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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำรูปแบบกำรรวมกลุ่มอำชีพหรือสวัสดิกำรสสำหรับคนพิกำร 2) เสนอ

แนะแนวทำงกำรส่งเสรมิกำรรวมกลุม่อำชพีหรอืสวสัดกิำรสสำหรบัคนพกิำร ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภำพ กลุม่เป้ำหมำย

ของกำรวจิยัคอื กลุม่อำชพีคนพกิำร เลอืกแบบเจำะจง (Purposive Selection) เลอืกหนึง่กลุม่ของคนพกิำรทีม่กีำรรวมตวั

กนัประกอบอำชพี แบบสมัภำษณ์เชงิลกึ ใช้ในกำรศกึษำ รปูแบบกำรรวมกลุม่และปัญหำอปุสรรคในกำรประกอบอำชพี

ของคนพิกำร ประเด็นในกำรถอดบทเรียน กำรให้ควำมรู้ และเสริมพลังแก่กลุ่มและกำรพัฒนำกลุ่มให้มีควำมก้ำวหน้ำ

และยั่งยืน

 ผลกำรวิจัย พบว่ำ กลุ่มอำชีพทอผ้ำขำวม้ำหนองบัวแดง พบว่ำ แนวทำงส่งเสริมอำชีพ ควรมีสถำนที่ต้ังกลุ่ม 

และทีพ่กั ตลำด พำหนะกำรเดนิทำงจสำหน่ำยสนิค้ำ กลุม่อำชพีหตัถกรรมบ้ำนท่ำมะไฟหวำนควรได้รบักำรอบรมพฒันำ

ทักษะฝีมือ ตำมตลำดต้องกำร แบ่งงำนไปตำมบ้ำนที่อยู่ของคนพิกำร กลุ่มอำชีพ ทอผ้ำไหมท่ำมะไฟหวำน รูปแบบ 

กำรรวมกลุ่มอำชีพ กลุ่มได้มีกำรกสำหนดระเบียบอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร มีกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุน สมำชิก 

กลุม่กูเ้งนิจำกกองทนุส่งเสรมิและพฒันำคณุภำพชวีติคนพกิำรเป็นรำยบคุคล กลุม่อำชพีนวด/สมำคมคนพกิำร (ตำบอด) 

จังหวัดชัยภูมิ แนวทำงกำรส่งเสริมอำชีพ ควรได้รับโอกำสในกำรมีงำนทสำให้แก่คนตำบอดและกำรพัฒนำศักยภำพ 

ฝึกทกัษะทีจ่สำเป็นเหมำะสมสอดคล้องกบัวถิชีวีติ ให้มคีวำมรูแ้ละทกัษะวชิำนวดแผนไทย ตำมหลกัวชิำทีว่่ำด้วยศำสตร์

แห่งกำรนวดแผนไทย เป็นหลกัในกำรนสำไปประกอบอำชพี ให้โอกำสทำงสงัคมและอยูใ่นพืน้ทีท่ีห่น่วยงำนของรฐับำล

ไม่สำมำรถเข้ำถึง ได้มีโอกำสเข้ำมำฝึกอำชีพและพัฒนำตนเองได้อยู่ร่วมกับบุคคลทั่วไปในสังคม

ค�าส�าคัญ: รูปแบบ กำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพ คนพิกำร
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Abstract

 This research aimed to 1) To study the model of occupational grouping or welfare for the disabled. 2) To 

provide guidance for the promotion of occupational groups or welfare for persons with disabilities. Use qualitative 

research methodology. The population of the research is the occupational group of people with disabilities. Purposive 

Random Sampling study, one group of people with disabilities who are engaged in the occupation, the in-depth 

interview study, the integration pattern and obstacles in the occupation. Of people with disabilities; To educate and 

empower groups and to develop groups to be progressive and sustainable. The results of the research on the cloth 

weaving business in Nong Bua Daeng found that the career promotion approach should include group locations and 

market accommodation, Tha Mafawan Handicraft Group should be trained on the skills of the market. Divide the 

work to the home address of the disabled. Silk Weaving Group Form of occupational grouping is a group of written 

regulations. Funded by funding sources. Members of the Individuals with Disabilities Fund.Massacre/Blind Association 

of Chaiyaphum Province Career promotion approaches should be given the opportunity to work for the blind and to 

develop the skills needed to fit the lifestyle. To have the knowledge and skills of Thai massage as the main principle 

of Thai massage is to lead a career. Provide social opportunities and stay in areas where government agencies can not 

reach. Have a chance to practice and develop yourself with the public in society.

Keywords: Model, Career group promotion, The disabled

บทน�า

 แผนพฒันำคณุภำพชวีติคนพกิำรแห่งชำต ิพ.ศ. 2550-2564 ได้เน้นให้มกีลไกประสำนงำนด้ำนคนพกิำรระดบัชำติ  

กำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งขององค์กรด้ำนคนพิกำรและเครือข่ำย เพื่อให้มีส่วนร่วมและมีบทบำทในกำรพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตคนพิกำร ซึ่งจะทสำให้กำรนสำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผลมีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น ผลกำรสสำรวจ

ทำงสถิติของสสำนักงำนสถิติแห่งชำติ พ.ศ. 2550 พบว่ำ จสำนวนประชำกรประมำณ 65.5 ล้ำนคน เป็นผู้ที่พิกำรประมำณ 

1.9 ล้ำนคน [1] ซึ่งเมื่อพิจำรณำคนพิกำรเปรียบเทียบต่อสัดส่วนของประชำกรทั้งหมด พบว่ำ คนพิกำรที่เป็นเพศหญิง

มีมำกกว่ำเพศชำย (ร้อยละ 1.53 และร้อยละ 1.31 ตำมลสำดับ) และมีคนพิกำรที่อำศัยนอกเขตเทศบำลมำกกว่ำในเขต

เทศบำล (ร้อยละ 2.37 และร้อยละ 0.47 ตำมลสำดับ) และเมื่อพิจำรณำจสำแนกตำมภำค พบว่ำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีคนพิกำรสูงสุด (ร้อยละ 1.17) รองลงมำ คือ ภำคเหนือ (ร้อยละ 0.79) ภำคกลำง (ร้อยละ 0.52) ภำคใต้ (ร้อยละ 0.30) 

และกรงุเทพมหำนคร (ร้อยละ 0.05) สถำนกำรณ์คนพกิำรปี 2559 [2] พบว่ำ คนพกิำรส่วนใหญ่อำศยัอยูท่ีภ่ำคตะวนัออก

เฉียงเหนือ อำชีพผู้พิกำร ส่วนใหญ่กสำลังเรียนหนังสือ และไม่ได้ทสำงำน ในอัตรำส่วนที่ใกล้เคียงกัน สสำหรับอำชีพกำร

เป็นลูกจ้ำงพนักงำนที่ได้รับเงินเดือน พิจำรณำในรำยละเอียดคุณภำพชีวิตของคนพิกำรในหลำยด้ำนก็ยังคงตกตส่ำ ยังมี

ปัญหำที่ต้องปรับปรุงแก้ไขด้ำนอำชีพ กำรมีงำนทสำและรำยได้

 ผลกำรสสำรวจประเภทของอำชีพคนพิกำรจังหวัดชัยภูมิ พบว่ำ ส่วนใหญ่นสำไปประกอบอำชีพเกษตรกรรม  

ร้อยละ 38 รองลงมำอำชีพค้ำขำย ร้อยละ 37 และอำชีพรับจ้ำง เช่น นวดแผนไทย ซ่อมเครื่องยนต์ ทอผ้ำขำวม้ำ ร้อยละ 

24 เพื่อให้บริกำรสร้ำงงำนและอำชีพแก่คนพิกำรเป็นไปอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรมแก่ทุกกลุ่มเป้ำหมำย [3] จึงได้มีกำร

ดสำเนินงำนวิจัย รูปแบบและแนวทำงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพคนพิกำรจังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงเป็นกำรเปิดโอกำสให้ท้องถิ่น 

ชุมชน ที่มีคนพิกำรสำมำรถรวมกลุ่มกันประกอบอำชีพในชุมชนได้แนวทำงใหม่ในกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ
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อิสระของคนพิกำร เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิกำรหรือครอบครัวคนพิกำร รวมถึงกลุ่มคนพิกำร ได้มีโอกำสในกำรรวมกลุ่ม

ประกอบอำชีพ [4] โดยท่ีคนพิกำรสำมำรถประกอบอำชีพในลักษณะของชุมชน อีกทั้งองค์กรคนพิกำรที่มีควำมเข้ม

แข็งและมีศักยภำพ สำมำรถดสำเนินกิจกรรมในลักษณะของกำรส่งเสริมอำชีพให้คนพิกำรสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ และ

สร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจให้คนพิกำรอย่ำงยั่งยืนต่อไป

 จังหวัดชัยภูมิ มีสถำนกำรณ์เก่ียวกับคนพิกำรจำกฐำนข้อมูล 16 อสำเภอ 124 ตสำบล 1,393 หมู ่บ ้ำน  

แบ่งกำรปกครองท้องถิน่ ออกเป็นองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 1 เทศบำลเมอืง 34 เทศบำลตสำบล และ 107 องค์กำรบรหิำร

ส่วนตสำบล จสำนวนประชำกรของจังหวัดชัยภูมิ มีจสำนวน 1,122,647 คน คนพิกำรจังหวัดชัยภูมิ มีควำมพิกำรทำงกำย 

หรอืกำรเคลือ่นไหวมำกทีส่ดุ จสำนวน 27,059 คน คดิเป็นร้อยละ 51.80 รองลงมำเป็นคนพกิำรประเภททำงกำรได้ยนิหรอื

สื่อควำมหมำย จสำนวน 13,405 คน คิดเป็นร้อยละ 25.66 รองลงมำเป็นคนพิกำรประเภททำงกำรเห็น จสำนวน 5,422 คน 

คิดเป็นร้อยละ 10.38 ประเภทควำมพิกำรที่มีคนพิกำรน้อยที่สุดคือ ออทิสติก จสำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18  

กำรส่งเสริมกำรบูรณำกำรเครือข่ำย และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรอย่ำงยั่งยืนนั้น กลุ่มอำชีพ

คนพกิำรส่งเสรมิอำชพีคนพกิำร กำรวจิยัครัง้นี ้จะนสำผลทีไ่ด้รบัไปเป็นแนวทำงดงักล่ำวไปขยำยผลเพือ่ดสำเนนิกำรต่อไป 

ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีกำรศึกษำวิจัยรูปแบบและแนวทำงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพ สร้ำงควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจให้คน

พิกำรในจังหวัดชัยภูมิได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำรูปแบบกำรรวมกลุ่มอำชีพหรือสวัสดิกำรสสำหรับคนพิกำร

 2. เพื่อเสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพหรือสวัสดิกำรสสำหรับคนพิกำร

ขอบเขตการวิจัย

 1. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ศึกษำในพื้นที่ทุกอสำเภอของจังหวัดชัยภูมิ

 2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำเน้ือหำท่ีศึกษำประกอบด้วย 5 ประกำร 2.1. ศึกษำรูปแบบกำรรวมกลุ่มประกอบอำชีพ

หรือสวัสดิกำรสสำหรับคนพิกำร 2.2. ศึกษำรูปแบบขององค์กรหรือกลุ่มคนพิกำรที่ดสำเนินกำรจัดสวัสดิกำรแก่คนพิกำร

ทั้งในชุมชนและเครือข่ำย 2.3. ศึกษำและประเมินผลแนวทำง วิธีกำร ขั้นตอน ในกำรดสำเนินกำรรวมกลุ่มอำชีพหรือ

สวัสดิกำรสสำหรับคนพิกำรของชุมชนที่มีศักยภำพในกำรกระจำยทุนประกอบอำชีพ 2.4. ให้ควำมรู้ และเสริมพลังแก่

กลุ่มและองค์กร รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมให้กลุ่มและองค์กรที่สำมำรถดสำเนินกำรกระจำยทุนประกอบอำชีพหรือ

จัดสวัสดิกำร 2.5. เสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพหรือสวัสดิกำรสสำหรับคนพิกำร

 3. ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย 3.1. ประชำกรในกำรวิจัย คือ กลุ่มอำชีพคนพิกำรทุกอสำเภอ 3.2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ได้เลือกแบบเจำะจง (Purposive Selection) ผู้วิจัยจะเลือกเฉพำะผู้ที่ขึ้นทะเบียนคนพิกำรกับสสำนักงำนพัฒนำสังคมและ

ควำมมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัชยัภมู ิเท่ำนัน้ โดยกระจำยตำมสถำนภำพ เพศ และอำย ุ3.3. กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูทีเ่ป็นบคุคลที่

มีควำมพกิำรเป็นกลุม่ท่ีบอบบำงในสงัคม กำรดสำเนนิกำรวจิยั จะต้องปฏบิตัติำมระเบยีบของคณะกรรมกำรจรยิธรรมกำร

วจิยัในมนษุย์ และยดึหลกัควำมเคำรพในบคุคล หลกัผลประโยชน์และหลกัควำมยติุธรรม ตลอดจนปฏิบติัตำมแนวทำง

จริยธรรมกำรทสำวิจัยในมนุษย์แห่งชำติไทย (Thai National Ethical Guidelines for Research Involving Humans) อย่ำง

เคร่งครัด โดยได้ขออนุญำต ผู้ให้ข้อมูลในกำรให้สัมภำษณ์ (Informed Consent) ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือรักษำ

ควำมลับ (Confidentiality) ของผู้ให้ข้อมูล และมีกำรใช้นำมสมมุติของผู้ให้ข้อมูล (Anonymity)

 4. ขอบเขตด้ำนเวลำกสำหนดระยะเวลำในกำรดสำเนินงำน 12 เดือน ต้ังแต่เดือนตุลำคม 2560 ถึงเดือนกันยำยน 

2561
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 กำรวจิยัเรือ่ง “รปูแบบและแนวทำงกำรส่งเสรมิกลุม่อำชพีคนพกิำรจงัหวดัชยัภมู”ิ ใช้ระเบยีบวธิ ีวจิยัเชงิคณุภำพ 

(Qualitative Research) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้จำกกำรศึกษำเอกสำร (Documentary Research) และข้อมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) ทีไ่ด้จำกกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู กลุม่อำชพีคนพกิำรในพืน้ทีท่กุอสำเภอของจงัหวดัชยัภมู ิทีม่คีนพกิำรทสำ

อำชีพสร้ำงรำยได้เลี้ยงชีพตนเอง 

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู คอื แบบสมัภำษณ์เจำะลกึใช้ในกำรศกึษำรปูแบบกำรรวมกลุม่อำชพี และ

แนวทำงกำรส่งเสรมิกำรรวมกลุม่อำชพี มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี ้1) ศกึษำข้อมลูจำกเอกสำรและงำนวจิยั (Documentary 

Research) ในประเดน็เกีย่วกบัอำชพี สวสัดกิำร คณุภำพชวีติ กำรดสำรงชวีติอสิระ และสทิธต่ิำง ๆ  ของคนพกิำร 2) ศกึษำ

ข้อมูลจำกภำคสนำม (Field Research) โดยสัมภำษณ์เชิงลึกแกนนสำและสมำชิกกลุ่มอำชีพคนพิกำรเกี่ยวกับ รูปแบบกำ

รวมกลุม่อำชพีหรอืสวสัดกิำรสสำหรบัคนพกิำร 3) ประชมุคณะวจิยั รวบรวมปัญหำและอปุสรรค รปูแบบขององค์กรหรอื

กลุม่คนพกิำรทีด่สำเนนิกำรกำรรวมกลุม่อำชพีพกิำรทัง้ในชุมชน 4) ประชุมยกร่ำงรปูแบบกำรรวมกลุม่อำชีพทีเ่หมำะสม 

5) จัดเวทีถอดบทเรียน ให้ควำมรู้ และเสริมพลังแก่กลุ่มและองค์กร รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมให้กลุ่มและองค์กรที่

สำมำรถดสำเนินกำรกระจำยทุนประกอบอำชีพ 6) คณะวิจัยสรุปผลกำรศึกษำโดยประมวลผลจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลใน

ทกุภำคส่วน 7) เสนอแนะเชงินโยบำยและกำรปฏบิตังิำนเพือ่ให้เกดิกำรปรบัปรงุกองทนุส่งเสรมิและพฒันำคณุภำพชวีติ

คนพิกำรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา

 กำรวิจัยคือ กลุ่มอำชีพคนพิกำรทุกอสำเภอ โดยจะทสำกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Random Sampling) 

กลุ่มอำชีพคนพิกำรที่กระจำยอยู่ในภูมิภำคต่ำง ๆ ที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. เป็นกลุม่ของคนพกิำรทีม่กีำรรวมตวักนัประกอบอำชพี โดยอำจมคีนปกตเิข้ำร่วมเป็นสมำชกิกลุม่ด้วย แต่คน

ปรกติต้องไม่ใช่ผู้มีบทบำทหลักในกลุ่ม

 2. เป็นกลุม่อำชพี มกีำรลงทนุ และประกอบกำรในธรุกจิร่วมกนั โดยทนุประกอบอำชพีอำจมำจำก (1) กำรระดม

ทุนของคนพิกำรเองโดยตรง (2) จำกภำครัฐที่ลงทุนให้เบื้องต้น แต่กลุ่มคนพิกำรเป็นเจ้ำของ และดสำเนินธุรกิจด้วยคน

พิกำร

 3. เป็นกลุ่มอำชีพที่มีหรือไม่มีกำรจัดสวัสดิกำรของกลุ่ม

 จำกเกณฑ์ในกำรคัดเลือกลุ่มเป้ำหมำยทั้ง 3 ประกำร ได้กลุ่มตัวอย่ำงกระจำยตำมหมู่บ้ำนต่ำง ๆ เครื่องมือที่ใช้

ในกำรศึกษำ

 แนวทำงกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ใช้ในกำรศึกษำ รูปแบบกำรรวมกลุ่มและปัญหำอุปสรรคในกำรประกอบอำชีพ

ของคนพิกำร ประเด็นในกำรถอดบทเรียน ประเด็นในกำรให้ควำมรู้ และเสริมพลังแก่กลุ่มและองค์กรอำชีพคนพิกำร 

กำรพัฒนำกลุ่มให้มีควำมก้ำวหน้ำและยั่งยืน

 จำกเกณฑ์ในกำรเลือกกลุ่มดังกล่ำว ได้กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มอำชีพทอผ้ำขำวม้ำหนองบัวแดง 

2) กลุ่มอำชีพหัตถกรรมบ้ำนท่ำมะไฟหวำน 3) กลุ่มอำชีพกำรทสำไม้กวำดดอกหญ้ำ 4) กลุ่มฝึกอำชีพสำนตะกร้ำ

สรุปผลการวิจัย

 จำกกำรศกึษำ พบว่ำ รปูแบบกำรส่งเสรมิกลุม่อำชพีคนพกิำร เป็นลกัษณะกำรรวมกลุม่ มข้ีอตกลงเป็นลำยลกัษณ์

อักษรชัดเจนว่ำ เรื่องของอำชีพที่จะดสำเนินกำรแบ่งปันผลประโยชน์หรือรำยได้จำกกำรรวมกลุ่มเป็นเครือข่ำยเฉพำะ

ควำมพิกำรและควำมพิกำรหลำย ๆ ประเภทในกลุ่มเดียวกัน ดังตำรำง
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 คณะผูว้จิยัได้ศกึษำกลุม่อำชพีคนพกิำรกระจำยตำมกลุม่อำชพีคนพกิำรคอื กลุม่อำชพีทอผ้ำขำวม้ำหนองบวัแดง 

กลุม่สตรพีกิำรเยบ็ปักประดษิฐ์ กลุม่อำชพีนวด/สมำคมคนพกิำร (ตำบอด) จงัหวดัชยัภมู ิกลุม่อำชพีทอผ้ำคนพกิำรบ้ำน

ท่ำมะไฟหวำน ดังมีเนื้อหำในกำรรวบรวมข้อมูลดังนี้

กลุ่มอาชีพทอผ้าขาวม้าหนองบัวแดง

 วัตถุประสงค์ กำรรวมกลุ่มเป็น “ศูนย์รวมอำชีพคนพิกำร” ก็เพ่ือทสำให้สินค้ำของคนพิกำรขำมีรำยได้ มีอำชีพ 

และช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนั กลุม่อำชพีคนพกิำรในจงัหวดัชยัภมู ิมกีำรจดัสรรรำยได้อย่ำงเป็นระบบ มกีำรแบ่งสดัส่วน

รำยได้อย่ำงชัดเจน ทั้งนี้เป็นไปตำมข้อตกลงในกลุ่ม เป็นกำรสร้ำงรำยได้แบบเอื้ออำทรต่อกัน

ชัยภูมิ

ให้กับคนพิกำรและผู้ดูแลกคนพิกำรโคกกุง

อ.หนองบัวแดงและคณะกรรรมกำร CLC
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 การกระจายทุนประกอบอาชีพ กลุ่มขำดคนช่วยคิดหำแนวทำง หรือจัดระบบให้ สมำชิกลำออกไปอยู่กลุ่มคน

ไม่พิกำร โครงกำรวิจัยส่งเสริมอำชีพคนพิกำร การสนับสนุนจากแหล่งทุน ในช่วงเริ่มต้นของกำรรวมกลุ่มได้รับกำร

สนับสนุนจำก เทศบำลหนองบัวแดงสนับสนุนอุปกรณ์ และหำคนมำสอนทอผ้ำซำโอริเพิ่มแนวทำง กลุ่มไม่ได้รับกำร

สนับสนุนจำกกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร เพรำะมีสมำชิกจสำนวนน้อย จึงไม่ได้จดทะเบียนเป็น

องค์กร ผู้นสำกลุ่มเข้ำใจว่ำกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรจะให้เงินทุนกับสมำคมเท่ำน้ัน จึงไม่ได้ขอ

ทุนสนับสนุนจำกกองทุนฯ [5]

 การจัดสวัสดิการของกลุ่ม กลุ่มยังไม่มีกำรจัดสวัสดิกำรใด ๆ  เนื่องจำกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  ที่มีรำยได้ไม่แน่นอน 

ปัญหำ อุปสรรคในกำรประกอบอำชีพ ในปัจจุบัน “กำรรวมอำชีพคนพิกำร” มีปัญหำหลัก 3 ประกำร คือ 1) ขำดตลำด

รองรับสินค้ำที่ผลิตที่ถำวร 2) ทุนจม ถ้ำขำยยังไม่ได้ ทสำให้สมำชิกบำงคนต้องถอยออกไป 3) กำรเดินทำงไปขำยสินค้ำ 

และที่พักอำศัย มีควำมยำกลสำบำก (ครั้งแรก ๆ   ที่ออกร้ำน จะมี อบต. สนับสนุน คอยจัดรถ และที่พักให้ กลุ่มจึงเข้มแข็ง

ขึ้นมำได้)

 ปัญหา อุปสรรคในการรวมกลุ่ม มี 6 ประกำร คือ

 1) หำคนที่จะมำรับถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพในกลุ่มอำชีพไม่ได้

 2) ไม่มีกำรวำงกฎระเบียบท่ีแน่นอน

 3) นโยบำยที่ทำงจังหวัดจัดให้คนพิกำรไม่ชัดเจน

 4) ปัญหำเกี่ยวกับสุขภำพของผู้นสำและสมำชิกกลุ่ม

 5) ขำดผู้นสำที่มีควำมเข้ำใจ

 6) ขำดคนที่จะมำช่วยดูแล ให้คสำแนะนสำ สนับสนุนกลุ่ม

 แนวทางด้านทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 กลุ่มมีข้อเสนอแนะว่ำในกำรเข้ำ มำสนับสนุนกลุ่มคนพิกำรด้ำนกำรประกอบอำชีพทอผ้ำขำวม้ำให้ประสบ 

ผลสสำเรจ็ ควรจดัหำสถำนที ่ทัง้ทีอ่ยู ่และทีพ่กั ตลำด อสำนวยกำรเรือ่งกำรเดนิทำงให้บ้ำง ขณะนีอ้ำศยัค่ำใช้จ่ำยกำรเดนิทำง

จำกเทศบำลหนองบวัแดง และค่ำเบีย้เลีย้ง พำหนะจำกโครงกำรวจิยั ส่งเสรมิกลุม่อำชีพคนพกิำรจำก งบประมำณแผ่นดนิ 

ทนุวจิยั วช.61 โดยนกัวจิยั ดร.เดอืนเพญ็พร ชยัภกัด ีได้ลงพืน้ทีบ้่ำนรำษฎรดสำเนนิ อสำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชัยภมู ิได้

เรยีนทอผ้ำสไบ ผ้ำพนัคอซำโอร ิเพิม่เตมิ ทอง่ำย ต้นทนุตสำ่ ใช้เวลำสัน้ ๆ   กลุม่คนพกิำรด้ำนกำรประกอบอำชีพให้ประสบ

ผลสสำเร็จ ควรดสำเนินกำร 2 ประกำร คือ 1) ควรมีกำรยืดหยุ่นเรื่องระเบียบกฎเกณฑ์/หลักเกณฑ์ต่ำง ๆ  2) ควรเปิดกว้ำง

ให้มีองค์กรให้กู้ยืมลงทุนเพื่อประกอบอำชีพและกสำหนดกำรคืนเงิน ให้สอดคล้องกับรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพ [6]

กลุ่มสตรีพิการเย็บปักประดิษฐ์

 บ้ำนโนนสำวเอ้ อสำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ควำมเป็นมำ จำกกำรสัมภำษณ์นำงสุวำสนำ ศรียอดแส อำยุ 36 

ปี ซึ่งเป็นนำยกสมำคมคนพิกำรจังหวัดชัยภูมิ คนพิกำรเย็บปักประดิษฐ์ ซึ่งพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว พบว่ำ จุดเริ่มต้น

ของกำรประอบอำชีพ ได้ไปรับรถเข็นที่เดียวกัน ได้มีกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่ำจะมีอำชีพที่สร้ำงรำยได้ เท่ำที่ควำม

สำมำรถตนเองจะมี มีทำงด้ำนใดบ้ำง ซ่ึงพบว่ำ บำงคนก็ถนัดปัก บำงคนถนัดเย็บ ฯลฯ จึงเกิดกำรรวมกลุ่มกันขึ้น  

เริม่จำก 3 คน ก่อน และได้ของบประมำณจำกสมำคมส่งเสรมิคนพกิำร โดยต่ำงคนต่ำงทสำ แต่ช่วยเหลอืกนัตำมควำมถนดั

ของแต่ละคน พฒันำฝีมอืกนัมำเรือ่ย ๆ   ลองผดิลองถกูมำตลอด เพรำะงำนทกุชิน้ทสำด้วยมอื จะไม่เน้นทสำของชิน้ใหญ่ ๆ  

เพรำะขำยยำก แต่จะปักงำนเป็นชิ้นเล็ก ๆ  แทน และให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ในช่วงนั้น ๆ ด้วย เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ  

เช่น กระเป๋ำใส่มือถือ กระเป๋ำสะพำย เป็นต้น งำนปักไม่จสำเป็นต้องเจอกันทุกวัน สำมำรถแบ่งงำนกลับไปทสำที่บ้ำนได้ 
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แต่ถ้ำมี Order มำก ๆ  และจสำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ก็จะรวมกลุ่มมำช่วยกันทสำ [7]

 วัตถุประสงค์ของกลุ่ม

 เพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับเพื่อนผู้พิกำร และทสำให้ผู้พิกำรได้พบปะสังสรรค์กันมำกขึ้น ซึ่งทสำให้สุขภำพร่ำงกำย 

สุขภำพจิตดีขึ้นมีกสำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไป ไม่เครียด ไม่ท้อถอย เพรำะเมื่อก่อนผู้พิกำรที่นี่จะไม่รู้จักกันเลย ต่ำงคนต่ำง

ก็อยู่บ้ำนของตนเอง แต่พอมีกำรรวมกลุ่มก็ทสำให้ได้รู้จักกัน และได้รับกำรยอมรับจำกสังคมมำกขึ้น

 จ�านวนสมาชิก

 ปัจจุบันกลุ่มมีสมำชิก 7 คน ในอนำคตข้ำงหน้ำมีแนวโน้มจะขยำยเพิ่มขึ้น แต่จะเน้นคนวัยใกล้เคียงกัน เพื่อไม่

ให้เกิดช่องว่ำงระหว่ำงวัย สำมำรถเข้ำกันได้ง่ำย และงำนปักเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ต้องใช้ควำมพยำยำม และสมำธิสูง 

ซึ่งที่ผ่ำนมำเคยมีผู้พิกำรทำงด้ำนสติปัญญำเข้ำมำทสำแต่ไม่สำมำรถทสำได้

 กลุ่มได้มีการก�าหนดระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมำชิกกลุ่มยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 5 ประกำรคือ

 1) สมำชิกคนใดออกจำกกลุ่มโดยไม่มีเหตุผล จะไม่มีสิทธิรับเงินกองกลำงประจสำกลุ่ม และเงินปันผล

 2) สมำชิกคนใดไม่สำมำรถทสำงำนให้กลุ่ม หรือทสำงำนไม่ได้ หรือทสำได้ไม่ถึงครึ่งของคนที่ทสำได้ จะได้รับ

เงินปันผลครึ่งหนึ่งของคนที่ทสำ

 3) อุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของกลุ่ม สมำชิกไม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว

 4) ญำติพี่น้องไม่มีสิทธิกับเงินกองกลำง และเงินปันผล (เมื่อสมำชิกเสียชีวิตแล้ว)

 5) เมื่อทำงกลุ่มต้องกำร ควำมร่วมมือ สมำชิกทุกคนต้องให้ควำมร่วมมือ

กลุ่มอาชีพนวด/สมาคมคนพิการ(ตาบอด) จังหวัดชัยภูมิ

 ควำมเป็นมำ จำกกำรสัมภำษณ์ นำยสันทัด โตนชัยภูมิ อำยุ 40 ปี ซึ่งเป็นผู้พิกำรทำงกำรมองเห็น (ไม่สนิท) ได้

กล่ำวถงึแรงจงูใจทสำงำนนวด เริม่จำกตนเองทีต่ำเริม่จะมองไม่เหน็ จงึเข้ำมำรกัษำตวัในกรงุเทพฯ เป็นคนไข้ของในหลวง 

แต่รักษำไม่หำย มองเห็นเลือนรำง จึงเข้ำไปฝึกอำชีพท่ีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนตำบอด มูลนิธิคอลฟิล เข้ำไปใช้ชีวิต

ในกรุงเทพฯ ไม่สำมำรถปรับตัวได้จึงตัดสินใจกลับมำอยู่บ้ำนที่จังหวัดชัยภูมิ สสำหรับอำชีพนวดที่ทสำอยู่นี้อยู่ในรูปของ

สมำคม จดทะเบียนแล้ว และอยู่ภำยใต้สมำคมท่ีบ้ำนท่ำมะไฟหวำน โดยมีนำงสุวำสนำ ศรียอดแส เป็นนำยกสมำคม 

คนพิกำรจังหวัดชัยภูมิ และนักวิจัย ดร.เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี ได้ให้บ้ำนเป็นสถำนที่รับงำนนวด ทำงสมำคมไม่ได้เน้น

เป็นอำชีพจริง ๆ  ส่วนมำกจะเป็นกำรฝึกอบรมมำกกว่ำ

 กำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพของกำรประกอบอำชีพหมอนวด มี 6 ประกำร คือ

 1) ได้สร้ำงโอกำสในกำรมีงำนทสำให้แก่คนตำบอดและกำรพัฒนำศักยภำพให้แก่คนตำบอด

 2) ให้คนตำบอดในชนบทได้เพิ่มทักษะที่จสำเป็นเหมำะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตน

 3) ให้คนตำบอดมีควำมรู้และทักษะวิชำนวดแผนไทย ตำมหลักวิชำศำสตร์แห่งกำรนวดแผนไทยได้ 

 4) กำรเป็นหมอนวดสำมำรถเป็นอำชีพหลักได้

 5) คนตำบอดสำมำรถนสำควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรอำชีพและนสำควำมรู้ที่ได้ไปประกอบอำชีพนวดแผนไทยได้

 6) เพื่อให้คนตำบอดที่ยังขำดโอกำสทำงสังคมและอยู่ในพ้ืนที่ที่หน่วยงำนของรัฐบำลไม่สำมำรถเข้ำถึง ได้มี

โอกำสเข้ำมำฝึกอำชีพและพัฒนำตนเองได้อยู่ร่วมกับบุคคลทั่วไปในสังคม

 ระเบียบที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน มีข้อตกลงว่ำ ห้ำมด่ืมเหล้ำ และสูบบุหรี่ ในสมำคม สสำหรับคนที่อำศัยอยู่ใน

สมำคมต้องช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ดแูลสมำคม เช่น ล้ำงจำน ซกัผ้ำ ฯลฯ เมือ่ทำงจงัหวดัมกีำรประชมุอะไรกจ็ะเข้ำร่วม

ทุกกิจกรรม ในบำงครั้งก็ต้องเข้ำร่วมกิจกรรมกับคนพิกำรประเภทอื่น

 การจัดสรรรายได้ จำกกำรนวด เตรียมไว้ใช้ในกรณีที่มีควำมจสำเป็น เช่น ค่ำกำรเดินทำงไปรับงำนนวดนอก
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สถำนที่ สสำหรับคนที่มำนวดในที่ตั้งสมำคม ก็จะทสำงำนนวดในสมำคมฯ แต่คนไม่มีคิวนวดจะได้รับเงิน 30 บำท/วัน 

โดยทั่วไปผู้ที่มำทสำงำนเป็นหมอนวดท่ีสมำคมฯจะมีรำยได้เฉลี่ย 100-150 บำท/วัน/คน นอกจำกนี้ยังมีข้ำวเลี้ยง  

(มือ้เท่ียง และเยน็) มือ้ละ 15 บำท อปุสรรคในกำรประกอบอำชพี คอื ควำมไม่สะดวกในกำรเดนิทำง ปัญหำเกีย่วกบัพืน้ที่ 

เช่น ถ้ำอยู่ในกรุงเทพฯ ไปหำคนนวดมันง่ำย แต่คนชนบทเขำต้องทสำมำหำกินมันยำกจริง ๆ  แต่สิ่งที่ได้มำกกว่ำนวด 

กค็อื คนในหมูบ้่ำนรูจ้กัเรำ ปัญหำกำรแข่งขนัทำงกำรตลำดในเรือ่งอำชพีหมอนวดกม็ ีเพรำะมร้ีำนนวดเกดิขึน้มำกและ

เป็นร้ำนนวดที่มีสำว ๆ  เป็นคนนวด ไม่ใช่คนพิกำร จึงถูกดึงลูกค้ำไปส่วนหนึ่ง

 ปัญหา อุปสรรคในการรวมกลุ่ม มี 2 ประกำร คือ

 1) กำรยอมรับของคนในท้องถิ่น รวมถึงญำติคนพิกำรที่ไม่เข้ำใจ เขำจะคิดว่ำไปแล้วจะได้เงินเท่ำไหร่ โดยไม่

ได้คิดว่ำจะไปเพื่อฝึก และมักคิดว่ำคนพิกำรต้องรับอย่ำงเดียวไม่ใช่ต้องมำทสำอะไรทดแทนหรือแลกเปลี่ยน

 2) ตัวคนพิกำรไม่อยำกพัฒนำตนเอง เพรำะมีควำมรู้สึกท้อแท้ ไม่อยำกทสำอะไร

 แนวทางพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตคนพิการ

 ในกำรเข้ำมำสนบัสนนุกลุม่คนพกิำรด้ำนกำรประกอบอำชพีให้ประสบผลสสำเรจ็ คณุสนัทดั โตนชยัภมู ิมคีวำม

เห็นว่ำ บุคลำกรของกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร เข้ำไม่ถึงคนพิกำร เวลำจัดสัมมนำทีก็จะพำคน

พิกำรมำนั่งฟัง เสร็จแล้วก็กลับบ้ำนกันไป ดร.เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี นสำคณะนักวิจัยไปเยี่ยม 4 ครั้ง จึงได้สร้ำงเครือข่ำย

เป็นลูกค้ำมำรับบริกำรนวด ที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ ทสำให้คนพิกำรไม่ตื่นในทุกวันนี้ เป็นกำรถอยหลังอีกก้ำวหนึ่ง 

เพรำะเอำเงิน 500 บำทไปคุมคนพิกำรไว้ให้อยู่ในบ้ำน ไม่ต้องไปไหนก็ได้ 500 บำท จึงมีข้อเสนอว่ำ ควรสนับสนุน

องค์กรของคนพิกำรตำบอด แล้วองค์กรก็จะสอนให้คนพิกำรรู้จักกำรบริหำรจัดกำรชีวิตของตัวเอง โดยส่งเสริมเรื่อง

คุณภำพชีวิต เช่น ตั้งงบเพื่อส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ ให้มีศูนย์ สถำนที่นวดสักแห่งน่ำจะได้ผล คนพิกำรตื่นตัวมำก

ขึ้นจำกที่โครงกำรวิจัยเข้ำไปส่งเสริมอำชีพคนพิกำร

 ข้อเสนอแนะอีกประกำรหนึ่งคือ ควรสนับสนุนให้มีบุคลำกรที่มีควำมรู้เข้ำมำช่วยเหลือสมำคมฯ เพื่อช่วยให้

งำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น แต่ทุกวันนี้ทำงสมำคมฯ ขำดคนที่จะมำทสำงำนให้อย่ำงจริงจัง ขำดคนที่จะมำช่วยวำงแผน 

และเชื่อมกับหน่วยงำนอื่น ๆ ทสำให้กำรขับเคลื่อนกำรทสำงำนสมำคมฯไม่สำมำรถทสำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

กลุ่มอาชีพทอผ้าคนพิการบ้านท่ามะไฟหวาน

 จำกกำรสมัภำษณ์นำงสวุำสนำ ศรยีอดแส ซึง่เป็นนำยกสมำคมคนพกิำร อำชพีทอผ้ำ คนพกิำรทำงกำรเคลือ่นไหว 

พบว่ำ จุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำฝีมือทอมำจำกครอบครัว ลองผิดลองถูกมำตลอด เพรำะงำนทุกชิ้นทสำด้วยมือ มี Order 

มำกและจสำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ก็ต้องมำที่กลุ่ม และช่วยกันทสำ

 วตัถปุระสงค์ของการท�าอาชพี กเ็พือ่สร้ำงรำยได้ให้กบัครอบครวั ทสำให้สขุภำพร่ำงกำย สขุภำพจติดขีึน้ มกีสำลงัใจ 

ที่จะใช้ชีวิตต่อไป ไม่เครียด ไม่ท้อถอย เพรำะเมื่อก่อนผู้พิกำรที่นี่จะไม่รู้จักกันเลย ต่ำงคนต่ำงก็อยู่บ้ำนของตนเอง แต่

พอมีกำรรวมกลุ่มก็ทสำให้ได้รู้จักกัน และได้รับกำรยอมรับจำกสังคม

 ระเบียบที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน

 กลุ่มได้มีกำรกสำหนดระเบียบอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร แหล่งทุนหรือวิธีกำรจัดหำทุนทุนของกลุ่มโดยสมำคม

คนพิกำรชัยภูมิเป็นผู้ดูแล

 กำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนต่ำง ๆ สมำชิกกลุ่มกู้เงินจำกกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรเป็น

รำยบุคคล ส่วนกองทุนหมู่บ้ำน ไม่สำมำรถกู้ได้ เพรำะกองทุนฯ อ้ำงว่ำ “ห้ำมผู้พิกำรกู้ แต่ออมเงินได้” ซึ่งส่วนมำก พ่อ 

แม่จะเป็นคนกู้มำกกว่ำ แม้จะกู้ในนำมกลุ่มก็ทสำได้ยำก เนื่องจำกสมำชิกในกลุ่มกระจัดกระจำยอยู่กันคนละหมู่บ้ำน
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 กำรกระจำยทุนประกอบอำชีพ ไม่มีกำรกระจำยทุนเพื่อให้สมำชิกไปประกอบอำชีพแต่จะเก็บเป็นเงินออมไว้

ใช้ซื้ออุปกรณ์สสำหรับทสำงำน

 กำรจดัสวสัดกิำร ยงัไม่ได้จดัสวสัดกิำรให้แก่สมำชกิอย่ำงเป็นระบบ เพยีงแต่ช่วยเหลอืเลก็ ๆ   น้อย ๆ   เช่น เมือ่มี

งำนศพ กซ็ื้อพวงหรีดไปให้ ซือ้ของไปเยี่ยมเมื่อป่วย ใครขำดเหลืออะไรกม็ำหยบิยืมเงนิของกลุม่ได้ แต่เมื่อมแีล้วกต้็อง

คืน

 ปัญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพ

 เมื่อก่อนมีปัญหำในกำรเดินทำง แต่ปัจจุบัน อบต.เข้ำมำช่วยเหลือ ปัญหำจึงหมดไป แต่ยังคงมีปัญหำอื่น ๆ  ที่

ยังแก้ไขไม่ได้ คือ

 1) ทสำงำนช้ำกว่ำคนปกติ

 2) สถำนที่ตั้งอยู่ในมุมอับ คนไม่ค่อยเห็น

 3) งำนขำยสินค้ำมีน้อยลง เช่น OTOP ฯลฯ ทสำให้ไม่มีโอกำสไปขำยตำมงำนต่ำง ๆ 

การถอดบทเรียนการรวมกลุ่มอาชีพคนพิการ

 คณะผู้วิจัย ได้จัดให้มีกำรถอดบทเรียนกำรรวมกลุ่มประกอบอำชีพของคนพิกำร เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2561 

ณ ห้องประชุมสระหงส์ 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ โดยเชิญแกนนสำกลุ่มอำชีพคนพิกำร เขำร่วมกำรถอดบทเรียน 

เชิงลึก กำรร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นภำยในกลุ่มโดยแบ่งกลุ่มย่อยเป็น ประกอบด้วย 1) กลุ่มอำชีพนวด 

2) กลุ่มสตรีพิกำรเย็บปักประดิษฐ์ 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์จำกไม้กวำดดอกหญ้ำ ตำมประเด็นคสำถำม พบว่ำ เหตุผลใน 

กำรเลือกอำชีพให้เหมำะสมกับควำมพิกำร โดยส่วนใหญ่จะมีควำมเห็นตรงกันว่ำ ปัญหำเรื่องควำมพิกำร ไม่ได้มีผล 

กระทบโดยตรงต่อกำรประกอบอำชีพเลย แต่กำรท่ีจะประกอบอำชีพใดก็ตำมแต่ของคนพิกำรจะขึ้นอยู่กับ “ใจ”  

เป็นหลัก หำกมีใจรักในงำนที่จะทสำแล้ว ก็ย่อมสำมำรถทสำงำนนั้น ๆ  ออกมำดีได้เทียบเท่ำคนปกติทั่วไป หรือบำงครั้ง

อำจจะดกีว่ำด้วยซสำ้ เพรำะคนพกิำรมจีติวญิญำณอย่ำงแท้จรงิในกำรผลติงำนแต่ละชิน้ ไม่ได้ทสำเพือ่หวงัผลกสำไรมำกมำย 

แต่ทสำเพื่อต้องกำรกำรยอมรับในศักยภำพของตนจำกสังคมรอบข้ำงเท่ำน้ัน และย่ิงหำกเป็นอำชีพที่คนพิกำรเอง 

มีควำมถนัดอยู่แล้วก็จะเป็นอีกอำชีพหน่ึงท่ีตัดสินใจเลือกทสำมำกที่สุด เพรำะในควำมถนัดก็จะมีควำมใจรักในงำนนั้น

สอดแทรกอยู่ อีกทั้งไม่ต้องไปตั้งต้นเริ่มฝึกอำชีพใหม่ ซึ่งอำจทสำให้ต้องเสียเวลำในกำรเรียนรู้

 ในขณะที่บำงอำชีพคนพิกำรอำจไม่สำมำรถทสำได้ เพรำะควำมพิกำรอำจทสำให้ไม่มีควำมเหมำะสมกับอำชีพที่

ต้องกำรทสำอย่ำงแท้จริง คนพิกำรจึงขำดศักยภำพท่ีจะทสำอำชีพนั้น ๆ  ไป เช่น คนตำบอดทสำอำชีพเพำะเห็ด คนพิกำร

ทำงกำรเคลื่อนไหวทสำอำชีพนวด ฯลฯ แต่หำกครอบครัว ญำติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ควำมช่วยเหลือ อสำนวยควำมสะดวก

ให้ในงำนบำงขั้นตอนที่เขำไม่สำมำรถทสำได้ สิ่งเหล่ำนี้ก็จะช่วยให้คนพิกำรมีควำมมั่นใจมำกขึ้นในกำรประกอบอำชีพ 

ในทีส่ดุกส็ำมำรถประกอบอำชพีตำมทีใ่จรกั สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กบัตนเอง และครอบครวัได้ ซึง่กำรดงึศกัยภำพของ

คนพิกำรออกมำให้ได้จึงเป็นสิ่งที่มีควำมสสำคัญมำกกว่ำเรื่องอ่ืนใด เพรำะคนพิกำรจะประกอบอำชีพได้ประสบสสำเร็จ

นัน้จะต้องมำจำกศกัยภำพทีม่อียูใ่นตวัตนของเขำอย่ำงแท้จรงิ โดยส่วนใหญ่แล้วข้อจสำกดัจะเป็นเรือ่งของปัจจยัภำยนอก

มำกกว่ำ ทีเ่ป็นเหตผุลหลกัในกำรเลอืกอำชพีของคนพกิำร แต่ไม่ใช่ตวัตนของคนพกิำรเอง อำท ิเป็นอำชพีทีล่งทนุไม่สงู 

ไม่จสำเป็นต้องใช้วุฒิกำรศึกษำสูง สำมำรถทสำได้ในทุกเขตพื้นที่ มีตลำด/ผู้ใช้บริกำรรองรับ มีอสำนำจในกำรต่อรองรำคำ 

มีเครื่องอสำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง ฯลฯ ดังนั้น กำรเปิดโอกำสให้กับ คนพิกำรได้ทสำงำนตำมที่ใจรัก ตำมควำม

ถนัดที่มี แม้จะผิดพลำดในช่วงแรก ๆ  แต่ครั้งต่อ ๆ  ไปสิ่งที่เขำทสำผิดพลำดนั้นก็จะกลำยเป็นบทเรียนอันมีค่ำที่สอนให้

เขำประสบควำมสสำเร็จได้ในสุด คนพิกำรหลำย ๆ   คนที่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงครอบครัวได้โดยไม่จสำเป็นต้องพึ่ง
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ควำมช่วยเหลอืจำกใคร หรอืหน่วยงำนใดเลย ซึง่จำกกำรถอดบทเรยีนแกนนสำกลุม่อำชพีคนพกิำรได้ให้ควำมเหน็ไว้ดงันี้ 

นำยประสบ ยีค่สำ กล่ำวว่ำ “ควำมพกิำรทำงด้ำนกำรเคลือ่นไหว ขำขำด แขนขำด ค่อนข้ำงจะลสำบำกในกำรประกอบอำชพี 

ต้องมีกำรเฟ้นหำให้เหมำะสมกับควำมพิกำร คือ มีกำรสสำรวจว่ำ ใครอยำกทสำอะไร ทำงกลุ่มก็คุยกัน แล้วก็แบ่งกลุ่ม  

ใครสนใจเรือ่งอะไรให้เข้ำไปในกลุม่นัน้ ไม่ต้องไปยดัเหยยีดให้เขำ เพรำะศกัยภำพควำมพกิำรไม่เหมอืนกนั ต้องหำเหตผุล 

ให้ได้ว่ำทสำไมถึงเลือกอำชีพนี้ และนสำมำแลกเปลี่ยนกัน สรุปก็คือ ต้องมีทั้งประสบกำรณ์ใจรัก และควำมขยัน อดทน”

 จดุแขง็ของอำชพีของแต่ละกลุม่อำชพีคนพกิำรกม็ลีกัษณะเฉพำะทีแ่ตกต่ำงกนัออกไป แต่กม็บีำงส่วนทีม่คีวำม

คล้ำยคลงึกนับ้ำง ซึง่โดยทัว่ไปแล้วจดุแขง็จะเป็นเหตผุลหนึง่ทีท่สำให้กลุม่อำชพีนัน้ยงัคงสภำพอยูไ่ด้ แม้ว่ำจะมปัีจจยัเข้ำ

มำรุมเร้ำก็ตำม แต่หำกจุดแข็งมีมำกกว่ำ ปัจจัยเหล่ำนั้นก็ย่อมไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรเลย ซึ่งจำกกำรถอดบทเรียน

ในครั้งนี้ พบว่ำ จุดแข็งของอำชีพของคนพิกำรที่สสำคัญมี 5 ประกำร คือ 1) สินค้ำ/บริกำรมีตลำดรองรับ 2) เป็นอำชีพที่

มคีวำมสสำคญั ตลำดมคีวำมต้องกำรสงู 3) กลุม่/องค์กรมคีวำมเข้มแขง็ 4) มอีสำนำจในกำรต่อรองรำคำสนิค้ำในฐำนะเป็น

ผู้ผลิต 5) ควำมเป็นเอกลักษณ์ของสินค้ำหรือกำรบริกำร

 ปัจจัยหนุนเสริมให้ประสบความส�าเร็จ โดยทั่วไปแล้วกำรประกอบอำชีพใด ๆ ก็ตำม ส่วนใหญ่ล้วนจะต้อง

ประสบกับควำมเสี่ยงตั้งแต่แค่เริ่มคิดแล้วทั้งนั้น เพรำะกำรที่จะทสำให้ธุรกิจมีควำมมั่นคงดสำรงอยู่ต่อไปนั้นไม่ใช่เรื่องที่

ง่ำย เนื่องจำกต้องพบเจอกับข้อจสำกัดต่ำง ๆ  มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรแข่งขันระหว่ำงธุรกิจสินค้ำประเภทเดียวกัน 

หรือธุรกิจสินค้ำทดแทน อสำนำจกำรต่อรองของผู้บริโภค กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ต่ำง ๆ  ซึ่งตัวแปรหลักที่สสำคัญของกำร

ทสำธรุกจิ คอื ตลำด ดงันัน้ กำรทีส่ำมำรถครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดไว้ได้มำกทีส่ดุจงึนบัว่ำเป็นสิง่ทีส่สำคญั แต่จะมุง่เน้น 

ทสำเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อให้ได้มำซึ่งส่วนแบ่งทำงกำรตลำดย่อมเป็นเรื่องที่ยำกมำก ปัจจัยหนุนเสริมอื่น ๆ  จึงมี

ควำมจสำเป็นที่ต้องเข้ำมำมีส่วนช่วย เพื่อให้กำรประกอบอำชีพนั้นประสบผลสสำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น จำก

กำรถอดบทเรียนของกลุ่มอำชีพคนพิกำร พบว่ำ ปัจจัยหนุนเสริมควำมสสำเร็จมี 5 ประกำร คือ

 1) ควำมสำมัคคี เพรำะควำมสำมัคคีเป็นจุดเริ่มต้นของกำรทสำให้กลุ่ม/องค์กรมีควำมเข้มแข็ง เหนียวแน่น และ

ดสำรงอยู่ต่อไปไม่มีวันสิ้นสลำย เกิดกลำยเป็นพลังที่สำมำรถต่อรองในเรื่องต่ำง ๆ ที่ปรำรถนำได้ 2) รักในงำนอำชีพ 

เพรำะควำมรักจะเป็นพลังสสำคัญในกำรผลักดันให้คนพิกำรมีกสำลังที่จะทสำในสิ่งที่ตนรัก ก่อเกิดกลำยเป็นผลงำนที่มำ

จำกจิตวิญญำณอันน่ำทึ่งของคนพิกำรที่สำมำรถทสำได้เทียบเท่ำคนปกติทั่วไป 3) กำรทสำบัญชีเป็นกำรสร้ำงควำมชัดเจน 

ควำมเชือ่มัน่ ควำมโปร่งใส ระหว่ำงสมำชกิในกลุม่ด้วยกนั ทสำให้เกดิเป็นควำมไว้เนือ้เชือ่ใจซึง่กนัและกนั ส่งผลให้กลุม่ 

/องค์กรมีควำมเข้มแข็ง 4) กำรทสำงำนเป็นกลุ่ม ย่อมต้องอำศัยผู้นสำที่ดี มีควำมเข้ำใจ และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น  

5) คุณภำพสินค้ำ เพรำะเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อผู้มำรับบริกำรจำกคนพิกำร

 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ปัญหา

 ปัญหำอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน โดยส่วนใหญ่มีท้ังปัจจัยภำยในและภำยนอกของคนพิกำรเอง ทสำให้ต้องถูกจสำกัดใน

เรื่องของโอกำสในหลำย ๆ ด้ำน โดยเฉพำะในเรื่องของอำชีพ เพรำะจะทสำให้ผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรที่มำจำกคนพิกำร

นัน้ ไม่ได้รบักำรยอมรบัจำกสงัคม ส่งผลให้ธุรกจิของคนพกิำรต้องประสบกบัภำวะขำดทนุ และอำจจะต้องยตุลิงได้ใน

ที่สุด ซึง่ปัญหำหลัก ๆ   ที่สสำคัญม ี10 ประกำร คอื 1) วัสด ุอุปกรณ์ขำดควำมทันสมัย 2) ทัศนคติของครอบครัว ญำติ และ

สังคมที่มีต่อคนพิกำร 3) กำรไม่กล้ำเปิดตัวของคนพิกำร 4) ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องแผนกำรตลำด 5) ไม่มีกำรทสำ

สัญญำซื้อ-ขำย ทสำให้ถูกโกง 6) หน่วยงำน/องค์กรต่ำง ๆ ไม่เข้ำมำช่วยเหลือรับรองกลุ่มอำชีพ 7) ไม่สำมำรถเจำะตลำด

ของสนิค้ำได้ 8) สมำชกิในกลุม่ไม่ยอมรบัฟังควำมคดิเหน็ซึง่กนัและกนั ต่ำงคนต่ำงใช้ควำมคดิของตนเอง 9) ขำดควำม

ร่วมมือของสมำชิก
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 ผลการถอดบทเรียนแกนน�า

 ส่วนใหญ่ให้ควำมเหน็ว่ำ โดยปกตแิล้วปัญหำของแต่ละกลุม่ย่อมมคีวำมแตกต่ำงกนัออกไป ดงันัน้ แนวทำงกำร

แก้ปัญหำกต้็องขึน้อยูก่บัปัญหำทีแ่ต่ละกลุม่พบ เมือ่มปัีญหำอปุสรรคเกดิขึน้เริม่แรกจะต้องค้นหำต้นเหตุของปัญหำเสยี

ก่อนว่ำ เกิดจำกอะไร เพื่อที่จะได้หำแนวทำงแก้ไขได้อย่ำงตรงจุด และต่อมำก็ต้องใช้วิธีกำรพูดคุย ระดมควำมคิดเห็น 

เพือ่ รบัฟังควำมคดิเหน็ซึง่กนัและกนัภำยในกลุม่ หำทำงออกร่วมกนัในเบือ้งต้นก่อน แต่หำกไม่สำมำรถแก้ปัญหำทีเ่กดิ

ขึ้นได้ ก็ต้องหำคสำปรึกษำจำกผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญ หรือชสำนำญกำรเฉพำะด้ำน เพื่อหำทำงออกของปัญหำที่ดีต่อไป

 การจัดสวัสดิการ

 เรื่องกำรจัดสวัสดิกำรของกลุ่มอำชีพคนพิกำร จำกกำรถอดบทเรียนพบว่ำ สวัสดิกำรของคนพิกำรมำจำกหลำย

ช่องทำง กล่ำวคือ ช่องทำงที่ 1 สวัสดิกำรที่มำจำกสิทธิของ คนพิกำร เช่น เบี้ยยังชีพรำยเดือน กำรรักษำพยำบำลโดยใช้

บตัร ช่องทำงท่ี 2 สวสัดกิำรทีไ่ด้มำจำกกำรสนบัสนนุจำกบคุคลหรอืหน่วยงำนทีต้่องกำรบรจิำคให้กบักลุม่คนพกิำร ช่อง

ทำงที ่3 สวสัดกิำรทีไ่ด้ มำจำกกำรจดักจิกรรมหำรำยได้เข้ำกองทนุสวสัดกิำรของกลุม่ เช่น กำรทอดผ้ำป่ำ กำรประกอบ

อำชีพและนสำรำยได้ส่วนหนึ่งมำจัดสรรเป็นสวัสดิกำรให้กับคนพิกำร 

ข้อเสนอแนะ

 จำกผลกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อรปูแบบ และแนวทำงกำรส่งเสริมอำชีพคนพิกำร 

ดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบและแนวทำงกำรส่งเสริมอำชีพของคนพิกำร

 นอกจำกรูปแบบและแนวทำงกำรส่งเสริมอำชีพของคนพิกำรดังกล่ำวแล้ว คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่

เป็นรูปธรรมจำกผลกำรวิจัย ดังนี้

  1.1 กองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ควรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกลุ่มอำชีพ 

คนพกิำรแบบให้เปล่ำ สสำหรบัคนพกิำรทีย่งัไม่มอีำชพี และต้องกำรกำรสงเครำะห์ในเบือ้งต้น และเพือ่ให้คนพกิำรรวม

กลุ่มกันประกอบอำชีพซึ่งจะทสำให้คนพิกำรได้พบปะกันมีกิจกรรมร่วมกัน และเป็นกำรนสำคนพิกำรออกสู่สังคม

  1.2 กองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ควรสนับสนุนกลุ่มคนพิกำรที่ยังไม่ประสบ 

ควำมสสำเร็จในกำรประกอบอำชีพ เป็นกำรสนับสนุนเงินกู้ยืมแบบกลุ่มโดยไม่มีดอกเบี้ย และควรมีกำรยืดหยุ่น 

เรื่องระเบียบกฎเกณฑ์/หลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เป็นจริงในกำรประกอบอำชีพของคนพิกำร  

โดยคสำนึงถึงประเภทควำมพิกำรและอำชีพของคนพิกำรโดยควรปรับปรุงขั้นตอนกำรขอกู้ยืมเงินให้สะดวกรวดเร็วขึน้ 

ไม่ต้องให้คนพิกำรเดินทำงหลำยครั้ง เพรำะคนพิกำรมีควำมยำกลสำบำกในกำรเดินทำง ควรเปิดช่องทำงกำรส่งเงินกู้ยืม 

ให้หลำกหลำยช่องทำงมำกขึน้ เพรำะกำรเปิดช่องทำงผ่ำนธนำคำรกรงุไทยเพยีงแห่งเดยีวค่อนข้ำงลสำบำก และควรเปลีย่น

ระยะเวลำในกำรคืนเงินให้สอดคล้องกับรำยได้ของแต่ละอำชีพ

  1.3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ควรทดลองส่งเสริมกลุ่มอำชีพคนพิกำร โดยกำรส่งเสริมให้ขยำย

ธรุกจิในระดบัทีก่ว้ำงยิง่ขึน้ ควรประสำนงำนกบัสสำนกังำนส่งเสรมิวสิำหกจิ ให้เป็นผูส่้งเสรมิศกัยภำพให้กบักลุม่อำชพี

คนพิกำรที่เข้มแข็งมำกขึ้น อำจจะสรรเงินทุนก้อนใหญ่จำกกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรเข้ำไป 

ร่วมสมทบ พร้อมทั้งกำรจัดทสำข้อตกลงกับองค์กรของคนพิกำรให้เข้ำร่วมดสำเนินกำรหนุนเสริม เพื่อร่วมกันเรียนรู้และ 

เพื่อให้กำรดสำเนินกำรทดลองมีหลักประกันในควำมสสำเร็จ

  1.4 กองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ควรทสำงำนเชิงรุกโดยส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพ

มใิช่รอแต่กำรอนมุตัโิครงกำรกูเ้งนิเท่ำนัน้ ซึง่อำจเริม่จำกกำรช่วยเหลอืโครงกำรทีไ่ม่ผ่ำนกำรกลัน่กรองในระดบัจงัหวดั 
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โดยกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมเชี่ยวชำญไปให้คสำปรึกษำแนะนสำ ช่วยพัฒนำโครงกำรให้ได้รับกำรอนุมัติ

  1.5 หลังจำกมีพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 อสำนำจในกำรอนุมัติ

เงนิกูย้มืเป็นของคณะอนกุรรมกำรบรหิำรกองทนุส่งเสรมิ และพฒันำคณุภำพชวีติคนพกิำร ซึง่คณะอนกุรรมกำร ระดบั

จังหวัดมีหน้ำที่เพียงกลั่นกรองโครงกำรมีควำมเห็นเบื้องต้น ควรกระจำยอสำนำจมำยังจังหวัดโดยให้คณะอนุกรรมกำร 

ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรจังหวัด มีอสำนำจหน้ำที่ในกำรอนุมัติงบประมำณแทนซ่ึงจะเกิดควำมยืดหยุ่น

เรือ่งจสำนวนเงนิทีจ่ะอนมุตัติำมประเภทอำชพีและเปิดทำงให้กลไกจงัหวดั ดสำเนนิงำนจดัสรรกองทนุฯ ได้อย่ำงสอดคล้อง

กับสภำพข้อเท็จจริง

  1.6 กระทรวงแรงงำน ควรเข้ำมำมีบทบำทในกำรส่งเสริมอำชีพอิสระของคนพิกำรให้จริงจังมำกขึ้น 

ควรจัดตั้งสถำบันส่งเสริมอำชีพคนพิกำรข้ึนมำอีกหน่วยงำนหนึ่ง เพื่อทสำหน้ำที่ให้บริกำรด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพอิสระ

ให้กับคนพิกำรโดยตรงอย่ำงครบวงจร

  1.7 กำรแก้ปัญหำกำรขำดตลำดรบัรองสนิค้ำของคนพกิำร ควรมอบหมำยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

กรมกำรจัดหำงำน แสดงบทบำทในเชิงรุกด้ำนกำรขยำยตลำด เพื่อรับรองสินค้ำของคนพิกำรทุกประเภท โดยเริ่มจำก 

กำรจัดหำสถำนที่สสำหรับกำรจสำหน่ำยสินค้ำของคนพิกำรในจังหวัดตำมประเภทสินค้ำและบริกำรของคนพิกำรแล้ว

ทสำกำรตลำดสู่ประชำชนและค่อย ๆ ขยำยตลำดต่อไป

 2. ข้อเสนอแนะในกำรนสำผลวิจัยไปใช้

  2.1 จำกผลกำรศึกษำ พบว่ำ กลุ่มอำชีพคนพิกำร สำมำรถจัดสวัสดิกำรให้กับสมำชิกได้ด้วยตนเอง  

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่องค์กรคนพิกำรทีเ่ป็นสมำคม สสำนกังำนส่งเสรมิและพฒันำคณุภำพชีวติคนพกิำรแห่งชำต ิควรดสำเนนิกำร 

กับกองทุนสวัสดิกำรขององค์กรคนพิกำร จัดสวัสดิกำรโดยเฉพำะ โดยอำจมีข้อตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่อยู่ในพื้นที่ร่วมสมทบในลักษณะ Matching Fund 3 ฝ่ำย

  2.2 ในกำรจดัสรรงบประมำณสนบัสนนุกำรจดัสวสัดกิำรให้กบัองค์กรคนพกิำรทีม่ศีกัยภำพ เพือ่ให้เกดิ

กลไกหนนุเสรมิในกำรให้คสำปรกึษำในเรือ่งกำรจดัสวสัดกิำรทีไ่ม่ส่งผลกระทบในด้ำนทีท่สำให้คนพกิำรรอคอยแต่ควำม

ช่วยเหลือไม่พัฒนำตนเองซ่ึงเป็นกำรจัดสวัสดิกำรเชิงเสริมพลังที่ต้องกำรผู้มีประสบกำรณ์ช่วยคิดค้นกระบวนกำรจัด

สวัสดิกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์

  2.3 ควรมีกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรให้กับองค์กร 

คนพิกำร ที่มีศักยภำพโดยควรเป็นกำรติดตำม และประเมินผลแบบเสริมพลัง (Empowerment Monitoring and 

Evaluation) ซึ่งจะต้องมีกำรสรุปบทเรียน ปรับปรุง และจัดระบบกำรจัดสวัสดิกำรให้มีประสิทธิภำพเป็นธรรม 

ทั่วถึงและครอบคลุมเพื่อสร้ำงแบบอย่ำงและนสำไปขยำยผลต่อไป

 3. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

 ควรมีกำรศึกษำวิจัยเชิงปฏิบัติกำร เพื่อส่งเสริมอำชีพคนพิกำรในขั้นตอนของกำรรวมกลุ่มตำมประเภทควำม

พิกำรควบคู่กับกำรสนับสนุนงบประมำณจสำนวนมำกให้กับองค์กรคนพิกำรในกำรประกอบอำชีพอิสระ เพื่อให้เกิด

กระบวนกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงรูปแบบและแนวทำงที่ดีในกำรขยำยผลต่อไป



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

160 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 148-160 (2019)  Vol.9 No.1

เอกสารอ้างอิง

[1]  สสำนกัส่งเสรมิและพฒันำคณุภำพชวีติคนพกิำรแห่งชำต ิกระทรวงกำรพฒันำควำมมัน่คงของมนษุย์. คูม่อืกฎหมำย

กำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรส่งเสริมและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร. ชุมชนสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย

จสำกัด, กรุงเทพมหำนคร; 2552.

[2]  วิชยั รปูขสำด ีและคณะ. กำรประมวลควำมรู:้ กำรสร้ำงและพฒันำศนูย์กำรเรยีนรูด้้ำนกำรพฒันำสงัคมและสวสัดกิำร.

กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร; 2550.

[3]  กมลพรรณ พนัพึง่. ไอแอล: กำรดสำรงชวีติอสิระของคนพกิำร = IL: Independent living of Persons with disabilities. 

นนทบุรี: สภำศูนย์กำรดสำรงชีวิตอิสระของคนพิกำรประเทศไทย; 2551.

[4]  กรรวภิำร์ หงส์งำม. กำรสร้ำงระบบตดิตำมและประเมนิผลกองทนุส่งเสรมิและพฒันำคณุภำพชวีติคนพกิำร. สสำนกั

ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์; 2552.

[5]  ชวนพิศ รักษำพวก ผู้สัมภำษณ์ นำงลอย เวฬุวรรณ ผู้ให้กำรสัมภำษณ์ สัมภำษณ์ วันที่ 13 พฤษภำคม 2561.

[6]  เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี ผู้สัมภำษณ์ นำงสุวำสนำ ศรียอดแส ผูใ้ห้กำรสัมภำษณ์ วันที่ 10 เมษำยน 2561.

[7]  สำนนท์ ด่ำนภักดี ผู้สัมภำษณ์ นำยสนิท ไกรโสดำ ผู้ให้กำรสัมภำษณ์ วันที่ 11 มีนำคม 2561.


