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ขบวนการทางสังคมของคนพิการไทย  
 

สุพรรณี เกลื่อนกลาด1สุภรธรรม มงคลสวสัดิ2์ 
บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้ศึกษาพัฒนาการขบวนการทางสังคมของคนพิการไทยและการถอดบทเรียนองค์ความรู้จากการ
ขับเคลื่อนเพ่ือสิทธิคนพิการในรัฐไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีประวัติศาสตร์ สัมภาษณ์แบบประวัติศาสตร์
บอกเล่า สนทนากลุ่ม  น าเสนอการวิเคราะห์เชิงพรรณนา  ผลการศึกษาได้แบ่งช่วงเวลา ๓ ยุคสมัย ๑) ช่วง
ทศวรรษ ๒๔๙๐-๒๕๒๕  ผู้น าคือนักเรียนคนพิการรุ่นแรกเรียนจบจึงรวมกันก่อตัวตั้งชมรมศิษย์เก่าคนตาบอดและ
คนหูหนวก  เริ่มต่อสู้แบบมีเอกภาพเพ่ือสร้างความเข้าใจในสังคมว่า “คนพิการมีความสามารถ ช่วยเหลือและ
พัฒนาตัวเองได้”  ๒) ช่วง พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๕๐ ผู้น าคนพิการหัวก้าวหน้าร่วมกับผู้น ารุ่นแรกร่วมกันก่อตั้งสภาคน
พิการแห่งประเทศไทยต่อสู้ให้มีกฎหมายเพ่ือคนพิการจนเป็นผลส าเร็จหลายฉบับ  ๓) ช่วง พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๐ 
ผู้คนรุ่นแรก ผู้น าหัวก้าวหน้าและผู้น ารุ่นใหม่ ร่วมต่อสู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ เพ่ือให้สิทธิของคนพิการเป็นจริง  
บทเรียนที่ได้รับ ๑) ทศวรรษ ๒๔๙๒-๒๕๔๐ ในบริบทที่รัฐไทยมุ่งสงเคราะห์ผู้น าตามประเภทความพิการ ร่วมกัน
ต่อสู้แบบมีเอกภาพโดยใช้ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์รูปแบบต่างๆ ผลส าเร็จคือได้กฎหมายเพ่ือคนพิการ ๒) ช่วง 
๒๕๔๐-๒๕๖๐ ในบริบทที่รัฐมีแนวคิดเสริมพลังอ านาจให้คนพิการไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของคน
พิการ ผู้น ารุ่นแรกลดบทบาทลง เกิดผู้น ารุ่นใหม่หลากหลายกลุ่มและขาดเอกภาพ มีวิธีการขับเคลื่อนงานเพ่ือสิทธิ
คนพิการเฉพาะประเด็น  
 
ค าส าคัญ: คนพิการไทย, ผู้น าคนพิการไทย, ขบวนการทางสังคมของคนพิการไทย  
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Thai Disability Social Movement 
 

Supannee Kluanklad1, Suporntum Mongkolsawadi2 
 

ABSTRACT 
 The research is aimed at studying the development of disability social movement from 
1983 until 2017.  The study exploits a qualitative research method whose instruments include 
the historical approach, oral history, focus group and descriptive analysis. The study explains the 
disability rights movement in 3 chronological segments: 1) from 1947-1982. The disabled people’s 
leaders were the alumni from these schools’ early classes. They assembled and set up their 
separate clubs and associations for the blind and the deaf with the aim of making a difference in 
the lifestyles of disabled people in which they were self-supporting, capable of doing things and 
developing their skills and expertise. 2) From 1982-2007. The disabled people’s leaders with the 
progressive mind joined forces with the previous leaders in establishing the Council of Disabled 
People in Thailand and doggedly fought to successfully obtain several disability laws afterwards. 
3)  From 2007-2017.  The earliest leaders, the progressive leaders, and the new leaders were 
mapping out and applying plans and strategies to realize the rights of disabled people. It can be 
deduced from the study that: During 1949-2007, leaders of people with disabilities were 
campaigning in a united way in the context where the Thai state mindset towards disability was 
solely on charitable and medical aspects. The mechanisms these leaders exploited to move their 
work forward were through the social patronage systems. From 2008 until 2017, it was a 
transitional period in which the earliest and progressive leaders were demoting themselves from 
playing active roles and paved the way for new leaders. They emerged without unified struggles. 
Their efforts were specifically put in the areas where the state provided its charity-based schemes 
and medical services and also the areas of empowering disabled people to co-determine 
disability state policies.     
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บทน า 
  คนพิการโดยรวมในสังคมไทย เป็นคนพิการมีคุณภาพชีวิตอย่างไรนั้นมีหลากหลายรูปแบบซึ่ง ขึ้นอยู่กับ
สังคมรอบข้าบที่หล่อหลอมให้คนพิการประเภทต่างๆ มีทัศนคติต่อการมองโลกและชีวิตอย่างไรมักจะเริ่มจาก
สภาพครอบครัวและเพ่ือนบ้าน โดยแบ่ง ๒ มิติ คือ ปัจจัยภายนอกจากบุคคลอ่ืน ชุมชน สังคมต่อคนพิการที่จะ
ยอมรับ ปรับตัว และอยู่ร่วมกัน และปัจจัยภายในจากการตอบสนองของคนพิการต่อความพิการของเขา  
จุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้าใจ “ความพิการ” ในแต่ลประเภทของคนพิการไทย  ประเด็นนี้มีข้อมูลสนับสนุน
ทั้งจากการสัมภาษณ์และอัตชีวประวัติของคนพิการทุกประเภทซึ่งการตอบสนองจากสังคมไทยโดยรวมยังมี
ประเด็นการรับรู้ ความเชื่อเกี่ยวกับความพิการสัมพันธ์กับความ “ไม่ครบ 32”  โดยเน้นให้ความส าคัญกับ
รูปลักษณ์ที่ผิดไปจากปกติ เช่น คนในชุมชนรับรู้ว่า พวกหลังโก่ง ขาโก่ง มือเท้ากุด แขนกุด ตาบอด ฯลฯ รวมไป
การผูกโยงความพิการไปที่ความสามารถในการปฏิบัติงานและปฏิบัติกิจวัจชีวิตประจ าวันของคนปกติได้ เนื่องจาก
มองไม่เห็นความผิดปกติเหมือนคนพิการประเภทอ่ืนๆ เช่น คนตาบอด หรือคนท่ีพิการแขนขา พิการทางสติปัญญา 
ฯลฯ การอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมมักถูกเรียกว่า “คนใบ้ คนหูหนวก คนหูตึง” ค าล้อเลียนท าให้เกิดการริดรอนสิทธิ 
ดูถูกเหยียดหยามความพิการและมีความหมายในทางลบและน าไปสู่การมีเจตคติในทางลบของผู้พิการที่มองว่า
ตนเอง “มีปมด้อย ขาดแคลน และไม่เท่าเทียมกับคนปกติ”  
 
เนื้อหา 
  ๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 บริบทแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทยช่วงหลัง พ.ศ. ๒๔๗๕  รัฐไทยมีนโยบายต่อคนพิการ
ในฐานะคนพิการคือผู้ได้รับการสงเคราะห์  รัฐจัดบริการช่วยเหลือแบบชั่วคราว เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า คนพิการ
มีฐานะเป็นผู้ขอรับบริหารการช่วยเหลือ หรือฐานะต ากว่าผู้ให้ และมักเป็นการด าเนินงานบนฐานคิด ปรั ชญาการ
ท าบุญท ากุศส เป็นการบังปันของผู้มีจิตเมตตา สงสาร การท าบุญกุศลต่อคนพิการ เป็นหลัก เช่น การบริจาคหรือ
การให้เงิน อาหารแห้ง ผ้าห่ม สิ่งของ (ทวี, ๒๕๕๑,น๗๕-๗๖)  หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง ท าให้เกิดการ
เพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลไปถึงจ านวนคนพิการที่เพ่ิมขึ้นเช่นกันอันเนื่องมาจากอุบัติภัย
ทางสงคราม   แม้แนวคิดหลักในการเข้ามาจัดการกับคนพิการโดยรัฐจะเป็นเรื่องของความช่วยเหลือ คือ การมี
สถานสงเคราะห์ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก    นโยบายควบคุมประชากรต่างๆ ของรัฐก็ไม่สามารถด าเนินการได้
ทั้งหมด  สิ่งที่ปรากฏอย่างเด่นชัดขึ้นในสังคมโดยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้จัดตั้ง
กรมประชาสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงมหาดไทย การจัดรูปองค์กรของกรมประชาสงเคราะห์ในสมัยเริ่มแรก  ได้
แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๖ กอง คือ ส านักงานเลขานุการ กองเคหสถานสงเคราะห์ กองอาชีวสงเคราะห์ กอง
บริโภคสงเคราะห์ กองอาชีพสงเคราะห์ และกองอุปโภคสงเคราะห์ (กรมประชาสงเคราะห์, ๒๕๔๓, น๖๙) 
  พ.ศ. ๒๔๘๕ รัฐได้ปรับเปลี่ยนระบบการสาธารณะสุข ยกฐานะเป็นกระทรวงสาธารณสุข รัฐมีนโยบาย
ควบคุมร่างกายและจิตใจผ่านนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่น าเสนอโดยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปี
เดียวกันนี้ รัฐนิยม ฉบับที่ ๑๒ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๕ เรื่อง “การช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก 
คนชรา หรือคนทุพพลภาพ” ส่งผลให้สถานสงเคราะห์ที่รองรับคนพิการและทุพพลภาพ คือ สถานอนาถาพยาบาล 
กระทรวงสาธารณสุขได้โอนให้กรมประชาสงเคราะห์รับด าเนินการตั้งเป็น “สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพล
ภาพพระประแดง’’ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พร้อมทั้งเพ่ิมแหล่งสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และสถาน
สงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ฯลฯ  (กรมประชาสงเคราะห์,๒๕๔๓, น๗๐) 
 รัฐกับแนวคิดการสงเคราะห์ หากใช้กรอบแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์เรื่องของอ านาจและความสัมพันธ์
ระหว่าง อ านาจ ความรู้และวาทกรรม เป็นแนวทางการการอธิบายกระบวนการสร้าง/ผลิตความหมาย 
(significance)   “รัฐไทย” สงเคราะห์ “คนพิการ” ซึ่งแนวทางการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่ไม่ได้จ ากัดอยู่
แต่ในฝ่ายรัฐ  แต่พบได้ในภาคเอกชนเช่นเดียวกัน ปรากฎในรูปแบบของมูลนิธิและองค์กรทางศาสนาที่ให้การ
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ช่วยเหลือสงเคราะห์ในลักษณะต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกาย/จิตใจ การให้การศึกษา 
การฝึกอาชีพ โดยแนวคิดหลักขององค์ กร เหล่ านี้ เ กิ ดจากต้ องการสง เคราะห์ ใน เชิ งศาสนาหรื อ  
ศิลธรรมได้ชัดเจนกว่าในสถานสงเคราะห์หรือองค์กรของรัฐบาล 
  ในการนี้ ต่อมารัฐไทยส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนสอนคนตาบอด พ.ศ. ๒๔๘๒ และโรงเรียนสอนคนหูหนวก
พ.ศ. ๒๔๙๔  ผลปรากฎว่ามีผู้น าคือนักเรียนรุ่นแรกจบการศึกษา มารวมตัวกันตามประเภทความพิการก่อตัวตั้ง
ชมรมคนตาบอดและชมรมศิษย์เก่าคนหูหนวก เริ่มต่อสู้แบบมีเอกภาพเพ่ือเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของคน
พิการใหม่ว่า “คนพิการมีความสามารถ ช่วยเหลือตัวเองและพัฒนาตัวเองได้ หากได้รับโอกาสทางการศึกษา” 
กลุ่มคนพิการต่างชวนกันมาท ากิจกรรมกันในกลุ่มเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันหลายกลุ่มความพิการ  ภายใต้
ปฏิสัมพันธ์ของรัฐไทยที่ส่งเสริมการศึกษาส าหรับคนหูหนวกและคนตาบอดนี้ ก่อเกิดจัดการขบวนการทางสังคม
ของกลุ่มพิการอย่างไร เป็นการรวมของของกลุ่มภาคประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเฉพาะความพิการเพ่ือการมีนโยบาย
สาธารณะที่เหมาะสมกับกลุ่มของความพิการเฉพาะ ในฐานะที่คนพิการก็เป็นพลเมืองของรัฐ รวมถึงประเด็นที่รัฐ
ไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้งรัฐไทยจัดการศึกษาแก่ทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ไม่
ว่าจะเป็นคนปกติหรือคนพิการประเภทต่างๆ ตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ อย่างไร จึงเกิดประเด็นข้อ
ถกเถียงทางประวัติศาสตร์ข้างต้นว่า  “ผู้น าคนพิการคือใครบ้าง” และผู้น าใช้วิธีการอย่างไรเพื่อขับเคลื่อนสิทธิด้าน
คนพิการ การก่อเกิดเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างคนพิการทั้งในประเทศและระดับสากล ซึ่งผู้น าในแต่ละยุค
สมัยได้น าแนวคิดอะไรมาผลักดันกฎหมายและนโยบายด้านคนพิการไทยไปพร้อมกัน ซึ่ งในเบื้องต้นยังไม่มี
การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ดังกล่าว   
   ๒.  วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ๒ ข้อ  
    ๑) ศึกษาพัฒนาการขบวนการทางสังคมของคนพิการโดยศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ผ่านการ
ท างานขับเคลื่อนด้านคนพิการไทย โดยศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขการขับเคลื่อนงานทั้งในรูปแบบและกลยุทธ์วิธีการ
ขับเคลื่อนมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในแต่ละยุคสมัย   
   ๒) การถอดบทเรียนองค์ความรู้อย่างเป็นระบบจากคนพิการไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละยุค
สมัย โดยถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่เป็นทั้งวิธีการขับเคลื่อนงาน การต่อสู้ รูปแบบและกลยุทธ์วิธีการขับเคลื่อนด้าน
คนพิการ 

๓. นิยามศัพท์ 
   ผู้น าคนพิการ หมายถึง คนพิการหรือผู้ปกครองคนพิการที่มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมส าคัญในการ
เสนอกฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการรณรงค์
ต่อสู้ให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้ท าให้สิทธิคนพิการเป็นจริง  
   องค์กรคนพิการหรือองค์กรของคนพิการ หมายถึง สมาคมหรือชมรมที่คนพิการหรือผู้ปกครอง
คนพิการรวมตัวกันจัดตั้งขึ้น โดยมีนายกสมาคมหรือประธานชมรมเป็นคนพิการหรือผู้ปกครองคนพิการ กรรมการ
และสมาชิกสามัญส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเป็นคนพิการหรือผู้ปกครองคนพิการ แล้วแต่กรณี 
   องค์กรด้านคนพิการ หมายถึง มูลนิธิหรือสมาคมหรือองค์กรอ่ืนใดที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ 
   สิทธิคนพิการเป็นจริง หมายถึง สิทธิของคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) 
ได้รับการรับรอง มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายแม่บทที่ส าคัญ มีการแปลงสิทธิเหล่านี้เป็นสวัสดิการที่คนพิการพึง
ได้รับ หรือมีการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือบริการ มีงบประมาณ และรูปธรรมของการ
เข้าถึงสิทธิที่จับต้องหรืออธิบายได้ การศึกษานี้ได้ศึกษาการท าให้สิทธิเป็นจริงในแง่ของการแพทย์ การศึกษา การ
ประกอบอาชีพและการมีงานท า การเข้าถึงสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่และบริการขนส่งอันเป็นสาธารณะ 
   การจัดการองค์กร หมายถึง การจัดความสัมพันธ์และโครงสร้างหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
องค์กรด้านคนพิการ และหมายรวมถึงการจัดความสัมพันธ์และบทบาทระหว่างองค์กรที่ร่วมในขบวนการทาง
สังคม 
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   ขบวนการทางสังคม หมายถึง การรวมกลุ่มของประชาชนหรือพลเมืองที่มีความมุ่งหมายในการ
น าเสนอแนวคิด กฎหมาย นโยบาย หรือความมุ่งหมายเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือให้บรรลุผลตามความปรารถนา
ร่วมกันของกลุ่ม โดยอาศัยกระบวนการรวมกลุ่ม การมีส่วนร่วม การสร้างแรงจูงใจ การระดมทรัพยากร การ
น าเสนอประเด็นปัญหา การเจรจาต่อรอง หรือการใช้กระบวนการทางการเมือง 
  ๔.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  การรวมกลุ่มของผู้น าตามประเภทความพิการ ร่วมกันต่อสู้แบบมีเอกภาพในบริบทที่รัฐไทยมุ่งเน้นการ
สงเคราะห์และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ วิธีการขับเคลื่อนงานขับเคลื่อนเพ่ือสิทธิคนพิการจนได้กฎหมายเพ่ือคนพิการ
ส าเร็จ โดยมีกฎหมายคนพิการฉบับแรกของประเทศ เรียกว่า “พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 
๒๕๓๔” ผู้น าคนพิการหัวก้าวหน้าร่วมกับผู้น ารุ่นแรกร่วมกันก่อตั้งสภาคนพิการแห่งประเทศไทยต่อสู้ให้มีกฎหมาย
เพ่ือคนพิการจนเป็นผลส าเร็จต่อมาอีกหลายฉบับ การวิจัยจึงได้น าเสนอแนวคิดทฤษฎีมาใช้ประกอบการศึกษา ๓ 
ส่วนโดยน าเสนอมีทั้งเป็นประเด็นร่วมและมีประเด็นแยกมิติในการวิเคราะห์ ดังนี้   
   ๑) แนวคิดเรื่องสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เป็นสิทธิหรืออ านาจอันชอบธรรมที่คนพิการพึงมี 
พึงจะกระท าหรือไม่กระท าบางอย่างตามหลักสิทธิมนุษยชน (Human Rights) พันธกรณีระหว่างประเทศ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการได้รับหรือไม่ได้รับบางอย่าง เพ่ือการด ารงชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมด้วย
เสรีภาพและความเสมอภาคแนวคิดและทฤษฎีเ พ่ืออธิบายประเด็นด้านสิทธิและสวัสดิการคนพิการ  
(จรัล,๒๕๔๙, หน้า ๓ – ๔)   ขบวนการทางสังคม   ความรู้และการจัดองค์กร  การเปลี่ยนแปลงไปยุคสมัยสัมพันธ์
กับนโยบายของรัฐไทย คณะวิจัยเริ่มนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๒ รัฐไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติใน
ปี และมีการประกาศสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้จัดการศึกษาแก่ทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ไม่ว่าจะ
เป็นคนปกติหรือคนพิการประเภทต่างๆ ส่งผลให้รัฐไทยก าหนดนโยบายจัดการศึกษาตามมติดังกล่าว ต่อมาพัฒนา
มาสู่แนวคิดฐานสิทธิน าไปสู่การจัดระบบสวัสดิการเพ่ือให้คนพิการ  รวมถึงการเสริมพลังอ านาจให้คนพิการไปมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของคนพิการในลักษณะหุ้นส่วนในปัจจุบัน (ทวี, ๒๕๕๑,น๘-๑๒) 
   ๒) แนวคิดเรื่องความรู้และการจัดการองค์กร เพ่ือท าให้การศึกษาขบวนการทางสังคมของคน
พิการต้องใช้ความรู้และมีการจัดการองค์กรในการขับเคลื่อน รวมถึงมีการบริหารเครือข่ายหรือองค์การในการ
ขับเคลื่อนงานร่วมกัน ด้วยสังคมที่มีพลวัตองค์กรและเครือข่ายเหล่านี้จึงต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับ
บริบททางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจตลอดเวลา การขับเคลื่อนเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้ความรู้ มีการจัดการความรู้ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มียุทธศาสตร์และสมาชิกที่มีภาวะผู้น า  (วิจารณ์, ๒๕๔๕,น๑) 
    ๓)  วิธีทางประวัติศาสตร์(Historical Approach) น าเสนอการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
(descriptive analysis) แบ่ง ๓ ยุคสมัยอดีต-ปัจจุบัน วิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานชั้นต้นและชั้น
รองจากเรื่องเล่า การสัมภาษณ์ผู้พิการ เอกสารราชการ บันทึกและข่าวหนังสือพิมพ์ตามขอบเขตช่วงเวลาดังกล่าว  
คนพิการซึ่งรวมตัวกัน และหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะสามารถช่วยให้เราท าความเข้าใจ กลุ่มคนคนพิการอย่าง
เป็นระบบและมีทิศทางในการก าหนดนโยบายสาธารณะของรัฐไทย และพยายามจะใช้เครื่องมือในการวิเคระห์
ผ่านกรอบแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ เรื่อง “อ านาจ พ้ืนที่ และการเมืองในระดับจุลฟิสิกส์” (ไชยรัตน์, ๒๕๕๔,น ๙๐-
๙๕) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การรวมกลุ่ม การสร้างอ านาจทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มคนมาช่วยวาทกรรม
ของความพิการ (disability discourse) ในสังคมไทยที่มีมายาวนานผ่านกระบวนการสร้าง/ผลิตความหมาย 
(significance) ว่า “คนพิการจะปัญญาไปท าอะไรได้ เรียนหนังสือไม่ได้ ท ามาหากินไม่ได้” ซึ่งการรวมกลุ่มคนตา
บอดและคนหูหนวก ท าให้เห็นภาพเชิงประจักษ์ว่าคนพิการมีศักยภาพสามารถเรียนหนังสือได้ส าเร็จและมีงานท า
โดยที่สังคมเปิดโอกาสให้เข้าได้เข้าถึงการศึกษาและอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่สามารถท าได้ และการ
รวมกลุ่มคนพิการถือเป็นการสร้างเอกลักษณ์ ( identity) ขึ้นมาใหม่ รวมถึงมีผู้น าที่ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินชีวิตในสังคม ถูกยอมรับในสังคมว่าคนพิการตัวอย่าง มีตัวตนจริง เป็น “คนมีท่ีมีปัญญา เรียนหนังสือได้ ท า
มาหากินได้” การสร้างเอกลักษณ์ (identity)เริ่มต่อสู้แบบมีเอกภาพเพ่ือเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของคน
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พิการตามประเภทความพิการเพ่ือสื่อสารกับสังคมใหม่ว่า “คนพิการมีความสามารถ ช่วยเหลือตัวเองและพัฒนา
ตัวเองได้ หากได้รับโอกาสทางการศึกษา” 
  ๕. วิธีด าเนินการวิจัย การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ๓ 
ส่วน คือ  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจากการศึกษาเอกสารด้วยวิธีประวัติศาสตร์ (Historical Approach) การ
สัมภาษณ์ด้วยวิธีการประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) น าเสนอการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา(descriptive analysis)     
  ผลการวิจัย  ขบวนการทางสังคมของคนพิการไทยเกิดจากการรวมกลุ่มของผู้น าคนพิการเพ่ือต่อสู้กับรัฐ
ไทยให้มีการเปลี่ยนแปลงมายาคติในสังคมเดิม  รัฐไทยมีโยบายสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม  คือ ก่อตั้งองค์กร
หรือสถานสงเคราะห์ต่างๆ มีเป้าหมายว่าต้องการสงเคราะห์ช่วยเหลือ  ดังปรากฎเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้จัดตั้ง 
“สถานอนาถาพยาบาล” เดิมเป็นเรือนจ า ทางราชการจึงได้ปรับปรุงเรือนจ าพระประแดงให้เป็นสถานพยาบาล
ส าหรับผู้เจ็บป่วยอนาถา โดยตั้งชื่อว่า “อนาถาพยาบาล” กลุ่มคนที่รัฐช่วยเหลือบุคคลประเภท “คนตกทุกข์ได้
ยาก คนไร้ญาติ ขาดที่พึ่ง ขอทาน คนพิการ ตลอดจนคนที่เป็นโรคเรื้อน” จุดมุ่งหมายเพ่ือให้มีที่อยู่กินเป็นหลัก
แหล่ง ไม่ต้องระเหเร่ร่อน และให้ได้รับการรักษาพยาบาล ในระยะนี้ยังไม่มีการแยกประเภทกลุ่มคน เช่น คนพิการ
ออกจากคนไม่พิการ คนเป็นโรคเรื้อน แต่รับสงเคราะห์และรักษาพยาบาลผู้ตกทุกข์ได้ยากหลายประเภทรวมกัน 
(สถานสงเคราะห์พระปะแดง,๒๕๖๐,ย่อหน้าที่๑)    สถานภาพคนพิการในสังคมไทยจึงถูกมองว่า “คนพิการจะ
ปัญญาไปท าอะไรได้ เรียนหนังสือไม่ได้ ท ามาหากินไม่ได้” ต่อมามีกฎหมายพรบ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2484 
ในแง่หนึ่งคนพิการถูกเหมารวมไปกับขอทานโดยทั่วไปที่ไม่ใช่คนพิการ  ภายใต้การอุดมการณ์ของสังคมที่ตัดสินว่า 
“เขาเป็นคนพิการท าอะไรไม่ได้นอกจากขอทาน” (วิริยะ,๒๕๖๐) 
 ต่อมารัฐไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ และรับหลักการตามประกาศ
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้จัดการศึกษาแก่ทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือคน
พิการประเภทต่างๆ ส่งผลให้รัฐไทยก าหนดนโยบายจัดการศึกษาตามมติดังกล่าว รัฐจึงจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการในขณะนั้น ซึ่งมีโรงเรียนส าหรับคนตาบอดแล้ว คนพิการทางร่างกายสามารถเรียนร่วมกับคนปกติได้ต่อมา 
พ.ศ. ๒๔๙๔ รัฐเริ่มท าการทดลองสอนคนหูหนวกภายใต้หน่วยการศึกษาสงเคราะห์ กองการศึกษาพิเศษ กรม
สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการขึ้น ภาพรวมสรุปได้ว่ารัฐไทยก าหนดนโยบายจัดการศึกษาส าหรับคนพิการมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  
   ต่อมาผู้น าคือนักเรียนรุ่นแรกจบการศึกษาจึงมารวมตัวกันตามประเภทความพิการก่อตัวตั้งชมรมศิษย์เก่า
คนตาบอดและชมรมศิษย์เก่าคนหูหนวก เริ่มต่อสู้แบบมีเอกภาพเพ่ือยาคติ ในสังคมไทยที่ว่า “คนพิการจะปัญญา
ไปท าอะไรได้ เรียนหนังสือไม่ได้ ท ามาหากินไม่ได้” มาสู่ “คนพิการที่มีปัญญา เรียนหนังสือได้ ท ามาหากินได้” 
การสร้างเอกลักษณ์ (identity)เริ่มต่อสู้แบบมีเอกภาพเพ่ือเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของคนพิการตามประเภท
ความพิการเพ่ือสื่อสารกับสังคมใหม่ว่า “คนพิการมีความสามารถ ช่วยเหลือตัวเองและพัฒนาตัวเองได้ หากได้รับ
โอกาสทางการศึกษา” ภายใต้แนวคิดใหม่ที่คนพิการต้องการมีส่วนร่วม การควบคุม การมีอ านาจตัดสินใจ การ
ก าหนดทางเลือกและทรัพยากรให้แก่ตนเองของคนพิการ   เป้าหมาย เพ่ือการจัดสรรอ านาจและการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจเสียใหม่  ประเด็นการการเคลื่อนไหวทางเมืองของคนพิการไทยมีปัจจัยภายนอกจาก
เหตุการณ์ปี พ.ศ. ๒๕๒๔  การได้แนวคิดและอิทธิพลของกลุ่มสมาชิกสภาคนพิการสากล (Disabled Peoples 

International, DPI)  ซึ่งมีท างานพิทักษ์สิทธิคนพิการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและโอกาสในสังคม ส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนงานคนพิการของแต่ละประเทศและท างานในระดับเครือข่ายร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
องค์การสหประชาชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์การอนามัยโลก เป็นต้น  ในการประชุมครั้งนั้นมี  
“Vox Nostra (Nothing about Us without Us) หรือแปลว่า “ทุกเรื่องเกี่ยวกับเราต้องมีเรา” เป็นค าปลุก
ระดมความคิดของผู้น าคนพิการจากสภาคนพิการสากล  (ณรงค์, ๒๕๕๘) 
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  จากค าประกาศของสภาคนพิการสากลท าให้ผู้น าคนพิการไทยเห็นช่องทางของการต่อสู้ ผู้น าคนพิการ
มองเห็นทางเลือกใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนพิการได้ เกิดการรวมตัวของคนพิการ  
เรียกร้องต่อสาธารณะ การเจรจาและการต่อรองต่อรัฐบาล การขับเคลื่อนหรือขบวนการทางสังคมเพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้
คนพิการได้มีส่วนร่วมและโอกาสอย่างเท่าเทียม  ในการผู้น าคนพิการไทยได้มองเห็นช่องทางการเมือง หรือ
กิจกรรมทางการเมืองสามารถช่วยยกระดับการมีส่วนร่วมที่คนพิการเข้าไปก าหนดนโยบายเพ่ือสิทธิของคนพิการได้
นับเป็นปัจจัยภายนอกท าให้เกิด “ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนพิการไทย” จากการศึกษาของวิริยะ 
นามศิริพงศ์พันธุ์ และคณะ พบว่าข้อเท็จจริงว่าเฉพาะกฎหมายและกฎระเบียบที่จ ากัดสิทธิคนพิการในการ
ประกอบอาชีพมีมากที่สุดซึ่งมีระดับของการกีดกันหรือจ ากัดสิทธิแตกต่างกันใน ๓ ลักษณะคือ หนึ่งการก าหนด
ลักษณะของงานหรือก าหนดอาชีพเพ่ือให้คนพิการท า ท าให้เกิดความจ ากัดของอาชีพที่คนพิการท าได้ สองการ
ก าหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามในการประกอบอาชีพ เช่น กายพิการ กายทุพพลภาพไม่สมประกอบ หู
หนวก เป็นต้น และสามคือการเปิดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ดุลยพินิจเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติหรื อลักษณะต้องห้ามของ
บุคคลได้ ซึ่งก่อให้เกิดการกีดกันด้วยความเชื่อหรืออคติต่อคนพิการ (วิริยะ, ๒๕๖๐) ด้วยเงื่อนไขจ ากัดสิทธิคน
พิการในการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมด้วยกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้นมีมากมาย มุมมองของรัฐมักกล่าวว่า
เพ่ือเป็นการยกเว้นให้แก่คนพิการ เช่น ยกเว้นไม่ได้ไปท าบัตรประจ าตัวประชาชน ยกเว้นไม่ได้ส่งเด็กพิการเข้า
เรียนภาคบังคับ การยกเว้นท าให้ขาดโอกาสไปจนถึงการถูกปฏิเสธการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ โดยอ้างการ
ยกเว้นของกฎหมาย  (วิริยะ, ๒๕๖๐)จึงเกิดการรวมกลุ่มคนพิการเพ่ือผลักดันกฎหมายเพ่ือสิทธิคนพิการ ดังบท
สัมภาษณ์ของณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ  

“...สิทธิในการท าบัตรประชาชน อย่างนี้ซึ่งเป็นของง่ายๆ แต่เราก็ไม่ได้ท า หรือเราก็ยอมให้เค้าข่มเหงอยู่เรื่อยๆ 
ว่า เนี้ยท าไม่ได้ๆ สิทธิในการเรียนหนังสือโดยสิทธิเท่าเทียมกัน เราก็ไม่ได้ ก็คือที่ไม่ได้เค้าบอกว่า เอ้ย คุณ
ร่างกายไม่สมบูรณ์เรียนไม่ได้... เราก็ต้องมาต่อสู้เรื่องเหล่านี้ แล้วก็สิทธิอื่นๆ อีกหลายอย่าง..” (ณรงค์, ๒๕๕๘) 

   บทบาทของ ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ ผู้น าคนพิการหัวก้าวหน้าร่วมกับผู้น ารุ่นแรกร่วมกันก่อตั้ง “สภาคนพิการ
ทุกประเภทแห่งประเทศไทย” การผลักดันกฎหมายในระยะแรกไม่ประสบผลส าเร็จเนื่องจาก “...รัฐกลัวต้องเสีย
เงินดูแลคนพิการ ไม่เข้าใจ ไม่เชื่อว่าคนพิการท าอะไรได้ แล้วราชการก็ย้ายกันบ่อย... ”(ขนิษฐา,๒๕๖๐) 
เช่นเดียวกับผู้น าคนพิการที่ระบุว่า “...ที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทยบอกว่ารัฐบาลไม่น่าจะไปรับภาระ ถ้ากฎหมาย
ออกมานี่คนพิการจะมาเป็นภาระค่าใช้จ่ายของประเทศ...”(ประหยัด,๒๕๖๐) การเคลื่อนไหวต่อสู้เพ่ือกฎหมายคน
พิการจนได้ผลลัพธ์จากการเคลื่อนไหวต่อสู้การมีกฎหมายเพ่ือคนพิการฉบับแรกของไทย คือ พรบ. การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ และร่วมกันต่อสู้ให้มีกฎหมายเพ่ือคนพิการจนเป็นผลส าเร็จหลายฉบับในเวลา
ต่ อมาจนถึ งปั จ จุ บั น  (พ . ศ .  ๒๕๖๐ )   เ กิ ดกลุ่ ม กา รต่ อสู้ ข อ งคน พิการตามประ เภทความ พิการ    
แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ  ขบวนการทางสังคมของคนตาบอด  ขบวนการทางสังคมของคนหูหนวก  ขบวนการทาง
สังคมของคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว และขบวนการทางสังคมของกลุ่มผู้ปกครองหรือนักวิชาการ  
  ปัจจัยและเงื่อนไขการขับเคลื่อนงานทั้งในรูปแบบและกลยุทธ์วิธีการขับเคลื่อนมีความหลากหลายขึ้นอยู่
กับบริบทแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในแต่ละยุคสมัย  เนื่องจากเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ น าเสนอการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา(descriptive analysis)   จากข้อเท็จจริงด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งวิเคราะห์
ให้เห็นการสร้างอ านาจทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มผู้น าได้เปลี่ยนแปลงและสร้างเอกลักษณ์ (identity)เริ่ม
ต่อสู้แบบมีเอกภาพเพ่ือเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของคนพิการตามประเภทความพิการเพ่ือสื่อสารกับสั งคม 
จากเดิม “คนพิการจะปัญญาไปท าอะไรได้ เรียนหนังสือไม่ได้ ท ามาหากินไม่ได้” มาสู่ “คนพิการที่มีปัญญา เรียน
หนังสือได้ ท ามาหากินได้” การเผยแพร่องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยผ่านการสัมมนา  รวมถึงขยายองค์ความรู้
จากการถอดบทเรียนคนพิการไทย “รุ่นเก่า” มาสู่คนพิการไทย “รุ่นใหม่”   บทเรียนที่ได้รับ ๑) ทศวรรษ ๒๔๙๒-
๒๕๔๐ ในบริบทที่รัฐไทยมุ่งสงเคราะห์ผู้น าตามประเภทความพิการ ร่วมกันต่อสู้แบบมีเอกภาพโดยใช้ความสัมพันธ์
เชิงอุปถัมภ์รูปแบบต่างๆ ผลส าเร็จคือได้กฎหมายเพ่ือคนพิการ ๒) ช่วง ๒๕๔๐-๒๕๖๐ ในบริบทที่รัฐมีแนวคิด
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เสริมพลังอ านาจให้คนพิการไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของคนพิการ ผู้น ารุ่นแรกลดบทบาทลง เกิดผู้น า
รุ่นใหม่หลากหลายกลุ่มและขาดเอกภาพ มีวิธีการขับเคลื่อนงานเพ่ือสิทธิคนพิการเฉพาะประเด็น  
 
อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
  น าผลงานวิจัยประวัติศาสตร์เชิงคุณภาพ “พัฒนาการขบวนการทางสังคมของคนพิการโดยศึกษาเชิง
ประวัติศาสตร์ผ่านการขับเคลื่อนงานของคนพิการไทย” ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ประเด็นที่ค้นพบดังกล่าวสามารถขยายผลการศึกษาต่อยอดความงานวิจัยไปสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาขบวนการทาง
สังคมของคนพิการไทยต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
   โครงการวิจัยเรื่อง “ขบวนการทางสังคมของคนพิการไทย” (Thai Disability Social Movement) 
ส าเร็จลงได้ด้วยความช่วยเหลือและร่วมมือกันจากหลายฝ่ายซึ่งจะขอโอกาสในเสนอนามในเอกสารรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ ในการนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่คณะวิจัยได้ขออนุเคราะห์สัมภาษณ์ ขอความ
ช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ และเสนอแนะต่อคณะวิจัยอย่างดียิ่งส่งผลให้ด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ทุก
ประการ 
 

 เอกสารอ้างอิง 
ข้อมูลสัมภาษณ์ 

กัญจนา ศิลปอาชา. สัมภาษณ์, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
ก าพล สุวรรณรัต อายุ ๗๕ ปี. สัมภาษณ์, ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐.  
ขนิษฐา เทวินทรภักติ. สัมภาษณ์, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
ชูศักดิ์ จันทยานนท์. สัมภาษณ์, ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

  ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ. สัมภาษณ์, ๒๕๕๘. 
ดารณี ธนะภูมิ. สัมภาษณ์, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
ดารณี สุวพันธ์. สัมภาษณ์, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
ต่อพงศ ์เสลานนท์. สัมภาษณ์, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
นุชจารี สว่างวรรณ. สัมภาษณ์, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
ธีรยุทธ สุคนธวิท. สัมภาษณ์, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
ประหยัด ภูหนองโอง. สัมภาษณ์, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
ประหยัด ภูหนองโอง. สัมภาษณ์ , ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
ประหยัด ภูหนองโอง. สัมภาษณ์, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐. 
พนมวรรณ บุญเต็ม. สัมภาษณ์, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.  
พวงแก้ว กิจธรรม. สัมภาษณ์, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
เพชรรัตน์ เตชวัชรา. สัมภาษณ์, ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
ภานุมาศ สุขอัมพร. สัมภาษณ์, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
มณเฑียร บุญตัน. สัมภาษณ์, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
มลิวัลย์ ธรรมแสง. สัมภาษณ์, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
ยุทธนา ศรีมูลชัย. สัมภาษณ์, ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
วัชรา ริ้วไพบูลย์. สัมภาษณ์, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
วัลลภ ตังคณานุรักษ์. สัมภาษณ์, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
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วิทยุต บุนนาค อายุ ๔๓ ปี. สัมภาษณ์, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
วิมล อ่องอ าพร. สัมภาษณ์, ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์. สัมภาษณ์, ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์. สัมภาษณ์, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
วิรัชน์ ศรีตุลานนท์. สัมภาษณ์, ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
ศุภชีพ ดิษเทศ. สัมภาษณ์, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
สมชาย ปัญญาเอกวงศ์. สัมภาษณ์, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สมปอง เกิดแสง. สัมภาษณ์, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สุชาติ โอวาทวรรณสกุล. สัมภาษณ์, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สุทัศน์ ศูนย์กลาง. สัมภาษณ์, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
ส าเริง วิชะระนัง. สัมภาษณ์, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
เสาวลักษณ์ ทองก๋วย. สัมภาษณ์, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
อนุชา รัตนสินธุ์ อายุ ๕๗ ปี. สัมภาษณ์, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

 
ข้อมูลเอกสาร 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม. แผนสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ 
– ๒๕๖๑). กรุงเทพฯ: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๕๖. 

กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. ๖๑ ปี กรมประชาสงเคราะห์มุ่ง
สร้างสรรค์สถาบันครอบครัว. กรุงเทพฯ: หจก. เทพเพ็ญวานิสย์, ๒๕๔๓. 

กรมประชาสงเคราะห์. มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการฟืนฟูสมรรถภาพคนพิการ. กรุงเทพฯ: , ๒๕๔๒. 
กรมประชาสงเคราะห์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตร

ประจ าตัวคนพิการจ าแนกตามภูมิภาคและเพศ. http://nep.go.th/th/disability-statistic (สืบค้น ๑๙ 
กันยายน ๒๕๕๘). 

ก าพล สุวรรณรัต. ประวัติศาสตร์ชาติไทยและการจัดตั้งองค์กรของคนหูหนวกในประเทศไทย. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ยิ้มสู้ของมูลนิธิคนพิการไทย, ๒๕๕๕. 

คณะกรรมการจัดงานครบรอบ ๒๕ ปี โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการ
ซ้ าซ้อน). ครบรอบ ๒๕ ปี โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ าซ้อน). กรุงเทพฯ: 
ไม่ปรากฏโรงพิมพ์, ๒๕๕๔. 

คณะกรรมการร าลึก มิสเยเนวีฟ คอลฟิลด์. ๗ ทศวรรษ การศึกษาคนตาบอดในประเทศไทย. 
ขอนแก่น: โรงพิมพ์ ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท, ๒๕๕๒.  

จรัล ดิษฐาอภิชัย. คู่มือสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา, ๒๕๔๙. 
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. การเมืองของความปรารถนา (The Politics of Desire). 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (๑๙๘๗) จ ากัด, ๒๕๕๕. 
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. แนะน าสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม. กรุงเทพฯ : สมมติ, ๒๕๕๔. 
ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ. สมาชิกวุฒิสภา คนพิการคนแรก ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ ชีวิตและการต่อสู้

ของผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา. นนทบุรี: ไม่ปรากฏโรงพิมพ์, ๒๕๕๕. 
ทวี เชื้อสุวรรณทวี. มองความพิการผ่านแนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยราชสุดา 

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๑. 
ประภาส ปิ่นตบแต่ง. กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฏีขบวนการทางสังคม. เชียงใหม่: 

มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ ส านักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ๒๕๕๒. 
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ไพศาล เหลืองวรพันธ์และก าพล สุวรรณรัต. ไพศาล เหลืองวรพันธ์...นักธุรกิจสู้ชีวิตแห่งโลกเงียบ. 
กรุงเทพฯ: มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย, ๒๕๕๙. 

มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์. ๔๐ ปี สิริวัฒนาช่วยพัฒนาผู้พิการ. กรุงเทพฯ: เอส 
อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, ๒๕๔๗. 

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. 
ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมีสมเด็จย่า. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๔๓. 

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์. ๕๐ ปี มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรม
ราชินูปถัมภ์. กรุงเทพฯ: มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์, ๒๕๔๔. 

รณยุทธ์ สุจริต. รณยุทธ์ สุจริต..เกษตรนักสู้แห่งโลกเงียบ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ
ไทย, ๒๕๕๙. 

วรัญญา เพ็ชรคง. เครือข่ายประชาคมคนพิการ การสร้างอัตลักษณ์ในกระบวนการปฏิรูประบบ
สุขภาพ. นนทบุรี: ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ, ๒๕๔๘.  

วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์. สู้ชีวิต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, ๒๕๔๑. 
วิจารณ์ พานิช. “องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้” .เอกสารสรุปการบรรยายในหลักสูตร

การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑ สถาบันพระปกเกล้า ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕).  
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย. กฎหมายเพื่อคนพิการ. กรุงเทพฯ: สภาคนพิการทุกประเภท

แห่งประเทศไทย, ๒๕๓๓. 
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย. ๓ ทศวรรษ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย. 

กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิรรัชการพิมพ์, ๒๕๔๓. 
สิริญร าไพ ประพันธุ์ทวี. เรียบเรียง. กุลน้อย ทองน้อยศิลปินหูหนวกอัจฉริยะ..ที่โลกลืม. กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย, ๒๕๕๘.  
สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ และคณะ. รายงานการศึกษวิจัย ระบบบริการทางการแพทย์เพื่อการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ๒๕๓๙. 
อินทิรา วิทยสมบูรณ์. คนน าทาง ๓๐ ปี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระ

บรมราชูปถัมภ์. ขอนแก่น: ๒๑๒๔ การพิมพ์, ๒๕๕๒.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




