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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้  ความเข้าใจ ของสถาน
ประกอบการและคนพิการที่มีต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 
35  ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 39 คน ประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ ตัวแทนจากสถานประกอบการในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 
9 คน คนพิการหรือผู้ดูแล คนพิการ จ านวน 8 คน และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องจากตัวแทนภาครัฐ เอกชน องค์กรคน
พิการทุกประเภทความพิการจ านวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผลการศึกษาพบว่า สถานประกอบการและคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 35 เนื่องจากขาดการ
ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสถานประกอบการและคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ   คนพิการ
ประเภทร่างกาย และพิการทางการเห็น  มีการรับรู้เข้าใจได้ครอบคลุมมากกว่าคนพิการประเภทอ่ืน ๆ  

ข้อเสนอแนะ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจโดยการประชาสัมพันธ์เรื่องคนพิการหรือความพิการ สิทธิ
ประโยชน์  ให้สถานประกอบการ และคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ  โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับอาชีพและ
การจ้างงานโดยผ่านช่องทางบริการสื่อสาธารณะ  และองค์กรภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขระเบียบปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  
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ABSTRACT 

This quantitative study aims to investigate perception of companies and persons with 
disabilities towards Section 35 of Persons with Disabilities Empowerment Act 2007. The 
quantitative study was conducted by using in-depth interview technique. Samples of the study 
were selected by using purposive sampling method. Total 39 samples comprised of 9 
company’s representatives in Bangkok, 8 persons with disabilities or care givers, and 22 
representatives from relevant parties including government sectors, private sectors and 
disabled people organizations.          

The study revealed that companies, persons with disabilities and also care givers lacked 
of understanding in Section 35 of Persons with Disabilities Empowerment Act 2007 because of 
inadequate information provided to them regarding the aforementioned act. In addition, 
persons with physical disability and persons with visual disability similarly showed higher 
perception level than other disability groups.  

It would be recommended that further promotions and public relations regarding the 
legal rights of persons with disabilities and care givers should be established through public 
service broadcastings, especially the rights of occupation and employment. Finally, 
government sectors should allow all relevant parties to get involved in revising related laws 
and regulations in order to make the most appropriate practices. 
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1. ท่ีมาและความส าคัญ (Introduction)  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้มีการบัญญัติสาระส าคัญที่

เกี่ยวข้องกับสิทธิทางด้านอาชีพและการจ้างงานของคนพิการ  มาตรา 35  ผู้ประกอบการสามารถที่จะ
ด าเนินการส่งเสริมอาชีพคนพิการโดย สามารถให้สัมปทาน จัดสถานที่ในการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการให้กับ
คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน  สนับสนุนล่ามภาษามือ สนับสนุนเทคโนโลยีและสิ่ง
อ านวยสิ่งอ านวยความสะดวก หรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนได้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ เพ่ือท าให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในเรื่องอาชีพและการจ้างงานคนพิการสามารถท าให้คนพิการมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

จากผลการส ารวจของกระทรวงแรงงานในปีพ.ศ. 2558 พบว่ามีต าแหน่งงานที่เป็นสัดส่วนต้องจ้างคน
พิการประมาณ 30,000 คนทั่วประเทศ (สุพล บริสุทธิ์, 2557) ซึ่งในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 ในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการ ได้แก่ มาตรา 33, 34, และ 35 นั้น ใน
มาตรา 33 ก าหนดให้สถานประกอบการรับคนพิการเข้าท างานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  แต่การปฏิบัติตามมาตรา 33 นั้น มีข้อจ ากัดทั้งความพร้อมของนายจ้างและศักยภาพของคน
พิการ (ทวี เชื้อสุวรรณทวี, 2554; จิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ, 2556; Kaye, H.S., et al., 2011) ดังนี้  (1) มีการ
ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าท างานแล้ว แต่ไม่มีคนพิการมาสมัครงาน  (2) คนพิการไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามลักษณะงานและไม่มีต าแหน่งงานที่เหมาะสมกับคนพิการ  (3) ไม่ทราบรายละเอียดการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ช่องทาง/แหล่งการขอรับสมัครคนพิการ  (4) ไม่มีรายชื่อคนพิการที่พร้อมท างานในสถาน
ประกอบการ (5) ไม่ทราบว่ามีกฎหมายเรื่องการจ้างงานคนพิการ  และ (6) คนพิการเป็นภาระ  ดังนั้น การ
ปฏิบัติตามมาตรา 34 คือให้สถานประกอบการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึง
เป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุด  ทว่า ผลจากการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของสถาน
ประกอบการนั้นคือคนพิการและนายจ้างแทบไม่ได้รับประโยชน์จากผลบังคับของกฎหมายนี้  กล่าวคือ คน
พิการยังไม่ได้รับการจ้างงานจากสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน  ในขณะเดียวกัน สถานประกอบการก็ต้องรับภาระ
ในการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามประกาศกฎหมายที่มีผลบังคับให้ปฏิบัติ  

จากสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาเชิงลึกว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน และ
ข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
มาตรา 35 เป็นอย่างไร สถานประกอบการและคนพิการมีการรับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 35 มากน้อยเพียงใด  

 
2. วัตถุประสงค์ (Objective of the study)  

เพ่ือศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจ ของสถานประกอบการและคนพิการที่มีต่อพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 35  
 
3. นิยามศัพท์ (definitions) 

1.  การรับรู้ ความเข้าใจ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 35 ในมุมมองสถานประกอบการ คนพิการ  

2. สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ซึ่งผู้ประกอบการใช้ประกอบกิจการเป็นประจ าและให้
หมายความรวมถึงสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจ าด้วย และมีพนักงานหรือลูกจ้างตั้งแต่ 100 
คน ขึ้นไป(www.mol.go.th, 2558) 
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3.  ประเภทความพิการ หมายถึง หลักเกณฑ์การแบ่งประเภทความพิการตามประกาศกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 จัดแบ่งความพิการออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 
ความพิการทางการมองเห็น ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร่างกาย ความพิการทางจิตใจและพฤติกรรม ความพิการทางสติปัญญา ความพิการทางการเรียนรู้ ความ
พิการทางออทิสติก 

4.  ผู้ดูแลคนพิการ หมายถึง บิดา มารดา บุตร สามีภรรยา ญาติพ่ีน้อง หรือ บุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรือ
อุปการะคนพิการ (http://nep.go.th/th/node/446) 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 
2550 มาตรา 35 ของสถานประกอบการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ในมุมมองเชิงลึกของ สถานประกอบการ 
และคนพิการ สิ่งที่ต้องการศึกษาประกอบด้วยระดับการรับรู้เข้าใจต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจต่อลักษณะหรือประเภทการสนับสนุน
อาชีพคนพิการ ได้แก่ ให้สัมปทาน จัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน ให้ความ
ช่วยเหลืออ่ืนใด ตามท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 

 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  ผู้เข้าร่วมการวิจัย เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) คือ
เลือก ตามลักษณะตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 และปฏิบัติงานด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 36 คน  ดังนี้ 

1. ตัวแทนจากสถานประกอบการที่มีพนักงานหรือลูกจ้างจ านวน 100 คนขึ้นไป และสถาน
ประกอบการต้องมีส านักงานตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  จ านวน 9 คน   

2. คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการทุกประเภทความพิการที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร จ านวน 7 คน   

3. ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 20 คน  ประกอบด้วย 
- ตัวแทนจากภาครัฐ ได้แก่ ตัวแทนจากกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตัวแทนจากส านักงานจัดหางานในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  จ านวน 8 คน   

- ตัวแทนจากภาคเอกชน เช่น ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรม ตัวแทนจาก
สมาคม/มูลนิธิ ซึ่งท าหน้าที่ประสานงานระหว่างคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการและ
สถานประกอบการให้ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35  จ านวน 5 คน   

- ตัวแทนจากองค์กรคนพิการทุกประเภทความพิการ จ านวน 7 คน   
เครื่องมือวิจัย: ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 12 ข้อ  เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและปัญหาอุปสรรคของคน
พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ และสถานประกอบการต่อ พรบ .ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550  มาตรา 35 

วิธีการเก็บข้อมูล  สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างคนละประมาณ 30 นาท ี
การวิเคราะห์ข้อมูล: ใช้วิธีการตีความ ถอดรหัส และวิพากษ์เพ่ือหาข้อสรุปด้วยแนวคิดทฤษฎี  

http://nep.go.th/th/node/446
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6. ผลการวิจัย 
จากการศึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 

มาตรา 35 โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนสถานประกอบการที่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเ สริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 จ านวน 9 คน สัมภาษณ์เชิงลึกคนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการที่เคยได้รับการสนับสนุนอาชีพตามประเภทหรือลักษณะการสนับสนุนที่ระบุไว้ในกฎหมายจ านวน 7 คน 
สัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนจากภาครัฐจ านวน 8 คน สัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนจากภาคเอกชนจ านวน 6 คน 
สัมภาษณ่เชิงลึกตัวแทนจากองค์กรคนพิการแต่ละประเภทจ านวน 8 คน มีข้อค้นพบจ าแนกรายละเอียดได้
ดังต่อไปนี้  

6.1 การรับรู้เข้าใจของนายจ้างหรือสถานประกอบการ ต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 สถานประกอบการหรือนายจ้าง หรือบุคลากรในสถาน
ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อประเภทและลักษณะของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 จึงท าให้สถานประกอบการขาดข้อมูลในการตัดสินใจที่จะเลือกด าเนินการ
สนับสนุนอาชีพคนพิการตามความเหมาะสม ตามความจ าเป็น และขาดประสิทธิภาพ กล่าวคือคนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ที่ได้รับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ได้เต็มที่ เช่น สถานประกอบการสนับสนุนอาชีพคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
ในลักษณะการให้สัมปทานกับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าตาม เพ่ือให้คนพิการน า
เครื่องใช้ไฟฟ้าไปจ าหน่าย แต่คนพิการที่ได้รับการให้สัมปทาน ไม่มีความรู้ในเรื่องการขายของอย่างไรเพ่ือให้
เกิดก าไร คนพิการเพียงรู้ว่า มีคนให้ของขาย ได้เงินมาบ้างเพ่ือเลี้ยงครอบครัวบ้างก็พอแล้ว   

“ขายราคาเท่าทุน คนไม่มีเงินก็ให้เขาผ่อนไปบ้าง เขาให้มาขายได้เงินมาบ้างดีกว่าไม่ได้อะไรเลย 
เพราะเม่ือก่อนฉันได้แค่เบี้ยคนพิการ ไม่มีเงินก็ไปร้องเพลง” (คุณจา, สัมภาษณ์, 2560)  

จากค ากล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า สถานประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบการให้
สัมปทาน ซึ่งในรายละเอียดการปฏิบัติ หากมีการให้สัมปทานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 นอกจากการด าเนินการให้สัมปทานตามสัญญาแล้ว สถานประกอบการยัง
ต้องให้ความรู้เรื่องของการตลาด ขายอย่างไรให้เกิดก าไร จึงจะปฏิบัติตามสัญญาอย่างสมบูรณ์ ในลักษณะของ
การให้สถานที่จ าหน่ายสินค้าและบริการ พบว่ามีสถานประกอบการให้สถานที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการใน
การจ าหน่ายสินค้าและบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น จัดให้มีพ้ืนที่การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณหน้า
ส านักงาน ให้สถานที่เปิดร้านนวดแผนโบราณ ซึ่งจากการสัมภาษณ์พูดคุยพบว่า การจัดสถานที่จ าหน่ายสินค้า
ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ สถานประกอบการมีความสะดวกในกรณีที่สถานประกอบการมีพ้ืนที่ภายใน
บริเวณท่ีส านักงานตั้งอยู่ แต่ในกรณีสถานประกอบการที่มีข้อจ ากัดเรื่องบริเวรณพ้ืนที่ส านักงานที่ไม่สามารถให้
การสนับสนุนคนพิการได้ สถานประกอบการยังไม่เข้าใจว่าในทางระเบียบปฏิบัติสามารถเช่าพ้ืนที่ภายนอก
องค์กรเพ่ือให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าและบริการได้ โดยสถานประกอบการยังคง
ปฏิบัติอยู่ในกรอบระเบียบของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 
ประเด็นการจ้างเหมาบริการ พบว่าในขณะนี้มีจ านวนสถานประกอบการให้ความสนใจสนับสนุนอาชีพคนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการในลักษณะนี้จ านวนมาก จากการสัมภาษณ์ตัวแทนจากสถานประกอบการแห่งหนึ่งที่
ด าเนินการสนับสนุนอาชีพคนพิการลักษณะนี้พบว่า นายจ้างขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบในการ
จ่ายเงินให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ การจ้างเหมาเป็นการจ้างผ่านองค์กรซึ่งท าหน้าที่ประสานเชื่อมโยง
ระหว่างคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการและสถานประกอบการให้ได้ใช้สิทธิ์ สถานประกอบการและคนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการขาดข้อมูลในการเข้าถึงสิทธิ์ได้ด้วยตนเองระหว่างคู่สัญญา ลักษณะดังกล่าวท าให้เกิดช่องว่าง
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ระหว่างนายจ้างกับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ กล่าวคือ นายจ้างก็จะทราบเพียงว่ามีตัวกลางเป็นผู้ด าเนินการ
ทุกอย่างให้ โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาคนพิการ การยื่นเอกสารสัญญา จนถึงการจ้าง ซึ่งสถานประกอบการและ
คนพิการมีโอกาสที่จะพบกันเพ่ือเรียนรู้ท าความเข้าใจว่าคนพิการสามารถท างานในลักษณะต่างๆได้น้อย ซึ่งไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ปลายทางของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. ตรา 35 
ซึ่งท้ายที่สุดแล้วต้องการน าคนพิการและสถานประกอบการไปสู่การ “จ้างงาน” ตามมาตรา 33  อีกประการ
หนึ่ง การ “จ้างเหมาช่วงงาน” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 
35 ก าลังถูกปรากฏการณ์ “สังคมประชารัฐ” ซึ่งมีแนวโน้มที่สถานประกอบการจะเลือกด าเนินการผ่านองค์กร
หรือมูลนิธิต่าง ๆ ในการสนับสนุนอาชีพคนพิการในลักษณะนี้ โดยมีหน้าที่จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินตามมูลค่า
สัญญาที่กฎหมายก าหนด ไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยสถานประกอบการเอง ดังค ากล่าวของตัวแทนสถาน
ประกอบการแห่งหนึ่งกล่าวว่า  

“โดยหน่วยงานของเรา เราอยากจ้างคนพิการนะครับแต่เราก็มีข้อจ ากัดที่ว่าเราหาคนพิการที่ มี
คุณสมบัติตรงกับลักษณะงานของเราไม่ได้ เราจึงจ่ายเงินจ้างผ่านมูลนิธิ” (คุณกบ, สัมภาษณ์, 2560) 

จากการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวท าให้อนุมานได้ว่า สถานประกอบการเข้าใจว่า “การจ้างเหมาช่วงงาน” 
คือการที่สถานประกอบการได้ด าเนินการจ้างคนพิการแล้ว ซึ่งในทางปฏิบัติการจ้างเหมาช่วงงานไม่ใช่การจ้าง
งานที่ระบุไว้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 33 ซึ่งมี
รายละเอียดรูปแบบการท าสัญญาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลตอบแทนหรือสิ่งจูงใจที่สถาน
ประกอบการจะได้รับจากการด าเนินการจ้างคนพิการตามมาตรา 33 คือการได้ลดหย่อนภาษี แต่การ
ด าเนินการจ้างเหมาช่วงงานตามมาตรา 35 สถานประกอบการเพียงแค่ปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่ใช่ “การ
จ้าง” ที่สามารถแทนหรือรวมกับมาตรา 33 ได้ในสาระส าคัญตามข้อกฎหมาย 

6.2 การฝึกงาน จากการสัมภาษณ์ตัวแทนสถานประกอบการที่สนับสนุนอาชีพคนพิการตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ในลักษณะการฝึกงานพบว่า
สถานประกอบการไม่สามารถด าเนินการฝึกงานได้โดยสถานประกอบการเอง แต่เป็นการด าเนินการผ่าน
สมาคมหรือมูลนิธิซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการสรรหาคนพิการ จัดท าหลักสูตร รวมถึงการจัดฝึกอบรม โดย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามมูลค่าสัญญาที่สถานประกอบการต้องจ้างคนพิการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
สถานประกอบการต้องจ่ายเพ่ือด าเนินการฝึกงานให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จากการสัมภาษณ์พูดคุยกับ
ตัวแทนสถานประกอบการแห่งหนึ่งที่เลือกด าเนินการสนับสนุนอาชีพคนพิการในลักษณะการฝึกงาน  

“ก่อนหน้านี้ทางบริษัทเราส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับ แต่พอมี
องค์กรมาน าเสนอโครงการกับเรา ทางเราจึงเห็นว่าเลือกสนับสนุนให้องค์กรด าเนินการฝึกให้คนพิการท าขนม 
เราได้เห็นว่าเงินของเราไปถึงคนพิการจริง ๆ ครับ คือเงินของเราได้ไปซื้อแป้ง ซื้ออุปกรณ์ แล้วเราได้เห็นวัสดุ
จริงๆ ดีกว่าการจ่ายเงินเข้ากองทุนซึ่งเราไม่มีโอกาสได้เห็นครับว่าเงินของเราถูกใช้จ่ายไปในด้านช่วยเหลือคน
พิการจริงหรือเปล่า” (คุณไก่, สัมภาษณ์, 2559) 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่า สถานประกอบการยังไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่สามารถด าเนินการ
ฝึกงานได้ตามลักษณะงานที่สถานประกอบการต้องการได้การฝึกงานให้คนพิการโดยผ่านองค์กรเป็นการฝึก
ตามหลักสูตรหรืองานที่องค์กรหรือตัวแทนองค์กรคิดว่าคนพิการสามารถท าได้หากด าเนินการฝึกไปแล้วแต่ไม่
ว่าจะเป็นอาชีพอิสระหรือการเข้าสู่การจ้างงานในสถานประกอบการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีความ
จ าเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพอีกหลายประการ เช่น ทักษะทางสังคม 
ความรู้เรื่องการตลาด การบริหารจัดการดังข้อพิจารณาที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35  
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6.3 การให้ความช่วยเหลืออ่ืนใด  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
พ.ศ. 2550 มาตรา 35 เป็นรูปแบบการสนับสนุนอาชีพคนพิการที่มีลักษณะระเบียบที่เปิดกว้างส าหรับสถาน
ประกอบการ ซึ่งลักษณะระเบียบดังกล่าวมีทั้งข้อดีและข้อด้อย ข้อดีก็คือสถานประกอบการมีทางเลือกที่
หลากหลายนอกเหนือไปจากการสนับสนุนอาชีพในลักษณะที่กล่าวมาแล้ว เช่น สามารถร่วมลงทุนกับคนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการในการประกอบกิจการเพ่ือสร้างอาชีพให้คนพิการได้ แต่จากการสัมภาษณ์ตัวแทนสถาน
ประกอบการที่ด าเนินการสนับสนุนอาชีพคนพิการตามลักษณะการให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดพบว่า การ
สนับสนุนดังกล่าวสามารถตีความตามลักษณะระเบียบเป็นรูปแบบการให้สัมปทานก็ได้ ซึ่งการสนับสนุนอาชีพ
ในรูปแบบดังกล่าวยังมีลักษณะซ้ าซ้อนกับการสนับสนุนอาชีพที่ระบุอยู่ในระเบียบอยู่แล้ว เช่น การให้ ความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดที่สถานประกอบการท าสัญญากับคนพิการสามารถตีความเป็นการให้สัมปทานก็ได้ เพราะการ
ให้การสนับสนุนในสัญญาเป็นลักษณะการให้สินค้าไปขาย การให้เช่า เป็นต้น ซึ่งยังไม่มีความหลากหลายและ
การตีความลักษณะการด าเนินการของมาตรา 35 ในรูปแบบการช่วยเหลืออ่ืนใดในปัจจุบันยังมีระเบียบที่ไม่
ชัดเจน สถานประกอบการบางแห่งให้การสนับสนุนไปโดยไม่ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ว่าได้ด าเนินการไปแล้ว คน
พิการจะได้ประโยชน์ในด้านอาชีพหรือไม่ เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนจากรูปแบบการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นการจ่ายเงินผ่านองค์กรตัวแทนหรือจ่ายเงินให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
เท่านั้น 

6.4 การรับรู้เข้าใจของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 พบว่าคนพิการยังไม่มีความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ทั้งที่คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการเหล่านั้นใช้สิทธิ์อยู่แต่จาก
การพูดคุยสัมภาษณ์คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวพบว่ามีลักษณะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแต่ไม่รู้ไม่
เข้าใจสิทธิที่ตนได้รับตามกฎหมาย ดังค าให้สัมภาษณ์ของคนพิการท่านหนึ่ง (คุณอ้อย, สัมภาษณ์, 2559) 

“คุณท าสัญญาขอสถานที่เพ่ือขายล็อตเตอร์รี่จากท่ีนี่มานานหรือยังคะ”  
“อ๋อ ปล่าวค่ะ พ่ีรับจ้างขายล็อตเตอรี่ให้คนพิการอีกคนหนึ่งที่เขาท าสัญญากับท่ีนี่จ้ะ” 
จากสัมภาษณ์ข้างต้นชี้ให้เห็นว่า มีคนพิการคนอ่ืนใช้สิทธิ์ของคนพิการอีกคน โดยที่คนพิการที่เป็นคน

ท าสัญญากับสถานประกอบการมีลักษณะเป็น “นายทุน” หรือพ่อค้าคนกลาง ซึ่งมีเงินทุนหรือมีก าลังพอที่จะ
ไม่ต้องใช้สิทธิตามมาตรา 35 หรืออาจใช้ในลักษณะอ่ืน ๆ ซึ่งท าให้คนพิการที่ไม่รู้ไม่เข้าใจระเบียบเสียสิทธิ์หรือ
มอบสิทธิ์ให้คนอ่ืนใช้โดยไม่รู้และไม่เข้าใจ ปัญหาของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่พบมากที่สุดจากการ
สัมภาษณ์พูดคุยกับตัวคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเอง หรือผู้เกี่ยวข้องที่เป็นนักวิชาการหรือนักวิชาชีพ รวมทั้ง
ตัวแทนจากสถานประกอบการก็คือลักษณะการใช้สิทธิ์รูปแบบการจ้างเหมาช่วงงานและการฝึกงาน การจ้าง
เหมาช่วงงาน  จริง ๆ แล้วมีประโยชน์ส าหรับคนพิการเพราะสามารถน าศักยภาพของคนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการที่มีความสามารถในการท างานอิสระหรืองานฝีมือด้วยตนเองได้ แต่จากการสัมภาษณ์คนพิการท่านหนึ่ง
ท าให้เข้าใจข้อจ ากัดในการที่ไม่สามารถเข้าถึงสถานประกอบการเพ่ือใช้สิทธิ์ในการจ้างเหมาช่วงงานได้ 

“เรื่องการถอดเทป เป็นงานหมู ๆ ส าหรับคนตาบอดมากครับ แต่การที่คนตาบอดจะเดินไปหาสถาน
ประกอบการแล้วบอกว่า ผมขอรับจ้างเหมาถอดเทปการประชุมให้บริษัทของคุณ สถานประกอบการเขาไม่เชื่อ
เราหรอกครับ การมีมูลค่าสัญญา สถานประกอบการคงไม่เชื่อถือเรา ดังนั้นเราก็หนีองค์กรกลางไปไม่พ้น 
เพราะระหว่างผมนายวุฒิ คนตาบอดเดินไปหาสถานประกอบการ เขาไม่เชื่อหรอกครับ” (คุณวุฒิ, สัมภาษณ์, 
2560) 

และอีกกรณีหนึ่งที่เป็นผู้พิการทางจิตซึ่งก าลังใช้สิทธิ์การจ้างเหมาช่วงงาน 
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“ดิฉันจบปริญญาตรีค่ะ แต่ต้องรับเงินเดือนเดือนละเก้าพัน ซึ่งเป็นค่าแรงขั้นต่ า งานที่ท าก็เป็นงาน
การเงินและธุระการที่สมาคมได้รับเงินสนับสนุนจากสถานประกอบการ จริง ๆ ดิฉันอยากได้รับการจ้างตาม
มาตรา 33 แต่เดี๋ยวนี้สถานประกอบการก็นิยมที่จะจ้างคนพิการแบบมาตรา 35 ซ่ึงค่าครองชีพไม่พอค่ะ เพราะ
ดิฉันต้องไปพบหมอด้วย ใช้สิทธิ์อย่างคนพิการประเภทอ่ืนๆที่มีความพิการในเชิงประจักษ์ก็ไม่ได้ ” (คุณแนน, 
สัมภาษณ์, 2560) 

หรืออีกกรณีหนึ่ง ในส่วนของกลุ่มคนพิการรุนแรงที่ผู้ดูแลคนพิการสามารถใช้สิทธิ์แทนคนพิการได้ก็
ปรากฏว่าการจ้างเหมาช่วงงานผู้ดูแลคนพิการก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยตนเองดังค าให้สัมภาษณ์ของผู้ดูแลคน
พิการท่านหนึ่ง 

“เราจะไปบอกสถานประกอบการว่าเราจะขอรับการสนับสนุนอาชีพตามมาตรา 35 ไดอ้ย่างไร เพราะ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย แล้วการที่เรามีลูกพิการเขาก็เห็นเราแปลกแยก
ไปจากพ่อแม่คนอื่น ๆ แล้ว” (คุณนิ้ง, สัมภาษณ์, 2560) 

การจ้างเหมาช่วงงานจึงเป็นไปในรูปแบบของการที่องค์กรรับมาท า แล้วก็น าผู้ปกครองของกลุ่มคน
พิการรุนแรงมาอบรม เอาลูกมาฝากไว้ที่ศูนย์ ยังไม่มีการสนับสนุนให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลคนพิการได้ประกอบ
อาชีพเพ่ือเลี้ยงครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม  

ส่วนการฝึกงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 
ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เคยได้รับการฝึกงานไปแล้วปรากฏว่า เมื่อฝึกงานจบ
หลักสูตรไปแล้วคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการยังไม่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระ
ได้ด้วยตนเองอันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ หลักสูตรที่องค์กรฝึกอบรมยังไม่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการยังไม่มีตลาดรองรับสินค้าที่ผลิตในกรณีที่เป็นงานฝีมือหรือ
ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคก็ยังต้องอาศัยการยอมรับของผู้ซื้อในฐานะ “ผู้ผลิต” ไม่ใช่ “สินค้าที่ผลิตโดยคน
พิการ” 

การฝึกงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 จึง
เป็นไปในลักษณะ “การใช้งบประมาณเพ่ือการอบรมที่ไม่มีจุดหมายปลายทาง” หมดงบประมาณหรือจบ
หลักสูตร คนพิการก็ไปอบรมหลักสูตรใหม่ กับองค์กรใหม่ กลายเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับคนพิการบาง
กลุ่มในการใช้การฝึกอบรมเป็น “อาชีพ”  และจากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลคนพิการท่านหนึ่งที่เข้ารับการฝึกอบรม
แทนลูกพิการประเภทบุคคลออทิสติกที่พูดถึงปัญหาในการฝึกอบรม 

“การฝึกอบรมพ่ีว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์นะคะ แต่ข้อจ ากัดก็คือ คนพิการที่เข้ารับการฝึกอบรม
โดยเฉพาะการท าขนม ต้องมีผู้ช่วยหรือพ่ีเลี้ยงคนต่อคน และควรแยกประเภทความพิการ อย่างคนตาบอด เขา
ก็ไม่สามารถตวงแป้งได้ แล้วเอาเขามาอบรม เขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์ จบแล้วก็ไม่สามารถเอาสิ่งที่ฝึกอบรม
ไปใช้ได”้ (คุณเหมียว, สัมภาษณ์, 2560) 

จากข้อมูลเบื้องต้นที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่า ตัวแทนสถานประกอบการและคนพิการยังขาดความรู้
ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 และยังขาด
กรณีศึกษา  สิ่งที่น่าพิจารณาจากผลการศึกษากรณีศึกษาทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ก็คือ 

1.  สถานประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจต่อคนพิการและความพิการ จึงไม่สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบกระบวนการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ได้
อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสรรหาคนพิการ การเลือกประเภทการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่เหมาะสม
กับความพิการ รวมทั้งความเข้าใจต่อระเบียบกฎหมายที่ต้องอาศัยกระบวนการตีความ เป็นต้น  
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2. คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการยังขาดการรับรู้และความรู้ความเข้าใจต่อสิทธิของตนเองที่ได้รับตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 35 และยังหมายรวมถึงสิทธิอื่น ๆ 
ที่คนพิการได้รับตามกฎหมายด้วย เช่น ค่าแรงขั้นต่ ากรณีที่ได้รับการจ้างงาน กฎหมายการใช้แรงงาน เป็นต้น 

จากการศึกษาลักษณะเฉพาะของสถานประกอบการ  ได้แก่ ประเภทของสถานประกอบการ ขนาด
ของสถานประกอบการ จ านวนพนักงานหรือลูกจ้างของสถานประกอบการ ปรากฏว่าลักษณะเฉพาะดังกล่าว
มิได้มีผลต่อระดับการรรับรู้เข้าใจต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 
มาตรา 35 แต่อย่างใด แต่ลักษณะเฉพาะของสถานประกอบการที่พบจากการสัมภาษณ์น่าจะมีความเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 มากกว่า เช่น 
สถานประกอบการประเภทธนาคาร ที่มีลักษณะบริการที่จ าเป็นต้องค านึงถึงความปลอดภัยด้านการเงินให้กับ
ลูกค้า สถานประกอบการประเภทนี้จะมีความรอบคอบ ต้องการข้อมูลจากองค์กรที่ด าเนินการเรื่องมาตรา 35 
โดยละเอียด หรือบางแห่งหากไม่มีโครงการที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ไม่เห็นหลักสูตร ก็จะเลือกการ
จ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือเลือกที่จะจ้างพนักงานพิการตามมาตรา 33 
ในส่วนของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จากการสัมภาษณ์พบว่า ประเภทความพิการมีผลต่อการับรู้เข้าใจต่อ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ซึ่งคนพิการประเภทร่างกายจะ
รับรู้และเข้าใจต่อพรบ.นี้ได้มากกว่าคนพิการประเภทอ่ืน อันดับรองลงมาคือคนพิการทางการเห็น ที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือหนังสือเสียง หรือหนังสืออักษรเบรลล์ได้ก็จะทราบรายละเอียดของ พรบ. นี้ 
ส่วนคนพิการประเภทพิการทางการได้ยิน สติปัญญาและการเรียนรู้ ออทิสติก และพิการทางจิตใจพฤติกรรม 
กลุ่มคนพิการประเภทเหล่านี้จะขาดการรับรู้เข้าใจและยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ในการรับการสนับสนุนอาชีพ
ตามมาตรา 35 ได้ ทั้งที่คนเหล่านี้สามารถให้ผู้ดูแลที่ระบุไว้ในบัตรประจ าตัวคนพิการใช้สิทธิ์แทนได้ในแง่การ
ประกอบอาชีพอิสระโดยการได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการในรูปแบบต่าง ๆ แต่การด าเนินการใน
ปัจจุบันจะเป็นไปในลักษณะของการด าเนินการผ่านองค์กรต่าง ๆ ซึ่งท าหน้าที่ประสานเชื่อมโยงให้คนพิการ
และสถานประกอบการได้ใช้สิทธิ์ คนพิการกลุ่มดังกล่าวจึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมาตรา 35 ได้มาก
เท่าที่ควร หรือสามารถพูดได้ว่าอยู่ในจ านวนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการกลุ่มจิตใจพฤติกรรมและพิการ
ซ้อน ซึ่งจากการสัมภาษณ์ คนกลุ่มนี้มีอุปสรรคในการได้รับการจ้างงาน มีอุปสรรคในเรื่องการนิยามความพิการ
เพ่ือออกบัตรประจ าตัวคนพิการเพราะมีความพิการที่ไม่เห็นในเชิงประจักษ์ ต้องได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์
อย่างละเอียด จึงท าให้คนกลุ่มนี้เสียสิทธิประโยชน์ในการได้รับสิทธิ์ในการสนับสนุนอาชีพจากพรบ.นี้ 

 
7. อภิปราย 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปประเด็นส าคัญที่ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการปฏิบัติหรือใช้สิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามความมุ่งประสงค์กฎหมายหรือความมุ่งประสงค์ของนโยบายสังคมประชารัฐมีดังต่อไปนี้ 

1.  สถานประกอบการและคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการยังขาดการรับรู้ เข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 การด าเนินการหรือปฏิบัติอยู่
ในปัจจุบันเป็นการด าเนินการผ่านองค์กรที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับ ซึ่งถ้าหากมองว่าองค์กร/มูลนิธิที่เกิดขึ้นและ
สามารถเชื่อมโยงให้สถานประกอบการและคนพิการได้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายก็เป็นผลดีในแง่การเพ่ิมจ านวนคน
พิการและสถานประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ิมขึ้น ลดการจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งที่ผ่านมาทั้งคนพิการและสถานประกอบการก็ไม่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน
เท่าที่ควร แต่การขาดการรับรู้ เข้าใจและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายระหว่างสถาน
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ประกอบการและคนพิการท าให้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย เช่น คนพิการถูกใช้สิทธิ์ผ่านคนอ่ืนโดยที่คนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการไม่ทราบด้วยวิธีการต่างๆ การไม่ทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาจะท าให้คนพิการใช้
สิทธิ์ซ้ าซ้อน หรือได้รับค่าตอบแทนไม่ตรงตามมูลค่าสัญญา ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่รับเป็นตัวกลาง
ด าเนินการแทน และคนพิการส่วนใหญ่ที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่มีข้อมูลที่จะเข้าถึงสิทธิเหล่านี้  ในส่วนของสถาน
ประกอบการ นอกจากยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระเบียบมาตรา 35 ซึ่งต้องอาศัยการตีความ และ
บางแห่งไม่รู้ว่าท าไปแล้วจะสุ่มเสี่ยงต่อการผิดระเบียบกฎหมายหรือไม่ สถานประกอบการยังขาดความรู้ความ
เข้าใจต่อคนพิการและความพิการ ซึ่งประเด็นนี้ถือเป็นกุญแจส าคัญที่รัฐหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรหันมาให้
ความสนใจ เพราะการขาดความรู้ความเข้าใจต่อคนพิการและความพิการ ท าให้สถานประกอบการหรือ
นายจ้างมีเจตคติที่เห็นคนพิการเป็นภาระ ซึ่งจะเห็นว่าที่ผ่านมามีสถานประกอบการจ านวนมากที่จ่ายเงินเข้า
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด หรือในขณะนี้ มีการเปลี่ยนจาก
การจ่ายเงินเข้ากองทุนมาจ่ายเงินผ่านองค์กรกลาง โดยที่สถานประกอบการยังไม่มีส่วนร่วมหรือมีลักษณะ
เข้าถึงคนพิการได้เท่าที่ควร การด าเนินการตามมาตรา 35 จึงยังคงเป็นรูปแบบของการ” สงเคราะห์ “ ผ่านข้อ
กฎหมาย เช่น การให้สัมปทานของให้คนพิการไปจ าหน่าย โดยไม่มีการวางแผนเรื่องการบริหารจัดการหรือ
การตลาดให้ การให้เงินไปฝึกอบรมโดยไม่มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์  

2. ระเบียบของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ยาก
ต่อการเข้าถึงและท าความเข้าใจของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการรวมถึงสถานประกอบการซึ่งมีภารกิจหลักใน
การด าเนินธุรกิจ และยังไม่เห็นความส าคัญหรือตระหนักที่จะศึกษาอย่างจริงจัง เนื่องจากค าว่า “คนพิการ” 
หากคนที่ยังไม่มีความเข้าใจและเรียนรู้ อะไรก็ยากไปหมด ง่ายที่สุดก็คือการให้เงินหรือส่งเงิน ซึ่งท าแล้วก็เสร็จ
ภารกิจไป ความยากความซับซ้อนของระเบียบ จึงเป็นช่องว่างให้กับผู้ที่แสวงหาก าไรจากระเบียบกฎหมาย 
อาศัยวาทกรรม (discourse) ที่ถูกสร้างขึ้นตามปรากฏการณ์ของสังคมที่ก าลังเป็นอยู่ ซึ่งในขณะนี้วาทกรรม 
“สังคมประชารัฐ” อันหมายถึง รัฐต้องมีหน้าที่กระจายทรัพยากรทั้งหมดให้คนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง  โดยเริ่มจาก
การประชาสัมพันธ์  ประกาศเป็นนโยบายให้ปฏิบัติ  และศึกษาผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้น  ซึ่งค าว่า “สังคม
ประชารัฐ” ก าลังมีอ านาจและผลักดันให้คนพิการซึ่งเป็นคนที่ถูกให้ความหมายในอดีตว่า “เป็นประชาชนที่ถูก
ทิ้งไว้ข้างหลัง” กลับกลายเป็นต้องน าคนพิการออกมาเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กับคนทั่วไปในฐานะ “ผู้ที่ด ารงตน
อยู่บนฐานสิทธิ์” แต่การก้าวเดินออกมาโดยปราศจากอุปกรณ์น าทาง ก็อาจตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แสวงหาก าไร 
ซึ่งอัตลักษณ์ของนักกฎหมายถูกสอนมาให้เป็นผู้แก้ปัญหา มิได้สอนให้สามารถคาดการณ์อะไรไว้ล่วงหน้า
เหมือนนักวิทยาศาสตร์ การปฏิบัติตามมาตรา 35 จึงเป็นแบบท าไปและเรียนรู้เพ่ือแก้ไขกันไป (learning by 
doing) การด าเนินการจึงมีลักษณะไม่ทันการณ์กับนักธุรกิจ ซึ่งสามารถคิดเชื่อมโยงอะไรได้รวดเร็ว โดยเฉพาะ
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หรือธุรกิจเพ่ือสังคมกับมาตรา 35 ซึ่งนักกฎหมายไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้ามา
ก่อนว่าจะสามารถเชื่อมโยงกันได้ การด าเนินการในปัจจุบันจึงเป็นลักษณะลองผิดลองถูกกับความยากของ
ระเบียบและช่องว่างที่เกิดขึ้น ซึ่งหากการปฏิบัติโดยอาศัยแนวคิดทางสังคมอย่าง CSR มาเชื่อมโยงกับกฎหมาย
แล้วมีความครบถ้วนสมบูรณ์ คนพิการก็จะได้รับประโยชน์สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ แต่
หากไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากคนพิการจะไม่ได้ประโยชน์ ก็จะเกิดความขัดแย้งระหว่างองค์กรภาครัฐ 
องค์กรคนพิการ และสถานประกอบการ เพราะแทนที่เงินจะเข้ากองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ เงินก็ไป
ตกกับคนที่ท าหน้าที่เป็นผู้รู้และคนกลาง ทั้งหมดนี้เป็นเพราะความยากและซับซ้อนของระเบียบจึงท าให้เกิด
ช่องว่างและปัญหาในอนาคต 

3. การออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 
2550 ทั้งมาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องภาคเอกชนมีความเห็นตรงกันว่า 
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องค์กรภาครัฐหรือผู้ออกกฎหมายยังขาดการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะภาคธุรกิจ มีข้อเสนอแนะให้
ภาคเอกชนได้เข้าร่วมให้ความเห็นในการแก้ไขระเบียบกฎหมายให้เหมาะสมกับบริบทสังคมและแศรษฐกิจของ
ไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ระเบียบที่ออกมาจะได้เป็นที่ยอมรับกันทุกฝ่าย หรือแม้แต่ประเภทความพิการที่ยังเข้า
ไม่ถึงและใช้ประโยชน์จากมาตรา 35 ได้ เช่น คนพิการทางจิต ซึ่งในบริการ 7 ลักษณะที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมครั้ง
ล่าสุดในปี 2558 มีบริการล่ามภาษามือ และบริการสิ่งอ านวยความสะดวก คนเหล่านี้ก็ยังรู้สึกว่าสิ่งที่เขา
ต้องการคือ jobcoach ที่มีความเฉพาะทางเรื่องจิตวิทยา แต่กฎหมายก็ยังมิได้ระบุลงไป เป็นต้น 

4. การประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ยังมีการท างานในลักษณะแยกส่วน ท าให้การ
ด าเนินงานไม่เป็นเอกภาพ ดังการศึกษาของทวี เชื้อสุวรรณทวี (2554) ที่กล่าวไว้ว่ากฎหมายนโยบายด้านคน
พิการมีปัญหาในการปฏิบัติเนื่องจากการท างานแบบแยกส่วนของหน่วยงานภาครัฐ และไม่เฉพาะหน่วยงาน
ภาครัฐเท่านั้น ในส่วนขององค์กรหลักของคนพิการระดับชาติ ก็ยังไม่ให้ความส าคัญในเรื่องการสร้างงานและ
อาชีพให้คนพิการอย่างจริงจัง องค์กรยังคงมุ่งเน้นเรื่องรณรงค์ให้คนพิการออกมาเป็นสมาชิก ปกป้องสิทธิคน
พิการ แต่ในเรื่องอาชีพโดยเฉพาะการจ้างงานตามมาตรา 33 หรือการด าเนินการสนับสนุนอาชีพตามมาตรา 
35 องค์กรหลักยังไม่สามารถผนึกก าลังกันท างาน บางองค์กรมีความเชื่อว่าคนพิการในองค์กรของตนไม่
เหมาะสมกับการได้รับการสนับสนุนอาชีพตามมาตรา 35 เพราะดูยาก มีมูลค่า และสุ่ม ให้ เพราะคิดว่าคน
พิการที่เป็นสมาชิกในองค์กรไม่มีความรู้ ไม่มีต้นทุน การด าเนินการจึงเกิดกลุ่มมูลนิธิ สมาคมย่อยขึ้นมากมาย 
ยากต่อการติดตามตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ อีกทั้งยังมีการหาประโยชน์จากสิทธิ์ของคนพิการที่มีตาม
กฎหมายด้วยกันเอง 
 
8. ข้อเสนอแนะ 

1.  องค์กรภาครัฐควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ให้สถานประกอบการและคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการให้รับทราบ
มากยิ่งขึ้น โดยควรประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อบริการของรัฐ เช่น สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ที่เป็นของรัฐ เพราะไม่
สามารถปฏิเสธได้ว่าคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย ไม่สามารถบริโภคสื่อที่เป็น
ออนไลน์ได้ทั้งหมด ซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างเมื่อเร็ว ๆ นี้ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ออกขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้
น้อยทางสื่อของรัฐ มีประชาชนออกมาขึ้นทะเบียนเป็นจ านวน 13 ล้านเศษ ดังนั้นในเรื่องของคนพิการก็เช่นกัน 
หากมีการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ไปขึ้นทะเบียนที่ไหน คนพิการก็จะสามารถตัดสินใจและเลือกรับ
สิทธิ์หรือเลือกรับความช่วยเหลือตามท่ีรัฐจัดให้ได้ และนโยบายสังคมประชารัฐจะเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

2.  ควรออกกฎหมายรองรับองค์กรหรือมูลนิธิซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกลางประสานสิทธิ์ระหว่างสถาน
ประกอบการกับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 รวมถึงสนับสนุนงบประมาณเงินทุนเพ่ือให้องค์กรเหล่านั้นท างานได้โดย
ป้องกันและขจัดการเอารัดเอาเปรียบหรือบวกค่าบริหารจัดการจากสถานประกอบการหรือลดค่าแรงคนพิการ 
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวท าให้คู่สัญญาระหว่างคนพิการและสถานประกอบการเสียเปรียบและไม่เป็นธรรม 

3.  รัฐควรก าหนดแผนและนโยบายการใช้เงินในกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ
สามารถให้ข้อมูลกับภาคเอกชนได้ชัดเจนว่าเอางบประมาณส่วนที่ส่งเข้ากองทุนไปด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับงาน
ด้านคนพิการบ้าง ภาคเอกชนจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจและทราบถึงความโปร่งใสในการด าเนินการกับเงินที่
ภาคเอกชนส่งเข้ากองทุนเพ่ือทดแทนการจ้างงานคนพิการ  

ทุกภาคส่วนควรประสานงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านอาชีพอย่างเป็นเอกภาพ และรับฟัง
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ความต้องการของทุกภาคส่วน เพ่ือเสริมพลังและพัฒนาคนพิการให้สามารถมีอาชีพและได้รับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน มิเช่นนั้น ในอนาคต พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ก็
จะมีความหมายเพียงแค่ งบประมาณที่ถูกโยกออกมาจากกองทุน หรือเป็นเพียง “ค่าแรงขั้นต่ าของคนพิการ” 
ที่ไม่มีความยั่งยืนใด ๆ เสมือนการใช้งบประมาณที่ถูกออกกฎหมายมาใช้เพ่ือพัฒนาคนพิการแล้วท้ายที่สุดก็
กลายเป็นงบส าหรับอบรมสัมมนา คนพิการที่ล าบากยากจน ก็ไม่ได้รับการพัฒนาและไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก
งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ตามหลักทฤษฎียุติธรรมสังคม (Social justice) ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลกับการกระจายทรัพยากรของสังคมบนพ้ืนฐานของการมีสิทธิที่เที่ยงธรรม หรือการยุติธรรมของการ
กระจายยุติธรรมสังคมกับความเท่าเทียม (Equality) จึงเป็นประเด็นที่พูดถึงความแตกต่างระหว่าง ธรรมชาติ 
กับพลเมือง  สังคม หรือ ความแตกต่างของมนุษย์ การบริหารงานคนพิการจะประสบความส าเร็จได้จะต้อง
อาศัยทฤษฎี “ยุติธรรมสังคม” ที่มีหลักการกระจายทรัพยากรให้ทุกคนได้รับโดยทั่วถึงดังแผนภาพที่แสดง
ต่อไปนี้ 

บทความวิจัยนี้ เป็นการตีความและวิเคราะห์โดยอาศัยทฤษฎียุติธรรมสังคม นโยบายสังคม กฎหมาย
และการจัดสรรทรัพยากร โดยมีจุดมุ่งหมายให้คนทุกกลุ่มได้รับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้รับอย่างทั่วถึง 
เสมอภาคกัน โดยเป็นการน าแนวคิดและทฤษฎีทั้งหมดมาผสมผสานกันและเชื่อมโยงกับการบริหารนโยบายคน
พิการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารและพัฒนานโยบายด้านคนพิการ ดังภาพ 

 
 
 

รูปที่ 1 แผนภาพทฤษฎียุติธรรมสังคมและการจัดสรรทรัพยากร  
(ทวี เชื้อสุวรรณทวี, สไลด์ประกอบการเรียนการสอน, 2554) 
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9. กิติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 35 ของสถานประกอบการในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร” ภายใต้หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาราชสุดา และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล และส าเร็จลุล่วงได้ดี โดยได้รับการสนับสนุนทุนการท าวิทยานิพนธ์บางส่วนจาก มูลนิธิราชสุดา 
และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพ.ศ. 2559 และได้รับการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือจากบุคคล
ต่อไปนี้ได้แก่ รองศาสตราจารย์ทวี เชื้อสุวรรณทวี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดัม นิลไพจิตร นางสาวทัศนีย์ ทองทวี 
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ตัวแทนจากสถานประกอบการทุกท่านที่ให้ความ
กรุณาเข้าร่วมให้ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้  
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