รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการ “การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐”

บทที่ ๒
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐” คณะผู้วิจัยได้ศึกษาถึง แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค และเพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการ
เข้าถึงบริการและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ โดยมีรายละเอียดเป็นลําดับดังนี้
๒.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคนพิการและการทํางานของคนพิการ
๒.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการ
๒.3 กรณีตัวอย่างกฎหมายเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานของประเทศสวีเดนและ
ประเทศมาเลเซีย
๒.4 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ
๒.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคนพิการและการทํางานของคนพิการ
๒.๑.๑ ความหมายของคนพิการ
Hammerman และ Maikowski (1981) ได้สรุปความหมายของ “ความพิการ” ไว้ดังนี้ ว่า
หมายถึง ความเสียเปรียบ (Handicap), ความพิการ (Disability), และความบกพร่อง (Impairment)
สามารถอธิบายได้ว่า บุคคลหนึ่งอาจมีความบกพร่อง โดยไม่พิการและพิการโดยไม่เกิดการเสียเปรียบก็ได้
หากได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือมีสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพ สิ่งเหล่านี้สามารถเยียวยา
ความบกพร่องที่มีอยู่ได้ และจะไม่ส่งผลทําให้บุคคลนั้นเกิดความเสียเปรียบในการดํารงชีวิต เช่น คนตาบอดทํางาน
ที่ใช้สายตาไม่ได้ แต่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่มีเสียงประกอบได้ สามารถเล่นดนตรี เป็นนักกีฬาได้ เป็นต้น
องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ความหมายความพิการว่าคนพิการ หมายถึง เป็นความเสียเปรียบ
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่เกิดจากความชํารุด หรือความสามารถบกพร่อง เป็นผลทําให้บุคคลนั้นไม่
สามารถแสดงบทบาท หรือกระทําอะไรให้เหมาะสมสอดคล้องตามวัย สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมได้
(กรมประชาสงเคราะห์, 2540: 7 )
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ พุทธศักราช 2541 ให้ความหมาย คนพิการหรือทุพพลภาพ เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสมควรที่จะได้รับสิทธิและโอกาสในการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ ได้รับการปกป้อง
คุ้มครองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ด้วยความเสมอภาค ได้รับข้อมูลข่าวสารสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมกับความพิการ และได้รับการยอมรับในศักดิ์ศรี
แห่งความเป็นมนุษย์
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ให้คําจํากัดความจากมุมมองด้านฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
และการจ้างงานคนพิการ ว่าคนพิการ (Disabled Persons) คือ “บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีโอกาสด้านความ
มั่นคงในชีวิต สถานภาพการจ้างงาน หรือความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเหมาะสมถูกจํากัดหรือลดอย่างเห็น
ได้ชัด อันเป็นผลจากความบกพร่องร่างกายหรือทางจิตใจ (องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ, ๒๕๔๙)
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ส่วนประเทศไทย ก็ได้มีประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ ๑8
กันยายน พ.ศ. 25๕๐ ให้ความหมายของคนพิการไว้ดังนี้ “คนพิการ” หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจํากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น
การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด
ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจําเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่ง
ด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป
ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศกําหนด (พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๘),
2550: 2-๔)
จากการศึกษาข้างต้น จึงสรุปได้ว่า “คนพิการ” หมายถึง ความเสียเปรียบ ความพิการ และความ
บกพร่อง ซึ่งมีผลทําให้บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากมีความบกพร่อง
ทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และพิการ
ทางออทิสติก หรือความบกพร่องอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นมาแต่กําเนิดหรือไม่ก็ตามและมีความจําเป็นพิเศษที่จะต้อง
ได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทาง
สังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปโดยได้รับสิทธิ โอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และได้รับการยอมรับใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
๒.๑.๒ ปัญหาการจํากัดสิทธิคนพิการในการทํางานในสถานประกอบการ
ในเรื่องของการจํากัดสิทธิของคนพิการนั้น จากการศึกษาด้านกฎหมายของวิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ และคณะ
(วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ และคณะ, 2546: ๒๒ เรื่อง การแก้ไขกฎหมายที่กีดกันคนพิการในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในสังคม: ศึกษากรณี กฎหมายและกฎระเบียบที่จํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ
(http://www.lawreformform.go.th,2556)ได้สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจํากัดสิทธิคนพิการในการ
ประกอบอาชีพเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1) การกํ า หนดลั ก ษณะของงานหรื อ กํ า หนดอาชี พ เพื่ อ ให้ ค นพิ ก ารทํ า ซึ่ ง การกํ า หนดโดย
เฉพาะเจาะจงว่าคนพิการสามารถทํางานหรือประกอบอาชีพใดได้บ้างนั้น คนพิการมักถูกปฏิเสธไม่ให้
ทํางานนอกเหนือจากที่กําหนด การกําหนดหลักเกณฑ์ในกฎหมายให้คนพิการสามารถทํางานตามลักษณะ
ของงานหรือ ในอาชีพ อื่น นอกเหนือ จากที่กํา หนดได้ จึง เป็น การขัด ต่อ หลัก ความเชื่อ ในศัก ยภาพของ
คนพิการ ที่มีแต่ส่งเสริ มให้คนพิการทํางานที่แปลกใหม่ หรืองานที่ท้าทายความสามารถของคนพิการ
นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการระบบสัดส่วนการจ้างงาน การสงวนอาชีพ เพราะอาชีพที่สงวนมักมีรายได้ค่อย
ข้างน้อย เช่น อาชีพนวดแผนไทย เป็นต้น
2) การกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามในการประกอบอาชีพไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย
เช่น กายพิการ กายทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ หูหนวก หูหนวกเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านออกเขียนได้
พิการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีกายหรือจิตไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการ เป็นต้น ซึ่ง
ถ้อยคําดังกล่าวทําให้เกิดการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอย่างชัดแจ้ง
3) การใช้ดุล พินิจของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่กฎหมายเปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจเพื่อ
พิจ ารณาคุณ สมบัติห รือ ลัก ษณะต้อ งห้า มของบุค คลได้นั ้น อาจก่อ ให้เ กิด การกีด กัน คนพิ ก ารในการ
ประกอบอาชีพได้ เนื่องจากการกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามไว้ด้วยถ้อยคําดังกล่าวนั้น ต้องขึ้นอยู่
กับดุลพินิจโดยแท้ของผู้บังคับใช้กฎหมาย
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จากปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ทําให้คนพิการขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาให้สามารถพึ่งพิงตนเอง
อย่างมีศักยภาพได้ โดยเฉพาะคนพิการที่อาศัยอยู่ในชนบท ที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการรักษาตนให้
หายจากอาการป่วย และป้องกันไม่ใ ห้เกิดความพิการขึ้นได้นั้น ส่งผลให้ผู้ป่วยเหล่านั้นต้องกลายเป็น
คนพิการอย่างถาวร อีกทั้งรัฐไม่สามารถกระจายบริการด้านการศึกษาพิเศษไปสู่ชนบทได้อย่างเพียงพอ
คนพิการในชนบทจึงขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนาทางด้านร่างกาย และสติปัญญาได้อย่างเหมาะสม
แต่ถ้าหากคนพิการได้มีโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถและคุณภาพของคนพิการให้มีประสิทธิภาพ
เทียบเท่ากับคนพิการในเมืองได้ ย่อมส่งผลให้คนพิการมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถของตน เพื่อ
นําไปสู่การประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด รัฐจึงมีมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในรูปแบบต่างๆ ให้คนพิการได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนมากขึ้น และเพื่อให้คน
พิการสามารถดูแลตนเองและอยู่ร่วมสังคมได้อย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกันกับคนปกติทั่วๆ ไป ตามลําดับดังนี้
ได้มีการร่างพระราชบัญญัติเพื่อคนพิการฉบับแรกในประเทศไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2519 และได้มี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาขาต่างๆ ขึ้น 5 สาขา ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฝ่ายการแพทย์ ฝ่าย
สังคมสงเคราะห์ ฝ่ายการฟื้นฟูอาชีพ ฝ่ายการศึกษาและฝ่ายกฎหมายเกี่ยวกับบริการสําหรับคนพิการ
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นปีคนพิการสากล คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้อนุมัติแผนการสงเคราะห์
และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติระยะยาว พ.ศ. 2525–2534 ซึ่งในแผนนั้นได้ระบุให้มีกฎหมายเพื่อ
ช่วยเหลือคุ้มครอง สวัสดิภาพและสิทธิของคนพิการขึ้นโดยเฉพาะ
ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการขึ้น เพราะคนพิการเป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งของประเทศ แต่เนื่องจากสภาพของความพิการเป็น
อุปสรรคในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมจึงสมควรสนับสนุน
ส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสในด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป และสมควรให้คนพิการได้รับ
การคุ้มครอง การสงเคราะห์การพัฒนา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยวิธีทางการแพทย์ ทางการศึกษา
ทางสังคม และการฝึกอาชีพ ตลอดจนแก้ไขปัญหาและขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้แก่คนพิการ รวมทั้งให้สังคมมีส่วนร่วมในการเกื้อกูลและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้วย สาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้แก่ การกําหนดให้มีคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เป็นคณะกรรมการ
ระดับชาติเพื่อรับผิดชอบและควบคุมดูแลให้มีการดําเนินงานด้านการสงเคราะห์ พัฒนา และการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการตามที่ได้กําหนดไว้ การกําหนดให้จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการเพื่อให้เกิดการสงเคราะห์ การพัฒนา และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการพร้อมกันนั้นรัฐบาลได้
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สาธารณชนได้มีความ
เข้าใจในเรื่องของคนพิการมากขึ้น มีการเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถและเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมอย่างเสมอภาค เพราะถือว่าคนพิการก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเป็นประชากรกลุ่มหนึ่งของ
สังคมเฉกเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปในสังคมย่อมต้องได้รับสิทธิโอกาส และบริการในด้านต่าง ๆ เพื่อ
ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ ดี ขึ้ น เหมื อ นกั บ บุ ค คลทั่ ว ไปในสั ง คม หลั ง จากมี ก ารประกาศใช้
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย ตามราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ แล้ว (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๓๔) (ต่อมาจึงมีพระราชบัญญัติโอน
อํานาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกระทรวงมหาดไปเป็นของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสง
คม พ.ศ. ๒๕๓๖ ฉบับพิเศษ หน้า ๕ เล่ม ๑๐ ตอนที่ ๙๙ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๖) ก็ได้มี
การออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัตินี้อีกหลายฉบับ
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รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการ “การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐”

ส่วนตัวอย่างกฎกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ เรื่องกําหนดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ค่าใช้จ่าย
ในการรั ก ษาพยาบาลและค่ า อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ปรั บ สภาพทางร่ า งกาย ทางสติ ปั ญ ญา หรื อ ทางจิ ต ใจหรื อ
เสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีข้นึ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตัวอย่างกฎกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เช่น กฎกระทรวงแรงงาน เรื่องการจ้างงาน
คนพิการและการส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2537, กระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 1
เรื่องการจ้างงานคนพิการ พ.ศ. 2537 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
โดยกําหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างสองร้อยคนขึ้นไป ต้องรับคนพิการที่สามารถทํางานได้ ไม่ว่าจะ
ตําแหน่งใดเข้าทํางานในอัตราส่วนของลูกจ้างทุกสองร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน และ สถานประกอบการใด
ที่รับคนพิการเข้าทํางานมีสิทธินําเงินค่าจ้างที่จ่ายให้แก่คนพิการมาหักเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากรได้
เป็นจํานวนสองเท่าของจํานวนที่จ่ายจริง และกรณีนายจ้างหรือสถานประกอบการใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องจ้าง
งานคนพิการ ไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบคนพิการเข้าทํางาน ต้องส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าจ้างขั้นต่ําที่ใช้บังคับในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่คูณด้วยสามร้อยหกสิบห้า
และคูณด้วยจํานวนคนพิการซึ่งประสงค์จะไม่รับเข้าทํางาน และกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542)
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ในเรื่องของอาคาร สถานที่
ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่เจ้าของจะมีสิทธิหักเงินค่าใช้จ่ายเป็นสองเท่าของเงินที่เสียไปเพื่อจัดให้มี
อุปกรณ์ที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการออกจากเงินได้สุทธิหรือกําไรสุทธิของปีที่ค่าใช้จ่ายนั้น
เกิดขึ้นตามประมวลรัษฎากรตามมาตรา 18 ต้องมีลักษณะตามข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 โดยมีอุปกรณ์ที่อํานวย
ความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการและมีสัญลักษณ์สากลตามข้อ 6 และข้อ 7 ด้วย ส่วนลักษณะของอาคารที่ต้อง
มีอุปกรณ์ที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ ได้แก่ อาคารของสถานสงเคราะห์คนพิการหรือคนชรา
สถานศึกษาสําหรับคนพิการ โรงพยาบาล โรงแรมหอประชุม สถานศึกษา สถานีขนส่งมวลชน และอาคารใน
ลักษณะอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกําหนด และลักษณะสถานที่ที่ต้องมีอุปกรณ์ที่อํานวย
ความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ ได้แก่ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ หรือสถานที่ที่ให้บริการทํานองเดียวกัน รวมถึง
ลักษณะยานพาหนะที่ต้องมีอุปกรณ์ที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ เช่น รถยนต์สาธารณะและ
รถยนตร์บริการตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจําทางและไม่
ประจําทางตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎกระทรวงเรื่องการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
คนพิการ พ.ศ. 2541 เป็นต้น (สาวิตรี รัตนชูโชติ, ๒๕๕๒: 2-๓)
ต่อมาจึงได้ออกพระราชกฤษฏีกา เพื่อแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 เล่ม 119
ตอนที่ 102 ก ราชกิจจานุเบกษา หน้า 70 วันที่ 8 ตุลาคม 2545 มีการแก้ไขในมาตรา ๒๙ กล่าวคือ
มาตรา 29 ในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ให้แก้คําว่า
“กระทรวงมหาดไทย” เป็น “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” คําว่า “รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ตาม
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คนพิการเป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งของประเทศ แต่
เนื่องจากสภาพของความพิการเป็นอุปสรรคในการดํารงชีวิตในการประกอบอาชีพและในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสังคมและโดยที่สมควรสนับสนุนส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสในด้านต่างๆ สามารถดํารงชีวิต
ประกอบอาชีพและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป ในการนี้สมควรให้คนพิการ
ได้รับการคุ้มครอง การสงเคราะห์ การพัฒ นา และการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย์
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รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการ “การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐”

ทางการศึกษา ทางสังคมและการฝึกอาชีพ ตลอดจนแก้ไขปัญหาและขจัดอุปสรรคต่างๆ ทางเศรษฐกิจและ
สังคมให้แก่คนพิการ รวมทั้งให้สังคมมีส่วนร่วมในการเกื้อกูลและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
จากการที่รัฐออกกฎหมายสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและการจ้างงานคนพิการ เช่นสัดส่วน
การจ้างงานคนพิการที่กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ซึ่งกําหนดให้สถานประกอบการเอกชนรับคนพิการเข้า
ทํางานในอัตราส่วนร้อยละ 0.5 นั้นยังไม่เพียงพอที่จะรองรับจํานวนคนพิการที่ยังว่างงานและต้องการเข้าสู่
ตลาดแรงงานได้ ทั้งนายจ้างยังสามารถที่จะกําหนดตําแหน่งงานที่จะประกาศรับคนพิการได้เอง ทําให้
นายจ้างที่ไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทํางานกําหนดตําแหน่งที่จะประกาศรับให้มีคุณสมบัติสูง ทําให้ไม่มี
คนพิการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการมาสมัครได้ นอกจากนี้นายจ้างยังสามารถที่จะเลือกส่งเงินสมทบ
เข้ า กองทุ น ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพคนพิ ก ารแทนการจ้ า งงานคนพิ ก ารได้ เนื่ อ งจากมี อั ต ราไม่ สู ง มากนั ก
นอกจากนั้นยังพบว่าขาดปัจจัยทางกฎหมายที่จะมาช่วยส่งเสริมสนับสนุน และขาดการสนับสนุนที่ควรเป็น
เรื่องของนโยบาย (ปริชญา ศรีสมัย, 2549)
๒.๑.๓ คนพิการกับการมีงานทํา
ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคม ปัจ จุบัน คนพิก ารตระหนัก และให้ค วามสํา คัญ กับ “งาน” ซึ่ง
เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อการดํารงชีวิตอยู่รอดได้ในสังคม ดังนั้นคนพิการเองต้องสร้างหลักประกันให้กับตนเองและ
ครอบครัว โดยการหางานที่มั่นคง เพื่อให้มีรายได้ประจําเลี้ยงครอบครัว ส่งผลให้คนพิการมีความตระหนักใน
คุณค่าของตนเอง เชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพที่ตนมีอยู่ว่าจะสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมได้
จึงกล่าวได้ว่า “งาน” มีคุณค่าและความสําคัญต่อคนพิการเป็นอย่างมาก และยังกล่าวถึง ความสําคัญของงานกับ
คนพิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา, 2543) ดังนี้
1) คนพิการและครอบครัวต้องการมีรายได้จากการทํางาน คนพิการกับครอบครัวส่วนมากก็
เหมือนกับครอบครัวอื่นๆ ที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้หากไม่มีรายได้ประจํา
2) คุณค่าของคนในสังคมอยู่ที่การทํางานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ การทํางานนับเป็นคุณค่าอัน
สูงส่งของคนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกวัฒนธรรม ดังนั้น เมื่อคนพิการไม่สามารถทํางานได้ เขาจะถูกตัดสินว่า
เป็นผู้ล้มเหลวในชีวิตที่ไม่อาจเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในสังคม
3) คนพิการมีความต้องการที่มีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตอย่างปกติ ในสังคมสถานที่ทํางานนับเป็น
แหล่งสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและพัฒนาทักษะทางสังคม ถ้าคนพิการขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการดังกล่าว ก็เท่ากับถูกขัดขวางอย่างรุนแรงในการอยู่ร่วมกับสังคม
4) คุณค่าของการมีงานทําอยู่บนพื้นฐานความจริงที่ว่า งานทําให้ชีวิตอยู่ในกฎเกณฑ์และเป็น
รูปร่างเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป การมีชีวิตอยู่ไปวัน ๆ โดยปราศจากสิ่งท้าทายจากการทํางานเป็นสิ่งที่น่า
เบื่อหน่ายและหงอยเหงา
๒.1.๔ การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ
หากพิ จ ารณาถึ ง ลั ก ษณะของงานที่ ค นพิ ก ารสามารถทํ า ได้ ใ นสถานประกอบการ ที่ ก ล่ า วถึ ง
การศึกษาของบาร์บาร่า เมอร์เรย์ (Barbara Marley) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ
ประจําองค์การแรงงานระหว่างประเทศชาวอเมริกัน ได้ให้แนวทางในการจ้างงานคนพิการใน 4 ลักษณะ
ได้แก่ การจ้างงานคนพิการในโรงงานอารักษ์ การจ้างงานคนพิการในระบบสนับสนุน การจ้างงานในระบบเปิด
และการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ มี 2 ลักษณะ (สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์, 2544: 37-38)
ได้แก่
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1) การจ้ า งงานคนพิก ารในระบบสนับ สนุน การจ้ า งงานในลั ก ษณะนี้เ ป็ น การทํางานที่
คนพิการจะมีผู้สอนงาน (Job Coach) ช่วยดูแลหรืออาจจะเป็นในรูปของการทดลองงาน ฝึกงาน (On the Job
Training) เหมาะสําหรับคนพิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หรือ การเรียนรู้ รวมทั้งคนพิการที่ไม่มี
พื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ พี่เลี้ยงจะเป็นผู้ประสานงานระหว่างสถานประกอบการและคนพิการ
เพื่อให้การทํางานดําเนินไปตามวัตถุประสงค์ของนายจ้าง งานในลักษณะนี้อาจทําในรูปของคณะทํางานซึ่งอยู่
ภายใต้การดูแลของพี่เลี้ยง ซึ่งจะนําคนพิการไปทํา งานต่า งๆ ที่ส ามารถดูแ ลและชี้แ นะได้อย่า งใกล้ชิด
ข้อดีของการจ้างงานในลักษณะนี้คือ คนพิการจะเกิดการเรียนรู้และพัฒนางานและสามารถที่จะเข้าสู่
การจ้างงานในระบบเปิดได้ เนื่องจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในการทํางานเหมือนการทํางานใน
ระบบเปิดทุกประการ
2) การจ้างงานระบบเปิด จากการศึกษาของวิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ และคณะ (๒๕๔๖) กล่าวว่า
การจ้างงานระบบเปิดมีลักษณะของการคัดเลือกคนพิการที่มีความสามารถ ซึ่งจะได้รับการจ้างงานจากสถาน
ประกอบการทั่วไป แต่ปัญหาสําคัญในการทํางานของความพิการคือ เจตคติของนายจ้างที่มีต่อคนพิการ ซึ่ง
ไม่ยอมรับความสามารถของคนพิการ จุดมุ่งหมายของการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการก็เพื่อให้คนพิการ
ดํารงชีวิตอยู่กับครอบครัวและชุม ชนได้อย่า งมีศักดิ์ศ รี มีบ ทบาทในสังคมได้เท่าเทีย มบุค คลทั่วไปและ
สามารถประกอบอาชีพมีรายได้ที่มั่นคง ฉะนั้นจึงต้องรณรงค์เพื่อให้สังคมเปลี่ยนเจตคติที่มีต่อคนพิการให้
เป็นไปในทางบวก และยอมรับความสามารถของคนพิการ ถือว่าคนพิการเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมมี
ส่วนร่วมและบทบาทเช่นบุคคลทั่วไปอย่างมีศักดิ์ศรีและประสิทธิภาพ (วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ และคณะ,
2546: ๒๐-๒๑)
2.2 กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการ
การส่งเสริมการจ้างงานให้คนพิการได้มีอาชีพที่เหมาะสม และมีรายได้ที่มั่นคงนั้นเป็นส่วนสําคัญ
อย่างยิ่งในการสนับสนุนให้คนพิการสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างอิสระ โดยลดการพึ่งพิงผู้อื่นและ
ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นจึงได้มีการกําหนดสิทธิและโอกาสของคนพิการไว้ทั้งใน
บริบทระหว่างประเทศและในประเทศ ดังนี้
๒.2.1 ข้อแนะนําขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของคนพิการ
การส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันในด้านโอกาสกลายเป็นหัวใจหลักของการทํางานขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งในคําประกาศแห่ง ฟิลาเดลเฟีย ในปี พ.ศ. 2487 ระบุว่า มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะ
เป็นเผ่าพันธุ์ใด ความเชื่อใด หรือเพศใดก็ตามต่างมีสิทธิได้รับความเป็นอยู่ที่ดี และสามารถพัฒนาด้านจิต
วิญญาณในสภาวะแวดล้อมที่มีเสรีภาพและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน โดยแนวความคิดระดับสากลมีความเชื่อว่าคนพิการมีศักยภาพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
บุคคลทั่วไปหากได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามสิทธิ
มนุษยชนเป็นความเชื่อในเรื่องสิทธิและความเสมอภาคของบุคคล
นอกจากนี้ยังมีอนุสัญญาและข้อแนะนําจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศที่บาร์บารา เมอร์เรย์
และ โรเบิร์ต เฮรอน (2543) ศึกษาไว้ยังสรุปเรื่องเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการว่าเป็นความเชื่อในศักยภาพ
ในด้านการทํางานปรากฏในข้อแนะที่ 99 ซึ่งเป็นข้อแนะนําฉบับแรกที่ว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพของ
คนพิการ ค.ศ. ๑๙๙๕ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยเน้นให้คนพิการมีความเสมอภาค
หรือโอกาสในการประกอบอาชีพ และข้อแนะที่ 168 (Recommendation 99 and Recommendation 168)
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) ซึ่งมีสาระสําคัญคือ
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คนพิ การทุ กคนควรได้ รั บความเสมอภาคแห่ งโอกาสและการปฏิ บั ติ ต่ อคนงานชายและหญิ งในการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพทางอาชีพระหว่างคนงานพิการและคนงานทั่วไป ในขณะที่คนพิการควรได้รับโอกาสอย่างเท่า
เทียมและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงการมีงานทํา การรักษาสภาพการทํางาน และความก้าวหน้าในการ
ทํางาน ซึ่งควรจะสอดคล้องกับความต้องการของคนพิการเอง รวมทั้งคํานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละคนใน
การทํางานนั้น ๆ โดยมีประเด็นหลักคือ “การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่” ของคนพิการในการใช้ชีวิตในสังคมและ
การพัฒนาและเพื่อ “ความเสมอภาค” ดังนั้นการฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคลดังกล่าวเหล่านั้นเป็นสิ่งจําเป็น
อย่างยิ่งในการช่วยให้พยุงเขาคืนสู่สภาพที่ใช้การได้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม อาชีพและเศรษฐกิจให้มาก
ที่สุด ตามความสามารถของพวกเขา และเพื่อใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด จําเป็นต้องพัฒนาและ
ฟื้นฟูความสามารถในการทํางานของคนพิการโดยการรวมบริการต่าง ๆ ทางการแพทย์ จิตเวช สังคมการศึกษา
การแนะแนวอาชี พ การฝึ กอาชีพและการบรรจุ งาน รวมทั้งการติดตามผลให้ เป็นกระบวนการที่มี การ
ประสานกันและมีความต่อเนื่องกระบวนการเดียว (บาร์บารา เมอร์เรย์ และ โรเบิร์ต เฮรอน, 2543: 51-87)
ส่วนอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 159 ที่ว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
และการจ้างงานสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2528 (C159 Vocational Rehabilitation and Employment
(Disabled Persons) Convention, 1985 (พ.ศ. 2528)) สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรอง
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 159 ว่าด้วยการฟื้นฟูด้านอาชีพและการจ้างงานสําหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2526 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2528 โดยประเทศไทยก็ได้
ให้สัตยาบรรณอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และ
มีผลบังคับใช้ประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งอนุสัญญาฉบับที่ 159 นี้ ให้ความสําคัญ
ต่อหลักการแห่งความเสมอภาคด้านการประกอบอาชีพและการจ้างงานคนพิการและบุคคลทั่วไปและยังถือ
ว่าเป็นมาตรการที่มุ่งสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันระหว่างคนพิการกับผู้ใช้แรงงานทั่วไป ไม่เป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม (ข้อ 4) นอกจากนี้อนุสัญญาฉบับนี้ยังได้เน้นหลักการที่มุ่งให้คนพิการมีโอกาสด้าน
การประกอบอาชีพและการจ้างงานในตลาดแรงงาน (ข้อ 3) และยังกําหนดไว้ชัดแจ้งใน ข้อ 5 ที่ให้องค์กร
ของผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะองค์กรของคนพิการเพื่อให้คนพิการเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายให้
มากขึ้น (วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ และจุไร ทัพวงษ์, 2554: 16 – 17)
๒.2.2 สิทธิคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิในการทํางานของคนพิการ
พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคนพิการอีกประการหนึ่ง คือ องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศ
“อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ” (Convention on the rights of Persons with Disabilities : CRPD)
ซึ่งเริ่มมีการยกร่างตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๐๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ที่นับว่าเป็นกฏหมายระหว่างประเทศที่มีความสําคัญ
และมีผลต่อการกําหนดนโยบายด้านคนพิการของประเทศไทย ทั้งนี้หากพิจารณาถึงพัฒนาการของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ เป็นช่วงเวลาเดียวกับแนวคิดที่จะยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใช้ทดแทนพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔
โดยความเป็นมาของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการนี้ เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) โดย
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน ได้ขอให้ Prof. Gerard Quinn และ Teresai Degener ศึกษาถึงหลักการขั้น
พื้นฐานของสนธิสัญญา จํานวน ๖ ฉบับที่เกี่ยวกับคนพิการ เพื่อศึกษาถึงระบบและการดําเนินงานของ
สนธิสัญญากับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยประเทศเม็กชิโก ได้เสนอให้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติริเริ่ม
กระบวนการยกร่างอนุสัญญาขึ้นในเดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) โดยได้ตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะกิจ รับผิดชอบในการตรวจสอบความเหมาะสมของอนุสัญญา และยกร่างบทบัญญัติต่าง ๆ ใน
อนุสัญญา และในสมัยประชุมที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) คณะกรรมการ
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) - บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

-๑๕-

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการ “การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐”

เฉพาะกิจได้ยอมรับบทบัญญัติของอนุสัญญาด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ซึ่งได้ส่งต่อไปยังคณะกรรมการยก
ร่างเพื่อตรวจสอบรูปแบบและความสอดคล้องกับอนุสัญญาอื่นๆ ต่อมาสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้
เห็นชอบร่างอนุสัญญาและพิธีสารตามคําแนะนําของคณะกรรมการยกร่างในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๖
(พ.ศ. ๒๕๔๙) ลักษณะเฉพาะที่สําคัญของร่างอนุสัญญานี้คือ การเข้ามามีบทบาทขององค์กรเอกชนซึ่งได้
รวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการในชื่อ International Disability Caucus (IDC) เพื่อแสดงท่าทีที่มีต่อปัญหา
คนพิการอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียว องค์กรเอกชนเหล่านี้ได้เสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การยกร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ นอกจากนี้ ยังมีองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่ง คือ
สํานักงานเฉพาะกิจที่ทํางานมาตลอดระยะเวลา ๘ สมัยการประชุม สํานักงานฯ นี้ เป็นผู้ที่นําความคิดของ
องค์กรเอกชนมาแปลงเป็นบทบัญญัติต่าง ๆ ในอนุสัญญา สําหรับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน
ระดับประเทศได้ให้ความสนใจอย่างยิ่งในเรื่ องสิทธิคนพิการ
โดยเฉพาะในขอบเขตการบังคับใช้
ภายในประเทศ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการได้เปิดให้รัฐต่าง ๆ ลงนามเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๗
(พ.ศ. ๒๕๕๐) ซึ่งมีรัฐที่ลงนามในอนุสัญญา จํานวน ๘๒ รัฐ และลงนามในพิธีสาร จํานวน ๔๔ รัฐ และให้
สัตยาบัน จํานวน ๑ รัฐ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการถือว่าเป็นอนุสัญญาที่มีจํานวนผู้ลงนามในวันแรก
สูงสุดในประวัติศาสตร์สหประชาชาติ และเป็นอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของศตวรรษที่ ๒๑
ซึ่งเปิดโอกาสให้องค์กรระดับภูมิภาคเข้าร่วมลงนามด้วย อันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในเรื่องของการ
คุ้มครองสิทธิคนพิการ อนุสัญญาและพิธีสารนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๘ (พ.ศ. ๒๕๕๑)
(คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, ๒๕๕๕: (๖ – ๘)
โดยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการนี้กล่าวถึงหลักการทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมอาชีพและ
การมีงานทําของคนพิการ ได้แก่ การห้ามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการในทุกด้านที่เกี่ยวกับ
การจ้างงาน, การคุ้มครองสิทธิของคนพิการรวมทั้งโอกาสที่เท่าเทียมกันและค่าตอบแทนการทํางานที่
เท่ากันสําหรับเนื้องานที่เท่ากัน, การทําให้คนพิการสามารถเข้าถึงโปรแกรมแนะแนวอาชีพและแนะแนว
ทั่วไปบริการจัดหางานและการฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่อง, นอกจากนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องกําหนด
เรื่องของรับคนพิการเข้าทํางานในอัตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งการให้สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับดังกล่าวจะเกิด
ผลดีในหลายประการ คือ การคุ้มครองคนพิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความช่วยเหลือในด้านการ
ฟื้นฟูอาชีพและการมีงานทําของคนพิการที่ถือปฏิบัติในระดับสากล ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเมื่อ ๒๙
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ (สํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ, พิมพ์ในประเทศไทยเมื่อ 2552: 89-95)
ตามรายละเอียดในภาคผนวก
๒.2.3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ
ทํางาน กล่าวคือ มาตรา ๓๐ มาตรา 43 และมาตรา 44 กล่าวถึงบุคคลย่อมเสมอกันในทางกฎหมาย และ
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพ
ทางร่างกายหรือสุขภาพ สถานะบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได้ รวมทั้งการมีเสรีภาพใน
การประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพตลอดจนการแข่งขันโดยเสรี ซึ่งบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกัน
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหว่างการทํางาน
และเมื่อพ้นภาวะการทํางาน

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) - บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

-๑๖-

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการ “การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐”

จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นั้นให้ความสําคัญกับสิทธิ และ
โอกาสในด้านต่างๆ แก่คนพิการ กล่าวคือ เป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้รับสิทธิด้านต่างๆ เช่นเดียวกับคนอื่นๆ
ทั่วไปในสังคม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้แก่คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ
ต่างๆ ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการทํางานต่อไปด้วย (ตามรายละเอียดในภาคผนวก)
๒.2.4 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านการจ้างงาน
จากการที่ประเทศไทย เห็นความสําคัญของคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารมาตั้ ง แต่ พ.ศ. ๒๔๘๓ อี ก ทั้ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารฟื้ น ฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 ซึ่งต่อมาจึงมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพราะพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน
สาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะห์และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการไม่เหมาะสมกับสภาพ
สังคมปัจจุบัน สมควรกําหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการเพื่อมิให้มี
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่ง
อํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ตลอดจนให้รัฐต้องสงเคราะห์คนพิการ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ (พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, ๒๕๕๐: ๗๗)
และปัจจุบันเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมจากกฎหมายที่ว่าด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้คนพิการได้รับ
สิทธิประโยชน์สูงสุด ดังนั้นในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงมีวิวัฒนาการตั้งแต่ พ.ศ.
๒๔๘๓ – ปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางที่ ๔ ดังนี้
ตารางที่ ๔ แสดงวิวัฒนาการของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๓ - ปัจจุบัน
พ.ศ.

2483

รายละเอียด
- รัฐจัดตั้งกรมประชาสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ตั้งกรมฯ อยู่ในพี้นที่วังสราญรมย์ เขตพระนคร
- กรมประชาสงเคราะห์ ได้ตั้งหน่วยงานรับผิดชอบดูแลเรื่องคนพิการ ในระดับ กลุ่มงาน เป็นงานคนพิการ
ในฝ่ายสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง กองสวัสดิการสงเคราะห์
- ในระยะเริ่มแรก เน้นการให้บริการ ด้านสวัสดิการสงเคราะห์ ให้แก่คนพิการ

2493 กรมกรมประชาสงเคราะห์ ย้ายมาตั้งที่วังสะพานขาว และคงดําเนินงานสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่คนพิการ
โดยยกระดับงานคนพิการเป็นฝ่ายสงเคราะห์คนพิการในกองสวัสดิการสงเคราะห์

2524 กรมประชาสงเคราะห์ และองค์กรเอกชนด้านคนพิการเล็งเห็นความสําคัญ ในเรื่องสิทธิและโอกาสของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงได้ร่วมกันผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับคนพิการ

2534 - รัฐบาลได้ ประกาศใช้พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ พ.ศ.2534

- พ.ร.บ. ดังกล่าวให้จัดตั้ง “สํานักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ” (สฟก.) ขึ้นเป็นหน่วยงาน
ระดับกอง สังกัด กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
- กรมประชาสงเคราะห์ ได้โอนงานคนพิการในฝ่ายสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง กองสวัสดิการสังคมมารวมที่ สฟก. โดย
สฟก. ทําหน้าที่
-เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
-เป็นสํานักทะเบียนกลางสําหรับคนพิการ

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) - บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

-๑๗-

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการ “การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐”

พ.ศ.

รายละเอียด
-ดําเนินการทั้งงานด้านวิชาการ การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
-สนับสนุนหน่วยงานสถาบันที่ให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

2536 มีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการเมื่อเดือนกันยายน โดยโอนสํานักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
2545

2550

กรมประชาสงเคราะห์ จากสังกัดกระทรวงมหาดไทยไปสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- มีการปฏิรูป ระบบราชการ โดยปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่
- “สํานักคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ”(สฟก) ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “สํานักส่งเสริมและพิทักษ์คน
พิการ (สทก.)” สังกัดสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ
ผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
- สทก. ทําหน้าที่เช่นเดียวกับ สฟก. โดยเน้นงานวิชาการและการจัดทําองค์ความรู้ด้านคนพิการ สําหรับงาน
การบริการ และการให้สวัสดิการสงเคราะห์แก่คนพิการ ดําเนินการโดย สํานักบริการสวัสดิการสังคม กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ย้าย สทก. มาตั้งในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ.2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2550
- จัดตั้ง “สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ”ขึ้น เป็นส่วนราชการในกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- มีเลขาธิการ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าอธิบดี เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และบุคลากรของสํานักงาน
- สาระสําคัญ ของ พระราชบัญญัติ คือ คนพิการได้รับสิทธิตามกฎหมายมากขึ้น อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
มีการลดหย่อนภาษีให้ผู้ดูแลคนพิการ และให้กระทรวงต่างๆ เข้ามาดูแลคนพิการมากขึ้น ซึ่งประโยชน์ของ
การยกฐานะสํานักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการเดิมเป็นสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ เป็นส่วนราชการเทียบเท่ากรม ทําให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ดําเนินงานด้านคนพิการทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
- บทบาทหน้าที่ของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ คือ
- เสนอนโยบาย แผนหลัก และโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายให้ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
- ประสานงานและร่วมมือในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนานวัตกรรม สํารวจ รวบรวม เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการและ
สถานการณ์คนพิการเพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการ
- สนับสนุนให้มีการจัดตั้งการดําเนินงานการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการเพื่อให้
สามารถทําหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการตลอดจนสนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานของรัฐจัดงบประมาณ
ให้แก่องค์การด้านคนพิการ เพื่อดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- ศึกษารูปแบบสิทธิ และสวัสดิการอื่นๆ เพื่อการส่งเสริมศักยภาพ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ
ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนทางสังคม ในการบูรณาการให้คนพิการเข้าสู่สังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- เสนอ ปรับปรุง พัฒนากฎหมายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ทันสมัย รวมทั้งให้คําปรึกษาและ
ดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา และงานคดีปกครอง รวมถึงงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่
ของสํานักงาน
- บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติหรือตามกฎหมายอื่นหรือตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือคณะกรรมการมอบหมาย

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) - บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

-๑๘-

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการ “การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐”

พ.ศ.
๒๕๕๖

รายละเอียด
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้แก่
๑. ปรับปรุงประสิทธิภาพเกี่ยวกับการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิต่างๆ ของคนพิการ เพิ่มบทบาท
องค์กรด้านคนพิการเพื่อช่วยเหลือคนพิการ กําหนดให้มีศูนย์บริการคนพิการเพื่อให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กําหนดแนวทางการอุดหนุนเงินกองทุนแก่องค์กรคนพิการ กําหนดวิธีการสร้าง
งานสร้างอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้มากขึ้นและกําหนดแนวทางการช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียนราษฎรให้เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
๒. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่ม
บทบาทสํานักงานสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติให้มีภารกิจด้านการติดตาม
ตรวจสอบ แนะนําและช่วยเหลือให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและมีฐานะเป็นนิติบุคคลเพื่อให้มีสํานักงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ปรับปรุงกลไกการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อคนพิการเพื่อให้มีคณะอนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ ปรับปรุงวิธีการออกบัตรประจําตัวคนพิการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่คนพิการมากขึ้น
ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารกองทุ น โดยคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น ส่ ว นกลางสามารถมอบอํ า นาจให้
คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดอนุมัติใช้จ่ายเงินกองทุนแทนได้เพื่อให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่คนพิการ
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเพิ่มบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือคนพิการ รวมทั้งให้มี
ศูนย์บริการคนพิการเพื่อเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือคนพิการในทุกระดับ
ผลของกฎหมายใหม่ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในเรื่องต่างๆ รวม ๑๓ ประเด็น จะส่งผลให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้าน
คนพิการ และเครือข่ายได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ดังนี้
(๑) คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติมีภารกิจด้านการตรวจสอบการได้รับ สิทธิป ระโยชน์ ข องคนพิก าร รับ การร้อ งขอและให้
คําแนะนําช่วยเหลือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายกําหนด ทั้งใน
ส่วนที่ดําเนินการโดยเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเดิมไม่ได้กําหนดไว้ (เพิ่มมาตรา ๑๓/๑)
(๒) คนพิการได้รับความสะดวกเกี่ยวกับบริการบัตรประประจําตัวคนพิการ เพราะได้กําหนดให้มีตัว
เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวคนพิการได้หลากหลายแทนนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียน
จังหวัด จะทําให้การทําบัตรประจําตัวคนพิการกระจายไปตามหน่วยงานที่มีความพร้อม รวมทั้งในอนาคตจะ
ใช้ร่วมกับบัตรประชาชนก็ให้ยกเลิกบัตรประจําตัวคนพิการได้ ซึ่งเดิมคนพิการต้องเดินทางไปที่จังหวัดหรือ
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙ วรรคสาม)
(๓) คนพิการไร้สถานะเพราะไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงของประเทศ ทําให้ไม่
มีสัญชาติไทย อาจได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือคนพิการดังกล่าวซึ่ง
ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนได้มีระเบียบรองรับการปฏิบัติที่ชัดเจน (เพิ่มมาตรา ๑๙/๑)
(๔) คนพิการมีช่องทางร้องขอให้ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้ดียิ่งขึ้น เพราะได้กําหนดกลไกและ
แนวทางการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการให้ชัดเจนทั้งทางด้านการร้องขอ การรวบรวม
พยานหลักฐาน การไกล่เกลี่ย และการวินิจฉัย สามารถมอบอํานาจให้คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการได้ และอนุกรรมการหรือผู้ไกล่เกี่ยวมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดได้ ซึ่งกฎหมายเดิมไม่ได้กําหนดไว้ชัดแจ้ง(แก้มาตรา ๑๖
วรรคสาม)
(๕) คนพิการมีช่องทางเสนอแนะและร้องขอใช้สิทธิของตนเองได้ โดยกฎหมายกําหนดขั้นตอนและ
วิธีการให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจน
สวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หากไม่สามารถดําเนินการด้วย
ตนเองได้ก็ให้ผู้ดูแลคนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดําเนินการแทนได้ และกรณี

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) - บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

-๑๙-

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการ “การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐”

พ.ศ.
๒๕๕๖

รายละเอียด
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องมิได้ดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควร ให้คนพิการ ผู้ดูแลคน
พิการหรือองค์กรด้านคนพิการมีสิทธิร้องขอให้สํานักงานดําเนินการตามมาตรา ๑๓/๑ ได้ ซึ่งกฎหมายเดิม
มิได้กําหนดสิทธิบุคคลไว้ (เพิ่มมาตรา ๒๐/๑)
(๖) องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในหลายเรื่องเพิ่มขึ้นใหม่ ทั้งทางด้านการเสนอแนะ การร้องขอ การช่วยเหลือให้บริการ
จัดหางานและส่งเสริมการมีงานทําให้แก่คนพิการ โดยอาจได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุน การให้บริการหรือจัด
กิ จกรรมเพื่ อส่ งเสริ มการกี ฬาหรื อนั นทนาการสํ าหรั บคนพิ การ โดยอาจได้ รั บการสนั บสนุ นจากรั ฐ การ
ประสานงานเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แก่คนพิการ การขอใช้ที่ราชพัสดุหรือ
ทรัพย์สินอื่นของทางราชการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และอาจได้รับ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น และดําเนินการอื่นตามที่สํานักงาน ซึ่งกฎหมายเดิมมีกําหนดไม่ชัดเจน
และบางกิจกรรมไม่สามารถกระทําได้ หรือกระทําได้แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ (เพิ่มมาตรา ๒๐/๒)
(๗) คนพิการในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะมากขึ้น โดยกฎหมายกําหนดให้มีศูนย์บริการคน
พิก ารตามพื้น ที่ต่า งๆ กลุ่มเป้า หมาย หรือแก้ ไ ขปัญหาเชิง ประเด็นตามประเภทกิ จกรรม ซึ่ง อาจตั้ง โดย
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรด้านคน
พิการ โดยมีอํานาจหน้าที่สํารวจ ติดตามสภาพปัญหาคนพิการ และจัดทําระบบข้อมูลการให้บริการในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามที่คน
พิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด รวมทั้งการให้คําปรึกษาหรือช่วยดําเนินการเกี่ยวกับการขอ
ใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สําหรับคนพิการ ให้ความช่วยเหลือ
ในการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ
ให้ค วามช่วยเหลือ คนพิ ก ารให้ไ ด้รับ เครื่อ งมือหรืออุป กรณ์ตามความต้ องการจํา เป็น พิเศษเฉพาะบุ ค คล
ประสาน คัดกรอง ส่งต่อ และให้ความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะพิการให้ได้รับการดูแล
รักษาพยาบาลที่เหมาะสม และประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐ ติดตามและประเมินผล และ
รายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ โดยศูนย์บริการได้รับการสนับสนุนทางการเงินและ
อื่นๆจากรัฐ เป็นบทบัญญัติใหม่ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันพัฒนาให้ดีขึ้น (เพิ่มมาตรา ๒๐/๓ และมาตรา ๒๐/๔)
(๘) คนพิการที่อาศัยในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาจากท้องถิ่นมากขึ้น เพราะ
กฎหมายให้อํานาจแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณของตนเองเพื่อตั้งเป็นกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ การบริหารกองทุน การจัดการกองทุน และการอนุมัติ
การจ่ายเงิน ราชการส่วนท้องถิ่นอาจนําระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดมาใช้บังคับโดยอนุโลม และจัดตั้ง
ศูนย์บริการคนพิการได้ ซึ่งกฎหมายเดิมมิได้กําหนดไว้
(๙) คนพิการและเครือข่ายได้รับบริการจากกองทุนรวดเร็วคล่องตัวขึ้น เพราะคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนสามารถมอบหมายให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดปฏิบัติ
หน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน อนุมัติโครงการ กําหนดวงเงิน และรายการค่าใช้จ่ายแทนได้ซึ่ง
กฎหมายเดิมมีหน้าที่แค่กลั่นกรองแล้วส่งส่วนกลางอนุมัติทุกราย (เพิ่มมาตรา ๒๖ วรรคสอง)
(๑๐) องค์ ก ารคนพิก ารระดับ ชาติห รื อ องค์ก ารคนพิ ก ารแต่ ล ะประเภทได้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น สํา หรั บ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจากกองทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ ซึ่ง
เดิมสนับสนุนเฉพาะสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเท่านั้น ทําให้ทั้ง ๗ องค์การมีค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานสํานักงาน ส่งผลให้สามารถมีกําลังสนับสนุนสร้างเสริมเครือข่ายเข้มแข็งได้
ทั่วประเทศ (แก้มาตรา ๒๗)
(๑๑) องค์กรเอกชนทุกประเภทมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีสําหรับเงินที่ได้รับการอุดหนุนจากกองทุน
ตามที่ประมวลรัษฎากรกําหนดซึ่งเดิมต้องเสียภาษี เพราะมิใช่เงินบริจาคแบบเอกชน ซึ่งบัญญัติขึ้นมาใหม่
(เพิ่มมาตรา ๒๗/๑)
(๑๒) คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้เข้าถึงการจ้างงานตามกฎหมายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกรณีท่ีหน่วยงาน

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) - บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

-๒๐-

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการ “การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐”

พ.ศ.

รายละเอียด
ของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา ๓๓ หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคน
พิการเข้าทํางานตามมาตรา ๓๓ และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๓๔ อาจให้สัมปทาน จัดสถานที่
จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์
หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ ซึ่งกฎหมายเดิมภาครัฐหรือเอกชนไม่
สามารถจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษได้ หรือจะจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกหรือจ้างล่ามภาษามือแทนก็ไม่ได้สิทธิตามอัตราส่วนจ้างงานคนพิการได้ (แก้มาตรา ๓๕)
(๑๓) คนพิการและเครือข่ายมีหุ้นส่วนในการพัฒนา โดยมีหน่วยงานรองรับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับเครือข่ายที่มีโครงสร้างอย่างเป็นทางการและเป็นนิติบุคคล รวมทั้งเพิ่มภารกิจ
ของสํานักงานจากเดิมมีหน้าที่เพียงผลักดัน ขับเคลื่อน ประสานงานและบริการทางวิชาการเป็นหลัก โดยเพิ่ม
หน้าที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ ให้คําแนะนําและช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้จากสิทธิเป็นจริงขึ้นมากได้ ผู้บริหารสํานักงานเปลี่ยนจากเลขาธิการเป็นผู้อํานวยการ เพราะทํา
หน้าที่ทั้งการขับเคลื่อนนโยบาย วิชาการและการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒
และเพิ่มมาตรา ๑๓ (๔/๑) มาตรา ๑๓/๑ โดยเพิ่มชื่อสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติเป็นส่วนราชการที่มีฐานเป็นกรมลําดับที่ ๕ (มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวงกรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์มีส่วนราชการดังนี้ (๑) สํานักงานรัฐมนตรี (๒) สํานักงานปลัดกระทรวง (๓) กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ (๔) สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (๔/๑) สํานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และ (๕) สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ))
(ดูรายละเอียดได้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ก ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖)

ที่มา: ปรับปรุงจาก “ประวัติหน่วยงาน” สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
สืบค้นเมื่อ ๑ เมษายน พ.ศ. 2556 จาก http://www.nep.go.th
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติในเรื่องของการ
จ้างงาน ได้แก่ คนพิการมีสิทธิ์เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวยความสะดวกเป็นสาธารณะ ตลอดจน
สวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐเช่น การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที่มีมาตรฐานการ
คุ้ มครองแรงงาน มาตรการการมีงานทํ า ตลอดจนการให้ น ายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถานประกอบการและ
หน่ ว ยงานของรั ฐ รั บคนพิ ก ารเข้ าทํ า งานตามกฎกระทรวงกํา หนดจํ า นวนที่ น ายจ้ า งหรื อ เจ้ าของสถาน
ประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทํางาน ในอัตราส่วน คนปกติ ๑๐๐ คน ต่อ คนพิการ
๑ คน ส่วนนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทํางานตามจํานวนที่กําหนดก็ให้ส่ง
เงินเข้ากองทุนตามอัตราตามที่กฎหมายกําหนด หรือเลือกการให้สัมปทาน คือ จัดสถานที่จําหน่ายสินค้า
หรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ หรือให้อายัดทรัพย์สินของนายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการตามจํานวนที่ไม่ส่งเงินเข้ากองทุน
ตามมาตรา 34 ตามมาตรา 34 ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.
๒๕๕๒ แต่สําหรับหน่วยงานภาครัฐ หากไม่จ้างคนพิการเข้าทํางานก็ต้องให้สัมปทาน คือ จัดสถานที่
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) - บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

-๒๑-

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการ “การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐”

จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติฯแล้ว ยังมีบทบัญญัติตามมาตรา 39 ที่กําหนดให้สํานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีอํานาจออกประกาศโฆษณาข้อมูลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามที่
สาธารณะอย่างน้อยปีละครั้ง
ส่วนในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องของการมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษี
เพิ่มเติม เช่น นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการเข้าทํางานมากกว่าร้อยละหกสิบ
ของลูกจ้างในสถานประกอบการนั้น โดยมีระยะเวลาจ้างเกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการที่รับคนพิการเข้าทํางานหรือส่งเงินเข้ากองทุน ส่วนในกรณีที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐจะ
พิจารณาให้สัมปทาน การส่งเสริมการลงทุน การประกาศเกียรติคุณ สินเชื่อ รางวัล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น
นอกจากนี้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ยังได้กล่าวถึง
เรื่องสิทธิของคนพิการ การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการเพราะเหตุสภาพทางกายหรือ สุขภาพ
รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงบริการต่างๆ ตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๑ ส่วนในการกําหนด
เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการในด้านอาชีพ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทํางานตามลักษณะของงานใน
อัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน แล้วนั้นกฎหมายฉบับนี้ได้เพิ่มสิทธิในการดําเนินการกรณีที่นายจ้าง
หรือสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการในรูปแบบต่างๆ เช่น การส่งเงิน
สมทบ การประกาศโฆษณาข้อมูลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามที่สาธารณะ และการอายัดทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้คนพิการมีโอกาสเข้าทํางานในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น รวมทั้งการดําเนินการต่าง ๆ ที่ทําให้
คนพิการได้รับการพัฒนาและสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามมาตรา ๓๖ อีกด้วย (ตามรายละเอียดใน
ภาคผนวก)
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วนที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ก ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม
๒๕๕๖)
เนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังขาด
มาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการเพื่อแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์สิ่ง
อํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ จึงได้กําหนดให้
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีฐานะเป็นกรมและกําหนดให้มีอํานาจหน้าที่ใน
การตรวจสอบ ให้คําแนะนํา และช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์และการอํานวยความสะดวก
เพิ่มขึ้น รวมทั้งกําหนดให้องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการมีบทบาทในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมากขึ้น ตลอดจนกําหนดให้มีศูนย์บริการคนพิการเพื่อทําหน้าที่
เป็นศูนย์กลางในการบริการ และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับการตามกฎหมาย
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการจ้างงาน ได้แก่
(๑) องค์กรคนพิการมีสิทธิในการดําเนินให้บริการจัดหางานและส่งเสริมการมีงานทําให้แก่คนพิการ
โดยอาจได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุน ที่เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”
(๒) ให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ โดยราชการส่วนท้องถิ่นอาจจะจัดตั้งศูนย์นี้โดยใช้งบประมาณ
ของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) - บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

-๒๒-

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการ “การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐”

(๓) มีการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึก
อาชีพและการจัดหางานให้แก่คนพิการ
(๔) ให้เพิ่มเติมเรื่องของการจัดให้มีล่ามภาษามือ เข้าไว้ในในการปฏิบัติตามมาตรา ๓๕
สรุปภาพรวมได้ คือ พยายามให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของการรับบริการการจัดหางาน
จากรัฐตามที่กฎหมายกําหนดได้มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการจ้างงาน อย่างเช่น การให้อํานาจแก่
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) สามารถตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์
ของคนพิการ โดยถ้าหน่วยงานที่รับผิดชอบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด ให้สํานักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติแจ้งแก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนหรือบุคคลดังกล่าวให้ปฏิบัติ
ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดหากยั ง ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม สํ า หรั บ หน่ ว ยงานราชการให้
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติสามารถรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ดําเนินการก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไป ส่วนองค์กรเอกชนหรือบุคคล ให้แจ้งต่อหน่วยงานของ
รัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อใช้มาตราการบังคับตามกฎหมาย และดําเนินการตามขั้นตอน ซึ่งมติของ
คณะกรรมการให้เป็นที่สุด เพื่อการดําเนินมีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเพื่อขจัดการเลือกปฎิบัติโดยไม่
เป็ น ธรรมต่ อ คนพิ ก ารและให้ ค นพิ ก ารของประเทศไทยมี โ อกาสได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ไ ด้อ ย่า งเต็ม ที่
(รายละเอีย ดตามภาคผนวก พระราชบัญ ญัติส่ง เสริม และพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๖ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ก วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖)
๒.2.5 การกําหนดอัตราส่วนเพื่อสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ
กระทรวงแรงงาน ได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 1 เรื่องการจ้างงานคนพิการ พ.ศ. 2537 ซึ่งออก
ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 โดยเดิมกําหนดให้สถานประกอบการที่มี
ลูกจ้างสองร้อยคนขึ้นไป ต้องรับคนพิการที่สามารถทํางานได้ ไม่ว่าจะตําแหน่งใดเข้าทํางานในอัตราส่วน
ของลูกจ้างทุกสองร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน และ สถานประกอบการใดที่รับคนพิการเข้าทํางานมีสิทธินํา
เงินค่าจ้างที่จ่ายให้แก่คนพิการมาหักเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากรได้เป็นจํานวนสองเท่าของจํานวนที่
จ่ายจริง และกรณีนายจ้างหรือสถานประกอบการใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องจ้างงานคนพิการ ไม่พร้อมที่จะ
รับผิดชอบคนพิการเข้าทํางาน ต้องส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ําที่ใช้บังคับในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่คูณด้วยสามร้อยหกสิบห้าและคูณด้วยจํานวน
คนพิการซึ่งประสงค์จะไม่รับเข้าทํางาน
ต่อมากระทรวงแรงงานได้ออกเป็นกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ซึ่งกําหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถ
ทํางานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดในอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน เศษ
ของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคนการนับจํานวนลูกจ้างให้นับทุกวันที่ ๑
ตุลาคม ของแต่ละปี นอกจากนี้ยังให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการที่
สามารถทํางานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดในอัตราส่วนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยต่อคนพิการ
หนึ่งคนเศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคนการนับจํานวนผู้ปฏิบัติงานให้นับ
ทุกวันที่ ๑ ตุลาคม ของแต่ละปี ซึ่งได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเป็นกรม, ราชการส่ วนท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบั ญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา, และ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เป็นต้น (รายละเอียดตามภาคผนวก)
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) - บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการ “การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐”

จะเห็นได้ว่าการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาทําให้คนพิการสามารถเข้าทํางาน
ในสถานประกอบการทั่วประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคและความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของคนพิการเพื่อเปิดโอกาสการมีงานทําของคนพิการและสามารถประกอบอาชีพมีรายได้และ
สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการอย่างแท้จริง
๒.2.๖ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
จากการที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ออกแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดําเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีหน้าที่เสนอนโยบาย แผนหลัก และโครงการเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งนี้ สาระสําคัญของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ฉบับนี้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙, และคําแถลงนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการซึ่งเป็น
กฏหมายระหว่างประเทศที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้นกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙
จึงเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการสําคัญในการสร้างสังคม
ที่บูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม เพื่อที่จะให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จาก
สิทธิอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มีบริการเพื่อให้
คนพิ การเข้าถึงสิท ธิตามกฏหมายและตอบสนองความจําเป็นของคนพิการแต่ละประเภท
สร้าง
สภาพแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
รวมถึงการสร้างพลังอํานาจให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพและ
การมีงานทํา กีฬาและการท่องเที่ยว รวมถึงการปรับปรุงกลไกด้านการเงินการคลังและงบประมาณเพื่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีประสิทธิภาพ และกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นภาคประชาสังคม
และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผลและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและ
เครือข่ายในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านคนพิการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
จัดบริการให้แก่คนพิการได้อย่างมีมาตรฐาน รวมถึงการสร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและ
คนพิการให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมในสังคม
โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติในหลักการของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ และกําหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนแผนฯ นี้ไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ ให้สามารถบรรลุ
เป้าประสงค์ และนําไปสู่วิสัยทัศน์ของแผนฯ ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึง
สิทธิอย่างแท้จริงและสร้างสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ, ๒๕๕๕: ก)
นอกจากการมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ
ดังกล่าวข้างต้น คนพิการจะสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเป็นรูปธรรมหลายด้านมากขึ้น เช่น ด้านบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ มีการจัดให้ตามกระบวนทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่า
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและสื่อส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) - บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการ “การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐”

พฤติกรรม สติปัญญา และการเรียนรู้ สําหรับการจัดบริการด้านการศึกษา มีการจัดให้ได้รับการศึกษาไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก
สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สามารถเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ
และรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจําเป็นพิเศษ
ของบุคคลนั้น รวมถึงได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา การจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของ
คนพิการแต่ละประเภทและบุคคล ในส่วนของบริการด้านอาชีพและการมีงานทํา มีการส่งเสริมอาชีพอิสระ
สําหรับคนพิการและมาตรการสําหรับสนับสนุนการจ้างงานคนพิการระบบสัดส่วนในสถานประกอบการ
จากเดิมพนักงาน ๒๐๐ คน ต่อคนพิการ ๑ คน เป็นการกําหนดให้หน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการ
ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงาน จํานวน ๑๐๐ คน ต้องจ้างงานคนพิการ ๑ คน นับว่าเป็นพัฒนาการที่สําคัญ
ของการจ้างงานคนพิการในประเทศไทยที่ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบสัดส่วนในการจ้างงานคนพิการเพิ่มมาก
ขึ้นและยังครอบคลุมไปยังหน่วยงานภาครัฐด้วย ซึ่งแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในช่วงที่ผ่านมา
ได้ก้าวข้ามการทํางานบนฐานการสงเคราะห์ฟื้นฟู มุ่งสู่การดําเนินงานบนฐานในเรื่องของสิทธิมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ประเด็นสําคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบนฐานสิทธิดังกล่าวข้างต้น
อย่างต่อเนื่อง จําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงการเป็นส่วนหนึ่งของคนพิการในสังคม (Inclusive Society) และ
การส่งเสริมสิทธิที่เป็นจริงของคนพิการ (Make the Rights Real) ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์ ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศที่คาดว่าจะเป็นโอกาสให้สามารถใช้จุดแข็ง ซึ่ง
ประกอบด้วยกลไกด้านกฎหมายนโยบายและมาตรการต่าง ๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านคนพิการ
และเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง ในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อคนพิการ ดังนั้นจึงต้องมีการประเมินสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการของประเทศไทย ในระยะต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถคุ้มครองสิทธิคนพิการ
ได้อย่างเสมอภาคและเป็นรูปธรรมต่อไป นอกจากนี้ คนพิการยังมีสิทธิในการได้รับและดํารงไว้ซึ่งการจ้าง
งานหรือการเข้าร่วมในงานอาชีพที่มีประโยชน์ต่อผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ โดยได้รับค่าตอบแทน และสิทธิ
ต่าง ๆ ที่ได้รับทั้งหมดโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ อีกทั้งคนพิการควรมีทางเข้าถึงการแนะแนวอาชีพใน
ตลาดแรงงานแบบทั่วไปอีกด้วย (คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, ๒๕๕๕:
๒ – ๓)
๒.3 กรณีตัวอย่างกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการส่งเสริมอาชีพและการทํางานของคนพิการของประเทศสวีเดน
และประเทศมาเลเซีย เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิในการประกอบอาชีพและการทํางานมากขึ้น
๒.3.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและการทํางานของคนพิการของประเทศสวีเดน
เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิในการประกอบอาชีพและการทํางานมากขึ้น
จากการศึกษาเรื่อง “The Swedish Disability Movement’s Alternative Report on UN
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” เมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๖ (Swedish
Disability Federation, ๒๐๐๖: ๑ – ๓๕) เป็นการศึกษาถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการจ้างงานและการทํางาน
ของคนพิการประเทศสวีเดน โดยในประเทศสวีเดนนั้นมีแนวคิดที่ว่าคนพิการคือคนปกติดังนั้นในประเทศ
สวีเดนจึงไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ แต่หากมีกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับห้ามการเลือก
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ปฏิบัติในชีวิตการทํางานของผู้พิการ ค.ศ. 1999 (The Prohibition of Discrimination in Working Life
of People with Disability Act 1999) โดยมีสาระสําคัญของกฎหมายดังนี้
มาตรา 2 คนพิการ คือ คนที่มีข้อจํากัดในการทํางานของร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาซึ่งเป็นผล
มาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เป็นมาตั้งแต่กําเนิด หรือ เกิดภายหลัง หรือ คาดว่าจะเกิดในภายภาคหน้า
มาตรา 3 นายจ้างไม่สามารถเลือกปฏิบัติในการพิจารณาใบสมัครงานลูกจ้าง จากสาเหตุของการ
พิการของลูกจ้าง
มาตรา 4 นายจ้ างไม่ สามารถเลื อกปฏิบัติในการพิ จารณาใบสมัครงานของลู กจ้างโดยการตั้ง
ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือวิธีการใด ๆ ที่ดูเหมือนเป็นกลางแต่ในทางปฏิบัติเป็นข้อจํากัดสําหรับคนพิการ ซึ่ง
ในการทํากิจกรรมนั้น ๆ คนพิการจะมีข้อเสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับคนปกติ
แผนปฏิบัติการสําหรับนโยบายคนพิการ
ในปี 1999 รัฐบาลสวีเดน ได้ออกแผนปฏิบัติการแห่งชาติ สําหรับคนพิการขึ้น เรียกว่า จากผู้ป่วย
สู่พลเมือง (พรบ. 1999/2000: 79) แผนปฏิบัติการแห่งชาตินี้ให้ใช้จนถึงปี 2010 และใช้บังคับกับทุกส่วน
ของสังคม แผนปฏิบัติการชาติเพื่อคนพิการ มีขึ้นเพื่อกําหนดและขจัดอุปสรรคในการดําเนินชีวิตในสังคม
ของผู้พิการ ป้องกันการเลือกปฏิบัติและอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นแก่เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสใน
การช่วยเหลือตัวเอง และดําเนินชีวิตด้วยตัวเอง ซึ่งแผนปฏิบัติการแห่งชาตินี้มุ่งเน้นใน 3 ประเด็น ได้แก่
(๑) การทําให้มีทัศนคติที่ดีแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
(๒) สร้างโอกาสในการเข้าสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
(๓) ปรับปรุงแนวคิดการดูแลผู้ด้อยโอกาสหรือผู้พิการ
การทํางานและการจ้างงาน
จากสถิติการจ้างงาน (กระทรวงแรงงานประเทศสวีเดน, 2004) ผู้ทํางาน 1 ใน 5 ของประชาชน
เป็นผู้พิการและสัดส่วนการทํางานของคนพิการในสังคมได้ลดลงจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 62 ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ไม่พิการมีอัตราการเข้าทํางานร้อยละ 77 ดังนั้น จะเห็นว่าการรับคนพิการเข้าทํางานมี
สัดส่วนน้อยกว่าการรับคนไม่พิการเข้าทํางาน และยังมีความแตกต่างกันในสัดส่วนของผู้พิการเพศชาย
และผู้พิการเพศหญิง กล่าวคือ ผู้พิการเพศชายมีแนวโน้มได้รับงานทํามากกว่าเพศหญิงร้อยละ 12
ทัศนะคติเชิงลบต่อผู้พิการ
จากการศึกษาในด้านการทํางานของคนพิการของ Temo ในปี 2004 โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 3,380
คน พบว่า ทัศนคติของประชาชนทั่วไปที่มีต่อผู้พิการในด้านความสามารถที่จะทํางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มากกว่าครึ่ง ที่ตอบว่า ไม่ทราบว่าคนพิการสามารถทํางานได้หรือไม่ และร้อยละ 70 ของกลุ่มตัวอย่าง ที่
ตอบว่า คนพิการควรทํางานกับหน่วยงานของรัฐ
นโยบายตลาดแรงงาน
รัฐควรจะทําตัวเป็นนายจ้างและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรในการทํางานของคนพิการ หน่วยงาน
ของรัฐควรจะทบทวนหลักเกณฑ์การจ้างงานและมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑) ควรร่างลักษณะงานที่คนพิการสามารถทําได้
๒) ควรขจัดทัศนะคติเชิงลบที่มีต่อผู้พิการในการทํางาน โดยออกเป็นกฎหมายและนํามาบังคับใช้ใน
สังคมอย่างจริงจัง เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ว่าพลเมืองต้องสนับสนุนผู้พิการเสมือนหนึ่งเป็นสมาชิกในสังคม
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๓) ให้จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้พิการให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
๔) จัดทําระเบียบเพื่อให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกนโยบายที่เป็นอุปสรรคต่อผู้พิการในการทํางาน
๕) สร้างเงื่อนไขในการทํางานระเบียบการรับพนักงานให้รองรับต่อผู้พิการในการเข้าสมัครแข่งขัน
เพื่อบรรจุงาน ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ
๖) ให้เริ่มกิจกรรมการพัฒนาผู้พิการให้สู่การทํางานโดยแปลงความสามารถในด้านต่าง ๆของผู้
พิการและออกเป็นกฎหมายเพื่อสนับสนุน
๗) ให้เพิ่มค่าลดหย่อนสําหรับกิจกรรม เงินบริจาคหรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นใดให้คนพิการ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน
สิ่งที่เป็นข้อบกพร่องใหญ่ที่สุดในการทํางานของผู้พิการคือ สภาพการทํางาน เนื่องจากไม่ได้รับสิ่ง
อํานวยความสะดวกในสถานที่ทํางาน ทําให้คนพิการไม่สามารถทํางานได้อย่างปลอดภัย และมีความสะดวก
เช่น ไม่ได้รับอนุญาตให้ทํางานล่วงเวลา ไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับปรุงวิธีการทํางาน ซึ่งสภาพการทํางาน
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความพิการทางกายและความพิการทางใจ
บทสรุปเกี่ยวกับประกันสังคมในสวีเดน
สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมของประเทศสวี เ ดนตระหนั ก ดี ว่ า ปั จ จุ บั น สิ ท ธิ ท างประกั น สั ง คมของ
ประเทศสวีเดนที่มีให้คนพิการและครอบครัวยังไม่ดีพอ เนื่องจากคนพิการส่วนใหญ่มีความยากจนในด้าน
เศรษฐกิจ จึงทําให้รัฐบาลสวีเดน กําลังพิจารณาข้อตกลงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จํานวน ๕ ข้อ ดังนี้
๑) รัฐบาลจะผลักดันระเบียบเกี่ยวกับระบบการประกันสังคมของผู้พิการ เพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งผู้
พิการและครอบครัวของผู้พิการ
๒) ร่างระเบียบนี้จะครอบคลุมถึง แพทย์เฉพาะทาง และความรับผิดชอบของแพทย์ หากมีการ
วินิจฉัยโรคผิด
๓) สามารถได้รับสินไหมทดแทนเพิ่มเติมในกรณีที่ได้รับการดูแลไม่เพียงพอ
๔) สามารถได้รับเบี้ยยังชีพระหว่างฝึกฝนหรือฟื้นฟูร่างกาย
๕) ค่าเบี้ยยังชีพสําหรับความพิการแต่ละประเภทไม่เท่ากัน
ถึงแม้ว่าประเทศสวีเดนจะมีนโยบายระเบียบและข้อปฏิบัติแห่งชาติมาตั้งแต่ปี 1999 ซึ่งรัฐบาล
สวีเดนได้ออกกฎหมายนี้เพื่อส่งเสริมการทํางานของผู้พิการ โดยที่ผู้พิการต้องจดทะเบียนในกระทรวง
แรงงาน และกระทรวงจะประเมินศักยภาพในการทํางานของผู้พิการ และจัดส่งหรือพัฒนา ความสามารถ
ให้เหมาะสมกับตลาดแรงงาน โดยใช้เวลาอย่างน้อย 12 เดือน ในการเข้าโครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน แต่
จากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการของสหภาพยุโรปในปี ๒๐๑๒ กลับพบว่า
การจ้างงานคนพิการของประเทศสวีเดนในปี 2000-2008 มีสัดส่วนการทํางานของผู้พิการของประเทศ
สวีเดนลดลงจากร้อยละ 73 เหลือร้อยละ 65
รัฐบาลสวีเดนจึงได้จัดทําโครงการ การพัฒนาฝีมือ
แรงงานคนพิการเพื่อเข้าสู่สถานประกอบการ แบบ Job Coach ซึ่งได้แก่ การสนับสนุนกระบวนการเริ่ม
ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น คื อ มี ร ะบบจ้ า งผู้ ส อนงานให้ แ ก่ ค นพิ ก าร จนกระทั่ ง จั ด ส่ ง คนพิ ก ารเข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน
กระบวนการขั้นตอนสนับสนุนนี้ เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ ผู้พิการที่
ต้องการทํางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานประกันสังคม หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ
จากการทําโครงการดังกล่าว ทําให้นายจ้างมีความพึงพอใจและมีความกระตือรือร้นในขั้นตอนการพัฒนา
ฝีมือแรงงานเป็นอย่างมาก เหตุผลหลักได้แก่ ทัศนคติในเชิงบวกที่ต้องการสนับสนุนให้คนพิการได้ทํางาน
และคนพิการจะสามารถทํางานในสถานประกอบการได้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งขอบเขตการทํางาน เป็นการ
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ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้ได้งานที่เหมาะสมกับคนพิการในแต่ละประเภทและระดับความ
พิการ (European Union, 2012: ๑๕๕ - ๑๕๘)
นอกจากนี้ยังพบว่าประเทศสวีเดนยังมีกฎหมายเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการของ
ประเทศสวีเดน เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิในการทํางานในสถานประกอบการมากขึ้น เนื่องจาก
ประเทศสวีเดนมีลักษณะเป็นรัฐสวัสดิการ จึงมีการสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนมีลักษณะเป็น “สากล
หรือ กรณีทั่วไป (Universal)” มีผลทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนพิการอยู่ในระดับที่แตกต่างจากคนปกติ
น้อยกว่าสถานการณ์ในประเทศอื่น ๆ โดยในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ (พ.ศ. 2543) รัฐบาลได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
ภายใต้ชื่อ “จากผู้ป่วยสู่พลเมือง (From Patient to Citizen)” ซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการที่สําคัญ เพราะเป็น
การยกระดับการแก้ปัญหาจากเดิมที่ให้ความสําคัญกับสวัสดิการและมิติทางสังคม ไปสู่ “สิทธิมนุษยชนและ
ประชาธิปไตย” ของคนพิการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการผลักดันขององค์การ
สหประชาชาติเกี่ยวกับประเด็นคนพิการในปลายศตวรรษที่ 20 ดังนั้นในปัจจุบันการแก้ไขปัญหาของ
คนพิการซึ่งก้าวพ้นการให้ความช่วยเหลือในระดับการจัดสวัสดิการสังคมมาแล้ว จึงให้ความสําคัญกับ
นโยบาย 3 ประการ คือ
1) ระบุและขจัดอุปสรรคในการมีส่วนร่วมและการสร้างความเท่าเทียมในสังคม
2) ป้องกันและต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติ
3) ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในหมู่เด็กและผู้ใหญ่ที่พิการ
โดยมีกฎหมายสําคัญคือ กฎหมายการห้ามการเลือกปฏิบัติในชีวิตการทํางานของผู้พิการใน
ประเทศสวีเดน ค.ศ. 1999 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นไปตามชื่อของกฎหมาย คือ เพื่อต่อสู้หรือจัดการกับการ
เลือกปฏิบัติด้านชีวิตการทํางานต่อผู้ที่มีความพิการของกายและจิตอย่างถาวร โดยความพิการนั้นอาจมีมา
แต่กําเนิดหรือเป็นผลหรือคาดว่าจะเป็นผลสืบเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่บังเกิดขึ้นในภายหลัง
โดยการห้ามเลือกปฏิบัตินั้น ได้แก่
๑) กฎหมายห้ามทัง้ การเลือกปฏิบตั ทิ างตรงและทางอ้อมทีเ่ กีย่ วกับการจ้างงาน การเลือกปฏิบัติ
ทางอ้อมหมายถึงการกําหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ คําสั่ง และวิธีการขั้นตอนที่แลดูเหมือนกับเป็นกลางและ
เป็นเหตุเป็นผล แต่ในทางปฏิบัติแล้วเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมต่อคนพิการที่เป็นลูกจ้างหรือผู้สมัครงาน
ส่วนการเลือกปฏิบัติทางตรงเป็นการปฏิบัติต่อคนพิการที่เป็นลูกจ้างหรือผู้สมัครงานไม่เท่าเทียมกับการ
ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่มีความพิการภายใต้สถานการณ์เดียวกัน รวมตลอดจนถึงการละเมิดที่เกี่ยวข้อง
กับความพิการทุกกรณี การเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือเป็นข้อห้ามตามกฎหมายนี้ ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติของนายจ้างในขอบเขตต่อไปนี้
(1) ตัดสินใจในประเด็นการจ้างงาน การเลือกสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน หรือการใช้มาตรการใด ๆ
ระหว่างขั้นตอนของการจ้างงาน
(2) การตัดสินใจในการเลื่อนตําแหน่งหรือคัดเลือกผู้ที่สมควรเข้ารับการอบรม หรือเพื่อการเลื่อนตําแหน่ง
(3) การจ่ายค่าตอบแทนหรือเงื่อนไขการจ้างงาน
(4) การจ่ายหรือจัดการงาน
(5) การแจ้งการสิ้นสุดการจ้าง การให้ออก การเลิกจ้าง หรือการดําเนินมาตรการใด ๆ กับลูกจ้าง
ทั้งนี้ ผู้ ส มั ค รงานที่ ไม่ ได้ รั บ การจ้ า งหรือ ลูกจ้ างที่ไ ม่ได้ รั บ การคัด เลือ กให้ เข้ ารั บ การฝึก อบรมหรื อ เลื่อ น
ตําแหน่งมีสิทธิจะได้รับข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการอบรมประสบการณ์ในงานและคุณสมบัติ
ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหรือเลื่อนตําแหน่งจากนายจ้างนอกจากนั้นลูกจ้างที่
ร้องเรียนหรือรายงานนายจ้างเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติจะได้รับการคุ้มครองจากการโต้ตอบจากนายจ้าง
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๒) กฎหมายที่เกี่ยวกับการละเมิดลูกจ้างที่พิการของนายจ้าง กฎหมายกําหนดให้นายจ้างที่ทราบถึง
การที่ลูกจ้างถูกละเมิดบูรณภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับความพิการจากลูกจ้างอื่น ต้องจัดการสอบสวนข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการละเมิดนั้น หากการละเมิดนั้นเป็นจริงก็ต้องดําเนินมาตรการใด ๆ ที่จะป้องกันไม่ให้การละเมิด
นั้นดําเนินต่อไป
โดยมีบทบังคับ คือ สัญญาจ้างใด ๆ หรือส่วนใดของสัญญาที่เข้าข่ายการเลือกปฏิบัติตามกฎหมายนี้
ถือเป็นโมฆะ ลูกจ้างมีสิทธิร้องขอให้มีการปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาจ้างที่มีลักษณะเป็นการเลือก
ปฏิบัติหรือขอให้ยกเลิกสัญญาจ้างทั้งฉบับได้ ขณะเดียวกันลูกจ้างมีสิทธิร้องขอให้การแจ้งยุติสัญญาจ้างหรือ
การดําเนินการทางกฎหมายใด ๆ ต่อลูกจ้างที่ถูกเลือกปฏิบัติตามกฎหมายนี้เป็นโมฆะได้ หากการเลือก
ปฏิบัติของนายจ้างเป็นจริง นายจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อผู้สมัครงานหรือลูกจ้างที่ถูกเลือกปฏิบัติ หรือ
ความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติการตอบโต้ของนายจ้างหรือจากการละเลยไม่ทําการสอบสวนและ
ป้องกันการล่วงละเมิดนั้น ๆ
ผู้รับผิดชอบ โดยกฎหมายกําหนดให้สํานักผู้ตรวจการด้านความพิการ เป็นผู้รับผิดชอบให้
กฎหมายมีผลบังคับใช้
๓) กฎหมายการห้ามเลือกปฏิบัติในเรื่องของการประกอบอาชีพ ภายใต้กฎหมายนี้เน้นไปที่การ
ประกอบอาชีพ การซื้อสินค้า การบริการและการใช้สิทธิด้านสวัสดิการสังคม ซึ่งจําแนกได้ ดังนี้
(1) การจ้างงานในตลาดแรงงาน ห้ามหน่วยงานจัดหางานของรัฐ และอื่น ๆ เลือกปฏิบัติในการสรรหา
และบรรจุงาน หรือการจัดกิจกรรมใด ๆ ตามนโยบายตลาดแรงงาน
(2) การประกอบการ การให้การสนับสนุนทางการเงิน การให้อนุญาต การขึ้นทะเบียนหรือการ
ดําเนินอาชีพอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันซึ่งจําเป็นต่อการประกอบธุรกิจ ต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ
(3) การประกอบอาชีพ การกําหนดคุณสมบัติ วิทยฐานะ อํานาจหน้าที่ การขึ้นทะเบียน การอนุญาต
หรือการดําเนินการใด ๆ ในลักษณะเดียวกันที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพของบุคคลต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ
(4) การเป็นสมาชิก ห้ามการเลือกปฏิบัติในการเป็นสมาชิก หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรลูกจ้าง
องค์กรนายจ้าง หรือ องค์กรวิชาชีพ ตลอดจน การรับประโยชน์จากองค์กรเหล่านี้ยกเว้นการเลือกปฏิบัติ
ทางเพศที่เกี่ยวข้องการรับประโยชน์จากองค์กรซึ่งจัดไว้เพื่อการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
(5) สินค้า บริการ และการเคหะ ห้ามการเลือกปฏิบัติในการจัดหรือจําหน่ายสินค้าบริการ และการเคหะ
ยกเว้นการเลือกปฏิบัติทางเพศที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม หรือการเคหะที่วัตถุประสงค์หรือวิธีการจัดที่
แตกต่างกันนั้นเป็นสิ่งจําเป็นตามกฎหมาย
(6) บริการสังคมและอื่น ๆ ห้ามการเลือกปฏิบัติในการจัดสวัสดิการสังคม และการใช้สิทธิในบริการเดินทาง
ของผู้พิการและสิทธิในเงินช่วยเหลือสําหรับการดัดแปลงเคหะ
(7) ระบบประกันสังคม ห้ามการเลือกปฏิบัติในการให้บริการด้านระบบประกันสังคมและสิทธิ
ประโยชน์จากระบบประกันสังคม ยกเว้นการเลือกปฏิบัติทางเพศที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ทดแทนบาง
ประเภท เช่น บํานาญหญิงหม้าย และอื่น ๆ
(8) การประกันการว่างงาน ห้ามการเลือกปฏิบัติในการจัดบริการด้านประกันการว่างงานและ
ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่จัดโดยรัฐ
การเป็นโมฆะและความเสียหายแก่ผู้เป็นลูกจ้าง ผู้ถูกเลือกปฏิบัติมีสิทธิเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลง
ข้อกําหนดในสัญญาที่นํามาซึ่งการเลือกปฏิบัติ หรือขอให้ข้อกําหนดในสัญญานั้น ๆ เป็นโมฆะ หากข้อกําหนด
นั้นเป็นสาระสําคัญของสัญญาจ้าง การเปลี่ยนแปลงส่งผลให้สัญญานั้นขาดความสมเหตุสมผลที่จะใช้บังคับ
แล้วการปรับเปลี่ยนสัญญานั้นอาจต้องกระทําในลักษณะอื่น ๆ หรือยกเลิกการใช้สัญญานั้นทั้งฉบับ
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หากการยกเลิกสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญานั้นเป็นผลให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติ บุคคล ที่ถูกเลือกปฏิบัติมีสิทธิเรียกร้องให้เอกสารทางกฎหมายนั้นเป็นโมฆะ สําหรับผู้เลือกปฏิบัติ
ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลือกปฏิบัตินั้น ๆ หากผู้เลือกปฏิบัติเป็นลูกจ้าง ผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย
ได้แก่ ภาคีที่เป็นเจ้าของบริการที่จัดโดยลูกจ้างผู้นั้น ผู้ที่ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ต้องชดใช้ค่าเสียหายจาก
การปฏิบัติไม่เป็นธรรมนั้น ๆ หากการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมนั้นกระทําโดยลูกจ้าง ภาคีซึ่งเป็นเจ้าของบริการ
ที่จัดโดยลูกจ้างผู้นั้นต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหาย มูลค่าความเสียหายที่ต้องชดใช้สามารถปรับลดหรือยกเลิก
ได้หากมีเหตุผลอันควร (สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑)
๒.3.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและการทํางานของคนพิการของประเทศมาเลเซีย
เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิในการประกอบอาชีพและการทํางานมากขึ้น
จากการศึกษาของ Norani Mohd Salleh, Khalid Abdullah, Nor Aishah Buang ที่ศึกษา
เกี่ยวกับโอกาสในการทํางานของคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในมาเลเซีย (2001: ๗๗ - ๘๕) พบว่า
ควรจะมีการแยกประเภทออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สายอาชีพ สายกึ่งอาชีพ พนักงานที่มีความชํานาญ
งาน และพนักงานที่ไม่มีความชํานาญงาน
โดยมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้บุคคลทั้ง ๔ ประเภทดังที่กล่าวข้างต้นเหล่านี้ ได้รับการทํางานมากขึ้น
ได้แก่ นายจ้าง ควรจะมีทัศนคติในเชิงบวกต่อคนด้อยโอกาสในการจ้างงาน และศูนย์ฝึกอาชีพควรจะมีมาก
ขึ้น เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้ผู้พิการมีทรัพยากรหรือความชํานาญที่ถูกซ่อนเร้นไว้ และต้องการการ
ฝึกอบรมในทางที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถทํางานและมีแรงจูงใจในการทํางาน จะทําให้คนพิการเหล่านี้มีความ
จงรักภักดีและทํางานนาน โดยลักษณะของงานสําหรับคนพิการประเภทต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้
สํ า หรั บ ผู้ พิ ก ารทางสายตา ได้ แ ก่ ผู้ จั ด การ ครู ทนายความ บรรณาธิ ก าร พนั ก งานออฟฟิ ต
พนักงานฝ่ายบุคคล ที่ปรึกษา พนักงานแปล พนักงานจดชวเลข พนักงานนวด คนขายของ นักดนตรี คนรับ
โทรศัพท์ พนักงานรักษาความปลอดภัย และงานหัตถกรรม
สําหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ได้แก่ ผู้จัดการ ครู ช่างสํารวจ ช่างออกแบบ พนักงานธุรการ
ช่างเทคนิค ช่างเชื่อม ช่างตัดเสื้อผ้า ช่างไม้ คนนวด แม่บ้าน และพนักงานรักษาความปลอดภัย
สําหรับคนหู หนวก ได้ แ ก่ ผู้จัดการ ครู ช่างออกแบบ นางพยาบาล พนักงานเก็บเงิน พ่อครัว
พนักงานธุรการ ช่างตัดเสื้อ พนักงานเสิร์ฟ เป็นต้น
สํ า หรั บ คนพิ ก ารทางจิ ต ได้ แ ก่ พนั ก งานเก็ บ เงิ น พนั ก งานขาย พนั ก งานโรงงาน ช่ า งฝี มื อ
หัตถกรรม ช่างตัดเสื้อ ช่างไม้ คนทําความสะอาด คนสวน คนกวาด เป็นต้น
ส่วนเรื่องข้อลดหย่อนพิเศษสําหรับการจ้างงานผู้พิการในมาเลเซีย ซึ่งเป็นบทบาทของรัฐบาล ได้แก่
(๑) ส่งเสริมโครงการการจัดหางานสําหรับผู้พิการ
(๒) ทํางานควบคู่ไปกับหน่วยงาน โรงงาน เพื่อกําหนดตําแหน่งงานที่สถานประกอบการต้องการ
(๓) จัดการสัมมนาโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและกระทรวงแรงงานเพื่อทําแคมเปญการส่งเสริม
การจ้างงาน
(๔) เพิ่มค่าลดหย่อนสองเท่าให้แก่นายจ้างที่จ้างงานคนพิการ
(๕) ให้ค่าเบี้ยยังชีพพิเศษสําหรับคนพิการที่มีงานทํา แต่มีรายได้น้อยกว่าเดือนละ 1200 ริงกิต
เพื่อให้คนพิการยังคงต้องทํางานในสถานประกอบการ
(๖) เพื่อช่วยคนพิการที่มีความสามารถแต่ขาดเงินทุน ให้เริ่มธุรกิจ
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บทบาทของ NGO (องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ) ได้แก่
(๑) มีกระบวนการจัดหางาน สําหรับคนพิการ ได้แก่ การจัดทักษะความชํานาญที่เหมาะสมต่องาน
(๒) มีการดูแลและประเมินผลคนพิการ ที่ได้ส่งคนพิการได้เข้าทํางานแล้ว ว่าเขาได้รับงานทําที่
ถูกต้องกับทักษะของเขาหรือไม่
(๓) มีกลยุทธ์ในการฟื้นฟูประสิทธิภาพในการทํางาน โดยการสนับสนุนอย่างถูกต้อง ทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะและการบําบัดทางกาย
โดยมีข้อเสนอแนะในการเข้าถึงการทํางานของคนพิการ ได้แก่
(๑) การปรับปรุง เสริมสร้าง และพัฒนา สภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อทําให้ทุกพื้นที่คนพิการ
สามารถเข้าถึงได้
(๒) การจัดที่พักในสถานทํางานให้แก่คนพิการ
ส่วนปัญหาจากองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ
(๑) ปัญหาจากคนพิการ ได้แ ก่ การเดินทาง ระดับการศึกษา สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวย
การขาดข้อมูลในการทํางาน การได้รับค่าตอบแทนที่ต่ํากว่าปกติ
(๒) ปัญหาจากหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ การไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ให้สถานประกอบการ
ปฏิบัติกฎระเบียบการจ้างงาน
(๓) การใช้บริการ การช่วยเหลือทางการเงิน มีขั้นตอนยุ่งยาก
แนวทางในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตาม พรบ.คนพิการของมาเลเซีย 2008
(๑) บังคับให้สถานที่สาธารณะ อาคาร และรถสาธารณะ ต้องบังคับใช้ให้คนพิการสามารถใช้งานได้
อย่างครบถ้วน
(๒) หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการออกแบบ และตรวจสอบว่าสิ่งอํานวยความสะดวกเหล่านั้นได้
มาตรฐานสําหรับคนพิการ
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(๑) มีโอกาสเท่าเทียมกันในการทํางาน
(๒) มีการสนับสนุนทางการเงิน ให้แก่พนักงาน เช่น อุปกรณ์พิเศษ การศึกษา เทคนิค และเงินกู้
(๓) เปิดโอกาสให้พนักงานคนพิการจากอุบัติเหตุได้กลับเข้าทํางาน หลังจากออกจากโรงพยาบาล
กฎหมาย พ.ร.บ. คนพิการของมาเลเซีย ปี 2008
มาตรา 26 (1) การเข้าถึงสิทธิ บริการสาธารณะ สิ่งอํ านวยความสะดวก และบริการต่าง ๆ
ภายในอาคาร รัฐบาลต้องจัดทําในส่วนที่เป็นบริการสาธารณะทั้งหมด และตรวจสอบให้เอกชนสร้างสิ่ง
อํานวยความสะดวกและบริการในเอกชน
มาตรา 27 (1) การเข้าถึงการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ คนพิการมีสิทธิได้รับการบริการ
เท่ากับบุคคลอื่นโดยไม่มีอคติ และรัฐบาลจะต้องจัดรถโดยสารสาธารณะ ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม
สําหรับคนพิการที่จะใช้บริการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามการออกแบบสากล (Universal Design)
มาตรา 28 การเข้าถึงสิทธิการศึกษา ผู้พิการ ต้องได้รับสิทธิ์ในการได้รับการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล ประถม มัธยม และอุดมศึกษา บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน กับคนปกติ ทั้งนี้ รวมถึง การได้รับ
การฝึกอบรมวิชาชีพ รัฐบาล และโรงเรียนเอกชนจะต้องให้บริการการศึกษา ที่พัก และสิ่งอํานวยความ
สะดวก อุปกรณ์การเรียนการสอน หลักสูตร แก่คนพิการ เช่นเดียวกับคนปกติ
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มาตรา 29 การเข้าถึงสิทธิการทํางาน คนพิการจะต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึง การทํางานเท่าเทียม
กับคนปกติและได้รับการทํางานในสถานประกอบการที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียม
ได้รับการพิจารณาในการทํางาน เลื่อนขั้นเงินเดือน เช่นคนปกติ คนพิการจะต้องได้รับบริการการจัดหางาน
การฝึกอบรมเพื่อการทํางานเช่นเดียวกับคนปกติ (Laws of Malaysia, Act 685, Persons With
Disabilities Act 2008: ๒๒ – ๒๔)
นอกจากนี้ประเทศมาเลเซียยังมีกฎหมายเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการของประเทศ
มาเลเซีย เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิในการทํางานในสถานประกอบการมากขึ้น
จากการศึกษาของสถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๕๑) พบว่า
ประเทศมาเลเซียมีประชากร 27.17 ล้านคน ในปลายปี 2006 (พ.ศ. ๒๕๔๙) มีคนพิการที่จดทะเบียนไว้
กับกรมสวัสดิการสังคมของมาเลเซียจํานวน 197,519 คน จํานวนคนพิการทั้งหมดทั่วประเทศ อาจจะมี
มากกว่าตัวเลขดังกล่าว คนพิการขั้นรุนแรงส่วนใหญ่ได้รับการดูแลจากสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่
ครอบครัวจ้างมาดูแล หรือไม่ก็อยู่ในสถาบันที่ดูแลคนพิการหรือบ้านพักคนชรา สถาบันที่ดูแลคนพิการ
จํานวนไม่น้อย ทําหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกอาชีพควบคู่ไปด้วยเพื่อช่วยให้คนพิการมีหนทางหารายได้เลี้ยงดูตนเอง
บ้านพักคนชราของเอกชนตั้งขึ้นเพื่อหากําไร ดังนั้นจะรับเฉพาะคนที่มีเงินจ่ายตามเวลาที่กําหนดได้เท่านั้น
การบริหารสถานที่ทั้งสองประเภทดังกล่าวเป็นการบริหารแบบสถาบัน ดังนั้นจึงควบคุมการดําเนินกิจวัตร
ประจําวันของคนพิการอย่างเข้มงวด จนคนพิการแทบไม่มีสิทธิที่จะดํารงชีวิตอิสระหรือทําสิ่งที่ต้องการได้
ด้วยเหตุนี้ หลายฝ่ายจึงเห็นว่า มีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินมาตรการรณรงค์เพื่อให้คนพิการ
ในมาเลเซียได้ตัดสินชะตาชีวิตด้วยตนเอง จนถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1995 (พ.ศ. ๒๕๓๘) คนพิการที่
ลงทะเบียนไว้กับกรมสวัสดิการสังคม มี 55,673 คน และในปลายปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. ๒๕๔๓) มีจํานวน
98,452 คน และจนถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2002 (พ.ศ. ๒๕๔๕) มีจํานวนประมาณ 108,000 คน แม้
จะมีตัวเลขแสดงจํานวนคนพิการที่จดทะเบียนไว้กับกรมสวัสดิการสังคม แต่ตัวเลขดังกล่าว ไม่ได้สะท้อน
จํานวนคนพิการทั้งหมดในประเทศ และดูเหมือนว่าจะไม่ทราบถึงตัวเลขที่แน่นอนเกี่ยวกับคนพิการโดยรวม
ในมาเลเซีย ทั้งนี้เนื่องจากการขึ้นทะเบียนคนพิการเป็นเรื่องสมัครใจ และคนมาเลย์ที่พิการจํานวนมากไม่
ยอมมาลงทะเบียน ตามสถิติขององค์การอนามัยโลก คนพิการในแต่ละประเทศจะมีประมาณ ร้อยละ 4-10
ของจํานวนประชากรโดยรวม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศ สําหรับประเทศมาเลเซียซึ่ง
เป็นประเทศที่กําลังพัฒนาอย่างรวดเร็วอาจประมาณได้ว่า มีคนพิการประมาณร้อยละ 5 (1.35 ล้านคน)
ของจํานวนประชากรโดยรวม (ประมาณ 27 ล้านคน) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน คนพิการที่ขึ้นทะเบียนไว้
กับกรมสวัสดิการสังคมมีเพียงน้อยกว่าร้อยละ 1 ของประชากรทั้งประเทศเท่านั้น ภายใต้ระบบ
ประกันสังคม Social Security Organization (SOCSO) ของมาเลเซียคนพิการที่มีงานทํา จะได้รับการ
คุ้มครองทั้งชั่วคราวหรือตลอดชีพ ในรูปเบี้ยยังชีพเดือนละ 200 ริงกิต (๒,๐๐๐ บาท: ๑ ริงกิต เท่ากับ
ประมาณ ๑๐ บาท) สําหรับลูกจ้างพิการที่มีรายได้ต่ํากว่า 750 ริงกิตต่อเดือน (คนพิการที่ไม่มีงานทําจะไม่ได้
รับสิทธิประโยชน์นี้) ตามคําปราศรัยเรื่องงบประมาณของนายกรัฐมนตรี คนพิการยังได้รับสิทธิประโยชน์จาก
การทํางานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) โควต้ารับคนพิการเข้าทํางานในภาครัฐจํานวนร้อยละ 1 ของการจ้างงานภาครัฐโดยรวม
(2) ชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุ่นสําหรับข้าราชการที่มีบุตรพิการ
(3) เงินทุน 10 ล้านริงกิต (2.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) สําหรับคนพิการที่มีโรคเรื้อรัง
(4) ส่วนลดร้อยละ 20 เมื่อซื้อบ้านแบบประหยัด

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) - บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

-๓๒-

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการ “การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐”

(5) ส่วนลดร้อยละ 50 เมื่อซื้อตั๋วเดินทางจาก Syarikat Prasarian Negera (ส่วนลดร้อยละ 5๐
เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินและรถไฟ ให้อยู่แล้ว รวมทั้งผู้ช่วยเหลือส่วนบุคคลด้วย)
(6) ยกเว้นภาษีท้องถนนสําหรับมอเตอร์ไซด์ 150 ซีซีและต่ํากว่า
(7) ยกเว้นภาษีท้องถนนหากเป็นเจ้าของยานพาหนะที่ผลิตภายในประเทศ (ส่วนลดภาษีอากรของรัฐ
ร้อยละ 50 ให้อยู่เดิมแล้ว)
ส่วนกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของคนพิการของประเทศมาเลเซีย ได้แก่
(๑) กฎหมายบํานาญและกฎระเบียบเกี่ยวกับบํานาญปี 1980 และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(Pensions Act 1980, Pensions Regulations 1980 and Employees’ Provident Fund)
ตามปกติบุตรธิดาที่อายุไม่ถึง 21 ปี และภรรยาหม้ายของข้าราชการ มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งจากบํานาญของ
บิดาหรือสามีหรือผู้ปกครองที่เสียชีวิตแล้ว แต่สําหรับบุตรธิดาที่พิการก่อนอายุ 21 ปีและไม่สามารถเลี้ยงดู
ตนเองได้ ให้มีสิทธิรับส่วนแบ่งจากบํานาญดังกล่าวได้โดยไม่จํากัดอายุ สําหรับลูกจ้างเอกชนหากมีความ
ประสงค์ให้เงินสะสมตกเป็นของบุตรธิดาที่พิการ จะต้องระบุชัดเจนว่า ให้บุตรธิดาดังกล่าวเป็นผู้รับสิทธิ
ผลประโยชน์ ข้อกําหนดนี้ใช้บังคับกับบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมเท่านั้น สําหรับคนมุสลิมให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น
(๒) กฎหมายประกันสังคมปี 1967, Employees Social Security Act 1969 ให้สิทธิ
ประโยชน์กับลูกจ้างที่มีคุณสมบัติและได้ทําประกันตามกฎหมายนี้ เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทํางานและ
พิการบางส่วนหรือโดยสิ้นเชิงทั้งชั่วคราวและตลอดชีวิต สิทธิประโยชน์ได้แก่เงินช่วยเหลือ ทั้งที่ทยอยจ่าย
หรือจ่ายหมดในคราวเดียว ค่ารักษาพยาบาลและค่าฟื้นฟูกายภาพและอาชีพ หากผู้ทําประกันถึงแก่กรรม
ก่อนอายุ 55 ปี ผู้อยู่ในความดูแลมีสิทธิได้รับบํานาญหรือสิทธิผลประโยชน์ต่อ บุตรธิดามีสิทธิได้รับสองใน
ห้าส่วนของสิทธิประโยชน์รายวันของผู้ตายหรือบํานาญสําหรับผู้สืบทอด (survivor pension) หากไม่มีผู้รับ
ประโยชน์ในฐานะแม่หม้าย หรือแม่หม้ายแต่งงานใหม่หรือเสียชีวิต บุตรธิดามีสิทธิได้รับสามในห้าส่วนของ
ผลประโยชน์ด้วยเหตุพิการถาวรโดยสิ้นเชิงหรือบํานาญสําหรับผู้สืบทอด ส่วนบํานาญหรือผลประโยชน์
สําหรับบุตรที่พิการ ให้จ่ายนานตราบเท่าที่ยังคงไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ แม้อายุเกิน 20 ปีแล้ว
(๓) กฎหมายภาษีรายได้ปี 1976 (ฉบับแก้ไข) Income Tax Act 1967 (as amended) เป็นการ
สร้างแรงจูงใจในรูปภาษีสําหรับนายจ้าง นายจ้างสามารถหักค่าลดหย่อนได้สองเท่า จากค่าตอบแทนที่จ่าย
ให้ลูกจ้างพิการแต่ละคนและค่าใช้จ่ายสําหรับการฝึกอบรมคนพิการที่ไม่ใช่ลูกจ้าง ส่วนค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอุปกรณ์ที่จําเป็นเพื่อช่วยลูกจ้างพิการในการปฏิบัติงาน ก็สามารถนํามาหักออกจากรายได้โดยรวม
ของบริษัทได้
(๔) กฎหมายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพปี 1991 Employment Provident fund Act 1991
ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้คนพิการที่เป็นสมาชิกเงินกองทุนมีสิทธิในการเบิกเงินเต็มจํานวนที่จ่ายเข้ากองทุน
ก่อนถึงเกณฑ์อายุ 55 ปี หากไม่สามารถทํางานได้เนื่องจากกลายเป็นคนไร้ความสามารถหรือไม่สมประกอบ
ทางกายและสมอง ในกรณีนี้ หากมีการเบิกจ่ายก่อนอายุ 60 ปี จะมีสิทธิได้รับเงินสําหรับความพิการด้วย
แต่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบวิธีที่กําหนดไว้ภายใต้โครงการเบิกจ่ายเนื่องจากพิการ
จะเห็นได้ว่านอกจากการศึกษาถึงการเข้าถึงสิทธิในการมีงานทําของคนพิการ สถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐ และที่มีการปฏิบัติงานตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของประเทศไทยว่ามีลําดับของพัฒนาการของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงทั้งสวัสดิการ การประกอบ
อาชีพและการมีงานทําได้มากขึ้นแล้ว ในการศึกษาครั้งนี้ ยังศึกษาถึงลักษณะการส่งเสริมอาชีพและการมี
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งานทําของคนพิการตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในต่างประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียและสหภาพ
ยุโรป รวม ๒ ประเทศ ได้แก่ ประเทศสวีเดนและประเทศมาเลเซีย
จากการศึ กษาข้ างต้ น จะเห็ นได้ ว่ าในประเทศสวี เดนซึ่ งเป็ นประเทศที่ พั ฒนาแล้ วและเป็ นรั ฐ
สวัสดิการที่ดีที่สุดในโลก จะให้ความสําคัญและให้มองว่าคนพิการก็เป็นพลเมืองที่มีสิทธิ มีอิสระและมี
ประชาธิปไตยเท่าเทียมกับพลเมืองที่ปกติ จึงมีกฎหมายที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเพื่อคุ้มครองสิทธิ
ต่าง ๆ เหล่านี้ให้แก่คนพิการ เพื่อที่คนพิการจะได้มีโอกาสที่เข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้โดยเฉพาะในเรื่องของ
การเข้าทํางานในสถานประกอบการเช่นเดียวกันกับพลเมืองปกติทั่วไป แต่ประเทศที่กําลั งพัฒนาเช่น
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีลักษณะพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจใกล้เคียงกับประเทศไทย ความชัดเจนของ
การให้ความสําคัญกับคนพิการ โดยเฉพาะเรื่องของการจ้างงานที่ยังมีรายละเอียดในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์
ไม่ค่อยชัดเจน นอกจากนี้การบังคับใช้กฎหมายจากหน่วยงานของรัฐยังไม่เป็นไปตามข้อกําหนด มีผลทําให้
สถานประกอบสามารถหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายได้ ซึ่งประเด็นเหล่านี้อาจส่งผลต่อความเข้าใจและการเข้าถึง
สิทธิ์ในการจ้างงานของคนพิการ ดังนั้นนอกจากจะทําให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ในเรื่องนี้ในต่างประเทศแล้ว จะได้แนวทางที่เหมาะสมมาเป็นตัวอย่างในการเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม
อาชีพและการมีงานทําให้แก่คนพิการในประเทศไทยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตาม
รายละเอียดของผลการศึกษาทําให้สามารถสรุปและเปรียบเทียบการส่งเสริมอาชีพและการทํางานของทั้ง 3
ประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศสวีเดน ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย ดังตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ เปรียบเทียบกฎหมายทีเ่ กี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานของประเทศสวีเดน มาเลเซียและไทย
สวีเดน

มาเลเซีย
กฎหมายที่ส่งเสริมอาชีพและการทํางาน กฎหมายที่ส่งเสริมอาชีพและการ
ปี 1999 รัฐบาลสวีเดนได้ออกแผน
ทํางาน
ปฏิบัติการแห่งชาติ สําหรับคนพิการขึ้น - ประเทศมาเลเซีย มีกฎหมาย
เรียกว่า “จากผูป้ ่วยสู่ประชาชน” (พรบ.
เกี่ยวกับคนพิการที่เรียกว่า “Laws of
1999/2000: 79) ซึ่งแผนปฏิบัตกิ ารฯ Malaysia, Act 685, Persons With
นี้ให้ใช้จนถึงปี 2010 เน้นใน 3 ข้อ คือ
Disabilities Act 2008” ซึ่งเนื้อหา
๑) การทําให้มีทัศนคติที่ดีแก่ผู้ด้อยโอกาส
ที่เกี่ยวกับการจ้างงาน คือ มาตราที่
ในสังคม ๒) สร้างโอกาสในการเข้าสังคม
แก่ผู้ดอ้ ยโอกาส และ๓) ปรับปรุงแนวคิด ๒๖, ๒๗, ๒๘, และ ๒๙
-มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการลดหย่อน
การดูแลผู้ด้อยโอกาสหรือผู้พกิ าร
พิเศษสําหรับการจ้างงานผู้พิการซึ่ง
ไม่มีกฎหมายที่กาํ หนดสัดส่วนการจ้าง
เป็นบทบาทและหน้าที่ของรัฐบาล
งานคนพิการ
นโยบายตลาดแรงงานของรัฐ ได้แก่
๑) ควรร่างลักษณะงานที่คนพิการ
สามารถทําได้ ๒) ควรขจัดทัศนคติเชิงลบ
ที่มีต่อผู้พิการในการทํางาน โดยออกเป็น
กฎหมายและนํามาบังคับใช้ในสังคมอย่าง
จริงจัง ๓) ให้จดั ทําโครงการเพือ่ พัฒนา
ความสามารถของผูพ้ ิการให้ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ ๔) จัดทํา
ระเบียบเพื่อให้หน่วยงานของรัฐยกเลิก
นโยบายที่เป็นอุปสรรคต่อผู้พิการในการ
ทํางาน ๕) สร้างระเบียบการรับพนักงาน

นโยบายในการรับคนพิการเข้าทํางาน
แยกตามประเภทต่าง ๆ ดังนี้
สําหรับผู้พกิ ารทางสายตา ได้แก่
ผู้จัดการ ครู ทนายความ บรรณาธิการ
พนักงานออฟฟิต พนักงานฝ่ายบุคคล ที่
ปรึกษา พนักงานแปล เป็นต้น
สําหรับผู้พกิ ารทางการเคลื่อนไหว
ได้แก่ ผู้จดั การ ครู ช่างสํารวจ ช่าง
ออกแบบ พนักงานธุรการ ช่างเทคนิค
ช่างเชื่อม เป็นต้น
สําหรับคนหูหนวก ได้แก่ ผู้จดั การ ครู

ประเทศไทย
กฎหมายที่ส่งเสริมอาชีพและการทํางาน
ประเทศไทยให้ความสําคัญกับเรื่องคน
พิการมาตัง้ แต่ ปี ๒๕๓๔ จึงมี พ.ร.บ.
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการขึ้น และมีการ
ออก พ.ร.บ.การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตาม
มาตรา ๒๐, ๓๓, ๓๔,และ ๓๕ และฉบับ
ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖) รวมทั้งกฎกระทรวง
ที่สําคัญอีกหลายฉบับ

-มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการลดหย่อน
พิเศษสําหรับการจ้างงานผู้พิการซึ่ง
เป็นบทบาทและหน้าที่ของรัฐบาล
นโยบายในการรับคนพิการเข้าทํางาน
-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ตามมาตรา ๒๐, ๓๓,
๓๔,และ ๓๕ แห่งพ.ร.บ.การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
-รวมทั้ง พ.ร.บ.การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๖)
-กฎกระทรวงแรงงาน เรื่องที่เกี่ยวกับ
จํานวนคนพิการต่อคนปกติ เป็นต้น

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) - บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

-๓๔-

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการ “การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐”

สวีเดน
ให้รองรับต่อผู้พกิ ารในการเข้าสมัคร
แข่งขัน เพื่อบรรจุงานทั้งภาคเอกชนและ
ภาครัฐ ๖) ให้เริ่มกิจกรรมการพัฒนาผู้
พิการให้สู่การทํางานโดยแปลงความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ ของผู้พิการและออกเป็น
กฎหมาย และ ๗) ให้เพิ่มค่าลดหย่อน
สําหรับกิจกรรมหรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นใดให้คนพิการ

มาเลเซีย
ช่างออกแบบ นางพยาบาล พนักงานเก็บ
เงิน พ่อครัว เป็นต้น
สําหรับคนพิการทางจิต ได้แก่ พนักงาน
เก็บเงิน พนักงานขาย พนักงานโรงงาน
ช่างฝีมือ หัตถกรรม คนสวน เป็นต้น

ประเทศไทย

ประกันสังคมในสวีเดน ดังนี้ ๑) รัฐบาล
ผลักดันระเบียบเกีย่ วกับระบบการ
ประกันสังคมของผู้พิการ เพื่อให้ใช้ได้ทั้ง
ผู้พิการและครอบครัวของผู้พิการ ๒) ร่าง
ระเบียบนี้จะครอบคลุมถึงหมอเฉพาะ
ทาง และความรับผิดชอบของแพทย์
หากมีการวินจิ ฉัยโรคผิด ๓) สามารถ
ได้รับสินไหมทดแทนเพิ่มเติมในกรณีที่
ได้รับการดูแลไม่เพียงพอ ๔) สามารถ
ได้รับเบี้ยยังชีพระหว่างฝึกฝนหรือฟืน้ ฟู
ร่างกาย และ ๕) ค่าเบี้ยยังชีพสําหรับ
ความพิการแต่ละประเภทไม่เท่ากัน
ชูประเด็นห้ามการเลือกปฏิบัติ
โดยมีกฎหมายห้ามการเลือกปฏิบัติเพื่อ
ยกระดับการแก้ ปัญหาจากเดิมที่ให้ความ
สําคัญกับสวัสดิการและมิติทางสังคม ไปสู่
“สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย”
-ให้ความสําคัญกับนโยบาย 3 ประการคือ
1) ระบุและขจัดอุปสรรคในการมีส่วน
ร่วมและการสร้างความเท่าเทียมในสังคม
2) ป้องกันและต่อสู้กับการเลือกปฏิบตั ิ
และ 3) ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
ในหมู่เด็กและผูใ้ หญ่ที่พิการ
นอกจากนี้ประเทศสวีเดนเลือกวิธีทจี่ ะใช้
กฎหมาย 3 ฉบับ ๑) กฎหมายห้ามการ
เลือกปฏิบตั ิดา้ นอาชีพ ๒) กฎหมายห้าม
การเลือกปฏิบัติดา้ นการศึกษา และ ๓)
กฎหมายห้ามการเลือกปฏิบตั ิเพื่อคุ้มครองคน
พิการจากการถูกเลือกปฏิบัติ นอกจากนั้น
กฎหมายของสวีเดนยังมีลักษณะพิเศษ คือ
กฎหมายให้เพียงแนว ทางกว้าง ๆ สั้น
กระชับ และเข้าใจง่าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ๑)
กระทรวงแรงงาน ๒) สํานักผู้ตรวจการ
ด้านความพิการแห่งสวีเดน 3) คณะกรรมการสาธารณสุขและสวัสดิการ
แห่งชาติ 4) สถาบันความพิการแห่งสวีเดน

เบี้ยยังชีพ เดือนละ 200 ริงกิต
(๒,๐๐๐ บาท โดย ๑ ริงกิต เท่ากับ
ประมาณ ๑๐ บาท) เท่ากันทุกความ
พิการ

เบี้ยยังชีพ เท่ากันทุกประเภทความ
พิการ คือ เดือนละ ๕๐๐ บาท

ชูประเด็นห้ามการเลือกปฏิบัติ
ไม่ได้ชูประเด็นของปัญหาหรือไม่ได้สร้าง
การคุ้มครองขึ้นเป็นการเฉพาะ
โดยมีกฎหมายของมาเลเซียมีลักษณะการ
ประมวลปัญหาการเลือกปฏิบัติตา่ ง ๆ ไว้
ในกฎหมายฉบับเดียว จึงมีรายละเอียด
มาก และกําหนดแนวปฏิบตั ิอย่างชัดเจน
แต่ก็ยงั กําหนดให้ภาครัฐและภาคเอกชน
รับคนพิการเข้าทํางานปีละ 1% ของการ
จ้างงาน แต่ประเทศมาเลเซียยังไม่มี
กฎหมายเลือกปฏิบัติต่อคนพิการเป็นกรณี
เฉพาะ (ยังเป็นร่างกฎหมาย) แต่มกั
ปล่อยให้การคุ้มครองด้านนี้แทรกอยูใ่ น
กฎหมายอื่น ๆ โดยเฉพาะ กฎหมายทาง
สังคมด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการสังคม ดังนั้นกฎหมายจึงยังขาด
ประสิทธิผล

ชูประเด็นห้ามการเลือกปฏิบัติ
-โดยมีกฏหมายห้ามการเลือกปฏิบัตใิ น
มาตรา ๑๕, ๑๖, และ ๒๑ แห่งพ.ร.บ.
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
-มีคู่มือการวินจิ ฉัยการกระทําในลักษณะ
ที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมติอ
คนพิการ โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย
๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 1) สภาที่
ปรึกษาด้านผู้พิการแห่งชาติ 2) กระทรวง
เอกภาพแห่งชาติและพัฒนาสังคม 3)
กระทรวงศึกษา 4) กระทรวงทรัพยากร
มนุษย์ และ 5) กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักๆ ได้แก่
๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงชองมนุษย์ ๒) กระทรวงแรงงาน ๓)
กระทรวงมหาดไทย ๔) กระทรวง
สาธารณสุข ๕) กระทรวงเทคโนโลยี

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) - บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการ “การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐”

สวีเดน
5) สถาบันการ ศึกษาพิเศษแห่งสวีเดน 6)
หน่วยงานของรัฐทีร่ องรับการปฏิบัตงิ านตาม
นโยบายด้านคนพิการ เรียกว่าHandisam
7) วิสาหกิจของรัฐที่เป็นแหล่งการจ้าง
งานคนพิการที่ไม่สามารถหางานทําใน
ตลาดแรงงานปกติได้ เรียกว่า Samhall
และ 8) สหพันธ์คนพิการแห่งสวีเดน
ประกอบด้วย เทศบาล และสภาเมือง

มาเลเซีย

ประเทศไทย
สารสนเทศและการสื่อสาร ๖) กระทรวง
คมนาคม

ที่มา: จากการสรุปผลการศึกษากฎหมายการส่งเสริมอาชีพคนพิการของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
และ กฎหมายการห้ามการเลือกปกิบัติในการจ้างงานคนพิการของประเทศสวีเดน
๒.4 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ
ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ
ได้ แก่ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระบบสนั บ สนุ น การจ้ า งงานคนพิ ก าร แนวคิ ดการดํ ารงชี วิ ตอิ สระของคนพิ การ
(Independent Living Concept) และมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 Guidance on
Social Responsibility (SR)) ประกอบการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ
บาร์บาร่า เมอร์เรย์ (Barbara Marley) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ และโร
เบิร์ต เฮอรอน (Robert Heron) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการบริหารงานแรงงานองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ กล่าวว่าในการกําหนดว่าคนพิการจะทํางานใดได้นั้น ควรพิจารณามอบหมายงานที่เหมาะสมกับ
สภาพความพิการและตรงกับความต้องการของคนพิการ ควรเลิกคิดว่าคนพิการทําได้แต่งานง่าย ๆ ไม่
ยุ่งยากต่อการใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรืองานประจําในแต่ละวัน แต่ควรจะพิจารณาว่าคนพิการส่วนใหญ่
สามารถทํางานได้หลากหลาย นอกจากนั้นงานบางอย่าง ความพิการก็ไม่ใช่อุปสรรคที่จะทําให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพ เช่น คนพิการที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็นก็สามารถทํางานที่อยู่ประจําที่ได้ เช่น เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่การเงิน หรือเจ้าหน้าที่บัญชี หรือคนตาบอดสามารถเป็นพนักงานสลับสายโทรศัพท์ หรือคนหูหนวก
สามารถทํางานที่ต้องปีนป่ายได้ เป็นต้น (บาร์บาร่า เมอร์เรย์ และโรเบิร์ต เฮอรอน, (๒๕๔๓), อ้างถึงใน วิริยะ
นามศิริพงศ์พันธุ์ และคณะ, 2546: ๒๑)
นอกจากนี้ จากการศึกษาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (๒๕๔๙) พบว่าระบบโควต้าของการจ้างงาน
คนพิการ จะเป็นระบบที่รู้จักกันมากที่สุดและเป็นมาตรการที่ประเทศต่าง ๆ คุ้นเคย เนื่องจากระบบนี้มี
วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อการบูรณาการการคนพิการให้เข้ากับตลาดแรงงาน ยังแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้คือ
กลุ่มแรก เป็นระบบโควต้าแบบบังคับ พร้อมระบบการลงโทษ (ระบบโควต้า-ค่าปรับ) ซึ่งระบบ
แบบนี้ รัฐเป็นผู้กําหนดโควต้าให้สถานประกอบการรับคนพิการเข้าทํางาน โดยนายจ้างที่ไม่สามารถทําตาม
โควต้าได้ต้องจ่ายค่าปรับ โดยรัฐจะนําเงินนี้ไปสนับสนุนโครงการจ้างงานคนพิการต่อไป เช่น ในประเทศ
เยอรมันที่เป็นชาติแรกที่นํากฎหมายลักษณะนี้มาใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2517 โดยกําหนดนายจ้างทั้งที่เป็น
หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไป มีหน้าที่ต้องจ้างคนพิการเข้าทํางานในสัดส่วน
เริ่มต้นที่ร้อยละ ๕ ของลูกจ้างทั้งหมด และปัจจุบันกําหนดการจ้างงานคนพิการที่ร้อยละ 10 สําหรับงาน
กิจการธนาคารและการประกันภัย ร้อยละ ๖ สําหรับการจ้างงานของภาคเอกชน นอกจากนี้การใช้ระบบนี้
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) - บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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ยังได้แก่ประเทศ ฝรั่งเศส โปแลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และประเทศจีน ซึ่งในบางประเทศ หากจ่ายค่าปรับ
ช้า ก็ต้องจ่ายค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกด้วย เป็นต้น
กลุ่มที่ ส อง เป็น ระบบโควต้า แบบบังคับแต่ไม่มีร ะบบการลงโทษ และ/หรื อ ระบบบังคั บ ใช้
กฎหมาย ระบบนี้นายจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าต้องจ้างคนพิการเข้าทํางานตามโควต้า ถ้าไม่
สามารถทําได้ ก็จ่ายค่าปรับแทนการจ้างงาน แต่ยังไม่มีระบบการลงโทษใด ๆ ซึ่งผลการบังคับใช้ยังไม่ค่อยดีพอ
สาหตุคือการที่กฎหมายไม่ได้กําหนดเงื่อนไขของการลงโทษไว้ ประเทศที่ใช้ระบบนี้ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ
และประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งระบบนี้ก็เป็นความสมัครใจของนายจ้าง จึงยังไม่ค่อยได้ช่วยให้คนพิการมี
โอกาสได้ทํางานมากนัก
และ กลุ่มที่สาม เป็นระบบโควต้าแบบสมัครใจ โดยรัฐเป็นผู้เสนอแนะ ระบบนี้นายจ้างไม่ได้มี
ภาระผูกพันตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการตามโควต้าแต่อย่างใด เพียงแต่ได้รับการเสนอแนะจากรัฐ
เท่านั้น ดังนั้นระบบนี้จึงเป็นการสมัครใจของนายจ้างและไม่มีการลงโทษเมื่อนายจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามได้
ประเทศที่ใช้ระบบนี้ ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น (องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, ๒๕๔๙: ๓๕-๕๐)
จากรายงานสรุปข้างต้น พบว่า แม้รูปแบบระบบสนับสนุนการจ้างงานคนพิการมีลักษณะที่ใช้
รูปแบบโควต้าคล้ายคลึงกัน แต่ก็จะเห็นได้ถึงความแตกต่างในการดําเนินงาน โดยระบบสนับสนุน จาก
ต่า งประเทศจะให้ก ารสนับ สนุน ให้เ กิด โควต้า การจ้า งงานคนพิก ารมากกว่า ด้ว ยมองว่ า คนพิก ารมี
ศักยภาพเช่นเดียวกันกับคนปกติทั่วไป ที่มีความรู้ความสามารถในการทํางานได้หากได้รับการสนับสนุนที่
เหมาะสมก็จะทําให้คนพิการเหล่านั้นสามารถดํารงชีวิตได้อย่างบุคคลปกติทั่วไป ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนต่างให้ความร่วมมือ และมีกฎหมายบังคับใช้เพื่อปฏิบัติโดยทั่วกัน ในขณะที่ระบบการสนับสนุนการ
จ้างงานในประเทศไทยเป็นลักษณะของการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดโควต้าการจ้าง
งานคนพิการเข้าทํางาน โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนให้เกิดการดําเนินงานของ
กิจกรรมต่าง ๆ นั้น
๒.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัย เรื่อง “การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําของคนพิการตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐” คณะผู้วิจัยได้รวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นํามาใช้อ้างอิงและเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๒.5.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวกับงานลักษณะงานที่เหมาะสมกับคนพิการ
จากการศึกษาของจิราวัลย์ คงถาวร (2547: ๙, ๑๒๙-๑๓๓) ศึกษาเรื่อง “ความเป็นไปได้ในการจ้าง
งานคนพิการของบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ๑) เพื่อศึกษา
ความรู้เกี่ยวกับคนพิการของพนักงานต่อการจ้างงานคนพิการของบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
จํากัด ๒) เพื่อศึกษาความคาดหวังของพนักงานต่อการทํางานของคนพิการ และ ๓) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของพนักงานต่อการดําเนินงานเพื่อจ้างงานคนพิการ ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานบริษัทฯ ที่ทํางานใน
สํานักงานใหญ่และโรงงานแหลมฉบัง จํานวน ๒๗๙ คน พบว่า ลักษณะงานในหน่วยงานที่เหมาะสมกับ
ความพิการแต่ละประเภท โดยจําแนกเป็น 4 ลักษณะ คือบกพร่องทางการได้ยิน เหมาะสมกับงานคีย์ข้อมูล
งานพิมพ์ดีด เพราะไม่ต้องใช้แรงงานมากนัก และงานเช็คสต๊อก อะไหล่ ส่วนผู้ที่มีความบกพร่องทางการ
เคลื่อนไหวมีความเหมาะสมกับงานตอบรับโทรศัพท์ งานพัฒนาโปรแกรม (โปรแกรมเมอร์) สําหรับผู้ที่พิการ
หรือบกพร่องทางการมองเห็นเหมาะสมกับงานตอบรับโทรศัพท์ ส่วนผู้ที่บกพร่องทางสติปัญญา พบว่าไม่
มีงานใดที่มีความเหมาะสม ในขณะที่บางส่วนมองว่างานรับส่งเอกสารมีความเหมาะสม แต่ที่ผู้บริหาร
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) - บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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บริษัทมองว่าการรับคนพิการเข้าทํางาน หน่วยงานต้องมีตําแหน่งงานที่เหมาะสมกับลักษณะของความพิการ
และความถนัดของคนพิการ
นอกจากนี้ ยังเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและเพิ่ มประสิท ธิ ใ นการดํ าเนิ นงานให้ แก่สถาน
ประกอบการ ได้แก่
(๑) การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทั่วไปทราบถึงพระราชบัญญัติหรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวกับ
การจ้างงานคนพิการ รวมทั้งสิ่งที่สถานประกอบการได้ดําเนินการตามกฎหมาย
(๒) มีการจัดอบรมร่วมกันระหว่างพนักงานปกติกับพนักงานที่พิการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
มีทัศนคติที่ดี รวมทั้งทราบถึงความสามารถของคนพิการที่รับเข้ามาทํางาน
(๓) ทดลองเปิดโอกาสให้คนพิการที่มีความสามารถเหมาะสมกับงานเข้าฝึกงานร่วมกับพนักงานปกติ
(๔) ควรเริ่มรับคนพิการเข้าทํางานในส่วนของงานธุรการหรืองานสํานักงาน หรือในตําแหน่งที่เป็น
งานกึ่งไร้ฝีมือก่อน เช่น งานคีย์ข้อมูล งานพิมพ์ดีด งานตอบรับโทรศัพท์และงานรับขนส่งเอกสาร เป็นต้น
ส่วนองค์กรภาครัฐ ควรรณรงค์ทางสังคมและจัดทําสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้รับ
ทราบเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เพื่อสร้างการยอมรับทางสังคมและทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ
ควรมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งคนพิการที่สําเร็จการศึกษาด้านอาชีพเข้าฝึกงาน
ตามความถนัดเพิ่มเติม พร้อมสร้างสิ่งจูงใจเพื่อให้หน่วยงานรับคนพิการเข้าทํางาน หรือให้การสนับสนุน
สถานประกอบการที่มีความเต็มใจจ้างงานคนพิการ นอกเหนือจากมาตรการทางด้านภาษี และที่สําคัญ
ภาครัฐควรเป็นแบบอย่างในการรับคนพิการเข้าทํางาน
๒.5.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาของนายจ้างหรือสถานประกอบการต่อการจ้างงานคนพิการ
ปัจจุบันแม้รัฐจะกําหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการของเอกชนที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่ง
ร้อยคนขึ้นไป ต้องรับคนพิการที่สามารถทํางานได้ในอัตราลูกจ้างทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใด ตามที่
กฎกระทรวงแรงงาน ที่เกี่ยวกับการกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือสถานประกอบต้องรับคนพิการ
เข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมละพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กระทรวงแรงงานออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ ส่งผลให้คนพิการใน
วัยทํางานส่วนใหญ่ว่างงาน ซึ่งหากวิเคราะห์ถึงปัญหาของนายจ้างหรือสถานประกอบการต่อการจ้างงาน
คนพิการเข้าทํางานในสถานประกอบการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวกับมุมมองหรือทัศนคติของนายจ้างต่อความพิการของลูกจ้าง
จิราวัลย์ คงถาวร (2547) พบว่า สาเหตุหลักเกิดจากนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการ ไม่ยอมรับ
คนพิการเข้าทํางาน แม้ว่าความรู้ความสามารถของคนพิการจะเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นปัญหาทาง
ทัศนคติ และการประเมินขีดความสามารถในการทํางานของคนพิการ ในการทํางานเมื่อเทียบกับคน
ทั่วไปของนายจ้าง สืบเนื่องมาจากคนพิการจํานวนมากไม่คิดที่จะแสดงความสามารถของตนออกมาให้
สังคมรับรู้ แต่กลับอาศัยความพิการเป็นเครื่องมือต่อรองขอความสงสารและเห็นใจ แต่นายจ้างก็ยังมีความเชื่อว่า
คนพิการสามารถพัฒนาทักษะในการทํางานได้ และเห็นว่าคนพิการควรที่จะได้รับการฝึกให้เป็ นคนที่
พึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด และผลการศึกษาของ สุดา นุ่มพุ่ม (2549) ที่พบว่าคนพิการที่มีความพิการภายหลัง
จะปรับตัวได้ยากกว่าคนพิการที่มีความพิการมาแต่กําเนิด และมองว่าการที่คนพิการมีเจตคติในทางลบต่อ
ตนเอง อ่อนแอทั้งร่างกายและจิตใจ ขาดทักษะทางสังคม ไม่มีความอดทนในการทํางาน ย่อมเป็นอุปสรรค
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ในการทํางานของคนพิการได้ นอกจากนี้ยังพบว่าคนพิการโดยส่วนมากตระหนักในคุณค่าของอาชีพและ
ปรารถนาที่จะมีงานทํา แต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีความพร้อมที่จะสามารถประกอบอาชีพในสังคมได้
ส่วนผลการศึกษาของสุกัญญา บุญคง (2551) ที่พบว่า คนพิการในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับ
การศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานมากนัก มีเพียงส่วนน้อยที่ได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษา ในขณะที่
คนพิการส่วนใหญ่ขาดวุฒิการศึกษาทางสายสามัญและบางส่วนไม่ได้เรียนหนังสือ ทําให้คุณสมบัติของคนพิการ
ไม่ตรงตามที่นายจ้างกําหนด แม้จะได้รับการฝึกอาชีพแล้ว แต่ก็ทําให้นายจ้างไม่อาจรับคนพิการเข้าทํางานได้
ถึงแม้มีความต้องการจะรับและเห็นถึงความสามารถก็ตาม
๒.5.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสิง่ อํานวยความสะดวกในสถานประกอบการแก่คนพิการ
จากผลการศึกษาของจิราวัลย์ คงถาวร (2547) พบว่าปัญหาเกิดจากการที่สถานประกอบการ
ไม่มีความพร้อมในด้านการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และด้านงบประมาณที่จะต้องลงทุนในการจัดทําสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพิ่ม หากมีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม หรือทําการปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ แล้วเมื่อ
พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดเตรียมกับการจ้างคนพิการเพียงไม่กี่คน เจ้าของสถานประกอบการมี
ความรู้สึกถึงความไม่คุ้มทุน และเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อสภาพการทํางานของ
คนพิการในสถานประกอบการ ในการทํางานกับคนพิการ นอกจากความเข้าใจในตัวคนพิการของนายจ้าง
แล้ว เพื ่อ นร่ว มงานถือ เป็น ปัจ จัย แวดล้อ มที่สํ า คัญ ที่ม ีผ ลต่อ การทํา งานของคนพิก าร ในแง่ของความ
คาดหวังของเพื่อนร่วมงานที่มีต่อคนพิการ พบว่า สภาพความพิการนั้นไม่เป็นอุปสรรคในการทํางาน คน
พิการสามารถทํางานได้เท่าเทียมกับคนปกติ ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้คาดหวังในเรื่องของผลงานมากกว่าเรื่อง
การช่วยเหลือตนเองและการปรับตัวของคนพิการ เมื่อพิจารณาถึงสภาพการทํางานของคนพิการ พบว่า
ขาดแคลนสถานที่และเครื่องใช้ไม้สอย ขาดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ปัญหาการเดินทางและการคมนาคม
สถานที่ทํางาน และที่พัก ล้วนเป็นอุปสรรคในการทํางาน
๒.5.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสื่อสารของคนพิการในการทํางานในสถานประกอบการ
จากการศึกษาของ กุลวีณ์ วุฒิกร ที่ศึกษาเรื่อง “การติดตามผลการปฏิบัติงานของคนพิการในสถาน
ประกอบการเขตกรุงเทพมหานคร” (2552) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการติดต่อประสานงานกับ
ฝ่ายต่างๆ และการสื่อสารเป็นอุปสรรคในการทํางานสําหรับคนพิการทางการได้ยิน เนื่องจากนายจ้างและ
เพื่อนร่วมงานใช้ภาษามือไม่เป็น
๒.5.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ในการทํางานของคนพิการ
จากการศึกษาของปริชญา ศรีสมัย (2549: ๑๐๓-๑๐๕) พบว่า สัดส่วนการจ้างงานคนพิการที่
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ซึ่งกําหนดให้สถานประกอบการเอกชนรับคนพิการเข้าทํางานในอัตราส่วนร้อย
ละ 0.5 นั้นไม่เพียงพอที่จะรองรับจํานวนคนพิการที่ยังว่างงานและต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ ทั้ง
นายจ้างยังสามารถที่จะกําหนดตําแหน่งงานที่จะประกาศรับคนพิการได้เอง ทําให้นายจ้างที่ไม่ประสงค์จะ
รับคนพิการเข้าทํางานกําหนดตําแหน่งที่จะประกาศรับให้มีคุณสมบัติสูง ทําให้ไม่มีคนพิการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ ต้ อ งการมาสมั ค รได้ นอกจากนี้ น ายจ้า งยั ง สามารถที่ จ ะเลื อ กส่ ง เงิ น สมทบเข้ า กองทุ น ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพคนพิการแทนการจ้างงานคนพิการได้ เนื่องจากมีอัตราไม่สูงมากนัก นอกจากนั้นยังพบว่าขาด
ปัจจัยทางกฎหมายที่จะมาช่วยส่งเสริมสนับสนุน และขาดการสนับสนุนที่ควรเป็นในเรื่องของนโยบาย การ
กําหนดทางเลือกให้สถานประกอบการที่ไม่ประสงค์จะจ้างหรือถูก ถือ ว่า ไม่ป ระสงค์จ ะจ้า งงานคนพิก าร
สามารถเลือกที่จะส่งเงินสมทบทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดแทนการจ้าง
งานคนพิการได้ ทําให้สถานประกอบการเป็นจํานวนมากเลือกที่จะส่งเงินสมทบแทนการจ้างงานคนพิการ
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ในขณะที่มาตรการทางภาษีที่มีดังกล่าวแม้จะมีผลทางบวกให้แก่การจ้างงานคนพิการ แต่ก็ไม่สามารถจูงใจ
สถานประกอบการได้เพียงพอ เนื่องจากอัตราการจ้างงานคนพิการยังมีไม่มากนัก อาจเนื่องมาจากกรณีที่
กฎหมายกําหนดให้นายจ้างสามารถนํามาหักประโยชน์ในภาษีได้ตามมาตรา 18 มีเพียงกรณีของค่าจ้าง
เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันรัฐก็ได้เปลี่ยนอัตราการจ้างคนพิการเป็น ๑๐๐ ต่อ ๑ คน
ส่วนการศึกษาของต่อพงศ์ เสลานนท์ (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินแนวโน้มความสําเร็จ
ของการปฏิบัติตาม(ร่าง)พระราชบัญญัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคในทุกด้าน ได้แก่ ด้านองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ เรื่องสัดส่วนของผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้ามาเป็นคณะกรรมส่งเสริมและเรื่องความเป็นตัวแทนของ
ผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติและคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้านสมรรถนะของหน่วยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ
เรื่องความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติตามนโยบาย เรื่องความพอเพียงของจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติตาม
นโยบาย เรื่องการมีส่วนร่วมของคนพิการในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่ทําหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องขั้นตอนการจดทะเบียนคนพิการ เรื่องความสามารถให้คําแนะนําด้าน
อาชีพสําหรับคนพิการ เรื่องการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอาชีพคนพิการ ด้านจํานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง
ความเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในแนวทางตามนโยบายของแต่ละหน่วยงาน เรื่องความรู้ความสามารถ
ของผู้ปฏิบัติงานที่จะดําเนินงานตามนโยบายของแต่ละหน่วยงาน เรื่องทัศนคติของผู้ปฏิบัติที่มีต่อคนพิการ
และเรื่องความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านทรัพยากรที่
นํามาใช้ตามนโยบาย ได้แก่ เรื่องแหล่งที่มาของรายได้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ
เรื่องความพอเพียงของงบประมาณที่นํามาใช้ตามนโยบาย ด้านการสนับสนุนจากสังคม ได้แก่ เรื่องการ
ยอมรับและร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของนโยบาย เป็นต้น
ส่วนเรื่องของตัวชี้วัดถึงความสําเร็จของการปฏิบัติตาม(ร่าง) พระราชบัญญัตินี้ เสนอไว้ด้วยกัน
ทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด โดย 5 อันดับแรกที่กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าควรจะเป็นตัวชี้วัดในการประเมินความสําเร็จ
ของการปฏิบัติตาม(ร่าง) พระราชบัญญัติ 5 อันดับแรก ได้แก่ ๑) ระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ ๒)การให้
ความสําคัญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากฝ่ายการเมืองเพิ่มขึ้น ๓) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ๔) สังคมให้การสนับสนุนเรื่องการพัฒนาคุณภาพคนพิการมากขึ้น และ ๕) งบประมาณที่ใช้ในงาน
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีความชัดเจน ซึ่งการประเมินความสําเร็จของการปฏิบัติตาม(ร่าง)
พระราชบัญญัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากตัวชี้วัดที่ได้กําหนดมีกลุ่มเป้าหมายส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะไม่สําเร็จ เพราะจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จะพบว่าคนพิการจํานวนมากโดยเฉพาะคนพิการที่อยู่ในชนบทยังขาดความรู้ความเข้าใจ และการเข้าถึง
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หลังจากจดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแล้ว
และที่สําคัญเรื่องการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของคนพิการซึ่งถือเป็นประเด็นหลักของการศึกษาในครั้งนี้ ยัง
เป็นปัญหาที่เกิดจากศักยภาพในระดับปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานแล้ว ยังเกิดจากการกระจายบริการที่
ไม่เอื้อให้เกิดการเข้าถึงบริการสําหรับคนพิการประเภทต่าง ๆ ด้วย จึงทําให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการทั้ง 4 ด้านตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.
2534 ได้เช่นกัน
ดังนั้นจากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้คือคนพิการยัง
มีการรับรู้และเข้าใช้สิทธิของตนค่อนข้างน้อย และปัญหาสําคัญจะเป็นด้านข้อมูลข่าวสาร ทัศนะของ
คนพิการ คนพิการบางกลุ่มยังไม่สามารถรับรู้และเข้าใช้บริการบางอย่างได้ ประกอบกับปัญหาการไม่จัดสิ่ง
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) - บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการก็ทําให้เข้าไม่ถึงบริการของคนพิการ รวมถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ และด้านสังคมที่รัฐจัด
ให้กับคนพิการนั้น ยังเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขาดความรู้ ความเข้าใจ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของคนพิการอีกด้วย ซึ่งมีผลต่อการพัฒนางานด้านคนพิการทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบายต่อไป (ต่อ
พงศ์ เสลานนท์, 2549)
๒.5.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยในการทํางานของลูกจ้างและแรงจูงใจของนายจ้างหรือ
สถานประกอบการ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยในการทํางานของลูกจ้าง
จากการศึกษาของเจนจิรา เทศทิม (๒๕๔๖) ที่ศึกษาเรื่อง “การศึกษาสถานภาพงานวิจัยด้าน
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในประเทศไทย” พบว่า คนพิการที่มีงานทําเป็นคนที่มีความขยัน อดทน
และมีความสามารถในการทํางานสูง เนื่องจากคนเหล่านี้ต้องมีความอดทนไม่ใช่ขอความช่วยเหลือจากคน
อื่น ในขณะที่ด้านความชํานาญในการทํางานที่เกิดจากศักยภาพของคนพิการที่สามารถพัฒนาได้
ส่วนการศึกษาของกุลวีณ์ วุฒิกร (๒๕๕๒) ที่ศึกษาเรื่อง “การติดตามผลการปฏิบัติงานของคน
พิการในสถานประกอบการเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า เหตุผลในการรับคนพิการเข้าทํางานส่วนใหญ่ของ
สถานประกอบการ มองว่าคนพิการมีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจในงาน มีความสนใจและเต็มใจ
ในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีอัธยาศัยไมตรีและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานได้ดี ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามตําแหน่งงานและไม่ขัดต่อการทํางาน ซึ่ง
ปฏิบัติงานได้ไม่แตกต่างจากคนปกติ สิ่งสําคัญที่ทําให้สถานประกอบการพึงพอใจต่อการทํางานของคน
พิการจะเกี่ยวกับความขยันและความอดทนในการทํางาน ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติตามข้อกําหนดและ
กฎระเบียบในการทํางาน ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยในการทํางานของคนพิการ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจูงใจและอุดหนุนสถานประกอบการ
การให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับได้นั้น จากตัวอย่างการศึกษาของพิสมัย
นิธิไพบูลย์ (2550) เรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติตามกฎหมายของนายจ้างที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม:
ศึกษาเฉพาะกรณีนายจ้างที่ใช้บริการสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 1” พบว่า มีแรงจูงใจภายในและ
ภายนอกเป็นแรงจูงใจให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยแรงจูงใจภายในที่พบ ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนประกันสังคม การร่วมจ่ายเงินสมทบ และการรับรองสิทธิให้ลูกจ้าง เพื่อเบิกเงิน
สิทธิประโยชน์ และด้านความมีมนุษยธรรมเกี่ยวกับความมีเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่เบียดเบียน
ลูกจ้าง ในขณะที่แรงจูงใจภายนอกจะเป็นในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับแต่ละกรณี เงื่อนไขการเกิด
สิทธิในแต่ละกรณีและการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ในบางกรณี โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมให้
นายจ้างที่อยู่ข่ายความคุ้มครองเข้าสู่ระบบประกันสังคม คือ การได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีอากร
ส่วนในเรื่องของแรงจูงใจและอุดหนุนสถานประกอบการให้เกิดการจ้างงานคนพิการ จากการศึกษา
ของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (2552) พบว่ามาตรการทั้งสองรูปแบบ คือมีแรงจูงใจด้วย๑)
มาตรการภาษีที่มีอยู่แล้วที่สามารถยื่นขอลดหย่อนได้โดยง่ายและให้มีการเพิ่มอัตราส่วนให้มากขึ้น ยังมี
แรงจูงใจด้วยการส่งเสริม๒)ด้านการขอกู้ยืมเงินหรือขอรับการสนับสนุนด้านการลงทุนตามมาตรการของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีการจูงใจด้วยการยกย่องให้เกียรติเชิดชูผลงานและคุณงามความดี โดยการ
อุดหนุนเน้นในเรื่องค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อม การจ้างผู้สอนงาน (Job Coach) เพื่อให้การทํางานใน
สถานประกอบการอุดหนุนค่าจ้างกรณีรับคนพิการระดับรุนแรงเข้าทํางานหรือการจัดหาอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ นอกจากการสร้างแรงจูงใจตามกฎหมายในเรื่องให้มีการจ้างงานคนพิการ
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) - บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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เข้าทําแล้ว การรณรงค์ประชาสัมพันธ์แบบอย่างของคนพิการที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ
จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างทัศนคติของคนพิการในเชิงบวกได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นความรับผิดชอบ
ของภาครัฐในการดําเนินการในเรื่องนี้
ส่วนจากการศึกษาของอลิศรา ตะวังทัน (๒๕๕๔) ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนะต่อแรงจูงใจในการจ้างงานคน
พิการในสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ ๓ ข้อ คือ เพื่อศึกษาลักษณะงานที่นายจ้างหรือสถาน
ประกอบการจัดให้กับคนพิการในสถานประกอบการ เพื่อศึกษาปัญหาของนายจ้างหรือสถานประกอบการ
ต่อการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ และเพื่อศึกษาแรงจูงใจของนายจ้างหรือสถานประกอบการ
ต่อ การจ้า งงานคนพิก ารในสถานประกอบการ โดยกลุ่ม ตัว อย่า งเป็น นายจ้า งหรือ สถานประกอบการ
เอกชนที่มีการจ้างแรงงานตั้งแต่ ๒๐๐ คนขึ้นไป และจ้างงานคนพิการจํานวน ๑๔๘ แห่ง พบว่า ลักษณะ
งานที่สถานประกอบการจัดให้คนพิการในสถานประกอบการ คือ งานในสํานักงาน, งานบริการ, และงานใน
สายการผลิต ส่วนปัญหาการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการมากที่สุด คือ ปัญหาด้านกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติ โดยพบว่ามีปัญหาด้านขาดการบังคับใช้ทางกฎหมายที่ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนพิการ
อย่า งจริง จัง ขาดการประชาสัม พัน ธ์เ กี่ย วกับ กฎหมายและระเบีย บปฏิบัติต่อ คนพิการที่ไม่ครอบคลุม
สถานประกอบการ รองลงมาเป็นปัญหาด้านมุมมองของนายจ้างต่อความพิการของลูกจ้ างที่ไม่มีวุฒิ
การศึกษาที่ตรงกับที่นายจ้างกําหนด นอกจากนี้ยังพบปั ญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารที่ทําให้เป็ น
อุปสรรคต่อการประสานงานกับบุคคลอื่น ส่วนเรื่องของสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่สถาน
ประกอบการจัดให้ เช่น ห้องน้ําคนพิการ ลิฟท์และทางลาดขึ้น-ลงอาคารตามลําดับ และเรื่องของแรงจูงใจ
ในการจ้างงานคนพิการ ได้แก่ ลักษณะนิสัยในการทํางานของลูกจ้างที่พิการ ความรับผิดชอบในการทํางาน
ของลูกจ้างพิการ มีความขยันและอดทน มีคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎระเบียบ
การทํางาน นอกจากนี้ยังเป็นเพราะมาตรการทางกฎหมาย การลดหย่อนทางภาษี การประกาศโฆษณา กรณี
ปฏิบัติตามกฎหมายต่อสาธารณชน มาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม และมาตรการทางสังคม เช่น การมอบ
รางวัลให้นายจ้างหรือสถานประกอบการดีเด่น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการจ้างงานคนพิการ
๒.5.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
จากการศึกษาของอลิศรา ตะวังทัน (๒๕๕๔)ได้ทบทวนแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จ้างงานคนพิการว่าเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งพบว่า ทัศนะต่อแรงจูงใจในการจ้างงานคน
พิการในสถานประกอบการนั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลักๆ อยู่หลายด้าน ซึ่งมีในเรื่องของกฎหมายว่าด้วย
เรื่องสิทธิของคนพิการ ที่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, อนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิของคนพิการ อนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 159, ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 ตลอดจนกฎกระทรวงว่าด้วยการจ้างงานคนพิการ พ.ศ. 2537 ซึ่งออกตามความใน
พ.ร.บ. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534, และแผนดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550-2554 เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้นําไปสู่การขอความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการต่างๆ ที่มีเกณฑ์เข้าข่ายตามที่กฎหมายกําหนด ให้มีการจ้างงานคนพิการเข้าทํางาน โดยรัฐได้มี
มาตรการจูงใจให้เกิดการจ้างงานคนพิการ โดยการลดหย่อนภาษี การให้สัมปทาน ตลอดการเชิดชูเกียรติ
ให้แก่สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ในขณะเดียวกันก็ได้ให้ทางเลือกแก่สถานประกอบการที่ไม่
ประสงค์จะจ้างงานคนพิการโดยการส่งเงินสมทบ เป็นต้น ซึ่งสถานประกอบการที่หันมาให้การสนับสนุนให้
เกิดการจ้างงานคนพิการนั้นต่างมีทัศนคติที่แตกต่างกันไป แต่ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้นายจ้างหรือสถาน
ประกอบการเหล่านั้นเข้าร่วมในการปฏิบัติตามกฎหมายกําหนดก็เนื่องจากความตระหนักในเรื่องของความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งที่ปัจจุบันสถานประกอบการต่างๆ เริ่มตระหนักว่าควรมีการคืนกําไร
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ให้ กั บสั งคม ซึ่ ง การจ้ า งงานคนพิ ก ารเข้ า ทํ า งานก็ จั ด เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมอย่า งหนึ ่ง ที ่ส ถาน
ประกอบการต่า งๆ สามารถปฏิบัติไ ด้เ ช่น กัน ดัง นั้น การจะก่อ ให้เ กิด การจ้า งงานคนพิ ก ารในสถาน
ประกอบการได้นั้น นอกจากทันคติของนายจ้างจะเป็นสิ่งสําคัญในการตัดสินใจจ้างหรือไม่จ้างคนพิการแล้ว
แรงจูงใจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งจากภาครัฐ และมุมมองของสังคมเป็นส่วนสําคัญที่จะก่อให้เกิดการจ้างงานคน
พิการ ในขณะเดียวกันลักษณะงานที่คนพิการจะปฏิบัติงานได้มีความเหมาะสมหรือไม่นั้น ยังคงเป็นเรื่องที่
ต้องพิจารณา ซึ่งสถานประกอบการต่าง ๆ จะสามารถระบุความต้องการลูกจ้างพิการได้ตามคุณลักษณะทั้ง
ของตัวเนื้องานและผู้พิการเพื่อหาความเหมาะสมตามศักยภาพที่ผู้พิการแต่ละประเภทสามารถทํางานได้ และเป็น
ส่วนสําคัญที่จะทําให้เกิดแนวทางการจ้างงานคนพิการต่อไป
จากการประมวลเอกสารข้างต้นทั้งหมด จะเห็นได้ว่าทั้งในและต่างประเทศต่างให้ความสําคัญกับ
เรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อมุ่งสร้างหลักประกันด้านสิทธิให้กับคนพิการ
บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น ซึ่งแม้ว่าประเทศต่าง ๆ จะได้มีการรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ที่มุ่งหวังให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสอื่นในสังคมได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม
ยังพบการเข้าไม่ถึงสิทธิต่าง ๆ ของคนพิการอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติเชิงลบที่มีต่อคนพิการ ข้อจํากัด
จากกฎหมาย กฎ ระเบียบ การเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร หรือการจัดบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่คนพิการไม่
สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่คนพิการเข้าถึงไม่ได้ ทําให้โอกาสความเสมอภาคในการได้รับ
บริการขั้นพื้นฐานเพื่อดํารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในสังคม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของคนพิการ
ยังมีข้อจํากัดอยู่อีกมาก ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจและมีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
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2.6 กรอบแนวคิดการศึกษา
ประเด็นการศึกษา เหตุใดคนพิการจึงเข้าถึงสิทธิด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33, มาตรา 34 และมาตรา 35 ไม่มากเท่าที่ควร

วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพและการมีงานทําของคนพิการ ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติตามมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําของคนพิการให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลทุติยภูมิ
๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคนพิการและการทํางานของคนพิการ
๒) อนุสัญญาและข้อเสนอแนะขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO)
๓) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (CRPD)
๔) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๕) พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๕) พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. 255๖)
๖) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ

ข้อมูลปฐมภูมิ
1) ผู้แทนนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
2) ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลาง)
3) ผู้แทนองค์กรคนพิการทุกประเภท
4) ผู้แทนหน่วยราชการระดับจังหวัด
5) คนพิการทั้งที่ทํางานและไม่ได้ทํางานในสถาน
ประกอบการ
6) ผู้ดูแลคนพิการ
7) ผู้บริหารระดับนโยบาย
๘) ผู้ทรงคุณวุฒิและสถานประกอบการบิ๊กซี

การวิเคราะห์ข้อมูล
ทราบถึงสาเหตุที่คนพิการเข้าถึงสิทธิในการทํางานได้น้อย
๑) ได้รับทราบข้อมูลการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพและการมีงานทําของคนพิการตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒) ได้แนวทางและวิธีการปรับปรุงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําของคนพิการตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓) ได้มีข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําของคนพิการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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