because the Constitution B.E. 2550 validates the importance of insuring that
disabled people receive equal rights, freedoms and opportunities in education, it is necessary to
study every dimension of this issue to make sure that the intent of the law can be put into practice
in a tangible way.
2. Objectives
This study had 3 objectives:
2.1 To study laws regarding the educational rights, freedoms and equality of disabled
people as stated in the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 and other laws related
to education.
2.2 To study problems and obstacles to the enforcement of those laws.
2.3 To write a report giving recommendations and guidelines for appropriate formats for
providing education for the disabled.
3. Scope of the study
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.
4. Methodology
This was a qualitative research based on in-depth interviews, group discussions and a
review of related documents for the purpose of forming recommendations and guidelines for
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practical solutions that are suitable for the Thai context under a democratic constitutional
monarchy.
5. Results
From the results of the study concerning problems in enforcing the laws concerning
the educational rights, freedoms and equality of disabled people, it was found that in clauses 30,
49, 52, 53, 54, 79, 80, 283, and 289 of the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550
and in other related laws such as Clause 5 of the Education for the Disabled Act, B.E. 2551,
Clause 20 of the Act for the Promotion and Development of Quality of Life for the Disabled
B.E. 2550, and the National Education Act, B.E. 2542 (revised in B.E. 2545) the intention of the
law is to provide educational rights, freedom and equality for all disabled people, regardless of
their sex or age or where they live. The right to a quality education is considered a basic human
right and it is the responsibility of the government to provide education for disabled people from
when they are first born or when their disability is first discovered so that they can develop
similarly to normal people. It should be quality education, delivered in a way that is appropriate
for disabled people. However, even though the educational rights, freedom and equality of
disabled people are clearly stated in the law, in practice there are many problems that need to be
solved to insure that the intention of the law is upheld. The laws stipulate penalties for
educational institutions that are prejudiced and refuse to allow disabled people to enroll. Disabled
people can appeal to the National Committee to Promote and Develop Quality of Life for the
Disabled and ask to have the school in question reverse its decision or stop acting with prejudice.
They can also sue for damages and the court has the power to order a settlement for damages as a
penalty of no more than four times the actual damages suffered. However, it is not easy to go to
court and it is not a sustainable way to solve the problem.
The educational freedoms of disabled people are also covered under the law, both in
the constitution and in acts of parliament, but in practice there are problems because although the
2008 Education for the Disabled Act, B.E. 2551 states that disabled people have the freedom to
choose among educational institutions, many educational institutions are not properly equipped to
provide quality education for disabled people, since the service requires different specialties or
fields of expertise for people with different kinds of disabilities. At present there is still a serious
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shortage of personnel with expertise in special education in Thailand. In addition, there is also a
problem of lack of funding because providing education for disabled people requires extra
expenditures for specialized equipment, materials, media and facilities. The government faces a
problem of finding sufficient funds for this purpose.
To insure equality of education for disabled people it is necessary to remove various
obstacles that limit access to education for disabled people. Many parts of the Act for the
Promotion and Development of Quality of Life for the Disabled, B.E. 2550 address this issue,
such as making it illegal to discriminate against disabled people. Penalties are set against
discrimination but in practice we have not seen any concrete enforcement because it is a new law
that has not been in effect for long.
To bring about better results in practice, the researcher recommends nine strategies
and 34 guidelines for the efficient provision of education for the disabled, as outlined below:
Strategy 1: Primary education for the disabled
Guidelines:
1. Develop the readiness of every primary school aged disabled child so they are
well prepared for further education.
2. Develop primary school teachers and educational personnel so they have the
necessary knowledge and abilities to educate disabled students to be independent.
3. Provide sufficient educational media and equipment that is suitable for disabled
children.
4. Promote readiness for both schools and education centers to have capabilities to
provide quality primary education for disabled students in an efficient way.
5. Promote and support parents, community organizations, private sector
organizations, local administrative organizations, religious institutions, business enterprises and
other social institutions to educate and provide learning opportunities for disabled children.
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Strategy 2: Develop basic education for the disabled
Guidelines:
1. Accelerate the development of disabled students so they have knowledge, abilities
and skills to fulfill their potential according to their age and developmental stage as a basis for
making a living or continuing their education at a higher level.
2. Accelerate the development of teachers and educational personnel to have the
knowledge and skills to provide child-centered learning for disabled students.
3. Accelerate the development of educational institutions to have higher quality and
efficiency in line with accepted academic standards.
4. Promote educational opportunities for the disabled so that every disabled person
has the opportunity to receive quality basic education from the primary to the secondary level at
any place, including government and private sector schools, schools under the jurisdiction of local
administrative organizations and other educational institutions.
5. Hasten to solve the problem of a shortage of specialized teachers and educational
personnel to teach the disabled in both government and private sector schools.
6. Promote and support parents, groups for the disabled, community organizations,
private sector organizations, professional organizations, local administrative organizations,
religious institutions, business enterprises and other social institutions to participate in the
provision of education for the disabled.
Strategy 3: Develop vocational education for the disabled
Guidelines:
1. Promote the image of vocational education for the disabled and provide quality
education like at the Phra Mahatai Vocational Institute, which can meet the needs of employers in
the country.
2. Develop the vocational standards of the disabled as well as their vocational skills
and capabilities.
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3. Encourage the private sector and local administrative organizations to act as the
core agencies in providing vocational education for the disabled, and promote and support joint
ventures and allied education programs.
4. Promote the transfer of credits and cooperative links between vocational
education programs and non formal education for the disabled.
Strategy 4: Develop higher education for the disabled
Guidelines:
1. Promote and expand participation in providing higher education for the disabled,
in terms of numbers of students and fields of study available.
2. Promote and support institutions of higher education to have the capabilities,
technology and facilities to provide education for the disabled.
Strategy 5: Develop non formal education for the disabled
Guidelines:
1. Promote the provision of non formal education for the disabled in non formal
education centers of educational institutions and other public and private sector agencies.
2. Increase the number and quality of education sources for the disabled to have
greater efficiency, variety and sufficient numbers.
3. Find measures to promote and support the production of quality print media and
educational technology for non formal education to reach all disabled students.
4. Develop non formal education for the disabled to make disabled society a
knowledge-based society that keeps up with technology as is suitable for the economic, social and
political context
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Strategy 6: Promote education for the disabled via local administrative
organizations
Guidelines:
1. Promote the potential of local administrative organizations to provide and support
education for the disabled that is varied, high quality and standard.
2. Develop and educational personnel at local administrative organizations so they
have the necessary knowledge, skills and potential to provide education for disabled students.
3. Promote funding for teachers and educational personnel at local administrative
organizations.
4. Raise awareness and create preparedness in terms of academics, budget and
personnel at local administrative organizations to provide education for the disabled.
Strategy 7: Develop private sector education for the disabled
Guidelines:
1. Promote and support teachers in private sector basic and vocational education
institutions to have the skills to provide education for disabled students.
2. Promote and support teachers in private sector educational institutions to have
professional standing, welfare benefits and career security.
3. Promote and support private sector educational institutions to be able to provide
high quality standard education for the disabled.
Strategy 8: Increase the efficiency of management and allocation of resources
for education for the disabled
Guidelines:
1. Provide sufficient funding per head to allow all disabled students to receive basic
education and to develop the quality and educational standards.
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2. Set up a fund for the education of disabled children and develop sufficient loans
for higher education.
3. Promote fund raising and tax collection by local administrative organizations to
fund education for the disabled.
4. Create incentives for families, groups for the disabled, community organizations,
private sector organizations, professional organizations, religious institutions, business enterprises
and other social institutions to participate in the provision and support of education for the
disabled.
Strategy 9: Promote specialized education for the disabled
Guidelines:
1. Promote speicalized educational institutions to provide high quality, standard
education for the disabled.
2. Promote the development of teachers and educational administrators with
knowledge and skills to manage education for the disabled.
6. Recommendations
This study have recommendations :
6.1 Should set policies to promote and support education for the disabled in a
sincere and continuous way.
6.2 Should provide funding for research to expand the body of knowledge about
disabled children.
6.3 Should disseminate information and educate the public about the rights,
freedoms and equality of disabled citizens to raise public awareness and publicize stories about
the abilities of disabled people so that they gain greater social acceptance and people’s attitudes
toward the disabled will improve.
6.4 Should establish a network among schools so that disabled students can be
referred to the institutions that can serve them the best.
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6.5 Should set up a database about education for the disabled so that educational
institutions can find the information they need.
6.6 Should be promoted to participate more in providing education for the disabled.
6.7 Local administrative organizations should hurry to issue regulations on managing
education for the disabled so that schools under the jurisdiction of local administrative
organizations will provide efficient education services for all disabled people.
6.8 Should developing more accurate and effective screening tools to identify
different kinds of disabilities among students so they can receive the help they need.
6.9 Should designate one central agency responsible for acquiring and allocating
basic facilities and technological services for the disabled.
6.10 Scholarships should be provided for special education teachers, as well as
funding for additional training or study trips.
6.11 Readiness preparation should be promoted for schools and families of disabled
children. Schools that accept disabled students should prepare in terms of adjusting their
curriculum and acquiring information about the types of disabilities. They may need renovations
to their buildings and additional equipment and personnel. Parents of the disabled students can
prepare them by taking them to visit the school in advance, finding out about and explaining the
study schedule, and helping them learn to do more things for themselves so that both parents and
students will feel more confident. These preparations will make the educational experience more
efficient and successful.
6.12 Families of disabled children should be given support and training on how to
care for their children and rehabilitate them as much as possible. Many families lack
understanding of how to raise special needs children so their potential may not be met. Having a
disability does not mean a child cannot learn to be independent.
6.13 The evaluation of learning achievement by disabled students should be
standard so that they can transfer credits.
6.14 Rather than using the same educational standards for the general population,
special educational standards should be set for students with disabilities based on quality,
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academics and skills, for example. The education provided should be of good quality and suitable
for the needs of disabled students. The Ministry of Education should inspect and evaluate schools
on a regular basis and should use a standard evaluation system that will lead to tangible
improvements and facilitate the transfer of credits.
6.15 Families should be encouraged to supplement the education of their special
needs children.
6.16 Universities should be encouraged to provide classes on special education and
special education management to create more qualified personnel with expertise in this field.
More research on special education should be promoted.
6.17 An incentive system should be put in place to boost the morale of special
education personnel, such as awards and certificates.
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