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บทคัดยอ 
 

  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการตระหนักรับรูของคนพิการเกี่ยวกับกฎหมายเพ่ือคน

พิการและบทบาทของกฎหมายนี้ท่ีมีตอการดํารงชีวิตและอัตลักษณของคนพิการ การศึกษาไดอาศัย
ขอมูลท่ีเกี่ยวของจากเอกสารทางวิชาการตางๆ และการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชกรอบแนวคิดเร่ืองการรับรูกฎหมาย แนวคิดเร่ือง
การรับรู สิทธิ  แนวคิดเ ร่ืองการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ  และแนวคิดเ ร่ืองปรามิดของ
ผูไดรับบาดเจ็บและการเยียวยาความเสียหาย (ฐานของปรามิดหมายถึงจํานวนผูไดรับบาดเจ็บและ
ยอดปรามิดไดแกจํานวนผูเสียหายท่ีใชสิทธิดําเนินคดีตามกฎหมาย) ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. กฎหมายเพ่ือคนพิการที่รัฐบัญญัติข้ึนมีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตและการรับรูกฎหมาย
ของคนพิการ ทําใหคนพิการมีความเขาใจสิทธิและโอกาสท่ีกฎหมายรับรองใหมากพอสมควร อยางไร
ก็ดี ปรากฎวายังไมมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ทําใหคนพิการไมไดรับสิทธิตามกฎหมายอยาง
แทจริง นอกจากนี้ การประชาสัมพันธดานขาวสารและกฎหมายสําหรับคนพิการยังมีนอยเกินไป ทําให
คนพิการไมคอยมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารและกฎหมายตางๆ  

2. กลุมคนพิการตัวอยางสวนใหญในการศึกษาคร้ังนี้มีระดับของการรับรูกฎหมายคอนขางสูง 
ท้ังนี้ ระดับของการรับรูกฎหมายมิไดข้ึนอยูกับประเภทของความพิการ เพศ อายุ หรือระดับการศึกษา 
แตข้ึนอยูกับปจจัยหลัก 2 ประการ ไดแก ประสบการณในการเผชิญกับปญหาในการดํารงชีวิต และการ
มีสวนรวมในองคกรท่ีเกี่ยวของกับคนพิการ  

3. การรับรูกฎหมายของคนพิการทําใหคนพิการเกิดความเขาใจวาตนเองมีสิทธิตามกฎหมาย
เชนเดียวกับคนปกติท่ัวไป แตพวกเขารูสึกวาไมไดรับสิทธิข้ันพื้นฐานนี้ตามท่ีควรจะเปน คนพิการ
มักจะถูกกีดกันออกไปจากการใชสิทธิของตนเองและมักจะไดรับการปฏิบัติอยางไมเหมาะสมและดอย
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กวาคนปกติท่ัวไปอยูเสมอ นอกจากนี้คนพิการยังไมไดรับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารอยางเต็มท่ี 
และไดรับสิทธิและโอกาสทางสังคมนอยกวาคนปกติท่ัวไป อยางไรก็ดี คนพิการสวนใหญไมได
เรียกรองเพื่อใหไดมาซ่ึงสิทธิตางๆ ผานกระบวนการท่ีเปนทางการของกฎหมาย เนื่องจากไมทราบถึง
วิธีการ จึงทําใหจําตองยอมรับในส่ิงท่ีสังคมหยิบยื่นให 
 4. การรับรูสิทธิตามกฎหมายของคนพิการมีบทบาทสําคัญในการสรางอัตลักษณหรือความ
เขาใจในตนเองของคนพิการ ทําใหคนพิการมีความเขาใจวาตนเองก็เปนประชาชนคนหน่ึงท่ีควรไดรับ
สิทธิในดานตางๆ เชนเดียวกับคนอื่นๆ และสามารถทําส่ิงตางๆ ไดเทาเทียมกับคนปกติ จึงมีความ
ตองการใหสังคมยอมรับวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมเชนกัน 
 โดยสรุปแลว ถึงแมจะมีกฎหมายบัญญัติใหสิทธิดานตางๆ มากมายแกคนพิการและคนพิการมี
การรับรูสิทธิตามกฎหมายของตนเองอยูในระดับท่ีคอนขางสูง แตหากไมมีการบังคับใชกฎหมายอยาง
จริงจังในทางปฏิบัติ และสังคมยังมีเจตคติทางลบและมีการเลือกปฏิบัติตอคนพิการ กฎหมายยอมไม
อาจบังเกิดผลไดอยางแทจริง  จึงควรมีมาตรการในการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง และรณรงค
สงเสริมใหเกิดการตระหนักรับรูกฎหมายและการใชสิทธิในดานตางๆ ใหแกคนพิการมากข้ึน รวมท้ัง
ยกระดับจิตสํานึกและเจตคติของผูคนในสังคมท่ีมีตอคนพิการ เพื่อเปนกาวสําคัญท่ีจะทําใหคนพิการ
ไดรับสิทธิตางๆตามกฎหมายและไดรับความเสมอภาคโดยเทาเทียมกับบุคคลท่ัวไปอยางแทจริง 
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Abstract 
 

The purpose of this research is to study legal consciousness and the role of law in 
the life and identity of disabled people. The methodology used in the study is 
documentary research and in-depth interview of sampled disabled persons in Chiang 
Mai province. The research results are then analyzed through the concepts of legal 
consciousness, rights consciousness, independent living of disabled persons and the 
injury pyramid and compensation (the base of the pyramid represents the number of 
injury victims while its tip involve cases actually litigated). The research findings can be 
summarized as follows: 

1. The disabilities laws enacted by the state play an important role in the life and 
legal consciousness of disabled people. This is evidenced by the fact that they have a 
reasonable understanding of the rights and opportunities guaranteed by laws.  However, 
it is found that the laws are not genuinely enforced, with the consequence that disabled 
people do not generally enjoy their legal rights.  In addition, the publication of 
information concerning disabilities laws has been inadequate which affects disabled 
people’s access to information. 

2. The majority of the interviewees have a high level of legal consciousness. 
Their legal consciousness does not depend on the characteristics of their disabilities, sex, 
age, or education.  Two crucial factors affecting legal consciousness are their life 
experience in encountering problems and their participation in a disabilities 
organization.  

3. Legal consciousness makes disabled people understand that they have the 
same legal rights as other ordinary people in society.  However, they still feel that they 
do not enjoy the basic rights that they deserve. Generally they are excluded from 
exercising their rights and quite often, they are inappropriately and inferiorly treated.  
They cannot enjoy fully their right to information and equal opportunities.  Even then, 
most disabled people do not claim their rights through the formal process because they 
do not know the procedure.  As a result, they have to endure unfair treatment from the 
society. 
 4. Disabled people’s right consciousness is important for creating their identity.  
It enables them to understand that they should be included in the group of ordinary 
citizens who have the right to enjoy their legal rights.   Therefore, they wish to be 
accepted as a part of society. 

In conclusion, although the law provides numerous rights to disabled people and 
they do have a high level of legal and right consciousness, disabled people cannot enjoy 
equal opportunities so long as there is no effective law enforcement and the negative 
social attitudes towards disabled people still generally prevail.   It is recommended that 
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measures be introduced for serious implementation of disabilities laws and promotion of 
more legal consciousness among disabled people, as well as elevating public 
consciousness and social attitudes to view disabled people as a part of society.  If this 
can be done, it would be an important step towards according true equal rights and 
opportunities to disabled people.     
     
 
 


