
 
วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 10  ฉบับท่ี 13   หน้า 43 วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 11  ฉบับท่ี 14   หน้า 43    
 

แบบจ าลองการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพคนพิการ * 
 
 

อาดัม นีละไพจิตร1, ทวี เชื้อสุวรรณทวี2, ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์3, ขจรพรรณ สุวรรณส าริด4 
1,2,3 ภาควิชาฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล,  

4ผู้ช่วยนักวิจัย วิทยาลัยราชสดุา มหาวิทยาลัยมหิดล 
Email: 1 adam.nee@mahidol.ac.th, 2 tavee126@hotmail.com, 3 paranee.kun@mahidol.ac.th  

 
บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแบบจ าลองการ การปฏิรูปนโยบายและกฎหมายทางด้าน
การส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ  และเพ่ือศึกษาหาข้อสรุปเกี่ยวกับสภาพการบังคับใช้กฎหมายในอดีต 
ปัจจุบัน และแนวทางหรือวิธีการในการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายในอนาคตเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ  
กลุ่มตัวอย่าง เป็นคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ในพ้ืนที่ของจังหวัดที่มีภาคอุตสาหกรรม และ
จังหวัดที่มีภาคเกษตรกรรม  โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ผลการศึกษาพบว่า แบบจ าลองการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายทางด้านบริการอาชีพส าหรับคน
พิการ เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการอาชีพส าหรับคนพิการ ที่เชื่อมโยงระหว่าง การศึกษา อาชีพ และสุขภาพ  

ข้อสรุปเกี่ยวกับสภาพการบังคับใช้กฎหมายในอดีต พบการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในการประกอบ
อาชีพ และในปัจจุบันพบว่ามีการสนับสนุนให้คนพิการได้มีอาชีพ เปิดโอกาส ให้คนพิการกับบุคคลปกติ
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้ง คนพิการมีความรู้ทางกฎหมายและการใช้สิทธิทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับอาชีพและการจ้างงานคนพิการเพ่ิมมากขึ้น และแนวทางหรือวิธีการในการปฏิรูปนโยบายและกฎหมาย
ในอนาคตเกี่ยวกับการบริการอาชีพ พบว่านโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายมาตรา 35 ในพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 เป็นนโยบายที่เอ้ือต่อการการมีรายได้ของ  
คนพิการ   
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Abstract 

This research to construct a model of occupation related laws in the pas t, 
present and in terms of future trends for understanding policy reforms for 
occupation promote. The sample is persons with disabilities and related personnel 
in provincial industrial and agricultural sectors in Thailand using participatory action 
research. 

The study found that the model of policy reform and legal reform of 
occupation promote of persons with disabilities relates to occupation service 
centers in connection with education, occupation and health.  

Legal enforcement was arbitrary in the past, whereas in the present there is 
broader support for disability employment, opportunity to include them in normal 
society. A trend toward greater legal consciousness and awareness of persons with 
disabilities and compliance statute to promote and improve the ir lives Act of 2556, 
Section 35. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  จากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มี
สาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของ
คนพิการ ได้แก่ การห้ามเลือกปฏิบัติเพราะเหตุ
จากความพิการในทุกด้านที่เกี่ยวกับการจ้างงาน 
รวมถึงเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคล และจ้างงาน 
รวมทั้งความก้าวหน้าในอาชีพการงาน การปกป้อง
สิทธิของคนพิการเสมอภาคกับผู้อ่ืนด้วยการปรับ
และท าให้เงื่อนไขการท างานเอ้ือต่อคนพิการ 
รวมทั้งโอกาส ค่าจ้าง ความปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ รวมทั้งคุ้มครองแรงงาน การเข้าถึง
แผนงานด้านเทคนิคและแนะแนวอาชีพทั่วไป การ
บริการจัดหางานตลอดจนการฝึกอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง การส่งเสริมโอกาสการจ้างงานและ
ความก้าวหน้าในงานอาชีพส าหรับคนพิการใน
ตลาดแรงงาน  การช่วยเหลือในการจัดหางาน การ
จ้างงาน การได้กลับเข้าท างานอีกครั้ง การส่งเสริม
การประกอบอาชีพอิสระ การเป็นผู้ประกอบและ
เริ่มธุรกิจของตนเอง การว่าจ้างคนพิการเข้าท างาน
ในหน่วยงานภาครัฐ  ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ
ในหน่วยงานภาคเอกชน (ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2556) 

 จากพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้มี
การขับเคลื่อนเพ่ือสิทธิและความเท่าเทียมของคน
พิการในการมีอาชีพและมีงานท าอยู่ตลอดมา ทั้งที่
เป็นการบัญญัติในกฎหมายทั่วไปและกฎหมาย
เฉพาะ และเมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาญา
จักรไทย  พ.ศ. 2550  มีหลายมาตราที่บัญญัติและ
เกี่ยวข้องกับสิทธิ ศักดิ์ศรี ความเท่าเทียม การห้าม

เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ รวมทั้ งการเน้นย้ าถึง
บทบาทหน้ าที่ ของรั ฐหรื อประเทศ มี หน้ าที่
รับผิดชอบในการสร้างกลไก มาตรการเพ่ือน าไปสู่
สิทธิและความเท่าเทียมเหล่านั้น (ทวี เชื้อสุวรรณทวี, 
2551) นอกจากนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้สะท้อน
ปัญหา ข้อจ ากัด รวมทั้งจุดดีของการจัดการ
ส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการในอดีตโดยเฉพาะ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตลอดจนสภาพจริงที่เป็น
ปัจจุบัน กับแนวคิด เจตนารมณ์ สิทธิทางกฎหมาย
และนโยบายของคนพิการ ที่ช่วยให้เห็นทิศทาง
หรือแนวทางในการพัฒนา การปรับปรุงปฏิรูป
กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับคนพิการ ความ
พิการในแง่มุมต่าง ๆ ได้หลายประการ แต่อย่างไรก็
ตามหากสาระส าคัญ ประเด็ นข้อค้นพบจาก
งานวิจัยที่ผ่านมาและที่เป็นแนวทางเหล่านั้น มิได้
น ามาใช้หรือทดลองใช้อย่างชัดเจน อาจมีปัญหา
และข้อจ ากัดในการน าไปใช้ในสภาพจริง  ซึ่งจาก
งานวิจัยของ ดลพร เผือกคงและคณะ (2554) ได้สะท้อน 
ถึ งสภาพความเป็นจริ งและประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพของคนพิการที่ยังคงประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ 
การขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ และ
สอดคล้องกับ สุดา นุ่มพุ่ม (2549) ที่กล่าวว่าคน
พิการขาดรายได้เนื่องจากสภาพการท างานที่ไม่
มั่นคง รวมทั้งประสบปัญหา การมีหนี้สิน และไม่มี
ความพึงพอใจในการท างาน ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควร
ท าความเข้าใจกับข้อค้นพบ หรือผลการวิจัยที่ผ่าน
มา และน าไปทดลองใช้ในสภาพจริง บนพ้ืนฐาน
ของการมีส่วนร่วมของคนที่ เกี่ยวข้องและหา
ข้อสรุป เ พ่ือช่ วยให้ เห็นความเป็น ไป ได้ จาก
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ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปฏิรูปกฎหมายและ
นโยบายทางด้านอาชีพของคนพิการที่เป็นรูปธรรม
มากข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

  เพ่ือสร้างแบบจ าลอง เกี่ยวกับนโยบาย
และกฎหมายทางด้านการส่งเสริมอาชีพส าหรับคน
พิการ และเพ่ือศึกษาหาข้อสรุปเกี่ยวกับสภาพการ
บังคับใช้กฎหมายในอดีต ปัจจุบัน และแนวทางใน
การปฏิรูปนโยบายและกฎหมายในอนาคตเกี่ยวกับ
การส่งเสริมอาชีพ  
 

 
 

นิยามศัพท์ 
  นโยบายสังคม หมายถึง แผนงาน หรือ
นโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและการ
สร้างรายได้ของคนพิการ 
  กฎหมายด้านอาชีพ หมายถึง กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ 
รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศหรืออนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิคนพิการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และการมี
รายได้ของคนพิการ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย เป็นไปตาม
กระบวนการวิจัยแบบ PAR   

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการวิจัยแบบ PAR   

ผู้เกี่ยวขอ้ง
ผู้สนใจอืน่ ๆ

ในสังคม 
ชุมชน คนพิการ 

ครอบครัว 

นายจ้าง/  
เจ้าของสถาน
ประกอบการ 

 นักวิจัย/
ทีมวิจัย 

 

ขั้นที่ 1: การพัฒนาความคิดและความ
เข้าใจด้านคนพิการ/กฎหมายร่วมกัน 

ขั้นที่ 2 : การรวบรวมข้อมูล  
เรียนรู้  และวางแผนการจัด
อาชีพคนพิการร่วมกัน 

ขั้นที่ 4 : น าแผนไป
ป ฏิ บั ติ (Action)แ ล ะ
ประเมินผล(Evaluation) 

ขั้นที่ 3: การวางแผน วางแนวทางการ
จัดอาชีพส าหรับคนพิการร่วมกัน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

  กลุ่มตัวอย่าง จ านวนและการเลือก
ผู้เข้าร่วมการวิจัย (Participants) 
   กา ร วิ จั ย นี้ เ ป็ น ง า น วิ จั ย เ ชิ ง
คุณภาพ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม(Participatory Action Research: PAR) 
ผู้เข้าร่วมการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ เป็นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับคนพิการและแสดงความสมัครใจ 
ต้องการจะท างานเพ่ือช่วยเหลือคนพิการในการ
ประกอบอาชีพและมีงานท าส าหรับคนพิการ 
ประกอบด้วย ภาคส่วนละ 3-5 คน โดยผู้เข้าร่วม
วิจัย ประกอบไปด้วย 

1) เป็นคนพิการทุกประเภท อายุ 
15 ปีขึ้นไป มีความพิการไม่รุนแรงและสามารถ
สื่อสาร รวมทั้งแสดงความเห็น หรือให้ข้อมูลได้  

2) เป็ นผู้ ปกครองหรือผู้ ดู แล
หลัก/ใกล้ชิดกับคนพิการ 

3) เป็นนายจ้าง /เจ้าของสถาน
ประกอบการ/นักธุรกิจ เจ้าของสถานที่นั้นมาอย่าง
น้อย 1 ปี 

4) ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น ตัวแทน
ภาครัฐ เอกชน ผู้น าชุมชน สมาชิกชุมชน เป็นต้น 

5) มีความสมัคร ใจในการให้
ข้อมูลและเข้าร่วมโครงการวิจัย  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสัมภาษณ์คนพิการ ครอบครัวคน
พิการที่อยู่วัยท างานและในชุมชน  
  แบบการบันทึกการเรียนรู้ของทีมวิจัย  
   

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ขั้นที่ 1 : การพัฒนาความคิดและความ
เข้าใจด้านคนพิการ/กฎหมายร่วมกัน 
  จัดการประชุมเพ่ือคัดเลือกหน่วยงานและ
บุคคลที่เข้าร่วมการวิจัย ด้านการประกอบอาชีพ
และการมีงานท าของคนพิการ พร้อมทั้งชี้แจง
วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด กระบวนทัศน์ และ
วิธีการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research: PAR) ให้ทีม
วิจัยเครือข่ายพร้อมทั้งรับฟังปัญหาของคนพิการ
และหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือมาก าหนดกิจกรรมที่จะ
เกิดข้ึนในการท าวิจัยในพ้ืนที่เป้าหมาย  
  ขั้นที่ 2 : การรวบรวมข้อมูล  เรียนรู้ 
และวางแผนการจัดอาชีพคนพิการร่วมกัน 

ลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูลภาคสนาม ณ ศูนย์
ราชการ ของชุมชนภาคอุตสาหกรรม และชุมชน
เกษตรกรรม  รวมทั้งสถานประกอบการ จ านวน 2 
ชุมชน โดยการนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์หัวหน้า
หน่วยงานราชการ และ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้าน
ข้อมูลกับคนพิการ รวมทั้งสถานประกอบการที่
ต้องการรับคนพิการเข้าท างานของทั้ งชุมชน
ภาคอุตสาหกรรม และชุมชนเกษตรกรรม 
  ขั้นที่ 3 : การวางแผน วางแนวทางการจัด
อาชีพส าหรับคนพิการร่วมกัน 

 จัดการประชุมโดยเชิญผู้เข้าประชุมที่เป็น
ทีมวิจัยเครือข่ายในพ้ืนที่ชุมชนภาคอุตสาหกรรมใน
จังหวัดอยุธยา และชุมชนเกษตรกรรมในจังหวัด
สุรินทร์ เ พ่ือชี้แจงรายละเอียดวางแผนในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้น ที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูลในพ้ืนที่ และเป็นข้อตกลงร่วมกันในการหา
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แนวทางเ พ่ือแก้ ไขปัญหาที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ประกอบอาชีพและการมีงานท าของคนพิการใน
ชุมชน และจากข้อมูลและข้อสรุปจากการประชุม 
พบว่าต้องการจัดตั้งศูนย์บริการด้านอาชีพของคน
พิการ ในชุ มชน  เ พ่ื อ เป็ นศู นย์ ก ล า ง ในกา ร
ประสานงานระหว่างคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ 
และสถานประกอบการ 

ขั้นที่ 4 : น าแผนไปปฏิบัติ(Action) 
และประเมินผล(Evaluation) 
  จากข้อมูลและข้อสรุปจากการ
ประชุม ที่ต้องการจัดตั้งศูนย์บริการด้านอาชีพของ
คนพิการในชุมชน จึงได้วางแผนร่วมกันในการตั้ง
ศูนย์ทดลองในการประสานงานด้านอาชีพของคน
พิการในชุมชน โดยมีระยะเวลาด าเนินการ 3 เดือน 
และได้ด าเนินการประเมินผล กิจกรรมดังกล่าว  
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เน้นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ด้วยการใช้
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยมีการ
ตรวจสอบความถู กต้ อ งของข้ อมู ล โดยการ
เปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงอุปนัย และการ
ตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากการตรวจสอบสาม
เส้ าด้ านวิ ธี รวบรวมข้อมูล  (Methodological  
Triangulation) และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ กันเพ่ือรวบรวมข้อมูลและใช้การสังเกต
ควบคู่กับการสัมภาษณ์ พร้อมกันนั้นศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมจากแหล่งเอกสาร หรือท าการซักถามผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ และปรับแก้ไขผลการวิจัยให้มีความ
สมบูรณ์จากข้อวิพากษ์ของผู้ เชี่ยวชาญ และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านอาชีพของคนพิการ 
 

สรุปผลการวิจัย 

  ผลการศึกษาพบว่า แบบจ าลองเกี่ยวกับ
นโยบายและกฎหมายทางด้านอาชีพส าหรับคน
พิการโดยการถอดบทเรียน เกี่ยวข้องกับศูนย์
ประสานงานอาชีพส าหรับคนพิการที่เป็นตัวกลาง
ในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
ส านักงานพัฒนาสังคมจังหวัด  ส านักงานจัดหางาน
จังหวัด เป็นต้น และสถานประกอบการที่ท าให้คน
พิการมีอาชีพที่ต้องการมีผู้พิการเข้าท างานเพ่ือ
น าไปสู่การใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีในธุรกิจ 
นอกจากนั้นศูนย์ประสานงานอาชีพส าหรับคน
พิการ ยังเป็นจุดที่ให้บริการคนพิการ ในการให้
ข้อมูลและประสานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
และสุขภาพ ซึ่งสามารถเขียนเป็น แบบจ าลองได้ดัง 
แผนภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  แบบจ าลองศูนย์บริการด้านอาชีพส าหรับคนพิการ 
 
  ข้อสรุ ป เกี่ ย วกับสภาพการบั งคับ ใช้
กฎหมายในอดีต พบการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการใน
การประกอบอาชีพ กฎหมายเกี่ยวกับคนพิการของ
ไทยในอดีต ยังมีทิศทางของความชัดเจนในการ
น าพาคนพิการเข้าสู่อาชีพและการมีส่วนร่วมของ
สังคมในการก าหนดนโยบายและกฎหมายยังมีน้อย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเกี่ยวกับการจ้างงาน การ
จัดบริการการคมนาคม การประกันสุขภาพ 

สภาพการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน
พบว่ามีการสนับสนุนให้คนพิการได้มีอาชีพ เปิด
โอกาส ให้คนพิการกับบุคคลปกติสามารถอยู่
ร่วมกันในสังคม รวมทั้ง คนพิการมีความรู้ทาง
กฎหมายและการใช้สิทธิทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับอาชีพและการจ้างงานคนพิการเพ่ิมมากข้ึน  

แนวทางหรือวิธีการในการปฏิรูปนโยบาย
และกฎหมายในอนาคตเกี่ยวกับการบริการอาชีพ 

พบว่าการสนับสนุนและส่งเสริมมาตรา 35 คือการ
ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องมี
นโยบายให้สัมปทานจัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าของ
คนพิการ หรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้าง
คนพิการ จึงจะเป็นนโยบายที่เอ้ือต่อการการมี
รายได้ของคนพิการ 
 
อภิปรายผล  

จากผลการศึกษาพบว่า แบบจ าลอง
เกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายทางด้านบริการ
อาชีพส าหรับคนพิการโดยการถอดบทเรียน 
เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการอาชีพส าหรับคนพิการ ที่
เชื่อมโยงระหว่าง การศึกษา อาชีพ และสุขภาพ  

ด้วยความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐกับ
การท างานเกี่ยวกับคนพิการ ที่ยังไม่สามารถเป็นที่
พ่ึงของคนพิการได้ การรวมกลุ่มเพ่ือจัดตั้งศูนย์ของ

ศูนย์บริการด้านอาชีพ
ส าหรับคนพิการ 

อาชีพของ

คนพิการ 

สุขภาพ
การศึกษา 

คนพิการ 
ครอบครัวคนพิการ 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

สถาน
ประกอบการ 
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คนพิการจึงเป็นทางออกเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันและเป็นที่พ่ึงของคนพิการ จากการที่คนพิการมี
มุมมองจากประสบการณ์ตรง และการบอกเล่า
ร่วมกันว่า ภาครัฐในชุมชนไม่เห็นถึงความส าคัญ
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนพิการมากนัก ขาดการ
ประสานงานหรือสนับสนุนที่ดีจากรัฐ การให้ข้อมูล
ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
คนพิการที่ยังไม่มีความชัดเจน ความคาดเคลื่อน
ของข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการให้บริการระหว่าง
ฝ่ายบริหารกับฝ่ายปฏิบัติการในหน่วยงานเดียวกัน 
และการให้บริการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
ที่ไม่ตรงกันและไม่ประสานส่งต่อกัน จึงเป็นสิ่งที่ท า
ให้คนพิการมีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือระหว่างคน
พิการด้วยกัน ด้วยเหตุผลของความเหมือนใน
สถานการณ์ของปัญหาที่ต้องเผชิญ การสื่อสารด้าย
ภาษาที่มีความเข้าใจ และเป็นภาษาที่สื่อสารเฉก
เช่นเดียวกับกับติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐแต่ขาด
ความเข้าใจ ดังนั้นการรวมกลุ่มคนพิการจึงเสมือน
เป็นตัวแทนที่ท างานเพ่ือคนพิการ  ซึ่งกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการสังเกตแบบมีส่วนร่วมคือ 
การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ ในพ้ืนที่   โดย
สอดคล้องกับ แนวคิดที่เกิดขึ้นในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2556  มาตรา 20/3  ร่วมทั้งเป็นอีกหนึ่ง
บทบาทในการสร้ างความเข้า ใจให้กับสถาน
ประกอบการที่มีคนพิการเข้าไปท างานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติ
ที่ มี ใ ห้ ร ะห ว่ า ง กั น  โ ด ยบทบาทหน้ า ที่ ข อ ง
ศูนย์บริการ ท าหน้าที่ประสานงานด้านอาชีพทั้ ง
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ให้ข้อมูล

ข่าวสารสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ  รับฟังปัญหา
และให้ความช่วยเหลือ  ให้ค าแนะน าในการ
จัดเตรียม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาชีพหรือ การติดต่อหน่วยง านต่าง ๆ เช่น 
เอกสารการสมัครงาน  เอกสารการขึ้นทะเบียน  
เอกสารการกู้ยืมเงินกองทุนฯ เป็นต้น ซึ่งเป็น
แนวทางในการเป็นที่พ่ึงของประชาชน 

และแม้ว่าศูนย์บริการด้านอาชีพของคน
พิการจะเน้นและให้ความส าคัญเกี่ยวกับการมี
อาชีพและการมีรายได้ของคนพิการ  แต่ประเด็น
ในการเข้ารับบริการยังคง เกี่ยวโยงไปสู่ เรื่องของ
สุขภาพ การศึกษาของคนพิการ  ดังนั้นศูนย์ที่
เกิดขึ้นในชุมชน  คนพิการเห็นว่าน่าจะเป็นที่พ่ึง
ของคนพิการในการเป็นคนกลาง เชื่อมโยงเรื่องราว
ต่าง ๆ ที่เป็นความต้องการในด้านสิทธิของคน
พิการ หรือต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของคน
พิการ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
ได้อีกทางหนึ่ง 

 
สภาพการบังคับใช้กฎหมายในอดีต พบ

การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในการประกอบอาชีพ  
  ประเด็นการเลือกปฏิบัติต่อคน

พิการในการประกอบอาชีพและมีงานท าของคน
พิการไทยยังเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังการศึกษาของ 
วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ (2546) พบว่า กฎหมาย
ไทยมีถ้อยค าที่แสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติอย่าง
ชัดแจ้งกว่า 10 ฉบับ และเปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจ
อีกประมาณกว่า 50 ฉบับ รวมทั้งการศึกษาของ 
ทวี เชื้อสุวรรณทวี (2548) พบว่ากฎหมายเกี่ยวกับ
คนพิการของไทย ยั งมีทิศทางในการพัฒนา
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ช่วยเหลือคนพิการ ความชัดเจนของการน าพาคน
พิการเข้าสู่อาชีพ และการมีส่วนร่วมของสังคมใน
การก าหนดนโยบายและกฎหมายยั งมีน้ อย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเกี่ยวกับการจ้างงาน การ
จัดบริการการคมนาคมหรือการเดินทางไปสถานที่
ท างานและสถานบริการ ที่การขนส่งสาธารณะเข้า
ไม่ถึงโดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบท การไม่สามารถจัด
สวัสดิการการประกันสุขภาพ และการเจ็บป่วยใน
การท างาน คนพิการทางการเห็นและคนพิการ
รุนแรงยังคงมีอัตราการจ้างงานที่ต่ า  ถูกเลือก
ปฏิบัติ  คนพิการยังไม่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่
เพียงพอในการด ารงชีวิต (National Council on 
Disability, 2007) ดังนั้นภาพของสิ่งที่ปรากฏกับ
คนพิการในอดีตยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง
ถึงปัจจุบันผ่านประสบการณ์ตรง และค าบอกเล่า 
แม้บางอย่างมีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นใน
ปัจจุบัน แต่ค าบอกเล่าที่บ่อยครั้งยังคงอยู่ที่ความ
ทรงจ าที่ เป็นผู้ถูกกระท า  อันมาจากความไม่
ชัดเจนของกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่คนในสังคมใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติต่อกันในสังคม การเห็น
ความส าคัญของคนพิการ รวมทั้งการขาดสิ่งที่จะ
มาสนับสนุนให้คนพิการได้มีพ้ืนที่ยืนในสังคมเพ่ิม
มากขึ้น และเปิดโอกาสให้เข้าถึง เฉกเช่นเดียวกับ
สิ่งที่คนในสังคมได้รับ 

 
สถานการณ์เกี่ยวกับอาชีพของคนพิการ

ในปัจจุบัน  
  การสนับสนุนให้คนพิการได้มี

อาชีพ การเปิดโอกาส ให้คนพิการกับบุคคลปกติ
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็น

ถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม
มากขึ้น พบเห็นได้ในปัจจุบันมากขึ้น  เป็นการเปิด
โอกาส ให้คนพิการกับบุคคลปกติสามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมของการประกอบอาชีพได้อย่างเท่า
เทียมกัน เพ่ือให้คนพิการแสดงถึงความสามารถ
ของตนเองในการหารายได้ พ่ึงพาตนเอง และ
สามารถเลี้ยงครอบครัว และยังเป็นการแบ่งเบา
ภาระของสังคมและภาครัฐในการดูแลคนพิการอีก
ทางหนึ่ง มีการเปิดกว้างและให้โอกาสในการ
ประกอบอาชีพของคนพิการมากขึ้น นายจ้าง 
สถานประกอบการและเพ่ือนร่วมงานยอมรับใน
ความสามารถของคนพิการมากขึ้น มีแนวโน้มใน
การจ้างงานคนพิการเพ่ิมขึ้นในอนาคต พบว่าคน
ทั่วไปมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการมองว่าคนพิการเป็น
ผู้มีศักยภาพ  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน
และบุคคลทั่วไปมากขึ้น และในขณะเดียวกันคน
พิการก็มองว่าได้รับการช่วยเหลือและความเป็น
มิตรจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและเห็นว่าทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชนควรให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ทั้งนี้ควรบัญญัติ
เป็นกฎหมายเพ่ือให้การคุ้มครอง และส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่ างยั่ งยืน  ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพา ขจรธรรม (2547) 
ที่ได้ท าการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการประกอบ
อาชีพของคนพิการโดยการรวบรวมองค์ความรู้และ
การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาชีพของคนพิการในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 
2534 – 2545 พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มี
เจตคติเชิงบวกต่อคนพิการ แต่ยังขาดความรู้และ
ความเข้าใจเรื่องคนพิการ รวมทั้งความพร้อมใน
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การจัดเครื่องอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในสถานที่
ท างานและเห็นว่าคนพิการสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาพการท างานและท่ีท างานได้ 

  ส าหรับในหน่วยงานภาครัฐ แม้
จะมีกฎหมายออกมาบังคับ แต่ในความเป็นจริงการ
รับคนพิการเข้าท างานในหน่วยงานภาครัฐยังมีน้อย 
มีบางหน่วยงานที่ เลือกปฏิบัติกับคนพิการทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น การก าหนดคุณสมบัติ
การสมัครเข้าท างานของคนพิการไว้ว่าต้องไม่พิการ 
เป็นต้น 

  โอกาสที่เกิดขึ้นกับคนพิการท าให้
คนพิการมีแนวโน้มในการแสวงหาความรู้ทาง
กฎหมายและการใช้สิทธิทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับอาชีพและการจ้างงานคนพิการเพ่ิมมากขึ้น  
กลุ่มองค์กรคนพิการและกลุ่มผู้ปกครองมีแนวโน้ม
ที่มีระดับความรู้เกี่ยวกับคนพิการมากขึ้น และ
ข้อมูลในเชิงคุณภาพพบว่าคนพิการส่วนใหญ่จะ
ทราบเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับ
ตนเองเช่น เดียวกับกลุ่ มนายจ้ างหรือสถาน
ประกอบการจะมีความรู้เกี่ยวกับการใช้หรือปฏิบัติ
ตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการในเบื้องต้น 
เช่น อัตราส่วนการรับคนพิการเข้าท างานเมื่อเทียบ
กับจ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นสิ่งที่
ถูกบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
  สิ่งที่ค้นพบ คือการเปิดโอกาสที่แท้จริง
ให้กับคนพิการ ซึ่งมีการมองคนพิการ เป็นเหมือน
คนทั่วไปที่มีคุณค่า มีศักยภาพ สอดคล้องกับ
แนวคิดของการเสริมพลังอ านาจที่มองคนอย่างมี
คุณค่ า  และมี อ าน าจ ในการ เลื อกตั ดสิ น ใจ    

(Nosek, 1992; Gutierrez, Parsons & Cox, 1998; 
Wils, 2001) มาตราต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไม่ได้มีผลต่อการ
โน้มน้าวในการเปิดโอกาสให้กับคนพิการ  และการ
มองคนพิการโดยแฝงด้วยอคติ และการหวัง
ผลประโยชน์ โดยมองว่าการปฏิบัติกับคนพิการ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ในมาตราต่าง ๆ จะน ามาช่วยให้เกิด
ผลประโยชน์ได้อย่างไร ดังนั้นการเปิดโอกาสเหล่านี้
จึงท าให้คนพิการหลายคนเลือกที่จะไม่ใช้โอกาสที่
สังคมมอบให้ จากการได้รับโอกาส แต่เลือกกลับไป
ด าเนินชีวิตตามวิถีชีวิตที่คุ้นชิน 

 
การปฏิรูปนโยบายและกฎหมายใน

อนาคตเกี่ยวกับการบริการอาชีพ  
  พบว่า การสนับสนุนและส่งเสริม

มาตรา 35 คือการให้นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการมีนโยบายให้สัมปทานจัดสถานที่
จ าหน่ายสินค้าของคนพิการ หรือ บริการจัดจ้าง
เหมาช่วงงานหรือจ้างคนพิการซึ่งเป็นนโยบายเอ้ือ
ต่อการการมีรายได้ของคนพิการ เนื่องจาก มาตรา 
35 เน้นให้คนพิการมีโอกาสในการประกอบอาชีพ
อิสระ เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะการด าเนินชีวิต
ของผู้พิการ ซึ่งเอ้ือต่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
ในการเข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพและการ
สร้างรายได้  แต่ยังพบปัญหาที่นายจ้างหรือสถาน
ประกอบการไม่กล้าปฏิบัติ ตามนโยบายที่ส่งเสริม
และสนับสนุนมาตรา 35 เนื่องจากยังไม่เข้าใจ
กฎหมายอย่างดีพอ และการตีความกฎระเบียบ
ต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ควรน ามาพิจารณาเพ่ือให้เกิด
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ความชัดเจนในการน าไปปฏิบัติ เนื่องจากความไม่
แน่ใจและความไม่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับการตีความการด าเนินการตามมาตรา 
35 ในสถานประกอบการ ท าให้ผู้ประกอบการไม่
มั่นใจในการปฏิบัติ ตามมาตรา 35 จึงท าให้คน
พิการขาดรายได้ ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ 
ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต นอกจากนั้น ในมาตรา 35 
นี้ยังสอดคล้องกับลักษณะความพิการบางประเภท
ของคนพิการ หรือสิทธิของผู้ดูแลคนพิการที่ปรากฏ
ชื่อในบัตรคนพิการที่สามารถท างานแทนคนพิการ
ได้ ท าให้ครอบครัวมีโอกาสใกล้ชิดคอยช่วยเหลือ
สนับสนุนดูแลคนพิการได้มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้องไป
ท างานในที่ห่างไกล  ลดความห่วงความกังวลของ
ครอบครัวที่มีต่อคนพิการ ที่กลัวว่าปัญหาจะเกิด
ขึ้นกับคนพิการอันจะอาจส่งผลกระทบมาสู่ผู้ดูแล
ต่อไปได้ ดังนั้น พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชี วิ ตคนพิการ (ฉบับที่  2 ) พ .ศ .2556  
มาตรา 35 นี้จึงเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับบริบท
ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ หากจะต้องมี
ความชัดเจนในรายละเอียดที่น ามาสู่แนวทางใน
การปฏิบัติ เนื่องจากจะต้องเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย 
ทั้ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  น า ย จ้ า ง ห รื อ ส ถ า น
ประกอบการ และคนพิการการและครอบครัวคน
พิการ ที่หากไม่มีความชัดเจนแล้วจะท าให้เกิดการ
ตีความที่แตกต่างกัน  อันจะส่งผลต่อรายได้ความ
เป็นอยู่ในครอบครัวของคนพิการตามมา 

  นอกจากนั้น การเตรียมความ
พร้อมในอาชีพ ในการให้คนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการได้มีอาชีพอิสระเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและ
มีความจ าเป็น เพ่ือให้คนในครอบครัวมีรายได้ใน

การเลี้ยงดูคนในครอบครัว สิ่งที่มีความจ าเป็น
ส าหรับการมีรายได้อิสระคือ การมีเงินทุนและ
ตลาดรองรับในการผลิตสินค้า ซึ่งในการที่จะได้รับ
การสนับสนุนทุนดังกล่าวทางภาครัฐก็มีนโยบายใน
การสนับสนุน แต่กระบวนการขั้นตอนติดต่อ
ประสานงานเพื่อขอรับบริการหลายขั้นตอน และใช้
เวลานาน ท าให้เกิดความยากล าบากในการขอใช้
บริการ รวมทั้งมีข้อจ ากัดเนื่องจากการเดินทาง 
รวมทั้งจ านวนเงินที่ให้กู้ยืมไม่เพียงพอต่อการน าไป
สนับสนุนการประกอบอาชีพ ดังนั้น หากนายจ้าง
และสถานประกอบการ มีการวางแผนในการให้
โ อกาสคน พิการ เ ข้ า ไปมี ส่ ว น ร่ ว ม ในสถาน
ประกอบการตามมาตรา 35  ก็จะเป็นโอกาสและ
เป็นทางเลือกให้กับสถานประกอบการและคน
พิการในการที่จะท าให้คุณภาพชีวิตของคนพิการดี
ขึ้น  ไม่เช่นนั้นคนพิการและครอบครัวคนพิการก็
ยังคงจะต้องพ่ึงพิงเบี้ยคนพิการ ที่เป็นรายได้หลัก
ของครอบครัวในการน ามาใช้จ่ายในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

ระดับนโยบาย 
  1 .  ภ าครั ฐ คว รปฏิ รู ปน โ ยบ ายและ
กฎหมายโดยศูนย์บริการคนพิการมีบทบาทใน
ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพคนพิการมากข้ึน 
  2. ภาครัฐควรให้สิทธิ พิ เศษทางภาษี 
ส าหรับสถานประกอบที่รับคนพิการขั้นรุนแรงเข้า
ท างาน เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
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  ระดับปฏิบัติการ 
  1. ภาครัฐควรพัฒนาหลักสูตรเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพส าหรับคนพิการที่จะท าหน้าที่ด าเนินการ
ศูนย์บริการคนพิการในชุมชน หลักสูตรเพ่ือเตรียม
ความพร้อมของคนพิการ และการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรฝึกอาชีพ  

2. ควรมีประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ไปสู่สถานประกอบการ และผู้ที่เก่ียวข้องกับการ 
ประกอบอาชีพของคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ 
เกี่ยวกับระเบียบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
สนับสนุนส่งเสริมมาตรา 35 คือการให้นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการให้สัมปทานจัด
สถานที่จ าหน่ายสินค้า หรือ บริการจัดจ้างเหมา
ช่วงงานหรือจ้างในรูปแบบต่างๆเช่น สื่อโทรทัศน์ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
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