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บทที่  2 
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และแนวนโยบายการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 

 
 ปจจุบัน มีการประมาณการถึงจํานวนผูพิการในประเทศไทยที่แตกตางกันไป มีจํานวน
ตั้งแต  1.1 ลานคน , 4.8 ลานคน  ถึง 6.3 ลานคน  หรือรอยละ  10 ของประชากรทั้งประเทศ 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545 ; คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการสังคมแหงชาติ, 2545; WHO, 
1998) ทั้งนี้เนื่องจากใชระเบียบวิธีและการนิยามความพิการที่แตกตางกัน รวมทั้งความยากลําบาก
ในการเก็บรวบรวมขอมูล แมจํานวนและสถิติผูพิการอาจมีความแตกตางกันไป แตที่สําคัญกวานั้น
ก็คือ มีปจจัยบางประการที่จะทําใหจํานวนผูพิการในประเทศมีจํานวนมากขึ้น โดยเฉพาะพฤติกรรม
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่พาหนะไมถูกตอง เชน ขับขี่ในขณะมึนเมา การไมรัดเข็มขัดนิรภัย 
และไมสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่พาหนะ สงผลทําใหเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตและพิการมากขึ้น 
ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ สัดสวนของผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 60 ปมากขึ้นโดยมีจํานวน ประมาณ 
7 ลานคน หรือรอยละ 10.3 ของประชากรในประเทศ ในขณะที่ประชากรวัยเด็กมีอัตราลดลง 
ซ่ึงทําใหอัตราการมีผูพิการจากวัยสูงอายุ เชน โรคหัวใจ อัมพาต รวมทั้งจากอุบัติเหตุมากขึ้น 
ปญหานี้จะทวีความรุนแรง เปนปญหาและภาระของคนรุนหลัง เปนปญหาครอบครัวในอีก 10 -20 ป 
ขางหนา หากไมมีมาตรการรองรับปญหาดังกลาว (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2547) 
 ที่นาเปนหวงอีกประการหนึ่งคือ ในจํานวนผูพิการทั้งหมดของประเทศ สวนใหญกวา
รอยละ 80 ไมไดรับหรือเขาถึงการบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพหรือชวยเหลือจากหนวยงานรัฐ
และเอกชนใดๆ โดยเฉพาะผูพิการที่อยูตามชนบท ชุมชน ไมวาจะเปนการชวยเหลือ ฟนฟูฯ 
ทางดานสุขภาพ การศึกษา อาชีพ และสังคม จากการสุมตัวอยางในชุมชนแหงหนึ่งพบวา มีเพียง
ประมาณรอยละ 15 ของผูพิการทั้งหมดเทานั้น ที่สามารถประกอบอาชีพพอเล้ียงตัวเองได ซ่ึงเกือบ
ทั้งหมดประกอบอาชีพเล็กๆ นอยๆ ในทองถ่ินชุมชน เชน คาขาย ทําสวน เย็บผา แตทั้งหมดมี
รายไดคอนขางนอยและไมแนนอน สวนอีกรอยละ 45 ของผูพิการทั้งหมด ไมไดประกอบอาชีพ 
หรือไมมีงานทํา ทั้งที่มีสภาพรางกายที่สามารถจะประกอบอาชีพไดหรือสามารถจะศึกษาเลาเรียน 
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หาความรูเพิ่มเติมได สวนที่เหลืออีกรอยละ 40 ไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดมากนัก จนถึง
ชวยเหลือตัวเองไมไดเลย (คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการอําเภอพุทธมณฑล, 2548)  
 ส่ิงเหลานี้นาจะสะทอนใหเห็นวา ไมมีอะไรดีไปกวาการสรางชุมชนสมานฉันท และมี
จิตสํานึกสาธารณะและตระหนักอยูเสมอวา “ทุกคนมีสิทธิเปนผูพิการทุกเม่ือ” ดังนั้น การจัด
สวัสดิการการบริการที่เหมาะสมแกผูพิการในชุมชน/สังคมของเราในวันนี้ ก็เพื่อรองรับผูพิการที่มีอยู 
รวมทั้งผูพิการที่จะมีมากขึ้นในอนาคต ซ่ึงหมายรวมถึง ญาติพี่นอง และ “ตัวเราเอง” ดวยเชนกัน 

2.1   ประเภทการชวยเหลือและบริการผูพิการ 
 แมในมาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหคนพิการฉบับนี้ จะใชคําวา “การพัฒนา” และ 
“การสงเคราะห” ซ่ึงดูเหมือนวาการบริการแบงเปน 2 ระดับเทานั้น แตในรายละเอียดแลวอาจ
จัดแบงการบริการแกผูพิการเปน 3 ระดับ/ประเภทใหญๆ (ทวี เชื้อสุวรรณทวี 2, 2548) ดังนี้ 
 2.1.1 การสงเคราะห หรือการประชาสงเคราะห (Public assistant) : หมายถึง การบริการ
ชวยเหลือผูพิการแบบชั่วคราว เปนการแกไขเฉพาะหนา ผูพิการมีฐานะเปนผูขอรับบริการ
การชวยเหลือ หรือฐานะต่ํากวาผูให และมักเปนการดําเนินงานบนฐานคิด ปรัชญาการทําบุญกุศล 
เปนการแบงปนของผูมีจิตเมตตา สงสาร ตอผูพิการ (Philanthropy and charity base) เปนหลัก เชน 
การบริจาค ใหเงิน ส่ิงของ การใหเบี้ยยังชีพ ซ่ึงการบริการชวยเหลือเชนนี้มักไมเปนที่ยอมรับใน
เชิงวิชาการ หรือในระดับสากล เนื่องจากมองวาการชวยเหลือดังกลาวเปนการกดทับ กดขี่ผูพิการ 
ตอกย้ําความไมเทาเทียม และดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเปนมนุษย แตในทางปฏิบัติอาจยังพบเห็นได
โดยทั่วไป เชน การบริจาคเงินแกผูพิการในชุมชน ผูพิการขอทาน การแจกขาวสาร อาหารแหง 
ผาหม ส่ิงของ เปนตน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ในสภาพความเปนจริงผูพิการ สวนใหญมีฐานะยากจน 
มีความพิการรุนแรง ชวยเหลือตัวเองไมได ประกอบกับความเชื่อ คานิยมของสังคม ชนเผาที่มีตอ
ผูพิการทางลบ วามีความแตกตางจากคนปกติทั่วไป กึ่งมนุษย หรือมิใชมนุษย (Delieger,1995; 
Nicolaison, 1995; Asch and Fine 1988 cited in Ingstad and Whyte, 1995; Sentumbwe, 1988; 
Deshen and Deshen , 1989; Cheausuwantavee, 2001) 
 2.1.2 การฟนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation services) : หมายถึง “แบบแผนการบริการ
ผูพิการที่เปนองครวมและบูรณาการทางดานการแพทย กายภาพ จิตสังคม และอาชีพ ที่ชวยให
เสริมพลังอํานาจ แกผูพิการใหเติมเต็มความเปนบุคคล มีคุณคาทางสังคม และสามารถดํารงอยู 
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มีปฏิสัมพันธอยางเต็มศักยภาพในสังคมโลก” (Benja, 1990 cited in Parker and Symanski,1992) 
ซ่ึงการบริการแบบนี้ มีฐานคิด ปรัชญามาจากแบบแผนทางการแพทย (Medical model) กลาวคือ 
สวนใหญเปนการใหบริการโดยผูเชี่ยวชาญหรือนักวิชาชีพ (Professional or specialist) โดยผูพิการ
อยูในฐานะผูรับบริการ หรือคนไข (Client) แมจะมีแนวคิดและยกฐานะผูใหบริการกับผูพิการใหมี
ความเทาเทียมกัน แตก็เปนแนวคิดในกลุมนักทฤษฎีบางกลุมเทานั้น โดยเฉพาะกลุมมนุษยนิยม 
(Humanistic theory) เชน Carl R. Rogers ซ่ึงเปนนักจิตวิทยาการปรึกษาผูเปนเจาของทฤษฎีการใช
บุคคลเปนศูนยกลาง (Person centered therapy) แตนักคิด นักทฤษฎีสวนใหญยังยึดปรัชญาแบบ
แผนทางการแพทยแบบดั้งเดิมและยังใชญาณวิทยา หรือวิธีการแสวงหาความรูความจริงแบบ 
ปฏิฐานนิยม (Positivism) ซ่ึงเนนการวัดและประเมินแบบปรนัย (Objectivism) เนนความเปน
วิทยาศาสตร มีเครื่องมือและวิธีการที่เปนรูปธรรมชัดเจน  
 ตัวอยางรูปแบบการบริการแบบนี้ ไดแก การใหบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยสถาบัน
เปนฐาน (Institution – based rehabilitation: IBR) เชน การใหบริการของโรงพยาบาล โรงเรียน
การศึกษาพิเศษทั่วไป ศูนยฝกอาชีพผูพิการ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) 
รวมถึงการจัดฝกอบรมใหความรูตางๆ แกผูพิการของนักวิชาชีพ นอกจากนี้ยังมีตัวอยางการ
ใหบริการผูพิการอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การใหบริการโดยนักวิชาชีพ นักวิชาการที่ออกไปใหบริการ
ผูพิการที่อยูตามบาน หรือชุมชน กรณีนี้เรียกวา “เอาตริช” (Outreach services ) เชน การออกหนวย
แพทย-พยาบาลเคลื่อนที่ การจัดหนวยทําขาเทียมเคลื่อนที่ การบริการเยี่ยมบานและสอนหนังสือ
ผูพิการตามบานของศูนยการศึกษาพิเศษ เปนตน นอกจากนี้ยังอาจรวมถึง กิจกรรมบางสวนของ
การฟนฟูสมรรถภาพผูพิการโดยชุมชน (Community- based rehabilitation : CBR) ที่เนนกระบวนการ
การมีสวนรวมของคนทุกระดับในชุมชนในการชวยเหลือผูพิการ โดยเฉพาะในระยะเริ่มตนที่ตอง
ใชนักวิชาชีพ นักวิชาการ ในการกระตุน สอนการทํางาน ใหความรูแกผูพิการ และชุมชนในการ
ชวยเหลือ ฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ  
 จะเห็นไดวา แมการบริการแบบการสงเคราะหและการฟนฟูสมรรถภาพ อาจจะแตกตางกัน 
ในดานผูใหบริการชวยเหลือมีฐานะเปนผูใจบุญหรืออาสาสมัคร และนักวิชาชีพ ตามลําดับ 
ตลอดจนความลึกซึ้งของการใหบริการก็ตาม แตทั้งการสงเคราะหและการฟนฟูสมรรถภาพมีส่ิงที่
เหมือนกันคือ สวนใหญฐานะของผูใหบริการจะเหนือกวาผูพิการหรือผูรับบริการ ความสัมพันธ
ของทั้งสองจึงเปนแนวดิ่งมากกวาแนบราบ ไมมีความเทาเทียมกัน  
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 2.1.3 การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) และการมีวิถีชีวิตอิสระของผูพิการ 
(Independent living) : โดยสรุป หมายถึง “การมีสวนรวม การควบคุม การมีอํานาจในการตัดสินใจ 
การกําหนดทางเลือกและทรัพยากรใหแกตนเองของผูพิการ” (Nosek, 1992 ; Gutierrez, Parsons 
and Cox, 1998 ; Korten, 1987 ; Friedman, 1992 cited in Wils,2001) โดยมีเปาหมาย เพื่อการ
จัดสรรอํานาจและการเปลี่ยนความสัมพันธเชิงอํานาจเสียใหม เปนกระบวนการเปลี่ยนผานของ
บุคคลและสังคม การเปลี่ยนแปลงสํานึกสาธารณะและการบรรลุความตองการของมนุษย และการ
นําไปสูการปลดปลอย ปราศจากการกดทับกดขี่ ซ่ึงการบริการแบบนี้มีฐานคิด ปรัชญาเปนแบบแผน
ทางสังคม (Social model) เนนความเทาเทียมในศักดิ์ศรี สิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง  
 ดังนั้น ฐานะและสัมพันธภาพของผูใหบริการ และผูพิการ ในกรณีนี้จึงมีความเทาเทียมกัน 
ผูพิการเปลี่ยนฐานะจากผูรับบริการหรือคนไข (Client/ Counselee) ไปเปนผูใชบริการหรือผูบริโภค 
(Consumer) นักวิชาการ ผูชวยเหลือ อาสาสมัคร เปลี่ยนฐานะจากผูนํา (Leadership) ไปเปนผู
เอื้ออํานวยหรือผูมีสวนรวม/เพื่อนรวมงาน (Partnership) เทานั้น ตัวอยางรูปแบบการบริการนี้ เชน 
การบริการของกลุมชวยเหลือตัวเอง (Self- help organization) การใหการปรึกษาแบบกลุมเพื่อน 
(Peer counseling) กิจกรรมการดําเนินงานของชมรมหรือสมาคมของผูพิการตางๆ อาทิ สมาคมคน
ตาบอดฯ สมาคมคนหูหนวกฯ สมาคมผูปกครองเด็กออทิสติก รวมไปถึงศูนยวิถีชีวิตอิสระของ
ผูพิการ  (Independent living center: IL center) และการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการโดยชุมชน 
(Community- based rehabilitation : CBR) สรุปคือ ผูพิการเปนกลุมหลักในการดําเนินงาน โดยมี
สมาชิกในชุมชน นักวิชาการ เปนเพียงสวนหนึ่งของผูรวมงานเทานั้น 
 การบริการแบบที่ 2 และ 3 คือ การฟนฟูสมรรถภาพ และการเสริมพลังอํานาจแกผูพิการ 
มีความแตกตางจากแบบที่ 1 หรือการสงเคราะห คือ เปนการชวยเหลือ บริการที่มุงการแกไขปญหา
อยางจริงจัง อยางถาวรแกผูพิการและมีเปาหมายสูงสุดอยางเดียวกัน คือการทําใหผูพิการดํารงอยู
ไดดวยตนเองมีอิสรภาพ แมวิธีการและฐานะของผูใหบริการกับผูพิการอาจแตกตางกันก็ตาม การ
บริการแบบที่ 2 การฟนฟูสมรรถภาพ และแบบที่ 3 การเสริมพลังอํานาจ นี้ อาจเรียกรวมวา “การ
บริการเชิงพัฒนา” ซ่ึงไดเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกตางของการบริการผูพิการ 3 
ประเภทดังในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 : เปรียบเทียบการบริการผูพิการแบบการสงเคราะห การฟนฟูสมรรถภาพ และการ
เสริมพลังอํานาจ  

การพัฒนา 
ประเด็น การสงเคราะห 

การฟนฟูสมรรถภาพ การเสริมพลังอาํนาจ 
1. ฐานคิด/ปรัชญา คําสอนศาสนา เทววิทยา

ความเมตตา สงสาร  
ใจบุญ ใจกุศล 

แบบแผนทางการแพทย 
ความชํานาญ  
ความเชี่ยวชาญ  

แบบแผนทางสังคม  
ศักดิ์ศรี สิทธิมนุษยชน 
สิทธิพลเมือง 

2. ญาณวิทยา/ 
วิธีการแสวงหา
ความรูความจรงิ 

คัมภีร คําสอนของศาสนา
และศาสดา คือความรู
สูงสุดไมตองพสิูจน 

ปฏิฐานนิยม และความ
เปนวิทยาศาสตร 
และปรนัย 

มานุษยวิทยา ศาสตรการ
ตีความ อัตนัย 

3. บทบาทผู
ใหบริการ 

ผูใจบุญ ผูท่ีเหนือกวา ผูเช่ียวชาญ ผูรู ผูนํา  
ผูท่ีเหนือกวา  

เพื่อนรวมงานเทาเทียมกัน 

4. บทบาทของ        
ผูพิการ 

ผูรับการสงเคราะห 
ชวยเหลอื ผูท่ีดอยกวา  
มีภาวะพึ่งพิงสงู 

ผูรับบริการ คนไข           
ผูดอยกวา (บางแนวคิด) 
มีภาวะพึ่งพิง 

ผูใชบริการ ผูบริโภค  
ลูกคา ผูมีสวนรวมไดเสีย 
เทาเทียม  

5. ทิศทางความ 
สัมพันธ 

แนวดิ่ง แนวดิ่งและแนวราบ  
สวนมากเปนแนวดิ่ง 

แนวราบ 

6. การแกไขปญหา 
 

รวดเร็ว แกไขปญหา
เฉพาะหนา ระยะสั้น หรือ
ขาดทรัพยากรในการดํารง
ชีพพื้นฐาน ยังไมพรอมจะ
ชวยตนเอง  

เฉพาะราย และท่ี
รุนแรง ซับซอน              
มีความลึกซึ้งในการ
บริการ เปนรูปธรรม 
ชัดเจน และเห็นผลเรว็ 

แกไขปญหาเชิงโครงสราง
อํานาจการถูกกดขี่ของ       
ผูพิการ และการแกไข
ปญหาและการดํารงชีวิต
ระยะยาว 
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การพัฒนา 
ประเด็น การสงเคราะห 

การฟนฟูสมรรถภาพ การเสริมพลังอาํนาจ 
7. การใชทรัพยากร งาย ไมซับซอน  

ไมคํานึงถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากนัก 

มีความซับซอน เนน
การวัดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ตนทุนสูง 

เนนอิสระ คลองตัว  
ไมซับซอน บางครั้งการ
วัดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลลําบาก 
ตนทุนต่ํา 

 
 จะเห็นไดวา การบริการแบบสงเคราะห การฟนฟูสมรรถภาพ และการเสริมพลังอํานาจ 
มีความแตกตางกัน ในขณะเดียวกันก็จะมีขอดี ขอดอยตางกัน ซ่ึงหมายความวา การบริการทั้งสาม
แบบ แทจริงอาจมิไดมีอะไรดีกวาอะไร และยากที่จะตัดสินวา อะไรผิดอะไรถูก แมจะมีกระแส
ตอตานการบริการชวยเหลือแบบสงเคราะหวาเปนสิ่งที่ลาหลัง เปนการลดทอนอํานาจ และกดขี่
ศักดิ์ศรีและความเปนมนุษยของผูพิการ แตอยางไรก็ตามหากพิจารณาแลว ปรากฏการณการ
บริการทั้งสามแบบ ยังดํารงอยูในทุกชนเผา ทุกสังคม ในอดีตการสงเคราะหอาจเหมาะสมและ
ใชไดกับบางบริบท บางสถานการณ โดยเฉพาะกับสภาพที่ผูพิการยังขาดปจจัยในการดํารงชีพ
พื้นฐาน ไมพรอมที่จะลุกขึ้นมาตอสูเพื่อสิทธิของตนเอง ในขณะเดียวกัน ก็ไมมีบริการของรัฐ 
เอกชน หรือ กลุมผูพิการเองเขาถึง และใหบริการได การชวยเหลือของผูใจบุญ ผูมีจิตศรัทธา 
ภายใตความรูสึกเมตตา สงสาร ที่ชวยโอบอุมสังคม ยังเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูพิการเหลานี้ แตไม
อาจปฏิเสธไดวา การเสริมพลังอํานาจ การทําใหผูพิการสามารถดํารงอยูไดดวยตนเอง ตัดสินใจใน
การดําเนินชีวิตของตน ก็เปนสิ่งจําเปนและเปนเปาหมายสูงสุดที่สังคมควรผลักดันใหผูพิการไปถึง
จุดนั้นใหได ส่ิงเหลานี้อาจตองมีการทบทวนกันระหวาง ผูพิการ ครอบครัว ผูนําชุมชน สมาชิกใน
ชุมชน นักวิชาชีพ นักวิชาการ วาควรจะใชการบริการผูพิการทั้งสามแบบใหถูกตอง เหมาะสมกับ
สภาพปญหา ความตองการของผูพิการอยางไร เมื่อใด เขาทํานองการพิจารณาถึงการใชอยางถูก 
“กาละและเทศะ” ของการบริการ ทั้งสามแบบ ภายใตการมีสวนรวมของทุกฝายอยางเทาเทียม 
เอื้ออาทร มีไมตรี และสมานฉันท  
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 กิจกรรมใด การบริการใด หากตองแบงแยกผูพิการ ชุมชน สังคมออกจากกัน มีการตอสู
เบียดขับกันอยางไมรูจบ ยอมไมใชทางออกและการจัดสวัสดิการที่ดี ดังเชนสังคมผูพิการและ
สังคมคนทั่วไปในประเทศตะวันตกหลายประเทศโดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ที่พยายาม
ตอสู แกไขปญหาเหลานี้ดวยการออกกฎหมาย ขจัดการเลือกปฏิบัติ การกีดกันของสังคม แตปญหา
การเลือกปฏิบัติและการกีดกันก็ยังคงมีอยูทั่วไป (ทวี เชื้อสุวรรณทวี 1, 2548)  

2.2   ปจจัยสําคัญตอแนวนโยบายการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการของไทย 
 ดวยกระแสโลกาภิวัฒน และการปกครองแบบประชาธิปไตยทั้งระดับภายในประเทศ 
และระดับสากล ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยในการกําหนด และการใหคุณคา แกนโยบายสวัสดิการสังคม 
และงานดานผูพิการของไทยเปนอยางมาก ซ่ึงปจจัยที่สําคัญมีดังตอไปนี้ 
 2.2.1 การเคล่ือนไหวระดับสากล 
  ดวยการเคลื่อนไหวดานสิทธิมนุษยชน ความเทาเทียม และความมีศักดิ์ศรีของ
มนุษยในระดับสากล ที่มีความเขมขนมากขึ้น นับตั้งแตการมี “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน” 
ขององคการสหประชาชาติ ป ค.ศ.1948 (Universal Declaration of Human Rights) (United Nation, 
1988) หลังจากนั้นประเทศไทยไดรวมลงนามปฏิญญา และอนุสัญญาที่สําคัญ คือปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาโคเปนเฮเกน วาดวยการพัฒนาสังคม ปฏิญญาวาดวยสิทธิผูพิการสากล 
และในป พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) ประเทศไทยไดเปนเจาภาพการจัดงานทศวรรษแหงผูพิการ 2000 
ภายใตการสนับสนุนของคณะกรรมการสังคมและเศรษฐกิจแหงภาคพื้นเอเชียแปซิฟกแหงองคการ
สหประชาชาติ (UNESCAP) ที่องคกรผูพิการทั่วโลกเขารวมงานกวา 5,000 คน ทําใหประเทศไทย 
สังคมไทย ผูพิการไทย มีการตื่นตัวในดานการเสริมพลังอํานาจ และการขจัดอุปสรรคการอยูรวม
ในสังคมมากขึ้น 
 2.2.2 การเคล่ือนไหวระดับประเทศ 
  1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดกําหนดสิทธิ และสิ่งที่
เกี่ยวของกับศักดิ์ศรี ความเทาเทียมของมนุษย ผูพิการ รวมทั้งสิทธิทางการเมืองและการมีสวนรวม
ของประชาชน ดังนี้  
   “มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับ
ความคุมครอง” 
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   “มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอภาคกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน  
   ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
   การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางใน
เร่ืองถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได 
   มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น เพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใช
สิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตาม
วรรคสาม” 
   “มาตรา 55 บุคคลซึ่งพิการ หรือทุพพลภาพ มีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความ
สะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
   “มาตรา 59 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต 
หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน
ในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ” 
   “มาตรา 76 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนใน
การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ” 
   “มาตรา 80 รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาค
ของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว และความเขมแข็งของ
ชุมชน  
   รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพลพลภาพและผูดอยโอกาส
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได” 
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  2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) : ไดให
ความสําคัญกับการพัฒนาแบบองครวม ที่ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ และ
มุงเนนพัฒนาสู “สังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพ” ใน 3 ดาน คือ สังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญา
และการเรียนรู สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน นอกจากนี้ไดเนนใหมีการกําหนดยุทธศาสตร 
พอสรุปไดดังนี้ 

(1) การพัฒนาประชากร กลุมผูดอยโอกาส : พัฒนาศักยภาพของเด็ก สตรี 
ที่ถูกทําราย ทารุณ หญิงบริการทางเพศ ผูพิการและผูสูงอายุ ที่ถูกทอดทิ้ง ละเลย รวมทั้งกลุมคน
ยากจน ผูตองขัง ชนกลุมนอยตางภาษาและวัฒนธรรมใหดํารงชีวิตอยางสมศักดิ์ศรี และมีคุณภาพ
อยางทัดเทียม 

(2) การพัฒนาระบบความมั่นคงทางสังคม : ไดแก สงเสริมและพัฒนาการ
ดําเนินสวัสดิการสังคมอยางครบวงจร มีกฎหมายสวัสดิการสังคมเปนแมบท ปรับปรุงขายการ
ประสานงานระหวางภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ และภาคประชาชนอยางเช่ือมโยงเปนระบบ สนับสนุน
การรวมตัวและสรางเครือขายของประชาชนและสถาบันทางสังคม เชน วัด โรงเรียน โดยรัฐเปน
เพียงผูสนับสนุน มากกวาควบคุม ส่ังการ  

(3) การแกไขปญหาความยากจน : เนนใหประชาชนพึ่งตัวเองมากขึ้น โดย
นําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ใหประชาชนไดรับการศึกษาและบริการทาง
สังคมอยางทั่วถึง เทาเทียม ใหคนจนมีรายไดมากขึ้นโดยการสรางงาน ยกระดับคุณภาพฝมือ
แรงงาน ใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สามารถแขงขันการผลิตและการบริการกับตางประเทศได 

(4) การบริหารจัดการที่ดี ทุกระดับในสังคมไทย : ลดขั้นตอนการทํางาน 
กระจายอํานาจสูชุมชน มีความโปรงใส ใชการจัดการแบบเนนเปาหมาย (Result-based management: 
RBM) การบริการสวัสดิการสังคมแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One stop services) เนนใหประชาชน 
ชวยคิด ชวยทํา และรวมรับผิดชอบ 
  3) พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  
   พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มีผลบังคับใชตั้งแต 
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 ที่มาของการตรากฎหมายฉบับนี้ สวนหนึ่งนาจะมาจากกระแส
การเมือง “ระบอบประชาธิปไตย” และคานิยมสากล ที่ใหความสําคัญกับศักดิ์ศรี ความเทาเทียม 
และหลักมนุษยชน  



มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 

16 บทที่ 2  ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และแนวนโยบายการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 

(รายละเอียดอยูในภาคผนวก ก) 
    พระราชบัญญัติฉบับนี้มีทั้งหมด 20 มาตรา สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ พอสรุปไดดังนี้  
   ความหมายของคนพิการ หมายถึง คนที่มีความผิดปกติ หรือ บกพรองทาง
รางกาย ทางสติปญญา หรือจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง  
   การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ หมายถึง “การเสริมสรางสมรรถภาพ หรือ 
การเสริมสรางความสามารถของคนพิการใหมีสภาพที่ดีขึ้น โดยอาศัยวิธีทางการแพทย ทางการศึกษา 
ทางสังคม และการฝกอาชีพเพื่อใหคนพิการไดมีโอกาสทํางาน หรือดํารงชีวิตในสังคมทัดเทียม
คนปกติ”  
   คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ทําหนาที่ เสนอแนะนโยบาย 
สนับสนุนสงเสริม ใหคําปรึกษาแนะนําแกรัฐมนตรีที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ซ่ึง ไดแก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง จัดทําโครงการ/อนุมัติโครงการที่จะใชเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ วางระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับนโยบายการสงเคราะหและพัฒนาคนพิการ การแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการตางๆ เพื่อทําหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยใหคนพิการที่จดทะเบียน
แลวเปนคณะอนุกรรมการนั้นๆ อยางนอย 1 คน คณะกรรมการฯ มีวาระ 2 ป  
   สํานักงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ทําหนาที่ประสานงานรวบรวมขอมูล 
ดําเนินการจดทะเบียนคนพิการ การเผยแพร ประชาสัมพันธ ดําเนินการงานวิชาการ งานวิจัย และ
งานดานคนพิการ จัดทําแผนงานเสนอตอคณะกรรมการฯ ริเริ่มสงเสริมกิจกรรมของคนพิการ 
จัดอบรมบุคลากร สงเสริมอาชีพและจัดหางานแกคนพิการ  
   สิทธิของคนพิการภายหลังการจดทะเบียนคนพิการ จะไดรับการบริการ รวม 
5 ขอ คือ  
   (1) บริการฟนฟูทางการแพทยที่เกี่ยวของกับความพิการจากสถานพยาบาล
ของรัฐฟรี  
   (2) การเขารับการศึกษาภาคบังคับ โดยใหศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม  
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    (3) ใหคําแนะนํา ปรึกษาการประกอบอาชีพ ฝกอาชีพตามความเหมาะสม
กับความพิการ  
    (4) การยอมรับ มีสวนรวมทางสังคม และสิ่งอํานวยความสะดวกและ
บริการตางๆ ที่จําเปนตอคนพิการ  
   (5) บริการจากรัฐในการเปนคดีความ และการติดตอราชการ 
   “กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ” ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อใชในกิจกรรมการ
สงเคราะหและพัฒนาคนพิการ ดังกลาวขางตน โดยไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริจาค ดอกผล 
การหาประโยชนจากเงินกองทุนรวมทั้งรายได 
 นอกจากนี้ยังมี กฎกระทรวง และระเบียบของหนวยงานตางๆ ที่ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ที่สําคัญมีดังนี้ 

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  
 • กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. 2534 ในมาตรา 17 และมาตรา 20 กลาวถึง 
  การจางงานคนพิการ มีสาระสําคัญคือ สถานประกอบการเอกชน ที่มีลูกจางมากกวา 
200 คนขึ้นไป ตองรับคนพิการเขาทํางาน 1 คน เศษของทุก 200 คน ถาเกิน 100 คน ใหรับคนพิการ
อีก 1 คน หากมีคนพิการสมัครไมครบ ตามที่กําหนดใหแจงกรมประชาสงเคราะห (ปจจุบันเปน
สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ หรือ สทก.) ภายในวันที่ 30 มกราคมของทุกป การประกาศรับ
สมัครตองประกาศไมนอยกวา  30 วัน  นอกจากนี้นายจางโดยความเห็นชอบของกรม
ประชาสงเคราะห จะกําหนดลักษณะความพิการใหเหมาะสมกับงานก็ได นายจางที่ไมประสงค 
หรือไมรับคนพิการเขาทํางานที่กําหนด ใหสงเงินเขากองทุนฟนฟูคนพิการเปนรายป ปละครึ่งหนึ่ง
ของอัตราจางขั้นต่ําที่ใชบังคับในทองที่สถานประกอบการตั้งอยู x 365 วัน x จํานวนคนพิการที่ไม
รับเขาทํางาน  
 •  ระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวย การจดทะเบียนคนพิการ 
พ.ศ. 2537 ออกตามความในมาตรา 6 และ มาตรา 14 มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการจดทะเบียนคน
พิการและสิทธิของผูพิการที่จดทะเบียนจะไดรับ 
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กระทรวงสาธารณสุข  
• กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มาตรา 4 และมาตรา 20 กลาวถึง 
 ประเภทของคนพิการ มีสาระสําคัญคือ ไดจัดคนพิการออกเปน 5 ประเภท คือ คน

พิการทาง 1) การมองเห็น 2) การไดยินหรือส่ือความหมาย 3) ทางกายและการเคลื่อนไหว 4) จิตใจ
และพฤติกรรม 5) สติปญญาและการเรียนรู ทั้งนี้ตองมีการตรวจวินิจฉัยและมีลักษณะตามที่
กฎหมายกําหนดโดยแพทย ในสถานพยาบาลของรัฐ /รัฐวิสาหกิจ 

• กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มาตรา 15 และ มาตรา 20 กลาวถึง 

 การรับบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ มีสาระสําคัญ คือ ใหคนพิการที่จดทะเบียน
แลวไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพอันเนื่องจากความพิการนั้นๆ ฟรี ในสถานพยาบาลของรัฐ เชน 
คาตรวจ คาหอง คาศัลยกรรม คายา กายภาพบําบัด จิตบําบัด สังคมสงเคราะห การแกไขการพูด 
กายอุปกรณ เครื่องชวยความพิการ เปนตน  

กระทรวงมหาดไทย 
• กฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพล

ภาพ และ คนชรา พ.ศ. 2548 ซ่ึงสาระสําคัญโดยสรุปคือ การกําหนดใหอาคารบางประเภท เชน 
โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข อาคารที่ทําการของราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
สถานศึกษา หอสมุด สถานีขนสงมวลชน สนามกีฬา ฯลฯ ตองจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก
สําหรับผูพิการ ซึ่งไดแก ลิฟต ที่จอดรถ หองสวม ฯลฯ เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับ
ส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ ความชวยเหลืออ่ืนๆ และการสงเคราะหจากรัฐ ตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2540 (ดูรายละเอียดภาคผนวก ข)  

• ระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ วาดวยการจัดหาผลประโยชน
และการจายเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2536 ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มาตรา 6 และ 16 มีสาระสําคัญ คือ คณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งจํานวน 24 คน ทําหนาที่ในการกํากับดูแล 
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อนุมัติแผนงานที่เกี่ยวกับการสงเคราะห พัฒนา ชวยเหลือคนพิการ การใชเงินกองทุนฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ รวมทั้งการจัดหาเงินเขากองทุนฯ 
  4) นโยบายรัฐบาล 
   เมื ่อวันที ่ 23 มีนาคม  2548 คณะรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา 
โดยมีสาระสําคัญวาใน 4 ปขางหนา จะเปน 4 ปแหงการเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสูความมั่นคง
ยั่งยืนในทุกทาง รัฐบาลจะสรางโอกาสเพื่ออนาคต วางรากฐานใหมแกประเทศ โดยเนนการคืน
ความเขมแข็งสูทองถ่ิน คืนความสมบูรณของดินและน้ําสูธรรมชาติ และคืนอํานาจในการตัดสิน
ปญหาสูชุมชน โดยใหความสําคัญแกการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมใหสมดุลมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ รัฐบาลจะดําเนินนโยบาย 9 ประการ แมจะมิไดระบุเกี่ยวกับผูพิการโดยตรง แตมีสวนที่
เกี่ยวของกับผูพิการดังนี้ คือ 

(1) นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จะสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิต โดยจะจัดคาราวานเสริมสรางเด็ก เรงรัดการปฏิรูปการศึกษา จะมีนโยบายดานวัฒนธรรม จะ
สรางสุขใหคนกรุงเทพฯ ดวยนโยบาย กรุงเทพฯ แข็งแรงและนาอยู การพัฒนาสุขภาพประชาชน 
ความมั่นคงของชีวิตและสังคม การเตรียมความพรอมใหแกสังคมผูสูงอายุ  

(2) นโยบายสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม จะรับฟง
ความเห็นจากประชาชน  ในรูปแบบที่ เหมาะสมและหลากหลายเกี่ยวกับเรื่องสําคัญตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 59 และรวมกับทุกฝายสงเสริมและยกระดับสิทธิมนุษยชนใหทัดเทียมระดับ
สากล จะสงเสริมสนับสนุนการทํางานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สงเสริมบทบาทของผูนํา
ชุมชนและปราชญทองถ่ิน กระจายอํานาจจากสวนกลางสูสวนทองถ่ิน และสงเสริมองคกรพัฒนา
เอกชน (NGO) ที่สรางสรรค  

(3) นโยบายตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  หรือตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

อนึ่ง กฎหมาย นโยบายที่กลาวมาขางตน เปนเพียงขอมูลบางสวนที่เกี่ยวของกับ
สวัสดิการสังคม ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ ซ่ึงยังมีกฎหมาย นโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นดังกลาวของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรตางๆ ซ่ึงผูเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูพิการควรไดศึกษาเพิ่มเติม เชน แผนพัฒนาสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแหงชาติ 
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 -2549) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ผูพิการแหงชาติ พ.ศ. 2545- 2549 แผนพัฒนาดานสาธารณสุขแหงชาติ ซึ่งจะทําใหเขาใจและ
เสริมการทํางาน โดยเฉพาะจะเปนการทํางานในลักษณะการประสานงานระหวางองคกร 
หนวยงาน ลดการซ้ําซอนและความซับซอน ในการเขาถึงบริการของผูพิการ และใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  เมื่อประมวลปจจัยทางดานกฎหมาย แนวนโยบายของรัฐ สภาพปญญาทางสังคม
ของประเทศ ตลอดจนภารกิจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่กฎหมายกําหนด
ดังกลาว สามารถแสดงความสําคัญและที่มาของมาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามแผนภาพที่ 1  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
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แผนภาพที ่1 : แสดงความสาํคัญและที่มาของมาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห 
ผูพิการสําหรบัองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐธรรมนูญแหง    
ราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 มาตรา 4, 
30, 55, 59, 76 และ 80 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 9 : พัฒนาแบบ
องครวม ยึดคนเปนศูนยกลาง 
การมีสวนรวมของผูพิการ   
ชุมชน และประชาชนทั่วไป 

พระราชบัญญตัิการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
พระราชบัญญตัิกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (10) 17 (27) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) 53 (1) 56 (1)  และ 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา 67 (6)  : บัญญัติให  
อบจ. เทศบาล  และ อบต.  มีหนาท่ีตองทํา 
  “ การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส” 
                 “ สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ” 

การเคลื่อนไหวระดับสากลและการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมของประเทศ :  
- กระแสสิทธิมนุษยชน/คานิยมสากล 
- การเจริญทางเศรษฐกิจทําใหปญหา

สังคมมากขึ้น 
- คนดอยโอกาส ผูพกิาร ถกูละเลย 
- โครงสรางประชากร  เปลี่ยนแปลง           

คนสูงอาย ุพิการเพิม่ขึ้น  ฯลฯ 
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นโยบายรัฐบาล (ทักษิณ 2)  : 
- ขอ 2 การพัฒนาสุขภาพประชาชน  ความมั่นคงของชีวิตและสังคม  

การเตรียมความพรอมใหแกสังคมผูสูงอาย ุ
- ขอ 7  การสงเสริมและยกระดับสิทธิมนุษยชนใหทัดเทียมระดับ

สากล 
- ขอ 9 การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฯ 

คุณภาพชีวิต การเปนอยูท่ีดขีองผูพิการ 
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2.3   การทําความเขาใจกับผูพิการแตละประเภท 
 พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ในมาตรา 4 ไดนิยามหรือให
ความหมายของคนพิการ ดังนี้ 
 “คนพิการ” หมายความวา คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทางสติปญญา 
หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง “ 
 ในเรื่องประเภทคนพิการ ไดมีการออกกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) 
กําหนดไว 5 ประเภท ดังนี้ 
  คนพิการทางการมองเห็น 
  คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย 
  คนพิการทางกาย หรือการเคลื่อนไหว 
  คนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม 
  คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู 
 
  การทําความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติหรือพฤติกรรมโดยทั่วไปของผูพิการแตละประเภท 
จะชวยใหเกิดความเขาใจและมีแนวทางที่จะพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ เพื่อใหผูพิการสามารถ
ชวยเหลือตนเอง ประกอบอาชีพและทํากิจกรรมตางๆ รวมกับผูอ่ืนได สามารถอยูรวมในสังคมโดย
เปนท่ียอมรับและเกิดความภูมิใจในคุณคาของตน และรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคม (ดูรายละเอียด
ในภาคผนวก จ) 
 
 
 
 
 
 
 


