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 ผมไมอยากใหใช ทุนการวิจัยท้ังหมดไมว าจะเปนที่ไหนก็ตาม 
เพียงเพื่อในการเพิ่มวิทยฐานะแตเพียงอยางเดียว
 หัวขอวิจัย การใชงบวิจัย ทั้งของรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา 

ตองสอดคลองกับความตองการของประเทศ

 ทําอยางไรงบประมาณการวิจัยมีอยูจํากัด จัดความเรงดวนอยางไร 
บรหิารจัดการอยางไรใหมปีระสทิธภิาพ ตัง้เปาหมาย ตัง้ระยะเวลา ทีจ่ะผลติออกมา 
เพราะแตละเรื่องลวนก็เปนความตองการทั้งสิ้น

ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาอยางยั่งยืน
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

โอวาทนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
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 คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ไดมีมติอนุมัติ

ในหลักการของแผนการวิจยั นวตักรรม และเทคโนโลยีเพือ่การพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยใหกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนษุย และหนวยงานท่ีเก่ียวของบรูณาการดาํเนนิงานตามแนวทางและ

มาตรการที่กําหนดไวในแผนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  โดยมกีระบวนการจดัทาํทีส่อดคลองกบัตามแผนพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) สนองตอบตอประเด็น

ยทุธศาสตรที ่๓ เสริมสรางความเขาใจและเจตคตเิชิงสรางสรรคตอคนพกิารและความพกิาร 

แนวทางและมาตรการที่ ๑ สนับสนุนและพัฒนาองคความรู และงานวิจัย นวัตกรรม 

เทคโนโลยสีิง่อาํนวยความสะดวก ในทกุมติทิีเ่กีย่วของการพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร และ

สงเสริมการนํากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

 เพือ่ใหการขับเคล่ือนแผนการวิจยั นวตักรรม และเทคโนโลยีเพือ่การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสงเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ จึงไดมุงเนนการมีสวนรวมและการบูรณาการ

ความรวมมือทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งผนวกขอมูล

กรอบประเด็นวิจัยมุงเปา ๑๐ ประเด็น เพื่อกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ตามแผนการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ไปสูการปฏบิตัแิละการตดิตามประเมนิผลใหสามารถบรรลเุปาประสงค และนําไปสูวสิยัทัศน

ของแผนฯ วา“คนพิการดํารงชีวิตอยางเทาเทียมในสังคม ดวยการใชประโยชนจากผลงาน

วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี” เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงสิทธิอยางแทจริง

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ

บทนํา
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สารบัญ
   หนา
สวนที่ ๑ สถานการณการดําเนินงานดานการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี  ๑
 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 - สถานการณภายนอกและบริบทประเทศไทย  ๒
 - แนวโนมสถานการณคนพิการ  ๓ 
 - กฎหมาย นโยบาย พันธกรณี แผนยุทธศาสตร ที่เกี่ยวของ  ๖ 
 - สถานการณดานการวจิยั นวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิาร  ๒๐
สวนที่ ๒ แผนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ๒๕ 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
 - วิสัยทัศน  ๒๖ 
 - พันธกิจ  ๒๖ 
 - ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ตอบสนองตอ  ๒๗ 
  ความตองการจําเปนของคนพิการทุกประเภทและทุกชวงวัย
 - ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรม  ๒๙ 
  และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 - ยุทธศาสตรที่ ๓ ผลักดันใหภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม นําผลงานวิจัย นวัตกรรม  ๓๑
  และเทคโนโลยีไปใชประโยชนเชิงนโยบาย เชิงเศรษฐกิจและสังคม
 - เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ๓๑
 - หนวยงานที่รับผิดชอบตามแผน  ๓๓
 - แหลงทรัพยากรท่ีใหทุนสนับสนุนวิจัย  ๓๕
สวนที่ ๓ การแปลงแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  ๓๗ 
 - หลักการ  ๓๘ 
 - วัตถุประสงคของการแปลงแผนไปสูการปฏิบัต ิ ๔๓ 
 - แนวทางการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ  ๔๔ 
 - การติดตามประเมินผล  ๔๕
ภาคผนวก
 - แผนเช่ือมโยงแผนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
 - คําสั่งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘
  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมการวิจัย นวัตกรรม
  และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 - คําสั่งคณะกรรมการสงเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ที่ ๕/๒๕๖๐
  วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมการวิจัย นวัตกรรม
  และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 - คาํสัง่กรมสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร ที ่๒๒๒/๒๕๖๐ วนัที ่๑๗ มนีาคม ๒๕๖๐
  เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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ส�วนที่ ๑
 สถานการณ�การดําเนินงานด�านการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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สถานการณ�การดําเนนิงานด�านการวจิยั นวตักรรม และเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ส�วนที่ ๑

 ๑. สถานการณ�ภายนอกและบริบทประเทศไทย
  สถานการณโลกและภูมิภาคท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

และเชื่อมโยงใกลชิดกันมากขึ้นได สงผลกระทบตอความเปนอยู สังคม 

และการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก สงผลตอการสราง

หลักประกันทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับคนในประเทศ ในขณะท่ีประเทศ

ตาง ๆ มุงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน จึงเปน

ความทาทายอยางยิ่งสําหรับประเทศไทย ที่จะตองเรงพัฒนาวิจัย นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีนํามาใชขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกดาน และใหสอดคลอง

ตอแนวทางการพัฒนาประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

มีสวนเกี่ยวของกับการขับเคลื่อนงานใน ๒ ยุทธศาสตรสําคัญคือ ยุทธศาสตร

เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และยุทธศาสตรการสรางความเปน

ธรรมลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม รางนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  

ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตรกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตรวิจัยกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และ

แผนพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแหงชาต ิฉบบัท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และ

พันธกรณี อนุสัญญา เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
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๓

 ๒. แนวโน�มสถานการณ�คนพิการ
  ประเทศไทยมีคนพิการที่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ           

การเขาถึงสวัสดิการ สิทธิประโยชน ตลอดจนการชวยเหลืออื่นจากรัฐไดอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังการจัดการศึกษา การบริการทางฟ นฟูและสมรรถภาพ

การมงีานทาํ รายไดและบรกิารทางสังคม ทัง้นี ้จาํนวนคนพกิารทีไ่ดรบัการออกบัตร

ประจําตัวคนพิการ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จาํนวน ๑,๙๖๗,๔๘๒ คน (ชาย 

๑,๐๓๒,๖๐๗ คน หญงิ ๙๓๔,๘๗๕ คน) โดยแบงคนพิการท่ีอยูในวัยเด็กและ           

วัยศึกษา (แรกเกิด - ๑๕ ป) รอยละ ๔.๑๔ จํานวน ๘๑,๔๖๗ คน ในจํานวนนี้มี

คนพิการท่ีอยูในวัยทํางานอายุ ๑๕-๖๐ ป รอยละ ๔๔.๐๗ มีจํานวนท้ังสิ้น 

๘๖๗,๐๙๘ คน แตเปนคนพิการท่ีประกอบอาชีพและมีงานทําเพียง รอยละ ๔๑.๗๓ 

จํานวน ๓๖๑,๘๔๔ คน คนพิการที่สามารถประกอบอาชีพได แตยังคงไมได

ประกอบอาชีพ ถึงรอยละ ๓๔.๑๒ จํานวน ๒๙๕,๘๒๖ คน และคนพิการ                  

ที่ไมสามารถประกอบอาชีพได (เนื่องจากพิการมากและชวยเหลือตนเองไมได) 

รอยละ ๒๔.๑๕ จํานวน ๒๐๙,๔๒๘ คน สําหรับคนพิการท่ีอยูในวัยสูงอายุ 

(อายุ ๖๐ ปขึ้นไป) รอยละ ๕๑.๗๙ จํานวน ๑,๐๑๘,๙๑๗ คน 

  โดยเมื่อพิจารณาการกระจายตัวของประชากรพิการ พบวา ในภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื มคีนพกิารมากท่ีสดุ จาํนวน ๗๙๙,๑๑๖ คน คดิเปนรอยละ 

๔๐.๖๒ (เพศชาย จาํนวน ๔๐๙,๓๖๖ คน และเพศหญิง จาํนวน ๓๘๙,๗๕๐ คน) 

รองลงมา  ได แก   ภาคเหนือ  มีคนพิการ  จํานวน  ๔๔๒ ,๗๕๗  คน 

คิดเปนรอยละ ๒๒.๕๐ (เพศชาย จํานวน ๒๓๐,๔๖๘ คน และเพศหญิง จํานวน 

๒๑๒,๒๘๙ คน) ภาคกลางและภาคตะวันออก จํานวน ๔๐๒,๖๐๖ คน คิดเปน

รอยละ ๒๐.๔๖ (เพศชายจํานวน ๒๑๖,๙๔๔ คน และเพศหญิง จํานวน 

๑๘๕,๖๖๒ คน) ภาคใต จํานวน ๒๒๘,๔๙๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๖๒                   
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(เพศชาย จํานวน ๑๒๔,๖๕๓ คน และเพศหญิง จํานวน ๑๐๓,๘๔๔ คน)

กรุงเทพมหานคร จํานวน ๘๔,๖๓๔ คน คิดเปนรอยละ ๔.๓๐ (เพศชาย 

จํานวน ๔๕,๙๒๘ คน และเพศหญิง จํานวน ๓๘,๗๐๖ คน) และไมระบุ 

จํานวน ๙,๘๗๒ คน คิดเปนรอยละ ๐.๕๐ 

 ประเภทความพกิาร โดยพระราชบญัญตัสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ

คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดแบง

ประเภทความพิการออกเปน ๗ ประเภทดวยกัน โดยจากจํานวนคนพิการ

ทั้งหมด ๑,๙๖๗,๔๘๒ คน เปนความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 

มากทีส่ดุ จาํนวน ๙๗๑,๘๗๐ คน (รอยละ ๔๙.๔๐) (เพศชาย จาํนวน ๕๐๒,๒๙๐ คน 

และเพศหญิง จํานวน ๔๖๙ ,๕๘๐ คน) คนพิการทางการได ยินหรือ

สื่อความหมาย จํานวน ๓๖๒,๐๙๔ คน (รอยละ ๑๘.๔๐) (เพศชาย จํานวน 

๑๘๔,๖๙๓ คน และเพศหญิง จํานวน ๑๗๗,๔๐๑ คน) คนพิการทางการเห็น 

จํานวน ๑๙๘,๙๘๙ คน (รอยละ ๑๐.๑๑) (เพศชาย จํานวน ๙๓,๙๙๒ คน และ

เพศหญิง จํานวน ๑๐๔,๙๙๗ คน) คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

จํานวน ๑๔๖,๔๒๔ คน (รอยละ ๗.๔๔) (เพศชาย จํานวน ๘๙,๘๑๘ คน และ

เพศหญิง จํานวน ๕๖,๖๐๖ คน) คนพิการทางสติปญญา จํานวน ๑๓๒,๔๔๔ คน 

(รอยละ ๖.๗๓) (เพศชาย จาํนวน ๗๑,๙๖๕ คน และเพศหญิง จาํนวน ๖๐,๔๗๙ คน) 

คนพิการทางออทิสติก จํานวน ๑๑,๗๓๖ คน (รอยละ ๐.๖๐) (เพศชาย 

จาํนวน ๙,๕๗๙ คน และเพศหญิง จาํนวน ๒,๑๕๗ คน) คนพิการทางการเรียนรู 

จาํนวน ๙,๖๑๔ คน (รอยละ ๐.๔๙) (เพศชาย จาํนวน ๖,๗๕๒ คน และเพศหญงิ 

จํานวน ๒,๘๖๒ คน) และพิการมากกวา ๑ ประเภทความพิการ จํานวน 

๑๒๕,๔๑๙ คน (รอยละ ๖.๓๘) (เพศชาย จาํนวน ๖๘,๙๓๒ คน และเพศหญิง 

จาํนวน ๕๖,๔๘๗ คน) และไมระบุพกิาร จาํนวน ๘,๘๙๒ คน (รอยละ ๐.๔๕)
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  สถติขิอมลูคนพกิารของกรมสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร

ดังกลาว สอดคลองกับการสํารวจของกระทรวงสาธารณสุข พบวา ทั่วประเทศ

มีคนพิการประมาณ ๑.๙ ลานคน โดยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการไดรับ

การชวยเหลือแลว ๑.๓ ลานคน โดยคนพิการสวนใหญเกือบคร่ึงเปนคนพิการ

ทางการเคล่ือนไหวหรือทางรางกาย (รอยละ ๔๘.๓๗) รองลงมาคนพิการ

ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย(รอยละ ๒๑.๔๓) และคนพิการทางสติปญญา 

(รอยละ ๑๓.๘๗) ตามลําดับ ทั้งนี้ คาดการณวาจํานวนคนพิการของไทย

จะมแีนวโนมเพิม่ขึน้และกลายเปนปญหาใหญของประเทศ โดยสาเหตคุวามพกิาร 

กวารอยละ ๘๐ มาจาก ๓ สาเหตุหลกั คอื ๑) โรคเร้ือรงัทีค่นไทยปวยกันมาก                  

๒) อบุตัเิหตจุราจรบนทองถนนจากขับเร็วไมใชอุปกรณนิรภัย เมาแลวขับ และ 

๓) จากการที่ไทยเปนสังคมผูสูงอายุ ผูสูงอายุสวนใหญจะมีโรคเรื้อรังประจําตัว 

จะมีความพิการรวมดวยในการชวยเหลือคนพิการ กระทรวงสาธารณสุขไดมอบ

ใหสถาบันสรินิธรเพ่ือการฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ กรมการแพทย 

เปนหนวยงานหลักในการพฒันาระบบบรกิาร และใหการคุมครองสทิธปิระโยชน

อุปกรณเครื่องชวยคนพิการของทั้ง ๓ ระบบประกันสุขภาพ (ระบบสวัสดิการ

ขาราชการ ระบบประกนัสงัคม และระบบประกนัสขุภาพถวนหนาหรอืบตัรทอง) 

ใหเทาเทยีมกนั และจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุอปุกรณเครือ่งชวยความพกิาร

ที่สามกองทุนไมสามารถสนับสนุนได ปละ ๖๐ ลานบาท ขณะที่การสนับสนุน

อุปกรณเครื่องชวยความพิการ ป ๒๕๖๐ พบวา มีคนพิการไดรับอุปกรณ

เคร่ืองชวยความพกิารไปแลว ๓๕,๕๓๐ ชิน้ อาท ิแขนและขาเทียม รถนัง่คนพกิาร 

เบาออนขาเทียม อุปกรณเครื่องชวยฟง ไมเทาคนตาบอด สือ่สงเสริมพฒันาการ

สาํหรบัเดก็พกิารและอปุกรณเครือ่งชวยอืน่ เปนตน 
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  เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สนองตอบตอประเด็น

ยทุธศาสตรที ่๓ เสริมสรางความเขาใจและเจตคติเชงิสรางสรรคตอคนพิการและ

ความพิการ แนวทางและมาตรการที่ ๑ สนับสนุนและพัฒนาองคความรู  

งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ในทุกมิติที่เกี่ยวของ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสงเสริมการนํากระบวนการวิจัย ผลงาน

วิจัย องคความรู ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชประโยชน

อยางเปนรูปธรรม และแกไขปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม 

ชุมชน ความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของคนพิการและทุกชวงวัย ดังนั้น 

จึงเห็นควรมีการจัดทําแผนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการตอไป    

 ๓. กฎหมาย นโยบาย พันธกรณี แผนยุทธศาสตร� ที่เก่ียวข�อง
  ๓.๑ พันธกรณี อนุสัญญา กรอบยุทธศาสตร ระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของ
    อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention on the 
rights of persons with disabilities : CRPD) ประเทศไทยไดใหสัตยาบัน 

เม่ือวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และมีผลบังคับใช วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

สาระสาํคัญของอนสุญัญาฉบับนี ้คอื ขจดัการเลอืกปฏบิตัติอคนพกิารในทกุรูปแบบ 

ทั้งในดานกฎหมาย การปกครอง และการปฏิบัติตาง ๆ รวมถึงการกําหนด

มาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่ประกนัการเขาถงึและใชประโยชนไดอยางเทาเทยีมกนั 

ในสวนสภาพแวดลอมทางกายภาพ ขนสง ขอมูลขาวสาร และบริการสาธารณะ 

การยอมรับความเทาเทียม การศึกษา การเขาทํางาน การรักษาพยาบาล 
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การประกันสิทธิและโอกาสท่ีจะมีสวนรวมทางการเมืองอยางเทาเทียมกับ

บคุคลทัว่ไป โดยขอ ๔ พนัธกรณทีัว่ไป กาํหนดใหรฐัภาคทีีจ่ะประกนัและสงเสรมิ

ในการทําใหสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของคนพิการ ทั้งปวงกลาย

เปนจรงิอยางเตม็ทีโ่ดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัใินรปูแบบใดๆ บนพ้ืนฐานจาก

ความพิการ เพื่อการนี้รัฐภาคีรับท่ีจะดําเนินการ 

  ขอ f) รับท่ีจะดําเนินการหรือสงเสริมการวิจัยและพัฒนาสินคา 

บริการ เครื่องมือและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีออกแบบอยางเปนสากล ตามท่ี

กําหนดไวนิยาม ของอนุสัญญานี้ โดยควรใหมีการดัดแปลงนอยที่สุดและเกิดคา

ใชจายตํ่าที่สุดเทาที่จะเปนไปไดเพื่อใหตรงกับความตองการจําเปนพิเศษของ

คนพกิารเพ่ือสงเสริมการจดัใหมแีละใชประโยชน และเพ่ือสงเสรมิการออกแบบ

ที่เปนสากลในการพัฒนามาตรฐานและแนวทาง

   ขอ g) รับท่ีจะดําเนินการหรือสงเสริมการวิจัยและการพัฒนา และ

สงเสริมการจัดใหมีและการใชเทคโนโลยีใหมรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเครื่องชวยในการเคลื่อนไหว อุปกรณและเทคโนโลยีสิ่งอํานวย

ความสะดวกตอคนพิการ ทั้งนี้ ใหความสําคัญเปนลําดับแรกกับเทคโนโลยี

ในราคาที่คนพิการสามารถจายได

    ยุทธศาสตรอินชอนเพื่อ “ทําสิทธิใหเปนจริง” (Incheon 
Strategy : Make the Right Real) ตั้งอยูบนพื้นฐานของอนุสัญญาวาดวย

สิทธิคนพิการ ซึ่งไดรับการรับรองจากเจาหนาที่ระดับสูงระหวางรัฐบาล ภายใต

การดําเนินการทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก (ESCAP) เมื่อวันที่ 

๒๙ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี 

โดยยุทธศาสตรอินชอนมีรากฐานมาจากอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการและ

กรอบการปฏิบัติงานแหงสหัสวรรษจากทะเลสาบบิวาสู สังคมบูรณาการ 
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และต้ังอยู บนฐานสิทธิสําหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ ก

โดยยทุธศาสตรอนิชอน ประกอบดวย ๑๐ เปาประสงค ๒๗ เปาหมาย ๖๒ ตวัชีว้ดั 

ดงันี ้(๑) การลดความยากจนและขยายโอกาสในการทํางานและการจางงาน (๒) 

สงเสรมิการมสีวนรวมในกระบวนการทางการเมืองและการตัดสนิใจ (๓) สงเสรมิ

การเขาถงึสภาพแวดลอมทางกายภาพ การขนสงสาธารณะความรูและการสือ่สาร 

(๔) เสริมสรางความเขมแข็งการคุมครองทางสังคม (๕) ขยายการชวยเหลือใน

ระยะแรกเริ่มและดานการศึกษาใหกับเด็กพิการ (๖) ประกันความเทาเทียมทาง

เพศและการเสริมพลงัสตร ี(๗) ประกนัการจดัการและการลดความเส่ียงจากภยั

พบิตัสิาํหรบัคนพกิาร (๘) ปรบัปรงุขอมลูดานคนพกิารใหนาเชือ่ถือและสามารถ

เปรียบเทียบได (๙) เรงใหมกีารใหสตัยาบันและดําเนนิการตามอนุสญัญาวาดวย

สิทธิคนพิการและการปรับกฏหมายในประเทศใหสอดคลองกับอนุสัญญา                 

(๑๐) พัฒนาความรวมมือในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระหวางประเทศ

    เปาประสงคการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development 
Goals : SDGs) เปนเปาหมายการพัฒนาขององคการสหประชาชาติ (United 

Nations General Assembly - UNGA) ทีม่คีวามกวางขวางและครอบคลมุแทบ

ทุกมิติที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของมนุษย มีเปาหมายท่ีจะบรรลุใหไดภายใน

ป ค.ศ.๒๐๓๐ องคการสหประชาชาติไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาโดยอาศัย

กรอบความคดิทีม่องการพฒันาเปนมติ ิ(Dimensions) ของเศรษฐกจิ สงัคม และ

สิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกนั เรียกวา “เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ 
Sustainable Development Goals (SDGs)” ซึง่ใชเปน ทศิทางการพฒันา

ตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๗๓ ครอบคลุมระยะเวลา            

๑๕ ป (ป ๒๕๕๙ – ๒๕๗๓) โดยมหีลกัการ ๕ Ps คอื ๑) People ทีว่าดวยคณุภาพ 
ชีวิตของคน (เปาหมายท่ี ๑ – ๕) (๑) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่              
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(๒) ขจัดความหิวโหย บรรลุเปาความม่ันคงทางอาหารและโภชนาการท่ีดีขึ้น 

และสงเสรมิเกษตรกรรมยัง่ยนื (๓) ทาํใหแนใจถึงการมสีขุภาวะในการดาํรงชีวติ 

และสงเสริมความเปนอยูที่ดีของทุกคนในทุกชวงอายุ (๔) ทําใหแนใจถึงการ        

ไดรับการศึกษาที่ไดคุณภาพอยางเทาเทียมและทั่วถึง และสงเสริมโอกาส

ในการเรยีนรูตลอดชวีติแกทกุคน (๕) บรรลถุงึความเทาเทยีมทางเพศ และเสรมิสราง

พลังใหแกสตรีและเด็กหญิงทุกคน ๒) Prosperity ที่วาดวยความมั่งคั่ง 
(เปาหมายที่ ๗ – ๑๑) (๗) ทําใหแนใจวาทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานท่ีทันสมัย 

ยั่งยืน เชื่อถือได ตามกําลังซื้อของตน (๘) สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ที่ยั่งยืนและท่ัวถึงใหเปนไปอยางย่ังยืน สงเสริมศักยภาพการมีงานทําและ

การจางงานเต็มที ่และงานท่ีมคีณุคาสาํหรับทกุคน (๙) พฒันาโครงสรางพ้ืนฐาน

ที่พรอมรับการเปล่ียนแปลง สงเสริมการปรับตัวใหเปนอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน

และทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม (๑๐) ลดความเหล่ือมลํ้าทั้งภายในและ

ระหวางประเทศ (๑๑) ทาํใหเมอืงและการต้ังถ่ินฐานของมนุษยมคีวามปลอดภัย 

ทั่วถึง พร อมรับการเปลี่ยนแปลงและย่ังยืน ๓) Planet ที่ว าด วย
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (เปาหมายที ่๖, ๑๒ – ๑๕) (๖) ทาํใหแนใจ

วาเรื่องนํ้าและการสุขาภิบาลไดรับการจัดการอยางยั่งยืน และมีสภาพพรอมใช

สาํหรบัทกุคน (๑๒) ทาํใหแนใจถงึการมแีบบแผนการผลติและการบรโิภคทีย่ัง่ยนื 

(๑๓) ดําเนินการอยางเรงดวนเพ่ือตอสูกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และผลกระทบทีเ่กดิขึน้ (๑๔) อนุรักษ และใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล 

และทรัพยากรทางทะเลสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหเปนไปอยางยั่งยืน 

(๑๕) พิทักษ บูรณะ และสงเสริมการใชประโยชนที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก 

จดัการปาไมอยางยัง่ยนื ตอสูกบัการแปรสภาพเปนทะเลทราย หยดุยัง้และฟนฟู

ความเส่ือมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
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๑๐

๔) Peace ที่วาดวยเรื่อง สันติภาพ (เปาหมายที่ ๑๖) (๑๖) สงเสริมใหสังคม

มคีวามเปนปกตสิขุ ไมแบงแยก เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื มกีารเขาถงึความยตุธิรรม

โดยถวนหนา และสรางใหเกิดสถาบันอันเปนท่ีพึ่งของสวนรวม มีประสิทธิผล 

และเปนที่ยอมรับในทุกระดับ ๕) Partnership ที่วาดวยเร่ืองความเปน
หุนสวนตอการพัฒนาที่ยั่งยืน (เปาหมายที่ ๑๗) (๑๗) เสริมสรางความเขมแข็ง

ในวธิกีารปฏิบตัใิหเกดิผล และสรางพลงัแหงการเปนหุนสวนความรวมมอืระดบั

สากลตอการพัฒนาท่ียัง่ยนื สาํหรบัในมิตติางๆ ของเปาหมายการพัฒนาไปสูความ

ยั่งยืนนั้น SDGs ยังอยูบนพื้นฐานของหลักการพัฒนาท่ีครอบคลุม (Inclusive 

Development) คือการพัฒนาที่ไมทิ้งใครไวเบื้องหลัง “Leave no one 

Behind” โดยเปาหมายหลักที่มีความสําคัญและเกี่ยวของกับคนพิการ ไดแก 

เปาหมายที ่๔ สรางหลกัประกนัวา ทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยางครอบคลมุ

และเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต (Goal ๔ : 

Guaranteeing  equal and accessible education by building inclusive 

learning environments and providing the needed assistance for 

persons with disabilities) เปาหมายที่ ๘ สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ทีต่อเนือ่ง ครอบคลมุ และยัง่ยนื การจางงานเต็มท่ี และมผีลติภาพ และการมงีาน

ที่เหมาะสมสําหรับทุกคน (Goal ๘ : Promoting inclusive economic 

growth ,full and productive employment allowing persons with 

disabilities to fully access the job market) เปาหมายที่ ๑๐ ลดความ

เหลือ่มลํา้ทัง้ภายในและระหวางประเทศ Goal ๑๐ : Emphasizing the social, 

economic and political inclusion of persons with disabilities 

เปาหมายที่ ๑๑ ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความปลอดภัยทั่วถึง 

พรอมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน (Goal ๑๑ : Creating accessible cities 
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and water resources ,affordable and sustainable transport systems, 

providing universal access to safe, inclusive accessible and green 

public spaces) และเปาหมายที่ ๑๗ เสริมสรางความเขมแข็งใหแกกลไก

การดําเนินงานและฟนฟูการเปนหุนสวนความรวมมือระดับโลกตอการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (Goal ๑๗ : Underlining the importance of data collection 

and monitoring of the SDGs, emphasis on disability disaggregated 

data)

  ๓.๒ กฎหมายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของในประเทศไทย
    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

โดยสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นั้น ไดกําหนดไวใน มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความ

เสมอภาคของบคุคลยอมไดรบัความคุมครอง มาตรา ๒๗ บคุคลยอมเสมอกนัใน

กฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน

ชายและหญงิมสีทิธเิทาเทยีมกนัการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอบคุคล ไมวา

ดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 

สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 

ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัด

ตอบทบัญญตัแิหงรฐัธรรมนูญหรือเหตุอืน่ใดจะกระทํามไิด มาตรการท่ีรฐักาํหนด

ขึน้เพือ่ขจดัอปุสรรคหรอืสงเสรมิใหบคุคลสามารถใชสทิธหิรอืเสรภีาพไดเชนเดยีว

กับบุคคลอ่ืน หรือเพื่อคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ 

คนพิการ หรือผูดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ตามวรรคสาม มาตรา ๖๕ รฐัพงึจดัใหมยีทุธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพฒันา

ประเทศอยางยัง่ยนืตามหลกัธรรมาภบิาลเพือ่ใชเปนกรอบในการจดัทาํแผนตางๆ 
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๑๒

ใหสอดคลองและบรูณาการกนัเพือ่ใหเกดิเปนพลงัผลกัดนัรวมกนัไปสูเปาหมาย

ดังกลาวการจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปาหมาย และ

สาระที่พึงมีในยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมาย

บัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีสวนรวมและ

การรบัฟงความคิดเหน็ของประชาชนทกุภาคสวนอยางทัว่ถงึ มาตรา ๖๙ รฐัพงึจดั

ใหมีและการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศิลปะ

วทิยาการแขนงตางๆ ใหเกดิความรู การพัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือความเขมแข็ง

ของสังคมและเสริมสรางความสามารถของคนในชาติ มาตรา ๗๑ รัฐพึงเสริม

สรางความเขมแขง็ของครอบครวัอนัเปนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสาํคญัของสงัคม 

จดัใหประชาชนมีทีอ่ยูอาศัยอยางเหมาะสม สงเสรมิและพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพ

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเขมแข็ง รวมตลอดท้ังสงเสริม

และพฒันาการกฬีาใหไปสูความเปนเลศิและเกดิประโยชนสงูสดุแกประชาชนรัฐ

พึงสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนพลเมืองท่ีดี มีคุณภาพและ

ความสามารถสูงข้ึน รฐัพงึใหความชวยเหลอืเดก็ เยาวชน สตรี ผูสงูอายุ คนพิการ 

ผูยากไร และผูดอยโอกาส ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคณุภาพ และคุมครอง

ปองกันมิใหบุคคลดังกลาวถูกใชความรุนแรงหรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

รวมตลอดทัง้ใหการบาํบัด ฟนฟแูละเยยีวยาผูถกูกระทาํการดงักลาว ในการจดัสรร

งบประมาณ รัฐพึงคํานึงถึงความจําเปนและความตองการที่แตกตางกัน

ของเพศ วัยและสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความเปนธรรม

    ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)        
กรอบการพัฒนาระยะยาวเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบดวยยุทธศาสตรในการขับเคล่ือน ๖ ยทุธศาสตร
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๑๓

ดวยกันคือ (๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีแนวทางในการขับเคลื่อนสําคัญ 

ไดแก การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การปฏิรูปกลไก

การบริหารประเทศ การปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ   

(๒) ยทุธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนั มแีนวทางขบัเคล่ือนสาํคญั 

ไดแก สมรรถนะทางเศรษฐกิจ การรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความ

เชือ่มัน่สงเสรมิการคาและการลงทุนท้ังภาครฐัและเอกชน และพัฒนาผูประกอบการ 

ขนาดกลางและขนาดยอมสู สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน

เกษตรกร (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน มีแนวทาง

ในการขับเคล่ือน ไดแก พฒันาศักยภาพคนตลอดชวงชีวติใหสนบัสนุนการเจริญ

เติบโตของประเทศ สรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี สรางความอยูดีมีสุขของ

ครอบครัวไทยใหเอือ้ตอการพัฒนาคน  เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัว

ในการบมเพาะจติใจใหเขมแข็ง (๔) ยทุธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาค

และเทาเทียมกันทางสังคม มีแนวทางในการขับเคล่ือนที่สําคัญ ไดแก 

สรางความม่ันคงและการลดความเหล่ือมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

การพฒันาระบบบริการและระบบบริหารจดัการสขุภาพ การสรางสภาพแวดลอม

และนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย และสรางความเขมแข็งของ

สถาบันทางสังคม ทนุทางวัฒนธรรมและความเขมแขง็ของชุมชน (๕) ยทุธศาสตร

ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการจัด

ระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน 

(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

มีแนวทางในการขับเคลื่อน ไดแก การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของ
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๑๔

หนวยงานภาครัฐ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงาน
ภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสม การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
การพฒันาระบบบริหารจดัการกาํลงัคนและพฒันาบคุลากรภาครัฐในการปฏบิตัิ
ราชการ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงแกไขกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจน ทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับ
ขอบงัคบัสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ ตลอดจน พฒันาหนวยงานภาครัฐ 
และบุคลากรท่ีมีหนาที่เสนอความเห็นทางกฎหมายใหมีศักยภาพ
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒                 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยหลักการของแผนประกอบดวย (๑) ยึดหลักปรัชญา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” (๒) ยดึ “คนเปนศนูยกลางการพัฒนา” (๓) ยดึ “วสิยัทัศน 
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (๔) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙”  
เปนกรอบการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปแรก  และเปาหมายในระดับ
ยอยลงมา ควบคูกับกรอบเปาหมายที่ยั่งยืน และ (๕) ยึดหลักการนําไปสู
การปฏิบตัใิหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจงัใน ๕ ป สาํหรับวตัถปุระสงคและยุทธศาสตร
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบดวย (๑) การเสริมสรางและพัฒนา
ศกัยภาพทนุมนษุย (๒) การสรางความเปนธรรมและลดความเหลือ่มลํา้ในสงัคม 
(๓) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยนื (๔) การเติบโต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (๕) การเสริมสรางความ
มั่นคงแหงชาติเพื่อการพฒันาประเทศ สูความมั่งคั่งและย่ังยืน (๖) การบริหาร
จดัการในภาครฐั การปองกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย 
(๗) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส (๘) การพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (๙) การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
และ (๑๐) ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 
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๑๕

    (ราง) ยทุธศาสตรการวิจยัและนวัตกรรม ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

ไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชาสูการพัฒนา

ที่ยั่งยืน ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบบัท่ี ๑๒ แผนการขับเคล่ือนและปฏิรปูระบบวิจยัแบบบูรณาการของประเทศ

และกรอบยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ ๒๐ ป และวาระการขับเคลื่อน

ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่วา “ประเทศไทยใชการวิจัยและ
นวตักรรมเปนกาํลงัอาํนาจแหงชาต ิเพือ่กาวไปสูประเทศทีพ่ฒันาแลวภายใน 
๒๐ ป ดวยความม่ันคง มั่งคั่ง อยางย่ังยืน” โดยมีเปาประสงคการวิจัยและ

นวัตกรรมเกิดผลตอเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอมที่เปนรูปธรรมโดย (๑) 

สามารถใชประโยชนเชิงพาณิชยไดจริง และเพิ่มขีดความสามารถของภาค

การผลิตและบริการ (๒) สามารถใชแกปญหาและเกิดผลกระทบตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญ (๓) สรางขีดความสามารถ

ทางความรูดานวิชาการ เทคโนโลยีฐาน และสรางนวัตกรรมทางสังคมใหเปน

รากฐานของประเทศ สําหรับการเติบโตในระยะยาว จึงไดมีการกําหนด

ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ป ซึ่งประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ ๑ 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจ มีประเด็น

ยุทธศาสตร ไดแก ดานอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยี

การแพทย ดานเศรษฐกิจดจิทิลัและขอมลู ดานระบบโลจสิตกิส การบรกิารมลูคาสงู 

และพลังงาน ยุทธศาสตรที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและ

สิง่แวดลอม มปีระเดน็ยทุธศาสตร ไดแก สงัคมสงูวยัและสงัคมไทยในศตวรรษท่ี ๒๑ 

คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑  สุขภาพและคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการนํ้า 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม และการกระจายความเจริญ

และเมืองนาอยู ยุทธศาสตรที่ ๓ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางองค
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๑๖

ความรูพืน้ฐานของประเทศ มปีระเด็นยทุธศาสตร ไดแก องคความรูพืน้ฐานและ

เทคโนโลยีฐาน องคความรูพื้นฐานทางสังคมและความเปนมนุษย  และการวิจัย

เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ มีประเด็นยุทธศาสตร 

ไดแก การปรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ บุคลากรและเครือขาย

การวิจัยและนวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 

ระบบแรงจูงใจ โครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ และโครงสรางพื้น

ฐานทางการวจิยั วทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีพือ่ตอยอดอตุสาหกรรมการเกษตร

และสุขภาพ

    (ราง) นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศไทยเปนประเทศทีพ่ฒันาโดย
ใชการวิจยัและนวตักรรม มผีลงานวจิยัทีม่คีณุภาพ มกีารนําองคความรู และ
นวตักรรม จากงานวิจยัไปใชใหเกดิประโยชนไดจริงในดานสังคมและเศรษฐกจิ 
และมีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานและบุคลากรดานการวิจยัและพัฒนา 
เพือ่สนบัสนนุการพฒันาประเทศ ใหมัน่คง มัง่คัง่ อยางยัง่ยนื” ซึ่งประกอบไป

ดวยยุทธศาสตร ๗ ยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตรการวิจัยที่ ๑ เรงรัดพัฒนา

ระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศใหเขมแข็ง เปนเอกภาพ และยั่งยืน            

รวมถงึสรางระบบนเิวศการวจิยัทีเ่หมาะสม ยทุธศาสตรการวจิยัที ่๒ เรงสงเสริม

การวิจัยและพัฒนาเพื่อใหบรรลุเปาหมายและสนองตอบตอประเด็นเรงดวน             

และมุงเนนตามยุทธศาสตรและแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหนวยงาน 

โดยรัฐลงทุนเพือ่การวิจยัและพัฒนาเพ่ิมข้ึนอยางตอเนือ่ง ยทุธศาสตรการวิจยัที ่๓ 

สงเสรมิและสนบัสนนุการวิจยัและพฒันาในภาคเอกชน ยทุธศาสตรการวจิยัที ่๔ 

สงเสริมกลไกและกิจกรรมการนํากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องคความรู 
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๑๗

นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใชประโยชนไดจริง โดยความรวมมือ

ของภาคสวนตาง ๆ  ยทุธศาสตรการวิจยัที ่๕ พฒันาและเสริมสรางความเขมแขง็

ของโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ยุทธศาสตรการวิจัย

ที่ ๖ เพิ่มจํานวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา          

เพ่ือเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขันของประเทศ และยทุธศาสตรการวจิยัที ่๗ 

พัฒนาความรวมมือของเครือขายวิจัยในประเทศและระหวางประเทศ

    ยทุธศาสตรกระทรวง พม. พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยกระทรวง

มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายคือ การพัฒนาสังคม การสรางความเปนธรรมและ

ความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต 

สถาบันครอบครัวและชุมชน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน “พม.เปนผูนําดานสังคมของ
ไทยและอาเซียน มุงสูคนอยูดีมีสุขในสังคมคุณภาพ” ประกอบดวย ประเด็น

ยทุธศาสตรที ่๑ สงเสรมิโอกาสการเขาถึงบรกิารทางสงัคมบนพืน้ฐานความพอเพยีง 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น โดยทําใหคนในกลุมที่ตํ่ากวา

สามารถมีโอกาสทางสังคม การวางรากฐานของประเทศเพื่อความมั่นคง

และสรางหลักประกันใหความชวยเหลือ โดยการสรางโอกาสใหกลุมเปาหมาย

เขาถึงบริการตามความตองการและความจําเปนเรงดวน ยุทธศาสตรที่ ๒ 

สรางภมูคิุมกนัและพฒันาศกัยภาพกลุมเปาหมายและเครอืขาย เพือ่มภีมูคิุมกนั

ชวยเหลือตนเองไดโดยเนนการขับเคล่ือนในมิตกิารพัฒนาปองกันในลักษณะการ

เสริมสรางโอกาส พรอมกับเสริมสรางศกัยภาพไปท่ีตัวคน ครอบครัวและชุมชน 

เกดิกลไกขบัเคล่ือนท่ีคนในสงัคมเขามามสีวนรวม โดยเนนการสรางขยาย พฒันา

ศักยภาพของเครือขายเพ่ือเปนพลังทางสังคม ยุทธศาสตรที่ ๓ ผนึกกําลังทาง

สงัคมเพือ่เปนกลไก ในการพฒันาสังคม สรางความตระหนกัและเสริมสรางพลงั

การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน คนไทยมีความตระหนักรวมรับผิดชอบตนเอง
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๑๘

สรางคานยิมใหมสีวนรวมรบัผดิชอบตนเอง รบัผดิชอบตอสังคม ยทุธศาสตรที ่๔ 

บริหารจัดการองคกรสูความเปนผูนาํทางสังคมดวยหลักธรรมาภิบาล มขีดีความ

สามารถในการบริหารจัดการองคกรสูความเปนผูนําทางสังคม ดานการพัฒนา

สังคมและการเสริมสรางธรรมาภิบาล

    ยุทธศาสตรการวิจัยกระทรวง พม. พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

วิสัยทัศน “มีผลงานวิจัยดานการพัฒนาสังคมที่ มีคุณภาพ กอเกิดนวัตกรรม 
นาํไปใชประโยชนได” กาํหนดยุทธศาสตรการวิจยัออกเปน ๕ ยทุธศาสตร ไดแก 

(๑) การพัฒาระบบปฏิบัติการทางสังคมภายใตกรอบนโยบายระดับชาติ และ

ยุทธศาสตร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกรอบ

ความรวมมอืระหวางประเทศ (๒) การทบทวนและปรบัปรุงกฎหมายทีเ่กีย่วของ

เพือ่หาแนวทางการบังคบัใชอยางมปีระสิทธภิาพ (๓) การวิเคราะหแนวโนมการ

เปลีย่นแปลง และตอบสนองตอสถานการณเรงดวนทางสงัคม (๔) การบรูณาการ

ประเด็นรวมทางสังคมโดยความรวมมือระหวางภาคีเครือขายในประเทศ             

และระหวางประเทศ (๕) การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย

    แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕                
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรี  ไดมีมติเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ อนุมัติ

ในหลักการของแผนพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการแหงชาติ ฉบบัท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

โดยใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และหนวยงานที่

เกี่ยวของบูรณาการดําเนินการตามแนวทางและมาตรการที่กําหนดไวใน

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

เพื่อขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และให

สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีนาํเสนอแผนพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิารแหงชาติ 

ฉบบัที ่๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ใหคณะกรรมการเตรียมการยทุธศาสตรชาติทราบ 
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๑๙

เพื่อใชเปนขอมูลประกอบดําเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตร

ในสวนที่เกี่ยวของ โดยแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ 

พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ กาํหนดวสิยัทัศน “คนพิการเขาถงึสทิธไิดจรงิ ดาํรงชีวติอสิระ 
ในสังคมอยูเยน็เปนสุขรวมกันอยางย่ังยืน” ภายใตยทุธศาสตรแหงความเทาเทียม 

(EQUAL) ไดแก เสริมพลังคนพิการและองคกรดานคนพิการใหมีศักยภาพและ

ความเขมแข็ง (Empowerment) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการ

เลือกปฏิบัติ เพื่อใหคนพิการเขาถึงสิทธิไดจริง (Quality Management) 

เสริมสรางความเขาใจและเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนพิการและความพิการ 

(Understanding) สรางสภาพแวดลอมและบริการสาธารณะท่ีทกุคนเขาถงึและ

ใชประโยชนได (Accessibility) และสงเสริมการบูรณาการเครือขายและ

สรางการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางยั่งยืน (Linkage) 

โดยเฉพาะยุทธศาสตรที่ ๓ เสริมสรางความเขาใจและเจตคติเชิงสรางสรรค

ตอคนพกิารและความพกิาร (Understanding) กลยทุธที ่๑ สนับสนนุและพฒันา

องคความรู งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกในทุกมิติ

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยใหมีการจัดทําแผนการวิจัย

และนวัตกรรมดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ

ใหประสบความสําเร็จและเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม

    พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ นับเปนนวัตกรรม

ทางกฎหมายดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมาตรา ๑๓ 

(๒) สํารวจ ศึกษา วิเคราะหรวบรวมและเก็บรักษาขอมูลเก่ียวกับคนพิการ 

สถานการณคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประโยชนตอการปองกัน การรักษา 

การฟนฟสูมรรถภาพคนพกิาร และจดัทาํแผนงานวเิคราะห วจิยั ตดิตาม ประเมนิ
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๒๐

ผลเสนอตอคณะกรรมการฯ และ (๓) จัดทําแผนงานเก่ียวกับการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการฯ

 ๔. สถานการณ�ด�านการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
  สถานการณการเปล่ียนผานดานประชากรและสังคม (Social and 

Demographical Transition) อันเน่ืองมาจากจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มมากข้ึน 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการแพทยทีช่วยรกัษาหรือยดืชวีติมนษุย ภาวะ

สิง่แวดลอม การต้ังครรภและการคลอดท่ีตางจากปกติ รวมท้ังวิถชีวีติของการใช

รถยนตเปนยานพาหนะและการประกอบอาชพีในสถานประกอบการไดสงผลตอ

สัดสวนของการบาดเจ็บความพิการที่เพิ่มจํานวนสูงขึ้น การปองกันและเสริม

สรางสุขภาวะ รวมถึงการลดปจจัยเสี่ยงตอโรคและภัยสุขภาพ การสงเสริมและ

พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่มุงสูคนพกิารและคนพกิารแนวโนมทีส่งูอายุ 

และเพ่ือพัฒนาศักยภาพ การยกระดับสวัสดิการสังคมพื้นฐานที่ประชาชนพึงได

รบัใหครอบคลมุ ทัว่ถึง เทาเทยีมและมีคณุภาพ ไดแก ระบบการใหบริการสงัคม 

ระบบประกันสังคม ระบบการสงเสริมสนับสนุนหุ นสวนทางสังคม และ

ระบบชวยเหลือทางสังคม รวมท้ังการคุมครองทางสังคม การออกแบบเพ่ือ

คนท้ังมวล การมีสวนรวมของทองถ่ินและชุมชนในการสรางหลักประกัน

ความม่ันคงและเศรษฐกิจชุมชน จึงไดกําหนดนิยามการวิจัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนี้

  การวิจัย หมายความวา การศึกษาคนควาและพัฒนาความรูตาม

แนวทางของแตละศาสตร โดยมีจุดมุงหมายของการดําเนินงานอยางเปนระบบ

ทีช่ดัเจนเพ่ือใหไดผลลพัธตามทีค่าดหวังในระยะเวลาท่ีกาํหนดและมีการบรหิาร
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๒๑

จัดการผานการกิจกรรมที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และ            

เกิดประโยชนสูงสูดในการสรางองคความรูใหมทั้งระดับพื้นฐานและประยุกตใช 

ซึ่งนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเกิดประโยชนเพื่อการพัฒนาประเทศ

ในทุกดาน (อางอิง :  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ,๒๕๖๐)

  นวัตกรรม หมายความวา การทําสิ่งตางๆ ดวยวิธีใหมๆ และยังอาจ

หมายถงึการเปลีย่นแปลงทางความคดิ ผลติภณัฑ บรกิาร กระบวนการผลติ หรอื

องคกร ไมวาการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนอยางถอนราก

ถอนโคน หรือการพัฒนาตอยอด ทั้งนี้ มักมีการแยกแยะความแตกตางอยาง

ชัดเจน ระหวางการประดิษฐคิดคน ความคิดริเริ่ม และนวัตกรรม อันหมายถึง

ความคิดริเร่ิมที่นํามาประยุกตใชอยางสัมฤทธิ์ผล (Mckeown, 2008) และใน

หลายสาขา เชื่อกันวาการท่ีสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเปนนวัตกรรมไดนั้น จะตองมีความ

แปลกใหมอยางเห็นไดชดั และไมเปนแคเพยีงการเปล่ียนแปลงครัง้สาํคญั เปนตนวา 

ในดานศิลปะ เศรษฐศาสตร และนโยบายของรัฐในเชิงเศรษฐศาสตรนั้น                

การเปลี่ยนแปลงนั้นจะตองเพิ่มมูลคา มูลคาของลูกคา หรือมูลคาของผูผลิต         

เปาหมายของนวัตกรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพื่อทําใหสิ่งตาง ๆ           

เกิดเปลี่ยนแปลง เปนสิ่งใหมหรือพฒันาใหดีขึ้นกวาเดิมอยางมีนัยสําคัญและนํา

ไปใชประโยชนไดในวงกวางท้ังในเชิงพาณิชยและสาธารณะ นวัตกรรมกอใหได

ผลิตผลเพิ่มขึ้น และเปนที่มาสําคัญของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

  เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (Assistive Technology) 

หมายความวา เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาขึ้นหรือดัดแปลงจากท่ีมีอยูเดิม 

นํามาผลิตเปนอุปกรณหรือผลิตภัณฑใหม เพื่อนํามาใชในการเพิ่มขีดความ

สามารถของคนพิการใหสามารถทํางานหรือกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันได

แบบพึง่พงิตวัเอง (Independent Living) หรอืพึง่พงิผูอืน่นอยทีส่ดุ และมสีวนรวม 
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ในสังคมไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้ ครอบคลุมไปถึงการใหบริการ การประยุกตใชและ
การนําไปปฏิบัติเพื่อลดอุปสรรคในการทํากิจกรรมของคนพิการ ซึ่งผลิตจาก
เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน (Low Technology) ไปจนถึงเทคโนโลยีขั้นสูง (High 
Technology) อปุกรณ หรอืชิน้สวนของอุปกรณ หรอืผลติภณัฑ ซึง่วางจาํหนาย
ทั่วไป ดัดแปลง หรือผลิตข้ึนมาเฉพาะบุคคล เพื่อนํามาใชในการเพ่ิมเติมดูแล
รกัษา หรอืพฒันาความสามารถในการทาํกจิกรรม ของคนพกิารทีใ่ชอปุกรณนัน้ๆ 
(อางอิง : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๔) 
  ประเภทของเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
แบงเปน ๓ แบบ ดังนี้ 
     ๑)  แบงตามตามวัตถุประสงคในการใช ไดแก
   ๑.๑) เทคโนโลยีที่ใชกับรางกาย หมายถึง เครื่องชวยแกไขหรือ
ทดแทนสวนของรางกายท่ีสูญเสียหรือบกพรองโดยนํามาใชกับรางกายหรือ              
ตองนําติดตัวไปใชเพื่อลดอุปสรรค เชน กายอุปกรณเทียม กายอุปกรณเสริม               
ไมคํ้ายัน รถเข็น ไมเทาขาว ฯลฯ
          ๑.๒) เทคโนโลยีดานสถาปตยกรรม หมายถึง สิง่ทีไ่ดรบัการสราง
ขึ้นโดยเปนสวนประกอบในระบบโครงสรางพ้ืนฐานโดยมากเปนไปเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในสถานที่ สาธารณะ เชน ทางลาด สัญญาณไฟหรือสัญญาณเสียง 
พื้นผิวตางสัมผัสบนบาทวิถี (Braille Block) ฯลฯ
   ๑.๓) เทคโนโลยีดานสารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่ชวยหรือขจัด
อปุสรรคในการเขาถงึขอมูลขาวสาร เชน เครอืขายอนิเตอรเนต็ โทรศพัทสาํหรบั
คนหูหนวก ฯลฯ
  ๒) แบงตามลักษณะความยาก – งายในการสราง  ไดแก
   ๒.๑) เทคโนโลยีอยางงาย เปนเทคโนโลยีที่สรางขึ้นโดยอาศัย
ภมูปิญญาท่ีเรยีบงายและมีวธิกีารใชอยางงาย ๆ  เชน ไมคํา้ยนั หนงัสอือกัษรเบรลล 
เทปบันทึกเสียง ฯลฯ
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   ๒.๒) เทคโนโลยีขั้นสูง เปนเทคโนโลยีที่มีความซับซอนใน

ขัน้ตอนการผลติ และการนาํมาใชมากขึน้ เชน โทรศพัทสาํหรบัคนหหูนวก (TTY/

TDD) โปรแกรมขยายหนาจอ ลอเข็นไฟฟา ฯลฯ

  ๓) แบงตามการฟนฟูสมรรถภาพ ไดแก
   ๓.๑) เทคโนโลยดีานการฟนฟสูรรถภาพทางการแพทย สวนใหญ

เปนอปุกรณทีใ่ชในการประเมนิ การบาํบัดรกัษา การออกกาํลงักาย และปองกนั

การเกิดของโรคหรือปองกันโรคแทรกซอน เชน อุปกรณวัดกําลังของกลามเน้ือ 

(Hand Dynamometer) อุปกรณวัดชวงการเคลื่อนไหวของขอ ฯลฯ

   ๓.๒) เทคโนโลยีดานการฟนฟสูมรรถภาพทางสังคม เปนอปุกรณ

ที่ชวยสงเสริมการเขารวมในสังคม โดยเริ่มจากอุปกรณชวยเหลือตนเองภายใน

บานและในการทํากิจวัตรประจําวัน เชน อุปกรณชวยแตงตัว อุปกรณชวย

รับประทานอาหาร ฯลฯ หลังจากน้ัน จึงเร่ิมการใชอุปกรณในการดํารงชีวิต

ในสังคม เชน อุปกรณชวยการเขียนหรือการพิมพสําหรับการทํางาน อุปกรณ

ชวยการติดตอสื่อสารกับผูอื่น ฯลฯ

   ๓.๓) เทคโนโลยีดานการฟ นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา  
เปนอุปกรณในการเรียนการสอนในช้ันเรียน และการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 

ในโรงเรียน ไดแก อุปกรณชวยการรับรูและความเขาใจอุปกรณชวยในการ

จัดทาทางในการเรียนใหเหมาะสมไมเปนอุปสรรคในการเรียน อุปกรณชวย

ในการสอบ/วัดผล เปนตน

   ๓.๔) เทคโนโลยีดานการฟนฟูสมรรถภาพทางดานอาชีพ 

เปนเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพสาขาตางๆ เชน เคร่ืองมือชางท่ีดัดแปลง              

ใหมีดามจับใหมีรูปราง ขนาด และนํ้าหนัก ที่ชวยใหสามารถใชงานได งายขึ้น  
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 คนพกิาร หมายความวา บคุคลซ่ึงมขีอจาํกดัในการปฏิบตักิจิกรรมในชีวติ
ประจาํวนัหรอืเขาไปมสีวนรวมทางสงัคม เนือ่งจากมคีวามบกพรองทางการเหน็ 

การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา           

การเรียนรู หรือความบกพรองอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในดานตาง ๆ และ

มีความจําเปนเปนพิเศษท่ีจะตองไดรับความชวยเหลือดานหน่ึงดานใด เพื่อให

สามารถปฏิบตักิจิกรรมในชีวติประจําวนัหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยาง

บคุคลทัว่ไป ทัง้นี ้ตามประเภทและหลกัเกณฑทีก่าํหนด (อางองิ : พระราชบญัญตัิ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพิ่มเติม                

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖)
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ส�วนท่ี ๒
แผนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
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แผนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพือ่การพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

ส�วนที่ ๒

 วิสัยทัศน� :
 คนพิการดํารงชีวิตอยางเทาเทียมในสังคม ดวยการใชประโยชนจาก
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
 “Persons with Disabilities equally live in society by exercising 

the benefits from the achievement of research, innovation, and 

technology”

 พันธกิจ :
 ๑. สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานคนพิการตามกรอบ

  การวิจัย

 ๒. สงเสริมการนําผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไปใชประโยชน

  ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 ๓. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดนักวิจัยรุ นใหมที่เปนคนพิการและ

  เครือขายวิจัยดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 ๔. สงเสริมและสนับสนุนใหเกดิการนําองคความรูจากการวิจยั นวัตกรรม

  และเทคโนโลยี ไปกําหนดเปนนโยบายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

  คนพิการ
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กลยุทธ� ตัวชี้วัด หน�วยงานรับผิดชอบ

 ยุทธศาสตรที่ ๑ : สงเสริมการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่
ตอบสนองตอความตองการจําเปนของคนพิการทุกประเภทและทุกชวงวัย
 Strategies ๑ : Promote research, innovation, and technology 

in order to meet the needs of persons with all disabilities and ages

 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
 มอีงคความรู นวตักรรมและเทคโนโลยีจากการวิจยัทีม่คีณุภาพ เพ่ือเผยแพร

และใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑.รอยละของโครงการวิจัย 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ที่ ไ ด  รั บ ก า รส นับส นุนมี
กระบวนการวิจัยในรูปแบบ
สหวิทยาการ หรือบูรณาการ 
ความรวมมอืจากหลายหนวย
งาน (รอยละ ๗๐)
๒.รอยละของผลงานวิจัย
ไดตีพิมพในวารสารวิชาการ 
หรือนําเสนอในการประชุม
วิชาการในประเทศหรือ
นานาชาติ (รอยละ ๗๐)
ร อยละของโครงการวิ จัย 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่
ไดรับการสนับสนุนและตอบ
สนองตอความจําเปนในการ
พฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ
ดําเนินการไดสําเร็จ (รอยละ 
๙๐)

หนวยงานหลกั : พม. ศธ. สธ. 
สวทช. สกว. องคกรดาน
คนพิการ 
หนวยงานสนับสนุน : วช. 
สวทน. กกพ. สจ. ดศ. สสส.  
สวรส. กสทช. องคกรดาน    
คนพิการและเครือขาย

หนวยงานหลกั : พม. ศธ. สธ.  
สกว. องคกรดานคนพิการ 
หนวยงานสนับสนุน : ดศ. 
คค. มท. กษ. กห. สตช. วท. สจ. 
ศธ. วช. สวทน. รง. สถ. สสส.  
สวรส. กสทช. องคกรดาน    
คนพิการและเครือขาย

กลยุทธที่ ๑ : สงเสริมและ
สนับสนุนหน วยงานและ
นักวิ จั ยผลิ ตผลงาน วิจั ย 
นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่
พฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ
ในรูปแบบสหวิทยาการหรือ
บู รณาการความร  วมมือ
จากหลายหนวยงาน 

กลยุทธที่ ๒ : สงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยตามกรอบ
การวิจัยมุ งเปาเพ่ือพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค น พิ ก า ร
ทุกประเภทและทุกชวงวัย



á¼¹¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ¤¹¾Ô¡ÒÃ ¾.È. òõöñ – òõöô
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กลยุทธ� ตัวชี้วัด หน�วยงานรับผิดชอบ
กลยุทธที่ ๓ : สงเสริมให

คนพกิาร ครอบครวัคนพกิาร 

ผู ดูแล  หรือองค กรด าน

คนพิการเปนนักวิจัย หรือ

มีสวนรวมในกระบวนการ

วิจัย

กลยุทธที่ ๔ : สรางเสริมการ
วิจัยในระดับท องถิ่นและ

ชุมชน เพื่อสรางการมีสวน

รวมดานการพัฒนาคนพิการ

ดวยกระบวนการวิจัย

กลยุทธที่ ๕ : สงเสริมและ
สนับสนุนใหองคกรเอกชน 

องคกรธุรกิจ องคกรดาน

คนพิ การและ เค รือข  าย 

เข  าร  วมลงทุนสนับสนุน

ในงานวิจัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ

กลยุทธที่ ๖ : พัฒนาระบบ

บริหารจัดการงานวิจัย และ

ระบบฐานขอมลูงานวจิยัดาน

คนพิการ

หนวยงานหลัก : พม. (พก. 

พมจ. สสว.)  สกว.

หนวยงานสนับสนุน : วช. 

สวทน. กกพ. สจ. ศธ. สถ. สสส. 

สกว. สวรส. สวทช. องคกรดาน

คนพิการและเครือขาย

หนวยงานหลัก : พม. (พก. 

พมจ. สสว.) สกว. อปท.

หนวยงานสนับสนุน : วช. 

กกพ. สจ. ศธ. สถ. สสส. สกว. 

สวรส .  สวทช .  องค  ก ร                

ดานคนพิการและเครือขาย

หนวยงานหลัก : องคกร

เอกชน องคกรธุรกิจ บริษัท 

หางราน สถานประกอบการ 

หนวยงานสนับสนุน : ศธ.  

วท. รง. สธ. นร. อก. พม. 

กสทช. องคกรดานคนพิการ

และเครือขาย

หนวยงานหลัก : พม. วช. 

สกว.

หนวยงานสนับสนุน : ศธ. 

วท. รง. อก. สธ. สวทช. สวทน. 

สสส. สกว. สวรส. องคกร

ดานคนพิการและเครือขาย

ร อยละของโครงการ ท่ีมี      

คนพิการ ครอบครัวผูดแูลหรือ

ผูแทนองคกรดานคนพิการ

มีสวนรวมในกระบวนการ

วิจัย (รอยละ ๙๕)

ร อยละของโครงการวิจัย

ทัง้หมดเปนการวจิยัในระดบั

ทองถิน่และชมุชนเพือ่พฒันา

คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค น พิ ก า ร                   

(รอยละ ๑๐)

มีจํ านวนโครงการวิจัยที่

องคกรเอกชน  องคกรธุรกิจ 

องคกรดานคนพิการและ

เครือข าย เข าร วมลงทุน

ส นั บ ส นุ น ใ น ง า น วิ จั ย 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ 

(อยางนอย ๕ โครงการตอป)

มีระบบฐานขอมูลงานวิจัย

ด  านคนพิการระดับชาติ 

(อยางนอย ๑ ระบบ)
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๒๙

กลยุทธ� ตัวชี้วัด หน�วยงานรับผิดชอบ
กลยุทธที่ ๑ : สงเสริมใหเกิด

กลุ  ม/ เครือข  ายเพื่ อการ

จัดการความรู   การแลก

เป ล่ี ยนความ รู  ร ะหว  า ง

นกัวจิยั ผูเชีย่วชาญ นกัวชิาการ

จากสหวิทยาการคนพิการ 

ค ร อบค รั ว  แ ล ะ /ห รื อ

นักพัฒนาดานงานคนพิการ 

ทั้งในและตางประเทศ

กลยุทธที่ ๒ : สรางแรงจูงใจ
ให มี การ วิจั ย เ พ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนพิการ

หนวยงานหลกั : พม. ศธ. วช. 

สวทช. สกว. สธ. องคกร

ดานคนพิการ

หนวยงานสนับสนุน : วช. 

สวทน. สสส. สวก. สธ. สวรส. 

สจ. กสทช.สถาบันการศึกษา  

องค กรด านคนพิการและ

เครือขาย

หนวยงานหลัก : พม. วช. 

สวรส. สกว. สสส. องคกร

ดานคนพิการ

หนวยงานสนับสนุน : คค. 

มท. วท. ศธ. วช. สวทน. สถ. 

สสส. สวรส. กสทช. องคกร

มกีลุม/เครอืขายความรวมมือ

วิจัยดานการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติ คนพกิารทีม่กีารทาํบนัทึก

ความรวมมือและแผนการ

ดาํเนินงาน  (จาํนวนไมนอยกวา 

๑๐ เครือขาย)

๑. รอยละของจาํนวนนกัวิจยั

ในฐานขอมูลระดับชาติเปน

นั ก วิ จั ยด  านการ พัฒนา

คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค น พิ ก า ร 

(รอยละ ๑๐) 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ : สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ วิจัย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 Strategies ๒ : Build networks for collaboration on research, 

innovation, and technology related to empowerment of persons 

with disabilities

 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
 มีเครือขายความรวมมือท่ีมีศักยภาพในการดําเนินการวิจัยและสราง

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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๓๐

กลยุทธ� ตัวชี้วัด หน�วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๓ : สงเสริมใหมี

การสมัมนาวิชาการดานการ

พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร

๒.รอยละจํานวนนักวิจัยที่

เป นคนพิการ หรือผู ดูแล

คนพิการเพ่ิมข้ึนในฐานขอมลู

นักวิจัยแหงชาติ (อยางนอย

รอยละ ๒๐ ตอป)

มีการจัดงานสัมมนาวิชาการ

ระดับชาติด  านคนพิการ 

(อยางนอยปละ ๕ ครั้ง)

ดานคนพิการและเครือขาย

หนวยงานหลกั : พม. ศธ. สธ. 

สวทช. สกอ. องคกรดาน

คนพิการ

หนวยงานสนับสนุน :  มท. 

วท. กกพ. สจ. วช. สวทน. 

สสส. สกว. สวรส.  สถาบัน

การศึกษา องคกรดานคนพิการ

และเครือขาย
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๓๑

กลยุทธ� ตัวชี้วัด หน�วยงานรับผิดชอบ

 ยทุธศาสตรที ่๓ : ผลกัดนัใหภาครฐั เอกชน ประชาสงัคม นาํผลงานวจิยั 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชประโยชนเชิงนโยบาย เชิงเศรษฐกิจและสังคม
 Strategies ๓ : Push forward government , private sectors and 

civil society to utilize the achievement of research, innovation, and 

technology in terms of economic and social advantages.

 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
 มีหนวยงาน สังคม/ชุมชน และนโยบายนําผลงานวิจัย นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีไปใชประโยชนเชงิเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ 

กลยุทธ ที่ ๑ : ส งเสริม

การ จัดการความ รู  และ

สรางความรู จากงานวิจัย

ไปใชใหเกิดประโยชนดาน

อตุสาหกรรม พาณชิย ชมุชน 

สังคม วิชาการและนโยบาย

กลยุทธที่ ๒ : สนับสนุนการ

วิ จั ยต  อยอด เพื่ อพัฒนา

ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพไป

สูการใชประโยชนหรือสราง

มูลคาเพ่ิม

หนวยงานหลัก : พม. วท. 

สกว. สวรส. กสทช. 

หนวยงานสนับสนุน : วช. 

สวทน. อก. กษ. พณ. สสส. 

นร. สวทช. สถาบันการศึกษา  

องค กรด านคนพิการและ

เครือขาย

หนวยงานหลัก : พม. วท. 

หนวยงานสนับสนุน : วช. 

คค. มท. ศธ. สธ. อปท. สวทน. 

สสส. พณ. อก. สกว. สวรส. 

กสทช. สวทช. องคกรดาน

คนพิการและเครือขาย

รอยละของโครงการมีผลงาน

วิ จั ย  น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ

เทคโนโลยีไปใชประโยชน

เชิ ง เศรษฐกิจห รือสั งคม

เพื่ อพัฒนา คุณภาพชีวิ ต

คนพิการ (รอยละ ๘๐)

รอยละของโครงการท่ีมีการ

ทาํวจิยัตอยอดเพ่ือพฒันาผล

งานวจิยัไปสูการใชประโยชน

มากขึ้น (รอยละ ๕๐)
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๓๒

กลยุทธ� ตัวชี้วัด หน�วยงานรับผิดชอบ
กลยุทธที่ ๓ : สงเสริมการ
ถ ายทอดเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม รวมทั้งขยายผล

การใชประโยชนจากองค

ความรูที่เกิดจากงานวิจัย

กลยทุธที ่๔ : ประชาสัมพนัธ

ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ

เ ท ค โ น โ ล ยี เ พื่ อ พั ฒ น า

คุณภาพชีวิตคนพิการ ใหแก

หนวยงานที่เกี่ยวของและ

สาธารณะ

กลยุทธ ที่ ๕ : ส งเสริม

สนับสนุนใหเกิดการนําองค

ค ว า ม รู  จ า ก ก า ร วิ จั ย 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไป

ขับเคลื่อนเปนนโยบายเพ่ือ

การพัฒนาคุณภาพชี วิ ต

 คนพิการ

รอยละของโครงการท่ีมีการ

ถ ายทอดเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม หรือขยายผลการ

ใชประโยชนใหแกหนวยงาน

หรือบุคลากรที่ เกี่ยวข อง 

(รอยละ ๕๐)

รอยละของผลงานวิจัยไดรับ

การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ 

(รอยละ ๘๐)

ร อยละของข อ เสนอเชิง

นโยบาย/กลไกนโยบาย 

ที่ เปล่ียนแปลงระบบการ

พฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ 

(รอยละ ๒๐)

หนวยงานหลกั : พม. วท. ศธ.

หนวยงานสนับสนุน : กษ. 

มท. สวทช. วช. สวทน. กปส. 

อก. พณ. สถ. สสส. สกว. สวรส. 

สงป. องคกรดานคนพิการ

และเครือขาย

หนวยงานหลัก : พม. กปส.

หนวยงานสนับสนุน : นร.  

ดศ. มท. สถ. ศธ. วช. สวทน. 

สสส. สกว. สวรส. องคกรดาน

คนพิการและเครือขาย

หนวยงานหลกั : พม. สธ. ศธ. 

ดศ. มท.(สถ.) วท.

หนวยงานสนบัสนนุ :  สวทช.

วท. ศธ.วช. สวทน. กกพ. สจ. 

สถ. สสส. สกว. สวรส.  องคกร

ดานคนพิการและเครือขาย
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๓๓

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พม.

กระทรวงคมนาคม คค.

กระทรวงพาณิชย พณ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กษ.

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วท.

กระทรวงศึกษาธิการ ศธ.

กระทรวงสาธารณสุข สธ.

กระทรวงมหาดไทย มท.

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดศ.

กระทรวงอุตสาหกรรม อก.

กระทรวงแรงงาน รง.

สํานักนายกรัฐมนตรี นร.

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ วช.

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช.

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ สวทน.

นวัตกรรมแหงชาติ 

กรมประชาสัมพันธ กปส.

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สถ.

กรมการแพทย กกพ.

กรมสุขภาพจิต สจ.

สํานักงบประมาณ สงป.

หนวยงาน ชื่อยอ

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบตามแผน
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๓๔

หนวยงาน ชื่อยอ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรส.

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สวก.

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สสส.

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  กสทช.

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พก.

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด พมจ.

สํานักงานสงเสริมสนับสนุนและวิชาการ สสว.

มลูนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเทศไทย TRIP

องคกรปกครองสวนทองถิ่น อปท.

องคกรดานคนพิการ 

องคกรธุรกิจ 

องคกรเอกชน 
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๓๕

 แหลงทรัพยากรท่ีจะใหทุนสนับสนุนวิจัย ที่สามารถสนับสนุนการใช

ประโยชนจากผลงานวิจยั นวตักรรม และเทคโนโลยีเพือ่การพัฒนาคณุภาพชีวติ

คนพิการ เพื่อสรางแรงจูงใจหรือมาตรการ เพื่อเชิญชวนใหองคกรภาคเอกชน

และภาคธุรกิจเขามามีสวนรวมการลงทุนในดานวิจัย พัฒนานวัตกรรมการ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยผานชองทาง ๔ ชองทาง ดังนี้

  ๒.๑ งบประมาณแผนดนิ แผนบูรณาการวิจยัและนวตักรรมในระบบ

บริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ (ระบบ NRMS) ของสํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) รับผิดชอบ 

  ๒.๒ เครอืขายองคกรบรหิารงานวจิยัแหงชาต ิ(คอบช.) ภายใตแผน

งานวิจัยที่มุงเปาบูรณาการ ยุทธศาสตรเชิงเปาหมาย (Spearhead) ตอบสนอง

ความตองการในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเปนหนวยงานบริหารทุนวิจัย (Funding 

Agency) 

  ๒.๓ งบกองทุน ไดแก 

    ๑) กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) 

    ๒) กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรบัคนพกิาร (ศธ.)  

    ๓) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ศธ.)  

    ๔) กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

    ๕) กองทนุวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน 

และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ (กทปส.) 

แหล�งทรัพยากรที่ให�ทุนสนับสนุนวิจัย
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๓๖

    ๖) กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย หรือกองทุน BOI (นร.)

  ๒.๔ ภาคเอกชน เชน บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)   

เปนตน
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๓๗

ส�วนท่ี ๓
การแปลงแผนสู�การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
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๓๘

การแปลงแผนสู�การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

ส�วนที่ ๓

 แผนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ดําเนินงานควบคูไปกับยุทธศาสตรชาติ 

ระยะ ๒๐ ป ยทุธศาสตรเสรมิสรางและพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย และยุทธศาสตร

การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมล้ําในสังคม (ราง) ยทุธศาสตรการวิจยัและ

นวัตกรรม ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (ราง) นโยบายและยุทธศาสตร

การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตรกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร

วจิยักระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

และแผนพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ และพันธกรณี เปาหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน หรือ SDG อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ 

ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร 

กลยุทธและแนวทางมาตรการ ตัวชี้วัด และการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 

โดยดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อใหมีความสอดคลองและ

เชื่อมโยงรองรับแตละยุทธศาสตร รวมท้ังใหหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ 

แปลงแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ไปสู การปฏิบัติ และบูรณาการความรวมมือ

ในการขับเคล่ือนงาน โดยผนวกขอมูลกรอบประเด็นวิจัยมุงเปา ๑๐ ประเด็น

เพื่อกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนการวิจัย นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

โดยมีประเด็นวิจัยมุงเปาที่สําคัญและเกี่ยวของ ดังนี้
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๓๙

 ๑. ประเด็นวิจัยด�านสุขภาวะ : 
  ๑.๑ การชวยเหลือระยะแรกเร่ิมการดูแลตนเองของคนพิการ 

       ๑.๒ การดูแลสุขภาวะและความพิการเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ 

       ๑.๓ การดูแลสุขภาวะดวยกิจกรรมดานการทองเท่ียว กีฬา 

นันทนาการ วัฒนธรรม และบันเทิง

  ๑.๔ การใหความรูแกครอบครวัคนพกิารหรอืผูดแูล ผูชวยคนพกิาร 

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะของคนพกิาร

 ๒. ประเด็นวิจัยด�านการศึกษาของเด็กและเยาวชนพิการและการศึกษา          
ต�อเน่ืองตลอดชีวิต :
       ๒.๑ การชวยเหลือระยะแรกเร่ิม การศึกษาแบบเรียนรวมของเด็ก

และเยาวชนพิการ 

  ๒.๒ การศึกษาพิเศษ การศึกษาระดับอาชีวศกึษาและอุดมศึกษาของ

คนพิการ 

       ๒.๓ การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูการทํางาน 

       ๒.๔ การจัดการเตรียมความพรอมและระบบสนับสนุนการศึกษา

โดยครอบครัว หรือองคกรภาคประชาสังคม 

       ๒.๕ การฝกอบรมใหคนพิการไดรับความรูอยางตอเน่ืองท้ังในและ

นอกระบบ 

  ๒.๖ การศึกษาการฝกอบรมระยะส้ัน ระยะยาวท่ีสอดคลองกบัความ

ตองการของตลาดและวิถชีวีติเพ่ือสรางความรู ทกัษะใหม เพือ่เพ่ิมศกัยภาพดาน

การทํางานในอาชีพที่หลากหลาย
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๔๐

 ๓. ประเด็นวิจัยด�านการลดความยากจน การทํางาน และการจ�างงาน : 
  ๓.๑ รูปแบบการจางงานคนพิการ

  ๓.๒ ระเบียบ สวัสดิการความกาวหนาในสายอาชีพและคาตอบแทน

ที่เหมาะสมกับการทํางานของคนพิการ 

       ๓.๓ การเตรียมความพรอมคนพกิารกอนเขาทาํงาน ทศันคตนิายจาง 

เพื่อนรวมงานตอการทํางานของคนพิการในองคกร

       ๓.๔  การพฒันาฝมอืแรงงานคนพกิารการพฒันาอาชพีอสิระ ธรุกจิ SME 

  ๓.๕ การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรมและบริการ 

เพื่อรองรับความตองการโดยเฉพาะกลุมคนพิการที่สูงอายุเพื่อรองรับการเขาสู

สังคมผูสูงอายุ 

  ๓.๖ การวิเคราะหผลตอบแทนเชิงสงัคมหรือผลกระทบเชิงสงัคมของ

การจางงานคนพิการ 

  ๓.๗ ผลกระทบและรปูแบบการปฏบิตัติามกฎหมายเรือ่งการจางงาน

คนพิการในภาครัฐ ธุรกิจ และภาคประชาสังคม

 ๔. ประเด็นวิจัยด�านเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการจัดสภาพ
แวดล�อมท่ีเอ้ือต�อการเข�าถึงของคนพิการ การเสริมสมรรถนะบุคคล กลุ�ม และองค�กร
ด�านคนพิการ : 
      ๔.๑ การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามแนวคิดการออกแบบ

สาํหรบัทกุคน เทคโนโลยีสิง่อาํนวยความสะดวกหรือการชวยเหลือท่ีสมเหตุสมผล 

ในทุกมิติที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคนพิการ 

      ๔.๒ การจัดการสภาพแวดลอมเพื่อการเขาถึงสําหรับคนพิการ             

รวมท้ังตั้งแตสภาพแวดลอมเชิงกายภาพสถาปตยกรรม การบริการขนสง

สาธารณะ การบริการสาธารณะในเขตพื้นที่เมืองและชนบท 
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๔๑

      ๔.๓ ดานกฎหมาย ระเบียบ การจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกตาม

กฎหมายการสรางความรูและแนวคิดเรื่องคนพิการและความพิการในสังคม

      ๔.๔ การศึกษาแหลงเรียนรูและวิชาการ รวบรวมผลงานวิจัย 

เทคโนโลยี นวัตกรรมพรอมทั้งมีศูนยสาธิตจําลองนวัตกรรมตามความจําเปนท่ี

เหมาะสมแตละประเภทความพิการ

 ๕. ประเด็นวิจัยด�านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการเข�าถึงของคนพิการ : 
  ๕.๑ คนพิการสามารถใชงานโครงสรางพื้นฐานเชิงดิจิทัลได การ

ออกแบบและพัฒนาซอฟแวรที่รองรับการใชงานของคนพิการ 

      ๕.๒ การปรับปรุงฐานขอมูล 

      ๕.๓ การจัดเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อประกอบการตัดสินใจ

      ๕.๔ พัฒนาศักยภาพคนพิการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล มีความรูและ

พัฒนาทักษะดานดิจิทัลชวยลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม การศึกษาคนพิการ

และสงเสริมการใชดิจิทัลอยางสรางสรรคและรับผิดชอบตอสังคม

 ๖. ประเด็นวิจัยด�านสตรีพิการ :
  ๖.๑ การเสริมพลังสตรีพิการ 

       ๖.๒ การพัฒนาศักยภาพเพ่ือใหเขาถึงสทิธิและโอกาสในการพัฒนา

สังคมกระแสหลัก 

  ๖.๓ การปองกันสตรีพิการจากการละเมิดสิทธิทุกรูปแบบ 

  ๖.๔ การพิทักษสิทธิสตรีพิการอนามัยเจริญพันธุ
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๔๒

 ๗. ประเด็นวิจัยด�านการมีส�วนร�วมและการเสริมพลังคนพิการ ครอบครัว              
คนพิการ และองค�กรด�านคนพิการ : 
  ๗.๑ การพัฒนาผูนํากลุมองคกรคนพิการ ครอบครัวคนพิการ

       ๗.๒ การมีสวนรวมของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ในกระบวนการ

นโยบายหรือเรื่องอ่ืนที่คนพิการ ครอบครัวคนพิการมีสวนไดสวนเสีย

  ๗.๓ คนพิการหรือครอบครัว/ผู ดูแลมีส วนร วมเป นนักวิจัย                 

ในกระบวนการวิจัย

  ๗.๔ การเสริมสมรรถนะสมาชิกคนพิการในคณะอนุกรรมการ                  

สงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารประจาํจงัหวดัการใหคาํปรกึษาฉนัทเพือ่น 

ของคนพิการ

 ๘. ประเด็นวิจัยด�านการจัดการภัยพิบัติ : 
  ๘.๑ การอบรมใหความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ 

  ๘.๒ การลดภาวะการเส่ียงภัย ผลกระทบภัยพิบัติตอคนพิการ  

  ๘.๓ การเตรียมความพรอมการอพยพในสถานการณฉุกเฉินหรือ

ภาวะภัยพิบัติ การมีอุปกรณการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการท่ี

สอดคลองในศูนยพักพิงในชวงภัยพิบัติ

 ๙. ประเด็นวิจัยด�านระบบการคุ�มครองทางสังคม : 
  ๙.๑ การพฒันาระบบการคุมครองทางสงัคม ระบบประกนัภยั ระบบ

ประกันสังคม และระบบบริการสวัสดิการสังคมสําหรับคนพิการ
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 ๑๐. ประเด็นวิจัยด�านระบบบริการ : 
         ๑๐.๑ การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพระบบบริการของ

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

         ๑๐.๒ บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิน่ในการพฒันาดานคนพกิาร 

         ๑๐.๓ การจัดตั้ง การบริหาร การจัดบริการของศูนยบริการ

คนพิการ บานพิทักษสิทธิคนพิการ

         ๑๐.๔ การจัดทํามาตรฐานดานผลิตภัณฑและบริการที่เกี่ยวของ

กับคนพิการ

         ๑๐.๕ การขจัดการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมในระบบบริการ 

         ๑๐.๖ การช วยเหลือด านกฎหมายจากการเลือกปฏิบัติที่

ไมเปนธรรม  ธรรมาภบิาลในระบบบรกิารทัง้ในภาครฐั ธรุกจิ และภาคประชาสงัคม

 วัตถุประสงค�ของการแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติ
 การแปลงแผนการวิจยั นวตักรรม และเทคโนโลยเีพือ่การพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ไปสูการปฏิบัติ จําเปนตองใหความสําคัญ

ตอการบริหารจัดการใหเกิดกลไกการขับเคล่ือน การมีสวนรวมจากหนวยงาน

ทุกภาคสวนและทุกระดับของหนวยปฏิบัติและผูเกี่ยวของในการเช่ือมโยง

ยทุธศาสตร และแผนปฏิบตักิาร เพือ่ไปสูการจัดทาํแผนงานโครงการและกิจกรรม

อยางมีประสิทธิภาพ และการดําเนินการตามแผน เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ

อยางจริงจัง และใหเกิดประสิทธิผล จึงกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 
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  ๑) เพือ่สงเสรมิการรบัรูและความเขาใจรวมกนัของหนวยปฏบิตัแิละ

ผูเกี่ยวของในแนวคิด ทิศทาง ความสําคัญและเนื้อหาสาระของแผนการวิจัย 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพือ่การพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

และประโยชนของการวิจัยและนวัตกรรมที่เปนเครื่องมือในการสงเสริม                     

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุกคนในสังคม

  ๒) เพื่อเตรียมความพรอม ปรับกระบวนการและกลไกการบริหาร

จัดการใหสามารถดําเนินการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

  ๓) เพือ่ใหไดแผนงาน โครงการ และกจิกรรมของหนวยงานทีเ่กีย่วของ

ทุกระดับที่เช่ือมโยงกับแผนการวิจัยฯ และสอดคลองกับกลยุทธ แนวทาง 

มาตรการ ตัวชี้วัด และคาเปาหมายที่กําหนดไวในแผน

 แนวทางการแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติ
  ๑) ใหแตละหนวยงานปฏิบตักิาํหนด มกีารดาํเนนิงานเพือ่แปลงแผน

ในสวนทีเ่ก่ียวของตามกรอบของแผนการวจิยั นวตักรรม และเทคโนโลยเีพือ่การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

  ๒) กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ ดาํเนนิการเผยแพร

สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวของกับสาระสําคัญและกรอบทิศทางของ

แผนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ แกหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ และประสาน

การแปลงแผนฯไปสูการปฏิบัติและเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม
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  ๓) สนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ

คนพิการ กองทุนอ่ืนในการขับเคล่ือนแผนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ใหแกหนวยงานและ

องคกรที่เก่ียวของ ทั้งภาครัฐและเอกชนในกรณีที่มีความจําเปน

  ๔) ในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ใหคํานึงถึงความสอดคลอง

เชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร และสาระสาํคญัของแผนการวิจยั นวตักรรม และเทคโนโลยี

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และความสัมพันธ

ระหวางแผนงาน โครงการ ทัง้ในเชิงหลักการเปนองคประกอบรวม (Complementary) 

เชิงการสนับสนุน (Supplementary) และเชิงความตอเน่ือง (Continuity)       

เพื่อใหเกิดบูรณาการของการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

  ๕) สงเสริมกระบวนการและข้ันตอนในการจัดทําแผนปฏิบัติการ                 

ทีเ่นนโครงการ (Program planning) การขบัเคลือ่นงาน โดยผนวกกรอบประเดน็

งานวิจัยมุงเปา ๑๐ ประเด็นโดยจัดกลุมและจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 

กิจกรรมของแตละแผน และความสัมพันธระหวางแผนงาน เพื่อใหแผนงาน 

โครงการตอบสนองตอยุทธศาสตรของแผนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี

เพือ่การพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และเกิดผลลัพธและ

เปาหมายสูงสุดในการนําไปปฏิบัติ

 การติดตามและประเมินผล
 แผนฯ ฉบับนี้เนนเกี่ยวกับแผนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ มีหนวยงานและองคกร

ทีเ่กีย่วของ นาํแผนไปสูการปฏบิตั ิจงึไดมกีารกาํกบัตดิตามและประเมนิผล ดงันี้
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๔๖

  ๑) แตงตั้งคณะทํางานในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล

แผนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพื่อใหทราบผลสําเร็จของประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ที่เกิดขึ้น รวมทั้งปญหาและอุปสรรค โดยมีหลักการและแนวทางเพื่อนําขอมูล

จากการติดตามและประเมินผลไปดําเนินการทบทวนและปรับแผนการวิจัย 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ใหสอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้ง

สถานการณของประเทศและสังคม

  ๒) จัดทําและพัฒนาดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของแผนการวิจัย นวัตกรรม 

และเทคโนโลยเีพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิารทัง้ในภาพรวม ผลการดาํเนนิ

งานตามประเด็นยทุธศาสตรในแตละยทุธศาสตรใหมคีวามเช่ือมโยงกับแผนระดับ

ตางๆ โดยกําหนดผูรับผิดชอบและความตอเน่ืองในการดําเนินการตาม

ยุทธศาสตร และอาศัยกระบวนการการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของทุกภาคสวน

  ๓) พัฒนาระบบติดตามความกาวหนารายปและส้ินสุดแผน                  

การประเมินผลสําเร็จและผลกระทบดําเนินงานในภาพรวมตามแนวทางการ

บริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่มุ งเนนผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานใหมี

มาตรฐานและวิธีการวัดผลงานที่ชัดเจน

  ๔) ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการงานวิจัย และระบบฐาน

ขอมูลและสารสนเทศงานวิจัยดานคนพิการ เพ่ือกําหนดทิศทางการวางแผนให

ตอบสนองตอการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการในทุกมิติ
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ภาคผนวก
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 ๑. นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผูเช่ียวชาญดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ

   คนพิการ

 ๒. นางอุบลทิพย เพชรชู ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน

 ๓. นางสาววริยาภรณ  พรนภดล กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

   กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ         

 ๔. นางสาวพัฒนา วัชรงค กองยุทธศาสตรและแผนงาน

   กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ                  

 ๕. นางสาวธีราสินี ฤทธ์ิถาพรม กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

   กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 ๖. นายอดุลย ไทยเจริญ กองยุทธศาสตรและแผนงาน

   กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 ๗. นางสาวสภัสฐิตา คงคาธร กองยุทธศาสตรและแผนงาน

   กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 ๘. นางสาวแสงจันทร  เฉยแสง กองยุทธศาสตรและแผนงาน

   กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 ๙. นางสาวศรัญญา  ทิพยอาย กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

   กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร

คณะจัดทําและรวบรวม
แผนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔


