


 

 

  วัตถุประสงค ์
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ   

และผลงานวิจัยด้านคนพิการในสาขาต่างๆ   
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ข่าวสารในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างบุคลากรที่ท างานด้านคนพิการ 
 บทความหรืองานเขียนท่ีปรากฏใน
วารสารน้ีเป็นความคิดอิสระของผู้เขียนเอง 
กองบรรณาธิการไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย
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ความหลากหลายมิติของคนพิการ 

 
คนพิการทุกคนต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติเช่นเดียวกับคนทั่วไป  การได้รับสิทธิและ

โอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนการได้รับบริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดซึ่งรวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการให้สิทธิด้านต่างๆกับคนพิการต้องเป็นไปอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพเพ่ือให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

ปัจจัยความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการจึงอยู่ที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านกายภาพ มิติด้านอาชีพ มิติ
ด้านการศึกษา มิติด้านสังคม มิติด้านการแพทย์ มิติด้านบุคลากร รวมถึงมิติด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย
และด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบ วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการจึงเป็นอีกมิติหนึ่ง
ที่ทําหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลวิจัยและผลงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการ 

ดังนั้นการส่งเสริมกระบวนการทํางานร่วมกัน (Participatory Process) ของผู้มีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรอบด้านและยั่งยืนในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อคนพิการมาก
ที่สุด เพ่ือนําไปปสู่สังคมแห่งความเท่าเทียม 

 
  

                                                            ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ 
บรรณาธิการ 
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Communication and a Construction of Deaf Identity in Thailand: Cinema 

 
ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษา “การสื่อสารกับการสร้างอัตลักษณ์ของคนหูหนวกไทย: ภาพยนตร์” เป็นการศึกษา      
วาทกรรมการสร้างภาพของคนหูหนวกผ่านภาพยนตร์โดยการเล่าเรื่องผ่านตัวละครหูหนวกใน       
ภาพยนตร์ไทย แม้จะมีไม่มากแต่สามารถวิเคราะห์จากตัวบทเป็นภาพตัวแทนของคนหูหนวกไทยได้ ผู้วิจัย
ดําเนินการวิเคราะห์ภาพยนตร์ 3 เรื่อง คือ ภาพยนตร์เรื่องผู้ชายชื่อต้นผู้หญิงชื่อนุช, ภาพยนตร์เรื่อง
บางกอกแดนเจอรัส เพชฌฆาตเงียบอันตราย และภาพยนตร์เรื่องเราสองสามคน 

ผลการวิจัยพบว่า ภาพตัวแทนของคนหูหนวกที่ถูกสร้างจากภาพยนตร์มีทั้งด้านบวกและด้านลบ 
ทั้งนี้ เกิดจากชุดความคิดหรือความรู้ที่เป็นวาทกรรมกํากับอยู่เบื้องหลัง ประกอบไปด้วย ชุดความคิด    
เรื่องกรรม ชุดความคิดเวทนานิยม ชุดความคิดการบําบัดรักษา ชุดความคิดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ            
ชุดความคิดสังคมสงเคราะห์ และชุดความคิดการยอมรับความแตกต่าง โดยการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของ            
คนหูหนวกไทยจากผู้ชมภาพยนตร์ที่เป็นคนที่มีการได้ยินและคนหูหนวกขึ้นอยู่กับ “จิตสํานึกความเป็น     
คนหูหนวก” ซึ่งสามารถแตกต่างกันได้ในฐานะของผู้สร้างความหมาย 

 
ค าส าคัญ: หูหนวก, อัตลักษณ์, ภาพยนตร์ 
 
 
 
 
 
 
 * บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การสื่อสารกับการสร้างอัตลักษณ์ของคนหูหนวกไทย ในหลักสูตร 
   ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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Abstract 

 “Communication and Construction of Deaf Identity in Thailand: Cinema” is a study 
of poetry from cinemas that made the representation of Deaf Identity as a discourse. This 
article analyses a portrayal of the Deaf Identity in Thai films: Your Eyes and My Eras, 
Bangkok Dangerous, and That Sounds Good by textual analysis method.  
            From the research that the representation of Deaf Identity is constructed from 
the power of knowledge; Karma, Pity, Cure, Rehabilitation, Social Welfare and Diffable 
(differently-abled people). Deaf people and Hearing people can construct the differences 
of Deaf Identities by “The Deaf consciousness” as a reader. 

 
Keywords: Deaf, Identity, Cinema 
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บทน า 
อัตลักษณ์เป็นหัวข้อหนึ่งที่ได้รับความสนใจ

ศึกษาในแวดวงวิ ชาการปัจจุ บัน  โดย เฉพาะ
นักวิชาการ     ยุคหลังสมัยใหม่ อัตลักษณ์เป็นการ
อธิบายถึง “กระบวนการกลายเป็นตัวตน” ของ
บุคคลที่ ถูกประกอบสร้ างจากสั งคมภายหลั ง        
อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งตายตัวหรือเกิดขึ้นพร้อมกับคนคน
นั้น แต่ เป็นการให้ความหมายจากการเข้าไปมี
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ห รื อ สื่ อ ส า ร กั บ ค น อ่ื น ๆ  ดั ง นั้ น
การศึกษาอัตลักษณ์จึงมุ่งตอบคําถามว่า “เราคือใคร
และเราต่างจากคนอ่ืนอย่างไร” ด้วยเหตุนี้อัตลักษณ์
จึงเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่า เป็นพวกเดียวกันและ
คนอ่ืนก็ต้องรู้สึกเช่นเดียวกับเราด้วย (กาญจนา แก้ว
เทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551, หน้า 688) 
 อัตลักษณ์เป็นผลจากการใช้ “อํานาจ” ที่
แฝ งมากับการสื่ อสาร  มิ เ ชล  ฟู โกต์  ( Michel 
Foucault) ได้ เสนอแนวคิด เกี่ยวกับ เรื่องนี้ ว่ ามี
ความสัมพันธ์ระหว่าง “อํานาจ” และ “ความรู้” ที่
ดําเนินการอย่างแนบเนียนในแต่ละช่วงยุคสมัยที่
เรียกว่า “วาทกรรรม” (ทองกร โภคธรรม (แปล),
2547, หน้า 4) ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า“อัตลักษณ์” 
เป็นผลลัพธ์จาก “วาทกรรม” ซึ่งไม่ว่าใครก็ตาม ต่าง
ตกอยู่ภายใต้วาทกรรมที่ประกอบสร้างอัตลักษณ์
ขึ้นมาท้ังสิ้น รวมถึงคนหูหนวกด้วย 
 ในประเทศไทยมีผู้พิการทางการได้ยินหรือ
คนหูหนวกมากเป็นอันดับ 2 จากจํานวนคนพิการ
ที่มาจดทะเบียนทั้งสิ้น 855,973 คน (กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2552) จาก
การศึกษาเรื่องอัตลักษณ์ของคนหูหนวกไทยโดย
นักวิชาการต่างชาติพบว่า คนหูหนวกไทยได้ถูก 

 
ครอบงําจากวาทกรรมของคนที่มีการได้ยินมา     
อย่างต่อเนื่องและยาวนาน ในลักษณะของการเมือง
ทางวัฒนธรรม (cultural politics) ให้มีความหมาย
ในด้านลบ (Wrigley, 1996) วาทกรรมดังกล่าวได้
ปฏิบัติการ (practice)  ผ่ านสถาบันต่ างๆ เช่น 
สถาบันสื่อสารมวลชนอย่างเช่นภาพยนตร์ (Turner, 
2006) 

ความเป็นคนหูหนวกได้ถูกภาพยนตร์สร้าง
ภาพ (image) ออกมาในด้านลบ ดังเช่นที่ Wolfson 
and Norden (2000) ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการ
สร้างภาพคนพิการจากภาพยนตร์ใน Handbook of 
Communication and People with Disabilities 
ว่าในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮอลลีวูดได้สร้างภาพ
เรื่องเชื้อชาติ ชนเผ่า และผู้หญิง ไม่เว้นแม้แต่คน
พิการมาอย่างเนิ่นนาน ซึ่งถูกสร้างจากความเหมือน
จริงของภาพยนตร์ ภาพของคนพิการได้ถูกทําให้
กลายเป็นผู้ที่ถูกกีดกันออกไปจากสังคม ( isolation) 
ผู้สร้างภาพยนตร์ได้แยกคนพิการออกจากคนที่มี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยการทําให้กลายเป็นอ่ืน 
(otherization) (Wolfson and Norden cited 
in Braithwaite and Thompson, 2000) จาก
ข้อมูลดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยตั้งคําถามว่า “ภาพยนตร์
ไทยได้สร้างภาพของคนหูหนวกไทยอย่างไรและ
อะไรทําให้ภาพของคนหูหนวกถูกสร้างขึ้นมา
เช่นนั้น” 

กําจร หลุยยะพงศ์ และสมสุข หินวิมาน 
(2552)  ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ก า รศึ กษ า ภ าพย นตร์ ว่ า            
มีการศึกษาอยู่  3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1) บทบาทหน้าที่
และอิทธิพลของภาพยนตร์ ตามสํานักคิดโครงสร้าง 
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หน้าที่นิยม (structural – functional theory)   
2) ประวัติศาสตร์และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตาม
สํานักของมาร์กซิสต์ (Marxism) ซึ่งเป็นแนวทาง
ห นึ่ ง ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ภ า พย น ต ร์ ที่ แ ส ด ง ถึ ง มิ ติ
ความสัมพันธ์เชิงสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสํานักมาร์ก
ซิสต์เชื่อว่าเป็นที่ซุกซ่อนโลกทัศน์หรืออุดมการณ์
บางอย่าง (กําจร หลุยยะพงศ์ และสมสุข หินวิมาน, 
2552, หน้า 5)  และ  3) ภาษาและความหมายของ
ภาพยนตร์ตามสํานักคิดวัฒนธรรมศึกษา (cultural 
studies) (กําจร หลุยยะพงศ์ และสมสุข หินวิมาน, 
อ้างแล้ว, หน้า 7) ในการศึกษาครั้งนี้อาจเรียกว่าเป็น
การวิพากษ์ภาพยนตร์ในแนวทางสํานักวัฒนธรรม
ศึกษา ซึ่งการพิจารณาภาพยนตร์ที่ได้รับอิทธิพลจาก
นักภาษาศาสตร์ชื่อ เฟอร์ดินานด์ เดอ โซซูร์ (1857 
–1913) และนักจิตวิทยาโครงสร้าง ชื่อ ชาค ลากอง 
(1901 - 1981) ซึ่งต่อมามีนักวิชาการภาพยนตร์ได้
ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์อุดมการณ์ที่ถู ก
ประกอบสร้างจากสื่อภาพยนตร์  (Konigsberg, 
1997, pp.142-145) การศึกษานี้ใช้แนวทางในการ
วิเคราะห์อัตลักษณ์ของคนหูหนวกไทยที่ถูกประกอบ
สร้างจากภาพยนตร์ โดยมีชุดความคิดหรือวาทกรรม
ที่กํากับอยู่เบื้องหลัง 6 ชุดดังนี้ 

1. ชุดความคิดเรื่องกรรม ศาสนาพุทธมี
อิทธิพลต่อการกําหนดความหมายของคนหูหนวก
โดยเฉพาะการบันทึกในพระสุตตันตะปิฎก พระ     
เตมีย์ที่แกล้งเป็นคนพิการหูหนวก เป็นง่อย จนไม่
สามารถขึ้นครองราชย์ต่อจากบิดาได้  (Sri-on, 
2001, p.22) ในพระวินัยปิฎกได้มีการกําหนด  
“คนพิการ” ให้มีลักษณะเป็นอุปสรรคต่อการ
บรรพชาอุปสมบท ดังนั้นคนหูหนวก เป็นใบ้ จึงไม่

สามารถบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ได้ เนื่องจาก
ไม่สามารถกล่าวคําขอบวชได้ (เจนจิรา เทศทิม, 
2549) การให้ความหมายนี้ทําให้ความพิการเป็น
ความบกพร่อง ความผิดปกติ กลายเป็นภาระ
กลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม  

2. ชุดความคิดเวทนานิยม เนื่องจากการใช้
กรรมเป็นสิ่งอธิบายที่มาของการเกิด ดังนั้นเพ่ือให้
พ้นจากการเกิด จึงจําเป็นต้องสร้างกุศลกรรม 
เพ่ือให้กลายเป็น “บุญ” หรือกรรมดี (ถนอมนวล 
หิรัญเทพ, 2551, หน้า 54) ในวชิรญาณวิเศษซึ่งมี
ข้อความพระราชโองการของพระบาทสมเด็จ      
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้มีการ
ให้ทานแก่คนพิการ (วชิรญาณวิเศษ,  [online]) 
ความคิดแบบเวทนานิยม มีการอ้างอิงชุดความคิดที่
เกี่ยวกับเรื่องของกรรมมาเป็นสิ่งกําหนด ซึ่งได้
ส่งผ่านมาจากความรู้หรือความจริงที่กําหนดจาก
ศาสนาอีกทอดหนึ่ง (จิตติมา เจือไทย, 2551)                      

3. ชุดความคิดการบําบัดรักษา ใช้ตัวแบบ
ทางการแพทย์ (medical model) ระบุถึงความ
ผิดปกติของร่างกายรวมทั้งจิตใจให้กลายเป็นความ
เจ็บปุวย การรักษาปูองกันจนถึงการเยียวยา เป็น
การวัด “ความผิดปกติ” ให้ปรากฏชัดเป็นที่
ประจักษ์รวมถึงกําหนดระดับของความด้อยของ
สภาวะความเจ็บปุวยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้าง
มาตรฐานของร่างกายและจิตใจด้วยการแพทย์
สมัยใหม่ที่อยู่เบื้องหลัง (Good, 1994)                   

4 .  ชุ ดความคิ ดการ ฟ้ืน ฟูสมรรถภาพ 
ปรากฏในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง และการจัด
การศึกษาตั้งแต่หลัง พ.ศ. 2475 ที่พบว่าการศึกษา
คนพิการระยะแรกๆ ผู้ที่ทําการวิจัยส่วนมากเป็นครู 
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อาจารย์  แพทย์ เฉพาะทาง นักจิตวิทยา และ
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับคนพิการประเภท
ต่างๆ ต่อมาพบว่าผู้ที่ทําการวิจัยส่วนมากเป็นนิสิต 
นักศึกษาที่ศึกษาด้านการศึกษา จิตวิทยาของคน
พิการในมหาวิทยาลัยต่างๆ (มลิวัลย์ ธรรมแสง , 
2531 , หน้า  876 - 877)  ได้ปรากฏผ่ านทาง
กฎหมาย คือ พ.ร.บ.การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2534  ใน พ.ร.บ.การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการ พ.ศ. 2534 ได้นิยามคนพิการว่า “คนพิการ” 
หมายถึง “คนที่มีความผิดปกติ หรือ บกพร่องทาง
ร่างกาย สติปัญญา หรือจิตใจ...” ซึ่งเป็นการมอง
ปัญหาของคนพิการเกิดจากความบกพร่องเป็น
พ้ืนฐาน (ทวี เชื้อสุวรรณทวี, 2551, หน้า 75)  

5. ชุดความคิดสังคมสงเคราะห์ ใช้ความ  
เท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์มาเป็นปรัชญา
พ้ืนฐานซึ่งเป็นแนวคิดในการมองธรรมชาติของ
มนุษย์ในด้านดี และเน้นการให้ความสําคัญกับ
ศักยภาพ สิทธิ และศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน 
(วันทนีย์ วาสิกะสินและคณะ, 2538, หน้า 29) การ
ต้ังคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ขึ้นที่มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ใน พ.ศ. 2497 วิธีการคิดหรือชุด
ความคิดแบบนี้ยังได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ 
นับตั้ งแต่องค์การสหประชาชาติประกาศให้ปี
พุทธศักราช 2526–2535 เป็นทศวรรษคนพิการแห่ง
สหประชาชาติ หรือ UNITED  NATION DECADE 
OF DISABLED PERSONS, 1983-1992 (สภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , 
2540)  

6. ชุดความคิดการยอมรับความแตกต่าง 
เป็ น วิ ธี ก า ร อธิ บ ายคว าม พิการ โ ดย ใช้ ค ว าม

หลากหลายของมนุษย์มากําหนด แนวคิดนี้ได้ใช้กับ
คนพิการในกลุ่มหูหนวกอย่างสอดคล้อง เนื่องจากได้
ปฏิเสธความพิการ (Disability) ด้วยการใช้คําเรียก
ใหม่ว่า diffable (differently-abled people) 
Lina Kashyap ประธานของสถาบันสังคมศาสตร์ 
(Institute of Social Science) ที่เมืองมุมไบ 
ประเทศอินเดีย ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการศึกษา
คนพิการในปัจจุบัน จึงหันมาให้ความสําคัญในด้าน
วัฒนธรรม (cultural) โดยเฉพาะเรื่องอํานาจ 
ความหมาย และการสร้างตัวตนมากขึ้น (Kashyap, 
บรรยาย, 2553) 

 
วิธีด าเนินการ 

การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารกับการสร้าง  
อัตลักษณ์ของคนหูหนวกไทย: ภาพยนตร์” เป็นการ
วิจัยเชิ งคุณภาพ (qualitative research) 
ประกอบด้วย 

1. การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) 
วิเคราะห์จาก โครงเรื่อง แก่นของเรื่อง ตัวละคร บท
สนทนา ฉาก และ มุมมองจากผู้สร้างภาพยนตร์ 
ผู้วิจัยใช้ภาพยนตร์ในการวิจัยครั้งนี้ 3 เรื่อง คือ  
1) ภาพยนตร์เรื่อง “ผู้ชายชื่อต้นผู้หญิงชื่อนุช”(Your 
Eyes and My Eras) กํากับโดย ชูชาติ โตประทีป 
พ.ศ. 2535  2) ภาพยนตร์เรื่อง “บางกอก แดน
เจอรัส เพชฌฆาตเงียบ อันตราย” (Bangkok 
Dangerous) กํากับโดย  อ็อกไซด์ และแดนนี แปง  
พ.ศ. 2543  3) ภาพยนตร์เรื่อง “เราสองสามคน”
(That Sounds Good) กํากับโดย กิตติกร เลียวศิริกุล 
พ.ศ. 2553  
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2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth 
Interview) คนหูหนวกและคนที่มีการได้ยินเพ่ือเป็น
การทวนสอบแบบ 3 เส้า (Triangulation 
Technique) โดยคนหูหนวกประกอบด้วย  

2.1. กลุ่มครูจากโรงเรียนเศรษฐเสถียรใน   
พระราชูปถัมภ์ จํานวน 6 คน ประกอบด้วยครูหู
หนวกชาย 1 คน ครูหูตึงชาย 1 คน และครูหูหนวก
หญิง 4 คน  

2.2.  กลุ่มคนหูหนวกจากผู้ที่ติดต่อใน
สังคมออนไลน์ Facebook จํานวน 2 คนเป็นชายทั้ง
คู่ ส่วนคนที่มีการได้ยิน ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์จาก
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์
และสื่อสารมวลชน จาก 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จํานวน 4 คน เป็น
นักศึกษาชาย 1 คน และเป็นนักศึกษาหญิง 3 คน 
และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จํานวน 9 คน เป็น
นักศึกษาชาย 2 คน และเป็นนักศึกษาหญิง 7 คน  

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาภาพยนตร์ไทยที่มีตัวเอกเป็น
คนหูหนวก พบว่าภาพยนตร์ไทยมีอํานาจในการ
ประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนหูหนวกไทยใน
ลักษณะที่หลากหลาย เช่น เป็นคนอันตราย เป็นคน
น่าค้นหาน่าหลงใหล และเป็นคนที่จิตใจงาม เป็นต้น 
เมื่อพิจารณาการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของ      
คนหูหนวกไทยจากตัวบท (Textual) พบว่า 
ภาพยนตร์ไทยได้ใช้กลยุทธ์การสร้างอัตลักษณ์ของ             
คนหูหนวกไทย ดังนี้ 

1. โครงเรื่อง  เป็นการลํ าดับเหตุการณ์
สัมพันธ์ไปกับการดําเนินชีวิตของตัวละครหูหนวก

แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ภ า พ ย น ต ร์ เ รื่ อ ง  Bangkok 
Dangerous ได้วางโครงเรื่องให้ตัวละครถูกกําจัด
ออกไปในตอนสุดท้ าย  ซึ่ ง เป็นวิ ธีการที่ ใช้กับ
ภาพยนตร์แนวโศกนาฏกรรม (tragedy) ซึ่งอาจ
หมายถึงความเท่าเทียมกันในรูปแบบหนึ่ ง  ซึ่ ง
หมายความถึง “ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีการได้ยินหรือ  
คนหูหนวกก็ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม” ส่วน
ภาพยนตร์เรื่องเราสองสามคน เป็นการดําเนิน
เรื่องราวที่นําเสนอผ่านการเดินทางของตัวละครซึ่ง
อาจหมายถึง “ไม่ว่าจะเป็นคนหูตึงหรือคนที่มีการได้
ยินหากเปิดใจซึ่ งกันและกันก็ย่อมที่จะเดินทาง
ร่วมกันต่อไปได้” ส่วนภาพยนตร์เรื่องผู้ชายชื่อต้น
ผู้ หญิ งชื่ อนุ ช เป็ นภาพยนตร์ที่ ดํ า เนิ น ไปตาม
พัฒนาการของคว ามรั ก ของตั ว ละครที่ เ ป็ น          
คนหูหนวกและเป็นคนตาบอด อาจหมายถึง “ไม่ว่า
คนทั่วไปหรือคนพิการก็สามารถมีความสมหวังใน
ความรักได้เหมือนๆ กัน”  

2. แก่นของเรื่อง ภาพยนตร์เรื่อง Bangkok 
Dangerous เป็นภาพยนตร์ที่มีแก่นของเรื่อง
เกี่ยวกับชีวิตของก้องชายหูหนวกที่กลายมาเป็น
มือปืน เพราะการถูกกีดกันออกจากสังคม จึงทําให้
เขาพบกับโศกนาฏกรรมตอนท้ายเรื่อง แสดงให้เห็น
ถึงการกีดกันคนหูหนวกออกจากสังคมของคนปกติ 
(normal) ตัวละครคนหูหนวกกลายเป็นคนผิดปกติ 
(abnormal) จึงกลายเป็นอ่ืน (otherness) ใน
สายตาของคนทั่วไป แต่ในสายตาของฝนคนรักของ
เขา ไม่ได้มองที่ความเป็นคนพิการหรือคนหูหนวก 
ฝนมองเขาด้วยสายตาของมนุษย์ที่มองก้องเป็นคนๆ 
หนึ่งในฐานะของมนุษย์ด้วยกัน การใช้ความเท่า
เทียมกันในเรื่องของ “ความเป็นมนุษย์” มา
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พิจารณาจึงเป็นแก่นของภาพยนตร์เรื่องนี้ เพียงแต่ 
ผู้กํากับใช้ด้านตรงกันข้าม (binary opposition) มา
นําเสนอ ดังนั้นผู้ วิจั ยจึ งวิ เคราะห์ว่ าแก่นของ
ภาพยนตร์เรื่องนี้คือ “การปฏิเสธการให้การยอมรับ
คนพิการอาจน าไปสู่โศกนาฏกรรมของตัวละคร” 
ซึ่งภาพยนตร์ได้เสนอภาพของคนหูหนวกท่ีกลายเป็น
มือปืนเพราะถูกกีดกันจากสังคมคนปกติ ส่วน
ภาพยนตร์เรื่อง เราสองสามคน เป็นภาพยนตร์ที่ได้
ขยับมุมมองให้เข้ามาใกล้ความเป็นคนหูหนวก (The 
Deaf) โดยมีการพิจารณาคนหูตึงในฐานะของเพ่ือน
ร่วมเดินทาง ทํา ให้ลักษณะของความเป็น อ่ืน 
(otherness) หรือความผิดปกติ (abnormal) ของ
ตัวละครเจือจางลง มีความคล้ายคลึงกับคนทั่วไป 
(hearing) มากขึ้น สามารถสื่อสารกับคนอ่ืนได้ ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลกแยกออกจากคนอ่ืนใน
กลุ่ม ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าแก่นของภาพยนตร์เรื่องนี้ 
“ถึงจะแตกต่างกันแต่ก็ยังรักกันได้” และภาพยนตร์
เรื่อง ผู้ชายชื่อต้นผู้หญิงชื่อนุช เป็นภาพยนตร์ที่มี
ตําแหน่งของจุดยืนค่อนข้างไปทางฝั่งของคนหูหนวก
ที่สุด เพราะนอกจากจะใช้คนหูหนวกจริงเป็นผู้แสดง
แล้ว ยังสร้างภาพ ( image) ของคนหูหนวกให้มี
ความปกติ (ในความเป็นคนหูหนวก) ซึ่งแตกต่างจาก
ภาพยนตร์เรื่อง Bangkok Dangerous ที่สร้างภาพ
คนหูหนวกให้มีความปกติท้ังทางร่างกายและจิตใจ 
 
 
 
 
 
 

 ภาพยนตร์เรื่องนี้มีตัวละครที่พิการทางการมองเห็น
เป็นตัวละครหลักคู่กับตัวละครที่มีความพิการ
ทางการได้ยิน โดยเสนอแนวคิดในด้านการทดแทน
กันในส่วนที่แต่ละฝุายขาดไป คือ นุช ตัวละคร      
หูหนวกที่กลายเป็นสิ่งที่ทดแทนการมองเห็นของต้น 
ตัวละครตาบอดที่กลายเป็นสิ่งที่ทดแทนการได้ยิน
ของนุชเช่นกัน ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าแก่นของภาพยนตร์
เรื่องนี้คือ “ความพิการที่แตกต่างกันสามารถ
ทดแทนกันได้ถ้ามีใจรักกัน” 

3. ตัวละคร เนื่องจากการวิเคราะห์ตัวละคร
สามารถพิจารณาได้ 2 ส่วน คือด้านความเป็นปัจเจก
กับด้านความเป็นสังคมวัฒนธรรม โดยถูกสร้าง
ความหมายจาก 2 ด้าน คือ ความหมายที่สร้างจาก
ตนเอง และ ความหมายที่สร้างจากผู้อ่ืน ซึ่งต่างมีชุด
ความคิด/ความรู้ที่เป็นอํานาจของวาทกรรมกํากับอยู่
ดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 1 ภาพยนตร์เรื่อง 
Bangkok Dangerous ตัวละครมีลักษณะภายนอก
เหมือนคนทั่วไปแต่ไม่สื่อสารกับคนปกติ มีนิสัยเก็บ
กดโหดร้าย มีฐานะยากจน คบกับคนปกติจํานวน
น้อยและไม่พบปะกับคนพิการประเภทอ่ืน ใช้การ
สื่อสารด้วยการเขียนโดยที่ ไม่ ใช้ภาษามื อส่วน
ภาพยนตร์เรื่อง เราสองสามคน   ตัวละครลักษณะ
ภายนอกเหมือนคนทั่วไปแต่ไม่สื่อสารกับคนปกติ  
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1 การวิเคราะห์ตัวละคร 

 

ปัจเจก 
- ลักษณะทางกายภาพ 
- อุปนิสัย บุคลิก 
 

 

สังคมวัฒนธรรม 
- มิติด้านเศรษฐกิจ 
- มิติด้านสังคม 
- มิติด้านการเมือง 
- มิติด้านวัฒนธรรม 

ชุดความคิด ชุดความคิด 
ตนเอง 

 
ผู้อื่น 

 



 

 
วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 11   หน้า 11 

มีนิสัยเก็บกดโหดร้าย มีฐานะยากจน คบกับคนปกติ
จํานวนน้อยและไม่พบปะกับคนพิการประเภทอ่ืน ใช้
การสื่อสารด้วยการเขียนโดยที่ไม่ใช้ภาษามือ ส่วน
ภาพยนตร์เรื่อง เราสองสามคน   ตัวละครลักษณะ
ภายนอกเหมือนคนทั่วไป เธอใช้ เครื่องช่วยฟัง 
(hearing aids) มีนิสัยเหมือนคนทั่วไป เป็นคนมี
ฐานะ คบคนปกติและคนบกพร่องทางการมองเห็น 
(สายตาเลือนราง) ใช้การพูดมากกว่าใช้ภาษามือ 
ส่วนภาพยนตร์เรื่อง ผู้ชายชื่อต้นผู้หญิงชื่อนุช ตัว
ละครลักษณะภายนอกเหมือนคนทั่วไปและมีนิสัย
เหมือนกับคนทั่วไป เป็นคนมีฐานะ คบคนปกติและ
คนพิการทางการมองเห็น (ตาบอด) ใช้ภาษามือเป็น
หลัก 

4. บทสนทนา มีโครงสร้างในฐานะวาทกรรม 
ซึ่งแสดงได้จากการโต้ตอบกัน (interactive) ดังนั้น
ในวิธีการพูด (speech) ที่โต้ตอบกันระหว่างการ
สนทนา ( interaction) เป็นการเปลี่ยนสถานะ 
(exchange) ของผู้ร่วมสนทนา เพราะเมื่อเรา     
แยกส่วนของคําว่า Dialogue ออกเป็น “dia” และ 
“logos” ที่มาจากคําว่า “dialegomai” ที่มี
คว ามหมายว่ าส วนทาง / โต้ ตอบ  ( converse) 
(Gadamer, 1986 cited in Herman, 1995, p.1)  
การโต้ตอบของบทสนทนา “I” กับ “you” ในการ
สนทนาจึงเป็นการเสนอตัวตน (itself) ในละคร
เพราะเป็นการสะท้อนความเป็นตัวบุคคล (person) 
ผ่านภาษา (language) (Buhler, 1934 and 
Lyons, 1977 cited in Herman, อ้างแล้ว) 
ภาพยนตร์เรื่อง Bangkok Dangerous มีลักษณะ
เป็นผู้ชดใช้กรรม ผู้ด้อยความสามารถ ผู้แปลกแยก 
ผู้อาฆาต ผู้น่าสงสาร ผู้ตอบแทน ผู้อ่อนโยน และ    

ผู้มากความสามารถ ส่วนภาพยนตร์เรื่อง เราสอง
สามคน มีลักษณะเป็นผู้แปลกแยก ผู้คับแคบ ผู้วิตก 
ผู้พ่ึงพิง ผู้หลงใหล ผู้ผิดหวัง ผู้ช่วยเหลือ ผู้เปิดกว้าง 
ผู้สมหวัง และผู้น่าหลงใหล ส่วนภาพยนตร์เรื่อง 
ผู้ชายชื่อต้นผู้หญิงชื่อนุช มีลักษณะเป็นผู้ พ่ึงพิง      
ผู้บกพร่อง ผู้น่าสงสาร ผู้ไม่แตกต่าง ผู้เข้าใจ         
ผู้ทดแทน และผู้ช่วยเหลือ 

5. ฉาก การนําเสนอพ้ืนที่ผ่านการเล่าเรื่อง
เพ่ือสร้างจุดยืนของภาพยนตร์ สามารถแสดงให้เห็น
ในตารางเปรียบเทียบกิจกรรมและการดําเนินชีวิต
ของตัวละคร เมื่อพิจารณาด้วยการมองผ่านชนชั้น
ของตัวละคร ผู้วิจัยเห็นว่าภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง
เสนอตัวละครที่ปรากฏในพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน อาจ
ตีความหมายได้ว่า การเล่าเรื่องโดยใช้พ้ืนที่ต่างๆ 
สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงที่แตกต่างกันที่
อาจจะสัมพันธ์กับชนชั้นด้วย เช่น ภาพยนตร์เรื่อง 
Bangkok Dangerous คนหูหนวกที่เป็นชนชั้นล่าง 
ถูกอนุญาตให้อยู่ในพื้นที่ท่ีไม่เป็นที่ต้องการของสังคม 
เช่นห้องน้ําสาธารณะ หรือแหล่งมั่วสุมทางอบายมุข 
ในขณะที่คนหูหนวก/หูตึงที่ เป็นชนชั้นกลางใน
ภาพยนตร์เรื่องผู้ชายชื่อต้นผู้หญิงชื่อนุช และเราสอง
สามคน ตัวละครสามารถออกเดินทางเ พ่ือไป
แสวงหาความสุข จากการหลุดพ้นออกจากพ้ืนที่ที่
จําเจในชีวิตประจําวันได้ ดังตารางที่ 1 

6. มุมมองจากผู้สร้ างภาพยนตร์  โดย
ภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่องถูกเล่าผ่านมุมมองหรือชุด
ความคิดที่มีอํานาจเหนือ (Overrule) ชุดความคิด
อ่ืน จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์ในฐานะของตัวบท 
(textual) โดยการพิจารณาการสร้างความหมาย
ผ่านตัวละครและการเล่าเรื่องอันประกอบด้วย   
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบชนชั้นและการปรากฏตัวละครจากพ้ืนที่/สถานที่ในภาพยนตร์ 
ชนชั้นของ        
ตัวละคร 

Bangkok Dangerous:     
ชนชั้นล่าง 

เราสองสามคน:         
ชนชั้นกลาง 

ผู้ชายชื่อต้นผู้หญิงชื่อ
นุช: ชนชั้นกลาง 

การปรากฏจากพ้ืนที่ใน
ภาพยนตร์ 

สถานที่อโคจร 
 

สถานที่ห่างไกลจาก
ชีวิตประจําวัน 

สถานที่มีอยู่จริงใน
ชีวิตประจําวัน 

 
แนวคิดของเรื่อง โครงเรื่อง ฉาก บทสนทนา และ
จุดยืนของผู้ เล่าเรื่องหรือ มุมมองของภาพยนตร์
นั่นเอง ซึ่งในการนําเสนอนั้นมีชุดความคิดมากกว่า
หนึ่งชุด อันประกอบไปด้วย ชุดความคิดเรื่องกรรม 
ชุดความคิดเวทนานิยม ชุดความคิดการบําบัดรักษา 
ชุดความคิดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ชุดความคิดสังคม
สงเคราะห์  และชุดความคิดการยอมรับความ
แตกต่าง 

การที่ภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องเสนอชุด
ความคิดที่มีมากกว่าหนึ่งชุดนี้ แสดงให้เห็นว่า ใน
โลกแห่งความเป็นจริงชุดความคิดต่างๆเหล่านี้ได้ถูก
ผลิตซ้ําอยู่เช่นกัน แต่ในภาพยนตร์ได้แสดงให้ผู้ชม
ได้รับรู้ถึงชุดความคิดบางชุดที่แสดงตัว “โดดเด่น” 
กว่าชุดความคิด อ่ืนๆ วิธีการดังกล่าวเรียกว่ า 
“ปฏิบัติการทางวาทกรรม (discursive practice)” 
โดยที่ภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่องได้แสดงวิธีการต่อแข่งขัน 
กันระหว่างชุดความคิด มีการนําเสนอชุดความคิด
บางชุดให้มี “อํานาจเหนือ (hegemonies)” ชุด
ความคิดอ่ืน ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 

1. การสร้างความหมายใหม่ (redefine) เป็น
วิธีการสร้างความหมายใหม่ให้กับคนหูหนวกให้ 
กลายเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษ (advantage 
body) ได้แก่การทําให้คนหูหนวกอย่าง “ก้อง” 

 
พระเอกในภาพยนตร์เรื่อง Bangkok Dangerous  
กลายเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษ คือเป็นคนที่มี
สมาธิในการยิงปืน ไม่ตกใจเมื่อเขาเหนี่ยวไกปืน หรือ 
“นุช” ในภาพยนตร์เรื่อง ผู้ชายชื่อต้นผู้หญิงชื่อนุช 
นางเอกของเรื่องเป็นคนที่มีจิตใจงดงาม สามารถ
มองข้ามความพิการของต้นที่เป็นคนตาบอดไปสู่
จิตใจอันงดงามของเขาได้ สามารถเข้าใจความรู้สึก
โดดเดี่ยวของคนตาบอด เมื่อเธอได้บรรยายข้อความ
ในจดหมายครั้ งที่ เ ธอสั มผั สกับความมืดจาก
เหตุการณ์ไฟดับ  

“…เมื่อวานไฟดับทั้งเมืองในห้องของฉันมืด
ตึ๊ดตื๋อเลย แรกๆก็กลัวจ๊ะ แต่พอคุ้นความมืดก็มี
เสน่ห์ของมัน เพราะเราต้องสัมผัสทุกอย่างด้วย
ความรู้สึกทั้งหมด เราจะต้องทําความรู้จักกับสิ่งรอบ
ข้างเราใหม่หมด ถ้าเรารู้จักกับใครโดยใช้ความรู้สึก 
ก้าวข้ามสัมผัสบางสัมผัส มันก็คงจะดีมากๆ เลยนะ
จ๊ะ...”  

การสร้ า งคว ามหมาย ใหม่ นี้ ทํ า ให้ เ กิ ด        
ชุดความคิดใหม่ขึ้นมาต่อสู้หรือแข่ งขันกับชุด
ความคิดทางการแพทย์ที่กําหนดว่าคนหูหนวกคือ 
“คนพิการ” หรือชุดความคิดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ที่
กําหนดให้คนหูหนวกต้อง “รับการพัฒนา” ให้
เหมือนหรือเทียบเท่าคนปกติ การสร้างความหมาย 
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ความสามารถและเป็นคนพิเศษในความหมายของ
คนที่เหนือกว่าคนปกติ ทั้งความสามารถที่ปรากฏ
ทางกายภาพ (ก้อง) และความงดงามที่ปรากฏใน
จิตใจ (นุช) 

2. การโต้ตอบด้วยการประณาม (attack) 
วิธีการโต้ตอบด้วยการประณามเป็นการต่อต้าน
โดยตรงกับชุดความคิดบางชุด เป็นการหักล้างโดย
การใช้การประณามทําให้ได้รับความอับอายหรือ    
ทําให้เกิดความรู้สึกสํานึกผิด วิธีการนี้ปรากฏใน
ภาพยนตร์เรื่องผู้ชายชื่อต้น ผู้หญิงชื่อนุช ในฉากที่
เพ่ือนของต้นล้อเลียนนุชที่เป็นคนหูหนวก โดยต้นได้
ชกเพ่ือนของเขาและพูดต่อว่าอย่างรุนแรงเพ่ือให้
เพ่ือนคนนั้นรู้สึกในสิ่งที่ตนได้กระทําลงไป การ
โต้ตอบเป็นการหักล้าง (attack) ชุดความคิดที่มีมา
ก่อนหน้า คือในเหตุการณ์ที่ เ พ่ือนของต้นใช้ชุด
ความคิดเวทนานิยม ในการดูหมิ่นดูแคลนคน         
หูหนวก แต่ต้นกลับใช้ชุดความคิดการยอมรับความ
แตกต่างเข้ามาหักล้าง จนชุดความคิดที่มาทีหลังนี้
กลาย เป็นชุดความคิดที่ โ ดด เด่นขึ้นมาแทนที่       
ด้วยความชอบธรรม (legitimized) เมื่อเพ่ือนของ
ต้นรู้สึกผิดในสิ่งที่ตนได้กระทําลงไป 

3 .  การผนวกรวม ( incorporate) เป็ น
วิ ธี การที่ ภาพยนตร์ทั้ ง  3  เรื่ อง ใช้ ในการรวม         
คนหูหนวกเข้ากับคนทั่วไป (ที่มีการได้ยิน) นั่นคือ 
ความเป็นมนุษย์ (human) ซึ่งมีความรัก โลภ โกรธ 
หลง เฉกเช่นเดียวกับปุถุชนทั่วไป ภาพยนตร์เรื่อง   
เราสองสามคน เป็นภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นว่า     
ไม่ว่าคนหูตึง (สุนทรีย์) หรือคนที่มีการได้ยิน (ส้มฉุน
และคนอ่ืนๆ) ต่างก็มีความรักได้ทั้งนั้น แม้ว่าทั้งคู่จะ
มีปัญหาระหว่างการเดินทาง แต่เมื่อส้มฉุนมีการใช้

ทัศนคติในด้านบวกต่อคนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินอย่างสุนทรีย์ เป็นการใช้ “หัวใจ” แทนการใช้ 
“วิธีคิดแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างคนปกติกับ       
คนหูตึง” ทําให้ทั้งคู่รักกันได้ วิธีการนี้ได้ถูกนําเสนอ
ในภาพยนตร์เรื่อง Bangkok Dangerous ด้วยเมื่อ 
“ฝน” หญิงสาวที่ได้มองข้ามความแตกต่างระหว่าง
คนปกติกับคนหูหนวกอย่าง “ก้อง” เธอก็สามารถรัก
ก้องได้เฉกเช่นเดียวกับคนทั่วไปแม้ว่าจะเลิกกันใน
ตอนท้าย แต่ก็เป็นเพราะเธอผิดหวังกับความเป็น
มือปืนของก้อง ไม่ใช่ความเป็นคนหูหนวกของก้อง 
ส่วนภาพยนตร์เรื่องผู้ชายชื่อต้นผู้หญิงชื่อนุชก็เป็น
ภาพยนตร์ที่ใช้ชุดความคิดการยอมรับความแตกต่าง
เป็นชุดความคิดหลักที่ดําเนินไประหว่างความรักของ
ต้น (ชายพิการทางสายตา) กับนุช (หญิงพิการ
ทางการได้ยิน) โดยมีคู่ของสิทธิ์และพิมพ์ (คนปกติ) 
เป็นคู่รักท่ีเปรียบเทียบ (compare) คู่ขนานกันไปทั้ง
เรื่อง 

 ดังนั้นการนําเสนอวาทกรรมหรือการแสดง
ชุดความคิดผ่านการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ทั้ง 3 
เรื่อง จึงเป็นการแสดงการต่อสู้ระหว่างชุดความคิด
ทั้งหมด โดยชุดความคิดที่ถูกขับให้โดดเด่นจาก     
ชุดความคิด อ่ืนๆ เป็นการทําให้มี อํานาจเหนือ 
(overrule) ชุดความคิดอ่ืนๆ คือ ชุดความคิด     
การยอมรับความแตกต่าง ซึ่งในการวิเคราะห์พบว่า
การที่ชุดความคิดนี้มีความโดดเด่นขึ้นมาได้เกิดจาก
การนํ า ไปวา ง เที ยบ เคี ย งกับชุ ดความคิ ด อ่ืน         
เป็นต้นว่า ชุดความคิดเรื่องกรรม หรือชุดความคิด
การบําบัดรักษา แต่ไม่ได้เป็นการวางไว้นิ่ งๆ โดยที่
ไม่ได้มีการปะทะกันของชุดความคิด วิธีการทําให้  
ชุดความคิดการยอมรับความแตกต่างมีอํานาจเหนือ
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ชุดความคิดอ่ืนๆ นั้นได้มาจากการปะทะกันหรือ  
การต่อสู้ทางความหมาย ซึ่งผู้กํากับภาพยนตร์ทั้ง 3 
เรื่อง ได้ใช้กลยุทธ์ อย่างน้อย 3 อย่างคือ การสร้าง
ความหมายใหม่ (redefine) การโต้ตอบด้วยการ
ประณาม (attack) และการผนวกรวม 
( incorporate) ซึ่งวิธีการมองดังกล่าวได้กําหนด
กรอบของความคิดของผู้ชมให้อยู่ภายใต้ความรู้ชุดนี้ 
ภาพยนตร์ เรื่ องผู้ ชายชื่ อต้นผู้ หญิ งชื่ อนุช เป็น
ภาพยนตร์ที่ใช้มุมมองดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมา 
เช่นเดียวกับภาพยนตร์เรื่องเราสองสามคน เพราะ
เป็ น ก า ร เ ล่ า เ รื่ อ ง ที่ ลํ า ดั บ เ รื่ อ ง ร า ว ไ ป แ บ บ
สุขนาฏกรรม โดยให้ความหมายในเรื่องของความรัก
ที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่แบ่งแยกว่าจะเป็น  
คนที่มีการได้ยินหรือหูหนวก ต่างก็มีความรัก
ระหว่างหญิงชายได้ทั้งสิ้น ส่วนภาพยนตร์เรื่อง 
Bangkok Dangerous เป็นเรื่องราวที่เสนอใน      
ชุดความคิดเดียวกัน เพียงแต่ใช้วิธีการเล่าเรื่องในมุม
กลับกัน ทําให้เรื่องราวจบลงแบบโศกนาฏกรรม     
เหตุเพราะการเป็นปุถุชนที่หมายรวมถึงคนที่มีการได้
ยินและคนหูหนวก ย่อมต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขทาง
สังคมด้วย หากเป็นคนชั่วก็ต้องได้รับผลการลงโทษ
ทางสังคม ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นคนหูหนวกหรือเป็นคนที่
มีการได้ยินก็ตาม ซึ่งสรุปการวิเคราะห์ตัวบทได้ดัง
ตารางที่ 2 

ในส่วนของผู้สร้างภาพยนตร์ผลจากการ
วิเคราะห์ตัวบทพบว่าใช้มุมมองแบบการยอมรับ
คว ามแตกต่ า ง  เ มื่ อทวนสอบ  ( triangulation 
technique) กับบทสัมภาษณ์ เรียว กิตติกร ผู้กํากับ
ภาพยนตร์เรื่อง เราสองสามคน ก็พบว่าได้ใช้ชุด
ความคิดหรือวาทกรรมดังกล่าว โดยให้สัมภาษณ์ว่า  

“...ไม่คิดว่าคนสายตาสั้นหรือคนหูตึงเป็นความ
บกพร่องในชีวิตหรอกครับ แต่คนเหล่านี้คือคนพิเศษ
มากๆ ผมชื่นชมด้วยซ้ําไป ลองนึกดูสิ เวลาจะบอก
รักหรือจ้องตาคนรัก โห...มันก็ได้อารมณ์อีกแบบนะ
มันเห็นในสิ่งที่คนปกติไม่เห็นเป็นอีกโลกหนึ่งที่     
คนปกติเข้าไม่ถึง เลยรู้สึกว่าจะคนสายตาสั้นหรือ   
คนหูตึงมันก็เหมือนคนปกตินี่แหละ (เน้นคําโดย
ผู้วิจัย) ไม่ว่าจะในแง่ของการมีความรักหรือจะรักใคร
สักคน พอเอาเข้าจริงๆ รูปลักษณ์ภายนอกมันก็เป็น
แค่เปลือก เพราะสิ่งสําคัญมันอยู่ที่ใจนู่น...” (บท
สัมภาษณ์ เรียว กิตติกร , [Online], เข้าถึงเมื่อ 10 
กรกฎาคม 2555) 

เมื่อทําการสัมภาษณ์เจาะลึก (in – depth 
interview) พบว่าคนหูหนวกส่วนใหญ่ปฏิเสธภาพ
ด้านลบของคนหูหนวกที่ภาพยนตร์สร้างขึ้น มีเพียง
บางกลุ่มที่ต่อรองความหมาย (negotiate) ดังคําให้
สัมภาษณ์ของผคม ลิมปิพิพัฒน์ ว่า “ถ้าเป็นผู้ร้ายใช่
ไหมก็มีครับ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงก็มี ก็มี
สิทธิ์เป็นผู้ร้ายก็ได้ ก็มีๆ...เหมือนกับคนทั่วๆ ไป ก็มี
คนดีคนไม่ดี ทั่วๆ ไปครับ” (ผคม ลิมปิพิพัฒน์,  
สัมภาษณ์วันที่ 11 กรกฎาคม 2554) ในขณะที่คนที่
มี ก า ร ไ ด้ ยิ นส่ ว น ใหญ่ ยั ง ค งมองภาพลบของ          
คนหูหนวกในด้านความพิการหรือบกพร่อง ยกเว้น
เมธารัตน์ กองศรี เนื่องจากเธอมีประสบการณ์ตรง 
(direct experience) จากคนหูหนวกที่อยู่ใกล้บ้าน 
ซึ่งคนหูหนวกคนนี้เรียนเก่ง จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  และสามารถดําเนินชีวิตได้ เหมือน      
คนทั่วไป เธอให้สัมภาษณ์ถึงคนหูหนวกในฐานะของ
คนที่มีศักยภาพ (able or advantaged body) ว่า 
“เขา (คนหูหนวก) เป็นคนขยันเรียน แล้วเรียนเก่ง  
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มากด้วย ทําได้ทุกอย่างเลย เป็นนักเต้นลีลาศ 
ทําอาหาร   เรียนเก่ง  แล้วตอนนี้จบปริญญาตรีแล้ว 

 
ค่ะ” (เมธารัตน์ กองศร,ี สัมภาษณ์วันที่ 29  
กันยายน 2554)

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์อัตลักษณ์ของคนหูหนวกไทยที่ถูกประกอบสร้างจากภาพยนตร์ 

เกณฑ ์
ภาพยนตร ์

Bangkok Dangerous เราสองสามคน ผู้ชายชื่อต้นผู้หญิงช่ือนุช 
โครงเรื่อง 
     เริ่มเรื่อง 
     กลางเรื่อง 
     ท้ายเรื่อง 

 
ถูกกีดกันจากสังคม 
เข้าสู่เส้นทางมือปืน 
ตาย 

 
ออกเดินทาง 
ผิดใจกับคนรักและเพื่อน 
เข้าใจกันแล้วเดินทางต่อ 

 
ชีวิตรักในวัยศึกษา 
มอีุปสรรคต่อความรัก 
สมหวังในความรัก 

แก่นของเรื่อง การปฏิเสธการให้การ
ยอมรับคนพิการอาจนําไปสู่
โศกนาฏกรรม 

ถึงจะแตกต่างกันแต่ก็ยังรักกัน
ได ้

ความพิการที่แตกตา่งกัน
สามารถทดแทนกันได้ถ้ามีใจ
รักกัน 
 

ตัวละคร 
     ลักษณะกายภาพ    
      
     บุคลิกอุปนิสัย 
     มิติเศรษฐกิจ 
     มิติสงัคม 
 
 
     มิติการเมือง 
     มิติวัฒนธรรม 

 
ลักษณะภายนอกเหมือนคน
ทั่วไป/ไม่สื่อสารกับคนปกต ิ
เก็บกด/โหดร้าย 
ยากจน 
คบคนปกติ จํานวนน้อย 
ไม่พบปะกับคนพิการ
ประเภทอื่น 
ไม่ปรากฏ 
ใช้การเขียน/ไม่ใช้ภาษามือ 

 
ลักษณะภายนอกเหมือนคน
ทั่วไป/ใช้เครื่องช่วยฟัง 
เหมือนกับคนปกต ิ
มีฐานะ 
คบคนปกติและคนบกพร่อง
ทางการมองเห็น (สายตาสั้น) 
 
ไม่ปรากฏ 
ใช้การพูดมากกว่าใช้ภาษามือ 

 
ลักษณะภายนอกเหมือนคน
ทั่วไป/สื่อสารด้วยภาษามือ 
เหมือนกับคนปกต ิ
มีฐานะ 
คบคนปกติและคนพิการ
ทางการมองเห็น (ตาบอด) 
 
ไม่ปรากฏ 
ใช้ภาษามือเป็นหลัก 
 

บทสนทนา ผู้ชดใช้กรรม/ผูด้้อย
ความสามารถ/ผู้แปลกแยก/ 
ผู้อาฆาต/ผู้นา่สงสาร/  
ผู้ตอบแทน/ผู้อ่อนโยน/ 
ผู้มากความสามารถ 

ผู้แปลกแยก/ผูค้ับแคบ/ 
ผู้วิตก/ผู้พึ่งพิง/ผู้หลงใหล/ 
ผู้ผิดหวัง/ผู้ช่วยเหลือ/ 
ผู้เปิดกว้าง/ผูส้มหวัง/ 
ผู้น่าหลงใหล 

ผู้พึ่งพิง/ผู้บกพร่อง/           
ผู้นา่สงสาร/ผูไ้ม่แตกต่าง/     
ผู้เข้าใจ/ผู้ทดแทน/  
ผู้ช่วยเหลือ 
 

ฉาก 
    พื้นที่ 

 
สถานท่ีอโคจร 

 
สถานท่ีห่างไกล 

 
อยู่ในชีวิตประจําวัน 
 

มุมมอง ยอมรับความแตกต่าง ยอมรับความแตกต่าง ยอมรับความแตกต่าง 
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อภิปรายผล  
จากแนวคิดอัตลักษณ์หรือตัวตนของสํานัก

วัฒนธรรมศึกษาที่เป็นการพิจารณาการกําหนด
ความหมายของมนุษย์ซึ่งสัมพันธ์กับอํานาจการ
กําหนดตัวตนผ่านวาทกรรมที่มีตนเอง (we/us) เป็น
ผู้กําหนดกับผู้อ่ืน (other/them) เป็นผู้กําหนดการ
สร้างอัตลักษณ์ของคนหูหนวก ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยที่
อยู่ เบื้ องหลั ง ในการประกอบสร้ างตั วตนของ        
คนหูหนวกคือ “สํานึกความเป็นคนหูหนวก” เป็น
ปัจจัยที่จําเป็น (necessary factor) เนื่องจากเป็น
จิตสํานึกที่กําหนดให้เกิดความคิดถึงความเท่าเทียม
กันในฐานะของมนุษย์ สิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคนหู
หนวกหรือคนที่มีการได้ยินก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขา
เหล่านั้นมี “สํานึกความเป็นคนหูหนวก” หรือไม่ 
ดังนั้น หากคนหูหนวกที่มีจิตสํานึกของความเป็น   
คนหูหนวก ก็จะประกอบสร้าง อัตลักษณ์ของ       
คนหูหนวกในด้านบวก โดยใช้ชุดความคิดหรือ          
วาทกรรมการยอมรับความแตกต่าง เป็นอัตลักษณ์-
ศักดิ์ ศรี  ซึ่ งมี ความภาคภูมิ ในวัฒนธรรมของ         
คนหูหนวก (Deaf culture) แตกต่างจากคนหูหนวก
ที่ไม่มีจิตสํานึกความเป็นคนหูหนวก ซึ่งอาจใช้ชุด
ความคิดหรือวาทกรรมเรื่อง กรรม หรือ เวทนานิยม 
ทําให้ประกอบสร้างอัตลักษณ์ด้านลบกับคนหูหนวก
ดังที่ Sri-on (2001) และ Sri-on , Branson and 
Miller (2005) พบว่ามีคนหูหนวกจํานวนหนึ่งคิดว่า
เป็นเพราะบาปหรือกรรมที่เคยทําไว้ ในส่วนของการ
สร้างภาพ (image) ของคนหูหนวกผ่านภาพยนตร์
ไทย พบว่าภาพยนตร์ไทยได้สร้างอัตลักษณ์ของ   
คนหูหนวกผ่านมุมมองการยอมรับความแตกต่าง ซึ่ง
กลายเป็นภาพตัวแทนที่มีลักษณะแตกต่างไปจาก

ภาพตัวแทนของคนพิการที่ถูกสร้างจากอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ฮอลลีวูด ดังที่ Wolfson and Norden 
(2000) พบว่ามักสร้างความเป็นอ่ืน ให้กับคนพิการ 
แต่การศึกษานี้พบว่าผู้กํากับภาพยนตร์ไทยที่ล้วน
แล้วแต่เป็นคนที่มีการได้ยิน ซึ่งอาจจะมี “จิตสํานึก
ของคนหูหนวก” จึงได้พยายามสื่อสารภาพตัวแทน
ของคนหูหนวกในด้านบวกผ่านกลยุทธ์การเล่าเรื่อง
โดยการวิเคราะห์วิธีการเล่าเรื่อง (narrative) อัน
ประกอบไปด้วย โครงเรื่อง (plot)  แก่นของเรื่อง 
(theme) ตัวละคร (character) บทสนทนา 
(dialogue) ฉาก (setting) และจุดยืนของผู้เล่าเรื่อง 
(standpoint of storyteller) แต่เป็นการมองจาก
มุมมองของคนที่อยู่ข้างนอก (outsider) ในขณะที่
การสื่อสาร อัตลักษณ์ของคนหูหนวกผ่านภาพยนตร์
จะมี “อํานาจ” มากหรือน้อยจําเป็นต้องอาศัย 
“ลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางสังคม
วัฒนธรรมของคนหูหนวก” เช่นภาพยนตร์เรื่อง 
ผู้ชายชื่อต้นผู้หญิงชื่อนุช มีนักแสดงเป็นคนหูหนวก
จริงๆ ซึ่งเป็นคนที่อยู่ข้างใน (insider) คือ พัชราวัลย์ 
พิภพวรไชย ทําให้คนที่มีการได้ยินและคนหูหนวก
เชื่อว่าตัวละครในภาพยนตร์นั้นมีภาพ (image) ของ
คว าม เป็ น คน    หู หนวกที่ เ ป็ นภาพตั ว แทน 
( representation)  ข อ ง ค น หู ห น ว ก จ ริ ง ๆ 
เช่นเดียวกับผลสรุปจากการนําภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง 
ไปฉายให้กับคนหูหนวกและคนที่มีการได้ยินชม 
ผู้วิจัยพบว่าแม้ภาพยนตร์จะมีชุดวาทกรรมที่ได้
เข้ารหัสเอาไว้แล้วก็ตาม แต่เมื่อมาถึงขั้นตอนการ
ถอดรหัสของผู้ชมที่ เป็นทั้งคนที่มีการได้ยินและ    
คนหูหนวก พวกเขาต่างก็มีชุดวาทกรรมที่กําหนด
วิธีการถอดรหัสของแต่ละคนด้วยเช่นกัน เป็นต้นว่า
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ในการทดสอบกับคนที่มีการได้ยิน แม้ว่าส่วนใหญ่จะ
ไม่ได้ถอดรหัสได้ตามมุมมองการยอมรับความ
แตกต่างที่เป็นวาทกรรมที่สร้างขึ้นจากภาพยนตร์ทั้ง 
3 เรื่อง แต่ก็มีคนที่มีการได้ยินท่านหนึ่งสามารถ
ถอดรหัสการยอมรับความแตกต่างตามที่ภาพยนตร์
ไ ด้ ส ร้ า ง ว า ท ก ร รม ขึ้ น ไ ด้  ทั้ ง นี้ เ พ ร า ะ เ ธ อมี
ประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ได้เคยสัมผัส
กับคนหูหนวก จึงอาจทําให้เธอมี “สํานึกความเป็น
คนหูหนวก”ด้วย ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า  หากคน 
ที่มีการได้ยินได้มีโอกาสพบปะกับคนหูหนวกในโลก
แห่งความเป็นจริงก็อาจทําให้คนที่มีการได้ยินมี
มุมมองด้านบวกให้กับคนหูหนวกได้  ในขณะที่     
คนหูหนวกจะถอดรหัสด้วยการยอมรับในภาพด้าน
บวกของคนหูหนวกและปฏิเสธภาพด้านลบเป็น
ส่วนมาก ซึ่งผู้วิจัยได้เขียนเป็นภาพการประกอบ
สร้างอัตลักษณ์ของคนหูหนวกไทยดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากการศึกษา “การสื่อสารกับการ
สร้างอัตลักษณ์ของคนหูหนวกไทย: ภาพยนตร์” ได้
ใช้แนวคิดของ นักทฤษฎีของสํานักวัฒนธรรมศึกษา 
ซึ่งพอล ดูเกย์ (Paul du Gay) ได้ศึกษาเรื่อง        
อัตลักษณ์เพ่ือเปิดเผยให้เห็นว่าเราเข้าใจอัตลักษณ์
ของเราได้อย่างไร เราจะนําเสนอตัวตนได้อย่างไร 
(Woodword, 1997, p.14) ดูเกย์ พบว่า อัตลักษณ์
เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น ถูกบริโภค/ใช้ และถูกควบคุม
โดยวัฒนธรรมซึ่งเป็นการให้ความหมายผ่านระบบ
สัญลักษณ์ของภาพแทนความจริงที่อัตลักษณ์ได้ถูก
เราจัดวางไว้ (Du Gay et al, cited in Woodword, 
อ้างแล้ว) จากการอธิบายดังกล่าวทําให้สามารถ
พิจารณาอัตลักษณ์ได้จากตําแหน่งต่างๆ ซึ่งไม่ได้ถูก 
พิจารณาเป็นเชิงเส้นตรง แต่เป็นผลที่ต่อเนื่องกันไป
มากกว่ า  ซึ่ งกระบวนการหนึ่ งที่ คน เราก่อรูป 
“ตัวตน” หรือประกอบสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมานั้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพที่ 2 การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนหูหนวกไทย 
 

We/Us Other/Them 

Deaf  Consciousness 

(insider) (outsider) 

Deaf 
Identities 
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อาจดูได้จากกิจกรรมการบริโภค (consumption) 
ในชีวิตประจําวันของผู้คน รวมถึงภาพตัวแทนที่
ปรากฏในภาพยนตร์ด้วย ภาพยนตร์ไทยอาจสร้าง
ภาพตัวแทนของคนหูหนวกได้ต่างๆ กัน แต่คนดูที่
เป็นคนหูหนวกและคนที่มีการได้ยิน ก็สามารถสร้าง
ความหมายของคนหูหนวกได้แตกต่างกันด้วย ใน
ฐานะของผู้เข้ารหัสที่สามารถถอดรหัสได้ตามชุด

ความคิดหรือวาทกรรมที่กํากับอยู่ ซึ่งกระทําผ่าน
จิตสํานึกความเป็นคนหูหนวกของแต่ละคน ในขณะ
ที่อัตลักษณ์ของคนหูหนวกอาจมีหลายมิติ และมี    
พลวัตรที่ เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ คน        
หูหนวกไทยสร้างอัตลักษณ์ของตนเองและกลุ่มได้
อย่างไม่ตายตัวด้วยเช่นกัน 

1 

2 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการดูแล  ปัญหาความต้องการ  และเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลระยะยาวกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง   เน้นการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุติดเตียงหรือผู้ดูแล  และสนทนากลุ่มองค์กรต่างๆ ในตําบลท่าไม้  อําเภอ      
ท่ามะกา  และตําบลจรเข้เผือก  อําเภอด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งจะนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา  สรุปผล  และนําเสนอตามประเด็นต่างๆ ที่กําหนดไว้  

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง  แบ่งออกเป็น  8  รูปแบบ  คือ  การ
ดูแลตนเอง  การดูแลโดยครอบครัว  การดูแลโดยเพ่ือนบ้าน  การดูแลโดยผู้นําชุมชน  การดูแลโดยชมรม
ผู้สูงอายุ  การดูแลโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในกรณีที่ไม่มีผู้ดูแล  มีผู้ดูแล  และมี
ผู้ดูแลแต่ไม่ยอมดูแล  การดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  และการดูแลโดยสถานบริการ
สุขภาพ  ปัญหาอุปสรรคที่พบคือ  ผู้สูงอายุติดเตียงไม่ให้ความร่วมมือในการทํากายภาพบําบัด  ผู้ดูแลไม่มี
เวลาและรู้สึกเหนื่อย/ท้อแท้  ขาดนักกายภาพบําบัด/นักพัฒนาสังคมลงพ้ืนที่ช่วยเหลือดูแล  และขาดวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจําเป็นต่างๆ  ดังนั้นจึงมีความต้องการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแล/อสม. เรื่องการรักษาพยาบาล/ทํา
กายภาพบําบัด  จัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูและดูแลผู้พิการในชุมชน  และให้องค์กรต่างๆ ในชุมชนลงพ้ืนที่ร่วมกัน  
เพ่ือช่วยเหลือดูแลสุขภาพ  มอบอาหาร  ยา  เงิน  และวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต่างๆ  

ข้อเสนอแนะคือ  สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  เน้นการดูแลจากครอบครัวเป็นหลักโดยต้องอบรม
ให้ความรู้ในการดูแล  ทํากายภาพบําบัด  ร่วมกับให้ อสม. เยี่ยมเยียน  ให้กําลังใจ  ดูแลสุขภาพ  ประสาน
การส่งต่อกรณีฉุกเฉิน  ส่วนหน่วยงานภาครัฐทําหน้าที่สนับสนุนบุคลากร  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเป็นต่างๆ  ตลอดจนกําหนดเป็นนโยบายการดูแลระยะยาวที่ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันทั้ง
ประเทศ   
 
ค าส าคัญ : การจัดการดูแล, การดูแลระยะยาว, ผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุติดเตียง, ชุมชน 
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Abstract 
The objective of this research was to study the model of need, problem and care 

management and recommendation in the model of long term care for the bed bound 
elder management development. It was emphasized as a qualitative research by using in-
depth interview the bed bound elders or care givers and some organizations in Tha Mai 
sub-district, Tha Ma Ka District and Cho Ra Khe Phuak sub-district, Dan Ma Kham Tia 
District in Khanchanaburi Province. Data was essential analyzed, concluded and presented 
according to the itemized provisions.  

The result found that the model of long term care for the bed bound elder was 
divided into 8 aspects. Themselves care, neighbors, community leaders, elderly clubs, 
village health volunteers (in case of there was no care givers or neglected by care givers), 
local government organization and health service centers. The problem and obstacle were 
found that the bed bound elder did not participate in physical therapy, the care givers did 
not have enough time and felt tired, there was no physical therapists/community 
development staff in that area did not help them and lack of essential physical 
equipments therefore providing a training course for care givers/village health volunteers 
about treatment and physical therapy, day care center in community is needed. Some 
organizations in each communities coordinated together in order to help their health, 
food, medicines, money and some necessary materials and equipments. 

The recommendation was community participation building to aim by their  
families with a training and knowledge in caring, physical therapy and cooperat with village 
health volunteers to visit, encourage and give health care and coordinate with referral 
system in case of emergency. For the governmen organizations supported for manpower, 
budget and essential equipment including a clear long term policy provision in care 
management throughout the whole country for the same implementation. 

 
Keywords: Care Management, Long Term Care, Elder, Bed Bound Elder, Community 
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บทน า 
ปัจจุบันประชากรไทยมีอัตราการเกิดลดลง  

ในขณะที่อายุขัยยืนยาวขึ้น  ทําให้ประชากรเพ่ิมขึ้น
อย่างช้าๆ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ
ของประชากรเป็นอย่างมาก  สังคมไทยจึงกําลังก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว  ในปี พ.ศ. 2548  
ประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ  10  ของ
ประชากรทั้งหมด  แต่ในอีก  30  ปีข้างหน้า (พ.ศ. 
2578)  ผู้สูงอายุจะเพ่ิมเป็นร้อยละ  25  ของ
ประชากรทั้งหมด  หรือมีจํานวนมากถึง  16  ล้าน
คน (ปัทมา  ว่าพัฒนวงศ์  และปราโมทย์  ประสาท
กุล, 2554)  เมื่อประมาณ  50 ปีก่อนประชากรอายุ  
60 ปีขึ้นไปมีไม่ถึงร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมด  
ประชากรกลุ่มนี้ได้เพ่ิมสูงขึ้นถึงร้อยละ 10  ซึ่งเป็น
เกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นประชากรสูงวัยแล้วเมื่อราวปี 
พ.ศ.  2543-2544  และในปี พ.ศ. 2553  มีจํานวน
ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย  7.2  ล้านคน 
หรือเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 12  และมีแนวโน้มจะ
เพ่ิมข้ึนเป็น  15  ล้านคนหรือเพ่ิมถึงร้อยละ  20  ใน
ปี พ.ศ. 2563 หรืออีก  10  ปีข้างหน้า (ปราโมทย์  
ประสาทกุล  และปัทมา  ว่าพัฒนวงศ์, 2553) 

ตามมติสมัชชาใหญ่โลก  ประเทศออสเตรีย
พ.ศ. 2525 ได้ให้คําจํากัดความของผู้สูงอายุไว้ว่า
หมายถึง  บุคคลที่มีอายุตั้งแต่  60 ปีขึ้นไปเช่นเดียว 
กับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ที่อธิบายว่า  
ผู้สูงอายุ  หมายถึง  บุคคลที่มีอายุเกิน  60  ปี
บริบูรณ์ข้ึนไปและมีสัญชาติไทย  ซึ่งต่างจากประเทศ
ที่พัฒนาแล้วที่ได้กําหนดเกณฑ์ผู้มีอายุ  65  ปีขึ้นไป  

วัยสูงอายุ  เป็นวัยที่มีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น
มากมาย  ได้แก่  1) ปัญหาทางร่างกาย  คือ  เสื่อม 

 
สมรรถภาพทางร่างกาย  ความจําเสื่อม  มีอาการลืม  
หวาดวิตก  อารมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  และ
กระวนกระวายใจ  2) ปัญหาทางด้านครอบครัวและ
เศรษฐกิจ  ไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากลูกหลาน  
ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  ต้องพ่ึงพาบุตรหลาน  
สูญเสียคู่ชีวิตคู่ครอง  ญาติมิตรและเพ่ือนสนิท  
รวมทั้งต้องออกจากงาน  ทําให้รายได้ลดลงหรือไม่มี
รายได้  บางรายเป็นภาระกับลูกหลาน  3) ปัญหา
ทางด้านสังคม  คือ  ขาดเพ่ือนเนื่องจากถูกออกจาก
งาน  การตายของบุคคลใกล้ชิดทั้งจากภายในและ
ภายนอกครอบครัว  ทําให้ขาดการปฏิสัมพันธ์  
ติดต่อกับสังคมและบุคคลอ่ืน  ไม่ได้รับการยอมรับ
จากสังคมหรือจากบุคคลภายนอก  ขาดความ
ภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเอง  และ 4) ปัญหาการ
ทางด้านสภาพจิตใจ  ได้แก่  เศร้าซึมอย่างไม่มี
เหตุผล  นอนไม่หลับ  ว้าเหว่  รู้สึกโดดเดี่ยว  จิตใจ
เศร้าหมอง  หมดหวัง  ท้อแท้  การเจ็บปุวยทาง
ร่างกายและจิตใจจะมีอาการของโรคจิตชนิดย้ําคิด
ย้ําทํา  เศร้าซึม  ฟูุงซ่าน  พูดมาก  อยู่ไม่นิ่ง(อุบล
รัตน์  เพ็งสถิตย์,  2543, หน้า 75-82)  นอกจาก
เจ็บปุวยเรื้อรังแล้ว  กลุ่มผู้สูงอายุยังได้รับอุบัติเหตุ
และบาดเจ็บได้ง่ายกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ  เนื่องจากการ
ทรงตัวและการมองเห็นที่ ไม่ดี   จากการวิจั ย
สาธารณสุขไทยพบว่า  อุบัติเหตุเกิดขึ้นในบ้านถึง
ร้อยละ  32.7  รองลงมาคือ  อุบัติเหตุจากทางเดิน  
และจากการทํางาน (ร้อยละ  22.3  และ  21.8 
ตามลําดับ)  ซึ่งอาจส่งผลก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพ
ในระยะยาว  เป็นภาระต่อผู้ดูแล  และค่าใช้จ่ายใน
การดูแลรักษาที่เพ่ิมข้ึน (จันทร์เพ็ญ  ชูประภาวรรณ,  
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2543 , หน้า 177) 
 จากสภาพปัญหาทางร่ า งกาย   จิ ต ใ จ  

ครอบครัว  เศรษฐกิจ  และสังคม  สามารถจําแนก
กลุ่มวัยสูงอายุ  ออกเป็น  3  กลุ่ม (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2548, หน้า 36-37) 
ได้แก่ 

1.   กลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active  
Aging) เป็นผู้สูงอายุวัยต้น (Young Old  อายุ 60-
69 ปี)  มีรายได้พอเพียงต่อการพ่ึงตนเอง  ไม่ยากจน  
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม  ในกลุ่มนี้จะต้องเน้นการสร้างเสริมพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง  การเพ่ิมช่องทางในการ
ทํางานตามความสมัครใจโดยขยายอายุการทํางาน  
ส่งเสริมอาชีพ  และเปิดโอกาสให้ถ่ายทอดความรู้
และภูมิปัญญาแก่คนรุ่นหลัง  รวมทั้งการเป็นผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงในการช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มที่
ประสบปัญหา  

2. กลุ่มที่พอช่วยเหลือตนเองได้  
(Independent Living for Elderly) แต่ยังไม่มี
บทบาทในการพัฒนาสังคมส่วนรวม จะต้องเน้นการ
สร้ า ง เ ส ริ มพฤติ ก ร รมสุ ขภาพที่ ดี  ก า รสร้ า ง
หลักประกันรายได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริมอาชีพ
ตามความต้องการและเหมาะสมกับวัย ส่งเสริม
พฤติกรรมการใช้จ่ายที่ เหมาะสม ออมเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
ให้ความรู้ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  

3 .  ก ลุ่ ม ที่ ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ 
(Disabled Elderly) ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มี

รายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต  ยากจน  ขาดคน
เลี้ยงดู  หรือประสบปัญหาพิการ  ทุพพลภาพ  และ
ถูกทําร้าย  เป็นต้น  ถือเป็นกลุ่มที่ต้องการได้รับการ 
ดูแลจากครอบครัวและสังคมจะต้องเข้าไปช่วยเหลือ
โดยตรงด้วยการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้ทั่วถึง  
เช่น  ระบบการดูแลระยะยาว (Long Term Care) 
ด้านสุขภาพและสังคมอย่างเป็นองค์รวม  ตั้งแต่
บริการขั้นพ้ืนฐานในชุมชน  บริการรักษาผู้ปุวย
เรื้อรัง  การส่งต่อที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วควบคู่ไป
กับการดูแลผ่านครอบครัว  การดูแลผ่านชุมชน  
เช่น  การจัดสวัสดิการชุมชน  อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ  รวมกลุ่มผู้สูงอายุเ พ่ือประกอบอาชีพ    
เป็นต้น  

ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง  เป็นกลุ่มที่มีความ
เสื่อมโทรมทางด้านร่างกาย  มีโรคเรื้อรังหลายโรค
ร่วมกับภาวะเครียดสู ง   มีความพิการ   และ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการนอน
นานๆ  ได้แก่  โรคปอดบวม  โรคกระเพาะปัสสาวะ
อักเสบ  โรคหัวใจและหลอดเลือด  และที่สําคัญก็คือ
โรคแผลกดทับ  ที่เกิดจากอวัยวะส่วนที่ถูกกดทับ
เป็นเวลานาน  ไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยง  ทําให้เนื้อเยื่อ
ตายและเกิดแผลกดทับ  เป็นต้น  ผู้สูงอายุติดเตียง
จึงเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ (Disabled 
Elderly)   และต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด  
ตลอดจนความต้องการได้รับบริการทั้งด้านสุขภาพ  
เศรษฐกิจ  และสังคม  ดังนั้น  องค์กรภาครัฐเอกชน  
สถาบันครอบครัว  และองค์กรชุมชนจึงต้องให้การ
ดูแลช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุและ
ครอบครัวที่ประสบความทุกข์ยากลําบากเดือดร้อน  
ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนห่วงโซ่อย่างต่อเนื่อง  เช่น  ใน
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ระบบมหภาคได้มีการกําหนดข้อกฎหมาย  การ
จัดตั้งองค์กรเฉพาะด้าน  การจัดอบรมอาสาสมัคร 
ดูแลชุมชนหรือบุคลากรเฉพาะทาง  การมีระบบส่ง
ต่อจากอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและญาติผู้ใกล้ชิด
(โยธิน  แสวงดี  และคณะ, 2552)  รวมทั้งการดูแล
ระยะยาวที่มี  4  รูปแบบ (World Health 
Organization, 2000  อ้างใน สายฤดี วรกิจโภ
คาทร และคณะ, 2550 , หน้า 81-84) ได้แก่ 

1.  การดู แลในสถาบัน  หมายถึ ง  การ
เตรียมการดูแลของบุคคลตั้งแต่   3  คน  หรือ
มากกว่าในสถานที่เดียวกัน  คือ  จัดให้พักอาศัยใน
บ้านพัก  บริการบ้านกึ่งวิถี   บริการครอบครัว
อุปถัมภ์  บริการสถานพักพยาบาล  และบริการ
สถานสงเคราะห์   

2. การดูแลที่บ้าน  เป็นการเตรียมการดูแล
ในบ้าน  หรือการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล
บุคคลที่ครอบครัวออกไปทํางานที่อ่ืน  หรือเป็นการ
พัฒนารูปแบบบริการในชุมชนโดยชุมชนเพ่ิมมากขึ้น
เ พ่ื อส่ ง เ สริ มกา รดู แล ในบ้ านและครอบครั ว  
ตลอดจนการสร้างระบบดูแลร่วมกันในชุมชนโดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทมากในการ
ประสาน  จัดตั้ง  และส่งเสริมเรื่องการดูแลกันเองใน
ชุมชน (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย,  
2554) 

3 .  การดู แลที่ เ ป็ นทางการ   เ ป็ นการ
จัดบริการโดยองค์กรภาครัฐ   องค์กรเอกชน 
(ท้องถิ่น  ชาติ  และระหว่างชาติ )  นักวิชาชีพ 
(แพทย์  พยาบาล  และนักสังคมสงเคราะห์)  และ
ผู้ช่วย  ตลอดจนผู้รักษาตามประเพณี  โดยสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาคีในการจัดบริการสําหรับ 

ผู้สูงอายุในชุมชนให้มากที่สุด  
4. การดูแลที่ไม่เป็นทางการ  เป็นการดูแล

โดยครอบครัว  เพื่อนบ้าน  เพื่อน  และอาสาสมัคร   
ดั งนั้ น   กลุ่ ม ผู้ สู ง อ ายุ ที่ ต้ อ งกา รคว าม

ช่วยเหลือ (Disabled Elderly) จึงเป็นกลุ่มที่ 
ต้องการการดูแลระยะยาว  ควรมีการจัดบริการ
สุขภาพและสังคมที่มีรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  เพ่ือตอบสนองความต้องการได้รับความ
ช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภาวะยากลําบาก อัน
เนื่องมาจากการเจ็บปุวยเรื้อรัง  ประสบอุบัติเหตุ  
พิการ  ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ใน
ชีวิตประจําวัน  บริการทดแทนดังกล่าวมักเป็น
บริการสังคมเพ่ือมุ่งเน้นการฟ้ืนฟู  บําบัด  ส่งเสริม
สุขภาพอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องเพ่ือให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  สามารถดําเนินชีวิตให้เป็นอิสระเท่าที่จะ
เป็นไปได้  ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์  โดยรูปแบบหรือเทคนิคบูรณา
การระบบการดูแลระยะยาว  อาจประกอบด้วย  
การสร้างระบบเชื่อมประสานบริการ  มีบริการการ
ดูแลระยะกลางระหว่างโรงพยาบาลและที่บ้าน  มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน  มีการสร้างแบบ
แผนการดูแลเฉพาะราย  มีรูปแบบการดําเนินงาน
แบบเครือข่าย  มีการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมใน
ชุมชน  และมีการจัดบริการหน่วยบําบัด  ฟ้ืนฟูที่
บ้าน (ศศิพัฒน์  ยอดเพชร, 2550)  

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การดูแล
ผู้สูงอายุเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกใน
ครอบครัว  แต่ครอบครัวจํานวนมากในปัจจุบันขาด
คนที่จะให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง  เพราะคน
ที่พอจะดูแลได้ก็มีความจําเป็นที่จะต้องออกไป
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ทํางานนอกบ้านเพ่ือหารายได้มาจุนเจือครอบครัว  
หรือออกจากครอบครัวไปทํามาหากินที่ อ่ืน  โดย
ทอดทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเพียงลําพังหรืออยู่กับ
หลานวัยเด็ก (ชื่นฤทัย  กาญจนะจิตรา  และคณะ,  
25 5 0 )   ร วม ทั้ ง ก า ร ดู แ ล ผู้ สู ง อ า ยุ อ ย่ า ง ไ ม่ 
เหมาะสม  ที่ส่วนใหญ่เกิดจากความจงใจหรือไม่จง
ใจจากสมาชิกในครอบครัวที่เป็นคนใกล้ชิด  คือ  
การทําร้ายร่างกาย  การเพิกเฉย/ละเลย/ทอดทิ้ง  
การทําร้ายจิตใจ  การโกงเงินผู้สูงอายุ  และการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน (Swagerty DLJ, Takahashi 
PY, Evans JM., 1999) 

ส่วนระบบดูแลผู้สูงอายุของภาครัฐที่ผ่านมามี
การบริหารจัดการแบบแยกส่วน โดยการดูแลด้าน
สุขภาพและความเจ็บปุวยเป็นหน้าที่ของกระทรวง
สาธารณสุข ที่ มีจุดมุ่ งหมายเ พ่ือช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพต่างๆ ของผู้สูงอายุ  การ
ดูแลในมิติทางสังคม วัฒนธรรมเป็นหน้าที่ของ
กระทรวงมหาดไทย  โดยจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ  
ซึ่งเป็นการดูแลที่เหมือนจะตอกย้ําถึงภาพลักษณ์
ของผู้สูงอายุว่าเป็นผู้ที่ต้องพ่ึงพาและลดคุณค่า
ศักดิ์ศรีผู้สูงอายุ  หรือการจัดตั้งชมรมต่างๆ เพ่ือเป็น
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน  แต่ก็
พบว่าเกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการไม่เป็น  และ
ขาดการสนับสนุนทรัพยากรดําเนินงาน  ทําให้การ
ดําเนินงานไม่ต่อเนื่อง (วัชริน  สินธวานนท์, 2552) 

ดังนั้น  จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่สังคมไทย
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการ
จัดการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ฐานชุมชนเป็นหลัก  รวม
ไปถึงการส่งเสริมบทบาทครอบครัวและชุมชนในการ
ดูแลผู้สูงอายุ  ซึ่งมีความเหมาะสมและจําเป็นอย่าง

ยิ่งกับสภาพสังคมวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่เน้น
เรื่องความกตัญญูกตเวที  ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน โดยสร้างการมีส่วนร่วมและความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ไม่ว่ าจะเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานบริการทางสุขภาพ   
องค์กรชุมชน  และองค์กรอื่นๆ  โดยมีองค์กรภาครัฐ
มีบทบาทในการสนับสนุนทรัพยากรดําเนินงานและ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  ซึ่งจะเป็น
มาตรการสนับสนุนให้ชุมชนและครอบครัวทําหน้าที่
ให้การดูแล  และช่วยเหลือผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี  
เพ่ือรองรับปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตต่อไป  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา “รูปแบบ
การจัดการดูแลระยะยาวกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงโดย
ชุมชน”  เพ่ือที่จะหาคําตอบว่า  การจัดการดูแล
ระยะยาวกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ/พิการ
ติดเตียงมีรูปแบบอย่างไร  มีปัญหาอุปสรรค/
ข้อจํากัดในการดูแลอย่างไร  มีความต้องการได้รับ
การดูแลและช่วยเหลือจากบุคคล  องค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างไร  เพ่ือนําข้อมูลที่
ได้มาพัฒนาเป็นแนวทางสําหรับการจัดการดูแล
ระยะยาวกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงโดยชุมชนเพ่ือชุมชน
ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการดูแลระยะ
ยาวกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง  

2.  เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค  และความ
ต้องการได้รับการดูแลและช่วยเหลือ  รวมทั้ ง
เสนอแนะแนวทางสําหรับการพัฒนารูปแบบการ 
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จัดการดูแลระยะยาวกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง  
 
วิธีด าเนินการ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ใช้เทคนิค “การวิจัย
แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” ในการเรียนรู้
ร่ วมกัน   เ พ่ื อให้ เกิดความตระหนั กและเห็ น
ความสําคัญที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการดูแลระยะยาวกลุ่มผู้สูงอายุติด
เตียงโดยชุมชน  ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจาก
ฐานข้อมูล  “โครงการเฝูาระวังทางประชากร  
เศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรม  การดูแลระยะยาวเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุไทย”  เกี่ยวกับ
ข้อมูลประชากร  50  ปีขึ้นไป  ข้อมูลครัวเรือน  
และข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุ  

ประชากรหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก  เป็นกลุ่ม
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สูงอายุ/ผู้พิการโดยตรง  มี
จํานวน  2 กลุ่ม  คือ  1)  กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ทุพพลภาพ/พิการติดเตียงหรือผู้ดูแล จํานวน  5  
ราย  และ 2) กลุ่มผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ อปท.  คือ  
รองนายก  หัวหน้างาน  นักพัฒนาชุมชน  และ
เจ้าหน้าที่ธุรการ  รวมทั้ง อสม.  ผู้นําชุมชน  และ
ประชาชนทั่วไป  จํานวนทั้งสิ้น  75  ราย  (เพศชาย  
33  คน  หญิง  42  คน)  

พื้นที่เป้าหมาย  สุ่มเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  
ในพ้ืนที่   2  อําเภอของจังหวัดกาญจนบุรี   คือ  
ตําบลท่าไม้  อําเภอท่ามะกา  และตําบลจรเข้เผือก  
อําเภอด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี  

รูปแบบการวิจัย  การศึกษาวิจัยนี้เน้นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ  2  รูปแบบ  ได้แก่  1) การวิจัยเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุติดเตียง

ห รื อ ผู้ ดู แ ล   ซึ่ ง มี ป ร ะ เ ด็ น คํ า ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ
ความสามารถในการจัดการดูแลผู้สูงอายุพิการ  การ 
ได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากบุคคลและองค์กร
ต่างๆ  ความต้องการดูแลและช่วยเหลือ  และ
ข้อเสนอแนะ  และ 2) การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ
จัดเวทีสนทนากลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ในชุมชน 
ซึ่งมีประเด็นคําถามเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลและ
ช่วยเหลือที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน  ปัญหาอุปสรรค  ความ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  และข้อเสนอแนะ  
ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลเอกสาร จาก อปท.  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)  และ
ชุมชน เกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุและผู้พิการใน
ชุมชน  โดยข้อมูลที่ ได้จากการจดบันทึก  และ
บันทึกเสียงได้นํามาวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา  
สรุปผล  และนําเสนอประเด็นต่างๆ ตามท่ีกําหนดไว้  
 
ผลการวิจัย   

ผลการวิจัยที่ ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้สูงอายุติดเตียงหรือผู้ดูแล  และการจัดเวทีสนทนา
กลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ ในชุมชน  สามารถ
นําเสนอออกเป็น  4  ประเด็น  ดังนี้  

 
1.  ข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน 

ข้อมูลจาก อปท.  รพ.สต.  ชุมชน  และ
ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย (Thailand Information 
Center,  2555) เกี่ยวกับสถานการณ์  จํานวน
ผู้สู งอายุและผู้ พิการในชุมชน  พบว่า  จังหวัด
กาญจนบุรี  แบ่งเขตการปกครองเป็น  13 อําเภอ   
95 ตําบล  875 หมู่บ้ าน  มีประชากรทั้งหมด  
625,809  คน  ผู้สูงอายุ  64,459  คน  ผู้สูงอายุที่
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ปุวยเป็นโรคเรื้อรัง  18,445  คน  ผู้สูงอายุที่ช่วย
ตนเองไม่ได้  1,223 คน  และผู้พิการ  5,896  คน  
ดังภาพที่ 1 

เ มื่ อ จํ า แ น ก ต า ม ร ะ ดั บ ตํ า บ ล พ บ ว่ า      
ตําบลท่าไม้  อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี
ประกอบด้วย  10  หมู่บ้าน  มีประชากรทั้งหมด  
10,432  คน  ผู้สูงอายุ  1,084  คน  ผู้พิการ  85 
คน  เป็นผู้สูงอายุติดเตียงมี  16  คน (ชาย 7 คน  
หญิง 9 คน)  มีอายุ 50-59 ปี  2 คน  อายุ  60-69  
 

ปี  6 คน  อายุ  70-79 ปี  7 คน  และอายุ  80 ปี
ขึ้นไป  1 คน  ส่วนตําบลจรเข้เผือก  อําเภอด่าน
มะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบด้วย  12  
หมู่ บ้ าน  มีประชากรทั้ งหมด  12 ,589  คน  
ผู้สูงอายุ  1,031  คน  ผู้พิการ  146  คน  เป็น
ผู้สูงอายุติดเตียงมี  10  คน (ชาย 3 คน  หญิง 7 
คน)  อายุ 50-59 ปี  3 คน  อายุ  60-69 ปี  2 คน  
อายุ  70-79 ปี  3 คน  และอายุ  80 ปีขึ้นไป  2 คน  
แสดงดังภาพที่ 2 
 

 
         ภาพที่  1  สถานการณ์  จํานวนผู้สูงอายุและผู้พิการในจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 

 

 
 
 

ภาพที่  2  สถานการณ์  จํานวนผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน เปรียบเทียบตําบลท่าไม้  อําเภอท่ามะกา   
             และตําบลจรเข้เผือก  อําเภอด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี 
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ผู้สูงอายุพิการติดเตียงเกิดจากปัญหาสุขภาพ
เสียส่วนใหญ่  คือ  เป็นโรคความดันโลหิตสูง  เส้น
โลหิตในสมองตีบหรือแตก  ไขมันในเส้นเลือด  
เบาหวาน  รวมไปถึ งอาการแขนขาไม่มี แรง        
อัมพฤกษ์อัมพาต  หงุดหงิด  และมีภาวะซึมเศร้า  
โดยส่วนใหญ่จะได้รับการดูแลรักษาโดยรับประทาน
ยาประเภทต่างๆ  อาทิเช่น  ยาความดันโลหิต       
ยาละลายไขมัน  ยาละลายลิ่มเลือด  ยาแก้อาการ
เกร็ง  ยาบํารุง  ยาแก้ปวด  ยาคลายเครียด  และยา
ขับปัสสาวะ  ร่ วมกับการทํ ากายภาพบํ าบั ด        
น ว ด แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย   จั บ เ ส้ น   ค ล า ย เ ส้ น  
รับประทานยาสมุนไพร  ยาต้ม  หรือยาแผนโบราณ  
รวมไปถึงหมอพระและหมอผี  ส่วนในรายที่มีอาการ
หนักจะต้องรักษาโดยการผ่าตัดสมองเพ่ือนําน้ําออก
จากสมองเนื่องจากเกิดภาวะสมองบวม  ผู้สูงอายุติด
เตียงส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลโดยบัตรทอง  
บัตร  30  บาท  และเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุตร
ที่เป็นข้าราชการ 

ผู้ ดูแลส่ วนใหญ่ เป็นบุตร  รองลงมาคือ
น้องสาวและภรรยา  โดยสัดส่วนเป็นเพศหญิง
มากกว่าชาย (3 : 2)  มีอายุระหว่าง  30-64  ปี  
ผู้ดูแลที่เป็นภรรยาสูงอายุ (อายุ 64 ปี)  ต้องทํา
หน้าที่ดูแลสามีพิการ  โดยบุตรที่ออกไปทํางานนอก
บ้านจะส่งเงินมาให้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว  แต่
ผู้ดูแลส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว  และทําไร่ทําสวน  ส่งผลทําให้มีเงินในการ
ดูแลรักษาผู้ปุวย  พบเพียงผู้ดูแลส่วนน้อยที่อยู่บ้าน
เฉยๆ เพื่อดูแลผู้ปุวยอย่างเดียว  
 

2.  รูปแบบการจัดการดูแลระยะยาวกลุ่มผู้สูงอายุ
ติดเตียง   

รูปแบบการจัดการดูแลระยะยาวกลุ่ ม
ผู้สูงอายุติดเตียง  สามารถจําแนกออกเป็น  8  
รูปแบบ  ได้แก่  

2.1  การจัดการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงโดย
ตนเอง  ผู้ดูแลได้กล่าวว่า  ผู้สูงอายุติดเตียงส่วนใหญ่
ได้ให้ความร่วมมือกับแพทย์  บุตรหลาน  หรือญาติพ่ี
น้องในการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี  ไม่ว่าจะเป็นการ
ทํ า ก า ย ภ า พ บํ า บั ด   น ว ด ค ล า ย ก ล้ า ม เ นื้ อ  
รับประทานอาหาร  และรับประทานยา  เป็นต้น  
โดยบางรายได้ดูแลตนเองด้วยการบีบนวดตามแขน
ขาตัวเอง  และสลับขาทั้งสองข้างไปมาเวลานอนบน
เตียง  ซึ่งส่งผลทําให้ฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายได้
อย่างรวดเร็วมากขึ้น  แต่ในทางตรงกันข้าม  บาง
รายเกิดอาการท้อแท้  ไม่สนใจดูแลตนเอง  ไม่ให้
ค ว าม ร่ ว มมื อ ในก ารทํ า กายภ าพบํ า บั ดแล ะ
รับประทานยา  ส่งผลทําให้ร่างกายไม่ฟ้ืนฟูสภาพ  
แขนขางอ/พับ  ไม่ยืดหยุ่นเพราะมีอาการเกร็ง  
ร่างกายทรุดโทรมหนัก  จนทําให้ไม่สามารถกลืนยา/
อาหารได้  ต้องใช้หลอดดูดน้ําดื่มแทน  

2.2  การจัดการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงโดย
ครอบครัว/ผู้ดูแล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นบุตรหลาน  
ภรรยา  และมารดา  โดยบางกรณีท่ีจําเป็นจะต้องไป
ทํามาหากิน/ทําธุรกิจส่วนตัวจะผลัดเวรดูแลเอาใจใส่
หรือปรนนิบัติผู้ปุวย  โดยไม่ปล่อยปละละเลยทิ้งให้
ผู้ปุวยอยู่คนเดียว  เพราะจะไม่มีคนดูแลหรือ
ช่วยเหลือหากกรณีที่ต้องการความช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วน  ดังที่ผู้ดูแลกล่าวว่า “ต้องเอาใจใส่ดูแล 
ผู้ปุวย  เวลาไปทําไร่  ก็ต้องให้คนมาอยู่ดูแลแทน  
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แล้วก็บอกกับแม่ว่า  จะไปทํางานแล้วนะ  จะให้คน
อ่ืนมาอยู่แทนนะ  แม่ก็จะพยักหน้า  แล้วก็จะรับรู้
แล้ วว่ า เ ร าจะไปไร่ ”  โดยบทบาทหน้ าที่ ของ
ครอบครัว/ผู้ดูแลที่สําคัญ  ประกอบด้วย  

จัดหาอาหาร   ปู อนข้ า วปู อนน้ํ า   เน้ น
ทําอาหารอ่อน/นิ่ม  ประเภทเนื้อปลา  อาหารต้ม  
ไม่ทอดเพราะจะได้ลดไขมัน  รวมทั้งดูแลเรื่องการ
รับประทานยาประเภทต่างๆ ตามคําสั่งแพทย์  ดังที่
ผู้ดูแลกล่าวว่า “ตัวเองจะคอยปูอนน้ําปูอนยา  
อาบน้ํา  จนตัวเองรู้สึกเหนื่อยและเพลีย  เพราะอายุ
มากแล้ว  แต่ต้องทําเพราะเป็นสามีเรา” 

อาบน้ํา  เช็ดตัว  แต่งตัว  ใส่เสื้อผ้าให้  ซัก
เสื้อผ้า  ซักผ้าปูที่นอน  

พยุงลุกจากที่นอน/ลงจากเตียง  จับนั่งยอง/
พลิกซ้ายขวาเพื่อไม่ให้เกิดแผลกดทับ  

ทําความสะอาดในบ้านและรอบๆ บ้าน  เช่น 
กําจัดขยะ/สิ่งสกปรก ทําความสะอาดพ้ืน ที่นอน  

ทํากายภาพบําบัด  ออกกําลังกาย  นวดให้ที่
บ้าน  

ให้กําลังใจ  ดูแลเอาใจใส่แก่ผู้ปุวย  ดังที่
ผู้ ดู แลกล่ าวว่ า  “ตนเองคอยดูแลเอาใจใส่แม่  
เนื่องจากแม่เคยดูแลเอาใจใส่ตนเองยามที่เจ็บปุวย
เช่นกัน”  

พาไปรักษาพยาบาลด้วยวิธีการหรือแหล่ง
ต่างๆ  อาทิเช่น  ทํากายภาพบําบัดที่โรงพยาบาล
หรือรพ.สต./สถานีอนามัย  นวดแพทย์แผนไทย   
รักษาด้วยสมุนไพร  กินยาต้ม  หรือรักษาหมอพระ/
หมอผี  เป็นต้น  

จัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ
ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล   ทํ า ก า ย ภ า พ บํ า บั ด            

ออกกําลังกาย  และนวด  อาทิเช่น  ยืมเตียงคนไข้/
ที่นอนลมจากโรงพยาบาล  รพ.สต./สถานีอนามัย  
ยืมรถเข็นจาก อบต.  การซื้อเตียง   ที่นอนลม  
ผ้าอ้อมสําเร็จรูป  แผ่นรองอุจจาระ  นํากระบอกไฟ
ฉาย/ลูกบอลมาบีบเพ่ือบริหารกล้ามเนื้อมือ/แขน  
นําเก้าอ้ีพิงหลังมาเจาะก้นเพ่ือนั่งถ่ายอุจจาระ  และ
ทํารอกแขวนเชือกโยงกับขื่อบ้าน  เพ่ือใช้ออกกําลัง
กายและบริหารแขนขา  เป็นต้น  

ปรับสถานที่ให้ เ อ้ือต่อการรักษาพยาบาล
ผู้ปุวย  อาทิเช่น  ปรับห้องนอนให้โล่งโปร่งสบาย  
ลมพัดผ่านสะดวก  ขยายห้องน้ําให้ใหญ่ขึ้นเพ่ือจะได้
นํารถเข็นเข้าไปได้  จัดทําราวจับในห้องน้ํา  และจัด
ทําทางลาดสําหรับเข็นรถ  เป็นต้น  

ที่น่าสนใจ  คือ  มีผู้ดูแลบางรายเป็นมารดา
สูงอายุ (อายุ  101  ปี) ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  
ซึ่งบางครั้งจะทําหน้าที่หุงหาอาหารให้บุตรพิการ
รับประทานด้วย  

2.3  การจัดการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงโดย
เพ่ือนบ้าน ทั้งภายในชุมชนและนอกชุมชนส่วนใหญ่ 
ให้การดูแลหรือช่วยเหลือในลักษณะของการเยี่ยม
เยียนและให้กําลังใจ  โดยถามสารทุกข์สุขดิบ  ซื้อ
ข้าวของ  ขนม  อาหาร  หรือให้เงินช่วยเหลือ  เป็น
ต้น  บางคนได้ให้ความช่วยเหลือผู้พิการด้วยการจับ
นั่งยอง  จับพลิกซ้ายขวา  เพ่ือไม่ให้เกิดแผลกดทับ  
ซึ่งผู้ปุวยบางคนจะแสดงอาการดีใจ  ด้วยการส่ง 
เสียงหัวเราะตลอดเวลา  แม้ว่าจะพูดไม่ได้  เพราะ
ลิ้นเริ่มแข็ง  แต่ก็สามารถรับรู้ได้  

2.4  การจัดการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงโดยผู้นํา
ชุมชน  ในที่นี้คือ  ประธานชุมชนที่ทําหน้าที่เยี่ยม 
เยียน  ถามสารทุกข์สุขดิบ  ติดต่อประสานงาน  ให้
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ข้อมูล เกี่ ยวกับผู้ พิการ  และขอการสนับสนุน
เกี่ยวกับเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นจาก 
อปท. ในพ้ืนที่  เพ่ือให้การดูแลหรือช่วยเหลือผู้พิการ
ต่อไป  

2.5  การจัดการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงโดย
ชมรมผู้สูงอายุ  โดยชมรมผู้สูงอายุของพ้ืนที่   2  
ชุมชน  เน้นการจัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ  การ
ออกกําลังกาย  และการสงเคราะห์เครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ  อาทิเช่น  ยืมรถเข็น  ไม้เท้า  และ
เตียงคนไข้มาจากโรงพยาบาลอําเภอ  เพ่ือให้การ
ดูแลหรือช่วยเหลือแก่ผู้พิการ  หากกรณีผู้ปุวยหาย
จากความพิการหรือเสียชีวิต  ก็จะนําไปมอบให้กับ
ผู้ปุวยหรือผู้พิการคนอ่ืนใช้ประโยชน์ต่อไป  

2.6  การจัดการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงโดย  
อสม.  แบ่งออกเป็น  3  กรณี  ได้แก่  

กรณีที่  1  ไม่มีผู้ดูแล  อสม. จะดูแลหรือ
ช่วยเหลือในบางส่วนเบื้องต้น  แล้วแจ้งไปยัง อปท. 
หรือ รพ.สต./สถานีอนามัย  เพ่ือประสานการส่ง
ต่อไปยังสถานสงเคราะห์ต่อไป  

กรณีท่ี  2  มีผู้ดูแล  อสม. จะมีบทบาทหน้าที่
ในการดูแลหรือช่วยเหลือ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

เยี่ ยมบ้าน  พูดคุย  ถามสารทุกข์สุขดิบ  
พร้อมให้ความรู้หรือคําแนะนําแก่ครอบครัว  ผู้ดูแล  
และญาติพ่ีน้องในการดูแลผู้ปุวย/ผู้พิการ  เช่น  การ 
ลดอาหารรสจัด  กินยาตามคําสั่งแพทย์  ออกกําลัง
กาย  ทํากายภาพบําบัด  ดูแลแผลกดทับ  และพบ
แพทย์  เป็นต้น  รวมทั้งให้คําแนะนํา  กระตุ้นให้
ผู้ดูแลรู้จักปูองกันตนเองด้วยการออกกําลังกาย   
และควบคุมอาหาร  ดังที่ อสม. กล่าวว่า “ไปแนะนํา
ให้กับลูกหลาน  เขาดูแลอยู่  ส่วนพวกติดเตียงก็พ่อ

แม่พ่ีน้องเขาดูแลอยู่  โดยที่ อสม. ไปแนะนําให้ออก
กําลังกาย  ทํากายภาพบําบัด  อาหารการกิน  ใน
ฐานะที่ตนเองเป็น อสม. ก็ต้องเข้าไปดูแลเรื่อง
อาหารสุขภาพของคนพิการ  แล้วก็ดูแลผู้สูงอายุที่
บ้านตัวเองด้วย”  

ตรวจสุ ขภาพ  วั ดความดัน   รอบ เอว        
เจาะเลือด  และตรวจเบาหวาน  เป็นต้น 

ประสานงานกับเทศบาล/อบต.  รพ.สต.  
และหน่วยงานอ่ืนๆ  เพ่ือขอการสนับสนุนในเรื่อง
การบริการรักษาพยาบาล  งบประมาณ  และวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ  เช่น  ไม้เท้า  รถเข็น  เตียงนอน  
น้ํายาล้างแผล  กระดาษชําระ  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป  
นม  และอาหารเสริม  เป็นต้น  

กรณีท่ี  3  มีผู้ดูแล  แต่ปล่อยปละละเลยและ
ไม่ยอมดูแล  กรณีนี้ทาง อสม. จะเข้าไปดูแลแทน  
เพราะถือว่าเป็นหน้าที่  และสงสาร  เช่น  ผู้ปุวย  1  
รายที่ อสม. เข้าไปช่วยดูแลหรือช่วยเหลือ  เพราะ
บุตรชายที่อยู่ด้วยกันชอบดื่มสุรา  ไม่ดูแลมารดาของ
ตนเอง  ให้รับประทานอาหารบ้างไม่ได้บ้าง  

2.7  การจัดการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงโดย 
อปท.  แบ่งเป็น  2  บทบาท  คือ  

2.7.1 บทบาทหลัก  อปท. ที่ศึกษามี  2  
ระดับ  ซึ่งมีโครงสร้างการปกครองแตกต่างกัน  โดย
เทศบาลจะมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทํา
หน้าที่หลัก  ส่วน อบต. มีสํานักปลัดเป็นหน่วยงาน
รั บผิ ดชอบ  แต่ มี ภ า รกิ จหรื อบทบาทหน้ าที่
เหมือนกัน   ได้แก่  

จัดสรรงบประมาณเชิงรุกในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ  อาทิเช่น  จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  จัดซื้อ
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เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต่างๆ สําหรับผู้พิการ  
เป็นต้น  

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยผู้พิการ  ซึ่งมีทั้ง
นําเงินไปให้ถึงบ้าน  และโอนเงินเข้าบัญชีเนื่องจาก
การเดินทางไกล  และลําบากกับการมารับเบี้ยที่ 
อบต.   

ให้การสงเคราะห์  และมอบสิ่งของต่างๆ แก่
ผู้สูงอายุ  

เยี่ยมบ้าน  ให้กําลังใจ  ถามสารทุกข์สุขดิบ  
พร้อมให้ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้และคําแนะนําต่างๆ 
แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และครอบครัวเกี่ยวกับการ
ออกกําลั งกาย  การทํากายภาพบําบัด  โดย
ดําเนินงานพร้อมกับการลงพ้ืนที่มอบเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการในชุมชน  

จัดรถรับส่งไปโรงพยาบาลจะ Stand by ไว้
ตลอด 24 ชั่วโมง (เฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น)  

ประสานการช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ  
เช่น  ของบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม
สําหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ประสานกับโรงพยาบาล
จังหวัด/สาธารณสุขอําเภอ/สาธารณสุขจังหวัด  เพ่ือ
ขอบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน
กายภาพบําบัดมาช่วยดูแลผู้พิการ/ผู้สูงอายุ  เป็นต้น  

2.7.2 บทบาทสนับสนุน  โดยสนับสนุน
งบประมาณ  หรือ เครื่ องมื อวั สดุ อุปกรณ์แก่
หน่วยงานต่างๆ  อาทิเช่น  งบประมาณด้านสุขภาพ
แก่ รพ.สต.  รวมทั้งเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ไม่
ว่าจะเป็นรถเข็น  ไม้เท้า  เตียงนอน  น้ํายาล้างแผล  
กระดาษชําระ  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป  และอาหารเสริม  
เป็นต้น  

2.8  การจัดการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงโดย
สถานบริการสุขภาพ  แบ่งออกเป็น  3  ระดับ  
ได้แก่  

2.8.1 โรงพยาบาล  พบว่า  โรงพยาบาลทั้ง
โรงพยาบาลจังหวัด/โรงพยาบาลอําเภอจะดูแล
ผู้ปุวยพิการเบื้องต้น  โดยจะนัดมาพบแพทย์  1  
ครั้งต่อเดือน  เพื่อรับยาบํารุง  ยาละลายไขมัน  และ
ย า ล ะ ล า ย ลิ่ ม เ ลื อ ด   เ ป็ น ต้ น   ร ว ม ทั้ ง ทํ า
กายภาพบําบัดหรือสนับสนุนเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ  เช่น  รถเข็น  เตียงนอน  หลังจากนั้นจะถูก
ส่งต่อไปยัง รพ.สต. ในพ้ืนที่เพ่ือให้การดูแลรักษา
ต่อไป  โดยช่วงอาทิตย์แรกๆ จะมี เจ้ าหน้าที่
โรงพยาบาลเข้ามาเยี่ยมเยียน  ดูแลรักษาพยาบาลผู้
พิการที่บ้าน  ซึ่งสอดคล้องกับผู้ดูแลที่กล่าวเช่นกัน
ว่า  บางครั้งจะมาดูแลเรื่องแผลกดทับบ้าง  

2.8.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล   
(รพ.สต.)  โดยจะดูแลสุขภาพผู้ปุวยด้วยการเยี่ยม
บ้านเดือนละครั้ง  ร่วมกับตรวจสุขภาพ  วัดความดัน  
ให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเรื่องการดูแลผู้ปุวย  หรือให้
คําปรึกษาแนะนํากรณีเกิดปัญหาเร่งด่วน  รวมไปถึง
การมอบสิ่งของ  กระดาษชําระ  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป  
เป็นต้น   

2.8.3 การแพทย์แผนไทย (แผนโบราณ)  
คือ  การรักษาโดยใช้สมุนไพรตามแพทย์แผนไทย  
โดยจดชื่อยามาแล้วไปซื้อที่ร้านขายยาแผนโบราณ
แล้วมาต้มดื่มเอง  รวมทั้งการนวด  จับเส้น  และ
คลายเส้นโดยการนวดแผนโบราณ  จากเดิม  4  วัน
ต่อครั้งเป็นเดือนละครั้งในปัจจุบัน  
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3.  ปัญหาอุปสรรคในการจัดการดูแลระยะยาว
กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง   

ปัญหาอุปสรรคในการจัดการดูแลระยะยาว
กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง  อาจแบ่งออกเป็น  5  ด้าน 
(1F4M)  ได้แก่ ด้านครอบครัว (Family) ด้าน
บุคลากร (Man) ด้านงบประมาณ (Money) ด้าน
การบริหารจัดการ  (Management)  และด้ าน
เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์  (Material)  ซึ่ งสามารถ
อธิบายได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

3.1  ปัญหาด้านครอบครัว  ประกอบด้วย   
3.1.1 ผู้สูงอายุติดเตียงไม่ให้ความร่วมมือใน

การทํากายภาพบําบัด  ออกกําลังกาย  รับประทาน
อาหาร/ยา  เป็นต้น  

3.1.2 ผู้ปุวยและผู้ดูแลมีปัญหาด้านจิตใจ  
เนื่องจากผู้สูงอายุติดเตียงและผู้ดูแลสื่อสารกันไม่รู้
เรื่อง  ไม่สามารถพูดคุยกันได้  ทําให้เกิดอาการ
หงุดหงิด  โมโห  เครียด  เหนื่อย  ท้อแท้  และไม่
สนใจตัวเอง  แต่ในปัจจุบัน  บางรายก็รู้สึกชิน  และ
ยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วเกี่ยวกับ
อาการเจ็บปุวยของผู้สูงอายุติดเตียง  ดังที่ผู้ดูแล
กล่าวว่า “ทุกวันนี้ก็เหนื่อย  แต่เพราะเป็นพ่ีชาย  
สงสารแก  เมื่อก่อนแกร่าเริง  ทํางานเก่ง  แต่พอแก
ปุวย  จะท้ิงแกคงไม่ดี  อยากให้แกหาย  เดินได้  เรา
จะได้ไปทํามาหากินต่อไป”  

3.1.3  ผู้ดูแล/ครอบครัวฐานะไม่ดี  ขาด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพียงพอ  เนื่องจาก
ภาระค่ารักษาพยาบาล  ค่าแพทย์  หรือค่ายาที่มี
ราคาค่อนข้างสูง  บางครั้งบุตรหลาน  ญาติพ่ีน้อง
ต้องช่วยกันลงขันสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว  

3.1.4  ผู้ดูแล/ครอบครัว  ไม่มีความรู้ในการ
ดูแล  เช่น  การพลิกตัว  ปูองกันแผลกดทับ  เป็นต้น  

3.1.5  ผู้ดูแล/ครอบครัว  ต้องประกอบ
อาชีพหรือออกไปทํางานนอกบ้าน/ที่อ่ืนทําให้ไม่มี
เวลาดูแลผู้สูงอายุติดเตียง  โดยหากไม่ได้ทํางานหรือ
ประกอบอาชีพก็จะทําให้ขาดรายได้  เช่น  ต้อง
ออกไปทําไร่  หรือออกไปทํางานโรงงานตั้งแต่เช้า  
ไม่มีคนดูแลที่บ้าน  บางคนจะกลับมาช่วงกลางวัน
และเย็น  โดยจะนําอาหารมาตั้งไว้ให้ผู้สูงอายุติด
เตียงรับประทานเอง  ดังที่ผู้ดูแลกล่าวว่า “ไม่มีเวลา
ไปทํามาหากิน  ไม่สามารถไปไหนได้เลย  เป็นห่วง
สามี  ไม่มีใครดูแล  รายได้ก็ไม่ค่อยมี  ตอนนี้ได้รับ
เฉพาะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนละ  600  บาท  ส่วน
สามีได้เบี้ยคนพิการอีก  600  บาท  และลูกให้บ้าง” 

3.2  ปัญหาด้านบุคลากร (Man)  คือ ขาด
บุคลากรที่ทําหน้าที่ ในการดูแลและช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุติดเตียงโดยตรง อาทิเช่น นักกายภาพบําบัด 
หรือนักพัฒนาสังคมที่ทําหน้าที่ลงพ้ืนที่เพ่ือให้การ
ดูแลช่วยเหลือในระดับพ้ืนที่ตําบลอย่างจริงจัง โดยที่
ผ่านมา มีเพียงภาพของการดูแลในระดับนโยบาย
จังหวัดเท่านั้น  

3.3  ปัญหาด้านงบประมาณ (Money) คือ 
ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
หรือสิ่งของที่จําเป็นต่างๆ สําหรับผู้สูงอายุติดเตียง  

3.4  ปั ญ ห า ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
(Management)  ประกอบด้วย  ปัญหาการดูแล
ผู้สูงอายุติดเตียงที่ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง  ไม่
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ  ผู้สูงอายุติดเตียงไม่สะดวก
ในการเดินทางไปพบแพทย์  รับบริการทางสุขภาพ   
และรับเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยผู้พิการที่ อบต. หรือบ้าน
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ผู้ใหญ่บ้าน  ดังนั้น  จึงต้องอาศัยบุตรหลานพาไปรับ
บริการ  ตลอดจนไม่มีรถรับส่งผู้สูงอายุติดเตียงไป 
รพ.สต.  หรือโรงพยาบาลด้วย  

3.5  ปัญหาด้านเครื่ องมือวัสดุ อุปกรณ์ 
(Material)  คือ ขาดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเป็นต่างๆ สําหรับผู้สูงอายุติดเตียง เช่น รถเข็น 
เตียงนอน ที่นอนลม กระดาษชําระ และผ้าอ้อม
สําเร็จรูป เป็นต้น  

 
4.  ความต้องการได้รับการดูแลและช่วยเหลือ  

ความต้องการได้รับการดูแลและช่วยเหลือ  
แบ่งออกเป็น  7  ด้าน (4M+PKH)  ประกอบด้วย  
บุคลากร (Man)  เงิน (Money)  การบริหารจัดการ 
(Management)  เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ (Material)  
การมีส่วนร่วม (Participation)  ความรู้ทางวิชาการ 
(Knowledge)  และสุขภาพ (Health)  ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  

4.1  ความต้องการด้านบุคลากร (Man)  
ประกอบด้วย  
  4.1.1  ให้แพทย์โรงพยาบาลออกหน่วยลง
ชุมชน  ร่วมกับหมออนามัย  อสม.  และ อบต. เพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและทุพพลภาพ  พร้อมมอบยา
รักษาโรค  ซึ่งจะทําให้สามารถเข้าถึงบริการได้ดีกว่า
การเดินทางไปยัง รพ.    
 4.1.2  อสม. ทําหน้าที่หมุนเวียนให้บริการ
ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง  ใน  2  กลุ่ม  คือ  กลุ่มที่ไม่มี
ผู้ดูแล  และกลุ่มมีผู้ดูแลแต่ถูกปล่อยปละละเลย  
โดยให้เทศบาล/อบต. สนับสนุนค่าตอบแทนแก่  
อสม. เพ่ิมเติม  รวมไปถึงงบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นต่างๆ แก่ผู้สูงอายุติดเตียง  เช่น  

เตียงคนไข้  รถเข็น  อาหาร  น้ํายาล้างแผล  และ
ของใช้อื่นๆ  เป็นต้น  

4.2  ความต้องการด้านการเงิน/งบประมาณ 
(Money) ประกอบด้วย 

4.2.1  สนับสนุนทุนทํามาหากิน/ประกอบ
อาชีพแก่ครอบครัว  เช่น  ให้ทุนประกอบอาชีพเลี้ยง
หมู  เพ่ือจะได้มีรายได้มาดูแลและจุนเจือครอบครัว
ผู้สูงอายุติดเตียง  

4.2.2  ภาครัฐ (เทศบาล/อบต.)  นําเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุมามอบให้ถึงบ้าน  เพ่ือความสะดวกของ
ผู้สูงอายุ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  กรณีครอบครัวที่มี
ผู้สูงอายุติดเตียงหรือทุพพลภาพอาศัยอยู่ร่วมกัน  
ซึ่งจะได้ถือโอกาสลงมาเยี่ยมเยียน  สอบถามสาร
ทุกข์สุขดิบ  และติดตาม  ดูแลเอาใจใส่เพิ่มเติมด้วย  

4.2.3  เพ่ิมเบี้ยประเภทต่างๆ ให้มีจํานวน
มากขึ้น  เช่น  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยผู้พิการ  เบี้ย
ยังชีพระยะยาว  เบี้ยทําศพ  บําเหน็จบํานาญทุพพล
ภาพ  เบี้ยรักษาพยาบาล  เป็นต้น  โดยเริ่มต้นอย่าง
น้อยเดือนละ  1,000  บาท  

4.3  ความต้องการด้านการบริหารจัดการ 
(Management) ประกอบด้วย 

4.3.1  จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจดูแลผู้ปุวย/ผู้
พิการติดเตียง “ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพล
ภาพ (ผู้สูงอายุยากไร้)”  หรือ “ศูนย์ฟ้ืนฟูคนพิการ
หรือศูนย์ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน”  
เนื่องจากสามารถรับผู้ปุวย/ผู้พิการติดเตียงได้ทั้ง
ระดับตําบล  และระดับอําเภอ  โดยจัดให้ครอบครัว  
บุตรหลานผลัดเปลี่ยนเวรมาดูแล  หรือจ้างผู้ดูแล  
เจ้าหน้าที่มาดูแลโดยเฉพาะ  โดยพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่บุคคลที่จะเข้ามาช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุ/ผู้
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พิการ  มีการจัดสวัสดิการหรือเงินเดือนให้เพียง
พอที่จะไม่ต้องกังวลที่จะของบประมาณสนับสนุนมา
จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ผู้ดูแล  รูปแบบการดูแลระยะ
ยาว  เน้นการให้ความสุข  เน้นให้สมาชิกใน
ครอบครัวดูแลกันเอง  เน้นการค้นหาศึกษาวิธีการ
ดูแลที่มีรูปแบบเหมาะสม  รวมทั้งมีบุคลากรทาง
การแพทย์มาร่วมดูแล  ซึ่งจะส่งผลทําให้ผู้ปุวย
สามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายได้อย่างรวดเร็ว  
โดยไม่ต้องเดินทางไกลเพ่ือไปรักษาพยาบาลที่
โรงพยาบาลอําเภอหรือโรงพยาบาลจังหวัด  

4.3.2  พมจ. เป็นเจ้าภาพในการดูแลผู้
ผู้สูงอายุติดเตียง/ผู้ พิการอย่างต่อเนื่อง  โดยส่ง
เจ้าหน้าที่ (นักพัฒนาสังคมระดับตําบล) มาทํางาน
ประจํา  และมีสํานักงานอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลหรือ 
อบต. ซึ่งจะให้การสนับสนุนด้านสถานที่ทํางานให้  
โดยบุคคลเหล่านี้จะทําหน้าที่ให้การดูแล  ช่วยเหลือ  
และเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการในชุมชน  รวมทั้ง
ประสานความร่วมมือ  และทํางานร่วมกับนักพัฒนา
ชุมชนสังกัดของเทศบาล/อบต. 

4.3.3  ภาครัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแก่โรงพยาบาล  
กล่าวคือ  เพ่ิมจํานวนบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขให้เพียงพอกับสัดส่วนประชากรและ
ผู้สูงอายุที่รับผิดชอบแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือให้การดูแล
และช่วยเหลือผู้สูงอายุติดเตียงได้อย่างครอบคลุม 
และท่ัวถึง  เพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  และ
ช่วยเหลือตัวเองได้นานที่สุด  

4.3.4  การจัดกลุ่มหรือประเภทผู้พิการ/
ผู้สูงอายุติดเตียง/ผู้สูงอายุที่ชัดเจน  คือ  กลุ่ม มี
ผู้ดูแล  และกลุ่มไม่มีผู้ดูแล  เพ่ือจะได้หาช่องทางใน

การติดต่อสื่อสาร  และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กลุ่ม
ต่างๆ เหล่านี้  เช่น  การจัดทําสายด่วนผู้พิการ/
ผู้สูงอายุติดเตียง/ผู้สู งอายุในชุมชน  เพ่ือจะได้
สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร  และความรู้ต่างๆ ให้ได้
รับทราบ  และให้การดูแลช่วยเหลือในลําดับต่อไป  
 4.4  ความต้องการด้านเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
(Material)   คื อ   ใ ห้ หน่ ว ย ง านภาครั ฐ ต่ า ง ๆ 
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ จํ า เป็นสํ าหรับ
ผู้สูงอายุติดเตียง  เช่น  ถังออกซิเจน  เตียงคนไข้  
ผ้าอ้อมสําเร็จรูป  กระดาษชําระ  เตียงลม  อาหาร  
อุปกรณ์กายภาพบําบัด  อุปกรณ์ช่วยฟังช่วยพูด  
เครื่องนุ่งห่ม  ที่ออกกําลังกายประจําหมู่บ้าน  รวม
ไปถึงของเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง  เป็นต้น  
 4.5  ความต้องการด้านการมีส่ วนร่ วม 
(Participation)  ประกอบด้วย  

4.5.1  พัฒนาและสร้ างการมีส่ วนร่ วม
ระหว่างเครือข่ายการทํางานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน  ไม่ว่าจะเป็น อปท.  รพ.สต.  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
(พมจ.)  กาชาดจังหวัด  และหน่วยสงเคราะห์จังหวัด  
แม้ว่าจะมีบทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบที่แตกต่าง
กัน  แต่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมหารือ  
วางแผนการทํางาน  และดําเนินกิจกรรมไปพร้อมๆ 
กัน  เพ่ือให้การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น  ตัวอย่างเช่น  เวลามีการประชุมหารือ
ระหว่าง รพ.สต. กับ อสม. ขอให้แจ้งไปยัง อบต.  
เพ่ือจะได้เข้าร่วมประชุมและรับทราบข้อมูลร่วมกัน  
เชิญกาชาดจังหวัดมาช่วยทําหน้าที่ระดมทุน  เงิน  
หรือรับบริจาคข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ สําหรับ
สงเคราะห์ผู้สู งอายุติดเตียง/ผู้สู งอายุ/ผู้ พิการ  
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ตลอดจนร่วมกันลงพ้ืนที่สํารวจข้อมูล  เยี่ยมเยียน  
ให้กําลังใจ  จัดกิจกรรม  และนําข้อมูลที่ได้รับไป
วางแผนให้การดูแลช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุติดเตียง/
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการต่อไป  เป็นต้น  

4.5.2  ผู้นํา อปท. (เทศบาล/อบต.)  ควรลง
พ้ืนที่ เยี่ยมเยียนผู้สู งอายุติดเตียง  ร่วมกับหมอ
อนามัย (รพ.สต.)  ผู้นําชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน)  และ   
อสม.  เพ่ือจะได้ทราบสถานการณ์  ปัญหาและความ
ต้องการของผู้สูงอายุติดเตียง  เพ่ือจะได้ให้การดูแล
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  หากกรณีอยู่คนเดียวหรือไม่
มีคนดูแล  

4.5.3  การสร้างความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมระดับชุมชนท้องถิ่นนั้น  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นผู้นําชุมชน  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
อสม.  ผู้สูงอายุ  และคนในชุมชน  ต้องรับรู้ข้อมูล
ข่ า ว ส า ร ขอ งผู้ สู ง อ า ยุ ติ ด เ ตี ย ง   แ ล ะติ ด ต่ อ
ประสานงานไปยัง อปท.  รพ.สต.  พมจ.  และ
องค์กรอ่ืนๆ  เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือต่อไป  หาก
กรณีท่ีต้องการให้ชุมชนท้องถิ่นช่วยดูแล  หน่วยงาน
ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนงบประมาณ  สถานที่  
และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอื่นๆ ด้วย  
 4.6 ความต้องการด้านความรู้ทางวิชาการ 
(Knowledge) คือ ต้องการให้มีการจัดอบรม ให้ 
ความรู้ คําแนะนํา และเสริมศักยภาพแก่บุคคลต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย  

4.6.1 กลุ่ม อสม. โดยเชิญนักกายภาพบําบัด
มาอบรมให้ความรู้แก่ อสม.  เพ่ือที่จะได้นําความรู้ที่
ได้ไปถ่ายทอด  พูดคุยสร้างกําลังใจ  ให้คําแนะนําแก่
ครอบครัว/ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงอย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุมเหมือนคนในครอบครัว  เช่น  การทํา

กายภาพบําบัด  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  อาหาร
การกิน  การรับประทานยา  และทําความสะอาด
ร่างกาย  เป็นต้น  
- กลุ่มครอบครัว  ผู้ดูแล  และญาติพ่ีน้องที่ดูแล
ผู้สูงอายุติดเตียง  จะต้องได้รับการอบรมเบื้องต้น
จากนักกายภาพบําบัด  เพ่ือที่จะได้นําความรู้ไป
ถ่ายทอดและให้คําแนะนําแก่บุคคลอ่ืนๆ ได้  ไม่ว่า
จะเป็นการทํากายภาพบําบัด  ออกกําลังกาย  การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น  อาหารการกิน  และการ
รับประทานยา  เป็นต้น  

4.7  ความต้องการด้านสุขภาพ (Health) 
ประกอบด้วย 

4.7.1  ควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบ
การให้บริการสุขภาพของชุมชนให้ดีขึ้น  เช่น  
รูปแบบการออกเยี่ยมบ้านร่วมกันระหว่างหมอ
อนามัย (รพ.สต.)  อสม.  และโรงพยาบาลอําเภอ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้สูงอายุติดเตียง  หรือครอบครัวในเรื่องอาหาร
การกิน  และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  เพ่ือจะได้มี
กําลังใจในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงต่อไป  

4.7.2  เ พ่ิมความถี่ ในการลง พ้ืนที่   ทํ า
กายภาพบําบัดให้กับผู้สูงอายุติดเตียงบ่อยๆ  

4.7.3  ใ ห้ หน่ ว ย ง าน ภ าครั ฐ ต่ า ง ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  เข้าไปช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุติดเตียง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลากลางวัน  เนื่องจาก
สมาชิกในครอบครัวต้องออกไปทํางานนอกบ้านหรือ
ที่ อ่ืน   ไม่สามารถที่ จะอยู่ ดูแลได้ตลอดทั้ งวัน  
บางครั้งจําเป็นต้องไหว้วานเพ่ือนบ้านที่อยู่ละแวก
ใกล้เรือนเคียงให้ช่วยกันดูแลบ้างเล็กน้อย  
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
รูปแบบการจัดการดูแลระยะยาวกลุ่ ม

ผู้สูงอายุติดเตียงโดยชุมชนครั้งนี้  มีรูปแบบที่มีความ
หลากหลาย  ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น  8  รูปแบบ
ดังที่นําเสนอแล้วในข้างต้น  ตั้งแต่รูปแบบการดูแล
ระดับปัจเจก  ระดับครอบครัว  และระดับชุมชน/
สังคม  โดยแต่ละรูปแบบต่างมีจุดแข็งจุดอ่อนที่
แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่  ซึ่งจะต้อง
พิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททาง
สังคมวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่  

รูปแบบการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุติดเตียง
โดยครอบครัว/ผู้ดูแลที่ ได้จากการศึกษาครั้ งนี้  
สอดคล้องกับลัดดา  ดําริการเลิศ (2553)  ที่กล่าวไว้
ว่า  ภาระหน้าที่ของผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว  
ประกอบด้ วย   ดู แลกิ จวั ตรประจํ าวัน   ดู แล
สุขอนามัยส่วนบุคคล  การช่วยเหลือทั่วไปที่ต้องใช้
แรงและกําลัง  การสร้างความอบอุ่นใจและความ
มั่นคงปลอดภัย  และให้การยอมรับนับถือ  ซึ่งผล
จากการวิจัยในครั้งนี้ก็พบว่า  ครอบครัว/ผู้ดูแลที่
เป็นบุตร  น้อง  และภรรยาได้ให้การดูแลผู้สูงอายุ
ติดเตียงอย่างครอบคลุมในเรื่องปัจจัยสี่  ไม่ว่าจะเป็น 
การจัดหาอาหาร  การรับประทานยาตามคําสั่ง
แพทย์  การแต่งตัว/ใส่เสื้อผ้า  ทําความสะอาดบ้าน  
พาไปนวด  ทํากายภาพบําบัด  รักษาพยาบาลที่ 
รพ./รพ.สต./สถานีอนามัย  พยุงลุกจากที่นอน/ลง
จากเตียง  จับพลิกซ้ายขวาเพ่ือไม่ให้เกิดแผลกดทับ  
ซึ่งอาจเรียกว่าได้  เป็นกิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุ
ติดเตียงที่พึงได้รับการดูแลจากผู้ดูแล  ตลอดจนปรับ
สภาพแวดล้อม  สถานที่  และจัดหาเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เ อ้ือต่อการรักษาพยาบาล  เช่น  

เตียงนอนรถเข็น  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป  ลูกบอลบีบ
บริหารกล้ามเนื้อ  และทําเก้าอ้ีนั่งถ่ายอุจจาระ  เป็น
ต้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การดูแลมิติทางด้านจิตใจที่
อาจไม่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้  แต่ก็ปรากฎได้
จากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลที่เป็นบุตรชาย  ที่ได้ให้
กําลังใจและดูแลเอาใจใส่จากมารดาสูงอายุเป็นอย่าง
ดีกล่าวว่า  “ผมรักแม่มาก  และแม่ก็รักเรา  เมื่อแม่
ปุวย  เราก็ต้องดูแลเอง  จะไปให้ใครดูแล  ที่เวลา
เราปุวย  แม่ดูแลเราตลอดจนกว่าจะหาย”  ซึ่งถือได้
ว่ามีความเหมาะสมและจําเป็นอย่างยิ่งกับสภาพ
สังคมวัฒนธรรมและประเพณีไทย  ที่เน้นเรื่องความ
กตัญญูกตเวที  ตอบแทนบุญคุณให้แก่ผู้มีพระคุณ  
และให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันใน
ครอบครัว  

แตก่ารดูแลผู้สูงอายุติดเตียงโดยครอบครัว/
ผู้ดูแลดังกล่าว  ก็มีข้อจํากัดและประสบปัญหา
อุปสรรคต่างๆ มากมาย  ไม่ว่าจะเป็นภาระของ
ครอบครัว/ผู้ดูแล  ที่จะต้องออกไปทําไร่  ทํางาน
นอกบ้าน/ที่อื่น  ทําให้ไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุติดเตียง  
หากไม่ ไปก็จะทําให้ขาดรายได้ที่จะนํามาเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  เนื่องจากภาระค่า
รักษาพยาบาลสําหรับผู้สูงอายุติดเตียงมีค่อนข้างสูง  
รวมไปถึงปัญหาด้านจิตใจทั้งของผู้สูงอายุติดเตียง
และครอบครัว/ผู้ดูแลที่มักสื่อสารพูดคุยกันไม่รู้เรื่อง  
ทําให้เกิดอาการหงุดหงิด  โมโห  เครียด  เหนื่อย
และท้อแท้  ซึ่งอาจส่งผลกระทบ  2  ส่วน  ทั้ง
ผลกระทบต่อความสามารถและศักยภาพในการดูแล
ของผู้ดูแล  และผลกระทบต่อคุณภาพของการดูแล
ผู้สูงอายุติดเตียง  
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ส่วนรูปแบบการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุติด
เตียงในระดับชุมชน/สังคมนั้น  เริ่มจากการดูแล
ช่วยเหลือจากคนในชุมชน  เช่น  การเยี่ยมเยียน  ให้
กําลังใจ  สอบถามสารทุกข์สุขดิบ  และได้รับข้าว
ของเครื่องใช้ต่างๆ จากเพ่ือนบ้าน  ผู้นําชุมชน  หรือ
ชมรมผู้สูงอายุ  น่าจะเป็นเรื่องของการใช้หลักการ
พ่ึงพาอาศัย  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ที่ยังคง
ปรากฎอยู่ในสังคมวัฒนธรรมไทยปัจจุบันของพ้ืนที่
ศึกษาครั้งนี้  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ยังคง
ไ ด้ รั บ ก า รดู แ ล เป็ น อย่ า ง ดี จ า กคน ในชุ ม ชน  
นอกจากนี้แล้ว  การให้ความช่วยเหลือและดูแลที่
ได้รับจากองค์กรต่างๆ ในชุมชน  ไม่ว่าจะเป็น อปท.  
รพ.สต.  และ รพ. นั้นต่างมีภารกิจหรือบทบาท
หน้าที่ได้รับจากนโยบายภาครัฐแตกต่างกัน  จึงมัก
ทํางานแบบแยกส่วน  กล่าวคือ  ภารกิจของ อปท. 
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ/เบี้ยผู้
พิการ  หรือสนับสนุนทรัพยากรดําเนินงานต่างๆ ใน
การดูแลผู้สูงอายุ  ตลอดจนภารกิจของ รพ.สต. และ 
รพ. ในการให้บริการทางสุขภาพ  ซึ่งประสบกับ
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มาช่วยทํางานดูแล 
ผู้สูงอายุ  ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาสังคมของ พมจ. ยัง
ไม่ลงพ้ืนที่อย่างจริงจัง  สัดส่วนของแพทย์  พยาบาล  
หรือนักกายภาพบําบัดของ รพ. หรือ รพ. สต. ที่ไม่
เพียงพอกับจํานวนประชากรที่รับผิดชอบในพ้ืนที่  
และได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการดูแลผู้สูงอายุ
เช่นกัน  ซึ่งสอดคล้องกับวัชริน  สินธวานนท์ (2552) 
ที่ได้กล่าวว่า  ระบบดูแลผู้สูงอายุของภาครัฐที่ผ่าน
มามีการบริหารจัดการแบบแยกส่วน  โดยการดูแล
ด้านสุขภาพความเจ็บปุวยเป็นหน้าที่ของกระทรวง
สาธารณสุข  การดูแลในมิติทางสังคมวัฒนธรรมเป็น

หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยโดยจัดสวัสดิการแก่
ผู้สูงอายุ  

ดังนั้น หากพิจารณารูปแบบการจัดการดูแล
ระยะยาวผู้สูงอายุติดเตียงของการศึกษาในครั้งนี้  
น่าจะมีการผสมผสานรูปแบบการจัดการดูแลระยะ
ยาวผู้สูงอายุติดเตียงโดยบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ใน
ชุมชนเข้าด้วยกัน  กล่าวคือ  บทบาทหน้าที่หลักๆ 
จะต้องเป็นสมาชิกที่อาศัยอยู่ในครอบครัวผู้สูงอายุ
ติดเตียงที่จะคอยทําหน้าที่ดูแลช่วยเหลือในมิติ
ร่างกาย  จิตใจ  เศรษฐกิจ  และสังคมอย่างใกล้ชิด 
เป็นลําดับแรก  ส่วนกลุ่ม อสม. ที่ผลการวิจัยพบว่า  
ค่อนข้างมีรูปแบบที่ชัดเจนแบ่งตามกรณี  3  กรณี  
คือ  มีผู้ดูแล  ไม่มีผู้ดูแล  และมีผู้ดูแลแต่ไม่ยอมดูแล  
น่าจะเป็นกลุ่มที่ เข้ามามีบทบาทรองในการดูแล
ช่วยเหลือ  กรณีที่ครอบครัวประสบปัญหาขาด
แคลนผู้ดูแล  ส่วนคนในชุมชนและองค์กรต่างๆ ใน
ชุมชนก็ควรจะเข้ามามีบทบาทสนับสนุนอีกส่วนหนึ่ง  
ไม่ว่ าจะเป็น เรื่ องของบุคลากร  งบประมาณ  
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์  และความรู้ทางวิชาการ  ซึ่ง 
สอดคล้องกับนารีรัตน์  จิตรมนตรี  วิไลวรรณ     
ทองเจริญ  และสาวิตรี ทยานศิลป์ (2552)  และ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (2554) ที่
ได้กล่าวไว้อย่างใกล้เคียงกันว่า  ปัจจัยสนับสนุนที่
สําคัญในการดูแลผู้สูงอายุ  ก็คือ  การเตรียมการ
ดูแลในบ้าน  การคัดเลือกผู้ดูแลหลักที่เหมาะสม  
การดูแลแบบองค์รวมบนพ้ืนฐานความรักความ
กตัญญู  การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการดูแล  และ
การมีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีโดยการสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลบุคคลที่ครอบครัว
ออกไปทํางานที่อ่ืน  หรือพัฒนารูปแบบบริการใน
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ชุมชนโดยชุมชน  เพ่ือส่งเสริมการดูแลในบ้านและ
ครอบครัว  ตลอดจนบูรณาการระบบดูแลร่วมกันใน
ชุมชนโดยให้ อปท. มีบทบาทในการประสาน  จัดตั้ง  
และส่งเสริมเรื่องการดูแลกันเองในชุมชน  ทั้งนี้
รูปแบบการจัดการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุติดเตียง
แบบผสมผสานที่ได้กล่าวมาในข้างต้น  จึงน่าจะ
นํามาพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนอ่ืนๆ 
ต่อไป   
 
ข้อเสนอแนะเชิงปฎิบัติ  

1.  การจัดระบบให้บริการส่งต่อผู้สูงอายุติด
เตียงในชุมชน  โดยอาจจัดทําระบบเครือข่ายการ
สื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ระหว่าง
ครอบครัว/ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง  หรือ อสม.  หาก
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถติดต่อสื่อสาร  และ
ประสานการส่งต่อ  ดูแล  ช่วยเหลือผู้สูงอายุติดเตียง
ไปยัง อปท.  รพ. สต.  หรือ รพ. โดยการจัดรถรับส่ง
แก่ผู้สูงอายุติดเตียงไปยังโรงพยาบาลอําเภอหรือ 
โรงพยาบาลจั งหวัด  ได้อย่ า งทันกาลภายใน
ระยะเวลาที่รวดเร็ว  

2.  สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนเป็นหลัก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีจิต
อาสาหรืออาสาสมัครที่ ชอบทํ างานในชุมชน  
เนื่องจากจะรู้จักคนในชุมชนและเข้ากับคนในชุมชน
ได้  ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุติด
เตียง/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการในชุมชน  

3.  การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงแบบสหสาขา
วิชาชีพ  กล่าวคือ  ควรมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาล
ลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียน  ดูแลรักษา  และมอบยารักษา
โรคแก่ผู้สูงอายุติดเตียงบ่อยๆ  โดยลงพ้ืนที่ร่วมกับ

หมออนามัย (รพ.สต.)  และนักกายภาพบําบัด  ซึ่ง
จะทําหน้าที่ช่วยทํากายภาพบําบัด  และให้ความรู้
แก่ผู้ปุวย/ผู้ดูแลด้วย  เป็นต้น  

4.  ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เพ่ิมศักยภาพ
ในการดูแลแก่ครอบครัว/ผู้ดูแลในเรื่องต่างๆ  เช่น  
การทํากายภาพบําบัด  อาหารการกิน  หรือการ
เคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างถูกวิธี  เพ่ือลดความเสี่ยงของ
ความพิการขั้นรุนแรง  หากกรณีเคลื่อนย้ายผิดวิธี  
เป็นต้น  

5.  ภาครัฐสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่จําเป็นต่างๆ สําหรับผู้สูงอายุติดเตียง  
ได้แก่  

โ ร งพยาบาล   สนั บสนุ นบุ คล ากรทา ง
การแพทย์และสาธารณสุข  ในการลงพ้ืนที่เยี่ยม
เยียน  ให้ความรู้  ดูแลรักษา  และทํากายภาพบําบัด  
เป็นต้น  

สสจ. พมจ.  อปท.  และหน่วยงานอ่ืนๆ ให้
การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ  อาทิเช่น  งบประมาณ 
ดําเนินงานช่วยเหลือและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่
จําเป็นสําหรับผู้สูงอายุติดเตียง  คือ  รถเข็น  เตียง
ผู้ปุวย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป  เป็นต้น  
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.  ภาครัฐกําหนดเป็นนโยบายการดูแลระยะ
ยาวที่ชัดเจน  เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุติด
เตียงที่ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ตลอดจนสนับสนุน
ทั้งนโยบาย  บุคลากร  งบประมาณ  และความรู้  
เพ่ือจะได้นําไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันครอบคลุม
ทั่วประเทศ  เช่น  ประกาศนโยบายผ่านขั้นตอน
มายังองค์กรในท้องถิ่น  คือ  เทศบาล/อบต.  และ  
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รพ.สต. แล้วกระจายให้ไปดูแลกันเองในชุมชนโดย
ผ่านการรับรู้ของผู้นําชุมชน (กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน)  
และคนในชุมชน  ซึ่ง อสม. จะได้สามารถเข้าไป
ดําเนินการได้อย่างเต็มที่  

2.  ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมี
ส่วนร่วมและความร่วมมือในการทํางานเชิงพ้ืนที่  
โดยเน้นบูรณาการการทํางานระหว่างโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต. )  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการให้บริการทาง 

สุขภาพ  เศรษฐกิจ  และสังคม  บนพ้ืนฐาน
ตามบริบทของครอบครัว  ชุมชน  และผู้สูงอายุเป็น
หลัก  ตลอดจนเน้นการบริหารจัดการที่ดีภายใต้
ความสามารถของหน่วยงานและชุมชน  
 
 
 

กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์  ดร. 

สุรีย์พร  พันพ่ึง  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ให้โอกาสทีมวิจัย
ข อ ง ส ถ า บั น พั ฒ น า สุ ข ภ า พ อ า เ ซี ย น  
มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานด้านการ
วิจัยอย่างเป็นกัลยาณมิตร  และขอขอบพระคุณ
ศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  ประสาทกุล  และ
แพทย์หญิงสุพัตรา  ศรีวณิชชากร  ที่กรุณาให้
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุง  และแก้ไขบทความวิจัยฉบับนี้  ให้มี
เนื้อหาสาระที่ถูกต้อง  สมบูรณ์  และเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อแวดวงวิชาการ  อันนําไปสู่การกําหนด
มาตรการและนโยบายการจัดการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้าสําหรับผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมสําหรับผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีภาวะข้อเท้าติด
สามารถใช้เพ่ือการฟ้ืนฟูการขยับข้อเท้าที่สามารถนํามาใช้ได้ในระดับชุมชน โดยดําเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่งเป็นการออกแบบและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้า  ที่ผู้ปุวยสามารถใช้
เป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้าได้ด้วยตัวเอง โดยผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาตามสภาพแวดล้อม
และบริบทของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย การออกแบบใช้วัสดุที่หาได้ง่าย ปลอดภัย ใช้งาน
ง่าย การดูแลรักษาง่ายและมีราคาเหมาะสม และนําไปทดสอบการใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 10 คน 
เพ่ือนําผลการทดสอบมาปรับปรุงอุปกรณ์ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ขั้นตอนที่สองเป็นการทดสอบและ
ประเมินประสิทธิผลของอุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้าโดยดําเนินการวิจัยกับผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
จํานวน 20 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 10 คน ประเด็นในการประเมิน
ประกอบด้วย ภาวะกล้ามเนื้อข้อเท้าหดเกร็ง ภาวะข้อเท้าติด และประเมินความพึงพอใจในการใช้ อุปกรณ์
เครื่องช่วยขยับข้อเท้า ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของมุมกระดกข้อเท้าขึ้นเพ่ิมขึ้นเป็น 7.98 องศาและ
ค่าเฉลี่ยของมุมกระดกข้อเท้าลงเพ่ิมข้ึนเป็น 8.02 องศา โดยค่าเฉลี่ยของมุมการเคลื่อนไหวกระดกข้อเท้าขึ้น
หลังใช้อุปกรณ์ช่วยขยับ    ข้อเท้ามีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยก่อนใช้อุปกรณ์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยของมุมการเคลื่อนไหวกระดกข้อเท้าขึ้นใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จากการพิจารณาค่าภาวะกล้ามเนื้อ
ข้อเท้าหดเกร็งพบว่าในกลุ่มทดลองมีค่าภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งน้อยกว่าค่าภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในกลุ่ม
ควบคุม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สามารถสรุปได้ว่า หลังจากใช้ อุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้าพบว่า
กลุ่มเปูาหมายมีภาวะกล้ามเนื้อข้อเท้าหดเกร็งลดลง   

ค าส าคัญ : อุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้า, การช่วยขยับข้อเท้า, ข้อเท้าติด, โรคหลอดเลือดสมอง 
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Abstract 

This research encompassed the design and development of an ankle- foot passive 
motion prototype, which was tested by stroke patients for effectiveness. The research was 
divided into two parts: The first past, the device was designed with simplicity in mind such 
that the stroke patient could move their ankles independently without assistance from 
relatives or caregivers. The design used readily available materials in Thailand. The device 
was developed to be safe, easy to use, and inexpensive so that stroke patients can 
perform their ankle rehabilitation at home. The second past, the ankle-foot passive 
motion prototype underwent effectiveness testing and assessment by 30 stroke patients. 
Issues of assessment were ankle spasticity, ankle joint stiffness and satisfaction after use. 
According to the experimental results, the average increasing ankle dorsiflexion range of 
motion was 7.98 degrees and the average of increasing ankle plantarflexion range of 
motion was 8.02 degrees. The average value of ankle dorsiflexion range of motion after 
use of the prototype was greater than the average before use of the prototype, and the 
average value of ankle dorsiflexion range of motion in the experimental group differed 
significantly from in the control group (p < 0.05). In addition, ankle spasticity in the 
experimental group was less than the control group after using the prototype (p < 0.05). 
 
Keywords:  Ankle-Foot Passive Motion Device, Ankle Passive Movement, Ankle Stiffness,  
                 Stroke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 11   หน้า 45 

บทน า 
โรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคอัมพฤกษ์ 

อัมพาต เป็นโรคที่พบบ่อยเป็นอันดับสามรองจาก
โรคหัวใจและโรคมะเร็ง (สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ, 2551) โดยสถาบันประสาท
วิทยา (2552) กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2550 พบว่า     
คนไทยปุวยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง
มีอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในประชากรไทย
เท่ากับ 1,850 คน ต่อประชากร 100,000 คน  ส่วน
ใหญ่มักพบในกลุ่มคนอายุ 45 ปีขึ้นไป และกลุ่มที่มี
ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองมักจะมีอาการ
กล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีกอย่างฉับพลัน การรับรู้
ความรู้สึกผิดปกติ การประสานงานระหว่างสมองกับ
แขนขาไม่สัมพันธ์กัน ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด พูดไม่ได้ 
และมีปัญหาการกลืนอาหาร ซึ่งบางรายอาจเกิดเพียง
บางอาการเท่านั้น หรืออาจเกิดทุกอาการก็ได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับตําแหน่งรอยโรคในสมอง เนื่องด้วยการ
รักษาโรคหลอดเลือดสมองนั้ น  ใช้ เวลารักษา      
อย่ า งต่อ เนื่ องและเป็นเวลานานทํา ให้ เสี ยค่ า
รักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูง โดยเฉลี่ยคนละ 50,000 
- 100,000 บาท (คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์,ม.ป.ป.) ในทํานองเดียวกัน ยงชัย นิละ
นนท์ (2553) ได้กล่าวถึง จํานวนผู้ปุวยในประเทศ
ไทยที่ ปุ วย เป็น โรคนี้  มี จํ านวนต่อปี ไม่ต่ํ ากว่ า 
150,000 คน ทําให้ประเทศไทยต้องเสียงบประมาณ
ในการรักษาผู้ปุวยโรคนี้เป็นจํานวนมาก สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2551) ได้
รายงานถึงอัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอด
เลือดสมองมีอัตราสูงถึงร้อยละ 30 ประมาณร้อยละ 
30 ต้องทุพพลภาพหรือทํางานไม่ได้ จะมีเพียง 

ร้อยละ 30 เท่านั้นที่หายจากโรคหลอดเลือดสมองแต่
ก็ต้องรับประทานยาควบคุมไปตลอดชีวิต ดังนั้นถ้า
ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการดูแลรักษาอย่าง
รวดเร็วตั้งแต่เริ่มแรก รวมทั้งการปฏิบัติตนที่ถูกวิธี
ภายหลังที่แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเพ่ือ
ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายอย่างต่อเนื่องที่บ้าน จะสามารถ
ลดอัตราการตายและความพิการลงได้มาก หรือ
สามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบคนปกติได้ 

โรคหลอดเลือดสมอง เกิดจากสาเหตุหลัก 2 
ประการได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
และโรคหลอดเลือดสมองแตก โดยโรคหลอดเลือด
สมองตีบหรืออุดตัน เกิดจากลิ่มเลือดหรือไขมันที่
เกาะหลอดเลือด ไหลหลุดเข้าไปในหลอดเลือดสมอง
และไปอุดตันการไหลเวียนของหลอดเลือดในสมอง 
หรือเกิดจากการตีบของหลอดเลือดสมองที่เกิดจาก
โรคเรื้อรัง จึงส่งผลทําให้สมองส่วนที่หลอดเลือด    
อุดตันเกิดภาวะสมองตาย เป็นผลให้สมองส่วนนั้นไม่
สามารถทํางานได้ตามปกติ ซึ่งอาการจะมากหรือ
น้อย ขึ้นอยู่กับขนาดและตําแหน่งของสมองที่      
ขาดเลือด ส่วนโรคหลอดเลือดสมองแตก สาเหตุส่วน
ใหญ่เกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงทําให้เกิดแรงดัน
ต่อหลอดเลือดสมองจนแตก เมื่อหลอดเลือดในสมอง
แตก เลือดที่ไหลออกมาจะไปกดเบียดเนื้อสมอง ทํา
ให้สมองส่วนที่ถูกกดเบียดไม่สามารถทํางานได้
ตามปกติ และถ้าเป็นการแตกที่หลอดเลือดใหญ่     
ในสมอง ก็จะทําให้สมองส่วนปลายทางที่หลอดเลือด
นั้นไหลไปเลี้ยงเกิดภาวะขาดเลือด มีภาวะสมองตาย
ในที่สุด ในปัจจุบันโรคภัยต่าง ๆ มีมากขึ้น ซึ่งเป็น
ปัจจัยเสริมให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ง่ายขึ้น เช่น 
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โรคความดันโลหิตสูง โดยร้อยละ 70 ของผู้ปุวยโรค
หลอดเลือดสมองเป็นโรคความดันโลหิตสูง ส่วนคนที่
เป็นโรคเบาหวานนั้นมีอัตราเสี่ยงในการเป็นโรค
หลอดเลือดสมองสูงกว่าคนปกติ 2-3 เท่า นอกจากนี้
โรคหัวใจ โรคเลือดมีความหนืดมาก ภาวะไขมันใน
เลือดสูง การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ ก็เป็น
ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการเสื่อมของหลอดเลือด ทําให้
เกิดภาวะหลอดเลือดแตกได้ ดังนั้นการออกกําลังกาย
อย่ างสม่ํ า เ สมอจะช่ วยชะลอความเสื่ อมและ
เสริมสร้างความแข็งแรงแก่ร่างกายและหลอดเลือด
ได้ (สถาบันประสาทวิทยา, 2552; ยงชัย นิละนนท์, 
2553; ชฏาพร นุชจังหรีด, 2549; Bangkokhealth, 
2011) 

ปัจจุบันการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง    
ในระยะฉับพลันทําได้โดยการรักษาทางยาหรือการ
ผ่าตัด สิ่งที่สําคัญคือ ระยะเวลาตั้งแต่เมื่อเกิดอาการ
โรคจนมาพบแพทย์ ซึ่งการมาพบแพทย์ได้เร็วภายใน 
3 ชั่วโมงหลังจากมีอาการ เป็นการเพ่ิมโอกาสในการ
ตอบสนองการรักษาที่ดี โดยช่วง 3-7 วันแรกของการ
เป็นโรคหลอดเลือดสมองถือ เป็นระยะวิกฤตที่อาจ
ทําให้ผู้ปุวยเสียชีวิตได้ จึงจําเป็นต้องได้รับการรักษา
ในโรงพยาบาลหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
อย่างใกล้ชิด  (นิพนธ์ พวงวรินทร์, 2534) จากนั้น
แพทย์จะอนุญาตให้กลับมารักษาตัวที่บ้าน และส่งตัว
มาฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่คลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เพ่ือ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและเพ่ิมศักยภาพของผู้ปุวยให้
สามารถใช้ชีวิตประจําวันและช่วยเหลือตนเองได้มาก
ที่ สุ ด  ดั งนั้ น กา ร ให้ โ ป รแกรมการดู แลผู้ ปุ ว ย          
โรคหลอดเลือดสมองที่บ้านแก่ผู้ดูแลและผู้ปุวยจึง
เป็นสิ่งสําคัญ ได้แก่ วิธีการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือด

สมอง เบื้ อ ง ต้ น  และกา รปู อ งกั น อาการ และ
ภาวะแทรกซ้อน โดยโรคหลอดเลือดสมองเมื่อไม่ได้
รับการดูแลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายที่ถูกวิธี
ก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ ตามมา ได้แก่ ภาวะ
ข้อติด ภาวะกล้ามเนื้อหดรั้ง  (นิพนธ์ พวงวรินทร์, 
2534; Thailab online, 2543) 

ภาวะกล้ามเนื้อหดรั้ง (Contracture) เกิด
จากการไม่ได้มีการขยับเคลื่อนไหว โดยในระยะแรก
เป็นการเกิดขึ้นในส่วนของกล้ามเนื้อเท่านั้น ต่อมาใน
ส่วนของเอ็นและพังผืดก็จะมีการหดสั้นตามมาอย่าง
รวดเร็ว จนเกิดภาวะข้อติด (Joint stiffness) ใน
ที่สุด ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (Spasticity) ซึ่งเป็น
ภาวะที่กล้ามเนื้อมีความตึงตัวเพ่ิมมากกว่าปกติ 
สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท      
สั่งการส่วนกลาง และภาวะอ่อนแรงแบบปวกเปียก 
(Flaccidity) เป็นภาวะที่กล้ามเนื้อไม่มีความตึงตัว มี
ลักษณะเหลวและนิ่ม โดยทั้งสองภาวะนี้เป็นอุปสรรค
ในการเคลื่อนไหว และเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิด
ภาวะกล้ามเนื้อหดรั้งและเกิดภาวะข้อติดในที่สุด เมื่อ
ผู้ปุวยกลับไปรักษาตัวที่บ้านแล้ว มักจะเกิดภาวะ
กล้ามเนื้อหดรั้ งและภาวะข้อติดแทรกซ้อนโดย
เฉพาะที่ตําแหน่งข้อเท้า เนื่องจากการฟ้ืนตัวของ
ระบบประสาทสั่ งการมาที่ กล้ า ม เนื้ อจะเริ่ มมี
ความสามารถสั่งการที่กล้ามเนื้อส่วนต้น (Proximal) 
ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนส่วนปลาย (Distal) ซึ่ง
เป็นกล้ามเนื้อมัดเล็ก ดังนั้นตําแหน่งข้อเท้าจึงมักเป็น
บริเวณที่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ช้าที่สุด
ของกล้ามเนื้อขา ผู้ปุวยบางคนภายหลังจากได้รับการ
ฟ้ืน ฟูสมรรถภาพจนสิ้ นสุ ดกระบวนการ ฟ้ืน ฟู
สมรรถภาพตามโปรแกรมแล้ว ยังคงหลงเหลือการ
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สูญเสียความสามารถในการทํางานของข้อเท้าอยู่ 
ทํานองเดียวกันภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (Spasticity) 
ซึ่งเป็นภาวะหนึ่งในระยะการดําเนินของโรคที่ส่งผล
ทําให้การควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อเท้าเป็นไปได้
ยาก ทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการเดินและ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ปุวย โดยเมื่อการ
ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายของผู้ปุวยเริ่มเข้าสู่ระยะที่ภาวะ
กล้ามเนื้อหดเกร็ง (Spasticity) ลดลง หรือภาวะ
ระบบประสาทสั่งการฟื้นตัวสามารถกลับไปทํางานได้
ปกติ (Return to normal function)  กลับพบว่า
ผู้ปุวยไม่สามารถขยับข้อเท้าตามขีดความสามารถได้
จากปัญหาภาวะกล้ามเนื้อหดรั้งและข้อติด ดังนั้นการ
ขยับข้อต่อของแขนและขาข้างที่มีอาการอ่อนแรง
บ่อยๆ เป็นประจําทุกวัน สามารถช่วยปูองกันภาวะ
กล้ามเนื้อหดรั้ง (Contracture) และภาวะข้อติด 
(Joint stiffness)  แก่ผู้ ปุวยได้  (จงจินตน์             
รัตนาภินันท์ชัย, 2545) 

ปัจจุบันเริ่มมีผู้ให้ความสนใจใช้เครื่องช่วย
ขยับข้อเท้าแบบต่อเนื่อง (Continuous passive 
movement) ในกลุ่มผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองมาก
ขึ้น จึงมีนักวิจัยสนใจประดิษฐ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้า
เพ่ือช่วยในการขยับข้อเท้าในหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการลดภาระของผู้ดูแลในการช่วยขยับ
ข้อเท้าแก่ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ในประเทศไทย
พบว่าอุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้าที่ใช้อยู่ล้วนเป็น
อุปกรณ์ที่นําเข้าจากต่างประเทศ มีขนาดใหญ่ มี
น้ําหนักมากและวิธีการใช้ซับซ้อนซึ่งผู้ปุวยโรคหลอด
เลือดสมองไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์และใช้ได้เองตาม
ลําพัง การดูแลรักษาอุปกรณ์ค่อนข้างยาก และมี

ราคาแพงมากทําให้ไม่สามารถเข้าถึงผู้ปุวยตามบ้าน
ได้ ส่วนมากมีใช้เฉพาะตามคลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู
ขนาดใหญ่เท่านั้น 

งานวิจัยนี้ได้ทําการออกแบบ พัฒนา และ
ประเมินอุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้าในผู้ปุวยโรค
หลอดเลือดสมอง โดยแบ่งงานวิจัยออกเป็น 2 ส่วน          
ส่วนที่ 1 เป็นการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
เครื่องช่วยขยับข้อเท้าในผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 
โดยใช้ระบบเฟืองและหลักการทางชีวกลศาสตร์เป็น
ตัวช่วยในการขยับข้อเท้า เพ่ือให้ผู้ปุวยสามารถช่วย
ขยับข้อเท้าได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยการช่วย
ขยับข้อเท้าให้จากผู้อ่ืน การออกแบบใช้วัสดุที่หาได้
ง่ายในประเทศไทย มีการควบคุมขนาดไม่ให้มีขนาด
ที่ใหญ่จนเกินไป ใช้งานง่าย ดูแลรักษาง่ายและมี
ราคา     ไม่แพง  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กา ร วิ จั ย แล ะ พัฒนา ต้ น แบบ อุปกรณ์

เครื่องช่วยขยับข้อเท้าสําหรับผู้ปุวยโรคหลอดเลือด

สมองมขีั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้า 
 

13) สรุปผลการวิจัยและเผยแพร ่

 

2) วิเคราะหป์ัญหาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหลอดเลือดสมอง 

3) วิเคราะหป์ัญหาภาวะแทรกซ้อนบริเวณข้อเท้าภายหลังจากเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 

4) ออกแบบอุปกรณ์ช่วยขยับข้อเท้า 

5) พัฒนาอุปกรณ์ช่วยขยับข้อเท้า (AK01) 

9) ตรวจสอบข้อมลูและอุปกรณ์โดยผูเ้ชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

7) พัฒนาอุปกรณ์ช่วยขยับข้อเท้า (AK02) 

 

6) ทดสอบอุปกรณ์ช่วยขยับข้อเท้า (AK01) กับผู้เข้าร่วมวิจยั 10 คน วัดประสิทธิผลในด้านลดภาวะ 
       ข้อเท้าติด ภาวะกลา้มเนื้อหดเกร็ง และประเมินความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ ์

10) พัฒนาอุปกรณ์ช่วยขยับข้อเท้าต้นแบบ (AK03) 

 

8) ทดสอบอุปกรณ์ช่วยขยับข้อเท้า (AK02) กับผู้เข้าร่วมวิจยักลุ่มเดิม 10 คน วัดประสิทธิผลในด้านลด

ภาวะข้อเท้าตดิ ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง และประเมินความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์ 

12) การวิเคราะห์ข้อมลู 

4)  

 

11) ทดสอบและประเมินอุปกรณ์ช่วยขยับข้อเท้าต้นแบบ (AK03) กับผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มใหม่ 20 คน วัด

ประสิทธิผลในดา้นลดภาวะข้อเท้าติด ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง และประเมินความพึงพอใจในการใช้

อุปกรณ์โดยการวดัผลทันที  

1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
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กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 

กลุ่มเปูาหมายที่ต้องการศึกษาคือ คนพิการ
ทางกายหรือทางการเคลื่อนไหวจากโรคหลอดเลือด
สมอง(อัมพาตครึ่ งซี ก )  ซึ่ ง เข้ ารับบริการ ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพที่ ศูนย์ การแพทย์กาญจนาภิ เษก 
โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม โรงพยาบาลพุทธโสธร 
จังหวัดฉะเชิง เทรา และโรงพยาบาลหนองแค 
จังหวัดสระบุรี  กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือก   
แบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental 
Sampling) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2540) จํานวน 30 
คน จากรายชื่อผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับ
บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ตามสถานพยาบาลตามที่
กําหนด ซึ่งการคัดเลือกกลุ่มเปูาหมายกําหนดให้   
นักกายภาพบําบัดประจําโรงพยาบาลที่เลือกเก็บ
ข้อมูลเป็นผู้คัดเลือกกลุ่มเปูาหมายจากข้อมูลที่ได้
จากเวชระเบียนผู้ปุวย และตรวจประเมินโดย        
นักกายภาพบําบัดตามคุณสมบัติที่ได้กําหนดดังนี้ 

1.  อ่อนแรงกล้ามเนื้อแขนขาซีกใดซีกหนึ่ง
จากโรคหลอดเลือดสมอง 

2.  มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป  
3.  มีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดสมองอย่าง

น้อย 6 เดือนและมีประวัติการรักษาที่ชัดเจน โดย
พิจารณาจากข้อมูลเวชระเบียนผู้ปุวย ประกอบด้วย 
การวินิ จฉั ย โรค มีการบันทึกประวั ติปั จจุบั น 
(Present History) การดําเนินโรค และประวัติอดีต 
(Past History) 

4. มีปัญหากล้ามเนื้อข้อเท้าหดเกร็ง 
(Spasticity) วัดค่าโดยใช้ Modified Ashworth  
Scale (MAS) วัดขณะนอนหงายและเข่างอ 15 
องศา ค่าที่ได้อยู่ในช่วง 1 – 3 

5.  ไม่เคยผ่าตัดข้อเท้า 
        6.  ขาข้างที่ไม่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง 
สามารถวัดกําลังกล้ามเนื้อน่อง (Gastrocnemius 
muscle) ได้ไม่น้อยกว่าระดับ 3 

7. ไม่รับการฉีดยาออกฤทธิ์กดประสาท 
(Neurolytic injection) ที่ตําแหน่งข้อเท้า ได้แก่ 
กลุ่มยาฉีดลดปวด หรือฉีดยาออกฤทธิ์กดประสาท
มาแล้วอย่างน้อย 2 วัน 

8.  ไ ม่ มี ภ า ว ะกล้ า ม เ นื้ อ ข้ อ เ ท้ า ห ด รั้ ง
(Contracture)  

9.  ระดับการรู้สึกตัวเป็นปกติ (Normal 
conscious) 

10. ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยผ่านขั้นตอน
การดําเนินการจริยธรรมการวิจัยในคน เลขที่ COA. 
NO. MU-IRB 2012/105.1406 
 
ผลการวิจัย 

การวิ จั ย และ พัฒนาต้ นแบบ อุปกรณ์
เครื่องช่วยขยับข้อเท้าสําหรับผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมอง ประกอบด้วยขั้นตอนการพัฒนาอุปกรณ์
เครื่องช่วยขยับข้อเท้า  และขั้นตอนการทดสอบ
ประสิทธิผลของอุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้า 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปผลการวิจัยในแต่ละขั้นตอน
ดังนี้ 

 
ผลการ วิจัยด้านการพัฒนาต้นแบบ อุปกรณ์
เครื่องช่วยขยับข้อเท้า 

ผลการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้า
ต้นแบบเพ่ือให้เป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้าที่
เหมาะสมกับความสามารถ ความต้องการและ  
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ภาพที่ 1 อุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้าต้นแบบ 
 

สอดคล้องกับบริบทในบ้านของผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองในประเทศไทย มีลักษณะของ อุปกรณ์         
ดังภาพที่ 1 

อุปกรณ์ เครื่ องช่ วยขยับข้อ เท้ า ต้นแบบ 
ประกอบด้วย องค์ประกอบทางกายภาพ (A) 
โครงสร้างทําจากโลหะเหล็กกลวงรูปทรงสี่เหลี่ยม 
องค์ประกอบแผ่นรองเท้า (B) มีแผ่นรองเท้าสําหรับ
วางเท้าในท่านอนหงายในขณะที่เข่างอ 15 องศา มี
รองเท้าประคองข้อเท้า (C) เป็นส่วนประกอบของ
แผ่นรองเท้า และมีสายรัด (D) รัดรองเท้าติดกับแผ่น
รองเท้า องค์ประกอบของข้อต่อและการควบคุม    
มุมการ เคลื่ อนไหว  (E)  ส ามารถปรับมุ มการ
เคลื่อนไหวของข้อเท้าได้ตามความสามารถในการ
เคลื่อนไหวข้อเท้าของผู้ใช้ได้ทุก 1 องศา (F) มีระบบ
อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณแสง (G) จะส่งสัญญาณ
เตือนเมื่อมุมการเคลื่อนไหวของข้อเท้าถึงเปูาหมายที่
กําหนด โดยมีระบบควบคุมอุปกรณ์ตรวจจับ
สัญญาณแสงและควบคุมระบบสัญญาณเตือน (H)  

ขั้นตอนวิธีการติดตั้ งและการใช้ อุปกรณ์
เครื่องช่วยขยับข้อเท้ามี 5 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 
นําหมอนมารองใต้เข่าและนําตัวอุปกรณ์เครื่องช่วย
ขยับข้อเท้าวางไว้ที่ปลายเท้า ขั้นตอนที่  2 สวม
รองเท้าทั้งสองข้างและรัดสายรัดรองเท้าให้กระชับ 
ขั้นตอนที่ 3 รัดส้นเท้ากับรองเท้าและแผ่นรองเท้า
ของอุปกรณ์อีกครั้งเพื่อเพ่ิมความกระชับและปูองกัน
การเลื่อนหลุดของ    ส้นเท้า ขั้นตอนที่ 4 กดปุุม
เวลาเพ่ือให้เวลาเดิน    ถอยหลังเป็นเวลา 5 นาที 
ขั้นตอนที่ 5 ใช้ขาข้างที่แข็งแรงช่วยขยับข้อเท้าข้างที่
ไม่มีแรง โดยการขยับข้อเท้าขึ้นและลงสลับกันไปมา
ทั้งสองข้าง เมื่อขยับถึงมุมที่ข้อเท้าข้างที่อ่อนแรง
สามารถทําได้จะมีสัญญาณเสียงปี๊บดังขึ้น เพ่ือให้
เปลี่ยนการเคลื่อนไหวจากกระดกข้อเท้าขึ้นเป็น
กระดกข้อเท้าลง หรือจากกระดกข้อเท้าลงเป็น
กระดกข้อเท้าข้ึน ขยับข้อเท้าสลับกันไปมาจนกว่าจะ
มีสัญญาณเตือนให้หยุดทําเม่ือครบเวลา 5 นาท ี

 

(C) 

(A) 

(B) 

(D) 
(E) 

(F) 

(G) 

(H) 
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ภาพที่ 2 แสดงลักษณะการใช้งานอุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้าต้นแบบ 
 
ผลการวิจัยการทดสอบประสิทธิผลของอุปกรณ์
เครื่องช่วยขยับข้อเท้าต้นแบบ 

ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะ
พัฒนาอุปกรณ์ และระยะการทดสอบประสิทธิผล
ของอุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้าต้นแบบ ดังนี้ 

 
ลักษณะปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล 

ระยะพัฒนาอุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้ามี
ผู้ เข้าร่วมวิจัยจํานวน 10 คน  เป็นผู้ปุวยโรค     
หลอดเลือดสมองที่มาเข้ารับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ง 10 คน มีภาวะอ่อนแรง
กล้ามเนื้อแขนขาข้างซ้ายหรือข้างขวาจากโรคหลอด
เลือดสมองในจํานวนที่เท่ากัน และมีเพศหญิงและ
ชายในอัตราส่วนที่เท่ากัน โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
อายุ 51-60 ปี มีระยะเวลาที่มีภาวะข้อเท้าตกในช่วง 
6 เดือน - 12 เดือน และมีญาติเป็นผู้ดูแลหลัก  

ระยะทดสอบประสิทธิ ผลของ อุปกรณ์  

เครื่องช่วยขยับข้อเท้ามีผู้เข้าร่วมวิจัยจํานวน 20 คน 
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองจํานวนกลุ่มละ 10 คน กําหนดให้กลุ่ม
ทดลองเป็นกลุ่มที่ได้รับการช่วยขยับข้อเท้าโดย                  
นักกายภาพบําบัดเป็นจํานวน 10 ครั้ง หลังจากนั้น
ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้าเป็นเวลา 5 นาที 
ส่วนกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่ได้รับการช่วยขยับข้อเท้า
โดยนักกายภาพบําบัดเป็นจํานวน 10 ครั้งเท่านั้น 
ทั้งสองกลุ่มเป็นผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่มาเข้า
รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ โรงพยาบาลศูนย์
นครปฐม จังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลพุทธโสธร 
จังหวัดฉะเชิง เทรา และโรงพยาบาลหนองแค 
จังหวัดสระบุรี โดยผู้เข้าร่วมวิจัยมีภาวะอ่อนแรง
กล้ามเนื้อแขนขาข้างซ้ายหรือข้างขวาจากโรคหลอด
เลือดสมองในจํานวนที่ เท่ากัน ซึ่ งเป็นเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
อายุ 51-60 ปี มีระยะเวลาที่มีภาวะข้อเท้าตกในช่วง 
6 -12 เดือน และส่วนใหญ่มีญาติเป็นผู้ดูแลหลัก  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมุมการ
เคลื่อนไหวข้อเท้า 

ผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มทดลองจํานวน 10 คน 
ทดลองใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้าต้นแบบเพ่ือ
ดูการ 
เปลี่ยนแปลงของมุมกระดกข้อเท้าขึ้นก่อนและหลัง
ใช้อุปกรณ์ มีผู้เข้าร่วมวิจัย 8 คนที่มีมุมกระดกข้อ
เท้าขึ้นเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมวิจัย
ทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยของมุมกระดกข้อเท้าขึ้นมีค่า
เพ่ิมขึ้นเป็น 5.33 องศา และมุมกระดกข้อเท้าลง
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด  
ค่าเฉลี่ยของมุมกระดกข้อเท้าลงที่เพ่ิมขึ้นเป็น 7.5 
องศา ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงภาวะ
กล้ามเนื้อข้อเท้าหดเกร็ง 

ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม วิ จั ย ก ลุ่ ม ท ด ล อ ง มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงของภาวะกล้ามเนื้อข้อเท้าหดเกร็ง
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 50  

 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

การศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของมุมการ
เคลื่อนไหวของข้อเท้าก่อนและหลังใช้ อุปกรณ์
เครื่องช่วยขยับข้อเท้าในกลุ่มทดลอง  

 
 
 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยมุมการเคลื่อนไหวของข้อเท้าก่อนและหลังใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้า 
             ต้นแบบ  

มุมการเคลื่อนไหว ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

กระดกข้อเท้าขึ้น 
ก่อน -0.80 14.94 4.72 
หลัง  4.00 14.91 4.72 

กระดกข้อเท้าลง 
ก่อน 46.00  9.07 2.87 
หลัง 48.50  7.47 2.36 

 
ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของมุมการเคลื่อนไหวของข้อเท้าก่อนและหลังใช้อุปกรณ์ 
             ช่วยขยับข้อเท้าต้นแบบ 

การเคลื่อนไหว ค่าสถิติ T 
ค่าองศาความ
เป็นอิสระ (Df) 

ค่านัยสําคัญ 

มุมกระดกข้อเท้าข้ึน ก่อนและหลังการใช้อุปกรณ์ -4.431 9 .002 
มุมกระดกข้อเท้าลง ก่อนและหลังการใช้อุปกรณ์ -1.627 9 .138 
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  จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของมุมการ
เคลื่ อนไหวกระดกข้ อ เท้ าขึ้ นหลั ง ใช้ อุปกรณ์
เครื่องช่วยขยับข้อเท้ามีค่ามากกว่าก่อนใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วยขยับข้อเท้า ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ 
ค่าเฉลี่ยของมุมการเคลื่อนไหวกระดกข้อเท้าลงหลัง
ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้ามีค่าน้อยกว่าหรือ

เท่ากับก่อนใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้า ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05  

การศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของมุมการ
เคลื่อนไหวของข้อเท้าในกลุ่มควบคุมและกลุ่ ม 
ทดลอง แสดงดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของมุมการเคลื่อนไหวของข้อเท้าในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

การเคลื่อนไหว ค่าสถิติ T 
ค่าองศาความเป็นอิสระ 

(Df) 
ค่านัยสําคัญ 

มุมกระดกข้อเท้าข้ึน 3.337 18 .004 
มุมกระดกข้อเท้าลง 1.105 18 .284 

 
จ า ก ต า ร า ง ที่  3 ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง มุ ม ก า ร

เคลื่อนไหวกระดกข้อเท้าขึ้นในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.05 และค่าเฉลี่ยของมุมการเคลื่อนไหวกระดก    
ข้อเท้าลงในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

การศึกษาเปรียบเทียบภาวะกล้ามเนื้อข้อเท้า
หดเกร็งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า ค่า
ภาวะกล้ามเนื้อข้อเท้าหดเกร็งในกลุ่มทดลองน้อย
กว่าค่าภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในกลุ่มควบคุมที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05  
 
ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้
อุปกรณ์ 

ผู้ เข้าร่วมวิจัยภายหลังจากการทดลองใช้
อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื่ อ ง ช่ ว ย ข ยั บ ข้ อ เ ท้ า  จ ะ ไ ด้ รั บ
แบบสอบถามแสดงความคิด เห็นต่อ อุปกรณ์

เครื่องช่วยขยับข้อเท้า  ตามส่วนประกอบของ
อุปกรณ์ได้แก่ รูปทรง น้ําหนัก ความสะดวกและง่าย
ต่อการใช้ งาน ความปลอดภัย ความทนทาน 
ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อภาพรวมของ
อุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้า โดยแบบสอบถามนี้
แบ่งระดับคะแนนความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ  ระดับที่ 
5 เป็นระดับความเห็นด้วยมากที่สุด ระดับที่ 4 เป็น
ระดับความเห็นด้วยมาก ระดับที่ 3 เป็นระดับ
ความเห็นด้วยปานกลาง ระดับที่ 2 เป็นระดับ
ความเห็นด้วยน้อย และระดับที่ 1 เป็นระดับ
ความเห็นด้วยน้อยที่สุด จากแบบแสดงความเห็นต่อ
อุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้าต้นแบบ พบว่า ด้านที่
ผู้เข้าร่วมวิจัยให้คะแนนน้อยที่สุดได้แก่ ใช้แล้วได้
ประโยชน์มีค่าเฉลี่ย 4.07 และผู้เข้าร่วมวิจัยให้
คะแนนมากที่สุด คือ ความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ย 4.45  
ดังข้อมูลในตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อในแบบแสดงความเห็นต่ออุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้า 

              ต้นแบบ 

รายการ น้อยที่สุด มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

รูปทรง  2.67 5.00 4.23 0.69 

น้ําหนัก  2.33 5.00 4.20 0.79 

ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน  3.00 4.80 4.26 0.51 

ความปลอดภัย  4.00 5.00 4.45 0.44 

ความทนทาน  3.50 5.00 4.40 0.57 

ใช้แล้วได้ประโยชน์  2.67 5.00 4.07 0.77 

ภาพรวมของอุปกรณ์ 3.00 5.00 4.30 0.82 

 
อภิปรายผล 

จากการทดสอบประสิทธิผลการใช้งาน
อุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้า พบว่าอุปกรณ์
สามารถช่วยเพ่ิมมุมการเคลื่อนไหวของข้อเท้าโดย
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Pan B.W. (2007) ซึ่ง
ออกแบบอุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้า โดยใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากนี้ ค่าสถิติร้อยละของมุม
กระดกข้อเท้าลงเพ่ิมขึ้นน้อยกว่าร้อยละของมุม
กระดกข้อเท้าขึ้นนั้น   มีสาเหตุจากผู้เข้าร่วมวิจัย
บางคนไม่มีปัญหาการกระดกข้อเท้าลงตั้งแต่ก่อนใช้
อุปกรณ์ช่วยขยับ     ข้อเท้า ดังนั้นในการวิจัยต่อไป
ควรกําหนดการคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีปัญหาการ
เคลื่อนไหว     ข้อเท้าท้ังมุมกระดกข้อเท้าขึ้นและมุม
กระดกข้อเท้าลง เพื่อการศึกษาประสิทธิผลในการใช้
อุปกรณ์ เครื่องช่วยขยับข้อเท้ าที่ ส่ งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของมุมการเคลื่อนไหวของข้อเท้ามุม

กระดกข้อเท้าลงต่อไป ส่วนผลของภาวะกล้ามเนื้อ
ข้อเท้าหดเกร็งพบว่ามีภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งลดลง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chin-Li Wua. (2006) 
ซึ่งศึกษาผลของภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งภายหลังจาก
การใช้เครื่องช่วยขยับข้อเท้าโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ในผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง  
 
ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้ 1) ควรมีการเพ่ิมขั้นตอนการฝึกใช้
อุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้าให้แก่ผู้เข้าร่วมวิจัย
ก่อนใช้เพ่ือการควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระตุ้น
ภาวะกล้ามเนื้อข้อเท้าหดเกร็ง เช่น การควบคุม
จังหวะและความเร็วขณะช่วยขยับข้อเท้าหรือมีการ
พัฒนาอุปกรณ์เพ่ือช่วยควบคุมปัจจัยดังกล่าวต่อไป 
2) ควรมีการเพ่ิมจํานวนผู้เข้าร่วมวิจัยและการ
กระจายกลุ่มเปูาหมายตามโรงพยาบาลอ่ืนๆ ให้ 



 

 
วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 11   หน้า 55 

ครอบคลุมพ้ืนที่การวิจัยเ พ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่
สามารถเป็นตัวแทนของประชากรคนพิการทางกาย
หรือทางการเคลื่อนไหวจากโรคหลอดเลือดใน
ประเทศไทยได้ 3) การศึกษาวิจัยต่อไปควรมีการ
ทดลองเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ ใช้ อุปกรณ์
เครื่องช่วยขยับข้อเท้าที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงกับ
อุปกรณ์ต้นแบบเครื่องช่วยขยับข้อเท้าที่ได้พัฒนาขึ้น 
โดยศึกษาการรับน้ําหนักสูงสุดที่อุปกรณ์จะสามารถ
รับได้  4) ศึกษาระยะเวลาในการใช้อุปกรณ์ที่
ก่อให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และการประเมิน
ประสิ ทธิ ผล ในระยะยาวของการ ใช้ อุปกรณ์
เครื่องช่วยขยับข้อเท้า จึงควรดําเนินการวิจัยต่อไป
เพ่ือให้ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองเกิดความมั่นใจ
และนําอุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้านี้ไปใช้เพ่ือการ
ฟ้ืน ฟูสมรรถภาพข้อ เท้ าของตนเองที่ บ้ านได้         

5) ควรมีการศึกษาการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อ
เท้าในกลุ่มผู้ที่มีภาวะข้อเท้าตกจากสาเหตุอ่ืนที่
นอกเหนือจากโรคหลอดเลือดสมอง เช่น ผู้ปุวยมี
ภ า ว ะข้ อ เ ท้ า ตกจ าก โ ร คกระดู ก สั นหลั ง ทั บ
เส้นประสาท และโรคปลายประสาทอักเสบ เพ่ือการ
นําอุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้าไปใช้ประโยชน์ใน
การช่วยขยับข้อเท้าในกลุ่มประชากรกลุ่มอ่ืนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายเทคนิคการผลิตภาพเคลื่อนไหวผู้แสดงภาษามือ ที่สามารถช่วย
ให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพโดยการควบคุมปัจจัยหลักต่างๆ ในขั้นตอนการถ่ายภาพเคลื่อนไหว เพ่ือไม่ให้
เกิดเงาจากมือของผู้แสดงภาษามือที่ตกลงบนลําตัวของผู้แสดงภาษามือ และการแสดงรายละเอียดต่างๆ ใน
กรอบภาพที่แย่งความโดดเด่นไปจากมือของผู้แสดงภาษามือซึ่งจะทําให้ได้ภาพภาษามือที่ไม่ชัดเจนปัจจัย
ดังกล่าว ได้แก่ การกําหนดขนาดภาพ การจัดแสง การเลือกฉาก การกําหนดระยะห่างระหว่างผู้แสดงภาษา
มือกับฉาก การเลือกใช้เลนส์ และการเลือกเครื่องแต่งกายของผู้แสดงภาษามือ 
 
ค าส าคัญ : เทคนิคการผลิตภาพเคลื่อนไหว, ผู้แสดงภาษามือ 
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Abstract 

          This article aims to explain the motion pictures techniques of sign language 

interpreter which can effectively help the communication. The main factors are controlled 

in the process of taking motion pictures so that hand shadows to will not appear on the 

interpreters’ bodies. The details are shown in the picture frames which are more 

distinguished than the hands of interpreters. To say, the sign language is not so clear. 

These factors are the image size, the lighting, the scene selecting, the space between the 

interpreters and scenes, lens using, and the costumes of the sign language interpreters.   

Keywords: Animation Production Techniques, Sign Language Presenter 
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จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ สํานัก
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ พิการเฉพาะที่ขึ้น
ทะเบียนคนพิการมากกว่าหนึ่งล้านคน ทั้งนี้ประเทศ
ไทยได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ เพ่ือให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิต
ได้เฉกเช่นคนปกติท่ัวไป ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555-
2559 โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติที่ได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
“คนพิการดํารงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคม
อย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน”ในการนี้ ได้กําหนดยุทธศาสตร์
ประการหนึ่ งเกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อม 
พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่คนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยกําหนด
แนวทางและมาตรการประการหนึ่งว่า “ภาครัฐ
รวมถึงองค์กรอิสระ มีหน้าที่จัดและส่งเสริมให้
องค์กรทุกภาคส่วนรวมถึงองค์กรธุรกิจเอกชนจัดให้ 
ค น พิ ก า ร เ ข้ า ถึ ง แ ล ะ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้ จ า ก      

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร 
การสื่อสาร บริการ โทรคมนาคม รวมถึงเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสาร โดยมีการ
ประเมินความต้องการและความเหมาะสมในการใช้
งานของคนพิการ” จากสถิติข้อมูลคนพิการทางการ
ได้ยินหรือสื่อความหมายที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ 
ดังตารางที่ 1 พบว่าคนพิการทางการได้ยินมีเป็น
จํานวนมากและจําเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูหรือการ
พัฒนาทักษะทางด้านภาษา การสื่อสาร การศึกษา
เพ่ิมมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันระบบการเรียนการสอน
สําหรับคนพิการทางการได้ยินนิยมใช้การสื่อสารด้วย
ภาษามือซึ่งเป็นภาษาที่มีการเคลื่อนไหวของสีหน้า
แ ล ะ ท่ า มื อ ข อ ง ผู้ แ ส ด ง  ดั ง นั้ น ก า ร ผ ลิ ต
ภาพเคลื่อนไหวเพ่ือส่งเสริมการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการเข้าถึงของคนพิการทางการได้
ยินจึงเป็นส่วนที่สําคัญสําหรับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับคนพิการทางการได้ยินที่มีลักษณะของ
การผลิตสื่อที่มีรายละเอียดแตกต่างไปจากสื่อ
ภาพเคลื่อนไหวทั่วไป 

 
ตารางที่ 1  สถิติวันที่ 1 พ.ย. 2537 - 31 ต.ค. 2555 ข้อมูลคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ* 

ภาค 
จํานวนคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 

ชาย หญิง รวม 
กรุงเทพมหานคร 3,569 3,805 7,374 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 17,906 16,879 34,785 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 42,883 39,916 82,799 
ภาคใต ้ 11,182 10,513 21,695 
ภาคเหนือ 28,530 23,762 52,292 
ไม่ระบ ุ 2,248 1,904 4,152 
รวม 106,318 96,779 203,097 
*ที่มา: ข้อมูลประมวลผลจากฐานข้อมูลทะเบยีนกลางคนพิการสํานักงานส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
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การผลิตสื่อเ พ่ือคนพิการเป็นงานสําคัญ
ประการหนึ่งที่ทําให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รวมทั้งเป็นการอํานวยความสะดวกในการสื่อสาร
ของคนพิการให้เข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้ อย่างไรก็
ตาม การผลิตสื่อเพ่ือตอบสนองคนพิการนั้นไม่
สามารถจัดทําในภาพรวมได้ เพราะประสาทสัมผัส
ในการรับรู้เรื่องราวของคนพิการแต่ละประเภทนั้นมี
ความแตกต่างกัน สําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือ
สื่อความหมายซึ่งขณะนี้ในประเทศไทยมีจํานวนคน
พิการทางการได้ยินมากกว่าสองแสนคนดังตารางที่ 
1 ซึ่งใช้การสื่อสารด้วยภาษามือเป็นหลักและใช้
สายตาเป็นประสาทสัมผัสในการรับรู้เรื่องราวต่างๆ 
(กรณิกา, 2547) การนําเสนอภาพเคลื่อนไหวที่แสดง
ให้เห็นภาษามืออย่างชัดเจน จะทําให้ผู้ชมซึ่งเป็นคน
พิการทางการได้ยินสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ผู้
แสดงภาษามือต้องการถ่ายทอดอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เปรียบได้กับการสื่อสารที่ปราศจาก
สิ่งรบกวน (Noise) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้รับสาร
รับรู้ข้อมูลข่าวสารผิดเพ้ียนไปจากความต้องการของ
ผู้ส่งสารตามแนวคิดในกระบวนการสื่อสารของ
แชนนันและวีเวอร์ (Mcquail & Windahl, 1993) 
ดังนั้น การผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหวสําหรับคนพิการ
ทางการได้ยินโดยการนําเสนอภาพผู้แสดงภาษามือ
เ พ่ือให้ เห็นภาพภาษามืออย่ างชัด เจนจึ ง เป็น
สิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการถ่ายภาพเคลื่อนไหวผู้แสดง
ภาษามือ มีเทคนิคสําคัญได้แก่ การกําหนดขนาด
ภาพ การจัดแสง การเลือกฉาก การกําหนด
ระยะห่างระหว่างผู้แสดงภาษามือกับฉาก การ

เลือกใช้เลนส์ และการเลือกเครื่องแต่งกายของผู้
แสดงภาษามือ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
1. การก าหนดขนาดภาพ 

ในการนําเสนอภาพเคลื่อนไหวผู้แสดงภาษา
มือ สิ่งที่ต้องคํานึงถึงมากที่สุดคือ ความชัดเจนใน
การเคลื่อนไหวมือของผู้แสดงภาษามือ แต่อย่างไรก็
ตาม การนําเสนอภาพดังกล่าว ไม่นิยมถ่ายเจาะจง
ให้เห็นเฉพาะมือที่เคลื่อนไหวเท่านั้น แต่ยังต้องการ
ให้เห็นใบหน้าของผู้แสดงภาษามือ เพราะจะทําให้
ผู้ชมเห็นอารมณ์ที่แสดงออกบนใบหน้าของผู้แสดง
ภาษามือ ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นการสื่อสารแบบอวัจนะ
ภาษาที่ทําให้ผู้ชมรับรู้เรื่องราวได้ดีขึ้น ดังนั้น ขนาด
ภาพที่ใช้ในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวผู้แสดงภาษามือ
นั้น ควรเป็นขนาดภาพปานกลาง(Medium shot) 
โดยนําเสนอภาพให้เห็นตั้งแต่ศรีษะจนถึงระดับต่ํา
กว่าเอวเล็กน้อย (Brown, 2002) นอกจากนี้ การ
กําหนดขนาดภาพขนาดปานกลางนี้ยังอาจสามารถ
สร้างให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกเหมือนอยู่ในระยะที่กําลัง
พูดคุยกับผู้แสดงภาษามืออีกด้วย 
 
2. การจัดแสง 

โดยทั่วไป การถ่ายภาพเคลื่อนไหวผู้แสดง
ภาษามือนิยมถ่ายทําในสตูดิ โอ ซึ่ ง เป็ น พ้ืนที่ที่
สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการแสดง
รายละเอียดของภาพได้ การจัดแสงเป็นปัจจัยหลักที่
มีผลต่อคุณภาพของภาพผู้ แสดงภาษามือ  ซึ่ ง
วัตถุประสงค์ของการจัดแสงในการถ่ายภาพ
เคลื่อนไหวผู้แสดงภาษามือ นอกจากจะให้ความ
สว่างเพียงพอต่อการบันทึกภาพแล้วยังรวมถึงการทํา
ให้เห็นรายละเอียดในการแสดงภาษามือที่ชัดเจน ซึ่ง
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การจัดแสงนั้นเกี่ยวข้องกับการกําหนดลักษณะของ
แสง ทิศทางแสง และอัตราส่วนของแสง  ดังนี้ 

2.1 ลักษณะของแสง  
ลักษณะของแสงมี 2 แบบ คือ แสงแข็ง 

(Hard light) และแสงนุ่ม (Soft light) แสงแข็งเป็น
แสงที่ส่องตรงมาจากแหล่งกําเนิดแสงโดยไม่ผ่านการ
กรองแสงจากสิ่งใดและเมื่อแสงมากระทบวัตถุจะทํา
ให้เกิดเงาที่มีความเข้มมากและเส้นขอบที่มีความคม
ชั ด เ จ น  ส่ ว น แส งนุ่ ม เ ป็ น แ ส ง ที่ ส่ อ ง ม าจ า ก
แหล่งกําเนิดแสงโดยผ่านการกรองแสงหรือผ่านการ
สะท้อนจากวัตถุอ่ืนๆ ซึ่งเมื่อแสงดังกล่าวตกกระทบ
วัตถุก็จะทําให้เงาที่เกิดขึ้นมีความเข้มน้อยลงและ
เส้นขอบเงาที่มีความคมชัดน้อยลงเช่นกัน (Hunter,  
Biver & Fuqua, 2007) 

ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวผู้แสดงภาษามือ
นั้นไม่ต้องการเงาที่เข้มและเส้นขอบเงาที่คมชัด 
เพราะจะแย่งความสนใจและอาจทําให้ผู้ชมมองเห็น
รายละเอียดของภาษามือได้น้อยลง  ดังนั้น ลักษณะ

แสงที่ควรใช้คือแสงนุ่ม ซึ่งในขั้นตอนการจัดแสง
สามารถสร้างแสงนุ่มได้หลายวิธี  เช่น การใช้ 
แหล่งกําเนิดแสงไฟประเภทฟลูออเรสเซนต์ที่ตัว
หลอดไฟถูกเคลือบด้วยสารสีขาว การใช้ผ้ากรองแสง
บังหน้าแหล่งกําเนิดแสง และการให้แสงส่องกระทบ
แผ่นสะท้อนแสงสีขาวก่อนที่จะสะท้อนไปยังวัตถุ 
เป็นต้น  

2.2 ทิศทางแสง 
ทิศทางของแสงในที่นี้หมายถึงทิศทางของ

แสงที่ส่องไปยังวัตถุ  ซึ่ งขึ้นอยู่กับตําแหน่งของ
แหล่งกําเนิดแสงที่ทํามุมกับวัตถุ โดยการกําหนด
ตําแหน่งของแสงจะแบ่งตามเส้นวงกลมแนวตั้ง 
(Vertical) 12 ตําแหน่ง และแนวนอน (horizontal) 
12 ตําแหน่งในรูปแบบของเข็มนาฬิกา (Millerson, 
1991) ดังที่เสนอในภาพที่ 1 อย่างไรก็ตาม แสงที่
ส่องจากตําแหน่งที่ต่างกันจะให้เงาที่มีรูปร่างต่างกัน 
และเงาที่เกิดขึ้นจะตรงกันข้ามกับทิศทางแสงที่ส่อง
มาเสมอ ดังภาพที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงตําแหน่งของทิศทางแสงในรูปแบบเข็มนาฬิกา 
ทีม่า: The Technique of Lighting for Television and Film (Gerald Millerson, 1991)
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      โดยปกติ ในการพิจารณากําหนดทิศทางแสง
จะคํานึงถึงมิติของภาพ เช่น ในกรณีถ่ายภาพหน้า
ตรงใบหน้าบุคคลก็จะคํานึงถึงความมีมิติของใบหน้า 
ให้เห็นว่าจมูกอยู่ใกล้เลนส์มากกว่าดวงตาหรือแก้ม 
เป็นต้น แต่สําหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวผู้แสดง
ภาษามือจะไม่คํานึงถึงประเด็นที่กล่าวมาเป็นหลัก 
โดยจะพิจารณาถึงความชัดเจนของมือที่เคลื่อนไหว
ของผู้แสดงภาษามือ ดังนั้นในการกําหนดทิศทาง
แสงสําหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวผู้แสดงภาษามือนั้น 
ควรต้องระวังไม่ให้เกิดเงาบริเวณด้านหลังของมือผู้
แสดงภาษามือ หรือที่บริเวณลําตัวของผู้แสดงภาษา
มือ เพราะเงาที่เกิดขึ้นนี้อาจรบกวนการมองเห็น
รายละเอียดในการเคลื่อนไหวของมือ ซึ่งมีผลต่อการ
รับรู้และการแปลความภาษามือของผู้ชม แนวทาง
หนึ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้
คือ การเลือกใช้แสงแบบท๊อปไลท์ที่ตําแหน่ง 12V 
แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากการกําหนด
ทิศทางแสงนี้คือ เงาบริเวณใต้ตา จมูกและคางซึ่งจะ
ทําให้ใบหน้าของผู้แสดงภาษามือไม่สวยงาม จึง
จําเป็นต้องลบหรือลดความเข้มของเงา โดยเพ่ิม
แหล่งกําเนิดแสงหรืออาจใช้แผ่นสะท้อนแสงจาก
ทิศทางด้านหน้าในตําแหน่ง 5H 4V และ 7H 4V 
โดยจะต้องควบคุมความเข้มของแสงให้เท่ากับหรือ
น้อยกว่าไฟท๊อปไลท์เล็กน้อยเพ่ือไม่ให้เกิดเงาจาก
แสงตําแหน่ง 5H 4V และ 7H 4V  
 

2.3 อัตราส่วนของแสง 
อัตราส่วนของแสงคือค่าความแตกต่างของ

ส่วนที่ถูกส่องสว่างและส่วนของเงาที่เกิดบนวัตถุ 
โดยแสดงเป็นค่าความเข้มของแสงระหว่างแสงหลัก
(Main light) และแสงเสริม (Fill light) เช่น 1:1  
1:2  1:4  หรือ 1:8 เป็นต้น ซึ่งตัวเลขตัวหน้าจะเป็น
ความเข้มของแสงหลัก คือส่วนที่ถูกส่องสว่าง ตัวเลข
ตัวหลังจะเป็นความเข้มของแสงเสริม คือส่วนของ
เงา เมื่อค่าความแตกต่างของแสงมากก็จะเห็นเงาบน
วัตถุชัดเจนมากยิ่งขึ้น (Millerson,1991) 

การกําหนดอัตราส่วนของแสงที่ส่องไปยังผู้
แสดงภาษามือนั้น ควรใช้อัตราส่วนของแสง 1:1 ซึ่ง
ความเข้มแสงของแสงหลักและแสงเสริมเท่ากัน ทั้งนี้
เพ่ือไม่ให้เกิดเงาบนผู้แสดงภาษามือ แต่มิติของภาพ
จะขาดหายไป หรือสามารถกําหนดอัตราส่วนของ
แสง 1:2 ซึ่งความเข้มของแสงหลักและแสงเสริมมี
ความแตกต่างเพียงเล็กน้อย คือ 1 สต๊อป โดยผลที่
ได้คือภาพที่มีมิติและมีเงาเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย  

ในการปฏิบั ติ ก ารจั ดแสง เ พ่ือถ่ ายภาพ
เคลื่อนไหวผู้แสดงภาษามือ ควรออกแบบแผนผัง
การวางตําแหน่งอุปกรณ์ไฟและอุปกรณ์ประกอบ
ต่างๆ เพ่ือให้มีความเข้าใจในการทํางานที่ตรงกัน
ของทีมงานในขั้นตอนการถ่ายทํา ดังตัวอย่างใน  
ภาพที่ 2 
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ภาพที ่2 แสดงแผนผังการวางอุปกรณ์ในการถ่ายทําภาพเคลื่อนไหวผู้แสดงภาษามือ 

  
จากภาพที ่2 ได้แสดงแผนผังการเตรียมความ

พร้อมของอุปกรณ์ในการถ่ายทําภาพเคลื่อนไหวผู้
แสดงภาษามือโดยการวางตําแหน่งของอุปกรณ์
ต่างๆ ต้องมีระยะที่ เหมาะสมโดยการถ่ายทํา
ภาพเคลื่อนไหวผู้แสดงภาษามือใช้โคมไฟฟลูออเรส
เซนต์ชนิด KINO 4 BANK จํานวน 2 โคม ตั้งบนขา
ตั้งไฟแนวระนาบ (Boom Lighting stand) เป็นแสง
ไฟหลักในการถ่ายทําโดยกําหนดทิศทางแสงให้เป็น
แสงท๊อปไลท์ตําแหน่ง 12V ส่องไปยังผู้แสดงภาษา
มือโดยผ่านชุดผ้ากรองแสงเพ่ือปรับลักษณะของแสง
ให้เป็นแสงนุ่ม ใช้แผ่นโฟมสีขาวสะท้อนแสงเป็นแสง
เสริมในตําแหน่งจากทิศทางด้านหน้าในตําแหน่ง 5H 
4V และ 7H 4V เพ่ือลดเงาบริเวณใต้ตา จมูกและ

คางโดยกําหนดอัตราส่วนของแสงหลักและแสงเสริม
ในอัตรา 1:1 ที่ค่ารูรับแสง f4 กําหนดระยะห่าง
ระหว่างผู้แสดงภาษามือกับฉากห่าง 2 เมตร ดังภาพ
ที่ 3 กําหนดฉากหลังใช้ฉากชนิดผ้าสีน้ําเงินเข้ม ใช้
โคมไฟชนิดฟลูออเรสเซนท์จํานวน 2 โคม เป็นไฟ
ส่องฉากโดยกําหนดทิศทางแสงด้านหน้าของฉากที่
ตําแหน่ง 6H 2V และ 8H 2V กําหนดให้ไฟส่องฉาก
มีความเข้มของแสงมากกว่า  ไฟที่ส่องตัวผู้แสดง
ภาษามือ 1 สต๊อป คือค่ารูรับแสง f5.6  กําหนดใช้
เลนส์มุมแคบในการถ่ายทําและเปิดค่าการรับแสงที่ 
f4 อัตราความเร็วของกล้องที่ 25 เฟรมต่อวินาที 
ปรับค่าสมดุลแสงสีขาวให้ตรงกับแหล่งกําเนิดแสง  
คือ โหมดเดย์ไลท์ ดังภาพที่ 4
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ภาพที ่3 แสดงตําแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ ในขั้นตอนการผลิตภาพเคลื่อนไหวผู้แสดงภาษามือ 

 

ภาพที่ 4 แสดงแสงไฟหลักในการถ่ายทําโดยกําหนดทิศทางแสงให้เป็นแสงท๊อปไลท์ตําแหน่ง 12V และ   
              แผ่นโฟมสีขาวสะท้อนแสงเป็นแสงเสริมในตําแหน่งจากทิศทางด้านหน้าในตําแหน่ง 5H 4V และ     
              7H 4V 
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3. การเลือกฉาก  
ฉากคือส่วนพ้ืนหลังของผู้แสดงภาษามือที่

ปรากฏในภาพ การเลือกฉากที่เหมาะสมจะทําให้
ผู้ชมมุ่งความสนใจไปที่การเคลื่อนไหวของมือของผู้
แสดงภาษามือได้อย่างดี ซึ่งในการเลือกฉากนั้นควร
เลือกใช้เป็นสีเข้มไม่ควรใช้สีสว่าง เพราะฉากสีเข้ม
จะช่วยให้เส้นเงาที่เกิดจากผู้แสดงภาษามือที่ตกลง
บนฉากมีความชัด เจนน้อยลง ได้  ซึ่ ง เ งานี้ จ ะ
เคลื่อนไหวไปตามการเคลื่อนไหวของผู้แสดงภาษา
มือ หากเงาดังกล่าวปรากฏอย่างชัดเจนก็อาจเป็น
สาเหตุหนึ่งที่แย่งความสนใจของผู้ชมในการมอง
ภาษามือ หรือก่อความรําคาญให้กับผู้ชมได้ ตัวอย่าง
สีฉากที่ควรใช้เป็นพื้นหลังของผู้แสดงภาษามือ ได้แก่ 
สีน้ําเงินเข้ม สีเทาเข้ม สีน้ําตาล เป็นต้น 
 นอกจากนี้ การเลือกลวดลายของฉากก็มี
ความสําคัญเช่นกัน ควรใช้ฉากสีพ้ืนที่ไม่มีลวดลาย
เพ่ือไม่ให้มีรายละเอียดที่จะไปแย่งความสนใจของ
ผู้ชมจากผู้แสดงภาษามือได้  
 

4. การก าหนดระยะห่างระหว่างผู้แสดงภาษามือ
กับฉาก 

ระยะห่างระหว่างผู้แสดงภาษามือกับฉากเป็น
ส่วนของพ้ืนที่ด้านหลังผู้แสดงภาษามือถึงฉาก ควร
กําหนดให้มากเพียงพอที่จะไม่ให้เงาที่ เกิดจาก
แหล่งกําเนิดด้านหน้าตกลงไปที่ฉากได้ ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุในการรบกวนความสนใจของผู้ชมในการอ่าน
และแปลความภาษามือ อย่างไรก็ตาม ถ้ากําหนด
ระยะห่างระหว่างผู้แสดงภาษามือกับฉากมาก ฉากก็
จะต้องมีความกว้างมาก สถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทําก็
จะต้องมีความกว้างตามไปด้วย  

สําหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวในพ้ืนที่จํากัด 
วิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยไม่ให้เงาจากแหล่งกําเนิด
แสงด้านหน้าตกลงที่ฉากได้  ก็คือ การกําหนด
ตําแหน่งแหล่งกําเนิดแสงด้านหน้าให้ใกล้ผู้แสดง
ภาษามือร่วมกับกําหนดความสูงของแหล่งกําเนิด
แสงเดียวกันให้อยู่สูงกว่าผู้แสดงภาษามือ วิธีการนี้
จะช่วยให้เงาที่เกิดขึ้นไม่ทอดยาวจนไปปรากฏที่ฉากได้  

 
 

          ภาพที่ 5 แสดงระยะห่างระหว่างผู้แสดงภาษามือกับฉากและแสดงตําแหน่งไฟส่องฉาก 
                      ที่ตําแหน่ง 6H 2V และ 8H 2V
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5. การเลือกใช้เลนส์  
เลนส์ เป็นอุปกรณ์สําคัญในการถ่ายภาพ  ผล

ที่เกิดจากเลนส์ประเภทต่างๆ มีความแตกต่างกันซึ่ง
ผู้ผลิตภาพเคลื่อนไหวสามารถเลือกใช้ให้มีความ
เหมาะสมกั บสิ่ ง ที่ ต้ อ งกา รถ่ า ยทอดหรื อสื่ อ
ความหมายได้ 

ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวผู้แสดงภาษามือ
นั้น ภาพที่ต้องการคือ ภาพที่มีความชัดระหว่าง
ระนาบมือถึงใบหน้าของผู้แสดงภาษามือ โดยที่ฉาก
หลังไม่อยู่ในช่วงความชัด ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้ฉากแสดง
รายละเอียดที่ ไปเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ชม
ในขณะอ่านและแปลความภาษามือ เลนส์ที่ควร
นํามาใช้คือเลนส์ที่มีช่วงความชัดสั้น ซึ่งก็คือเลนส์มุม
แคบ 

ข้อควรคํานึงถึงอีกประการหนึ่งในเรื่องการใช้
เลนส์ก็คือ การกําหนดรูรับแสงของเลนส์ หากรูรับ
แสงของเลนส์แคบจะให้ภาพที่มีความชัดลึกและแสง
ผ่านเลนส์ได้น้อย ในทางกลับกัน หากรูรับแสงกว้าง
ก็จะให้ภาพที่มีความชัดตื้นและแสงสามารถผ่าน
เลนส์ได้มาก (Jacobson, Ray, Attridge & 
Axford, 2000) ในทางปฏิบัติ ช่างภาพจะต้องเลือก
รูรับแสงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในการถ่ายภาพ
เคลื่อนไหวนั้นๆ โดยคํานึงถึงช่วงความชัดที่ต้องการ 
ระยะห่างระหว่างผู้แสดงภาษามือกับฉาก และความ
เข้มแสงจากแหล่งกําเนิดแสงด้วย 
 
6. การเลือกเครื่องแต่งกายของผู้แสดงภาษามือ  

การเลือกเครื่องแต่งกายของผู้แสดงภาษามือ
มีความสําคัญเทียบเท่ากับการกําหนดลักษณะของ
ฉาก เพราะเครื่ องแต่ งกาย เป็นฉากของมือที่ 

เคลื่อนไหวของผู้แสดงภาษามือ จึงกล่าวได้ว่าเครื่อง
แต่งกายของผู้แสดงภาษามือควรมีคุณลักษณะ
เช่นเดียวกับฉากถ่ายภาพ นั่นคือ เสื้อที่สวมใส่ควร
เป็นสีพ้ืนในโทนที่แตกต่างจากสีผิวผู้แสดงภาษามือ  
ไม่มีลวดลาย สีของกระดุมเสื้อก็ควรไม่ให้มีสีที่โดด
เด่นไปจากสีของเสื้อ 

นอกจากนี้ สิ่งที่ต้องพิจารณาเพ่ิมเติมในการ
เลือกเครื่องแต่งกายให้ผู้แสดงภาษามือก็คือ เสื้อที่
เลือกใส่ไม่ควรหลวมเกินไปเพ่ือจะได้ไม่เกิดรอยยับ
ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดรายละเอียดบนเสื้อของผู้แสดง
ภาษามือ และการเลือกสีเครื่องแต่งกายควรต้อง
แตกต่างจากสีของฉากเพ่ือหลีกเลี่ยงการกลืนกันของ
สีซึ่งจะทําให้ตัวผู้แสดงภาษามือจมลงไปในฉาก
อย่างไรก็ตาม ผู้ถ่ายภาพสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้
โดยใช้ไฟส่องฉาก (Background light) เพ่ือแยกผู้
แสดงภาษามือออกจากฉาก (Langford, 1989) 

 
จากแนวทางการถ่ายทําที่กล่าวมาข้างต้น 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทํา ได้แก่ อุปกรณ์ถ่ายภาพ
เคลื่อนไหว อุปกรณ์จัดแสง และอุปกรณ์ฉาก ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1) อุปกรณ์ถ่ายภาพเคลื่อนไหว เป็นอุปกรณ์ที่
ใช้ในการบันทึกภาพ ประกอบด้วย 
 กล้องวีดิทัศน์ ต้องเป็นกล้องที่สามารถปรับ
ขนาดของรูรับแสงและทางยาวโฟกัสได้เพ่ือการ
กําหนดความชัดลึกที่ต้องการ และสามารถปรับค่า
สมดุลสี (White balance) ให้ตรงกับแหล่งกําเนิด
แสงที่ใช้งานได ้
 จอแสดงผลภาพ (Monitor) สําหรับตรวจสอบ
คุณภาพของภาพ และความถูกต้องของการแสดง
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ภาษามือควรใช้จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
เพ่ือการเห็นภาพที่ชัดเจน  
 2) อุปกรณ์จัดแสง เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้แสงสว่างในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวซึ่ง
ประกอบด้วย 
 ชุดโคมไฟ เป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่สามารถ
ปรับความเข้มของแสงได้เพ่ีอง่ายต่อการควบคุม
ความเข้มของแสง ในการใช้งานต้องใช้โคมไฟที่มี
อุณหภูมิสีของแสงเดียวกันทั้งหมด 
 ขาตั้งโคมไฟ เป็นอุปกรณ์รองรับโคมไฟ ซึ่งต้อง
มีความแข็งแรงมากเพียงพอต่อการรองรับน้ําหนัก
โคมไฟได้ซึ่งขาตั้งที่มีน้ําหนักมากจะสามารถรองรับ
โคมไฟที่มีน้ําหนักมากได้เช่นกัน 
 ถุงทราย เป็นอุปกรณ์ถ่วงน้ําหนักสําหรับขาตั้ง
โคมไฟ นํามาใช้โดยวางที่ฐานหรือแกนขาตั้งโคมไฟ
ในกรณีที่กําหนดตําแหน่งของโคมไฟสูงเพ่ือถ่วง
น้ําหนักขาตั้งโคมไฟไม่ให้ล้ม 

 ชุดผ้ากรองแสง เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยกรองแสง
และปรับแสงให้เป็นแสงนุ่มเพ่ือลดความคมชัดของ
เงาที่เกิดขึ้น 
 ตัวจับแผ่นสะท้อนแสง (Poly Holder) และ
แผ่นโฟมสะท้อนแสง เป็นอุปกรณ์สะท้อนแสง
นํามาใช้เพ่ือลดความเข้มของเงาที่เกิดขึ้นบนผู้แสดง
ภาษามือ  
 เครื่องวัดแสง (Light Meter) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้
วัดความเข้มของแสงจากแหล่งกําเนิดแสง 
 3) อุปกรณ์ฉากประกอบด้วย 
 ฉากผ้า พ้ืน สี เข้มที่มีขนาดที่ ใหญ่ เ พียงพอ 
กล่าวคือ เมื่อมองภาพผ่านกล้อง พ้ืนที่ฉากจะต้อง
ครอบคลุมพ้ืนที่ภาพ   
 ชุดขาตั้งและคานแขวนฉาก ที่สามารถปรับ
ความกว้างความสูง และระยะห่างระหว่างผู้แสดง
ภาษามือกับฉากได้ ทั้งนี้เพ่ือให้พ้ืนที่ฉากครอบคลุม
พ้ืนที่รับภาพ  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ภาพที ่6 ภาพแสดงผู้แสดงภาษามือที่ได้จากการถ่ายทําภาพเคลื่อนไหวผู้แสดงภาษามือ 
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จากข้อมูลการผลิตภาพเคลื่อนไหวผู้แสดง
ภาษามือที่ได้ทําการทดลองการถ่ายทําโดยการ
กําหนดองค์ประกอบต่างๆ จนได้ภาพเคลื่อนไหวผู้
แสดงภาษามือที่กลุ่มเปูาหมายและผู้เชี่ยวชาญภาษา
มือได้ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมแล้ว     
ดังตัวอย่างภาพที่ 6 จึงกล่าวได้ว่า ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ในการถ่ายทําภาพเคลื่อนไหวผู้แสดงภาษามือ คือ 
ภาพผู้แสดงภาษามือที่แสดงการเคลื่อนไหวของมือที่
ชัดเจน ซึ่งสามารถสร้างสรรค์ได้โดยการกําหนด
ขนาดภาพเป็นขนาดปานกลาง (medium shot) 
การจัดแสงที่เน้นให้แสดงภาพการเคลื่อนไหวของมือ
ที่ชัดเจนมากกว่าการเน้นความมีมิติกล่าวคือ ใช้แสง
นุ่ม กําหนดตําแหน่งของแหล่งกําเนิดแสงที่ตําแหน่ง 
12V และกําหนดอัตราส่วนของแสงที่ 1:1 หรือ 1:2 
การเลือกฉากที่ไม่แย่งความโดดเด่นจากผู้แสดง
ภาษามือโดยใช้ฉากพ้ืนสีเข้ม การกําหนดระยะห่าง
ระหว่างผู้แสดงภาษามือกับฉากให้มากเพียงพอเพ่ือ
ไม่ให้เกิดเงาบนฉาก การเลือกใช้เลนส์มุมแคบซึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สามารถควบคุมความชัดลึกให้อยู่เฉพาะในระนาบ
ของมือถึงใบหน้าผู้แสดงภาษามือ และการเลือก
เครื่องแต่งกายของผู้แสดงภาษามือที่ต้องไม่แย่ง
ความสนใจจากมือของผู้แสดงภาษามือและไม่กลืน
กับฉาก โดยใช้เครื่องแต่งกายสีพ้ืนที่แตกต่างจากสี
ฉากและไม่หลวมจนเกิดเป็นรอยยับที่ก่อให้เกิดเงา
จํานวนมาก ซึ่งเทคนิคที่ใช้ในการถ่ายทําผู้แสดง
ภาษามือแสดงดังภาพที่ 7 

ในกระบวนการผลิตภาพเคลื่อนไหวผู้แสดง
ภาษามือนอกเหนือจากเทคนิคที่ได้กล่าวมาแล้วมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 

การผลิตภาพเคลื่อนไหวผู้แสดงภาษามือนั้น
หากมีผู้ แสดงมากกว่าหนึ่ งคนและมีความสูงที่
แตกต่างกันมากจะทําให้มีผลต่อเงาที่เกิดขึ้น ดังนั้น 
จึงควรเตรียมกล่องหนุนผู้แสดงเพื่อรักษาระดับความ
สูงของผู้แสดงไว้ โดยกล่องจะต้องมีความแข็งแรง
เพียงพอที่จะรับน้ําหนักของผู้แสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          

เทคนิคการผลิตภาพเคลื่อนไหวเพื่อ
ส่งเสริมการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพของคนพิการทางการ
ได้ยินโดยใช้ผู้แสดงภาษามือ 

 ขนาดภาพขนาดปานกลาง (Medium Shot) 

 แสง: แสงนุ่ม/ ตาํแหน่งแสง 12V/  อัตราส่วนแสง 1:1/ 1:2 

 ฉากพ้ืน สีเข้ม 

 กําหนดระยะห่างระหว่างฉากกับผูแ้สดงภาษามือมากเพียงพอ

ที่ไม่ให้เกิดเงาบนฉาก 

 เลนสม์ุมแคบ 

 เครื่องแต่งกายผู้แสดงภาษามือท่ีแตกต่างจากสีฉาก พอดีตัว/

ไม่หลวมเกินไป 

ภาพที่ 7 เทคนิคการผลิตภาพเคลื่อนไหวเพ่ือส่งเสริมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของคนพิการ 
            ทางการได้ยินโดยใช้ผู้แสดงภาษามือ 
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ในการผลิตหากมีงบประมาณเพียงพอควรมี
จอแสดงผลภาพสําหรับผู้แสดงภาษามือเพ่ือให้ผู้
แสดงภาษามือเห็นท่าทางการแสดงของตนเอง 

ในกรณีที่ใช้แหล่งกําเนิดแสงหลายดวงซึ่ง
อาจจะมี อุณหภูมิ สี ของแสง ไม่ เท่ ากั น  ผู้ ผลิ ต
ภาพเคลื่อนไหวจึงควรมีเครื่องวัดอุณหภูมิสีของแสง
สําหรับวัดค่าอุณหภูมิสีของแสงจากแหล่งกําเนิดแสง
ต่างๆ และฟิลเตอร์ปรับสมดุลสีสําหรับปรับค่า
อุณหภูมิสีของแสงของดวงไฟต่างๆ ให้เท่ากันและ
เท่ากับค่าสมดุลสีของกล้อง 

โดยสรุปแล้วการผลิตภาพเคลื่อนไหวผู้แสดง
ภาษามือมีองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจํานวน
มาก และมีกระบวนการผลิตที่มีรายละเอียดแตกต่าง

ไป จากการผลิตภาพเคลื่อนไหวในลักษณะอ่ืนๆ 
ทั่วไป ทั้งนี้เพราะรายละเอียดที่สําคัญต่อการสื่อ
ความหมายคือความชัดเจนและความเป็นธรรมชาติ
ของผู้แสดงภาษามือในการแสดงออกทางสีหน้าและ
การใช้ภาษามือที่ชัดเจน ซึ่งเทคนิคดังกล่าวได้จาก
กระบวนการผลิตสื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทย
กลุ่ มสาระเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยผ่ าน
ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย จ า ก วิ ท ย า ลั ย ร า ช สุ ด า 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  แ ล ะ ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี  ซึ่งทําให้เกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อ
วิดีทัศน์ภาษามือเพ่ือการนําไปประยุกต์ใช้ในงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
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การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ภาพสื่อความหมายบนโทรศัพท์มือถือ 
ส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีปัญหาด้านการพูด 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้นําเสนอการพัฒนาโปรแกรมการใช้ภาพสื่อความหมายบนโทรศัพท์มือถือสําหรับผู้ปุวยโรค
หลอดเลือดสมองที่ทําให้ความสามารถด้านการพูด อ่าน หรือเขียนลดลง โปรแกรมประยุกต์นี้สามารถช่วย
ให้ผู้ปุวยระบุถึงความต้องการสิ่งต่างๆโดยการสื่อสารด้วยรูปภาพบนโทรศัพ ท์มือถือที่ทํางานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 2.2 โปรแกรมการใช้ภาพสื่อความหมายนี้สามารถช่วยเหลือผู้ปุวยใน
การพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะการสื่อสาร ผลการประเมินการใช้ระบบโปรแกรมประกอบด้วยข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของนักกิจกรรมบําบัด และผู้ช่วยเหลือผู้ปุวยเป็นผู้ประเมินโปรแกรมการใช้ภาพสื่อ
ความหมายบนโทรศัพท์มือถือ ผลการวิเคราะห์การประเมินการทดสอบระบบแสดงถึงความพึงพอใจของ
การใช้ระบบคิดเป็น 88.16% โดยได้รับการยอมรับในการใช้ในระดับดีมาก และมีความง่ายในการใช้ระหว่าง
การทํากิจกรรมบําบัดให้กับผู้ปุวย 

ค าส าคัญ : ระบบสื่อความหมายด้วยภาพ, เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก, การสื่อความหมายสําหรับผู้ที่
มีปัญหาในการพูด, ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้านการพูด 
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Abstract 

This paper presents the development of a visual communication program on mobile 
phone for people with predominantly expressive aphasia who have a disorder impairing 
for ability of speaking, reading, or writing a language. This application program helps the 
patients to express their needs by using the pictures on a mobile device on platform 
Android version 2.2. This visual communication program can also assist the patients to 
develop the learning and communication skill enhancement. The results of evaluation 
system show the feedback and suggestions of the therapists and the patient assistants 
who evaluated the visual communication program on mobile phones. The analysis result 
of evaluation system that the satisfaction of using the system is 88.16% which is the 
highest level of user satisfaction. It is well accepted by the therapists and patients and it 
could be easily used operationally during the therapy activities.  

Keywords: Visual Communication, Assistive Technology, Alternative and Augmentative 
Communication, Predominantly Expressive Aphasia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 11   หน้า 73 

บทน า 
การ พัฒนา โปรแกรมประยุ กต์ ภ าพสื่ อ

ความหมายบนโทรศัพท์มือถือสําหรับผู้ปุวยโรค
ห ล อ ด เ ลื อ ด ส ม อ ง ที่ มี ปั ญ ห า ด้ า น ก า ร พู ด มี
วัตถุประสงค์เพ่ือนํามาใช้ในการสื่อสารกับผู้ปุวยโรค
หลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้านการพูด หรือ 
Aphasia ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ปุวยมีทางเลือกในการ
สื่อสาร โดยโปรแกรมดังกล่าวประกอบด้วย ภาพ 
เสียง และคําศัพท์หรือความหมายของภาพ โดย
โปรแกรมนี้พัฒนาบนโทรศัพท์มือถือที่ทํางานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 2.2 เพ่ือความ
สะดวกในการใช้งาน และเนื่องจากผู้ปุวยไม่สามารถ
สื่อสารกับคนอ่ืนได้ด้วยการพูด จึงจําเป็นต้องใช้ภาพ
เป็นสื่อกลางในการสื่อความหมาย โดยใช้ในการ
สื่ อ ส า ร กั บ ผู้ ดู แ ล ผู้ ปุ ว ย  พ ย า บ า ล  ห รื อ นั ก
กิจกรรมบําบัด แต่การสื่อสารโดยการใช้ภาพเพียง
อย่ าง เดียวนั้นอาจทํ าให้ เกิดปัญหาในการสื่ อ
ความหมายได้ เช่น ภาพหนึ่งภาพนั้นสามารถสื่อ
ความหมายได้หลายความหมาย จึงทําให้เกิดความ
เข้าใจที่ไม่ตรงกันหรือสื่อความหมายผิด งานวิจัยนี้
จึงได้พัฒนาระบบการใช้ภาพสื่อความหมายสําหรับ
ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้านการพูด 
ชนิดที่มีปัญหาด้านการแสดงออกทางภาษาเป็น
ปัญหานํา โดยจะสามารถฟังเข้าใจคําพูดของผู้อ่ืน 
หรืออ่านหนังสือได้แต่ไม่สามารถพูดบอกความ
ต้องการของตัวเองหรือพูดคุยได้ เพ่ือช่วยให้ผู้ปุวย
สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ด้วยภาพและเข้าใจตรงกัน  

ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้าน  
การพูด หมายถึง ผู้ปุวยที่มีความบกพร่องทางภาษา 
เนื่องมาจากการมีพยาธิสภาพของสมองส่วนที่           

 
ควบคุมภาษา ทําให้ผู้ปุวยมีปัญหาทางการสื่อ
ความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน 
(เบญจมาศ พระธานี, 2535) ซึ่งอาจจะเกิดจาก
อุบัติเหตุหรือความผิดปกติของร่างกาย ทําให้ผู้ปุวย
ไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนรอบข้างได้ด้วยวิธีการ
ปกติ การที่จะทําให้คนรอบข้างรับรู้และเข้าใจในสิ่ง
ที่ผู้ปุวยต้องการจะสื่อความหมายนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทํา
ได้ลําบาก ดังนั้นจึงมีวิธีการสื่อสารทางเลือกโดยใช้
รูปภาพเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับผู้ปุวย เพ่ือให้
ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้านการพูด 
(Aphasia) สามารถที่จะสื่อสารกับคนรอบข้างได้
อย่างเข้าใจ 

ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้านการ
พูดหรือภาวะเสียการสื่อความคือผู้ปุวยที่มีความ
ผิดปกติทางภาษาที่เกิดจากความผิดปกติของระบบ
ประสาท ลักษณะของภาวะเสียการสื่อความจะมี
ความผิดปกติของความเข้าใจ การสร้างและการใช้
ภาษามักมีความผิดปกติในความสามารถทางภาษา
ทุกด้านคือความผิดปกติในการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนโดยอาจมีความรุนแรงในแต่ละทักษะ
ไม่เท่ากัน ผู้ปุวยอาจมีความลําบากในการฟังเข้าใจ
คําพูดวลีและประโยค ผู้ปุวยอาจมีความลําบากใน
การนึกคําศัพท์ หรือคําพูดที่ถูกต้อง เช่น ชื่อคน 
สถานที่ สิ่งของ ทําให้พูดผิดหรือใช้คําอ่ืนมาแทนที่ 
ทําให้ไม่สามารถสื่อสารให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้  ดังนั้น
งานวิจัยนี้ ได้ เห็นปัญหาของผู้ปุ วยกลุ่ มนี้ และ
พิจารณาเลือกใช้รูปภาพที่ผ่านขั้นตอนการวิจัยและ
พัฒนารูปภาพต่างๆเพ่ือสามารถใช้เป็นสื่อกลางใน
การสื่อความหมายได้ดี ในระดับหนึ่ ง  แต่ถ้าใช้
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ข้อความในการสื่อสารร่วมด้วยจะเป็นลักษณะของ
การใช้สมุดภาพ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ปุวยจะต้องสามารถ
เขียนและอ่านได้เท่านั้น ส่วนในการใช้รูปภาพสื่อ
ความหมายเพียงอย่างเดียวนั้นได้พิจารณาแล้วว่าใน
แต่ละภาพนั้นมีความหมายได้หลายความหมายซึ่งใน
แต่ละความหมายนั้นขึ้นอยู่กับการตีความของผู้ที่ได้
เห็นภาพนั้นๆ จึงทําให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
หรือสื่อความหมายผิด ดังนั้นจึงได้พัฒนาโปรแกรม
การใช้ภาพสื่อความหมายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองที่มีปัญหาด้านการพูดโดยพัฒนาโปรแกรมบน
โทรศัพท์มือถือ เพ่ือมาช่วยในการสื่อสารระหว่าง
ผู้ปุวยกับพยาบาลหรือผู้ช่วยให้มีความเข้าใจใน
ระหว่างการสื่อสารมากยิ่งขึ้น กล่าวคือภาพจะมี
ความหมายชัดเจนโดยมีคําศัพท์ภาษาไทยและเสียง
ของคําศัพท์ประกอบภาพนั้นๆ และเพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกของผู้ใช้โปรแกรม จึงได้พัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์  

ก า ร พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต์ บ น
โทรศัพท์มือถือเพ่ือช่วยให้ผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองที่มีปัญหาด้านการพูดที่ พักรักษาตัวอยู่ ใน
โรงพยาบาล หรือมีกิจวัตรประจําวันส่วนใหญ่อยู่ใน
โรงพยาบาลสามารถสื่อสารกับพยาบาลหรือผู้ดูแล
ผู้ปุวยได้เข้าใจยิ่งขึ้น โดยใช้ภาพเป็นสื่อกลางในการ
สื่อความหมายและบอกความหมายของคํานั้นๆ ด้วย
ข้อความและเสียงของคําศัพท์เป็นภาษาไทย เพ่ือให้
ภาพนั้นมีความชัดเจนและสามารถเข้าใจตรงกันกับผู้
ที่ต้องการสื่ อสารด้วย นอกจากนี้ ได้ออกแบบ
โปรแกรมให้มีความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 อะเฟเซีย (Aphasia) หมายถึง ผู้ปุวยที่มี
ความบกพร่องทางภาษา เนื่องมาจากการมีพยาธิ
สภาพของสมองส่วนที่ควบคุมภาษา ทําให้ผู้ปุวยมี
ปัญหาทางการสื่อความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกัน เช่น มีความบกพร่องทางการพูด
เพียงอย่างเดียว หรือมีความบกพร่องทางการพูด
ร่วมกับการเข้าใจภาษา สมองส่วนที่ควบคุมภาษาอยู่
ในซีกที่เด่น คือซีกซ้าย (Left Dominant 
Hemisphere) ซึ่งควบคุมการทํางานของอวัยวะซีก
ขวาจึงพบได้เสมอว่า Aphasia มักเกิดร่วมกับภาวะ
อ่อนแรงหรืออัมพาตของอวัยวะซีกขวา (เบญจมาศ 
พระธานี, 2535) 

ประเภทของอะเฟเซียที่ใช้ในการพัฒนา 
 อะเฟเซียชนิดที่มีปัญหาด้านการแสดงออก
ทางภาษาเป็นปัญหานํา ผู้ปุวยจะมีความบกพร่อง
ด้านการพูดและการเขียนหนังสือเด่นชัดกว่าด้านอ่ืน 
โดยจะสามารถฟังเข้าใจคําพูดของผู้อ่ืน หรืออ่าน
หนังสือได้ แต่ไม่สามารถพูดบอกความต้องการของ
ตัวเองหรือพูดคุยได้ 
 การพิจารณาความแตกต่างที่สําคัญระหว่าง
การพัฒนาผู้ปุวยทางสมองและการเรียนรู้สัญลักษณ์
กราฟิกที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
 Pictographic symbols คื อ  ภ าพวาดที่ มี
ลักษณะคล้ายอ้างอิงสัญลักษณ์ 
 Ideographic symbols คือ ภาพวาดที่เป็น
สัญลักษณ์ของความคิดมากกว่าชื่อของการอ้างอิง
สัญลักษณ์นั้น 
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Arbitrary symbols คือ ภาพวาดที่ไม่ได้มี
ความสัมพันธ์หรือการรับรู้แนวความคิดที่จะอ้างอิง
ของสัญลักษณ์นั้น 
 Picture Communication System (PCS) 
ส่วนใหญ่จะเป็น Pictographic Symbols แสดง
ตัวอย่างในภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1  Picture Communication Symbols 
              (Picture, 2554) 

 
 Nilar A., et al. (2008) ได้พัฒนาระบบที่
รองรับการสื่อสารของผู้ปุวยที่มีความผิดปกติ
ทางด้านการพูดระยะไกล โดยออกแบบให้ผู้ปุวย
สามารถสื่อสารกับนักบําบัดที่เข้าร่วมงานวิจัยจากทั่ว
ทุกมุมโลก และใช้การสื่อสารโดยผ่านเครื่องมือ
สื่อสารออนไลน์ เช่น Windows NetMeeting หรือ 
Skype สําหรับวิดีโอและเสียง การส่งข้อความโดย
สามา รถ ใ ช้ แหล่ ง ข้ อ มู ล อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์ จ า ก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้ คือ แฟูมข้อมูลคําศัพท์ชื่อ 
Rakuraku Jiyu Kaiwa ซ่ึงเป็นคําศัพท์ที่ง่ายและใช้
กัน โดยทั่ ว ไป  สารานุ กรม  และโฮม เพจจาก

อินเทอร์เน็ต โดยจัดประเภทของคําศัพท์ในหมวด
ต่างๆ ที่มีความสนใจ เช่น ความบันเทิง กีฬา บ้าน
หรือที่อยู่อาศัย และอ่ืนๆ ที่เป็นคําศัพท์ที่บุคคล
ทั่วไปสนใจ ง่ายต่อความเข้าใจ ซึ่งระบบโปรแกรมนี้ 
ผู้ปุวยและนักบําบัดจะต้องติดต่อถึงกันโดยใช้
อินเทอร์เน็ต และใช้ XAMPP เป็นโปรแกรมจําลอง  
Server สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น Client 
จะต้องทําการติดตั้งโปรแกรม Skype เพ่ือใช้สําหรับ
การส่งข้อความที่เป็นเสียงและวีดิโอ นอกจากนี้ 
Khalyle H. et al. (2010) ได้พัฒนา Bangaten ซ่ึง
เป็นสมาร์ทโฟนรุ่น ใหม่ของ  Banga  โดยมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือช่วยเหลือผู้ พิการทางสมองที่      
นักบําบัดโรคสามารถใช้งานได้เมื่ออยู่ระยะไกล 
Bangaten ประกอบด้วยโปรแกรมที่ทํางานบนเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนปฏิสัมพันธ์ของเว็บกับนัก
บําบัดโรคโดยการสร้างแอปพลิเคชั่นที่ประกอบด้วย
การแสดงภาพโดยมีชื่อรายการของภาพ และ
สามารถที่จะติดตั้งลงในอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่ผู้ปุวย
ใช้ ได้ โดยตรง สมาร์ทโฟนของผู้ปุวยจะเข้าถึง
เซิร์ฟเวอร์ และเก็บรวบรวมการตอบสนองของผู้ปุวย
ที่ เป็นผู้ ใช้  ในการ พัฒนางานวิ จั ยนี้ การสร้ า ง 
Bangaten ใช้โครงสร้าง HTML5 ซึ่งจะรองรับการ
ทํางานของ Firefox, Safari และเบราว์เซอร์ที่ใช้กับ
อุปกรณ์ iPhone และระบบปฏิบัติการ Android 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโปรแกรม
การใช้ภาพสื่อความหมายสําหรับผู้ปุวยโรคหลอด
เลือดสมองที่มีปัญหาด้านการพูดโดยการประยุกต์ใช้ 
Application บนสมาร์ทโฟน ซึ่งใช้เทคโนโลยี
ทางด้าน Mobile Computing และเพ่ืออํานวย
คว าม สะดว ก ใ นก า ร สื่ อ ส า ร แก่ ผู้ ปุ ว ย  แ ล ะ 
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เพ่ือช่วยให้ผู้ปุวยมีพัฒนาการเรียนรู้และเสริมทักษะ
ทางด้านการสื่อสาร นอกจากนี้ เพ่ือเพ่ิมรูปแบบ
ทางเลือกของการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่มีวิธีการ
รองรับความต้องการของบุคคลโดยเฉพาะกับผู้ปุวย
โรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้านการพูด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์นี้จัดทําขึ้นเพ่ือ
เป็นทางเลือกในการสื่อสารของผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
ส ม อ ง ที่ มี อ า ก า ร ผิ ด ป ก ติ ท า ง ด้ า น ก า ร พู ด
(Predominantly Expressive Aphasia) ซึ่ง
โปรแกรมนี้แบ่งเป็นสองระบบ คือ ส่วนของผู้ดูแล
ระบบซึ่งจะใช้งานบน Web server และส่วนของ 
User จะใช้งาน Application บนระบบปฏิบัติการ 
Android เวอร์ชัน 2.2 โดยการทํางานของโปรแกรม
จะเริ่มจากการที่ผู้ปุวยต้องเลือกหมวดของคําศัพท์ที่
ต้องการ จากนั้นทําการเลือกคําศัพท์ที่ต้องการ 
โปรแกรมจะแสดงคําศัพท์ที่ ผู้ ใช้ เลือก โดยจะมี 
คําศัพท์ รูปภาพ และเสียงของประโยค ข้อความ 
หรือคําศัพท์นั้นๆ ส่วนผู้ดูแลระบบจะสามารถ เพ่ิม 
แก้ไข และลบข้อมูลของคําศัพท์ได้โดยทําผ่าน Web 
server 
 
 การพัฒนาระบบสามารถแบ่งเป็น 4 ส่วน 
ดังนี้ 

1. การพัฒนา Web Application เพ่ือให้
ผู้ ใ ช้ ที่ เ ป็ นพยาบาลห รื อผู้ ดู แ ลผู้ ปุ ว ยจะต้ อ ง
ลงทะเบียนผ่าน Web Application เพ่ือรับสิทธิ์ใน
การดาวน์โหลด Application ที่ใช้ในการติดตั้งบน
สมาร์ทโฟน โดยในส่วนของเว็บไซต์จะมีวิธีการใช้

งาน และวิธีการติดตั้ง Application ซึ่งในส่วนของ
การพัฒนา Web Application จะแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนคือ พัฒนาส่วนของหน้าเว็บไซต์หลักสําหรับผู้ใช้ 
(Front end) และ พัฒนาส่วนของผู้ดูแลระบบ 
(Back end)  
 
 การพัฒนาส่วนของหน้ า เ ว็บไซต์หลัก 
สําหรับผู้ใช้ (Front end) โดยใช้ Tool ช่วยในการ
อ อ ก แ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ต์  คื อ  ซ อ ฟต์ แ ว ร์  Adobe 
Dreamweaver CS4 โดยใช้สร้าง Style Sheet 
เพ่ือเป็น Template สําหรับเว็บไซต์ จากนั้นใช้
ภาษา HTML และ PHP เพ่ือใช้พัฒนาเว็บไซต์
ทางด้านการเชื่อมต่อกับ Database และ
กําหนดการเข้าใช้งานต่างๆ ของเว็บไซต์ ดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2  หน้าจอเว็บไซต์หลักสําหรับผู้ใช้  
                   (Front end) 
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 การพัฒนาส่วนของผู้ดูแลระบบ (Back 
end) เพ่ือให้สามารถเพ่ิม แก้ไข และลบข้อมูลของ
คําศัพท์ได้ โดยผู้ดูแลระบบจะต้องใส่ username 
และ password สําหรับผู้ดูแลระบบ เพ่ือเข้าใช้งาน
โปรแกรมดังภาพที่ 3 และ 4 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบของผู้ดูแล 
            ระบบ (Back End)  
 

 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอการเพ่ิมแก้ไขและลบข้อมูล 
            คําศัพท ์

2. การสร้าง Database Server  

        เพ่ือใช้เก็บข้อมูลของคําศัพท์ซึ่งประกอบด้วย 

2.1 รูปภาพของคําศัพท์ที่ได้จากการ
รวบรวมทําเป็นภาพถ่ายและใช้ภาพคําศัพท์จาก
รายงานการวิจัยและพัฒนากระดานสื่อสารสําหรับ
ผู้ปุวยชาวไทยที่สูญเสียความสามารถทางการพูด
มหาวิทยาลัยมหิดล (เบญจพร ศักดิ์ศิริ, 2554) เพ่ือ
ใช้ในการสื่อความหมายโดยภาพที่ใช้นั้นจะต้องมี
นามสกุลไฟล์เป็น .png หรือ .jpg เท่านั้น 

2.2 ไฟล์เสียง ได้จากการบันทึกเสียงของ
คําศัพท์ โดยใช้ไฟล์เสียงที่มีนามสกุล .mp3 เพ่ือสื่อ
ความหมายของภาพให้มีเพียงความหมายเดียว
เท่านั้น  

2.3 ข้อความที่เป็นตัวอักษรภาษาไทยเพ่ือ
บอกความหมายของภาพ 

2.4 สามารถเพ่ิม แก้ไขและลบข้อมูลของ
คําศัพท์ได้โดยมีเพียงผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่มีสิทธิใน
การเปลี่ยนแปลง การเลือกคําศัพท์จะเลือกจาก
รายการที่ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยแยกตามหมวด
ได้แก่ หมวดงาน, หมวดสันทนาการ และหมวด
กิจวัตรประจําวันซึ่งประกอบด้วยหมวดย่อยต่างๆ 
เช่น หมวดเครื่องแต่งกาย, หมวดรับประทานอาหาร 
เป็นต้น 

5) ระบบการแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้ Mobile 
Application เมื่อมีการ Update ข้อมูลของคําศัพท์
ได้แก่ ภาพ เสียง และคําศัพท์ภาษาไทย โดยจะต้อง
เชื่อมต่อกับ Internet  เพ่ือทําการ update ข้อมูล 
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3. ส่วน Mobile Application 

 การพัฒนา Mobile Application ให้
สามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของ
สมาร์ทโฟนโดยใช้การจําลอง Emulator รุ่น 
Samsung Galaxy Tab ขนาดหน้าจอ 7.0 นิ้วซึ่งใช้
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ version 2.2 บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยที่ application จะรองรับ
ภาษาไทยอย่างเดียว ผู้ปุวยสามารถติดต่อกับ
พยาบาลหรือผู้ดูแลผู้ปุวยผ่านทางส่วนต่อประสาน
กับผู้ ใช้ (User Interface) เท่านั้น  ผู้ ใช้ที่ เป็น
พยาบาลหรือผู้ดูแลผู้ปุวยสามารถเพ่ิม แก้ไข และลบ
ข้อมูลของคําศัพท์ผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ รวมทั้ง
สามารถ update ข้อมูลของคําศัพท์ได้ เมื่อมีการ
แจ้งเตือนให้ update ข้อมูลของคําศัพท์ โดยในกรณี
นี้ผู้ใช้ที่เป็นพยาบาลหรือผู้ดูแลผู้ปุวยจะต้องทําการ
เชื่อมต่อกับ Internet ผู้ใช้สามารถค้นหาภาพด้วย
การพิมพ์คําหลัก (Keyword) เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้ค้นหา
ได้เร็วขึ้นโดยใช้วิธีการ Matching คําหลักเพ่ือ
เชื่อมต่อกับคํารองหรือคําที่ต้องการใช้บ่อย ซึ่งผู้ใช้
จะค้นหาได้ด้วยการพิมพ์คําหลักเป็นภาษาไทย
เท่านั้น  
 
4. ส่วน User Interface 

 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน
กับผู้ใช้ เพ่ือการเชื่อมต่อการใช้งานระบบและส่วน
ต่อประสานกับผู้ใช้ดังภาพที่ 5 

 
 
 
 

     
    
     ภาพที่ 5 หน้าหลัก “หมวดหมู่คําศัพท์” ไทย 

 
   ส่วนของคําศัพท์จะแสดงในรูปแบบของ 
Grid view โดยแบ่งเป็น 2 คอลัมน์ แสดงดัง      
ภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงรายการคําศัพท์โดยจํานวนของ 
               คําศัพทจ์ะขึ้นอยู่กับหมวดที่เลือก 
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ส่วนของคําศัพท์หลังจากที่เลือกแล้ว จะ
แสดงข้อความพร้อมเสียง โดยขนาดของ Dialog ที่
ปรากฏขึ้นมานั้น แสดงดังภาพที่ 7  

 

 
 

ภาพที่ 7 การเลือกคําศัพท์จะแสดงข้อความพร้อม   
            กับเสียงของคําศัพท์เป็นประโยคภาษาไทย 
 

การค้นหาภาพด้ ว ยการ พิม พ์คํ าหลั ก 
(Keyword) โดยใช้วิธีการ matching คําหลักกับ
คําศัพท์ที่กําหนดไว้แล้ว ส่วนคําศัพท์ที่ถูกเพ่ิมเข้ามา
ใหม่ระบบจะจับคู่ กับชื่อของ Text file ที่ถูกบันทึก
ไว้ ซึ่งผู้ ใช้จะค้นหาได้ด้วยการพิมพ์คําหลักเป็น
ภาษาไทยเท่านั้น แสดงดังภาพที่ 8 

การเพ่ิม แก้ไข และลบคําศัพท์ โดยก่อนที่
จะเพ่ิมคําศัพท์จะต้องทําการ Login เพ่ือยืนยันสิทธิ
ในการใช้งาน การ login จะทําการเปรียบเทียบ 
text ที่รับเข้ามาตรงกับ text ที่กําหนดไว้หรือไม่   
ดังภาพที่ 9 และ ภาพที่ 10  

 

 
 

ภาพที่ 8 การค้นหาภาพด้วยการพิมพ์คําหลัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 หน้า Login ก่อนทําการเพ่ิมหรือลบ  
   โดยผู้ใช้จะต้องใส่ Password 
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ภาพที่ 10 แสดง Menu เพ่ิม ลบ และปิด 
                   

 
การเพิ่มรูปภาพ 
 ก่อนที่จะเพ่ิมคําศัพท์ สามารถเตรียมไฟล์
ภาพและไฟล์เสียงไว้ใน SD card โดยไฟล์ภาพจะมี
นามสกุลไฟล์เป็น .png, .jpg หรือ .JPEG เท่านั้น 
ส่วนไฟล์เสียงจะต้องทําการบันทึกไฟล์เสียงจาก
โปรแกรม Text to Speech ที่มีให้บริการบน
เ ว็ บ ไ ซ ต์ www.oddcast.com/home/demos 
/tts/tts_example.php?sitepal เ มื่ อ เ ข้ า ไ ป ที่
เว็บไซต์ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการ เมื่อใส่คําศัพท์ 
ภาพ และเสียง ข้อมูลจะถูกจัดเก็บอยู่ใน Text file 
โดยที่คําศัพท์จะถูกใช้เป็นชื่อของ Text file ส่วน
รูปภาพและเสียงจะเก็บ Path ของไฟล์ภาพหรือไฟล์
เสียงนั้น และ Text file นี้จะถูกจัดเก็บอยู่ใน 
Internal Store ของสมาร์ทโฟน คําศัพท์ที่ถูกเพ่ิม
ขึ้นมาจะแสดงในรูปแบบ Grid View แสดง         
ดังภาพที่ 11 
   

 

ภาพที่ 11 แสดงการเพ่ิมคําศัพท์ภาษาไทย รูปภาพ 
               และเสียง 
 
การแก้ไขรูปภาพ  
 เมื่อเข้าไปที่หน้าจอของการเพ่ิมคําศัพท์ หาก
ใส่คําศัพท์ที่มีการบันทึกอยู่แล้วจะเป็นการแก้ไข 
Text file นั้นๆ โดยจะมี Dialog box ขึ้นมาเพ่ือ
ยืนยันการแก้ไขคําศัพท์ 
 
การลบรูปภาพ  
 เมื่อทําการลบระบบ โปรแกรมจะลบ Texts 
file ที่ถูกบันทึกไว้ใน Internal Store แต่คําศัพท์ที่
ได้ถูกกําหนดไว้นั้นจะไม่สามารถลบได้ เพ่ือปูองการ
ลบจนข้อมูลของระบบสูญหาย โดยก่อนที่จะลบ
คําศัพท์จะปรากฏ Dialog ขึ้นเพ่ือยืนยันการลบ
คําศัพท์ หากไม่ต้องการลบผู้ใช้สามารถยกเลิกได้ 
แสดงดังภาพที่ 12 
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ภาพที่ 12 แสดง Dialog เพ่ือยืนยันการลบคําศัพท ์
   
การพัฒนาคําศัพท์ที่ใช้บ่อย โดยกําหนดให้

มีการนับเมื่อมีการคลิกคําศัพท์ในแต่ละครั้ง จํานวน 
3 ครั้ง เมื่อครบตามที่กําหนด ไฟล์คําศัพท์จะถูก
คัดลอกไปยังหมวดคําที่ใช้บ่อย และกําหนดให้มี
คําศัพท์ในหมวดนี้ไม่เกิน 8 คํา หากมีคําศัพท์เกิน 
ระบบจะลบคําศัพท์เก่าออก 1 คํา และคําศัพท์ที่เข้า
มาใหม่นั้นจะอยู่เป็นคําแรกดังแสดงในภาพที่ 13  

 
การทดสอบกับผู้เข้าร่วมการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดย
ทําการทดสอบกับกลุ่มเปูาหมายซึ่งเป็นผู้ปุวยที่เข้า
รับการ ฟ้ืน ฟูสมรรถภาพที่ โ ร งพยาบาล เมื อ ง
ฉะเชิงเทรา โดยให้ผู้ปุวยที่มีปัญหาด้านการพูดหรือ 
ผู้ปุวยที่มีปัญหาด้านการแสดงออกทางภาษาเป็น
ปัญหานําทดลองใช้โปรแกรมประยุกต์ภาพสื่อ
ความหมายบนโทรศัพท์มือถือ โดยการสื่อสาร
ร่วมกับนักวิชาชีพ เช่น นักกิจกรรมบําบัด ทั้งนี้ผู้ปุวย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 13 แสดงคําศัพท์ที่ใช้บ่อย 

 
ยังคงสามารถเข้าใจคําพูดของนักกิจกรรมบําบัด 
หรือสามารถอ่านหนังสือได้แต่ไม่สามารถพูดบอก
ความต้องการของตัวเองหรือพูดคุยได้  และได้
ดําเนินการทดสอบตามกระบวนการที่กําหนดไว้ใน
คําชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยและเป็นไปโดยความสมัคร
ใจ การทดสอบนี้มีผู้เข้าร่วมวิจัยจํานวน 9 คน ซึ่งยัง
มีฟังก์ชันการทํางานของมือและแขนที่สามารถขยับ
ได้ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ปุวยได้แก่นักวิชาชีพและญาติที่ดูแลผู้ปุวยจํานวน 
7 คน ลักษณะการใช้งานโปรแกรมผู้ใช้สามารถใช้นิ้ว
พิมพ์คําศัพท์บนแปูนพิมพ์ของโทรศัพท์มือถือ หรือ
สามารถใช้นิ้วมือแตะสัมผัสเลือกรูปภาพที่ต้องการได้ 
ซึ่งคณะนักวิจัยได้ทําการทดสอบระบบกับผู้ใช้ที่เป็น
ผู้ปุวยและผู้ดูแลผู้ปุวย โดยทดสอบขั้นตอนการใช้
งานแอปพลิเคชั่น การเลือกคําศัพท์ของแต่ละหมวด
ซึ่งประกอบด้วย หมวดงาน หมวดสันทนาการ และ
หมวดกิจวัตรประจําวันที่ประกอบด้วยหมวดย่อยๆ 
เช่น หมวดเครื่องแต่งกาย หมวดรับประทานอาหาร 
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เป็นต้น รวมถึงวิธีการเลื่อนดูรูปภาพและคําศัพท์ 
การกลับไปสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชั่น คําศัพท์ที่
ถูกเลือกจะแสดงข้อความภาษาไทยพร้อมกับเสียง
อ่านของคําศัพท์ นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้ให้ผู้ดูแล
ผู้ปุวยทําการทดสอบระบบในส่วนของการเพ่ิม แก้ไข 
ล บ ข้ อ มู ล  แ ล ะก า ร ค้ น ห า คํ า ศั พท์ ผ่ า น ท า ง
โทรศัพท์มือถือได้ รวมทั้งสามารถปรับปรุงข้อมูลของ
คําศัพท์ได้ เมื่อมีการแจ้งเตือนให้ปรับปรุงข้อมูลของ
คําศัพท์ให้เป็นปัจจุบัน 
 
ผลการวิจัย 
 ในการประเมินระบบที่พัฒนาขึ้น เนื่องจาก
ผู้ใช้ที่ เป็นผู้ปุวยไม่สามารถสื่อสารทางการเขียน
หนังสือได้  ดังนั้นผู้วิจัยได้ให้ผู้ดูแลผู้ปุวยเป็นผู้ 
ประเมินการใช้งานของระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ จากแบบ
ประเมินแต่ละด้านได้แก่ ด้านรูปแบบของระบบ 
ด้านรูปภาพ ด้านการใช้งาน ด้านค่าใช้จ่ายโดยวัด
เป็นค่าความพึงพอใจของการใช้งานระบบที่พัฒนา
ซึ่งวัดเป็นค่าร้อยละแสดงในภาพที่ 14 สําหรับเกณฑ์
การวัดระดับความพึงพอใจใช้วิธีการวัดเจตคติตาม
เทคนิคของของลิเคิร์ท (Likert technique) ซึ่งมี
เกณฑ์การประเมินดังนี้ น้อยที่สุด = 1.00-1.80 น้อย 
= 1.81-2.60 ปานกลาง = 2.61-3.40       มาก = 
3.41-4.20 มากที่สุด = 4.21-5.00 ซึ่งผลการวิจัยได้
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจคิดเป็น 88.16% ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์การประเมิน = 4.41 จัดอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
ภาพที่ 14 กราฟแสดงค่าความพึงพอใจต่อการใช้    

    งานระบบโดยวัดเป็นค่าร้อยละ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการทดสอบการใช้ งานโปรแกรม
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ผู้ ใ ช้ ที่ เ ป็ น ผู้ ปุ ว ย ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น          
แอปพลิเคชั่นได้อย่างถูกต้องทั้งนี้จะต้องมีการสอน
การใช้งานแอปพลิเคชั่นให้กับผู้ปุวยก่อน โดยที่
จะต้องเริ่มสอนตั้งแต่ การเช้าใช้งานแอปพลิเคชั่น  

2. การเลือกคําศัพท์ การเลื่อนดูรูปภาพและ
คําศัพท์ การกลับ ไปสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชั่น 
แสดงดังภาพที่ 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 15 แสดงไดก้ารทดลองใช้ โปรแกรมประยุกต์ 
             ภาพสื่อความหมายบนโทรศัพท์มือถือโดย 
             ผู้ปุวยที่มีปัญหาด้านการพูด 
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2. ผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ปุวยมีความพึงพอใจ
ด้านรูปแบบของระบบสื่อความหมายด้วยภาพ คิด
เป็นร้อยละ 88.16 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ 
4.41 จัดอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรูปแบบของ
โปรแกรมประยุกต์ภาพระบบสื่อความหมายมีความ
เหมาะสมทางด้านการจัดองค์ประกอบต่างๆ บน
หน้าจอของระบบ เสียงที่ใช้ในระบบ และมีวิธีการใช้
งานง่ายเนื่องจากระบบที่พัฒนาขึ้นได้รองรับลักษณะ
การใช้งานสําหรับกลุ่มเปูาหมาย โดยที่ผู้ดูแลผู้ปุวย
สามารถใช้นิ้ ว พิมพ์คํ าศัพท์บนแปูนพิมพ์ของ
โทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ผู้ปุวยสามารถใช้นิ้วมือ
แตะสัมผัสเพื่อเลือกรูปภาพได้ และมีรูปแบบที่ดึงดูด
ความสนใจแก่ผู้ใช้ ส่วนรูปภาพมีความหมายที่สื่อ
ออกมาได้ชัดเจน รูปภาพที่ใช้มีขนาดเหมาะสมและมี
ความสอดคล้องกับบริบทในชีวิตประจําวันของผู้ปุวย
และผู้ดูแลผู้ปุวย นอกจากนี้ด้านการใช้งานมีความ
สะดวกในการใช้งาน ดูแลรักษาง่าย มีความยืดหยุ่น
ในการใช้งาน สามารถพกพาเพ่ือนําไปใช้ได้ทุก
สถานที่  ด้านค่าใช้จ่ายยังมีต้นทุนที่สูงในการซื้อ
อุปกรณ์สําหรับติดตั้งแอปพลิเคชั่น แต่อย่างไรก็ตาม
สามารถลดการนําเข้าแอปพลิเคชันจากต่างประเทศ
ได้ และต้องทําการสอนสําหรับฟังก์ชันในการเพ่ิม 
แก้ไข และลบคําศัพท์ รูปภาพ และเสียง รวมถึงการ
ติดตั้งแอปพลิเคชั่นให้แก่ผู้ที่ดูแลผู้ปุวย 

 
อภิปรายและข้อเสนอแนะ      
 จากการนําระบบไปทดสอบใช้จริงกับผู้ปุวย 
และผู้ใช้ที่ดูแลผู้ปุวยได้ข้อเสนอแนะที่จะได้นํามา 
ปรับปรุงระบบคือ  

 1. ระบบที่พัฒนาขึ้นได้รองรับลักษณะการใช้
งานที่ง่ายโดยที่ผู้ดูแลผู้ปุวยสามารถใช้นิ้วพิมพ์
คําศัพท์บนแปูนพิมพ์ของโทรศัพท์มือถือ หรือผู้ปุวย
สามารถใช้นิ้วมือแตะสัมผัสเลือกจากรูปภาพได้ ซึ่ง
ผู้ปุวยที่แขนอ่อนแรงสามารถใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้
ได้ง่าย อย่างไรก็ตาม การออกแบบหน้าจอเพ่ือ
รองรับการใช้งานควรที่จะให้มีการเลื่อนของหน้าจอ
ที่มีรายการคําศัพท์โดยให้สามารถเลื่อน Scroll bar 
ด้านข้างจากซ้ายไปขวา เนื่องจากการเลื่อน Scroll 
bar ลงนั้น ถ้ามีคําศัพท์จํานวนมากจะทําให้ผู้ปุวยหา
คําศัพท์ได้ยาก 

2. ควรจะมีปุุม Help me สําหรับในกรณีที่
ผู้ปุวยอยู่ ในสภาวะฉุกเฉิน เ พ่ือใช้สํ าหรับ เรียก
พยาบาลหรือผู้ช่วยเพื่อช่วยเหลือได้ทันที  

3. ควรปรับขนาดของภาพและคําศัพท์ให้มี
ขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือรองรับผู้ปุวยที่มีปัญหาเรื่องของ
สายตาสั้น  

4. ในส่วนของการเพ่ิมคําศัพท์และเสียงที่ใช้
ควรเป็นเสียงสังเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยี Text to 
Speech แทนไฟล์ .mp3 เพ่ือลดขั้นตอนที่ผู้ดูแล
ผู้ปุวยจะต้องเตรียมไฟล์เสียงไว้ก่อนการเพ่ิมคําศัพท์
และสามารถเพ่ิมหมวดหมู่ของคําศัพท์ได้ไม่จํากัด 
ภายใต้หมวดหมู่หลัก 3 หมวดหมู่ที่มีอยู่ ซึ่งผู้ปุวยที่
ไม่มีความรู้ด้านภาษาก็จะสามารถใช้ระบบโปรแกรม
ประยุกต์ภาพสื่อความหมายบนโทรศัพท์มือถือได้ใน
ลักษณะเดียวกัน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สําหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน โดย
นําทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางการได้ยินและนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นทฤษฎีหลักในการศึกษาวิจัย 
สําหรับเครื่องมือที่นํามาใช้ในงานวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามปัจจัยและผลกระทบของการเรียนรู้ที่ได้รับ
การพัฒนาตามปัจจัยการเรียนรู้ของนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจํานวน 195 คน ทําการคัดเลือกโดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ การดําเนินการวิจัยโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการสัมภาษณ์ การอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการและใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัยโดยผลการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนผู้
บกพร่องทางการได้ยินมีองค์ประกอบหลัก 4 ประการคือ 1) ครูและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ 2) ครอบครัว
และการสนับสนุนทางการศึกษา 3) ความสามารถทางการเรียนรู้และนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินและ 
4) องค์ประกอบทางสังคมและการปฏิสัมพันธ์ สุดท้ายนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปว่าการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถ
ช่วยในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสามารถปรับปรุงศักยภาพในการเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ได้
อย่างเท่าเทียมและกว้างขวาง 
 
ค าส าคัญ : รูปแบบความร่วมมือ, การเรียนรู้, ผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
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Abstract 

The objective of this research was to develop learning model for hearing impaired 
students. Educational elements and other conditions which affect the achievement of 
hearing impaired were studied in a population of students who have defective hearing at 
the School for the Deaf in Bangkok and its vicinity. A sample of 195 hearing impaired 
students from Grade Levels 1-6 was selected. Research approaches included data 
collection using questionnaires, forms, interviews, as well as discussion groups and 
workshops that included a sign language interpreter. These techniques were used to 
elucidate and assist in analyzing the collected data related to the factors influencing the 
learning achievement of the hearing impaired students. The resulting analysis revealed 
that the main elements that affect the achievement of the hearing could be divided into 
four categories, namely: characteristics of the teacher/learning environment; quality of 
family life and educational support; characteristics and abilities of the student; social 
elements and interactions. At the conclusion of the study, after using the method of this 
model, the researcher observed that the hearing impaired children felt secure, cared for, 
emotionally encouraged that the teachers understood them and were concerned about 
them. Finally, this study can help for creating a society of learning; improve the adoption 
potential and a wide sharing of knowledge. 

 
Keywords: Collaborative Model, Learning Method,  Hearing Impaired 
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บทน า 
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนา

ทุกๆ ด้าน ดังนั้น คุณภาพของมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่
สําคัญ (วรนุช, 2544) การศึกษาเป็นขบวนการที่ทํา
ให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีสันติสุข และยัง
สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่ าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทุกๆ ด้านของประเทศ (กําพล, 2540) การ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ดี จ ะ ต้ อ ง ส อด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี (รุ่ง, 2543) นอกจากนี้ 
จะต้องปลูกฝังให้นักศึกษามีทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน โดยเน้นให้มีการทํางานร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้ผู้เรียนคิดเป็น
ทําเป็น พ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้ 
(Samphan and Suksakulchai, 2007) อย่างไรก็
ตาม หากกล่าวถึงคนพิการซึ่งมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย การรับรู้อาจถูกจํากัดด้วยสภาพที่เป็นอยู่
ของร่างกาย ยิ่งทําให้ความสามารถในการรับรู้ช้า
กว่าคนปกติมาก ครูผู้สอนต้องอาศัยเทคนิคและ
ความเข้าใจในสภาพของผู้เรียนเป็นอย่างสูง อุปกรณ์
ต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ   
อันเนื่องจากสภาพการรับรู้ที่ต่างกันของนักเรียน
ปกติและนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน อุปกรณ์
สํ าหรับการ เรี ยนการสอนชนิด เดี ยวกันจึ ง ไม่
ครอบคลุมทุกสภาพของผู้ เ รี ยนได้  นัก เรียนผู้
บกพร่องทางการได้ยินจึงจําเป็นต้องพ่ึงครูผู้สอนที่
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตใน
สังคม  และจํา เป็นต้องเข้าใจถึงปัจจัยต่ างๆ             

 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเสริมความพึงพอใจในการเรียนรู้ 
และผลักดันให้นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินมี
พัฒนาการให้มีความใกล้เคียงกับคนปกติทั่วไป    
 ผู้พิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่ง
เป็นเหตุให้ ไม่สามารถพูดคุยโดยใช้ภาษาพูดได้
เช่นเดียวกับคนทั่วไปในสังคม ผู้บกพร่องทางการ  
ได้ยินจึงต้องสื่อสารทั้งระหว่างคนหูหนวกด้วยกันเอง 
และกับคนหูปกติ โดยการใช้ภาษามือ ภาษาพูด 
หรือภาษาเขียน นั่นคือ เปรียบคนหูหนวกได้เสมือน
หนึ่งเป็นชนชาวไทยกลุ่มน้อย ที่ ใช้ภาษาติดต่อ 
สื่อสารต่างจากภาษาที่คนส่วนใหญ่ในชุมชนนั้นๆ ใช้
อยู่ เช่นเดียวกับคนชาวเขาเผ่าต่างๆ  และจาก
การศึกษาผู้ที่พิการในด้านนี้ พบว่าผู้พิการสามารถ
เรียนรู้ได้หากได้รับการสอนจากครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านและระยะเวลาในการฝึกฝนที่นานกว่าบุคคล
ทั่วไป (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
 2531) นอกจากนี้นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน
นั้นมีความสามารถและการรับรู้อย่างจํากัด  ดังนั้น
นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน จึงสามารถเรียนรู้
ได้ช้ากว่าเด็กปกติ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินต่ํากว่านักเรียน
ปกติ (N. lam-Khong, S. Suksakulchai, W. 
Poolek and J. Plubsawat, 2011) และเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผู้บกพร่อง
ทางการได้ยิน ผู้สอนควรมีความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนผู้บกพร่อง
ทางการได้ยิน รวมทั้ง เข้าใจถึงสภาพแวดล้อม 
ข้อจํากัด และเงื่อนไขทางการเรียนรู้ของนักเรียนผู้
บกพร่องทางการได้ยิน เป็นสํ าคัญเ พ่ือที่จะ ให้
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ตระหนักถึงการทําความเข้าใจในปัจจัยและรูปแบบ
การเรียนการสอนของนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้
ยิน  

 ด้วยปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             
ทรงมีความห่วงใยคนพิการเป็นอย่างมาก จึงมี
พระราชดําริ ให้คณะวิจัยจากศูนย์ เทคโนโลยี
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ แ ล ะ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ห่ ง ช า ติ
ทําการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีช่วยคนพิการในด้าน
ต่ า ง ๆ  เ พ่ื อนํ า ม า พัฒนา เป็ น เ ค รื่ อ งทดแทน
ความสามารถที่สูญเสียไป  (คณะกรรมการส่งเสริม
การเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของคน
พิการ, 2546) และเพ่ือสนองต่อพระราชดําริทาง
คณะผู้วิจัยจึงได้ทําการวิจัยพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนสําหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
โดยนําทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางการได้ยิน
และนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นทฤษฎีหลักในการ
ศึกษาวิจัย ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 เ พ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ สํ าหรับ
นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  วิธีการวิจัยในครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ร่วมกับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งมีรายละเอียด
วิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 
 

 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนผู้บกพร่อง
ทางการได้ยิน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ (Purpose 
Sampling Sample) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จํานวน 195  คน 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
 กลุ่มผู้ เชี่ ยวชาญ ในการตรวจเครื่องมือ  
จํานวน 5 คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบ ด้วย  
แบบสัมภาษณ์  และแบบสอบถาม โดยดําเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  

2. สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน  ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการ
สร้างแบบสอบถาม 

3. สร้างเครื่องมือโดยยึดข้อมูลที่ ได้จาก
การศึกษาข้อมูลดังที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น โดยยึด
วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1) ครูและสิ่งแวดล้อม
ในการเรียนรู้ 2) ครอบครัวและการสนับสนุนทาง
การศึกษา 3) ความสามารถทางการเรียนรู้และ
นั ก เ รี ย น ผู้ บ ก พ ร่ อ ง ท า ง ก า ร ไ ด้ ยิ น  แ ล ะ                 
4) องค์ประกอบทางสังคมและการปฏิสัมพันธ์  
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4. นํ า เครื่ อ งมื อ เสนอผู้ เ ชี่ ยวชาญ เ พ่ือ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้อง  และเพ่ือ
ประเมินคุณภาพของเครื่องมือ  ดังนี้ 

 4.1 รวบรวมและปรับปรุงข้อคําถาม 
 4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา 
 4.3 ตรวจสอบความเข้าใจของภาษา 
 4.4 หาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

(IOC) โดยเลือกข้อคําถามท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป 
5. ปรับปรุงเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ  เพ่ือจัดทําเป็นเครื่องมือสําหรับนําไปใช้
ในการรวบรวมข้อมูล  

6. ทดสอบก่อนใช้จริง (Try Out) กับกลุ่มที่
เหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง 32 คน เพ่ือหาคุณภาพของ
เครื่องมือ 

7. นําเครื่องมือที่ได้ไปใช้สอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่กําหนดไว้ 

8. นําข้อมูลที่ได้ไปทําการวิเคราะห์ปัจจัยเพ่ือ
ทําการสรุปเป็นรูปแบบและปัจจัยด้านการเรียนการ
สอนสําหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน 

 
การเก็บรวบรวม 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามนั้น 
ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างเข้าห้องที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยใช้
ล่ามภาษามืออธิบายเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
โครงการ แล้วดําเนินการแจกแบบสอบถามและใช้
ล่ามภาษามืออธิบายข้อคําถามเป็นรายข้อคําถาม
พร้อมให้สัญญาณในการตอบคําถามเป็นรายข้อ  ใน
ระหว่างการตอบคําถามโดยมีครูประจําชั้น ครูผู้สอน 
ครูพ่ีเลี้ยง และผู้จดบันทึกคําบรรยาย (Note Taker) 
เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนี้  

1. สถานที่ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้สถานที่
ของสถาบันการศึกษาท่ีกลุ่มตัวอย่างเรียนอยู่ และจัด
สภาพสถานที่ภายในห้องให้สามารถเดินทางได้
สะดวก และต้องไม่รู้สึกอึดอัดในระหว่างการตอบ
แบบสอบถาม 

2. อุปกรณ์สําหรับช่วยในการเก็บข้อมูล  
ผู้วิจัยใช้ระฆังและภาษามือในการให้สัญญาณเริ่มต้น
และสิ้นสุดการตอบคําถามในแบบสอบถามรายข้อ 
ซึ่งเสียงระฆังจะมีแรงสั่นสะเทือนทําให้ผู้บกพร่อง
ทางการได้ยินรับรู้และสัมผัสได้ นอกจากนี้สําหรับ
กรณีที่เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินขั้นต้น(หูตึง) ก็
สามารถรับรู้ได้เช่นกัน โดยอาจต้องใช้เครื่องช่วยฟัง 

3. บุคลากร ผู้วิจัยได้ติดต่อบุคคลที่มาช่วยใน
การตอบแบบสอบถาม ล่ามภาษามือ ผู้จดบันทึกคํา
บรรยาย 

4. คําชี้แจง ผู้วิจัยทําเอกสารชี้แจงเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินทราบถึง
ผลที่เกิดขึ้นจากการตอบแบบสอบถาม  ถ้าผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่ตอบแบบสอบถาม  หรือตอบ
แบบสอบถามเป็นบางข้อ  หรือระหว่างการตอบ
แบบสอบถามสามารถเดินออกจากห้องได้ตลอดเวลา  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ทํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล จ า ก
แบบสอบถาม โดยประมวลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิต ิซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ (%) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญของ
องค์ประกอบเกี่ยวกับการเรียนของผู้บกพร่อง
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ทางการได้ยิน  โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x )  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

3. วิเคราะห์องค์ประกอบที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้บกพร่องทางการได้ยิน และสร้าง
โมเดลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผู้
บ ก พ ร่ อ ง ท า ง ก า ร ไ ด้ ยิ น   โ ด ย ก า ร ห า ค่ า 

CORRELATION  COEFFICIENT  
 

ผลการวิจัย  
การดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการวิจัยของ

โครงการวิจัยเรื่องพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
สําหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน  โดย
ทําการศึกษาจากกลุ่มนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้
ยิน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  และแบบสอบถาม ที่คณะผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้น โดยใช้กรอบแนวความคิดตามข้ันตอนวิธีการการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และ
วิเคราะห์องค์ประกอบที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้บกพร่องทางการได้ยิน และสร้างรูปแบบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผู้บกพร่อง
ทางการ ได้ ยิ น  โดยการหาค่ า  CORRELATION  

COEFFICIENT  สามารถสรุปได้ดังนี้ 

รู ป แบบ ที่ ผู้ วิ จั ย พัฒนาขึ้ น นี้ ไ ด้ ม า จ า ก
การศึกษาวิธีการเรียนการสอนและบทบาทของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของนักเรียนผู้
บกพร่องทางการได้ยิน  ได้แก่  อาจารย์ผู้ สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษา ครูพี่เลี้ยง ครอบครัว เพ่ือนร่วมชั้น
เรียน ตัวนักศึกษา ล่ามภาษามือ (Interpreter) และ
ผู้จดบันทึกคําบรรยาย (Note Taker) แล้วนํามา

สร้างแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คนร่วมกัน
วิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้ 58 องค์ประกอบ แล้วนําไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง และนํามาวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม
สํ า เร็ จ รูปทางสถิติ ได้ อ งค์ประกอบที่ มี ผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้   
องค์ประกอบด้านครูผู้สอน องค์ประกอบด้าน
ครอบครัว องค์ประกอบด้านตัวผู้เรียน และ
องค์ประกอบด้านสังคม การจัดองค์ประกอบการ
เรียนการสอนตามโมเดลนี้ผู้ เรียนจะรู้สึกอบอุ่น 
ปลอดภัย ผู้ เรียนรู้สึกว่าเป็นคนที่มีความสําคัญ 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลากหลาย กล้าคิด กล้าทํา 
กล้าแสดงออก สามารถคิดค้น หาความรู้ หาคําตอบ
ได้ด้วยตนเอง  แสดงดังภาพท่ี 1 

 

ภาพที่ 1 รูปแบบการเรียนการสอนสําหรับ 
                 นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนสําหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการ
ได้ยิน มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ และประเด็นต่าง ๆ ที่
ควรนํามาอภิปราย  ดังนี้  

องค์ประกอบที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สําหรับนักศึกษาหูปกติ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ด้ า น ค รู ผู้ ส อ น  ( Teachers) 
องค์ประกอบด้านผู้ปกครอง (Parents) และ
องค์ประกอบด้านผู้เรียน (Student) (Anderman, 
M. E, 2007) (Bat-Chava, Y., & Martin, D., 2002) 
จากการวิจัย พบว่า องค์ประกอบสําหรับนักเรียนผู้
บกพร่องทางทางการได้ยินมี  4 องค์ประกอบ    
ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านครูผู้สอน (Education)  
2 )  อ ง ค์ป ร ะกอบ ด้า น ค รอบ ครัว  (Family)             
3) องค์ประกอบด้านผู้เรียน (Student) และ 4)
องค์ประกอบด้านสังคม (Social)  ซึ่งพบว่าถ้า
ต้องการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนผู้
บกพร่องทางการได้ยินให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้อง
เพ่ิมอีก 1 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบด้านสังคม 
จะเห็นว่านักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินนั้น 
องค์ประกอบด้านสังคมเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ
มาก เนื่องจากเป็นช่วงอยู่ระหว่างครอบครัวกับ
เพ่ือน  สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานแรก
และมีความสําคัญยิ่งของสังคม สถาบันครอบครัวทํา
หน้าที่เป็นทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันเศรษฐกิจ 
และสถาบันการปกครอง ฯลฯ หรืออธิบายได้ว่า 
สถาบันครอบครัวทําหน้าที่ให้การศึกษาและความรู้ 

นอกจากนี้ยังทําหน้าที่ในด้านเศรษฐกิจ และปฏิบัติ
หน้าที่ในการอบรมสั่งสอนสมาชิกของครอบครัวให้
เป็นพลเมืองดี แต่ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาและ
สถาบันที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจได้เข้ามามีบทบาท
หน้าที่แทนสถาบันครอบครัวในด้านการให้การศึกษา
แก่สมาชิกของสังคม นักเรียนผู้บกพร่องทางการ    
ได้ยิน จะใช้เวลาและการทํากิจกรรมต่างๆ อยู่กับ
เพ่ือนมากที่สุด ดังนั้นสังคมของผู้บกพร่องทางการได้
ยินคือเ พ่ือน การเลือกคบเพ่ือนของนักเรียนผู้
บกพร่องทางการได้ยินจะมีผลต่อการเรียน การ
ทํางาน และการประสบความสําเร็จในชีวิต ดัง
สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด 
คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”  หมายถึง การเลือก
คบคนต้องดูให้ดีเพราะถ้าคบคนไม่ดีเป็นเพ่ือนก็
มักจะชักจูงไปในทางท่ีเสียหายได้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของคนพิการที่
เผยแพร่ในปี พ.ศ.2542-2553 เพื่อศึกษาว่า คนพิการได้รับการคุ้มครอง และส่งเสริมตามรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือไม่เพียงใด โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจํานวน 207 เรื่อง  ผล
การศึกษาพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ตีพิมพ์เผยแพร่มากที่สุดในปี 2549 โดยเป็นวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
ในระดับบัณฑิตศึกษาคือในระดับปริญญาโท ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนจัดการเรียนร่วมนั้น ส่วนใหญ่เป็นการสอนแบบเรียนร่วมที่คนพิการได้รับการจัดการศึกษาใน 4 
รูปแบบ ได้แก่ การเรียนร่วม  การเรียนร่วมบางเวลา การเรียนร่วมแบบคู่ขนาน และการเรียนแบบเฉพาะ
ทาง มีการพัฒนาสื่อการสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมต่างๆ เพ่ิมขึ้น มีข้อจํากัดด้าน
การจัดการเรียนร่วมคือขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ ขาดแคลนงบประมาณ ไม่มีนโยบาย หรือ
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษาพิการ  
 
ค าส าคัญ:  พิการ, การศึกษา, การสังเคราะห์งานวิจัย 
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Abstract 
This research aims to analyze and synthesize the publications and normative texts 

regarding persons with disabilities from 1999 to 2010 to investigate the effectiveness of the 
constitution concerned the Promotion and Development of Life Quality of Disabled 
Persons particularly in education with the 207 topics of purposive sampling.   The study 
reveals that the majority Published research were announced the most in 2006 which 
were the thesis or thematic papers. The results found that there were mostly four models 
for integrated school: full-time integrated study, partial integrated study, parallel study 
and particular study; there were mass media instruction development, computer assisted 
instruction including the development of all programs. The problems and obstacles in 
integrated educational management appear that; shortage of personnel in the field of 
special education; budget allocation and the overall policy for disabled students is not 
sustainable.  
 
Keywords: Disabilities, Education, Research Synthesis 
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บทน า 
การศึกษาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง

ต่ อ ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค น พิ ก า ร ต า ม
พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 
2534 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทของการดําเนินการด้าน
คนพิการ ได้กําหนดกรอบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการ
สงเคราะห์ พัฒนา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
กําหนดให้คนพิการมีสิทธิได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ด้านต่างๆ ได้แก่ การแพทย์  การศึกษา การจ้าง
งาน/อาชีพ และสังคม ทั้งนี้เพ่ือให้คนพิการมีโอกาส
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ทัดเทียมคนทั่วไป  โดยใน
อดีตที่ผ่านมา ก่อนปี พ.ศ. 2535 การศึกษาภาค
บั ง คั บ ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ได้กําหนดให้คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาในระดับประถมปีที่ 6 ต่อมาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  7 ได้ขยาย
การศึกษาภาคบังคับไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
แต่ทั้ งนี้ คน พิการ ได้ รั บการยกเว้ นที่ จ ะ ได้ รั บ
การศึกษา คนพิการถูกเก็บตัวไว้ให้อยู่กับผู้ปกครองที่
บ้านทําให้ขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนเฉกเช่น
คนทั่ ว ไป  ครั้ น เ มื่ อ ถึ งปี  พ . ศ . 2540  ว่ า ด้ ว ย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ประกาศให้ทุก
คนมีสิทธิเสมอภาคที่จะได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส่งผลให้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ได้ครอบคลุมถึงคนพิการให้มีสิทธิที่จะได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ใดๆ นับได้ว่าปีนี้เป็นปีแห่งการศึกษาของคนพิการ
ไทย ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการ พ.ศ.2551 มาตรา 8 วรรค 4  “สถานศึกษา
ใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาให้ถือเป็นการเลือก 

 
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย” แม้ว่าคน
พิการจะได้รับการคุ้มครองสิทธิมากขึ้นกว่าในอดีต 
แต่ในความเป็นจริงนั้นพบว่า คนพิการก็ยังเข้าไม่ถึง
สิทธิ เหมือนคนทั่ วๆ  ไป เป็นต้นว่ า  นั ก เรี ยน 
นักศึกษาพิการได้ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
ไม่ว่าสิทธิ และความเสมอภาคในการเข้าถึงสิ่ ง
อํ า น ว ย ค ว าม ส ะด ว ก ใน ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน 
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออํานวยทําให้ต้องหยุดเรียน
ก่อนสําเร็จการศึกษาเป็นจํานวนมาก แม้ว่าคน
เหล่านั้นมีสติปัญญาที่ดีพอที่จะศึกษาจนสําเร็จได้ 
และพบว่าในสถานการณ์ปัจจุบันประชากรพิการที่มี
อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ประมาณ 1.9 ล้านคนนั้น มี
ประมาณหนึ่ งในสี่  (ร้อยละ 24.3) ที่ ไม่ ได้ รับ
การศึกษา และมีมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 59.5) ที่
สําเร็จการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา นั่นคือมี
เหลือเพียงร้อยละ 16.2 ที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาหรือสูงกว่า  (สํานักงานสถิติแห่งชาติ,  
2550) 

จากงานวิจัยด้านการศึกษาที่ผ่านมา เจนจิรา 
เทศทิม (2546) ได้ศึกษาสถานภาพงานวิจัยด้านงาน
บริการ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยสํารวจ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยโดยงานวิจัยส่วนใหญ่
ได้ทําการศึกษาในระหว่างปี พ.ศ. 2513 - 2544  
รวมจํานวน 554 เรื่อง พบว่ามีงานวิจัย ด้าน
การศึกษามากที่สุด และส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่
เกี่ยวกับด้านการจัดการเรียนการสอน แต่เนื่องจาก
ต่อมาได้มีประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติ ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และได้ใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
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พิการ พ.ศ. 2550 ย่อมทําให้มีผลการศึกษาที่
แตกต่างอันเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงโดย
กฎหมายในด้านการจัดการเรียนร่วมนั้น พบว่าขาด
ครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยสอน ขาดบุคลากรเฉพาะด้าน ขาด
การทํางานเป็นหมู่คณะ ไม่มีการวางแผนการสอน
ร่วมกับครูการศึกษาพิเศษ  ประสานงานในเรื่อง
เฉพาะหน้า ไม่มีการกําหนดเปูาหมายและวางแผน
ร่วมกัน ขาดแผนการดําเนินงานการบริหารจัดการ
การเรียนร่วม และขาดการประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
การประสานงานกับหน่วยงานชุมชน (ปิยะรัตน์ นุช
ผ่องใส และคณะ, 2553 พูนศรี ยิ้มสาระ, 2544 
และทวีศักดิ์ ศักดิ์ศรีวิทยากูล, 2546)  จะเห็นได้ว่า 
จากข้อสรุปงานวิจัยดังกล่าว มีทั้งที่เห็นด้วย และมี
ข้อโต้แย้งต่างๆ มากมาย ในขณะเดียวกัน ก็ยังไม่มี
การสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งในรอบ 10 ปี
ที่ผ่านมา ได้มีการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นด้านกฎหมาย ได้แก่ 
การประกาศใช้พระราชบัญญัติคนพิการปี พ.ศ. 
2 534  รั ฐ ธ ร ร มนูญแ ห่ ง ร า ช อาณาจั ก ร ไท ย 
พุทธศักราช 2540 และการเปลี่ยนแปลงคนพิการใน
ระดับสากล ได้แก่ การใช้ปฏิญญาสากลคนพิการ 
การประกาศทศวรรษคนพิการ ในช่วง 10 ปีมานี้ 
ดั งนั้น  จึ งส่ งผลกระทบกับมิติการบริการด้ าน
คุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งหมายถึงนโยบาย กฎหมาย 
และงานวิชาการด้านคนพิการ  

ประเด็นสําคัญของการวิจัยนี้คือ การวิเคราะห์
สถานการณ์  และการบั งคับ ใช้กฎหมายด้ าน
การศึกษาของคนพิการ จากงานวิจัยที่ ได้ศึกษา
เกี่ยวกับคนพิการในระหว่างปี พ.ศ.2542 - 2553 ว่า
คนพิการได้ รับการคุ้มครอง  และส่ งเสริมตาม

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หรือไม่เพียงใด ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จะเป็นการ
วิเคราะห์ผลการศึกษาที่เกี่ยวกับสถานการณ์ และ
การบังคับใช้กฎหมายด้านการศึกษาของคนพิการ ที่
มีความต่อเนื่อง และมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงานวิจัย
ด้านการศึกษาของคนพิการในทศวรรษที่ผ่านมา 

2. เพ่ือศึกษาสาระสําคัญของผลการวิจัย ที่
สะท้อนถึงสภาพความเป็นจริงในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตหรือการบังคับใช้กฎหมาย นโยบายเกี่ยวกับ
การศึกษาของคนพิการในอดีตที่ผ่านมา  

3. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ทบทวนประเด็นทางกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย 
โครงการที่มีอยู่ทั้งในระดับสากล ระดับชาติ ระดับ
ท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องกับคนพิการ / ความพิการ 
การศึกษาสถานการณ์ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ตาม
จุดเปลี่ยนทางกฎหมาย และนโยบายของรัฐที่มีต่อ
คนพิการ กับมิติทางกฎหมาย นโยบายทางสังคม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 เป็นการวิจัยเอกสาร และการสังเคราะห์
งานวิจัยโดยการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
เอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาของ       
คนพิการที่ผลิตหรือเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2542 – 
2553 โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่าง หรือหน่วยวิเคราะห์ คือ 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของคน
พิการ จากวารสารวิชาการต่างๆ ฐานข้อมูลห้องสมุด 
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หรือสามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูล
ออนไลน์ (E-database) ผ่านเว็บไซต์ที่สําคัญ เช่น 
thaiLIS สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ผลิตหรือ
เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2542 - 2553 ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่สู่สาธารณะ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
จํานวน 207 เรื่อง โดยเลือกตามเงื่อนไขที่กําหนดคือ 

1.1 เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ของคนพิการที่ผลิตหรือเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2542 - 
2553  

1.2 เป็นเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาของคนพิการ ซึ่งอยู่ในรูปของเอกสาร
เ ผ ย แ พ ร่ ที่ ตี พิ ม พ์ เ ผ ย แ พ ร่ ต่ อ ส า ธ า ร ณ ะ 
วารสารวิชาการต่างๆ ฐานข้อมูลจากห้องสมุด หรือ
ที่สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ที่สําคัญ เช่น 
thaiLIS สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นต้น 

1.3 เป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ 
สาธารณะ ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ใน
ห้องสมุดทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และต่างจังหวัด รวมทัง้สิ้น 13 แห่ง ได้แก่ 

1.3.1 ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน  6  แห่ง คือ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1.3.2 ห้ อ ง ส มุ ด ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น
ต่างจังหวัด จํานวน  7 แห่ง คือ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 2. ศึกษาเอกสาร นโยบาย กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

3. วิธีวิจัย และการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
    3.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยนี้

เป็นการวิจัยเอกสารและการสังเคราะห์งานวิจัย 
(Documentary Research & Research Synthesis) 
โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของคนพิการ ที่ผลิตหรือ
เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2542 - 2553  

3.2  การสร้างเครื่องมือ มีการปรับจาก
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล จากคณะผู้วิจัยที่ได้ทําไว้
ก่อนหน้านี้ (ทวี เชื้อสุวรรณทวี และศรีแพร หนูแก้ว, 
2553) หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมงานวิจัย
เกี่ยวกับคนพิการในด้านการศึกษา ได้กําหนด
ประเด็นที่จะศึกษาไว้อย่างกว้างๆ หาความเที่ยงตรง
ด้ าน เนื้ อหา  และความถูกต้องของภาษาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  หลังจากนั้นได้นําไปทดลองเก็บข้อมูล 
20 เรื่อง และมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  ได้
เครื่องมือที่เหมาะสมของงานวิจัยด้านการศึกษา 
ดังนี้   
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3.2.1 ปีทีพิ่มพ์เผยแพร่ 
3.2.2 หน่วยงาน หรือสถาบันที่ผลิต 
3.2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ 
3.2.4 ประเภทงานวิจัย 
3.2.5 วุฒิการศึกษาของผู้วิจัย 
3.2.6 ตําแหน่ง หรืออาชีพของผู้วิจัยหลัก 
3.2.7 ประเด็นงานวิจัยที่ศึกษา 
3.2.8 ระเบียบวิธีวิจัย 
3.2.9 ประเด็นความพิการที่ต้องศึกษา 
3.2.10  ประเภทของกลุ่มตัวอย่าง 
3.2.11  วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
3.2.12  การคํานวณกลุ่มตัวอย่าง 
3.2.13  วิธีการตรวจสอบคุณภาพ   

 เครื่องมือ 
3.2.14  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.2.15  ผลการศึกษา 
3.2.16  ข้อเสนอแนะ 

4. ขั้นตอน และวิธีการรวบรวมข้อมูล 
4.1  ทํ าหนั งสือเ พ่ือขอการรับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจั ย ในคน สาย
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้การรับรอง
ว่า เป็นโครงการที่ ไม่ต้องได้รับการรับรองจาก    
คณะกรรมการฯ เนื่องจากเป็นงานวิจัยเอกสาร   

ผู้วิจัยได้เริ่มดําเนินการเก็บข้อมูลจากงานวิจัย
ตามลักษณะเงื่อนไขที่ได้กําหนด เป็นขั้นตอน ดังนี้ 

4.2 ใช้การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

4.2.1 สื บค้ นจ าก อิน เทอร์ เ น็ ต  แล ะ
เว็บไซต์ที่สําคัญ เช่น thaiLIS สํานักงานบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ เป็นต้น 

4.2.2 การกําหนดคําค้นหา การวิจัยนี้เป็น
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในมิติของการศึกษา 
ดังนั้น คําสําคัญที่ ใช้ ในการสืบค้นงานวิจัย คือ     
“คนพิการ” “คนพิการ การศึกษา” “ทุพพลภาพ”  
“การศึกษาพิเศษ” เป็นต้น 

4.3 สืบค้นจากฐานข้อมูลในห้องสมุด ซึ่งไม่
อยู่ ในฐานข้อมูล ในข้อ  4.2.1 โดยใช้คํ าสืบค้น
เช่นเดียวกับข้อ 4.2.2  

4.4 นําข้อมูล ข้อสังเกตจากการประชุม
วิพากษ์ มาปรับใช้ในเรื่องต่างๆ เช่น การไปสืบค้น
ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์มาก
ขึ้น   

4.5 ผู้ วิจัยเน้นศึกษาจากบทคัดย่อ เ พ่ือ
รวบรวมข้อมูลสําคัญที่จําเป็นต่อการวิเคราะห์ และ
อาจต้องศึกษาเพ่ิมเติม หากบทคัดย่อมีข้อมูลไม่เพียง
พอที่จะใช้ในการวิเคราะห์  หรือต้องพิจารณาใน
รายละเอียดบางประการ 

4.6 ศึกษาข้อค้นพบจากงานวิจัย ตามแบบ
แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลที่กําหนดไว้ 

4.7 เรียบเรียงสาระสําคัญของข้อค้นพบเข้า
ด้วยกัน  

4.8 สรุป ตีความ โดยการเชื่อมโยงผลการ
สังเคราะห์งานวิจัย เ พ่ือให้ เห็นข้อเสนอที่ เป็น
ประโยชน์ 
 5. การรับฟังข้อวิพากษ์จากสาธารณะ หรือ
สังคม เพ่ือปรับแก้ไขผลการวิจัยให้มีความสมบูรณ์  

หลังจากได้สรุป (ร่าง) ผลการวิจัยแล้ว ผู้วิจัย
ได้นําเสนอผลงานวิจัย ในที่ประชุมโดยมีตัวแทนของ
คนพิการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่างนโยบายหรือ
กฎหมายของคนพิการ นักวิชาชีพ นักวิชาการที่
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เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปจํานวนประมาณ 40 
ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) แจ้งหรือเผยแพร่
ผลการวิจัย/ข้อค้นพบเบื้องต้นต่อสาธารณะหรือ
สังคม   2) รับฟังข้อคิดเห็น ข้อวิพากษ์จากผู้เข้าร่วม
ประชุม/สาธารณะ และ 3) สร้างความตระหนักแก่
สาธารณะ เกี่ยวกับความสําคัญการศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    

จากวัตถุประสงค์ข้อ 2 ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะ 
และข้อวิพากษ์จากที่ประชุมหลายประเด็น ทําให้
นํามาปรับแก้ไขให้ผลการวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น 
ความครอบคลุม และรายละเอียดของประเด็นด้าน
การศึกษาที่นํามาใช้วิ เคราะห์ การจัดกลุ่ม  และ
เรียงลําดับผลการวิจัยให้มีความเหมาะสม การระบุ
ขอบเขตการวิจัยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
เป็นต้น 
 
ผลการวิจัย  

1. สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ จากงานวิจัย
จํานวน 207 เรื่ อง  ส่ วนใหญ่มีการตี พิมพ์หรือ
เผยแพร่  ในปี  พ.ศ.  2549 โดยมหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงาน หรือสถาบันที่ผลิต
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนพิการมากที่สุด ซึ่งประเภท
งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
ปริญญาโท โดยวุฒิการศึกษาของผู้วิจัยหลักส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท ตําแหน่งหรืออาชีพของ
ผู้วิจัยหลักที่มีจํานวนมากที่สุดคือ บุคลากรทางการ
ศึกษา ประเด็นงานที่ศึกษาจากการวิจัยทั้งหมดส่วน
ใหญ่เป็นด้านการศึกษา โดยระเบียบวิธีวิจัยส่วนใหญ่
ที่ใช้คือ การวิจัยเชิงปริมาณ ประเด็นความพิการที่
ศึกษาส่วนมากคือ ความพิการทางสติปัญญา หรือ

การเรียนรู้  ประเภทกลุ่ มตัวอย่าง  หรือหน่วย
วิเคราะห์ที่นิยมนํามาศึกษา คือคนพิการ วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างที่นิยมใช้คือ การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
งานวิจัยส่วนใหญ่ที่ทําการวิเคราะห์ไม่มีการคํานวณ
กลุ่มตัวอย่าง วิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือนั้น 
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การหาค่า Validity ซึ่งนิยมหา
จ าก  ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ  คณะก ร รมกา ร ที่ ป รึ กษ า
วิทยานิพนธ์, การนําไปทดลองใช้ในกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง (Try out) การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ข้อรายการกับวัตถุประสงค์ (IOC : Index  of  Item 
Objective Congruency) และ Split half 
method และการหาค่า Reliability ซึ่งนิยมหาค่า
ความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นได้จาก สูตร Kuder-
Richardson 20, Kuder-Richardson 21, Cronbach 
alpha coefficient, Pearson product moment 
correlation สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูลใน
ง า น วิ จั ย ส่ ว น ใ ห ญ่  คื อ  ก า ร ใ ช้  Descriptive 
statistics (ความถ่ี  ร้อยละ และค่าเฉลี่ย)  

  
2. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้จําแนก

ออกเป็นประเด็นหลักดังต่อไปนี้ 
2.1 ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า  จํ า แ น ก ต า ม

องค์ประกอบของการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
ดังนี้  

ผู้ปกครอง จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจํานวน 9 
เรื่อง พบว่า ในครอบครัวส่วนใหญ่ แม่เป็นผู้ดูแลเด็ก
พิการ และในแต่ละครอบครัวก็จะมีรายละเอียดการ
จัดทําแผนบริการเฉพาะครอบครัวที่แตกต่างกันสิ่งที่
เป็นปัญหาในการจัดทําแผนบริการเฉพาะครอบครัว 
คือ ปัญหาด้านการจัดบริการ ด้านการจัดทําแผน 
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ขาดบุคลากรที่เกี่ยวข้องบางสาขาวิชาชีพในการร่วม
จัดทําแผนบริการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้นหา 
และส่งต่อ  ด้านการเดินทาง เป็นต้น 

บุคลากร มีงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องจํานวน 4 
เรื่อง พบว่า การคัดเลือกครูที่มาสอนในโรงเรียน
สําหรับเด็กพิการ ควรใช้คะแนนทางด้านเจตคติเป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมินคัดเลือก และความ
ต้องการครูการศึกษาพิเศษ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาพิเศษที่จะมีมากขึ้นในอนาคต สถาบัน
การผลิตบุคลากรไม่สามารถผลิตได้ทันตามความ
ต้องการ เนื่องจากความต้องการครูการศึกษาพิเศษ
ใน อี ก  5 ปี ข้ า ง หน้ า มี ม า กก ว่ า  10 เ ท่ า ข อ ง
ความสามารถในการผลิตในปัจจุบัน 

สถานศึกษา มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจํานวน 9 
เรื่อง พบว่า นักเรียนและนักศึกษาพิการส่วนใหญ่ มี
ระดับความพึงพอใจในการสนับสนุนบริการทาง
การศึกษาของสถาบันการศึกษาค่อนข้างน้อย ในการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้น ครูผู้สอนส่วนใหญ่
ใช้วิธีการปรับแผนการสอนบางบท เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษาที่ เป็นคนพิการ 
โรงเรียนสองภาษามีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้าน
บุคลากร ด้านสื่ออุปกรณ์ต่างๆ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่นักเรียนพิการได้อย่างเหมาะสม ส่วนใน
โรงเรียนปกตินั้น ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างเต็มที่ เพราะมีนักเรียนร่วมหลายประเภท 

หลักสูตร มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจํานวน 185 
เรื่อง พบว่า การสร้างและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ เกม
การศึกษา บทเรียนสําเร็จรูป และโปรแกรมการฝึก
ต่างๆ นั้น เป็นการพัฒนาเพื่อซ่อมเสริมการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น มีพฤติกรรมทางการเรียนที่

ดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  คนพิการนิยม
ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการสนทนา มากกว่าใช้ในเชิง
วิชาการ ส่วนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น ใช้เพ่ือ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆ การ
พัฒนาความสามารถทางการเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ 
สําหรับคนพิการนั้นสามารถทําได้หลากหลายวิธี เช่น 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ แบบฝึกเสริมทักษะ 
กิจกรรมการเล่นเกม เกมประกอบบัตรคําภาพสาม
มิติ การใช้เพลงและเพลงประกอบท่าทาง เป็นต้น  
ด้วยวิธีการพัฒนาต่างๆ เหล่านี้ล้วนทําให้ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและมีความสนุกสนาน 
ตั้งใจเรียนมากขึ้น วิธีการพัฒนาการคิด และการ
เคลื่อนไหวนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การพัฒนา
รูปแบบการสอน การพัฒนาโปรแกรม การใช้เกม
คอมพิวเตอร์ เด็กส่วนใหญ่มีความคิดสร้างสรรค์
เพ่ิมขึ้นหลังจากได้ทํากิจกรรมการเคลื่อนไหว ให้
ความสนใจร่วมกิจกรรม มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ครู
มากขึ้น การทําให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
นั้น สามารถทําได้โดยการปรับพฤติกรรมแบบดี อาร์ 
ไอ การเสริมแรงทางสังคม การเสริมแรงด้วยอาหาร 
และการให้ เบี้ ยอรรถกรจะช่ วยให้นั ก เรี ยนมี
พฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ การเล่านิทาน การใช้การ์ตูน 
และการใช้หนังสือแถบเสียงนั้นทําให้เด็กมีความ
เข้าใจในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้มากขึ้น  
ลดพฤติกรรมก้าวร้าว นอกจากนี้นิทานยังสามารถ
ส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะได้หลายทักษะขึ้นอยู่กับการ
ดั ดแปลง  และการนํ า ไป ใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ
จุดประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งสื่อที่ออกแบบนั้นควรเป็น
สื่อที่ เร้าต่อความสนใจเด็ก แปลกใหม่ มีรูปทรง
แปลกตา  จึงจะช่วยกระตุ้นความสนใจจากเด็กได้
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มากขึ้น การฝึกทักษะเพ่ือให้สามารถดูแลช่วยเหลือ
ตนเองของคนพิการได้นั้น มีหลายวิธีการ  และ
หลากหลายทักษะด้วยเช่นกัน เช่น ทักษะการ
ดํ าร งชี วิ ตก็ สามารถเ พ่ิมขึ้ น ได้ โดยใช้ เทคนิ ค
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหว 
และการใช้ไม้เท้าขาวนั้น ผู้สอนควรสอนอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพ่ือปูองกันการลืม และเพ่ือ
ปรับปรุงทักษะของตนเองให้ดียิ่งขึ้น มีการพัฒนา
โปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือทําให้คนพิการได้รับ
ความสะดวกสบายมากข้ึน เช่น การพัฒนาโปรแกรม
แสดงแปูนพิมพ์บนจอภาพ โปรแกรมเดาคําศัพท์ 
และเครื่องอ่านหนังสือเพล็กซ์ทอล์ก   คนพิการ
ต้องการบริการการให้คําปรึกษารวมทั้งการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม เพ่ือทําให้การปรับตัวดีขึ้น เข้าใจ
ตนเองมากขึ้น ความเครียด และความวิตกกังวล
ลดลง ซึ่งระดับการมองเห็นคุณค่าในตนเองของคน
พิการนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของความพิการด้วย
เช่นกัน โรงเรียนจัดการเรียนร่วม ส่วนใหญ่ครู และ
ผู้บริหารเห็นว่ามีความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับปานกลาง แต่ละโรงเรียนมีวิธีการ
ปฏิบัติงานที่คล้ายคลึงกัน โดยยึดตามนโยบายหลัก
ของสํานักงานการศึกษาพิเศษแห่งชาติ และมีการใช้
หลักสูตรโดยยึดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แต่สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ การจัดให้ครูผู้สอนใช้
อักษรเบรลล์ในการสื่อสาร หนังสือเบรลล์ยังไม่ค่อย
มีจําหน่าย การขาดแคลนบุคลากร การเตรียมความ
พร้อมบุคลากร และการขาดแคลนงบประมาณ
สําหรับดําเนินการ  

2.2 การศึกษาของคนพิการกับกฎหมาย   
ในด้านของการศึกษานั้น กฎหมายได้ให้ความสําคัญ 

คือ การให้สิทธิของคนพิการจะสมบูรณ์ได้นั้น บุคคล
ในสังคมจําเป็นที่จะมีการปฏิบัติกับคนพิการในด้าน
การศึกษาของคนพิการเสมอภาคเท่าเทียมเหมือน
คนทั่ ว ไป   ซึ่ งตามกฎหมายรั ฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 กล่าวไว้
ว่ า  “บุคคลย่อมมีสิทธิ เสมอกัน ในการ เข้ ารับ
การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี โดยการจัดการศึกษา
ให้ทั่วถึงไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการทุพพลภาพ
ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเท่าเทียมกับ
บุคคลอ่ืน”  และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไข
ล่าสุด (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 ที่เป็นกฎหมายที่
กําหนดสิทธิในด้านการศึกษาโดยภาพรวมของบุคคล
ทั่วไป และรวมทั้งคนพิการทุพพลภาพ   แต่ในส่วน
ของการศึกษาของคนพิการจะมีลักษณะพิเศษกว่า
บุคคลโดยทั่วไป  จึงจําเป็นที่จะต้องมีกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการออกมาบังคับใช้
เฉพาะ โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฯ 
พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 49 จึงได้มีการจัดทํา
พระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550  เพ่ือกําหนดให้คนพิการมีสิทธิ
เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสวัสดิการความ
ช่วยเหลือจากรัฐ  ตามมาตรา 20 “ คนพิการมีสิทธิ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวยความสะดวก
อันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ (2) การศึกษาตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติหรือแผนการศึกษาแห่งชาติ
ตามความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะหรือใน
สถานศึกษาทั่วไป หรือการศึกษาทางเลือก หรือ
การศึกษานอกระบบโดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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เกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
ให้ การสนับสนุนตามความ เหมาะสม ”  และ 
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ   
พ.ศ. 2551  ซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิทางการ
ศึกษาของคนพิการ โดยพระราชบัญญัติการจัด
การศึ กษาสํ าหรั บคนพิการ  ได้ มี ก ารกํ าหนด
หลักเกณฑ์ของการศึกษาของคนพิการไว้ตาม มาตรา 
5 กล่าวคือ “การให้สิทธิในการศึกษาสําหรับคน
พิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิด หรือเมื่อพบ
ความพิการจนตลอดชีวิต  รวมทั้งการจัดการศึกษา  
ร ะบบและรู ป แบบกา รศึ กษา  ต้ อ ง คํ านึ ง ถึ ง
ความสามารถและความสนใจของคนพิการแต่ละ
ประเภท”  จากการให้สิทธิตามกฎหมายดังกล่าว  
แสดงให้เห็นว่าคนพิการย่อมมีสิทธิในการศึกษา
เหมือนคนทั่วไป เพียงแต่จะแตกต่าง และได้รับสิทธิ
พิเศษเหนือกว่าคนทั่วไป ตรงที่กฎหมายในด้าน
การศึกษาของคนพิการ กําหนดให้ภาครัฐต้องให้การ
ดูแลด้านการศึกษาของคนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือ
เมื่อพบความพิการจนตลอดชีวิต  ซึ่งจะมีความ
สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ที่
คุ้มครอง และเป็นหลักประกันให้คนพิการได้อุปโภค
สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานได้อย่างเต็มที่ 
ซึ่งในส่วนของการศึกษาของคนพิการ อนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิของคนพิการมีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องอยู่ใน 
ข้อ 4  คือ “สิทธิของคนพิการด้านการศึกษา และ
เพ่ือให้สามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้จริงโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติบนพ้ืนฐานของโอกาสที่เท่าเทียมกัน  
ให้รัฐภาคีประกันการมีระบบการศึกษาแบบเรียน
ร่วมในทุกระดับ  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต”    

2.3 ความสอดคล้องกันระหว่าง
กฎหมายและงานวิจัยที่สามารถสังเคราะห์ได้ คือ 
การเรียนในโรงเรียนจัดการเรียนร่วมนั้น ไม่มีการ
เสียค่าใช้จ่าย รัฐสนับสนุนในด้านการศึกษากับ
บุคคลปกติทั่วไปและคนพิการโดยเท่าเทียม และ
เสมอภาค แต่ในเรื่องของสิ่งอํานวยความสะดวกใน
สถานศึกษานั้น พบว่ายังไม่สามารถตอบสนองได้ตรง
ตามความต้องการของคนพิการ และไม่เหมาะสมกับ
คนพิการในแต่ละประเภทแต่อย่างใด นั่นแสดงให้
เห็นว่า ยังไม่เกิดความสอดคล้อง และการบังคับใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ ของพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ที่กําหนดว่า 
คนพิการต้องได้รับการดูแลทั้งด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน
ที่เกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ โดยการดูแลต้อง
จัดให้ตรงตามความต้องการ และความสามารถของ
คนพิการแต่ละประเภท รวมทั้งการจัดทําหลักสูตร
การเรียนรู้เฉพาะบุคคลที่พบว่า การจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนส่วนใหญ่มักใช้การปรับแผนการสอน
จากเด็กปกติมาสู่เด็กพิการ รวมทั้งการปรับหลักสูตร
ให้มีความเหมาะสมกับเด็กพิการมากกว่าจะจัดทํา
หลักสูตรการเรียนรู้เฉพาะบุคคลขึ้น ซึ่งไม่สอดรับกับ
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคลระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2552 ที่
กําหนดให้สถานศึกษาได้มีการจัดทําหลักสูตรการ
เรียนรู้เฉพาะบุคคล รวมทั้งให้สถานศึกษาได้จัดทํา
ประวัติของคนพิการแต่ละบุคคล หลักสูตรการสอน  
กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาการ
วัดประเมินผลของคนพิการแต่ละประเภท เพ่ือที่จะ
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ได้ทราบถึงความสามารถในการเรียนรู้  และความ
ต้องการของคนพิการ โดยให้สถานศึกษา และส่วน
ราชการที่รับผิดชอบ ดําเนินการให้สอดคล้องกับ
สภาพความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละ
ประเภท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยประกาศฉบับนี้ใช้
ควบคู่กับระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2552  ซึ่งทั้ง
ประกาศ และระเบียบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อคนพิการ ในการศึกษาระดับสูงใน
ระดับอาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา  

จากการเชื่อมโยงงานวิจัยด้านการศึกษา
ของคนพิการไปสู่กฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น จะพบว่า 
มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มากมายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของคนพิการให้ดีขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัตินั้น ยังพบว่ามีอุปสรรคในการ
ดําเนินงานบ้างพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้าน
บุคลากร การจัดสรรงบประมาณ สิ่งอํานวยความ
สะดวก สื่อ/อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน     
เป็นต้น แต่โดยรวมก็ยังถือว่ามีความก้าวหน้าไปสู่
ทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งทั้งนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกๆ ฝุายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยกันพัฒนาการศึกษา
คนพิการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทุกฝุาย 
 
การอภิปรายผล  

จากผลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่า รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนจัดการเรียนร่วมนั้น 
ส่วนใหญ่เป็นการสอนแบบเรียนร่วม เช่นเดียวกับ
รายงานสถานการณ์คนพิการ ปี พ.ศ. 2552 ที่ระบุ
ว่า คนพิการได้รับการจัดการศึกษาใน 4 รูปแบบ 

ได้แก่ การเรียนร่วม การเรียนร่วมบางเวลา การ
เรียนร่วมแบบคู่ขนาน และการเรียนแบบเฉพาะทาง 
มีการพัฒนาสื่อการสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมต่างๆ เพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน พฤติกรรมทางการ
เรี ยน และผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยน ให้สู งขึ้ น 
สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของสํานักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (2552) ที่
ร ะบุ ว่ า  มี ก า ร พั ฒนา สื่ อ ก า ร เ รี ย นก า รสอน
หลากหลายรูปแบบ การพัฒนาโปรแกรมช่วยสื่อสาร
ด้วยภาษาไทย การพัฒนามัลติมีเดีย ภาษามือไทย
และการพัฒนาหนังสือเสียง  

นอกจากนี้จะเห็นได้ว่างานวิจัยทางด้าน
การศึกษาของคนพิการ  ซึ่ งส่วนใหญ่จะศึกษา
เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ในขณะ
ที่งานวิจัยทางด้านบุคลากรครูการศึกษาพิเศษมี
ค่อนข้างน้อยและชี้ให้เห็นว่าบุคลากรด้านการศึกษา
พิเศษมีจํานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะรัตน์ นุชผ่องใสและ
คณะ (2553) และ (Hardman, Michael L,; West, 
Jane, 2003: อ้างถึงในดลพร เผือกคง, 2007)  ทั้งนี้
แม้ว่าข้อค้นพบจากงานวิจัยพบว่า การจัดการศึกษา
แก่คนพิการจะอยู่ในสถานการณ์เชิงลบค่อนข้างมาก
แต่ก็ยังคงมีสถานการณ์ในเชิงบวกอยู่ไม่น้อยที่แสดง
ให้เห็นว่า การสนับสนุน และการให้บริการทาง
การศึกษาสําหรับนักเรียน/นักศึกษาพิการดีขึ้นกว่าที่
ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นในด้านการจัดทําแผนการศึกษา
ส่วนบุคคลประจําปี  การปรับสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม การให้โอกาส สิทธิ และความเท่าเทียมใน
สังคม ที่เป็นผลจากข้อบังคับทางกฎหมาย ได้ปรากฏ
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เป็นรูปธรรมมากขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าคนพิการ
ทุกคนจะเข้าถึงและได้รับสิทธิเหล่านี้อย่างทั่วถึง ซึ่ง
ควรมีการศึกษาวิจัยประเด็นด้านการศึกษา และ
อาชีพของคนพิการในภาคสนาม หรือสภาพจริง เพ่ือ
สะท้อนแนวโน้ม หรือทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คน พิก า ร ในปั จ จุ บั น  แล ะอนาคต  ต ามกา ร
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และนโยบายเกี่ยวกับ
ความพิการ/คนพิการของประเทศ 

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

จะเห็นได้ว่างานวิจัยทางด้านการศึกษาของ
คนพิการซึ่งส่วนใหญ่จะศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการสร้าง และพัฒนาสื่อ
เ พ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
พฤติกรรมทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น ในขณะที่งานวิจัยทางด้านบุคลากรครู
การศึกษาพิเศษมีค่อนข้างน้อย แต่ก็ได้ชี้ให้เห็นว่า
บุคลากรด้านการศึกษาพิเศษมีจํานวนน้อยมากเมื่อ

เทียบกับความต้องการ ถึงแม้ว่าข้อค้นพบจาก
งานวิจัยพบว่า การจัดการศึกษาแก่คนพิการจะอยู่ใน
สถานการณ์ เชิ งลบค่อนข้างมาก  แต่ก็ยั งคงมี
สถานการณ์ในเชิงบวกอยู่ไม่น้อย ที่แสดงให้เห็นว่า
การสนับสนุน และการให้บริการทางการศึกษา
สําหรับนักเรียน/นักศึกษาพิการดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา 
ไม่ว่าจะเป็นในด้านการจัดทําแผนการศึกษาส่วน
บุคคลประจําปี การปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
การให้โอกาส สิทธิ และความเท่าเทียมในสังคม      
ที่เป็นผลจากข้อบังคับทางกฎหมาย ได้ปรากฏเป็น
รูปธรรมมากขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่า คนพิการทุก
คนจะเข้าถึง และได้รับสิทธิเหล่านี้อย่างทั่วถึง ซึ่ง
ควรมีการศึกษาวิจัยประเด็นด้านการศึกษาและ
อาชีพของคนพิการ  ในภาคสนาม หรือสภาพจริง 
เพ่ือสะท้อนแนวโน้ม หรือทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในปัจจุบัน  และอนาคตตามการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และนโยบายเกี่ยวกับ
ความพิการ/คนพิการของประเทศ 

 
ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ 
1. บุคลากร 
       1 .1 การขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้าน 

นักเรียนมีจํานวนมากไม่ เหมาะสมกับ
จํานวนครู 

 
      1.2  ครูส่วนใหญ่มีความรู้ทางการศึกษา

พิเศษน้อยมาก รวมทั้งไม่ได้รับการอบรม
เพ่ิมเติมอีกด้วย 

 

 
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการกําหนดนโยบาย

ด้านอัตรากําลังคน ให้มีความเหมาะสมกับ
จํานวนนักเรียนตามความเป็นจริง 

 
2) มีการคดัเลือกบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมี
การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
อยู่อย่างสม่ําเสมอ 
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ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ 
      1.3  ขาดการทํางานเป็นหมู่คณะ ไม่มีการ

กําหนดเปูาหมาย และวางแผนร่วมกัน 
ส่วนใหญ่เป็นการประสานงานในเรื่อง
เฉพาะหน้าเท่านั้น 

3) มีการเสริมแรงให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
จริงจัง และควรมีการกําหนดแนวปฏิบัติเป็น
นโยบาย/ตั้งเปูาหมายการปฏิบัติงานให้เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการติดตามผล
อย่างสม่ําเสมอ 

2   การขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ 
สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ในสถานศึกษา
และในห้องเรียน 

1) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอใน
โรงเรียนที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน ควรร่วมมือกัน
เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 

2) ภาครัฐควรให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการ
ประดิษฐ์ ค้นคว้าอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ มากขึ้น  

3) ลด/ยกเว้นภาษีนําเข้าเพ่ือจูงใจให้มีการพัฒนา
สิ่งจําเป็นเพื่อคนพิการต่อไป 

4) สถาบันต่างๆ ที่มีคนพิการศึกษาอยู่ควรมีการ
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับคนพิการในสถาบันให้
ชัดเจน 

3. การขาดแคลนงบประมาณ 1) มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ
อาจให้ภาคเอกชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนด้านงบประมาณให้มากขึ้นรวมทั้งการ
เพ่ิมหนังสือแถบเสียง และประเภทที่ให้บริการ
ให้เพียงพอต่อความต้องการ 

4. หลักสูตรที่นํามาใช้สอนยังเป็นหลักสูตรของ
เด็กปกติ ไม่มีแผนการสอนรายบุคคลสําหรับ
คนพิการ 

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับโรงเรียน ควรมีการ
จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือนักเรียน
พิการ ซึ่งอาจกําหนดเป็นนโยบาย และมีการ
ติดตามการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด 

2) ให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนการสอนรายบุคคล
แก่ครูผู้สอน และมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด 
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บทคัดย่อ 
 ปัจจัยที่มีผลต่อเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดการดําเนินการ
จัดทําเว็บไซต์เพ่ือให้เป็นเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ประกอบด้วย พ้ืนฐานทางสังคม การรับรู้
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาเว็บไซต์ จากการสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อเว็บที่สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงในประเทศไทย จํานวน 19 
แห่ง และสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง จํานวน 1 แห่ง รวมเป็น 20 แห่ง พบว่า ปัจจัย
ด้านพ้ืนฐานทางสังคมที่มีผลต่อการนําเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ไปปฏิบัติมากที่สุด คือ 
นโยบาย ปัจจัยการรับรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องมีผลต่อการนําเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ไปปฏิบัติ 
มากที่สุด คือ ความรู้ของผู้ดูแลเว็บไซต์ และปัจจัยด้านการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีผลต่อการนําเว็บที่สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ไปปฏิบัติมากที่สุด คือ มาตรฐานและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเว็บที่สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัย, เว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
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Abstract 
 Factors affecting web accessibility are the factors that influence and will lead to 
the process of web accessibility creating to become the usable and accessible website for 
both disable people and normal people. The factors consist of social base, perception of 
stakeholder and website development. The data collected from the interviews of 20 
webmasters from the government institutes in the Ministry level (1 interview from the 
office of the Prime Minister) and the results are as follows: the social base factor aspects 
that the most affecting accessibility website creation is policy, the perception of 
stakeholder aspects that the most affecting accessibility web site creation is knowledge of 
webmaster, and the website development factor aspects that the most affecting 
accessibility website creation is standard and tools of web accessibility. 
 
Keywords: Factor Influence, Web Accessibility  
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บทน า 
 เว็บไซต์เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่มี
ประโยชน์ในชีวิตประจําวันหลายด้าน ทั้ ง ด้าน
การศึกษาการทํางานและด้านอ่ืนๆ ตลอดจนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดทําเว็บไซต์เพ่ือให้เป็นเว็บที่

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จะช่วยลดความ
เหลื่อมล้ําทางสารสนเทศ (Digital Divide) เพราะ
เป็นการสร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงเนื้อหา
และบริการต่ า งๆ ของ เว็บ ไซต์แก่ผู้ ใช้ทุ กคน 
โดยเฉพาะผู้ใช้เว็บไซต์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีข้อจํากัด
ในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์มากกว่าบุคคลที่มี
สภาพร่างกายปกต ิ
 การจัดทําเว็บไซต์เพ่ือให้เป็นเว็บที่สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ผู้ดูแลเว็บไซต์ตลอดจน
หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้มาตรฐาน/แนวทางการ
ออกแบบเว็บไซต์ที่กําหนดขึ้นโดย World Wide 
Web Consortium (W3C) คือ Web Content 
Accessibility Guidelines 1.0 (WCAG 1.0)  และ 
ปัจจุบันพัฒนาเป็น Web Content Accessibility  

                                                 
เว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  (Web 

Accessibility) หมายถึง เว็บไซต์ที่ออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้ทุก
คน สามารถเข้าถึงเนื้อหาและบริการของเว็บไซต์ได้อย่าง
เท่าเทียมกัน รวมทั้งรับรู้ เข้าใจ ค้นหา และมีปฏิสัมพันธ์กับ
เว็บไซต์ ตลอดจนปูอนข้อมูลกลับไปยังเว็บไซต์ได้โดย
คํานึงถึงอุปสรรคในการรับรู้ข่าวสารของคนบางกลุ่ม เช่น 
คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ํา นอกจากนี้ 
ยังคํานึงถึงผู้ที่ใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายในการเข้าถึงเว็บไซต์
ด้วย เช่น เครื่องพีดีเอ เป็นต้น (นํ้าหนึ่ง มิตรสมาน, 2546,7; 
World Wide Web Consortium (W3C) 2008; สว่าง    
ศรีสม, 2552) 

 
Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) เป็นเกณฑ์ในการ
ออกแบบเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหา
และบริการของเว็บไซต์สําหรับทุกคนได้ (สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2008) 
โดยประเทศไทยมีการนํามาตรฐานหรือแนวทาง
ดั ง ก ล่ า ว ม า ป รั บ ใ ช้ เ พ่ื อ ใ ห้ เ ข้ า กั บ บ ริ บ ท ใ น      
ประเทศไทยซึ่งกําหนดเป็น Thai Web Content 
Accessibility Guidelines 2010 (TWCAG 2010) 
จัดทําขึ้นโดยสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในปี พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ยังมีร่างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อกําหนดการทําให้เนื้อหา
เว็บสามารถเข้าถึ งและใช้ประโยชน์ ได้  (Web 
Content Accessibility Guidelines)  โดยจัดทํา
ขึ้นตามความร่วมมือด้านการมาตรฐานระหว่าง
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
 แม้ว่าจะมีมาตรฐาน/แนวทางที่เกี่ยวข้องกับ
เว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ แต่เว็บไซต์
ส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังคงไม่เป็นเว็บที่สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ไปปฏิบัติอาจเนื่องจากเว็บที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เป็นเรื่องใหม่
สําหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ จึงอาจยังไม่ตระหนักถึง
ความสํ าคัญของ เว็บที่ ส ามารถเข้ าถึ งและใช้
ประโยชน์ได้ นอกจากนี้อาจมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อ
การนําเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ไป
ปฏิบัติ เช่น การขาดนโยบายที่ชัดเจน  การขาด
ความรู้เรื่องเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
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ของผู้ดูแลเว็บไซต์ การขาดความเข้าใจในมาตรฐาน/
แนวทางที่เกี่ยวข้องกับเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ เป็นต้น (Burgstahler, 2002, 428-
429; Kelly, 2008, 149)  

บทความนี้นําเสนอปัจจัยที่มีผลต่อเว็บที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะ
ส่งผลให้เกิดการดําเนินการจัดทําเว็บไซต์เพ่ือให้เป็น
เ ว็ บ ที่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง แ ล ะ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้ 
ประกอบด้วย พ้ืนฐานทางสังคม การรับรู้ของผู้ที่
เกี่ยวข้อง และการพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อการนําเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ไปปฏิบัติมากที่สุด 

ปัจจัยที่ มีผลต่อเ ว็บที่สามารถเข้ าถึ งและใช้
ประโยชน์ได้ 

Lazar (2004: 271-272) ได้เสนอแบบจําลอง
การบูรณาการเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ (Web Accessibility Integration Model) ซึ่ง
แบ่งปัจจัยที่มีผลต่อการนําเว็บที่สามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ไปปฏิบัติออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ 
พ้ืนฐานทางสังคม (Societal Foundations) การ
รั บ รู้ ข อ ง ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  (Stakeholders 
Perceptions) และการพัฒนาเว็บไซต์ (Web 
Development) ดังภาพที ่1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที ่1 แบบจําลองการบูรณาการเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
                                    (Web Accessibility Integration Model) 

ที่มา: บทความเรื่อง Improving Web Accessibility: A Study of Webmaster Perceptions  
              (Lazar, 2004, 271) 
 

การปรังปรุง
เว็บไซต ์

มาตรฐานและเครื่องมือ 

การออกแบบ
เว็บไซตค์รั้งแรก 

สถิติเว็บที่สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได ้

การศึกษา 

การฝึกอบรม 

กฎหมายและนโยบาย 
ความรู้ของ 
ผู้ใช้เว็บไซต ์

ความรู้ของ 
ผู้ดูแลเว็บไซต ์
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1. พื้นฐานทางสังคม  
พ้ืนฐานทางสังคม (Societal Foundations) 

ที่ มี ผลต่อการนํ า เว็บที่ ส ามารถเข้ าถึ งและใช้
ประโยชน์ ได้ ไปปฏิบัติ  ได้แก่  การศึกษา การ
ฝึกอบรม นโยบายและกฎหมาย รวมถึงสถิติเว็บที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบัน เป็นต้น 

1.1 การศึกษา 
การศึกษาเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้ผู้ดูแล

เว็บไซต์ ผู้ออกแบบเว็บไซต์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
สร้างเว็บไซต์ตระหนักถึงการจัดทําเว็บไซต์ให้เป็น
เว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นใน
หลักสูตรทางด้านสารสนเทศศาสตร์ควรมีเนื้อหาวิชา
เกี่ ยวกับการออกแบบที่ เป็นสากล (Universal 
Design) และเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้  โดยอาจรวมเข้าไว้ ในรายวิชาเกี่ยวกับการ
ออกแบบเว็บไซต์หรือการพัฒนาเว็บไซต์ เพ่ือให้
นักศึกษามีความเข้าใจและตระหนักถึงความจําเป็น
ในการออกแบบเว็บไซต์เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
ได้ อย่ า ง เท่ า เที ยมกัน  ทั้ ง นี้  เนื้ อหาวิ ช าคว ร
ประกอบด้วยพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับเว็บที่สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ มาตรฐาน/
แนวทางที่เกี่ยวข้องกับเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ และเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบเว็บที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Eyadat and 
Fisher, 2007,374-375) 

1.2 การฝึกอบรม 
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ ป็ น วิ ธี ที่ ช่ ว ย เ พ่ิ ม พู น

ประสิทธิภาพในการทํางานทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ของผู้ปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนปรับทัศนคติและ
พฤติกรรมของบุคลากรให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  และปูองกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี (เจริญ 
แสนภักดี, 2541, หน้า 101) 
 การฝึกอบรมเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการ
นํามาตรฐาน/แนวทางเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ไปปฏิบัติ เนื่องจากเป็นวิธีการหนึ่งที่
ช่วยให้บุคลากรมีโอกาสแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
รวมถึงแลกเปลี่ยนทัศนคติและประสบการณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือนํา
ความรู้มาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงาน ทั้งนี้ การเพ่ิมพูนความรู้ภายในหน่วยงาน
ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทาง
ด้วย การเพ่ิมพูนความรู้ในเรื่องเว็บที่สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ภายในหน่วยงาน เช่น การ
ฝึกอบรมผู้ที่ เกี่ยวข้องในการสร้างเนื้อหาเว็บที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และการฝึกอบรม
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ ทั้งในเรื่องความจําเป็นของการ
ออกแบบเว็บไซต์ให้เป็นเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ และเทคนิคการทําให้เว็บไซต์เป็นเว็บที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Cabinet Office 
, 2005) ตัวอย่างหน่วยงานที่มีจัดการฝึกอบรมเรื่อง
เว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เช่น สํานัก
ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท นายน์
เอ็กซ์เพิร์ท จํากัด ได้จัดโครงการพัฒนาสังคมแห่ง
ความเท่าเทียมด้วย ICT 
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1.3 นโยบายและกฎหมาย 
1.3.1 นโยบาย 

   นโยบาย เป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลต่อ
การดําเนินการจัดทําเว็บไซต์ เ พ่ือให้ เป็นเว็บที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เห็นได้จากการ
ส่งเสริมนโยบายเรื่องเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ ของหน่วยงานระดับนานาชาติ ได้แก่ 
W3C ซึ่ ง เป็นหน่วยงานระดับนานาชาติที่ เห็น
ความสําคัญและต้องการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานต่างๆ มีนโยบายเกี่ยวกับเว็บที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ ยังมี
นโยบายที่เป็นข้อตกลงนานาชาติทั้งระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําเว็บไซต์
ที่เป็นเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อ่ืนๆ ที่
ประเทศไทยให้การรับรอง  ได้ แก่  กรอบการ
ปฏิบัติงานสหัสวรรษ ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกหรือเอส
แคป (Economic and Social Commission for 
Asia and the Pacific-ESCAP) คําประกาศ
ปฏิญญาว่าด้วยหลักการ (Declaration of 
Principles) และแผนดําเนินการ (Plan of Action) 
จากการประชุมสุดยอดว่าด้วยสังคมสารสนเทศ 
(World Summit on the Information Society -
WSIS) ของสหประชาชาติ อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities - 
CRPD) ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และ
แนวทางการเข้าถึงทางการบริการการสื่อสารและ
โทรคมนาคมสํ าหรั บผู้ สู งอ ายุ และคน พ ิก า ร 
(Telecommunications Accessibility  

Guidelines for Older Persons and Persons 
with Disabilities) ซึ่งประกาศใช้โดยสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( International 
Telecommunication Union-ITU) 
 หน่วยงานต่างๆ ควรกําหนดนโยบายใน
เรื่องเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ให้เป็น
ลายลักษณ์ อักษรอย่างชัดเจน โดยอาจอ้างอิง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีผลในการบังคับใช้
ภายในหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม นโยบาย ควรมี
ความยืดหยุ่น เช่น หน่วยงานอาจขอสงวนสิทธิ์ไม่ทํา
ตามมาตรฐาน/แนวทางบางประการ ในกรณีที่ไม่
สามารถทําตามมาตรฐาน/แนวทางเว็บที่สามารถ
เข้ าถึ งและใช้ประโยชน์ ได้  ได้ อย่ าง เคร่ งครั ด 
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป ทั้งนี้ หน่วยงานควร
จะเผยแพร่นโยบายของตนเอง เพราะจะช่วยทําให้
เกิดการนํานโยบายไปปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นการให้คํา
สัญญาแก่ผู้ใช้ว่าจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 
(Kelly, 2008, 157-158) ทั้งนี้ การกําหนดนโยบาย 
ควรคํานึงถึงงบประมาณในการดําเนินงานเรื่อง
ความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บด้วย เนื่องจาก 
งบประมาณเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการจัดซื้อและ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
และเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (Assistive  
Technology) รวมถึงการจ้างผู้เชี่ยวชาญ เรื่องการ
ออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ การพัฒนาและการ
ตรวจสอบเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
นอกจากนี้ ยังอาจมีงบประมาณสําหรับการวิจัย 
และการฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้ดูแลเว็บไซต์มีความรู้และ
ความเข้าใจในเรื่องเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้
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ประโยชน์ได้มากขึ้นด้วย (Shi, 2007, 397; Freire, 
Russo, and Fortes, 2008, p. 163) 
 นอกจากนี้  กา รศึ กษานโยบายการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ของหน่วยงานอ่ืนก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ส่วนกระตุ้นให้หน่วยงานเกิดความกระตือรือร้นที่จะ
ดําเนินงานจัดทําเว็บไซต์ให้เป็นเว็บที่สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ โดยอาจให้ผู้ดูแลเว็บไซต์และ
บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านเว็บไซต์ศึกษาการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ เชิงเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน
ตนเองกับหน่วยงานอ่ืน ทั้งหน่วยงานภายใต้สังกัด
เดียวกันและต่างสังกัด ในประเด็นต่างๆ (Craven, 
2008, pp. 136-137; Andres, Lorca, and 
Martinez, 2010, p. 91) เพ่ือนําผลที่ได้มาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานเว็บไซต์ของ
หน่วยงานตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.3.2 กฎหมาย  
กฎหมาย เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการ

นํามาตรฐาน/แนวทางเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ ไปปฏิบัติในลักษณะการบังคับใช้ซึ่ง
อาจมีข้อบังคับ หรือบทลงโทษ (Shi, 2007, pp. 
395-396) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการดําเนินการจัดทํา
เว็บไซต์ให้เป็นเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ มากยิ่งขึ้น ดังเช่นผลการศึกษาของ Cabinet 
Office (2005) ที่กล่าวถึงความจําเป็นในการมี
กฎหมายที่ชัดเจนเพ่ือบังคับให้มีการจัดทําเว็บไซต์ที่
เป็นเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และผล
การศึกษาของ Kuzma, Yen, and Oestreicher 
(2010) ที่พบว่าประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับเว็บที่

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ซึ่งมีการกําหนด
บทลงโทษไว้ชัดเจนจะมีผลการตรวจสอบเว็บที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ท่ีดีกว่า 

ในต่างประเทศ มีกฎหมายที่กล่าวถึงเว็บที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะ และมี
บทลงโทษสําหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น 
ก ฎ ห ม า ย ฟ้ื น ฟู ส ม ร ร ถ ภ า พ  ค . ศ .  1 9 7 3 
(Rehabilitation Act of หรือ RA 1973) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายหน้าที่ความเท่า
เทียม ค.ศ. 2005 (The Disability Equality Duty 
หรือ DED 2005) ของประเทศสหราชอาณาจักร 
เป็นต้น ประเทศไทยก็มีกฎหมายซึ่ งมี เนื้ อหา
เกี่ยวข้องกับเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
เช่น กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 
2544 -2553 ในส่วนของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์     
(e-Government) ที่กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐ
พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนอย่างสะดวก 
รวดเร็ว ทั่วถึง และมีคุณภาพ (กรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของ
ประเทศไทย, 2545, หน้า 22) แผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550-2554 มี
ยุทธศาสตร์ ส่ ง เ สริมการจัดสภาพแวดล้อมที่
ปราศจากอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการที่
ได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550-2554 ในลักษณะ
โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียม เ พ่ือ
ส่งเสริมให้มีการจัดทํามาตรฐานการพัฒนาเว็บไซต์ที่
ทุกคนเข้าถึงได้ การจัดทําแนวทาง / นโยบายการ
ผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
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ได้ รวมถึงการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ภาครัฐที่ทุก
คนเข้าถึงได้ ให้แก่ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 
โดยมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นผู้รับผิดชอบ (แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550-2554, 2550, หน้า 
43) 

นอกจากนี้ยั งมีกฎกระทรวง กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารบริการ
โ ท ร ค ม น า ค ม  เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ 
การสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ
การสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สําหรับ       
คนพิการ พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กล่าวถึง
ความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บโดยเฉพาะ โดย
มีข้อบังคับให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ต้องจัดให้ข้อมูล
ข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม บริการสื่อ
สาธารณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสาร ที่
อยู่ในความควบคุมดูแล ให้อยู่ในรูปแบบ วิธีการ 
หรือช่องทางที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ 
การออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม และการจัด
เทคโน โลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร  หรื อ
เ ท ค โ น โ ล ยี สิ่ ง อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก เ พ่ื อ 
การสื่อสาร ให้เป็นไปตามความต้องการพิเศษของ
คนพิการแต่ละประเภท (กฎกระทรวง กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารบริการ  
 

โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสาร 
และบริการสื่อสาธารณะ สําหรับคนพิการ พ.ศ. 
2554, 2554) กฎหมายดังกล่าวจึงเป็นกฎหมายที่
เกี่ยวข้องโดยตรงสําหรับการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็น
เว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ อย่างไรก็
ตาม แม้ว่ากฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แต่ก็ยังประสบปัญหาใน
การบังคับใช้ เนื่องจากไม่มีบทลงโทษใด ๆ อีกทั้ง
ขอบเขตของกฎหมายนั้นบังคับเพียงหน่วยงานของ
รัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ
เท่านั้น นอกจากนี้ประชาชนยังไม่รับรู้สิทธิและ
กฎหมายดังกล่าวด้วย 

1.3.3 สถิติ เว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได ้
 แม้ว่าการจัดทําเว็บไซต์ ให้ เป็นเว็บที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จะมีความสําคัญ 
แต่จากสถิติเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
ทั้งเว็บไซต์ในต่างประเทศและเว็บไซต์ในประเทศ
ไทย พบว่า เว็บไซต์ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นเว็บที่สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ดังจะเห็นได้จากการศึกษา
ที่ประเมินความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บของ
เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐที่มีบริการออนไลน์ทั่วทั้ง
ทวี ปยุ โ รป  โดย ในปี  ค .ศ .  2005  สํ านั ก งาน
คณะรั ฐมนตรีของประเทศสหราชอาณาจักร 
(United Kingdom) ได้สํารวจพบว่า มีเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภาครัฐ เพียงร้อยละ 3 ของเว็บไซต์
จํานวน 436 แห่ง ที่เป็นไปตามหลักการในแนวทาง 
WCAG 1.0 ในระดับ A (Level A) และไม่มีเว็บไซต์ 
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 ใดที่เป็นไปตามหลักการในระดับ AA (Level AA)  
(Cabinet Office 2005) หรือจากการศึกษาที่
ตรวจสอบเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ของหน้าเว็บหลัก (Main Webpage) บนเว็บไซต์
หน่วยงานภาครัฐ ระดับกระทรวง ในประเทศเกาหลี
และประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศละ 4 กระทรวง 
เมื่อปี ค.ศ. 2007 พบว่า ไม่มีเว็บไซต์ใดที่เป็นไปตาม
หลักการในแนวทาง WCAG  1.0  ในระดับ A และ
ระดับ AA (Hong, PairinKaterattanakul & Lee, 
2008) นอกจากนี้ การศึกษาเว็บที่สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐทั่ว
โลก ทั้งกลุ่มประเทศในยุโรป เอเชีย และแอฟริกา 
ในปี ค.ศ. 2008 ยังพบด้วยว่า เว็บไซต์ส่วนใหญ่ไม่
เป็นไปตามหลักการในแนวทาง WCAG 1.0 ในระดับ 
A (Level A) (Kuzma, Yen, & Oestreicher,  
2010) ในขณะที่การสํารวจเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในประเทศไทย  พ.ศ. 2547 พบว่า มี
เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ เพียงร้อยละ 1 ของ
เว็บไซต์จํานวน 267 แห่ง ที่เป็นไปตามหลักการใน
แนวทาง WCAG 1.0 (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
________________________ 

ระดับความสามารถในการเข้าถึงได้ของเว็บไซต์มี 
3 ระดับ ได้แก่ ระดับ A หมายถึง ผ่านการตรวจสอบ
ความสามารถในการเข้าถึงได้ตามเกณฑ์ต่ําสุดที่ต้องทํา 
ไม่เช่นนั้นแล้วการเข้าถึงจะเป็นไปได้ยากหรือไม่ได้เลย 
ระดับ AA หมายถึงผ่านการตรวจสอบความสามารถในการ
เข้าถึงได้ตามเกณฑ์ระดับสําคัญรองลงมาที่ควรจะทํา เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงเพิ่มขึ้น และระดับ AAA 
หมายถึง ผ่านการตรวจสอบความสามารถในการเข้าถึงได้
ตามเกณฑ์ที่อาจจะทําเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงและใช้งานเนื้อหาใน
เว็บได้สูงสุด (สว่าง ศรีสม, 2552) 

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานสารสนเทศภาครัฐ 2547, หน้า 21) 
 
2. การรับรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

การรับรู้ของผู้ที่ เกี่ยวข้อง (Stakeholders 
Perceptions) ที่มีผลต่อการนําเว็บที่สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ไปปฏิบัติ ได้แก่ ความรู้ของ
ผู้ดูแลเว็บไซต์ และความรู้ของผู้ใช้ เป็นต้น 

2.1 ความรู้ของผู้ดูแลเว็บไซต์ 
ความรู้ของผู้ดูแลเว็บไซต์ เป็นปัจจัยสําคัญ

หนึ่งที่ควรคํานึงถึง เนื่องจากหากบุคลากรขาด
ความรู้ความสามารถในเรื่องเว็บที่สามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ ก็จะไม่สามารถดําเนินการจัดทํา
เว็บไซต์ที่เป็นเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ (Freire, Russo, and Fortes 2008, 162-163) 
ทั้งนี้ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในเรื่องเว็บที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ อาจได้มาจาก
การศึกษาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา หรือ
อาจศึกษาหาความรู้ โดยการเข้าร่วมการประชุมการ
สัมมนาการฝึกอบรม และการศึกษาในหลักสูตร
ระยะสั้น เป็นต้น 

ทั้งนี้ ผู้เขียนได้สัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง  
ในประเทศไทย จํานวน 19 แห่ง และสํานักนายก 
รัฐมนตรีซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 1 แห่ง  

________________________ 
ผู้ดู แล เว็บไซต์  หมายถึ ง ผู้ วางแผน ดูแล 

ออกแบบ จัดการเว็บไซต์ จัดทํา และปรับปรุงเว็บเพจต่างๆ  
รวมถึงดูแลรักษาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
เว็บไซต์ 
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รวมเป็น 20 แห่ง แห่งละ 1 คน รวม 20 คน พบว่า 
ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ จํานวนมากที่สุด 15 
คน เห็นว่าการเข้ารับการฝึกอบรม มีส่วนช่วยให้เกิด
การนําเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ไป
ปฏิบัติมากที่สุดรองลงมาคือ การเข้าร่วมการประชุม 
/ การสัมมนา (ปรีดี ปลื้มสําราญกิจ, 2553, หน้า 
189) 

เมื่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้รับความรู้เกี่ยวกับเว็บที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้แล้วจะเกิดความ
ตระหนักถึงความสําคัญของเว็บที่สามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ (Forrest & Margaret E.S., 2007, 
pp. 710-713) ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะผลักดันให้
เกิดการดําเนินการจัดทําเว็บไซต์เพ่ือให้เป็นเว็บที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากผู้ดูแล
เว็บไซต์ที่ตระหนักถึงความสําคัญของเว็บที่สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ จะมีแนวโน้มการจัดทํา
เว็บไซต์ให้เป็นเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ด้วย (Craven & Sanprud, 2005)  

2.2 ความรู้ของผู้ใช้เว็บไซต์ 
ผู้ ใช้ เว็บไซต์ที่ เกี่ยวข้องในทุกระดับ เช่น 

ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน คนทั่วไป คน
พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนควรมี
ความรู้เกี่ยวกับเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลอย่าง
เท่าเทียมกันเพ่ือใช้สิทธิและความรู้นี้ในการผลักดัน
และสนับสนุนให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ดําเนินการจัดทํา
เว็บไซต์ เ พ่ือให้ เป็นเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ ผู้ ใช้ เว็บไซต์ที่มีความรู้
ดังกล่าวยังจะช่วยให้ผู้ ใช้สามารถให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ดูแลเว็บไซต์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้

เป็นเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งใน
การดําเนินการจัดทําเว็บไซต์ เ พ่ือให้ เป็นเว็บที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ นั้น ควรมีการรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ใช้เว็บไซต์ที่มีความสามารถใน
การเข้าถึงได้แตกต่างกันเพ่ือให้ทราบอุปสรรคในการ
เข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้เว็บไซต์แต่ละประเภท เพ่ือ
นําไปสู่วิธีการแก้ปัญหาและการบริการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคน (Brophy, 
2008, pp. 98-99) ดังเช่นเว็บไซต์ Fix the Web 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคน โดยเฉพาะคน
พิการ แสดงความคิดเห็นและปัญหาต่างๆ ที่ผู้ใช้
ประสบเกี่ยวกับเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ของเว็บไซต์ต่างๆ เ พ่ือให้ผู้ดูแลเว็บไซต์นํ า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเว็บไซต์ของตนเองต่อไป 
(Fix the Web [n.d.]) 

 
3. การพัฒนาเว็บไซต์  

การพัฒนาเว็บไซต์ (Web Development) 
ที่ มี ผลต่อการนํ า เว็บที่ ส ามารถเข้ าถึ งและใช้
ประโยชน์ได้ ไปปฏิบัติได้แก่ มาตรฐานและเครื่องมือ
การออกแบบเว็บไซต์ครั้งแรก และการจัดการและ 
การปรังปรุงเว็บไซต์ เป็นต้น 

3.1 มาตรฐานและเครื่องมือ 
3.1.1 มาตรฐาน 
มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับเว็บที่สามารถเข้าถึง

และใช้ประโยชน์ได้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการ
พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ (Kane & Hegarty, 2007, p. 286) 
ทั้งนี้ อาจเนื่องจากมาตรฐานที่จัดทําขึ้นจะช่วยให้
ผู้พัฒนาเว็บไซต์เกิดความมั่นใจว่าระบบที่จัดทําขึ้น
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หรือพัฒนาขึ้นจะสามารถเชื่อมโยงกับระบบอ่ืนๆ ได้ 
และระบบที่จัดทําตามมาตรฐานนั้นจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะมาตรฐานเป็นสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างช้า โดยเฉพาะมาตรฐานที่เป็น
ทางการในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งเมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยนมาตรฐานให้เป็นฉบับใหม่ก็มักจะมี
เนื้อหาตามฉบับก่อนหน้า (อรนุช เศวตรัตนเสถียร, 
2545, 40) อย่างไรก็ดี มาตรฐานที่กําหนดขึ้นนี้ ควร
ได้รับการจัดทําเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่าย และมีความ
ชัดเจน เพ่ือการประยุกต์ใช้ได้จริงในเชิงปฏิบัติ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ที่สําคัญต่อการนําเว็บที่สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ไปปฏิบัติ ได้แก่ Web Content 
Accessibility Guidelines 1.0 (WCAG 1.0), Web 
Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 
2.0), Thai Web Content Accessibility 
Guidelines 2008 (TWCAG 2008), Thai Web 
Content Accessibility Guidelines 2009 
(TWCAG 2009), Thai Web Content 
Accessibility Guidelines 2010 (TWCAG 2010) 
และร่ างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมข้อ
กําหนดการทําให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ 

3.1.2 เครื่องมือ 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน ทั้ง

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกมีรูปแบบหลากหลายและมีพัฒนาการอย่าง
รวดเร็ว หน่วยงานจึงอาจไม่สามารถจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ได้ครบทุกรูปแบบ และจําเป็นต้องใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในองค์กรเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย 

หากองค์กรขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์สําหรับการจัดทํา
เว็บไซต์ให้เป็นเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ อาจทําให้องค์กรไม่สามารถดําเนินการจัดทํา
เว็บไซต์ให้เป็นเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบเว็บที่สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีสําคัญ 

อย่างไรก็ตาม ในการจัดทําเว็บไซต์ให้เป็น
เว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ หน่วยงาน
อาจเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย เช่น การจัดทําคําบรรยายแทนสื่อเสียง
หรือวีดิทัศน์บนเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม MAGPie 
2.0 เป็นต้น (น้ําหนึ่ง มิตรสมาน และสิริลักษณ์ 
จุณณทัศน์, 2550, หน้า57) การใช้เทคโนโลยีสิ่ง
อํ านวยความสะดวกที่ ไ ม่ เ สี ยค่ า ใช้ จ่ าย  เช่ น 
โปรแกรม PPA Tatip ซึ่งเป็นโปรแกรมสังเคราะห์
เสียงภาษาไทย  (โปรแกรม PPA Tatip, [ม.ป.ป.]) 
การใช้ Voicing Browser เช่น Home Page 
Reader ซึ่งพัฒนาโดย IBM ที่มีราคาไม่แพง หรือ
อาจใช้วิธีอ่ืน ๆ เช่น การส่งตัวอย่างเว็บไซต์ให้กับผู้ที่
ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ทดสอบให้   
เป็นต้น (สว่าง ศรีสม, 2552) 

ปัจจุบัน เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาการของ
เทคโนโลยีดังกล่าว มีผลทําให้การจัดทําเว็บไซต์ต้อง
คํานึงถึงคุณสมบัติของเว็บไซต์ที่สามารถปรับใช้กับ
เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
เพ่ือให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์
ได้อย่างสมบูรณ์ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ในปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก เพ่ือปรับให้มี
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ระดับความสามารถที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การพัฒนาให้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งมี
หลายประเภท เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องโน้ตบุ๊ก
พีซีหรื อแล๊ปท็ อป  และเครื่ อง พีดี เอ  (สํ า รวย      
กมลายุตต์, 2552, หน้า149-150) สําหรับเทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์ก็มีการปรับเปลี่ยนตามฮาร์ดแวร์เพ่ือให้
สามารถทํางานร่วมกันได้ และรองรับการทํางานให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่วนเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกก็มีการพัฒนาขึ้นมาก เช่น การ
ปรับปรุงแปูนพิมพ์ ให้มีขนาดและการวางตําแหน่ง
ของแปูนพิมพ์หรือตัวอักษรบนแปูนพิมพ์ที่เหมาะสม 
และการแสดงผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปแบบของเสียงพูด
หรืออักษรเบรลล์ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เช่น การสั่งงานด้วย
เสียง เพ่ือช่วยให้คนพิการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้ง่าย
ขึ้น (ประกาศิต กายะสิทธิ์, 2551) 

3.2 การออกแบบเว็บไซต์ครั้งแรก 
 การออกแบบเว็บไซต์ เ พ่ือให้ เป็นเว็บที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ควรกระทําตั้งแต่
มีการออกแบบเว็บไซต์ครั้งแรก โดยการคํานึงถึง
มาตรฐาน/แนวทางที่เกี่ยวข้องกับเว็บที่สามารถ
เข้ าถึ งและใช้ประ โยชน์ ได้  เ ช่ น  การจั ดวา ง
ส่วนประกอบต่างๆ ของเว็บไซต์ เมนูและเนื้อหาให้
สวยงาม และเข้าใจได้ง่าย เป็นต้น นอกจากการ
ออกแบบเว็บไซต์เป็นอย่างดีจะทําให้ผู้ใช้สามารถ
ติดตามเนื้อหาได้อย่างไม่สับสนแล้ว ยังทําให้แอพ
พลิเคชัน (Application) ช่วยเหลือต่าง ๆ สามารถ
ทํางานได้อย่างถูกต้องและแม่นยําด้วย ผู้ดูแล
เว็บไซต์อาจใช้เทคโนโลยี CSS (Cascading Style 
Sheets) เป็นเครื่องมือในการจัดโครงสร้างและ

ตกแต่งเว็บไซต์ให้สวยงาม (สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2551) สิ่ง
สําคัญของการออกเว็บไซต์เพ่ือให้เป็นเว็บที่สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ ได้  คือ ความเข้าใจใน
ข้อจํากัดในการเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ และทราบ
ถึงวิธีการแก้ปัญหาในจุดต่างๆ เช่น เนื้อหาที่เป็น
รูปภาพ ถ้าไม่มีคําอธิบายที่เป็นข้อความจะทําให้
โปรแกรมอ่านจอภาพสําหรับคนพิการทางการ
มองเห็นไม่สามารถอ่านเนื้อหาของเว็บไซต์ในส่วนที่
เป็นรูปภาพนั้นๆ ได้ครบถ้วน จึงควรเพ่ิมคําอธิบาย
รูปภาพที่ เหมาะสม (สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, [ม.ป.ป.]) 
 นอกจากนี้ ผู้ดูแลเว็บไซต์ควรนํามาตรฐาน/
แ น ว ท า ง ก า ร ทํ า ใ ห้ เ นื้ อ ห า เ ว็ บ ส า ม า ร ถ 
เข้าถึงได้ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เช่น 
WCAG 2.0, TWCAG2009 เป็นต้น มาใช้ในการ
ออกแบบเว็บไซต์ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มพัฒนาเว็บไซต์
หรือการออกแบบเว็บไซต์ครั้งแรก เพ่ือให้เว็บไซต์
เป็นเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และทุก
คนสามารถเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ได้ออกแบบ
มาอย่างเท่าเทียม 

3.3 การปรับปรุงเว็บไซต์ 
การออกแบบเว็บไซต์ เป็นกระบวนการ

ทํางานที่ต่อเนื่อง โดยจะต้องมีการออกแบบเว็บไซต์
ใหม่ตลอดเวลา ไม่เสร็จสิ้นในครั้งเดียว เมื่อออกแบบ
เว็บไซต์แล้วจึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้
ทันสมัยตามเทคโนโลยีและมาตรฐานเว็บไซต์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป เช่น CSS (Cascading Styles 
Sheets) ที่นิยมใช้ในการจัดวางโครงสร้างและการ
ตกแต่งเว็บไซต์ในปัจจุบันมากขึ้น ดังนั้น หลังจาก
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ออกแบบเว็บไซต์ครั้งแรก แล้วควรมีการตรวจสอบ
เว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เมื่อพบ
โครงสร้างของเว็บไซต์หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
สร้างเว็บไซต์แบบเดิมไม่สามารถรองรับเทคโนโลยี 
สิ่งอํานวยความสะดวก หรือไม่รองรับการใช้งานกับ
เว็บเบราว์เซอร์รุ่นใหม่ๆ หรือไม่รองรับการใช้งานกับ
เว็บเบราว์เซอร์บางรุ่น หรือแม้แต่ไม่รองรับการใช้
งานกับสมาร์ทโฟน (Smartphone) หรือ Tablet 
ซึ่งมีแนวโน้มการใช้งานเพ่ิมขึ้นของผู้ใช้ ในปัจจุบัน 
รวมถึงข้อผิดพลาดอ่ืนๆ ก็ควรจะปรังปรุงเว็บไซต์
ตามเทคโนโลยีการสร้างเว็บไซต์ เพ่ือให้เว็บไซต์เป็น
เว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ดียิ่งขึ้น
ต่อไป ทั้งนี้ ควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเว็บที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ อย่างต่อเนื่อง 
เพราะเว็บไซต์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเร็ว 
 
การส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการน าเว็บที่สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ไปปฏิบัติมากที่สุด 
 ผู้เขียนได้สัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลจากผู้ดูแล
เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง ในประเทศ
ไทย จํานวน 19 แห่ง และสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมี
ฐานะเทียบเท่ากระทรวง 1 แห่ง รวมเป็น 20 แห่ง 
แห่งละ 1 คน รวม 20 คน ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน
ภาครัฐเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการนําเว็บที่สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ไปปฏิบัติมากที่สุด ดังนี้ 
(ปรีดี ปลื้มสําราญกิจ, 2553, หน้า185-189) 
 
1. พื้นฐานทางสังคม  

ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (12 คน) เห็น
ว่ า ปั จ จั ย ด้ า น พ้ื น ฐ า น ท า ง สั ง ค ม ที่ มี ผ ล ต่ อ 

การนําเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ไป
ปฏิบัติมากที่สุด คือ นโยบาย อาจเนื่องจากการนํา
มาตรฐาน/แนวทางเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้มาใช้โดยรัฐบาล เป็นหนึ่งในแรงผลักดัน
ที่สําคัญในการจัดทําเว็บไซต์ให้เป็นเว็บที่สามารถ
เข้ าถึ งและใช้ประโยชน์ ได้  ทั้ ง ในภาครั ฐและ
ภาคเอกชน (Potter, 2002) เพราะการมีกฎหมายที่
ชัดเจน เพ่ือบังคับให้มีการจัดทําเว็บไซต์ให้เป็นเว็บที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เป็นสิ่งจําเป็น 
(Cabinet Office, 2005) ดังจะเห็นได้ว่า ประเทศที่
มีกฎหมายเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงได้ทาง
เว็บซึ่ งมีบทลงโทษที่ ชั ด เจนกว่ า  จะมีผลการ
ตรวจสอบความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บที่
ดีกว่า (Kuzma, Yen, & Oestreicher, 2010) ทั้งนี้ 
ผลการศึกษาดังกล่าว ยังสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Lazar (2004) ที่พบว่า การรู้ว่ามีข้อกําหนด
ของรัฐจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ดูแลเว็บไซต์จัดทําเว็บไซต์
ของตนเองให้ เป็นเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ และผลการศึกษาของ Freire, Russo, 
and Fortes (2008) ที่พบว่าเหตุผลหนึ่งที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามจากหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่คํานึงถึง
เว็บที่ ส ามารถเข้ าถึ งและใช้ประโยชน์ ได้  คื อ 
กฎหมาย 

นอกจากนี้ ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 
(18 คน) เห็นว่านโยบายของหน่วยงานก็มีผลต่อการ
นําเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ไปปฏิบัติ
ด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Jaeger 
(2006) ที่พบว่า ระดับความสามารถในการเข้าถึงได้
ของเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานขึ้นอยู่กับภารกิจ
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และเปูาหมายของหน่วยงาน โดยหน่วยงานที่ให้
ความสําคัญกับคนพิการจะมีเว็บไซต์ท่ีเป็นเว็บที่ 

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 
ในขณะที่ผลการศึกษาของ Freire, Russo, and 
Fortes (2008) ก็พบด้วยว่า การไม่เป็นข้อบังคับ
ขององค์กร เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ไม่คํานึงถึงเว็บที่สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

 
2. การรับรู้ของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (16 คน) เห็น
ว่าปัจจัยด้านการรับรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการ
นําเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ไปปฏิบัติ
ม า ก ที่ สุ ด  คื อ  ค ว า ม รู้ ข อ ง ผู้ ดู แ ล เ ว็ บ ไ ซ ต์  
อาจเนื่องจากหากบุคลากรขาดความรู้ความสามารถ
ในเรื่องเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ก็จะ
ไม่สามารถดําเนินการจัดทําเว็บไซต์ให้เป็นเว็บที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  ดังนั้น การ
เพ่ิมพูนความรู้ในเรื่องเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ให้บุคลากรจึงเป็นสิ่งจําเป็น เพราะการ
ไม่ได้รับการฝึกอบรม เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้ตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ไม่คํานึงถึง
เว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Freire, 
Russo, & Fortes, 2008) ทั้งนี้ ผลการศึกษาของ 
Shi (2007) ยังสรุปด้วยว่า องค์ประกอบหนึ่งในการ 
ทําให้เว็บไซต์หน่วยงานเป็นเว็บที่สามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ คือ การจัดให้มีการฝึกอบรมและ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ดูแลเว็บไซต์ 

 
3. การพัฒนาเว็บไซต์  

ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ (13 คน) เห็น
ว่ า ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร พั ฒน า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที่ มี ผ ล ต่ อ 
การนําเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ไป
ปฏิบัติมากที่สุด คือ มาตรฐานและเครื่องมือที่
เกี่ยวข้องกับเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
ดังนั้น มาตรฐาน/แนวทางที่ เกี่ยวข้องกับเว็บที่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จึงเป็นปัจจัย
สําคัญที่ทําให้เกิดการพัฒนาเว็บที่สามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ (Kane & Hegarty, 2007, p.286) 
ทั้งนี้ ผลการศึกษาของ Cabinet Office (2005) ยัง 
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ระบุด้วยว่าแนวทางการทําให้เนื้อหาเว็บสามารถ
เข้าถึงได้ ซึ่งเป็นมาตรฐาน/แนวทางที่เกี่ยวข้องกับ
เว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เมื่อมีการ
แปลเป็นภาษาต่างๆ ของแต่ละประเทศจะช่วยให้
ประเทศต่างๆ เข้าใจหลักการในแนวทางดังกล่าวได้
ดียิ่งขึ้น และจะส่งผลดีต่อการนําเว็บที่สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ไปปฏิบัติ แสดงดังภาพที่ 2 

 
บทสรุป 
 ผู้ใช้ทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงเนื้อหาของ
เว็บไซต์ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะคนพิการซึ่ง
มีข้อจํากัดในการเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์มากกว่า
บุคคลที่มีร่างกายปกติก็มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
และต้องได้รับการสนับสนุนให้มีสื่อทุกประเภทที่
เหมาะสมกับความพิการ (ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการไทย, 2542, หน้า4) สาเหตุที่ทําให้เว็บไซต์ยัง
ไม่เป็นเว็บที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ อาจมี
หลายประการ ได้แก่ การออกแบบเว็บไซต์ที่ไม่ 
 

เอ้ืออํานวยให้โปรแกรมอ่านหน้าจออ่านได้หรืออ่าน
ได้แต่ไม่เข้าใจ เช่น การไม่มีคําอธิบายภาพสําหรับ
คนพิการทางการมองเห็น สื่อโสตทัศน์ที่ ไม่มีคํา
บรรยายสําหรับคนพิการทางการได้ยิน นอกจากนี้ยัง
ขาดนโยบายที่ส่งเสริมการจัดทําเว็บไซต์ให้เป็นเว็บที่ 
สามารถ เข้ าถึ งและใช้ประ โยชน์ ได้ กา รขาด
งบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวก เป็นต้น รวมถึงการขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทําเว็บไซต์ให้เป็นเว็บที่สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากในปัจจุบันนั้นยัง
ไม่แพร่หลายมากเท่าที่ควร อีกทั้งการเปิดโอกาสให้
คนพิการในสังคมเข้าถึงข้อมูลยังมีน้อยมาก ดังนั้น
การออกแบบเว็บไซต์ให้เป็นเว็บที่สามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ จึงควรได้รับการสนับสนุนจากทุก
ฝุายและควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเว็บที่สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในทุกหน่วยงาน เพ่ือนํา
ผลการวิจัยที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ 
สามารถเข้าถึงได้ทุกคน
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8.  ในเนื้อหาให้ระบุบริเวณที่จะใสต่ารางหรือรูปภาพ และเขียนเลขที่ตาราง ช่ือตารางหรือภาพ รูป กํากับไว้ด้วย 
ตามตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระ 

 

9. การเขียนตารางให้แยกออกจากเนื้อหา และให้พิมพ์เส้นตารางตามแนวนอนเท่านั้น ส่วนรูปภาพให้เขียนเลขที่
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1) ใบปะหน้า  เขียนช่ือ  สถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา  เบอรโ์ทรศัพท ์และ E-mail address (ถ้ามี) 
2) บทคัดย่อภาษาไทย 

3) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) 
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5) เอกสารอ้างอิง 

6) ตาราง 

7) รูปภาพ 
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