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 การศึกษาเรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกิน
แบงรัฐบาลผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการศึกษาแบบ ประวัติชีวิตและเรื่องเลา (Life 

history and narrative approach) เพ่ือใหคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลาก
กินแบงเลาถึงประสบการณชีวิต ปญหาอุปสรรคลักษณะการดําเนินชีวิตเพ่ือเปดเผยความจริงให
ปรากฏออกมาเปนท่ีรับรูโดยการสัมภาษณ ผูใหขอมูลหลักคือผูนําคนพิการทางการเคล่ือนไหวผู
ประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาชีวิตคนพิการทางการ
เคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลและเพ่ือใหเขาใจถึงปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินชีวิตของคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล 
จากการศึกษาพบวาผูใหขอมูลหลักอาศัยอยูในครอบครัวใหญและเปนบุตรคนสุดทายมีความพิการ
คือโรคโปลิโอเกิดจากเช้ือไวรัสทําใหไขสันหลังอักเสบ จากการดําเนินชีวิตมีโอกาสทํางานชมรม
คนพิการและโครงการเผยแพรแนวคิดญ่ีปุน จากประสบการณการทํางานทําใหผูใหขอมูลหลัก
ตองการเผยแพรและสรางความเข็มแข็งใหกับคนพิการออกมาใชสิทธ์ิ พิทักษสิทธ์ิในการดําเนิน
ชีวิตอิสระตอการประกอบอาชีพ ผูใหขอมูลหลักจึงประกอบอาชีพอิสระท้ังการบริหารจัดการสลาก
กินแบงรัฐบาลของสมาคมคนพิการและใหความชวยเหลือตอคนพิการในการประกอบอาชีพ
จําหนายสลากกินแบงรัฐบาล การบริหารจัดการดวยตนเอง มุงหวังเพ่ือตองการใหคนพิการมีอาชีพ 
มีรายได รูจักการดําเนินชีวิตตอสังคมและเพ่ือนําผลกําไรจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเปน
เงินลงทุนการจัดตั้งสถานีวิทยุสําหรับคนพิการและศูนยฝกอาชีพคนพิการใหคนพิการออกมา
เคล่ือนไหว ขับเคล่ือนและตอสูกับโลกของความเปนจริง การดําเนินชีวิตเต็มไปดวยปญหาและ
อุปสรรคตางๆ โดยไมตองการความชวยเหลือจากภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพราะการ
ชวยเหลือของภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของทําใหสังคมคนพิการไมเกิดการเปล่ียนแปลง ผูนํา
ระดับตางๆ ไมมีความเขาใจตอความรูสึกของคนพิการไดอยางแทจริง 
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 This study focused on the disabled life history and narrative of his movement 
to the one who earns his own living by selling lottery in particular. The researcher provided 
the research by quality research that the method of the research was to study informant’s 
autobiography, life history and narrative for particularly the disabled-featured only for the 
disabled who earns his living by selling lottery in his own movement, giving the researcher 
about his own life experience, emphasized in his trouble and obstacle occurred in his life to 
both disclose and publicize by selected interview provided by researcher. The main informant 
was the disabled leader in his movement, featuring only for the disabled who earn his living 
by selling lottery. 

 This quality research emphasizes into the disabled life history and narrative for 
disabled – featuring only for the disabled who earn his living by selling lottery. The research’s 
result founded that the main informant had been living in an extended family , and he was 
also the last child- exactly disabled , that he was diagnosed –virus infected , consequently he 
had been polio infected that leaded to spinal cord inflamed.   

As a matter of fact he had also worked in the disabled club and Ideal-based 
Japanese project to publicize its idea, due to his own real working experience; hence, he had 
intended to publicize and to strengthen the disabled to realize in both their rights and their 
right protection to freely earn a living by themselves. Therefore the disabled earns his living 
freely by not only had been he managed lottery of the disabled association, but he also had 
provided such an assistance for other disabled to earn their livings by selling lottery that to 
manage by themselves. 
The research main objective was to provide the disabled occupation , so they would have 
such an income; as a result, they learned how to live on their own ways towards society 
where they had been living in , and to take a net profit of selling lottery as the capital to 
establish the radio station for disabled ; in addition, the occupational training centre for 
disabled would be established and run along to its disabled movement ; therefore, they would 
have known to propel and confront to real fact- whereas their lives had been full of troubles 
and obstacles: they can stand and do their best without governmental and its related 
agencies assistances because the governmental and its related agencies’ assistance 
provided had been caused to such a disabled movement-that was without any changes 
occurred in disabled society ;nevertheless, leaders in all levels had not understood the 
disabled real feeling. 
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กรรมการในงานวิทยานิพนธของผูวิจัยซ่ึงไดใหคําแนะนําและช้ีแนะแนวทางท่ีเปนประโยชนตอ
ผูวิจัยในครั้งนี้ 
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 อยางไรก็ตามผูวิจัยตระหนักดีวาความตั้งใจและความพยายามของผูวิจัยไมสามารถ
ประสบความสําเร็จหากไมไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากครอบครัว ไดแก พอ แม ปู ยา ปา นา อา 
พ่ีชาย ท่ีใหกําลังใจท่ีดีและคอยใหการสนับสนุนในการเรียนตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณเพ่ือน ๆ พี ๆ นอง ๆ รวมรุน ทุกคน ท่ีใหความชวยเหลือและชวยกัน
กระตุนทําวิทยานิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จเพ่ือใหเราไดเรียนจบพรอมกัน ขอบคุณสําหรับกําลังใจดี ๆ 
จากเพ่ือนๆ พ่ีตูน พ่ีออย บี อุย พ่ีเดียว พ่ีโอ พ่ีริน พ่ีบีชาย พ่ีปอป พ่ีบีหญิง พ่ีเขม พ่ีกวาง พ่ีฝน มุย  
 สุดทายขอขอบพระคุณ คนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกิน
แบงรัฐบาลและผูเกี่ยวของท่ีเปนบุคคลสําคัญสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ท่ีไดอนุญาตใหนําเรื่องราว
ในชีวิตมาถายทอด ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงเรื่องราวชีวิตกับส่ิงท่ีเปนอยูส่ิงท่ีสังคมมองไมเห็น หากขาด
เรื่องราวสําคัญเหลานี้วิทยานิพนธฉบับนี้คงไมอาจสําเร็จได 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาวิทยานิพนธฉบับนี้ไดใหคุณประโยชนตอสังคม และการสราง
คุณประโยชนใดๆ ท่ีไดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ตอไป  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันสังคมไทยเต็มไปดวยการเปล่ียนแปลงอยางมากมาย ทําใหชีวิตตองมีการดิน้รน

ตอสูเพ่ือใหสามารถดํารงชีพอยูภายใตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น กลุมคนตาง ๆ ท่ีไมไดรับการ

ยอมรับทําใหเกิดความแตกตางไปได เพราะความรูจากหลายสาขาวิชา ท้ังรัฐศาสตร นิติศาสตร 

วิทยาศาสตร มานุษยวิทยา พยายามอธิบายถึงความแตกตางของมนุษย อธิบายถึงกลุมคนท่ี แปลก

แยก นําไปสูขอจํากัดในการดําเนินชีวิต รวมกับกลุมคนในสังคม เนื่องจากความแปลกแยกจากคน

สวนรวม โดยตัวมันเองไดสราง “ความเปนชายขอบ” ใหกับคนสวนนอยและความเปนชายขอบ

นี่เองท่ีทําใหคนบางกลุมไมไดรับการยอมรับ (อรอุษา ภูมิบริรักษ, 2547 : 1 ) 

 การดํารงชีวิตของคนพิการก็คือการมีชีวิตอยูเชนเดียวกับคนท่ัวไป มีโอกาสในการ

ตัดสินใจในเร่ืองท่ีกระทบตอชีวิตตน สามารถเลือกดําเนินกิจกรรมตามท่ีตองการ หากจะมีขอจํากัด

ก็เปนขอจํากัดเชนเดียวกับคนปกติท่ัวไป เชน กฎเกณฑทางสังคม ดินฟาอากาศ เปนตน การมีชีวิต

ดวยตัวของตัวเอง มีงานทํา มีรายไดเปนของตัวเองเทานั้น แตหัวใจหลักอยูท่ีการสามารถตัดสินใจ

ชีวิตดวยตัวเอง (Self-determination) มีสิทธิและโอกาสเลือกหนทางปฏิบัติเอง และมีอิสระเสรีท่ีจะ

ประสบความลมเหลวหรือเรียนรูจากความผิดพลาดของคนอ่ืน เชนเดียวกับคนท่ัวไป คนท่ัวไปมัก

มองความผิดพลาดลมเหลวของคนพิการเปนเรื่องแปลก และพยายามปองกันให จึงกลายเปนการกีด

กันเลือกปฏิบัติในท่ีสุด ท้ังท่ีคนท่ัวไปก็ทําผิดพลาดกนัอยูเสมอ  (นลินี เรืองฤทธิศักดิ,์ 2556 : 4) 

ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2550-2554 เปนแผน

ยุทธศาสตรท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550-2554 โดยมีเปาหมายสูงสุดคือ

คนพิการไดรับการคุมครองสิทธิ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเต็มตามศักยภาพ มีสวนรวมในสังคมอยางเต็มท่ี

และเสมอภาค ภายใตสภาพแวดลอมท่ีปราศจากอุปสรรค อันเปนแนวทางท่ีเคารพในคุณคา สิทธิ 

ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้นตอไป (กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย, 2550:ไมปรากฏเลขหนา) 
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สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจท่ีปฏิบัติหนาท่ีหารายได

ใหรัฐเพ่ือนําไปพัฒนาประเทศ และสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสาธารณะ รวมทั้งการ

สรางงานใหกับผูแทนจําหนายตลอดจนชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและสงเสริมความเปนอยูของผู

พิการผูยากไรและผูดอยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะในสวนของผูพิการ ทําใหไดรับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับความเปนอยูใหดีขึ้น ท้ังทางตรงและทางออม เนื่องจากเม่ือมีการจัดพิมพ

สลากพิเศษออกจําหนาย สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดจัดสรรใหกับผูพิการ และผูไรอาชีพ

นําไปจําหนาย ซ่ึงสวนใหญเปนผูยากไร (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล, 2555) 

คนพิการเหลานี้จําเปนตองพ่ึงพาตนเองโดยการประกอบอาชีพ งานเปนเปาหมายอัน

จําเปนของคนพิการ เพราะคนพิการมีความกดดันหรือความตองการทางเศรษฐกิจและจิตวิทยา

สังคม ซ่ึงความเช่ือในศักยภาพในดานการทํางานของคนพิการ คือ คนพิการทุกคนควรไดรับโอกาส

ท่ีเทาเทียมกัน ตลอดจนการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพดวยการฝกอาชีพบนพ้ืนฐานเดียวกับบุคคล

ปกติท่ัวไป ท้ังนี้งานการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเปนอาชีพหนึ่งสําหรับผูพิการทางการ

เคล่ือนไหวดวยเชนกัน เปนอาชีพหลักของผูพิการทางการเคล่ือนไหวที่สรางรายไดอยางตอเนื่อง 

และปจจุบันอาชีพการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเปนอาชีพหลักของผูพิการทางการเคล่ือนไหว 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนในท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการ

เคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล  เปนการศึกษาในรูปแบบ “อัตชีวประวัติ 

(Autobiography)” ของคนพิการทางการเคล่ือนไหว โดยสัมภาษณถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเลาชีวิต

คนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล  และไดรวมติดตามใน

การสังเกตการณในการดําเนินชีวิตรวมกับคนพิการทางการเคล่ือนไหวท่ีเกิดขึ้นจริง เพ่ือศึกษา

กระบวนการจัดการการดําเนินชีวิตคนพิการ  เพ่ือใหเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคการดําเนินชีวิต  

ตลอดจนเปนแนวทางสําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหว เพ่ือตองการเรียนรูวิธีการดําเนินชีวิตของ

คนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลในสังคมปจจุบัน ผูวิจัย

หวังวาการทําวิจัยในครั้งนี้จะชวยทําใหสังคมไทยมีคนพิการท่ีไมเปนภาระทางสังคมอีกตอไป  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบง

รัฐบาล 
2. เพ่ือใหเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของคนพิการทางการ

เคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล 
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ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาเรื่องเลาจากประสบการณคนพิการ โดยเนนเรื่องปญหา

และอุปสรรคในดําเนินชีวิตของคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบง

รัฐบาล ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้ คือ  

1. ขอบเขตดานเนื้อหา โดยศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของผูนําคนพิการทางการ

เคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆ ใน

การดําเนินชีวิต  

2. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี โดยศึกษาเฉพาะผูนําคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบ

อาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลในจังหวัดนครปฐมเทานั้น 

3. ขอบเขตดานประชากร โดยศึกษาเฉพาะผูนําคนพิการทางทางการเคล่ือนไหวผู

ประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลในจังหวัดนครปฐมเทานั้น 

4. ขอบเขตดานเวลา ผูศึกษาจะใชเวลาในการศึกษาครั้งนี้รวมทั้งส้ิน 7  เดือน  ตั้งแต

เดือนกันยายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 

 

 ประโยชนที่ไดรับ 
1. เพ่ือทราบถึงชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบง

รัฐบาล ในการดําเนินชีวิต วิธีคิด มุมมองตอการใชชีวิตท่ีเกิดขึ้น หวังวาจะเปนประโยชนตอไป

สําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลทุกคน 

2. เพ่ือวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของคนพิการทางการเคล่ือนไหว

ผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเพ่ือจะใหภาครัฐและภาคเอกชนไดทราบและ

ดําเนินการชวยเหลือตอไป 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเรื่อง “เรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบ

อาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล” ผูศึกษาไดคนควาและศึกษาแนวความคิด ตลอดจน งานวิจัยท่ี

เกี่ยวของเพ่ือใชเปนกรอบในการศึกษาและเปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคท่ีไดวางไว ดังนี ้

 1.แนวคิดเรื่องเลาประสบการณ  

 2.แนวคิดเกี่ยวกับคนพิการและความพิการ 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับการพ่ึงตนเองของคนพิการ 

 4.แนวคิดการปรับตัวในการทํางานของคนพิการ   

 5.แนวคิดกฎหมาย และสิทธิในการประกอบอาชีพของคนพิการ 

 6.ประวัติความเปนมาของสลากกินแบงรัฐบาลและการจัดสรร 

 7.ผลงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

1.แนวคิดเร่ืองเลาประสบการณ 
 ในสวนของแนวคิดเรื่องเลาประสบการณ (Narrative) เปนแนวคิดท่ีผูศึกษานํามาใช

ประโยชนในการทําความเขาใจ เกี่ยวกับวิธีวิทยาเรื่องเลา เพ่ือสะทอนชีวิตทางสังคมโดยผานการเลา

เรื่อง ชวยในเรื่องการวางกรอบแนวคิด การสรางแนวคําถามในการวิจัยและสามารถนํามาเพ่ือเปน

แนวทางการอธิบายผลงาน 
       เรื่องเลา (Narrative) เปนเรื่องราวท่ีบุคคลกลาวถึงชีวิตของตัวเองและคนอ่ืนการเลาเรื่อง

ชวยใหบุคคลรูสึกวาประสบการณของตนเองมีความหมายคนดําเนินชีวิตไปตามวิถีแหงเรื่องเลา 

ดังนั้นชีวิตและเรื่องเลาจึงเปนส่ิงท่ีแยกออกจากกันไมได คือตางเปนสวนหนึ่งของกันและกัน เพราะ

คนมีชีวิตอยูตามเรื่องเลาหรือเรื่องราวท่ีแทรกอยูในบริบทท่ีหอมลอม บุคคลคิด รับรู จินตนาการ 

และเลือกท่ีจะทําหรือไมทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดตามโครงสรางของเรื่องเลา เรื่องเลามิไดเปนอิสระจากส่ิงท่ี

เปน กฎเกณฑ สถาบัน และวัฒนธรรม ส่ิงเหลานี้มีอิทธิพลตอเรื่องเลา คือส่ิงท่ีมีผลตอการท่ีบุคคล

เลือกท่ีจะเลาหรือเลาเรื่องอยางไร เรื่องเลาแทรกอยูบนความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีปรากฏอยูในอายุ 

ชาติพันธุ ตามสัมพันธระหวางเพศ ฐานะทางเศรษฐกิจตําแหนงทางสังคม เรื่องเลาจึงมิใชฐานะเปน

   4 
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เพียงคําบรรยายเกี่ยวกับชีวิตบุคคล  รวมทั้งเปนการเปล่ียนแปลงตางๆ ท้ังนี้ภาพเรื่องเลาจึงเปน วิธี

วิทยาท่ีเหมาะกับการศึกษาวัฏจักรของชีวิต รวมทั้งเปนการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท้ังนี้ภาพเรื่องเลาทํา

ใหบุคคลสามารถท่ีจะรับรูหรือลําดับความเปนไปของชีวิตตนเองนับจากอดีตจนถึงปจจุบัน และ

คาดทํานายเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง ตัวตนของผูเลาคือ ชีวิตท่ีผานประสบการณและเรื่องราวท่ีผู

เลาพูดถึงตัวเองอยางไรก็ตามบุคคล ไมเพียงแตเลาเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง เพราะในขณะท่ีเลา

เรื่อง เรื่องเลาก็เปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนความหมายของประสบการณของผูเลาไปดวย การเลา

เรื่องจึงมิใชเพียงการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของตนเอง แตคนเลาเรื่องดําเนินชีวิตไปตามรูปแบบของ

เรื่องเลาตัวเอง อยางไรก็ตาม บุคคลไมเพียงแตเลาเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง เพราะในขณะท่ี

เลาเรื่อง เรื่องเลาก็เปล่ียนแปลงหรือหรับเปล่ียนความหมายของประสบการณของผูเลาไปดวย  เรื่อง

เลาจึงเปนตัวสราง อัตลักษณของผูเลาโดยมีผูฟง ท้ังนี้คนจะมองวาตนเองเปนอยางไร สวนหนึ่ง

ขึ้นอยูกับความสัมพันธท่ีเรามีกับคนอ่ืน ดังนั้น การท่ีเรื่องเลาจะมีผลในการสรางอัตลักษณของผูเลา

ได จะตองเปนการเลาเรื่องราวของชีวิตตอชุมชนหรือสังคมท่ีมีนัยสําคัญตอตัวผูเลาดวย (นภาภรณ 

หะวานนท, 2550:14) 

  การเลาประสบการณชีวิต ผูเลาสามารถเลือกใชภาษาเพ่ือแสดงออกถึงส่ิงท่ีตองการเลา 

บุคคลในฐานะผูเลาจึงมิไดเลาเรื่องในลักษณะไรเดียงสา โดยจะเลาจากตําแหนงแหงท่ี หรือพ้ืนท่ี

ของตนเองในสังคม บุคคลเปนผูเลือกวาจะเลาประสบการณชีวิตของตนเองอยางไร พูดถึงบุคคล

และสถานท่ีตาง ๆ อยางไรภายใตบริบททางสังคมท่ีตนเองดํารงอยู เรื่องเลาเปนเรื่องท่ีมีตรรกะและ

มีความหมาย ไมใชเรื่องไรสาระ สําหรับผูเลา ดังนั้นเรื่องเลาจึงเปนเรื่องราวท่ีบอกถึงการเกิดขึ้นของ

เหตุการณตาง ๆ จึงมีความสําคัญตอผูเลาและผูฟง การเลาเรื่องอาจดําเนินไปตามชวงเวลาท่ีผูเลา

สนใจจะเลา ไมจําเปนตองดําเนินไปตามการเวลาตามปฏิทิน เรื่องราวท่ีเลาจะเช่ือมโยงเหตุการณ

ตาง ๆ เขาดวยกันประสบการณชีวิตซ่ึงสะทอนชีวิตหรือเรื่องราวในชีวิตประจําวันของคนเปน

กุญแจท่ีนํามาใหเราสามารถวิเคราะหระบบความสัมพันธท่ีตัวสรางความจริง หรืออีกนัยหนึ่งคือ 

การทําใหเขาถึงการกอรูปของสังคมนั้น ๆ (นภาภรณ หะวานนท, 2550:17) 

  แนวทางศึกษา ปรากฏการณวิทยา(Phenomenology) ซ่ึงเปนแนวทางศึกษาโดยวิธีการ

ใหบุคคลอธิบายเรื่องราวและประสบการณตางๆ ท่ีตนเองประสบมา โดยมีฐานความคิดวา มนุษยจะ

รูดีใหเรื่องท่ีตนเองมีประสบการณมากอน โดยการรับรูความหมายในขณะท่ีมีสติสัมปชัญญะ วา

มนุษยแตละคนผานประสบการณชีวิตมาอยางไรบาง และมีปรากฏการณอะไรท่ีสะสมใหเขาสราง

โลกของความจริงของเขาอยางไร ซ่ึงความจริงท่ีนี้เปนเพียงความนึกคิดของแตละบุคคล ส่ิงใดท่ีเขา

ตีความวาสําคัญ ส่ิงนั้นคือความจริงสําหรับเขา ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาในเนื้อหาวาบุคคลเหลานัน้
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ไดรับประสบการณอะไรและตีความกับสภาพการณนั้นอยางไร ซ่ึงประสบการณของบุคคลหนึ่ง

สามารถเปนประสบการณรวมกันกับบุคคลอ่ืนได 

 1.1วิธีการศึกษาเร่ืองเลา 
  วิธีการศึกษาเรื่องเลาใหความสําคัญกับการแสดงออกดวยภาษาและการส่ือสารตาง ๆ  ท่ี

คนใชในชีวิตประจําวัน เชน นิทาน นิยายปรัมปรา ภาพวาด ดนตรี ฯลฯ ซ่ึงเปนการบอกเลาถึงส่ิงท่ีผู

เลาปรารถนาจะใหผูฟงไดรับรู การสรางเรื่องราวถือเปนการผลิตวาทกรรมอยางหนึ่ง ในการเลา

เรื่องราว เหตุการณและการกระทําถูกนํามาเช่ือมโยงและจัดระเบียบผานการวางโครงรางของเรื่อง

ซ่ึงเปนแผนแบบของมโนทัศนท่ีความหมายของเหตุการณตางถูกสรางขึ้นมาโดยผูเลาภายใตบริบท

หนึ่ง ๆ เรื่องราวท่ีถูกสรางขึ้นตะมีจุดเริ่มตน ชวงกลาง และจุดจบของเรื่อง เรื่องเลาเปนวิธีการท่ีทํา

ใหคนสามารถจับภาพประสบการณท่ีเกิดขึ้นโดยใชภาษาซ่ึงประกอบดวยประโยคตางๆ เพ่ือแสดง

ลําดับของเหตุการณท่ีเกิดขึ้น นอกจากนี้เรือ่งเลายังมีโครงเรื่อง (plot) ซ่ึงเปนตัวกํากับการจัดลําดับ

ประโยคและเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้น การวางโครงเรื่องมีสวนสําคัญในการทําใหเหตุการณตางๆ มี

ความหมายตามท่ีผูเลาเรื่องตองการ โดยท่ัวไปเรื่องราวมักเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงสถานการณ

ท่ีเกิดขึ้นชีวิตของผูเลาเรื่อง โดยมีเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้น และทําใหเหตุการณท่ีเกิดขึ้นมาในตอนแรก

เปล่ียนแปลงไปจากส่ิงท่ีคาดไว หรือขาดดุลยภาพ หรืออาจมีผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะ

บางประการของบุคคล โครงเรื่องมักเปนการลําดับเหตุการณหนึ่งไปสูเหตุการณหนึ่ง และแมวา

การศึกษาสาเหตุหรือคําอธิบายจะมิไดเปนประเด็นสําคัญของการศึกษาเรื่องเลา แตเราก็ไมอาจ

ละเลยความเขาใจในเชิงเหตุผลท่ีเช่ือมโยงเหตกุารณตางๆ เรื่องเลานําเสนอเหตุการณท่ีเกิดขึ้น และ

ตามดวยเหตุการณตอมา ภายใตบริบททางสังคมนั้น ๆ (นภาภรณ หะวานนท, 2552:8-9) 

 ดังนั้น ลักษณะสําคัญของเรื่องเลา คือ เรื่องเลาจะตองบอกถึงลําดับของเหตุการณท่ี

เกิดขึ้น จากเหตุการณหนึ่งสูเหตุการณหนึ่ง (Temporal Ordering) และเรื่องเลามีความหมายสําหรับ

ผูเลา โดยการเลาเรื่องผูเลาจะคํานึงวา กําลังเลาเรื่องใหใครฟง การศึกษาเรื่องจึงเปนความพยายาม

เขาถึงความทรงจําท่ีเปนการผสมผสานระหวางส่ิงท่ีผูเลาเช่ือวาเกิดขึ้น (facts) และผูเลามองวาส่ิง

นั้นมีความหมายอยางไรกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ (facilities) และตัวเรื่องเลาซ่ึงเปนความจริงสําหรับผู

เลา ( Narrative Truth) เรื่องเลาจึงสะทอนท้ังขอเท็จจริง และความหมายท่ีเกี่ยวของกับผูอ่ืน ดังนั้น

ส่ิงท่ีเราเรียกวา เรื่องราวท่ีเปนจริง (True Stories) จึงมีนัยถึงเรื่องราวท่ีคนเช่ือวาจริง (stories that are 

believed) การศึกษาเรื่องเลาจึงเปนส่ิงท่ีซับซอน เริ่มจากการมีเหตุการณเกิดขึ้นในชีวิตของผูเลา โดย

ผูเลาตีความและเลือกเก็บไวในความทรงจํา กลายเปนประสบการณชีวิตของผูเลา ซ่ึงถูกนํามาบอก

เลาอีกครั้ง ในขณะท่ีนักวิจัยกับผูเลาเรื่องสนทนากันเรื่องราวตางๆ ไดถูกสรางขึ้นมาจากปฏิสัมพันธ

และความเขาใจท่ีเกิดขึ้นระหวางกัน จากน้ันนักวิจัยจึงไดนําเรื่องเลาของผูเลาเรื่องมาตีความหมาย
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และเขียนเปนเรื่องราวผานกระบวนการท่ีเรียกวา การวิเคราะหเรื่องเลา ( Moen, 2006 : 1 – 16) (นภา

ภรณ หะวานนท, 2552:9-10) 

 การมองเรื่องเลาผานตัวบทในฐานะเปนวาทกรรม ไดขยายออกไปสูการใหความสนใจ

กับเรื่องราวของชีวิตของแตละบุคคล และส่ิงท่ีบุคคลไดแสดงออกมาหรืออีกนัยหนึ่งเปนการมอง

ชีวิตของบุคคลในฐานะเปนเรื่องราว ไมใชตัวบทแบบท่ัวๆ ไป ซ่ึงเปนการมองวาเรื่องราวเปนวาท

กรรม แบบหนึ่งท่ีเหตุการณและการกระทํา ถูกนํามารอยเรียงหรือเช่ือมโยงกันโดยการใชการวาง

โครงเรื่อง (emplot) โครงเรื่องเปนแผนแบบของมโนทัศน (Conceptual Scheme) ซ่ึงความหมายของ

เหตุการณซ่ึงสรางขึน้ในบริบทนั้นถูกนํามาเสนอเรื่องเลาถูกนํามาใชวาหมายถึงเรื่องราวซ่ึงสะทอน

โลกทัศนทางวัฒนธรรมหรืออุดมการณ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีถูกนํามาสรางความชอบธรรมใหกับส่ิงท่ีบุคคล

มองวามีคุณคาและเปาหมายท่ีตั้งไว นักวิจัยจะใหความสนใจกับเรื่องราวท่ีเช่ือมโยงเหตุการณตางๆ 

ท่ีเกิดขึ้นหรืออางอิงวาเกิดขึ้น ดังนั้นจึงอาจนิยามเรื่องราวหมายถึง “เรื่องเลาซ่ึงเกิดจากการวางโครง

เรื่อง” (Emploted Narrative) ก็ได เรื่องเลาเช่ือมโยงส่ิงท่ีเกิดขึ้นในลักษณะของบทหรือตอน 

(episode)  ของชีวิต เรื่องเลาของเรื่องราว (Storied Narrative) เปนการแสดงออกทางภาษาท่ีสามารถ

บอกถึงความซับซอนของการกระทําของมนุษยท่ีเกิดขึ้นในลักษณะของเหตุการณท่ีถูกนํามา

เช่ือมโยงกันของลําดับเหตุการณ โอกาสท่ีจะเกิดขึ้น และการเปล่ียนแปลงของปฏิสัมพันธระหวาง

บุคคลและบริบทของส่ิงแวดลอมเรื่องราวอาจถูกนําเสนอในรูปของ ประวัติชีวิต อัตชีวประวัติ 

ประวัติศาสตร กรณีศึกษา รายงานเกี่ยวกับส่ิงท่ีคนจดจําไว ก็ได เปาหมายอยางหนึ่งของมนุษยใน

การสรางเรื่องราวคือการพยายามท่ีจะขับเคล่ือนชีวิตตนเองไปสูทางออกของปญหาสรางความ

ชัดเจน หรือคล่ีคลายสถานการณท่ียังไมเรียบรอยหรือเสร็จสมบูรณเม่ือเรื่องราวถูกสรางขึ้น บุคคล

ไดนําส่ิงตางๆ ท่ีอาจมีอยูมากมายในอดีต มาจัดระเบียบและเช่ือมโยงเพ่ือใหตนเองและผูฟงเกิด

ความเขาใจส่ิงท่ีเปนอยูในปจจุบันและเปนพ้ืนฐานสําหรับการมองออกไปในอนาคต ประเด็นสําคัญ

คือมนุษยไมไดสรางเรื่องเลาโดยเชื่อมโยงเฉพาะเหตุการณกับเหตุการณเทานั้น แตมนุษยวางโครง

เรื่องของเหตุการณตางๆ โดยเช่ือมโยงกับโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีตนเองดํารงอยู 

โครงเรื่องจึงหมายถึงเรื่องเลาซ่ึงเปนเรื่องราวท่ีคนเขาใจและบอกถึงความสัมพันธระหวางเหตุการณ

ตางๆ ท่ีเกิดขึ้นกับการตัดสินใจหรือทางเลือกของชีวิตท่ีผานมา โครงเรื่องจึงทําหนาท่ีเปนตัว

ประกอบสรางเหตุการณใหเปนเรื่องราวโดย (1) กําหนดชวงเวลาท่ีเรื่องราวเกิดขึ้นและจบลง 

ชวงเวลานี้จะส้ันหรือยาวแคไหนก็ได (2) ใหหลักเกณฑในการเลือกเหตุการณท่ีจะนําเขามาไวใน

เรื่องราว (3) จัดลําดับเหตุการณลักษณะของภาพเคล่ือนไหวที่คล่ีคลายจากจุดเริมตนไปสูบทสรุป

ของเรื่อง และ (4) ใหความหมายกับเหตุการณตางๆ วามีสวนสําคัญในการกอรูปของเรื่องราวท่ีถูก

สรางขึ้น (นภาภรณ หะวานนท, 2552:12-13) 
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 สรุปไดวาเรื่องเลาประสบการณนั้นเกิดจากการส่ังสมประสบการณชีวิตท่ีเกิดขึ้นใน

อดีต แลวแสดงออกมาโดยการเลาประสบการณความรูสึกนึกคิดกับเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจริง 

และผูเลาไดใหความหมายและตีความกับสงท่ีเกิดขึ้นตามส่ิงท่ีผูเลาไดพบเจอ และส่ิงนั้นทําใหเรา

สามารถวิเคราะหระบบความสัมพันธตางๆ ทําใหเขาถึงการกอรูปแบบสังคมนั้น ๆ นั่นเอง 

 

2.แนวคิดเกี่ยวกับคนพิการและความพิการ   
 2.1 ความหมายของคนพิการ 
  ในสวนของนิยามความหมายคนพิการไดมีนักวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ
ไดใหความหมายคนพิการเอาไว ตลอดจนขอกําหนดกฎหมาย และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ัง

ในประเทศและตางประเทศก็ไดใหนิยามความหมายไวเชนกัน จากการสํารวจวรรณกรรมที่

เกี่ยวของพบวา นิยามความหมายของคนพิการมีความหลากหลาย ท้ังนี้ขึ้นอยูกับวาผูใดหรือ

หนวยงานใดเปนผูกําหนดนิยามความหมายนั้นขึ้น ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้  

 องคการอนามัยโลกไดกลาวถึงความพิการไววา เปนเพียงความเสียเปรียบของบุคคลใด

บุคคลหนึ่งท่ีเกิดจากความชํารุด หรือความสามารถบกพรอง เปนผลทําใหบุคคลนั้นไมอาจแสดง

บทบาทหรือกระทําอะไรใหเหมาะสมสอดคลองไดตามวัย เพศ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม

(ขนิษฐา เทวินทรภักติ 2540:4)  

  กิตติยา (นรามาศ) รัตนากร (2531 : 2 – 3 ) ไดรวบรวมความหมาย “คนพิการ” ในแง

ของทางดานวิชาการนั้นจะครอบคลุม ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม รวมเขาดวยกันโดยไม

เนนพิจารณาเฉพาะลักษณะทางภายนอกเพียงเทานั้น ดังความหมายตอไปนี้ ผูซ่ึงมีความบกพรอง

หรือสูญเสียสมรรถภาพทางรางกายหรือจิตใจทําใหไมสามารถชวยตัวเองไดในการกระทํากิจวัตร

ประจําวัน การเรียนรู การประกอบอาชีพ และมีความสัมพันธทางสังคมไดเหมือนคนอยางปกต ิ

 พระราชบัญญัติส ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ .ศ . 255 0  “คน

พิการ”  หมายความวา บุคคลซ่ึงมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเขาไปมีสวน

รวมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคล่ือนไหว การส่ือสาร 

สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในดานตางๆ และมีความ

จําเปนพิเศษท่ีจะตองไดรับความชวยเหลือดานหนึ่งดานใด เพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลท่ัวไป 

 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดใหความหมายของคนพิการเพ่ือ

ประโยชนแกกระทรวงตางๆ ท่ีจัดบริการแกคนพิการ หมายถึง บุคคลซ่ึงความหมายของคนพิการ

เพ่ือการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันและการมีสวนรวมทางสังคมไดโดยวิธีการท่ัวไป เนื่องจาก
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มีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน  การเคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม 

สติปญญา หรือการเรียนรู และมีความตองการจําเปนพิเศษดานตางๆ เพ่ือสามารถดําเนินชีวิตและมี

สวนรวมในสังคมไดอยางปกติ (วิริยะ นามศิริพงศพันธ, 2545 : 21) 

 โดยสรุปแลวคนพิการ หมายถึง คนท่ีมีความผิดปกติหรือความบกพรองทางรางกาย

ทางสังคม ทางสติปญญา หรือทางจิตใจ ซ่ึงทําใหบุคคลนั้นมีขอจํากัดในการแสดงบทบาท หรือการ

ทํากิจวัตรตางๆ ไดลดนอยลงกวาคนปกติ และควรไดรับการชวยเหลือในดานตางๆ เพ่ือใหดําเนิน

ชีวิตในสังคมปจจุบันได 

  2.2 ประเภทคนพิการ  
 พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.2534 ตามมาตรา 4 ไดกําหนด

ความหมายวา คนพิการ หมายความวา คนท่ีมีความผิดปกติ หรือบกพรองทางรางกายทางสติปญญา 

หรือทางจิตใจ ตามประเภทหรือตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขซ่ึงมี

หนาท่ีโดยตรงตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 ไดออก

กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2537 ) กําหนดประเภทและหลักเกณฑคนพิการ โดยสรุปดังนี ้
 ประเภทคนพิการท่ีเขาขายตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบดวยคนพิการ 5 ประเภท 

คือ 

  1.คนพิการทางการมองเห็น 

  2.คนพิการทางการไดยินหรือการส่ือความหมาย 

  3.คนพิการทางกายหรือการเคล่ือนไหว 

  4.คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

  5.คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู 

  กฎกระทรวงไดกําหนดหลักเกณฑของแตละประเภทความพิการโดยสรุปดังนี ้

  1.คนพิการทางการมองเห็น ไดแก  คนท่ีมีสายตาขางท่ีดีกวาเม่ือใชแวนสายตา

ธรรมดาแลวมองเห็นนอยวา 6/8 หรือ 20/70 ลงไป จนมองไมเห็นแมแตแสงสวางหรือคนท่ีมีสายตา

แคบกวา 30 องศา 

  2.คนพิการทางการไดยินหรือการส่ือความหมาย ไดแก คนท่ีไดยินเสียงท่ีความถ่ี 

500 เฮิรตช 1,000 เฮิรตช หรือ 2,000 เฮิรตช ในหูขางท่ีดีกวาท่ีมีคาเฉล่ียดังตอไปนี ้

   2.1 สําหรับเด็กอายุไมเกิน 7 ป เกิน 40 เดซิเบลขึ้นไปจนไมไดยินเสียง 

   2.2สําหรับคนท่ัวไปเกิน 55 เดซิเบลขึ้นไป จนไมไดยินเสียงหรือคนท่ีมี

ความผิดปกติหรือความบกพรองในการเขาใจ หรือการใชภาษาพูดจนไมสามารถส่ือความหมายกับ

คนอ่ืนได 
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  3.คนพิการทางกายหรือการเคล่ือนไหว ไดแก คนท่ีมีความผิดปกติหรือความ

บกพรองของรางกายท่ีเห็นไดชัดเจนและไมสามารถประกอบกิจวัตรหลักประจําวันไดหรือคนท่ีมี

การสูญเสียความสามารถในการเคล่ือนไหวมือ แขน ขา หรือลําตัว อันเนื่องมาจาก แขนขาด หรือขา

ขาด อัมพาต หรือออนแรง โรคขอหรืออาการปวดเรื้อรัง รวมท้ังโรงระบบเรื้อรังของระบบการ

ทํางานของรางกายอ่ืน ๆ ท่ีทําใหไมสามารถประกอบกิจวัตรหลักประจําวันหรือดํารงชีวิตในสังคม

เยี่ยงคนปกติได 

  4.คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ไดแก คนท่ีมีความผิดปกติหรือบกพรองทาง

จิตใจ หรือสมองในสวนการเรียนรู อารมณ ความคิด จนไมสามารถควบคุมความประพฤติท่ีจําเปน

ในการดูแลตนเอง หรืออยูรวมกับคนอ่ืน 

  5.คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู  ไดแก คนท่ีมีความผิดปกติ หรือความ

บกพรองทางสติปญญา หรือสมอง จนไมสามารถเรียนรูดวยวิธีการศึกษาปกติได 

 องคการอนามัยโลก (WHO) ไดแบงประเภทความพิการออกเปน 6 กลุมอยางละเอียด 

ดังนี้  

  1.ความพิการทางการเคล่ือนไหว ไดแก ผูท่ีมีความบกพรองทางรางกาย อาจเปน

สวนใดสวนหนึ่งหรือหลายสวนหรือท่ัวรางกาย ทําใหการเคล่ือนไหวไมปกติ ไดแก 

   1.1 แขนขาขาด อาจเปนแตกําเนิดหรืออุบัติเหต ุ

   1.2 อวัยวะโตหรือเล็กผิดปกต ิ

   1.3 กระดูกหักและขอเคล่ือน ซ่ึงไดรับการรักษาไมถูกตองทําใหคนพิการ

ผิดรูป  

   1.4 ผิวหนังหรือกลามเนื้อเนาตาย เกิดการหดตัวของเยื่อเปนพังผืด ดึงรั้ง 

   1.5 ขอตางๆ ติดยึดจากโรคตางๆ ท้ังท่ีติดเช้ือและไมติดเช้ือ 

   1.6 เสนประสาทหรือเสนเอ็นขาด 

   1.7 กลามเนื้อลีบเล็กออนแรง เชน โรคโปลิโอ เปนตน 

   1.8 อัมพาตจากโรคติดเช้ือของสมอง หรือไขสันหลังเสน 

   2.ความพิการเกี่ยวกับการไดยินและพูด 

   2.1 หูตึง หมายถึง การสูญเสียความสามารถในการไดยิน ไมถึงกับการสูญ 

เสียท้ังหมด หากใชเครื่องชวยฟงแลวจะสามารถไดยินเสียงอยางถูกตอง แบงออกเปน 4 ระดับ 

    2.1.1 หูตึงอยางออนสามารถไดยินเสียงท่ีมีความดังตั้งแต  

26-54 เดซิเบลล 

    2.1.2 หูตึงอยางกลางสามารถไดยินเสียงท่ีมีความดังตั้งแต 
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 55 - 69 เดซิเบลล 

    2.1.3 หูตึงอยางหนักสามารถไดยินเสียงท่ีมีความดังตั้งแต  

70 - 89 เดซิเบลล 

    2.1.4 หูตึงมากท่ีสุดสามารถไดยินเสียงท่ีมีความดังตั้งแต  

90 เดซิเบลล  

   2.2 หูหนวก ไมสามารถไดยินเสียงไดเลยถึงแมจะใชเครื่องชวยฟงแลวก็

ตาม ซ่ึงหูหนวกสามารถแบงเปน 

    2.2.1 หูหนวกตั้งแตกําเนิด 

    2.2.2 หูหนวกหลังเกิด 

    2.2.3 ลักษณะพัฒนาการทางภาษาความพิการประเภทนี้ ไดแก 

     2.2.3.1 เด็กไมยอมสงเสียง  

     2.2.3.2 เด็กไมไดยินเสียงท่ีผูอ่ืนพูดและไมเขาใจส่ิงท่ีพูด 

     2.2.3.3 เด็กพูดไมได หรือพูดไมเปนภาษา 

  3. ความพิการเกี่ยวกับการมองเห็น แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

   3.1 ตาบอดเลือนราง ตามัว (Partially Blind) สามารถมองเห็นไดบาง

ระหวาง 20/70 ถึง 20/200 เม่ือไดรับการแกไขหรืออุปกรณชวย 

   3.2 ตาบอดไมสามารถมองเห็นไดเลย 

  4. ความพิการเกี่ยวกับการเรียนรูและปญญาออน ไดแก ผูท่ีมีสติปญญาต่ํากวา

เกณฑเฉล่ีย และมีปญหาในการปรับตัว ขาดความสามารถทางสังคม ไมมีวุฒิภาวะ มีการหยุด

พัฒนาการและไมสามารถหายขาด 

   จากมาตรฐานการจําแนกระดับปญญาออนของ American Associai=tion 

Mental Deficiency (AAMD) แบงระดับความเปนปญญาออนเปน 4 ระดับ ไดแก 

   4.1 ปญญาออนขนาดนอย (Mild Grade) ไอคิวระหวาง 55 – 70 มี

ความสามารถสูงสุดพอๆ กับเด็กอายุไมเกิน 10 ป  

   4.2 ปญญาออนขนาดปานกลาง ( Moderate Grade) ไอคิวระหวาง 40 – 54 

มีความสามารถสูงสุดพอๆ กับเด็กอายุไมเกิน 3 – 7  ป  

   4.3 ปญญาออนขนาดหนัก (Severe Grade) ไอคิวระหวาง 25 – 39 ป ไม

สามารถชวยเหลือตัวเองได ตองมีคนชวยเหลืออยูตลอดเวลา 
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   4.4 ปญญาออนขนาดหนักสุด (Profound Grade) ไอคิวต่ํากวา 25 ลงมา 

ไมสามารถฝกฝนอบรมใหสามารถกระทําส่ิงใดๆ ไดเลย ไมวาจะเปนการฝกใหชวยเหลือตัวเองหรือ

อะไรก็ตาม 

  5. ความพิการเกี่ยวกับจิตและพฤติกรรมท่ีผิดปกติ กลุมนี้หมายถึงผูท่ีมีพฤติกรรม

ผิดปกติเนื่องจากปญหาทางดานจิตใจ อารมณ จนไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยตนเอง 

  6. ความพิการซํ้าซอนหรือหลายอยางรวมกัน หมายถึง ความพิการตั้งแต 2 อยาง

รวมกัน เชน เคล่ือนไหวไมได มีสติปญญาบกพรองและมีปญหาการพูดดวย หรือเคล่ือนไหวไมได

รวมกับตาบอด เปนตน (จิราวัลย คงถาวร, 2547 : 13 – 15) 

 การวินิจฉัยวาบุคคลใดเขาขายในแตละประเภทหรือไมนั้น กฎกระทรวงยังระบุวา

จะตองใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม คือ แพทยท่ีสังกัดโรงพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม 

โรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจ และโรงพยาบาลอ่ืนท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด เปนผูวินิจฉัย

ความพิการพรอมออกเอกสารรับรองความพิการ ตามแบบท่ีแนบทายกฎกระทรวง 

(ขนิษฐา เทวินทรภักติ, 2540:4) 

 จากลักษณะประเภทผูพิการขางตนสามารถสรุปไดวา ผูพิการแบงไดเปน 6 ประเภท 

คือ  

  1.พิการทางกายหรือการเคล่ือนไหว 

  2.พิการทางการไดยินและพูด 

  3.พิการเกี่ยวกับการมองเห็น 

  4.พิการเกี่ยวกับการเรียนรูและปญญาออน 

  5.พิการเกี่ยวกับจิตและพฤติกรรม 

  6.พิการซํ้าซอนหรือหลายอยางรวมกัน  

  2.2 สาเหตุของการเกิดความพิการ 
 ขนิษฐา เทวินทรภักติ (2540 : 8 – 9 ) กลาววา จากการศึกษาของคณะกรรมการ

ผูเช่ียวชาญองคการอนามัยโลก (WHO Expert Committee) ไดจําแนกสาเหตุและลักษณะของความ

พิการในทางการแพทยไว ดังนี้  

  1.ความพิการแตกําเนิด มีสาเหตุจาก 

   1.1 กรรมพันธุ เชน ปญญาออน ประสาทหูพิการ ตาบอด สมองเจริญชา 

ฯลฯ 
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   1.2 สาเหตุท่ีไมใชกรรมพันธุ เชน กินยาผิด และความผิดปกติจากาการติด

เช้ือระหวางการตั้งครรภ และระหวางคลอด ทําใหเด็กเกิดมามีความผิดปกติท้ังรางกาย จิตใจ

พฤติกรรม สติปญญา สมองพิการฯลฯ 

  2.โรคติดตอ ทําใหเกิดความพิการไดหลายทาง เชน โรคไขสันหลังอักเสบ (Polio) 

ทําใหกลามเนื้อแขนขาลีบ ฯลฯ 

  3.โรคท่ีไมติดตอ อาทิ โรคท่ีเกิดจากระบบการเคล่ือนไหว เชน ปวดหลัง ปวดขอ 

ความพิการจากกระดูก กลามเนื้อ อัมพาต โรคหัวใจ โรคปอด  เบาหวาน หูตึง หูหนวก ตาบอด 

ลมชัก เปนตน 

  4.โรคจิตประเภทตาง ๆ เชน ซึมเศรา ย้ําคิดยํ้าทํา ฯลฯ 

  5.โรคพิษสุราเรื้อรัง การติดสารเสพยติดตางๆ  

  6.เกิดจากมลภาวะส่ิงแวดลอมและอุบัติเหตุตาง ๆ ท้ังจากการสัญจรทางน้ํา และ

ทางบก และอากาศ อุบัติเหตุจากการทํางาน การตอสูจากภัยสงคราม ฯลฯ 

  7.ภาวะทุพโภชนาการ การขาดสารอาหาท้ังระหวางการตั้งครรภ และการเล้ียงดู 

ทําใหเกิดความพิการไดท้ังทางสติปญญา และทางรางกาย 

  8.สาเหตุอ่ืน ๆ เชน การไดรับสารพิษ สารปรอท สารตะกั่ว การไดยินเสียงดัง หรือ

เสียงอึกทึกเปนประจําทําใหประสาทหูพิการ การรกัษาพยาบาลที่ไมถูกวิธี เชน การกินยาผิด ฉีดยา

ผิด ใชยาผิด เชน การหยอดตาดวยสมุนไพรท่ีเปนอันตรายทําใหตาบอด เปนตน 

  จากท่ีกลาวถึงสาเหตุท่ีทําใหเกิดความพิการประเภทตางๆ ท่ีกลาวมาเบ้ืองตนจะ

พบวามีสาเหตุท่ีทําใหเกิดความพิการนั้น สามารถบงบอกไดอยางชัดเจนในทางการแพทย เชน 

สาเหตุท่ีพิการเปนมาตั้งแตกําเนิด โดยท่ีมารดาท่ีตั้งครรภ และทํางานหนาจอคอมพิวเตอรเปน

เวลานาน จะทําใหบุตรในครรภมีความเส่ียงท่ีจะพิการได เนื่องจากรูเทาไมถึงการณของผูปกครอง

ทําใหเกิดเปนสาเหตุแหงความพิการ ตลอดจนผูพิการสวนใหญท่ีอยูชุมชนชนบท และมีความเช่ือ

เรื่องการรักษาโรคแบบผิดๆ จึงทําใหเกิดการรักษาโรคอยางผิดวิธี เชน การใชน้ํามนตรักษาตาทําให

ตาติดเช้ือขึ้นจนทําใหตาบอด เปนตน ดวยเหตุดังกลาวผูศึกษามีความคิดเห็นวาการปองกันสาเหตุ

แหงความพิการนั้น หนวยงานท่ีมีหนาท่ีท่ีเกี่ยวของควรจะใหความสําคัญการปองกันสาเหตุสามารถ

ปองกันได และปองกันไมได  เพราะฉะนั้น จึงควรยึดถือหลักการปองกันควบคูกับการแกไขและ

ฟนฟูสมรรถภาพในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับความพิการ 

 2.3 ผลกระทบจากความพิการ 
 ความพิการสงผลกระทบตอคนพิการ ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ดังนี้  

(สุกัญญา วิบูลยพานิช , อางอิงใน ชลลดา ชนะศรีรัตนกุล, 2548 : 15 – 16 ) 
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  1.ผลกระทบตอคนพิการ  

  ทําใหอวัยวะบางสวนของรางกายมีความบกพรองไมสามารถทํางานไดตามปกติ

สมองซ่ึงมีผลตอการควบคุมระบบประสาท การเรียนรู ฯลฯ ทําใหระบบตางๆ ตองหยุดชะงักหรือ

ชาลง สงผลใหอารมณและจิตใจมีความหวาดกลัว วิตกกังวล ซึมเศรา ขาดความเช่ือม่ันในตนเองไม

ยอมรับความพิการ มีผลตอการบําบัดรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพ รวมทั้งสงผลตอเนื่องทําใหไม

สามารถประกอบอาชีพได เนื่องจากความบกพรองทางดานรางกาย ตองออกจากงาน เปล่ียนงาน

รายไดลดลง เปนตน 

  2. ผลกระทบตอครอบครัว 

 สมาชิกในครอบครัวคนพิการจะมีการเปล่ียนแปลงทางอารมณและจิตใจ

ความเครียดอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงสถานภาพ บทบาทหนาท่ี โครงสราง และกิจกรรมตางๆ 

ภายในครอบครัว ก็จะมีความกังวลในเรื่องภาระเล้ียงดู อายบุคคลอ่ืนหรือสังคมรอบขาง

สัมพันธภาพระหวางบุคคลในครอบครัวบกพรอง ครอบครัวแตกแยก ฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัว

มีรายไดหรือไมมีรายได ในท่ีสุดครอบครัวก็จะตกอยูในภาวะหนี้สิน ยากแกการฟนฟูครอบครัวให

ดีขึ้นได 

  3. ผลกระทบตอสังคมและประเทศชาต ิ

 รัฐสูญเสียภาษีในบางสวนจากคนพิการ และผูอุปการะเล้ียงดูคนพิการ รัฐตอง

สูญเสียงบประมาณเพื่อเล้ียงดูคนพิการในกรณีท่ีคนพิการถูกทอดท้ิงไรท่ีพ่ึงไมสามารถดูแลตัวเอง

ได รวมทั้งสูญเสียทรัพยากรมนุษยท่ีเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ สงผลใหเปนอุปสรรคตอ

การพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน  

 ผลกระทบจากความพิการพอสรุปได คือ  ความพิการสงผลทําใหตนเอง ครอบครัว 

สังคมและประเทศชาติ เกิดปญหาตางๆ ตามมา จากความพิการของคน เชน หากคนพิการมี

ความสามารถในการทํางานลดลง ขาดประสิทธิภาพ จะสงผลทําใหตนเองขาดประสิทธิภาพการ

ทํางาน และทําใหประเทศชาติขาดกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศท่ีจะชวยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
 2.4 ความตองการของคนพิการ  
 ในฐานะท่ีคนพิการซ่ึงถือวาเปนมนุษยปุถุชนธรรมดาคนหนึ่ง ยอมมีความตองการ

ตามลําดับขั้นตางๆ เชนเดียวกับมนุษยท่ัวไป นั่นคือ นอกจากจะไดรับการสนองตอบความตองการ

ทางดานปจจัย 4 แลว คนพิการยังตองการเปนท่ียอมรับของกลุมคนนับตั้งแตกลุมแรก คือ 

ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ความตองการท่ีสําคัญ คือ ความรูสึกวาเปนคนมีคา มี

ความหมาย และสําหรับคนพิการท่ีมีความบกพรอง ถือเปนผูท่ีเสียเปรียบในสังคมควรจะไดรับการ

แกไขปญหาตางๆ ท่ีเปนอุปสรรคท่ีทําใหคนพิการ ไมสามารถพัฒนาตนเองใหไปสูความตองการ
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ตามลําดับขั้น จากอุปสรรคที่ทําใหเกิดปญหาในประเทศไทย มี ดังตอไปนี้ (ขนิษฐา เทวินทรภักติ,  

2540 : 38 – 44 ) 

  1. ดานการแพทยและสาธารณสุข ถึงแมวาปญหาดานการแพทยสําหรับคนพิการ

เปนความจําเปนอันดับหนึ่งในการแกไขหรือปรับสภาพความพิการและการฟนฟูสมรรถภาพความ

พิการก็ตาม และถึงแมวาในปจจุบันสถาบันทุกสถาบัน โรงพยาบาลตางๆ ไดขยายขอบเขตการ

ใหบริการในดานเวชศาสตรฟนฟูอยางกวางขวาง แตโดยสภาพความเปนจริงแลวยังประสบปญหา

ดานนี้อยู  

  2. ดานการศึกษา ประมาณ 1 ใน 3 ของคนพิการท้ังหมดไดรับการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา และจํานวนผูท่ีไมไดเรียนเลยคอนขางสูง ปจจุบันการศึกษาพิเศษท่ีประเทศไทยจัด

ใหแกเด็กพิการประเภทตางๆ คิดเปนรอยละ 7 ของเด็กพิการในวัยเรียน ขาดบุคลากร ขาดเครื่องมือ

และอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับคนพิการประเภทตางๆ รวมทั้งอุปกรณหนังสือเรียนและวัสดุฝกท่ีใช

เปนส่ือการเรียนของเด็กพิการ นอกจากนี้ ยังมีปญหาอ่ืนๆ ไดแก บิดา มารดา และผูปกครองของเด็ก

พิการไมเขาใจหรือขาดความรูเกี่ยวกับความพิการ สิทธิประโยชนท่ีจะไดรับการศึกษาและขอสําคัญ

คือ ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาไดกําหนดขอยกเวนวา ถาเปนเด็กพิการแลว จะไดยกเวน

การศึกษาภาคบังคับ ซ่ึงมีสาเหตุจากการขาดประชาสัมพันธ ขาดความรวมมือประสานงานท่ีดี

ระหวางหนวยงานตางๆ ของรฐั เอกชน มูลนิธิและส่ือมวลชน 

  3. ความตองการดานสังคม คนพิการไมไดรับความสะดวกในการคมนาคม อาทิ 

ขาดความสะดวกในการขึ้นรถประจําทาง ไมมีทางลาด (Ramp) ไมมีท่ีจอดรถเฉพาะคนพิการ 

ตลอดจนขาดบริการสาธารณะตางๆ เชน โทรศัพทสาธารณะ หองน้ําสําหรับคนพิการ สโมสรศูนย

กีฬา และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ มีปญหาเรื่องอุบัติเหตุซ่ึงเกิดจากผูใชรถใชถนน ขาดความ

ระมัดระวัง ไมคํานึงถึงความปลอดภัยของคนพิการ เชน สัญญาณการขามถนนท่ีปลอดภัย การเปด

ทอน้ําท้ิงไวโดยไมมีฝาปดครอบตามทางเดิน ฯลฯ ทําใหคนพิการประสบความยากลําบากในการใช

ชีวิตรวมกันคนในสังคมดวยการพ่ึงพาตนเองได 

  นอกจากนี้ ยังเปนท่ีปรากฏโดยท่ัวไปวา บุคคลในสังคมท้ังท่ีเปนประชาชนและ

เจาหนาท่ีของรัฐและเอกชน ยังมีเจตนาคติท่ีไมถูกตองตอคนพิการ เชน ใหความสงสารจนขาด

โอกาสในการพัฒนาตนเอง การใหความชวยเหลือท่ีไมถูกแนวทาง เชน การใหทาน ท้ังๆ ท่ีบุคคล

เหลานั้นมีความตองการท่ีจะพ่ึงตนเองไดดวยความชวยเหลือเกื้อกูลจากสังคมมากวาความสงสาร

ดวยการใหเปลา ซ่ึงอาจจะสามารถสรุปปญหาตางๆ ไดดังนี ้

   3.1 คนพิการสวนใหญขาดการรับรูในเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับ

เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวกับการใชกฎหมายตางๆ ยังไมเขาใจในสิทธิของคนพิการ ทําใหคนพิการไมไดรับ
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ความคุมครองจากกฎหมาย เชน ไมมีบัตรประชาชน ทําใหขาดสิทธิและขาดโอกาสตางๆ เชน การ

เขาเรียน การทํางาน การทํานิติกรรมตางๆ ฯลฯ เปนตน 

   3.2 คนพิการมีปญหาในการใชบริการสาธารณะ เชน ในการคมนาคมไมมี

เครื่องหมายพิเศษในท่ีสาธารณะ ไมมีเครื่องหมายสัญญาณขามถนนสําหรับคนพิการตาบอด

ประเภทตางๆ ไมมีทางลาด ลานจอดรถและบริการสาธารณะตางๆ เปนตน 

   3.3 สังคมยังมีเจตคติตอบุคคลพิการไมถูกตอง ทําใหคนพิการมีปญหาใน

การใชชีวิตในสังคม เชน หูหนวกมีปญหาในการติดตอส่ือสาร ขาดลามภาษามือ ครอบครัวของคน

พิการปกปองไมให บุคคลพิการออกสูสังคม คนท่ัวไปไมยอมรับและไมเปดโอกาสใหบุคคลพิการ

ไดรับโอกาสในการแสดงความสามารถ เปนตน 

   3.4 คนพิการจํานวนมากไมมีบัตรประชาชน และเลขทะเบียนบาน

เนื่องจากมีขอยกเวนตามกฎหมายระเบียบของทะเบียนราษฎร ใหการยกเวนการขอมีบัตรประชาชน

แกผูมีรางกายพิการ เดินไมไดหรือเปนใบ หรือตาบอดทั้งสองขาง หรือจิตฟนเฟอง ไมสมประกอบ 

ทําใหเจาหนาท่ีปฏิเสธการทําบัตรประชาชนใหคนพิการ 

  4. ความตองการทางดานอาชีพ คนพิการสวนใหญยังไมมีอาชีพและมีงานทําท่ีเปน

หลักและม่ันคง คนพิการสวนใหญยังคงประสบปญหาจะเขาสูการจางงานในสถานประกอบการได

ตามอัตราสวนดังกลาว หรือยังมีการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพอิสระมีไมมากเทาท่ีควร เม่ือเทียบ

กับอัตราสวนของคนพิการท่ีอยูในวัยทํางาน ซ่ึงสามารถสรุปปญหาได ดังนี ้

   4.1 สังคมสวนใหญยังมีเจตคติทางลบตอการจางงานคนพิการ มีความ

สับสนหรือไมแนใจในความสามารถของคนพิการ 

   4.2 คนพิการสวนใหญถูกละเลยดานการศึกษามาเปนเวลานาน ทําใหเปน

อุปสรรคปญหาตอการจางงานในสถานประกอบการ เนื่องจากตําแหนงทุกตําแหนงจะตองระบุ

คุณวุฒิสายสามัญ ตั้งแตประถมศึกษา จนถึงมัธยมและอุดมศึกษา ซ่ึงคนพิการสวนใหญยังไมไดรับ

การศึกษาตามระดับตางๆ จึงทําใหเปนอุปสรรคตอการเขาสูการจางงานท้ังๆ ท่ีสวนใหญมี

ความสามารถในดานฝมือ 

   4.3 สถาบันการฝกอาชีพใหกับคนพิการยังขาดความพรอมดานอาคาร

สถานท่ีอุปกรณเครื่องมือท่ีทันสมัยและสอดคลองกับตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมใหม 

โดยเฉพาะครูฝกวิชาชีพในสาขาตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพละจํานวนท่ีพอเพียง โดยเฉพาะเจาหนาท่ีท่ี

จะตองปฏิบัติงานตามกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
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   4.4 คนพิการท่ีประกอบอาชีพอิสระมีปญหาในดานตลาดรับซ้ือผลผลิต

และขาดผูแนะแนวอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาพความพิการและการผลิตใหสอดคลองกับ

ตลาดแรงงาน  

   4.5 ปญหาดานกายภาพแวดลอมของคนพิการท่ีจะนําคนพิการไปสูการ

จางงาน เชนคนพิการแมไดรับการจางงานแตสถานประกอบการไมมีท่ีพักในโรงงาน ทําใหคน

พิการไมสามารถเดินทางดวยตนเองไปยังสถานท่ีทํางาน สภาพแวดลอมในท่ีทํางานไมเอ้ืออํานวย

ตอสภาพคนพิการ คนพิการทางการไดยินและการส่ือสารความหมายขาดลามภาษามือท่ีจะสราง

ความเขาใจในการปฏิบัติงานและการส่ือสารระหวางเพ่ือนรวมงาน 

  สรุปปญหาตางๆ ของคนพิการคือ ปญหาตางๆ ทําใหคนพิการเหลานี้ขาดโอกาสใน

การเขาถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของตนเองท่ีควรจะไดรับ ปญหาและความตองการทางดานการแพทย 

ปญหาและความตองการดานการศึกษา ปญหาและความตองการดานอาชีพ ปญหาและความ

ตองการทางดานสังคม ปญหาตางๆ เหลานี้ เปนอุปสรรคอยางมากตอการดํารงชีวิตของคนพิการให

สามารถพึ่งพาตนเองได อยางบุคคลปกติท่ัวไป 

 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งตนเองของคนพิการ 
 ในสวนแนวคิดเกี่ยวกับการพ่ึงตนเองเปนแนวคิดในการพัฒนาตนเองท่ีสําคัญ เพราะ

สงเสริมใหบุคคลเกิดความศรัทธา และเช่ือม่ันในศักยภาพนําไปสูการยืนหยัดในการพ่ึงตนเองได 

การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวคิดการพ่ึงตนเอง ดังนี ้  

 การพ่ึงตนเองมีรากฐานมาจากแนวคิดแบบมนุษยนิยม (Humanism) ท่ีมองในเร่ือง

คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย   โดยเช่ือวามนุษย มีคุณคา  ศักดิ์ศรี  และศักยภาพ 

ความสามารถในตัวเอง ท่ีจะคิด ทํา พูด ดวยตัวของตัวเอง หรืออาจกลาวไดวาการพ่ึงตนเอง คือ การ

เปนตัวของตัวเอง รูจักและเคารพในตัวเอง ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนาก็ไดมีคํากลาวเปนพุทธภาษิต

วา “อตตาหิ อตตา โน นาโถ” หมายความวา ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน หากในสังคมมีสมาชิกแตละคน

พ่ึงตนเองไดหรือยังชีพ ดวยตนเองได จัดวาเปนสังคมท่ีสงบสุขและม่ันคง (พรประภา สินธุนาวา, 

2533 : 15 ) 

 ปจจุบันมีการกลาวถึง การพ่ึงตนเองมากในฐานเปนกลวิธีและเปาหมายหลักการหนึ่ง

ในการพัฒนาตั้งแตระดับปจเจกบุคคลไปจนถึงระดับประเทศ เพ่ือแกไขปญหาความยากจน การถูก

เอกรัดเอาเปรียบและถูกครอบงําจากภายนอก เพราะเปนท่ียอมรับกันแลววา การพ่ึงพาหรืออาศัย

ความชวยเหลือจากภายนอกมากเกินไปยิ่งทําใหไมอาจหลุดพนจากความยากจน การถูกเอารัดเอา

เปรียบการถูกครอบงําจนปราศจากความเปนอิสระได จึงจําเปนท่ีจะตองปลูกฝงจิตสํานึกในการ
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พ่ึงตนเองแสวงหาความเปนอิสระท้ังในทางความคิดและการกระทําใหแกประชาชนทุกกลุม ทุก

ระดับของประเทศ แมวาแนวความคิดการพ่ึงตนเองจะมีมานานแลวในตางประเทศ นับตั้งแตสมัย

เหมาเจอตุง มหาตมะคานธี เม่ือประมาณป ค.ศ. 1945 แตสําหรับในประเทศไทยเริ่มเปนท่ีรูจักและ

เปนท่ีสนใจของนักวิชาการและนักพัฒนาเม่ือไมนานมานี้เอง สวนใหญจะสนใจศึกษาในดาน 

มหภาค (Macro) มากกวาดานจุลภาค (Micro) คือการศึกษาในระดับประเทศ ชุมชน และทองถ่ิน

มากกวาในระดับบุคคล ( สุกัญญา วิบูลยพานิช, 2536 : 10 )  จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวของ (Berger: 1970, Geltung: และ Sachs: 1980) พบวา จุดกําเนิดของการพึ่งตนเองนั้น เริ่มจาก

แนวคิดของรุสโซ คําปราศรัยของเหมาเจอตุง นโยบายของมหาตมะคานธี และแนวคิดของโฮจิมินห 

โดยทานเหลานี้ไดมองเห็นถึงผลเสียท่ีเกิดจากการพ่ึงพา กอใหเกิดความกดดันทางการเมืองและ

เศรษฐกิจ ทําใหประเทศชาติตกอยูใตอิทธิพลของตางชาติและการท่ีจะทําใหหลุดพนจากากรพึ่งพา

จากการถูกครอบงําไดนั้น ประชาชนจะตองรูจักรวมตัวกันชวยเหลือกันและกัน มีความพอเพียงใน

ตนเองทางดานอาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย รูจักผลิตส่ิงจําเปนเพ่ือการยังชีพโดยอาศัยความ

พยายาม ความรู ความสามารถของคนในทองถ่ิน รูจักใชทรัพยากรอยางฉลาด มีการพ่ึงพากันและ

กันเพ่ือตอตานการถูกเอารัดเอาเปรียบ ตอตานการพ่ึงพาและไมเอาเปรียบผูอ่ืน เม่ือทองถ่ินดีขึ้นก็จะ

ทําใหประเทศดีขึ้นดวย นอกจากนี้ นักวิชาการและนักพัฒนาไดเสนอแนวคิด ความหมายและ

กระบวนการพ่ึงตนเองไว ดังนี ้

 เสนห จามริก (2523 : 25 ) ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับคานิยมในการพ่ึงตนเองไววา

เปนแนวทางการพัฒนาอยางหนึ่ง ซ่ึงตั้งตนจากความเขาใจในธรรมชาติของประชาชนในฐานะท่ี

เปนมนุษยอยางนอยท่ีสุดก็ยอมมีพลังสติปญญา ความสามารถอยูบนพ้ืนฐานของธรรมชาติ และ

สาเหตุท่ีชวยตนเองไมไดเชนทุกวันนี้ก็เพราะถูกปดกั้นในการท่ีจะพัฒนาตนเองจากปจจัยแวดลอม 

ธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารและวัฒนธรรม การพัฒนาจึงไมใชเรื่องท่ีจะหยิบ

ยื่นจากเบ้ืองบน หากจะตองมุงสงเสริมประชาชนใหทําความเขาใจกับปญหาของตนเองและคิด

คนหาวิธีการแกไข ปรับปรุง เปล่ียนแปลงในลักษณะท่ีสัมพันธตอปญหา ความตองการ และ

ความสามารถของตนเองอยางแทจริง 

 เกสร พันธุ ( 2543 : 19 ) กลาววา การพ่ึงตนเอง แบงเปน 3 ประเด็นท่ีสําคัญ คือ การ

พ่ึงตนเองทางดานจิตใจ การพ่ึงตนเองทางดานเศรษฐกิจ และการพ่ึงตนเองดานสังคม การพ่ึงตนเอง

ทางดานจิตใจนั้น คือ การยอมรับและมีความเช่ือตอศักยภาพแหงตนเองทําใหสามารถตัดสินใจ

แกไขปญหาตางๆ และเกิดความรูสึกรับผิดชอบตอตนเอง ในการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ คือ 

ความสามารถในการมีอาชีพและรายไดท่ีเพียงพอตอการเล้ียงดูตนเอง และการพ่ึงตนเอง ดานสังคม 

คือ การท่ีสามารถชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืนในสังคมรวมท้ังการมีสวนรวมตอกิจกรรมทางดานสังคม 
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 เสรี พงศพิศ (อางอิงใน จิรวดี ศรีสุวรรณ, 2550 : 20 ) กลาววา การพ่ึงตนเองนั้นเปน

ความสามารถในการใชทรัพยากรตางๆ ท้ังทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอการดํารงชีวิตท้ังในมิติของเศรษฐกิจ และมิติของสังคมวัฒนธรรม 

 สุพรรณี ไชยอําพร ( 2529 : 7 – 23 ) กลาวถึง การพ่ึงตนเองในระดับบุคคลวามี

ความสําคัญมาก ท้ังนี้เพราะความพยายามพ่ึงตนเองในระดับตางๆ จะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือบุคคลมี

ความพยายามพ่ึงตนเองในความเปนจริงแลวศูนยของการพัฒนา คือ การปรับปรุงความเปนอยูและ

คุณภาพของคนในสังคมใหดีขึ้น ซ่ึงขึ้นอยูกับการกระทําและทรัพยากรของคนในสังคมท่ีจะเปน

ตัวกําหนดศักยภาพ (Potential) ของการพัฒนา ถาทุกคนในสังคมรูจักพ่ึงตนเองแลวก็จะนําไปสู

ความพยายามพ่ึงตนเองในระดับอ่ืนๆ ดวย ดังนั้น ความพยายามพ่ึงตนเองระดับบุคคลจึงเปน

เง่ือนไขเบ้ืองตน (Pre-condition) ของระดับอ่ืนๆ การประเมินความพยายามพ่ึงตนเองในระดับ

บุคคล ประกอบดวย 3 ปจจัย คือ  

  1. ความสามารถทางเศรษฐกิจ (Economic Capacity) วัดไดจาก 

   1.1 การบรรลุถึงระดับประทังชีพทางดานอาหาร เส้ือผา และท่ีอยูอาศัย

   1.2 ความสมดุลระหวางรายไดและรายจาย 

   1.3 การเพ่ิมขึ้นของผลผลิต 

   1.4 การสรางความสัมพันธเพ่ือการทํามาหากิน 

   1.5 รูปแบบการใชทรัพยากร 

  2. ความมีจิตใจในการพ่ึงตนเอง (Psychologically Self-reliance Spirit) วัดไดจาก

   2.1 ความสามารถในการคิดวินิจฉัยผลกระทําเนื่องมาจากตนเอง  

   2.2 ความม่ันใจในตนเอง 

   2.3 ความรับผิดชอบ 

   2.4 ความคิดริเริ่มท่ีจะรวมกลุมเพ่ือความสําเร็จของงานภายใตการทํางาน

รวมกัน 

  3. ความสามารถทางการเมือง (Political Capacity) วัดไดจาก 

   3.1 การรับรูขาวสาร 

   3.2 การมีสวนรวม 

   3.3 ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ก ป ญ ห า ใ น ก า ร ดํ า ร ง ชี วิ ต 

 จิรวดี ศรีสุวรรณ (2550 : 24) กลาววา การพ่ึงตนเองของชุมชนเปนความสามารถ ใน

การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูเพ่ือการพัฒนาและการแกไขปญหาท่ีตนเองตองเผชิญมากกวา การพ่ึงพา

จากทรัพยากรภายนอกโดยมุงในการตอบสนองตอความตองการของตนเองเปนหลัก โดยมุงเนน
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การชวยเหลือตนเองใหไดมากท่ีสุด และเม่ือสามารถตอบสนองตอความตองการของตนเองแลวจะ

ใหการชวยเหลือผูอ่ืนตอไป 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการพ่ึงตนเองของผูพิการ สามารถสรุปไดวา การพ่ึงตนเอง คือ การ

ท่ีบุคคลตางๆ สามารถดํารงชีวิตได โดยมุงเนนการชวยเหลือตนเองใหไดมากท่ีสุด   การพ่ึงพา

ตนเองสามารถพ่ึงตนเองทางดานจิตใจ ยอมรับเช่ือม่ัน และสามารถตัดสินใจและแกไขปญหาได

ดวยตนเอง การพ่ึงตนเองทางดานเศรษฐกิจ คือ ความสามารถในการมีอาชีพและรายไดท่ีเพียงพอตอ

การเล้ียงดูตนเอง และการพ่ึงตนเองดานสังคม คือ การท่ีสามารถชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืนในสังคม

รวมทั้งการมีสวนรวมตอกิจกรรมทางดานสังคมเองได  

 

4. .แนวคิดการปรับตัวในการทํางานของคนพิการ 
 ในการดํารงชีวิตของมนุษยทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะอยูในสังคมอยางมีความสุข แตใน

ความเปนจริงแลวมนุษยทุกคนตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ มากมาย ท้ังสภาพแวดลอมในสังคม 

สงผลใหอารมณ รางกาย และจิตใจของมนุษยแตละคนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในรูปแบบตาง 

ๆ ใหเขากับสภาพแวดลอมเพ่ือจะแกปญหาเหลานั้น เชนเดียวกับการทํางาน มนุษยจําเปนตอง

ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในการทํางาน  จึงจะทํางานไดอยางมีความสุข การปรับตัวของ

มนุษยท่ีเหมาะสมจะสงผลใหมนุษยสรางสรรคผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ฉะนั้น การปรับตัวในการทํางานจึงเปนเรื่องสําคัญอยางย่ิง ไมวาจะจัดเปนบุคคลปกติหรือบุคคล

พิการก็ตาม   

 ลาซารัส (Lazarus 1969,อางถึงใน ชวพล ลิตติพานิช, 2548 : 10 ) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับ

เรื่องของการปรับตัว (Adjustment) วามีจุดเริ่มตนมาจากการปรับตัวทางชีววิทยา เรียกวา Adaptation 

เปนความคิดพ้ืนฐานทางทฤษฎีวิวัฒนาการของดารวิน ท่ีเช่ือวาเผาพันธุท่ีแข็งแรงเทานั้นจะสามารถ

ปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมตาง ๆ และสามารถดํารงเผาพันธุอยูได นักจิตวิทยาไดยืมเอาความคิดนี้

มาใชแลวใชคําวา Adjustment แทนคําวา Adaptation นอกจากนั้น ลาซารัส กลาวถึงความจําเปนท่ี

ตองมีการศึกษาเรื่องการปรับตัววา เพ่ือจะแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมอันเปนผลเนื่องมาจากการ

ปรับตัวไมดี คือ มีพฤติกรรมท่ีเปนปญหานั่นเอง  

 ไอฟวิ่ง (Irving 1983,อางถึงใน สุภาพร พุมพวง, 2546:24 ) ใหความหมายของการ

ปรับตัว หมายถึง การปะทะสังสรรคของบุคคลกับส่ิงแวดลอมของเขา แตละบุคคลพยายามท่ีจะ

บรรจุความตองการและไปถึงเปาหมายของตน ในขณะเดียวกันบุคคลท่ีอยูภายใตความกดดันจาก

สภาพแวดลอมเพ่ือใหมีพฤติกรรมในทางท่ีถูกตอง การปรับตัวนําไปสูความปรองดองระหวางความ

ตองการของบุคคลและส่ิงแวดลอม  
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 จากขางตนสามารถสรุปไดวา การปรับตัว หมายถึง การปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของบุคคลใหสามารถเขากับสภาพแวดลอมไดอยางกลมกลืน เพ่ือจะแกไขปญหา

สถานการณตาง ๆ โดยท้ังหมดนั้นสามารถตอบสนองความตองการของตนเอง และอยูในสังคม

อยางมีความสงบสุข 

 4.1การปรับตัวในการทํางาน 
 งานเปนส่ิงท่ีสําคัญตอชีวิตมนุษย การทํางานทําใหชีวิตมีความหมาย สามารถพ่ึงพา

ตนเองทางเศรษฐกิจได และสรางความภาคภูมิใจใหกับตนเอง การปรับตัวท่ีดีในการทํางาน 

ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ (Arkoff 1968 a,อางถึงใน ชวพล ลิตติพานิช 

2548:14) 

  1.ความมีวุฒิภาวะดานอาชีพ (Terms of Vocational Maturity) ความมีวุฒิภาวะ 

ทางดานอาชีพเปนแนวความคิดหนึ่ง ช้ีใหเห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของมนุษยในดาน

อาชีพความสามารถในการปรับตัวในลักษณะนี้ คือ ระดับความสามารถและศักยภาพ (Vocational 

Development)  ของแตละบุคคลท่ีจะสามารถพัฒนาตนเองในอาชีพนั้น ๆ  

  บุคคลใดจะเปนผูมีวุฒิภาวะหรือไมนั้น อาจพิจารณาไดจากกการแสดงออกของ 

พฤติกรรมในงานอาชีพนั้นวาไดรับการพัฒนาในระดับท่ีเหมาะสมหรือไม เม่ือเทียบกับพฤติกรรม

เกี่ยวกับอาชีพของคนท่ัวไปท่ีมีอายุรุนราวคราเดียวกัน จะทําใหทราบไดวาผูนั้นมีวุฒิภาวะดาน

อาชีพท่ีคาดหวัง วุฒิภาวะในลักษณะนี้ ไดแก ผูท่ีสามารถพัฒนาทักษะในงานอาชีพไดอยางรวดเร็ว 

เกินกวาความสามารถในอายุจริงของผูปฏิบัติ พัฒนาการในลักษณะนี้มักเกิดกับผูท่ีมีความสามารถ

และสติปญญาเกินอายุจริง 

  2. ความกาวหนาอยางมีแบบแผน (The Idea of Orderly Progression)  

ความกาวหนามีแบบแผนเปนลักษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถในการปรับตัวในการทํางานท่ีดี 

บุคคลลักษณะนี้จะเปนผูท่ีปฏิบัติงานอยางมีแบบแผน และมุงหวังในความสําเร็จและความกาวหนา

ในหนาท่ีการงาน รวมท้ังยังตองการท่ีจะพัฒนาความสามารถของตนเองไปในจุดท่ีสูงสุดของ

ตําแหนงงานในหนวยงานท่ีจนอยูและตรงขามกับผูท่ีประสบปญหาในการปรับตัวของบุคคล ใน

ลักษณะนี้จะเปนผูท่ีทํางานอยางไรจุดหมายไมมีการกําหนดแนวทางและเปาหมายของตนเองเพ่ือ

ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน การปฏิบัติงานไมมีคุณภาพ และมักประสบปญหาความสัมพันธกับ

หัวหนางานและเพื่อนรวมงาน ทําใหเกิดปญหาตอสุขภาพจิต และไมสามารถในการปรับตัวไดด ี

  3. ความพอใจในงาน (The Motion of Job Satisfaction ) ผูท่ีสามารถปรับตัวในการ

ทํางานไดดีมักเปนผูท่ีมีความพอใจในงานนั้น เปนพ้ืนฐาน หรืออาจเปนผูท่ีสามารถปรับตัวให

คุนเคยกับลักษณะงานจนเกิดความพอใจในงานเปนตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสามารถมุงช้ีวัดไดวาผูใดจะ
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สามารถปรับตัวในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด ผูท่ีประสบปญหาการปรับตัวในการ

ทํางานสวนใหญมักเปนผูท่ีขาดความพอใจในการทํางานท่ีทําและมักมีความคิดเห็นวางานท่ีทํานั้น

ไมเหมาะกับตนเอง ตนเองไมมีความสามารถเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานนั้นใหไดดีหรือยังไมสามารถ

ตัดสินใจไดวาตนเองจะยึดอาชีพใดเปนหลักในการดํารงชีวิตตอไป หรือตนเองมีความสามารถ

เหมาะสมกับอาชีพใด 

 4.2 การปรับตัวของคนพิการ 
 ความพิการท่ีเกิดขึ้นในลักษณะใด ๆ  ก็ตามยอมมีผลกระทบตอคนพิการท้ังทางตรงและ

ทางออม โดยเฉพาะผูมีความพิการทางรางกายซ่ึงเกิดจากการสูญเสียอวัยวะ หรือการท่ีสภาพรางกาย

ไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางปกติ การสูญเสียทําใหปฏิกิริยาของคนพิการเปนไปในลักษณะตาง ๆ 

นักจิตตวิทยาไดทําการศึกษาคนพิการซ่ึงแสดงใหเห็นถึงลักษณะของคนพิการและการปรับตัวดังนี้  

(ดวงกมล เวชบรรยงครัตน,อางถึงใน โอภาส พิมลวิชยากิจ, 2539:19) 

  1. คนพิการมักจะปรับตัวเองเขากับส่ิงแวดลอมไดยากกวาบุคคลธรรมดา และ

มักจะแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ เม่ืออยูในกลุมคนธรรมดา แตก็มีไมนอยท่ีคนพิการปรับตัวไดดีกวา

คนธรรมดา 

  2. การแสดงพฤติกรรมท่ีผิดแปลกนี้ คนพิการมักจะไมแสดงออกในกลุมคนพิการ

ดวยกัน ลักษณะกิริยาอาการท่ีสังเกตได คือ ขี้อาย ไมชอบสังสรรค เปนตน 

  3. พฤติกรรมของตนในลักษณะท่ีแตกตางไปจากคนปกติ และจะตองใชระยะเวลา

ท่ียาวนานทีเดียวท่ีจะสรางเสริมใหคนพิการเหลานี้มีการปรับตัวทางสังคมท่ีดีได 

  4. คนพิการท่ีพิการมาเปนระยะเวลานาน ยอมจะมีการปรับตัวไดยากกวาคนพิการ

ท่ีพิการมาเปนระยะเวลาส้ัน ๆ  

 จะเห็นไดวาคนพิการท้ังหลายพยายามจะปรับตัวเองใหปฏิบัติไดเดียวกบัคนปกตเิขาจะ

ไมยอมรับแบบแผนของคนพิการเลย และเม่ือคนพิการไมอาจท่ีจะปฏิบัติไดท้ังรูปแบบของคนปกติ

และก็ไมอยากท่ีจะปฏิบัติตามแบบแผนของคนพิการ คนพิการจะเกิดความอึดอัดคับของใจไมรูวา

จะปฏิบัติตนอยางไรจึงจะเหมาะสม และเปนท่ียอมรับของคนปกติท่ัวไป คือ คนพิการท่ีมีการ

ปรับตัวดีนั้นจะรูสึกท่ีจะยอมปฏิบัติแตเฉพาะบางส่ิงท่ีสามารถปฏิบัติได และจะหลีกเล่ียงท่ีจะ

ปฏิบัติในส่ิงท่ีไมสามารถปฏิบัติได โดยท่ีเขาจะไมปดแนวทางการปฏิบัติของคนปกติเปนหลักของ

เขาดวย ท้ังหมดนั้นก็จะทําใหคนพิการสามารถจะอยูในสังคมกับคนปกติไดอยางมีความสุข 

 4.3 ลักษณะและสาเหตุของการปรับตัวในการทํางานของคนพิการ 
   ทอรป และชมูลเลอร (Thorpe and Schmuller 1995 ,อางถึงใน สุภาพร พุมพวง, 

2546:26-27 ) ไดจําแนกการปรับตัวของบุคคลพิการออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
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    1. การปรับตัวสวนตัว หมายถึง ความคิด ความรูสึกหรือพฤติกรรมของบุคคลท่ีมี

ตอตนเอง 

  2. การปรับตัวทางสังคม หมายถึง ความคิด ความรูสึกหรือพฤติกรรมของบุคคลท่ี

มีตอบุคคลอ่ืน  

   ท้ังหมดนั้นใหทัศนะวาบุคคลท่ีมีสุขภาพจิตดี คือ บุคคลท่ีสามารถทําใหการปรับตัว

ดานสวนตัวและและการปรับตัวทางสังคมอยูในลักษณะสมดุลกัน นอกจากนี้ ยังไดมีการจําแนก

การปรับตัวออกเปน 3 ประเภท คือ 

 1.การปรับตัวทางกาย 

  2.การปรับตัวทางอารมณ 

  3.การปรับตัวทางสังคม 

  ดังนั้น จึงสรุปลักษณะการปรับตัวเกี่ยวของกับการดานชีววิทยา และดานจิตวิทยา 

คือ   

  1. การปรับตัวดานทางชีววิทยา เปนการปรับตัวท่ีเปนไปตามสภาพความตองการ

ของรางกายจากแรงผลักดันท้ังจาก ภายนอกและภายใน 

  2. การปรับตัวทางจิตวิทยา เปนการปรับตัวท่ีเปนไปตามสภาพความตองการทาง

จิตใจของบุคคล ไดแก การปรับตัวดานสวนตัวท้ังทางกายและอารมณกับการปรับตัวทางสังคม 

  จากท่ีกลาวมาเบ้ืองตน ผูศึกษาจึงพอสรุปเกี่ยวกับการปรับตัวในการทํางานในดาน

ตาง ๆ ตามสภาพความเปนจริงท่ีเกิดขึ้นในท่ีทํางาน ดังตอไปนี ้

  1. การปรับตัวทางดานสภาพแวดลอม หมายถึง การท่ีคนพิการสามารถปรับตัวได

เขากับส่ิงอํานวยความสะดวกภายในสถานประกอบการ รวมทั้งคนพิการสามารพปฏิบัติตนภายใต

กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ  ของท่ีทํางานและจะตองยอมรับในระเบียบขอกําหนดการปฏิบัติงานของ

ท่ีทํางาน และสามารถทํางานภายใตสภาพแวดลอมท่ีเปนอยูในท่ีทํางานได 

  2. การปรับตัวดานสังคม หมายถึง การท่ีคนพิการสามารถปรับตนเองใหมีสัมพันธ

ภาพกับบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนผูบังคับบัญชา หรือหัวหนางาน หรือแมกระท่ังเพ่ือรวมงานโดยคน

พิการตองสามารถทํางานรวมกับเพ่ือนรวมงานได และเปนท่ียอมรับของเพ่ือนรวมงาน 

  3. การปรับตัวดานการงาน หมายถึง การท่ีคนพิการมีความพึงพอใจในงานท่ีทํา

ความเขาใจในลักษณะงานท่ีตองรับผิดชอบ รวมทั้งมีความกระตือรือรนท่ีพัฒนาความรู เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน สามารถแกไขปญหาตางๆ ท่ีตองเผชิญขณะทํางานได และ

สามารถประเมินการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
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5.แนวคิดกฎหมาย และสิทธิในการประกอบอาชีพของคนพิการ 
 ในสวนของแนวคิดกฎหมาย สิทธิในการประกอบอาชีพของคนพิการ เปนแนวคิดท่ี

นํามาใชประโยชนในงานวิจัย เพ่ือใหเขาใจถึงกฎหมายท่ีรองรับคนพิการ และสิทธิในการประกอบ

อาชีพของคนพิการเพ่ือใหมีความเสมอภาคกับบุคคลปกติท่ัวไป 

 5.1สิทธิมนุษยชน 
 สิทธิมนุษยชนเปนเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานถือเปนพ้ืนฐานถือเปนสิทธิโดยกําเนิดสําหรับทุก

คน ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights) โดยคํา

ประกาศขององคการสหประชาชาติเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2537 เพ่ือใหบรรลุถึงความเช่ือม่ันใน

สภาพและวิถีทางดํารงอยูของมนุษย 

 จากการศึกษาเอกสารท่ีแพรหลายจะพบวา มีแนวคิดสิทธิมนุษยชนไวตางกัน ซ่ึงมี

สาระสําคัญท่ีเกี่ยวของ คือ (วารี ปญจะผลินกุล, 2543 : 19-21 ) 

 ตามความหมายสมัยใหม “สิทธิมนุษยชน” ไดรับการนิยามในฐานะท่ีเปนพ้ืนฐานอัน

ชอบธรรมนั้นสูงสุดสําหรับชุมชนมนุษยท้ังหลาย (สากล) กลาวคือ เปนสิทธิในความเปนมนุษย

ยอมเปนสิทธิทางธรรมขั้นสูงสุดในการดํารงอยู เชน สิทธิในการมีชีวิตอยูและการอยูในสภาพท่ี

เหมาะสมกับมนุษย ซ่ึงไมใชสัตว พืช หรือวัตถุส่ิงของใด ๆ สิทธิเชนนี้ยอมมีลักษณะสากล เพราะ

เปนสิทธิซ่ึงประชาชนท่ัวไปมีอยูในฐานะท่ีเปนมนุษย โดยไมคํานึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา หรือการเปน

พลเมืองของประเทศใด  ไมวาจะทํางานอาชีพใด มีสถานะทางสังคม เพศ หรือรายไดอยางใด

นอกจากนั้น สิทธินี้ยังแสดงลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลในชุมชนท้ังหลาย กลาวคือ เปน

จุดเช่ือมระหวางบุคคลกับการมีสวนรวม เพ่ือพัฒนาชีวิตท้ังสวนบุคคลและสวนรวม 

 นอกจากความหมาย “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) จะถอดแบบและสืบทอด

เจตนารมณของสิทธิธรรมชาติแลว ยังมีการเพ่ิมเติมใหมนุษยสามารถพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือใหมี

ความสัมบูรณยิ่งขึ้นในแงเกียรติภูมิและคุณคาของชีวิต สิทธิมนุษยชนจึงเปนอํานาจหรือประโยชนท่ี

ชอบธรรมอันพึงไดแกบุคคล มีลักษณะเปนสากล และเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นพรอม ๆ กับสภาพบุคคลไม

ขึ้นอยูกับสถานะในสังคมและลวงละเมิดมิได สิทธิดังกลาวมีพ้ืนฐานมาจากความตองการของ

มนุษยชาติ เพ่ือท่ีจะใหทุก ๆ คนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้น ( ชลลดา ชนะศรีรัตนกุล, 2548:4) 

  5.2 คําประกาศขององคการสหประชาชาติวาดวยสิทธิของคนพิการ 
 จากท่ีกลาวมาเบ้ืองตน สิทธิมนุษยชนดังกลาวไดเห็นความสําคัญในสิทธิของคนพิการ 

และใหการตอบสนองตอบในแนวทางท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสถานการณนั้นสิทธิตาง ๆ 

ของคนพิการตามคําประกาศขององคการสหประชาชาติ วาดวยสิทธิมนุษยชนท่ีระบุไวในปฏิญญา

สากลวาดวยสิทธิมนุษยชนท่ัวไปวา “ในฐานะท่ีทุกคนเกิดมาอยางเสรีมีสิทธิแลเกียรติศักดิ์ในความ
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เปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน สิทธินี้เปนสิทธิขั้นมูลฐานประจําตัวของมนุษยทุกคน ซ่ึงมิอาจโอนให

กันได” 

   ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิของคนพิการไดระบุสิทธิของคนพิการ ดังนี้   ( ขนิษฐา   

เทวินทรภักติ, 2540 :33-35 )  

       1. คําวา “คนพิการ” หมายถึง ใครก็ตามท่ีไมสามารถปฏิบัติตามส่ิงท่ีจําเปนท่ีคน

ปกติหรือชีวิตสังคมท่ัวไปตองทําเพียงสวนใดสวนหนึ่ง หรือท้ังหมดดวยตนเอง ซ่ึงเปนผลมาจาก

ความบกพรองทางรางกายหรือสมอง โดยเปนมาแตกําเนิดหรือไมก็ตาม 

     2. คนพิการควรไดรับสิทธิท่ีกลาวถึงในประกาศนี้ สิทธิเหลานี้จะจัดใหคนพิการ

โดยไมมีขอแมใด ๆ และไมมีการแบงแยกเนื่องจากเช้ือชาติ ผิว ภาษา ศาสนา สิทธิทางการเมือง 

หรือ ความคิดเห็นท่ีขัดแยงกัน สัญชาติหรือพ้ืนฐานทางสังคม และฐานะ ชาติกําเนิดหือสถานการณ

อ่ืนใดเกี่ยวของกับคนพิการและครอบครัว 

        3. คนพิการมีสิทธิท่ีจะไดรับความเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยท่ีทุกคนมี

มาแตกําเนิด คนพิการไมวาจะมาจากชาติกําเนิดใด หรือมีลักษณะธรรมชาติและความมากนอยของ

ความพิการ และความบกพรองตางกันเพียงใดมีสิทธิพ้ืนฐานตางกับเพ่ือนรวมชาติท่ีมีอยูในวัย

เดียวกัน ซ่ึงหมายถึงสิทธิท่ีจะมีชีวิตท่ีดีพอสมควรและมีชีวิตสมบูรณเทาท่ีจะเปนไปไดเชนเดียวกับ

คนปกติ 

       4. คนพิการมีสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางการเมืองเชนเดียวกับคนปกติท่ัว ๆ ไป  

      5. คนพิการมีสิทธิตามท่ีประกาศไวท่ีจะไดรับการฝกใหเปนคนพ่ึงตนเองให

ไดมากท่ีสุด 

       6. คนพิการมีสิทธิท่ีจะไดรับการรักษาดานการแพทย จิตวิทยา และการรักษา

เพ่ือใหทํางานได รวมทั้งอวัยวะเทียมและกายอุปกรณตาง ๆ มีสิทธิท่ีจะไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ

ทางดานการแพทย ดานสังคม ดานการศึกษา ดานการฝกอบรม และการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 

มีสิทธิไดรับความชวยเหลือ  คําแนะนํา การบริการเกี่ยวกับการจัดหางาน และกิจกรรมบริการอ่ืน ๆ 

ท่ีจะชวยใหคนพิการไดพัฒนาความสามารถ ทักษะใหถึงขีดสุด และชวยใหกระบวนการท่ีจะจัดให

คนเหลานี้เขารวมกับสังคมปกติไดเร็วขึ้น 

    7. คนพิการมีสิทธิไดรับความม่ันคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจและสังคม และมีสิทธิท่ี

จะมีชีวิตท่ีดีพอสมควร คนพิการมิสิทธิซ่ึงขึ้นอยูกับความสามารถของเขาท่ีจะทํางานในหนาท่ีหรือ

เขารวมในอาชีพท่ีมีประโยชนมีผลดี และไดรับความพอใจ และมีสิทธิท่ีจะเขารวมเปนสมาชิกของ

สหภาพแรงงาน 
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    8. คนพิการมีสิทธิท่ีจะทําใหความตองการพิเศษของเขาไดรับการพิจารณาในทุก

ขั้นตอนการวางแผนเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม 

       9. คนพิการมีสิทธิท่ีจะอาศัยกับครอบครัวของเขา หรือกับผูปกครองท่ีรับเล้ียง และ

เขารวมกิจกรรมสังคม การสรางสรรค หรือกิจกรรมดานนันทนาการท้ังหมด จะไมมีใครสามารถ

ตอตานเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยของคนพิการ หรือปฏิบัติตอคนพิการแตกตางไปจากคนปกติโดยไมมี

ความจําเปน  ถาคนพิการจําเปนตองอาศัยอยูในสถานท่ีท่ีจัดใหเปนพิเศษ สภาพแวดลอมและความ

เปนอยูจะตองคลายกับคนปกติท่ีอยูในวัยเดียวกันมากท่ีสุด 

         10. คนพิการจะไดรับการคุมครองจากการปฏิบัติท่ีจะเปนการกีดกันทําราย หรือดู

ถูก 

       11. คนพิการจะตองทราบวา เขามีสิทธิท่ีจะไดรับความชวยเหลือ เม่ือความ

ชวยเหลือนั้นจําเปนมากตอการท่ีจะชวยปองกันคนพิการเอง และทรัพยสินของเขา ถากระบวนการ

ทางศาลไดตัดสินไมเห็นชอบตอการใหความชวยเหลือ กระบวนการทางกฎหมายท่ีจะนําไปใช

ตัดสินตอไปก็จะตองพิจารณาถึงสภาพรางกายและสติปญญาของคนพิการดวย 

          12. องคการของคนพิการตาง ๆ อาจเปนประโยชนในการใหคําแนะนําในเรื่อง

เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ 

          13. คนพิการ ครอบครัวของคนพิการ และชุมชน จะตองไดรับการบอกเลาโดยใช

วิธีการท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับสิทธิท่ีประกาศไวนี ้

   จากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิคนพิการจะเห็นไดวา องคการสหประชาชาติไดให

ความสําคัญแกคนพิการท่ีไดรับสิทธิและโอกาสท่ีเทาเทียมกันทางดานกฎหมายและสวัสดิการตาง ๆ  

เชนเดียวกับคนปกติท่ัวไป เพ่ือใหคนพิการไดเขาถึงสิทธิของตนเอง 

  5.3 อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ 
 อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ( Convention on the Right of persons sith Disabilities, 

CRPD ) เปนอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศท่ีเปนหลักประกันในสิทธิเสรีภาพ และ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตอคนพิการอยางเสมอภาคทัดเทียมกับบุคคลท่ัวไป และเปนสนธิสัญญา

ดานสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติฉบับแรกในศตวรรษท่ี 21 ความยากลําบากในการ

ดํารงชีวิตของคนพิการในรูปแบบตางๆ  มิไดเกิดจากความบกพรองของสภาพทางกายจิตใจ  

พฤติกรรม หรือสติปญญา ซองเปนเพียงเหตุผลใหเกิดขอจํากัดในการดําเนินชีวิตระดับหนึ่งเทานั้น 

หากแตเกิดจากอุปสรรคภายนอกซ่ึงสังคมไดกําหนดขึ้น อนุสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ

สงเสริม พิทักษ และรับรองใหคนพิการไดใชสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอยางเต็มท่ีและ

เสมอภาค และสงเสริมการเคารพในศักดิ์ศรีท่ีมีมาตั้งแตกําเนิดของบุคคลพิการ เปนตน 
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 อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ มีสาระสําคัญท่ีเนนการขจัดอุปสรรคจากภายนอกซ่ึง

เปนสาเหตุสําคัญของความยากลําบากในการดําเนินชีวิตของผูพิการ ตลอดจนการแกไขความ

เสียเปรียบทางสังคมของคนพิการ ทําใหเกิดการเลือกปฏิบัติ และขัดขวางการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการเปนอยางย่ิง ประกอบดวยหลักการ 2 ประการ ไดแก 

  1. การพัฒนาสังคมเปนการกําหนดมาตรการท่ีมุงพัฒนาบริการในดานตางๆ เพ่ือ

ชวยใหการไดรับสิทธิประโยชนตางๆ อยางเทาเทียมกับบุคคลท่ัวไป 

  2. การคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของคนพิการ ซ่ึงรวมถึงการ

ขจัดการเลือกปฏิบัติและการสรางหลักประกันความเสมอภาค 

  นอกจกนี้ อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการฉบับนี้ยังมีคุณลักษณะเฉพาะที่ทําใหมี

ความโดดเดนและช้ีใหเห็นจุดท่ีอนุสัญญาฉบับอ่ืนๆ ขาดไป อันไดแก หลักการเขาถึงและใช

ประโยชนจากสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ มีดังนี ้

  1. การปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพ อาคารสถานท่ี รวมถึงการคมนาคมขนสง

สารสนเทศและการส่ือสาร เปนตน ใหผูพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดอยางเทาเทียมกับ

คนท่ัวไปโดยการออกแบบท่ีเปนสากลและเปนธรรมตอกลุมคนทุกกลุม เชน การออกแบบและ

กอสรางสุขาใหคนทุกกลุม รวมถึงคนพิการท่ีใชเกาอ้ีเข็นสามารถใชไดอยางเทาเทียมกับคนท่ัวไป

การออกแบบบริการขอมูลผานเวบ็ไซดหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ืนใดใหอยูในรูปแบบท่ีทุกคนรวมถึง

คนพิการสามารถเขาถึงประโยชนได เปนตน 

  2. การจัดใหมีเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการแตและประเภท 

เชน เครื่องชวยฟงสําหรับคนหูหนวก โปรแกรมอานจอภาพคอมพิวเตอรสําหรับคนตาบอด หรือ

ปายบอกทางซ่ึงใชภาษาท่ีงายตอความเขาใจ เปนตน 

  3. การใหความชวยเหลืออยางเหมาะสมหรือสมเหตุสมผล เพ่ือลดความเสียเปรียบ

ทางสังคมของคนพิการแตละประเภท เชน การจัดบริการลามภาษามือใหแกคนหูหนวก การใหมี

ผูชวยคนพิการสําหรับคนพิการท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ อันไมตอบสนองไดโดยวิธีการท่ัวไป 

รวมถึงการขอความชวยเหลือเพ่ือใหสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรม เปนตน 

 5.4 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
คนพิการ   
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดรองรับสิทธิเสรีภาพของคน

พิการไวอยางกวางขวาง และเพ่ือใหรัฐธรรมนูญสามารถประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนได

อยางแทจริง เพ่ือการคุมครอง สงเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มท่ี

สําหรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีสําคัญตอคนพิการในสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน มีดังตอไปนี้
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 มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทา

เทียมกัน 

  ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 

  การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ิน

กําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางรางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ

ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม

ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได 

  มาตรการท่ีรัฐกําหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและ

เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 

     มาตรา 49 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐ

จะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย 

  ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบากตองไดรับสิทธิตาม

วรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน  

  การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของ

ประชาชน การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริมท่ี

เหมาะสมจากรัฐ 

    มาตรา 59 บุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนจากสวัสดิการ 

ส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และความชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ 

  บุคคลวิกลจริตยอมไดรับความชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ 

 จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 นั้น ก็ไดใหความสําคัญกับ

สิทธิและโอกาสตาง ๆ สําหรับผูพิการเชนกัน สิทธิดังกลาวสงเสริมใหคนพิการไดรับสิทธิขั้น

พ้ืนฐานเหมือนกับบุคคลปกติในสังคม เพ่ือใหคนพิการไดเขาถึงการบริการดานการฟนฟู

สมรรถภาพดานตาง ๆ ไดแก ดานอาชีพ การแพทย การศึกษา และสังคม ตลอดจนการจัดส่ิงอํานวย

ความสะดวกท่ีเอ้ืออํานวยใหคนพิการไดใชดวยกันกับคนในสังคม ถาคนพิการไดรับการฟนฟู

สมรรถภาพในดานตาง ๆ แลวก็จะสามารถปรับตนใหอยูรวมกับบุคคลปกติท่ัวไปได และเพ่ือเปน

การับรอบสิทธิตาง ๆ ของคนพิการ เพ่ือใหคนพิการไมถูกละเมิดสิทธิและการถูกเลือกปฏิบัติตอคน

พิการ รัฐบาลจึงออกกฎหมายคุมครองสิทธิดังกลาว ซ่ึงกฎหมายท่ีเกี่ยวของ คือ พระราชบัญญัติ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และปฏิญาณวาดวยสิทธิคนพิการไทย ซ่ึง

สนับสนุนใหคนพิการไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ การจัดสวัสดิการ การสงเสริมศักยภาพ และ
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พิทักษสิทธิใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย และมีความเสมอภาค

กับบุคคลท่ัวไป เปนตน 

 5.5 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พุทธศักราช 2550  
 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ไดใหความสําคัญ

กับสิทธิคนพิการ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการใหสามารถดํารงชีวิตอยางบุคคล

ปกติในสังคมอยางมีความสุข โดยมีความตอเนื่อง และพัฒนาจากพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ

คนพิการ พ.ศ. 2534 เพ่ือใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นตามสถานการณของโลกในปจจุบัน 

 สิทธิท่ีสําคัญของคนพิการท่ีสามารถสรุปท่ีตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  ไดแก 

  1. การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีการปฏิบัติของ

หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะท่ีเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอ

คนพิการ 

  2.คนพิการอาจยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการตอนายทะเบียนกลาง หรือนาย

ทะเบียนจังหวัด ในกรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถไปยื่นคําขอไดดวยตัวเอง

หรือผูปกครอง ผูพิทักษ ผูอนุบาลหรือผูดูแลคนพิการ จะย่ืนคําขอแทนได 

  3.คนพิการมีสิทธิเขาถึง และใชประโยชนไดจากิ่งอํานวยความสะดวกอันเปน

สาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลือจากภาครัฐ เชน บริการฟนฟูสมรรถภาพโดย

กระบวนทางการแพทยและคาใชจายในการักษาพยาบาล คาอุปกรณ เครื่องชวยความพิการและส่ือ

สงเสริมพัฒนาการ ดานการศึกษา ดานการฟนฟูสมรรถภาพ ดานอาชีพ ดานสังคม การยอมรับและ

การมีสวนรวมฝกฝนกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอยางเต็มท่ี เปนตน 

  4. ผูชวยคนพิการใหมีสิทธิไดรับการลดหยอนหรือยกเวนคาบริการและ

คาธรรมเนียม 

  5. คนพิการท่ีไมมีผูดูแล มีสิทธิไดรับการจัดสวัสดกิารดานท่ีอยูอาศัยและการเล้ียง

ดูจากหนวยงานของภาครัฐ ในกรณีท่ีมีสถานสงเคราะหเอกชนจัดท่ีอยูและสวัสดิการใหแลว 

ภาครับตองจัดเงินอุดหนุนใหแกสถานสงเคราะหเอกชนน้ัน 

  6. ผูดูแลคนพิการมีสิทธิไดรับบริการใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรมทักษะการ

เล้ียงดู การจัดการศึกษา การสงเสริมอาชีพ และการไดรับการจางงาน ตลอดจนไดรับความชวยเหลือ

อ่ืนไดเพ่ือใหคนพิการสามารถพ่ึงพาตนเองได 

  7. คนพิการและผูดูแลคนพิการมีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษี หรือยกเวนภาษี

ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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  8. องคกรเอกชนท่ีจัดใหคนพิการไดรับสิทธิประโยชนตามท่ีกําหนด มีสิทธิไดรับ

การลดหยอนภาษี หรือยกเวนภาษีเปนรอยละของจํานวนเงินคาใชจาย 

  9. ใหเงินสนับสนุนแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ 

  10. สมาคม สภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยไดรับเงินสนับสนุนสําหรับ

คาใชจายในการบริหาร 

  11. คนพิการมีสิทธิท่ีจะกูเงินในการประกอบอาชีพ 

  12. การเขาทํางานโดยนายจางหรือเจาของสถานประกอบการและหนวยงาน

ภาครัฐตองรับคนพิการเขาทํางาน 

  13. การเขาถึงและใชประโยชนจากการจัดใหมีอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวกหรือ

บริการในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ บริการขนสง หรือบริการสาธารณะอ่ืน ๆ เปนตน 

  14. เจาของอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ บริการขนสง หรือผูใหบริการสาธารณะท่ี

ไดจัดอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวก หรือบริการสําหรับคนพิการมีสิทธิท่ีไดรับการลดหยอนภาษี

หรือยกเวนภาษีเปนรอยละของจํานวนเงินคาใชจายตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 

  15. นายจางหรือเจาของสถานประกอบการท่ีจางคนพิการเขาทํางานมากกวารอย

ละหกสิบของลูกจางในสถานประกอบการนั้น โดยมีระยะเวลาจางเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันในป

ภาษีใด มีสิทธิไดรับการยกเวนภาษีนั้นตามท่ีกฎหมายกําหนดไว (มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2556) 

 กลาวโดยสรุปวาดวยสิทธิมนุษยชน และสิทธิของคนพิการ  สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิ

ขั้นพ้ืนฐานสําหรับทุกคน ไมวาจะเปนบุคคลปกติ หรือบุคคลพิการดวย ยอมเปนสิทธิในความเปน

มนุษยทุกคนควรจะไดรับสิทธินั้นในสิทธิการมีชีวิตอยู และอยูในสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับมนุษย โดย

ไมคํานึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา หรือความเปนพลเมืองในประเทศใด อาชีพใด เพศใด ก็ตาม สิทธิของ

คนพิการก็เชนเดียวกัน  

 

6. ประวัติความเปนมาของสลากกินแบงรัฐบาลและการจัดสรร 
 สลากกินแบงรัฐบาลมีอายุยาวนานกวารอยสามสิบป มีประวัติความเปนมาโดยสรุป

ดังนี้ (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล, 2555) 

 การออกสลากกินแบงรัฐบาลในประเทศไทยตามประวัติความเปนมาพบวา ไดเริ่มมีขึน้

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชการท่ี 5 โดยมีฝรั่งชาวอังกฤษช่ือ อาลบาลเตอร 

เปนผูนําลักษณะการออกรางวัลสลากแบบยุโรปมาเผยแพรเปนคนแรกโดยเรียกวา “ลอตเตอรี่” โดย

พระบาทสําเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมรา
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ชานุญาตใหกรมทหารมหาดเล็กออกลอตเตอรี่เปนครั้งแรกในประเทศไทยเม่ือป พ.ศ. 2417 เนื่องใน

งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะชวยเหลือพอคาตางชาติ

ท่ีนําสินคามารวมแสดงในการจัดพิพิธภัณฑท่ีตึกคองคาเดีย ในพระบรมมหาราชวัง 

  ตอมาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เม่ือป พ.ศ. 2460 ซ่ึงเปนชวงท่ีอยู

ในระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 1 สหราชอาณาจักรอังกฤษซ่ึงเปนประเทศฝายสัมพันธมิตรประสงค

จะกูเงินจากประเทศไทยเพ่ือใชในการสงคราม แตไมอาจกูโดยตรงจากรัฐบาลไทยได เพราะจะเปน

การกระทบกระเทือนงบประมาณ สภารักชาติแหงประเทศอังกฤษจึงดําเนินนโยบายกูเงินจาก

ประชาชนดวยการออกลอตเตอร่ีโดยไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และตอมาในป พ.ศ.2466 ไดทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหออก 

“ลอตเตอรี่เสือปาลานบาท” เพ่ือหารายไดบํารุงกองเสือปาอาสาสมัครโดยพิมพ จํานวน 1 ลานฉบับ 

จําหนายฉบับละ 1 บาท 

 ตอมาในสมัยรัชการพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ภายหลังการเปล่ียนแปลง

การปกครอง ในป พ.ศ. 2476 รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะลดเงินรัชชูปการ (เงินท่ีเรียกเก็บจากชายไทยท่ีมิ

ตองรับราชการทหาร) ทําใหรัฐขาดรายได จึงไดดําริใหมีการออกลอตเตอร่ีรัฐบาลขึ้นโดยเรียกวา 

“ลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม” โดยพิมพออกจําหนายจํานวน 1 ลานฉบับ ๆ ละ 1 บาท ปละ 4 งวด  

 ในป พ.ศ. 2477 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหกระทรวงมหาดไทยออกสลากกินแบงบํารุง

เทศบาลโดยกําหนดวา หากเดือนใดเปนเดือนท่ีออกสลากกินแบงรัฐบาล เดือนนั้นใหงดจําหนาย

สลากกินแบงของเทศบาล โดยเริ่มจําหนายงวดแรกเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2478 แลวออกสลาก

เดือนเมษายน พ.ศ. 2479 โดยพิมพจํานวน 500,000 ฉบับ ๆ ละ 1 บาท และไดมีการออกสลากกิน

แบงรัฐบาลและสลากบํารุงเทศบาลเรื่อยมา 

 ในป พ.ศ. 2482 ซ่ึงถือเปนยุคท่ีสลากกินแบงรัฐบาลเริ่มดําเนินการอยางจริงจัง โดย

คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหโอนกิจการสลากกินแบงรัฐบาล และสลากบํารุงเทศบาล มาสังกัด

กระทรวงการคลัง และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการออกสลากกินแบงรัฐบาลขึ้น โดยมีพระยา

พรหมทัตศรีพิลาส เปนประธานกรรมการ เม่ือวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2482 ในวันดังกลาว จึงถือเปน

วันสถาปนาสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจนปจจุบัน 

 ประวัติความเปนมาของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลพบวา การดําเนินของสํานักงาน

กินแบงรัฐบาลแตละยุคลวนมีวัตถุประสงคหลักในการหารายไดเขารัฐและสนับสนุนกิจการ

โครงการท่ีเปนประโยชนตอสาธารณท้ังส้ิน อยางไรก็ดีสังคมไทยตั้งแตยุคสัมปทานจนถึงยุค

ปจจุบันไดมีการเปล่ียนแปลงท้ังเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเหลานี้เปน

บริบทของการบริหารการออกสลากกินแบงรัฐบาล 
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 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลปจจุ บันบริหารงานใตการควบคุมดูแลของ

กระทรวงการคลัง โดยรัฐมนตีวาการกระทรวงการคลังไดกําหนดขอบังคับวาดวยการบริหาร

สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2507 ใหถือปฏิบัติ มีวัตถุประสงคเพ่ือหาเงินสงเปนรายได

แผนดินตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด เวนแตสลากกินแบงหรือกิจกรรมท่ีทํานั้น

ไดแสดงตอสาธารณะชนวาการสาธารณะประโยชนหรือประชาสงเคราะหอยางหนึ่งอยางใดใหจาย 

ตามวัตถุประสงคเพ่ือการนั้นตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอนุมัติ 

 6,1 การจัดสรรสลากกินแบงรัฐบาล 
 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลปจจุบัน (2555) ไดจัดพิมพสลากกินแบงรัฐบาลจํานวน 

30 ลานฉบับ และสลากพิเศษจํานวน 16 ลานฉบับ รวม 46 ลานฉบับ หรือ 4.6 แสนเลมโดยมี

รายละเอียดสําคัญดังนี ้

 

ประเภท

สลาก 
ชุดท่ี 

จํานวน 

(ลานฉบับ) 
แถบสลาก ผูรับการจดัสรร 

สถานท่ี

กําหนดให

ขาย 

สลากกินแบง 01-11 11 สีเขียว บุคคลท่ัวไป/ผูพิการ กรุงเทพฯ 

สลากกินแบง 12-30 19 สีน้ําเงิน บุคคลท่ัวไป/ผูพิการ สวนภูมิภาค 

สลากพิเศษ 51-60 10 สีน้ําตาล สมาคม/องคกร ท่ัวประเทศ 

สลากพิเศษ 61-66 6 สีชมพู สมาคม/องคกร ท่ัวประเทศ 

 

 กลาวโดยสรุปคือ สลากกินแบงรัฐบาลไดถือกําเนิดมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชการท่ี 5 แลพัฒนาการเรื่อยมา จนปจจุบันสลากกินแบงรัฐบาลอยูภายใต

การควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง มีการพิมพและจัดสรรโควตาการจําหนายโดยสํานักงาน

สลากกินแบงรัฐบาลใหแกนิติบุคคล หนวยงาน และองคกรสมาคมตาง ๆ  

 

7.งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ชลลดา ชนะศรีรัตนกุล (2548) ไดศึกษาเรื่อง การเตรียมความพรอมของผูพิการกอน

ประกอบอาชีพ การศึกษาพบวา เจาหนาท่ีของศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการ ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความ

พรอมสําหรับผูพิการกอนประกอบอาชีพ ท้ังดานการแพทย การศึกษา สังคม และอาชีพในระดับ

มากทุกดาน โดยเฉพาะดานการแพทย และมีการปฏิบัติงานในลักษณะการเปนทีมสหวิชาชีพใน

ระดับมากดวยเชนกัน สําหรับนายจางซ่ึงรับคนพิการจากศูนยฯเขาทํางานมีความพึงพอใจทางดาน
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สังคมของผูพิการสูงกวาความพึงพอใจดานอาชีพตามลําดับ อยางไรก็ตาม นายจางตางมีความ

คาดหวังใหผูพิการมีความพรอมท้ังดานสังคมและอาชีพในระดับมากเทา ๆ กัน โดยคาดหวังวาผู

พิการจะไมสรางภาระใหแกนายจาง และผูพิการจะสามารถรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายได 

ผลวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ี

กับความคาดหวังและความพึงพอใจของนายจาง พบวา การเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ีดาน

อาชีพและสังคม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.5 

 ปทมอร เส็งแดง (2552) ไดศึกษาการทองเท่ียวของคนพิการทางการเคล่ือนไหวใน

สังคมไทย การศึกษาพบวาปญหาสวนใหญไมไดเกิดจากสภาพความพิการของคนพิการ แตเกิดจาก

ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีไมเอ้ืออํานวยในการเดินทางทองเท่ียว ไดแก การใชบริการขนสงมวลชน

หองน้ําสาธารณะ สถานท่ีตางๆ ท่ีใหบริการแกนักทองเท่ียว เชน ศูนยบริการขอมูลทองเท่ียว 

โรงแรมที่พักรานอาหาร สถานท่ีทองเท่ียว ท่ีไมไดออกแบบเพื่ออํานวยความสะดวกแกคนพิการ 

เปนตน อุปสรรคที่สําคัญคือทัศนคติเชิงลบของคนในสังคมท่ีมักมองวาคนพิการเปนบุคคลชายขอบ 

ดอยความสามารถ ไมสามารถชวยเหลือตนเองได ตองพ่ึงพาผูอ่ืน จึงควรอยูบานไมควรท่ีจะเดินทาง

ทองเท่ียว ส่ิงเหลานี้เปนความหมายของคนในสังคมหรือผูใหบริการดานการทองเท่ียวท่ีมีตอคน

พิการ และละเลยตอการใหคุณคาในเชิงปฏิบัติสําหรับคนพิการ ดานทัศนคติเชิงบวก ผูพิการไดรับ

ความประทับใจในระหวางการเดินทางทองเท่ียวจากผูคนในสังคมเชนกัน คนพิการใชคําวา “มา

อาร”ี สําหรับผูท่ีมีน้ําใจและมิตรไมตรีท่ีเขามาชวยเหลือเม่ือมีอุปสรรคในการทองเท่ียว ดานความ

ตองการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมเพ่ือการทองเท่ียวของคนพิการพบวา ส่ิงท่ีทําใหคนพิการ

สามารถเขาถึงใชประโยชน ไดแก ทางลาดสําหรับรถเข็น ทางกวางเพียงพอสําหรับรถเข็น การมี

เสนทางสําหรับผูพิการทางการเคล่ือนไหว และมีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน หองน้ํา ท่ีจอด

รถเฉพาะสําหรับผูพิการ หากสังคมไดตระหนัก และใหความสําคัญอยางจริงใจ คนพิการจะหลุดพน

จากปญหา และอุปสรรคในการทองเท่ียวมีสิทธิเขาถึง ใชประโยชนจากบริการดานการทองเท่ียว

และแหลงทองเท่ียวไดอยางเทาเทียมกับคนทุกคนในสังคม 

  กมลพรรณ พันพ่ึง (2553) ศึกษาเรื่อง อัตลักษณ การเสริมพลังอํานาจ และการกําหนด

วิถีชีวิตตนเอง : การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการในสังคมไทย มีขอคนพบท่ีสําคัญคือ การให

ความหมายตอความพิการของบุคคลมีอิทธิพลตอการพัฒนาและเสริมอํานาจใหแกตัวบุคคลพิการ 

โดยหากใหความหมายตอความพิการตนเองในเชิงบวกจะทําใหสามารถเสริมพลังอํานาจจากพลัง

อํานาจภายในตนเองไปสูการมีพฤติกรมเชิงสรางสรรค ดังนั้น การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพคน

พิการยุคใหม ควรเนนการสรางความรู ความหมายและคุณคาของความพิการใหเห็นเปนเชิงบวก 
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โดยการสนับสนุนใหเกิดองคกรหรือชุมชนท่ีเข็มแข็ง และจัดการโดยคนพิการดวยกันเองเพ่ือสราง

ใหคนพิการอยูรวมกับสังคมไทยไดอยางมีศักดิ์ศร ี

  หยาดฝน รัตตะมาน ( 2554 ) ศึกษาเรื่อง ความเขมแข็งในการพ่ึงตนเองของผูพิการ 

กรณีศึกษา ตําบลทาชัย อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท การศึกษาพบวาผูพิการสวนใหญเปนเพศชาย มี

อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับประถมศึกษา ไมไดประกอบอาชีพ มี

รายไดต่ํากวาเดือนละ 2,000 บาท ไมเปนสมาชิกขององคกรในชุมชนเปนผูพิการทางการ

เคล่ือนไหว มีสภาพความพิการภายหลังกําเนิด และไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับปาน

กลาง สําหรับความเขมแข็งในการพ่ึงตนเองของผูพิการ พบวา ผูพิการมีความเขมแข็งในการ

พ่ึงตนเองโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงจากนอยไปหามาก คือ 

ความเขมแข็งในการพ่ึงตนเองดานอารมณและจิตใจอยูในระดับนอย และความเขมแข็งในการ

พ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ และความเขมแข็งในการพ่ึงตนเองดานสังคมอยูในระดับปานกลาง และจาก

การทดสอบสมมติฐานในการวิจัย พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความเขมแข็งในการพ่ึงตนเอง คือ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพทางการสมรส สถานภาพการเปนสมาชินองคกรชุมชน การมี

สวนรวมในองคกรชุมชน ระยะเวลาท่ีเกิดความพิการภายหลัง ความรูสึกตอสภาพความพิการ และ

การไดรับการสนับสนุนทางสังคม ผลการศึกษาบงช้ีวา การเสริมสรางเจตคติท่ีดีสําหรับผูพิการและ

ครอบครัวผูพิการท่ีมีตอสภาพความพิการนั้น เปนส่ิงสําคัญประการแรกท่ีศูนยการเรียนรูเพ่ือการ

ฟนฟู และพัฒนาคนพิการโดยชุมชน ตองเรงใหบริการแกผูพิการภายในชุมชน โดยเฉพาะผูท่ีมี

สภาพความพิการภายหลังเพ่ือเสริมสรางใหผูพิการมีทัศนคติท่ีดีตอการมองตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

และสังคมตอไป 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง “เรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลาก

กินแบงรัฐบาล ผูวิจัยตองการศึกษาถึงชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนาย

สลากกินแบงรัฐบาล เพ่ือทราบถึงเรื่องราวชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหว ปญหาและอุปสรรคใน

การดําเนินชีวิตของคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล เปน

การศึกษาตามระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative Study ) โดยวิธีวิทยาท่ีผูวิจัยใชในการศึกษา

ปรากฏการณในครั้งนี้เรียกวา การศึกษาประวัติชีวิตและเรื่องเลา  (Life history and narrative 

approach) (Bridget Somekh and Cahthy Lewin 2005:156-162) เปนวิธีการศึกษาท่ีเปนท่ีนิยมใช

อยางแพรหลาย เชน สังคมวิทยา มานุษยวิทยา การศึกษา การแพทย และการสาธารณสุข เปนตน 

ประวัติชีวิต และเรื่องเลา เปนการศึกษาทางวิธีคิด การนิยาม การใหความหมาย การตีความ

สถานการณ และเรื่องราวตาง ๆ ท่ีผานเขามาในชีวิตท่ีผูวิจัยศึกษา รวมทั้งการนําเสนอปรากฏการณ

ทางสังคมท่ีผานเขามาในประสบการณชีวิต ผูวิจัยไดศึกษาเรื่องเลาในอดีตท่ีผานมาและอยูในความ

ทรงจําตลอดชีวิตของบุคคล นํามาสูการสรางอัตชีวประวัติ ดวยการวิเคราะหกระบวนทัศนทาง

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม แบบองครวม เปนแนวคิดท่ีวาชีวิตของบุคคลไมไดอยูอยาง

อิสระแตเกิดจากสังคม ไดสราง ซ่ึงเปนวิธีวิทยาท่ีอยูภายใตกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม คําบอก

เลา สรางขึ้นโดยผูเขียนหรือผูเลา ตองการเพ่ือใหผูอานไดเขามารวมเปนสวนหนึ่งของผูคนหรือ

ชุมชนท่ีกําลังเผชิญกับการเอาเปรียบ มุงเพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลง โดยไมใชเรื่องท่ีแตงขึ้น เจตนา

เพ่ือใหเสียงนี้ไดยินหรือรับรู ไมตองการใหเปนเสียงเงียบ หรือ การสยบยอม หรือความพายแพ จึง

เปนการลุกขึ้นมาตอสูกับสถาบันหรือส่ิงท่ีครอบครองอํานาจและอภิสิทธ์ิของผูท่ีถูกทําใหดูเปนคน

ชายขอบ (Beverley 2000 ;Tierney 2000, อางถึงใน นภาภรณ หะวานนท, 2550:21) 

 การเลาเรื่องเปนการส่ือสารและทําความเขาใจเกี่ยวกับบุคคลและเหตุการณตาง ๆ มา

จากการเรียนรูและการจดจํา ในการดําเนินชีวิตของบุคคลจะมีเหตุการณตาง ๆ ผานเขามามากมาย 

โดยเม่ือมีเหตุการณเกิดขึ้นในชีวิต เรื่องเลาจึงเปนการทบทวนประสบการณ หรือการรับรูชีวิต

ตนเองอยางเปนระบบ บุคคลสรางเรื่องราวของตนเองอยูตลอดเวลา การเลาถึงประสบการณของ

ตนเอง จะเปนการแสดงออกถึงการคัดคานหรือเห็นชอบในรูปแบบสังคมท่ีผูเลาเรื่องดํารงอยู การ

วิจัยครั้งนี้คํานึงถึงหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนวิธีการคนหาความจริง โดยเนนการมองในภาพรวม
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หลากหลายแงมุม และตองใชเวลาการศึกษา ติดตามเปนระยะเวลายาวนานและเจาะลึก รวมถึงตอง

ใหความสําคัญและเคารพผูวิจัยในฐานะเพ่ือนมนุษย (นภาภรณ หะวานนท, 2552:21) 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูใหขอมูลหลกั 
 ผูใหขอมูลหลักท่ีผูวิจัยเลือกมาศกึษา คือ ผูนําคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบ

อาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล 

 การศึกษาคนควาจากเอกสาร 
 เปนการคนควาระยะแรก ในสวนนี้คนควาประเด็นเกี่ยวกับการศึกษา คนพิการทางการ

เคล่ือนไหว ตลอดจนแนวคิด และทฤษฎีตาง ๆ ท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวยเอกสารขอมูล 

รายงานวิจัย วิทยานิพนธ มีความเกี่ยวของเช่ือมโยงกัน อันเปนการช้ีใหเห็นประเด็นศึกษา 

 การศึกษาภาคสนาม 
 ในสวนนี้ เปนการรวบรวมขอมูลท่ี ศึกษาถึงชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหวผู

ประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล ไดแก คําอธิบายถึงมุมมองเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต 

ปญหา อุปสรรคที่ไดพบจากการดําเนินชีวิต  และการจัดการ การนําเสนอตนเองในอัตลักษณตางๆ 

ตลอดจนความสัมพันธทางสังคม โดยการศึกษาภาคสนาม หรือการเขาหา กลุมตัวอยางเพ่ือเก็บ

รวบรวมขอมูลนั้น  ๆ โดยผูวิจัยมีความเห็นวาการแสดงบทบาทที่แทจริงของผูวิจัยจะทําใหผูให

ขอมูลหลักใหขอมูลตาง ๆ ดวยความเต็มใจ และผูวิจัยสามารถสอบถามเรื่องราวตางๆ ไดอยาง

เปดเผยและซักถามในประเด็นท่ีละเอียดลึกซ้ึงได 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แนวคําถามหรือแนวการสัมภาษณ (Interview) เกี่ยวกับเรื่องเลาชีวิตคนพิการ

ทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล 

 2. เครื่องอัดเสียงในการสัมภาษณ โดยการบันทึกการสนทนาระหวางผูวิจัยกับผู

สัมภาษณ 

 3. สมุดจดบันทึก เปนสมุดบันทึกประจําวันท่ีบันทึกความคิดและสถานการณตาง ๆ ท่ี

สังเกต ระหวางการพูดคุยซักถามขอมูลในการวิจัย เพ่ือเปนแนวทางในการวิเคราะหท่ีจะศึกษา

ขอมูลตอไป 

 4. ผูวิจัย ทําหนาท่ีในการสัมภาษณสังเกตและตีความเพ่ือการทําการเขียนรายงานการ

วิจัย 



 
 

37 
 

37 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การสัมภาษณ 

 การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามของ “เรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหวผู

ประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล” ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณทางสังคมวิทยา  

(Sociological Interview ) โดยใชความนิยมคุนเคย เปนการเก็บขอมูลท่ียืดหยุนปรับเปล่ียนไปตาม

สถานการณ และสามารถสังเกต พฤติกรรม ปฏิกิริยาของผูใหสัมภาษณ และสามารถเผยใหเห็นถึง

ความรูสึกนึกคิดของผูใหสัมภาษณไดอยางละเอียดลึกซ้ึง ซ่ึงจะทําใหการคนหาคําตอบของ

การศึกษามีความนาเช่ือถือ โดยการสัมภาษณจะเปนลักษณะการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ เพ่ือ

สรางการสนทนาอยางเปนธรรมชาติ ระหวางผูสัมภาษณ และผูถูกสัมภาษณ โดยผูวิจัยจะตั้งคําถาม 

และเปนผูตอบคําถามท่ีผูใหขอมูลถามกลับ โดยท้ังสองฝายจะมีสวนไดรับรูความรูสึกประทับใจ 

แนวความคิดซ่ึงกันและกัน  เปนลักษณะการพูดคุยสนทนา แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

ประสบการณระหวางกัน โดยตั้งประเด็นการสัมภาษณเพ่ือเช่ือมโยงความคิด ความรูสึก อาจทําให

ผูวิจัยไดรับขอมูลในประเด็นท่ีนาสนใจใหม ๆ เพ่ือประกอบการศึกษาตอไป โดยการสัมภาษณใน

ครั้งนี้ผูวิจัยจะเนนถึงการถายทอดเรื่องราวการดําเนินชีวิตและประสบการณ ความรูสึกนึกคิด การ

นิยามตนเองของคนพิการทางการเคล่ือนไหว จากน้ันผูวิจัยจะสอบถามเพื่อขยายความเพ่ิมเติมในแต

ละประเด็น โดยลักษณะคําถามจะมีการปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ โดยการสัมภาษณในครั้งนี้มี 

3 รูปแบบคือ 

 1.การสัมภาษณ โดยการพูดคุยธรรมดา  ผูวิจัยจดจําคําถามและคําตอบท้ังบรรยากาศ

ตาง ๆ ในการพูดคุยเอาไว แลวนํามาจดบันทึกภายหลัง 

 2. การสัมภาษณโดยการใชเครื่องบันทึกเสียง เนื่องจากบางครั้งการจดบันทึกไม

สามารถเก็บรายละเอียดไดหมด จึงตองมีการบันทึกเสียงและภาพไวเพ่ือนําขอมูลท่ีอาจตกหลนมา

วิเคราะหได ผูวิจัยจะใชการสัมภาษณลักษณะนี้ไดตอเม่ือไดอธิบายวัตถุประสงคการศึกษาแลว 

ผูวิจัยจะขออนุญาตในการบันทึกเสียง ถาไดรับอนุญาตแลว จึงสัมภาษณโดยการใชเครื่อง

บันทึกเสียง  

 3.การจดบันทึก มีการจดบันทึกระหวางการสนทนา โดยจดขอมูลท่ัวไป รวมทั้งความ

คิดเห็นท่ีผูถูกสัมภาษณและขอเสนอแนะในรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 การสังเกต 
 ผูวิจัยจะใชวิธีการสังเกตการณสนทนาจากผูใหขอมูลหลัก โดยการสังเกตพฤตกิรรมใน

ระหวางการตอบ ระหวางการสนทนา อีกท้ังการสังเกตพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของผูใหขอมูล
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หลักเพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนธรรมชาติ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหใหเกิดประโยชนสูงสุด

ในการศึกษา 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือผูวิจัยเก็บรวมรวมขอมูลมาใชวิธีการตีความจากขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณ

โดยมีการกําหนดแนวคําถามในการสนทนา การบันทึกขอมูลโดยวิธีการจดบันทึก และการบันทึก

เทป การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหโดยการตีความในบริบทตาง ๆ ของประเด็นศึกษาในแตละ

ประเด็น โดยวิจัยจะแบงการวิเคราะหขอออกเปน 4 ขั้นตอนคือ 

 1.เม่ือผูวิจัยสามารถเก็บรวบรวมขอมูลความคิด มุมมอง การนิยามตนเองของคนพิการ

ทางการเคล่ือนไหว เกี่ยวกับเรื่องเลาชีวิตคนพิการ ผูวิจัยจะนําการวิเคราะหโดยอาศัยแนวคิด

อัตชีวประวัติและเรื่องเลาประสบการณในการเปนคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพ

จําหนายสลากกินแบงรัฐบาล แลวนํามาสรุปผลวิเคราะห อยางคราว ๆ เพ่ือเปนตัวช้ีนําประเด็นการ

เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมในประเด็นอ่ืนตอไป 

 2. จัดเก็บรวบรวมขอมูลตอไป เพ่ือใหไดขอสรุปท่ีเปนจริงมากท่ีสุดท่ีจะนํามาวิเคราะห 

ตอไป  

 3.หลังจากท่ีไดขอมูลเพียงพอแลว ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณอีก

ครั้งเพ่ือจัดรูปแบบความสัมพันธของขอมูลและปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เพ่ือกอใหเกิดความ

เขาใจถึงปญหา อุปสรรค จากเร่ืองเลาและประสบการณในการเปนคนพิการทางการเคล่ือนไหวผู

ประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล ท่ีผูใหขอมูลไดถายทอดใหกับผูวิจัย 

 4.สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

การตรวจสอบขอมูลและความนาเชื่อถือของขอมูล 

  การตรวจสอบความนาเ ช่ือถือของขอมูลจะใชการตรวจสอบขอมูลสามเส า 

(Triangulation) โดยแบงออกเปน 3 ประเภท  

 1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล โดยการตรวจสอบขอมูลท่ีไดมาจากแหลงตาง ๆ 

เชน แหลงเวลา แหลงสถานท่ี และแหลงบุคคลท่ีแตกตางกัน นั้นมีความเหมือนกันหรือไม ซ่ึงถาทุก

แหลงขอมูลพบวาไดขอคนพบมาเหมือนกัน แสดงวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความถูกตอง 

 2. การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย โดยการตรวจสอบจากผูวิจัยหรือผูเก็บขอมูลหลาย 

ๆ คน และในแตละคนวาไดคนพบขอมูลท่ีเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร ซ่ึงถาผูวิจัยหรือผูเก็บ

ขอมูลทุกคนพบวาไดคนพบขอมูลท่ีเหมือนกัน แสดงวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความถูกตอง 
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 3. การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการ โดยการตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากวิธีการเก็บ

ขอมูล 3 วิธีท่ีตางกันแลวจะไดผลเหมือนเดิม เชน ใชวิธีการสังเกต การสัมภาษณ  

 
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาวิจัย 

 ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยใชเวลาท้ังส้ิน 7 เดือนโดยเริ่มตั้งแตเดือน  กันยายน 2556 – 

มีนาคม 2557 โดยกําหนดเปน 4 ขั้นตอน คือ 

 1.ขั้นตอนการกําหนดหัวขอ ปญหา วัตถุประสงค ประโยชนท่ีไดรับ 

 2.ขั้นตอนการสืบคนทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 3.ขั้นตอนการลงพื้นท่ีศึกษาขอเท็จจริงโดยการสัมภาษณ และสังเกต 

 4.ขั้นตอนการนําผลขอมูลมาวิเคราะห ประเมินผล สรุปผลการวิจัย 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 จากการวิจัยเรื่อง เรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนาย

สลากกินแบงรัฐบาล ผูใหขอมูลหลัก คือ นางสาวนันทา สามพ่ีนอง โดยนํามาวิเคราะหขอมูลตาม

แนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยวิธีวิทยาท่ีผูวิจัยใชในการศึกษาปรากฏการณใน

ครั้งนี้เรียกวา การศึกษาประวัติชีวิตและเรื่องเลา ( life history and narrative approach) เพ่ือทําความ

เขาใจถึง วิธีคิด มุมมอง ลักษณะการดําเนินชีวิต และเรื่องราวตางๆท่ีผานเขามาในชีวิตของผูให

ขอมูลหลัก โดยผูวิจัยไดศึกษาจากเรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพ

จําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเพ่ือเขาใจถึงการดําเนินชีวิต ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินชีวิต

ของคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล เพ่ือเปนแนวทาง

สําหรับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนไดดําเนินการชวยเหลือ และเปนประโยชนสําหรับคน

พิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลทุกคน 

 

1.เร่ืองเลาประสบการณของผูนําคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล 
 1.1 ภูมิหลังของชีวิต 

  ภูมิหลังชีวิตของผูใหขอมูลหลักอาศัยอยูในครอบครัวใหญ บานเลขที่ 47 หมูท่ี 6 

ตําบลธรรมศาลา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีพ่ีนองรวมท้ังหมด 8 คน ผูใหขอมูลหลัก

เปนคนสุดทาย  อาชีพหลักของครอบครัวผูใหขอมูลหลัก คือ การประกอบอาชีพพนักงานเอกชน

และพนักงานหนวยงานราชการ ผูใหขอมูลหลักมีความพิการคือ โรคโปลิโอ ในสมัยนั้นโรคโปลิโอ

เปนโรคท่ีมีความสําคัญมากโรคหนึ่ง ท้ังนี้เพราะเช้ือไวรัสโปลิโอ ลักษณะอาการคือการอักเสบของ

ไขสันหลังทําใหเกิดการอัมพาตของกลามเนื้อแขนขา ในรายท่ีอาการรุนแรงจะทําใหมีความพิการ

ตลอดชีวิตและผูใหขอมูลหลักคือหนึ่งในนั้นเกิดความพิการของโรคโปลิโอ โดยเช้ือไวรัสระบาด

ในชวงป พ.ศ. 2507 ทําใหไขสันหลังอักเสบ และเกดิความพิการตั้งแตตอนอายุเพียง 7 เดือน จนถึง

ปจจุบัน การรักษารางกายในชวงนั้นโดยการรักษาแบบตามมีตามเกิดโรงพยาบาลท่ัวไป กวาจะพบ

โรงพยาบาลท่ีมีความเชี่ยวชาญดานโรค คือโรงพยาบาลศิริราช แตไมสามารถรักษาไดทันทวงที  ทํา

ให ผูใหขอมูลหลักไมสามารถหายจากโรคโปลิโอนี้ได  ผูใหขอมูลหลักสามารถดําเนิน
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ชีวิตประจําวันเหมือนคนปกติท่ัวไป มีกิจวัตรประจําวัน เชน การทํางานบาน การเล้ียงหลาน เปนตน 

จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลักไดสอดคลองกับประเด็นนี้ มีดังนี้  

  

      “ตั้งแตเกิดมาก็อาศัยกับพอแม พ่ีนองอยูรวมกันหมด ชวงท่ียังไมไดออก

 มา ทํางาน ก็อยูบานเฉยๆ เล้ียงหลาน ทํากับขาว กวาดบาน ถูบาน เล้ียงหลาน  

 เล้ียงหมา ไมไดประกอบอาชีพอะไร การใชชีวิตประจําวัน ตื่นมา คอนขาง

 ชวยเหลือตัวเองได เราก็อยูบานก็คือไมพิการ เพราะวาเราสามารถทําอะไรไดดวย

 ตัวเองทุกอยาง ไปไหนมาไหนภายในบานไดตลอด เหมือนคนปกติท่ัวไปตอนนั้น

 โรคโปลิโอระบาดเยอะ ในป พ.ศ.2507 เราติดหนึ่งในนั้น เราเกิดตอนนั้นอายุได 7 

 เดือน ก็เกิดความพิการ ออกจากทองแมมา 7 เดือน ก็พิการ เปนไขสูง ก็รักษาตามมี

 ตามเกิดคนท่ัวไปบอกวาไปปลูกฝมา ทําใหเกิดความพิการ พอไปโรงพยาบาล เขา

 ก็ใหไปโรงพยาบาลศิริราช ทางโรงพยาบาลก็บอกไมทันแลว เขาก็บอกวาทําไมมา

 ชากระดูกสันหลังมันหายไปหมดแลว มันกินกระดูก  ทําใหเราเปนอัมพาต

 สมัยกอนบางคนนี้น้ําลายไหลยืดบังคับรางกายไมไดก็มี สําหรับคนท่ีเปนโรค

 โปลิโอ พอพิการตอนนั้นเรายังแรกเกิดไมรูหรอกวาพิการ แตถามันพิการทีหลัง 

 มันจะกดดันอยากฆาตัวตาย พ่ีนี่ชวยเหลือตัวเองไดหมด ตอนนี้ไมพิการแลว มา

 รูสึกอีกทีตอนพิการคือ การขึ้นบันได ทางลาดชัน ลิฟท อันนี้คือเราพิการแลวแต

 ถามีส่ิงอํานวยความสะดวกเราก็ไมพิการทํากับขาว ลางถวยลางชาม กวาดบาน  

  ถูบาน เปนคนเฝาบานใหเขา พูดงายๆ เขาไปทํางานกันหมด ไปโรงเรียนกันหมด 

 ไมไดออกจากบานไมรูจะออกยังไง เพราะท่ีอ่ืนก็ไมมีส่ิงอํานวยความสะดวก ”  

 (นอง, 2556) 

 

  1.2 เรื่องเลาชีวิตชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกิน

แบงรัฐบาล 

   1.2.1 ชีวิตในวัยเดก็ 

    ชีวิตในวัยเด็กของผูใหขอมูลหลัก  ครอบครัวไม เคยใหพบเจอโลก

ภายนอก เพราะกลัวความลําบาก และกลัวอันตรายตางๆ ผูใหขอมูลหลักอาศัยอยูภายในบานมาโดย

ตลอด  แตการอาศัยอยูภายในบาน ผูใหขอมูลหลักสามารถชวยเหลือตัวเองได และทํากิจวัตร

ประจําวันไดดี เชน การทํากับขาว การเล้ียงหลาน กวาดบาน ถูบาน เปนตน พ่ีสาวของผูใหขอมูล

หลักเปนผูช้ีนําทางกฎหมายในเร่ืองการจดทะเบียนคนพิการเพ่ือใหคนพิการไดรับสิทธ์ิในการไดรบั
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รถเข็นฟรี เนื่องจากผูอํานวยการของพี่สาวผูใหขอมูลหลักอนุญาตใหจดทะเบียนแทนนองของ

ผูอํานวยการเพ่ือรับสิทธ์ิแทนในการไดรับรถเข็นโดยไมคิดมูลคาในป พ.ศ. 2542  จากน้ันครอบครัว

เปนผูพาผูใหขอมูลหลักออกนอกบานเพ่ือไปพบเจอโลกภายนอก สังคมภายนอก การใชชีวิต

รวมกับคนภายนอก โดยการพาไปทํางาน พาไปเท่ียวหางสรรพสินคา พาไปวัดเพ่ือทําบุญ เพ่ือให

ผูใหขอมูลหลักรูจักการใชชีวิตอยูรวมกับคนท่ัวไป  

 

  “ เราไมรูขอมูลวาตองจดทะเบียนคนพิการ แตวาท่ีไปจดได เพราะวา 

 ผูอํานวยการของพ่ีสาว หัวหนาของพ่ีเอง เขามีนองคนพิการ แลวเขาไมยอมไป

 จดทะเบียน แลววันนั้นเม่ือกอนคนท่ีจะไปรับรถเข็นเนี่ย จะตองไปจดทะเบียน

 คนพิการกอน พ่ีสาวเลยพาไป ในป พ.ศ. 2542 การแจกรถเข็นเมียฑูตในสมัยกอน

 ชอบแจกรถเข็น” (นอง, 2556)   

 

   1.2.2 ชีวิตเริ่มการทํางาน 

    เม่ือผูใหขอมูลหลักจบการศึกษาในระดับ ประถมศึกษาปท่ี 7 ไดมีโอกาส

เขาทํางานชมรมคนพิการ โรงพยาบาลหลวงพอเปน สมัยนั้นชมรมคนพิการขออนุญาตใหใช

สถานท่ีในโรงพยาบาลหลวงพอเปนในการจัดตั้งชมรมคนพิการ ตั้งแตนั้นมาทําใหผูใหขอมูลหลักมี

ความสุข เพราะอยูในสังคมคนพิการดวยกัน  การเรียนรูการใชชีวิตรวมกัน มีความเขาใจใน

ความรูสึกเดียวกัน และรับรูถึงปญหาอุปสรรคของเพื่อนคนพิการดวยกัน จากนั้นเม่ือไปเขาไป

ทํางานชมรมคนพิการมากขึ้น การทํางานไดมีโอกาส ลงพ้ืนท่ีกับเจานายเพ่ือคอยจดบันทึกงาน 

เจานายเปนคนพิการทางการเคล่ือนไหวระดับรุนแรง คือ กระดูกตนคอหัก โดยใชไดแคเพียงนิ้วกด

รถไฟฟาไดเพียงอยางเดียว การทํางานแบบนี้ผูใหขอมูลหลัก มีเปาหมายอยากใหคนพิการทางการ

เคล่ือนไหวรายอ่ืนเห็นวาความพิการไมไดเปนปญหาอุปสรรคตอการทํางาน และตองการใหคน

พิการทางการเคล่ือนไหวท่ีอาศัยอยูภายในบานและไมยอมออกมาเพื่อพบเจอโลกภายนอก ไดเรียนรู

เหมือนผูใหขอมูลหลัก ในสวนนี้จึงเปนแรงบันดาลใจอยางหนึ่งท่ีทําใหผูใหขอมูลหลักอยากเปน

ผูใหขอมูลความรูเกี่ยวกับการใชชีวิตอยูรวมกันของคนในสังคม วิธีการแกไขปญหาอุปสรรค 

ระหวางคนปกติท่ัวไปกับคนพิการทางการเคล่ือนไหว 

   

  “ตอนนั้นจบ ป.7 ก็ทําอะไรไมเปนก็ใหเขามารับไปทุกๆ วันนี่แหละ ไปโรง

 พยาบาลหลวงพอเปน ตอนนั้นชมรมคนพิการเขาไปขอตั้งท่ีใน โรงพยาบาล มี

 ความสุขม้ัยมีความสุขก็คือ อยูในสังคมเดียวกัน ออกไปเจอคนพิการดวยกัน 
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 เพราะตั้งแตเกิดมาไมเคยเจอคนพิการ อยูกับบานตลอด พ่ีสาวก็จับใสรถยนต พา

 ไปวัด พาไปซ้ือของ พาไปหางก็ไปนั่งรอ ตรงใตถุนหาง คือ ลงไปไมได กลัว กลัว

 ไปหมด แตพอไปเจอคนพิการดวยกันเนี่ย มันทําใหเรารูสึกวาเออ จริงๆ เราก็

 นาจะไปไหนมาไหนได ตอนแรกเราไมมีความคิดวาเราจะไปไหนมาไหนได 

 ตอนนี้ไมมีทางจะไปไหนมาไหนได คือจุดเปล่ียนในชีวิต จากท่ีเราเห็นตนแบบ” 

 (นอง, 2556) 
 

     หลังจากทํางานชมรมคนพิการโรงพยาบาลหลวงพอเปน ผูใหขอมูลหลัก

ไดมีโอกาสทํางานในโครงการของการเผยแพร แนวคิดญ่ีปุน คือ โครงการใจกลา ทําหนาท่ีเปนผู

ประสานงานโครงการ 3 ป มีอัตราเงินเดือนๆละ 8,000 บาท แตไมสามารถนําเงินเดือนสวนนั้นมา

ใชในดํารงชีวิตของตนเอง ผูใหขอมูลหลักนําเงินเดือนเหลานั้นบริจาคเขาสมาคมคนพิการท้ังหมด 

เนื่องจากกวาผูใหขอมูลหลักไมมีความตองการใชเงินเดือนของตนเอง ความใฝฝนในวัยเรียนของ

ผูใหขอมูลหลักคือตองการเรียนหนังสือในวิทยาลัยราชสุดาฯ เพราะมารดาของผูใหขอมูลหลัก

อบรมส่ังสอนตลอดเวลาตองการใหลูกทุกๆคน เรียนหนังสือสูงๆ มีการทํางานท่ีดี หลังจากผูให

ขอมูลหลักมีโอกาสทํางานชมรมคนพิการแลว จึงทําใหผูใหขอมูลหลักปรับเปล่ียนแนวคิดและและ

ปรับเปล่ียนเปาหมายของชีวิต จากความตองการเรียนหนังสือเปนการศึกษาในชีวิตจริงแทน

การศึกษาจากตํารา เพราะการศึกษาในชีวิตจริงสามารถเรียนรูการดําเนินชีวิต การศึกษาภาคปฏิบัติ

และการศึกษาภาคทฤษฎีมีความแตกตางกัน วิธีการแกไขปญหา การทํางานรวมกัน และการใชชีวิต

รวมกับผูอ่ืนท้ังบุคคลปกติและคนพิการ 

 

  “ไดไปอยูโครงการของการเผยแพร แนวคิดของญ่ีปุน ของไอเนี่ยใจกลา ทํา

 เปนผูประสานงานโครงกาน ทําอยู 3 ป กมี็เงินเดือน ไดเดือนละ 8,000 บาท  3 ป 

 ก็เลยไมไดเบิกมาใชตัวเอง เขาสมาคมคนพิการหมด เปนเงินสวนรวมไปหมด 

 ตัวเองก็กินขาวท่ีบานก็ไมไดใชอะไร” (นอง, 2556) 

 

   1.2.3 การทํางานองคกรอิสระ 

    เม่ือผูใหขอมูลหลักอายุ  39 ป  มีโอกาสทํางานองคกรอิสระโดย

วัตถุประสงคเพ่ือตองการใหคนพิการรายอ่ืนเขามาพ่ึงพา และใชชีวิตรวมกับคนพิการอ่ืนๆ พบเจอ

สังคมภายนอก ใหคนพิการไดรูจักตระหนักในสิทธ์ิของตัวเองไดมีโอกาสกลาคิด กลาตัดสินใจเพ่ือ

เปล่ียนแนวคิดและสรางความเขมเข็ง เพ่ือตองการเห็นคนพิการชวยเหลือตนเองได และไมไหรอ
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คอยความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน สังคมไทยจึงมีการเปล่ียนแปลงท่ีดี และ

อาชีพท่ีควบคูกับการทํางานองคกรอิสระของผูใหขอมูลหลัก คือ จําหนายสลากกินแบงรัฐบาลโดย

ผูใหขอมูลหลักเปนประธานการบริหารจัดการ คอยใหความชวยเหลือคนพิการทางการเคล่ือนไหว

ท่ีถูกทอดท้ิงใหเขามาประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล โดยมีคนพิการทางการ

เคล่ือนไหวเขารวมจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล  20 คน คนพิการทางการเคล่ือนไหวสวนใหญเปน

คนพิการถูกทอดท้ิงจากครอบครัว ครอบครัวไมใหความเอาใจใสดูแล ผูใหขอมูลหลักนี้เปนผูคอย

ใหความชวยเหลือคนพิการเขาพักอาศัยอยูในบานของตนเองโดยไมมีคาใชจาย เวนแตคาอาหาร

รับประทาน  

 

  “ออกมาทํางานเพื่อสวนรวมตอนป  2544 หรือตอนอายุ 39  ป ชวงท่ีไมได

 ออกมาก็อยูบานเฉยๆ เล้ียงหลาน ทํากับขาว กวาดบาน  เ ล้ียงหลาน เล้ียง

 หมา แลวก็คาขายเล็กๆ นอยๆ ขายกวยเตี๋ยวลุยสวนบางตอนนี้ก็อายุ 49 ป

 แลว อาชีพนี่พ่ีทํางานองคกรอิสระ ยังรักในอาชีพนี้อยู แตท่ีเอาหวยมา คือ 

 อยากใหคนพิการออกมาคาขาย มีเงินออม แตตัวเราก็ไดประโยชนตรงนั้นดวย คือ 

 10% จากท่ีเขาขาย ลอตเตอรี่เปนผลพลอยไดท่ีทําใหเรามีเงินมีทองขึ้นมา”  

 (นอง, 2556) 

     

    การประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลนี้ จัดทําขึ้ นโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือนําเงินสวนท่ีเปนกําไร ลงทุนใหกับองคกรอิสระ ในการจัดตั้งสถานีวิทยุ และ ศูนย

ฝกอาชีพคนพิการ เพ่ือตองการใหคนพิการออกมาใชสิทธ์ิ พิทักษสิทธ์ิ รูจักตระหนักในสิทธ์ิของ

ตนเอง เพ่ือเปล่ียนแนวคิดคนพิการสามารถพ่ึงพาและประกอบอาชีพได การประกอบอาชีพจําหนาย

สลากกนิแบงรัฐบาลเพ่ือนําเงินมาลงทุน ทําขึ้นเพราะไมไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน ถึงแมมีการจัดอบรมผูนําคนพิการ แตก็ไมไดรับความรวมมือจากผูนําคนพิการ ผูให

ขอมูลหลักจึงเล็งเห็นหนทางออกมาประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล   เพ่ือนํากําไรสวน 

ท่ีเหลือลงทุนใหกับองคกรอิสระ   การประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลท่ีผูใหขอมูล

หลักทํา มีดวยกัน คือ สลากกินแบงรัฐบาลสมาคมท่ีไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล และสลากกิน

แบงรัฐบาลจากเอกชน ผูใหขอมูลหลักเปนผูบริหารจัดการในการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเพียง

คนเดียว โดยการจัดการเรื่องรถรับ-สง การจัดสรรสลากกินแบงรัฐบาลใหกับสมาชิกคนพิการ การ

ประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลและการเปนผูนําคนพิการมีปญหาอุปสรรคมากมาย ท้ัง

ปญหาการบริหารจัดการ ปญหาดานคาใชจาย ปญหาเรื่องสถานท่ีจัดจําหนาย ปญหาเรื่องส่ิงอํานวย
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ความสะดวก ปญหาการไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ปญหาของคน

พิการทางการเคล่ือนไหว 

 

  “สมาชิกท่ีพ่ีดูแลอยูประมาณเกือบ 20 คน แตท่ีพ่ีดูแลอยูแลวออกไปก็มี

 เหมือนกัน ในนครปฐม ก็มีรถเข็นออกไปขายหวยเยอะ แตกอนไมมีนะคะ แต

 ตั้งแตท่ีนี่ได พอเขามาฝกตรงนี้ แลวเขาก็ออกไป เขาก็ออกไปซ้ือเองอะไรเอา เราก็

 ไมหาม แตถาอยูตรงนี้เราก็มีกฎเกณฑของเรา เราจะมีคาบริหารจัดการบริหาร

 สวนรวม ตอนนี้ทําศูนยฝกอาชีพคนพิการจังหวัดนครปฐม คือคนอยูท่ีนี่ มีความ

 พิเศษอยางหนึ่ง สวนนึ่งเนี๊ยะเขาสวนรวม คนพิการท่ีเขาออกไป บางคนเขาไม

 เขาใจก็มองวาพ่ีเนี๊ยะเปนคนกินแรงคนอ่ืน เขาไมเขาใจ เราบางทีก็ขี้เกียจอธิบาย 

 บางทีมาก็รูเรื่องดี พอออกไปก็ไมรูเรื่อง” (นอง, 2556) 

   

  1.3 การจัดสรรสลากกินแบงรัฐบาล  

   จากการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลหลัก มีการจัดสรรสลากกินแบงรัฐบาลอยางเปน

ระบบโดยการบริหารจัดการดวยตนเอง ท้ังสลากกินแบงรัฐบาลในสวนสมาคม และธุรกิจของ

ตนเอง  

   1.3.1 การจัดสรรสลากกินแบงรัฐบาลของสมาคม 

    การจัดสรรสลากกินแบงรัฐบาลของสมาคม ผูใหขอมูลหลักไดรวบรวม

สมาชิกคนพิการทางการเคล่ือนไหวเพ่ือนําสลากกินแบงมาจําหนายเสนอตอสํานักงานสลากกนิแบง

รัฐบาล เม่ือสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลมีอนุมัติใหกลุมสมาชิกคนพิการนําสลากกินแบง

ออกจําหนาย  ผูใหขอมูลหลักและกลุมสมาชิกไดกําหนดการตั้งราคากลางเพ่ือใหสลากกินแบง

รัฐบาลมีกําไร และจดัสรรใหกับสมาชิกคนพิการออกจําหนาย หลังจากการจําหนายและไดเงินจาก

การจําหนาย ผูใหขอมูลหลักนําเงินมาบริหารจัดการโดยการแบงเปนเงินทุนเพ่ือดําเนินการซ้ือสลาก

กินแบงรัฐบาลมาจําหนายในงวดถัดไป สวนกําไรจัดสรรใหกับสมาชิกคนพิการ ราคาซ้ือขาย

สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเปนผูกําหนดราคาสลากกินแบงรัฐบาลของประเทศไทย ในแตละ

งวดของการออกสลากกินแบงรัฐบาลมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับเทศกาลเชน เทศกาลปใหม 

เทศกาลสงกรานต วันแรงงาน เปนตน 

 

  “ตอนแรกก็มีสมาชิกเขามาเรียกรองวาอยากได ลอตเตอรี่ และก็รวบรวม  100 

 ทะเบียนคนพิการไว แลวก็เสนอยื่นกองสลาก   พอดี ป 2553 เปดสลากการ
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 กุศล 15 รอบ การกุศล คือเราจับพัดจับพลูไดมา พอไดปุป เราตองไปเซ็น

 สัญญาแลวก็ไมมี สตังคไปเอาหวยออก คือ มาตั้งราคากลางใหหวยท่ีเราจะขายมี

 กําไร กําไรเราก็เก็บสงดอกเบี้ยบาง แลวก็เก็บเปนทุนบาง ไวเปนทุนของเราเอง ใน

 สวนนี้คือ การบริหารจัดการ” (นอง, 2556) 

 

   1.3.2  ธุรกิจสลากกินแบงรัฐบาลของตนเอง 

    การจัดสรรสลากกินแบงรัฐบาลธุรกิจตนเอง คือ ผูใหขอมูลหลักซ้ือสลาก

กินแบงรัฐบาลจากเอกชนโดยใชเครดิต เพราะเปนลูกคาประจําและใชความเช่ือใจท้ังผูซ้ือและผู

จําหนายเพื่อใหผูจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลยินยอมใหสลากกินแบงรัฐบาลมาจําหนายกอนการ

ชําระเงินสวนผูจําหนายมีการคิดดอกเบ้ียสวนท่ีนําสลากกินแบงรัฐบาลออกมา เม่ือนําสลากกินแบง

รัฐบาลจากผูจําหนายแลว ราคาของสลากกินแบงรัฐบาลท่ีซ้ือมาจากผูขายสวนใหญจะราคา 89 บาท 

ถึงราคา 90 บาท ผูขายไดบวกดอกเบ้ียราคาสลากกินแบงรัฐบาลในราคา 93 บาทตอใบ ในการ

จําหนายแตละงวดผูใหขอมูลหลักตองซ้ือจากผูจําหนายประมาณ 800,000 บาท หรือเทากับสลากกิน

แบงรัฐบาลจํานวน 7,000 – 8,000 ใบ ผูใหขอมูลหลักนําสลากกินแบงรัฐบาลจัดสรรใหกับสมาชิก

คนพิการท่ีอาศัยอยูบานพักของตนเอง การจัดสรรโดยแบงใหตามวินัยทางการเงินของสมาชิกคน

พิการแตละคนใหเหมะสม ผูใหขอมูลหลักใหสมาชิกจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลในราคา 110 

บาท เพราะตองบวกความพิการในราคานั้นดวย แตละคนจะไดสลากกินแบงรัฐบาลไมเทากัน หาก

สมาชิกคนพิการใดไมสามารถจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลหมดตามระยะเวลาได ผูใหขอมูลหลัก

จะบริหารจัดการสลากกินแบงรัฐบาลท่ีเหลือ โดยตรวจสอบสมาชิกคนพิการในรายท่ีจําหนายดี นํา

สลากกินแบงรัฐบาลไปจําหนายเพ่ิม จากนั้นกําหนดใหคนพิการแตละประเภทของความพิการ

กําหนดยังสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับประเภทความพิการของแตละคน สถานท่ีจําหนายสลากกินแบง

รัฐบาลคือปมน้ํามัน ผูใหขอมูลหลักจัดการรถรับ-สง และมีผูชวยเหลือคนพิการสําหรับคนพิการ

ระดับรุนแรง สถานท่ีจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลไมกําหนดตายตัว มีการสลับปรับเปล่ียนกันตาม

ความเหมาะสม เนื่องจากคนพิการระดับรุนแรงไมสามารถจําหนายไดตลอดท้ังวัน ดังนั้นจะมีคน

พิการคนอ่ืนมาจําหนายถัดไป เพ่ือใหเกิดสภาพคลองของการจําหนายเนื่องจากปนน้ํามันมี

ประชาชนเขาออกตลอดเวลา   

 

  “สมมุติวางวดนี้หนากองสลากมัน 89-90 บาท เขาจะมาบวกอีก 3 บาท เปน 93 

 บาท มาปลอยเรา เรามาปลอยนองๆท่ีสงตามมันเนี่ย พ่ีสงใบละ100 บาท เขาขาย 

 110 แคนี้เอง ไปรับตามรานขายลอตเตอรี่โดยการใชเครดิต งวดหนึ่งประมาณ 
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 800,000 กวาบาท ตีเปน 7,000 - 8,000 ใบ  เลมหนึ่ง มี 100 คู รับมาตองมาบริหาร

 จัดการวาคนนี้ขาย 2 เลม นี้ 10 เลมได มีวินัยสูง มีวินัยการเงินไมดีก็ 2 – 3 เลม 

 ใกลๆ หมด เขาก็มาดูวาแผงไหนเหลือเยอะ ก็ปนมาใหคนท่ีขายหมดชวยกันก็

 เหลือไมได ตองหมดเทานั้น ไมง้ันเขาตัว” (นอง, 2556) 

 

    คนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลไดกําไรใบละ 10 

บาท ผูใหขอมูลหลักไดกําไรสวนตางระหวางราคาจําหนายของผูจําหนายเอกชน และจัดสรรใหคน

พิการสงใบละ 100 บาท โดยเฉล่ียใบละ 7 บาท เนื่องจากตองบวกคาบริหารจัดการคาใชจายในสวน

รถรับ-สง คาเชาสถานท่ีจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล คาแท็กซ่ี คาเชาท่ีพักอาศัย รวมทั้งคาจางผูชวย

เหลือคนพิการดวยสําหรับคนพิการระดับรุนแรง กําไรสวนท่ีเหลือนําไปลงทุนเพ่ือสวนรวมใน

โครงการสถานีวิทยุเพ่ือพัฒนาคนพิการ และศูนยฝกอาชีพคนพิการ 

 

  “เราเนี่ยมันตองจัดการหลายอยาง นี่คาเชาบานไวเนี่ย ขวดอยู 4,500 บาท 3 

 หลัง ท่ีไมพอยู มี ขวด  ไก ฝน จอย ทูล อยูดวยกัน บานเชา เดือนละ 1,500 บาท คา

 ปมก็ตองคาเชาดวย เดือนละ 1,500 บาท 5 ปม และก็เสียคาแปะเจี๊ยะ 18,000 บาท 

 2  งวด ก ็30,000-40,000 นี้จะใหทําบูท บูทขายอีก นครชัยศรี 2 ฝง สามพราน 1 

 ปม  แลวก็ปตท.เจ็ทธรรมศาลา ปตท.ออมใหญ และก็ปตท.ฟารมจระเข แลวก็ 

 ปตท.  เลยออมใหญ วัดไรขิง ปตท .บอพลับ กอนทําสัญญา คาผูชวยเหลือ 

 12,000 บาท คา เชาบาน 4 หลัง 5,000 กับ 4,500 น้ําไฟ โทรศัพท ประมาณ 

 3,500-4,000 อยูหลายๆ  คน เหมือนตรงนี้เปนกลุมคนพิการ” (นอง, 2556) 

 

  1.4 แรงบันดาลใจ  

    จากการศึกษาพบวาผูใหขอมูลหลัก มีแรงบันดาลใจทําใหชีวิตตองอดทนตอสูและดิ้น

รนทํางานเพื่อสวนรวมใหคนพิการท้ังหลายเขามาพึ่งพาอาศัย และเปนผูนําเพ่ือเปล่ียนแนวคิดใหคน

พิการท่ีไมมีอาชีพและไมกลาออกจากครอบครัวเพ่ือพบสังคมภายนอก ออกมาดําเนินชีวิตตอสังคม

ท่ีเปล่ียนแปลง แรงบันดาลใจเปนตัวผลักดันใหผูใหขอมูลหลักทําประโยชนเพ่ือสวนรวม หวังทํา

ใหสังคมคนพิการเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีใหกับคนพิการทุกคน เพ่ือใหคนพิการออกมาใชชีวิต มี

อาชีพ ตระหนักในสิทธ์ิและหนาท่ีของตนเอง โดยผูใหขอมูลหลักไมไดคํานึงถึงความชวยเหลือจาก

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน   เพราะผูใหขอมูลหลักมีความรูสึกถึงเรื่องการไดรับความ
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ชวยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนมากเกินไป ทําใหคนพิการท้ังหลายรอรับความชวยเหลือเพียง

อยางเดียว คนพิการท้ังหลายไมรูจักการชวยเหลือตนเอง 

   แรงบันดาลใจของผูใหขอมูลหลัก  สวนท่ีหนึ่ง คือแรงบันดาลใจจากการไดรับ

พระราชทานโลเชิดชูเกียรติแกสตรีไทยดีเดนจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี   

จากการทํางานดานการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ คือคนพิการตองเปนคนท่ีไดคิดและตัดสินใจ

บนพ้ืนฐานกฎหมาย จารีตประเพณี การดํารงชีวิตอิสระทําใหคนพิการกลาออกมาพบเจอกับสังคม

ภายนอก เรียนรูในส่ิงท่ีไมเคยรู สามารถประกอบอาชีพ แกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตของ

ตนเอง ทําใหคนพิการมีความแข็งแรงทางดานรางกายและจิตใจ การไดพระราชทานโลเชิดชูเกียรติ

แกสตรีไทยดีเดนจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เปรียบเสมือนส่ิงสูงสุดใน

ชีวิตทําใหผูใหขอมูลหลักตอสูและทํางานเพื่อคนพิการ 

 

  “แรงบันดาลใจท่ีทําใหชีวิตประสบความสําเร็จ ก็นาจะเปนเนี่ยะ  (สมเด็จ

 พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโลเชิดชูเกียรติแกสตรีไทย

 ดีเดนใหคุณนันทา สามพ่ีนอง ) สูงสุดแลว คงไมตองพูดถึง ทํางานนี้ไง ไอแอล 

 การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ คนพิการตองเปนคนท่ีไดคิดไดตัดสินใจดวย

 ตนเองบนพ้ืนฐานบนกฎหมายกับจารีตประเพณี การดํารงชีวิตอิสระทําใหคนเขา

 ออกมา สังคมเปล่ียนแปลง คนพิการตองออกนอกบาน” (นอง, 2556) 

 

  แรงบันดาลใจของผูใหขอมูลหลัก สวนท่ีสอง คือ ผูใหขอมูลหลักมีความตองการเงิน 

เพ่ือเปนทุนทรัพยลงทุนทําสถานีวิทยุและศูนยฝกอาชีพคนพิการ  เพราะสถานีวิทยุและศูนยฝก

อาชีพคนพิการตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก การสรางสถานีวิทยุและศูนยฝกอาชีพคนพิการจดัทําขึน้

เพ่ือตองการใหคนพิการมีอาชีพ และเพ่ือใหคนพิการออกมาแสดงความคิดเห็นดานตางๆ เพ่ือเปน

กระบอกเสียงใหกับคนพิการดานสิทธิ หนาท่ี การไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนท่ีควรจะไดรับ มีอาชีพดานการประชาสัมพันธ ดังนั้นความตองการดานเงินลงทุน

จํานวนมากจึงเปนแรงบันดาลใจใหผูใหขอมูลหลักมีแรงผลักดันทําเพ่ือคนพิการ ไมไดทําเพ่ือหวัง

ผลตอบแทนสวนตัว หวังทําใหสังคมคนพิการเกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี  

 

  “ อยากมีตังค ทําอะไรเปนตัวของตัวเอง ทําอะไรเปนขององคกรท่ีสวนรวมทํา

 ใหคนพิการมาพ่ึงพา  พ่ีถึงทําตรงนี้ ทําสถานีวิทยุ ทําศูนยฝกอบรมอาชีพ แตตอง
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 รอทุนอยู มีเสาแลว มีท่ีดินแลว ก็เงินกําไรจากการขายหวยนี้แหละ ใครไมทําพ่ีทํา 

 แตวาพ่ีก็ไมสนใจรัฐบาลมากมาย” (นอง, 2556) 

 

 1.5 ความภาคภูมิใจ 

  จากการศึกษาพบวาความภาคภูมิใจของผูใหขอมูลหลัก คือ การไดรับคําส่ังสอนจาก

มารดา มารดาสอนใหเปนคนดี ชวยเหลือผูอ่ืน ตอสูกับปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้น มารดาสอนใหเรียน

หนังสือสูงๆ และมารดาแสดงถึงความรักตอผูใหขอมูลหลักโดยยกใหผูใหขอมูลหลักเปนหนึ่งใน

ครอบครัว การใหความสําคัญมากท่ีสุด ทุกคนภายในครอบครัวจะใหความรัก ดูแลเอาใจใสมาก ทํา

ใหผูใหขอมูลหลักมีความภาคภูมิใจท่ีตนเองไดกําเนิดเปนลูกของมารดา ดําเนินชีวิตอยางไมคิดยอ

ทอตอความพิการของตนเองและมีแรงตอสูกับปญหาอุปสรรคตางๆ  

 

  “ภูมิใจการเล้ียงดูของแม แมยกใหเราเปนท่ีหนึ่งในครอบครัว คนท่ีทุกคน

 จะตองมาเอาอกเอาใจ นองคนเล็ก คือเชามาเนี่ย เสียงกองในหูเลย ตา เกียง ไปดู

 นอง อุมนองลงมา เสียงทุกวันนี้ ขนาดจะ 50 แลว เสียงยังกองอยูในหู และอีกสวน

 หนึ่ง คือวา แมจะพูดเกือบทุกๆวันวาใหเรียนหนังสือ เพราะตัวแมเองเนี่ย หัวไมดี  

 เรียนแค ป.3 ตองออกกลางคัน เพราะหัวไมดี  ตองพายเรือ ก็ไปเรียนก็ไมทัน ก็

 ตองทํานา ทํานา เอาไมพอก็ตองเกี่ยวขาว ตําขาว หาบขาว ขามทุงไปใหญาติๆ ทุก

 คนกิน และก็เด็กผูชาย คนหนึ่งเขาจะยอมกินดวย เด็กผูชายคนนั้นไมตองทําอะไร

 เลย เรียนหนังสือ อยางเดียว แลวไดท่ี 100 ไร แมไดท่ีแค 20 ไร” (นอง, 2556) 

 

 1.6  กลยุทธการใหกําลังใจคนพิการ 

  จากการศึกษาพบวาผูใหขอมูลหลักมีกลยุทธการใหกําลังใจคนพิการผูจําหนายสลาก

กินแบงรัฐบาล โดยใชวิธีการ ดังนี้ 

  1.6.1 การใหกําลังใจ 

  ผูใหขอมูลหลักมีวิธีการใหกําลังใจตอคนพิการผูจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลสําหรับ

คนพิการจิตใจตกตํ่าท่ีไดรับคําพูดดูถูก จากคนท่ัวไป ท้ังเพ่ือนรวมงาน ครอบครัวตนเอง บุคคลรอบ

ขาง  ทําใหคนพิการมีความความรูสึกกดดัน ไมมีกําลังใจและกําลังกายรูสึกทอถอยในการประกอบ

อาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล เนื่องจากการเปนสมาชิกผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบง

รัฐบาลของผูใหขอมูลหลักไมมีกฎระเบียบหลักเกณฑการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล วิธีการให

กําลังใจคือการเติมพลัง การใหคําปรึกษาฉันเพ่ือนใชคําพูดนุมนวล ใหอดทนสูกับปญหาท่ีเกิดขึ้น 
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การยกตัวอยางปญหาคลายกันหรือมากกวาท่ีบุคคลอ่ืนพบเจอมาโดยใชวิธีการแกไขปญหาอยางไร 

ยกตัวอยางคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลท่ีประสบความสําเร็จ โดยการ

อธิบายถึงปญหาท่ีพบ วิธีการแกไขปญหา และปจจุบันเปนอยางไร 

 

  “อยางคนท่ีเขาออกไป เขาถอยกลับมาคือจิตใจเขาตกต่ําลง โดนคําพูดถากถาง

 เยอะเยย รึวาการกดดัน อยางเราก็ตองเสริมพลังใหเขาออกไปสู คือ บางคนก็ชัก

 จะเลิกขายก็มี คือพอเขาออกจากบานปุป เขาก็มาขายเลย ไมไดมีการอบรม”  

 (นอง, 2556) 

 

  1.6.2 การเลาเรื่องประสบการณ 

  ผูใหขอมูลหลักใชวิธีการเลาเรื่องประสบการณสําหรับคนพิการผูประกอบอาชีพ

จําหนายสลากกินแบงรัฐบาล โดยวิธีการเปนผูฟงท่ีดี ใหสมาชิกคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนาย

สลากกินแบงรัฐบาล เลาประสบการณการใชชีวิต ปญหาท่ีพบตั้งแตปญหาสวนตัว ปญหาความ

พิการตางๆ การเลาประสบการณสามารถชวยใหคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบง

รัฐบาลไดระบายความรูสึกนึกคิดในส่ิงท่ีคนพิการพบเจอมา ทําใหผูใหขอมูลหลักทราบปญหาของ

คนพิการและสามารถชวยแกไขปญหานั้นได การนั่งเปล่ียนประสบการณซ่ึงกันและกันบนพ้ืนฐาน

ของการไมแนะนํา และไมปฏิเสธการเก็บรักษาความลับในส่ิงท่ีคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนาย

สลากกินแบงรัฐบาลกําลังดําเนินการเลาประสบการณ เรื่องราวชีวิต ของปญหาแตละคน หลังจาก

นั้นผูใหขอมูลหลักจะนําเรื่องราวปญหาท้ังหมดชวยขจัดปญหาโดยการเลาเรื่องประสบการณของ

ผูใหขอมูลหลักใหคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลฟง หรือการแลกเปล่ียน

ระหวางคนพิการในความพิการเหมือนกัน แลกเปล่ียนแนวคิด ทําใหคนพิการผูประกอบอาชีพ

จําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกิดความสบายใจ ผอนคลายความตึงเครียดสําหรับคนพิการผูประกอบ

อาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลมีอยู เม่ือคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล

ไดรับกําลังใจเพียงพอ คนพิการสามารถดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบง

รัฐบาลตอไป 

 

  “ใหคําปรึกษาฉันเพ่ือนก็คือวา การมีคนพิการสองคน นั่งเปล่ียนประสบการณ

 กัน อีกคนหนึ่งเลา อีกคนหนึ่งฟง นั่งพูดกันประสาชาวบานนะ บนพ้ืนฐานของไม

 แนะนํา ไมปฏิเสธ รักษาความลับไมตําหนิแลวก็คนพิการเพศเดียวกัน ความพิการ
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 ใกลเคียงกัน ก็ใหนั่งคุยกัน แลกเปล่ียนประสบการณ แลวเขาก็จะเกิดความสบาย

 ใจ ลดคลายความกดดัน” (นอง, 2556) 

 

  1.6.3 การเอาใจใสดูแล 

  ผูใหขอมูลหลักมีการเอาใจใสดูแลคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบง

รัฐบาล คือ การฝกอบรมคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลการจําหนาย การ

ฝกอบรมแนวคิดการตัดสินใจ การเอาใจใสดูแลปญหาของแตละคน ดูแลท่ีพักอาศัย สําหรับคน

พิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล การจัดงานเล้ียงเล็กๆในวันจัดสรรสลากกนิแบง

รัฐบาลโดยมีอาหารและเครื่องดื่มมาเล้ียงสังสรรค การเล้ียงพบปะสังสรรคกันระหวางคนพิการผู

ประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลมีขอดีคือ คนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกิน

แบงรัฐบาลสามารถพูดคุยเรื่องราวปญหาท่ีพบเจอแตละคน แลกเปล่ียนเทคนิควิธีการขายสลากกิน

แบงรัฐบาลซ่ึงกันและกัน ทําใหคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลไดรับ

ประโยชนสวนนี้ดวย 

 

2.ปญหาและอปุสรรคคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกนิแบงรัฐบาล 
จากการศึกษาพบวาปญหาและอุปสรรคของผูใหขอมูลหลักในการเปนผูนําคนพิการทางการ

เคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลมีอยูจํานวนมาก คือ 
  2.1 ปญหาความไมซ่ือสัตยของสมาชิกคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบง

รัฐบาล ผูใหขอมูลหลักไดจัดสรรสลากกินแบงรัฐบาลแตสมาชิกคนพิการท้ิงแผงจําหนายสลากกิน

แบงรัฐบาล ทําใหผูใหขอมูลหลักไมไดรับเงินคืนจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล และผูให

ขอมูลหลักไมไดแจงความเพ่ือบันทึกขอมูลเปนหลักฐานกับสถานีตํารวจเนื่องจากวาตองการให

โอกาสคนพิการมากกวาการเรียกรองความเปนธรรม 

 

  “คืออยากใหโอกาสเขามากกวา บางคนเขาขาดเงิน 2 งวด 3 งวด เราก็ไมไดตัด 

 เราก็ใหโอกาส พูดคือลมปาก พอเอาเขาครั้งแรกก็ไมไดขัด เราใจออน หนีไปเคย

 กลังมาหาก็มี ปรับตัวไดก็มี ปรับตัวไมไดก็มี เขาก็ไปหาซ้ือเอง ไปหาลงทุนใหม 

 เขาก็มาบนดาเราก็มี เราก็เฉย คือทําอะไร เรารูอยูแกใจ เราไมสนใจคําพูดของคน

 อ่ืน” (นอง, 2556) 
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  2.2 ปญหาโควตาสลากกินแบงรัฐบาล คือ ผูใหขอมูลหลักไมมีโควตาสลากกินแบง

รัฐบาล การซ้ือสลากกินแบงรัฐบาลจากผูจําหนายเอกชนโดยใชเครดิต ทําใหเกิดดอกเบ้ีย และ

ตนทุนสูง ทําใหไดกําไรจากการจําหนายนอย กําไรจากการขายสลากกินแบงรัฐบาลแตละงวด

เพียงพอตอคาใชจายเกิดขึ้นแตไมเพียงพอตอโครงการสถานีวิทยุและศูนยฝกอาชีพคนพิการ 

  2.3 ปญหาผูบริโภคการซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล เรื่องการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล

ในราคาแพงกวาผูประกอบการรายอ่ืน และรานจําหนายท่ัวไป ทําใหการจําหนายสลากกินแบง

รัฐบาลของคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลจําหนายไมหมด และถูกผูบริโภค

ใหคําตอวา ทําใหคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลรูสึกทอถอย  

 

  “เราไมมีโควตาเปนของเราเอง เราตองไปเช่ือรานมา บวก  เขาตองบวก

 ดอกเบ้ียไป เราตองไปขายแพง พอไปขายคนซ้ือก็บน ทําไมคนพิการเยอะแยะ

 ทําไมขายแพง ถาไมพิการไมอยากซ้ือหรอก” (นอง, 2556) 

 

  2.4 ปญหาสถานท่ีจําหนาย ผูใหขอมูลหลักไมสามารถตอรองพ้ืนท่ีจําหนายกับ

ผูประกอบการปมน้ํามันได ทําใหสถานท่ีจําหนายของคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกิน

แบงรัฐบาล เลือกสถานท่ีไมได ผูประกอบการปมน้ํามันตองการใหจําหนายในจุดท่ีผูประกอบการ

ปมน้ํามันกําหนด จึงเกิดปญหาไมมีผูคนเดินผาน ทําใหจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลไดไมด ี

 

  “ปตท.(เจ็ท) ไมตองเสียคาเชาแตเลือกสถานท่ีไมได เขากําหนดเลยวาตองนั้น

 ตรงศาลาพักคอยเทานั้น แลวศาลาพักคอย เนี่ย คนไมมาก็ขายไมได สวนใหญก็

 จอดรถปุป ก็เขาหองน้ํา เขามินิมาท ไปกด ATM แลวก็กลับ” (นอง, 2556) 

 

  2.5 ปญหาคาเชาสถานท่ีจําหนาย ผูใหขอมูลหลักไมสามารถตอรองราคาการ

เชาสถานท่ีจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลได ราคาคาเชาสถานท่ีจําหนายสูง เปนปจจัยหนึ่งท่ี

ทําใหตนทุนสูงขึ้น กําไรจากการจําหนายนอยลง 

  2.6 ปญหาขอจํากัดเวลาคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกิน

แบงรัฐบาล ขอจํากัดทางดานเวลา คือคนพิการทางการเคล่ือนไหวระดับรุนแรงบางรายไมสามารถ

จําหนายสลากกินแบงรัฐบาลไดตลอดวัน เนื่องจากความพิการของคนพิการระดับรุนแรง เกิดแผล

กดทับ และปวยงายเปนปญหาหลักของแตละความพิการเชนกัน 
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   “คนพิการนั่งนานๆ ก็ไมไหว บางคนก็เปนไข นั่งได 3 ช่ัวโมง เต็มท่ีก็เปนไข 

 ถึงไมเปนแผลก็เปนไข เพราะวารางกายไมปกติ อักเสบ” (นอง, 2556) 

 

  2.7 ปญหาดานส่ิงอํานวยความสะดวกของคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกิน

แบงรัฐบาล ตามสถานท่ีตางๆ ผูประกอบการปมน้ํามันบางแหงไมไดสรางส่ิงอํานวยความสะดวก

สําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหว จึงเปนปญหาตางๆ เชน ไมมีทางลาดเพื่อขึ้นทางเดินเทา เปนตน 

  2.8 ปญหาคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล

เรื่องการทอนเงินใหกับผูซ้ือไมถูกตองอยูเสมอ ทําใหคนพิการบางรายขาดทุน 

 

  “ เรื่องเงินทอน ทอนยังไมถูก ทอนเกินเขาเนื้อตลอด ถากดโทรศัพทเราไมรู

 ตรงไหนบวก ตรงไหนลบ ตรงไหนหาร เราไมคลอง กดไมเปนตองหาคนสอนเรา 

 ตรงนี้บวก ตรงนี้หาร เจอบางคนเขาก็ให บางคนเดินออกไปแลว ขี่ออกไปแลว 

 เขาก็ขี่กลับมา เพราะเจอคนดี เขาขี่ออกไปไดหนอยเดียว เขาเห็นเราทอนเกิน เขาก็

 กลับมาคืนให ผมไมไดเรียน ตั้งแตเกิดมาไมไดเรียนเลย ไปไหนมาไหนตรงนี้ท่ี

 ไหนไมรูเลย อานหนังสือไมออก แตผมก็อาศัยจําเอา อยางซ้ือหวย 2 ใบ 3 ใบ จํา

 ไววาตองทอนเทานี้ เทานั้น” (ดิเรก, 2557)  

 

3.ความคิดเหน็ตอภาครัฐและภาคเอกชน 
 จากการศึกษาพบวาผูใหขอมูลหลักมีความคิดเห็นตอหนวยงานภาครัฐคือ หนวยงานภาครฐั

และภาคเอกชนปจจุบันชวยเหลือคนพิการอยางตอเนื่องและเต็มท่ีสําหรับคนพิการ แตการให

ชวยเหลือของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผูใหขอมูลหลักมีความคิดเห็นวา การชวยเหลือคน

พิการมากเกินไป เสมือนเปนการตอกยํ้าความพิการ และสงเคราะหความพิการมากขึ้น ทําใหสังคม

คนพิการไมเกิดการเปล่ียนแปลง ทําใหคนพิการไมมีความตั้งใจในการออกมาประกอบอาชีพเพ่ือ

ชวยเหลือตนเอง การชวยเหลือไมไดสรางคนพิการใหมีความม่ันใจ และตั้งใจออกมาตอสูดวย

ตนเองมากกวาการไดรับความชวยเหลือ  

  ระดับผูนําของประเทศ ระดับหัวหนาชุมชน หัวหนาหนวยงานภาครัฐไมมีความเขาใจ

ความรูสึกขอคนพิการ หนาท่ีของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนคือการชวยเหลือคนพิการใน

รูปแบบตางๆ การบริจาคเงิน การบริจาครถเข็น การสรางส่ิงอํานวยความสะดวก เปนตน  ทําให

สังคมคนพิการบางสวนยึดติดกับส่ิงท่ีคนพิการจะไดรับการชวยเหลือตลอดเวลา เปรียบเสมือนคน

ตาบอดท่ีไมสามารถมองเห็นทางสวาง  
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  “ถามองในภาครัฐ เขาก็ชวยเต็มท่ีใหกับคนพิการท่ัวไป รัฐบาลก็ดีขึ้น นํา เงิน 

 500 บาท ไดทุกคน มีเจาหนาท่ีดูแล มี อบต.มีนักพัฒนาชุมชน ชวยแนวคิดไอแอล 

 แนวคิดอิสระ ฝกอยูกับท่ี อยากใหสะดวกสบายในที่นี้ คือวา รัฐบาลส่ังช้ีนิ้วได 

 คุณจะตองอยูตรงนี้ คนพิการจะตองอยูตรงนั้น คนพิการจะตองไดรับสิทธิก็คือ

 นายกเอาเงินไปแจกที่บาน นักพัฒนาชุมชนเอกทุกส่ิงทุกอยางไปเซ็นท่ีบาน มัน

 เปน การสงเคราะห มันเปนการตอกยํ้าการสงเคราะหใหมันมากขึ้น มันไมได

 สรางใหคนไดออกมามีความม่ันใจในตัวเอง” (นอง, 2556) 

 

 จากความคิดเห็นของผูใหขอมูลหลัก ผูใหขอมูลหลักไดตัดสินใจไมขอความชวยเหลือจาก

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการขอรับเงินบริจาคเพ่ือจัดตั้งสถานีวิทยุและศูนยฝกอาชีพคน

พิการ ผูใหขอมูลหลักเปนผูดําเนินการหาเงินลงทุนโดยเงินสวนตัว กําไรท่ีไดจากการจําหนายสลาก

กินแบงรัฐบาลจากการบริหารจัดการโดยผูใหขอมูลหลัก ดําเนินการโดยมีสมาชิกคนพิการเปนผู

จําหนายสลากกินแบงรัฐบาล การจัดตั้งสถานีวิทยแุละศูนยฝกอาชีพคนพิการมีวัตถุประสงคเพ่ือเปน

เวทีฝกการใชชีวิตของคนพิการ เพ่ือขับเคล่ือนและเคล่ือนไหวใหคนพิการท้ังหลายมีอาชีพเปนของ

ตนเอง และฝกใหคนพิการมีความเขมแข็ง โดยใชส่ือประชาสัมพันธการสรางสถานีวิทยุและศูนยฝก

อาชีพคนพิการนี้  

 

                    “การสรางสถานีวิทยุ เปนเวทีฝกการใชชีวิตของคนพิการ ตอนนี้ อบต .ก็

 รองรับเรื่องการออกอากาศ สถานีเราก็ตองมีกลยุทธ ในนั้น เพ่ือจุดมุงหมายให

 เพ่ือใหคนพิการออกมาขับเคล่ือน เคล่ือนไหวบาง เพียงแตเราตองมีส่ือ มีอะไรท่ี

 มันดังๆ  ยานส่ือท่ีนี้ใหเขาเปนเปนดีเจ ใหเขามาจัดรายการ จะไดสรางอาชีพ และ

 ฝกใหเขาเขมแข็ง พ่ีเช่ือวา คนพิการพอออกมาขางนอกเลวเนี่ย เหมือนใจแตก พอ

 มันกลับไปปุป มันอยากออกอีก พ่ีไมอยากขออะไรภาครัฐ” (นอง, 2556) 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง “เรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนาย

สลากกินแบงรัฐบาล” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหวผู

ประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล และเพ่ือใหเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนิน

ชีวิตของคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล   สําหรับ
แนวทางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธี

การศึกษาประวัติชีวิตและเรื่องเลา ( Life history and narrative approach) เพ่ือใหคนพิการทางการ
เคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเลาถึงประสบการณชีวิตของการเปนผูนํา

คนพิการ จากมุมมอง แนวคิด ทัศนคติ ซ่ึงสามารถสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี ้

 

สรุปผลการวิจัย 
1.เรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล 

 1.1 ภูมิหลังของชีวิต 

 ภูมิหลังชีวิตของผูใหขอมูลหลักอาศัยอยูในครอบครัวใหญ มีพ่ีนองรวมท้ังหมด 8 คน 

ผูใหขอมูลหลักเปนคนสุดทาย ผูใหขอมูลหลักมีความพิการคือ โรคโปลิโอ โดยเช้ือไวรัสระบาด

ในชวงป พ.ศ. 2507 ทําใหไขสันหลังอักเสบ และเกดิความพิการตั้งแตตอนอายุเพียง 7 เดือน จนถึง

ปจจุบันการรักษารางกายในชวงนั้นโดยการรักษาแบบตามมีตามเกิดทําใหผูใหขอมูลหลักไม

สามารถหายจากโรคโปลิโอนี้ไดแตผูใหขอมูลหลักสามารถดําเนินชีวิตประวันไดเหมือนคนปกติ

ท่ัวไป 

 1.2 เรื่องเลาชีวิตชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกนิ

แบงรัฐบาล 

 ชีวิตในวัยเด็กของผูใหขอมูลหลัก ครอบครัวไมเคยใหพบเจอโลกภายนอก เพราะกลัว

ความลําบาก ผูใหขอมูลหลักอาศัยอยูภายในบานสามารถชวยเหลือตนเองได พ่ีสาวของผูใหขอมูล

หลักเปนผูช้ีนําทางกฎหมายเร่ืองการจดทะเบียนคนพิการเพ่ือใหคนพิการไดรับสิทธ์ิในการไดรับ

รถเข็นโดยไมคิดมูลคาในป พ.ศ.2542 จากน้ันครอบครัวเปนผูพาผูใหขอมูลหลักออกนอกบานเพื่อ

ไปพบเจอกับโลกภายนอก การใชชีวิตรวมกับคนภายนอก เพ่ือใหผูใหขอมูลหลักรูจักการใชชีวิตอยู
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กับคนท่ัวไป 

  ผูใหขอมูลหลักจบการศึกษาในระดับ ประถมศึกษาปท่ี 7 มีโอกาสเขาทํางานชมรมคน

พิการ โรงพยาบาลหลวงพอเปน ในการจัดตั้งชมรมคนพิการ พบการเรียนรูการใชชีวิตรวมกัน มี

ความเขาใจในความรูสึกและรับรูถึงปญหาอุปสรรคของเพ่ือนคนพิการ การทํางานไดมีโอกาส ลง

พ้ืนท่ีกับเจานายเพื่อคอยจดบันทึกงาน การทํางานนี้ทําใหผูใหขอมูลหลักมีเปาหมายเพ่ือตองการให

คนพิการทางการเคล่ือนไหวรายอ่ืนเห็นวาความพิการไมไดเปนปญหาอุปสรรคตอการทํางาน  สวน

นี้จึงเปนแรงบันดาลใจทําใหผูใหขอมูลหลักตองการเปนผูใหขอมูลความรูเกี่ยวกับการใชชีวิตอยู

รวมกันของคนในสังคม วิธีการแกไขปญหาอุปสรรค ระหวางคนปกติท่ัวไปกับคนพิการทางการ

เคล่ือนไหว 

  หลังจากทํางานชมรมคนพิการโรงพยาบาลหลวงพอเปน ผูใหขอมูลหลักมีโอกาส

ทํางานในโครงการของการเผยแพร แนวคิดญ่ีปุน คือ โครงการใจกลา ทําหนาท่ีเปนผูประสานงาน

โครงการ 3 ป ความใฝฝนในวัยเรียนของผูใหขอมูลหลักคือตองการเรียนหนังสือในวิทยาลัยราช

สุดา มหาวิทยาลัยมหิดล แตหลังจากผูใหขอมูลหลักมีโอกาสทํางานชมรมคนพิการ ทําใหผูใหขอมูล

หลักปรับเปล่ียนแนวคิดและปรับเปล่ียนเปาหมายของชีวิต จากความตองการเรียนหนังสือเปน

การศึกษาในชีวิตจริง เพราะสามารถเรียนรูการดําเนินชีวิต  วิธีการแกไขปญหา การทํางานรวมกัน 

และการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนท้ังบุคคลปกติและคนพิการ 

  เม่ือผูใหขอมูลหลักอายุ 39 ป มีโอกาสทํางานองคกรอิสระโดยวัตถุประสงคเพ่ือ

ตองการใหคนพิการรายอ่ืนเขามาพ่ึงพา และใชชีวิตรวมกับคนพิการ ตองการใหคนพิการไดรูจัก

ตระหนักในสิทธ์ิของตัวเองไดมีโอกาสกลาคิด กลาตัดสินใจเพ่ือเปล่ียนแนวคิดและสรางความเขม

เข็ง ตองการเห็นคนพิการชวยเหลือตนเองได และอาชีพท่ีควบคูกับการทํางานองคกรอิสระของผูให

ขอมูลหลัก คือ จําหนายสลากกินแบงรัฐบาลโดยผูใหขอมูลหลักเปนประธานการบริหารจัดการ 

คอยใหความชวยเหลือคนพิการทางการเคล่ือนไหวที่ถูกทอดท้ิงใหเขามาประกอบอาชีพจําหนาย

สลากกินแบงรัฐบาล ประมาณ 20 คน  

  การประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลนี้ จัดทําขึน้โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนํา

เงินสวนท่ีเปนกําไร ลงทุนใหกับองคกรอิสระ ในการจัดตั้งสถานีวิทยุ และ ศูนยฝกอาชีพคนพิการ 

เพ่ือตองการใหคนพิการออกมาใชสิทธ์ิ พิทักษสิทธ์ิ รูจักตระหนักในสิทธ์ิของตนเอง เพ่ือเปล่ียน

แนวคิดคนพิการสามารถพ่ึงพาและประกอบอาชีพได การประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบง

รัฐบาลท่ีผูใหขอมูลหลักทําคือ สลากกินแบงรัฐบาลสมาคมท่ีไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล และ

สลากกินแบงรัฐบาลจากเอกชน  
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  1.3 การจัดสรรสลากกินแบงรัฐบาล  

  การจัดสรรสลากกินแบงรัฐบาลของสมาคม ผูใหขอมูลหลักไดรวบรวมสมาชิกคน

พิการทางการเคล่ือนไหวเพื่อนําสลากกินแบงมาจําหนายเสนอตอสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

เม่ือสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลมีอนุมัติใหกลุมสมาชิกคนพิการนําสลากกินแบงออกจําหนาย  

ผูใหขอมูลหลักและกลุมสมาชิกไดกําหนดการตั้งราคากลางเพ่ือใหสลากกินแบงรัฐบาลมีกําไร และ

จัดสรรใหกับสมาชิกคนพิการออกจําหนาย หลังจากการจําหนายและนั้นนําเงินจากการจําหนายมา

บริหารจัดการโดยการแบงเปนเงินทุนเพ่ือดําเนินการซ้ือสลากกินแบงรัฐบาลมาจําหนายในงวด

ถัดไป สวนกําไรจัดสรรใหกับสมาชิกคนพิการ  

  การจัดสรรสลากกินแบงรัฐบาลธุรกิจตนเอง คือ ผูใหขอมูลหลักซ้ือสลากกินแบง

รัฐบาลจากเอกชนโดยใชเครดิต ผูใหขอมูลหลักนําสลากกินแบงรัฐบาลจัดสรรใหกับสมาชิกคน

พิการท่ีอาศัยอยูบานพักของตนเอง การจัดสรรโดยแบงใหตามวินัยทางการเงินของสมาชิกคนพิการ

แตละคนใหเหมะสม หากสมาชิกคนพิการใดไมสามารถจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลหมดตาม

ระยะเวลาได ผูใหขอมูลหลักจะเปนผูบริหารจัดการสลากกินแบงรัฐบาลสวนท่ีเหลือ จากน้ัน

กําหนดใหคนพิการแตละประเภทของความพิการกําหนดยังสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับประเภทความ

พิการของแตละคน สถานท่ีจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลคือปมน้ํามัน สถานท่ีจําหนายสลากกินแบง

รัฐบาลไมกําหนดตายตัว มีการสลับปรับเปล่ียนกันตามความเหมาะสม  

  1.4 แรงบันดาลใจ  

   แรงบันดาลใจของผูใหขอมูลหลัก คือ แรงบันดาลใจจากการไดรับพระราชทานโลเชิด

ชูเกียรติแกสตรีไทยดีเดนจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี   จากการทํางาน

ดานการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ คือคนพิการตองเปนคนท่ีไดคิดและตัดสินใจบนพ้ืนฐาน

กฎหมาย จารีตประเพณี การดํารงชีวิตอิสระทําใหคนพิการกลาออกมาพบเจอกับสังคมภายนอก 

เรียนรูในส่ิงท่ีไมเคยรู สามารถประกอบอาชีพ แกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตของตนเองได 

  แรงบันดาลใจของผูใหขอมูลหลัก คือ ผูใหขอมูลหลักมีความตองการเงิน เพ่ือเปนทุน

ทรัพยลงทุนทําสถานีวิทยุและศูนยฝกอาชีพคนพิการ การสรางสถานีวิทยุและศูนยฝกอาชีพคน

พิการจัดทําขึ้นเพ่ือตองการใหคนพิการมีอาชีพ และเพ่ือใหคนพิการออกมาแสดงความคิดเห็นดาน

ตางๆ เพ่ือเปนกระบอกเสียงใหกับคนพิการดานสิทธ์ิ หนาท่ี การไดรับความชวยเหลือจากหนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีควรจะไดรับ  

 

 



 
 

58 
 

58 
   

  1.5 ความภาคภูมิใจ 

  ความภาคภูมิใจของผูใหขอมูลหลัก คอื การไดรับคําส่ังสอนจากมารดา มารดาสอนให

เปนคนดี ชวยเหลือผูอ่ืน ตอสูกับปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้น มารดาสอนใหเรียนหนังสือสูงๆ และมารดา

ยกใหผูใหขอมูลหลักเปนหนึ่งในครอบครัว การใหความสําคัญมากท่ีสุด ทุกคนภายในครอบครัวจะ

ใหความรัก ดูแลเอาใจใสมาก ทําใหผูใหขอมูลหลักมีความภาคภูมิใจท่ีตนเองไดกําเนิดเปนลูกของ

มารดา ดําเนินชีวิตอยางไมคิดยอทอตอความพิการของตนเอง  

  1.6  กลยุทธการใหกําลังใจคนพิการ 

   1.6.1 การใหกําลังใจ 

   ผูใหขอมูลหลักมีวิธีการใหกําลังใจตอคนพิการผูจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล

สําหรับคนพิการจิตใจตกตํ่า วิธีการใหกําลังใจคือการเติมพลัง การใหคําปรึกษาฉันเพ่ือนใชคําพูด

นุมนวล ใหอดทนสูกับปญหาท่ีเกิดขึ้น การยกตัวอยางปญหาคลายกันหรือมากกวาท่ีบุคคลอ่ืนพบ

เจอมาโดยใชวิธีการแกไขปญหาอยางไร ยกตัวอยางคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบง

รัฐบาลท่ีประสบความสําเร็จ โดยการอธิบายถึงปญหาท่ีพบ วิธีการแกไขปญหา และปจจุบันเปน

อยางไร 

   1.6.2 การเลาเรื่องประสบการณ 

   ผูใหขอมูลหลักใชวิธีการเลาเรื่องประสบการณสําหรับคนพิการผูประกอบอาชีพ

จําหนายสลากกินแบงรัฐบาล โดยวิธีการเปนผูฟงท่ีดี  การนั่งเปล่ียนประสบการณซ่ึงกันและกันบน

พ้ืนฐานของการไมแนะนํา และไมปฏิเสธการเก็บรักษาความลับ การเลาเรื่องประสบการณ ทําให

คนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกิดความสบายใจ เม่ือคนพิการผูประกอบ

อาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลไดรับกําลังใจเพียงพอ คนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลาก

กินแบงรัฐบาลจะสามารถดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลตอไปได 

   1.6.3 การเอาใจใสดูแล 

   ผูใหขอมูลหลักมีการเอาใจใสดูแลคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบง

รัฐบาล คือ การฝกอบรมคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลการจําหนาย การ

ฝกอบรมแนวคิดการตัดสินใจ การเอาใจใสดูแลปญหาของแตละคน ดูแลท่ีพักอาศัย  การจัดงาน

เล้ียงวันจัดสรรสลากกินแบงรัฐบาล คนพิการสามารถแลกเปล่ียนเทคนิควิธีการจําหนายสลากกิน

แบงรัฐบาลได 
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2.ปญหาและอุปสรรคคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล 
  2.1 ปญหาความไมซ่ือสัตยของสมาชิกคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบง

รัฐบาล การขโมย การละท้ิงสลากกินแบงรัฐบาลของคนพิการทําใหผูใหขอมูลหลักไมไดรับเงินคืน

จากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล  

  2.2 ปญหาโควตาสลากกินแบงรัฐบาล คือ ผูใหขอมูลหลักไมมีโควตาสลากกินแบง

รัฐบาล การซ้ือสลากกินแบงรัฐบาลจากผูจําหนายเอกชนโดยใชเครดิต ทําใหเกิดดอกเบ้ีย และ

ตนทุนสูง กําไรจากการจําหนายนอย กําไรจากการขายสลากกินแบงรัฐบาลแตละงวดเพียงพอตอ

คาใชจายเกิดขึน้แตไมเพียงพอตอโครงการสถานีวิทยุและศูนยฝกอาชีพคนพิการ 

  2.3 ปญหาผูบริโภคการซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล เรื่องการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล

ในราคาแพงกวาผูประกอบการรายอ่ืน และรานจําหนายท่ัวไป ทําใหคนพิการผูประกอบอาชีพ

จําหนายสลากกินแบงรัฐบาลรูสึกทอถอย 

  2.4 ปญหาสถานท่ีจําหนาย ผูใหขอมูลหลักไมสามารถตอรองพ้ืนท่ีจําหนายกับ

ผูประกอบการปมน้ํามันได ทําใหเกิดปญหาไมมีผูคนเดินผานและจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลได

ไมด ี

  2.5 ปญหาคาเชาสถานท่ีจําหนาย ผูใหขอมูลหลักไมสามารถตอรองราคาการเชา

สถานท่ีจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลได ราคาคาเชาสถานท่ีจําหนายสูง เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําให

ตนทุนสูงขึ้น กําไรจากการจําหนายนอยลง 

  2.6 ปญหาขอจํากัดเวลาคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกิน

แบงรัฐบาล ขอจํากัดทางดานเวลา คือคนพิการทางการเคล่ือนไหวระดับรุนแรงบางรายไมสามารถ

จําหนายสลากกินแบงรัฐบาลไดตลอดวัน เนื่องจากความพิการของคนพิการระดับรุนแรง เกิดแผล

กดทับ และปวยงายเปนปญหาหลักของแตละความพิการเชนกัน 

  2.7 ปญหาดานส่ิงอํานวยความสะดวกของคนพิการผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกิน

แบงรัฐบาล ตามสถานท่ีตางๆ ผูประกอบการปมน้ํามันบางแหงไมไดสรางส่ิงอํานวยความสะดวก

สําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหว จึงเปนปญหาตางๆ เชน ไมมีทางลาดเพื่อขึ้นทางเดินเทา เปนตน 

  2.8 ปญหาคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล

เรื่องการทอนเงินใหกับผูซ้ือไมถูกตองอยูเสมอ ทําใหคนพิการบางรายขาดทุน 
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3.ความคิดเหน็ตอภาครัฐและภาคเอกชน                                                                                                           
  ผูใหขอมูลหลักมีความคิดเห็นวา การชวยเหลือคนพิการมากเกินไป เสมือนเปนการ

ตอกย้ําความพิการ    และสงเคราะหความพิการ    ทําใหสังคมคนพิการไมเกิดการเปล่ียนแปลง  คน

พิการไมมีความตั้งใจในการออกมาประกอบอาชีพเพ่ือชวยเหลือตนเอง   
 ระดับผูนําของประเทศ ระดับหัวหนาชุมชน หัวหนาหนวยงานภาครัฐไมมีความเขาใจ

ความรูสึกของคนพิการ หนาท่ีของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนคือการชวยเหลือคนพิการใน

รูปแบบตางๆ การบริจาคเงิน การบริจาครถเข็น การสรางส่ิงอํานวยความสะดวก เปนตน  ทําให

สังคมคนพิการบางสวนยึดติดกับส่ิงท่ีคนพิการจะไดรับการชวยเหลือตลอดเวลา   
 จากความคิดเห็นของผูใหขอมูลหลัก ผูใหขอมูลหลักไดตัดสินใจไมขอความชวยเหลือ

จากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการขอรับเงินบริจาคเพ่ือจัดตั้งสถานีวิทยุและศูนยฝกอาชีพ

คนพิการ ผูใหขอมูลหลักเปนผูดําเนินการหาเงินลงทุนโดยเงินสวนตัว กําไรท่ีไดจากการจําหนาย

สลากกินแบงรัฐบาลจากการบริหารจัดการโดยผูใหขอมูลหลัก ดําเนินการโดยมีสมาชิกคนพิการ

เปนผูจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล การจัดตั้งสถานีวิทยุและศูนยฝกอาชีพคนพิการมีวัตถุประสงค

เพ่ือเปนเวทีฝกการใชชีวิตของคนพิการ เพ่ือขับเคล่ือนและเคล่ือนไหวใหคนพิการท้ังหลายมีอาชีพ

เปนของตนเอง และฝกใหคนพิการมีความเขมแข็ง โดยใชส่ือประชาสัมพันธการสรางสถานีวิทยุ

และศูนยฝกอาชีพคนพิการ 

 

อภิปรายผลการศึกษา    
1.เร่ืองเลาชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชพีจําหนายสลากกนิแบงรัฐบาล 
  คนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลตองการ

สรางความเขมแข็งและใหบุคคลอ่ืนท้ังบุคคลปกติและคนพิการในสังคมยอมรับความสามารถ มี

ศักดิ์ศรี มีสิทธิเสรีภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของเครือขายการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ(2552)  

“เรื่องการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ” กลาววา การสรางความเข็มแข็งใหแกคนพิการและพิทักษ

สิทธิคนพิการไดอยางสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย โดยไมขึ้นอยูกับความพิการวาจะรุนแรงมาก

นอยเพียงไร ท้ังนี้อาศัยบริการและความชวยเหลือเทาท่ีจําเปน คนพิการท่ีดํารงชีวิตอิสระไดคือ ผูท่ีมี

อิสระทางความคิด มีความเช่ือม่ันในตนเอง สามารถเลือกตัดสินใจในการดําเนินชีวิตไดตาม

ศักยภาพของตนเองเปนอุดมการณท่ีสอดคลองกันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สิทธิคนพิการ การเสริม

พลังใหคนพิการ สามารถเลือกและการจัดการวิถีชีวิตของคนพิการเอง การเขารวมใชชีวิตในสังคม

เหมือนสมาชิกในสังคมท่ัวไป คนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบง
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รัฐบาลเปนบุคคลหนึ่งท่ีมีแนวคิดอิสระตอการดําเนินชีวิตคอยชวยเหลือเพ่ือคนพิการ ใหมีอาชีพ

และนําผลประโยชนสวนตัวมาพัฒนาสงเสริมใหเปนประโยชนสวนรวม 

  เรื่องเลาชีวิตของคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบง

รัฐบาลสะทอนใหเห็นวา ในสังคมปจจุบันยังมีกลุมคนอีกกลุมท่ีเปนสวนหนึ่งของสังคมคอย

ขับเคล่ือนใหสังคมเกิดการพัฒนาและเปล่ียนแปลง หากมองในเชิงการประกอบอาชีพของคนพิการ

ทางการเคล่ือนไหว การจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเปนอาชีพสุจริตเหมาะสมกับคนพิการ 

นอกจากทําใหคนพิการท้ังหลายมีอาชีพแลว ยังสงเสริมใหคนพิการบางรายท่ีไมยอมพบเจอกับ

สังคมใหออกมาตอสูชีวิต ยอมรับและดําเนินชีวิตตอสังคมท่ีเปล่ียนแปลง อีกท้ังยังเปนการลดภาระ

การใหความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

  ผูวิจัยพิจารณาแลวมีความเห็นวา ปจจุบันคนพิการมีการดําเนินชีวิตในสังคมเพ่ิมมาก

ขึ้น ไมไดมองความพิการเปนปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินชีวิตบทบาทของคนพิการมีมากขึ้น 

คนพิการมีศักยภาพในการประกอบอาชีพการดํารงอยูเพ่ือตนเองและสวนรวม ส่ือนําเสนอเรื่องราว

ของคนพิการในมุมมองของผูมีความสามารถมากขึ้น การสรางหรือพัฒนาคนพิการใหเขามาอยู

รวมกับสังคมไดอยางมีความสุขนั้น สามารถดําเนินไดแนนอน ถาหนวยงานทุกฝายท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนคอยใหความชวยเหลือ ไมละเลยท่ีจะปฏิบัตติอคนพิการ 

   

2.ปญหาและอปุสรรคคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกนิแบงรัฐบาล 
  คนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลมีความ

สอดคลองกับลักษณะความเปนคนชายขอบ เพราะเปนกลุมคนท่ีถูกแตกตางจากคนปกติท่ัวไป 

นําไปสูขอจํากัดในการดําเนินชีวิตรวมกับกลุมคนในสังคม เนื่องจากความแปลกแยกจากคน

สวนรวม ความเปนชายขอบทําใหคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกิน

แบงรัฐบาลไมไดรับการยอมรับ ละเลยจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน พวกเขาเหลานี้อยูนอก

ทัศนะวิสัยของสังคมและมองวาเปนภาระทางสังคมมากกวา 

  เรื่องเลาชีวิตของคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบง

รัฐบาลมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ อาทิตย บุญหนู(2553) “เรื่องการจัดสรรโควตาสลากกิน

แบงรัฐบาลสําหรับผูพิการในจังหวัดเชียงใหม” กลาววา สภาพปญหาการจัดสรรโควตาสลากกิน

แบงรัฐบาลสําหรับผูพิการ คือ กําไรจากการขายสลากกินแบงรัฐบาลตอฉบับมีคอนขางนอย 

เนื่องจากราคาท่ีรับมาขายสูง หรือมีการนําสลากกินแบงรัฐบาลไปจัดชุดหมายเลขทําใหราคาตนทุน

จําหนายเพิ่มขึ้น เปนปญหาตอคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบง
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รัฐบาลเปนอยางมาก นอกจากการมีขอจํากัดทางดานตนทุนแลว คนพิการยังมีขอจํากัดทางดาน

รางกายท่ีเปนปญหาอุปสรรคตอการประกอบอาชีพดวย 

  ผูวิจัยพิจารณาแลวมีความเห็นวาถาทุกคนในสังคมอยูรวมกันโดยไมมีการแบงสังคม

ความเปนชายขอบนําไปสูขอจํากัดในการดําเนินชีวิตรวมกับกลุมคนในสังคม ความคิดแตกแยก

ดังกลาวควรเริ่มเปล่ียนแปลงทัศนคติ มุมมองตอคนพิการใหมโดยเริ่มจากตัวบุคคล ครอบครัว 

จนถึงหนวยงานตางๆ  ทุกคนจะสามารถดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ อยูรวมกันอยางมีความสุข

และผูวิจัยมีความเห็นวาหากคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบง

รัฐบาลไดรับการชวยเหลือดานราคาขายของสลากกินแบงรัฐบาลตอคนพิการโดยตรงจะทําใหคน

พิการมีกําไรเพ่ิมมากขึ้นและยังคงประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลตอไป 

 

3.ความคิดเหน็ตอหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน                                                                                                         
 เรื่องเลาชีวิตของคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบง

รัฐบาลมีความแตกตางกับงานวิจัยของ จินตนา สาธุพันธ (2547)  “เรื่องแนวทางการพัฒนาอาชีพ

อิสระของคนพิการในชุมชน” กลาววา ปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพท่ีสําคัญท่ีสุดคือ 

ปญหาทางดานการเงิน โดยคนพิการสวนใหญตองการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน ชุมชนและ

สังคมในดานเงินทุนมากท่ีสุด ซ่ึงลักษณะดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการขาดแคลนปจจัยท่ีจําเปนตอ

การสนับสนุนคนพิการในสังคมไทยในหลายๆ ดาน มีความแตกตางจากความคิดเห็นของคนพิการ

ทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลคือ การชวยเหลือคนพิการมาก

เกินไป เสมือนเปนการตอกยํ้าความพิการ    และสงเคราะหความพิการ    ทําใหสังคมคนพิการไม

เกิดการเปล่ียนแปลง  คนพิการไมมีความตั้งใจในการออกมาประกอบอาชีพเพ่ือชวยเหลือตนเอง   

  การชวยเหลือคนพิการในรูปแบบตางๆ ของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน เชน การ

บริจาคเงิน การบริจาครถเข็น การสรางส่ิงอํานวยความสะดวก เปนตน  ทําใหสังคมคนพิการ

บางสวนยึดติดกับส่ิงท่ีคนพิการจะไดรับการชวยเหลือตลอดเวลา   

  ผูวิจัยพิจารณาแลวมีความเห็นวา  ความคิดเห็น  ทัศนคติของคนพิการทางการ

เคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล มีทัศนคติท่ีแตกตางจากคนพิการท่ัวไป

คนพิการท่ัวไปตองการความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน แตในการวิจัยครั้งนี้คน

พิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเห็นวาการไดรับความ

ชวยเหลือมากเกินไปทําใหคนพิการไมออกมาดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ เสมือนเปนการตอกยํ้า

ความพิการ และสงเคราะหความพิการมากเกินไป ทําใหคนพิการสวนใหญยึดติดกับการไดรับความ
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ชวยเหลือ สังคมจึงไมเกิดการเปล่ียนแปลง หากคนพิการทุกคนมีแนวคิดและเล็งเห็นความสําคัญ

ของตนเอง กลาออกมาดําเนินชีวิตตอสังคมปจจุบัน จะทําใหคนพิการทุกคนสามารถอยูรวมกันกับ

คนปกติไดอยางมีความสุข 

 

ขอเสนอแนะ 
  1.หนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรตระหนักและสรางความเขาใจใน

ทัศนคติท่ีดีตอคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล เพ่ือสงผล

ตอมุมมองดานตางๆ ในทางท่ีด ี

  2.หนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรใหความสําคัญตอการทํางานของคน

พิการทุกอาชีพและคอยใหความชวยเหลืออยางจริงจังเพ่ือชีวิตความเปนอยูของคนพิการทุกคน 

  3.หนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรเขามาศึกษาเพ่ิมเกี่ยวกับชีวิตคนพิการ

ทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเพ่ือนําขอมูลมาเปนพ้ืนฐานนําใช

ในการแกปญหาและชวยเหลือตอคนพิการ 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
  1.งานวิจัยเรื่อง เรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนาย

สลากกินแบงรัฐบาล สามารถนําไปใชเปนพ้ืนฐานสําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับ คนพิการประเภทอ่ืน 

เชน คนพิการทางดานการไดยิน คนพิการทางดานสายตา คนพิการทางการเคล่ือนไหวชนิดอ่ืน เปน

ตน 

  2.งานวิจัยเรื่อง เรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนาย

สลากกินแบงรัฐบาล เปนงานวิจัยดานหนึ่งเกี่ยวกับคนพิการ จึงเหมาะสําหรับเปนพ้ืนฐานในการ

วิจัยในประเด็นอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ดานใหมๆ วิธีวิทยาใหม เชน ความเขมแข็งของผูนําคนพิการทางการ

เคล่ือนไหว เพ่ือขับเคล่ือนกลุมคนพิการใหตอสูดิ้นรนตอสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

  3. งานวิจัยเรื่อง เรื่องเลาชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหวผูประกอบอาชีพจําหนาย

สลากกินแบงรัฐบาล จึงเหมาะสําหรับเปนพ้ืนฐานในการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเลาชีวิตคนพิการ

ทางการเคล่ือนไหวในดานอาชีพอ่ืนๆ  
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แนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณ 
วิทยานิพนธ 

เร่ือง  เร่ืองเลาชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกนิแบงรัฐบาล 
1.เร่ิมการสนทนา 
 1.1 แนะนําตนเองและบอกวัตถุประสงค 

 1.2 สนทนาเรื่องท่ัว ๆ ไป เชน การใชชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพจําหนายสลาก

กินแบงรัฐบาล เปนตน  

 1.3 ขออนุญาต และขออภัย กอนการสนทนา เพราะบางคําถามอาจเปนการละเมิดความ

เปนสวนตัวของผูใหขอมูล 

2. คําถามขอมูล ภูมิหลัง 
 2.1 ช่ือ ท่ีพักอาศัย  

 2.2 สาเหตุของความบกพรองของรายกายท่ีเกิดขึ้น เกิดจากอะไร 

 2.3 สวนไหนในของรางกายท่ีมีความบกพรอง 

 2.4 ความบกพรองของรางกายเกิดตั้งแตเม่ือไหร 

 2.5 จากเหตุการณท่ีเกิดขึ้นทําใหชีวิตเปล่ียนไปจากเดิมอยางไร 

 2.6 มีแรงบันดาลใจ หรือมีมูลเหตุจูงใจอะไรท่ีทําใหชีวิตประสบความสําเร็จ 

 2.7 เริ่มเปนผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลตั้งแตเม่ือไร 

 2.8 ในการประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลมีเพ่ือนรวมประกอบอาชีพ

จําหนายสลากกินแบงรัฐบาลหรือไม 

 2.9 สวนใหญเปนกลุมคนพิการดวยกันหรือกลุมเพ่ือนท่ัว ๆ ไป 

3. เร่ืองเลาชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล 
 3.1กอนจะประกอบอาชพีจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล มีการเตรียมการอยางไร และ

กอนการประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลไดประกอบอาชีพอะไรมากอน 

 3.2 มีแรงบันดาลใจ หรือมูลเหตุจูงใจอะไรท่ีทําใหประกอบอาชีพจําหนายสลากกิน

แบงรัฐบาล 

  3.3 เริ่มประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลตั้งแตเม่ือไหร 

 3.4 ในการประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลมีบุคคลอ่ืนรวมประกอบอาชีพ

จําหนายสลากกินแบงรัฐบาลหรือไม 

 3.5 สวนใหญเปนกลุมคนพิการดวยกันหรือกลุมเพ่ือนท่ัว  ๆ ไป 
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 3.6 กอนการประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลไดประกอบอาชีพอะไรมา

กอน  

 3.7 เลาถึงประสบการณในการเปนผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล 

 3.8 วิธีการจัดสรรสลากกินแบงรัฐบาล 

 3.9 เลาถึงความประทับใจกับการเปนผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลท่ี

ประสบความสําเร็จ 

4. ปญหาและอุปสรรคคนพิการทางการเคลื่อนไหวผูประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล 
 4.1 เลาถึงประสบการณในการเลือกการประกอบอาชีพจนกวาจะประสบความสําเร็จ 

 4.2 เลาถึงประสบการณเกี่ยวกับ การใชชีวิตในสังคมไทย กับบุคคลท่ัวไป  

 4.3 จากประสบการณท่ีการประกอบอาชีพจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล อาชีพใดท่ีมี

ปญหาและอุปสรรคมากที่สุด 

 4.4 เลาถึงปญหาและอุปสรรค ท่ีไดพบและตองการอยากใหเพ่ิมเติม หรือตองการ

ปรับปรุง อยางไรบาง 

5. ความคิดเห็นตอหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 5.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ส่ิงท่ีภาครัฐและภาคเอกชน ควรใหความสําคัญในสวน

ใดบางเกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพการจําหนายสลากกินแบง

รัฐบาลผูพิการ และทุกคน 

 5.2 ขอคําแนะนําและขอเสนอแนะในสวนอ่ืน  ๆ  ท่ีอยากใหหนวยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน เขามาดําเนินการแกไขและปรับปรุงเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกคนพิการไดเทาเทียม

กับทุกคนในสังคม 
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