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บทนำ
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ เป็ นเจ้ าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคน
พิการ ครัง้ ที่ 9 ประจาปี 2560 และงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 4 ภายใต้
หัวข้ อ “นวัตกรรมเพื่อการเข้ าถึงของคนทังมวล”
้
(Innovation towards Accessibility for All) เพื่อเป็ น
การเข้ าถึงคนพิการทุกประเภทประกอบด้ วย บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเห็น , บุคคลที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ ยิน , บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเคลื่อนไหว บุคคลที่มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการพูดและภาษา
บุคคลที่มีความบกพร่ องทางพฤติกรรมหรื ออารมณ์ บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้ อน นอกจากนี ้
เรายังตระหนักถึงความสาคัญในการทาให้ คนพิการทุกคนได้ รับโอกาสที่เท่าเทียมกับคนปกติ ทังด้
้ าน
การศึกษา ด้ านเทคโนโลยี และด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าถึงได้ ในสังคม
ในการจัดงานครัง้ นี ้ มี ผลงานวิชาการด้ านคนพิการในระดับชาติ ซึ่งประกอบด้ วย บทความ
วิจัยและบทความวิชาการในระดับชาติ จานวน 26 เรื่ อง นวัตกรรมลดความเหลื่อมล ้า จานวน
9 ผลงาน และนิทรรศการวิชาการ จานวน 15 เรื่ อง สาหรับผลงานทางวิชาการด้ านคนพิการในระดับ
นานาชาติ ประกอบด้ วยการนาเสนอผลงานด้ วยปากเปล่า (Oral Presentation) จานวน 13 เรื่ อ ง และ
การนาเสนอผลงานด้ วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) จานวน 15 เรื่ อง โดยผลงานแต่ละประเภทอยู่
ภายใต้ หวั ข้ อต่อไปนี ้
1. การออกแบบสาหรับคนทังมวล
้
2. เทคโนโลยีและงานวิจยั เพื่อพัฒนาสุขภาวะ
3. ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สงู อายุ
4. นวัตกรรมและงานวิจยั ทางสังคมกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. นวัตกรรมทางการศึกษา
การจัดงานในครัง้ นี ้นอกจากจะได้ รับความสนใจจากนั กวิชาการจานวนมากที่ส่งผลงานเข้ า
ร่วมแล้ ว ยังได้ รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพิจารณาคัดเลือก
ผลงาน ทาให้ ได้ ผลงานที่มีคณ
ุ ภาพและก่อให้ เกิดประโยชน์ในวงการคนพิการอย่างแท้ จริง
กองบรรณาธิ การหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า เอกสารวิชาการฉบับนี จ้ ะเป็ นประโยชน์ กับผู้ที่สนใจ
พัฒนางานด้ านคนพิการทุกท่านในการนาไปต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้ เกิดเป็ นนวัตกรรมที่สามารถลด
ความเหลื่อมล ้าให้ กบั ผู้พิการในสังคมไทยและสังคมโลกในอนาคต
ดร.สุธา เหลือลมัย
บรรณาธิ การ
ค

กิตติกรรมประกำศ
ในนามของประธานจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคนพิการครั ง้ ที่ 9 ภายใต้ หัวข้ อ
สัมมนานวัตกรรมเพื่อการเข้ าถึงของคนทังมวล
้
(Innovation towards Accessibility for All)
ขอขอบคุณกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและเครื อข่ายสถาบันการศึกษา ประกอบด้ วย
ส านัก งานพัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกริ ก มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว
เฉลิมพระเกียรติ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื น้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สมาคมสภาคนพิการ
ทุกประเภทแห่งประเทศไทย ที่ให้ ความร่วมมือในการจัดงานประชุมวิชาการฯ ครัง้ นี ้ ความร่วมมือครัง้ นี ้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิต รวบรวม เผยแพร่ผลงานวิชาการด้ านคนพิการสูส่ าธารณะทังในระดั
้
บชาติและ
ระดับนานาชาติ
การเป็ นเจ้ าภาพในครัง้ นี ้ เป็ นครัง้ ที่ 3 ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ ความ
ร่วมมือของสถาบันเครื อข่ายจานวน 17 แห่งซึง่ มีจานวนมากขึ ้นเมื่อเทียบกับในสองครัง้ แรก ในปี นี ้ถือ
เป็ นครัง้ แรกที่มีการจัดงานประชุมวิชาการในระดับชาติควบคู่กบั งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
จึงเป็ นโอกาสและความท้ าทายสาหรับวิทยาลัยราชสุดา สถาบันเครื อข่ายความร่ วมมือและผู้เข้ าร่ วม
งานทุกท่านในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับคนพิการและความพิการในแง่มมุ ต่างๆ ที่
กว้ างขวางขึ ้นขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ องค์ปาฐกถาพิเศษ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้ าร่วมงานทุกท่านที่มี
ส่วนช่วยผลักดันให้ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครัง้ ที่ 9 ประสบความสาเร็ จด้ วยดี และ
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครัง้ นี ้จะนาไปสูก่ ารพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการที่ก่อประโยชน์
แก่คนพิการทุกประเภทต่อไปในอนาคต
ดร.สุธา เหลือลมัย
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ภาคผนวก
 คาสั่ง กรมส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ ๕๖๙ /๒๕๕๙
เรื่อง แต่ งตัง้ คณะกรรมการด้ านวิชาการในการจัดการสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ ๙ ประจาปี ๒๕๖๐
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คากล่ าวต้ อนรับในพิธีเปิ ด
งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครัง้ ที่ 9 ประจาปี 2560
และการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 4
“นวัตกรรมเพื่อการเข้ าถึงของคนทังมวล”
้
(Innovation towards Accessibility for All)
โดย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิง่ แวดล้ อมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยมหิดล
(รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสติ )
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
************************************************************
เรียน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้บริหารองค์กรคนพิการ สือ่ มวลชน และผู้เข้ าร่วมงานทุกท่าน
กระผม รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้ อม
และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ในนามมหาวิทยาลัยมหิดล รู้สกึ เป็ นเกียรติอย่างยิ่งที่
ได้ เป็ นเจ้ าภาพร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครัง้ ที่ 9 ประจาปี 2560 และการสัมมนา
วิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 4
ผมรู้ สกึ เป็ นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ ต้อนรับทุกท่านสู่งานสัมมนาวิชาการด้ านคนพิการ ในฐานะที่
เป็ นเจ้ าภาพในงานประชุมวิชาการครัง้ นี ้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ ดาเนินงานด้ านการส่งเสริ มคุณภาพ
ชีวิตคนพิการตังแต่
้ เริ่ มก่อตังในปี
้
พ. ศ. 2431 มหาวิทยาลัยมหิดลถือเป็ นโรงเรี ยนแพทย์ที่เก่าแก่ที่สดุ
ของประเทศไทยที่ได้ รับรองปริญญาทางการแพทย์เป็ นครัง้ แรก ปั จจุบนั มีโรงพยาบาล คณาจารย์ และ
วิทยาลัยหลายแห่งที่อยูภ่ ายในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ ได้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบช่วยเหลือผู้พิการใน
ด้ านต่างๆ อาทิ การรักษาพยาบาล การฟื น้ ฟูสมรรถภาพ การศึกษา การบริ การวิชาชีพและการวิจยั
ทังนี
้ ้ยังส่งเสริ มให้ ผ้ พู ิการสามารถดารงชีวิตอิสระได้ ด้วยความเสมอภาค ให้ มีศกั ดิ์ศรี และโอกาสเท่า
เที่ยมกันในสังคม เพื่อสามารถสร้ างสรรค์ผลงานให้ แก่สงั คมได้
การสัมมนาครั ง้ นี ไ้ ด้ รับความร่ วมมื อจาก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิท ยาลัยมหิ ดล และกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานสาหรับความมุ่งมัน่ และทุ่มเทใน
การจัดงานประชุมครัง้ นี ้ในหัวข้ อ “นวัตกรรมเพื่อการเข้ าถึงของคนทังมวล”
้
นับว่าเป็ นความท้ าทายของ
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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ผู้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ และแบ่งปั นประสบการณ์ ว่าเราควรทาอย่างไรให้ คนพิการหรื อผู้ที่มีความ
ต้ องการพิเศษได้ รับโอกาสที่เท่าเทียมในการเข้ าถึงบริ การต่างๆ ในสังคม ด้ วยการอาศัยนวัตกรรม
หลากหลายประเภท ได้ แก่ อารยสถาปั ตย์หรื อการออกแบบเพื่อคนทังมวล
้
และการวิจยั เพื่อพัฒนาชีวิต
ให้ อยู่ดีมีสขุ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นสาหรับคนพิการ และผู้สงู อายุตลอดจนนวัตกรรมทางสังคม และการ
วิจัยเพื่อคุณภาพชีวิต และนวัตกรรมทางการศึกษา นอกจากนีเ้ ราจะได้ เรี ยนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญด้ าน
นวัตกรรมเกี่ยวกับการเข้ าถึง สาหรับคนทังมวล
้
ความท้ าทายสาหรับประเทศไทย 4.0 การเข้ าถึงข้ อมูล
ข่ า วสารและสัง คมของคนหูห นวกตาบอด อารยสถาปั ต ย์ ห รื อ การออกแบบเพื่ อ คนทัง้ มวลและ
เทคโนโลยีอานวยความสะดวก
การสัมมนาครัง้ นี ้จะเป็ นข้ อพิสจู น์ถึงความมุ่งมัน่ ของมหาวิทยาลัยมหิดลในการเปลี่ยนแปลง
ภูมิทศั น์ในสังคม สาหรับคนพิการในประเทศไทย และนานาประเทศ เราหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าสังคมของ
เราจะกลายเป็ นสถานที่ ที่สร้ างโอกาสที่ เท่าเที ยม กอรปกับการเข้ าถึงบริ การ และสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทังมวล
้
ขอให้ การสัมมนาในครัง้ นี ้ดาเนินการไปอย่างราบรื่ นตลอดการจัดงานทัง้ 2 วัน ขอบคุณครับ
****************************************************************

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
2

การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครั้งที ่ 4

คากล่ าวรายงานในพิธีเปิ ด
งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครัง้ ที่ 9 ประจาปี 2560
และการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 4
“นวัตกรรมเพื่อการเข้ าถึงของคนทังมวล”
้
(Innovation towards Accessibility for All)
โดย อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(นายสมชาย เจริญอานวยสุข)
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
*******************************************************
กราบเรี ยน

รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

กระผม ในนามของผู้ดาเนินการและผู้เข้ าร่ วมการสัมมนา ขอกราบขอบพระคุณรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ ว) เป็ นอย่างสูงที่
กรุ ณาให้ เกียรติมาเป็ นประธานในพิธีเปิ ดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 9 ประจาปี
2560 และการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 4 ในหัวข้ อเรื่ อง “นวัตกรรมเพื่อการ
เข้ าถึงของคนทังมวล”
้
(Innovation towards Accessibility for All) ในวันนี ้
กรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่ วมกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัย มหิดล เป็ น
เจ้ าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 9 ประจาปี 2560 และการสัมมนาวิชาการ
ระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั ง้ ที่ 4 ในหัวข้ อเรื่ อง “นวัตกรรมเพื่อการเข้ าถึงของคนทัง้ มวล”
(Innovation towards Accessibility for All) ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์ ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็น ทราบายเซ็นทารา ศูนย์ ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้ ง
วัฒนะ กรุงเทพมหานคร
การจัด งานสัม มนาวิช าการฯ ในวัน แรกจะประกอบด้ ว ย การปาฐกถาพิเ ศษโดยวิทยากร
ปาฐกถาพิเศษ เรื่ อง “นวัตกรรมเพื่อการเข้ าถึงของคนทังมวล:ความท้
้
าทายสู่ยคุ ประเทศไทย 4.0” การ
อภิปรายเสวนา เรื่ อง การขับเคลื่อนและการพัฒนาการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับทุกคน มี
การนาเสนอผลงานวิชาการทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผลงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้ อง จานวน 30
เรื่ อง การจัดนิทรรศการ และการประกวดนวัตกรรมลดความเหลื่อมล ้าทางสังคมและการนาเสนอผลงาน
ภายใต้ 5 หั ว ข้ อหลัก ได้ แก่ (1) การออกแบบส าหรั บ คนทั ง้ มวล (2) เทคโนโลยี เ พื่ อ สุข ภาวะ
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

3

(3) ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ (4) นวัตกรรมทางสังคม
กับการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิต (5) นวัตกรรมทางการศึกษา และวันที่สองปาฐกถาพิเศษ เรื่ อง
“การออกแบบเพื่อการเข้ าถึงของคนทังมวลและเทคโนโลยี
้
สิ่งอานวยความสะดวก สาหรับคนพิการ”
และนาเสนอผลงานวิชาการที่เข้ ารับรางวัล พิธีปิด โดยมีผ้ เู ข้ าร่ วมการสัมมนาฯ จากหน่วยงานภาครัฐ
สถาบัน การศึกษา องค์กรด้ านคนพิการ คนพิการ ตลอดจนผู้สนใจทัว่ ไป จานวนประมาณ 800 คน
บัดนี ้ ได้ เวลาอันสมควรแล้ ว ผมขอกราบเรี ยนเชิญรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง การพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กรุ ณาให้ เกียรติ มอบรางวัลผลงานวิชาการนวัตกรรมดีเด่น จานวน
13 รางวัล และการมอบธงเจ้ าภาพกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรีในปี 2561 และกล่าว
เปิ ดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 9 ประจาปี 2560 และการสัมมนาวิชาการระดับ
นานาชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 4 ต่อไป
ขอกราบเรี ยนเชิญและขอขอบพระคุณครับ

************************************************************

4

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
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คากล่ าวเปิ ดงาน
งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครัง้ ที่ 9 ประจาปี 2560
และการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 4
“นวัตกรรมเพื่อการเข้ าถึงของคนทังมวล”
้
(Innovation towards Accessibility for All)
โดย รัฐมนตรี ประจากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
(พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ ว)
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
************************************************
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
คณะวิทยากร คณาจารย์ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรด้ านคนพิการ
และผู้เข้ าร่วมการสัมมนาทุกท่าน
ผมมีความยินดีที่ได้ มาเป็ นประธานเปิ ดการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ
ครัง้ ที่ 9 ประจาปี 2560 และการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 4 เรื่ อง “นวัตกรรม
เพื่อการเข้ าถึงของคนทังมวล”
้
(Innovation towards Accessibility for All) ซึง่ จัดโดยกรมส่งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่ วมกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครื อข่ายทุก
หน่วยงานในวันนี ้
รั ฐ บาล มี น โยบายให้ ความส าคัญ กั บ การยกระดับ คุณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
ลดความเหลื่อมล ้าของสังคม การสร้ างโอกาสเข้ าถึงบริ การและสวัสดิการของรัฐ อันเป็ นสิทธิพื ้นฐาน
และการพัฒนาประเทศในระยะยาวภายใต้ “ประเทศไทย 4.0 ” เป็ นจุดเริ่ มต้ นในการขับเคลื่อนไปสูก่ าร
เป็ นประเทศที่มนั่ คง มั่ง คั่ง และยั่ง ยื น ซึ่ง เป็ น ยุท ธศาสตร์ ในการพัฒนาประเทศ ให้ บรรลุวิสัยทัศ น์
ดังกล่าว จาเป็ นต้ องขับเคลื่อนประเทศด้ วยฐานความรู้ การปฏิรูปการวิจยั การพัฒนา และนวัตกรรม
เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั เศรษฐกิจและสังคมฐานราก สร้ างชุมชนสังคมเข้ มแข็ง เป็ นการผนึกกาลังของ
ทุกภาคส่วนภายใต้ แนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกกาลังกับเครื อข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงบุคลากรทัง้
ในประเทศและระดับต่างประเทศ
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สาหรับการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการในครัง้ นี ้ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ จึงได้ ม่งุ เน้ นการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิชาการ งานวิจยั นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ของในยุคดิจิทลั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเตรี ยมความพร้ อมของประเทศที่จะก้ าวสู่สงั คมผู้สงู อายุอย่างเต็มรู ปแบบ และในจานวน
นันมี
้ คนพิการอยู่ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ดังนัน้ จึงควรให้ ความสาคัญกับการนาเสนอรู ปแบบของการ
สร้ างสังคมเพื่อคนพิการ และผู้สงู อายุ ให้ ได้ รับการอานวยความสะดวกในการดารงชีวิตประจาวัน และ
การทากิจกรรมร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข
ผมขอขอบคุณท่านผู้บริ หารสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ านคนพิการใน
วันนี ้ ที่ได้ มีความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึง
การขับเคลื่อนผลงานวิชาการ งานวิจยั นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก การออกแบบเพื่อ
ทุกคน ไปสูก่ ารปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อนาไปสูก่ ารลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และกระจายโอกาส
ในการเข้ าถึงบริ การของรัฐ ทาให้ คนพิการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีศกั ดิ์ศรี และคุณค่าของมนุษย์ และเป็ น
ส่วนหนึง่ ของสังคมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม อย่างเต็มภาคภูมิตอ่ ไป
ในโอกาสนี ้ ผมขอขอบคุณ ท่ า นผู้บ รรยายพิ เ ศษ วิ ท ยากรผู้ท รงคุณ วุฒิ ผู้น าเสนอผลงาน
วิชาการทุกท่าน และผู้เข้ าร่ วมการสัมมนาวิชาการ ทุกท่าน และหวังว่าทุกท่านจะได้ รับประโยชน์จาก
การสัมมนาในครัง้ นี ้ และผมขอเปิ ดการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 9 ประจาปี 2560
และการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 4 ณ บัดนี ้ ครับ
***************************************************
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ปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการเข้ าถึงของคนพิการ : ความท้ าทายสู่ยุคประเทศไทย 4.0”
ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท)
และอดีตผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
*********************************************

ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ผู้แทน
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เป็ นเครื อข่ายการวิจยั พัฒนา คณาจารย์ นักวิจยั นักพัฒนา นักวิชาชีพ
ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้นากลุม่ องค์กรของคนพิการ ผู้เข้ าร่วมสัมมนา สื่อมวลชน และท่านผู้มีเกียรติ
ทุกท่าน
ผมมีความยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่วนั นีไ้ ด้ มาร่ วมในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ
ครัง้ ที่ 9 ประจาปี 2560 และการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 4 ซึง่ จะเป็ นพื ้นที่
การเรี ยนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างกันที่สาคัญ ในการทางานแบบพันธมิตรที่ตงอยู
ั ้ ่บ น
ฐานความรู้และการมีสว่ นร่วมของคนพิการ
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1) คาว่ า คนพิการกับคนทัง้ มวล
หัว ข้ อ เรื่ อ งที่ ผ มจะกล่ า วถึ ง ต่ อ ไปนี ้ ผมขอปรั บ ชื่ อ จากที่ ป รากฏเดิ ม ในก าหนดการเป็ น
“นวัตกรรมเพื่อการเข้ าถึงของคนพิการ: ความท้ าทายสู่ยุคประเทศไทย 4.0” โดยผมต้ องการให้
ความสาคัญกับกับกลุม่ ของคนพิการซึง่ เป็ นกลุม่ หนึง่ ในสังคมที่มีลกั ษณะความต้ องการ ทัศนะการมอง
โลกที่มีอตั ลักษณ์ ของกลุ่ม มีความต้ องการบางอย่างที่ แตกต่างกันถึงระดับบุคคล ซึง่ แต่ละคนมีความ
ต่างกัน ทัง้ ทางกายภาพ ทางสติปัญญา และทางจิตล สิ่งนี ม้ ีความสาคัญที่นักวิจัย ควรตระหนักถึง
ถึงแม้ การออกแบบที่เป็ นสากล (Universal Design: UD) จะตอบสนองกับคนกลุ่มใหญ่ แต่เราก็ไม่
สามารถละเลยความจาเป็ นที่เอื ้อต่อความต้ องการที่มีลกั ษณะเฉพาะที่เรี ยกว่า เทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวก (Assistive technology: AT) แต่ประเด็นสาคัญอยู่ที่จะทาอย่างไรให้ มีการออกแบบเพื่อ
การใช้ งานที่สะดวก ใช้ งานในชีวิตของบุคคลได้ เหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้ อมต่างๆ ได้
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การกล่าวถึงคนทังมวล
้
หรื อ For All ตังแต่
้ เริ่ มต้ นอาจทาให้ เกิดความคลุมเครื อ เพราะสังคม
ประกอบด้ วยคนที่มีความหลากหลาย หลายกลุม่ คน ผมเห็นว่า
“คนทังมวล
้
มีความหมายเท่ากับ กลุม่ คนทัว่ ไป + คนพิการ + ผู้สงู อายุ”
คนทัว่ ไปมีโอกาสที่จะอยู่ภาวะชัว่ คราวเสมือนคนพิการ เช่น ในภาวะการป่ วยต้ องพักฟื น้ การ
ขับรถที่ไม่สามารถมองเห็นสิ่งบางอย่างได้ ต้ องอาศัยการฟั งเสียงแทนการมอง ผู้สงู อายุจะมีธรรมชาติ
ความเสื่อมของอวัยวะ ซึง่ ทาให้ เกิดภาวะความพิการขึ ้นได้ ไม่ช้าก็เร็ ว ที่สดุ นี ้ ผมเห็ นว่าทุกคนมีโอกาส
ที่จะมีความพิการในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิต ดังนันความพิ
้
การจึงเป็ นระดับสูงสุดของฟั งก์ชนั
ของคนที่ขาดหายหรื อบกพร่ องไป นวัตกรรมเพื่อรองรับคนทังมวลจะเกิ
้
ดขึ ้นได้ จากการที่ออกมุ่งแบบ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้ องการของคนพิการได้ แล้ ว ก็จะสามารถรองรับการใช้ งานของคนทัง้
มวลได้
จากสถิ ติ ค นพิ ก ารที่ จ ดทะเบี ย นเพี่ อ รั บ สิ ท ธิ ต ามพระราชบัญ ญัติ ก ารส่ง เสริ ม และพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ถึงเดือนมิถนุ ายน 2560 มีจานวนทังสิ
้ ้นประมาณ 1.8 ล้ านคน พบว่า
เป็ นคนพิการทางกายหรื อการเคลื่อนไหวจานวนมากที่สดุ ถึงร้ อยละ 54 รองลงมาคือ คนพิการทางการ
ได้ ยินหรื อสื่อความหมายร้ อยละ 18 คนพิการทางการเห็นร้ อยละ 10 คนพิการทางสติปัญญาร้ อยละ 7
คนพิการทางการเรี ยนรู้ มีจานวนน้ อยที่สดุ ร้ อยละ 0.4 จะเห็นว่ามีบุคคลออทิสติกจานวน ร้ อยละ 1
เท่ากับคนพิการที่มีความพิการมากกว่า 1 ประเภท จานวน ร้ อยละ 1 เช่นกัน สถิติที่กล่าวไปนี ้สะท้ อน
ข้ อมูลบางประการว่า ยังมีกลุ่มคนพิการบางประเภทที่ยงั เข้ าไม่ถึงระบบการจดทะเบียน หรื ออาจไม่
ต้ องการรับสิทธิหรื อสวัสดิการที่รัฐจัดให้ หรื อไม่ต้องการแสดงตนว่าเป็ นคนพิก าร ส่วนนี ้คงจะต้ องช่วย
แก้ ปัญหาให้ ถกุ จุด
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สาหรับสถิตกิ ารสารวจความพิการ พ.ศ. 2555. ของสานักงานสถิติแห่งชาติของสานักงานสถิติ
แห่งชาติ มีจานวนน้ อยกว่า คือ 1.5 ล้ านคน แต่ในที่นี ้จะได้ อ้างถึงรายละเอียดข้ อมูลอื่น ที่เกี่ยวข้ องจาก
ชุด ข้ อ มูล นี ้ ซึ่ง พบว่า คนพิ ก ารส่ว นใหญ่ เ ป็ น กลุ่ม อายุ 70 ปี ขึน้ ไป และอาศัย อยู่น อกเขตเทศบาล
มากกว่าในเขตเทศบาล ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สดุ

ประชากรที่พิการอายุตงแต่
ั ้ 5 ปี ขึ ้นไป ถึงร้ อยละ 22.4 ไม่ได้ รับการศึกษา มากกว่าครึ่ ง (ร้ อย
ละ 57.6) สาเร็ จการศึกษาระดับต่ากว่าประถมศึกษา ส่วนที่ เหลืออีกหนึ่งในห้ า (ร้ อยละ 20.0) สาเร็ จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาหรื อสูงกว่า เป็ นผู้ที่สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 1.1
ระดับอนุปริญญา ร้ อยละ 0.7
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คนพิการประมาณสามในสี่ (ร้ อยละ 74.3) ที่ไม่ได้ ทางาน ซึง่ เป็ นกลุม่ ในวัยสูงอายุ (อายุตงแต่
ั้
60 ปี ขึ ้นไป) มากที่สดุ ถึงร้ อยละ 49.9 รองลงมาเป็ นวัยทางาน (อายุ 25-59 ปี ) มีร้อยละ 19.9 และ
วัยเยาวชน (อายุ 15–24 ปี ) เพียงร้ อยละ 4.5 สาหรับประชากรที่พิการอายุตงแต่
ั ้ 15 ปี ขึ ้นไปมีงานทา
เพียงประมาณหนึ่งในสี่ (ร้ อยละ 25.7) โดยเป็ นผู้ปฏิบตั ิงานที่มีฝีมือ ในด้ านการเกษตร ป่ าไม้ และ
ประมงมากที่สุด (ร้ อยละ 15.4) รองลงมา คือ อาชีพงานพื ้นฐาน ซึ่งเป็ นงานที่ใช้ แรงงานเป็ นหลัก
พนักงานบริการ/พนักงานขายในร้ านค้ า/ตลาด และช่างฝี มือ /ผู้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ อง (ร้ อยละ 3.3, 3.2
และ 2.5 ตามลาดับ)
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของประชากรพิการอายุตัง้ แต่ 5 ปี ขึ ้นไป มีสดั ส่วนน้ อยมาก คือ
คนพิการที่ใช้ คอมพิวเตอร์ มีจานวน ร้ อยละ 2.0 และอินเทอร์ เน็ตมีจานวนร้ อยละ 1.8 แสดงว่าคนพิการ
ทุกเพศ ทุกวัย และทุกพื ้นที่ ใช้ คอมพิวเตอร์ แบบไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตทุกเครื่ อง สัดส่วนคนพิการที่
ใช้ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตเป็ นไปในแนวทาง เดียวกันคือ เพศชายมีสดั ส่ วนผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์ เน็ตมากกว่าเพศหญิ ง กลุ่มผู้อายุน้อยมีสดั ส่วนผู้ใช้ มากกว่ากลุ่มผู้ มีสูงอายุ พบว่าในเขต
เทศบาลใช้ มากกว่านอกเขตเทศบาล และคนพิการภาคกลางใช้ มากกวาภาคอื่นๆ คนพิการใช้
คอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะร้ อยละ 1.6 คอมพิวเตอร์ พกพา ร้ อยละ 0.7 และแท็บเล็ต ร้ อยละ 0.2 ขณะที่มีการ
ใช้ โ ทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ส่ ว นตัว ร้ อยละ 27.4
โดยในวัย ท างาน (อายุ 25-29 ปี ) มี สัด ส่ ว นที่ มี
โทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สดุ คิดเป็ นประมาณ 2 ใน 5 รองลงมา คือ วัยเยาวชน (อายุ 15 – 24 ปี ) และ
วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ ้นไป) ซึง่ มีสดั ส่วนใกล้ เคียงกัน (ร้ อยละ 23.9 และ 21.9 ตามลาดับ)
ประชากรพิการเกือบทุกคนได้ รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ร้ อยละ 98.4) โดยส่วนใหญ่เป็ น
สิทธิบตั รประกันสุขภาพ แต่ยงั มีประชากรที่พิการ อีกร้ อยละ 15.8 มีความจาเป็ นต้ องใช้ เครื่ องช่วยแต่
ไม่มี
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สี่ในห้ า (ร้ อยละ 80.8) ของประชากรที่พิการต้ องการ ความช่วยเหลือหรื อสวัสดิการที่เกี่ยวกับ
การดูแลจากรัฐเพิ่ มเติม โดยความช่วยเหลือที่ต้องการมากที่ สุด 5 ลาดับแรก คือ 1) เงินสนับ สนุน
2) ต้ องการงานมีรายได้ ที่บ้าน 3) พยาบาลมาเยี่ยมเป็ นครัง้ คราวและให้ การดูแลที่บ้านเมื่อจาเป็ น
4) การเข้ ารักษาในโรงพยาบาลได้ โดยสะดวก และ 5) ต้ องการให้ มีบริการพาหนะเวลาจาเป็ นต้ องไป
ที่อื่น (ร้ อยละ 75.1, 21.2, 17.8, 11.1 และ 8.1 ตามลาดับ)

ผู้ดแู ลที่เป็ นสมาชิกในครัวเรื อนเดียวกันกับประชากรพิการที่มีความลาบากในการดูแลตนเอง
ต้ องการความช่วยเหลือ หรื อสวัสดิการที่เกี่ยวกับการดูแลจากรัฐมากที่สดุ 5 ลาดับแรก คือ 1) ต้ องการ
เงิน สนับสนุน 2) ต้ องการให้ พยาบาลมาเยี่ยมเป็ นครัง้ คราวและให้ การดูแล ที่บ้านเมื่อจาเป็ น
3) ต้ องการงานมีรายได้ ให้ ผ้ ดู แู ลทาที่บ้าน 4) ต้ องการให้ มีบริการพาหนะเวลาจาเป็ นที่ต้องนาผู้พิการไป
ที่อื่น 5) คนช่วยดูแลบางเวลา (ร้ อยละ 77.0, 30.2, 17.9, 14.4 และ 11.2 ตามลาดับ)
สาหรั บด้ า นการเข้ า รั บการศึก ษาของคนพิการ ณ ปั จจุบัน มี การสารวจโดยสานักบริ ห าร
การศึก ษาพิ เ ศษ กระทรวงศึก ษาธิ ก าร พบว่ า มี ค นพิ ก ารอยู่ใ นระบบการศึก ษาปั จ จุบัน จ านวน
473,640 คน ศึกษาอยู่ใน กระทรวงศึกษา แบ่งเป็ น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
จานวน 402,902 คน สานักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา 1,084 คน สานักงานส่งเสริ มการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 13,677 คน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
5,126
คน สานัก งานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2,907
คน นอกจากนัน้ มี นักเรี ยนสัง กัด
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กระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็ นโรงเรี ยนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3,393 คน โรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น 45,551 คน มีคา่ สถิติที่น่าสนใจคือ พบว่ามีนกั เรี ยนที่บกพร่องทางการเรี ยนรู้มากที่สดุ คือ
323,913 คน ซึง่ นักเรี ยนกลุม่ นี ้เป็ นนักเรี ยนกลุม่ ที่มีศกั ยภาพในการเรี ยน มีไอคิวอยู่ในเกณฑ์ปกติ ถ้ ามี
นวัตกรรมช่วยเสริ มศักยภาพที่ความบกพร่ องด้ านการอ่าน การเขียน การคานวณ นักเรี ยนกลุ่มนี ้ก็จะ
เติบโตเป็ นบุคลากรที่มีคณ
ุ ค่า รองรับการก้ าวเข้ าสูก่ ารเปลี่ยนแปลงของประเทศได้ สถิติที่น่าสนใจอีก
ส่วนหนึง่ คือ สัดส่วนที่นกั เรี ยนพิการเข้ าเรี ยนในระดับสูงต่อ มีน้อยมากจากนักเรี ยนทังหมด
้
กล่าวคือ มี
นักเรี ยนเรี ยนต่อสายอาชีวะอยู่จานวน 0.22% เรี ยนต่ออุดมศึกษาอยู่จานวน 0.61% รวมแล้ วมีร้อย
ละการเรี ยนต่อระดับสูงเพียง 0.83% ของนักเรี ยนทังหมด
้
เด็กเหล่ านีห้ ายไปไหน? มีระบบการ
ติดตามนักเรียนรายบุคคลหรื อไม่
สิ่งที่ผมได้ กล่าวไป สถิติคนพิการไทยที่ได้ รับการศึกษา การทางาน การเข้ าใช้ คอมพิวเตอร์
อินเทอร์ เน็ต ยังมีอยู่ในระดับน้ อยมาก ความต้ องการการสนับสนุนของรัฐของคนพิการและผู้ดแู ล อัน
แสดงออกถึงระดับความเหลื่อมล ้าในสังคม ซึง่ มีปรากฏอยู่ระดับมากในกลุม่ คนพิการ ดังในแวดวงการ
พัฒนาสังคมระหว่างประเทศกล่าวว่า คนพิการในประเทศกาลังพัฒนาเป็ นกลุ่มที่ยากจนที่สดุ ในกลุ่ม
คนยากจน (the poorest of the poor) ในปี นี ้ ผมทราบว่าสานักงานสถิติแห่งชาติ จะมีการสารวจ
ความพิการแบบนี ้ทุกๆ 5 ปี เราจะได้ มีข้อมูลที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความพยายามของภาครัฐว่าได้ มีมี
ประสิทธิภาพมากเพียงใด
2) การเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ ได้ (Accessibility)

คาว่าการเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ หรื อ Accessibility กล่าวถึงการที่คนพิการสามารถเข้ าใช้ งาน
สภาพแวดล้ อมต่างๆ ใน 3 รู ปแบบ คือ1) สภาพแวดล้ อมที่ออกแบบด้ วยแนวคิดที่เป็ นสากล
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2) สภาพแวดล้ อมที่จาเป็ นต้ องใช้ เทคโนโ,ยีสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติม 3) เมื่อไม่มีสภาพแวดล้ อม
ที่ได้ ทา 1) และ 2) ก็จะต้ องมีการช่วยเหลือแบบสมเหตุสมผล
ในอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยเรื่ องสิทธิคนพิการ เป็ นที่ร้ ูจกั กันในชื่อเรี ยกย่อว่า CRPD (Convention on
the Rights of Persons with Disabilities) ความสามารถในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ เป็ น 1 ใน 8 ข้ อ
หลักการของอนุสญ
ั ญาฯ ความสามารถในการเข้ าถึง สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม สาธารณสุข และการศึกษา สารสนเทศและการสื่อสาร ทาให้ คนพิการได้ รับสิทธิ
มนุษยชนและเสรี ภาพพื ้นฐานได้ อย่างเต็มที่
บทข้ อ 9 ของอนุสญ
ั ญาฯ อธิบาย การเข้ าถึง ว่าครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่ อง
- การเข้ าถึงสภาพแวดล้ อมกายภาพ (built environment)
- การเข้ าถึงการขนส่งสาธารณะ
- การเข้ าถึงบริการสาธารณะ เช่น สถาบันการศึกษา ที่อยูอ่ าศัย หน่วยบริการสาธารณสุข
ฝึ กอาชีพ การทางาน ทังในเมื
้
องและชนบท
- การเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารและการสื่อสาร, ICT, บริการอิเล็กทรอนิกส์ และบริการฉุกเฉิน
3) นวัตกรรมเพื่อการเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์

ในสังคมไทยปั จจุบนั เรายังเห็นอุปสรรคและสภาพปั ญหาของการเข้ าถึง และใช้ ประโยชน์
หลายประการ ในทุกเรื่ องที่กล่าวถึง ตังแต่
้ การเข้ าถึงสภาพแวดล้ อมกายภาพ การเข้ าถึงการขนส่ง
สาธารณะ การเข้ าถึงบริ การสาธารณะ สถาบันการศึกษา ที่อยู่อาศัย หน่วยบริ การสาธารณสุข ฝึ ก
อาชีพ การทางาน การเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารและการสื่อสาร, ICT
14
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การใช้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ช่วยเปิ ดโอกาสให้ คนพิการได้ พฒ
ั นา
และแสดงศักยภาพตนเองได้ อย่างก้ าวกระโดด เพิ่มสมรรถนะคนพิการในการใช้ ชีวิตและจัดการกับ
สภาพแวดล้ อมรอบตัวได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น สามารถสร้ างผลผลิตเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้
ต่อไป
ปั จจุบนั มีการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ออกแบบและจัดทาเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้ องการตามลักษณะความสามารถเฉพาะของกลุม่ คนพิการได้ เป็ น 3 ลักษณะ คือ
1) ด้ านการรับรู้ (sensory) : การมองเห็น (vision) และการได้ ยิน (hearing)
เทคโนโลยีจะออกแบบเพื่อเอื ้อให้ ผ้ ใู ช้ งานมองเห็นได้ ด้วยตา ใช้ การสัมผัส หรื อการฟั ง
เช่น การขยายขนาดตัวอักษร หรื อสาหรับผู้ใช้ ที่มองไม่เห็น จะมีการใช้ เสียงทดแทนการอ่านหรื อการใช้
สัญลักษณ์ นูนบนพื ้นผิว การใช้ ระบบสัน่ สะเทือนเพื่อเตือน การขยายเสียงให้ มีความดังได้ ในระดับ
ต่างๆ รวมทังการปรั
้
บระดับโทนเสียงสูง-ต่า
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2) ด้ า นความจาได้ ห มายรู้ (cognitive)
:
การคิด (thinking) และการสื่อสาร
(communication)
เทคโนโลยีที่ออกแบบเพื่อสนับสนุนการอ่านและการเขียน เช่น อุปกรณ์ ช่วยการอ่าน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมช่วยการเขียนเช่น โปรแกรมเดาคาศัพท์ สาหรับผู้บกพร่ องทางการ
เรี ยนรู้ ระบบการสื่อสารเสริ มและทางเลือกอื่น เช่นการใช้ สญ
ั ลักษณ์ รูปภาพในการสื่อความหมาย
เป็ นต้ น

3) การเคลื่อนไหวของกล้ ามเนื ้อ (motor) รวมถึง การเคลื่อนไหว การเอื ้อมหรื อการยืด
ร่างกาย และความคล่องแคล่ว
เทคโนโลยีออกแบบเพื่อเอื ้อให้ ผ้ ใู ช้ ที่มีความสามารถในการเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆ
การเข้ าถึงการใช้ งานคอมพิวเตอร์ ได้ โดยผสมผสานการใช้ งานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ เช่น คีย์บอร์ ด เม้ าส์ สวิซต์ที่มีรูปร่างและขนาดต่างๆ คีย์บอร์ ดเสมือน จอแบบสัมผัส เป็ นต้ น
4) ปั ญหาของการพัฒนานวัตกรรมของไทย
นวัตกรรมที่พฒ
ั นาโดยคนไทย ออกแบบและจัดทาให้ มีความยืดหยุ่นต่อสภาพการใช้ งานใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดียงั ประสบปั ญหาในการขยายผลให้ ก้าวหน้ าในวงกว้ าง เราพบอุปสรรคที่
สาคัญ คือ
- ปั ญ หาการตลาดภายในประเทศไทย คนไทยยัง ไม่ ค่ อ ยซื อ้ ของที่ ผ ลิ ต โดยคนไทย
ปั จจุบนั มีความพยายามในเรื่ องนีซ้ ึ่งมิใช่ปัญหาที่เกิดขึ ้นเฉพาะกับอุปกรณ์ การใช้ งานของคนพิการ
เท่านัน้ รัฐบาลมีการจัดทาบัญชีนวัตกรรม ส่งเสริ มการจัดซื ้อนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของคนไทย แต่
ในทางปฏิบตั ิ หน่วยงานราชการยังมีค่านิยมเดิมและความไม่เชื่อถือเกี่ยวกับคุณภาพของผลงานคน
ไทย
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- หน่ วยงานรั ฐที่มีบทบาทเป็ น “ตลาด” อาจไม่ ทราบว่ าหน่ วยงานของตนเองเป็ น
“ตลาด” ไม่ ทราบถึงความต้ องการที่ชัดเจน
หน่วยงานรัฐที่มีหน้ าที่จดั ให้ บริ การคนพิการได้ รับการจัดสรรงบประมาณโดยตรงในเรื่ อง
การจัด บริ ก าร หน่ ว ยงานบางแห่ ง อาจเล็ ง เห็ น ความส าคัญ ของเทคโนโลยี ห รื อ บางแห่ ง ไม่ เ ห็ น
ความสาคัญ ทาให้ ไม่ทราบถึงทางออกเพื่อจัดการปั ญหาโดยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี (Solution) ที่
ชัดเจน ไม่ร้ ู ว่าต้ องจัดซื ้อจัดหาอะไร บารุ งรักษาอุปกรณ์ อย่างไรเพื่อให้ สามารถใช้ ในการบริ การคน
พิการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บางแห่งมีบริ ษัทเอกชนเข้ ามาให้ คาปรึกษา ซึง่ อาจให้ คาแนะนาที่ไม่เป็ น
กลางเท่าที่ควร
- คนพิการเข้ าไม่ ถึงบริการด้ านนวัตกรรมของรัฐ
จากสถิติการสารวจด้ านคนพิการที่พบว่า คนพิการจานวนร้ อยละ 15.8 ที่มีความจาเป็ นต้ อง
ใช้ เครื่ องช่วยแต่ไม่มี รวมทังมี
้ กรณี คนพิการได้ รับเครื่ องช่วย แต่เป็ นเครื่ องช่วยที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่มี
บริ การบารุ งรักษา คนพิการบางส่วนมีอปุ สรรคในการใช้ ขาเทียมที่เคยได้ รับ เนื่องจากไม่มีบริ การการ
ฝึ กใช้ อุปกรณ์ ที่ต่อเนื่อง และขาดบริ การการบารุ งรักษาเมื่ออุปกรณ์ เสียหาย ทาให้ คนพิการรู้ สึกไม่
สะดวกในการใช้ ขาเทียม เริ่มไปใช้ อปุ กรณ์รถวีลแชร์ แทนทังที
้ ่ยงั มีความสามารถใช้ ขาเขียมได้ ซึง่ ทาให้
คนพิการอาจเสียโอกาสการเข้ าร่วมในสังคมมากขึ ้น เพราะการใช้ วีลแชร์ ประสบอุปสรรคในการเข้ าถึง
สถานที่ตา่ งๆ การเดินทางขนส่งสาธารณะมากกว่าการใช้ ขาเทียม
5) Thailand 4.0
ผมเห็นว่าการกล่าวถึงประเทศ 4.0 นับเป็ นโอกาสที่ดีอนั หนึ่งในการที่ทาให้ รัฐ บาลไทยได้ หนั
กลับไปทบทวนสิ่งที่เกิดขึ ้นและผลที่ได้ รับในช่วงอดีตที่ผ่านมา อาจจะเรี ยกว่าเผชิญหน้ ากับความเป็ น
จริงที่เกิดขึ ้น และตระหนักว่าประเทศไทยจะดาเนินไปแบบเดิมอีกไม่ได้ แล้ ว ในขณะที่การผันแปรต่างๆ
ในโลกเกิดขึ ้นอย่างรุนแรง ไม่วา่ เราปรับเปลี่ยนหรื อไม่ สิ่งที่เกิดขึ ้นในสภาพแวดล้ อมปรับเปลี่ยนไปแล้ ว
อย่างแน่นอน
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ประเทศไทยได้ เปลี่ยนผ่านจาก "Thailand 1.0" ที่เน้ นภาคเกษตร ไปสู่ "Thailand 2.0" ที่เน้ น
อุตสาหกรรมเบา และก้ าวสู่ "Thailand 3.0" ที่เน้ นอุตสาหกรรมหนัก ในปั จจุบนั ใน Thailand 3.0 เรา
ต้ องเผชิญกับ 1) กับดักประเทศรายได้ ปานกลาง 2) กับดักความเหลื่อมล ้า 3) กับดักความไม่สมดุล
ของการพัฒนา
"Thailand 4.0" จึงเป็ นการค้ นหา New Engines of Growth ชุดใหม่ ที่จะสร้ างความมัง่ คัง่
อย่า งยั่ง ยืน ให้ กับ ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 โดยการแปลง "ความได้ เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ยบ"
(Comparative Advantage) ของประเทศไทยที่มีอยู่ 2 ด้ าน คือ "ความหลากหลายเชิงชีวภาพ" (BioDiversity) และ "ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม" (Cultural Diversity) เป็ น "ความได้ เปรี ยบในเชิง
แข่งขัน" (Competitive Advantage) ใน 5 กลุม่ อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีใหม่ (New Industries/Core
Technologies) อันประกอบด้ วย
กลุม่ ที่ 1 :
ผลิตภัณฑ์อาหาร เกษตร และพันธุวิศวกรรม (Food, Agricultural
Products& Bio-Tech)
กลุม่ ที่ 2 :
การแพทย์ สุขภาพ และชีวะการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
กลุม่ ที่ 3 :
ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และเมคคาทรอนิกส์ (Automation, Robotics &
Mechatronics)
กลุม่ ที่ 4 :
อุปกรณ์ดิจิทลั เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตในทุกสิง่ และระบบผังตัว (Digital
Devices, Internet of Things & Embedded Technology)
กลุม่ ที่ 5 :
วัฒนธรรม ความคิดสร้ างสรรค์ และบริการที่มลู ค่าสูง (Culture, Creativity &
High Value Services)
จาก 5 กลุม่ อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีใหม่ เราจะได้ “New Startups" เกิดขึ ้น อาทิ
กลุม่ ที่ 1 : เทคโนโลยีด้านเกษตร อาหาร (Agritech, Foodtech)
กลุม่ ที่ 2 : เทคโนโลยีสขุ ภาพ สปา (Healthtech, Spa)
กลุม่ ที่ 3 : เทคโนโลยีห่นุ ยนต์ (Robotech)
กลุม่ ที่ 4 : เทคโนโลยีด้านการเงิน อินเทอร์ เน็ตในทุกสิง่ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเสริม
สมรรถนะบริการต่างๆ (Fintech, Internet of Things, e-Commerce,
Service Enhancing)
กลุม่ ที่ 5 : เทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว การออกแบบ ธุรกิจไลฟ์ สไตล์ (Traveltech,
Designtech, Lifestyle Business)
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ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ที่ออกมารองรับวิสยั ทัศน์ประเทศไทย 4.0 ไม่ใช่มีเพียงประเด็นด้ าน
เศรษฐกิจ แต่ให้ ความสาคัญของสังคมและสิ่งแวดล้ อม ยุทธศาสตร์ ที่เป็ นคาดงัดการพัฒนาประเทศ
ด้ านที่ 2 คือ สร้ างความเป็ นธรรมไม่ ทงิ ้ ใครไว้ ข้างหลัง (No one left behind) กลุ่มเป้าหมาย
เร่ งด่วน มีระบุถึงกลุ่มคนพิการ/ผู้สงู อายุ ประเด็น มีความสาคัญโดยตรงต่อโอกาสการพัฒนาของกลุ่ม
คนพิการ แม้ เรื่ องของคนพิการจะร่วมอยู่ในการพัฒนาทุกเรื่ องด้ วยก็ตาม แต่นบั ว่า การระบุยทุ ธศาสตร์
ที่ชดั เจนอย่างนี ้จะเป็ นแกนหลักที่ทาให้ พิจารณาถึงคนพิการได้ ในลาดับต้ น การกล่าวถึงคนพิการอย่าง
คลุมเครื ออาจทาให้ พลาดเป้าหรื อถูกลืมไปได้ อย่างไม่ร้ ูตวั แม้ การกล่าวถึงสังคมผู้สงู อายุก็ยงั อาจไม่ได้
เป็ นการกล่าวที่จะมุ่งพิจารณาถึงเรื่ องคนพิการได้ อย่างตรงประเด็นนัก ส่วนใหญ่จะเป็ นการนึกถึงภาพ
ของคนพิการที่เป็ นเพียงกลุม่ ผู้สงู อายุติดเตียงเท่านัน้
6) ฝากสาหรับผู้ท่ เี กี่ยวข้ องในการพัฒนาสู่ Thailand 4.0

ในทัศนะของผม ภาพสุดท้ ายของประเทศไทย 4.0 ยังมีความคลุมเครื อว่าจะไปทางไหน เพราะ
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รุนแรง และยากที่จะคาดเดา รวมทังปั
้ จจัยอุปสรรคที่ยงั ปรากฏอยู่
จริ งในระบบต่างๆ ภายในสังคมที่อาจเป็ นตัวฉุดรัง้ ไว้ แต่นโยบายที่เกิดขึ ้นเป็ นความพยายามร่ วมกัน
ของทุกฝ่ าย อาจจะเรี ยกว่าขณะนี ้มีรัฐเล่นบทบาทของผู้นาในก้ าวไปข้ างหน้ าของประเทศก่อน ซึง่ การ
เปลี่ยนแปลงที่แท้ จริ งจะเกิดได้ ขึ ้นอยู่กับองคาพยพ ตังแต่
้ ระดับตัวบุคคล ครอบครัว การรวมตัวเป็ น
องค์กรของธุรกิจเอกชน ประชาชน และองค์กรรัฐ
องค์ประกอบหนึ่งที่ท้าทายการเดินทางเข้ าสู่ประเทศไทย 4.0 ก็คือเรื่ องความเป็ นอยู่ดี การ
ได้ รับสิทธิพลเมือง การเข้ ามีสว่ นร่วมในสังคมของคนพิการ
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ผมเห็นว่ามีความสาคัญที่จะต้ องตระหนักถึงเรื่ อง การเข้ าถึงของคนพิการ เพราะคนพิการจะมี
จานวนมากขึ ้น ส่วนหนึ่งจากการเพิ่มขึ ้นของผู้สงู อายุ ประกอบกับ ความต้ องการแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ถ้ าคนพิการเข้ าถึงได้ จะสามารถไปต่ อในกระบวนการพัฒนาได้
โจทย์ที่ต้องการจัดการคือ จะพัฒนาคนพิการให้ สามารถจัดการช่ วยเหลือตนเองได้ มาก
ที่สุดอย่ างไร พัฒนาให้ มีการศึกษา ความรู้ อาชีพ

7) ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะที่ผมให้ ความสาคัญที่สุด คือ การมีทัศนะซึ่งเห็นความสาคัญของคนพิการใน
ฐานะทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และการใช้ ความรู้ การทดลองจริ ง การเปิ ดใจกว้ าง เพื่อช่วยปรับ
สภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเข้ าถึง แทนการคิดเหมารวมที่อาจไม่เป็ นจริง
โดยทัว่ ไปเรามักได้ ยินเรื่ องเล่าของคนพิการถูก ปฏิเสธเข้ าทางานเนื่องจากเกรงว่าเป็ นภาระต่อ
เพื่อนร่ วมงาน ลาหยุดบ่อย ต้ องเสียงบประมาณมากในการปรับสถานที่ ซึ่งในความเป็ นจริ งแล้ ว เรา
พบว่าความคิดหลายอย่างเป็ นมายาคติหรื อความเชื่อที่ผิดๆ ที่เกิดจากความคิดเหมารวมจากภาพที่พบ
เห็นภายนอกเท่านัน้ ซึ่งในทางตรงกันข้ าม หากศึกษาและรับฟั งประสบการณ์ จากนายจ้ างที่ประสบ
ความสาเร็ จในการจ้ างงานคนพิก ารในองค์ กร นั่น หมายถึง องค์ กรยอมรั บความสามารถ ให้ การ
ฝึ ก อบรมพัฒ นาตามสายงานที่ ค วรจะเป็ น มอบหมายงานที่ เ หมาะสมให้ แ ก่ ค นพิ ก ารรั บ ผิ ด ชอบ
ดาเนินการในฐานะหนึ่งในทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคณ
ุ ค่าขององค์กรอย่างแท้ จริ ง สมาชิกในองค์กรเรี ยนรู้
และยอมรับเป็ นทีมทางานร่วมกัน นโยบายขององค์กรมีแนวคิดที่ว่า ความแตกต่างหลากหลายนาไปสู่
ความยั่งยืน และการสร้ างสรรค์ รวมทัง้ บางแห่งสะท้ อนถึงการให้ ความสาคัญของความต้ องการที่
หลากหลายที่มีขึ ้นในองค์กร “บริ ษัทจ้ างงานคนพิการเพราะเราต้ องการรับรู้ และตอบสนองถึงความ
ต้ องการที่หลากหลายของลูกค้ า” (Diversity and inclusion policy, openness policy)
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การศึกษา ให้ เกิดความรู้ ซึ่งอาจมาจากการวิจยั ตัวอย่างหรื อการทดลองจริ งในภาคสนามมี
ความสาคัญในการประเมินความต้ องการและจัดหาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการใช้ งานของ
คนพิการในกิ จการต่างๆ ซึ่งความรู้ ดังกล่าวต้ องควบคู่กับการเปิ ดใจกว้ างและวิสยั ทัศน์ ที่ก้าวข้ าม
อุปสรรคเฉพาะหน้ า เพราะสิ่งที่ดาเนินการบางอย่างในช่วงแรกอาจมองผิวเผินแล้ วเหมือนกันการเพิ่ม
ต้ นทุน หากแต่ผลที่ได้ รับกลับมาจะมีความคุ้มค่า
ในที่นีจ้ ะกล่าวถึง กรณี ตัวอย่ าง ของ การจัดบริ การการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาบุคลากรคนพิการ อันจะเป็ นการสร้ างทักษะความสามารถและโอกาสต้ น ทาง สู่การมีงานทา
และการใช้ ชีวิตในอนาคตสู่ยุคประเทศไทย 4.0 และจะเป็ นการขยายความและเชื่อมโยงต่อในเรื่ อง
การศึกษา จากที่ได้ กล่าวถึงการศึกษาของคนพิการในช่วงต้ น ว่า จานวนนักเรี ยนที่จะสามารถเข้ าเรี ยน
ในระดับสูงได้ มีน้อยมาก คิดเป็ นไม่ถึง 1 % ของนักเรี ยนพิการที่อยู่ในระบบการศึกษา ทาไมถึงเป็ น
แบบนี ้ มีความยากตรงไหนในการส่ งต่ อนักเรียนพิการเข้ าเรียนระดับสูงขึน้
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มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดย สวทช. มีประสบการณ์ร่วมทางานกับสมาคม
คนตาบอดแห่งประเทศไทยและหน่วยงานหลายๆ หน่วยงานร่ วมมือกันทาเรื่ องการส่งเสริ มนักเรี ยนตา
บอดเรี ยนสาขาวิทยาศาสตร์ ทาให้ ได้ มีเส้ นทางประกอบอาชีพใหม่ของนักเรี ยน นักศึกษาตาบอด ที่ได้ มี
โอกาสเรี ยนรู้สงิ่ ที่ชอบ ที่ทกุ คนบอกว่าทาไม่ได้ โดยมีการวางแผนล่วงหน้ าตังแต่
้ การเตรี ยมความพร้ อม
นักเรี ยนตาบอดที่เรี ยนในมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนตาบอดทุกปี
จัดทาสื่อการเรี ย นการสอนวิท ยาศาสตร์ อบรมครู ที่ สอนวิท ยาศาสตร์ ประสานงานโรงเรี ยนและ
มหาวิทยาลัยอย่างใกล้ ชิดเพื่อสนับสนุนนักเรี ยนตาบอด เราได้ ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนปี นี ้เป็ น
เป็ นปี ที่ 10 เรายังสามารถส่งนักเรี ยนตาบอดเข้ าเรี ยนสาขาวิทยาศาสตร์ ได้ อย่างต่อเนื่อง มีตวั อย่าง
นักเรี ยนตาบอดที่เป็ นบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ จบแล้ ว มาทางานเป็ นผู้ช่วยวิจัยที่ศูนย์ เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิว เตอร์ แห่ง ชาติ 2
คน กาลังเรี ยนในมหาวิทยาลัยมหิดล 1
คน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 คน และปี นี ้มีนกั เรี ยนตาบอดที่เรี ยน
มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ อีก 1 คน
โครงการอีกหนึ่งโครงการที่ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ริ เริ่ มช่วยสนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษาหูหนวก คือการจัดบริ การล่ามทางไกลให้ กับการเรี ยนการสอนนักศึกษาหูหนวก ชัน้ ปี ที่ 2
จานวน 10 คน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้ สามารถเรี ยนวิชาเอก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ เข้ าใจผ่านล่ามภาษามือ พร้ อมทังสามารถเก็
้
บบทเรี ยนไว้ สาหรับการทบทวน
ได้ โครงการนี ้จะเริ่มในปี การศึกษา 2560 นี ้ หลังจากได้ ทดลองการเชื่อมต่อจนมีความพร้ อม
หลังจากได้ มีการทดสอบการนาเทคโนโลยีการจัดบริ การล่ามทางไกลมาใช้ เพื่อจัดบริ การ
การศึกษาของนักศึกษาหูหนวก โดยมีผ้ บู ริ หารมหาวิทยาลัยได้ มาเข้ าร่ วมชมการทดสอบแล้ ว ผลตอบ
รับการจัดทดสอบนี ้ ผู้บริหารเห็นว่าสามารถทาได้ และมหาวิทยาลัยมีศกั ยภาพในการเรี ยนการสอน จึง
ได้ เสนอให้ เปิ ดชันเรี
้ ยนนักศึกษาหูหนวกอีกชันหนึ
้ ่งในปี หน้ า นัน่ คือ การแสดงให้ เห็นว่า การเลือกใช้
เทคโนโลยีที่ถกู ต้ องจะช่วยเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาหูหนวกได้ มีโอกาสเข้ าเรี ยนได้ มากขึ ้น
สิ่งเหล่านี ้แสดงให้ เห็นว่า รัฐบาลต้ องคานึงว่า การให้ บริ การด้ านการศึกษาคนพิการไม่ควร
ปล่อยให้ เป็ นไปตามยถากรรมกระทรวงศึกษาธิการจาเป็ นต้ องมีระบบต้ องติดตามเส้ นทางการศึกษา
ของนัก เรี ย นรายบุค คลตัง้ แต่ แ รกเข้ า เรี ย น และวางแผนการศึก ษาไปจนถึ ง อาชี ว ะศึ ก ษา หรื อ
อุดมศึกษา ซึง่ จะทาให้ การผลิตบุคลากรคนพิการเพื่อรองรับการขยายโอกาสที่ประเทศไทยจะไปสู่ยคุ
ใหม่เป็ นผลสาเร็จ คนพิการก็จะเป็ น knowledge worker ได้ ยคุ 4.0
ผมขอเสนอให้ มหาวิ ท ยาลัย วิ ท ยาลัยทุกแห่ ง สนับสนุน การด าเนิ น งานของหน่ วยบริ การ
นักศึกษาพิการให้ ทางานบริการนักศึกษาที่มีความต้ องการจาเป็ นพิเศษได้ ขอให้ มีการจัดสรรทรัพยากร
ให้ เพียงพอ และสนับสนุนองค์ความรู้ให้ กบั บุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ ในการช่วยเหลือ
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นักเรี ยนให้ เข้ าถึงการศึกษาได้ เช่น ควรมี ผู้ให้ คาปรึกษา การจัดสถานที่ ทางกายภาพที่เข้ าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ และสื่อการเรี ยนการสอน การทาข้ อสอบ และข้ อกาหนดในการจัดการสอบ เช่นการต่อ
เวลา การมีผ้ ชู ่วยอ่าน การทาข้ อสอบอักษรเบรลล์เป็ นต้ น ผมขอยืนยันว่า เนื่องจากการศึกษาเป็ นต้ น
ทางของการพัฒนาศักยภาพคนพิการ การลงทุนเพิ่มในบางเรื่ องแต่จะให้ ผลคุ้มค่าในอนาคตครับ

ข้ อเสนอแนะอีกประการหนึ่งที่ผมต้ องการนาเสนอคือ ให้ มีหน่ วยงานกลาง ทาหน้ าที่จดั การ
ความรู้ ศึกษาช่องว่างในเรื่ องนวัตกรรมฯ กับคนพิการ รวมทังน
้ าเสนอทางเลือก หรื อข้ อควรดาเนินการ
เพิ่มผลผลิตให้ คนพิการและหน่วยงานรัฐ/เอกชนในการจัดบริการสาหรับคนพิการ
ในช่วงโดยเฉพาะ 10 ปี ที่ผ่านมา การพัฒนาเทคโนโลยีในแขนงสาขาต่างๆ มีมากขึ ้น คนไทย
เริ่ มใช้ เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันมากขึ ้น รวมทังอุ
้ ปกรณ์ไอซีที ได้ แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
แท็บเล็ตกลายเป็ นสิ่งจาเป็ นในการใช้ ชีวิต ผมเห็นถึงความตังใจและความต้
้
องการของหน่วยงานรัฐใน
การริ เริ่ มประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเหล่า นี ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานขององค์กร การจัดบริ การ
ให้ แก่ประชาชน ตลอดจนกลุม่ คนพิการ หากทว่าการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดงั กล่าวต้ องการการศึกษา
วิเคราะห์ และการออกแบบการใช้ งานโดยเฉพาะ เช่น การปรับปรุ งกระบวนการทางาน การประเมิน
การเปลี่ยนแปลงขององค์กร และบุคลากร การออกแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม การจัดซื ้อจัดหา รวมทัง้
การบารุ งรักษาการใช้ งาน การเปลี่ยนแปลงมิได้ เกิดขึน้ เพียงข้ ามวัน แต่ต้องการการลงทุนทัง้ ด้ าน
งบประมาณ เวลา กาลังคน ความรู้เชิงเทคนิค ความรู้ความเข้ าใจของคนในองค์กร
องค์ กรหนึ่ง ที่ มีศัก ยภาพในการทาเรื่ องนี ค้ ือ สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูง อายุ
ภายใต้ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งสถาบันฯ มีประวัติความ
เป็ นมาตังแต่
้ การได้ รับมอบหมายให้ ดาเนินการภายใต้ โครงการเทคโนโลยี พระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ พ.ศ. 2539 และได้ ร่วมงานกับหน่วยงานที่สาคัญของประเทศ เช่น
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทลั เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จัดทารายการอุปกรณ์และสื่อ
สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการใช้ งานของคนพิการ ด้ านบริ การโทรคมนาคม ก็ได้ ร่วมทางานกับ
สานักงาน กสทช. พัฒนาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาหรับบุคคลที่บกพร่องทางการได้ ยินและผู้
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ที่บกพร่องทางการพูด หรื อที่ทกุ คนรู้จกั ว่า บริ การ TTRS (Telecommunication relay service) และ
ระบบบริการถอดความเสียงพูดแบบใกล้ เวลาจริงที่แสดงให้ เห็นในรายการบรรยายตอนนี ้
ผมมีความเชื่อมัน่ ว่า สถาบันนี ้ จะร่ วมศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะทางเลือกเพื่อให้
การจัดบริ การนวัตกรรมของประเทศ เป็ นไปอย่างมีทิศทาง และมี ประสิทธิภาพ เพื่อให้ คนพิการการ
เข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ได้
8) ข้ อเสนอแนะเรื่องการจัดการเทคโนโลยี
สาหรั บเรื่ องการจัดการเทคโนโลยีของไทย ผมเห็นว่ามีศกั ยภาพและสามารถพัฒนาได้ ใน
ระยะเวลาไม่มากนัก หากความต้ องการของตลาดชัดเจน นักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในไทยมีความ
พร้ อมที่จะทางานตอบสนอง โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
- ให้ มีการรวมกลุม่ ของนักวิจยั พัฒนา นักลงทุน ด้ านเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะ
ของคนพิ การ และทางานร่ ว มกับสหวิ ช าชี พ เพื่อ น าเทคโนโลยี นวัต กรรม ไปทดสอบกับผู้ใช้ และ
สามารถใช้ งานได้ ตามความต้ องการจริง
- การจัดสรรทุนวิจยั เพื่อพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม ในเรื่ องที่มงุ่ เป้าหมายเรื่ องการสนับสนุน
คนพิการ
- การส่งเสริ ม startup พัฒนาผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้ างสรรค์ นาเทคโนโลยีไปประยุกต์
เพื่อประโยชน์ของสังคม
- หากเครื่ องมือ/ผลงานที่ จัดทาขึน้ มีลกั ษณะใช้ ได้ เป็ นสากล ให้ ส่งเสริ มเป็ นธุรกิ จ เพื่อการ
ส่งออกต่อไป
- กรณี สินค้ านาเข้ า ซึ่งอาจเป็ น สินค้ า ที่ ราคาถูก สามารถทาได้ ถ้าให้ ประโยชน์ แก่ผ้ ูใช้ งาน
คนพิการและครอบครัว
ในกรณีนี ้ หน่วยงานรัฐมีบทบาทสาคัญในการดูแลเรื่ องคุณภาพ โดยพัฒนาหน่วยทดสอบ
หน่วยวิจยั รวมทังจั
้ ดทามาตรฐานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ท้ ายนี ้ ผมมีความรู้ สึกยินดีที่ได้ มีโอกาสเปิ ดประเด็นและมุมมองข้ อท้ าท้ ายด้ านนวัตกรรม
การเข้ าถึ ง ของคนพิ ก ารจากมุม มองของนัก นโยบาย นัก เทคโนโลยี รวมทัง้ ในฐานะลูก ผู้ดูแ ล
คุณพ่อคุณแม่ในครอบครัว หวังว่าจะได้ เป็ นประโยชน์เชื่อมโยงต่อจากสิง่ ที่ท่านกาลังดาเนินอยูห่ รื อสิ่งที่
จะทาต่อไปในอนาคต ผมเองมีภารกิ จในหน้ าที่ และความสนใจส่วนตัวในเรื่ องความเป็ นอยู่ดีของ
คนพิการและสังคม และพร้ อมที่จะให้ การสนับสนุนเมื่อมีโอกาส ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ เกียรติร่วม
รับฟั งการปาฐกถาไว้ ณ ที่นี ้ สวัสดีครับ
*****************************************************************
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ปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง ““การออกแบบเพื่อการเข้ าถึงคนทัง้ มวล และเทคโนโลยีส่ งิ อานวยความสะดวก”
โดย นายมณเฑียร บุญตัน
กรรมการประจาอนุสญ
ั ญาสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ
*********************************************
ขอสวัสดียามเช้ ามายังทุกท่านด้ วยจิตคารวะยิ่งนะครับ จริ งๆ วันนี ้ดีใจที่ได้ กลับบ้ านแต่ยงั ไม่
อยากเรี ยกว่า “เก่า” กลับบ้ านเดิมก็แล้ วกัน เพราะว่าชีวิตการทางานของผมเนี่ยเริ่ มต้ นที่วิทยาลัยราช
สุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ถ้ าไม่ได้ เริ่ มต้ นทางานที่นี่ก็คงไม่มี สนช.มณเฑียร ก็คงไม่มี สว.มณเฑียร
เพราะฉะนันทุ
้ กอย่างมีรากเหง้ า มีที่มาที่ไป ก็ขอให้ ทุกท่านปรบมือให้ กับวิทยาลัยราชสุดาด้ วยครับ
นอกจากนี ้ก็ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรื อ พก. ที่เป็ นโต้ โผใหญ่
เป็ นเจ้ าภาพ เป็ นเจ้ ามือ พูดง่ายๆ ก็คือเป็ นผู้ออกเงินที่ทาให้ มีการสัมมนาแบบนี ้ทุกปี นะครับ และหวัง
ว่าการสัมมนาแบบนี ้จะสร้ างนวัตกรรมในวงการคนพิการเพื่อให้ เราหลุดพ้ นกับดักของการอยู่ไปวันๆ
ตามยถากรรม ก็ขอเสียงปรบมือให้ กบั พก. ล่วงหน้ าด้ วยครับ
ฟั งอารัมภบทแบบนี ้คงพอจะทราบแล้ วนะครับว่า ความเป็ นนักวิชาการของอาจารย์มณเฑียร
หายเข้ าหม้ อไปแล้ ว อย่างไรก็ตามเมื่อให้ ผ มพูดเรื่ องนี ้ผมก็ขออนุญาตเอาเหล้ าเก่ามาใส่ขวดใหม่ ขอ
slide แผ่นแรกด้ วยนะครับ
คาว่าการออกแบบเพื่อคนทังมวลและเทคโนโลยี
้
สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการนัน้
ผมจาไม่ได้ ว่าในชีวิตผมเคยได้ ยินที่ไหนมาก่อน แต่ว่าผมได้ รับแรงบันดาลใจจนกระทัง่ ขอจดบันทึกไว้
ในเอกสารระดับโลกโดยในขณะนัน้ คือ ท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (กระทรวง ICT) คาว่า Universal Design and Assistive Technology อยู่ในเอกสารระดับ
โลกที่ไม่เกี่ยวกับคนพิการโดยตรงแต่อยู่ในคาประกาศว่าด้ วยสังคมสารสนเทศ World Summit on
Information Technology เสนอโดยประเทศไทย เพราะฉะนันขอเสี
้
ยงปรบมือให้ ประเทศไทยด้ วยครับ
ในการประชุม ที่ เ จนนิ ว าในปี พ.ศ. 2546 ตอนนัน้ คุณ หมอสุร พงษ์ สื บ วงศ์ รี เป็ น รั ฐ มนตรี ว่าการ
กระทรวง ICT ไม่ว่าท่านจะได้ รับข้ อมูลมาจากไหนก็ตาม ท่านก็ทาให้ ประเทศไทยมีชื่อเสียงตังแต่
้ บดั
นัน้ ก็ขอเสียงปรบมือให้ กบั คุณหมอด้ วยครับ นัน่ ก็เป็ นเหตุการณ์ครัง้ ประวัติศาสตร์ หลังจากนันค
้ าว่า
Universal Design and Assistive Technology ไปโผล่ที่นนั่ ที่นี่ที่โน่น ในเอกสารระดับโลกทังใน
้
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยคนพิการ หรื อ CRPD และเอกสารอื่นด้ านการพัฒนา อีกทังผมเชื
้
่อว่างานวิชาการเรา
จะได้ ยินคานี ้บ่อยขึ ้น ตอนหลังผมแอบเติมคาว่า Reasonable Accommodation อ่านตัวย่อคือ
UDATRA แอบเติมเข้ าไปเพื่อให้ สมบูรณ์ อยากจะชวนพวกเราคิดนิดหนึ่งว่า ทาไมต้ อง UDAT และ
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เติม RA เข้ าไปด้ วย ทาไมจึงเป็ นเช่นนัน้ คาตอบข้ อแรกก็คือว่า มันเป็ นเครื่ องหมายแสดงความเป็ น
อารยชน มันเป็ นธรรมะ มันเป็ นอุดมคติ ผมเชื่อว่าคนในห้ องนีม้ ีอุดมคติกันทัง้ นัน้ ถ้ าเป็ นชาวพุทธ
อุดมคติของเราคือนิพพาน เป็ นนิพพานแบบไหนก็วา่ กันไปถ้ าเป็ นพุทธเถรวาทเราสวดบทแผ่เมตตา สัพ
เพ สัตตา อะเวรา อัพพะยาปั ชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริ หะรันตุ สัตว์ทงหลายที
ั้
่เป็ นเพื่อนทุกข์เกิด
แก่เจ็บตายด้ วยกันทังหมดทั
้
งสิ
้ ้น จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด keyword อยู่ที่นี่ จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด ถ้ าเป็ น
ศาสนาคริ สต์เราก็พดู ถึงอาณาจักรอันเป็ นนิรันดร์ ของพระผู้เป็ นเจ้ า The Everlasting Kingdom of
God ถ้ าเป็ นลัทธิการปกครอง เคยได้ ยินคาว่า Utopia
เคยได้ ยินคาว่า Communist คงไม่ผิด
กฎหมายถ้ าจะพูดถึงเป้าหมายสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสคือเพื่อประโยชน์สขุ ของคนทุกคนและถ้ าเป็ น
ประชาธิปไตยก็มีการวิวฒ
ั นาการ สมัยก่อนเราใช้ คาว่า majority rue ก็คือคนส่วนใหญ่เป็ นผู้ปกครอง
แต่ตอนนี ้ผมคิดว่าประชาธิปไตยไปไกลกว่าคนส่วนใหญ่แล้ ว สงสัยต้ องใช้ คาว่า Democracy for All
ก็คือประโยชน์สขุ แก่คนทังมวล
้
เพราะฉะนันมั
้ นเป็ นอุดมคติ มันเป็ นเป้าหมาย มันเป็ นธรรมะ UDAT
มันเป็ นธรรมะ มันเป็ นเป้าหมาย มันเป็ นความสูงส่ง
เมื่อปี 2553 ค.ศ.2010 ตอนนันประเทศไทยมี
้
การทะเลาะตบตีกนั จนนาไปสูค่ วามพยายามใน
การปฏิรูปสังคม ปฏิรูปประเทศ ก็มีสมัชชาปฏิรูปประเทศขึ ้น เครื อข่ายคนพิการเพื่อการปฏิรูปก็ถือ
กาเนิดขึ ้นแล้ วก็ไปหยิบเอาคาที่แสดงถึงอุดมคติที่ผมกล่าวมาแล้ วเมื่อสักครู่ นี ้แหละ แล้ วแปลคานัน้
ภายใต้ บริ บทสังคมไทย วัฒนธรรมไทย หยิบเอาคาว่า Inclusive Society สังคมที่มนั Inclusive แล้ ว
มาแปลใหม่ในบริบทของสังคมไทยว่า สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่วมกัน ฟั งแล้ วเพราะกว่าสังคมที่ไม่ทอดทิ ้ง
กัน ฟั งแล้ วรู้สกึ สงบ เย็นสบายร่วมกัน บางคนถูกฝั งหัวมาด้ วยวิธีคิ ดแบบ Isolationist ก็คือพวกที่เขา
เรี ยกว่า “สันโดษสุดโต่ง” หรื ออาจจะคิดถึงคาว่าสันโดษแบบผิดๆ ขณะที่ท่องคาว่า สัพเพ สัตตาสุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุ ก็เผลอร้ องเพลงของน้ าหงาว่า “หันหน้ าคนละทาง สร้ างดาวกันคนละดวง ช่วงชิง
ไปสูส่ วรรค์ ใครไม่ทนั เป็ นคนหลงทาง” เพราะฉะนันสั
้ งคมไทยเราจึงลืมอุดมคติดงเดิ
ั ้ มของเรา อุดมคติ
ที่วา่ สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่วมกันเป็ นอุดมคติดงเดิ
ั ้ มแต่ถกู ลืมไปโดยมายาคติ ถูกลืมไปโดยอคติ มิจฉาทิฐิ
ท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) เคยบอกว่าสังคมไทยเหมือนไก่ในเข่ง และท่านก็อธิบาย
ว่า คิดแคบมองใกล้ แล้ วก็ใฝ่ ต่า เราอยู่ห่างจากอุดมคติเดิมก็คืออยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกัน เพราะฉะนันถึ
้ ง
เวลาที่จะต้ องทวงคืนสังคมอยู่เย็นเป็ นสุขร่ วมกัน ซึ่งเป็ นอุดมคติร่วมของทุกศาสนา เป็ นอุดมคติร่วม
ของทุกระบอบการปกครอง เป็ นอุดมคติร่วมของทุกเชื ้อชาติเผ่าพันธุ์ ทุกสถานะทางเศรษฐกิจสังคม ทุก
สภาพทางร่างกาย จิตใจ สุขภาพและความพิการ Inclusive Society Inclusion เมื่อมันเป็ นอุดมคติ
มันก็ถกู นามาเป็ นกฎกติกา เป็ นกฎกติการะหว่างประเทศ เป็ นข้ อตกลงระหว่างประเทศว่าเราจะสร้ าง
สังคมอยู่เย็นเป็ นสุขร่ วมกันภายใต้ กฎหมาย คือสิ่งที่ต้องทา เขาก็บอกว่ามันเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของ
มนุษย์ที่จะมีสิทธิอยู่ในสังคมอยู่เย็นเป็ นสุขร่ วมกัน ถ้ าเป็ นนโยบาย กรอบการพัฒนา ตอนนี ้อะไรดัง
ที่ สุด ถ้ าพูด ถึ ง นัก พัฒ นาในระดับ สากลอะไรดัง ที่ สุด เป้ า หมายการพัฒ นาที่ ยั่ง ยื น ใช่ ไ หมครั บ
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sustainable development goals SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนไม่ใช่กฎแต่เป็ นจุดมุ่งหมาย
ร่วมก็คืออุดมการณ์ร่วมนัน่ แหละ คราวนี ้มันจะยัง่ ยืนได้ เนี่ยผมมีข้อถกเถียงและพูดแล้ วพูดอีกว่ามันจะ
Sustainable ได้ มันต้ องอยู่เย็นเป็ นสุขร่ วมกัน ถ้ ามันไม่อยู่เย็นเป็ นสุขร่ วมกันมันก็ไม่ยั่งยืน no
inclusion no sustainability เห็นไหมครับ เพราะฉะนันสภาพที
้
่อยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่วมกันจึงเป็ น
Prerequisite เป็ น Prerequisite ของคาว่า Sustainable Development ผมจาได้ ว่าสมัยเป็ นนักศึกษา
อยู่ที่รัฐมินนิโซตา มีหวั หน้ าแกงส์อยู่คนหนึ่งที่ไม่มี palest หัวหน้ าแกงส์คนนี ้กล่าวอมตะวาจาในใจผม
ซึง่ ผมไม่ได้ ชอบแกงส์นะแต่ผมฟั งแล้ วอึ ้ง เขาบอกว่า “no justice no peace” ถ้ าไม่มีความยุติธรรมก็
อย่าหวังเลยว่าจะมีสนั ติสขุ นี่เป็ นคาพูดของหัวหน้ าแกงส์นะ เพราะฉะนันนี
้ ่คือความจริงจากปากโจรก็
เป็ นไปได้ ผมก็เลยบอกว่า no inclusion no sustainability เข้ ากันได้ ไหมครับ ถ้ าการพัฒนานันไม่
้
ก่อให้ เกิดประโยชน์สขุ แก่คนทังปวงของคนทั
้
งมวลของทุ
้
กคนอย่างเท่าเทียมทัว่ ถึงเป็ นธรรมแล้ วก็อย่า
หวังเลยว่าจะยัง่ ยืนมันเป็ นไปไม่ได้ สุดท้ ายก็รบลาฆ่าฟั นกันอยู่ดี สุดท้ ายก็จิกกันเหมือนไก่ในเข่งอยู่ดี
เพราะฉะนันจะพู
้
ดเรื่ อง UDAT ได้ ต้องเข้ าใจหลักคิดนี ้ก่อนว่ามันเป็ นอุดมคติ มันเป็ นเครื่ องบ่งบอก
ความสูงส่งทางจิตใจ ของวัฒนธรรม ของจริ ยธรรม ของศาสนา ก็คือ Inclusion นี่แหละ Inclusion ก็
คือ All ก็คือทังหมด
้
ทังหลาย
้
ทังปวง
้ สัพเพสัตตานี่แหละ
แล้ ว Inclusion
มัน ประกอบไปด้ วยอะไรบ้ าง อะไรที่ จาแนก Inclusion ถ้ าจะจาแนก
Inclusion ก็คืออยู่เย็นเป็ นสุขร่ วมกันหรื อที่บางคนแปลในเชิงลบก็คือไม่ทอดทิ ้งกัน แต่ผมชอบแปลใน
เชิงบวกผมชอบอะไรบวกๆ อยู่เย็นเป็ นสุขร่ วมกันกับไม่ทอดทิ ้งกันเหมือนกันไหม คาว่าไม่ทอดทิ ้งกัน
อาจไม่อยูเ่ ย็นเป็ นสุขก็ได้ อาจจ้ องหน้ ากันมันไม่ทอดทิ ้งแต่อยู่ด้วยกันแบบอึดอัดใช่ไหม live with frost
station, no one left behind but live together with frost station. เพราะฉะนันอยู
้ ่เย็นเป็ นสุขไกล
กว่าไม่ทอดทิ ้งกัน ไม่ทอดทิ ้งกันอาจจะเป็ นขันต
้ ่า Minimum Requirement
Inclusion ในความคิดของผมจาแนกออกตามประสบการณ์ของผม ซึง่ ของคนอื่นอาจมีเพิ่มได้
อย่างน้ อยต้ องสามขาตามมุมมองของคนตาบอดอย่างผม ของคนพิการอย่างผมจะ Inclusion ได้ ต้อง
สามขาถ้ าน้ อยกว่าสามขาก็ล้มอย่างน้ อยต้ องสามขา สามขาเนี่ยเป็ นเหตุเป็ นผลกันเลยนะครับทังสาม
้
อย่างเนี่ยเป็ นเหตุเป็ นผลกัน อย่างแรกก็คือการมีสว่ นร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผล เป็ นการมีสว่ น
ร่วมอย่างเท่าเทียม อย่างเป็ นธรรม อย่างเต็มที่ อย่างมีประสิทธิผล ร่วมคิด ร่ วมทา ร่วมรับผิดชอบบาง
คนเติมร่วมเป็ นเจ้ าของ ร่วมรับประโยชน์ อะไรก็ว่าไป ก็คือ effective and passive participation ถ้ า
ไม่มี participation แบบนี ้ inclusion ก็ inclusion ปลอม อยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกันก็ปลอม โกหกตอแหล
กันไปวันๆ อันที่สองก็คือ accessibility เห็นไหม accessibility for all ก็คือหัวข้ อการบรรยายวันนี ้
แหละ accessibility ก็ต้อง for all ด้ วย ถ้ า for some ก็ไม่อยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกันบางคนเข้ าถึงบางคน
เข้ าไม่ถึง จะด้ วยเหตุอะไรก็แล้ วแต่เถอะอย่ามาอ้ างเลย วันนี ้คิดได้ แค่นี ้เข้ าถึงได้ แค่นี ้ ขอโทษซ ้าแล้ วซ ้า
อีก เพราะฉะนัน้ accessibility เป็ นอีกหนึ่งขาของ inclusion ส่วน access เข้ าถึงอะไรบ้ างท่านอื่นคง
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พูดกันไปเยอะเดี๋ยวก็จะมีคนพูดอีกเยอะไม่ต้องสาธยาย เนื่องจาก accessibility for all มันมีการ
จาแนกเป็ น subset เป็ นหัวข้ อย่อยก็เลยจะสาธยายนิดหน่อยว่าเวลาเราพูดถึง accessibility เนี่ย เรา
พูดถึงทังในเชิ
้
งของมี ไม่มี ก็คือ availability มี ไม่มี 0 กับ 1 เราพูดถึงถูกแพง ราคาย่อมเยา ราคาเกิน
ก าลัง ก็ คื อ affordability และเราก็ พูด ถึ ง การเข้ า ถึ ง ได้ จ ริ ง ๆ ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จ ริ ง ๆ อัน นี แ้ หละคื อ
accessibility เพราะฉะนันภายใต้
้
คาว่า accessibility นันมั
้ นยังมีคาแอบซ่อนอยู่เป็ นตัวอธิบายว่าถ้ า
มันจะ accessibility จริ ง มันจะ full จริ งๆ มันจะ for all จริ งๆ มันจะต้ องสาม a นะ มันต้ องสาม A
(AAA) นัน่ เองนะครับ และมันก็ต้องอาศัยวิธีการเพื่อให้ ได้ มาซึง่ AAA เนี่ยโดยจาแนกออกได้ เป็ นสาม
อีกเหมือนกันก็คือ อันที่หนึ่งก็คือ UD หรื อ universal design ที่พดู มานี่แหละเดี๋ยวจะพูดมากกว่านี ้
UD ก็คืออยู่ดี ถ้ า UD เมื่อไหร่สงั คมก็จะอยู่ดี นึกไม่ออกก็คือออกแบบให้ มนั อยู่ดีๆ ออกแบบเพื่อให้
มันอยู่เย็นเป็ นสุขร่ วมกันทังหมดทั
้
งหลายทั
้
งปวงเนี
้
่ยออกแบบเพื่อให้ มนั ไม่เห็นแก่ตวั ส่วน assistive
technology ก็คือใครมีปัญหาใดก็ออกแบบให้ มนั ตอบสนองคนกลุม่ นันๆ
้ UD ก็คือทัว่ ไป ก็คือทุกคน ก็
คือทังปวง
้
ส่วน AT ก็คือเกิดจากการที่ร้ ูว่าปั ญหาของใครมีอย่างไร ตอนไหน เมื่อไรก็ออกแบบสร้ างให้
มันสอดคล้ องกับปั ญหาและความต้ องการของคนเหล่านัน้ และจึงมาถึงความที่เป็ นเฉพาะที่สดุ เล็ก
ที่สดุ เฉพาะกิจที่สดุ ก็คือ Reasonable Accommodation ที่ผมขอเติมเข้ าไป อันนี ้ช่วยอธิบายว่า
accessibility ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของ inclusion เนี่ยมันเป็ นแบบนี ้นะ ต่อไปขาที่สามเนี่ยขาดไม่ได้ เลย
ขาที่สามก็คือการเสริ มพลังหรื อ empower โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพูดถึงคนพิการ คนที่อ่อนแอ คน
ที่เสียเปรี ยบ สมัยก่อนเราพยายามไปซ่อมความพิการพยายามจะไปบิด ไปรักษา ไปแก้ ถามว่าซ่อม
ความพิการดีไหม แก้ ความพิ ก ารดีไหม ก็ ดีครั บแต่แก้ เท่ าไรก็ แก้ ไม่ห มด ซ่อมเท่าไรก็ ซ่อมไม่ห มด
เพราะฉะนันอย่
้ ากระนันเลยก็
้
คือ empower เสริ มพลัง เพราะว่าอานาจเป็ นใหญ่ในโลก ถ้ าไม่มีอานาจ
ก็ตายครับ ลมหายใจก็ต้องใช้ พลังอานาจ เพราะฉะนัน้ ขาที่สามเนี่ยก็คือเราเสริ มสร้ างพลังอานาจ
ให้ แก่คนและก็คนทุกคนด้ วย ไม่ว่าจะเป็ นการมีสว่ นร่วม ไม่ว่าจะเป็ นการเข้ าถึง ไม่ว่าจะเป็ นการเสริ ม
พลังเนี่ยต้ องทาอย่างทัว่ ถึง เท่าเทียมและเป็ นธรรมปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ without any kind any
form of discrimination, absolutely no discrimination was so ever เพราะฉะนันจะต้
้ องมีทงสาม
ั้
ขาเป็ นอย่างน้ อย ถ้ าไม่มีสามขานี ้ inclusion ก็เป็ น inclusion ปลอม ถ้ าไม่มีสามขานี ้ sustainable
development ก็เป็ น sustainable development ปลอม face sustainability โกหกตอแหลไปวันๆ
“จบสไลด์แผ่นแรก”
สไลด์แผ่นที่ 2 จริ งๆ แล้ วผมพูดสไลด์แผ่นที่2 ไปบ้ างแล้ วเมื่อสักครู่ นี ้นะครับ คือผมเข้ าใจว่า
ทางคณะผู้จัดงานได้ เอาเอกสารรายงานที่ คณะอนุกรรมมาธิ การกิ จการคนพิการ สภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ ไ ด้ จัด ท าขึน้ เป็ น รายงานเกี่ ย วกั บ การจัด สภาพแวดล้ อ มที่ ทุก คนสามารถเข้ า ถึ ง และใช้
ประโยชน์ได้ ก็คือ accessibility for all แล้ วเขาบอกว่า A ที่สามมาจากไหนล่ะ A ที่สามถ้ าเป็ นนัก
กฎหมายก็คือ act หรื อถ้ าเป็ นนักปฏิบตั ิก็คือ act หรื อ agenda ก็แล้ วแต่ ถ้ า W3C3A ก็คือเข้ าถึงขัน้
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สูงสุด AAA เอกสารฉบับนี ้ได้ ส่งมาเป็ นไฟล์อิเล็กส์ทรอนิกส์ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบญ
ั ญัติ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ส่งต่อไปยังหน่วยงานภาครัฐไปยังคณะรัฐมนตรี แต่ไม่ร้ ู มีใครอ่านรึ เปล่าเพราะมันยาว
นอกจากนี ้ก็ยงั ส่งไฟล์ที่เป็ นส่วนย่อยของรายงานเต็มฉบับมาให้ ที่นี่ด้วยและขอให้ พิมพ์แจกก็ คือเป็ น
บทสรุปสาหรับผู้บริ หารของรายงานฉบับนี ้มีไม่กี่หน้ าถ้ าท่านจะได้ กรุณาเมตตาผม อ่านให้ จบท่านก็จะ
เข้ าใจลึกซึ ้งมากขึ ้น และยังมีบทบรรยายของผมซึง่ ถูกนามาเรี ยบเรี ยงเพราะว่าบรรยายหลายที่ และผู้ที่
ขยันหมัน่ เพียรในการถอดคาบรรยายของผมและเรี ยบเรี ยงขึ ้นเนี่ยและผมก็เอามาขัดมาเกลามาแก้ จน
เป็ นบทความขึ ้นมาพออ่านได้ อีกหนึ่งฉบับก็ขอให้ ได้ พิมพ์แจกด้ วย คนที่ถอดความคาบรรยายของผม
แล้ วก็พากเพียรเรี ยบเรี ยงขึ ้นมานัน่ ก็คืออาจารย์พวงแก้ ว กิจธรรม ขอเสียงปรบมือให้ อาจารย์พวงแก้ ว
ด้ วยนะครับ เพราะฉะนันบทความนี
้
้ผมเริ่ มบรรยายมาตังแต่
้ ปี 2551 แล้ วก็บรรยายอีกหลายที่ แล้ ว
อาจารย์พวงแก้ วก็ตามไปจดบันทึก แล้ วก็เรี ยบเรี ยง แล้ วผมก็ช่วยขัดเกลากันขึ ้นมา เป็ นบทความที่พดู
ถึง UD กับ AT ไว้ คอ่ นข้ างเยอะ เพราะฉะนันเมื
้ ่อพูดถึง U ก็คือ universal ส่วน D ก็คือ design เรา
ต้ องมาถามตัวเองก่อนนะครับว่า ก่ อนที่เราจะมาพูดถึง UD กับ AT เนี่ย เรามีหลักฐาน มีรากฐาน มี
รากเหง้ า มีความคิดเบื ้องต้ นเป็ นปฐมบทเหมือนที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่ หรื อเปล่า คือเรามีอุดมคติที่
เป็ นประชาธิปไตยเพื่อคนทังมวลหรื
้
อเปล่า เรามีเป้าหมายทางศาสนาที่เป็ นสัพเพสัตตาอย่างที่ว่าหรื อ
เปล่า เรามีเป้าหมายทางศาสนาที่จินตนาการถึงอาณาจักรอันเป็ นนิรันดร์ ของพระผู้เป็ นเจ้ าหรื อเปล่า
เราเชื่อ เราศรัทธาในเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเพื่อคนทังมวล
้
ไม่ทอดทิ ้งใครแม้ แต่คนเดียวหรื อเปล่า
ถ้ าเรามีสิ่งที่กล่าวมาแล้ วนัน่ น่ะเวลาเราคิดที่จะออกแบบหรื อคิดจะสร้ างการเปลี่ ยนแปลงใดๆ เราก็จะ
เอาสิ่งนันมาถ่
้
ายทอดลงบนการออกแบบ การวางแผน การพัฒนา การผลิตและการให้ บริ การ อันนัน้
คือการสะท้ อนถึงแนวคิดหลักการปรัชญาเบื ้องต้ น ถ้ าเรามีสิ่งเหล่านี ้ก็จะเป็ นปฐมบท เป็ นเหตุปัจจัย
เพื่อนาไปสูก่ ารออกแบบเพื่อคนทังมวลได้
้
ส่วน assistive technology เนี่ย จริ งๆในอนุสญ
ั ญาว่าด้ วย
สิทธิคนพิการมีการให้ นิยามคาว่า universal design ไว้ ในข้ อบทที่ 2 พูดถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์
บริ การ และโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้ หรื อการเข้ าถึงคนมากที่สดุ เท่าที่จะมากได้ เขาไม่ได้
ใช้ คาว่า all เพราะคาว่า all เป็ นคาเชิงอุดมคติ แต่เขาใช้ คาว่า the greatest maximum number of
people, the greatest extend number of people ก็คือมากที่สดุ แต่การออกแบบเพื่อคนทังมวลหรื
้
อ
ที่เป็ นสากลหรื อที่เป็ นธรรมหรื อที่เป็ นมิตรหรื อที่เป็ นอารยะ แล้ วแต่ใครชอบคาไหนนะครับไม่ตดั โอกาส
การใช้ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกที่เป็ นเฉพาะถ้ าจาเป็ น บางคนบอกว่าถ้ ามี UD แล้ วไม่ต้องมี
ATอัน นี แ้ ปลก มี คนมาถามผมว่า UD
เฉยๆ พอไหม ผมก็ บอกว่ามัน ก็ เหมือนคนอยู่เป็ นโสด
เพราะฉะนันถ้
้ าจะให้ เข้ าถึงเพื่อคนทังมวลต้
้
องจับ UD กับ AT แต่งงานกัน มันเป็ นหยินกับหยางนะครับ
คือ UD มันเป็ นทัว่ ไป มันเป็ นเรื่ องที่พดู โดยรวมๆ ส่วน AT มันเป็ นเรื่ องเฉพาะมันตอบโจทย์เฉพาะกิจ
เฉพาะการ เฉพาะกลุ่ม ทังสองอย่
้
างขาดกันไม่ได้ มี general ก็ต้องมี specific เป็ นของคู่กนั เขาเป็ น
เนื ้อคู่กันอย่าจับเขาแยกออกจากกันเลย จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิดนัน่ แหละ เพราะฉะนันถ้
้ าเรามีจิตใจที่
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คานึงถึงอุดมคติที่กล่าวมาเบื ้องต้ นเราจะเข้ าใจเลยว่า UD กับ AT ขาดกันไม่ได้ ต้องจับแต่งงานกันนะ
ครับ We have to get universal design and assistive technology to married. จับทังสองแต่
้
งงาน
กัน คราวนี ส้ ิ่ง ที่ หลายคนกังวลก็ คือว่า แล้ วจะรู้ ได้ อย่างไรว่าทัง้ มวล ทัง้ ปวง ทัง้ หลายเนี่ ยมันเป็ น
อย่างไรก็อยากทาแหละแต่มนั นึกไม่ออก คาตอบเขามีว่ามนุษย์คิดแบบอุดมคติแต่ทาแบบความเป็ น
จริ ง คิดอย่างอุดมคติก็คือ think globally หรื อ think universally หรื อ act locally หรื อ practically
เริ่ มต้ นจากสิ่งที่เป็ นไปได้ เพราะฉะนัน้ มันจึงมีการสุมหัวกัน ตกลงกัน ถกเถียงกันแล้ วหาคาตอบว่า
universality หรื อ universal ที่เราจะออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้ มนั เข้ าถึงโดยคนทังมวล
้
หรื อแม้ แต่
assistive technology ที่คานึงถึงความต้ องการเฉพาะกลุม่ เฉพาะการ เฉพาะคน เฉพาะเวลา เฉพาะ
กิจเนี่ยมันจะเป็ นไปได้ อย่างไรสองอย่างนี ้เขาก็บอกว่าคิดไม่ออกก็ต้องปรึ กษาหารื อกันนี่แหละสังคม
ประชาธิปไตยต้ องมีการปรึ กษาหารื อกัน ต้ องมี debate ต้ องมีการถกเถียงกันว่าอะไรน่าจะเป็ นสิ่งที่
ตอบโจทย์คนทังมวลได้
้
มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรี ยกว่า Accessibility Standard มาตรฐานเพื่อการ
เข้ าถึง เพราะว่าเรามีอดุ มคติ แต่อดุ มคตินี ้มันสื่อสารออกมาเป็ นรูปธรรมเฉยๆ ไม่ได้ มันก็ต้องมาหาคา
แปล คราวนี ้แปลคนเดียวก็ร้ ู เรื่ องคนเดียวเลยต้ องแปลด้ วยกัน พอแปลด้ วยกันปุ๊ บมันก็มีการถกเถียง
เกิ ดการแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ ซึ่งกัน และกัน เกิ ดมาตรฐานเพื่อการเข้ าถึง ร่ วมกัน ก็ เกิ ด Accessibility
Standard ที่ กล่าวถึงประโยชน์ ของคนโดยรวมก็ เป็ นฐานในการออกแบบเพื่อคนทัง้ มวล ส่วน
Accessibility Standard ที่นาไปใช้ เฉพาะเรื่ อง เฉพาะกลุม่ เฉพาะการ เฉพาะกิจ ก็เป็ นฐานในการ
ออกแบบผลิต และพัฒ นาเทคโนโลยี สิ่ ง อ านวยความสะดวก ส่ว นเรื่ อง RA
(Reasonable
Accommodation) นันผมจะละไว้
้
นะครับเพราะเป็ นเรื่ องที่ตกลงระหว่างผู้ให้ กบั ผู้รับ ท่านจะตกลงใน
ที่เปิ ดเผย ท่านจะตกลงในที่อโคจร ตกลงเป็ นการส่วนตัว ถ้ ารับได้ ทงสองฝ่
ั้
ายก็ถือว่าสมเหตุสมผล ขอ
แต่เพียงว่าอย่ามีการบังคับขู่เข็นกันก็แล้ วกัน คราวนี ้หลายคนบอกว่าที่ผ้ บู รรยายพูดมาเนี่ยมันเป็ น
อุดมคติ มันเป็ นกฎหมาย มันเป็ นพันธสัญญา มันเป็ นการตกลงร่ วม แล้ วใครเป็ นตัวขับเคลื่อนก็ท่าน
ทังหลายเป็
้
นส่วนหนึ่ง เป็ น Muti stakeholder โดยทัว่ ไปพวกเราในฐานะผู้ใช้ เราก็อยากมีส่วนร่ วม
สมัยก่อนมันแยกกันชัดเจนระหว่า งผู้บริ โภค ผู้ผลิตและผู้ให้ บริ การ แต่เดี๋ยวนีช้ ักปนเปกันไปหมด
ผู้บริ โภคกลายเป็ นผู้ให้ บริ การ ผู้ให้ บริ การกลายเป็ นผู้บริ โภคด้ วย เพราะมันเป็ นสังคมที่สลับซับซ้ อน
แต่ที่แน่ๆ ก็คือมันขาดกันไม่ได้ ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ให้ บริการ เพราะฉะนันมั
้ นจึงมีความสัมพันธ์กนั ใน
เชิงธุรกิจ ผมจะบอกให้ เลยนะครับว่าตัวจักรสาคัญที่ทกุ คนไม่คอ่ ยพูดถึง สิ่งที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่พดู
ถึงกันเยอะ ศาสนาก็พดู ประชาธิปไตยก็พดู SDG ก็พดู CRPD ก็พดู แต่ที่ว่าเป็ นธุรกิจไม่ค่อยพูด
ผู้บริ หารระดับสูง นักการเมือง ข้ าราชการก็เลยบอกว่าที่อาจารย์มณเฑียรพูดมามีแต่ภาระ ผมบอกว่า
ไม่จริง ถ้ าไปเปิ ดดูรายงานของคณะกรรมมาธิการจะเห็นได้ วา่ มันเป็ นโอกาสในการทากาไร มันเป็ นการ
ลงทุนทางเศรษฐกิจ สังเกตไหมครับว่าประเทศที่เจริ ญแล้ วหรื อบริ ษัทที่รวยแล้ วมักจะคิดถึงเรื่ อง UD
กับ AT เป็ นข้ อได้ เปรี ยบทางธุรกิจ เป็ น business advantage เขาไม่ได้ คิดว่ามันเป็ นแค่การ
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ทาบุญสุนทาน มันเป็ นแค่การแบ่งปั นเฉยๆ เขาคิดว่ามันเป็ นโอกาสในการสร้ างความร่ ารวย บริ ษัท
อะไรที่มีทรัพย์สินมีมลู ค่าสูงที่สดุ ในโลกขนาดนี ้ ตอบได้ ไหมครับ ผมว่าในห้ องนี ้หลายคนใช้ สินค้ าเขา
รู้ สึกว่าจะมีทรัพย์ สินประมาณ 5 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ในขณะที่เรามะงุมมะงาหราพูดกันเรื่ อง
accessibility for all ว่าเป็ นเรื่ องของความงดงาม เป็ นเรื่ องของประชาธิปไตย เป็ นเรื่ องของจริ ยธรรม
อารยะบ้ าง สากลบ้ าง แต่บริ ษัทนี ้บอกโกยอย่างเดียวเลยครับ ใช้ หลักการออกแบบเพื่อคนทังมวลและ
้
การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการเป็ นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และทา
กาไร ทุกคนยอมรับใช่ไหมว่าสินค้ า apple นี่มนั แพงมากๆ เลย extremely expensive แต่ว่าทุกคน
พยายามตะเกียกตะกาย พยายามดิ ้นรนขวนขวายหามันมาเพื่อจะเอามาให้ ได้ เนี่ยเพราะอะไรครับ ก็
เพราะมัน UD เพราะฉะนัน้ UD กลายเป็ นกาไรนะครับ คนฉลาดมองเรื่ อง UD เป็ นการสร้ างกาไรแต่
คนโง่มองเรื่ อง UD เป็ นภาระ ถ้ าใครคิดว่า UD เป็ นภาระก็จงโง่ตอ่ ไป You can be a stupid if you
want เพราะฉะนันผมจึ
้
งขอท้ าทายนะครับว่าจากจิตใจสูงส่งงดงามมาสู่ประชาธิปไตยที่กินได้ ส่กู าร
พัฒนาที่ยงั่ ยืน เคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคน ถึงเวลาในการทากาไรได้ แล้ วพี่น้อง ผมอยากจะท้ า
ทายว่าท่านที่มีความรู้คิดซึง่ เป็ นพื ้นฐานของการสร้ างนวัตกรรม นวัตกรรมก็คือกรรมใหม่ไม่ใช่หมกมุ่ น
อยู่กบั การแก้ กรรมนะ ใครที่อยากจะไปแก้ กรรมในอดีตน่ะโง่ ต้ องสร้ างกรรมใหม่เพื่อให้ ชีวิตดีขึ ้น พ่อ
ขุนมังรายเนี่ยใช้ นวัตกรรมมาตังแต่
้ เจ็ดร้ อยกว่าปี โดยการสร้ างเมืองเชียงใหม่ นกบุรี นวปุระเกิดเมือง
ใหม่ใช่ไหม เพราะอยูท่ ี่เดิมมันตันน่ะเลยต้ องมาหาที่ใหม่ อันนี ้ก็ เหมือนกันการสร้ างนวัตกรรมก็คือการ
สร้ างกรรมใหม่เพื่อให้ ชีวิตดีขึ ้น เพื่อให้ มนั ไปข้ างหน้ า เพื่อให้ มนั ยัง่ ยืน แต่นี่มนั เป็ นกรรมใหม่ที่เจริ ญที่
วัฒนะที่ยงั่ ยืนมันก็ต้องเป็ นกรรมใหม่เพื่อคนทัง้ มวลเพื่อคนทุกคนตอบโจทย์ เฉพาะก็ได้ ตอบโจทย์
ส่วนตัวก็ได้ และแถมยังไม่พอยังรวยด้ วยทากาไรด้ วย เพราะฉะนันก็
้ ขอจบโดยการท้ าทายให้ ทกุ คนมา
สร้ างกาไรจากการออกแบบเพื่อคนทัง้ มวลและการผลิตพัฒนาเทคโนโลยีสิ่ง อานวยความสะดวก
สาหรับคนพิการในสังคมอยู่เย็นเป็ นสุขร่ วมกัน ได้ ทั่ว หน้ า ได้ ทัง้ ความสุข ได้ ทัง้ เงิน หวังว่าคงจะ
ครบถ้ วนตามสูตรของผมนะครับ ขอบพระคุณมากครับ
************************************************************
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การอภิปราย
เรื่อง “Deaf-blind and Accessibility to Information and Education”
โดย 1) Dr. Eugene A. Bourquin, Deaf-Blind Youths and Adults, USA
2) Mr. Shin-ichiro Kadokawa, Service Center of the Deaf-Blind, JAPAN
3) อาจารย์ศิริพร ตันฑโอภาส โรงเรี ยนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
*******************************************************
PART 1

Dr. Eugene A. Bourquin, Deaf-Blind Youths and Adults, USA
Mr. Shin-ichiro Kadokawa, Service Center of the Deaf-Blind, JAPAN

Good morning! I am Mr. Shinichiro Kadokawa and I am Dr. Gene Bourquin
How have Deaf-blind people accessed society?
What does history tell us?
What technology has been used?
Let’s look back in history, at least in the West. Look back to almost two centuries
ago!
Ms. Victorine Morriseau (1789-1832) was born 228 years ago, and was the first
known educated deaf-blind child. She received her education in Paris, France, at the first
school for the Deaf in the world.
Victorine was taught a ‘religious’ form of signing. She had language and could learn
from other people in her life. Victorine probably understood and expressed words that were
spelled, she had no technology for reading and writing. Her connections to general society
were limited the close, personal, and religious people that immediately surrounded her.
The second educated deaf-blind person was Ms. Laura Bridgman. She was born in
1829 in New Hampshire and admitted to the Perkins School for the Blind in Massachusetts
in 1837. Similar to Victorine, Laura communicate using tactile methods (fingerspelling).
However, Laura also learned how to read and write using grooved paper – a form of
raised tactile print - and tactile squares in a metal case. With this new technology, Laura’s
world opened up. Laura kept a journal, considered philosophical issues deeply,
corresponded with others, and met many famous people.
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The most famous individual, and the fourth deaf-blind person to be educated was
Helen Adams Keller (1880-1968). She was an author, activist, and performer. She regularly
communicated tactually using the sense of touch.
Helen, a century after Victorine, was able to become the most famous woman in the
world. Helen learned how to read and write using braille. Braille technology made such an
impact that, in fact, Helen was able to graduate college, become a famous writer and
lecturer, and traveled the world. Today, braille still forms a fundamental basis of Deaf-blind
communication and Deaf-blind people’s connections to society.
Technology – human biological ‘technology’ and the sense of touch, along with ever
evolving high and low technologies, continues to connect people who are Deafblind to
society at every level.
Deaf-blind Technology and the growing accessibility to society
It was around 1991 and Shin, a graduate student from Japan at New York University,
had recently arrived to live in the USA and study. Until then Shin and I had communicated in
various ways. We used tactile sign language to communicate privately. Sometimes we used
Japanesestyle fingerbraille It looks like this. Long distance we used braille/ typed letters. But
one afternoon in 1991 the world changed when I sat on one end of a telephone line, and
Shin sat on the other miles away, and we had a telephone conversation.
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Communication using high-tech between Deaf-blind people and blind people can
be achieved whenever braille is a shared skill. Here’s two people using the chat mode with
two BrailleSense Plus from HIMS.
The DBC – the Deaf-Blind Communication - was another attempt at a more portable
personal device.

Most recently, smartphone technology has been harnessed for on-the-go access to
phone calls, internet/web, text, and messaging access.
Let’s watch a savvy Deafblind user, my friend Scott, using his iPhone with a braille
display.
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Deaf-blind Technology and the growing accessibility to society
As cool and useful as sophisticated electronic technology is at connecting Deafblind people to the world at a distance, low tech is still the best options for many neardistance needs with the uninitiated public.
In 2017 we are celebrating to 100th anniversary of Deaf-blind rehabilitation!
The Industrial Home for the Blind in Brooklyn, NY, began running programs for
people who are Deafblind in 1917. To help their clients travel they began to create tools for
Deaf-blind people to communicate with the public.
The need for assistance to get across the street – to cross – was one of the early
identified needs. The most studied low tech communication tool is the street crossing card.
We have researched these over the past 30 years.

We have designed the technology to gain assistance from both sighted pedestrians
and drivers. Using these tools, Deafblind travelers have the freedom to travel in most
communities.
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Let’s watch some Deaf-blind people cross the street with other pedestrians and drivers.

Other lower tech devices make it possible for Deaf-blind people to detect objects in
their environment.
How does this passenger know the bus has arrived?
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He uses a pair of glasses that vibrate, which cost about $100.

http://www.ambutech.com/iglasses
Even when physical barriers create problems, such as at ticket windows, properly
designed simple technology can create communication.
See how these two Deafblind men get information from a clerk about the departing
train platform.

For hundreds of years, Deaf-blind people have communicated with people close to
them. Today, through low- and high-tech applications, Deaf-blind people connect to the
world ! ! ! !
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PART 2

อาจารย์ศิริพร ตันฑโอภาส
โรงเรี ยนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินปู ถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลหูหนวกตาบอด

บุคคลหูหนวกตาบอด
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์ ของคนพิการทาง
การศึกษา พ.ศ. 2552 ไว้ 9ประเภท ซึง่ ไม่มีประเภทของบุคคลหูหนวกตาบอด
 บุคคลพิการซ้ อน ได้ แก่ บุคคลที่มีสภาพความบกพร่องหรื อความพิการมากกว่า หนึง่ ประเภท
ในบุคคลเดียวกัน บุคคลหูหนวกตาบอดจึงรวมอยูใ่ นกลุม่ บุคคลพิการซ้ อน?
 จากข้ อมูลรายงานสถานการณ์ ค นพิ การในเดือ นกัน ยายน 2559 กรมส่ง เสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ระบุว่ามีคนพิการที่มี
ความพิการมากกว่า 1 ประเภทจานวน 110,497 คน (ร้ อยละ 6.73) ไม่ระบุจานวนบุคคล
หูหนวกตาบอด?
บุคคลหูหนวกตาบอด
 บุคคลหูหนวกตาบอด คือบุคคลที่ได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
และบกพร่องทางการได้ ยินในบุคคลเดียวกัน มีความต้ องการพิเศษเฉพาะบุคคล มีการสื่อสาร
เฉพาะบุคคล ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว สังคม ชุมชน และการศึกษา
(Perkins International Definition)
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ และบุคคลหูหนวกตาบอด
ปี 2549
นักเรี ยนหูหนวกตาบอดคนแรก อายุ 14 ปี
ปี 2551
นักเรี ยนหูหนวกตาบอดคนที่ 2 อายุ 11 ปี **
ปี 2560
นักเรี ยนหูหนวกตาบอดในชันเรี
้ ยน 5 คน และที่บ้าน 1 คน
เป้ าหมายในการจัดการศึกษา
เพื่อให้ นกั เรี ยนหูหนวกตาบอดได้ รับการศึกษาตามความต้ องการจาเป็ น และเต็มศักยภาพการ
เรี ยนรู้เฉพาะบุคคล สามารถพึง่ พาตนเองให้ ได้ มากที่สดุ และสามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้ อย่างมีความสุข
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ความเชื่อ (Beliefs)
 เราเชื่อว่าบุคคลหูหนวกตาบอด สามารถ…
- เรี ยนได้ / เรี ยนร่วมกับผู้อื่นได้
- สื่อสารได้ (non- language forms / language forms)
- เลือกในสิง่ ที่ตนเองต้ องการได้
- เป็ นส่วนหนึง่ ของครอบครัวและสังคม
- มีความสุข และมีชีวิตที่สมบูรณ์
 เราเชื่อว่าบุคคลหูหนวกตาบอด เขาสามารถเรี ยนรู้ได้ ดีที่สดุ โดยการใช้ กิจกรรมที่ใช้ ในชีวิตจริง
(functional real-life activities)
 เราเชื่อว่าสิง่ แวดล้ อมที่เป็ นจริงตามธรรมชาติในชีวิตประจาวัน (The natural environment)
ทาให้ บคุ คลหูหนวกตาบอด เข้ าถึงกิจกรรมที่ใช้ ในชีวิตจริง
ความคิดรวบยอด (Concepts)
 ความคิดรวบยอด เกี่ยวกับ คน สิง่ ของ สถานที่ เหตุการณ์ และความรู้สกึ ต่างๆ
 ผู้เรี ยนที่เป็ นบุคคลหูหนวกตาบอด มีความคิดรวบยอดได้ ถึงแม้ วา่ ความคิดรวบยอดไม่ได้
แสดงออมาเป็ นคาศัพท์
 ครู สามารถพัฒนาความคิดรวบยอดของนักเรี ยนหูหนวก ตาบอด โดยการใช้ กิจกรรมที่ใช้ ใน
ชีวิตจริง (functional real life activities)
Blind Men and the Elephant (a.k.a., "Blindmen") by John Godfrey Saxe
— Word Info images . ALL rights reserved for ALL of the images on this page.

Six blindmen touching an elephant.
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The first blind man of six blind men feels the side of the
elephant and interprets it as a wall.

The second blind man of the six blind men feels an elephant
tusk and interprets the elephant to be like a spear.

The third blind man of the six blind men touches the
elephant's trunk and interprets it to be a snake.

The fourth blind man of the six blind men touches the
elephant's leg and mentally visualizes it to be a tree.

The fifth blind man of the six blind men touches the
elephant's
ear and imagines it to be a fan.

The sixth blind man of the six blind men touches the
elephant's ear and interprets it to be a fan.

The elephant composition as
the blindmen described it.
—
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ปรัชญาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนหูหนวกตาบอด
To Live
เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดาเนินชีวิต/กิจวัตรประจาวัน ที่นาไปใช้ ได้ จริงใน
อนาคต
To Love
เป็ นกิจกรรมที่ชอบ และเป็ นการฝึ กอยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคม
To Work
เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน งานในกิจวัตรประจาวัน หรื องานอาชีพ
To Play
เป็ นกิจกรรมนันทนาการ ทาให้ ร้ ูสกึ ผ่อนคลาย หรื อการเล่นที่มีความหมาย
กลยุทธ์ ท่ใี ช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
Natural environments
เป็ นการจัดกิจกรรมที่ใช้ สื่อของจริง เวลาจริง
สถานที่จริง และสอดคล้ องกับชีวิตประจาวัน
Age appropriate
กิจกรรมมีความเหมาะสมกับอายุนกั เรี ยน
Clear expectations
มีเป้าหมายหรือความคาดหวังในการจัดกิจกรรมที่
ชัดเจน
Task analysis
ใช้ หลักการวิเคราะห์งานในการจัดกิจกรรม
Choice making
ให้ นกั เรี ยนได้ มีโอกาสเลือก
Clear beginning, middle and end
ให้ นกั เรี ยนมีความเข้ าใจชัดเจนของการเริ่มต้ น
กิจกรรมช่วงปฏิบตั ิกิจกรรม และสิ ้นสุดกิจกรรม
กลยุทธ์ ท่ใี ช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
Consistent structure and Routine
เป็ นกิจกรรมที่ทาเป็ นประจาหรื อจัดอยูใ่ น
ตารางเวลา
Partial / full participation
นักเรี ยนเข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพียงเล็กน้ อย
บางส่วน หรื อตลอดกิจกรรมก็ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นกับ
ศักยภาพ หรื อความพิการของนักเรี ยน
Modeling
ทาตามแบบ ตามตัวอย่าง หรื อจาลองขึ ้นมาจาก
ของจริง
Motivating activities
เป็ นกิจกรรมที่สร้ างแรงจูงใจ ให้ กาลังใจเมื่อนักเรี ย
สามารถ ‚ทาได้ ‛
Accessibility (Visual, motor, auditory adaptations) เป็ นกิจกรรมที่นกั เรี ยนสามารถเข้ าถึง
โดยการใช้ ประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่
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Natural environments

จัดสิ่งแวดล้ อมที่เหมาะสมที่จะนาไปใช้ ในชีวิตจริง
ใช้ สื่อของจริง สถานที่จริง เวลาจริงและสอดคล้ อง
กับการดาเนินชีวิตประจาวัน

บ้ านกึ่งวิถี
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Age appropriate

กิจกรรมเหมาะกับพัฒนาการตามวัย

Clear expectations

ในการจัดกิจกรรม มีเป้าหมายที่ชดั เจนทังด้
้ านการพัฒนาทักษะและ
ความรู้ด้านวิชาการที่จาเป็ น

Task analysis

แตกย่อยขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมให้ เล็กลง

Choice Making

คนเราทุกคนต้ องการโอกาสเป็ น ผู้เลือก การเลือกทาให้ เรามี
ความรู้สกึ พึงพอใจ ภาคภูมใิ จที่ได้ ตดั สินใจด้ วยตนเอง และมี
ความสุข
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Clear beginning, middle and end
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มีความเข้ าใจชัดเจนของการเริ่มต้ นช่วงปฏิบตั ิและสิ ้นสุด
กิจกรรม
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Consistent structure and Routine

Partial /full participation

บุคคลหูหนวกตาบอดควรรู้ตารางเวลาประจาวัน
ตนเองและทาตามตารางเวลานันให้
้ ได้ มากที่สดุ ได้
เรี ยนรู้ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวลาการ
เปลี่ยนแปลงตารางเวลาบ่อยๆทาให้ ความลังเล
สงสัย กังวล และไม่มีความสุข

ทุกคนต้ องการสังคม การได้ ทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นทาให้ ภาคภูมิใจ
และมีความสุขที่เราเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ควรได้ รับโอกาสในการ
เข้ าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม
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Modeling

ทาตามแบบ ตามตัวอย่าง รูปแบบการเรี ยนรู้เป็ นลักษณะเฉพาะ
บุคคล การสอนใช้ วิธีการวางมือไว้ ข้างล่าง (Hands under hands)

Motivating activities คนเราทุกคนต้ องการกาลังใจ ความชื่นชมยินดี หรื อรางวัล กาลังใจ
จึงเป็ นสิง่ สาคัญที่นกั เรี ยนหูหนวกตาบอด
Accessibility

การจัดกิจกรรมสาหรับนักเรียนหูหนวกตาบอด ต้ องคานึงถึง การใช้
ประสาทสัมผัสที่เหลืออยูข่ องนักเรี ยน การให้ เวลารอคอย เพื่อให้
นักเรี ยนทากิจกรรมได้ มากที่สดุ เต็มศักยภาพ มีการทางานเป็ นทีม
และพัฒนากิจกรรมสูก่ ารเปลี่ยนผ่านชีวิตในอนาคต

กิจกรรมบูรณาการ

กลยุทธ์ที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน

***************************************************
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การบรรยายพิเศษ
เรื่อง "Relay Service in Sweden" and "Relay Service in Thailand"
โดย 1) Mr. Thor Nielsen, SWEDEN
2) Ms. Wantanee Pantachart, National Electronics and
Computer Technology Center, THAILAND

PART 1

*********************************************
Mr. Thor Nielsen, SWEDEN

The Swedish Video Relay Service
 nWise Technology for Relay Services Total Conversation in the Global Market
Copyright . 2017 nWise AB www.nwise.se
 About us
- We are based in Sweden
- MMX was develped in the year 2000, nWise started in 2008.
- Wise has 20 employees.
- We develop, install and support MMX.-services in 12 countries.
 nWise – ENABLING COMMUNICATION
- We are a global technology provider
- We develop a communication platform for deaf, hard-of-hearing and deafblind consumers, the MMX.
- The MMX. enables the following services: Text/IP Relay Services, Video
Relay Services, end-user applications, Emergency Services, e-health.
- We manage, operate and support the MMX in 12 countries across the globe.
- Our platform can be connected to external platforms, such as Avaya, to
provide specialized services in larger call-center environments.
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 Swedish VRS – available since 1996
- Established in 1996 as a project.
- Set up shortly after as a national service, financed by the Swedish Post and
Telecom Authority (regulator)
- Organized by the County Government of .rebro
- Procurement every 3-5 years
- Now delivered by a private consorsium – three companies
 VRS CALLS

 VIDEO REMOTE INTERPRETATION
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 VRS FOR DEAFBLIND CONSUMERS

 Some figures
- Anyone can call, no registration necessary.
- Available via WEB, Skype, Apps
- Average 50% of deaf population uses the relay service every year (5000+
people).
- Average 20% of deaf population uses it on a monthly basis.
- Calls per month (June 2009) – 11,309
- Calls per month (June 2014) – 11,822
- Calls per month (June 2017) – 15,941
- Skype was introduced in 2013 and accounts for 20% of all calls.
- Divergency (= poor quality of calls) – 4% (Skype and 4G)
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 Key activities
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 Value culture in the organization

 Interpreter Organization
 Organization
- Interpreters work mostly in the same location
- Interpreters divided into three groups with a manager in each group
 Continuously development of methodology
- One person is responsible for the methodology handbook
- Directives on standardized approach to relay interpretation
- Processes are documented in video format
- Workshop with user groups
- Continuous training
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INTERPRETERS: CONTINUOUS TRAINING
 Service manual
 Mix community interpretation with relay services
 Individual training program
 Feedback and measurement of quality standards
 Important activities
 Participation in international seminars and workshops
 Ethics discussions and meetings
 Continuous education in specific areas, such as deaf-blind
 interpretation, English, specific courses in interpretation of law, health care,
etc.
Technical platform – continuous development
 Management, O&M
 Future proof
 Continuous development
 Roadmap complies with international requirements
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TECHNICAL ENVIRONMENT FOR INTERPRETERS
 Same workstation for all services
 Unified statistics tool – follow up of call steps
 New: Post-call report

POST-CALL REPORTING
 Follow up of call types and quality parameters
 Understand trends in usage of relay services
 Gain from experience!
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ACCESSIBILITY, CAPACITY AND SCALABILITY
 Geographical redundancy
 Reduntant infrascturure
 Cluster solution - now downtime if sides are changed
 Database is redundant and backed up in different location.
 Interpreters in 3 different cities

PLANING – MANING THE SERVICE
 Detailed planning
 Coordination with real-time follow up
 Call analysis for best results
 Events – TV shows, sports events, etc.
 Variations in call length
 Week – month – season variations
 Holidays
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Our model for quality follow up
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PART 2

Ms. Wantanee Pantachart
National Electronics and Computer Technology Center, THAILAND
Thai Telecommunication Relay Service (TTRS)

Outline
 General information of Thailand and Statistical data of persons with disabilities
 Telecommunication Relay service
 Our future plan
General Information of Thailand
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Current statistical data of Thai PWDs
Source: National Office for Empowerment of Persons with Disabilities.(updated on August,
2014)

 Up today, there are 1,8 million persons with disabilities that registered in pwd
registry of Department Empowerment of Persons with Disabilities (NEP)*.
 There are 329,473 persons with hearing loss (deaf)
 Deaf populations is second largest within disabilities group (16%) behind
physical handicapped (46%)*
Background
 National Telecommunication Commission is established in 2004, one of the
policies is Universal Service Obligation (USO)
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 National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC) of
Thailand was established in 2011 as a broadcast and telecoms regulatory
body in Thailand.
 At present NBTC forms the Universal Service Obligations (USO) Division
which relies funding around 3.75% from revenue of telecommunication
corporation to promote and develop telecommunication for remote areas and
disadvantaged people.
 Universal Service Obligation Master Plan (2012-2016) aims to provide the
telecommunication services for persons with visual impairment and persons
with hearing impairment at least 100,000 persons to access to information.
 NBTC expects to receive 20,000 billion (606 million US dollars) baht in 5 year
of USO plan to put in USO fund.
 USO office spent 0.0000015% in Telecommunication Relay service.

Establishment of TTRS
 Thai Telecommunication Relay Service (TTRS) established in 2011.
 TTRS is not for the profit organization, working under Universal Foundation for
People with Disabilities.
 TTRS is annually supported and funded 2 Million USD by NBTC equal to
0.0000015% of USO Fund
 TTRS has to provide the commission with proposal every 5 years for the plan and
expenditure according to 5 year USO Plan.
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Telecommunication Relay Service (TTRS)

New Application: TTRS-Message
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Emergency Medical Relay Service

New model of Public TTRS Kiosks
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The result of TTRS services in 2012- June 2017 (Unit: call)

Service Level Agreement is set to:
 Success of picking up calls must be equal or greater than 85% of total calls
 Success of responding time of VRS must be equal or quicker than 20 seconds per
call
 Success of responding time of SMS must be equal or quicker than 1.47 minutes per
call
 Success of responding time of IP relay must be equal or quicker than 1.12 minutes
per call
 Success of responding time of IP relay must be equal or quicker than 10 seconds
per call
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Our new services
TTRS Caption : Download Application

TTRS Caption : Speech to text relay service
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QR Code Production Service System
ตัวอย่าง QR พระราชประวัติในหลวง.pdf

Future Plan
 Improve Medical Emergency Relay Service
 QR code production service system
 Text to sign Translation service and Sign to text Translation service
 Tele-sign language Interpretation service for meeting
 Tele - captioning service for meeting
**************************************************************************
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การบรรยายพิเศษ
เรื่อง "Innovation towards Accessibility for All: Inclusion for Persons with Disabilities"
โดย Dr. Stian Thoresen , Curtin University, AUSTRALIA
*********************************************
Accessibility
When we talk about accessibility or accessibility for all, we commonly refer to the
environment or build environment:
- For example ensuring our infrastructure is accessible
- Developing public spaces that are accessible
- Looking at accessible toilets in shopping centres, petrol stations, airports,
and other central places
- Demanding a minimum of accessible rooms at hotels
- Advocating for ramps
- Installing tactile foot paths
- And adding audio signals to pedestrian crossings, to list a few examples.
We have gotten better at advocating for, demanding, and adopting our built
environment to be more accessible. In fact, the 2030 Agenda, the Sustainable Development
Goals (SDGs),The Future We Want, specify in Goal 11: Sustainable Cities and Communities,
multiple indicators that relate to ensure our built environment is accessible to all: .
Indicator 11.2 By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and
sustainable transport systems for all, improving road safety, notably by expanding public
transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations, women,
children, persons with disabilities and older persons.
Indicator 11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible,
green and public spaces, in particular for women and children, older persons and persons
with disabilities.
Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal
Indicators (E/CN.3/2017/2), 2017, pp 14-15.
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These indicators marks some of our progress towards a more accessible society. It
has benefitted persons with mobility limitations, physical disabilities in particular, as well as
persons with sensory disabilities, particularly the blind or persons with low vision. In
addition, as is one of the cornerstones in the argument for Universal Design, these
adaptations to our build environment is also benefitting society more broadly:
- Such as the elderly
- Pregnant women
- Persons with prams
- Travelers with suitcases
- And possible all of us in terms of removing or reducing the hazards and otherwise
ensuring our cities and urban spaces in particular are designed to accommodate
our diverse abilities.
This progress is hardly innovative. It is arguably common sense. Although, these
adaptations, by themselves may facilitate the presence, or access to, our public spaces for
persons with mobility and sensory limitations in particular, however, I would argue that we
need to do better. It is not sufficient that there are allocated wheelchair spaces in the mass
transit system, for example, if only a few stations have lifts to enable persons in wheelchairs
or persons with trams, access to the station platform in the first place. We can argue that the
integration of accessible spaces are insufficient everywhere, and there are ample examples
of poor design or forethought everywhere. It is probably not necessary to point out more
examples, we will all recognise limitations everywhere. However, it is important that the
approach to improving accessibility is a holistic and integrated approach.
My speech today, and this also reflect a caveat I should perhaps have mentioned
earlier, will not focus on accessibility as such as this is not an area I can claim as my
strength. Rather, I am going to focus on Inclusion for Persons with Disabilities.
The premise of my presentation is that accessibility is important for inclusion, but in
itself insufficient. I will argue that while accessibility is important, Inclusion is perhaps a high
order goal or outcome than accessibility, as accessibility facilitates ‚presence‛ but not
necessarily interaction, valued social roles, social inclusion, or quality of life. I am not
claiming accessibility is unimportant, but rather, as human beings, we are social beings,
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and crave acceptance and belonging within a social context. As such, accessibility may be
viewed as a necessary although in itself inadequate requirement for inclusion.
The human condition is diverse. We encompass a range of cultures, appearances,
ethnicities, interests, and desires, to mention just a few of the traits that distinguishes us and
also bring us together. It is this mix of diversity and commonality, which in my mind, makes
life interesting. For me, this leads to multiple questions:
- How do we embrace and engage diversity?
- What are the facilitators and barriers to inclusion?
- In a world which is becoming more and more global, and arguable more and
more competitive, how do we ensure no one is left behind?
Firstly, I am arguing that while this may not apply to everyone, for most of us, myself
included, embracing and engaging with diversity is an activity decision, or choice. Put
simply, it is about respecting other human beings as exactly that, other human beings. It is
acknowledging that as human beings, we have intrinsic value, independent of our
socioeconomic status, our gender, our sexuality, our religion or belief system, political
persuasion, or indeed, ability or support need. But again, respecting diversity is only the first
step towards embracing diversity. It is interesting to note that the labels we use to describe
diversity, or distinguish ourselves, are also those we use to segregate, discriminate, control,
disempower, and ultimately disrespect each other. In many instances, this may actually be
unconscious or unintended. We have gotten so used to many of these labels that we do not
realise how they may be used to de-humanise, disempower, and exclude.
Inclusion for persons with disabilities requires our environments to be accessible.
That is both the built environment as well as our social environment. We can design or
retrofit our built environment to be more accessible. Similarly, we have to embrace and
engage with diversity in our social environment. But can we design or retrofit our social
environment to be more open and inclusive? Some of the work I have been involved with in
Australia with colleagues attending this Conference has focused on how to increase social
and community inclusion of persons with intellectual and developmental disabilities.
Strategies adopted by program staff included very specific and targeted strategies to
increase social and community presence and develop or strengthening social connections.
This included very deliberate and careful planning around current social and community
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connections, mapping current activities and relationships using tools such as Circles of
Supports and develop strategies to expand on these. The Circles of Supports maps a
person’s current social networks, such as family, friends, acquaintances, and supports
workers, and the frequency of contact.
Circles of Supports

While there are different iterations Circles of Supports, as a concept, it has been
around for a while and is one of the generic approaches that may be adopted to facilitate
social inclusion and reduce barriers to social exclusion. However, it is only a tool, and it
takes a skilled facilitator to elicit the information to populate the schematic. It may be a
useful exercise which can be the foundation for more targeted action to enhance community
connections and social inclusion in for example a Person Centred Planning Meeting. While
there may be different approach to Person Centred Planning Meetings, it can be a platform
or forum for persons close to the focal person or others who are concerned with his or her
wellbeing to come together to explore the likes, dislikes, strengths, weaknesses, and
support needs of the focal person. Such gatherings often have a specific foci, for example
around a planned transition or a desired outcome, such as transition from school to work,
moving into his or her own home, or enhancing inclusion.
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Enhancing Social Inclusion

Again, person centred approaches are not necessarily innovative as such. However,
a great deal of innovation is required to translate the goals and objectives of person centred
planning meetings into tangible outcomes. Unfortunately, it is often much easier to work
towards Community Presence and Acquaintances rather than Social Inclusion through
strong connectedness, friendships, and meaningful relationships. The reality is that there
are no formula, as such, to creating or developing friendships and higher order
relationships. To me, this is another fascinating trait of the human condition. In our diversity,
there is no script to develop or maintain friendships or relationships. As such, it is often
easier to work towards Community Presence and development of casual relationships or
acquaintances. There are other vulnerable groups within society who are excluded,
stigmatised, and not viewed as occupying valued social roles. Similarly, it is important to
acknowledge that persons with disabilities are as diverse as everyone else, and there are
different challenges across different activity limitations or support needs.
However, we may be exaggerating the impact of this diversity. In general, we forge
relationships through the places and roles we occupy. Through our workplaces, schools
and other educational institutions, our neighbourhoods, and through our interests whether
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formalised through membership in clubs or organisations or attendance and active
participation at events. Access to these valued social roles are crucial for community
participation and social inclusion. Friendships, however, are again a higher order outcome,
often forged in school or at university, or through the workplace or our neighbourhoods, and
may last for years, decades, or even for life. Inclusive education and mainstream
employment are desirable by themselves, and major outcomes in their own rights. It may
also facilitate development of personal social networks and friendships. However,
participation in inclusive education or mainstream employment only relates to presence, as
such, and does not guarantee the development of social networks and friendships by itself.
The reality is that human relationships such as friendships or intimate relationships
are complex and cannot be distilled into programmatic interventions as such. It is very
difficult to explain why we love another person or why we become close friends with some
but not others. Instead, we often rely on justifying our relationships based on exactly that,
our relationships: ‘I love them because they are my family, we are friends because he or she
is always there for me.’ It is very difficult, however, to pinpoint the exact path that led to
friendships being forged or the development of romantic relationships. However, it is clear
that these are mutual and reciprocal relationships, something I will reflect upon shortly.
Having a presence is clearly the first step towards community participation and
social inclusion, another required but not in or by itself sufficient component to the
development of social relationships and friendships. As such, substantial effort may go into
ensuring persons with disabilities and other vulnerable groups have a community presence.
It is much harder to develop programmatic approaches to friendships. There have been
asserted efforts to organise meeting places for persons with similar interests and a variety of
abilities. These include social clubs organised as platforms for persons with and without
disabilities to come together in an inclusive environment. Another strategy has been the
establishment of Intentional Communities which are physical communities, such as multiresidential buildings or estates for persons who share a common commitment, which in this
case may center on the inclusion of persons with disabilities.
There are clear advantages in sharing common interests to facilitate the
development of friendships. Arguably, it is the foundation for friendships and relationships. It
provides a platform to unite and bring people together despite other diversities. However, as
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I mentioned earlier, relationships in my view draws on some form of reciprocity. That is, both
parties make a contribution towards and gains something from this relationship.
Up to this point, I have attempted to maintain a broad approach to this special
speech, but I suppose, for those still paying attention, this is where my special interests in
disability research becomes more transparent. When we are dealing with persons with high
or very high support needs, for example persons with significant intellectual disabilities,
there are perhaps prevailing societal barriers. While the barriers to inclusion for persons with
disabilities, and other vulnerable groups for that matter, are manyfold and it is too
discouraging to provide a full account, I would like to reflect on the issue of attitudinal
barriers towards persons with high or very high support needs. Last week I supported a
scoping exercise related to gathering disability information in another country in the region.
One of the barriers identified to collect good disaggregated disability statistics
(disaggregation across a range of socioeconomic variables including severity or level of
support needs) included challenges in distinguishing between persons with a ‘lot of
difficulty’ in or ‘unable to do at all’. It was explained to me that there is a societal attitude that
if a person has a lot of difficulty, it is the same as the person cannot do at all – in other
words, low expectations of capacities.
This challenge also relate to the issue of inclusion of persons with disabilities. If the
prevailing social attitude is that persons with high or very high support needs are
‘incapable’, the notion of reciprocal relationships may be challenging. The reality is that we
are all diverse. I had the humbling experience of being persuaded to join a Karaoke session
recently. I know very well that I have ‘very high support needs’ or possibly ‘unable to’ follow
a key and definitely showed one of my great weaknesses to my peers and partner who had
spent some considerable time persuading me to both join the session and particularly
accepting the microphone. If the ability to sing Karaoke is a core activity of daily living,
which may very well be in certain cultures or settings, I am at a definite disadvantage.
Let me circle back to the issue of valued social roles, and more specifically
employment for persons with high support needs, such as adults with significant intellectual
disabilities, who may or may not also be labelled as having challenging behaviours, may
have limited verbal communication and rely on others who know him or her well. What are
the prospects of meaningful inclusion?
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Well, it may require a lot of hard work, dedication, and skill, or drawing in others with
the required skill sets, but there are no reason for this group to be excluded. Returning to
the initial point around accessibility, the need for a holistic or systematic approach to
accessibility, where for example it is not sufficient that the toilet is accessible if the walkway
to the toilet does not have a ramp so a person in a wheelchair is able to get to the toilet in
the first instance.
Some of the work we have carried out has illustrated how dedicated people,
particularly parents, driven by an incredible conviction are ensuring their sons and
daughters with very high support needs are included, in an integrated way, through
meaningful occupations, valued social roles, community engagement and social inclusion,
and quality of life. For the dedicated few of you who attended the last session yesterday
which did run significantly over time, you would have heard my colleague, Professor Errol
Cocks, present on the Individual Support Living Project which has been progressed through
several phases over the last decade. Through that project, we have come across some
amazing families who have worked with dedication to ensure their sons and daughters are
supported to live in their own home. Individual Supported Living, or ISL, are founded on
three principles:
- Anyone with the right supports can live in an ISL arrangement
- The person do not have to live alone
- The person do not have to live with other persons with disabilities
The ISL project has developed a Manual which is framed around 8 themes and a
total of 21 attributes. ISL, which should not be confused with independent living or
supported living, are homes developed with a mix of paid an unpaid support to provide a
good home for a person with disability. The latest phase of this research stream included
formal reviews or evaluations of 130 ISL arrangements across Australia and more than onefifth of participants were described as having high support needs. This highlights that with
appropriate person centred planning, leadership, support, and dedication, quality homes
have been established, maintained, and continued to develop to support persons with high
support needs to live in their own home and expand their community participation and
social inclusion.
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One of the persons we encountered in the ISL project was Cameron, and his family
are very proactive advocates to promote the inclusion of persons with high support needs.
While they established and continued to develop the ISL arrangement, Cameron’s home,
they also developed a Small Business Enterprise, or SBE, around Cameron. This was in part
the inspiration of another project we have been running, exploring SBE models of
employment for persons with high or very high support needs. We are committed to
continue the development of the SBE research stream, and possible the cross-overs
between ISL and SBE as we view both living arrangements and vocations as fundamental to
living a good life.
I am taking the liberty of telling the story of Cam-Can Services, the SBE developed
around Cameron, which will feature in the Research Report to be published shortly.
Cameron is a young man with a significant intellectual disability and very high support
needs. He had a very difficult time in mainstream schooling so his parents started planning
towards the end of his education for his life beyond school. They strongly believed in
Cameron’s capacity and had a vision of him running a proper business as a real alternative
to the sheltered workshop or community participation programs, which were the only options
potentially available from the service system.
The first point of reflection was consideration of what Cameron could do. He had
limited skills but during time involved with the service system he had become accustomed
to waiting: waiting for staff to arrive, waiting for an activity to commence, and waiting for
transport. This idea was turned into a business for Cameron. We are all sometimes faced
with the situation where a service, such as a plumber or electrician, is required and we have
to stay home to wait for the person to come so that we can let them in. Cameron's business
is to do the waiting. Cameron will come to the person's house with a support worker and
wait for the service person to arrive, and while waiting he can do a series of tasks negotiated
with the homeowner. These might be raking or sweeping or cleaning a car.
A key aspect was that right from the start Cameron’s parents had high expectations
for him and a belief in the vision of him having a good life that encompassed living in the
community, having work and a range of community connections and friendships. They
viewed the available alternatives of some limited sheltered work or a community access
program as unsuitable and unable to meet his needs for a positive image in the community,
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valued roles, and full participation as a citizen. They drew up a set of ‚Guiding Principles‛ to
provide the basis for decisions into the future to ensure that the needs of the business or
staff did not come to supplant the core aims of the arrangement. The principles focused on
ensuring that Cameron’s needs are paramount, the business is individualised and there is
always a focus on building community connections for Cameron.
Initially the business was very small as it was felt that Cameron had to progress at a
rate that was comfortable for him and the business was completely reliable from the
customers’ perspective. The group also had to work through the issues of safety, insurance,
transportation, business image, and presentation, marketing, and ensuring the presence of
well-trained support staff. They also had to build in safeguards to cater for potential
problems such as illness in Cameron or staff, vehicle breakdowns, or too much work to
complete reliably. The centering of the business on Cameron, the need for a high quality
and reliable service, and the necessity for constant and regular communication between all
involved became the core issues in the day to day operation of the business.
As the business grew, the support structure was developed. Cameron lives in his
own public housing unit, an ISL arrangement, in the community with a community member
who shares his house and provides companionship in the evenings. He also has visiting
support staff who assist with cooking and other household tasks, and these staff also
provide support to Cameron in the SBE. This means there is continuity across the day with
all support staff knowing Cameron extremely well, many having worked with him for several
years. The service also has a coordinator, who is responsible for ensuring that staff are
always available to meet Cameron’s needs and to coordinate jobs, invoicing, preparing
needed materials, and ensuring that everyone knows what is happening, and are made
aware of any changes. This is done electronically through the WhatsApp application, which
allows for multiple people to be provided with the same information simultaneously on their
phones.
To establish and maintain the business a large amount of work, by a group of
dedicated people has been essential. A key issue that this arrangement demonstrates is
that the service system is not structured in such a way to make such a development easily
achievable. In effect, the whole arrangement has been developed by his parents and a
group of highly dedicated individuals who gave their own time. Another family, without the
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level of enthusiasm and commitment, or indeed the financial resources to sustain the initial
losses and start-up costs, would find the establishment of a similar arrangement very
difficult with the current service system. Even if families are able to obtain an appropriate
level of paid support to establish such an arrangement, access to the necessary advice
around establishing and maintaining a business, developing a business plan, marketing,
and similar business requirements is not readily available for most families.
There are major benefits for Cameron. His community image improved dramatically
and he started to be seen as a capable person with his own business. His confidence
increased markedly and many of the issues that were prominent through his schooling
effectively disappeared. A range of behaviours that were problematic receded and became
very unusual. He has achieved a state of financial independence where he is about to lose
his pension due to the level of income he receives from the business.
For his family, the change has been profound. He is now an independent person
with his own business and, in conjunction with the development of the business, he has also
moved into his own home. Both of these changes would almost certainly not have been
possible for those in the service system or schools. His parents are very proud of him, and
have found that he is a much easier person to live with and interact with. He has also shown
his parents and others that he is so much smarter than anyone had previously thought.
The major ongoing benefit is that Cameron has a full life with many relationships,
days that are full of meaningful contribution, and an income that allows him to gain financial
independence. His image has been transformed from a range of negative roles associated
with the service system, to those of a business owner, house mate, and contributor to the
community.
Cameron’s story illustrates showcase some of the great achievements of dedicated
people, such as Cameron’s parents, who are determined to ensure Cameron has access to
the good things in life and is included in his community through valued and meaningful
particpation. While this may be a remarkable case story, within a Western context, the
struggle, convcition, and determination of parents and other advocates, inclusing selfadvocates, for greater meaningful inclusion can be found throughout the world.
Finally, I would like to also reflect on the issue of ensuring ‘no one are left behind’.
There are immense benefits from the increasingly globalised and integrated world.
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Arguable, the world has become more accessible to most of us. This is manifested in both
the physical sense, we can travel to just about any corner of the world in a shorter and
shorter space of time, and more prominently in a virtual sense, as we can connect with just
about anyone across the globe through the internet, particularly social media. At the same
time, while these advancements are reducing barriers and enhancing interactions across
the globe for most of us, these developments are exaggerating the differences among those
included and those excluded.
Persons with disabilities are diverse and include a range of different support needs
across a range of domains. While there are immense opportunities for inclusion through new
technologies, approaches, and innovations, these are not accessible to all. For persons with
severe disabilities in particular, there are profound challenges to ensure no one are left
behind in the increasingly competitive world. The SDGs provide a holistic framework for
development and with the explicit mention of persons with disabilities across multiple Goals
or sub-targets, there is increased emphasis on disability-inclusive development. Disabilityinclusive development means that development efforts also need to benefit persons with
disabilities. This may be through specific disability specific targets and programs, or, by
ensuring there are strategies for development projects and efforts also benefitting persons
with disabilities. It may be advantageous for there to be specific sub-targets related to
persons with disabilities to ensure projects more broadly are accessible to persons with
disabilities.
However, as is the cornerstone of ‘leaving no one behind’, there is a danger that
sub-groups are excluded, such as persons with intellectual disabilities or high or very high
support needs. Inclusion has to relate to everyone, not only certain sections of society, not
only persons meeting specific inclusion criteria, not only those who fall into specific disability
classification.
Distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to thank you for your
attention and humouring me. To summarise, and as I mentioned earlier, inclusion is in my
mind something of an active choice. We need to embrace diversity, but also actively work
towards including those who are excluded in a holistic manner. We have heard and seen
some wonderful examples of innovation towards accessibility for all which also facilitates
inclusion for persons with disabilities in the preceding presentations over the past day and a
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half. There are excellent examples of how persons with high or very high support needs are
being included through innovations in assistive technologies and enhanced accessibility. I
wish you all the best in your continued efforts to enhance accessibility and ensure inclusion
of all persons. Thank you again for your attention.
*********************************************************************
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กับการส่ งเสริมคุณภาพชีวิต”
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ปั ญหาการเข้ าถึงสิทธิของผู้ถูกกล่ าวหาที่เป็ นคนพิการในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
ภายใต้ ระบบกฎหมายไทย
กฤษฎา อภินวถาวรกุล1*, อานนท์ ศรี บญ
ุ โรจน์2
บทคัดย่ อ
สิทธิในการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของคนพิการเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานที่ได้ รับการ
รับรองจากทัง้ ตราสารระหว่ างประเทศที่เกี่ยวด้ วยสิทธิมนุษยชนและกฎหมายภายในที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีอาญา โดยไม่คํานึงว่าคนพิการจะอยูใ่ นฐานะใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
คนพิการต้ องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องตกเป็ นผู้ถกู กล่าวหาในคดีอาญาซึง่ อาจส่งผลกระทบถึงสิทธิ
และเสรี ภาพของบุค คลดังกล่าว ด้ วยเหตุนี ก้ ารดําเนิน กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงจํ าเป็ น ที่
จะต้ องมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่ออํานวยความสะดวกให้ คนพิการแต่ละประเภทสามารถต่อสู้คดีได้
อย่างเต็มที่ โดยเมื่อพิจารณาภายใต้ ระบบกฎหมายไทยพบว่า แม้ กฎหมายไทยจะได้ ให้ การคุ้มครอง
สิทธิของคนพิการในฐานะผู้ถกู กล่าวหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไว้ แล้ วก็ตาม แต่ก็ยงั จํากัดไว้
แต่เฉพาะมาตรการพิเศษที่จดั ให้ ความพิการบางประเภทเท่านัน้ ส่งผลให้ ผ้ ถู กู กล่าวหาที่มีความพิการ
ประเภท อื่น ๆ ไม่อาจเข้ าถึงและได้ รับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ อย่าง
เต็มที่ ตามนัยนี ้จึงมีความจําเป็ นที่ประเทศไทยจะต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนวิธี
พิจารณาความอาญาให้ ครอบคลุมถึงความพิการทุกประเภท โดยคํานึงถึงความต้ องการจําเป็ นพิเศษ
ของความพิการแต่ละประเภทในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
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The Problems to Access to the Rights of Alleged Offender with Disabilities in Criminal
Procedure under Thai Legal System
Krisda Apinawatawornkul1*, Arnon Sriboonroj2
Abstract
The rights to access to justice of people with disabilities in criminal procedure are
recognized not only in international instruments regarding human rights laws but also in
national laws particularly on criminal procedure without considering of the status of persons
with disabilities especially when persons with disabilities encounter with circumstance that
they are considered as the alleged offender. In such situation, the rights and liberty of
disabled person might be violated. Therefore, the criminal procedure has to provide some
suitable measures in order to support disable person to file a lawsuit. In terms of Thai legal
system, even though the criminal procedure protects the rights of persons with disabilities,
that protection does not cover to all kind of disabilities. This leads to access to justice for
disable person has not be well-protected under criminal procedure law. This paper claims
that criminal procedure law needs to be amended in order to protect the rights and liberty of
persons with disabilities in all kinds of disabilities.
Keywords: persons with disabilities, alleged offender, criminal procedure
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ความเบือ้ งต้ น
ในปั จจุบนั หลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ถกู กล่าวหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ รับการ
ยอมรับอย่างแพร่หลาย ซึง่ ในหลายประเทศได้ ให้ การรับรองหลักการดังกล่าวไว้ ในกฎหมายภายใน เช่น
รัฐธรรมนูญ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึง่ ได้ บญ
ั ญัติหลักประกันสิทธิของบุคคลใน
สถานะดังกล่าวไว้ อย่างชัดเจนไม่ว่าบุคคลนันจะมี
้
ความสมบูรณ์พร้ อมทังร่้ างกายและจิตใจ หรื อแม้ ว่า
บุคคลนันจะมี
้
ภาวะร่างกายและจิตใจที่บกพร่ องก็ตาม ด้ วยเหตุที่การค้ นหาความจริ งในคดีอาญาซึง่ ผู้
ถูกกล่าวหามีฐานะเป็ นประธานในคดี ผู้ถูกกล่าวหาจึงจําเป็ นต้ องได้ รับการคุ้มครองสิทธิ เพื่อให้ เขา
เหล่านันสามารถแก้
้
ข้อกล่าวหาและต่อสู้คดีได้ อย่างสมบูรณ์ เช่นสิทธิที่จะได้ รับการสันนิ ษฐานไว้ ก่อน
ว่าเป็ นผู้บริสทุ ธิ์จนกว่าจะมีคําพิพากษาตัดสินว่ามีความผิดจริ ง (Presumption of Innocence) สิทธิใน
การเผชิญหน้ ากับคู่ความและพยาน (Right to Confrontation) สิทธิ ในการซักค้ าน (Crossexamination) เพื่อทําลายนํ ้าหนักพยานฝ่ ายตรงข้ ามและสิทธิที่จะมีที่ปรึ กษา (Right to Counsel)
เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดียงั มีบคุ คลกลุ่มหนึ่งที่ถือได้ ว่ามีสภาวะความอ่อนแอ (Vulnerable Group) ทัง้
ทางด้ านร่ างกายและจิตใจอันได้ แก่ คนพิการ เนื่ องจากคนพิการเป็ นบุคคลที่มีความบกพร่ องทาง
ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา หรื อทางประสาทสัมผัสในระยะยาว ซึ่งเมื่อมีปฏิสมั พันธ์ กบั อุปสรรค
นานัปการ จะกีดขวางการมีส่วนร่ วมในสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลบนพื ้นฐานที่เท่าเทียมกับ
บุคคลอื่น (Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Article 1 para. 2) ตาม
นัยนี ้จะเห็นได้ วา่ ภาวะความอ่อนแอทังทางร่
้
างกายและจิตใจของคนพิการนันเป็
้ นสภาวการณ์ที่สมควร
ต้ องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนพิการต้ องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องตกอยู่ใน
สถานะผู้ถกู กล่าวหาหรื อจําเลยในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (อานนท์ ศรี บญ
ุ โรจน์, หทัยกาญจน์
กําเหนิดเพชร, 2557) ดังนัน้ เพื่อเป็ น หลักประกันให้ คนพิการสามารถเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
อย่างทัดเทียมกับบุคคลทัว่ ไป กฎหมายที่เกี่ยวข้ องและกระบวนการต่าง ๆ จึงจําเป็ นต้ องมีไว้ เพื่อเป็ น
หลักประกันว่าคนพิการที่ถูกกล่าวหาหรื อถูกพิพากษาว่าได้ กระทําความผิดจะไม่ถูกเลือกปฏิบตั ิใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Handbook on Prisoners with Special Needs, 2009)
ซึ่งเมื่อพิจารณาภายใต้ ระบบกฎหมายไทย คงมีเพียงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาบัญญัติไว้ ในมาตรา 13 วรรคสามว่า “ในกรณีที่ผ้ ูเสียหาย ผู้ต้องหา จาเลย หรื อพยานไม่
สามารถพูดหรื อได้ ยิน หรื อสื่อความหมายได้ และไม่ มีล่ามภาษามือ ให้ พนั กงานสอบสวน
พนักงานอัยการ หรื อศาล จัดหาล่ ามภาษามือให้ หรื อจัดให้ ถาม ตอบ หรื อสื่อความหมายโดย
วิธีอ่ืนที่เห็นสมควร” อันเป็ นบทบัญญัติในเรื่ องของการจัดหาล่ามภาษามือให้ แก่คนพิการประเภทที่
ไม่สามารถพูดหรื อได้ ยิน หรื อสื่อความหมายได้ และมาตรา 14 ที่ค้ มุ ครองสิทธิผ้ ถู กู กล่าวหาที่วิกลจริ ต
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แต่ยงั ไม่ครอบคลุมถึงผู้พิการทางจิตใจหรื อพฤติกรรมที่ความสามารถในการต่อสู้คดีมีน้อยกว่าบุคคล
ธรรมดาเป็ นต้ น
“ในระหว่ างทาการสอบสวน ไต่ สวนมูลฟ้ องหรื อพิจารณา ถ้ ามีเหตุควร เชื่อว่ า
ผู้ต้องหาหรื อจาเลยเป็ นผู้วิกลจริ ตและไม่ สามารถต่ อสู้คดีได้ ให้ พนั กงานสอบสวน
หรื อศาล แล้ วแต่ กรณี สั่งให้ พนั กงานแพทย์ ตรวจผู้น้ั นเสร็ จแล้ วให้ เรี ยกพนั กงาน
แพทย์ ผ้ ูน้ันมาให้ ถ้อยคา หรือให้ การว่ าตรวจได้ ผลประการใด
ในกรณีท่พ
ี นักงานสอบสวนหรื อศาลเห็นว่ าผู้ต้องหาหรื อจาเลยเป็ นผู้วิกลจริ ต
และ ไม่ สามารถต่ อสู้คดีได้ ให้ งดการสอบสวน ไต่ สวนมูลฟ้ องหรือพิจารณาไว้ จนกว่ าผู้
นั้ น หายวิ ก ลจริ ต หรื อ สามารถจะต่ อสู้ คดี ไ ด้ และให้ มี อ านาจส่ งตั ว ผู้ นั้ น ไปยั ง
โรงพยาบาลโรคจิตหรื อมอบให้ แก่ ผ้ ูอนุบาล ข้ าหลวงประจาจังหวัดหรื อผู้อื่นที่เต็มใจ
รั บไปดูแลรั กษาก็ได้ ตามแต่ จะเห็นสมควร
กรณีที่ศาลงดการไต่ สวนมูลฟ้ องหรื อพิจารณาดังบัญญัติไว้ ในวรรคก่ อน ศาล
จะสั่งจาหน่ ายคดีเสียชั่วคราวก็ได”
โดยในบทความนี ้ผู้เขียนจะได้ พิจารณาถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็ นคนพิการ
ตลอดจนอุปสรรคในการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของคนพิการโดยแยกพิจ ารณาตาม
ขัน้ ตอนการดําเนินคดีอาญาในชัน้ สอบสวน และในชัน้ พิจารณา ซึ่งจะได้ พิจารณาในรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
ข้ อความคิดอันเป็ นรากฐานในการคุ้มครองสิทธิคนพิการในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
สําหรับหลักการอันเป็ นรากฐานสําคัญในการคุ้มครองสิทธิคนพิการในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญานันได้
้ แก่แนวคิดในเรื่ องสิทธิมนุษยชน ซึ่งก็คือสิทธิที่ทุกคนมีอยู่ในฐานะเป็ นมนุษย์ (อุดม
ศักดิ์ สินธิพงษ์ , 2553) ทังสิ
้ ทธิในการดํารงชีวิตอยู่ในส่วนบุคคลและสิทธิในการอยู่ร่วมกันในสังคม
สิทธิ ในความเป็ นมนุษย์ นัน้ มีทัง้ สิทธิ ตามกฎหมายและสิทธิ ที่มีอยู่โดยไม่ขึ น้ อยู่กับบทบัญญัติของ
กฎหมาย แต่เป็ นสิทธิที่เกิดจากมาตรฐานเพื่อความถูกต้ อง ความเป็ นธรรม หรื อความยุติธรรม แต่เดิม
สิทธิมนุษยชนจะกล่าวถึงในชื่ออื่น เช่น สิทธิในธรรมชาติ เป็ นต้ น สิทธิมนุษยชนจะครอบคลุมสิทธิตา่ ง
ๆ ในการดํารงชีวิตของมนุษย์เพื่อให้ มีชีวิตที่ดีในสังคม โดยหลักการอันถือได้ ว่าเป็ นองค์ประกอบสําคัญ
ของสิทธิมนุษยชนซึ่งจะได้ พิจารณาในที่นี ้ได้ แก่ หลักการเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ และหลัก
ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบตั ิ
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์นนเป็
ั ้ นคุณค่าที่มีลกั ษณะเฉพาะอันสืบเนื่องมาจากความเป็ นมนุษย์
และเป็ นคุณค่าที่ผกู พันอยูเ่ ฉพาะกับความเป็ นมนุษย์เท่านันโดยไม่
้
ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขอันใด เช่น เชื ้อชาติ
ศาสนา (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2552) โดยแนวคิดในเรื่ องศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์นี ้ ได้ รับการรับรองไว้ ใน
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ปฏิญญาสากล ว่าด้ วยสิทธิ มนุษยชน กติการะหว่างประเทศ ตลอดจนความตกลงระหว่างประเทศ
หลายฉบับ
ซึ่งหากจะพิจารณาแนวความคิดในเรื่ องศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ในมิติของสิทธิมนุษยชนคน
พิการ ก็อาจกล่าวได้ ว่า แม้ ว่าคนพิการจะเกิดมามีความบกพร่ อง (หรื อมีความบกพร่ องภายหลังการ
เกิด) ในทางกายภาพ ทางสติปัญญา หรื อทางจิตใจ แต่คนพิการก็มีศกั ดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์เท่าเทียม
กับคนไม่พิการ อันเป็ นคุณลักษณะที่ติดตัวมาตังแต่
้ เกิดผู้ใดจะพรากหรื อละเมิดมิได้ และจะต้ องได้ รับ
การปฏิบตั ิด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ตามนัยนี ้การเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
ของคนพิการจึงหมายถึง การไม่กระทําการใด ๆ อันมี ลกั ษณะดูถกู เหยียดหยาม หรื อลดทอนคุณค่า
ความเป็ นมนุษย์ของคนพิการ
ส่วนหลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบตั ินนั ้ นับเป็ นหลักการที่มีความสําคัญประการ
หนึ่งต่อประเด็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึง่ หลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบตั ินี ้เป็ นหลักการที่
สืบเนื่องมาจากข้ อความคิดในเรื่ องศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ กล่าวคือ เมื่อมนุษย์เกิดมามีศกั ดิ์ศรี ความ
เป็ นมนุษย์เหมือนกัน (คุณลักษณะความเป็ นมนุษย์) ย่อมจะต้ องได้ รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกัน ซึ่ง
ความเสมอภาคหรื อ ความเท่ า เที ย มกัน เช่ น ว่ า นี ม้ ิ ไ ด้ ห มายความว่ า ทุ ก คนต้ อ งได้ รั บ เท่ า กัน แต่
หมายความว่า ในสถานการณ์ ที่เหมือนกันจะต้ องปฏิบตั ิต่อคนด้ วยหลักการเดียวกัน ตามนัยนีห้ าก
สถานการณ์ที่เหมือนกันหรื อข้ อเท็จจริ งเดียวกันแต่ได้ รับการปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน หรื อสถานการณ์หรื อ
ข้ อเท็จจริงที่มีสาระสําคัญแตกต่างกันแต่ได้ รับการปฏิบตั ิที่เหมือนกัน ย่อมถือได้ วา่ เป็ นการเลือกปฏิบตั ิ
โดยในทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนนัน้ หลักการไม่เลือกปฏิบตั ิมีสองนัย กล่าวคือ ประการแรก
หมายถึงการห้ ามปฏิบตั ิที่แตกต่าง ซึง่ หมายความว่า การดําเนินการใด ๆ ของรัฐอันเป็ นการให้ สทิ ธิหรื อ
ลดทอนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ของประชาชนนันต้
้ องปฏิบตั ิโดยอยู่บนพื ้นฐานของความเท่าเทียมกัน และ
ประการที่สอง หมายถึง การกระทําอันมีลกั ษณะเป็ นการยืนยัน อันได้ แก่การปฏิบตั ิอนั มีวตั ถุประสงค์
ในการส่งเสริมกลุม่ คนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เป็ นพิเศษเพื่อให้ บคุ คลกลุม่ ดังกล่าวที่อยู่ในสถานะที่เสียเปรี ยบ
สามารถใช้ สทิ ธิได้ อย่างทัดเทียมกับบุคคลอื่น (วิชยั ศรี รัตน์, 2549)
ซึ่งเมื่อพิจารณาหลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบตั ิในมิติของการคุ้มครองสิทธิ คน
พิการนัน้ คนพิการในฐานะที่เป็ นมนุษย์ ซึง่ มีศกั ดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์เฉกเช่นเดียวกับบุคคลทุกคน ย่อม
จะต้ องได้ รับการปฏิบตั ิในลักษณะที่เท่าเทียมกับบุคลทัว่ ไปโดยอยู่บนพื ้นฐานของการไม่เลือกปฏิบตั ิ
เพราะเหตุแห่งความพิการ
การรับรองสิทธิในการเข้ าถึงกระบวนการยุตธิ รรมของคนพิการในกฎหมายระหว่ างประเทศ
สําหรับสิทธิ ในการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมของคนพิการนัน้ นับว่าเป็ นสิทธิ มนุษยชนขัน้
พื ้นฐานที่สําคัญ ซึง่ ได้ รับการรับรองไว้ ในตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวด้ วยสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ
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โดยปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights : UDHR) ข้ อ 9
ได้ ให้ การรับรองว่า บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรื อเนรเทศตามอําเภอใจไม่ได้ และในข้ อ 10 ยังได้ ให้
การรับรองต่อไปว่า ทุกคนย่อมมีสิทธิในความเสมอภาคอย่างเต็มที่ในการได้ รับการพิจารณาคดีอย่าง
เป็ นธรรมและเปิ ดเผยจากศาลที่อิสระและไม่ลําเอียงในการพิจารณากําหนดสิทธิและหน้ าที่ของตนและ
ข้ อกล่าวหาอาญาใดต่อตน
นอกจากนีก้ ติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ข้ อ 14 ยังได้ ให้ การยอมรับถึงสิทธิของบุคคลใน
การเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมไว้ วา่ บุคคลย่อมเสมอกันในการพิจารณาของศาลและคณะตุลาการ ใน
การพิจารณาคดีอาญาซึง่ คนต้ องหาว่ากระทําผิด หรื อการพิ จารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิและหน้ าที่ของตน
บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิได้ รับการพิจารณาอย่างเปิ ดเผยและเป็ นธรรม โดยบุคคลทุกคนซึ่งต้ องหาว่า
กระทําความผิดอาญาย่อมจะต้ องได้ รับการสันนิษฐานว่าเป็ นผู้บริ สทุ ธิ์จนกว่าจะพิสจู น์ตามกฎหมาย
ว่ามีความผิด
โดยกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองยังได้ กําหนดให้ บคุ คลทุก
คนที่ถกู กล่าวหาว่ากระทําความผิดมีสิทธิที่จะได้ รับหลักประกันขันตํ
้ ่าในการพิจารณาคดีอาญาอย่าง
เสมอภาคกัน กล่าวคือ
(1) สิทธิ ที่จะได้ รับแจ้ งโดยพลันซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพและเหตุแห่งความผิดที่ถูก
กล่าวหา ในภาษาซึง่ บุคคลนันเข้
้ าใจได้
(2) สิทธิที่จะมีเวลา และได้ รับความสะดวกเพียงพอแก่การเตรี ยมการเพื่อต่อสู้คดี และติดต่อ
กับทนายความที่ตนเลือกได้
(3) สิทธิที่จะได้ รับการพิจารณาโดยไม่ชกั ช้ าเกินความจําเป็ น
(4) สิทธิที่จะได้ รับการพิจารณาต่อหน้ าบุคคลนัน้ และสิทธิที่จะต่อสู้คดีด้วยตนเอง หรื อโดย
ผ่านผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายที่ตนเลือก สิทธิที่บคุ คลได้ รับแจ้ งให้ ทราบถึงสิทธิในการมีผ้ ชู ่วยเหลือทาง
กฎหมาย หากบุคคลนันไม่
้ มีผ้ ชู ่วยเหลือทางกฎหมาย ในกรณีใด ๆ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
บุคคลนันมี
้ สิทธิที่จะมีผ้ ชู ่วยเหลือทางกฎหมายซึง่ มีการแต่งตังให้
้ โดยปราศจากค่าตอบแทน ในกรณีที่
บุคคลนันไม่
้ สามารถรับภาระในการจ่ายค่าตอบแทน
(5) สิทธิที่จะซักถามพยานซึง่ เป็ นปรปั กษ์ ตอ่ ตน และขอให้ เรี ยกพยานฝ่ ายตนมาซักถามภายใต้
เงื่อนไขเดียวกับพยานซึง่ เป็ นปรปั กษ์ ตอ่ ตน
(6) สิทธิที่จะได้ รับความช่วยเหลือจากล่ามโดยไม่คิดมูลค่า หากไม่สามารถเข้ าใจหรื อพูด
ภาษาที่ใช้ ในศาลได้
(7) สิทธิที่จะไม่ถกู บังคับให้ เบิกความเป็ นปรปั กษ์ ตอ่ ตนเอง หรื อให้ รับสารภาพผิด
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เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความตกลงระหว่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วกั บ การคุ้ม ครองสิ ท ธิ ข องคนพิ ก าร
โดยเฉพาะนัน้ อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิ คนพิการ ค.ศ. 2006 (Convention on the Rights of Persons
with Disabilities : CRPD) ข้ อ 13 ได้ ให้ การรับรองถึงสิทธิในการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมของคน
พิการไว้ อย่างชัดเจนว่าให้ รัฐภาคีประกันการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิผลสําหรับคน
พิการบนพื ้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น ซึง่ รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือในเรื่ องกระบวนวิธีพิจารณา
และความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามวัย เพื่ออํานวยความสะดวกในการแสดงบทบาทของคนพิการใน
ฐานะผู้มี ส่ว นร่ ว มโดยตรงและโดยอ้ อ ม รวมทัง้ ในฐานะเป็ น พยานในกระบวนการพิ จ ารณาทาง
กฎหมายทังปวง
้
รวมทังในขั
้ นตอนการสอบสวน
้
และกระบวนการเบื ้องต้ นอื่น ๆ และเพื่อประกันการ
เข้ า ถึง กระบวนการยุติ ธ รรมอย่า งมี ป ระสิท ธิ ผลสําหรั บคนพิ การให้ รัฐภาคี ส่ง เสริ มการฝึ กอบรมที่
เหมาะสมสํ า หรั บ ผู้ที่ ทํ า งานในด้ า นกระบวนการยุติ ธ รรม รวมถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจและเจ้ า หน้ า ที่
ราชทัณฑ์
จากความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวด้ วยสิทธิมนุษยชนดังกล่าวข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ ประเด็น
ในเรื่ องการคุ้มครองสิทธิของคนพิการในกระบวนการยุติธรรมนัน้ เป็ นเรื่ องที่ได้ รับการรับรองจากทัง้
ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวด้ วยสิทธิมนุษยชนเป็ นการทัว่ ไป และจากความตกลงที่เกี่ยวด้ วย
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการเป็ นการเฉพาะ ในฐานะที่คนพิการเป็ นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย
(Subject of Law)
ปั ญหาความสามารถในการดาเนินคดีอาญาของผู้ถูกกล่ าวหาที่เป็ นคนพิการ
จากการสํารวจของกรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพบว่าประเทศไทยมีคนพิการ
จํานวน 1,725,601 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.62 ของประชากรทังประเทศ
้
(ศูนย์ข้อมูลคนพิการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม,
2559) แต่อย่างไรก็ดีในส่วนของข้ อมูลคนพิการที่ตกเป็ นผู้ถกู กล่าวหาว่าเป็ นผู้กระทําความผิดทาง
อาญานันในปั
้ จจุบนั กลับยังไม่มีหน่วยงานใด ๆ ทังในส่
้ วนของภาครัฐและภาคเอกชนเก็บข้ อมูลสถิติใน
การที่ผ้ พู ิการถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางอาญาไว้ อย่างชัดเจน แต่ในปั จจุบนั นันพบว่
้
ามีผ้ ูถูก
กล่าวหาที่มีความพิการทางจิตใจหรื อพฤติกรรมได้ กระทําความผิดทางอาญาเพิ่มมากขึ ้น
แม้ คนพิการโดยส่วนใหญ่มกั จะตกเป็ นผู้เสียหายมากกว่าตกเป็ นผู้ถกู กล่าวหาในการกระทํา
ความผิดทางอาญา แต่เนื่องจากความพิการทางด้ านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อาจส่งผลให้ ผ้ พู ิการตก
เป็ นบุคคลผู้กระทําความผิดทางอาญาได้ การคุ้มครองสิทธิของผู้ถกู กล่าวหา จึงถือเป็ นเรื่ องสําคัญและ
จําเป็ นที่ต้องมีหลักการพื ้นฐานซึง่ ผู้ถกู กล่าวหาที่เป็ นคนพิการจะต้ องได้ รับความคุ้มครองอย่างถูกต้ อง
และเหมาะสม เนื่องจากเมื่อคนพิการตกอยู่ในสถานะผู้ถกู กล่าวหาไม่ว่าจะในฐานะผู้ต้องหา หรื อใน
ฐานะจําเลย คนพิการย่อมมีความแตกต่างจากบุคคลทัว่ ไป อาทิ ความสามารถในการมองเห็น การได้
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ยิน การสื่อความหมาย การเคลื่อนไหว หรื อความสามารถในการรับรู้หรื อเข้ าใจข้ อเท็จจริ งที่อาจมีน้อย
กว่าบุคคลอื่น
โดยเมื่อคนพิการต้ องตกอยู่ในสถานะเป็ นผู้ถกู กล่าวหาแล้ ว ดังนันเพื
้ ่อให้ การดําเนินกระบวน
วิธี พิ จ ารณาคดี อ าญาเป็ น ไปด้ ว ยความยุติ ธ รรม การมี บทบัญ ญัติ ที่ ใ ห้ ก ารคุ้มคร องสิท ธิ ข องผู้ถูก
กล่าวหาที่เป็ นคนพิการจึงเป็ นเรื่ องที่ไม่อาจมองข้ ามไปได้ ทังนี
้ ้เพื่อให้ สิทธิของผู้ถกู กล่าวหาที่เป็ นคน
พิการนันได้
้ รับความคุ้มครองเทียบเท่ากับผู้ถูกกล่าวหาที่มีสภาพร่ างกายปกติ อีกทังการมี
้
มาตรการ
เฉพาะในการช่วยเหลือคนพิการในแต่ละประเภทตามความต้ องการจําเป็ นพิเศษนันทํ
้ าให้ กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาสามารถอํานวยความยุติธรรมอย่างแท้ จริ งให้ กบั ผู้ถกู กล่าวหาที่เป็ นคนพิการได้ อีก
ด้ วย
แต่อย่างไรก็ดี ภายใต้ ระบบกฎหมายไทยในปั จจุบนั คงมีเพียงแต่บทบัญญัติที่ให้ การคุ้มครองผู้
พิการทางการได้ ยินและสื่อความหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเท่านัน้ ด้ วยการกําหนดให้
ต้ องจัดหาล่ามภาษามือให้ ในกรณีที่ผ้ ูเสียหาย ผู้ต้องหา จําเลย หรื อพยานไม่สามารถพูดหรื อได้ ยิน
หรื อสื่อความหมายได้ โดยที่มิได้ มีการกล่าวถึงมาตรการเฉพาะที่ให้ การคุ้มครองความพิการประเภทอื่น
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาแต่ อ ย่ า งใด โดยจะได้ ย กตัว อย่ า งถึ ง ปั ญ หาในการดํ า เนิ น
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของความพิการแต่ละประเภท ดังนี ้
1. ความพิการทางร่ างกายหรื อการเคลื่อนไหว ความพิการประเภทนี ้ไม่มีประเด็นปั ญหา
ถึงความเข้ าใจในข้ อกล่าวหา หากแต่สภาพปั ญหา คือ การที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ ตามปกติ
ก่อให้ เกิดความบกพร่ องในการดําเนินกระบวนการพิจารณาทังในชั
้ นสอบสวนและชั
้
นพิ
้ จารณา เช่น
การมาให้ ปากคําในชันสอบสวน
้
และความไม่สะดวกในการเข้ าร่ วมกระบวนการพิจารณาในชันศาล
้
จนอาจเป็ นอุปสรรคทําให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ว่าห้ ามศาลพิจารณาคดีลบั หลังจําเลย
ดังที่ได้ บญ
ั ญัติไว้ ในมาตรา 172 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่า “การพิจารณาและ
สืบพยานในศาล ให้ ทาโดยเปิ ดเผยต่ อหน้ าจาเลย เว้ นแต่ บัญญัตไิ ว้ เป็ นอย่ างอื่น” เป็ นต้ น หาก
ใช้ วิธีการดําเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับบุคคลทัว่ ไปก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคน
พิการได้ อาทิ กรณีที่มีการสัง่ ขังระหว่างการสอบสวน หรื อการสัง่ ขังระหว่างการพิจารณา ซึง่ การสัง่ ขัง
ดัง กล่า วอาจจะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่อ สุข ภาพของผู้ต้ อ งหาที่ เ ป็ น คนพิ ก ารทางร่ า งกายหรื อ การ
เคลื่อนไหวได้ ทังนี
้ ้หากการคุมขังไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ในการดําเนินกระบวนการพิจารณาแล้ ว ก็ควรมี
บทบัญญัติที่ให้ ความคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาที่เป็ นคนพิการทางร่างกายหรื อการเคลื่อนไหวได้ รับการ
ปล่อยตัวชัว่ คราวโดยวิธีพิเศษ โดยอาจจะกําหนดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขในการปล่อยตัวชัว่ คราวให้
แตกต่างกับการปล่อยตัวชัว่ คราวของบุคคลทัว่ ไป และเพิ่มสิทธิในการที่จะได้ รับความช่วยเหลือจาก
ทนายความเป็ นกรณีพิเศษ
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2. ความพิการทางการเห็น ถือว่าเป็ นข้ อบกพร่ องที่มีส่วนสําคัญในการทําให้ การดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่สามารถดําเนินไปได้ อย่างปกติอย่างเช่นกรณีผ้ ทู ี่มีร่างกายสมบูรณ์
กล่าวคือ โดยหลักการทัว่ ไปในการพิจารณาคดีอาญาต้ องพิจารณาคดีต่อหน้ าและเปิ ดเผย ซึง่ ปั ญหา
ในกรณีนี ้อาจพอจําแนกออกได้ เป็ น 2 ประการ กล่าวคือ
ก) ในชัน้ สอบสวนของพนักงานสอบสวน เนื่ องจากสาเหตุที่พนักงานสอบสวนต้ องทํ าการ
บันทึกการสอบปากคํา ในการสอบปากคําผู้ต้องหาที่เป็ นคนพิการทางการเห็นนัน้ แม้ ผ้ ทู ี่พิการทางการ
เห็นจะสามารถรับรู้และเข้ าใจข้ อกล่าวหาที่ตนได้ ถกู กล่าวหาก็ตาม แต่การให้ การรับรองในข้ อเท็จจริ งที่
ผู้ต้ อ งหาได้ ใ ห้ ป ากคํ า แก่ พ นัก งานสอบสวนนัน้ เมื่ อ พนัก งานสอบสวนได้ ทํ า การอ่ า นและบัน ทึ ก
ข้ อเท็จจริ ง ที่ ผ้ ูต้องหาให้ ไว้ แล้ ว การรั บรองได้ ว่าข้ อเท็ จจริ งที่ ผ้ ูถูกกล่าวหาได้ ให้ การไว้ แก่พนักงาน
สอบสวนนันเป็
้ นความจริ งตามที่ได้ ให้ ปากคําไว้ นนั ้ เป็ นปั ญหาที่สมควรมีบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อ
สร้ างความเชื่ อ มั่น ให้ แก่ ผ้ ูถูก กล่า วหาที่ เป็ น คนพิ การทางสายตาโดยการสร้ างหลักประกัน ในการ
คุ้มครองสิทธิในชันสอบสวนให้
้
แก่ผ้ ถู กู กล่าวหาที่ เป็ นคนพิการทางการเห็น แม้ ผ้ ถู กู กล่าวหาจะเป็ นคน
พิการทางการเห็นจนไม่สามารถมองเห็นถึงการดําเนินคดีที่เกิดขึ ้นกับตนก็ตาม
ข) ในชัน้ พิจารณาคดี เวลาเบิกความต่อหน้ าศาล แม้ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 172 จะได้ วางหลักไว้ ว่าการพิจารณาจะต้ องกระทําโดยเปิ ดเผยและต่อ
หน้ าจําเลย ซึง่ ในส่วนของคนพิการประเภทนี ้ การพิจารณาโดยเปิ ดเผยและต่อหน้ าจําเลยย่อมไม่อาจ
ทํ า ได้ ดัง นัน้ การพิ จ ารณาคดี ในส่ว นนี จ้ ํ า เลยควรได้ รับ ความช่ว ยเหลื อเป็ น กรณี พิ เศษ โดยต้ องมี
บทบัญญัติของกฎหมายที่ค้ มุ ครองสิทธิสําหรับคนพิการทางการเห็นในชันศาลไว้
้
เป็ นการเฉพาะ
3. ความพิการทางการได้ ยินหรื อสื่อความหมาย แม้ จะมีบทบัญญัติที่ให้ การคุ้มครองไว้ ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ วก็ตาม แต่ในการดําเนินกระบวนการพิจารณาทางอาญา
ต่อคนพิการในประเภทดังกล่าว รัฐสมควรบัญญัติกฎหมายให้ การคุ้มครองสิทธิเป็ นกรณีพิเศษ เพราะ
แม้ จะมีบทบัญญัติให้ ความช่วยเหลือในส่วนทนายความ และการให้ มีลา่ มภาษามือแล้ ว แต่เนื่องจากผู้
พิการบางคนได้ ฝึกฝนการใช้ ภาษามือขึ ้นเองทําให้ ภาษามือที่ผ้ พู ิการใช้ ไม่ใช่ภาษามือที่เป็ นมาตรฐาน
ทัง้ นีอ้ าจส่งผลถึงความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนในการสื่อความหมายและกระทบถึงความเข้ าใจของผู้
พิการทางการได้ ยินหรื อสื่อความหมายได้
4. ความพิการทางจิตใจหรื อพฤติกรรม แม้ จะมีบทบัญญัติที่ให้ การคุ้มครองไว้ ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 ให้ การรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ถกู กล่าวหาที่เป็ นคน
พิการประเภทนี ้ แต่ในปั จจุบนั ความพิการประเภทนี ้เป็ นเรื่ องที่พิสจู น์ได้ ยากถึงความสามารถในการ
ดําเนินคดีทงในชั
ั ้ นสอบสวนและพิ
้
จารณา แม้ ผ้ ถู กู กล่าวหาจะมีความพิการทางจิตใจหรื อพฤติกรรมก็
ตาม แต่บทบัญญัติในปั จจุบนั ยังไม่ได้ มีการแยกแยะในการดําเนินคดีแก่ผ้ ถู กู กล่าวหาที่มีความพิการ
ทางจิ ต ใจหรื อ พฤติ ก รรมที่ ยัง มี ค วามสามารถในการรั บ รู้ และเข้ า ใจข้ อ กล่า วหาได้ อี ก ทัง้ ยัง ไม่ มี
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บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดบัญญัติถึงวิธีการดําเนินกระบวนการพิจารณาแก่ผ้ พู ิการที่ไม่สามารถรับรู้
และเข้ า ใจข้ อ กล่า วหาไว้ อ ย่ า งชัด เจน จึ ง ควรมี ก ารบัญ ญัติ ก ฎหมายเพื่ อ ให้ มี ก ารบัง คับ ใช้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและอาจนํามาเป็ นเหตุในการยกเว้ นโทษให้ คนพิการประเภทดังกล่าว
5. ความพิการทางสติปัญญาหรื อการเรี ยนรู้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีความแตกต่างจาก
บุคคลทัว่ ไปในด้ านการเรี ยนรู้และพัฒนาการทางสมอง ซึง่ ความพิการทางสติปัญญาได้ แก่ การที่บคุ คล
มีข้อจํากัดในการปฏิบตั ิกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรื อการเข้ าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึง่ เป็ น
ผลมาจากการมีพฒ
ั นาการช้ ากว่าปกติ หรื อมีระดับเชาว์ปัญญาตํ่ากว่าบุคคลทัว่ ไป โดยความผิดปกติ
นันแสดงก่
้
อนอายุ 18 ปี (ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เรื่ อง ประเภท
และหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552, ข้ อ 8) ตามนัยนี ้ผู้พิการประเภทนี ้จะมีสติปัญญาตลอดจน
ความสามารถในการรับรู้และเข้ าใจข้ อเท็จจริงเทียบเท่ากับเด็ก แต่ในปั จจุบนั ยังไม่มีกฎหมายใดให้ การ
รับรองและคุ้มครองการดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีอาญากับคนพิการทางสติปัญญาเช่นเดียวกับ
การดําเนินคดีอาญากับผู้ถกู กล่าวหาที่เป็ นเด็กโดยเฉพาะ จึงอาจทําให้ ผ้ ถู กู กล่าวหาที่เป็ นคนพิการทาง
สติ ปั ญ ญาไม่ ไ ด้ รั บ การคุ้ม ครองสิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุติ ธ รรมทางอาญาอย่ า งแท้ จ ริ ง เช่ น การ
สอบปากคําผู้ต้องหาที่เป็ นคนพิการทางสติปัญญาในชันเจ้
้ าพนักงานสอบสวนก็มิได้ มีการกําหนดให้
ต้ องมีนกั สังคมสงเคราะห์หรื อนักจิตวิทยาเข้ าร่วมสอบสวนในการสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็ นคนพิการทาง
สติ ปั ญ ญา หรื อ ในชัน้ พิ จ ารณาคดี ใ นศาลผู้ถูก กล่า วหาที่ เ ป็ น คนพิ ก ารทางสติ ปั ญ ญาก็ อ าจต้ อ ง
เผชิ ญ หน้ า โดยตรงกับ คู่ค วาม หรื อ แม้ แ ต่ก ารรั บ ฟั ง ถ้ อ ยคํ า ของผู้ถูก กล่า วหาที่ เ ป็ น คนพิ ก ารทาง
สติปัญญาของผู้พิพากษาก็อาจมีปัญหาในการชัง่ นํ ้าหนักพยาน เป็ นต้ น
แนวทางในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่ าวหาที่เป็ นคนพิการในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา
แม้ บทบัญญัติของประเทศไทยในปั จจุบนั จะให้ การรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรื อ
จําเลยในการดําเนินคดีทางอาญามากกว่าในอดีต แต่อย่างไรก็ตามการคุ้มครองสิทธิของผู้ถกู กล่าวหา
ที่ เ ป็ น คนพิ ก ารในกระบวนการยุติ ธ รรมทางอาญานัน้ ยัง ไม่มี บ ทบัญ ญัติ ที่ ค้ ุม ครองสิท ธิ ข องผู้ถูก
กล่าวหาที่ เป็ นคนพิการครบทุกประเภท จึงได้ มีข้อพิจารณาเพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่อให้ ผ้ ถู กู กล่าวหาที่เป็ นคนพิการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ รับการคุ้มครองอย่าง
แท้ จริง ดังนี ้
1. ความพิการทางร่ างกายหรือการเคลื่อนไหว
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในการดําเนินคดีทางอาญากับผู้ถกู กล่าวหาที่มีความพิการทางร่ างกายทัง้
ในชัน้ สอบสวนและในชัน้ พิ จารณานัน้ คงมี เพียงปั ญหาในเรื่ องของความไม่ เหมาะสมของสภาพ
ร่างกายเมื่อผู้ถกู กล่าวหาจะต้ องมาให้ ปากคําต่อเจ้ าพนักงานหรื ออัยการในการเบิกความต่อศาล
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ในชัน้ สอบสวน การให้ ความช่วยเหลือพิเศษแก่ผ้ ตู ้ องหาที่มีความพิการทางร่ างกายหรื อ
การเคลื่อนไหว โดยควรเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายในประเด็นดังต่อไปนี ้
1. เสนอให้ มีการเพิ่มเติมในเรื่ องของสิทธิการมีทนายความตังแต่
้ ในชันสอบสวนเพื
้
่อคุ้มครอง
สิทธิในการต่อสู้คดีและให้ การช่วยเหลือพิเศษแก่จําเลยที่มีความพิการทางร่างกาย
2. เสนอให้ มีการเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับการได้ รับการปล่อยตัวชัว่ คราวโดยพิจารณาความ
พิการเป็ นสําคัญ
ในชัน้ พิจารณา ผู้เขียนเห็นว่าควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. ควรจัดให้ มีการทําคําให้ การเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ เกิดความสะดวกในการพิจารณา
คดีอาญา
2. ควรจัดให้ มีการนําระบบการประชุมทางจอภาพ (VDO Conference) มาใช้ ในคดีอาญา
เพื่ออํานวยความสะดวกมิให้ ผ้ ถู กู กล่า วหาต้ องเดินทางไกลมาศาลทําให้ เสียเวลาและค่าใช้ จ่ายจํานวน
มากและเป็ นการช่วยเหลือพิเศษวิธีการหนึง่ แก่จําเลยที่มีความพิการทางร่างกายหรื อการเคลื่อนไหว ซึง่
การนําระบบประชุมจอภาพ VDO Conference มาใช้ ในกรณีที่จําเลยมีเหตุจําเป็ นเกี่ยวกับสภาพ
ร่างกายย่อมจะช่วยแก้ ปัญหาการพิจารณาคดีลบั หลังจําเลย
2. ความพิการทางการเห็น
ในชัน้ สอบสวน พิจารณาเห็นควรให้ เพิ่มเติมบทบัญญัติดงั ต่อไปนี ้
1. ควรจัด ให้ มี ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญทางด้ า นอัก ษรเบรลล์ เ พื่ อ ให้ ผ้ ูถูก กล่า วหาสามารถตรวจสอบ
คําให้ การที่ตนได้ ให้ ไว้ กบั พนักงานสอบสวนในชันสอบปากคํ
้
า
2. ควรอนุญาตให้ บุคคลที่ผ้ ตู ้ องหาไว้ ใจเข้ าฟั งการสอบสวนเพื่อเป็ นการสร้ างหลักประกันใน
การคุ้มครองสิทธิในการต่อสู้คดี
ในชัน้ พิจารณา เห็นว่าควรเพิ่มเติมบทบัญญัติดงั ต่อไปนี ้
1. การนําระบบ VDO Conference มาใช้ เพราะเพิ่มความสะดวกให้ แก่จําเลยที่เป็ นคนพิการ
ทางการมองเห็น
2. ควรเพิ่ มเติมบทบัญญัติการคุ้มครองสิทธิ ในการต่อสู้คดีโดยให้ หลักประกันในสิทธิ การมี
ทนายความต่อผู้ถกู กล่าวหาที่มีความพิการทางการมองเห็นเพื่อการต่อสู้คดีได้ รับความคุ้มครองอย่าง
สมบูรณ์
3. ควรจัดให้ มีสถานที่คมุ ขังที่มีสภาพเหมาะสมสําหรับคนพิการประเภทดังกล่าว
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3. ความพิการทางการได้ ยนิ หรือการสื่อความหมาย
ในชัน้ สอบสวน ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติในประเด็นดังต่อไปนี ้
1. ควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการมีทนายความตังแต่
้ ในชันสอบสวน
้
2. ควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความลับในการแปลระหว่างผู้ต้องหากับ
ทนายความ
3. ควรเปิ ดโอกาสให้ มีบคุ คลที่ผ้ ตู ้ องหาไว้ ใจเข้ ารับฟั งการสอบสวน
ในชัน้ พิจารณา เห็นว่าควรเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
1. ควรมีการบัญญัติกฎหมายลําดับรองกําหนดคุณสมบัติของล่ามภาษามือที่สามารถสื่อสาร
ภาษามือทางกฎหมายไว้ โดยเฉพาะ
2. ควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการมีทนายความและเป็ นสิทธิอนั จะสละไม่ได้
4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
ในชัน้ สอบสวน เห็นควรเพิ่มเติมบทบัญญัติดงั ต่อไปนี ้
1. ควรมีการบัญญัติกฎหมายลําดับรอง ที่ใช้ เป็ นหลักเกณฑ์ในการประเมินความสามารถใน
การต่อสู้คดีในชันสอบสวน
้
2. ควรมีการจัดทําแบบประเมินขันต้
้ นในการประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีของผู้ต้องหา
3. ควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการมีทนายความและเป็ นสิทธิอนั จะสละไม่ได้
ตังแต่
้ ในชันสอบสวน
้
4. ควรมีการจัดสถานที่ที่ใช้ ในการควบคุมผู้ต้องหาประเภทนี ้อย่างเหมาะสม
ในชัน้ พิจารณา เห็นว่าควรเพิ่มเติมบทบัญญัติดงั ต่อไปนี ้
1. ควรมีการบัญญัติกฎหมายลําดับรอง ที่ใช้ เป็ นหลักเกณฑ์ในการประเมินความสามารถใน
การต่อสู้คดี
2. ควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการมีทนายความและเป็ นสิทธิอนั จะสละไม่ได้
3. ควรมีการจัดสถานที่ที่ใช้ ในการควบคุมผู้ต้องหาประเภทนี ้อย่างเหมาะสม
4. ในกรณีที่มีการให้ การของจําเลยที่เป็ นคนพิการประเภทนี ้ควรจัดให้ มีการถามปากคําผ่าน
จิตแพทย์หรื อนักจิตวิทยา
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5. ความพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้
ในชัน้ สอบสวน ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติในประเด็นดังต่อไปนี ้
1. ควรนําบทบัญญัติที่ใช้ กบั เด็กและเยาวชนมาใช้ บงั คับกับผู้ถกู กล่าวหาที่เป็ นคนพิการทาง
สติปัญญาในชันสอบสวนโดยอนุ
้
โลม
2. ควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการมีทนายความและเป็ นสิทธิอนั จะสละไม่ได้
3. ควรนําแบบทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีอนั จะเป็ นการคุ้มครองสิทธิใน
การต่อสู้คดีของผู้ถูกกล่าวหาที่มีความพิการทางสติปัญญาหรื อการเรี ยนรู้ ตงแต่
ั ้ ในขันตอนแรก
้
เพื่อ
นําไปสูก่ ารคุ้มครองอย่างสมบูรณ์และใช้ วิธีการอย่างเหมาะสม
ในชัน้ พิจารณา เห็นควรเพิ่มเติมบทบัญญัติในประเด็นดังต่อไปนี ้
1. ควรนําบทบัญญัติที่ใช้ กบั เด็กและเยาวชนมาใช้ บงั คับกับผู้ถกู กล่าวหาที่เป็ นคนพิการทาง
สติปัญญาในชันพิ
้ จารณาคดีในศาลโดยอนุโลม
2. ควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการมีทนายความและเป็ นสิทธิอนั จะสละไม่ได้
3. ควรมีการจัดสถานที่ที่ใช้ ในการควบคุมผู้ต้องหาประเภทนี ้อย่างเหมาะสม
4. ในกรณีที่มีการให้ การของจําเลยที่เป็ นคนพิการประเภทนี ้ควรจัดให้ มีการถามปากคําผ่าน
จิตแพทย์หรื อนักจิตวิทยา
บทสรุ ป
การคุ้มครองสิทธิ ของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็ นคนพิการนัน้ นับว่าเป็ นประเด็นที่มีความสําคัญใน
ฐานะที่เป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของคนพิการในอันที่จะได้ รับการรับรองและคุ้มครองโดยกฎหมาย เพราะ
เมื่อคนพิการต้ องเผชิญกับสถานการณ์ที่ตกเป็ นผู้ถกู กล่าวหาและเข้ าสูก่ ระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ซึ่งเป็ นกระบวนการที่มีความสลับซับซ้ อนและอาจส่งผลต่อสิทธิ และเสรี ภาพของคนพิ การแล้ ว แต่
ในขณะที่ ความสามารถในการต่อสู้คดีของคนพิการนัน้ มีอยู่อย่างจํ ากัดอันเป็ นผลมาจากความไม่
สมบูรณ์ของสภาพร่ างกาย จิตใจ หรื อสติปัญญา ด้ วยเหตุนี ้จึงจําเป็ นอยู่เองที่กฎหมายจะต้ องให้ การ
คุ้มครองคนพิการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไว้ เป็ นการเฉพาะ โดยรับรองถึงมาตรการจําเป็ น
พิเศษให้ เหมาะสมกับผู้ถกู กล่าวหาในแต่ละประเภทความพิการ
สําหรับประเทศไทยนัน้ แม้ ว่าภายใต้ ระบบกฎหมายไทยจะได้ ให้ การคุ้มครองสิทธิ ของผู้ถูก
กล่าวหาที่เป็ นคนพิการแล้ วก็ตาม หากแต่ก็ยงั จํากัดอยู่แต่เฉพาะความพิการบางประเภทเท่านัน้ ได้ แก่
ความพิการทางการได้ ยินหรื อสื่อความหมาย โดยไม่ครอบคลุมถึงความพิการประเภทอื่น ๆ ด้ วย ด้ วย
เหตุนี ้จึงจําเป็ นที่จะต้ องมีการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประมวลกฎหมาย
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วิธีพิจารณาความอาญาให้ ขยายปริ มณฑลในการคุ้มครองผู้ถกู กล่าวหาที่เป็ นคนพิการให้ ครอบคลุม
ความพิการทุกประเภท โดยคํานึงถึงความต้ องการจําเป็ นพิเศษของความพิการในแต่ละประเภทด้ วย
นอกจากจะต้ องมีการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายแล้ ว ประเทศไทยยังจะต้ องให้ ความสําคัญกับการ
ฝึ กอบรมและทําความเข้ าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้ องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในทุกระดับ ไม่วา่ จะเป็ น
เจ้ าพนักงานสอบสวน ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา ให้ เข้ าใจและมีมุมมองเกี่ ยวกับคนพิการใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญามากยิ่งขึ ้น อีกทังยั
้ งสมควรที่จะต้ องมีการจัดทําคูม่ ือหรื อแนวทางในการ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีคนพิการเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้เพื่อให้ คนพิการสามารถต่อสู้
คดีได้ อย่างเต็มที่และได้ รับการคุ้มครองสิทธิในฐานะที่เป็ นผู้กล่าวหาได้ อย่างแท้ จริง
เอกสารอ้ างอิง
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นวัตกรรมกระบวนการเพื่อทหารกล้ า
: การบูรณาการปรัชญาและแนวคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารที่มีความพิการทางการเห็น
ชุติมาป.ว. สังฆา1, ธิดารัตน์ นงค์ทอง2*, ณุชนาฎ โต๊ ะดี3
บทคัดย่ อ
การศึก ษานี เ้ ป็ น การศึก ษาที่ ไ ด้ จ ากการถอดความรู้ การพัฒ นาการบริ ก ารด้ า นการฟื ้น ฟู
สมรรถภาพแก่ทหารที่มีความพิการทางการเห็นและครอบครัว ณ กองเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้ า เกิดเป็ น ‚นวัตกรรมกระบวนการ‛ ที่เป็ นการเปลี่ยนแนวทางการให้ บริ การฟื ้นฟู
สมรรถภาพแก่ทหารที่มีความพิการทางการเห็น ของโรงพยาบาลพระมงกุ ฎเกล้ า ซึ่งยังไม่มีความ
ชํานาญในเรื่ องการฟื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น โดยนวัตกรรมกระบวนการที่เกิดขึ ้น เป็ น
กระบวนการให้ บริ การที่เกิดจากการนําทีมฟื น้ ฟูจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ มีความรู้
ความชํานาญในการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น เข้ ามาร่วมที มตังแต่
้ แรกรับผู้ป่วยจนกระทัง่
จําหน่ายและติดตามอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้ างงานอาชีพให้ ผ้ ปู ่ วยได้ โดยมีการประยุกต์ใช้ หลัก
แนวคิดกระบวนการฟื ้น ฟูสมรรถภาพคนพิการแบบองค์ รวม สร้ างแนวทางการดูแลผู้ป่วยร่ วมกัน
ระหว่างทีม สหสาขาวิชาชีพ ร่ วมกับใช้ แนวคิดการจัดการรายกรณี ที่มีพยาบาลเวชศาตร์ ฟืน้ ฟูเป็ น
ผู้จัดการรายกรณี ซึ่งนวัตกรรมกระบวนการที่ได้ จากการศึกษานี ้ ประกอบด้ วย 1) การรับการส่งต่อ
2) การรวบรวมข้ อมูล 3) การประเมินจากทีมสหสาขาวิชาชีพ 4) การประชุมทีมเพื่อวางแผนการบริการ
5) การบริการตามแผน 6) การติดตามผล และ7) การสิ ้นสุดกระบวนการ
ผลจากนวัตกรรมดังกล่าวทําให้ ผ้ รู ับบริการและครอบครัวเกิดความเชื่อมัน่ ในการบริการ ส่งผล
ให้ ผ้ ูรั บ บริ ก ารมี พัฒ นาการที่ ดี ขึ น้ รวมทัง้ เป็ น การสร้ างองค์ ค วามรู้ ใหม่ ใ ห้ กับ ที ม สหสาขา กอง
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู เพื่อใช้ ในการดูแลคนพิการทางเห็นต่ อไป ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครัง้ นี ้คือ ควรมี
การพัฒนาในรายละเอียดของกระบวนการในเรื่ องระบบการค้ นหา และการส่งต่อทหารที่พิการ เพื่อ
นําเข้ าสูก่ ระบวนการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็นโดยเร็วที่สดุ
คําสําคัญ: นวัตกรรมกระบวนการ, ผู้จดั การรายกรณี, กระบวนการฟื น้ ฟูสมรรถภาพแบบองค์รวม
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Innovative process for the brave soldiers: Integration of the philosophy and
concepts to improve the quality of life for the blind soldier
Chutima P.W. Sangka1, Tidarat Nongthong 2*, Nuchanard Todee3
Abstract
Lesson learned inspired having this study of the improvement rehabilitation services
for the brave soldiers who had blindness and the family members, at inpatient rehabilitation
division of the Phramongkutklao Hospital, which integrated the concepts and philosophy of
holistic rehabilitation care. That is cooperation with a rehabilitation team of Ratchasuda
college, Mahidol University, which has considerable expertise in the rehabilitation for
persons with Visual Impairment, becoming the innovative process incorporated with case
management. Nurse Case manager coordinated with the multidisciplinary team between
Phramongkutklao Rehabilitation team, Ratchasuda Rehabilitation team, and patient family,
then put together to be a rehabilitation innovative processe system which created the
continuous plan of care starting from the prior to admission, during the hospital stay, and
after discharge. These processes guided the steps by steps starting 1) Transferring 2) Data
collection 3) Multidisciplinary Evaluation 4) Team meeting and Planning 5) Implementation
6) Follow up 7) Termination of process.
The result of such process innovation allows patient and family confidence in the
service. As a result, the service has improved. In addition to creates new knowledge to the
Phramongkutklao Rehabilitation team. The recommendation for the future study is to have
additional processes details especially searching and transferring the brave soldiers who
have blindness so that they are able to be in the rehabilitation process as soon as possible.
Keyword: process innovation, case manager, holistic rehabilitation process
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บทนา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า สังกัดกองทัพบก เป็ นโรงพยาบาลตติยภูมิ 1 ใน 3 แห่งของเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่มีหอผู้ป่วยที่ให้ การฟื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยเฉพาะ ซึ่งหอผู้ป่วยเวชศาสตร์
ฟื น้ ฟูชนั ้ 5 กองเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู เป็ นหน่วยหนึ่งที่มีภารกิจในการมุ่งเน้ นให้ การบริ การสุขภาพด้ านการ
ฟื ้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ แก่ทหาร ครอบครัว และประชาชน ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยยึด
ผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลางเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้ อน มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี และมีความพึงพอใจ
ต่อการบริการที่สง่ มอบให้ ซึง่ สถิติผ้ ปู ่ วยจากฐานข้ อมูลผู้ป่วยกองเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 25572560 พบว่าเป็ นผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง เฉลี่ยร้ อยละ 38.40 ต่อปี รองลงมาผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง เฉลี่ยร้ อยละ 33.30 ต่อปี ซึง่ ส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วย ส่วนใหญ่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรื อทาง
ร่างกายที่ต้องพึง่ พาผู้อื่นไม่มากก็น้อย ดังนันเพื
้ ่อให้ คนพิการมีศกั ยภาพสูงสุด มีคณ
ุ ค่าและยังคงสร้ าง
ประโยชน์ให้ แก่สงั คม ทีมสหสาขากองเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู จึงใช้ หลักแนวคิดกระบวนการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
คนพิการแบบองค์รวม สร้ างแนวทางการดูแลผู้ป่วยร่วมกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลฟื น้ ฟู
คนพิการด้ านการเคลื่อนไหว (Clinical Pathway) ทัง้ 2 โรคนี ้ ร่ วมกับใช้ แนวคิดการจัดการรายกรณี
(Case Management) ที่มีพยาบาลเวชศาตร์ ฟืน้ ฟูเป็ นผู้จดั การรายกรณี (Nurse Case Manager)
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามแผนการดูแล ประสานงาน ดําเนินงานร่ วมกันกับเครื อข่ายคนพิการบาดเจ็บ
ไขสันหลัง และเครื อข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเข้ ามาร่ วมกระบวนการฟื น้ ฟูตงแต่
ั ้ เริ่ มพัก
รักษาในกองเวชศาสตร์ ฟื้นฟูจนกระทั่งจําหน่ายกลับบ้ าน โดยเฉพาะในกลุ่มทหารที่พิการด้ านการ
เคลื่อนไหวจากราชการสนาม จน สามารถสร้ างผลลัพธ์ ทําให้ ผ้ ปู ่ วยทหารพิการเหล่านี ้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่
ดี มีความเชื่อมัน่ ในตนเองที่จะสามารถดํารงชีวิตที่เ หลือในสังคมอย่างเต็มศักยภาพและยังคงสามารถ
สร้ างประโยชน์ตอ่ สังคมได้
ในช่วงปี พ.ศ.2555 หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูชนั ้ 5 ได้ ให้ การดูแลทหารที่ได้ รับบาดเจ็บจาก
ราชการสนาม ที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวร่วมกับพิการตาบอด 2 ข้ างจากแรงระเบิดขณะปฏิบตั ิ
หน้ าที่ ในครัง้ นันที
้ มสหสาขาโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า ได้ ม่งุ เน้ นการฟื น้ ฟูสภาพด้ านการเคลื่อนไหว
แก่ทหารรายนี ้เพื่อให้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีข้อจํากัดด้ านพยาธิสภาพ
ของสมองทําให้ ไม่สามารถฟื ้นฟูได้ เต็มรู ปแบบ และประกอบกับทีมมีความเชี่ยวชาญด้ านการฟื ้นฟู
สภาพคนพิการด้ านการเคลื่อนไหว ยังไม่เคยให้ การฟื ้นฟูคนพิการทางการเห็น ซึ่งในระบบการดูแล
รักษาคนพิการทางการเห็นของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า จะให้ การดูแลที่กองจักษุกรรม และไม่มีการ
ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อมาฟื น้ ฟูสภาพ ณ กองเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู เพียงแต่ประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นนอก
โรงพยาบาลและส่งกลับบ้ าน
ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2558 จากการเข้ าร่วมกิจกรรมในโครงการกองทัพบกฟื น้ ฟูศกั ยภาพทหาร
กล้ าของโรพยาบาล ทําให้ พยาบาลจัดการรายกรณีกองเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูได้ พบกับทหารที่พิการตาบอด
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2 ข้ างจากแรงระเบิด ขาดความเชื่อมัน่ และต้ องพึง่ พาครอบครัวในการทํา กิจวัตรประจําวันทังหมด
้
เมื่อ
ขาดความช่วยเหลือจากครอบครัวทหารรายนี ้ก็ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได้ จึงมีแนวคิด
ต้ องการช่วยเหลือโดยใช้ การดูแลฟื ้นฟูสภาพแบบองค์ รวม ซึ่งเป็ นแนวทางปฏิบัติที่ใช้ และประสบ
ความสําเร็ จในการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวมาแล้ ว แต่เนื่องจากทีมไม่มีความเชี่ยวชาญด้ าน
การฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น ซึง่ มีรายละเอียดในการดูแลทังทางด้
้
านกาย จิตและสังคม
จึง มี แนวคิดการใช้ เครื อข่า ยที่ มี ความเชี่ ยวชาญด้ านการฟื ้น ฟูสมรรถภาพทางการเห็ น เข้ ามาร่ ว ม
กระบวนการฟื น้ ฟูสมรรถภาพแบบองค์รวมตังแต่
้ ยงั อยูใ่ นโรงพยาบาล ซึง่ หน่วยงานที่มีชื่อเสียงและเป็ น
หน่ ว ยงานที่ มี ส มรรถนะด้ านการฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ พิ ก ารทางการเห็ น คื อ วิ ท ยาลัย ราชสุ ด า
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ นับว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการร่ วมกันคิด ร่ วมกันทํา ร่ วมสร้ างสรรค์ นวัตกรรม
กระบวนการเพื่อทหารที่มีความพิการทางการเห็น ของทีมสหสาขาวิชาชีพทัง้ 2 สถาบัน
การศึกษานีเ้ ป็ นการนําเสนอสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จากการบูรณาการฟื น้ ฟูสมรรถภาพของทหารที่มี
ความพิ ก ารทางการเห็ น โดยสาระของการศึก ษาได้ นํ า เสนอประเด็ น สํ า คัญ ต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ การ
บู ร ณาการกระบวนการฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพคนพิ ก ารแบบองค์ ร วม การจั ด การรายกรณี (Case
Management)
โดยพยาบาลฟื ้นฟูสภาพ และกรณี ตัวอย่างในการดําเนินการบูรณาการฟื ้น ฟู
สมรรถภาพคนพิการของทีมสหสาขา กองเวชศาสตร์ ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า ร่ วมกับทีม
ฟื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็นของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อถอดความรู้
ประสบการณ์และนําไปสู่ “นวัตกรรมกระบวนการเพื่อทหารกล้ า‛
การฟื ้ นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบบูรณาการและการจัดการรายกรณี
การฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ หมายความถึง การเสริ มสร้ างสมรรถภาพ หรื อการเสริ มสร้ าง
ความสามารถคนพิการให้ มีสมรรถภาพดีขึ ้น หรื อดํารงสมรรถภาพหรื อความสามารถที่มีอยูเ่ ดิมไว้ โดย
อาศัยกระบวนการทางการแพทย์ การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรื อกระบวนการอื่นใด เพื่อให้
คนพิการได้ มีโอกาสทํางาน หรื อดํารงชีวิตในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ (สํานักงานส่งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2550) ซึง่ ลักษณะที่สําคัญของการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ คืองานที่
มี ก ารดํ า เนิ น การเป็ น กระบวนการต่อ เนื่ อ ง โดยต้ อ งการความร่ ว มมื อ และการประสานงานของ
นัก วิ ช าชี พ ต่ า งๆ ในที ม ฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพทางแพทย์ เช่ น แพทย์ พยาบาล นั ก กายภาพบํ า บัด
นักกิจกรรมบําบัด นักแก้ ไขการพูด นักจิตวิทยาให้ คําปรึกษา นักวิชาการด้ านการศึกษา และงานอาชีพ
เป็ นต้ น รวมทังความร่
้
วมมือของคนพิการและครอบครัว ซึง่ นับว่าเป็ นบุคคลสําคัญที่สดุ ในกระบวนการ
ฟื น้ ฟูสมรรถภาพ ร่วมกันวางแผนช่วยเหลือเพื่อให้ กลับฟื น้ คืนสภาพเดิมหรื อให้ มีความสามารถในการ
ช่วยเหลือตนเองได้ มากที่สดุ เท่าที่จะทําได้ รวมทังป้
้ องกันไม่ให้ เกิดการบาดเจ็บ การเสื่อมสลายหรื อมี
ความพิการมากยิ่งขึ ้น ตลอดจนป้องกันอาการแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้นทังทางร่
้
างกายและจิตใจ เช่น
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แผลกดทับ ปอดบวม ข้ อติดแข็ง ความเศร้ าโศกเสียใจ การหมดอาลัยในชีวิต เป็ นต้ น เพื่อช่ว ยให้ คน
พิการมีความสามารถช่วยเหลือดูแลตนเองโดยอิสระ ได้ รับการศึกษา มีอาชีพและงานทําที่มนั่ คงและ
สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุขความสําเร็ จเช่นเดียวกับคนทัว่ ไปในสังคม (ขนิษฐา เทวิ
นทรภักติ, 2540)
อาจกล่าวได้ ว่า หัวใจหลักในการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ คือการดูแลฟื น้ ฟู แบบองค์ รวม
(Holistic Approach) ที่ต้องมองคนพิการทุกมิติ ทุกด้ านที่มีผลกระทบต่อความพิการ ทังด้
้ านร่างกาย
จิตใจ สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม ครอบครัว
และชุมชน ซึ่งต้ องได้ รับการช่วยเหลือฟื น้ ฟูในด้ านต่างๆ หลายๆ ด้ าน อย่ างต่ อเนื่อง (Continuing
Approach) นัน่ คือการดูแลทุกระยะการเปลี่ยนแปลงทังทางด้
้
านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สิ่งแวดล้ อมของคนพิการ ดังนัน้ ในการดูแลให้ ความช่วยเหลือคนพิการจึงต้ องอาศัย กระบวนการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบบูรณาการ (Integrated Approach) ซึ่งเป็ นการประสานความ
ร่วมมือ ผสมผสานการบริการจากสหสาขาวิชาชีพ นํามาบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้ คนพิการได้ รับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทุกด้ าน เพื่อที่จะสามารถอยูใ่ นครอบครัวชุมชน และสังคมทัว่ ไปได้ อย่าง
มีความสุข
จากแนวคิดการฟื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบบู รณาการที่กล่าวมาข้ างต้ น พบว่ามีความ
สอดคล้ องกับแนวทาง การจัดการรายกรณี (Case Management) ที่กองเวชศาสตร์ ฟื้นฟู
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า ใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิงาน ซึ่งเป็ นกระบวนการประสานงานในการจัดแบบ
แผนการดูแลผู้รับบริ การอย่างเป็ นระบบ โดยครอบคลุมการประเมิน วางแผน ติดตาม และประเมินผล
(Powell & Tahan, 2008) เพื่อให้ การดูแลมีความต่อเนื่อง สอดคล้ องกับปั ญหาและความต้ องการที่
จําเป็ นของผู้ป่วยเฉพาะรายอย่างมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการสื่อสารและการจัดการ
ทรัพยากรที่ดี (Case Management Society of America, 2010)
บทบาทพยาบาลเวชศาสตร์ ฟื้นฟูกับการจัดการรายกรณี
บทบาทในการจัดการรายกรณี ของพยาบาลเวชศาสตร์ ฟื้นฟู มีดงั นี ้ (Association of
Rehabilitation Nurses, 2010; Royal College of Nursing, 2007; Australasian Rehabilitation
Nurses’ Association, 2004; College of Licensed Practical Nurses of Alberta, 2005; Smith,
1999; ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื น้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ , 2553; อุดมรัตน์ ซัดเราะมาน,
2553)
1) บทบาทด้ านการปฏิบตั ิการพยาบาลเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู ได้ แก่ การใช้ กระบวนการพยาบาล ให้ การดูแล
ผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพโดยใช้ หลักและวิธีการพยาบาลเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู วางแผนการพยาบาลเพื่อ
การฟื ้นฟู และกํ าหนดแผนการปฏิบัติการ ช่วยเหลือผู้ป่วยให้ มีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
96

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

ประจําวันและกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการดูแลตนเองโดยเร็ วที่สดุ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น อยู่ในสังคมได้
ตามศักยภาพ
2) บทบาทด้ านการจัดการความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้ อน ได้ แก่ การประเมินภาวะสุขภาพและ
ความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้น ทุกระบบของร่ างกายผู้ป่วย ทังภาวะแทรกซ้
้
อนที่อาจเกิด
ขึ ้นกับร่างกาย จิตใจ สังคม ครอบคลุมการซักประวัติ และการตรวจร่างกายอย่างเป็ นระบบและแปลผล
การตรวจประเมิน
3) บทบาทด้ านการสอน ให้ คําปรึ กษา และการวิจยั ได้ แก่ การศึกษาหาความรู้ การติดตาม
รวบรวมผลการวิจยั หรื อหลักฐานเชิงประจักษ์ ในงานเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู สามารถสอนและแนะนําผู้ป่วย
ญาติหรื อครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือตนเอง การปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน การดูแลสุขภาพ
อนามัยส่วนบุคคล เรื่ องการเคลื่อนย้ าย การหัดเดิน การใช้ กายอุปกรณ์ตา่ งๆ
4) บทบาทด้ านการสื่อสารและการประสานงาน ได้ แก่ การมีปฏิสมั พันธ์ กับผู้ใช้ บริ การ
สหสาขาวิชาชีพ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมกันวางแผนช่วยเหลือผู้ป่วยให้ กลับฟื น้ คืนสภาพเดิมให้ ได้
มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ ประสานงานกับชุมชนตลอดจนแหล่งประโยชน์ในระบบสุขภาพเพื่อการ
ดูแลอย่างต่อเนื่อง
5) บทบาทด้ านการพิทกั ษ์ สิทธิ์ ได้ แก่ การส่งเสริ มพิทักษ์ สิทธิ์ การสนับสนุนอาชีพและ
การศึกษา เพื่อให้ คนพิการและผู้ป่วยที่มีความบกพร่ องทางการเคลื่อนไหวสามารถดํารงชีวิตได้ อย่าง
เป็ นอิสระในสังคมครอบคลุมประเด็นเชิงกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้ อง
6) บทบาทด้ านการวางแผนจําหน่ายและการดูแลอย่างต่อเนื่อง ได้ แก่ การประเมินและวาง
แผนการจําหน่ายให้ เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ ละราย เตรี ยมความพร้ อมของญาติและผู้ดแู ลผู้ป่วย ปรับ
สภาพบ้ านและสิ่งแวดล้ อมให้ เหมาะสมกับสภาวะของโรค ประสานแหล่งประโยชน์ในชุมชน เพื่อให้
ผู้ป่วยได้ รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ในการบูรณาการฟื น้ ฟูสมรรถภาพทหารที่มีความพิการทางการเห็น ของโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้ าเป็ นการผสมผสานการดําเนินงานการฟื น้ ฟูที่เป็ นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็ นองค์รวม โดย
เพิ่มเติมกระบวนการฟื ้น ฟูคนพิ การทางการเห็ นจากที มเชี่ ยวชาญวิท ยาลัยราชสุดา ควบคู่กับที ม
สหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า ตังแต่
้ แรกรับจนกระทัง่ จําหน่าย ส่งผลให้ ทําให้ ทหารพิการ
ทางการเห็นได้ มีโอกาสทํางานถึงแม้ นต้ องปลดพิการจากราชการ และดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีคณ
ุ ค่า
และเต็มศักยภาพ
กรณีตวั อย่ างในการดาเนินการฟื ้ นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น
จากการดํา เนิ น การบูรณาการฟื ้น ฟูสมรรถภาพคนพิการของที มสหสาขาวิ ชาชี พ กองเวช
ศาสตร์ ฟืน้ ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า ร่ วมกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมี
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พยาบาลเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูเป็ นผู้จดั การรายกรณี ผู้เขียนได้ นําเสนอกรณีตวั อย่างที่เกิดขึ ้น เพื่อถ่ายถอด
ความรู้และนําไปสูก่ ารเกิด ‚นวัตกรรมกระบวนการเพื่อทหารกล้ า‛ ดังนี ้
กรณีตวั อย่ าง
ชายไทย อายุ 33 ปี อาชีพทหาร ปฏิบตั ิหน้ าที่ในจังหวัดปั ตตานี ขณะลาดตระเวนถูกลอบ
วางระเบิด สะเก็ ดระเบิดกระเด็น เข้ าตา ทํ าให้ ตาบอดทัง้ สองข้ าง แขนขา ลําตัวและใบหน้ าได้ รับ
บาดเจ็บมีบาดแผลหลายแห่ง และถูกส่งต่อมารับการรักษาและฟื น้ ฟูสภาพ ณ หอผู้ป่วยเวชศาสตร์
ฟื น้ ฟูชนั ้ 5 กองเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า เพื่อฝึ กทักษะการดํารงชีวิตในคนพิการ
ทางการเห็น ซึง่ จากการดําเนินงานสามารถสรุปประเด็นปั ญหา แผนการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ และผลการ
ดําเนินงานตามแผน ได้ ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงประเด็นปั ญหา แผนการฟื ้ นฟูสมรรถภาพ และผลการดาเนินงานตามแผน
กรณีตวั อย่ าง
ประเด็นปั ญหา
แผนการฟื ้ นฟูสมรรถภาพ
ผลการดาเนินงาน
1) ด้ านร่างกาย
- ใช้ โปรแกรมฟื น้ ฟูทางร่างกายเพื่อ - ผู้รับบริ การมีกําลังกล้ ามเนือ้ ขา
- กําลังกล้ ามเนื ้อขาไม่แข็งแรง ขณะ
เพิ่มความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ
แข็งแรงขึ ้น
เดินเท้ าซ้ ายตกเล็กน้ อย
จากทีมสหสาขา ได้ แก่
กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด
เวชศาสตร์ การกีฬา
2) ด้ านจิตใจ
- บริ การให้ คําปรึ กษา สนับสนุนให้ - ผู้รั บ บริ ก ารรั บ รู้ เข้ า ใจอารมณ์
- มี ป ฏิ กิ ริ ยาต่ อ ความพิ ก ารอยู่
กําลังใจ ร่ วมกับพบคนตาบอดที่ ความรู้ สึก ข้ อจํ ากัดของตนเอง
ระหว่างระยะการใช้ กลไกทางจิต
เป็ นแบบอย่างที่ดี (Role Model)
และรับรู้ ว่าคนตาบอดก็สามารถ
แ ล ะ ร ะ ย ะ ย อ ม รั บ ใ น ร ะ ดั บ
ใช้ ชีวิตต่อไปได้ รู้ สึกมีความหวัง
ความคิด มีภาวะซึมเศร้ า
มี กํ า ลัง ใจในการใช้ ชี วิ ต อยาก
เรี ยนรู้ เกี่ยวกับวิถีชีวิต และการ
ฝึ กทักษะต่างๆของคนตาบอด
3) ด้ านการเดินทางและการใช้
- ฝึ กทักษะการเดินทาง
- ผู้ รั บ บริ การเข้ าใจ และเห็ น
ชีวิตประจําวัน
- ฝึ กทักษะการใช้ ชีวิตประจําวัน
ความสํ า คั ญ ของไม้ เท้ าขาว
- ไม่ ส ามารถเดิ น ทางด้ วยตนเอง - ฝึ กใช้ เทคโนโลยีสําหรับ
ยิน ยอมที่ จะเรี ย นรู้ แต่ ไ ม่อยาก
ต้ องพึง่ พาผู้อื่น
ชีวิตประจําวัน
ใช้ ไม้ เท้ าขาว
- สามารถทํ า กิ จ วั ต รได้ แต่ ข าด
- มีทกั ษะในการใช้ ไม้ เท้ าขาว
ความมั่น ใจและขาดโอกาสจาก
และขอความช่วยเหลือบ้ างเมื่อ
ครอบครัว
จําเป็ น และสามารถปฏิบตั ิตาม
โจทย์ที่กําหนดได้ ดี ซึง่ มีความ
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ประเด็นปั ญหา

4) ด้ านสังคมและอาชีพ
- ผู้รับบริการไม่เข้ าใจสิทธิทางทหาร
และสิทธิผ้ พู ิการ เกิดความกังวัล
และไม่มีแนวทางในการประกอบ
อาชีพหลังจากปลดประจําการ

แผนการฟื ้ นฟูสมรรถภาพ

-

ผลการดาเนินงาน
กังวลและแสดงออกถึงความไม่
อยากออกไปก่อนเดินทาง แต่
ภูมิใจที่ทําได้ และรู้สกึ ดีใจที่มีคน
ให้ การช่วยเหลือ
- เรี ยนรู้และสามารถปฏิบตั ิวิธีการ
เคลื่อนไหวภายในที่ค้ ุนเคยโดย
ไม่ต้องใช้ ไม้ เท้ าขาว แต่สามารถ
เคลื่อนไหวได้ อย่างปลอดภัย
- เรี ยนรู้วิธีการสื่อสารบอกทิศและ
ตํ า แหน่ ง ที่ ตัง้ ของสถานที่ ห รื อ
สิ่งของ ซึ่งนํ าไปใช้ ได้ ดี รวมทัง้
วิ ธี ก า ร ทํ า ค ว า ม คุ้ น เ ค ย กั บ
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ก่ อ น ก า ร
เคลื่ อ นไหวหรื อ เดิ น ทางด้ วย
ตนเอง
- เรี ยนรู้และปฏิบตั ิวิธีการริ นนํ ้าใส่
แก้ วและชงเครื่ อ งดื่ ม ได้ ด้ วย
ตนเอง
- ส า ม า ร ถ แ ย ก แ ย ะ ธ น บั ต ร /
เหรี ยญได้ สามารถใช้ บั ต ร
เซ็นชื่อได้
- เรี ยนรู้ การใช้ เทคโนโลยีสําหรั บ
ชีวิตประจําวันได้ เร็ว
- เรี ย นรู้ และฝึ กการใช้ แ ป้น พิม พ์
ด้ วยการพิมพ์ ดีดสัมผัส(แบบมี
เสียง)เพื่อเตรี ยมพร้ อมสู่การใช้
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมกระตุ้นเข้ าสังคม
- เริ่มมีแนวคิดว่าหากต้ องการ
กิจกรรมพิทกั ษ์ สทิ ธิ์
ประกอบอาชีพ ควรจะต้ องมีการ
กิ จ กรรมการพบปะครอบครั ว / พัฒนาทักษะต่างๆมากขึ ้น เช่น
ประชุมทีม
การเดินทาง การใช้
กิจกรรมหาอาชี พ การให้ ข้ อมูล คอมพิวเตอร์
เพื่อเป็ นทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ
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ประเด็นปั ญหา
แผนการฟื ้ นฟูสมรรถภาพ
ผลการดาเนินงาน
5) ด้ านสิง่ แวดล้ อมและครอบครัว
- เยี่ยมบ้ าน และทําความเข้ าใจกับ - ครอบครัวเข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการ
- สภาพบ้ า นไม่ เ อื อ้ ต่ อ การใช้ ชี วิ ต
ครอบครั ว เกี่ ย วกับ การดูแ ล และ
ดูแล และการจัดปรับ
ตามลําพัง
การจัดปรับสภาพที่อยูอ่ าศัย
สภาพแวดล้ อมมากขึ ้น
- ครอบครั ว ไม่ มี ค วามเข้ าใจถึ ง
วิธีการดูแลและ การอยู่ร่วมกับคน
พิการทางการเห็น

การถอดบทเรียนจากกรณีตัวอย่ าง
1. สิ่งที่คาดหวังในกระบวนการให้ บริการ
1.1. ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากที ม สหสาขา ทั ง้ 2 สถาบัน ในการดํ า เนิ น งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
1.2. ผู้รับบริ การสามารถช่วยเหลือตัวเอง เติมเต็มศักยภาพความพิการให้ ใช้ ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้ อย่างมีความสุข เมื่อปลดประจําการและมีแนวทางในการประกอบอาชีพ
2. สิ่งที่เกิดขึน้ จริงที่สูงกว่ าที่คาดหวัง
2.1 เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติในการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
คนพิการ ระหว่างทีมวิชาชีพทัง้ 2 สถาบันร่ วมกัน โดยผ่านกิจกรรมที่ทําในสถานการณ์การดูแลผู้ป่วย
และครอบครั วจริ ง เกิ ดเป็ นความรู้ ใหม่ แนวทางปฏิบัติใหม่ที่ มีประโยชน์ ต่อผู้ป่วย บุคคลากร และ
องค์กร ตัวอย่างเช่นการทําความเข้ าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางจิตใจของผู้รับบริ การ และวิธีการให้ ความ
ช่วยเหลือในระยะต่างๆ ของปฏิกิริยาทางจิตใจ ทําให้ ทีมเกิดความเข้ าใจสภาวะของผู้รับบริ การ ดังนัน้
เป้าหมายในแผนจึงมุ่งที่ให้ ผ้ รู ับบริ การเข้ าใจอารมณ์ ความรู้ สึก ปั ญหา ข้ อจํากัดของตนเอง มีข้อมูล
เกี่ยวกับการฟื น้ ฟู มีทกั ษะเบื ้องต้ นในการใช้ ชีวิตประจําวัน และการแก้ ไขปั ญหา โดยที่ยงั ไม่เร่งรัดให้
ยอมรับความพิการ หรื อต้ องให้ มีวิถีชีวิตอิสระ ส่งผลให้ ผ้ รู ับบริ การมีสมั พันธภาพที่ดีต่อทีม และให้
ความร่วมมือในการฝึ กทักษะต่างๆ และมีความสุขมากขึ ้น
2.2 ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจในการระดมสมอง คิ ด สร้ างสรรค์ กระบวนการฟื ้น ฟู
สมรรถภาพเพื่อคนพิการ ซึ่งนับว่าเป็ นนวัตกรรมด้ านกระบวนการฟื น้ ฟูที่บูรณาการบริ การที่ให้ แก่ผ้ ู
พิการร่ วมกัน อย่างเป็ นรู ปธรรม ตามความรู้ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะสาขาตัง้ แต่ระยะที่ พักรั กษาใน
โรงพยาบาล ต่อเนื่องถึงระยะหลังจําหน่ายจากโรงพยาบาล เพื่อให้ ผ้ พู ิการสามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้ อย่างมีความสุข
2.3 ผู้รับบริ การเปิ ดใจยอมรับการฟื น้ ฟูสภาพสมรรถภาพมากขึ ้น และเริ่ มเสนอแนวคิด
อยากพัฒ นาทัก ษะที่ จํ า เป็ น ในชี วิ ต ประจํ า วัน และการประกอบอาชี พ เช่ น การเดิ น ทาง การใช้
คอมพิวเตอร์ เริ่มสามารถวางแผนด้ านครอบครัว การจัดการด้ านการเงินได้ ด้วยตนเอง
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3. สิ่งที่เกิดขึน้ จริงที่ต่ากว่ าที่คาดหวัง
3.1 จากการประเมินพบว่าผู้รับบริ การมีจดุ แข็งและมีศกั ยภาพที่จะมีวิถีชีวิตอิสระได้ เอง
แต่ยงั ไม่กล้ าแสดงออกด้ วยตนเองตามลําพัง ยังต้ องการการพึ่งพา เช่น การเดินทางด้ วยตนเองใน
ระยะใกล้ ๆ ทังนี
้ ้เนื่องมาจาก
- ปฏิกิริยาต่อความพิการผู้รับบริ การยังอยู่ระหว่างระยะการใช้ กลไกทางจิต และ
ระยะยอมรับในระดับความคิด ซึง่ เป็ นเรื่ องที่ต้องใช้ เวลา
- ระยะเวลาในการค้ น พบผู้รั บ บริ ก ารเพื่ อ เข้ า สู่ก ระบวนการฟื ้น ฟูส มรรถภาพ
ทางการเห็น และการดูแลทางด้ านจิตใจ ใช้ เวลาประมาณ 6-7 เดือน (เมื่อสิ ้นสุดการรักษาทาง
การแพทย์ด้านจักษุแล้ ว ทางโรงพยาบาลจําหน่ายผู้รับบริการ ซึง่ ต่อมาผู้จดั การรายกรณีได้ ไปพบ จึงได้
พยายามนําเข้ าสูก่ ระบวนการฟื น้ ฟู)
3.2 ครอบครัวเข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการอยูร่ ่วมกันมากขึ ้น แต่ยงั ไม่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ับบริการ
ได้ ลองทํากิจกรรมด้ วยตัวเอง เนื่องจากความเชื่อและประสบการณ์ที่พบว่าคนพิการต้ องพึง่ พาผู้อื่น
4. สิ่งที่จะปรับปรุ งให้ ดีขนึ ้ หากต้ องทาครัง้ ต่ อไป
4.1 พัฒนาระบบการค้ นหา หรื อส่งต่อคนพิการทางการเห็นในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องใน
โรงพยาบาล เพื่อนําเข้ าสูก่ ระบวนการฟื น้ ฟูสมรรถภาพทางการเห็นโดยเร็วที่สดุ
4.2 ในระยะหลังจําหน่ายผู้รับบริ การจากโรงพยาบาล ควรมีการประสาน ความร่ วมมือ
ในการติดตามหรื อส่งต่อผู้รับบริการแบบองค์รวมอย่างเป็ นระบบเช่นกัน
5. สิ่งที่ได้ เรียนรู้และเป็ นประโยชน์
5.1 ได้ ต ระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ของนํ า เครื อ ข่ า ยวิ ช าชี พ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญมาร่ ว ม
วางแผน ฝึ กทักษะเสริ มศักยภาพให้ ผ้ ูพิการที่มีความแตกต่างจากงานประจําที่ทํา และเป็ นการ
แลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ กระบวนการทํ า งานร่ ว มกัน ได้ แก่ ฝึ กทกษะด้ านทักษะการทํ าความคุ้ นเคยกับ
สภาพแวดล้ อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility : O&M) การฝึ กทักษะการใช้
ชีวิตประจําวัน (Activity Daily Living : ADL) สําหรับคนพิการทางการเห็น การบริ การให้ คําปรึกษา
การจัดประสบการณ์ให้ ผ้ รู ับบริ การได้ พบกับ คนตาบอดที่เป็ นแบบอย่างที่ดี (Role model) ทําให้ มี
แนวคิดในการประยุกต์ใช้ หากพบผู้รับบริการรายอื่นที่มีความพิการทางการเห็นร่วมด้ วย
5.2 การให้ ความสําคัญกับกระบวนการ และการวางแผนการบริ การตังแต่
้ วินิจฉัยได้ ใน
โรงพยาบาลก่อนให้ กลับบ้ าน และการส่งต่อไปดูแลฟื น้ ฟูที่บ้านโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยลดปั ญหาใน
ครอบครัวของคนพิการทางการเห็นได้ มาก ซึ่งคนในครอบครัวต้ องได้ รับการเตรี ยมความพร้ อมในการ
ดูแล ช่วยเหลือที่ถกู ต้ อง ไม่เช่นนันจะประสบปั
้
ญหาเช่นเดียวกับกรณีตวั อย่าง ที่ครอบครัวไม่คอ่ ยไว้ ใจ
ให้ คนพิการทําอะไรด้ วยตนเอง ซึง่ เป็ นการบัน่ ทอนความมัน่ ใจของคนพิการ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิ ตและ
ความกล้ าที่จะเผชิญโลกอย่างมีความสุขได้
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5.3 ในระยะพึ่งพา ปั จจัยส่งเสริ มความสําเร็ จในการเรี ยนรู้ และฝึ กทักษะแก่ผ้ รู ับบริ การ
และครอบครัว คือการสร้ างแรงจูงใจ เสริมพลังอํานาจทังผู
้ ้ รับบริการและครอบครัว
5.4 การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้รับบริ การ ผู้ให้ บริ การ ตังแต่
้ ระยะแรกรับ รวมถึง
การมีปฏิสมั พันธ์ เชิงบวก ต่อกันระหว่างทีมการฟื น้ ฟู ต้ องใช้ ทกั ษะที่หลากหลายจากบุคคลที่มีความรู้
ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่องานด้ านการฟื น้ ฟูสภาพสมรรถภาพ มีประสบการณ์ ความอดทน มีทักษะการ
แก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า การเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการ ฯลฯเป็ นผู้ประสานจัดการ ซึง่ พยาบาลเวช
ศาสตร์ ฟืน้ ฟูจะเป็ นผู้ที่ทําหน้ าที่นี ้ได้ ดีที่สดุ จนส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้รับบริการ
บทสรุ ปที่ได้ จากการถอดความรู้และนาไปสู่“นวัตกรรมกระบวนการเพื่อทหารที่มีความพิการ
ทางการเห็น”
นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) เป็ นการเปลี่ยนแนวทาง หรื อวิธีการให้ บริการใน
รูปที่แตกต่างออกไปจากเดิม ด้ วยการพัฒนาสร้ างสรรค์กระบวนการให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ซึง่
ต้ องอาศัยความรู้ กระบวนการและเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการประยุกต์ใช้ แนวคิด วิธีการ หรื อ
กระบวนการใหม่ๆ ที่ส่งผลให้ กระบวนการทํางานโดยรวมให้ มีประสิทธิภาพ (สํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ, 2547 อ้ างถึงใน วุฒิพงษ์ ภักดีเหลา, 2554) ซึง่ “นวัตกรรมกระบวนการเพื่อทหารที่มีความ
พิการทางการเห็น” ที่ได้ จากการถอดบทเรี ยนกรณีตวั อย่าง เป็ นการเปลี่ยนแนวทางการให้ บริ การฟื น้ ฟู
สมรรถภาพคนพิการทางการเห็น ของโรงพยบาลพระมงกุฎเกล้ า กล่าวคือ แนวทางการให้ บริ การเดิม
นัน้ กองจักษุกรรม จะให้ การดูแลรักษาทางการแพทย์ เมื่อสิ ้นสุดการรักษามีการประสานส่งต่อไปยัง
หน่วยงานอื่นนอกโรงพยาบาลและส่งกลับบ้ าน เนื่องจากกองเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้ าไม่เชี่ยวชาญเรื่ องการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น ซึ่งมีรายละเอียดในเรื่ องการดูแลทัง้
กาย จิต สังคมและอาชีพ
สําหรับนวัตกรรมกระบวนการที่เกิดขึ ้น เป็ นการประยุกต์ใช้ หลักแนวคิดกระบวนการฟื ้นฟู
สมรรถภาพคนพิการแบบองค์รวม สร้ างแนวทางการดูแลผู้ป่วยร่ วมกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ
ร่วมกับใช้ แนวคิดการจัดการรายกรณี (Case Management) ที่มีพยาบาลเวชศาตร์ ฟืน้ ฟูเป็ นผู้จดั การ
รายกรณี (Nurse Case Manager) ซึง่ เคยใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพในการฟื น้ ฟูคนพิการทางด้ านการ
เคลื่อนไหวมาแล้ ว โดยนวัตกรรมกระบวนการฟื น้ ฟูคนพิการทางการเห็น เป็ นการบูรณาการวิธีการ
ฟื ้นฟูสมรรถภาพร่ วมกันระหว่างทีมสหสาขา กองเวชศาสตร์ ฟื้นฟู กับทีมฟื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ทางการเห็น วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ มีวิธีการดําเนินการในกระบวนการที่เกิดขึ ้นใหม่
ดังนี ้
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ตารางที่ 2 แสดงนวัตกรรมกระบวนการฟื ้ นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น
กระบวนการฟื ้ นฟูสมรรถภาพ
1. รั บการส่ งต่ อ
มีการคัดกรองผู้ป่วยในเบื ้องต้ น
และส่งเข้ าระบบการรับเข้ าเป็ นผู้ป่วย
ในกองเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
2. รวบรวมข้ อมูล
เป็ นการรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับ
ผู้รับบริการทุกๆด้ าน โดย
- สํารวจข้ อมูล จากแฟ้มประวัติ
- รวบรวมข้ อมูล โดยการ
สัมภาษณ์คนพิการและ
ครอบครัว
- การรวบรวมผลการประเมินที่
ผ่านมาจากนักวิชาชีพต่างๆ
3.ประเมินโดยทีมสหสาขา
เป็ นการประเมินความต้ องการ
ของผู้รับบริการที่ครอบคลุมทุกด้ าน
แบบองค์รวม

4.ประชุมทีมเพื่อวางแผนบริการ
เป็ นขันตอนการประชุ
้
มทีมเพื่อ
วางแผนการบริ การที่เหมาะสม
สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ผู้รับบริการ

วิธีการดาเนินการที่เป็ นนวัตกรรมใหม่
- การค้ นหาผู้รับบริ การ และประสานงานเพื่อรับเข้ าเป็ นผู้ป่วย
กองเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
- ประสานเครื อข่ายที่มีองค์ความรู้ด้านการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคน
พิการทางการเห็นเข้ ามาร่วมทีมตังแต่
้ แรกรับผู้รับบริการ
- การประเมินสภาพผู้ป่วยที่พิการทางการเห็นแบบองค์รวมทุก
มิติ ทุกด้ านที่มีผลกระทบต่อความพิการทังด้
้ านร่างกาย
จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อม ครอบครัว ชุมชน โดย
ประสานงานในการประเมินเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง ได้ แก่
1) นักวิชาชีพด้ านการฝึ กทักษะ O&M
2) นักวิชาชีพด้ านการฝึ กทักษะ ADL
3) นักให้ คําปรึกษาเพื่อการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อ
ประมินด้ านปฏิกิริยาทางจิตใจและการปรับตัวต่อความ
พิการ
- นําข้ อมูลที่ได้ จากขันตอนการรวบรวมข้
้
อมูลมาชี ้แจงต่อทีม
สหสาขา เพื่อเป็ นข้ อมูลในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- มีการทําความเข้ าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางจิตใจ และการ
ปรับตัวต่อคนพิการของผู้รับบริ การ และวิธีการให้ ความ
ช่วยเหลือในระยะต่างๆ ของปฏิกิริยาทางจิตใจ โดยนักให้
คําปรึกษาเพื่อการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราช
สุดา ทําให้ ทีมเกิดความเข้ าใจสภาวะของผู้รับบริการ ใน
การกําหนดเป้าหมายในแผนจึงมุง่ ที่ให้ ผ้ รู ับบริ การเข้ าใจ
อารมณ์ความรู้สกึ ปั ญหา ข้ อจํากัดของตนเอง มีข้อมูล
เกี่ยวกับการฟื น้ ฟู มีทกั ษะเบื ้องต้ นในการใช้ ชีวิตประจําวัน
และการแก้ ไขปั ญหา โดยที่ยงั ไม่เร่งรัดให้ ยอมรับความ
พิการ หรื อต้ องให้ มีวิถีชีวิตอิสระ ส่งผลให้ ผ้ รู ับบริ การมี
สัมพันธภาพที่ดีตอ่ ทีมและให้ ความร่วมมือในการฝึ กทักษะ
ต่างๆ และมีความสุขมากขึ ้น
- ประสานงานในการจัดตังที
้ มบริ การซึง่ ประกอบด้ วย
ผู้รับบริการและครอบครัว ผู้จดั การรายกรณี ทีมสหสาขา
รพ.พระมงกุฏเกล้ า ทีมฟื น้ ฟูจากวิทยาลัยราชสุดา
- ประชุมทีมเพื่อวางแผนการบริการ โดยนําเสนอข้ อมูลที่ได้ จาก
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ผู้รับผิดชอบ
- ผู้จดั การรายกรณี

- ผู้จดั การรายกรณี

- ผู้จดั การรายกรณี
- ทีมสหสาขา รพ.
พระมงกุฏเกล้ า
- ทีมฟื น้ ฟูจาก
วิทยาลัยราช
สุดา

- ผู้จดั การรายกรณี
- ทีมสหสาขา รพ.
พระมงกุฏเกล้ า
- ทีมฟื น้ ฟูจาก
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วิธีการดาเนินการที่เป็ นนวัตกรรมใหม่
การรวบรวม วิเคราะห์ และจากการประเมินของทีมสหสาขา
สะท้ อนภาพหรื อแสดงให้ เห็นภาพอย่างชัดเจนถึงปั ญหาความ
ต้ องการตามลําดับความสําคัญ จุดแข็ง หรื อทรัพยากรที่ช่วย
สนับสนุนศักยภาพของผู้รับบริการ กําหนดเป้าหมายร่วมกัน
มอบหมายงานหรื อแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบในการบริการ
เพื่อให้ แผนบริการดําเนินไปสูจ่ ดุ หมาย
5.บริการตามแผน
- การให้ คําปรึกษาเพื่อการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการและการ
เป็ น ขัน้ ตอนการจัด บริ ก ารตาม จัดประสบการณ์ให้ ผ้ รู ับบริการพบคนตาบอดที่เป็ นแบบอย่าง
แผนที่ได้ จดั ทําขึ ้น
ที่ดี (Role Model) ส่งผลให้ ผ้ รู ับบริการรับรู้ เข้ าใจอารมณ์
ความรู้สกึ และข้ อจํากัดของตนเอง และรับรู้วา่ คนตาบอดก็
สามารถใช้ ชีวิตต่อไปได้ รู้สกึ มีความหวัง มีกําลังใจในการใช้
ชีวิตอยากเรี ยนรู้เกี่ยวกับคนตาบอด
- การฝึ กทักษะที่จําเป็ นสําหรับคนพิการทางการเห็น ได้ แก่
ทักษะ O&M โดยฝึ กการทําความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้ อม
และการเคลื่อนไหว การเดินทางในสถานที่และสถานการณ์
จริง ทักษะ ADL และการใช้ เทคโนโลยีสําหรับคนพิการ
ทางการเห็นในชีวิตประจําวัน ซึง่ เป็ นการให้ บริการร่วมกัน
ระหว่างทีม สหสาขา รพ.พระมงกุฎเกล้ า กับทีมฟื น้ ฟู
วิทยาลัยราชสุดา โดยนักกิจกรรมบําบัดในทีมรับการ
ถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและนําไปฝึ กฝนคนพิการ
เพื่อให้ พร้ อมเข้ าสูบ่ ทเรี ยนต่อไป ส่งผลให้ ผ้ รู ับบริ การได้ ฝึก
ทักษะอย่างต่อเนื่อง และบุคลากรของ รพ.พระมงกุฎ ได้ องค์
ความรู้ใหม่และมีแนวคิดในการประยุกต์ใช้ หากพบ
ผู้รับบริการรายอื่นที่มีความพิการทางการเห็นร่วมด้ วย
- การเยี่ยมบ้ าน และทําความเข้ าใจ ให้ คําปรึกษากับครอบครัว
เกี่ยวกับวิธีการดูแล การเข้ าใจสภาวะจิตใจของผู้รับบริการ
การจัดปรับสภาพที่อยูอ่ าศัยให้ เอื ้อต่อการดํารงชีวิตของ
ผู้รับบริการ
- การสร้ างการรับรู้ และเตรี ยมความพร้ อมด้ านอาชีพหลังปลด
ประจําการ โดยพาผู้รับบริการและครอบครัว ไปศึกษาดูงานที่
สถานประกอบการ และให้ ข้อมูลเพื่อเป็ นทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ ทังในเรื
้ ่ องสิทธิสําหรับคนพิการในการ
ประกอบอาชีพตามมาตรา 35 และสิทธิการจ่ายตรงหลังปลด
ประจําการ
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วิทยาลัยราช
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- ผู้รับบริการและ
ครอบครัว
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กระบวนการฟื ้ นฟูสมรรถภาพ
วิธีการดาเนินการที่เป็ นนวัตกรรมใหม่
ผู้รับผิดชอบ
6.ติดตามผล
- ทํ า การจดบัน ทึก และจัด ทํ า รายงานความก้ า วหน้ า ในการ - ผู้จดั การรายกรณี
เพื่อติดตามว่าการบริการได้ บรรลุ บริ การ เมื่อพบว่าไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ผู้จดั การกรณีจะ
ตามเป้าหมายที่ได้ ตงไว้
ั ้ หรื อไม่ มี ประสานงานเพื่ อกลับเข้ าสู่การประชุมทีมเพื่ อทบทวนแผน
ปั ญหาและอุปสรรคอะไรบ้ างเพื่อจะ
และปรับแผนให้ เหมาะสมต่อไป เช่น ในการฝึ กทักษะต่างๆ
ได้ ปรับปรุงแก้ ไข หรื อความก้ าวหน้ า ต้ องใช้ เวลาฝึ กต่อเนื่ อง แต่ผ้ ูให้ บริ การซึ่งเป็ นบุคลากรจาก
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ หรื อไม่
หน่วยงานเครื อข่าย ไม่สามารถให้ บริ การได้ ทุกวันจึงมี การ
ป ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ ป รั บ แ ผ น โ ด ย ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ นั ก
กิจกรรมบําบัดในทีมรับการถ่ายทอดความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ
และนําไปฝึ กฝนคนพิการโดยมีผ้ จู ดั การรายกรณีร่วมประเมิน
ทักษะการใช้ ชีวิตประจําวันจากการสังเกตเมื่ออยู่ที่หอผู้ป่วย
เพื่อให้ พร้ อมเข้ าสูบ่ ทเรี ยนต่อไป
7.สิน้ สุดกระบวนการ
- ประเมินและสรุ ปผลการบริ การ โดยรวบรวมผลการบริ การ - ผู้จดั การรายกรณี
เมื่อผลการดําเนินการเป็ นไปตาม รวมทั ง้ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษา การฟื ้ น ฟู
เป้ า หมายที่ ที ม กํ าหนดไว้ โดย สมรรถภาพ เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการจัดบริ การ และ
ผู้ รั บ บริ การอาจได้ กลั บ บ้ านหรื อ จัดทําสรุ ปการบริ การตลอดโปรแกรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ ซึ่ง
ชุม ชน หรื อ อาจได้ รั บ การส่ง ต่ อ ไป เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาการของ
ห น่ ว ย ง า น อื่ น เ พื่ อ รั บ บ ริ ก า ร ที่ ผู้รับบริการ
เหมาะสมต่อไป เช่น การฝึ กอาชีพ

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ วา่ นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ ้นในการดูแลทหารผู้ที่มีความพิการทางการ
เห็น ซึง่ เป็ นกระบวนการที่ไม่เคยมีมาก่อนในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า เป็ นกระบวนการให้ บริ การที่
เกิดจากการนําทีมฟื ้นฟูจากวิทยาลัยราชสุดา ซึ่งมีความรู้ ความชํานาญในการฟื ้นฟูสมรรถภาพคน
พิการทางการเห็น เข้ ามาร่ วมทีมตังแต่
้ แรกรับผู้รับบริ การเข้ าเป็ นผู้ป่วยกองเวชศาสตร์ ฟื้นฟู ทําให้
ผู้รับบริ การและครอบครัวเกิดความเชื่อมัน่ ในการบริ การที่สง่ มอบให้ ส่งผลให้ ผ้ รู ับบริ การมีพฒ
ั นาการ
ที่ดีขึน้ กล่าวคือจากเดิมที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในการเดินทางตลอดเวลา พัฒนาเป็ นพยายามช่วยเหลือ
ตัวเองในการเดินทางมากขึ ้น จากเดิมที่มีความรู้ สึกไม่มีความสุข เศร้ าเสียใจกับความพิการที่ได้ รับ
พัฒนาเป็ นสามารถสร้ างความสุขกับสิ่งที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ได้ นอกจากนี ้ยังเป็ นการสร้ างองค์ความรู้
ใหม่ให้ กบั ทีมสหสาขา กองเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู เพื่อใช้ ในการดูแลคนพิการทางเห็นต่อไป
จากนวัตกรรมกระบวนการข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าตลอดทัง้ กระบวนการจะต้ องมีผ้ ูจัดการราย
กรณีเป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ จึงกล่าวได้ วา่ ผู้จดั การรายกรณีนบั ว่าเป็ นผู้ที่มีบทบาทสําคัญที่
ช่วยขับเคลื่อนให้ กระบวนการฟื ้นฟูสมรรถภาพบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งผู้ที่ได้ รั บมอบหมายให้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ผ้ จู ดั การรายกรณีนนนอกจากจะต้
ั้
องมีลกั ษณะส่วนบุคคลที่เป็ นผู้มีจิตใจดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่น มี
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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การมองโลกในแง่ดี เป็ นผู้รับฟั งที่ดี มีความจริ งใจ สามารถควบคุมอารมณ์ ตนเองได้ ดี และมีความ
เสียสละ (อาดัม นีละไพจิตร, ปารณีย์ วิสทุธิพนั ธุ์, และนนท์ วรพาณิชช์ , 2559) ผู้เขียนมีข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมว่า ผู้จัดการรายกรณีควรมีคุณลักษณะหรือมีความสามารถ ดังนี ้
1) ความสามารถในการจัดการ ประสานงาน และประสานเครื อข่ายได้ ดี
2) มีความรอบรู้ทงเชิ
ั ้ งลึก และเชิงกว้ าง กล่าวคือ ความรอบรู้เชิงลึก หมายถึง รู้และชํานาญ
เกี่ยวกับงานในหน้ าที่หลักของตนเอง เช่น หากเป็ นพยาบาลในหอผู้ป่วยฟื ้นฟู ควรเป็ นผู้ที่มีความรู้
ความชํ านาญเรื่ องการดูแลผู้ป่วยที่ ต้องได้ รับการฟื ้นฟู ส่วนความรอบรู้ เชิงกว้ าง หมายถึง รู้ ว่ามี
เครื อข่ายที่ประสานงานหรื อขอความช่วยเหลือที่ใดได้ บ้าง เช่น เมื่อพบว่าผู้รับบริ การมีปัญหาเรื่ องการ
ดํารงชีวิตเนื่องจากมีความพิการทางการเห็น ซึ่งกองเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู ยังไม่มีบริ การ หรื อบุคลากรที่มี
ความชํ า นาญเรื่ อ งการฝึ ก ทัก ษะต่ า งๆ สํ า หรั บ พิ ก ารทางการเห็ น แต่ ผ้ ูจัด การรายกรณี ส ามารถ
ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเข้ ามาร่วมทีมได้
3) มุ่งคุณภาพ เพื่อทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้น (make a difference) หรื ออาจ
กล่าวได้ วา่ เป็ นคนชอบการเปลี่ยนแปลง ทนไม่ได้ กบั การทํางานแบบเดิมๆ ทังนี
้ ้เพื่อคุณภาพการบริ การ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการใช้ ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
4) มีมนุษย์สมั พันธ์และการสื่อสารดีเยี่ยม รวมทังมี
้ ความสามารถในการเจรจาต่อรอง โดย
มุง่ พิทกั ษ์ สทิ ธิ์ของผู้รับบริการ
5) จัดการข้ อมูลได้ อย่างเป็ นระบบ มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล จัดเตรี ยมรายงาน
และนําเสนองานได้ ดี
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนางาน
จากการดําเนินงานที่ผ่านมา ผู้เขียนพบว่ายังมีผ้ รู ับบริ การซึ่งเป็ นทหาร ครอบครัว รวมทัง้
ข้ าราชการและประชาชนจํานวนไม่น้อยที่เข้ ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า ซึง่ มีปัญหา
หรื อมีความพิการทางการเห็น แต่เมื่อสิ ้นสุดการรักษาทางการแพทย์และกลับไปอยู่บ้าน โดยยังไม่มี
โอกาสเข้ าสู่กระบวนการฟื น้ ฟูสมรรถภาพทางการเห็นเพื่อให้ สามารถใช้ ชีวิตประจําวันได้ ทังนี
้ ้อาจ
เนื่ องมาจากแผนกจัก ษุ ยัง ขาดข้ อมูลและระบบการส่ง ต่อเพื่อเข้ าสู่กระบวนการฟื ้น ฟูสมรรถภาพ
ทางการเห็น ซึ่งจากการถอดความรู้ พบว่า หากผู้รับบริ การเข้ าสู่กระบวนการฟื น้ ฟูได้ เร็ ว จะช่วยให้
ผู้รับบริ การสามารถมีทักษะที่จําเป็ นในการใช้ ชีวิตประจําวันได้ เร็ วขึน้ ซึ่งสอดคล้ องกับที่ องค์การ
อนามัยโลก (2556) พบว่าการค้ นหาคนพิการตังแต่
้ แรกเริ่มและการรักษาในระยะแรกเริ่ม และการเข้ าสู่
กระบวนการส่งเสริ มสุขภาพและฟื ้นฟูสมรรถภาพ อันได้ แก่การฝึ กความสามารถด้ านต่างๆและการ
จัดหาอุปกรณ์ เครื่ องช่วยความพิการ จะส่งผลให้ คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึน้ ซึ่งเห็นได้ จากการ
สามารถพึง่ พาตนเอง มีทกั ษะในในการใช้ ชีวิตประจําวันที่ดีขึ ้น ดังนันเพื
้ ่อช่วยให้ ผ้ รู ับบริ การได้ รับการ
106

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

ดูแลช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทุกด้ าน เพื่อที่จะสามารถอยู่ในครอบครั วชุมชนและสังคมทัว่ ไปได้ อย่าง
มีความสุข และเพื่อเป็ นการพัฒนานวัตกรรมฟื ้นฟูสมรรถภาพของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ าให้ มี
ประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึน้ ผู้เขียนจึงเสนอว่าควรมีการปรั บกระบวนทัศน์ เกี่ ยวกับการดูแลคนพิการ
ทางการเห็น โดยการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ กับบุคลากรเกี่ ยวกับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ
ทางการเห็น การฝึ กทักษะที่จําเป็ นในการดํารงชีวิตของคนพิการทางการเห็น ซึง่ มีความเฉพาะแตกต่าง
จากการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรื อทางร่ างกาย เช่น ทักษะ O&M ทักษะ ADL
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ควบคู่การพัฒนาระบบการค้ นหา (Finding) และการส่งต่อ
(Referral) รวมทังการสร้
้
างเครื อข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคน
พิการทางการเห็นทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
ทัง้ นีเ้ พื่อนํ าคนพิการเข้ าสู่กระบวนการฟื ้นฟู
สมรรถภาพทางการเห็นโดยเร็วที่สดุ
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VisionEYE: ระบบช่ วยให้ ข้อมูลสินค้ าแก่ ผ้ ูพกิ ารทางสายตาบนอุปกรณ์ ส่ ือสารแบบพกพา
อรฉัตร จิตต์โสภักตร์ 1, จุฑาทิพย์ มารี รักษ์ 2, ธัชชนก เรื องนพวัชร์ 3
บทคัดย่ อ
โครงงานนี ้จัดทําขึ ้นเพื่อช่วยให้ ข้อมูลสินค้ าแก่ผ้ พู ิการทางสายตาบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา
ซึง่ ระบบจะช่วยให้ ข้อมูลสินค้ าในรู ปแบบของเสียง โดยผู้ใช้ สามารถเลือกทํารายการได้ 4 รู ปแบบ คือ
รับข้ อมูลสินค้ าจากการสแกนบาร์ โค้ ดหรื อคิวอาร์ โค๊ ด อ่านข้ อความบนสินค้ า สร้ างรายกา รสินค้ าที่
ต้ อ งการซื อ้ และระบบค้ น คื น ค่า ใช้ จ่ า ยส่ว นบุค คลย้ อ นหลัง ระบบสแกนบาร์ โ ค้ ด ที่ พัฒ นา จะรั บ
ข้ อมูลภาพจากกล้ องภายในอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา จากนันจะนํ
้
ามาวิเคราะห์และถอดรหัสตัวเลข
บาร์ โค้ ด และนํ าไปค้ นคืนข้ อมูลสินค้ าและโปรโมชั่นจากร้ านค้ าใกล้ เคียง ส่วนระบบอ่านตัว อักษร
ข้ อความ จะทําการดึงตัวอักษรออกมาในรูปของไฟล์ตวั อักษร ข้ อมูลสินค้ าที่ดงึ จากฐานข้ อมูลและไฟล์
ตัวอักษรข้ อความที่ถอดได้ จะนําเข้ าสู่ระบบอ่านออกเสียงให้ กบั ผู้ใช้ งาน ระบบสร้ างรายการสินค้ าที่
ต้ องการซื ้อ ผู้ใช้ งานสามารถเลือกสินค้ าที่อ่านบาร์ โค้ ดแล้ วเก็บลงตะกร้ าสิ นค้ า เพื่อสรุ ปเป็ นรายการ
สิน ค้ าที่ ต้องการซือ้ และสามารถจัดเก็ บเป็ น ข้ อมูลค่าใช้ จ่ายส่วนบุคคล ทํ าให้ ผ้ ูใช้ สามารถค้ น คืน
ย้ อ นหลัง ได้ ทัง้ นี ร้ ะบบได้ ถูก พัฒ นาขึ น้ ในรู ป ของแอพพลิ เ คชัน บนระบบปฏิ บัติ ก ารแอนดรอยด์
นอกจากนี ้ยังมีส่วนการใช้ งานของเว็บแอพพลิเคชัน สําหรับให้ ร้า นค้ าและผู้ดแู ลระบบ มีส่วนร่ วมใน
การให้ ข้อมูลสินค้ า รายละเอียด และกิจกรรมส่งเสริ มการขายต่างๆ เพื่อให้ ข้อมูลสินค้ าตรงตามความ
เป็ นจริงและเป็ นปั จจุบนั มากที่สดุ
คําสําคัญ: แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารพกพา, การให้ ข้อมูลสินค้ า, ผู้พิการทางสายตา,
การประมวลผลภาพ, การแปลงภาพเป็ นตัวอักษร, การอ่านบาร์ โค้ ด
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VISIONEYE: A Product Information Assisted System for Blind Persons
on Mobile Device
Orachat Chitsobhuk1, Jutatip Marirak2 , Tachanok Reongnopawat3
ABSTRACT
This project is intended to provide product information for blind persons on mobile
device. The system consists of 4 main processes: barcode or QR code reading and product
information retrieval, Optical Characteristic Recognition (OCR), shopping list generation,
personal expense management. User can scan barcode via mobile camera to retrieve
corresponding product information and promotion price. OCR obtained via mobile camera
is used to extract text information on the product. User can choose VisionEYE is developed
on android operation system with the main goals to facilitate and reduce limitations for blind
persons’ living, and to let them live by themselves comfortably. Moreover, there is the web
application for shops and administrator to manage a variety of information such as product
information, details and promotions. They can update product and store information online
so that all the information is correct and up to date.

Keywords: Mobile Application, Product Information, Blind person, Image Processing,
Optical Character Recognition, Barcode Recognition.
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บทนา
เนื่องจากในปั จจุบนั ประเทศไทยมีผ้ พู ิการทางสายตาเป็ นจํานวนมากถึง 185,905 คน (ข้ อมูล
จากการดําเนินงานจดทะเบียนคนพิการทัว่ ประเทศ เดือนพฤษภาคม 2560 สํารวจโดยกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [12]) การไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ ด้วยตนเอง จึงต้ องอาศัยคน
ใกล้ ชิดหรื อคนรอบตัวคอยช่วยให้ ข้อมูล แต่สําหรับผู้พิการทางสายตาที่ต้องอาศัยอยู่โดยลําพัง หรื อ
ไม่ได้ มีผ้ ดู แู ลอย่างใกล้ ชิดตลอดเวลา การใช้ ชีวิตประจําวันอาจเป็ นเรื่ องที่ยากลําบาก สามารถทําได้
ยาก และอาจเกิดอันตรายได้ ดังนัน้ จึ งเป็ นการดียิ่ง หากมีระบบช่วยให้ ข้อมูลสินค้ าแก่ผ้ ูพิการทาง
สายตา ที่จะคอยให้ ข้อมูลสินค้ า และนําเสนอสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ านันๆผ่
้ านทางเสียง ซึ่งจะช่วย
ให้ ผ้ ใู ช้ งานทราบว่าสินค้ านันๆ
้ เป็ นสินค้ าอะไร ไม่เพียงแต่ช่วยในการใช้ เลือกซื ้อสินค้ าเท่านัน้ แต่ยงั
สามารถนําไปใช้ ในการดํารงชีวิตประจําวันได้ อีกด้ วย
ระบบช่วยเลือกซื ้อสินค้ าให้ กบั ผู้พิการทางสายตา [1-3] ส่วนใหญ่เน้ นไปในการให้ บริ การนํา
ทางแก่ผ้ พู ิการทางสายตา แต่ยงั มีรูปแบบการนําเข้ าสินค้ าสู่ตะกร้ าสินค้ า โดยติดต่อกับอุปกรณ์อ่าน
บาร์ โค้ ดแยกกับอุปกรณ์ สื่อสารแบบพกพา ซึ่งจะทํ าให้ ไม่สะกวดในการใช้ งาน ผู้พิการทางสายตา
จําเป็ นต้ องซื ้ออุปกรณ์ตอ่ เชื่อมเพิ่มเติม ทําให้ เกิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น ตัวอย่างเช่น Trinetra [1] เป็ นระบบ
ช่วยเลือกซื ้อสินค้ าที่พฒ
ั นาโดยมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริ กา ใน
ปี 2007 จุดเด่นของระบบคือผู้ใช้ สามารถใช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ งานอยู่แล้ ว เชื่อมต่อกับปากกา
อ่าน Barcode (Baracoda IDBlue Pen) เพื่ออ่าน Barcode ของสินค้ า หรื อ ใช้ งานดินสออ่าน RFID
Tag (Baracoda Pencil) ของสินค้ า และส่งสัญญาณมายังโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านทางบลูธูท โดยข้ อมูล
สินค้ าจะถูกดึงจาก Server ผ่านส่วนติดต่อ GPRS บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ จุดด้ อยของระบบคือ การใช้
งานปากาอ่าน Barcode และ ดินสอบอ่าน RFID Tag สําหรับผู้พิการทางสายตาเป็ นไปได้ ยาก และ
ด้ วยเงื่อนไขที่ร้านค้ าต้ องติดตังและดู
้
แล Server เพื่อให้ ข้อมูล ทําให้ ร้านค้ ามีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติม IBM [6]
ได้ จดสิทธิบตั รเทคนิคในการสร้ างระบบช่วยซื ้อสินค้ าให้ กบั ผู้มีความบกพร่องในการมองเห็น อย่างไรก็
ดีทาง IBM ยังไม่เคยสร้ างระบบช่วยซื ้อสินค้ าเพื่อนําออกมาใช้ งานจริ งเลย แต่จากการวิเคราะห์เทคนิค
ที่ IBM นําเสนอพบว่า จุดเด่นคือมีการนําเสนอเทคนิคการใช้ อปุ กรณ์สื่อสารแบบพกพาในการค้ นหา
เส้ นทางจากจุดที่ผ้ ใู ช้ อยู่ปัจจุบนั ไปยังชัน้ วางสินค้ าที่ผ้ ูใช้ ต้องการเลือกซื ้อ โดยจะนําทางผู้ใช้ ไปตาม
เส้ นทางที่กําหนดด้ วยเสียง ซึง่ ผู้ใช้ สามารถสร้ างรายการสินค้ าจากรายการสินค้ าที่ถกู เก็ บไว้ ในอุปกรณ์
สื่อสารแบบพกพาเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ใช้ งานสามารถเลือกซื ้อสินค้ า โดยตรวจสอบข้ อมูลจากการอ่าน
Barcode ด้ วยอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา จุดด้ อยคือ สิทธิบตั รระบุเพียงเทคนิคที่สามารถนําไปพัฒนา
ระบบช่ ว ยเลื อ กซื อ้ สิน ค้ า เท่ า นัน้ ยัง มิ ไ ด้ แ สดงรู ป แบบการนํ า มาพัฒ นาใช้ ง าน และด้ ว ยระบบถูก
ออกแบบให้ เก็ บ ข้ อมูลสิน ค้ า ไว้ ภ ายในอุปกรณ์ สื่ อสารแบบพกพา ทํ า ให้ ขาดความยื ดหยุ่น ในการ
นําไปใช้ งานกับร้ านค้ าอื่น PIRAmIDE [7] เป็ นระบบช่วยเลือกซื ้อสินค้ าที่พฒ
ั นาโดยมหาวิทยาลัย
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Deusto Institute of Technology – DeustoTech. และ University of Deusto ในประเทศสเปน ในปี
2011 จุดเด่นคือ PIRAmIDE คล้ ายกับ Trinetra ของมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon University คือ
เปิ ดให้ ผ้ ใู ช้ สามารถใช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ งานอยู่แล้ ว โดยผู้ใช้ จะใช้ งานปากกาอ่าน Barcode
(Baracoda IDBlue Pen) เพื่ออ่าน Barcode ของสินค้ า หรื อ ใช้ งานดินสออ่าน RFID Tag (Baracoda
Pencil) ของสินค้ า และมีสว่ นเพิ่มเติมคือสามารถให้ ผ้ ใู ช้ ถ่ายภาพ QR code ได้ ข้ อมูลที่อ่านจะถูกส่ง
สัญญาณมายังโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านทางบลูธูท โดยข้ อมูลสินค้ าจะถูกดึงจาก Server ผ่านส่วนติดต่อ
GPRS บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ จุดด้ อยคือ ระบบไม่มีส่วนในการสร้ างรายการซื ้อสินค้ า เนื่องจากระบบ
เปิ ดให้ ผ้ ใู ช้ เดินสํารวจร้ านค้ าไปเรื่ อยๆ อาจทําให้ การเลือกซื ้อสินค้ าใช้ เวลานานกว่าจะเสร็จสิ ้นการเลือก
ซื ้อสินค้ า และต้ องใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 2 เครื่ อง โดยเครื่ องนึงจะทําหน้ าที่รับและติดตามสัญญาณ
RFID อีกเครื่ องนึงติดต่อผู้ใช้ และทํางานในส่วนประมวลผลร่วมกับ Server ทําให้ นอกจากเกิดความไม่
สะดวกในการพกพาอุปกรณ์แล้ ว ยังทําให้ มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติมแก่ผ้ ใู ช้ อีกด้ วย นอกจากนี ้ยังมีค่าใช้ จ่าย
เพิ่มขึ ้นในการติดตังและดู
้
แล RFID Tag เป็ นจํานวนมากในร้ านค้ า และร้ านค้ ายังต้ องติดตัง้ และดูแล
Server เพื่อให้ ข้อมูล ทําให้ ร้านค้ ามีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติม
ดังนันทางคณะผู
้
้ จดั ทํา จึงได้ ริเริ่ มและคิดค้ นพัฒนาระบบช่วยให้ ข้อมูลสินค้ าแก่ผ้ พู ิการทาง
สายตาบนอุปกรณ์ สื่อสารแบบพกพา โดยไม่จําเป็ นต้ องใช้ อุปกรณ์ สแกนบาร์ โค้ ดเพิ่มเติม ทังยั
้ งเพิ่ม
รูปแบบการอ่านคิวอาร์ โค๊ ด ระบบเลือกสินค้ าเข้ าสูต่ ะกร้ าสินค้ า และระบบจัดเก็บและค้ นคืนค่าใช้ จ่าย
รายเดือนย้ อนหลัง ทํ า ให้ ระบบที่ พัฒนาขึน้ ถูกออกแบบให้ เอื อ้ ต่อผู้พิการทางสายตา เป็ น ระบบที่
สามารถช่วยให้ ข้อมูลสินค้ าแก่ผ้ พู ิการทางสายตา และแสดงรายการสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ านันๆ
้
ผ่านแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งผู้ใช้ สามารถเข้ าถึงได้ ทุกที่ทุกเวลาเมื่อมีการ
เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์ เนต ทังนี
้ เ้ ป็ นความตังใจของคณะผู
้
้ จัดทําที่จะประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ ด้าน
คอมพิวเตอร์ มาสร้ างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยอํานวยความสะดวก และลดข้ อจํากัดในการดํารงชีวิตของผู้
พิการทางสายตา ให้ สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้ ด้วยตนเองอย่างไม่ยากลําบากและปลอดภัย และ
นําเสนอรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม ที่ให้ บริ การข้ อมูลสินค้ าและโปรโมชัน่ ในการเลือกซื ้อสินค้ าให้ กบั ผู้
พิการทางสายตา เปิ ดให้ ผ้ ูพิการทางสายตา มีโอกาสดําเนินชีวิตประจําวั นในการเลือกซื ้อสินค้ า ได้
ใกล้ เคียงกับคนปกติ เพิ่มความมัน่ ใจ อิสระในการดําเนินชีวิต และส่งเสริ มให้ เกิดความภูมิใจในตนเอง
ด้ วยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการประมวลผลภาพจากข้ อมูลภาพจากกล้ องภายในอุปกรณ์ สื่อสาร
แบบพกพา ในการวิเคราะห์และรู้ จําบาร์ โค้ ดและตัวอักษร และนําข้ อมูลเหล่านันมาใช้
้
ในการดึงข้ อมูล
สินค้ าและโปรโมชัน่ พัฒนาระบบการจัดสร้ างรายการสินค้ าที่ต้องการเลือกซื ้อ ที่สามารถนํามาแสดง
ให้ กบั พนักงานคิดเงิน ตรวจสอบความถูกต้ องก่อนชําระค่าสินค้ า นอกจากนี ้ ยังสามารถเก็บเป็ นข้ อมูล
ประวัติการเลือกซื ้อสินค้ า ซึ่งผู้พิการทางสายตาสามารถค้ นคืนย้ อนหลัง และนําข้ อมูลมาใช้ ในการ
คํานวณค่าใช้ จ่ายย้ อนหลังได้ นอกจากนีร้ ้ านค้ ายังสามารถนาข้ อมูลประวัติการเลือกซือ้ สินค้ า ไป
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วิเคราะห์เพื่อใช้ ในการจัดโปรโมชัน่ หรื อจัดหาสินค้ าที่ตรงกับความต้ องการของผู้พิการทางสายตาได้ ดี
ยิ่งขึ ้น
VisionEYE: ระบบให้ ข้อมูลสินค้ าแก่ ผ้ ูพกิ ารทางสายตา
การทํางานของ VisionEYE ประกอบ 2 ส่วนใหญ่ ได้ แก่ ส่วนของแอพพลิเคชัน่ บนอุปกรณ์
สื่อสาร และส่วนเวปแอพพลิเคชัน่ โดยในส่วนของแอพพลิเคชัน่ บนอุปกรณ์สื่อสาร จะประกอบไปด้ วย
การทํางานย่อยได้ แก่ ส่วนการอ่านบาร์ โค้ ดและคิวอาร์ โค้ ด ส่วนอ่าน OCR ส่วนตะกร้ าสินค้ า และส่วน
แสดงรายการค่า ใช้ จ่ า ยย้ อ นหลัง ในส่ว นของเวปแอพพลิเ คชั่น จะเป็ น ส่ว นของร้ านของสมาชิ ก
ประกอบด้ วยการทํางานส่วนย่อยได้ แก่ ระบบสมัครสมาชิก ระบบบริ หารจัดการสมาชิกร้ านค้ า ระบบ
บริหารจัดการข้ อมูลสินค้ า แสดงในรูปที่ 1
1. ส่วนแอพพลิเคชัน่ บนอุปกรณ์สื่อสาร
ในส่วนนี ้จะเป็ นส่วนติดต่อกับผู้ใช้ งาน โดยการทํางานในแต่ละหน้ าการใช้ งาน จะมี
ระบบให้ ข้อมูลด้ วยเสียง แนะนําขันตอนการใช้
้
งานระบบโดยละเอียด และเลือกการทํางาน
ย่อย จะใช้ เทคนิคการปั ดหน้ าจออุปกรณ์สื่อสาร เพื่อเลือกตัวเลือกการใช้ งาน การทํางานในแต่
ละส่วนย่อยเป็ นดังนี ้
1.1 ส่วนอ่านบาร์ โค้ ดและคิวอาร์ โค้ ด
เมื่อผู้ใช้ ปัดหน้ าจอเพื่อเลือกอ่านบาร์ โค้ ดและคิวอาร์ โค้ ด ระบบจะทําการเปิ ดหน้ า
กล้ องและตรวจหารู ปแบบของบาร์ โค้ ดและคิวอาร์ โค้ ดในภาพ จากนันจะตั
้
ดเฉพาะส่วนของ
บาร์ โค้ ดหรื อคิวอาร์ โค้ ดที่ตรวจพบ และนําไปแปลความหมายออกมาเป็ นตัวเลขรหัสสินค้ า
จากนันจะทํ
้
าการส่งรหัสสินค้ าที่แปลความหมายได้ พร้ อมกับพิกดั GPS ของอุปกรณ์สื่อสาร
ขณะนัน้ ไปยัง เซิ ร์ ฟ เวอร์ เ พื่ อ ดึง รายละเอี ย ดสิ น ค้ า ตามรหัส สิ น ค้ า ที่ กํ า หนด จากร้ านค้ า
ใกล้ เคียง โดยจะตรวจสอบหาร้ านใกล้ เคียงจากการคํานวณระยะทางเทียบจากพิกดั GPS ของ
อุปกรณ์สื่อสาร กับพิกดั GPS ของร้ านค้ าในระบบ โดยดึงร้ านค้ าที่มีระยะทางห่างจากผู้ใช้
น้ อยที่สดุ และอยู่ภายในระยะที่กําหนด ถ้ าไม่มีร้านค้ าใดมีเงื่อนไขตามที่กําหนด ระบบจะดึง
ข้ อมูลจากร้ านค้ ากลางซึ่งจะเป็ นร้ านค้ าจําลองที่มีรายละเอียดสินค้ าโดยราคาสิน ค้ าจะเป็ น
ราคาบนบรรจุภณ
ั ฑ์ของสินค้ า ที่ไม่มีราคาโปรโมชัน่ รายละเอียดสินค้ าที่ถึงมา จะถูกอ่านออก
เสี ย งให้ กับ ผู้ใ ช้ เมื่ อ ผู้ใ ช้ ท ราบรายละเอี ย ดสิ น ค้ า แล้ ว ถ้ า ผู้ใ ช้ ต้ อ งการเลื อ กซื อ้ สิ น ค้ า นัน้
สามารถปั ดลงตะกร้ าสินค้ าเพื่อเลือกซื ้อสินค้ าและเก็บรายการสินค้ านันในรายการสิ
้
นค้ าใน
ตะกร้ าสินค้ า
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รูปที่ 1 ภาพรวมระบบ
1.2 ส่วนอ่าน OCR
เมื่อผู้ใช้ ปัดหน้ าจอเพื่อเลือกหน้ าอ่าน OCR

ระบบจะเปิ ดกล้ องเพื่อรับภาพ

จากนัน้ จะทําการตรวจหาบรรทัดตัวอักษรพร้ อมทําการตัดตัวอักษรไปวิเคราะห์ โดยจะนํา
ตัวอักษรที่ตดั ได้ เข้ าสูข่ นตอนการรู
ั้
้ จําตัวอักษร จากนันนํ
้ าผลการรู้จําตัวอักษรต่อเชื่อมกลับเป็ น
คํา คําที่ได้ นี ้จะถูกค้ นคืนเพื่อหาคําที่ตรงหรื อใกล้ เคียงจากพจนานุก รม คําที่ค้นคืนได้ ทงหมด
ั้
จะถูก เรี ย งตามลํา ดับ และเรี ย บเรี ย งเป็ น ข้ อ ความส่ง ให้ กับ ระบบอ่านออกเสี ยง (Text-toSpeech: TTS) เพื่ออ่านข้ อความให้ กบั ผู้ใช้ รูปที่ 2 แสดงขันตอนการทํ
้
างานระบบการอ่าน
OCR หลังจากรับภาพถ่าย ข้ อความที่อ่านอาจเป็ นข้ อความใดๆบนบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่ทางร้ านค้ า
อาจไม่ให้ ข้อมูลกับระบบไว้ เช่น ส่วนประกอบ หรื อ คุณค่าทางโภชนาการ เป็ นต้ น โดยข้ อมูลนี ้
อาจเป็ น ข้ อมูลประกอบการตัดสินใจซือ้ สิน ค้ าของผู้ใช้ เมื่ อได้ รับข้ อมูลสิน ค้ าแล้ ว ถ้ าผู้ใช้
ต้ องการทราบราคาและเลือกซื ้อสินค้ า สามารถปั ดไปเพื่อเลือกการทํางานส่วนอ่านบาร์ โค้ ด
และปั ดลงตะกร้ าสินค้ าเพื่อเลือกซื ้อสินค้ าและเก็บรายการสินค้ านันในรายการสิ
้
นค้ าในตะกร้ า
สินค้ า

รูปที่ 2 ระบบการอ่าน OCR

114

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

1.3 ส่วนตะกร้ าสินค้ า
เมื่อผู้ใช้ เลือกสินค้ าลงตะกร้ าแล้ ว ระบบจะจัดทําเป็ นรายการสินค้ าเลือกซื ้อ ซึ่ง
รายการนี ้เมื่อสิ ้นสุดการซื ้อสินค้ า ผู้ใช้ สามารถให้ พนักงานคิดเงิน ตรวจสอบรายการสินค้ ากับ
สินค้ าจริ ง โดยถ้ ามีรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ทางพนักงงานคิดเงินสามารถช่วยแก้ ไข
จากนัน้ ผู้ใช้ สามารถแตกหน้ าจอ เพื่อให้ ระบบอ่านรายการสินค้ าเลือกซื ้อทัง้ หมด เมื่อครบ
ตามที่ต้องการแล้ ว ผู้ใช้ สามารถกดหน้ าจอเพื่ อยืนยันการเลือกซื ้อ รายการสินค้ าจะถูกส่งไป
เก็บในฐานข้ อมูลในเซิร์ฟเวอร์ เพื่อเป็ นประวัติการซื ้อสินค้ าส่วนบุคคลของตน
1.4 ส่วนแสดงรายการค่าใช้ จ่ายย้ อนหลัง
เมื่อผู้ใช้ ต้องการทราบข้ อมูลรายการค่าใช้ จ่ายย้ อนหลัง สามารถปั ดเลือกแสดงรายการ
ค่าใช้ จ่ายย้ อนหลัง จากนัน้ ผู้ใ ช้ จะปั ดหน้ าจอขึ ้นหรื อลง เพื่อเลือกเดือนที่ต้องการทราบ
รายการค่าใช้ จ่ายย้ อนหลัง โดยระบบจะดึงข้ อมูลรายการค่าใช้ จ่ายในเดือนที่ผ้ ใู ช้ ต้องการ
จากฐานข้ อมูลประวัติการซื ้อสินค้ าส่วนบุคคล และทําการอ่านข้ อมูลด้ วยเสียงให้ กบั ผู้ใช้
2. ส่วนเวปแอพพลิเคชัน่
เป็ นส่วนในการใช้ งานสําหรับร้ านค้ าและผู้ดแู ลระบบ ประกอบด้ วยการทํางานส่วนย่อย
ได้ แก่ ระบบสมัครสมาชิก ระบบบริ หารจัดการสมาชิกร้ านค้ า ระบบบริ หารจัดการข้ อมูลสินค้ า โดย
ร้ านค้ าที่ต้องการร่วมโครงการจะเข้ าสูร่ ะบบสมัครสมาชิก เพื่อให้ ข้อมูลร้ านค้ ากับระบบได้ แก่ ชื่อร้ านค้ า
ชื่อสาขา ที่อยู่ พิกดั ตําแหน่ง GPS และรายละเอียดสินค้ า สมาชิกสามารถแก้ ไขข้ อมูลร้ านค้ า และ
สามารถเพิ่ม ลบแก้ ไขข้ อมูลสินค้ าของร้ านตนเองได้ และมีส่วนของผู้ดูแลระบบที่ทําหน้ าที่บริ หาร
จัดการระบบสมาชิกและสินค้ าทังหมด
้
ผลการการทดลอง
ผู้วิจัยได้ พัฒนาและทําการทดลองใช้ ระบบช่วยให้ ข้อมู ลสินค้ าแก่ผ้ ูพิการทางสายตา โดยผู้
ทดสอบจะทํ า ถูก ปิ ดตาและทดลองใช้ ง านระบบให้ ข้อมูล สิน ค้ า โดยจะทํ าการทดสอบการใช้ ง าน
แอพพลิเคชัน่ หน้ าการอ่านข้ อมูลบาร์ โค้ ด และ หน้ า OCR รวมถึงหน้ าการใช้ งานเวปแอพพลิเคชัน่ อื่นๆ
เช่น หน้ าดูข้อมูลสินค้ าที่ดงึ จากค่าบาร์ โค้ ดที่อ่านได้ หน้ าดึงข้ อมูลสินค้ าโปรโมชัน่ หน้ าดูรายการสินค้ า
ในตะกร้ าสินค้ า และ หน้ าดูคา่ ใช้ จ่ายในการเลือกซื ้อสินค้ าย้ อนหลัง
1. การวิเคราะห์ภาพแบบ Barcode Recognition
การทดลองวัดประสิทธิภาพของการอ่าน Barcode เพื่อหาระยะเวลาที่ใช้ ในการตรวจจับ
Barcode บนบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้ าที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน และจํานวนสินค้ าที่หา barcode ไม่เจอภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (1 นาที) โดยการถ่ายภาพจะได้ ทําการทดลองให้ ผ้ ใู ช้ เปิ ดการใช้ งานระบบอ่าน
บาร์ โ ค้ ด และถื อ อุป กรณ์ สื่ อ สารมื อ หนึ่ ง อี ก มื อ หนึ่ ง ถื อ สิ น ค้ า โดยมี ร ะยะห่ า งประมาณ 10 - 15
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เซนติเมตร โดยมุมมองจากกล้ องถึ งบาร์ โค้ ด จะรองรับการเอียงของบาร์ โค้ ดได้ ประมาณ ไม่เกิน 5
องศา และมีความสว่างเพียงพอต่อการถ่ายภาพ จากรู ปที่ 3 เป็ นตัวอย่างการทดสอบระบบช่วยให้
ข้ อมูลสินค้ าแก่ผ้ พู ิการทางสายตาโดยใช้ การวิเคราะห์ภาพถ่ายบาร์ โค้ ด ผลลัพธ์ ที่ได้ จะเป็ นเลขรหัส
บาร์ โค้ ด ที่ถูกส่งไปดึงข้ อมูลรายละเอียดสินค้ า จากฐานข้ อมูล แล้ วนํามาแสดงข้ อมูลสินค้ าชิน้ นัน้ ๆ
โดยประกอบด้ วย ชื่อสินค้ า รหัสสินค้ า ขนาดสินค้ า และราคาสินค้ า พร้ อมทังข้
้ อมูลสินค้ าที่เกี่ยวข้ อง
ด้ วย โดยระบบจะทําการอ่านออกเสียงข้ อมูลรายการสินค้ าที่ดงึ มาด้ วยระบบ Text to Speech (TTS)
จากการทดลองตรวจจับบาร์ โค้ ดบนบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้ าที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน ได้ แก่ ถุง ซอง
ห่อ กล่อง ถ้ วย แก้ ว กล่องข้ าว กระป๋ อง กระบอก แท่ง ขวด กระปุก หลอด และ ตลับ ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 พบว่าสินค้ าที่มีลกั ษณะเป็ นหลอดจะใช้ เวลาในการหาบาร์ โค้ ดน้ อยที่สดุ คือ 6.9 วินาที และมี
จํานวนอัตราความถูกต้ องอยู่ที่ 98% ในขณะที่สินค้ าที่มีลกั ษณะกล่อง จะมีระยะเวลาในการหา
บาร์ โค้ ดสูงถึง 23.06 วินาที เนื่องจากตําแหน่งบาร์ โค้ ดอยู่มมุ สันกล่องด้ านล่าง ถ้ ากล่องค่อนข้ างยาว
จะทําให้ การอ่านให้ ได้ บาร์ โค้ ดครบพื ้นที่ทําได้ ยาก ด้ วยผู้ทดสอบถูกปิ ดตาจึงไม่ทราบว่ากล้ องรับภาพ
บาร์ โค้ ดครบพื ้นที่หรื อยัง จึงต้ องค่อยๆหมุนและเลื่อนสินค้ าช่วยด้ วย โดยมีความถูกต้ องของการอ่าน
บาร์ โค้ ดบนกล่องอยู่ที่ 94% โดยมีระยะเวลาในการตรวจพบบาร์ โค้ ดเฉลี่ยทุกรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้ า
คือ 16.66 วินาที และมีประสิทธิภาพในการตรวจหาบาร์ โค้ ดเฉลี่ยโดยรวม คือ 94.05%
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการวัดประสิทธิภาพของการอ่านบาร์ โค้ ด
จานวนสินค้ า
จานวนสินค้ าที่ ระยะเวลาที่ใช้
รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ทดลอง
หา บาร์ โค้ ด ไม่
โดยเฉลี่ย
(ชิน้ )
เจอ (ชิน้ )
(วินาที)
ถุง
50
2
22.21
ซอง
50
4
16.86
ห่อ
50
2
21.92
กล่อง
50
3
23.06
ถ้ วย/แก้ ว/กล่องข้ าว
50
2
11.1
กระป๋ อง/กระบอก/แท่ง
50
5
20.56
ขวด/กระปุก
50
3
13.36
หลอด
50
1
6.9
ตลับ
50
3
9.9
รวม
420
25
16.66
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ประสิทธิภาพ
(%)
96
92
96
94
96
90
94
98
85
94.05
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2. การวิเคราะห์ภาพแบบ Optical Character Recognition (OCR)
การทดลองวัดประสิทธิภาพความถูกต้ องของ OCR เพื่อวัดความคลาดเคลื่อนของการอ่านตัว
อักษรบนสินค้ า OCR API ที่ใช้ ได้ ถกู พัฒนาจาก Tesseract OCR v.3.04 open source สนับสนุน
โดย Google ซึง่ ได้ ถกู สอนและทดสอบประสิทธิภาพใน [11] อย่างไรก็ดีใน [11] มิได้ ระบุชนิดของ
ตัวอักษรภาษาไทยที่ใช้ ในการทดสอบ ในงานวิจัยนีจ้ ึงได้ ทําการทดสอบเพื่อเป็ นข้ อมูลเพิ่มเติม ถึง
ประสิทธิภาพของ Tesseract OCR API สําหรับตัวอักษรไทยที่หลากหลายว่า ตัวอักษรใดที่จะสามารถ
อ่านเป็ นข้ อความโดย Tesseract OCR API ได้ ดีกว่ากัน และทําสอบกับข้ อความตัวอักษรไทยบนสินค้ า
จริ ง จํานวนสินค้ าที่นํามาทดลอง 65 ชิ ้น และจํานวนตัวอักษรทังหมดสํ
้
าหรับแต่ละด้ านของสินค้ าอยู่
ระหว่าง 40-300 ตัวอักษร ดังแสดงผลการวัดประสิทธิภาพความถูกต้ องของ OCR ในตารางที่ 2 และ
การทดสอบ ความถูกต้ องของระบบ OCR กับรูปแบบตัวอักษรที่หลากหลาย ในตารางรางที่ 3
ตารางที่ 2 ผลการทดลองการวัดประสิทธิภาพความถูกต้ องของ OCR
จานวนตัวอักษรที่
จานวนตัวอักษรที่
จานวนตัวอักษรทัง้ หมด
ถูกต้ อง
ผิด
12,724
10,643
2,081

ประสิทธิภาพ
(Percent)
83.65

ตารางที่ 3 ผลการทดลองการวัดประสิทธิภาพความถูกต้ องของ OCR ใน Font ต่างๆ
จานวนตัวอักษร
จานวนตัวอักษรที่
ประสิทธิภาพ
รูปแบบตัวอักษร
ทัง้ หมด
ผิด
(Percent)
Angsana New
100
11
89
Angsana UPC
100
13
87
Arial
100
22
78
BrowalliaNew
100
14
86
BrowalliaUPC
100
23
77
Comic Sans MS
100
13
87
CordiaNew
100
18
82
CordiaUPC
100
17
83
Courier New
100
20
80
DilleniaUPC
100
11
89
EucrosiaUPC
100
14
86
FreesiaUPC
100
18
82
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IrisUPC
JasmineUPC
Kodchiang UPC
Leelawadee
LilyUPC
TH Sarabun New
TH SarabunPSK
Times New Roman
Trebuchet MS
Verdana
รวม

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2400

28
20
42
18
44
10
14
14
19
12
440

72
80
58
82
56
90
86
86
81
88
81.67

จากการทดลองการวัดประสิทธิ ภาพความถูกต้ องของ OCR พบว่า ความถูกต้ องของการ
วิเคราะห์ภาพ คือ 83.65% ซึง่ ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ ้นส่วนใหญ่จะเกิดจากรูปแบบตัวอักษรที่อยู่
บนสินค้ ามีขนาดและรู ปแบบไม่ตรงกับที่ระบบอ่านได้ ส่วนการทดลองการวัดประสิทธิภาพความ
ถูกต้ องของ OCR ใน Font ต่างๆ พบว่า Font ที่มีจํานวนตัวอักษรที่ผิดน้ อยที่สดุ คือ TH Sarabun New
มีประสิทธิภาพ 90% และประสิทธิภาพรวมทุก Font คือ 81.67%
3. การทดสอบการใช้ งานแอพพลิเคชัน่ บนอุปกรณ์พกพา
การทดสอบใช้ งาน Android Application เป็ นส่วนการใช้ งานสําหรับผู้พิการทางสายตา โดยมี
รายการสินค้ าจําลองของแต่ละร้ าน จํานวนร้ านละ 33 รายการ ร้ านค้ าที่ลงทะเบียนเป็ นสมาชิกจํานวน
2 ร้ านและผู้ใช้ งานแอพพลิเคชันจํานวน 2 บัญชี ซึง่ ส่วนของแอนดรอยด์แอพพลิเคชันจะประกอบด้ วย
หน้ าการใช้ งาน ดังแสดงตัวอย่างหน้ าการใช้ งานในรูป 2-3 สําหรับการใช้ งานระบบสแกนบาร์ โค้ ดและ
OCR ส่วนรูป 4 สําหรับการใช้ งานหน้ าอื่นๆ (ก) หน้ า Home (ข) หน้ ากล้ องเพื่อเลือกการใช้ งานระหว่าง
ระบบสแกนบาร์ โค้ ดหรื อ OCR (ค) หน้ ารายละเอียดสินค้ าที่ดงึ จากบาร์ โค้ ดที่สแกนเข้ ามาในระบบ (ง)
หน้ าแสดงสินค้ าโปรโมชัน่ (จ) หน้ าแสดงรายการสินค้ าในตะกร้ าสินค้ า (ฉ) หน้ าแสดงรายการสินค้ า
ส่วนบุคคลย้ อนหลัง การใช้ งานในหน้ าแอพพลิเคชัน่ ทุกหน้ าจะมีเสียงเป็ นตัวช่วยบอกและแนะนํา
ขันตอนการใช้
้
งาน โดยผู้ใช้ สามารถสแกนบาร์ โค้ ดเพื่อรับฟั งข้ อมูลสินค้ าโดยตรง หรื อถ้ าผู้ใช้ ต้องการ
อ่านข้ อมูลซึง่ ไม่ใช่ข้อมูลสินค้ าเบื ้องต้ น เช่น ข้ อมูลส่วนผสม เป็ นต้ น ผู้ใช้ สามารถเข้ าหน้ าแอพพลิเคชัน่
OCR เพื่ออ่านข้ อความใดๆบนสินค้ า เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ
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(ก)

(จ)

(ข)

(ฉ)

(ค)

(ง)

(ช)

(ซ)

รู ปที่ 3 หน้ าการใช้ งานแอพพลิเคชั่น ก) หน้ า Home ข) หน้ าเลือกกล้ องเพื่อเข้ าสู่ระบบอ่าน
บาร์ โค้ ดหรื อ OCR ค) หน้ ารับภาพบาร์ โค้ ดจากกล้ องบนอุปกรณ์สื่อสาร ง) หน้ าแสดงรายการสินค้ าที่
ได้ สมั พันธ์ กบั รหัสบาร์ โค้ ดที่อ่านได้ จ) หน้ าแสดงสินค้ าที่สมั พันธ์ กบั สินค้ าที่เลือกซื ้อ ฉ) หน้ ารายการ
สินค้ าในตะกร้ า ช) รายละเอียดค่าใช้ จ่ายย้ อนหลัง
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บทสรุ ป
ระบบช่วยให้ ข้อมูลสินค้ าแก่ผ้ พู ิการทางสายตาได้ ถกู พัฒนาขึ ้นในรูปแบบของแอพพลิเคชัน่ บน
อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาและเซิร์ฟเวอร์ ให้ บริการข้ อมูลสินค้ าจากร้ านค้ าสมาชิก จากการทดสอบส่วน
ของแอพพลิเคชัน่ การอ่านบาร์ โค้ ด ความเร็ วในการตรวจพบบาร์ โค้ ดจะขึ ้นกับลักษณะของบรรจุภณ
ั ฑ์
ความเร็ วในการหาบาร์ โค้ ดเฉลี่ยอยู่ที่ 16.66 วินาที ซึง่ ใช้ เวลาค่อนข้ างนาน เนื่องจากผู้ใช้ อาจหยิบ
สินค้ าขึ ้นมาในด้ านที่ไม่มีบาร์ โค้ ด ทําให้ ต้องค่อยๆหมุนและเลื่อนหาบาร์ โค้ ด เมื่อไม่มีจะต้ องหมุนหาต่อ
ในด้ านอื่นของบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยในอนาคตควรมีการปรับปรุง เช่น มีระบบตรวจจับรูปแบบด้ านของบรรจุ
ภัณฑ์ที่จะมีบาร์ โค้ ด เพื่อให้ สามารถให้ คําแนะนําในการค้ นหาตําแหน่งบาร์ โค้ ดได้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้น ส่วน
ประสิทธิภาพโดยรวมของการหาบาร์ โค้ ด คือ 94.05% แอพพลิเคชัน่ OCR พบว่า Font ที่มีจํานวน
ตัวอักษรที่ผิดน้ อยที่สดุ คือ TH Sarabun New มีประสิทธิภาพ 90% ทังนี
้ ้ในอนาคตเพื่อให้ การอ่าน
ข้ อมูลบนบรรจุภณ
ั ฑ์ สินค้ ามีประสิทธิ ภาพ ทางคณะวิจัยจะได้ พฒ
ั นารวมการตรวจจับบาร์ โค้ ดและ
OCR เข้ าด้ วยกัน เพื่อให้ สามารถได้ ข้อมูลทังสองรู
้
ปแบบไปพร้ อมๆกัน โดยข้ อมูลบาร์ โค้ ดที่อ่านได้ จะ
ถูกนําไปดึงข้ อมูลสินค้ าและโปรโมชัน่ จากร้ านค้ าสมาชิกที่อยู่ใกล้ กบั ผู้ใช้ มาแสดงด้ วยเสียงให้ กบั ผู้ใช้
โดยข้ อมูลสินค้ าจะถูกป้อนเข้ าระบบจากร้ านค้ าสมาชิกผ่านทางเวปแอพพลิเคชัน่ ด้ วยการพัฒนาระบบ
ช่วยให้ ข้อมูลสินค้ าแก่ผ้ ูพิการทางสายตาโดยใช้ การวิเคราะห์ ภาพดังกล่าวจะสามารถช่วยให้ ข้อมูล
สินค้ าแก่ผ้ พู ิการทางสายตา เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตประจํา วันและการเลือกซื ้อ
สินค้ าด้ วยตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตทางคณะวิจยั จะนําไปทดสอบการใช้ งานกับผู้
พิการทางสายตาจริ ง เพื่อนําผลการทดสอบมาปรับปรุงระบบให้ สามารถนําไปใช้ งานได้ จริ ง ในอนาคต
อาจมีการแก้ ไขหรื อพัฒนาระบบดังกล่าวให้ มีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ ้น เพิ่มความสามารถ หรื อนําไป
ประยุกต์ใช้ งานกับระบบอื่นๆในลักษณะเดียวกัน และเผยแพร่ ส่สู าธารณะให้ ได้ ใช้ งานจริ งหากได้ รับ
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การเสริมสร้ างการเรียนรู้ สู่เครือข่ ายเพื่อการฟื ้ นฟูลูกพิการ
อรทัย ช้ างอ้ น1, อาดัม นีละไพจิตร2*
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการทํางาน
ของแกนนําเครื อข่ายในศูนย์การเรี ยนรู้และฟื น้ ฟูเด็กพิการโดยการฝึ กอบรม ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ได้ แก่ สมาชิกที่สนใจเป็ นอาสาสมัครในศูนย์การเรี ยนรู้ และฟื ้นฟูเด็กพิการมีนบุรี จํา นวน 12 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ โปรแกรมการฝึ กอบรม และแบบประเมินการฝึ กอบรม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ สถิติพื ้นฐานได้ แก่ ร้ อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจยั พบว่า แกนนําเครื อข่ายที่เข้ าร่วมฝึ กอบรมมีอายุเฉลี่ย 47.75 ปี อายุน้อยสุด 29 ปี
สูงสุด 65 ปี มี ความเกี่ ย วข้ องกับเด็ก พิก ารโดยเป็ นมารดา(ร้ อยละ83.33) มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา (ร้ อยละ 66.66) มีเด็กประเภทความพิการการเคลื่อนไหวมากที่สดุ (ร้ อยละ50) แกนนํา
เครื อข่ายที่เข้ าร่วมอบรม มีประสบการณ์ด้านเด็ก พิการเฉลี่ย 14.25 ปี น้ อยสุด 4 ปี มากสุด 24 ปี และ
มีบุคลิกภาพแบบห่วงใยดูแลเอาใจใส่มากที่สดุ (ร้ อยละ33) ในการอบรมการพัฒนาแกนนําเครื อข่าย
พบว่า คะแนนก่อนการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(3.82) คะแนนหลังการอบรมมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ (4.47) โดยด้ านการฝึ กเด็กอยู่ในระดับมากที่สดุ (4.67) ด้ านบริ หารเครื อข่าย
และด้ านการประสานงานอยูใ่ นระดับมาก (4.41) สมาชิกส่วนมากมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนที่ดีขึ ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 75 ของผู้เข้ าร่วมอบรม โดยเปลี่ยนแปลงด้ านการประสานงานมากที่สดุ
ข้ อ เสนอแนะ ควรมี ก ารสํ า รวจความต้ อ งการการเรี ย นรู้ ของพ่อ แม่ และให้ ก ารสนับ สนุน
บุคลากร
วิชาชีพ หรื องบประมาณ สร้ างระบบสนับสนุนด้ านงบประมาณ สิทธิสวัสดิการทางสังคม หรื อประกาศ
เกียรติคณ
ุ เพื่อเชิดชู ทังในรู
้ ปแบบองค์กร และตัวบุคคลเพื่อสร้ างขวัญกําลังใจในการทํางาน
คาสาคัญ: การเสริมสร้ างการเรี ยนรู้, เครื อข่าย, การฟื น้ ฟู, เด็กพิการ
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Learning Promotion for Participation in Children with Disabilities Rehabilitation Network
Orathai Changon1, Adam Neelapaijit2*
Abstract
This study is participatory action research, aiming to improve working process of
leaders in children with disabilities rehabilitation and learning center network through
trainings. The sample group of this research comprises 12 volunteers in Meenburi children
with disabilities rehabilitation and learning center. The research tool is composed of training
program, training evaluation. The data was analyzed by basic statistical methods which are
percentage and mean.
The result shows that the average age network leaders participating in the training is
47.75 years; from 29 years (the youngest) to 69 years (the oldest). The relationship of
majority of the sample group with the children is the mother (83.33%). The education level of
majority of the sample group is the primary school level (66.66%). Most of the children in the
center are the patient with highest mobility disability (50%). The average years of
experience in handling children with disabilities of the leaders participating in the training is
14.25 years; from 4 years (the lowest) to 24 years (the highest). Most of them has Nurturing
Parent personality (33%). In the training of network leaders, the average pretest score was
high (3.82) and the average posttest score is very high (4.47). The sample group gained
scores in children training at a very high level (4.67) and in network administration and
cooperation, the score was at a high level (4.41). The majority of sample group has shown
the improvement through their score; i.e., 75% of participants. The highest improvement
from the training is cooperation aspect.
The researcher suggests that there should be further research on needs of learning
of parents, and the establishment of a promotion system for financial support, professionals,
social welfare rights, including the rewarding to encourage organizations or individuals to
have moral to fulfill their duties.
Keyword: learning promotion, network, rehabilitation, children with disabilities
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1. ที่มาและความสาคัญ
จากประสบการณ์ การดําเนินงานของ “ศูนย์ เรี ยนรู้ และฟื ้ นฟูเด็กพิการมีนบุรี” ตัง้ แต่ปี
2548 จนถึงปั จจุบนั พบว่าครอบครัวเด็กพิการที่มารับบริ การเป็ นครอบครัวที่มีฐานะยากจนเป็ นส่วน
ใหญ่ และมี สภาพความพิ การรุ นแรง ไม่ได้ รับบริ การฟื ้นฟูสมรรถภาพความพิการอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง ทําให้ เด็กขาดโอกาสการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดสภาพความพิการซ้ อน ทังที
้ ่เด็ก
พิการอยูใ่ นเมืองหลวงที่มีบริการด้ านต่าง ๆ ของคนพิการอย่างหลากหลายมากมาย
ศูนย์เรี ยนรู้ และฟื น้ ฟูเด็กพิการมีนบุรี จึงได้ รวมกลุ่มครอบครัวเด็กพิการกลุ่มหนึ่งที่มีลกู พิการ
รุ นแรง และไม่สามารถเข้ าถึงบริ การได้ อย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่อง เพื่อฟื น้ ฟูและพัฒนาเด็กพิการในด้ าน
ต่าง ๆ โดยครอบครัว ทําให้ เด็กพิการได้ รับการฟื น้ ฟู และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้ าถึงบริ การ
และสิทธิคนพิการได้ มากขึ ้น
ทังนี
้ ้ จากประสบการณ์การฟื น้ ฟูและพัฒนาเด็กพิการโดยครอบครัวกว่า 10 ปี ดังกล่าว เป็ นสิ่ง
ที่ยืนยันได้ ว่าครอบครัว คือผู้ที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการฟื ้ นฟู และพัฒนาเด็กพิการได้ อย่างยัง่ ยืน
และต่อเนื่ อ ง เนื่ องจากครอบครั ว ผู้พิ ก ารเป็ น กํ า ลัง ใจ และแรงผลักดัน ให้ แ ก่ ผ้ ูพิ การที่ ดีที่ สุด หาก
ครอบครัวใส่ใจดูแลผู้พิการอย่างสมํ่าเสมอ ต่อเนื่องทุก ๆ วันเด็กพิการก็จะมีอาการที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
จากปริ มาณของจํานวนเด็กพิการการที่เพิ่มขึน้ บุคลากรที่เป็ นพ่อแม่เด็กพิการที่มีความรู้ ที่
ให้ บริ การจึงไม่เพียงพอ จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการส่งเสริ มสนับสนุนให้ ครอบครัวเด็กพิการเกิดการ
รวมกลุ่มการทํางาน โดยเฉพาะการสร้ างแกนนําเครื อข่ายที่เข้ มแข็งเพื่อให้ สามารถทํางานพัฒนาเด็ก
พิการให้ เป็ นเครื อข่ายที่เข้ มแข็งเพื่อให้ เด็กพิการได้ รับการฟื ้นฟูและพัฒนารวมถึงเข้ าถึงสิทธิของคน
พิการได้ อย่างทัว่ ถึง และต่อเนื่อง จากการสัมภาษณ์ผ้ นู ําในการดูแลเด็กพิการพบว่า คุณลักษณะของ
แกนนําที่เข้ มแข็ง จะต้ องมีความรู้ ความสามารถในการจัดระบบรู ปแบบการทํางานโดยครอบครัวเด็ก
พิการกับเครื อข่าย โดยมี 3 บทบาทหน้ าที่ ได้ แก่ 1) การฝึ กเด็กพิการ 2) การบริ หารจัดการสมาชิก
เครื อ ข่ า ยหรื อ การจัด บริ ก ารโดยครอบครั ว เด็ ก พิ การ และ3)การประสานเชื่ อมโยงทรั พยากรและ
เครื อข่ายที่เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอก
้
นอกจากนันความรู
้
้ เจตคติและทักษะการปฏิบตั ิงานเป็ น
สิง่ ที่มีความสําคัญต่อการทําหน้ าที่ของแกนนําเครื อข่าย (Conyn, et al, 1993)
จากสถานการณ์ดงั กล่าว ทีมวิจยั จึงได้ จดั ทําโครงการวิจยั เรื่ อง การศึกษารู ปแบบการทํางาน
อย่างเข้ มแข็งของแกนนําเครื อข่ายในศูนย์การเรี ยนรู้ และฟื น้ ฟูเด็กพิการ โดยเลือกพื ้นที่ศนู ย์การเรี ยนรู้
และฟื น้ ฟูเด็กพิการมีนบุรี เนื่องจากมีการรวมกลุม่ กันชัดเจน และมีแกนนําที่เข้ มแข็ง และใช้ รูปแบบการ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม ซึง่ ให้ สมาชิกมีสว่ นร่วมในการ วิจยั ทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ การร่วมคิด ร่วม
ทํา ร่วมตัดสินใจ ร่ วมตรวจสอบและร่ วมรับประโยชน์ควบคู่ไปกับ กระบวนการเรี ยนรู้ ก่อให้ เกิดผลใน
เชิงพัฒนา เพื่อให้ เกิดแกนนําใหม่ เกิดการประสานงานและทํางานเป็ นเครื อข่ายที่เข้ มแข็ง โดยทํางาน
ร่วมกันกับกลุม่ ครอบครัวเด็กพิการ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างยัง่ ยืน
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้ างความรู้ ทักษะ และเจตคติ ในด้ านการฝึ กเด็กพิการ การบริ หารจัดการเครื อข่าย
และการประสานเชื่ อมโยงทรัพยากรและเครื อข่ายให้ แก่สมาชิกของศูนย์ เรี ยนรู้ และฟื ้นฟูเด็กพิการ
มีนบุรี
3. นิยามศัพท์
การเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ หมายถึง การให้ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ กับสมาชิกในศูนย์
เรี ยนรู้ และฟื ้นฟูเด็กพิการมีนบุรีให้ สามารถในการทํ างานร่ วมกับเครื อข่ายครอบครัวเด็กพิการเพื่อ
ส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก พิ ก ารได้ รั บ การฟื ้น ฟู แ ละพัฒ นาอย่ า งทั่ว ถึ ง และต่ อ เนื่ อ งอย่ า งมี คุณ ภาพ โดยมี
3 บทบาท ได้ แก่
3.1. การฝึ กเด็กพิการ
3.2. การบริหารจัดการสมาชิกเครื อข่าย
3.3. การประสานเชื่อมโยงทรัพยากรและเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอก
้
เครือข่ าย หมายถึง ครอบครัวเด็กพิการที่เป็ นสมาชิกในศูนย์เรียนรู้และฟื น้ ฟูเด็กพิการมีนบุรี
ครอบครัวเด็กพิการรายใหม่ ที่มีความสนใจในการทํางานกับศูนย์เรียนรู้และฟื น้ ฟูเด็กพิการมีนบุรี เพื่อ
นําไปสูก่ ารทํางานร่วมกันในการส่งเสริมให้ เด็กพิการได้ รับการฟื น้ ฟูและพัฒนา
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทบาทการทางาน 3 บทบาท
1. การฝึกเด็กพิการ
2. การบริหารจัดการสมาชิกเครือข่าย
3. การประสานเชื่อมโยงทรัพยากรและ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

การทางานที่เข้มแข็งของ
แกนนาเครือข่าย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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5. วิธีดาเนินการวิจัย
พัฒนาแกนนําในการทํางานกับเครื อข่าย โดยอบรมให้ ความรู้กบั สมาชิกรายเก่าของศูนย์การ
เรี ยนรู้และฟื น้ ฟูเด็กพิการมีบรุ ี กลุม่ ตัวอย่างเป็ นสมาชิกที่สนใจการทํางานกับศูนย์การเรี ยนรู้และฟื น้ ฟู
เด็กพิการมีนบุรี โดยจัดอบรมพัฒนาแกนนําจํานวน 3 วัน และฝึ กปฏิบตั ิ 3 เดือน
ประเมินผลการใช้ รูปแบบการพัฒนาการทํางานที่เข้ มแข็งของแกนนําเครื อข่ายในศูนย์การ
เรี ยนรู้และฟื น้ ฟู เด็กพิการมีนบุรี สัมภาษณ์เจาะลึกครอบครัวแกนนําเข้ มแข็งที่ผา่ นการอบรมและ
สามารถดําเนินการเปิ ดศูนย์การเรี ยนรู้ได้ ในชุมชนของตนเอง
เครื่ องมือการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ โปรแกรมการฝึ กอบรม และแบบประเมินการฝึ กอบรม
เพื่อใช้ การเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยมีประเด็นการศึกษาที่ได้ จากโครงการวิจยั ในระยะที่ 1 ประกอบด้ วย
3 ประเด็น ได้ แก่ การฝึ กเด็กพิการ การบริ หารจัดการสมาชิกเครื อข่าย และการประสานเชื่อมโยง
ทรัพยากรและเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอก
้
เพื่อประเมินผล หรื อสะท้ อนความเข้ มแข็ง
ของแกนนําในกระบวนการทํางานเครื อข่าย
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์คา่ สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ของข้ อมูลพื ้นฐานรายบุคคล และเปรี ยบเทียบ
คะแนนก่อนและหลังการฝึ กอบรม โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนตังแต่
้ 1-5 ดังนี ้
1.00-1.49 หมายถึง น้ อยมาก 1.50-2.49 หมายถึง น้ อย
2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง 3.50-4.49 หมายถึง มาก
4.50-5.00 หมายถึง มากที่สดุ
6. ผลการวิจยั
ผลการวิจยั ได้ จากผลวิจยั ในระยะที่ 1 นํามาพัฒนาสมาชิกของแกนนําเครื อข่าย โดยใช้
รูปแบบของการฝึ กอบรม นําเสนอโดยเรี ยงลําดับดังนี ้
6.1 ข้ อมูลทัว่ ไป ประกอบไปด้ วย ข้ อมูลส่วนบุคคล และ บุคลิกภาพของแกนนําเครื อข่าย
6.2 ผลการประเมินก่อนและหลังการอบรมมี 3 ด้ าน คือ
1. การฝึ กเด็กพิการ
2. การบริหารจัดการเครื อข่าย
3. การประสานเชื่อมโยงทรัพยากรและเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอก
้
6.3 การติดตามผล 3 เดือนหลังการอบรม
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6.1 ข้ อมูลทัว่ ไป ประกอบไปด้ วย ข้ อมูลส่วนบุคคล และ บุคลิกภาพของแกนนําเครือข่าย
ตารางที่ 1 จํานวน และ ร้ อยละ ของข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตาม อายุ ความ
เกี่ยวข้ องกับเด็กพิการ การศึกษา ประเภทความพิการ ประสบการณ์ดแู ลเด็กพิการ และสถานภาพ
สมรส (n= 12 คน)
ข้ อมูลของกลุม่ ตัวอย่าง
อายุ

ความเกี่ยวข้ องกับเด็กพิการ
การศึกษา
ประเภทความพิการของเด็ก

ประสบการณ์ดแู ลเด็กพิการ

สถานภาพสมรส

จํานวน
ร้ อยละ
n=12
21-40
2
16.66
41-60
8
66.66
61ขึ ้นไป
2
16.66
อายุเฉลี่ย 47.75 อายุน้อยสุด 29 ปี สูงสุด 65 ปี
มารดา
10
83.33
ย่า,ยาย
2
16.66
ประถมศึกษา
8
66.66
มัธยมศึกษา
4
33.33
สติปัญญา
3
25
การเคลื่อนไหว
6
50
พิการซ้ อน
3
25
น้ อยกว่า 10 ปี
3
25
10ปี ‟ 20ปี
7
58.33
20ปี ขึ ้นไป
2
16.66
ประสบการณ์เฉลี่ย 14.25 น้ อยสุด 4 ปี มากสุด 24 ปี
สมรส
9
75
หย่าร้ า/แยกกันอยู่
3
25

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 12 คน พบว่า แกนนํา
เครื อข่ายที่เข้ าร่วมฝึ กอบรมมีอายุเฉลี่ย 47.75 ปี อายุน้อยสุด 29 ปี สูงสุด 65 ปี เกี่ยวข้ องกับเด็กพิการ
เป็ นมารดา(ร้ อยละ83.33) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้ อยละ 66.66) ประเภทความพิการการ
เคลื่อนไหวมากที่สดุ (ร้ อยละ50) แกนนําเครื อข่ายที่เข้ าร่ วมอบรม มีประสบการณ์ด้านเด็กพิการเฉลี่ย
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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14.25 ปี น้ อยสุด 4 ปี มากสุด 24 ปี ประเภทความพิการการเคลื่อนไหวมากที่สดุ (ร้ อยละ50) แกนนํา
เครื อข่ายที่เข้ าร่วมอบรม มีประสบการณ์ด้านเด็กพิการเฉลี่ย 14.25 ปี น้ อยสุด 4 ปี มากสุด 24 ปี และ
มีบคุ ลิกภาพแบบห่วงใยดูแลเอาใจใส่มากที่สดุ (ร้ อยละ33)และมีสถานภาพสมรสมากที่สดุ (ร้ อยละ75)
มักทาตาม
ผู ้อืน
่
เป็ นตัวของ
8%
ตัวเอง
17%

มีเหตุผล
25%

ชอบวางแผน
17%

ห่วงใยดูแล
เอาใจใส่
33%

ภาพที่ 2 ร้ อยละของบุคลิกภาพ ของสมาชิกแกนนําเครือข่าย
โดยใช้ ทฤษฎีสมั พันธภาพระหว่างบุคคล
บุคลิกภาพของสมาชิกแกนนําเครื อข่ายจํานวน 12 คน โดยใช้ แนวคิดทฤษฎี สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล พบว่า สมาชิกแกนนําเครื อข่าย มีบุคลิกภาพประเภท ห่วงใยดูแลเอาใจใส่มากที่สดุ
(ร้ อยละ 33.33) รองลงมา มีบุคลิกภาพประเภท มีเหตุผล(ร้ อยละ25) และมีบุคลิกภาพประเภท ทํา
ตามผู้อื่น (ร้ อยละ8.33)
6.2 ผลการประเมินก่อนและหลังการอบรมมี 3 ด้ าน คือ
1. การฝึ กเด็กพิการ 2. การบริหารจัดการเครื อข่าย 3. การประสานเชื่อมโยงทรัพยากรและ
เครื อข่าย
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
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ตารางที่ 2 คะแนนก่อน-หลัง การอบรมการพัฒนาแกนนําเครื อข่าย
คนที่

คะแนนก่อนฝึ กอบรม (คะแนนเต็ม 5)
ฝึ กเด็ก

1
4.93
2
4.86
3*
3.2
4
4.2
5
4.13
6*
3.88
7
4.35
8
3.35
9
4.46
10
5
11
4.44
12*
3.33
ค่ า
เฉลี่ย
4.17
รวม
* สมาชิกใหม่

คะแนนหลังฝึ กอบรม (คะแนนเต็ม 5)

บริหารเครื อข่าย

ประสานงาน

ค่าเฉลี่ยรวม

ฝึ กเด็ก

บริหารเครื อข่าย

ประสานงาน

ค่าเฉลี่ยรวม

4.5
4.25
2.83
2.66
2.66
2.33
3.66
3.25
4.42
5
3.33
3.08

4.25
3.83
3.66
4.33
3.16
3.25
4.25
3.75
4.33
4.66
4.25
1.91

4.56
4.31
3.23
3.73
3.31
3.15
4.08
3.45
4.40
4.88
4.00
2.77

4.66
4.66
4.8
4.93
4.93
4.64
4.53
4.8
4.71
5
5
3.42

4.16
4.08
4.91
4.25
4.5
4.58
4.58
4.25
4.25
4.5
4.66
3.33

4.41
4.25
5
4.83
4.25
4.83
4.83
4.41
4.25
4.25
5
2.66

4.41
4.33
4.90
4.67
4.56
4.68
4.64
4.48
4.40
4.58
4.88
3.13

3.49

3.80

3.82

4.67

4.33

4.41

4.47

จากตารางที่ 2 ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงคะแนนก่อน-หลัง การอบรมการพัฒนาแกนนํา
เครื อข่าย พบว่า คะแนน ก่อนการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก(3.82) โดยด้ านการฝึ กเด็กอยู่ใน
ระดับมาก(4.17) ด้ านบริ หารเครื อข่าย อยู่ในระดับปานกลาง(3.49) ด้ านการประสานงานอยู่ในระดับ
มาก(3.80)คะแนน หลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ (4.47) โดยด้ านการฝึ กเด็กอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ (4.67) ด้ านบริ หารเครื อข่าย อยู่ในระดับมาก (4.33) ด้ านการประสานงานอยู่ในระดับ
มาก(4.41) เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังการอบรม พบว่า สมาชิกส่วนมากมีการเปลี่ยนแปลง
คะแนนที่ดีขึ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 75 ของผู้เข้ าร่วมอบรม โดยเปลี่ยนแปลงด้ านการประสานงานมากที่สดุ
6.3 ผลการติดตาม 3 เดือนหลังการอบรม
ผลการสัมภาษณ์แกนนําเครื อข่ายหลังการเข้ าร่วมโครงการ พบว่า
1. เรื่ องของการฝึ กเด็ก
ผู้เ ข้ า รั บ การอบรมมี ค วามเชื่ อ ว่า เด็ก พิก ารสามารถพัฒนาได้ หากได้ รับ การฟื ้น ฟูอย่า ง
ต่อเนื่องให้ เป็ นกิจวัตรประจําวัน ด้ วยพื ้นฐานของความรักและความเข้ าใจในตัวเด็ก รวมทังการมี
้
ผ้ รู ้ ู
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

129

สอนให้ ทําจะช่วยทําให้ มนั่ ใจมากขึ ้น โดยคนในครอบครัวต้ องมีความเข้ า ใจ สร้ างกําลังใจซึง่ กันและกัน
โดยสามารถจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ให้ กบั พ่อแม่ที่มีลกู พิการ เพื่อสร้ างพลังใจและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน
“ลูกเราจะดี ขึ้นได้เกิ ดจากความรักของเราและความเชื ่อของเราว่าเขาโตได้ คู่กบั ที ่ได้ฟื้นฟู
ต่อเนือ่ ง และถ้าคนในครอบครัวเข้าใจและให้กาลังใจกันนีส่ ดุ ยอดเลย” นาง จ (สมาชิกของศูนย์ฯ)
ด้ านความรู้ ผู้เข้ ารับการอบรมยังคงต้ องมีการทบทวนเรื่ อง การนวดเบื ้องต้ น เพื่อดูลกั ษณะ
ของเด็กว่าควรนวดอย่างไร การนวดผ่อนคลายลดอาการเกร็ งของเด็กพิการ รวมทังการดู
้
แลพัฒนาการ
ของเด็กพิการ ผู้เข้ าร่ วมอบรมมีพื ้นฐานการรับรู้ ว่า เด็กควรต้ องได้ รับการฟื น้ ฟูอย่างต่อเนื่อง มีการ
สังเกตพัฒนาการเด็กทุก ๆเดือน ช่วยเหลือเด็กในเรื่ องที่เด็กทําไม่ได้ การฟื น้ ฟู เช่น สื่อการเรี ยนการ
สอน ให้ คําแนะนําและลงมือทําให้ ดู วางแผนแนวทางเบื ้องต้ น รวมทังเรื
้ ่ องการจัดการตนเอง การแบ่ง
เวลาให้ กบั ครอบครัว แนะนําการใช้ ชีวิตประจําวันที่เกี่ยวข้ องของคนพิการ ยอมรับในตัวลูกให้ ได้ และ
พาออกสูส่ งั คมภายนอก
“มันต้องทาบ่อย ๆ จากความรู้ ที่เรี ยนมา มันถึ งจะเข้าใจ ถ้าให้คนที ่ไม่มีลูกพิ การมาเรี ยน
เดีย๋ วก็ลืมเพราะเขาไม่ได้กลับไปทา ขนาดเรายังลืมเลย ต้องสอนกันเอง”
“สับสนไปหมดเมือ่ รู้ว่าลูกไม่เหมือนเด็กคนอืน่ นานหลายปี กว่าจะกล้ายอมรับเขาแล้วพาเขา
ออกไปเที ย่ วกับเรา เป็ นเพราะมาเจอที ่นีไ่ ด้เห็นว่ามี หลายๆคนคล้ายๆเรา หรื อบางคนยิ่ งกว่าเราอี ก ที ่
เขาอยู่คนเดียวแฟนเขาทิ้ งไป เขาคงเหนือ่ ยน่าดูเลย” นาง ฟ (สมาชิกของศูนย์ฯ)
นอกจากนัน้ สิทธิ สวัสดิการสําหรับคนพิการ ผู้เข้ าร่ วมอบรมได้ รับรู้ว่า ควรแนะนําผู้อื่นเรื่ อง
สิทธิ เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของคนพิการ เช่น รถเข็นที่เหมาะสมกับสรี ระร่างกายของเด็ก
และอุปกรณ์การฝึ ก ผู้ที่เข้ าอบรมสามารถอธิบายสวัสดิการสําหรับคนพิการได้ มากขึ ้น
ด้ านทักษะ ผู้เข้ าร่ วมอบรมได้ ให้ ความสําคัญกับเรื่ องอุปกรณ์ โดยพิจารณาความจําเป็ น
เบื ้องต้ นจากความพิการ เช่น อุปกรณ์เครื่ องช่วยเหลือ อุปกรณ์การฝึ กเดินและสื่อการเรี ยนการสอน
รถเข็น เครื่ องดูดเสมหะ รองเท้ าตัดสําหรับผู้พิการ เครื่ องช่วยพยุงตัวผู้พิการ และการฝึ กพูด
“ เราต้องเรี ยนรู้เรื ่องเครื ่องช่วยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคนพิการด้วย เช่น รถเข็นใช้ยงั ไง
ส่วนมากต้องอาศัยการเรี ยนรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ทีม่ าสอน อบรมนีไ้ ด้ทาให้เห็นความสาคัญทีต่ อ้
เรี ยนรู้เรื ่องแบบนี ้ แต่ถา้ มีของจริ งมาฝึ ก จะทาให้เข้าใจมากขึ้น” นาง ข (สมาชิกของศูนย์)
2.เรื่ องการบริหารเครื อข่าย
ด้ านเจตคติ ผู้เข้ าร่วมอบรมรับรู้ว่า การช่วยเหลือสนับสนุนไม่ใช่การสังเคราะห์ และยังคงมี
ความต้ องการให้ องค์กรสนับสนุน ต้ องการองค์ความรู้หลักการบริ หารของเครื อข่าย หลักการให้ ข้อมูล
เบื ้องต้ นกับพ่อแม่ที่มีลกู พิการรายใหม่ การให้ คําแนะนําและประสานงานที่สามารถสนับสนุนได้
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“เมือ่ ก่อนเห็นใครมีปัญหาเหมือนเรา แทบวิ่ งปรี ่ไปหาแล้วบอกให้ทาอย่างโน้นอย่างนี ้ โดย
ไม่ได้ดูว่าเขาต้องการไหม เรามักไปคิ ดแทน หรื อแทบทาแทน ภาระบางอย่างเลยมาตกอยู่ทีเ่ รา แต่เมือ่
ฟังอาจารย์แล้วทาในบทบาทของสนับสนุน มันช่วยแบ่งเบาภาระเราได้เยอะ และมีเวลาไปช่วยคนอืน่
มากขึ้น” นาง ป (สมาชิกของศูนย์)
ด้ านความรู้ ผู้เข้ าร่วมอบรมมีความรู้ด้านหลักการบริหารจัดการเครื อข่ายมากขึ ้น สามารถ
ให้ ความรู้แก่ผ้ อู ื่นได้ เข้ าใจ การประสานงาน การประชุมสมาชิกให้ ความรู้เรื่ องสิทธิ์ การบริการ และการ
รักษาพยาบาลของคนพิการ อธิบายให้ เข้ าใจและปฏิบตั ิติตามได้ ให้ คําแนะนําได้
ด้ า นทั ก ษะ ผู้ เข้ าร่ ว มอบรมสามารถวางแผนทํ า กิ จ กรรมการฝึ ก อย่ า งสมํ่ า เสมอเพื่ อ
พัฒนาการที่ดีขึ ้นสามารถอธิบายเรื่ องนวดฟื น้ ฟูให้ ความรู้ได้ ชดั เจนมากขึ ้นการดูแลให้ ความรู้ตามความ
พิการของแต่ละบุคคล สามารถถ่ายทอดแก่ผ้ ปู กครองนําปฏิบตั ิ สามารถสอนวิธีการฟื น้ ฟูและการใช้
ชีวิตประจําวัน การแนะนําให้ เข้ าใจ และการสื่อสารเรื่ องของสิทธิ์ ความเข้ าใจเรื่ องประเภทความพิการ
ของแต่ละบุคคล และสามารถพาลูกออกสูส่ งั คม
การสร้ างสัมพันธ์ ภาพในกลุ่ม สามารถทํากิจกรรมในกลุ่ม และแลกเปลี่ยนความคิดกันกับ
ครอบครัวอื่นได้ การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน การพูดคุยให้ คําปรึ กษา เข้ าใจสิ่งที่เกิดขึ ้นใน
สถานการณ์ตา่ ง ๆ
“เวลาเหนือ่ ย เบือ่ เซ็ง กับชีวิต หรื ออยากร้องไห้ ก็มีคนในศูนย์นีแ่ หละทีเ่ ราสามารถเล่าให้ฟัง
ได้ และรู้สึกว่าเขาเข้าใจ และช่วยกันให้กาลังใจกัน ทัง้ ๆที ่ไม่ใช่ญาติ พีน่ ้อง แต่เขาช่วยได้มากกว่าพี ่
น้องเราอีก กาลังใจหาได้จากทีน่ ี ่ ไม่มีอะไรกิ นทีน่ ีก่ ็ช่วยๆกัน ดูแลกัน” นาง ย (สมาชิกของศูนย์)
3. เรื่ องการประสานงาน
ผู้เข้ าร่ วมอบรมมีความพยายามในการเผชิญสถานการณ์ด้วยตนเอง แต่มกั จะสอบถามเมื่อ
เกิดข้ อสงสัยเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจมากขึ ้น โดยลักษณะของการสอบถามจะเป็ นการปรึ กษาปั ญหา
ร่วมกันกับสมาชิกในกลุม่ โดยถามเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวกับงานที่ผ้ เู ข้ าร่วมอบรมและเรื่ องที่จําเป็ น
ความรู้ ผู้เข้ าร่ วมอบรมมีความรู้ เกี่ ยวกับหน่วยงานที่ ให้ บริ การ ได้ แก่ สถานีอนามัย
โรงพยาบาล ศูนย์การเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เป็ นต้ น
“บางอย่ างเราไม่ รู้ เมื ่อก่ อนจะปล่ อยผ่านไป แต่พอเจอปัญหากับตัวเองแล้วไม่ รู้จะทาไง
เดี ๋ยวนี อ้ ะไรไม่รู้ก็ถาม และไม่สนว่าเขาจะว่าเราโง่รึป่าว มันช่วยได้เยอะเพราะคนที ่เราถามเขาอยู่กบั
เรื ่องนัน้ ๆ จริ ง ๆ ถ้าเราไปอ่านหนังสือมันไม่เข้าใจ” นาง อ (สมาชิกของศูนย์)
ทักษะ ผู้เข้ าร่วมอบรมมีความกล้ าในการเรี ยกร้ องสิทธิ์ เพื่อให้ คนพิการและคนที่เกี่ยวข้ องมี
สิทธิ์ ต่าง ๆ มากขึ ้นตามสิทธิ์ที่คนพิการจะได้ รับ และเข้ าถึงสิทธิ์ได้ โดยการติดต่อไปยังหน่วยงานตาม
เขตต่าง ๆ ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
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เทคนิคการประสานส่งต่อ ผู้เข้ าร่ วมอบรมจะบอกกล่าว และแนะนําจากประสบการณ์จริ ง
การสอบถามไปยังหน่วยงานในพื ้นที่รับผิดชอบ ประสานคนในกลุม่ แล้ วจึงส่งต่อไปยังเครื อข่าย โดย
เรื่ องที่มักมีการประสานงาน ได้ แก่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศัย การฝึ กอาชีพ
โรงเรี ยน(การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน) และโรงพยาบาล
รู ปแบบการค้ นหาหน่วยงานของผู้เข้ ารับการอบรมมีหลากหลายแนวทาง ได้ แก่ การถามไป
ยังองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง การค้ นหาข้ อมูลจาก อินเตอร์ เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ตา่ ง ๆ รวมทังการถามบุ
้
คคล
ในกลุม่ ผู้เข้ าร่วมอบรมสามารถพูดคุยให้ คําปรึกษาและให้ คําแนะนําในเรื่ องที่ผ้ รู ับบริ การต้ องการ เช่น
การกระตุ้นพัฒนาการ โดยสามารถค้ นหาข้ อมูลผ่านอินเตอร์ เน็ตได้
“เขาเห็นเรามี ลูกพิ การ และดูแลลูกได้ เวลาที ่มีคนมี ลูกพิ การเขาจะเข้ามาคุยมาถาม ทาให้
เรากล้าพูดด้วยความมัน่ ใจ และสามารถแนะนาเขาได้ หรื อบางคนทีเ่ รารู้ว่าเขาถูกเอาเปรี ยบเช่นเอาชื อ่
ลูกไปหาประโยชน์ ฉันเดิ นเข้าไปถามตรง ๆเลยว่า เอาไปทาอะไร แล้วลูกฉันจะได้ประโยชน์ อะไรบ้าง
มันคุม้ ค่ากันไหม” นาง ร (สมาชิกของศูนย์)
7. อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การทํางานที่เข้ มแข็งของแกนนําเครื อข่ายในศูนย์การเรี ยนรู้และฟื น้ ฟูเด็กพิการ จะประกอบไป
ด้ วยเรื่ อง เจตคติ ความรู้ และทักษะ ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับ การฝึ กเด็ก การบริหารเครื อข่าย และการ
ประสานงาน
ด้ านการฝึ กเด็กพิการ
แกนนําเครื อข่ายที่ทํางานกับครอบครัวเด็กพิการต้ อ งมีเจตคติในการฝึ กเด็กพิการโดยเชื่อว่า
เด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ มีความรู้ ในการฝึ กเด็กพิการ เกี่ยวกับเรื่ องสิทธิ์ของเด็กพิการ แนวทาง
พัฒนาลูก แนวทางการจัดการความเครี ยดให้ กับตนเอง สถานที่ฝึกลูก การนวดฟื ้นฟูเด็กพิการ การ
ดูแลชีวิตประจําวันของลูกพิการ สอดคล้ องกับศิ โรรัตน์ นาคทองแก้ ว (2544, หน้ า 47-48) กล่าวว่า
บทบาทหน้ าที่ของพ่อแม่ที่สําคัญในการดูแลเด็กพิการ เพื่อประโยชน์ในการเรี ยนรู้ และการปรับตัวทาง
สังคมมีการให้ ความเจริ ญเติบโตทางร่ างกายและจิตใจ ความเจริ ญทางด้ านร่ างกายเป็ นความจําเป็ น
อันดับแรกของชีวิต ในขณะที่เด็กยังหาเลี ้ยงตนเองไม่ได้ พ่อแม่ต้องมีความรับผิดชอบที่จะดูแลเรื่ อง
อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ดูแลยามเจ็บป่ วย ความเจริ ญทางจิตใจมีความสําคัญและจําเป็ นไม่แพ้ ความ
เจริ ญเติบโตทางร่างกาย สิ่งแรกที่ต้องการ คือ ความรู้สกึ มัน่ คงปลอดภัย โดยพ่อแม่มีความห่วงใยเอื ้อ
อาทร ทําให้ ลูกเจริ ญเติบโตขึน้ มาในบรรยากาศที่ เป็ นมิตร มีสมั พันธภาพที่ดีต่อกัน ความต้ องการ
ความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของที่ลกู ต้ องการจากพ่อแม่ ทําให้ เด็กสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่และ
สามารถนํามาใช้ เป็ นแบบอย่างในการปรับตัวเมื่อพบเจอปั ญหาต่าง ๆ เช่น การปรับตัว การเรี ยนรู้
ทางด้ านอาชีพที่ เหมาะสมกับระดับความสามารถและเชาวน์ ปัญญาเหล่านี ้ พ่อแม่สามารถเป็ นผู้ให้
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ความรู้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า อย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ ลู ก ได้ การอบรมสั่ ง สอนที่ สํ า คั ญ คื อ การปลู ก ฝั ง
ความสามารถในการควบคุมตัวเอง และความสามารถในการปรับตัวให้ ร้ ูจกั ควบคุมตัวเอง
ที่มาของความรู้สําหรับพ่อแม่ที่มีลกู พิการควรเป็ นความรู้ในตัวเองจากประสบการณ์ชีวิตจริ งที่
สามารถถ่ายทอดได้ ความรู้ จากภูมิปัญญา วัฒนธรรม เป็ นวิถีชีวิตของครอบครัว ที่มีการปฏิบตั ิมา
อย่างยาวนานจนเกิดองค์ความรู้ ความรู้ จากภายนอก มาจากแพทย์ที่ให้ การรักษาเด็กพิการ การเข้ า
ร่ วมอบรมวิธีการดูแล ซึง่ นําไปสู่แนวทางในการพัฒนาลูกให้ มีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้น สอดคล้ องกับแนวคิด
การรับรู้ (Perception) ซึง่ เป็ นกระบวนการของการตอบสนองต่อสิ่งเร้ าที่บคุ คลใส่ใจในสถานการณ์หนึง่
หรื อช่วงเวลาหนึ่ง แบ่ง ออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ รับ และส่วนที่ ร้ ู กล่าวคือ ส่วนที่ รับ มี ความ
เกี่ ยวข้ องกับการรั บสัมผัส สมองแปลความหมายของข้ อมูลที่ได้ จากสิ่งแวดล้ อม สถานการณ์ และ
ความรู้ สึก ในขณะนัน้ มาผสมผสานกับ ประสบการณ์ เ ดิ ม เป็ น การ รู้ และจึง ตอบสนองหรื อแสดง
ออกเป็ นพฤติกรรม ความเชื่อ แบบแผนการคิด หรื อความรู้ความเข้ าใจ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2539)
ดัง นัน้ ความรู้ ที่ พ่อแม่ไ ด้ รับ จะเกิ ดจากการได้ ลงมื อ ปฏิบัติจ ริ ง จึง จะมี ความเข้ าใจ และสามารถ
ถ่ายทอดไปสูผ่ ้ อู ื่นได้
นอกจากนันแกนนํ
้
าเครื อข่ายที่ทํางานกับครอบครัวเด็กพิการต้ อง มีทกั ษะในการให้ ความรู้กบั
คนในทีมการจัดการกับความเครี ยดที่มีลกู พิการ และการรับฟั งความคิดเห็ น เพื่อให้ เกิดการทํางาน
ประสานร่วมกันได้ อย่างต่อเนื่อง
ด้ านการบริหารจัดการสมาชิกเครือข่ ายหรือการจัดบริการ
แกนนําเครื อข่ายที่ทํางานกับครอบครัวเด็กพิการจะต้ องมีเจตคติในการบริ หารจัดการสมาชิก
เครื อข่ายหรื อการจัดบริ การ โดยมีจิตใจที่อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกั น เปิ ดใจ เข้ าใจ เห็นใจ
เชื่อมัน่ ในทีมงาน แบ่งปั นและมอบสิ่งดี ๆ ให้ เพื่อนร่ วมงาน จากงานวิจยั ของ ไพลิน คําไพริ นทร์
(2538, หน้ า 37-39) ศึกษาเรื่ อง สัมพันธภาพในครอบครัวกับการปรับตัวทางสังคมของบุคคลปั ญญา
อ่อนหลังการจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลราชานุกลู พบว่า สิ่งที่ ผ้ ปู กครองพึงกระทําเพื่อพัฒนาบุตรที่
พิการ โดยผู้ปกครองจะต้ องมีความรู้ความเข้ าใจในตัวของเด็กพิการ ยอมรับว่าการเป็ นผู้พิการนันเป็
้ น
เรื่ องธรรมดาที่อาจเกิดขึ ้นในครอบครัวใดก็ได้ ไม่หมกมุ่นครุ่ นคิดย้ อนหลังถึงสาเหตุในอดีต ไม่ควร
ลงโทษตนเองหรื อผู้อื่น เรี ยนรู้ เรื่ องของลูกทําให้ ลกู เข้ าใจพ่อแม่ และพ่อแม่เข้ าใจลูกในลักษณะที่เขา
เป็ นอยู่ รับรู้ ความต้ องการของลูกซึง่ มีพื ้นฐานเช่นเดียวกับคนปกติทวั่ ไป พาลูกออกสู่สงั คม ควรเข้ าใจ
สมรรถภาพของลูกโดยไม่เปรี ยบเทียบลูกกับเด็กทัว่ ไป ซึง่ ผลวิจยั ดังกล่าวอาจเป็ นข้ อจํากัดที่อาจจะเกิด
ขึ ้นกับเจตคติของครอบครัวที่มีเด็กพิการ ที่ทําให้ การทํางานเกิดอุปสรรคปั ญหาได้ ดังนันสิ
้ ่งที่แกนนํา
เครื อข่ายควรให้ ความเข้ าใจเบื ้องต้ นคือธรรมชาติของพ่อแม่ที่มีลกู พิการที่อาจแสดงออกทางอารมณ์ที่
เกิดจากความเครี ยด ความวิตกกังวลได้ เพื่อนําไปสูก่ ารยอมรับการเข้ าใจซึง่ กันและกัน
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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นอกจากนัน้ แล้ ว แกนนําเครื อข่ายควรมีความรู้ เกี่ยวกับการถ่ายทอดข้ อมูลสิทธิ์ ของผู้พิการ
และการส่งต่อและมีทกั ษะในการสังเกตสภาพแวดล้ อมของผู้พิการ เช่น คน สภาพบ้ าน สถานะความ
เป็ นอยูข่ องครอบครัวเพื่อนําไปสูก่ ารบริหารจัดการ การรวมกลุม่ ช่วยเหลือกันและกัน
ด้ านการประสานเชื่อมโยงทรัพยากร และเครือข่ ายที่เกี่ยวข้ องทัง้ ภายในและภายนอก
แกนนําเครื อข่ายที่ทํางานกับครอบครัวเด็กพิการจะต้ องมีเจตคติต่อการทํางาน โดยกล้ าที่จะ
เรี ยกร้ องสิทธิ์ที่จะได้ รับ มีความพยายามในการค้ นหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการช่วยเหลือเด็กพิการ
และครอบครั ว ที่ จะประสาน ส่ง ต่อเด็ก พิการให้ ได้ รับการพัฒนาตามศักยภาพที่ เหมาะสมการหา
ประสบการณ์ในการทํางานด้ านคนพิการ และมีสมั พันธภาพที่ดีต่อคนทุกกลุ่ม มีความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับ
เรื่ องการประสานเชื่อมโยงทรัพยากรและเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอก
้
และมีทกั ษะใน
การ สร้ างสัมพันธ์ภาพ ทักษะการสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ และการประสานงานกับคนในชุมชน
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ โคเลอร์ (Kohler, 1999) ได้ ศกึ ษาการให้ บริการการช่วยเหลือแก่เด็ก
พิการในวัยเด็กเล็กและครอบครัว ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาหลายอย่างที่เกิดจากการให้ บริ การ เช่น
ความยากลําบากในการเข้ าถึงการบริ การ ผู้ปกครองมีโอกาสน้ อยในการมีส่วนร่ วมกับการศึกษาของ
บุตร และปั ญหาเรื่ องความยากลําบากในการทํางานร่ วมกันระหว่างบุคลากรวิชาชีพและผู้ปกครอง
ดังนันสิ
้ ่งที่แกนนําควรให้ ความสําคัญ คือเรื่ องของการประสานงาน โดยเป็ นคนกลางที่เข้ าใจทังฝ่
้ ายที่
จัดบริ การ และฝ่ ายที่ รับบริ การ เพื่อนํ าไปสู่การได้ รับบริ การที่สอดคล้ องกับความต้ องการและการ
ให้ บริการที่เหมาะสม และยังคงไว้ ซงึ่ สัมพันธภาพที่ดีตอ่ กัน
จากการจัดฝึ กอบรมแกนนาเครื อข่ ายที่เข้ าร่ วมอบรม จํ านวน 12 คน พบว่า ในด้ าน
บุคลิกภาพของสมาชิกแกนนําเครื อข่าย โดยใช้ แนวคิดทฤษฎีทางด้ านจิตวิทยาทฤษฎีสมั พันธภาพ
ระหว่างบุคคล พบว่า สมาชิกแกนนําเครื อข่าย มีบคุ ลิกภาพประเภท ห่วงใยดูแลเอาใจใส่มากที่สดุ ซึง่
ผลการศึกษาเรื่ องบุคลิกภาพดังกล่าว มีประโยชน์ตอ่ การให้ บริ การผู้รับบริ การ สอดคล้ องกับการศึกษา
แนวคิดของโรเจอร์ (Roger, 1958) ได้ ทําการศึกษาวิจยั พบว่า บุคลิกภาพที่เหมาะสมของผู้ช่วยเหลือ
เป็ นเครื่ องมือที่สําคัญในการสร้ างบรรยากาศที่เอื ้ออํานวยให้ ผ้ รู ับบริ การพัฒนาไปสู่การยอมรับตนเอง
และการรู้จกั ตนเองมากขึ ้น โดยหากผู้ช่วยเหลือมีจิตใจ
ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงคะแนนก่อน-หลัง การอบรมการพัฒนาแกนนําเครื อข่าย สะท้ อนให้
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นผลมาจากโปรแกรมการอบรม ที่ถกู สร้ างจากการศึกษาประสบการณ์ของ
แกนนําที่มีประสบการณ์ซึ่งเป็ นสิ่งที่ทีมวิจยั ให้ ความสําคัญ โดยสอดคล้ องกับการศึกษาของ โรมาโน
(Romano, 1998) ได้ กล่าวว่า ผู้นํากลุ่มที่มีประสิทธิภาพจะผ่านประสบการณ์ในการฝึ กปฏิบตั ิ ทําให้
ทราบถึงสิ่งสําคัญและความจําเป็ นเกี่ยวกับเรื่ องนัน้ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านบทบาทการเป็ นผู้นํา
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
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กลุ่ม และการเป็ นสมาชิกกลุ่ม บทบาทในการเป็ นผู้เอื ้ออํานวย จึงจะทําให้ การช่วยเหลือดําเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และโคไนน์ และคณะ (Conyn, et al, 1993) ได้ กล่าวว่าในการเป็ นผู้ให้ การ
ช่วยเหลือที่ มีสมรรถนะนัน้ ควรจะต้ องมีความรู้ และทักษะในการให้ ความช่วยเหลือ รวมถึงการมี
ประสบการณ์ในการฝึ กปฏิบตั ิด้วย จึงจะเป็ นผู้ช่วยเหลือได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 3 กิจกรรมในระหว่างการฝึ กอบรม
เมื่อเปรี ยบเทียบภาพรวมของสมาชิกที่เข้ าอบรม สมาชิกส่วนมากมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนที่
ดี ขึ น้ คิ ด เป็ นร้ อยละ 75 ของผู้ เข้ าร่ ว มอบรม สื บ เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า ว ผู้ วิ จัย ให้
ความสําคัญกับโปรแกรมการฝึ กอบรมที่จะต้ องมีเรื่ องของเจตคติ ความรู้ และทักษะของผู้นําที่จะเป็ น
แกนนํา เนื่องจากเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของการฝึ กอบรม สอดคล้ องกับ นวลศิริ เปาโรหิตย์ (2527,
หน้ า 131) กล่าวว่า เจตคติเป็ นผลรวมของความเข้ าใจ ความรู้ สกึ และแนวโน้ มในการตอบโต้ ของเรา
ต่อบุคคล วัตถุ หรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ส่วนความเข้ าใจอาจแสดงออกมาในรู ปของทักษะด้ าน การให้
ความหมาย การแสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและข้ อสรุป และเรื่ องของทักษะเป็ นปั จจัยสําคัญที่
ส่ง ผลให้ เกิ ดการเปลี่ย นแปลงพฤติกรรมของผู้รับบริ การ โดยจํ าเป็ น ต้ องอาศัยความสัมพัน ธ์ ที่ ดีที่
เอื ้ออํานวยให้ เกิดความไว้ วางใจและความร่วมมือร่วมใจกัน
หลังจากระยะติดตามผล 3 เดือน พบว่าสมาชิ กที่เข้ าอบรมแกนนําเครื อข่ายได้ ขยายศูนย์การ
เรี ยนรู้และฟื น้ ฟูเด็กพิการไปในพื ้นที่ชมุ ชนตามพื ้นที่ที่พกั อาศัยของตนเอง อีก 3 พื ้นที่ คือเขตสวนหลวง
เขตลาดกระบัง และเขตคลองสามวา โดยได้ รับความอนุเคราะห์สถานที่จากชุมชน ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึง
ความมั่น ใจในศัก ยภาพของตนเองและจากชุ ม ชนเพิ่ ม มากขึ น้ ในด้ า นองค์ ค วามรู้ ทัก ษะ และ
ประสบการณ์ ซึ่งการที่ได้ รับการเสริ มพลังจากการยอมรับของคนในชุมชน เป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญ
ของการเป็ นแกนนําที่มีความเข้ มแข็ง และเป็ นไปตามผลที่คาดว่าจะได้ รับของการวิจยั ในเชิงพัฒนา คือ
เพื่อให้ เกิดแกนนําใหม่ที่เข้ มแข็ง สามารถทํางานกับเครื อข่ายได้ เกิดการประสานงานและทํางานเป็ น
เครื อข่ายที่เข้ มแข็ง โดยทํางานร่ วมกันกับกลุ่มครอบครัวเด็กพิการ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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อย่างยัง่ ยืน แต่แกนนํายังคงต้ องมี “ระบบที่ปรึกษา”เพื่อให้ ความช่วยเหลือและสร้ างพลังความคิดใน
การแก้ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในศูนย์การเรี ยนรู้และฟื น้ ฟูเด็กพิการในพื ้นที่ชมุ ชน

ภาพที่ 4 การประชุมกลุม่ หลังจากระยะติดตามผล 3 เดือน
ดังนัน้ ความสําเร็ จในการให้ บริ การ และประสิทธิภาพของการให้ บริ การของศูนย์การเรี ยนรู้
และฟื น้ ฟูเด็กพิการ จึงควรพิจารณาจากองค์ประกอบ ของเจตคติ ความรู้ และทักษะ ในการนําไปใช้ ใน
การจัดฝึ กอบรมแกนนําเครื อข่าย พร้ อมทังจะต้
้ องเรี ยนรู้ ทําความเข้ าใจและฝึ กฝนทักษะต่างเพื่อให้ เกิด
ความชํานาญ
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
7.1 สร้ างแนวทางหรื อมีแนวทางสนับสนุนการรวมกลุม่ เพื่อช่วยพ่อแม่ในการดูแลลูกพิการใน
รูปแบบการรับดูแลชัว่ คราว ในกรณีที่มีความจําเป็ นที่ผ้ ปู กครองไม่สามารถดูแลลูกในระยะสันได้
้ อาจ
เนื่องด้ วยเหตุผลจากความเจ็บป่ วย หรื อมีภาระต้ องไปทําภารกิจหน้ าที่บางอย่าง
7.2 เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ โดยตรงกับพ่อแม่ที่มีลกู พิการเพื่อให้ เข้ าถึงการรับรู้ สิทธิ
สํ า หรั บ เด็ ก พิ ก าร เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ พ่ อ แม่ ใ ช้ บ ริ ก ารเพื่ อ ลดค่ า ใช้ จ่ า ยในชี วิ ต ประจํ า วัน ตาม
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
7.3 ควรมีจุดประสานในระดับท้ องถิ่นที่มีความชัดเจนเพื่ อให้ ความช่วยเหลือ ซึ่งเป็ นการ
ให้ บริ การเพื่อ อํานวยความสะดวกให้ คนพิการสามารถมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น โดยทําหน้ าที่ในการให้
ความรู้ การประสานงานเพื่อให้ เข้ าถึงบริการ
7.4 ควรมีการสํารวจความต้ องการการเรี ยนรู้ของพ่อแม่ เพื่อนําไปสูก่ ารสร้ างหลักสูตรการให้
ความรู้ และพัฒนาพ่อแม่ที่มีลกู พิการ
7.5 ให้ การสนับสนุนให้ มีการรวมกลุม่ พ่อแม่ ทังด้
้ านบุคลากรวิชาชีพ หรื องบประมาณในการ
สนับสนุนเพื่อเป็ นเครื อข่าย ในการช่วยเหลือครอบครัวโดยให้ ข้อมูลแก่ครอบครัวที่มีความทุกข์ใจ ให้
สามารถรับมือกับสมาชิกที่ มีความพิการ สามารถเข้ าถึงสิทธิ ตามกฎหมาย ทรั พยากรที่ สนับสนุน
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ครอบครัวได้ สร้ างระบบสนับสนุน ในกรณีที่ศนู ย์ได้ มีการพัฒนาสมาชิก และสมาชิกมีศกั ยภาพในการ
ให้ ความช่ ว ยเหลื อ คนพิ ก ารในชุ ม ชุ น เพื่ อ สร้ างขวัญ กํ า ลัง ใจในการทํ า งาน โดยสนับ สนุ น เป็ น
งบประมาณ สิทธิสวัสดิการทางสังคม หรื อประกาศเกียรติคณ
ุ เพื่อเชิดชู ทังในรู
้ ปแบบองค์กร และตัว
บุคคล
8. กิตติกรรมประกาศ
บทความนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการวิจยั เรื่ อง การศึกษารูปแบบการทํางานอย่างเข้ มแข็งของ
แกนนํ าเครื อข่ายในศูนย์ การเรี ยนรู้ และฟื ้นฟูเด็กพิการ ได้ รับทุนสนับสนุน การวิจัยจาก สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว,) ฝ่ ายวิจยั เพื่อท้ องถิ่น และมูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ประเทศไทย (trip) ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่กรุ ณาให้ คําแนะนําปรึ กษาตลอดจน
ปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่ องต่าง ๆ ด้ วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ขอขอบคุณทีมนักวิจยั และสมาชิกศูนย์
การเรี ยนรู้และฟื น้ ฟูเด็กพิการมีนบุรี ที่ร่วมสร้ างพลังทางความคิดที่ทําให้ งานวิจยั เสร็จสมบูรณ์
เอกสารอ้ างอิง
นวลศิริ เปาโรหิตย์. (2527). จิ ตวิ ทยาสังคมเบือ้ งต้น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ไพลิน คําไพรินทร์ . (2538). สัมพันธภาพในครอบครัวกับการปรับตัวทางสังคมของบุคคลปัญญาอ่อนหลัง
การจาหน่ายออกจากโรงพยาบาลราชานุกูล. วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาบัณฑิต กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ศิโรรัตน์ นาคทองแก้ ว. (2544). ความพร้อมของผูป้ กครองในการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนทีบ่ า้ น.
วิทยานิพนธ์สงั คมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. (2539). การปรับพฤติ กรรม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Conyne, R. R., Wilson, F. R., Kline, W. B., Morran, D. K., & Ward, D. C. (1993). Training
Group Workers: Implications of The New ASGW Training Standards for Training
Practice. The Journal for Specialists in Group Work, 18, 11-23.
Kohler, F. (1999). Examining the services received by young children with autism and their
families: A survey of parent responses. Focus on Autism and Other Developmental
Disorders, 14, 150-159.
Roger, Carl R. (1958). Client-Centered Theory. Boston: Houghton Mifflin.
Romano, John L. (1998). Simulated Group Counseling: An Experiential Training Model for
Group Work. The Journal for Specialists in Group Work, Vol. 23(2), June
1998, 119-132.
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

137

มุมมองเชิงลึกต่ อการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตสิ ่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 มาตรา 35 ของสถานประกอบการ1
รื่ นฤดี ชอบผล1, 2*, ทวี เชื ้อสุวรรณทวี3 , อาดัม นีละไพจิตร4
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ ความเข้ าใจ ของสถาน
ประกอบการและคนพิการที่มีต่อพระราชบัญญัติสง่ เสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
มาตรา 35 ใช้ วิธีวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดย
มีกลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
39 คน ประกอบด้ วย 3 กลุ่มคือ ตัวแทนจากสถานประกอบการในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร จํานวน 9 คน คนพิการหรื อผู้ดแู ล คนพิการ จํานวน 8 คน และกลุม่ ผู้เกี่ยวข้ องจาก
ตัวแทนภาครัฐ เอกชน องค์กรคนพิการทุกประเภทความพิการจํานวน 22 คน เครื่ องมือที่ใช้ เก็บข้ อมูล
คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ผลการศึกษาพบว่า สถานประกอบการและคนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการยังขาดความรู้ ความ
เข้ าใจต่อพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 35 เนื่องจาก
ขาดการประชาสัมพันธ์ และให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องกับสถานประกอบการและคนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการ
คนพิการประเภทร่ างกาย และพิการทางการเห็น มีการรั บรู้ เข้ าใจได้ ครอบคลุมมากกว่าคนพิการ
ประเภทอื่น ๆ
ข้ อเสนอแนะ ควรสร้ างความรู้ความเข้ าใจโดยการประชาสัมพันธ์เรื่ องคนพิการหรื อความพิการ
สิทธิประโยชน์ ให้ สถานประกอบการ และคนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการ โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับ
อาชีพและการจ้ างงานโดยผ่านช่องทางบริ การสื่อสาธารณะ และองค์กรภาครัฐควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ี
ส่วนได้ สว่ นเสียทุกฝ่ ายเข้ ามามีสว่ นร่วมในการแก้ ไขระเบียบปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
คาสาคัญ : กฎหมาย, นโยบาย, พิการ, สถานประกอบการ, การจ้ างงาน, อาชีพ
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Deep Perspective towards Compliance with Section 35 of Persons with Disabilities
Empowerment Act 2007 of Companies1
Ruenrudee Chobpho1, 2*, Tavee Cheausuwantavee3 , Adam Neelapaijit4
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.
Keywords: law, policy, disability, company, employment, career
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1. ที่มาและความสาคัญ (Introduction)
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้ มีการบัญญัติ
สาระสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิทางด้ านอาชีพและการจ้ างงานของคนพิการ มาตรา 35 ผู้ประกอบการ
สามารถที่จะดําเนินการส่งเสริ มอาชีพคนพิการโดย สามารถให้ สมั ปทาน จัดสถานที่ในการจําหน่าย
สินค้ าหรื อบริการให้ กบั คนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการ จัดจ้ างเหมาช่วงงาน ฝึ กงาน สนับสนุนล่ามภาษา
มือ สนับสนุนเทคโนโลยีและสิง่ อํานวยสิง่ อํานวยความสะดวก หรื อให้ ความช่วยเหลืออื่นได้ แก่คนพิการ
หรื อผู้ดแู ลคนพิการ เพื่อทําให้ ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องอาชีพและการจ้ างงานคนพิการสามารถทําให้
คนพิการมีรายได้ และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
จากผลการสํารวจของกระทรวงแรงงานในปี พ.ศ. 2558 พบว่ามีตําแหน่งงานที่เป็ นสัดส่วนต้ อง
จ้ างคนพิการประมาณ 30,000 คนทัว่ ประเทศ (สุพล บริ สทุ ธิ์, 2557) ซึง่ ในพระราชบัญญัติสง่ เสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 ในมาตราที่เกี่ยวข้ องกับการจ้ างงานคนพิการ ได้ แก่ มาตรา
33, 34, และ 35 นัน้ ในมาตรา 33 กําหนดให้ สถานประกอบการรับคนพิการเข้ าทํางานในอัตราส่วนที่
เหมาะสมกับผู้ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ แต่การปฏิบตั ิตามมาตรา 33 นัน้ มีข้อจํากัดทังความ
้
พร้ อมของนายจ้ างและศักยภาพของคนพิการ (ทวี เชื ้อสุวรรณทวี, 2554; จิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ, 2556;
Kaye, H.S., et al., 2011) ดังนี ้ (1) มีการประกาศรับสมัครคนพิการเข้ าทํางานแล้ ว แต่ไม่มีคนพิการ
มาสมัครงาน (2) คนพิการไม่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตามลักษณะงานและไม่มีตําแหน่งงานที่เหมาะสม
กับคนพิการ (3) ไม่ทราบรายละเอียดการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ช่องทาง/แหล่งการขอรับสมัครคนพิการ
(4) ไม่มีรายชื่อคนพิการที่พร้ อมทํางานในสถานประกอบการ (5) ไม่ทราบว่ามีกฎหมายเรื่ องการจ้ าง
งานคนพิการ และ (6) คนพิการเป็ นภาระ ดังนัน้ การปฏิบตั ิตามมาตรา 34 คือให้ สถานประกอบการ
ส่งเงินเข้ ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงเป็ นทางเลือกที่ง่ายที่สดุ ทว่า ผลจากการ
ส่งเงินเข้ ากองทุนส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของสถานประกอบการนันคื
้ อคนพิการและ
นายจ้ างแทบไม่ได้ รับประโยชน์จากผลบังคับของกฎหมายนี ้ กล่าวคือ คนพิการยังไม่ได้ รับการจ้ างงาน
จากสถานประกอบการเพิ่มขึ ้น ในขณะเดียวกัน สถานประกอบการก็ต้องรับภาระในการส่งเงินเข้ า
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามประกาศกฎหมายที่มีผลบังคับให้ ปฏิบตั ิ
จากสถานการณ์ ดงั กล่าว ทําให้ ผ้ ูวิจัยต้ องการที่จะศึกษาเชิงลึกว่าสถานการณ์ ที่เป็ นอยู่ ณ
ปั จจุบนั และข้ อมูลเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 35 เป็ นอย่างไร สถานประกอบการและคนพิการมีการรับรู้ เข้ าใจ
เกี่ ยวกับสิท ธิ ประโยชน์ ของพระราชบัญญัติส่ง เสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ. 2550
มาตรา 35 มากน้ อยเพียงใด
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2. วัตถุประสงค์ (Objective of the study)
เพื่อศึกษาการรับรู้ ความเข้ าใจ ของสถานประกอบการและคนพิการที่มีต่อพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 35
3. นิยามศัพท์ (definitions)
1. การรับรู้ ความเข้ าใจ หมายถึง ความรู้ ความเข้ าใจต่อพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 35 ในมุมมองสถานประกอบการ คนพิการ
2. สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ซงึ่ ผู้ประกอบการใช้ ประกอบกิจการเป็ นประจําและให้
หมายความรวมถึงสถานที่ซึ่งใช้ เป็ นที่ผลิตหรื อเก็บสินค้ าเป็ นประจําด้ วย และมีพนักงานหรื อลูกจ้ าง
ตังแต่
้ 100 คน ขึ ้นไป(www.mol.go.th, 2558)
3. ประเภทความพิ ก าร หมายถึ ง หลัก เกณฑ์ ก ารแบ่ง ประเภทความพิ ก ารตามประกาศ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 จัดแบ่งความพิการออกเป็ น 7
ประเภท ได้ แก่ ความพิการทางการมองเห็น ความพิการทางการได้ ยินหรื อสื่อความหมาย ความพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรื อทางร่ างกาย ความพิการทางจิตใจและพฤติกรรม ความพิการทางสติปัญญา
ความพิการทางการเรี ยนรู้ ความพิการทางออทิสติก
4. ผู้ดแู ลคนพิการ หมายถึง บิดา มารดา บุตร สามีภรรยา ญาติพี่น้อง หรื อ บุคคลอื่นใดที่รับ
ดูแลหรื ออุปการะคนพิการ (http://nep.go.th/th/node/446)
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ของสถานประกอบการในพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร ในมุมมองเชิงลึกของ
สถานประกอบการ และคนพิ ก าร สิ่ ง ที่ ต้ องการศึ ก ษาประกอบด้ วยระดั บ การรั บ รู้ เข้ าใจต่ อ
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ได้ แก่ ความรู้ ความ
เข้ าใจต่อลักษณะหรื อประเภทการสนับสนุนอาชีพคนพิการ ได้ แก่ ให้ สมั ปทาน จัดสถานที่จําหน่าย
สิ น ค้ าหรื อ บริ ก าร จั ด จ้ างเหมาช่ ว งงาน ฝึ กงาน ให้ ความช่ ว ยเหลื อ อื่ น ใด ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใน
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35
5. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิ จัย นี เ้ ป็ นงานวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการวิ จัย เลื อ กแบบเจาะจง (purposive
sampling) คือเลือก ตามลักษณะตัวแทนที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริ ม
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และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 และปฏิบตั ิงานด้ านกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม จํานวน 36 คน ดังนี ้
1. ตัวแทนจากสถานประกอบการที่มีพนักงานหรื อลูกจ้ างจํานวน 100 คนขึ ้นไป และ
สถานประกอบการต้ องมีสํานักงานตังอยู
้ ่ในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 9
คน
2. คนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการทุกประเภทความพิการที่มีภมู ิลําเนาอยู่ในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร จํานวน 7 คน
3. ผู้เกี่ยวข้ อง จํานวน 20 คน ประกอบด้ วย
- ตัวแทนจากภาครัฐ ได้ แก่ ตัวแทนจากกระทรวงแรงงาน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ตัวแทนจากสํานักงานจัดหา
งานในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 คน
- ตัวแทนจากภาคเอกชน เช่น ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรม ตัวแทนจาก
สมาคม/มูล นิ ธิ ซึ่ง ทํ าหน้ าที่ ป ระสานงานระหว่า งคนพิการ/ผู้ดูแลคน
พิ ก ารและสถานประกอบการให้ ไ ด้ ดํ า เนิ น การตามพระราชบัญ ญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 จํานวน
5 คน
- ตัวแทนจากองค์กรคนพิการทุกประเภทความพิการ จํานวน 7 คน
เครื่ องมือวิจยั : ใช้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกจํานวน 12 ข้ อ เกี่ยวกับความรู้ความเข้ าใจและปั ญหาอุปสรรค
ของคนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการ และสถานประกอบการต่อ พรบ.ส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 35
วิธีการเก็บข้ อมูล สัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างคนละประมาณ 30 นาที
การวิเคราะห์ข้อมูล: ใช้ วิธีการตีความ ถอดรหัส และวิพากษ์ เพื่อหาข้ อสรุปด้ วยแนวคิดทฤษฎี
6. ผลการวิจัย
จากการศึกษาการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.
2550 มาตรา 35 โดยใช้ การสัมภาษณ์ เชิงลึกกับตัวแทนสถานประกอบการที่ได้ ปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 จํานวน 9 คน
สัมภาษณ์เชิงลึกคนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการที่เคยได้ รับการสนับสนุนอาชีพตามประเภทหรื อลักษณะ
การสนับสนุนที่ระบุไว้ ในกฎหมายจํานวน 7 คน สัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนจากภาครัฐจํานวน 8 คน
สัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนจากภาคเอกชนจํา นวน 6 คน สัมภาษณ่เชิงลึกตัวแทนจากองค์กรคนพิการแต่
ละประเภทจํานวน 8 คน มีข้อค้ นพบจําแนกรายละเอียดได้ ดงั ต่อไปนี ้
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6.1 การรั บรู้ เข้ าใจของนายจ้ างหรื อสถานประกอบการ ต่อพระราชบัญญัติส่งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 สถานประกอบการหรื อนายจ้ าง หรื อบุคลากรใน
สถานประกอบการยังขาดความรู้ความเข้ าใจต่อประเภทและลักษณะของพระราชบัญญัติส่งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 จึงทําให้ สถานประกอบการขาดข้ อมูลในการ
ตัดสินใจที่จะเลือกดําเนินการสนับสนุนอาชีพคนพิการตามความเหมาะสม ตามความจําเป็ น และขาด
ประสิทธิ ภาพ กล่าวคือคนพิการหรื อผู้ดูแลคนพิการยังไม่สามารถใช้ ประโยชน์ จากสิทธิ์ ที่ได้ รับตาม
พระราชบัญญัติสง่ เสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ได้ เต็มที่ เช่น สถาน
ประกอบการสนับสนุนอาชีพคนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการในลักษณะการให้ สมั ปทานกับคนพิการหรื อ
ผู้ดแู ลคนพิการโดยให้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าตาม เพื่อให้ คนพิการนําเครื่ องใช้ ไฟฟ้าไปจําหน่าย แต่คนพิการที่
ได้ รับการให้ สมั ปทาน ไม่มีความรู้ ในเรื่ องการขายของอย่างไรเพื่อให้ เกิดกําไร คนพิ การเพียงรู้ ว่า มีคน
ให้ ของขาย ได้ เงินมาบ้ างเพื่อเลี ้ยงครอบครัวบ้ างก็พอแล้ ว
“ขายราคาเท่าทุน คนไม่มีเงินก็ให้ เขาผ่อนไปบ้ าง เขาให้ มาขายได้ เงินมาบ้ างดีกว่าไม่ได้ อะไร
เลย เพราะเมื่อก่อนฉันได้ แค่เบี ้ยคนพิการ ไม่มีเงินก็ไปร้ องเพลง” (คุณจา, สัมภาษณ์, 2560)
จากคํากล่าวข้ างต้ น สะท้ อนให้ เห็นว่า สถานประกอบการขาดความรู้ความเข้ าใจเรื่ องระเบียบ
การให้ สมั ปทาน ซึง่ ในรายละเอียดการปฏิบตั ิ หากมีการให้ สมั ปทานตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 นอกจากการดําเนินการให้ สมั ปทานตามสัญญา
แล้ ว สถานประกอบการยังต้ องให้ ความรู้ เรื่ องของการตลาด ขายอย่างไรให้ เกิดกําไร จึงจะปฏิบตั ิตาม
สัญ ญาอย่ า งสมบู ร ณ์ ในลัก ษณะของการให้ ส ถานที่ จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก าร พบว่ า มี ส ถาน
ประกอบการให้ สถานที่คนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการในการจําหน่ายสินค้ าและบริ การในลักษณะต่าง ๆ
เช่น จัดให้ มีพืน้ ที่ ก ารขายสลากกิ น แบ่งรั ฐบาลบริ เวณหน้ าสํานักงาน ให้ สถานที่ เปิ ดร้ านนวดแผน
โบราณ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ พูดคุยพบว่า การจัดสถานที่จําหน่ายสินค้ าให้ คนพิการหรื อผู้ดูแลคน
พิการ สถานประกอบการมีความสะดวกในกรณีที่สถานประกอบการมีพื ้นที่ภายในบริ เวณที่สํานักงาน
ตัง้ อยู่ แต่ในกรณี สถานประกอบการที่ มีข้อจํ ากัดเรื่ องบริ เวรณพืน้ ที่ สํานักงานที่ ไม่สามารถให้ การ
สนับสนุนคนพิการได้ สถานประกอบการยังไม่เข้ าใจว่าในทางระเบียบปฏิบตั ิสามารถเช่าพื ้นที่ภายนอก
องค์กรเพื่อให้ คนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการมีพื ้นที่จําหน่ายสินค้ าและบริ การได้ โดยสถานประกอบการ
ยังคงปฏิบัติอยู่ในกรอบระเบียบของพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.
2550 มาตรา 35 ประเด็นการจ้ างเหมาบริ การ พบว่าในขณะนี ้มีจํานวนสถานประกอบการให้ ความ
สนใจสนับสนุนอาชีพคนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการในลักษณะนี ้จํานวนมาก จากการสัมภาษณ์ตวั แทน
จากสถานประกอบการแห่งหนึ่งที่ดําเนินการสนับสนุนอาชีพคนพิการลักษณะนี ้พบว่า นายจ้ างขาด
ความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องระเบียบในการจ่ายเงินให้ คนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการ การจ้ างเหมาเป็ นการ
จ้ างผ่ า นองค์ ก รซึ่ ง ทํ า หน้ าที่ ป ระสานเชื่ อ มโยงระหว่ า งคนพิ ก ารหรื อ ผู้ดูแ ลคนพิ ก ารและสถาน
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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ประกอบการให้ ได้ ใช้ สิทธิ์ สถานประกอบการและคนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการขาดข้ อมูลในการเข้ าถึง
สิทธิ์ได้ ด้วยตนเองระหว่างคู่สญ
ั ญา ลักษณะดังกล่าวทําให้ เกิดช่องว่างระหว่างนายจ้ างกับคนพิการ
หรื อผู้ดแู ลคนพิการ กล่าวคือ นายจ้ างก็จะทราบเพียงว่ามีตวั กลางเป็ นผู้ดําเนินการทุกอย่างให้ โดยเริ่ ม
ตังแต่
้ การสรรหาคนพิการ การยื่นเอกสารสัญญา จนถึงการจ้ าง ซึ่งสถานประกอบการและคนพิการมี
โอกาสที่จะพบกันเพื่อเรี ยนรู้ ทําความเข้ าใจว่าคนพิการสามารถทํางานในลักษณะต่างๆได้ น้อย ซึ่งไม่
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ปลายทางของพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.
ตรา 35 ซึง่ ท้ ายที่สดุ แล้ วต้ องการนําคนพิการและสถานประกอบการไปสูก่ าร “จ้ างงาน” ตามมาตรา 33
อีกประการหนึง่ การ “จ้ างเหมาช่วงงาน” ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 มาตรา 35 กําลังถูกปรากฏการณ์ “สังคมประชารัฐ” ซึง่ มีแนวโน้ มที่สถานประกอบการจะ
เลือกดําเนินการผ่านองค์กรหรื อมูลนิธิตา่ ง ๆ ในการสนับสนุนอาชีพคนพิการในลักษณะนี ้ โดยมีหน้ าที่
จ่ายค่าตอบแทนเป็ นเงินตามมูลค่าสัญญาที่ กฎหมายกํ าหนด ไม่สามารถดําเนินการได้ ด้วยสถาน
ประกอบการเอง ดังคํากล่าวของตัวแทนสถานประกอบการแห่งหนึง่ กล่าวว่า
“โดยหน่วยงานของเรา เราอยากจ้ างคนพิการนะครับแต่เราก็มีข้อจํากัดที่ว่าเราหาคนพิการที่มี
คุณสมบัติตรงกับลักษณะงานของเราไม่ได้ เราจึงจ่ายเงินจ้ างผ่านมูลนิธิ” (คุณกบ, สัมภาษณ์, 2560)
จากการให้ สมั ภาษณ์ดงั กล่าวทําให้ อนุมานได้ ว่า สถานประกอบการเข้ าใจว่า “การจ้ างเหมา
ช่วงงาน” คือการที่สถานประกอบการได้ ดําเนินการจ้ างคนพิการแล้ ว ซึง่ ในทางปฏิบตั ิการจ้ างเหมาช่วง
งานไม่ใช่การจ้ างงานที่ระบุไว้ ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550
มาตรา 33 ซึ่งมีรายละเอียดรู ปแบบการทําสัญญาที่แตกต่างกันโดยสิ ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลตอบแทนหรื อสิ่งจูงใจที่สถานประกอบการจะได้ รับจากการดําเนินการจ้ างคนพิการตามมาตรา 33
คือการได้ ลดหย่อนภาษี แต่การดําเนินการจ้ างเหมาช่วงงานตามมาตรา 35 สถานประกอบการเพียงแค่
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และไม่ใช่ “การจ้ าง” ที่สามารถแทนหรื อรวมกับมาตรา 33 ได้ ในสาระสําคัญตาม
ข้ อกฎหมาย
6.2 การฝึ กงาน จากการสัมภาษณ์ตวั แทนสถานประกอบการที่สนับสนุนอาชีพคนพิการตาม
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ในลักษณะการฝึ กงาน
พบว่าสถานประกอบการไม่สามารถดํา เนิ น การฝึ กงานได้ โ ดยสถานประกอบการเอง แต่เป็ น การ
ดําเนินการผ่านสมาคมหรื อมูลนิ ธิซึ่งทํ าหน้ าที่ เป็ นตัวกลางในการสรรหาคนพิการ จัดทํ าหลักสูตร
รวมถึงการจัดฝึ กอบรม โดยได้ รับการสนับสนุนงบประมาณตามมูลค่าสัญญาที่สถานประกอบการต้ อง
จ้ างคนพิการและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่สถานประกอบการต้ องจ่ายเพื่อดําเนินการฝึ กงานให้ คนพิการหรื อ
ผู้ดูแลคนพิการ จากการสัมภาษณ์ พูดคุยกับตัวแทนสถานประกอบการแห่งหนึ่งที่ เลือกดําเนินการ
สนับสนุนอาชีพคนพิการในลักษณะการฝึ กงาน
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“ก่อนหน้ านี ้ทางบริ ษัทเราส่งเงินเข้ ากองทุนส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการครับ แต่
พอมีองค์กรมานําเสนอโครงการกับเรา ทางเราจึงเห็นว่าเลือกสนับสนุนให้ องค์กรดําเนินการฝึ กให้ คน
พิการทําขนม เราได้ เห็นว่าเงินของเราไปถึงคนพิการจริ ง ๆ ครับ คือเงินของเราได้ ไปซื ้อแป้ง ซื ้ออุปกรณ์
แล้ วเราได้ เห็นวัสดุจริ งๆ ดีกว่าการจ่ายเงินเข้ ากองทุนซึง่ เราไม่มีโอกาสได้ เห็นครับว่าเงินของเราถูกใช้
จ่ายไปในด้ านช่วยเหลือคนพิการจริงหรื อเปล่า” (คุณไก่, สัมภาษณ์, 2559)
จากข้ อความข้ างต้ นจะเห็นว่า สถานประกอบการยังไม่มีความรู้ ความเข้ าใจและไม่สามารถ
ดําเนินการฝึ กงานได้ ตามลักษณะงานที่สถานประกอบการต้ องการได้ การฝึ กงานให้ ค นพิการโดยผ่าน
องค์กรเป็ นการฝึ กตามหลักสูตรหรื องานที่องค์กรหรื อตัวแทนองค์กรคิดว่าคนพิการสามารถทําได้ หาก
ดําเนินการฝึ กไปแล้ วแต่ไม่ว่าจะเป็ นอาชีพอิสระหรื อการเข้ าสู่การจ้ างงานในสถานประกอบการ คน
พิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการมีความจําเป็ นต้ องเรี ยนรู้เทคนิคและประสบการณ์ที่เอื ้อต่อการประกอบอาชีพ
อีกหลายประการ เช่น ทักษะทางสังคม ความรู้เรื่ องการตลาด การบริหารจัดการดังข้ อพิจารณาที่ระบุไว้
ในคูม่ ือการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35
6.3 การให้ ความช่ วยเหลืออื่นใด ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 35 เป็ นรูปแบบการสนับสนุนอาชีพคนพิการที่มีลกั ษณะระเบียบที่เปิ ดกว้ าง
สํ า หรั บ สถานประกอบการ ซึ่ ง ลัก ษณะระเบี ย บดัง กล่ า วมี ทัง้ ข้ อ ดี แ ละข้ อ ด้ อ ย ข้ อ ดี ก็ คื อ สถาน
ประกอบการมีทางเลือกที่หลากหลายนอกเหนือไปจากการสนับสนุนอาชีพในลักษณะที่กล่าวมาแล้ ว
เช่น สามารถร่ วมลงทุนกับคนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการในการประกอบกิจการเพื่อสร้ างอาชีพให้ คน
พิการได้ แต่จากการสัมภาษณ์ ตวั แทนสถานประกอบการที่ดําเนินการสนับสนุนอาชีพคนพิการตาม
ลักษณะการให้ ความช่วยเหลืออื่นใดพบว่า การสนับสนุนดังกล่าวสามารถตีความตามลักษณะระเบียบ
เป็ นรู ปแบบการให้ สมั ปทานก็ได้ ซึง่ การสนับสนุนอาชีพในรูปแบบดังกล่าวยังมีลกั ษณะซํ ้าซ้ อนกับการ
สนับสนุนอาชีพที่ระบุอยู่ในระเบียบอยู่แล้ ว เช่น การให้ ความช่วยเหลืออื่นใดที่สถานประกอบการทํา
สัญญากับคนพิการสามารถตีความเป็ นการให้ สมั ปทานก็ได้ เพราะการให้ การสนับ สนุนในสัญญาเป็ น
ลักษณะการให้ สินค้ าไปขาย การให้ เช่า เป็ นต้ น ซึ่งยังไม่มีความหลากหลายและการตีความลักษณะ
การดําเนินการของมาตรา 35 ในรูปแบบการช่วยเหลืออื่นใดในปั จจุบนั ยังมีระเบียบที่ไม่ชดั เจน สถาน
ประกอบการบางแห่งให้ การสนับสนุนไปโดยไม่ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ว่าได้ ดําเนินการไปแล้ ว คนพิการจะ
ได้ ประโยชน์ในด้ านอาชีพหรื อไม่ เพียงแต่เป็ นการเปลี่ยนจากรูปแบบการส่งเงินเข้ ากองทุนส่งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็ นการจ่ายเงินผ่านองค์กรตัวแทนหรื อจ่ายเงินให้ คนพิก ารหรื อผู้ดแู ลคน
พิการเท่านัน้
6.4 การรั บรู้ เข้ าใจของคนพิการหรื อผู้ดูแลคนพิการต่อพระราชบัญญัติส่งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 พบว่าคนพิการยังไม่มีความรู้ ความเข้ าใจต่อ
พระราชบัญญัติสง่ เสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ทังที
้ ่คนพิการ/ผู้ดแู ล
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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คนพิการเหล่านันใช้
้ สิทธิ์อยู่แต่จากการพูดคุยสัมภาษณ์คนพิการ/ผู้ดแู ลคนพิการที่ได้ รับสิทธิ์ดงั กล่าว
พบว่ามีลกั ษณะใช้ สิทธิ์ตามกฎหมายแต่ไม่ร้ ู ไม่เข้ าใจสิทธิที่ตนได้ รับตามกฎหมาย ดังคําให้ สมั ภาษณ์
ของคนพิการท่านหนึง่ (คุณอ้ อย, สัมภาษณ์, 2559)
“คุณทําสัญญาขอสถานที่เพื่อขายล็อตเตอร์ รี่จากที่นี่มานานหรื อยังคะ”
“อ๋อ ปล่าวค่ะ พี่รับจ้ างขายล็อตเตอรี่ ให้ คนพิการอีกคนหนึง่ ที่เขาทําสัญญากับที่นี่จ้ะ”
จากสัมภาษณ์ข้างต้ นชี ้ให้ เห็นว่า มีคนพิการคนอื่นใช้ สิทธิ์ของคนพิการอีกคน โดยที่คนพิการที่
เป็ นคนทําสัญญากับสถานประกอบการมีลกั ษณะเป็ น “นายทุน” หรื อพ่อค้ าคนกลาง ซึง่ มีเงินทุนหรื อมี
กําลังพอที่จะไม่ต้องใช้ สทิ ธิตามมาตรา 35 หรื ออาจใช้ ในลักษณะอื่น ๆ ซึง่ ทําให้ คนพิการที่ไม่ร้ ูไม่เข้ าใจ
ระเบียบเสียสิทธิ์หรื อมอบสิทธิ์ให้ คนอื่นใช้ โดยไม่ร้ ูและไม่เข้ าใจ ปั ญหาของคนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการ
ที่พบมากที่สดุ จากการสัมภาษณ์ พูดคุยกับตัวคนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการเอง หรื อผู้เกี่ยวข้ องที่เป็ น
นักวิชาการหรื อนักวิชาชีพ รวมทังตั
้ วแทนจากสถานประกอบการก็คือลักษณะการใช้ สิทธิ์รูปแบบการ
จ้ างเหมาช่วงงานและการฝึ กงาน การจ้ างเหมาช่วงงาน จริ ง ๆ แล้ วมีประโยชน์สําหรั บคนพิการเพราะ
สามารถนําศักยภาพของคนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการที่มีความสามารถในการทํางานอิสระหรื องาน
ฝี มือด้ วยตนเองได้ แต่จากการสัมภาษณ์ คนพิการท่านหนึ่งทําให้ เข้ าใจข้ อจํากัดในการที่ไม่สามารถ
เข้ าถึงสถานประกอบการเพื่อใช้ สทิ ธิ์ในการจ้ างเหมาช่วงงานได้
“เรื่ องการถอดเทป เป็ นงานหมู ๆ สําหรับคนตาบอดมากครับ แต่การที่คนตาบอดจะเดินไปหา
สถานประกอบการแล้ ว บอกว่ า ผมขอรั บ จ้ า งเหมาถอดเทปการประชุม ให้ บ ริ ษั ท ของคุณ สถาน
ประกอบการเขาไม่เชื่อเราหรอกครับ การมีมลู ค่าสัญญา สถานประกอบการคงไม่เชื่อถือเรา ดังนันเราก็
้
หนีองค์กรกลางไปไม่พ้น เพราะระหว่างผมนายวุฒิ คนตาบอดเดินไปหาสถานประกอบการ เขาไม่เชื่อ
หรอกครับ” (คุณวุฒิ, สัมภาษณ์, 2560)
และอีกกรณีหนึง่ ที่เป็ นผู้พิการทางจิตซึง่ กําลังใช้ สทิ ธิ์การจ้ างเหมาช่วงงาน
“ดิฉนั จบปริญญาตรี คะ่ แต่ต้องรับเงินเดือนเดือนละเก้ าพัน ซึง่ เป็ นค่าแรงขันตํ
้ ่า งานที่ทําก็เป็ น
งานการเงินและธุระการที่สมาคมได้ รับเงินสนับสนุนจากสถานประกอบการ จริ ง ๆ ดิฉนั อยากได้ รับการ
จ้ างตามมาตรา 33 แต่เดี๋ยวนี ้สถานประกอบการก็นิยมที่จะจ้ างคนพิการแบบมาตรา 35 ซึง่ ค่าครองชีพ
ไม่พอค่ะ เพราะดิฉันต้ องไปพบหมอด้ วย ใช้ สิทธิ์ อย่างคนพิการประเภทอื่นๆที่มีความพิการในเชิง
ประจักษ์ ก็ไม่ได้ ” (คุณแนน, สัมภาษณ์, 2560)
หรื ออีกกรณี หนึ่ง ในส่วนของกลุ่มคนพิการรุ นแรงที่ผ้ ูดูแลคนพิการสามารถใช้ สิทธิ์ แทนคน
พิการได้ ก็ปรากฏว่าการจ้ างเหมาช่วงงานผู้ดแู ลคนพิการก็ไม่สามารถใช้ สิทธิ์ ได้ ด้วยตนเองดังคําให้
สัมภาษณ์ของผู้ดแู ลคนพิการท่านหนึง่
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

“เราจะไปบอกสถานประกอบการว่าเราจะขอรับการสนับสนุนอาชีพตามมาตรา 35 ได้ อย่างไร
เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ไม่มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎหมาย แล้ วการที่เรามีลกู พิการเขาก็เห็น
เราแปลกแยกไปจากพ่อแม่คนอื่น ๆ แล้ ว” (คุณนิ ้ง, สัมภาษณ์, 2560)
การจ้ างเหมาช่วงงานจึงเป็ นไปในรู ปแบบของการที่องค์กรรับมาทํา แล้ วก็นําผู้ปกครองของ
กลุ่มคนพิการรุ นแรงมาอบรม เอาลูกมาฝากไว้ ที่ศนู ย์ ยังไม่มีการสนับสนุนให้ ผ้ ปู กครองหรื อผู้ดแู ลคน
พิการได้ ประกอบอาชีพเพื่อเลี ้ยงครอบครัวอย่างเป็ นรูปธรรม
ส่วนการฝึ กงานตามพระราชบัญญัติส่ง เสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการพ.ศ. 2550
มาตรา 35 ของคนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการ จากการสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่เคยได้ รับการฝึ กงานไปแล้ วปรากฏ
ว่า เมื่อฝึ กงานจบหลักสูตรไปแล้ วคนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการยังไม่สามารถเข้ าสู่ตลาดแรงงานหรื อ
สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ ด้วยตนเองอันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ หลักสูตรที่องค์กร
ฝึ กอบรมยังไม่ตรงกับความต้ องการของตลาดแรงงาน คนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการยังไม่มีตลาดรองรับ
สินค้ าที่ผลิตในกรณีที่เป็ นงานฝี มือหรื อผลิตภัณฑ์อปุ โภคบริ โภคก็ยงั ต้ องอาศัยการยอมรับของผู้ซื ้อใน
ฐานะ “ผู้ผลิต” ไม่ใช่ “สินค้ าที่ผลิตโดยคนพิการ”
การฝึ กงานตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา
35 จึงเป็ นไปในลักษณะ “การใช้ งบประมาณเพื่อการอบรมที่ไม่มีจดุ หมายปลายทาง” หมดงบประมาณ
หรื อจบหลักสูตร คนพิการก็ไปอบรมหลักสูตรใหม่ กับองค์กรใหม่ กลายเป็ นการสร้ างความคุ้นเคย
ให้ กบั คนพิการบางกลุม่ ในการใช้ การฝึ กอบรมเป็ น “อาชีพ” และจากการสัมภาษณ์ผ้ ดู แู ลคนพิการท่าน
หนึง่ ที่เข้ ารับการฝึ กอบรมแทนลูกพิการประเภทบุคคลออทิสติกที่พดู ถึงปั ญหาในการฝึ กอบรม
“การฝึ กอบรมพี่ว่าเป็ นโครงการที่ดีมีประโยชน์นะคะ แต่ข้อจํากัด ก็คือ คนพิการที่เข้ ารับการ
ฝึ กอบรมโดยเฉพาะการทําขนม ต้ องมีผ้ ูช่วยหรื อพี่เลี ้ยงคนต่อคน และควรแยกประเภทความพิการ
อย่างคนตาบอด เขาก็ไม่สามารถตวงแป้งได้ แล้ วเอาเขามาอบรม เขาก็จะไม่ได้ รับประโยชน์ จบแล้ วก็
ไม่สามารถเอาสิง่ ที่ฝึกอบรมไปใช้ ได้ ” (คุณเหมียว, สัมภาษณ์, 2560)
จากข้ อมูลเบื ้องต้ นที่กล่าวมาแล้ ว จะเห็นว่า ตัวแทนสถานประกอบการและคนพิการยังขาด
ความรู้ความเข้ าใจต่อพระราชบัญญัติสง่ เสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35
และยังขาดกรณีศกึ ษา สิง่ ที่น่าพิจารณาจากผลการศึกษากรณีศกึ ษาทังหมดที
้
่ผ้ วู ิจยั ได้ สมั ภาษณ์ ก็คือ
1. สถานประกอบการขาดความรู้ ความเข้ าใจต่อคนพิการและความพิการ จึงไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามระเบียบกระบวนการตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.
2550 มาตรา 35 ได้ อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็ นกระบวนการสรรหาคนพิการ การเลือกประเภทการใช้
สิทธิ์ ตามกฎหมายที่เหมาะสมกับความพิการ รวมทัง้ ความเข้ าใจต่อระเบียบกฎหมายที่ต้องอาศัย
กระบวนการตีความ เป็ นต้ น
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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2. คนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการยังขาดการรับรู้ และความรู้ ความเข้ าใจต่อสิทธิของตนเองที่
ได้ รับตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 35 และยัง
หมายรวมถึงสิทธิอื่น ๆ ที่คนพิการได้ รับตามกฎหมายด้ วย เช่น ค่าแรงขันตํ
้ ่ากรณีที่ได้ รับการจ้ างงาน
กฎหมายการใช้ แรงงาน เป็ นต้ น
จากการศึกษาลักษณะเฉพาะของสถานประกอบการ ได้ แก่ ประเภทของสถานประกอบการ
ขนาดของสถานประกอบการ จํ า นวนพนัก งานหรื อ ลูก จ้ างของสถานประกอบการ ปรากฏว่ า
ลัก ษณะเฉพาะดัง กล่า วมิ ได้ มี ผ ลต่อระดับการรรั บ รู้ เข้ า ใจต่อ พระราชบัญญัติส่ง เสริ มและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 แต่อย่างใด แต่ลกั ษณะเฉพาะของสถานประกอบการที่
พบจากการสัมภาษณ์ น่าจะมีความเกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 มากกว่า เช่น สถานประกอบการประเภทธนาคาร ที่มี
ลักษณะบริ ก ารที่ จํา เป็ น ต้ องคํา นึง ถึง ความปลอดภัยด้ านการเงิ น ให้ กับลูกค้ า สถานประกอบการ
ประเภทนี ้จะมีความรอบคอบ ต้ องการข้ อมูลจากองค์กรที่ดําเนินการเรื่ องมาตรา 35 โดยละเอียด หรื อ
บางแห่งหากไม่มีโครงการที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ไม่เห็นหลักสูตร ก็จะเลือกการจ่ายเงินเข้ า
กองทุนส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรื อเลือกที่จะจ้ างพนักงานพิการตามมาตรา 33 ใน
ส่วนของคนพิการหรื อผู้ดูแลคนพิการ จากการสัมภาษณ์ พบว่า ประเภทความพิการมีผลต่อการับรู้
เข้ าใจต่อพระราชบัญญัติสง่ เสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ซึง่ คนพิการ
ประเภทร่ างกายจะรับรู้ และเข้ าใจต่อพรบ.นีไ้ ด้ มากกว่าคนพิการประเภทอื่น อันดับรองลงมาคือคน
พิการทางการเห็น ที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ตหรื อหนังสือเสียง หรื อหนังสืออักษรเบรลล์ได้
ก็จะทราบรายละเอียดของ พรบ. นี ้ ส่วนคนพิการประเภทพิการทางการได้ ยิน สติปัญญาและการเรี ยนรู้
ออทิสติก และพิการทางจิตใจพฤติกรรม กลุ่มคนพิการประเภทเหล่านี ้จะขาดการรับรู้ เข้ าใจและยังไม่
สามารถเข้ าถึงสิทธิ์ในการรับการสนับสนุนอาชีพตามมาตรา 35 ได้ ทังที
้ ่คนเหล่านี ้สามารถให้ ผ้ ดู แู ลที่
ระบุไ ว้ ใ นบัต รประจํ า ตัว คนพิ ก ารใช้ สิ ท ธิ์ แ ทนได้ ใ นแง่ ก ารประกอบอาชี พ อิ ส ระโดยการได้ รั บ การ
สนับสนุนจากสถานประกอบการในรู ปแบบต่าง ๆ แต่การดําเนินการในปั จจุบนั จะเป็ นไปในลักษณะ
ของการดําเนินการผ่านองค์กรต่าง ๆ ซึง่ ทําหน้ าที่ประสานเชื่อมโยงให้ คนพิการและสถานประกอบการ
ได้ ใช้ สิทธิ์ คนพิการกลุ่มดังกล่าวจึงไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากมาตรา 35 ได้ มากเท่าที่ควร หรื อ
สามารถพูดได้ วา่ อยูใ่ นจํานวนน้ อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการกลุม่ จิตใจพฤติกรรมและพิการซ้ อน ซึง่
จากการสัมภาษณ์ คนกลุ่มนีม้ ีอุปสรรคในการได้ รับการจ้ างงาน มีอุป สรรคในเรื่ องการนิยามความ
พิการเพื่อออกบัตรประจําตัวคนพิการเพราะมีความพิการที่ไม่เห็นในเชิงประจักษ์ ต้ องได้ รับการวินิจฉัย
โดยแพทย์อย่างละเอียด จึงทําให้ คนกลุ่มนี ้เสียสิทธิประโยชน์ในการได้ รับสิทธิ์ในการสนับสนุนอาชีพ
จากพรบ.นี ้
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7. อภิปราย
จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปประเด็นสําคัญที่ทําให้ เกิดข้ อจํากัดในการปฏิบตั ิหรื อใช้ สิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ได้ อย่างเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความมุ่งประสงค์กฎหมายหรื อความมุ่งประสงค์ของนโยบายสังคม
ประชารัฐมีดงั ต่อไปนี ้
1. สถานประกอบการและคนพิ ก ารหรื อ ผู้ดูแ ลคนพิ ก ารยัง ขาดการรั บ รู้ เข้ า ใจ ที่ ถูก ต้ อ ง
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 การ
ดําเนินการหรื อปฏิบตั ิอยู่ในปั จจุบนั เป็ นการดําเนินการผ่านองค์กรที่ยงั ไม่มีกฎหมายรองรับ ซึง่ ถ้ าหาก
มองว่าองค์กร/มูลนิธิที่เกิดขึ ้นและสามารถเชื่อมโยงให้ สถานประกอบการและคนพิการได้ ใช้ สิทธิ์ตาม
กฎหมายก็เป็ นผลดีในแง่การเพิ่มจํานวนคนพิการและสถานประกอบการในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เพิ่มขึ ้น ลดการจ่ายเงินเข้ ากองทุนส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งที่ผ่านมาทังคนพิ
้
การ
และสถานประกอบการก็ไม่ได้ รับประโยชน์ จากเงินกองทุนเท่าที่ควร แต่การขาดการรับรู้ เข้ าใจและ
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายระหว่างสถานประกอบการและคนพิการทําให้ เกิดปั ญหา
ขึ ้นมากมาย เช่น คนพิการถูกใช้ สิทธิ์ผ่านคนอื่นโดยที่คนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการไม่ทราบด้ วยวิธีการ
ต่า งๆ การไม่ท ราบเกี่ ยวกับเงื่ อนไขข้ อตกลงในสัญญาจะทํ าให้ คนพิก ารใช้ สิทธิ์ ซํา้ ซ้ อน หรื อได้ รับ
ค่าตอบแทนไม่ตรงตามมูลค่าสัญญา ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากผู้ที่รับเป็ นตัวกลางดําเนินการแทน และ
คนพิการส่วนใหญ่ที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่มีข้อมูลที่จะเข้ าถึงสิทธิเหล่านี ้ ในส่วนของสถานประกอบการ
นอกจากยังไม่มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องระเบียบมาตรา 35 ซึง่ ต้ องอาศัยการตีความ และบาง
แห่งไม่ร้ ู ว่าทําไปแล้ วจะสุ่มเสี่ยงต่อการผิดระเบียบกฎหมายหรื อไม่ สถานประกอบการยังขาดความรู้
ความเข้ าใจต่อคนพิการและความพิการ ซึง่ ประเด็นนี ้ถือเป็ นกุญแจสําคัญที่รัฐหรื อภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง
ควรหันมาให้ ความสนใจ เพราะการขาดความรู้ ความเข้ าใจต่อคนพิการและความพิการ ทําให้ สถาน
ประกอบการหรื อนายจ้ างมีเจตคติที่เห็นคนพิการเป็ นภาระ ซึง่ จะเห็นว่าที่ผ่านมามีสถานประกอบการ
จํานวนมากที่จ่ายเงินเข้ ากองทุนส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งถือว่าเป็ นวิธีการที่ง่าย
ที่สดุ หรื อในขณะนี ้ มีการเปลี่ยนจากการจ่ายเงินเข้ ากองทุนมาจ่ายเงินผ่านองค์กรกลาง โดยที่สถาน
ประกอบการยังไม่มีส่วนร่ วมหรื อมีลกั ษณะเข้ าถึงคนพิการได้ เท่าที่ควร การดําเนินการตามมาตรา 35
จึงยังคงเป็ นรู ปแบบของการ” สงเคราะห์ “ ผ่านข้ อกฎหมาย เช่น การให้ สมั ปทานของให้ คนพิการไป
จําหน่าย โดยไม่มีการวางแผนเรื่ องการบริ หารจัดการหรื อการตลาดให้ การให้ เงินไปฝึ กอบรมโดยไม่มี
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบของพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา
35 ยากต่อการเข้ าถึงและทําความเข้ าใจของคนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการรวมถึงสถานประกอบการซึง่ มี
ภารกิ จ หลัก ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และยัง ไม่ เ ห็ น ความสํ า คัญ หรื อ ตระหนัก ที่ จ ะศึก ษาอย่ า งจริ ง จัง
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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เนื่องจากคําว่า “คนพิการ” หากคนที่ยงั ไม่มีความเข้ าใจและเรี ยนรู้ อะไรก็ยากไปหมด ง่ายที่สดุ ก็คือ
การให้ เงินหรื อส่งเงิน ซึง่ ทําแล้ วก็เสร็ จภารกิจไป ความยากความซับซ้ อนของระเบียบ จึงเป็ นช่องว่าง
ให้ กั บ ผู้ ที่ แ สวงหากํ า ไรจากระเบี ย บกฎหมาย อาศัย วาทกรรม ( discourse) ที่ ถู ก สร้ างขึ น้ ตาม
ปรากฏการณ์ของสังคมที่กําลังเป็ นอยู่ ซึง่ ในขณะนี ้วาทกรรม “สังคมประชารัฐ” อันหมายถึง รัฐต้ องมี
หน้ าที่กระจายทรัพยากรทังหมดให้
้
คนทุกกลุ่มอย่างทัว่ ถึง โดยเริ่ มจากการประชาสัมพันธ์ ประกาศ
เป็ นนโยบายให้ ปฏิบตั ิ และศึกษาผลได้ ผลเสียที่จะเกิดขึ ้น ซึง่ คําว่า “สังคมประชารัฐ” กําลังมีอํานาจ
และผลักดันให้ คนพิการซึ่งเป็ นคนที่ถูกให้ ความหมายในอดีตว่า “เป็ นประชาชนที่ถูกทิง้ ไว้ ข้างหลัง ”
กลับกลายเป็ นต้ องนําคนพิการออกมาเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กบั คนทัว่ ไปในฐานะ “ผู้ที่ดํารงตนอยู่บน
ฐานสิทธิ์” แต่การก้ าวเดินออกมาโดยปราศจากอุปกรณ์นําทาง ก็อาจตกเป็ นเหยื่อของผู้ที่แสวงหากําไร
ซึ่งอัตลักษณ์ ของนักกฎหมายถูกสอนมาให้ เป็ นผู้แ ก้ ปัญหา มิได้ สอนให้ สามารถคาดการณ์ อะไรไว้
ล่วงหน้ าเหมือนนักวิทยาศาสตร์ การปฏิบตั ิตามมาตรา 35 จึงเป็ นแบบทําไปและเรี ยนรู้เพื่อแก้ ไขกันไป
(learning by doing) การดําเนินการจึงมีลกั ษณะไม่ทนั การณ์กบั นักธุรกิจ ซึง่ สามารถคิดเชื่อมโยงอะไร
ได้ รวดเร็ ว โดยเฉพาะเรื่ องความรั บผิดชอบต่อสังคม หรื อธุรกิจเพื่อสังคมกับมาตรา 35 ซึง่ นักกฎหมาย
ไม่ได้ คาดการณ์ลว่ งหน้ ามาก่อนว่าจะสามารถเชื่อมโยงกันได้ การดําเนินการในปั จจุบนั จึงเป็ นลักษณะ
ลองผิดลองถูกกับความยากของระเบียบและช่องว่างที่เกิดขึ ้น ซึง่ หากการปฏิบตั ิโดยอาศัยแนวคิดทาง
สังคมอย่าง CSR มาเชื่อมโยงกับกฎหมายแล้ วมีความครบถ้ วนสมบูรณ์ คนพิการก็จะได้ รับประโยชน์
สามารถมีอาชีพเลี ้ยงตนเองและครอบครัวได้ แต่หากไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ นอกจากคนพิการจะไม่ได้
ประโยชน์ ก็จะเกิดความขัดแย้ งระหว่างองค์กรภาครัฐ องค์กรคนพิการ และสถานประกอบการ เพราะ
แทนที่เงินจะเข้ ากองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ เงินก็ไปตกกับคนที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้ร้ ูและคนกลาง
ทังหมดนี
้
้เป็ นเพราะความยากและซับซ้ อนของระเบียบจึงทําให้ เกิดช่องว่างและปั ญหาในอนาคต
3. การออกระเบียบข้ อบังคับเกี่ ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคน
พิการพ.ศ. 2550 ทังมาตรา
้
33 มาตรา 34 และมาตรา 35 จากการสัมภาษณ์ผ้ เู กี่ยวข้ องภาคเอกชนมี
ความเห็นตรงกันว่า องค์กรภาครัฐหรื อผู้ออกกฎหมายยังขาดการรับฟั งผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียโดยเฉพาะ
ภาคธุ ร กิ จ มี ข้อ เสนอแนะให้ ภ าคเอกชนได้ เ ข้ า ร่ ว มให้ ความเห็ น ในการแก้ ไ ขระเบีย บกฎหมายให้
เหมาะสมกับบริ บทสังคมและแศรษฐกิจของไทยที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ระเบียบที่ออกมาจะได้ เป็ นที่
ยอมรับกันทุกฝ่ าย หรื อแม้ แต่ประเภทความพิการที่ยงั เข้ าไม่ถึงและใช้ ประโยชน์จากมาตรา 35 ได้ เช่น
คนพิการทางจิต ซึง่ ในบริ การ 7 ลักษณะที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมครัง้ ล่าสุดในปี 2558 มีบริ การล่ามภาษา
มือ และบริ การสิ่งอํานวยความสะดวก คนเหล่านี ้ก็ยงั รู้ สกึ ว่าสิ่งที่เขาต้ องการคือ jobcoach ที่มีความ
เฉพาะทางเรื่ องจิตวิทยา แต่กฎหมายก็ยงั มิได้ ระบุลงไป เป็ นต้ น
4. การประสานงานระหว่ า งองค์ ก รภาครั ฐ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ องโดยตรงกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ยังมีการทํางานใน
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ลักษณะแยกส่วน ทําให้ การดําเนินงานไม่เป็ นเอกภาพ ดังการศึกษาของทวี เชื ้อสุวรรณทวี (2554) ที่
กล่าวไว้ วา่ กฎหมายนโยบายด้ านคนพิการมีปัญหาในการปฏิบตั ิเนื่องจากการทํางานแบบแยกส่วนของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และไม่ เ ฉพาะหน่ ว ยงานภาครั ฐ เท่ า นั น้ ในส่ ว นขององค์ ก รหลัก ของคนพิ ก าร
ระดับชาติ ก็ยงั ไม่ให้ ความสําคัญในเรื่ องการสร้ างงานและอาชีพให้ คนพิการอย่างจริ งจัง องค์กรยังคง
มุ่งเน้ นเรื่ องรณรงค์ให้ คนพิการออกมาเป็ นสมาชิก ปกป้องสิทธิคนพิการ แต่ในเรื่ องอาชีพโดยเฉพาะ
การจ้ างงานตามมาตรา 33 หรื อการดําเนินการสนับสนุนอาชีพตามมาตรา 35 องค์กรหลักยังไม่
สามารถผนึกกําลังกันทํางาน บางองค์กรมีความเชื่อว่าคนพิการในองค์กรของตนไม่เหมาะสมกับการ
ได้ รับการสนับสนุนอาชีพตามมาตรา 35 เพราะดูยาก มีมลู ค่า และสุม่ ให้ เพราะคิดว่าคนพิการที่เป็ น
สมาชิกในองค์กรไม่มีความรู้ ไม่มีต้นทุน การดําเนินการจึงเกิดกลุม่ มูลนิธิ สมาคมย่อยขึ ้นมากมาย ยาก
ต่อการติดตามตรวจสอบของเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ อีกทังยั
้ งมีการหาประโยชน์จากสิทธิ์ของคนพิการที่มี
ตามกฎหมายด้ วยกันเอง
8. ข้ อเสนอแนะ
1. องค์ กรภาครั ฐควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เกี่ ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ให้ สถานประกอบการและคนพิการหรื อผู้ดแู ลคน
พิ ก ารให้ รั บ ทราบมากยิ่ ง ขึ น้ โดยควรประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ บริ ก ารของรั ฐ เช่ น สถานี วิ ท ยุ
สถานีโทรทัศน์ที่เป็ นของรัฐ เพราะไม่สามารถปฏิเสธได้ วา่ คนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการส่วนใหญ่เป็ นผู้มี
รายได้ น้อย ไม่สามารถบริโภคสื่อที่เป็ นออนไลน์ได้ ทงหมด
ั้
ซึง่ เราจะเห็นตัวอย่างเมื่อเร็ ว ๆ นี ้ในเรื่ องการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ ออกขึ ้นทะเบียนผู้มีรายได้ น้อยทางสื่อของรัฐ มีประชาชนออกมาขึ ้นทะเบียนเป็ น
จํานวน 13 ล้ านเศษ ดังนันในเรื
้
่ องของคนพิการก็เช่นกัน หากมีการประชาสัมพัน ธ์ ให้ ข้อมูลที่ครบถ้ วน
ไปขึ ้นทะเบียนที่ไหน คนพิการก็จะสามารถตัดสินใจและเลือกรับสิทธิ์หรื อเลือกรับความช่วยเหลือตามที่
รัฐจัดให้ ได้ และนโยบายสังคมประชารัฐจะเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น
2. ควรออกกฎหมายรองรับองค์กรหรื อมูลนิธิซึ่งทําหน้ าที่เป็ นตัวกลางประสานสิทธิ์ ระหว่าง
สถานประกอบการกับคนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 รวมถึงสนับสนุนงบประมาณเงินทุนเพื่อให้ องค์กร
เหล่านัน้ ทํ า งานได้ โดยป้องกัน และขจัดการเอารั ดเอาเปรี ยบหรื อบวกค่าบริ ห ารจัดการจากสถาน
ประกอบการหรื อลดค่าแรงคนพิการ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวทําให้ ค่สู ญ
ั ญาระหว่างคนพิการและ
สถานประกอบการเสียเปรี ยบและไม่เป็ นธรรม
3. รัฐควรกําหนดแผนและนโยบายการใช้ เงินในกองทุนส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิ ก าร และสามารถให้ ข้ อ มูล กับ ภาคเอกชนได้ ชัด เจนว่ า เอางบประมาณส่ว นที่ ส่ง เข้ า กองทุ น ไป
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ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับงานด้ านคนพิการบ้ าง ภาคเอกชนจะได้ มีข้อมูลในการตัดสินใจและทราบถึง
ความโปร่งใสในการดําเนินการกับเงินที่ภาคเอกชนส่งเข้ ากองทุนเพื่อทดแทนการจ้ างงานคนพิการ
ทุกภาคส่วนควรประสานงานด้ านพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้ านอาชีพอย่างเป็ นเอกภาพ
และรับฟั งความต้ องการของทุกภาคส่วน เพื่อเสริ มพลังและพัฒนาคนพิการให้ สามารถมีอาชีพและ
ได้ รับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มิเช่นนัน้ ในอนาคต พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการพ.ศ. 2550 มาตรา 35 ก็จะมีความหมายเพียงแค่ งบประมาณที่ถกู โยกออกมาจากกองทุน หรื อ
เป็ นเพียง “ค่าแรงขัน้ ตํ่าของคนพิการ” ที่ ไม่มีความยั่งยืนใด ๆ เสมือนการใช้ งบประมาณที่ถูกออก
กฎหมายมาใช้ เพื่อพัฒนาคนพิการแล้ วท้ ายที่สดุ ก็กลายเป็ นงบสําหรับอบรมสัมมนา คนพิการที่ลําบาก
ยากจน ก็ไม่ได้ รับการพัฒนาและไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ จากงบประมาณที่ รัฐจัดสรรให้ ตามหลักทฤษฎี
ยุติธรรมสังคม (Social justice) ซึง่ หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับการกระจายทรัพยากรของ
สังคมบนพื ้นฐานของการมีสิทธิที่เที่ยงธรรม หรื อการยุติธรรมของการกระจายยุติธรรมสังคมกับความ
เท่าเทียม (Equality) จึงเป็ นประเด็นที่พดู ถึงความแตกต่างระหว่าง ธรรมชาติ กับพลเมือง สังคม หรื อ
ความแตกต่า งของมนุษ ย์ การบริ ห ารงานคนพิ การจะประสบความสํ า เร็ จ ได้ จ ะต้ อ งอาศัย ทฤษฎี
“ยุติธรรมสังคม” ที่มีหลักการกระจายทรัพยากรให้ ทกุ คนได้ รับโดยทัว่ ถึงดังแผนภาพที่แสดงต่อไปนี ้
บทความวิจยั นี ้ เป็ นการตีความและวิเคราะห์โดยอาศัยทฤษฎียตุ ิธรรมสังคม นโยบายสังคม
กฎหมายและการจัดสรรทรัพยากร โดยมีจดุ มุง่ หมายให้ คนทุกกลุม่ ได้ รับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้
ได้ รับอย่างทัว่ ถึง เสมอภาคกัน โดยเป็ นการนําแนวคิดและทฤษฎีทงหมดมาผสมผสานกั
ั้
นและเชื่อมโยง
กับการบริหารนโยบายคนพิการเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการบริหารและพัฒนานโยบายด้ านคน
พิการ ดังภาพ

รูปที่ 1 แผนภาพทฤษฎียตุ ธิ รรมสังคมและการจัดสรรทรัพยากร
(ทวี เชื ้อสุวรรณทวี, สไลด์ประกอบการเรียนการสอน, 2554
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โปรแกรมการตรวจจับการขอความช่ วยเหลือของผู้พกิ ารผ่ านเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต
วิสนั ต์ ตังวงษ์
้ เจริญ1, ศิระ ศักดิเ์ ลิศวิไล2, บุษยมาส พิมพ์พรรณชาติ3*
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้นําเสนอเทคโนโลยีการประมวลผลภาพและแจ้ งเตือนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เพื่อ
ดูแลและแจ้ งเตือนเมื่อมีการขอความช่วยเหลือจากผู้พิการหรื อเมื่อผู้พิการต้ องการสื่อสารกับผู้ดแู ลของ
ตนเอง ประมวลผลภาพจากรูปแบบการเคลื่อนไหวของศีรษะ ใบหน้ าและดวงตา โปรแกรมดูแลผู้พิการ
นี ้ทํางานร่วมกับกล้ องโดยนําภาพที่กล้ องถ่ายไว้ มาประมวลผลภาพ แสดงสัญลักษณ์ที่เป็ นท่าพื ้นฐานมี
ทังหมด
้
4 ท่า ได้ แก่ พยักหน้ า ส่ายหน้ า ยิ ้ม และกะพริ บตา และท่าผสมระหว่างท่าพื ้นฐานมีทงหมด
ั้
6
ท่า ได้ แก่ พยักหน้ าและยิ ้ม พยักหน้ าและส่ายหน้ า พยักหน้ าและกะพริ บตา ส่ายหน้ าและยิ ้ม ส่ายหน้ า
และกะพริ บตา และ กะพริ บตาและยิ ้ม โดยโปรแกรมทําการแจ้ งเตือนไปยังสมาร์ ตโฟนของผู้ดแู ลด้ วย
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลเข้ าช่วยเหลือหรื อมาหาได้ ทนั ที ผลการทดสอบความถูกต้ อง การยิ ้ม
มีความแม่นยําในการตรวจจับมากสุดเนื่องจากสามารถตรวจจับได้ ทนั ที่เมื่อผู้พิการแสดงท่าทาง ส่วน
การพยักหน้ าและกะพริ บตาตรวจจับได้ น้อยสุดเนื่องจากเป็ นท่าผสม และในท่าพื ้นฐานทัง้ 4 ท่า การ
กะพริบตาสามารถตรวจจับความถูกต้ องได้ น้อยที่สดุ และผลการทดสอบความเร็วในการแจ้ งเตือน การ
ยิม้ ตรวจจับได้ เร็ วที่ สุดเพราะเป็ นสัญลักษณ์ ที่แสดงออกชัดเจนสามารถตรวจจับได้ ทันที และการ
กระพริบตาใช้ เวลาในการตรวจจับมากที่สดุ ในกลุม่ ของการทดสอบท่าพื ้นฐาน
คาสาคัญ: ระบบดูแลผู้พิการ, สมาร์ ตโฟน, การประมวลผลภาพ, รูปแบบการเคลื่อนไหว
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A Program for Aid Detection of the Disabled using Online Social Network
Wisan Tangwongcharoen1, Sira Saklertwilai2, Busayamas Pimpunchat3*
ABSTRACT
This research presents about image processing and notification technology via
Internet for taking care of the disabled and sending the notification on getting help or
communicating with caregivers by processing the image from head and face movements
including eye contact. The disabled care program works with cameras by taking pictures by
the camera to process the image. The program will then alert the caregivers’ smartphone to
help quickly. This program indicates the four basis gestures, including a nod, smile and
blink and head shake. It detect the six mixings of the basic gestures including nodding and
smiling, nodding and head shaking, nodding and blinking, the head shaking and smiling,
the head shaking and blinking and blinking and smiling. The program provides notification
to the administrator's smartphone via the Internet for the caregiver to help or come
immediately. Smile detection accuracy result is the best because it can detect when the
person is gesturing. The nodding and blinking detection accuracy result is the worst
because it is the basic and the four basic postures. Blinking detection accuracy is minimal.
The speed test results of the notification, the smile detection is fastest because this gesture
is immediately detected. And blinking needs more time to detect therefore it has the lowest
speed.
Keywords: Disabled care system, Smartphone, Image Processing, Motion patterns
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1. ความสาคัญของปั ญหา
จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4
พ.ศ. 2555 ‟ 2559 (ระยะครึ่งแผนแรก) (2557) ได้ กล่าวถึงปั ญหาและอุปสรรค์ในการดํารงชีวิตของผู้
พิการไว้ ประการหนึ่งคือ การช่วยเหลือตนเอง ประเภทผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สดุ คือ ผู้
พิการที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ทําให้ ผ้ พู ิการจําเป็ นต้ องมีผ้ ดู แู ลอย่างใกล้ ชิด การหาผู้ดแู ล
หรื อผู้คอยให้ ความช่วยเหลือมาดูแลผู้ พิการนันจึ
้ งเป็ นการแก้ ปัญหาอีกทางหนึ่ง แต่การหาผู้ดูแลมา
ดูแลผู้พิการนันมั
้ กประสบปั ญหาเนื่องจาก ขาดแคลนบุคลกร ยิ่งผู้ดแู ลที่มีความเชียวชาญจะทําให้ มี
ค่าใช้ จ่ายมากขึน้ ดังนัน้ การพัฒนาโปรแกรมตรวจจับการขอความช่วยเหลือนี จ้ ึงประยุกต์ ใช้ วัสดุ
อุปกรณ์ที่หาได้ ง่ายและราคาถูกในประเทศ รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ เหมาะสมกับพฤติกรรม
ของคนไทย ใช้ งานง่าย ช่วยให้ ผ้ ดู แู ลสามารถดูแลช่วยเหลือได้ รวดเร็ วและทันต่อเหตุการณ์ โปรแกรม
ที่สามารถตรวจจับสัญลักษณ์ ที่ผ้ ูพิการแสดงได้ โดยสามารถทํ าการแจ้ งเตือนผ่านระบบเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตไปยัง social network ทําให้ ผ้ ดู แู ลสามารถดูแลเป็ นได้ ทวั่ ถึง ลดค่าใช้ จ่ายลงได้ มาก ซึ่ง
อุปกรณ์ที่ใช้ ในการพัฒนาสามารถหาซื ้อได้ ทวั่ ไป และมีราคาถูกกว่าอุปกรณ์ที่นําเข้ าจากต่างประเทศ
นอกจากนันยั
้ งพัฒนาโปรแกรมให้ เหมาะสมกับพฤติกรรมคนไทย ในงานวิจยั นี ้ได้
2. หลักการและกรอบแนวคิดในการวิจัย
ปั จจุบนั มีงานวิจยั มากมายที่นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในการดูแลหรื อเฝ้าระวังผู้ที่ต้องการ
ความช่ ว ยเหลื อ เช่ น การวิ จัย ต้ น แบบห้ อ งนอนอัจ ฉริ ย ะสํ า หรั บ ผู้สูง อายุโ ดยการใช้ ก ล้ อ ง Kinect
ตรวจจับการเคลื่อนไหว (ยุทธนา บุราณรมย์, บัณฑิต วรรธนาภา, และพรชัย มงคลนาม, 2557, น. 5768) ช่วยอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุ ขณะอยู่ในห้ อง โดยใช้ กล้ อง
Kinect ช่วยในการตรวจจับการเคลื่อนไหว และใช้ เทคโนโลยีการประมวลผลภาพในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของการตกเตีย งจากการเคลื่อนไหว โดยสร้ างเส้ นสมมติแทนขอบเตียงทั ง้ สี่ด้านและเก็ บค่า
ตําแหน่งไว้ การที่ตรวจสอบว่าผู้สงู อายุมีความเสี่ยงที่จะตกเตียงสังเกตจากส่วนของร่างกายว่ามีการลํ ้า
ออกจากขอบเตียงมากเท่าใด จากงานวิจยั นี ้ทําให้ ได้ แนวคิดในการนําเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ
และการนํากล้ องมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนา
ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวของดวงตาสําหรับผู้พิการโดยใช้ กล้ อง (P. Ghude, A. Tembe,
and S. Patill, 2014, pp. 57-68) เป็ นระบบที่นําเสนอการใช้ งานคอมพิวเตอร์ ของคนพิการ หลักการ
ทํางานคือระบบจะติดตามการเคลื่อนไหวดวงตาของผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ โดยใช้ กล้ อง และทําการแปลการ
เคลื่อนไหวเหล่า นัน้ ให้ เป็ นการเคลื่อนไหวของตัวชี ต้ ําแหน่ง บนหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ทํ าให้ ผ้ ูพิการ
สามารถควบคุมคอมพิ ว เตอร์ ผ่า นดวงตาแทนการใช้ เ มาส์ ได้ งานวิ จัย นี ท้ ํ าให้ ได้ แนวคิด เรื่ องการ
ตรวจจับสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมาย
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การติดกล้ องช่วยลดการหกล้ มให้ แก่ผ้ สู งู อายุ (L.Votruba, B.Gragam, J.Wisinski and
A.Syed. 2016, pp. 185-189) โดยหลักการคือนํากล้ องไปติดที่ห้องของผู้สงู อายุ ภาพที่ได้ จากกล้ องไป
แสดงผลที่ห้องควบคุมที่มีผ้ ดู แู ลคอยเฝ้าดู เมื่อพบว่าผู้สงู อายุมีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทําให้ เกิดการล้ ม
ผู้ดแู ลจะพูดเตือนผ่านไมโครโฟนเตือนให้ ผ้ สู งู อายุระวังพฤติกรรมนัน้ หากการเตือนไม่เป็ นผลจะทําการ
แจ้ งไปยังพยาบาลที่อยู่ใกล้ บริ เวณนัน้ เพื่อให้ พยาบาลเข้ าให้ ความช่วยเหลือ ผู้วิจยั ได้ นําการตรวจจับ
พฤติกรรมมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนา
ขันตอนในการศึ
้
กษาทฤษฎีที่ใช้ ในการออกแบบการตรวจการเคลื่อนไหว พฤติกรรมของผู้พิการ
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือ ตัวเองได้
การออกแบบโปรแกรมตรวจจับการเคลื่อนไหวในรู ปแบบ
Component-Based การออกแบบฐานข้ อมูล การศึกษาซอฟท์แวร์ ที่นํามาใช้ ในการพัฒนาระบบงาน
ได้ แก่ Java และการทํางานแบบโต้ ตอบ (Interactive Processing) ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การออกแบบการทํางานของระบบ
เนื่องจากงานวิจยั นี ้ต้ องการอํานวยความสะดวกในการดูแลผู้พิการของผู้ดแู ล ให้ สามารถดูแล
ผู้พิการกลายคนได้ พร้ อมกัน ได้ มีแนวคิดในการนํากล้ องเข้ ามาช่วยในการสังเกตการณ์แต่กล้ องเพียง
อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ เพราะผู้ดแู ลยังคงต้ องทําการตรวจสอบกล้ องแต่ละตัวด้ วยตนเอง จึงได้ มีการ
พัฒนาโปรแกรมการตรวจจับการขอความช่วยเหลือของผู้พิการผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เป็ นตัวช่วย
ในเรื่ องของการตรวจสอบเมื่อผู้พิการแสดงสัญลักษณ์การขอความช่วยเหลือตามที่กําหนดไว้ และได้ มี
การส่งแจ้ งเตือนไปยังสมาร์ ตโฟน ของผู้ดแู ลเพื่อให้ ผ้ ดู แู ลเข้ าช่วยเหลือได้ ทนั ที ลักษณะการทํางานของ
โมดูลต่าง ๆ มีดงั นี ้
1. โมดูล Program หรื อ โปรแกรมการตรวจจับการขอความช่วยเหลือของผู้พิการผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต นําภาพที่ได้ จากกล้ องมาวิเคราะห์และประมวลผลถึงลักษณะการเคลื่อนไหวหรื อท่าทางที่
ขอความช่วยเหลือ ในสถานที่ปิด เช่น ห้ อง เป็ นต้ น เมื่อตรวจจับการขอความช่วยเหลือได้ แล้ วจะมีการ
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เก็บค่าลงที่ History ที่เป็ นฐานข้ อมูลสําหรับเก็บบันทึกค่า และส่งไปยังโมดูล Notification เพื่อส่งแจ้ ง
เตือนต่อไป
2. History เป็ นฐานข้ อมูลเก็บประวัติการตรวจพบสัญลักษณ์ ที่ผ้ ูพิการแสดงเพื่อขอความ
ช่วยเหลือ
3. โมดูล Notification เป็ นส่วนที่สง่ การแจ้ งเตือนไปยังคอมพิวเตอร์ และสมาร์ ตโฟน ในการส่งการ
แจ้ งเตือนของสมาร์ ตโฟนนันแบ่
้ งออกเป็ น 2 แบบด้ วยกันคือ ส่งข้ อความแจ้ งเตือนโดยตรงไปยังแอน
ดรอยด์ (Android) และส่งข้ อความแจ้ งเตือนผ่านไลน์ (Line)
ส่วนการแจ้ งเตือนเมื่อปรากฏสัญลักษณ์ของศีรษะ ใบหน้ า และดวงตา มีความหมายดังนี ้
ตารางที่ 1 ความหมายของสัญลักษณ์
สัญลักษณ์
ความหมาย
พยักหน้ า
บอกให้ รีบมาหา
ส่ายหน้ า
บอกว่าไม่ชอบ, ปฏิเสธ
กะพริบตา
ขอเข้ าห้ องนํ ้า
ยิ ้ม
อยากออกไปข้ างนอก เช่น เดินเล่น
พยักหน้ าและยิ ้ม
ช่วยเปิ ดทีวีให้ หน่อย
พยักหน้ าและส่ายหน้ า
หิวนํ ้า
พยักหน้ าและกะพริบตา
หิวข้ าว
ส่ายหน้ าและยิ ้ม
ปิ ดไฟให้ หน่อย
ส่ายหน้ าและกะพริบตา
รู้สกึ ไม่สบาย, รู้สกึ ผิดปกติ
กะพริบตาและยิ ้ม
ช่วยเก็บของที่ตกพื ้นให้ หน่อย
3. ขัน้ ตอนการวิจยั และการออกแบบระบบ
การออกแบบโครงสร้ างการทํางานของโปรแกรมดังภาพที่ 2 แบ่งการทํางานออกเป็ น 4 ส่วน
ดังนี ้

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

159

ภาพที่ 2 โครงสร้ างของโปรแกรม
 ส่วนที่ 1 ส่วนของ Camera เป็ นส่วนที่ใช้ ในการจับภาพแบบวีดีโอแล้ วส่งภาพแต่ละเฟรม
ไปยังส่วน Computer เพื่อใช้ ในการประมวลผล
 ส่วนที่ 2 ส่วนของ Computer เป็ นส่วนที่ใช้ ในการรับภาพที่ส่งมาจากส่วน Camera และ
นํามาประมวลผลว่ามีการเคลื่อนไหวตามพฤติกรรมที่ต้องการหรื อไม่ หากตรวจพบการ
เคลื่อนไหวที่ ต้องการตรวจจับ โปรแกรมจะแสดงการแจ้ งเตือนไปยังส่วนแสดงผลของ
Computer ในส่วน Computer ประกอบด้ วย โมดูลย่อย ๆ ดังนี ้
o โมดูล Read image/OpenCV เป็ นโมดูลที่ใช้ ในการอ่านเฟรมภาพที่ได้ รับมา
จากส่วนของ Camera ซึง่ จะถูกส่งไปประมวลผลที่โมดูล Behavior process
ต่อ
o โมดูล Behavior process/OpenCV เป็ นโมดูลที่ใช้ ประมวลผลภาพที่นําเข้ า
มา โดยใช้ ไลบรารี่ OpenCV
เพื่ อตรวจจับสิ่ง สนใจโดยใช้ Cascade
Classification และนําค่าตําแหน่งที่ตรวจจับไปใช้ ในการแยกแยะพฤติกรรม
ของผู้พิการ
o โมดูล Alert for occur behavior เป็ นโมดูลที่ใช้ ในการแจ้ งเตือนเมื่อมีการ
ตรวจจับพฤติกรรมที่กําหนดไว้ ได้
o Database ใช้ สําหรับเก็บ Log หรื อประวัติของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
o โมดูล User interface สําหรับติดต่อผู้ดแู ลที่คอยควบคุมคอมพิวเตอร์
 ส่วนที่ 3 ส่วนของ Web service เป็ นส่วนที่รับการร้ องขอจากโปรแกรมเพื่อส่งการแจ้ ง
เตือนไปยังส่วน Smartphone และทําการเชื่อมต่อกับ Database เพื่อเก็บข้ อมูลและนํา
ข้ อมูลไปใช้
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 ส่วนที่ 4 ส่วนของ Smartphone เป็ นส่วนที่รับการแจ้ งเตือนและนําไปแสดงผลในรู ปแบบ
ข้ อความสัน้ ที่ ระบุสถานที่ ที่ มีการขอความช่วยเหลือ เวลา และความหมายที่ ผ้ ูพิการ
ต้ องการสื่อ
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
สําหรับผู้พิการแขนขาที่ไม่สามารถขยับได้ การเคลื่อนไหวอย่างเดียวที่สามารถสื่อความหมาย
เมื่อต้ องการขอความช่วยเหลือได้ คือใบหน้ า สัญลักษณ์ที่โปรแกรมสามารถตรวจจับได้ มีทงหมด
ั้
10 ท่า
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ สัญลักษณ์ที่เป็ นท่าพื ้นฐานมีทงหมด
ั้
4 ท่า ได้ แก่ พยักหน้ า ส่ายหน้ า ยิ ้ม
และกะพริ บตา และสัญลักษณ์ที่เป็ นท่าผสมระหว่างท่าพื ้นฐานมีทงหมด
ั้
6 ท่า ได้ แก่ พยักหน้ าและยิ ้ม
พยักหน้ าและส่ายหน้ า พยักหน้ าและกะพริบตา ส่ายหน้ าและยิ ้ม ส่ายหน้ าและกะพริ บตา และ กะพริ บ
ตาและยิ ้ม

ภาพที่3 การออกแบบการเคลื่อนไหวในรูปแบบของออโตมาตา
โปรแกรมเริ่ มที่ Initial State และไม่มีการเปลี่ยนสถานะหากไม่มีการตรวจพบใบหน้ า เมื่อ
ตรวจพบใบหน้ าโปรแกรมจะเปลี่ยนสถานะมาอยู่ที่ Detect face เพื่อเริ่ มวิเคราะห์การเคลื่อนไหวโดย
ตรวจจับตําแหน่งของใบหน้ าและนําค่าที่ตรวจจับได้ มาตรวจสอบว่ามีการเคลื่อนไหวในทิศทางใด ถ้ า
เคลื่อนไหวในแนวแกน Y เกิน 5 เฟรมจะเปลี่ยนสถานะมาเป็ น Nod ถ้ าเคลื่อนไหวในแนวแกน X เกิน
5 เฟรม จะเปลี่ยนสถานะเป็ น Shook Head ส่วนการเปลี่ยนสถานะเป็ น Blink จะทําการตรวจหา
ดวงตาที่อยู่ภายใต้ กรอบการตรวจจับใบหน้ าและตรวจสอบว่าสามารถตรวจพบและไม่พบสลับกันเกิน
3 ครัง้ ถึงจะเปลี่ยนสถานะ ส่วนการเปลี่ ยนสถานะเป็ น Smile จะทําการตรวจหารอยยิ ้มภายใต้ กรอบ
การตรวจจับใบหน้ า จากนันจะเก็
้
บท่าทางที่ตรวจจับได้ ลงใน List เพื่อรอว่ามีการเคลื่อนไหวอื่นที่เป็ น
สัญลักษณ์ที่กําหนดไว้ หรื อไม่ ถ้ ามีให้ กลับไปที่การตรวจจับหน้ าเข้ าสูก่ ารทํางานอีกครัง้ หากไม่มีจะเข้ า
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สู่ Check Symbol เพื่อตรวจสอบว่าการเคลื่อนไหวที่เก็บไว้ ในลิสต์เป็ นสัญลักษณ์ ที่ได้ มีการให้
ความหมายไว้ หรื อไม่ ถ้ ามีให้ เข้ าสู่ Notification เพื่อแจ้ งเตือนให้ ผ้ ดู แู ลทราบ ถ้ าไม่มีให้ Clean List
และกลับเข้ าสูก่ ารตรวจจับใบหน้ าอีกครัง้
ขันตอนในการตรวจจั
้
บการเคลื่อนไหว
ในแต่ละเฟรมเมื่อกระบวนการ Cascade Classification สามารถตรวจจับใบหน้ าหรื อส่วน
อื่นๆ ที่สนใจได้ แล้ ว จะทําการวิเคราะห์สญ
ั ลักษณ์จากการนําค่าตําแหน่งของการตรวจจับ ไปวิเคราะห์
ผ่านขันตอนการตรวจจั
้
บการเคลื่อนไหว
open camera
while camera is opening
get frame form camera
if can detect face form frame with haar cascade classifier
get value top left x-axis and y-axis from face rectangle
calculate difference between value y-axis previous and current
if results y < 20 and results y > 5 more than 5 frame
addAction(NOD_TEXT)
calculate difference between value x-axis previous and current
if results x < 20 and results x > 5 more than 5 frame
addAction(SWING_TEXT)
if can detect eye in face with haar cascade classifier
if detect 3 times of blink
addAction(BLINK_TEXT)
if can detect smile in face with haar cascade classifier
addAction(SMILE_TEXT)
else set all frame count variable +1
end

ภาพที่ 4 ขันตอนการตรวจจั
้
บการเคลื่อนไหว
โดยใช้ การเคลื่อนที่ในแนวแกนตรวจสอบว่าการเคลื่อนไหวที่โปรแกรมตรวจจับได้ นนเป็
ั ้ นการ
เคลื่อนไหวใด และการนับจํานวนเฟรมเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องว่าเป็ นการขอความช่วยเหลือจริ ง
จากขันตอนการตรวจจั
้
บการเคลื่อนไหวได้ มีการกําหนดจํานวนเฟรมที่ใช้ ในการ ตรวจจับการพยักหน้ า
โดยโปรแกรมจะทําการนับเฟรมเมื่อตรวจพบว่ามีการขยับในแนวแกน Y มากกว่า 5 เฟรม ส่วนของการ
ส่ายหน้ าก็มีอลั กอริ ทึมในการตรวจจับคล้ ายกัน แตกต่างกันที่ใช้ การวิเคราะห์ในแนวแกน X ในส่วน
ของการกะพริ บตาจะใช้ การนับจํานวนเฟรมเมื่อทําการตรวจจับตาได้ สลับกับตรวจจับไม่ได้ ครัง้ ละ 3
เฟรม จํานวน 3 รอบ และการยิ ้มเมื่อสามารถตรวจจับรอยยิม้ ได้ จะเพิ่มเข้ าไปในลิสต์ทันที ถ้ าหาก
ภายในลิสต์มี 2 สัญลักษณ์จะแจ้ งเตือนผู้ดแู ลทันที หากมี 1 สัญลักษณ์ ต้ องรอให้ ครบเวลา 70 เฟรม
ก่อนถึงแจ้ งเตือน ขณะที่โปรแกรมกําลังทํางานนันภาพที
้
่ได้ จากกล้ องจะแสดงผลทางด้ านซ้ ายมือ
ตลอดเวลา เมื่อมีการตรวจพบพฤติกรรมจะทําการจับพฤติกรรมนัน้ โดยขึ ้นกรอบสีนํา้ เงินล้ อมรอบ
พฤติกรรมที่ตรวจพบพร้ อมแสดงการแจ้ งเตือน และส่งการแจ้ งเตือนไปยังสมาร์ ตโฟนเป็ นข้ อความที่ได้
ทําการแปลความหมายจากสัญลักษณ์ที่รับแล้ ว เพื่อความรวดเร็วในการเข้ าช่วยเหลือ
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ภาพที่ 5 การตรวจพบการขอความช่วยเหลือโดยการกะพริบตา
4. ผลการวิจยั และการแสดงผลของโปรแกรม
การทดสอบโปรแกรมทําโดยใช้ ผ้ ทู ดสอบจํานวน 20 คนแสดงสัญลักษณ์ 4 ท่าพื ้นฐานได้ แก่
พยักหน้ า ส่ายหน้ า กะพริ บตา ยิ ้ม และ 6 ท่าผสมดังนี ้ พยักหน้ าและยิ ้ม พยักหน้ าและส่ายหน้ า พยัก
หน้ า และกะพริ บ ตา ส่า ยหน้ า และยิ ม้ ส่า ยหน้ า และกะพริ บ ตา และ กะพริ บ ตาและยิ ม้ ได้ มี ก าร
กําหนดให้ ผ้ ทู ดสอบอยู่ห่างจากกล้ องเป็ นระยะ 1 เมตร ให้ ผ้ ทู ดสอบแต่ละคนแสดงท่าทางแต่ละท่า 25
ครัง้ แบ่งการทดสอบออกเป็ น 2 ส่วนคือ
1. การทดสอบความถูกต้ องในการตรวจจับสัญลักษณ์

ภาพที่ 6 แผนภาพแสดงผลการทดสอบความถูกต้ องในการตรวจจับสัญลักษณ์
จากกราฟผลการทดสอบความถูกต้ องในการตรวจจับสัญลักษณ์ การยิ ้มเป็ นสัญลักษณ์ ที่มี
ความแม่นยําในการตรวจจับมากสุดเนื่องเป็ นสัญลักษณ์ที่สามารถตรวจจับได้ ทนั ที่เมื่อผู้พิการแสดง
ท่าทาง ส่วนการพยักหน้ าและกะพริ บตาเป็ นสัญลักษณ์ที่ตรวจจับได้ น้อยสุดเนื่องจากเป็ นท่าผสมและ
ในท่าพื ้นฐานทัง้ 4 ท่า การกะพริบตาเป็ นท่าที่มีการตรวจจับความถูกต้ องได้ น้อยที่สดุ
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1. การทดสอบความเร็ วในการแจ้ งเตือน โดยจับเวลาตังแต่
้ ผ้ ทู ดสอบเริ่ มแสดงท่าทางขอความ
ช่วยเหลือจนถึงตอนที่โปรแกรมแสดงการแจ้ งเตือนแก่ผ้ ดู แู ล ผลที่ได้ นํามาหาค่าเวลาเฉลี่ยในการแจ้ ง
เตือน

ภาพที่ 7 แผนภาพแสดงผลการทดสอบความเร็วในการแจ้ งเตือน
จากกราฟผลการทดสอบความเร็ วในการแจ้ งเตือน การยิ ้มเป็ นสัญลักษณ์ที่สามารถตรวจจับ
ได้ เร็ วที่สดุ เนื่องจากเมื่อผู้พิการยิ ้มทําให้ โปรแกรมสามารถแจ้ งเตือนได้ ทนั ที การกระพริ บตาใช้ เวลาใน
การตรวจจับมากที่สดุ ในกลุ่มของการทดสอบท่าพื ้นฐานเนื่องจากต้ องใช้ จํานวนเฟรมในการวิเคราะห์
มากเพื่อให้ แน่ใจว่าสัญลักษณ์ที่จบั ได้ เป็ นการกะพริ บตา ส่วนความเร็ วในการทดสอบท่าผสมเวลาที่ได้
จะอยูใ่ นช่วงของการนําเวลาของท่าพื ้นฐาน 2 ท่ามารวมกัน
5. สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
ระบบดูแลผู้พิการผ่านกล้ องและแจ้ งเตือนทางสมาร์ ตโฟน ใช้ หลักการประมวลผลภาพในการ
ตรวจจับพฤติกรรมและทําการแจ้ งเตือนไปยังสมาร์ ตโฟนของผู้ดแู ล สามารถตรวจจับพฤติกรรมได้ จาก
ใบหน้ าและดวงตาของผู้พิการ 4 ท่าพื ้นฐานได้ แก่ พยักหน้ า ส่ายหน้ า กะพริ บตา ยิ ้ม และ 6 ท่าผสม
ดังนี ้ พยักหน้ าและยิ ้ม พยักหน้ าและส่ายหน้ า พยักหน้ าและกะพริ บตา ส่ายหน้ าและยิ ้ม ส่ายหน้ าและ
กะพริ บตา และ กะพริ บตาและยิ ้ม ผลการทดสอบความแม่นยําอยู่ในระดับดีและความเร็ วในการแจ้ ง
เตือนอยู่ในระดับที่สามารถเข้ าไปช่วยเหลือผู้พิการได้ ทนั ท่วงที ระบบดูแลผู้พิการผ่านกล้ องและแจ้ ง
เตือนทางสมาร์ ตโฟนยังไม่สามารถนําไปใช้ ในการดูแลผู้พิการหลายคนในเวลาเดียวกันได้ ปั ญหานี ้จะ
เป็ นแนวทางในการพัฒนาต่อของระบบดูแลผู้พิการหรื อผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และเพิ่มความแม่นยํา
ในการตรวจจับ โดยเพิ่มจํานวนกล้ องที่ใช้ ในการตรวจจับพฤติกรรมและเพิ่มความคมชัดของภาพ
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ผลของการได้ รับบริการผู้ช่วยคนพิการและการมีแหล่ งทรัพยากรทางบุคคลต่ อความเครียด
ของผู้ดแู ลคนพิการ
สุรณี เฉลิมชัยนุกลู 1*, พิมพา ขจรธรรม2, อาดัม นีละไพจิตร3
บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการได้ รับบริ การผู้ช่วยคนพิการต่อความเครี ยด
ของผู้ดแู ลคนพิการ และศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างแหล่งทรัพยากรทางบุคคลกับความเครี ยดจาก
การดูแลคนพิการของผู้ดแู ล โดยศึกษาในผู้ดแู ลคนพิการทางร่ างกายหรื อการเคลื่อนไหวกลุ่มที่ได้ รั บ
บริ การผู้ช่วยคนพิการ จํานวน 37 คน และกลุ่มที่ยงั ไม่ได้ รับบริ การ จํานวน 39 คน เก็บข้ อมูลโดยใช้
แบบสอบถามแหล่งทรัพยากรส่วนบุคคลของผู้ดแู ลคนพิการ และ แบบวัดความเครี ยดของผู้ดแู ลฉบับ
ปรับปรุง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรี ยบเทียบความเครี ยดเฉลี่ยของผู้ดแู ลคนพิการระหว่ างกลุม่ ที่ได้ รับ
บริ การผู้ช่วยคนพิการกับกลุ่มที่ยงั ไม่ได้ รับบริ การผู้ช่วยคนพิการด้ วย t-test for Independent
Samples และ ทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างการมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลของผู้ดแู ลคนพิการกับ
ระดับความเครี ยดของผู้ดแู ลด้ วยการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์กบั สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั ผลการศึกษา
พบว่า ระดับความเครี ยดของผู้ดูแลกลุ่มที่ได้ รับและกลุ่มที่ยังไม่ได้ รับบริ การผู้ช่วยคนพิการนัน้ ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลนัน้
ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดของผู้ดแู ลคนพิการอย่างมีนยั ยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ผู้ดแู ลคนพิการ, ความเครี ยด, แหล่งทรัพยากรทางบุคคล, บริการผู้ช่วยคนพิการ
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A study of the effect of personal assistance service and personal resource
on caregivers’ stress
Suranee Chalermchainukul1*, Pimpa Kachondham2, Adam Neelapaijit3
ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the effect of personal assistance (PA) service
to caregivers’stress and the relationship between personal resource and caregivers’stress. The
participants were divided into 2 groups (1) 37 caregivers of person with physical disabilities
(PWDs) who receive PA service and (2) 39 caregivers of PWDs who did not receive PA service.
The Personal Resource Questionnaire and The Modified Caregiver Strain Index were used to
assess personal resource of caregivers and caregivers’ stress. T-test for Independent Samples
was used to compare caregivers’ stress of the two groups, and the Pearson's Product Moment
Correlation Coefficient was used to analysed correlation between personal resource of
caregivers and caregivers’ stress. The study found that there was no statistical significance
between caregivers’ stress of the two groups and no statistical significance between the
relationship of personal resource and caregivers’ stress.
Keywords: caregiver, stress, personal resource, personal assistance service
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1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ตามรายงานสถิติข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในแต่ละ
เดือนจะพบว่าประเภทความพิการที่มีจํานวนมากที่สดุ คือความพิการทางร่ างกายหรื อการเคลื่อนไหว
ซึง่ ข้ อจํากัดของคนพิการทางร่ างกายหรื อการเคลื่อนไหวนันทํ
้ าให้ พวกเขาไม่สามารถทําสิ่งต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการทางด้ านร่างกาย (physiological needs) อันเป็ นความต้ องการขันพื
้ ้นฐานที่
สําคัญที่สดุ ในการดํารงชีวิตอยูไ่ ด้ ด้วยตนเอง (Abraham H. Maslow, 1943 อ้ างถึงใน มัทนา วังถนอม
ศักดิ,์ 2550: 46) ด้ วยเหตุนี ้คนพิการทางร่างกายหรื อการเคลื่อนไหวจึงจําเป็ นต้ องมีผ้ ดู แู ล (caregiver)
หรื อญาติผ้ ดู แู ล (family caregiver) มาให้ ความช่วยเหลือในการทํากิจวัตรที่สําคัญในการดํารงชีวิต ซึง่
การทําหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลคนพิการทําให้ วิถีชีวิตของผู้ดแู ลเกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อชีวิต
ของผู้ดแู ลในด้ านต่าง ๆ ทังทางบวกและทางลบ
้
(ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม, 2539) เมื่อใดก็ตามที่ผ้ ดู แู ลไม่
สามารถจัด การกับ สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ จากการรั บ บทบาทเป็ น ผู้ดูแ ลคนพิ ก ารได้ ก็ จ ะเกิ ด เป็ น
ความเครี ยดขึ ้น (Sherwood et al., 2006 อ้ างถึงใน ณชนก เอียดสุข และคณะ, 2556: 351) ซึง่
ปฏิกิริยาโต้ ตอบความเครี ยดของผู้ดแู ลจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ กระบวนการ
คิด พฤติกรรม และจิตวิญญาณ (Rawlins, et. al., 1993 อ้ างถึงใน วิไล สุรสาคร, 2549: 29) แล้ ว
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดูแลคนพิการนําไปสูป่ ั ญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนพิการได้ ในที่สดุ
นอกจากผลที่ ตามมาจากการทําหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลจะเป็ นที่มาของความเครี ยดที่ เกิ ดขึน้ กับ
ผู้ดแู ลแล้ ว (Pearlin & Semple, 1989 อ้ างถึงใน ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม, 2539: 88) ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่
อาจส่งผลต่อความเครี ยดของผู้ดแู ลได้ ซงึ่ แรงสนับสนุนทางสังคม (social support) ก็เป็ นปั จจัยทางจิต
สังคมที่มีผลต่อความเครี ยดด้ วยเช่นกัน (สาสินี เทพสุวรรณ์ และคณะ, 2555: 76 - 77) โดยลาซารัส
และโฟล์คแมนได้ ระบุไว้ ว่าแรงสนับสนุนทางสังคมเป็ นหนึ่งในแหล่งประโยชน์ ที่บุคคลจะใช้ ในการ
เผชิญความเครี ยด มีความสัมพันธ์ กับความเครี ยดโดยการทํ าหน้ าที่เป็ นเบาะรองรั บความเครี ยด
(Lazarus & Folkman, 1984 อ้ างถึงใน บุญมาศ จันศิริมงคล, 2550: 27) และเป็ นตัวแปรสําคัญที่
ช่วยลดระดับความเครี ยดของบุคคล (สายพิณ เกษมกิจวัฒนา ,2536; กัญญารัตน์ ผึ่งบรรหาร
,2539; ศิริลกั ษณ์ แก้ วศรี วงค์ ,2549; ภาวิณี พรหมบุตร และคณะ ,2557) ทังนี
้ ้ จากการแบ่งประเภท
ของแหล่งสนับสนุนทางสังคมตามแนวคิดของ ลินด์ซี และคณะ (Lindsey et al., 1981) และจริ ยาวัตร
คมพยัคฆ์ (2531) ทําให้ ผ้ วู ิจยั สรุ ปได้ ว่าแหล่งสนับสนุนทางสังคมสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ ได้ แก่
แหล่งสนับสนุนระดับบุคคล และแหล่งสนับสนุนระดับสังคม โดยแหล่งสนับสนุนระดับบุคคลนันคื
้ อ
แรงสนับสนุนที่บคุ คลได้ รับจากคนรอบตัว เป็ นแหล่งทรัพยากรทางบุคคล (personal resource) ส่วน
แหล่งสนับสนุนระดับสังคมนันคื
้ อแรงสนับสนุนที่บุคคลได้ รับจากสังคม ซึ่งบริ การ ผู้ช่วยคนพิการ
(personal assistance services) ก็เป็ นแหล่งสนับสนุนทางสังคมอย่างหนึ่งที่จดั อยู่ในกลุ่มแหล่ง
สนับสนุนระดับสังคมเช่นกัน
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ถึงแม้ ว่าในประเทศไทยจะมีการกําหนดสิทธิเรื่ องการได้ รับบริ การผู้ช่วยคนพิการของคนพิการ
ไว้ ในพระราชบัญญัติสง่ เสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้ อมที่
อยูอ่ าศัยให้ แก่คนพิการ การมีผ้ ชู ่วยคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผ้ ดู แู ล และสิทธิของผู้ดแู ล
คนพิการ พ.ศ.2552 แต่ทางกรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพิ่งเริ่ มจัดบริ การผู้ช่วยคน
พิการให้ แก่คนพิการในปี พ.ศ.2554 ทําให้ ยงั ไม่มีการศึกษาเรื่ องผลการได้ รับบริ การผู้ช่วยคนพิการที่มี
ต่อผู้ดแู ลคนพิการในประเทศไทยมาก่อน ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาผลของการได้ รับบริ การผู้ช่วย
คนพิการและการมี แหล่งทรั พยากรทางบุคคลต่อความเครี ยดของผู้ดูแลคนพิการ ซึ่ง ความสนใจ
ดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของโครงการติดตามประเมินผลการจัดบริ การผู้ช่วยคน
พิ ก ารที่ ท างกรมส่ง เสริ ม และพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารได้ ม อบหมายให้ ท างวิ ท ยาลัย ราชสุด า
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลดํ า เนิ น งาน ดัง นัน้ งานวิ จัย นี จ้ ึง ได้ เ ข้ า ไปเป็ น ส่ว นหนึ่ง ของโครงการติ ด ตาม
ประเมินผลการจัดบริ การผู้ช่วยคนพิการ และศึกษาในประเด็นเรื่ องความเครี ยดของผู้ดแู ลคนพิการ
เพื่อนําผลวิจยั ที่ได้ มาเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมินผลระบบการให้ บริ การผู้ช่วยคนพิการ และเป็ น
ข้ อมูลในการพัฒนางานด้ านการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการและครอบครัวต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความเครี ยดของผู้ดแู ลคนพิการ ระหว่างกลุม่ ที่ได้ รับบริการผู้ช่วยคนพิการ กับกลุม่
ที่ไม่ได้ รับบริการผู้ช่วยคนพิการ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างแหล่งทรัพยากรทางบุคคล กับความเครี ยดจากการดูแลคนพิการ
ของผู้ดแู ล
3. นิยามศัพท์
1. ผู้ดแู ลคนพิการ (caregiver) หมายถึง บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่น้อง หรื อบุคคล
อื่นใดที่ทําหน้ าที่ดแู ลคนพิการทางร่างกายหรื อการเคลื่อนไหวในการทํากิจวัตรที่สําคัญในการดํารงชีวิต
ซึ่งเป็ นบุคคลที่ทําหน้ าที่หลักในการดูแลคนพิการโดยตรง (give direct care) และใช้ เวลาอย่าง
ต่อเนื่อง สมํ่าเสมอมากกว่าผู้อื่นโดยไม่ได้ รับค่าตอบแทนในการดูแลคนพิ การ ทังนี
้ ้ จะมีชื่อปรากฏใน
บัตรประจําตัวคนพิการว่าเป็ นผู้ดแู ลหรื อไม่ก็ได้
2. ความเครี ยด (stress) หมายถึง ผลจากการดูแลคนพิการที่ส่งผลให้ ผ้ ดู แู ลคนพิการเกิดปั ญหาทาง
ร่างกาย การใช้ ชีวิตประจําวัน อารมณ์ ความรู้สกึ การทํางาน และการเงิน
3. แหล่งทรัพยากรทางบุคคล (personal resource) หมายถึง แรงสนับสนุนทางสังคมหนึ่งที่ผ้ ดู แู ลมี
อยูแ่ ล้ วนํามาใช้ ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นจากการดูแลคนพิการว่าเป็ นความเครี ยดหรื อไม่ เป็ นแรง
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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สนับสนุนทางสังคมที่อยู่ในกลุ่มแหล่งสนับสนุนระดับบุคคล แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่ การได้ รั บ
ความรักและความผูกพัน การมีส่วนร่ วมในสังคม การเอื ้อประโยชน์ ต่อผู้อื่น การได้ รับการยืนยัน
ความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง และการได้ รับความช่วยเหลือในด้ านต่าง ๆ
4. ผู้ช่วยคนพิการ (personal assistant) หมายถึง บุคคลซึง่ ให้ ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคล
เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรที่สําคัญในการดํารงชีวิต และเป็ นคนที่ได้ รับการฝึ กอบรมเป็ นผู้ช่วยคน
พิการตามโครงการส่งเสริ มการจัดสวัสดิการคนพิการ ได้ รับการจดแจ้ งและขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ช่วยคน
พิการในฐานข้ อมูลของกรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และได้ รับการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานและได้ รับค่าตอบแทนจากการทําหน้ าที่เป็ นผู้ช่วยคนพิการจากหน่วยบริการในพื ้นที่
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษานี ้ใช้ แนวคิดเรื่ องความเครี ยด (stress) ในทฤษฎีความเครี ยดของลาซารัสและโฟล์
คแมน (Lazarus & Folkman, 1984) เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ซึง่ ความเครี ยดในทฤษฎีนี ้หมายถึง
เหตุการณ์ที่บคุ คลประเมินว่ามีผลต่อสวัสดิภาพของตนเองและใช้ แหล่งประโยชน์ที่มีอยูท่ ําให้ ตนเองพ้ น
จากสถานการณ์อนั ตราย และเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจะเป็ นความเครี ยดหรื อไม่นนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั การประเมิน
ความสมดุลระหว่างความต้ องการ (demands) กับแหล่งประโยชน์ที่มีอยู่ (resources) ของบุคคล ซึง่
ลาซารัสและโฟล์คแมนได้ ระบุไว้ ว่าแรงสนับสนุนทางสังคมเป็ นแหล่งประโยชน์หนึ่งที่บุคคลมีอยู่และ
นํามาใช้ ประเมินว่าเหตุการณ์ที่กําลังเผชิญอยูน่ นเป็
ั ้ นความเครี ยดหรื อไม่
อย่างไรก็ตามแรงสนับสนุนทางสังคมนัน้ มีที่มาจากหลายแหล่ง สนับสนุน จากการทบทวน
วรรณกรรมทําให้ ผ้ วู ิจยั สรุ ปและแบ่งแหล่งสนับสนุนออกเป็ น 2 ระดับ ได้ แก่ 1) แหล่งสนับสนุนระดับ
บุคคล คือแรงสนับสนุนที่บุคคลได้ รับจากคนรอบตัว เป็ นแหล่งทรัพยากรทางบุคคล กับ 2) แหล่ง
สนับสนุนระดับสังคม เป็ นแรงสนับสนุนที่บคุ คลได้ รับจากสังคม ทังนี
้ ้บริการผู้ช่วยคนพิการ (personal
assistance service) เป็ นแรงสนับสนุนทางสังคมอย่างหนึ่งที่จดั อยู่ในกลุม่ แหล่งสนับสนุนระดับสังคม
ที่คนพิการและครอบครัวมีสทิ ธิ์ได้ รับสวัสดิการนี ้ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ ซึง่ การได้ รับบริการผู้ช่วยคน
พิการก็อาจเป็ นแหล่งประโยชน์ของบุคคลอีกประการหนึง่ ที่ทําให้ ผ้ ดู แู ลคนพิการประเมินว่าสถานการณ์
การดูแลคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวนันไม่
้ ทําให้ เกิดความเครี ยด
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แหล่งสนับสนุนระดับสังคม
การได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการ
ได้รับ

ไม่ได้รับ

แหล่งสนับสนุนระดับบุคคล

ความเครียดของผู้ดูแล
จากการดูแลคนพิการ

แหล่งทรัพยากรทางบุคคล
1. การได้รับความรักและความผูกพัน
2. การมีส่วนร่วมในสังคม
3. การเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่น
4. การได้รับการยืนยันความมีคุณค่าใน
ตนเอง
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 กลุม่ ตัวอย่าง
งานวิจยั นี ้ได้ ทําการศึกษาในผู้ดแู ลคนพิการทางร่ างกายหรื อการเคลื่อนไหว จํานวน 76 คน
แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ผู้ดแู ลคนพิการทางร่างกายหรื อการเคลื่อนไหวที่ได้ รับบริ การผู้ช่วยคน
พิการ จํานวน 37 คน และกลุม่ ผู้ดแู ลคนพิการทางร่างกายหรื อการเคลื่อนไหวที่อยู่ในข่ายมีสิทธิ์ได้ รับ
บริการผู้ช่วยคนพิการแต่ยงั ไม่ได้ รับบริการ จํานวน 39 คน ซึง่ เป็ นกลุม่ ตัวอย่างเดียวกันกับกลุม่ ตัวอย่าง
ในโครงการติดตามประเมินผลการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ าร่วมวิจยั คือ
1. เป็ นผู้ดแู ลคนพิการทางร่ างกายหรื อการเคลื่อนไหวที่อยู่ในข่ายมีสิทธิ์ได้ รับบริ การผู้ช่วยคน
พิการตามระเบียบของกรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน 10 จังหวัดศึกษา ได้ แก่
จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา กํ าแพงเพชร ตรัง สงขลา ร้ อยเอ็ด ขอนแก่น สกลนคร นนทบุรี และ
ชลบุรี
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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2. เป็ นผู้ที่ใช้ เวลาอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอมากกว่าผู้อื่นในการดูแลคนพิการ โดยไม่ได้ รับ
ค่าตอบแทนใด ๆ ในการดูแลคนพิการ
3. สามารถสื่อสารได้ ด้วยตนเองและเต็มใจเข้ าร่วมการวิจยั
5.2 เครื่ องมือวิจยั ประกอบด้ วย
1. แบบสอบถามข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ดู แ ลหลัก เช่ น เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ กบั คนพิการ ระยะเวลาในการดูแลคนพิการ ภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากการดู แลคน
พิการ อาชีพของผู้ดแู ล คนพิการ และรายได้ ครอบครัวผู้ดแู ลคนพิการ การได้ รับบริการผู้ช่วยคนพิการ
เป็ นต้ น
2. แบบสอบถามแหล่ง ทรั พ ยากรทางบุคคลของผู้ดูแลคนพิการ (Personal
Resource
Questionaire : PQR 85 - part 2) สร้ างโดย แบรนด์และไวเนิร์ท (Brandt & Weinert, 1981) โดยใช้
แนวคิดเรื่ อง
แรงสนับสนุนทางสังคมของไวส์ส (Weiss, 1974) เพื่อใช้ สอบถามเรื่ องการมีแหล่ง
ทรัพยากรทางบุคคลของผู้ดแู ลคนพิการทัง้ 5 ด้ าน ได้ แก่ 1) การได้ รับความรักและความผูกพัน 2) การ
มีส่วนร่ วมในสังคม 3) การเอื ้อประโยชน์ต่อผู้อื่น 4) การได้ รับการยืนยันความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง 5)
การได้ รับความช่วยเหลือในด้ านต่าง ๆ สําหรับในการศึกษานีผ้ ้ ูวิจัยได้ ใช้ แบบสอบถามที่แปลเป็ น
ภาษาไทยและได้ รับการปรับปรุงเนื ้อหาโดย สายพิณ เกษมกิจวัฒนา (2536)
3. แบบวัดความเครี ยดของผู้ดแู ลฉบับปรับปรุง (MCSI : The Modified Caregiver Strain
Index) สร้ างขึ ้นโดยทอร์ นทันและทราวิส (Thornton & Travis, 2003) ซึง่ พัฒนามาจาก Caregiver
Strain Index (CSI) ของโรบินสัน (Robinson, 1983) และนําคําแปลภาษาไทยจากแบบวัด
ความเครี ยดของผู้ดแู ลที่ โรชินี อุปรา (2551) ได้ ทําการแปล Caregiver Strain Index มาปรับปรุงให้
เหมาะสมกับบริ บทของผู้ดแู ลคนพิการทางร่างกายหรื อการเคลื่อนไหวและใช้ เป็ นคําแปลภาษาไทยใน
แบบวัดนี ้ โดยในแบบวัดจะมีข้อคําถามทังหมด
้
13 ข้ อ ซึง่ สอบถามสิง่ ที่เกิดขึ ้นจากการดูแลคนพิการที่
ทําให้ ผ้ ดู แู ลคนพิการเกิดปั ญหาทางร่ างกาย การใช้ ชี วิตประจําวัน อารมณ์ ความรู้ สึก การทํางาน
และการเงิน ทังนี
้ ้ แบบวัดความเครี ยดของผู้ดแู ลฉบับปรับปรุ ง (The Modified Caregiver Strain
Index : MCSI) ได้ รับการอนุญาตให้ ทําซํ ้าจาก Oxford University Press ซึง่ เป็ นตัวแทนของ The
Gerontological Society of America วารสารวิชาการที่แบบวัด The Modified Caregiver Strain
Index ได้ รับการตีพิมพ์เป็ นแห่งแรกแล้ ว
5.3 การเก็บข้ อมูล
เก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ผ้ ดู แู ลคนพิการที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั ได้ ทําการเก็บข้ อมูล
ร่วมกับโครงการติดตามและประเมินผลการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ โดยขันตอนการเก็
้
บข้ อมูลมีดงั นี ้
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1. เลือกกลุม่ ตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กําหนดไว้
2. ผู้วิจยั อธิบายวัตถุประสงค์ของการศึกษา และขอความยินยอมในการเข้ าร่วมงานวิจยั อย่าง
เป็ น ลายลักษณ์อกั ษร
3. ผู้วิจยั สัมภาษณ์ข้อมูลของผู้ดแู ลตามแบบสอบถาม
4. วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ทดสอบค่ า เฉลี่ ย คะแนนความเครี ย ดของผู้ ดูแ ลคนพิ ก ารกลุ่ม ที่ ไ ด้ รั บ บริ ก ารผู้ช่ ว ยคนพิ ก าร
เปรี ยบเทียบกับค่าเฉลี่ยคะแนนความเครี ยดของผู้ดแู ลคนพิการที่ไม่ได้ รับบริ การผู้ช่วยคนพิการ โดยใช้
t-test for Independent Samples
2. ทดสอบความสัมพันธ์ ของการมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลของผู้ดแู ล กับความเครี ยดจากการดูแล
คนพิ ก ารของผู้ดูแ ล โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ กับ สหสัม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สัน (Pearson's
Product Moment Correlation Coefficient)
6. ผลการวิจยั
ผู้ดแู ลคนพิการส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 80.3) อายุเฉลี่ย 56 ปี (SD = 12.98) ส่วน
ใหญ่ มีความสัมพันธ์ เป็ นบุตร ภรรยา และมารดา ของคนพิการ (ร้ อยละ 23.7, 22.4, และ 21.1
ตามลํ า ดับ ) ส่ว นใหญ่ จ บการศึก ษาระดับ ประถมศึก ษา (ร้ อยละ 64.5) และผู้ดูแ ลคนพิ ก ารใน
การศึกษานี ้ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการดูแลคนป่ วยหรื อคนพิการมาก่อน (ร้ อยละ 75.0) ซึง่
ผู้ดแู ลส่วนใหญ่ทําหน้ าที่ดแู ลคนพิการมานานกว่า 3 ปี (ร้ อยละ 71.1) โดยร้ อยละ 93.4 ของผู้ดแู ลคน
พิการมีภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากการทําหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลด้ วย เช่น การทํางานบ้ าน การดูแลคนอื่น ๆ
ในครอบครัวที่ไม่ใช่คนพิการ การทํางานหารายได้ เลี ้ยงครอบครัว เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ก่อนที่จะมารับหน้ าที่
ดูแลคนพิการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 62 คน (ร้ อยละ 81.6) แต่เมื่อมารับหน้ าที่เป็ น
ผู้ดแู ลคนพิการแล้ ว จากผู้ดแู ลคนพิการที่เคยประกอบอาชีพทังหมด
้
62 คน มีผ้ ดู แู ล 16 คน ที่ลาออก
จากงานเดิมและเปลี่ยนงานใหม่ (ร้ อยละ 25.8) และ 11 คน ที่ลาออกจากงานเพื่อมาทําหน้ าที่ดแู ลคน
พิการโดยไม่ได้ ประกอบอาชีพ (ร้ อยละ 17.7) ทังนี
้ ้ มีผ้ ดู แู ลคนพิการร้ อยละ 28.9 ของผู้ดแู ลทังหมดใน
้
การศึกษานี ้ที่ไม่ได้ ประกอบอาชีพ ส่วนที่ประกอบอาชีพนัน้ ส่วนใหญ่ทําอาชีพเกษตรกรรมมากที่สดุ
คิดเป็ นร้ อยละ 21.1 ของผู้ดแู ลคนพิการทังหมด
้
รองลงมาคืออาชีพรับจ้ างทัว่ ไป (ร้ อยละ 18.4) ซึ่ง
รายได้ โดยประมาณของครอบครัวผู้ดแู ลคนพิการเฉลี่ยคือ 8,300 บาทต่อเดือน
จากกลุ่มตัวอย่างทังหมดที
้
่เป็ นผู้ดแู ลคนพิการทางร่ างกายหรื อการเคลื่อนไหว จํานวน 76 คน
ได้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มผู้ดแู ลคนพิการทางร่ างกายหรื อการเคลื่อนไหวที่ได้ รับบริ การผู้ช่วย
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

173

คนพิการ จํานวน 37 คน (ร้ อยละ 48.7) และกลุม่ ผู้ดแู ลคนพิการทางร่างกายหรื อการเคลื่อนไหวที่อยู่
ในข่ายมีสิทธิ์ได้ รับบริ การผู้ช่วยคนพิการแต่ยงั ไม่ได้ รับบริ การ จํานวน 39 คน (ร้ อยละ 51.3) ซึง่ ผู้ดแู ล
คนพิการกลุ่มที่ได้ รับบริ การผู้ช่วยคนพิการนัน้ ได้ รับบริ การผู้ช่วยคนพิการจากสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด 32 คน (ร้ อยละ 86.5) และ ได้ รับบริการผู้ช่วยคนพิการจากศูนย์การ
ดํารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัด 5 คน (ร้ อยละ 13.5)
ในส่ว นของการประเมิ น การมี แ หล่ง ทรั พ ยากรทางบุค คลของผู้ดูแ ลคนพิ ก ารนี ้ ได้ ทํ า การ
วิเคราะห์การมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลทังในภาพรวมและแยกเป็
้
นรายด้ าน พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่ง
ของผู้ดูแลคนพิ ก ารประเมิน ว่าตนเองมีแหล่ง ทรั พยากรทางบุคคลอยู่ในระดับมาก (ร้ อยละ 51.4)
รองลงมาคือประเมินว่าตนเองมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลอยู่ในระดับมากที่สดุ (ร้ อยละ 36.5) โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 137.84 คะแนน (SD = 19.74) จากค่าที่เป็ นไปได้ อยู่ระหว่าง 25 ‟ 175 คะแนน และ
เมื่อพิจารณาออกเป็ นรายด้ าน โดยการประเมินจากระดับคะแนนเฉลี่ยของแหล่งทรัพยากรทางบุคคล
ในแต่ละด้ าน พบว่า แหล่งทรัพยากรทางบุคคลด้ านที่ผ้ ดู แู ลคนพิการรับรู้ว่าตนเองมีอยู่เรี ยงลําดับจาก
มากไปน้ อย มีดงั นี ้ ด้ านที่ 4 การได้ รับการยืนยันว่ามีคณ
ุ ค่าในตนเอง (worth) (xˉ = 29.14) ด้ านที่ 2
การมีส่วนร่ วมในสังคม (social integration) (xˉ = 27.70) ด้ านที่ 3 การเอื ้อประโยชน์ต่อผู้อื่น
(nurturance) (xˉ = 27.31) ด้ านที่ 1 การได้ รับความรักและความผูกพัน (intimacy) (xˉ = 26.99) และ
ด้ านที่ 5 การได้ รับความช่วยเหลือในด้ านต่าง ๆ (assistance) (xˉ = 26.62) โดยค่าที่เป็ นไปได้ ของแต่
ละด้ านนันอยู
้ ร่ ะหว่าง 5 ‟ 35 คะแนน (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 คะแนนการมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลของผู้ดแู ลคนพิการแบบภาพรวมและแยกเป็ นราย
ด้ าน
ช่ วงคะแนน
ที่ได้ จริง
แหล่งทรัพยากรทางบุคคลโดยรวม
78 ‟ 170
ด้ านที่ 4 การได้ รับการยืนยันว่ามีคณ
ุ ค่าในตนเอง 15 ‟ 35
ด้ านที่ 2 การมีสว่ นร่วมในสังคม
17 ‟ 35
ด้ านที่ 3 การเอื ้อประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น
9 ‟ 35
ด้ านที่ 1 การได้ รับความรักและความผูกพัน
5 ‟ 35
ด้ านที่ 5 การได้ รับความช่วยเหลือในด้ านต่าง ๆ
6 ‟ 35
การมีแหล่ งทรัพยากรทางบุคคล

ˉx

SD

137.84
29.14
27.70
27.31
26.99
26.62

19.74
4.09
4.48
5.41
5.93
6.40

ระดับการมีแหล่ ง
ทรั พยากรทางบุคคล
มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มาก

สําหรับการประเมินความเครี ยดของผู้ดแู ลคนพิการ พบว่า ผู้ดแู ลส่วนใหญ่มีความเครี ยดใน
ระดับน้ อย (ร้ อยละ 63.2) รองลงมามีความเครี ยดในระดับปานกลาง (ร้ อยละ 36.8) โดยไม่มีผ้ ดู แู ล
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คนใดที่มีความเครี ยดในระดับมาก และคะแนนความเครี ยดเฉลี่ยของผู้ดแุ ลคนพิการ คือ 6.61 คะแนน
(SD = 4.280) จากค่าที่เป็ นไปได้ อยูร่ ะหว่าง 0 ‟ 26 คะแนน (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ระดับความเครี ยดจากการทําหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลคนพิการของผู้ดแู ล
ระดับความเครียดของผู้ดแู ล
จานวน (คน) ร้ อยละ
เครี ยดน้ อย
48
63.2
เครี ยดปานกลาง
28
36.8
ˉx = 6.61
SD = 4.28
Min = 0 คะแนน Max = 15 คะแนน
ในการศึกษาเรื่ องผลการได้ รับบริ การผู้ช่วยคนพิการต่อความเครี ยดจากการทําหน้ าที่เป็ น
ผู้ดแู ล คนพิการของผู้ดแู ลโดยใช้ t-test for Independent Samples ทดสอบหาค่าเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนความเครี ยดของผู้ดูแลคนพิการกลุ่มที่ได้ รับบริ การผู้ช่วยคนพิการ เปรี ยบเทียบกับคะแนน
ความเครี ยดของผู้ดแู ลคนพิการที่ไม่ได้ รับบริ การผู้ช่วยคนพิการ พบว่า คะแนนความเครี ยดของผู้ดแู ล
กลุ่มที่ได้ รับบริ การผู้ช่วยคนพิการ กับคะแนนความเครี ยดของผู้ดแู ลกลุ่มที่ยงั ไม่ได้ รับบริ การผู้ช่วยคน
พิการนันไม่
้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า กลุม่ ที่ยงั ไม่ได้ รับ
บริ ก ารผู้ช่ ว ยคนพิ ก ารมี ค ะแนนความเครี ย ดมากกว่า กลุ่ม ที่ ไ ด้ รั บ บริ ก ารผู้ช่ ว ยคนพิ ก ารเล็ ก น้ อ ย
(รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความเครี ยดของผู้ดแู ลคนพิการระหว่างกลุม่ ที่ได้ รับกับกลุม่ ที่ไม่ได้ รับบริ การผู้ช่วย
คนพิการ
กลุ่มผู้ดแู ลคนพิการ
n
SD t-value df
p-value
ˉx
กลุม่ ที่ได้ รับบริการผู้ช่วยคนพิการ
37
6.51 3.79
กลุม่ ที่ยงั ไม่ได้ รับบริการผู้ช่วยคน
39
6.69 4.75 0.181
74
0.857
พิการ
สําหรับผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลของผู้ดแู ลคนพิการ
กับความเครี ยดของผู้ดแู ลโดยใช้ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์กบั สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั (Pearson's
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ พบว่า การมีแหล่ง
ทรัพยากรทางบุคคลของผู้ดแู ลในแต่ละด้ านและภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดจากการทํา
หน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลคนพิการอย่างมีนยั ยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4)
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์กบั สหสัมพันธ์ระหว่างแหล่งทรัพยากรทางบุคคลกับความเครี ยดของผู้ดแู ล
คนพิการ
ความเครียด
แหล่ งทรัพยากรทางบุคคล
r
Sig.
แหล่งทรัพยากรทางบุคคลโดยรวม
- 0.08
0.527
ด้ านที่ 1 การได้ รับความรักและความผูกพัน (Intimacy)
- 0.04
0.763
ด้ านที่ 2 การมีสว่ นร่วมในสังคม (Social Integration)
- 0.19
0.100
ด้ านที่ 3 การเอื ้อประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น (Nurturance)
- 0.04
0.734
ด้ านที่ 4 การได้ รับการยืนยันว่ามีคณ
ุ ค่าในตนเอง (Worth)
- 0.08
0.475
ด้ านที่ 5 การได้ รับความช่วยเหลือในด้ านต่าง ๆ (Assistance)
0.05
0.702

7. อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
7.1 อภิปรายผลการวิจยั
1. ผลการได้ รับบริการผู้ช่วยคนพิการต่อความเครี ยดจากการทําหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลคนพิการของผู้ดแู ล
จากผลการศึกษาเปรี ยบเทียบความเครี ยดเฉลี่ยของผู้ดแู ลคนพิการระหว่างกลุม่ ที่ได้ รับบริ การ
ผู้ช่วยคนพิการกับกลุม่ ที่ยงั ไม่ได้ รับบริการผู้ช่วยคนพิการพบว่า คะแนนความเครี ยดเฉลี่ยของผู้ดแู ลคน
พิการทัง้ 2 กลุ่มนัน้ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเหตุที่ทําให้
ความเครี ยดของผู้ดูแลทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกันอาจเป็ นเพราะว่า ผู้ดูแลคนพิการยังมีความเข้ าใจ
เกี่ยวกับบริ การผู้ช่วยคนพิการไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่แท้ จริ งของบริ การผู้ช่วยคนพิการตามแนวคิด
เรื่ องการดํารงชีวิตอิสระ (independent living concept) ของ เอ็ด โรเบิร์ท (Ed Robert) ที่ให้
ความสําคัญเรื่ องการมีอิสระทางความคิดของคนพิการ คนพิการรู้สกึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่าและสามารถ
จัดการวิถีชีวิตตนเองได้ ตามศักยภาพ ซึง่ เป้าหมายหลักของบริ การผู้ช่วยคนพิการนันจะเป็
้
นการเสริ ม
พลังอํานาจ (empowerment) ในตัวเองให้ แก่คนพิการ โดยมีผ้ ชู ่วยคนพิการคอยช่วยเหลือหรื อกระทํา
ในสิ่งต่าง ๆ ที่คนพิการทําเองไม่ได้ ด้วยวิ ธีการและจังหวะเวลาที่คนพิการเป็ นผู้กําหนดไม่ใช่ให้ ความ
ช่วยเหลือคนพิการตามที่ผ้ ชู ่วยคนพิการคิด (กรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2558: 15)
ประกอบกับการที่ผ้ ชู ่วยคนพิการส่วนใหญ่ยงั คงปฏิบตั ิห น้ าที่บนฐานความคิดเรื่ อง “จิตอาสา” ไม่ใช่
“การดํารงชีวิตอิสระ” อันเป็ นแนวความคิดพื ้นฐานของงานบริ การผู้ช่วยคนพิการ ทําให้ ผ้ ดู แู ลคนพิการ
ไม่ร้ ูวตั ถุประสงค์ที่แท้ จริงของการให้ บริการผู้ช่วยคนพิการ และไม่คาดหวังว่าการได้ รับบริ การผู้ช่วยคน
พิการจะส่งผลอย่างไรต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการหรื อตัวผู้ดแู ลเองดังจะเห็นได้ จากความคิดเห็ นของ
ผู้ดแู ลคนพิการบางคนที่มีตอ่ บริการผู้ช่วยคนพิการ เช่น “ไม่เคยรู้เกี่ยวกับบริการผู้ช่วยคนพิการมาก่อน”
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“ไม่มีคําแนะนําอะไรต่อบริ การ แค่เขา (ผู้ช่วยคนพิการ) มาก็ดีแล้ ว ” ทังนี
้ ้ การที่ผ้ ชู ่วยคนพิการส่วน
ใหญ่ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ นเชิ ง จิ ต อาสาที่ มี ค วามคล้ า ยคลึง กับ ลั ก ษณะการทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น อาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (อพม.) หรื อ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ซึง่ เป็ นงานจิตอาสาที่ผ้ ชู ่วยคนพิการส่วนใหญ่ทํา
อยูแ่ ต่เดิม และผู้ดแู ลคนพิการกลุม่ ที่ยงั ไม่ได้ รับบริการผู้ช่วยคนพิการก็ได้ รับการดูแลจาก อสม. อพม.
หรื อ อพมก. เช่นเดียวกันกับผู้ดแู ลกลุ่มที่ได้ รับบริ การผู้ช่วยคนพิการ จึงอาจส่งผลให้ ความเครี ยดที่
เกิดขึ ้นจากการทําหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลคนพิการของผู้ดแู ลทังสองกลุ
้
่มนันไม่
้ มีความแตกต่างกัน หรื อ การ
ได้ รับบริการผู้ช่วยคนพิการนันไม่
้ มีผลต่อความเครี ยดของผู้ดแู ลคนพิการ
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลของผู้ดแู ลคนพิการกับความเครี ยดของผู้ดแู ล
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์กับสหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั พบว่า การมีแหล่งทรัพยากรทาง
บุคคลของผู้ดแู ลคนพิการไม่มีความสัมพันธ์ กบั ความเครี ยดจากการทําหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลคนพิการของ
ผู้ดูแ ลอย่ า งมี นัย ยะสํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ง การที่ ก ารมี แ หล่ง ทรั พ ยากรทางบุค คลไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับความเครี ยดของผู้ดแู ลอาจเป็ นเพราะว่า ผู้ดแู ลคนพิการในการศึกษานี ้ส่วนใหญ่
มีคะแนนความเครี ยดน้ อย (xˉ = 6.61 ,
SD = 4.28) และส่วนใหญ่ทําหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลคนพิการ
มากกว่า 3 ปี ซึ่งระยะเวลาที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลมานานเช่นนันอาจทํ
้
าให้ ผ้ ูดูแลสามารถปรับตัวต่อ
สถานการณ์ ที่ต้องทําหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลคนพิการในครอบครัวได้ และทําให้ ความเครี ยดที่เกิดขึ ้นนัน้
ลดลงไป ดังเช่น ผลการศึกษาของ วิ ไล สุรสาคร (2549) ที่พบว่า ยิ่งผู้ดแู ลรับภาระดูแลผู้ป่วยอัมพาต
นานเท่าใดความเครี ยดจากการดูแลของผู้ดแู ลก็ยิ่งลดลง (วิไล สุรสาคร, 2549) และการที่ผ้ ดู แู ลคน
พิการส่วนใหญ่ในการศึกษานี ้มีความเครี ยดน้ อยอยูแ่ ล้ ว ทําให้ เมื่อได้ สํารวจแหล่งทรัพยากรทางบุคคล
ที่ตนเองมีอยู่ด้วยแบบสอบถามแหล่งทรัพยากรทางบุคคลของผู้ดแู ลคนพิการที่ใช้ ในการศึกษานี ้แล้ ว
ไม่ว่าผลการตอบแบบสอบถามจะทําให้ ผ้ ดู แู ลรับรู้ ว่าตนเองมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลมากน้ อยแค่
ไหนก็ไม่ได้ สง่ ผลต่อความเครี ยดที่เกิดขึ ้นจากการทําหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลคนพิการ
นอกจากนี ้ การศึกษานีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งในโครงการติดตามประเมินผลการจัดบริ การผู้ช่วยคน
พิ ก ารจึ ง ต้ อ งลงพื น้ ที่ เ ก็ บ ข้ อ มูล ไปพร้ อมกั บ โครงการวิ จัย ซึ่ ง มี ก ารกํ า หนดระยะเวลาในการทํ า
โครงการวิจยั จึงเกิดข้ อจํากัดเรื่ องระยะเวลาในการลงพื ้นที่เก็บข้ อมูล ทําให้ การลงพื ้นที่เก็บข้ อมูลแต่
ละครัง้ ต้ องแบ่งทีมวิจยั ออกเป็ น 2 ทีม แล้ วแยกสายไปสัมภาษณ์ ข้อมูลผู้ดูแลคนพิการในแต่ละบ้ าน
ทําให้ มีนกั วิจยั จากโครงการวิจยั มาช่วยเก็บข้ อมูลซึง่ อาจทําให้ ได้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ตรงประเด็น
เท่ากับที่นกั วิจยั เจ้ าของงานทําการเก็บข้ อมูลเอง อีกทัง้ ชุดแบบสอบถามที่ใช้ เก็บข้ อมูลมี ข้อคําถาม
มากเกิ น ไป เนื่ อ งจากต้ องเพิ่ ม ข้ อคํ า ถามเรื่ อ งการประเมิ น ผลบริ ก ารผู้ ช่ ว ยคนพิ ก ารซึ่ ง อยู่ ใ น
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
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วัตถุประสงค์ของโครงการติดตามประเมินผลการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ อาจส่งผลให้ ผ้ ดู แู ลคนพิการ
เกิดความรู้ สึกเหนื่อยล้ าและเบื่อหน่ายต่อการตอบคําถาม ทําให้ สมาธิในการตอบคํา ถามช่วงท้ าย ๆ
ซึง่ เป็ นประเด็นเรื่ องการมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลและความเครี ยดของผู้ดแู ลคนพิการลดลงไปและ
ทําให้ มีผลต่อการตอบแบบสอบถามเรื่ องการมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลและความเครี ยดจากการทํา
หน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลคนพิการก็เป็ นได้
7.2 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ หรื อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจแก่ผ้ ดู แู ลคนพิการ สมาชิกคนอื่น ๆ
ในครอบครัวคนพิการ รวมไปถึงคนพิการเองให้ เกิดความเข้ าใจเรื่ องของบริ การผู้ช่วยคนพิการได้ อย่าง
ถูกต้ อง เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลและคนพิการได้ เข้ าใจสิทธิของตนเองที่มีอยู่อย่างแท้ จริ งและใช้ สิทธิที่ได้ รับอย่าง
เหมาะสม
2. ควรมีการสร้ างความเข้ าใจต่อแนวคิดเรื่ องการดํารงชีวิตอิสระคนพิการให้ แก่ผ้ ชู ่วยคนพิการ
เพื่อให้ บริ การผู้ช่วยคนพิการเป็ นไปตามแนวคิดพื ้นฐานที่ถูกต้ อง และนําไปสู่วตั ถุประสงค์หลักของ
บริการผู้ช่วย คนพิการอย่างแท้ จริง คือการทําให้ คนพิการรู้สกึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่าและสามารถจัดการวิถี
ชีวิตตนเองได้ ตามศักยภาพ
3. การศึกษานี ้เป็ นเพียงการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณเท่านัน้ ซึ่งประเด็นบางอย่างในงานวิจัย
อาทิ ความรู้ ความเข้ าใจของผู้ดแู ลคนพิการต่อบริ การผู้ช่วยคนพิการ ระยะเวลาในการดูแลคนพิการ
กับการปรั บตัว ของผู้ดูแลคนพิ ก ารนัน้ ส่ง ผลต่อระดับความเครี ยดของผู้ดูแ ลคนพิ การอย่างไร ซึ่ง
ประเด็นดังกล่าวนันควรต้
้
องมีการศึกษาเพิ่มเติมในเชิงคุณภาพต่อไป
8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้สําเร็ จลุล่วงไปด้ วยดี เนื่องจากผู้วิจยั ได้ รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พิมพา ขจรธรรม อาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่กรุณาให้ คําแนะนําปรึกษาในการทําวิจยั ด้ วยความเอาใจใส่
ทังยั
้ งอนุญาตให้ ผ้ วู ิจยั เข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ในทีมวิจยั โครงการติดตามประเมินผลการจัดบริการผู้ช่วยคน
พิการ ทําให้ การดําเนินงานช่วงเก็บข้ อมูลวิจัยนัน้ สําเร็ จลุล่วงไปด้ วยดี และทําให้ ผ้ ูวิจัยได้ เพิ่มพูน
ทักษะเกี่ยวกับการทํางานวิจยั อีกด้ วย และ ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาดัม นีละไพจิตร
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาร่ ว มที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แนะนํ า ปรึ ก ษา ตลอดจนช่ ว ยกรุ ณ าปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ข้ อบกพร่ องต่าง ๆ ในงานวิจยั ผู้วิจยั ตระหนักถึงความตังใจจริ
้
งและความปรารถนาดีของอาจารย์ทงั ้
สองท่าน และขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี ้
ขอขอบคุณ ทีมวิจยั จากโครงการติดตามประเมินผลการจัดบริ การผู้ช่วยคนพิการทุกท่านที่ให้
ความช่วยเหลือและทําให้ กระบวนการเก็บข้ อมูลวิจัยสําเร็ จลุล่วงไปด้ วยดี ขอขอบคุณ สํานักงาน
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พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จงั หวัดเชียงใหม่ พะเยา กําแพงเพชร ตรัง สงขลา ร้ อยเอ็ด
ขอนแก่น สกลนคร นนทบุรี ชลบุรี ศูนย์การดํารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี และจังหวั ด
ชลบุรี ที่ช่วยอํานวยความสะดวกด้ านการประสานงานกับครอบครัวคนพิการ ขอขอบคุณ ผู้ดแู ลคน
พิการทัง้ 76 ท่ าน ที่ให้ ความร่ วมมือในการให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ อย่างยิ่งในช่วงเก็บข้ อมูล และ
ขอขอบคุณ คุณธิดารัตน์ นงค์ทอง นักให้ คําปรึกษาเพื่อการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ (ชํานาญการ
พิเศษ) และหนึ่งในนักวิจยั จากโครงการติดตามประเมินผล ฯ ที่คอยเตือนและกระตุ้นให้ ผ้ วู ิจยั เขี ยน
บทความวิจยั นี ้จนสําเร็ จ ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าบทความวิจยั นี ้จะเป็ นประโยชน์ต่องานด้ าน
การฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการในประเทศไทยต่อไป
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การประเมินผลโครงการส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนครปฐม
พรพรรณ์ สมบูรณ์1*, กัญญาภัค เงินอินต๊ ะ2 , วทัญํู เทศะศิริ3 และ สุรีรัตน์ หอมกุหลาบ4
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความสําเร็จของโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการในจังหวัดนครปฐม ประจําปี 2557 ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพิจารณา
จากผลสัมฤทธิ์ และผลการปฏิบตั ิงานที่สําคัญ งานวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพแบบกรณีศกึ ษา เก็บ
ข้ อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินโครงการลงในแบบบันทึกข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
สถิติพรรณนาและการวิเคราะห์เนื ้อหา
ผลการวิจยั พบว่า การดําเนินโครงการดังกล่าวประสบความสําเร็จทังในด้
้ านผลสัมฤทธิ์และผล
การปฏิบตั ิงานที่สําคัญ โดยมีการประสานความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ มีผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการ
ทังสิ
้ ้น 152 คน ภายใต้ งบประมาณสนับสนุนจํานวน 85,650 บาท คนพิการมีความพึงพอใจที่ได้ รับการ
ปรับสภาพบ้ านและสิ่งอํานวยความสะดวก ผู้เข้ ารับการอบรมมีความพึงพอใจและเห็นความสําคัญของ
การปรับสภาพที่อยูอ่ าศัยให้ เหมาะสมกับคนพิการและผู้สงู อายุ
คาสาคัญ: การประเมินโครงการ, โครงการบริ การวิชาการ, การส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
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The Evaluation of Quality of Life Enhancement Project
for Persons with Disabilities in Nakhon Pathom Province
Pornpun Somboon1*, Kanyaphak Ng-erninta2 , Watunyou Thesasiri3 , Surerut Homkularb4
Abstract
The purpose of this research was to evaluate the achievement of the quality of life
enhancement project for persons with disabilities in Nakhon Pathom province, done by
Ratchasuda College, Mahidol University in BE 2557. This research is a qualitative research
which focused on both results and key performance indicators. As a case study, data were
collected from projects documents, compiled in the evaluation form, and analyzed with
descriptive statistics and content analysis.
This evaluation research found that the project was successful in both results and
key performance indicators perspectives. With cooperation among several organizations,
152 participants, and budget under Baht 85,650, the project reached the objective on
enhancing quality of life of persons with disabilities. Their houses were improved and
equipped assistive technology which satisfy them. All training respondents were satisfied
and realized with the importance of a suitable disable and elderly residence.
Keywords: Project Evaluation, Academic Service Project, Quality of Life Enhancement of
Persons with Disabilities
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การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ประเทศไทยได้ ประกาศใช้ พระราชบัญญัติการฟื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และ
ต่อมาได้ ประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เนื่องจาก
พระราชบัญญัติฉบับปี พ.ศ. 2534 ได้ มีการบังคับใช้ มาเป็ นเวลานาน สมควรกํ าหนดแนวทางและ
ปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ ้น และกําหนด
บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ และความคุ้มครองคนพิการเพื่อมิให้ มีการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ น
ธรรมเพราะเหตุสภาพทางกายหรื อสุขภาพ รวมทังให้
้ คนพิการมีสิทธิได้ รับสิ่งอํานวยความสะดวกอัน
เป็ นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ตลอดจนให้ รัฐต้ องสงเคราะห์คนพิการให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่
ดีและพึง่ ตนเองได้ (พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550, 2550 : 2)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้ มีฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับแรก
ยังขาดมาตรการในการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพคนพิการเพื่อแก้ ไขปั ญหาในการเข้ าถึงและใช้
ประโยชน์สิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ
(พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2556, 2556 : 12) จะเห็นว่ารัฐได้ ให้
ความสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาโดยตลอด
การให้ บริการทางวิชาการแก่สงั คม หมายถึง กิจกรรมหรื อโครงการให้ บริ การแก่สงั คมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรื อเป็ นการให้ บริ การที่ จัดในสถาบันการศึกษา โดยมีบุคคลภายนอกเข้ ามาใช้
บริ การ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554: 36) การให้ บริ การทางวิชาการแก่สงั คม เป็ น
หนึ่ง ในภารกิ จหลัก ที่ สถาบัน อุดมศึก ษาต้ องปฏิบัติ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิ ต การวิจัย การ
ให้ บริการทางวิชาการแก่สงั คม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจทัง้ 4
ประการดังกล่าว มีความสําคัญอย่ างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
(สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554 : 1)
วิทยาลัยราชสุดา ในฐานะเป็ นส่วนงานหนึ่งหรื อคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องปฏิบตั ิภารกิจดังกล่าวข้ างต้ น รวมทังเป็
้ นหน่วยงานที่ก่อตังขึ
้ ้นจากนํ ้าพระทัย
อันเปี่ ยมล้ นด้ วยพระเมตตาคุณและพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ซึ่งทรงทราบด้ วยพระวิสยั ทัศน์ อนั ยาวไกลในความจําเป็ นที่คนพิการไทยจะต้ องมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ ้น (วิทยาลัยราชสุดา, 2560) วิทยาลัยราชสุดาจึงได้ ให้ ความสําคัญต่อการส่งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการมาโดยตลอด โดยเฉพาะการบริ การทางวิชาการแก่สงั คมในการส่งเสริ มและ
พัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารในด้ า นต่ า งๆ ดัง จะเห็ น ได้ จ ากแผนยุท ธศาสตร์ วิ ท ยาลัย ราชสุด า
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556-2559 ที่ได้ กําหนดพันธกิจของวิทยาลัยไว้ ข้อหนึ่งคือ การให้ บริ การทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้ มาตรฐาน สามารถเป็ นแบบอย่างได้ (วิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 : 1) ทังนี
้ ้ เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของคนพิการ ตอบสนองต่อ
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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กฎหมาย/นโยบายด้ า นคนพิ ก าร รวมทัง้ ตอบสนองต่อ ยุท ธศาสตร์ ข องมหาวิท ยาลัย มหิ ดล และ
ยุท ธศาสตร์ ข องวิ ท ยาลัย ราชสุด า ดัง นัน้ ในปี ง บประมาณ 2557 วิ ท ยาลัย ราชสุด าจึ ง กํ า หนดจัด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนครปฐม ขึ ้น ซึง่ โครงการดังกล่าว เน้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้ านการปรับปรุ งที่อยู่อาศัยและการจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เหมาะสม พร้ อมกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ให้ กบั ผู้เกี่ยวข้ อง รวมทังสร้
้ าง
เครื อข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ เกิดความร่วมมือในการบริการทางวิชาการแบบบูรณา
การ และเพื่อให้ เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ อย่างยัง่ ยืนตลอดไป
เพื่อให้ ทราบผลการดําเนินโครงการดังกล่าว ผู้วิจยั จึงสนใจทําการประเมินโครงการดังกล่าวใน
ด้ านผลสัมฤทธิ์ (results) ของการดําเนินงาน ซึ่งประกอบด้ วย ผลผลิต (outputs) ผลกระทบ
(impacts) และผลลัพธ์ (outcomes) (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2550) และในด้ านประสิทธิผล
(effectiveness) ประสิทธิภาพ (efficiency) และความพึงพอใจ (satisfaction) ของกลุม่ เป้าหมายและ
ผู้ปฏิบตั ิงาน (Flynn, 1997 อ้ างถึงใน ศิริชยั กาญจนวาสี, 2550) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการจัดโครงการ
ลักษณะเดียวกันในปี ต่อๆ ไป ผลที่ได้ จากการวิจยั ทําให้ ทราบ ผลสั มฤทธิ์และผลการดําเนินงานของ
โครงการ ซึง่ วิทยาลัยราชสุดา สามารถนําไปปรับปรุงการให้ บริ การทางวิชาการสําหรับโครงการอื่นๆ ที่
มี ลัก ษณะเดี ย วกั น ในอนาคต ซึ่ ง จะทํ า ให้ ผู้ เข้ าร่ ว มโครงการบริ ก ารวิ ช าการ ได้ รั บ บริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพและมีคณ
ุ ภาพอย่างยัง่ ยืนตลอดไป
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความสําเร็ จของโครงการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการในจังหวัด
นครปฐม ประจําปี 2557 ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
นิยามศัพท์
โครงการ หมายถึง โครงการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนครปฐม
ประจําปี 2557 ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็ นโครงการบริ การวิชาการที่จดั ขึ ้นโดย
วิทยาลัยราชสุดา
คณะทางาน หมายถึง บุคลากรที่ทํางานในโครงการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในจังหวัดนครปฐม ประจําปี 2557 ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
การส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หมายถึง การฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ การ
จัดสวัสดิการ การส่งเสริ มและพิทกั ษ์ สิทธิ การสนับสนุนให้ คนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระ มีศกั ดิ์ศรี
แห่งความเป็ นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทัว่ ไป มีสว่ นร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

ภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่คนพิการสามารถเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ ได้ (พระราชบัญญัติส่งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550, 2550 : 2)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจยั นี ้ ใช้ กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ สรุปได้ ดงั ภาพที่ 1
ผลสัมฤทธิ์ (results)
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550)
- ผลผลิต (outputs)
- ผลกระทบ (impacts)
- ผลลัพธ์ (outcomes)
ความสาเร็จของโครงการ
ผลการปฏิบัตงิ านทีส่ าคัญ
(Flynn, 1997)
- ประสิทธิผล (effectiveness)
- ประสิทธิภาพ (efficiency)
- ความพึงพอใจ (satisfaction)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพแบบกรณีศกึ ษา (case study) ทําการศึกษาโครงการ
ส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนครปฐม ประจําปี 2557 ของวิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประชากร/ตัวอย่าง
ได้ แก่ เอกสารที่ เกี่ ย วข้ องกับโครงการส่ง เสริ มและพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต คนพิ การในจัง หวัด
นครปฐม ประจําปี 2557 ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบไปด้ วยเอกสารที่เกี่ยวกับ
โครงการ แผนการดําเนินงาน งบประมาณ บันทึก หนังสือราชการ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ผ้ เู ข้ าร่วม
โครงการ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมโครงการ รายชื่อผู้เข้ าร่วมโครงการ และรายงานสรุป
โครงการ
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ได้ แก่ แบบบันทึกข้ อมูล ที่ออกแบบโดยผู้วิจยั ประกอบด้ วยแบบบันทึกข้ อมูลจากเอกสารต่างๆ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับ ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน ซึง่ ประกอบด้ วย ผลผลิตหรื อผลที่เกิดขึ ้นจาก
การดําเนินงาน ผลกระทบหรื อผลระยะกลางอันเป็ นผลที่เกิดต่อเนื่องจากผลผลิต และผลลัพธ์ หรื อผล
ระยะยาวหรื อจุดหมายปลายทางที่เป็ นผลต่อเนื่องจากผลกระทบ นอกจากนี ้ยังมีแบบบันทึกข้ อมูลจาก
เอกสารต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับผลการปฏิบตั ิงานที่สําคัญ ซึง่ ประกอบด้ วย ประสิทธิผลหรื อการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพหรื อค่าใช้ จ่ายต่อหนึง่ หน่วยการผลิตหรื อหมายถึงการสร้ างผลผลิตโดยมี
การจัดสรรทรั พยากรให้ เกิ ดประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด และความพึงพอใจด้ านต่างๆ ของ
ผู้เข้ าร่วมโครงการ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เป็ นการจดบันทึกข้ อมูลที่ รวบรวมได้ จากเอกสารต่างๆ ของโครงการ ณ วิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ การหาค่าความถี่ ค่าร้ อยละ และวิเคราะห์เนื ้อหาด้ วยการสรุปความ
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์เอกสารพบว่าโครงการดังกล่าวได้ ดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือกับองค์กรหรื อหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการในจังหวัดนครปฐม
2. เพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยและ/หรื อจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกตามความต้ องการ
จําเป็ นของคนพิการในจังหวัดนครปฐม
3. เพื่ออบรมให้ ความรู้ แก่คนพิการและ/หรื อผู้เกี่ยวข้ อง ในหัวข้ อที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนครปฐม
กุลม่ เป้าหมาย
1. องค์กรหรื อหน่วยงานที่ร่วมเป็ นเครื อข่ายความร่วมมือ จํานวนประมาณ 3 องค์กร/หน่วยงาน
2. คนพิการได้ รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและ/หรื อจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกตาม
ความต้ องการจําเป็ น จํานวน 3-5 คน
3. คนพิการและ/หรื อผู้เกี่ยวข้ องเข้ ารับการอบรมในหัวข้ อที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ จํานวน 30 คน
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

วิธีดําเนินการ
1. ประสานงานองค์กรหรื อหน่วยงานต่างๆ ที่เป็ นหน่วยงานเป้าหมายในการสร้ างเครื อข่ายความ
ร่ วมมือ เช่น องค์การบริ หารส่วนตําบล (อบต.) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครปฐม (พมจ.นครปฐม) ชมรมคนพิการในจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เพื่อวางแผนการทํางานร่ วมกันและคัดเลือกคนพิการที่จะดําเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและ/หรื อ
จัดหาเทคโนโลยีสงิ่ อํานวยความสะดวก
2. กําหนดบทบาทความรับผิดชอบให้ แต่ละเครื อข่าย จัดทําแผนการดําเนินงาน และกําหนดการ
ร่วมกัน
3. ดําเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและ/หรื อจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกให้ กับคน
พิการ
4. ดําเนินการจัดการอบรมให้ ความรู้ให้ แก่คนพิการและ/หรื อผู้เกี่ยวข้ อง
5. ประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน
พื ้นที่ดําเนินการ
1. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
2. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทธุ์
3. อ.บ.ต. ในเขตจังหวัดนครปฐม และ/หรื อ พมจ.นครปฐม
4. ที่อยูอ่ าศัยของคนพิการที่ได้ รับการคัดเลือก
ระยะเวลาในการดําเนินการ
เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
การติดตามประเมินผล
1. ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการตอบแบบประเมินโครงการ
2. สังเกตและสัมภาษณ์ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการโดยคณะทํางาน
งบประมาณที่ใช้
จํานวน 85,650 บาท
ผลการดําเนินโครงการ
1. ผู้เข้ าร่ วมโครงการ
โครงการนี ้มี องค์กร/หน่วยงาน ผู้เข้ าร่วมโครงการ และบทบาทหน้ าที่หลัก ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จํานวน องค์กร/หน่วยงาน ผู้เข้ าร่วมโครงการ และบทบาทหลัก
องค์ กร/หน่ วยงาน
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดนครปฐม

ผู้เข้ าร่ วมโครงการ
 นักพัฒนาสังคม

ศูนย์การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ  ประธานศูนย์
พุทธมณฑล
 สมาชิกที่เป็ นคนพิการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด  นายก อบต.
 เจ้ าหน้ าที่
 คนในชุมชน

จานวน
(คน)
2



1

3
1

30
10


สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

 อาจารย์
 เจ้ าหน้ าที่
 นักศึกษา

4
5
20

วิทยาลัยราชสุดา

 อาจารย์
 เจ้ าหน้ าที่
 นักศึกษา

1
3
2

 ประชาชน/ผู้สนใจ
รวม

70
152

บทบาทหน้ าที่หลัก
จัดหาข้ อมูลคนพิการ
สํารวจความต้ องการของคนพิการ
จัดหาเอกสารประกอบการอบรม
จัดหาข้ อมูลคนพิการ

ประสานงานคนพิการ ผู้ใหญ่บ้าน
อสม. พอม. พอมก. คนในชุมชน
อํานวยความสะดวกในการใช้
พื ้นที่และการจัดอบรม
 ออกแบบและดําเนินการปรับปรุง
ที่อยูอ่ าศัย และจัดหาเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวก
 สนับสนุนงบประมาณบางส่วน
 บริหารโครงการ
 คัดเลือกคนพิการ
 ออกแบบและจัดหาเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวก
 อบรมให้ ความรู้กี่ยวกับการปรับ
สภาพที่อยูอ่ าศัย
 สนับสนุนงบประมาณ
 เข้ ารับการอบรม

จากตารางที่ 1 มีผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการทังสิ
้ ้น 152 คน แบ่งเป็ น สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม จํานวน 2 คน ศูนย์ การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล
จํานวน 4 คน องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด จํานวน 41 คน สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จํานวน 29 คน วิทยาลัยราชสุดา จํานวน 6 คน ประชาชน/ผู้สนใจเข้ า
รับการอบรม จํานวน 70 คน
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

2. การสร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมือกับองค์ กรหรื อหน่ วยงานต่ างๆ ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในจังหวัดนครปฐม
2.1 การดาเนินงาน มีการสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือและกําหนดบทบาทความรับผิดชอบ
ร่วมกันดังนี ้
1) วิทยาลัยราชสุดา มหาวิท ยาลัยมหิ ดล เป็ นหน่วยงานหลักในการดําเนิน โครงการ
ประสานงาน คัดเลือกคนพิการที่จะให้ การสนับสนุนด้ านการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งอํานวยความ
สะดวก จัด อบรมให้ ความรู้ เกี่ ย วกั บ การปรั บ สภาพที่ อ ยู่ อ าศัย ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ คนพิ ก ารแก่
กลุม่ เป้าหมาย สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ และสรุปผลการดําเนินโครงการ
2) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม เป็ นหน่วยงาน
หลักในการจัดหาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับคนพิการในจังหวัดนครปฐม สํารวจความต้ องการของคนพิการ
และจัดหาหนังสือหรื อเอกสารประกอบการอบรมให้ ความรู้แก่กลุม่ เป้าหมาย
3) ศูนย์การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล เป็ นหน่วยงานหลักในการจัดหา
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับคนพิการในจังหวัดนครปฐม สนับสนุนข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับความต้ องการจําเป็ น
ของคนพิการ
4) องค์ การบริ หารส่วนตําบลท่าตลาด เป็ นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับคน
พิการ ญาติ นักพัฒนาสังคม อสม. พอม. พอมก. และชุมชนใกล้ เคียง เพื่อสร้ างการมีส่วนร่ วมในการ
ส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวืตคนพิการ รวมทังอํ
้ านวยความสะดวกในการใช้ พื ้นที่และการจัดอบรม
ให้ ความรู้
5) สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็ นหน่วยงาน
หลักในการออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัย ออกแบบและจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตามความต้ องการ
จํ าเป็ น ของคนพิการ จัดหาบุคลากรและนักศึกษาร่ วมปรั บปรุ งที่ อยู่อาศัยและจัดทํ าเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการบางส่วน
2.2 ผลการดาเนินงาน พบว่า บุคลากรจากองค์กรหรื อหน่วยงานที่ร่วมเป็ นเครื อข่ายความ
ร่ วมมือที่ตอบแบบประเมินโครงการ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขันตอนในการประสานความ
้
ร่ วมมือ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขันตอนในการให้
้
บริ การคนพิการและการอบรมให้ ความรู้ มี
ความพึงพอใจต่อสภาพที่อยู่อาศัย และเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ให้ บริ การคนพิการรวมถึง
การอบรมให้ ความรู้ จัดอยู่ในระดับมากถึงมากที่สดุ กว่าร้ อยละ 90 และมีความพึงพอใจในภาพรวม
จัดอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สดุ ร้ อยละ 100
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3. การปรั บ สภาพที่อ ยู่ อ าศั ย และจั ด หาเทคโนโลยี ส่ิ ง อ านวยความสะดวกตามความ
ต้ องการจาเป็ นของคนพิการในจังหวัดนครปฐม
3.1 การดาเนินงาน คณะทํางานได้ ประสานงานกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษ ย์ จัง หวัด นครปฐม และศูน ย์ ก ารดํ ารงชี วิ ตอิ สระของคนพิก ารพุท ธมณฑล เพื่ อ ขอข้ อ มูล
เกี่ยวกับคนพิการที่มีความต้ องการจําเป็ นในการปรับปรุ งสภาพที่อยู่อาศัย หรื อต้ องการเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวก หลังจากนัน้ ได้ ทําการสํารวจที่อยู่อาศัยของคนพิการที่เป็ นกลุม่ เป้าหมาย แล้ วจึง
คัด เลื อ กคนพิ ก ารที่ ค ณะทํ า งานเห็ น ว่ า มี ค วามต้ อ งการจํ า เป็ น เร่ ง ด่ว นและคณะทํ า งานมี ค วามรู้
ความสามารถที่จะให้ การช่วยเหลือได้ รวมทังมี
้ ค่าใช้ จ่ายสอดคล้ องกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด
คัดเลือกได้ คนพิการได้ จํานวน 3 คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) หญิ งไทย อายุ 87 ปี พิ การทางการเห็น เริ่ มมีอาการปวดเข่า เดิน ลําบาก มี ฐานะ
ยากจน ปั จจุบนั อาศัยอยูก่ บั ลูกและหลานในตําบลท่าตลาด อําเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม ความ
ต้ องการของคนพิการคือต้ องการปรับสภาพที่อยู่อาศัย เนื่องจากที่อยู่อาศัย เดิมทรุ ดโทรมมาก ไม่มี
ห้ องนํ ้า หลังคารั่วและอาจปลิวเมื่อลมแรง คณะทํางานได้ เข้ าไปสํารวจที่อยู่อาศัยของคนพิการ ประชุม
ปรึกษาหารื อ และสรุปการปรับปรุงสภาพที่อยูอ่ าศัยให้ เหมาะสมกับสภาพความพิการ โดยสถาบันวิจยั
และพัฒ นา มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ เป็ น ผู้อ อกแบบ ถอดแบบ คํ า นวณ
ค่าใช้ จ่าย จัดหาวัสดุอปุ กรณ์ จัดหาเจ้ าหน้ าที่และนักศึกษาที่จะช่วยปรับปรุงที่อยูอ่ าศัย และเตรี ยมการ
ด้ านต่างๆ รวมทังได้
้ ให้ ความอนุเคราะห์จดั หางบประมาณค่าอาหารและค่าเดินทางสําหรับเจ้ าหน้ าที่
และนักศึกษาที่มีจิตอาสาร่วมปรับปรุงที่อยูอ่ าศัยดังกล่าว องค์การบริ หารส่วนตําบลท่าตลาด ให้ ความ
อนุเคราะห์ เรื่ องการขออนุญาตซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จัดหานํา้ ประปาและไฟฟ้าให้ ใช้ ในระหว่างการ
ก่อสร้ าง ประสานคนในชุมชนให้ รับทราบว่าจะมีการปรับปรุงที่อยูอ่ าศัยให้ กบั คนพิการ ซึง่ อาจทําให้ คน
ในชุมชนบางส่วนได้ รับความไม่สะดวกในการเดิ นทางเข้ าออกพื ้นที่ เชิญชวนคนในชุมชนให้ เข้ ามามี
ส่วนร่ วมในการช่วยเหลือในรู ปแบบต่างๆ เช่น การช่วยเหลือด้ านแรงงาน อาหาร นํ ้า ห้ องนํ ้า ที่นงั่ พัก
เป็ นต้ น นอกจากนี ้ได้ จดั หาเจ้ าหน้ าที่ให้ ความช่วยเหลือในการรื อ้ ถอน เก็บเศษวัสดุ และอํานวยความ
สะดวกในด้ านต่างๆ ส่วนวิท ยาลัย ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ ความอนุเคราะห์ ด้านการเป็ น
ผู้บริ หารโครงการ ให้ คําปรึ กษาแนะนําในการออกแบบ/การปรับปรุ งที่อยู่อาศัยให้ เหมาะสมกับคน
พิการทางการเห็น การจัดหางบประมาณ ประสานงานและอํานวยความสะดวกในทุกด้ าน โดยภาพที่ 2
แสดงสภาพที่อยูอ่ าศัยของคนพิการรายแรกก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

ภาพที่ 2 สภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการรายแรกก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง
2) ชายไทย อายุ 37 ปี พิการทางกายและการเคลื่อนไหวจากอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ ทําให้
กระดูกคอระดับ C5 เคลื่อนทับไขสันหลัง ไม่สามารถเคลื่อนย้ ายตัวเองได้ สามารถยกแขนได้ บ้าง มือ
เกร็งหยิบจับของได้ ลําบาก ปั จจุบนั อาศัยอยู่กบั น้ องสาวที่ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ความต้ องการของคนพิการคือต้ องการปรับระบบการควบคุมการเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ มี
ความปลอดภัยมากขึน้ และต้ องการกล่องหัวเตียงสําหรับวางสิ่งของเพื่อให้ สามารถหยิบใช้ ได้ เอง
โดยสะดวก คณะทํางานได้ เข้ าไปสํารวจที่อยู่อาศัยของคนพิการ ประชุมปรึ กษาหารื อ และสรุ ปการ
ปรั บ ปรุ ง ระบบการเปิ ด -ปิ ด อุป กรณ์ ไ ฟฟ้ า และเสริ ม กล่ อ งหัว เตี ย ง โดยสถาบัน วิ จัย และพัฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ ให้ ความอนุเคราะห์ในเรื่ องการออกแบบระบบไฟฟ้า
การจัดทําแผงควบคุมการเปิ ด -ปิ ดอุปกรณ์ ไฟฟ้า การคํานวณค่าใช้ จ่าย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดหา
เจ้ า หน้ า ที่ แ ละนัก ศึก ษาที่ ม าช่ ว ยในการติ ด ตัง้ และเตรี ย มการด้ า นต่า งๆ ส่ว นวิ ท ยาลัย ราชสุด า
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ ความอนุเคราะห์ ด้านการเป็ นผู้บริ หารโครงการ ให้ คําปรึ กษาแนะนําในการ
ออกแบบ/การปรับปรุ งให้ เหมาะสมกับลักษณะความพิการ การจัดหางบประมาณ ประสานงานและ
อํานวยความสะดวกในทุกด้ าน โดยภาพที่ 3 แสดงสิ่งอํานวยความสะดวกก่อนการปรับปรุ งและหลัง
การปรับปรุง

ภาพที่ 3 สิ่งอานวยความสะดวกของคนพิการรายที่สองก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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3) ชายไทย อายุ 35 ปี พิการทางกายและการเคลื่อนไหวจากอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ ทําให้
กระดูกไขสันหลังได้ รับบาดเจ็บ สามารถเคลื่อนย้ ายตัวเองได้ บ้างโดยขึ ้นไปนัง่ บนไม้ กระดานมีล้อและ
ไถตัวเองไปในที่ตา่ งๆ ภายในบ้ าน สามารถยกแขนได้ บ้าง มือเกร็งหยิบจับของได้ ลําบาก ปั จจุบนั อาศัย
อยูก่ บั น้ องชายและน้ องสะใภ้ ที่ตําบลบางกระเบา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ความต้ องการของ
คนพิการคือ 1) ต้ องการเตียงนอนที่ขึ ้น-ลงสะดวก เนื่องจากเตียงนอนในปั จจุบนั มีความสูง ทําให้ ขึ ้นลงลําบากและมีสภาพเก่า 2) ต้ องการปรับพื ้นต่างระดับเพื่อให้ เคลื่อนย้ ายตัวเองได้ ง่าย ทังทางเข้
้
า
บ้ านที่เป็ นบันใด และพื ้นต่างระดับภายในบ้ านที่เป็ นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ ายตัว และ 3) ต้ องการ
อุปกรณ์ปอ้ งกันตาตุม่ ครูดไปกับพื ้นขณะเคลื่อนย้ ายตัวเอง เนื่องจากปั จจุ บนั ใช้ ผ้าหนาๆ รองตาตุม่ แต่
เมื่อไถกระดานเพื่อเคลื่อนย้ ายตัว ผ้ าดังกล่าวมักจะหลุดออกจากตาตุ่ม ทําให้ ตาตุ่มได้ รับบาดเจ็บ
คณะทํางานได้ เข้ าไปสํารวจที่อยู่อาศัยของคนพิการและสอบถามความต้ องการของคนพิการ ประชุม
ปรึ กษาหารื อ และสรุ ป การจัด หาเตี ย งนอนที่ มีค วามสูง เหมาะสมกั บ คนพิ การที่ ส ามารถขึน้ ลงได้
โดยสะดวกและปลอดภัย จัดทําทางลาดเข้ าบ้ านและภายในบ้ าน จัดทําผ้ ารองตาตุ่ม โดยสถาบันวิจยั
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้ ความอนุเคราะห์ในการจัดทําเตียงเหล็ก
ที่มีความสูงเหมาะสมกับการขึ ้น-ลงของคนพิการ จัดทําทางลาดขึ ้นบ้ า นและภายในบ้ านที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้ งาน คํานวณค่าใช้ จ่าย จัดซื ้อวัสดุอปุ กรณ์ จัดหาเจ้ าหน้ าที่และนักศึกษามาช่วยใน
การติดตัง้ และเตรี ยมการด้ านต่างๆ ส่วนวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําผ้ ารองตาตุ่มที่
สวมใส่สะดวกเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของตาตุ่มขณะเคลื่อนย้ ายตัว รวมทังให้
้ ความอนุเคราะห์ด้าน
การเป็ นผู้บริหารโครงการ การให้ คําปรึกษาแนะนําในการออกแบบ/การปรับปรุงสภาพแวดล้ อมภายใน
บ้ านให้ เหมาะสมกับลักษณะความพิการ การจัดหางบประมาณ และประสานงานและอํานวยความ
สะดวกในทุกด้ าน ภาพที่ 4-5 แสดงสิง่ อํานวยความสะดวกก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง

ภาพที่ 4 สิ่งอานวยความสะดวกของคนพิการรายที่สามก่อนการปรับปรุง
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

ภาพที่ 5 สิ่งอานวยความสะดวกของคนพิการรายที่สามหลังการปรับปรุง
3.2 ผลการดาเนินงาน การปรับสภาพที่อยู่อาศัยและการจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการทัง้ 3 รายนี ้ มีอาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้ าร่ วมโครงการประมาณ 30 คน มีเจ้ าหน้ าที่จากองค์การบริ หารส่วนตําบลท่า
ตลาดเข้ าร่วมโครงการประมาณ 30 คน และคนในชุมชนที่เข้ าร่วมโครงการจํานวนประมาณ 10 คน
จากการประเมินโครงการ ในส่วนของการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและการจัดหาเทคโนโลยี
สิ่ง อํานวยความสะดวกสํา หรั บคนพิ การทัง้ 3 ราย พบว่า อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และนักศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เจ้ าหน้ าที่จากองค์การบริ หารส่วนตําบลท่าตลาด และ
คนในชุมชนที่เข้ าร่ วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการให้ บริ การ/บําเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม และมี
ความพึง พอใจต่อ การได้ แ สดงความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมร่ ว มกัน จัด อยู่ใ นระดับ มากถึ ง มากที่ สุด
มากกว่าร้ อยละ 80 ในด้ านของคนพิการและญาติที่ตอบแบบประเมินโครงการ พบว่ามีความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการ/ขันตอนการให้
้
บริ การ และมีความพึงพอใจต่อสภาพที่อยู่อาศัยและ/หรื อเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่ได้ รับ จัดอยู่ในระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 100 โดยผู้ตอบแบบประเมินโครงการมี
ข้ อเสนอแนะให้ จดั ทําโครงการลักษณะนี ้ต่อเนื่ อง จัดทําโครงการช่วยเหลือคนพิการด้ านอื่นๆ เช่น การ
ดูแลสุขภาพ และเสนอให้ เจ้ าหน้ าที่กองช่างของ อบต. ได้ มีส่วนร่ วมเรี ยนรู้ และรับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้
สามารถนําความรู้ไปขยายผลได้ มากขึ ้น
จากการสังเกตและสัมภาษณ์อาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ที่เข้ าร่ วมโครงการ พบว่า อาจารย์มี
ความพึงพอใจที่ได้ นํานักศึกษาออกมาฝึ กปฏิบตั ิในสถานที่จริ ง ทําให้ นกั ศึกษาสามารถประยุกต์ทฤษฎี
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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กับการปฏิบตั ิ รู้ จกั วางแผนการทํางาน รู้ จกั แก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า และมีจิตอาสา นอกจากนี ้ ยั งทําให้
อาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ แ นวคิ ด ในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในสถานที่ จ ริ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้
นักศึกษาบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทัง้ 5 ด้ าน คือด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทักษะ
ทางปั ญญา ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้ านทักษะการวิ เคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทังเกิ
้ ดแนวคิดในการจัดโครงการบริ การ
วิชาการและการวิจยั ด้ านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในลักษณะต่างๆ เป็ นการต่อยอด
จากการสังเกตและสัมภาษณ์นกั ศึกษาที่เข้ าร่วมโครงการ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
ที่สามารถนําความรู้จากการศึกษาในห้ องเรี ยนมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ การได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ก่อให้ เกิด
ความเชื่ อ มั่น และความพร้ อมที่ จ ะทํ า งานจริ ง หลัง สํ า เร็ จ การศึก ษา สามารถวางแผนการทํ า งาน
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ สามารถดูแบบก่อสร้ าง และเกิดความสามัคคีในกลุ่ม นอกจากนี ้ยังมี
ความคิดที่จะนําความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ ไปพัฒนารู ปแบบบ้ านที่เหมาะสมสําหรับคนพิการอื่นๆ
ต่อไป รวมทัง้ เกิดความตระหนักในเรื่ องคนพิการและคิดว่าการทํางานในอนาคต จะคํานึงถึงปั ญหา
อุปสรรคและความต้ องการจําเป็ นของคนพิการให้ มากขึ ้น รวมทังจะช่
้ วยเหลือคนพิการให้ มากขึ ้น
จากการสังเกตและสัมภาษณ์คนในชุมชนที่เข้ าร่ วมโครงการ พบว่ามีความพึงพอใจที่ได้
ช่วยเหลือคนพิการในชุมชนมากขึ ้น เห็นคนพิการมีความสุขก็มีความสุข และจากการได้ เห็นนักศึกษา
ออกมาช่วยเหลือคนพิการ ทําให้ เกิดความภาคภูมิใจในตัวนักศึกษาที่มีจิตอาสามาทํางานเพื่อคนพิการ
รวมทังเกิ
้ ดแรงบันดาลใจที่จะต้ องช่วยเหลือคนในชุมชนให้ มากขึ ้น เนื่องจากเห็นตัวอย่างจากคนนอก
ชุมชนมาช่วยเหลือคนในชุมชนโดยไม่ได้ รับค่าตอบแทนใดๆ
4. การอบรมให้ ค วามรู้ แก่ ค นพิ ก ารและผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ในหั ว ข้ อ ที่เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนครปฐม
4.1 การดาเนินงาน มีการจัดอบรมให้ ความรู้ แก่คนพิการและผู้เกี่ยวข้ องจํานวน 70 คน ใน
หัวข้ อ ‚การปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้ เหมาะสมกับคนพิการและผู้สงู อายุ ‛ ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557
ณ ห้ องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด ตําบลท่าตลาด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
4.2 ผลการดาเนินงาน
จากการประเมินโครงการพบว่า มีผ้ ตู อบแบบประเมินโครงการ 54 คนคิดเป็ นร้ อยละ 77
ผู้ตอบแบบประเมินเป็ นเพศชายร้ อยละ 26 เป็ นเพศหญิงร้ อยละ 74 มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี ร้ อยละ 13 อายุ
30-39 ปี ร้ อยละ 17 อายุ 40-49 ปี ร้ อยละ 25 มีอายุ 50 ปี ขึ ้นไปร้ อยละ 45 ผู้ตอบแบบประเมินไม่มี
ความพิการร้ อยละ 90 มีความพิการร้ อยละ 10
ในด้ านวิทยากรและเนื ้อหาของการอบรมให้ ความรู้ ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ
ต่อ การบรรยาย/การเสวนา ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บและการนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ เกิ ด การตระหนัก และเห็ น
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

ความสําคัญในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้ เหมาะสมกับคนพิการ ผู้สงู อายุ และคนใกล้ ชิด มองเห็น
แผนงาน/ภาพอนาคตในการมีส่วนร่ วมปรับสภาพที่อยู่อาศัย ชุมชน และสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อคน
พิการและผู้สงู อายุ เกิดความมุ่งมัน่ ที่จะช่วยพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อคน
พิการและผู้สงู อายุ จัดอยู่ในระดับมากถึงมากที่สดุ กว่าร้ อยละ 90 และผู้ตอบแบบประเมินโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการอบรมให้ ความรู้ในภาพรวม จัดอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สดุ ร้ อยละ 87
กล่าวโดยสรุ ป โครงการนีไ้ ด้ ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ กล่าวคือ (1มีสร้ าง
เครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม ศูนย์ การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล องค์การ
บริ หารส่วนตําบลท่าตลาด และสถาบันวิจยั พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2
มีการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกตามความต้ องการจําเป็ นของ
คนพิการจํานวน คน 3เป็ นคนพิการทางการเห็น (คน คนพิการทางการเคลื่อนไหว 2 คน 3 1มีการ
อบรมให้ ความรู้ แก่ คนพิก ารและผู้เกี่ ยวข้ องจํ านวน คนในหัวข้ อ 70‚การปรั บสภาพที่ อยู่อาศัยให้
เหมาะสมกับคนพิการและผู้สงู อายุ‛ ซึง่ จากการประเมินโครงการในภาพรวมพบว่าผู้เข้ าร่ วมโครงการ
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจจัดอยูใ่ นระดับมากมากที่สดุ อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ผลการดําเนินโครงการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนครปฐม วิทยาลัย
ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบความสําเร็ จหรื อไม่ พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ (results) ของการ
ดําเนินงาน ซึง่ ประกอบด้ วย ผลผลิต (outputs) ผลกระทบ (impacts) และผลลัพธ์ (outcomes) (ศิริชยั
กาญจนวาสี, 2550) หรื อพิจารณาได้ จาก ผลการปฏิบตั ิงานที่สําคัญ ซึง่ ประกอบด้ วยประสิทธิผล
(effectiveness) ประสิทธิภาพ (efficiency) และความพึงพอใจ (satisfaction) ของกลุม่ เป้าหมายและ
ผู้ปฏิบตั ิงาน (Flynn, 1997 อ้ างถึงใน ศิริชยั กาญจนวาสี, 2550) ซึ่งหากพิจารณาผลการดําเนิน
โครงการตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น พิจารณาได้ ดงั นี ้
ในด้ านผลผลิต พบว่า โครงการดังกล่าวมีการสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยราช
สุดา มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดนครปฐม ศูนย์การ
ดํารงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล องค์การบริ หารส่วนตําบลท่าตลาด และสถาบันวิจัยและ
พัฒ นา มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ ในการปรั บ สภาพที่ อ ยู่อ าศัย และจัด หา
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกตามความต้ องการจําเป็ นของคนพิการในจังหวัดนครปฐม จํานวน 3
คน มีการจัดอบรมให้ ความรู้ แก่คนพิการและผู้เกี่ยวข้ องจํานวน 70 คน ในหัวข้ อ ‚การปรับสภาพที่อยู่
อาศัยให้ เหมาะสมกับคนพิการและผู้สงู อายุ‛ ในด้ านผลกระทบ พบว่า การดําเนินโครงการดังกล่าว
ช่วยให้ อาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ที่เข้ าร่ วมโครงการ ได้ แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนใน
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
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สถานที่จริ ง ที่จะช่วยให้ นกั ศึกษาบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทัง้ 5 ด้ าน นักศึกษาที่เข้ าร่ วมโครงการ
ได้ รับโอกาสให้ นําความรู้จากการศึกษาในห้ องเรี ยนไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ สามารถวางแผนการทํางาน
วิเคราะห์สถานการณ์ แก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า เกิดความสามัคคีในกลุม่ เข้ าใจข้ อจํากัดและความต้ องการ
จําเป็ นของคนพิการ และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ ช่วยเหลือคนพิการ คนในชุมชนที่เข้ าร่ วมโครงการ มี
ความสุขที่ได้ ช่วยเหลือคนพิการในชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในตัวนักศึกษาที่มีจิตอาสามาทํางานเพื่อ
คนพิการ ในด้ านผลลัพธ์ พบว่า การดําเนินโครงการนีช้ ่วยให้ คนพิการได้ บ้านและสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่สามารถนําไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้ จริงในระยะยาว อาจารย์ที่เข้ าร่วมโครงการ เกิดแนวคิ ดใน
การจัดโครงการบริการวิชาการและการวิจยั ด้ านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในลักษณะต่างๆ เป็ น
การต่อยอด นักศึกษาที่เข้ าร่ วมโครงการ เกิดความเชื่อมัน่ และความพร้ อมที่จะทํางานจริ งหลังสําเร็ จ
การศึกษา มีความคิดที่จะนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปพัฒนารูปแบบบ้ านที่เหมาะสมสําหรับคน
พิการอื่นๆ ต่อไป รวมทังเกิ
้ ดความตระหนักในเรื่ องคนพิการและคิดว่าการทํางานในอนาคต จะคํานึงถึง
ปั ญหาอุปสรรคและความต้ องการจําเป็ นของคนพิการให้ มากขึ ้น รวมทังจะช่
้ วยเหลือคนพิการให้ มาก
ขึ ้น คนในชุมชนที่ร่วมโครงการ เกิดแรงบันดาลใจที่จะต้ องช่วยเหลือคนในชุมชนให้ มากขึ ้น เนื่องจาก
เห็นตัวอย่างจากคนนอกชุมชนมาช่วยเหลือคนในชุมชนโดยไม่ได้ รับค่าตอบแทนใดๆ
ในด้ านประสิทธิผล พบว่า การดําเนินโครงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ กล่าวคือ ได้ มีการสร้ างความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและก่อให้ เกิดประโยชน์กบั คนพิการใน
ระยะยาว ในด้ านประสิทธิภาพ พบว่า โครงการนี ้ใช้ งบประมาณในการดําเนินการเพียง 85,650 บาท
โดยแบ่งเป็ นการปรับสภาพบ้ านและการจัดหาเทโนโลยีสงิ่ อํานวยความสะดวกให้ กบั คนพิการจํานวน 3
คน เป็ นเงิน 71,300 บาท ใช้ งบประมาณในการจัดอบรมให้ คนพิการและผู้เกี่ยวข้ อง 70 คน เป็ นเงิน
9,050 บาท เฉลี่ยคนละ 129.29 บาท และใช้ งบประมาณในการบริ หารจัดการโครงการเพียง 5,300
บาท นับได้ ว่าเป็ นการใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดและก่อให้ เกิดประโยชน์กบั คนพิการและผู้ที่เข้ าร่ วม
โครงการเป็ นอย่างมาก ในด้ านความพึงพอใจ บุคลากรจากองค์กรหรื อหน่วยงานที่ร่วมเป็ นเครื อข่าย
ความร่ วมมือที่ตอบแบบประเมินโครงการ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขันตอนในการประสาน
้
ความร่ วมมือ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขัน้ ตอนในการให้ บริ การคนพิการและการอบรมให้
ความรู้ มีความพึงพอใจต่อสภาพที่อยู่อาศัยและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ให้ บริ การคนพิการ
รวมถึงการอบรมให้ ความรู้ จัดอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด กว่าร้ อยละ 90 และมีความพึงพอใจใน
ภาพรวม จัดอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดร้ อยละ 100 ในส่วนของการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและการ
จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการทัง้ 3 คน พบว่า อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และ
นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เจ้ าหน้ าที่จากองค์การบริ หารส่วนตําบล
ท่าตลาด และคนในชุมชนที่เข้ าร่ วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการให้ บริ การ/บําเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม และมีความพึงพอใจต่อการได้ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน จัดอยู่ในระดับมากถึงมาก
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ที่สดุ มากกว่าร้ อยละ 80 ในด้ านของคนพิการและญาติ มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขันตอนการ
้
ให้ บริ การ และมีความพึงพอใจต่อสภาพที่อยู่อาศัยและ/หรื อเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ได้ รับ
จัดอยู่ในระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 100 ในด้ านวิทยากรและเนื ้อหาของการอบรมให้ ความรู้ ผู้ตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจต่อการบรรยาย/การเสวนา ความรู้ที่ได้ รับและการนําไปใช้ ประโยชน์ เกิดการ
ตระหนักและเห็นความสําคัญในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้ เหมาะสมกับคนพิการ ผู้สงู อายุ และคน
ใกล้ ชิ ด มองเห็ น แผนงาน/ภาพอนาคตในการมี ส่ ว นร่ ว มปรั บ สภาพที่ อ ยู่ อ าศั ย ชุ ม ชน และ
สภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อคนพิการและผู้สงู อายุ เกิดความมุ่งมัน่ ที่จะช่วยพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และ
สภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อคนพิการและผู้สูงอายุ จัดอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด กว่าร้ อยละ 90 และ
ผู้ตอบแบบประเมินโครงการมีความพึงพอใจต่อการอบรมให้ ความรู้ในภาพรวม จัดอยู่ในระดั บมากถึง
มากที่สดุ ร้ อยละ 87
กล่าวได้ วา่ ผลการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบความสําเร็ จ ซึง่ สอดคล้ องกับ กตัญํู หอสูติสิมา (2556
: 78-84) ที่กล่าวว่า การปรับสภาพบ้ านให้ อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่ การอยู่อาศัย เป็ นการส่งเสริ มให้
คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันโดยพึง่ พาผู้อื่นให้ น้อยที่สดุ รวมทังเป็
้ นการ
ป้องกัน และลดอุบัติเ หตุให้ แก่ คนพิ ก าร การปรั บปรุ ง บ้ านให้ เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย จึง ช่วยให้
คุณภาพชีวิตโดยรวมของคนในบ้ านดีขึ ้น โดยการปรับ สภาพบ้ านและสภาพแวดล้ อมสําหรับคนพิการ
จะเกิ ด ขึ น้ ได้ จ ริ ง มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง และเกิ ด ความยั่ง ยื น ได้ นัน้ จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ลไกการทํ า งานที่
ประกอบด้ วย หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้ องถิ่น ชุมชน หน่วยงานด้ านการแพทย์
และสาธารณสุข สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและองค์กรเอกชนต่างๆ โดยควรมีการกําหนดบทบาท
หน้ าที่ของแต่ละหน่วยงานหรื อผู้เกี่ยวข้ องให้ ชดั เจน และสอดคล้ องกับ วิตยิ า ปิ ดตังนาโพธิ์ (2555 : 84)
ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่ วมของหน่วยงานต่างๆ ล้ วนมีบทบาทสําคัญในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ
ทฤษฎีหรื อแนวคิดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ความร่ วมมือร่ วมใจจากหน่วยงานต่างๆ คือหัวใจแห่ง
ความสําเร็จ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
ควรนําผลการวิจยั ไปใช้ ในการจัดทําโครงการบริ การวิชาการในลักษณะเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือในการทํางานเพื่อคนพิการอย่างยัง่ ยืน
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรทําการวิจยั ผลสัมฤทธิ์ของโครงการบริ การวิชาการด้ านอื่นๆ เพื่อทราบความคุ้มค่าในการ
ใช้ งบประมาณ
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2. ควรทําการศึกษาวิจยั ถึงความเป็ นไปได้ ในการประสานความร่ วมมือหน่วยงานต่างๆ ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็ นแนวทางให้ เกิดการประสานการทํางานระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ได้ อย่างยัง่ ยืน
3. ควรทําการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับเจตคติที่มีต่อคนพิการของผู้ร่วมโครงการในลักษณะนี ้ ไม่ว่าจะ
เป็ นคนพิการ นักศึกษา อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และคนในชุมชน ว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด
เอกสารอ้ างอิง
กตัญํู หอสูติสมิ า. (2556). การปรับสภาพบ้ านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นของคนพิการ. นนทบุรี: สถาบันสร้ าง
เสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวงสาธารณสุข.
‚พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช 2550.‛ ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 124, ตอนที่ 61 ก (27 กันยายน 2550)
‚พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช 2556.‛ ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 130, ตอนที่ 30 ก (29 มีนาคม 2556)
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล. (2556). แผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2556-2559. นครปฐม: วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล.
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล. (1 กรกฎาคม 2560). ประวัติวิทยาลัยราชสุดา มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล.
[ออนไลน์]. เข้ าถึงได้ จาก: http://www.rs.mahidol.ac.th/thai/about_faculty/about-ratchasudacollege.html.
วิตยิ า ปิ ดตังนาโพธิ์. (2555). บทบาทและความร่วมมือของหน่วยงานในการปรับปรุงสภาพที่อยูอ่ าศัย
สําหรับคนพิการ: กรณีศกึ ษาบ้ านนําร่อง จ.พะเยา. เอกสารประกอบการจัดสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 4 ประจําปี 2555. 22 สิงหาคม 2555. โรงแรมรามาการ์ เด้ นส์.
กรุงเทพ, ประเทศไทย. 77-84.
ศิริชยั กาญจนวาสี. (2550). ทฤษฎีการประเมิน (พิมพ์ครัง้ ที่ 6). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2554). คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์.
Flynn, N. (1997). Public sector management (3rd ed.). London: Prentice-Hall Inc. อ้ างถึงใน ศิ
ริชยั กาญจนวาสี. (2550). ทฤษฎีการประเมิน (พิมพ์ครัง้ ที่ 6). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

198

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

เศรษฐกิจผู้สูงวัยกับนัยยะการพัฒนาด้ านคนพิการในประเทศไทย
กมลพรรณ พันพึง่ 1 และสุภาพันธุ์ เกตุคํา2
บทคัดย่ อ
สัง คมสูง วัย กลายเป็ น ปรากฏการณ์ ก ารเปลี่ ยนแปลงทางสัง คมที่ สํ า คัญ ในศตวรรษที่ 21
“เศรษฐกิ จ ผู้สูง วัย ” เสนอแนวคิ ดต่อ สัง คมสูง วัยด้ า นเศรษฐกิ จ ในเชิ ง บวกที่ สํ า คัญกล่า วคือ กลุ่ม
ผู้สูงอายุสามารถเป็ นกลุ่มแรงงานที่มีศกั ยภาพในการสร้ างผลผลิต และเป็ นผู้บริ โภคกลุ่มใหญ่ที่มี
กําลังซื ้อ การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การเพื่อตลาดผู้สงู อายุจึงเป็ นโอกาสทางธุรกิจที่จะเป็ น
พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สําหรับประเทศไทยเศรษฐกิจผู้สงู วัยมีนยั ยะต่อการพัฒนาด้ าน
คนพิการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากจํานวนผู้ที่จดทะเบียนคนพิการจํานวนครึ่งหนึง่ เป็ นผู้สงู อายุ อีก
ทัง้ มี ป ระเด็ น สนใจร่ ว มกัน คื อ ความต้ อ งการการพัฒ นานวัต กรรมสํ า หรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก า ร
มาตรฐาน การปรับสภาพแวดล้ อม และการขนส่งสาธารณะ เพื่อรองรับการใช้ ชีวิตและมีส่วนร่ วมใน
สัง คมของผู้สูง อายุและคนพิ ก าร ซึ่งมี ลักษณะเอื อ้ ต่อการเข้ าถึง และใช้ ประโยชน์ ได้ สําหรั บทุกคน
รวมทังเพื
้ ่อให้ มีสนิ ค้ าและบริการในราคาที่หาซื ้อได้ นอกจากนี ้ เป็ นโอกาสที่ดีที่จะมี แง่มมุ การทํางานที่
สร้ างสรรค์ ขึน้ จากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้ามกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ -คนพิการ การสร้ างความ
ตระหนักรู้ และเตรี ยมความพร้ อมคนพิการเข้ าสู่สงั คมผู้สงู วัย ชีวิตวัยเกษี ยณ โดยเฉพาะด้ านสุขภาพ
และเศรษฐกิจ ซึง่ ยังไม่คอ่ ยมีการกล่าวถึงมากนักในกลุม่ คนพิการ
คาสาคัญ: เศรษฐกิจผู้สงู วัย เศรษฐกิจกระแสใหม่ คนพิการ ผู้สงู อายุ การพัฒนาด้ านคนพิการ
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Silver Economy and the Implication for Disability-Related
Development Work in Thailand
Kamolpun Punpuing1 and Suphaphan Katekum2
ABSTACT
Population ageing is poised to become significant social transformations of the
twenty-first century. “Silver Economy‛ is a concept presented as an important positive
economic perspective towards ageing society. Senior citizen is viewed as potential labour
force and consumers with purchasing power. The production of products and services for
older persons can then be a business opportunity to drive economics of the country. As for
Thailand, Silver Economy unavoidably has implications for the development of people with
disabilities as half of the number of people with disabilities registered under the law were
those aged 60 or more. There are also sharing concerns on needs about innovation
development for affordable and accessible products and services, standards,
environmental adjustment and public transportation, in order to facilitate daily living and
social engagement of both senior persons and people with disabilities. Moreover, this will be
good opportunity to have creative working dimension from exchanging experiences across
groups of older persons and people with disabilities. Awareness raising and preparation for
ageing period of life especially in health and economics areas are rarely addressed within
people with disabilities’ group.
Keywords: Silver Economy, New Economy, persons with disabilities, older persons,
disability-related work
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1. บทนา
องค์การสหประชาชาติ1ประเมินสถานการณ์ว่า พ.ศ. 2544 ‟ 2643 (ค.ศ. 2001 - 2100) จะเป็ น
ศตวรรษแห่งผู้สงู อายุ ซึง่ หมายถึง การมีประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้นไป มากกว่าร้ อยละ 10 ของประชากรรวม
ทัว่ โลก จากรายงานการคาดการณ์ประชากรโลก ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2558 (World population
prospects: The 2015 revision) ประชากรโลกมีจํานวน 7.3 พันล้ านคน มีประชากรที่อายุตงแต่
ั ้ 60 ปี
ขึ ้นไปคิดเป็ นร้ อยละ 12 หรื อประมาณ 901 ล้ านคนและคาดประมาณว่าจะมีประมาณ 1.4 พันล้ านคน,
2.1 พันล้ านคน, 3.2 พันล้ านคน ในพ.ศ. 2573, พ.ศ. 2593 และพ.ศ. 2643 ตามลําดับ
ในพ.ศ. 2593 ประชากรสูงอายุทวั่ โลก ยกเว้ นในภูมิภาคแอฟริ กา จะเพิ่ มขึ ้นเป็ น ร้ อยละ 25
ปั จจุบนั ภูมิภาคยุโรปมีประชากรสูงอายุจํานวนมากที่สดุ คิดเป็ นประมาณ ร้ อยละ 24 หากพิจารณาใน
ระดับประเทศ ญี่ปนมี
ุ่ ประชากรสูงอายุมากที่สดุ คือ ร้ อยละ 33 รองลงมาคือ เยอรมันนี ร้ อยละ 28
และอิตาลี ร้ อยละ 28 และฟิ นแลนด์ ร้ อยละ 27 สําหรับกลุม่ ผู้สงู อายุ ที่มีอายุ 80 ปี ขึ ้นไป หรื อที่เรี ยกว่า
กลุม่ ผู้สงู อายุที่ชราภาพมากที่สดุ the ‚oldest-old‛ เป็ นกลุม่ ที่มีการเติบโตเร็ วกว่ากลุม่ ผู้สงู อายุทงหมด
ั้
โดยคาดประมาณว่ากลุ่มนี ้จะมีจํานวน 434 ล้ านคน ในพ.ศ. 2593 ซึง่ คิดเป็ นสามเท่าของจํานวนใน
พ.ศ. 2558 ซึง่ มีอยู่ 125 ล้ านคน
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาระยะเวลาการเข้ าสูก่ ารเป็ นสังคมสูงวัยแล้ ว รายงาน Live Long and
Prosper: Aging in East Asia and Pacific (World Bank, 2016) อธิบายว่ากลุม่ ประเทศกําลังพัฒนา
เข้ าสู่สงั คมสูงวัยเร็ วกว่าประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วในอดีต โดยใช้ เวลาเปลี่ยนผ่านประมาณ 20-25 ปี เมื่อ
เทียบกับประเทศพัฒนาแล้ วที่ใช้ เวลาเปลี่ยนผ่าน 50-100 ปี ซึ่งหมายความว่า ประเทศกําลังพัฒนา
ต้ องปรั บตัวให้ ได้ อย่างรวดเร็ วเพื่อให้ สามารถจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงวัยที่ จะเกิ ดขึน้
ในขณะที่รายได้ ประชาชาติของประเทศยังอยู่ในระดับตํ่ากว่าประเทศพัฒนาแล้ วอยู่มาก เมื่อเทียบกับ
ในช่วงขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ วเหล่านันปรั
้ บตัวเข้ าสูส่ งั คมสูงวัย ในรายงานฯ ให้ ความหมายสังคมสูง
วัยโดยพิจารณาจํานวนประชากรอายุมากกว่า 65 ปี ขึ ้นไป และได้ จําแนกกลุม่ ประเทศเอเชียตะวันออก
และแปซิ ฟิ กแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 3 กลุ่ม ได้ แ ก่ กลุ่ม ที่ ห นึ่ ง ประกอบด้ ว ย เขตปกครองพิ เ ศษฮ่ อ งกง
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ญี่ ปุ่ น สาธารณรั ฐ เกาหลี และสิง คโปร์ ซึ่ง เป็ น กลุ่ม ที่ มี ส ถานภาพทาง
เศรษฐกิ จในระดับสูงมี ประชากรอายุ 65 ปี ขึน้ ไปคิดเป็ นร้ อยละ 14 ของประชากร กลุ่มที่ สอง
ประกอบด้ วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย มองโกเลีย ไทย และเวียดนาม ซึ่งเป็ นประเทศที่เข้ าสู่สงั คมสูงวัย
อย่างรวดเร็ ว กลุ่มที่สาม ประกอบด้ วย กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว เมียนมาร์
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นิยามขององค์การสหประชาชาติเมื่อประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไป เกิน
ร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมดถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เมื่อมี
สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 และร้อยละ 14 ตามลาดับ ส่วนสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด จะมีจานวนประชากร
สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเกิน ร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด
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ปาปั วนิวกินี ฟิ ลิปปิ นส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ -เลสเต ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก เป็ นกลุม่ ที่มี
ประชากรอายุ 65 ปี ขึ ้นไปร้ อยละ 4 ใน พ.ศ. 2553 แต่จะเข้ าสูส่ งั คมสูงวัยอย่างรวดเร็วในทศวรรษถัดไป
สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางประชากรของสัง คมไทยมี แ นวโน้ มเช่ น เดี ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของประชากรโลก นัน่ คือการก้ าวเข้ าสูส่ งั คมสูงวัย (Ageing society) จํานวนผู้สงู อายุที่
เพิ่มขึ ้นเป็ นผลจากความสําเร็ จของนโยบายวางแผนครอบครัว ซึ่งส่งผลให้ อตั ราการเกิดใหม่ที่ลดลง
อย่างรวดเร็วในหลายทศวรรษก่อนหน้ า และประชาชนมีอายุขยั ที่สงู ขึ ้น เนื่องจากความรู้และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ ที่ ก้ าวหน้ าขึ น้ หากพิ จ ารณาจํ า นวนประชากรอายุ 60 ปี ขึ น้ ไป ตามนิ ย ามของ
พระราชบัญญัติผ้ สู งู อายุ พ.ศ. 2546 ประเทศไทยเข้ าสูส่ งั คมสูงวัย นับแต่ปี พ.ศ.2543 เป็ นต้ นมา โดย
1 ใน 10 ของประชากรไทยเป็ นประชากรที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไป และคาดว่าประเทศไทยจะเป็ นสังคม
สูงวัยโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 คือประชากรสูงอายุจะมีถึง 1 ใน 5
และเป็ น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society) (United Nations, 2012) ใน พ.ศ 2578
โดยประมาณการว่าจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มเป็ นร้ อยละ 30 ของจํานวนประชากรทัง้ หมด (มูลนิธิ
สถาบันวิจยั และพัฒนาผู้สงู อายุไทย, 2556) เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ผ้ สู งู อายุในประเทศไทยเมื่อ
เทียบกับสถานการณ์ของประเทศสมาชิกในกลุม่ อาเซียน พบว่าแนวโน้ มสัดส่วนจํานวนประชากรในวัย
ทํางาน ซึง่ อยูร่ ะหว่าง 15 – 64 ปี ของไทยจะอยูใ่ นระดับสูงที่สดุ ในช่วง พ.ศ.2558 ต่อมาจะมีแนวโน้ มที่
จะลดตํ่าลงอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าขณะที่กลุ่มประชากรผู้สงู อายุมากกว่า 65 ปี เพิ่มสูงขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง กลุม่ อายุระหว่าง 0 - 14 ปี จะลดลงต่อเนื่องเช่นกัน ทังนี
้ ้ ถึงแม้ ในทศวรรษที่ผ่านมาประเทศ
ไทยถือว่าเป็ นประเทศที่มีอตั ราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สงู แต่ปัญหาสังคมผู้สงู อายุได้ สง่ ผลทํา
ให้ อตั ราการเติบโตของรายได้ ต่อหัวของประชากรไทยลดลง การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรในวัย
ทํางานของประเทศไทย (วัดจากจํานวนประชากรอายุ 15-64 ปี ) มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงติดลบอยู่
ระดับประมาณร้ อยละ 10 ซึ่งเป็ นระดับที่สงู มาก โดยไทยและสิงคโปร์ มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงที่ไม่
แตกต่างกันมากนัก ขณะที่ประเทศอื่นในอาเซียนยังคงมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงเป็ นบวกคืออินโดนีเซีย
กัมพูชา เมียนมาร์ อยู่ระหว่างร้ อยละ 0 - 3 และฟิ ลิปปิ นส์ ลาว อยู่ระหว่างร้ อยละ 5 – 10 (World
Bank, อ้ างแล้ ว)
จํานวนผู้สูงอายุจํานวนมากขึน้ ส่งผลทํ าให้ ปัจจัยการผลิตทางด้ านแรงงานลดลง สัดส่วน
ประชากรวัยแรงงานต่อประชากรทังหมดใน
้
พ.ศ.2583 จะลดลงมาเหลือร้ อยละ 55.1 จาก พ.ศ. 2557
ซึง่ มีร้อยละ 66.3 คือลดลง 11.2% การออมลดลง ดังข้ อมูลรายได้ ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ.
2556 แบบปริ มาณลูกโซ่ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า
การออมของประเทศ “เริ่ ม” ไม่เพียงพอต่อการลงทุนใน พ.ศ. 2554-2555 การออมสุทธิของครัวเรื อนมี
มูลค่า 594,439 ล้ านบาท หดตัว 6.1% เทียบกับปี ก่อนหน้ าที่ขยายตัว 3.3% การออมของภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจปี 2556 มีมลู ค่า 102,301 ล้ านบาท หดตัว -48.8% ลดลงค่อนข้ างมาก เมื่อเทียบกับที่
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หดตัว 11.9% ใน พ.ศ. 2555 เป็ นการลดลงทังการออมของรั
้
ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ โดยการออมของ
รัฐบาลมีมลู ค่า 21,917 ล้ านบาท หดตัว -144.5% ส่วนการออมของรัฐวิสาหกิจมีมลู ค่า 124,218 ล้ าน
บาท ลดลง 17.4% (ไทยพับลิก้า, 2558) ส่วนด้ านสวัสดิการและการรักษาพยาบาล รัฐบาลจําเป็ นต้ อง
เพิ่ ม งบประมาณค่า ใช้ จ่ า ยมากขึน้ เพื่ อ ดูแ ลและปฐมพยาบาลผู้สูง อายุ ใน พ.ศ. 2556 รั ฐ บาลใช้
งบประมาณไปทัง้ สิ ้น 523,726 ล้ านบาท และคาดการณ์ ว่าในอีก 50 ปี ข้างหน้ า รัฐจะต้ องใช้
งบประมาณถึง 18 ล้ านล้ านบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, ใน Hfocus, 2556)
ท่ามกลางข้ อกังวลในเรื่ องการขาดแคลนแรงงานและจํานวนงบประมาณเพื่อใช้ ในการจัด
สวัสดิการสังคมสําหรับผู้สงู อายุที่จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ ้น มีการมองถึงโอกาสด้ านเศรษฐกิจเชิงบวกที่
สําคัญซึ่งเกิดขึ ้นในช่วงการเข้ าสู่สงั คมสูงวัยเช่นกัน แนวคิด “เศรษฐกิจผู้สงู วัย” (Silver Economy)
กล่าวถึง กลุ่มผู้สงู อายุจะเป็ นกลุ่มผู้บริ โภคกลุ่มใหญ่ที่มีกําลังซื ้อ อีกทังรั
้ ฐจําเป็ นต้ องจัดหาสินค้ าเพื่อ
นํามาจัดบริการสาธารณะให้ กบั ประชากร การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตลาดผู้สงู อายุ
จึงเป็ นโอกาสทางธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่จะเป็ นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ ใน
บทความนี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาถึ ง ความเป็ น มาของ “เศรษฐกิ จ ผู้สูง วัย ” ในระดับ สากลและ
ระดับประเทศ ซึ่ง เป็ นการขับเคลื่อนเชิงเศรษฐกิ จในการเข้ าสู่สังคมสูงวัย อันจะมีความสําคัญต่อ
อนาคตของประเทศไทย และอภิปรายถึงนัยยะที่เกี่ยวข้ องกับงานการพัฒนาด้ านคนพิการ ซึง่ จะได้ รับ
ประโยชน์จากการขับเคลื่อนนี ้ด้ วย
2. ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจผู้สูงวัยในระดับสากล
2.1 การปรับตัวสู่สังคมสูงวัยของสหภาพยุโรป
แนวคิดเศรษฐกิจผู้สงู วัยเริ่มต้ นจากกลุม่ ประเทศในสหภาพยุโรปในแถลงการณ์กรุงบอนน์เรื่ อง
เศรษฐกิจผู้สงู วัย (Bonn Declaration for Silver Economy) พ.ศ. 2548 ประชากรอายุ 65 ปี ขึ ้นไปคิด
เป็ นร้ อยละ 26 ของกลุม่ ประชากรวัยทํางาน (15-64 ปี ) ใน พ.ศ.2553 จะคาดประมาณว่าจะเพิ่มเป็ น
ร้ อยละ 53 ใน พ.ศ.2603 ปั จจุบนั ไม่มีการตกลงให้ ความหมายคําว่าเศรษฐกิจผู้สงู วัยร่ วมกันอย่าง
ชัดเจน แต่ใช้ เป็ นการกล่าวถึงบริบทที่เกี่ยวข้ องกับโอกาสทางธุรกิจซึง่ เกิดขึ ้นจากค่าใช้ จ่าย ทังที
้ ่มาจาก
ค่าใช้ จ่ายสาธารณะของภาครั ฐและจากผู้บริ โภคประชากรสูงวัย รวมทังความต้
้
องการเฉพาะของผู้ที่
อายุ 50 ปี ขึ ้นไป ใน พ.ศ.2558 ค่าใช้ จ่ายของรัฐสําหรับบํานาญผู้สงู อายุ การดูแลระยะยาว สวัสดิการ
คนว่างงาน และการศึกษา คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในยุโรป
และคาดว่าจะสูงขึ ้นร้ อยละ 1.8 ภายใน พ.ศ.2603 (European parliament, 2015)
ประชากรสหภาพยุโรปอายุมากกว่า 65 ปี มีศกั ยภาพในการใช้ จ่ายมากกว่า 3 พันล้ านล้ านยูโร
และจํานวนผู้สงู อายุที่มีความพิการเนื่องจากความชราภาพจะเพิ่มขึ ้นจาก 68 ล้ านคนในพ.ศ.2558
เป็ น 84 ล้ านคน ในพ.ศ. 2563 (European Commission, 2017) มีการแบ่งกลุม่ ผู้บริ โภคออกเป็ น
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
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3 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ พฤฒพลัง (active) กลุม่ เปราะบาง (fragile) และกลุม่ พึง่ พิง (dependant) ซึง่ กลุม่
ผู้บริโภคแต่ละกลุม่ จะมีรูปแบบและพฤติกรรมการใช้ จ่ายที่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้ ในกลุม่ ผู้สงู อายุสว่ นหนึ่ง
จะเป็ นผู้ที่มีความพิการ ได้ แก่ ร้ อยละ 32 ของกลุม่ อายุ 55-64 ปี ร้ อยละ 44 ของกลุม่ อายุ 65-74 ปี
ร้ อยละ 60 ของกลุม่ อายุ 75-84 ปี และร้ อยละ 70 ของกลุม่ อายุ 85 ปี ขึ ้นไป การจัดการในเรื่ องผู้สงู อายุ
จึงต้ องคํานึงความต้ องการที่เกี่ยวเนื่องกับความพิการด้ วย (European Commission, 2015)
ประเทศในสหภาพยุโรปตระหนักถึงปั ญหาของการจัดสวัสดิการของรัฐที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ ้น
เมื่อประชากรสูงอายุมีจํานวนมากขึ ้นตังแต่
้ ก่อนที่จะมีการกล่าวถึงเรื่ องเศรษฐกิจผู้สงู วัย การตอบรั บ
และประกาศเชิ ง นโยบายเรื่ องเศรษฐกิ จ ผู้ สู ง วั ย นี อ้ าจพิ จ ารณาได้ ว่ าเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
กระบวนการปรั บ ตัว เพื่ อ ตอบสนองกั บ สภาพการณ์ ท่ ีเ กิด ขึ น้ ดัง จะเห็ น ได้ จ ากการกล่า วถึ ง
ประโยชน์ที่เกิดขึ ้น ซึ่งนอกจากจะเป็ นประโยชน์ที่เกิดโดยตรงต่อผู้สงู อายุคือ ผู้สงู อายุจะมีโอกาสและ
ได้ รับการสนับสนุนในการทํากิจกรรมในการดําเนินชีวิตได้ อย่างเหมาะสม พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดีขึ ้น
แล้ ว ยังมีการกล่าวถึงความคาดหวังเพื่อให้ เกิดประโยชน์ในการลดค่าใช้ จ่ายในด้ านการจัดสวัสดิการ
ของรัฐ และศักยภาพในการกระตุ้นการพัฒนาเชิงสถานะทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป ซึง่ รวมถึงการ
ส่งเสริมการทํางานของผู้สงู อายุด้วย
ในแผนปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์เฮลท์ พ.ศ.2555-2563 (eHealth Action Plan 2012-2020)
กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการแพทย์ทางไกลว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริ การ
สุขภาพขึน้ ร้ อยละ 20 ช่วยให้ ผ้ ูใช้ งานทุกกลุ่มอายุจัดการดูแลสุขภาพของตนเองได้ ดีขึน้ รวมทัง้ มี
การศึกษาที่คาดประมาณว่าบริการสุขภาพผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่จะลดค่าใช้ จ่ายในการจัดบริ การลงได้
ร้ อยละ 25 การใช้ งบประมาณของรัฐเพื่อส่งเสริ มเศรษฐกิจผู้สงู วัยพิจารณาว่าการเป็ นลงทุน พร้ อมไป
กับค่าใช้ จ่าย ภาครัฐจําเป็ นต้ องมีบทบาทเป็ นผู้นําในการส่งเสริมภาคส่วนต่างๆ ให้ มาร่วมกันทํางานใน
การส่งเสริ มผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในภาวะพฤฒพลัง และมีส่วนร่ วมในสังคม (European
Commission, 2012) นอกจากนี ้ เศรษฐกิจผู้สูงวัยจะสามารถส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
ธุรกิจ มีงานที่เกิดขึ ้นในการผลิตและจัดบริ การสํา หรับผู้สูงอายุ รวมทัง้ การทํางานของผู้สูงอายุด้วย
(European Commission, 2015)
2.2 ประเด็นเด่ นในเศรษฐกิจผู้สูงวัย
เมื่อพิจารณาถึงประเด็นเด่นที่ได้ รับการกล่าวถึงในเศรษฐกิจผู้สงู วัยในสหภาพยุโรป นอกจาก
เรื่ องการผลิต การค้ าขายสินค้ าและบริการเพื่อรองรับการใช้ งานของผู้เกี่ยวข้ องในสังคมสูงวัยแล้ ว ยังมี
ประเด็นที่สําคัญ ได้ แก่ การทํางานผู้สงู อายุ การสร้ างบริ บทที่เอื ้อต่อการทํางานและการเข้ าสูส่ งั คมของ
ผู้สงู อายุ และการพัฒนาเทคโนโลยี
การท างานของผู้ สู ง อายุ อ าจมี รู ป แบบที่ ห ลากหลาย ทั ง้ รู ป แบบที่ เ ป็ น การทํ างานต่อ ใน
สถานที่ทํางานเดิมภายหลังการเกษี ยณ การสมัครเข้ าทํางานใหม่ตามความสนใจ รวมถึงการส่งเสริ ม
204
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ให้ ผ้ สู งู อายุเป็ นผู้ประกอบการ สําหรับการจ้ างงานผู้สงู อายุในองค์กรมีความริ เริ่ มหลายวิธี เช่น การ
ยืดหยุน่ อายุเกษียณ ลักษณะการจ้ างงานที่ยืดหยุน่ หลังเกษียณ อาทิ การจ้ างแบบบางเวลา การเปิ ดให้
มีการสมัครทํางานต่อหลังอายุเกษียณ ไม่มีการกําหนดอายุเกษียณ การเลือกจํานวนเวลาทํางานในแต่
ละวันได้ การปรับระบบประกันสังคมที่ยืดหยุน่ รองรับรูปแบบการทํางานของผู้สงู อายุที่มีหลายรูปแบบ
การสนับสนุนการทํางานของผู้สูงอายุทําให้ มีการดําเนินมาตรการอีกหลายส่วนที่เกี่ยวข้ อง
ได้ แก่ การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต การฝึ กอบรมพัฒนาทักษะการทางานของผู้สูงอายุให้ ทันกับสิ่งที่
เปลี่ยนไปในสังคม การช่ วยให้ ผ้ ูสูงอายุหรื อผู้สูงอายุที่มีความพิการปรั บตัวในสถานที่ทางาน
การจัดการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัตอิ ันเนื่องมาจากอายุ และการปรั บสภาพแวดล้ อม
การสร้ างสภาพแวดล้ อมเพื่ อ เอื อ้ ต่ อ การทางานและเข้ ามี ส่ ว นร่ วมในสั ง คม มี ก าร
ประยุกต์ใช้ แนวคิดที่เรี ยกว่า “เป็ นมิตรกับผู้สงู อายุ (Aged friendly)” ซึง่ เกี่ยวข้ องกับตังแต่
้ การปรับ
สถานที่ทํางานให้ เหมาะกับลักษณะการทํางานของผู้สงู อายุ บ้ าน/ที่ อยู่อาศัย อาคาร สถานที่ และการ
ขนส่งสาธารณะ มีเป้าหมายเพื่อเอือ้ ให้ ผ้ ูสูงอายุออกมาใช้ ชีวิตภายนอกบ้ าน และเข้ ามีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมสังคมต่างๆ ได้
องค์การอนามัยโลกเสนอกรอบแนวคิดเชิงนโยบายเรื่ อง “ผู้สงู อายุพฤฒพลัง (Active ageing)‛ ใน
พ.ศ.2545 โดยกล่าวถึงการเอื ้อให้ เกิดโอกาสในด้ านสุขภาพ การมีส่วนร่ วม และความมัน่ คง เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของบุคคลเมื่อสูงวัย หลักการผู้สงู อายุที่มีศกั ยภาพขององค์การสหประชาชาติกล่าวถึง
ความเป็ นอิสระ (Independence) การมีสว่ นร่ วม (Participation) การมีศกั ดิ์ศรี (Dignity) การได้ รับการดูแล (Care)
และความพึงพอใจในตนเอง (Self-fulfillment) ให้ ความสําคัญในเรื่ องของเพศสภาพ ประสบการณ์ในชีวิต
วัฒนธรรมของสังคม ที่อยู่อาศัย ตระหนักถึงในด้ านชีวภาพ จิตวิทยา พฤติกรรม เศรษฐกิ จ สังคม
สภาพแวดล้ อม ซึง่ จะเกี่ยวข้ องกับความเป็ นอยูด่ ีของผู้สงู วัย
โครงการวิจยั และแนวทางการดําเนินงานเมืองน่าอยู่สําหรับผู้สงู อายุ (The Global AgeFriendly Cities project) ขององค์กรอนามัยโลก พ.ศ.2550 เริ่ มต้ นสร้ างความตระหนักรู้และการมีสว่ น
ร่วมของเมืองใหญ่ จํานวน 33 แห่งในโลก เกี่ยวกับการเตรี ยมการสภาพแวดล้ อมที่เอื ้ออํานวย ให้ มีการ
จัดการกับชุมชน นโยบาย บริ การ โครงสร้ างต่างๆ ในเมืองให้ สนับสนุนการใช้ ชีวิตและพัฒนาไปสู่การ
เป็ นผู้สงู วัยที่มีศกั ยภาพให้ มากที่สดุ
การพัฒนาเทคโนโลยีถกู พิจารณาให้ ออกแบบรองรับการเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพกับการใช้
ชี วิ ต ที่ บ้ า น ในชุม ชนของผู้สูง อายุแ ละผู้ดูแ ล/ผู้ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ง ต่ า งจากแนวคิ ด การอาศัย ในสถาน
สงเคราะห์หรื อบ้ านพักคนชราแบบถาวรเหมือนในอดีต ผู้ใช้ งานเทคโนโลยีแบ่งออกเป็ นกลุม่ ผู้เกี่ยวข้ อง
3 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ผู้สงู อายุ ผู้ดแู ล/ผู้ช่วยเหลือ และนักวิชาชีพ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอุปกรณ์
อัจฉริยะ (Smart devices) อุปกรณ์สวมใส่ติดตัว (Wearable devices) อินเตอร์ เน็ตในทุกสิ่ง (Internet
of Things - IoT) บ้ านอัจฉริ ยะ (Smart home) และหุ่นยนต์ จะเป็ นเทคโนโลยีหลักในอุปกรณ์ช่วยใน
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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การดํารงชีวิตของผู้สงู อายุ (IEC, 2016) เช่น บ้ านอัจฉริ ยะ (Smart home) จะทํางานเชื่อมโยงกับการ
ใช้ อุปกรณ์ ติดตามการดูแลสุขภาพเพื่ อส่ง ข้ อมูลให้ กับบุคลากรทางการแพทย์ ในระบบการแพทย์
ทางไกล (Telehealth) ระบบอัจฉริ ยะช่วยเหลือในการทํากิจวัตร (Assisted-living systems) อาศัย
เทคโนโลยีเซนเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้สงู อายุภายในบ้ าน การตรวจวัดระดับการเต้ นของ
หัว ใจ การนอนหลับ ที่ ส ามารถส่ ง ต่ อ สัญ ญาณไปยัง ระบบเตื อ นภัย ที่ ห น่ ว ยบริ ก ารด้ า นสุข ภาพ
โปรแกรมการใช้ งานผ่านอุปกรณ์ เคลื่อนที่ นอกจากนี ้ จะมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับการทํางานของ
ผู้สูง อายุ เชื่ อมโยงผู้สูง อายุที่ทํา งานที่ บ้า นกับที่ ทํางาน รถยนต์ ไร้ คนขับที่ เอื อ้ ต่อการเดิน ทางของ
ผู้สงู อายุ
กิจกรรมการป้องกันและส่งเสริ มสุขภาพมีความสําคัญเพื่อให้ ผ้ สู งู อายุดํารงสภาวะพฤฒพลัง
เช่น การออกกําลังกาย โภชนาการที่เหมาะสม การตรวจสุขภาพประจําปี เพื่อติดตามสถานะสุขภาพ
ของบุคคล ซึ่งกิจกรรมเหล่านี ้จะส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาสิ นค้ าและบริ การอีกจํานวนมาก ตลอดจน
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็ นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้ องการใหม่ที่เกิดขึ ้น
นอกจากนี ้ เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้ งานของคนพิการสามารถเอื ้อประโยชน์
กับผู้สงู อายุได้ ด้วย เช่น เทคโนโลยีช่วยในการเข้ าถึงเนื ้อหาข้ อมูลสําหรับคนพิก าร ดังตัวอย่าง โทรทัศน์
ที่มีฟังก์ชนั สําหรับคนพิการ ออกเสียงได้ ปิ ด -เปิ ดบริ การคําบรรยายแทนเสียง หรื อบริ การเสียงบรรยาย
ภาพได้ กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ที่ออกเสียงได้ และบริ การสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเข้ าถึง
เนื ้อหาโทรทัศน์ของคนพิการ ได้ แก่ ล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง เสียงบรรยายภาพในโทรทัศน์
หนังสือเสียงสําหรับคนที่ไม่สามารถอ่านสิ่งพิมพ์ได้ เนื่องจากความบกพร่องทางการมองเห็น หรื ออ่าน
หนังสือไม่ได้ เทคโนโลยีการปรับความเร็วของเสียงสําหรับผู้ที่มีปัญหาในการฟั งเนื ้อหาวิทยุ ไม่สามารถ
แยกเพลงเบื ้องหลังกับเสียงประกอบได้ เนื่อ งจากความเสื่อมของหูชนในและการสู
ั้
ญเสียความสามารถ
ในการได้ ยินของระบบการได้ ยินส่วนกลาง (Fachot, 2016)
เปิ ดประเด็นเศรษฐกิจผู้สูงวัยในสหรั ฐอเมริกา
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา องค์กร AARP เปิ ดประเด็นเชิงเศรษฐกิจที่มีแนวคิดใกล้ เคียงกับ
เศรษฐกิจผู้สงู วัย โดยใช้ ชื่อเรี ยกว่า ‚the Longevity Economy‛ สร้ างความตระหนักให้ สงั คมเห็น
ความสําคัญของประชากรอายุ 50 ปี ขึ ้นไป ใน พ.ศ.2558 ประเทศสหรัฐอเมริ กามีประชากรอายุ 50 ปี
ขึ ้นไปจํานวน 111 ล้ านคน ซึง่ พบว่าเป็ นกลุม่ ผู้มีอายุ 50 ปี ขึ ้นไปนี ้เป็ นกลุม่ ที่สร้ างกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ
ถึงปี ละ7.6 พันล้ านล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ เป็ นกลุม่ ที่มีการใช้ จ่ายในประเทศมากกว่าครึ่งหนึ่งหรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 53 ของจํ านวนค่าใช้ จ่ายทัง้ หมด รวมทัง้ กลุ่มผู้มีอายุ 50 ปี ขึน้ ไปเป็ นกลุ่มเจ้ าของกิ จการที่
เติบโตเร็ วที่สดุ (Oxford Economics for AARP, 2016) ประชากรกลุม่ นี ้จะเป็ นกลุม่ ที่มีจํานวนมากขึ ้น
และทวีความสําคัญในการวางนโยบายเชิงเศรษฐกิจและสังคม
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2.3 มาตรฐานด้ านเศรษฐกิจผู้สูงวัยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคสูงอายุและคนพิการ
จากการพัฒนานวัตกรรมสําหรับผลิตภัณฑ์และบริ การ ที่มีเพิ่มมากขึ ้นรองรับความต้ องการ
ของตลาดในเศรษฐกิ จผู้สูงวัย องค์ กรด้ านมาตรฐานพิจารณาถึงความจํ าเป็ นที่ เข้ ามีส่วนร่ วมเพื่อ
สนับสนุนในเรื่ องความปลอดภัย การค้ าที่เป็ นธรรมที่สามารถคุ้มครองสิทธิผ้ บู ริ โภคได้ ดังตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์และบริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อระบบดิจิทลั ที่มีหลากหลายรูปแบบและมีความ
ซับซ้ อนมากขึ ้น ซึง่ ถือว่าผู้ใช้ อาจมีความเสี่ยงในการใช้ งาน อาทิ ด้ านความปลอดภัยในการใช้ อปุ กรณ์
ความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูล ความเป็ นส่วนตัว ค่าใช้ จ่ายการใช้ บริ การและอุปกรณ์ เพื่ อเชื่อมต่อ
เครื อข่ายการสื่อสาร เป็ นต้ น
องค์การระหว่างประเทศว่าด้ วยการมาตรฐาน (International Standard Organization - ISO)
แต่งตังคณะที
้
่ปรึกษาเชิงกลยุทธเรื่ องสังคมสูงวัย (Strategic Advisory Group on ageing societies)
ใน พ.ศ.2559 ศึกษาประเด็น และพัฒนากรอบแนวคิดการทํางานเฉพาะด้ านเศรษฐกิจผู้สงู วัย สํารวจ
ความรู้ ช่องว่างด้ านมาตรฐานระดับชาติ ระดับนานาชาติในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง โดยจัดลําดับความสําคัญ
ความต้ องการมาตรฐาน 7 เรื่ อง เรี ยงลําดับดังนี1้ ) มาตรฐานการออกแบบสําหรับทุกคน (universal
design standards) ทังด้
้ านสถาปั ตยกรรมและการออกแบบหน้ าจอกราฟิ กที่เอื ้อต่อการใช้ งานใน
สังคมสูงวัย 2) การทํางานของผู้สงู วัย เช่น การออกแบบสถานที่ทํางาน อุปกรณ์ช่วยในการทํางาน 3)
ภาวะสมองเสื่อม 4) การส่งเสริ มและป้องกันสุขภาพของผู้สงู อายุ 5) เทคโนโลยีและระบบที่ใช้ ในสังคม
สูงวัย 6) ความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ หลายช่วงวัย และ 7)ผู้ดแู ลที่ไม่ใช่นกั วิชาชีพ (Informal carers)
คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้ วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิคส์ (International
Electrotechnical Commission - IEC) แต่งตังคณะกรรมการด้
้
านระบบ (Systems Committee SyC) ศึกษาและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยในการดํารงชีวิต ใช้ ตวั เรี ยกย่อว่า AAL
(Assisted Active Living) ประกาศใช้ แนวคิดเชิงระบบ (the Systems Approach) เพื่อดําเนินการกับ
เทคโนโลยีที่ซบั ซ้ อนในปั จจุบนั เปลี่ยนจากการพิจารณาอุปกรณ์ แยกแต่ละชิ ้น ไปเป็ นการพิจารณา
แบบเป็ นระบบ มุ่งให้ เกิดการใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เข้ าถึงได้ ทํางานเข้ ากันได้ มีความมัน่ คง
ปลอดภัย กับผู้ใช้ ที่เป็ นคนพิการ/ผู้สงู อายุ รวมถึงผู้ทําหน้ าที่ผ้ ดู แู ลด้ วย
มาตรฐานที่มีอยู่แล้ วเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก การเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์
อุปกรณ์ในสถานที่ทํางาน อาคาร สถานที่ที่ออกแบบสําหรับคนพิการและผู้สงู อายุ ถูกนํามารวมเข้ าไว้
ในมาตรฐานเศรษฐกิจผู้สงู วัย
มาตรฐานเศรษฐกิจผู้สูงวัยในกลุ่มความร่ วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิก
ใน พ.ศ.2559 คณะอนุกรรมการด้ านมาตรฐานและการบังคับใช้ (Sub-Committee on
Standards and Conformance เรี ยกย่อ SCSC) ภายใต้ กลุ่มความร่ วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
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แปซิฟิกหรื อเรี ยกเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation เรี ยกย่อ APEC) ร่วมกับรัฐบาล
ออสเตรเลียและประเทศในเขตเศรษฐกิจที่ร่วมสนับสนุน ได้ แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ ปนุ่ เม็กซิโก
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม จัดทําโครงการบทบาทมาตรฐานและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ผู้สงู วัยของเอเปค (The Role of Standards and Innovation in Driving APEC’s Silver Economy)
เพื่อศึกษาบทบาทของมาตรฐานและนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนเศรษฐกิจผู้สงู วัยของเอเปค และ
จัดการกรอบการทํางานมาตรฐานด้ านเศรษฐกิจผู้สงู วัย ซึง่ จะช่วยในการประสานงาน การใช้ ประโยชน์
และการบ่งชี ้ความต้ องการผลิตภัณฑ์และบริ การเชิงนวัตกรรมที่เพิ่มสูงขึ ้นเพื่อรองรับประชากรสูงวัย
ของภูมิภาค (APEC SCSC, 2017)
โครงการฯ ให้ นิยาม “เศรษฐกิจผู้สูงวัย” ว่าหมายถึง โอกาสทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ องกับทัง้
ค่าใช้ จ่ายเอกชนและรัฐบาลที่เพิ่มขึ ้นอันเนื่องมาจากประชากรที่มีอายุมากขึ ้นและความต้ องการเฉพาะ
ของประชากรที่มีอายุมากกว่า 50 ปี โดยศึกษาเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ อาคารและที่อยู่อาศัย (Building
& Housing), การเคลื่อนย้ ายและการขนส่ง (Mobility & Transport), บริ การสุขภาพและชุมชน
(Health & Community service), อาหารและโภชนาการ (food & nutrition), การท่องเที่ยวและ
นันทนาการ (Travel & Leisure), การเข้ าร่วมในชุมชน (Community engagement), การทํางานและ
ฝึ กอบรม (Work & Training), บริ การทางการเงิน (Financial services), และข้ อมูลและการสื่อสาร
(Information & Communication)
จากผลการสํา รวจชื่ อ เรื่ องเดี ย วกัน กับโครงการฯ พบว่า ประเทศสมาชิ ก เอเปคส่ว นใหญ่
สนับ สนุน ให้ มี ก ารส่ง เสริ ม เรื่ อ งเศรษฐกิ จ ผู้สูง วัย ในกระแสการพัฒ นาเศรษฐกิ จ หลัก ของภู มิ ภ าค
สนับสนุนการพัฒนาแผนระดับปฏิบตั ิการในลักษณะอาสาสมัคร อย่างไรก็ดี พบว่าประเทศสมาชิกส่วน
ใหญ่ ยังไม่ตระหนักถึ ง เกี่ ย วกับมาตรฐานระดับชาติห รื อระดับนานาชาติ กิ จกรรม หน่ วยงานด้ าน
มาตรฐานที่มีการเตรี ยมการในเรื่ องเศรษฐกิจผู้สงู วัย โดยเสนอให้ เอเปคสนับสนุนโครงการนํา ร่ องเพื่อ
เชื่อมโยงการใช้ งานมาตรฐานกับนวัตกรรมต่อไป
ในการนี ้ ประเทศไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ มี
ส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนการด้ านมาตรฐานในกลุ่มเอเปค โดยมุ่งสนับสนุนเศรษฐกิ จผู้สูงวัยที่ จะ
เกิดขึ ้นของประเทศ
3. เศรษฐกิจผู้สูงวัยของประเทศไทย
คณะอนุก รรมาธิ ก ารขับ เคลื่ อนการปฏิรู ปเศรษฐกิ จกระแสใหม่ ภายใต้ ค ณะกรรมาธิ การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้ านเศรษฐกิจ ในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จัดทําข้ อเสนอการ
ปฏิรูป “เศรษฐกิจกระแสใหม่ ” (New Economy) และได้ รับการอนุมตั ิเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประสานงานรวม 3 ฝ่ าย (คณะรั ฐ มนตรี สภานิ ติ บัญ ญัติ แ ห่ ง ชาติ และสภาขับ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

ประเทศ) เมื่อ พ.ศ. 2559 โดยกล่าวถึงเศรษฐกิจกระแสใหม่ ว่าเป็ นระบบเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้ วย
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้ างสรรค์ ซึง่ คํานึงถึงความยัง่ ยืนทังด้
้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม มุ่ง
ที่ จ ะยกระดับ การพัฒ นาประเทศ จากการเป็ นประเทศ “รั บ จ้ างผลิ ต สิ น ค้ า ” เป็ นประเทศที่ มี
ความสามารถใน “การพัฒ นานวัต กรรม” โดยใช้ จุด แข็ ง ของประเทศ เช่ น ต้ น ทุน ทางสัง คมและ
วัฒนธรรม ต้ นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการสร้ างขีด
ความสามารถของระบบเศรษฐกิจผ่านการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ ประกอบด้ วยภาคเศรษฐกิจ
5 สาขาหลัก คือ เศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy)
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy)
เศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์และวัฒนธรรม (Creative and Cultural Economy) เศรษฐกิจเพื่อสังคม
(Social Economy) และเศรษฐกิจผู้สงู วัย (Silver Economy) นอกจากนี ้ ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2560
คณะกรรมการประสานงานรวม 3 ฝ่ าย ได้ อนุมตั ิเห็นชอบต่อข้ อเสนอการปฏิรูประบบนิเวศและการ
ลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ เพื่อให้ เกิดสภาพแวดล้ อมที่ส่งเสริ มกับการดําเนินงานเศรษฐกิจกระแส
ใหม่ (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2560)
“เศรษฐกิจผู้สูงวัย” เป็ นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ โดยให้ ความหมายถึง การสร้ าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิ จให้ กับประเทศไทยจากการที่ ประเทศเข้ าสู่สังคมสูงวัย มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างประชากร ซึง่ ทําให้ ประเทศเผชิญปั ญหาการขาดคนวัยแรงงาน การจัดสวัสดิการให้ ผ้ สู งู อายุ
จํานวนมาก การดูแลสุขภาพผู้สงู อายุ การขาดสินค้ าอุปโภค บริ โภคและการบริ การสําหรับผู้สงู อายุ รัฐ
จึงจําเป็ นต้ องปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม โดยสนับสนุนนโยบายการเพิ่มกําลังแรงงานผู้สงู อายุ ส่งเสริ ม
การออมของประชากร เพื่อสร้ างความมัน่ คงในชีวิตบันปลาย
้
ส่งเสริมให้ ประชากรที่เข้ าสูว่ ยั สูงอายุมีสขุ
ภาวะดีทงั ้ กายและใจ รวมทังส่
้ งเสริ มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมที่รองรับกับความต้ องการและ
ตอบสนองกับการใช้ งานของผู้สงู อายุ เพื่อป้อนเข้ าสูภ่ าคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและการบริการ ทังนี
้ ้
เพื่อสร้ างตลาดใหม่ที่เน้ นผู้บริ โภคเป็ นผู้สงู อายุ ทังในประเทศ
้
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
(คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่, 2559) ดังมีกรอบแนวคิดดังรู ปที่ 1
เศรษฐกิ จ ผู้สูง วัย พิ จ ารณาแบ่ง กลุ่ม เป้า หมายผู้สูง วัย ตามภาวะความสามารถในการทํ า กิ จ วัต ร
ประจําวันด้ วยตัวเอง เป็ น 3 กลุม่ คือ กลุม่ ติดสังคม กลุม่ ติดบ้ าน กลุม่ ติดเตียง พฤติกรรมผู้บริ โภคกลุม่
ผู้สูงอายุพบว่ามีลักษณะแตกต่างจากกลุ่มผู้บริ โภคอื่นและมีความต้ องการสินค้ าและบริ การใน 5
อุตสาหกรรมหลัก ได้ แก่ อุตสาหกรรมสินค้ าไลฟ์ สไตล์ อุตสาหกรรมอาหารเสริ มและอาหารเชิงสุขภาพ
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้ างและเฟอร์ นิเจอร์ อุตสาหกรรมนวัตกรรมการดูแลสุขภาพและเครื่ องมือแพทย์
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วาระการปฏิรูปของเศรษฐกิจผู้สงู วัย ประกอบด้ วย 3 วาระหลัก ได้ แก่
1) ปฏิรูปการสร้ างงานของผู้สูงอายุ ส่งเสริ มกลุ่มผู้สงู อายุซึ่งมีศกั ยภาพในการทํางาน
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สงู อายุติดสังคม ซึ่งมีจํานวนมากที่สดุ ถึง ร้ อยละ 79 เป็ นผู้สร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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2) ประกาศสนั บสนุ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริ การที่ตอบสนองความต้ องการ
ของผู้สูงอายุ ส่งเสริ มอุตสาหกรรมที่ตอบสนองความต้ องการของสังคมสูงวัย สนับสนุนการวิจยั เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่เพิ่มมูลค่าและสามารถแข่งขันใน
ตลาดยุคใหม่ สอดคล้ องกับแนวทางประเทศไทยยุค 4.0
3) ปฏิรู ปนโยบายรายได้ ผ้ ู สู ง อายุ ทบทวนและจัดสรรการกระจายทรั พยากรในการ
จัดระบบสวัสดิการให้ เหมาะสมกับกลุม่ ผู้มีความต้ องการและให้ ระบบมีความยัง่ ยืน
วาระการปฏิรปู
ปฏิรูปการสร้างงานของ
ผู้สูงอายุ

สนับสนุน วิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการ
ภายในประเทศเพื่อผู้สูงอายุ

ปฏิรูปนโยบายรายได้
ผู้สูงอายุ

ส่ งเสริ มให้ทางานเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

รัฐต้องดูแลและจัด
สวัสดิการ
กลุ่มติดบ้าน

กลุ่มติดสังคม

กลุ่มติดเตียง

สิ้ นค้าบริ โภคใน
ประเทศ
สินค้าไลฟ์สไตล์

อาหารเชิงสุขภาพ

การท่องเที่ยว

วัสดุก่อสร้าง
และเฟอร์นิเจอร์

สุขภาพและ
เครืองมือแพทย์

5 อุตสาหกรรมหลัก การผลิตและบริการสาหรับผู้สูงอายุ

สินค้าส่งออก

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการปฏิรูปเศรษฐกิจผู้สงู วัย
กรอบแนวคิดเศรษฐกิจผู้สงู วัยเป็ นการมองภาพรวม แสดงถึงความสัมพันธ์ ตงแต่
ั ้ ระดับบุคคล
องค์กร และสังคม บุคคลผู้สงู อายุเป็ นทังผู
้ ้ สร้ างผลผลิตและผู้บริ โภค ภาคธุรกิจสามารถพัฒนาโอกาส
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ทางธุรกิจ การลงทุน และสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐเป็ นทัง้ หน่วยจัดบริ การและกํากับ
ควบคุมไปพร้ อมกัน ระบบเศรษฐกิจสร้ างผลลัพธ์ให้ แก่ประเทศจากการค้ าภายในและระหว่างประเทศ
ประชาชนได้ รับประโยชน์ทงจากกิ
ั้
จกรรมเชิงเศรษฐกิจและบริ การด้ านสังคม สวัสดิการผู้สงู อายุ/คน
พิการ
อย่างไรก็ดี ข้ อเสนอการปฏิรูปเศรษฐกิ จผู้สูงวัยนี ้ กล่าวถึงโดยเฉพาะเรื่ องเศรษฐกิจ ซึ่งได้
คํานึงถึงระบบนิเวศของระบบเศรษฐกิจที่มีปฏิสมั พันธ์ กับระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้สูงอายุ ได้ แก่
ระบบด้ านสังคม ระบบสุขภาพ ระบบบริ การสาธารณะ สภาพแวดล้ อม ตามที่กล่าวถึงในเรื่ อง สรุ ป
ข้ อเสนอการปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ในรายงานของคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการ
เข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุของประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2558 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ
ต้ องอาศัยแนวคิดแบบองค์รวมเพื่อให้ เกิดการพัฒนาสูงอายุได้ อย่างรอบด้ าน
4. เศรษฐกิจผู้สูงวัยกับนัยยะการพัฒนาด้ านคนพิการในประเทศไทย
จากประเด็นเศรษฐกิจผู้สงู วัยที่พฒ
ั นาขึ ้นในโลก และความคิดริ เริ่ มของประเทศไทยนับว่าเป็ น
ประโยชน์ และมีนัยยะต่อการพัฒนาด้ านคนพิการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเบื ้องต้ นสังเกตได้ จาก
จํานวนสถิติประชากรที่มีความพิการซึง่ อยู่ในกลุม่ ผู้สงู อายุ (60 ปี ขึ ้นไป) มีจํานวนมากกว่าในกลุม่ อายุ
อื่ น ประกอบกับ เป็ น ที่ น่ า สนใจว่ า ความต้ อ งการของกลุ่ม ผู้สูง อายุแ ละกลุ่ม คนพิ ก ารมี บ างส่ว นที่
คล้ ายคลึงกัน พิจารณาได้ ดงั ต่อไปนี ้
4.1 จานวนคนพิการไทยครึ่งหนึ่งเป็ นผู้สูงอายุ
เศรษฐกิจผู้สงู วัยให้ ความสนใจต่อกลุ่มผู้มีอายุตงแต่
ั้
60 ปี ขึ ้นไป บางประเทศรวมถึงกลุ่มผู้มี
อายุ 50 ปี ขึ ้นไป เนื่องจากเห็นว่ามีพฤติกรรมการบริ โภคและลักษณะที่แตกต่างจากกลุม่ ช่วงวัยอื่น อีก
ทังจะมี
้ จํานวนขนาดใหญ่ขึ ้น ในกลุม่ ผู้สงู อายุนี ้พบว่าลักษณะความเป็ นผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ กับ
ความพิการ ซึง่ ประชากรของประเทศไทยมีลกั ษณะความสัมพันธ์ดงั กล่าวนี ้เช่นกัน
จากจํานวนสถิติประชากรผู้สงู อายุไทยจํานวนหนึ่งเป็ นผู้ที่มีความพิการด้ วย จากการสํารวจ
ความพิการ พ.ศ.2555 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประชากรที่มีความพิการมีจํานวนทังสิ
้ ้น
จํานวน 1.5 ล้ านคน หรื อร้ อยละ 2.2 ของประชากรประเทศไทย เมื่ออายุของกลุม่ ประชากรสูงขึ ้นจะมี
ความพิการมากขึ ้น ดังจะเห็นได้ จาก กลุม่ อายุ 60-69 ปี มีร้อยละของประชากรที่มีความพิการ เป็ นร้ อย
ละ 5 กลุม่ อายุตงแต่
ั ้ 70 ปี ขึ ้นไป มีร้อยละของประชากรที่มีความพิการ เป็ นร้ อยละ 16.4 ซึง่ มากที่สดุ ใน
กลุม่ ประชากรทังหมด
้
เนื่องจากผู้สงู อายุมีความลําบากหรื อปั ญหาสุขภาพตามวัย ซึง่ เป็ นลักษณะของ
ความพิการร่วมด้ วย
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
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นอกจากนี ้ จากจํ า นวนผู้ขอจดทะเบียนคนพิการเพื่อรั บสิท ธิ ประโยชน์ ตามกฎหมาย ของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ณ 31 มีนาคม 2560 พบว่า เป็ นผู้ที่มีอายุ 60 ปี
ขึ ้นไป จํานวน 876,918 คน หรื อร้ อยละ 50.27 ของผู้จดทะเบียนทังหมด
้
ดังนัน้ อาจกล่าวได้ ว่า ใน
สังคมผู้สงู วัยของประเทศไทยที่จะมีผ้ สู งู อายุจํานวนมากขึ ้น นัน่ อาจหมายถึงจํานวนคนพิการที่จะมาก
ขึ ้นตามไปด้ วย แม้ ความต้ องการของกลุม่ ผู้สงู อายุกบั กลุม่ คนพิการจะไม่เหมือนกันทังหมดเนื
้
่องจากมี
ลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน แต่มีบางส่วนที่ซ้อนทับกัน ดังนันอาจไม่
้
เป็ นการกล่าวเกินความจริ งที่ว่า
ความต้ องการของกลุ่มผู้สงู อายุส่วนหนึ่งคือความต้ องการของกลุ่มคนพิการด้ วย และในทางกลับกัน
ความต้ องการของกลุม่ คนพิการส่วนหนึง่ คือความต้ องการของกลุม่ ผู้สงู อายุด้วย
4.2 การเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ ได้ และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนในการดาเนินชีวิต
งานพัฒนาด้ านคนพิการจะได้ รับประโยชน์ จากเศรษฐกิจผู้สูงวัย เนื่องจากมีประเด็นความ
ต้ องการร่วมกันที่สําคัญคือ การเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ได้ และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุน
การปฏิบตั ิภารกิจในการดําเนินชีวิต
การเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ได้ ในที่นี ้รวมตังแต่
้ 1) การเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์อาคาร สถานที่
การขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู ูงอายุและคนพิการสามารถทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน
ภายนอกบ้ าน เข้ าร่วมอยู่ในสังคมได้ และ 2) การเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์เทคโนโลยี อุปกรณ์ช่วยเหลือ
เนื ้อหาข้ อมูลในสื่อหลากหลายรูปแบบ
IEC (2015) ศึกษาและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือในการดํารงชีวิต หรื อ
เรี ยกย่อว่า AAL โดยพิจารณาการใช้ เทคโนโลยีตามระดับของการช่วยเหลือในการดํารงชีวิต ซึ่ง
ออกเป็ นระดับ ตังแต่
้ ระดับ 0-3 ระดับ 0 คือต้ องการความช่วยเหลือน้ อยที่สดุ ไม่ต้องการระบบการ
ช่วยเหลือในการดํารงชีวิตใดๆ (Minimal assistance: No ALL system) ระดับ 1 คือ ช่วยเหลือแบบ
ผู้ใช้ กําหนดความต้ องการ (User driven) ระดับ 2 คือช่วยเหลือเป็ นแบบอัตโนมัติแต่ผ้ ใู ช้ ต้องให้ ความ
เห็นชอบ (Automatic, user monitored) และระดับ 3 คือการช่วยเหลือแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้อง
สอบถามจากผู้ใช้ งาน (Fully assisted)
กิจกรรมการช่วยเหลือพิจารณาจาก 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการจัดการสุขภาพ (ลักษณะความ
ต้องการ: ไม่ต้องการ การติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพ การจัดการให้ ทงหมด)
ั้
ขอบเขตการ
ช่วยเหลือ (ลักษณะความต้องการ: ไม่ต้องการ ด้ านสุขภาพ ด้ านสังคม) ช่วงเวลาการช่วยเหลือ
(ลักษณะความต้องการ: ไม่ต้องการ บางเวลา หรื อตลอดเวลา) การช่วยในกิจวัตรประจําวัน (ลักษณะ
ความต้องการ: ไม่ต้องการ ต้ องการเฉพาะกิจวัตรประจําวันพิเศษบางอย่าง ต้ องการสําหรับ ช่วยใน
กิจวัตรประจําวัน) การทํากิจกรรมสังคม (ลักษณะความต้องการ: ไม่ต้องการ ต้ องการเฉพาะกิจวัตร
ประจําวันพิเศษบางอย่าง ต้ องการสําหรับช่วยในกิจวัตรประจําวัน)
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การรวมเป็ นกลุม่ ผู้บริ โภคที่ใหญ่ขึ ้นของกลุม่ ผู้สงู อายุและกลุม่ คนพิการทังภายในประเทศและ
้
ต่า งประเทศจะทํ า ให้ มี ป ริ ม าณความต้ อ งการของตลาดมากขึ น้ การวิ จัย และพัฒ นาเทคโนโลยี
ตลอดจนการส่งเสริ มการผลิตภายในประเทศเพื่อใช้ ในกิจการภายในประเทศ และส่งออก มีความ
เป็ นไปได้ มากขึ ้นและอาจส่งผลให้ ราคาสินค้ าและบริการเทคโนโลยีราคาถูกลงได้
4.3 การมีส่วนร่ วมของภาคประชาสังคมเพื่อช่ วยสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบาย
ในโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์และกระแสการเคลื่อนไหวเรื่ องการพัฒนาที่ลดความเหลื่อมลํ ้าในสังคม
สําหรับกลุ่มผู้สงู อายุและกลุ่มคนพิการ นอกเหนือจากปั ญหาด้ านกายภาพแล้ ว อาจกล่าวได้ ว่า เป็ น
กลุม่ ที่เผชิญปั ญหาเชิงสังคมบางอย่างที่สําคัญคล้ ายกัน ได้ แก่ สภาวะการถูกเลือกปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม
อันเนื่องมาจากการคาดหวังต่อความสามารถที่ตํ่ากว่าความเป็ นจริ ง ภาพเหมารวมว่าผู้สงู อายุ/คน
พิการด้ อยความสามารถ ภาพลักษณ์ความน่าสงสาร การจ่ายเงินค่าตอบแทนตํ่ากว่าความสามารถใน
การทํ างาน การปฏิบัติที่ไม่เคารพต่อศักดิ์ศรี ความเป็ น มนุษย์ การเข้ าไม่ถึง สิทธิ สวัสดิการ ข้ อมูล
ข่าวสารหรื อสื่อที่เหมาะสม ทัศนคติตอ่ ตนเองเชิงลบ รู้สกึ ไร้ คณ
ุ ค่า
การเลือกปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรมและทัศนคติที่ไม่ถูกต้ องเหล่านี ้มีส่วนที่จะส่งผลกระทบถึงการ
ได้ รับโอกาสในการพัฒนาหรื อการเข้ าถึงทรัพยากรในสังคมของผู้สงู อายุ/คนพิ การ เช่น การเข้ าทํางาน
การฝึ กอบรม การรับบริการสาธารณะ การเข้ าถึงเทคโนโลยีและข้ อมูลข่าวสาร
สังคมไทยให้ ความสนใจและตระหนักถึงประโยชน์การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุน
การใช้ ชีวิตของผู้คนในสังคมมากขึ ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสื่อสาร หรื อคุ้นเคย
จากคําเรี ยกว่า “ดิจิทลั ” ซึง่ มีบทบาทมากขึ ้นทุกขณะ เช่น ระบบสมองกลฝังตัว การส่งข้ อมูล การติดต่อ
ผ่านอิน เทอร์ เน็ตซึ่งผนวกรวมอยู่ในสิ่ง ของเครื่ องใช้ ในชี วิตประจํ าวัน ในรู ปแบบต่างๆ มากขึน้ นัก
นโยบายด้ านคนพิการและด้ านผู้สงู อายุกําหนดให้ มีหวั ข้ อเรื่ องการพัฒนาเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมเพื่อ
ช่ ว ยเหลื อ ในการดํ า รงชี วิ ต ของคนพิ ก าร/ผู้สูง อายุเ ข้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในแผนงาน มาตรการ หรื อ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนพิการ/ผู้สงู อายุ แม้ มีความไม่แน่ใจถึงความพร้ อมด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานใน
ชุมชนเมือง/ชนบท หรื อราคาที่เหมาะสมหาซื ้อได้ แต่ต้องยอมรับถึงบทบาทของเทคโนโลยีที่จะเข้ ามา
ในชีวิต เพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนารวดเร็ วและทําให้ เกิดตัวอย่างจริ งในสังคมอย่างที่ไม่คาดคิดมา
ก่อน ประกอบกับคนพิการ/ผู้สงู อายุไทยมีโอกาสได้ ใช้ งานเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพราะมีการนําเข้ า
อุปกรณ์ การบริ จาคอุปกรณ์ข้ามประเทศ การเดินทางไปปฏิบตั ิงาน หรื อท่องเที่ยวในต่างประเทศ ทํา
ให้ เห็นประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพื่อเสริมสมรรถนะในด้ านต่างๆ อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ดี การทําให้ นโยบายหรื อมาตรการด้ านเทคโนโลยีเป็ นจริ งยังมีอปุ สรรคอยู่มาก จาก
กระบวนการวิจยั กระทัง่ ถึงการนําสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ปั ญหา “หุบเหวมรณะ” ซึ่งมีปัจจัยเกี่ยวข้ อง
หลายประการ ดังปรากฏในข้ อเสนอการปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแสใหม่ อีกทัง้
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ยังปรากฏมี ทัศนคติ “การเป็ นภาระ/ไม่ ค้ ุมค่ า ” จากองค์กรภาครัฐ องค์ กรด้ านบริ การสาธารณะ
องค์กรนายจ้ าง ที่โดยทัว่ ไปมีทศั นคติว่าการจัดบริ การ เทคโนโลยี หรื อสิ่งอํานวยความสะดวกให้ กบั คน
พิการ/ผู้สงู อายุ อาจไม่ค้ มุ ค่า มีจํานวนคนมาใช้ บริการจํานวนไม่มาก เป็ นการสิ ้นเปลือง
นอกจากนี ้ องค์กรด้ านการวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีสว่ นใหญ่ เมื่อกล่าวถึงกลุม่ ผู้สงู อายุ/คนพิการ
จะคิดถึงเพียงเรื่ องการแพทย์/การบําบัดรักษาโรค ทําให้ ผลงานวิจัยเทคโนโลยีด้านการป้องกันหรื อ
ส่งเสริ มสุขภาพ การช่วยการทํางานของผู้ดูแล/ผู้ช่วยเหลือ รวมทัง้ การช่วยในการใช้ ชีวิตด้ านอื่นมี
จํานวนน้ อย ในความเป็ นจริ งแล้ ว ยังมีโจทย์ของอุตสาหกรรมตามความต้ องการสําหรับผู้สงู อายุที่ยงั
ไม่ได้ ถกู พิจารณาอย่างกว้ างขวาง เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ไลฟ์ สไตล์ อาหารเชิงสุขภาพ วัสดุ
ก่อสร้ างและเฟอร์ นิเจอร์ การใช้ เทคโนโลยีช่วยในการทํางาน นันทนาการ
ด้ วยเหตุนี ้กลุ่มผู้สงู อายุและกลุ่มคนพิการจึงมี ประเด็นสนใจเชิงนโยบายที่สาคัญร่ วมกัน
โดยเฉพาะนโยบายด้ านเทคโนโลยี สภาพแวดล้ อม และการขนส่ งสาธารณะที่เข้ าถึงและใช้
ประโยชน์ การเลือกปฏิบัติท่ ีไม่ เป็ นธรรม และการสร้ างทัศนคติท่ ีถูกต้ องและสร้ างสรรค์ ซึ่ง
ต้ อ งการพลัง ในการขับ เคลื่ อนมากเพื่ อ ติ ด ตาม ร่ ว มแก้ ปัญ หา และสนับ สนุน ให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต าม
นโยบายหรื อมาตรการ เนื่องจากมีปัจจัยเกี่ยวข้ องกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียหลายฝ่ าย การรวมตัวกันของ
กลุ่มภาคประชาสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการจะสามารถเป็ นพลังที่สร้ างสรรค์
และให้ ประโยชน์ แก่ คนกลุ่มใหญ่ ของประเทศ
การจัดการกับปั ญหาต้ องการการระดมความคิด การเรี ยนรู้ วงสนทนาที่อยู่ในพื ้นที่ระหว่าง
กลาง อันเป็ นอิสระจากการควบคุมของภาครัฐ ไม่ม่งุ เฉพาะเรื่ องการสร้ างผลกําไร และอนุญาตให้ เปิ ด
ประเด็นเชิงวัฒนธรรม การแสดงอารมณ์ ความรู้ สึก ควบคู่ไปกับการใช้ เหตุผล เพื่อสะท้ อนแง่มมุ ของ
ความเป็ น มนุษ ย์ ความรู้ สึก มี คุณ ค่า การดํ า รงอยู่อ ย่ า งมี ศัก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุษ ย์ ตลอดจนการ
ปลดปล่อยอารมณ์ความกดดันภายในที่อาจเกิดขึ ้น
การมีส่วนร่ วมของภาคประชาสังคมโดยการรวมพลังของกลุ่มผู้สงู อายุและกลุ่มคนพิการจะ
เพิ่มความสามารถในการต่อรองและกระตุ้นให้ เห็นความสําคัญของกลุม่ พลเมืองจํานวนมากได้ ชดั เจน
ขึน้ ในอดีตการเคลื่อนไหวทางสัง คมของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการแยกต่างหากจากกั น แต่
ปั จจุบนั ทิศทางการเคลื่อนไหวเริ่ มปรากฏแนวทางการรวมพลังของกลุ่มผู้สงู อายุและกลุม่ คนพิการเข้ า
ด้ วยกัน ดังกรณีสหภาพยุโรป องค์กรฟอรั่มกลุม่ คนพิการสหภาพยุโรป (European Disability Forum
เรี ยกย่อ EDF) องค์กรเอจแพลตฟอร์ มยุโรป (AGE Platform Europe) และองค์กร ANEC (สมาคม
สหภาพยุโรปตัวแทนกลุ่มผู้บริ โภคในกิจการมาตรฐาน) รวมตัวกันจัดทําหนังสือเปิ ดผนึกแสดงประเด็น
คัดค้ านร่ างกฎหมายสิ่งอํานวยความสะดวกของสหภาพยุโรป (EU Accessibility Act) ในเดือน
มกราคม 2560 โดยองค์กรเอจแพลตฟอร์ มยุโรปบรรยายถึงเหตุผลความจําเป็ น ดังนี ้
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“...ความคิ ดเห็ นของกรมการค้าภายในต่ อร่ างกฎหมายไม่ สนับสนุนการจัดให้มี
บริ การสิ่ งอานวยความสะดวกอย่างแท้จริ ง และลดประสิ ทธิ ภาพของข้อเสนอในร่ าง
กฎหมายที ่ถูกนาเสนอไป รัฐบาลสหภาพยุโรปมี สถานะที ่คลุมเครื อ อันไม่แสดงถึ ง
การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริ โภคในสหภาพยุโรปและการส่งเสริ มสิ ทธิ
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพของพลเมื องที ม่ ี ความพิ การจานวน 80 ล้านคน และพลเมื อง
อายุตงั้ แต่ 50 ปี ขึ้นไปจานวน 190 ล้านคน ด้วยเหตุนีพ้ วกเราจึ งตัดสิ นใจรวมพลัง
องค์กรกับ ANEC และ EDF เพือ่ ยื น่ หนังสือถึงสมาชิ กของรัฐบาลสหภาพยุโรปทุก
คน...”
องค์กรเอจแพลตฟอร์ มยุโรปให้ ความเห็นต่อเรื่ องเศรษฐกิจผู้สงู วัยว่าเห็นด้ วยกับเศรษฐกิจผู้สงู
วัยในฐานะเป็ นหนทางหนึง่ ในการจัดการกับปั ญหาสังคมสูงวัย โดยผู้สงู อายุจะเป็ นตัวหลักสําคัญ และ
มีศกั ยภาพทังในเชิ
้ งเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และคาดหวังว่าเศรษฐกิจผู้สงู วัยจะไม่ได้ ช่วยกอบกู้
เศรษฐกิจ สร้ างงาน สร้ างความมัง่ คัง่ เท่านัน้ แต่จะเป็ นหนทางที่จะสร้ างสังคมที่เท่าเทียมและเป็ นธรรม
สําหรับทุกกลุม่ วัยด้ วย
สําหรับประเทศไทยในปั จจุบนั กลุ่มคนพิการให้ ความสําคัญกับการสร้ างสภาพแวดล้ อมที่
เข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ได้ โดยมีการเคลื่อนไหวทางสังคมในหลายลักษณะ ซึง่ กลุม่ ผู้ สูงอายุสามารถเข้ า
ร่ วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรื อมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนได้ ดังประเด็นที่มีการดําเนินการ ได้ แก่
เรื่ องการจัดสภาพแวดล้ อมสาธารณะที่ทุกคนเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ ได้ (Accessibility for All
Act : AAA) หรือยุทธศาสตร์ ทริปเปิ ้ ลเอ ซึง่ กล่าวถึงความเสมอภาคในการเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ได้
จากสภาพแวดล้ อมซึง่ เป็ นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยอาศัยหลักการพื ้นฐาน 3 ประการ ได้ แก่ การ
ออกแบบที่เป็ นสากล (Universal Design) การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
(Assistive Technology) และการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล (Reasonable Accommodation) เรื่ อง
“ขนส่ งมวลชนทุกคนต้ องขึน้ ได้ (Transportation for All)” เพื่อประสานงาน ส่งเสริ ม ตรวจสอบและ
ผลักดันเพื่อให้ เกิดระบบขนส่งมวลชนที่สามารถเข้ าถึง และใช้ ประโยชน์ได้ จริง รวมทังการรณรงค์
้
และ
ส่ งเสริ มให้ เกิดธุรกิจเกี่ยวกับเรื่ องการจัดสภาพแวดล้ อม อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่ องช่ วย
ในการดารงชีวิต ที่เอื ้อต่อการใช้ งานของคนพิการ/ผู้สูงอายุ ภายใต้ คําว่า ‘อารยสถาปั ตย์ หรื อ
Friendly design’ มีการจัดงานแสดงนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การออกแบบ
เพื่อสังคมผู้สงู อายุ ผู้ป่วยพักฟื น้ คนพิการ สตรี มีครรภ์ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และคนที่ใช้ รถเข็น
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4.4 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ข้ามกลุ่มผู้สูงอายุ-กลุ่มคนพิการ
วาระการปฏิรูปเศรษฐกิ จผู้สูง วัย กระตุ้นให้ เกิ ดการคํานึงถึง การพัฒนาเชิง บูรณาการข้ าม
กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงประเด็นปั ญหา ความต้ องการ และนโยบายที่ มีร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการ การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ข้ามระหว่างกลุ่ม
ผู้สงู อายุ-กลุม่ คนพิการจะก่อให้ เกิดประโยชน์กบั ทังสองกลุ
้
ม่
ความสัมพันธ์ ของความเป็ นผู้สงู อายุกบั ความพิ การที่อาจเป็ นไปโดยธรรมชาติของการเสื่อม
ของอวัยวะ หรื อเกิดจากโรค ทําให้ เกิดความบกพร่ องของการทํางานของอวัยวะหรื อประสาทการรับรู้
ทําให้ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบในการย้ ายตัวหรื อการเคลื่อนไหว การเห็น การได้ ยิน การนึกคิด
หรื อการควบคุมอารมณ์ มีการใช้ ยา อุปกรณ์ การปรับสภาพแวดล้ อมเพื่อช่วยสนับสนุนการดํารงชีวิต
อย่างไรก็ดี ความพิการที่เกิดขึน้ กับผู้สูงอายุมิได้ หมายถึงความไร้ สมรรถนะ แต่ ยังสามารถใช้
ชีวิตเป็ นผู้สูงอายุพฤฒพลั ง และใช้ ชีวิตอย่ างมีคุณค่ าได้ องค์ ความรู้ ด้ านการพัฒนาคนพิการ
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ประโยชน์กบั ผู้สงู อายุให้ มีการดํารงชีวิตอิสระ เลือกทํากิจกรรมในชีวิตได้ ตาม
ศักยภาพที่มีอยู่ ผู้ดแู ลหรื อผู้ช่วยเหลือสามารถมีบทบาทส่งเสริ มให้ ผ้ สู งู อายุที่มีความพิการระดับมาก
ซึง่ ต้ องการมีผ้ ชู ่วยในการปฏิบตั ิกิจวัตรทํากิจกรรมต่างๆ ได้ ใช้ ชีวิตอย่างมีคณ
ุ ค่า และมีการปฏิบตั ิต่อ
ผู้สงู อายุอย่างสมศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์
วาระการเตรี ย มตัว เข้ า สู่วัย เกษี ย ณหรื อ ผู้สูง อายุ โดยเฉพาะการดูแ ลรั ก ษาสุข ภาพและ
สภาพแวดล้ อมเพื่อให้ บุคคลคงอยู่ในภาวะพฤฒพลัง และการเตรี ยมการด้ านเศรษฐกิจ เช่น การออม
เงิน การพัฒนาทักษะเพื่อการทํางานในช่วงสูงอายุ เป็ นความรู้ ที่เป็ นประโยชน์สําหรับการเตรี ยมการ
กลุ่มคนพิการเข้ าสู่การเป็ นผู้สงู อายุ ซึ่งมักไม่ได้ มีการกล่าวถึงเรื่ องเหล่านี ้ในงานด้ านการพัฒนาคน
พิการมาก่อน
ปั จจุบนั ความเจริญก้ าวหน้ าทางการแพทย์และเทคโนโลยีเครื่ องช่วยความพิการทําให้ คนพิการ
ดูแลรักษาสุขภาพได้ ดีและมีอายุยืนยาวขึ ้น กลุ่มคนพิการจะเข้ าสู่การเป็ นผู้สงู อายุจํานวนมากขึ ้น คน
พิการอาจคุ้นเคยกับเรื่ องการปรับสภาพแวดล้ อม การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเครื่ องช่วยความพิการ แต่
อาจยังไม่ได้ ให้ ความสนใจศึกษาเรื่ องสุขภาพและเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ ้นในสภาวะสูงอายุมากนัก
5. สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
เศรษฐกิจผู้สงู วัยกล่าวถึงโอกาสทางธุรกิจ ที่ตอบรับกับปรากฏการณ์ สงั คมสูงวัยที่เกิดขึ ้นทัว่
โลก ซึ่ง หมายถึ ง กลุ่ม ประชากรอายุ 60 ปี ขึน้ ไปจะเพิ่มมากขึน้ ประเด็ น สํ าคัญ ที่ มี การกล่าวถึ ง ใน
เศรษฐกิจผู้สงู วัย ได้ แก่ โอกาสเชิงเศรษฐกิจ การพัฒนาธุรกิจเพื่อตอบสนองกลุ่มประชากรสูงวัย การ
ลดค่าใช้ จ่ายในการจัดสวัสดิการผู้สงู อายุด้วยการใช้ เทคโนโลยี การทํางานของผู้สงู อายุ การฝึ กอบรม
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เพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้สูงอายุ สภาพแวดล้ อมที่ เอื อ้ สําหรั บทุกคน การส่งเสริ มผู้สูง อายุให้ อยู่ใน
ภาวะพฤฒพลัง และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนองความต้ องการของสังคมสูงวัย
เนื่องจากลักษณะความเป็ นธรรมชาติเชิง กายภาพของผู้สูงอายุและคนพิการทําให้ มีความ
ต้ องการฟั งก์ชนั การทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันบางส่วนที่คล้ ายกัน เช่น ลักษณะทางกายภาพที่สง่ ผล
กระทบต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวร่ างกาย การมองเห็น การได้ ยิน หรื อประสาทการรับรู้ การ
นึกคิด การจดจํา นอกจากนี ้กลุ่มผู้สงู อายุและกลุ่มคนพิการประสบอุปสรรคในการดํารงชีวิตในสังคม
บางอย่างในลักษณะใกล้ เคียงกัน จึงทําให้ มีประเด็นสนใจร่ วมกัน ที่สําคัญโดยเฉพาะนโยบายด้ าน
เทคโนโลยี สภาพแวดล้ อม และการขนส่งสาธารณะที่เข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ได้ การเลือกปฏิบตั ิที่ไม่
เป็ นธรรม และการสร้ างทัศนคติที่ถกู ต้ องและสร้ างสรรค์
ในการนี ้มีข้อเสนอแนะเพื่อการดําเนินงานการพัฒนาด้ านคนพิการในเศรษฐกิจผู้สงู วัย ดังนี ้
1. องค์กร/กลุม่ ของคนพิการ หน่วยงานเพื่อคนพิการ และหน่วยงานรัฐด้ านพัฒนาและบริการ
คนพิการ เข้ ามีสว่ นร่วมในการติดตามและดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจผู้สงู วัย
เนื่องจากเศรษฐกิจผู้สงู วัยมีขอบเขตกว้ างขวางครอบคลุมเรื่ องที่สําคัญทังเรื
้ ่ องการทํางาน
และการวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ได้ อันจะส่งผลกระทบในเชิงบวก
ที่สําคัญต่อกลุม่ คนพิการ โดยเฉพาะกลุม่ วัยทํางานและวัยสูงอายุ
2. ส่ง เสริ มให้ มี กิจ กรรมแลกเปลี่ย นความรู้ ประสบการณ์ ระหว่า งกลุ่ม คนพิ การกับกลุ่ม
ผู้สงู อายุ
ให้ กลุม่ คนพิการร่วมถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ความพิการ พร้ อมกับเรี ยนรู้ความรู้
ใหม่เพื่อเตรี ยมการเข้ าสู่ภาวะผู้สงู อายุ กิจกรรมเหล่านี ้จะให้ ความรู้ เพิ่มเติมเรื่ องทักษะการใช้ ชีวิตใน
ระยะเวลาที่ เ ป็ น การเปลี่ ย นแปลงของชี วิต เมื่ อ เข้ า สู่ส ภาวะความพิ การหรื อการเข้ าสู่ภ าวะสูง วัย
นอกจากนีจ้ ะเป็ นการเริ่ มสร้ างความสัมพันธ์ และความคุ้นเคยระหว่างทัง้ สองกลุ่ม เพื่อให้ สามารถ
ทํางานรวมพลังกลุม่ ในการเคลื่อนไหวทางสังคมได้ ตอ่ ไปในอนาคต
3. พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลพิการที่มีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น สามารถทํางานร่ วมกับคนไม่
พิการในสถานที่ทํางานแบบรวมกัน (Integrated setting) เพื่อให้ คนพิการสามารถปรับตัวเข้ ากับสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปสูส่ งั คมดิจิทลั และสังคมผู้สงู วัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ทังนี
้ ้หมายถึงสังคมดิจิทลั ที่มีความต้ องการบุคลากร ทักษะความสามารถระดับสูงขึ ้น อยู่
ในองค์กรที่มีความหลากหลาย มีทกั ษะการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้คน และการเข้ าสู่ภาวะสูงวัยที่ต้อง
ดูแลรักษาภาวะพฤฒพลังให้ ยาวนาน เพื่อสามารถทํากิจกรรมร่วมในสังคมได้
4. ใช้ มาตรฐานเป็ นเครื่ องมือในการคุ้มครองผู้บริ โภค การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และ
บริการที่เอื ้อให้ คนพิการและผู้สงู อายุเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ได้ การส่งเสริมการวิจยั พัฒนาที่มีศกั ยภาพ
ในการเข้ าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ เช่น การวิจยั พัฒนาอุปกรณ์/เครื่ องมือการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
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กับสภาพแวดล้ อมของไทยและมีราคาที่หาซื ้อได้ การวิจยั เพื่อการออกแบบและพัฒนาวัสดุก่อสร้ างหรื อ
เฟอร์ นิเจอร์ ที่เอื ้อต่อการใช้ งานของผู้สงู อายุ
5. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจยั และพัฒนา โดยระบุให้ กลุม่ คนพิการ/ผู้สงู อายุ และ/
หรื อครอบครัว ผู้ดแู ล เข้ ามีสว่ นร่วมในกระบวนการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรม
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาผลงานที่ตรงกับความต้ องการ ใช้ งานได้ จริ ง รวมทังกลุ
้ ่มคนพิการ/
ผู้สงู อายุครอบครัว ผู้ดแู ล มีความรู้เรื่ องการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการดํารงชีวิตมากขึ ้น
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ขบวนการทางสังคมของคนพิการไทย
สุพรรณี เกลื่อนกลาด1สุภรธรรม มงคลสวัสดิ2์
บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีศ้ ึกษาพัฒนาการขบวนการทางสังคมของคนพิการไทยและการถอดบทเรี ยนองค์
ความรู้ จากการขับเคลื่อนเพื่อสิทธิคนพิการในรัฐไทย เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพด้ วยวิธีประวัติศาสตร์
สัมภาษณ์แบบประวัติศาสตร์ บอกเล่า สนทนากลุม่ นําเสนอการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการศึกษา
ได้ แบ่งช่วงเวลา ๓ ยุคสมัย ๑) ช่วงทศวรรษ ๒๔๙๐-๒๕๒๕ ผู้นําคือนักเรี ยนคนพิการรุ่ นแรกเรี ยนจบ
จึงรวมกันก่อตัวตังชมรมศิ
้
ษย์เก่าคนตาบอดและคนหูหนวก เริ่ มต่อสู้แบบมีเอกภาพเพื่อสร้ างความ
เข้ าใจในสังคมว่า “คนพิการมีความสามารถ ช่วยเหลือและพัฒนาตัวเองได้ ” ๒) ช่วง พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๕๐ ผู้นําคนพิการหัวก้ าวหน้ าร่วมกับผู้นํารุ่นแรกร่วมกันก่อตังสภาคนพิ
้
การแห่งประเทศไทยต่อสู้ให้
มีกฎหมายเพื่อคนพิการจนเป็ นผลสําเร็ จหลายฉบับ ๓) ช่วง พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๐ ผู้คนรุ่ นแรก ผู้นําหัว
ก้ า วหน้ า และผู้นํ า รุ่ น ใหม่ ร่ ว มต่อ สู้ขับ เคลื่ อ นยุท ธศาสตร์ ต่า งๆ เพื่ อ ให้ สิท ธิ ข องคนพิ ก ารเป็ น จริ ง
บทเรี ยนที่ได้ รับ ๑) ทศวรรษ ๒๔๙๒-๒๕๔๐ ในบริ บทที่รัฐไทยมุ่งสงเคราะห์ ผ้ นู ําตามประเภทความ
พิ ก าร ร่ ว มกัน ต่อ สู้แ บบมี เ อกภาพโดยใช้ ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง อุป ถัม ภ์ รู ป แบบต่า งๆ ผลสํ า เร็ จ คื อ ได้
กฎหมายเพื่อคนพิการ ๒) ช่วง ๒๕๔๐-๒๕๖๐ ในบริ บทที่รัฐมีแนวคิดเสริ มพลังอํานาจให้ คนพิการไปมี
ส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายของคนพิการ ผู้นํารุ่ นแรกลดบทบาทลง เกิดผู้นํารุ่ นใหม่หลากหลาย
กลุม่ และขาดเอกภาพ มีวิธีการขับเคลื่อนงานเพื่อสิทธิคนพิการเฉพาะประเด็น
คาสาคัญ: คนพิการไทย, ผู้นําคนพิการไทย, 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 selfsupporting, capable of doing things and developing their skills and expertise. 2) From 19822007. 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 charitybased schemes and medical services and also the areas of empowering disabled people to
co-determine disability state policies.
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บทนา
คนพิการโดยรวมในสังคมไทย เป็ นคนพิการมีคณ
ุ ภาพชีวิตอย่างไรนันมี
้ หลากหลายรูปแบบซึง่
ขึน้ อยู่กับสังคมรอบข้ าบที่ หล่อหลอมให้ คนพิการประเภทต่างๆ มีทัศนคติต่อการมองโลกและชี วิต
อย่างไรมักจะเริ่ มจากสภาพครอบครั วและเพื่อนบ้ าน โดยแบ่ง ๒ มิติ คือ ปั จจัยภายนอกจากบุคคลอื่น
ชุมชน สังคมต่อคนพิการที่จะยอมรับ ปรับตัว และอยู่ร่วมกัน และปั จจัยภายในจากการตอบสนองของ
คนพิการต่อความพิการของเขา จุดเริ่มต้ นของการสร้ างความเข้ าใจ “ความพิการ” ในแต่ลประเภทของ
คนพิการไทย ประเด็นนีม้ ี ข้อมูลสนับสนุนทัง้ จากการสัมภาษณ์ และอัตชี วประวัติของคนพิการทุก
ประเภทซึ่งการตอบสนองจากสังคมไทยโดยรวมยังมีประเด็นการรับรู้ ความเชื่อเกี่ยวกับความพิการ
สัมพันธ์กบั ความ “ไม่ครบ 32” โดยเน้ นให้ ความสําคัญกับรูปลักษณ์ที่ผิดไปจากปกติ เช่น คนในชุมชน
รั บ รู้ ว่ า พวกหลัง โก่ ง ขาโก่ ง มื อ เท้ า กุด แขนกุด ตาบอด ฯลฯ รวมไปการผูก โยงความพิ ก ารไปที่
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิกิจวัจชีวิตประจําวันของคนปกติได้ เนื่องจากมองไม่เห็น
ความผิ ด ปกติ เ หมื อ นคนพิ ก ารประเภทอื่ น ๆ เช่ น คนตาบอด หรื อ คนที่ พิ ก ารแขนขา พิ ก ารทาง
สติปัญญา ฯลฯ การอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมมักถูกเรี ยกว่า “คนใบ้ คนหูหนวก คนหูตงึ ” คําล้ อเลียนทํา
ให้ เกิดการริ ดรอนสิทธิ ดูถกู เหยียดหยามความพิการและมีความหมายในทางลบและนําไปสู่การมีเจต
คติในทางลบของผู้พิการที่มองว่าตนเอง “มีปมด้ อย ขาดแคลน และไม่ เท่ าเทียมกับคนปกติ”
เนือ้ หา
๑. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
บริบทแวดล้ อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทยช่วงหลัง พ.ศ. ๒๔๗๕ รัฐไทยมีนโยบาย
ต่อคนพิการในฐานะคนพิการคือผู้ได้ รับการสงเคราะห์ รัฐจัดบริ การช่วยเหลือแบบชัว่ คราว เป็ นการ
แก้ ไขเฉพาะหน้ า คนพิการมีฐานะเป็ นผู้ขอรับบริ หารการช่วยเหลือ หรื อฐานะตํากว่าผู้ให้ และมักเป็ น
การดําเนินงานบนฐานคิด ปรัชญาการทําบุญทํากุศส เป็ นการบังปั นของผู้มีจิตเมตตา สงสาร การ
ทํ าบุญกุศลต่อคนพิ การ เป็ น หลัก เช่น การบริ จาคหรื อการให้ เงิ น อาหารแห้ ง ผ้ าห่ ม สิ่ง ของ (ทวี,
๒๕๕๑,น๗๕-๗๖) หลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ สิ ้นสุดลง ทําให้ เกิดการเพิ่มขึ ้นของจํานวนประชากรอย่าง
ต่อเนื่ อง ซึ่งส่งผลไปถึงจํ านวนคนพิการที่ เพิ่มขึน้ เช่นกันอันเนื่ องมาจากอุบัติภัยทางสงคราม แม้
แนวคิดหลักในการเข้ ามาจัดการกับคนพิการโดยรัฐจะเป็ นเรื่ องของความช่วยเหลือ คือ การมีสถาน
สงเคราะห์ ช่ ว ยเหลื อ คนตกทุก ข์ ไ ด้ ย าก นโยบายควบคุม ประชากรต่า งๆ ของรั ฐ ก็ ไ ม่ ส ามารถ
ดํ า เนิ น การได้ ทัง้ หมด สิ่ง ที่ ป รากฏอย่า งเด่น ชัด ขึน้ ในสัง คมโดยรั ฐ บาลจอมพล ป.พิ บูล สงคราม
นายกรัฐมนตรี ในสมัยนันได้
้ จดั ตังกรมประชาสงเคราะห์
้
สังกัดกระทรวงมหาดไทย การจัดรู ปองค์กร
ของกรมประชาสงเคราะห์ในสมัยเริ่มแรก ได้ แบ่งส่วนราชการออกเป็ น ๖ กอง คือ สํานักงานเลขานุการ
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กองเคหสถานสงเคราะห์ กองอาชีวสงเคราะห์ กองบริ โภคสงเคราะห์ กองอาชีพสงเคราะห์ และกอง
อุปโภคสงเคราะห์ (กรมประชาสงเคราะห์, ๒๕๔๓, น๖๙)
พ.ศ. ๒๔๘๕ รัฐได้ ปรับเปลี่ยนระบบการสาธารณะสุข ยกฐานะเป็ นกระทรวงสาธารณสุข รัฐมี
นโยบายควบคุมร่ างกายและจิตใจผ่านนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิที่นําเสนอโดยรัฐบาลจอมพล ป.
พิบูลสงคราม ในปี เดียวกันนี ้ รัฐนิยม ฉบับที่ ๑๒ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๕ เรื่ อง
“การช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก คนชรา หรื อคนทุพพลภาพ” ส่งผลให้ สถานสงเคราะห์ที่รองรับคนพิการ
และทุพพลภาพ คือ สถานอนาถาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขได้ โอนให้ กรมประชาสงเคราะห์รับ
ดําเนินการตังเป็
้ น “สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง’’ ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา พร้ อม
ทังเพิ
้ ่มแหล่งสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้ านปากเกร็ ด และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้ านราชวิถี ฯลฯ
(กรมประชาสงเคราะห์,๒๕๔๓, น๗๐)
รั ฐ กับ แนวคิ ด การสงเคราะห์ หากใช้ กรอบแนวคิ ด ของมิ เ ชล ฟูโ กต์ เ รื่ อ งของอํ า นาจและ
ความสัมพันธ์ ระหว่าง อํานาจ ความรู้ และวาทกรรม เป็ นแนวทางการการอธิบายกระบวนการสร้ าง/
ผลิ ต ความหมาย (significance) “รั ฐ ไทย” สงเคราะห์ “คนพิ ก าร” ซึ่ ง แนวทางการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่ไม่ได้ จํากัดอยู่แต่ในฝ่ ายรัฐ แต่พบได้ ในภาคเอกชนเช่นเดียวกัน ปรากฎใน
รู ปแบบของมูลนิธิ และองค์ ก รทางศาสนาที่ ให้ การช่วยเหลือสงเคราะห์ ในลักษณะต่างๆ เช่น การ
รักษาพยาบาลและฟื น้ ฟูสขุ ภาพร่ างกาย/จิตใจ การให้ การศึกษา การฝึ กอาชีพ โดยแนวคิดหลักของ
องค์กรเหล่านี ้เกิดจากต้ องการสงเคราะห์ในเชิงศาสนาหรื อ ศิลธรรมได้ ชดั เจนกว่าในสถานสงเคราะห์
หรื อองค์กรของรัฐบาล
ในการนี ้ ต่อมา รัฐไทยส่งเสริ มและพัฒนาโรงเรี ยนสอนคนตาบอด พ.ศ. ๒๔๘๒ และโรงเรี ยน
สอนคนหูหนวกพ.ศ. ๒๔๙๔ ผลปรากฎว่ามีผ้ นู ําคือนักเรี ยนรุ่ นแรกจบการศึกษา มารวมตัวกันตาม
ประเภทความพิการก่อตัวตังชมรมคนตาบอดและชมรมศิ
้
ษย์เก่าคนหูหนวก เริ่ มต่อสู้แบบมีเอกภาพ
เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนพิการใหม่ว่า “คนพิการมีความสามารถ ช่ วยเหลือตัวเอง
และพัฒนาตัวเองได้ หากได้ รับโอกาสทางการศึกษา” กลุม่ คนพิการต่างชวนกันมาทํากิ จกรรมกัน
ในกลุ่มเกิ ดขึน้ ในช่วงเวลาเดียวกันหลายกลุ่มความพิการ ภายใต้ ปฏิสัมพันธ์ ของรั ฐไทยที่ ส่งเสริ ม
การศึกษาสําหรับคนหูหนวกและคนตาบอดนี ้ ก่อเกิดจัดการขบวนการทางสังคมของกลุม่ พิการอย่างไร
เป็ นการรวมของของกลุม่ ภาคประชาชนโดยเฉพาะกลุม่ เฉพาะความพิการเพื่อการมีนโยบายสาธารณะ
ที่เหมาะสมกับกลุม่ ของความพิการเฉพาะ ในฐานะที่คนพิการก็เป็ นพลเมืองของรัฐ รวมถึงประเด็นที่รัฐ
ไทยได้ เข้ าเป็ นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ รวมทังรั
้ ฐไทยจัดการศึกษาแก่ทกุ คนอย่างเสมอภาค
เท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็ นคนปกติหรื อคนพิการประเภทต่างๆ ตามแนวคิดดังกล่าวข้ า งต้ นหรื อไม่ อย่างไร
จึงเกิดประเด็นข้ อถกเถียงทางประวัติศาสตร์ ข้างต้ นว่า “ผู้นําคนพิการคือใครบ้ าง” และผู้นําใช้ วิธีการ
อย่างไรเพื่อขับเคลื่อนสิทธิด้านคนพิการ การก่อเกิดเครื อข่ายและความสัมพันธ์ ระหว่างคนพิการทังใน
้
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ประเทศและระดับสากล ซึ่งผู้นําในแต่ละยุคสมัยได้ นําแนวคิดอะไรมาผลักดันกฎหมายและนโยบาย
ด้ านคนพิการไทยไปพร้ อมกัน ซึง่ ในเบื ้องต้ นยังไม่มีการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ดงั กล่าว
๒. วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ๒ ข้ อ
๑) ศึกษาพัฒนาการขบวนการทางสังคมของคนพิการโดยศึกษาเชิงประวัติศาสตร์
ผ่านการทํ างานขับเคลื่อนด้ านคนพิ การไทย โดยศึกษาปั จจัยและเงื่ อนไขการขับเคลื่อนงานทัง้ ใน
รู ป แบบและกลยุท ธ์ วิ ธี ก ารขับ เคลื่ อ นมี ค วามหลากหลายขึน้ อยู่กับ บริ บ ทแวดล้ อ มทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจและสังคมในแต่ละยุคสมัย
๒) การถอดบทเรี ยนองค์ความรู้ อย่างเป็ นระบบจากคนพิการไทยและผู้ที่เกี่ยวข้ องใน
แต่ละยุคสมัย โดยถอดบทเรี ยนองค์ความรู้ที่เป็ นทังวิ
้ ธีการขับเคลื่อนงาน การต่อสู้ รูปแบบและกลยุทธ์
วิธีการขับเคลื่อนด้ านคนพิการ
๓. นิยามศัพท์
ผู้นาคนพิการ หมายถึง คนพิการหรื อผู้ปกครองคนพิการที่มีบทบาทหรื อมีส่วนร่ วม
สําคัญในการเสนอกฎหมาย กฎหมายรั ฐธรรมนูญ หรื อกฎหมายอื่น ที่เกี่ ยวข้ อง หรื อเป็ นบุคคลที่ มี
บทบาทสําคัญในการรณรงค์ตอ่ สู้ให้ เกิดการบังคับใช้ กฎหมายเพื่อให้ ทําให้ สทิ ธิคนพิการเป็ นจริง
องค์ กรคนพิการหรื อองค์ กรของคนพิการ หมายถึง สมาคมหรื อชมรมที่คนพิการ
หรื อผู้ปกครองคนพิการรวมตัวกันจัดตังขึ
้ ้น โดยมีนายกสมาคมหรื อประธานชมรมเป็ นคนพิการหรื อ
ผู้ปกครองคนพิการ กรรมการและสมาชิกสามัญส่วนใหญ่หรื อทังหมดเป็
้
นคนพิการหรื อผู้ปกครองคน
พิการ แล้ วแต่กรณี
องค์ กรด้ านคนพิการ หมายถึง มูลนิธิหรือสมาคมหรื อองค์กรอื่นใดที่มิใช่หน่วยงาน
ของรัฐ
สิทธิคนพิการเป็ นจริ ง หมายถึง สิทธิ ของคนพิการตามอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิ คน
พิการ (CRPD) ได้ รับการรับรอง มีการบัญญัติไว้ ในกฎหมายแม่บทที่สําคัญ มีการแปลงสิทธิเหล่านี ้เป็ น
สวัสดิการที่คนพิการพึงได้ รับ หรื อมีการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม หรื อบริ การ มี
งบประมาณ และรู ปธรรมของการเข้ าถึงสิทธิที่จบั ต้ องหรื ออธิบายได้ การศึกษานี ้ได้ ศึกษาการทําให้
สิ ท ธิ เ ป็ นจริ ง ในแง่ ข องการแพทย์ การศึ ก ษา การประกอบอาชี พ และการมี ง านทํ า การเข้ า ถึ ง
สภาพแวดล้ อมอาคารสถานที่และบริการขนส่งอันเป็ นสาธารณะ
การจัดการองค์ กร หมายถึง การจัดความสัมพันธ์ และโครงสร้ างหน้ าที่ของบุคคลที่
เกี่ยวข้ องในองค์กรด้ านคนพิ การ และหมายรวมถึงการจัดความสัมพันธ์ และบทบาทระหว่างองค์กรที่
ร่วมในขบวนการทางสังคม
ขบวนการทางสังคม หมายถึง การรวมกลุ่มของประชาชนหรื อพลเมืองที่มีความมุ่ง
หมายในการนําเสนอแนวคิด กฎหมาย นโยบาย หรื อความมุ่งหมายเฉพาะเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง เพื่อให้
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บรรลุผลตามความปรารถนาร่วมกันของกลุม่ โดยอาศัยกระบวนการรวมกลุม่ การมีสว่ นร่วม การสร้ าง
แรงจูงใจ การระดมทรัพยากร การนําเสนอประเด็นปั ญหา การเจรจาต่อรอง หรื อการใช้ กระบวนการ
ทางการเมือง
๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การรวมกลุ่มของผู้นําตามประเภทความพิการ ร่ วมกันต่อสู้แบบมีเอกภาพในบริ บทที่รัฐไทย
มุ่งเน้ นการสงเคราะห์และการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ วิธีการขับเคลื่อนงานขับเคลื่อนเพื่อสิทธิคนพิการจนได้
กฎหมายเพื่อคนพิการสําเร็ จ โดยมีกฎหมายคนพิการฉบับแรกของประเทศ เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติ
การฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔” ผู้นําคนพิการหัวก้ าวหน้ าร่วมกับผู้นํารุ่นแรกร่วมกันก่อตัง้
สภาคนพิการแห่งประเทศไทยต่อสู้ให้ มีกฎหมายเพื่อคนพิการจนเป็ นผลสําเร็ จต่อมาอีกหลายฉบับ การ
วิจยั จึงได้ นําเสนอแนวคิดทฤษฎีมาใช้ ประกอบการศึกษา ๓ ส่วนโดยนําเสนอมีทงเป็
ั ้ นประเด็นร่วมและ
มีประเด็นแยกมิติในการวิเคราะห์ ดังนี ้
๑) แนวคิดเรื่ องสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เป็ นสิทธิหรื ออํานาจอันชอบธรรมที่
คนพิการพึงมี พึงจะกระทําหรื อไม่กระทําบางอย่างตามหลักสิทธิมนุษยชน (Human Rights) พันธกรณี
ระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการได้ รับหรื อไม่ได้ รับบางอย่าง เพื่อการดํารงชีวิต
และมีปฏิสมั พันธ์ ในสังคมด้ วยเสรี ภาพและความเสมอภาคแนวคิดและทฤษฎีเพื่ออธิบายประเด็นด้ าน
สิทธิและสวัสดิการคนพิการ (จรัล,๒๕๔๙, หน้ า ๓ ‟ ๔) ขบวนการทางสังคม ความรู้ และการจัด
องค์กร การเปลี่ยนแปลงไปยุคสมัยสัมพันธ์กบั นโยบายของรัฐไทย คณะวิจยั เริ่มนับตังแต่
้ พ.ศ. ๒๔๙๒
รั ฐ ไทยได้ เ ข้ า เป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก ารสหประชาชาติ ใ นปี และมี ก ารประกาศสิ ท ธิ ม นุษ ยชนแห่ ง
สหประชาชาติให้ จดั การศึกษาแก่ทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็ นคนปกติหรื อคนพิการ
ประเภทต่างๆ ส่งผลให้ รัฐไทยกําหนดนโยบายจัดการศึกษาตามมติดงั กล่าว ต่อมาพัฒนามาสูแ่ นวคิด
ฐานสิทธินําไปสู่การจัดระบบสวัสดิการเพื่อให้ คนพิการ รวมถึงการเสริ มพลังอํานาจให้ คนพิการไปมี
ส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายของคนพิการในลักษณะหุ้นส่วนในปั จจุบนั (ทวี, ๒๕๕๑,น๘-๑๒)
๒) แนวคิดเรื่ องความรู้ และการจัดการองค์ กร เพื่อทําให้ การศึกษาขบวนการทาง
สังคมของคนพิการต้ องใช้ ความรู้และมีการจัดการองค์กรในการขับเคลื่อน รวมถึงมีการบริหารเครื อข่าย
หรื อองค์การในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน ด้ วยสังคมที่มีพลวัตองค์กรและเครื อข่ายเหล่านี ้จึงต้ องมีการ
เรี ยนรู้ และปรับตัวให้ เข้ ากับบริ บททางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจตลอดเวลา การขับเคลื่อนเหล่านี ้
จําเป็ นต้ องใช้ ความรู้ มีการจัดการความรู้ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ที่มียทุ ธศาสตร์ และสมาชิกที่มีภาวะ
ผู้นํา (วิจารณ์, ๒๕๔๕,น๑)
๓) วิธีทางประวัตศิ าสตร์ (Historical Approach) นําเสนอการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
(descriptive analysis) แบ่ง ๓ ยุคสมัยอดีต-ปั จจุบนั วิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์ จากหลักฐาน
ชันต้
้ นและชันรองจากเรื
้
่ องเล่า การสัมภาษณ์ผ้ พู ิการ เอกสารราชการ บันทึกและข่าวหนังสือพิมพ์ตาม
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ขอบเขตช่วงเวลาดังกล่าว คนพิการซึ่งรวมตัวกัน และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จะสามารถช่วยให้
เราทําความเข้ าใจ กลุม่ คนคนพิการอย่างเป็ นระบบและมีทิศทางในการกําหนดนโยบายสาธารณะของ
รัฐไทย และพยายามจะใช้ เครื่ องมือในการวิเคระห์ผ่านกรอบแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ เรื่ อง “อํานาจ
พื ้นที่ และการเมืองในระดับจุลฟิ สิกส์ ” (ไชยรัตน์, ๒๕๕๔,น ๙๐-๙๕) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การ
รวมกลุ่ม การสร้ างอํ า นาจทางเศรษฐกิ จและสัง คมของกลุ่ม คนมาช่ วยวาทกรรมของความพิ การ
(disability discourse) ในสังคมไทยที่มีมายาวนานผ่านกระบวนการสร้ าง/ผลิตความหมาย
(significance) ว่า “คนพิการจะปั ญญาไปทําอะไรได้ เรี ยนหนังสือไม่ได้ ทํามาหากินไม่ได้ ” ซึ่งการ
รวมกลุ่มคนตาบอดและคนหูหนวก ทําให้ เห็นภาพเชิงประจักษ์ ว่าคนพิการมีศกั ยภาพสามารถเรี ยน
หนังสือได้ สําเร็ จและมีงานทําโดยที่สงั คมเปิ ดโอกาสให้ เข้ าได้ เข้ าถึงการศึกษาและอาชีพตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลที่ สามารถทํ าได้ และการรวมกลุ่มคนพิการถื อเป็ นการสร้ างเอกลักษณ์ (identity)
ขึ ้นมาใหม่ รวมถึงมีผ้ ูนํา ที่ประสบความสําเร็ จในการดําเนินชีวิตในสังคม ถูกยอมรับในสังคมว่าคน
พิการตัวอย่าง มีตวั ตนจริ ง เป็ น “คนมีที่มีปัญญา เรี ยนหนังสือได้ ทํามาหากินได้ ” การสร้ างเอกลักษณ์
(identity)เริ่ มต่อสู้แบบมีเอกภาพเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็ นอยู่ของคนพิการตามประเภทความ
พิการเพื่อสื่อสารกับสังคมใหม่วา่ “คนพิการมีความสามารถ ช่วยเหลื อตัวเองและพัฒนาตัวเองได้ หาก
ได้รับโอกาสทางการศึกษา”
๕. วิธีดาเนินการวิจัย การศึกษานี ้ใช้ ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ทําการศึกษาและ
รวบรวมข้ อมูล ๓ ส่วน คือ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพจากการศึกษาเอกสารด้ วยวิธีประวัติศาสตร์
(Historical Approach) การสัมภาษณ์ด้วยวิธีการประวัติศาสตร์ บอกเล่า (Oral History) การสนทนา
กลุม่ (Focus Group) นําเสนอการวิเคราะห์เชิงพรรณนา(descriptive analysis)
ผลการวิจัย ขบวนการทางสังคมของคนพิการไทยเกิดจากการรวมกลุม่ ของผู้นําคนพิการเพื่อ
ต่อสู้กบั รัฐไทยให้ มีการเปลี่ยนแปลงมายาคติในสังคมเดิม รัฐไทยมีโยบายสงเคราะห์ผ้ ดู ้ อยโอกาสใน
สังคม คือ ก่อตังองค์
้ กรหรื อสถานสงเคราะห์ ต่างๆ มีเป้าหมายว่าต้ องการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ดัง
ปรากฎเริ่ มตังแต่
้ พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้ จดั ตัง้ “สถานอนาถาพยาบาล” เดิมเป็ นเรื อนจํา ทางราชการจึงได้
ปรับปรุ งเรื อนจําพระประแดงให้ เป็ นสถานพยาบาลสําหรับผู้เจ็บป่ วยอนาถา โดยตังชื
้ ่อว่า “อนาถา
พยาบาล” กลุ่มคนที่รัฐช่วยเหลือบุคคลประเภท “คนตกทุกข์ ได้ ยาก คนไร้ ญาติ ขาดที่พึ่ง ขอทาน
คนพิการ ตลอดจนคนที่เป็ นโรคเรื้ อน” จุดมุ่งหมายเพื่อให้ มีที่อยู่กินเป็ นหลักแหล่ง ไม่ต้องระเห
เร่ ร่อน และให้ ได้ รับการรักษาพยาบาล ในระยะนี ้ยังไม่มีการแยกประเภทกลุ่มคน เช่น คนพิการออก
จากคนไม่พิการ คนเป็ นโรคเรื อ้ น แต่รับสงเคราะห์และรักษาพยาบาลผู้ตกทุกข์ได้ ยากหลายประเภท
รวมกัน (สถานสงเคราะห์พระปะแดง,๒๕๖๐,ย่อหน้ าที่๑) สถานภาพคนพิการในสังคมไทยจึงถูกมอง
ว่า “คนพิการจะปั ญญาไปทาอะไรได้ เรี ยนหนั งสือไม่ ได้ ทามาหากินไม่ ได้ ” ต่อมามีกฎหมาย
พรบ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2484 ในแง่หนึ่งคนพิการถูกเหมารวมไปกับขอทานโดยทัว่ ไปที่ไม่ใช่คน
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พิ ก าร ภายใต้ ก ารอุด มการณ์ ข องสัง คมที่ ตัด สิน ว่า “เขาเป็ นคนพิ ก ารท าอะไรไม่ ไ ด้ น อกจาก
ขอทาน” (วิริยะ,๒๕๖๐)
ต่อมารัฐไทยได้ เข้ าเป็ นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ และรับหลักการ
ตามประกาศสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้ จดั การศึกษาแก่ทกุ คนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมไม่ว่า
จะเป็ น คนปกติห รื อ คนพิ ก ารประเภทต่างๆ ส่ง ผลให้ รัฐไทยกํ าหนดนโยบายจัดการศึก ษาตามมติ
ดังกล่าว รัฐจึงจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในขณะนัน้ ซึง่ มีโรงเรี ยนสําหรับคนตาบอดแล้ ว คนพิการ
ทางร่ างกายสามารถเรี ยนร่ วมกับคนปกติได้ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๔ รัฐเริ่ มทําการทดลองสอนคนหูหนวก
ภายใต้ หน่วยการศึกษาสงเคราะห์ กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การขึน้
ภาพรวมสรุปได้ วา่ รัฐไทยกําหนดนโยบายจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาผู้นําคือนักเรี ยนรุ่ นแรกจบการศึกษาจึงมารวมตัวกันตามประเภทความพิการก่อตัวตัง้
ชมรมศิษย์เก่าคนตาบอดและชมรมศิษย์เก่าคนหูหนวก เริ่มต่อสู้แบบมีเอกภาพเพื่อยาคติ ในสังคมไทย
ที่ ว่า “คนพิ การจะปัญญาไปท าอะไรได้ เรี ยนหนังสื อไม่ ได้ ทามาหากิ นไม่ ได้ ” มาสู่ “คนพิ การที ่มี
ปัญญา เรี ยนหนังสื อได้ ทามาหากิ นได้ ” การสร้ างเอกลักษณ์ (identity)เริ่ มต่อสู้แบบมีเอกภาพเพื่อ
เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็ นอยู่ของคนพิการตามประเภทความพิการเพื่อสื่อสารกับสังคมใหม่ว่า “คน
พิการมีความสามารถ ช่วยเหลือตัวเองและพัฒนาตัวเองได้ หากได้ รับโอกาสทางการศึกษา” ภายใต้
แนวคิดใหม่ที่คนพิการต้ องการมีสว่ นร่วม การควบคุม การมีอํานาจตัดสินใจ การกําหนดทางเลือกและ
ทรั พ ยากรให้ แก่ ต นเองของคนพิ ก าร เป้ า หมาย เพื่ อ การจัด สรรอํ า นาจและการเปลี่ ย นแปลง
ความสัมพันธ์ เชิงอํานาจเสียใหม่ ประเด็นการการเคลื่อนไหวทางเมืองของคนพิการไทยมีปัจจัยภาย
นอกจากเหตุการณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ การได้ แนวคิดและอิทธิ พลของกลุ่มสมาชิกสภาคนพิการสากล
(Disabled Peoples International, DPI) ซึง่ มีทํางานพิทกั ษ์ สิทธิคนพิการและส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมและโอกาสใน
สังคม ส่งเสริ มการขับเคลื่อนงานคนพิการของแต่ละประเทศและทํางานในระดับเครื อข่ายร่ วมกับ
องค์กรระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นองค์การสหประชาชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์การ
อนามัยโลก เป็ นต้ น ในการประชุมครัง้ นันมี
้ “Vox Nostra (Nothing about Us without Us) หรื อ
แปลว่ า “ทุกเรื่ องเกี่ยวกับเราต้ องมีเรา” เป็ นคําปลุกระดมความคิดของผู้นําคนพิการจากสภาคน
พิการสากล (ณรงค์, ๒๕๕๘)
จากคําประกาศของสภาคนพิการสากลทําให้ ผ้ นู ําคนพิการไทยเห็นช่องทางของการต่อสู้ ผู้ นํา
คนพิการมองเห็นทางเลือกใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนพิการได้ เกิด
การรวมตัวของคนพิการ เรี ยกร้ องต่อสาธารณะ การเจรจาและการต่อรองต่อรัฐบาล การขับเคลื่อน
หรื อขบวนการทางสังคมเพื่อเปิ ดพื ้นที่ให้ คนพิการได้ มีส่วนร่ วมและโอกาสอย่างเท่าเทียม ในการผู้นํา
คนพิการไทยได้ มองเห็นช่องทางการเมือง หรื อกิจกรรมทางการเมืองสามารถช่วยยกระดับการมีส่วน
ร่ ว มที่ ค นพิ ก ารเข้ า ไปกํ า หนดนโยบายเพื่ อ สิ ท ธิ ข องคนพิ ก ารได้ นับ เป็ น ปั จ จัย ภายนอกทํ า ให้ เ กิ ด
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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“ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนพิการไทย” จากการศึกษาของวิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ และ
คณะ พบว่าข้ อเท็จจริ งว่าเฉพาะกฎหมายและกฎระเบียบที่จํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพมี
มากที่ สุด ซึ่ง มี ร ะดับ ของการกี ด กัน หรื อ จํ า กัด สิท ธิ แ ตกต่า งกัน ใน ๓ ลัก ษณะคื อ หนึ่ง การกํ า หนด
ลักษณะของงานหรื อกําหนดอาชีพเพื่อให้ คนพิการทํา ทําให้ เกิดความจํากัดของอาชีพที่คนพิการทําได้
สองการกําหนดคุณสมบัติหรื อลักษณะต้ องห้ ามในการประกอบอาชีพ เช่น กายพิการ กายทุพพลภาพ
ไม่สมประกอบ หูหนวก เป็ นต้ น และสามคือการเปิ ดให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องใช้ ดลุ ยพินิจเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ
หรื อลักษณะต้ องห้ ามของบุคคลได้ ซึง่ ก่อให้ เกิดการกีดกันด้ วยความเชื่อหรื ออคติต่อคนพิการ (วิริยะ,
๒๕๖๐) ด้ วยเงื่อนไขจํากัดสิทธิคนพิการในการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในสังคมด้ วยกฎหมายหรื อระเบียบที่
เกี่ยวข้ องนันมี
้ มากมาย มุมมองของรัฐมักกล่าวว่าเพื่อเป็ นการยกเว้ นให้ แก่คนพิการ เช่น ยกเว้ นไม่ได้
ไปทําบัตรประจําตัวประชาชน ยกเว้ นไม่ได้ สง่ เด็กพิการเข้ าเรี ยนภาคบังคับ การยกเว้ นทําให้ ขาดโอกาส
ไปจนถึงการถูกปฏิเสธการให้ บริ การของหน่วยงานของรัฐ โดยอ้ างการยกเว้ นของกฎหมาย (วิริยะ,
๒๕๖๐)จึงเกิดการรวมกลุม่ คนพิการเพื่อผลักดันกฎหมายเพื่อสิทธิคนพิการ ดังบทสัมภาษณ์ของณรงค์
ปฏิบตั ิสรกิจ
“...สิ ทธิ ในการทาบัตรประชาชน อย่างนีซ้ ึ่ งเป็ นของง่ายๆ แต่เราก็ไม่ได้ทา หรื อเราก็ยอมให้เค้าข่ม
เหงอยู่เรื ่ อยๆ ว่า เนี ้ยทาไม่ได้ๆ สิ ทธิ ในการเรี ยนหนังสื อโดยสิ ทธิ เท่าเที ยมกัน เราก็ ไม่ ได้ ก็ คือที ่
ไม่ได้เค้าบอกว่า เอ้ย คุณร่ างกายไม่สมบูรณ์ เรี ยนไม่ได้... เราก็ตอ้ งมาต่อสูเ้ รื ่องเหล่านี ้ แล้วก็สิทธิ
อืน่ ๆ อีกหลายอย่าง..” (ณรงค์, ๒๕๕๘)

บทบาทของ ณรงค์ ปฏิบตั ิสรกิจ ผู้นําคนพิการหัวก้ าวหน้ าร่ วมกับผู้นํารุ่ นแรกร่ วมกันก่อตัง้
“สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” การผลักดันกฎหมายในระยะแรกไม่ประสบผลสําเร็ จ
เนื่องจาก “...รัฐกลัวต้องเสี ยเงิ นดูแลคนพิ การ ไม่เข้าใจ ไม่เชื ่อว่าคนพิ การทาอะไรได้ แล้วราชการก็
ย้ายกันบ่อย...”(ขนิ ษฐา,๒๕๖๐) เช่นเดียวกับผู้นําคนพิการที่ระบุว่า “...ที ่ปรึ กษากระทรวงมหาดไทย
บอกว่ารัฐบาลไม่น่าจะไปรับภาระ ถ้ากฎหมายออกมานีค่ นพิการจะมาเป็ นภาระค่าใช้จ่ายของประเทศ
...”(ประหยัด,๒๕๖๐) การเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อกฎหมายคนพิการจนได้ ผลลัพธ์ จากการเคลื่อนไหวต่อสู้
การมีกฎหมายเพื่อคนพิการฉบับแรกของไทย คือ พรบ. การฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔
และร่ วมกันต่อสู้ให้ มีกฎหมายเพื่อคนพิการจนเป็ นผลสําเร็ จหลายฉบับในเวลาต่อมาจนถึงปั จจุบนั
(พ.ศ. ๒๕๖๐) เกิ ดกลุ่มการต่อสู้ของคนพิการตามประเภทความพิการ แบ่ง ออกเป็ น ๔ กลุ่ม คือ
ขบวนการทางสังคมของคนตาบอด ขบวนการทางสังคมของคนหูหนวก ขบวนการทางสังคมของคน
พิการทางร่างกายหรื อการเคลื่อนไหว และขบวนการทางสังคมของกลุม่ ผู้ปกครองหรื อนักวิชาการ
ปั จ จัย และเงื่ อ นไขการขับ เคลื่ อ นงานทัง้ ในรู ป แบบและกลยุท ธ์ วิ ธี ก ารขับ เคลื่ อ นมี ค วาม
หลากหลายขึ ้นอยู่กบั บริ บทแวดล้ อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในแต่ละยุคสมัย เนื่องจากเป็ น
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วิจยั เชิงคุณภาพ นําเสนอการวิเคราะห์ เชิงพรรณนา(descriptive analysis) จากข้ อเท็จจริ งด้ วย
วิธีการทางประวัติศาสตร์ พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์ให้ เห็น การสร้ างอํานาจทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่ม
ผู้นําได้ เปลี่ยนแปลงและสร้ างเอกลักษณ์ (identity)เริ่ มต่อสู้แบบมีเอกภาพเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตความ
เป็ นอยู่ของคนพิการตามประเภทความพิการเพื่อสื่อสารกับสังคม จากเดิม “คนพิการจะปั ญญาไปทํา
อะไรได้ เรี ยนหนังสือไม่ได้ ทํามาหากินไม่ได้ ” มาสู่ “คนพิ การที ม่ ี ปัญญา เรี ยนหนังสือได้ ทามาหากิ น
ได้” การเผยแพร่องค์ความรู้ จากการศึกษาวิจยั ผ่านการสัมมนา รวมถึงขยายองค์ความรู้จากการถอด
บทเรี ยนคนพิการไทย “รุ่ นเก่า” มาสู่คนพิการไทย “รุ่ นใหม่” บทเรี ยนที่ได้ รับ ๑) ทศวรรษ ๒๔๙๒๒๕๔๐ ในบริ บทที่รัฐไทยมุ่งสงเคราะห์ผ้ นู ําตามประเภทความพิการ ร่วมกันต่อสู้แบบมีเอกภาพโดยใช้
ความสัมพันธ์ เชิงอุปถัมภ์รูปแบบต่างๆ ผลสําเร็ จคือได้ กฎหมายเพื่อคนพิการ ๒) ช่วง ๒๕๔๐-๒๕๖๐
ในบริ บทที่รัฐมีแนวคิดเสริ มพลังอํานาจให้ คนพิการไปมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายของคนพิการ
ผู้นํารุ่นแรกลดบทบาทลง เกิดผู้นํารุ่นใหม่หลากหลายกลุม่ และขาดเอกภาพ มีวิธีการขับเคลื่อนงานเพื่อ
สิทธิคนพิการเฉพาะประเด็น
อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
นําผลงานวิจยั ประวัติศาสตร์ เชิงคุณภาพ “พัฒนาการขบวนการทางสังคมของคนพิการโดย
ศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ผ่านการขับเคลื่อนงานของคนพิการไทย” ซึ่งเป็ นงานวิจัยเชิงคุณภาพด้ วย
วิธีการทางประวัติศาสตร์ ประเด็นที่ค้นพบดังกล่าวสามารถขยายผลการศึกษาต่อยอดความงานวิจยั
ไปสูย่ ทุ ธศาสตร์ การพัฒนาขบวนการทางสังคมของคนพิการไทยต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยเรื่ อง “ขบวนการทางสังคมของคนพิการไทย” (Thai Disability Social
Movement) สําเร็จลงได้ ด้วยความช่วยเหลือและร่วมมือกันจากหลายฝ่ ายซึง่ จะขอโอกาสในเสนอนาม
ในเอกสารรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ในการนี ้ คณะผู้วิจยั ขอขอบพระคุณผู้ให้ ข้อมูลทุกท่านที่คณะวิจยั
ได้ ขออนุเคราะห์สมั ภาษณ์ ขอความช่วยเหลือในรู ปแบบต่างๆ และเสนอแนะต่อคณะวิจยั อย่ างดียิ่ง
ส่งผลให้ ดําเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ทกุ ประการ
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เอกสารอ้ างอิง
ข้ อมูลสัมภาษณ์
กัญจนา ศิลปอาชา. สัมภาษณ์, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
กําพล สุวรรณรัต อายุ ๗๕ ปี . สัมภาษณ์, ๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๐.
ขนิษฐา เทวินทรภักติ. สัมภาษณ์, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
ชูศกั ดิ์ จันทยานนท์. สัมภาษณ์, ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
ณรงค์ ปฏิบตั ิสรกิจ. สัมภาษณ์, ๒๕๕๘.
ดารณี ธนะภูมิ. สัมภาษณ์, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
ดารณี สุวพันธ์. สัมภาษณ์, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
ต่อพงศ์ 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.
พวงแก้ ว กิจธรรม. สัมภาษณ์, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
เพชรรัตน์ เตชวัชรา. สัมภาษณ์, ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐.
ภานุมาศ สุขอัมพร. สัมภาษณ์, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙.
มณเฑียร บุญตัน. สัมภาษณ์, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
มลิวลั ย์ ธรรมแสง. สัมภาษณ์, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
ยุทธนา ศรี มลู ชัย. สัมภาษณ์, ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐.
วัชรา ริ ว้ ไพบูลย์. สัมภาษณ์, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
วัลลภ ตังคณานุรักษ์ . สัมภาษณ์, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
วิทยุต บุนนาค อายุ ๔๓ ปี . สัมภาษณ์, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.
วิมล อ่องอําพร. สัมภาษณ์, ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐.
วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์. สัมภาษณ์, ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙.
วิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์. สัมภาษณ์, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
วิรัชน์ ศรี ตลุ านนท์. สัมภาษณ์, ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐.
ศุภชีพ ดิษเทศ. สัมภาษณ์, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙.
สมชาย ปั ญญาเอกวงศ์. สัมภาษณ์, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐.
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สมปอง เกิดแสง. สัมภาษณ์, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.
สุชาติ โอวาทวรรณสกุล. สัมภาษณ์, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.
สุทศั น์ ศูนย์กลาง. สัมภาษณ์, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
สําเริง วิชะระนัง. สัมภาษณ์, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙.
เสาวลักษณ์ ทองก๋วย. สัมภาษณ์, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.
อนุชา รัตนสินธุ์ อายุ ๕๗ ปี . สัมภาษณ์, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
ข้ อมูลเอกสาร
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพ กระทรวงยุติธรรม. แผนสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๖๑). กรุงเทพฯ: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพ กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๕๖.
กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. ๖๑ ปี กรมประชาสงเคราะห์ ม่ ุง
สร้ างสรรค์ สถาบันครอบครัว. กรุงเทพฯ: หจก. เทพเพ็ญวานิสย์, ๒๕๔๓.
กรมประชาสงเคราะห์. มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการฟื นฟูสมรรถภาพคนพิการ. กรุงเทพฯ: ,
๒๕๔๒.
กรมประชาสงเคราะห์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. สถิตขิ ้ อมูลคนพิการที่มีบตั ร
ประจาตัวคนพิการจาแนกตามภูมิภาคและเพศ. http://nep.go.th/th/disability-statistic
(สืบค้ น ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘).
กําพล สุวรรณรัต. ประวัตศิ าสตร์ ชาติไทยและการจัดตัง้ องค์ กรของคนหูหนวกในประเทศไทย.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ยิ ้มสู้ของมูลนิธิคนพิการไทย, ๒๕๕๕.
คณะกรรมการจัดงานครบรอบ ๒๕ ปี โรงเรี ยนบ้ านเด็กรามอินทรา (บ้ านเด็กตาบอดผู้พิการ
ซํ ้าซ้ อน). ครบรอบ ๒๕ ปี โรงเรียนบ้ านเด็กรามอินทรา (บ้ านเด็กตาบอดผู้
พิการซา้ ซ้ อน). กรุงเทพฯ: ไม่ปรากฏโรงพิมพ์, ๒๕๕๔.
คณะกรรมการรํ าลึก มิสเยเนวีฟ คอลฟิ ลด์. ๗ ทศวรรษ การศึกษาคนตาบอดในประเทศ
ไทย. ขอนแก่น: โรงพิมพ์ ศิริภณ
ั ฑ์ ออฟเซ็ท, ๒๕๕๒.
จรัล ดิษฐาอภิชยั . คู่มือสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา, ๒๕๔๙.
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. การเมืองของความปรารถนา (The Politics of Desire).
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อกั ษรสัมพันธ์ (๑๙๘๗) จํากัด, ๒๕๕๕.
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. แนะนาสกุลความคิดหลังโครงสร้ างนิยม. กรุงเทพฯ : สมมติ,
๒๕๕๔.
ณรงค์ ปฏิบตั ิสรกิจ. สมาชิกวุฒสิ ภา คนพิการคนแรก ณรงค์ ปฏิบัตสิ รกิจ ชีวิตและการ
ต่ อสู้ของผู้ไม่ ยอมแพ้ ต่อโชคชะตา. นนทบุรี: ไม่ปรากฏโรงพิมพ์, ๒๕๕๕.
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ทวี เชื ้อสุวรรณทวี. มองความพิการผ่ านแนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๑.
ประภาส ปิ่ นตบแต่ง. กรอบการวิเคราะห์ การเมืองแบบทฤษฏีขบวนการทางสังคม.
เชียงใหม่: มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , ๒๕๕๒.
ไพศาล เหลืองวรพันธ์และกําพล สุวรรณรัต. ไพศาล เหลืองวรพันธ์ ...นักธุรกิจสู้ชีวติ แห่ งโลกเงียบ.
กรุงเทพฯ: มูลนิธิสง่ เสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย, ๒๕๕๙.
มูลนิธิสริ ิวฒ
ั นา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินปู ถัมภ์. ๔๐ ปี สิริวัฒนาช่ วยพัฒนาผู้พกิ าร. กรุงเทพฯ:
เอส อาร์ พริน้ ติ ้ง แมสโปรดักส์, ๒๕๔๗.
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี.
ชีวิตใหม่ ใต้ ร่มพระบารมีสมเด็จย่ า. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริน้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง
จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๓.
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินปู ถัมภ์. ๕๐ ปี มูลนิธิอนุเคราะห์ คนหูหนวกในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ . กรุงเทพฯ: มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินปู ถัมภ์, ๒๕๔๔.
รณยุทธ์ สุจริต. รณยุทธ์ สุจริต..เกษตรนักสู้แห่ งโลกเงียบ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสง่ เสริมและพัฒนาคน
พิการไทย, ๒๕๕๙.
วรัญญา เพ็ชรคง. เครือข่ ายประชาคมคนพิการ การสร้ างอัตลักษณ์ ในกระบวนการปฏิรูประบบ
สุขภาพ. นนทบุรี: สํานักวิจยั สังคมและสุขภาพ, ๒๕๔๘.
วิริยะ นามศิริพงษ์ พนั ธุ์. สู้ชีวิต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, ๒๕๔๑.
วิจารณ์ พานิช. “องค์การแห่งการเรี ยนรู้และการจัดการความรู้ ” .เอกสารสรุปการบรรยายในหลักสูตร
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑ สถาบันพระปกเกล้ า ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๔๕).
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย. กฎหมายเพื่อคนพิการ. กรุงเทพฯ: สภาคนพิการทุก
ประเภทแห่งประเทศไทย, ๒๕๓๓.
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย. ๓ ทศวรรษ สมาคมคนตาบอดแห่ งประเทศไทย.
กรุงเทพฯ: ห้ างหุ้นส่วนจํากัด จิรรัชการพิมพ์, ๒๕๔๓.
สิริญรํ าไพ ประพันธุ์ทวี. เรี ยบเรี ยง. กุลน้ อย ทองน้ อยศิลปิ นหูหนวกอัจฉริยะ..ที่โลกลืม. กรุงเทพฯ:
มูลนิธิสง่ เสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย, ๒๕๕๘.
สุวิทย์ วิบลุ ผลประเสริฐ และคณะ. รายงานการศึกษวิจยั ระบบบริการทางการแพทย์ เพื่อ
การฟื ้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข, ๒๕๓๙.
อินทิรา วิทยสมบูรณ์. คนนาทาง ๓๐ ปี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ . ขอนแก่น: ๒๑๒๔ การพิมพ์, ๒๕๕๒.
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นวัตกรรมการสร้ างเครื่องมือวิจัยและกระบวนการเก็บข้ อมูลในโครงการที่มีคนหูหนวก
เป็ นกลุ่มตัวอย่ าง : กรณีศึกษาโครงการประเมินผลโครงการศูนย์ บริการถ่ ายทอด
การสื่อสารแห่ งประเทศไทย
ดารุณี เทพพันทา1*, มุกดา กุดดูเ่ ดิม2, สุภชาญ ตรัยตรึงศ์สกุล3, สุขสิริ ด่านธนวานิช4, พิมพา ขจรธรรม5,
พฤหัส ศุภจรรยา6, สิรินทรา ฤทธิเดช7, นันทพร จางวรางกูล8, อาทิชา นราวรวัชร9, สุรณี เฉลิมชัยนุกลู 10
บทคัดย่ อ
บทความนี ้นําเสนอนวัตกรรมการสร้ างเครื่ องมือวิจยั และกระบวนการเก็บข้ อมูลในโครงการที่มีคน
หูหนวกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยอ้ างอิงข้ อมูลจากการดําเนิ นโครงการประเมินผลโครงการศูนย์ บริ การ
ถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ทังนี
้ ้
จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่มีคนหูหนวกเป็ นกลุ่มตัวอย่างพบว่าเครื่ องมือวิจยั และกระบวนการเก็บ
ข้ อมูลจะมีเรื่ องของภาษามือเข้ ามาเกี่ยวข้ องทัง้ สิ ้น ได้ แก่ การแปลแบบสอบถามให้ เป็ นภาษามือและ
บันทึกวีดิทัศน์ การพัฒนาเครื่ องมือวิจัยโดยใช้ สื่อมัลติมีเดีย การมีล่ามภาษามือเป็ นสื่อกลางในการ
สื่อสารระหว่างผู้วิจยั กับคนหูหนวก และการบันทึกวีดทิ ศั น์อยูใ่ นกระบวนการเก็บข้ อมูลด้ วย ในการดําเนิน
โครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริ การถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยนัน้ คณะผู้วิจยั ได้ นําเอา
วิธีการดังกล่าวข้ างต้ นมาประยุกต์ใช้ รวมทัง้ เพิ่มเทคนิคบางประการที่น่าจะถื อเป็ นนวัตกรรมการสร้ าง
เครื่ องมือวิจยั และกระบวนการเก็บข้ อมูลในโครงการที่มีคนหูหนวกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ การจัดวาง
รูปแบบของเอกสารแบบสอบถามและการเลือกใช้ ภาษาที่สอดคล้ องกับการรับรู้ของคนหูหนวก การแปลข้ อ
คําถามเป็ นภาษามือและบันทึกวีดทิ ศั น์ที่แสดงภาษามือโดยคนหูหนวก การนําเสนอข้ อคําถามเป็ นรายข้ อ
ทังในรู
้ ปแบบภาษามือและภาษาไทย การเก็บข้ อมูลด้ วยการแบ่งกลุ่มย่อยโดยมีพี่เลี ้ยงประจํากลุ่มและมี
คนหูหนวกที่มีทกั ษะภาษามือระดับดีเป็ นผู้ช่วยสื่อสารกรณีติดขัดในการสื่อสารภายในกลุม่ ย่อย
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Innovation of Instrumentation and Data Collection for the Research which Deaf people are
Samplings : A Case Study of the Evaluation Research on the Thai Telecommunication Relay
Service (TTRS)
Darunee Theppantha1*, Mookda Koodduderm 2, Supachan Traitruengsakul 3, Suksiri
Danthanavanich 4, Pimpa Kachondham 5, Paruhut Suphajanya 6, Sirintra Rittidech 7,
Nunthaporn Changwarangkul 8,Articha Naraworawat 9, Suranee Chalermchainukul10
ABSTRACT
This article aims to present the innovation of instrumentation and data collection for the research
which Deaf people are samplings. The results of this study referred to the evaluation research on the Thai
Telecommunication Relay Service (TTRS) which was financially supported by Universal Foundation for
Persons with Disabilities. According to the documentary research, it is founded that Thai Sign Language is
involved into the instrumentation and data collection for the research which Deaf people are samplings,
i.e., questionnaires are recorded after interpreting into Thai Sign Language, multimedia is developed as
instrumentation, Thai Sign Language interpreters and video recording are found in the data collection
process. The evaluation research on the Thai Telecommunication Relay Service (TTRS) applied all
methods above into the process as well as adding some techniques which are remarked the innovation,
i.e., laying out the format of questionnaires and selecting language used in accordance with the Deaf's
perception, interpreting questionnaires into Thai Sign Language and signed by the Deaf person, doing
questionnaires presentation with both written Thai and Thai Sign Language, dividing the Deaf samplings
into groups when processing data collection and each group is attached with one person from the
research team and one Deaf person from the group itself for being a language helper-in-need.
Keywords: Innovation, Instrumentation, Data Collection, Deaf people, Samplings
1

darunee.pin@mahidol.ac.th, Ratchasuda College, Mahidol University
mookda.koo@mahidol.ac.th, Ratchasuda College, Mahidol University
3
Supachan.t@gmail.com, Ratchasuda College, Mahidol University
4
suksiri.dan@mahidol.ac.th, Ratchasuda College, Mahidol University
5
pimpa.kac@mahidol.ac.th, Ratchasuda College, Mahidol University
6
paruhut2515@hotmail.co.th, Ratchasuda College, Mahidol University
7
artniris@gmail.com, Ratchasuda College, Mahidol University
8
nunthaporn.cha@mahidol.ac.th, Ratchasuda College, Mahidol University
9
articha2012@gmail.com,Thailand Research Institute for Empowerment of Persons with Disabilities Foundation (TRIP)
10
suranee.cha@student.mahidol.ac.th, Ratchasuda College, Mahidol University
2

234

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

บทนา
การสร้ างเครื่ องมือวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพสําหรับนําไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เป็ นขันตอนหนึ
้
่ง
ที่ มีความสํา คัญในกระบวนการวิ จัย เนื่ องจากว่าผลการวิจัยจะมี ความถูกต้ องน่าเชื่ อถื อเพียงใด
ย่อมขึ ้นอยู่กับความถูกต้ องและความน่าเชื่อถือได้ ของข้ อมูลที่นักวิจัยรวบรวมมาใช้ สําหรับการวิจัย
นันๆ
้ ทังนี
้ ้ รวมถึงกระบวนการเก็บข้ อมูลอันเป็ นวิถีทางที่จะทําให้ ได้ มาซึง่ ผลการวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพต่อไป
(วรรณี แกมเกตุ, 2555) ดังนัน้ ในงานวิจยั ใดๆ นักวิจยั จึงให้ ความสําคัญกับการสร้ างเครื่ องมือวิจยั
และกระบวนการเก็บข้ อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการวิจยั ที่มีคนหูหนวกเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ เป็ น
กลุม่ บุคคลที่ใช้ ภาษามือสื่อสารเป็ นหลัก จึงเป็ นที่น่าสนใจว่าจะมีแนวทางของการสร้ างเครื่ องมือวิจยั ที่
มีคณ
ุ ภาพและกระบวนการเก็บข้ อมูลที่มีความพิเศษแตกต่างไปจากการเก็บข้ อมูลจากคนที่มีการได้ ยิน
ทั่วไปอย่างไร บทความนี จ้ ึงนําเสนอแนวทางการสร้ างเครื่ องมือวิจัยและกระบวนการเก็บข้ อมูลใน
โครงการวิ จัย ที่ มี ค นหูห นวกเป็ น กลุ่ม ตัว อย่า งโดยอ้ า งอิ ง ข้ อ มูล จากงานวิ จัย โครงการประเมิ น ผล
โครงการศูนย์บริ การการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ รับงบประมาณจากมูลนิธิสากล
เพื่อคนพิการ และดําเนินการวิจยั โดยนักวิชาการที่มีการได้ ยินและนักวิชาการหูหนวกของวิทยาลัยราช
สุดา มหาวิทยาลัยมหิดลและมูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทย
เนื ้อหาในบทความนี ้จะประกอบเนื ้อหาทังหมด
้
3 ส่วน ได้ แก่ โครงการประเมินผลโครงการ
ศูนย์บริ การถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) เครื่ องมือวิจยั และกระบวนการเก็บข้ อมูลใน
โครงการวิ จัย ที่ มี ค นหูห นวกเป็ น กลุ่ม ตัว อย่ า ง และเครื่ อ งมื อ วิ จัย และกระบวนการเก็ บ ข้ อ มูล ใน
โครงการวิจยั ที่มีคนหูหนวกเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง : กรณีศกึ ษาโครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริ การการ
ถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย ซึง่ แบ่งเนื ้อหาออกเป็ นการสร้ างเครื่ องมือวิจยั และกระบวนการ
เก็บข้ อมูล
1. โครงการประเมินผลโครงการศูนย์ บริการการถ่ ายทอดการสื่อสารแห่ งประเทศไทย (TTRS)
ใ น ส่ ว น นี ้จ ะ ก ล่ า ว ถึ ง โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ค ร ง ก า ร ศู น ย์ บ ริ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) พอสังเขปเพื่อให้ ได้ ทราบการดําเนินงานของโครงการวิจยั ซึง่ มี
รายละเอีย ดดัง นี ้ โครงการประเมิน ผลโครงการศูน ย์ บริ การถ่ายทอดการสื่อสารแห่ งประเทศไทย
(TTRS) เป็ นโครงการวิจยั ที่ได้ รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ดําเนินงานโดยบุคลากร
จากวิทยาลัยราชสุด า มหาวิท ยาลัยมหิดลและสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ
ประเทศไทย จํานวน 10 คน โดยมีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี ้
1. เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการศูนย์บริ การถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
(TTRS) ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี ้วัดที่โครงการได้ เสนอไว้
2.
เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการดํ า เนิ น โครงการศู น ย์ บ ริ ก ารถ่ า ยทอด
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
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การสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) โดยพิจารณาตามเป้าหมายและตัวชี ้วัดที่กําหนดไว้ ในโครงการ
3. เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการดําเนินงานของโครงการศูนย์ บริ การถ่ายทอด
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ในระยะต่อไป
โดยการประเมินผลนี ้จะประเมินเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลักและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มเป้าหมาย
หลัก คือคนหูหนวกและผู้เกี่ยวข้ องกับคนหูหนวกเท่านัน้ ได้ แก่ กลุ่มผู้รับผิดชอบการดําเนินงานของ
ศูนย์บริ การถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ล่ามภาษามือที่ปฏิบตั ิงานที่ศนู ย์บริ การ
ถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) คนหูหนวก นักเรี ยนหูหนวก และคนที่มีการได้ ยินที่คน
หูหนวก / นักเรี ยนหูหนวกติดต่อผ่านศูนย์บริ การถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) และใช้
วิ ธีการประเมิ นผลในโครงการ ดังนี ้
1. รวบรวมข้ อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมทังรายงานต่
้
าง ๆ ของศูนย์บริ การ
ถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)
2. เก็บข้ อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์ บริ การถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
(TTRS) และ บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง จํานวน 2 – 3 คน โดยใช้ แบบสัมภาษณ์
3. เก็บข้ อมูลจากล่ามภาษามือผู้ปฏิบตั ิงานในศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
(TTRS) จํานวนประมาณ 10 คน (ใช้ วิธีการสุม่ แบบง่าย) โดยใช้ แบบสอบถาม
4. เก็บข้ อมูลจากคนหูหนวกผู้ใช้ บริ การศูนย์บริ การถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
(TTRS) ใน 5 จังหวัด โดยแบ่งตามภาค ภาคละ 1 จังหวัด ได้ แก่ เชียงใหม่ อุดรธานี สงขลา
นครปฐม และกรุงเทพมหานคร จังหวัดละประมาณ 30 คน ทําการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม
5. เก็บข้ อมูลจากนักเรี ยนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาผู้ใช้ บริ การตู้ TTRS ที่ติดตังในโรงเรี
้
ยน 5
แห่งๆ ละประมาณ 20 คน ได้ แก่ โรงเรี ยนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัด
นครปฐม โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรี ยนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรี ยนโสตศึ กษา
จังหวัดสงขลา ทําการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม
6. เก็บข้ อมูลจากคนที่มีการได้ ยินที่ติดต่อกับคนหูหนวก ประมาณ 50 คน โดยการขอข้ อมูล
จากคนหูหนวกหรื อนักเรี ยนหูหนวกและใช้ วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
จากข้ อมูล โครงการประเมินผลโครงการศูน ย์ บริ การถ่ายทอดการสื่อสารแห่ งประเทศไทย
(TTRS) ข้ างต้ นทําให้ ทราบว่า กลุ่มเป้าหมายหลักของงานวิจยั นี ้จะมีทงคนหู
ั้
หนวกและคนที่มีการได้
ยินเกี่ยวข้ องกับคนหูหนวก ทัง้ นี ้การเก็บข้ อมูลจากคนที่มีการได้ ยินเกี่ยวข้ องกับคนหูหนวกจะใช้ ทงั ้
แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือวิจัย และใช้ เฉพาะแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือวิจัย
สําหรับการเก็บข้ อมูลจากคนหูหนวก ซึง่ ในบทความนี ้จะกล่าวถึงเฉพาะการสร้ างเครื่ องมือวิจยั สําหรับ
การเก็ บข้ อมูลจากคนหูหนวในที่ นีก้ ็ คือแบบสอบถาม และกระบวนการเก็ บข้ อมูลจากคนหูหนวก
เท่านัน้
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2. เครื่องมือวิจัยและกระบวนการเก็บข้ อมูลในโครงการวิจัยที่มีคนหูหนวกเป็ นกลุ่มตัวอย่ าง
โครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริ การถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) มิได้
เป็ นโครงการวิจยั โครงการแรกที่ดําเนินการโดยมีคนหูหนวกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ในส่วนนี ้จะได้ กล่าวถึง
เครื่ องมือวิจัยและกระบวนการเก็บข้ อมูล ในงานวิจัยที่มีคนหูหนวกเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ได้ ดําเนินการ
ก่อนหน้ านี ้จํานวน 10 ชิ ้นงานที่ทําในช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง 2557 โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังนี ้
ตารางที่ 1 เครื่ องมือวิจยั และกระบวนการเก็บข้ อมูลในงานวิจยั ที่มีคนหูหนวกเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
ปี ที่พิมพ์

ชื่อเรื่ อง

ผู้แต่ง

เครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการวิจยั

กระบวนการเก็บข้ อมูล

2544 สภาพปั จจุบนั ของการใช้
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการ
ทางการได้ ยินในโรงเรี ยน
โสตศึกษา

ดุษฎี ดีหนอ

แบบสํารวจและแบบ ล่ามภาษามือเป็ นสื่อกลางใน
สัมภาษณ์
การสื่อสารระหว่างผู้วิจยั กับ
คนหูหนวก และผู้วิจยั เป็ น
ผู้เขียนคําตอบเป็ นภาษาไทย
ให้ แก่คนหูหนวกด้ วย

2545 ศึกษาสภาพปั จจุบนั และ
ความพึงพอใจในการ
ทํางานของครูหหู นวก

พิมพ์จิตร กาญจนสินธุ์

แบบสํารวจและแบบ ล่ามภาษามือเป็ นสื่อกลางใน
สัมภาษณ์
การสื่อสารระหว่างผู้วิจยั กับ
คนหูหนวก และผู้วิจยั เป็ น
ผู้เขียนคําตอบเป็ นภาษาไทย
ให้ แก่คนหูหนวกด้ วย

2546 สภาพปั จจุบนั ของล่าม
ภาษามือในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

หนึง่ ฤทัย ต่อสุวรรณ

แบบสอบถามรูปแบบ คนหูหนวกเลือกตอบจาก
วีดิทศั น์ภาษามือ แบบสอบถามด้ วยตนเอง
และมีลา่ มภาษามือช่วย
สื่อสารหรื ออธิบายเพิ่มเติม
กรณีที่คนหูหนวกมีข้อสงสัย

2550 การพัฒนาแบบทดสอบ
และแบบสอบถาม
มัลติมีเดียภาษามือสําหรับ
คนหูหนวก

จิตติมา บุญดีเจริญ

แบบทดสอบและ คนหูหนวกเลือกตอบจาก
แบบสอบถามวีดิทศั น์ แบบทดสอบและแบบ
ภาษามือมัลติมิเดีย สอบถามด้ วยตนเอง และมี
ล่ามภาษามือช่วยสื่อสาร
หรื ออธิบายเพิ่มเติมกรณีที่
คนหูหนวกมีข้อสงสัย

2550 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง

วรวุฒิ ขุนครอง

แบบทดสอบภาษามือ คนหูหนวกเลือกตอบจาก
มัลติมีเดีย
แบบทดสอบด้ วยตนเอง

รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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ปี ที่พิมพ์

ชื่อเรื่ อง

ผู้แต่ง

เครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการวิจยั

กระบวนการเก็บข้ อมูล

อิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้
บกพร่องทางการได้ ยิน
2551 การศึกษาวิจยั การรับรู้
ข้ อมูลด้ านคนสุขภาพของ
กลุม่ ผู้พิการทางการได้ ยิน
กรณีศกึ ษา : สถานศึกษาผู้
พิการทางการได้ ยิน
(โรงเรี ยนโสตศึกษา)

จิตประภา ศรี ออ่ น
และคณะ

แบบสอบถามวีดิทศั น์ คนหูหนวกเลือกตอบจาก
ภาษามือไทย
แบบสอบถามด้ วยตนเอง
และมีลา่ มภาษามือช่วย
สื่อสารหรื ออธิบายเพิ่มเติม
กรณีที่คนหูหนวกมีข้อสงสัย

2554 แบบประเมินคุณภาพสื่อ
มัลติมีเดียทางการศึกษา
สําหรับคนพิการทางการได้
ยิน

ผคม ลิมปิ พิพฒ
ั น์

แบบทดสอบภาษามือ คนหูหนวกเลือกตอบจาก
มัลติมีเดีย
แบบทดสอบด้ วยตนเอง

2556 สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษา
มือไทยด้ านเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวก

เบญจพร ศักดิ์ศิริ
และคณะ

แบบทดสอบวีดิทศั น์ คนหูหนวกเลือกตอบจาก
ภาษามือมัลติมิเดียและ แบบทดสอบด้ วยตนเอง
แบบสังเกต
และในส่วนแบบสังเกตมีลา่ ม
ภาษามือเป็ นสื่อกลางในการ
สื่อสารระหว่างผู้วิจยั กับคนหู
หนวก รวมถึงผู้วิจยั เป็ น
ผู้เขียนคําตอบเป็ นภาษาไทย
ให้ แก่คนหูหนวกด้ วย

2556 สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษา
มือไทยด้ านเทคโนโลยี
การศึกษา

เบญจพร ศักดิ์ศิริ
และคณะ

แบบทดสอบวีดิทศั น์ คนหูหนวกเลือกตอบจาก
ภาษามือมัลติมิเดีย แบบทดสอบด้ วยตนเองและ
มีลา่ มภาษามือช่วยสื่อสาร
หรื ออธิบายเพิ่มเติมกรณีที่
คนหูหนวกมีข้อสงสัย

2557 ความภาคภูมิใจในตนเอง
ของนักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ ยิน

มาลิน เนาว์นาน

แบบสอบถามวีดิทศั น์ คนหูหนวกเลือกตอบจาก
ภาษามือมัลติมิเดีย แบบทดสอบด้ วยตนเองและ
มีลา่ มภาษามือช่วยสื่อสาร
หรื ออธิบายเพิ่มเติมกรณีที่
คนหูหนวกมีข้อสงสัย
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จากข้ อมูลงานวิจยั ที่มีคนหูหนวกเป็ นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 10 ชิ ้นงานข้ างต้ น สามารถสรุ ป
สาระสําคัญเกี่ยวกับเครื่ องมือวิจยั และกระบวนการเก็บข้ อมูลได้ ดงั นี ้ เครื่ องมือวิจยั มีการใช้ เครื่ องมือ
วิจยั 3 แบบด้ วยกัน ได้ แก่ แบบสํารวจ แบบสอบถามและแบบทดสอบ โดยมีทงรู
ั ้ ปแบบที่เป็ นภาษา
เขี ย น รู ป แบบที่ เ ป็ น วี ดิ ทัศ น์ ภ าษามื อ และรู ป แบบที่ เ ป็ น สื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย หรื อ มี ก ารใช้ สื่ อ มากกว่ า
1 ประเภท กระบวนการเก็บข้ อมูล พบว่ามีงานวิจยั ที่ผ้ วู ิจยั เป็ นผู้เก็บข้ อมูลด้ วยตัวเองกรณีที่เป็ นการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และมีงานวิจยั ที่ผ้ วู ิจยั ใช้ สื่อวีดิทศั น์เป็ นสื่อหลักในการเก็บข้ อมูล ทังนี
้ ้ สามารถแบ่ง
ได้ เป็ น 3 กรณี กล่าวคือ
กรณีที่ 1
ผู้วิจัยใช้ เครื่ องมือวิจัยที่มีรูปแบบที่เป็ นภาษาเขียน จะมีล่ามภาษามือเป็ น
สื่อกลางในการสื่อสารระหว่างผู้วิจยั กับคนหูหนวก รวมถึงเป็ นผู้เขียนคําตอบ
เป็ นภาษาไทยให้ แก่คนหูหนวกด้ วย
กรณีที่ 2
ผู้วิจยั ใช้ เครื่ องมือวิจยั ที่มีรูปแบบที่เป็ นวีดิทศั น์ภาษามือ และรู ปแบบที่เป็ นสื่อ
มัลติมีเดียจะไม่มีลา่ มภาษามือในกระบวนการเก็บข้ อมูล
กรณีที่ 3
ผู้วิจัยใช้ เครื่ องมือวิจัยที่มีรูปแบบที่เป็ นวีดิทัศน์ ภาษามือ และรู ปแบบที่เป็ นสื่อ
มัลติมีเดีย จะมีลา่ มภาษามือช่วยสื่อสารหรื ออธิบายเพิ่มเติมกรณีที่คนหูหนวกมี
ข้ อสงสัย
ทัง้ นี ้ ในกระบวนการเก็บข้ อมูลจะมีการบันทึกวีดิทัศน์ เป็ นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เครื่ องมือวิจยั ที่เป็ นข้ อคําถามปลายเปิ ดหรื อให้ แสดงความคิดเห็น จะเห็นได้ ว่าไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องมือ
วิ จัย และกระบวนการเก็ บ ข้ อ มูล ในงานวิ จัย ที่ มี ค นหูห นวกเป็ น กลุ่ม ตัว อย่า งจะมี ภ าษามื อ เข้ า มา
เกี่ยวข้ องทังสิ
้ ้น
3. เครื่ องมือวิจัยและกระบวนการเก็บข้ อมูลในโครงการวิจัยที่มีคนหูหนวกเป็ นกลุ่มตัวอย่ าง:
กรณีศึกษาโครงการประเมินผลโครงการศูนย์ บริการการถ่ ายทอดการสื่อสารแห่ งประเทศไทย
(TTRS)
จากการที่โครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริ การการถ่ายทอดการสื่อสารแห่ งประเทศไทย
เป็ นโครงการที่มีคนหูหนวกเป็ นกลุ่มเป้าหมายในส่วนของการประเมินความพึงพอใจในการให้ บริ การ
ของศูนย์บริการการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรื อ TTRS ทังต่
้ อตัวระบบที่เปิ ดให้ บริ การและ
ผู้ที่ให้ บริการหรื อล่ามภาษามือ ในส่วนนี ้จะได้ กล่าวถึงเนื ้อหาใน 2 ส่วน ได้ แก่ การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั และกระบวนการเก็บข้ อมูลในโครงการดังกล่าว ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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3.1 เครื่องมือวิจัยที่ใช้ ในโครงการประเมินผลโครงการศูนย์ บริการการถ่ ายทอด
การสื่อสารแห่ งประเทศไทย
เครื่ องมื อวิ จั ย ที่ ใช้ ในโ ครง กา รประเมิ น ผลโ ครงก า รศู น ย์ บริ ก ารก า รถ่ า ย ท อด
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ในส่วนของการเก็บข้ อมูลจากคนหูหนวก จะใช้ แบบสอบถามซึง่
แบ่งออกเป็ น 7 ส่วน ได้ แก่
1. ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป มีคําถามทังหมด
้
11 ข้ อ
2. ส่วนที่ 2 ข้ อมูลการให้ บริการสนทนาวิดีโอบนตู้ TTRS มีคําถามทังหมด
้
15 ข้ อ
3. ส่วนที่ 3 ข้ อมูลการให้ บริการ TTRS Message มีคําถามทังหมด
้
25 ข้ อ
4. ส่วนที่ 4 ข้ อมูลการให้ บริการ TTRS Video มีคําถามทังหมด
้
28 ข้ อ
5. ส่วนที่ 5 ข้ อมูลการให้ บริการ TTRS Website มีคําถามทังหมด
้
30 ข้ อ
6. ส่วนที่ 6 การประเมินการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ TTRS มีคําถามทังหมด
้
5 ข้ อ
7. ส่วนที่ 7 การประเมินความพึงพอใจของเจ้ าหน้ าที่ TTRS มีคําถามทังหมด
้
12 ข้ อ
ทังนี
้ ้ ข้ อคําถามในส่วนที่ 2 – 5 ให้ เลือกเฉพาะบริ การที่คนหูหนวกใช้ บอ่ ยที่สดุ เพียงส่วนเดียว
เท่านัน้ ในส่วนของการสร้ างเครื่ องมือวิจยั หรื อ แบบสอบถามนัน้ คณะผู้วิจยั ได้ ดําเนินการจัดทําเป็ น
ขันตอนโดยลํ
้
าดับกันดังนี ้
ลําดับที่ 1
ระดมความคิดข้ อคําถามต่างๆ ที่ต้องการถามคนหูหนวกและบันทึกเป็ น
ภาษาไทย
ลําดับที่ 2
แปลข้ อคําถามเป็ นภาษามือไทย
ลําดับที่ 3
จัดทําการนําเสนอด้ วยโปรแกรมพาวเวอร์ พ้อยท์ โดยนําเสนอเป็ นรายข้ อคูก่ นั
กับภาษามือไทย โดยขันตอนการสร้
้
างเครื่ องมือวิจยั นี ้สามารถสรุปได้ ตามรูป
ที่ 1
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รูปที่ 1 แผนผังขันตอนการสร้
้
างเครื่ องมือวิจยั
ในส่วนของขันตอนการสร้
้
างเครื่ องมือวิจยั ในขันตอนลํ
้
าดับที่ 1 มีข้อค้ นพบที่น่าสนใจหลาย
ประการ กล่าวคือ
1. การร่างข้ อคําถามที่เป็ นภาษาไทยและออกแบบจัดวางรูปแบบของแบบสอบถาม ขันตอนนี
้
้
คณะผู้วิจัยที่เป็ นนักวิชาการที่ มีการได้ ยินได้ เสนอร่ างข้ อคําถามที่มีรูปแบบการจั ดวางรู ปแบบที่ข้อ
คําถามทุกข้ ออยู่ภายใน 1 หน้ ากระดาษเพื่อเป็ นการประหยัดทรัพยากร การใช้ พื ้นที่ในกระดาษจึงเต็ม
ไปด้ วยข้ อมูลตัวอักษรภาษาไทย ซึง่ นักวิชาการหูหนวกในคณะผู้วิจยั ให้ ความเห็นว่าการจัดวางรูปแบบ
ของแบบสอบถามเช่ น นี ้ จะทํ า ให้ ค นหูห นวกสับ สนเพราะคนหูห นวกส่ว นใหญ่ มี ทัก ษะการอ่ า น
ภาษาไทยไม่ดีนกั เนื่องจากคนหูหนวกใช้ ภาษามือเป็ นภาษาแรก และใช้ ภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง
จึงทําให้ ทกั ษะภาษาไทยของคนหูหนวกมีข้อจํากัด ซึง่ สอดคล้ องกับที่ Schrimer, 2001; Beck, 1989;
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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Blachowiz, 1984 (อ้ างถึงในชวพล ลิตติพานิช, 2548) กล่าวไว้ นัน่ คือคนหูหนวกส่วนใหญ่มีปัญหา
กับภาษาที่สอง กล่าวคือมีพฒ
ั นาการทางภาษาที่น้อยกว่าคนที่มีการได้ ยิน มีปัญหากับการอ่านและ
การเขียน เนื่องจากรู้ คําศัพท์จํากัด ฉะนัน้ แบบสอบถามในรู ปแบบเอกสารจึงต้ องเลือกใช้ ภาษาที่
กระชับและง่ายต่อการรับรู้ของคนหูหนวก รวมถึงการออกแบบการจัดวางรูปแบบของคําตอบแบบให้
เลือกตอบในแนวนอนจะไม่สอดคล้ องกับการรับรู้ข้อมูลทางสายตาของคนหูหนวก กล่าวคือควรจะต้ อง
จัดวางรูปแบบของคําตอบในแนวตัง้ ซึง่ ต่อมาคณะผู้วิจยั พบว่า การจัดวางในรูปแบบเช่นนี ้สัมพันธ์กบั
การใช้ ภาษามือของคนหูหนวกเองในข้ อคําถามลักษณะดังกล่าว เมื่อมีการแปลข้ อคําถามเป็ นภาษา
มือไทยในภายหลัง ตัวอย่างตามรูปที่ 2

รูปที่ 2 การเปรี ยบเทียบการจัดวางรูปแบบของแบบสอบถาม
2. การพิจารณาการใช้ ภาษาไทยในข้ อคําถามและรูปแบบการจัดวางแบบสอบถาม ขันตอนนี
้
้
เป็ นขันตอนที
้
่ใช้ เวลาในการดําเนินการค่อนข้ างมาก และมีการแก้ ไขร่ างข้ อคําถามรวมถึงปรับการจัด
วางรู ปแบบของแบบสอบถามหลายครัง้ ซึง่ ในขันตอนนี
้
้คณะผู้วิจยั ได้ ข้อค้ นพบที่น่าสนใจเกี่ยวกับการ
ใช้ ภาษาไทยในแบบสอบถามที่จะนําไปใช้ กบั คนหูหนวก กล่าวคือภาษาไทยที่จะสามารถสื่อสารให้ คน
หูหนวกเข้ าใจได้ จะต้ องสัน้ กระชับ ง่าย เป็ นรูปธรรม และอาจมีศพั ท์ภาษาไทยและการลําดับคําที่คน
หูหนวกใช้ สื่อสารกันอยูแ่ ละเข้ าใจได้ รูปแบบประโยคเป็ นประโยคความเดียว ไม่ซบั ซ้ อนตรงไปตรงมา
ตัวอย่างตามรูปที่ 3
3. การเพิ่มตัวเลขหน้ าข้ อคําตอบที่ให้ เลือก รวมถึงภาพประกอบลงในแบบสอบถามเป็ นเรื่ องที่
ควรทําอย่างยิ่ง เพราะตัวเลขและภาพประกอบจะช่วยในเรื่ องการอ้ างอิงและสร้ างความเข้ าใจได้ ดีได้
ดีกว่าตัวอักษรภาษาไทย ซึง่ ต่อมาคณะผู้วิจยั พบว่า การเพิ่มตัวเลขหน้ าข้ อคําตอบเช่นนี ้สัมพันธ์ กบั
การใช้ ภาษามือของคนหูหนวกเองเมื่อแปลข้ อคําตอบเป็ นภาษามือไทยในภายหลัง ตัวอย่างตามรูปที่
4
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รูปที่ 3 รูปแบบประโยคคําถามที่คนหูหนวกเข้ าใจได้
รูปที่ 4 การเพิ่มตัวเลขหน้ าข้ อและภาพประกอบคําตอบ
4. ในส่วนของภาพประกอบมีข้อสังเกตว่าภาพที่นํามาใช้ ควรต้ องเป็ นภาพของวัตถุที่สามารถ
พบเห็นได้ จริง เนื่องจากการเรี ยนรู้ของคนหูหนวกผ่านการเห็นจากมองโลกจากสภาพที่เป็ นจริ ง ซึง่ จะ
ทําให้ คนหูหนวกเข้ าใจสิ่งต่างๆ รอบตัว ดังนัน้ การจัดวางตําแหน่งของรู ปภาพในแบบสอบถามนัน้
ควรมีตําแหน่งเสมือนจริงเช่นกัน ตัวอย่างตามรูปที่ 5
5. ข้ อความหรื อตัวอักษรที่ปรากฏในแบบสอบถามควรมีเฉพาะข้ อความที่ต้องการให้ คนหู
หนวกทราบเท่านัน้ ข้ อความใดที่ ไม่เกี่ ยวข้ องหรื อคนหูหนวกไม่ต้องทราบ ก็ ไม่ควรใส่ในเอกสาร
เนื่องจากในกระบวนการเก็บข้ อมูลจะมีพี่เลี ้ยงประจํากลุ่มย่อยทําหน้ าที่อธิบายเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ เพื่อให้
เอกสารไม่มีข้อความหรื อตัวอักษรที่รกสายตาคนหูหนวกโดยไม่จําเป็ น

รูปที่ 5 การจัดวางตําแหน่งของตัวเลือกคําตอบ
เมื่อคณะผู้วิจยั พัฒนาแบบสอบถามในรูปแบบเอกสารได้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ก็ได้ ดําเนินการประชุม
เพื่อแปลแบบสอบถามเป็ นภาษามือ (ลําดับที่ 2) ในขันตอนนี
้
้คณะผู้วิจยั ได้ สร้ างเทคนิคการจัดบันทึก
ภาษามือไทยโดยใช้ สญ
ั ลักษณ์ ต่างๆ แทนท่ามือบางท่ามือ สัญลักษณ์ ที่ใช้ นนั ้ เป็ นสัญลักษณ์ ที่ถูก
กําหนดขึ ้นจากความคิดเห็นของคณะผู้วิจยั เพื่อใช้ ประกอบการบันทึกวิดิทศั น์ภาษามือ การบันทึกนี ้
เป็ น สิ่ง ที่ สํ า คัญ ที่ จ ะถูก นํ า มาใช้ ใ นการบอกบทผู้แ สดงภาษามื อ ขณะบัน ทึก วี ดิ ทัศ น์ ข้ อ คํ า ถามใน
แบบสอบถามเป็ นภาษามือนั่นเอง เนื่องจากบางครัง้ ข้ อคําถามอาจจะมีเนือ้ หายาวมากทําให้ เป็ น
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
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อุปสรรคต่อการจําท่ามือของผู้แสดงภาษามือและทําให้ เสียเวลาในการบันทึกวิดิทศั น์ภาษามือหลาย
รอบ การบันทึกภาษามือไทยในกระดาษนันจึ
้ งจําเป็ นต่อบันทึกวิดิทศั น์ภาษามือเพื่อความรวดเร็ วใน
การถ่ายทํา และลดภาระผู้แสดงภาษามือในการจดจําท่ามือ ตัวอย่างเทคนิคการบันทึก เช่น 1.
สัญลักษณ์ + ใช้ แทนการแบ่งประโยคภาษามือเป็ น เป็ นคําศัพท์ตอ่ ๆกัน ช่วยให้ การบอกบทผู้แสดง
ง่ายขึ ้นและผู้แสดงภาษามือนันก็
้ สามารถจําบทได้ ง่ายเช่นกัน
ตัวอย่างภาษาไทย
3.ท่านคิดว่า TTRS ช่วยลดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารทางไกลกับคนที่มีการได้ ยินได้ ดีเพียงใด
อย่างไร
ตัวอย่างการบันทึกภาษามือไทย
3 + เมื่อก่อน + หูหนวก + พ่อ + แม่ + หูดี + + คุย + ภาษามือหยิก ตอนนี ้ + สะกด
TTRS + CL สถานที่ + VDO 2 มือ + พิม + แชท + ช่วย + สบาย + หูหนวก + รู้สกึ ไหน
+ เขียน
2. สัญลักษณ์

แทนท่ามือสี่เหลี่ยม ในประโยคภาษามือที่มีคําศัพท์ท่ามือสีเหลี่ยมนัน้ ก็

จะมีการใช้
แทนการเขียนคําว่าสี่เหลี่ยมเพื่อง่ายต่อการจัดบันทึกและง่ายต่อการอ่านเป็ นภาพ
ของคนหูหนวก
ตัวอย่างภาษาไทย แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ บริการการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
ตัวอย่างการบันทึกภาษามือไทย
+ กระดาษ + สะกด TTRS + CLตู้ + ฟ้า + VDO 2 มือ + ส่ง +
WWW + ถามๆ
3. สัญลักษณ์
สะกด APP บอกตําแหน่งการวางภาษามือและการใช้ บริ การการของ TTRS
APP ย่อมาจาก Application เมื่อสะกดนิ ้วมือ APP แล้ วมีลกู ศรชี ้กลางฝ่ ามือ แสดงถึงการบอก
ตําแหน่งการวางมือและการบริการนันผ่
้ านระบบมือถือ
ตัวอย่างภาษาไทย ส่วนที่ 3 ข้ อมูลการใช้ บริการ TTRS Message
ตัวอย่างการบันทึกภาษามือไทย ส่วน + 3 + ข้ อมูล +
สะกด APP + ส่ง-รับ + TTRS
(หมายเหตุ ประโยคภาษามือไทยในส่วนของการให้ บริ การผ่านตู้TTRS และในส่วนของการให้ บริ การ
ผ่านเว็บไซต์จะไม่มีการใช้ สญ
ั ลักษณ์นี ้เลยในการบันทึกภาษามือไทย)
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4. สัญลักษณ์

และ

โดยให้ ความหมายของสัญลักษณ์
ตัวอย่างภาษาไทย

เพื่อแสดงถึงการใช้ ภาษามือขนาดของจอภาพ
แทนจอภาพขนาดเล็ก และ

ตัวอย่างการบันทึกภาษามือไทย
3.5 + ตู้ฟ้า + TTRS + + + ล่าม + รู้สกึ พอใจ + 3

แทนจอภาพขนาดใหญ่

+ ไหน

ลําดับสุดท้ ายของการสร้ างเครื่ องมือวิจัยก็คือ การจัดทํ าการนํ าเสนอแบบสอบถามที่เป็ น
เอกสารด้ วยโปรแกรมพาวเวอร์ พ้อยท์ (ลําดับที่ 3) การจัดทําการนําเสนอนี ้เป็ นการอํานวยความ
สะดวกให้ แก่คนหูหนวกให้ ได้ ทราบถึงลําดับของข้ อคําถามเพื่อให้ สามารถติดตามการดําเนินการเก็บ
ข้ อมูลได้ โดยตลอดกระบวนการ ข้ อค้ นพบที่ได้ จากการจัดทําการนําเสนอแบบสอบถามที่เป็ นเอกสาร
ด้ วยโปรแกรมพาวเวอร์ พ้อยท์ ได้ แก่ การนําเสนอเป็ นรายข้ อโดยสอดคล้ องกับการฉายวีดิทัศน์ ข้อ
คําถามภาษามื อ ซึ่ง แยกฉายคนละจอ เพื่อให้ เอื อ้ ต่อการมองเห็ น ของคนหูห นวก รวมถึง ขนาด
ตัวอักษรที่ใหญ่พอและการใช้ สีพื ้นหลังในโทนเข้ ม (การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ สีนํ ้าเงิน) และใช้ สีตวั อักษรในโทน
สว่าง (การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ สีขาว) เพื่อความชัดเจนในเรื่ องการมองและช่วยถนอมสายตาคนหูหนวก
นอกจากนี ้ คณะผู้วิจยั ได้ เพิ่มเส้ นนําสายตา (การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ สีแดง) เพื่อเป็ นการเรี ยกความสนใจจาก
คนหูหนวกเมื่อเริ่ มข้ อคําถามใหม่ ซึ่งการกระทําดังกล่าวพบว่าได้ ผลดี กล่าวคือคนหูหนวกสามารถ
ติดตามกระบวนการเก็บข้ อมูลได้ คอ่ นข้ างดี มีจงั หวะและไม่เกิดความสับสน ตัวอย่างตามรูปที่ 6
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รูปที่ 6 รูปแบบของเอกสารที่นําเสนอด้ วยโปรแกรมพาวเวอร์ พ้อยท์
จะเห็ น ได้ ว่า การสร้ างเครื่ อ งมื อ วิ จัย ที่ ใ ช้ ใ นโครงการประเมิ น ผลโครงการศูน ย์ บ ริ ก ารการ
ถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) มีขนตอนอย่
ั้
างเฉพาะตัว มีรายละเอียดในประเด็นของ
ความเป็ นหูหนวกที่ต้องให้ ความสําคัญไม่ว่าจะเป็ นวิถีการรับรู้ ข้อมูลของคนหูหนวก การมองโลกของ
คนหูหนวก การใช้ ภาษามือในการสื่อสาร การเลือกใช้ สื่อที่เหมาะสม ทังหมดล้
้
วนเป็ นองค์ประกอบที่
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้ างเครื่ องมือวิจยั ในโครงการวิจยั ที่มีคนหูหนวกเป็ นกลุ่มตัวอย่างให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3.2 กระบวนการเก็บข้ อมูลที่ใช้ ในโครงการประเมินผลโครงการศูนย์ บริการการถ่ ายทอด
การสื่อสารแห่ งประเทศไทย
โครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริ การการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยถือเป็ นการ
ดําเนินโครงการขนาดใหญ่เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่ถกู เลือกให้ เป็ นผู้แทนของคนหูหนวกที่ใช้ บริ การ
ศูนย์บริ การการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) อยู่ใน 5 พื ้นที่ที่กระจายอยู่ทวั่ ประเทศ
รวมทังคณะผู
้
้ วิจยั ประกอบด้ วยกัน 10 คนซึ่งเป็ นคณะใหญ่ ดังนันการดํ
้
าเนินการเก็บข้ อมูลจึงต้ อง
วางแผนเป็ น อย่ า งดี ในส่ว นนี จ้ ะได้ ก ล่า วถึ ง กระบวนการที่ เ กิ ด ขึน้ ในการเก็ บ ข้ อ มูล ในโครงการ
ประเมินผลโครงการศูนย์บริ การการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย ซึง่ จะแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง
ได้ แก่ ก่อนการออกพื ้นที่ ขณะเก็บข้ อมูล และหลังการเก็บข้ อมูล
3.2.1ก่อนการออกพื ้นที่
คณะผู้วิจัยได้ ประชุมเพื่อร่ วมกันออกแบบการเก็ บข้ อมูล ซึ่งมีข้อสรุ ปว่าจะใช้ รูปแบบการ
แบ่งกลุ่มย่อยและจัดให้ มีพี่เลี ้ยงประจํากลุ่ม ทังนี
้ ้คุณสมบัติสําคัญของการเป็ นพี่เลี ้ยงประจํากลุ่มคือ
ต้ องมีทกั ษะการสื่อสารด้ วยภาษามืออยู่ในระดับดี สามารถใช้ ภาษามือได้ หลากหลายรู ปแบบเพื่อสื่อ
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ความหมายให้ คนหูหนวกเข้ าใจข้ อคําถาม ซึง่ คณะผู้วิจยั ที่เป็ นนักวิชาการหูหนวกเป็ นผู้ประเมิน และ
เช่นเดียวกันคณะผู้วิจยั ที่เป็ นนักวิชาการหูหนวกจะเป็ นผู้สงั เกตและประเมินทักษะภาษามือไทยเพื่อ
คัดเลือกคนหูหนวกที่มีทกั ษะการสื่อสารภาษามือไทยระดับดี การคั ดเลือกคนหูหนวกที่มีทกั ษะการ
สื่อสารภาษามือไทยระดับดีทําเพื่อให้ ช่วยเป็ นสื่อกลางในการสื่อสารอีกทอดหนึ่ง หากกรณีที่พี่เลี ้ยง
ประจํากลุ่มติดขัดหรื อไม่สามารถสื่อสารเพื่อสร้ างความเข้ าใจ หรื อตอบข้ อซักถามให้ กบั คนหูหนวกที่
อยู่ในกลุม่ ของตนได้ นอกจากนี ้ได้ มอบหมายหน้ า ที่ให้ ผ้ วู ิจยั 2 คนเป็ นผู้ควบคุมคอมพิวเตอร์ เปิ ดไฟล์
นําเสนอแบบสอบถาม และมอบหมายให้ ผ้ วู ิจยั 1 คนเป็ นผู้รับสัญญาณจากพี่เลี ้ยงประจํากลุ่มเมื่อ
กลุม่ ของตนพร้ อมที่จะเริ่ มทําแบบสอบถามแล้ วและให้ สญ
ั ญาณแก่ผ้ คู วบคุมคอมพิวเตอร์ เพื่อเปิ ดไฟล์
นําเสนอข้ อคําถามลําดับถัดไป
นอกจากนี ้คณะผู้วิจยั ได้ ซกั ซ้ อมลําดับการเก็บข้ อมูลโดยทดลองใช้ เครื่ องมือ โดยสรุปลําดับใน
การเปิ ดไฟล์ นํ า เสนอคื อ จะเปิ ดไฟล์ นํ า เสนอที่ เ ป็ นแบบสอบถามภาษาไทยแล้ วจึ ง ตามด้ วย
แบบสอบถามภาษามือสลับกันไป การเปิ ดไฟล์ภาษามือจะเปิ ดให้ คนหูหนวกดู 2 รอบเป็ นอย่างน้ อย
หรื ออาจจะมากกว่าหากคนหูหนวกร้ องขอ หลังจากนันจะทิ
้
้งช่วงเวลาเพื่อให้ คนหูหนวกคิดและตอบ
แบบสอบถาม แล้ วจึงเปิ ดข้ อต่อไป การเปิ ดไฟล์จะเปิ ดเป็ นรายข้ อ คณะผู้วิจยั ได้ จําลองสถานการณ์
การเก็ บ ข้ อมูล เพื่ อ ให้ ทราบถึ ง ตํ า แหน่ ง การจัด โต๊ ะ ตํ า แหน่ ง การนั่ง และอุ ป กรณ์ ที่ ต้ อ งใช้ ใน
กระบวนการเก็บข้ อมูล ซึง่ สรุปได้ ตามรูปที่ 7
จากภาพจะสังเกตเห็นว่าการจัดโต๊ ะของแต่ละกลุ่มย่อยมีลกั ษณะเป็ นครึ่งวงกลมเพื่อให้ คนหู
หนวกที่นั่งอยู่ในแต่ละกลุ่มสามารถมองเห็นจอภาพข้ อคําถามที่เป็ นภาษาไทยและภาษามือไทยได้
ชัดเจนไม่ว่าจะนัง่ อยู่ในตําแหน่งใด อุปกรณ์ ที่จะมีไว้ ประจํากลุ่มย่ อยคือกล้ องวีดิทศั น์สําหรับบันทึก
ภาษามือของคนหูหนวกในข้ อคําถามเป็ นคําถามปลายเปิ ด เพื่อให้ พี่เลี ้ยงประจํากลุ่มสามารถนํามา
เปิ ดทบทวนดูคําตอบเพื่อแปลและเขียนลงในแบบสอบถามให้ คนหูหนวก สําหรับอุปกรณ์ ที่จะใช้ ใน
การเก็บข้ อมูลมีดงั นี ้ เครื่ อง LCD 2 เครื่ อง คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค 2 ตัว ไฟล์นําเสนอแบบสอบถาม
ภาษาไทยและภาษามือไทย สําเนาแบบสอบถามตามจํานวนคนหูหนวก กล้ องวีดิทศั น์ 5 ตัว และ
จอรับภาพ 2 ตัว

รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

247

รูปที่ 7 จําลองสถานการณ์การเก็บข้ อมูล
3.2.2ขณะเก็บข้ อมูล
การลงพื ้นที่เพื่อเก็บข้ อมูลทุกครัง้ คณะผู้วิจัยจะประชุมร่ วมกันก่อนเริ่ มงานเพื่อซักซ้ อมและ
ทบทวนขัน้ ตอนในการเก็ บ ข้ อ มูล การสื่ อ สารถึ ง ข้ อ มูล ที่ จํ า เป็ น ที่ แ ละการยื น ยัน ข้ อ มูล จะช่ ว ยให้
คณะผู้วิจัยที่ เป็ น นัก วิชาการหูห นวกเกิ ดความชัดเจนในกระบวนการ และเกิ ดความมั่นใจในการ
ดําเนินการเก็บข้ อมูลและการทํางานร่วมกันกับนักวิชาการที่มีการได้ ยินซึง่ เป็ นสิง่ ที่ควรจะเกิดขึ ้นในการ
ทํางานร่วมกัน การประชุมร่วมกันจึงเป็ นเรื่ องสําคัญในการทํางานร่วมกันระหว่างคนที่มีการได้ ยินและ
คนหูหนวก การประชุม ณ พื ้นที่เก็บข้ อมูลนัน้ จะเป็ นการพูดคุยทําความตกลงร่ วมกันเรื่ องเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดโต๊ ะและเก้ าอี ้ ลําดับขันตอนของกระบวนการในการเก็
้
บข้ อมูล การมอบหมายหน้ าที่ใน
การปฏิบตั ิงาน วิธีปฏิบตั ิในการลงนามเอกสาร แนวทางการปฏิบตั ิกรณีหากเกิดปั ญหา การแจ้ ง
ข้ อมูลใหม่ การแลกเปลี่ยนข้ อมูล และการพูดคุยปรึกษาหารื อก่อนดําเนินการเก็บข้ อมูล
เมื่อดําเนินการข้ างต้ นเรี ยบร้ อยแล้ วก็จะเริ่ มดําเนินการเก็บข้ อมูลตามแผนที่วางไว้ ในช่วงแรก
ของการเก็บข้ อมูลทุกครัง้ จะเริ่มต้ นด้ วย
1. เชิญคนหูหนวกที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างรับเอกสารแบบสอบถามและจัดให้ นงั่ เป็ นกลุ่มที่ได้ จดั
เก้ าอี ้เตรี ยมไว้ จนครบตามจํานวนที่ได้ กําหนดไว้
2. นักวิชาการหูหนวกสร้ างความคุ้นเคยด้ วยการทํากิจกรรมและเตรี ยมความพร้ อมก่อนเริ่ ม
เก็บข้ อมูล
3. หัวหน้ าโครงการกล่าวเปิ ดโครงการ แนะนําคณะผู้วิจยั และอธิบายหลักการให้ ข้อมูลตาม
จริยธรรมในคนผ่านล่ามภาษามือ
4. นักวิชาการหูหนวกอธิบายขันตอนการตอบแบบสอบถามในโครงการด้
้
วยภาษามือ
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จากนันก็
้ ดําเนินการเก็บข้ อมูลโดยการเปิ ดไฟล์นําเสนอแบบสอบถามภาษาไทยตามด้ วยไฟล์
นําเสนอแบบสอบถามภาษามือ และหยุดพักให้ คนหูหนวกตอบแบบสอบถาม ดําเนินการเช่นนี ้จน
สิ ้นสุดข้ อคําถาม ทังนี
้ ้ การเรี ยกความสนใจจากการรับรู้ทางสายตาของคนหูหนวกให้ อยู่ที่จอรับภาพที่
ฉายแบบสอบถามบนโปรแกรมพาวเวอร์ พ้อยท์ ทําโดยพี่เลี ้ยงแต่ละกลุ่มจะให้ สญ
ั ญาณมือไปยังผู้ให้
สัญญาณ เมื่อทุกกลุ่มพร้ อมแล้ วผู้ให้ สญ
ั ญาณจะให้ สญ
ั ญาณบอกผู้ควบคุมคอมพิวเตอร์ เพื่อเปิ ด
แบบสอบถามข้ อ ถัด ไป กรณี ที่ ค นหูห นวกไม่เ ข้ า ใจภาษามื อ ที่ ป รากฏในวี ดิ ทัศ น์ แ บบสอบถามที่
คณะผู้วิจยั จัดทํามา พี่เลี ้ยงประจํากลุม่ จะเป็ นผู้อธิบายด้ วยภาษามือให้ กบั คนหูหนวกโดยตรง
กรณี ที่ เ ป็ น คํ า ถามปลายเปิ ด เมื่ อ ทุก กลุ่ม พร้ อมแล้ ว ผู้ใ ห้ สัญ ญาณจะให้ สัญ ญาณบอกผู้
ควบคุมคอมพิวเตอร์ เพื่อเปิ ดข้ อคําถาม สําหรับการตอบคําถามคนหูหนวกสามารถตอบด้ วยการเขียน
ภาษาไทย หรื อตอบด้ วยภาษามือไทย หากคนหูหนวกตอบด้ วยภาษามือไทย พี่เลี ้ยงประจํากลุ่มจะ
เป็ นผู้บนั ทึกวิดีทศั น์ เมื่อให้ ข้อมูลเสร็ จแล้ ว พี่เลี ้ยงจะสอบถามความถูกต้ องเพื่อให้ แน่ใจว่าพี่เลี ้ยง
เข้ าใจคําตอบของคนหูหนวกก่อนจะบันทึกคําตอบของคนหูหนวกลงในแบบสอบถาม หากคนหูหนวก
ตอบด้ วยการเขียนภาษาไทย พี่เลี ้ยงจะอ่านและสอบถามว่าสิ่งที่คนหูหนวกเขียนกับความหมายว่า
ถูกต้ องตรงกัน
3.2.3 หลังการเก็บข้ อมูล
หลังจากเสร็จสิ ้นการเก็บข้ อมูลในแต่ละครัง้ คณะผู้วิจยั จะประชุมเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับปั ญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ ้นระหว่างการเก็บข้ อมูล และหาทางแก้ ไขและป้องกันเพื่อมิให้ เกิดปั ญหานันๆ
้ ซํ ้า
อีก ซึง่ ปั ญหาที่เกิดขึ ้นเหล่านี ้หากเกิดขึ ้นกับกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นคนที่มีการได้ ยินอาจไม่ใช่ปัญหา หรื อ
อาจหาทางแก้ ไขได้ โดยง่าย แต่สําหรับคนหูหนวกกลับเป็ นเรื่ องที่คณะผู้วิจยั ต้ องให้ ความสําคัญและใส่
ใจในรายละเอียดต่างๆ เหล่านี ้ เช่น การวางรูปแบบของข้ อคําถามในเอกสารแบบสอบถามจะต้ องเอื ้อ
ต่อการรับรู้ผ่านภาษามือ การใช้ ภาษาของข้ อคําถามและตัวเลือกคําตอบจะต้ องสะกดการันต์ถกู ต้ อง
ใช้ คําสันๆ
้ เข้ าใจได้ โดยง่าย และสื่อความหมายได้ ดีแก่คนหูหนวก การเลือกภาพประกอบจะต้ อง
สัมพันธ์กบั อุปกรณ์ที่ต้องการพูดถึง การใช้ ภาษาในตัวเลือกของคําตอบในเอกสารแบบสอบถามที่แจก
ให้ กบั คนหูหนวกกับไฟล์นําเสนอแบบสอบถามภาษาไทยต้ องถูกต้ องตรงกัน ลําดับการนําเสนอภาษา
มือของข้ อคําถามและตัวเลือกของคําตอบต้ องสอดคล้ องกันโดยตลอด นําเสนอท่าภาษามือที่สามารถ
สื่อความหมายได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้เนื่องมาจากคนหูหนวกรับสารด้ วยการมอง ดังนัน้ การมองหรื อการ
เห็นถึงความผิดปกติ หรื อความแตกต่าง จึงเป็ นเรื่ องเด่นชัดที่สามารถดึงความสนใจของคนหูหนวกได้
มาก คณะผู้วิจยั จะต้ องดําเนินการปรับแก้ ความไม่สอดคล้ องดังกล่าวของสื่อทังที
้ ่เป็ นรูปแบบเอกสาร
และรู ป แบบของการนํ า เสนอด้ ว ยโปรแกรมพาวเวอร์ พ้อ ยท์ และจากการเก็ บข้ อ มูล ใน โครงการ
ประเมินผลโครงการศูนย์ บริ การการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยในช่วงหลังดําเนินไปด้ วย
ความเรี ยบร้ อยและรวดเร็ ว อันเนื่องมาจากความสอดคล้ องถูกต้ องตรงกันของสื่อ นอกเหนือไปจาก
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ความชัดเจนของขันตอนในการดํ
้
าเนินการเก็บข้ อมูล และความเข้ าใจและรู้ถึงบทบาทหน้ าที่ของแต่ละ
คนในคณะผู้วิจยั
4. บทสรุ ป
นวัตกรรมการสร้ างเครื่ องมือวิจัยและกระบวนการเก็บข้ อมูลในโครงการที่มีคนหูหนวกเป็ น
กลุ่มตัวอย่าง โดยอ้ างอิงข้ อมูลจากการดําเนินโครงการประเมินผลโครงการศูนย์ บริ การถ่ายทอด
การสื่อสารแห่งประเทศไทย แท้ จริ งแล้ วเป็ นการดําเนินการโดยยึดเอาคนหูหนวกเป็ นหลัก ไม่ว่าจะ
เป็ นการให้ ความสําคัญกับการรับรู้ ข้อมูลของคนหูหนวก การขจัดอุปสรรคในการเรื่ องจากดึงความ
สนใจจากสิ่งอื่น รู ปแบบและวิธีการสื่อสารของคนหูหนวก สิ่งต่างๆ เหล่านีถ้ ูกนํามาพิจารณาเพื่อ
ออกแบบการสร้ างเครื่ องมือวิจยั และการเก็บข้ อมูลของโครงการโดยไม่ละทิ ้งงานวิจยั ที่เคยทํามาก่ อน
หน้ านี ้ นวัต กรรมที่ เ กิ ด ขึ น้ จากการดํ า เนิ น โครงการประเมิ น ผลโครงการศูน ย์ บ ริ ก ารถ่ า ยทอด
การสื่อสารแห่งประเทศไทย ได้ แก่ การจัดวางรู ปแบบของเอกสารแบบสอบถามและการใช้ ภาษาที่
สอดคล้ องกับการรับรู้ของคนหูหนวก การแปลข้ อคําถามเป็ นภาษามือและบันทึกวีดิทศั น์ที่แสดงภาษา
มือโดยคนหูหนวก การนําเสนอข้ อคําถามเป็ นรายข้ อทังในรู
้ ปแบบภาษามือและภาษาไทย และการ
เก็บข้ อมูลด้ วยการแบ่งกลุม่ ย่อยโดยมีพี่เลี ้ยงประจํากลุม่ และคนหูหนวกที่มีทกั ษะภาษามือระดับดีเป็ น
ผู้ช่วยสื่อสารกรณีติดขัดในการสื่อสารภายในกลุม่ ย่อย
กิตติกรรมประกาศ
ผู้เขียนขอขอบพระคุณมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการที่ได้ สนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
โครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริการการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
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ศักยภาพทางประสาทสัมผัสในการประเมินคุณภาพขนมขบเคีย้ วของ
ผู้บกพร่ องทางการมองเห็น
ธิติมา วงษ์ ชีรี1*, อุศมา สุนทรนฤรังสี2, ธนาภรณ์ คันธจันทร, ศรินญา วังมะนาวพิทกั ษ์
บทคัดย่ อ
การวิจยั ในอดีตหลายชิ ้นชี ้ให้ เห็นว่าบุคคลที่พิการทางสายตาตังแต่
้ กําเนิด มีความสามารถใน
การรั บ รู้ ทางการสัม ผัส ได้ ดี ก ว่า คนที่ มี ส ายตาปกติ จึง มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ จ ะคัด เลื อ กและฝึ ก ฝนผู้
บกพร่องทางสายตา เพื่อประกอบอาชีพใหม่ในการเป็ นผู้ประเมินอาหาร เป็ นอาชีพที่ใช้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง (Professional career) ที่มีคณ
ุ ค่าและมีรายได้ ที่น่าสนใจ ทําการสมัครผู้บกพร่องทางการ
มองเห็น จํานวน 28 คน แล้ วคัดเลือกด้ วยการทดสอบความสามารถในการรับรู้รส หวาน เปรี ย้ ว เค็ม
ขม ด้ วยสารละลายมาตรฐาน พบว่ามีผ้ ผู ่านการคัดเลือกร้ อยละ 50 ทําการฝึ กฝนผู้ ผ่านการคัดเลือก
แล้ วผู้ทดสอบสายตาปกติด้วยผลิตภัณฑ์ ขนมขบเคี ้ยว พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างค่า
ความกรอบที่ ได้ จากเครื่ องวัดเนื อ้ สัมผัสกับค่าความกรอบเฉลี่ยของกลุ่มผู้ท ดสอบทัง้ สองกลุ่มกับ
เครื่ องวัดเนื ้อสัมผัสอยู่ในระดับที่ตํ่า แต่กลุ่มผู้บกพร่ องทางการมองเห็นมีค่าสูงกว่ากลุ่มสายตาปกติ
เล็กน้ อย จึงสรุ ปได้ ว่าผู้บกพร่ องทางการมองเห็นมีศกั ยภาพในการประเมินผลิตภัณฑ์ ขนมขบเคี ้ยว
มากกว่า ผู้ทดสอบสายตาปกติ
คาสาคัญ: ผู้บกพร่ องทางการมองเห็น , การประเมินทางประสาทสัมผัส, ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี ้ยว
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The potential of visually impaired people on sensory analysis in
the snack products
Thitima Wongsheree1*, Aussama Soontrunnarudrungsri2,
Thanaporn Kantachan, Sarinya Wangmanaowpitak
ABSTRACT
Sensory trained panelist is considered as a professional career which requires
heavy training to increase the expertise. This research was aimed to study potential of
visually impair (VI) people to be the descriptive trained panel. There were 28 visually
impaired people participated in the screening test which consist of sweet sour salty and
bitter taste by recognition test, different test (Triangle test), and ranking test. There were
50% of VI people passed the screening test. These 14 VI people and regular eyesight (RE)
attended descriptive test training session. The products used for testing was commercial
snack. It was found that when compare performance of VI and RE panel with texture
analysis data by texture analyzer. It was found that less correlation coefficient between
crispness assessment and texture analysis value, but the VI had higher value than RE panel.
The result concluded that VI panel performance higher or equal with RE panel.
Keywords: Visually impair, sensory evaluation, snack product
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บทนา
นโยบายของรัฐบาลปั จจุบนั ให้ ความสําคัญกับการลดความเหลื่อมลํ ้าและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ แต่อย่างไรก็ตาม อาชีพที่ผ้ มู ีความบกพร่ องทางการมองเห็นได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
และเอกชนค่อนข้ างจํากัด ได้ แก่ การค้ าสลากกินแบ่งรัฐบาล นวดแผนโบราณ พนักงานรับโทรศัพท์ นัก
ดนตรี พยากรณ์ชะตาชีวิต เป็ นต้ น จากการสัมภาษณ์สว่ นตัวกับตัวแทนผู้บกพร่องทางสายตา สมาคม
คนสายตาเรื อนลางแห่งประเทศไทย แสดงความคิดเห็นว่า งานที่ทางหน่วยงานรัฐแนะนําให้ ผ้ พู ิการยัง
ไม่สอดคล้ องกับความต้ องการที่แท้ จริ งของผู้พิการ เนื่องจากมีผ้ พู ิการจํานวนมาก ที่ได้ รับการศึ กษา
ค่อนข้ างสูง ตังแต่
้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงอุดมศึกษา จึงมีความประสงค์ที่จะทํางานที่อาศัย
ความสามารถส่วนตัวหรื อศักยภาพเฉพาะของผู้พิการ ในปั จจุบนั ผู้พิการทางสายตาจํานวนไม่น้อยที่
ได้ รับโอกาสทําอาชีพที่เกี่ ยวข้ องกับอาหาร โดยเฉพาะบริ ษัทที่ทํากิจการเพื่อสังคมและภาคเอกชน
ร้ านอาหารทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศในหลายที่ ได้ มีการจ้ างพนักงานผู้พิการทางสายตา หรื อ
เปิ ดโอกาสให้ ลูกค้ าได้ สมั ผัสประสบการณ์ การรั บประทานอาหารของผู้พิการทางสายตา อาทิ ร้ าน
Dine in the Dark หรื อร้ านอาหาร Blindekuh ที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นต้ น สําหรับในประเทศไทย
มีบริ การร้ านอาหารในลักษณะนี ้ ได้ แก่ โรงแรมเชอราตัน สุขุมวิท นอกจากนีใ้ นปั จจุบันได้ มีความ
พยายามของคนรุ่ นใหม่ ริ เริ่ มกิจการอื่ นๆ เช่น การสร้ างร้ านกาแฟที่ให้ ผ้ พู ิการทางสายตาเป็ นบาริ สต้ า
(สัมภาษณ์ส่วนตัว, 2559; https://www.changemakers.com/th/discussions/entries/here-i-seecafe Accessed on April 2017)
ในอดีตมี การศึก ษาวิจัย จํ า นวนหนึ่งแสดงให้ เห็นว่า เมื่อร่ างกายสูญเสียความสามารถใน
ทางด้ านประสาทสัมผัสด้ านใดด้ านหนึ่ง ความสามารถในการรับรู้ ทางด้ านอื่นจะเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะ
บุคคลที่พิการทางสายตาตังแต่
้ กําเนิดนันสามารถที
้
่จะรับรู้ ท างการสัมผัสได้ ดีกว่าคนที่มีสายตาปกติ
โดยสมองจะมีการปรับตัวเข้ ากับการขาดหายไปของการรับรู้ภาพด้ วยการเพิ่มความสามารถในการรับรู้
การสัมผัส (Goldreich and Kanics, 2003, Sadato et al., 2002) นอกจากนี ้ยังมีรายงานว่า ผู้พิการ
ทางสายตายังมีความสามารถในด้ านการฟั งเสียง เพื่อช่วยการรับรู้ระยะทางและช่องว่าง (Lessard et
al., 1998; Ro¨der et al., 1999) แต่ไม่เคยมีรายงานการศึกษาในด้ านการฝึ กผู้บกพร่องทางสายตา
เป็ นผู้ชิมอาหารมาก่อน แต่มีเพียงกรณีของผู้พิการทางสายตาที่สามารถพัฒนาตนเองจนเป็ นนักชิมไวน์
ได้ ในรัฐแคลิฟอร์ เนียประเทศสหรัฐอเมริ กา (http://abcnews.go.com/US/wireStory/ northerncalifornia-wine-taster-blindness-advantage-29145051 accessed on 23 February 2015) จาก
งานวิจยั เหล่านี ้ แสดงให้ เห็นว่า ผู้บกพร่ องทางสายตามีความเป็ นไปได้ ที่จะนํามาฝึ กฝน เพื่อเป็ นผู้
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาของผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีจ้ ึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อความเป็ นไปได้ และศักยภาพของผู้บกพร่องทางสายตาเพื่อประกอบอาชี พใหม่ในการ
เป็ นผู้ประเมินอาหาร
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วิธีการศึกษา
ทํ า การคัด เลื อ กและทดสอบการประเมิ น คุณ ภาพทางประสาทสัม ผัส ในห้ อ งปฏิ บัติ ก าร ณ
ห้ องปฏิบตั ิการทางด้ านประสาทสัมผัส ของ Sensory Analysis and Consumer Insight Center
(SACIC) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วางแผนการทดลองที่แบบ Randomized
Complete Block Design โดยในการทดสอบในแต่ละครัง้ จะมีการทําซํ ้า จํานวน 3 ซํ ้า การวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) และ การเปรี ยบเทียบพหุคณ
ู (Multiple Comparison) ที่ระดับความเชื่อมัน่
ที่ 90% และ 95% วิเคราะห์ Principle Component Analysis (PCA) จะนํามาใช้ กบั ข้ อมูล เพื่อให้ ได้
PCA map เพื่อใช้ ในการเสนอผลงานทางวิชาการ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทังหมดจะใช้
้
โปรแกรม
SAS® (Statistical Analysis System for Windows, Version 9.3, 2006, SAS Institute Inc., Cary,
NC) แบ่งการวิจยั เป็ น 3 ขันตอนดั
้
งนี ้
1. การคัดเลือกผู้ทดสอบจากกลุม่ ผู้บกพร่องทางสายตา
เก็บข้ อมูลของผู้พิการที่เข้ าร่วมการทดสอบ ได้ แก่ คุณสมบัติเบื ้องต้ นของผู้ทดสอบ โดยพิจารณา
จาก สุขภาพที่แข็งแรง ทัศนคติที่ดี มีเวลาในการเข้ าร่ วมการฝึ กอบรม มีความสามารถในการสื่ อสาร
มีความสนใจและกระตือรื อร้ น ความซื่อสัตย์ และการทํางานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์ โดยมี
เกณฑ์ การคัดเลือก ได้ แก่ ความสามารถในการระบุรสชาติพื ้นฐาน ความสามารถในการจดจําและ
อธิบายกลิ่นต่างๆ ( ผู้ทดสอบต้ องตอบถูกในการระบุรสชาติและมีความสามารถในการจดจํา อย่าง
น้ อย 75%) และความสามารถในการจําแนกความแตกต่างระหว่างตัวอย่างในขันตอนนี
้
้จะใช้ วิธีการ
ทดสอบแบบ Triangle Test (ผู้ทดสอบที่ตอบถูกอย่างน้ อย 60%) ความสามารถในการเรี ยงลําดับ
ความเข้ มของคุณลักษณะเฉพาะของตัวอย่าง
2. การฝึ กฝนผู้ทดสอบ
ระบบการฝึ กนันจะใช้
้
ตวั อย่างอ้ างอิงในแบบ Universal Reference system โดยขันตอนในการ
้
ฝึ กฝนประกอบด้ วย การปฐมนิเทศผู้ทดสอบ และการฝึ กฝนการประเมินคุณภาพของรสชาติพื ้นฐาน ซึง่
ในขันตอนนี
้
้คณะผู้วิจยั เลือกที่จะใช้ นํ ้าส้ มมาใช้ ในการฝึ กฝน เนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เป็ นที่นิยมและ
เหมาะสมต่อการใช้ สําหรับฝึ กฝนกับผู้ชิมเบื ้องต้ น
3. การทดสอบความกรอบ
เลือกตัวอย่างทดสอบขนมกรุ บกรอบที่ได้ รับความนิยมทางการค้ า จํานวน 21 ผลิตภัณฑ์ ที่มี
ความแตกต่างของวัตถุดิบก่อนการแปรรู ป ขัน้ ตอน/กรรมวิธีการแปรรู ป และรู ปร่ างของผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ มีความหลากหลายและครอบคลุมผลิตภัณฑ์ในท้ องตลาดมากที่สดุ การให้ คะแนนคุณลักษณะ
ทางประสาทสัมผัสของกลุม่ ผู้ทดสอบ โดยการให้ คะแนนจะให้ ตงแต่
ั ้ 0 - 15 เปรี ยบเทียบผลที่ได้ จาก
การวัดค่าทางกายภาพ (Physical Measurement) เช่น การประเมินคุณภาพทางเนื ้อสัมผัส โดยใช้
เครื่ อง Texture Analyzer
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ผลและอภิปรายผล
ทดสอบประสิทธิภาพของผู้ประเมินที่บกพร่ องทางการมองเห็น เลือกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขนม
ขบเคี ้ยว เลือกสินค้ าที่เป็ นที่นิยมของผู้บริ โภค จํานวน 21 ชนิด พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความกรอบ
(คะแนนเต็ม 15) ของผู้ทดสอบผู้พิการทางสายตาและผู้ทดสอบสายตาปกติมีคา่ ที่แตกต่างกันในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ แต่โดยรวมแล้ ว กลุ่มผู้ทดสอบที่พิการทางสายตา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความกรอบน้ อยกว่า
กลุม่ ผู้ทดสอบสายตาปกติ (ตารางที่ 1) ซึง่ อาจเกิดจากความลําเอียงของการวัด (Bias) เนื่องจากการ
มองเห็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องกลุ่ม ผู้ท ดสอบสายตาปกติ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์
(Correlation Coefficient) ระหว่างค่าความกรอบที่ได้ จากเครื่ องวัดเนื ้อสัมผัสกับค่าความกรอบเฉลี่ย
ของกลุ่มผู้ทดสอบที่บกพร่ องทางการมองเห็นและกลุ่มผู้ทดสอบสายตาปกติ มีความสัมพันธ์ ระดับตํ่า
(r < 0.3) แต่คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปี ยร์ แมนและแคนดอลล์ ที่ได้ จากกลุม่ ผู้บกพร่องทางการ
มองเห็นและเครื่ องวัดเนื ้อสัมผัสนันมี
้ คา่ สูงกว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ได้ จากกลุม่ สายตาปกติ และ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2) ทังนี
้ ้เนื่องจากการประเมินความกรอบของผลิตภัณฑ์
วิ เ คราะห์ โ ดยการเคี ย้ ว โดยใช้ ประสาทสัม ผัส ของการรั บ เสี ย ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี ค วามเปราะบาง
(Fracturability) ผู้ทดสอบวางอาหารระหว่ างฟั นกรามแล้ วกัดลง จนกระทั่งอาหารนัน้ แตกร่ วน
(crumbles) แตกร้ าว (cracks) หรื อแตกละเอียด (shatters) (เพ็ญขวัญ, 2536) แต่ผ้ บู กพร่ องทาง
สายตามักประสาทการได้ ยิน ดีกว่าคนสายตาปกติ ซึง่ อาจมาจากการชดเชยการสูญเสียการมองเห็น
ซึง่ มีงานวิจยั หลายชิ ้นที่สนับสนุนว่าผู้พิการทางสายตามีประสิทธิภาพการได้ ยินมาก (Sadato et al.,
2002; Gougoux, et al, 2005) จึงทําให้ ผ้ บู กพร่ องทางสายตามีประสิทธิภาพในการประเมินความ
กรอบของผลิตภัณฑ์ขบเคี ้ยวได้ มากกว่าคนสายตาปกติ

ภาพที่ 1 การฝึ กฝนผู้บกพร่องทางการมองเห็นเพื่อประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์อาหาร
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ตารางที่ 1 ค่าความกรอบที่ได้ จากเครื่ องวัดเนื ้อสัมผัส ค่าความกรอบเฉลี่ยของกลุม่ ผู้ทดสอบผู้
บกพร่องทางการมองเห็น และกลุม่ ผู้ทดสอบสายตาปกติ

ชื่อการค้ าของ
ผลิตภัณฑ์ ขบเคีย้ ว

Lay stack
Pringles
Nacho
Hanami
Corn pretz
Sweet potato
Goldfish
Pocky
Tawan
Bananna
Dozo
Toppo
Haitai
Khotan
Colon
Taro
Bigga
Pretz small
Aru
Cocori
Jack

ค่ าความกรอบ
(นิวตัน/ตร.ม.)

391.19
391.19
453.8
1250.77
874.12
642.14
1519.29
1101.95
941.46
1281.25
1853.75
1602.78
1766.87
1008.00
948.73
452.90
1034.61
371.22
854.19
1639.84
876.82

ความกรอบเฉลี่ย
กลุ่มสายตาปกติ

7.92
7.25
8.75
10.67
6.58
5.50
7.00
6.08
12.33
7.25
10.00
5.08
7.33
9.00
5.17
10.75
3.92
7.67
8.00
9.17
10.02

ความกรอบเฉลี่ย
กลุ่มผู้บกพร่ องทางสายตา

7.00
6.13
7.08
10.38
6.00
6.88
5.25
4.00
8.13
5.25
8.77
4.38
5.92
10.50
6.64
7.25
5.50
7.00
5.63
7.75
8.00

หมายเหตุ : ค่าความกรอบวัดด้ วยเครื่ อง Texture Analyzer คะแนนความกรอบที่ประเมินด้ วยผู้ทดสอบ มีคา่ 1 ‟ 15
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ตารางที่ 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ระหว่างค่าความกรอบที่ได้ จาก
เครื่ องวัดเนื ้อสัมผัส ค่าความกรอบเฉลี่ยของกลุม่ ผู้ทดสอบที่พิการทางสายตา และกลุม่ ผู้ทดสอบ
สายตาปกติ จากการทดสอบแบบต่างๆ
วิธีการในการหา
ค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

Pearson Correlation Coefficients
Spearman Correlation Coefficients
Kendall’s Tau Rank Correlation
Coefficients
Hoeffding Dependence Coefficients

คู่ตัวแปร
(r)
เครื่ องมือกับ
เครื่ องมือกับ กลุ่มสายตาปกติกับกลุ่มผู้
กลุ่มผู้บกพร่ องทาง กลุ่มสายตาปกติ
บกพร่ อง
สายตา
ทางสายตา
0.04413
0.13552*
0.10072*

0.03276
0.07895
0.02871

0.69485**
0.79981**
0.59952*

0.05067

0.01794

0.31894*

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 **มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

สรุ ปผล
จากผลการทดลองจะเห็นได้ วา่ ผู้บกพร่องทางการมองเห็นมีศกั ยภาพในการประเมินผลิตภัณฑ์
อาหารขบเคี ้ยวมากกว่าผู้ทดสอบสายตาปกติ จึงมีความเป็ นไปได้ อย่างสูงในการพัฒนาผู้บกพร่องทาง
สายตาเพื่อประกอบอาชีพใหม่ในการเป็ นผู้ประเมินอาหาร (Test panel)
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คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติปีงบประมาณ 2558
เอกสารอ้ างอิง
เพ็ญขวัญ ชมปรี ดา. 2536. การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริ โภค.
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การศึกษารูปแบบการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุในญี่ปุ่นและในประเทศไทย
กฤตวรรณ สาหร่าย1*
บทคัดย่ อ
การศึ ก ษารู ป แบบการดู แ ลระยะยาวสํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ ใ นญี่ ปุ่ นและในประเทศไทย มี
วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษารู ปแบบการดูแลระยะยาวของต่างประเทศและประเทศไทย ซึ่งในปั จจุบัน
ประเทศญี่ ปนเป็
ุ่ นต้ นแบบของการดูแลระยะยาวในระดับโลกและมีการพัฒนาความก้ าวหน้ าอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็ นที่ยอมรับ โดยศึกษาจากเอกสารและบทความที่เกี่ยวข้ อง ผลการศึกษาพบว่าประเทศ
ญี่ปนนอกจากจะมี
ุ่
กฎหมายพระราชบัญญัติการประกันดูแลระยะยาวเป็ นตัวขับเคลื่อนและมีระบบ
ประกันการดูแลระยะยาว แต่บริ การที่ได้ รับไม่ได้ เน้ นเพียงแค่บริ การสุขภาพและบริ การทางสังคม
รูปแบบการดูแลระยะยาวมีความชัดเจนในการแบ่งประเภทของกลุม่ เป้าหมาย และจัดบริการให้ ตรงกับ
ลักษณะเฉพาะของกลุม่ เป้าหมาย ซึง่ ถ้ าเป็ นผู้สงู อายุที่มีภาวะพึ่งพิงจะได้ รับบริ การการดูแลระยะยาว
เต็มรู ปแบบและบริ การที่หลากหลาย แต่ถ้าเป็ นผู้สงู อายุที่มีสขุ ภาพดีและสามารถช่วยเหลือตนเองได้
มุง่ เน้ นมาตรการป้องกัน สิทธิประโยชน์การป้องกันรูปแบบใหม่ ให้ ตระหนักถึงความสําคัญของการเป็ น
โรคและป้องกันก่อนเกิดโรคเพื่อไม่ให้ ผ้ สู งู อายุตกอยู่ในภาวะทุพพลภาพหรื อพิการ ประเทศไทยกําลัง
อยู่ในช่วงทดลองรู ปแบบการดูแลระยะยาวที่เหมาะสมกับประเทศไทย ปั จจุบนั มีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) เป็ นกลไกหลักในการสนับสนุนการดําเนินงานต่างๆ ในชุมชน โดย
มีเครื อข่ายสุขภาพในชุมชนที่สามารถสนับสนุนการดําเนินงาน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
อาสาสมัครดูแลผู้สงู อายุ (อผส.) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สงู อายุ ตลอดจนชมรมผู้สงู อายุที่มีการจัดตังในทุ
้ ก
พื ้นที่ เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุได้ รับการดูแลอย่างเหมาะสม รูปแบบระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สงู อายุ คือ
การใช้ โรงพยาบาลหรื อหน่วยบริการและใช้ ชมุ ชนเป็ นฐานในการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ อย่างไร
ก็ตามอาจมีข้อจํากัดในเรื่ องของนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิที่ยงั ไม่มีความชัดเจนในบางประเด็น เช่น จัดสรร
งบประมาณ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินหรื อความซํ ้าซ้ อนของบุคลากรในการดูแลระยะยาว และเป็ นการ
บริ การเชิงรับมากกว่าเชิงรุ ก ข้ อเสนอแนะควรศึกษาปั ญหาของการนํานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ แก้ ไข
ระเบียบกฎหมายให้ มีความชัดเจนและเน้ นการดูแลเชิงป้องกันมากกว่าการรักษาพยาบาล
คาสาคัญ: รูปแบบการดูแลระยะยาว, ความพิการ, ผู้สงู อายุ
1

khanittha94@gmail.com, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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Study of Long-Term Care Model for the Elderly in Japan and in Thailand
Kittawan Sarai1 *
ABSTRACT
The Study of Long-term care model for the elderly in Japan and in Thailand aimed to
study the long-term care model in foreign country and Thailand. At present, Japan has best
practice in long-term care services. This study, the founding that: Japan Long-Term Care
Insurance Act and Long-Term Care Insurance focus not only on health and social service
but also on condition of the target groups. A dependent elderly person will receive a variety
of services. If healthy elderly and able to rely on themselves, the services would focuses on
Prevention Measures and New Preventive Benefits (NPB) in order to raise awareness of the
importance of disease and pre-disease prevention so that the older people are not fall in
infirmity or disability. Thailand is in the process of framing a suitable long-term care model.
Currently, the National Health Security Fund, which cooperate between the National Health
Security Office (NHSO) and the Local Administration Organization (LAO) play a crucial role
in promote the community's operations, with support of community health networks such as
volunteer health services, voluntary care for the elderly, elderly care assistants, including the
elderly clubs that established in all areas in order to provide proper care for the elderly, by
using a hospital or service unit and using the community based as long-term care for the
elderly. However, there is limitation in implementation due to the restrictions of policies
which is unclear in some areas such as budget allocation, financial regulation, redundancy
of personnel in long-term care and it's more receptive services than proactive.
Recommendations should address the issue of policy implementation, revise legal
regulations to be clear and focus on preventive care rather than medical treatment.
Keywords: Long-term Care Model, Disability, Elderly

1

khanittha94@gmail.com, Faculty of Social Work and Social Welfare, Huachiew Chalermprakiet University
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บทนา
ปั จจุบนั ประชากรผู้สงู อายุทวั่ โลกได้ เพิ่มจํานวนมากขึ ้นเกือบร้ อยละ 12 ในปี ค.ศ. 2014
และคาด ว่าจะเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 21 ในปี ค.ศ. 2050 (UNDESA, Population Division, 2013) และ
หากปรี ยบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน ในปี 2558 ประเทศไทยมีสดั ส่วนผู้สงู อายุอยู่ในลําดับที่ 2
จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนในปั จจุบนั โดยมีสดั ส่วนถึงร้ อยละ 15.8 ซึง่ รองจากอันดับหนึ่ง คือ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีสดั ส่วนร้ อยละ 17.0 (กรมกิจการผู้สงู อายุ, 2558) สอดคล้ องกับสถานการณ์การ
สูงวัยของประชากรไทย ในปี 2558 ประชากรไทยมีจํานวน 65.1 ล้ านคน มีจํานวนประชากรอายุ 60 ปี
ขึ ้นไป 11 ล้ านคน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 16 ของประชากรทังหมด
้
(มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผู้สงู อายุ
ไทย, 2559)
จากการสํารวจการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สงู อายุจํานวน 6,394,022 คนในปี 2558 โดย
กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ร้ อยละ 79 (5 ล้ านคน) คือ ผู้สงู อายุกลุ่มติดสังคมที่ยงั ช่วยเหลือตนเอง
ผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้ และอีกร้ อยละ 21 (1.3 ล้ านคน) คือ ผู้สงู อายุที่อยู่ในภาวะพึง่ พิงหรื อ เรี ยกว่า
กลุ่มติดบ้ านเป็ นผู้สงู อายุที่เคลื่อนไหว ช่วยเหลือตนเองได้ บ้ าง และกลุ่มติดเตียงเป็ นผู้สงู อายุกลุ่มที่
เคลื่อนไหวไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ หรื อภาวะทุพพลภาพ ที่ต้องการการดูแลระยะยาว
(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2559) เมื่อเปรี ยบทียบภาวะทุพพลภาพในผู้สงู อายุ ระหว่างปี
พ.ศ. 2550 กับปี พ.ศ. 2554 พบว่า มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามอายุที่เพิ่มขึ ้น โดยผู้สงู อายุกลุม่ พึง่ ตนเองได้
(กลุม่ ติดสังคม) มีประมาณ ร้ อยละ 78 กลุม่ พึง่ ตนเองได้ บ้าง (กลุม่ ติดบ้ าน) มีร้อยละ 20 ขณะที่กลุ่ม
พึง่ พาผู้อื่น ไม่สามารถทํากิจกรรมด้ วยตนเอง (กลุม่ ติดเตียง) มีร้อยละ 2 และเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 15 ใน
ผู้สงู อายุที่มีอายุมากกว่า 80 ปี (ฐานิวฒ
ั นานนท์, 2559) จากสถิติดงั กล่าวทําให้ เห็นชัดจนว่า ประเทศ
ไทยยังคงมีผ้ สู งู อายุที่ต้องการการดูแล เป็ นจํานวนมาก สาเหตุที่ต้องกล่าวถึงประชากรผู้สงู อายุและ
ผู้สงู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง เนื่องจากประชากรผู้สงู อายุกลุ่มดังกล่าวมีภาวะทุพพลภาพ 1 ใน 4 ของ
ประชากรผู้สงู อายุไทย มีปัญหาสุขภาพที่เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถทํากิจกรรมตามที่เคยทําได้ มานานกว่า
6 เดือน ซึง่ ถือว่ามีปัญหาทุพพลภาพระยะยาว (สาสัตย์, 2555)
รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2547-2552 พบว่า ผู้สงู อายุมี
ความสูญเสียปี สขุ ภาวะเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักของความสูญเสียปี สขุ ภาวะ ได้ แก่ โรคหัวใจ
หลอดเลือด โรคมะเร็ ง รองลงมา ความผิดปกติทางการรับรู้ โรคระบบทางเดินหายใจและเบาหวาน ซึง่
โรคเรื อ้ รัง้ เหล่านี ้เป็ นสาเหตุนําไปสูภ่ าวะทุพพลภาพอย่างรวดเร็ว (โอภาสนันท์, 2557) กระบวนการชรา
ของผู้สงู อายุ โดยเฉพาะผู้สงู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ การปรับตัวต่อความ
พิการที่เกิดขึ ้นจึงเป็ นไปด้ วยความยากลําบาก เนื่องจากมิได้ เป็ นความพิการมาตังแต่
้ กําเนิด นอกจากนี ้
ยังมีปัจจัยภายนอก คือ การตอบสนองของบุคคลอื่น ชุมชน สังคมต่อคนพิ การก็ส่งผลกระทบต่อการ
ดํ า รงชี วิ ต และสภาพจิ ต ใจของผู้สูง อายุที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ความพิ ก ารที่ เ กิ ด ขึ น้ ภายหลัง ก่ อ ให้ เ กิ ด
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในด้ านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการประกอบอาชีพ
เศรษฐานะ สุขภาพ จิตใจและลักษณะทางสังคม
รัฐบาลไทยให้ ความสําคัญกับการแก้ ปัญหาผู้สงู อายุในด้ านต่างๆ เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุมีคณ
ุ ภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี แ ละป้อ งกัน ความพิ ก าร การดูแ ลผู้สูง อายุใ นประเทศไทยจึ ง มี ก ารพัฒ นาอย่ า งต่อ เนื่ อ ง
จนกระทั่ง เกิ ด การดูแ ลระยะยาวสํ า หรั บ ผู้สูง อายุ มี ก ารทํ า บัน ทึ ก ความร่ ว มมื อ เพื่ อ สนับ สนุน การ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่นในเรื่ องการจัดระบบดูแลระยะยาวด้ านสาธารณสุขสําหรับ
ผู้สงู อายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการในพื ้นที่ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริ หารส่วนตําบลแห่ง
ประเทศไทย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มุง่ เน้ นร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น สามารถจัดระบบการดูแลระยะยาวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เน้ นการบริ การด้ านการแพทย์เชิง
รุ กในพื ้นที่ โดยในปี พ.ศ. 2559 มีการบริ หารจัดการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สงู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง
จํานวน 100,000 ราย ครอบคลุมพื ้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ประมาณ 1,000 แห่งรวม
กรุงเทพมหานคร และเพิ่มเป้าหมายเป็ น 500,000 ราย (ร้ อยละ 50) ครอบคลุม 5,000 พื ้นที่ และเพิ่ม
เป็ น 1 ล้ าน (ร้ อยละ 100) ครอบคลุมทุกตําบลทัว่ ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2559)
สําหรับประเทศญี่ ปนมี
ุ่ การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวจนกลายเป็ นต้ นแบบการดูแล
ระยะยาว มีพระราชบัญญัติการประกันการดูแลระยะยาว (Long-Term Care Insurance Act)
ประกาศใช้ ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1997 ในปี ค.ศ. 2000 มีระบบการประกันการดูแลระยะยาว
(Long-Term Care Insurance) และมีการแก้ ไขกฎหมายในปี ค.ศ. 2005 เพื่อให้ ประชาชนทุกคนที่มี
ความจําเป็ นที่ต้องได้ รับการดูแลระยะยาวหรื อมีภาวะพึ่งพาได้ รับการดูแลอย่างหมาะสม รู ปแบบ
ประกันการดูแลระยะยาวของประเทศญี่ปนมี
ุ่ จุดเด่นที่มีความชัดเจนระหว่างสิทธิประโยชน์ที่จะได้ รับ
ค่าใช้ จ่ายที่ประชาชนต้ องจ่าย และบริ การที่มีความหลากหลาย และเน้ นทังการบริ
้
การเชิงป้องกันใน
ด้ านการส่งเสริ มสุขภาพและบริ การเชิงรับในรักษาทางการแพทย์ สําหรับประเทศไทยอยู่ในช่วงเริ่ มต้ น
ของการพัฒนารู ปแบบการดูแลระยะยาวที่เหมาะสม การศึกษาในครัง้ นี ้อาจเป็ นส่วนหนึ่งที่จะทําให้
เห็นรูปแบบการดูแลระยะยาวที่มีความชัดเจนมากขึ ้น และนําไปสูก่ ารพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาว
สําหรับผู้สงู อายุในประเทศไทยต่อไป
การดูแลระยะยาว
การดูแลระยะยาว เป็ นชุดบริ การสุขภาพส่วนบุคคลและบริ การทางสังคมที่จัดบริ การใน
ช่วงเวลายาวนานต่อเนื่องสําหรับบุคคลที่สญ
ู เสียหรื อไม่สามารถทําหน้ าที่บางอย่างได้ ซึ่งเป็ นผลมา
จากความพิการหรื อเงื่อนไขโรคเรื อ้ รัง (Kane and Kane, 1987, Judith, Kristine, & Sarah, 2010)
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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การดูแลระยะยาว จะทําให้ การทําหน้ าที่ของบุคคลในการดําเนินชีวิตประจํ าวันได้ อย่างปกติ ช่วย
แก้ ปัญหาการสูญเสียความสามารถทางด้ านร่างกายหรื อจิตใจ หรื อมีจดุ มุง่ หมายเพื่อการฟื น้ ฟู (Stone,
2006) โดยรู ปแบบการดูแลระยะยาวเป็ นการจัดบริ การทังอย่
้ างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เพื่อ
ทดแทนความต้ องการพื ้นฐานที่จะช่วยให้ บคุ คลที่สญ
ู เสียหรื อเสื่อมความสามารถให้ กระทําหน้ าที่ทาง
สังคม มีสขุ ภาพและความเป็ นอยู่ทางสังคมที่ดีที่สดุ เท่าที่ทําได้ เป็ นลักษณะของการดูแลอย่างต่อเนื่อง
และเชื่อมโยงกันระหว่างการดูแลในครอบครัว สถาบันและชุมชน โดยให้ มีการกระจายบริ การทังด้
้ าน
สุขภาพและสังคมไปถึงกลุ่มเป้าหมายให้ ได้ มากที่สุด (ยอดเพชร, 2549)เป้าหมายหลักของการดูแล
ระยะยาว คือ การดูแลสุขภาพตังแต่
้ ยงั มีสุขภาพดี และยืดเวลาของการมีสุขภาพดีให้ ยาวนานที่สุด
ส่งเสริ มศักยภาพและดูแลสุขภาพผู้สงู อายุที่เจ็บป่ วยเรื อ้ รังให้ หายหรื อทุเลาจากการเจ็บป่ วย และลด
ความพิการหรื อทุพพลภาพของผู้สงู อายุ
รูปแบบการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ ปุ่นมีการปฏิรูปการดูแลระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิ ดจากความกังวลเกี่ ยวกับ
ค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นซึง่ เป็ นสิ่งที่คกุ คามความยัง่ ยืนทางการเงินของระบบการประกันการดูและระยะยาว
ในประเทศญี่ปนุ่ ดังนันในปี
้
ค.ศ. 2005 จึงมีการแก้ ไขเพิ่มเติมบางส่วนของพระราชบัญ ญัติการประกัน
ระยะยาว เป้าหมายหลักของการปฏิรูปครัง้ นี ้ คือ เพื่อลดค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ เพื่อ
รับประกันความยัง่ ยืน พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทบทวนสิทธิประโยชน์ โดยการ
เปลี่ยนไปใช้ ระบบที่ม่งุ เน้ นมาตรการป้องกัน การจัดตังโครงการบริ
้
การใหม่ การยกระดับคุณภาพการ
ให้ บริ การ และการทบทวนภาระทางการเงินและการจัดการระบบ (Murakawa & Yasumura, 2011)
ประเทศญี่ปนให้
ุ่ ความสําคัญกับสิทธิประโยชน์การป้องกันรู ปแบบใหม่ (New Preventive Benefits)
หรื อเรี ยกย่อว่า “NPB” จัดให้ มีการตรวจสอบการดูแลรักษาขันตํ
้ ่า รายละเอียดการบริ การและการ
จัดการดูแลด้ วยจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยปรับปรุ งและสนับสนุนทักษะในการดํารงชี วิตอย่างเป็ นอิสระ
NPB มุ่งเน้ นให้ ตระหนักถึงความสําคัญของการเป็ นโรค ซึง่ เป็ นสาเหตุสําคัญของความพิการและการ
ทํางานที่ลดลงของประชากรที่มีอายุมากขึ ้น ระบุกลุ่มอาการไม่พึง ประสงค์สามารถป้องกันโรคเรื อ้ รัง
หรื อโรคที่ทําให้ เกิดภาวะทุพพลภาพได้ โดยสนับสนุนการใช้ บริ การดูแลรายวันและบริ การช่วยเหลือที่
บ้ าน (Fukawa, 2007) โดยท้ องถิ่นจะมีศนู ย์ดแู ลสุขภาพ ทําหน้ าที่ประเมินความต้ องการของบุคคลที่
ได้ รับการรับรองจากแพทย์ในระดับความต้ องการตํ่าสุด เพื่อให้ เกิดการสนับสนุนการดูแลสุขภาพที่
เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็ นกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้ มีภาวะพึ่งพิงสุขภาพแข็งแรง และบุคคลซึ่ง
อาจมีความต้ องการได้ รับการสนับสนุนในการดําเนินชีวิตประจําวันหรื อการดูแลระยะยาวจะได้ รับการ
สนับสนุนในระดับที่ 1-2 สิทธิประโยชน์สําหรับบุคคลเหล่านี ้ถูกจํากัด และถูกแทนที่ด้วยการแทรกแซง
โดยการส่งเสริ มสุขภาพในเชิงป้องกัน โดยส่วนใหญ่เป็ นกิจรรมการรับประทานอาหารและออกกําลัง
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กายในศูนย์เยาวชน (Murakawa & Yasumura, 2011) ผู้ที่ได้ รับการรับรองของ NPB สามารถใช้
บริ การดูแลชุมชนหรื อบริ การป้องกันเพื่อสนับสนุนให้ รักษาสภาพร่ างกายในปั จจุบนั ให้ นานที่สดุ เท่าที่
จะเป็ นไปได้ ขันตอนการใช้
้
บริ การเริ่ มจากผู้ใช้ บริ การจะยื่นความจํานงผ่านมาทางเทศบาล หลังจาก
นันผ่
้ านความคิดเห็นของแพทย์และมีการตรวจสอบและได้ รับการรับรอง บริ การและความต้ องการการ
ดูแ ลมี ก ารแยกประเภท แบ่ง กลุ่ม ระดับ การดูแลระยะยาว และระดับ การสนับ สนุน ในการดํา เนิ น
ชีวิตประจําวัน ผู้สงู อายุที่ต้องการการดูแลระยะยาว จะมีบริ การสิ่งอํานวยความสะดวก การบริ การที่
บ้ าน และการบริการในชุมชน ส่วนผู้สงู อายุที่ต้องการได้ รับการสนับสนุนในการดําเนินชีวิตประจําวัน มี
การบริ ก ารป้องกันการดูแลระยะยาว และการบริ การป้องกันการดูแลระยะยาวในชุมชน ผู้สูงอายุที่
ช่วยเหลือตนเองได้ และไม่เข้ าเกณฑ์การดูแลระยะยาวจะมีแผนการป้องกันสุขภาพ สนับสนุนให้ ชมุ ชน
มีการดูแลผู้สูงอายุ โดยได้ รับการสนับสนุนจากเทศบาล สังเกตได้ ว่า ประเทศญี่ ปุ่นมีการแบ่งกลุ่ม
เป้าหมายของผู้ใช้ บริ การอย่างชัดเจน รวมถึงสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ รับโดยให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายกํ าหนด และเป็ นรู ปแบบที่ให้ ความสําคัญกับการป้องกันการเกิดโรคและความพิการของ
ผู้สงู อายุ
ประเทศญี่ปนุ่ เน้ นแผนการป้องกันการดูแลระยะยาว ซึง่ ประกอบด้ วยบริการหลัก 2 ส่วน คือ 1)
การบริการป้องกันการดูและระยะยาว และ 2) บริ การในชุมชนเพื่อการป้องกันการดูแลระยะยาว ซึง่ แต่
ละประเภทบริการมีรายละเอียด ดังนี ้
1) การบริการป้องกันในการดูและระยะยาว
„ การป้องกันการดูแลระยะยาวแบบผู้ป่วยนอก
„ การป้องกันดูแลระยะยาวผู้ป่วยนอกที่ต้องการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
„ บริการเยี่ยมบ้ านเพื่อการป้องกันการดูแลระยะยาว
2) การบริการในชุมชนเพื่อการป้องกันการดูแลระยะยาว
„ การป้องกันการทําหน้ าที่ตา่ งๆ ในการดูแลระยะยาวของกลุม่ ย่อยที่บ้าน
„ การป้องกันการดูแลระยะยาวสําหรับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในชุมชน
สิทธิประโยชน์ที่ได้ รับการป้องกันและการดูแลระยะยาว
บริ การดูแลระยะยาวประกอบด้ วยสิทธิประโยชน์ในการป้องกันและสิทธิประโยชน์ในการดูแล
ระยะ ยาว ประโยชน์ที่ได้ รับการป้องกันจะมีให้ สําหรับผู้ที่จําแนกตามประเภทในระดับการสนับสนุนที่
1-2 ส่วนสิทธิประโยชน์การดูแลระยะยาวมีให้ สําหรับผู้ที่ต้องการการดูแลระยะยาวในระดับ 1-5 ซึง่ เป็ น
บุคคลติดเตียงหรื อ บุคคลที่ต้องการการดูและระยะยาว แสดงรายละเอียดดังนี ้ (Pfizer Health
Insurance Society, 2017)
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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บริการป้องกัน (ระดับ 1-2)
บริ การในระดับจังหวัด
„ บริการเยี่ยมบ้ าน ได้ แก่ การบริการป้องกันการช่วยเหลือที่บ้าน การบริการป้องกันอุบตั ิเหตุ
จากการอาบนํ ้า การป้องกันการดูแลทางการพยาบาลที่บ้าน การป้องกันฟื น้ ฟูที่บ้าน การป้องกันดูแลที่
บ้ านด้ านการจัดการและให้ คําแนะนําทางการแพทย์
„ บริการรายวัน ได้ แก่ การป้องกันบริการรายวันในการดูแลทางการพยาบาล และการป้องกัน
บริการรายวันในการฟื น้ ฟู
„ การบริการแบบพักชัว่ คราว ได้ แก่ การป้องกันการดูแลแบบพักชัว่ คราว การป้องกันการดูแล
ทางการแพทย์แบบพักชัว่ คราว การป้องกันการดูแลช่วยเหลือสําหรับการทํากิจวัตรประจําวันให้ กบั คน
ที่เข้ ารับการรักษาในสถานที่กําหนด การป้องกันการดูแลระยะยาวในการเช่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
และการขายอุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพื่อการป้องกัน
บริ การในระดับเทศบาล
การสนับสนุนการดูแลป้องกัน
„ การบริการดูแลป้องกันโดยเพื่อนบ้ าน ได้ แก่ การป้องกันเล็กน้ อย, การดูแลการทําหน้ าที่
ต่างๆ ในบ้ าน การป้องกันในช่วงกลางวันการดูแลรักษาพยาบาลสําหรับผู้ป่วยด้ วยโรคสมองเสื่อม และ
กลุม่ ดูแลป้องกันที่บ้านสําหรับผู้ป่วยด้ วยโรคสมองเสื่อม
บริ การในระดับอืน่ ๆ ได้ แก่ การปรับปรุงบ้ านเพื่อการดูแลป้องกัน
สิทธิประโยชน์บริการการดูแลระยะยาว (ระดับ 1-5)
บริ การในระดับจังหวัด
การบริการดูแลที่บ้าน
„ การบริการเยี่ยมบ้ าน ได้ แก่ การบริการช่วยเหลือที่บ้าน การบริการอาบนํ ้า การเยี่ยมบ้ าน
ดูแลทางการพยาบาล การเยี่ยมบ้ านเพื่อการฟื น้ ฟู การให้ คําแนะนําการจัดการทางการแพทย์ที่บ้าน
„ บริการรายวัน ได้ แก่ บริการรายวันในการดูแลทางการพยาบาล และบริการรายวันในการ
ฟื น้ ฟู
„ การบริการแบบพักชัว่ คราว ได้ แก่ การดูแลแบบพักชัว่ คราว การดูแลทางการแพทย์แบบพัก
ชัว่ คราว การดูแลช่วยเหลือสําหรับการทํากิจวัตรประจําวันให้ กบั คนที่เข้ ารับการรักษาในสถานที่
กําหนด การเช่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และการขายอุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์
การสนับสนุนที่บ้าน
„ การบริการสิง่ อํานวยความสะดวก ได้ แก่ ศูนย์ดแู ลสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สงู อายุ
สถานบริการสุขภาพสําหรับผู้สงู อายุ และสิง่ อํานวยความสะดวกทางการแพทย์
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บริ การในระดับเทศบาล
„ การบริการโดยเพื่อนบ้ าน ได้ แก่ การดูแลเล็กน้ อย, การดูแลการทําหน้ าที่ตา่ งๆ ในบ้ าน การ
เยี่ยมในช่วงเย็น การดูแลทางการพยาบาลในช่วงกลางวันสําหรับผู้ป่วยด้ วยโรคสมองเสื่อม กลุม่ ดูแลที่
บ้ านสําหรับผู้ป่วยด้ วยโรคสมองเสื่อม การดูแลโดยพื่อนบ้ านสําหรับการทํากิจวัตรประจําวันตามที่
กําหนดไว้ การดูแลโดย
เพื่อนบ้ านสําหรับคนที่เข้ ารับการรักษาในสถานบริการดูแลผู้สงู อายุ
บริ การในระดับอืน่ ๆ ได้ แก่ การปรับปรุงบ้ าน
บริ ก ารด้ า นการป้อ งกัน โรคเป็ น โครงการสนับ สนุน ในท้ อ งถิ่ น มี ก ารจัด ตัง้ ศูน ย์ บ ริ ก าร
สนับสนุนชุมชนเพื่อให้ การพยาบาลและการดูแลป้องกันภายใต้ โครงการประกันการดูแลระยะยาว
โครงการมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันและการสนับสนุนการดูแลระยะยาว ศูนย์บริ การสนับสนุนชุมชนอยู่
ภายใต้ ความรับผิดชอบของเทศบาล ประเทศญี่ ปุ่นไม่ได้ ใช้ กรอบการทํ างานเพียงระบบเดียวแต่มี
การบูรณาการในหลายภาคส่วน การประกันการดูแลระยะยาว (Long-Term Care Insurance) หรื อ
เรี ยกย่อว่า “LTCI” มีระบบประกันสุขภาพ การช่วยเหลือสาธารณะ และการป้องกันความพิการเป็ น
ระบบแยกต่างหาก แต่มีการประสานงานอย่างเหมาะสม ท่ามกลางทรัพยากรที่มีอย่างจํากัด ดังนันจึ
้ ง
มีระบบบูรณาการการดูแลของชุมชน และได้ รับการแก้ ไขพระราชบัญญัติการประกันการดูแลระยะยาว
ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2012 ระบบนี ้มีการดูแลผู้สงู อายุเป็ นศูนย์กลางที่บ้านและการดูแลสุขภาพและ
การดูแลระยะยาว โดยมีการประสานงานแบบบูรณาการกับศูนย์การดูแลของชุมชน (Hayashi, 2015)
ในปี ค.ศ. 2014 รัฐบาลญี่ปนได้
ุ่ แก้ ไขกฎหมายเพื่อให้ เกิด “ระบบการดูแลในพืน้ ทีแ่ บบบูรณาการ” เพื่อ
ส่งเสริ มให้ ผ้ สู งู อายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพาได้ รับบริ การที่เหมาะสมในพื ้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่มาแต่ดงเดิ
ั้ ม
โดยออกแบบให้ ผ้ สู งู อายุสามารถเข้ าถึงบริ การได้ ภายใน 30 นาที ทังบริ
้ การการรักษาพยาบาล บริ การ
การดูแล บริ การด้ านที่อยู่อาศัย และบริ การการสนับสนุนการใช้ ชีวิ ตประจําวัน โดยให้ รัฐบาลระดับ
จั ง หวั ด หรื อ รั ฐ บาลระดับ ท้ องถิ่ น เป็ นหลัก ในการดํ า เนิ น การโดยคํ า นึ ง ถึ ง ความต้ องการและ
ลักษณะเฉพาะของพื ้นที่ สิ่งที่รัฐบาลทังสองระดั
้
บจะต้ องดําเนินการ เช่น ส่งเสริ มให้ เกิดการพยาบาล
และการดูแลที่เชื่อมโยงกันในที่อยู่อาศัยของผู้สงู อายุ ส่งเสริ มมาตรการรองรับผู้ป่วยความจําเสื่อม
ส่งเสริ มให้ เกิดการประชุมการดูแลในระดับพื ้นที่ และส่งเสริ มให้ มีบริ การสนับสนุนการการดําเนิน
ชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ ้น (วิราภรณ์ โพธิศิริ และคณะ, 2559)
รูปแบบการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) (2559) กล่าวถึง ความเป็ นมาของนโยบาย
ระบบการดูแลระยะยาว ส่วนหนึ่งเป็ นแรงผลักดันที่เกิดขึ ้นจากเวทีสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติ ครัง้ ที่ 2 ปี
พ.ศ. 2552 ซึ่งได้ มีการบรรจุวาระ การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สงู อายุที่อยู่ในภาวะ
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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พึ่งพิงในการประชุมและเป็ นมติสมัชชา โดยมีมติร่วมกันในสาระสําคัญ คือ ให้ รัฐมีหน้ าที่จดั การดูแล
ผู้สงู อายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยใช้ ครอบครัวและชุมชนเป็ นฐานหลัก และคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ
ให้ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อขับเคลื่อนมติสู่
การปฏิบตั ิ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553 ภายหลังต่อมาในขณะที่แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
การดูแ ลระยะยาวสํ า หรั บ ผู้สูง อายุที่ อ ยู่ใ นภาวะพึ่ ง พิ ง ที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการผู้สงู อายุแห่งชาติ รวมถึงนโยบายพัฒนาระบบการดูแล
ระยะยาวสําหรับผู้สงู อายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ในระดับตําบลของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ล้ วนเป็ นความพยายามที่จะพัฒนาระบบเพื่อไปสนับสนุนครอบครัวให้ มีศกั ยภาพใน
การดูแลเพิ่มขึ ้นและเอื ้อให้ ผ้ สู งู อายุได้ อาศัยในบ้ านตนเองในชุมชน
การออกแบบการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สงู อายุที่อยูใ่ นภาวะพึง่ พิง ดังนี ้
1. เน้ นการบูรณาการด้ านบริ การสาธารณสุขและบริ การด้ านสังคมในระดับพื ้นที่ (ตําบล/
หมูบ่ ้ าน/ครอบครัว)
2. คํานึงถึงความยัง่ ยืนและเป็ นไปได้ ของงบประมาณระยะยาวในอนาคต
3. สนับสนุนการมีสว่ นร่วมโดยให้ อปท. (เทศบาล/อบต.) เป็ นเจ้ าภาพหลักในการบริหาร
ระบบภายใต้ การสนับสนุนของเครื อข่ายหน่วยงานบริการปฐมภูมิในพื ้นที่
4. พัฒนาและขยายระบบบริ การดูแลระยะยาวด้ านสาธารณสุขสําหรับผู้สงู อายุที่มีภาวะ
พึง่ พิงในพื ้นที่ โดยมีผ้ จู ดั การระบบการดูแลระยะยาวด้ านสาธารณสุข เช่น พยาบาล นักกายภาพบําบัด
นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สงู อายุที่ผา่ นการฝึ กอบรมและขึ ้นทะเบียนดูแลผู้สงู อายุ
ที่มีภาวะพึง่ พิงเชิงรุกในพื ้นที่อย่างน้ อย 1 คน ต่อผู้ที่อยู่ในภาวะพึง่ พิงในทุกกลุม่ วัย 5-10 คน โดยได้ รับ
ค่าตอบแทนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ดําเนินงานอยู่แล้ วภายใต้ การบริ หารขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) ปั จจุบนั อปท.บางแห่งไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ กบั บุคลากรใน
พื ้นที่ได้ เนื่องจากมีข้อจํากัดเรื่ องระเบียบการเบิกจ่ายของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
ความซํ ้าซ้ อนของบุคลากรในการดูแลระยะยาวบางคนเป็ นเจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
และเป็ นผู้ดแู ลผู้สงู อายุซึ่งได้ รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขและยังได้ รับเงินการดูแลระยะ
ยาวจาก อปท. ซึ่งเป็ นการเบิกจ่ายเงินซํ ้าซ้ อน จึงอยู่ในขัน้ ตอนการแก้ ไขกฎระเบียบให้ ชั ดเจนและ
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน การดําเนินงานในชุมชนมีเครื อข่ายสุขภาพในชุมชนที่สามารถสนับสนุน
การดําเนินงาน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สงู อายุ (อผส.) ผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สงู อายุ ตลอดจนชมรมผู้สงู อายุที่มีการจัดตังในทุ
้ กพื ้นที่ เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุได้ รับการดูแลอย่างเหมาะสม
ทางเลือกของรู ปแบบการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สงู อายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่เหมาะสมกับการนํามา
ปรับใช้ กบั สังคมไทย จึงมี 2 แนวทางเลือก ได้ แก่
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

1. การใช้ โรงพยาบาลหรื อหน่วยบริการเป็ นฐาน ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขที่คอ่ นข้ างมี
ประสิทธิ ภาพ และเป็ นเครื อข่ายขนาดใหญ่ แต่การดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงต้ องบูรณาการด้ าน
สาธารณสุขและสังคมเข้ าด้ วยกัน ถ้ าเริ่มด้ วยแนวทางนี ้ โอกาสที่จะบูรณาการในระยะยาวจะทําได้ ยาก
และต้ องลงทุนสร้ างระบบการดูแลระยะยาวที่มีค่าใช้ จ่ายจํานวนมากทําให้ เกิดภาระทางด้ านการเงิน
ซึง่ ใช้ งบประมาณ 146,000 บาทต่อคนต่อปี ซึง่ เกินกําลังงบประมาณที่รัฐบาลจะจัดการได้
2. การใช้ ชุมชนเป็ นฐาน ผู้สงู อายุติดบ้ านติดเตียงส่วนใหญ่อยู่ในชุมชน ในครอบครัวใน
ท้ องถิ่น จึงสามารถใช้ อปท. เป็ นกลไกในการจัดการและเป็ นเครื่ องมือในการดําเนินงานด้ านสุขภาพ
ซึง่ ในระยะแรกอาจทํางานค่อนข้ างยากเพราะยังเป็ นงานใหม่สําหรับ อปท. ระบบสนับสนุนและระบบ
ตรวจสอบ โดยทางเลือกนี ้จะมีค่าใช้ จ่ายประมาณ 16,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งอยู่ในวิสยั ที่รัฐบาล
สามารถบริหารจัดการได้ โดยมีคา่ ใช้ จ่ายตํ่ากว่าทางเลือกที่หนึง่ ถึง 10 เท่า
คณะกรรมการหลัก ประกัน สุขภาพแห่ ง ชาติจึง มีมติให้ จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้
ท้ องถิ่ นเป็ นฐาน ภายใต้ การสนับสนุนของหน่วยบริ การ โดยเฉพาะของกระทรวงสาธารณสุข เป็ น
การบูรณาการการจัดบริ การสาธารณสุขกับบริ การทางสังคมเข้ าด้ วยกัน พร้ อมทังได้
้ ออกแบบระบบให้
มีความยืดหยุ่นและเอื ้อต่อการบูรณาการในพื ้นที่ โดยคํานึงถึงความเป็ นไปได้ ทางการเงินและความ
ยัง่ ยืนในระยะยาว ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลมีนโยบายสําคัญที่ม่งุ เน้ นการดูแลผู้สงู อายุที่มีภาวะพึง่ พิง
ทังกลุ
้ ม่ ติดบ้ านและกลุม่ ติดเตียง ได้ รับการดูแลอย่างเหมาะสมไม่เป็ นภาระแก่ครอบครัวมากเกินไป จึง
ได้ สนับสนุนงบประมาณเพิ่ มเติมจากงบเหมาจ่ายรายหัวปกติในระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
จํานวน 600,000,000 บาท ให้ แก่ สปสช. เพื่อบริหารจัดการให้ ผ้ สู งู อายุที่มีภาวะพึง่ พิง ดังนี ้
1) บริการด้ านการแพทย์ เช่น บริ การตรวจคัดกรอง ประเมินความต้ องการดูแล บริ การเยี่ยม
บ้ าน บริ ก ารสร้ างเสริ มสุขภาพและป้องกันโรค บริ การกายภาพบําบัด บริ การกิ จกรรมบําบัด และ
อุปกรณ์ เครื่ องช่วยทางการแพทย์ ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริ การดูแลระยะยาวสําหรับ
ผู้สงู อายุที่มีภาวะพึง่ พิง หรื อ สปสช. กําหนด
2) บริ การด้ านสังคม เช่น บริ การช่วยเหลืองานบ้ าน การปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน บริ การ
อุปกรณ์ช่วยเหลือทางสังคม กิจกรรมนอกบ้ าน และบริ การอื่นๆ เพื่อให้ การดําเนินงานระบบดูแลระยะ
ยาวเป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาล ได้ มีการลงนามบันทึกความร่ วมมือของ 4 หน่วยงาน ได้ แก่
กระทรวงสาธารณสุข สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่ง
ประเทศไทย และสปสช. เพื่อสนับสนุนให้ อปท. สามารถจัดระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สงู อายุที่
มีภาวะพึ่งพิงในความรั บผิดชอบได้ นอกจากนัน้ ได้ มีการจัดทําข้ อตกลงการดําเนินงานร่ วมมือกัน
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสปสช. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและงบประมาณให้ หน่วยบริ การ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทย มีการแบ่งกลุม่ ผู้สงู อายุเป็ น 3
กลุ่มคือ 1) ช่วยเหลือตนเองได้ น้อย/ไม่ได้ เลย ต้ องการความช่วยเหลือ 100% 2) ช่วยเหลือตนเองได้
ปานกลางต้ องการความช่วยเหลือบางส่วน และ 3) ช่วยเหลือตนเองได้ ดีไม่ต้องการความช่วยเหลือ ซึง่
ในกลุม่ ที่ 1 จะจัดอยูใ่ นกลุม่ ชุดบริการดูแลระยะยาว ส่วนกลุม่ ที่ 2 และกลุม่ ที่ 3 อยูใ่ นชุดบริการป้องกัน
และไม่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้ 1) ชุดบริ การป้องกัน มีบริ การป้องกันการดูแลระยะยาว
ได้ แก่ การป้องกันการดูแลระยะยาวแบบผู้ป่วยนอก การป้องกันการดูแลระยะยาวแบบผู้ป่วยนอก การ
บริ การเยี่ยมบ้ านสําหรับการป้องกันการดูแลระยะยาว การบริ การในชุมชน ศูนย์อเนกประสงค์ บริ การ
ป้องกันในผู้ป่วยสมองเสื่อม โครงการป้องการการดูแลระยะยาว กิจกรรมชุมชนที่ผ้ สู งู อายุมีบทบาทใน
ชุมชน ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตและส่งเสริ มอาชีพผู้สงู อายุ และวัด 2) ชุดบริ การดูแลระยะยาว ได้ แก่
บริการในสถานบริการ สถานบริบาล การดูแลประคับประคอง การดูแลชัว่ คราว บริการที่บ้าน การเยี่ยม
บ้ านการดูแลระยะยาว การเยี่ยมบ้ านสําหรักการพยาบาล/การฟื น้ ฟูสมรรถภาพ การดูแลที่บ้าน บริ การ
ในชุมชน ศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพ ศูนย์ดแู ลกลางวัน ศูนย์อเนกประสงค์/โรงเรี ยนผู้สงู อายุ/ศูนย์พฒ
ั นา
คุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ ฯลฯ
บทบาทหน้ าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้ อง
1) สปสช. กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานส่วนกลาง จัดทํากรอบแนวทาง ประกาศ
ระเบียบ จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนด้ านข้ อมูลวิชาการ องค์ความรู้ และเครื่ องมือต่างๆ กําหนดชุด
สิทธิประโยชน์และเกณฑ์การได้ รับ พัฒนาระบบข้ อมูลเพื่อนําไปใช้ ใน การวางแผนและบริ หารจัดการ
ระบบการดูแลระยะยาว ติดตามและประเมินผลการศึกษาและพัฒนาขยายผล
2) หน่วยบริ การปฐมภูมิ จัดบริ การ/บริ หารการจัดบริ การ ตรวจคัดกรอง ตรวจประเมินความ
ต้ องการดูแลผู้สงู อายุ การวางแผนการดูแลโดยสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงกิจกรรมบริ การตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ จัดทําฐานข้ อมูล สนับสนุนงบประมาณ ดําเนินกิจกรรมบริ การตามชุดสิทธิประโยชน์การ
ดูแลระยะยาว แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยบริ การ หน่วยบริ หารจัดการ อปท. อสม. อผส. รวมถึง
สมาคม ชมรม เครื อข่ายภาคประชาชนร่วมจัดบริการ
3) เครื อข่ายหน่วยบริ การปฐมภูมิ เป็ นหน่วยบริ การที่เป็ นจุดเชื่อมต่อจากชุมชนเข้ าสู่ระบบ
บริ การสาธารณสุขร่ วมกับโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์บริ การดูแลระยะยาวมีจดั บริ การเชิงรุ ก / บริ หาร
การจัดบริ การตรวจคัดกรอง ตรวจประเมินความต้ องการดูแลผู้สงู อายุ การวางแผนการดูแล จัด
กิจกรรมบริการตามชุดสิทธิประโยชน์
4) อปท. มีบทบาทหลักในการดําเนินงานและบริ หารจัดการระบบบริ การ ดูแลระยะยาวด้ าน
สาธารณสุขภายใต้ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้ องถิ่ นหรื อพืน้ ที่
เน้ นการจัดบริ การด้ าน
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สาธารณสุข โดยบูรณาการกับการบริ การด้ านสวัสดิการสังคม จึงมีบทบาทโดยตรงในการสนับสนุนให้
เกิดระบบสวัสดิการสังคมให้ แก่ผ้ สู งู อายุที่มีภาวะพึง่ พิง
บทสรุ ป
ความพิการมีความเกี่ยวข้ องกับการเข้ าสู่วยั ชราเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่ างกาย
ความเสื่อมถอย ทรุ ดโทรม และโรคเรื อ้ รังต่างๆ ทําให้ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองหรื อไม่สามารถทํา
กิจวัตรประจําวันได้ ด้วยตนเอง และยิ่งนานวันกลุม่ อาการของโรคยิ่งทวีความรุ นแรงขึ ้น ทําให้ ผ้ สู ู งอายุ
บางคนมีภาวะทุพพลภาพหรื อกลายเป็ นคนพิการ รู ปแบบการดูแลระยะยาวมีส่วนสําคัญในการลด
ความพิการหรื อชะลอความรุ นแรงของโรคที่เกิดขึ ้น การดูแลระยะยาวช่วยให้ ผ้ สู งู อายุหรื อคนพิการทํา
กิจวัตรประจําวันได้ อย่างปกติ ช่วยแก้ ปัญหาการสูญเสียความสามารถทางด้ านร่างกายหรื อจิตใจ หรื อ
ทําให้ เกิดการฟื น้ ฟูทางด้ านร่างกายและจิตใจ
จากการศึกษารู ปแบบการดูแลระยะยาวในญี่ปนุ่ พบว่า ประเด็นสําคัญในการพัฒนารู ปแบบ
การดูแลระยะยาวของญี่ปนุ่ มี 4 ประการ คือ 1) การมีกฎหมายพระราชบัญญัติการประกันดูแลระยะ
ยาวเป็ นตัวขับเคลื่อนให้ ทกุ หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด 2) มีระบบ
การประกันการดูแลระยะยาวที่ได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดรับกับกฎหมายพระราชบัญญัติ
การประกัน ดูแ ลระยะยาว ทํ า ให้ เ กิ ด ความเป็ น รู ปธรรมในระบบการดูแ ลระยะยาวทัง้ ในส่ว นของ
นโยบาย การบริ หาร กฎหมาย ผู้ปฏิบตั ิงาน และผู้ได้ รับ ผลประโยชน์ 3) การบริ การมีความเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย มีการแบ่งประเภทอย่างชัดเจนระหว่างผู้สงู อายุที่มีสขุ ภาพแข็งแรงไม่เข้ าเกณฑ์การ
ดูแลระยะยาว ผู้สูงอายุที่ต้องการได้ รับการสนับสนุนการดํารงชีวิตประจําวันเนื่องจากอาจมีความ
ยากลําบากบางประการ และผู้สงู อายุที่ต้องการการดูแลระยะยาว อาทิ ผู้สงู อายุที่มีสขุ ภาพแข็งแรงไม่
เข้ าเกณฑ์ การดูและระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการได้ รับการสนับสนุนจะได้ รับบริ การสุขภาพเชิง
ป้องกัน การส่งเสริ มสุขภาพในรู ปแบบต่างๆ ภายใต้ สิทธิประโยชน์การป้องกันรู ปแบบใหม่ม่งุ เน้ นการ
ป้องกันการเป็ นโรคและความพิก ารหรื อภาวะทุพพลภาพ ส่วนผู้สงู อายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และมี
ความต้ องการการดูแลระยะยาวจะได้ รับการบริ การดูแลระยะยาวเต็มรูปแบบและบริ การที่หลากหลาย
4) ระบบการเงินเป็ นไปตามกฎหมายและระบบการประกันการดูแลระยะยาว ซึ่งชัดเจนในด้ านการ
จ่ายเงินที่มีความยุติธรรมตามชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละฐานเงินเดือนของบุคคล
รู ปแบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทย มีประเด็นสําคัญจากการศึกษา ดังนี ้ 1) ยังไม่มี
กฎหมายรองรับการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สงู อายุหรื อบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง มีเพียงพระราชบัญญัติ
ผู้สงู อายุ พ.ศ. 2546 ซึง่ เป็ นกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์โดยทัว่ ไปของผู้สงู อายุไม่ได้ เน้ นการดูแล
ระยะยาวโดยเฉพาะ 2) ระบบการดูแลระยะยาวอยู่ในช่วงเริ่ มต้ นของการดําเนินการเพื่อค้ นหาการดูแล
ระยะยาวที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย ถึงแม้ มีการลงนามบันทึกความร่ วมมือ แต่อาจมีข้อจํากัดใน
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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เรื่ องของนโยบายสู่การปฏิบตั ิที่ยงั ไม่มีความชัดเจนในบางประเด็น เช่น สปสช. จัดสรรงบประมาณให้
อปท. แต่ อปท.ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ กบั บุคลากรในพื ้นที่ได้ เนื่องจากข้ อจํากัดเรื่ องระเบียบ
การเบิกจ่ายเงิน หรื อความซํ ้าซ้ อนของบุคลากรในการดูแลระยะยาว เป็ นต้ น 3) การบริ การการดูแล
ระยะยาวของประเทศไทยเน้ นการบริ ก ารตังรั
้ บ คือ การดูแลระยะยาวสําหรับผู้สงู อายุหรื อบุคคลที่มี
ภาวะพึง่ พิงในด้ านการรักษาพยาบาลมากกว่าการบริการเชิงรุก คือ การป้องกันสุขภาพ มีการแบ่งกลุม่
เป้าหมายเป็ นกลุม่ ติดสังคม กลุม่ ติดบ้ าน และกลุม่ ติดเตียง แต่ยงั ไม่มีความชัดเจนในแง่ของการปฏิบตั ิ
และความต่อเนื่ องของบริ การที่ได้ รับ 4) งบประมาณจํากัดในการพัฒนาเนื่องจากเป็ นประเทศกําลัง
พัฒนาและประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีฐานะยากจน
ข้ อเสนอแนะ
ประเทศไทยควรมีกฎหมายรองรับการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สงู อายุ หลักสูตรการดูแลระยะ
ยาวและมาตรฐานผู้ดแู ล ควรมีการศึกษาปั ญหาการนํานโยบายสู่ การปฏิบตั ิในเชิงลึก เพื่อนําไปสู่การ
แก้ ไขปั ญหาต่างๆ เช่น ระเบียบที่ไม่เอื ้อต่อการปฏิบตั ิงาน การเบิกจ่ายค่าตอบแทนซํ ้าซ้ อน และบริ การ
การดูแลระยะยาวเมื่อมีการแบ่งกลุ่มที่ชดั เจนแล้ ว ควรมีกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มเป้าหมายแต่
ละกลุม่ และไม่เน้ นเพียงการรักษาพยาบาลและการฟื น้ ฟูแต่ควรเน้ นการดูแลเชิงป้องกันสุขภาพ ซึง่ ควร
มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง แบ่งบทบาทหน้ าที่การปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน โดยให้ ชมุ ชนมีส่วนร่ วม
ในการดูแลระยะยาว เพื่อลดงบประมาณและเกิดความยัง่ ยืนในการบริ หารจัดการการดูแลระยะยาวใน
อนาคตต่อไป
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แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช1*
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปั ญหาการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยิน และ 2) นาเสนอแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยิน การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Methodology) ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ ยินที่กาลังศึกษาอยู่ที่ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสงขลาที่
ลงทะเบียนเรี ยนในปี การศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้ น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 12 คน ผู้บริ หาร และครู ผ้ สู อนคนพิการ จานวน 8 คน เก็บข้ อมูลด้ วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
(Indepth Interview) วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) และการจัดสนทนากลุม่
(Focus Group Discussion) จานวน 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีการจับใจความสาคัญและสร้ างข้ อสรุป
ร่วมกัน
ผลการศึกษาพบว่า
1) สภาพและปั ญหาการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ ยิ น พบว่ า 1) ด้ านหลักสูตร ปั จจุบันใช้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 และสาระการเรี ยนรู้ 5 สาระ ส่วนปั ญหาหลักสูตรไม่มีความยืดหยุ่น 2) ด้ านกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้ สอนตามแผนการสอนรายวิชาต่างๆ ที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร 1 วิชา จะเรี ยน 3 สัปดาห์ ส่วน
ปั ญหา คือ การสื่อสาร และความสามารถทางภาษาไทย อ่าน-เขียนต่า 3) ด้ านสื่อการสอน มีหนังเสือเรี ยน
และแผ่นซีดี ส่วนปั ญหา คือ มีสื่อไม่เพียงพอ และไม่เหมาะกันคนพิการแต่ละประเภท 4) ด้ านการวัดผล
และประเมินผล เหมือนนักเรี ยนทัว่ ไป ส่วนปั ญหา คือ นักเรี ยนทาคะแนนได้ น้ อย เพราะอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้
2) แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยิน
ประกอบด้ วย 1) ด้ านหลักสูตร ควรมีนาหลักสูตรแกนกลางของ กศน. มาวิเคราะห์ แยกย่อยออกมาเป็ น
หลักสูตรเฉพาะความพิการ มีกลุม่ รายวิชาเลือกตามประเภทความพิการที่เหมาะสม การเลือกรายวิชาเลือก
บังคับให้ เหมาะกับประเภทความพิการ และตามความชอบของเด็ก ควรมีค่มู ือหรื อเอกสารประกอบการจัด
หลักสูตรสาหรั บนักศึกษาที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยิน ควรมีการประชุมและพัฒนาหลักสูตรตาม
1
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ประเภทความพิการอย่างสม่าเสมอ ควรมีการติดตามการใช้ หลักสูตร ประเมินผลหลักสูตร ควรมีการจัดทา
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) อย่างต่อเนื่อง และจัดทาแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) ควรมีหลักสูตรเฉพาะความพิการ หลักสูตร
เฉพาะส าหรั บนักเรี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางการได้ ยิ น และหลักสูตรควรมี ความยื ดหยุ่น 2) ด้ าน
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ควรมีการอบรมเรื่ องวิธีการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ ยินให้ แก่ครูสอน
คนพิการ และผู้ที่เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ ควรจัดให้ มีการจ้ างล่ามภาษามือมาช่วยแปลใน
ห้ องเรี ยน และกิจกรรมการเรี ยนการสอนตลอดหลักสูตร และควรจัดให้ มีผ้ ชู ่วยในการทบทวนบทเรี ยนให้
คาปรึกษา และแนะนาการทารายงาน หรื อการทาการบ้ าน เป็ นที่ปรึกษาด้ านภาษาไทย ทังการอ่
้
านและการ
เขียน
3) ด้ านสื่อการสอน ควรมีสื่อการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน ควรมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับการทาสื่อประกอบการเรี ยนการสอน และการอบรมให้ ความรู้ ใน
การผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ สื่อในการจัดการเรี ยนการสอน 4) ด้ านการวัดผล และประเมินผล ควรมีหลายวิธี
สอดคล้ องกับศักยภาพของนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน ควรมีการปรับเครื่ องมือในการประเมินผล
ให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการได้ ยิน ควรมีการประเมิน
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักเรี ยนพิการแต่ละประเภท ควรมีการประเมินตามพัฒนาการของเด็กแต่ละคน
และควรมีความยืดหยุน่ เพิ่มเวลาในการทาแบบทดสอบ และเวลาในการทางานให้ นกั ศึกษาพิการมากขึ ้นกว่า
ปกติ
คาสาคัญ : แนวทางการจัดการศึกษา, การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน, บกพร่องทางการได้ ยิน
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A Proposed Guideline for Provision of Non-formal Education for
Students with Hearing Impairments
Sophon Chaiwatthanakunwanich1
ABSTRACT
This research aims to 1) To study challenges and issues of methods to manage nonformal education for student with hearing impairments 2) Present alternative solutions a proposed
guideline for provision of non-formal education for students with hearing impairments ; and to
utilize the information in the methods to manage non-formal education for students with hearing
impairments. This research utilizes a qualitative methodology. All information was gathered from
twelve students study group who face hearing challenges at Songkhla non-formal education
centre. Students were registered in primary level, junior high and high school level of the school
calendar year 2015. The researcher also conducted an in-depth interview with 8 teachers and
administrative staffs. The researcher also analysed interview information as well as analytic
induction along with an organized Focus Group Discussion 10 participants.
The research results found that
1) the current status and problems of non-formal education for hearing impaired
students were 1) The curriculum, today, we used the non-formal education of basic
education curriculum in 2008, which contains 5 main contents, and the curriculum is
not flexible. 2) The learning process. Teaching according to lesson plans set a course
will be taught in 3 weeks, the problem is the low quality of communication and Thai
language in reading – writing. 3) Teaching Media, the schools have books and CDs.
The problem is that there is not enough and not suitable for each particular disabled
type. 4) Measurement and Evaluation, it took like a general student, the problem is that
the student got the low score because he cannot read – write properly.
2) Non-formal education management guidelines for hearing impaired students
consisted of 1) curriculum should include the core curriculum of the Office of the NonFormal and Informal Education to be analyzed into disability-specific curriculum.
There is a select group of courses based on the type of disability that is appropriate.
Selection of elective courses be selected to suit the type of disability and the preferred
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of children. There should be had a guide or course materials for students with hearing
impairments. There should be regular meetings and course development following the
type of disability. The using of the course should be tracked, evaluated. It should
consistency developed Individualized Education Program (IEP) and the school should
develop the Individual Implementation Plan (IIP). The school should have specific
courses for disabled people i.e. the specific courses for students with hearing
impairment. In addition, the course should be flexible. 2) The learning process, the
school should continuously and consistency train on how to teach children with
hearing impairments to teachers who teach the disabled students, and care takers.
Moreover, the school should support sign language interpreter to help translate in the
classroom and teaching activities throughout the course, and should provide an
assistant to review the course lessons, recommend reporting, do homework, consult
reading – writing Thai language. 3) Teaching Media, the school should have
appropriate media for students with hearing impairment, the school should prepare
the budget for teaching media and train teachers in terms of produce the media and
adapting the media in the teaching course. 4) Measurement and evaluation, the
school should do it in several ways which is consistent with the potential of students
with hearing impairments for example adapting tools to suit the potential of students
with hearing impairments. Moreover, the school should evaluate the desirable
characteristics of hearing impaired students. The school should assess according to
the development of each child with flexibility for example adding more time to
complete the quiz, doing more job for disabled students, and pushing policy
proposals.
Keyword : a proposed guideline for provision, on-formal education, hearing impairment
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การศึกษา เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาคน พัฒนาชาติ ซึง่ การให้ การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ จะ
ช่วยพัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ภาพดี กล่าวคือ เป็ นทังคนเก่
้
งและคนดี ดังคากล่าวของ จอห์น ดิวอี ้ (John Dewey)
จากสานักก้ าวหน้ านิยม (Progressivism) ให้ ความหมายการศึกษาไว้ วา่ “การศึกษาคือความเจริ ญงอกงาม
(Educations in Growth)” ซึง่ ความเจริ ญงอกงามที่นี ้มิใช่เป็ นเพียงเครื่ องมือไปสูจ่ ดุ หมายปลายทางอย่าง
อื่นใดแต่เป็ นไปเพื่อความเจริ ญงอกงามของชีวิตมนุษย์ นอกจากการศึกษาจะเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา
คนทัว่ ไปแล้ ว คนพิการที่ถือได้ วา่ เป็ นชนกลุม่ น้ อยที่ด้อยโอกาสทางสังคมจึงจาเป็ นที่จะต้ องได้ รับการศึกษา
เพื่อให้ พวกเขาสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ เช่นเดียวกับคนทัว่ ไปในสังคมซึ่งการศึกษาถือว่าเป็ นสิทธิ
มนุษยชนขันพื
้ ้นฐานที่คนพิการทุกคนควรจะได้ รับโดยมีสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศที่มีผลต่อประเทศไทย
และก่อให้ เกิดพันธกรณีทางกฎหมายต่อประเทศไทยหลายฉบับ ได้ แก่ 1) กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 ที่กล่าวถึงสิทธิ ทางการศึกษา ในข้ อ 13 และข้ อ 14 2)
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 กล่าวถึงสิทธิของเด็กพิการและสิทธิทางการศึกษาของเด็กในข้ อ 23,
28 และ 29 3) อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (CRPD) ซึง่ เป็ นอนุสญ
ั ญาที่ทาให้ สิทธิมนุษยชนสาหรับคนพิการมีผลเป็ นรูปธรรมและชัดเจน
มากยิ่งขึ ้น อนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ประเทศไทยได้ ให้ สตั ยาบันเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และมีผลบังคับ
ใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551 อนุสญ
ั ญาฉบับดังกล่าวมีเนื ้อหาสาระในเรื่ องการส่งเสริ มคุ้มครอง
และประกันให้ คนพิการได้ รับสิทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขันพื
้ ้นฐานอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันและส่งเสริ ม
การเคารพศักดิ์ศรี ที่มีมาแต่กาเนิด และมีการนาแนวคิดเกี่ยวกับโมเดลหรื อรู ปแบบระบบทางสังคม (Social
Model) มาใช้ ในการกาหนดนิยามของ คาว่า “คนพิการ” กล่าวคือ มองว่าความพิการไม่ได้ เกิดจากความ
บกพร่ องจากปั จจัยภายในของคนพิการเท่านัน้ แต่ความพิการเกิดจากคนพิการไม่สามารถมีปฏิสมั พันธ์
หรื อมีอปุ สรรคกับสิง่ แวดล้ อมซึง่ เป็ นปั จจัยภายนอก ทาให้ พวกเขาไม่ได้ มีสว่ นร่วมในสังคมอย่างเต็มที่ หรื อ
ดาเนินชีวิตได้ เท่าเทียมเช่นเดียวกันกับคนทัว่ ไป (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์,
2555)
จากการสารวจข้ อมูลจานวนนักเรี ยนพิการที่เรี ยนในปี 2553 จาแนกการจัดบริ การทางการศึกษา
ในรู ปแบบต่ างๆ ให้ กับคนพิ การ 9 ประเภทความพิ การ โดยจ าแนกตามหน่ วยงานหรื อองค์ กรหลักของ
กระทรวงศึกษาธิ การที่จัดการศึกษาสาหรั บเด็กพิการอายุ 0-24 ปี สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พบว่า มีการให้ บริ การการศึกษาในระบบ 3 รู ปแบบโดย มีข้อมูลของการให้ บริ การคนพิการใน ปี
2554 รวม 320,032 คน จาแนกเป็ นรู ปแบบต่างๆ ดังนี ้ 1) โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ
จานวน 43 โรง ใน 35 จังหวัด รับนักเรี ยนพิการที่มีความพิการในระดับรุ นแรงจากคนพิการในวัยเรี ยนทัว่
ประเทศเข้ าเรี ยนแบบประจาในทุกช่วงชัน้ (ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย) แบ่งเป็ น สถานศึกษา 4
ประเภท ซึง่ จัดการศึกษาสาหรับคนพิการได้ ทงสิ
ั ้ ้น 13,098 คน 2) ศูนย์การศึกษาพิเศษ จานวน 76 แห่ง ใน
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76 จังหวัด แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ 2.1) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา จานวน 13 แห่ง ใน 13 จังหวัด
และ 2.2) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด จานวน 63 แห่ง ใน 63 จังหวัด โดยมีการให้ บริการทางการศึกษา
สาหรั บคนพิการแบบหมุนเวียน (ประจาและไป–กลับ) ตัง้ แต่แรกเกิด หรื อพบความพิการในรู ปแบบที่
หลากหลาย อาทิ การให้ บริ การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ ม (Early Intervention : EI) สาหรับคนพิการทัง้ 9
ประเภทความพิการ ด้ วยการให้ บริ การที่ศนู ย์การศึกษาพิเศษและการปรับบ้ านเป็ นห้ องเรี ยนเปลี่ยนพ่อแม่
เป็ นครู ที่โรงเรี ยนทัว่ ไปที่จดั การเรี ยนร่ วม และที่สถานพยาบาล (กรณีเด็กเจ็บป่ วยเรื อ้ รัง) เพื่อเตรี ยมความ
พร้ อมและประสานส่งต่อเข้ าสูร่ ะบบสถานศึกษาตามลาดับ รวมทังการให้
้
บริ การองค์ความรู้ด้านการศึกษา
พิเศษแก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลที่ มีส่วนเกี่ ยวข้ อง โดยปี การศึกษา 2553 ศูนย์ การศึกษาพิเศษ
สามารถให้ บริ การทางการศึกษาสาหรับคนพิการได้ 64,046 คน 3) การจัดการเรี ยนร่วมในโรงเรี ยนทัว่ ไปใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามนโยบายของรัฐบาลในปี พ.ศ. 2542 และของ
กระทรวงศึกษาธิ การที่ประกาศให้ เด็กพิการ ทุกคนที่อยากเรี ยนต้ องได้ เรี ยน ดังนัน้ จึงมีการรับนักเรี ยน
พิการเข้ าเรี ยนร่วมในโรงเรี ยนทัว่ ไป จานวน 18,370 โรง และมีจานวนนักเรี ยนพิการเรี ยนร่ วม 242,888 คน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555 : 2-3)
กล่าวโดยสรุปได้ วา่ ในการจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สามารถ
จัดบริการทางการศึกษาสาหรับคนพิการทัง้ 9 ประเภทความพิการ กลุม่ อายุ 0-24 ปี ใน 3 รูปแบบข้ างต้ นมี
ผลสาเร็จเชิงปริมาณ ในปี 2554 รวม 330,686 คน และยังมีคนพิการ กลุม่ อายุ 0-24 ปี ที่ยงั ไม่ได้ รับบริ การ
ทางการศึกษาจากสถานศึกษาของภาครัฐอีก 145,891 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.83 ของประชากรคนพิการวัย
เรี ยน ซึง่ ใกล้ เคียงกับการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ (2551) พบว่า ประชากรคนพิการที่มีอายุตงแต่
ั้
5 ปี ขึ ้นไป ประมาณ 1.9 ล้ านคน มีประมาณหนึ่งในสี่หรื อ ร้ อยละ 24.3 ที่ไม่ได้ รับการศึกษา และมีมากกว่า
ครึ่ง ร้ อยละ 59.5 ที่สาเร็ จการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ที่เหลือร้ อยละ 16.2 ที่สาเร็ จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาหรื อสูงกว่าจากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าจากจานวนคนพิการทังประเทศไทย
้
1.9 ล้ าน
คนพบว่า ส่วนใหญ่มีคนพิการที่ยงั ไม่ได้ บริ การทางการศึกษาร้ อยละ 85 และมีคนพิการเพียง ร้ อยละ 15
หรื อ 330,686 คน ที่ได้ รับการศึกษาจากตัวเลขดังกล่าวแสดงในเห็นว่าคนพิการยังเข้ าไม่ถึงสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน
คือ สิทธิทางการศึกษา แม้ การศึกษาสาหรับคนพิการพัฒนามาว่า 60 ปี แต่ยงั ไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควร
ด้ วยปั จจัยแวดล้ อมหลายอย่าง อีกทังกระแสการพั
้
ฒนาที่เปลี่ยนไปการจัดการศึกษาที่ผ่านมาแสดงผลให้
เห็นในเชิงปริมาณแล้ วส่วนผลในเชิงคุณภาพ พบว่า ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
หลายด้ าน เนื่องจากงานวิจยั ส่วนใหญ่เป็ นงานวิจยั ด้ านการศึกษามีข้อจากัดด้ านการจัดการเรี ยนร่ วม คือ
ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ ขาดแคลนงบประมาณ ขาดองค์ความรู้สอนเด็กพิเศษ ไม่มีนโยบาย
หรื อแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจน (ดลพร เผือกคง, 2554) เหตุผลดังกล่าวถือว่าเป็ นประเด็นปั ญหาสาคัญเร่งด่วนและ
ท้ าทายที่นกั การศึกษาด้ านการศึกษาพิเศษจะต้ องหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว จากการศึกษา
ข้ อมูลจาแนกตามประเภทคนพิการในกลุม่ ที่สามารถพัฒนาและเรี ยนรู้ไปได้ เหมือนคนทัว่ ไป ได้ แก่ บุคคลที่
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มีความบกพร่ องทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยินและบุคคลที่ มีความบกพร่ องทาง
ร่างกายหรื อสุขภาพจาก ทัง้ 3 กลุม่ ด้ านการได้ รับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานและสามารถอยู่ร่วมในสังคมทัว่ ไป
ได้ โดยมีจานวนนักเรี ยนที่เข้ าเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนทั่วไป พบว่า ผู้ที่มีความพิการทางร่ างกายมากที่สุด
จานวน 7,890 คน รองลงมา คือ ผู้ที่มีความพิการทางการเห็น มีจานวน 3,980 คน และน้ อยที่สดุ คือ ผู้ที่มี
ความพิการทางการได้ ยิน จานวน 1,689 คน ตามลาดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555 :3) เมื่อพิจารณาเรื่ อง
จานวนโรงเรี ยนเฉพาะทาง พบว่า โรงเรี ยนโสตศึกษาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ ยินมีจานวนมาก
ที่สดุ คือ 20 โรง ส่วนเด็กที่มีความพิการทางร่างกาย และเด็กที่มีความพิการทางการเห็นสามารถเรี ยนร่วม
ได้ ในโรงเรี ยนทัว่ ไป นอกจากนี ้สถิติข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2550 พบว่า จานวนคนพิการวัย
เรี ยนทังหมด
้
มีจานวนทังสิ
้ ้น 407,182 คน แต่มีจานวนคนพิการวัยเรี ยนที่ได้ รับบริ การมีจานวน 276,147 คน
และจานวน 131,035 คน ของคนพิการวัยเรี ยนที่ไม่ได้ รับบริ การ คิดเป็ นร้ อยละ 32.18 โดยคนพิการทางการได้
ยินไม่ได้ รับบริการมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 48.78 (จุไร ทัพวงษ์ และคณะ, 2554)
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนสาหรั บ
นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยิน ซึง่ เป็ นสิทธิทางการศึกษาอย่างหนึ่งของบุคคลที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ ยินและเพื่อให้ บคุ คลที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยินเข้ าถึงสิทธิการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน และเป็ น
แนวทางในการวางแผนการดาเนินงานให้ แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนให้
สามารถจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้ องการจาเป็ นพิเศษและสอดคล้ องกับวิถีชีวิตของบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการได้ ยินได้ ตอ่ ไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพและปั ญหาการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ ยิน
2. เพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ ยิน
นิยามศัพท์
1. แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ หมายถึง การนาเสนอวิธีการจัดการเรี ยนรู้ การศึกษานอก
ระบบโรงเรี ยน ซึง่ ประกอบด้ วยเนื ้อหา ด้ านหลักสูตร ด้ านกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ด้ านสื่อการสอน และ
ด้ านการวัดผลและประเมินผล
2. นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยิน หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยินที่
กาลังบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ ยินที่กาลังศึกษาอยูท่ ี่ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
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อัธยาศัยอาเภอเมืองสงขลาที่ลงทะเบียนเรี ยนในปี การศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้ น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดเกี่ยวกับบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน

สภาพและปัญหา
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสาหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบสาหรับ
นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คื อ นักเรี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางการได้ ยิ นที่ ศึกษาอยู่ที่ ส านักงานส่ งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา และบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับ
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยินที่กาลังศึกษาอยู่ที่ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสงขลาที่ลงทะเบียนเรี ยนในปี การศึกษา 2558 ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้ น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจานวน 12 คน ครู ผ้ สู อนคนพิการ และ
ผู้บริ หารของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสงขลา จานวน 8 คน และการ
สนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) จานวน 10 ท่าน ประกอบด้ วยผู้แทนจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมื องสงขลา โรงเรี ยนโสตศึ กษาจังหวัดสงขลา คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสมาคมคนหูหนวกจังหวัดสงขลา ได้ กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนหรื อทางานกับเด็กที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ ยิน อย่างน้ อย 1 ปี ขึ ้นไป
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2. เครื่ องมือการวิจยั
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi-Structured Interview) จานวน 2 ฉบับ ประกอบด้ วย
แบบสัมภาษณ์สาหรับผู้บริหาร/ครูสอนคนพิการ และแบบสัมภาษณ์สาหรับนักเรี ยน ซึง่ แบบสัมภาษณ์ดงั ที่
กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นผ่านตรวจสอบความตรงตามเนื อ้ หา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ มา
คานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง IOC ระหว่าง 0.6 – 1.0
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูล 2 ขันตอนดั
้
งนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) นักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน
ด้ วย แบบสัมภาษณ์สภาพและปั ญหาในการจัดการศึกษานอกระบบ ผู้วิจยั สัมภาษณ์นกั เรี ยน จานวน 12 คน
โดยสัมภาษณ์ ทีละคนผ่านล่ามภาษามือ และสัมภาษณ์ ครู ผ้ สู อนและผู้บริ หาร จานวน 8 คน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้ องดังกล่าวข้ างต้ นด้ วย โดยการสัมภาษณ์ทงั ้ 2 กลุม่ จะต้ องขออนุญาตบันทึกเสียงระหว่างการสนทนา
ขันตอนที
้
่ 2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในประเด็น “แนวทางการจัด
การศึกษานอกระบบสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน” โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมการสนทนากลุม่ จานวน
10 ท่าน ประกอบด้ วย ผู้แทนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสงขลา
โรงเรี ยนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสมาคมคนหูหนวก
จังหวัดสงขลา โดยผู้วิจยั เป็ นผู้ดาเนินรายการ (Moderator) เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมการสนทนากลุ่มได้ มีส่วนร่ วม
ในการระดมสมอง (Brainstorming) ร่วมกันในการสนทนากลุม่ ดังกล่าวมีการจัดล่ามภาษามือ จานวน 2 คน
เพื่อช่วยอานวยความสะดวกด้ านการสื่อสารให้ กบั บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยินได้ มีสว่ นร่วมแสดง
ความคิดเห็นและรับรู้ข้อเสนอในประเด็นต่างๆ ตลอดระยะเวลาในการสนทนากลุม่ และจะต้ องขออนุญาต
บันทึกเสียงระหว่างการสนทนากลุม่ ด้ วย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ด้วยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ใน
ประเด็นสภาพและปั ญหาการจัดการศึกษานอกระบบสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน และ
การสนทนากลุ่มผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีการจับใจความสาคัญ และสร้ างข้ อสรุ ปร่ วมกันในประเด็น
แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยิน นอกจากนี ้ผู้วิจยั จะ
นาเสนอข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุม่ ในรูปแบบการบรรยายเป็ นข้ อความ และการอ้ าง
ถึงข้ อความที่ได้ จากการสัมภาษณ์
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ผลการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ขอนาเสนอผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ตามวัตถุประสงค์การวิจยั โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ตอนที่ 1 สภาพและปั ญหาการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ ยิน
1.1 สภาพการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ ยินผู้วิจยั ขอนาเสนอเป็ นประเด็นต่างๆ ดังนี ้ 1) ด้ านหลักสูตร หลักสูตรที่นามาใช้ ในการจัดการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยินเป็ นหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสาระการเรี ยนรู้ 5 สาระ ประกอบด้ วย ทักษะการ
เรี ยนรู้ ความรู้พื ้นฐาน การประกอบอาชีพ ทักษะการดาเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม โดยไม่มีการปรับ
หลักสูตรให้ ยืดหยุ่น สอดคล้ อง และเหมาะสมตรงตามความต้ องการของนักเรี ยน เป็ นหลักสูตรเดียวกันกับ
นักเรี ยนทัว่ ไป ใช้ ระยะเวลาในการเรี ยนทังหมด
้
2 ปี 4 ภาคเรี ยน 2) ด้ านกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ สอนตาม
แผนการสอนรายวิชาต่างๆ ที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร โดยใน 1 วิชา จะเรี ยน 3 สัปดาห์ ประถมศึกษาเรี ยน
ทุกๆ วันอังคาร มัธยมศึกษาตอนต้ น และมัธยมศึกษาตอนปลายจะเรี ยนทุกๆ วันพฤหัสบดี แต่สาหรับ
นักเรี ยนที่ทางานจะเรี ยนทุกๆ วันอาทิตย์สามารถมาเรี ยนได้ ทกุ ระดับ วิธีการสอนส่วนใหญ่ครูจะให้ นกั เรี ยน
ลอกตามกระดานไม่มีการอธิบายรายละเอียดของเนื ้อหาด้ วยภาษามือ มีการบ้ าน และมีการทาแบบฝึ กหัด
3) ด้ านสื่อการสอนการเรี ยนการสอนจะใช้ สื่อวีดิทัศน์ ที่มีจอล่ามภาษามือ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
คอมพิวเตอร์ และรูปภาพประกอบ 4) ด้ านการวัดผลและประเมินผล ใช้ วิธีการเหมือนกันกับนักเรี ยนทัว่ ไป
คือ มีการสอบกลางภาคและปลายภาค คะแนนเก็บจากการเข้ าชันเรี
้ ยน การทารายงาน และกิจกรรมในชัน้
เรี ยน แต่สิ่งที่ต่างก็คือ มีกิจกรรมพัฒนาชีวิตนักเรี ยนต้ องเข้ าเรี ยนทุกคนให้ ครบคนละ 200 ชัว่ โมง จึงจะ
สามารถจบการศึกษาได้
1.2 ปั ญหาการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ ยิน ผู้วิจยั ของนาเสนอเป็ นประเด็นต่างๆ ดังนี ้ 1) ด้ านหลักสูตร ซึง่ เป็ นหลักสูตรเดียวที่ใช้ ร่วมกับนักเรี ยน
ทัว่ ไป ไม่ได้ แยกเป็ นหลักสูตรเฉพาะสาหรับนักเรี ยนที่มีความต้ องการพิเศษ เนื ้อหาบางอย่างยากเกินไป
ผู้สอนต้ องปรับเนื ้อหรื อตัดเนื ้อหาที่จะสอนเองให้ ตรงกับพัฒนาการของนักเรี ยนแต่ละบุคคล เพราะไม่มี
หลักสูตรเฉพาะนักเรี ยนทาคะแนนได้ น้อยทาให้ ภาพรวมเกรดเฉลี่ย กศน.อาเภอเมือง ลดลง 2) ด้ าน
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ มีปัญหาหลักสองประการ คือ ประการแรก การสื่อสาร การสื่อสารกันระหว่าง
ครู ผ้ สู อนกับผู้เรี ยนค่อนข้ างมีปัญหา เนื่องจากผู้สอนมีทกั ษะด้ านการสื่อสารด้ วยภาษามือไทยไม่เพียงพอ
จะใช้ การสื่อสารโดยการเขียนภาษาไทยเป็ นประโยคง่ายๆ ไม่ซบั ซ้ อน และประการที่สอง ความสามารถทาง
ภาษานักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยินส่วนใหญ่มีความสามารถทางภาษาไทย ทังการอ่
้
านและการ
เขียนไม่เหมาะสมกับระดับและวัยเดียวกันเมื่อเทียบกันนักเรี ยนทัว่ ไป ทาให้ เป็ นอุปสรรคต่อ การเรี ยนการ
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สอนในระดับที่สงู ขึ ้น นักเรี ยนไม่สามารถอ่านเอกสาร หนังสือ หรื อข้ อสอบที่เป็ นภาษาไทยได้ เข้ าใจ และไม่
สามารถเขียนภาษาไทยที่เป็ นภาษาเขียนได้ อย่างถูกต้ องตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทย 3) ด้ านสื่อการสอน
สื่อการเรี ยนการสอนยังไม่สอดคล้ องกับนักเรี ยน ส่วนใหญ่นกั เรี ยนจะการรับรู้ ด้วยภาพ ซึง่ สื่อการสอนที่มี
ส่วนใหญ่ ทั่วๆ ไปมักจะเป็ นหนังสื อมาก สื่ อที่ เหมาะสมไม่เพี ยงพอ ขาดสื่ อที่ เป็ นภาพประกอบ หรื อ
ภาพเคลื่อนไหว บางครัง้ มีความจาเป็ นต้ องใช้ สื่อที่ค้นคว้ าจากอินเตอร์ เน็ต ขาดสื่อที่มีการอธิบายด้ วย
ภาษามือประกอบในรายวิชาต่างๆ ยังไม่ครบตามระดับชันเรี
้ ยนต่างๆ 4) ด้ านการวัดผลและประเมินผล
มักจะปั ญหาจากการวัดผลโดยการสอบ ซึง่ จะใช้ ข้อสอบมาตรฐานเดียวกันมาจากส่วนกลาง คือ สอบกลาง
ภาค และปลายภาค ทาให้ นกั เรี ยนทาคะแนนสอบได้ น้อย นักเรี ยนจะมีปัญหาในการอ่านข้ อสอบไม่ออก ไม่
เข้ าใจคาถาม จึงทาข้ อสอบได้ คะแนนน้ อย
ตอนที่ 2 แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน ซึง่ ผู้วิจยั ได้ สรุปประเด็นที่ได้ จากการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) ดังต่อไปนี ้
2.1 ด้ านหลักสูตร
1. ควรมีนาหลักสูตรแกนกลางของกศน. มาวิเคราะห์แยกย่อยออกมาเป็ นหลักสูตร
เฉพาะความพิการ โดยยึดหลักสูตรแกนกลางของ กศน. เป็ นหลัก
2. ควรมีกลุม่ รายวิชาเลือกตามประเภทความพิการที่เหมาะสม การเลือกรายวิชาเลือก
บังคับ ควรเลือกให้ เหมาะกับประเภทความพิการ และตามความชอบของเด็ก เช่น เด็กที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ ยิน ควรเรี ยนงานประดิษฐ์ เสริมสวย ทาขนม อาหาร ศิลปะ สิง่ สวยงามต่างๆ เป็ นต้ น
3. ควรมีค่มู ือหรื อเอกสารประกอบการจัดหลักสูตรสาหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่ อง
ทางการได้ ยินคูม่ ือการเรี ยน แผนการสอน การจัดการเรี ยนรู้ ควรมีภาพภาษามือ และภาพประกอบเยอะๆ มี
ตัวอักษรน้ อยๆ ครูควรมีคมู่ ือ และนักศึกษาก็ควรมีเอกสารการเรี ยนด้ วย
4. ควรมีการประชุมและพัฒนาหลักสูตรตามประเภทความพิการอย่างสม่าเสมอ โดยมีการ
ประชุมทุกๆ ภาคเรี ยน เพื่อปรับตัวชี ้วัด จุดประสงค์ เป้าหมายระยะสัน-ยาว
้
ให้ เหมาะสมตามศักยภาพ
ของเด็ก
5. ควรมีการติดตามการใช้ หลักสูตร ประเมินผลหลักสูตร ทุกครัง้ ที่มีการสอบวัด
ความรู้ เพื่อปรับปรุงพัฒนาในการเรี ยนครัง้ ต่อไป
6. ควรมีการจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program :
IEP) เพื่อปรับปรุงเป้าหมายระยะสัน้ และประเมินการใช้ หลักสูตร มีการทา IEP อย่างต่อเนื่อง และต่อด้ วย
การจัดทาแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) ที่สามารถนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ได้ จริง
7. ควรมีหลักสูตรเฉพาะความพิการของนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน
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8. ควรมีการจัดทาหลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนที่เป็ นหลักสูตรเฉพาะสาหรับ
นักเรี ยน คนพิการ แยกตามประเภทความบกพร่องทางการได้ ยิน
9. หลักสูตรควรมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้ สอดคล้ องกับความต้ องการจาเป็ นของ
นักเรี ยนที่มีบกพร่องทางการได้ ยิน
2.2 ด้ านกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
1. ควรมีการอบรมเรื่ อง วิธีการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ ยินให้ แก่ครูสอน
คนพิการ และ ผู้ที่เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
2. ควรจัดให้ มีการจ้ างล่ามภาษามือมาช่วยแปลในห้ องเรี ยน และกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนตลอดหลักสูตร
3. ควรจัดให้ มีผ้ ชู ่วยในการทบทวนบทเรี ยน ให้ คาปรึกษา และแนะนาการทารายงาน หรื อ
การทาการบ้ าน เป็ นที่ปรึกษาด้ านภาษาไทย ทังการอ่
้
านและการเขียน
2.3 ด้ านสื่อการสอน
1. ควรมีสื่อการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน
2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับการทาสื่อประกอบการเรี ยนการสอน
3. ควรมีการอบรมให้ ความรู้ ในการผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ สื่อในการจัดการเรี ยน
การสอน
2.4 ด้ านการวัดผลและประเมินผล
1. ควรมีวิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้ องกับศักยภาพของ
นักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน เช่น การประเมินตามสภาพจริง ชิ ้นงานทุกชิ ้นประเมินตาม
ศักยภาพของเด็ก การสังเกตพฤติกรรม และแบบทดสอบ เป็ นต้ น
2. ควรมีการปรับเครื่ องมือในการประเมินผลให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับศักยภาพของ
นักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน
3. ควรมีการประเมินคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ ยิน
4. ควรมีการประเมินตามพัฒนาการของเด็กแต่ละคน
5. ควรมีความยืดหยุ่น เพิ่มเวลาในการทาแบบทดสอบ และเวลาในการทางานให้
นักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการได้ ยินมากขึ ้นกว่าปกติ
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อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ผู้วิจยั ขอนาเสนอการสรุ ปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจยั 2 ประเด็นโดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
1. สภาพการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยิน สามารถ
แบ่งเป็ นประเด็นที่จะนาเสนอได้ ดงั นี ้ 1) ด้ านหลักสูตร ใช้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสาระการเรี ยนรู้ 5 สาระ ประกอบด้ วย 1.1) สาระทักษะการเรี ยนรู้ 1.2) สาระ
ความรู้ พื ้นฐาน 1.3) สาระการประกอบอาชีพ 1.4) สาระทักษะการดาเนินชีวิต และ 1.5) สาระการพัฒนา
สังคม โดยไม่มีการปรับหลักสูตรให้ มีความยืดหยุ่น เป็ นหลักสูตรเดียวกันกับนักเรี ยนทัว่ ไป ใช้ เวลาเรี ยน
ทังหมด
้
2 ปี 4 ภาคเรี ยน 2) ด้ านกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ สอนรายวิชาต่างๆ ที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร 1
วิ ชาจะใช้ เวลาในการเรี ยน 3 สัปดาห์ แบ่งออกเป็ นระดับประถมศึกษาเรี ยนทุกๆ วันอังคาร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรี ยนทุกๆ วันพฤหัสบดี แต่สาหรับนักเรี ยนที่ทางาน
แล้ วจะเรี ยนทุกๆ วันอาทิตย์ ซึง่ สามารถมาเรี ยนได้ ทกุ ระดับ วิธีการสอนส่วนใหญ่ครูจะให้ นกั เรี ยนลอกตาม
กระดาน ไม่มีการอธิบายรายละเอียดของเนื ้อหาด้ วยภาษามือ มีการสัง่ การบ้ าน และมีการทาแบบฝึ กหัด 3)
ด้ านสื่อการสอน ประกอบด้ วย หนังสือเรี ยนประจาวิชา วีดิทศั น์ที่มีจอล่ามภาษามือ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
คอมพิวเตอร์ และรู ปภาพประกอบ 4) ด้ านการวัดผลและประเมินผล ใช้ วิธีการวัดผลและประเมินผล
เหมือนกันกับนักเรี ยนทัว่ ไป คือ มีการสอบ กลางภาคและปลายภาค คะแนนเก็บจากการเข้ าชันเรี
้ ยน การ
ทารายงาน และกิจกรรมในชันเรี
้ ยน แต่สิ่งที่ตา่ งก็คือ มีกิจกรรมพัฒนาชีวิต ซึง่ นักเรี ยนต้ องเข้ าเรี ยนทุกคน
ให้ ครบคนละ 200 ชัว่ โมงจึงจะสามารถจบการศึกษาในภาคการศึกษานันๆ
้ ได้ ที่เป็ นอย่างนี ้เนื่องจากยังไม่
มีนโยบายที่ชดั เจนในการจัดหลักสูตรให้ เหมาะสมกับนักเรี ยนพิการแต่ละประเภท ไม่มีแนวทางหรื อคู่มือ
การทางานจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนพิการ ผู้สอนต้ องออกแบบการเรี ยนการสอนเอง
จัดหาสื่อการเรี ยนการสอนเอง ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาความรู้ ของครู ผ้ ูสอนคนพิการทาให้ การ
ทางานของครูผ้ สู อนคนพิการไม่ตอ่ เนื่อง ต้ นแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนพิการ
มีน้อย ส่งผลกระทบต่อการขาดโอกาสทางการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพต่อผู้พิการในสังคม
ส่วนปั ญหาการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้
ยินสามารถแบ่งเป็ นประเด็นที่จะนาเสนอได้ ดงั นี ้ 1) ด้ านหลักสูตร เนื่องจากเป็ นหลักสูตรเดียวกับนักเรี ยน
ทัว่ ไปทังประเทศ
้
เนื ้อหาบางอย่างยากเกินไป บางอย่างก็ไม่จาเป็ นที่จะสอน ผู้สอนต้ องปรับเนื ้อหรื อตัด
เนื ้อหาที่จะสอนเองให้ ตรงกับพัฒนาการของนักเรี ยนแต่ละบุคคล เพราะไม่มีหลักสูตรเฉพาะ สอดคล้ องกับ
โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช (2556) กล่าวว่า แนวการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการบูรณาการ มีความ
ยืดหยุ่นและความเป็ นอิสระ โดยจะต้ องมีความสอดคล้ องและเหมาะสมตรงความต้ องการของผู้เรี ยน
ประเด็นสาคัญ คือ มีการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program
หรื อ IEP) ที่ผ้ เู รี ยนสามารถเลือกเรี ยนและกาหนดรู ปแบบ วิธีการได้ ด้วยตนเอง โดยมีการออกแบบให้
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เหมาะสมกับความต้ องการและความแตกต่างเฉพาะบุคคล 2) ด้ านกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ มีปัญหาหลัก
สองประการ คือ ประการแรก การสื่อสาร การสื่อสารกันระหว่างครู ผ้ ูสอนกับผู้เรี ยนค่อนข้ างมีปัญหา
เนื่องจากผู้สอนมีทักษะด้ านการสื่อสารด้ วยภาษามือไทยไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถสนทนา และอธิบาย
เนื ้อหาในรายวิชาต่างๆ เป็ นภาษามือไทยให้ นกั เรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยินเข้ าใจได้ จะใช้ การ
สื่อสารโดยการเขียนภาษาไทยเป็ นประโยคง่ายๆ ไม่ซบั ซ้ อน สอดคล้ องกับ Jan Branson, Don Miller and
Jitprapa Sri-on (2005) กล่าวว่า การสื่อสาร และการเรี ยน การสอนสาหรับคนหูหนวกนัน้ ภาษามือเป็ น
เครื่ องมือสาคัญที่จะช่วยให้ พวกเขาสามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นสาคัญในการเรี ยนรู้ ทังในห้
้ องเรี ยนและ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ต่างๆ นอกห้ องเรี ยน ทังนี
้ ้ควรต้ องใช้ ควบคู่กบั ภาษาไทย เป็ นรูปแบบ 2 ภาษา เพราะจะ
เป็ นการเสริมสร้ างประสบการณ์การเรี ยนรู้ตา่ งๆ เพื่อนามาเสริ มสร้ างทักษะในการใช้ ชีวิตด้ านต่างๆ ซึง่ ช่วย
ให้ คนหูหนวกชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมีชีวิตอิสระ และประการที่สอง ความสามารถทางภาษา
นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยินส่วนใหญ่มีความสามารถทางภาษาไทยทังการอ่
้
านและการเขียน
ไม่เหมาะสมกับระดับและวัยเดียวกัน เมื่อเทียบกันนักเรี ยนทัว่ ไป ทาให้ เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนการสอน
ในระดับที่สงู ขึ ้น นักเรี ยนไม่สามารถอ่านเอกสาร หนังสือ หรื อข้ อสอบที่เป็ นภาษาไทยได้ เข้ าใจอย่างชัดเจน
และนักเรี ยนไม่สามารถเขียนภาษาไทยที่เป็ นภาษาเขียนได้ อย่างถูกต้ องตามหลักไวยากรณ์ ภาษาไทย
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของจิตประภา ศรี ออ่ น (2550) รายงานเรื่ องความสามารถในการใช้ ภาษาไทย ทังการ
้
อ่าน และการเขียนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดเมื่อเทียบกับนักเรี ยนที่มีการได้
ยิน นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับ Walter (2002) ได้ กล่าวถึง การอ่านของคนหูหนวกว่ามีคนหูหนวกจานวน
น้ อยที่มีความสามารถในการอ่านเท่ากับคนทัว่ ไป คนหูหนวกที่เรี ยนจบชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่
มีความสามารถในการอ่านเท่ากับผู้เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 เท่านัน้ พบว่ามีเพียงร้ อยละ 3 ของคนหู
หนวกเท่านันที
้ ่มีความสามารถในการอ่านเท่ากับอายุจริ งและมีกว่าร้ อยละ 30 ที่เรี ยนจบชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนปลายแบบไม่ร้ ู หนังสือ 3) ด้ านสื่อการสอน สื่อการเรี ยนการสอนยังไม่สอดคล้ อง เพราะนักเรี ยนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ ยินจะรับรู้ด้วยภาพ สื่อการสอนส่วนใหญ่มกั จะเป็ นหนังสือมาก แต่สื่อที่เหมาะสม
กับการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนยังไม่เพียงพอ ขาดสื่อที่เป็ นภาพประกอบ หรื อภาพเคลื่อนไหว จาเป็ นต้ องใช้ สื่อที่
ค้ นคว้ าจากอินเตอร์ เน็ต และขาดสื่อที่มีการอธิบายด้ วยภาษามือประกอบในรายวิชาต่างๆ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของสานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน (2550) พบว่า ด้ านสภาพปั ญหาและอุปสรรคที่ครู
และนักเรี ย นหู ห นวกระดับมัธ ยมศึ กษาพบในการใช้ สื่ อการศึ กษา คื อ การขาดเครื่ องมื ออุ ปกรณ์
(Hardware) การขาดสื่อการเรี ยนการสอน (Software) ที่ผลิตเฉพาะสาหรับนักเรี ยนหูหนวกทังสื
้ ่อวีดิทศั น์
และบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) การขาดหลักสูตรและหนังสือเรี ยนเฉพาะสาหรับคนหูหนวก การ
ขาดทักษะความรู้ และความพร้ อมในการใช้ สื่อทังด้
้ านคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต การขาดความเข้ าใจ
ภาษามือไทยที่เป็ นสากลและปั ญหาที่เป็ นกลไกสาคัญของปั ญหาทังหมด
้
คือ การขาด การสนับสนุนและ
ส่งเสริ มการใช้ สื่อการศึกษาจากผู้บริ หาร นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับ Melanie (1999) กล่าวว่า คนหูหนวก
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จะได้ เรี ยนรู้ ข้อมูลต่างๆ ผ่านล่ามภาษามือ ซึง่ มีความรู้ ความสามารถใช้ ภาษามือ และภาษาไทยได้ ดีซงึ่ จะ
เป็ นผู้ถ่ายทอดข้ อมูลและสื่อสารด้ วยการแปลความหมายจากภาษามือและภาษาไทยได้ ดี หรื อจากภาษา
พูดเป็ นภาษามือในขณะนันทั
้ นทีด้วยวิธีการสื่อสารระหว่าง 2 ภาษานี ้เป็ นความจาเป็ นสาคัญมากสาหรับ
การศึกษาของคนหูหนวก ช่วยให้ คนหูหนวกได้ รับประสบการณ์เรี ยนรู้ตา่ งๆ เพื่อจะนามาเสริ มทักษะในการ
ใช้ ชีวิตด้ านต่างๆ สามารถตัดสินใจได้ อย่างอิสระและมีชีวิตร่วมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป 4) ด้ าน
การวัดผลและประเมินผล จะมีปัญหาจากการวัดผลโดยการสอบ ซึง่ จะใช้ ข้อสอบมาตรฐานเดียวกันมาจาก
ส่วนกลาง คือ สอบกลางภาค และปลายภาค ทาให้ นกั เรี ยนทาคะแนนสอบได้ น้อย นักเรี ยนจะมีปัญหาใน
การอ่านข้ อสอบไม่ออก ไม่เข้ าใจคาถาม จึงไม่สามารถทาข้ อสอบได้ คะแนนดี และระยะเวลาในการสอน
จากัดใช้ เวลาเท่ากันกับสอบนักเรี ยนทัว่ ไป นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับจิตประภา ศรี อ่อน และคณะ (2551)
พบว่า นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยินสามารถพัฒนาให้ เข้ าถึงข้ อมูล รับรู้ ข้ อมูล และเรี ยนรู้ เรื่ อง
เกี่ยวกับสุขภาพได้ เช่นเดียวกับคนทัว่ ไป ถ้ ามีการจัดการเรี ยนการสอนตามองค์ประกอบดังนี ้ 1) กระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ 2) ใช้ สื่อการสอนที่เหมาะสม และสอดคล้ องกับวิถีชีวิตของคน
หูหนวก และ 3) ยอมรับข้ อจากัดในการใช้ ภาษาไทย ซึง่ เป็ นภาษาที่ 2 ของคนหูหนวก
2. แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยิน
ประกอบด้ วยเนื ้อหาจะนาเสนอเป็ นประเด็นต่างๆ ดังนี ้ 1) ด้ านหลักสูตร ควรมีนาหลักสูตรแกนกลางขอ
งกศน. มาวิเคราะห์แยกย่อยออกมาเป็ นหลักสูตรเฉพาะความพิการ โดยยึดหลักสูตรแกนกลางของ กศน.
เป็ นหลักมีกลุม่ รายวิชาเลือกตามประเภทความพิการที่เหมาะสม การเลือกรายวิชาเลือกบังคับควรเลือกให้
เหมาะกับประเภทความพิการ และตามความชอบของเด็ก เช่น เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยิน ควร
เรี ยนงานประดิษฐ์ เสริ มสวย ทาขนม อาหาร ศิลปะ สิ่งสวยงามต่างๆ เป็ นต้ น ควรมีคู่มือหรื อเอกสาร
ประกอบการจัดหลักสูตรสาหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ ยินคูม่ ือการเรี ยน แผนการสอน การ
จัดการเรี ยนรู้ ควรมีภาพภาษามือ และภาพประกอบเยอะๆ มีตวั อักษรน้ อยๆ ครูควรมีคมู่ ือ และนักศึกษาก็
ควรมีเอกสารการเรี ยนด้ วย ควรมีการประชุมและพัฒนาหลักสูตรตามประเภทความพิการอย่างสม่าเสมอ
โดยมีการประชุมทุกๆ ภาคเรี ยนเพื่อปรับตัวชีว้ ดั จุดประสงค์ เป้าหมายระยะสัน-ยาว
้
ให้ เหมาะสมตาม
ศักยภาพของเด็ก ควรมีการติดตามการใช้ หลักสูตร ประเมินผลหลักสูตร ทุกครัง้ ที่มีการสอบวัดความรู้ เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาในการเรี ยนครัง้ ต่อไป ควรมีการจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education
Program : IEP) เพื่อปรับปรุงเป้าหมายระยะสัน้ และประเมินการใช้ หลักสูตร มีการทา IEP อย่างต่อเนื่อง และ
ต่อด้ วยการจัดทาแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) ควรมีหลักสูตรเฉพาะ
ความพิการของเด็กแต่ละประเภท ควรมีการจัดทาหลักสูตรการศึกษานอกระบบที่เป็ นหลักสูตรเฉพาะ
สาหรับนักศึกษาคนพิการ แยกตามประเภทความพิการ และหลักสูตรควรมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้
สอดคล้ องกับความต้ องการจาเป็ นของนักเรี ยนที่มีบกพร่องทางการได้ ยิน 2) ด้ านกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
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ควรมีการอบรมเรื่ องวิธีการสอนเด็กแต่ละประเภทความพิการให้ แก่ครูสอนคนพิการ และผู้ที่เกี่ยวข้ องอย่าง
ต่อเนื่อง และสม่าเสมอ ควรจัดให้ มีการจ้ างล่ามภาษามือมาช่วยแปลในห้ องเรี ยน และกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนตลอดหลักสูตร และควรจัดให้ มีผ้ ชู ่วยในการทบทวนบทเรี ยนให้ คาปรึกษา และแนะนาการทารายงาน
หรื อการทาการบ้ าน เป็ นที่ปรึกษาด้ านภาษาไทย ทังการอ่
้
านและการเขียน 3) ด้ านสื่อการสอน ควรมีสื่อการ
เรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษาพิการแต่ละประเภท ควรมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับการทาสื่อ
ประกอบการเรี ยนการสอน และควรมีการอบรมให้ ความรู้ ในการผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ สื่อในการจัดการ
เรี ยนการสอน 4) ด้ านการวัดผล และประเมินผล ควรมีวิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้ อง
กับศักยภาพของนักศึกษาพิการ เช่น การประเมินตามสภาพจริ ง ชิ ้นงานทุกชิ ้นประเมินตามศักยภาพของเด็ก
การสังเกตพฤติกรรม และแบบทดสอบ เป็ นต้ น ควรมีการปรับเครื่ องมือในการประเมินผลให้ สอดคล้ องและ
เหมาะสมกับศักยภาพของนักศึกษาพิการแต่ละประเภท ควรมีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาพิการแต่ละประเภท ควรมีการประเมินตามพัฒนาการของเด็กแต่ละคน และควรมีความยืดหยุน่ เพิ่ม
เวลาในการทาแบบทดสอบ และเวลาในการทางานให้ นกั ศึกษาพิการมากขึ ้นกว่าปกติ
แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนสาหรั บนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยิน
นอกจากประกอบด้ วย 4 ประเด็น คือ 1) ด้ านหลักสูตร 2) ด้ านกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ 3) ด้ านสื่อการสอน
และ 4) ด้ าน การวัดผลและประเมินผลแล้ วนัน้ การผลักดันให้ เกิดการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการได้ ยินให้ ประสบความสาเร็จได้ นนจ
ั ้ าเป็ นที่จะต้ องดาเนินการตาม
ข้ อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี ้
1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ ยินโดยเฉพาะ
2. ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการระดับประเทศในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนสาหรับ
นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยิน โดยมีผ้ เู ข้ าร่ วมระดับผู้บริ หารที่กาหนดนโยบาย และขับเคลื่อน
นโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
3. ควรมีเครื อข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ ยิน ทังภาครั
้
ฐ เอกชน และ ประชาสังคม
4. ควรมีการจัดตังศู
้ นย์บริการช่วยเหลือนักศึกษาคนพิการประจา กศน. จังหวัด
5. ควรมีการจัดทาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เฉพาะประเภทความ
พิการ
6. ควรมีการจัดทาคูม่ ือ แนวทางการจัดการเรี ยนรู้สาหรับนักที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน และ
เอกสารประกอบการเรี ยนรู้สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน
7. ควรมีการจัดฝึ กอบรมครู ผ้ ูสอนคนพิการ ให้ มีความรู้ ความสามารถในการสอนนักเรี ยนที่ มีความ
บกพร่องทางการได้ ยิน
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8. ควรมีการจัดสรรตาแหน่งครูผ้ สู อนคนพิการให้ มีความมัน่ คงในการประกอบอาชีพ
9. ควรมีการบรรจุครู ผ้ สู อนที่เป็ นคนพิการให้ เหมาะสมตามประเภทความพิการ และคุณสมบัติที่
เหมาะสมตามเกณฑ์
10. ควรจัดสวัสดิการค่าตอบแทนพิเศษให้ ครูผ้ สู อนคนพิการ
จากผลการวิจยั ดังกล่างข้ างต้ นผู้วิจยั เห็นว่า การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่
มีความบกพร่ องทางการได้ ยินยังมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่จาเป็ นเร่ งด่วนต้ องได้ รับการแก้ ไข
ปรับปรุ ง พัฒนาและส่งเสริ มการศึกษาสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยินให้ มีคณ
ุ ภาพ เพื่อ
นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยินจะได้ รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ได้ รับโอกาสทางการศึกษา และ
การมีงานทาต่อไปในอนาคต นอกจากนี ้แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ ยิน ยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้ เป็ นแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
กับกลุม่ นักเรี ยนที่มีความบกพร่องประเภทอื่นได้
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้สาเร็ จลุล่วงไปได้ ด้วยดี จากทุนอุดหนุนการวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีศกั ดิ์ ศรี สรุ กุล และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จาเป็ น สังข์มสุ ิกานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั ตลอดจนผู้ให้ ข้อมูลทุกท่านที่
ทาให้ งานวิจยั นี ้สาเร็ จลุล่วงไปได้ ด้วยดี ประโยชน์อนั ใดที่เกิดจากงานวิจยั นี ้ ย่อมเป็ นผลมาจาก ความ
กรุณาของทุกท่านที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี ้
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แอปพลิเคชันส่ งเสริมการเรียนรู้คาศัพท์ ภาษาอังกฤษ
สาหรับเด็กบกพร่ องทางการได้ ยนิ
ญาดา อรรถอนันต์1*, ดร. นิธิดา บุรณจันทร์ 2, รศ.สุวรรณา สมบุญสุโข3
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อสร้ างแอปพลิเคชันส่งเสริ มการเรี ยนรู้ คาศัพท์ ภาษาอังกฤษ
สาหรับเด็กบกพร่องทางการได้ ยิน 2. เพื่อประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันส่งเสริ มการเรี ยนรู้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษ สาหรับเด็กบกพร่ องทางการได้ ยิน 3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่าง
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน 4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ แอปพลิเคชันส่งเสริ มการ
เรี ย นรู้ ค าศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษ ส าหรั บ เด็ ก บกพร่ อ งทางการได้ ยิ น กลุ่ม ตัว อย่ า ง คื อ นัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 จากโรงเรี ยนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จานวน 12 คน ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 11 ท่าน ขันตอนการสร้
้
างเริ่มจาก1) ระดมความคิด 2) คัดเลือกคาศัพท์ 3) ออกแบบและจัดทา
ในรู ปแบบของสื่อการสอน 4) สร้ างแอปพลิเคชันส่งเสริ มการเรี ยนรู้ คาศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับเด็ก
บกพร่ องทางการได้ ยิน ผลการประเมิน ด้ านเนือ้ หา ด้ านการออกแบบ และด้ านประโยชน์ และการ
นาไปใช้ สาหรับผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ̅ = 4.83, 4.50 และ 4.68 ตามลาดับ ส่วนด้ าน
ประสิทธิภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดีที่ระดับ ̅ = 4.06 การประเมินความพึงพอใจจากกลุม่ ตัวอย่างอยูใ่ นระดับ
ดีมากที่ ̅ = 4.83 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่าผลจากการทา
แบบทดสอบหลังเรี ยนมีคะแนนเท่ากับ 12 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรี ยนที่คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.58 อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: แอปพลิเคชัน,คาศัพท์ภาษาอังกฤษ, เด็กบกพร่องทางการได้ ยิน.
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Application to Enhance Learning English Vocabulary
for Hearing Impaired Students
Yada Atanan1*, Dr.Nithida Buranajant 2, Assoc.Prof.Suwanna Sombunsukho 3

ABSTRACT
The purposes of research are 1) to create Application to Enhance Learning English
Vocabulary for Hearing Impaired Students 2) to evaluate the quality of application by
experts 3) to compare the knowledge of students between before and after using
application 4) to evaluate the satisfaction of application by samples. The samples are
student in grade 7 from Thungmahamek school for deaf that have 12 students. Quality
assessment by 11 experts. The steps of creation; First, brainstorming. Second, select
English vocabulary. Third, Application design, the last step to make an application to
enhance learning english vocabulary for hearing impaired students. The results founds that
quality of application in field of content, design, usability, adoption by experts have average
score 4.83, 4.50 and 4.68 in a very good level. Quality of application by expert in field of
efficiency have average score 4.06 in a good level. The satisfaction of the samples found
that the quality is very good levels in average score 4.83. The learning achievement between
pre-test and post-test have average score of the post-test (12.00) more than pre-test (8.58)
that different 3.42 in significant at the 0.01 level.
Keywords: Application, English Vocabulary, Hearing Impaired Students.
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ในปั จจุบนั สังคมไทยเห็นความสาคัญต่อการศึกษามากขึ ้น เพราะการศึกษาเป็ นรากฐานที่
สาคัญในการพัฒนาประเทศและเป็ นเครื่ องมือนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ทุกคนใน
สังคมจึงควรได้ รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ซึง่ รัฐบาลไทยได้ ตระหนักถึงสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
จึงได้ กาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรค 2 ความว่า “การ
จัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึง่ มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร
และการเรี ยนรู้ หรื อมีร่างกายพิการ หรื อทุพพลภาพ หรื อบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรื อไม่มี
ผู้ดูแล หรื อด้ อยโอกาส ต้ องจัดให้ บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ และโอกาส ได้ รับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็ น
พิเศษ” (สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2550)
อย่า งไรก็ ต าม ผู้บ กพร่ อ งทางการได้ ยิ น ย่อ มเป็ น ผู้ที่ มี สิท ธิ เ ท่ า เที ย มกับ บุค คลทั่ว ไป แต่
เนื่องจากมีข้อจากัดในการพัฒนาทางด้ านการสื่อสารและการเรี ยนรู้ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาทางด้ านการ
ฟั ง พูด อ่าน และเขียน ซึง่ เป็ นทักษะสาคัญในการเรี ยนรู้วิชาต่างๆ จึงทาให้ นกั เรี ยนที่มี ความบกพร่อง
ทางการได้ ยินสามารถเรี ยนรู้ ได้ ช้าหรื อไม่สามารถรับการเรี ยนรู้ ได้ เลย โดยวิชาที่มีปัญหามากที่สุด
มักจะเป็ นวิชาภาษาอังกฤษ ซึง่ เป็ นภาษาที่ทกุ คนควรได้ เรี ยนรวมไปถึงผู้ที่มีความบกพร่ องทางการได้
ยิน ดังนัน้ การเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษจึงเป็ นการเปิ ดโลกการเรี ยนรู้ การสื่อสาร และเป็ นการเพิ่มโอกาส
ความก้ าวหน้ าทางอาชีพในอนาคตอีกด้ วย
(จีราวัฒน์ คงแก้ ว, 2559)
ปั จจุบนั การเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งในชีวิตประจาวัน
เนื่องจากเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ
การสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นามาซึง่ มิตรไมตรี และความร่วมมือ
กับประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความเข้ าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ ้น โดยภาษาต่างประเทศที่
จัด เป็ น สาระการเรี ย นรู้ พื น้ ฐาน ก าหนดให้ เ รี ย นตลอดหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 (สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2552)
ยุค ที่ เ ทคโนโลยี เ ข้ า มามี บ ทบาทในชี วิ ต ประจ าวัน ท าให้ ก ารเรี ย นการสอนมี ก ารน าเอา
เทคโนโลยีเข้ ามาเกี่ยวข้ องในรู ปแบบของสื่อต่าง ๆ ทังวิ
้ ดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รวมไปถึงแอป
พลิเคชัน โดยการใช้ สื่อให้ เหมาะสมกับผู้เรี ยนจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
ซึ่งทาให้ เกิดการพัฒนาสื่อการสอนในรู ปแบบแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ต โดยเป็ นอีก
ช่องทางที่ทาให้ การเรี ยนรู้ ไม่จากัดอยู่แต่ภายในห้ องเรี ยน อีกทังยั
้ งสะดวกสามารถทบทวนบทเรี ยนได้
ทุกที่ตามต้ องการ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ สื่อการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสมแก่บคุ คลเหล่านี ้(กรกนก คลัง
บุญครอง, 2555) ซึง่ การสร้ างสื่อการเรี ยนการสอนนันต้
้ องคานึงถึงวิธีการรับรู้หรื อเรี ยนรู้ของนักเรี ยนที่
มีความบกพร่ องทางการได้ ยินเป็ นสาคัญ เนื่องจากผู้เรี ยนสามารถรับรู้ ประสาทสัมผัสทางตาได้ ดีที่สดุ
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ดังนัน้ สื่อที่มีความเหมาะสม ได้ แก่ สื่อที่ เป็ นภาพ วีดีทศั น์ที่มีคาบรรยาย และมีลา่ มภาษามือประกอบ
(มานะ ประทีปพรศักดิ,์ 2548) เพราะการใช้ ภาษามือจะเป็ นการช่วยให้ การสื่อสารเกิดความเข้ าใจและ
สามารถเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น คณะผู้ทาวิจยั เห็นถึงความสาคัญต่อการเรี ยนการสอนของเด็ก บกพร่อง
ทางการได้ ยิน จึงมีแนวคิดในการสร้ างแอปพลิเคชันส่งเสริ มการเรี ยนรู้ คาศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับ
เด็ ก บกพร่ อ งทางได้ ยิ น โดยออกแบบสื่ อ ที่ ใ ช้ ง านบนสมาร์ ท โฟน หรื อ แท็ บเล็ต อี ก ทัง้ ยัง เป็ น สื่ อ ที่
สามารถเรี ยนรู้ และทบทวนเนื ้อหาด้ วยตนเองได้ ทังนี
้ ้การเรี ยนคาศัพท์ภาษามือต่ างประเทศจะช่วยให้
เด็กสามารถสื่อสารในระดับสากลได้ เพื่อให้ เป็ นพื ้นฐานในการเรี ยนและสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้
อย่างเข้ าใจมากยิ่งขึ ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับเด็กบกพร่องทางการ
ได้ ยิน
2. เพื่อประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับเด็ก
บกพร่องทางการได้ ยิน
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของแอปพลิเคชัน
ส่งเสริมการเรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับเด็กบกพร่องทางการได้ ยิน
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
สาหรับเด็กบกพร่องทางการได้ ยิน
นิยามศัพท์
แอปพลิเคชันส่งเสริ มการเรี ยนรู้ คาศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ สื่อที่แสดงผลบนอุปกรณ์ สมาร์ ท
โฟน หรื อแทบเลต เพื่อสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับผู้บกพร่ องทางการได้ ยิน โดยมีเนื ้อหาเป็ น
คาศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษามือรากศัพท์อเมริ กนั จานวน 60 คา โดยแบ่งเป็ น ทังหมด
้
6 หมวด
หมวดละ 10 คา ตามหมวดดังนี ้คือ Family , Fruit ,Food & Drinks , Clothes , In room ,In town
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

Support Service
Planning

- กาหนดบทบาทผูเ้ รี ยน
- กาหนดระยะเวลาการ
เรี ยน
- กาหนดการประเมิน
- กาหนดแหล่ง
ทรัพยากร

Project Management

Process

Summative Evaluation

- กาหนดเนื้อหาและวิเคราะห์
เนื้อหา
- ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ออกแบบเครื่ องมือในส่ วน
ของการออกแบบเนื้อหา การ
ออกแบบในส่ วนของการ
นาเสนอ
- เก็บรวบรวมข้อมูล
- วิเคราะห์ขอ้ มูล
- ประเมินผลการศึกษา

ผลการเรี ยนรู ้ วัดจากการ
ทาแบบทดสอบ
- ความพึงพอใจต่อ
แอปพลิเคชัน่ วัดจากการ
ทาแบบประเมินความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่าง

Feedback

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึก ษาการเปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้บ กพร่ อ งทางการได้ ยิ น ที่ มี ต่ อ
แอปพลิเ คชัน ส่ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ค าศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษ ส าหรั บ เด็ ก บกพร่ อ งทางการได้ ยิ น นี ้ ทาง
คณะผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษาตามขันตอนต่
้
าง ๆ ดังนี ้
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้บกพร่ องทางการได้ ยิน โรงเรี ยนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 1-3 จานวน 37 คน
กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกมาจากประชากร ด้ วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็ นชันมั
้ ธยมปี ที่ 1
จานวน 12 คน
298

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครั้งที ่ 4

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับเด็กบกพร่องทางการได้ ยิน
2. แบบประเมินหาความสอดคล้ องระหว่างข้ อสอบและวัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชันส่งเสริม
การเรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับเด็กบกพร่องทางการได้ ยิน (IOC)
3. แบบทดสอบความรู้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรี ยนรู้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษ สาหรับเด็กบกพร่องทางการได้ ยินซึง่ เป็ นข้ อสอบแบบ paper-based ที่ใช้ ทดสอบ
คาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับเด็กที่บกพร่องทางการได้ ยิน
4. แบบประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับเด็ก
บกพร่องทางการได้ ยิน สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
5. แบบประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
สาหรับเด็กบกพร่องทางการได้ ยิน สาหรับกลุม่ ตัวอย่าง
การดาเนินการศึกษาโครงงาน
ขันตอนการสร้
้
างแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับเด็กบกพร่องทางการได้ ยิน
1.กาหนดเนือ้ หา ได้ กาหนดเนื ้อหาที่จะนาเสนอในแอปพลิเคชันส่งเสริ มการเรี ยนรู้ คาศัพท์
ภาษาอังกฤษ สาหรับเด็กบกพร่ องทางการได้ ยิน โดยมีเนื ้อหาแบ่งเป็ น 6 หมวด คือหมวดครอบครัว
(Family) หมวดผลไม้ (Fruits) หมวดอาหารและเครื่ องดื่ม (Foods and Drinks)หมวดเสื ้อผ้ า
(Clothes) หมวดในห้ อง (In Room) หมวดในเมือง (In Town)
2. ศึกษาและค้ นคว้ าข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยได้ ค้นคว้ าข้ อมูลตามที่กาหนดเนื ้อหาไว้ ใน
วัตถุประสงค์ ที่จะนาเสนอผ่าน แอปพลิเคชัน ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ คาศัพท์ ภาษาอังกฤษ สาหรั บเด็ก
บกพร่ องทางการได้ ยิน โดยกาหนดวิธีการศึกษาและแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ โดย ค้ นคว้ าข้ อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยิน(นภาพันธุ์ เรื องเสถียรทน, 2550) หลักการการพัฒนาสื่อการ
เรี ยนการสอนสาหรับคนหูหนวก(มานะ ประทีปพรศักดิ์, 2548) หลักการของ Mobile Application
(Charland & Leroux, 2011) การออกแบบมัลติมีเดีย(เสาวลักษณ์ พันธบุตร, 2557) และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องหรื อใกล้ เคียงกับงานที่ศกึ ษา รวมถึงสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ
3. ขั น้ ตอนการเรี ย บเรี ย งเนื อ้ หา และภาพในแอปพลิ เ คชั น นี ้ ประกอบด้ วย ค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษ คาแปลภาษาไทย และวีดีทศั น์แสดงท่าทางภาษามือ โดยทาการเรี ยบเรี ยงและมีขนตอน
ั้
การทางาน 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านเนื ้อหา ด้ านรูปภาพประกอบ ด้ านวีดีทศั น์
4. ออกแบบเครื่ องมือ คณะผู้วิจัยนาผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูล มาจัดวางรูปแบบของการ
นาเสนอ โดยได้ แบ่งการออกแบบเครื่ องมือเป็ น 2 ส่วน คือ 1) การออกแบบในส่วนของเนื ้อหาโดยเน้ น
ไปที่คาศัพท์ที่จาเป็ นต่อนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยิน โดยเลือกคาศัพท์ที่ไม่ยากต่อการจา
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มากเกินไปและมีจานวนที่ เหมาะสม เนื่องจากเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ ยินมีความสามารถใน
การเรี ยนรู้ ได้ ไม่เท่ากับเด็กทั่วไปในช่วงอายุเดียวกัน จะสามารถเรี ยนรู้ และจดจาได้ เป็ นภาพชัดเจน
มากกว่ า การอ่ า น โดยได้ แ บ่ ง ค าศัพ ท์ อ อกเป็ น หมวด 6 หมวด ซึ่ ง ในแต่ ล ะหมวดจะมี ค าศัพ ท์
ภาษาอังกฤษ พร้ อมคาแปลภาษาไทย วีดีทศั น์แสดงท่าทางภาษามือและรู ปภาพ อธิบายความหมาย
ของคาศัพท์นนั ้ ๆ 2) รูปแบบการนาเสนอ เริ่มตังแต่
้ การกาหนดกลุม่ เป้าหมาย การจัดหมวดหมู่คาศัพท์
การจัดวางและออกแบบหน้ าแอปพลิเคชัน รวมไปถึงเกมฝึ กทักษะในแต่ละหมวดของคาศัพท์ ทังนี
้ ้ต้ อง
คานึงไปถึงการใช้ กราฟิ ก การใช้ สีและการจัดรู ปแบบตัวอักษร การทางานในส่วนเนื ้อหาจะต้ องมีการ
ร่างโครงสร้ างการปฏิสมั พันธ์ตอบสนองต่าง ๆ เพื่อที่จะเตรี ยมความพร้ อมในการทาแอปพลิเคชัน

รูปที่ 1 ตัวอย่างหน้ าตาแอปพลิเคชัน่ ส่งเสริมการเรี ยนรู้คาศัพท์
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการประเมินการใช้ งานแอปพลิเคชันส่งเสริ มการเรี ยนรู้ คาศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับเด็กบกพร่ อง
ทางการได้ ยิน สาหรับกลุม่ ตัวอย่าง มีวิธีการประเมินและกรรมวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. เตรี ยมอุปกรณ์นาเสนอและเครื่ องมือที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการประเมินความพึงพอใจของกลุม่
ตัวอย่างให้ พร้ อม
2. ให้ กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อวัดความรู้ ก่อนใช้ งานแอปพลิเคชัน โดยใช้
เวลาในการประเมิน 30 นาที
3. อธิบายวิธีใช้ แอปพลิเคชันแก่กลุ่มตัวอย่าง จากนันจึ
้ งเปิ ดแอปพลิเคชันส่งเสริ มการเรี ยนรู้
คาศัพท์ ภาษาอังกฤษ สาหรับเด็กบกพร่ องทางการได้ ยินให้ เล่นบนแท็บเล็ตโดยใช้ เวลาประมาณ 3
ชัว่ โมงในการเรี ยนรู้
4. ให้ กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อวัดความรู้ หลังจากการใช้ งานแอปพลิเคชัน
โดยใช้ เวลาในการประเมิน 30 นาที โดยคะแนนเต็มในแบบทดสอบ 25 คะแนน
5. อธิบายวิธีการประเมินความพึงพอใจให้ กลุม่ ตัวอย่างทราบพร้ อมทังให้
้ กลุม่ ตัวอย่างทาแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
6. เก็บรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่าง เพื่อนามาวิเคราะห์ผลต่อไป
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ สาหรับทางด้ านการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ วิธีหาค่าเฉลี่ย (x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ แบบประเมินวัดความรู้ ของกลุ่ม
ตัวอย่างนัน้ ใช้ วิธีหา ค่า t-test (ชัชวาลย์, 2543) ในการวิเคราะห์ผล
ผลการวิจัย
ในการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันส่งเสริ มการเรี ยนรู้ คาศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับเด็กบกพร่อง
ทางการได้ ยิน ทางคณะผู้วิจัยได้ สร้ างแบบประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันฯ เพื่อให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ
ประเมิ น ด้ า นต่า ง ๆ คื อ ด้ า นเนื อ้ หา ด้ า นประโยชน์ แ ละการน าไปใช้ ด้ า นการออกแบบและการ
จัดรูปแบบ ด้ านประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันส่งเสริ มการเรี ยนรู้ คาศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับ
เด็กบกพร่องทางการได้ ยินที่สร้ างขึ ้นในด้ านเกี่ยวกับเนื ้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1. เนื ้อหาที่ใช้ มีความถูกต้ องเหมาะสม
2. เนื ้อหามีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรี ยน
3. ปริมาณของเนื ้อหามีความเหมาะสม ไม่มาก หรื อน้ อยเกินไป
4. รูปภาพที่ใช้ สามารถสื่อความหมายได้ สอดคล้ องกับข้ อความ
5. ล่ามภาษามือแสดงท่าทางได้ ชดั เจน และมีความถูกต้ อง
6. คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ มีความถูกต้ อง
7. ภาษาไทยที่ใช้ มีความถูกต้ อง
8. คาแนะนาวิธีการใช้ งานแอปพลิเคชันเข้ าใจง่าย
เฉลี่ยรวม

ระดับคุณภาพ

̅

SD

4.80
4.80
5.00
5.00
4.60
4.80
4.80
4.80
4.83

0.45
0.45
0.00
0.00
0.55
0.45
0.45
0.45
0.35

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ตารางที่ 2 ผลของการประเมินด้ านคุณภาพของแอปพลิเคชันส่งเสริ มการเรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
สาหรับเด็กบกพร่องทางการได้ ยิน ที่สร้ างขึ ้นในด้ านของประโยชน์และการนาไปใช้ โดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน

̅

SD

ระดับ
คุณภาพ

1. เนื ้อหามีประโยชน์ตอ่ ผู้เรี ยน

5.00 0.00

ดีมาก

2. แอปพลิเคชันสามารถเป็ นแหล่งความรู้สาหรับผู้ที่สนใจ

5.00
5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

3. ผู้สอนสามารถนาไปประกอบการเรี ยนการสอนได้
4. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ นอกเหนือจากการสอนภายในโรงเรี ยนได้
เฉลี่ยรวม
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0.00
0.00
0.00
0.00
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ตารางที่ 3 ผลของการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันส่งเสริ มการเรี ยนรู้ คาศัพท์ ภาษาอังกฤษ
สาหรับเด็กบกพร่ องทางการได้ ยินที่สร้ างขึ ้นในด้ านการออกแบบและการจัดรู ปแบบของแอปพลิเคชัน
โดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน

̅

SD

1. การจัดรูปแบบภายในแอปพลิเคชันง่ายต่อการอ่าน และการใช้ งาน
2. ตาแหน่งการจัดวางภาพ เนื ้อหา และวิดีโอภาษามือภายในแอปพลิเคชันมี
ความเหมาะสม
3. การจัดวางตาแหน่งปุ่ มต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม
4. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรที่นาเสนอภายในแอปพลิเคชันมีความ
สวยงาม สามารถอ่านได้ ง่าย
5. สีที่ใช้ ภายในแอปพลิเคชันมีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรี ยน
6. สีพื ้นหลังกับสีตวั อักษรเหมาะสมง่ายต่อการอ่าน
7. รูปประกอบที่ใช้ ภายในแอปพลิเคชันมีความน่าสนใจ และเหมาะสมกับช่วง
วัยของผู้เรี ยน
8. สัญลักษณ์ที่นาเสนอภายในแอปพลิเคชันมีความเป็ นสากล และสามารถ
เข้ าใจได้ ง่าย
เฉลี่ยรวม

4.50

0.55

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก

4.33

0.52

ดีมาก

4.50

0.55

ดีมาก

4.67

0.52

ดีมาก

4.17
4.67

0.41
0.52

ดี
ดีมาก

4.50

0.55

ดีมาก

4.67

0.52

ดีมาก

4.50

0.51

ดีมาก

ตารางที่ 4 ผลของการประเมินด้ านคุณภาพของแอปพลิเคชันส่งเสริ มการเรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
สาหรับเด็กบกพร่องทางการได้ ยิน ที่สร้ างขึ ้นในด้ านของประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1. แอปพลิเคชันมีความดึงดูดและมีความน่าสนใจ
2. ความสะดวกในการใช้ งานแอปพลิเคชัน
3. ความถูกต้ องในการแสดงผลลัพธ์ของแอปพลิเคชัน
4. ความยากง่ายในการใช้ งานแอปพลิเคชัน
5. ความรวดเร็วในการทางานของแอปพลิเคชัน
6. แอปพลิเคชันสามารถช่วยให้ การเรี ยนการสอนมีความสนุกสนาน
เฉลี่ยรวม

̅

SD

4.17
4.00
4.33
4.33
3.50
4.00
4.06

0.41
0.00
0.52
0.82
0.55
0.63
0.49

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
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ในการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันส่งเสริ มการเรี ยนรู้ คาศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับเด็ก
บกพร่องทางการได้ ยิน ทางคณะผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความพึงพอใจ
ของแอปพลิเคชันฯ สาหรับกลุม่ ตัวอย่างโดยได้ ผลจากการประเมินด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
ตารางที่ 5 ผลของการทดสอบคาศัพท์ภาษาอังกฤษของแอปพลิเคชันส่งเสริ มการเรี ยนรู้ คาศัพท์
ภาษาอังกฤษ สาหรับเด็กบกพร่องทางการได้ ยินโดยกลุ่มตัวอย่างจานวน 12 คนโดยคะแนนเต็มของ
แบบทดสอบคือ 25 คะแนน
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

จานวน
12
12

̅
8.58
12.00

SD
3.99
3.62

T

Sig

-2.90

.000

**ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01

จากการคานวณทางสถิติ พบว่า ค่า t เท่ากับ -2.90 เป็ นค่าติดลบแสดงว่า คะแนนทดสอบ
หลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ได้ ตังไว้
้ โดย
พบว่าคะแนนเฉลี่ย นในการทาแบบทดสอบหลัง เรี ยนมีค่าเฉลี่ยสูง กว่าแบบทดสอบก่อนเรี ยน คือ
คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนเรี ยนที่ได้ คือ 8.58 คะแนนและมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
3.99 และคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรี ยนที่ได้ คือ 12.00 คะแนนและมีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.62 ซึง่ หมายถึงค่าเฉลี่ยหลังเรี ยนมีคา่ เพิ่มขึ ้น และเป็ นไปตามสมมติฐาน
ตารางที่ 6 ผลของการประเมิ น ความพึ ง พอใจของแอปพลิ เ คชั น ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษ สาหรับเด็กบกพร่องทางการได้ ยินโดยกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 12 คน
รายการประเมิน
1. เนื ้อหาเข้ าใจง่าย
2. สีที่ใช้ มีความสวยงาม
3. ขนาดตัวอักษร มีความเหมาะสม อ่านง่าย
4. ภาพประกอบภายในแอปพลิเคชันมีความสวยงาม
5. วิดีโอแสดงท่าทางภาษามือมีความชัดเจน
6. แอปพลิเคชันใช้ ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก
7. แอปพลิเคชันสามารถช่วยให้ การเรี ยนการสอนมีความ
สนุกสนาน
8. หลังจากใช้ แอปพลิเคชันแล้ วมีความเข้ าใจในเนื ้อหามาก
ยิ่งขึ ้น
เฉลี่ยรวม
304

̅

SD

ระดับคุณภาพ

5.00
4.92
4.92
5.00
5.00
4.33
4.58

0.00
0.29
0.29
0.00
0.00
0.49
0.51

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

4.92

0.29

ดีมาก

4.83

0.23

ดีมาก
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ผลของการประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชันส่งเสริ มการเรี ยนรู้ คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
สาหรับเด็กบกพร่ องทางการได้ ยินโดยกลุ่มตัวอย่าง จานวน 12 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.83
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก โดยมีผลรายละเอียดของการประเมินดังต่อไปนี ้ เนือ้ หาเข้ าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก สีที่ใช้ มีความสวยงาม มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.92 ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ขนาดตัวอักษร มีความเหมาะสม อ่านง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ภาพประกอบ
ภายในแอปพลิเคชันมีความสวยงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก วิดีโอแสดงท่าทาง
ภาษามือมีความชัดเจน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก แอปพลิเคชันใช้ ง่าย ไม่ย่งุ ยาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก แอปพลิเคชันสามารถช่วยให้ การเรี ยนการสอนมีความ
สนุกสนาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก หลังจากใช้ แอปพลิเคชันแล้ วมีความเข้ าใจใน
เนื ้อหามากยิ่งขึ ้นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
แอปพลิเคชันส่งเสริ มการเรี ยนรู้ คาศัพท์ ภาษาอังกฤษ สาหรับเด็กบกพร่ องทางการได้ ยิน มี
ความน่าสนใจสาหรับเด็กบกพร่องทางการได้ ยิน ซึง่ ความน่าสนใจของสื่อเกิดจากความทันสมัยของสื่อ
เพราะพัฒนาโดยใช้ โมบายแอปพลิเคชั น โดยผู้เรี ยนที่ได้ ใช้ งานแอปพลิเคชันนัน้ มีความรู้ และความ
เข้ าใจโดยวัดได้ จากการทาแบบทดสอบเพื่อดูระดับความรู้ ของผู้เรี ยนหลังจากได้ เรี ยนรู้ ด้วยแอปพลิเค
ชัน ซึ่ง พบว่า ผู้เ รี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจมากขึน้ โดยมี ค ะแนนแบบทดสอบหลัง เรี ย นเพิ่ ม มากขึน้
หลังจากที่ได้ เรี ยนรู้ คาศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน่ นี ้ และจากการสังเกตพฤติกรรมผู้เรี ยนใน
การเรี ยนผ่านแอปพลิเคชัน่ พบว่าผู้เรี ยนให้ ความสนใจต่อเทคโนโลยีที่นามาใช้ ในการสร้ างจึงมีผลกับ
ความสนใจในเนือ้ เรื่ องที่นาเสนอและกลุ่มตัวอย่างได้ เรี ยนรู้ ซ ้าหลายครัง้ จึงเกิดทักษะ ความจาและ
ความเข้ าใจรวม ซึง่ จุดเด่นของ แอปพลิเคชันคือมีการใช้ งานที่ง่าย มีเนื ้อหาเหมาะสมกับเด็กบกพร่ อง
ทางการได้ ยิน โดยรูปแบบของแอปพลิเคชันมีความสวยงาม ในการจัดองค์ประกอบมีเนื ้อหาที่น่าสนใจ
เนื่องจากผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาก่อนที่จะพัฒนา อีกทังสื
้ ่อที่เป็ นแอปพลิเคชันนันสามารถเรี
้
ยนรู้
ด้ วยตนเองได้ ตลอดเวลาทาให้ เด็กฝึ กคาศัพท์ภาษาอังกฤษได้ แม้ ไม่อยูใ่ นห้ องเรี ยน
ข้ อเสนอแนะในการนาผลของโครงงานไปใช้
สามารถนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับเด็กบกพร่องทางการได้ ยิน ไป
ใช้ ในเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยน สาหรับวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นในโรงเรี ยนโสต
ศึกษาทัว่ ไป ซึ่งในอนาคตสามารถพัฒนาต่อยอดในส่วนของการเก็บข้ อมูลในส่วนของพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ผา่ นตัวแอปพลิเคชัน่ เพื่อเป็ นข้ อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ ประเป็ นประโยชน์ในอนาคตต่อไป
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้ างแอปพลิเคชันส่งเสริ มการเรี ยนรู้ คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
สาหรับเด็กบกพร่ องทางการได้ ยิน ไปใช้ ในเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยน สาหรับวิชาภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้ นในโรงเรี ยนโสตศึกษาทัว่ ไป ผู้วิจยั ขอขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน
คุณภาพของโครงงาน และให้ คาแนะนาเพิ่มเติม ที่สาคัญต้ องขอขอบคุณทางโรงเรี ยนโสตศึกษาทุ่ง
มหาเมฆ ผู้อานวยการเศวต รามฤทธิ์ ตลอดจนอาจารย์ทุกท่าน ขอขอบคุณ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 12
คน ที่สละเวลาและให้ ความร่วมมือในการเก็บข้ อมูลเป็ นอย่างดี รวมถึงน้ องที่เป็ นล่ามภาษามือให้ ด้วย
ขอขอบพระคุณเจ้ าของเอกสารและงานวิจยั ทุกท่าน ที่ผ้ ศู ึกษาค้ นคว้ าได้ นามาอ้ างอิงในการทาวิจยั
จนกระทัง่ งานวิจยั ฉบับนี ้สาเร็ จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี สุดท้ ายนี ้ ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่และทุก ๆ คนใน
ครอบครัวของคณะผู้จดั ทาวิจยั ที่คอยเป็ นกาลังใจและให้ การสนับสนุนที่ดีตลอดมา
ประโยชน์ อนั ใดที่เกิดจากโครงงานนีล้ ้ วนเป็ นผลมาจากการได้ รับความอนุเคราะห์ ของทุกท่านดังที่
กล่าวมาข้ างต้ นและที่ไม่ได้ กล่าวถึงในบทความนี ้ คณะผู้จดั ทาวิจยั รู้สกึ ซาบซึ ้งน ้าใจเป็ นอย่างยิ่ง จึงใคร่
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ การดาเนินการวิจยั มิอาจสาเร็ จลุล่วงไปได้ หากปราศจากความร่ วมมือ
ของทุกท่านที่กล่าวมา
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การพัฒนาความสามารถด้ านการคูณ โดยใช้ วธิ ีการคูณแลททิส
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีความบกพร่ องทางการเรียนรู้
อัจฉราลัย ทองดี1*, ศศิธร จ่างภากร2, ดารณี อุทยั รัตนกิจ3
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาความสามารถด้ านการคูณของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ กลุ่มเป้าหมายเป็ นนักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู้ จานวน 5 คน เลือกแบบเจาะจง ใช้ วิธีการคูณแลททิสในกระบวนการวิจยั เชิงปฏิ บตั ิการ
ในชันเรี
้ ยน 4 ขัน้ คือ ขันวางแผน
้
ขันปฏิ
้ บตั ิการ ขันสั
้ งเกตการณ์ และขันสะท้
้
อนการปฏิบตั ิ แบ่งการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ออกเป็ น 3 วงจรปฏิบตั ิการ เนื ้อหาการคูณจานวนเต็ม เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ การ
ทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อนามาวิเคราะห์ความบกพร่ อง สังเกตพัฒนาการด้ านการคูณของนักเรี ยนจาก
แบบฝึ กหัดทักษะและแบบบันทึกภาคสนาม แล้ วทดสอบหลังเรี ยน วิเคราะห์ความถูกต้ องของการทา
โจทย์การคูณ วิเคราะห์พฤติกรรมการทาตามวิธีการคูณแลททิส และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ หลังการให้
ความช่วยเหลือ
ผลการศึกษา พบว่า นักเรี ยนทัง้ 5 คนมีความสามารถด้ านการคูณเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่พบ
ปั ญ หาการวางตัว เลขผิ ดต าแหน่ ง นัก เรี ย นสามารถคูณจ านวนมากกว่าสองหลักได้ คะแนนจาก
แบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพิ่มขึ ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
โดยเฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 73.03 จากการใช้ วิธีการคูณแลททิสที่มีขนตอนในการค
ั้
านวณที่ชดั เจน ร่วมกับ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย นอกจากทาให้ นกั เรี ยนมีความสามารถการคิดคานวณด้ านการ
คูณเพิ่มขึ ้น ยังช่วยส่งเสริ มความสามารถคิดบริ หารจัดการตน ในด้ านการจัดระบบ การจัดการเวลา
และการมุง่ มัน่ สูเ่ ป้าหมายให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
คาสาคัญ: การคูณแลททิส, บกพร่องทางการเรี ยนรู้, การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยน
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The development of multiplication ability using Lattice Multiplication for Mathayom 2
students with learning disabilities
Atcharalai Thongdee1*, Sasithorn Changpakorn2, Daranee Utairatanakit3
ABSTRACT
The purpose of this research was to study the development of multiplication ability
using Lattice Multiplication for Mathayom 2 students with learning disabilities. Five students
with learning disabilities were purposively selected. The Lattice Multiplication was use in the
classroom action research with 4 steps: plan, act, observe, and reflect. Learning activities
were divided into 3 cycles. Contents was multiplication with whole numbers, which that the
students had studied before. Data collection included pre-tests to analyze the errors in
multiplication, observation of students multiplication performance using exercise and field
notes, and post-tests to analyze the accuracy of multiplication. The students skillfully use the
Lattice multiplication and the students learning behavior after participated in the learning
activities were analyze.
The research findings indicated that the multiplication ability of all five students
improve continuously. Misplacing place value was not observed. The students were able to
multiply more than two digits numbers. The post-tests scores revealed that the students
multiplication performance increased 73.03% compared to the post-test. The clear steps to
follow of Lattice Multiplication and the engagement with a variety learning activities not only
helped students to increase their multiplication ability but also improve their executive
function in the areas of organization, time management, and goal-direct persistence.
Keywords: Lattice Multiplication, Learning Disabilities, Classroom Action Research
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การให้ ความสาคัญของการจัดการศึกษาในประเทศไทยปั จจุบนั นัน้ มีความครอบคลุมบุคคล
ทุกประเภท รวมถึงบุคคลพิการทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
พ.ศ.2551 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้จดั เป็ นหนึง่ ในประเภทของบุคคลพิการทางการศึกษา
ที่ต้องได้ รับการจัดการศึกษาตามกฎหมาย โดยบุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ (Learning
Disabilities: LD) คือ บุคคลที่มีความผิดปกติในการทางานของสมองบางส่วนที่แสดงถึงความบกพร่อง
ในกระบวนการเรี ยนรู้ ที่อาจเกิดขึ ้นเฉพาะความสามารถด้ านใดด้ านหนึ่งหรื อหลายด้ าน คือ การอ่าน
การเขียน การคิดคานวณ ซึ่งไม่สามารถเรี ยนรู้ ในด้ านที่บกพร่ องได้ ทังที
้ ่มีระดับสติปัญญาปกติ (ราช
กิจจานุเบกษา, 2552, หน้ า 47)
นัก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ ด้ า นการคิ ด ค านวณ ส่ ว นใหญ่ มี ปั ญ หาและ
ข้ อบกพร่องในการคานวณ คือ นักเรี ยนคานวณได้ ช้ากว่าเพื่อนในระดับชันเดี
้ ยวกัน ทังการบวก
้
การลบ
การคูณ การหาร และพบข้ อ ผิ ด พลาดในการค านวณ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เมื่ อ ต้ อ งใช้ ทัก ษะหรื อ
กระบวนการคานวณที่ซบั ซ้ อนมากขึ ้น ไม่สามารถทาโจทย์คณิตศาสตร์ ได้ ทนั ทีหรื อคิดไม่คล่อง มีความ
ยากลาบากในการแก้ โจทย์ปัญหา เนื่องจากไม่สามารถตีโจทย์ปัญหาเหล่านันได้
้ ทาให้ ไม่เข้ าใจว่าจะ
ใช้ วิธีการใดในการแก้ โจทย์ปัญหา ไม่สามารถจาหรื อไม่เข้ าใจวิธีการหรื อกระบวนการในการแก้ ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ทาให้ ไม่สามารถนาวิธีการต่างๆ ที่ได้ เรี ยนรู้มาใช้ ได้ นอกจากนี ้มักพบว่านักเรี ยนขาด
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง คิดว่าตนเองไม่เก่ง ทาให้ ไม่มีแรงจูงใจในการเรี ยน (Polloway, Patton, และ
Serna, 2005) ในด้ านการคูณพบว่านักเรี ยนที่มีความบกพร่องทาง การเรี ยนรู้ด้านการคิดคานวณจะมี
ข้ อผิดพลาด คือ การวางตัวเลขไม่ตรงตาแหน่งในการคูณจานวนที่ มีการทด พบการทดเลขผิดตาแหน่ง
หรื อไม่สามารถทดเลขได้ ทาให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ไม่ถกู ต้ อง (ก่อสุวรรณ, 2553)
จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผ้ สู อนนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนทับกฤชพัฒนา จังหวัด
นครสวรรค์ พบว่านักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ ไม่สามารถท่องสูตรคูณ ไม่มีความเข้ าใจใน
เรื่ องการคูณ วางตัวเลขผิดตาแหน่ง ไม่สามารถคูณจานวนหลายหลักที่มีการทดในตาแหน่งต่างๆ ได้
ส่งผลให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในวิชาคณิตศาสตร์ อยูใ่ นระดับต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย นอกจากนี ้ยังขาด
ความมัน่ ใจในตนเองในการเรี ยน เกิดความรู้สกึ ท้ อถอย และไม่สนใจในการเรี ยน การต่อยอดการเรี ยนรู้
ในเนื ้อหาอื่นๆ ในระดับที่สงู ขึ ้นนันไม่
้ ประสบผลสาเร็ จ เนื่องจากต้ องอาศัยความรู้ พื ้นฐานเบื ้องต้ นใน
กระบวนการคิดคานวณ
กระบวนการให้ ความช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างความ
เข้ าใจในเรื่ องการคูณนันมี
้ หลายวิธี วิธีการคูณแลททิส (Lattice Multiplication) เป็ นเทคนิคหนึ่งที่ช่วย
ให้ นกั เรี ยนที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ สามารถคูณจานวนหลายหลักได้ อย่างถูกต้ องแม่นยามาก
ขึ ้น ช่วยขจัดปั ญหาการทดเลขและการวางตาแหน่งตัวเลขในแต่ละหลักได้ โดยการใช้ ช่องตาราง ทาให้
310

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครั้งที ่ 4

นักเรี ยนสามารถเห็ นหลักของตัวเลขแต่ละตาแหน่งได้ อย่างชัดเจนและสามารถคูณได้ ถูกต้ อง ซึ่ง
ปรากฏในงานวิจยั ของ Gu (2001) ที่ศกึ ษาเปรี ยบเทียบวิธีการคูณแบบปกติกบั การคูณโดยใช้ การคูณ
แลททิสของนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ที่มีอายุระหว่าง 14-16 ปี จานวน 9 คน ซึง่ ผลจาก
การศึกษาพบว่า การคูณจานวนมากกว่าสองหลักด้ วยวิธีการคูณปกตินนนั
ั ้ กเรี ยนสามารถ ทาการคูณ
ถูกต้ องเพียงร้ อยละ 15 แต่เมื่อใช้ การคูณแลททิสนักเรี ยนสามารถทาการคูณได้ อย่างถูกต้ องมากกว่า
ร้ อยละ 97 นอกจากนี ้วิธีการคูณแลททิสยังส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนเกิดความภาคภูมิใจและมัน่ ใจในตนเอง
ในการเรี ยนเพิ่มขึ ้น
จากปั ญหาและความสาคัญดังกล่าวข้ างต้ นผู้วิจยั จึงเลือกนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู้ ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนักเรี ยนในชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับการคูณจานวนเต็ม ซึง่ เป็ นเนื ้อหาการเรี ยนที่นกั เรี ยนเคยเรี ยน
มาแล้ ว นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ทงั ้ 5 คน ยังมี ความบกพร่ องในกระบวนการคูณขัน้
พื ้นฐาน ทาให้ นกั เรี ยนไม่สามารถทาความเข้ าใจบทเรี ยน เรื่ อง การคูณ จากการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนปกติ
ได้ ทาให้ นักเรี ยนไม่ประสบความสาเร็ จในการเรี ยนในชัน้ เรี ยนปกติ อีกทัง้ นักเรี ยนมีการหลีกเลี่ยง
หรื อไม่สนใจในการเรี ยนรู้ ซึง่ เกิดจากการขาดความมัน่ ใจ ไม่มีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยน และเป็ นวัย
ที่ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ สึ ก อ่ อ นไหวมากกว่ า ปกติ ซึ่ ง มั ก จะประสบปั ญ หาทางอารมณ์ แ ละสัง คม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาการนาเทคนิคการคูณแลททิสมาใช้ ในกระบวนการ
คิดคานวณ เพื่อช่วยในการแก้ ปัญหาและลดข้ อผิดพลาดของนักเรี ยนในด้ านการคูณ ช่วยให้ นกั เรี ยน
รู้สกึ ประสบผลสาเร็จและเสริมสร้ างความมัน่ ใจในการเรี ยนให้ กบั นักเรี ยน ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนที่ดีขึ ้น สามารถทาความเข้ าใจในเนื ้อหาในระดับที่สงู ขึ ้นในอนาคตได้
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการพัฒนาความสามารถด้ านการคูณ โดยใช้ วิธีการคูณแลททิส สาหรับนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
นิยามศัพท์
นักเรี ยนที่ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ หมายถึง นักเรี ยนที่ได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามี
ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ และขึน้ ทะเบียนในโครงนักเรี ยนพิการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนทับกฤช
พัฒนา จังหวัดนครสวรรค์
วิธีการคูณแลททิส หมายถึง วิธีการคูณที่เป็ นกระบวนการย่อยขันตอนการคู
้
ณแบบปกติโดยใช้
ตารางช่วยจัดตาแหน่งตัวตังและตั
้
วคูณ เป็ นการจับคู่คณ
ู เลขโดดทังหมดแล้
้
วหาผลบวกรวมยอดเป็ น
ผลคูณ โดยมีวิธีการคูณโดยมีขนตอนคื
ั้
อ
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1. วาดตารางให้ มีจานวนหลักของตารางเท่ากับจานวนหลักตัวตัง้ และจานวนแถว
ของตารางเท่ากับจานวนหลักของตัวคูณ แล้ วลากเส้ นทแยงมุมจากมุมบนขวาไปมุมล่างซ้ าย
ในแต่ละช่องตาราง
2. เขียนเลขแต่ละหลักของตัวตังไว้
้ ด้านบนของแต่ละช่องตาราง และเขียนเลขหลัก
ของตัวคูณไว้ ด้านขวาของแถว
3. หาผลคูณของจานวนที่กากับไว้ ในแต่ละช่องตาราง โดยนาจานวนในแถวคูณกับ
จานวนที่อยูด่ ้ านหลักในแต่ละช่องตาราง ใส่ผลลัพธ์หลักหน่วยลงในช่องย่อยขวาล่าง และหลัก
สิบลงในช่องย่อยซ้ ายบน ถ้ าไม่มีหลักหน่วยหรื อหลักสิบให้ ใส่ศนู ย์
4. หาผลบวกของจานวนตามแนวทแยง โดยเริ่ มจากแนวทแยงขวาสุดก่อนและหา
ผลบวกในแนวทแยงถัดไป เมื่อผลบวกในแต่ละแนวทแยงรวมกันเกินสองหลัก ให้ เขียนตัวเลข
หลักหน่วยลงในแนวทแยงนัน้ เขียนทดตัวเลขหลักสิบในแนวทแยงถัดไป และบวกรวมจานวน
กับแนวทแยงที่ทดนันจะได้
้
คาตอบของโจทย์ ดังตัวอย่างตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ตัวอย่างวิธีการคูณแลททิส
การพัฒนาความสามารถด้ านการคูณ หมายถึง การปรับปรุ งความสามารถในการหาผลลัพธ์
การคูณ จานวนมากกว่าสองหลักกับจานวนมากกว่าสองหลัก และความเข้ าใจในการคูณ โดยการ
ประเมินจากแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และแบบบันทึกภาคสนาม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
การคูณ โดยใช้วิธีการคูณแลททิส

ความสามารถด้าน
การคูณ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาความสามารถด้ านการคูณ โดยใช้ วิธีการคูณ
แลททิส สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ซึง่ มีวิธีดาเนินการวิจยั
ดังนี ้
1. กลุม่ เป้าหมายการวิจยั
กลุม่ เป้าหมายการวิจยั เป็ นนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนทับกฤชพัฒนา จังหวัด
นครสวรรค์ จานวน 5 คน ที่ขึ ้นทะเบียนนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ในโครงการนักเรี ยน
เรี ยนร่วมของโรงเรี ยน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย ไม่
สามารถหาผลลัพธ์การคูณจานวนตัวตั
้ งที
้ ่มากกว่าหนึ่งหลักได้ ด้วยตนเอง ไม่มีความพิการซ ้าซ้ อน และ
ได้ รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้ าร่วมการวิจยั ซึง่ ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ผู้วิจยั ได้ แบ่งเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
ประกอบด้ วย
2.1 เครื่ องมือที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ กบั กลุม่ เป้าหมายการวิจยั ได้ แก่
2.1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง การคูณ โดยใช้ วิธีการคูณแลททิส ที่ผ้ วู ิจยั และ
ครู ผ้ สู อนร่ วมกันสร้ างขึ ้น เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบสอนเสริ ม เป็ นเนื ้อหาที่
นักเรี ยนเคยเรี ยนแต่ยงั พบความบกพร่ องอยู่ แบ่งเป็ น 18 แผน แผนละ 1 ชัว่ โมง จัดกิจกรรม 5 วันต่อ
สัปดาห์
2.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ใช้ ในการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในขณะ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ และบัน ทึ ก ข้ อมู ล พั ฒ นาการความสามารถด้ านการคู ณ ของนั ก เรี ย น
ประกอบด้ วย
2.2.1 แบบฝึ กหัดทักษะคณิตศาสตร์ เรื่ อง การคูณ ผู้ให้ ข้อมูล คือ นักเรี ยน
2.2.2 แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ผู้ให้ ข้อมูล คือ นักเรี ยน
2.2.3 แบบบันทึกภาคสนาม
ผู้ให้ ข้อมูล คือ ผู้วิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ผู้วิ จัย น าเครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ างขึน้ ไปให้ ผ้ ูท รงคุณ วุฒิ จ านวน 3 ท่ า น
ตรวจสอบความถูกต้ อง เหมาะสม และความตรงของเนื ้อหา ผลการประเมินพบว่า เครื่ องมือที่ใช้ ในการ
วิจยั มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
3. วิธีดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยใช้ กระบวนการวิจัยเชิง ปฏิบตั ิการในชัน้ เรี ยน (Classroom
Research) โดยมีรูปแบบการวิจยั ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ขันตอนการวิ
้
จยั เชิงปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยน (Riding, Fowell, & Levy, 1995)
โดยมีกระบวนการวิจัย คือ ขันวางแผน
้
(Plan) ขันปฏิ
้ บตั ิการ (Act) ขัน้ สังเกตการณ์
(Observe) และขันสะท้
้
อนการปฏิบตั ิ (Reflect) ซึง่ มีรายละเอียดการดาเนินการในแต่ละขันตอน
้
ดังนี ้
1. ขัน้ วางแผน (Plan) ผู้วิจัยศึกษาลักษณะของปั ญหาการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่มีความ
บกพร่องทางการเรี ยนรู้จากเอกสารต่างๆ และข้ อมูลการศึกษานักเรี ยนกลุม่ เป้าหมายเป็ นรายกรณี เพื่อ
นามาสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วยแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องการคูณ โดยใช้ วิธีการคูณ
แลททิส แบบฝี กหัดทักษะ แบบบันทึกภาคสนามและแบบทดสอบ
2. ขัน้ ปฏิบัติการ (Act) เป็ นการนาแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ที่ สร้ างขึน้ มาใช้ กับ
กลุม่ เป้าหมาย
3. ขันส
้ ารวจผล (Observe) เป็ นกระบวนการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ ้นขณะจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
สังเกตปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน ทังสภาพแวดล้
้
อม ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิ ดขึ ้น
ขณะทากิจกรรม โดยอาศัยเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบแบบฝึ กหัดทักษะ แบบบันทึก
ภาคสนาม
4. ขันสะท้
้
อนผลการปฏิบตั ิการ (Reflect) เป็ นการประเมินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ สะท้ อน
ถึง การพัฒ นาความสามารถด้ า นการคูณ โดยใช้ วิ ธีก ารคูณ แลททิ ส ปั ญหาและอุป สรรค รวมถึ ง
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน เพื่อนาไปใช้ ในการปรับปรุ งกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และ
วางแผนการพัฒนาในวงจรถัดไป
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ทดสอบนักเรี ยนก่อนเรี ยนด้ วยแบบทดสอบที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้น เพื่อวิเคราะห์ความบกพร่อง
ด้ านการคูณของนักเรี ยน
2. ครูผ้ สู อนชี ้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนกับนักเรี ยนกลุม่ เป้าหมายการ
วิจยั
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3. ครู ผ้ สู อนดาเนินการจัดกิจกรรมเรี ยนการสอน โดยจัดกลุ่มนักเรี ยน 5 คนตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ จานวน 18 แผนการเรี ยนรู้ แผนละ 1 ชัว่ โมง โดยผู้วิจยั เป็ นผู้สงั เกตการณ์แบบมีส่ วนร่วม
ในห้ องเรี ยน แบ่งกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ออกเป็ น 3 วงจรปฏิบตั ิการตามรู ปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยน ดังนี ้
3.1 วงจรปฏิบตั ิการที่ 1 ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1-6 เก็บ
ข้ อมูลจากแบบบันทึกภาคสนาม แบบฝี กหัดทักษะในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ จะได้ ข้อมูลในการ
พัฒนานักเรี ยน จากนันน
้ าข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อสรุปข้ อค้ นพบ ปั ญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ ไขเพื่อเป็ นพื ้นฐานในการปรับปรุงการจัดการเรี ยนรู้ในวงจรปฏิบตั ิการที่ 2 ต่อไป
3.2 วงจรปฏิบตั ิการที่ 2 ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 7-12 โดยทา
การปรับปรุงแผนการจัดการเรี ยนรู้จากการสะท้ อนผลการจัดการเรี ยนรู้ในวงจรปฏิบตั ิการที่ 1 และ เก็บ
ข้ อมูลจากแบบบันทึกภาคสนาม แบบฝี กหัดทักษะในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ จะได้ ข้อมูลในการ
พัฒนานักเรี ยน จากนันน
้ าข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อสรุปข้ อค้ นพบ ปั ญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ ไขเพื่อเป็ นพื ้นฐานในการปรับปรุงการจัดการเรี ยนรู้ในวงจรปฏิบตั ิการที่ 3 ต่อไป
3.3 วงจรปฏิบตั ิการที่ 3 ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 13-18 โดย
ทาการปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้ จากการสะท้ อนผลการจัดการเรี ยนรู้ ในวงจรปฏิบตั ิการที่ 2 และ
เก็บข้ อมูลจากแบบบันทึกภาคสนาม แบบฝี กหัดทักษะในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ เมื่อจัดการเรี ยนรู้
ครบทัง้ 6 แผนการจัด การเรี ย นรู้ แล้ ว น าข้ อ มูล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ประเมิ น ผล เพื่ อ สรุ ปพัฒ นาการ
ความสามารถด้ านการคูณของนักเรี ยน ปั ญหา อุปสรรคที่เกิดขึ ้นจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
4. นักเรี ยนทาการทดสอบหลังจบกิจกรรมการเรี ยนรู้ทงั ้ 18 แผนด้ วยแบบทดสอบที่ผ้ วู ิจยั ได้
สร้ างขึ ้น
5. นาข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั มาสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูล
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล พัฒนาการความสามารถด้ านการคูณ วิเคราะห์ จากการเปรี ยบเทียบผลการ
ทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยวิธีการหาค่าร้ อยละ ประกอบแบบบันทึกภาคสนาม
และแบบฝึ กหัดทักษะ เพื่อแสดงพัฒนาการความสามารถด้ านการคูณของนักเรี ยนในรูปความเรี ยง
ผลการวิจัย
1. การพัฒนาความสามารถด้ านการคูณ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง การคูณ โดยใช้ วิธีการคูณแลททิส ให้ กบั นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา ปี
ที่ 2 ที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ซึ่งเป็ นเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับการคูณจานวนเต็มที่นกั เรี ยนเคยเรี ยน
มาแล้ ว จากการวิเคราะห์ ผลการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ พบข้ อบกพร่ องของนักเรี ยนใน
กระบวนการคูณพื ้นฐาน ผู้วิจัยจึงนาวิธีการคูณแลททิสมาใช้ ในการแก้ ปัญหาของนักเรี ยน เพื่อพัฒนา
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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ความสามารถด้ านการคูณของนักเรี ยน ภายหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ พบว่านักเรี ยนสามารถทาการ
คูณได้ ด้วยตนเองและได้ ผลลัพธ์การคูณที่ถกู ต้ องเพิ่มขึ ้น จากการเปรี ยบเทียบผลจากแบบทดสอบก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ได้ ผลการประเมินดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินนักเรี ยนจากแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
นักเรี ยน
1
2
3
4
5
รวม
เฉลี่ย

ก่อนเรี ยน
(12 คะแนน)
2
3
2
4
5
16
3.2

หลังเรี ยน
(12 คะแนน)
12
12
11
12
12
59
11.8

ค่าความแตกต่าง

ค่าร้ อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ ้น

10
9
9
8
7
43
8.6

83.33
75.00
81.82
66.67
58.33
365.15
73.03

จากตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของ
นักเรี ยนแล้ วเทียบเป็ นร้ อยละ แสดงให้ เห็นว่าค่าร้ อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ ้นโดยเฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ
73.03 และค่าร้ อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ ้นโดยเฉลี่ยของนักเรี ยนแต่ละคนเมื่อได้ รับการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ เป็ นดังนี ้
นักเรี ยนคนที่ 1 มีคะแนนหลังเรี ยนเพิ่มขึน้ จากก่อนเรี ยนคิดเป็ นร้ อยละ 83.33 ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ พบว่า นักเรี ยนทาแบบทดสอบได้ เฉพาะการ
คูณจานวนหนึ่งหลักกับจานวนหนึ่งหลักเท่านัน้ การแสดงวิธีการคูณจานวนมากกว่าหนึ่งหลักนักเรี ยน
วางตาแหน่งในการคูณผิด ไม่สามารถใช้ วิธีการคูณปกติได้ หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ นักเรี ยน
สามารถทาการคูณจานวนที่มากกว่าหนึ่งหลักได้ ถูกต้ องโดยการใช้ วิธีการคูณแลททิส สามารถวาง
ตาแหน่งการคูณได้ ถกู ต้ อง นอกจากนี ้ในการทาแบบฝึ กหัดทักษะพบว่า นักเรี ยนท่องสูตรคูณไม่คล่อง
และพบความผิดพลาดในการใช้ สตู รคูณแม่ 8 และ 9 จึงทาให้ นกั เรี ยนได้ ผลลัพธ์ไม่ถกู ต้ อง ซึง่ นักเรี ยน
แก้ ไขข้ อบกพร่องของตนเองโดยใช้ วิธีการบวกจานวนที่เท่ากันจากความหมายของการคูณ และการทา
กิจกรรมทบทวนสูตรคูณก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทุกครัง้ ช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถท่องสูตรคูณได้
คล่องขึ ้น และสามารถใส่ผลลัพธ์การคูณในแต่ละช่องตารางได้ อย่างถูกต้ อง
นัก เรี ย นคนที่ 2 มี ค ะแนนหลัง เรี ย นเพิ่ ม ขึน้ จากก่ อ นเรี ย นคิ ด เป็ น ร้ อยละ 75.00 จากการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ พบว่า นักเรี ยนสามารถทาโจทย์การคูณจานวน
ไม่เกินสองหลักกับจานวนหนึ่งหลักได้ แต่ไม่สามารถทาการคูณจานวนมากกว่าสองหลักกับจานวน
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
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มากกว่าหนึ่งหลัก ได้ มีความสับสนในการวางตาแหน่ง ผลลัพธ์ ในการแสดงวิธีการคูณ ทดเลขผิด
ตาแหน่ง พบปั ญหาการท่องสูตรคูณไม่ถกู ต้ องทาให้ นกั เรี ยนได้ ผลลัพธ์ ในการคูณไม่ถกู ต้ อง หลังการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ นักเรี ยนสามารถท่องสูตรคูณได้ ถูกต้ องมากขึน้ ทาให้ ได้ ผลลัพธ์ ในการคูณที่
ถูกต้ องและสามารถทาการคูณจานวนมากกว่าสองหลักกับจานวนมากกว่าสองหลักได้ นอกจากนี ้
นักเรี ยนสามารถทาแบบฝึ กหัดทักษะได้ ด้วยตนเอง กล้ าถามครู ผ้ ูสอนเมื่อไม่เข้ าใจ ซึ่งนักเรี ยนทา
แบบฝึ กหัดทักษะช้ ากว่านักเรี ยนคนอื่นๆ แต่ทางานเรี ยบร้ อยและเป็ นระเบียบ นักเรี ยนสามารถทาการ
คูณโดยใช้ วิธีการคูณแลททิสได้ อย่างถูกต้ อง การจัดกิจกรรมในวงจรปฏิบัติการที่ 1 และ 2 พบว่า
นักเรี ยนใส่ผลลัพธ์การคูณไม่ถกู ต้ องในสูตรคูณแม่ 7- 9 โดยในวงจรปฏิบตั ิการที่ 3 ไม่พบข้ อผิดพลาด
ในการใส่ผลลัพธ์ การคูณ นักเรี ยนสามารถท่องสูตรคูณได้ คล่องขึ ้นจากการท่องสูตรคูณทุกครัง้ ก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
นัก เรี ย นคนที่ 3 มี ค ะแนนหลัง เรี ย นเพิ่ ม ขึน้ จากก่ อ นเรี ย นคิ ด เป็ น ร้ อยละ 81.82 จากการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ พบว่านักเรี ยนไม่สามารถเขียนแสดงวิธีการคูณ
ได้ ทาได้ เพียงเขียนผลลัพธ์การคูณ ไม่สามารถจัดวางตาแหน่งในการตังคู
้ ณได้ หลังการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ โดยการนาตารางช่วยในการคานวณทาให้ นักเรี ยนสามารถคูณจานวนมากกว่าหนึ่งหลักกับ
จานวนมากกว่าหนึ่งหลักได้ นักเรี ยนนาการบวกจานวนที่เท่ากันมาใช้ ในการหาผลลัพธ์ การคูณของ
ตนเองได้ ทาให้ ได้ ผลลัพธ์ การคูณที่ถกู ต้ องมากขึ ้น ซึง่ การทาแบบฝึ กหัดทักษะในวงจรปฏิบตั ิการที่ 1
นักเรี ยนถามครู ผ้ สู อนก่อนการลงมื อทาทุกครัง้ การคูณจานวนที่มีตวั คูณหนึ่งหลักนักเรี ยนสามารถใช้
วิธีการคูณแลททิสได้ ผลลัพธ์ ที่ถูกต้ อง แต่เมื่อเป็ นการคูณที่มีตวั คูณมากกว่าหนึ่งหลักนักเรี ยนวาด
ตารางด้ วยมือ ทาให้ การวาดเส้ นทแยงในตารางแต่ละแถวไม่ตรงกัน
เกิดความสับสนในการบวก
จานวนตามแนวทแยงจึงได้ ผลลัพธ์การคูณที่ไม่ถกู ต้ อง แต่เมื่อแก้ ปัญหาโดยใช้ ไม้ บรรทัดในการวาด
ตารางจึงลดปั ญหาดังกล่าว นักเรี ยนสามารถทาแบบฝึ กหัดทักษะการคูณจานวนมากกว่าสองหลักกับ
จานวนมากกว่าสองหลักโดยใช้ วิธีการคูณแลททิสได้ ถกู ต้ อง แต่พบปั ญหาในการบวกจานวนตามแนว
ทแยงจากการบวกเลขไม่ถูกต้ อง ทาให้ นกั เรี ยนได้ ผลลัพธ์ การคูณไม่ถกู ต้ อง และนักเรี ยนสามารถท่อง
สูตรคูณได้ คล่องขึ ้นเมื่อเทียบกับก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
นัก เรี ย นคนที่ 4 มี ค ะแนนหลัง เรี ย นเพิ่ ม ขึน้ จากก่ อ นเรี ย นคิ ด เป็ น ร้ อยละ 66.67 จากการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ พบว่า นักเรี ยนสามารถคูณจานวนไม่เกินสอง
หลักกับจานวนไม่เกินสองหลักได้ การคูณจานวนที่มากกว่าสองหลักนักเรี ยนใส่ผลลัพธ์ การคูณแต่ละ
ตาแหน่งไม่ถูกต้ อง ทดเลขผิดตาแหน่งหรื อสับสนจานวนที่ทด ท่องสูตรคูณไม่คล่องในจานวนที่ได้
ผลลัพธ์คล้ ายกัน จาผลลัพธ์การคูณสลับกัน เช่น 84 = 32 กับ 94 = 36 นักเรี ยนท่องเป็ น 84 =
36 หรื อ 94 = 32 ทาให้ นกั เรี ยนได้ ผลลัพธ์ในการคูณไม่ถกู ต้ อง หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทาให้
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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นักเรี ยนสามารถทาการคูณจานวนมากกว่าสองหลักได้ ถกู ต้ องโดยใช้ วิธีการคูณแลททิส วางตาแหน่ง
การคูณได้ ถกู ต้ อง ซึง่ จากการทาแบบฝึ กหัดทักษะในวงจรปฏิบตั ิการที่ 1 นักเรี ยนใส่ผลลัพธ์ ไม่ถกู ต้ อง
ในจานวนที่ได้ ผลลัพธ์คล้ ายกัน แต่เมื่อมีการเตรี ยมความพร้ อมในการท่องสูตรคูณก่อนการจัดกิจกรรม
และการถามตอบผลลัพธ์ การคูณกับครู ผ้ สู อนบ่อยครัง้ ทาให้ นกั เรี ยนใส่ผลลัพธ์ การคูณที่ถกู ต้ องมาก
ขึ ้น นักเรี ยนสามารถวางแผนสร้ างตารางและแก้ ปัญหาด้ วยตนเองจากการทากิจกรรม เพื่อลดเวลาใน
การทาแบบฝึ กหัด เช่น การใช้ ไม้ บรรทัดในการวาดตาราง การนาสมุดหรื อกระดาษปิ ดตามแนวทแยง
ในขณะบวกจานวน นักเรี ยนสามารถนาวิธีการคูณแลททิสมาประยุกต์ใช้ ในการทาแบบฝึ กหัดทักษะที่
เป็ นเกมในการหาคาตอบได้ โดยวาดตารางด้ วยปากกาและใส่ตวั เลขด้ วยดินสอ เมื่อนักเรี ยนต้ องการ
หาผลลัพธ์ข้อต่อไปนักเรี ยนจะใช้ ตารางเดิมและลบจานวนที่เขียนด้ วยดินสอออก ทาให้ ลดจานวนการ
วาดตารางในการทากิจกรรม
นัก เรี ย นคนที่ 5 มี ค ะแนนหลัง เรี ย นเพิ่ ม ขึน้ จากก่ อ นเรี ย นคิ ด เป็ น ร้ อยละ 58.33 จากการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ พบว่า นักเรี ยนแสดงวิธีการคูณจานวนมากกว่า
สองหลักกับจานวนมากกว่า สองหลัก ได้ แต่ได้ ผลลัพธ์ ไม่ถูกต้ อง เนื่ องจากท่ องสูตรคูณไม่ถูกต้ อง
หลังจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้นกั เรี ยนมีความผิดพลาดน้ อยลงในการใช้ สตู รคูณ และใช้ วิธีการบวก
จานวนที่เท่ากัน ซึง่ เป็ นความหมายของการคูณในการตรวจสอบผลลัพธ์ ช่วยลดข้ อผิดพลาดในผลลัพธ์
การคูณ และจากการทาแบบฝี กหัดทักษะพบว่าในวงจรปฏิบตั ิการที่ 1 นักเรี ยนสามารถท่องสูตรคูณแม่
8 และ 9 ได้ แต่นักเรี ยนตอบผลลัพธ์ ผิดพลาดบ้ าง ซึ่งนักเรี ยนจะใช้ วิธีการตรวจสอบโดยการบวก
จานวนที่เท่ากัน และเมื่อเตรี ยมความพร้ อมโดยการท่องสูตรคูณก่อนและหลังการทากิจกรรมการเรี ยนรู้
ในแต่ละแผน นักเรี ยนลดการบวกจานวนเพื่อหาผลลัพธ์การคูณ การทาแบบฝี กหัดทักษะที่เป็ นกิจกรรม
หรื อเกม นักเรี ยนสามารถนาวิธีการคูณแลททิสมาใช้ ในการหาผลลัพธ์ได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็ ว และ
สามารถอธิบายวิธีการคูณแลททิสให้ เพื่อนเข้ าใจได้ ถกู ต้ อง
จากผลการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบทดสอบอัตนัยนัน้ ได้ ข้อค้ นพบ
เกี่ยวกับลักษณะและวิธีการคูณของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนสามารถคูณจานวนไม่เกินสองหลักกับ
จานวนหนึ่งหลักได้ ถกู ต้ อง แต่ในการคูณเลข 9 นักเรี ยนคนที่ 1 กับนักเรี ยนคนที่ 2 ยังไม่สามารถเขียน
ผลลัพธ์ ได้ ถกู ต้ อง แม้ เป็ นการคูณจานวนหนึ่งหลักกับจานวนหนึ่งหลัก การคูณจานวนตังแต่
้ สองหลัก
ขึ ้นไปกับจานวนมากกว่าสองหลักนัน้ นักเรี ยนไม่สามารถทาการคูณได้ อย่างถูกต้ อง นักเรี ยนคนที่ 3 ไม่
สามารถแสดงวิธีการคูณได้ และพบการทดเลขผิดตาแหน่ง การวางตาแหน่งตัวเลขที่ไม่ตรงกันในการ
คูณและการบวก หรื อนักเรี ยนคนที่ 4 และนักเรี ยนคนที่ 5ไม่เขียนจานวนที่ทดในแต่ละหลัก ทาให้
นักเรี ยนได้ ผลลัพธ์ ที่ ไม่ถูกต้ อง ภายหลังการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการคูณ โดยใช้ วิธีการคูณ
แลททิสนัน้ นักเรี ยนสามารถแสดงวิธีการคูณได้ โดยการใช้ ตารางทแยงในการแสดงวิธีทา ช่วยลดความ
กังวลในการวางตาแหน่งและการทด ทาให้ นกั เรี ยนสามารถทาการคูณได้ ผลลัพธ์ที่ถกู ต้ อง และในกรณี
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ที่นกั เรี ยนไม่มนั่ ใจในการท่องสูตรคูณ นักเรี ยนสามารถนาวิธีการบวกจานวนที่เท่ากันมาใช้ ในการหา
ผลลัพธ์การคูณจานวนนันๆ
้ ได้ ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีคะแนนทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เพิ่มขึ ้น
2. ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการเรี ยนรู้
จากข้ อมูลเชิงคุณภาพที่ผ้ ูวิจัยบันทึกตามวงจรปฏิบตั ิก าร ทาให้ ผ้ ูวิจัยได้ ข้อค้ นพบเกี่ยวกับ
ปั จจัยที่ส่งผลให้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มีประสิทธิ ภาพ ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลในขณะจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ทงั ้ 3 วงจรปฏิบตั ิการนัน้ ผู้วิจยั ได้ ข้อค้ นพบใน 4 ด้ าน ดังนี ้
1. เวลา การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้หลังเลิกเรี ยนในเวลา 16.00 น. – 17.00 น. พบว่านักเรี ยน
เข้ าเรี ยนช้ าหรื อมีความพร้ อมช้ าก่อนเริ่ มเรี ยน เนื่องจากความเหนื่อยล้ าจากกิจกรรมที่ทาในระหว่างวัน
เมื่อเปลี่ยนเวลาเรี ยนเป็ นในชัว่ โมงกิจกรรมในเวลา 14.30 น. – 15.30 น. นักเรี ยนสามารถเข้ าเรี ยนตรง
เวลาและมีความกระตือรื อร้ นในการเข้ าทากิจกรรม ใช้ เวลาในการเตรี ยมความพร้ อมลดลง
2. สื่อและสิ่งอานวยความสะดวก การใช้ โปรเจคเตอร์ และสื่อการเรี ยนรู้ ที่มีสีสนั และรู ปทรง
หลากหลาย ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ รวมทังการให้
้
นกั เรี ยนได้ ลงมือ ปฏิบตั ิ หยิบ จับ และใช้
อุปกรณ์สื่อต่างๆ ช่วยสร้ างความสนใจ ให้ นกั เรี ยนจดจ่อกับการเรี ยนรู้ ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนกระตือรื อร้ น
เป็ นการเสริ มสร้ างความเข้ าใจในเนื ้อหาการเรี ยน รวมทังกระตุ
้
้ นให้ นกั เรี ยนแสดงความคิดสร้ างสรรค์
เพิ่มขึ ้น
3. สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ บริเวณที่ตงของห้
ั้
องเรี ยนมีผลต่อสมาธิของนักเรี ยน ซึง่ บริ เวณ
ที่ตงของห้
ั้
องเรี ยนอยูใ่ กล้ สนามกีฬาจึงมีเสียงรบกวนและส่งผลต่อสมาธิของนักเรี ยน เช่น เสียงนักเรี ยน
ซ้ อมกีฬาในสนามที่ติดกับห้ องเรี ยน จานวนบุคคลที่เดินผ่านห้ องเรี ยน เสียงยานพาหนะที่เข้ า -ออก
บริ เวณโรงเรี ยนช่วงเวลาหลังเลิกเรี ยน ซึง่ เมื่อเปลี่ยนเวลาเรี ยนจากหลังเลิกเรี ยนมาเป็ นเวลาเรี ยนปกติ
ทาให้ สงิ่ เร้ าต่างๆ ลดลง ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีสมาธิในการเรี ยนเพิ่มขึ ้น
4. กิจกรรมการเรี ยนรู้
4.1 การคูณแบบแลททิส เป็ นการคูณที่ใช้ ตารางช่วยในการจัดตาแหน่งและหาผลลัพธ์ ใน
การคูณ ทาให้ นักเรี ยนสามารถจับคู่คูณตัวเลขแต่ละตาแหน่งได้ อย่างถูกต้ อง อีกทัง้ ใช้ วิธีการบวก
จานวนตามแนวทแยงเพื่อใช้ ในการหาผลลัพธ์ การคูณช่วยเพิ่มความแม่นยาในการหาผลลัพธ์ ของ
นักเรี ยนได้ ถึงแม้ นกั เรี ยนท่องสูตรคูณไม่คล่อง ซึง่ นักเรี ยนสามารถแก้ ปัญหาในหาผลลัพธ์การคูณโดย
ใช้ วิธีการบวกได้ การใช้ วิธีการคูณแลททิสในการสอนวิธีการคานวณโดยมีลาดับขันของวิ
้
ธีการในการ
คานวณที่ชดั เจน ทาให้ นกั เรี ยนมีวิธีการเรี ยงลาดับขันตอนในการค
้
านวณและสามารถปรับวิธีการที่ได้
เรี ยนรู้ตามรูปแบบและวิธีการที่ตนเองถนัด ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีการวางแผนในการทากิจกรรมของตนเอง
เช่น นักเรี ยนบางคนใช้ วิธีการวาดตารางในแต่ละข้ อก่อนจึงจะลงมือคานวณ นักเรี ยนบางคนเขียนสูตร
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คูณของตนเองโดยการบวกจานวนที่เท่าๆ กันในสูตรคูณที่ไม่แน่ใจหรื อผิดพลาดบ่อยๆ ก่อนการลงมือ
คานวณ ทาให้ นกั เรี ยนสามารถคูณจานวนมากกว่าสองหลักกับจานวนมากกว่าสองหลักได้ ด้วยตนเอง
4.2 ความถูกต้ องแม่นยาของสูตรคูณ การให้ นกั เรี ยนการท่องสูตรคูณทังก่
้ อนและหลังการ
ทากิจกรรมการเรี ยนรู้ในแต่ละชัว่ โมง และในระหว่างกิจกรรมการเรี ยนรู้ครูใช้ วิธีการให้ ท่องบัตรสูตรคูณ
และถามผลลัพธ์ การคูณที่นกั เรี ยนแต่ละคนคูณผิดพลาดบ่อยครัง้ กิจกรรมดังกล่าวเป็ นการฝึ กย ้า ซ ้า
ทวน ให้ นกั เรี ยนเข้ าใจและสามารถท่องสูตรคูณได้ คล่องและถูกต้ องมากขึ ้น
4.3 การให้ ผลย้ อนกลับ การทาแบบฝึ กหัดทักษะในวงจรปฏิบตั ิการที่ 1 การที่ ครู ให้ ผล
ย้ อนกลับทันทีเพื่อให้ นกั เรี ยนทราบถึงผลของการทาแบบฝึ กหัดทักษะในแต่ละข้ อทังเป็
้ นรายบุคคลและ
เป็ นกลุ่ม ช่ วยให้ นัก เรี ย นมี ความมั่น ใจและท าแบบฝึ กหัดทักษะได้ ด้วยตนเอง เป็ น การเสริ มสร้ าง
ความรู้ สึกในการประสบความสาเร็ จจากการทากิจกรรมด้ วยตนเองได้ การปฏิบตั ิกิจกรรมในวงจร
ปฏิบตั ิการที่ 2 และ 3 นักเรี ยนลดการถามผลย้ อนกลับเป็ นรายข้ อ และรอการตรวจคาตอบพร้ อมกับ
สมาชิกคนอื่นๆภายในกลุม่ ซึง่ นักเรี ยนสามารถทาแบบฝึ กหัดทักษะด้ วยตนเองได้ อย่างถูกต้ อง
4.4 การเรี ยนรู้ เป็ นกลุ่มเล็ก การเรี ยนกลุ่มเล็กซึง่ มีจานวนนักเรี ยน 5 คนที่มีความสามารถ
ใกล้ เคียงกัน มีลกั ษณะปั ญหาการเรี ยนรู้ คล้ ายคลึงกัน ทาให้ ครู สามารถอธิบายเพิ่มเติมนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคลหรื อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เป็ นกลุม่ 2-3 คน เป็ นผลให้ นกั เรี ยนมีความกล้ าแสดงออกและ
กระตือรื อร้ นในการทากิจกรรม นักเรี ยนสามารถแก้ ปัญหาการทาแบบฝึ กหัดทักษะด้ วยตนเองได้ เกิด
การเรี ยนรู้ร่วมกันภายในกลุม่ มีการถามผลย้ อนกลับจากเพื่อนและครู ในวงจรปฏิบตั ิการที่ 1 นักเรี ยน
ยังขาดความมั่นใจในตนเองเมื่อต้ องทางานคนเดียว หลังจากการทากิจกรรมที่นักเรี ยนมีส่วนร่ วม
ภายในกลุ่ม รวมถึงการได้ รับความช่วยเหลือจากเพื่อนและครู ช่วยเสริ มสร้ างความมัน่ ใจของนักเรี ยน
ในการทาแบบฝึ กหัดทักษะด้ วยตนเองมากขึ ้น กล้ าถามและกล้ าตรวจคาตอบกับครู
4.5 สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู กับนักเรี ยน การมีความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างครู กบั นักเรี ยน
รวมทังการที
้
่ครูใช้ คาพูดในเชิงบวก ใช้ การเสริมแรง เช่น การให้ กาลังใจ การให้ คาชมเชย พบว่านักเรี ยน
ไว้ วางใจครู กล้ าแสดงออก มีความมัน่ ใจและมีแรงจูงใจในการทางานให้ สาเร็ จด้ วยตนเอง รวมทังเป็
้ น
การส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรี ยนด้ วยกัน
4.6 กิจกรรมการเรี ยนรู้ การใช้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมการวาดภาพ
ระบายสี กิจกรรมการจับคู่ กิจกรรมเกมการแข่งขัน รวมทังให้
้ นกั เรี ยนมีสว่ นร่วมในการวางแผนกิจกรรม
ซึ่งนักเรี ยนต้ องใช้ ทักษะหลายด้ านในการทากิ จกรรมให้ สาเร็ จ ทาให้ นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการท า
กิจกรรม รู้สกึ มีคณ
ุ ค่า มีความกระตือรื อร้ น พยายามทากิจกรรมให้ สาเร็จตามเป้าหมายรวมทังส่
้ งผล
ให้ นกั เรี ยนเกิดเจตคติที่ดีตอ่ การเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ตามแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ทั ง้ 18 แผน รวมทัง้ ปั จจัยที่
ส่งเสริม การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทงั ้ 4 ด้ าน นอกจากส่งผลให้ นกั เรี ยนมีพฒ
ั นาการความสามารถด้ าน
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การคูณแล้ ว ยังช่วยเสริ มสร้ างความสามารถในการจัดระบบการทางาน มีการวางแผนการทางานให้
สาเร็ จตามกาหนดเวลา รวมทังมี
้ ความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานตามแผนจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึง่
ความสามารถดัง กล่ า วเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของความสามารถในการคิ ด บริ ห ารจัด การตน (executive
function)
อภิปรายผล
1. การพัฒนาความสามารถด้ านการคูณ
การพัฒนาความสามารถด้ านการคูณโดยใช้ วิธีการคูณแลททิส กับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
2 ที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และใช้ วิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชัน้
เรี ยน ช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถวางตาแหน่งตัวเลขในการคูณได้ ถกู ต้ อง ทาให้ ปัญหาในการทดเลขของ
นักเรี ยนลดลง ซึ่งผลจากวิเคราะห์แบบทดสอบก่อนเรี ยนพบว่านักเรี ยนมีการทดเลขผิ ดตาแหน่ง วาง
ตาแหน่งตัวเลขที่ไม่ตรงกันในการคูณและการบวก ทาให้ นกั เรี ยนได้ ผลลัพธ์ ที่ไม่ถกู ต้ อง ภายหลังจาก
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง การคูณ โดยใช้ วิธีการคูณแลททิส ทัง้ 18 แผน ทาให้ นกั เรี ยนสามารถ
ทาการคูณจานวนได้ ด้วยตนเอง และพบว่านักเรี ยนสามารถใช้ วิธีการอื่ นๆ ในการตรวจคาตอบของ
ตนเอง หรื อการตรวจความถูกต้ องของ สูตรคูณของตนเองในการบวกจานวนที่เท่ากัน แสดงถึงความ
เข้ าใจเกี่ยวกับความหมายของการคูณ ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีความมัน่ ใจเพิ่มขึ ้นในการคูณ ซึง่ สอดคล้ อง
กับผลการประเมินพัฒนาการความสามารถด้ านการคูณของนักเรี ยน จากการใช้ แบบทดสอบก่อนและ
หลัง การจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู้ พบว่า นักเรี ยนมี ผลการประเมิน เพิ่มขึน้ จากก่อนการได้ รับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ พบว่า ค่าร้ อยละคะแนนที่เพิ่มขึ ้นโดยเฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 73.03 ซึ่งปรากฏใน
งานวิจยั ของ Gu (2001) ศึกษาการใช้ วิธีการคูณแลททิสในการสอนการคูณจานวนเต็มและทศนิยม
ให้ กับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ในช่วงอายุ 14-16 ปี ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ มีความสามารถในการคูณโดยวิธีการทาแบบดังเดิ
้ มมีความถูกต้ องเพียง
ร้ อยละ 15 แต่หลังจากการใช้ วิธีการคูณแลททิสมีความถูกต้ องร้ อยละ 97 อีกทังวิ
้ ธีนี ้ช่วยให้ นกั เรี ยน
เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและความมัน่ ใจในตนเองอีกด้ วย ส่วน กุลยา ก่อสุวรรณ (2553) กล่าวว่า
นักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ด้านคณิตศาสตร์ นนั ้ ปั ญหาสาคัญประการหนึง่ คือการวางเลข
ไม่ตรงตาแหน่ง ทาให้ ได้ คาตอบที่ไม่ถูกต้ อง ซึ่งวิธีการคูณแลททิสทาให้ นักเรี ยนสามารถคูณเลขที่
ซับซ้ อนได้ อย่างง่ายดาย อีกทังช่
้ วยลดปั ญหาการทดและการวางตาแหน่งที่ผิดพลาด และช่วยลดความ
สับสนของนักเรี ยนด้ วย และงานวิจยั ของ นพดล ฤมิ สตรี (2555) ที่ศกึ ษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ อง
การคูณของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5-6 ที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ จาก
การสอนเสริ มโดยใช้ วิธีการสอนตรงร่ วมกับวิธีการคูณแลททิส พบว่า หลังจากการสอนเสริ มโดยใช้ วิธี
สอนตรงร่ วมกับวิธีการคูณแลททิส นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี ้
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Connell (2014) ผู้บริ หารและผู้ร่วมก่อตัง้ Native Brain Inc. ซึง่ พัฒนาเกี่ยวกับงานวิจยั และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา กล่าวว่า วิธีการคูณแลททิสจะช่วยให้ นกั เรี ยนเข้ าใจหลักการของการคูณได้ ชดั เจนมากขึ ้น
2. ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการเรี ยนรู้
กระบวนการคูณด้ วยวิธีการคูณแลททิสที่มีลาดับขันตอนในการหาผลลั
้
พธ์ การคูณที่ชดั เจน
ช่วยเสริ มสร้ างกระบวนการทางานอย่างเป็ นระบบ การใช้ เวลาในชัว่ โมงเรี ยนปกติในการจัดกิจกรรม
การเลือกใช้ สถานที่ ที่มีสภาพแวดล้ อมทางกายภาพที่ เหมาะสม มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีเสียงดัง
รบกวน ล้ วนส่ง ผลต่อประสิท ธิ ภาพการเรี ยนรู้ เช่ น เดียวกัน การใช้ สิ่ง อานวยความสะดวกและสื่ อ
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่น่าสนใจ ช่วยเสริ มสร้ างความเข้ าใจในเนื ้อหาการเรี ยน และส่งผล
ให้ นกั เรี ยนจดจ่ออยู่กบั กิจกรรมการเรี ยนรู้ รวมทังการจั
้
ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบกลุ่มที่มีกระบวนการ
ท างานร่ ว มกัน แบ่ ง หน้ า ที่ ก ารท ากิ จ กรรมภายในกลุ่ม ช่ ว ยเหลื อ กัน ในการท ากิ จ กรรม รวมถึ ง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ภายในกลุม่ เช่น การสอนเพื่อนในข้ อที่เพื่อนไม่เข้ าใจ การตรวจผลลัพธ์
การคูณในการทาแบบฝึ กหัดภายในกลุม่ ทาให้ นกั เรี ยนมีความมัน่ ใจในตนเอง รู้สกึ ประสบความสาเร็ จ
ในการทากิจกรรม อีกทังเสริ
้ มสร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนนักเรี ยนด้ วยกัน และระหว่างครูผ้ สู อน
กับนักเรี ยน ซึง่ กระบวนการเหล่านี ้ ซึง่ ทิศนา แขมมณี (2552) กล่าวว่าองค์ประกอบของการเรี ยนรู้แบบ
ร่ วมมือ (cooperative learning) มีองค์ประกอบสาคัญ 5 ประการ คือ การพึ่งพาและเกื ้อกูลกัน การ
ปรึ กษาหารื อกันอย่างใกล้ ชิด ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ของสมาชิกแต่ละคน การใช้ ทักษะการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทางานกลุม่ ย่อย และการวิเคราะห์กระบวนการกลุม่ ส่งผลให้
สัมพันธ์ระหว่างผู้เรี ยนดีขึ ้น มีสขุ ภาพจิตดีขึ ้น มีความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายมากขึ ้น ร่วมกับการ
ใช้ วิธีการเน้ นย ้า ซ ้า ทวนในการท่องสูตรคูณกับนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ การใช้ สื่อ การ
จัดกิจกรรมที่หลากหลายและใช้ ทักษะอื่นๆ ประกอบการทากิจกรรม การใช้ ข้อกาหนดในด้ านเวลา
รวมถึง การใช้ คาพูดในเชิง บวก การเสริ มแรง ช่วยเสริ มสร้ างความมั่น ใจ มี ก าลัง ใจในการท างาน
ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนที่มี ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ มีความสามารถในการจัดระบบ (organization)
การจัดการเวลา (time management) และการมุ่งมัน่ สูเ่ ป้าหมาย (goal-direct persistence) สามารถ
ก ากั บ ตนเองให้ ท ากิ จ กรรมได้ ส าเร็ จ ตรงตามก าหนด ความสามารถเหล่ า นี เ้ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ความสามารถในการคิดบริ หารจัดการตน (สานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558) ซึง่ เป็ นส่วนสาคัญต่อ
การเรี ยนรู้ และประสบความสาเร็จในการเรี ยน
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้ ครูผ้ สู อนต้ องสอนตามขันตอนที
้
่กาหนด เริ่ มสอนจากสิ่งที่
ง่ายไปสู่ยาก และควรจัดกิจกรรมที่นกั เรี ยนสามารถลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง ผู้สอนควรกระตุ้นและให้
กาลังใจนักเรี ยน เพื่อส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีความมัน่ ใจในตนเอง และสามารถทากิจกรรมได้ ด้วยตนเอง
ทาให้ นกั เรี ยนเกิดความภาคภูมิใจและรู้ สึกประสบความสาเร็ จในการทากิจกรรม การใช้ สื่อที่น่าสนใจ
และหลากหลายประกอบการทากิจกรรม ช่วยกระตุ้นให้ นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้ น และส่งเสริ มความ
เข้ าใจในเนื ้อหาให้ กบั นักเรี ยนยิ่งขึ ้น
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรเพิ่มการศึกษาความสามารถการคิดบริ หาร
จัดการตน (executive function) ของนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ เพื่อนาไปสูก่ ารจัดการ
เรี ยนรู้ ที่พฒ
ั นาความสามารถหรื อแก้ ไขข้ อบกพร่ องทางด้ านวิชาการของนักเรี ยนควบคู่กบั การพัฒนา
การคิดบริหารจัดการตน ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ นกั เรี ยนประสบผลสาเร็จในการเรี ยน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี ส้ าเร็ จ ลุล่วงด้ วยดี เพราะได้ รับความกรุ ณา ช่วยเหลือจากผู้บริ หาร คณะครู และ
นักเรี ยนโรงเรี ยนทับกฤชพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ ที่ให้ ความร่ วมมือและอานวยความสะดวกในการ
ดาเนินการวิจัย ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร จ่างภากร อาจารย์ ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หลัก และรองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี อุทยั รัตนกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ให้
คาแนะนา ชี ้แนะแนวทาง ตลอดจนให้ กาลังใจในการทางานวิจยั นี ้ให้ สาเร็ จลุล่วงได้ ด้วยดี ขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยและให้ ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั ให้ มี
ความสมบูรณ์ ยิ่ ง ขึน้ ที่ ส าคัญยิ่ ง ขอกราบขอบพระคุณ คุณ แม่และครอบครั ว ที่ ใ ห้ ก าลัง ใจและการ
สนับสนุนมาโดยตลอด สุดท้ ายนี ้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีสว่ นร่วมในการทาวิจยั ครัง้ นี ้ให้ สาเร็ จลุลว่ ง
ไปด้ วยดี
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบพิมพ์ แบบต่ างๆ และการนาไปใช้ งาน
สาหรับผู้พกิ ารทางการได้ ยนิ
วสันต์ สอนเขียว1
บทคัดย่ อ
ในการศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ การออกแบบและจัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
เพื่อคนพิการทางการได้ ยิน เรื่ อง กระบวนการพิมพ์ ด้ วยการใช้ ภาษามืออ่านได้ บนคอมพิวเตอร์ พกพา
และนาไปทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้ งานในกลุ่มผู้พิการทางการได้ ยิน จานวน 32 คน โดยทาการรวบร วม
ข้ อมูลเกี่ยวกับระบบการพิมพ์และการนาไปใช้ แล้ วนามาออกแบบและจัดทาเป็ นหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
ที่ประกอบด้ วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และกราฟิ กต่างๆ ที่เป็ นภาพเคลื่อนไหวภาษามือ และตัวสะกด
นิ ้วมือไทยภาษามือ ในการออกแบบเป็ นหนังสือขนาดแนวตัง้ 768 x 1024 px และขนาดแนวนอน
1024 x 768 px ไฟล์นามสกุล .folio อ่านด้ วยโปรแกรม Adobe Content Viewer เนื ้อหาประกอบด้ วย
ความรู้ เกี่ ย วกับการพิ มพ์ ระบบการพิมพ์ หลักการพิมพ์ การน าไปใช้ คาศัพท์ และแบบฝึ กหัด ผล
การศึกษาความพึงพอใจ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจรวมทุกด้ านระดับมาก ( ̅ = 4.29, S.D.
= 0.77) เมื่อแยกเป็ นรายด้ าน พบว่าด้ านองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.39, S.D. = 0.75)
รองลงมาด้ านหนังสือและเทคนิคมัลติมีเดียอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.32, S.D. = 0.80) และด้ าน
ออกแบบอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.24, S.D. = 0.74) ด้ านเนื ้อหาอยู่ในระดับมากเช่นกัน ( ̅ = 4.19,
S.D. = 0.76)
คาสาคัญ : ระบบการพิมพ์แบบต่างๆ คนพิการทางการได้ ยิน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คาศัพท์ภาษามือไทย
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E-Book - Printing Systems and Applications for Hearing Impaired Person
Wasan Sornkhieo1
ABSTRACT
This study aimed to design and Producing an e-book on printing systems and
applications for hearing impaired persons by using sign language readable on tablet. This
e-book was tried out with 32 impaired hearing users. The procedure involves collecting data
about printing system and application, designing and producing an e-book which contains
still pictures, animation, and graphics as sign language images and fingerspelling. The ebook design is of 768 x 1024 px Portrait and 1024 x 768 px Landscape, .folio file type, and
readable by Adobe Content Viewer. The content covers the knowledge of printing, printing
system, printing principles, usage, glossary, and drills. The results indicated the users;
participants’ satisfaction at a high level in overall ( ̅ = 4.29, S.D. = 0.77) and in individual
aspects with the component ranked first ( ̅ = 4.39, S.D. = 0.75), followed by the media and
multimedia technique ( ̅ = 4.32, S.D. = 0.80), the design ( ̅ = 4.24, S.D. = 0.74), and the
content ( ̅ = 4.19, S.D. = 0.76), respectively.
Keywords: Printing systems, Hearing- Impaired persons, e-book, Thai Sign language
vocabulary
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ในปั จจุบนั นีเ้ ทคโนโลยีได้ เข้ ามามีบทบาทในด้ านการศึกษาเรี ยกได้ ว่ายกระดับคุณภาพชีวิต
อย่างต่อเนื่อง ยุคดิจิทลั ในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายที่สาคัญที่สดุ ของมนุษยชาติ คือ การถ่ายทอดความรู้
และการสร้ างสังคมให้ ดีขึ ้น ซึ่งเห็นได้ จากการที่ในขณะนี ้ภาคการศึกษากาลังปรับเปลี่ยนกระบวนการ
พื ้นฐานที่สาคัญ และการเข้ ามาของระบบอี-เลิร์นนิ่ง (e-learning) ในห้ องเรี ยน ตลอดจนการทางานและ
การสนทนาเป็ นกลุม่ แบบออนไลน์ (Online Discussion Group) เราอาจปฏิเสธไม่ได้ ว่าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมี ผลกระทบต่อชี วิ ตประจาวัน ของเราอย่างมากมาย วิวัฒนาการอย่างหนึ่ง คือ หนัง สือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) (กุสาวดี หัสแดง, 2555) ซึง่ เป็ นหนังสือที่สร้ างขึ ้นด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เป็ นแฟ้มข้ อมูลที่อ่านเอกสารผ่านทางหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ได้ ทงั ้ ในระบบเปิ ด(Online) และระบบปิ ด
(Offline)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นัน้ มีประโยชน์ ต่อผู้อ่าน ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถย้ อนกลับเพื่อทบทวน
บทเรี ยนหากไม่เข้ าใจ และสามารถเลือกเรี ยนได้ ตามเวลาและสถานที่ที่ตนเองสะดวก มีการตอบสนองที่
รวดเร็วของคอมพิวเตอร์ ที่ให้ ทงสี
ั ้ สนั ภาพ และเสียง ทาให้ เกิดความตื่นเต้ นและไม่เบื่อหน่าย ช่วยให้ การ
เรี ยนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีประสิทธิภาพในแง่ที่ลดเวลาลดค่าใช้ จ่าย สนองความต้ องการ
และความสามารถของผู้เรี ยน ผู้เรี ยนสามารถเลือกเรี ยนหัวข้ อที่ สนใจข้ อใดก่อนก็ ได้ และสามารถ
ย้ อนกลับไปกลับมาในเอกสาร หรื อกลับมาเริ่ มต้ นที่จดุ เริ่ มต้ นใหม่ได้ อย่างสะดวกรวดเร็ ว สามารถแสดง
ทังข้
้ อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงได้ ในขณะเดียวกัน (เสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ, 2545)
การพัฒ นาหนัง สื อ การเรี ย นรู้ ส าหรั บ ผู้พิ ก ารทางการได้ ยิ น จ าเป็ น ต้ อ งให้ ค วามส าคัญ กับ
“ลักษณะและพฤติกรรมของผู้พิการทางการได้ ยิน ” อันได้ แก่ 1. ปั ญหาในการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เมื่อ
คุณครู สงั่ ให้ นกั เรี ยนอ่านออกเสียง แล้ วเด็ ก หาข้ อความนั น้ ไม่ พ บอาจจะมาจากการที่ มีปั ญ หาใน
การฟั ง เสีย ง 2. การพูด ปั ญหาทางการพูดขึ ้นอยู่กบั ระดับการสูญเสียการได้ ยินถ้ าสูญเสียเล็ก น้ อย
สามารถพูดได้ ถ้ าสูญเสียในระดับปานกลางอาจพอพูดได้ แต่อาจไม่ชดั ส่วนสูญเสียมากหรื อหูหนวก
อาจพูดไม่ได้ เลยหากไม่ได้ รับการสอนพูดตังแต่
้ วยั เด็ก นอกจากนี ้การพูดขึ ้นอยู่กบั อายุของเด็ก หากเด็ก
สูญเสียการได้ ยินมาตังแต่
้ กาเนิด จะมีปัญหาในการพูดมากกว่าเด็กที่พดู ได้ แล้ ว 3. ภาษา ปั ญหาในทาง
ภาษาจะคล้ ายกับปั ญหาในการพูด ซึง่ จะมีมากหรื อน้ อยขึ ้นกับระดับการสูญเสียการได้ ยิน ส่งผลให้ มีผ้ ู
พิการทางการได้ ยินมีความรู้ เกี่ยวกับคาศัพท์ ในวงจากัด หรื อเรี ยงคาเป็ นประโยคที่ผิดหลักภาษา 4.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิธีการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ที่ปฏิบตั กิ นั อยูน่ นเหมาะสม
ั้
กับคนปกติมากกว่า
ผู้พิการทางการได้ ยิน และการทาข้ อสอบให้ ได้ ผลดีนนั ้ ต้ องมีความรู้ ทางภาษาเป็ นอย่างดี ซึ่งผู้พิการ
ทางการได้ ยินจะมีปัญหาทางภาษา และมีทักษะทางภาษาจากัด ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ค่อนข้ างต่ากว่าคนปกติ 5. การปรับตัว ผู้พิการทางการได้ ยินจะมีปัญหาในการหนังสือสารกับผู้อื่ น เกิด
ความคับข้ องใจ มีปัญหาทางอารมณ์ตามมาทาให้ เด็กมีปัญหาในการปรับตัว การหนังสือสารหลักของ
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

327

บุคคลกลุ่มนี ้ คือ “ภาษามือ” ซึง่ เป็ นภาษาที่ใช้ ในการหนังสือสารสาหรับผู้พิการทางการได้ ยิน ใช้ มือ สี
หน้ า และกิริยาท่าทาง ประกอบในการหนังสือสารความหมาย และถ่ายทอดอารมณ์แทนการใช้ เสียงพูด
ของคนปกติ เพราะผู้พิการทางการได้ ยินจะไม่สามารถได้ ยินเสียงพูดเหมือนคนปกติ จึงไม่สามารถพูดได้
แต่สายตาของผู้พิการทางการได้ ยินนันสามารถมองเห็
้
นได้ เป็ นปกติ จึงสังเกตกิริยาอาการ ท่าทางต่าง ๆ
เพื่อเรี ยนรู้ความหมายของกิริยาอาการท่าทางต่าง ๆ (บุญเลิศ อรุณพิบลู ย์, 2557)
ปั จจุบนั เทคโนโลยีการพิมพ์มีความก้ าวหน้ าและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากระบบพิมพ์
ดังเดิ
้ มไปสู่ระบบพิมพ์ดิจิทลั ที่ไม่ต้องใช้ แม่พิมพ์ ซึ่งมีการควบคุมอุปกรณ์ เครื่ องจักรทางการพิมพ์ได้
แม่นยาทาให้ สามารถลดจานวนคนทางานลงเหลือเพี ยง 2-3 คน เท่านัน้ ประกอบกับระบบพิมพ์ตา่ ง ๆ
ได้ มีความสามารถในการพิมพ์งานคุณภาพสูงใกล้ เคียงกัน การเลือกใช้ จึงขึ ้นอยู่กบั ประเภทของงานและ
ต้ นทุนในการผลิตเท่านัน้ ซึง่ ส่วนหนึ่งของความรู้ดงั กล่าวได้ เรี ยบเรี ยงในหนังสือ “ระบบพิมพ์แบบต่างๆ
และการนาไปใช้ งาน” เป็ นหนังสือที่ประกอบด้ วยเนื ้อหา ครอบคลุมตังแต่
้ โครงสร้ างอุตสาหกรรมการ
พิมพ์ไทย การพิมพ์สมัยใหม่ และระบบพิมพ์แบบต่าง ๆได้ แก่ ออฟเซต เลตเตอร์ เพรส เฟล็กโซกราฟี กรา
วัวร์ สกรี น และระบบดิจิทัล เหมาะสาหรั บนิสิต นักศึกษา ที่ เรี ยนสาขาวิชาที่เกี่ ยวข้ องกับการพิมพ์
รวมทังผู
้ ้ ประกอบธุรกิจพิมพ์ และผู้สนใจทัว่ ไป (อรัญ หาญสืบสาย, 2548)
จากที่ระบุมาข้ างต้ น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์น่าจะมีประสิทธิ ภาพในการตอบสนองให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ของผู้พิการทางการได้ ยิน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรี ยนรู้ การทาความเข้ าใจในเรื่ องระบบ
การพิมพ์ต่างๆ ผู้จดั ทาจึงมีความสนใจที่จะผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ องระบบพิมพ์แบบต่างๆ และ
การนาไปใช้ งานสาหรับผู้พิการทางการได้ ยิน ซึง่ จะช่วยให้ ผ้ พู ิการทางการได้ ยินและบุคคลทัว่ ไปเข้ าใจได้
ง่ายมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะนักศึกษาที่เรี ยนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องการพิมพ์
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คาศัพท์ภาษามือสาหรับผู้พิการทางการได้ ยินเกี่ยวกับระบบ
พิมพ์แบบต่างๆ และการนาไปใช้ งาน
2. เพื่อจัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คาศัพท์ภาษามือสาหรับผู้พิการทางการได้ ยินเกี่ยวกับระบบ
พิมพ์แบบต่างๆ และการนาไปใช้ งาน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อคาศัพท์ภาษามือสาหรับผู้พิการทางการได้ ยินเกี่ยวกับระบบพิมพ์
แบบต่างๆ และการนาไปใช้ งาน
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครั้งที ่ 4

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการสร้ างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่ องระบบพิมพ์แบบต่างๆ และการนาไปใช้ งาน
สาหรับผู้พิการทางการได้ ยิน

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั พัฒนา (Research Development) ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตาม
ขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. ขันตอนการเตรี
้
ยมข้ อมูล แบ่งออกเป็ น ข้ อมูลด้ านการเรี ยนรู้/การรับรู้ของคนพิการทางการได้
ยิน ข้ อมูลด้ านการออกแบบหนังสือภาพและเสียง ข้ อมูลการออกแบบและผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ด้ วยโปรแกรม Adobe InDesign CS6 และ Digital Publishing Suite (DPS) และข้ อมูลทางด้ านระบบ
พิมพ์ตา่ งๆ และการนาไปใช้ งาน
2. ขันตอนการสร้
้
างหนังสือ โดยการนาข้ อมูลที่ได้ มาทาการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
ขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
2.1 ขันตอนการน
้
าเข้ าข้ อมูล เริ่ มจากเนื ้อหาโดยการนาข้ อมูลด้ านการพิมพ์ระบบต่างๆ
จากหลายแหล่งข้ อมูล มาจัดพิมพ์ในรูปแบบของเอกสาร จากนันจั
้ ดการภาพที่จะใช้ ในหนังสือโดยนามา
สแกนหรื อการวาดภาพประกอบโดยโปรแกรมวาดภาพและตกแต่ง
2.2 ขัน้ ตอนการสร้ างหนังสืออิเล็กทรอนิก ส์ โดยการนาเอกสารและภาพที่ได้ มาเข้ า
โปรแกรม Adobe InDesign CS6 เพื่อจัดหน้ าสิ่งพิมพ์ในลักษณะแนวนอนและแนวตังต่
้ อไป จากนันท
้ า
การถ่ายวีดิโอคาศัพท์ภาษามือของระบบการพิมพ์ต่างๆ แล้ วนามาตัดต่อวีดิโอ โดยโปรแกรม Adobe
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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Premiere Pro CS6 และนามาประกอบในงานหนังสือ ต่อไปคือการออกแบบสร้ างปกหนังสือ
บรรณานุกรม หน้ าเมนูหลัก เมนูรอง เมนูย่อย และส่วนต่างๆ เพื่อให้ เป็ นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้ วย
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เมื่อครบองค์ประกอบของหนังสือก็ทาการสร้ าง Hyperlink เพื่อ
เชื่อมโยงสิ่งต่างๆของหนังสือเข้ าด้ วยกันจนได้ หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์มีทงแนวตั
ั้
งและแนวนอน
้
ประกอบด้ วย เนื อ้ หาความรู้ ทางการพิมพ์ ระบบต่างๆ แบบฝึ กหัด คาศัพท์ ภาษามือ ในรู ปแบบไฟล์
นามสกุล folio โดยสามารถทาการอ่านหนังสือได้ ด้วยโปรแกรม Adobe Content Viewer ผ่านบน
คอมพิวเตอร์ พกพา (tablet) ได้
3. ขันตอนการตรวจสอบและศึ
้
กษาความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อได้ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรี ยบร้ อยแล้ ว จึงส่งให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้ องและความเหมาะสมของหนังสือ
เนื ้อหา ภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว คาศัพท์ภาษามือ และทาการปรับปรุ งแก้ ไขตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญแนะนา จากนันออกแบบสอบถามความพึ
้
งพอใจของผู้ใช้ งาน ซึ่งประกอบด้ วยข้ อมูลทัว่ ไป
ของผู้ต อบแบบสอบถาม ความพึง พอใจที่ มี ต่อ หนัง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในด้ า นการออกแบบ ด้ า น
องค์ประกอบ ด้ านเนื ้อหา และด้ านหนังสือและเทคนิคมัลติมีเดีย และข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง แล้ ว
ทาการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาผู้พิการทางการได้ ยิน ระดับ ปวส. ชัน้ ปี ที่ 2 สาขา
เทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก จานวน 32 คน หลังจากนันน
้ ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ด้ วยสถิติ
ผลการวิจัย
1. ผลการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่ องระบบพิมพ์แบบต่างๆ และการนาไปใช้ งาน สาหรับผู้
พิการทางการได้ ยิน ได้ ไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขนาดแนวตัง้ 768 x 1024 px แนวนอน 1024 x 768
px ไฟล์นามสกุล .folio ที่สามารถอ่านหนังสือได้ ผ่านโปรแกรม Adobe Content Viewer ภายในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้ วย 6 ส่วน ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการพิมพ์ ประเภทของระบบการพิมพ์
หลักการพิมพ์ แบบฝึ กหัด คาศัพท์ภาษามือจากการพิมพ์ และบรรณานุกรม ดังภาพต่อไปนี ้
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครั้งที ่ 4

a) การแสดงผลแนวตัง้

b) การแสดงผลแนวนอน
ภาพที่ 2 หน้ าปก

a) การแสดงผลแนวตัง้
b) การแสดงผลแนวนอน
ภาพที่ 3 หน้ าจอคาชี ้แจงแนะนาการใช้ งาน

a) การแสดงผลแนวตัง้
b) การแสดงผลแนวนอน
ภาพที่ 4 หน้ าจอหัวข้ อความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการพิมพ์
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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a) การแสดงผลแนวตัง้
b) การแสดงผลแนวนอน
ภาพที่ 5 หน้ าจอแสดงหัวข้ อหลักการของระบบพิมพ์

a) การแสดงผลแนวตัง้
b) การแสดงผลแนวนอน
ภาพที่ 6 หัวข้ อระบบพิมพ์คอนเวนชัน่ แนล

a) การแสดงผลแนวตัง้
b) การแสดงผลแนวนอน
ภาพที่ 7 หัวข้ อระบบการพิมพ์ไร้ สมั ผัส
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครั้งที ่ 4

a) การแสดงผลแนวตัง้
b) การแสดงผลแนวนอน
ภาพที่ 8 ดึงภาพได้ แบบ Pullout tabs

a) การแสดงผลแนวตัง้

b) การแสดงผลแนวนอน
ภาพที่ 9 หน้ าปกแบบฝึ กหัด

a) การแสดงผลแนวตัง้
b) การแสดงผลแนวนอน
ภาพที่ 10 แบบฝึ กหัด เลือกคาตอบ
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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a) การแสดงผลแนวตัง้
b) การแสดงผลแนวนอน
ภาพที่ 11 หน้ าปกคาศัพท์ภาษามือ

a) การแสดงผลแนวตัง้

b) การแสดงผลแนวนอน
ภาพที่ 12 คาศัพท์ภาษามือ

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่ องระบบพิมพ์แบบต่างๆ และ
การนาไปใช้ งาน สาหรับผู้พิการทางการได้ ยิน ด้ านออกแบบ ด้ านองค์ประกอบ ด้ านเนื ้อหา ด้ านหนังสือ
และเทคนิคมัลติมีเดีย จานวน 32 คน
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครั้งที ่ 4

ด้ านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

แผนภูมิที่ 1 ค่าร้ อยละจาแนกตามเคยศึกษาด้ านเทคโนโลยีการพิมพ์
จากแผนภูมิที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เคยศึกษาด้ านเทคโนโลยีการพิมพ์ จานวน 27 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 84 และไม่เคยศึกษาด้ านเทคโนโลยีการพิมพ์ จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16

แผนภูมิที่ 2 ค่าร้ อยละจาแนกตามความรู้ภาษามือทางด้ านเทคโนโลยีการพิมพ์
จากแผนภูมิที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี ความรู้ ภาษามือทางด้ านเทคโนโลยีการพิมพ์
จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 69 และไม่มีความรู้ภาษามือทางด้ านเทคโนโลยีการพิมพ์ จานวน 10 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 31
ด้ านความพึงพอใจ
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นที่มีตอ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รายการประเมิน
1. ด้ านการออกแบบ
1.1 การออกแบบหนังสือมีความดึงดูด น่าสนใจ
1.2 การออกแบบมีเอกลักษณ์และเข้ ากับเนื ้อหา
1.3 ขนาดตัวอักษร สีตวั อักษร อ่านง่ายและสีพื ้นมีความเหมาะสม
1.4 การจัดองค์ประกอบของหน้ า
1.5 ภาพประกอบ
ค่ าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

S.D.

แปลผล

4.38
4.41
3.81
4.25
4.38
4.25

0.66
0.61
0.86
0.72
0.87
0.74

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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ตารางที่ 1 (ต่ อ)
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

แปลผล

ค่ าเฉลี่ย

4.31
4.41
4.41
4.44
4.39

0.82
0.71
0.76
0.72
0.75

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ค่ าเฉลี่ย

4.34
4.06
4.28
4.16
4.13
4.19

0.65
0.76
0.77
0.77
0.91
0.77

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4. ด้ านหนังสือและเทคนิคมัลติมีเดีย
4.1 ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ วีดีทศั น์ ชัดเจน สอดคล้ องกับ เนื ้อหา
4.2 วีดีโอคาบรรยายและภาพประกอบ เหมาะสม
4.3 มีจดุ เชื่อมโยง Link ไปยังส่วนต่างๆ
4.4 หนังสือ Clip VDO ที่ใช้ มีความสัมพันธ์กบั เนื ้อหา และภาษามือ
4.5 ความยากง่ายของแบบฝึ กหัดระบบพิมพ์แบบต่างๆ และการนาไปใช้ งาน
4.6 หนังสือมีความน่าสนใจ
ค่ าเฉลี่ย
ค่ าเฉลี่ยรวมทุกด้ าน

4.41
4.56
4.22
4.34
4.19
4.19
4.32
4.29

0.76
0.72
0.83
0.83
0.74
0.93
0.80
0.77

มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2. ด้ านองค์ ประกอบ
2.1 เนื ้อหามีความถูกต้ องชัดเจน
2.2 การใช้ ภาษาถูกต้ องเหมาะสม หนังสือความหมายได้ ชดั เจน
2.3 ภาพประกอบมีความสอดคล้ องและเหมาะสมกับเนื ้อหา
2.4 ดึงภาพเลื่อนแบบ Pullout tabs ได้
3. ด้ านเนือ้ หา
3.1 ข้ อความอ่านง่าย
3.2 มีแบ่งเนื ้อหาอย่างเหมาะสม
3.3 มีการจัดวางเนื ้อหาที่สบายตา
3.4 ได้ รับความรู้เพิ่มเติม
3.5 ใช้ ข้อความที่ความกระชับเข้ าใจง่าย

จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทกุ ด้ าน ( ̅ 4.29) อยู่ใน
ระดับมาก หากพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านองค์ประกอบ ( ̅ 4.39) ด้ านหนังสือและเทคนิค
มัลติมีเดีย ( ̅ 4.32) ด้ านการออกแบบ ( ̅ 4.25) และด้ านเนื ้อหา ( ̅ 4.19) มีคา่ เฉลี่ยความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
ด้ านองค์ประกอบ มีคา่ เฉลี่ยความพึงพอใจทุกข้ อ ( ̅ 4.39) อยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็ น
รายข้ อพบว่า ดึงภาพเลื่อนแบบ Pullout tabs ได้ ( ̅ 4.44) รองลงมาคือ การใช้ ภาษาถูกต้ องเหมาะสม
หนังสือความหมายได้ ชดั เจน และภาพประกอบมีความสอดคล้ องและเหมาะสมกับเนื ้อหา ( ̅ 4.41)
ส่วนเนื ้อหามีความถูกต้ องชัดเจน ( ̅ 4.31) มีคา่ เฉลี่ยความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
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ด้ านหนังสือและเทคนิคมัลติมีเดีย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทุกข้ อ ( ̅ 4.32) อยู่ในระดับมาก
หากพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า วีดีโอคาบรรยายและภาพประกอบ เหมาะสม ( ̅ 4.56) อยู่ในระดับมาก
ที่สดุ รองลงมาคือ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวีดีทศั น์ ชัดเจน สอดคล้ องกับเนื ้อหา ( ̅ 4.41) หนังสือ
Clip VDO ที่ใช้ มีความสัมพันธ์กบั เนื ้อหาและภาษามือ ( ̅ 4.34) มีจดุ เชื่อมโยง Link ไปยังส่วนต่างๆ ( ̅
4.22) ส่วนความยากง่ายของแบบฝึ กหัดระบบพิมพ์แบบต่างๆ และการนาไปใช้ งาน ( ̅ 4.19) และ
หนังสือมีความน่าสนใจ ( ̅ 4.19) มีคา่ เฉลี่ยความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
ด้ านการออกแบบ มีคา่ เฉลี่ยความพึงพอใจทุกข้ อ ( ̅ 4.25) อยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็ น
รายข้ อพบว่า การออกแบบมีเอกลักษณ์และเข้ ากับเนื ้อหา ( ̅ 4.41) รองลงมาคือ การออกแบบหนังสือ
มีควมดึงดูด น่าสนใจ ( ̅ 4.38) ภาพประกอบ ( ̅ 4.38) การจัดองค์ประกอบของหน้ า ( ̅ 4.25) และ
ขนาดตัวอักษร สีตวั อักษร อ่านง่ายและสีพื ้นมีความเหมาะสม ( ̅ 3.81) มีคา่ เฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ตามลาดับ
ด้ านเนื ้อหา มีคา่ เฉลี่ยความพึงพอใจทุกข้ อ ( ̅ 4.19) อยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ข้ อความอ่านง่าย ( ̅ 4.34) รองลงมาคือ มีการจัดวางเนื ้อหาที่สบายตา ( ̅ 4.28) ได้ รับความรู้
เพิ่มเติม ( ̅ 4.16) ใช้ ข้อความที่กระชับเข้ าใจง่าย ( ̅ 4.13) และมีแบ่งเนื ้อหาอย่างเหมาะสม ( ̅ 4.06)
มีคา่ เฉลี่ยความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
บทสรุ ปและอภิปรายผลการศึกษา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ องระบบพิมพ์ แบบต่างๆ และการนาไปใช้ งาน ที่ ได้ ถูกออกแบบมา
สาหรับผู้พิการทางการได้ ยินนี ้ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาด้ านหนังสือและเทคนิคมัลติมีเดีย พบว่าวีดีโอ คาบรรยาย และภาพประกอบมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุ ซึ่งเป็ นไปในลักษณะเดียวกันกับการวิจยั ของเบญจพรและคณะ.
(2555) ในการวิจยั พัฒนาหนังสือมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยกลุ่มสาระเทคโนโลยีทางการศึกษา โดย
มุ่ง เน้ น ให้ ค นพิ ก ารทางการได้ ยิ น สามารถเรี ย นรู้ ค าศัพ ท์ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง เพื่ อ น าไปใช้ ใ นก ารศึก ษา
ผลการวิจัยในการทดสอบวีดีทัศน์ ศัพท์ ภาษามือไทยในประเด็นเรื่ องลักษณะของคาศัพท์ ส่วนใหญ่
จาเป็ นต้ องใช้ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรื อการแสดง การสาธิต การยกตัวอย่าง ตลอดจนการทดลองใช้
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีการผสมผสานหนังสือหลายรูปแบบ ทาให้ ไม่เกิดความเบื่ อหน่าย
และช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถเข้ าใจเนือ้ หาและใช้ งานได้ สะดวก อีกทัง้ สามารถเรี ยนรู้ และใช้ งานโดยมี
ปฏิสมั พันธ์กบั เนื ้อหาได้ และ Gentry, Chinn, and Moulton (2004) ได้ ศกึ ษาประสิทธิภาพการอ่าน
หนังสือมัลติมีเดียของนักเรี ยนที่มีความพิการทางการได้ ยินโดยศึกษาเปรี ย บเทียบระหว่างหนังสือที่มี
ตัวหนังสือเพียงอย่างเดียวกับหนังสือผสมที่มีรูปภาพกับตัวหนังสือ พบว่า หนังสือที่มีตวั หนังสือและภาพ
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ที่มีความหลากหลายของรู ปแบบการใช้ งานทาให้ นกั เรี ยนที่มีความพิการทางการยินรู้ สกึ สนุกสานและ
กระตุ้นความสนใจในการอ่านของผู้เรี ยนเพิ่มขึ ้น และ Gentry (1998) ได้ ทาการศึกษาการอ่านของผู้
พิการทางการได้ ยิน โดยใช้ สื่อมัลติมีเดีย และนาเสนอแบบมัลติมีเดีย ผลการวิจยั พบว่า การใช้ หนังสือที่
มีการนาเสนอตัวหนังสือกับรู ปภาพจะมีส่วนให้ เข้ าใจเรื่ องที่จะสอนได้ ดีกว่าแบบตัวหนังสืออย่างเดียว
หรื อตัวหนังสือกับภาษามือ จากผลการวิจยั ดังที่กล่าวมานี ้หนังสือที่มีประสิทธิภาพที่ดีสาหรับนักเรี ยนที่
มีความพิการทางการได้ ยิน คือหนังสือที่มีตวั หนังสือและภาพประกอบ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
ข้ อเสนอแนะในการนาผลงานวิจัยไปใช้
1. สื่อที่ได้ จากการวิจยั ในรูปของสื่อมัลติมีเดีย สามารถนาไปใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนวิชาที่
เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีการพิมพ์ ช่วยลดปั ญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล และคนพิการทางการได้ ยิน
สามารถเรี ยนรู้คาศัพท์เพื่อใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ ด้วยตนเอง
2. สื่อมัลติมีเดียที่ได้ จากการวิจยั สามารถนาไปใช้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของล่ามภาษามื อและผู้จดคา
บรรยายในชันเรี
้ ยนและผู้เรี ยนร่วมชัน้ เพื่อการสร้ างความเข้ าใจและถูกต้ องเพิ่มขึ ้น
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรทาการศึกษาผลการเรี ยนในด้ านของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ของผู้เรี ยนที่เป็ นคนพิการ
ทางการได้ ยิน และปรับปรุ งสื่อให้ มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับเนื ้อหาและความต้ องการของคน
พิการทางการได้ ยิน
2. ควรทาการวิจัยเปรี ยบเทียบการแสดงเนือ้ หาสาระความหมายของคาศัพท์ ในสื่อระหว่าง
เนื อ้ หาสาระที่ ใ ช้ เ กี่ ย วกับ การพิ ม พ์ ที่ มี อ ยู่กับ การแสดงเนื อ้ หาสาระที่ ป รั บ ให้ ส อดคล้ อ งกับ สื่ อ เพื่ อ
ความหมายของศัพท์ที่มีความเหมาะสมและเป็ นแนวทางในการผลิตสื่อที่มีลกั ษณะเดียวกันต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ นายปณชัย สิริกิตติเจิมจิตร
ตลอดจนผู้แต่งตารา ความรู้ ในทุกๆ ด้ านที่ผ้ ูวิจัยนามาใช้ ประกอบในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบหนังสือ เนื ้อหา ภาษามือ ในเรื่ องระบบพิมพ์แบบต่างๆ อีกทังกลุ
้ ม่
ตัวอย่าง แผนกการพิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก และทุกท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้ เอ่ยนามมา ณ ที่นี ้ด้ วย
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เทคนิคที่ใช้ ในการแปลคาอธิบายศัพท์ จากข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทย :
กรณีคาศัพท์ ด้านเทคโนโลยีส่ งิ อานวยความสะดวก1
ศศิธร ทรัพย์วฒ
ั นไพศาล2, สร้ อยทอง หยกสุริยนั ต์3,
กานต์ อรรถยุกติ4, ราษฎร์ บุญญา5, พฤหัส ศุภจรรยา6 และ พรพรรณ์ สมบูรณ์7*
บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิคการแปลคาอธิ บายศัพท์จากข้ อความภาษาไทยเป็ น
ภาษามือไทย โดยใช้ คาอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกที่เป็ นข้ อความภาษาไทยจานวน
103 คา และวีดทิ ศั น์ภาษามือไทยที่ได้ จากการแปลคาอธิบายศัพท์ดงั กล่าวจานวน 103 คา ซึง่ เป็ นประชากร
ทังหมดจากงานวิ
้
จยั ก่อนหน้ า เรื่ อง “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้ านเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก”
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบบันทึกข้ อมูล เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยผู้วิจยั ทาการเปิ ดวิดีทศั น์ภาษามือไทย
เปรี ยบเทียบกับคาอธิบายศัพท์ที่เป็ นข้ อความภาษาไทยทีละคา จดคาศัพท์ คาอธิบายศัพท์ และเทคนิคที่
พบลงในแบบบันทึกข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การหาความถี่ ร้ อยละ และการวิเคราะห์เนื ้อหา
ผลการวิจัย พบ 5 กลุ่ม รวม 10 เทคนิค ในการแปลคาอธิบายศัพท์ ด้านเทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกจากข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทย ประกอบด้ วยเทคนิค 1) การหยุดชัว่ ขณะ 2) การ
เบี่ยงตัวหรื อการเอี ้ยวตัว 3) การใช้ คานามคาว่า “คน” 4) การละไว้ ในฐานที่เข้ าใจ 5) การใช้ ลกั ษณนาม
ช่วยในการแปล 6) การชีแ้ ทนการอธิ บายสิ่งที่พูดถึงมากกว่า 3 สิ่ง 7) การใช้ คานามกับอุปกรณ์ ที่มี
รูปลักษณ์ภายนอกแตกต่างกัน 8) การแปลข้ อความที่มีความละเอียดมาก 9) การแปลประโยคเชิงซ้ อน
และ 10) การแปลคาที่มีความหมายกว้ าง เทคนิคดังกล่าว ช่วยให้ ผ้ แู ปลสามารถแปลคาอธิบายศัพท์
ด้ านเทคโนโลยีสิ่ง อานวยความสะดวกจากข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทยได้ สัน้ กระชับ เป็ น
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Techniques for Translation from Thai Text to Thai Sign Language:
The Case of Assistive Technology Terminologies1
Sasithorn Supwattanapaisan2, Soithong Yoksuriyan3,
Kan Arthayukti4, Ras Boonya5, Paruhut Suphajanya6 and Pornpun Somboon7*
Abstract
The purpose of this qualitative research was to study techniques in translation from
Thai text definition of assistive technology terminologies into Thai Sign Language. The study
included 103 Thai text definitions of assistive technology terminologies and the video of Thai
Sign Language recorded those definitions of 103 words. The included words were the entire
population proposed by a previous study “Thai Sign Language Multimedia Terminology in
Assistive Technology”. The research tool was a recording form. The video was compared
with the Thai text definition, word by word. Terms, definitions, techniques were recorded
using the form. The statistics techniques used in data analysis were frequencies, percentage,
and content analysis.
The results revealed that there were 5 groups of 10 techniques in translation
terminologies of assistive technology from Thai text definition to Thai Sign Language. They
included: 1) pausing, 2) positioning, 3) using noun “person”, 4) deleting understood words,
5) using noun classifiers, 6) pointing things mentioned, 7) using nouns with different
instruments, 8) translation of detailed texts, 9) translation of complex sentences, 10)
translation of terms with broadening meaning. All techniques can help interpreters to
translate terminologies of assistive technology from Thai text definition to Thai Sign Language
concisely, naturally, and they are easy to comprehend for persons with hearing impairment.
Keywords: Translation Technique, Thai Sign Language, Assistive Technology
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การแปล หมายถึง การถ่ายทอดความหมาย (meaning) และถ่ายทอดรูปแบบของการเสนอ
ความหมาย (form) ของข้ อความในภาษาหนึ่งเป็ นอีกภาษาหนึ่งหรื อการทาให้ เข้ าใจความหมาย
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525) โดยมีวิธีการแปลหลากหลายแบบ เช่น ยึดผู้เขียนเป็ นหลัก
(author-centred translating) ยึดสิ่งที่จะแปลเป็ นหลัก (text-centred translating) หรื อ ยึดผู้อ่านเป็ น
หลัก (reader-centred translating) (Hatim and Mason, 2013) โดยการแปลนันมี
้ เป้าหมายการแปล
หลายแบบคือ รักษารูปแบบ หรื อรักษาความหมาย (Larson, 1998) และมีกระบวนการแปลที่ครอบคลุม
กล่าวคือ มีการกาหนดวิธีการแปลที่ เหมาะสม มีการถ่ ายทอดเป็ นประโยคพืน้ ฐาน มีการเรี ยบเรี ยง
ประโยคใหม่ และมีการปรับปรุงแก้ ไข (สวาสดิ์ พรรณา, 2534) ทังนี
้ ้ ผู้แปลควรมีคณ
ุ สมบัติของนักแปลที่
ดี คือ มีความเข้ าใจนัย (sense) และความหมาย (meaning) ของผู้เขียนต้ นฉบับ มีความรู้ ทัง้
ภาษาต้ นฉบับและภาษาแปลอย่างดี หลีกเลี่ย งการแปลคาต่อคา ใช้ รูปแบบของภาษาที่เป็ นมาตรฐาน
และยอมรับโดยทัว่ ไป และรู้จกั เลือกใช้ ถ้อยคาสานวนที่เหมาะสมถูกต้ องกับความหมายของต้ นฉบับและ
รักษาบรรยากาศของต้ นฉบับไว้ (ดวงตา สุพล, 2541)
เนื่ อ งจากคนพิ ก ารทางการได้ ยิ น มี ภ าษาและวัฒ นธรรมเป็ น ของตนเอง ซึ่ง ภาษาและ
วัฒนธรรมของคนหูหนวกมีความแตกต่างจากภาษาและวัฒนธรรมของผู้ที่มีการได้ ยิน (จิตประภา ศรี
อ่อน, 2543; จิตประภา ศรี อ่อน, 2551 อ้ างถึงใน จิตประภา ศรี อ่อนและคณะ, 2551) การแปลข้ อความ
จากข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามื อ ไทยจึ ง เป็ นการสื่ อ สารข้ ามวั ฒ นธรรม ( cross-cultural
communication) ผู้แปลจึงจาเป็ นต้ องรู้ กฏเกณฑ์ของการใช้ คาต่างๆ ในแง่มมุ ที่มีผลกระทบต่อวิธีที่
บุคคลที่เป็ นเจ้ าของภาษานันมองโลก
้
(perceived and conceptualized the world) (Samovar,
Porter, and Stefani, 1998) และการแปลนันจะดี
้
ได้ ต้องมีความถูกต้ อง ชัดเจน และเป็ นธรรมชาติ
(Barnwell, 1978; Larson, 1998; พัชรี โภคาสัมฤทธิ์, 2549)
วิทยาลัยราชสุดา ในฐานะที่เป็ นหน่วยงานทางการศึกษา มีพนั ธกิจในการจัดการเรี ยนการ
สอน การวิจยั การบริ การวิชาการ และการทานุศิลปวัฒนธรรม เปิ ดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการ
สอนภาษามือไทย ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2541 โดยมีการใช้ ลา่ มภาษามือในการจัดการเรี ยนการสอนนักศึกษาที่
มีความพิการทางการได้ ยิน ซึง่ เป็ นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย (จิตประภา ศรี อ่อน, 2543)
และในปี พ.ศ. 2543 เปิ ดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา (แขนงล่ามภาษามือ
ไทย) ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 เปิ ดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือไทย โดยมี
การผลิตล่ามภาษามือไทยไปแล้ วจานวนทังสิ
้ ้น 177 คน (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560) ซึ่งบทบาทที่
สาคัญของล่ามภาษามือไทยคือ การทาหน้ าที่แปลภาษาพูดหรื อภาษาเขียนที่เป็ นภาษาไทยให้ เป็ น
ภาษามือไทย โดยยึดมัน่ ในจริ ยธรรมการเป็ นล่ามภาษามือคือ 1) การรักษาความลับ (confidentiality)
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2) การวางตัวเป็ นกลาง (impartiality) 3) การใช้ ดลุ พินิจ (discretion) 4) การรักษาระยะห่าง (professional
distance) (Solow, 1981)
ภาษามือไทยถือว่าเป็ นภาษาประจาชาติของคนหูหนวกไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) มี
โครงสร้ างและรู ปแบบของไวยากรณ์เป็ นของตนเอง และมีความแตกต่างจากภาษาไทย (Woodward,
1997) ดังนันการแปลจากภาษาพู
้
ดหรื อภาษาเขียนเป็ นภาษามือไทยในการสอนหรื อการทาสื่อต่างๆ จึง
ไม่สามารถแปลได้ แบบตรงไปตรงมา ผู้แปลต้ องคานึงถึงโครงสร้ างและไวยากรณ์ของภาษามือที่ถกู ต้ อง
การแปลจึงจะถูกต้ องและเกิดการสื่อสารที่ถกู ต้ องตามไปด้ วย ภาษามือในประเทศไทย โดยทัว่ ไปพบได้
สองแบบคือ 1) ภาษามือไทย (Thai Sign Language หรื อ ThSL) เป็ นภาษาที่ใช้ ในชุมชนคนหูหนวก
ไทย มีลกั ษณะเป็ นภาษาๆ หนึ่งที่มีโครงสร้ างทางภาษาและไวยากรณ์ของตนเอง และโครงสร้ างทาง
ภาษาและไวยากรณ์แตกต่างกับภาษาไทยและเป็ นภาษาแม่ของคนหูหนวก 2) ท่ามือตามภาษาไทย
(Signed Thai) เป็ น การใช้ คาศัพ ท์ ภ าษามื อ และอัก ษรสะกดนิ ้วมือไทย ตามโครงสร้ างและไวยากรณ์
ของการพูดภาษาไทยแบบคาต่อคา (จิตประภา ศรี อ่อน, 2542) โดยภาษามือไทยมีองค์ประกอบคือ ท่า
มือ (Hand Shape) ตาแหน่งของมือ (Position) ทิศทางการหันของมือ (Location) การเคลื่อนไหวของ
มือ (Movement) และการแสดงสีหน้ าท่าทาง (Facial Expression) รวมกัน จึงจะเกิดเป็ นคาศัพท์ที่ให้
ความหมายตามต้ องการ (จิตประภา ศรี อ่อน, 2550) ทังนี
้ ้ หากท่ามือนัน้ มีตาแหน่งของมือ ทิศทางการ
หัน ของมื อ การเคลื่อนไหวของมื อ และสีห น้ า ท่ าทางเปลี่ ยนไป จะท าให้ ค วามหมายของภาษามื อ
เปลี่ยนไปด้ วย แสดงให้ เห็นว่าระบบภาษามือมีการเปลี่ยนแปลงได้ เหมือนกับภาษาทัว่ ไป และสามารถ
ใช้ ในการอธิบายสิง่ ที่เป็ นรูปธรรมและนามธรรมได้ (จิตประภา ศรี ออ่ น, 2543)
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกหมายถึง อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือที่จะช่วยให้ คนพิการเข้ าถึง
ข้ อมูลข่าวสารและทากิจกรรมต่างๆ เพื่อการดารงชีวิตอิสระ (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการ พุทธศักราช 2551, 2551) ดังนัน้ คนพิการจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวก เพื่อสามารถนาความรู้นนไปปรั
ั้
บใช้ กบั ตนเองและผู้อื่นให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ไป โครงการวิจยั เรื่ อง
“สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้ านเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก” จึงเกิดขึ ้น (ในบทความนี ้จะใช้
ค าว่ า โครงการวิ จัย หลัก ) โดยมี จุด มุ่ง หมายเพื่ อ พัฒ นาสื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย สอนศัพ ท์ ภ าษามื อ ไทยด้ า น
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก ซึง่ ประกอบไปด้ วยคาศัพท์ คาอธิบายศัพท์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
และวีดิทศั น์ภาษามือไทย แต่จากการวิจยั พัฒนาสื่อดังกล่าว ผู้วิจยั พบว่า การแปลคาอธิบายศั พท์จาก
ข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทยเพื่อนาภาษามือไทยไปบรรจุในสื่อมัลติมีเดียนัน้ มีเทคนิคการแปล
บางประการที่น่าศึกษาวิจยั งานวิจยั นี ้จึงเกิดขึ ้น ซึ่งผลที่ได้ จากการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อการนาไป
ประยุกต์ใช้ ในการแปลข้ อความจากภาษาไทยเป็ นภาษามือไทยในโอกาสต่างๆ ต่อไป

รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
เพื่อศึกษาเทคนิคการแปลคาอธิบายศัพท์จากข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทย
นิยามศัพท์
เทคนิค หมายถึง ศิลปะและวิธีการในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับวิชาการและกิจการต่างๆ ในงานวิจยั
นี ้หมายถึง ศิลปะและวิธีการแปลคาอธิบายศัพท์จากข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทย
การแปล หมายถึง การถ่ายทอดความหมาย (meaning) และถ่ายทอดรูปแบบของการเสนอ
ความหมาย (form) ของข้ อความในภาษาหนึง่ เป็ นอีกภาษาหนึง่ หรื อทาให้ เข้ าใจความหมาย ในงานวิจยั
นี ้หมายถึงการแปลข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทย
คาศัพท์ หมายถึง คายากหรื อคาเฉพาะที่ต้องแปลหรื ออธิบายเพิ่มเติม ในงานวิจยั นี ้หมายถึง
คายากหรื อคาเฉพาะด้ านเทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวก
คาอธิบายศัพท์ หมายถึง ข้ อความอธิบายความหมายอย่างเป็ นทางการของคาหรื อวลี ใน
งานวิจยั นี ้ หมายถึงข้ อความอธิบายความหมายของคาศัพท์ด้านเทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวก
ภาษามือไทย หมายถึง ภาษาที่คนคนพิการทางการได้ ยินใช้ ในการสื่อสารแทนการพูด ซึง่ มี
โครงสร้ างและไวยากรณ์ตา่ งจากภาษาไทย โดยมีองค์ประกอบของภาษามือ คือ ท่ามือ ตาแหน่งของมือ
ทิศทางการหันของมือ การเคลื่อนไหวของมือ และสีหน้ าท่าทาง
เทคโนโลยีส่ ิงอานวยความสะดวก หมายถึง อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือที่จะช่วยให้ คนพิการ
เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารและทากิจกรรมต่างๆ เพื่อการดารงชีวิตอิสระ
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั นี ้ทาการศึกษาเทคนิคการแปลคาอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
จากโครงการวิจัยหลักเรื่ อง “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ ภาษามือไทยด้ านเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก”
จานวน 103 คา ซึ่งอยู่ภายใต้ แผนงานวิจยั เรื่ อง “การวิจยั และพัฒนาสื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทย
กลุ่มสาระเทคโนโลยีทางการศึกษา” โดยสนใจศึกษาเฉพาะเทคนิคการแปล “คาอธิบายศัพท์ ” จาก
ข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทย ไม่รวมเทคนิคการแปล “คาศัพท์ ” โดยการดาเนินการแปล
คาอธิบายศัพท์นี ้ มีเป้าหมายมุ่งไปที่การนาภาษามือไทยที่ได้ จากการแปลคาอธิบายศัพท์ไปบรรจุในสื่อ
ของโครงการวิจยั หลัก ภายใต้ วตั ถุประสงค์ กรอบแนวคิด และการออกแบบสื่อของโครงการวิจยั หลัก
ดังกล่าว ซึง่ ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ จากบทความวิจยั เรื่ อง “การวิจยั พัฒนาสื่อมัลติมีเดียสอน
ศัพท์ภาษามือไทยด้ านเทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวก” (พรพรรณ์ สมบูรณ์ และคณะ, 2558)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั นี ้ดาเนินการโดยมีกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1
คาอธิบายศัพท์ที่เป็น
ข้อความภาษาไทย

แปล

คาอธิบายศัพท์ที่เป็น
ภาษามือไทย

วิเคราะห์

วิเคราะห์
เทคนิคที่ใช้
ในการแปล
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพแบบกรณีศกึ ษา (Case Study) ทาการศึกษาเทคนิคการ
แปลคาอธิบายศัพท์จากข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทย มีรายละเอียดดังนี ้
ประชากร/ตัวอย่าง
เป็ นคาอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกจากโครงการวิจยั หลักทังหมด
้
ซึ่ง
เป็ นข้ อความภาษาไทยจานวน 103 คา และวีดิทัศน์ ภาษามือไทยที่ได้ จากการแปลคาอธิ บายศัพท์
ดังกล่าวจานวน 103 คา
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เป็ นแบบบันทึกข้ อมูล ออกแบบโดยผู้วิจัย ประกอบด้ วยช่องสาหรับจดคาศัพท์ คาอธิ บาย
คาศัพท์ที่เป็ นข้ อความภาษาไทย และเทคนิคการแปลที่เกิดจากการแปลคาอธิบายศัพท์ดงั กล่าว
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิ จัย ทาการเปิ ด วี ดิทัศ น์ ภาษมื อ ไทยที่ ได้ จากการแปลค าอธิ บายศัพท์ ด้านเทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวกเปรี ยบเทียบกับคาอธิบายศัพท์ที่เป็ นข้ อความภาษาไทยทีละคา และวิเคราะห์ว่ามี
เทคนิคใดเกิดขึ ้นบ้ าง ทาการจดคาศัพท์ คาอธิบายศัพท์ และเทคนิคที่พบลงในแบบบันทึกข้ อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ การหาค่าความถี่ ร้ อยละ และวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis)
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์การแปลคาอธิบายศัพท์ที่เป็ นข้ อความภาษาไทยให้ เป็ นภาษามือไทย ผู้วิจยั
พบเทคนิคการแปลคาอธิบายศัพท์จากข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทย 5 กลุม่ รวม 10 เทคนิค โดย
มีความถี่ในการพบเทคนิคต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความถี่และร้ อยละของเทคนิคการแปลที่พบ
กลุ่ม

เทคนิค

1.
2.
3.
การละไว้ ในฐานที่เข้ าใจ 4.
5.
6.
การตัดให้ สนั ้
7.
การเคลื่อนไหว

การแปลประเด็นสาคัญ
การยกตัวอย่าง

การหยุดชัว่ ขณะ
การเบี่ยงตัวหรื อการเอี ้ยวตัว
การใช้ คานามคาว่า “คน”
การละไว้ ในฐานที่เข้ าใจ
การใช้ ลกั ษณนามช่วยในการแปล
การชี ้แทนการอธิบายสิ่งที่พดู ถึงมากกว่า 3 สิง่
การใช้ ค านามกับ อุป กรณ์ ที่ มี รู ป ลัก ษณ์ ภ ายนอก
แตกต่างกัน
8. การแปลข้ อความที่มีความละเอียดมาก
9. การแปลประโยคเชิงซ้ อน
10. การแปลคาที่มีความหมายกว้ าง
รวม

ความถี่
41
26
126
73
54
5

ร้ อยละ
10.46
6.63
32.14
18.62
13.78
1.28

8

2.04

16
15
28
392

4.08
3.83
7.14
100.00

จากตารางที่ 1 สรุ ปได้ ว่าเทคนิคที่พบมากที่สดุ คือ การใช้ คานามคาว่า “คน” คิดเป็ นร้ อยละ
32.14 รองลงมาคือ การละไว้ ในฐานที่เข้ าใจ คิดเป็ นร้ อยละ 18.62 และเทคนิคที่พบน้ อยที่สดุ คือ การชี ้
แทนการอธิบายสิง่ ที่พดู ถึงมากกว่า 3 สิง่ คิดเป็ นร้ อยละ 1.28
สาหรับรายละเอียดเทคนิคต่างๆ ที่พบมีดงั นี ้
1) การหยุดชั่วขณะ
การแปลคาอธิบายศัพท์ที่เป็ นข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทย บางกรณีจาเป็ นต้ องหยุด
ชัว่ ขณะ เพื่อให้ ภาษามือไทยมีความชัดเจนมากขึ ้น เช่น คาว่า “กรอบสาหรับเขียนข้ อความ” คาอธิบาย
ศัพท์ที่เป็ นข้ อความภาษาไทยคือ (1) คนตาบอด คนสายตาเลือนราง คนที่มีความบกพร่องทางกายหรื อ
การเคลื่อนไหว คนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา คนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ คนออทิสติก
(2) ที่เขียนหนังสือไม่ตรงบรรทัด (3) เมื่อนากรอบสาหรับเขียนข้ อความซึง่ มีลกั ษณะเป็ นช่อง มาวางทาบ
บนกระดาษ (4) ช่วยให้ เขียนหนังสือได้ ตรงบรรทัดมากขึ ้น
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ในการแปลเป็ นภาษามือไทย จาเป็ นต้ องหยุดชัว่ ขณะระหว่างคนพิการประเภทต่างๆ เพื่อให้
ภาษามือที่ได้ มีความชัดเจนมากขึ ้น หากไม่หยุดระหว่างคนพิการประเภทต่างๆ ผู้ใช้ สื่ออาจจะเข้ าใจผิด
ว่าเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกนี ้ใช้ กบั คนพิการซ้ อน ดังนันการแปลค
้
าอธิบายศัพท์ที่เป็ นข้ อความ
ภาษาไทยเป็ นภาษามือไทยจึงต้ องระมัดระวัง และมีการหยุดชัว่ ขณะระหว่างคนพิการแต่ละประเภท
ด้ วย
2) การเบี่ยงตัวหรือการเอีย้ วตัว
การแปลคาอธิบายศัพท์ที่เป็ นข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทย บางกรณีจาเป็ นต้ องมีการ
เบี่ยงตัวหรื อเอี ้ยวตัว เพื่อให้ ภาษามือไทยมีความชัดเจนมากขึ ้น เช่น คาว่า “บริ การถ่ายทอดภาษามือ”
คาอธิบายศัพท์ที่เป็ นข้ อความภาษาไทย คือ (1) คนพิการทางการได้ ยิน (2) ไม่สามารถสื่อสารกับคน
ทัว่ ไปโดยใช้ โทรศัพท์ ทั่วไปได้ (3) เมื่อใช้ บริ การถ่ายทอดภาษามือ โดยการแสดงภาษามือผ่านกล้ อง
web cam หรื อ videophone ไปยังผู้ให้ บริ การ ผู้ให้ บริ การจะแปลภาษามือเป็ นเสียงส่งไปให้ ผ้ รู ับปลาย
ทางผ่านโทรศัพท์ เมื่อปลายทางตอบกลับเป็ นเสียง ผู้ให้ บริ การจะแปลเสียงเป็ นภาษามือผ่านกล้ อง
กลับไปยังคนพิการทางการได้ ยิน (4) ช่วยให้ คนพิการทางการได้ ยินสามารถสื่อสารกับคนทัว่ ไปได้
ในการแปลเป็ น ภาษามื อไทย จะเห็ น ว่าคาอธิ บายศัพท์ นี ก้ ล่าวถึง คน 3 คน คือ คนพิการ
ทางการได้ ยินที่ต้องการสื่อสารกับคนทัว่ ไปทางโทรศัพท์ แต่ไม่สามารถสื่อสารเองได้ ต้ องใช้ ผ้ ใู ห้ บริ การ
หรื อโอเปอร์ เรเตอร์ ที่เป็ นล่ามช่วย หากการแปลเป็ นภาษามือไม่มีการเบี่ยงตัวหรื อเอีย้ วตัวให้ ทราบ
ตาแหน่งของบุคคลทังสาม
้
อาจทาให้ ผ้ ใู ช้ สื่อไม่เข้ าใจหรื ออาจถึงขันดู
้ ภาษามือไม่ร้ ู เรื่ อง แต่หากมีการ
เบี่ยงตัวหรื อเอี ้ยวตัวเล็กน้ อยว่าบุคคลทังสามอยู
้
ใ่ นตาแหน่งใด จะช่วยให้ ภาษามือที่ได้ ชดั เจนขึ ้น
3) การใช้ คานามคาว่ า “คน”
ปกติคาว่า “คน” ในภาษามือไทยจะแสดงท่ามือโดยการยกมือขึ ้นในลักษณะแบ 2 มือแนวตัง้
ขนานกับลาตัวและเลื่อนลง ส่วนคาว่า “พิการ” แสดงท่ามือโดยการยกมือทังสองข้
้
างขึ ้นไขว้ กนั ด้ านหน้ า
โดยให้ ข้อศอกงอเล็กน้ อย แล้ วยกมือขวาขึ ้นตัดแขนซ้ าย และยกมือซ้ ายขึ ้นตัดแขนขวา
ดังนันภาษามื
้
อคาว่า “คนพิการ” จึงเป็ นการนาเอาท่ามือทังสองท่
้
าคือคาว่า “คน” และ
“พิการ” มาเชื่อมต่อกัน
แต่เมื่อ “คนพิการ” ถูกนามาประกอบเข้ ากับประโยค คาว่า “คน” จะหายไป เช่นประโยคที่ว่า
“คนพิการเดินไม่ได้ ” จะใช้ ภาษามือเฉพาะคาว่า “พิการเดินไม่ได้ ” โดยตัดคาว่า “คน” ออกไป เพราะถือ
ว่า ผู้แสดงภาษามือเป็ นตัวแทนของคนอยูแ่ ล้ ว ไม่จาเป็ นต้ องแสดงท่ามือคาว่า “คน”
ในทานองเดียวกัน การแปลคาอธิบายศัพท์คนพิการประเภทอื่นๆ สามารถละคาว่า “คน” ไว้ ใน
ฐานที่เข้ าใจ

รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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4) การละไว้ ในฐานที่เข้ าใจ
การแปลคาอธิ บายศัพ ท์ เป็ นภาษามือ บางกรณี ไม่จาเป็ นต้ องแปลข้ อความทุกคาหรื อทุก
ประโยค สามารถละไว้ ในฐานที่เข้ าใจได้ เช่นประโยคที่ว่า “เมื่อนาเบาะนัง่ แบบสูบลมมาใช้ รองนัง่ จะ
ช่วยกระจายแรงกดที่เกิดจากน ้าหนักตัวหรื อปุ่ มกระดูก ” การแปลคาว่า “กระจายแรงกดที่เกิดจาก
น ้าหนักตัวหรื อปุ่ มกระดูก” ไม่จาเป็ นต้ องแปลตรงตัว แต่จะใช้ ท่าภาษามือที่แสดงให้ เห็นว่าเบาะนัง่ มี
ความยืดหยุ่น เป็ น การละไว้ ในฐานที่ เข้ า ใจว่าความยืดหยุ่นนัน้ ช่วยให้ เกิ ดการกระจายแรงกดจาก
น ้าหนักตัว และคาว่าปุ่ มกระดูกไม่จาเป็ นต้ องแปล เนื่องจากแฝงอยู่ในท่ามือของการนัง่ ซึง่ ปุ่ มกระดูกจะ
ไปสัมผัสกับความยืดหยุน่ ของเบาะแล้ ว หรื อคาอธิบายศัพท์ที่วา่ “เมื่อนาแผ่นป้องกันและแป้นพิมพ์ที่เข้ า
คูก่ นั มาใช้ ” คาว่า “เข้ าคูก่ นั ” ไม่จาเป็ นต้ องแปล เนื่องจากในภาษามือที่แสดงบ่งบอกแล้ วว่ามาพร้ อมกัน
จึงสื่อว่าเข้ าคู่กนั ไปในตัว หรื อคาอธิบายศัพท์ที่ว่า “เมื่อนาโปรแกรมเดาคาศัพท์มาใช้ ร่วมกับโปรแกรม
ประมวลคา โดยพิมพ์ตวั อักษร 1-2 ตัวแรกลงไป จะปรากฏหน้ าต่างรายการคาศัพท์ขึ ้นมาให้ ผ้ ใู ช้ เลือก
คาศัพท์ที่ต้องการ ช่วยลดจานวนครัง้ ในการพิมพ์ ทาให้ เกิดความรวดเร็ วในการพิมพ์ และช่วยคนที่มี
ปั ญหาในการสะกดคาสามารถเลือกคาที่สะกดได้ ถกู ต้ อง” กรณีนี ้ ไม่จาเป็ นต้ องแปลส่วนที่ขีดเส้ นใต้
เนื่องจากแฝงอยู่ในท่ามือที่ปรากฏหน้ าต่างรายการคาศัพท์ขึ ้นมาและผู้ใช้ เลือกคาที่ต้องการ จะปรากฏ
คาที่ถูกต้ องบนจอภาพ ซึ่งท่ามือนี ้แฝงคาว่าลดจานวนครัง้ เพิ่มความรวดเร็ ว ส่วนประโยคหลัง แปล
เพียงว่าได้ คาที่ถกู ต้ อง
5) การใช้ ลักษณนามช่ วยในการแปล
การแปลคาอธิบายศัพท์เป็ นภาษามือ หากสามารถนาลักษณนามของคานันมาใช้
้
จะช่วยให้
การแปลสันและรวดเร็
้
ว เช่น คาว่า “เบาะนัง่ แบบสูบลม” เป็ นคานาม มีท่ามือที่ประกอบด้ วย 3 ท่าต่อ
กัน ส่วนลักษณนามของเบาะนัง่ แบบสูบลมมีท่ามือเดียว ดังนัน้ ในการแปลประโยคที่วา่ “เมื่อนาเบาะนัง่
แบบสูบลมมาใช้ รองนัง่ .....” ในกรณีนี ้ ไม่จาเป็ นต้ องแปลคาว่าเบาะนัง่ แบบสูบลมซึง่ มี 3 ท่าต่อกัน แต่
การแปลสามารถนาลักษณนามซึง่ มีท่ามือเดียวมาใช้ ได้ ทนั ที หรื อประโยคที่ว่า “เมื่อนาโต๊ ะหนังสือแบบ
ปรับระดับความสูงและปรับความเอียงมาใช้ โดยการปรับรับความสูงและความเอียงให้ เหมาะสม” ใน
กรณี นี ้ ไม่จ าเป็ น ต้ อ งแปลคาว่า โต๊ ะ หนัง สือ แบบปรั บ ระดับ ความสูง และปรั บ ความเอี ยง แต่ผ้ ูแปล
สามารถนาลักษณนามของคานันมาใช้
้
เพื่อย่อประโยคให้ สนกระชั
ั้
บ การแปลจะรวดเร็วขึ ้น
6) การชีแ้ ทนการอธิบายสิ่งที่พูดถึงมากกว่ า 3 สิ่ง
การแปลคาอธิ บายศัพท์ เป็ นภาษามือ ในกรณี ที่ต้องแปลสิ่งต่างๆ มากกว่า 3 สิ่งในบริ บท
เดียวกัน สามารถใช้ การชีร้ อบๆ บริ บทนัน้ แทนการแปลโดยละเอียด เช่นประโยคที่ว่า “คนที่มีความ
บกพร่ องทางกายหรื อการเคลื่อนไหว นาสวิตซ์กดติดปล่อยดับมาใช้ โดยการใช้ มือ คาง ไหล่ หน้ าผาก
หรื อ อวัยวะอื่นๆ ของร่ างกายกด” ในการแปลเป็ นภาษามือคาว่า “มือ คาง ไหล่ หน้ าผาก หรื ออวัยวะ
อื่นๆ” ใช้ การชี ้ที่ มือ คาง ไหล่ และชี ้ไปทัว่ ๆ ตัวซึง่ มีอวัยวะที่ใช้ กดได้
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครั้งที ่ 4

7) การใช้ คานามกับอุปกรณ์ ท่ มี ีรูปลักษณ์ ภายนอกแตกต่ างกัน
การแปลคาอธิบายศัพท์อปุ กรณ์ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกแตกต่างกัน ไม่สามารถใช้ คานามด้ วย
ท่าภาษามือท่าเดียวได้ เช่น “เลนส์ขยายแบบพกพา” ซึ่งมี 2 ลักษณะคือแบบกางออกเหมือนมีดพับ
และแบบฝาเลื่อนปิ ดเปิ ด ในการแปลจะไม่สามารถหาท่าภาษามือที่ครอบคลุมเลนส์ขยายทังสองแบบได้
้
เนื่องจากคานามของเลนส์ขยายทังสองแบบจะสื
้
่อด้ วยภาษามือที่แตกต่างกัน คือการพับปิ ด-เปิ ด และ
การเลื่อนปิ ด-เปิ ด ดังนัน้ การแปลเป็ นภาษามือ ผู้แสดงต้ องเลือกท่าภาษามือท่าใดท่าหนึ่งได้ เพียงท่า
เดี ย ว และในท านองเดีย วกัน อุป กรณ์ อื่น ๆ ที่ จัดอยู่ใ นกลุ่ม เดี ย วกัน แต่มีรู ป ลัก ษณ์ ต่า งกัน ก็ จ ะไม่
สามารถแปลเป็ นภาษามือได้ ครอบครอบคลุมเพียงท่ามือเดียว หรื อประโยคที่ว่า “เมื่อนาโปรแกรมแสดง
แป้นพิมพ์ บนจอภาพมาใช้ ร่ วมกับอุปกรณ์ นาข้ อมูลเข้ า เช่น เม้ าส์ หรื อสวิตช์ โดยคลิกตัวอักษรบน
แป้นพิมพ์บนจอภาพ” ตัวอย่างนี ้ต้ องตัดคาว่า “สวิตช์” ออก เพราะท่าทางในการคลิกเม้ าส์กบั สวิตช์
ต่างกัน ทาให้ การแปลยุง่ ยากและยืดเยื ้อมากขึ ้น
8) การแปลข้ อความที่มีความละเอียดมาก
การแปลคาอธิบายศัพท์เป็ นภาษามือ หากในคาอธิบายศัพท์มีการเขียนคาอธิบายที่ละเอียด
มากๆ เมื่อนามาแปลเป็ นภาษมือไทย จะทาให้ ท่ามือไม่ต่อเนื่อง เช่น ประโยคที่ว่า “เมื่อนาเก้ าอีจ้ ัด
ท่าทางมาใช้ โดยการเสริ มอุปกรณ์ ที่ศีรษะ ด้ านข้ างลาตัว สะโพก ขาหนีบ และรัดด้ วยสายรัดบริ เวณ
ลาตัว หน้ าอก และเท้ า ช่วยให้ นงั่ ทรงตัวทากิจกรรมต่างๆ ได้ ดีขึ ้น” ประโยคนี ้มีการอธิบายการจัดท่าทาง
โดยใช้ วิธีการหลากหลาย หากมีการแปลทุกข้ อความ จะทาให้ รูปประโยคที่จะสื่อให้ ทราบว่าอุปกรณ์
ดังกล่าวช่วยอะไร ขาดตอนและไม่ต่อเนื่อง ยากต่อการทาความเข้ าใจ ดังนันผู
้ ้ แปลจึงควรจับประเด็น
สาคัญโดยตัดข้ อความที่มีความละเอียดออกบ้ าง เพื่อให้ การแปลเป็ นภาษามือสัน้ กระชับ และเข้ าใจ
ง่าย อย่างไรก็ตาม ขึ ้นกับเป้าหมายการแปลด้ วย หากข้ อความนันส
้ าคัญก็ไม่ควรตัดออก
9) การแปลประโยคเชิงซ้ อน
การแปลคาอธิบายศัพท์เป็ นภาษามือที่ต้นฉบับเป็ นประโยคเชิงซ้ อน เช่น “เก้ าอี ้จัดท่าทาง ช่วย
ให้ นงั่ ทรงตัวทากิจกรรมต่างๆ ได้ ดีขึ ้น” ประโยคนี ้ ต้ องการชี ้ให้ เห็นว่าเก้ าอี ้จัดท่าทางช่วยให้ นงั่ ทรงตัวได้
ดีขึ ้น ซึง่ การนัง่ ทรงตัวมีผลต่อการทากิจกรรมต่างๆ หากนาสองข้ อความ คือ “การนัง่ ทรงตัว” และ “การ
ทากิจกรรมต่างๆ” มาเชื่อมต่อกัน การแปลเป็ นภาษามือจะทาได้ ยากและอาจทาให้ ผ้ อู ่านภาษามือไม่
เข้ าใจเป้าหมายที่แท้ จริ งของการใช้ อปุ กรณ์นนๆ
ั ้ ได้ หรื อประโยคที่ว่า “เมื่อนาโปรแกรมอ่านจอภาพ มา
ใช้ ในการอ่านข้ อความบนจอภาพคอมพิ วเตอร์ ออกมาเป็ นเสียงสังเคราะห์ ช่วยให้ รับรู้ ข้อมูลบนจอภาพ
คอมพิวเตอร์ ได้ ” คาว่า “สังเคราะห์” ไม่จาเป็ นต้ องแปล เนื่องจากท่าทาง “เสียง” ที่แปลสื่อให้ ทราบว่า
เป็ นเสียงจากคอมพิวเตอร์ หากมีการแปลคาว่า “สังเคราะห์ ” จะทาให้ การแปลยุ่งยากและท่ามือไม่
ต่อเนื่องกับประโยคถัดไป
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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10) การแปลคาที่มีความหมายกว้ าง
การแปลคาอธิบายศัพท์ที่มีความหมายกว้ าง จะไม่สามารถแปลเป็ นภาษามือได้ ตรงตัว เช่น
ประโยคที่ว่า “มีความยากลาบากในการนัง่ ทรงตัวในเก้ าอี ้ปกติ ” คาว่า “ความยากลาบากในการนัง่ ” ใน
ที่นี ้ไม่สามารถแปลได้ ต้ องใช้ การยกตัวอย่างประกอบแทนจะช่วยให้ เห็นภาพที่ชดั เจนขึ ้น เช่น นัง่ เกร็ ง
หรื อนัง่ แล้ วไหลลื่น เป็ นต้ น
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
เทคนิคการแปลคาอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกจากข้ อความภาษาไทย
เป็ นภาษามือไทย สรุปได้ 5 กลุม่ รวม 10 เทคนิค อภิปรายผลได้ ดงั นี ้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มการเคลื่อนไหว พบเทคนิคการหยุดชั่วขณะ และเทคนิคการเบี่ยงตัวหรื อการ
เอี ้ยวตัว เป็ นเทคนิคที่มีการหยุดหรื อการเอี ้ยวตัวเพื่อให้ เนือ้ หาสาระมีความชัดเจนขึ ้น สอดคล้ องกับ
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยที่กล่าวว่า จังหวะของการเคลื่อนไหวเป็ นสิ่งสาคัญมากอย่างยิ่งต่อ
การให้ ความหมายของภาษามือ สิ่งนี ้เป็ นหนึ่งในวิธีที่สาคัญที่สดุ ที่อาจทาให้ ความหมายคลาดเคลื่อน
ดังนันผู
้ ้ ใดก็ตามที่ต้องการจะสื่อความหมายให้ ได้ ถกู ต้ องด้ วยภาษามือ จึงจาเป็ นต้ องระมัดระวังในเรื่ อง
นี ้ (สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, 2540) ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะภาษามือไทยประกอบด้ วย ท่ามือ
ตาแหน่งของมือ ทิศทางการหันของมือ การเคลื่อนไหวของมือ และการแสดงสีหน้ าท่าทาง รวมกัน (จิต
ประภา ศรี ออ่ น, 2550) หากองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเปลี่ยนไป ทาให้ ความหมายของภาษามือ
เปลี่ยนไปด้ วย (จิตประภา ศรี อ่อน, 2543) การหยุดและการเคลื่อนไหวจึงเป็ นสิ่งสาคัญ นอกจากนี ้ยัง
สอดคล้ องกับคากล่าวที่วา่ การเป็ นล่ามที่มีประสิทธิภาพ สิง่ สาคัญคือต้ องบอกให้ ชดั เจนว่าใครกาลังพูด
กับใคร และต้ องปรับวิธีการให้ เหมาะสมกับความต้ องการจาเป็ นของคนพิการทางการได้ ยิน (Solow,
1981 แปลโดย พิมพา ขจรธรรม และ สุขสิริ ด่านธนวานิช) ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ คนพิการทางการได้ ยิน
ต้ องใช้ สายตามองภาษามือเพื่อรับข่าวสาร จึงไม่สามารถหันไปมองว่าใครกาลังพูดหรื อกาลังทากิจกรรม
ใด เพราะจะทาให้ พลาดการรับรู้ข่าวสารจากภาษามือในช่วงนันไป
้ ดังนัน้ ผู้แสดงภาษามือจึงต้ องเบี่ยง
ตัวหรื อเอีย้ วตัว เพื่อแสดงตาแหน่ง ของผู้พูดหรื อผู้ทากิ จกรรมนัน้ การเบี่ยงตัวหรื อการเอีย้ วตัวนี ย้ ัง
สามารถนามาประยุกต์ใช้ กบั สัตว์และสิ่งของที่อยูใ่ นตาแหน่งต่างๆ ได้ ด้วย
กลุ่มที่ 2 กลุ่มการละไว้ ในฐานที่เข้ าใจ พบเทคนิคการใช้ คานามคาว่า “คน” เทคนิคการละไว้
ในฐานที่เข้ าใจ และเทคนิคการใช้ ลกั ษณนามช่วยการแปล เป็ นเทคนิคที่ละการแปลบางอย่าง แต่เนื ้อหา
สาระจากการแปลยังครบถ้ วน สอดคล้ องกับงานวิจัยที่พบว่า คานามกับคากริ ยาในภาษามือไทยมี
ความสัมพันธ์ กัน กล่าวคือ ถ้ าคากริ ยามีความหมายแสดงอาการ คานามที่สมั พันธ์ นนั ้ ก็จะเป็ นผู้ทา
อาการ (วริ นธร จารุโชติธนาวัฒน์ , 2542) และสอดคล้ องกับคากล่าวที่ว่า คนหูหนวกจะยืมท่ามือที่มีอยู่
แล้ วในภาษา รวมทังยื
้ มจากภาษามืออเมริ กนั มาใช้ ในภาษามือไทย และยังมีการประสมคาศัพท์จากท่า
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
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มือที่มีอยูแ่ ล้ วในภาษาให้ กลายเป็ นคาใหม่อีกด้ วย เช่น คาว่า “เก่า” ใช้ ท่ามือ “แก่” โดยที่ไม่ทาภาษามือ
คาว่า “คน” และไม่แสดงท่าทางเป็ นคนแก่หลังค่อม (สุขสิริ ด่านธนวานิช, 2547) ในที่นี ้ แม้ ว่าคาว่า “คน
พิการ” ไม่ได้ เป็ นการบ่งบอกว่าคนพิการทากริ ยาอะไร แต่ภาษามือที่ใช้ แทน “พิการ” มีลกั ษณะอาการ
เหมือนคากริ ยา จึงอนุมานได้ เช่นเดียวกัน นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับคากล่าวที่ว่า งานแปลที่ ดีต้องมี
ความชัดเจน เหมาะสม เรี ยบง่าย และสมเหตุสมผล (ปรี ยา อุนรัตน์, 2548) ซึง่ การละไว้ ในฐานที่เข้ าใจนี ้
ช่วยให้ การแปลเรี ยบง่าย ภาษามือไม่ยืดเยื ้อ จึงมีความสมเหตุสมผล ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะภาษามือไทย
เป็ นภาษาที่แสดงเป็ นภาพ จึงมีองค์ประกอบที่สื่อให้ เข้ าใจถึงเนื อ้ หาที่ละไว้ ให้ เข้ าใจได้ ง่ายกว่าการ
บรรยายด้ วยข้ อความภาษาไทย
กลุ่มที่ 3 กลุ่มการตัดให้ สนั ้ พบเทคนิคการชีแ้ ทนการอธิ บายสิ่งที่พูดถึงมากกว่า 3 สิ่ง และ
เทคนิคการใช้ คานามกับอุปกรณ์ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกแตกต่างกัน เป็ นเทคนิคที่มีการแปลข้ ามข้ อความ
ที่ไม่จาเป็ น แต่เนื ้อหาสาระสาคัญจากการแปลยังครบถ้ วน สอดคล้ องกับคากล่าวที่ว่า การนาเอาเนื ้อหา
ส่วนหนึ่งไปผูกพันธ์ กบั เนื ้อหาอีกส่วนหนึ่งก็อาจกระทาอย่างชัดเจนครบถ้ วน หรื ออาจใช้ วิธีละทิ ้งไว้ ให้
ผู้อ่านคิดหาความสัมพันธ์ เอาเอง และในบางกรณีอาจมีการตัดเนื ้อหาบางส่วนออกไป โดยถือว่ าผู้อ่าน
สามารถค้ นหาส่วนที่ขาดไปได้ ด้วยตัวเอง (ปั ญญา บริ สทุ ธิ์, 2537) ทังนี
้ ้ อาจเป็ นเพราะเป้าหมายหลัก
ของการแปลคาอธิบายศัพท์จากข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทย คือการนาภาษามือไทยไปบรรจุใน
สื่อที่มีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบ จึงช่วยให้ ผ้ ูอ่านภาษามือไทย สามารถค้ นหาส่วนที่ขาด
หายไปได้ ด้วยตัวเองจากภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนัน้ อย่างไรก็ตาม การใช้ เทคนิคนี ้ในบริ บทอื่น ผู้ใช้
ต้ องระมัดระวังให้ เนื ้อหาสาระที่ได้ จากการแปลชัดเจนและครบถ้ วนตามต้ นฉบับ
กลุ่มที่ 4 การแปลประเด็นสาคัญ พบเทคนิคการแปลข้ อความที่มีความละเอียดมาก และ
เทคนิคการแปลประโยคเชิงซ้ อน เป็ นเทคนิคที่มีการเลือกแปลเฉพาะข้ อความที่มีความสาคัญเพื่อให้ การ
สื่อสารนันไม่
้ ยืดเยื ้อ แต่ยงั มีเนื ้อหาสาระสาคัญครบถ้ วน สอดคล้ องกับคากล่าวที่ว่า การทางานของล่ าม
ต้ องอาศัย “ดุลพิ นิ จ ” เช่นเดีย วกับวิ ชาชี พอื่ น ๆ และบางครั ง้ ล่ามอาจถ่ายทอดข้ อมูลที่ เกิ ดขึน้ ไม่ได้
ทังหมด
้
แต่ต้องถ่ายทอดข้ อมูลหลักให้ ครบถ้ วน (Solow, 1981 แปลโดย พิมพา ขจรธรรม และ สุขสิริ
ด่านธนวานิช) และสอดคล้ องกับคากล่าวที่ว่า ผู้แปลต้ องเลือกคา โครงสร้ างประโยค ตลอดจนแนวการ
เขียน (ในที่นีห้ มายถึงแนวการแปลเป็ นภาษามือไทย) ให้ เหมาะกับผู้รับสารในภาษานัน้ ๆ (ปั ญญา
บริ สทุ ธิ์ , 2537) ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะการแปลข้ อความเป็ นภาษามือไทย หากต้ องแปลทุกคาหรื อทุก
ข้ อความ ก็จะทาให้ ภาษามือยืดเยื ้อ ไม่เหมาะกับผู้รับสารที่อาจหลงประเด็นว่าผู้ส่งสารมีเป้าหมาย
ต้ องการส่งสารสาคัญใด ในกรณีนี ้ ผู้แปลจึงจาเป็ นต้ องตัดเนื ้อหาสาระที่ไม่สาคัญออก เพื่อให้ การส่งสาร
สันกระชั
้
บ ได้ ใจความ และเหมาะสมกับการรับรู้ของคนพิการทางการได้ ยิน
กลุ่มที่ 5 การยกตัวอย่าง พบเทคนิคการแปลคาที่มีความหมายกว้ าง เป็ นเทคนิ คที่เกี่ยวข้ อง
กับการหาภาษามืออื่ นมาทดแทนคาที่ ไม่สามารถแปลได้ ตรงตัว เนื่ องจากภาษามือไทยไม่มีคานัน้
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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สอดคล้ องกับคากล่าวที่ว่า สิ่งที่ผ้ แู ปลต้ องคานึงถึงคือการเทียบเคียงการแปลทางวัฒนธรรม (cultural
equivalence) ซึ่งเทียบเคียงกันได้ ยากมากระหว่างภาษาต้ นฉบับกับภาษาฉบับแปล ซึ่งอาจอยู่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึง่ ใน 3 ลักษณะต่อไปนี ้ 1) คาที่มีในภาษาต้ นฉบับ ไม่มีคาที่ใช้ เทียบเคียงกันได้ ใน
ภาษาฉบับแปล แต่มีคาอื่นใช้ ในหน้ าที่เดียวกันกับในภาษาต้ นฉบับ 2) คาที่มีในภาษาต้ นฉบับ ไม่มีคาที่
ใช้ เทียบเคียงกันได้ ในภาษาฉบับแปล แต่มีคาอื่นใช้ โดยทาหน้ าที่คนละอย่างกับคาในภาษาต้ นฉบับ 3)
ไม่มีคาที่เทียบเคียงกันได้ เลยระหว่างภาษาต้ นฉบับกับภาษาฉบับแปล (ดวงตา สุพล, 2541) ทังนี
้ ้เป็ น
เพราะ ภาษามือไม่มี ท่ามือที่ มีความหมายเฉพาะเจาะจงสาหรั บคาศัพท์ บางคา จาเป็ นต้ องใช้ การ
บรรยาย การอธิบายความ หรื อการยกตัวอย่างแทน (สุขสิริ ด่านธนวานิช, 2547)
กล่ า วโดยสรุ ป เทคนิ ค การแปลทัง้ 5 กลุ่ม รวม 10 เทคนิ ค ช่ ว ยให้ ผ้ ูแ ปลสามารถแปล
คาอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกจากข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทยได้ สัน้
กระชับ เป็ นธรรมชาติ และเหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นคนพิการทางการได้ ยิน
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
ผู้ส นใจสามารถน าเทคนิ ค ที่ ไ ด้ ไ ปประยุก ต์ ใ ช้ ใ นการแปลค าอธิ บ ายศัพ ท์ จ ากข้ อ ความ
ภาษาไทยเป็ นภาษามือไทยในศาสตร์ หรื อสาขาวิชาอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการนาเทคนิคเหล่านี ้ไป
ใช้ ควรศึกษาทาความเข้ าใจก่อนนาไปใช้ เนื่องจากอาจมีปัจจัยแวดล้ อมหรื อบริ บทที่แตกต่างกันที่ทาให้
ไม่สามารถนาไปใช้ ได้ ผลภายใต้ ปัจจัยหรื อบริบทนันๆ
้
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาศัพท์ ใหม่และสานวนภาษามือที่เกิดขึน้ จากการแปลคาอธิ บายศัพท์ ที่เป็ น
ข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทย เพื่อประโยชน์ตอ่ การนาศัพท์ใหม่และสานวนเหล่านันไปใช้
้
ตอ่ ไป
2. ควรมีการศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการแปลข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทยว่าเกิดจาก
ปั ญหาการเขียนข้ อความลักษณะใด เพื่อให้ เกิดความระมัดระวังในการเขียนข้ อความเพื่อการแปลเป็ น
ภาษามือในโอกาสต่อไป เช่น การเขียนคาอธิบายศัพท์วิชาต่างๆ การเขี ยนเอกสารประกอบการสอนคน
พิการทางการได้ ยิน และอื่นๆ ที่จาเป็ นต้ องมีการแปลเป็ นภาษามือไทย
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั เรื่ อง “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้ านเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก” ภายใต้ แผนงานวิจยั เรื่ อง “การวิจยั และพัฒนาสื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทย
กลุ่มสาระเทคโนโลยีการศึกษา” ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ประจาปี งบประมาณ 2553 และ 2555 ผู้วิจยั ขอขอบคุณสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และ
ขอขอบคุณวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เอื ้อเฟื อ้ เวลาและสถานที่ให้ กบั ผู้วิจยั
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เทคนิคการจดบันทึกภาษามือไทย: กรณีการแปลคาอธิบายศัพท์
ด้ านเทคโนโลยีส่ งิ อานวยความสะดวกจากข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทย1
สร้ อยทอง หยกสุริยนั ต์2, ศศิธร ทรัพย์วฒ
ั นไพศาล3,
ราษฎร์ บุญญา4, กานต์ อรรถยุกติ5, พฤหัส ศุภจรรยา6 และ พรพรรณ์ สมบูรณ์7*
บทคัดย่ อ
งานวิ จัย นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาเทคนิ ค ที่ ใ ช้ ใ นการจดบัน ทึ ก ภาษามื อ ไทยในการแปล
คาอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวกจากข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทย
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพแบบสร้ างคาอธิบายทัว่ ไปเชิงทฤษฎีจากข้ อมูล (Grounded
Theory Approach) เก็บข้ อมูลจากแบบบันทึกภาษามือไทยที่เกิดขึ ้นจากการแปลคาอธิบายศัพท์
ดังกล่าวจานวน 103 คา เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วยกระดาษและปากกา เก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยทีมผู้วิจยั จานวน 6 คนนาแบบบันทึกภาษามือไทยที่ได้ จากการแปลคาอธิบายศัพท์มาวิเคราะห์เพื่อ
สรุปเป็ นเทคนิคที่ใช้ ในการจดบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา
ผลการวิ จัย พบว่ า เทคนิ ค ในการจดบัน ทึ ก ภาษามื อ ไทยประกอบด้ ว ย สัญ ลัก ษณ์ ศัพ ท์
ภาษาไทย ท่ามือ การเคลื่อนไหว และลักษณนาม สรุปได้ 11 เทคนิค จาแนกตามสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการ
จดบันทึก
คาสาคัญ: เทคนิคการจดบันทึกภาษามือไทย, ภาษามือไทย, ศัพท์เทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวก,
การแปลข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทย
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Techniques for Notation of Thai Sign Language:
A Case of Assistive Technology Terminologies Translation
from Thai Text to Thai Sign Language1
Soithong Yoksuriyan2, Sasithorn Supwattanapaisan3
Ras Boonya4, Kan Arthayukti5, Paruhut Suphajanya6 and Pornpun Somboon7
Abstract
The purpose of this research was to study notation techniques of Thai Sign Language
related to the translation of assistive technology terminologies from Thai text to Thai Sign
Language.
This research employed grounded theory approach to collect the data by using Thai
Sign Language recording form based on translation of 103 terminologies. Papers and pens
were used as the research instruments. Data collection was conducted by 6 researchers by
using Thai Sign Language recording form based on translation of Thai text. In terms of data
analysis, content analysis was used to analyze in order to summarize the notation techniques.
The results revealed that the notation techniques of Thai Sign Language consisted of
symbols, words, hand shapes, movements, and classifiers. When categorized by notation
symbols, there were 11 techniques that identify by notation Thai Sign Language.
Keywords: Techniques for Notation of Thai Sign Language, Thai Sign Language, Assistive
Technology Terminologies, Translation from Thai Text to Thai Sign Language
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ภาษามือไทยถือว่าเป็ นภาษาแรกของคนพิการทางการได้ ยิน (Sri-oon, 2001) มีโครงสร้ าง
และรู ปแบบของไวยากรณ์เป็ นของตนเอง และมีความแตกต่างจากภาษาไทย (Woodward, 1997)
ภาษามือเป็ นภาษาที่รับรู้ ผ่านการมองเห็น การสื่อสารด้ วยภาษามือไทยในปั จจุบนั มี 2 รู ปแบบคือ 1)
ภาษามือไทย เป็ นภาษาที่ใช้ ในชุมชนคนหูหนวกไทย ถือเป็ นภาษาพูดของคนหูหนวก 2) ท่ามือตาม
ภาษามือไทย เป็ นการใช้ คาศัพท์ ภาษามือและอักษรสะกดนิว้ มือไทย ตามโครงสร้ างทางภาษาและ
ไวยากรณ์ ของการพูดภาษาไทย แบบคาต่อคา การใช้ ท่ามือแบบนีไ้ ม่ได้ ใช้ “ภาษามือ” แต่ใช้ “ท่ามือ
แทนการพูด” เท่านัน้ จึงถือว่าไม่ใช่ภาษามือไทย (จิตประภา ศรี อ่อน, 2542) การสื่อสารดังกล่าวจะมี
องค์ประกอบของภาษามือซึง่ ประกอบด้ วย ท่ามือ (Hand Shape) ตาแหน่งของมือ (Position) ทิศ
ทางการหันของมือ (Location) การเคลื่อนไหวของมือ (Movement) และการแสดงสีหน้ า (Facial
Expression) รวมกัน จึงจะเกิดเป็ นคาศัพท์ที่ให้ ความหมายตามต้ องการ (จิตประภา ศรี อ่อน, 2550)
ทังนี
้ ้ หากท่ามือนัน้ มีตาแหน่งของมือ ทิศทางการหันของมือ การเคลื่อนไหวของมือ และสีหน้ าท่าทาง
เปลี่ ย นไป จะท าให้ ค วามหมายของภาษามื อ เปลี่ ย นไปด้ ว ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ระบบภาษามื อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ เหมือนกับภาษาทัว่ ไป และสามารถใช้ ในการอธิบายสิ่งที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรมได้
(จิตประภา ศรี ออ่ น, 2543)
วิทยาลัยราชสุดา ในฐานะที่เป็ นหน่วยงานทางการศึกษา มีพนั ธกิจในการจัดการเรี ยนการ
สอน การวิจยั การบริ การวิชาการ และการทานุศิลปวัฒนธรรม เปิ ดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาหูหนวกศึกษามาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2543 เป็ นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย การจัดการ
เรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน นอกจากจะมีผ้ สู อนซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นคนที่มีการได้ ยินและไม่สามารถสอนเป็ น
ภาษามือไทยได้ นนั ้ จาเป็ นต้ องมีล่ามภาษามือทาหน้ าที่เป็ นสื่อกลางถ่ายทอดข้ อมูลโดยการแปลสิ่งที่
ผู้สอนสอนให้ เป็ นภาษามือเพื่อให้ นกั ศึกษาพิ การทางการได้ ยินเกิดการเรี ยนรู้ จากการจัดการเรี ยนการ
สอนนัน้ (จิตประภา ศรี อ่อน, 2542) และจากประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนการสอนพบว่า ศาสตร์ ใน
สาขาวิชาต่างๆ ยังขาดศัพท์เฉพาะที่เป็ นภาษามือไทยอยู่อีกเป็ นจานวนมาก (สมาคมคนหูหนวกแห่ง
ประเทศไทย, 2551) การแปลเนื ้อหาต่างๆ จากผู้สอนที่เป็ นศัพท์เฉพาะส่วนใหญ่จึงแปลเป็ นภาษามือ
ไทยได้ ยาก ล่ามภาษามือในชัน้ เรี ยนมักใช้ วิธีกาหนดศัพท์ ภาษามือและตกลงกันในชัน้ เรี ยนว่าศัพท์
ภาษามื อ นี ห้ มายถึ ง อะไร ซึ่ง อาจจะยัง เป็ น ศัพ ท์ ภ าษามื อ ที่ ไ ม่เ หมาะสมนัก และผู้เ รี ย นอาจเข้ า ใจ
ความหมายของศัพท์เฉพาะนันคลาดเคลื
้
่อน การจัดการเรี ยนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ จึงมีความจาเป็ นต้ อง
จัดทาศัพท์พื ้นฐานที่เป็ นศัพท์เฉพาะในศาสตร์ นนๆ
ั ้ เพื่อเป็ นพื ้นฐานให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจศาสตร์ นนมากขึ
ั้
้น
และเป็ นพื ้นฐานในการเรี ยนรู้ศาสตร์ ขนสู
ั ้ งต่อไป
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก หมายถึง อุปกรณ์หรื อเครื่ อ งมือที่จะช่วยให้ คนพิการเข้ าถึง
ข้ อมูลข่าวสารและทากิจกรรมต่างๆ เพื่อการดารงชีวิตอิสระ (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับ
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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คนพิการ พุทธศักราช 2551, 2551) ดังนัน้ คนพิการจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวก เพื่อสามารถนาความรู้นนไปปรั
ั้
บใช้ กบั ตนเองและผู้อื่นให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ไป โครงการวิจยั เรื่ อง
“สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้ านเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก” จึงเกิดขึ ้น โดยมีจดุ มุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสอนศัพท์ภาษามือไทยด้ านเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกในรายวิชา รสหศ
217 เทคโนโลยีกบั คนพิการ และรายวิชา รสหศ 273 เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษา
สาหรับคนพิการ (คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา หลักสูตร
5 ปี , 2557) สื่อดังกล่าวจึงเป็ นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้ เห็นความสาคัญของการที่ต้องมีการกาหนดศัพท์
ภาษามือที่ใช้ ในการเรี ยนการสอน
การทางานที่ต้องมีการบันทึกภาษามือ โดยทัว่ ไปจะบันทึกในรู ปแบบวีดิทศั น์ เนื่องจากภาษา
มือมีการเคลื่อนไหวของมือ แขน สีหน้ า และท่าทางตลอดเวลา การบันทึกด้ วยการวาดภาษามือลงไปบน
กระดาษจึงเป็ นการยากที่จะกระทาได้ และหากมีเวลาจากัดในการบันทึกจึงแทบเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้
เลย ดังนันแทนที
้
่จะบันทึกด้ วยการวาดภาษามือจึงมักใช้ การเขียนแทน ซึ่งง่ายและสะดวกรวดเร็ วกว่า
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าจะมีความนิยมบันทึกภาษามือในรู ปแบบวีดิทศั น์ แตในบางกรณี การบันทึกภาษา
มือลงบนกระดาษก็มีความจาเป็ น เช่น ในการวิจยั เรื่ อง “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้ านเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก” มีวตั ถุประสงค์ในการทาสื่อสอนศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
ให้ กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นคนพิการทางการได้ ยิน ซึ่งสื่อการสอนดังกล่าว ออกแบบให้ มีคาศัพท์ และ
คาอธิบายศัพท์ที่เป็ นข้ อความภาษาไทย มีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรี ยนรู้ แต่เนื่องจาก
คนพิการทางการได้ ยินโดยทัว่ ไป มักมีปัญหาในการอ่านเขียนภาษาไทย (วรรณเพ็ญ พันธ์ ฟัก, 2552)
การนาเสนอข้ อมูลในลักษณะข้ อความภาษาไทย อาจทาให้ คนพิการทางการได้ ยินที่เป็ นกลุม่ เป้าหมาย
ไม่สามารถอ่านและเข้ าใจคาศัพท์นนได้
ั ้ ชดั เจน ผู้วิจยั สื่อจึงได้ ออกแบบให้ สื่อการสอนดังกล่าวให้ มีการ
อธิบายคาศัพท์ด้วยภาษามือไทยประกอบคาศัพท์นนๆ
ั ้ ดังนัน้ การพัฒนาสื่อดังกล่าว จึงต้ องมีการแปล
คาอธิบายศัพท์จากข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทย และบันทึกเป็ นวีดิทศั น์เพื่อนาไปบรรจุในสื่อ แต่
เนื่องจากคาศัพท์ มีจานวนมากถึง 103 คา การแปลคาอธิ บายศัพท์ ต้องใช้ เวลาในการคิดภาษามือที่
ถูกต้ อง ชัดเจน และเป็ นธรรมชาติ (Barnwell, 1978; Larson, 1998; พัชรี โภคาสัมฤทธิ์, 2549) การ
แปลจึงต้ องใช้ ระยะเวลายาวนานหลายเดือน เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายเข้ าใจเนื อ้ หาสาระในสื่อนัน้ ได้
ถูกต้ อง ดังนัน้ การแปลคาอธิบายศัพท์ จากข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทยในแต่ละครัง้ จึงต้ อง
อ้ างอิงภาษามือที่ใช้ ในครัง้ ก่อนหน้ า เพื่อให้ ผ้ แู ปลสามารถใช้ ภาษามือเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน แต่
หากต้ องค้ นภาษามือจากวีดิทศั น์ที่เคยบันทึกไว้ จะเป็ นการยากและเสียเวลามาก เพราะต้ องเปิ ดวีดิ
ทัศน์ดตู งแต่
ั ้ ต้นเพื่อหาภาษามือที่ต้องการ ดังนัน้ เพื่อให้ การแปลคาอธิบายศัพท์คาต่อไปดาเนินไปได้
อย่างราบรื่ น สะดวกและรวดเร็ว จึงจาเป็ นต้ องมีการบันทึกภาษามือลงบนกระดาษ เพื่อใช้ อ้างอิงในการ
แปลเป็ นภาษามือครัง้ ต่อไป ด้ ว ยการเปิ ดหาภาษามือที่บนั ทึกไว้ และดาเนินการแปลต่อไปได้ โดยไม่
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ติดขัดและเสียเวลา นอกจากนี ้ สิ่งที่จดบันทึกไว้ ยงั สามารถนามาใช้ ประโยชน์ขณะบันทึกวีดิทศั น์ฉบับ
จริ งที่จะนาไปบรรจุในสื่อการเรี ยนรู้ กล่าวคือใช้ อ่านบอกบทผู้แสดงภาษามือไทย ทาให้ การถ่ายทาวีดิ
ทัศน์ฉบับจริงรวดเร็วขึ ้น นอกจากนี ้ จากการทบทวนวรรณกรรม ยังไม่พบงานวิจยั ลักษณะนี ้
ด้ ว ยเหตุผลข้ า งต้ น ผู้วิ จัย จึง สนใจท าการศึกษาวิจัย เทคนิ คการจดบัน ทึกภาษามื อลงบน
กระดาษ ผลที่ ไ ด้ จ ากการวิ จัย จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ครู / อาจารย์ / ผู้ส อนที่ ต้ อ งการการประยุก ต์ ใ ช้
ผลการวิจยั ในการจัดทาศัพท์ภาษามือไทยในวิชาอื่นๆ หรื อสาขาอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
เพื่อศึกษาเทคนิคการจดบันทึกภาษามือไทยลงบนกระดาษ
นิยามศัพท์
เทคนิค หมายถึง ศิลปะและวิธีการในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับวิชาการและกิจการต่างๆ ในงานวิจยั
นี ้หมายถึง ศิลปะและวิธีการจดบันทึกภาษามือไทยลงบนกระดาษ
การจดบันทึก หมายถึง การเขียนคา ข้ อความ ภาพ หรื อสัญลักษณ์ใดๆ เพื่อช่วยความทรง
จา หรื อเพื่อเป็ นหลักฐาน ในงานวิจยั นี ้หมายถึง การเขียน คา ข้ อความ ภาพ หรื อสัญลักษณ์ใดๆ ที่สื่อถึง
ภาษามือที่ต้องการจดบันทึก
ภาษามือไทย หมายถึง ภาษาที่คนหูหนวกใช้ ในการสื่อสารแทนการพูด ซึ่งมีโครงสร้ างและ
ไวยากรณ์ ต่ า งจากภาษาไทย โดยมี อ งค์ ป ระกอบของภาษามื อ คื อ ท่ า มื อ ต าแหน่ ง ของมื อ การ
เคลื่อนไหวของมือ การหันของมือ และสีหน้ าท่าทาง
คาศัพท์ หมายถึง คายากหรื อคาเฉพาะที่ต้องแปลหรื ออธิบายเพิ่มเติม ในงานวิจยั นี ้หมายถึง
คายากหรื อคาเฉพาะด้ านเทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวก
คาอธิบายศัพท์ หมายถึง ข้ อความอธิบายความหมายอย่างเป็ นทางการของคาหรื อวลี ใน
งานวิจยั นี ้ หมายถึงข้ อความอธิบายความหมายของคาศัพท์ด้านเทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวก
เทคโนโลยีส่ ิงอานวยความสะดวก หมายถึง อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือที่จะช่วยให้ คนพิการ
เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารและทากิจกรรมต่างๆ เพื่อการดารงชีวิตอิสระ
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนีท้ าการศึกษาเทคนิคการจดบันทึกภาษามือไทยที่ได้ จากการแปลคาอธิ บายศัพท์
ด้ านเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกจากโครงการวิจยั หลักเรื่ อง “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้ าน
เทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวก” จานวน 103 คา ซึง่ อยูภ่ ายใต้ แผนงานวิจยั เรื่ อง “การวิจยั และพัฒนา
สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยกลุม่ สาระเทคโนโลยีทางการศึกษา” โดยสนใจศึกษาเฉพาะเทคนิคการ
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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จดบันทึกภาษามือไทยที่ได้ จากการแปล “คาอธิบายศัพท์” ลงบนกระดาษ ไม่รวมเทคนิคการจดบันทึก
การแปล “คาศัพท์” โดยการดาเนินการแปลคาอธิบายศัพท์นี ้เป็ นการมุ่งไปที่การนาภาษามือไทยที่ได้
จากการแปลคาอธิบายศัพท์ไปบรรจุในสื่อของโครงการวิจยั หลัก ภายใต้ วตั ถุประสงค์ กรอบแนวคิด และ
การออกแบบสื่อของโครงการวิจยั หลักดังกล่าว (พรพรรณ์ สมบูรณ์ และคณะ, 2558)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั นี ้ดาเนินการโดยมีกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1
คาอธิบายศัพท์ที่เป็น
ข้อความภาษาไทย

1

แปล
4 ปรับปรุง

คาอธิบายศัพท์ที่เป็น
ภาษามือไทย
2

3 นาไปใช้ในการแปล
ครั้งต่อไป

จดบันทึกภาษามือไทย
ลงบนกระดาษ

บันทึกภาษามือไทย
5

วิเคราะห์

เทคนิคที่ใช้ในการจด
บันทึกภาษามือไทย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพแบบสร้ างคาอธิบายทัว่ ไปเชิงทฤษฎีจากข้ อมูล (Grounded
Theory Approach) จากการจดบันทึกภาษามือที่ได้ จากการแปลคาอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวกลงบนกระดาษ จานวน 103 คา โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. การดาเนินการกระทาโดยนักวิจยั ซึ่งประกอบไปด้ วยผู้เชี่ยวชาญภาษามือไทยซึ่งเป็ นคน
พิการทางการได้ ยินจานวน 3 คน ล่ามภาษามือไทย 2 คน และนักเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกซึง่
เป็ นคนที่มีการได้ ยิน 1 คน รวม 6 คน โดยนักวิจยั มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
- ผู้เชี่ยวชาญภาษามือไทย เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ ้นไปและเป็ นคน
พิการทางการได้ ยินมากกว่า 10 ปี
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- ล่ามภาษามือไทย เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ด้านล่ามภาษามือไทย
และมีประสบการณ์ในการเป็ นล่ามในรายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกไม่น้อย
กว่า 2 รายวิชา
- นักเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ ้นไป
และมีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวกไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. นัก เทคโนโลยี สิ่ ง อ านวยความสะดวกเป็ น ผู้ก าหนดค าศัพ ท์ แ ละค าอธิ บ ายศัพ ท์ ด้ า น
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกด้ วยการเขียนคาศัพท์และคาอธิบายศัพท์เป็ นภาษาไทยพร้ อมรูปภาพ
ประกอบ แล้ วนาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกจานวน 3 คน (ซึง่ เป็ นกลุม่ คนที่
ไม่ซ ้ากับนักเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกคนแรกแต่มีคณ
ุ สมบัติเหมือนกัน) ตรวจสอบความถูกต้ อง
ของเนื ้อหาและปรับแก้ ตามคาแนะนา
3. นักวิจยั ทัง้ 6 คน ดาเนินการแปลคาอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกที่
เป็ นข้ อความภาษาไทยให้ เป็ นภาษามือไทยทีละคา โดยนักวิจยั ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญภาษามือไทย 3 คน
อ่านคาอธิบายศัพท์ทีละคา คิดภาษามือไทย ปรึกษาหารื อกัน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคาอธิบายศัพท์คา
นัน้ ๆ ก็จะสอบถามนักเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกผ่านล่ามภาษามือไทย เมื่อได้ ข้อตกลงเป็ น
ภาษามือไทยที่ทุกคนเห็นพ้ องกันว่าสื่อความหมายได้ ถกู ต้ อง ชัดเจน และเป็ นธรรมชาติ นักวิจยั ที่เป็ น
ล่ามภาษามือไทยจะทาการจดบันทึกภาษามือไทยลงบนกระดาษ โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์ คา ข้ อความต่างๆ
ที่สนกระชั
ั้
บ เข้ าใจง่าย อ่านแล้ วทราบได้ ทนั ทีวา่ ต้ องใช้ ภาษามือใด หลังจากนันจะท
้
าการบันทึกวีดิทศั น์
ภาษามือไทยคาอธิบายศัพท์คานันๆ
้ เก็บไว้ เป็ นต้ นแบบสาหรับจัดทาสื่อของโครงการวิจยั หลักในโอกาส
ต่อไป
4. ดาเนินการแปลคาอธิบายศัพท์คาต่อไป หากนักวิจยั พบว่าในการแปลคาอธิบายศัพท์คา
ใหม่ มีคาหรื อข้ อความที่ต้องการสื่อสารเหมือนคาหรื อข้ อความที่เคยแปลไปแล้ ว ก็จะเปิ ดเอกสารที่จด
บันทึกภาษามือไทยเพื่อนาท่านันกลั
้ บมาใช้ แต่หากพบว่าภาษามือไทยที่ได้ จดบันทึกไว้ ยงั ไม่เหมาะสม
เช่น ยังสื่อความหมายไม่ชดั เจน มีความยืดเยื ้อ หรื อยังดูไม่เป็ นธรรมชาติ ก็จะทาการปรับปรุงภาษามือ
ของคาอธิบายศัพท์ที่แปลไปแล้ วนันให้
้ เหมาะสมมากยิ่งขึ ้น พร้ อมทังจดบั
้ นทึกภาษามือที่คิดค้ นขึ ้นใหม่
ของคาอธิบายศัพท์คานันๆ
้ ลงบนกระดาษ โดยมีการปรับรู ปแบบการจดบันทึกที่ช่วยให้ การจดบันทึก
สะดวก รวดเร็ว สัน้ กระชับ เข้ าใจง่าย อ่านแล้ วทราบได้ ทนั ทีวา่ ต้ องใช้ ภาษามือใด หลังจากนันจึ
้ งทาการ
บันทึกวีดิทัศน์ ภาษามือคาอธิ บายศัพท์ที่ต้องปรับปรุ งใหม่อีกครัง้ หนึ่ง เพื่อเก็บไว้ เป็ นต้ นแบบสาหรับ
จัดทาสื่อของโครงการวิจยั หลักในโอกาสต่อไป ทาเช่นนี ้กับคาศัพท์จนครบทัง้ 103 คา
5. นาเอกสารที่จดบันทึกภาษามือทัง้ 103 คามาวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) เพื่อ
สรุปเป็ นเทคนิคที่ใช้ ในการจดบันทึก
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
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ผลการวิจัย
ผู้วิจยั พบเทคนิคการจดบันทึกภาษามือไทยลงบนกระดาษ 11 เทคนิค และสรุ ปได้ ว่า เทคนิคที่
ใช้ จดบันทึกนี ้มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ สัญลักษณ์ ศัพท์ภาษาไทย ท่ามือ การเคลื่อนไหว และ
ลักษณนาม โดยการจดบันทึกภาษามือไทยสาหรับคาอธิบายศัพท์คาหนึง่ ๆ อาจมีองค์ประกอบครบทัง้ 5
องค์ประกอบหรื อไม่ครบก็ได้ ซึง่ สามารถนิยามองค์ประกอบทัง้ 5 องค์ประกอบได้ ดงั นี ้
1) สัญลักษณ์ หมายถึง สิง่ ที่กาหนดขึ ้นเพื่อใช้ แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่ง โดยเทคนิคการ
บันทึกจะใช้ การเขียนเครื่ องหมายต่างๆ เช่น เครื่ องหมาย [...] ใช้ แทนการจัดกลุม่ สิ่งที่อยู่ในวงเล็บเข้ าไว้
ด้ วยกัน เป็ นต้ น ซึง่ จะกล่าวถึงความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการจดบันทึกภาษามือไทยโดยละเอียด
ในลาดับถัดไป
2) ศัพ ท์ ภ าษาไทย หมายถึ ง ค าภาษาไทยที่ มีศัพ ท์ ภ าษามื อ ไทยอยู่แ ล้ ว และสามารถสื่ อ
ความหมายได้ เ ข้ า ใจตรงกัน อย่า งชัด เจน โดยเทคนิ ค การบัน ทึก จะใช้ ก ารเขี ย นค าภาษาไทย เช่ น
คอมพิ วเตอร์ แทนภาษามือหน้ าจอและแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ ตาเลื อนราง แทนภาษามือบุคคลที่
สูญเสียการมองเห็นบางส่วน เป็ นต้ น
3) ท่ามือ หมายถึง องค์ประกอบข้ อหนึง่ ของภาษามือไทย ที่ใช้ มือทาเป็ นท่าต่างๆ ซึง่ มีทงหมด
ั้
40 ท่ามือ โดยเทคนิคการบันทึกจะใช้ การเขียนชื่อท่ามือกากับคาภาษาไทยนันๆ
้ เช่น กางออก (1 นิ้ ว)
แทนภาษามือการกางไม้ เท้ าขาว หรื อ พับๆ (1 นิ้ ว) แทนภาษามือการพับไม้ เท้ าขาว เป็ นต้ น
4) การเคลื่อนไหว หมายถึง การเคลื่อนไหวของสีหน้ าท่าทางแทนการใช้ ภาษามือ โดยเทคนิค
การบันทึกจะใช้ การเขียนคาภาษาไทยบอกการเคลื่อนไหว เช่น ส่ายหน้า แทนการส่ายหน้ าไปมา หรื อ
หลับตาคลาๆ แทนคนพิการทางการมองเห็นที่หลับตาและคลาสิง่ ต่างๆ เป็ นต้ น
5) ลักษณนาม หมายถึง ท่ามือที่บอกลักษณะของสิ่งนันเป็
้ นภาพ โดยเทคนิคการบันทึกจะใช้
การเขียน classifiers (CL) นาหน้ าคาภาษาไทยของสิ่งนัน้ เช่น CL กระดาษ แทนลักษณะของกระดาษ
ที่เป็ นแผ่น เป็ นต้ น
เพื่อให้ ผ้ อู ่านทราบว่าแต่ละองค์ประกอบ คือส่วนใดของเทคนิคการจดบันทึกที่เป็ นผลจากการ
วิจยั ในที่นี ้จะใช้ ตวั อักษรแบบต่างๆ แทนองค์ประกอบเหล่านัน้ ดังนี ้
 สัญลักษณ์ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ที่ใช้ กนั ทัว่ ไป เช่น เครื่ องหมายบวก-ลบ วงเล็บ ลูกศร เป็ นต้ น
 คาศัพท์ภาษามือไทย ใช้ ตวั อักษรธรรมดา
 ท่ามือ ใช้ ตวั อักษรเอียง
 การเคลื่อนไหว ใช้ ตวั อักษรเข้ ม
 ลักษณนาม ใช้ ตวั อักษร CL ตามด้ วยคานามของลักษณนามนันๆ
้
สาหรับเทคนิคการจดบันทึกภาษามือไทยลงบนกระดาษ หากสรุ ปตามสัญลักษณ์ที่ใช้ สรุ ปได้
11 เทคนิค มีรายละเอียดดังนี ้
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1) สัญลักษณ์ + ใช้ แทนการคัน่ ระหว่างคาและเชื่อมคาต่างๆ
ตัวอย่างคาอธิบายศัพท์ คนสายตาเลือนรางมองสิ่งของที่อยู่ไกลไม่ชดั เมื่ อนาแว่นระบบกล้ อง
ส่องดูไกลชนิด 2 ตา มาสวมใส่แล้ วปรับระยะโฟกัส ช่วยให้ เห็นภาพระยะไกลได้ ชดั เจนขึ ้น
เทคนิคการจดบันทึก ตาเลือนราง + CL กระดาษ + มัวๆ + แว่นใส่ + ปรับเลนส์ + มองของที่
อยู่ไกล + สีหน้ าชัด (เห็นชัด) + ชัด
จากตัวอย่างนี ้ จะเห็นว่ามีการใช้ เครื่ องหมาย + ในการจดบันทึกโดยใช้ แทนการคัน่ ระหว่างคา
และเชื่อมคาเหล่านันให้
้ เรี ยงกันเป็ นรูปประโยคที่มีความหมาย
2) สัญลักษณ์ – ใช้ แทนการแบ่งซ้ าย ขวา
ตัวอย่างคาอธิบายศัพท์ คนที่มีความบกพร่ องทางการเห็น มีความยากลาบากในการเดินทาง
เมื่อนาไม้ เท้ าขาวแบบพับได้ มาใช้ นาทาง ช่วยให้ การเดินทางปลอดภัย สามารถพับเก็บและสะดวกต่อ
การพกพา
เทคนิคการจดบันทึก ตาบอด + ตาเลือนราง + เดินๆ + หลับตาคลาๆ + ส่ ายหน้ า + CL ไม้
เท้ า
+ กางออก (1นิ้ ว) ซ้าย – ขวา + ไม้ เท้ า + จับด้ ามไม้ เท้ า + หลับตา + เดินๆ + ไปๆๆๆ +
ได้ + อันตราย + ไม่มี + ยกด้ าม + พับๆ (1นิ้ ว) ซ้าย – ขวา + ถือ + พยักหน้ า (ยิม้ )
จากตัวอย่างนี ้ จะเห็นว่า เนื่องจากลักษณะไม้ เท้ าขาวแบบพับได้ ก่อนใช้ ต้องกางออก ดังนัน้
ภาษามื อจะแสดงให้ เห็น ลักษณะของไม้ เท้ าขาวที่ พับอยู่ และก่อนใช้ ต้องกางออกทั ง้ ด้ านซ้ ายและ
ด้ านขวา และในกรณีที่ใช้ เสร็ จแล้ วต้ องพับเก็บทังด้
้ านซ้ ายและขวาเช่นกัน ดังนัน้ ในการจดบันทึก ใช้ คา
ว่า กางออก (1 นิ ้ว) ซ้ าย-ขวา หรื อ พับๆ (1 นิ ้ว) ซ้ าย-ขวา แทนการกางออกหรื อการพับเก็บ ดังแสดงใน
ภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ท่ามือแทนการแบ่งซ้ าย ขวา
3) สัญลักษณ์  ใช้ แทนการเปลี่ยนสถานะ
ตัวอย่างคาอธิบายศัพท์ คนหูหนวกและคนหูตงึ ได้ ยินไม่ชดั เมื่อนาเครื่ องช่วยฟั งแบบกล่องซึง่ มี
สายต่อจากเครื่ องสูห่ ขู องผู้ใช้ งานมาสวมใส่ เครื่ องจะขยายเสียง ช่วยให้ ได้ ยินเสียงดังขึ ้น
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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เทคนิคการจดบันทึก หูหนวก + หูตงึ + ได้ ยิน + ไม่ชดั + ใส่หฟู ั ง + CL กล่อง + ใส่กระเป๋ าเสือ้
+ ปรับๆ ที ่ CL กล่อง + เบา  ดัง + ชัด
จากตัวอย่างนี ้ จะเห็นว่ามีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ลกู ศรแทนการเปลี่ยนสถานะจากเบาไปดัง ดังแสดง
ในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ท่ามือแสดงการเปลี่ยนสถานะ
4) สัญลักษณ์ มี x  ใช้ แทนจานวนข้ อหรื อรายการเลือกและเขียนกากับไว้ ว่า “มี” กี่ข้อหรื อกี่
รายการ
ตัวอย่างคาอธิบายศัพท์ คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรื อการเคลื่อนไหวหรื อสุขภาพ คนที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญา คนสายตาเลือนราง มีปัญหาในการจับดินสอหรื อปากกาขนาดเล็ก หรื อ
มองเห็นสิง่ ที่เขียนไม่ชดั เจน เมื่อใช้ ปากกาด้ ามใหญ่เขียน ช่วยให้ จบั ได้ ง่ายและมัน่ คง เส้ นที่เขียนมีขนาด
ใหญ่มองเห็นได้ ชดั เจน
เทคนิคการจดบันทึก มี 4  + ....
จากตัวอย่างนี ้ จะเห็นว่ามีคนพิการ 4 ประเภท จึงบันทึกว่า “มี 4” และใช้ สญ
ั ลักษณ์เส้ น
ประกอบ ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ท่ามือแสดงจานวนข้ อหรื อรายการเลือก
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครั้งที ่ 4

5) สัญลักษณ์
ชี ้ x ใช้ แทนจานวนข้ อหรื อรายการเลือกและการเลื อกรายการเลือกนันๆ
้ โดย
เขียนกากับว่าต้ องการเลือกรายการใดด้ วยคาว่า “ชี ้” และตามด้ วยตัวเลขรายการที่เลือกนัน้
ตัวอย่างคาอธิบายศัพท์ คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรื อการเคลื่อนไหวหรื อสุขภาพ คนที่
มีความบกพร่ องทางสติปัญญา คนออทิสติก คนสายตาเลือนราง มีปัญหาในการจับดินสอหรื อปากกา
ขนาดเล็ก หรื อมองเห็นสิ่งที่เขียนไม่ชดั เจน เมื่อใช้ ปากกาด้ ามใหญ่เขียน ช่วยให้ จับได้ ง่ายและมัน่ คง
เส้ นที่เขียนมีขนาดใหญ่มองเห็นได้ ชดั เจน
เทคนิคการจดบันทึก มี 4  +
ชี ้ 1 + ร่างกาย + พิการ +
ชี ้ 2 + ปัญญาอ่อน
+
ชี ้ 3 + ออทิสติก + .....
จากตัวอย่างนี ้ จะเห็นว่ามีคนพิการ 4 ประเภท จึงบันทึกว่า “มี 4” และใช้ สญ
ั ลักษณ์ 3 ขีดพร้ อม
ลูกศรกากับ (หากมีรายการมากหรื อน้ อยกว่านี ้จะละไว้ ในฐานที่เข้ าใจโดยบันทึกกากับว่ามีรายการเลือก
กี่ รายการ) เมื่ อจะกล่า วถึงคนพิการประเภทที่ 1 บัน ทึกกากับว่าชี ้ 1 เมื่อต้ องการกล่าวถึง คนพิการ
ประเภทที่ 2 บันทึกกากับว่าชี ้ 2 เช่นนี ้ไปเรื่ อยๆ ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ท่ามือแสดงจานวนข้ อหรื อรายการเลือกและการเลือกรายการเลือกนันๆ
้
6) สัญลักษณ์  ใช้ แทนการแบ่งช่วงหรื อตอนหรื อกลุม่
ตัวอย่างคาอธิบายศัพท์ คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรื อการเคลื่อนไหวหรื อสุขภาพ คนที่
มีความบกพร่ องทางสติปัญญา มีปัญหาในการจับดินสอหรื อปากกาขนาดเล็ก เมื่อใช้ ปากกาด้ ามใหญ่
เขียน ช่วยให้ จบั ได้ ง่ายและมัน่ คง คนสายตาเลือนรางมองเห็นสิ่งที่เขียนไม่ชดั เจน เมื่อใช้ ปากกาด้ าม
ใหญ่เขียน เส้ นที่เขียนมีขนาดใหญ่มองเห็นได้ ชดั เจน
เทคนิคการจดบันทึก มี 4  +
ชี ้ 1 + ร่างกาย + พิการ +
ชี ้ 2 + ปั ญญาอ่อน
+
ชี ้ 3 + ออทิสติก + รวบ (1 2 3)  + CL ปากกา (นิ ้วเดียว) + มือสั่นๆ มาจับ + ตายๆ + CL
ไวท์บอร์ ด + ชูขึ้นมา + จับเขียนง่ ายๆได้ +
ชี ้ 4 + ตาเลือนราง + เขียนบนกระดาษ + ตา +
ตายๆ + CL ไวท์บอร์ ด + ขวามาจับ + เขียนบนกระดาษ + เส้ นใหญ่ + ชัด
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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จากตัวอย่างนี ้ จะเห็นว่าคนพิการ 3 ประเภทแรกมีปัญหาอย่างเดียวกันจึงใช้ สญ
ั ลักษณ์ 
รวบคนพิการ 3 ประเภทแรกเพื่อจะอธิบายปั ญหาของคนพิการ 3 ประเภทนี ้ก่อนที่จะอธิบายถึงปั ญหา
ของคนพิการประเภทถัดไป
7) สัญลักษณ์ [..…] ใช้ แทนการแบ่งกลุม่
ตัวอย่างคาอธิบายศัพท์ คนที่มีความบกพร่ องทางกายหรื อการเคลื่อนไหว ที่เคลื่อนไหวแขนและ
มือหรื ออวัยวะของร่ างกายในการกดแป้นพิมพ์ได้ ยากลาบาก หรื อคนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
คนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ มีปัญหาในการสะกดคา เมื่อนาโปรแกรมเดาคาศัพท์มาใช้ ร่วมกับ
โปรแกรมประมวลคา โดยพิมพ์ตวั อักษร 1 – 2 ตัวแรกลงไป จะปรากฏหน้ าต่างรายการคาศัพท์ขึ ้นมา
ผู้ใช้ งานสามารถเลือกคาศัพท์ที่ต้องการได้ ช่วยลดจานวนครัง้ ในการพิมพ์ ทาให้ เกิดความรวดเร็ ว และ
ช่วยให้ สะกดคาได้ ถกู ต้ อง
เทคนิคการจดบันทึก มี 3  + [
ชี ้ 1 + ร่างกาย + พิการ ] + คอม + แป้นพิมพ์ + มือ
แข็งเกร็ง + พิมพ์ ยาก + ส่ ายหน้ า + [
ชี ้ 2 + ปั ญญาอ่อน +
ชี ้ 3 + เรี ยนรู้ + ช้ า ] + พิมพ์ๆ
+ สะกด + คิดไม่ออก + ....
จากตัวอย่างนี ้ จะเห็นว่ามีคนพิการ 3 ประเภท โดยคนพิการประเภทที่ 1 มีปัญหาแตกต่างไป
จากคนพิการประเภทที่ 2 และ 3 ดังนัน้ จึงมีการแบ่งกลุ่มคนพิการออกเป็ น 2 กลุ่มย่อย เพื่ออธิ บาย
ปั ญหาที่เกิดขึ ้น การจดบันทึกจึงใช้ สญ
ั ลักษณ์วงเล็บปี กกาแบ่งคนพิการออกเป็ น 2 กลุม่ ย่อย
8) สัญลักษณ์
ใช้ แทนจอภาพ
ตัวอย่างคาอธิบายศัพท์ คนที่มีความบกพร่ องทางกายหรื อการเคลื่อนไหว ที่เคลื่อนไหวแขนและ
มือหรื ออวัยวะของร่ างกายในการกดแป้นพิมพ์ได้ ยากลาบาก หรื อคนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
คนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ มีปัญหาในการสะกดคา เมื่อนาโปรแกรมเดาคาศัพท์มาใช้ ร่วมกับ
โปรแกรมประมวลคา โดยพิมพ์ตวั อักษร 1 – 2 ตัวแรกลงไป จะปรากฏหน้ าต่างรายการคาศัพท์ขึ ้นมา
ผู้ใช้ งานสามารถเลือกคาศัพท์ที่ต้องการได้ ช่วยลดจานวนครัง้ ในการพิมพ์ ทาให้ เกิดความรวดเร็ ว และ
ช่วยให้ สะกดคาได้ ถกู ต้ อง
เทคนิคการจดบันทึก มี 3  + [
ชี ้ 1 + ร่างกาย + พิการ ] + คอม + แป้นพิมพ์ + มือ
แข็งเกร็ ง + พิมพ์ ยาก + ส่ ายหน้ า + [
ชี ้ 2 + ปั ญญาอ่อน +
ชี ้ 3 + เรี ยนรู้ + ช้ า ] +พิมพ์ๆ
+ สะกด + คิดไม่ออก + ทังหมดนี
้
้ (ตาแหน่ง 3 นิ ้ว) + คอม + เปิ ดคอม + CL จอภาพ
+ พิมพ์ๆ
+ .....
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครั้งที ่ 4

จากตัวอย่างนี ้ แสดงให้ เห็นว่าเมื่อกล่าวถึงการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาเป็ นต้ องแสดงท่ามือ
คอมพิวเตอร์ ก่อน นัน่ คือใช้ ท่ามือจอภาพและแป้นพิมพ์ ในที่นี ้จะบันทึกคาว่าจอภาพโดยใช้ สญ
ั ลักษณ์นี ้
ส่วนแป้นพิมพ์จะใช้ คาว่าพิมพ์ๆ ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ท่ามือแสดงจอภาพ
9) สัญลักษณ์
ใช้ แทนหัวข้ อใหญ่และหัวข้ อย่อย ในที่นี ้หมายถึงโปรแกรมเดาคาศัพท์ เมื่อ
พิมพ์ตวั อักษร 1-2 ตัว จะปรากฏรายการคาศัพท์ให้ เลือกหลายคา
ตัวอย่างคาอธิบายศัพท์ คนที่มีความบกพร่องทางกายหรื อการเคลื่อนไหว ที่เคลื่อนไหวแขนและ
มือหรื ออวัยวะของร่ างกายในการกดแป้นพิมพ์ได้ ยากลาบาก หรื อคนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
คนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ มีปัญหาในการสะกดคา เมื่อนาโปรแกรมเดาคาศัพท์มาใช้ ร่วมกับ
โปรแกรมประมวลคา โดยพิมพ์ตวั อักษร 1 – 2 ตัวแรกลงไป จะปรากฏหน้ าต่างรายการคาศัพท์ขึ ้นมา
ผู้ใช้ งานสามารถเลือกคาศัพท์ที่ต้องการได้ ช่วยลดจานวนครัง้ ในการพิมพ์ ทาให้ เกิดความรวดเร็ ว และ
ช่วยให้ สะกดคาได้ ถกู ต้ อง
เทคนิคการจดบันทึก มี 3  + [ ชี ้ 1 + ร่างกาย + พิการ ] + คอม + แป้นพิมพ์ + มือแข็ง
เกร็ ง + พิมพ์ยาก + ส่ ายหน้ า + [
ชี ้ 2 + ปั ญญาอ่อน +
ชี ้ 3 + เรี ยนรู้ + ช้ า ] +พิมพ์ๆ +
สะกด + คิดไม่ออก + ทังหมดนี
้
้ (ตาแหน่ง 3 นิ ้ว) + คอม + เปิ ดคอม + CL จอภาพ
+ พิมพ์ๆ +
เอียงขวา + โปรแกรม + ลงเครื่ องคอม + พิมพ์ 1 ตัว + U ขึ ้นมา + พิมพ์ๆ +
ลงมา + คลิก + 
ขึ ้นมา + เร็ว + สะกด + ถูก
จากตัวอย่างนี ้แสดงให้ เห็นว่า เมื่อมีการนาโปรแกรมเดาคาศัพท์มาใช้ และพิมพ์ตวั อักษรลงไป
1 ตัวจะปรากฏรายการเลือกที่เป็ นคาศัพท์ให้ เลือก จึงบันทึกด้ วยสัญลักษณ์นี ้ ดังแสดงในภาพที่ 7

รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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ภาพที่ 7 ท่ามือแสดงหัวข้ อใหญ่และหัวข้ อย่อย
10) สัญลักษณ์ U ใช้ แทนตัวอักษร 1 ตัว และสัญลักษณ์  ใช้ แทนคา หรื อวลี หรื อประโยค
ตัวอย่างคาอธิบายศัพท์ คนที่มีความบกพร่ องทางกายหรื อการเคลื่อนไหว ที่เคลื่อนไหวแขน
และมื อ หรื อ อวัย วะของร่ า งกายในการกดแป้น พิ ม พ์ ไ ด้ ย ากล าบาก หรื อ คนที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติปัญญา คนที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ มีปัญหาในการสะกดคา เมื่อนาโปรแกรมเดาคาศัพท์มา
ใช้ ร่วมกับโปรแกรมประมวลคา ต้ องการได้ ช่วยลดจานวนครัง้ ในการพิมพ์ ทาให้ เกิดความรวดเร็ ว และ
ช่วยให้ สะกดคาได้ ถกู ต้ อง
เทคนิคการจดบันทึก มี 3  + [
ชี ้ 1 + ร่างกาย + พิการ ] + คอม + แป้นพิมพ์ + มือ
แข็งเกร็ง + พิมพ์ยาก + ส่ ายหน้ า + [
ชี ้ 2 + ปั ญญาอ่อน +
ชี ้ 3 + เรี ยนรู้ + ช้ า ] +พิมพ์ๆ +
สะกด + คิดไม่ออก + ทังหมดนี
้
้ (ตาแหน่ง 3 นิ ้ว) + คอม + เปิ ดคอม + CL จอภาพ
+ พิมพ์ๆ +
เอียงขวา + โปรแกรม + ลงเครื่ องคอม + พิมพ์ 1 ตัว + U ขึ ้นมา + พิมพ์ๆ +
ลงมา + คลิก + 
ขึ ้นมา + เร็ว + สะกด + ถูก
จากตัวอย่างนี ้ แสดงให้ เห็นว่า เมื่อผู้ใช้ พิมพ์ตวั อักษรลงไป 1 ตัว จะปรากฏตัวอักษร 1 ตัวบน
จอภาพ จึงบันทึกด้ วยสัญลักษณ์ U และเมื่อคลิกรายการคาศัพท์ที่ต้องการจากโปรแกรมเดาคาศัพท์ จะ
ปรากฏคานันบนจอภาพ
้
จึงบันทึกด้ วยสัญลักษณ์  ดังแสดงในภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ท่ามือแทนตัวอักษร 1 ตัว และท่ามือแทนคาหรื อวลีหรื อประโยค
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11) สัญลักษณ์
ใช้ แทนความหมายของการส่งออกไป-ส่งเข้ ามา มักใช้ กบั การส่งข้ อมูลหรื อ
สัญญาณ
ตัวอย่างคาอธิบายศัพท์ คนพิการทางการได้ ยิน ไม่สามารถสื่อสารกับคนทัว่ ไปโดยใช้ โทรศัพท์
ทัว่ ไปได้ เมื่อใช้ การสื่อสารโดยการพิมพ์ข้อความผ่านระบบต่างๆ เช่น SMS, e–mail, chat ช่วยให้ คน
พิการทางการได้ ยินสามารถสื่อสารกับคนทัว่ ไปได้
เทคนิคการจดบันทึก หูหนวก + หูตึง + โทรศัพท์ บ้านไม่ได้ + ส่ ายหน้ า + ยกออก + เอา
โทรศัพท์มือถือ + กดปุ่ มๆ + ภาษา + ส่งไป + ส่งมา + หรื อ + คอม + พิมพ์ๆ + ภาษา + ตัวอย่าง
+ e – mail + chat + ต่างๆ + พิมพ์ๆ + (ส่งไป ส่งมา ส่งไป)
จากตัวอย่างนี ้ จะเห็นว่ามีการส่ง ข้ อมูลหรื อสัญญาณออกไปและกลับเข้ ามา จึงบันทึกโดยใช้
สัญลักษณ์ลกู ศร ดังแสดงในภาพที่ 9

ภาพที่ 9 ท่ามือแสดงการส่งออกไป-ส่งเข้ ามา
อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
เทคนิคการจดบันทึกภาษามือในการแปลคาอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
จากข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทย เป็ นเทคนิคที่ผ้ วู ิเคราะห์รวบรวมได้ จากการวิเคราะห์แบบจด
บันทึกภาษามือไทยที่ได้ จากการแปลคาอธิบายศัพท์ดงั กล่าวจานวน 103 คา และพบว่าเทคนิคในการ
จดบันทึกการแปลข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทยของคาอธิบายศัพท์ดงั กล่าวนัน้ มีองค์ประกอบ 5
องค์ประกอบ คือ สัญลักษณ์ ศัพท์ภาษาไทย ท่ามือ การเคลื่อนไหว และลักษณนาม ซึง่ จากการทบทวน
วรรณกรรมยังไม่พบงานวิจยั ที่มีลกั ษณะเดียวกัน แต่พบว่าเทคนิคดังกล่าวแตกต่างกับการบันทึกภาษา
มือไทยลงบนกระดาษของพจนานุกรมภาษามืออเมริ กันที่ทาการบันทึกเป็ นภาพมือ (Tennant and
Brown, 2000) และแตกต่างจากพจนานุกรมภาษาศาสตร์ ภาษามืออเมริ กันที่ใช้ สญ
ั ลักษณ์ ทาง
ภาษาศาสตร์ ในการบันทึก (Stokoe, Casterline and Croneberg, 1976) รวมทังแตกต่
้
างจาก
ปทานุกรมภาษามือไทยที่ใช้ สญ
ั ลักษณ์ตา่ งๆ ในการบันทึก (สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, 2533;
กรมศิลปากร, 2550; สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, 2551) ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะการจดบันทึกภาษา
มือไทยในงานวิจัยนี ้ เป็ นการจดบันทึกภาษามือไทยที่เป็ นประโยคยาวและมีความหมายเฉพาะด้ าน
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
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เทคโนโลยีสิ่ง อานวยความสะดวก การจดบัน ทึกจึง แตกต่างจากการจดบัน ทึก ในพจนานุกรมหรื อ
ปทานุกรมที่กล่าวถึงข้ างต้ น ซึ่งมักบันทึกเพื่ออธิบายตัวอักษร คา หรื อ การเคลื่อนไหวของมือ โดยใช้
ภาพมือและ/หรื อสัญลักษณ์ต่างๆ ประกอบกัน อย่างไรก็ตาม การที่จะนาภาพมือหรื อสัญลักษณ์ต่างๆ
เหล่านันไปใช้
้
ในการจดบันทึกภาษามือลงบนกระดาษเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปได้ ยาก เนื่องจากผู้จดบันทึกต้ อง
มีความสามาถในการจดจาภาพและสัญลักษณ์ตา่ งๆ ซึง่ มีจานวนมาก และการจดบันทึกต้ องใช้ เวลาใน
การวาดหรื อเขียนสัญลักษณ์เหล่านันประกอบกั
้
นให้ เป็ นประโยค ดังนัน้ เทคนิคที่ได้ จากงานวิจยั นี ้จึง
เป็ นเทคนิคที่ค่อนข้ างง่าย เนื่องจากใช้ สญ
ั ลักษณ์ ง่ายๆ และใช้ ศพั ท์ ภาษาไทยในการจดบันทึก ผู้จด
บันทึกจึงไม่จาเป็ นต้ องจดจาสัญลักษณ์หรื อรูปภาพจานวนมาก
เมื่อจาแนกเทคนิคการจดบนทึกโดยใช้ สญ
ั ลักษณ์ ทัง้ 11 เทคนิค จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่ามีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ต่างๆ เหล่านี ้บางสัญลักษณ์ กล่าวคือ ปทานุกรมภาษามือไทย ฉบับปรับปรุ ง
และขยายเพิ่มเติม มีการใช้ สญ
ั ลักษณ์เส้ นขีดแนวนอนสี่เส้ นแทนจานวนนิ ้ว 4, 3, 2 หรื อ 5 นิ ้ว (สมาคม
คนหูหนวกแห่งประเทศไทย, 2533) ซึ่งแตกต่างจากงานวิจยั นี ้ที่ใช้ สญ
ั ลักษณ์ ขีดแนวนอนหมายถึง
รายการเลือกหรื อรายการย่อย โดยอาจมีคาและตัวเลขกากับว่ามีกี่รายการเลือกหรื อต้ องการเลือก
รายการใด นอกจากนี ้ ปทานุกรมภาษามือไทย ฉบับปรับปรุงและขยายเพิ่มเติม ยังมีสญ
ั ลักษณ์ลกู ศรชี ้
ไปในทิศทางต่างๆ ใช้ แทนการเคลื่อนไหวและทิศทางของมือ และการวัดขนาดของบางสิ่ง (สมาคมคนหู
หนวกแห่งประเทศไทย, 2533) ซึง่ ต่างจากงานวิจยั นี ้ที่ใช้ ลกู ศรแทนการเปลี่ยนสถานะ การระบุลาดับที่
ต้ องการเลือก และการรับส่งข้ อมูล ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะงานวิจยั นี ้เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวก จึงมีข้อความที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งเหล่านี ้บ่อยๆ สัญลักษณ์ลกู ศรที่ใช้ ในการจดบันทึกภาษามือจึงสื่อ
ถึงเทคโนโลยีมากกว่าสื่อถึงทิศทางการเคลื่อนไหวของมือ แต่อย่างไรก็ตาม สัญลักษณ์ข้อที่ 3 และ 11
ยังแฝงไว้ ด้วยการเคลื่อนไหวของมือที่ต้องมีการเคลื่อนที่เช่นกัน ส่วนสัญลักษณ์ อื่นๆ ยังไม่พบในการ
ทบทวนวรรณกรรม
กล่าวโดยสรุ ป เทคนิคการจดบันทึกภาษามือทัง้ 11 เทคนิค ช่วยให้ การแปลคาอธิบายศัพท์ ด้าน
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกจากข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทยที่มีรูปแบบการแปลซ ้าๆ หรื อมี
ลักษณะใกล้ เคียงกันแปลได้ สะดวก รวดเร็วและเป็ นไปในแนวทางเดียวกันทุกคาศัพท์ อีกทังยั
้ งช่วยให้ ผ้ อู ่าน
ภาษามือจากแบบบันทึกภาษามือไทยไม่สบั สนในการเรี ยนรู้คาศัพท์ที่ปรากฏเป็ นภาษามือนันๆ
้ ด้ วย
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
เทคนิคการจดบันทึกภาษามือนี ้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการจดบันทึกภาษามือสาหรับการ
แปลคาอธิ บายศัพ ท์ ที่เป็ นข้ อความภาษาไทยเป็ น ภาษามือไทยในรายวิชาอื่ น ๆ หรื อสาขาอื่น ๆ ที่ มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกัน เช่น รายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับคอมพิวเตอร์ หรื อเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็ นต้ น
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ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรมีการศึกษาองค์ ประกอบที่ใช้ จดบันทึกภาษามือไทยที่ เป็ นมาตรฐาน จะช่วยให้ การจด
บันทึกภาษามือรวดเร็ วขึ ้นและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการทางานในลักษณะที่
จาเป็ นต้ องมีการจดบันทึกภาษามือไทยไว้ ใช้ ช่วยให้ การเปิ ดหาภาษามือ ทาได้ รวดเร็ วกว่าการเปิ ดดูวีดิ
ทัศน์ภาษามือที่ต้องใช้ เวลาในการค้ นหามากกว่า
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั เรื่ อง “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้ านเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก” ภายใต้ แผนงานวิจยั เรื่ อง “การวิจยั และพัฒนาสื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทย
กลุ่มสาระเทคโนโลยีการศึกษา” ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ประจาปี งบประมาณ 2553 และ 2555 ผู้วิจยั ขอขอบคุณสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และ
ขอขอบคุณวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เอื ้อเฟื อ้ เวลาและสถานที่ให้ กบั ผู้วิจยั
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คนในโลกเงียบกับรัฐไทย: ความสัมพันธ์ ภายใต้ การจัดการศึกษาพิเศษเพื่อคนหูหนวก
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2494 – ปั จจุบนั
สุภรธรรม มงคลสวัสดิ1์
บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ภายใต้ การจัดการศึกษาพิเศษเพื่อคนหูหนวก
โดยกล่าวถึงเฉพาะระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ตังแต่
้ พ.ศ. 2494 – ปั จจุบนั โดยใช้ ระเบียบวิธีการวิจยั
เชิ ง คุณภาพจากเอกสารและการสัมภาษณ์ ผ้ ูเกี่ ยวข้ อง ใช้ วาทกรรมเรื่ อง “อานาจกับความรู้ ” และ
การเมืองภาคพลเมือง (Civic Politics) ที่ใช้ “การครองอานาจนา (Hegemony)” เป็ นแนวคิดในการ
วิเคราะห์ เนื ้อหาหลักเป็ นการค้ นหาแนวคิดรู ปแบบและการพัฒนาการจั ดการศึกษาสาหรับคนหูหนวก
ผ่านกรอบคิดเชิงความสัมพันธ์ทางอานาจ วาทกรรมเรื่ องความรู้ และขบวนการทางสังคมของกลุม่ คนหู
หนวก
จากการศึกษาพบว่ารัฐจัดตังโรงเรี
้
ยนสอนคนหูหนวกทัว่ ประเทศตังแต่
้ พ.ศ. 2495 - 2560 รวม
ทังสิ
้ ้น 21 แห่ง การจัดการศึกษาพิเศษสาหรับคนหูหนวกของรัฐไทยควบคุมโดยรัฐส่วนกลาง อยู่บนฐาน
เชิงสงเคราะห์และการมีอานาจเหนือคนหูหนวกในแง่ของเอกลักษณ์ทางภาษา คนหูหนวกไม่สามารถ
เรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพจึงไม่มีความรู้พอที่จะสร้ างวาทกรรมและอานาจต่อรองในฐานะพลเมืองผู้
มีสทิ ธิอนั ชอบธรรม คนหูหนวกยิ่งความรู้น้อยยิ่งขาดโอกาสในทุกมิติ
การรวมกลุ่มเป็ นสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยและการขับเคลื่อนงานร่ วมกับสภาคน
พิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ถึงแม้ วา่ สามารถขับเคลื่อนร่วมกันจนได้ สทิ ธิมากขึ ้นหลายประการแต่
กลุม่ คนหูหนวกยังเสียเปรี ยบคนพิการกลุม่ อื่น ในขณะที่ปัญหาด้ านการศึกษาของคนหูหนวกยังไม่ได้ รับ
การแก้ ไขอย่างจริงจัง จึงเป็ นความท้ าทายที่ควรพิจารณาในเชิงความสัมพันธ์ การเสริ มสร้ างพลังอานาจ
การส่งเสริ มสนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ คนหูหนวกได้ แสดงบทบาทนาในการจัดการศึกษาสาหรับคนหู
หนวก รวมถึงการทบทวนบทบาทของรัฐต่อการจัดการศึกษาให้ สอดคล้ องกับสิทธิและความต้ องการ
เฉพาะของแต่ละประเภทหรื อระดับความพิการซึง่ แตกต่างกัน
คาสาคัญ: คนหูหนวก, การศึกษาพิเศษ, ความสัมพันธ์เชิงอานาจ, ขบวนการทางสังคม, การเมืองภาค
พลเมือง
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People in Silent World and Thai State: Relationships under Special Education for Students
with Hearing Impairment from 1951 until 2017
Suporntum Mongkolsawadi1
Abstract
This article aims to investigate the relationship patterns between the deaf and the
Thai state under the provision of special education on basic education levels, from 1951 until
the present time by means of the qualitative research instruments comprised of examining
previous literature, interviews, frameworks of power and knowledge, and civic politics with
hegemony. The main contents include the analyses of the concepts, forms, and development
of the education provided for the deaf through the paradigm of power relationships,
discourse on knowledge and the social movement of the deaf.
It was found out that the state was building 21 schools nationwide from 1952 to 2017.
Its mindset was patronage-oriented and the administration was centralized. The state was not
recognizing how sign language effected the learning ability of the deaf. The deaf could not
accomplish gaining knowledge to exercise power as a citizen with equal rights. Lack of
knowledge was a lost opportunity for all aspects of life.
The political movement continually developed until the National Association of the
Deaf in Thailand was founded, hence subsequently working cooperatively with the Council of
Disabled People of Thailand deaf persons could receive benefits for people living with a
disability, but other types of disabilities were able to take better advantage. The special
education system for the deaf still lagged behind.
It’s a challenging to draw new power relationships between the state and deaf
community, empower, support and create a channel for the deaf to take a major role on
education provision. The state also needs to consider to provide services according to the
differences in need of individuals living with disabilities.
Keywords: deaf, special education, power relationships, social movement, civic politics
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1. บทนา
บทความนี ต้ ้ องการเสนอให้ เ ห็ น ถึง ความสัมพัน ธ์ ร ะหว่างรั ฐ ไทยกับ คนหูห นวกผ่านการจัด
การศึกษาพิเศษในระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่มีผลต่อขบวนการทางสังคมของคนหูหนวกในฐานะ
พลเมืองของรัฐไทย โดยรัฐจัดการศึกษาให้ คนหูหนวกครัง้ แรก พ.ศ. 2494 และมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานถึง 60 กว่าปี ถึงปั จจุบนั (พ.ศ. 2560) รัฐจัดตังโรงเรี
้
ยนสาหรับคนหูหนวกรวมทังสิ
้ ้น 21
แห่ง จุดมุ่งหมายของบทความนี ้เพื่ อต้ องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ภายใต้ การจัดการศึกษาพิเศษเพื่อ
คนหูหนวก ตังแต่
้ พ.ศ. 2494 – ปั จจุบนั ในประเด็น 1) แนวคิด รูปแบบและพัฒนาการของรัฐไทยในการ
จัดการศึกษาพิเศษสาหรับคนหูหนวกตังแต่
้ อดีต - ปั จจุบนั และ 2) วิเคราะห์ขบวนการทางสังคมของ
ผู้นาและกลุม่ คนหูหนวกในการขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการให้ เป็ นจริง การศึกษานี ้ใช้ ระเบียบวิธีการวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยผู้ศกึ ษาเป็ นทังผู
้ ้ ศกึ ษาและมีบทบาทเป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลักด้ วยในฐานะที่อยูใ่ นแวดวงผู้นา
คนพิการร่ วม 30 ปี การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลจากหลักฐานการสัมภาษณ์ และเรื่ องเล่า
อัตชีวประวัติคนหูหนวก1 รวมถึงแหล่งข้ อมูลที่หลากหลายจากผู้นาคนหูหนวกโดยตรงและผู้เกี่ยวข้ อง
โดยตังค
้ าถามหลักว่า “ความสัมพันธ์ ของรัฐไทยกับคนหูหนวกในการจัดการศึกษาพิเศษสาหรับคนหู
หนวก มีผลต่อผู้นาคนหูหนวกไทยในขบวนการทางสังคมในการทาให้ สทิ ธิของคนพิการเป็ นจริงหรื อไม่”
2. กรอบแนวคิดและการวิเคราะห์
การศึกษานี ้ใช้ วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ บอกเล่า (Oral History) เป็ นการสัมภาษณ์ร่วมกับ
การศึกษาเอกสาร ใช้ วาทกรรมเรื่ อง “อานาจกับความรู้ ” ของฟูโกต์ (กัตติง แกรี , 2558) และการเมือง
ภาคพลเมือง (Civic Politics) ที่ใช้ “การครองอานาจนา (Hegemony)” ของกรัมซี่ (วัชรพล พุทธรักษา,
2557) เป็ นแนวคิดในการวิเคราะห์ การที่รัฐมีพลเมืองเป็ นผู้มีความรู้และความกระตือรื อร้ นในการสร้ าง
พื ้นที่ทางสังคมเพื่อความสุขมวลรวมของสังคม การเมืองภาคพลเมืองเกิดจากการก่อตัวของ “ขบวนการ
ทางสังคม” การแสดงบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมให้ สิทธิเป็ นจริ งเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ รัฐไทยได้
เข้ าเป็ นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติใน พ.ศ. 2492 และมีการประกาศสิทธิ มนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติให้ จดั การศึกษาแก่ทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม หลักสิทธิถูกนามาใช้ ในการทางาน
ด้ านคนพิการตังแต่
้ ระดับสากลถึงระดับปฏิบตั ิการในทุกพื ้นที่ของโลก แต่ในทางปฏิบตั ิการจัดการศึกษา
โดยรัฐไทยกลับครอบงาและไม่ได้ สร้ างความรู้ให้ คนหูหนวกอย่างเพียงพอ ผู้นาคนพิการและองค์กรของ
คนพิการไทยต้ องต่อสู้เพื่อให้ มีกฎหมายคนพิการ กลุ่มคนพิการต้ องเหน็ดเหนื่อยและอดทนต่อการ
1

เอกสารบันทึกส่วนนี้ใช้เพื่อสะท้อนบรรยากาศ ความรู้สึก บริบทแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมสมัยของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงและทุ ก
คนได้เรียนหนังสือจากโรงเรียนสอนคนหูหนวกในทศวรรษแรก (พ.ศ. 2495-2505) การจัดทาหนังสือของมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวก
ไทยจัดทาขึ้น จานวน 4 เล่มทั้งหมดนาเสนออัตชีวประวัติของคนหูหนวก ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ฝึกอบรมผู้นาคน
หูหนวก ศึกษาค้นคว้าภาษามือ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน การพูดของคนหูหนวก และส่งเสริมครูหูหนวกในสถานศึกษา เป็นต้น
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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นาเสนอข้ อคิดเห็น ทังต่
้ อข้ าราชการที่มีแนวคิดเชิงสงเคราะห์ นักวิชาการที่ยดึ ติดอยู่ในสาขาวิชาชีพของ
ตนเอง และรัฐบาลหรื อฝ่ ายการเมืองที่ไม่ได้ ให้ ความสาคัญแก่กลุ่มผู้ด้อยพลังอานาจอย่างเช่นกลุ่มคน
พิการเท่าใดนัก องค์กรของคนพิการต้ องใช้ กลยุทธ์ ทงการจั
ั้
ดประชุมสัมมนา การเรี ยกร้ องขอความเป็ น
ธรรมและการเจรจาต่อรอง การใช้ พลังเครื อข่ายจากผู้นาองค์กรคนพิการต่างประเทศให้ เสนอแนะและ
กดดันต่อรัฐบาลไทย รวมถึงบางคราวต้ องใช้ พลังมวลชนเข้ ากดดัน เป็ นขบวนการทางสังคมของคน
พิการเพื่อครองอานาจนาทังโครงสร้
้
างส่วนบนและโครงสร้ างส่วนล่างให้ บรรลุเป้าหมายคือทาให้ สิทธิคน
พิการเป็ นจริง
3. ชีวิตคนในโลกเงียบ
คนในโลกเงียบหรื อคนหูหนวกโดยการรับรู้ ของคนส่วนมากว่ามีความพิการน้ อยและมีโอกาสที่
ดีกว่าคนพิการประเภทอื่นๆ เนื่องจากไม่มีสภาพความพิการทางร่ างกายให้ เห็น การเดินทางและการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมเช่นเดียวกับคนไม่พิการ แต่อย่า งไรก็ตามคนหูหนวกประสบปั ญหาในการสื่อสาร การ
เรี ย นรู้ และปั ญ หาอื่ น ที่ ส่ง ผลกระทบต่อ วิ ถี ก ารด ารงชี วิ ต สาเหตุที่ ป ระสาทหูไ ม่ส ามารถท างานได้
ตามปกติ มีอยู่ 2 ประเภท ได้ แก่ ผู้ที่หูหนวกมาแต่กาเนิดกับผู้ที่หูหนวกภายหลัง ในบทความนีค้ นหู
หนวกหมายถึง คนพิการทางการได้ ยินหรื อสื่อความหมายตามกฎหมายว่าด้ วยคนพิการ ชีวิตคนหูหนวก
ปรากฏบรรยากาศและเรื่ องเล่าของกุลน้ อย ทองน้ อย ปั จจุบนั อายุ 77 ปี (เกิด พ.ศ. 2483) กล่าวถึง
บริบทแวดล้ อมการใช้ ชีวิตวัยเด็กของท่านก่อนการได้ เรี ยนหนังสือว่า
“..ครั้งเมื ่อผมอายุได้เพี ยง 1 ปี 6 เดื อน ก็ได้ล้มป่ วย... หมอได้วินิจฉัยว่าเป็ นโรค
ไทฟอยด์ . ..ต่ อ มาไม่ น านผมก็ ห ายป่ วยอย่ า งน่ า มหัศ จรรย์ แต่ ก ลับ สู ญ เสี ย การได้ยิ น
กลายเป็ นคนหูหนวกตัง้ แต่บดั นัน้ ... เวลาที ่ผมต้ องสื่อสารกับคนภายในครอบครั ว จึ ง
ต้องใช้วิธีการอ่านริ มฝี ปาก และใช้ภาษากายแสดงท่าทางที ค่ ิ ดกันขึ้นเองภายในครอบครัว
และเพื อ่ นบ้านใกล้เคี ยง ทาให้ผมเรี ยนรู้ ที่จะสื ่อสารกับคนอื ่นๆ ด้วยวิ ธีการอ่านริ มฝี ปาก
และใช้ท่าทางอย่างคล่องแคล่วไม่มีปัญหาแต่อย่างใด..” (สิ ริญราไพ ประพันธุ์ทวี, 2558)
บริบทการใช้ ชีวิตของกุลน้ อย ทองน้ อย สื่อสารได้ เข้ าใจเฉพาะกับคนในครอบครัวและเพื่อนบ้ าน
คนหูหนวกประสบปั ญหาอย่างมากในการติดต่อระหว่างคนหูหนวกกับคนทัว่ ไป เกิดช่องว่างระหว่างคน
หูหนวกกับผู้ที่ไม่ใช่คนในครอบครัว ผู้ร้ ู ความหมายของภาษามือและท่าทางส่วนใหญ่จะเป็ นคนคุ้นเคย
กับคนหูหนวกตังแต่
้ เล็ก
“...เมื อ่ ถึงเกณฑ์ ตอ้ งเข้ารับการศึกษาเล่าเรี ยนเหมื อนเด็กทัว่ ไป พ่อกับแม่จึงพาผม
ไปสมัค รเรี ย นในโรงเรี ย นของคนหู ป กติ แต่ ก็ ไ ม่ ส ามารถเรี ย นได้เ นื ่อ งจากหู ไ ม่ ไ ด้ยิ น
ประกอบกับโรงเรี ยนสมัยนัน้ ไม่มีโรงเรี ยนสาหรับสอนคนหูหนวกโดยเฉพาะ ดังนัน้ จึ งไม่ได้
เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนเหมื อนเด็กคนอื ่นๆ...” นอกจากนี ้ยงั มี เรื ่ องเล่าของไพศาล เหลื องวร
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครั้งที ่ 4

พันธ์ ปั จจุบนั 67 ปี (เกิด พ.ศ. 2493) ทีม่ ี ลกั ษณะปัญหาการสือ่ สารเช่นเดียวกันดังปรากฎ
ว่าข้อมูล “...พอผมอายุถึงเกณฑ์ เข้าเรี ยนคุณพ่อกับคุณแม่ได้ส่งผมเข้าศึกษาในโรงเรี ยน
เจริ ญวิ ทย์ ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนสาหรับคนหูปกติ ทาให้มีปัญหาด้านการสือ่ สาร เพราะผมพิ การ
ทางหูและไม่สามารถสื อ่ สารเป็ นคาพูดได้ โดยส่วนมากผมใช้ภาษาเขี ยนบนแผ่นกระดาน
คุย กับ คนอื ่น ๆ และก็ ใ ช้ ภ าษามื อ ง่ า ยๆ พอที ่เ ขาจะเข้ า ใจได้ ผมเรี ย นที ่นี่ไ ด้จ นถึ ง ชั้น
ประถมศึกษาปี ที ่ 2 ก็ได้ลาออก เพือ่ ไปศึกษาต่อกรุงเทพฯ ทีโ่ รงเรี ยนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
(สศ.ท.)...” (ไพศาล เหลืองวรพันธ์ และกาพล สุวรรณรัต, 2559)
ชีวิตคนหูหนวกโดยรวมในสังคมไทยมีหลากหลายรูปแบบซึง่ ขึ ้นอยู่กบั สังคมรอบข้ างคนหูหนวก
การหล่อหลอมให้ คนหูหนวกและคนพิการประเภทอื่นๆ มีทศั นคติตอ่ การมองโลกและชีวิตอย่างไรมักจะ
เริ่ มจากครอบครัวและเพื่อนบ้ าน โดยแบ่ง 2 มิติ คื อ ปั จจัยภายนอกจากบุคคลอื่น ชุมชน สังคมต่อคน
พิการที่จะยอมรับ ปรับตัว และอยู่ร่วมกัน และปั จจัยภายในจากการตอบสนองของคนพิการต่อความ
พิการของเขา (ทวี เชื ้อสุวรรณทวี, 2551) จุดเริ่ มต้ นของการสร้ างความเข้ าใจ “ความพิการ” ในแต่ละ
ประเภทของคนพิการไทย ซึ่งการตอบสนองจากสั งคมไทยโดยรวมยังมี ประเด็น การรั บรู้ ความเชื่ อ
เกี่ยวกับความพิการสัมพันธ์ กับความ “ไม่ครบ 32”1 (ประหยัด ภูหนองโอง, 2560) โดยเน้ นให้
ความสาคัญกับรูปลักษณ์ที่ผิดไปจากปกติ เช่น คนในชุมชนรับรู้ว่า พวกหลังโก่ง ขาโก่ง มือเท้ ากุด แขน
กุด ตาบอด ฯลฯ รวมไปถึงการผูกโยงความพิการไปที่ความสามารถในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิกิจวัตร
ชีวิตประจาวัน เนื่องจากมองไม่เห็นความผิดปกติเหมือนคนพิการประเภทอื่นๆ เช่น คนตาบอด หรื อคนที่
พิการแขนขา พิการทางสติปัญญา ฯลฯ การอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมมักถูกเรี ยกว่า “คนใบ้ คนหูหนวก
คนหูตึง” คาล้ อเลียนทาให้ เกิดการลิดรอนสิทธิ ดูถกู เหยียดหยามความพิการและมีความหมายในทาง
ลบและนาไปสู่เจตคติในทางลบของผู้พิการที่มองตนเอง “มีปมด้ อย ขาดแคลน และไม่เท่าเทียมกับคน
ในสังคม” ดังการสัมภาษณ์และอัตชีวประวัติของคนหูหนวก
“...ผมอาจเคยคิ ดและเคยรู้สึกว่าตัวเองมี ปมด้อยในเรื ่องนี อ้ ยู่บ้างเป็ นของธรรมดา
เวลามองเห็นคนอืน่ พูดภาษาสือ่ สารกันได้ดี ส่วนผมได้แต่จ้องมองพวกเขา และจิ นตนาการ
คาดเดาไปต่างๆ นานาว่าโลกของคนหูปกติ พวกเขาได้ยินเสียงแบบไหนกันแน่ เสียงนกกา
เสียงสายน้า เสียงดนตรี ทีผ่ คู้ นเขาว่ามันไพเราะนัน้ ผมไม่เคยได้สมั ผัส เพราะในโลกของผม
มันว่างเปล่า ไร้เสี ยง ผมจิ นตนาการไม่ออกหรอกว่าเสี ยงที ่คนหูปกติ ได้ยินนัน้ มันจะวิ เศษ
เพียงใด แต่การที ผ่ มมี ชีวิตอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี ก้ ็เพราะผมมี ความฝัน และมี ชีวิตคิ ดบวก
เสมอ..” (ไพศาล เหลืองวรพันธ์ และกาพล สุวรรณรัต, 2559)

1

อวัยวะ 32 ประการ ประกอบด้วย 1.ตา 2 ดวง 2.ใบหู 2 ข้าง 3.จมูก 1 จมูก 4.ปาก 1 ปาก 5.แขน 2 ข้าง 6.ขา 2 ข้าง 7.มือ 2 ข้าง 8.นิ้วมือ
11 นิ้ว 9.นิ้วเท้า 11 นิ้ว รวมทั้งหมดก็ 32 อย่าง
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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“...ปัญหาการสื ่อสารของคนหูหนวกเป็ นปัญหาใหญ่ คาศัพท์ ภาษามื อยังมี น้อย
เกิ นไป ภาษาไทยยากทาให้คนหูหนวกไม่เข้าใจความหมาย ตอนนีม้ ี คาศัพท์ใหม่ๆ มากขึ้น
เยอะทัง้ สือ่ สิ่ งพิ มพ์สือ่ ต่างๆ คนหูหนวกเข้าไม่ถึง ทุกวันนี ก้ ็ยงั หาทางที จ่ ะทาให้คนหูหนวก
เข้าใจภาษาไทย...” (อนุชา รัตนสิ นธ์ , 2560)
4. แนวคิด รูปแบบและพัฒนาการของรัฐไทยในการจัดการศึกษาพิเศษสาหรับคนหูหนวก
4.1 หน่ วยทดลองสอนคนหูหนวกของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2494 การก่อเกิด
“หน่วยทดลองสอนคนหูหนวก” จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2494 ซึง่ ตรงกับวันฉลองครบรอบปี
แห่งปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ แนวคิดก่อตังเป็
้ นเพื่อเป็ นการทดลองเพราะ
มีบคุ ลากรรับผิดชอบและดาเนินการสอนได้ บรรยากาศการเรี ยนการสอนในขณะนัน้ กาพล สุวรรณรัต
นักเรี ยนรุ่นแรกได้ เล่าว่า
“..หน่วยทดลองสอนแรกเปิ ดมี นกั เรี ยนหูหนวกมาเรี ยน 12 คน มี ทงั้ เด็กเล็กและ
เด็กโต และยังไม่มีเครื ่องแบบนักเรี ยนเหมื อนโรงเรี ยนปกติ มี ครู ผูช้ ่วยสอน 2 ท่าน ต่อมา
จานวนนักเรี ยนเพิ่ มขึ้ น จึ งเปิ ดสอนหนังสื อผู้ใหญ่หูหนวกในตอนบ่ายทุกวัน เว้นวันเสาร์
และอาทิ ตย์ ...” (2555) วิธีการสอนของในสมัยนัน้ “...เป็ นการสอนฝึ กพูด ใช้เครื ่องช่วยใน
การฝึ กตรวจวัดการได้ยิน และใช้เครื ่ องช่วยฟัง เพราะยังไม่มีภาษามื ออย่างเป็ นทางการ
นักเรี ยนหูหนวกจะใช้ภาษามื อตามแบบฉบับของตนเองเพือ่ ใช้สื่อสารกับคนในครอบครัว
ของแต่ละคน...” (2555)
หน่วยทดลองสอนคนหูหนวกครัง้ แรก โรงเรี ยนเทศบาล 17 วัดโสมนัสวรวิหาร กรุ งเทพฯ โดย
ขึ ้นอยู่กบั แผนกการศึกษาสงเคราะห์ กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ ใน
ขณะนันมี
้ คือ ม.ร.ว.หญิง เสริ มศรี เกษมศรี ขณะนันท่
้ านเป็ นหัวหน้ าแผนกการศึกษาสงเคราะห์ ท่าน
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททางการสอนคนหูหนวกมาจากมหาวิทยาลัยกอลลอเดท ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา (กาพล สุวรรณรัต, 2555) ต่อมาคุณหญิงโต๊ ะ นรเนติบญ
ั ชากิจ บริ จาคที่ดิน 5 ไร่ เศษ
พร้ อมกับตึกที่พกั ของท่าน ณ ตาบลถนนนครไชยศรี อาเภอดุสติ ให้ “มูลนิธิเศรษฐเสถียร” มีวตั ถุประสงค์
ร่ วมมือกับกระทรวงศึกษาธิ การจัดสร้ างโรงเรี ยนสอนคนหูหนวก ในบันทึกของ ม.ร.ว.หญิ ง เสริ มศรี
เกษมศรี ได้ เล่าคาพูดและการตัดสินใจของคุณหญิงโต๊ ะ นรเนติบญ
ั ชากิจ ในขณะนันว่
้ า
“...เราเป็ นผูห้ ญิ งจะทาอย่างไรหนอ จึงจะบารุงตระกูลวงศ์ให้เจริ ญได้... ฉันก็คิดว่า
จะยกให้เป็ นโรงเรี ยนสอนคนตาบอด เพราะมีหลานคือ สหัทยา โชติ กเสถี ยร อยู่ทีน่ นั่ จึ งได้
เคยพูดกับคุณหญิ งเสริ มศรี ไว้แล้ว แต่ต่อมารู้ว่าโรงเรี ยนตาบอดมี แหม่มปกครองดูแล ฉัน
เลยนิ่ งๆ เสีย... ครั้งมาเมื ่อเดื อน มี นาคม (2495) เขาอ่านหนังสือพิ มพ์ให้ฟัง รู้ ข่าวว่ าคุณ
เสริมศรีตั้งโรงเรียนคนใบ้ ต้องอาศัยห้องเล็กนิ ดเดียวทีโ่ รงเรี ยนประชาบาลอะไรนัน่ ฉันก็
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วานแม่ สงั เวี ย นเขาไปตามคุณเสริ มศรี มาปรึ กษาว่ าจะท าอย่ างไร ฉัน จึ ง จะให้ที่บ้านนี ้
สาหรับทาโรงเรี ยนคนหูหนวกของเธอได้ เพราะฉันเห็นคุณเสริ มศรี เป็ นคนไทยด้วยกัน และ
ทางานแข็งแรงเชือ่ ถือได้ ฉันแก่แล้ว โรงเรี ยนมาอยู่ดว้ ยกันทีน่ ี ่ ฉันก็พลอยได้พึ่งคุณเสริ มศรี
ด้วย และอีกอย่างหนึ่งฉันอยากทาบุญให้ ทันตาเห็น...” (มูลนิ ธิอนุเคราะห์ คนหูหนวกใน
พระบรมราชิ นูปถัมภ์, 2544)
4.2 การสงเคราะห์ และการสร้ างโรงเรี ยนสอนคนหูหนวกของรั ฐไทยหลัง พ.ศ. 2495
บันทึกของนักเรี ยนรุ่ นแรกและคาสัมภาษณ์บอกเล่าถึงบรรยากาศของคนหูหนวกได้ รับการตอบรับจาก
สังคม เมื่อนักเรี ยนคนหูหนวกมาเรี ยนจานวนเพิ่มขึ ้น เดิมการเรี ยนการสอนไม่ได้ รับงบประมาณแผ่นดิน
เนื่ องจากเปิ ดดาเนิ น การหลัง จากการพิจารณางบประมาณแผ่น ดิน พ.ศ. 2495 ได้ ผ่านพ้ น ไปแล้ ว
สถานที่สอนเดิมค่อนข้ างคับแคบ ท่านผู้หญิงละเอียด พิบลู สงคราม กับผู้มีจิตศรัทธาจึงร่วมก่อตังมู
้ ลนิธิ
อนุเคราะห์คนหูหนวก โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะส่งเสริ มการศึกษาและสวัสดิภาพแก่คนหูหนวก (กาพล
สุวรรณรัต, 2555) ในประเด็นนี ้สะท้ อนแนวคิดการสงเคราะห์คนพิการได้ นามาสูก่ ารเปลี่ยนแปลงการจัด
การศึกษาของคนพิการในรัฐไทยด้ วย ส่งผลให้ เกิดองค์การเพื่อคนหูหนวก 2 หน่วยงาน คือ “มูลนิธิ
เศรษฐเสถียร” และ “มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ”
ใน พ.ศ. 2496 ปรากฎว่ า การจัด การศึ ก ษาของคนหู ห นวกได้ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงเมื่ อ
กระทรวงศึก ษาธิ ก ารได้ อนุมัติง บประมาณในการก่อสร้ างโรงเรี ยนสอนคนหูหนวกและถื อเป็ น การ
ครบรอบปี ที่ 3 แห่งการเริ่ มจัดการศึกษาแก่คนหูหนวกในประเทศไทย โรงเรี ยนได้ ดาเนินการสอนตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้ นบางวิชา เช่น ขับร้ อง เขียนไทยตามคาบอก คาประพันธ์ต่างๆ
เป็ นต้ น (มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินปู ถัมภ์, 2544) บรรยากาศในการเรี ยนและความ
สนใจของสังคมในขณะนัน้ “...มี คนมาดู คนมาเยี ่ยม ครู ก็จะให้นกั เรี ยนหูหนวกไปต้อนรับ...” (กาพล
สุวรรณรัต, 2560)
4.3 การขยายรู ปแบบการสงเคราะห์ และจัดการเรี ยนการสอนคนหูหนวกในช่ วงปี หลัง
พ.ศ. 2500 ใน พ.ศ. 2504 กระทรวงศึกษาธิการได้ จดั ตังโรงเรี
้
ยนสอนคนหูหนวกแห่งใหม่ขึ ้นในบริ เวณ
อาคารสงเคราะห์ท่งุ มหาเมฆ ถือเป็ นการขยายการจัดการศึกษาสาหรับคนหูหนวก โดยโรงเรี ยนสอนคน
หูหนวกแห่งแรกได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น “โรงเรี ยนสอนคนหูหนวกดุสิต” การจัดการเรี ยนการสอนคนหูหนวกมี
เพิ่มมากขึ ้นสัมพันธ์ กบั นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นับเป็ นช่วงปรับเปลี่ยนชื่อโรงเรี ยนและขยาย
จานวนโรงเรี ยนเพิ่ม เริ่มแรกได้ มีแนวคิดจัดโรงเรี ยนสอนคนหูหนวกในภูมิภาคและในส่วนกลาง โดยรวม
5 แห่ง ในส่วนกลาง คือ โรงเรี ยนสอนคนหูหนวกดุสิตและโรงเรี ยนสอนคนหูหนวกทุ่งมหาเมฆ ในส่วน
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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ภูมิภาค คือ โรงเรี ยนสอนคนหูหนวกตาก โรงเรี ยนสอนคนหูขอนแก่น และโรงเรี ยนสอนคนหูหนวก
สงขลา
เหตุการณ์สาคัญใน พ.ศ. 2505 เริ่ มมีนกั เรี ยนจบในประถมศึกษาชันปี
้ ที่ 6 รุ่ นแรกจานวน 10
คน ทางโรงเรี ยนได้ พาไปสอบสมทบที่ โรงเรี ยนวัดบวรนิเวศของกระทรวงศึกษาธิ การ ผลปรากฎว่า
นักเรี ย นรุ่ น แรกที่ ส อบผ่า นมี 3 คน คื อ 1) นายมาโนช ศัน สนะเกี ย รติ 2) นายก าพล สุวรรณรั ต 3)
นางสาวญาดา ชินะโชติ โดยทัง้ 3 คนได้ รับพระราชทานประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระศรี นคริ นทราบ
รมราชชนนี โนโอกาสครบรอบ 12 ปี การจัดการศึกษาของคนหูหนวกในประเทศไทย (กาพล สุวรรณรัต,
2555)
กาพล สุวรรณรัต ได้ ศกึ ษาต่อที่วิทยาลัยเพาะช่างเมื่อจบการศึกษาแล้ วได้ เป็ นครูสอนภาษามือ
ที่โรงเรี ยนเศรษฐเสถียรประมาณ 18 ปี กาพลเล่าว่า
“...ภาษามือทีใ่ ช้ในโรงเรี ยน กับภาษามือทีค่ นหูหนวกใช้ไม่เหมือนกัน แต่โรงเรี ยนก็
ไม่ยอมรับภาษามือของคนหูหนวก...” (2560)
การจัดการเรี ยนการสอนคนหูหนวกมีเพิ่มมากขึน้ ในเวลาต่อมาพร้ อมกับการเปลี่ยนแปลง
องค์การการสงเคราะห์คนหูหนวก โดยใน พ.ศ. 2507 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น
“มู ล นิ ธิ อ นุ เคราะห์ คนหู ห นวก ในพระบรมราชิ นู ปถั ม ภ์ ” จากสมเด็ จ พระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชิ นีน าถ ส่งผลทาให้ เป็ นองค์ การที่ ได้ รับความร่ วมมื อร่ วมใจสนับสนุน และช่วยเหลือทัง้
วิชาการและการเงินจากบุคคล องค์การและหน่วยงานหลายฝ่ ายทังในประเทศและในต่
้
างประเทศ การ
ทางานของมูลนิธิฯ ดาเนินไปอย่างกว้ างขวางยิ่งขึ ้น สามารถให้ การสนับสนุนคนหูหนวกในด้ านการเรี ยน
ด้ านอาหารกลางวั น เครื่ องนุ่ ง ห่ ม สั ง คมและการฝึ กอาชี พ ตามสมควร ทั ง้ ยั ง ได้ ร่ ว มมื อ กั บ
กระทรวงศึกษาธิการในการอบรมครูเพื่อให้ มีความสามารถในการสอนคนหูหนวกให้ มีประสิทธิภาพด้ วย
(มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินปู ถัมภ์, 2544)
4.4 การขยายโรงเรียนสอนคนหูหนวกในช่ วงปี หลังปี พ.ศ. 2518 เนื่องด้ วยคณะกรรมการ
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ได้ เสนอเปลี่ยนชื่อโรงเรี ยนสอนคนหูหนวกดุสติ เป็ น “โรงเรี ยนเศรษฐเสถียร”
เพื่อเป็ นอนุสรณ์ แด่มูลนิธิเศรษฐเสถียรที่ยุบไป โรงเรี ยนสอนคนหูหนวกดุสิตจึงมีชื่อใหม่ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2518 และกระทรวงศึกษาธิ การได้ สั่ งให้ เปลี่ยนชื่ อจากโรงเรี ยนสอนคนหูหนวกเป็ น
โรงเรี ยนโสตศึกษา พร้ อมทังการขยายในส่
้
วนกลาง 2 แห่ง และภูมิภาคจากเดิม 3 แห่ง ใน 3 จังหวัดคือ
นนทบุรี ตาก และสงขลา
ม่านฟ้า สุวรรณรัต สตรี หหู นวกก็เช่นเดียวกับกาพล สุวรรณรัต ผู้เป็ นสามี ได้ มีโอกาสเป็ นครู พี่
เลี ้ยงที่โรงเรี ยนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ม่านฟ้าจริ งจังในการสอนเด็กหูหนวกได้ เสนอโครงการกิจกรรม
พื ้นฐานแก่เด็กเล็ก เสนอโครงการทาปทานุกรมภาษามือไทย แต่ผ้ บู งั คับบัญชาไม่สนับสนุน เนื่องจากไม่
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เข้ าใจและเห็นความสาคัญ ผู้ใหญ่ไม่เข้ าใจวิถีชีวิตคนหูหนวกสุดท้ ายเธอได้ ตดั สินใจลาออกหลัง จาก
พยายามเสนอการพัฒนาต่างๆ อยู่ 3 ปี (พ.สวัสดิพร, 2548)
สุดท้ ายม่านฟ้าได้ เป็ นหัวหน้ าทีมวิจยั และประดิษฐ์ ท่าภาษามือเพื่อจัดทาปทานุกรมภาษามือ
ไทยเล่มแรกจนสาเร็ จ แต่ “...เมื ่อได้เ สนอต่ อกระทรวงศึ ก ษาธิ การ หนัง สื อของเธอกลับถู ก ทอดทิ้ ง
กลายเป็ นเศษขยะไร้ค่าสาหรับผูใ้ หญ่บางท่าน...” (พ.สวัสดิพร, 2547) ความเป็ นผู้นาของคุณม่านฟ้าฯ
ได้ รับเกี ยรติบตั รเชิดชูเกียรติจากองค์การสหประชาชาติในฐานะผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อคนพิการ
อย่างแท้ จริ ง หลังจากที่เธอป่ วยและเสียชีวิตไปในวัยเพียง 37 ปี สิ่งที่คนหูหนวกเผชิญสอดคล้ องกับ
ข้ อคิดเห็นของวิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์
“...หลวง (รัฐบาล) เริ่ มตัง้ โรงเรี ยนสาหรับคนพิ การโดยเฉพาะซึ่ งเริ่ มแรกๆ ก็ ปี
2490 - 2500 แล้วนะ ก็ ยุคเดี ยวกับตัง้ สมาคมคนตาบอด แต่เรื ่ องโรงเรี ยนก็ ยงั สอนแบบ
สงเคราะห์ ก็คือไม่ได้ปลูกฝังความเชื ่อว่า (นักเรี ยน) มี ความสามารถทาได้ทกุ อย่าง แล้วก็
ต้องทาเรื ่องทีท่ า้ ทาย ครู แทนทีจ่ ะปลูกฝังเด็ก กลับอยู่ในระบบอานาจนิ ยมอุปถัมภ์ อานาจ
นิ ยมครู เ ป็ นใหญ่ เพราะฉะนั้ น พอเด็ ก มั น จะคิ ดอะไรต้ อ งคิ ดอยู่ ใ นกรอบครู ห มด
เพราะฉะนัน้ อันนี ผ้ มว่าเป็ นปัญหา มันแบบสงเคราะห์ แต่แน่นอนมี หลายคนดิ้ นรนออกมา
มันก็ได้ดีเกิ นครู ... ผมไปเจอสารพัดโรงเรี ยนห้ามรู้ดีกว่าครู อันนีม้ นั ยุ่งเลยนะ หูหนวกก็เจอ
ปัญหานีม้ าจนทุกวันนีห้ ลายคนยังท่องคาถานีใ้ ส่หูหนวกอยู่...” (2559)
ปั จ จุ บั น (พ.ศ. 2560) มี โ รงเรี ย นขั น้ พื น้ ฐานสั ง กั ด ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทังสิ
้ ้น 21 แห่ง แม้ ว่าการขยายโรงเรี ยนจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ คนหูหนวก
ได้ รับการศึกษาอย่างกว้ างขวาง แต่ปัญหาสาคัญคือภาษามือที่แตกต่างและความสามารถในการทาให้
นักเรี ยนหูหนวกสามารถเรี ยนรู้ได้
“...กระทรวงศึกษาไม่รับรองภาษามื อของคนหูนวก ต้องสูก้ นั นานมาก คนหูหนวก
ใช้ภาษามื อบวกกับการแสดงทางอารมณ์ สีหน้าท่าทาง เป็ นแบบเฉพาะของคนหูหนวก...”
(กาพล สุวรรณรัต, 2560)
แต่ในที่สุดผลงานของม่านฟ้าและคณะวิจัยซึ่งประกอบไปด้ วยคนหูหนวกและนักวิชาการ ก็
ได้ รับการประกาศรั บรองจากกระทรวงศึกษาธิ การให้ ปทานุกรมภาษามือไทย เล่ม 1 (2529) และ
ปทานุกรมภาษามือไทย เล่ม 2 (2533) เป็ นภาษาประจาชาติของคนหูหนวกไทยใน พ.ศ. 2542
คนหูหนวกต้ องสร้ างภาษามือซึง่ เป็ นความรู้ ของตนเองขึ ้นมา ถึงแม้ ว่าความรู้นี ้เป็ นที่แพร่หลาย
ในหมูค่ นหูหนวกแต่สถานศึกษาที่อยูภ่ ายใต้ อานาจรัฐ ซึง่ มีกรอบแนวคิดเชิงสงเคราะห์และไม่ยอมรับอัต
ลักษณ์ของคนหูหนวก ทาให้ คนหูหนวกต้ องกาหนดสร้ างวาทกรรมและแสวงหาอานาจนาเพื่อผลักดันให้
ภาษามือของตนเองเป็ นที่ยอมรับ ต่อมาถึงแม้ ว่าหลังจากได้ รับการยอมรับประกาศให้ ภาษามือเป็ น
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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ภาษาประจาชาติของคนหูหนวกแล้ ว แต่การรักษาอานาจความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ างทางภาษา
ไม่ได้ เกิดอย่างต่อเนื่อง
5. ก่ อเกิดจัดการขบวนการทางสังคมของกลุ่มคนหูหนวก ช่ วง พ.ศ. 2512 - 2526
ในประเด็นนี ้ต้ องการตอบคาถามว่าภายใต้ ปฏิสมั พันธ์ของรัฐไทยที่สง่ เสริ มการศึกษาสาหรับคน
หูหนวกหลัง พ.ศ. 2494 ก่อเกิดจัดการขบวนการทางสังคมของกลุ่มคนหูหนวกอย่างไรบ้ าง ในการนี ้
ขบวนการทางสังคมของคนหูหนวก หมายถึง การรวมของของกลุ่มภาคประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนหู
หนวกเพื่อการมีนโยบายสาธารณะที่เหมาะสมกับคนหูหนวก ในฐานะที่คนหูหนวกก็เป็ นพลเมืองของรัฐ
รวมถึงประเด็นที่รัฐไทยได้ เข้ าเป็ นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ รวมทังรั
้ ฐไทยจัดการศึกษาแก่ทุก
คนอย่างเสมอภาคเท่า เที ย ม ไม่ว่า จะเป็ น ประชาชนทั่วไปหรื อคนพิการประเภทต่างๆ ตามแนวคิด
ดังกล่าวข้ างต้ นหรื อไม่ อย่างไร
เมื่อรัฐไทยที่ส่งเสริ มการศึกษาสาหรับคนหูหนวกหลัง พ.ศ. 2494 การก่อเกิดจัดการขบวนการ
ทางสังคมของกลุ่มคนหูหนวก เริ่ มตังแต่
้ พ.ศ. 2512 คือ การตังศู
้ นย์ชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรี ยนสอนคนหู
หนวก สืบเนื่องจาก พ.ศ. 2505 เป็ นต้ นมา เริ่ มนักเรี ยนที่ เรี ยบจบการศึกษาจากโรงเรี ยนสอนคนหูหนวก
จากโรงเรี ยนที่รัฐจัดการเรี ยนการสอนทังในและภู
้
มิภาคต่างๆ จานวนมากขึ ้น และทุกคนเข้ าสูว่ ยั ทางาน
สามารถหารายได้ ตามบริบทแวดล้ อมของเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในสมัยหลังทศวรรษ 2500 ทังนี
้ ้
มีภาพสะท้ อนในประเด็นพลเมืองรัฐจากการได้ รับการส่งเสริมการเรี ยนจากรัฐ ในขณะเดียวกันเมื่อมีการ
ขยายโรงเรี ยน จึงทาให้ รัฐพัฒนาและส่งเสริมให้ นกั เรี ยนรุ่นแรกเป็ นครูผ้ สู อนนักเรี ยนคนหูหนวกรุ่นต่อไป
ดังปรากฎจาก
“...บางคนเรี ยนจบประถมปี ที ่ 4 บางคนเรี ยนจบชัน้ ประถมปี ที ่ 6 บางคนก็เรี ยนจน
จบชัน้ มัธยมปี ที ่ 3 หรื อมัธยมปี ที ่ 6 ซึ่ งเป็ นชัน้ สูงสุดของการศึกษาคนหูหนวกในขณะนัน้
แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคน เมือ่ ออกโรงเรี ยนไปแล้ว คนหูหนวกแยกย้ายกันไป บาง
คนช่วยเหลื อกิ จการของครอบครัว บ้างก็ประกอบอาชี พส่วนตัว บางคนไปทางานในบริ ษัท
ห้างร้ าน และมี บางคนได้สมัครเป็ นครู ช่วยสอนในโรงเรี ยนสอนคนหูหนวก แล้วแต่ความ
ถนัด ความสามารถของแต่ละคน...” (กาพล สุวรรณรัต, 2555)
ในการก่อการตังศู
้ นย์ชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรี ยนสอนคนหูหนวก เกิดจากอาจารย์กมลา ไกรฤกษ์
อาจารย์ใหญ่โรงเรี ยนสอนคนหูหนวกดุสิตและโรงเรี ยนสอนคนหูหนวกทุ่งมหาเมฆได้ มีความคิดริ เริ่ มได้
ปรึกษากับอาจารย์วิเชียร อนันต์มหพงศ์ ที่พงึ่ สาเร็ จการศึกษาด้ านคนหูหนวกจากสหรัฐอเมริ กา และครู
กาพล สุวรรณรัต ซึ่งเป็ นนักเรี ยนคนหูหนวกรุ่ นแรกและต่อมาทาหน้ าเป็ นครู สอนคนหูหนวกด้ วย ทัง้ 3
คน มีความเห็นตรงกันว่าควรจะตังกลุ
้ ่มคนหูหนวกขึ ้น ภายใต้ แนวคิดหลัก “คนหูหนวกมีความสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองและพัฒนาตัวเองได้ หากได้ รับการช่วยเหลือ ส่งเสริ มอย่างถูกต้ อง” การรวมกลุม่ เพื่อให้
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครั้งที ่ 4

คนหูหนวกได้ พบปะร่วมมือกันทางานให้ เป็ นประโยชน์เฉพาะกลุ่มคนหูหนวก ดังปรากฎในเรื่ องเล่าของ
กาพลกล่าวถึงบรรยากาศการรวมกลุม่ ว่า
“...วันเริ่ มแรกของศูนย์ ชุมนุมศิ ษย์ เก่าฯ ได้กาเนิ ดขึ้ นในตอนเช้าตรงกับวันที ่ยาน
อวกาศอะพอลโล 11 ลงสู่ดวงจันทร์ ครัง้ แรก คือ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ซึ่ งถื อว่าเป็ นวัน
สาคัญวันหนึ่งแห่งประวัติศาสตร์ ของมนุษยชาติ และนักเรี ยนเก่าสอนคนหูหนวกได้ถือเอา
วันนี ้เป็ นวันปฐมฤกษ์ ทาการเปิ ดศูนย์ ชุมนุมศิ ษย์ เก่า ซึ่ งนับเป็ นครั้งแรกและแห่งแรกใน
ประเทศไทย มี ชือ่ เป็ นภาษาอังกฤษว่า “The Adult Deaf Club of Thailand” ใช้อกั ษรย่อ
ว่า ADCT ในวันศิ ษย์ เก่ามาร่ วมชุมนุมสังสรรค์ ประมาณ 93 คน ได้จดั ให้มีพิธีทางศาสนา
เพือ่ ความเป็ นสิ ริมงคลก่อนการพบปะสังสรรค์ และร่ วมชุมนุมกันทีโ่ รงเรี ยนสอนคนหูหนวก
ทุ่งมหาเมฆ งานสาเร็ จลงด้วยดี ทาให้ทกุ คนมี ความหวังว่างานของศูนย์ จะเจริ ญก้าวหน้า
ไปเรื ่อยๆ สมความตัง้ ใจทุกประการ...” (2555)
ชุมนุมศิษย์ เก่าเป็ นการสร้ างอานาจนาของโครงสร้ างส่วนล่างเพื่อการผนึกกาลังของกลุ่มผู้
เสียเปรี ยบทางสังคมที่ จะมีอานาจต่อรองกับโครงสร้ างส่วนบน ในแง่ของขบวนการทางสัง คมและ
การเมืองภาคพลเมืองนันชุ
้ มนุมศิษย์เก่าได้ สร้ างเครื อข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นของสังคมด้ วย
กิ จกรรมของศูน ย์ ฯ ได้ ขยายตัวและเป็ น ที่ ร้ ู จักของบุคคลภายนอกมากขึน้ และได้ รั บความ
ร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้มีจิตกุศลหลายท่าน อาทิ คุณวิรัช นิมมานวัฒนา และภรรยาชาวอังกฤษ
มิสซิสอีวา บิลด์ ภริ ยาเอกอัครราชฑูตออสเตรเลียประจาประเทศไทย และสถานฑูตแคนาดาประจา
ประเทศไทย และสถานฑูต แคนาดาได้ ก รุ ณ าให้ ทุน ส าหรั บ การจัด สัม มนาการวิ จัย ภาษามื อ ไทย
นอกจากนันได้
้ สมทบทุนเงินบริ จาคในการซ่อมแซมและตกแต่งสถานที่เป็ นที่ทางานใหม่ของศูนย์ฯ และ
โรงงานสาหรับสมาชิกมาฝึ กหัดงานและทาผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ (สิริญราไพ ประพันธุ์ทวี, 2558)
ใน พ.ศ. 2522 คณะกรรมการบริ หารงานของศูนย์ ฯ ซึ่งมีนายกาพล สุวรรณรัตเป็ นประธาน
ศูน ย์ ฯ ได้ รับ การสนับสนุน อย่า งเข้ ม แข็ ง จากนายชารลส์ ไรลี อาสาสมัครชาวอเมริ กัน ในการช่ว ย
ประชาสัมพันธ์ กิจการของศูนย์ ให้ บุคคลภายนอกทังเอกชนและองค์
้
การอื่นรู้ จกั และเข้ ามาช่วยเหลือ
นอกเหนือจากการช่วยเหลือในการดาเนินงานของศูนย์ฯ แล้ ว นายชารลส์ฯ ซึง่ ทุกคนเรี ยกชื่อเขาสันๆ
้ ว่า
มิสเตอร์ ชิป ได้ ติดต่อขอความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นานาชาติ IHAP (ไอแฮป) ให้
ช่วยขอเงินอุดหนุนจากยูเสด (USAID) เพื่อดาเนินโครงการช่วยเหลือคนหูหนวกจนเป็ นผลสาเร็ จ
โครงการนี ้มีกาหนด 18 เดือน เริ่ มตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2524 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2525 ทาง
ศูนย์ ฯ จึง ได้ เริ่ มดาเนิน กิ จกรรมโดยมี การประชาสัมพันธ์ มีการฝึ กอบรมอาชี พ การจัดหางาน และ
กิจกรรมการวิจยั ภาษามือไทย (กาพล สุวรรณรัต, 2555) กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้ องกับแนวคิดหลักของ
กลุ่ม เพื่อส่งเสริ มคนหูหนวกมีความสามารถช่วยเหลือตัวเองและพัฒนาตัวเองได้ ซึ่งในการพัฒนา
กิจกรรมถือว่ามีความก้ าวหน้ ากว่าแนวคิดของรัฐที่เน้ นการสงเคราะห์ให้ การเรี ยนขันพื
้ ้นฐาน อนุเคราะห์
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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คนหูหนวกให้ มีงานอาชีพตามแก่อตั ภาพ ได้ แก่ ฝึ กอบรมอาชีพ ฝึ กทางาน จัดหางานให้ ทาในที่ฝึกอบรม
และในสถานที่ประกอบการทัว่ ไป (มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2544) กิจกรรม
เชิงประจักษ์ จากการฝึ กอาชีพงานฝี มือมาส่งขายงานกาชาดเป็ นประจาทุกปี (สิริญราไพ ประพันธุ์ทวี,
2558) อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ประเภทของฝาก ของที่ระลึก เป็ นต้ น โดยงานเหล่านี ้มีการลงทุน
มีการส่งเสริมการขายผ่านกลไกตลาด และใช้ ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ผ่านมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก
ในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ เพราะเป็ น องค์ การที่ ได้ รับความร่ วมมื อ ร่ วมใจสนับสนุน และช่วยเหลือทัง้
วิชาการและการเงินจากบุคคล ถือเป็ นการสื่อสารกับสังคมว่ าถึงการอุดหนุนสินค้ าคนพิการของรัฐไทย
สาหรับรายได้ จากการขายงานศิลปหัตถกรรม จากหลักฐานเรื่ องเล่าทาให้ ทราบว่า “...ได้ช่วยกันบาบัด
ทุกข์ บารุงสุขแก่สมาชิ กตามควรแก่อตั ภาพ...” (กาพล สุวรรณรัต, 2555)
ความสาเร็ จของการขับเคลื่อนช่วงหลัง พ.ศ. 2522 เป็ นต้ นมา คือ การขยายองค์การช่วยคนหู
หนวกที่ดาเนินการกันเองจากกลุม่ ผู้นาที่เข้ มแข็ง พัฒนาอาชีพใหม่ๆ ด้ วยความสามารถเฉพาะทาง สร้ าง
รายได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดได้ มากกว่าศูนย์ฝึกอาชีพของรัฐไทยสงเคราะห์
ในการนี ้ โครงการช่วยเหลือคนหูหนวกจาก IHAP และ USAID ส่งผลสะเทือนถึงกลุ่มคนหู
หนวกทังในส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาคตามแนวคิดหลักคนหูหนวกมีความสามารถในอาชีพใหม่ตาม
บริ บทของเศรษฐกิจและสังคมช่วงทศวรรษ 2520 ส่วนใหญ่เป็ นประกอบอาชีพอิสระและรายได้ สงู เช่น
งานไม้ วาดภาพด้ วยสีน ้ามัน และวาดด้ วยเกรี ยง เขียนแบบ ทาซิลก์สกีน งานพิมพ์ ตัดเย็บเสื ้อผ้ า เสริ ม
สวย งานเซรามิก งารบรรจุหีบห่อ ทาเหล็กดัด ทาข้ าวโพดแผ่น เป็ นต้ น (สิริญราไพ ประพันธุ์ทวี, 2558)
ในการนี ้ ไพศาล เหลืองวรพันธ์ ได้ เล่าบรรยากาศการทาอาชีพอิสระ เปิ ดร้ านขายสินค้ าและร้ านอาหาร
ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ บริบทแวดล้ อมทางสังคมและการประกอบอาชีพของคนหูหนวกว่า
“...ผมได้เปิ ดร้านแผงลอยขายรู ปภาพศิ ลปะและสิ นค้นที ่เป็ นเหมื อนของฝากอื ่นๆ
อี กหลายอย่างให้แก่นกั ท่องเที ย่ ว ซึ่ งในขณะนัน้ จาได้ว่านักท่องเที ย่ วส่วนใหญ่จะเป็ นชาว
ยุโรป เช่น อิ ตาลี เยอรมัน สวี เดน เบลเยี ยม ฯลฯ ...การเปิ ดร้านของเราต้องติ ดต่อสีอ่ สาร
กับลูกค้าหลากหลายรู ปแบบ เราจึ งต้องอดทนเป็ นพิ เศษ... ผมมี เพือ่ นมากมายทัง้ ทีเ่ ป็ นคน
หูหนวกและคนปกติ จากทัว่ โลก โดยเฉพาะส่วนมากคนหูหนวกต่างประเทศแวะมาทีร่ ้านผม
บ่อยๆ อาจเพราะผมเป็ นคนหูหนวกและยังสามารถสื ่อสารภาษามื อกับพวกเขารู้ เรื ่ องอี ก
ด้วย อี กอย่างผมยังสามารถสื ่อสารภาษามื อได้ หลากหลายภาษา คนหูหนวกจากหลาย
ประเทศทีแ่ วะมาร้านอาหารผม บางคนไม่รู้จกั กัน ผมจึงถือโอกาสแนะนาให้พวกเขารู้จกั กัน
เสียเลย และบางคนก็กลายเป็ นเพือ่ นสนิ ทกัน...” (ไพศาล เหลืองวรพันธ์ และกาพล สุวรรณ
รัต, 2559)
ในการนี ้ ภาพสะท้ อน “ขบวนการทางสังคมของกลุ่มคนหูหนวก” ถือเป็ นกลุ่มที่พยายามสร้ าง
พลังต่อทางการเมืองเพื่อช่วยกันในลาดับแรก คือ มุ่งพัฒนาอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับปั จเจก
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ของสถาบันฝึ กอาชีพของคนหูหนวก เพื่อส่งเสริ มให้ คนหูหนวกมีโอกาสพัฒนาความสามารถในอาชีพ
ใหม่ตามบริบทของเศรษฐกิจและสังคมช่วงทศวรรษ 2520 ต่อมาพบว่าเกิดการก่อการขยายกิจกรรมของ
กลุม่ ที่จะเข้ าไปส่งเสริ มและพัฒนาคนหูหนวกในด้ านอื่นๆ ถึงขันรวมตั
้
วกันเป็ น “สมาคมคนหูหนวกแห่ง
ประเทศไทย” ใน พ.ศ. 2526 โดยมีนายไพศาล วงศ์ศิ-ริ พฒ
ั นกุล เป็ นนายกสมาคมคนแรก โดยมีสมาชิก
ในสมาคมจานวนมาก มุ่งร่ วมขับเคลื่อนงานด้ านคนพิการร่วมกับสภาคนพิ การทุกประเภทแห่งประเทศ
ไทย ส่งผลให้ ผ้ นู ากลุ่มคนหูหนวกได้ มาร่ วมมือกับผู้นาคนพิการหัวก้ าวหน้ ากลุ่มต่างๆ ของคนพิการทุก
ประเภทความพิการ โดยแรงขับเคลื่อนงานด้ านคนพิการไทยจากแนวคิดฐานสิทธินาไปสู่การจัดระบบ
สวัสดิการเพื่อให้ คนพิการสามารถใช้ ชีวิตที่เท่าเทียมกับคนในสังคมในฐานะพลเมืองของรัฐไทย
ปั จจัยการก่อตัวของขบวนการทางสังคมของกลุ่มคนพิการไทยเกิดจากได้ รวมตัวกันออกมา
เรี ยกร้ องสิทธิให้ คนพิการอื่นๆ ด้ วย การขับเคลื่อนนี ้เป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจน เริ่ มจาก พ.ศ. 2525 นาย
ณรงค์ ปฏิบตั ิสรกิจ ได้ เข้ าร่วมประชุมกับคนพิการทัว่ โลกที่ประเทศสิงคโปร์ ครัง้ นันนายก
้
าพล สุวรรณรัต
และนางม่านฟ้า สุวรรณรัต สองผู้นาคนหูหนวกก็เข้ าร่วมประชุมด้ วย ทาให้ เกิดแรงบันดาลใจและเชื่อว่า
คนพิการต้ องผนึกกาลังกันเท่านันจึ
้ งจะสามารถผลักดันให้ มีกฎหมายและการดูแลคนพิการที่ดีขึ ้นจากรัฐ
สิทธิคนพิการ จึงเป็ นสิทธิหรื ออานาจอันชอบธรรมที่คนพิการพึงมี พึงกระทาหรื อไม่กระทาบางอย่างตาม
หลักสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ในการนี ้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อให้ สิทธิของคนของหูหนวก
รั ฐ ควรจะกลับ ไปทบทวนในสิ่ ง ที่ ค นหูห นวกต้ อ งการเพิ่ ม มากขึน้ และรั ฐ ควรสนับ สนุน ให้ เ กิ ด สิท ธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้ จดั การศึกษาแก่ทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ไม่ว่าจะพิการหรื อไม่
พิการ บรรยากาศการรวมกลุม่ ตามคาบอกเล่าของรณยุทธ์ สุจริต กล่าวว่า
“...การได้มองเห็นสังคมกลุ่มเล็กๆ ต่างกระตื อรื อร้นให้ความช่วยเหลื อกันและกัน
มันเป็ นภาพที ่สวยงาม คนหูหนวกสมัยก่อนต่างทุ่มเทจิ ตใจเพือ่ หน้าที ่ของตนเองและคนหู
หนวกรุ่นต่อๆ ไป ตัวอย่างเช่น คุณกาพล สุวรรณรัต เพื ่อนสนิ ทของผม และคุณม่านฟ้า
ภรรยาของท่านซึ่ งเป็ นคนหูหนวกเช่นเดี ยวกัน คนหูหนวกสมัยก่อนส่วนใหญ่รักในศักดิ์ ศรี
ของตนไม่นอ้ ย มักจะทางานหนักเพือ่ ประโยชน์ ของส่วนรวม เนื อ่ งจากสังคมคนหูหนวกยัง
ขาดปัจจัยหลายอย่างอยู่มาก ผมคิ ดว่าคุณม่านฟ้าเองก็คิดเช่นเดียวกับผม เธอจึ งลงมื อทา
การวิ จัยเกี ่ยวกับภาษามื อไทยอย่างจริ งจัง แม้การวิ จัยจะเต็มไปด้วยอุปสรรค มี ทงั้ เสี ยง
วิ พากษ์ วิจารณ์ จากบุคคลต่างๆ ที ไ่ ม่เห็นด้วย และความไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ ของคนหู
หนวกด้วยกัน ...” (2559) รวมถึงสตรี หหู นวกอดีตนายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
ผู้ตอ่ สู้ชีวิตอย่างโชกโชนและเข้ มแข็ง
“...ทาอาชี พค้าขาย มี ลูกน้องเป็ นคนหูหนวกเยอะ มี ปัญหาก็มาปรึ กษา เรื ่ องเงิ น
เรื ่องครอบครัว ถูกทาร้าย... คนหูหนวกอืน่ ทีร่ ู้ก็มาขอให้ช่วย อยากมีงานทาด้วย คนหูหนวก
มีปัญหาทางคดีเยอะ ปัญหาครอบครัว ไม่มีคนช่วย...” (พนมวรรณ บุญเต็ม, 2560)
รายงานสรุปประมวลบทความ (Proceeding) งานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
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การรวมเป็ นสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเป็ นการเคลื่อนไหวเพื่อสร้ างอานาจนาต่อ
โครงสร้ างส่วนบนคือรัฐ เพื่อให้ รัฐกาหนดนโยบายในการจัดสรรทรัพยากรซึง่ เป็ นสิทธิพลเมืองให้ เกิดการ
กระจายอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม
6. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อให้ สิทธิของคนพิการเป็ นจริง
ในประเด็นนีเ้ พื่อวิเคราะห์ขบวนการทางสังคมของผู้นาและกลุ่มคนหูหนวกในการขับเคลื่อน
ยุท ธศาสตร์ เพื่ อให้ สิท ธิ ของคนพิ ก ารเป็ น จริ ง ของคนหูห นวก เสียงสะท้ อนจากคนหูห นวกถึ ง ความ
ต้ องการ
“...เนื อ่ งจากไม่ได้ยินเสี ยง ต้องอาศัยการคาดเดาในบางครั้ง ยิ่ งกับคนหูหนวกใน
ต่ า งจัง หวัด บางครั้ ง โอกาสทางการศึ ก ษานั้น ยัง เข้ า ไปไม่ ถึ ง บางคนด้อ ยโอกาสทาง
การศึกษา ไม่ได้เรี ยนรู้ภาษามื อ ยิ่ งเพิ่ มความยากลาบากในการดารงชี วิตกับพวกเขา ตอน
เป็ นเด็กผมมี เรื ่องชกต่อยกับเด็กคนอื น่ ๆ เยอะมาก เนือ่ งจากชอบมาล้อเลี ยนผมบ่อยๆ ผม
ก็ไม่ยอมให้ใครมาดูถูกเหมือนกัน ลองใครไม่มาเป็ นแบบผมบ้างก็คงไม่รู้หรอกว่าการติ ดอยู่
ในโลกไร้เสียงเป็ นอย่างไร พวกคุณโชคดีอยู่แล้ว ทาไมต้องมาล้อเลี ยนคนอื น่ ที ไ่ ม่ปกติ ดว้ ย
...” (ไพศาล เหลืองวรพันธ์ และกาพล สุวรรณรัต, 2559)
จากภาพสะท้ อนข้ างต้ นปั ญหาการสื่อสารเป็ นประเด็นใหญ่สดุ ของคนหูหนวกตังแต่
้ 60 กว่าปี ที่
แล้ วและยังคงเป็ นปั ญญาต่อเนื่ องถึงปั จจุบัน นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยได้ กล่าวถึง
ปั ญหานี ้ว่า
“...ตอนนี ้การศึกษาไม่ค่อยดี ครับ เพราะว่าเรื ่องระบบหูเนี ้ยยังไม่ดีต้องแก้นะครับ
ต้องใช้ 2 ภาษาครับ ภาษายัง ไม่ เข้ มแข็ ง ... 1 ภาษามื อครั บ 2 ภาษาไทยครับ ระบบ
การศึ ก ษามัน ไม่ มี เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ครู ว่ า จะต้อ งเก่ ง ภาษามื อ ไม่ มี ต รงนี ้น ะครับ แล้ว
โรงเรี ยนนะครับไม่มีเกณฑ์ การประเมิ นให้คนหูหนวกเก่งภาษาไทยครับไม่มีครับ ไม่มีการ
ประเมิ นทัง้ ครู ไม่มีการประเมิ นทัง้ นักเรี ยนครับ...” (วิทยุต บุนนาค, 2559) และโดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง คนหูห นวกในต่ า งจัง หวัด “...คนหู ห นวกในต่ า งจัง หวัด บางครั้ ง โอกาสทาง
การศึกษานัน้ ยังเข้าไปไม่ถึง บางคนด้อยโอกาสทางการศึกษา ไม่ได้เรี ยนรู้ภาษามื อ ยิ่ งเพิ่ ม
ความยากลาบากในการดารงชี วิตกับพวกเขา...” (กาพล สุวรรณรัต, 2560) ด้ านผู้นาสตรี หู
หนวกคนสาคัญเล่าว่า “... จบ ป.7 โรงเรี ยนสอนคนหูหนวกไม่เรี ยนต่อเพราะไม่เข้าใจ...
ลาออกไปรับจ้าง...” (พนมวรรณ บุญเต็ม, 2560)
อดีตนายกสมาคมคนหูหนวกคนล่าสุดผู้เคยร่วมในการพัฒนาภาษามือไทยเล่าว่า “...ภาษามื อ
ของคนหูหนวก ครู ในโรงเรี ยนไม่เห็นด้วย...” (อนุชา รัตนสินธ์, 2560) จากการสัมภาษณ์ผ้ คู ว่าหวอดใน
วงการศึกษาคนหูหนวกและแสวงหาข้ อมูลเชิงลึกของผู้เขียนพบว่าการพัฒนาภาษามือของคนหูหนวกไม่
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เป็ นที่ยอมรับจากครู ในโรงเรี ยน ถึงแม้ ว่าในยุคบุกเบิกนักการศึกษาพิเศษครู และผู้บริ หารมีความเข้ าใจ
คนหูหนวกและได้ ร่วมผลักดันอัตลักษณ์คนหูหนวก แต่รัฐส่วนกลางคือกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ยอมรับ
ต่อภาษามือของคนหูหนวก ซึง่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาคนหูหนวกถึงปั จจุบนั ถึงแม้ ว่าผลของ
การขับเคลื่อนในภาพรวมคือการมีกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทาให้ มี
การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการดาเนินกิจกรรมของคนหูหนวกมากขึ ้นอย่างเด่นชัด มีบริ การล่ามภาษามือ
การกู้ยื ม เงิ น ประกอบอาชี พ เป็ น ต้ น แต่ ใ นแง่ ป ฏิ บัติ นัน้ อดี ต นายกสมาคมคนหูห นวกฯ ให้ ข้ อ มูล
สอดคล้ องกันว่า “...สมาชิ กกูเ้ งิ นยาก หูหนวกต่างจังหวัดไม่มีความรู้ ไม่มีคนค้าประกัน... เงิ นกองทุนขอ
ยากต้องเขี ยนรายละเอียดเยอะ หูหนวกทาไม่เป็ น... บริ การสาหรับคนหูหนวกควรให้คนหูหนวกเป็ นคน
นา...” (พนมวรรณ บุญเต็ม, 2560) อีกท่านหนึ่งกล่าวว่า “...คนหูหนวกไม่เข้ามาช่วยสมาคมฯ เพราะ
เขี ยนโครงการไม่ได้ ขาดความมัน่ ใจ... เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารทางที วี รัฐพิ ธี ข่าว สาระบันเทิ ง ไม่รู้...
สมาคมคนตาบอด ร่ างกาย และออทิ สติ ก ได้งบประมาณมาก เต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่หูหนวกได้น้อย
มาก...” (อนุชา รัตนสินธ์ , 2560) เช่นเดียวกับผู้นาคนพิการผู้อยู่แวดวงการศึกษาให้ ความเห็นว่า “...
กลุ่มทีผ่ มสงสารมากก็คือกลุ่มคนหูหนวก” (ประหยัด ภูหนองโอง, 2560) โดยให้ เหตุผลเรื่ องปั ญหาการ
สื่อสารที่สง่ ผลต่อความรู้ของคนหูหนวก และการถูกคนพิการประเภทอื่นคิดแทนทาให้
ขบวนการทางสังคมของคนหูหนวกถึง แม้ ว่าจะไปด้ วยกันกับคนพิการทุกประเภทแต่ความเป็ น
จริ งแล้ ว คนหูหนวกยังเสียเปรี ยบอยู่มาก มองในมุมกลับสิ่งสาคัญของรัฐคือการออกแบบบริ การที่ควร
สอดคล้ องกับความต้ อ งการที่ แท้ จริ ง ของคนพิ การ ซึ่ง แต่ละประเภทหรื อ ระดับความพิ การมี ค วาม
ต้ องการจาเป็ นที่แตกต่างกัน
7. บทสรุ ป
หกสิบกว่าปี ของการจัดการศึกษาพิเศษขันพื
้ ้นฐานสาหรับคนหูหนวกของรัฐไทยควบคุมโดยรัฐ
ส่วนกลาง อยู่บนฐานเชิงสงเคราะห์และการมีอานาจเหนือคนหูหนวกในแง่ของเอกลักษณ์ ทางภาษา
ถึงแม้ วา่ รัฐได้ ขยายการศึกษาไปยังภูมิภาคทัว่ ประเทศถึง 21 แห่ง แต่เพราะคนหูหนวกไม่สามารถเรี ยนรู้
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพจึงไม่มีความรู้พอที่จะสร้ างวาทกรรมและอานาจต่อรองในฐานะพลเมืองผู้มีสิทธิ
อันชอบธรรม ยิ่งคนหูหนวกความรู้น้อยยิ่งขาดโอกาสในทุกมิติ เมื่อมีการรวมกลุม่ เป็ นสมาคมคนหูหนวก
แห่งประเทศไทยและร่ วมขับเคลื่อนงานร่ วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ถึงแม้ ว่า
สามารถขับเคลื่อนร่วมกันจนมีกฎหมายคนพิการและได้ สทิ ธิมากขึ ้นหลายประการแต่กลุม่ คนหูหนวกยัง
เสียเปรี ยบคนพิการกลุ่มอื่น ในขณะที่ปัญหาด้ านการศึกษาของคนหูหนวกยังไม่ได้ รับการแก้ ไขอย่าง
จริ งจัง จึงเป็ นความท้ าทายที่ควรพิจารณาในเชิงความสัมพันธ์ การเสริ มสร้ างพลั งอานาจ การส่งเสริ ม
สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ คนหูหนวกได้ แสดงบทบาทนาในการจัดการศึกษาสาหรับคนหูหนวก รวมถึง
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การทบทวนบทบาทของรัฐต่อการจัดการศึกษาให้ สอดคล้ องกับสิทธิและความต้ องการเฉพาะของแต่ละ
ประเภทหรื อระดับความพิการซึง่ แตกต่างกัน
8. กิตติกรรมประกาศ
บทความนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ เรื่ อง “การเมืองภาคพลเมืองของคนพิการในการทาให้
สิทธิเป็ นจริ ง” ผู้เขียนขอขอบคุณ ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร ที่กรุ ณารับเป็ นที่ปรึกษาในการศึกษาและ
เขี ย นบทความนี ้ ขอขอบคุณ ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ทุก ท่ า นที่ มี เ ป็ น ส่ว นส าคัญ ที่ สุด ที่ ท าให้ เ กิ ด การศึก ษาและ
บทความนี ไ้ ด้ ขอขอบคุณผู้ท รงคุณวุฒิที่กรุ ณาอ่า นและเสนอแนะต่อการปรั บปรุ ง บทความนี ้ และ
ขอขอบคุณวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลและกรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้ าภาพหลักในการจัดการสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติด้านคนพิการประจาปี 2560
ทุกท่านที่กล่าวมาเป็ นส่วนสาคัญยิ่งที่ทาให้ บทความมีความชัดเจนยิ่งขึ ้น ถึงแม้ ว่าในการเขียน
บทความนี ้ยังอยู่ระหว่างการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจึงทาให้ เนื ้อหาสาระยังไม่สมบูรณ์ แต่เชื่อแน่ว่าจะ
เป็ นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่จะต่อยอดแนวคิด หรื อเป็ นประเด็นถกเถียงอย่างสร้ างสรรค์เพื่อสิทธิที่เป็ นจริ ง
ของคนหูหนวกและคนพิการโดยรวมต่อไป
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การท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ : การสารวจการจัดกิจกรรมการท่ องเที่ยวสาหรับผู้พกิ ารและ
ผู้สูงอายุชุมชนวัดสาโรง อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ทินกฤตพัชร์ รุ่งเมือง1, ประพจน์ อยูส่ าํ ราญ2,
ปุญญาวีร์ อาราเม3, วรินทร์ กฤตยาเกียรณ4, นรินทร์ สังข์รักษา5
บทคัดย่ อ
การสํารวจการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสําหรับผู้พิการและผู้สงู อายุชมุ ชนวัดสําโรง อําเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม ตามกรอบแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ โดยนําเอากระบวนการจัดการความรู้
(Knowledge Management) มาใช้ ในการเล่าเรื่ อง( Story telling) ซึง่ กิจกรรมการท่องเที่ ยวสําหรับ
ผู้พิการและผู้สูงอายุชุมชนวัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า การจัดกิจกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วสํ า หรั บ ผู้พิ ก ารและผู้สูง อายุชุม ของชนวัด สํ า โรง อํ า เภอนครชัย ศรี จัง หวัด นครปฐม ได้
ดําเนินการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยใช้ ทนุ ทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนโดยวิ เคราะห์จดุ แข็ง
ของชุ ม พร้ อมทัง้ มี ผ้ ูนํ า เชิ ง สัญ ลัก ษณ์ (พระภิ ก ษุ ) และสร้ างความผู ก พัน ของคนในชุ ม ชนและ
นักท่องเที่ยวด้ วยการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสําหรับผู้พิการและผู้สงู อายุ ได้ ดําเนินการพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผู้สงู อายุและคนพิการโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดด้ านสิ่งแวดล้ อมและอาคาร ประกอบด้ วย
สถานที่จดรถ ทางลาด ห้ องนํ ้า และมีการวางแผนเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรที่ก้าวสูส่ งั คมผู้สงู อายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) และผู้พิการ
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Creative Tourism: A Survey of Management Activity Tourism for Disable and Elderly People
at Wat Samrong Community, Nakhon-Chai-Si District,
Nakhon Pathom Province, Thailand
Rungmuang T Author1, Yusamran P (Phrapalad) Author2,
Arame P Author3, Krityakiarana W Author3, Sungrugsa N Author4
ABSTRACT
The result of survey of management activity tourism for disabilities and elderly
people at Wat Samrong Community Nakhon-Chai-Si District, Nakhon Pathom Province,
showed that this activity had developed the tourism business by using the cultural fund for
community. The process of this activity came from the strength analysis of community and
the sign leader (monk) of community. These lead to the establishment of natural folk
museum by community and visitors.
The tourism activity for disabilities and elderly people also concerned and
developed the assistive technology for disabilities and elderly people. These tools were built
by concerning the environmental and building factors, such as, parking, slope, and toilet.
Moreover, this activity also planning for the aging society and disabilities persons in the
future.
Keywords: Creative Tourism, Tourism for Disable, Tourism for Elderly People
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1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ประชากรของประเทศไทยปี 2560 มีจํานวน 66.06 ล้ านคน เป็ นผู้สงู อายุมากถึง 18.89 ล้ าน
คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.59 ของประชากรทังหมด
้
ณ มกราคม 2560 (สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560) ซึง่ หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน ได้ เตรี ยมความพร้ อมกับสังคมผู้สงู อายุ
โดยสมบูรณ์ (Aged Society) เพื่อการส่งเสริ มกิจกรรมของผู้สูงอายุ โดยจากข้ อมูลของ United
Nations World Population Ageing พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงได้ แก่ เด็กและ
ผู้สงู อายุ จะมีจํานวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน และในปี 2560 จะเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทยที่มี
ประชากรเด็กน้ อยกว่าผู้สงู อายุ สถานการณ์นี ้เป็ นผลมาจากการลดภาวะเจริ ญพันธ์ อย่างรวดเร็ ว และ
การลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทําให้ จํานวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของ
ไทย เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ประเทศไทยจึงเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) (มูลนิธิ
พัฒนางานผู้สงู อายุ Foundation For Older Persons' Development, 2015)
ภาพที่ 1. Proportions of the Populations under Age 15 and 60 Years or Over: 2010 - 2040

ที่มา: Foundation For Older Persons' Development, 2015 สังคมผู้สงู อายุโดยสมบูรณ์ (Aged
Society)
นอกจากนี ้สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย ณ 31 มีนาคม 2560 คนพิการที่ได้ รับการออก
บัตรประจําตัวคนพิการจํานวน 1.75 ล้ านคน พบสาเหตุความพิการได้ แก่ ภาวะความเจ็บป่ วยและโรค
ต่าง ๆ ในภายหลัง (ความดันหิตสูง/หลอดเลือดหัวใจตีบ/ข้ อสันหลังอักเสบ/โรคติดเชือ้ /เบาหวาน/
ลมชัก) ร้ อยละ 31.82 ความพิการแต่กําเนิด ร้ อยละ 18.11 อุบตั ิเหตุ ร้ อยละ 13.95 พันธุกรรม ร้ อยละ
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13.95 มากกว่า 1 สาเหตุ ร้ อยละ 1.77 และแพทย์ ไม่ระบุสาเหตุความพิการ ร้ อยละ 33.95 (กรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2560) ซึง่ มีแนวโน้ มว่าประเทศไทยจะมีจํานวนผู้สงู อายุและคน
พิการเพิ่มขึ ้น กิจกรรมการท่องเที่ยว เป็ นหนึ่งในวิธีที่จะส่งเสริ มให้ ผ้ สู งู อายุและคนพิการมีสขุ ภาพจิตที่ดี และ
สามารถปรับตัวเข้ ากับสังคมได้ มากขึ ้น Nabin Paudyal (2017) กล่าวถึงประโยชน์ของการท่องเที่ยวว่า เป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ พบเจอกับคนท้ องถิ่ น ที่ ความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม รวมถึงเชื ้อชาติ ศาสนา สีผิว อาชีพการงาน ฐานะความเป็ นอยู่ นิสยั ใจคอ ทําให้ ยอมรับและเข้ าใจ
ถึงความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์มากยิ่งขึ ้น การท่องเที่ยวจึงทําให้ พบศักยภาพที่แท้ จริ ง และทําให้ เกิดเรี ยนรู้
และพัฒนาตนเอง กรมการท่องเที่ยวได้ กําหนดมาตรฐานการบริ การนักท่องเที่ยวกลุม่ คนพิการ ผู้สงู อายุ และ
ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และสตรี มีครรภ์ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการให้ บริ การให้ อยู่ในระดับที่มีคณ
ุ ภาพและอยู่ใน
ระดับมาตรฐาน โดยต้ องการให้ เป็ นมาตรการหนึง่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของประเทศ
ไทย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและผู้สงู อายุเป็ นกลุม่ นักท่องเที่ยวที่มีความจําเป็ นต้ องการการจัด
สภาพแวดล้ อมด้ านอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการสาธารณะต่างๆ (กรมการท่องเที่ยว, 2555)
รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี ้ส่วนใหญ่เป็ นการท่องเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน
และการเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีลกั ษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้ างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ มี
ความโดดเด่น เพื่อความเพลิดเพลินได้ ความรู้ ดูผลงานสร้ างสรรค์ และภูมิปัญญาพื ้นบ้ าน มีความเข้ าใจใน
วัฒนธรรมท้ องถิ่นบนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม และ
คุณค่าของสภาพแวดล้ อม โดยประชาชนในท้ องถิ่นมีสว่ นร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวประเภท
อื่ น ๆ เนื่ อ งจากวัฒ นธรรมเป็ นมรดกของสัง คม มี ทั ง้ ส่ ว นจั บ ต้ อ งได้ แ ละจั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ เช่ น ศิ ล ปะ
ขนบธรรมเนียมประเพณี รูปแบบการดํารงชีวิต การแต่งกาย เครื่ องมือเครื่ องใช้ อาหารการกิน งานเทศกาล
ประเพณี เป็ นต้ น นอกจากนี ้ วัฒนธรรมยังเป็ นการสัง่ สมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และภูมิ
ปั ญญาทังหมดที
้
่ได้ ช่วยให้ มนุษย์ในสังคมนันๆ
้ อยู่รอด และเจริ ญสืบต่อได้ และเป็ นอยู่มาจนถึงปั จจุบนั
และสามารถเจริญงอกงามต่อไปได้
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มสุขภาพ ทังด้
้ านร่างกาย จิตใจ สังคม และส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
โดยใช้ ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็ นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์ จึงสํารวจการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสําหรับผู้พิการและผู้สงู อายุชมุ ชนวัดสําโรง อําเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสํารวจการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสําหรับผู้พิการและผู้สงู อายุชมุ ชนวัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
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3. นิยามศัพท์
การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ หมายถึง กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity) ที่นกั ท่องเที่ยวได้ มี
ส่วนร่ วมกับชุมชน นักท่องเที่ยวได้ เรี ยนรู้ และมีกิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้ องถิ่นแก่นกั ท่องเที่ยว
ผู้พิการ หมายถึง บุคคลที่มีข้อจํากัดในการปฏิบตั ิกิจกรรมในชีวิตประจําวันและการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน สังคม อาทิเช่น ความบกพร่องทางการเห็น การได้ ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร
ผู้สงู อายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไป
4. วิธีการวิจัย
การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ : การสํารวจการจัดกิจกรรมการท่องเที่ ยวสําหรั บผู้พิการและ
ผู้สงู อายุชมุ ชนวัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็ นการวิจยั เชิงประวัติศาสตร์ (Historical
Research) เพื่อการศึกษาพัฒนาการ (Developmental Studies) และการเปลี่ยนแปลงของการจัด
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วสํ า หรั บ ผู้พิ ก ารและผู้สูง อายุชุม ชน โดยนํ า เอากระบวนการจัด การความรู้
(Knowledge Management) มาใช้ ในการเล่าเรื่ อง( Story telling) มีขนตอนการดํ
ั้
าเนินการศึกษาดังนี ้
1: การศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ เรื่ องเล่าชุมชนวัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม และการจัดการองค์ความรู้ เป็ นระยะการศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ชุมชน โดยกระบวนการการสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์และการจัดสนทนากกลุม่ (Interview
& Focus Group) เครื่ องมือการวิจยั แบบบันทึกการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุม
ประชากร ได้ แก่ กลุ่มผู้ร้ ู (Key-Informant) กลุ่มผู้ปฏิบตั ิ (Casual Informant) และกลุ่มผู้เกี่ยวข้ อง
ทัว่ ไป (General Informant) ในชุมชน
2: การศึกษาพัฒนาการ (Developmental Studies) และการเปลี่ยนแปลงของการจัดกิจกรรม
การท่ อ งเที่ ย วสํ า หรั บ ผู้พิ ก ารและผู้สูง อายุชุ ม ชน โดยกระบวนการจัด การความรู้ ( Knowledge
Management) มาใช้ ในการเล่าเรื่ อง( Story telling) เครื่ องมือการวิจัย แบบบันทึกการเล่าเรื่ อง
ประชากร ได้ แก่ กลุ่มผู้ร้ ู (Key-Informant) กลุ่มผู้ปฏิบตั ิ (Casual Informant) และกลุ่มผู้เกี่ยวข้ อง
ทัว่ ไป (General Informant) ในชุมชน
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5. ผลการวิจัย
1. จากการศึกษาภูมิหลังทางประวัตศิ าสตร์ เรื่องเล่ าชุมชนวัดสาโรง อาเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม และการจัดการองค์ ความรู้ เป็ นระยะการศึก ษาภูมิห ลั ง ทางประวั ติศ าสตร์ และ
วัฒนธรรมชุมชน พบว่ า ชุมชนวัดสําโรง ตังอยู
้ ่ที่ตําบลวัดสําโรง อําเภนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
นําเสนอประวัติศาสตร์ ของชุมชนผ่านการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดสําโรง บริ บทพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน
วัดสําโรง จําแนกได้ ดงั นี ้
1.1 บริบท
เกิดจากโครงการสัมมนาทางวิชาการ ถวายความรู้ แก่พระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม เรื่ อง
การจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์วดั โรงเรี ยน และชุมชน ซึ่งจัดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ เมื่อ
พ.ศ. 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ความรู้เรื่ องของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และชี ้ให้ เห็นถึ งความสําคัญใน
การจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมทังจั
้ ดตังชมรมเพื
้
่อนพิพิธภัณฑ์แห่งนครปฐม
1.2 สภาพการณ์
ชาว ตําบลวัดสําโรง และตําบลใกล้ เคียงร่ วมกันบริ จาค อุปกรณ์ เครื่ องมือ อันเป็ นของใช้
พื ้นบ้ านไทยในอดีต อันเป็ นวัฒนธรรมทางวัตถุ ที่สะท้ อนภาพวิถีชีวิต ของบรรพบุรุ ษในอดีต ที่ริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ประดิษฐ์ เครื่ องมืออุปกรณ์ในการดํารงชีวิต องค์ประกอบเหล่านี ้มีสว่ นในการสร้ างสรรค์และ
สืบทอดวัฒนธรรมให้ แก่ชุมชนของตนจึงมีความจํ าเป็ นที่ จะต้ องมีการจัดเก็ บเพื่อการศึกษา สร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็ นมาของตน
1.3 การดาเนินงาน
บริ หารงานโดย พระครู สิริปญ
ุ ญาภิวฒ
ั น์ เจ้ าอาวาสวัดสําโรง ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์โดย
ตําแหน่ง และมอบหมายให้ พระปลัดประพจน์ สุปภาโต ซึ่งเป็ นเลขานุการ เป็ นผู้รับผิดชอบงานด้ าน
พิพิธภัณฑ์ โดยไม่มีคณะกรรมการที่แต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการ ทุกๆ คนในชุมชนจะมีส่วนในการดูแล
รักษาร่วมกันกับพระสงฆ์วดั สําโรง และหากมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพิพิธภัณฑ์
1.4 ส่ วนประกอบของพิพธิ ภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดสําโรงใช้ พื ้นที่บริ เวณใต้ ถนุ ศาลาการเปรี ยญเป็ นที่ตงจั
ั ้ ดแสดงวัตถุโดย
จัดแบ่งพื ้นที่ด้วยผนังไม้ ไผ่ขดั แตะแบบง่ายๆ
ส่วนที่ 1 แสดงครัวโบราณ จัดแสดงอุปกรณ์ในการ หุงต้ ม สะท้ อนให้ เห็นถึงการจัดครัวไทย
ในอดีต อันประกอบด้ วย เตาดินเผา หม้ อ ดิน ประเภท ต่างๆ เช่น หม้ อหูกระทะ หม้ อต้ ม กาดินเผา
และยัง ประกอบด้ วยเครื่ อง ใช้ ในครัว เช่น ตะกร้ าล้ างปลา อ่างนวดแป้ง กระต่ายขูดมะพร้ าว กระบวย
โอ่งนํ ้า
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ส่วนที่ 2 แสดงหัตถกรรมพื ้นบ้ าน เป็ นห้ องจัดแสดงเครื่ องจักสาน อันเป็ นภูมิปัญญา ท้ องถิ่น
ในการ แปรรูปไม้ ไผ่และ หวายเป็ นเครื่ องมือใช้ สอย เช่น สาแหรก ตะกร้ ากระบุง กระจาด กระด้ ง สนับ
โรย ปุง้ กี๋
ส่วนที่ 3 แสดงอุปกรณ์ ตวงข้ าว เป็ นอุปกรณ์ ชัง่ ตวง วัด ในการตวงข้ าวเปลือกแบบเก่าที่
บรรพบุรุษเคยใช้ ในอดีต ประกอบด้ วย กระบุงปากบาน กระบุงโกย กระบุงตวง โป๊ ยซัด ถังตวงข้ าว
(ไม้ ) (เหล็ก) กระทาชักข้ าว กระด้ งบดข้ าว ไม้ บดข้ าว
ส่วนที่ 4 แสดงเครื่ องมือการทํานา ในอดีตใช้ แรงงานจากสัตว์ คือ วัว ควาย เป็ นแรงงานหลัก
เครื่ องมือในการทํานาที่ จัดแสดงประกอบด้ วย โกรกคล้ องคอควายสําหรับ ลากไถ แอก คราด ไถ ไม้
คานหาบข้ าวไม้ คานหลาว คันฉายส่งฟาง ไม้ สงฟาง งอบ เคียวเกี่ยวข้ าว
ส่วนที่ 5 แสดงเครื่ องมือจับสัตว์นํ ้า เป็ นบริ เวณที่จดั แสดงภูมิปัญญาท้ องถิ่น ในการ กินอยู่
อย่างไทย หาผักหาปลา พออยู่พอกิน ประกอบด้ วยเครื่ องมือดักสัตว์ เช่น คันหลุบ ด้ วงดักหนู แร้ ว กับ
ดักต่างๆและอุปกรณ์จบั สัตว์นํ ้า เช่น ชนาง ลอบยีน ลอบนอน ข้ อง เบ็ด อวน ฉมวก สุม่ สวก
ส่วนที่ 6 แสดง เครื่ องใช้ เบ็ดเตล็ด เครื่ องใช้ เบ็ดเตล็ดจัดแสดงเป็ นตู้แสดง 3 ชันบริ
้ เวณ ตู้ที่ 1
ตังแสดง
้
เชี่ยนหมากทองเหลือง ตะเกียงลาน นมนาง กลอนประตู แว่นโรย ขนมจีน เป็ นต้ น ชันล่
้ าง จัด
แสดง เครื่ องมือช่างไม้ จําพวก กบบุก กบชักร่อง กบผิว กบบังใบ เลื่อยอก เลื่อยลันดา อีกด้ านหนึ่ง จัด
แสดง เครื่ องทองเหลือง จําพวก ถาดทองเหลือง หม้ อทองเหลือง เป็ นต้ น ตู้ที่ 2 จัดแสดง ตราชัง่ (กิโล
คัน) ลูกคิด และของเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ส่วนรอบ ตังแสดง
้
ไห กระถางเคลือบ ประเภทต่างๆ
ภาพที่ 2. การจัดแสดงพิพธิ ภัณฑ์ พนื ้ บ้ านวัดสาโรง

ที่มา: เอกสารแนะนําพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดสําโรง
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อาคาร จัดแสดง อาชีพชาวนา เป็ นอาคารโถงซึง่ เดิมเป็ นโรงอาหารโรงเรี ยนวัดสําโรง และไม่ได้
ใช้ งานอยู่สภาพชํารุ ด วัดสําโรงจึงได้ ซ่อมแซม ทาสี ปรับพืน้ ใหม่ และนํามาเป็ นอาคารจัดแสดงถึง
อุปกรณ์เครื่ องมือในการทํานา เช่น อุปกรณ์ในการวิดนํ ้า อุปกรณ์ ในการไถหว่าน อุปกรณ์ในการ ตก
กล้ า อุปกรณ์ ในการเกี่ยวข้ าว นวดข้ าว อุปกรณ์ที่จดั ตัง้ แสดงไว้ เช่น ระหัดชกมวย ระหัดเครื่ องยนต์
แป้นตอกกล้ า ไม้ หาบกล้ า เครื่ องฝั ดข้ าว สีข้าว ครกตําข้ าว ฯลฯ และเป็ นที่จดั แสดงเรื อประเภทต่าง
เช่น เรื อบด เรื อเพรี ยว เรื อแปะ เรื อมาด เรื อจ้ าง บริ เวณนิทรรศการ จัดแสดงเรื่ องราวอันเกี่ยวกับความ
เป็ นมาของพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน และจัดแสดงสาระความรู้อื่นๆ เป็ นนิทรรศการหมุนเวียนอันเกี่ยวข้ องกับ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นนอกจากการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์แล้ วยังมีการแสดงความเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้ เคียงตามภาพที่ 3
ภาพที่ 3. แผนที่การเดินทางชุมชนวัดสาโรง ตาบลวัดสาโรง อาเภนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่มา : เอกสารแนะนําพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดสําโรง
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2: จากการศึกษาพัฒนาการ (Developmental Studies) และการเปลี่ยนแปลงของการจัด
กิจ กรรมการท่ อ งเที่ย วส าหรั บผู้ พิก ารและผู้ สู ง อายุ ชุ ม ชน พบว่า ชุม ชนพัฒ นากิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยวด้ วยการนําเสนอประวัติศาสตร์ ของชุมชนผ่านการการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดสําโรง มี
การวางแผนร่ วมกันในชุมชนและใช้ ระยะเวลาพัฒนาสู่การเป็ นแหล่องเที่ยว 18 ปี ผ่านกระบวนการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและวัด เป็ นสถานที่ จัด แสดงเพื่ อ การเข้ า ถึ งได้ ง่ า ยของคนในชุ ม ชน และใช้
งบประมาณอย่างประหยัดแต่เป็ นการเหนี่ยวนําจิตวิญญานของคนในชุมชนรู้ จกั ชุมชนตัวเองมากขึ ้น
ซึ่งมีการถ่ายทอดให้ เกิดการเรี ยนรู้ จากโรงเรี ยน สถานศึกษาในชุมชนและนอกชุมชน จึงมีบทบาทที่
สําคัญดังนี ้
2.1 บทบาทของพิพิธภัณฑ์ ในด้ านการศึกษา กระบวนการเรี ยนรู้ การถ่ายทอดความรู้
การฝึ กฝนอบรม กิจกรรมในรู ปแบบต่างๆ เช่น การบอกเล่าบทเรี ยนจากวัตถุจดั แสดงของพิพิธภัณฑ์
ทังสามแห่
้
งมีเหมือนกันในด้ าน อุปกรณ์อาชีพทํานา การหุงข้ าว การหาผักหาปลา เป็ นต้ น เพื่อให้ เกิด
การเรี ยนรู้ แบบสื่อสารสองทาง เป็ นการปลูกฝั งความรู้ ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้ อ งถิ่ น ค่า นิ ย มของท้ อ งถิ่ น และนํ า มาประยุก ต์ ใ ช้ กับ ชี วิ ตประจํ าวัน เช่น ด้ า นเกษตรกรรม ด้ า น
ศิลปกรรม ด้ านจิตรกรรม ด้ านประติมากรรม ด้ านหัตถกรรม และด้ านนาฏศิลป์
2.2 บทบาทของพิพธิ ภัณฑ์ ในด้ านสังคม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื ้น บ้ า น วั ด สํ า โ ร ง เ ป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่ดําเนินการโดยวัด ซึง่ เป็ นศูนย์รวมในการร่ วมกิจกรรมของทุกภาคส่วนในชุมชน และหาก
พิพิธภัณฑ์มีความต้ องการรับบริ จาคทรัพย์หรื อสิ่งของเพื่อทํากิจกรรมคนในชุมชนมักมีความยินดีใน
การร่วมบริจาคในกิจกรรมนันๆ
้
2.3 บทบาทของพิพิธภัณฑ์ ในด้ านศาสนาและวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดสําโรง
ได้ จัดการอนุรัก ษ์ ก ารละเล่น ท้ องถิ่ น ของชุมชน คือ การเล่น ว่าว และนํ าภูมิปัญญาในเรื่ องว่าวมา
ประยุก ต์ ใ นการเรี ย นได้ ทุ ก สาระการเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย น ประเพณี ก ารทํ า บุ ญ ในวัน สํ า คัญ ทาง
พระพุทธศาสนา ซึง่ เป็ นประเพณีสําคัญของชุมชน ที่ถือเป็ นขนบธรรมเนียมของคนในชุมชน
2.4 บทบาทของพิพิธภัณฑ์ ในด้ านเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดสําโรง มีการรวมกลุ่ม
เยาวชนเพื่อทํากิจกรรมต่างๆ เช่น ว่าวไทย ผ้ าบาติก เครื่ องปั น้ ดินเผา รวมถึงการอบรมการประกอบ
อาหารและจําหน่ายอาหารในเทศกาลต่างๆของชุมชน รวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน เช่น ผ้ าบา
ติก หัตกรรม ของที่ระลึก มาจําหน่ายให้ กบั ท่องเที่ยว และนักศึกษาที่มาดูงานเป็ นรายได้ พิเศษให้ กบั คน
ในชุมชน รวมถึงการจําหน่ายอาหารและสินค้ าอื่นๆ ของร้ านค้ าในชุมชน
2.5 บทบาทของพิพิธภัณฑ์ ในด้ านส่ งเสริ มการท่ องเที่ยว นับตังแต่
้ พ.ศ. 2542 เป็ นต้ น
มาพิพิธภัณฑ์ พื ้นบ้ านวัดสําโรง ได้ ดําเนินการพัฒนาปรับปรุ งองค์ประกอบด้ านศักยภาพพิพิธภัณฑ์
พื ้นบ้ าน เพื่อดึงดูดใจด้ านการท่องเที่ยวเพื่อให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงสร้ างสรรค์ ได้ แก่
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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2.5.1 คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้ วย 1) ความเป็ นเอกลักษณ์ ด้า นวิถี
ชีวิต ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ ในการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ 2) ความต่อเนื่องของการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี เช่น การจัดประเพณี การทําบุญตักบาตร ประเพณีตรุ ษสงกรานต์ ประเพณีลอย
กระทง วัฒนธรรมการละเล่นของเด็กไทย เป็ น ต้ น 3) ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม ผ่านสื่อ
นิท รรศการ งานจัก สานและประดิษ ฐ์ จากภูมิปัญญาท้ องถิ่ น 4) ความสามารถในการสืบทอดภูมิ
ปั ญ ญาและถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการนํ า เอาวัส ดุที่ มี อ ยู่ใ นท้ อ งถิ่ น มาพัฒ นา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ในงานหั ต ถกรรม หรื อ นํ า มาใช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สูง สุด 5) รั ก ษาความเป็ นมาทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีที่สืบค้ นและถ่ายทอดเรื่ องราวต่างๆ 6) ความเข้ มแข็งในการรักษา
เอกลักษณ์การนําเสนอและกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ของพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน
2.5.2 ศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้ วย 1)
การเข้ าถึงพิพิธภัณฑ์และชุมชนด้ วยความสะดวก 2) มีการจัด ระบบการรักษาความปลอดภัยสําหรับผู้
ที่มาท่องเที่ยว 3) ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว 4) มีการพัฒนาศักยภาพในการรองรับ
ด้ านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาสิง่ อํานวยความสะดวกขันพื
้ ้นฐานสําหรับนักท่องเที่ยวปกติ ผู้สงู อายุ
และผู้พิการ
2.5.3 การจั ด การด้ านการท่ อ งเที่ ย ว 1) การจั ด การด้ านการบริ ก ารและ
สาธารณูป โภคแก่ นัก ท่ อ งเที่ ย ว 2) การจัด การด้ า นกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว ชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ พื น้ บ้ า น
นมัสการพระบรมสารี ริกธาตุ ไหว้ พระขอพรปิ ดทองพระพุทธรู ป โรงเจ นาบัว สวนส้ มโอ นาข้ าวและ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอื่นๆ 3) การจัดการด้ านการให้ ค วามรู้ และการสร้ างจิตสํานึกรักท้ องถิ่น 4)
ชุมชนท้ องถิ่นมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 5) ชุมชนมีรายได้ จากการท่องเที่ยว
2.5.4. จัดกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อให้ ชมุ ชนมีจิตสํานึกและได้ แสดงออกถึง
ความรับผิดชอบ มีส่วนร่ วมในการสร้ างสรรค์สงั คมถิ่นกําเนิดของตนเอง ด้ วยความรักความสามัคคี
ความเข้ าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีความรักความเข้ าใจ เคารพในความคิดเห็น
ของกันและกัน มีความเอื ้อเฟื อ้ เป็ นสังคมเครื อญาติ และมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเห็น
คุณค่าและประโยชน์ในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยมี
กิจกรรมการไหว้ พระรับศีล สวดมนต์ นัง่ สมาธิ โดยมีผ้ สู งู อายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ มาร่วมกิจกรรมทุกวัน
2.5.5 พัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดแปลงเกษตร
ปลูกผัก เลี ้ยงปลา เลี ้ยงสัตว์ จัดอบรมและสาธิ ตให้ นัก ท่องเที่ยวได้ มีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมกับ
ชุมชนมากที่สดุ
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ภาพที่ 4. การเล่ าเรื่อง (Story telling)

ภาพที่ 5. การเล่ าเรื่อง( Story telling) จากผู้สูงอายุและผู้พกิ ารทางสายตา
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ภาพที่ 6. การปรับปรุ งสิ่งอานวยความสะดวกผู้สูงอายุและผู้พกิ าร

6. อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสําหรับผู้พิการและผู้สงู อายุชมุ ของชนวัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ได้ ดําเนินการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยใช้ ทนุ ทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
โดยวิเคราะห์จดุ แข็งของชุมพร้ อมทังมี
้ ผ้ นู ําเชิงสัญลักษณ์ (พระภิก ษุ) และสร้ างความผูกพันของคนใน
ชุมชนและนักท่องเที่ยวด้ วยการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน ซึง่ สอดคล้ องกับ กระทรวงวัฒนธรรม (2554)
ได้ ให้ ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้ โครงการวัฒนธรรมสรรค์สร้ าง สู่เศรษฐกิจ
สร้ างสรรค์ว่าเป็ นการศึกษาหาความรู้ ในพื ้นที่หรื อบริ เวณที่มีคณ
ุ ลักษณะที่สําคัญทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่ องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผา่ นทางประวัติศาสตร์ อนั เป็ น
ผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้ คณ
ุ ค่าของสังคม โดยสถาปั ตยกกรมที่มีคณ
ุ ค่าหรื อ
สภาพแวดล้ อมอย่างธรรมชาติ ที่สามารถแสดงออกให้ เห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได้ รับจาก
ธรรมชาติ สามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็ นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้ เป็ นอย่างดี ไม่
ว่าจะเป็ นสภาพทางเศรษฐกิ จ สังคม หรื อขนบธรรมเนี ยมประเพณี และได้ แบ่งประเภทของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้ ดงั นี ้
1. มรดกโลก หมายถึง สิ่งที่บ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติหรื อธรรมชาติสร้ าง
ขึ ้นมา ควรแก่การอนุรักษ์ ปกป้องให้ ตกทอดไปยังชนรุ่ นหลังและเป็ นสิ่งที่ทุกคนในโลกปั จจุบนั นีเ้ ป็ น
เจ้ าของร่วมกัน แบ่งออกเป็ น
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1.1 มรดกแห่งความทรงจําของโลก
1.2 มรดกโลกทางวัฒนธรรม
1.3 มรดกโลกทางธรรมชาติ
2. อุทยานประวัติศาสตร์ หมายถึง บริ เวณที่มีหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร์ สมัย
ใดสมัยหนึ่งของประเทศ หลักฐานและความสําคัญดังกล่าวอาจเป็ นทางวัฒนธรรม การเมือง และ
สังคมวิทยา
3. พิพิธภัณฑ์ คือ หน่วยงานที่ไม่หวังผลกําไร เป็ นสถาบันที่ถาวรในการรวบรวม สงวน
รักษา ศึกษาวิจยั สื่อสาร และจัดแสดงนิทรรศการ ให้ บริ การแก่สงั คมเพื่อการพัฒนา โดยมีความมุ่ง
หมายเพื่อการค้ นคว้ าการศึกษา และความเพลิดเพลิน โดยแสดงหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์และ
สภาพแวดล้ อม สิ่งซึ่งสงวนรั กษาและจัดแสดงนัน้ ไม่ใช่เป็ น เพียงวัตถุ แต่ได้ รวมถึงสิ่ งที่ มีชีวิตด้ วย
โดยรวมไปถึง สวนสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน สถานที่สงวนสัตว์นํ ้า และสถานที่อนั จัดเป็ นเขต
สงวนอื่นๆ รวมทังโบราณสถานและแหล่
้
งอนุสรณ์สถาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ และท้ องฟ้าจําลอง
4. แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ม นุษ ย์ ส ร้ างขึ น้ เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ต รงกับ ข้ า มกับ แหล่ ง
ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ เมืองขนาดใหญ่ ๆ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เข้ าไปเที่ยวชม
สิ่ง ก่อสร้ างและสถาปั ตยกรรม ทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน สถานที่ ที่รัฐบาลก่อสร้ างขึน้ เช่น
พระราชวัง หรื อ อาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็ นมาที่สําคัญ
5. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เกิดจากสภาพแวดล้ อมตามธรรมชาติ ประกอบด้ วย
สภาพภูมิอากาศ (Climate) ทิวทัศน์ที่สวยงาม (Scenery) และสัตว์ป่า (Wildlife) นับได้ ว่าเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ประสบความสําเร็จในการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ มากที่สดุ แต่แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวเหล่านี ้
จะต้ องได้ รั บ การดู แ ลและบํ า รุ ง รั ก ษาเป็ นอย่ า งดี จ ากทุ ก ๆ ฝ่ าย เนื่ อ งจาก นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจทําลายความสวยงามอันทรงคุณค่าเหล่านี ้ลงได้
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสําหรับผู้พิการและผู้สงู อายุชมุ ของชนวัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ได้ ดําเนินการพัฒนาสิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับผู้สงู อายุและคนพิการโดยคํานึงถึง
ข้ อกําหนดด้ านสิ่งแวดล้ อมและอาคาร ประกอบด้ วย สถานที่จดรถ ทางลาด ห้ องนํ ้า ซึง่ สอดคล้ องกับ
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2555) ได้ มีข้อกํ าหนดด้ านสิ่งแวดล้ อม อาคาร
สถานที่ซงึ่ ประกอบด้ วย สถานที่จอดรถต้ องมีที่จอดรถ ทางลาด ห้ องน้ า/ห้ องส้ วม
7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สํ า นัก งานกองทุน สนับ สนุน การสร้ างเสริ ม สุข ภาพ (สสส.) ที่ ใ ห้ ทุน สนับ สนุน
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บทบาทองค์ กรเพื่อคนพิการในการส่ งเสริมอาชีพคนพิการในอนุภมู ิภาคลุ่มแม่ นา้ โขง
ฐิ ติรัตน์ วิชยั ดิษฐ1*
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้ องการศึกษาบทบาทขององค์กร
เพื่อคนพิการในการส่งเสริ มอาชีพคนพิการในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง ได้ แก่ ประเทศลาว ประเทศพม่า
ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย โดยสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หารองค์กรคนพิการและคน
พิการที่ได้ รับการส่งเสริ มอาชีพจํานวนทังสิ
้ ้น 20 ราย ซึง่ ภายในบทความชิ ้นนี ้จะนําเสนอกระบวนการ
จัดการและปั ญหาอุปสรรคในการส่งเสริ มอาชีพคนพิการของประเทศต่างๆดังกล่าวข้ างต้ น โดยนํามา
เปรี ยบเทียบจุดต่างและจุดที่คล้ ายคลึงกัน มุ่งหวังเพื่อนํามาใช้ พฒ
ั นาต่อยอดให้ แก่คนพิการทัว่ ไปใน
อนาคต
ผลการวิจยั พบว่า บริ บททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในแต่ละประเทศมีลกั ษณะใกล้ เคียงกันในเรื่ องของสภาพแวดล้ อม
ยกเว้ น ประเทศเวี ย ดนามและประเทศไทยที่ อ งค์ ก รเพื่ อ คนพิ ก ารได้ รั บ การสนับ สนุน จากภาค รั ฐ
โดยเฉพาะประเทศไทยพบว่าเป็ นองค์กรเพื่อคนพิการที่มีความเข้ มแข็งและเป็ นตัวอย่างที่ดีของทัง5
้
ประเทศ กระบวนการส่งเสริ มอาชีพคนพิการเน้ นการพัฒนาศักยภาพให้ คนพิการพึ่งพาตนเอง ปั ญหา
และอุปสรรคพบว่าภาคสังคมยังไม่ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐจึงส่งผลให้ คนพิการไม่ได้ รับ การจ้ าง
งาน
ข้ อเสนอแนะ องค์กรเพื่อคนพิการควรเป็ นการทํางานแบบไตรภาคี ประกอบด้ วย ภาครัฐ ภาค
สัง คม และองค์ ก รเพื่ อ คนพิ ก ารและคนพิ การ โดยภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ คนพิ ก ารควรเป็ น ไปตาม
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิคนพิการ ภาคสังคมควรให้ ความร่วมมือและปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐ และคน
พิการควรสนับสนุนความสามารถของคนพิการซึง่ กันและกัน เพื่อนําไปสูก่ ารสร้ างองค์กรเพื่อคนพิการ
ให้ เข้ มแข็งและเป็ นกลไกการดูแลคนพิการอย่างยัง่ ยืนต่อไป
คําสําคัญ : องค์กรเพื่อคนพิการ , คนพิการ , การส่งเสริมอาชีพคนพิการ
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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
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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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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การทํางานมีความสําคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็ นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ ว่าการทํางานเป็ นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตที่ปฏิบตั ิมากกว่ากิจกรรมใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมอุตสาหกรรม คาดกันว่ามนุษย์ได้ ใช้
เวลาถึงหนึง่ ในสามของชีวิตเป็ นอย่างน้ อยอยูใ่ นโรงงานหรื อสํานักงาน และยังเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ นี ้
มนุษ ย์ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ เ วลาของชี วิ ต เกี่ ย วข้ อ งกับ การทํ า งานเพิ่ ม ขึน้ ไปอี ก การทํ า งานเป็ น สิ่ง ที่ ใ ห้
ประสบการณ์ ที่มีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์ เพราะเป็ นโอกาสที่ทําให้ เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ใช้
แรงงานกับบุคคลอื่น ๆ กับสถานที่ กับขันตอนและเรื
้
่ องราวต่างๆ ตลอดจนความคิดเห็นทังหลายจาก
้
ผู้เ กี่ ย วข้ อ ง ดัง นัน้ การทํ า งานจึ ง เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ แ สดงออกถึ ง เชาว์ ปั ญ ญา ความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้ างสรรค์ อันจะนํามาซึ่งเกียรติภมู ิและความพึงพอใจในชีวิต 2 อย่างไรก็ตามในเรื่ องของการทํางาน
มิได้ เป็ นเพียงการแสดงออกถึงความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ อันจะนํามาซึง่ เกียรติภมู ิและความพึงพอใจใน
ชีวิตของคนทัว่ ไปเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นความต้ องการของคนทุกพื ้นที่ และทุกกลุม่ รวมถึงคนพิการด้ วย
เป็ นที่ยอมรับในวงกว้ างว่าคนพิการส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และถูกผลักให้ เป็ นคนชายขอบ
จากสังคมหลัก จึงต้ องเผชิญกับข้ อจํากัดในการเข้ าถึ งสิทธิ พืน้ ฐาน รวมทัง้ การเคลื่อนไหวและการ
คมนาคม สุขภาพและการบริการ การศึกษาที่เหมาะสม สื่อและข้ อมูลข่าวสาร และโอกาสได้ รับการจ้ าง
งาน เนื่องจากนายจ้ างมักจะคิดว่าคนพิการไม่สามารถทํางานได้ ไม่มีความเข้ าใจ มีทศั คติเหมารวม
และขาดการสร้ างความตระหนักต่อคนพิการ
ประเทศไทยมี จํา นวนคนพิก ารเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่ อง ดัง จะเห็ นได้ จากฐานข้ อมูลของกรม
ส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ระบุ จํานวนคนพิการที่
ลงทะเบียนทังสิ
้ ้น 1,675,753คน คิดเป็ นประมาณ 3% ของจํานวนประชากรทังหมดของประเทศโดย
้
แบ่งเป็ นชาย 899,974 คน และหญิง 775,779 คน3
นอกจากกฎหมายต่างๆที่มีการบังคับใช้ ทงระดั
ั ้ บประเทศ และระดับสากลแล้ ว ปั จจุบนั ยังมี
องค์ กรเพื่อคนพิ ก ารมากมายที่ ก่ อตัง้ ขึน้ โดยมี บ ทบาทสํ าคัญในการส่ง เสริ มอาชี พคนพิก าร ผ่า น
สนับสนุนคนพิการรวมถึงจัดหางานแก่คนพิการ ซึ่งองค์กรเพื่อคนพิการในหลายประเทศมีบทบาท
สําคัญมากในการให้ การสนับสนุนคนพิการที่ต้องการทํางาน/หางานทํา ซึ่งบ่อยครัง้ เป็ นการช่วยปิ ด
ช่องว่างในบริ การจัดหางานภาครัฐในลักษณะที่เป็ นการสร้ างสรรค์สนับสนุนให้ เกิดประโยชน์ ยิ่งขึ ้น
องค์ กรภาคเอกชนเหล่านีย้ ังคงให้ บริ การจัดหางานอย่างต่อเนื่อง และควรจะได้ รับการมองว่าเป็ น
ทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าอย่างยิ่งในการเสริ มงานด้ านบริ การจัดหางานภาครัฐ 4 เพราะแน่นอนว่าการมีงาน
2

ผจญ เฉลิมสาร, 2540
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2558
4
บาร์ บารา เมอร์ เรย์ และ โรเบิร์ต เฮรอน , 2543
3
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ทําเป็ นความปรารถนาของทุกคน การจ้ างงานคนพิการจึงเป็ นความท้ าทายที่ยิ่งใหญ่ คนพิการที่เข้ าถึง
สิทธิ ก็ต้องมีความพร้ อมทัง้ ร่ างกายจิตใจและความรู้ ความสามารถ ทุกคนต้ องการดํารงชีวิตอิสระ
ต้ องการแสดงถึงคุณค่าและศักดิ์ศรี อย่างเท่าเทียมในสังคม คนพิการจึงต้ องแสดงให้ เห็นถึงพลังใน
ตนเอง และนําพลังนี ้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอ่ ไป 5 การส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ โดยการสร้ างความมัน่ คงทางรายได้ การมีงานทําเพื่อให้ คนพิการได้ มีโอกาสได้ ใช้ ความสามารถ
และพึ่งพาตนเอง สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวและสังคมเป็ นสิ่งที่คนพิการต้ องการเป็ นอันดับ
แรก รวมทัง้ ยังเป็ นการสร้ างความตระหนักให้ แก่สงั คมว่าคนพิการก็เป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้ เช่นกัน
ดังนัน้ ผู้ศกึ ษาเห็นว่ายุคสมัยได้ เปลี่ยนผ่านการพัฒนาด้ านสังคมศาสตร์ ในหลากหลายรูปแบบ
แต่สิทธิ และสวัสดิการของคนพิการยังคงสภาพเดิมอยู่ การเปิ ดประตูส่อู าเซียนย่อมมีผลกระทบต่อ
ผู้ด้อยโอกาส หนึ่งในนัน้ คือ คนพิการ จึงเห็นควรทําการศึกษาค้ นคว้ าเพื่อหาแนวทางในการช่ว ยเหลือ
และสนับสนุนคนพิการอย่างเป็ นรูปธรรม
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และไทย
2) เพื่อศึกษาบทบาทการบริหารจัดการและปั ญหาอุปสรรคในการส่งเสริ มอาชีพคนพิการของ
องค์กรเพื่อคนพิการในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง
3) เพื่อศึกษากระบวนการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง ในการส่งเสริ มอาชีพ
คนพิการ
4) เพื่อพัฒนาความร่ วมมือขององค์กรเพื่อคนพิการ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ ้าโขง ในการส่งเสริ ม
อาชีพคนพิการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงยิ่งขึ ้น
5) เพื่อหาแนวทางการเพิ่มสมรรถนะให้ แก่คนพิการ ทังการประกอบอาชี
้
พ การสร้ างรายได้ การ
พึง่ ตนเอง และการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
นิยามศัพท์
บทบาทขององค์ กรเพื่อคนพิการ หมายถึง องค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่ก่อตัง้ ขึน้ โดย
บุคคลทัว่ ไปมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

5

สุ ภรธรรม มงคลสวัสดิ์, 2544
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คนพิการ หมายถึง คนที่มีความผิดปกติหรื อบกพร่ องทางร่ างกาย ทางสติปัญญา หรื อทาง
จิตใจ แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ได้ แก่ ทางการมองเห็น ทางการได้ ยิน ทางการเคลื่อนไหว ทาง
สติปัญญา และทางจิตใจ
การพึ่งตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการช่วยเหลือตนเอง โดยเป็ นภาระคนอื่น
น้ อยที่สดุ
การส่ งเสริ มอาชีพคนพิการ หมายถึง การดําเนินการที่ม่งุ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต อัน
ได้ แก่ การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการแก้ ไขปั ญหาด้ านปั จจัยพื ้นฐานที่จําเป็ น
สําหรับการอาชีพเพื่อยกระดับฐานะความเป็ นอยู่
อนุภูมิภาคลุ่มแม่ นา้ โขง หมายถึง กลุ่มประเทศอาเซียนภาคพื ้นดินตอนบนและยึดแนวของ
แม่นํ ้าโขงเป็ นสําคัญ ซึง่ ประกอบด้ วย ประเทศลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และไทย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรหรื อกลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่
1) ผู้บริหารองค์กรเพื่อคนพิการใน 5 ประเทศ องค์กรของแต่ละประเทศ
ประเทศละ 1 คน รวมทังสิ
้ ้น 5 คน
2) คนพิการที่มีงานทําใน 5 ประเทศ โดยแบ่งเป็ นประเทศละ 3 คน รวมทังสิ
้ ้น 15 คน
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาจากผู้บริ หารองค์กรประเทศละ 1 คน และ
คนพิการประเทศละ 3 คน ดังกล่าว ทําให้ การศึกษาครัง้ นี ้มีประชากรทังสิ
้ ้น 20 คน
เครื่ องมือวิจยั ประกอบด้ วยแบบสัมภาษณ์เจาะลึก 2 ชุด คือ แบบสัมภาษณ์สําหรับผู้บริ หาร
องค์กรเพื่อคนพิการ และแบบสัมภาษณ์คนพิการ
นอกจากนี ้ในการศึกษาครัง้ นี ้จะมีการยื่นแบบฟอร์ มการเสนอโครงร่ างวิจยั ต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึง่ จะประกอบด้ วยเอกสารดังนี ้ 1) แบบฟอร์ ม
การเสนอโครงร่ างวิจยั ต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2)
ประวัติผ้ วู ิจยั 3) หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้ าร่ วมการวิจยั (Consent Form) 4) เอกสารชี ้แจง
ผู้เข้ าร่วมการวิจยั (Information Sheet)
โดยก่อนจะทําการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างจะได้ อ่านและลงลายมือชื่อหนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมเข้ าร่ วมการวิจยั (Consent Form) และอ่านเอกสารชี ้แจงผู้เข้ าร่ วมการวิจยั (Information
Sheet) เพื่อแสดงถึงการยินยอมในการเข้ าร่ วมทําการวิจัยและทราบข้ อตกลงในการทําวิจยั ในครัง้ นี ้
ระหว่างผู้วิจยั และผู้เข้ าร่วมในการวิจยั
การเก็บข้ อมูล พื ้นที่ที่ใช้ ในการศึกษา คือ 5 ประเทศในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง ได้ แก่
1) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Laos)
2) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา(Myanmar)
3) ราชอาณาจักรกัมพูชา (Cambodia)
4) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam)
5) ราชอาณาจักรไทย (Thailand)
เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูล ผู้ศึกษาได้ แจ้ งองค์กรเพื่ อคนพิการในประเทศต่างๆให้ เป็ นผู้
คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างคนพิการจํานวน 3 รายในแต่ละองค์กร โดยมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1) เป็ นสมาชิกขององค์เพื่อคนพิการในประเทศนันๆ
้
2) ได้ รั บ การฝึ ก ฝนทัง้ ด้ านความรู้ และทัก ษะในการทํ า งานต่า งๆที่ องค์ ก รมี ก าร
จัดเตรี ยมให้ สําหรับคนพิการ
3) มีอาชีพและรายได้ จากการส่งเสริมและพัฒนาจากองค์กรเพื่อคนพิการนันๆ
้
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ผู้วิจยั ทําการเก็บข้ อมูลด้ วยตนเองโดยใช้ แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือ โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ทําหนังสือจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อขออนุญาต
ผู้ให้ สมั ภาษณ์ทงที
ั ้ ่เป็ นผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรคนพิการ และคนพิการที่ได้ รับการส่งเสริมให้
มีอาชีพทังในประเทศไทย
้
ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม
2. นัดวันเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์กลุม่ เป้าหมายซึง่ เป็ นแหล่งข้ อมูลข้ างต้ น
3. รวบรวมผลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการถอดเทป และบันทึกลงคอมพิวเตอร์ พร้ อม
ตรวจทาน
4. อาจมีการติดต่อสัมภาษณ์เพิ่มเติมซึง่ อาจเป็ นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และ/หรื อการไปขอ
สัมภาษณ์ โดยนัดเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์ อีกครัง้ หนึ่ง เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ครบถ้ วน
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็ นการประมวลข้ อมูลจากผู้ให้ สมั ภาษณ์ และใช้ แนวคิดทฤษฎีตา่ งๆ การ
วิเคราะห์ข้อมูลจะนํามาซึง่ คําตอบที่มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และคําถามวิจยั ในการศึกษาครัง้
นี ้ อันจะนําไปสู่การผลักดันให้ เกิดการพัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริ มอาชีพแก่คน
พิการทังในหน่
้
วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่อไปในอนาต
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า บทบาทขององค์กรคนพิการเพื่อคนพิการในอนุภมู ิภาคลุ่มแม่นํ ้าโขงนันมี
้
ความคล้ ายคลึงในส่วนของแนวคิดเพื่อที่จะให้ คนพิการได้ พงึ่ พาตนเอง โดยการสร้ างอาชีพอิสระให้ แก่
ผู้พิการ โดยมุง่ เน้ นการเสริมสร้ างพลังอํานาจให้ แก่ตวั ผู้พิการ เช่น ประเทศไทย เวียดนาม และพม่า มีผ้ ู
พิการที่สามารถ สร้ างงานสร้ างอาชีพให้ แก่ตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนที่คล้ ายคลึงกันในอีก
ประการ คือ องค์กรเพื่อคนพิการได้ ผลักดันภาครัฐให้ ความสําคัญในการบังคับการกฎหมายให้ เกิด
ความเป็ นธรรมแก่ผ้ พู ิการ และยังเรี ยกร้ องให้ ภาคสังคมเข้ ามามี ส่วนร่ วมในการจัดจ้ างแรงงานจากผู้
พิการด้ วย
ในด้ านปั ญหาอุปสรรคขององค์ กรเพื่อคนพิการที่ ดําเนินตามบทบาทและหน้ าที่ ของแต่ละ
ประเทศนันได้
้ ประสบปั ญหาที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน เช่น ในประเทศกัมพูชา องค์กรเพื่อคนพิการไม่ได้
รั บ การสนับ สนุน จากภาครั ฐ และภาคเอกชน การดํ า เนิ น การนั น้ ต้ อ งการอาศัย การระดมทุน จาก
ต่างประเทศเกือบร้ อยเปอร์ เซ็นต์ จึงทําให้ ปัญหาอุปสรรคในเรื่ องของเงินทุนประกอบกับสาธารณูปโภค
ไม่ได้ เอือ้ อํานวยให้ แก่ผ้ ูพิการในการเดินทางจากสถานที่ พักอาศัยไปทํ างานในสถานประกอบการ
ปั ญ หานี ถ้ ูก พบในประเทศกัม พูช า เวี ย ดนาม พม่ า และลาว ฉะนัน้ แม้ ว่ า องค์ ก รเพื่ อ คนพิ ก ารจะ
พยายามขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ ให้ คนพิ ก ารช่ ว ยตนเองให้ ได้ มากที่ สุ ด แต่ ต้ องพบปั ญ หาอุ ป สรรคที่
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นอกเหนือจากที่องค์กรจะช่วยได้ สําหรับประเทศไทย องค์กรเพื่อคนพิการได้ ตอ่ สู้และทุ่มเทมากกว่า 20
ปี จึงทําให้ สภาพการณ์ตา่ งๆมีความพร้ อมในระดับหนึง่ ซึง่ ผู้ศึกษามองว่ามีระดับความน่าพอใจกว่า
ทังนี
้ ้องค์กรคนเพื่อคนพิการทุกๆประเทศในอนุภมู ิภาคลุ่มแม่นํ ้าโขงนันก็
้ ยงั คงแสวงหาโอกาส
และแนวทางที่จะนําบทบาทของตนให้ เป็ นไปเพื่อการพัฒนาคนพิการให้ มีความพร้ อมในการเตรี ยมตัว
เข้ าสูท่ ศวรรษอาเซียนด้ านคนพิการ ปี ค.ศ 2011-2020 รวมถึงการหาแนวทางในการเพิ่มสมรรถนะคน
พิการด้ านอาชีพและรายได้ ที่สําคัญ คือ การผลักดันให้ องค์กรเพื่อคนพิการให้ เข้ มแข็งโดดเด่นเพื่อหวัง
ว่าจะได้ รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และการระดมทุนจากต่างชาติ
ในด้ านของผู้พิการนันพบว่
้
าส่วนใหญ่มีความตังใจที
้ ่จะพัฒนาอาชีพของตนเองเพื่อต้ องการลด
ปั ญหาและภาระของครอบครัว มีบางส่วนที่องค์กรเพื่อคนพิการรับรู้ ได้ ว่าคนพิการยังคงขาดความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง เพราะมีความเชื่อว่าสังคมส่วนใหญ่ไม่เปิ ดโอกาสให้ แก่ตน คงมีเฉพาะผู้พิการของ
ประเทศไทยและกัมพูชาเท่านัน้ ที่ มีปรากฏการณ์ ทางความคิดเหนื อกว่าประเทศทัง้ สาม กล่าวคือ
ผู้พิการมองเห็นศักยภาพของตนเองที่จะได้ รับการพัฒนาจากองค์กร
จากผลการศึก ษาเปรี ย บเที ย บบทบาทขององค์ ก รเพื่ อ คนพิ ก ารในการส่ ง เสริ ม อาชี พ ใน
อนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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ตาราง เปรียบเทียบบริบทและบทบาทขององค์ กรเพื่อคนพิการทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมในอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่ นา้ โขง
กัมพูชา
เป็ นการใช้ ความพยายามดึงศักยภาพ
ขององค์กรเพื่อให้ เกิดภาพลักษณะที่
ดีตอ่ สังคมภายนอก โดยมุง่ หวังที่จะ
แสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อที่จะนําโอกาสต่างๆ
มาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กร ซึง่ ได้ แก่การนํา
คนพิการที่อยูใ่ นซอกหลืบให้ ออกมาสู่
สังคมได้ อย่างมีศกั ดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
รูปแบบของกระบวนการจัดการได้ แก่
การสํารวจผู้พิการและนํามาขึ ้นบัญชี
เตรี ยมที่จดั เพื่อเข้ าสูร่ ะบบการพัฒนา
ด้ านการศึกษาและการฝึ กทักษะ
อาชีพก่อนที่จะบริการจัดหางานให้ ทํา
เพื่อส่งเสริ มให้ คนพิการได้ มีรายได้ ใน
การช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
โดยมีความพยายามขับเคลื่อนต่อ
ภาครัฐในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้ างความเป็ น
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ลาว
องค์กรพยายามสร้ างบทบาทในการ
ดําเนินงานโดยมุง่ หวังในภาครัฐเข้ ามามี
ส่วนร่วมกับองค์กรในทุกระดับชันของ
้
การทํางานโดยร่วมตังแต่
้ การออกเยี่ยม
ชุมชนเพื่อจัดทําสํามะโนประชากรใน
ส่วนของผู้พิการ โดยเน้ นให้ ครอบครัว
ของผู้พิการและตัวผู้พิการเข้ าใจละ
ตระหนักถึงสิทธิของคนพิการได้ มีการ
วางแผนทําการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ผู้พิการกับสังคมภายนอกและสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั สังคมทัว่ ไปในการอยู่
ร่วมกันกับคนพิการด้ วยความเสมอภาค
และเท่าเทียม
องค์กรมีเป้าหมายในการดูแลและ
ช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์ร้ายจากเหตุ
ระเบิด โดยเบื ้องต้ นเริ่มจากค่า
รักษาพยาบาล จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาทํา
การบําบัดรักษาพร้ อมกันนันองค์
้ กรยังมี
การพัฒนาความรู้ทางการศึกษา
จัดบริการหาทุนการศึกษาตังแต่
้ ระดับ

พม่ า
องค์กรได้ มีความมุง่ เน้ นในการ
ขับเคลื่อนพลังอํานาจของผู้พิการตาม
สิทธิ ในกรอบของกฎหมายสากลมีการ
เรี ยกร้ องให้ ผ้ พู ิการมีสิทธิในการเลือกตัง้
และการมีสว่ นร่วมด้ านอื่นๆในทาง
การเมืองมีการเจรจาขอความร่วมมือ
จากภาครัฐเพื่อของบประมาณมา
สนับสนุนจัดตังศู
้ นย์บม่ เพาะธุรกิจ
โดยเฉพาะพัฒนาการด้ านเทคโนโลยี มี
การเปิ ดโรงเรี ยนสอนคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ และสื่อสิ่งพิมพ์
นอกจากนี ้ยังมีการต่อยอดในการ
จัดการบริ การหางานให้ แก่คนพิการที่
สําเร็จการศึกษา รวมถึงการยกระดับ
ของผู้พิการที่ประสบความสําเร็จให้ ตอ่
ยอดขึ ้นไปในระดับผู้นําชุมชนที่จะได้
ช่วยผู้พิการคนอื่นๆด้ วย
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เวียดนาม
องค์กรมีความโดดเด่นในกระบวนการ
จัดการอย่างมืออาชีพในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆอย่างเป็ นระบบ เช่น การ
สนับสนุนให้ คนพิการสามารถเข้ าเรี ยน
ในโรงเรี ยนร่วมกับคนปกติ โดยสร้ าง
ความร่วมมือทุกภาคส่วน เน้ นทําความ
เข้ าใจในบริบทของคนพิการว่ามี
ความสําคัญและมีวิทธิพื ้นฐาน
เช่นเดียวกันกับบุคคลในสังคมทัว่ ไป
และยังได้ มีความพยายามในการ
เรี ยกร้ องสาธารณูปโภคให้ ลดความ
เหลื่อมลํ ้าในสังคม องค์กรนันมี
้
ผู้บริหารเป็ นผู้หญิงมีความพยายามใน
การค้ นคว้ าและดึงศักยภาพของกุ่มคน
พิการออกมาจัดระเบียบเป็ นหน่วย
ระดับชุมชน ตําบล และอําเภอโดย
สร้ างองค์ความรู้ให้ แก่ผ้ พู ิการในกา
เข้ าถึงสิทธิของตนซึง่ ปั จจุบนั มีสมาชิก
ในองค์กรทุกระดับชันกว่
้ า 3,000 คน
ในการบริหารจัดการนันจะดํ
้ าเนินการ

ไทย
องค์กรเพื่อคนพิการของประเทศไทย
ได้ ให้ ความสําคัญกับคนพิการในทุก
ระดับชันมี
้ การจัดตังระบบการให้
้
ความช่วยเหลืออย่างมีมาตรฐาน
กล่าวคือ มีการจัดตังศู
้ นย์ช่วยเหลือ
เด็กพิการ มีการจัดตังระบบ
้
การศึกษานอกระบบและในระบบ
ปั จจุบนั มีโรงเรี ยนอาชีวะศึกษา 2
แห่ง เพื่อรองรับการพัฒนาฝี มือ
แรงงานที่ได้ มาตรฐานมีการจัดตัง้
ศูนย์บริการศึกษาความพิการเชิง
สังคมและเป็ นองค์กรส่งเสริ ม
กระบวนการเรี ยนรู้อย่างเป็ นทางการ
มีหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้ างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
คนพิการรวมถึงการวิจยั เพื่อการ
พัฒนาสังคม อันเป็ นไปเพื่อการฟื น้ ฟู
สมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ สังคม
อารมณ์ และการฝึ กทักษะการ
ดําเนินชีวิตอย่างมีคณ
ุ ธรรม

กัมพูชา
ธรรมให้ กบั ผู้พิการ

ลาว
ประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญา ทังยั
้ ง
จัดหาเครื่ องอํานวยความสะดวก เช่น
วีลแชร์ ให้ แก่ผ้ พู ิการรวมถึงการฝึ ก
ทักษะทางด้ านอาชีพ เช่น ปลูกผัก เลี ้ยง
สัตว์ ทอผ้ า และจัดงานให้ แก่ผ้ พู ิการ
ตามความถนัดของแต่ละบุคคล

พม่ า
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เวียดนาม
ควบคูไ่ ปกับนโยบายของรัฐเป็ น
แนวทางที่ก่อให้ เกิดความเข้ มแข็งและ
มีประสิทธิภาพใกล้ เคียงกับองค์กรเพื่อ
คนพิการในประเทศไทย
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ไทย
จริยธรรม มีจิตสาธารณะมีจดั ตัง้
ระบบเครื อข่ายร่วมกับชุมชนและ
เครื อข่ายสากลระดับภูมิภาค
อาเซียนในการร่วมมือจัดตังองค์
้ กร
เพื่อส่งเสริ มอาชีพแก่คนพิการ
เรี ยกว่า Workability โดยทางองค์กร
ได้ เป็ นประธานการจัดตังของประเทศ
้
ไทย ในการเชื่อประสานความร่วมมือ
ต่างๆ และภายใต้ ความสําเร็จนี ้องค์กร
ได้ มีความพยายามในการรณรงค์ให้
คนพิการมีสิทธิในการดํารงชีพอย่าง
อิสระมีสถานภาพทางสังคมที่จะเข้ า
ฐานของสิทธิของตนโดยได้ มีการจัดตัง้
สายด่วน 1479 เพื่อรองรับการ
ช่วยเหลือ การแก้ ไข การพัฒนาและ
การส่งเสริมอาชีพคนพิการให้ มี
ประสิทธิภาพอย่างยัง่ ยืนในการ
ดําเนินการทุกกระบวนจะฝังรากลึกใน
กรอบคิดว่าด้ วยผู้พิการต้ องมีสิทธิและ
ศักดิ์ในการเข้ าถึงบริ การทุกอย่างเท่า
เทียมกัน

อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อต้ องการทราบบทบาทขององค์กรเพื่อคนพิการในการส่งเสริ ม
อาชีพคนพิการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํา้ โขง ซึ่งประกอบไปด้ วย ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม
และไทย ทําการเก็บตัวอย่างจากผู้บริ หารองค์กรละ 1 ราย และเก็บตัวอย่างของผู้พิการที่ได้ รับส่ง เสริ ม
จากองค์กรนันๆจํ
้ านวนองค์กรละ 3 ราย รวมทังสิ
้ ้นจํานวน 20 ราย ซึง่ ผลการวิจยั พบว่าองค์กรเพื่อคน
พิการของประเทศไทยมีความก้ าวหน้ าเป็ นอันดับที่หนึ่งเพราะมีกระบวนการจัดการครบตามวงจรของ
การพัฒนาศักยภาพของคนพิการในการส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ คนพิการได้ มีโอกาสสร้ างงาน
ให้ แก่ตนเองอย่ามีประสิทธิ ภาพยั่งยืน ซึ่งรองลงมา คือ ประเทศเวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา
ตามลําดับ
ปั ญ หาอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น การนัน้ พบว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ และภาคเอกชนไม่ ไ ด้ ใ ห้
ความสําคัญในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ว่าด้ วยการจ้ างงานคนพิการและการมีบทลงโทษที่ชดั เจน คน
พิการจึงไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจากสังคม ปั ญหานี ้พบคล้ ายคลึงกันในทุกประเทศ
ข้ อเสนอแนะ คือ คนพิการถูกผลักจากสังคมให้ กลายเป็ นคนด้ อยโอกาส บทบาทขององค์กร
เพื่ อคนพิ การจึง ต้ อ งทํ า หน้ า ที่ ใ นการช่ ว ยเหลือ ผู้พิก ารอย่างเต็ ม สามารถ เพื่อ ส่ง เสริ มและพัฒ นา
ศักยภาพของคนพิการให้ สามารถเข้ าสู่สงั คมโดยมีสภาพชีวิต มีสิทธิ เท่าเทียมกับคนปกติทวั่ ไป ด้ วย
สภาพการณ์ดงั กล่าว จะเห็นได้ ว่าบทบาทขององค์กรเพื่อคนพิการต้ องรับภาระฝึ กฝนทักษะอาชีพ และ
ต้ องจัดหางานให้ แก่ผ้ พู ิการ รวมถึงต้ องดูแลบําบัด หรื อเยียวยาสมาชิกในกลุม่ ของตนเอง ประกอบกับ
การมุง่ หวังยกระดับความคิดให้ ผ้ พู ิการเข้ มแข็ง และกล้ าหาญเพื่อที่จะนําตนเองออกมาสูส่ งั คม รวมถึง
การผลักดัน และเรี ยกร้ องสิท ธิ ต่างๆจากภาครั ฐให้ ผดุง ซึ่ง ความเป็ น ธรรมกับผู้พิการทัง้ หลาย การ
เสนอแนะครัง้ นี ้ผู้ศกึ ษาคิดว่าควรให้ สงั คมทุกภาคส่ วนได้ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เช่น
ภาครั ฐควรติดตามและควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย สําหรั บภาคเอกชนนัน้ ควรปฏิบัติตามข้ อ
กฎหมายอย่างเคร่ งครัด สุดท้ ายคนทัว่ ไปควรเปิ ดโอกาสให้ คนพิการได้ รับสิทธิของตนเทียบเท่ากับคน
ทัว่ ไปตามกรอบว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน และประการสําคัญ คือ บทบาทขององค์กรเพื่อคนพิการจึงควร
ได้ รับการสนับสนุนเช่นเดียวกันกับคนพิการ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารงานสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ องค์กรคนพิการและคนพิการในอนุภูมิภาคลุม่
แม่นํ ้าโขงทัง้ 5 ประเทศ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และบุตรี ของข้ าพเจ้ า รวมถึง
อาจารย์สภุ รธรรม มงคลสวัสดิ์ ในการทํางานวิจยั ครัง้ นี ้ให้ สําเร็จลุลว่ งตามวัตถุประสงค์ได้ ด้วยดี
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บทความทางวิชาการระดับชาติ
หัวข้ อ “การออกแบบสาหรับคนทัง้ มวล”
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แนวทางการปรับปรุ งพืน้ ที่สวนลุมพินี ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทัง้ มวล
ชุมเขต แสวงเจริญ1 , ภวินท์ สิริสาลี2, ชมภุนทุ ควรเขียน3
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินสถานการณ์ การจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคน
พิการและผู้สงู อายุในสวนลุมพินี โดยเน้ นภายนอกอาคาร และจัดทาแนวทางทางปรับพื ้นที่ตามแนวคิด
การออกแบบเพื่อ คนทังมวล
้
ผ่านการสารวจ ประเมินพื ้นที่และการใช้ งานของคนทุกกลุม่ ผลประเมิน
พบว่า มีการจัดสิ่งอานวย ความสะดวก แต่ไม่สามารถใช้ งานได้ เต็มประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์
ห่วงโซ่การเดินทาง และทาแผนที่ตาแหน่งกิจกรรม พบว่า พื ้นที่คนพิการและผู้สงู อายุใช้ งาน 10 ลาดับ
แรก คือ 1.ลานตะวันยิ ้ม 2.ห้ องน ้า 3.ที่ จอดรถ 4.ป้ายรถประจาทาง 5.จุดบริ การข้ อมูล 6.พื ้นที่ชมรม
7.ศูนย์ผ้ สู งู อายุ 8.ศูนย์ฝึกอาชีพ 9.สถานีรถไฟฟ้าใต้ ดิน และ 10.สถานีรถไฟฟ้า BTS และการออกแบบ
เน้ นการสัญจรที่เชื่อมโยงการเข้ าถึงโดยรอบ และปรับระบบสัญจรภายในให้ เชื่อมโยงกัน ปรับปรุงพื ้นที่
ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ทางเข้ า จุดบริ การข้ อมูล ที่จอดรถ ป้ายรถประจาทาง ทางลาด ตัดขอบถนน และ
ทางสัญจร เพื่อให้ เข้ าถึงพื ้นที่สวนลุมพินีได้ สะดวก ปลอดภัย ด้ วยหลัก 5 ประการ คือ 1.เชื่อมต่อกับ
ภายนอก 2.ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของกิจกรรม 3.การเข้ าถึงได้ 4.ใช้ ระบบการสัญจรแบบวนกลับ และ
5.การใช้ งานพื ้นที่ที่สะดวก
คาสาคัญ: การออกแบบสวนสาธารณะ, การออกแบบเพื่อคนทังมวล
้
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The Improving Guidelines for Suan Lum Pi Ni Public Park with Universal Design
Choomket Sawangjaroen1, Pawin Sirisali2, Chompunut Khuankhien3
Abstract
This research objective aims to evaluate the current situation of accessibility for
persons with disabilities and the elderly at Lumphini Park focusing on outdoor environment
and to suggest design guidelines for improving this park according to the Universal Design
concept. As a result, we found that this park has many amenities for persons with disabilities
and the elderly but ineffective. From travel-chain analysis and behavior mapping technic, we
found the ten most used locations such as 1.Tawan Yim Plaza 2.handicap toilet 3.handicap
parking 4.bus stop 5.information center 6.elderly clubs 7.elderly center 8.carreer training
center 9.MRT station and 10.BTS station. For the design, the guideline should emphasize to
link the outside access to inside and develop circulation system inside this park. The
improvement of the related elements for convenience and safety access such as entrance,
information center, parking, bus stop, curb ramp, and circulation system. All design and
improvement should base on five principles such as 1.link outside to inside 2.connect all
activity areas 3.accessibility 4.loop system for circulation 5. Convenient in use.
Keywords: public park design, universal design
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บทนา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 กาหนดให้ คน
พิการมีสทิ ธิเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ได้ จากสิง่ อานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการ
และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ประกอบกับคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบ
มาตรการผลัก ดัน การจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้ คนพิการและทุกคนเข้ าถึง และใช้ ประโยชน์ ได้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) ได้ กาหนดให้ การเข้ าถึงบริ การสังคมของ
คนพิการเป็ นนโยบายเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนการจัดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร สถานที่ และพื ้นที่
สาธารณะต่างๆ รองรับคนทังมวลอย่
้
างเป็ นรูปธรรม ส่งผลให้ มีการปรับปรุงพื ้นที่ตงแต่
ั ้ ต้นทาง คือ บ้ าน
ที่อยู่อาศัย ระหว่างทาง คือ ระบบขนส่งมวลชน จนถึง ปลายทาง คือ พื ้นที่สาธารณะ ซึง่ พบว่า อาคาร
สาธารณะมีแนวโน้ มการปรับปรุงตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทังมวลอย่
้
างเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น แต่
พื ้นที่สาธารณะอื่น เช่น สวนสาธารณะระดับเมือง ยังขาดการปรับปรุงตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคน
ทัง้ มวล ให้ เ ข้ า กับ การใช้ ง านในปั จ จุบัน และบริ บ ทที่ แ ตกต่า งจากอดี ต ท าให้ ก ารใช้ ง านไม่ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ
สวนลุมพินีเป็ นสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับกิจกรรมนันทนาการที่
หลากหลาย เป็ นที่ตงของศู
ั้
นย์ นนั ทนาการ สมาคม ชมรมต่าง ๆ แม้ สวนลุมพินีจะมีการออกแบบโดย
คานึงถึงแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทังมวลไว้
้
แต่แรก และมีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งอานวย
ความสะดวกและสภาพแวดล้ อมบางประเภทไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการออกแบบเพื่อคนทัง้ มวล
(Universal Design) และบางส่วนชารุดเสียหาย จึงควรมีการปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานและ
พัฒนาให้ ประชาชนในทุกกลุม่ สามารถใช้ ประโยชน์ได้
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ มอบกรมส่งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่ วมกับสถาบันการศึกษาออกแบบปรับปรุ งพื ้นที่สวนลุมพินี โดยระบุให้
หน่วยวิจยั และออกแบบเพื่อคนทังมวล
้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาเนินการจัดทาแนวทางการพัฒนา
สวนสาธารณะสวนลุมพินีโดยเน้ นภายนอกอาคารตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทังมวลให้
้
คนพิการ
ผู้สงู อายุ และทุกคน เข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ได้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อประเมินสถานการณ์ ก ารจัดสิ่งอานวยความสะดวกในพื ้นที่สวนลุมพินีโดยเน้ นภายนอก
อาคาร
2. เพื่อจัดทาแนวทางทางการปรับปรุงพื ้นที่สวนลุมพินี ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทังมวล
้
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ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
กรุงเทพมหานครได้ แนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะสวนลุมพินี ตามแนวคิดการออกแบบ
เพื่อคน ทังมวล
้
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. จัด ตัง้ คณะท างานและท าแผนด าเนิ น การ โดยเน้ นกระบวนการบู ร ณาการภาคี ต่ า ง ๆ
ประกอบด้ ว ย กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ กรุ ง เทพมหานคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเอกชนและองค์กรคนพิการ

.
ภาพที่ 1 การประชุมหารื อและแต่งตังคณะท
้
างาน แนวทางการปรับปรุงพื ้นที่สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

2. รวบรวมข้ อมูล ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องและวิเคราะห์เนื ้อหา (content analysis) ได้ แก่
ข้ อมูลทัว่ ไปของสวนลุมพินี แนวทางการออกแบบสวนสาธารณะ แนวทางการออกแบบเพื่ อคน
ทังมวล
้
เป็ นต้ น
3. วิเคราะห์ผงั บริเวณ (site planning analysis) โซน(zoning) และการใช้ พื ้นที่ (functional analysis)
4. สารวจและเก็บข้ อมูล
4.1 สารวจพื ้นที่ (site survey) บันทึกในแบบสารวจ UD-Tham ซึง่ ประยุกต์จากกฎกระทรวง
กาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และ
Americans with Disabilities Act โดยผ่านการทดลองใช้ (pilot test) 1 รอบ โดยผู้สารวจ 3 คน และ
นาผลมาพัฒนาแบบสารวจ

ภาพที่ 2 การประเมินการใช้ งานพื ้นที่ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทังมวลโดยใช้
้
แบบสารวจ UD-Tham
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4.2 เก็ บ ข้ อมูลผู้ใช้ ง าน ด้ ว ยวิธี การสัง เกต และบัน ทึก ลงในแบบเก็ บข้ อ มูลผู้ใช้ ง านพืน้ ที่
พฤติกรรม ประเภทของผู้ใช้ งาน ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ห่วงโซ่การเดินทาง
(travel chain analysis) ซึง่ เป็ นวิธีศกึ ษาการใช้ ชีวิตในช่วงวันของกลุม่ เป้าหมาย ทาให้ เข้ าใจพฤติกรรม
เวลา และพื ้นที่นาสูก่ ารวิเคราะห์แนวทางการออกแบบได้ ผ่านการเก็บข้ อมูลตังแต่
้ 6.00 น.- 18.00 น.
จานวน 3 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ครัง้ ที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2559 และครัง้ ที่ 3 วันที่ 21
สิงหาคม 2559

ภาพที่ 3 เก็บข้ อผู้ใช้ งานด้ วยวิธีการวิเคราะห์หว่ งโซ่การเดินทาง (travel chain analysis)และสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง

5. วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างพื ้นที่กับผู้ใช้ งานและสรุ ปปั ญหาทางกายภาพพร้ อมนาเสนอการ
วิเคราะห์ พื ้นที่เบื ้องต้ น และร่ วมประเมินการใช้ พื ้นที่ของผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียโดยเน้ นการมีส่วนร่ วม
(participatory process)

ภาพที่ 4 การประเมินแนวทางการออกแบบปรับปรุงพื ้นที่สวนสาธารณะลุมพินี วันที่ 13 กันยายน 2559

6. นาเสนอและวิพากษ์ ร่างแนวคิดการพัฒนาสวนสาธารณะสวนลุมพินี แบ่งเฟสในการทางาน และ
รายงานความคืบหน้ าต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์พร้ อม
ด้ วยภาคีที่เกี่ยวข้ อง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 (ภาพที่ 5) และร่วมลงพื ้นที่และประเมินการใช้ พื ้นที่โดย
เน้ นกระบวนการมีสว่ นร่วม (ภาพที่ 6)
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ภาพที่ 5 รายงานความคืบหน้ า วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ภาพที่ 6 ประเมินการใช้ พื ้นที่โดยกระบวนการมีสว่ นร่วม

7. วิพากษ์ แนวทางการออกแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิในด้ านที่เกี่ยวข้ อง 5 ท่าน
8. สรุปและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะสวนลุมพินีตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทัง้
มวลให้ คนพิการ ผู้สงู อายุ และทุกคน เข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ได้
กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework)
กรอบแนวคิดหลัก คือ การออกแบบเพื่อคนทังมวล
้
และ การออกแบบสวนสาธารณะ เป็ นหลัก
ผสานการใช้ เครื่ องมือและเทคนิคต่าง ๆ มาวิเคราะห์ประเด็นหลัก 2 ประเด็นคือ 1.ผู้ใช้ งาน 2. พื ้นที่และ
การใช้ งานพื ้นที่ นาไปสูก่ ารสรุปปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น และแนวทางแก้ ไขปั ญหานัน้ (ภาพที่ 7)
Major Content
Universal design
Park and recreation design
Support technic and tools
Site and program analysis

Participatory process

Human behavior mapping
Travel chain analysis

ภาพที่ 6 กรอบแนวคิดการวิจยั
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สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั สามารถสรุปได้ 4 ประเด็น ดังนี ้
1. ระบบการเข้ าถึงจากภายนอกและการสัญจรภายในสวนลุมพินีของผู้สูงอายุและคน
พิการ
การสัญจรจากภายนอกมายังสวนลุมพินี ทาได้ 5 รู ปแบบ ได้ แก่ 1.รถไฟฟ้ า ได้ ทงั ้ MRT สถานีสีลมหรื อ
สถานีลมุ พินีและBTS ใช้ สถานีศาลาแดง 2.รถเมล์ สาย 4, 13, 14A, 15, 29, 45, 47, 50, 62, 67, 76, 77,
89, 505 3.รถยนต์ หรื อแท็กซี่ สามารถจอดได้ บริ เวณที่จอดรถด้ านทิศเหนือและทิศตะวันตก 4.จักรยาน
และ 5.การเดิน มายังสวนลุมพินีได้ อีกด้ วย สาหรับการสัญจรภายในเน้ น 2 ระบบ คือ การเดินและการใช้
จักรยานเป็ นหลัก ส่งผลให้ เกิดศักยภาพด้ านความหลากหลายในการเข้ าถึงและเกิดทางเลือกที่เหมาะสมกับ
แต่ละบุคคล แต่ทาให้ เกิดจุดอ่อน คือ มีความสับสนในการใช้ ช่องทางสัญจรภายในสวนลุมพินี โดยเฉพาะ
พื ้นที่ที่รถยนต์เข้ าถึงได้

ภาพที่ 7 ระบบการเข้ าถึงจากภายนอกสวนลุมพินี และการสัญจรภายในสวนลุมพินี

2. จุดรวมกิจกรรมของผู้สูงอายุและคนพิการ
จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่การเดินทาง (travel chain analysis) และการทาแผนที่ตาแหน่ง
กิจกรรม (behavior mapping) พบว่า พื ้นที่ที่คนพิการและผู้สงู อายุใช้ งาน 10 ลาดับแรก ได้ แก่ 1.ลาน
ตะวันยิ ้ม 2.ห้ องน ้าคนพิการ 3.ที่จอดรถคนพิการ 4.ป้ายรถประจาทาง 5.จุดบริ การข้ อมูล 6.พื ้นที่ชมรม
กิจกรรม 7.ศูนย์ผ้ ูสูงอายุ 8.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุ งเทพมหานคร 9.สถานีรถไฟฟ้าใต้ ดินสีลม และ 10.
สถานีรถไฟฟ้าBTS

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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ภาพที่ 8 ความหนาแน่นของกิจกรรมช่วงเวลาปกติ

ภาพที่ 9 ความหนาแน่นของกิจกรรมช่วงเวลาที่มีกิจกรรมพิเศษ

3. สรุ ปลาดับความสาคัญของเส้ นทางการเข้ าถึงสาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
สรุ ปล าดับ ความส าคัญของเส้ น ทางการเข้ าถึ ง ส าหรั บผู้สูง อายุและคนพิก าร ที่ ไ ด้ จากการ
วิเคราะห์ห่วงโซ่การเดินทางของผู้สงู อายุและคนพิการ พบว่า เส้ นทางหลัก คือ การเข้ าถึงจากประตูด้าน
พระบรมรู ป มาแกนกลางพื ้นที่ไปยังประตูด้านโรงเรี ยนสวนลุมพินี และเชื่อมโยงกับพื ้นที่กิจกรรม 10
อันดับแรกที่คนพิการและผู้สงู อายุใช้ งาน ดังนัน้ หากต้ องมีการแบ่งเฟสการปรับพื ้นที่ต้องเริ่ มจากการ
เข้ าถึงเชื่อมพื ้นที่แกนกลางดังกล่าว

ภาพที่ 10 ลาดับความสาคัญของเส้ นทางการเข้ าถึงสาหรับผู้สงู อายุและคนพิการ และจุดรวมกิจกรรมของผู้สงู อายุและ
คนพิการ

426

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

4. สรุ ปการแบ่ งระยะการทางานเพื่อปรั บปรุ งสวนลุมพินีตามแนวคิดการออกแบบเพื่อ
คนทัง้ มวล
ระยะที่ 1 พัฒนาปรับปรุงเส้ นทางการสัญจรภายใน รองรับการเชื่อมต่อกับการเข้ าถึงจากภายนอก
เน้ นการเชื่อมต่อพื ้นที่กิจกรรมตามแนวแกนกลางให้ สอดคล้ องกับตาแหน่งการใช้ พื ้นที่ของคนพิการและ
ผู้สงู อายุในลาดับแรกๆ คือ 1.ลานตะวันยิ ้ม 2.ห้ องน ้าคนพิการ 3.ที่จอดรถคนพิการ 4.ป้ายรถประจาทาง 5.
จุดบริการข้ อมูล
ระยะที่ 2 พัฒนาพื ้นที่และการเชื่อมต่อระบบการสัญจรภายนอก คือ สถานีรถไฟฟ้าใต้ ดินและสถานี
รถไฟฟ้าBTS การเชื่อมต่อทางเดิน ทางข้ ามถนนจากภายนอก และพื ้นที่อื่นๆ ที่เหลือจากระยะที่ 1
5. วิเคราะห์ และสรุ ปศักยภาพและปั ญหาทางกายภาพที่เป็ นอุปสรรคต่ อการใช้ งานพืน้ ที่
5.1 ทางเข้ าหลัก และจุดบริการข้ อมูล
ทางเข้ าที่ควรปรับปรุงเร่งด่วนมี 3 จุด คือ ทางเข้ าบริ เวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ ดินสีลม ทางเข้ า
ฝั่ งอาคารอื ้อจือเหลียงและทางเข้ าฝั่ งโรงเรี ยนสวนลุมพินี ซึง่ พบว่า การเชื่อมต่อทางเข้ าฝั่ ง MRTสีลม ฝั่ ง
โรงเรี ยนสวนลุมพินี และฝั่ งอาคารอื ้อจือเหลียง สามารถเชื่ อมพื ้นที่ภายนอกเข้ ากับทางสัญจรหลักและ
พื ้นที่กิจกรรมได้ สะดวกและใกล้ ที่สดุ ทางเดินกว้ างและเรี ยบ ทางเข้ าฝั่ ง MRT สีลม และทางเข้ าฝั่ ง
โรงเรี ยนสวนลุมพินี เป็ นทางที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS และ MRT สะดวกที่สดุ ส่วนทางเข้ าฝั่ งโรงเรี ยน
สวนลุมพินีเชื่อมต่อกับชุมชนได้ ดี ซึง่ ทัง้ 2 ทางสามารถเชื่อมกับแกนกลางไปลานตะวันยิ ้มตรงที่สดุ ส่วน
ทางเข้ าฝั่ งอาคารอื ้อจือเหลียงเชื่อมกับแกนกลางตรงและสันที
้ ่สุด สาหรับทางเดิน พบว่า ทางเข้ าฝั่ ง
MRT สีลม กว้ างเรี ยบเสมอกัน ระดับเดียวกับพื ้นทางเข้ าสวน มีช่องระบายน ้าขนาดใหญ่ แต่ไม่เป็ น
อุปสรรค ส่วนจุดบริการข้ อมูลมีเสากล้ องวงจรปิ ดขวางการเข้ าถึงและมีเคาน์เตอร์ สงู ส่วนทางเข้ าฝั่ งสวน
ลุมพินีและโรงเรี ยนสวนลุมพินีมีแผนผังให้ ผ้ ใู ช้ งานเข้ าใจพื ้นที่ได้ แต่ขาดจุดบริการข้ อมูล

ภาพที่ 11 ช่องท่อระบายน ้ามีขนาดใหญ่ ภาพที่ 12 บริการข้ อมูลสูงและมีเสาขวาง ภาพที่ 13 ป้ายแสดงแผนที่สวนลุมพินี

5.2 จุดจอดรถโดยสารประจาทาง
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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จุดที่ใกล้ กบั ทางเข้ าหลัก 2 จุด ได้ แก่ ฝั่ งโรงเรี ยนสวนลุมพินี และฝั่ งอาคารอื ้อจือเหลียง ซึง่
ฝั่ งโรงเรี ยนสวนลุมพินี พบว่า ทางเท้ ากว้ างพอในการปรับปรุง แต่มีอปุ สรรค ได้ แก่ สิ่งกีดขวางการเชื่อม
ต่อไปยังสะพานลอย พื ้นไม่เรี ยบ ทางลาดตัดขอบถนนไม่ได้ มาตรฐาน และมีร่องระบายน ้าขนาดใหญ่
ส่วนฝั่งอื ้อจือเหลียง พบว่า ทางเดินกว้ างเพียงพอเพื่อปรับให้ เอื ้อต่อคนพิ การ สิ่งที่อยู่บนทางเดินอยู่แนว
เดียวกันไม่ขวางการสัญจร ทางเท้ ากว้ างพอเพื่อปรับให้ เอื ้อต่อ คนพิการ แต่บางจุดสะพานลอยกีด
ขวางทางสัญจรไม่สามารถเชื่อมต่อกับทางเข้ าสวนลุมพินีได้ และปั ญหาอื่น ๆ ได้ แก่ ป้ายหยุดรถถูกบด
บัง มีต้ กู ดน ้าที่ไม่เอื ้อต่อคนพิการ เป็ นต้ น

ภาพที่ 14 ทางเท้ าบริเวณกว้ างเพียงพอในการปรับปรุง

ภาพที่ 15 ผิวทางไม่เรี ยบ มีสิ่งกีดขวาง ป้ายหยุดรถถูกบัง

5.3 ที่จอดรถคนพิการ
ภายในสวนลุมพินีมีลานจอดรถ 2 ลาน ได้ แก่ บริ เวณทางทิศเหนือฝั่ งโรงเรี ยนสวนลุมพินี
และ ทิศตะวันตกฝั่ งโรงพยาบาลจุฬาฯ ซึ่งมีช่องจอดรถคนพิการและผู้สงู อายุไว้ เฉพาะบริ เวณลาน
จอดรถฝั่ งโรงเรี ยน สวนลุมพินี มีปา้ ยสัญลักษณ์ และเส้ นแบ่งช่องจอดแยกกันชัดเจน โดยเป็ นช่องจอด
รถคนพิการ 6 ช่อง และ ช่องจอดรถผู้สงู อายุ 4 ช่อง รวม 10 ช่อง จากช่องจอดรถทัว่ ไปประมาณ 400
ช่อง ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ลักษณะการออกแบบในปั จจุบนั พบว่า ความยาวของช่องจอด
ไม่เพียงพอ การเชื่ อมต่อกับระบบทางเดินไม่สามารถทาได้ และมีการจดทับที่ จอดรถคนพิการและ
ผู้สงู อายุโดยคนทัว่ ไปอยูต่ ลอดเวลา

ภาพที่ 16 ที่จอดรถคนพิการ จานวน 6 ช่อง
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ภาพที่ 17 ที่จอดรถผู้สงู อายุ จานวน 4 ช่อง

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

5.4 ทางสัญจรภายในสวนลุมพินี
จากข้ อมูลการเข้ าถึงและการสัญจรที่ได้ กล่าวมาแล้ ว ทางผู้วิจยั ได้ สารวจทางที่ต้องปรับใน
ระยะแรก 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เส้ นทางจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ ดินสีลม มายังลานตะวันยิ ้ม ระยะ 550 เมตร
ช่วงที่ 2 จากป้ายหยุดรถประจาทางประตูฝั่งตรงกันข้ ามกับอาคาร อื ้อจื่อเหลียง มาลานตะวันยิ ้ม ระยะ
350 เมตร ช่วงที่ 3 เส้ นทางจากป้ายหยุดรถประจาทางประตูฝั่งโรงเรี ยนลุมพินีมายังลานตะวันยิม้
ระยะทาง 500 เมตร และ ช่วงที่ 4 เส้ นทางเชื่อมต่อเส้ นทางจากประตูฝั่งพระบรมรู ปฯ กับ ประตูฝั่ง
ตรงกันข้ ามกับอาคาร อื ้อจือเหลียง ระยะทาง 270 เมตร พบปั ญหาในภาพรวม คือ ผิวทางไม่เรี ยบ มีสิ่ง
กีดขวาง ทางลาดตัดขอบถนนชันเกินไป บางช่วงทางเดินแคบ
5.5 ทางลาดตัดขอบถนนภายในสวนลุมพินี
จากการสารวจพบว่า ทางลาดตัดขอบถนนส่วนใหญ่บริ เวณทางสัญจรหลัก เป็ นเส้ นทางที่
เชื่อมต่อกับจุดรวมกิจกรรมของผู้สงู อายุได้ แต่ในเส้ นทางหลักดังกล่าว ยั งมีบางจุดที่เปลี่ยนระดับของ
ทางเดิน จุดที่มีทางลาดตัดขอบทาให้ เกิดความไม่ต่อเนื่องของการเดินเท้ าโดยเฉพาะบริ เวณทางเข้ า
และพบปั ญหาในการออกแบบทางลาดตัดขอบเดิมที่มีอยู่ ได้ แก่ มีฝาท่อระบายน ้าอยู่บนทางลาดตัด
ขอบถนน และพื ้นชารุ ด ทางลาดตัดขอบถนนมี ความชันเกินกว่า 1:12 ปลายทางลาดตัดขอบถนนไม่
เรี ยบ และพื ้นทางเดินข้ ามเป็ นบล็อกตัวหนอนไม่เรี ยบ

ภาพที่ 18 ตาแหน่งทางลาดตัดขอบเดิม

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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ข้ อเสนอแนะในงานวิจัย
1. ข้ อเสนอแนะแนวคิดการออกแบบ
การออกแบบสวนลุมพินี เพื่อการเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ ได้ ของคนทุกกลุ่ม ตามแนวคิดการ
ออกแบบเพื่อคนทังมวล
้
มุ่งเน้ นการออกแบบระบบการสัญจรให้ เชื่อมโยงระบบการคมนาคมโดยรอบ
ช่วยให้ ผ้ สู งู อายุและคนพิการมีโอกาสสัญจร และสร้ างการสัญจรภายในสวนให้ เชื่อมโยงกัน ผสานกับ
การออกแบบกายภาพของพื ้นที่และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับการสัญจรของผู้สงู อายุและคนพิการ ได
แก่ ทางเข้ าและจุดบริ การข้ อมูล ที่จอดรถ จุดจอดรถโดยสารประจาทาง ทางลาดตัดขอบถนน และทาง
สัญจร เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุและคนพิการสามารถเข้ าถึงพื ้นที่หรื อจุดรวมกิจกรรมสาคัญภายในสวนลุมพินีได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่บนพืน้ ฐานของหลัก 5 ประการ ได้ แก่ การเชื่ อมต่อกับภายนอก
(Linkage) ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของกิจกรรม (Connecting) การเข้ าถึง (Accessibility) ใช้ ระบบการ
สัญจรแบบวนกลับ (Loop system) และการใช้ งานพื ้นที่ที่สะดวก (Function)

ภาพที่ 19 แนวคิดการออกแบบ

2. ข้ อเสนอแนะแนวทางการออกแบบกายภาพ
2.1 ทางเข้ าหลัก และจุดบริการข้ อมูล
- ข้ อ เสนอแนะการปรั บ ปรุ ง ส าหรั บ สถานี ร ถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น สี ล ม (ทางออกประตูที่ 1)
เสนอแนะให้ กรณีผ้ สู งู อายุและคนพิการเดินทางโดยรถยนต์ ให้ เพิ่มเติมช่องจอดรถสาหรับผู้สงู อายุและ
คนพิการบริเวณด้ านหน้ า
- ข้ อเสนอแนะการออกแบบทางเข้ าและจุดบริ การข้ อมูล ได้ แก่ ทางเข้ าฝั่ งสถานีรถไฟฟ้า
ใต้ ดินสีลม (ทางออกประตูที่ 1) เสนอให้ ลดระดับเคาน์เตอร์ ให้ สงู ไม่เกิน 70-75 เซนติเมตร และย้ ายเสา
กล้ อ งวงจรปิ ด ไปไว้ ที่ว่า งด้ านข้ า ง เพิ่ ม ทางลาดลงทางเดิน ปรั บช่ องระบายน า้ ให้ ก ว้ า งไม่เกิ น 1.3
เซนติเมตร จุดที่ 2 ทางเข้ าบริ เวณใกล้ อาคารอื ้อจือเหลียง จุดที่ 3 ทางเข้ าฝั่ งสวนลุมพินี เสนอแนะให้
เพิ่มจุดบริการข้ อมูล เช่นกัน
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- ข้ อเสนอแนะการออกแบบแผนผังต่างสัมผัส และระบบป้องกันความปลอดภัยบริ เวณ
ทางเข้ า ให้ จดั ทาแผนผังไว้ ทางเข้ าฝั่งโรงเรี ยนสวนลุมพินี เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานไปจุดต่างๆ ได้
-

ภาพที่ 20 แนวทางการปรับปรุงจุดบริการข้ อมูลสาหรับคนพิการ

ภาพที่ 21 ตัวอย่างแผนผังต่างสัมผัส

2.2 ที่จอดรถคนพิการ
ที่จอดรถคนพิการและผู้สงู อายุที่มีอยูแ่ ล้ วปรับให้ ถกู ต้ อง ได้ แก่ จัดที่จอดรถสาหรับ
คนพิการและผู้สงู อายุไว้ ใกล้ ทางเข้ าออกมากที่สดุ โดยเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า กว้ างไม่น้อยกว่า
2.40 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร มีพื ้นผิวเรี ยบระดับเสมอกัน มีที่ว่างข้ างไม่น้อยกว่า
1.00 เมตร ตลอดความยาวของที่จอด บนพื ้นที่จอดรถด้ านที่ติดกับทางเดินรถให้ มีสญ
ั ลักษณ์
รู ปคนพิการ กว้ างและยาวไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ติดป้ายรู ปคนพิการขนาดไม่น้อยกว่า
0.30x0.30 เมตร สูงจากพื ้นไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร สัญลักษณ์รูปคนพิการมีสีที่เห็นได้ ชดั เจน

ภาพที่ 22 แบบเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงที่จอดรถสาหรับคนพิการ

2.2 จุดจอดรถโดยสารประจาทาง
เสนอให้ ปรับปรุงที่จอดรถโดยสารประจาทาง 2 จุด ได้ แก่ ทางเข้ าฝั่ งโรงเรี ยนสวน
ลุมพินี และทางเข้ าฝั่ งอาคารอื ้อจือเหลียง โดยปรับพื ้นผิวให้ มนั่ คงแข็งแรง และไม่ลื่น มีพื ้นที่
บริ เวณที่ตอ่ แถวขึ ้นรถโดยสารจากขอบถนนลึกเข้ ามาอย่างน้ อย 2.44 เมตร และมีความกว้ างที่
วัดขนานกับแนวถนนอย่างน้ อย 1.525 เมตร มีการติดตังพื
้ ้นผิวต่างสัมผัสสาหรับนาทางขนาด
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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0.30 x0.30 เมตร บนทางเดินเท้ าบริ เวณป้ายหยุดรถโดยสารประจาทาง ที่นงั่ พักคอยและที่ตอ่
แถวขึ ้นรถโดยสารต้ องเชื่อมต่อกับทางฟุตบาท หากมีการเปลี่ยนระดับให้ มีทางลาด มีหลังคาให้
ร่มเงา มีพื ้นที่ว่างขนาด 0.90x0.90 เมตร สาหรับรถเข็นคนพิการ ติดตังสั
้ ญลักษณ์รูปคนพิการ
ทังในแนวดิ
้
่ง และบนพื ้น ติดตังแผนที
้
่ให้ ข้อมูลการเดินรถ ที่เป็ นอักษรเบรลล์ และหรื อข้ อมูล
เสียงสาหรับคนพิการทางสายตา

ภาพที่ 23 ตาแหน่งที่ปรับปรุงจุดจอดรถโดยสารประจาทาง ภาพที่ 24 แบบเสนอแนะปรับปรุงจุดจอดรถประจาทาง

2.4 ทางลาดตัดขอบถนน
เสนอแนะปรับปรุ งทางลาดตัดขอบถนนเพิ่มเติมบริ เวณทางสัญจรหลัก จานวน
และสร้ างเพิ่มเติมจานวน 6 จุด ที่เป็ นจุดที่ขาดความต่อเนื่องในระบบสัญจร โดยพื ้นผิวทางลาด
ต้ องไม่ลื่น พื ้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื ้นกับทางลาดต้ องเรี ยบไม่สะดุด ความกว้ างสุทธิไม่
น้ อยกว่า 0.90 เมตร มีพื ้นที่หน้ าทางลาดเป็ นที่ว่างยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร มีความลาดชัน
ไม่เกิน 1:12 (ร้ อยละ 8.3) ติดตังพื
้ ้นผิวต่างสาผัสสาหรับเตือน ขนาด 0.30x0.30 เมตร ห่างจาก
จุดเริ่มต้ นทางลาด 0.30 เมตร ทังทางขึ
้
้นและทางลง

ภาพที่ 25 ตาแหน่งทางลาดตัดขอบถนนที่ปรับและสร้ างเพิ่ม
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ภาพที่ 27 แบบเสนอการปรับทางลาดตัดขอบถนน
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2.5 ทางสัญจร
เสนอแนะแผนการปรับปรุ งเส้ นทางสัญจรสาหรับผู้สงู อายุและคนพิการ ที่ได้ จาก
การวิเคราะห์จุดรวมกิจกรรมและการเข้ าถึงผู้ใช้ โดยแบ่งเป็ น 4 ช่วง ได้ แก่ ช่วงที่ 1 พื ้นที่จาก
สถานีรถไฟฟ้าใต้ ดิน สีลม มายังลานตะวันยิ ้ม ช่วงที่ 2 พื ้นที่จากป้ายหยุดรถประจาทางประตู
ฝั่งตรงกันข้ ามกับอาคารอื ้อจือเหลียง มายังลานตะวันยิ ้ม ช่วงที่ 3 พื ้นที่จากป้ายหยุดรถประจา
ทางประตูฝั่งโรงเรี ยนลุมพินีมายังลานตะวันยิ ้ม และช่วงที่ 4 พื ้นที่เส้ นทางเชื่อมต่อเส้ นทางจาก
ประตูฝั่งพระบรมรูปฯ กับ ประตูฝั่งตรงกันข้ ามกับอาคารอื ้อจือเหลียง

ภาพที่ 26 สรุปเส้ นทางที่เสนอแนะดาเนินการปรับปรุง

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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ภาพที่ 29 การแบ่งเส้ นทางสัญจร แบบทางเลือกที่ 1และ แบบทางเลือกที่ 2

แบ่งเส้ นทางสาหรับคนพิการ ทางจักรยาน และทางรถยนต์บริ การให้ ชดั เจน โดย
เสนอทางเลือก 2 รูปแบบ ได้ แก่ ทางเลือกที่ 1 จัดเส้ นทางสัญจรของทางจักรยาน และทางคน
พิการและผู้สงู อายุไว้ คนละฝั่ งถนน ให้ ตรงกลางเป็ นการสัญจรที่รวดเร็ ว เช่น รถขยะ รถกอล์ฟ
เป็ นต้ น ข้ อดีคือ ทางจักรยานไม่ส่งผลกระทบต่อทางคนพิการและผู้สงู อายุ ที่บางครัง้ อาจมีการ
หักเลี ้ยวหรื อจักรยานเกี่ยวคนเดิน ส่วนทางเลือกที่ 2 ใช้ ช่องทาง 1 เลน เป็ นทางจักรยานและ
ทางเดินคนพิการไว้ ด้วยกัน ข้ อดีคือมีช่องว่างเหลือ 1 เลน เผื่อรถขนาดใหญ่ service แต่
เนื่องจากทางจักรยานเดิมมีอยู่แล้ วและหากลบออกจะเพิ่มงบประมาณทางคนพิการจึงต้ องอยู่
นอกสุด เกิดการตัดกันเมื่อเลี ้ยวรถ ทาให้ อนั ตราย ที่ประชุมและผู้ที่มีสว่ นไดส่วนเสียจึงเสนอให้
ใช้ รูปแบบที่ 1 ปรับปรุ งพืน้ ผิวและความกว้ างของทางเดินให้ เกิดความสะดวกและปลอดภัย
ติดตังสั
้ ญลักษณ์รูปคนพิการในเส้ นทาง โดยการทาสีสญ
ั ลักษณ์รูปคนพิการบนพื ้นผิวเส้ นทาง
การสัญจรสาหรับคนพิการ และติดตังป้
้ ายสัญลักษณ์รูปคนพิการในแนวดิง่
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ภาพที่ 30 การแบ่งเส้ นทางสัญจรแบบทางเลือกที่ 1

ภาพที่ 31 การแบ่งเส้ นทางสัญจรแบบทางเลือกที่ 2

3. ข้ อเสนอแนะด้ านงบประมาณ
- งบประมาณการปรั บปรุ งทางเข้ าหลักและจุดบริการข้ อมูล ค่าแผนที่ต่างสัมผัส และระบบ
ช่วยเหลื อฉุกเฉิ นจุดละ 40,000 บาท ค่าปรั บปรุ งจุดให้ บริ การข้ อมูลจุดละ 15,000 บาท รวมทัง้ สิน้
120,000 บาท
- งบประมาณการปรั บปรุ งที่จอดรถ คานวนจากค่าทาสีและปรับปรุงที่จอดรถ ปั จจุบนั มีที่จอด
รถที่ต้องทาการปรับปรุง รวม 10 ช่อง โดยมีคา่ การทาสี/ปรับปรุง ตารางเมตรละ 60 บาท ที่จอดรถคนพิการ
1 ช่อง ใช้ ขนาดพืน้ ที่ ประมาณ 20.4 ตารางเมตร ดังนัน้ มี ค่าทาสีจุดละ 1,224 บาท รวมค่าทาสีและ
ปรับปรุงที่จอดรถ 10 จุด 12,240 บาท ค่าปรับปรุ งพื ้นผิว และทางลาดตัดขอบถนนที่จอดรถ 10,000 บาท
รวมทังสิ
้ ้น 22,240 บาท
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
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- งบประมาณทางลาดตัดขอบถนน คานวนจากการเสนอแนะแนวทางการออกแบบมีทางลาด
ตัดขอบถนนเดิมที่จะทาการปรับปรุ ง 23 จุด และทางลาดตัดขอบถนนที่จะสร้ างเพิ่มเติม 6 จุด รวมทังสิ
้ ้น
29 จุด มีรายละเอียดงบประมาณ แบ่งเป็ น ค่าปรับปรุ งทางลาดตัดขอบถนน ตารางเมตรละ 5,000 บาท
โดยทางลาด 1 จุด มีพื ้นที่ประมาณ 7.50 ตารางเมตร ดังนันใช้
้ งบประมาณจุดละ 37,500 บาท รวมทังสิ
้ ้น
1,087,500 บาท
- งบประมาณจุดจอดรถโดยสารประจาทาง คานวนจากค่าปรับปรุ งจุดจอดรถโดยสารประจา
ทาง จุดละ 100,000 บาท จานวน 2 จุด รวมทังสิ
้ ้น 200,000 บาท
- งบประมาณเส้ นทางสัญจรสาหรับคนพิการ แบ่งเป็ น ค่าสีทาถนนตารางเมตรละ 60 บาท คิด
เป็ น 334 ตารางเมตร 20,040 บาท ค่าสัญลักษณ์ รูปคนพิการจุดละ 1,500 บาท 32 จุด 48,000 บาท
ค่าปรับผิวทางเท้ า 50,000 บาท ค่าติดตังป้
้ ายแนวดิ่ง 16 จุด จุดละ 7,500 บาท 120,000 บาท รวมทังสิ
้ ้น
238,040 บาท
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ถอดบทเรียนโครงการบริการวิชาการแก่ สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรณีศึกษา การปรับสภาพแวดล้ อมและผังกายภาพชุมชน
เพื่อส่ งเสริมคุณภาพชีวิตพืน้ ที่เทศบาลนครรังสิต
ชุมเขต แสวงเจริญ1*, ภวินท์ สิริสาลี2, ชมภูนทุ ควรเขียน3
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อถอดบทเรี ยนโครงการพัฒนาองค์ประกอบพื ้นฐานของชุมชน คือ ที่
อยู่อาศัย และ พื ้นที่สาธารณะให้ เหมาะสมกับการดารงชีวิตอย่างอิสระของผู้สงู อายุและคนพิการตาม
แนวคิด การออกแบบเพื่อคนทังมวล
้
จากการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 5 ปี จนเกิดการ
พัฒนาทางด้ านกายภาพของชุมชน เรี ยกว่า “รังสิตโมเดล” จากนันน
้ าบทเรี ยนที่ได้ มาประเมินผล เพื่อให้
ได้ องค์ความรู้ จากการทางานจริ งเชิงพื ้นที่ โดยใช้ กระบวนการจัดการความรู้ เป็ นหลัก และเผยแพร่ ชุด
ความรู้ สู่ส าธารณะชน การด าเนิ น การดัง กล่า ว สามารถบรรลุวัต ถุป ระสงค์ โ ครงการผ่า นตัว ชี ว้ ัด
ความสาเร็ จของโครงการจานวน 4 ข้ อ คือ มีการบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง นาความรู้ที่
ได้ ถ่ า ยทอดสู่ชัน้ เรี ย น พัฒ นาเป็ น งานวิ จัย หรื อ เผยแพร่ เ ป็ น ผลงานทางวิ ช าการ และจัด กิ จ กรรม
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนได้ ทัง้ นี ไ้ ด้ ข้อเสนอแนะโครงการ คือ “ควรมีการจัดกิ จกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ทังโครงการการให้
้
ความรู้ และโครงการพัฒนาสภาพแวดล้ อม ตลอดจนต้ องมีการขยายผลให้
ครอบคลุมพื ้นที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครรังสิตมากยิ่งขึ ้น และควรขยายผลไปสู่พื ้นที่อื่น ๆ” แสดงให้
เห็นถึงการยอมรับในความมีคณ
ุ ภาพของ รังสิตโมเดล พัฒนาไปสู่ การเป็ นพื ้นที่ต้นแบบที่เหมาะสม
กับการใช้ งานของผู้สงู อายุ คนพิการและทุกคนในชุมชนต่อไป
คาสาคัญ: สภาพแวดล้ อม, กายภาพชุมชน, การมีสว่ นร่วม, เทศบาลนครรังสิต
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Knowledge management of Thammasat University service learning
Case study of Rangsit Model
Choomket Sawangjaroen1*, Pawin Sirisali2, Chompunut Khuankhien3
ABSTRACT
This research aims to evaluate lesson learn to the physical element of community
improvement project such as residence and public areas to support the independent living of
the elderly and people with disabilities according to the universal design concept. From
continuing operations for a period of 5 years, until the development of the physical
community completed. The conclusion of key success and process of this project is called
“Rangsit Model” Then, the lessons-learnt was evaluated; to gain knowledge of real-time
spatial functions; using the Knowledge Management Process; and disseminate knowledge
kits to the public. Implementation can achieve project objectives through 4 success
indicators for the project. There is the integration of knowledge in related fields, brought
knowledge into the classroom, developed as research or published as academic work and
organized community involvement processes. The project has been suggested, "There
should be continuous activity. The whole project to educate. and environmental development
projects. As well as the need to expand the coverage area in Rangsit municipality and should
extend to other areas” Demonstrates recognition of the quality of Rangsit Model. Therefore,
activities should be organized and continue to expand. Developed into a prototype space
which is suitable for the use of the elderly, people with disabilities and everyone in the
community.
Keywords: environment, physical community, participation, Rangsit municipality.
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ตามที่ แ ผนบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ปี การศึ ก ษา 2555–2559 ได้ ก าหนดให้ คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง จัดทาโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม โดยมุ่งหวังให้ การบริ การ
วิชาการ วิชาชีพด้ านสถาปั ตยกรรม การผังเมือง และสาขาที่เกี่ยวข้ องมีส่วนในการพัฒนาสังคมอย่าง
ยัง่ ยืน พร้ อมทังสนั
้ บสนุนให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ ทงในการเรี
ั้
ย นการสอนและการทาวิจยั เพื่อพัฒนา
คุณภาพคณาจารย์ และบัณฑิตของคณะฯ รวมทัง้ ส่งเสริ มความเป็ นธรรมศาสตร์ ตามแนวทางและ
ปรั ชญาแห่ ง มหาวิ ท ยาลัย และเป็ น ไปตามประเด็น ยุท ธศาสตร์ ที่ 3
ว่าด้ วยความโดดเด่น ของ
มหาวิทยาลัยด้ านการบริ การวิชาการ ซึ่งมีเป้าประสงค์ จะให้ ประชาชนได้ รับบริ การวิชาการอย่างมี
คุณภาพ มีคณ
ุ ธรรม และมีความเหมาะสม โดยโครงการมีความเกี่ยวข้ องกับแนวทางการบริ หารจัดการ
สิ่งแวดล้ อมสรรค์สร้ าง ซึง่ ใช้ ความองค์ความรู้ ด้านการออกแบบ ทางสถาปั ตยกรรม และการวางผัง
เพื่อบริ หารจัดการชุมชนเป็ นสาคัญ ทัง้ ยังสอดคล้ องกับตัวบ่งชี ้ สมศ. 17 เอกลักษณ์ ของคณะ เรื่ อง
นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้ อมสรรค์สร้ าง และตัวบ่งชี ้ สมศ. 18.2 มาตรการส่งเสริ ม การชีน้ า ป้องกัน
แก้ ปัญหาสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย เรื่ องการเรี ยนโดยบริการสังคม (service learning)
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละการผัง เมื อ ง จึง ได้ จัด ท าแผนบริ ก ารวิ ช าการแก่ สัง คม
ระหว่างปี การศึกษา 2555–2559 ขึ ้น หลายโครงการ โดยหนึ่งในนัน้ คือ โครงการปรับสภาพแวดล้ อม
และผังกายภาพชุมชนเพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวิต รับผิดชอบโดย สาขาวิชาภูมิสถาปั ตยกรรม และต่อมา
ได้ มี ก ารจัด ตัง้ หน่ ว ยวิ จัย และออกแบบเพื่ อ คนทัง้ มวล มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ (Thammasat
university universal design research unit) ในปี 2558 จึงได้ ถ่ายโอนและมอบหมายให้ หน่วยวิจยั ฯ
เป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการโครงการฯ โดยมีเป้าหมาย คือ พื ้นที่ชุมชนที่มีการลงนามความร่ วมมือกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งทางโครงการเลือกพื ้นที่ เทศบาลนครรังสิ ต ที่มีความซับซ้ อนและความ
หลากหลายด้ านประชากร และมีความพร้ อมด้ านการบริหารจัดการ เป็ นพื ้นที่ดาเนินการโครงการฯ
ทัง้ นี ้ จากการพัฒนาเมืองตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา มักให้ ความสาคัญกับการวาง
แผนการใช้ ทรัพยากรที่ดิน และการวางแผนพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน การคมนาคมขนส่ง แบบมวลชนใน
ภาพรวมเป็ นหลัก โดยที่ยังขาดการพิจารณารายละเอียดปลีกย่อยในระดับชุมชน เช่น แนวทางการ
จัดการสภาพแวดล้ อมรอบ ๆ ที่ อยู่อาศัยให้ น่าอยู่ ส่งเสริ มคุณภาพชี วิต และตอบสนองต่อวิถีความ
เป็ นอยู่ และวัฒนธรรมของกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม ดังนัน้ การศึกษาแนวทางการจัดการสภาพทาง
กายภาพของชุมชนให้ มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื ้อต่อการดารงชีวิต และสมรรถภาพทางร่างกายผู้คน
ต่างวัย ต่างความสามารถทางร่างกายจึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจยิ่ง การดาเนินการจึงมุ่งเน้ นการนาแนวคิด
การออกแบบเพื่อคนทังมวล
้
(universal design) มาประยุกต์ใช้ กบั พื ้นที่ เพื่อสร้ างสังคมแห่งความเท่า
เทียม ปลอดภัย และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมกับภาคีทกุ ภาคส่วนในสังคม
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วัตถุประสงค์
เพื่อถอดบทเรี ยนการพัฒนาองค์ประกอบพื ้นฐานของชุมชน คือ ที่อยู่อาศัย และพื ้นที่สาธารณะให้
เหมาะสมกับการดารงชีวิตอย่างอิสระของผู้สงู อายุและคนพิการตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทังมวล
้
ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2555-2559
ขอบเขตเชิงพืน้ ที่

เทศบาลนครรังสิต

วิธีดาเนินการวิจัย
การประเมินผลการดาเนินการเพื่อให้ ได้ องค์ความรู้ จากการทางานจริ งเชิงพื ้นที่ ใช้ กระบวนการ
จัดการความรู้ (knowledge management: KM.) เป็ นแนวทางหลัก โดยมีรายละเอียดขันตอนต่
้
าง ๆ ดังนี ้
1. จัดทาแบบรายงานผลการดาเนินการรายงานผลการดาเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้ อม
และผังกายภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ประเมินผลการดาเนินการเชิงพื ้นที่ จากแบบรายงานผลการดาเนินการรายงานผลการ
ดาเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้ อมและผังกายภาพชุมชนเพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวิต โดยจัดทา
ตัวชี ้วัดความสาเร็จของโครงการย่อย ได้ แก่
- เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดผังกายภาพชุมชน
- สามารถจัดเป็ นกิจกรรมประกอบรายวิชาที่เกี่ยวข้ องได้
- สามารถพัฒนาเป็ นงานวิจยั หรื อเผยแพร่เป็ นผลงานทางวิชาการได้
- ชุมชนมีสว่ นร่วมในการวิพากษ์ แสดงความคิดเห็น
หลังจากนัน้ ประเมินความสาเร็ จตามเกณฑ์ ของแต่ละตัวชี ว้ ัด และแสดงผลเป็ น 2 แบบ คือ
บรรลุวตั ถุประสงค์ และ ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
3. กระบวนการจัดการความรู้ (knowledge management: KM.) โดยใช้ การจัดประชุมกลุ่ม
ย่อย(focus group)
4. เวทีวิพากษ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ
5. สะท้ อนกลับความรู้ที่ได้ ไปยังพื ้นที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องขององค์ความรู้ที่ได้
6. สรุปผลจากการจัดการความรู้ที่ได้ รับ
ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 5 ปี ซึง่ ในระยะเวลาที่ผ่านมามีผลการดาเนินการ
แยกเป็ นประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
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1. ด้ านงบประมาณและการมีสว่ นร่วมจากภาคีหน่วยงานต่าง ๆ
ในปี 2555 ได้ รับความร่วมมือจากเทศบาลนครรังสิต สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมที่ 1
2 และ 3 จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตประจาปี งบประมาณ 2555 ชุมชนและวัด
คลองหนึง่ (แก้ วนิมิต) จัดผ้ าป่ าสนับสนุนงบประมาณและที่ดินในการปลูกสร้ าง และคณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนงบประมาณการออกแบบและลงพื ้นที่ โดย
งดเว้ นค่าธรรมเนียม
ในปี 2556 ได้ รับความร่วมมือเพิ่มขึ ้นจากปี 2555 โดยมี บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)
สนับสนุนอุปกรณ์ก่อสร้ างบางส่วน
ในปี 2557 ได้ รับความร่ วมมือสนับสนุนจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ
(สสส.) คณะกรรมการตรวจติดตามการจัดสิ่งอานวยความสะดวกและคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื ้อต่อคน
พิการ 2557 โดย สานักส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ และคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในปี 2558 และ ปี 2559 ได้ รับความร่ วมมือเพิ่มขึ ้น คือ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ าง
เสริ ม สุข ภาพ (สสส.) กรมกิ จ การผู้สูง อายุ กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุษ ย์
สถาบัน วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) มู ล นิ ธิ ส ถาบัน วิ จั ย และพั ฒ นาผู้ สู ง อายุ ไ ทย (มส.ผส)
คณะกรรมการตรวจติดตามการจัด สิ่งอานวยความสะดวกและคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื ้อต่อคนพิการ
2558 และคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จะเห็นได้ ว่าในทุก ๆ ปี มีความร่ วมมือเพิ่มมากขึ ้นจากทุกภาคส่วน ทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ดังแสดงในเห็นในแผนภาพที่ 1
10
5

3

4

5

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

7

7

ปี 2558

ปี 2559

0
จานวนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ

แผนภาพที่ 1 จานวนหน่วยงานที่ให้ การสนับสนุนด้ านงบประมาณ
ที่มา: ชุมเขต และคณะ.รายงานผลการดาเนินการโครงการบริการสังคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2555. ปทุมธานี, 2559
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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2. ด้ านผลการจัดกิจกรรม
2.1 ผลการดาเนินงาน ปี 2555 สามารถสรุปผลการจัดกิจกรรมทัง้ 3 กิจกรรม ได้ ดงั ต่อไปนี ้
กิ จกรรมที ่ 1 ดาเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้ เรื่ อง การจัดปรับสภาพแวดล้ อมที่เป็ นมิตร
กับผู้สงู อายุ แก่คณะกรรมการชมรมผู้สงู อายุ 11 ชมรม มีผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการจานวน 106 คน ผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรมสนใจและคิดที่จะปรับสภาพแวดล้ อมในบ้ าน และสถานที่สาธารณะ ผลการประเมินการอบรม
โครงการดังนี ้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินการอบรมอบรมให้ ความรู้ เรื่อง การจัดปรับสภาพแวดล้ อมที่เป็ นมิตรกับ
ผู้สงู อายุ
รายการ
การต้ อนรับของเจ้ าหน้ าที่
สภาพบรรยากาศในห้ องประชุม
ระยะเวลาการอบรม
ประโยชน์ที่ได้ รับ
สามารถนาไปประยุกต์ได้
หัวข้ อน่าสนใจ
ความชัดเจนในการบรรยาย
สาระความรู้ที่ได้ รับ
สื่อการสอนชัดเจน เหมาะสม
วิทยากรเปิ ดโอกาสให้ ซกั ถาม

มากที่สดุ
60.47
27.38
44.83
54.76
54.76
63.06
64.28
54.76
58.33
58.33

มาก
34.88
52.38
40.23
41.67
39.28
25
29.67
39.60
33.33
35.71

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
3.46
16.67
12.64
1.19
4.76
10.71
7.14
4.76
9.52
4.76

น้ อย
1.16
3.57
1.30
2.37
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19

น้ อยมาก
-

ที่มา: ชุมเขต และคณะ.รายงานผลการดาเนินการโครงการบริการสังคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2555. ปทุมธานี, 2555
นอกเหนือจากผลการประเมินการ ผู้เข้ าร่ วมให้ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ อีก คือ ขอให้ มีการประชุม
อย่างต่อเนื่อง ควรแทรกเทคนิคการทาสวนเข้ ามาด้ วย อยากให้ มีงบประมาณสาหรับผู้มีรายได้ น้อย
อยากให้ มีการอบรมบ่อยต่อเนื่องเพราะได้ ความรู้ มากและเป็ นวิชาการที่ดีมาก หัวข้ อน่าสนใจ สามารถ
นาความรู้ไปใช้ ได้
กิ จกรรมที ่ 2 การสารวจ พิจารณาคัดเลือกห้ องน ้าของผู้สงู อายุในชุมชนที่มีปัญหาด้ านสุขภาพ
หรื อ พิ ก ารและมี ฐ านะยากจน เพื่ อ จัด ปรั บ สภาพแวดล้ อ มที่ อ ยู่อ าศัย ให้ เ หมาะกับ ผู้สูง อายุ โดย
คณะกรรมการชุมชน อสม. เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุร่วมพิจารณา
ประเมินห้ องน ้าผู้สงู อายุที่ต้องปรับเปลี่ยนโถส้ วมเป็ นแบบนัง่ ราบ ทาราวจับสเเตนเลส และปรับระดับพืน้
27 หลัง และทาราวจับสเเตนเลส 5 หลัง ซึ่งผลการประเมิน ผู้สงู อายุมีความพึงพอใจอย่างมาก ทาให้
สะดวก และป้องกันอุบตั ิเหตุได้
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินกิจกรรมพบว่า ผู้สงู อายุบางรายยังไม่ค้ นุ เคยกับการใช้ โถส้ วม
แบบนัง่ ราบในระยะแรก ทาให้ มีความวิตกกังวล หลังจากได้ ใช้ งานในระยะหนึ่ง ทาให้ ร้ ูสกึ สะดวกสบาย
การปรั บ ห้ อ งน า้ ที่ เ หมาะสมกับ ผู้สูง อายุ ควรมุ่ง เน้ น ให้ ญ าติ ห รื อ ครอบครั ว ผู้สูง อายุใ นชุม ชนเห็ น
ความสาคัญของการดูแลสุขภาพ โดยการปรับเปลี่ยนโถส้ วมเป็ นแบบโถนัง่ ราบ
กิ จกรรมที ่ 3 ดาเนินการสารวจปั ญหาและคัดเลือกพื ้นที่สาธารณะ โดยการมีสว่ นร่วมของคนใน
ชุมชนเป็ นฐาน ซึง่ วัดที่ได้ รับคัดเลือกเป็ นพื ้นที่นาร่อง คือ วัดคลองหนึง่ (แก้ วนิมิต) ดาเนินการปรับปรุง 3
พื ้นที่ใช้ งานหลัก คือ ทางลาดขึน้ โบสถ์ ทางลาดและบันไดขึน้ ศาลาการเปรี ยญ และห้ องนา้ สาหรับ
ผู้สงู อายุและคนพิการ
ผลการดาเนินการ พื ้นที่ทงั ้ 3 จุด สามารถตอบสนองการใช้ งานของผู้สงู อายุ คนพิการและคนใน
ชุมชนได้ เป็ นอย่างดี และมีมาตรฐานซึง่ ได้ รับการการันตีมาตรฐานรางวัลชะนะเลิศจากโครงการประกวด
ให้ รางวัลอาคาร-สถานที่ที่เป็ นมิตรสาหรับผู้สงู อายุ ปี 2555 โดยมูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผู้สงู อายุ
ไทย และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) อาจารย์และนักศึกษา ได้ นาความรู้
ไปออกแบบจริง
2.2 ผลการดาเนินงาน ปี 2556 สามารถสรุปผลการจัดกิจกรรมทัง้ 3 กิจกรรม ได้ ดงั ต่อไปนี ้
กิ จกรรมที ่ 1 จัดการองค์ ความรู้ (KM) ที่ได้ ในปี 2555 และถ่ายทอดสู่ผ้ ูอื่นในโครงการ การ
จัดการความรู้ อาคาร-สถานที่ที่เป็ นมิตรสาหรับผู้สงู อายุ (ทุนอุดหนุนจากมูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนา
ผู้สงู อายุไทย) ดาเนินการตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2555 ถึง 30 ธันวาคม 2555 ผลงานจัดทาเป็ นสื่อต่าง ๆ
เผยแพร่ทวั่ ประเทศ
นอกจากนี ้ได้ มีการเผยแพร่ผลงานในปี 2555 ผ่านการเป็ นวิทยากร เรื่ อง การจัดสภาพแวดล้ อม
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในบ้ านและชุมชน โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)
วิทยากร เรื่ อง ข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับคนชราและคนพิการ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ่านการเป็ น
อาจารย์พิเศษ สาขาสถาปั ตยกรรมภายใน คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2557 ผ่านการจัดนิทรรศการนาผลงานในงานทูต
อารยสถาปั ตย์ พบเมล็ดพันธุ์ใหม่ ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในการนี ้มีผ้ เู ข้ าร่วมชมงานประมาณ 150 คน และ
ผ่านการจัดนิทรรศการนาผลงานในงาน สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 5 ณ โรงแรม
ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
กิ จกรรมที ่ 2 การสารวจพิจารณาคัดเลือกห้ องน ้าของผู้สงู อายุในชุมชนที่มีปัญหาด้ านสุขภาพ
หรื อพิการและมีฐานะยากจน เพื่อจัดปรับสภาพแวดล้ อมที่อยู่อาศัยให้ เหมาะกับผู้สงู อายุ ต่อเนื่องจาก
การดาเนินงานในปี 2555
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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กิ จกรรมที ่ 3 ดาเนินการสารวจปั ญหาและคัดเลือกพื ้นที่สาธารณะ ต่อเนื่องจากปี 2555
ผลการดาเนินการ ทัง้ 3 กิ จกรรมจะเห็นได้ ว่าสร้ างความต่อเนื่ องในพืน้ ที่ แ ละชุมชนได้ เห็ น
ตัวอย่างที่ดี
2.3 ผลการดาเนินงาน ปี 2557 สามารถสรุปผลการจัดกิจกรรมทัง้ 2 กิจกรรม ได้ ดงั ต่อไปนี ้
กิ จกรรมที ่ 1 การประเมินสภาพหลังการใช้ งานการปรับอาคารและพื ้นที่สาธารณะให้ เหมาะสม
สาหรั บผู้สูง อายุและคนพิ ก าร เมื่อวัน ที่ 16 กรกฎาคม 2558 ผศ.ชุมเขต
แสวงเจริ ญ อ.ภวิน ท์
สิริสาลี และ อ.วิรุจน์ สมโสภณ ร่ วมกับคณะกรรมการตรวจติดตามการจัดสิ่งอานวยความสะดวกและ
คัด เลื อ กสถานที่ ดี เ ด่ น ที่ เ อื อ้ ต่ อ คนพิ ก าร 2558 ลงพื น้ ที่ ป ระเมิ น สภาพการใช้ งานและการจั ด
สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสาหรับทุกคน (Universal Design) ในพื ้นที่วดั คลองหนึ่ง (แก้ วนิมิต) พื ้นที่
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึง่ เป็ นโครงการที่ทาง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองได้
ออกแบบและมีการปรับปรุงในปี 2555 รวมเวลาเปิ ดใช้ พื ้นที่กว่า 3 ปี จึงจาเป็ นต้ องมีการประเมินสภาพ
ปั จจุบนั ของพื ้นที่ การดาเนินการครัง้ นี ้ มีตวั แทนชุมชน ผู้บริ หารส่วนท้ องถิ่น และประชาชนในพื ้นที่
ร่วมกิจกรรมด้ วย รวมทังสิ
้ ้น จานวน 13 คน
ผลการประเมินพบว่า วัดคลองหนึ่ง (แก้ วนิมิต) ยังอยู่ในเกณฑ์ ที่ใช้ งานได้ และทาง
คณะทางานได้ มอบข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก่เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องเพื่อดาเนินการต่อไป
กิ จกรรมที ่ 2 การสื่อสารผลงานสู่สาธารณะ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ผศ.ชุมเขต แสวง
เจริ ญ และนัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละการผัง เมื อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมให้ ข้อมูล ผลงานการบริ การวิชาการแก่สังคม การออกแบบ ปรั บปรุ ง
สภาพแวดล้ อม วัดคลองหนึง่ (แก้ วนิมิต) จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ งานของ
คนพิการและผู้สงู อายุ ออกอากาศทางรายการ กฤษณะทัวร์ ยกล้ อ ช่องเนชัน่ แชแนล
ผลการด าเนิ นงาน คื อ เป็ นการขยายผลและเผยแพร่ ความรู้ และแนวทางการด าเนิ นการต่ อ
สาธารณะ ท้ องถิ่น และชุมชนรู้ สึกภาคภูมิใจและเห็นความสาคัญ เนื่องจากการได้ รับการยอมรับและการ
นาเสนอรายการทางโทรทัศน์ นับเป็ นเครื่ องยืนยันความสาเร็จและเป็ นการเผยแพร่สอู่ งค์กรอื่น ๆ อีกด้ วย
2.4 ผลการดาเนินงาน ปี 2558 สามารถสรุปผลการจัดกิจกรรมทัง้ 2 กิจกรรม ได้ ดงั ต่อไปนี ้
กิ จกรรมที ่ 1 การประเมินสภาพหลังการใช้ งานการปรับอาคารและพื ้นที่สาธารณะให้ เหมาะสม
สาหรับผู้สงู อายุและคนพิการ เมื่อวันที่ 29 มิถนุ ายน 2559 หน่วยวิจยั และออกแบบเพื่อคนทังมวล
้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยปฏิบตั ิการวิจยั สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมกับผู้สงู อายุและคนพิการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ลงพื ้นที่ประเมิน
อาคารสถานที่ต่าง ๆ ในเทศบาลนครรังสิต คือ อาคารชมรมคนพิการ และวัดคลองหนึ่ง (แก้ วนิมิต)
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

จังหวัดปทุมธานี ในโครงการตรวจติดตามและประเมินผลการปรับสภาพแวดล้ อมสาหรับคนพิการ ใน
การนี ้พบว่า ท้ องที่มีความกระตือรื อร้ นและให้ ความสาคัญในการปรับสภาพแวดล้ อมเป็ นอย่างดี และ
พร้ อมจะเรี ยนรู้ ปรับปรุ งเพื่อประโยชน์ในการใช้ งานได้ อย่างปลอดภัยของคนพิการและคนทังมวลต่
้
อไป
ซึง่ ทัง้ 2 พื ้นที่เป็ นโครงการที่ทาง หน่วยวิจยั และออกแบบเพื่อคนทังมวล
้
ได้ ออกแบบและมีการปรับปรุง
ในปี 2555 รวมเปิ ดใช้ พืน้ ที่กว่า 4 ปี จึงจาเป็ นต้ องมีการประเมินสภาพปั จจุบนั ของพื ้นที่ และเพื่อให้
เกิดการกระตุ้นการดูแลรักษาให้ มีสภาพพร้ อมสาหรับการใช้ งาน การดาเนินงานในครัง้ นี ้มีตวั แทนชุมชน
ผู้บริหารท้ องถิ่น และชุมชนร่วมกิจกรรมด้ วย 20 คน
ผลการประเมินพบว่า วัดคลองหนึง่ (แก้ วนิมิต) ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ งานได้ และทางคณะทางาน
ได้ มอบข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก่เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องเพื่อดาเนินการต่อไป
กิ จกรรมที ่ 2 การสื่อสารผลงานปรับอาคารและพื ้นที่สาธารณะให้ เหมาะสมสาหรับผู้สงู อายุและ
คนพิการสูส่ าธารณะ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ชมุ เขต แสวงเจริ ญ ได้ รับเชิญให้
เป็ นวิทยากร เรื่ อง การจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้ สาหรับคนพิการสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จัดโดย กรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ องถิ่น โดยมีนกั พัฒนาสังคมจากทัว่ ประเทศ 145 คน เข้ าร่ วม
กิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรมอะเดรี น ติค พาเลซ จังหวัดชลบุรี ในการนีไ้ ด้ นากรณีศึกษา รังสิตโมเดล
เผยแพร่ในงานดังกล่าวด้ วย
ผลการดาเนินงาน คือ เป็ นการขยายผลและเผยแพร่ ชุดความรู้ และแนวทางการ ท้ องถิ่นและ
ชุมชนรู้สกึ ภาคภูมิใจและเห็นความสาคัญ เนื่องจากการได้ รับการยอมรับและเผยแพร่ในวงกว้ าง
2.5 ผลการดาเนินงาน ปี 2559 สามารถสรุปผลการจัดกิจกรรมทัง้ 2 กิจกรรม ได้ ดงั ต่อไปนี ้
กิ จกรรมที ่ 1 การสื่อสารผลงานปรับอาคารและพื ้นที่สาธารณะให้ เหมาะสมสาหรับผู้สงู อายุและ
คนพิการสูส่ าธารณะ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2559 หน่วยวิจยั และออกแบบเพื่อคนทัง้
มวล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่ วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ นาเสนอ
แนวคิด "RANGSIT-Model" ซึง่ เป็ นแนวคิดการจัดสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมกับคนทุกกลุ่มโดยอาศัย
กระบวนการ การมีสว่ นร่วมตังแต่
้ ขนตอนของการร่
ั้
วมคิด ร่วมทา และร่วมประเมินผล โดยอาศัยกุญแจ
สาคัญของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง 4 ภาคส่วน คือ เจ้ าของพื ้นที่ ผู้ใช้ งาน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และ
ผู้สนับสนุนด้ านต่าง ๆ (วิชาการ/สุขภาพ/ออกแบบ/งบฯลฯ) ในงานมหกรรมอารยสถาปั ตย์ FD Expo
2016
ผลการดาเนินงาน คือ เป็ นการขยายผลและเผยแพร่ ชุดความรู้ และแนวทางการดาเนินการ
โครงการต่อสาธารณะชน ท้ องถิ่นและชุมชนรู้สกึ ภาคภูมิใจและเห็นความสาคัญของการดาเนินโครงการ
เนื่องจากการได้ รับการยอมรับและการนาเสนอรายการทางโทรทัศน์ นับเป็ นเครื่ องยืนยันความสาเร็ จ
ของโครงการอีกด้ านหนึง่ อีกทังยั
้ งมีการนาชุดความรู้เผยแพร่สอู่ งค์กรอื่น ๆ อีกด้ วย
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

445

กิ จกรรมที ่ 2 การนาชุดความรู้ ส่กู ารจัดการเรี ยนการสอนและเผยแพร่ ความรู้ เมื่อวันที่ 29
มีนาคม 2560 หน่วยวิจยั และออกแบบเพื่อคนทังมวล
้
ได้ รับเกียรติให้ จดั กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และ
ฝึ กปฏิบตั ิการ หัวข้ อ universal design ผ่าน 4 ประเด็น สาคัญ ได้ แก่ 1. Universal Design คืออะไร?
2. ที่มาและพัฒนาการกฎหมายสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ 3. การออกแบบสิ่งอานวย
สะดวกสาหรับคนพิการ และ 4. การผสาน Universal Design ในงานภูมิสถาปั ตยกรรม กรณีศกึ ษา
รังสิตโมเดล
ซึ่ ง กิ จ กรรมดัง กล่ า วจัด ขึ น้ โดย หลัก สูต รภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทาให้ นกั ศึกษามีความรู้ ด้านการ
ออกแบบชุมชนที่เหมาะสมตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทังมวล
้
และเป็ นการสร้ างเครื อข่ายทาง
วิชาการ
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ผศ.ชุมเขต แสวงเจริ ญ หัวหน้ าหน่วยวิจยั และออกแบบเพื่อคนทัง้
มวล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ รับเชิญเป็ นวิทยากร เรื่ อง ความสาคัญของการดาเนินการสร้ างชุมชน
ที่เป็ นมิตรต่อการดารงชีวิตของผู้สงู อายุ ให้ กบั นายช่างในพื ้นที่เชียงใหม่และลาปางกว่า 13 แห่ง ในงาน
อบรมเสริ มสร้ างศัก ยภาพการดาเนิน งานสนับสนุน การสร้ างชุมชนที่ เป็ น มิตรต่อการดารงชี วิตของ
ผู้สูงอายุ จัดโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กิจกรรมประกอบด้ วย การบรรยายเรื่ อง ความสาคัญของการ
ดาเนินการสร้ างชุมชนที่เป็ นมิตรต่อการดารงชีวิตของผู้สงู อายุ ฝึ กปฏิบตั ิการการจัดลาดับความสาคัญ
และการคัดเลือกสถานที่ในชุมชนเพื่อจัดสิ่งอานวยความสะดวกที่เป็ นมิตรต่อการดารงชีวิตของผู้สงู อายุ
ผ่านกรณีศึกษา รังสิตโมเดล การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เรื่ อง มาตรฐานการปรับสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม
และปลอดภัยสาหรับผู้สงู อายุ จานวน 3 กลุ่ม หลังจากนันเปิ
้ ดเวทีซกั ถาม ให้ คาปรึกษาด้ านออกแบบ
อาคารที่เป็ นมิตรกับผู้สงู อายุในชุมชน
ผลการดาเนินการ ทาให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมกิจกรรมสามารถเข้ าใจและประยุกต์ใช้ แนวคิดการจัดการ
ชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทังมวล
้
ผ่านกรณีศกึ ษารังสิตโมเดล
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการ

แผนภาพที่ 2 จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการ
ชุมเขต และคณะ.รายงานผลการดาเนินการโครงการบริการสังคม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการ
ผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2555. ปทุมธานี, 2559
จากแผนภาพที่ 2 จะเห็นได้ ว่าจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการน้ อยลง เนื่องจากการสารวจพื ้นที่เพื่อพัฒนา
องค์ประกอบพืน้ ฐานของชุมชนลดลง แต่สามารถต่อยอดและเพิ่มเครื อข่ายได้ มากขึน้ โดยเน้ นไปที่
กิจกรรมการสื่อสารผลงานปรับอาคารและพื ้นที่สาธารณะให้ เหมาะสมสาหรับผู้สงู อายุและคนพิการสู่
สาธารณะ และกิจกรรมการนาชุดความรู้สกู่ ารจัดการเรี ยนการสอนและเผยแพร่ความรู้ เป็ นหลัก เพื่อให้
ชุมชนท้ องถิ่นประยุกต์ใช้ แนวคิดการจัดการชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อ
คนทังมวลในการพั
้
ฒนาองค์ประกอบพื ้นฐานของชุมชนเองได้
ผลการประเมินโครงการตามตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
ประเด็นที ่ 1 เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดผังกายภาพชุมชน
ตัวชี ้วัด = มีการบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องไม่น้อยกว่า 2 สาขา จาก 5
สาขา
ปี 2555 ได้ รับความร่ วมมือจากอาจารย์สาขาต่างที่เกี่ยวข้ อง จานวน 2 สาขา คือ 1.สาขาวิชา
นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ อ.วิรุจน์ สมโสภณ 2.สาขาวิชาภูมิสถาปั ตยกรรม ได้ แก่ อ.
ชุมเขต แสวงเจริญและอ.ภวินท์ สิริสาลี
ปี 2556 ได้ รับความร่ วมมือจากอาจารย์ สาขาต่างที่เกี่ ย วข้ อง จานวน 3 สาขา คือ 1.สาขาวิชา
นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้ แก่ อ.วิรุจน์ สมโสภณ 2.สาขาวิชาภูมิสถาปั ตยกรรม ได้ แก่ อ.ชุมเขต
แสวงเจริญและอ.ภวินท์ สิริสาลี 3.สาขาวิชาการผังเมือง ได้ แก่ ผศ. ดร.สุวดี ทองสุกปลัง่ หรรษาสุขสิน
ปี 2557 ได้ รั บความร่ วมมื อจากอาจารย์ สาขาที เกี่ ยวข้ อง จ านวน 3 สาขา คื อ 1.สาขาวิ ชา
นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ ได้ แก่ อ.วิรุจน์ สมโสภณ 2.สาขาวิชาภูมิสถาปั ตยกรรม ได้ แก่
อ.ชุมเขต แสวงเจริ ญและอ.ภวินท์ สิริสาลี 3.สาขาวิชาการผังเมือง ได้ แก่ ผศ. ดร.สุวดี ทองสุกปลัง่ หรรษา
สุขสิน
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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ปี 2558 ได้ รับความร่ วมมือจากอาจารย์สาขาต่างที่เกี่ยวข้ อง จานวน 3 สาขา คือ สาขาวิชา
นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ อ.วิรุจน์ สมโสภณ 2.สาขาวิชาภูมิสถาปั ตยกรรม ได้ แก่ อ.
ชุมเขต แสวงเจริญและอ.ภวินท์ สิริสาลี 3.สาขาวิชาการผังเมือง ได้ แ ก่ ผศ. ดร.สุวดี ทองสุกปลัง่ หรรษา
สุขสิน
ปี 2559 ได้ รับความร่วมมือจากอาจารย์สาขาที่เกี่ยวข้ อง จานวน 4 สาขา 1.สาขาวิชานวัตกรรม
การพั ฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ผศ.รุ่ ง รั ต น์ เต็ ง เก้ าประเสริ ฐ อ.วิ รุ จ น์ สมโสภณ 2.สาขาวิ ช าภู มิ
สถาปั ตยกรรม ได้ แก่ ผศ.ชุมเขต แสวงเจริ ญ และผศ.ภวิ นท์ สิริสาลี 3.สาขาวิชาการผังเมือง ได้ แก่ ผศ.
ดร.สุวดี ทองสุกปลัง่ หรรษาสุขสิน 4.สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม(จัดบรรยาย) ได้ แก่ อาจารย์ ดร.อาชัญญ์
บุญญานันต์
ผลการประเมิ น – ทัง้ 5 ปี ทีด่ าเนิ นการ บรรลุวตั ถุประสงค์ มีจานวนสาขาและอาจารย์เพิ่มขึ้น
ต่อเนือ่ ง
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ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
จานวนสาขาวิชาที่ร่วมกิจกรรม

แผนภาพที่ 3 จานวนสาขาและอาจารย์ที่เข้ าร่วมกิจกรรมในโครงการ
ชุมเขต และคณะ.รายงานผลการดาเนินการโครงการบริการสังคม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการ
ผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2555. ปทุมธานี, 2559
ประเด็นที ่ 2

สามารถจัดเป็ นกิจกรรมประกอบรายวิชาที่เกี่ยวข้ องได้
ตัวชี ้วัด = นาความรู้ที่ได้ ถ่ายทอดสูช่ นเรี
ั ้ ยนไม่ต่ากว่า 2 ครัง้
ปี 2555-2556 นาความรู้ ที่ได้ ถ่ายทอดเป็ นกรณีศึกษาใน 2 รายวิชา ได้ แก่ ภส 216 การ
ออกแบบภูมิสถาปั ตยกรรม 2, ภส 456 สัมมนาหัวข้ อพิเศษทางภูมิสถาปั ตยกรรม,
ปี 2557 นาความรู้ที่ได้ ถ่ายทอดเป็ นกรณีศกึ ษาใน 3 รายวิชา ได้ แก่ ภส 216 การออกแบบภูมิ
สถาปั ตยกรรม 2, ภส 456 สัมมนาหัวข้ อพิเศษทางภูมิสถาปั ตยกรรม, พส 455 สัมมนาการปฏิบตั ิ
วิชาชีพเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

ปี 2558 นาความรู้ที่ได้ ถ่ายทอดเป็ นกรณีศกึ ษา ใน 4 รายวิชา ได้ แก่ ภส 215 การออกแบบภูมิ
สถาปั ตยกรรม 1, ภส 216 การออกแบบภูมิสถาปั ตยกรรม 2, ภส 456 สัมมนาหัวข้ อพิเศษทางภูมิ
สถาปั ตยกรรม, พส 455 สัมมนาการปฏิบตั ิวิชาชีพเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปี 2559 นาความรู้ที่ได้ ถ่ายทอดเป็ นกรณีศกึ ษาใน 5 รายวิชา ได้ แก่ ภส 215 การออกแบบภูมิ
สถาปั ตยกรรม 1, ภส 216 การออกแบบภูมิสถาปั ตยกรรม 2, ภส 456 สัมมนาหัวข้ อพิเศษทางภูมิ
สถาปั ตยกรรม, พส 455 สัมมนาการปฏิบตั ิวิชาชีพเพื่อการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ , สถ 793
architectural management research
ผลการประเมิ น – การดาเนิ นการปี 2555 -2559 บรรลุวตั ถุประสงค์
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
จานวนรายวิชาที่ถ่ายทอดเป็นกรณีศึกษา

แผนภาพที่ 3 จานวนรายวิชาที่ถ่ายทอดเป็ นกรณีศกึ ษา
ชุมเขต และคณะ.รายงานผลการดาเนินการโครงการบริการสังคม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการ
ผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2555. ปทุมธานี, 2559
ประเด็นที ่ 3

สามารถพัฒนาเป็ นงานวิจยั หรื อเผยแพร่เป็ นผลงานทางวิชาการได้
ตัวชี ้วัด = พัฒนาเป็ นงานวิจยั หรื อเผยแพร่เป็ นผลงานทางวิชาการได้ อย่างน้ อย 1 เรื่อง
ปี 2555 จาการดาเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3 จึงได้ รับทุนอุดหนุนจากมูลนิธิ
สถาบันวิจยั และพัฒนาผู้สงู อายุไทย เพื่อจัดทาโครงการ การจัดการความรู้ อาคาร-สถานที่ ที่เป็ นมิตร
ส าหรั บ ผู้สูง อายุ ร่ ว มกับ รศ.ไตรรั ต น์ จารุ ทัศ น์ อ.กตัญ ญู หอสูติ สิม า และ อ.ชุม เขต แสวงเจริ ญ
ระยะเวลาดาเนินการ 9 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2555 ถึง 30 ธันวาคม 2555
ปี 2556 นาองค์ความรู้จากการจัดโครงการประยุกต์ใช้ กบั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ในโครงการวิจัย เรื่ อง การประเมินสภาพแวดล้ อมทางกายภาพสาหรับนักศึกษาพิการมหาวิทยาลย
ธรรมศาสตร์ ศูน ย์ รั ง สิต ทุน วิ จัย จากกองทุน นัก ศึก ษาพิก ารมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ระยะเวลา
ดาเนินการ 8 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 20 ตุลาคม 2555 – 28 มิถนุ ายน 2556
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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ปี 2557 จากองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้สงู อายุและคนพิการ โดยเน้ นกระบวนการการมีส่วน
ร่ วมของทุกภาคส่วน ที่สามารถผลักดันให้ กายภาพชุมชนเอื ้อต่อการใช้ ชีวิตของคนทุกกลุ่มในชุมชนได้
อย่างดี
กรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ จึงให้ งบประมาณ สนับสนุน งานวิจัย
โครงการศึกษาสารวจเส้ นทาง UD พื ้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ระยะเวลาดาเนินการ 4 เดือน ตังแต่
้ เดือน
มกราคม 2558–เมษายน 2558 โดยเป็ นการนาความรู้ ที่ได้ จากพื ้นที่ไปต่อยอดเป็ นงานวิจยั ในระดับที่
กว้ างขึ ้น และขยายผลสูพ่ ื ้นที่อื่น ๆ
ปี 2558 จากองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้สงู อายุและคนพิการ โดยเน้ นกระบวนการการมีส่วน
ร่ วมของทุกภาคส่วน ที่สามารถผลักดันให้ กายภาพชุมชนเอื ้อต่อการใช้ ชีวิตของคนทุกกลุ่มในชุมชนได้
อย่างดี
กรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ จึงให้ งบประมาณ สนับสนุน งานวิจัย
โครงการศึกษาสารวจเส้ นทาง UD พื ้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ระยะเวลาดาเนินการ 4 เดือน ตังแต่
้ เดือน
มกราคม 2558–เมษายน 2558 โดยเป็ นการนาความรู้ ที่ได้ จากพื ้นที่ไปต่อยอดเป็ นงานวิจยั ในระดับที่
กว้ างขึ ้น และขยายผลสูพ่ ื ้นที่อื่น ๆ ผลการประเมิ น – บรรลุวตั ถุประสงค์
ปี 2559 จากองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้สงู อายุและคนพิการ โดยเน้ นกระบวนการการมีส่วน
ร่ วมของทุกภาคส่วน ที่สามารถผลักดันให้ กายภาพชุมชนเอื ้อต่อการใช้ ชีวิตของคนทุกกลุ่มในชุมชนได้
อย่างดี กรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึง ให้ งบประมาณ สนับสนุน งานวิจยั โครงการ
ตัวอย่างที่ดีในการปรับปรุงสภาพแวดล้ อมด้ วยเทคโนโลยีชมุ ชนสาหรับผู้สงู อายุที่มีภาวะพึง่ พิงหรื อพิการ
ระยะเวลาดาเนินการ 6 เดือน ตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2558 – เมษายน 2559 โดยเป็ นการนาความรู้ที่
ได้ จากพื ้นที่ไปต่อยอดเป็ นงานวิจยั ในระดับที่กว้ างขึ ้น และขยายผลสูพ่ ื ้นที่อื่น ๆ
ผลการประเมิ น – บรรลุวตั ถุประสงค์ เนื ่องจากการ ปี 2555 – 2559 มี การดาเนิ นการอย่าง
ต่อเนือ่ ง
ประเด็นที ่ 4

ชุมชนมีสว่ นร่วมในการวิพากษ์ แสดงความคิดเห็น
ตัวชี ้วัด = จัดกิจกรรมกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนไม่ต่ากว่า 2 ครัง้
ปี 2557-2559 กิจกรรมที่ 1 มีตัวแทนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เข้ าร่ วมตลอด
กิจกรรมและมีการเสนอปั ญหาและแนวทางการแก้ ไขร่วมกัน รวมจานวนผู้มีสว่ นร่วม 20 หน่วยงาน และ
ผู้เข้ าร่วมกว่า 1,000 คน ผลการประเมิ น – บรรลุวตั ถุประสงค์
อภิปรายผล
จากการดาเนินกิจกรรมทัง้ 5 ปี ตามแผนบริ การวิชาการแก่สงั คม ปี การศึกษา 2555 – 2559
ทาให้ ชุมชนพัฒนาด้ านกายภาพของชุมชน มีสภาพแวดล้ อมและกายภาพชุมชนที่ดี เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปด้ วย อีกทังยั
้ งเป็ นการติดตาม กากับและประเมินสภาพการใช้ งานพื ้นที่ ให้ มีการ
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

ใช้ งานได้ อย่างต่อเนื่อง สร้ างความยัง่ ยืนให้ กบั พื ้นที่ และได้ รับการเผยแพร่ ชดุ ความรู้ ส่สู าธารณะชนอีก
ด้ ว ย โดยการด าเนิ น การสามารถบรรลุวัต ถุป ระสงค์ โ ครงการ โดยมี ผ ลการด าเนิ น การ คื อ บรรลุ
วัตถุประสงค์ทัง้ 4 ตัวชีว้ ัด และได้ มีการสรุ ปข้ อเสนอแนะในการดาเนินการต่อไป คือ “ควรมีการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทังโครงการการให้
้
ความรู้ และโครงการพัฒนาสภาพแวดล้ อม ตลอดจนต้ องมี
การขยายผลให้ ครอบคลุมพื ้นที่ตา่ ง ๆ ในเขตเทศบาลนครรังสิตมากยิ่งขึ ้น และควรขยายผลไปสูพ่ ื ้นที่อื่น
ๆ ด้ วย” ซึง่ ถือว่าเป็ นการนาข้ อเสนอแนะมาดาเนินการต่อได้ อย่างสอดคล้ องกัน ความสาเร็ จของการจัด
กิ จกรรมตลอด 5 ปี ก ารศึก ษานี ้ คือ สามารถต่อยอดและขยายผลไปสู่การจัดการเรี ยนการสอนใน
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ถือเป็ นการเผยแพระความรู้ และสร้ างเครื อข่ายทางวิชาการ และแสดงให้ เห็นถึง
การยอมรับในความมีคณ
ุ ภาพของ รังสิตโมเดล ควรมีการพัฒนาไปสู่การเป็ นพื ้นที่ต้น แบบที่เหมาะสม
กับการใช้ งานของผู้สงู อายุ คนพิการและทุกคนในชุมชนต่อไป
การถอดบทเรี ยนการพัฒนาองค์ประกอบพื ้นฐานของชุมชนด้ านที่อยู่อาศัย และพื ้นที่สาธารณะ
ให้ เหมาะสมกับการดารงชีวิตอย่างอิสระของผู้สงู อายุและคนพิการตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทัง้
มวล จากการดาเนินกิจกรรมทัง้ 5 ปี สูแ่ นวคิดในการออกแบบ “ออกแบบอย่ างมีส่วนร่ วมเพื่อการอยู่
รวมกันอย่ างมีความสุข และเท่ าเทียมของทุกคน” ซึ่งหมายถึง การออกแบบต้ องมาจากความ
ต้ องการของชุมชนอย่างแท้ จริ ง สามารถอานวยความสะดวกแก่ผ้ สู งู อายุ ตลอดจนคนพิการ และคนทุก
กลุ่มวัยในชุมชน โดยอาศัยการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทุกภาคส่วนในชุมชน โดยผู้ที่มีส่วน
ขับเคลื่อนให้ เกิดงานออกแบบที่ใช้ งานได้ อย่างเหมาะสมและเกิดเป็ นรูปธรรม เป็ นโมเดลการมีส่วนร่วม
ประกอบไปด้ วย
1. เจ้ าของพื ้นที่ (Site Owner) ในที่นี ้ คือ วัด มีหน้ าที่นาเสนอข้ อเท็จจริ ง ปั ญหา สถานการณ์ แนวโน้ ม
การใช้ พื ้นที่ ตลอดจนร่วมวางแผนงาน และจัดหางบประมาณ
2. ผู้บริ หารระดับท้ องถิ่น (Local Government) ในที่นี ้ คือ เทศบาลนครรังสิต มีหน้ าที่ส่งเสริ มตังแต่
้
ระดับแผนนโยบาย ผลักดันให้ เกิดเป็ นรู ปธรรม เชื่อมโยงประสาน ช่องว่างในการทางานให้ ราบรื่ น
ช่วยเหลือด้ านงบประมาณ ซึ่งในระดับนีต้ ้ องสร้ างกลไกระดับปฏิบตั ิการ คือ ผู้ประสานงานและ
ติดตามผล นับเป็ นกุญแจสาคัญในการที่จะไขไปสูค่ วามสาเร็จ (Key Performance)
3. ผู้ใช้ งาน (User) ในที่นี ้ คือ ชุมชนใกล้ เคียงวัดคลองหนึ่ง (แก้ วนิมิต) และชมรมผู้สงู อายุในชุมชน ซึ่ ง
เป็ นผู้ที่ต้องเข้ ามาใช้ งานพื ้นที่โดยตรง ผู้ใช้ งานนันไม่
้ ได้ มีหน้ าที่เพียงนาเสนอความต้ องการหรื อเล่า
ปั ญหาที่ประสบเท่านัน้ แต่ต้องร่วมหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาไปพร้ อม ๆ กับผู้มีสว่ นร่วมกลุม่ อื่น ๆ
4. ผู้สนับสนุน (Supporter) ในกรณีนี ้แบ่งย่อยได้ ดังนี ้
- ผูส้ นับสนุนทางวิ ชาการการออกแบบ ทาหน้ าที่ให้ ความรู้ ตรวจสอบความถูกต้ อง เสนอแนะ
แนวทางการแก้ ไข และจัดการ เพื่อให้ เกิดการออกแบบที่ถกู ต้ องและเหมาะสมที่สดุ
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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- ผูส้ นับสนุนทางวิ ชาการด้านสุขภาพ ทาหน้ าที่ตรวจสอบความเหมาะสมกับการใช้ งานสาหรับผู้
ที่มีข้อจากัดทางด้ านร่างกาย เพื่อให้ เกิดการออกแบบที่ไม่ทาให้ เกิดผลเสียต่อสุขภาพ

RANGSIT MODEL
ออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการอยู่รวมกันอย่างมีความสุขและเท่าเทียมกันของทุกคน

ภาพที่ 1 แนวคิดการออกแบบ
ชุมเขต และคณะ.รายงานผลการดาเนินการโครงการบริการสังคม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการ
ผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2555. ปทุมธานี, 2558
กระบวนการดาเนิ น การออกแบบโดยการมี ส่วนร่ ว ม ได้ มีการดาเนิ น การตามกระบวนการ
ต่อไปนี ้
1. ลงพื ้นที่รับฟั งปั ญหาจากชุมชน และเจ้ าของพื ้นที่ออกแบบ (ในที่นี ้หมายถึง วัดคลองหนึง่ )
2. สารวจพื ้นที่ การใช้ งาน กิจกรรมในพื ้นที่ และความถูกต้ องของพื ้นที่ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ออกแบบ
3. วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบ โดยทบทวนองค์ความรู้ และขอข้ อเสนอแนะ จากผู้เชี่ยวชาญ
4. นาเสนอรูปแบบการแก้ ไขปั ญหากับชุมชน โดยจัดทาในรูปแบบ 3 มิติ ให้ เข้ าใจได้ ง่าย แล้ ว
5. นาข้ อเสนอแนะไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการออกแบบต่อไป
6. นาเสนอแบบต่อชุมชนสรุปผลและแนวทางการออกแบบ
7. ลงมือก่อสร้ าง
8. ประเมินผลการใช้ งานโดยชุมชน หากมีข้อผิดพลาดให้ แก้ ไข และนาไปปรับใช้ กบั พื ้นที่อื่นๆต่อไป
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1

ลงพืน้ ที่รับฟั งปั ญหาจากชุมชน

2

สารวจพืน้ ที่ตามเกณฑ์ มาตรฐาน

3

ออกแบบ

4

นาเสนอรู ปแบบการแก้ ไขปั ญหากับชุมชน

5

พัฒนาแบบ

6

นาเสนอต่ อชุมชนขัน้ สุดท้ าย

7

ลงมือก่ อสร้ าง

8

ประเมินผล

ภาพที่ 2 กระบวนการดาเนินการออกแบบโดยการมีสว่ นร่วม
ข้ อเสนอแนะ
1. ถ้ าจะนาไปใช้ ต้ องคานึงถึงบริบทของพื ้นที่ และชุมชน
2. กระบวนการมีสว่ นร่วมต้ องตระหนักถึงความพร้ อมของชุมชนด้ วย
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
ควรมีการเก็บข้ อมูลผลการติดตามการบูรณาการองค์ความรู้ ในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับนักศึกษา
ตามรายวิชาหรื อ รายปี การศึกษาที่ทาการศึกษา มีการเก็บข้ อมูลผลการวัดผลการจัดการความรู้ ที่ได้
ถ่ายทอดสูช่ นเรี
ั ้ ยน ก่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างเป็ นรูปธรรมจริงหรื อไม่อย่างไร และควรเพิ่มผลการยอมรับ
จากชุมชน การนาผลวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ความความสอดคล้ องและเต็มใจถ่ายทอดสูผ่ ้ อู ื่น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้สาเร็ จลุล่วงได้ ด้วยความร่ วมมือจากเทศบาลนครรั งสิต ชุมชน วัด นักวิชาการ และ
ผู้สนับสนุน งบประมาณทุก ท่ า น ที่ มี ส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน และผลักดัน ให้ โครงการสาเร็ จตามที่
วางแผนไว้ ผู้วิจยั จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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ขอขอบพระคุณ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานโครงการทุ ก ท่ า น ที่ ท าให้ ชุ ม ชนมี
สภาพแวดล้ อมและกายภาพชุมชนที่ดี เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สร้ างความยัง่ ยืนให้ กบั พื ้นที่ และ
ได้ รับ การเผยแพร่ ชุด ความรู้ สู่ส าธารณะชน ต่อ ยอดและขยายผลไปสู่การจัด การเรี ย นการสอนใน
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ แสดงให้ เห็นถึงการยอมรับในความมีคณ
ุ ภาพของ “รังสิตโมเดล” ตลอดมา
เอกสารอ้ างอิง
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การพัฒนาแหล่ งท่ องเที่ยวเพื่อกลุ่มผู้มีข้อจากัดทางการเคลื่อนไหว
กติกา สระมณีอินทร์ 1*
บทคัดย่ อ
บทความนี ้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อส่งเสริ มให้ แหล่งท่ องเที่ ยวต่างๆ ได้ มีแนวทางในการพัฒนา
มาตรฐานการให้ บริ การสาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีข้อจากัดทางการเคลื่อนไหว โดยการนาเสนอแบบ
ตรวจประเมินมาตรฐานการบริ การนักท่องเที่ยว กลุม่ คนพิการ ผู้สงู อายุ และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และ
สตรี มีครรภ์ (มทท. 310: 2555) และเปรี ยบเทียบมาตรฐานนี ้กับข้ อมูลความต้ องการของนักท่องเที่ยว
กลุ่มผู้ใ ช้ เ ก้ า อี ร้ ถเข็น โดยเกณฑ์ ก ารประเมิ น ของมาตรฐานการบริ การนัก ท่ อ งเที่ ยว ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบ 3 ด้ าน คือ ด้ านการจัดการ การบริ การ และสิ่งแวดล้ อม สามารถใช้ เพื่อประเมินตนเอง
โดยผลการประเมินระดับมาตรฐานการบริ การ แบ่งเป็ น ระดับดีเยี่ยม ดี ปานกลาง และควรปรับปรุ ง
โดยมาตรฐานได้ ให้ ความสาคัญกับองค์ประกอบด้ านสิ่งแวดล้ อม และการบริ การเท่ากัน โดยมีตวั ชี ้วัด
ย่อยที่สาคัญที่สดุ คือ ห้ องน ้า รองลงมา คือ ที่จอดรถ และถัดมา คือ การให้ บริ การ ซึง่ สอดคล้ องกับ
งานวิ จัย ที่ ผ่ า นมา ในการจัด ล าดับ ความส าคัญ ของสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ ผ้ ูใ ช้ เ ก้ า อี ร้ ถเข็ น ให้
ความสาคัญ คือ ห้ องน ้า การดูแลความปลอดภัย ที่นงั่ พัก และที่จอดรถ ตามลาดับ ในตัวชี ้วัดด้ านการ
บริการ การให้ บริการด้ านข้ อมูลข่าวสารและการสื่อสาร โดยมีบริการเว็บไซต์หน่วยงาน แสดงข้ อมูลที่คน
พิการสามารถใช้ งานได้ เป็ นตัวชี ้วัดที่สาคัญมากที่สดุ ในมาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยว เพราะผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหวจาเป็ นต้ องวางแผนอย่างรอบคอบในการเดินทางท่องเที่ยว
คาสาคัญ: ผู้มีข้อจากัดทางการเคลื่อนไหว, เก้ าอี ้รถเข็น, มาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยว
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Improving Tourism for Travellers with Mobility Impairment
Katika Samaneein1*
ABSTRACT
This article aims to support tourism in Thailand in order to assess and improve
standards for travellers with physical disabilities. This article was commissioned following
complaints against the official Thailand tourism standard TTS 310: 2012. This standard
governs accessibility and service requirements at general tourist destinations for people with
disabilities, older people, families with young children, pregnant women, and people that use
wheelchairs. The standard consists of 3 elements: management, services and facilities.
These three elements can be used for self-evaluation by tourism authorities using a grading
score at one of four levels: very good, good, average, and poor. The tourism standard for
travellers with physical disabilities focuses equally on facilities and service elements. The
most important sub-indicators have been shown to be bathrooms, parking lots and quality of
service. This is in line with data obtained from previous studies which demonstrated that the
priorities of wheelchair users were bathroom, safety, resting seats, and parking, respectively.
In the area of service, website information and communication was shown to be most
important factor. A website is an increasingly essential requirement for people that use
wheelchairs as they need to plan their travel carefully to ensure that the places they want to
visit have sufficient services and devices for their needs.
Keywords: mobility impairment, wheelchair, tourism standard
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บทนา
องค์การสหประชาชาติ ได้ มีการประเมินสถานการณ์ ว่าปี พ.ศ. 2544-2643 จะเป็ นศตวรรษ
แห่งผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ โลกกาลังก้ าวเข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละประเทศจะเข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุ
แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้ อมของแต่ละประเทศ เช่น ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
ทางด้ านการแพทย์ การโภชนาอาหาร โดยคาดการณ์ว่าจะมีประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้นไป มากกว่า 10%
ของประชากรรวมทัว่ โลก อายุเฉลี่ยของประชากรสูงขึ ้น โดยประเทศญี่ปนุ่ ประชากรมีอายุยืนยาวที่สดุ
เฉลี่ย 83 ปี ส่วนประเทศอื่นๆทัว่ โลกเฉลี่ยอยู่ที่ 81 ปี (National Institutes of Health, 2015) ด้ วย
เหตุผลดังกล่าวนั ้ ทาให้ แนวโน้ มการท่องเที่ยวสาหรับผู้สงู อายุก็มากขึ ้นทุกๆปี โดยเฉพาะประเทศที่มีสิ่ง
อานวยความสะดวก พบว่านักท่องเที่ยวที่ใช้ เก้ าอี ้รถเข็นนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวสหรัฐฯ ปี ละกว่า 21
ล้ านคน คิดเป็ นมูลค่ากระตุ้นการท่องเที่ยวถึง 13,600 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ทางด้ านสหภาพยุโรป
รวมถึงสหราชอาณาจักร ก็มีนกั ท่องเที่ยวทังผู
้ ้ พิการ และผู้สงู อายุเดินทางไปท่องเที่ยว ประมาณ 134267 ล้ านคน ต่อปี มีรายได้ จากการท่องเที่ยวกว่า 83-166 พันล้ านยูโร หรื อประมาณ 3,910-7,820
พันล้ านบาท (ไทยรัฐออนไลน์, 2557) แนวโน้ มของตลาดท่องเที่ยวจากกลุ่มนี ้ มีแต่จะเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ
เพราะการเดินทางแต่ละครัง้ นักท่องเที่ยวผู้พิการ หรื อผู้สงู วัยอาจมีครอบครัว หรื อผู้ติดตามดูแล มา
ท่องเที่ยวด้ วย จึงทาให้ ตลาดการท่องเที่ยวยังเติบโตได้ อีกมาก
สาหรับประเทศไทย สานักงานสถิติแห่งชาติสรุ ปว่าไทยกาลังก้ าวเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุตงแต่
ั ้ ปี
2548 โดยมีประชากรผู้สงู อายุ 10.4% ของประชากรทังประเทศ
้
และคาดว่าจะเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุโดย
สมบูรณ์ ในช่วงปี 2567- 2568 เนื่องจากมีสดั ส่วนประชากรสูงอายุทงประเทศมากกว่
ั้
า ร้ อยละ 10
ข้ อมูลจากบทสรุ ปของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าจังหวัดที่มีจานวนผู้สงู อายุมากที่สดุ 5 อันดับแรก
ได้ แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น เชี ยงใหม่ อุบลราชธานี และนครศรี ธรรมราช (สานักงานสถิ ติ
แห่งชาติ, 2558) ในประเทศไทยมีผ้ ใู ช้ เก้ าอี ้รถเข็น (Wheelchair) ประมาณ 1.3 ล้ านคน ประกอบด้ วย
เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สงู อายุ ทังเพศชาย
้
เพศหญิง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2014) ผู้ใช้ เก้ าอี ้รถเข็น คือ
บุคคลที่มีความบกพร่อง หรื อข้ อจากัดในการเดิน โดยมี สาเหตุคิดเป็ นร้ อยละ (Katika S, Karl L, Peter
G, Philip R, 2012) ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึง่ ภาวะปั ญหาสุขภาพดังกล่าวพบมากในผู้สงู อายุที่เพิ่มขึ ้น
ในปั จจุบนั ส่วนผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ที่พบได้ จากสถิติ ข้ อมูลผู้มีบตั รประจาตัวคนพิการ ล่าสุดเมื่อ
ปี 2557 ประมาณ 1,338,508 ราย กระจายอยู่ทั่วประเทศ ข้ อมูลพืน้ ที่ที่มีผ้ ูพิการมากที่สุด คือ ภาค
อีสาน 515,514 ขณะที่กรุงเทพฯ สารวจพบผู้พิการ ประมาณ 50,641 คน (ไทยรัฐออนไลน์, 2557)
การเคลื่อนที่ด้วยเก้ าอี ้รถเข็นช่วยให้ ประชากรที่มีข้อจากัดในการเดินสามารถไปไหนมาไหนได้
โดยอิสระ และทาสิง่ ที่ต้องการได้ ผู้ใช้ เก้ าอี ้รถเข็นจะมีความมัน่ ใจ และความภาคภูมิใจเพิ่มขึ ้น เมื่อได้ รับ
เก้ าอี ้รถเข็นที่เหมาะสม และสามารถใช้ งานได้ ดีในการเข้ าสู่สงั คม โดยไม่ต้องพึง่ พิงผู้ดแู ล เช่น สามารถ
ไปทางาน ไปโรงเรี ยน พบปะเพื่อน และเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ ได้ (สถาบันสิรินธร, 2558)
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อย่างไรก็ตามเป็ นเรื่ องยากที่ผ้ ใู ช้ เก้ าอี ้รถเข็นจะออกจากบ้ านเพื่อท่องเที่ยวในประเทศไทย เพราะพื ้นที่
ส่วนใหญ่ ยังไม่มีทางลาด ไม่มีห้องน ้า และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ต่อผู้ใช้ เก้ าอี ้รถเข็น การเข้ าถึง
สถานที่ตา่ งๆ จึงเป็ นเรื่ องยากสาหรับผู้ใช้ เก้ าอี ้รถเข็น ประกอบกับเหตุผลที่ไม่อยากเป็ นภาระให้ กบั ผู้ดแู ล
หรื อครอบครัว (wheel-go-round, 2014) หากสถานที่ท่องเที่ยวสามารถจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้ กบั
กลุม่ ผู้ใช้ รถเข็น ซึง่ มีทงผู
ั ้ ้ สงู อายุ ผู้พิการ เด็ก รวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถเดินได้ น่าจะเป็ น
โอกาสในการเพิ่มช่องทางของธุรกิจท่องเที่ยวในท้ องถิ่น ให้ สามารถเป็ นทางเลือกแรกๆ ที่ผ้ ูใช้ เก้ าอี ้
รถเข็น และครอบครัววางแผน และจัดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว
ตารางที่ 1 ร้ อยละของสาเหตุปัญหาสุขภาพที่เป็ นข้ อจากัดในการเดิน
ปั ญหาสุขภาพ
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคข้ ออักเสบ
โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
ขาพิการ
โรคอัมพาตขา
กระดูกส่วนล่างผิดปกติ
โรคหัวใจ
อัมพาตสมอง
โรคข้ ออักเสบรูมาตอยด์
โรคเบาหวาน

ร้ อยละ
11.10%
10.40%
5.00%
3.70%
3.60%
3.60%
3.30%
3.10%
3.00%
2.40%

บทความนี ้ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ กระตุ้น ให้ แ หล่ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ มี แ นวทางในการพัฒ นา
มาตรฐานการให้ บริการ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ เก้ าอี ้รถเข็น และครอบครัวสามารถเข้ าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้ ง่ายขึ ้น
โดยการนาเสนอแนวทางการพัฒนาจากแบบตรวจประเมินมาตรฐานการบริ การนักท่องเที่ยว กลุ่มคน
พิการ ผู้สงู อายุ และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และสตรี มีครรภ์ (Thailand Tourism Standard TTS 310:
2012) (กรมการท่องเที่ยว, 2556) และเปรี ยบเทียบมาตรฐานนี ้กับข้ อมูลความต้ องการของนักท่องเที่ยว
กลุม่ คนพิการ ผู้สงู อายุ และผู้ใช้ เก้ าอี ้รถเข็นจากงานวิจยั ที่ผ่านมา โดยหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าบทความนี ้จะ
ช่วยให้ สถานประกอบการ หรื อแหล่งท่องเที่ยวได้ มีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจตัวเอง หรื อสามารถส่งต่อ
โจทย์ไปยังจังหวัดต่างๆ นาไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของท้ องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผู้ใช้ เก้ าอี ้
รถเข็น อันจะเป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจในแง่ของการกระตุ้นการท่องเที่ ยวตามห่วงโซ่คุณค่า (Value
chain) ต่อไป ส่งเสริ มให้ การท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถตอบโจทย์ ให้ กับทุกกลุ่มนักท่องเที่ยว
กระตุ้น เศรษฐกิ จการท่ องเที่ ย ว และเพิ่ มคุณค่าทางสัง คมให้ กับกลุ่มผู้พิการ และพัฒนาสัง คมของ
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ครอบครัวในการใช้ เวลาท่องเที่ยวร่ วมกันของผู้ใช้ เก้ าอี ้รถเข็น ผู้ดแู ล ลูกหลาน และครอบครัว โดยที่ทุก
คนสามารถเข้ าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้ ไม่เป็ นอุปสรรค ลดภาระต่อผู้ดแู ลผู้ใช้ เก้ าอี ้รถเข็น
มาตรฐานการท่ องเที่ยวไทย มทท.310: 2555
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทามาตรฐานการบริ การนักท่องเที่ยว
กลุม่ คนพิการ ผู้สงู อายุ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และสตรี มีครรภ์ เพื่อใช้ ในการตรวจประเมิน และยกระดับ
คุณภาพการให้ บริ การของสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยสถานประกอบการ
สามารถนามาใช้ เป็ นแนวทางการดาเนินการพัฒนา และยกระดับการบริ การของสถานประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยว โดยขอบเขตของกลุ่มธุรกิจที่จะใช้ มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยนี ้ คือ ผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยวตามห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Njegus, 2014) ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 ได้ แก่ ที่พกั แรม ร้ านอาหาร/ภัตตาคาร บริ การขนส่ง ร้ านขายของที่ระลึก สถานบันเทิงและ
นันทนาการ แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์บริ การข้ อมูล สถานีบริ การน ้ามัน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องทังในการ
้
ให้ บริการหรื อรับบริการ เพื่อนักท่องเที่ยวกลุม่ คนพิการผู้สงู อายุ ครอบครัวที่มีเด็กเล็กและสตรี มีครรภ์

ภาพที่ 1 ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวตามห่วงโซ่คณ
ุ ค่า

ในการประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพการบริการของมาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยว กลุม่ คน
พิการ ผู้สงู อายุ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และสตรี มีครรภ์ ผู้ประเมินจะใช้ แบบตรวจ คะแนนเต็ม 52 คะแนน
ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบหลัก ด้ านการจัดการ การบริ การ และสิ่งแวดล้ อม และตัวชี ้วัดย่อยที่มีการ
ให้ ร ะดับ คะแนนที่ แ ตกต่า งกัน สรุ ป ในตารางที่ 2 และเกณฑ์ ก ารตัด สิน ระดับ มาตรฐานของสถาน
ประกอบการตามค่าคะแนนรวม แบ่งเป็ น ระดับดีเยี่ยม ดี ปานกลาง และควรปรับปรุ ง และในแต่ละ
องค์ประกอบต้ องอยูใ่ นระดับปานกลางขึ ้นไป แสดงในภาพที่ 2
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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ตารางที่ 2 คะแนนการประเมินตัวชี ้วัดในแต่ละองค์ประกอบ
องค์ ประกอบ
ตัวชีว้ ัด

ด้ านการจัดการ
พันธกิจและขอบเขต
ทรัพยากรบุคคล
ข้ อร้ องเรี ยน

คะแนนเต็ม 52

4
4
4

ด้ านการบริการ
การให้ บริการ
การให้ ข้อมูลและสื่อสาร
การอานวยความสะดวก
การรักษาพยาบาล
การเดินทาง

12

50
45
40
35
30
25
คะแนน 20
15
10
5
0

20

20

19

18

17

ด้ านสิ่งแวดล้ อม
ที่จอดรถ
ทางลาด
ห้ องน ้า/ห้ องส้ วม
ป้ายและสัญลักษณ์
เคาน์เตอร์ ติดต่อ

4
4
4
4
4
20

5
4
7
2
2
20

16
ด้านสิ่งแวดล้อม

19

18

17

16.5

ด้านการบริการ
ด้านการจัดการ

12

12

11

คะแนนเต็ม

ดีเยียม

ดี

10

9

ปานกลาง ควรปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
ภาพที่ 2 การประเมินผลตามระดับคะแนนของมาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยว

โดยมีแนวทางการดาเนินงานตามองค์ประกอบหลักทัง้ 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านการจัดการ
การบริการ และสิง่ แวดล้ อม ดังต่อไปนี ้
1. ด้ านการจัดการ
ในมาตรฐานได้ ให้ ข้อกาหนดด้ านการบริ หารจัดการ เพื่อประเมินลักษณะของการบริ หารงาน
ของสถานประกอบการนันๆ
้ โดยแบ่งเป็ น 3 ตัวชี ้วัด ดังนี ้
1.1 พันธกิจและขอบเขตของการให้ บริ การ กาหนดให้ สถานประกอบการต้ องมีพนั ธกิจและขอบเขต
ของการให้ บริ การนักท่องเที่ยวกลุม่ คนพิการ ผู้สงู อายุและครอบครัวที่มีเด็กเล็กและสตรี มีครรภ์เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร บ่งบอกภาระหน้ าที่อย่างชัดเจน คะแนนที่ได้ ในตัวชี ้วัดนี ้คือ 0-4 คะแนน ตามระดับความ
ชัดเจนของพันธกิจและขอบเขตการบริการ
1.2. การพัฒ นาทรั พ ยากรบุค คล ต้ อ งมี ก ารเพิ่ ม ศัก ยภาพและเพิ่ ม พูน ความรู้ ด้ า นการบริ ก าร
นักท่องเที่ยวกลุม่ คนพิการ ผู้สงู อายุและครอบครัวที่มีเด็กเล็กและสตรี มีครรภ์ ทังด้
้ านความรู้ด้านทักษะ
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

และเจตคติให้ กบั พนักงาน คิดเป็ นชัว่ โมงต่อคนต่อปี อย่างน้ อย 16 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี ได้ 1 คะแนน และ
ไม่น้อยกว่า 32 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี จึงได้ คะแนนเต็ม 4 คะแนน
1.3 การแก้ ไขข้ อร้ องเรี ยน ข้ อเสนอแนะของลูกค้ า โดยสถานประกอบการต้ องมีการรับฟั ง และจัดการ
แก้ ไขข้ อร้ องเรี ยน หรื อข้ อเสนอแนะของลูกค้ า เช่น มีกล่องร้ องเรี ยนเพื่อให้ ลกู ค้ าประเมินการให้ บริ การ
คะแนนที่ได้ ในตัวชี ้วัดนี ้คือ 0-4 คะแนน ตามระดับความชัดเจนและหลักฐานที่แสดง
2. ด้ านการให้ บริการ
ในข้ อกาหนดพฤติกรรม และลักษณะด้ านการให้ บริ การ ประกอบด้ วย 5 ตัวชี ้วัด แต่ละตัวชี ้วัด
จะมีลกั ษณะที่พึงประสงค์ในรายการการตรวจประเมิน หากมีพฤติกรรมหรื อลักษณะการให้ บริ การที่พึง
ประสงค์ แต่ล ะข้ อ ที่ ก าหนดไว้ จะได้ ค ะแนนตามที่ ก าหนด ยิ่ ง มี ห ลายข้ อ ก็ จ ะได้ คะแนนเพิ่ ม ขึน้ มี
รายละเอียดดังนี ้
2.1 การให้ บริ การ ต้ องมีการให้ บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการ ผู้สงู อายุและครอบครัวที่มีเด็ก
เและสตรี มีครรภ์ โดยมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4 ข้ อๆ ละ 1 คะแนน คือ บริ การดัวยความยิม้ แย้ ม,
สุภาพ อ่อนน้ อมต่อการให้ บริการ, ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว, และบริการ
ได้ อย่างถูกต้ อง หากไม่มีเลย ได้ 0 คะแนน
2.2 การให้ บริ การด้ านข้ อมูลข่าวสารและการสื่อสาร มีลักษณะบริ การที่ พึงประสงค์ 4 ข้ อ คือ มี
บริ การเว็บไซต์หน่วยงาน แสดงข้ อมูลที่คนพิการสามารถใช้ งานได้ (World Wide Web Consortium;
W3C) 2 คะแนน, มีบริการเอกสารข้ อมูลอักษรเบรลล์หรื อเทคโนโลยีอื่นๆ 1 คะแนน, มีบริ การล่ามภาษา
มือหรื อบริการสื่อสารกับคนพิการทางการได้ ยินหรื อเทคโนโลยีอื่นๆ 1 คะแนน หากไม่มีเลย ได้ 0 คะแนน
2.3 การให้ บริการอุปกรณ์เครื่ องช่วยอานวยความสะดวก มีลกั ษณะบริการที่พงึ ประสงค์ 4 ข้ อๆ ละ 1
คะแนน คือ มีบริ การเก้ าอี ้เข็นคนพิการและรถเข็นเด็ก,บริ การที่วางสิ่งของ, บริ การที่นงั่ พักทุกระยะ 200
เมตร และบริการที่เปลี่ยนผ้ าอ้ อม หากไม่มีเลย ได้ 0 คะแนน
2.4 การให้ บริการด้ านการรักษาพยาบาล มีลกั ษณะบริการที่พงึ ประสงค์ 3 ข้ อ คือ มียาสามัญประจา
บ้ าน และชุดปฐมพยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพ ไม่หมดอายุและจัดเตรี ยมไว้ ในจุดที่เหมาะสม พร้ อมใช้ งาน จะ
ได้ 1 คะแนน, ถ้ า สามารถเชื่ อมโยงกับเครื อข่ายสถานพยาบาลสามารถให้ บริ การสุข ภาพอย่างมี
ประสิทธิ ภาพและรวดเร็ ว จะได้ อีก 1.5 คะแนน, และมีหน่วยพยาบาลเบื ้องต้ นหรื อห้ องพยาบาลใน
หน่วยงาน จะได้ 1.5 คะแนน หากไม่มีเลย ได้ 0 คะแนน
2.5 การให้ บริการในการเดินทาง มีลกั ษณะบริการที่พงึ ประสงค์ 3 ข้ อ คือ มีบริการเคลื่อนย้ ายขึ ้นหรื อ
ลงพาหนะ 1 คะแนน, มีบริ การยานพาหนะ ที่คนพิการ ผู้สูงอายุและครอบครัวที่มีเด็กเล็กและสตรี มี
ครรภ์สามารถร่ วมใช้ ได้ 1.5 คะแนน, และมีบริ การยานพาหนะสาหรับคนพิการโดยเฉพาะ (รถตู้ไฮดรอ
ลิคหรื ออื่นๆ) ได้ อีก 1.5 คะแนน หากไม่มีเลย ได้ 0 คะแนน
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

461

3. ด้ านสิ่งแวดล้ อม อาคารสถานที่
ในด้ านนี ้ แต่ละตัวชี ้วัดจะมีลกั ษณะที่พงึ ประสงค์ในรายการการตรวจประเมิน หากมีพฤติกรรม
หรื อลักษณะการให้ บริการที่พงึ ประสงค์ แต่ละข้ อที่กาหนดไว้ จะได้ คะแนนตามที่กาหนด ยิ่งมีหลายข้ อก็
จะได้ คะแนนเพิ่มขึ ้นเหมือนกับข้ อกาหนดด้ านการให้ บริ การ ข้ อกาหนดด้ านสิ่งแวดล้ อมอาคารสถานที่
ประกอบด้ วย 5 ตัวชี ้วัด ดังนี ้
3.1 ที่ จ อดรถ มี ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ 5 ข้ อๆ ละ 1 คะแนน คื อ ต้ องมี ที่ จ อดรถเป็ นพื น้ ที่
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า กว้ างไม่น้อยกว่า 2.4 x 6 เมตร, มีที่ว่างข้ างที่จอดรถกว้ างไม่น้อยกว่า 1 เมตรตลอด
ความยาวของที่จอดรถโดยที่ว่างต้ องมีลกั ษณะพื ้นผิวเรี ยบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถ, มีสญ
ั ลักษณ์
รู ปคนพิการบนพื ้นอยู่บนพื ้นกลางที่จอดรถขนาด 90 x 90 เซนติเมตร, มีป้ายสัญลักษณ์รูปคนพิการ
ขนาด 30 x 30 เซนติเมตร ติดสูงจากพื ้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร ในตาแหน่งที่เห็นได้ ชดั เจน, และกาหนดให้
ที่จอดรถสาหรับคนพิการใกล้ ทางเข้ า-ออกของอาคารมากที่สดุ
3.2 ทางลาด มีลกั ษณะที่พึงประสงค์ 4 ข้ อๆ ละ 1 คะแนน คือ ทางลาดต้ องมีความลาดชันไม่เกิน
4.76 องศา, ทางลาดที่มีความยาวโดยรวมไม่เกิน 6 เมตร มีความกว้ างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร หรื อ
ทางลาดมีความยาวโดยรวมเกิน 6 เมตร มีความกว้ างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร และทางลาดยาวช่วงละไม่
เกิน 6 เมตรในกรณีที่ทางลาดยาวเกินต้ องมีชานพักยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร คัน่ ระหว่างช่วงของทาง
ลาด, ทางลาดยาวตังแต่
้ 2.5 เมตร ขึ ้นไป ต้ องมีราวจับทัง้ 2 ข้ าง, และราวจับมีลกั ษณะกลม เส้ นผ่าน
ศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร
3.3 ห้ องน ้า/ห้ องส้ วม มีลกั ษณะที่พงึ ประสงค์ 7 ข้ อๆ ละ 1 คะแนน ได้ แก่ ประตูต้องมีความกว้ างสุทธิ
90 เซนติเมตร, เป็ นแบบบานเปิ ดออกสูภ่ ายนอกโดยเปิ ดค้ างได้ ไม่น้อยกว่า 90 องศา หรื อเป็ นแบบบาน
เลื่อน เปิ ดปิ ดได้ ง่าย, พื ้นที่วา่ งภายในห้ องส้ วมมีเส้ นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร, พื ้นห้ องส้ วมมี
ระดับเสมอพื ้นภายนอกหรื อมีท างลาดในกรณีเป็ นพื ้นต่างระดับ, มีราวจับแนวนอนสูงจากพื ้น 60-70
เซนติเมตรยื่นล ้าออกมาจากด้ านหน้ าโถส้ วม 25-30 เซนติเมตร มีราวจับแนวดิ่งต่อจากราวจับแนวนอน
ขึ ้นไปอย่างน้ อย 60 เซนติเมตร, มีราวจับแบบพับเก็บได้ ในแนวราบด้ านที่ไม่ชิดผนัง มีระบบล็อคที่ปลด
ล็อคได้ ง่ายห่างจากขอบโถส้ วม 15-20 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร, และระยะกึ่งกลางของ
โถส้ วม ห่างผนัง 45-50 เซนติเมตร
3.4 ป้ายและสัญลักษณ์ต้องมีความชัดเจน มองเห็นได้ ง่ายติดอยู่ในตาแหน่งที่ไม่ทาให้ สบั สนและมี
สัญลักษณ์หรื อตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอานวยความสะดวก มีลกั ษณะที่พึงประสงค์ 2 ข้ อๆ ละ 1
คะแนน ได้ แก่ ต้ องมีสญ
ั ลักษณ์ รูปคนพิการสีน ้าเงิน -ขาว, และมีเครื่ องหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับคนพิการ
3.5 เคาน์เตอร์ ที่คนพิการสามารถเข้ าถึงได้ มีลกั ษณะที่พงึ ประสงค์ 2 ข้ อๆ ละ 1 คะแนน ได้ แก่ความ
สูงเมื่อรวมส่วนบนเคาน์ เตอร์ แล้ วต้ องสูงระหว่าง 70-76 เซนติเมตร พื ้นที่ว่างใต้ เคาน์เตอร์ ให้ ผ้ ใู ช้ เก้ าอี ้
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รถเข็นคนพิการสามารถเข้ าประชิดได้ โดยไม่มีสิ่งกี ดขวาง สูงมากกว่า 60 เซนติเมตร, และส่วนบน
เคาน์เตอร์ ที่ยื่นออกมาต้ องมีความยาวอย่างน้ อย 40 เซนติเมตร
จากเกณฑ์ ก ารให้ คะแนนในมาตรฐานการบริ ก ารนัก ท่ อ งเที่ ย ว กลุ่ม คนพิ ก าร ผู้ สูง อายุ
ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และสตรี มีครรภ์ 2555 นี ้ พบว่ามีการจัดลาดับความสาคัญขององค์ประกอบหลัก
และตัวชี ้วัดย่อย แสดงเป็ นค่าร้ อยละตาม
ตารางที่ 3 ค่าความสาคัญของตัวชี ้วัดคิดเป็ นร้ อยละ
ด้ านการจัดการ
พันธกิจและขอบเขต
ทรัพยากรบุคคล
ข้ อร้ องเรี ยน

23.08
33.33
33.33
33.33

ด้ านการบริการ
การให้ บริการ
การให้ ข้อมูลและสื่อสาร
การอานวยความสะดวก
การรักษาพยาบาล
การเดินทาง

38.46
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

ด้ านสิ่งแวดล้ อม
ที่จอดรถ
ทางลาด
ห้ องน ้า/ห้ องส้ วม
ป้ายและสัญลักษณ์
เคาน์เตอร์ ติดต่อ

38.46
25.00
20.00
35.00
10.00
10.00

ข้ อมูลความต้ องการของนักท่ องเที่ยวผู้ใช้ เก้ าอีร้ ถเข็น
งานวิจยั ที่ผา่ นมาหลายๆ งานได้ เก็บข้ อมูลจากสิง่ ที่กลุม่ ผู้ใช้ เก้ าอี ้รถเข็น โดยแบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ใช้ เก้ าอี ้รถเข็นที่เดินทางท่องเที่ยว แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ ผู้พิการที่เดินทางกับ
ครอบครัว หรื อผู้ดแู ล กลุ่มที่สองคือเดินทางเอง และกลุ่มที่สาม คือเดินทางเป็ นกลุ่ม ผู้ใช้ เก้ าอี ้รถเข็น
ด้ วยกัน (พิทกั ษ์ ศิริวงศ์, ปั ทมอร เส็งแดง, 2554) ในมุมมองของพวกเขา สิ่งที่ต้องการมากที่สดุ ในการ
เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ คือ การพึ่งพาตัวเองได้ อย่างอิสระ การปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกัน และ
การให้ เกียรติเสมือนเป็ นพลเมืองคนหนึ่ง (CRC, 2008) ในทางกายภาพสิ่งอานวยความสะดวกที่
จาเป็ นต้ องใช้ ของ ผู้ใช้ เก้ าอี ้รถเข็นระหว่างการท่องเที่ยว แสดงในตารางที่ 4 (ชูกลิน่ อุ่นวิจิตร, ญานัท ศิริ
สาร, ไพรัช โรงสะอาด, 2557)
ในการจัดการวางแผนการท่ องเที่ ยวของผู้ใช้ เก้ าอี ร้ ถเข็น พบว่าผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
จาเป็ นต้ องวางแผนที่ ดีในการเดินทางท่องเที่ยว ต้ องมีลาดับขันตอนและวิ
้
ธีการมากกว่าคนปกติทวั่ ไป
ผู้ใช้ เก้ าอี ้รถเข็นเตรี ยมการเดินทางโดยการค้ นหาข้ อมูลจากรายการโทรทัศน์ โฆษณาต่าง ๆ และ การ
อ่านหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว นอกจากแหล่งที่กล่าวมาแล้ ว การใช้ อินเตอร์ เน็ตในการค้ นหาข้ อมูล
สาหรั บการเดิน ทางท่ องเที่ ยวทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้ อมูลสายการบิน ข้ อมูลร้ านค้ า
ร้ านอาหาร และที่พกั เป็ นต้ น โดยต้ องตรวจสอบว่าแต่ละแห่งสามารถอานวยความสะดวกแก่ผ้ พู ิการ
เช่น มีรถ รับส่งสนามบิน รวมทังศึ
้ กษาข้ อมูลสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ทางลาด แผนผัง ที่เอื ้ออานวยความ
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สะดวกแก่ผ้ ใู ช้ เก้ าอี ้รถเข็น โดยพื ้นที่อย่างน้ อยที่ต้องการ คือ ให้ เก้ าอี ้รถเข็นสามารถเลี ้ยวและกลับตัวได้
ดังแสดงในภาพที่ 3 (สถาบันสิรินธร, 2558)
ตารางที่ 4 สิง่ อานวยความสะดวกระหว่างการท่องเที่ยวที่ผ้ พู ิการให้ ความสาคัญ
รายการสิ่งอานวยความสะดวก
1. ห้ องน้ า
2. การดูแลความปลอดภัย
3. ที่นงั่ พัก
4. ที่จอดรถ
5. ทางลาด
6. ประชาสัมพันธ์
7. ราวจับ
8. ตู้ยาปฐมพยาบาล
9. ป้าย/สัญลักษณ์
10. ร้ านอาหาร เครื่ องดื่ม
11. ร้ านขายของ
12. ข้ อมูลแหล่งท่องเที่ยว
13. สัญญาณโทรศัพท์
14. อื่นๆ เช่น ผู้มีความรู้ และเข้ าใจคนพิการการดูแลอย่าง
ใกล้ ชิด

ร้ อยละ
90.19
86.73
84.38
81.42
81.23
81.46
81.19
76.54
69.62
67.12
65.77
65.73
64.88
8.00

ระดับความสาคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้ อย

ภาพที่ 3 พื ้นที่การเข้ าถึงสถานที่ด้วยเก้ าอี ้รถเข็น
ในการเข้ าถึงสถานที่ต่างๆ แม้ ว่าสร้ างมีทางลาดสาหรับรถเข็นแต่ไม่สามารถใช้ เพื่อการเดิน
ทางเข้ าไปยังอาคาร เพราะขนาดประตูไม่ได้ มาตรฐาน ก่อนการเดินทางผู้ใช้ เก้ าอี ้รถเข็นต้ องโทรศัพท์
สอบถาม ถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เอื ้ออานวยความสะดวกให้ แก่ ผู้พิการ เช่น เรื่ องความกว้ างของทางเข้ า
ร้ านเหมาะสมสาหรับรถเข็นผู้พิการหรื อไม่เป็ นประการแรก ประการที่สองมีทางลาดสาหรับรถเข็นหรื อไม่
ประการที่สามมีสถานที่จอดรถสาหรับรถเข็นผู้พิการจัดไว้ บริการหรื อไม่ ประการสุดท้ ายมีห้องน ้าสาหรับ
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ผู้พิการหรื อไม่ บางครัง้ ยังเป็ นความเข้ าใจที่ไม่ถกู ต้ องเนื่องจากร้ านมีทศั นะที่ แตกต่างโดยมองว่าร้ านได้
จัดพนักงานเพื่อคอยให้ บริการแก่ลกู ค้ าทุกคน รวมถึงผู้พิการด้ วยเช่นกัน แต่ในความคิด ของผู้พิการพวก
เขาต้ องการช่วยเหลือตนเองให้ มากที่สดุ ทางร้ านเพียงแต่อานวยความสะดวกในการจัดสถานที่ เพื่อให้ ผ้ ู
พิการเข้ าถึงร้ านอาหารด้ วยความสะดวกก็เพียงพอแล้ ว (จันทกานต์ ฉายะพงศ์, 2557)
บทสรุ ป
เริ่ มตังแต่
้ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ระบบบริ การขนส่งสาธารณะให้ คนพิการสามารถ
เข้ าถึงได้ ง่ายและครอบคลุมในทุกพื ้นที่ ต้ องพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพให้ คนพิการ
เข้ าถึงได้ ง่าย อย่างน้ อยตามกฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการ หรื อ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และแนวทางปฏิบตั ิที่ดีสาหรับให้ หน่วยงาน เจ้ าของอาคาร ปรับปรุง
อาคารสถานที่ เพื่อสนับสนุนการเข้ าถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของผู้ใช้ เก้ าอี ้รถเข็น ทังผู
้ ้ พิการ หรื อ
ทุพพลภาพ และคนชรา สานักงานส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้ ดาเนิน
โครงการส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิคนพิการ โดยมีกิจกรรมการผลักดันการจัดทาสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับคนพิการเป็ น กิจกรรมหนึ่งที่ดาเนินการ เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนและกระตุ้นให้ หน่วยงาน/องค์ การ
ทัง้ ภาครั ฐ ภาคเอกชนสถาน ประกอบการจัด ท าสิ่ง อานวยความสะดวกให้ ค นพิก ารเข้ าถึ ง และใช้
ประโยชน์ ได้ ตามสิทธิ ที่กฎหมายกาหนด ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่กาหนดให้ คนพิการ มีสิทธิเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ได้ และเพื่อให้ สิ่ง
อานวยความสะดวกในอาคารสถานที่ที่หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ได้ จดั
ให้ คนพิการสามารถใช้ ประโยชน์ และเข้ าถึงบริ การได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย ท าให้ คนพิการมี
คุณภาพชีวิตดีขึ ้น (กรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2016) นอกจากนี ้ยังมีกฎกระทรวง
ก าหนดสิ่ง อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรั บ ผู้พิ ก าร หรื อ ทุพ พลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2555
(กรมการจัดหางาน, 2556)
การใช้ มาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยว กลุม่ คนพิการ ผู้สงู อายุ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และสตรี
มีครรภ์ 2555 เพื่อใช้ ประเมิน จึงเป็ นแนวทางที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะสถานประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว จะได้ ทบทวนสถานการณ์ จดั การของตนเอง และยกระดับคุณภาพการให้ บริ การให้ ตรงกับ
ความต้ องการของกลุ่มผู้ใช้ โดยเมื่อเปรี ยบเทียบค่าเกณฑ์คะแนนของมาตรฐานเปรี ยบเทียบกับความ
ต้ องการของผู้ใช้ เก้ าอี ้รถเข็นจากงานวิจยั ที่ผ่านมา พบว่ามีความสอดคล้ องกัน โดยมาตรฐานได้ ให้
ความสาคัญกับองค์ประกอบด้ านสิง่ แวดล้ อม และการบริการเท่ากัน โดยในตัวชี ้วัดย่อย พบว่า ห้ องน ้ามี
ความสาคัญมากที่สดุ รองลงมาคือ ที่จอดรถ และถัดมา คือการให้ บริ การ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
x ที่ได้ จดั ลาดับความสาคัญของสิ่งอานวยความสะดวกที่ผ้ ใู ช้ เก้ าอี ้รถเข็นให้ ความสาคัญ คือ ห้ องน ้า
การดูแลความปลอดภัย ที่นงั่ พัก และที่จอดรถตามลาดับ ในตัวชี ้วัดด้ านการบริ การ การให้ บริ การด้ าน
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ข้ อมูลข่าวสารและการสื่อสาร โดยมีบริ การเว็บไซต์ หน่วยงาน แสดงข้ อมูลที่คนพิการสามารถใช้ งานได้
(W3C) เป็ นตัวชี ้วัดที่สาคัญมากที่สดุ ในมาตรฐานการบริ การนักท่องเที่ยว ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ที่
ผ่านมา พบว่าผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจาเป็ นต้ องวางแผนอย่างรอบคอบในการเดินทางท่องเที่ยว ต้ อง
มีลาดับขันตอน
้
และวิธีการมากกว่าคนปกติทั่วไป ผู้ใช้ เก้ าอี ้รถเข็นเตรี ยมการเดินทางโดยการค้ นหา
ข้ อมูลจากโฆษณาต่าง ๆ การอ่านหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ อินเตอร์ เน็ต
ในการค้ นหาข้ อมูลสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ
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เทคโนโลยีส่ งิ อานวยความสะดวก: ระดับความพึงพอใจและผลกระทบด้ านจิตสังคม
ของคนที่มีความบกพร่ องทางการเคลื่อนไหวในจังหวัดสมุทรสาคร1
วราพร ปั ญญาวงศ์2, เบญจพร ศักดิศ์ ริ ิ3, พรพรรณ์ สมบูรณ์4*
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบระดับความพึงพอใจที่มีตอ่ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
และระดับผลกระทบด้ านจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกของคนที่ มีความบกพร่ อง
ทางการเคลื่ อ นไหวในจัง หวัด สมุท รสาคร ประชากรในงานวิ จัย คื อ คนที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการ
เคลื่อนไหวที่เป็ นสมาชิกชมรมคนพิการจังหวัดสมุทรสาคร อายุ 18 ปี ขึ ้นไป เลือกกลุ่มตัวอย่างด้ วยการ
สุ่มแบบง่ายจานวน 92 คน เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามที่พฒ
ั นามาจากแบบประเมิน ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ ตอ่ เทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวกของควิเบคเวอร์ ชนั่ 2.0 (QUEST 2.0) และแบบประเมินผล
กระทบด้ านจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก (PIADS) ฉบับภาษาไทยที่ ผ่านการหาค่า
ความตรงจากผู้เชี่ยวชาญและการหาความเชื่อมัน่ จากประชากรที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
การหาค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกโดยรวมจัดอยูใ่ นระดับค่อนข้ างพึงพอใจ (mean =4.25, standard deviation = 0.84) และ
ผลกระทบด้ านจิตสังคมโดยรวมจัดอยูใ่ นระดับมีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง (mean = 2.22, standard
deviation = 0.84) ผลการวิจยั เป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งระบบการให้ บริ การเทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกต่อไป
ค าส าคั ญ : ความพึ ง พอใจ, ผลกระทบด้ า นจิ ต สัง คม, คนที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเคลื่ อ นไหว,
เทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวก
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Assistive Technologies: The Level of Satisfaction and Psychosocial Impacts of the Persons
with Mobility Impairments in Samut Sakhorn Province1
Waraporn Panyawong2, Benjaporn Saksiri3, Pornpun Somboon4*
Abstract
The purpose of this study is to assess the level of satisfaction and psychosocial
impacts of the assistive technologies incur in persons with mobility impairments in Samut
Sakhon province. Ninety-two persons with mobility impairments, aged 18 years and over and
were members of the Samut Sakhon Disability Club were included in the study through
simple random sampling. A questionnaire was developed by integrating the Quebec User
Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology (QUEST 2.0) and the Thai version of
Psychosocial Impact of Assistive Devices Scale (PIADS). The instrument passed the
construct validity assessment by experts in related disciplines and reliability assessment
through trialing with comparable subjects. Collected data were analyzed for frequency,
percentage, mean and standard deviation. They were compared with pre-determined
criteria.
Results showed that the respondents’ satisfaction with assistive technologies was in
the high level (mean = 4.25, standard deviation = 0.84). The psychosocial impacts of the
assistive technologies on them was rated in a positively moderate level (mean = 2.22,
standard deviation =0.84). The study results are beneficial for improving the quality of future
assistive technology services.
Keywords: satisfaction, psychosocial impacts, persons with mobility impairments, assistive
technologies
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
องค์การอนามัยโลกได้ รายงานสถิติคนพิการไว้ ว่า ประมาณร้ อยละ 15 ของประชากรโลก มี
ความพิ ก าร ผู้สูง อายุแ ละผู้ที่ ป่ วยด้ ว ยโรคเรื อ้ รั ง มี อัต ราที่ จ ะเกิ ด ความพิ ก ารได้ ม ากกว่ า คนทั่ว ไป
(Whoint, 2016) และจากฐานข้ อมูลทะเบียนกลางคนพิการ กรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 พบว่า ประเทศไทยมีคนพิการจานวน 1,756,849 คน ใน
จานวนนี ้เป็ นคนที่มีความบกพร่ องทางการเคลื่อนไหวจานวนมากที่สดุ คือ 851,582 คน (กรมส่งเสริ ม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2560)
ความบกพร่ อ งทางการเคลื่ อ นไหว หมายถึ ง “การมี ข้ อจ ากั ด ในการปฏิ บัติ กิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวันหรื อการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่ งเป็ นผลมาจากการมีความบกพร่ องหรื อ
การสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว อาจมาจากสาเหตุอมั พาต แขน ขา อ่อนแรงแขน
ขาขาด หรื อภาวะเจ็บป่ วยเรื อ้ รังจนมีผลกระทบต่อการทางานมือ เท้ า แขน ขาหรื อมีความบกพร่อง หรื อ
ความผิดปกติของศีรษะใบหน้ า ลาตัว และภาพลักษณ์ ภายนอกของร่ างกายที่ เห็ น ได้ อย่างชัดเจน”
(สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2553: 4) อุปกรณ์และบริ การที่ช่วยในการ
เคลื่อนไหวเป็ นสิ่งที่ตอบสนองความต้ องการและช่วยเพิ่มหรื อคงไว้ ซงึ่ ความมีอิสระสาหรับคนที่มีความ
บกพร่องทางการเคลื่อนไหว ซึง่ คนกลุ่มนี ้มีความจาเป็ นต้ องใช้ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อให้
สามารถทากิจกรรมต่างๆ ได้ ตามต้ องการ (Jedeloo, DE Witte, Linssen & Schrijvers, 2000: 173)
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก (Assistive Technology: AT) หมายถึง อุปกรณ์ หรื อ
เทคโนโลยีใดๆ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทากิจกรรมของคนที่มีความบกพร่ องให้ สามารถทากิจกรรม
ต่างๆได้ ด้วยตนเอง มีความเป็ นอิสระและมีคณ
ุ ภาพชีวิตดีขึ ้น รวมไปถึงบริ การเพื่อให้ ได้ มาซึ่งอุปกรณ์
หรื อใช้ เทคโนโลยีเหล่านัน้ ด้ วย ตัวอย่าง อุปกรณ์ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น เก้ าอี ้ล้ อเข็น
เครื่ องช่วยเดิน ไม้ ค ้ายัน เป็ นต้ น ส่วนบริ การเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก ได้ แก่ 1) การประเมิน
ความต้ องการของคนพิการแต่ละคน
2) การจัดซื ้อ เช่า หรื อจัดหา การเลือก การออกแบบ การ
ปรั บแต่ง ปรั บใช้ บารุ งรั กษา ซ่อมแซม หรื อเปลี่ยนอุปกรณ์ เทคโนโลยีอานวยความสะดวก 4) การ
ประสานงานและเลือกใช้ การบาบัด การรั กษาที่ จาเป็ น 5) การฝึ กอบรมหรื อให้ ความช่วยเหลือทาง
เทคนิคสาหรับคนพิการ 6) การฝึ กอบรมหรื อให้ ความช่วยเหลือทางเทคนิคสาหรับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
(Wikipedia, 2016) ซึง่ เมื่อเสร็จสิ ้นกระบวนการให้ บริการเทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวกแล้ ว ควรจะมี
การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการให้ บริ การด้ วย เนื่องจากการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิ ภาพของบริ การเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญ เพราะผู้รับบริ การ
ต้ อ งการสะท้ อ นความต้ อ งการเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การท างานและคุณ ภาพชี วิ ต ของตนเอ ง ผู้ส นับ สนุ น
งบประมาณต้ องการบริ การที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้ ทรัพยากรน้ อยที่สดุ ส่วนผู้ให้ บริ การต้ องการส่ง
มอบบริ การเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ (Cook & Polga, 2008: 96470
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124) จึงได้ มีผ้ ศู กึ ษาองค์ประกอบที่ใช้ ในการประเมินผลการให้ บริ การเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
ในระยะสันและระยะยาว
้
พบว่าประกอบด้ วยการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ
(Efficiency) ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ (Satisfaction with the device) ผลด้ านจิตวิทยา
(Psychological function) และความคิดเห็นส่วนตัว (Subjective opinion) (Fuhrer et al, 2003 as
cited in Cook & Polga, 2008: 117-118) โดยการวัดความสาเร็ จของผู้รับบริ การและเทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวกในมิติทางสังคม (Social model) จะไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับการวัดผลทางคลินิก
หรื อ ห้ องปฏิ บัติ ก ารแต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย วแต่ จ ะวัด จากการใช้ ง านจริ ง ในชี วิ ต ประจ าวัน ซึ่ ง การวัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุปกรณ์และบริ การเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเบื ้องต้ นในด้ าน
สังคมคือการวัดคุณภาพชีวิต (Cook & Polga, 2008: 119) ซึง่ คุณภาพชีวิตสามารถวัดได้ จากความพึง
พอใจ ความเป็ นอยูท่ ี่ดี และผลกระทบทัว่ ไปในเชิงบวก (Scherer & Cushman, 2001: 387-393)
โดยที่ รัฐ บาลมี น โยบายให้ ค วามช่ ว ยเหลื อคนพิ การโดยการส่ง เสริ ม สนับ สนุน และพัฒ นา
ศักยภาพความรู้ความสามารถและคุณภาพชีวิตของคนพิการ ให้ สามารถดารงชีวิตได้ อย่างอิสระและมี
ความสุข ในครอบครั ว ชุ ม ชน และสัง คม รั ฐ บาลจึ ง ได้ ใ ห้ ความช่ ว ยเหลื อ ในการจัด บริ ก ารฟื ้น ฟู
สมรรถภาพ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล รวมทังการจดทะเบี
้
ยนคน
พิการ (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2558: 2) จากการสารวจการใช้ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวกของคนพิการของสานักงานสถิติ แห่งชาติพบว่า มีประชากรเพียงร้ อยละ 28.6 ที่ใช้
อุปกรณ์ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก ส่วนที่เหลือไม่ได้ ใช้ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น คิดว่าไม่
จาเป็ นต้ องใช้ มีความยุ่งยากในการใช้ หรื อการดูแลรักษา ไม่ชอบรู ปลักษณ์ เป็ นต้ น (สานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2555: 21) และจากการศึกษาถึงปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การนาเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกไปใช้ พบว่าปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การนารถเข็นนัง่ ไปใช้ มี 2 ปั จจัย คือ 1) ปั จจัยด้ านบุคคล
ได้ แก่ อายุ และความพึงพอใจ 2) ปั จจัยด้ านเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก ได้ แก่ ผลการใช้ การฝึ ก
ทดลองใช้ ความยากง่ายในการใช้ ความรู้ สึกขณะใช้ ความสวยงาม ขนาดและนา้ หนักของอุปกรณ์
(นัดดารี ชีวะ, 2551; นัทธี บุญจันทร์ , 2545) เมื่อคนพิการได้ รับเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกไม่ตรง
ตามความต้ องการ จะนามาซึง่ ปั ญหาการไม่ใช้ หรื อละทิ ้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกและ
ทาให้ เกิดการสูญเสียทรัพยากรโดยไม่ค้ มุ ค่า (Wessels, Dijcks, Soede, Gelderblom & De Witte,
2003: 231-238)
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการให้ บริ การ
เป็ นสิ่งที่สาคัญ และจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ยังไม่มีการศึกษาวิจัยติ ดตามผลการใช้ งาน
อุปกรณ์ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกของคนพิการในจังหวัดสมุทรสาครแต่อย่างใด ด้ วยเหตุผล
ดังกล่าว ผู้วิจยั ในฐานะเป็ นนักกายภาพบาบัดและทางานในโรงพยาบาลกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร
จึงสนใจศึกษาประสิทธิผลและประสิทธิภาพการให้ บริ การเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
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ระดับความพึง พอใจต่อเทคโนโลยี สิ่ง อานวยความสะดวก และระดับผลกระทบด้ านจิ ตสัง คมของ
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก ของคนที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อ
เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการปรับปรุงระบบการให้ บริ การเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกให้ มี ประสิทธิผล
และประสิทธิภาพมากขึ ้น ซึง่ จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว
ในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบระดับความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวกของคนที่มีความบกพร่อง
ทางการเคลื่อนไหวในจังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อทราบระดับผลกระทบด้ านจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกของคนที่มี
ความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวในจังหวัดสมุทรสาคร
นิยามศัพท์
ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง สภาพความรู้ สึกที่มีความสุข สดชื่นต่อสิ่งของและ
บริการ เป็ นภาวะทางอารมณ์เชิงบวกที่บคุ คลแสดงออกเมื่อได้ รับผลสาเร็ จทังปริ
้ มาณและคุณภาพ ตาม
จุดมุ่งหมาย ตามความต้ องการ ในงานวิจยั นี ้ประเมินความพึงพอใจด้ านอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวก (Assistive Technology Devices) และบริ การเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
(Assistive Technology Services)
ผลกระทบด้ านจิตสังคม (Psychosocial impact) หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้ อม
หรื อปั จจัยด้ านชี วภาพ ที่ มีต่อสังคมหรื อจิตใจของแต่ละบุคคลในงานวิจัยนี ป้ ระเมินผลกระทบด้ าน
ความสามารถ (competence) การปรับตัว (adaptability) และการเห็นคุณค่าในตนเอง (self-esteem)
เทคโนโลยีส่ ิงอานวยความสะดวก (Assistive technology) หมายถึงอุปกรณ์ใดๆ ชิ ้นส่วน
อุปกรณ์ หรื อระบบผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะวางจาหน่ายทัว่ ไป ดัดแปลง หรื อทาขึ ้นมาใหม่เฉพาะบุคคล เพื่อ
ใช้ ในการเพิ่ม คงไว้ หรื อปรับปรุงการทากิจกรรมของคนพิการ ประกอบด้ วยอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวก (Assistive Technology Devices) และบริ การเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
(Assistive Technology Services)
คนที่มีความบกพร่ องทางการเคลื่อนไหว (Mobility impairment) หมายถึง บุคคลที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายในส่วนแขน ขา ลาตัว มือหรื อเท้ า เช่น มีการอ่อนแรง ขาด ผิดรูปหรื อผิด
ต าแหน่ ง ซึ่ง อาจเป็ น มาแต่ก าเนิ ด การเจ็ บ ป่ วย หรื อ อุบัติ เ หตุ จนไม่ ส ามารถท ากิ จ กรรมหลัก ใน
ชีวิตประจาวันหรื อเข้ าไปมีสว่ นร่วมทางสังคมได้ มีความจาเป็ นต้ องใช้ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการทากิจกรรมต่างๆ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั จากองค์ความรู้ในเรื่ องการวัดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของบริการเทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวก โดยสนใจการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ตอ่
การใช้ เทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวกและผลกระทบด้ านจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
และสังเคราะห์เป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ดังแสดงในรูปที่ 1
ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวกของควิเบค
(Demer, Weiss-Lambrou & Ska, 2000)
- อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
- บริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
ผลกระทบด้านจิตสังคมของเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก
(ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา, จนัญญา ปัญญามี
ทิพย์พะยอม, นิลภา สุอังคะและ
เพื่อนใจ รัตตากร, 2559: 1-16)
- ความสามารถ (competence)
- การปรับตัว (adaptability)
- การเห็นคุณค่าในตนเอง (self-esteem)

ระดับความพึงพอใจและผลกระทบ
ด้านจิตสังคมของคนที่มีความบกพร่อง
ทางการเคลื่อนไหวในจังหวัดสมุทรสาคร

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร เป็ นคนที่มีความบกพร่ องทางการเคลื่อนไหวที่เป็ นสมาชิกชมรมคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวจังหวัดสมุทรสาคร อายุ 18 ปี ขึ ้นไป จานวน 282 คน
กลุ่มตัวอย่าง คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยยึดหลักอานาจการวิเคราะห์ (Power Analysis)
โดยใช้ โปรแกรม G*Power (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007: 175-191) กาหนดระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ (α) 0.05 อานาจการทดสอบ (1-β) 0.8 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ต้องการทดสอบ
(r0) 0.50 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่คาดหวัง (r1) 0.7 และทดสอบสมมุติฐานแบบสองทาง (2-tailed test)
ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 80 คน แต่เพื่อเพิ่มอานาจในการวิเคราะห์ การศึกษานี ้จึงกาหนดขนาด
ของกลุม่ ตัวอย่างจานวน 100 คน เลือกกลุม่ ตัวอย่างด้ วยการสุม่ อย่างง่าย (simple random sampling)
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และจับฉลากแบบไม่แทนที่ เกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่าง (inclusion criteria) คือ ใช้ อปุ กรณ์เทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวกอย่างน้ อย 1 ชิ ้น สามารถตัดสินใจได้ ด้วยตัวเอง สามารถสื่อสารได้ เข้ าใจและ
โต้ ต อบได้ ไม่ เ ป็ น โรคหัว ใจหรื อ จิ ต เวช เต็ ม ใจเข้ า ร่ ว มงานวิ จัย เกณฑ์ ก ารยุติ ก ารเข้ า ร่ ว มการวิ จัย
(Termination criteria) คือ ผู้เข้ าร่ วมการวิจยั ขอยุติการตอบแบบสอบถาม แต่เนื่องจากการลงพื ้นที่ใน
การเก็ บ ข้ อ มูล จริ ง พบว่า คนที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเคลื่ อนไหวบางส่วนเสี ยชี วิต ไม่ใ ช้ อุปกรณ์
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก ย้ ายถิ่นฐาน และไม่เต็มใจเข้ าร่ วมการวิจยั ทาให้ เก็บข้ อมูลได้ มาก
ที่สดุ จานวน 92 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย เป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจและผลกระทบด้ านจิตสังคมของ
เทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวก แบ่งเป็ น 4 ส่วน มีรายละเอียดดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วยคาถามแบบตรวจสอบรายการ
(check list) จานวน 8 ข้ อ ได้ แก่ เพศ อายุ รายได้ ต่อเดือนระดับการศึกษาสูงสุด ลักษณะความพิการ
ระยะเวลาที่ พิการอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวกที่ ใช้ และการได้ รับคาแนะนาเกี่ ยวกับ
วิธีการใช้ งาน การดูแลรักษาหรื อซ่อมบารุง
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวก พัฒนามาจากแบบประเมินความ
พึงพอใจผู้ใช้ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกของควิเบคเวอร์ ชนั่ 2.0 (Quebec User Evaluation of
Satisfaction with Assistive Technology; QUEST 2.0) (Demer, Weiss-Lambrou & Ska, 2000)
ประกอบด้ วย ข้ อคาถามจานวน 12 ข้ อ แบ่งออกเป็ น ความพึงพอใจด้ านอุปกรณ์ 8 ข้ อ ความพึงพอใจด้ าน
บริ ก าร 4 ข้ อ ลัก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบมาตราส่ว นประเมิ น ค่า จัด อัน ดับ 5 ระดับ ของลิเ คิ ร์ ท
(Likert’s five rating scale) พัฒนาโดยใช้ เทคนิคการแปลแบบย้ อนกลับ (back translation) โดย
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 2 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหาและภาษาที่ใช้ โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน และ
ปรับแก้ ตามคาแนะนา แล้ วนาไปทดสอบความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือโดยเก็บข้ อมูลกับประชากรที่ไม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 คน ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามส่วนที่ 2 เท่ากับ 0.902
ส่ วนที่ 3 ผลกระทบด้ านจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก พัฒนามาจากแบบ
ประเมินผลกระทบทางจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกฉบับภาษาไทย (Psychosocial
Impact of Assistive Devices Scale; PIADS) (ปิ ยะวัฒน์ ตรี วิทยา, จนัญญา ปั ญญามี ทิพย์พะยอม,
นิลภา สุองั คะและเพื่อนใจ รัตตากร, 2559: 1-16) ประกอบไปด้ วยข้ อคาถาม 26 ข้ อ แบ่งออกเป็ น
ผลกระทบด้ านความสามารถ จานวน 12 ข้ อ ผลกระทบด้ านการปรับตัว จานวน 6 ข้ อ และ ผลกระทบ
ด้ านการเห็นคุณค่าในตัวเอง จานวน 8 ข้ อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ น แบบมาตราส่วนประเมินค่าจัด
อันดับ 7 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s seven rating scale) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหาและภาษาที่ใช้
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โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน และปรับแก้ ตามคาแนะนา แล้ วนาไปทดสอบความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ
โดยเก็บข้ อมูลกับประชากรที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 คน ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามส่วน
ที่ 3 เท่ากับ 0.941
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้ อมูลในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ที่พกั อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง
หรื อจุดนัดหมายที่กลุ่มตัวอย่างสะดวก โดยแจกแบบประเมินที่พฒ
ั นาขึ ้นให้ กลุ่มตัวอย่างคนละ 1 ชุด
พร้ อมปากกา และรอจนกว่าผู้เข้ าร่ วมการวิจัยจะตอบแบบสอบถามเสร็ จ หากผู้เข้ าร่ วมการวิจัยไม่
สามารถเขียนหนังสือได้ ผ้ วู ิจยั หรื อผู้ช่วยวิจยั จะเป็ นผู้อ่านคาถามทีละข้ อและกรอกข้ อมูลตามที่ผ้ เู ข้ าร่วม
การวิจยั ตอบจนครบทุกข้ อ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. ข้ อ มูล ส่ ว นบุค คล วิ เ คราะห์ โ ดยการหาค่ า ความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean)
2. ระดับความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก วิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ ดงั นี ้
(Demer, Weiss-Lambrou & Ska, 2000)
ค่าเฉลี่ย 1 (หรื อเข้ าใกล้ 1) หมายถึง ไม่พงึ พอใจเป็ นอย่างมาก
ค่าเฉลี่ย 2 (หรื อเข้ าใกล้ 2) หมายถึง ไม่คอ่ ยพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 3 (หรื อเข้ าใกล้ 3) หมายถึง พึงพอใจบ้ าง
ค่าเฉลี่ย 4 (หรื อเข้ าใกล้ 4) หมายถึง ค่อนข้ างพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 5 (หรื อเข้ าใกล้ 5) หมายถึง พึงพอใจมาก
3. ระดับผลกระทบทางจิตสังคมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก วิเคราะห์โดย
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยกับ
เกณฑ์ดงั นี ้ (Jutai & Day, 2003)
ค่าเฉลี่ย -3 (หรื อเข้ าใกล้ -3) หมายถึง มีผลกระทบเชิงลบมาก
ค่าเฉลี่ย -2 (หรื อเข้ าใกล้ -2) หมายถึง มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง
ค่าเฉลี่ย -1 (หรื อเข้ าใกล้ -1) หมายถึง มีผลกระทบเชิงลบน้ อย
ค่าเฉลี่ย 0 (หรื อเข้ าใกล้ 0) หมายถึง ไม่มีผลกระทบ
ค่าเฉลี่ย +1 (หรื อเข้ าใกล้ +1) หมายถึง มีผลกระทบเชิงบวกน้ อย
ค่าเฉลี่ย +2 (หรื อเข้ าใกล้ +2) หมายถึง มีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง
ค่าเฉลี่ย +3 (หรื อเข้ าใกล้ +3) หมายถึง มีผลกระทบเชิงบวกมาก
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

475

ผลการวิจัย
ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นคนพิการทางการเคลื่อนไหว อายุ 18 ปี ขึ ้นไป จานวน 92 คน เป็ นเพศชายร้ อย
ละ 72.80 เพศหญิงร้ อยละ 27.20 อายุสว่ นใหญ่อยู่ในช่วง 40-59 ปี ร้ อยละ 44.60 รายได้ สว่ นใหญ่อยู่
ในช่วง 0 - 5,000 บาทต่อเดือน ร้ อยละ 71.70 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา
ร้ อยละ 39.10 มีลกั ษณะความพิการแขนขาดหรื อขาขาดมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 27.20 ระยะเวลาที่
พิการส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20 ปี ขึ ้นไป ร้ อยละ 42.40 เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกที่ใช้ มากที่สดุ คือ
รถเข็นนัง่ ร้ อยละ 34.80 และส่วนใหญ่เคยได้ รับคาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ งานเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวก ร้ อยละ 67.40
ระดับความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวก
กลุ่ม ตัว อย่ า งมี ร ะดับ ความพึง พอใจต่อ เทคโนโลยี สิ่ ง อ านวยความสะดวก จัด อยู่ใ นระดับ
ค่อนข้ างพึงพอใจ ร้ อยละ 45.65 รองลงมาคือพึงพอใจมาก ร้ อยละ 42.39 และพึงพอใจบ้ าง ร้ อยละ
11.96 ตามลาดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกจัดอยู่
ในระดับค่อนข้ างพึงพอใจ (mean = 4.49, standard deviation = 0.72) มีคา่ เฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ต่อบริ การเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกจัดอยู่ในระดับค่อนข้ างพึงพอใจ (mean =3.67, standard
deviation = 1.08) และมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกโดยรวมจัด
อยู่ในระดับค่อนข้ างพึงพอใจ (mean = 4.25, standard deviation = 0.84) รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ความถี่ ร้ อยละ ของระดับความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอ่ เทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวก
ระดับความพึงพอใจ
ไม่พงึ พอใจเป็ นอย่างมาก
ไม่คอ่ ยพึงพอใจ
พึงพอใจบ้ าง
ค่อนข้ างพึงพอใจ
พึงพอใจมาก
รวม
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ความพึงพอใจโดยรวม
ความถี่
11
42
39
92

ร้ อยละ
11.96
45.65
42.39
100.00
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจแยกตามด้ านอุปกรณ์และบริ การ
เทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวก
ความพึงพอใจ

ด้ านอุปกรณ์ เทคโนโลยีส่ งิ อานวยความสะดวก
- มิติ (ขนาด ความสูงความยาว ความกว้ าง) ของเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวกของท่าน
- น ้าหนักของเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกของท่าน
- ความง่ายในการปรับ (การยึดติด การทาให้ แน่น) ส่วนต่างๆ
ของเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกของท่าน
- เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกของท่านมีความปลอดภัย
และมัน่ คงเพียงใด
- ความคงทน (ความทนทาน ยากต่อการชารุด) ของ
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกของท่าน
- เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกของท่านใช้ งานได้ ง่ายเพียงใด
- เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกของท่านมีความ
สะดวกสบายเพียงใด
- เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกของท่านมีประสิทธิภาพ
เพียงใด (ระดับที่เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
ตอบสนองต่อความต้ องการของท่าน)
ภาพรวมด้ านอุปกรณ์
ด้ านบริการเทคโนโลยีส่ งิ อานวยความสะดวก
- ระบบการให้ บริ การ (ขันตอน
้
ระยะเวลา) ในการได้ มาซึง่
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกของท่าน
- การซ่อมและให้ บริการ (การบารุงรักษา) ของเทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวกที่ทา่ นได้ รับ
- คุณภาพของการให้ บริการอย่างมืออาชีพ (ข้ อมูล การดูแล
เอาใจใส่) ที่ทา่ นได้ รับในการใช้ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกของท่าน
- การให้ บริการติดตามผล (การบริ การสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง) ที่ทา่ นได้ รับสาหรับเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกของท่าน
ภาพรวมด้ านบริการ
ความพึงพอใจโดยรวม

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.54

0.72

พึงพอใจมาก

4.43
4.53

0.80
0.62

ค่อนข้ างพึงพอใจ
พึงพอใจมาก

4.40

0.74

ค่อนข้ างพึงพอใจ

4.17

0.90

ค่อนข้ างพึงพอใจ

4.68

0.61

พึงพอใจมาก

4.63

0.64

พึงพอใจมาก

4.55

0.73

พึงพอใจมาก

4.49

0.72

ค่ อนข้ างพึงพอใจ

4.12

0.96

ค่อนข้ างพึงพอใจ

3.82

0.99

ค่อนข้ างพึงพอใจ

3.83

1.12

ค่อนข้ างพึงพอใจ

3.34

1.24

พึงพอใจบ้ าง

3.67
4.25

1.08
0.84

ค่ อนข้ างพึงพอใจ
ค่ อนข้ างพึงพอใจ
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ระดับผลกระทบด้ านจิตสังคมของเทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวก
กลุ่มตัวอย่างมีระดับผลกระทบด้ านจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก จัดอยู่ใน
ระดับมีผลกระทบเชิงบวกมากมากที่สดุ คือร้ อยละ 44.57 รองลงมาคือ มีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง
ร้ อยละ 41.30 มีผลกระทบเชิงบวกน้ อย ร้ อยละ 11.96 และไม่มีผลกระทบ ร้ อยละ 2.17 ตามลาดับ
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3
กลุ่ม ตัว อย่า งมี ร ะดับ ผลกระทบด้ า นจิ ต สัง คมของเทคโนโลยี สิ่ง อ านวยความสะดวก ด้ า น
ความสามารถจัดอยู่ในระดับมีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง (mean = 2.21, standard deviation =
0.78) ด้ านการปรับตัวจัดอยู่ในระดับมีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง (mean = 2.41, standard
deviation = 0.52) ด้ านการเห็นคุณค่าในตัวเองจัดอยู่ในระดับมีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง (mean =
2.09, standard deviation = 0.99) และผลกระทบด้ านจิตสังคมโดยรวมจัดอยู่ในระดับมีผลกระทบ
เชิงบวกปานกลาง (mean = 2.22, standard deviation = 0.84) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ความถี่ ร้ อยละ ระดับผลกระทบด้ านจิตสังคมโดยรวมของเทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวก
ผลกระทบด้ านจิตสังคมโดยรวม
ความถี่
ร้ อยละ
0
0
0
0
0
0
2
2.17
11
11.96
38
41.30
41
44.57
92
100.00

ระดับผลกระทบด้ านจิตสังคม
มีผลกระทบเชิงลบมาก
มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง
มีผลกระทบเชิงลบน้ อย
ไม่มีผลกระทบ
มีผลกระทบเชิงบวกน้ อย
มีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง
มีผลกระทบเชิงบวกมาก
รวม

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลกระทบด้ านจิตสังคมแยกตามความสามารถ
การปรับตัว และการเห็นคุณค่าในตัวเอง
ผลกระทบด้ านจิตสังคม
ความสามารถ
การปรั บตัว
การเห็นคุณค่ าในตัวเอง
โดยรวม

478

ค่ าเฉลี่ย
2.21
2.41
2.09
2.22

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.78
0.52
0.99
0.84

ระดับ
มีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง
มีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง
มีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง
มีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง
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อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ระดับความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกของคนที่มีความบกพร่ องทางการเคลื่อนไหว
ในจังหวัดสมุทรสาคร
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมจัดอยู่ในระดับค่อนข้ างพึงพอใจ
(คะแนนเฉลี่ยเข้ าใกล้ 4) และพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ยเข้ าใกล้ 5) คิดเป็ นร้ อยละ 45.65 และ 42.39
ตามลาดับ ซึ่งในภาพรวมจัดอยู่ในระดับค่อนข้ างพึงพอใจหรื อระดับสูง สอดคล้ องกับสมมติฐานของ
งานวิจยั ที่ตงไว้
ั ้ และสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ในประเทศสวีเดนที่พบว่า คนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ใช้
รถเข็นนัง่ รถเข็นไฟฟ้า และเครื่ องช่วยเดิน มีความพึงพอใจด้ านอุปกรณ์และด้ านบริ การเทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวกจัดอยูใ่ นระดับสูงทังสองด้
้
าน (Wressle & Samuelsson, 2004: 143-150)
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจด้ านอุปกรณ์และด้ านบริ การ พบว่าจัดอยู่ในระดับค่อนข้ างพึงพอใจ
ทังสองด้
้
าน แต่คะแนนความพึงพอใจด้ านอุปกรณ์มีคา่ เฉลี่ยสูงกว่าด้ านบริการ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั
ในต่างประเทศ เช่น สวีเดน เนเธอร์ แลนด์ ไต้ หวัน ที่ต่างพบว่าคะแนนเฉลี่ยด้ านอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าด้ านบริ การ แม้ ว่าจะอยู่ในระดับความพึงพอใจเดียวกัน (Wressle & Samuelsson, 2004: 143150; de Groot, Post, Bongers-Janssen, Bloemen-Vrencken & van der Woude, 2010: 560-565;
Chen, Teng, Lou & Chen, 2014: 1-11) แสดงให้ เห็นกว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจด้ านอุปกรณ์
มากกว่าด้ านบริการ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะอุปกรณ์เทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวกช่วยให้ กลุม่ ตัวอย่างมี
ความสามารถมากขึน้ และพึ่งพาตนเองได้ มากขึน้ ในขณะที่ บริ การด้ านเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกกลุม่ ตัวอย่างยังเห็นว่าบริการติดตามผลยังไม่น่าพึงพอใจนัก
คะแนนความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าหัวข้ อการใช้ งานได้ ง่ายได้ คะแนนสูงสุด
(mean = 4.68, standard deviation = 0.61) สอดคล้ องกับงานวิจยั ที่พบว่า หัวข้ อ ความง่ายในการ
ปรับ การใช้ งานได้ ง่าย ความมีประสิทธิ ภาพ และระบบการให้ บ ริ การได้ คะแนนสูงสุด (Samuelsson
and Wressle, 2008: 551-558) ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะกลุม่ ตัวอย่างมีระยะเวลาที่พิการนาน (เฉลี่ย 22.93
ปี ) จึงมีประสบการณ์ในการใช้ และได้ รับคาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสงิ่ อานวยความ
สะดวกมานาน ส่งผลให้ คนพิการมีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ที่ใช้ เป็ นอย่างดีจึงใช้ งานได้ ง่าย ส่วนหัวข้ อ
การบริ การติดตามผลได้ คะแนนต่าที่สดุ (mean = 3.34, standard deviation = 1.24) ทังนี
้ ้อาจเป็ น
เพราะระบบการติดตามผลที่กลุม่ ตัวอย่างได้ รับยังไม่เป็ นรูปธรรมที่ชดั เจน ดังจะเห็นได้ จากข้ อเสนอแนะ
ของกลุ่มตัวอย่างจากงานวิจยั นี ้ ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างเสนอว่าควรมีการติดตามผลการใช้ งานอุปกรณ์
เทคโนโลยี สิ่ ง อ านวยความสะดวกซึ่ ง เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น เนื่ อ งจาก การติ ด ตามผล เป็ น การประเมิ น
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ว่าสามารถใช้ งานได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ห รื อไม่ มีปัญหาและอุปสรรคจาก
การใช้ งานอย่างไร และมีความจาเป็ นต้ องเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ ้นใหม่ให้ ตรงกับความต้ องการหรื อทักษะของ
ผู้รั บ บริ ก ารที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปหรื อ ไม่ รวมถึ ง การบ ารุ ง รั ก ษาเพื่ อ ให้ อุป กรณ์ ท างานตรงตาม
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วัตถุประสงค์ได้ อย่างต่อเนื่องและการซ่อมแซมอุปกรณ์ตามความจาเป็ นหากเกิดปั ญหาจากการใช้ งาน
โดยตรง (Cook & Polga, 2008: 96-116)
ระดับผลกระทบด้ านจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกของคนที่มีความบกพร่ องทางการ
เคลื่อนไหวในจังหวัดสมุทรสาคร
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับผลกระทบด้ านจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวก จัดอยู่ในระดับมีผลกระทบเชิงบวกมาก มากที่สดุ คือร้ อยละ 44.57 รองลงมาคือ มีผลกระทบ
เชิงบวกปานกลาง ร้ อยละ 41.30 มีผลกระทบเชิงบวกน้ อย ร้ อยละ 11.96 และไม่มีผลกระทบ ร้ อยละ
2.17 ตามลาดับ ซึ่งในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง เมื่อพิจารณาคะแนน
ผลกระทบด้ านจิตสังคมรายด้ าน ในด้ านความสามารถ ด้ านการปรับตัว และด้ านการเห็นคุณค่าใน
ตัวเองพบว่า มีระดับผลกระทบเชิงบวกปานกลางทังสามด้
้
านเช่นกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมุติฐานของ
งานวิจยั ที่ตงไว้
ั ้ แต่สอดคล้ องกับการศึกษาการใช้ อปุ กรณ์เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกที่เกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (Computer-related assistive technology) ในคนที่มีความพิการทางด้ านร่างกาย (ด้ าน
การรับความรู้ สึกและการเคลื่อนไหว) ที่มีประสบการณ์ การใช้ งานอุปกรณ์ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อย่างน้ อย 6 เดือน พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลกระทบด้ า นจิตสังคมโดยรวมจัด
อยู่ในเชิงบวกระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยเข้ าใกล้ 2) (Burton, Nieuwenhuijsen & Epstein, 2008:
99-106) และสอดคล้ องกับงานวิจยั ที่พบว่าการใช้ อปุ กรณ์สื่อสารด้ วยการเคลื่อนไหวสายตามนุษย์ (Eye
tracking communication devices) ของคนที่มีความบกพร่ องทางการเคลื่อนไหวจากโรคกล้ ามเนื ้อ
อ่อนแรงเอแอลเอส (Amyotrophic lateral sclerosis) พบว่ามีระดับผลกระทบด้ านจิตสังคมจัดอยู่ในเชิง
บวกปานกลางทังสามด้
้
าน (คะแนนเฉลี่ยเข้ าใกล้ 2) (Caligari, Godi, Guglielmetti, Franchignoni &
Nardone, 2013: 546-552) รวมทังสอดคล้
้
องกับงานวิจยั ที่พบว่า กลุม่ ตัวอย่างผู้ใช้ รถเข็นนัง่ ชนิดไฟฟ้า
(Power wheel chairs) ช่วยในการเคลื่อนที่ มีระดับผลกระทบด้ านจิตสังคมอยู่ในเชิงบวกปานกลางทัง้
สามด้ านเช่นกัน (Arthanat, Wu, Buarer, Lenker & Nochajski, 2009: 79-95) ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก ช่วยเพิ่มความสามารถในการทากิจกรรมต่างๆ และส่งเสริ ม
ให้ คนพิการเข้ าไปมีสว่ นร่วมในสังคมได้ มากขึ ้น (Jedeloo, DE Witte, Linssen&Schrijvers, 2000: 173181) จึงส่งผลให้ คะแนนผลกระทบด้ านจิตสังคมโดยรวม และผลกระทบด้ านความสามารถ การปรับตัว
และการเห็นคุณค่าในตัวเองมีระดับผลกระทบเชิงบวกปานกลาง และเนื่องจากแบบประเมินผลกระทบ
ด้ านจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก (PIADS) มีความตรงที่ดีที่สามารถใช้ ทานายการใช้
หรื อไม่ใช้ อปุ กรณ์และความต่อเนื่องของการใช้ อปุ กรณ์ได้ (Day, Jutai & Campbell, 2002: 31-37)
ผลการวิจัยที่พบว่าผลกระทบด้ านจิตสังคมโดยรวมจัดอยู่ในระดับมีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง จึง
สามารถทานายได้ วา่ คนพิการมีการใช้ อปุ กรณ์อย่างต่อเนื่อง
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จากผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์และบริ การเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก โดยส่วนใหญ่จดั อยู่ในระดับค่อนข้ างพึงพอใจและพึงพอใจมาก มีเพียงประเด็น
เดียวที่ความพึงพอใจจัดอยู่ในระดับพึงพอใจบ้ าง คือประเด็น การให้ บริ การติดตามผล และในส่วนของ
ผลกระทบด้ านจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกพบว่าจัดอยู่ในระดับมีผลกระทบในเชิง
บวกปานกลางทังสามด้
้
าน
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. แม้ ว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์และบริ การเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
โดยส่วนใหญ่จัดอยู่ในระดับค่อนข้ างพึงพอใจและพึงพอใจมาก แต่ประเด็น การให้ บริ การติดตามผล
พบว่ามี ความพึง พอใจจัดอยู่ในระดับ พึง พอใจบ้ าง ผู้ใ ห้ บริ การจึง ควรปรั บปรุ ง ระบบการให้ บริ การ
เทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวกในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้ กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจมากขึ ้น
2. แม้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างมีผลกระทบด้ านจิตสังคมจัดอยู่ในระดับมีผลกระทบเชิงบวกปานกลางทัง้
สามด้ าน แต่ก็ยงั พบว่าด้ านการเห็นคุณค่าในตัวเองได้ คะแนนเฉลี่ยต่าที่สดุ ดังนัน้ ผู้ให้ บริ การเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวกจึงควรพิจารณาปรับปรุ งระบบการให้ บริ การในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้ กลุ่ม
ตัวอย่างได้ รับผลกระทบเชิงบวกมากขึ ้น เนื่องจากคะแนนผลกระทบด้ านจิตสังคมเป็ นตัวแทนของการ
วัดคุณภาพชีวิต
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกในประเด็นความคงทนต่ากว่าด้ านอื่นๆ จึงควรมีการวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ เทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกให้ มีความคงทนมากขึ ้น
2. จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อบริ การเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกในประเด็นการให้ บริ การติดตามผลต่ากว่าด้ านอื่นๆ จึงควรมีการวิจยั พัฒนาระบบการให้ บริ การ
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกในประเด็นการติดตามผลการใช้ งานอุปกรณ์ เทคโนโล ยีสิ่งอานวย
ความสะดวก เพื่อให้ คนพิการได้ รับประโยชน์จากการใช้ งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
มากที่สดุ
3. จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ คะแนนผลกระทบด้ านจิตสังคมในประเด็นการเห็น
คุณค่าในตนเองต่ากว่าด้ านอื่นๆ จึง ควรทาการศึกษาวิจัยปั จจัยที่ เกี่ ยวข้ องกั บการใช้ เทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวกที่สง่ ผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของคนพิการ
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ABSTRACT

This article was a part of a study on Daily Living of Persons with Disabilities
in Urban Area. The aim of this article was to present the experiences, behaviors and
needs of persons with disabilities to do shopping in their day-to-day living. A
purposive sampling method was used to select thirty persons with disabilities (fifteen
were visually impaired and fifteen were physically or mobility impaired) who lived in
the Bangkok Metropolitan area. A semi-structure interview was used to conduct an indepth interview with all participants. Data collected were then analysed using content
analysis. Results showed that shopping behaviours and needs of shoppers with visual
impairment, and shoppers with physical or mobility impairment in this studied were
similar. Both groups had experiences in both general and online shopping. Whilst
many went shopping in department stores, supermarkets, local markets, and
convenient stores; online shopping alleviated their disability and provided greater
convenience and independence. While some participants in this studied tried to do
shopping by themselves, others preferred to request for supports from family members,
friends, or salespersons. Major barriers faced by both groups in doing shopping were
related to accessibility issues; i.e., inaccessibility of shopping information, such as
product labels, price tags, sales promotion brochures for shoppers with visual
impairment and; physical environment accessibility, such as narrow shopping spaces,
too high shelves, lack of ramps for those with physical or mobility impairment.
Another barrier due to lack of experience or understanding of salespersons and
entrepreneurs on how to interact and provide support for shoppers with disabilities.
Keywords: Shopping, Persons with disabilities, Daily living
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1. INTRODUCTION
Shopping was one of many common activities a person, with or without disability,
performed in everyday life. (Baker, Holland and Kaufman‐Scarborough, 2007) But for
persons with disabilities, The activity of going shopping in the daily living might be
something which needed more planning than persons without disabilities. This was
because factors such as physical environment, infrastructure, services; as well as
attitudes and understanding of those related might pose as barriers and had effects on
shoppers with disabilities. (Baker, Stephens and Hill, 2002; Swaine et al., 2014).
Many research were conducted related to persons with disabilities and shopping. In
1996, Burnett surveyed 690 shoppers with and without disability (304 were disabled
and 386 were nondisabled) regarding the decision criteria both groups used to make in
their shopping. Results indicated the significant difference between shoppers with and
without disabilities; i.e., shoppers with disability considered shopping efficiency,
shopping convenience, sales personnel and store environment to be more important
criteria than did shoppers without disability.
Another study focused mainly on the compliant assessment of the physical
environment of 3 shopping centers in the Southwest of the U.S. to the Americans with
Disabilities Act (ADA). The study found that not all parts of the shopping centers were
compliant to the guidelines of the ADA. Thus, shoppers who were wheelchair mobile
could not expect the physical environment of the shopping centers to be fully
accessible and might possibly face physical barriers. (McClain, 2000)
Another recent study carried out by Swaine et al. (2014) interviewed 15 persons
with disabilities, 15 rehabilitation professionals and 9 shopkeepers regarding the
facilitators and barriers of shopping malls used by persons with disabilities. Results
indicated that interactions of shopkeepers and persons with disabilities, and the mall‟s
design for mobility and wayfinding were the most important factors that could be
facilitators or barriers for persons with disabilities to be able to use the mall inclusively
just as others, as well as to feel that they were welcome.
Kostyra et al. (2017) did a study focusing on factors determining food shopping by
persons with visual impairment. Results indicated that persons with visual impairment
did shopping for their food both in general stores (supermarket and local grocery) as
well as online stores. Assistant from salespersons, products with braille labels,
scanners that help to read printed labels and the permanent shelves for products were
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factors mentioned frequently by participants with visual impairment as factors that
facilitate their food shopping.
The study by Rochette et al. (2017) focused on the importance of the knowledge
and self confidence of shopkeepers when interacting with persons with disabilities by
carried out a quasi-experimental research providing a training to shopkeepers. Results
indicated that the shopkeepers had greater knowledge and self confidence to interact
with persons with disabilities before they received the training.
Literature reviewed here were studies being conducted in other countries.
According to Article 19 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
(CRPD), regarding persons with disabilities being able to live independently and being
a part of the community, persons with disabilities must be able to participate in the
facilities available to general population on an equal basis. (United Nations, 2006)
Shopping was considered as an important activity for all; and was an activity that
could facilitate social participation of persons with disabilities in the community.
(Swaine, 2014) In order to meet this goal, the researchers considered that it would be
important to study the experiences, behaviours and needs of persons with disabilities
regarding shopping. Nonetheless, there were hardly any Thai studies to focus on this
issue. Therefore, it was essential to carry out this study in order to use the knowledge
to improve the quality of life of persons with disabilities.

2. METHODS
A purposive sampling method was used to recruit participants through disabled
people organizations (DPOs). The criteria were: (1) participants had to be eighteen
years old and above; (2) had a visual impairment or physical or mobility impairment;
(3) lived in Bangkok Metropolitan Area namely Bangkok, Nakornpathom, Nonthaburi,
Samutprakarn, Patumthani and Samutsakorn provinces for at least six months; and (4)
were member of the Thailand Association of the Blind or the Thailand Association of
the Disabled. There were fifteen persons with visual impairment (blind and low vision)
and fifteen persons with physical or mobility impairment (wheelchair users and nonwheelchair users) participated. A semi-structure in-depth interview was used to
interview all thirty participants at the time and place convenient to them. All
participants were provided with the details of the study and were asked to sign the
informed consent and granted the permission for the conversation to be recorded
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before they were interviewed. The interviews were recorded with the digital voice
recorder and were transcribed verbatim. The transcriptions were then analyzed using a
content analysis. The researchers manually coded the transcriptions in the word
processor. The two researchers coded a transcription separately. After that the coded
transcription was compared to find the consensus before the rest of the transcriptions
were coded.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Results showed that each person with disability often had experiences, behaviours
and needs regarding shopping that were quite common due to similar types of
disabilities such as those with visual impairment faced difficulties reading printed
product labels, price tags, sale promotion brochure, or product details; whereas those
with physical or mobility impairment had a hard time trying to access the physical
environment of stores or reaching products on high shelves. The results could be
categorized into two main themes as; i.e., (1) Shopping Accessibility; and (2) Support
from family, friends and salespersons.
3.1 Shopping Accessibility
3.1.1 General and Online Stores
Regarding the channels in which shoppers with disabilities did their shopping, it
was found that they shopped both through general and online stores. Shoppers with
disabilities went shopping in the local markets, convenient stores, supermarkets,
hypermarkets and department stores. This finding was similar to mobility disabled
shoppers in the study by Burnett (1996) who also found that the mobility disabled
shoppers shopped at various types of stores.
On the other hand, some participants found the use of online shopping alleviated
their disabilities as well as provided greater convenience and independence. This
finding was in consistent with the studies of online retail shopping behaviours of
consumers with disabilities which found that web-based technology‟s had a potential
to facilitate shopping independence for consumers with disabilities since shopping in
e-space could remove many such physical barriers (Jones, Childers and KaufmanScarborough, 2006); as well as provided more convenience, better and cheaper price
(Childers and Carol Kaufman-Scarborough, 2009).
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“I went [to a department store] some times to buy fresh food that I couldn‟t
find in [an online store].” (Shopper with physical or mobility impairment, 37
years old)
“For grocery shopping, I felt more comfortable shopping at the supermarket
myself although I normally shopped online…for fresh food, I preferred to go to
the store because I can choose.” (Shopper with visual impairment, 35 years old)
“For consumer products, I shopped online and they delivered to my
house…for example, a pack of diaper was very big, I couldn‟t carry it myself.”
(Shopper with physical and mobility impairment, 39 years old)
“[Online shopping] was very convenient because I knew all the products list
without having to wait for someone to read them out for me e.g., if I wanted to
know a bag of an instant noodle weighted how many grams, how much did it
cost, how many bags were in each pack, how many flavours there were…no one
would read everything out for me. If I were to ask everything, that person might
get annoyed. [Online shopping] made me feel at ease because I could check
everything, chose what I wanted to buy and put them in a basket.” (Shopper with
visual impairment, 51 years old)
“I bought cosmetics through online shops.” (Shopper with visual
impairment, 40 years old)
“Recently, I used online shopping quite a lot…I would shop through [name
of an online shop] and then they delivered products and collected money at
home or I could use my credit card to pay…and I knew exactly when and what
time they would deliver the products.” (Shopper with visual impairment, 51
years old)
3.1.2 Information Accessibilities
Results indicated that the shopping barriers reported by participants in this study
related mainly to accessibility issues; i.e., information accessibility and physical
environment accessibility. For shoppers with visual impairment, the main barrier
would be the difficulties to see products labels, price tags, or sales promotion
brochures etc. This finding was in accordance with shoppers with visual impairment in
the U.S. who mostly went food shopping alone also found it difficult or impossible to
read labels. Therefore, they recommended that labels should be provided in braille,
larger font size or readers of the labels. (Eliza Kostyra et al., 2017) Similarly, persons
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with disabilities and rehabilitation professionals in the study by Swaine et al. (2014)
regarding the facilitators and barriers in shopping mall suggested that prices of the
products should be placed where they can be seen easily.
“The problems when I shopped were sometimes I couldn‟t find what I want
or sometimes I couldn‟t read the price tags so I had to look very close. But
sometimes there were so many people and I didn‟t dare to look so close,
especially, products at the bottom shelves – the price tags would be almost on
the floor. If I were to bend down to look, I felt embarrassed. I would take a
photo and zoom to see…Also, some products were on the high shelves, I
couldn‟t look very closely.” (Shopper with visual impairment, 23 years old)
This problem of barrier in accessing to information for shoppers with visual
impairment did not occur only in general stores shopping but also sometimes on some
online shops due to the lack of descriptions of the products posted on the websites.
Unlike in the stores where shoppers with visual impairment could touch and feel the
size, shape, texture and other details of the products before they made the decision
whether or not to purchase the products, photos of the products posted on the online
shops meant nothing to shopper with visual impairment unless they were described.
This finding was similar to what was found by Childers and Kaufman-Scarborough.
(2009) who studied the opportunities for online shoppers with disabilities and reported
that consumers with disabilities purchased products or services on the internet less than
consumers without disabilities. The researchers suggested that this might due to the
fact that consumers with disabilities might experience barriers when attempting to
make online purchases, although they may use the Internet to find and evaluate
information.
“I used [name of online shop]. It‟s quite accessible but I couldn‟t see the
pictures e.g. a towel – I couldn‟t see the design of the towel. But it‟s O.K. that
there‟s a product code for me to call to ask the call centre. I told them I‟m blind
and asked them to describe the photos for me…[on the web] there‟re only
product codes, prices, promotions but not other descriptions of the products such
as colours and designs.” (Shopper with visual impairment, 29 years old)

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560
และการสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

501

3.1.3 Physical Environment Accessibilities
When went shopping in a general stores, different shoppers with disabilities would
behave differently regardless of their disabilities. For shoppers with visual impairment,
the physical environment did not pose as much a barrier as those with physical or
mobility impairment. Physical access to the stores such as the width of the aisles, the
height of the shelves or stairs in front of the stores caused barriers for the participants
with physical or mobility impairment in this study, just as those in other countries.
(Jones, Childers, and Kaufman-Scarborough, 2006; Baker, Holland and Kaufman‐
Scarborough, 2007; Swaine et al., 2014) Therefore, participants with physical or
mobility impairment indicated they had to ask someone else to buy what they want
whereas others would go to certain stores where they could access the stores to shop
by themselves.
“Some [convenient store] did not have a ramp. I couldn‟t access. If I went
with my friends, I would ask them to buy for me. But if I was alone, I wouldn‟t
buy and come back to the [convenient store] near my place that had a ramp.”
(Shopper with physical and mobility impairment, 18 years old)
“…A convenient store in the gas station that had a ramp and even floor
where I could wheel inside to shop and choose by myself.” (Shopper with
physical and mobility impairment, 45 years old)
A participant with physical or mobility impairment did not only choose which
stores to go shopping but also chose where she would live because of the stores in that
place was accessible and barrier-free for her.
“I could enter [convenient store] because it‟s big and accessible. This was
the reason why I chose to live here although it‟s quite expensive but it‟s cheaper
than I had to hire personal assistants because I could access a convenient store,
restaurants and a laundry by myself.” (Shopper with physical or mobility
impairment, 39 years old)
However, different person reacted differently. Some preferred to request for the
support service of the sales persons whilst others preferred to walk around the store to
select and pick up products themselves. This finding was in accordance with the study
of food shopping experiences of persons with visual impairment by Eliza Kostyra et al.
(2017) which found that persons with visual impairment reported that most of the time
they shopped alone and did not ask for help from sale staff very much.
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“I would walk carefully using my cane because I am the one who liked to
touch the products. After I touched then I would ask because if I went to the
shop and told the staff I want this and this, I wouldn‟t know the details.”
(Shopper with visual impairment, 29 years old)
Nonetheless, for shoppers with visual impairment. A few participants found
convenient stores near their house or workplace too small. They would not dare to
walk around by themselves, afraid that they might knock something down and damage
the products.
“I asked the salespersons to fetch what I wanted for me because I was afraid
if I walked around by myself, I might knock something down.” (Shopper with
visual impairment, 63 years old)
The behaviours and needs of shoppers with disabilities were affected by the access
and barriers of information, technology and physical environment they interacted with.
Different types of disabilities (in this case visual impairment and physical and mobility
impairment) faced different types of barriers. Nonetheless, the experiences of shoppers
with disabilities experienced in this study; i.e., the physical environment of the stores,
the accessibility of information and the services of salespersons, were in consistent
with those identified by customers with disabilities in the study by Baker, Holland and
Kaufman‐ Scarborough (2007) who studied the welcoming/unwelcoming experiences
of customers with disabilities while shopping in retail stores.

3.2 Support from family, friend and salespersons
3.2.1 Family and Friends
Just as other shoppers, family members and friends had influences towards the
decision made to purchase some products by shoppers with disabilities. For example, a
blind lady chose to purchase some clothes according to her niece‟s advice.
“My niece helped me to see…I don‟t know…sometimes I touched and felt
that the fabric was very good, but my niece told me, „Auntie, if I said nothing
that meant it‟s not beautiful, but if I cheered that meant it‟s beautiful.‟…Then if
I tried the clothes on and she said it looked weird, I wouldn‟t buy it.” (Shopper
with visual impairment, 40 years old)
Results from the interviews with participants in this study showed that while some
shoppers with disabilities tried to shop by themselves, others preferred to ask for
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support from salespersons, families and friends, as well as other customers. This
finding was similar to other studies related to the shopping activity of persons with
disabilities which found that persons with disabilities shop both alone as well as shop
with family, relatives and friends (Burnett, 1996; Kostyra et al., 2017).
“[When chose products] I didn‟t know what were the brands. Sometimes I
had to ask a customer who was nearby…or a salesperson who was around.”
(Shopper with visual impairment, 60 years old)
“I sometimes shopped by myself but I must ensure that there wouldn‟t be
anything too heavy otherwise I would have to make an appointment with my
younger sister to help me carry.” (Shopper with physical or mobility
impairment, 46 years old)
“I used to go shopping with my partner but couldn‟t buy many things
because both of us were disabled. So we bought what we could manage and
asked the department store staff to carry things for us to the taxi stand.”
(Shopper with physical and mobility impairment, 45 years old)
3.2.2 Salespersons
As for salespersons, it was expected that they should be ready to provide services
to customers. However, sometimes it was quite difficult to request for their support
due to the number of customers in the stores and the shortage of salespersons. As a
result, shoppers with disabilities would ask other customers to help, waited until the
salespersons finished their services with other customers or went shopping during the
time they knew there were not so many people. These experiences were similar to the
experiences of shoppers with visual impairment who did food shopping by Eliza
Kostyra et al. (2017) which found that shoppers with visual impairment who shopped
alone often had to wait for a long time for help from store employees, particularly
where the support from shop assistants was limited. Thus, shopping could become a
time-consuming and an irritating experience.
“Many times I went shopping [in the supermarket] and requested for an
assistant but many times they did not have enough staff. We needed to
understand them. So I tried to shop by myself and asked other customers.”
(Shopper with visual impairment, 35 years old)
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“I chose to go during daytime because during morning and evening there
would be so many customers.” (Shopper with physical and mobility impairment,
39 years old)
“I

chose…hmmm…this

convenient

store

did

not

have

many

customers…their counter turned this way if I wheeled my chair there, they must
see me and I would call them. But for the shop that were very crowded, I would
sit and wait and ask other customers to help buy what I want for me, but after
explaining my situation to them [other customers].” (Shopper with physical and
mobility impairment, 42 years old)
In addition, participants in this study reported that many salespersons did not have
awareness about persons with disabilities, resulting in the lack of knowledge on how to
interact appropriately with customers who had a disability. This finding was in
accordance with the study of online retail shopping behaviours of consumers with
disabilities in America which found that service personnels were too poorly trained to
offer useful assistance. (Jones, Childers and Kaufman-Scarborough, 2006) Thus, it was
necessary that these salespersons should be trained on how to interact and provide
appropriate supports and services to customers with disabilities. Findings of the study
about the training of shopping mall employees to improve their knowledge about
disabilities and perceived self-confidence in interacting with persons with disabilities
indicated that a short 3 hours group training providing knowledge on how to welcome
customers with disabilities and a simulation for the employees to feel what it was like
to be able to accomplish daily living activities when disabled proved to be effective in
increasing knowledge levels and self-confidence of shopping mall employees in
interacting with this consumer group. (Rochette, 2017).
“In the beginning, they [salespersons] did not know…I heard they
whispered… but after I went there many times, they got to know me…and
approach to offer helps.” (Shopper with visual impairment, 29 years old)
“Sometimes I asked them [salespersons] what were these products. They
would told me it‟s this and that, couldn‟t you see?” (Shopper with visual
impairment, 23 years old)
Participants indicated that it took some times for salespersons to get to know
them and how to provide them with appropriate support needs. Therefore, many
participants reported that they continue to use the same retail stores, partly because that
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certain stores were close to where they lived or worked and partly because
salespersons would remember them, became more at ease and offered support needs.
“The salespersons remembered me. At first, they would tell me where the
products were but I told them I couldn‟t see. Then, they would help me.”
(Shopper with visual impairment, 63 years old)
“I would train the salespersons [in the place I live] knew when I come to
shop, I would ask them to put the products in my backpack. Then, they would
remember every time I come, after I pay for the products, the salespersons
would put all the products in my backpack for me.” (Shopper with physical and
mobility impairment, 39 years old)
A part from providing support in picking up products, these salespersons were the
main source of information such as promotions for shoppers with visual impairment.
“They [salespersons] could tell a lot of details and I could ask many
questions such as what are the promotions now.” (Shopper with visual
impairment, 29 years old)
“Sometimes I didn‟t know what promotions they had. What these stamps
could buy or if I bought this product how many stamps would I get. The old
salesperson would tell me all these promotions.” (Shopper with visual
impairment, 60 years old)
A few shoppers with physical or mobility impairment indicated that they sometimes
had to hire a daily personal assistant to help them shop.
“If sometimes I want to go clothes shopping, I would hire a personal assistant that I
knew…for 200-300 Baht to go shopping with me at the [fashion department store]…to
try on shoes and clothes.” (Shopper with physical and mobility impairment, 39 years
old)

These experiences presented in this section were similar to customers with

disabilities in the U.S. who also needed support and received different services from
different salespersons when they went shopping (Baker, Holland and Kaufman‐
Scarborough, 2007); or went out to purchase different services such as in the restaurant
(Baker, Stephens and Hill, 2002).
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4. CONCLUSIONS
Shopping in the daily living was important for the lives of both persons with and
without disabilities. Findings presented in this study indicated that the experiences of
Thai shoppers with disabilities were similar to shoppers with disabilities in other
countries. They still faced barriers that could result in inconveniences and difficulties
in shopping. However, many things could be done to improve shoppers with
disabilities‟ experiences in shopping. One important factor was to provide training or
educate the service personnels to have awareness and know how to interact and
provide service support appropriately to customers who have disabilities. (Baker,
Stephens and Hill, 2002; Baker, Holland and Kaufman‐Scarborough, 2007; Rochette,
2017) Moreover, the improvement of access to information in the online shopping and
Reducing barriers to access shopping places would allow shoppers with disabilities to
be able to shop more independently. This study provided retailers, online and
traditional, with experiences, behaviours and needs of a group of consumers whom
often not being considered of, in the hope that they would improve their services and
access to better include this group of customers.
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ABSTRACT
This case study aimed to investigate the effectiveness of music therapy
interventions on quality of life in environmental domain in a person with
Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy. The participant participated in 12 music
therapy sessions (60 min/session) twice a week. The first seven sessions were
individual sessions and the last five sessions were group session associated with the
caregiver. Music therapy interventions included live music, singing and playing
instruments, song choice, lyrics analysis, and improvisation. The WHOQOL-BREFTHAI questionnaire was utilized to the participant at the end of every two weeks to
measure the participant‟s quality of life and the interviews with a caregiver were
conducted separately. Data were presented in the qualitative case analysis, visual
analysis and interview inductive analysis. The results supported that the participant‟s
quality of life in environmental domain was enhanced. The participant‟s WHOQOLBREF-THAI in environmental domain scores were increased from 19 to 28 points.
Moreover, the music therapy interventions helped the bonding between the participant
and the caregiver, also brought blissful atmosphere to staff.

Keywords: Music therapy, Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy, Quality of life
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1. INTRODUCTION
Muscular Dystrophy (MD) is a group of progressive muscle disease caused by
inherited genes mutations. The mutated genes affect the muscle‟s strength and
function. Persons with MD usually suffer from physical disability (Emery, 2008;
Stajich, 2003). Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy (FSHD) is a type of MD that
has effects on facial, shoulder, and upper arm muscles (Campellone & Fetterman,
2016). With the disease progression, FSHD can also affect lower limbs‟ muscle
function. The cure for FSHD has not yet been found but the progression of FSHD is
slow, compared to Duchenne Muscular Dystrophy (Angelini, 2013; Witoonpanich,
2012). Since FSHD limits the person‟s mobility, environmental domain is crucial for
the person‟s quality of life. Therapy to enhance the quality of life in persons with
FSHD is highly recommended.
Quality of life (QOL) refers to multidimensional concepts, depending on
individual‟s perspective of life‟s value (World Health Organization, 1997). World
Health Organization (WHO) published WHOQOL-100 and WHOQOL-BREF
assessments as tools to measure the impact of health from health care. In WHOQOLBREF questionnaire, environment domain consists the facets of 1) freedom, physical
safety and security, 2) home environment, 3) opportunities for acquiring new
information and skills, 4) participation in and opportunities for recreation / leisure
activities, 5) health and social care: accessibility and quality, 6) physical environment
(pollution / noise / traffic / climate), 7) transportation and 8) financial resources (World
Health Organization, 1996).
Music therapy is the evidence-based use of music elements which are carefully
chosen by a credentialed music therapist to design music therapy interventions in order
to address non-musical goal of individual‟s need through a therapeutic relationship
(American Music Therapy Association, 2016). Music therapy is often used to create
non-threatening environment in various health care settings (Davis, Gfeller, Thaut,
2008; King, 2004). Moreover, research studies showed that music therapy could
enhance quality of life in hospice care, elderly persons, and persons with
developmental disabilities (Hillard, 2002; Cho, 2016; Li, 2010) and could also provide
opportunities to acquire new skill and leisure activities (Barksdale, 2003). However,
there was no music therapy research on quality of life in environment domain in
persons with FSHD. Hence, the gap of knowledge is needed to be fulfilled. This study
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aimed to investigate the effectiveness of music therapy interventions on quality of life in
environmental domain in a person with FSHD. The research questions were 1) Does
music therapy enhance quality of in environmental domain in a person with FSHD? and
2) How can music therapy enhance quality of life in environmental domain in a person
with FSHD? The value of this study is to develop the music therapy interventions that
can be used efficiently to address the needs of a person with FSHD. The knowledge
from this study should be useful for further generation of music therapists to design
appropriate music therapy interventions for FSHD population.

2. METHODOLOGY
The case study design was utilized to investigate the effectiveness of music
therapy interventions on quality of life in environmental domain in a person with FSHD.
2.1 Participant
This study was approved by the Ethics Committee, Mahidol University. The
participant was a 58-year-old Thai female who was diagnosed with FSHD. Her FSHD
on set was in 9th grade, starting from her right index finger. She came from a family of
four members; all of her family members had passed away. In adulthood, the
participant frequently played the guitar and keyboard with her friends. She used music
to relax herself from intense education. Later on, she was a Chemistry and English
teacher. By the age of 44, her symptom went severe so she had to retire from her
career. She then moved from her hometown to Bangkok. Due to her physical
limitation, she was wheelchair bound. She had to be taken care of by her caregiver at
all time. According to the caregiver, the participant mostly complained about
environment domain. The participant was referred to participate in music therapy
sessions by a lecturer from her university who witnessed her ability and interest in
music during the university‟s event. The lecturer also saw the potential that she could
benefit from music therapy interventions.
The participant was a 58-year-old Thai female. The participant was wheelchair
bounded, currently living in a university dormitory with her caregiver.
2.2 Music Therapy Interventions
The music therapy sessions were conducted in a private room. The researcher
as a music therapist was responsible for planning music therapy interventions based on
the Reporting Guidelines for Music-based interventions (Robb, Burns & Carpenter,
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2010) to enhance the participant‟s quality of life in environment domain. The music
therapy interventions were designed based on the Cognitive-behavioral Music Therapy
Approach and the participant‟s music preferences, and were delivered live by the
music therapist. It consisted of 1) music-relaxation, 2) music listening 3) singing, 4)
playing music instruments 5) improvisation and 6) lyrics analysis.
2.3 Procedure
There was one initial assessment before the music therapy session phase for the
music therapist to build rapport, assess the participant‟s physical ability, gather the
participant‟s music preferences, and collect the WHOQOL-BREF-THAI in
environment domain scores; the participant was asked to complete the WHOQOLBREF-THAI quality of life questionnaire, the total score in environment domain of the
WHOQOL-BREF-THAI questionnaire is 40 points, which can be rated as 8-18 points
represent low, 19-29 points represent medium, and 30-40 points represent high.
After the initial assessment, the music therapist made an arrangement with the
participant for the music therapy phrase schedule and planned music therapy
interventions for each session to address the goal. Music therapy phase was divided
into two types: 7 individual sessions and 5 group sessions, there were 12 music
therapy sessions in total. The music therapy sessions were conducted twice a week,
each session lasted 60 minutes. The music therapy interventions consisted of greeting,
music relaxation, singing / playing instrument / improvising and lyrics analysis, and
farewell. There was video recording in every session for the music therapist to observe
and write session notes.
By the end of every two weeks, the participant was asked to fill out the
WHOQOL-BREF-THAI quality of life questionnaire by oneself. Also, the caregiver‟s
interviews were conducted four times separately from the music therapy session. In
order to gather the inclusive information along with the participant‟s WHOQOLBREF-THAI questionnaire result, therefore, the period of the interview as same as the
questionnaire, which were; the initial interview, the interview after the fourth music
therapy session, the interview after the eighth music therapy session, and the interview
after the twelfth music therapy session.
In evaluation phase, the information was gathered from 1) video recording
observation, 2) the participant‟s quality of life self-reports and 3) the caregiver‟s
interviews.
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2.4 Data analysis
2.4.1 Case study data analysis was adapted from Creswell (2007) to narrate indepth information that occurred during the study. Hence, case study data analysis was
used to analyze the qualitative result of the participant‟s quality of life in environment
domain during the music therapy sessions from videotape.
2.4.2 Visual inspection, adapted from Wheeler (2005) and Kazdin (1982), was
used to evaluate the effectiveness of the music therapy interventions and display in
graph plotting. The data of self-report WHOQOL-BREF-THAI quality of life
questionnaire was displayed in level, slope, and trend.
2.4.3 Inductive analysis was used to analyze the participant‟s behavior changes
under environment domain from the caregiver‟s perspective.

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1 Results from video recording observation
Initial Assessment
After the referral process, I went to introduce myself to the participant and
asked if she was interested to participate in music therapy sessions, which she agreed. I
asked her to complete the

WHOQOL-BREF-THAI questionnaire and signed the

IRB approval documents. During the initial assessment, I witnessed her limitation in
physical movement. She could not move her body much. She controlled her electronic
wheelchair by her fingers. Choosing a room for the sessions was quite difficult due to
her FSHD symptoms and previous record of pneumonia. I gathered her information
and music preference to design the music therapy interventions for the first music
therapy session on the next week.
Treatment Process and Session Summary
During the 1st – 4th music therapy sessions, I used her music preferences as
based for every music therapy interventions. During the 1st music therapy session, the
participant stated that the sound of the guitar made her feel like homesick. Later on in
the session, she engaged more in the music therapy activity by playing the shaker and
singing, she felt the joy and reported that, music makes her feel like she was already
home. The melodies of her familiar songs combine with the sound of the guitar create
a home-like environment for the participant. During the 4th session, the participant
looked out the window during singing her favorite song by memory and reported that
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she noticed the beauty of her environment. I also introduced her to an activity called
Music journey which I improvised guitar chord progressions in the key of C major and
asked the participant to sing any song as she wished to. She started to sing slow song
and gradually speeded up the tempo of each song she chose. She stated that the lyrics
and melodies of each song made her feel like she was on a road trip with her friends.
Also, she acquired new musical skills in playing the ukulele, shakers, and drums.
During the 5th – 8th music therapy sessions, I used improvisation technique to
encourage the participant to look outside the window of the setting while she was
singing or playing. Singing and playing without sheet music provided a wider
perspective for the participant. Moreover, I used Music-relaxation to provide a tranquil
and safe space for the participant to express her feelings. During the 7th session, I
introduced the participant to music arrangement technique and asked her to re arrange
the music such as changing tempo, rhythm, instruments and form. She also acquired
new musical skills in playing the xylophone, Q-Chord, and more importantly she had
an opportunity to play her favorite instrument, the keyboard, after she had not played it
for many years since she was sick.
During the 9th and 12th music therapy sessions, the participant had an
opportunity to experience the new style of music therapy as group. The participant and
her caregiver had opportunities for leisure activity. They learned how to communicate
through music, respect each other‟s opinion in song choice. Especially in the 11th
session, the participant told me that she had an argument with staffs and her caregiver.
She was depressed and downhearted. I used the sound of the cello to elevate her spirit.
It was her first time to listen to the sound of the cello. She was amazed by the timbre of
the instrument. She then stated that “I‟m amazed by the beauty of the sound that I‟ve
never heard in my life. It gives me hope and strength to live and explore new sounds in
the world I would have missed if I had not chosen to live”. In the last music therapy
session, the participant, the caregiver and a staff that was invited by the participant to
join the session turned the setting to a music stage. They had fun in singing and
playing together. The caregiver and the staff danced to the music. The participant
make jokes after the song had ended that brought a blissful laughter to the session.
The table 1 showed the summary of the participant‟s quality of life in
environment domain according to WHOQOL-BREF-THAI.
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Table 1 Summary of the participant‟s quality of life in environment domain according
to WHOQOL-BREF-THAI
Facets in environment domain

Results

Freedom, physical safety and
security

Improved

Home environment

Improved

Opportunities for acquiring new
information and skills

Improved

Participation in and
opportunities for recreation /
leisure activities
Health and social care:
accessibility and quality

Improved
Not
improved

Physical environment (pollution
/ noise / traffic / climate)

Improved

Transportation

Improved

Financial resources

Music therapy interventions
Music relaxation and improvisation
provided freedom, safety, and security
environment.
Preferred music and familiar sound
created home environment for the
participant.
The participant acquired new musical
skills: singing, breathing exercise,
music theory, music arrangement, and
playing instrument.
Music therapy interventions provided
relax, fun, and joyful time to the
participant.
Music harmony created blissful sound
and distracted the participant from the
outside‟s noise.
Familiar music transported the
participant‟s mind to desire places.

Not
improved

-

3.2 Visual Analysis of Quality of Life in environment domain
The visual analysis was utilized to analyze the participant‟s quality of life
scores in environment domain in total 4 periods of times; initial assessment, after the
fourth music therapy session, after the eighth music therapy session, and after the
twelfth music therapy session.
In initial assessment, the participant scored 19 points. After the fourth music
therapy session, the participant scores dramatically increased from 19 to 24 points.
Then, after the eighth music therapy session, the score slightly increased from 24 to 25
points. Lastly, after the twelfth music therapy session, the score reached 28 points. The
line graph was presented below (Figure 1).
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(Figure 1) Cumulative numbers of the client‟s environment domain scores

3.3 Interview Findings
This section presented the interview findings from the caregiver. The number
behind each quote indicated the period of the interview. Number 1 indicated the initial
interview, number 2 indicated the interview after the fourth music therapy session,
number 3 indicated the interview after the eighth music therapy session, and number 4
indicated the interview after the twelfth music therapy session. For example, (The
caregiver 1) indicated that the quote was mentioned during the initial interview. The
findings of the interviews were presented by inductive analysis method.
The caregiver stated that environment domain was crucial to the participant.
She mentioned that it was the main problem that the participant usually complains
about. The caregiver assured that music therapy alleviated the problem in environment
domain from the participant.
“She always mentioned that this place is not her home. She doesn‟t
feel like it was”. (The caregiver 1)
“Since she is the only student with her condition, Muscular
Dystrophy, she felt no one understands her needs and strengths”.
(The caregiver 1)
The caregiver witnessed that music therapy created hospitable environment for
the participant. Moreover, participating in music therapy sessions provided new
musical skills for the participant. This helps other people to see more of her
capabilities.
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“She told me that music brings back her memory and atmosphere of
her childhood. She sensed more happiness of being here since she
doesn‟t have to go back home to play the music”. (The caregiver 2)
“People noticed her ability in music. They used to think that her
condition would obstruct her ability, they stand corrected and show
appreciation to her talent”. (The caregiver 3)

In conclusion, the caregiver agreed that music therapy interventions helped
improving the participant‟s quality of life in environment domain by creating home
environment for the participant. Also, music therapy interventions provided new
musical skills to the participant.

3.6 Discussion
This study aimed to investigate the effectiveness of music therapy interventions
on quality of life in environmental domain in a person with Facioscapulohumeral
Muscular Dystrophy. The results showed that music therapy interventions could
enhance seven facets out of eight facets of the participant‟s quality of life in
environment domain.
According to the participant‟s WHOQOL-BREF-THAI scores, the scores
during the first and the second measurement was increased five points in facets of
home environment, transportation, opportunities for acquiring new information and
skills, physical environment, and participation in and opportunities for recreation /
leisure activities. During the last measurement, the participant scored five points in the
facet of participation in and opportunities for recreation / leisure activities and four
points in the facets of freedom, physical safety and security, and opportunities for
acquiring new information and skills. As reported, music therapy interventions
effected the participant the most in the facet of participation in and opportunities for
recreation / leisure activities. The explanation for this finding is because, in this study,
music therapy intervention were specially designed to meet the participant‟s ability
and needs (Davis, Gfeller, Thaut, 2008). Most importantly, each intervention was
entertaining and joyful. On the other hand, there were no change in the facets of
financial resources and health and social care: accessibility and quality because these
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560
และการสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

517

facets were not consistent to the scope of music therapy. Anyhow, singing and playing
instruments helped improving the participant‟s health. The participant‟s time of access
to health and social care was decreased.
According to video recordings observation and interview findings, the details
of quality of life changes were explained as follows.
In home environment and transportation facets, according to the participant
limitation in physical movement, the participant could not travel to places as easily as
she wished for, such as visiting her hometown. Therefore, environment domain was
the domain that the participant complained the most, the caregiver reported during the
interview. During music therapy sessions, the participant experienced that music
created home-like environment to her and also could take her to places through her
song choice, i.e. the participant requested to sing a song that she used to sing with her
classmate in her high school. In this situation, music took her back to her hometown.
She also requested more song with more creativity such as song about the sea, song
about the mountain, song from Northern part of Thailand. These experiences that
occurred during music therapy sessions can be referred to King (2004) that “Music is
movable”. Also, Clair & Davis (2008) support that “Music activities can contribute to
a person‟s quality of life by creating a more positive experience than it would be
without the use of music”. Moreover, during singing and playing in music therapy
session, the participant mostly looked outside the window from the multi-purpose
room and later mentioned that, the view was more beautiful with the music.
In freedom, physical safety and security facet, music therapy interventions that
were used to address this facet were improvisation and song choice. During
improvisation the participant had an opportunity to explore the sound of each
instruments and express her emotions freely in safe and nonjudgmental space.
Moreover, the familiar sound of her song choice made her feel safe because “Music
creates non-threatening environment” (King, 2004).
Furthermore, participating in music therapy sessions provided the participant
an opportunity to acquire new music skills and leisure skills. During 12 music therapy
sessions, the participant had opportunities to try new musical instruments which are
the ukulele and the xylophone. In process of acquiring new skills, I noticed that the
participant mostly started her observation about the shape or the tone of the instrument
to her familiar instrument. For example, she asked if the ukulele could play as guitar or
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if the xylophone used the same principle in playing as Thai instrument called “Ranad”. Later on, she mostly showed her interested in music theory of sound producing
in each instrument and apply to the knowledge to her prerequisite ones. For example,
during the ukulele playing, the participant wanted to play the D Major chord but in
order to play, it requires three fingers on the neck, which was very difficult for the
participant‟s symptoms. She then counted the fret from open string and fined the D
note by herself. Barksdale (2003) stated that music therapy has an ability in reinforce
learning by the music therapist embed instruction in a music therapy activity. Also
supported by another study that explained the benefit of acquiring new skill that
sustained engagement in learning new skills in older adults enhance cognitive function
of the brain (Park, Lodi-Smith, Drew, Haber, Hebrank, Bischof, & Aamodt, 2014).
In addition, acquiring new musical experience in her life; the eleventh music
therapy session, the participant listened to the sound of the cello for the first time,
inspired her with a new hope for the will to live. This statement could be supported by
the study of Benzein, Norberg, & Saveman (2001) that conducted a study on hope,
lived experience that affected the will to live in a palliative cancer patient, and quoted
“hope is a dynamic experience, important to both a meaningful life and a dignified
death”.

4.

CONCLUSIONS

4.1 Conclusions
Music therapy interventions of singing, playing instruments, song choice, lyrics
analysis, and improvisation are useful and effective to improve the quality of life in
environment domain of a person with Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy. The
interventions could improve the participant‟s quality of life in environment domain in
the facets of 1) freedom, physical safety and security, 2) home environment, 3)
opportunities for acquiring new information and skills, 4) participation in and
opportunities for recreation / leisure activities, 5) physical environment and 6)
transportation. Singing and playing instruments along with the participant‟s song
choice created home environment to the participant. The participant stated that, being
surrounded by the tune of guitar playing brings her the feeling of her home and could
take the participant to places with the sound of her favorite songs. Lyrics analysis and
improvisation provided opportunities for the participant to feel free, look outside the
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window and gaze at the view during the session. Music brought pleasure to the
participant to appreciate the view of her dormitory‟s environment. Participating in
music therapy interventions also provided new musical skills and leisure activities. To
conclude, music therapy interventions enhanced the participant‟s quality of life in
environment domain.

4.2 Recommendations for Future Studies
According to my experiences during conducting the study and the results of the
study, I would recommend for future studies to try working with multidisciplinary. For
example, there were some limitations in this studies that could be improved by
working with other related field.
Another recommendation would be the amount of the participants. It would be
challenging and interesting to conduct a study of quality of life in a group of persons
with various disabilities to see if the music therapy intervention would provide the
same effect to each person in the group music therapy session.
Acknowledgements: This study was a part of master‟s thesis, College of Music, Mahidol
University. I would like to express my deepest gratitude to thesis committee members,
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ABSTRACT

Personal Assistance Service has recently been established in Thailand
following the Empowerment of Persons with Disability Act, 2007. According to this
Act, persons with disability who registered with the Department of the Empowerment
of Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security are
entitled to have personal assistance (PA) as required. In 2001, the Department of the
Empowerment of Persons with Disabilities set up a pilot project and started to train
personal assistants in selected provinces. In 2013, 800 persons had been trained but
only 485 persons were registered to work as personal assistants. Persons with
Disabilities Service Centers provide services in every province, and only two
provinces have Independent Living Centers as an alternative service providers.
This study was part of the Evaluation of the Personal Assistance Project which
aimed to monitor and evaluate the outputs and outcomes of the PA system in Thailand.
Ten provinces were purposively selected and questionnaires were used to collect data
from various stakeholder groups: 53 persons with physical disabilities, 49 person
assistants, and 12 service providers.
The results indicated that family members was the main source of support for
persons with disabilities because the PA service is insufficient. Most of the PA were females
who were recruited from local health workers, often referred to as “Health Volunteers”, as
they were familiar with caring for patients and the elderly. Most of the persons with
disabilities were aged over 60 years with the mean age of 57.7 years. Most of recipients of
PA services were satisfied as they felt that the PA kept them company and helped them with
instrumental activities of daily living (IADLs) such as buying groceries and organized of
some disability related documents. For activities of daily living (ADLs), family members
usually assisted with these tasks because most persons with disabilities and caregivers
thought that these were their family‟s responsibility.
In summary, although the PA service has been established for the purpose of
facilitating independent living for persons with severe disabilities, most of the PA services in
Thailand have been provided under the banner of health care services. The PA services were
mostly provided by government organization. Independent Living Centers played a major
training role for the PA program but only a minor role in providing PA services. Thus, if
persons with severe disability want to have PA service under the consumer-directed concept,
the IL centers may have to play more active role in this system.
Keywords: Personal assistants, Personal assistance services, Persons with physical
disabilities
1. INTRODUCTION
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Ability to do things by oneself, to make one own decision are the main desire
for almost everyone regardless of race, ethnicity or disability. However, impairment of
body structures or functions limits person‟s ability to do things of their desires.
Limitation to perform activities of daily livings or ADLs is the main cause for persons
becoming dependent on someone else, especially their family members. The
dependency often leads to lower self -esteem which then lead to low quality of life.
Persons with severe disabilities throughout the world have long wanted independence
especially in decision making and request their governments to provide services to
address their basic needs. In the 1960s, a group of persons with severe disability in
California led by Ed Roberts expressed their needs for independent living and
advocated for assistance to address their basic needs to carry out activities and
participate in society. The first independent living center (ILC) was established in
Berkley, California in 1972. The center was managed by Ed Roberts and his friends
who were persons with severe disabilities. The ILC aimed to raise awareness in the
society regarding the right and ability of persons with severe disabilities. Later on,
ILCs have been established in many states around the USA. In 1987 the USA passed
the Rehabilitation Act amendment which outlined the government support of ILCs.
(Litvak et al, 1987; Zola, 1987; Nosek & Zhu, 1992; Ulicny et al., 2006; Racino,J.,
2015)
The Independent Living paradigm has spread to many countries in Europe and
Asia. Sweden and Japan were pioneer countries that quickly adopted the Independent
Living paradigm and establish ILCs in their countries (Berg, 52005; Ratzka, 2012).
Most of the ILCs provide four services: peer counseling, information and transferal,
independent living skills training, and personal assistance (PA) services. PA service is
an essential service because personal assistants helps persons with severe disabilities
with their basic needs and fosters independence (Litvak, 1987). Most of the PA
services in Western countries have adopted a consumer-directed model. (Beaty, et al,;
1998)
In Thailand, persons with disabilities have advocated for and mobilized
movements for their rights to education, employment and full participation in society.
The Rehabilitation Act was the first disability specific law which came into effect in
1991. However, the implementation of this law has not been that successful due to the
lack of repercussions for non-compliance. The Empowerment of Persons with
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Disability Act, the second disability specific law was drafted and implemented in 2007
with the purpose of redressing the deficits of the Rehabilitation Act, 1991. The
Empowerment of Persons with Disability Act, 2007 not only outlined the rights of
persons with disabilities but also stated the mechanism to make these rights real. One
of these rights was the right of persons severe disabilities to receive PA services. Thus,
the Ministry of Social Development and Human Security had started PA service as a
pilot project in 2001. The short course training was set up with the cooperation of the
ILCs. The training consisted of 2 parts; the first part was 24 hours training emphasis on
knowledge regarding disability and persons with disabilities, and the second part
consisted of 30 hours of practicum in the community. This study was part of the main
evaluation project that aimed to evaluate the effectiveness of the PA pilot project by
asking the following questions:
1) How was the PA service provided and organized?
2) Did the PA service meet the needs of persons with disabilities?
3) What should be improved to make the PA service available to those with the
greatest need?

2. METHODOLOGY
The PA service has only been introduced in a few areas in some provinces as it
was still a pilot project. The main evaluation project focused only on persons with
physical disabilities. This survey used a non-probability sampling technique and 10
provinces were purposively selected based on geographical location and the
availability of PA services. These 10 provinces were: Three provinces in the North
(Chiangmai, Pyao and Kamphangphet); two provinces in the Northeast (Khonkhan and
Sakon Nakhon ); two provinces in the South (Trang and Songkha); and two Central
provinces (Nontaburi and Chonburi). Nonthaburi and Chonburi provinces were
included as these two provinces also had PA services from the ILCs.
The questionnaires were used to collect data from various stakeholder groups
such as persons with physical disabilities, caregivers, personal assistants and service
providers. The participants in the main evaluation project were 96 persons with
physical disabilities, 49 personal assistants, 76 caregivers and 12 service providers.
Only data from personal assistants and persons with physical disabilities who received
PA services are reported in this study (n = 49 and 53 respectively).
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3. RESULTS AND DISCUSSIONS
Every province provided PA services through the government sector,
specifically the Disability Service Centers. Only two provinces, Nontahburi and
Chonburi had ILCs as an alternative PA service provider. As of 2016, 523 persons had
been trained in the short course PA Training program. However, not every trainee
became a personal assistant. The recruitment process of trainees was carried out by the
local government sector. Most of the trainees were recruited from the readily available
local public health volunteers.

3.1 Persons with physical disabilities
As outlined in table 1, there were 53 persons with physical disabilities who received
PA services, 31 were females and 22 were males. Almost half were over 60 years of
age. Thirteen persons (24.5 %) were over 70 years of age and 32.1 % were aged
between 51 and 60 years. The average age was 57.7 years. Nearly half (43.4%) were
married, almost one-third (29.5%) were single and the rest were separate/
divorced/widow. Almost two-thirds (60.4%) had completed primary school while
almost one-fifth (18.9 %) had never received any formal education. The majority of
the persons with physical disabilities (PWPDs) (84.9%) had no occupation.

3.2 Personal Assistance (PA)
As outlined in table 1, there were 49 personal assistants (PAs) who participated in this
study. The majority were female (87.8%) and the mean age was 51.3 years. Many of
the PAs were older workers, aged between 51 and 60 years (40.8%) or between 41-50
years (36.7 %). About half (54.2%) finished primary education level and 35.4 %
finished high school. Forty of the PAs were from the Disability Services Centers while
nine were from the ILCs.

Table 1: Socio-demographic Characteristics of Persons with Physical Disabilities
(PWPDs) and Personal Assistants (PAs)
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Socio-demographic Characteristics

PWPDs (n=53)

PAs (n=49)

Number

%

Number

%

Sex
- Female
- Male

31
22

58.5
41.5

43
6

87.8
12.2

Age Group (yrs.)
- Below 30 yrs.
- 31 – 40 yrs.
- 41 – 50 yrs.
- 51-60 yrs.
- Over 60 yrs.

6
3
11
9
24

11.3
5.7
20.8
17.0
45.3

0
3
18
20
8

0
6.1
36.7
40.8
16.3

Educational Attainment
- Lower Primary school level(Grades 1-3)
- Upper Primary school level(Grades 4-6)
- Junior High school level (Grades 7-9)
- Senior High school level (Grades 10-12)
- Higher Education
- No formal schooling

15
17
1
5
3
10

28.3
32.1
1.9
9.4
5.7
18.9

12
14
6
11
3
2

25.0
29.2
12.5
22.9
6.3
4.2

Marital Status
- Single
- Married
- Separated/divorced/widowed

17
23
12

32.1
43.4
22.7

-

-

Source of PA services
- Disability Service Centers
- ILCs

44
9

82.7
17.3

40
9

81.6
18.4

Occupation
- No occupation
- Employed/Self-employed

45
8

84.9
15.1

N/A
N/A

N/A
N/A

Main Cause of Disability
- Accident
- Chronic conditions
- Others

17
30
6

32.1
56.6
11.3

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

3.3 Persons with Physical Disabilities’ Opinion regarding Personal Assistants
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There were 44 persons with physical disabilities who received PA services
from the government sector (The Disability Service Center) and nine who received PA
services from the two ILCs. Persons with physical disabilities who received PA
services from ILCs tend to be younger compared with those who received services
from the government sectors. Most persons with physical disabilities preferred PAs
who were female and aged between 30-39 years of age, but educational level of the
PAs did not seem to be of any concern. The persons with physical disabilities preferred
PAs who were service–minded and experienced with taking care of the elderly or
persons with disabilities. Most of persons with physical disabilities who received PA
services from ILCs preferred PAs who was not family members as opposed to persons
who received PA services from the government sector (77.8 % compared with 35.7%).
Some persons with physical disabilities felt more comfortable telling the PAs what
they wanted them to do if the PAs were someone from outside the family and could
also lessen the burden of caregiving by the family. However, some persons with
physical disabilities preferred to have a family member as his or/ her personal assistant
because they felt more comfortable having someone in the family helping them with
ADLs.
When asking the 53 persons with physical disabilities who received PA
services about the type of service they need from their PAs, most indicated that they
wanted the PAs to take them to social activities such as religious events, disability day
events, taking them to the physician and helping them with disability related
documents such as applying for disability identity card or disability benefits.
Table 2: Persons with Physical Disabilities and their Opinions regarding
PAs Characteristics by Source of Services Providers

Items
Age of PWPDs
- Below 30 yrs.
- 31 – 45 yrs.
- 46 – 60 yrs.
- 61 – 70 Yrs.
- 71 Yrs. And over

Government Center
(n=44)
Number
%
3
5
11
11
13

7.0
11.6
25.6
25.6
30.2

ILCs
(n=9)
Number
%
3
3
3
0
0

33.3
33.3
33.3
0.0
0.0

Total
Number

%

6
3
14
11
13

11.5
15.4
26.9
21.2
25.0
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Government Center
(n=44)
Items
Number
%
PWPDs Opinions on PAs characteristics
- Female
21
50.0
- Male
2
4.8
- Same sex as PWDs
9
21.4
- Any sex
10
23.8
Age of PAs
- Below 30 yrs.
- 30 – 39 yrs.
- 40 – 49 yrs.
- 50 – 59 yrs.
- 60 yrs. and over
- Any age

5
9
11
8
2
6

PWPDs‟ Opinion on Relationship
of PAs and PWPDs
- Not family member
15
- Family member
22
- Does not matter
5

ILCs
(n=9)
Number
%

Total
Number

%

2
0
1
6

22.2
0
11.1
66.7

23
2
10
16

45.1
3.9
19.6
31.4

12.2
22.0
26.8
19.5
4.9
14.6

0
5
0
0
0
4

0.0
55.6
0.0
0.0
0.0
44.4

5
14
11
8
2
10

10.0
28.0
22.0
16.0
4.0
20.0

35.7
52.4
11.9

7
0
2

77.8
0.0
22.2

22
22
7

43.1
43.1
13.7

3.4 Experience and Opinions of Personal Assistance (PA)
As outlined in table 3, most of the PAs (85.7%) had experienced working with
persons with disabilities or had a family member with a disability. Their experiences came
from working in the Public Health system as a local public health worker (Public Health
Volunteers). Some PAs had been working as a “Disability Volunteer” under the Ministry
of Social Development and Human Security. Most of the PAs lived in the community and
still worked as a public health volunteers so they were familiar with the people in their
communities including persons with disabilities. When asking about the reasons for
working as a personal assistant, most of them (77.5%) cited gave the reason of mercy or
because they were already working as a public health worker : “I worked as a volunteer, it
made me feel good to help people who were disabled”. Only a few PAs thought that being
a personal assistant could become a career to earn a living. Another view was that PAs
could be any person who loved to take care of people because it was a job that involved
unpleasant tasks such as cleaning people‟s body.
Table 3: Experiences and Opinion of PAs regarding PA services
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Items

Number

%

- Never work with PWPDs
- Have worked with PWPDs
- Have family member who is PWPDs

6
42
17

12.2
85.7
34.7

Reasons for working as a personal assistant
(can choose more than 1 item)
- Sympathy/want to help PWPDs
- Already work with PWPDs
- Could be a future career
- Having family member who is a PWPDs

38
31
19
11

77.5
63.3
38.8
22.4

Opinion about relationship of PAs and PWPDs
- Should be outsider
- Should be family member
- Anyone but should be same sex
- Others

32
4
5
6

65.3
8.2
10.2
12.2

Experiences with PWPDs (can choose more than 1 item)

Most of the PA had to provide services for 4-5 persons in a week. The tasks
and number of hour working for each person with physical disabilities varied
depending on the conditions or needs of persons with disabilities and the budget
allocation from the government. Since most PAs also worked as public health
volunteer, sometimes they had to reschedule their PA services hours with PWDs to
match with the requirement of the volunteer jobs. The tasks that most of PAs did were
cleaning PWDs‟ belonging and living area, preparing medication, buying personal
goods and helping with some ADLs. About two-thirds of the PAs (63.3%) were
satisfied with the payment they received which was 50 baht per hour with the
maximum of 100 hours per month plus transportation cost. However, one-third thought
that the rate was too low compared with the tasks they performed. For those who said
they were satisfied with the remuneration, most of them were public health volunteers
who receive around 1,000 baht per month and thought that working as a personal
assistant was another kind of volunteer work so getting this payment was sufficient.
The problem that most PAs reported was transportation and safety. Because most of
the PAs were female and used motorcycle, it was difficult and sometime dangerous to
go to their clients‟ home especially during the rainy season.
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3.5 Satisfaction of PA Services
Satisfaction with the PA service was one of the importance indicators in the
evaluation of the effectiveness of the PA service system in addition to ascertaining the
quantity of service needed. When asking persons with physical disabilities about their
satisfactions with PAs performance, most were satisfy with the PAs in every aspects as
shown in

table 4. The item that received the highest satisfaction was the ability to

keep the client‟s privacy and the item with the lowest level of satisfaction was the
PAs‟ knowledge about their job.

Table 4: Satisfaction of Persons with physical Disabilities regarding the Performance
and Competency of Personal Assistant
PWPDs
Highly and Very
Highly Satisfied

Number of PWPDs
Items

Not
Low
Satisfied Satisfaction

Moderate
Satisfies

Highly
satisfied

Very
Highly
Satisfied

Number

Percentage

1. General
Characteristics
of PA

-

-

10

6

35

41

80.4

2. Knowledge
about their jobs

1

1

10

8

31

39

76.5

3.Work
Performance

1

1

6

7

36

43

84.3

4. Manners

-

2

7

10

32

42

82.4

5. Punctuality

1

5

5

9

30

39

78.0

6. Keeping
Client‟s
Privacy

1

2

4

10

32

42

85.7

4. CONCLUSIONS
In conclusion, PA was a new government initiative in Thailand. The system
was established to comply with the Empowerment of Persons with Disabilities Act,
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2007. The concept of this service was originally transferred from the Independent
Living model in the USA and Japan. The PA service was started by the ILC as a pilot
program but the lack of continuous government support limited the implementation of
this service to other areas. When the government took over the responsibility of this
area, the sector that was most readily available to provide services was the “Public
Health Sector”. The public health system well established throughout Thailand and
local public health personnel are distributed in every part of the country. The idea of
having Personal Assistants to take care of basic personal activities such as ADLs for
persons with physical disabilities was similar to taking care patients and the elderly.
Recruitment of public health volunteers who were familiar with working with patients
and the elderly seem to be the easiest way to start the PA pilot project. Thus the
majority of the PAs were Public Health Volunteers who were acquainted with the
medical model or welfare model, not the consumer-driven services model like in
Western countries. However, most of persons with physical disabilities were the elderly so
their expectations of PAs were to help them with IADLs and keeping them company.
The suggestion from this study was if the persons with severe disabilities prefer
consumer-driven services model, the ILCs should play a more active role in the PA
service system. The government should fully support the role of ILCs as service
providers and make PAs into a career with sufficient hours of work and wage for living.
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ABSTRACT
Reasonable accommodation obliges employers to take reasonable steps to
enable employees with disabilities to work in an open labour market. The United
Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities (hereafter, CRPD)
promulgates reasonable accommodation as one of the most relevant obligations.
However, CRPD does not clarify what the concept of reasonable accommodation
requires the State Parties to do or how far they must go in taking these actions. CRPD
may impose very ambiguous and uncertain conditions on them. Thus, State Parties
may have no clear basis on which to provide reasonable accommodation. In order to
identify clear guidelines as completely as possible, this study aims at exploring firm
bases of reasonable accommodation. It first attempts to clarify whether antidiscrimination can be a normative basis of reasonable accommodation, although it is
often said that reasonable accommodation is in the realm of anti-discrimination.
Second, if those normative bases are not compatible with reasonable accommodation,
it attempts to search for other bases. This study concludes first that normative bases of
anti-discrimination law are not compatible with reasonable accommodation, and
second that in order to clarify the firm basis, there should exist a new idea that
constructive agreement among members of a quasi-community of enterprise
legitimizes the principles of reasonable accommodation.

Keywords: Reasonable accommodation, Disability discrimination, Employment,
CRPD
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1. Introduction
Reasonable accommodation is an epoch-making legal concept. It obliges
employers to take reasonable steps to enable employees with disabilities to work in an
open labour market. For example, reasonable accommodation requires an employer to
widen a doorway, install a ramp in an establishment, change a worker‟s shift, reassign
his/her duties or transfer him/her to a light-duty job. The United Nations Convention
on Rights of Persons with Disabilities (hereafter, CRPD) promulgates reasonable
accommodation as one of the most relevant obligations. For example, Section 2 of
CPRD defines it as follows:
"Reasonable accommodation" means necessary and appropriate modification
and adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a
particular case, to ensure to persons

with disabilities the enjoyment or exercise on an

equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms.
However, CRPD does not clarify what the concept of reasonable
accommodation requires the State Parties to do or how far they must go in taking these
actions. CRPD may impose very ambiguous and uncertain conditions on them. Thus,
State Parties may have no clear basis on which to provide reasonable accommodation.
Although many Asian countries have created and inserted provisions of reasonable
accommodation into disability discrimination laws in order to ratify CRPD, such
murky obligations may cause some legally theoretical and practical problems,
especially in a case of colliding to traditional discrimination jurisprudence. In fact,
there has been a long history in the United States to discuss whether reasonable
accommodation should be permitted in the sphere of anti-discrimination law and be
limited in application. There would be the crucial but common agenda to be resolved
and thus may be necessity to discuss the normative bases of reasonable
accommodation in the Asia and Pacific area, learning from American lessens, as an
urgent one.
In order to identify clear guidelines as completely as possible, this study aims
at exploring firm bases of reasonable accommodation. It first attempts to clarify
whether anti-discrimination can be a normative basis of reasonable accommodation,
although it is often said that reasonable accommodation is in the realm of anti-
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discrimination. Second, if those normative bases are not compatible with reasonable
accommodation, it attempts to search for other bases.

2. Methodology of the Study
This study qualitative and aims at clarifying the natures of reasonable
accommodation by employing the methodology of legal hermeneutics. The object of
the study is about considering the theoretical features and practical functions of
reasonable accommodation, such as positive obligations on innocent employers,
stemming and extracting from cases and theories to evaluate the cases. First, it
examines whether the distinctive features and functions may be explained by
traditional discrimination jurisprudence in terms of liability, coverages (concept of
disability) and positive/negative obligations. Second, it scrutinizes whether the features
and functions may be originated or designated by social model of disability. Third, it
finally explores what factors legitimatize the features and functions and what theory
may provide a firm basis for reasonable accommodation.

3. Anti-discrimination and Equality as Bases of Reasonable Accommodation
3.1 Correlation between Anti-discrimination and Reasonable Accommodation
Reasonable accommodation is considered to be in the realm of antidiscrimination.
First, the history and development of reasonable accommodation in the
United States reveals the correlation between anti-discrimination and reasonable
accommodation. The concept was first developed in the EEOC guidelines of religious
discrimination in 1966 and 1967 and then was incorporated into the disability
discrimination provision, section 504, of Rehabilitation Act of 1973.1 Then, Americans
with Disabilities Act as a comprehensive disability discrimination law, promulgates it
in 1990.2

1

Richard K. Scotch, From Good Will to Civil Rights: Transforming Federal Disability Policy,
(Philadelphia: Temple University Press, 1984) at Chapter 5 & 6 (82-).
2
Burgdorf Jr. and Bell proposed that reasonable accommodation, as a distinctive concept from
traditional discrimination law, be incorporated into the future handicapped civil rights law called as
ADA later on. Robert L. Burgdorf Jr. and Christopher Bell, Eliminating Discrimination against
Physically and Mentally Handicapped Persons: A Statutory Blueprint, Vol. 8 No. 1 MPDLR 64 (1984)
at 69.
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Second,

provisions

of

CRPD

also

present

that

reasonable

accommodation has relevancy to anti-discrimination. Section 2 of CRPD defines
discrimination as including “all forms of discrimination, including denial of reasonable
accommodation.” Section 5 of CRPD also provides that “In order to promote equality
and eliminate discrimination, State Parties shall take all appropriate steps to ensure that
reasonable accommodation is provided.”

From this perspective, it would be

understandable that reasonable accommodation should be made to implement equality
and eliminate discrimination. Thus, it might be said that anti-discrimination and
equality should be the normative bases of reasonable accommodation.
3.2 Direct Discrimination and Reasonable Accommodation
Thus, one may explore first whether reasonable accommodation is logically
required by anti-discrimination law in the context of direct discrimination. Direct
discrimination occurs when an employer‟s decision is intentionally made without
regard for the employee‟s qualifications or productivity but on the basis of a distinctive
characteristic, such as a disability, which is prohibited to use as a reason for a
judgment, on the grounds that to do so constitutes discrimination.3 Additionally, direct
discrimination can be distinguished as being driven by animus or by a rational reason,
such as financial costs.
Does the theory of direct discrimination law justify the requirement of
reasonable accommodation? I would say that it does not because the composition of
direct discrimination is different from that of reasonable accommodation.
First, while direct discrimination requires the intent of the wrongdoer,
reasonable accommodation does not always require it.4 Employers should be
responsible for intentional employment decisions that are discriminatory and
demonstrate animus because these actions cause an intentional disadvantage to an
employee with a distinctive characteristic. It is morally wrong and unlawful for an
employer to intentionally exclude an applicant or employee from the labor market by
reason of a distinctive characteristic, regardless of the individual‟s qualification and

3

Mark Kelman, Market Discrimination and Groups, 53 Stan. L. Rev. 833 (2000) at 840, Mark Bell,
Direct Discrimination (Chapter 2), Dagmar Schiek, Lisa Waddington & Mark Bell eds., Cases,
Materials and Text on National, Supranational and International Non-Discrimination Law (Oxford: Hart
Pub., 2007).
4
Pamela S. Karlan & George Rutherglen, Disabilities, Discrimination and Reasonable
Accommodation, 46 Duke L. J. 1 (1996) at 8-9.
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productivity. This is somehow similar to tort liability. A wrongdoer in tort law, who
intentionally causes someone to suffer loss or harm, should be liable for this injury and
thus be required to compensate for the damage. Likewise, employers should be liable
and compensate for their intentional employment decisions that constitute
discrimination with animus, such as employer‟s employment decision not to hire an
applicant based on her prejudice to his disability, under anti-discrimination law
because the employers have denied the employee with a distinctive characteristic the
benefit of working in a fair employment market. While direct discrimination requires
the wrongdoer to compensate for discrimination, the reasonable accommodation
provision obliges even an innocent and rational employer to be liable for the
employee‟s disadvantage from impairment.5 It places a legal obligation on an
employer who does not discriminate against an employee by reason of his/her
distinctive trait. The duty of reasonable accommodation requires a more expansive
application of liability than required for intentional discrimination. Although a
prohibition of direct discrimination inevitably entails such a cause-liabilitycompensation model, reasonable accommodation is not based on it. Reasonable
accommodations are not an appropriate way to compensate an employee because the
employer is not liable for the employee‟s disadvantage and it is rationale for the
employer to not pay for an accommodation.
Second, while direct discrimination focuses on equal treatment, reasonable
accommodation envisions a redistribution of jobs to improve the employment
opportunities of the disabled as a class. Direct discrimination is based on a doctrine as
known as “color-blindness” that all persons should be treated by employers without
regard to their characteristics. It is very individualistic and directs toward freeing job
competitors from them.6 Thus, it establishes strict neutrality test such as Bona Fide
Occupational Qualification (hereafter, BFOQ) defense. Meanwhile, reasonable
accommodation is made only for job-applicants or employees with disabilities. It more
emphasizes on improvement of economic condition by redistributing more desired job
for the disabled as a group. Thus, it sets the lower standard of defenses, such as
essential functions of employment position, direct threat and undue hardship.
5

Ibid. at 32.

6

Marcus B. Chandler, Comments: The Business Necessity Defense to Disparate-Impact Liability under
Title VII, 46 U. Chi. L. Rev. 911 (1979) at 921.

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560
และการสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

537

3.3 Indirect Discrimination and Reasonable Accommodation
One secondly may explore whether prohibition of indirect discrimination can
legitimize reasonable accommodation. Indirect discrimination occurs when an
employment policy or practice has a negative effect on an employee with a distinctive
characteristic, such as disability. Although CRPD does not include the words indirect
discrimination, it may include the prohibition of indirect discrimination. Section 2
provides that . . .
"Discrimination on the basis of disability" means any distinction, exclusion or
restriction on the basis of disability which has the purpose or effect of impairing or
nullifying the recognition, enjoyment or exercise, on an equal basis with others, of all
human rights and fundamental freedoms ….”
A negative effect itself is permissible even if an employment standard or
practice has such an effect to a certain degree, even a detrimental degree. For example,
discharging an employee itself is permissible even if it gives a grave consequence on
its discharged employee. However, it is not permissible when it has a unilaterally,
drastically detrimental impact on particular marginalized people and therefore should
be eliminated from a real society even if it does not entail culpability. Indirect
discrimination in employment is measured by whether an employer‟s business
necessity or purpose to the safe and efficient operation of business itself is legitimate
or whether it overrides the discriminatory impact.

In

other

words,

indirect

discrimination examines whether an employer‟s interests take priority over an
employee‟s rights.7 At the same time, indirect discrimination law takes into
consideration corrective justice8 and redistributive justice9 issues and seeks to change
the status quo10 or to challenge what is considered rationality and common sense in the
business community, seeking to address not only what is but also what should be. Goal
of indirect discrimination law is potentially limitless in terms of the duties and costs
which it may impose on employer. The degree of protection ultimately depends on the
weight to competing the goal in striking the balance between achievement of economic
7

Ibid. at 913-.

8

Robert Belton, The Dismantling of the Griggs Disparate Impact Theory and the Future of Title VII:
The Need for a Third Reconstruction, 8 Yale L. Pol‟y Rev. 223 (1990) at 228, Dagmar Schiek, Indirect
Discrimination (Chapter 3), in Schiek, Waddington & Bell eds., supra note 3, (2007) 323 at 330.
9
Michael A. Stein, Disability Human Rights, 95 Cal. L. Rev. 75 (2007) at 91.
10
Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971) at 430.
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equality and business necessity.11 Thus, the examination of the priorities is often seen
as being in the sphere of judicial public policy-making.12
The stated rationale for prohibitions based on indirect discrimination principles
is almost entirely absent from official legal arguments. Whether prohibitions are
rational or irrational is dependent upon other formal judgments. In taking many factors
into account, the norms considered in forming judgments must vary on a case-by-case
basis, and a choice of norms and the combining of them may be subjective,
ambiguous, uncertain and unstable, depending upon the background of an individual
case.
From the beginning, moreover, rationale of prohibition on indirect
discrimination was not clear and stable. Indirect discrimination jurisprudence in the
United States13 was developed in course of and correlated to direct discrimination.
Indirect discrimination was used when it was difficult to prove a discriminatory
motive,14 such as in case that a facially neutral employment rule or practice has
discriminatory effect on particular group, such as African American. A commentator
clarifies from his analysis of the early cases that theory of indirect discrimination was
indispensable for proving a discriminatory intent.

In addition, focus of indirect

discrimination was limited in application. In the United States, litigations about
indirect discrimination were successful mainly only in written exam cases in the early
cases. Thus, indirect discrimination might stand on unstable ground.
Reasonable accommodation is a somehow similar composition to indirect
discrimination. It aims at ameliorating adverse effect on minority employees as a class
or group, taking corrective and redistributive justice into consideration, and seeking to
change the status quo to respect for their integration with a mainstream society,
likewise with indirect discrimination. It also requires judiciary to examine the priority
between economic achievement of equality and business necessity. Thus, if prohibition
on indirect discrimination is rationalized, reasonable accommodation might be also
11
12

Chandler, supra note 6 at 922.
Chandler, supra note 7 at 922.

13

The reason why this paper deals mainly with American decisions and literature is that the United
States has long history to deal with discrimination and reasonable accommodation and has elaborated
and shaped many theories.
14
George Rutherglen, Disparate Impact under Title VII: An Objective Theory of Discrimination, 73
Va. L. Rev. 1297 (1987) at 1332.
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legitimatized. However, as described above, there is uncertainty about doctrinal basis
of indirect discrimination. Even if reasonable accommodation is based on indirect
discrimination, it means that CRPD gives State Parties carte blanche or at least wider
discretion in what and to what degrees reasonable accommodation is made.
There exist some differences between indirect discrimination and reasonable
accommodation. First, reasonable accommodation more focuses on individualized
injury caused by physical or mental impairment than indirect discrimination that
improves economic situation of a group promulgated as a prohibited ground as a
whole. It may reflect more personalized special needs of individual with a special trait
such as the disabled than situation of prohibited grounded persons as a group. Second,
the contents of examination under reasonable accommodation are different from those
of indirect discrimination. Reasonable accommodation does not require examining
whether employer‟s business necessity of employment standard or rule is legitimate
but, on the premise of its legitimation for general employees, whether an exceptional
alternative as reasonable accommodation enables employees with disabilities to
perform “essential functions” of an employment position as an individualized job
without “direct threat” or whether it constitutes “undue hardship.” Although,
reasonable accommodation also requires examining the “business necessity” used as
the same words in indirect discrimination, the nature is different.
3.4 Is Anti-discrimination a Negative or Positive Obligation?
Anti-discrimination law mandates negative obligations which require
employers “not to be” and thus prohibits certain actions. Meanwhile, reasonable
accommodation imposes positive or affirmative responsibility, as an exceptional
personalized act or omit, on employers in order to guarantee the improvement of
economic equality and integration of the disabled into a society. If anti-discrimination
law can impose positive obligations on employers, it may oblige them to make
reasonable accommodations for employees with disabilities. We will now explore
whether anti-discrimination laws themselves evolve from negative obligation to
positive obligation.
It seems difficult to say that the answer is positive. The dichotomy between (a)
unacceptably discriminatory practices and (b) business decisions and practices
considered reasonable forms a key component of the method used to apply antidiscrimination principles. Anti-discrimination requires proving the business rationality
540
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of a concerned employment practice or rule. In direct discrimination, it is examined
whether an intentional employment decision is indispensable for BFOQ as the higher
business rationality. In indirect discrimination, it is investigated whether a facially
neutral employment practice or rule is rationally related to business necessity. If the
concerned employment decision or rule is not related to the business rationality as
lower neutrality, it is regarded as discrimination and the practice or rule itself is null
and void. In other word, anti-discrimination mandates drawing a clear line between
discrimination not to be done and reasonable business decision and practice. The
dichotomy does not call for positive or affirmative duty because anti-discrimination
only sheds light on the discrimination not to be dome against business rationality.
Anti-discrimination laws cannot mandate such duties that extend to imposing on
employers the obligation to take action to ameliorate the negative effects of given
conditions or practices.
Meanwhile, there might be several ways to rebut the argument. First, one might
say that if indirect discrimination law has permitted “acceptable alternative” test which
examines whether employer has available alternative policies or practices to
accomplish the business purpose better or equally well with a lesser differential
impact, the same kind of test may apply for reasonable accommodation. In the United
States, courts sometimes require employer to prove whether business necessity
mandates a discriminatory practice and then whether there is no alternative practice
consistent with its business operation without the same adverse effect on minorities.
This might indicate that indirect discrimination law admits positive and affirmative
obligations as exceptional alternatives to ameliorate discriminatory effect and so can it
do. However, this is originally not true. The acceptable alternative test focused on
making stricter the examination of indirect discrimination15 and thus it was not actual
requirement of an acceptable alternative.
Second, other describes that if anti-discrimination jurisprudence aims at
eliminating societal and economic subordination of groups promulgated in prohibited
grounds, even rational discrimination, which means that employment standard and
practice motivated by requirement of rational costs and productivities has

15

Robinson v. Lorillard Corp., 444 F. 2d 791 (4th Cir., 1971).
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disadvantageous results on marginalized individuals, should be remedied.16 Thus, if
direct and indirect discrimination law and reasonable accommodation share the
equivalent goals and means, then positive and affirmative obligation as reasonable
accommodation is permissible.17 Doctrinal basis of this theory derives from the “equalaccess-to-social-goods”18 argument to enable persons with disabilities to equally
access to their social goods and needs. However, this concept expands the antidiscrimination jurisprudence to excessive and undue extent. It implicitly requires
maintaining appropriate levels of all aspects of living for all individuals of
disadvantaged groups. Anti-discrimination cannot mandate this but provides only more
reasonably

or

fairer

competitive

environment

for

all.

Anti-discrimination

jurisprudence, thus, would not permit this idea because it artificially integrates positive
duty into the theory at the outset. In other words, it incorporates other norms into antidiscrimination. The idea is different from the reality and development of antidiscrimination and thus not logical.
3.5 Concept of Disability under Anti-discrimination Law and Reasonable
Accommodation
Even if the reasonable accommodation duty does not logically arise from antidiscrimination especially direct discrimination, one might hypothesize that the
significance of the concept of “disability” in discrimination law legitimizes it.
The hypothesis is based on that if the concept of “disability” is inserted into
anti-discrimination law as a prohibited ground in reflection of more or most drastic
disparately excluded experiences of the disabled, comparing to other grounds, the
concept may impose more expansive and stronger obligation not to discriminate and to
make reasonable accommodation on employer. However, the concept of disability
cannot legitimatize more expansive and stronger duty on employer in terms of antidiscrimination and reasonable accommodation over anti-discrimination.
If the concept of disability reflects most disparately excluded experiences of the
disabled, the examination would be applied higher standard like BFOQ or the strict
scrutiny in 14th Amendment of US Constitution. It means that the employment
16

Samuel R. Bagenstos, Law and the Contradictions of the Disability Right Movement, (New Haven:
Yale Univ. Press, 2009) at 59-63.
17
Ibid. at 63-68.
18
Ibid. at 64.
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decision or distinction by reason of disability is estimated discriminatory unless
employer proves that it is indispensable for performing a job or has a compelling
interest. This limits rational reason for the distinction to very exceptional one and thus
requires employer not to make employment decision and distinction by reason of
disability.
Apart from the discussion above, the disparately excluded experiences of the
disabled might influence on judicial policy making in indirect discrimination and may
require positive duty for the disabled. However, it is difficult to think that the concept
of disability reflecting such experiences requires more expansive or stronger duty.
First, prohibition on certain actions on the basis of disability as a ground for
discrimination has a relatively weak nature. For example, disability as a prohibited
ground of discrimination is classified as rational scrutiny, the lower scrutiny in the
interpretation of the US Constitution. In addition, BFOQ standard legitimatizes job
qualification which directly collides with disability to lower it. Second, even if
disability as the ground has a relatively strict nature, disability discrimination is very
limited in application. There is a wide range of symptoms and wide ranges and degrees
of impairments. Also, there is a wide spectrum of disadvantages from these
impairments. Where impairment is minimal, the prohibition on discrimination is
weaker.

Reasonable accommodation duty is oriented toward relatively weaker

degrees than disability discrimination. The concept of disability in anti-discrimination
is different from one of reasonable accommodation. The concept in anti-discrimination
is based on historically excluded disparate experiences. Coverage of antidiscrimination law should be strictly limited to discrimination for those who have the
same experiences with the past. Meanwhile, the concept of disability under reasonable
accommodation is oriented toward the present or future disadvantages that individuals
with impairments face. The concept of disability discrimination, thus, cannot require
employer to make accommodations for broader and more comprehensive disabilities.
The type of disabilities for which a reasonable accommodation duty may apply is
estranged from the historical concept of disability discrimination based on segregation
and exclusion, although these concepts of disability do partially overlap. If reasonable
accommodation adheres to be in the realm of disability discrimination, the coverage of
reasonable accommodation becomes very narrow.
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4. Social Model of Disability as Basis of Reasonable Accommodation
Next it explores whether social model of disability legitimizes reasonable
accommodation.
Many of disability advocates describe that CRPD adopts the social model of
disability, or that the social model of disability stands at the core of the CRPD.
Moreover, it is often said that social model of disability is correlated to reasonable
accommodation.19 Both “social mode of disability” and “reasonable accommodation”
appeared in the almost same period and take a similar approach in removing barriers to
guarantee employee with disability to participate in labour market.
The social model understands disability as the consequence of the relation
between an individual and his/her social environment. The most positive part of the
social model is to clarify the process of how societally-created barriers are disabling.
In addition, social model indicates that a society is liable for the barriers which it has
created for physical access, or effective communication, and prevents people with
disabilities from having equal opportunities. If the concept of disability adopts the
social model of disability, then a society should have an obligation to remove the
barriers as a reasonable accommodation. Can the social model of disability be the
normative basis of reasonable accommodation? If so, what degree the society model
obligated to remove barriers as reasonable accommodations?
The social model arguably requires some changes to the social environment. It
also emphasizes intuitive causation between disadvantage created by society and
remedy for disadvantage from perspective of responsibility and compensation or that
between needs of persons with disabilities and their fulfillment to implement equality
with other persons. This causation cannot justify basis of liability. All individuals face
some disadvantages created by society and have needs to resolve or ameliorate them,
but a society does not have to respond all of needs. There are some needs to be
responded to by society and others needs for which society should not be responsible.
Thus, intuitive causation does not explain why a society should be responsible for
removing the barrier. The social model is an empty concept in normative argument. It
cannot mandate liability for anyone. As commentators explain, the social model‟s

19

Adam Samaha, What Good Is the Social Model of Disability?, 74 U. Chi. L. Rev. 1251 (2007) at
1252.
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concept of „disabling‟ does not designate any policy goal.20 This means that the social
model cannot identify any goals, or any methods, to reach the goals. The social model
requires some normative basis to legitimize policy goals.21

5. Reasonable Accommodation: Stepping Out from Anti-discrimination
Although I have attempted to clarify that reasonable accommodation is
partially incompatible to anti-discrimination, the American legal literature implicitly
indicates the incompatibility. Moreover, it also implies that the legitimacy of
reasonable accommodation requires something different from anti-discrimination, even
though the commentators agree that reasonable accommodation is in a realm of antidiscrimination law.
For example, Pamela Karlan & George Rutherglen understand that although
both reasonable accommodation and anti-discrimination pursue the equal opportunity
and efficiency in the labour market,22 reasonable accommodation is “a far different
definition of „discrimination‟ than the definition embraced in other area of
employment

discrimination

law.”23

Then,

they

describe

that

reasonable

accommodation is legitimatized by pursuing the equal opportunity under an insurance
market.24 People in a community constructively agree with an insurance scheme
behind “a veil of ignorance” to make accommodation for persons with disabilities to a
reasonable extent.25
Next, Mark Kelman describes the distinction between anti-discrimination, he
says “simple discrimination,” and reasonable accommodation,26 and characterizes
entitlement to reasonable accommodation as a regulatory tax-and transfer program.27 I
find that there are two remarkable points in his argument. First, the duty of reasonable
20

Ibid. at 1252-1253, 1275, David Wasserman, Philosophical Issues in the Definition and Social
Response to Disability, in Gary L. Albrecht ed., Handbook of Disability Studies (London: Sage, 2001)
219 at 244
21
Samaha, ibid. at 1286-.
22
Karlan & Rutherglen, supra note 4 at 25.
23
Ibid. at 9.
24
Ibid. at 26-.
25
Ibid. at 27.
26
Kelman, supra note 3 at 840-845.
27
Ibid. at 880.
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accommodation is a redistributive transfer program for increasing social inclusion,28
while anti-discrimination is a compensatory program for those who experience
discrimination based on disability. Second, the duty of reasonable accommodation
would be legitimated by compulsory tax scheme or, at least constructive or explicit
agreement in a rational market.
Parts of the insurance scheme model stemming from the Rawlsian point of
view by Karlan & Rutherglen and the redistributive transfer program model by
Kelman go beyond the theory of anti-discrimination; direct discrimination is a
compensatory program based on culpability similar to the tort liability, and indirect
discrimination is an individual right protection program examining whether the
disabled individual rights override employer‟s and other‟s benefits and rights in
judicial public policy making. It is a claim for a deprivation of an employee‟s
individual right and benefit by employer. Culpability and drastically negative impact
which exclude the disabled from labour market reflecting disparately excluded
experiences legitimatize anti-discrimination. Equilibrium of anti-discrimination is in
the intersection between equal opportunity and efficacy in the labour market.29
Meanwhile, two models are premised on a hypothetical market or community whose
members, or insured and insurer, constructively agree with an insurance scheme or
redistributive transfer system. Thus, the request of reasonable accommodation is to
require a market or community to expense parts of shared benefits to its members. In
their models, constructive agreement in a hypothetical market or community itself
legitimatizes reasonable accommodation and decides its equilibrium.
Those commentators might assert that group disadvantage based on historically
excluded experience and its significance legitimates reasonable accommodation. This
kind of idea would not be impossible because it is possible to equalize the equilibrium
of anti-discrimination with constructively agreed level of insurance scheme or
distributive transfer program in a hypothetical community. However, if so, as I said
above, the coverage of reasonable accommodation is very limited and becomes almost
meaningless for the needs of the disabled.

6. Quasi-communities Designed to Seek Maximize Mutual Benefit as Legitimacy
28
29

Ibid. at 890.
Karlan & Rutherglen, supra note 4 at 25.
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for Reasonable Accommodation Laws
If justification for requirement of reasonable accommodation practices is not
found in the realm of anti-discrimination law, this calls for shifting to a new paradigm.
According to the discussions by the scholars just noted, practicing reasonable
accommodation requires a market or community to dispense portions of shared
benefits to its members. Its advocates thus should attempt to pursue a new theory that
constructive agreement among members of a quasi-community of enterprise
legitimizes the principles of reasonable accommodation.
Although any community imposes some obligation on its members, this quasicommunity as an enterprise strengthens the mutual obligations of its constituents. First,
since members in the quasi-community share the specific purposes of pursuing profits,
interests and benefits towards a competitive market, such a purpose-oriented
community requires of its members more cooperative relationships. Second, since they
share the realization that increasing one member‟s benefit enhances other members‟
benefits, as long as they pursue the same purpose, members are required to make
investments in other members in order to maximize benefits for all. Third, since they
share the awareness that members are mutually dependent, members are required to
compensate for the insufficiencies of other members. The nature of such quasicommunities legitimizes reasonable accommodation as a positive duty of all members,
including the disabled, to seek the maximize benefit for members who face some
difficulty.
If members in the community agree to these mutual and positive
obligations, they agree to meet the costs of the obligation at the same time. This
becomes necessary in order to avoid damaging the employer‟s and colleagues‟ profits,
interests and benefits by members‟ share to cost the expenses.

6.Conclusion
Although reasonable accommodation goes beyond the theory of antidiscrimination, there are reasons for the incompatibility. First, anti-discrimination
cannot explain imposing positive duty on employer. Second, it cannot logically lead
reasonable limitation on the duty since it does not fit undue hardship determined
corresponding to employer‟s economic condition, such as business magnitudes, its
financial burdens on employer, and so on. Third, as I discussed above, the disparately
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excluded experiences of the disabled does not fit the conception of disability under
reasonable accommodation. Fourth, it cannot impose an interactive process which both
employer and employee mutually make the best effort to search for the appropriate
accommodation because it unilaterally obliges employer not to be done. Fifth, it cannot
permit general rationality and applicability of employment practice and rule which has
negative effect on a particular individual with disability while requirement of
reasonable accommodation focuses only on the negative effect and does not matter
with whether the practice or rule with the effect applies for other employees except the
particular individual.
Thus, this study pursues a new, “quasi-community,” theory described in Part 6
that constructive agreement among members of a quasi-community of enterprise
legitimizes the principles of reasonable accommodation as a positive duty of all
members, including the disabled, to seek the maximize benefit for members who face
some difficulty. These mutual and positive obligations by the agreement are consistent
to doctrinal basis of reasonable accommodation.
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ABSTRACT

Introduction: Medical emergency situation could happen in anywhere and
anytime. Therefore, the knowledge in rescues people in emergency situation is crucial
for everyone, especially the basic life support (BLS). Methods: This development of
BLS practice guideline for persons with disabilities (PWDs) was developed via the
participatory action research (PAR) design. The purpose of this study was to develop
the BLS practice guideline for blind people by using learning tools via mind storming
technique, knowledge sharing, share feeling from their heart and practice. The duration
was 1 day (8 hours). The researchers were extracted the crucial information related to
the emergency situation and Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) followed the
condition of learners, together with the 3 important skills (Triangle of Rescues:
Emergency Assessment, Calling 1669 and CPR). Participants were composed of blind
and general for 43 people. Results: The level of knowledge in Triangle of Rescues
after training was higher than pre-training. In addition, the attention to rescues was
increased. Conclusion: The BLS after training was improved when compared to the
pre-training, which this technique might be introduced to the PWDs.
Keywords: Basic Life Support, CPR, Blind, Practice guideline
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1.

INTRODUCTION

The emergency situation is commonly found in everywhere, and the rate of this
situation is increased. It can happen in both accident, natural disasters and disease
(such as, cardiac disease, stroke, and diabetes mellitus). The first aid and rescues
process are crucial for these situations. The purpose of these process is to help patient
in that situation and transfer them to the hospital in time. Therefore, each community
must have the first aid and rescues knowledge in case of emergency. Actually, people
can call 1669 in case of emergency for basic life support (BLS). BLS is a level of
medical care which is used for victims of life-threatening illnesses or injuries until they
can be given full medical care at a hospital. It can be provided by trained medical
personnel, including emergency medical technicians, paramedics, and by qualified
bystanders. The cardiopulmonary resuscitation (CPR) is an emergency procedure that
combines chest compressions often with artificial ventilation in an effort to manually
preserve intact brain function until further measures are taken to restore spontaneous
blood circulation and breathing in a person who is in cardiac arrest. It is a common
basis for BLS. The precise protocol for CPR is important for everyone in the
community to know and learn.
We used the concept of ―chain of survival‖ to be our conceptual framework.
The chain of survival refers to a series of actions that, properly executed, reduce the
mortality associated with cardiac arrest. Like any chain, the chain of survival is only as
strong as its weakest link. The four interdependent links in the chain of survival are
early access, early CPR, early defibrillation, and early advanced cardiac life support.
The AHA's Chain of Survival depicts the critical actions required to treat lifethreatening emergencies, including heart attack, cardiac arrest, stroke, and foreign
body airway obstruction. The links within this Chain of Survival include: 1). Early
Access to the emergency response system. 2). Early CPR to support circulation to the
heart and brain until normal heart activity is restored 3). Early Defibrillation to treat
cardiac arrest caused by Ventricular Fibrillation 4). Early Advanced Care by EMS and
hospital personnel. However, in order for the patient to have the best chance of
surviving an out-of-hospital cardiac arrest, CPR and early defibrillation must be
provided within the first 4 minutes of the cardiac arrest (the American Heart
Association recommends 3 minutes), followed by Advanced Life Support within the
first 8 minutes of the arrest.
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People who are blind or have low vision have special needs for interpreting
their environment. The prevalence of VI has been reported amongst different
populations, with cataracts and refractive errors (RE) being reported as common
causes. Age and gender have an influence on visual impairment and it has been
reported that, in all age groups, prevalence increases with age and women have a
significantly higher risk of developing VI than men in every region of the world.
Mettapracharak (Watraikhing) Hospital came up with the project of ―developing the
basis guideline for community‖. The purpose of the project was to have the
collaborative learning between blind or low vision and people in the community.
Moreover, to encourage the equal right in knowledge for persons with disabilities
(PWDs) in the community, regarding to the medical emergency system, practice in
rescues in difficult situations.
Since the participant in this study have variation in age, occupation and
physical conditions. We extracted the basis knowledge from ―chain of survival‖ to
―Rescues Triangle‖ (Fig 1). The purpose of this extraction was to make the learning
more convenience for PWDs and people in community. Moreover, the defibrillator in
Thailand is not well known in community. The 3 steps of rescues triangle must
perform in 4 minutes following by 1). Early access: someone must recognize an
impending cardiac arrest or otherwise witness the cardiac arrest and activate the EMS
system as early as possible 2). Call emergency 1669 3). Early CPR to support
circulation to the heart and brain until normal heart activity is restored. Therefore, the
purpose of this study was to develop the practice guideline for BLS for blind and
visual impairment.
Triage

Only 4 minutes
Call 1669

CPR

‖Rescues Triangle― .Figure 1
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2. METHODOLOGY
We used Participatory action research (PAR), which is an approach to research
in communities that emphasizes participation and action. The process was allowing
every people in community to share and learn together in 1 day (8 hours). The activity
in this training was ―Mind storming‖ model in the title of ―Rescues community reduce
risk and death‖. The program in this training was following;
Morning
-Check in: allow participant to present and share their feeling for coming to
join the ―Mind storming‖
-Mind Inquiry: started the conversation from couple to 4 people in the group
with the question ―Have you ever met the emergency situation and how do you feel?‖
-Big circle: allow all participant to join together and reflected the experience in
the emergency situation followed by the questions
What is the sigh of medical emergency?
Who must perform the helping in emergency situation by call 1669 or 191
or….
What is the suffering point of view from community to the request of
helping in emergency situation and How?
What is the attitude of practitioner, rescues team, police, volunteer and
How?

Afternoon
-BLS practice (including to CPR) and watch the real emergency situation from
VDO in both good and bad practice.
-Check out: allow people to reflect the feeling with the question ―What do you
want to do when you are going back home?‖
-Research team reflected the lesson for today.
3.

RESULTS AND DISCUSSIONS

The community to share and learn together in 1 day was set up on 30th May
2017. The activity in this training was ―Mind storming‖ model in the title of ―Rescues
community reduce risk and death‖. The total participant was 43 people (Table 1).
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Table 1 General information of participants
Number

Percent (%)

Blind and low vision

19

44.19

General

24

55.81

Male

23

53.49

Female

20

46.51

< 20 years old

4

9.30

20- 39 years old

23

53.49

40- 59 years old

10

23.26

> 60 years old

2

4.65

Freelance

21

48.84

Police/Soldier

6

13.95

Rescue volunteer

4

9.30

Government officer

12

27.91

General Information
Group

Sex

Age

Occupation

The participants were composed of both PWDs and non-disability. The
majority of participant was non-disability (55.81%), male, freelance and the age
between 20-39 years old.
From Table 2, the participants (not Rescue volunteer) had low level of
knowledge in Sign of Medical Emergency and CPR Protocol in pre-participation.
However, this level was increased after participation in this activity.
Table 2 Knowledge in basic life support (BLS) and cardiopulmonary resuscitation (CPR)
Knowledge titles
Sign of Medical Emergency
Basic Protocol for Emergency
- Emergency unit call 1669, 191
- Evaluation
of
emergency
(Emergency access)
- Correct protocol
CPR Protocol
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Pre-participation
less
moderate
less
less

Post-participation
more
more
more
more

less

more
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4. CONCLUSIONS
The emergency situation is commonly found in our daily life. From the basic
knowledge, the window period for rescues is 4 minutes, which is crucial for every
people to know and understand the correct protocol for resuscitation.
The detail of knowledge “Rescues community reduce risk and death”
The duration in this study was only 1-day practice (8 hours). We did survey for
develop the basic life support practice guideline for blind and low vision. The
participants (n=43) reflected the enthusiastic of PWDs in this activity. The blind and
low vision people were tried hardly to join the activity, even the traffic and weather
were bad on that day, and no one left before the end of activity (4.30 pm). This
reflected the true that basic life support is crucial for people life. Therefore, the
encouragement and training more often via the experience of participant will provide
the sharing knowledge to each other.
The enthusiastic in knowing medical emergency situation is related to the idea
of health promotion following the WHO (Sinsakchon Unprommee: 2013). This will
support the development in person and society by providing the health information and
life skill. This process will encourage the people to take care of their own health and
environment. Moreover, it can promote the good decision making for themselves
related to lifelong learning and prepare for the change in their life.
The lack of medical staff or person who understand the basic life support
protocol is crucial in Thailand. Previous study reported the gap of Medical Emergency
System in Thailand 2015. The number of staff in this career is limited. 70% of patients
got the BLS in 10 minutes, which is not sufficiency. Moreover, the succession rate of
Return of Spontaneous Circulation (ROSC) in 2015 was 17.74%.
Target group who learned “Rescues community reduce risk and death”
This activity is the share and learn among blind, low vision and non-disability
people, which we haven‘t train the non-disability people to participate with PWDs. We
used the process of training via the communication among them by not pressure them
with serious knowledge or discourse from guru. Moreover, we encourage the PWDs,
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who able to be the leader of the group, to be the leader in some activities. We also
provided audio description in some period to make thing clearer.
Medical professional must know the CPR, the study in 2012 found that nurse at
Songklanagarind Hospital (n=248) around 50% had low level of CPR knowledge (Ura
Sang-Ngen and et, al, 2012). They also found that the training experience and the real
situation were correlated to the knowledge and skill in CPR. Therefore, the training or
brush up of this CPR skill is crucial and must do it annually.
José Antonio Chehuen Neto, and et al. (2016) found that Laypeople recognize
their role in the immediate care given to victims of certain emergency situations. Even
though laypeople lack training, they show interest in learning Basic Life Support.
Moreover, Keun Jeong Song and et al. (2016) presented that Korean CPR guidelines
recommend compression-only CPR when a non-healthcare professional lay person
rescues a victim with cardiac arrest. The steps of BLS consist of determining unresponsiveness, calling the 119 emergency dispatcher center, per- status. Thus, a lay
rescuer needs the help of an emergency med-ical dispatcher to determine the
respiration status and to provide guidance on how to perform compression-only CPR.
From previously, the blind and low vision need to understand the way to take
care and understand the BLS, and practice is better than only got the information from
document. The better way to let PWDs to understand the health system is allowed
them to joint and participated in the training. They will be able to get and clear
understand of the detail in BSL (Napaporn & Suchada, 2013)
Model of activity “Rescues community reduce risk and death”
We used the training process to be a part of study, sharing the experience and
feeling by ―Mind storming‖. The equality in all to share related to the emergency
experience was presented. This related to the teaching and learning in 21 centuries.
The learning by doing process and review of knowledge or active learning or
constructionism was presented in this training. We designed the activity to let the
participants absorb all important skills in only one activity. The understanding of
knowledge may have related to the Learning Pyramid theory, which active learning
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gain higher level (90%) of knowledge when compare to passive learning (5%)
(Wichan Panich, 2013)
American Heart Association 2016 presented that the training for CPR must be
simple and easy understanding. The media for teaching or training must be fit to the
gaining of psychomotor of participants. We also us the practice in the scenario to
motivate the learning process. Moreover, we used the game and competition pattern to
encourage and motivate the participants, which the winner should be proud and
confident in practice. The loser has motivated to find out the answer and practice more
(Wittaya Chadbunchachai, 2006). However, this training was one-day training the
more training and continue training must be concerned in the future. The training for
PWDs in other disability was recommended to let other PWDs have chance to learn
and participate. Moreover, the inclusive education/training must be apprehensive. The
hospital in each area may support this activity for community and provide the continue
training for people at least 1-2 time per year.
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ABSTRACT

Introduction: Community based rehabilitation (CBR) has been proposed that
effected to the quality of life (QoL) for persons with disabilities (PWDs). In this study,
we would like to study the effect of CBR on persons with visual impairment.
Methods: Participants were young and elderly people with visual impairment from
Kalasin hospital (n=47). The data were collected from January 2015 to December 2016
and analyzed by descriptive statistic. Results: We found that participants received 1)
rehabilitation related to health by activities of daily living (ADL) and orientation &
mobility (O&M) training for health evaluation 2) rehabilitation related to education as
continuing education 3) rehabilitation for livelihood e.g. Thai massage, business
training and gardening 4) rehabilitation for social engagement by encouraging to join
social activities e.g. temple, market, travel or exercise and 5) empowerment by joining
activities at Home Suk center, which is set up by the local government to gain
confidence and make friends. Conclusion: The key factors to success of CBR were
composed of service staff who know and understand the PWDs, health problems,
policy, the cooperation of the community, especially Home Suk center.

Keywords: Visual impairment, CBR, Quality of life, QoL
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1. INTRODUCTION
National Health Security is concerned to the rehabilitation for PWDs that
need more attention for support (2546-2552). They also got budget for PWDs for
health rehabilitation and the assistive devices for PWDs from 2010. These situations
were expanded cover the rehabilitation service for PWDs, patient post-acute injury,
and elderly. The new policy related to the distribution of power and function related to
their responsible to the provincial or Provincial Administrative Organization: PAO for
developing the service system and health rehabilitation activity to PWDs, patient postacute injury, and elderly. These people need the corroboration with disability
organization and others in the area. They aimed into 3 groups related to National
Health Security:
-

PWDs who registered with National Health Security (T.74)

-

Patients that need rehabilitation

-

Elderly that need rehabilitation

Rehabilitation for visual impairment means the promotion of performance or
ability of visual impairment people to get better in condition or be able to maintain
their performance. The process included the medical aspect to help them to cope, cure
their psychological aspect, emotion, social, cognition. The service is composed of
1. Medical rehabilitation e.g. physical assessment, follow up for prevention or
prevent complication
2. Vision stimulation in child visual impairment for develop the visual function
and compensate the visual system for their life, which including to the development of
physical and cognition
3. Low vision care for PWDs
4. Counseling for PWDs to cope and adapt their physical, psychological and
social aspects
In conclusion National Health Security office (NHS) granted for PWDs (visual
impairment) to have the visual evaluation for get into the rehabilitation, trained O&M,
and also provided the assistive technology for them.
Ophthalmology group from Kalasin hospital concern the health problems of
PWDs. In this last 6 years, we provided the service, O&M training. We found that
O&M encourage PWDs to have better daily activity especially transportation.
However, these people need other services especially health promotion for middle age
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to elderly who have complication. Health team from Kalasin hospital was set up
together with Local government, municipal Tum Bon Na Jan by set up Home Suk
center to drive the community work by evaluating visual field, physical, health,
nutrition, Ti Chi exercise to promote the better health and better job in community,
encourage each other to ensure them to have independent. The purpose of this study
was to evaluate the results and key success factor of community based rehabilitation
(CBR) for visual impairment.

Figure 1 CBR matrix (WHO:2004)

2. METHODOLOGY
We developed the tools following the CBR‘s concept by 3 experts: public
health officer, Nurse and Ophthalmologist. The comment from experts was brought to
collect the tools. The data came from all participant were collected for 12 months. The
tools were composed of
1. General information, Severity, Past history
2.Questionnaire related to the CBR, which divided into 5 parts (Health,
Education, Livelihood, Social, Empowerment)
3. RESULTS AND DISCUSSIONS
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The results came from total 47 participants who visual impairment and elderly
with visual impairment. All of them came to Kalasin hospital for service. The data
were collected from January 2015 to December 2016. Descriptive analysis was used in
this study.

Table 1 General information of visual impairment and elderly with visual impairment
Number

Percent (%)

Blind

11

23.40

Visual impairment

36

76.60

Male

21

44.68

Female

26

55.32

< 20 years old

2

4.26

20-39 years old

7

14.89

40-59 years old

10

21.28

> 60 years old

25

53.19

yes

19

40.43

no

28

59.57

Information

Type of disability

Sex

Age

Past history

From table 1 most the participants were visual impairment and female, elderly and
no past history.
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Table 2 Community based rehabilitation (CBR)
Community based rehabilitation (CBR) (can answer more than 1)

Numb
er

1)Health
- ADL training

47

- O&M training

11

- Health evaluation

40

2) Education
- Inclusive education

2

- Non-formal education

7

- Informal education e.g. reading book, listen radio, reading for kids

42

3) Livelihood
- Thai massage training

5

- Gardening Farming

13

- Business e.g. lotto

4

4) Social
-Join the community party

40

- Go to temple, market, hospital

47

- self-travel or with family

30

5) Empowerment
- community activity e.g. Sat Ja group, Home Suk group

47

- talk to PWDs or patient

10

- equal right in the community

7

From table 2 PWDs need the CBR following 1) Health: ADL training,
O&M training, Health evaluation 2) Education: Inclusive education, Non-formal
education, Informal education e.g. reading book, listen radio, reading for kids 3)
Livelihood: Thai massage training, Gardening Farming, Business e.g. lotto 4) Social:
Join the community party, Go to temple, market, hospital, self-travel or with family 5)
Empowerment: community activity e.g. Sat Ja group, Home Suk group, talk to PWDs
or patient, equal right in the community
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Discussion
In 2008 WHO was set up CBR matrix to be the whole picture of rehabilitation
for PWDs in the community by mention to the 5 crucial point (Health, Education,
Livelihood, Social, Empowerment) to encourage the rehabilitation for equal right in
any aspect, decreased poor situation and allow the PWDs to be a part of WHO (2004).
Kalasin hospital together with local government, municipal Tum Bon Na Jan,
set up Home Suk (Rum Suk) to drive the teamwork in the community, activity
planning to support the rehabilitation for PWDs in CBR aspects
1) Health: ADL training, O&M training, Health evaluation
From our study, most participants were elderly with visual impairment (cause
of degenerative and past history such as diabetes). Accident and congenital disorder
were found in young participants. Visual impairment performed good level of O&M,
enthusiastic to learn ADL and O&M training. They also got the assistive device related
to their need.
The un-equal right was commonly found in society. This lead to the
inequality in the health system, since, the 3 sources of fund presented different right
for PWDs. National Health Security fund covers assistive device better than social
security fund. Moreover, the criteria of social security fund will reduce the benefit of
PWDs when they got the job. Workmen‘s compensation fund for hospitality,
rehabilitation and assistive device was unappropriated management. The policy maker
or changing must be concern related to the evidence base study to develop the benefit
for PWDs. The health need and reorganize the system must be concern. (The Health
Intervention and Technology Assessment Program: HITAP, 2015)
2) Education: Inclusive education, Non-formal education, Informal education
e.g. reading book, listen radio, reading for kids
Thailand has convention on right for PWDs, however, their family can cause
of PWDs miss the classroom. For the child with disability who study mostly graduated
at elementary school level. Their parents said child with disability is sick and the
disability is cause of miss the class. Moreover, school don‘t have the facilities and
teaching system that fit for the child with disabilities (Pongpisut Jongudomsuk: Editor,
2013)

3) Livelihood: Thai massage training, Gardening Farming, Business e.g. lotto
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The livelihood aspect for visual impairment has limitation since they have
low performance when compare to the normal vision. It has been shown that the
average income of PWDs was lower than general people around 3 times
(Pongpisut Jongudomsuk: Editor, 2013). In the aspect of employment, the act 33-35
was presented in Thailand, however, there are still lack of the opportunity for PWDs
(especially from the company). Kalasin is urban society, therefore, PWDs in mostly
are farmer, gardener, massager, lotto‘s business, which are the freelance in the
community. They prefer to work in these careers better than go to work in the
company, which far from home. However, this is different to the visual impairment in
city, which graduated from Bachelor and would like to find job in the city both
government and private sectors. This comes to the concept of ―job coach‖, which is
help the PWDs to have job and go to work by themselves (Wiriya Namsiripongpun
and Jurai Tubwong, 2011)
Therefore, every group of disabilities must have the support from government
by increase the income. The distribution justice must be concern for this situation. The
increase the chance to study for PWDs by increase number and change the education
system must be another way to solve the problem. The distribution of school to urban
to encourage the basic performance of PWDs to get more information and skill of
work

might

be

concerned

to

improve

the

performance

of

PWDs

(Pongpisut Jongudomsuk: Editor, 2013)
4) Social: Join the community party, Go to temple, market, hospital, selftravel or with family
Family might be another cause of barrier for visual impairment persons from
over protection or over concern. They may lack of information to understand the
PWDs and their performance, which causing PWDs stay at home alone. This can cause
the social avoidance of PWDs. Moreover, the movement impairment in some case
might be another cause of social avoidance, such as, poor balance and gait problem.
More interesting enough, the public health profession might not know about the visual
impairment, or O&M. The study showed that after O&M training the people around
PWDs knew and understand more related to visual impairment, and allow them to
have activities better than pre-training (Chalam Yam-iem, 2011)
5) Empowerment: community activity e.g. Sat Ja group, Home Suk group,
talk to PWDs or patient, equal right in the community
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From basic of Coopersmith (1981), the person will see value in themselves
and know and trust their own performance. This can explain the improving of
empowerment in visual impairment persons especially after ADL or O&M training. It
might be possible that the key success for CBR came from service staff who
understand disability, health problem, and other aspect as whole picture. Moreover, the
policy of management set up to ensure the rehabilitation advantage, and community
corroboration. Together all of these can cause of sustainability of process and drive
CBR in the community to be success (Wachara Riewpaiboon: Editor, 2016).

4. CONCLUSIONS
CBR must come from every aspect or every parts of community. The
encouraging and building process in both practitioner and PWDs are also crucial to
drive the success of CBR. Therefore, the corroboration in community and learning in
community are important. The hospital must take care of every case of disabilities.
Moreover, they must understand their role and bring the CBR‘s concept to the
community, to join with other stakeholders in community and to ensure that no PWDs
left behind. Finally, Social funds for CBR, such as, volunteer, family, school, disability
organization, local government and health promoting hospital, are crucial and must be
encourage them to join the team.
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ABSTRACT
Introduction: This study explored family adjustment and access to
rehabilitative services for children with Down syndrome aged 05 years in the
ecoculture of Petchaburi Province, Thailand. It fills a need for understanding for early
childhood with intellectual disabilities in rural Thailand. Methods: The study formed a
focus group at Pra Chom Klao Hospital discussing their family guided by family
systems genograms with eight (8) participants from five families, followed by home
visits. Qualitative data collection including field notes, pictures and discreet video
recordings of the group discourse. The analysis used rigorous procedures for constant
comparison, analysis of space, content, domains and critical discourse analysis.
Results: The study found that participating families adjusted to emotional ruptures in
the home, health, cultural stigma, economic and educational discrimination. Cultural
and religious resources from mother‘s side of the family contributed most during and
after health crisis in the first 2 years of birth. Parents are concerned about seriously
delayed development of communication skills in the period 2 ½ to 5 years of age.
Participating families discovered their tendency to limit the possibilities for their
child‘s independent living and occupation. Conclusions: Recommends further
development of family support groups for ID in Petchaburi, language and
communication strategies, abuse training for mothers and discussion on reproductive
and inheritance rights and exploring sibling relations and economic options. Service
provision might consider reduced hospital stigma, advocacy for inclusive public and
work based play areas, increased support and professional development for community
based counselors and special education center extension services.
Keywords: Down syndrome, Family adaptation, Ecocultural CBR
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1. INTRODUCTION
Down syndrome in Thailand affects 39,406 (Male-20,490, Female-18,915)
(NSO/ICT, 2012) persons who mainly (81%) live outside of municipal zones with
limited access to disability services. The IHPP (2007) has a moderate occurrence of
intellectual disabilities in Petchaburi (0.25 - 0.33 as percent of population) with 411
boys and 459 girls (NEP, 2014) serviced by one child development center, one special
education center and Panyanukul School. Only 1 in 4,000 attends inclusive
classrooms. Therefore, Petchaburi has a significant number of families adapting and
using rehabilitative resources in Petchaburi for children with Down syndrome. Early
childhood interventions are the best hope for promoting learning for these children for
which there is was no previous study in Thailand.
According to Christodoulou (2015) down syndrome occurs due to an extra
copy of chromosome 21. This genetic difference results in limitations to some extent
of cognition, short-term memory, articulation, progress in language, and possibly
vision and hearing. They have a need for mental – cognitive development regarding
encoding and decoding of language, coordination and executive functions. They also
may experience health issues such as heart disease, type 2 diabetes and obesity. Their
condition results in delayed physical and mental development. Behaviorally, there are
emotional outbursts, communication gaps, memory gaps, and persistent issues with
personal hygiene, dependency in eating and poor nutrition, movement and micro motor
skills development. Down syndrome inhibits a normal learning path for these children
compared to children at the same age, so it is in the home where individualized
learning and development can occur in partnership with professionals.
It is important to define other key terms. Parents are singles or partners, one of
whom has a blood tie to and/or legal custody of a child. Family is understood not as
parents and their child with Down syndrome, but more broadly as a kinship group and
an emotional unit (Kerr, 2000). Rehabilitation is the effort of a person with
impairment or delay in development to adjust and enjoy the best possible quality of
life. Rehabilitative resources consist of the broad span of resources outlined in the
World Health Organization CBR Matrix (2004) and guidelines (World Health
Organization, 2013), including the families themselves, their neighborhoods, PDOs,
local GOs and NGOs, experts and practitioners, agencies and institutions in health,
social services, education and more. This human environment surrounding the person
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with disability can be referred to collectively as the rehabilitative cultural ecology.
Culture here is understood anthropologically as the production of human knowledge,
behavior and cultural artifacts. (Nihira, Weisner, & Bernheimer, 1994; Magasi, et al.,
2015; Arbuckle, 2010) This is discovered through cognitive, behavioral or material
symbols understood by participants in a culture. Cultural ecology then is the study of
persons, their habitats, symbols, behaviors, artifacts and the meaning they assign to
them through families and through their relationship to the wider community.
Ecocultural CBR in this study refers to rehabilitation culture and coordinated efforts by
families, as they relate to communities and various related services or support
structures. It is constituted by the context of family opportunities and constraints,
family perspectives on their lives and circumstances, values and goals and family
proactive efforts to accommodate the child with developmental delays. (Parmenter,
2001) and holistically promote the child‘s progress (Magasi, et al., 2015) Prior Thai
CBR studies emphasized agency-level cooperation (Cheausuwantavee, Suwansomrid,
& Kraisingsom, 2015), so exploring how family systems or kinship networks function
with young children with Down syndrome is potentially very significant.
In sum, many issues require a family to adapt over time, while they may not
have access to resources needed for raising their child with Down syndrome. The
problem of early childhood intervention and rehabilitation will therefore be studied in
terms of family adjustment and access to rehabilitative services for children with
Down syndrome aged 0 - 5 years in Petchaburi province, Thailand.
Purpose of the study was
1.To understand family adaptation and use of rehabilitative resources
for children with Down syndrome ages 0 to 5 years in Petchaburi, Thailand
2. To understand family systems as they interact with the learning and
development needs of children with Down syndrome in Petchaburi homes and
communities.
3. To understand the range of family cooperation with outside
knowledgeable persons or institutional resources that are available to families in
Petchaburi to promote community based rehabilitation for children with Down
syndrome
The benefits of the study include improved intercultural understanding of
Down child development and in relating family needs with service in CBR and
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promoting knowledge, perspectives, connections and techniques for partnering with
these families.

2. METHODOLOGY
The study formed a focus group at Pra Chom Klao Hospital discussing their
family guided by family systems genograms with eight (8) participants from five
families, followed by home visits. Qualitative data collection included field notes,
pictures and discreet video recordings of the group discourse. The analysis used
rigorous procedures for constant comparison, analysis of space, content, domains and
critical discourse analysis.
2.1 Study Sample
The inclusion criterion was families with children ages 0 to 5 years of age with
DS who have used the services of the Center for Child Development, Prachomklao
Hospital and reside in Petchaburi. The study placed a participation limit of 10
families. The Pra Chom Klao Hospital offered meeting space and the special education
center offered day care. The study identified 8 participants from 5 families of children
with Down syndrome aged 0 – 5 in Petchaburi. A 9th parent backed out after the first
session due to her home being quite a distance from the hospital and needing income
from work. Participants spoke Central Thai but there were 6 mother tongues in the
group: Karen, Black Tai, Lao Phuan, Lao Wiang, Lao Issan and Kui. Participants
learned how the group was to be conducted and signed consent forms with freedom to
terminate at any point.
2.2 Data Collection
The instrument for this study was a family genogram guide with chosen
elements for analysis of a family system (Friedman, 1985; Kerr, One Family‘s Story:
A Primer on Bowen Theory, 2000; Darrel, 2014; Frame, 2000; Morgaine, 2001;
Sheridan, Eagle, & Dowd, 2005) where family is an emotional kinship network across
generations and locations. The resulting instrument had supporting questions on the
following topics:

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560
และการสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

571

1. naming
2. medical history
3. rites of passage
4. rules of proximity & locality
5.frequency patterns & quality of emotional contact
6.closest/most distant relation in each generation
7. sibling position and family constellation
8. relationships & operating principles
9. emotional cutoff
10. ethnicity & ethnic presentation
11. religious affiliation
12.socioeconomic level of each household
13. intense issues

This instrument was discussed and translated into conversational Thai language by
Masters students studying group counseling at Ratchasuda College, Mahidol University,
Thailand and approved by the IRB for use in a self-directed parent focus group at Pra
Chom Klao Hospital, Petchaburi which met 7 times between April 20 and June 30,
2016. In each session, the participants selected an item from the instrument, drew their
genogram and presented it to the group for 5 minutes, followed by discussion, all of
which was video recorded . Seating arrangements and non-verbal signals, vocabulary and
events were recorded in the field journal.
Data was also collected through participant observation in home visits. The lead
researcher, a child development nurse, occupational nurse and a special education teacher
in Petchaburi observed the focus group and provided interpretations of the transcribed
discourse data. Parents volunteered some pictures to us. Spatial maps of home and group
seating was done and the child playing in their home environment was observed,
including interactions with family and neighbors, guided in part by the search for
interaction symbols and developmental stages of play. (Hughes, 1995)
2.3 Data analysis
Domain analysis supplemented the results in each step. The researcher recorded
50 pages of field notes with 127 long entries. Constant comparison of the field notes
codified data, developed a registry and generated categories, properties, and hypotheses
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about the adaptation and resource usage of families of children with Down syndrome
aged 0 – 5 years in Petchaburi province. Names of participants were codified in a manner
appropriate to local culture salutations, where Mr/Mrs + Child‘s nickname was the
colloquial form. The nickname was further translated into English to disguise the child
and family. Therefore there were 8 study participants who were identified in the field note
registry with a four digit code broken into first digit (family number), second digit
(sibling order of child) and third and fourth digit (primary care giver order), such as
Ruby‘s mom (1101). This continued with four stages of the constant comparative
method: (1) comparing incidents applicable to each category, (2) integrating categories
and

their

properties,

(3) delimited

theory,

and

(4) writing

the

theory

or

recommendations. (Glaser, 2008)
Summary of discourse
The discourse deepened an understanding of 9 categories of adaptation and 5
categories of resource usage of families of children with Down syndrome ages 0 to 5 in
Petchaburi Province, Thailand. Resource usage showed a high level of participation in
the social security program, hospital (age 02.5) and especially the special education center
(age 2 to 5). Other rehabilitative services showed a lack of participation. Finally, the use
of critical discourse analysis discerned that environmental and economic developments in
Petchaburi have largely left these families behind with few options for obtaining land or
resources and with social participation of the child in society s a serious lack of hope or
forethought.
Critical Discourse analysis (CDA)
The study identified from 1,647 comments by participants in the sample data 8
factors and 8 sub factors of adaptation and 7 factors and 1 sub factor in resource use for
rehabilitation of children with Down syndrome aged 05 in Petchaburi, Thailand.
Discourse items related to the following analytical framework that emerged from the
generalizations of the field notes data. Sub points were added according to the discourse
in the focus group. The total items for each factor for each item is found in Table 1
below.
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Table 1 Raw Scores for Metacategories of Discourse
analysis

adaptation of families

resource usage

framework

27. future developmental ideas

65

26. external threats to family

0

25. environmental resources

77

24. education 24.1 structure

36

23. social insurance

21. provider needs

127

22. hospital services

18. sexual life adaptation of parents

126

17. Independent Living

292

16 child development 16.1. home 16.2.

83

education
15 health factors

14 cultural factors (14.1 stigma 14.2

social acceptance 14.3 cultural practices

161

observed)
13 economic factors

12 psychological and religious factors

11

12.1 reality of a DS child birth 12.2

naming conventions 12.3 beliefs
01 Group Process

00 Research
6

1

55

14

1

59

This demonstrates that families of children with Down syndrome ages 0 - 5 years
in Petchaburi Province focused particularly on cultural, psycho-religious, child
development and health adaptations while the discussion of resource usage by these
families tended to talk most about hospital services, the resources for the child‘s future
and education. To promote self-criticism, the field notes also had insights into the
research process and the group process. The literature on CDA (Rear, n.a.; Parker, 1992)
is very useful for this kind of study.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1.1 Key findings
Regarding family resilience and adaptation was mediated in the participating
family systems to meet the needs of their toddler with Down syndrome. They overcome
stigma and issues of care conflicts primarily by creating distance from ancestral homes
and avoiding discrimination. There are common adjustments based on acceptance of a
new born with Down syndrome, holding down jobs and relationships and pursuing
special education. However, the cultural expression of inclusion and forms of adjustment
depend very much on the kinship network of the mothers in this study. The families
foresee obstacles and lack of choice in educational and only during the focus group did
they discover the concept of independent living for their child.

574

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560
และการสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

A great resource for child development in this study is the fathers, who are willing
to play with their child as in some studies. (Childress, 2011) However, social pressure
from neighbors may pull parents off for drinking or talks of a social nature that exclude
the child. Finally, sexual abuse children with Down syndrome is deemed by parents a
high-level threat to girls and a medium – level threat to boys. This threat comes from kin
(supporters) and for others the threat comes from neighbors. Mother‟s response is to
severely limit child independence, self-initiative and development. The children respond
often

with

non-cooperation.

Information from the PWD cards of the children was recorded. The cards data
includes the citizen number and PWD registration number of the child and of the
designated caregiver. Mothers are the designated caregivers, while fathers tend to be
family income earners, with the notable exception of Kiss‘ father who did not participate
in the study and is not a designated caregiver, who nonetheless provided the bulk of
daytime care during the first 4 years. What are we seeing in terms of parenting styles,
resilience, gaps and untapped resources?
3.1.2 Parenting style
Parents exhibited two of the types of parenting styles: permissive, authoritarian,
and authoritative parenting. Permissive parenting style was observed including an
indulgent dimension, like stating extreme punishments to the child and does not actually
do them. Authoritarian parents also displayed physical coercion, verbal hostility, and
non-reasoning/punitive styles. For example, the parent might yell or shout when the child
misbehaves (verbal hostility). Authoritative parenting (through connection, regulation,
and autonomy where they explain the consequences of behavior to child and offer the
obstinate child a choice) was not observed, but was talked about by two participants.
Monitoring by parents maintains visual contact with the child who plays
independently. Of the 8 parents, a father was observed playing with toys with a child
because the space in their small living room inhibited child movement while entertaining
guests. In another case, an older sibling was observed in parental roles with a younger
brother with Down syndrome, with mother‘s supervision and giving directions to the
older sister, rather than directly to the child. This pattern is common in Thai families
(Issaranurak & Suthisukon, 2007).
Parental closeness was observed as keeping a wide physical distance from each
other, modelling gender distinction) and lower / higher eye / head level from the floor
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depending on age and seniority. None of the families lived with or near their parents so
this interaction was only observed in a home where a mother‟s brother visited.
Family resource usage behaviors were also considered.

Rural participants

primarily used motorcycles to carry their children to rehabilitative resources located 10 30 kilometers away. The satellite centers for the special education centers effectively
reduced the travel distance to 3 to 5 kilometers for some of families in the 8 zones
covering all of Petchaburi. Most of this travel is done exposed to hot sun, dust, wind and
rain along the way. It is not an easy life. Only two of the five families could afford a car
of their own, based on businesses or middle-income salaries. These are the only early
childhood intervention options for their children
The significance given by parents to the range of various services changed over
time. From birth to two years, the field notes had a distribution of services as follows: 1.
hospital(s). Although standard treatment used both local health centers, district
(secondary) and provincial (tertiary) hospitals, particular emergencies and surgery were
handled by hospitals as far as Rachaburi, Bangkok and Hua Hin. Study participants
reported weekly visits to the hospital during those two years. 2. Social services.
Interestingly, all of the families have registered their child with disability at the
Petchaburi Provincial Office of the Ministry of Social Development and Human Security.
They receive disability benefits of 800 baht per month and reimbursement for part of the
health costs. However other benefits such as grants or loans were not accessed and the
burden of time, travel and loss of income was very difficult for the families with lower
socioeconomic status living apart from family.
After about 2 years, however, the child‘s family‘s relationship to the hospital
subsides dramatically and in its place is the Petchaburi special education center. The
center also operates 8 extension centers staffed by two teachers who travelled from the
special education center in Petchaburi. One center was closed temporarily by the story of
a ghost. It was noted that social services became a relatively passive relationship. One
family reports that their child is ready to transition to an inclusive education environment
but only one school administrator will consider the child‘s admission.
None of the participants have previously experienced other professionals in the
area of disability working with them on either adaptation or resource identification and
assessment. They tend to rely mainly on peers (fellow parents of children with Down
syndrome) to consider options.
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4. CONCLUSIONS
The study found that cultural adaptation is occurring among the participating
family systems to meet the needs of their infant with Down syndrome, but there are
significant gaps in resource usage in Petchaburi.
Families overcome stigma and issues of care conflicts primarily by creating
distance from ancestral homes and avoiding discrimination and abuse. There are
common adjustments based on acceptance into the home of a new born with Down
syndrome and holding down jobs and relationships. However, the cultural expression of
inclusion and forms of adjustment depend very much on the kinship network of the
mothers in this study. The families foresee obstacles and lack of choice in education and
only during the focus group did they discover the concept of independent living for their
child.
Siblings in this study appear to be accepting and loving of their older/younger
sibling with Down syndrome as play partners. Parental expectations for siblings is not
reciprocal as expected (Issaranurak & Suthisukon, 2007; Jitbrapan, 2014) and mothers
have many punitive behaviors that restrict child autonomy primarily by telling the child to
do something (keep away, come back, let‘s go) and in providing praise for compliance
primarily by telling the child to do something (keep away, come back, let‘s go) and in
providing praise for compliance.
Rehabilitative resource use by these families focused on temples/monks and
hospitals in infancy, which then transfers its focus to the special education center at age 23. This is accompanied with greater awareness of other families with similar challenges
and greater experience of love and normalcy in the relationship to the child. This
however also comes with increased awareness over the ways the child is not keeping up
developmentally with other children, causing stress and possibly depression. Disability
insurance registration had already been completed for all participants prior to this study
through close cooperation and referral between the hospital child development unit and
the special education center.

The recommendations deriving from this study are as follows.
The parents of children with Down syndrome in the 3-5 years age group call for
development of a reading program for their children. One impediment in the way of the
child in developing reading skills is the child‘s visual impairment. The focus of one or
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both eyes is not clearly centered. Further innovations should be introduced such as
glasses or readers specially designed to facilitate textual recognition, vision focus and
cognition for a child‘s visual impairment. Graded reading materials with child-centered
graphics in the mother tongue/s of the child should be encouraged, which may require
digital editions with global translators replacing English text with a choice of local
languages, not just Thai. The reason that Thai is not made as a formal recommendation is
because the outcome of learning of a child in Petchaburi seems to be dependent on the
kinship rules and sense of inclusion in local cultures.
Development of rudimentary outdoor play spaces has already occurred naturally
for three of the families, one at an advanced level (on the grounds of the company that
employs them) and is inadequate for two families. More adequate outdoor play spaces
for low income families should be developed, including possibly one at a company and
one through cooperation in a fishing village, for example, by possibly converting an old
boat or floating platform into a seaside playground with lots of see through spaces. The
play spaces should be configured not merely for physical development of children, but to
promote cooperative and role play and communication. A parent support group working
with the Provincial offices of the SDHS Ministry might facilitate this.
Reduction of stigma in medical service delivery is recommended. Two examples
of stigma were found. First, the district hospital asked the mother not to speak her
language to the child, but to focus on Thai language only “to not confuse the child.” A
policy of multiculturalism and interpreting staff is encouraged with respect to child
development to enhance family adaptation, remove impediments to services for children
developing communication / language in a minority language. A second example was a
departmental nurse head who felt that the frequent medical use for a child with Down
syndrome should have been prevented by better screening and mandatory abortion. The
knowledge of the nurse in question (reported by the parent) about Down syndrome in
infants was good, as per previous studies (Kor-anantakul, Awapark, Suwanrath,
Suntharasaj, & Hanprasertpong, 2013), but the attitude was not informed by the
experience of parents of children with Down syndrome at age 5 who thoroughly enjoy
their relationship with their child OR with the fact of increased longevity, great progress
in promoting independent living and the opportunity for customized employment for
persons with developmental disabilities in Thailand.
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Medical services in counseling and speech therapy are greatly needed by the
parents of this study. However, the educational approach to genetic and crisis counseling
in hospitals needs space for multifaceted emotional listening and support groups. Speech
therapy lacks sufficient staff hours. Monitoring of needs might improve speech therapy
programming and assist in expansion of staff hours in Petchaburi district-level
(secondary) hospitals
Social insurance benefits for persons with disabilities have expanded in Thailand;
however, the parents of children with Down syndrome in Petchaburi have not become
aware of some interesting supports for creating development spaces and for partial state
support for parent disability-related support groups in Petchaburi is still largely untapped.
Educational programs in Petchaburi offer no truly inclusive learning environment.
A Family systems approach has shown that the educational path for children with Down
syndrome has great potential for independent living and future employment through selfemployment and kinship networks. These potentials need to be enhanced through a
careful study of the parent‘s experience of independence and employment, asking what
aspects of this their child might be able to do ‗like mom and dad.‘ It appears that many
parents view the option of study at Ratchanukul School with doubts over the treatment of
the child and possibly the perceived benefit to the child and family.
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ABSTRACT

Recently, sports for people with disabilities (disabled sports) have attracted
increasing interest and sports equipment for people with disabilities such as
wheelchairs has made marked progress. Highly functional equipment has been
developed owing to advances in diversified materials and processing technologies.
Sports equipment needs to meet various requirements such as safety, durability, and
operability. The environment surrounding disabled sports has improved through largescale international competitions. As we approach the 2020 Tokyo Paralympics,
improvements in sports equipment from that used at the 2016 Rio Paralympics are
expected. The technologies applied to equipment for disabled sports have been
improved to satisfy various technical requirements and are expected to also be
effectively used in an aging society. However advanced the technology used in
supporting human welfare may become, humans wish to be treated by humans rather
than machines. However, it is also desirable for machines to be used as tools that
support care receivers and givers. I believe that mechanization that leads to the
treatment of humans as objects is wrong. Technology should be used to make people
happy. The ultimate goal of technology as well as background features including the
economy, religion, and culture should be all examined before using technology. After
all, technology is designed by humans, developed by humans, and used by humans.
Our society is formed by humans and by their technology. The mission of engineers in
society is to raise our current culture and civilization to a higher level using technology
and to pass the technology onto the next generation. In this article, we discuss
innovations in sports equipment, focusing on the materials used in wheelchairs for
disabled sports and prosthetic legs for running.
Keywords: Innovations in materials technology, Spots wheelchairs, Prosthetic legs for
running, Coexistence of humans and machines
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1. INTRODUCTION
Recently, sports for people with disabilities (disabled sports) have attracted
increasing interest and sports equipment for people with disabilities such as
wheelchairs has made marked progress.

Highly functional equipment has been

developed owing to advances in diversified materials and processing technologies.
Sports equipment needs to meet various requirements such as safety, durability, and
operability.
The environment surrounding disabled sports has improved through large-scale
international competitions. As we approach the 2020 Tokyo Paralympics,
improvements in sports equipment from that used at the 2016 Rio Paralympics are
expected.
The technologies applied to equipment for disabled sports have been improved
to satisfy various technical requirements and are expected to also be effectively used in
an aging society.
In this article, we discuss innovations in sports equipment, focusing on the
materials used in wheelchairs for disabled sports and prosthetic legs for running.

2. SPORTS WHEELCHAIRS
The history of wheelchairs in sports originated from the Paralympic Games.
The first use of a wheelchair was by an archer who participated in the Stoke
Mandeville Games held at the 1948 London Olympics.
In line with the spread of wheelchair sports, the performance of athletes has
improved. As competitive wheelchair sports have attracted more interest than the use
of wheelchairs in rehabilitation and treatment, wheelchairs with functions specialized
for each sport have been developed.
2.1 Racing wheelchairs
Racing wheelchairs have been improved by various approaches, enabling users
to run faster while complying with the rules of racing. As a result, three-wheeled
chairs that are highly stable during forward motion have become the mainstream. The
front wheel of the chairs is located considerably forward, and the rear wheels, with a
large tilt angle, are attached to the chair at a point near the ground, realizing stable
running and easy operation.
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Frames are made of light, rigid materials, such as aluminum and titanium alloys, and
also carbon fibers with high shock-absorbing ability. For the rear wheels, light and
rigid disc wheels with small energy loss, such as those used in bicycles, are used
despite their high air resistance in the case of crosswinds. In the fabrication of racing
wheelchairs, some accommodation is required in accordance with the user‟s status of
disability, physical size, and muscle strength (Fig. 1: racing wheelchair).

Figure 1. Racing wheelchair

2.2 Basketball wheelchairs
There are large differences between wheelchairs for general purposes and those
for basketball. The features of basketball wheelchairs are (1) a bumper attached to the
front of the chair to protect the user‟s legs in the case of collision, (2) a rear caster to
prevent toppling, and (3) wheels whose lower side is tilted outward, rather than
perpendicular to the ground.

These features enable the smooth rotation of the

wheelchairs.
The material used for the frames has become lighter over time and has changed
from iron to stainless steel and aluminum. In addition to aluminum alloys with high
strength and toughness, chrome molybdenum steel, carbon fibers, titanium, and
magnesium are also used.
For the spokes of wheels, elastic nylon wires are used because they are damaged less
than metals in collisions and can be easily replaced when damaged.
Basketball wheelchairs have been improved by improving their operability and
installing a system for preventing toppling. In addition, their weight has been reduced
and their turning performance and mobility improved, enabling players to move with
greater speed (Fig. 2: basketball wheelchair).
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Figure 2. Basketball wheelchair

2.3

Figure 3. Tennis wheelchair

Tennis wheelchairs
The tilt angle of the wheels of tennis wheelchairs is larger than that of

basketball wheelchairs because tennis wheelchairs do not need to pass through narrow
spaces and rotation with a small radius is prioritized. The moment during rotation is
decreased by allowing players to bend their knees. Tennis wheelchairs are designed so
that the racket does not come into contact with the chair when the player hits a low
ball. Moreover, casters are attached to the front and rear of the chair to prevent
toppling. The current standard is a five-wheeled chair (Fig. 3: tennis wheelchair).

3.

DEVELOPMENT OF PROSTHETIC LEGS FOR RUNNING

When running in the wind, we sweat, breathe laboriously, and find it difficult
to raise our legs. However, we may sense that our body feels alive. We may even feel
that each body cell is stimulated. Running is not just exercise but provides something
else of value. Running in itself is pleasant for some people. However, there are
people who are unable or find it difficult to run, such as those who wear prosthetic
legs.
In Japan, approximately 60,000 people use prosthetic legs after having lost
their legs because of injury or disease, and they live their lives without major
problems. Although progress is made every year in the design of prosthetic legs, they
are merely tools and not living parts.
Amputees who wear prosthetic legs in place of their own legs experience more
difficulty in moving their body than healthy people realize. Therefore, people with
prosthetic legs cannot easily start running. For many years, people with prosthetic legs
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would not try to run. Although some of them with high physical ability might have
tried running, many thought that they could not run, they would never run, they would
live their lives without running, or they could manage to run a little but might be
injured or topple.

Alternatively, their prosthetic legs might break as a result of

running, meaning that they were unable to go to school or work, and they did not want
to damage their expensive prosthetic device. Thus, people with prosthetic legs did not
try to run. The staff of hospitals and rehabilitation centers also did not recommend
running. The concepts of running and prosthetic legs were mutually exclusive.
At the 2012 London Olympics and Paralympics, athletes with prosthetic legs
attracted great interest. In 2014, a male long-jumper with a below-the-knee prosthesis
achieved a world record distance longer than that of the silver medalist at the London
Olympics. Consequently, the advantages of prosthetic legs have been continuously
discussed.
The shape of prosthetic legs used in daily life and those used in running are
very different apart from the shape of the socket. Prosthetic legs for running basically
consist of a socket for storing the amputation stump, a plate spring for a foot, and a
knee joint that can bend and connect the socket and the spring (Fig. 4: prosthetic legs
for daily life and running fabricated using commercially available products).
The shape of prosthetic legs is designed so that they can withstand a load eight
times larger than the user‟s weight instantaneously applied to the prosthetic leg during
running. Various materials, such as carbon, Kevlar, reinforced fiber plastic including
glass fiber, and aluminum and titanium alloys, are used in accordance with the
physical properties required for each part of the prosthetic leg.
The plate spring for the foot is specific to the prosthetic leg for running and is
made of carbon fiber reinforced resin. A propulsive force is supplied by the repulsive
force of the plate spring. Spikes are used to increase the grip of the plate spring.
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socket

knee joint
spring

Figure 4. Prosthetic legs for daily life and running fabricated using
commercially available products
The socket used to hold the amputation stump is a key interface at which an
artificial object and the human body directly come into contact. Particularly for sports,
the socket needs to meet various requirements; for example, (1) the socket should be
light, strong, and durable, (2) the socket can distribute a large impact at the time of
standing up and does not limit the movable range, and (3) the socket grips the stump
even when its shape changes within the socket and sweat is generated during running.
Sockets are important parts that support the entire weight of the user. They are
made of acrylic resin or carbon fibers to increase their strength. Sockets are cast using
plaster in accordance with the shape of the user‟s amputation stump by setting
cylindrically woven carbon cloths or cloths- or tape-shaped fibers, and introducing a
matrix resin into a depressurized bag. Thus, the strength of the material is a major
issue for sockets. The shape of sockets should be accurately adjusted to users for not
only their standing posture but also for when they are running. High skill and trust
from users are required for prosthetists.

3.1 Can athletes with prosthetic legs win against healthy athletes?
Because lower-extremity prostheses are lighter than human legs, Paralympic
100 m sprinters are expected to achieve faster times than able-bodied Olympic
sprinters in the future.

Researchers familiar with prosthetic legs at the National
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Institute of Advanced Industrial Science and Technology estimated that faster times
than able-bodied sprinters may be achieved in the men‟s 100 and 400 m sprints by
2028 and 2020, respectively.
Around 1980, athletes with prosthetic legs started participating in races and the
100 m sprint record was about 13–14 s. The record time has improved yearly with the
advances in the materials and shapes of prosthetic legs. A Brazilian athlete achieved
10‟57” in 2013, which is only 0‟99” slower than the world record of 9‟58” by Usain
Bolt from Jamaica.

3.2 Carbon fiber technology
Carbon fibers are light and strong and weigh approximately a quarter of iron
while exhibiting 10 times higher strength.

Three major Japanese manufacturers,

including Toray Industries, Inc., account for approximately 65% of the world market.
Japan has been actively developing prosthetic legs for racing in the Paralympics to
show its manufacturing prowess to the world.

Mizuno Corporation and Imasen

Engineering Corporation have been jointly developing a prosthetic leg for international
use at a total cost of 40 million yen. In cooperation with Atsushi Yamamoto, who won
the silver medal in the men‟s long jump at the 2008 Beijing Paralympics, this
prosthetic leg has been repeatedly tested and improved. The prosthetic leg (the main
body with a plate spring) is expected to be sold for approximately 250,000 yen.
It is hoped that people with prosthetic legs feel that they can run and realize their
dreams (Fig.5: systematic cooperation and interactive movement between human
muscle and spring).

Figure 5. Systematic cooperation and interactive movement between
human muscle and spring

590

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560
และการสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

3.3 Carbon athletes
A book entitled “Carbon Athletes –A Dream with Beautiful Prosthetic Legs-”
was published by Hakusuisha Publishing Co., Ltd. This was written by a designer,
Shunji Yamanaka, who attempted to design prosthetic legs for sports over a three year
period.
The play of athletes actively moving around a court despite their disabilities,
tackling by wheelchair athletes, and the mysterious dynamic movement of athletes
with prosthetic legs have captured the imagination of audiences. Yamanaka is one
such person fascinated by the aesthetics of prosthetic legs.
When he watched Oscar Pistorius (South Africa), who won three gold medals
at the Beijing Paralympics and participated in a track race at the London Olympics,
running in a video, Yamanaka saw for himself the ultimate functionality and aesthetics
of prosthetic legs and said the following:
“As a product designer, I have designed various daily commodities while
considering the relationship between humans and products. For me, the relationship
between Oscar‟s physical body and his prosthetic legs, which allowed him to reach a
very high speed immediately before the finish, embodies the ideal relationship between
humans and artificial objects. (…) This is the ultimate functionality and aesthetic
created by humans. I was mesmerized by the video.”
Triggered by his excitement at that time, Yamanaka began to conduct research
on prosthetic legs for sports while engaged in commercial design and serving as a
professor at Keio University.
Prosthetic legs for running primarily consist of a socket for covering the
amputation stump, a carbon plate spring for kicking the ground, and, for above-theknee amputees, a knee joint that plays the role of the human knee (see Fig. 4).
When Yamanaka looked at an actual prosthetic leg as a research target by
standing near an athlete equipped with a prosthetic leg, he felt the same dynamism
from the entire figure as he had encountered in the video but found that details such as
the screws and connected surfaces were exposed and that there were only a few
elements that looked attractive.
As in the well-known saying “God is in the details”, he thought that a more
aesthetic design was required for the details of prosthetic legs. He attempted to design
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an aesthetically pleasing appearance for prosthetic legs.

However, many

manufacturers of prosthetic legs and prosthetists responded negatively to his idea.
In Japan, there are approximately 60,000 lower-extremity amputees, among
whom a few thousand live a normal daily life with prosthetic legs and fewer than 100
are able to enjoy running. Because prosthetic legs cannot be mass-produced, design is
considered to be a luxury and of little practical use.

The above response of

manufacturers may therefore have been understandable.
Nevertheless, Yamanaka truly believes in the power of design and fabricates
prosthetic legs with an aesthetically pleasing appearance to help people understand the
future possibilities for individuals with attractively designed prostheses.

Various

elements such as motivation, skill, and tools, in addition to muscle strength, are
required for amputees to become able to run.
Yamanaka considers that prosthetic legs are a very artificial skeleton and must be a
complete skeleton because there are no muscles outside the prosthetic legs. His sketches
based on this concept convey a dynamism exhibited by recognizing the skeleton, and we
can understand the process from the idea to the completion of the prosthetic legs by
looking at his sketches (Fig. 6: aesthetically developed prosthetic leg)

Figure 6. Aesthetically developed prosthetic leg

In an additional comment, Yamanaka said:
“Excellent design makes people happy, even if only slightly happier, in all
contexts. This may not have a major impact but it will always have some impact.
Aesthetically pleasing prosthetic legs will also make amputees happier. This may
encourage people to make greater use of their prosthetic legs, leading to new
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opportunities in their lives. It is important to develop beautiful prosthetic legs that will
be admired by surrounding people.”

4. COEXISTENCE OF HUMANS AND MACHINES
However advanced the technology used in supporting human welfare may
become, humans wish to be treated by humans rather than machines. However, it is
also desirable for machines to be used as tools that support care receivers and givers. I
believe that

mechanization that leads to the treatment of humans as objects is wrong.

Technology should accommodate itself to humans, rather than humans to
technology. Humans have both strong and weak points. Supporting these weak points
using machines is one of the key tasks of welfare. Welfare services should be based
on a humanistic rather than mechanistic viewpoint. Many people, particularly the
elderly, have difficulties in daily life. Supporting such difficulties is a natural human
response. It is desirable that welfare services are provided in harmony with human
values and lifestyle.

Such a society cannot be realized with only technology and

engineers. Technology should be used to make people happy. The ultimate goal of
technology as well as background features including the economy, religion, and
culture should be all examined before using technology.
After all, technology is designed by humans, developed by humans, and used
by humans. Our society is formed by humans and by their technology. The mission of
engineers in society is to raise our current culture and civilization to a higher level
using technology and to pass the technology onto the next generation.

5. CONCLUSIONS
All sports equipment is required to meet various technical requirements, such
as safety and strength, and in the case of outdoor sports, durability to exposure to wind,
rain, and contaminants. The technology of lightweight wheelchairs with high mobility
developed for a British wheelchair basketball team that participated in the London
Paralympics has been applied to general-purpose wheelchairs. This indicates that the
technology applied to sports equipment is also beneficial for non-athlete wheelchair
users. Aluminum-based materials used to reduce the weight of basketball wheelchairs
have been applied to general-purpose wheelchairs.
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Thus, the technology applied to sports equipment that addresses various
technical issues can contribute to improving the competitiveness of athletes.

In

addition, such developments are expected to expand the possibility of participation in
sports for people with disabilities and also to be effectively used in changing
consciousness and assisting sensory perception among the elderly.

Supportive

machines should be easy to use, not only for people with disabilities but also for ablebodied people.

We should adjust technology to the environment rather than the

environment to the technology.
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ABSTRACT

The purpose of this pilot study was to evaluate the effect of ankle-foot orthosis
(AFOs) on the balance control during walking in stroke patients. Butterfly parameters
(Anterior/posterior variability, Lateral variability and Lateral symmetry) were used to
compare the balance control between wearing AFOs and non-wearing AFOs (control).
Three stroke patients who were diagnosed with hemiplegia were randomly selected.
The sequence of walking between AFOs and control was random. The participants
were asked to walk independently with their prefer speed via the Zebris FDM
measuring system (Zebris Medical GmbH, Germany). There were significant different
in butterfly parameters between AFOs and control (p<0.05). AFOs had effects on the
balance and walking, however, the higher number of participant is require to fulfill the
experiment.

Keywords: Assistive Technology, Physical Therapy, Gait, Motor Control, Balance
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1. INTRODUCTION
Stroke is a central nervous system disease, which often left with disabling
motor impairments and gait dysfunction and lead to reduced function and quality of
life.1-2 Gait dysfunction is estimated to affect up to 80% of the stroke patients with
some characteristic presentation, such as, prolonged swing time, decreased stance time
on the affected limb and asymmetric posture.3 These often exhibit an abnormal gait
patterns. Many conventional treatments have been used to correct these issues.
Gait training is provided by a physical therapist using hands-on activities to
facilitate normal movement patterns. One crucial risk in stroke patient is “risk of fall”,
which is very high among stroke patients. The falling is used to report as a major
complication in stroke rehabilitation. Assistive devices in rehabilitation career are
developing. Ankle-foot orthoses (AFOs) are often prescribed to stroke patients to
deliver ankle stability during stance and adequate toe clearance during swing, and to
promote heel strike.4The decrease of maximal excursion toward the affected side in
stroke patients have been proved and report as a result of wearing an AFOs, which is
reflected the better balance control during walking.5However, the parameter for
postural control during walking has been developed and applied to clinical practice.
Butter diagram or butterfly parameters, which is presented the repeated movement of
the center of pressure (CoP) during walking on a walkway, capturing in a single frame
many gait characteristics essential for efficient walking. Butterfly diagram are easier to
use compared the progression of gait rehabilitation, especially in neurological
rehabilitation settings. In present study, we focused on a unique outcome statistic of
the “butterfly” diagram. We hypothesized that AFOs effected the butterfly gait
variability parameters in stroke patients.

2. METHODS
2.1 Participant
This pilot study was an observational cross-sectional study comprising 3 stroke
patients, aged 61.2 (S.D. = 5.63). Inclusion criteria included: (1) diagnosed as
hemiplegia; (2) independent walking with or without assistive gait; (3) equivalent to
the ability to walk at least 20 m without resting. Exclusion criteria included: (1)
orthopedic disorders that could negatively affect mobility; (2) cognitive decline
effected walking; (3) do not want to participate.
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2.2 Gait assessment
Gait parameters were obtained using the Zebris FDM measuring system (Zebris
Medical GmbH, Germany) fitted with an electronic mat. The walkway contact surface
measures 1580 x 605 x 21 mm (L x W x H). The stroke patients were asked to walk as
prefer speed. When the patients stands/walks on the walkway, the force exerted by
their feet (the so-called reactive-normal force in directions x, y and z) is recorded by
the sensors at a sampling rate of 120 Hz. Due to the high density of the sensors, 1440 x
560 mm (L x W).
2.2.1 The butterfly parameters (diagram)
The machine devoted software generates a graphic pattern termed the
„butterfly‟, which represents a continuous trace of the CoP trajectory during walking.
The following set of parameters is automatically derived from the butterfly:
1) Anterior/posterior variability (mm): defined as the standard deviation of the
intersection point in the anterior/posterior direction.
2) Lateral variability (mm): defined as the standard deviation of the intersection
point in the lateral direction. Similarly as the ant/post variability parameter.
3) Lateral symmetry (mm): left/right shift of the intersection point.
Statistical Analysis
T-test was used for comparing the difference between AFOs and control in
each parameter.

Figure 1 Presented the flow of method used in this study
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3. RESULTS AND DISCUSSION
The study used the butterfly parameters to present the patient‟s balance ability.
The randomized for sequence of wearing and non-wearing was performed. Butterfly
parameters were effected by the AFOs warring when compared to the control (Table
1). We found that lateral symmetry was increased when wearing AFOs, but the lateral
variability was decreased (p<0.05) (Fig 2). Moreover, the gait line length (sound side)
and single support line (effected side) were increased when applied the AFOs (p<0.05)
(Fig 3).

Table 1Presented the Butterfly parameters compared between AFO and control.
Butterfly Parameters
Gait line length, sound side (mm)
Gait line length, effected side (mm)
Single support line, sound side (mm)
Single support line, effected side (mm)
Ant/post position (mm)
Lateral symmetry (mm)
Ant/post variability
Lateral variability

Average
Control
AFO
180.20
245.20
185.00
253.60
36.20
46.00
1.60
11.60
102.40
128.60
41.20
30.00
7.00
17.20
4.60
41.00

SD
Control
AFO
31.28
44.18
46.22
85.00
26.94
38.29
3.58
8.56
2.30
16.04
9.78
11.18
6.75
12.36
2.79
20.58

Figure 2 Butterfly parameters were significant different between control and AFOs in
Lateral symmetry and Lateral variability (p<0.05)
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Figure 3Gait line length (sound side) and single support line (effected side) were
significant different between control and AFOs (p<0.05)

Stroke patients show a very large postural disturbance during walking. Since
balance is the ability to control and maintain the balance of human (both static and
dynamic). The key elements to control are involved in several factors, such as, the
integration among sensorimotor feedback and feed forward.6, 7
Our pilot study shown that the applying of assistive device (AFOs) had effected
the postural control of human body, presented via the butterfly parameters. This might
come from the sensorimotor feedback7, 8 of the AFOs via the somatosensory system
and also the anticipatory reaction of patients.9 However, the limitation to this study is
the number of sample, which is a pilot study. The increase of number might show
some significant in other parameters, which is crucial for further design AFOs for
stroke patients in the future.

4. CONCLUSION AND LIMITATION
This pilot study was presented the possibility to use the “butterfly parameter”
as a marker for indicating the progress of stroke patient walking. We found that the
AFO improve the walking performance as similarly to several studies. The limitation
for this study was the number of subject. The significant different in this pilot study
might not sensitive enough for represent the whole population of stroke patient.
However, the purpose of this pilot study was to preview that “butterfly parameter” is
represent the progress of walking in stroke patient. Therefore, the increasing of number
of subject is crucial for further study.
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ABSTRACT
Reduplication is a productive morphological phenomenon in the world‟s
languages having both derivational and inflectional functions. The purpose of this
paper is to compare and contrast the function of reduplication in sign languages as well
as between a sign language and a spoken language. A qualitative research was
conducted by studying literature on reduplication in Thai Sign Language (TSL),
American Sign Language (ASL) and German Sign Language (DGS). Data were drawn
from word lists that appear in Thai Sign Language Book compiled by National
Association of the Deaf in Thailand and Deaf TV, a TV channel for deaf people. Three
programs were observed: news, interview and cooking show. The results show that
reduplication serves two functions in TSL: derivational and inflectional. It is
derivational if it creates a new word, for example changing a verb into a noun. It is
inflectional if it adds grammatical information to the verb or noun such as number and
aspect. Then the functions of these three sign languages were compared. The results
show that reduplication in TSL has similar functions as that in ASL and DGS. It is
used for derivation and inflection such as plural marking, distributive marking,
temporal aspects and reciprocity. When compared to spoken Thai, TSL reduplication
also has similar functions. However, it was found that certain functions only exist in
spoken Thai reduplication such as degree intensification which is marked via facial
expressions combined with the size of gesture in Thai Sign Language. This research
suggests that there is morphological similarity between spoken and sign languages and
reduplication is a universal phenomenon in human languages.
Keywords: Reduplication, Thai Sign Language, Morphology
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1. INTRODUCTION
Reduplication is a morphological process used across languages both spoken
and signed. The purpose of this study is to analyze the functions of reduplication in
Thai Sign Language (TSL) and compare them to those in spoken Thai and other sign
languages. Sign languages are natural languages that contain all linguistic components
as in spoken languages. Signs made by the deaf are mainly based on their visual
perception. Meanwhile, a spoken language in one country does not need to share the
same features as the sign language used in that country. Sign languages have grammar
and rules independent of the associated spoken language. For example, in spoken Thai,
word order is SVO while in Thai Sign Language, the basic word order is OSV.
There have been studies on the functions of reduplication in both spoken and
sign languages (Hurch, 2005). However, there has never been a study on the role of
reduplication in TSL. Therefore, it will be useful to see whether it serves similar
functions as reduplication in other sign languages.
Reduplication is manifested in two ways: total and partial reduplication. Total
reduplication takes the whole form and reduplicates it, for example tao „human‟ >
taotao „pupil of the eye‟ in Ilocano. On the other hand, partial reduplication only takes
a part of the base form to reduplicate such as gogs „dog‟ > gogogs „dogs‟ in Papago
(Zepeda, 1983). The plural is formed by reduplicating the CV template of the base as a
prefix.
In this paper, I will talk about the background of TSL and its morphological
components in Section 2. Section 3 discusses the role of reduplication in spoken
languages. Section 4 talks about the role of reduplication in American and German
sign languages. Section 5 presents the role of reduplication in TSL. Section 6
concludes the paper.
2. BACKGROUND OF TSL
Thai Sign Language or TSL was recognized as the national language of deaf
people in Thailand in August 1999. According to Reilly and Suvannus (1999), there
are around 56,000 deaf people in Thailand. TSL is used by 20% of the whole
community. Signs are made from three sources: home-made signs, official signs and
borrowed signs. Signs may differ from one region to another. TSL is related to
American Sign Language (ASL) and it was claimed that both belong to the same
family (Woodward, 1996) due to language contact between ASL and at least two
traditional sign languages used in Thailand: Old Bangkok Sign Language and Old
Chiang Mai Sign Language. The original sign languages were developed in towns and
urban areas where deaf people socialized. However, they are no longer used for daily
conversation.
According to Danthanavanich (2008), the basic sentence pattern of TSL is
OSV. The object is placed at the beginning followed by the subject. The sentence
usually ends with a verb. In many cases, the subject is omitted or incorporated into the
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main verb. Sign language is based on visual perception and therefore, many signs are
iconic. Danthanavanich also discovers that TSL also use other components in
combination with hand signs for example pointing, signing space, facial expressions,
nodding, palm orientation, body movement and speed to show grammatical
information. For example, pointing direction is used to distinguish person marking.
Namely, pointing towards oneself refers to first person or addresser. Pointing directly
to the front of oneself refers to second person or addressee. Pointing to the side of
oneself refers to third person or non-participant. The examples of signing direction for
each reference are shown in Figure 1. Pron 1 refers to the signer. Pron 2 refers to the
addressee and Pron 3 refers to the third person.

Figure 1: Pronouns in TSL (Source: Danthanavanich (2008) page 145)
Many of the verbs in TSL use movement and space to show grammatical
information such as agreement with the subject, object and aspect. Facial expressions
are used to show manner.
In this section, I discuss the background of Thai Sign Language and some basic
information. Next, I present the role of reduplication in spoken languages.

3. THE ROLE OF REDUPLICATION IN SPOKEN THAI
Reduplication can carry a number of meanings in spoken languages. It can be
used in derivational and inflectional morphology. For derivation, it is used to form new
words or to change word category. For example, reduplication of a noun changes its
meaning in some languages as shown below:
(1)

dayang „lady‟
wil
„wheel‟
sapi „cow‟

dayangdayang
wilwil
sapisapi

„princess‟
(Tausug)
„bicycle‟
(Tok Pisin)
„cowrie shell‟ (Mapun)
(Rubino, 2005: 19)

In some languages, reduplication can alter word class, e.g. Kayardild (PamaNyungan) kandu „blood‟ > kandukandu „red‟ or Tigak (Austronesian) giak „send‟ >
giakgiak „messenger‟. Full reduplication of temporal nouns is used in several
languages to derive temporal adverbials, e.g. Indonesian pagi „morning‟ > pagipagi
„early in the morning‟.
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For inflection, reduplication with verbs and adjectives may be used to denote a
number of things such as plurality, distribution, collectivity, tense, aspect (repeated
occurrence; completion; inchoativity), attenuation, intensity, transitivity,
conditionality, reciprocity, etc. With nouns, reduplicative morphemes denote concepts
such as number, distributivity, indefiniteness, reciprocity, size (diminutive or
augmentative) and associative qualities. Examples below show reduplication that
carries indefiniteness meaning.
(2)

hisiyu „who‟
hisiyu-siyu
mmooy „which‟ mmooy-mmooy

„anybody‟
„whichever‟

(Tausug)
(Mapun)
(Rubino, 2005: 21)

In spoken Thai, both derivational and inflectional functions are found in Thai
reduplication. For derivation, it is used to change word class from (1) noun to verb (2)
noun to adverb (3) adjective to adverb and (4) verb to adverb. In the last case, the
changed form has a negative connotation added to it. For inflection, it is used to add
grammatical features such as habituality, iterativity, intensification, plurality,
distributivity and indefiniteness. Examples of each occurrence are shown below.
Derivation
(3) Noun  Verb (with high tone on the first word)
mææw (N)
„cat‟
m w-m w (V)
„having cat-like
features‟
(4) Noun  Adverb
wan (N)
„day‟
wan-wan (Adv)
„all day long‟
(5) Adjective  Adverb
r k (Adj) „first‟
r k-r k (Adv)
(6) Verb  Adverb (with negative connotation)
s (V)
„hand in‟
s -s (Adv)

„at first‟
„sloppily‟

Inflection
(7) Habitual marking
duu
„look‟
(8) Iterative marking
c p
„grab‟
(9) Degree intensifying
r n „hot‟
c p
„end‟

duu-duu

„look constantly / examine‟

c p-c p

„grab again and again‟

r n- r n
c p-c p

„very hot‟
„really end‟
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(10) Degree minimizing
khem „salty‟
dam „dark/black‟
(11) Plural marking
d k
„child‟
(12) Distributive marking
khon „person‟
(13) Indefinite marking
khrai „who‟

khem-khem
dam-dam

„rather salty‟
„rather dark/black‟

d k-d k

„children‟

khon-khon

„each person‟

khrai-khrai

„whoever‟
(Prasithrathsint, 2009, page 2)

According to Abraham (2005), the functions of augmentation and diminution
that seem to be contradictory can be explained by Janus-faced iconicity. Namely,
reduplication means „more of X‟ where X is a variable representing a lexical entry.
The augmentative meaning such as plurality, distributivity and iterativity results from
the meaning „more of X‟ applying to the extension of the word, i.e. what that word
refers to. On the other hand, the diminutive meaning such as indefiniteness and degree
minimizing results from the meaning „more of X‟ applying to the intension of the
word, i.e. what the word means.
In this section, I have shown that reduplication serves both derivational and
inflectional functions in spoken languages. In Spoken Thai, it serves many purposes
from changing the meaning of a word to adding grammatical information to a word.
Next, reduplication in sign languages is discussed.
4. THE ROLE OF REDUPLICATION IN SIGN LANGUAGES
In this section, I present the role of reduplication in two sign languages:
American Sign Language (ASL) and German Sign Language (DGS). First, the
distinction between repetition and reduplication must be made. Fischer (1973) claims
that many ASL nouns made with repetition are plural or mass nouns. For example, the
sign CHILDREN is made with two downward movements of a palm-down flat hand.
That means the initial movement is repeated once.
Another use of repetition in ASL is in deverbal nominals. The relationship
between certain Noun/Verb pairs in ASL was initially discussed by Supalla and
Newport (1978). The noun/verb pairs are highly constrained, i.e. the verb sign has a
single long movement and the noun sign has a repeated short movement. Figure 1
shows the verb form of SIT, which has a single movement to contact and the related
noun CHAIR, with two repeated short movements to contact.
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Figure 2. Verb/Noun pair in ASL (Source: Wilbur, 2005, page 597)
Wilbur (2005) argues that the Verb/Noun conversion in ASL is not made by
reduplication, but by repetition. According to Wilbur, reduplication must have at least
three repetitions. The return cycle of the reduplicated forms is meaningful, whereas
that in repetition is not. She also claims that repetition is the derivational morphology
that affects the lexical category in creating nouns. In contrast, reduplication serves
grammatical functions, reflecting predicate aspect and argument structure.
Reduplication involves two types of modification: spatial and temporal. Spatial reflect
information about the arguments whereas the temporal modifications reflect aspectual
modifications of the predicate.
Wilbur (2005) studies the reduplication of the verb signs in ASL and found that
it contributes to distributive and iterative meanings. The distributive meaning in
English is equivalent to the word „each‟. So in signing the verb that carries the feature
[distributive], the signer stops at each participant and the result is repeated stops at
multiple points in sequence. There must be at least three distinct points and three
productions of the verb movement stopping at the distinct points. These productions
can be made to mean „exactly three‟, as shown in Figure 2 below.

Figure 3. GIVE [distributive] „I give to each of them.‟ in ASL
(Source: Wilbur, 2005, page 615)

Timing of reduplication combined with the shape of return path is also
important in indicating whether the event is [incessant], [habitual] or [iterative]. For
example, if the sign LOOK is made with no reduplication, it means to look at
something. If LOOK is made with a rapid sequence of like movements, it means to
look at something non-stop or to stare. If LOOK is reduplicated with significant time
between events and a clear return from final position of one event to initial position of
next event, it means to habitually look. Finally, if LOOK is reduplicated with extended
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time between events and the return path is curved, it means to look again and again.
The four signs are shown below.

Figure 4. Three temporal modifications on telic predicate LOOK in ASL
(Source: Wilbur, 2005, page 611)

Wilbur (2005) concludes that reduplication is the presence of the phonological
feature [repeat] semantically licensed at aspectual and/or quantificational nodes.
Reduplication in ASL simply means “more of the same”.
In German Sign Language (DGS), reduplication is used for aspectual, plural
and reciprocal marking (Pfau and Steinbach, 2005). Plural and reciprocal
reduplications make use of the signing space. Backward reduplication is used for
reciprocal marking and sideward reduplication is used for plural marking. These
reduplications are restricted to certain classes of nouns and verbs. Verb signs are
divided into two types: agreeing verbs and plain verbs. Agreeing verbs are signed with
one or two hands moving from the position of the source argument towards the
position of the goal argument. On the other hand, plain verbs have a lexically fixed
beginning and end point of the path movement. An example of agreeing verbs is HELP
as shown below.

DOCTOR

PRONOUNx

MAN

PRONOUNy

x

HELP y

Figure 5. „The doctor is helping the man.‟ in DGS
(Source: Pfau and Steinbach, 2005, page 571)
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An example of plain verbs is TRUST as shown below.

WOMAN

DOCTOR

TRUST

Figure 6. „The woman trusts the doctor.‟ in DGS
(Source: Pfau and Steinbach, 2005, page 572)
To show reciprocal, backward reduplication only applies to agreeing verbs.
Plain verbs show reciprocals by dropping the object. Figure 6 below shows reciprocal
for TRUST. Notice that there is no reduplication.

WE

TRUST

Figure 7. „We trust each other.‟ in DGS
(Source: Pfau and Steinbach, 2005, page 575)
For agreeing verbs, reciprocal meaning is made by backward reduplication as
shown in Figure 7.

WE

HELP

Figure 8. Backward reduplication in HELP „We help each other.‟ in DGS
(Source: Pfau and Steinbach, 2005, page 573)
Figure 7 and 8 show that backward reduplication only applies to agreeing verbs
but not to plain verbs.
As for plural, only lateral signs permit sideward reduplication. Other nouns use
simple reduplication or do not allow reduplication at all. An example of nouns that use
lateral signs is KIND „child‟. To mark plural, sideward reduplication is applied.
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Figure 9. Plural form of CHILD in DGS
(Source: Pfau and Steinbach, 2005, page 580)
However, reduplication on verb signs shows habitual aspect. For example, the
reduplicated form of BIKE means to habitually bike. The sign is the same as the noun
BICYCLE.

Figure 10. BIKE ++ „to bike habitually‟ in DGS
(Source: Pfau and Steinbach, 2005, page 585)
It has been shown that reduplication in DGS is a morphological marker for
plurality if it occurs sideward and reciprocal if it occurs backward. The verb and noun
type also determines whether the sign can reduplicate or not. As for ASL,
reduplication in combination with spatial and temporal modifications marks aspect and
argument structure. Next, I present the result of the study of reduplication in TSL.

5. METHODOLOGY AND RESULTS
In collecting data, I studied word lists that appear in Thai Sign Language Book
compiled by National Association of the Deaf in Thailand. Data were also drawn from
Deaf TV, a TV channel for deaf people. Three programs were observed: news,
interview and cooking show. The results show that reduplication serves two functions
in TSL: derivational and inflectional. It is derivational if it creates a new word, for
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example changing a verb into a noun. It is inflectional if it adds grammatical
information to the verb or noun such as number and aspect.
According to Wilbur (2005) and Pfau and Steinbach (2005), reduplication is
made in combination with time and space to show grammatical information such as
aspect, distributive, plurality and reciprocity. Although a distinction is made between
repetition and reduplication, I consider both forms as reduplication since they are made
by repeating signs. The difference is that repetition is made with short repeated motion
while reduplication makes use of time and/or space in the repeated sign. I argue that
when reduplication serves the derivational purpose, it does not involve space and time.
I will call this type of reduplication “simple reduplication”. The sign is simply repeated
in short motion. An example of simple reduplication is shown below. The sign for
CHAIR is a simple reduplication of the sign for SIT.

Figure 11. Sign for CHAIR1 in TSL
(Source: Danthanavanich, 2008, page 113)
The verb/noun conversion makes use of simple reduplication. The noun is the
reduplicated form of the related verb sign.
However, when reduplication serves the inflectional purposes, it involves other
components such as time, space and facial expressions in the repeated sign. I will call
this type “complex reduplication”. This type of reduplication can be applied to verbs
and nouns. An example of complex reduplication is shown below. The sign for many
stars is made by repeating the sign for STAR in combination with signing space and
facial expression to show plurality.

Figure 12. Sign for STARS in TSL
(Source: Danthanavanich, 2008, page 121)
1

Pictures in this section are taken from Danthanavanich (2008) with her permission.
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As mentioned above, simple reduplication serves derivational purpose in
turning a verb into a noun. A minimal pair of FLY and PLANE is shown below. The
sign for PLANE is a simple reduplication of FLY.

Figure 13. Signs for PLANE and FLY in TSL
(Source: Danthanavanich, 2008, page 108)
The verb FLY is signed in one long movement in combination with the mouth
shaped as U. The hand shape can combine with pointing direction depending on where
the person is flying to. If he flies north, the hand sign is pointing upward onto the other
arm that signs THAILAND simultaneously.
On the other hand, complex reduplication serves inflectional purpose. Complex
reduplication combines repetition with space, time and facial expressions. We find it in
reciprocal marking, distributive marking, plural marking, habitual/iterative marking
and durative marking. An example of each occurrence is shown below.
1. Reciprocal marking
Reciprocal meaning of a verb is made with two hands. Figure 14 below shows
the reduplication of the verb FIGHT to mean „fight each other‟.

Figure 14. Sign for FIGHT-EACH-OTHER in TSL (http://signlang.psru.ac.th/)
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2. Distributive marking
Distributive meaning of a verb is made with repeating the verb sign and
stopping at each point of reference. Below is the sign for MEET reduplicated at each
point to mean „meet each of you‟.

Figure 15. Sign for MEET-EACH-OF-YOU in TSL
(Source: Danthanavanich, 2008, page 116)
3. Plural marking
Plural is made by reduplicating the noun in combination with signing space and
facial expression. Figure 15 below shows the reduplication of the noun STAR to mean
„stars‟.

Figure 16. Sign for STARS in TSL
(Source: Danthanavanich, 2008, page 121)

4. Habitual/Iterative marking
Habitual or iterative meaning of a verb is made by reduplicating the verb sign
in combination with time. The sign is repeated in a long movement. Figure 16 below
shows the reduplication of the verb GO BY ONESELF to mean „regularly go by
oneself‟.
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Figure 17. Sign for REGULARLY-GO-BY ONESELF in TSL
(Source: Danthanavanich, 2008, page 87)
5. Durative marking
Durative meaning of a verb is made by reduplicating the verb sign in
combination with facial expression and body movement. The example below means
„wait for a long time‟.

Figure 18. Sign for WAIT-LONG-TIME in TSL
(Source: Danthanavanich, 2008, page 87)

6. CONCLUSION
TSL reduplication has similar functions as ASL and DGS. Namely, it is used
for plural marking, temporal aspect and reciprocity. When compared TSL with spoken
Thai, we find that reduplication in TSL has similar functions as that in spoken Thai.
Namely, reduplication is used for derivational purposes in both languages to create a
new word and change the category of a word. It is also used for inflectional purposes
to mark grammatical information such as distributivity, plurality and temporal aspect
such as iterativity, habituality and durativity in both languages. However, there are
some functions that are different. In spoken Thai, reduplication is used for degree
intensification and degree minimization. These meanings are carried out by means of
facial expressions in TSL. This is because in spoken Thai, intensification meaning of
reduplication is accompanied by change of tone. High tone is usually used for an
intensifying effect such as
„very white‟. Another function found in
spoken Thai but not in TSL is indefinite marking. This research suggests that
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reduplication is a universal language property to which both deaf and non-deaf equally
have access. Therefore, there is no difference in terms of language universals among
human regardless of their ability to speak a language.
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ABSTRACT

The benefits of assistive technology (AT) for improving the mobility of
children with Cerebral Palsy (CP) have been proved in several studies. The better
improvement on movement of the children with CP is one of crucial purpose to allow
the children to gain their quality of life. As we interviewed caregivers at Sitthidahome, home for children living with disability, self-dressing of a child with CP was a
barrier to take care of this case and limited the self-esteem.
Additionally, the caregivers expected the child with cerebral palsy (CP) to be
self-care by using assistive technology (AT). In fact, his family and Sittida-home care
center could not afford to pay expensive AT. To alleviate the problem, we designed
modified dressing aids (MDA) by using cheap materials available in Thailand in order
to reduce the cost, and evaluate the effectiveness of MDA based on Sirindhorn
National Medical Rehabilitation Centre (SNMRC) score in CP.
In this study, the subject was nine-year-old child with CP diagnosed by
physical therapist, and followed up the use of MDA with evaluating SETT and
SNMRC during physical therapy training for six days. We found that, especially, the
domain of dressing activity demonstrated the SNMRC scores increased on pre- and
post-trainings from 11 to 17, respectively. Moreover, the caregivers at the center
observed that the child with CP was accustomed with the use of MDA very well.
Keywords: Movement disorder, Assistive technology, Rehabilitation, training
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1. INTRODUCTION
Several studies have drawn attention to assistive technology (AT) for persons
with disabilities (PWDs). The benefits of AT for training, improving, and developing
children with Cerebral Palsy (CP) have been demonstrated in numerous research.
Advances in AT’s development to assist children with CP is crucial for their
development and their families. The smart AT available today is remarkably easier to
operate and portable in a sense that has never been possible before.New technologies
are changing our community as well as everyday life, especially for people with
disabilities.
In Dabney et.al. (1997), Cerebral Palsy (CP) refers to a heterogeneous group of
non-progressive motor disorders occurred in the developing brain, causing permanent
damage. The motor disorders observed in dystonic, or more frequently, spastic cerebral
palsied individuals can affect speech, swallowing and breathing (Buchholz & Robbins,
1997). Clinical patterns of involvement described in spastic CP include (1) diplegia
(significant leg involvement with little effect on the arm), (2) hemiplegia (involvement
of the ipsilateral arm and leg), and (3) quadriplegia (involvement of all four limbs)
(Dabney et. al, 1997). Participation in regular activities is associated with several
important health benefits including improved body composition, musculoskeletal
health, cardiorespiratory fitness, and increased self-concept and self-esteem (Janssen &
LaBlanc, 2010).
In general, the children with CP have activity limitations, especially self-care
activities which include bathing, dressing, grooming, and eating due to their
malfunctions of motor and sensory control. Therefore, improving the programs using
AT tools can optimize health outcomes for the children’s life. The activities are not
only provided the self-control and movement, but also offer the self-esteem for
children with CP. In fact, in case of self-care, commercial AT tools are expensive for
families having their children with CP and low income.
Hence, to alleviate these limitations, this case study aimed to (1) modify
dressing aids using cheap materials available in Thailand, and (2) evaluate the
effectiveness of the modified dressing aids based on SNMRC score.
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2. METHODOLOGY
2.1 Participant
2.1.1 Subject
One nine-year-old participant who is diagnosed as CP with developmental
delay, and indicated at level 3 of independent with minimal assistance (depicted on
Table 1) based on Sirindhorn National Medical Rehabilitation Centre (SNMRC) in
Thailand was studied. In addition, there were no other health conditions reported by
the parent.

(A) (http://www.youcantoocan.com/DRESSING-STICK-detail.htm?productId=-171616&catalogId=8628&fpg=1)

(B)

(C)

Figure 1. (A) A commercial dressing stick, (B) and (C) modified dressing
aids (MDA) H(U)-shape and J(N)-shape, respectively.
2.1.2 Modified Dressing Aids (MDA)
The MDA was developed from the commercial product, as shown in Figure 1
(A), made by the long stick with hook at the end of it, and modified using local and
cheap materials available in Thailand in order to reduce the cost for the subject’s
family. From Figure 1 (B) and (C), the MDA composed of 2 sticks (j-shape hook and
h-shape hook). The j-shape hook was applied for pulling a cloth into the subject’s
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body, while h-shape hook was applied for taking off the cloth from the body. MDA
materials include (1) PVC pipe (diameter: 0.5inches, length: 1 meter), (2) clothes
hanger stand/bar (diameter: 1 cm, length: 60 cm), (3) wire, and (4) duct tape.

2.2. Study Design
The baseline phase consisted of initial motor skill, SETT model, and physical
activity assessments.The training phase consisted of six-day training held at a physical
therapy (PT) clinic once per day for general PT program and activity daily living
(ADL) training with MDA (see Table 1). On sixth day, post-training was immediately
followed up to administer all assessments.

2.3. Assessment
2.3.1 SETT Framework
The SETT framework (Zabala, 2005) was used to evaluate the subject with CP
and its evaluation was to promote collaborative decision-making in all phases of AT
service design and delivery from consideration through implementation and evaluation
of effectiveness on MDA.
2.3.2 Sirindhorn National Medical Rehabilitation Centre (SNMRC) score
The SNMRC score is used to classify children with CP based on functional and
ambulatory ability, and includes five levels and thirty-five items in 10 domains for
evaluation as shown Table 1 and Table 2.
From Table 1, performance levels of SNMRC include:


Complete independent means that the patient can perform activities by
themselves without any assistance and assistive devices.



Independent with assistance means that the patient can perform activities
by themselves, but takes longer time than usual, and, perhaps, requires
using devices or needing help from assistance.



Independent with minimal assistance means that patient can perform
activities by themselves, but needs some help from assistance, and expends
more than 50% of effort.



Independent with moderate assistance means that patient can perform
activities by themselves, but needs much help from assistance, and expend
less than 50% of effort.
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Dependent means that patient cannot perform activities by themselves, and
need much help from assistance, and assistive devices.

Each level is inferred by total score of 35 activities as shown on Table 2.

2.4. Training
General PT program was applied for subject with CP; however, the training of
MDA was implemented during ADL training. The total duration of training was 60
minutes per session for 6 days.
Table 1 Sirindhorn National Medical Rehabilitation Centre (SNMRC) score

Level

Range
Score

Complete Independent

5

175

Independent with assistance

4+

160-174

4

144-159

4-

129-143

3+

114-128

3

98-113

3-

83-97

2+

67-82

2

51-66

2-

36-50

1

35

Performance

Independent with minimal assistance

Independent with moderate assistance

Dependent
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3. RESULTS AND DISCUSSION
Results of SETT framework, functional and ambulatory ability were presented
using the case model as follows:
3.1 SETT Framework (Zabala, 2005)
Student: after discussing with teachers, caregivers and family members, we
found that the area of concern in this case was self-dressing.
 The subject with CP is a 9 years old, male.
 Medical diagnosis of Cerebral Palsy )Spastic hemiplegia (with Delay
development.
 Hypertonia of both hands )right > left (and legs, making it difficult for
him to sit and stand. He can grab by left hand. The coordination of both
hands is poor. He has weakness of both legs, but can crawl with
minimal bending of both hips and knees.
 Dressing activity: he used his left hand to take off the big size T-shirt
from his body, but this function will be limited if the size is small. He
can perform buttoning for his shirt, but takes a long duration. He can
take off his pants but not complete, by using his hands and legs to take
off the pants from waist level to the knee level. The expectation is to do
dressing by himself.
 He has to stay at – Sitthida Home: Home for children living with
disability at 8 am to 4 pm.
 He can perform self-feeding.
 One of caregivers needs to help for self-care especially wearing and
taking off the clothes.
Environment:


The bathroom is on the second floor in his house. Caregiver or family
member must help him for several activities such as dressing, bathing,
cleaning.



Attitude/Expectation of family and staffs: negative attitude from family
member. He lives with his father (parent divorced).
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Task:


He can help some activity related to self-care, such as, feeding.

Tool:


After discussing with caregivers, we found that they needed a dressing
aid assisting the child as self-care to minimize their efforts.

3.2 Sirindhorn National Medical Rehabilitation Centre (SNMRC) score
The result of SNMRC were compared between pre-training (score=102) and
post-training (score = 108) as shown Table 2. It demonstrated that, after MDAtraining, the score was increased. The specific dressing domain (domain 4) was
improved in an outstanding score (Table 3).
His performance in taking off the T-shirt showed post-training score (score = 4:
independent with assistance) is better than the other (score = 2: independent moderate
assistant).
He spent short time duration for this activity when applying the MDA with his
left hand to wear and take off the T-shirt and the pant by himself. However, according
to the table 3, he still needs moderate to minimal assist to complete the activity. The
score was improved for 1 level. Improvements in aspects of motor skills, physical
activity were observed, thus providing preliminary support of positive gains based on
AT for a child with CP.
This study demonstrated the positive effects between AT assisted physical
activity participation and motor skill performance. Using the proposed AT improved
the physical activity in severe motor impairment, similarly several studies (Tai, Blain
& Chau, 2008). According to Hersh and Johnson (2008) have been proposed that “AT
is inclusive of products, environmental modifications, services, and processes that
enable access to and use of these products, specifically by PWDs and older adults”,
we took this advantage of the definition to modify the equipment around the
community for diminishing the barrier of this case (Herish & Johnson, 2008; Cook &
Polgar, 2015). The custom designed device, MDA, was made since the chief complaint
of the caregivers expecting the child to be self-care was concerned.
The present study aimed to capitalize on this potential-motivational mechanism
through the MDA, by doing physical therapy training and including to MDA-training for 6
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days at the department. The physical activity, especially dressing, was improved as follow the
hypothesis. The improvement of this domain might come from the motor learning or motor relearn concepts (Burtner, Leinwand & Sullivan, 2014; Sullivan,Kantak &Burtner, 2008).

4. CONCLUSION
This single case study documented a relation between use of MDA and
SNMRC score. The training was distributed for 6 days together with physical therapy
training. The child with CP could increase his performance of dressing activity when
using the proposed MDA. Moreover, the caregivers informed our team that, after
practice using MDA, the child with CP got familiar with the MDA and performed selfdressing and continued using MDA at home. Overall, the proposed MDA can be
modified with cheap materials found available in Thailand, and employed to the
persons with CP as similar as the child in this case study.

Figure 2. Presented the using of MDA (h-shape) by taking off the short-pants

Figure 3. Presented the using of MDA (j-shape) by wearing short-pants
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Table 2. Sirindhorn National Medical Rehabilitation Centre (SNMRC) score
Domains

Pre-test

Post-test

1. Drinking

5

5

2. Eating

5

5

3. Brushing teeth

5

5

4. Washing face

5

5

5. Washing hand

5

5

6. Combing

5

5

7. Bathing/drying

2

2

8. Washing hair

2

2

9. Cleaning after bowel movement

2

2

10. Taking off shirt

2

4

11. Taking off pants

2

4

12. Taking off socks/shoes

1

1

13. Putting on shirt

2

3

14. Putting on pants

3

4

15. Putting on sock/shoes

1

1

5. Bowel & Bladder
Management

16. Bladder control

5

5

17. Bowel control

5

5

6. Mobility

18. Turning on bed

5

5

19. Sitting up

5

5

20. Balance control in sitting

5

5

21. Standing up

2

2

22. Standing balance

1

1

23. Transferation

1

1

24 Walk on the walk way

1

1

1. Feeding

2. Grooming

3. Cleaning

4. Dressing

7. Walking

Activities
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Domains

Activities

Pre-test

Post-test

1

1

N/A

N/A

27. Listening

4

4

28. Language communication

4

4

29. Social interaction

5

5

30. Problem solving

4

4

31. Memory

5

5

32. Calculation

1

1

33. Food preparing

N/A

N/A

34. House cleaning

N/A

N/A

35. Taking medicine

1

1

102

108

25.Walk on the slope
26.Walkup-down 12-14 step-stairs
8. Communication

9. Social &
Cognition

10. IADL

Total Score

Table 3. Dressing domain compared between pre and post-training by using
Sirindhorn National Medical Rehabilitation Centre (SNMRC) score
Domains
4. Dressing

Total Score
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Activities

Pre-test

Post-test

10. Taking off shirt

2

4

11. Taking off pants

2

4

12. Taking off socks/shoes

1

1

13. Putting on shirt

2

3

14. Putting on pants

3

4

15. Putting on sock/shoes

1

1

11

17
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ABSTRACT

Besides challenging in education, employment, and social participation, people with
disabilities in developing countries commonly struggle with accessing public transportation.
Like other developing countries, public transportation in Thailand is not accessible and
alternative transportation is not affordable for pedestrians with disabilities and elderly. In
December 2016, the pilot project on paratransit was launched by National Institute of
Developmental Transit for Disabilities and Elderly in Thailand to provide and accessible and
affordable riding services for people with disabilities and elderly in Nakorn Ratchasima
Province. The participants consisted of five pedestrians and two service providers,and the
data was collected through semi-structured interview questions from pedestrians regarding
their concerns of using public transportation, and from service providers experiencing
challenges during the pilot project. In data analysis procedures, open coding and axial
coding were employed to identify concepts and categories in the data to form the themes.
The following themes were emerged from pedestrians: accessibility, affordability, time
consuming, safety, and services. While accessibility discussed on no ramp and no
announcement, affordability became a big challenge for pedestrians using alternative
transportation, additionally, time consuming was commonly highlighted by pedestrians with
visual impairment. Safety was also essentially underlined by pedestrians experiencing
abusive on public transportation, unsecured on alternative transportation and approaching by
strangers at bus stops. Moreover, services were emphasized by pedestrians who needed
assistance getting in and off vehicles. The participants stated pilot project could help them
commuting safely, conveniently, affordably, and timely. As experienced by service
providers, the emerging themes included: lack of funding and resources, and legal
authorization. Paratransit is ineligible to receive funding from government and no
specifically legal authorization in operating the project. All participants agreed that the
paratransit would be the practical application in fulfilling their concerns. However, lack of
funding and resources are the key challenges to permanently run the project and expand the
services nationwide.
Keywords: Paratransit, public transportation, accessibility and people with disabilities
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1. INTRODUCTION
Besides challenging in education, employment, and social participation, people
with disabilities in developing countries commonly struggle with accessing public
transportation. Like other developing countries, public transportation in Thailand is not
accessible and alternative transportation is not affordable for pedestrians with
disabilities and elderly. To make public transportation accessible for all in western
countries, the vehicles are designed to become the friendly buses by installing ramp for
people with physical disabilities, having announcement for people with visual
impairment, equipping digital display for people with hearing impairment, and
reserving front seats for senior citizens and pregnant women (Scott &tuttle, 2007).
For Thailand, the National Statistical Office reported that the Thai population
was roughly 64.42 Million in 2016. Among these people, approximately 5.1 Million
people were over age of 60 considered as senior citizens(National Statistical Office,
2016). In addition, the National Office for Empowerment of Persons with Disabilities
(NEP) stated that 1,697,180 individuals were registered in NEP system as people with
disabilities in May, 2017 (NEP, 2017). Regarding the statistics of people with
disabilities, the World Health Organization (WHO) reported in 2011 that about 15% of
the world's population have some form of disability (WHO, 2011). With the estimation
of WHO, it is assumed that roughly 9.66 Million people are identified as disability in
Thailand. As empirical data presented, nearly 15 Million people may have difficulty
accessing to public transportation because the public transportation networks in
Thailand are not accessible for all in particular those who have disabilities (Leipziger, 2015).
The Principles of Accessibility to Public Transportation
People with disabilities as legal citizens shall have legal rights to fulfill their
needs as equal as nondisabled citizens. To adopt this principle, the United Nations as
an international organization have recognized that people with disabilities are entitled
to all the rights and freedom and have agreed to adopt the Convention on the Rights of
Persons with Disabilities of 2006 (CRPD) by the United Nations general assembly
(United Nations, 2006). CRPD was opened for signature on 30 March, 2007 and
entered into force on 3 May, 2008 (Lord & Stein, 2010). In fact, CRPD is the first
international instrument guaranteed the rights of people with disabilities and legally
enforced to all states parties. Importantly, Thailand has ratified on CRPD on 29
August, 2008 (United Nations Treaty Collection, 2008). As a result, Thailand as a state
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party has committed to apply all principles existing in CRPD into practice. Some
principles of CRPD are to enable people with disabilities to live independently and
fully participate in all aspects of life on the basis of accessibility principle. In addition,
accessibility is listed as one of the general principles in article 3 and specifically
emphasized in article 9 of CRPD. In article 9, it provides states parties with the
guidelines for accessibility assurance of people with disabilities on an equal basis with
others. Those guidelines include the accessibility to the physical environment, to
transportation, to information and communications, including information and
communications technologies and systems, and to other facilities and services open or
provided to the public (United Nations, 2006).
One of the principles stated in the first paragraph of CRPD article 9 is that the
government shall provide and create equal opportunity for people with disabilities by
installing accessible transportation systems which is a fundamental need of all citizens
(United Nations, 2006). The public transportation shall be accessible for all people
with disabilities whether provided by public agencies or private companies. According
to the principle of accessibility, any transportation systems accessible for people with
disabilities would be also accessible for all people (Likitpattanakul, 2013). Among
people with disabilities, public transportation must be accessible for all disability
categories regardless of personal conditions, racial issues and people of colors. In the
general comment No2 of OHCHR, it is clearly stated that this principle would be
beneficial for children and elderly people and also leads to making rights real for
people with disabilities such as commuting to work—promoting employment rights
and commuting to school—promoting educational rights. These are the fundamental
rights that people with disabilities would receive as attached to the provision of
accessible public transportation (OHCHR, 2014).
As mentioned in CRPD, the principle of accessibility does not explicitly
specify or limit the types of transportation provided for people with disabilities. On the
perspective of protecting rights of people with disabilities, accessibility set as a general
principle is practical because the principle is flexible for applying to the future types or
means of transportation. As such, it is guaranteed that all future public transportation
systems are committed to be full accessibility as mandated in CRPD (Likitpattanakul, 2013).
Universal design is another principle in creating equal opportunity for people
with disabilities so that they can exercise their rights as equal as nondisabled
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counterparts. As defined in article 2 of CRPD, universal design refers to products,
environments, software and services accessible and beneficial for all (United Nations,
2006). As a result of the principle of accessibility and universal design, public
transportation systems are fully accessible not only for people with disabilities, but
also for elderly people and anyone in spite of personal conditions.
Although a majority of people with disabilities are able to fully access the
public transportation systems as designed by the principle of accessibility and
universal design, some people may not be able to access these services due to severity
of disability or individual conditions. To assure the equal access to public
transportation of all people with disabilities, therefore, the government must recognize
the diversity of people with disabilities and individual needs, and set the accessibility
standard as suggested by the general comment No2, section 25, of OHCHR (OHCHR,
2014). Even setting the accessibility standard, it is not completely guaranteed the
accessibility to public transportation of some such cases as people with rare
impairments or those who have severely limited mobility. To ensure the equal
accessibility of these target people, states parties as signed and ratified on CRPD must
further install accessible public transportation systems for people with disabilities
through the principle of reasonable accommodation. With this principle, the public
transportation would be reasonably provided based upon personal conditions. In the
general comment No2, section 26, of OHCHR, it is obviously described that the
principle of reasonable accommodation would be applied for a particular case and
certain time to serve those who have unique needs (OHCHR, 2014). Paratransit is
widely acknowledged particular in western countries as the best transport system
assuring the full accessibility of people with rare impairments and those who have
limited personal mobility. Importantly, paratransit is able to promote free movement of
people with disabilities with their time selection and affordability as mentioned in
article 20 of CRPD (United Nations, 2006).

The Detail of Pilot Project
The Paratransit for Disabilities and Elderly in Thailand (PPDE) is a door-todoor ride services for people with physical or mental disabilities and elderly, initiating
by the National Institute of Developmental Transit for Disabilities and Elderly in
Thailand(NIDE) in December 2016. This project aims to accommodate people with
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disabilities and elderly in Nakorn Ratchasima who are incapable using an existing
fixed-route transportation services as well as to promote living independence for them.
PPDEis also applied from the ADA Paratransit model of United States. ADA
Paratransit Service is required by the Americans with Disabilities Act (ADA) to
provideaccessible transportation services for passengers whose disabilities or health
conditions prevent them from using an existing fixed-route transportation services for
some or all of their travel. Only people who are certified by the regional transportation
authority are eligible to ride ADA paratransit. In general, trips are only provided at the
same time and within the same geographic areas as fixed-route (TCRP, 2013).In fact,
ADA requires paratransit agencies to offer curbed-to-curbed with three miles of fixedroute services for these and the fares cannot be charged more than double of
comparable fixed-route fares. This service can be partially subsidized by the
transportation agency or sponsored by other partners.
Target Group
This project Services are offered for the following groups:
1. People with visual impairment;
2.

People with physical impairment;

3.

People with cognitive impairment; and

4.

Elderly people who are over age of 65.

Eligibility
To qualify for paratransit services, passengers must first apply for eligibility
toNIDE.In requesting service process, while calling to schedule a trip, customers must
have the following information ready: paratransit ID number; date and time of trip;
exact address of the trip origin and destination; numbers of people traveling with the
customerincluding any personal care assistant (PCA) and/or companions; types of
mobility aids used by all members of party; and description of any assistance needed.
Once approved by NIDE, individuals are scheduled as requested. However, the
passengers sometimes are scheduled slightly different from their requested time due to
high volume of customers.
Service Areas
PPDE particularly serves the customers in the urban area of Nakorn
Ratchasima Province.The departures and destinations are mostly from home to
schools/universities, home to hospitals, home to workplace, home to shopping malls,
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home to bus stations and etc. To request trips, eligible customers have to call NIDE
office to schedule a ride within one day in advance. However, the trips can be
scheduled at least 3hours before pickup time in case those trips are eligible shared-ride
with other customers in the same route. In addition, the riders may be accompanied by
a friend or escort (who must pay the same fare as the rider) or by a personal care
assistant (who does not pay a fare). For cancelation policy, atrip cancelation must be
notified at least two hours before scheduled pick-up time; otherwise, it would be
recorded as ―missing.‖ By the rules, the passengers are allowed to have five-minute
late after pick-up time. During window time, the passengers would be notified via
phone that the vehicle has arrived. After window time without response, the driver is
given authorization to leave and the customerswould be recorded as ―no show.‖
Slightly different, a driver is allowed to have twenty-minute late due to traffic
conditions or service volumes. The paratransit drivers are also appropriately trained to
serve customers with disabilities. Furthermore,the Drivers would assist customers in
boarding and exiting the vehicle as well as leading them to the destination upon
requested.
Service Hours and Fares
PPDE usually starts serving passengers at 7:00 am until 9:00 pm, Monday
toSunday including holidays. In general, the PPDEMembershipis free of charge. For
the trip fairs, theeligible customers and companions have to pay only 30% of the total
fares for their ride calculatedby the mobile application of the Department of Land Transport
declared in 2016. The first PCA is also approved to ride with a customer for free.

2. METHODOLOGY
Research Design
The pilot project on paratransit for people with disabilities and elderly in
Thailand was a qualitative case study. By concept, case study is a qualitative approach
in which the researcher explores a real-life, contemporary bounded system (a case) or
multiple bounded systems (cases) over time, through detailed, in-depth data collection
involving multiple sources of information (e.g., observations, interviews, audiovisual
material, and documents and reports), and then reports a case description and case
themes (Creswell, 2013, p. 97). In addition, Yin (2011) stated that a case study design
should be considered when: (a) the focus of the study is to answer―how‖ and―why‖
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questions; (b) the behavior of those involved in the study cannot be manipulated; (c)
contextual conditions need to be covered because they are relevant to the phenomenon
under study; or (d) the boundaries are not clear between the phenomenon and context.
Based on both concepts, the qualitative data was collected through individual
interview. With this design, a real experiences of using public transportation and
paratransit, multiple bounded systems of using public transportation and paratransit,
and in-depth data of using public transportation and paratransit was explored through
semi-structured interview questions.
Setting
The study conducted in Nakorn Ratchasima province (Korat). Korat is the
biggest province of Thailand located in the northeast region. According to the survey
of the National Statistical Office in 2016, The population of Korat was 2,604,099.
Among those people, 206,706 people were over age of 60 considered as senior citizen
(National Statistical Office, 2016). In fact, the National Office for Empowerment of
Persons with Disabilities (NEP) reported in December, 2016 that 74,925 individuals
were registered as people with disabilities living in Korat (NEP, 2016).
Participants
The participants were selected through the purposive sampling method
consisting of two groups: pedestrians with disabilities and elderly, and service
providers. While two males and two females with disabilities and one elderly person
participated in the study as pedestrians, a driver and a project coordinator were
selected as the participating service providers.
Data Collection Procedures
The pilot project was initially launched in December, 2016 in the metropolitan
of Nakorn Ratchasima. For the duration of roughly four months (December, 2016 to
March, 2017), the data was gathered through the semi-structured interview questions
from the pedestrians with disabilities and the service providers. The data collection
was done through face-to-face interview and telephone calling with semi-structured
interview questions. While the conversation with disabled and elderly pedestrians
focused on their concerns of using public transportation and alternative transportation,
the dialogue with service providers concentrated on the implementation of pilot
project, the project success and the recommendation for improvement. Throughout the
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study, all participants would be given a pseudonym for keeping confidentiality of all
participants.
Data Analysis Procedures
In the first step of data analysis, open coding approach was used for identifying
concepts and categories in the data, in order to form the basic themes. Axial coding
approach was subsequently used to confirm that concepts and categories accurately
represented the data, and to explore how the concepts and categories were related to
the themes (Creswell, 2013; Yin, 2011). Throughout data analysis procedures by using
open coding and axial coding approach, The following themes were emerged from
pedestrians: accessibility, affordability, time consuming, safety, and services. In fact,
lack of funding, lack of resources, and legal authorization were the themes emerged
from the service providers.

3. FINDINGS
This study was to explore the experience of disabled and elderly pedestrians in
using public transportation versus paratransit, and to examine the success and
challenges in implementing the project as shared by the service providers. The findings
were presented through the emerging themes as found in the data analysis procedures.
Accessibility
Accessibility was a major concern among disabled and elderly pedestrians
when using public transportation and even alternative transportation. The main
challenge of using public transportation was because the vehicles were not accessible
such as no ramp for wheelchair users and no announcement for passengers with visual
impairment. The main vehicles running for public transportation in Korat were mini
buses. In fact, Tutu and motorcycle were widely used in Korat that was not absolutely
accessible particularly for pedestrians with physical disabilities. When commuting
with mini buses, pedestrians with visual impairment in particular those who are totally
blind often get off at the wrong stops because the mini busesdo not have
announcement and the bus drivers forget to let them know.Getting to the bus stops is
also difficult for people with visual impairment because the bus stops are not
systematically located and no mark leading toward the bus stops. Somchai, a
participant with visual impairment expressed that ―getting off at a wrong stop is
usually happened to me because a driver forgets to tell me… They let me know after
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my stop is already passed and they just say, I’m sorry.‖Somjai, another participant
with visual impairment said that ―finding a bus stop is very hard particularly when I go
to unfamiliar places… Even when being at the bus stop, I sometimes miss a bus
because it does not stop, or I don’t know what line is approaching due to no
announcement or no one there.‖ When being asked about the pilot project of
paratransit, all participants agreed that it was much better than using public
transportation. Kitthi, a participant with visual impairment said that ―although a car
does not have announcement, I will be dropped off at the right destination for sure.‖
Kitthialso said that ―When taking paratransit, I don’t need to worry about how to get to
the bus stop, when it is coming, and when it will be arriving my destination.‖
Affordability
Affordability was another main issue for all pedestrians who needed to
commute with alternative transportation such as Tutu, taxi or motorcycle due to
inaccessibility of public transportation. For participants living in the area where public
transportation is unavailable, they have to commute with other means of transportation
such as Tutu, taxi and motorcycle. Definitely, Tutu and motorcycle are very expensive
compared to traveling with mini buses. Although taxi is affordable, the passengers
must live in the service area (metropolitan area). Otherwise, the cost will be calculated
as a rental rate that is probably more than double as compared with regular fairs.
Kitthi, a participant living in Banmaisubdistrict located out of metropolitan area told
that ―there is no bus directing to my school, so I usually take a motorcycle or Tutu that
costs almost 300 Baht for a round trip.‖ Somporn, a participant who is elderly and
lives in out of service area of public transportation complained that ―I have to go see
the doctor many times in a month and I cannot take mini buses because it is not
convenient, so I have to pay a lot for taxi and Tutu.‖ However, all participants in particular
these two people pointed out that the paratransit was very helpful and helped them save a lot
of money. Somporn also expressed that ―when taking taxi to the hospital, I have to pay 300
Baht for a round trip; in contrast, I just totally pay 80 Baht for paratransit.‖
Safety
Safety was also highlighted as a huge issue during the use of public
transportation of the participants, the data indicated that safety should be more
considered for people with disabilities and elderly while using public transportation.
The first safety issue was being abusive on public transportation of pedestrians with
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visual impairment. Being abusive sometimes was occurred in a form of sexual
harassment. It usually takes place while getting in or out of the vehicles of pedestrians
with visual impairment. Somsri, a female participant said that ―I don’t know whether
or not he wants to help me getting into a bus, but what he does is like he is trying to
sexually abusive on me.‖ Sexual abuse is typically faced by women with visual
impairment. Unsecured on alternative transport was the second safety issue. It could
happen in different ways. For instance, taking motorcycle without humid is very
dangerous particularly in rush hour. Kitthiexpressed that ―I use to take a motorcycle
from my house to school in the morning and the driver doesn’t have a humid for me…
I feel very risky because a lot of vehicles are running so fast around me… I think if we
have an accident, I may die.‖ Even taking Tutu or taxi, pedestrians with disabilities
still felt unsecured because the drivers occasionally acted in unfriendly behaviors.
Somchaitold that ―one day, I take Tutu from a mall back to my house… During the
trip, a driver tells me with an unfriendly voice that your house is very far so can I
charge more? At that moment, I cannot say no due to feeling insecurity.‖ This situation
can happen to not only women with disabilities, but also men with disabilities or even
people without disabilities. Approaching by strangers at bus stops was another safety
issue underlined by pedestrians with disabilities in particular by those who have visual
impairment. To take public transportation particularly in Nakorn Ratchasima, people
with visual impairment must first find out the bus stops where are unsystematically
located. Once arriving a wanted bus stop, they need to ask for assistance when a
needed bus is approaching. It is common that people with disabilities are at the bus
stops in the nighttime without personal assistant and no other passengers waiting there.
In this situation, people with disabilities in particular who have visual impairment are
sometimes approached by strangers. While some strangers are willing to assist, some
behave in the unfriendly actions. Somjaishared that ―I was at a bus stop by myself at
the nighttime last week… While looking for assistance, I was approached by someone
and asked for money… I didn’t know what to do; fortunately, several people were
coming to the bus stop so he left immediately.‖ This circumstance can happen to not
only people with visual impairment, but also anyone in nighttime at the bus stops.
When being asked about paratransit project, all participants agreed that it was the most
safety transportation system in Korat. In general, the vehicles would pick up a passenger at
the given location and certain time. The drivers would call the passengers before arriving a
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pickup location, so they didn’t need to be at the waiting area too early. Somsrisaid that
―paratransit is very safety especially when I have to travel in the night time… I don’t need to
worry about waiting for a bus at the bus stop that is very dangerous in the night time.‖
Time Consuming
Time consuming should not be a big issue for passengers using public
transportation outside Bangkok. However, it became the greater challenge for people
with disabilities especially who have visual impairment. The challenge begins with
looking for the bus stops where are unsystematically located in particular when no
assistant and being at unfamiliar place. In the first challenge, it takes a while
depending on many factors (e.g., the distance from starting points to the bus stops,
volunteering assistants along the sidewalks, the accessibility of walkways, and the
orientation and mobility skills of the travelers). The upcoming challenge is once
arriving a wanted bus stop, the travelers with visual impairment have to looking for
assistant in notifying what line is approaching because the buses don’t have
announcement. On occasion, there is no passenger waiting at that bus stop or no one
voluntarily assist due to rush hour. Once getting on a correct bus, they have to ensure
that they get off at a right stop because sometimes a bus driver or a money collector
forgets to notify when their stop is arriving. If it occurs, they have to start over with the
first challenge. In case they are dropped off at the right stop, they need to move
themselves to the destination that consumes more time depending on the distance. This
is just an example of using straight-line buses. If they have to transfer to the second
and third routes, it cannot imagine that how much their time would be consumed.
Somjaiexpressed that―I sometimes miss my morning class because there is no one
helping me transferring to the second bus even though I leave very early morning.‖
Somchaitold that ―waiting for a bus consumes my time a lot because it usually won’t
stop unless it is called… I have to wait until getting assistance from
someone.‖However, paratransit was proclaimed by all participants as the best choice
for saving their time in their daily commuting. To get paratransit services, the
passengershave to make a reservation before 7 pm of the previous day so that the
service provider can arrange the schedules appropriately. The idea is based on ―first
come first serve,‖ so some passengers may not get a certain time they want due to high
volume of reservation. Kitthipointed out that ―paratransit can help me planning my day
because it won’t consume my time in finding the bus stops, seeking for assistance and
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transferring to another bus… Although I occasionally don’t get a requested time, I can
do something while waiting for a given time… Again, it helps me planning my day…‖
Services
Service was the last theme emerged from the data shared by the pedestrians. As
previously mentioned, mini bus is the main public transportation in Korat, so there is
typically no money collector on the vehicles. Although the money collectors are not
mainly responsible for assisting the passengers, they can take care of the passengers
with disabilities while being on the vehicles or in getting on and off the buses. Due to
no money collector, people with disabilities have to seek for assistance or take care of
themselves while being on the vehicles or in getting on and off the buses. Sometimes,
the vehicles do not stop at the loading areas or completely closed to the footpath. In
fact, some buses are just rolling at the bus stop and then leaving even though some
passengers are still getting off. With this situation, many passengers with disabilities
and elderly passengers were accidentally fallen while getting of the mini bus.
Somporntold that ―there is no assistant on mini bus, so one time I have an accident
while getting of a mini bus because it doesn’t completely stop… My toes are hurt.‖
When talking about the paratransit project, Sompornsaid that ―paratransit is very good
because a driver helps me getting in and of the car… I don’t need to worry about
getting an accident.‖ In fact, all participants supported that paratransit could provide
services meeting personal conditions in which people would have differently.
Lack of Funding
Lack of funding was the first and foremost theme emerged from the data of
service providers. The main concern was that no policy in both national and local to
support the complementary transportation projects like paratransit that provided fully
accessible transit for people with disabilities, elderly people, and people who had
limited mobility. Even for the mainstream public transportation in Bangkok—capital
city, most of the buses were not accessible for those passengers. It is interesting that
roughly ten thousand million bahts are collected in the Fund for Promotion and
Development Quality of life of Disabled Persons. Most importantly, the aim of the
fund clearly states that the fund is used for improving quality of life of people with
disabilities. Providing accessible transportation definitely is one of support services
that leads to creating equal opportunities for people with disabilities such as education,
employment and social participation. Those opportunities are the basis of quality of
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life improvement of people with disabilities. Unfortunately, the paratransit project was
not eligible to receive funding from this fund. The pilot project was mainly sponsored
from the Occupational Development Association for the Blind (ODAB). In addition to
receiving financial support from ODAB, the National Institute of Developmental
Transit for Disabilities and Elderly in Thailand, as a project operator, used social
enterprise approach for further fundraising. However, the funding was not sufficient to
provide services as much as the request of the passengers. In relation to funding issue,
the project coordinator told that ―funding is the biggest challenge… We hope that
ODAB would support in the beginning, and then we can get support from local
government and private agencies, and earn more incomes from social enterprise
projects… Unfortunately, we still challenge with funding resources.‖ To seek for
additional grant, the project coordinator told that ―we are planning to collaborate with
local governments, public agencies, private companies and nonprofit organizations…
With our success, we hope that they would support our project or partner with us in
operating and expanding the services.‖
Lack of Resources
Lack of resources was another challenging issue identified by service
providers. Due to lack of funding, it led to lack of resources. Firstly, the project was
unable to provide fully accessible vehicles for individual needs because they were very
expensive. A vehicle provided was a regular car without ramp for pedestrians with
physical disabilities. However, a driver was trained to appropriately accommodate
those pedestrians while using the services. In addition, during the pilot project, there
was only one car available for services, so sometimes passengers did not get their
requested time due to high demand. The project coordinator expressed that ―we try our
best to serve all our passengers; unfortunately, some of them occasionally have to
cancel because we don’t have available time for them.‖ Support staff was another huge
issue considered as lack of resources. The pilot project did not have fulltime staffs.
While the project coordinator was voluntarily work on behalf of the founder, a driver
was the personal driver of the project coordinator. Other support staffs were also
unpaid jobs. Therefore, the services sometimes were suspended because of
inconvenience of operating staffs. With this concern, the project coordinator expressed
that ―due to lack of funding, we cannot hire fulltime staffs… What I’m doing is using
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my personal driver and asking for voluntarily work from my colleague; however, when
those staffs are busy in their business, we have suspend the services for a while.‖
Lack of Legal Authorization
Lack of legal authorization was the last theme emerged from the data of service
providers. In Thailand, there is no legal authorization or affirmative action to operate
the complementary transportation projects such as paratransit. Most of people
involving with the transportation operation systems such as police officers, security
guards and other staffs had no idea in facilitating the paratransit vehicles. For many
places, the loading areas were not accessible for people with disabilities in getting off
the vehicles or inconvenient in proceeding to their destination. In this case, the driver
had to explain to the staffs for loading the passengers with disabilities at the accessible
areas. Unfortunately, the security guards of some places did not allow the paratransit
vehicles to drop off the passengers at unloading areas. The driver told that ―one day, I
drive a passenger with visual impairment to the transit center and the loading area of
the transit center is in the front; however, it is very hard for visual impaired person in
proceeding to the terminal he wants because it is very far and no assistant… I ask a
security guard at the loading area to drive him inside; unfortunately, he doesn’t allow,
he keeps saying that the private cars are not allowed to go inside.‖

4. DISCUSSIONS
On the human rights perspectives, the pilot project on paratransit was
established based on the principles of accessibility, universal design and reasonable
accommodation as guided in CRPD. These principles have been proven as the key
instruments in providing public facilities to be fully accessible for all regardless of
personal conditions, social barriers and unfriendly physical environments. In the case
of public transportation, the study of Turkel (2016) indecated that the State of
Delaware was successfully in providing paratransit services to and from any location
throughout the entire state. The study further pointed out that paratransit services were
beneficial for people who have limited access to fixed route system of transportation
(Turkel, 2016). As found in the findings, paratransit was considered as an effective
pilot project and supported to expand riding services nationwide. The main
considerations of the participants toward the pilot project were because paratransit was
accessible, affordable, safety, timely, and supportive. Regarding timely issue, the study
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of Chiu (2015) supported that using paratransit could help people with disabilities
saving their time compared to commuting with the fixed route transportation systems.
In the study of Shen (2012), it was found that using paratransit could reduce trip costs
for the passengers with disabilities. For safety issue, Rosenbloom (2007) pointed out
that paratransit services were clearly meant to provide a safety transit system, so the
passengers with disabilities would feel more safety taking paratransit than traveling
with public transportation. As revealed in this study as well as pinpointed by numerous
previous studies, it is clear evidence that paratransit is the most accessible mean of
transportation for people with disabilities. However, lack of funding, lack of resources
and lack of legal authorization were the challenging issues for maintaining as well as
expanding the services. In United States, public or private entities are eligible to
receive federal financial assistance from the department of transportation (U.S.
Department of Transportation, 2007). In contrast, there is no legal obligation to
provide financial assistance for operating such complementary transportation as
paratransit in Thailand. Resulting of no financial assistance from government, it leads
to lack of resources in particular to hire fulltime staffs and purchase the accessible
vehicles. In the issue of legal authorization,the 2005 ministerial rule of the Department
of Public Works and Town and Country Planning mandated that all public buildings
must be accessible for people with disabilities and elderly (Royal Gazette, 2005).
Nevertheless, it is not entered into force for public transportation. Moreover, Thailand,
as a state party of United Nations and committed to CRPD, provides public transportation
systems without taking consideration to the principles of accessibility, universal design and
resonable accommodation as guided in CRPD. Although Thai Congress has enacted several
regulations to ratify on CRPD, most of regulations focus on the improvement of education
and employment rather than accessibility to public transportation. Even in the policies of the
Fund for Promotion and Development Quality of life of Disabled Persons, there is no
support to establish the accessible transportation systems.

5. LIMITATION
The pilot project on paratransit for people with disabilities and elderly in
Thailand was initiated on the basis of personal experience of the founder of the
National Institute of Developmental Transit for Disabilities and Elderly in Thailand
and his colleague. As seen the successful implementation of paratransit in United
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States, it becomes the considerable inspiration to install paratransit in Thailand, that
leads to the initiative of a pilot project on paratransit in Nakorn Ratchasima. Although
the pilot project was highly successful in terms of making concrete contribution toward
people with disabilities and elderly in the service areas, there were several limitations
and challenges existing throughout the project implementation. Lack of funding, lack
of resources and lack of legal authorization were the most challenging issues during
the project implementation. While funding and resources were mainly/partially
contributed from the founder, legal issues were daily done through negotiation with
police officers, governmental staffs, and security safeguards to allow the vehicles in
dropping off the pedestrians at the accessible areas. These are some challenging
examples restricted the work of the project in particular to expand the services
nationwide. Regarding limitation of research, The data was solely collected from the
service providers and only five pedestrians who received the services through
qualitative approach—individual interview. In fact, four out of five participants were
pedestrians with visual impairment. Due to having small number of participants, the
results might produce narrow perspectives on the project implementation and the
findings might not be generalizable to other cases. Because the project involved with
several agencies both public and private sectors, it is recommended for future research
to include participants from related public and private sectors as well as people with
disabilities and elderly who have no experience using paratransit, in order for the
research findings to generate comprehensive ideas and probably discover valuable
recommendations.

6. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATION
The complementary transportation like paratransit has been proven as an
accessible mean of transportation for people with disabilities and elderly people (Chiu,
2015; Lazo, 2016; Rosenbloom, 2007; Shen, 2012; Turkel, 2016). In addition to being
accessible transportation, all participants of this study agreed that paratransit was
affordable, safety, timely and supportive. They also supported that paratransit should
be available nationwide. However, it might be difficult to expand the services
countrywide and even maintain the services due to lack of funding, lack of resources
and lack of legal authorization. To put idea into practice, it is suggested that as a state
party committed to CRPD, Thai government should pass the laws assuring the
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accessibility to public transportation of people with disabilities and elderly people. The
government should also have affirmative actions to support the initiatives of
complementary transportation like paratransit. The initiatives should be promoted
among public, private and nonprofit agencies with financial assistance.
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ABSTRACT

The purpose of this research is to create illustrating and testing color-deficient
vision by using the color grading technique. The color grading technique is a process
of adjusting - changing colors, creating exotic images and colors, doing some or all
portions of a picture to match the mood and story of the image or video, based on the
ability and creativity in color adjustment to convey that need to be recognized. This
research has 4 specialists who was evaluated contents, media by ophthalmologists and
optometrists from Thammasat Hospital. The sample of this research is students in
grade 10-12 who study capacity building programs in science, math, technology and
the environment from Pibulsongkram School in Lopburi that has 122 students. The
result found that the quality content by specialists on interactive media for illustrating
and testing color-deficient vision by using the color grading technique have overall
average score 4.43 in strongly agree level and quality interactive media has overall
average score 4.67 in strongly agree level. Besides, the satisfaction of the sample
towards the interactive media was also in strongly agree level at overall average score
4.66. Moreover, the research exhibited that the interactive media was able to interact
and provide clearer vision of color deficiency by using the color grading technique. In
conclusion, 100 percent of the experts and 98.36 percent of the samples suggest to use
the interactive media as an instructional media and color deficiency test.
Keywords: Colorblind / Color Deficiency / Color Grading Technique / Interactive
Media
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1. INTRODUCTION
Human color vision is based on the ability of the cone cells in retina. Normally,
the cone cells are classified into three categories according to their primary light
sensitivity: green, red, and blue. If the cone cells are disorder, the person could be
color blind. [1] Color blindness is a condition in which a person cannot distinguish
colors because of the unusual color vision. It makes it impossible to see the difference
in color schemes that are similar or sometime cannot see any color at all.
Colorblindness is more common in men, approximately 8% women only about 0.4%
of the total population [2].
Interactive media communicates by the result that the program is shown the
input data by viewers. It can make viewers engaging and interacting with it. Examples
of interactive media that can be found in general is social networking site. It uses
graphics and text to allow viewers to share photos or information about themselves,
also playing games or chat. Interactive media is a combination of digital media, text,
graphics, sound, images, and video media, which can present texts or images. The
viewers can understand the information that need to be presented it very well through
the interactive media. [3]
The current survey found that the media which presents the information about
color blindness is only a few and not widespread. As a result, people misunderstand
about color blindness by thinking people with color blindness cannot see the color or
can only see just black and white. Medically, color blindness is caused by problems
with the color distinction of certain objects, such as people with protanopia can
sometimes distinguish red color because they were taught to call that color is red. In
fact red in their vision is different from people with normal vision. This can cause harm to
themselves and others if they have a career that use colors to tell the different. [4]
From the above mentioned, we made interactive media for illustrating and
testing color-deficient vision by using the color grading technique for people without
color blindness to acknowledge how people with color blindness see different from
normal vision. Using Color Grading Technique is a process of adjusting - changing
colors, creating exotic images and colors, doing some or all portions of a picture to
match the mood and story of the image or video, based on the ability and creativity in
adjust colors to convey that need to be recognized.
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2. OBJECTIVES
1. To create interactive media for illustrating and testing color-deficient vision
by using the color grading technique.
2. To evaluate the quality of interactive media for illustrating and testing colordeficient vision by using the color grading technique by specialists.
3. To evaluate the satisfaction of interactive media for illustrating and testing
color-deficient vision by using the color grading technique by sample.

3. SCOPE OF RESEARCH
Interactive media for illustrating and testing color-deficient vision by using the color
grading technique is useful to be tested for people with color blindness. Also, it is a
media that can educate people about color blindness, to understand the different type
of conditions. Using the color grading technique is a process of adjusting - changing
colors, creating exotic images and colors, doing some or all portions of a picture to
match the mood and story of the image or video, based on the ability and creativity.
Using color is to convey the meaning that media want to be produced. Interactive
media designed as a medium where users can engage and interact with the media by
pressing the Space bar and press the mouse through the media, with the result that the
user presses.
4. PROCEDURES
Participants
1. Specialists
Specialists used to determine the content, including ophthalmologists,
optometrists specialists from Thammasat Hospital 4 people and specialist media 4
people.
2. The samples
The samples were selected from the population by purposive sampling [5] from
capacity building programs in science, math, technology and the environment,
Pibulsongkram School that has 122 students in Lopburi Province.
The process of creating tools have process design and create by 1) Defining the
purpose and content of the guidelines for the implementation project in compliance
with the scope specified 2) Study and research information that involved on purpose
and content offered through the testing color-deficient vision 3) Determine the content
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and scope of work. 4) Exploring information about testing color-deficient vision from
ophthalmologists, optometrists specialists. 5) Study color grading technique 6) Design
tool by analysis information to design the layout of the presentation. It is divided into
two parts: one part design the content and another part design the format of
presentation. The design includes of graphics, colors and fonts and interactions with
users.
Interactive media designed as a medium where users can engage and interact
with the media by pressing the Space bar and press the mouse through the media, with
the result that the user presses. When the user selects the color that is visible to match
the visualization of the story on the interactive media, all the events will display the
user's color vision defects.

Figure1 Show design in first pages of interactive media for illustrating and testing
color-deficient vision by using the color grading technique.

Figure2 Show the sample of content about color deficiency in interactive media.
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Figure3 Show sample about selective colors and test color deficiency in interactive media

Figure 4 Show the results of the initial screening color-deficient vision in interactive media

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
The evaluation results of interactive media for illustrating and testing colordeficient vision by using the color grading technique can be divided into 2 areas

(content, media)
Basis of the average of each measure against criteria that have been set up to
interpret for their quality of interactive media for illustrating and testing color-deficient
vision by using the color grading technique [6]
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4.21 – 5.00 = strongly agree
3.41 – 4.20 = agree
2.61 – 3.40 = neither agree nor
1.81 – 2.60 = disagree
1.00 – 1.80 = strongly disagree
Table 1 Show quality of content from interactive media for illustrating and testing
color-deficient vision by using the color grading technique, which evaluated by 4
specialists.
Questions

Mean

SD

Scale

1. Content is suitable for the media.

4.50

0.58

Strongly agree

2. Content is suitable for viewers.

4.75

0.50

Strongly agree

3. Content is accurate.

4.50

0.58

Strongly agree

4. Proper content presentation sequence.

4.75

0.50

Strongly agree

5. Content has a suitable difficulty level.

4.50

0.58

Strongly agree

6. Content is useful to viewers.

5.00

0.00

Strongly agree

7. The number of tests in the color deficiency test is
suitable.

4.25

0.96

Strongly agree

8. The color deficiency test pattern is suitable.

4.50

0.58

Strongly agree

9. The difficulty level of color deficiency test is
suitable.

3.75

0.50

Agree

10. Content used to test for color deficiency test is
accurate.

4.25

0.50

Strongly agree

11. The color of the color deficiency test in the
media is accurate.

4.00

0.00

Agree

4.43

0.27

Strongly
agree

Average Score

The content quality evaluated by specialists on interactive media for illustrating
and testing color-deficient vision by using the color grading technique has shown that
the specialists were very satisfied. The interactive media shows how people with
normal vision and people with color blind see. It is useful and filled with content about
color blind. It is suitable for testing people who have the condition. It is easy to access
and use, also has Ishihara test.
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Table 2 showing media quality results of interactive media for illustrating and testing
color-deficient vision by using the color grading technique, which evaluated by 4
specialists.
Questions
1. Video
1.1 The video is beautifully suitable for the media.
1.2 The sharpness of the video is suitable.
1.3 The video is clearly meaningful.
1.4 The placement of the video is suitable.
1.5 The video sequence is suitable.
1.6 Camera angle is suitable.
2. Content Layout
2.1 The font size is clear and easy to read.
2.2 The font format is suitable.
2.3 The font color is suitable.
2.4 The font arrangement is suitable.
2.5 The background color in each text is suitable.
2.6 The media usage explanation is clear and
perspicuous.
3. Sound
3.1 The sound volume is consistency.
3.2 The sound volume is suitable.
Questions
3.3 The sound is suitable.
3.4 The sound is clear.
4. Interactions
4.1 Allow viewers to interact with the media.
4.1 Allow viewers to interact with the media.
4.2 The form of interactive media is suitable with the
content.
4.3 The form of interactive media is convenient and
easy to use.
5. Interactions design
5.1 Buttons are suitable and convey the meaning
clearly.
5.2 Photos are suitable with media.
5.3 Colors in the media are suitable.
Average Score

Mean

SD

Scale

4.83
4.50
4.67
4.50
4.67
4.50

0.41
0.55
0.52
0.55
0.52
0.55

Strongly agree
Strongly agree
Strongly agree
Strongly agree
Strongly agree
Strongly agree

4.50
4.67
4.83
4.83
4.83

0.55
0.52
0.41
0.41
0.41

Strongly agree
Strongly agree
Strongly agree
Strongly agree
Strongly agree

4.50

0.55

Strongly agree

4.50
4.67
Mean
5.00
4.83

0.55
0.52
SD
0.00
0.41

Strongly agree
Strongly agree
Scale
Strongly agree
Strongly agree

4.67
4.67
4.83

0.52
0.52
0.41

Strongly agree
Strongly agree
Strongly agree

4.50

0.55

Strongly agree

4.50

0.55

Strongly agree

4.50
4.83
4.61

0.84
0.41
0.05

Strongly agree
Strongly agree
Strongly
agree
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The media quality evaluated by specialists on interactive media for illustrating and
testing color-deficient vision by using the color grading technique has shown that the
specialists were very satisfied, due to its usefulness and also gives viewers new
experience because can test color blindness for people and educate people about color
blindness, to understand the different type of conditions . All media specialists agreed
that it is suitable for the media to educate people because there is content on the
subject and also let people see the difference between normal vision and the vision of
the people with color blind. The media can also test people who may have risks to be
color blinded. Some specialists thought the media should be developed and used in
variety of locations that need to have eye examination for color vision, such as
hospitals, medical centers, or in the industry, to screen people for work in the factory.
The media is suitable for and suitable for testing for risk because there is a test that
uses the Ishihara test [2], which has international standards and is recognized by
medical experts. It is also easy to use and accessible to let viewers know their risks.
Table 3 showing media satisfaction results of interactive media for illustrating and
testing color-deficient vision by using the color grading technique which evaluated by
sample.
Questions

Mean

SD

Scale

1. The content is clear and easy to understand.
2. The content arrangement is suitable.
3. The content is useful.
4. The techniques presenting in the media are
interesting.
5. Allow viewers to interact with the media.
6. The form of interactive media is suitable with
the content.
7. The form of interactive media is convenient and
easy to use.
8. The length of the video is suitable.
9. The composition of the images are suitable.
10. The video sequence is suitable.
11. The sound volume is suitable.
12. The sound is suitable.
Average Score

4.80
4.74
4.80

0.44
0.49
0.41

Strongly agree
Strongly agree
Strongly agree

4.72

0.50

Strongly agree

4.60

0.60

Strongly agree

4.73

0.46

Strongly agree

4.65

0.63

Strongly agree

4.48
4.75
4.69
4.51
4.52
4.66

0.63
0.49
0.52
0.61
0.65
0.08

Strongly agree
Strongly agree
Strongly agree
Strongly agree
Strongly agree
Strongly agree
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Based on the satisfaction by samples showed that color grading techniques helped to
understand the feelings of people with visual impairment, a technique used to convey
meaning. The interactive medium is ideal for media literacy and to test people with visual
impairment in the initial stage (color deficiency). There are useful and interesting content. In
addition, there are interactive forms that are interesting to access as well.
4. CONCLUSIONS
The results interactive media for illustrating and testing color-deficient vision
by using the color grading technique is showing different styles and techniques which
make it easier for the viewers to see the difference color visions by pressing spacebar
during watching the interactive media by using color correction and color grading,
help to adjust colors in the video to allow viewers to acknowledge the difference
between a normal color vision and color blind vision Moreover, the media can also test
the people with color blind by using Ishihara test which is widely used around the
world. After the viewer’s took the test, they will be able to know the results
immediately. Interactive media for illustrating and testing color-deficient vision by
using the color grading technique suitable for knowledge because content makes
visuals visible in people with visual impairment in preliminary testing. This media
should be developed and used in various places such as hospitals, medical centers or in
the industry to screen people for work in the factory and suitable for testing for risk or
treatment because the preliminary screening is a test that uses the Ishihara test strip [7],
which has international standards and is recognized by medical experts. It is also easy
to use and accessible to know its risks.
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ABSTRACT

Background & Significance: Children with severe physical disabilities usually
show difficulties in a proper sitting position. They usually have poor postural control
that requires external supports to maintain the upright position. Adaptive seating devices
are frequently used to improve the postural alignment and stability in the children who are
unable to sit independently. However, the appropriateness in uses of adaptive seat
devices in children with physical disabilities has not been reported. This study was to
survey applications of adaptive seating devices in children with severe physical
disabilities. Participant and Method: 62 primary caregivers, whose children with severe
physical disabilities, participated the study by convenience. The children aged not older
than 18 years and were classified by Gross Motor Function Classification System
(GMFCS) at level 4-5. The questionnaire was developed based on reviewed literature
and verified by 2 pediatric physical therapists with at least 5 years of experience. The
questionnaires were sent to the primary caregivers whose children attended in Srisangwan
School and Foundation for Children with Disabilities. Result: 92% of the participants
reported that their children used the wheelchair. 45% reported the devices were
problematic. 60% reported the devices were not fitted to the children’s size; 44%
reported the devices were difficult to carry or transfer, and 32% reported that the devices
were not appropriate to the children’s impairments. However, approximately 80 % of the
participants reported the adaptive seating devices are suitable for their children’s needs
and helped them to maintain better posture. Discussion & conclusion: According to the
preliminary survey, the applications of adaptive seating devices in many children with
severe physical disabilities were reportedly appropriate, however, almost half of them
reported the problems due to many factors. Therefore, health professionals should
collaborate with the families for better management of adaptive seating devices.
Key words: Adaptive seating, Physical disabilities, Wheelchair, GMFCS, Survey
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ABSTRACT
Reasonable accommodation obliges employers to take reasonable steps to enable
employees with disabilities to work in an open labour market. The United Nations
Convention on Rights of Persons with Disabilities (hereafter, CRPD) promulgates
reasonable accommodation as one of the most relevant obligations. However, CRPD does
not clarify what the concept of reasonable accommodation requires the State Parties to do
or how far they must go in taking these actions. CRPD may impose very ambiguous and
uncertain conditions on them. Thus, State Parties may have no clear basis on which to
provide reasonable accommodation. In order to identify clear guidelines as completely as
possible, this study aims at exploring firm bases of reasonable accommodation. It first
attempts to clarify whether anti-discrimination can be a normative basis of reasonable
accommodation, although it is often said that reasonable accommodation is in the realm
of anti-discrimination. Second, if those normative bases are not compatible with
reasonable accommodation, it attempts to search for other bases. This study concludes
first that normative bases of anti-discrimination law are not compatible with reasonable
accommodation, and second that in order to clarify the firm basis, there should exist a
new idea that constructive agreement among members of a quasi-community of enterprise
legitimizes the principles of reasonable accommodation.
Keywords: Reasonable accommodation, Disability discrimination, Employment, CRPD
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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine postural control performance on the
modify Star Excursion Balance Test (mSEBT) between eye-closed and eye-open in
normal healthy subjects. Ten participants, ages mean: 33.8 years, were recruited for this
study. The mSEBT required the subject to reach in the anterior, posterior-medial, and
posterior-lateral directions with her free-limb foot while standing on the reference limb. A
composite reach score was determined by calculating in the three different directions and
normalizing to leg length. The sequence of test was random for eye-closed and eye-open.
Two ways ANOVA was used to determine the finding results. We found that they were
significant different between eye-closed (149.47±19) and eye-open (159.96±20) in
anterior (p<0.04), eye-closed (128.78±16) and eye-open (141.38±19) in posterior-lateral
(p<0.02), eye-closed (111.05±23) and eye-open (125.52±23) in anterior (p<0.02),
respectively. These measurements confirmed the knowledge that mSEBT can serve as a
screening tool for identifying postural control.

Keywords: Blind, Postural control, Balance control
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ABSTRACT

Introduction: Medical emergency situation could happen in anywhere and
anytime. Therefore, the knowledge in rescues people in emergency situation is crucial for
everyone, especially the basic life support (BLS). Methods: This development of BLS
practice guideline for persons with disabilities (PWDs) was developed via the
participatory action research (PAR) design. The purpose of this study was to develop the
BLS practice guideline for blind people by using learning tools via mind storming
technique, knowledge sharing, share feeling from their heart and practice. The duration
was 1 day (8 hours). The researchers were extracted the crucial information related to the
emergency situation and Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) followed the condition
of learners, together with the 3 important skills (Triangle of Rescues: Emergency
Assessment, Calling 1669 and CPR). Participants were composed of blind and general for
43 people. Results: The level of knowledge in Triangle of Rescues after training was
higher than pre-training. In addition, the attention to rescues was increased. Conclusion:
The BLS after training was improved when compared to the pre-training, which this
technique might be introduced to the PWDs.
Keywords: Basic Life Support, CPR, Blind, Practice guideline

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

661

Results of Community Based Rehabilitation (CBR) of Kalasin Hospital
Network
Khangrang N 1, Rungmuang T 2, Krityakiarana W3,
Arame P 4, Netwongs P 5
1
M.D. Ophthalmologist, 2Ph.D., Quality Development Technical Office,
3
Asst.Prof., PT., Ph.D., 4Ph.D., Public health technical officer,
5
Registered Nurse
1,5

Kalasin Hospital, Ministry of Public Health, Thailand
Division of Quality Development, Mahidol University, Thailand
3
Ratchasuda College, Mahidol University, Thailand
4
Mettapracharak (Watraikhing) Hospital, Ministry of Public Health, Thailand
2

1

noppadol_strong@hotmail.com , 2 tinnakrit.run@mahidol.edu ,
3
warin.kri@mahidol.ac.th, 4 punyav49.a@gmail.com,
5
kaedub13@gmail.com
1,5

www.klsh.moph.go.th, 2www.qd.mahidol.ac.th/,
3
www.rs.mahidol.ac.th, 4www.metta.go.th/
ABSTRACT

Introduction: Community based rehabilitation (CBR) has been proposed that
effected to the quality of life (QoL) for persons with disabilities (PWDs). In this study,
we would like to study the effect of CBR on persons with visual impairment. Methods:
Participants were young and elderly people with visual impairment from Kalasin hospital
(n=47). The data were collected from January 2015 to December 2016 and analyzed by
descriptive statistic. Results: We found that participants received 1) rehabilitation related
to health by activities of daily living (ADL) and orientation & mobility (O&M) training
for health evaluation 2) rehabilitation related to education as continuing education 3)
rehabilitation for livelihood e.g. Thai massage, business training and gardening 4)
rehabilitation for social engagement by encouraging to join social activities e.g. temple,
market, travel or exercise and 5) empowerment by joining activities at Home Suk center,
which is set up by the local government to gain confidence and make friends.
Conclusion: The key factors to success of CBR were composed of service staff who
know and understand the PWDs, health problems, policy, the cooperation of the
community, especially Home Suk center.
Keywords: Visual impairment, CBR, Quality of life, QoL
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ABSTRACT
Introduction: This study explored family adjustment and access to rehabilitative
services for children with Down syndrome aged 05 years in the ecoculture of Petchaburi
Province, Thailand. It fills a need for understanding for early childhood with intellectual
disabilities in rural Thailand. Methods: The study formed a focus group at Pra Chom
Klao Hospital discussing their family guided by family systems genograms with eight (8)
participants from five families, followed by home visits. Qualitative data collection
including field notes, pictures and discreet video recordings of the group discourse. The
analysis used rigorous procedures for constant comparison, analysis of space, content,
domains and critical discourse analysis. Results: The study found that participating
families adjusted to emotional ruptures in the home, health, cultural stigma, economic and
educational discrimination. Cultural and religious resources from mother’s side of the
family contributed most during and after health crisis in the first 2 years of birth. Parents
are concerned about seriously delayed development of communication skills in the period
2 ½ to 5 years of age. Participating families discovered their tendency to limit the
possibilities for their child’s independent living and occupation. Conclusions:
Recommends further development of family support groups for ID in Petchaburi,
language and communication strategies, abuse training for mothers and discussion on
reproductive and inheritance rights and exploring sibling relations and economic options.
Service provision might consider reduced hospital stigma, advocacy for inclusive public
and work based play areas, increased support and professional development for
community based counselors and special education center extension services.
Keywords: Down syndrome, Family adaptation, Ecocultural CBR
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ABSTRACT
Low vision causes many handicaps in performing activities of daily living,
cognition, social participation and spiritual psychological changes. Integrating the OT in
the LVR should be implemented to provide clinically multidisciplinary approach and to
make the patients adjust to their vision loss efficiently. Few publications in Thailand may
not have been widely implemented how to gain a better understanding of the low vision
provision and how to measure the multidimensional scale with the functional levels of the
visual impairment. Objective: To evaluate the outcome of the OT in the LVR by
measuring the functional scales of the visual impairment. Methods: A prospective study
of 85 low vision patients in accordance with WHO classification (aged 41-87 years, mean
age 75.7 years;47 (55.3%) females and 38(44.7%)males completed 4 questionnaires
before and after the OT in the outpatient low vision clinic during November 2013March2016.The Inventory of Vision Impairment (IVI),the Medical Outcomes Study
Social Support Survey, the Depression Anxiety, Stress Scale (DASS) and the Life
Habbits (LIFE-H) Scale were interviewed at the initial visit before the comprehensive
LVR with the OT(T1) and 3 months (T2)after the rehabilitation. Average OT visit time
was 1.4 hours (range .77-2.58).Exclusion criteria were cognitive impairment and unable
to perform this study. Results: There were all statistically significant changes in the
quality of life, social, mood and habbits before (T1) and 3 months (T2) after the OT in the
LVR. The effect size and the standardized response mean value analysis among 4
questionnaires determined better results in all dimensions. Limitations of this study were
a small sample size, participants’ different characteristic conditions and some missing
data. Conclusions: This study was able to establish a link between LVR and OT to
improve the functional outcomes of the visually impaired patients. OT should be
encouraged with the LVR to alleviate the barriers of the disabled in all aspects of the
daily living. The better change outcomes of the holistic low vision rehabilitation were
generated to improve the clinical effects. Although these findings showed great
importance in the vision rehabilitation, more scientific practical activities guideline for
occupational therapy with visual impairment warrants further investigation.
Keywords: Occupational therapy, Low vision rehabilitation
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ABSTRACT

The purpose of this pilot study was to evaluate the effect of ankle-foot orthosis
(AFOs) on the balance control during walking in stroke patients. Butterfly parameters
(Anterior/posterior variability, Lateral variability and Lateral symmetry) were used to
compare the balance control between wearing AFOs and non-wearing AFOs (control).
Three stroke patients who were diagnosed with hemiplegia were randomly selected. The
sequence of walking between AFOs and control was random. The participants were asked
to walk independently with their prefer speed via the Zebris FDM measuring system
(Zebris Medical GmbH, Germany). There were significant different in butterfly
parameters between AFOs and control (p<0.05). AFOs had effects on the balance and
walking, however, the higher number of participant is require to fulfill the experiment.
Keywords: Assistive Technology, Physical Therapy, Gait, Motor Control, Balance
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ABSTRACT
Benyalai Library is an online library for the visually impaired people designed to
promote access to knowledge and information resources for academic purposes by
providing efficient and quality online library services. It aims to address the scarcity and
issues of accessibility of academic resources faced by the visually impaired people. It
compiles and stores learning resources and information nationwide in a systematic process
for the purpose of education and ensures that that these materials and information are made
available in formats that are accessible for the blind.
Presently, Benyalai Library has 1,000 members composed of visually impaired
students, teachers and staff who are working for people with visual impairment. Benyalai
Library conducts a survey among members on the books they need. The information
collected through the survey is used to generate a list of academic books that need to be
produced. These books are provided in the following formats: Electronic Braille textbooks,
Electronic Braille non-textbooks and audio books.
Benyalai Library provides 2,000 books online. The website has a user-friendly
interface designed for the convenience of the visually impaired members. The academic
resources can be accessed through intranet and the Internet. In the future, an Online
DAISY platform will be set up to efficiently deliver DAISY books to its members.
Benyalai Library plans to widen its collection of books by establishing cooperation with
publishers and educational institutions.
Benyalai Library envisions itself as a self-learning resource base that links with
other online libraries for the blind in Southeast Asia to create a network that is ready to
work with other institutions covered by the ratification of Marrakesh Treaty.
Keywords: Online library for the blind, Accessibility, Innovation
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ABSTRACT

The study aimed at analyzing and synthesizing research literature of cognitive
behavioral therapy (CBT)-related employment and quality of life (QoL) changes in
schizophrenia. Research evidence was gathered from information databases and electronic
databases, and a total of seven research studies were selected. The findings summarized in
five topics as follows: 1) Therapist who were psychiatric rehabilitation technician, clinical
psychologist, and psychologist. 2) Participants were diagnosed with schizophrenia,
schizoaffective disorder and psychosis in- and out-patient. Age 18 to 65 years old with
male and female. 3) The activities used in the therapy consisted of different steps including
method, frequency, and time. 4) Assessment tools could be divided into three groups: the
assessment scales use to assess psychotic symptoms, social functioning, and
neurocognitive. 5) Effectiveness from a synthesis of the selected seven studies were
discussed in quality and adequacy of research and effectiveness of CBT-related
employment and QoL. This study is a synthesis of research results with credible study
process. Only one research study was used direct CBT technique. Six research studies were
used another technique included metacognitive training, cognitive remediation and social
cognitive interventions. No one study on employment and QoL. Result of intervention had
effective to reduce psychotic symptom and improve function of schizophrenia. But the
research studies that included in this research is one-year, which some of cognitive
behavioral therapy research that not published in the year of study. Therefore, further study
may be required.
Keywords: Cognitive behavioral therapy, Schizophrenia, Employment, Quality of Life
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Barrier Reduction through Equal Access on Technology
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Information Technology Service Center for the Blind (ITSCB)
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Under the Royal Patronage of H.M. the King
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ABSTRACT
The Christian Foundation for the Blind in Thailand established the Information
Technology Service Center for the Blind to facilitate the use of Information and
Communication Technology in improving the lives of people with visual impairment.
People with visual impairment need to get access to technology to achieve self-sufficiency
and full participation in the society.
The Information and Communication Technology Center for the Blind primarily
serves the people with visual impairment by promoting innovative research, conducting
training and providing consultancy on assistive and adaptive technology for the blind.
The facilities of the Information and Communication Technology Center for the
Blind include one computer laboratory, recording rooms and a studio with radio
broadcasting equipment. The Information and Communication Technology Center for the
Blind facilitates the production of Braille and Digital Accessible Information System
books. It has succeeded in motivating 200 people composed of students, professionals and
retirees to volunteer for the media production. It also manages the online radio system for
the blind.
The work of the Information and Communication Technology Center for the Blind
has not only benefited the blind in Thailand but also the blind in Laos. It has extended its
services to the Higher Education students with visual impairment in Laos supported by the
International Council for Education of People with Visual Impairment.
The Information and Communication Technology Center for the Blind is
committed to serve more blind people by collaborating with institutions in Thailand and
abroad to advance self-sufficiency, social inclusion and participation through Information
and Communication Technology.
Keywords: Technology for the blind, Innovation, Accessibility
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3D-Teaching Materials for Students of Tsukuba University of Technology
--Technical Assistance through Experience
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ABSTRACT

The National University Corporation of Tsukuba University of Technology
(NTUT) is the only higher educational institute for the hearing or visually impaired in
Japan. In the Mechanical Engineering Course, we educate hearing-impaired students. We
educate with emphasis on Mechanical Design and Drawing because students with an
engineering education typically go on to join a company where they are involved in design
and CAD. Therefore the Mechanical Engineering Course of NTUT introduced an inkjet
type 3D-modeling machine installing at CAD/CAM room in 2007.
In the production of 3D materials for the 2nd-year class, the explanation of the
project method was through the use of 3D models with the same shape as the figure of the
textbook's 2D drawings. All 3rd-year students draw 3D CAD drawing data for making 3D
model from 2D drawings, which were written when they were in the 2nd year. A precision
mechanical model is made in a student's project for graduation research. All models are
evaluated as a mechanical model. Thinking deeply, learning by oneself, and studying
through optimization-aided modeling methods, are real Engineering Education.
Recently, using a 3D-modeling machine, we make teaching materials of human
bones for visually-impaired students who belong to the Department of Health. Even with
the real bones, education is more effective by using bones outputted with a size suitable for
presenting to students. It is also necessary as a teaching material to show the hole through
which the nerve passes, by enlarging it to the size that students can feel with their own
fingertips. It is also necessary to paint it for visually-impaired students with colors that
are easy to see.
Utilization of 3D-CAD and 3D-modeling at our university is one way to extend the
motivation and communication skills for high quality Mechanical Design and Drawing
Education for hearing-impaired students. It is a high quality teaching material for the
Anatomy Class for visually-impaired students. The teaching materials introduced here are
made by our own 3D-modeling machine for the development of education. It is a new
system to teach students with hearing or visual impairment.
Keywords: Hearing-impaired, Visually-impaired, 3D-CAD and 3D-modeling, Teaching
materials, Development of education, 3D-modeling machine
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ABSTRACT

The benefits of assistive technology (AT) for improving the mobility of children
with Cerebral Palsy (CP) have been proved in several studies. The better improvement on
movement of the children with CP is one of crucial purpose to allow the children to gain
their quality of life. As we interviewed caregivers at Sitthida-home, home for children
living with disability, self-dressing of a child with CP was a barrier to take care of this case
and limited the self-esteem.
Additionally, the caregivers expected the child with cerebral palsy (CP) to be selfcare by using assistive technology (AT). In fact, his family and Sittida-home care center
could not afford to pay expensive AT. To alleviate the problem, we designed modified
dressing aids (MDA) by using cheap materials available in Thailand in order to reduce the
cost, and evaluate the effectiveness of MDA based on Sirindhorn National Medical
Rehabilitation Centre (SNMRC) score in CP.
In this study, the subject was nine-year-old child with CP diagnosed by physical
therapist, and followed up the use of MDA with evaluating SETT and SNMRC during
physical therapy training for six days. We found that, especially, the domain of dressing
activity demonstrated the SNMRC scores increased on pre- and post-trainings from 11 to
17, respectively. Moreover, the caregivers at the center observed that the child with CP
was accustomed with the use of MDA very well.
Keywords: Movement disorder, Assistive technology, Rehabilitation, training
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Abstract
The distribution of people with disability in communities still experiencing the
barrier that affect to quality of life such as the remote area, Rights and service assess.
Perhaps factor that effect to rights and service in community access as service skill for
people with disability of service officer, lack of information, stigmatize and the budget. For
rehabilitation on well being of people with disability in community or rural area in holistic
approach WHO declared CBR program (community based rehabilitation) which are
considered to be effective approach for promoting the rights and opportunities of person
with disability and for enabling their participation in the community and society but most
are conducted found that concerned in medical approach and not sustain(outreach).In
Thailand Health science had concern about communication as a tools to promote health
campaign in community also by PAR method,called Health communicator.We have known
the the definition of disability is culturally constructed, and they are not be a community
priority. For social approach the barrier of people with disability in community are
negative identities, exclusion, awareness and belief from the people in
community.Communication is a tool for perception,attitudes creation and effort to
implications human behavior.To contribute awareness among people in community and
create self- communication within disabled (empowerment) , participatory communication
also a apace for people with disability to promote their positive identity, self of belonging
within participatory experience may change the belief and behavioral treat to people with
disability of people in community.
This study aimed to study current community communication,perception and
attitude survey of people in community about people with disability. Develop model of
participatory communication in community. Lesson learned to find out effective factor,
and noise of communication. Purposive sampling with 2 area under CBR project which
conducted in Supanburi and Samutsakorn province in Thailand that researcher included
project. This study is a Mixed methods combining Qualitative and Quantitative study
Interpretation as a qualitative dimension to interpret and critique data, phenomena and
were administered on direct experiences data, filed visits, tape-recording and community
context study. While Quasi-experiment research design to survey perception and attitude of
people in community and examine effective media treatment is a quantitative dimension.
Keywords: Participatory communication, Disability, Community, Positive identity
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ABSTRACT

The purpose of this research is to create illustrating and testing color-deficient
vision by using the color grading technique. The color grading technique is a process of
adjusting - changing colors, creating exotic images and colors, doing some or all portions
of a picture to match the mood and story of the image or video, based on the ability and
creativity in color adjustment to convey that need to be recognized. This research has 4
specialists who was evaluated contents, media by ophthalmologists and optometrists from
Thammasat Hospital. The sample of this research is students in grade 10-12 who study
capacity building programs in science, math, technology and the environment from
Pibulsongkram School in Lopburi that has 122 students. The result found that the quality
content by specialists on interactive media for illustrating and testing color-deficient vision
by using the color grading technique have overall average score 4.43 in strongly agree
level and quality interactive media has overall average score 4.67 in strongly agree level.
Besides, the satisfaction of the sample towards the interactive media was also in strongly
agree level at overall average score 4.66. Moreover, the research exhibited that the
interactive media was able to interact and provide clearer vision of color deficiency by
using the color grading technique. In conclusion, 100 percent of the experts and 98.36
percent of the samples suggest to use the interactive media as an instructional media and
color deficiency test.
Keywords: Colorblind / Color Deficiency / Color Grading Technique / Interactive Media
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รายงานการประเมินผลการจัดงาน
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จากการจัด งานสัม มนาวิ ช าการระดับ ชาติ ด้ า นคนพิ ก ารครั ง้ ที่ 9 ประจ าปี 2560 และ
การสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 4 ภายใต้ หวั ข้ อ “นวัตกรรมเพื่อการเข้ าถึงของ
คนทังมวล”
้
(Innovation towards Accessibility for All) ระหว่างวันที่ 26- 27 กรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร มีการ
ประเมินผลการจัดงานสัมมนา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของการดาเนินโครงการ
จากฐานข้ อมูลทะเบียนคนพิการที่มีบตั รประจาตัวคนพิการ กรมส่งเสริ มและพัฒ นาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560 จานวน 1,725,601 คน หรื อ ร้ อยละ 2.55 ของประชากร
ทังประเทศ
้
จานวน 65,729,098 คน (ข้ อมูลจากกรมการปกครอง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
จากข้ อมูลรายงานผลการดาเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการจัดบริ การผู้ช่วยคนพิการของ
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า คนพิการส่วนใหญ่มีฐานะยากจน การศึกษาน้ อย และอีก
ส่วนหนึ่งมีความพิการรุ นแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ส่งผลกระทบให้ คนพิการได้ รับการมองว่า
เป็ นภาระต่อสังคม ไม่มีความสามารถในการทางาน อันเนื่องจากความพิการ สภาพปั ญหาดังกล่าวเกิด
จากสภาพสังคมที่ยงั ไม่มีการรับรู้ ที่ถกู ต้ อง สังคมยังขาดความเข้ าใจเกี่ยวกับคนพิการและความพิการ
ทาให้ คนพิการไม่สามารถเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ได้ จากสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลได้ ให้
ความสาคัญกับพัฒนาคุณภาพชี วิตของคนพิการในทุกมิติ ดังพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ที่ให้ ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้ องร่วมสร้ างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคสาหรับคนพิการ โดยการสร้ างความตระหนักรู้ และความ
เข้ าใจเกี่ยวกับคนพิการและความพิการ สร้ างสภาพแวดล้ อม เทคโนโลยี ข้ อมูลข่าวสาร นวัตกรรม
ต่างๆ ที่เอื ้อให้ คนพิการสามารถเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ได้ เพื่อให้ คนพิการสามารถดารงชีวิตในสังคม
อย่างปกติสขุ เท่าเทียมกับคนทัว่ ไป โดยรัฐบาลได้ มอบหมายให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) เป็ นแกนกลางและ
มีอานาจหน้ าที่ ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 ในการประสานและกาหนดนโยบายด้ านการส่งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงการสารวจ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และเก็บรักษาข้ อมูลเกี่ยวกับคน
พิการ สถานการณ์ของคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประโยชน์ต่อการป้องกัน การรักษาการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
คนพิการ และการจัดแผนงาน วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผล เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึง่ นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานการประชุมดังกล่าว
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ในสถานการณ์ ปั จ จุบัน การด าเนิ น งานด้ า นคนพิ ก ารจ าเป็ น ต้ อ งอยู่บ นพื น้ ฐานของการ
สร้ างสรรค์ อ งค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการค้ น คว้ า วิ จัย เพื่ อ ให้ ส ามารถเท่ า ทัน และสอดคล้ อ งกับ การ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสของโลก ดังนัน้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงได้ ร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา และภาคี เครื อข่าย ในการดาเนินการจัดโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้าน
คนพิการ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้ านคนพิการสูส่ าธารณะ โดยมีการจัดโครงการ
สัมมนาวิชาการ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี นับตังแต่
้ ปี พ.ศ.2552 – 2559 รวมจานวน 8 ครัง้ ซึ่งมีการ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนสถาบันการศึกษา ในการเป็ น เจ้ าภาพหลัก ร่ วมกับกรมส่งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้ แนวคิดในการจัดงาน ดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 ปี 2552
ทิศทางใหม่ของงานวิจยั ด้ านคนพิการ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
ครัง้ ที่ 2 ปี 2553
การร่วมสร้ างสังคมเท่าเทียม (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ครัง้ ที่ 3 ปี 2554
การสร้ างสังคมที่คนไทยอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่วมกัน (Inclusive Society)
(มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ )
ครัง้ ที่ 4 ปี 2555
การบูรณาการคนพิการเข้ ากับการพัฒนากระแสหลัก : ความท้ าทาย
ของประชาคมอาเซียน (Disabilities Inclusive Development :
Challenges for ASEAN Community)
(มหาวิทยาลัยมหิดล)
ครัง้ ที่ 5 ปี 2556
เปลี่ยนภาระเป็ นพลัง : โอกาสและพื ้นที่ทางสังคมของคนพิการ
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
ครัง้ ที่ 6 ปี 2557
“เท่าเทียม สร้ างสรรค์ สูส่ งั คมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่วมกัน
(Creative Equality Towards Inclusive Society)
(มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ )
ครัง้ ที่ 7 ปี 2558
“โอกาสและพื ้นที่ทางสังคมของคนพิการภายใต้ ประชาคมอาเซียน”
(มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
ครัง้ ที่ 8 ปี 2559
นวัตกรรมลดความเลื่อมล ้าของสังคม
(Innovation for Social Equality)
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง)
ในปี 2560 กรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานสถาบันการศึกษา
และภาคีเครื อข่าย จานวน 18 แห่ง ประกอบด้ วย 1) มหาวิทยาลัยมหิดล 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี 6) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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8) มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวง 9) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ด รธานี 10) มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
11) มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 12) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 13) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณ ทหารลาดกระบัง 14) มหาวิ ท ยาลัย เกริ ก 15) มหาวิ ท ยาลัย หัว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ
16) ส านัก งานพัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ 17)สถาบัน สิ ริ น ธรเพื่ อ การฟื ้น ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ แห่งชาติ 18) สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดยมี
เจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อพัฒนางานวิชาการ วิจยั นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวก และ
การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) จึงได้ จดั ทาบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ ้น โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อพัฒนางานวิชาการ วิจยั นวัตกรรม
เทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวก และการออกแบบเพื่อการเข้ าถึงของคนทังมวล
้
ซึ่ ง ในปี 2560 กรมส่ ง เสริ มและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร และวิ ท ยาลั ย ราชสุ ด า
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมกันเป็ นเจ้ าภาพหลัก ในการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 9
ประจาปี 2560 และเพื่อเป็ นการยกระดับการสัมมนาสู่สากลเพื่อส่งเสริ มความร่ วมมือและสร้ างเครื อข่าย
ระหว่างองค์กรด้ านความพิการในระดับนานาชาติ การจัดสัมมนาครัง้ นีจ้ ึงได้ ผนวกการจัดสัมมนา
วิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ดาเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่อง
นับตังแต่
้ ปี พ.ศ.2557 – 2559 รวมจานวน 3 ครัง้ ได้ แก่
การสัม มนาวิ ช าการนานาชาติ ด้ า นคนพิ ก าร ครั ง้ ที่ 1 ประจ าปี 2557 ภายใต้ แ นวคิ ด
“Inclusive ASEAN Perspective on Rights and Quality of Life of Persons with Disabilities”
การสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2558 ภายใต้ แนวคิด “Beyond
ASEAN Boundary for Inclusive Living of Persons with Disabilities”
และการสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 3 ภายใต้ แนวคิด “Empowerment
through Holistic Approach”
ดังนัน้ การจัดสัมมนาวิชาการในปี 2560 นี ้ จึงเป็ น การจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคน
พิการ ครัง้ ที่ 9 และการสัมมนาวิชาระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 4 ภายใต้ แนวคิด "นวัตกรรม
เพื่อการเข้ าถึงของคนทังมวล"
้
(Innovation towards Accessibility for All)
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาและรวบรวมบูรณาการความร่ วมมือสถาบันการศึกษาที่ร่วมลงนามความ
ร่ วมมือกับกรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการผลิตผลงานวิชาการ
ด้ านคนพิการ
1.2.2 เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้ านคนพิการสูส่ าธารณะ
1.2.3 เพื่อนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ
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1.3 กลุ่มเป้ าหมาย
ผู้แทนจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ องค์ ก รเอกชนที่ เกี่ ยวข้ องกับคนพิการ องค์ กรด้ านคนพิการ
สถาบันการศึกษาต่างๆนักศึกษาประชาชนทั่วไปเจ้ าหน้ าที่สถาบันการศึกษา และผู้แทนหน่ วยงาน
องค์กรในต่างประเทศ จานวน 700 คน
1.4 ผู้รับผิดชอบโครงการ
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
1.5 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
เกิดการบูรณาการความร่ วมมือในการผลิตผลงานวิชาการนวัตกรรมด้ านคนพิการ รวมทังมี
้
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการงานวิจยั บทความและนวัตกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ตลอดจนการ
พัฒนางานวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับคนพิการให้ ทันสมัย ทัดเทียมนานาประเทศ นาไปสู่การ
ขยายผลเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในอนาคต
2. รู ปแบบการดาเนินโครงการตามแผนงานการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ
ครัง้ ที่ 9 ประจาปี 2560 และ การสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 4
การจัดงานสัมมนาวิชาการวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครัง้ ที่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 4 ภายใต้ หวั ข้ อ “นวัตกรรมเพื่อการเข้ าถึง
ของคนทังมวล”
้
(Innovation towards Accessibility for All) จัดขึ ้นระหว่างวันที่ 26- 27 กรกฎาคม
2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โดยกรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ ร่ วมกับวิททยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบัน หน่วยงาน องค์กรที่ร่วมลงนาม
บันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ โดยมีรูปแบบการดาเนินโครงการตามแผนงานการจัดงานสัมมนา
ดังนี ้
2.1 พิธีเปิ ดงานสัมมนา
พิ ธีเปิ ดงานสัมมนาในปี 2560 จัดขึน้ ในวัน ที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยได้ รับเกี ยรติจาก
พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ ว รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
เป็ นประธานในพิธีเปิ ดงานสัมมนา การมอบโล่รางวัลสาหรับผลงานทางวิชาการ และการส่งมอบธง
สัญลักษณ์ การจัดงานสัมมนาฯ ให้ กับเจ้ าภาพในปี ต่อไป ซึ่งได้ แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุรี นอกจากนี ้ในพิธีเปิ ดงานสัมมนา มีการแสดงความสามารถของเยาวชนพิการไทย โดยได้
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 เพลงสายฝน และเพลง
แผ่นดินของเรา ซึง่ ขับร้ องโดยผู้พิการทางการเห็น จากวง S2S ร่ วมกับการถ่ายทอดบทเพลงผ่าน
ภาษามือไทยของผู้พิการทางการได้ ยิน และล่ามภาษามือไทย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
2.2 การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ และการอภิปราย
2.2.1 การปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speech) 2 หัวข้ อ ได้ แก่
1) “นวัตกรรมเพื่อการเข้ าถึงของคนทังมวล:
้
ความท้ าทายสูย่ คุ ประเทศไทย 4.0 ”
(Innovation towards Accessibility for All: Challenges for Thailand 4.0) โดย ดร.ทวีศกั ดิ์
กออนันตกูล อดีตผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2) “การออกแบบเพื่อการเข้ าถึงคนทังมวล
้
และเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก”
(Innovation towards Accessibility for All: Universal Design and Assistive Technology) โดย
นายมณเฑียร บุญตัน กรรมการประจาอนุสญ
ั ญาสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ
2.2.2 การบรรยายพิเศษ (Special Speech) 2 หัวข้ อ ได้ แก่
1) "Relay Service in Sweden" and "Relay Service in Thailand” โดย Mr.
Thor Nielsen , SWEDEN และ อาจารย์วนั ทนีย์ พันธชาติ, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ แห่งชาติ
2) "Innovation towards Accessibility for All: Inclusion for Persons with
Disabilities" โดย Dr. Stian Thoresen, Curtin University, AUSTRALIA
2.2.3 การอภิ ปราย (Panel Discussion) ในหัวข้ อ "Deaf-blind and Accessibility to
Information and Education" โดย Dr. Eugene A. Bourquin, Deaf-Blind Youths and Adults,
USA., Mr. Shin-ichiro Kadokawa, Service Center of the Deaf-Blind, JAPAN และ อาจารย์
ศิริพร ตันฑโอภาส โรงเรี ยนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินปู ถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

2.3 การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
กิจกรรมการนาเสนอผลงานทางวิชาการ จัดขึ ้นเพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ งานวิชาการ
งานด้ านวิจยั นวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ระหว่างสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานที่ให้ บริ การทางวิชาการ
โดยแบ่งประเภทของผลงานวิชาการเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ 1) บทความวิจยั และ 2) บทความวิชาการ
ในปี นี ้มีการแบ่งหัวข้ อในการนาเสนอบทความทังในระดั
้
บชาติ และระดับนานาชาติ ดังนี ้
678

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

1) การออกแบบสาหรับคนทังมวล
้
(Universal Design)
2) เทคโนโลยีและงานวิจยั เพื่อพัฒนาสุขภาวะ (Technology and Research for
Development of Well-being)
3) ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สงู อายุ (Local Wisdom for
Development of People with Disabilities and Elderly People)
4) นวัตกรรมและงานวิจยั ทางสังคมกับการส่งเสริ มคุณภาพชีวิต (Social Innovation and
Research towards Quality of Life)
5) นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation)
โดยมีจานวนผลงานที่ผา่ นการพิจารณาให้ นาเสนอในงาน ดังนี ้
2.3.1 ผลงานวิชาการระดับชาติ
มีจานวนผลงานที่ผา่ นการพิจารณา 26 บทความ โดยมีการพิจารณารางวัลของการ
นาเสนอบทความทางวิชาการ ซึง่ ได้ รับโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ และประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัง่ คงของมนุษย์ แบ่งเป็ น
 รางวัลระดับยอดเยี่ยม
รวมจานวน 2 รางวัล
ประเภทบทความวิจยั
1 รางวัล
ประเภททบทความวิชาการ 1 รางวัล
 รางวัลระดับดีมาก
รวมจานวน 11 รางวัล
ประเภทบทความวิจยั
8 รางวัล
ประเภททบทความวิชาการ 3 รางวัล
 รางวัลระดับดี
รวมจานวน 9 รางวัล
ประเภทบทความวิจยั
5 รางวัล
ประเภททบทความวิชาการ 4 รางวัล
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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ตารางที่ 1 ผลงานวิชาการระดับชาติ ประเภท “บทความวิจัย” ที่ได้ รับรางวัล
รางวัล
ชื่อบทความวิจัย
ระดับยอดเยี่ยม 1. แนวทางการปรับปรุงพื ้นที่สวนลุมพินี ตามกรอบแนวคิดการออกแบบ
เพื่อคนทังมวล
้
(ชุมเขต แสวงเจริ ญ*, ภวิ นท์ สิ ริสาลี ,ชมภูนทุ ควรเขี ยน)
ระดับดีมาก 1. ถอดบทเรี ย นโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สัง คม มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ กรณี ศึก ษาการปรั บ
สภาพแวดล้ อมและผังกายภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพื ้นที่เทศบาลนครรังสิต
(ชุมเขต แสวงเจริ ญ*, ภวิ นท์ สิ ริสาลี ,ชมภูนทุ ควรเขี ยน)
2. บทบาทองค์กรเพื่อคนพิการในการส่งเสริมอาชีพคนพิการในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขง
(ฐิ ติรตั น์ วิ ชยั ดิ ษฐ*)
3. การเสริมสร้ างการเรี ยนรู้ สูเ่ ครื อข่ายเพื่อฟื น้ ฟูลกู พิการ (อรทัย ช้างอ้น, อาดัม นีละไพจิ ตร*)
4. มุมมองเชิงลึกต่อการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
มาตรา 35 ของสถานประกอบการ (รื ่นฤดี ชอบผล*, ทวี เชือ้ สุวรรณทวี , อาดัม นีละไพจิ ตร)
5. เทคนิคการจดบันทึกภาษามือไทย: กรณีการแปลคาอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกจากข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทย (สร้อยทอง หยกสุริยนั ต์ , ศศิ ธร ทรัพย์วฒ
ั นไพศาล,
ราษฏร์ บุญญา, กานต์ อรรถยุกติ , พฤหัส ศุภจรรยา, พรพรรณ์ สมบูรณ์ *)
6. แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน
(โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิ ช*)
7. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง ระบบพิมพ์ตา่ งๆ และการนาไปใช้ งานสาหรับผู้พิการทางการได้ ยิน
(วสันต์ สอนเขี ยว)
8. การพัฒนาความสามารถด้ านการคูณ โดยใช้ วิธีการคูณแลททิส สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
ที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้ (อัจฉราลัย ทองดี*, ศศิ ธร จ่างภากร, ดารณี อุทยั รัตนกิ จ)
ระดับดี
1. การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์: การสารวจการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสาหรับผู้พิการและผู้สงู อายุชมุ ชน
สาโรง อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (ทิ นกฤตพัชร์ รุ่งเมื อง*, ประพจน์ อยู่สาราญ,
ปุญญาวีร์ อาราเม, วริ นทร์ กฤตยาเกี ยรณ, นริ นทร์ สังข์ รักษา)
2. เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก: ระดับความพึงพอใจและผลกระทบด้ าน จิตสังคม ของคนที่มีความ
พบพร่องทางการเคลื่อนไหวในจังหวัดสมุทรสาคร
(วราพร ปัญญาวงศ์, เบญจพร ศักดิ์ ศิริ, พรพรรณ์ สมบูรณ์ *)
3. โปรแกรมการตรวจจับการขอความช่วยเหลือของผู้พิการผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
(วิ สนั ต์ ตัง้ วงษ์ เจริ ญ, ศิ ระ ศักดิ์ เลิ ศวิ ไล, บุษยมาส พิมพ์พรรณชาติ *)
4. แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับเด็กบกพร่อง
ทางการได้ ยิน (ญาดา อรรถอนันต์, นิ ธิดา บุรณจันทร์ , สุวรรณา สมบุญสุโข)
5. เทคนิคที่ใช้ ในการแปลคาศัพท์จากข้ อความภาษาไทยเป็ นภาษามือไทย: กรณีคาศัพท์ ด้ านเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก (ศศิ ธร ทรัพย์วฒ
ั นไพศาล, สร้อยทอง หยกสุริยนั ต์ , กานต์ อรรถยุกติ ,
ราษฎร์ บุญญา, พฤหัส ศุภจรรยา, พรพรรณ์ สมบูรณ์ *)
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ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

ตารางที่ 2 ผลงานวิชาการระดับชาติ ประเภท “บทความวิชาการ” ที่ได้ รับรางวัล
รางวัล
ชื่อบทความวิจัย
ระดับยอดเยี่ยม 1. นวัตกรรมกระบวนการเพื่อทหารกล้ า: การบูรณาการปรัชญาและแนวคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทหารที่มีความพิการทางการเห็น (ชุติมา ป. ว. สังฆา, ธิ ดารัตน์ นงค์ทอง, ณุชนาฎ โต๊ะดี)
ระดับดีมาก 1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกลุม่ ผู้มีข้อจ้ ากัดทางการเคลื่อนไหว (กติ กา สระมณี อินทร์ *)
2. ปั ญหาการเข้ าถึงสิทธิของผู้ถกู กล่าวหาที่เป็ นคนพิการในกระบวนการยุติธรรมทาง อาญาภายใต้ ระบบ
กฎหมายไทย (กฤษฎา อภินวถาวรกุล*, อานนท์ ศรี บญ
ุ โรจน์)
3. นวัตกรรมการสร้ างเครื่ องมือวิจัยและกระบวนการเก็บข้ อมูลในโครงการที่มีคนหู หนวกเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง: กรณีศกึ ษาโครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริ การ ถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
(ดารุณี เทพพันทา*, มุกดา กุดดู่เดิ ม, สุภชาญ ตรัยตรึ งศ์สกุล, สุขสิ ริ ด่านธนวานิ ช, พิ มพา ขจรธรรม,
พฤหัส ศุภจรรยา, สิ รินทรา ฤทธิ เดช, นันทพร จางวรากูล, อาทิ ชา นราวรวัชร, สุรณี เฉลิ มชัยนุกูล)
ระดับดี
1. คนในโลกเงียบกับรัฐไทย: ความสัมพันธ์ภายใต้ การจัดการศึกษาพิเศษเพื่อคนหูหนวก ตังแต่
้
พ.ศ. 2494 – ปั จจุบนั (สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ * )

2.

VisionEYE: ระบบช่วยให้ ข้อมูลสินค้ าแก่ผ้ พ
ู ิการทางสายตาบนอุปกรณ์สื่อสารแบบ พกพา

(อรฉัตร จิ ตต์โสภักตร์ *, จุฑาทิ พย์ มารี รกั ษ์ , ธัชชนก เรื องนพวัชร์ )

3. การศึกษารูปแบบการดูแลระยะยาวส้ าหรับผู้สงู อายุในญี่ปนุ่ และในประเทศไทย
(กฤตวรรณ สาหร่ าย*)

4. เศรษฐกิจผู้สงู วัยกับนัยยะการพัฒนาด้ านคนพิการในประเทศไทย
(กมลพรรณ พันพึ่ง*, สุภาพันธุ์ เกตุคา)

2.3.2 ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
มีจานวนผลงานที่ผา่ นการพิจารณา 28 บทความ แบ่งเป็ น
- การนาเสนอผลงานด้ วยปากเปล่า (Oral Presentation) จานวน 13 เรื่ อง
- การนาเสนอผลงานด้ วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) จานวน 15 เรื่ อง
2.4 การประกวดนวัตกรรมลดความเหลื่อมลา้ ทางสังคม
การประกวดนวัตกรรมลดความเหลื่อมลา้ มี แนวคิดเพื่อสนับสนุน ให้ มีการสร้ างผลงาน
นวัตกรรมในรู ปแบบต่างๆ เพื่อลดทอนหรื อขจัดอุปสรรคในการดารงชีวิตของคนพิการ และตอบสนอง
การใช้ งานอย่างเท่าเทียมกันระหว่างคนพิการ และคนทัว่ ไป โดยเป็ นแนวคิดใหม่ที่สามารถใช้ งานได้
โดยง่าย และประสิทธิภาพในการแก้ ปัญหา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ ดีขึ ้นเทียบเท่ากับ
คนทัว่ ไป โดยกาหนดหัวข้ อนวัตกรรมลดความเหลื่อมล ้า ดังต่อไปนี ้
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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1) การออกแบบสาหรับคนทังมวล
้
2) เทคโนโลยีและงานวิจยั เพื่อพัฒนาสุขภาวะ
3) ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สงู อายุ
4) นวัตกรรมและงานวิจยั ทางสังคมกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5) นวัตกรรมทางการศึกษา
โดยมีการแบ่งประเภทของผู้สง่ ผลงานเข้ าประกวดเป็ น 2 ประเภท คือ ประเภทนักศึกษา และ
ประเภทประชาชนทัว่ ไป ซึง่ รางวัลสาหรับนวัตกรรมทัง้ 2 ประเภท มีดงั นี ้
1) รางวัลชนะเลิศ ได้ รับเงินรางวัลจานวน 10,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
2) รางวัลดีเด่น ได้ รับใบประกาศนียบัตร
โดยผลงานชนะเลิศที่ได้ รับคะแนนสูงสุดในประเภทนักศึกษาและประชาชนจะได้ ไปแสดงผล
งาน ในงาน i-CREATe 2017 ณ ประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ ผลการประกวดนวัตกรรม มีดงั นี ้
ตารางที่ 3 ผลงานนวัตกรรม “ประเภทนักศึกษา” ที่ได้ รับรางวัล
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ

1.

2.

3.

รางวัลดีเด่น

1.

2.

3.
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ชื่อผลงานนวัตกรรม
หัวข้ อ นวัตกรรมและงานวิจยั ทางสังคมกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
“เครื่ องช่วยพยุงการลุกนัง่ ของผู้สงู อายุขณะอยูบ่ นโถส้ วมในห้ องน ้า”
(วทัญญู มี ศรี สขุ , อนุวฒ
ั น์ จางวนิ ชเลิ ศ จาก สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) **คะแนนสูงสุด**
หัวข้ อ การออกแบบสาหรับคนทังมวล
้
“ การพัฒนารูปแบบอักษรเบรลล์สาหรับโปรแกรม Word Processing ระยะที่ 1”
(สถาพร จิ รธรรมกูล, พันธุ์ธชั ศิ ริวนั จาก โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิ ทยาลัย ชลบุรี)
หัวข้ อ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สงู อายุ
“เครื่ องช่วยเดินแบบมีล้อพร้ อมเลเซอร์ และที่นงั่ ” (เรวดี โสภา, ประภัสสร คลังสิ น,
ฉัตรดาว เสพย์ธรรม, วันวิ สาข์ สุตระ จาก มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ์ )
หัวข้ อ นวัตกรรมและงานวิจยั ทางสังคมกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
“เรื่ อง ระบบลูว่ ิ่งเพื่อความมปลอดภัยสาหรับผู้พิการทางการเห็น”
(ณัฐนันท์ วันลักษณ์ , ณัฐนรี ปธานราษฎร์ จาก สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง)
หัวข้ อ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สงู อายุ
“เครื ่องออกกาลังกายขา” (อนงค์นาถ สุวชั รังกูร, ฉัตรดาว เสพย์ธรรม, ยุวกรรณ์ ดิ ลคั ณาภรณ์
จาก มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ์ )
หัวข้ อ การออกแบบสาหรับคนทังมวล
้
“เครื่ อ งช่ว ยออกก าลัง กายแขนและขาขนาดพกพา” (ธนพล ลัค นาวัฒ น์ จาก มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
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ตารางที่ 4 ผลงานนวัตกรรม “ประเภทประชาชน” ที่ได้ รับรางวัล
รางวัล
ชื่อผลงานนวัตกรรม
รางวัลชนะเลิศ 1. หัวข้ อ นวัตกรรมทางการศึกษา
“หอคอยเศษส่วน” (สร้อยทอง หยกสุริยนั ต์) **คะแนนสูงสุด**
รางวัลดีเด่น 1. หัวข้ อ การออกแบบสาหรับคนทังมวล
้
“ชาน – ลาด” (ชุมเขต แสวงเจริ ญ, ภวิ นท์ สิ ริสาลี , ชมพูนทุ ควรเขี ยน)
2. หัวข้ อ เทคโนโลยีและงานวิจยั เพื่อพัฒนาสุขภาวะ
“มือเทียมควบคุมด้ วยสัญญาณ EMG”
(สุรงั ศี เดชเจริ ญ, อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส, เกี ยรติ ศกั ดิ์ ประเสริ ฐศรี , ปิ ยะเทพ ดีศิลรักษ์ ,
รัฏฐพร ลออเอีย่ ม)

2.5 การจัดแสดงนิทรรศการ
ในงานสัมมนาวิชาการครัง้ นี ้ มีการจัดแสดงนิทรรศการ 3 ส่วน ดังนี ้
2.5.1 นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชฯ
เป็ น การนาเสนอถึ ง พระมหากรุ ณาธิ คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชฯ ที่ทรงมีตอ่ คนพิการ
2.5.2 นิทรรศการทางวิชาการ
ในงานสัมมนาครัง้นี ้มีสถาบัน/หน่วยงานต่างๆ ที่ทางานเกี่ยวข้ องกับคนพิการ รวมทัง้
สถาบัน เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ได้ ร่ ว มกัน จัด นิ ท รรศการวิ ช าการ จ านวน 15 บูธ จากสถาบัน /
หน่วยงานต่างๆ จานวน 11 สถาบัน / หน่วยงาน ดังนี ้
1) วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
2) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
5) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
7) มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
8) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
9) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
10) สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื น้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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2.5.3 บูธร้ านค้ าจาหน่ายสินค้ าคนพิการ
บูธร้ านค้ าจาหน่ายสินค้ าคนพิการ จานวน 11 บูธ ประกอบด้ วย
1) ร้ านในเครื อ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2) มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3) มูลนิธิออทิสติกไทย
4) สมาคมนวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา
5) สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย
6) ชมรมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรี ยนรู้ จังหวัดสกลนคร
7) สินค้ าคนพิการและด้ อยโอกาส
8) ศูนย์สง่ เสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปี คนพิการสากล)
9) บริษัท ศูนย์การได้ ยินดีเมด จากัด
10) บริษัท สยาม นิชชิน จากัด
11) สมาคมการค้ าผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสไทย
(WORKABILITY THAILAND)
3. สรุ ปผลการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั ง้ ที่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 4
ในการจัดงานสัมมนาครัง้ นี ้ มีผ้ สู นใจลงทะเบียนเข้ าร่ วมงาน จานวน 970 คน โดยมี
ผู้เข้ าร่ วมงานจริ งในวัน ที่ 26 กรกฏาคม 2560 จานวน 782 คน และวัน ที่ 27 กรกฏาคม 2560
จานวน 769 คน
สาหรับผลการประเมินโครงการ ซึ่งเป็ นข้ อมูลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้ าร่วมงานที่มีตอ่ การจัดงานสัมมนาครัง้ นี ้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตอ่ โครงการ
ส่วนที่ 3 ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เข้ าร่วมงาน
 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผู้ส่งแบบประเมิน 110 คน เป็ นเพศชาย 29 คน เพศหญิ ง 75 คน และมีผ้ ูไม่ระบุ
จานวน 6 คน พบว่าผู้ร่วมงานส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 51 ปี ขึ ้นไป จานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.9
รองลงมามีอายุระหว่าง 30-40 ปี จานวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.4 ถัดไปมีอายุระหว่าง 41-50 ปี
จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.2 และมีอายุต่ากว่า 30 ปี จานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.4
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(มีผ้ ไู ม่ตอบ จานวน 1 คน) โดยผู้ร่วมงานเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษาจานวน 19 คน ครู /อาจารย์จานวน
12 คน นักวิชาการ/นักวิจยั จานวน 9 คน และประกอบอาชีพอื่นๆจานวน 51 คน (มีผ้ ไู ม่ตอบ จานวน 23
คน) ซึ่งผู้เข้ าร่ ว มงานส่ว นใหญ่ มี การศึกษาในระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 35 คน รองลงมามี
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน 34 คน ถัดไปมีการศึกษาในระดับปริญญาโทจานวน 17 คน และ
มีการศึกษาในระดับปริ ญญาเอกจานวน 5 คน (มีผ้ ไู ม่ตอบ จานวน 19 คน) ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่เป็ น
บุคคนที่ไม่มีความพิการจานวน 53 คน และเป็ นผู้พิการจานวน 39 คน (มีผ้ ไู ม่ตอบ จานวน 18 คน) ซึง่
ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่มาจากองค์การ/สถาบันต่างๆจานวน 43 คน รองลงมาเป็ นผู้ร่วมงานที่มากจาก
องค์กร/สถาบันเครื อข่ายจานวน 31 คน ถัดไปเป็ นบุคคลทั่วไปจานวน 20 คน และจากสถานะอื่นๆ
จานวน 2 คน (มีผ้ ไู ม่ตอบ จานวน 14 คน)
 ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสัมมนาวิชาการ
1) ปาฐกถาพิเศษเรื่ อง “นวัตกรรมเพื่อการเข้ าถึงของคนทังมวล:
้
ความท้ าทายสูย่ คุ ประเทศไทย 4.0”
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผู้ร่วมงานต่ อการปาฐกถาพิเศษเรื่อง“นวัตกรรมเพื่อการเข้ าถึง
ของคนทัง้ มวล: ความท้ าทายสู่ยุคประเทศไทย 4.0”

หัวข้ อประเมิน
1. การเตรี ยมตัวและความ
พร้ อมของวิทยากร
2. สามารถอธิบายเนื ้อหาได้
ชัดเจนและตรงประเด็น
3. กิจกรรม/รูปแบบมีความ
เหมาะสม
4. มีการเปิ ดโอกาสให้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5. ความรู้ที่ได้ รับสามารถ
นาไปใช้ ประโยชน์ได้
6. มองเห็นโอกาสในการสร้ าง
เครื อข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการด้ านคนพิการ

มาก
ที่สุด
34.3%
(37คน)
32.7%
(35คน)
31.8%
(34คน)
23.4%
(25คน)
27.8%
(30คน)
33.3%
(36คน)

มาก
59.3%
(64 คน)
58.9%
(63 คน)
54.2%
(58 คน)
50.5%
(54 คน)
54.6%
(59 คน)
51.9%
(56 คน)

ปาน
กลาง
6.5%
(7 คน)
8.4%
(9 คน)
14%
(15 คน)
22.4%
(24 คน)
17.6%
(19 คน)
14.8%
(16 คน)

ความพึงพอใจ
น้ อย น้ อย ไม่ ตอบ ค่ าเฉลี่ย/
ที่สุด
ระดับ
0
0
2 คน
4.28
(มาก)
0
0
3 คน
4.24
(มาก)
0
0
3 คน
4.18
(มาก)
3.7%
0
3 คน
3.93
(4 คน)
(มาก)
0
0
2 คน
4.10
(มาก)
0
0
2 คน
4.19
(มาก)
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ร้ อยละ
85.56
84.86
83.55
78.69
82.04
83.70

2) ปาฐกถาพิเศษเรื่ อง “การออกแบบเพื่อการเข้ าถึงของคนทังมวล
้
และเทคโนโลยีสงิ่ อานวย
ความสะดวกสาหรับคนพิการ”
ตารางที่ 6 ความคิดเห็นของผู้ร่วมงานต่ อการปาฐกถาพิเศษเรื่อง“การออกแบบเพื่อการ
เข้ าถึงของคนทัง้ มวล และเทคโนโลยีส่ ิงอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ”
หัวข้ อประเมิน
1. การเตรี ยมตัวและความ
พร้ อมของวิทยากร
2. สามารถอธิบายเนื ้อหาได้
ชัดเจนและตรงประเด็น
3. กิจกรรม/รูปแบบมีความ
เหมาะสม
4. มีการเปิ ดโอกาสให้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5. ความรู้ที่ได้ รับสามารถ
นาไปใช้ ประโยชน์ได้
6. มองเห็นโอกาสในการสร้ าง
เครื อข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการด้ านคนพิการ

มาก
ที่สุด
41.7%
(40 คน)
38.5%
(37 คน)
33.3%
(32 คน)
20%
(19 คน)
33.3%
(32 คน)
29.5%
(28 คน)

มาก
53.1%
(51 คน)
53.1%
(51 คน)
53.1%
(51 คน)
53.7%
(51 คน)
51%
(49 คน)
54.7%
(52 คน)

ปาน
กลาง
5.2%
(5 คน)
7.3%
(7 คน)
13.5%
(13 คน)
24.2%
(23 คน)
15.6%
(15 คน)
15.8%
(15 คน)

ความพึงพอใจ
น้ อย
น้ อย ไม่ ตอบ ค่ าเฉลี่ย/
ที่สุด
ระดับ
0
0
14 คน
4.36
(มาก)
1%
0
14 คน
4.29
(1 คน)
(มาก)
0
0
14 คน
4.20
(มาก)
2.1%
0
15 คน
3.92
(2 คน)
(มาก)
0
0
14 คน
4.18
(มาก)
0
0
15 คน
4.14
(มาก)

ร้ อยละ
87.29
85.83
83.96
78.32
83.54
82.74

3) การอภิปรายเรื่ อง “Deaf-blind and Accessibility to Information and Education”
ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของผู้ร่วมงานต่ อการอภิปรายเรื่อง “Daf-blind and Accessibility to
Information and Education
หัวข้ อประเมิน
1. การเตรี ยมตัวและความ
พร้ อมของวิทยากร
2. สามารถอธิบายเนื ้อหาได้
ชัดเจนและตรงประเด็น
3. กิจกรรม/รูปแบบมีความ
เหมาะสม
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ความพึงพอใจ
มาก
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย ไม่ ตอบ ค่ าเฉลี่ย/
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ระดับ
38.8% 57.1% 4.1%
0
0
12 คน
4.35
(38คน) (56 คน) (4 คน)
(มาก)
37.8% 52%
9.2%
1%
0
12 คน
4.27
(37คน) (51 คน) (9 คน) (1 คน)
(มาก)
27.6% 62.2% 10.2%
0
0
12 คน
4.17
(27คน) (61 คน) (10 คน)
(มาก)

ร้ อยละ

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
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86.94
85.31
83.47

หัวข้ อประเมิน
4. มีการเปิ ดโอกาสให้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5. ความรู้ที่ได้ รับสามารถ
นาไปใช้ ประโยชน์ได้
6. มองเห็นโอกาสในการสร้ าง
เครื อข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการด้ านคนพิการ

มาก
ที่สุด
22.9%
(22คน)
26.5%
(26คน)
33.3%
(31คน)

ความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย ไม่ ตอบ ค่ าเฉลี่ย/
กลาง
ที่สุด
ระดับ
57.3% 14.6% 3.1% 2.1% 14 คน
3.96
(55 คน) (14 คน) (3 คน) (2 คน)
(มาก)
56.1% 15.3% 2%
0
12 คน
4.07
(55 คน) (15 คน) (2 คน)
(มาก)
47.3% 17.2% 2.2%
0
17 คน
4.12
(44 คน) (16 คน) (2 คน)
(มาก)

ร้ อยละ
79.17
81.43
82.37

4) การจัดนิทรรศการ
ตารางที่ 8 ความคิดเห็นของผู้ร่วมงานต่ อการจัดนิทรรศการ
หัวข้ อประเมิน

มาก
มาก
ที่สุด
1. เนื ้อหาในนิทรรศการตรงกับ 35.9% 53.3%
ความต้ องการในการเรี ยนรู้/
(33คน) (49 คน)
สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้
2. การนาเสนอเนื ้อหามีความ 35.4% 56.3%
ชัดเจนและตรงประเด็น
(34คน) (54 คน)
3. กิจกรรม/รูปแบบมีความ
31.3% 54.2%
เหมาะสม
(30คน) (52 คน)
4. มีโอกาสได้ ร่วมแลกเปลี่ยน 28.1% 56.3%
ความคิดเห็น
(27คน) (54 คน)
5. มองเห็นโอกาสในการสร้ าง 33.3% 53.1%
เครื อข่ายความร่วมมือทาง
(32คน) (51 คน)
วิชาการด้ านคนพิการ

ปาน
กลาง
10.9%
(10 คน)

ความพึงพอใจ
น้ อย
น้ อย ไม่ ตอบ ค่ าเฉลี่ย/
ที่สุด
ระดับ
0
0
18 คน
4.25
(มาก)

8.3%
0
(8 คน)
13.5% 1%
(13 คน) (1 คน)
13.5% 2.1%
(13 คน) (2 คน)
13.5%
0
(13 คน)

0

14 คน

0

14 คน

0

14 คน

0

14 คน

4.27
(มาก)
4.16
(มาก)
4.10
(มาก)
4.20
(มาก)

ร้ อยละ
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85.00

85.42
83.12
82.08
83.96
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5) การบริหารจัดการงานสัมมนาวิชาการโดยรวม
ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของผู้ร่วมงานต่ อการบริหารจัดการงานสัมมนาวิชาการโดยภาพรวม
หัวข้ อประเมิน
1. การประชาสัมพันธ์
2. การต้ อนรับ
3. การลงทะเบียน
4. สถานที่จดั งานประชุม
5. อาหารกลางวันและ
อาหารว่าง
6. การใช้ เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม
7. เอกสารประกอบการประชุม

มาก
ที่สุด
30.7%
(31คน)
34.3%
(35คน)
32.4%
(33คน)
52.9%
(54คน)
39.6%
(40คน)
36.4%
(36คน)

มาก
42.6%
(43 คน)
49%
(50 คน)
46.1%
(47 คน)
32.4%
(33 คน)
42.6%
(43 คน)
54.5%
(54 คน)

ปาน
กลาง
24.8%
(25 คน)
15.7%
(16 คน)
16.7%
(17 คน)
13.7%
(14 คน)
14.9%
(15 คน)
8.1%
(8 คน)

ความพึงพอใจ
น้ อย
น้ อย ไม่ ตอบ ค่ าเฉลี่ย/
ที่สุด
ระดับ
2%
0
9 คน
4.02
(2 คน)
(มาก)
0
1%
8 คน
4.16
(1 คน)
(มาก)
2.9%
2%
8 คน
4.03
(3 คน) (2 คน)
(มาก)
1%
0
8 คน
4.37
(1 คน)
(มาก)
1%
2%
9 คน
4.17
(1 คน) (2 คน)
(มาก)
1%
0
11 คน
4.26
(1 คน)
(มาก)

26%
49%
21%
3%
(26คน) (49 คน) (21 คน) (3 คน)

1%
(1 คน)

10 คน

ร้ อยละ

3.96
(มาก)

80.40
83.19
80.78
87.45
83.37
85.25
79.20

 ส่ วนที่ 3 ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เข้ าร่ วมงาน
ผู้เข้ าร่วมงานสัมมนาที่ตอบแบบสอบถาม ได้ ให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้
1) ข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานสัมมนา
- เป็ นโครงการที่ดี เพราะคนพิการทุกประเภทได้ รับความรู้ และได้ ออกมาพบปะกัน
ผู้ปกครองก็ได้ รับความรู้ที่แท้ จริงเกี่ยวกับการดูแลคนพิการ
- เป็ นการจัดการสัมมนาวิชาการที่เข้ าถึงคนทังมวลจริ
้
งๆ ดูแลผู้เข้ าร่วมงานดีมากๆ ทัง้
ในแง่ความรู้ที่ได้ รับ และความรู้สกึ ดีๆ
- อยากให้ มีประชาชนเข้ าร่ วมงานแบบนีม้ ากขึ ้น และถือว่างานนี ้มีประโยชน์มาก มี
ความหลากหลายในด้ านองค์ความรู้ และมองเห็นโอกาสที่จะได้ มีแนวทางไปใช้ จริง
- การจัดงานในภาพรวมดีมาก ตามมาตรฐานของวิทยาลัยราชสุดา ที่จดั การเรี ยนการ
สอนด้ านความพิการโดยตรง
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2) ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดงานสัมมนา
- สถานที่เอื ้ออานวยต่อผู้เข้ าร่วมสัมมนา แต่การเดินทางค่อนข้ างลาบาก
- พิธีเปิ ดโดยท่านประธาน น่าจะเป็ นช่วง 10.30-11.00 น. มากกว่าที่จะเป็ นภาค
บ่าย เพราะเพราะบุคคลที่เข้ าร่วมในพิธีในช่วงเช้ าจะมากกว่า
- การลงทะเบียนยังมีข้อติดขัด หาชื่อไม่เจอทาให้ มีการต่อแถวนาน
- ควรเพิ่มการมีส่วนร่ วมของคนพิการในระดับภูมิภาค หรื อต่างจังหวัดให้ ครบทุก
ภูมิภาค
- ควรมีที่พกั ให้ คนต่างจังหวัดเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
- ค่าเดินทางสาหรับผู้ที่อยูต่ า่ งจังหวัดน้ อยไป
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ไปทุกสมาคม และสถาบันการศึกษา
- การจัด หัว ข้ อ การน าเสนอในแต่ล ะห้ อ ง ควรเลือ กหัว ข้ อ ใกล้ เ คีย งกัน ไว้ ใ นห้ อ ง
เดียวกัน
- บทความวิจยั ควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้ องการจาเป็ นพิเศษประเภทอื่นๆ
ด้ วย จะทาให้ การสัมมนาครัง้ นี ้น่าสนใจมากยิ่งขึ ้น
- การนาเสนอ การสาธิตบางอย่างผู้พิการทางการมองเห็นไม่สามารถเข้ าถึงได้ ควรมี
การบรรยายเพื่อเป็ นแนวทางก่อนนาเสนอ
- ในช่วงการปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ และการอภิปราย อยากให้ มีเอกสาร
ประกอบการพูดแต่ละหัวข้ อจะดีมาก
4. ปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะในการดาเนินโคงการ
จากการประชุมคณะทางานของกรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทังสถาบั
้
น
และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมลงนามความร่วมมือจะมีการรวบรวมผลงานทางวิชาการทัง้ 18 สถาบัน ได้ มี
การประชุม และร่วมกันวางแผนการดาเนินโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 9 และการสัมมนา
วิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 4 ซึง่ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นเจ้ าภาพ
ในการจัด งาน ซึ่ง สามารถรวบรวมและสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หา อุป สรรค พร้ อมทัง้ ข้ อ เส นอแนะเพื่ อ
พัฒนาการดาเนินงานในปี ตอ่ ไป ดังนี ้
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4.1 ปั ญหา อุปสรรค ข้ อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ ไขระดับปฏิบัตกิ าร
ตารางที่ 10 ปั ญหา อุปสรรค ข้ อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ ไขระดับปฏิบัตกิ าร
ปั ญหา อุปสรรค
1. หนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์ถงึ ผู้รับ/ผู้เกี่ยวข้ อง
ล่าช้ าหรื อไม่ได้ รับ
2.

3.

4.

5.

ข้ อเสนอแนะ / แนวทางแก้ ไข
รวบรวมและจัดทาฐานข้ อมูลรายชื่อผู้แทนสถาบัน
เครื อข่ายพร้ อมและที่อยูท่ ี่ติดต่อสะดวกและโดยตรงเพื่อ
ความรวดเร็ว
การส่งผลงานไม่ตรงตามเวลาที่กาหนด และ
สร้ างข้ อตกลงที่ชดั เจนในการส่งผลงานเข้ าร่วมตาม
ผู้ทรงคุณวุฒิปฏิเสธการอ่านผลงาน เนื่องจากการขยาย ระยะเวลาที่กาหนดเท่านัน้
เวลาส่งผลงาน ทาให้ เวลาอ่านผลงานลดน้ อยลง
การจัดรูปแบบของผลงานวิชาการแต่ละเรื่ องไม่
ควรกาหนดรุ่น (version) ของโปรแกรม word ให้
เหมือนกัน
เหมือนกัน เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการรวบรวม
และจัดทาเล่มเอกสาร
ผู้เข้ าร่วมจัดนิทรรศการและผู้เข้ าร่วมงานบางรายมา ควรจัดตังงบประมาณรองรั
้
บรายการค่าที่พกั สาหรับ
จากต่างจังหวัดต้ องการที่พกั
ผู้เข้ าร่วมงานหรื อจัดนิทรรศการจากต่างจังหวัด (ในกรณี
จาเป็ นและจานวนจากัด) หรื อถ้ าไม่สามารถจัดให้ ได้ ควร
แจ้ งข้ อมูลให้ ชดั เจน
มีการส่งแบบสารวจกลับมาน้ อย คือ 110 ชุดเท่านัน้
ในการจัดงานครัง้ ต่อไป ควรมีการหาแรงจูงใจในการทา
ทังที
้ ่ได้ มีการประชาสัมพันธ์ให้ สง่ กลับทัง้ 2 วัน ในทัง้ แบบสอบถาม เช่น จัดทาใบประกาศการเข้ าร่วมงาน
ห้ องใหญ่ และห้ องนาเสนอผลงานแล้ ว
และแจกให้ กบั ผู้ที่สง่ แบบสารวจกลับมา หรื ออาจแจก
ของที่ระลึกเมื่อได้ แบบสอบถามกลับมา เป็ นต้ น

4.2 ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1) ควรเริ่มจัดทาสัญญา/ข้ อตกลงก่อนวันจัดงานล่วงหน้ าอย่างน้ อย 10 เดือน เพื่อเพิ่มเวลา
จัดเตรี ยมงาน และมีความพร้ อมมากขึ ้น
2) ควรมีการตกลงกันในระดับสถาบันเกี่ยวกับรูปแบบของผลงานวิชาการที่สง่ เข้ าร่วม เพื่อให้
ถือปฏิบตั ิร่วมกันและไม่เป็ นภาระกับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานในแต่ละปี
3) รวบรวมข้ อมูลผู้อา่ นพิจารณาผลงานวิชาการทังในและนอกสถาบั
้
นเครือข่าย เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการประสานงานผู้เชี่ยวชาญที่มีจานวนจากัด
4) กรมส่งเสิมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อาจให้ งบประมาณในการพัฒนาระบบ
ฐานข้ อมูลกลางเพื่อใช้ ในกิจกรรมต่างๆ ของงานประชุมวิชาการ เช่น ระบบลงทะเบียน
ระบบส่งผลงาน ระบบการติดตามผลงาน เป็ นต้ น
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ประมวลภาพกิจกรรม
สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครัง้ ที่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ 4
“นวัตกรรมเพื่อการเข้ าถึงของคนทังมวล”
้
(Innovation towards Accessibility for All)
ระหว่างวันที่ 26- 27 กรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

*****************************************************

บรรยากาศการลงทะเบียนเข้ าร่วมงาน

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

691

ภาพนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9
และบรรยากาศบริเวณหน้ างาน
692

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

ภาพการจัดนิทรรศการทางวิชาการจากสถาบันต่างๆ
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4
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ภาพการจัดนิทรรศการทางวิชาการจากสถาบันต่างๆ
694

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

ภาพบูธร้ านค้ าจาหน่ายสินค้ าคนพิการ
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

695

ภาพบรรยากาศในห้ องประชุมใหญ่

ภาพการแสดงของเยาวชนผู้พิการไทย
696

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

ภาพการกล่าวต้ อนรับ
โดย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพการกล่าวรายงาน
โดย ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

ภาพการกล่าวเปิ ดงานโดย รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

697

ภาพการมอบรางวัลแก่ผ้ นู าเสนอบทความทางวิชาการ
698

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

ภาพการมอบรางวัลแก่ผ้ นู าเสนอบทความทางวิชาการ

ภาพการมอบธงแก่เจ้ าภาพในปี 2561 และภาพหมูผ่ ้ แู ทนสถาบันเครื อข่ายความร่วมมือ
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

699

ภาพการปาฐกถาพิเศษ เรื่ อง “นวัตกรรมเพื่อการเข้ าถึงของคนทังมวล:
้
ความท้ าทายสูย่ คุ
ประเทศไทย 4.0” โดย ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล

ภาพการปาฐกถาพิเศษ เรื่ อง “การออกแบบเพื่อการเข้ าถึงคนทังมวลและ
้
เทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวก” โดย นายมณเฑียร บุญตัน

ภาพการบรรยายพิเศษ เรื่ อง "Relay Service in Sweden" and "Relay Service in Thailand”
โดย Mr. Thor Nielsen และ อาจารย์วนั ทนีย์ พันธชาติ
700

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

ภาพการบรรยายพิเศษ เรื่ อง Innovation towards Accessibility for All: Inclusion for
Persons with Disabilities" โดย Dr. Stian Thoresen

ภาพการอภิปราย เรื่ อง "Deaf-blind and Accessibility to Information and Education"
โดย Dr. Eugene A. Bourquin, Mr. Shin-ichiro Kadokawa และ อาจารย์ศิริพร ตันฑโอภาส
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

701

ภาพบรรยากาศการนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ห้ องที่ 1
702

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

ภาพบรรยากาศการนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ห้ องที่ 2
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

703

ภาพบรรยากาศการประกวดนวัตกรรมลดความเหลื่อมล ้า
704

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

ภาพการมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมลดความเหลื่อมล ้า
ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

705

ภาพบรรยากาศการนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ (Oral Presentation)

ภาพบรรยากาศการนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ (Poster Presentation)
706

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ดา้ นคนพิ การครั้งที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ดา้ นคนพิ การ ครัง้ ที ่ 4

ภาคผนวก
 คาสั่ง กรมส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ ๕๖๙ /๒๕๕๙
เรื่อง แต่ งตัง้ คณะกรรมการด้ านวิชาการในการจัดการสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติด้านคนพิการ ครัง้ ที่ ๙ ประจาปี ๒๕๖๐
 ภาพตัวอย่ างโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์
 ภาพตัวอย่ างกระเป๋าและเอกสารประกอบการประชุม

ประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปงานสัมมนาวิ ชาการระดับชาติ ด้านคนพิการครัง้ ที ่ 9 ประจาปี 2560 และ
การสัมมนาวิ ชาการระดับนานาชาติ ด้านคนพิการ ครัง้ ที ่ 4

707

ภาพโปสเตอร์ โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครัง้ ที่ 9 ประจาปี 2560

ภาพโปสเตอร์ โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการครัง้ ที่ 4 ประจาปี 2560

ภาพกระเป๋ า

