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บทบาทองค์กรเพ่ือคนพิการในการส่งเสริมอาชีพคนพิการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
 

ฐิติรัตน์  วิชัยดิษฐ28* 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการศึกษาบทบาทขององค์กรเพ่ือคน
พิการในการส่งเสริมอาชีพคนพิการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ได้แก่ ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศ
กัมพูชา ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรคนพิการและคนพิการที่ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพจ านวนทั้งสิ้น 20 ราย ซึ่งภายในบทความชิ้นนี้จะน าเสนอกระบวนการจัดการและปัญหาอุปสรรค
ในการส่งเสริมอาชีพคนพิการของประเทศต่างๆดังกล่าวข้างต้น โดยน ามาเปรียบเทียบจุดต่างและจุดที่
คล้ายคลึงกัน มุ่งหวังเพื่อน ามาใช้พัฒนาต่อยอดให้แก่คนพิการทั่วไปในอนาคต 

ผลการวิจัย พบว่า บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในแต่ละประเทศมีลักษณะใกล้เคียงกันในเรื่องของสภาพแวดล้อม ยกเว้น ประเทศ
เวียดนามและประเทศไทยที่องค์กรเพ่ือคนพิการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะประเทศไทยพบว่า
เป็นองค์กรเพ่ือคนพิการที่มีความเข้มแข็งและเป็นตัวอย่างที่ดีของทั้ง5ประเทศ กระบวนการส่งเสริมอาชีพคน
พิการเน้นการพัฒนาศักยภาพให้คนพิการพ่ึงพาตนเอง ปัญหาและอุปสรรคพบว่าภาคสังคมยังไม่ได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายของรัฐจึงส่งผลให้คนพิการไม่ได้รับการจ้างงาน 

ข้อเสนอแนะ องค์กรเพ่ือคนพิการควรเป็นการท างานแบบไตรภาคี ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคสังคม 
และองค์กรเพ่ือคนพิการและคนพิการ โดยภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับคนพิการควรเป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
คนพิการ ภาคสังคมควรให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ  และคนพิการควรสนับสนุน
ความสามารถของคนพิการซึ่งกันและกัน เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์กรเพ่ือคนพิการให้เข้มแข็งและเป็นกลไกการ
ดูแลคนพิการอย่างยั่งยืนต่อไป 
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Role of Organization for Persons with Disabilities in Promoting Occupation in 
Great Mekong Sub Region 

 

Thitirat Wichaidit1* 

 

Abstract 
This research is qualitative research. The purpose of the study is to examine the role 

of organizations for persons with disabilities in promoting employment of persons with 
disabilities in the Greater Mekong Sub region (GMS) which is consists of Laos, Burma, Cambodia, 
Vietnam and Thailand. In-depth interview is used for collecting data from a total of 20 
participants; executives of the organizations for persons with disabilities including the persons 
with disabilities who have been supported for employment. In this study, management process 
and barriers relating to employment promotion for persons with disabilities in the countries 
mentioned above are presented by comparing differences and similarities. As this can be 
beneficial for further development for persons with disabilities in general in the future. 

The research found that the political, economic, social, cultural contexts and related 
laws for development of quality of life of persons with disabilities in Great Mekong Sub Region 
were similar in terms of social environments except Vietnam and Thailand that the 
organization was strongly supported by the Government. The research also found that the 
organization for persons with disabilities in Thailand was empowered and inspired other 
countries in Great Mekong Sub Region as a role model for development. The promoting 
processes were mainly self-independent focused. Regarding to the problem and obstacles in 
promoting occupation for persons with disabilities in Great Mekong Sub Region found that the 
civil society was denied to comply with the government’s laws which resulting to less 
employment of persons with disabilities in their country.  

The recommendation is the organization for persons with disabilities in Great Mekong 
Sub Region should be tripartite which consists of Government sector, Civil Society, and 
Organization for persons with disabilities and people with disability. Government sector and 
related sectoral bodies should comply with the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities. The Civil Society should work collaborative and executive under the government’s 
policies. Persons with Disabilities should encourage and support each other in order to 
mobilize and strengthen the organization for persons with disabilities as the mechanism of the 
sustainable development for persons with disabilities. 

 
Keywords: Organizations for Persons with Disabilities, Employment Promotion, Persons with 
disabilities 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การท างานมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่าการท างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่

ปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมอุตสาหกรรม คาดกันว่ามนุษย์ได้ใช้เวลาถึงหนึ่งในสาม
ของชีวิตเป็นอย่างน้อยอยู่ในโรงงานหรือส านักงาน และยังเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ มนุษย์จ าเป็นต้องใช้เวลา
ของชีวิตเกี่ยวข้องกับการท างานเพ่ิมขึ้นไปอีก  การท างานเป็นสิ่งที่ให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์ 
เพราะเป็นโอกาสที่ท าให้เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ใช้แรงงานกับบุคคลอ่ืน ๆ กับสถานที่ กับข้ันตอนและ
เรื่องราวต่างๆ ตลอดจนความคิดเห็นทั้งหลายจากผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นการท างานจึงเป็นการเปิดโอกาสให้
แสดงออกถึงเชาว์ ปัญญา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะน ามาซึ่งเกียรติภูมิและความพึงพอใจในชีวิต 29 
อย่างไรก็ตามในเรื่องของการท างาน มิได้เป็นเพียงการแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะน ามาซึ่ง
เกียรติภูมิและความพึงพอใจในชีวิตของคนทั่วไปเท่านั้น แต่ยังเป็นความต้องการของคนทุกพ้ืนที่ และทุกกลุ่ม 
รวมถึงคนพิการด้วย  

เป็นที่ยอมรับในวงกว้างว่าคนพิการส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และถูกผลักให้เป็นคนชายขอบจากสังคม
หลัก จึงต้องเผชิญกับข้อจ ากัดในการเข้าถึงสิทธิพ้ืนฐาน รวมทั้งการเคลื่อนไหวและการคมนาคม สุขภาพและ
การบริการ การศึกษาที่เหมาะสม สื่อและข้อมูลข่าวสาร และโอกาสได้รับการจ้างงาน เนื่องจากนายจ้างมักจะ
คิดว่าคนพิการไม่สามารถท างานได้ ไม่มีความเข้าใจ มีทัศคติเหมารวมและขาดการสร้างความตระหนักต่อคน
พิการ 

ประเทศไทยมีจ านวนคนพิการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ระบุ จ านวนคนพิการที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 
1,675,753คน คิดเป็นประมาณ 3% ของจ านวนประชากรทั้งหมดของประเทศโดยแบ่งเป็นชาย 899,974 คน 
และหญิง 775,779 คน30 

นอกจากกฎหมายต่างๆที่มีการบังคับใช้ทั้งระดับประเทศ และระดับสากลแล้ว ปัจจุบันยังมีองค์กรเพ่ือ
คนพิการมากมายที่ก่อตั้งขึ้น โดยมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผ่านสนับสนุนคนพิการรวมถึง
จัดหางานแก่คนพิการ ซึ่งองค์กรเพ่ือคนพิการในหลายประเทศมีบทบาทส าคัญมากในการให้การสนับสนุนคน
พิการที่ต้องการท างาน/หางานท า ซึ่งบ่อยครั้งเป็นการช่วยปิดช่องว่างในบริการจัดหางานภาครัฐในลักษณะที่
เป็นการสร้างสรรค์สนับสนุนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น องค์กรภาคเอกชนเหล่านี้ยังคงให้บริการจัดหางานอย่าง
ต่อเนื่อง และควรจะได้รับการมองว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการเสริมงานด้านบริการจัดหางาน
ภาครัฐ31 เพราะแน่นอนว่าการมีงานท าเป็นความปรารถนาของทุกคน การจ้างงานคนพิการจึงเป็นความท้าทาย
ที่ยิ่งใหญ่ คนพิการที่เข้าถึงสิทธิก็ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจและความรู้ความสามารถ ทุกคนต้องการ
ด ารงชีวิตอิสระ ต้องการแสดงถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมในสังคม คนพิการจึงต้องแสดงให้เห็นถึงพลัง
ในตนเอง และน าพลังนี้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป32 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
โดยการสร้างความม่ันคงทางรายได้ การมีงานท าเพ่ือให้คนพิการได้มีโอกาสได้ใช้ความสามารถและพ่ึงพาตนเอง 
สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวและสังคมเป็นสิ่งที่คนพิการต้องการเป็นอันดับแรก รวมทั้งยังเป็นการสร้าง
ความตระหนักให้แก่สังคมว่าคนพิการก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศได้เช่นกัน  
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ดังนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนผ่านการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ในหลากหลายรูปแบบ แต่สิทธิ
และสวัสดิการของคนพิการยังคงสภาพเดิมอยู่ การเปิดประตูสู่อาเซียนย่อมมีผลกระทบต่อผู้ด้อยโอกาส หนึ่งใน
นั้น คือ คนพิการ จึงเห็นควรท าการศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาแนวทางในการช่วยเหลือและสนับสนุนคนพิการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และไทย 
2) เพ่ือศึกษาบทบาท การบริหารจัดการและปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมอาชีพคนพิการขององค์กรเพ่ือ

คนพิการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
3) เพ่ือศึกษากระบวนการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ในการส่งเสริมอาชีพคน

พิการ 
4) เพ่ือพัฒนาความร่วมมือขององค์กรเพ่ือคนพิการ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ในการส่งเสริมอาชีพคน

พิการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น 
5) เพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมสมรรถนะให้แก่คนพิการ ทั้งการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ การพ่ึงตนเอง 

และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 
นิยามศัพท์ 

บทบาทขององค์กรเพื่อคนพิการ  หมายถึง  องค์กรสาธารณะประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นโดยบุคคลทั่วไปมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

คนพิการ  หมายถึง  คนที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญา หรือทางจิตใจ แบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ทางการมองเห็น ทางการได้ยิน ทางการเคลื่อนไหว ทางสติปัญญา และทางจิตใจ 

การพึ่งตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการช่วยเหลือตนเอง โดยเป็นภาระคนอื่นน้อยที่สุด 
การส่งเสริมอาชีพคนพิการ หมายถึง การด าเนินการที่มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต อันได้แก่  การ

เพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการแก้ไขปัญหาด้านปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการอาชีพ
เพ่ือยกระดับฐานะความเป็นอยู่ 

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง หมายถึง กลุ่มประเทศอาเซียนภาคพ้ืนดินตอนบนและยึดแนวของแม่น้ าโขง
เป็นส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย ประเทศลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และไทย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่   
1) ผู้บริหารองค์กรเพ่ือคนพิการใน 5 ประเทศ  องค์กรของแต่ละประเทศ  ประเทศละ 

1 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน 
2) คนพิการที่มีงานท าใน 5 ประเทศ โดยแบ่งเป็นประเทศละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน 

ในการศึกษาครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาจากผู้บริหารองค์กรประเทศละ 1 คน และคนพิการ
ประเทศละ 3 คน ดังกล่าว ท าให้การศึกษาครั้งนี้มีประชากรทั้งสิ้น 20 คน  
เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์เจาะลึก 2 ชุด คือ แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหาร
องค์กรเพ่ือคนพิการ และแบบสัมภาษณ์คนพิการ  

นอกจากนี้ในการศึกษาครั้งนี้จะมีการยื่นแบบฟอร์มการเสนอโครงร่างวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะประกอบด้วยเอกสารดังนี้ 1) แบบฟอร์มการเสนอโครง
ร่างวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2) ประวัติผู้วิจัย 3) หนังสือ
แสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form) 4) เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (Information 
Sheet) 

โดยก่อนจะท าการสัมภาษณ์  กลุ่มตัวอย่างจะได้อ่านและลงลายมือชื่อหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้า
ร่วมการวิจัย (Consent Form) และอ่านเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (Information Sheet) เพ่ือแสดงถึง
การยินยอมในการเข้าร่วมท าการวิจัยและทราบข้อตกลงในการท าวิจัยในครั้งนี้ระหว่างผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมใน
การวิจัย 

การเก็บข้อมูล พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ 5 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ได้แก่  
1) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Laos) 
2) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา(Myanmar) 
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3) ราชอาณาจักรกัมพูชา  (Cambodia) 
4) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam) 
5) ราชอาณาจักรไทย (Thailand) 

เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล ผู้ศึกษาได้แจ้งองค์กรเพ่ือคนพิการในประเทศต่างๆให้เป็นผู้คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างคนพิการจ านวน 3 รายในแต่ละองค์กร โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) เป็นสมาชิกขององค์เพ่ือคนพิการในประเทศนั้นๆ  
2) ได้รับการฝึกฝนทั้งด้านความรู้ และทักษะในการท างานต่างๆที่องค์กรมีการจัดเตรียมให้

ส าหรับคนพิการ 
3) มีอาชีพและรายได้จากการส่งเสริมและพัฒนาจากองค์กรเพ่ือคนพิการนั้นๆ 

ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ท าหนังสือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือขออนุญาตผู้ให้

สัมภาษณ์ทั้งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรคนพิการ และคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมให้มีอาชีพทั้ง
ในประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม 

2. นัดวันเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลข้างต้น 
3. รวบรวมผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการถอดเทป และบันทึกลงคอมพิวเตอร์พร้อมตรวจทาน  
4. อาจมีการติดต่อสัมภาษณ์เพ่ิมเติมซึ่งอาจเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และ/หรือการไปขอสัมภาษณ์

โดยนัดเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการประมวลข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ และใช้แนวคิดทฤษฎีต่างๆ การ
วิเคราะห์ข้อมูลจะน ามาซึ่งค าตอบที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค าถามวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ อันจะ
น าไปสู่การผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการทั้งใน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่อไปในอนาคต
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ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัย พบว่า บทบาทขององค์กรคนพิการเพ่ือคนพิการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงนั้นมีความ
คล้ายคลึงในส่วนของแนวคิดเพ่ือที่จะให้คนพิการได้พ่ึงพาตนเอง โดยการสร้างอาชีพอิสระให้แก่ผู้พิการ โดย
มุ่งเน้นการเสริมสร้างพลังอ านาจให้แก่ตัวผู้พิการ เช่น ประเทศไทย เวียดนาม และพม่า มีผู้พิการที่สามารถ 
สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนที่คล้ายคลึงกันในอีกประการ คือ องค์กรเพ่ือคน
พิการได้ผลักดันภาครัฐให้ความส าคัญในการบังคับการกฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้พิการ และยัง
เรียกร้องให้ภาคสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดจ้างแรงงานจากผู้พิการด้วย 
 ในด้านปัญหาอุปสรรคขององค์กรเพ่ือคนพิการที่ด าเนินตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละประเทศนั้น
ได้ประสบปัญหาที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น ในประเทศกัมพูชา องค์กรเพื่อคนพิการไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน การด าเนินการนั้นต้องการอาศัยการระดมทุนจากต่างประเทศเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ จึง
ท าให้ปัญหาอุปสรรคในเรื่องของเงินทุนประกอบกับสาธารณูปโภคไม่ได้เอ้ืออ านวยให้แก่ผู้พิการในการเดินทาง
จากสถานที่พักอาศัยไปท างานในสถานประกอบการ ปัญหานี้ถูกพบในประเทศกัมพูชา เวียดนาม พม่า และ
ลาว ฉะนั้นแม้ว่าองค์กรเพ่ือคนพิการจะพยายามขับเคลื่อนเพ่ือให้คนพิการช่วยตนเองให้ได้มากที่สุด แต่ต้องพบ
ปัญหาอุปสรรคที่นอกเหนือจากที่องค์กรจะช่วยได้ ส าหรับประเทศไทย องค์กรเพ่ือคนพิการได้ต่อสู้และทุ่มเท
มากกว่า 20 ปี จึงท าให้สภาพการณ์ต่างๆมีความพร้อมในระดับหนึ่ง ซึ่งผู้ศึกษามองว่ามีระดับความน่าพอใจ
กว่า 
 ทั้งนี้องค์กรคนเพ่ือคนพิการทุกๆประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงนั้นก็ยังคงแสวงหาโอกาสและ
แนวทางท่ีจะน าบทบาทของตนให้เป็นไปเพ่ือการพัฒนาคนพิการให้มีความพร้อมในการเตรียมตัวเข้าสู่ทศวรรษ
อาเซียนด้านคนพิการ ปี ค.ศ 2011-2020 รวมถึงการหาแนวทางในการเพ่ิมสมรรถนะคนพิการด้านอาชีพและ
รายได้ที่ส าคัญ คือ การผลักดันให้องค์กรเพ่ือคนพิการให้เข้มแข็งโดดเด่นเพ่ือหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจาก
ภาครัฐ เอกชน และการระดมทุนจากต่างชาติ 
 ในด้านของผู้พิการนั้นพบว่าส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาอาชีพของตนเองเพ่ือต้องการลดปัญหา
และภาระของครอบครัว มีบางส่วนที่องค์กรเพ่ือคนพิการรับรู้ได้ว่าคนพิการยังคงขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 
เพราะมีความเชื่อว่าสังคมส่วนใหญ่ไม่เปิดโอกาสให้แก่ตน คงมีเฉพาะผู้พิการของประเทศไทยและกัมพูชา
เท่านั้นที่มีปรากฏการณ์ทางความคิดเหนือกว่าประเทศทั้งสาม กล่าวคือ ผู้พิการมองเห็นศักยภาพของตนเองที่
จะได้รับการพัฒนาจากองค์กร 
 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทขององค์กรเพ่ือคนพิการในการส่งเสริมอาชีพในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ตาราง  เปรียบเทียบบริบทและบทบาทขององค์กรเพื่อคนพิการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ไทย 

เป็นการใช้ความพยายามดึง
ศักยภาพขององค์กรเพ่ือให้
เกิดภาพลักษณะที่ดีต่อสังคม
ภายนอก โดยมุ่งหวังที่จะ
แสวงหาความร่วมมือจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน
เพ่ือที่จะน าโอกาสต่างๆมา
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กร ซ่ึง
ได้แก่การน าคนพิการที่อยู่ใน
ซอกหลืบให้ออกมาสู่สังคมได้
อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 
รูปแบบของกระบวนการ
จัดการได้แก่ การส ารวจผู้
พิการและน ามาขึ้นบัญชี
เตรียมที่จัดเพ่ือเข้าสู่ระบบ
การพัฒนา ด้านการศึกษา
และการฝึกทักษะอาชีพ
ก่อนที่จะบริการจัดหางานให้
ท า เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ
ได้มีรายได้ในการช่วยเหลือ

องค์กรพยายามสร้างบทบาท
ในการด าเนินงานโดยมุ่งหวัง
ในภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมกับ
องค์กรในทุกระดับชั้นของ
การท างานโดยร่วมตั้งแต่การ
ออกเยี่ยมชุมชนเพื่อจัดท าส า
มะโนประชากรในส่วนของผู้
พิการ โดยเน้นให้ครอบครัว
ของผู้พิการและตัวผู้พิการ
เข้าใจละตระหนักถึงสิทธิของ
คนพิการได้มีการวางแผนท า
การปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้
พิการกับสังคมภายนอกและ
สร้างความสัมพันธ์กับสังคม
ทัว่ไปในการอยู่ร่วมกันกับคน
พิการด้วยความเสมอภาค
และเท่าเทียม 
องค์กรมีเป้าหมายในการ
ดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบ
เคราะห์ร้ายจากเหตุระเบิด 
โดยเบื้องต้นเริ่มจากค่า
รักษาพยาบาล จัดหา

องค์กรได้มีความมุ่งเน้นใน
การขับเคลื่อนพลังอ านาจ
ของผู้พิการตามสิทธิ ใน
กรอบของกฎหมายสากลมี
การเรียกร้องให้ผู้พิการมีสิทธิ
ในการเลือกตั้งและการมีส่วน
ร่วมด้านอ่ืนๆในทางการเมือง
มีการเจรจาขอความร่วมมือ
จากภาครัฐเพ่ือขอ
งบประมาณมาสนับสนุน
จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
โดยเฉพาะพัฒนาการด้าน
เทคโนโลยี มีการเปิด
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ 
ภาษาอังกฤษ และสื่อสิ่งพิมพ์ 
นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดใน
การจัดการบริการหางาน
ให้แก่คนพิการที่ส าเร็จ
การศึกษา รวมถึงการ
ยกระดับของผู้พิการที่
ประสบความส าเร็จให้ต่อ
ยอดข้ึนไปในระดับผู้น าชุมชน

องค์กรมีความโดดเด่นใน
กระบวนการจัดการอย่างมือ
อาชีพในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆอย่างเป็นระบบ เช่น 
การสนับสนุนให้คนพิการ
สามารถเข้าเรียนในโรงเรียน
ร่วมกับคนปกติ โดยสร้าง
ความร่วมมือทุกภาคส่วน เน้น
ท าความเข้าใจในบริบทของ
คนพิการว่ามีความส าคัญและ
มีวิทธิพ้ืนฐานเช่นเดียวกันกับ
บุคคลในสังคมทั่วไปและยังได้
มีความพยายามในการ
เรียกร้องสาธารณูปโภคให้ลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 
องค์กรนั้นมีผู้บริหารเป็น
ผู้หญิงมีความพยายามในการ
ค้นคว้าและดึงศักยภาพของ
กุ่มคนพิการออกมาจัด
ระเบียบเป็นหน่วยระดับ
ชุมชน ต าบล และอ าเภอโดย
สร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้พิการ

องค์กรเพ่ือคนพิการของ
ประเทศไทยได้ให้
ความส าคัญกับคนพิการใน
ทุกระดับชั้นมีการจัดตั้ง
ระบบการให้ความ
ช่วยเหลืออย่างมีมาตรฐาน 
กล่าวคือ มีการจัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือเด็กพิการ มีการ
จัดตั้งระบบการศึกษานอก
ระบบและในระบบปัจจุบัน
มีโรงเรียนอาชีวะศึกษา 2 
แห่ง เพื่อรองรับการพัฒนา
ฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐาน
มีการจัดตั้งศูนย์บริการ
ศึกษาความพิการเชิงสังคม
และเป็นองค์กรส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้อย่าง
เป็นทางการ มีหน่วยงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาคนพิการรวมถึงการ
วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม 
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ตนเองและครอบครัว  โดยมี
ความพยายามขับเคลื่อนต่อ
ภาครัฐในการปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือ
สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้
พิการ 

ผู้เชี่ยวชาญมาท าการ
บ าบัดรักษาพร้อมกันนั้น
องค์กรยังมีการพัฒนาความรู้
ทางการศึกษาจัดบริการหา
ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับ
ปริญญา ทั้งยังจัดหาเครื่อง
อ านวยความสะดวก เช่น วีล
แชร์ ให้แก่ผู้พิการรวมถึงการ
ฝึกทักษะทางด้านอาชีพ เช่น 
ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า 
และจัดงานให้แก่ผู้พิการตาม
ความถนัดของแต่ละบุคคล 

ที่จะได้ช่วยผู้พิการคนอ่ืนๆ
ด้วย 

ในกาเข้าถึงสิทธิของตนซึ่ง
ปัจจุบันมีสมาชิกในองค์กรทุก
ระดับชั้นกว่า 3,000 คน ใน
การบริหารจัดการนั้นจะ
ด าเนินการควบคู่ไปกับ
นโยบายของรัฐเป็นแนวทางที่
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ
องค์กรเพ่ือคนพิการใน
ประเทศไทย 

อันเป็นไปเพ่ือการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางร่างกาย 
จิตใจ สังคม อารมณ์ และ
การฝึกทักษะการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสาธารณะมี
จัดตั้งระบบเครือข่าย
ร่วมกับชุมชนและเครือข่าย
สากลระดับภูมิภาคอาเซียน
ในการร่วมมือจัดตั้งองค์กร
เพ่ือส่งเสริมอาชีพแก่คน
พิการเรียกว่า Workability 
โดยทางองค์กรไดเป็น
ประธานการจัดตั้งของ
ประเทศไทย ในการเชื่อ
ประสานความร่วมมือต่างๆ 
และภายใต้ความส าเร็จนี้
องค์กรได้มีความพยายาม
ในการรณรงค์ให้คนพิการมี
สิทธิในการด ารงชีพอย่าง
อิสระมีสถานภาพทางสังคม
ที่จะเข้าฐานของสิทธิของ
ตนโดยได้มีการจัดตั้งสาย
ด่วน 1479 เพ่ือรองรับการ
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ช่วยเหลือ การแก้ไข การ
พัฒนาและการส่งเสริม
อาชีพคนพิการให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนใน
การด าเนินการทุกกระบวน
จะฝังรากลึกในกรอบคิดว่า
ด้วยผู้พิการต้องมีสิทธิและ
ศักดิ์ในการเข้าถึงบริการทุก
อย่างเท่าเทียมกัน 
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อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบบทบาทขององค์กรเพ่ือคนพิการในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย ท าการเก็บตัวอย่าง
จากผู้บริหารองค์กรละ 1 ราย และเก็บตัวอย่างของผู้พิการที่ได้รับส่งเสริมจากองค์กรนั้นๆจ านวนองค์กรละ 3 ราย 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 20 ราย ซึ่งผลการวิจัยพบว่าองค์กรเพ่ือคนพิการของประเทศไทยมีความก้าวหน้าเป็นอันดับที่
หนึ่งเพราะมีกระบวนการจัดการครบตามวงจรของการพัฒนาศักยภาพของคนพิการในการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ เพ่ือให้คนพิการได้มีโอกาสสร้างงานให้แก่ตนเองอย่ามีประสิทธิภาพยั่งยืน ซึ่งรองลงมา คือ ประเทศ
เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา ตามล าดับ 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการนั้นพบว่า หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนไม่ได้ให้ความส าคัญในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการจ้างงานคนพิการและการมีบทลงโทษที่ชัดเจน คนพิการจึงไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากสังคม ปัญหานี้พบคล้ายคลึงกันในทุกประเทศ 

ข้อเสนอแนะ คือ คนพิการถูกผลักจากสังคมให้กลายเป็นคนด้อยโอกาส บทบาทขององค์กรเพ่ือคนพิการ
จึงต้องท าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้พิการอย่างเต็มสามารถ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการให้สามารถ
เข้าสู่สังคมโดยมีสภาพชีวิต มีสิทธิ เท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป ด้วยสภาพการณ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าบทบาทของ
องค์กรเพ่ือคนพิการต้องรับภาระฝึกฝนทักษะอาชีพ และต้องจัดหางานให้แก่ผู้พิการ รวมถึงต้องดูแลบ าบัด หรือ
เยียวยาสมาชิกในกลุ่มของตนเอง ประกอบกับการมุ่งหวังยกระดับความคิดให้ผู้พิการเข้มแข็ง และกล้าหาญ
เพ่ือที่จะน าตนเองออกมาสู่สังคม รวมถึงการผลักดันและเรียกร้องสิทธิต่างๆจากภาครัฐให้ผดุงซึ่งความเป็นธรรมกับ
ผู้พิการทั้งหลาย การเสนอแนะครั้งนี้ผู้ศึกษาคิดว่าควรให้สังคมทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน เช่น ภาครัฐควรติดตามและควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย ส าหรับภาคเอกชนนั้นควรปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด สุดท้ายคนทั่วไปควรเปิดโอกาสให้คนพิการได้รับสิทธิของตนเทียบเท่ากับคนทั่วไปตามกรอบว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน และประการส าคัญ คือ บทบาทขององค์กรเพ่ือคนพิการจึงควรได้รับการสนับสนุนเช่นเดียวกันกับ
คนพิการ 
กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารงานสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ

สังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ องค์กรคนพิการและคนพิการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงทั้ง 5 
ประเทศ มูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคนพิการ และบุตรีของข้าพเจ้า รวมถึงอาจารย์สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ 
ในการท างานวิจัยครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยดี 
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