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บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายวาดวยการจางงานคนพิการ       
และการคุมครองคนพิการในการทํางาน เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงขอบกพรองของ    
บทบัญญัติท่ีเกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคในการสงเสริมใหคนพิการมีโอกาสเขาสูระบบการจางงาน
มากยิ่งข้ึนแกปญหาการวางงานใหกับคนพิการ รวมถึงมาตรการในการชวยเหลือดานชีวิต           
การทํางานของคนพิการภายหลังจากท่ีเขาสูระบบการจางงานแลว เพื่อชวยใหคนพิการไดรับ     
ความเสมอภาคทางโอกาสในการทํางานรวมกับคนปกติอยางแทจริง 

 การศึกษาในสวนของการจางงานคนพิการ ผูเขียนไดทําการศึกษาและวิเคราะหถึง    
มาตรการการจางงานคนพิการตาม พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 พบวา
มีขอบกพรองบางประการท่ีเปนอุปสรรคตอการเขาสูระบบการจางงานของคนพิการ กลาวคือ 
ปญหาในเร่ืองการกําหนดสัดสวนการรับคนพิการเขาทํางาน การกําหนดตําแหนงงานสําหรับ       
คนพิการและการสงเงินสมทบเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ สวนกรณีการคุมครองคนพิการ   
ในการทํางานเน่ืองจากสภาพความพิการอาจทําใหคนพิการที่เขาไปทํางานแลวมีความจําเปน       
บางประการที่ตองไดรับความคุมครองในลักษณะท่ีแตกตางจากคนปกติท่ัวไปสําหรับการทํางาน   
ในสถานประกอบการ แตจากการศึกษาวิเคราะหบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 พบวาไมมีมาตรการในการใหความคุมครองการทํางานของคนพิการไวเปนการเฉพาะ  
ไมวากรณีใด ๆ  

 จากการศึกษาดังกลาวผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะในสวนท่ีเกี่ยวกับการจางงานคนพิการ
โดยใหมีการปรับปรุงแกไข พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534                  
และกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) คือใหกฎหมายกําหนดสัดสวนการรับคนพิการเขาทํางานใน
อัตราสวนท่ีสูงข้ึน จัดหนวยงานเขามาดูแลตรวจสอบความเหมาะสมในการกําหนดตําแหนงงาน
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สําหรับการรับคนพิการเขาทํางานเพ่ือปองกันการเล่ียงกฎหมายของทางสถานประกอบการ และ
กําหนดหลักเกณฑการสงเงินสมทบเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหมีความชัดเจนและมีผล
ในทางปฏิบัติมากยิ่งข้ึน โดยการกําหนดมาตรการในเร่ืองบทลงโทษกรณีท่ีสถานประกอบการไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย กลาวคือไมรับคนพิการเขาทํางานตามจํานวนท่ีกําหนดหรือไมนําสงเงินสมทบ
เขากองทุนตามท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้ใหมีการเพิ่มสวนของมาตรการจูงใจในดานการเงินใหแก     
ทางสถานประกอบการควบคูไปดวย สวนกรณีการคุมครองคนพิการในการทํางาน เพื่อเปน
ประโยชนตอการทํางานของคนพิการ และเพ่ือใหคนพิการไดรับความคุมครองอยางเหมาะสม     
ตามความจําเปน ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะใหมีการออกกฎกระทรวงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อคุมครองเร่ืองการใชแรงงานคนพิการ โดยให
ความคุมครองในบางกรณีในเร่ืองการทํางานเปนการเฉพาะสําหรับลูกจางซ่ึงเปนคนพิการตอไป  DPU
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ABSTRACT 
 

 This thesis aims to study legal measures on hiring and protecting disabled persons at 
work as a guideline in redressing and improving the flaws of related provisions, with the purpose 
of promoting disable persons to get into the employment system and solving the unemployment 
problem of disabled persons. The study includes measures to assist the working life of disabled 
persons after getting into the employment system to provide them with the true opportunity 
equality when working together with non disabled persons. 

 With regard to the hiring of disabled persons, the measures for hiring disabled 
persons according to the Rehabilitation of Disabled Persons Act, B.E. 2534 (1991) are studied 
and analyzed and it is found that there are certain flaws which are obstacles for disable persons to 
get into the employment system: viz. the problems of fixing the proportion of disabled persons 
accepted for work, in determining positions for them and in sending counterpart money to the 
Fund for Rehabilitation of Disabled Persons. However, with regard to the protection of disabled 
persons at work, due to their disability conditions, the disabled persons who are accepted for work 
may need to receive the extra additional different protection from non disabled persons for thier 
employment in the workplace. Unfortunately, from the study and analysis of the provisions 
according to the Labour Protection Act, B.E. 2541 (1998), it is found that there are no particular 
measures for protecting the employment of disabled persons in any cases whatsoever.  

 From the said study, with regard to the hiring of disabled persons, it is suggested that 
the Rehabilitation of Disabled Persons Act, B.E. 2534 (1991) and the Ministerial Regulations 
(B.E. 2537 (1994)) be amended and revised; viz. the law should determine a wider ratio of 
disabled persons who are accepted for work and should establish an organization to inspect the 
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appropriate determination of the positions for disabled persons who are accepted for work in 
order to ensure that business operators don’t evade the law and should give more explicit and 
practical principles for sending the counterpart money into the Fund for Rehabilitation of 
Disabled Persons in the substitution of the hiring of disabled persons by providing measures 
which carry a penalty in the case where the business operators fail to comply with the law; viz. 
they fail to accept disabled persons for work as per the required numbers or they fail to send 
counterpart money into the Fund required by law. Financial incentive measures for business 
operators should also be simultaneously added. However, with regard to the protection of 
disabled persons at work, for the benefits of disabled persons’ employment and for disabled 
persons to receive the appropriate protection as per their need, it is suggested that the Ministerial 
Regulations issued in pursuant to Section 6 of the Labour Protection Act, B.E. 2541 (1998) be 
issued to protect the use of disabled persons’ labour by providing the particular protection in the 
certain cases regarding the employment for employees who are disabled persons accordingly.      
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 
 ปญหาคนพิการโดยพื้นฐานแลวเกิดข้ึนจากเจตคติของคนในสังคมที่คิดวาคนพิการคือ

ภาระของสังคม  คนโดยทั่วไปจะคิดแทนและตัดสินใจใหคนพิการในแทบทุกเร่ืองวาคนพิการ
ตองการอะไรและควรมีชีวิตอยูอยางไรโดยขาดซ่ึงการรับรูขอเท็จจริง  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ         
การเลือกปฏิบัติตอคนพิการโดยไมเปนธรรมแยกคนพิการออกจากสังคมท้ังโดยความต้ังใจและ   
โดยการขาดความเขาใจอันดี ทําใหคนพิการไมมีโอกาสเขารวมหรือมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
สังคม ไมมีความเสมอภาคในฐานะสมาชิกของสังคม ท้ัง ๆ ท่ีบุคคลเหลานี้ก็ถือวาเปนทรัพยากร
มนุษยในสังคมเชนเดียวกับคนปกติท่ัวไป 
 แมจะเปนท่ีตระหนักกันดีวาการดําเนินงานไมวาจะในระดับชุมชนระดับชาติหรือใน
ระดับนานาชาติเพื่อแกไขปญหาดานสิทธิมนุษยชนและการสงเสริมสถานภาพชีวิตความเปนอยู
ใหแก   คนพิการนั้นจําเปนตองใหความสําคัญกับงานทุกดานโดยจะตองดําเนินการควบคูกันหรือ
เช่ือมโยงกันอยางเปนกระบวนการ แตหากจะพิจารณาถึงเปาหมายหลักของกระบวนการตาง ๆ ท่ี
ประกอบเขาดวยกันแลวก็คงไมมีผูใดปฏิเสธไดวาหัวใจสําคัญอยูท่ีการสงเสริมใหคนพิการมีงานทํา
มีรายได    เปนของตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน เพราะการมีงานทําไมเพียงแตจะ
ตอบสนองความจําเปนและความตองการทางเศรษฐกิจเทานั้น ยังตอบสนองความตองการในอีก
หลายดานของสมาชิกทุกคนในสังคมซ่ึงรวมถึงคนพิการดวยเชนกัน แตจากการดําเนินงานดานการ
แกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกคนพิการขององคกรตลอดจนหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชนไดแสดงใหเห็นวา ปญหาการวางงานของคนพิการคือปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีทําให
คนพิการมักมีสถานภาพทางสังคมท่ีแตกตางในเชิงท่ีดอยกวาเม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ัวไป และตอง
เปนภาระพ่ึงพิงผูอ่ืนโดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจ ขาดความเปนอิสระในการดํารงชีวิต รวมท้ังมักจะ
ถูกละเมิดหรือลิดรอนสิทธิโอกาสในดานตางๆ สถานการณดานแรงงานคนพิการของประเทศไทย
จัดวาอยูในข้ันวิกฤติ โดยปรากฏสภาพปญหาและขอจํากัดในทุกข้ันตอน นับต้ังแตโอกาสการ
พัฒนาศักยภาพของแรงงานคนพิการ ชองทางในการมีงานทํา โอกาสแหงความกาวหนาในงาน 
รวมท้ังโอกาสท่ี  คนพิการจะสรางประสิทธิภาพในงานใหไดรับการยอมรับจากบุคคลท่ัวไป ขณะท่ี
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เง่ือนไขตางๆ   ท้ังทางดานทัศนคติของคนในสังคม สภาพของการขาดแคลนส่ิงอํานวยความ
สะดวกท้ังในสถานท่ีทํางานและในสถานท่ีหรือในบริการสาธารณะตางๆ เหลานี้ลวนเปนปจจัยท่ี
ไมเอ้ืออํานวยตอโอกาสการมีงานทํารวมถึงการทํางานของคนพิการท้ังส้ิน จึงปรากฏวามีคนพิการ
ในวัยทํางาน  (15 - 60 ป) จํานวนมากท่ีตองตกอยูในสภาพวางงาน เนื่องจากไมไดรับการยอมรับ
หรือการสงเสริมจากสังคมใหมีสวนรวมในตลาดแรงงาน ปญหาการวางงานของคนพิการไมใช
ปญหาสวนบุคคล หรือปญหาเฉพาะกลุมบุคคลแตเกี่ยวโยงกับสังคมในองครวม เนื่องจากการท่ีคน
พิการไมไดทํางานสวนใหญไมไดมาจากความเกียจครานของคนพิการเองหากแตมีลักษณะอันเปน
อุปสรรคและสภาวะของการกีดกันซ่ึงสังคมมีสวนเกี่ยวของหรือทําใหเกิดข้ึน และหากคนพิการไม
มีงานทําไมมีรายไดเปนของตนเอง คนท่ีตองเขามารับผิดชอบในการดํารงชีวิตของคนพิการก็คือ 
ครอบครัวของคนพิการเอง สังคม และรัฐบาลนั่นเอง  รัฐก็ไดตระหนักถึงปญหาน้ี จึงไดกําหนด
นโยบายดานตาง  ๆ  มากมายท่ีสนับสนุนใหมีการฟนฟูความสามารถในดานตางๆใหแกคนพิการ
ตามแนวนโยบายของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2545 - 2549 ท้ังนี้ไมวาจะเปน
การฟนฟูทางดาน   การแพทย การศึกษา ทางดานสังคม และการฟนฟูท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางดานอาชีพหรือการจางงาน และเพื่อสนับสนุนใหมีการจางงานคน
พิการมากยิ่งข้ึน คณะรัฐมนตรีจึงลงมติเม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2544 เห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมเสนอประกาศใหป พ.ศ. 2545  เปนปสงเสริมอาชีพคนพิการ โดยรัฐได
ดําเนินการใหคนพิการเหลานี้เขารับการฝกอาชีพจากศูนยฝก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบ
อาชีพเนื่องจากคนพิการท่ีไดรับการฟนฟูท่ีดีก็สามารถท่ีจะพัฒนามาเปนแรงงานท่ีดีใหแก
ประเทศชาติไดเชนกัน และคนพิการบางคนก็มีความรูความสามารถในการทํางานเทาเทียมหรือ
อาจจะมากกวาคนปกติท่ัวไปเสียดวยซํ้า เพียงแตคนเหลานี้ขาดโอกาสจากสังคมเทาน้ัน 
 ปจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับท่ีเกี่ยวของกับการจางงานคนพิการ กฎหมายท่ีมี
ความสําคัญอยางมากฉบับหนึ่งก็คือ พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ซ่ึง
ภายหลัง   จากที่มีการประกาศใชกฎหมายฉบับนี้และคนพิการไดเขารับการฟนฟูอาชีพแลว ไดมี
หนวยงาน   ท้ังรัฐบาลและเอกชนหลายแหงเขามาชวยเหลือดําเนินการจัดหางานใหคนพิการทํา แต
ก็ไมสามารถชวยเหลือคนพิการไดทุกคนและท่ีสําคัญคือยังไมสามารถแกไขปญหาการเขาสูระบบ
การจางงานของคนพิการได ดังนั้นรัฐบาลจึงไดประกาศกฎกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
วาดวยการจางงานคนพิการ พ.ศ. 2537 ข้ึน โดยกําหนดใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
เอกชน    ท่ีมีลูกจางตั้งแต 200 คนข้ึนไป รับคนพิการที่มีความรูความสามารถเขาทํางานในสัดสวน
จํานวน   ลูกจางทุก 200 คน ตอ คนพิการ 1 คน แตดวยความลาสมัยของกฎหมายฉบับนี้ทําใหการ
กําหนดอัตราสวนดังกลาวขาดความเหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบัน เพราะปจจุบันนี้ประเทศ
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ไทยมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีเพิ่มมากข้ึนจากในอดีตอยางรวดเร็ว สถานประกอบการ
ท้ังหลายไดมีการนําเอาเคร่ืองจักรกล และเคร่ืองทุนแรงตางๆ มาใชแทนแรงงานคน ดังนั้นสถาน
ประกอบการท่ีจะมีจํานวนลูกจางไดถึง 200 คน ก็ตองเปนสถานประกอบการท่ีมีขนาดใหญจริง ๆ 
ซ่ึงอาจจะมีจํานวนไมมากนัก  ดังนั้นหากจะกําหนดจํานวนลูกจางของสถานประกอบการไวเชนเดิม
ก็จะเปนการจํากัดโอกาสการทํางานของคนพิการได อีกท้ังอัตราสวนท่ีกําหนดไวใหลูกจางท่ัวไป       
200 ตอคนพิการ  1 คน เทียบไดเพียงรอยละ 0.5 เทานั้น ซ่ึงถือวาเปนอัตราสวนท่ีต่ํามาก และหากมี
การรับคนพิการเขาทํางานจริงตามสัดสวนดังกลาวก็จะไมคุมกับคาใชจายท่ีรัฐและสถานประกอบการ
ตองเสียไปกับการเตรียมความพรอมในการจัดสภาพแวดลอมของสถานประกอบการใหเหมาะสม
กับการทํางานของคนพิการ อีกท้ังบทบัญญัติ ขอ 1 ของกฎกระทรวงฉบับดังกลาวยังมีขอยกเวน    
ใหแกสถานประกอบการที่เขาขายไวดวยวา หากสถานประกอบการใดไมมีตําแหนงงานท่ีมีลักษณะ
ของงานท่ีคนพิการสามารถทําไดก็จะไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอกําหนดในการ              
รับคนพิการเขาทํางานได เพียงแตตองมีการแจงใหสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ ( กรมประชาสงเคราะหเดิม)  เห็นชอบดวยเทานั้น การ
กําหนดเชนนี้เทากับเปนการเปดโอกาสใหมีการเล่ียงที่จะไมปฏิบัติตามกฎหมายได เนื่องจากการ
กําหนดตําแหนงงานท่ีจะเปดรับสมัครแกคนพิการ กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของฝาย       
เจาของสถานประกอบการเทานั้น สถานประกอบการเหลานี้ก็จะทําการกําหนดตําแหนงงาน       
หรือลักษณะของงานท่ีรับสมัครไวสูงๆเพื่อเปนขออางวาตนไดปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 
แตไมมีคนพิการท่ีเหมาะสมกับตําแหนงดังกลาวมาสมัครเอง นอกจากนี้กฎกระทรวงฉบับดังกลาว 
ขอ 3  กําหนดใหสถานประกอบการที่ไมประสงคท่ีจะรับคนพิการเขาทํางานตามสัดสวนท่ีกฎหมาย
กําหนด สามารถเลือกท่ีจะสงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแทนไดนั้น เปนการเปด
โอกาสใหนายจางสามารถเล่ียงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางชัดเจน เพราะเนื่องจากเจตคติในแง
ลบของนายจางท่ีคิดอยูแลววาการรับคนพิการเขาทํางานเปนภาระมากกวาประโยชนท่ีจะไดรับ     
อีกท้ังจากผลการสํารวจพบวา สถานประกอบการสวนใหญเลือกท่ีจะสงเงินเขากองทุนมากกวา
เพราะเงินท่ีกฎหมายกําหนดใหสงมีอัตราคอนขางตํ่า คือ ปละคร่ึงหนึ่งของอัตราคาจางข้ันตํ่าท่ี     
ใชบังคับในทองท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยูคูณดวยสามรอยหกสิบหา ตอคนพิการหนึ่งคนท่ี       
ไมประสงคจะรับเทานั้น ดังนั้นการกําหนดทางเลือกเชนนี้ยอมไมกอใหเกิดผลดีตอแนวโนม      
การผลักดันคนพิการเขาสูระบบการจางงานในอัตราท่ีเพิ่มข้ึนแนนอน อีกท้ังบทบัญญัติดังกลาวนี้   
ยังขาดมาตรการบังคับในทางกฎหมายอยางจริงจัง ทําใหบางกรณีสถานประกอบการก็จะเพิกเฉย   
ไมปฏิบัติตามกฎหมายไปเลย กลาวคือไมเลือกท้ังรับคนพิการเขาทํางานและไมยอมจายเงินเขา     
กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการอีกดวย 
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 เม่ือคนพิการไดเขามาทํางานในสถานประกอบการแลว กฎหมายท่ีนํามาบังคับใช
เกี่ยวกับการทํางานของคนพิการก็คือ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 ซ่ึงเปนกฎหมาย
ท่ีจะเปนตัวกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าท่ีลูกจางทุกคนพึงไดรับการปฏิบัติจากนายจาง ซ่ึงลูกจางทุกคน
ท่ีอยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับนี้จะไดรับความคุมครองในเร่ืองตางๆเกี่ยวกับการจางงานอยาง     
เทาเทียมกันโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ซ่ึงก็หมายรวมถึงคนพิการดวยเชนกัน ดังนั้นโดยหลักการแลว 
คนพิการยอมไดรับความคุมครองในเร่ืองตางๆท่ีเกี่ยวกับการจางงานเชนเดียวกับคนท่ัวไปตาม  
หลักความเสมอภาคและการหามเลือกปฏิบัติ แตในสภาพความเปนจริงโดยท่ัวไปแลวตองยอมรับ
วาคนพิการมีศักยภาพในการทํางานโดยเฉล่ียต่ํากวาคนปกติเนื่องจากอุปสรรคจากสภาพความพิการ 
ดังนั้นการท่ีจะปฏิบัติตอคนพิการใหเหมือนกับลูกจางปกติท่ัวไปในทุกเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการจางงาน
ยอมไมกอใหเกิดความเสมอภาคทางโอกาสและการปฏิบัติในการทํางานสําหรับคนพิการอยางแทจริง  
เนื่องจากคนพิการยอมไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานของนายจางไดเทาเทียมกับลูกจางโดยท่ัวไป 
กอใหเกิดปญหาคือคนพิการจะไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงานจึงไมเปนธรรม
ตอคนพิการอยางยิ่ง 
 ปญหาของคนพิการในประเทศเราจะไดรับการแกไขใหดีข้ึนได หากจะมีการแกไข      
มาตรการตาง ๆ ทางกฎหมายท้ังหลายท่ีเกี่ยวของกับการจางงานคนพิการ ใหมีนโยบายไปในทาง
สนับสนุนสงเสริมใหสังคมเปดโอกาสใหคนพิการไดเขาสูระบบการจางงานมากยิ่งข้ึนอยางแทจริง 
อีกท้ังมาตรการทางกฎหมายในการชวยเหลือคนพิการเหลานี้ใหสามารถรักษาตําแหนงงาน       
สรางความกาวหนาในการทํางานและอยูในระบบการจางงานไดอยางมีความสุข โดยไดรับการ
ปฏิบัติท่ีเปนธรรม และเพื่อใหคนพิการไดมีการดําเนินชีวิตในสังคมไดเชนเดียวกับคนปกติ         
เปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพและเปนกําลังผลิตท่ีสําคัญในดานเศรษฐกิจ และเพื่อพัฒนาสังคม
และประเทศชาติตอไป จึงเห็นควรทําการศึกษาถึงกฎหมายท่ีบกพรอง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายของตางประเทศและนํามาเปนแนวทางแกไขปญหาและกฎหมายท่ีเกี่ยวของดังกลาวได  
ตอไป 
  
1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา 
 

 1.2.1  เพื่อศึกษาถึงแนวคิดและท่ีมาของการจางงานคนพิการและการใหความคุมครอง     คน
พิการในการทํางาน 
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 1.2.2   เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย ปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ในสวนท่ีเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพดาน
อาชีพและการจางงาน 
 1.2.3   เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย ปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับการใหความคุมครองคนพิการในการทํางานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
 1.2.4  เพื่อวิเคราะหและหาแนวทางแกปญหาขอกฎหมายท่ีเกิดจากการบังคับใชพระราชบัญญัติ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
 1.2.5  เพื่อศึกษาและวิ เคราะหมาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมาย        
ตางประเทศเพ่ือเปรียบเทียบและนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการฟนฟู  
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 
1.3  สมมติฐานในการศึกษา 

 
 ปจจุบันมีคนพิการจํานวนมากท่ีมีความรูความสามารถในการทํางานแตกลับตองตกอยู

ในภาวะวางงานเปนภาระของสังคม สาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งเนื่องมาจากความบกพรองของ
กฎหมายเก่ียวกับการจางงานคนพิการท่ีใชบังคับอยู คือพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ        
คนพิการ พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ยังขาดมาตรการท่ีเหมาะสมใน
การสงเสริมใหมีการจางงานคนพิการมากยิ่งข้ึนรวมถึงมาตรการในการใหความคุมครองการทํางาน
ของคนพิการในสถานประกอบการ เพื่อใหคนพิการมีความเสมอภาคทางโอกาสในการทํางาน   
อยางแทจริง และมีโอกาสกาวหนาในการทํางานได ซ่ึงหากมีการแกไขมาตรการทางกฎหมายใหมี
ความเหมาะสมข้ึนคนพิการก็จะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และปญหาของคนพิการในสังคมก็จะลดลง 

 
1.4  ขอบเขตในการศึกษา 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ มุงเนนจะศึกษาถึงปญหาในเร่ืองการจางงานคนพิการและการให
ความคุมครองคนพิการในการทํางาน ตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534     
และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ รวมถึงกฎหมายของ
ตางประเทศ เพื่อนํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับกับการจางงานและการใหความคุมครองคนพิการ    
ในการทํางานตามกฎหมายของประเทศไทย 
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1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 
 

 การศึกษาเปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  เปนหลักโดยศึกษาถึง
กฎหมายไทย  กฎหมายประเทศอเมริกา  เยอรมัน และญ่ีปุน  ในเชิงเปรียบเทียบ  ในสวนกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับการจางงานคนพิการ  และการคุมครองคนพิการในการทํางานรวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ เชน 
หนังสือ ตํารา งานวิจัย บันทึกรายงาน การประชุม รางกฎหมาย บทความท่ีเกี่ยวของท้ังภาษาไทย 
และภาษาตางประเทศ   นํามาเปรียบเทียบประเมินคา เอกสาร จากเนื้อหาสาระและคุณคาของ
การศึกษา นํามาวิเคราะห และหาขอสรุป และขอเสนอแนะตอไป 

 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
 1.6.1  ทําใหทราบถึงแนวคิดและที่มาของการจางงานคนพิการและการใหความคุมครอง        
คนพิการในการทํางาน 
 1.6.2  ทําใหทราบมาตรการทางกฎหมาย ปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมาย          
ตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ในสวนท่ีเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพ
ดานอาชีพและการจางงาน และไดขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดังกลาว 
 1.6.3  ทําใหทราบมาตรการทางกฎหมาย ปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมาย             
ท่ีเกี่ยวกับการใหความคุมครองคนพิการในการทํางาน ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน        
พ.ศ. 2541 และไดขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดังกลาว 
 1.6.4  ทําใหทราบมาตรการของกฎหมายระหวางประเทศ และกฎหมายตางประเทศในสวนท่ี
เกี่ยวกับการจางงานคนพิการ และการใหความคุมครองคนพิการในการทํางาน โดยเฉพาะประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมัน และประเทศญ่ีปุน เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย
ของประเทศไทยใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
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บทที่ 2 
ความหมาย ความเปนมา และการดําเนินการ 

ดานตาง ๆ  เกี่ยวกับคนพิการ และการจางงานคนพิการ 
 

2.1 แนวคิดทฤษฎท่ัีวไปเก่ียวกับคนพิการ 
 
 2.1.1 ความหมายของคนพิการ 

 คําวา “คนพิการ” นี้ เปนคําท่ีสามารถกําหนดคํานิยามไดหลายประการ โดยมีปจจัย
สําคัญท่ีเกี่ยวของคือ เปนการกําหนดคํานิยามข้ึนเพื่อนําไปใชในวัตถุประสงคอยางไร ท้ังนี้จึงไมมี
การกําหนดคํานิยามไวอยางตายตัว แตอยางไรก็ตามเพื่อความสะดวกในการทํางาน ทางองคกรและ
หนวยงานท่ีทํางานเก่ียวของกับการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตางก็มีการใหนิยามความหมายของ  
คําวา “คนพิการ” เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันในการทํางาน ดังตัวอยางเชน  

 นักวิชาการทางการศึกษาไดใหความหมายของ “คนพิการ” หมายถึง บุคคลท่ีมีความ    
บกพรองทางดานรางกาย สมอง และจิตใจ อันเปนเหตุใหไมสามารถดําเนินชีวิตไดอยางคนปกติ   
ไดแก คนตาบอด หูหนวก คนพิการดานรางกายและสุขภาพ และคนปญญาออน เปนตน 

 นักวิชาการทางการแพทย ไดใหความหมายของ  “คนพิการ” หมายถึง บุคคลท่ีมีความ  
บกพรองหรือสูญเสียสมรรถภาพดานรางการและจิตใจทําใหไมสามารถทํากิจวัตรประจําวัน         
การเรียนรู การประกอบอาชีพ และมีความสัมพันธทางสังคมไดเหมือนอยางคนปกติ 

 องคการแรงงานระหวางประเทศไดใหความหมายของ “คนพิการ”  หมายถึง บุคคลซ่ึง
เส่ือมสมรรถภาพและโอกาสที่จะทํางานประกอบอาชีพ อันเปนผลเนื่องมาจากความบกพรอง      

ทางรางกายหรือจิตใจ 
 องคการสหประชาชาติในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิคนพิการไดใหความหมายของ        

“คนพิการ” หมายถึง บุคคลใดก็ตามท่ีมีความบกพรองในความสามารถทางรางกายหรือจิตใจ        
ไมวาเปนมาแตกําเนิดหรือไมก็ตาม จนทําใหไมแนใจวาจะสามารถดํารงชีวิตไดเชนคนปกติท่ัวไป 
ไมวาจะเพียงสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดไดดวยตนเอง  

 พระราชบัญญัติการฟนฟูมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มาตรา 4ไดใหความหมายของ   
“คนพิการ” หมายถึง คนท่ีมีความผิดปกติ หรือความบกพรองทางรางกาย ทางสติปญญาหรือ      
ทางจิตใจตามประเภทหรือหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
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 สภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย ระบุวา “คนพิการ” หมายถึง บุคคลซ่ึงเส่ือม

สมรรถภาพและโอกาสที่จะทํางานประกอบอาชีพ อันเปนผลเนื่องมาจากความบกพรองทางรางกาย

และจิตใจ 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (2546) ไดกําหนดคํานิยาม            

“คนพิการ” คือ บุคคลซ่ึงความสามารถถูกจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน และการ      

มีสวนรวมทางสังคมไดโดยวิธีท่ัวไป เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคล่ือนไหว   

การส่ือสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญาหรือการเรียนรู และมีความตองการจําเปนพิเศษ  

ดานตางๆ เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตและมีสวนรวมในสังคมไดอยางบุคคลท่ัวไป 

  

2.1.2 ความหมายของความพิการ 1 

 1)   ความบกพรองหรือชํารุด  (Impairment)  หมายถึง  การสูญเสีย  หรือมีความผิดปกติ

ในโครงสรางดานหนาท่ีของรางกาย จิตใจ หรือสรีระวิทยา  จะเปนการช่ัวคราวหรือถาวร หมายรวมถึง  

ความพิการของอวัยวะ  ความสูญเสียหรือขาดหายของอวัยวะ  ตลอดจนกลไกของรางกาย          

(Body  Mechanism)  และระบบการทํางานของจิตใจ  (Mental  Function  System) 

 2)  ไรความสามารถหรือไรสมรรถภาพ  (Disability)  เปนผลท่ีเกิดจากการชํารุด ทําให

เกิดขอจํากัดหรือสูญเสียสมรรถภาพท่ีจะทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งท่ีถือวาเปนปกติวิสัยของ  

มนุษยท่ัวไปที่ควรทําได 

 3)  ความเสียเปรียบหรือความบกพรอง  (Handicap)  หมายถึง  ความเสียเปรียบของ

บุคคลใดบุคคลหน่ึง ทําใหไมอาจดําเนินชีวิต หรือแสดงบทบาทไดเหมาะสมสอดคลองตามวัย  เพศ  

สังคม  และส่ิงแวดลอม  จึงทําใหการดําเนินชีวิตยากลําบากกวาคนท่ัวไป 

  

สรุปความหมายของคนพิการ  ผูเขียนหมายถึง  ผูท่ีมีความบกพรองหรือผิดปกติทาง    

รางกาย  จิตใจ  สติปญญา  การเรียนรู  และไมสามารถชวยเหลือตัวเองในการดําเนนิชีวิตประจําวนั

ไดเหมือนคนปกติ 

 

 

                                                 
 1  ขนิษฐา  เทวินทรภักติ.  (2540).  แผวถางทางการฟนฟูสมรรถภาพ : สูการพัฒนาท่ีย่ังยืนของคนพิการ.  
หนา 6-7. 
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2.1.3   ประเภทของความพกิาร 
กระทรวงสาธารณสุขซ่ึงมีหนาท่ีโดยตรงตามท่ีกําหนดใน พระราชบัญญัติการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มาตรา 4 และมาตรา 20 ไดออกกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2537) 
กําหนดประเภทและหลักเกณฑคนพิการไว 5 ประเภท ดังตอไปนี้ 2 

1) คนพิการทางการมองเห็น 
2) คนพิการทางการไดยินหรือการส่ือความหมาย 
3) คนพิการทางกายหรือความเคล่ือนไหว 
4) คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
5) คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู 

และกฎกระทรวงฉบับดังกลาว ไดกําหนดหลักเกณฑของแตละประเภทความพิการดังนี้ 
1) คนพิการทางการมองเห็น ไดแก 

1.1)   คนท่ีมีสายตาขางท่ีดีกวาเม่ือใชแวนสายตาธรรมดาแลวมองเห็นนอยกวา  6/18 
หรือ 20/27 ลงไปจนมองไมเห็นแมแตแสงสวาง หรือ 

1.2)   คนท่ีมีลานสายตาแคบกวา 30 องศา 
2) คนพิการทางการไดยินหรือการส่ือความหมาย ไดแก 

2.1)   คนท่ีไดยนิเสียงท่ีมีความถ่ี 500 เฮิรตซ  1000 เฮิรตซ   หรือ 2000 เฮิรตซ  ในหู
ขางท่ีดีกวาท่ีมีความดังเฉล่ียดังตอไปนี ้
   (1)   สําหรับเด็กอายุไมเกิน 7 ป เกิน 40 เดซิเบลข้ึนไป จนไมไดยินเสียง 
   (2)   สําหรับคนท่ัวไปเกิน 55 เดซิเบลข้ึนไป จนไมไดยินเสียง หรือ 

2.2)   คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองในการเขาใจ หรือการใชภาษาพูดจนไมสามารถ
ส่ือความหมายกับคนอ่ืนได 

3) คนพิการทางการเคล่ือนไหว ไดแก 
3.1)  คนท่ีมีความผิดปกติหรือความบกพรองของรางกายท่ีเห็นไดอยางชัดเจน        

และไมสามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันได หรือ 
3.2)  คนท่ีมีการสูญเสียความสามารถในการเคล่ือนไหวมือ แขน ขา หรือ ลําตัว       

อันเนื่องมาจากแขนหรือขาขาด อัมพาตหรือออนแรง โรคขอหรืออาการปวดเร้ือรัง รวมท้ังโรคเร้ือรัง
ของระบบการทํางานของรางกายอ่ืนๆ ท่ีทําใหไมสามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวัน
หรือดํารงชีวิตในสังคมเยี่ยงคนปกติได 
                                                 
 2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2537).  ออกตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 
2534  ตอนท่ี 34 ก.  หนา 15-17. 
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4) คนพิการทางจติใจหรือพฤตกิรรม ไดแก 
 คนท่ีมีความผิดปกติหรือความบกพรองทางจิตใจ หรือสมองในสวนของการรับรู 
อารมณ ความคิด จนไมสามารถควบคุมพฤติกรรมท่ีจําเปนในการดแูลตนเองหรืออยูรวมกับผูอ่ืน 

5) คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู ไดแก  
คนท่ีมีความผิดปกติหรือความบกพรองทางสติปญญาหรือสมองจนไมสามารถ  

เรียนรูดวยวิธีการศึกษาปกติได 
   

2.1.4 สาเหตุของความพิการ 
จากการศึกษาของคณะกรรมการผูเช่ียวชาญองคการอนามัยโลก (WHO Expert 

Committee) ไดจําแนกสาเหตุและลักษณะของความพิการในทางการแพทยได ดังนี้3 
1. ความพิการแตกําเนิด มีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ เชน ปญญาออน ประสาทหูพิการ 

ตาบอด สมองเจริญชา ฯลฯ 
สาเหตุท่ีไมใชกรรมพันธุ เชน กินยาผิด และความผิดปกติการติดเช้ือระหวาง            

การตั้งครรภ และระหวางคลอด ทําใหเกิดมีความผิดปกติ ท้ังทางรางกาย จิตใจ พฤติกรรม             
สติปญญา สมองพิการ ฯลฯ  

2. โรคติดตอ  ทําให เกิดความพิการไดหลายทาง  เชน  โรคไขสันหลังอักเสบ 
(Poliomyelites) ทําใหกลามเนื้อแขนขาลีบ ฯลฯ 

3. โรคท่ีไมติดตอ อาทิ โรคท่ีเกิดจากระบบการเคล่ือนไหว เชน ปวดหลัง ปวดขอ ฯลฯ 
4. โรคจิตประเภทตางๆ เชน ซึมเศรา ย้ําคิดย้ําทํา ฯลฯ 
5. โรคพิษสุราเร้ือรัง และการติดสารเสพติดตาง ๆ 
6. เกิดจากมลภาวะส่ิงแวดลอมและอุบัติเหตุตาง ๆ ท้ังจากการสัญจรทางน้ําและทางบก 

และอากาศ อุบัติเหตุจากการทํางาน การตอสูจากภัยสงคราม ฯลฯ 
7. ภาวะทุพโภชนาการ การขาดสารอาหารท้ังระหวางการติดครรภ และการเล้ียงดู      

ทําใหเกิดความพิการไดท้ังทางสติปญญาและทางรางกาย 
8. สาเหตุอ่ืน ๆ เชน การไดรับพิษ สารปรอท สารตะก่ัว การไดยินเสียงดัง การ

รักษาพยาบาลท่ีไมถูกวิธี ฯลฯ 
จากสาเหตุท่ีทําใหเกิดความพิการประเภทตาง ๆ ดังกลาวมาแลวนั้น จะเห็นไดวาสาเหตุ

ของความพิการหลายประเภทสามารถปองกันได เพราะฉะน้ันจึงควรยึดถือหลักการปองกันควบคู
กับการแกไขและการฟนฟูสมรรถภาพในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับความพิการ 
                                                 
 3  ขนิษฐา เทวินทรภักติ.  หนาเดิม. 
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2.1.5   ความตองการของคนพิการ 4 
 มนุษยทุกคนเม่ือเกิดมาบนโลกท่ีสวยงามใบนี้ แตละคนจะมีธรรมชาติของตนเอง          
ซ่ึงส่ิงเหลานั้นข้ึนอยูกับการเล้ียงดูของครอบครัว ส่ิงแวดลอม ชุมชน และสังคม ทุกคนมีความ
ตองการที่สามารถดําเนินชีวิตในสังคม และตอบสนองความตองการไดอยางมีความสุข ไมเวน       
คนพิการที่มีความตองการท่ีเหมือนกับคนปรกติท่ัวไป แตสําหรับคนพิการแลวความตองการ         
ข้ันพื้นฐานตามสิทธิท่ีไดรับ เชน การศึกษาภาคบังคับ คนพิการบางคนยังไมสามารถเขาถึงได       
ดังนั้นปญหาของคนพิการมีมากมายท่ีสําคัญอยางยิ่งคือการดําเนินชีวิต เม่ือมีคนพิการเปนสวนหนึ่ง
ของสมาชิกในครอบครัวจะทําอยางไร จะบําบัดรักษาไดท่ีไหน ถาตองการใหลูกท่ีพิการเขาเรียน
หนังสือมีการศึกษาจะตองทําอยางไร เม่ือมีการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแลวอยากจะมีงานทํา 
สามารถหารายไดไดอยางไร และทําอยางไรจึงจะสามารถเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม  
ไดอยางไร ดังนั้นปญหาความตองการของคนพิการจึงจําแนกไดดังนี้  
 1.   ความตองการดานการแพทยสาธารณสุข 

  ถึงแมวาปญหาดานการแพทยสําหรับคนพิการเปนความจําเปนอันดับหนึ่งหรือ
อันดับแรกในการแกไขหรือปรับสภาพความพิการและการฟนฟูสมรรถภาพความพกิารก็ตาม  และ
ถึงแมวาในปจจุบันทุกสถาบันโรงพยาบาลตาง ๆ ตางไดขยายขอบเขตการใหบริการในดานเวช
ศาสตรฟนฟูอยางกวางขวาง แตโดยสภาพความเปนจริงแลวกย็ังคงประสบปญหาดานนี้อยู  ซ่ึงอาจ

สรุปไดดังนี ้
1.1 บริการทางการแพทยสําหรับคนพิการในการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ   

ยังไมเพยีงพอ การกระจายบริการยังไปไมท่ัวถึงทุกชุมชนโดยเฉพาะในชุมชนท่ีหางไกลและยังขาด
การฟนฟูสมรรถภาพดานจิตใจและการใหคําปรึกษาช้ีแนะแนวทางการฟนฟูสมรรถภาพไดท่ัวถึง 

1.2 ประชาชนสวนใหญโดยเฉพาะในสวนภมิูภาคยังขาดความรูเกีย่วกับการปองกัน     
ความพิการ  และขาดการเรียนรูใหสามารถแกไขบําบัดปรับสภาพความพิการได  จึงไมสนใจท่ีจะ

นําคนพิการไปรับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ 
1.3 บุคลากรท่ีชํานาญเฉพาะดานความพิการมีจํานวนนอยและกระจายไมท่ัวถึง 

1.4 การประสานงานและระบบการสงตอของหนวยงานทางการแพทยและ
หนวยงานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของยังไมมีประสิทธิภาพ 

 

                                                 
 4  สิรินาถ บุญยเกียรติ.  (2535).  การเตรียมการของสถานประกอบการในการจางงานคนพิการ : ศึกษา
เฉพาะสถานประกอบการที่เขารวมการสัมมนา เร่ือง พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534.  
หนา 20. 
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 2.   ความตองการดานการศึกษา   
 ประมาณ 1 ใน 3 ของบุคคลพิการท้ังหมดไดรับการศึกษาและจํานวนผูท่ีไมไดเรียน
เลย        มีคอนขางสูง ผูท่ีไดรับการศึกษาถึงข้ันมัธยมศึกษามีเพยีงจํานวนนอยมาก สวนผูท่ีไดรับ

การศึกษาระดบัอุดมศึกษายังมีจํานวนนอยมากเชนกนั 
 สภาพปจจุบัน  การศึกษาพิเศษท่ีประเทศไทยจัดใหแกเด็กพิการโดยรัฐเปนผูจัดเอง   

และรวมกบัมูลนิธิดวยนั้น ไดจัดใหแกเด็กพิการประเภทสติปญญา การไดยิน และการส่ือความหมาย  
สายตาพิการ  พิการแขน  ขา  ลําตัว  และผูปวยเร้ือรังในโรงพยาบาล  จํานวนท่ีไดรับการศึกษา         
คิดเปนรอยละ 7 ของเด็กพกิารในวัยเรียน  ท้ังนี้  เพราะขาดแคลนสถานท่ีเรียน เดก็พิการเดนิทาง    
ไปเรียนไมได  ขาดกาํลังเงินงบประมาณท่ีจะจดัและขยายการศึกษาแกเดก็พิการใหกวางขวาง       
ขาดครูหรือบุคลากรผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูเกี่ยวกับคนพิการโดยตรง ขาดตํารา  และแหลงท่ีจะให
ความรูและผูท่ีเกี่ยวของคนควาหาความรู  ขาดเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับคนพิการ
ประเภทตาง ๆ  รวมทั้งอุปกรณหนังสือเรียนและวัสดุฝกท่ีใชเปนส่ือการเรียนของเด็กพกิาร         
ขาดศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ  นอกจากนีย้ังมีปญหาอื่นๆ  ไดแก  
บิดามารดา  และผูปกครองของเด็กพิการไมเขาใจหรือขาดความรูเกี่ยวกับความพิการ สิทธิและ
ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา  ตลอดจนไมตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะสงเสริมใหเด็กพิการ
ไดรับการศึกษา  และขอสําคัญคือ  ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  2523  ไดรับการยกเวนวา     
ถาเปนเด็กพกิารแลวจะไดรับการยกเวนการศึกษาภาคบังคับ ซ่ึงมีสาเหตุจากขาดการประชาสัมพันธ    
ขาดความรวมมือประสานงานท่ีดีระหวางหนวยงานตางๆ  ของรัฐ  เอกชน  มูลนธิิและส่ือมวลชน  
ซ่ึงสรุปเปนหัวขอหลักๆ  ไดดังนี ้

2.1 บุคคลพิการขาดการศึกษาในระดับกอนวยัเรียนและขาดการฝกชวยตัวเองใน
ชีวิตประจําวัน 

2.2 เด็กพกิารไดรับการศึกษาภาคบังคับไมท่ัวถึง  สืบเนื่องจากขอยกเวนของ          
พระราชบัญญัติประถมศึกษา ท่ีใหการยกเวนเดก็ท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือจติใจไมตองเขา

เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
2.3 ขาดบุคลากรและครูท่ีมีความรูความเขาใจในปญหาของคนพิการ  รวมท้ังวัสดุ

อุปกรณ และส่ือการเรียนการสอนสําหรับคนพิการแตละประเภท 
2.4 หลักสูตรการศึกษาไมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของคน

พิการ 
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2.5 สถานท่ีเรียนไมเอ้ืออํานวยสําหรับคนพิการ  เชน  ไมมีทางลาดสําหรับเกาอ้ี
ลอเล่ือน  ราวจับสําหรับผูใชเบรลหรือคนตาบอด  เคร่ืองหมายพิเศษสําหรับคนตาบอด  หรือลาม
ภาษามือสําหรับคนหูหนวก  เปนตน 

2.6 เด็กพกิารและคนพิการขาดสูติบัตร  ทะเบียนบาน  และบัตรประชาชน 
  3.   ความตองการดานสังคม   
  คนพกิารไมไดรับความสะดวกในการคมนาคม  อาท ิ ขาดความสะดวกในการข้ึนลง            
รถประจําทาง  ไมมีทางลาด  ( R A M P )   ไมมีท่ีจอดรถเฉพาะคนพิการ  ตลอดจนขาดบริการ
สาธารณะตางๆ  เชน  โทรศัพทสาธารณะ  หองน้ําสําหรับคนพิการ  สโมสร  ศูนยกฬีาและสถานที่
พักผอนหยอนใจ  มีปญหาเร่ืองอุบัติเหตุซ่ึงเกิดจากผูใชรถใชถนน ขาดความระมัดระวัง  ไมคํานึงถึง
ความปลอดภยัของคนพิการ เชน  สัญญาณการขามถนนท่ีปลอดภัย  การเปดทอน้าํท้ิงไวโดยไมมี    
ฝาครอบตามทางเดิน ฯลฯ ทําใหคนพิการประสบความยากลําบากในการใชชีวิตรวมกันคนใน

สังคมดวยการพึ่งพาตนเองได 
   นอกจากนี้ ยังเปนท่ีปรากฏโดยทั่วไป บุคคลในสังคม ท้ังท่ีเปนประชาชน และ

เจาหนาท่ีของรัฐและเอกชน  ยังมีเจตคติท่ีไมถูกตองตอคนพิการ  เชน ใหความสงสารจนขาดโอกาส
ในการพัฒนาตนเอง  การใหความชวยเหลือท่ีไมถูกแนวทาง  เชน  การใหทาน  ท้ังๆ ท่ีบุคคล
เหลานั้น   มีความตองการท่ีจะพึ่งพาตนเองไดดวยความชวยเหลือเกื้อกูลจากสังคมมากกวาความ
สงสาร  ดวยการใหเปลา  ซ่ึงอาจสรุปปญหาตางๆ  ไดดังนี้ 
 3.1   คนพิการสวนใหญขาดการรับรูในเร่ืองสิทธิข้ันพื้นฐาน ประกอบกับเจาหนาท่ี       
ท่ีเกี่ยวของกับการใชกฎหมายตางๆ  ยังไมเขาใจในสิทธิของคนพิการ  ทําใหคนพิการไมไดรับ   
ความคุมครองจากกฎหมาย  เชน  ไมมีบัตรประชาชนทําใหขาดสิทธิ  และขาดโอกาสตางๆ  เชน  
การเขาเรียน  การเขาทํางาน  การทํานิติกรรมตางๆ  ฯลฯ 
 3.2   คนพกิารมีปญหาในการใชบริการสาธารณะ เชน ในการคมนาคมไมมี
เคร่ืองหมายพิเศษในท่ีสาธารณะ ไมมีเคร่ืองหมายสัญญาณขามถนนสําหรับคนพิการตาบอด
ประเภทตางๆ     ไมมีทางลาด  ลานจอดรถและบริการสาธารณะตางๆ  ฯลฯ 
 3.3   สังคมยังมีเจตคติตอบุคคลพิการไมถูกตองทําใหคนพิการมีปญหาในการใช
ชีวิตในสังคม  เชน  คนหูหนวกมีปญหาในการติดตอส่ือสาร  ขาดลามภาษามือ  ครอบครัวของคน
พิการ   ปกปองไมใหบุคคลพิการออกสูสังคม คนท่ัวไปไมยอมรับและไมเปดโอกาสใหบุคคลพิการ
ไดรับโอกาสในการแสดงความสามารถ  เปนตน 
 3.4   คนพิการจํานวนมากไมมีบัตรประชาชน  และทะเบียนบาน  เนื่องจากมี
ขอยกเวนตามกฎหมาย ระเบียบของทะเบียนราษฎร  ใหการยกเวนการขอมีบัตรประชาชนแกผูมี
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รางกายพิการเดินไมได หรือเปนใบ หรือตาบอดท้ังสองขาง หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบทําให
เจาหนาท่ี  ปฏิเสธการทําบัตรประชาชนใหคนพิการ 
 4.   ความตองการทางดานอาชีพ   
   คนพิการสวนใหญยังไมมีอาชีพและมีงานทําท่ีเปนหลักและม่ันคง ถึงแมวาจะมีการ
ประกาศใชกฎกระทรวงเร่ืองการจางงาน  โดยกําหนดใหสถานประกอบการท่ีมีคนทํางานต้ังแต   
200 คนข้ึนไป  ตองจางงานคนพิการท่ีมีความสามารถทํางานตามตําแหนงตางๆ  ได 1 คนในทุกๆ 
200 คนตามอัตราสวน  ถายงัไมพรอมท่ีจะรับคนพิการเขาทํางานในปนั้น  จะตองสงเงินเขากองทุน
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเพือ่ใหคนพิการท่ีประสงคจะประกอบอาชีพอิสระ  สามารถกูเงินไดจาก
กองทุนฟนฟสูมรรถภาพคนพิการ ในคร้ังละไมเกิน  20 ,000 .00  บาท  โดยไมเสียดอกเบ้ียและ
สามารถผอนใชไดภายใน 5 ป  ก็ตามแตคนพิการสวนใหญยังคงประสบปญหาท่ีจะเขาสูการจางงาน
ในสถานประกอบการไดตามอัตราสวนดังกลาว หรือยังมีการกูยมืเงินทุนประกอบอาชีพอิสระ      
ไมมากเทาท่ีควร  เม่ือเทียบกับอัตราสวนของคนพิการท่ีอยูในวัยทํางาน  ซ่ึงอาจสรุปปญหาไดดงันี้ 
 4.1   สังคมสวนใหญยังมีเจตคติทางลบตอการจางงานคนพิการ  มีความสับสนหรือ   

ไมแนใจในความสามารถของคนพิการ 
4.2  คนพิการสวนใหญถูกละเลยดานการศึกษามาเปนเวลานานทําใหเปนอุปสรรค

ปญหาตอการจางงานในสถานประกอบการ  เนื่องจากตําแหนงทุกตําแหนงจะตองระบุคุณวุฒิ     
สายสามัญต้ังแตประถมศึกษาจนถึงมัธยมและอุดมศึกษา ซ่ึงคนพิการสวนใหญยังไมไดรับ
การศึกษาตามระดับตาง ๆ  จึงทําใหเปนอุปสรรคตอการเขาสูการจางงานท้ัง ๆ  ท่ีสวนใหญมี

ความสามารถในดานฝมือ 
4.3  สถาบันการฝกอาชีพใหกับคนพิการยังขาดความพรอมดานอาคารสถานท่ี  

อุปกรณเคร่ืองมือท่ีทันสมัยและสอดคลองกับตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมใหม  โดยเฉพาะ      
ครูฝกวิชาชีพในสาขาตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพและจํานวนทีพ่อเพยีงโดยเฉพาะเจาหนาท่ีท่ีจะตอง
ปฏิบัติงานตามกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ  อาทิ 

4.3.1 แพทยเวชศาสตรฟนฟู (Physician) หมายถึงแพทยท่ีทําการประเมิน
สมรรถภาพทางกายพรอมท้ังการรับการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยใหพรอมกอนเขารับ        

การฝกอาชีพ  และหลังจากการฝกอาชีพกอนท่ีจะเขาทํางานในสถานประกอบการ  หรือกลับไป
ประกอบอาชีพดวยตนเอง 

4.3.2 นักกายภาพบําบัด  บําบัดรางกายตามคําส่ังของแพทยเวชศาสตรฟนฟู     
เพื่อปรับสภาพรางกายและการใชอุปกรณและเคร่ืองชวยความพิการท้ังกอนเขารับการฝกและ    

หลังจากจบจากการฝกกอนเขาทํางานและการใชชีวิตในสังคม 
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4.3.3 นักแนะแนวอาชีพ  (Vocational  Guidance  Officer)  เปนผูท่ีทําหนาท่ี    
ใหขอมูลรายละเอียด วิธีการฝกอาชีพการสรางความเขาใจและการใหคําปรึกษาแนะแนว โดยวิธีการ
ตางๆ  เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกวิชาชีพท่ีจะฝก  ท่ีเหมาะสมกบัสภาพความพิการตลอดจน  
การตัดสินใจท่ีจะเขาไปสูการจางงานหรือการประกอบอาชีพอิสระ  รวมทั้งการรูจักการปรับตัวให
เขากับสภาพของงานอาชีพ  และส่ิงแวดลอมรอบตัว  และการทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข
ดวยความเขมแข็ง อดทน รูจักการแกไขปญหาเพื่อการสรางงานใหมีประสิทธิภาพท้ังการทํางาน   

ในสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 
4.3.4 นักสังคมสงเคราะห  (Social  Worker)  เปนผูใหความชวยเหลือดแูล         

ในดานในดาน สวัสดิการ  การแกไขปญหาดานสวนตัว  ครอบครัว  และสังคมโดยทํางาน           
และประสานการทํางานรวมกับนักวิชาชีพตางๆ  รวมทั้งการสงตอ  (Refer  Case)  เพื่อใหคนพิการ   
ไดรับสวัสดิการ ดวยการประสานงานยังหนวยงานตางๆ เพื่อแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิด          
แทรกซอนข้ึนท้ังกอนฝก  ระหวางฝกและกอนไปประกอบอาชีพใหเปนไปดวยความราบร่ืนและ     

มีประสิทธิภาพ 
4.3.5 ครูฝกอาชีพ  (Vocational  Training  Officer)  เปนผูใหความรู  ประสบการณ  

เสริมสรางทักษะ สมรรถภาพและความชํานาญ ในวชิาชีพแตละสาขาท่ีไดรับมอบหมายใหทําการสอน
โดยประสานงานและรวมมือกับนักวิชาชีพฝายตางๆ 

4.3.6 นักจัดหางานหรือบรรจุงาน  (Job Exploration or  Job  Placement)  เปน    
ผูจัดหางาน  แนะนําแหลงงานท่ีเหมาะสมกับความรู  ความสามารถและโดยเฉพาะตําแหนงงาน  
รวมท้ังสภาพความพรอมดานครอบครัวและกายภาพแวดลอมของคนพิการ ตลอดจนทําหนาท่ีเปน
พี่เล้ียงหรือท่ีปรึกษาในระหวางทดลองปฏิบัติงาน  พรอมท่ีจะชวยเหลือแกไขปญหาตางๆ และ
ประสานงานกับหนวยงาน  นักวิชาชีพ  นายจาง  และเพือ่นรวมงานของคนพิการเพื่อใหการทํางาน

ของคนพิการเปนไปดวยความราบร่ืนดวยประสิทธิภาพ 
 บุคลากรในแตละสาขาอาชีพดังกลาว จะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยการประสานงานกันเปน
คณะโดยใกลชิดมีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร  รวมท้ังการเก็บบันทึกขอมูลขาวสารท่ีมี     
ประสิทธิภาพเพื่อการสงตอและการประสานงานท่ีเปนประโยชนตอคนพิการ  นอกจากนกัวิชาชีพ
ดังกลาว  บางคร้ังอาจตองประสานงานกับครอบครัว  รวมท้ังนักวิชาชีพอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของตามความ

จําเปนอีกดวย 
4.4   คนพิการท่ีประกอบอาชีพอิสระ  มีปญหาในดานตลาดรับซ้ือผลผลิตและขาด        

ผูแนะแนวอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาพความพิการและการผลิตใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน 
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4.3  ปญหาดานกายภาพแวดลอมของคนพิการท่ีจะนําคนพกิารไปสูการจางงาน     
เชน คนพิการแมไดรับการจางงานแตสถานประกอบการไมมีท่ีพักในโรงงาน  ทําใหคนพิการ       
ไมสามารถเดินทางดวยตนเองไปยังสถานท่ีทํางาน  สภาพแวดลอมในท่ีทํางานไมเอ้ืออํานวยตอ
สภาพคนพิการ  คนพิการทางการไดยนิ  และการส่ือสารความหมายขาดลามภาษามือท่ีจะสราง

ความเขาใจในการปฏิบัติงานและการส่ือสารระหวางเพ่ือนรวมงาน 
 จากสภาพปญหาตางๆ  ดังกลาวมาแลว  ท้ังดานการแพทย  การศึกษา  อาชีพ  และ

สังคมจะไดรับการสนองตอบตอการแกไขปญหาใหไดผลและมีประสิทธิภาพเพียงไรนั้น ตองข้ึนอยู
กับการยอมรับในเรื่องสิทธิและการใหโอกาส  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การสรางความเขาใจในเร่ือง
ความตองการที่แทจริง  เชนเดียวกับมนุษยท่ัวไป  คนพิการโดยสวนใหญไมตองการไดรับการ
ตอบสนองดวยความสงสาร  แตตองการโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนาในฐานะท่ีเปนทรัพยากรมนษุย  
ดังนั้นขอสําคัญของการกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆ  ตอการแกไขปญหาของคนพิการ      
ท้ังทางตรงและทางออมนั้น คนพิการจะตองมีสวนในการพิจารณากําหนดแนวทาง      ตลอดจนการ
มีสวนรวมในการตัดสินใจ  เพราะคนท่ีจะเขาใจปญหาและความตองการของคนพกิารไดดีท่ีสุดนั้น  
คือ  ตัวของคนพิการเอง 

   

2.2 สิทธิมนุษยชนและสิทธิคนพิการ 
 
   “คนทุกคนท่ีเกิดมาตางมีคุณคา  มีศักดิ์ศรี  เกียรติภูมิในตัวเอง”  จากคํากลาวประโยคนี้
แสดงใหเห็นวา มนุษยทุกคนเมื่อเกิดมาแลวยอมมีสิทธิท่ีเทาเทียมกัน มนุษยทุกคนเม่ือเกิดมาตางก็มี
สิทธิสวนบุคคล และในสิทธิสวนบุคคลนี้ถาไมมีใครท่ีมีอํานาจมากกวาผูครองสิทธินั้น  ปญหา
สังคมก็จะไมเกิดข้ึน  แตในโลกปจจุบันเปนโลกในยุคโลกาภิวัตร  หรือโลกไรพรมแดน  การ
ติดตอส่ือสาร  ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี  และเปนสังคมแหงวัตถุนิยม  สังคมตะวันตกได
เขามามีสวนในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยมากข้ึน “เงิน” เปนส่ิงท่ีทุกคนตองการโดยเฉพาะสังคม        
คนรํ่ารวย  ทําใหเกิดความแตกตางระหวางสังคมคนรวยกับสังคมคนจน  หรือคนดอยโอกาส 

 ลักษณะของสิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญประกอบดวย 5 
 1.   สิทธิพื้นฐานของมนุษยทุกคน (Personal  Right)  มนุษยท่ีเกิดมาในโลกตางมีความ    
เทาเทียมกันในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  โดยไมถูกเลือกปฏิบัติ 

                                                 
 5 จิราวัลย คงถาวร.  (2547).   ความเปนไปไดในการจางงานคนพิการของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส 
(ประเทศไทย) จํากัด.  หนา 18-21. 
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 2.  สิทธิสวนบุคคล (Personal  Right)  เปนสิทธิสวนตัวของบุคคลอื่นจะลวงละเมิด
ไมได 
 3.   สิทธิพลเมือง  (Civil  Right )  เปนสิทธิของประชาชนในฐานะท่ีเปนพลเมืองแหง
รัฐเปนสิทธิท่ีถูกตองตามกฎหมาย  สิทธิพลเมืองท่ีสําคัญ  คือ  สิทธิทางสังคม  (Social  Right)        
สิทธิทางสวัสดิการสังคม  (Social  Welfare  Right)  และสิทธิทางวัฒนธรรม  (Culture  Right) 
 องคกรสหประชาชาติไดใหความสําคัญเร่ืองสิทธิ  โอกาส  และความเสมอภาคของ         
คนพิการโดยในป  พ.ศ.  2514  ไดประกาศปฏิญญาวาดวยสิทธิของคนพิการทางสติปญญาและ      
การเรียนรู  พ.ศ.  2518  ประกาศปฏิญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ  พ.ศ.  2524  ประกาศใหเปนป 
คนพิการสากล  และประกาศใหชวงป  พ.ศ.  2526 – 2535  เปนทศวรรษของคนพิการพรอมท้ัง
กําหนดแผนปฏิบัติการโลก  เม่ือส้ินสุดทศวรรษคนพิการแลว  คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม
แหงเอเชียและแปซิฟค องคการสหประชาชาติตองการที่จะปฎิบัติกิจกรรมและรณรงคเร่ืองสิทธิและ
โอกาสของคนพิการอยางตอเนื่องจึงไดประกาศใหป  พ.ศ.  2536 – 2545  เปนทศวรรษคนพิการ
ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค 
 สําหรับประเทศไทย  รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญเร่ืองสิทธิและโอกาสของคน
พิการเชนกนัโดยหนวยงานตาง ๆ รวมกบัคนพิการไดยกรางพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ          
คนพิการตั้งแต พ.ศ.  2520  และเม่ือปคนพิการสากล  พ.ศ.  2524  ไดจัดกิจกรรมตาง ๆ พรอมท้ัง
ประกาศใชแผนการสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแหงชาตริะยะยาว  (พ.ศ. 2525 –2534) 

 ในป  พ.ศ. 2534 ไดมีการตราพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  และตอมา      
ไดประกาศกฎกระทรวง ระเบียบตาง ๆ รวมท้ังกําหนดนโยบายของรัฐเพื่อใหคนพิการไดรับสิทธิ 
โอกาส  และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  อยางเทาเทียมกับสมาชิกอ่ืนในสังคม 

 เม่ือ  พ.ศ. 2536 ผูนํารัฐบาลไทยไดรวมลงนามพรอมกับผูนําของประเทศในภูมิภาคนี้       
ในประกาศการมีสวนรวมอยางเต็มท่ีและความเสมอภาคของคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค  
เพื่อเปนคําม่ันสัญญาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  และขจัดเจตคติท่ีไมถูกตองของสังคม        
ท่ีมีตอคนพิการ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติถึงเร่ืองการคุมครองเสรีภาพ 
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สิทธิของคนพิการ  เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและสามารถพ่ึงตนเองได 

 เพื่อเปนการนําเจตนารมณในเร่ืองสิทธิ  โอกาส  และความเสมอภาคของคนพิการ  ดังท่ี   
ปรากฎในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยปฏิญญาขององคการสหประชาชาติประกาศ           
การมีสวนรวมอยางเต็มท่ีและความเสมอภาคของคนพิการในภูมิภาคเอเชีย  และแปซิฟค  แผนงาน
และกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีไดกําหนดไวไปสูการปฏิบัติ  ผูแทนจากองคการท่ีเกี่ยวของกับคนพิการ      
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ท้ังภาครัฐและเอกชน  และองคกรคนพิการ  จึงไดรวมกันจัดทําปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทย  
เพื่อถือปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกันใหเกิดประโยชนสูงสุดแกคนพิการ 

 ปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทยนี้ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี 10
พฤศจิกายน  2541 ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 
 1.   คนพิการมีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนษุย  มีสิทธิและเสรีภาพแหงบุคคลยอมไดรับ

ความคุมครองในฐานะพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 2.   คนพิการมีสิทธิแสดงความคิดเหน็  และมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 
 3.   คนพิการมีสิทธิเขารวมในการตัดสินใจกําหนดนโยบาย และแผนงานทุกดานท่ี      

เกี่ยวกับคนพิการท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน 
 4.  คนพิการมีสิทธิไดรับการดูแลฟนฟูสมรรถภาพและพัฒนาต้ังแตแรกเกิดและแรกเร่ิม

ท่ีพบความพิการ 
 5.  คนพิการมีสิทธิไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ  เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยางอิสระได

ดวยตนเองอยางเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 
 6.   คนพกิารมีสิทธิและโอการสไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพในทุกระดับ ทุกรูปแบบ     

ของการจัดการศึกษาตามความตองการของคนพิการอยางเทาเทียมกับบุคคลท่ัวไปทั้งในระบบ  
นอกระบบ  และการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต 
 7.   คนพิการมีสิทธิและโอกาสไดรับการเตรียมความพรอมดานอาชีพ  การฝกอาชีพ      
การประกอบอาชีพทุกประเภท  ไดรับการจางงานหรือวาจางเขาทํางานตามความตองการและ

ความสามารถ 
 8.  คนพิการมีสิทธิไดรับการปกปองคุมครองจากการถูกคุกคามทางเพศ ทํารายรางกาย 

และจิตใจ 
 9.  คนพิการมีสิทธิอยูรวมกับครอบครัว  ชุมชนของตน 
 10.  คนพิการมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก  บริการ  และความชวยเหลืออ่ืนจาก

รัฐเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดเชนเดยีวกับบุคคลท่ัวไป 
 11.  คนพิการมีสิทธิไดรับการเผยแพรและประชาสัมพนัธใหครอบครัว  ชุมชน  และ

สังคมไดรับรูและเขาใจคนพกิารในทางสรางสรรค 
 12.  คนพิการมีสิทธิไดรับและเขาถึงขอมูลขาวสาร  โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับสิทธิ

ของคนพิการ 
 13.  คนพิการและครอบครัว  ชุมชน  สังคม  มีสิทธิไดรับและเขาถึงขอมูล  ขาวสารเพ่ือ

ทราบถึงสิทธิอันระบุไดในปฏิญญาฉบับนี้โดยท่ัวถึง 
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 14.  รัฐตองใหความสําคัญและปฏิบัติตามพันธะสัญญาท่ีเกี่ยวของกับคนพิการ ซ่ึงได       
ลงนาม หรือตกลงรวมกันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
  สิทธิมนุษยชนและปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการที่ไดกลาวมาแลวเปนส่ิงท่ีคนพิการ ทุก
คนควรไดรับสิทธิตางๆ  ทุกคนและควรไดรับความเอาใจใสจากสังคมทําใหคนพิการไดรับ  และ
เขาถึงอยางแทจริง  เม่ือมีการประกาศใชสิทธิมนุษยชนแลว  องคการสหประชาชาติก็ไดประกาศ
สิทธิ    คนพิการขึ้น  โดยมีมติเห็นชอบใหยอมรับและประกาศสิทธิของคนพิการ  โดยยึดหลัก
มาตรฐานวาดวยสิทธิมนุษยชนท่ีระบุไวในปฏิญญาสากล 
  คําประกาศขององคการสหประชาชาติวาดวยสิทธิของคนพิการ  มีสาระดังนี้ 
 1)   คําวาคนพิการ (Disabled  Person) หมายถึง คนท่ีไมสามารถดูแลตัวเองไดท้ังหมด  
หรือบางสวนท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตอยูอยางปกติ  หรือการใชชีวิตในสังคมอันมีผลจาก  
ความบกพรองทางกายหรือจิตใจ  ไมวาจะเปนมาแตกําเนิดหรือไมก็ตาม 

2) คนพิการที่ไดรับประโยชนจากสิทธิท้ังหมดจากคํากลาวในประกาศน้ีสิทธิเหลานี้   
จะใหกับคนพิการทุกคนโดยปราศจากขอยกเวนใด ๆ ท้ังส้ิน  และปราศจากความแตกตางหรือ      
การเลือกท่ีรักมักท่ีชังในเร่ืองเช้ือชาติ  ผิวพรรณ  เพศ  ภาษา  ศาสนา  ความคิดเห็นทางการเมือง  
สัญชาติ  หรือสังคมท่ีกําเนิดของคนพิการผูนั้นหรือครอบครัวของเขา 
 3)  คนพิการมีสิทธิท่ีจะไดรับการยอมรับนับถือในฐานะเปนมนุษยผูมีเกียรติคนพิการ    
ไมวาจะมีมูลเหตุมาจากอะไร  ลักษณะและความพิการน้ันจะมามากนอยเพียงใดก็ตาม ยอมไดรับ
สิทธิพื้นฐานในฐานะเปนพลเมืองทัดเทียมกับคนอ่ืน ๆ ท่ีมีอายุเทากัน  ซ่ึงมีสิทธิท่ีจะไดดําเนินชีวิต
อยางคนปกติและสมบูรณมากเทาท่ีจะเปนได 
 4)  คนพิการมีสิทธิในฐานะพลเมืองและมีสิทธิทางการเมืองเชนเดียวกับคนปกติอ่ืนๆ     
ยกเวนแตยอหนาท่ี 7  ของคําประกาศสิทธิของคนปญญาออน  ซ่ึงมีขอจํากัดบางประการ  หรือ       
ขอระงับสิทธิของคนปญญาออน 
 5)  คนพิการมีสิทธิท่ีจะไดรับการยอมรับไดมากเทาท่ีจะเปนไปได 
 6)  คนพิการมีสิทธิ ท่ีจะได รับการบําบัดรักษาท้ังทางการแพทย  ทางจิต  และ
กายภาพบําบัด  รวมถึงการใชกายอุปกรณและเครื่องชวยความพิการดวย  การฟนฟูทางการแพทย
และทางสังคม  การศึกษา  ฝกอาชีพ  การฟนฟูสมรรถภาพ  การใหความชวยเหลือ  ใหคําปรึกษาและ
ใหบริการอื่น ๆ  ซ่ึงจะทําใหคนพิการสามารถพัฒนาความสามารถและความชํานาญของเขาใหถึง
ท่ีสุด เพ่ือท่ีจะทําใหเขาเขาเปนสวนหนึ่งของสังคมไดอยางสมบูรณ  หรือไดกลับเขาเปนสวนหนึ่ง
ของสังคมอีกคร้ังหนึ่ง 
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 7)  คนพิการมีสิทธิท่ีจะไดรับหลักประกันทางเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูได  พวกเขามีสิทธิตามความสามารถท่ีจะไดรับสวัสดิการในการทํางานหรือไดจาก
อาชีพและเขามีสวนในสหพันธกรรมการตาง ๆ 
 8)  คนพิการสมควรไดรับสิทธิพิจารณาความตองการพิเศษในการวางแผนทาง
เศรษฐกิจ  และสังคมในระดับตางๆ 
 9)  คนพิการมีสิทธิท่ีอยูอาศัยกับครอบครัวหรือพอแมอุปถัมภ  และเขามีสวนรวมใน
สังคม  รวมในกิจกรรมสรางสรรค  และนันทนาการตางๆ  ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย  คนพิการ  
ไมควรไดรับการปฏิบัติแตกตางไปจากคนอ่ืนๆ  ยกเวนแตท่ีจําเปนสําหรับสถานะของคนน้ันๆ  
หรือเพื่อแกไขสภาพท่ีคนๆ นั้นจําเปนตองไดรับ  ถาคนพิการจําเปนตองอยูในสภาพท่ีพิเศษ  
ส่ิงแวดลอมและสภาพความเปนอยูในท่ีนั้นควรปลอดภัยเหมาะสมเชนเดียวกับการดํารงชีวิตของคน
ท่ัว ๆ ไป    ผูมีอายุเทากับเขาและเธอผูนั้น 
 10)  คนพิการท่ีจะถูกปกปองจากการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวจากกฎเกณฑ 
ขอบังคับท้ังมวล  อันเนื่องมาจากการเลือกท่ีรักมักท่ีชัง  การถูกกีดกัน  การกระทําทารุณ หรือการถูก
เหยียดหยาม 
 11)  คนพิการไดรับประโยชนจากความชวยเหลือตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว เม่ือความ
ชวยเหลือนั้นไมขัดกับการพิทักษสวนบุคคลและทรัพยสิน  ถามีการพิจารณาคดีตามกระบวนการ
ยุติธรรมฟองรองเขา  การพิจารณาคดีนั้นๆ จําเปนตองคํานึงถึงสภาพความพิการรางกาย  และจิตใจ
ประกอบดวย 
 12)  เร่ืองใด ๆ ก็ตามท่ีเกี่ยวของกับสิทธิของคนพิการ  ควรปรึกษากับองคการตาง ๆ ถึง
สิทธิของคนพิการ 
 13)  คนพิการ  ครอบครัว  และชุมชน  จะไดรับการบอกกลาวโดยส่ือตาง ๆ ถึงสิทธิของ    
คนพิการตามประกาศน้ี 
 จากแนวคิดสิทธิมนุษยชนท่ีไดกลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวาคนพิการก็มีสิทธิใน
ความเปนมนุษย  และพลเมืองคนหนึ่งของสังคมเหมือนกับคนปกติ  จึงไดมีการประกาศถึงสิทธิ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญของไทย  พ.ศ.  2540  ท่ีไดกําหนดสิทธิของคนพิการไว
อยางชัดเจน  แตถึงแมวาจะมีกฎหมายท่ีชัดเจน  หรือการกําหนดสิทธิของคนพิการแลว  คนพิการ
สวนใหญก็ยังไมสามารถเขาถึงสิทธิพื้นฐานเหลานั้นไดอยางทั่วถึง  ในสังคมปจจุบันเม่ือหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนไดรับทราบถึงสิทธิตาง ๆ ตามกฎหมายแลวทุกหนวยงานก็ไดใหความสําคัญและ
สงเสริมสิทธิและโอกาสของคนพิการในการดํารงชีวิตและฟนฟูสมรรถภาพ  เพื่อใหมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน  มีการพึ่งพาตนเอง  มีการประกอบอาชีพ  และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ อยางท่ัวถึง 
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2.3 การพัฒนาศักยภาพคนพิการ 
  
 องคการสหประชาชาติใหแนวคิดการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ไวดังนี้ 6 
 1.  คนพิการมีสิทธิมนุษยชนสมบูรณเชนคนท่ัวไป จึงควรมีสิทธิไดรับมาตรการแหง     
การคุมครองและการชวยเหลือตลอดจนโอกาสในการฟนฟูสมรรถภาพ 
 2.  โดยสภาพของความพิการ บุคคลเหลานี้ยอมไดรับความกระทบกระเทือนทาง
อารมณและจิตใจอันเนื่องมาจากปญหาของเขาเองในดานตาง ๆ  เขาจึงควรมีสิทธิเรียกรองความเห็นอก
เห็นใจ และการสรางสรรคจากสังคมเปนพิเศษ 
 3.  ถาไดรับโอกาสท่ีเหมาะสม คนพิการจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดดีข้ึน
ได และจะกลายเปนผูมีประโยชนตอประเทศแทนท่ีจะเปนภาระของสังคม 
 4.  คนพิการยอมมีความรับผิดชอบตอชุมชนในการบําเพ็ญประโยชนตอชาติเทาท่ี
กระทําไดในภายหลังการฟนฟูสมรรถภาพแลว 
 5.  คนพิการตองมีชีวิตอยูอยางอิสระในชุมชนเชนคนปกติ แทนท่ีจะไปอยูในท่ีพิเศษ     
ตางหากที่ถูกแบงไวสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ 
 6.  การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการจะสําเร็จไดโดยบุคคลในวงการตาง ๆ ในสังคมให
ความรวมมือและใหโอกาสอยางจริงจัง 
 ภายหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 เปนผล
ใหรัฐบาลไดมีการกําหนดใหมีคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแหงชาติท่ีสอดคลองกับ        
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2540 – 2544 เพื่อกําหนดแนวทางและมาตรการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2540 – 2544 มีวัตถุประสงคหลักดังนี้ 
 1.  คนพิการไดรับการฟนฟูสมรรถภาพในดานการแพทย การศึกษา การอาชีพและ
สังคมอยางท่ัวถึงและเทาเทียมคนท่ัวไป 
 2. คนพิการสามารถดูแลตนเองหรือไดรับความชวยเหลือจนมีความพรอมท่ีจะ         
ดําเนินชีวิตและบทบาทในสังคม 
 3. สงเสริมงานวิชาการและเผยแพรขาวสารการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในดานตาง ๆ 
ท่ีถูกตองเหมาะสมแกคนพิการ 
 4. สนับสนุนใหชุมชน องคกรทองถ่ิน และองคกรภาคเอกชน ใหมีบทบาทและมีสวนรวม
ในการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการมากข้ึน โดยเปนผูสนับสนุนดานวิชาการและการดําเนินงาน 

                                                 
 6 ขนิษฐา  เทวินทรภักติ.  เลมเดิม.  หนา 15. 
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 ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2545 – 2549 ไดกําหนดยุทธศาสตร    
การพัฒนาดานคนพิการ ภายใตวิสัยทัศน   “คนพิการมีศักยภาพซ่ึงสามารถพ่ึงตนเองได มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข สรางสรรคมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ”   ดังน้ี 7 
 1.  ยุทธศาสตรดานสงเสริมความตระหนักรู และการสรางเสริมเจตคติเชิงสรางสรรค
 2.  ยุทธศาสตรดานสิทธิและหนาท่ี 
 3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพคนพิการ  
 4.  ยุทธศาสตรดานการวิจัยและการพัฒนา 
 5. ยุทธศาสตรดานการเขาถึงขอมูลขาวสาร การส่ือสาร บริการ เทคโนโลยี และ       
สภาพแวดลอม 

6. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางความเข็มแข็งขององคกรดานคนพิการ 
 7.  ยุทธศาสตรดานการมีสวนรวมของคนพิการ ครอบครัว และชุมชน 
 8.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 ในท่ีนี้จะขอกลาวถึงเฉพาะยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ซ่ึงอยู
ในยุทธศาสตรขอท่ี 3   มีแนวทางและมาตรการดังนี้ 8 
 1. สงเสริมสุขภาวะของคนพิการ ท้ังทางรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
 2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการ  โดยการบริการฟนสมรรถภาพทางการแพทย 
แบบบูรณาการ สหวิชาชีพ และการแพทยทางเลือก 
 3. ขจัดความไมรูหนังสือของคนพิการ พรอมกับการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคน
พิการอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
 4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดานกีฬา นันทนาการสําหรับคนพิการ 
 5. สนับสนุนการฝกอาชีพ และการประกอบอาชีพของคนพิการทั้งการประกอบอาชีพ
อิสระ การทํางานในหนวยงานเอกชน สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
 ในการสนับสนุนการฝกอาชีพ และการประกอบอาชีพของคนพิการในแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการไดมีมาตรการดังนี้ 9 

                                                 
 7 คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย.     
(2545).  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงประเทศไทย พ.ศ.2545-2549.  หนา 18 – 28. 
 8  คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย.   
เลมเดิม.  หนา 20-21. 
 9   แหลงเดิม. 
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 1.  ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนในการศึกษาระดับพื้นฐานท้ังในระบบและนอก
ระบบใหมีเนื้อหาดานวิชาชีพ โดยเนนการปูพื้นฐานดานอาชีพใหคนพิการมีความเขาใจและ
สามารถ      ตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีตองการไดดวยตนเอง 
 2.  พัฒนาดานการทดสอบ การประเมินความถนัดทางอาชีพ และการเตรียมความพรอม
ในการทํางานใหเหมาะสมกับคนพิการแตละประเภท 
 3.  จัดใหมีการพัฒนาครูผูสอนวิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวของในการใหบริการดาน
อาชีพ ใหมีความรูความสามารถในวิชาชีพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังเสริมสรางความกาวหนาในการทํางาน
ใหแกครูผูสอนวิชาชีพ และบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการใหบริการดานอาชีพ 
 4.  จัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพท่ีสอดคลองกับ   
ศักยภาพของคนพิการแตละประเภท โดยเนนทักษะทางอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม  และทักษะ      
การดํารงชีวิตท่ีเหมาะ มีการเทียบโอนหนวยหรือผลการเรียนระหวางสถาบันการศึกษาทุกระดับ 
 5. เปดโอกาสใหคนพิการไดรับการศึกษาดานอาชีพจากทุกหนวยงานภาครัฐท่ี
ใหบริการดานนี้ รวมท้ังบริการจากหนวยงานเอกชนอ่ืน ๆ  อยางกวางขวางและสนับสนุนใหคน
พิการ   รับสถานประกอบการทุกประเภทเขาฝกทักษะในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับคนพิการทางสติปญญา ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
 6. จัดระบบบริหารจัดหางาน โดยใหมีการทดลองสมรรถภาพทางอาชีพ การจัดหางาน 
การติดตามและประมวลผลอยางท่ัวถึงครอบคลุมทุกประเภทความพิการ และสงเสริมโอกาส        
การมีงานทําของคนพิการ โดยอาศัยความรวมมือของเครือขาย 

 
2.4    การสงเคราะหและการจัดสวัสดิการใหแกคนพิการ  
 
 การสงเคราะหและการจัดสวัสดิการใหแกคนพิการสวนใหญมีแนวคิด วิธีปฏิบัติ และ
จุดมุงหมายท่ีโนมเอียงไปทางทฤษฎี การจัดสวัสดิการแบบช่ัวคราว  บรรเทาปญหา หรือแบบเก็บตก 
(Residual  Model  of  Social  Welfare,  or  Residualism)  ซ่ึง ไดอธิบายทฤษฎีนีว้า 10 

 การจัดสวัสดกิารสังคมตามแนวคิดนี้  ตั้งอยูบนความเช่ือวาบุคคลในสังคมจะไดรับ        
การตอบสนองความตองการ  จากแหลงตอบสนองความตองการทางสังคมท่ีสําคัญ 2  แหลงใหญ  
คือครอบครัวและตลาด  แนวคิดสวัสดิการสังคมแบบนี้  จะปลอยใหประชาชนท่ัว ๆ ไปท่ีประสบปญหา
ความเดือดรอนหรือมีความตองการทางสังคมตองชวยเหลือตนเองเปนสวนใหญ  โดยประชาชน  
                                                 
 10 กิติพงศ  สุทธิ. (2543).  การดําเนินงานดานการสงเสริมอาชีพคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534.  หนา 18-20. 
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หันเขาหาแหลงทรัพยากรของตนดวยการใชเงินรายไดหรือการใชเงินออมท่ีมีอยู ซ้ือหาบริการ
สังคมตาง ๆ มาตอบสนองความตองการและปญหาของตน หากไมสามารถซ้ือหาบริการไดจะหนั
มาพึ่งพาครอบครัวหรือญาติมิตร บุคคลท่ีประสบปญหาอยางหนกัเปนพิเศษหรือประสบภัยพบัิติ
ตาง ๆ เทานั้นท่ีหนวยงานสวัสดิการสังคมของรัฐบาลจะยื่นมือเขาไปชวยเหลือเปนคร้ังคราวไป 

 แนวคิดการจดัสวัสดิการสังคมแบบช่ัวคราว  เปนการจัดสวัสดกิารสังคมใหแก
ประชาชนในสวนท่ีเหลือจากประชาชนท่ัวไปซ่ึงมีอํานาจซ้ือหาบริการในตลาดของระบบเศรษฐกิจ
เสรี  ท้ังนี้ดวยความเช่ือวาระบบเศรษฐกิจจะทําหนาท่ีของมันเองโดยกลไกของตลาดเสรีจะปรับตัว
เองอยางอัตโนมัติ  รัฐบาลไมควรเขาแทรกแซงตลาด  หรือเขามาในสัดสวนท่ีนอยท่ีสุด  มองอีก
ดานหน่ึงแนวคิดสวัสดิการสังคมแบบช่ัวคราวเปนการรอใหปญหาเกดิข้ึนกอน  แลวจึงใหบริการใน

ลักษณะตามแกไขมากกวาเปนการปองกนัปญหาหรือเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหแก
ประชาชน    แนวคิดสวัสดิการสังคมแบบนี้ทําใหเกิดการรับรูวาประชาชนท่ีใชบริการของรัฐบาล
เปนผูท่ีชวยตนเองไมได  เปนภาระของสังคมและไมสามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเนนการเติบโตและรายไดประชาชาติ  นักเศรษฐศาสตรเช่ือวา  การ
พัฒนาสงผลดีกับประชาชนทุกคนในสังคมเสมือนน้ําหยดรินลงสูเบ้ืองลางเรียกวา  Trickle  Down  
Effect  ซ่ึงในท่ีสุดชีวิตความเปนอยูของประชาชนทุกคนจะดีข้ึน  ดังนั้นในระหวางท่ีเศรษฐกิจกําลัง
เติบโต   สวัสดิการสังคมแบบช่ัวคราว  จึงมีคุณคาเพียงการอุดปะรูร่ัวเล็ก ๆ นอย ๆ ท่ีเกิดจากการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ  สวัสดิการสังคมแบบนี้  จงึเปนการตามแกปญหาในลักษณะของการ
สงเคราะหชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนามากกวาการแกปญหาความทุกขยาก

เดือดรอนของประชาชนอยางจริงจัง  ทําใหเกดิการตําหนิติเตียนผูประสบปญหาทางสังคมวาเปนผู
ผิดปกติ  มีพฤติกรรม เบ่ียงเบน  เปนคนช่ัวชาเลวทราม  เปนขยะ  หรือกากเดนของสังคม  วิธีการท่ี
ใชแกปญหาสังคม จึงอยูในรูปของการลงโทษเอาผิด  เอาความ  จองจํา  กกักนั   

 จากความเช่ือท่ีวา  ผูเกิดมาพิการหรือเปนคนพิการภายหลัง  เปนผลมาจากบาปกรรม         
ท่ีเคยทําไว  หรือการถูกส่ิงศักดิ์สิทธ์ิลงโทษ  เนื่องจากไดกระทําความผิดบางอยาง  คนพิการตอง  
ชดใชกรรม  รับการลงโทษจนกวาจะส้ินกรรม  หรือไดรับการใหอภยั  สภาพปญหาและความทุกขยาก
ท่ีคนพิการประสบอยูเปนเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไมได  ในเร่ืองความบกพรองของอวัยวะหรือระบบ       
การทํางานของอวัยวะ  เปนปจจยัสําคัญท่ีทําใหบุคคลท่ัวไปรูสึกวาคนพิการ  คือ  บุคคลไร
ความสามารถ  เปนคนออนแอ  รวมท้ังมีลักษณะเปนคนไขคนเจบ็ปวย  แมในรายท่ีส้ินสุดการ
บําบัดรักษาในทางการแพทยแลว  ผลแหงความเช่ือท้ัง 2 ประการนี้  ทําใหคนเปนจาํนวนมากมอง
วาชีวิตของคนพิการเปนชวีิตท่ีไมมีคุณคาท้ังตอตัวคนพกิารเองและตอผูอ่ืน  คนพิการถูกแยกออก
จากกิจกรรมดานการเสริมสรางความพรอมเพื่อการดูแลตนเอง  รวมท้ังกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปน
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ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวติ  ครอบครัวสามารถเล้ียงดูคนพิการไดจะเล้ียงแบบใหอยูไป  
วัน ๆ  สวนครอบครัวท่ีไมพรอมดูแลคนพิการจะไดรับการเกื้อกูลจากชุมชน  องคกรการกุศลและ

บรรดาองคกรทางศาสนา 
 สําหรับการสงเคราะหและจดัสวัสดิการใหแกคนพิการในระยะแรกต้ังอยูบนพื้นฐาน

ของการใหแกผูท่ีดอยกวา โดยมุงแกไขหรือบรรเทาปญหาเฉพาะหนา  ขณะเดยีวกนัเพื่อปลดเปล้ือง
ความรูสึกเวทนาสงสารที่เกิดข้ึนในจิตใจของผูใหเม่ือพบเห็นคนพิการ โดยส่ิงท่ีจัดใหแกคนพิการ
สวนใหญอยูในรูปของเงินหรือเคร่ืองอุปโภคบริโภค  ตลอดจนความชวยเหลืออ่ืน ๆ ท่ีเปนรูปธรรม  
การสงเคราะหและการจดัสวสัดิการในลักษณะนี้  ดําเนินการรวมกนัเพื่อผูดอยโอกาสกลุมอ่ืน ๆ 
ดวย  เชน  เดก็กําพรา  คนยากจน  คนชรา  การเกิดรูปแบบของการสงเคราะหในยุคนั้นไมแตกตาง
กันในแตละประเทศ  เชน  ประเทศอังกฤษ  เม่ือมี  Elizabeth  Poor  Law สําหรับชวยเหลือผูท่ีมี
ปญหาเดือดรอน ทําใหเปนจดุเร่ิมตนของการใหความสนใจกลุมบุคคลท่ีตองการความชวยเหลือใน
ประเทศตาง ๆ เม่ือมีการปรับปรุงกฎหมายในระยะตอมาทําใหลักษณะของการสงเคราะหเร่ิมให
เปนเงินในรูปของเงินประกนั  เบ้ียเล้ียงเพื่อยังชีพ  เปนตน  ในสหรัฐอเมริกาจดุเร่ิมตนของการ
สงเคราะหคนพิการเร่ิมจากการต้ัง  Alm Houses  เพื่อใหความชวยเหลือผูยากไร  คนปวย  คนพิการ  
และหลังจากไดรับเอกราชจากอังกฤษ  รัฐใหความสนใจและรับผิดชอบตอการชวยเหลือผูมีปญหา   
กลุมตาง ๆ จนทําใหเกดิสถานสงเคราะหคนพิการหลายแหง 11  ลักษณะสําคัญของการใหความ      
ชวยเหลือคนพิการ  ดวยวิธีการสงเคราะหและการจดัสวัสดิการท่ีดําเนินการอยูในประเทศตาง ๆ    

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันสามารถสรุปไดดังนี้ 
 1.  การดําเนนิการโดยรัฐหรือเอกชน  ตัง้อยูบนพื้นฐานของการใหความชวยเหลือผูท่ี   
ดอยกวา  ซ่ึงวธีิและบรรยากาศในการดําเนนิงาน  ข้ึนอยูกับกิจกรรมทางการกุศล  เชน  การทําบุญ
ทําทาน  ทําความดี  หรือสรางกุศล  ตามความเช่ือของแตละศาสนา 
 2.  เปาหมายของการดําเนินงาน  เนนท่ีการบรรเทาปญหาหรือความเดือดรอนเฉพาะหนา
แกคนพิการ  และใหความสําคัญกับการบรรลุเปาหมายเชิงปริมาณมากกวาเปาหมายเชิงคุณภาพ 
 3.  การกาํหนดวาจะดําเนินการชวยเหลืออยางไร  เปนบทบาทหนาท่ีและความ

รับผิดชอบในการพิจารณาตดัสินใจของผูดําเนินการ 
 4.  การกําหนดปริมาณหรือระดับความชวยเหลือ  ไมไดกําหนดจากสภาพปญหาหรือ
ความเดือดรอนของคนพิการ  แตกําหนดจากความพรอมของผูดําเนินการ 
 5.  การดาํเนินงานเปนแบบทางเดียว ไมใหความสําคัญกับปฏิสัมพันธระหวาง
ผูดําเนินการกับผูรับบริการ  รวมท้ังไมใหความสําคัญกับการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  
                                                 
 11 กิตติยา รัตนากร.  (2531).  คนพิการ: การสงเคราะหและการฟนฟูสมรรถภาพ.  หนา 30.   
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โดยเฉพาะผลท่ีเกิดกับคนพิการท่ีไดรับบริการ  ทําใหไมมีการปรับปรุงรูปแบบและรายละเอียดของ
การดําเนินงาน 

 
2.5  การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพของคนพิการ 
 
 การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ  เปรียบเสมือนกระบวนการรวมของการฟนฟู
สมรรถภาพท้ังหมดไวดวยกันเพราะเปนการแสดงใหเห็นถึงผลการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย  
การศึกษาและสังคม  เพื่อใหคนพิการสามารถประกอบอาชีพไดเชนเดียวกับคนปกติ  ท้ังนี้เพราะ
การทํางานสามารถแสดงใหเห็นถึงผลรวมของการฟนฟู  และการปรับตัวของคนพิการ การมีงานทํา
ของคนพิการนอกจากเปนบทพิสูจนของกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพท้ัง 4 ดานแลว  ในเชิง
เศรษฐกิจ  สังคมและจิตวิทยา  คนพิการและครอบครัวตองการมีงานทําดวยเหตุผลดังนี้ 12 
 1.  ความตองการมีรายไดจากการมีงานทํา  คนพิการและครอบครัวของคนพิการ
สวนมากก็เหมือนกับครอบครัวอ่ืน ๆ โดยท่ัวไป  กลาวคือ  เขามีชีวิตอยูไมไดถาขาดรายไดประจํา 
 2.  ความตองการมีคุณคาในสังคม  การทํางานนับวาเปนคุณคาอันสูงสงสําหรับทุกชาติ  
ทุกศาสนา  ทุกวัฒนธรรม  เพราะเปนสวนท่ีทําใหชีวิตมีความสมบูรณ  ดังนั้น  เม่ือเกิดความพิการ
แลวไมสามารถทํางานไดคนพิการก็จะถูกตัดสินวาเปนผูลมเหลวในชีวิตและไมอาจเทาเทียมกับ      
ผูอ่ืนไดในสังคมเดียวกัน 
 3.  ความตองการมีสวนรวมในการใชชีวิตอยางปกติในสังคม  ตลอดจนในครอบครัว     
ในโรงเรียน  สถานท่ีทํางาน  ซ่ึงเปนแหลงสรางความสัมพันธทางสังคม  ถาคนพิการขาดโอกาส  
การมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาวก็เทากับวา  คนพิการไดถูกขัดขวางอยางรุนแรงในการ       
อยูรวมกันในสังคม 
 4.  คุณคาของการมีงานทําท่ีเหมาะสม  ยอมอยูบนพื้นฐานของความจริงท่ีวา  งานทําให
ชีวิตอยูในกฎเกณฑและเปนรูปธรรมเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป  การมีชีวิตอยูไปวัน ๆ โดยปราศจาก
ส่ิงทาทายจากการทํางาน  เปนส่ิงท่ีนาเบ่ือหนายและหงอยเหงา  แมวาการทํางานจะไมใชขอเดียว     
ท่ีจะแกปญหาได  แตก็เปนขอท่ีสําคัญมาก  รัฐบาลบางประเทศเช่ือวาควรจัดสวัสดิการใหแก          
ผูโชครายเพื่อแสดงถึงความเมตตากรุณา  แตคนพิการสวนใหญไมตองการการทําทานเพราะ        
ส่ิงเหลานี้ทําใหคนพิการตองพึ่งพิงผูอ่ืนตลอดไป  ขณะเดียวกันเม่ือคนพิการไดมีงานทําจะไดรับ
การตอบสนองในดานตาง ๆ อันเปนส่ิงท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต   

                                                 
 12  เลมเดิม.  หนา 87-88. 
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 ดังท่ีไดกลาวมาแลววา  การชวยเหลือคนพิการในตางประเทศ  เร่ิมตนท่ีการสงเคราะห
และการจดัสวสัดิการ  ตอมามีการบริการดานการฟนฟสูมรรถภาพ  เชน  การจัดการศึกษาใหแก           
คนพิการ  การชวยเหลือทางดานการเงินและส่ิงของ  เปนตน  ซ่ึงความชวยเหลือเหลานี้ไมเพียงพอ   
ท่ีจะสงเสริมใหคนพิการสามารถพึ่งตนเองไดอยางแทจริง  แตการสงเสริมใหคนพิการมีงานทําจะ
ทําใหกระบวนการของการชวยเหลือมีความสมบูรณยิ่งข้ึน  จึงไดมีการเร่ิมกอต้ังโรงงานในอารักษ
เพื่อกลุมคนพกิารแตละประเภทข้ึน  เชน  โรงงานสําหรับคนตาบอด  คนหหูนวก  หรือคนพิการ
ทางการเคล่ือนไหว  ในชวงหลังสงครามโลกมีทหารผานศึกพิการเปนจํานวนมาก  ทําใหหลาย
ประเทศตองคิดคนแนวทางใหม ๆ เพื่อขยายโอกาสมีงานทําใหแกคนพิการ  การดําเนินงานในดาน
นี้มีการพัฒนามาอยางตอเนือ่งจนเปนกระบวนการฟนฟสูมรรถภาพคนพิการดานอาชีพ  โดยมี

ข้ันตอนดังนี ้
1. การประเมินความสามารถดานอาชีพ  เปนการรวบรวมขอมูลเฉพาะบุคคลตลอดจน

การทดสอบสมรรถภาพเบ้ืองตน  เพื่อตรวจสอบความพรอม  ความสามารถ  และความสนใจในการฝก
และการประกอบอาชีพ 

2.    การแนะแนวอาชีพ  เปนการชวยวางแนวทางดานอาชีพ  ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนําและแกไขปญหาเกี่ยวกับอาชีพใหคนพิการ 

3.    การเตรียมตัวกอนการฝกอาชีพ  เปนการใหความรูข้ันพื้นฐานในการใชเคร่ืองมือ
โดยบุคลากรดานวิชาชีพจะสังเกตวา  ความสนใจกับความสามารถในการฝกอาชีพท่ีมีความ
สอดคลองกันหรือไม  หากไมสอดคลองกันก็อาจตองเปล่ียนแผนการฝกหรือใหคนพิการไดรับการ
ฟนฟู     ดานการแพทยเพิ่มเติม 

4. การฝกอาชีพ  เปนวิธีหนึ่งท่ีชวยใหคนพิการมีความสามารถในการทํางาน  ในการ      
จัดการฝกอาชีพดังนี้ 

(1) การฝกอาชีพไมมีความจําเปนถาหากคนพิการไดทํางานอยางเหมาะสม 
(2) หลักการมาตราการและวิธีการท่ีใชกับการฝกบุคคลท่ัว ๆ ไป ควรนํามาใชกับ      

คนพิการเทาท่ีจะเปนไปได 
(3) การฝกควรจะดําเนินการอยางตอเนื่อง  จนกระท่ังคนพิการจะมีความสามารถท่ี

จะทํางานไดตามปกติธรรมดา  เชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป 
(4) ในกรณี ท่ี เปนไปได   คนพิการควรจะได รับการฝกรวมและในสภาวะ

เชนเดียวกับคนท่ัวไป 
(5) การฝกลักษณะพิเศษควรจัดใหมีข้ึนสําหรับคนพิการ  ตามลักษณะความพิการ       

ท่ีไมสามารถจะรับการฝกรวมกับบุคคลท่ัวไปได 
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(6) การฝกจะประสบผลสําเร็จ  เม่ือทําใหคนพิการไดเขาทํางานในอาชีพท่ีฝกหรือ
อาชีพท่ีคลายคลึงกัน 

 สําหรับคนพิการที่เขารับการฝกก็จําเปนตองไดรับการพิจารณาคัดเลือก โดยมี
หลักเกณฑบางประการเพ่ือใหการฝกประสบผลสําเร็จ  เชน 

(1) ระดับสติปญญาพ้ืนฐาน  ตองมีพื้นฐานการศึกษาซึ่งจําเปนตอการเรียนรูและ
ความเขาใจในการฝกเพื่อใหเกิดความชํานาญและความถนัดไดตอไป 

(2) ความพรอมในสภาพรางกายเทาท่ีจําเปนตออาชีพ  และความสามารถในการใช
อวัยวะทํางาน 

(3) ความสนใจ  ความพยายาม  การตัดสินใจ  ความเช่ือม่ันในตนเอง  ท่ีจะนํา
ความรูท่ีไดรับจากการฝกไปใช 

(4) ความถนัด  ความชํานาญ  หากมีอยูบางแลวควรไดรับการพิจารณาใหฝกใน       
หลักสูตรท่ีสอดคลองกับความชํานาญ  และภายในขอบเขตสภาพความพิการ  หรือใหไดงานซ่ึง 
ใกลเคียงกับงานในอดีต 

(5) นอกจากจะพิจารณาความสนใจของคนพิการแลว ตองพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและโอกาสที่เขาสามารถทํางานนั้นตอไปในอนาคตดวย 
 5.   การจัดหางาน  เจาหนาท่ีผูใหคําปรึกษาดานอาชีพตองพยายามหาตลาดแรงงานให    
คนพิการที่ไดผานการฝกอาชีพแลว  โดยคําวาการจัดหางานนี้ในภาพกวาง  หมายถึง  การจัดให    
คนพิการไดมีงานทําในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  เชน  การประกอบอาชีพอิสระ  การทํางานภายใต     
เง่ือนไขพิเศษและการทํางานในระบบการจางงานในตลาดแรงงานท่ัวไป  ในการจัดหางานให     
คนพิการนั้น  จําเปนตองพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้  

(1) ความสามารถของคนพิการ  ตลอดจนคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  เชน  ความ
รับผิดชอบ  ความซ่ือตรง  ความมีระเบียบวินัย  ความขยันขันแข็ง  ความสามารถในการปรับตัวเขา
กับผูอ่ืนและสภาพแวดลอม 

(2) ทัศนคติของนายจาง  แมจะยอมรับในความสามารถของคนพิการ แตโดย
ภาพรวมแลวยังไมตองการรับคนพิการ  เพราะเช่ือวาดอยกวาเม่ือเปรียบเทียบกับลูกจางท่ัวไป 

(3) การวางแผนการจัดหางาน  ควรเร่ิมต้ังแตการฝกอาชีพใหคนพิการ 
(4) ทัศนคติของคนพิการและครอบครัวท่ีเปนอุปสรรคตอการจัดหางาน เชน           

คนพิการตองการเลือกงาน  ครอบครัวไมตองการใหคนพิการทํางาน  เปนตน 
 6. การติดตามประเมินผลการใหความชวยเหลือ  เปนการติดตามการทํางานของคน
พิการวาไดรับความพอใจในการทํางานหรือไม  มีปญหาอยางไร  นายจางมีความพอใจในการ
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ทํางานของคนพิการหรือไม  วิธีการติดตามประเมินผลสามารถกระทําไดในหลายวิธี  เชน  ติดตอ
ทางโทรศัพทหรือเจาหนาท่ีไปเยี่ยมคนพิการและนายจาง  ณ  สถานท่ีทํางาน 

 การฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพของคนพิการถือเปนจุดมุงหมายสูงสุดของการฟนฟู
สมรรถภาพ  เพื่อท่ีจะใหคนพิการไดมีงานที่เหมาะสมทําตามศักยภาพและความสนใจซ่ึงจะทําให
คนพิการเกิดความพึงพอใจในชีวิต  การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ  เปรียบเสมือนกระบวนการ  
ฟนฟูสมรรถภาพท้ังหมดไวดวยกัน  เพราะการทํางานสามารถแสดงใหเห็นถึงความพรอมของ      
คนพิการท้ังในดานจิตใจ  รางกาย  และความพรอมในการปรับตัวในการอยูรวมกับสังคมคนปกติ
ท่ัวไป 

ในการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพคนพิการนั้น  ควรแบงคนพิการออกเปน 3 กลุม     
ดังตอไปนี้ 13  

1. กลุมคนพิการท่ียังไมเคยมีประสบการณในการทํางาน หรือยังไมมีอาชีพมากอนเลย  
เชน  คนพิการแตกําเนิด  หรือพิการตั้งแตยังเปนเด็ก ๆ เชน  ปวยเปนโรคโปลิโอ  หรือประสบ     
อุบัติเหตุทําใหพิการ 

2. กลุมคนพิการท่ีมีอาชีพอยูแลว  หรือมีความชํานาญในการทํางานอยางมากแลวและ
ตองมาพิการในภายหลัง  แตความพิการนั้นไมเปนอุปสรรคท่ีจะกลับไปทํางานอาชีพเดิมได 

3. กลุมคนพิการท่ีคลายกับกลุมท่ี 2 คือมีอาชีพอยูแลวและมาพิการในภายหลัง  และ
ความพิการนั้นเปนอุปสรรคตอการท่ีจะกลับไปทํางานอาชีพเดิม  กลุมท่ี 3 นี้ นับวามีปญหาในการ
ฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพมากท่ีสุด และอนาคตของเขาก็จะข้ึนอยูกับงานอาชีพใหมท่ีจะตองจัดหา
ใหคนเหลานี้ทํา 

อยางไรก็ตามในการสงเสริมการทํางานของคนพิการก็ตองคํานึงถึงปจจัยหลายอยางไม
วาจะเปนลักษณะความพิการ  ความสามารถ  ความพรอมในการเขาไปทํางานในตลาดแรงงาน
ท่ัวไป  แตโอกาสในการทํางานนั้นก็ตองข้ึนอยูกับนายจางวาจะตัดสินใจวาควรหรือไมควรรับ     
คนพิการเขารวมงาน  การที่นายจางจะรับคนพิการเขาทํางานนั้น  นอกจากนายจางจะเปนผูมีอํานาจ
ในการตัดสินใจแลว  ยังข้ึนอยูกับนโยบายขององคกร  แผนดานทรัพยากรบุคคล  สภาพแวดลอม  
การกําหนดคุณลักษณะบุคคลท่ีตรงกับงานในองคกรนั้น ๆ โดยมีการพิจารณาในดาน 

- ความสามารถทางดานรางกาย 
- ความสามารถทางดานการศึกษาและระดับสติปญญา 
- ความสามารถทางดานจิตใจ 

                                                 
 13 สุพิชา ชลวานิช.  (2546).  แผนการประกอบอาชีพของคนพิการภายหลังสําเร็จการฝกอาชีพจากศูนย
ฟนฟูอาชีพคนพิการ. หนา 21-23. 
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- ความสามารถทางดานฝมือและความสนใจในงาน 
- ความสามารถในการยอมรับทางสังคม 
ในการสงเสริมอาชีพคนพิการนั้น  มีแนวทางมาตรการหลายรูปแบบ ท่ีดําเนินงาน    ใน

ตางประเทศ  โดยเฉพาะในภมิูภาคเอเชียและแปซิฟกซ่ึง  ไดแก 14 
 1.  โรงงานในอารักษ  องคกรแรงงานระหวางประเทศไดใหความหมายของโรงงานใน

อารักษวา  เปนสถานท่ีซ่ึงไดรับเงินสนับสนุนใหจัดต้ังข้ึน  เพื่อจัดสรรงานภายใตเง่ือนไขการคุมครอง

ใหแกคนพิการ  โดยมีวัตถุประสงค  2  ประการ  คือ 

(1) ใหการฝกฝนระยะส้ันแกคนพิการที่กําลังเขาไปแขงขันในตลาดแรงงานท่ัวไป 

(2) ใหโอกาสการมีงานทําระยะยาว  แกคนพิการที่มีระดับความพิการรุนแรงและ

ไมพรอมท่ีเขาไปแขงขันในตลาดแรงงานท่ัวไป  ซ่ึงโรงงานในอารักษอาจจัดใหมีบริการประเมิน

อาชีพการแนะแนวและใหคําปรึกษาดานอาชีพ  การปรับสภาพในการทํางานตลอดจนบริหาร       

จัดหางาน 

 2.  งานในอารักษ  มีลักษณะท่ีไมไดจัดต้ังข้ึนเปนสถาบันซ่ึงองคการแรงงานระหวาง

ประเทศใหความหมายวา  เปนการขยายการจางงานภายใตเง่ือนไขพิเศษ  (ไมวาจะเปนโรงงาน      

ในอารักษหรือท่ีบาน) ใหแกคนพิการโดยธรรมชาติ  หรือโดยสภาพความพิการที่รุนแรงทําให      

ไมสามารถทํางานตามเง่ือนไขซ่ึงตองแขงขันกันตามปกติได ในบางกรณีนายจางหรือองคกรการกุศล

จะจัดการฝกอบรมการทํางานข้ึนท่ีบานของคนพิการเหลานั้น  การทํางานในลักษณะนี้แกปญหา

เกี่ยวกับเร่ืองการเดินทาง 

 3.  การจัดหางานภายใตเง่ือนไขการคุมครองพิเศษ  องคกรการกุศลหรือรัฐบาลทองถ่ิน

จะจางคนพิการไวในนามโดยจายคาตอบแทนใหเล็กนอย  ขณะเดียวกันก็จะติดตอกับบรรดานายจาง

เพื่อใหจางคนพิการเหลานี้เปนการช่ัวคราว กรณีท่ีผูพิการคนใดไดรับการจางจะไดคาตอบแทนเพ่ิมเติม

เต็มตามจํานวนท่ีควรได  โดยองคกรท่ีทําหนาท่ีเปนตัวกลางจะมีบทบาทเปนสํานักจัดหางานใหคน

พิการ  เม่ือการจางงาน ๆ ส้ินสุดลง คนพิการสามารถกลับมารับคาตอบแทนระดับตํ่าจากทางองคกร 

เหมือนเชนในคร้ังแรกจนกวาจะมีการจางงานใหมตอไป 

 4.  การจางงานกลุมคนพิการภายใตเง่ือนไขการคุมครองพิเศษ  ซ่ึงองคกรแรงงาน

ระหวางประเทศไดใหความหมายไววา  เปนการจางงานแบบกึ่งงานในอารักษ  อาจมีการจัดต้ัง    

กลุมงานสําหรับคนพิการแยกออกเปนหนวยพิเศษภายใตการนิเทศงานเปนการเฉพาะ  การจางงาน
                                                 
 14 ILO East Asia Multidisciplinary Advisory Team.  (1994).  Towards Equlizing Opportunities for 
Disabled People in Asia : A guide. pp. 10-22.  
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ลักษณะนี้เปนการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานสวนบุคคลในสถานการณจริงของสังคม         

ซ่ึงเหมาะกับอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีมีงานหลายแผนกอยูในสถานท่ีเดียวกัน จากนั้นงานสวนหนึ่ง      

ท่ีเหมาะสมจะถูกแยกออกมาจากกลุม คนพิการซ่ึงมีสภาพความพิการในระดับท่ีรุนแรงจะไดรับ  

การบรรจุเขาไปเพื่อทํางานเหลานั้น  โดยมีการสนับสนุนและนิเทศงานอยางใกลชิด 

 5.  สหกรณองคการแรงงานระหวางประเทศ  เปนกลุมของผูท่ีรวมกันใชวิธีการ ทาง

ประชาธิปไตยจัดสรรเงินทุน  และยอมรับในความเสี่ยงตลอดจนผลประโยชนท่ีเทาเทียมกัน  โดย

จัดต้ังเปนสหกรณซ่ึงสมาชิกท้ังหมดเปนคนพิการ  สําหรับสาเหตุของความลมเหลวของ  สหกรณ

มาจากการขาดแคลนเงินทุน  ขาดทักษะในการบริหารจัดการและการเปนผูประกอบการ  แมวาคน

พิการจะสามารถประกอบอาชีพของเขาไดเปนอยางดีก็ตาม  ผลกระทบท่ีสําคัญอีกประการคือสินคา

ท่ีผลิตโดยคนพิการมักจะมีขอจํากัดในการจําหนายเชิงแขงขัน  คนพิการจึงควรเขารวมกับสหกรณ

ท่ัวไป  ซ่ึงจะไดผลดีกวาการจัดต้ังสหกรณข้ึนเอง 

 6.  การประกอบอาชีพอิสระ ขอดีของการประกอบอาชีพอิสระ คือ  คนพิการสามารถ

เลือกลักษณะงานใหสอดคลองกับสภาพความพิการ ความตองการของตนเอง และปญหาการเดินทาง  

เนื่องจากสวนใหญจะทํางานอยูใกลบาน  แมจะมีคนพิการสวนหนึ่งท่ีประสบความสําเร็จในการ

ประกอบอาชีพอิสระ  แตก็มีคนพิการอีกเปนจํานวนมากท่ีประสบกับความลมเหลว รัฐบาล         

ควรกําหนดมาตรการตาง ๆ  เพื่อเปนการสนับสนุนและแกไขปญหาใหแกคนพิการกลุมนี้ดวย 

 7.  การกําหนดอัตราสวนในการจางงานคนพิการและการจายเงินชดเชย  องคกรแรงงาน

ระหวางประเทศไดใหคําจํากัดความของการกําหนดอัตราสวนในการจางงานคนพิการวา  เปนกฎ

เกี่ยวกับการจางงานท่ีบังคับใหนายจางทุกรายจางลูกจางมากกวาจํานวนท่ีกําหนดไว  โดยตองจาง

คนพิการตามจํานวนข้ันตํ่า  ซ่ึงตัวเลขจะแตกตางกันไปในแตละประเทศ  การดําเนินการในระบบนี้

แมจะเปนท่ีนิยมในกลุมประเทศกําลังพัฒนา  แตมีปจจัยหลายประการที่ ทําใหไมประสบ

ความสําเร็จ  เชน  ขอจํากัดในเร่ืองการบังคับใชกฎหมาย  การใหคําจํากัดความของคําวาคนพิการ

และระบบการข้ึนทะเบียนคนพิการ  สวนระบบการจายเงินชดเชยกําหนดข้ึนเพื่อใหรัฐไดเก็บเงิน

จากนายจางท่ียังมิไดจางงานคนพิการ  โดยนําเงินชดเชยมาจายสมทบในกิจกรรมท่ีเปนการชวย

สงเสริมการมีงานทําของคนพิการ 

 8.  มาตรการดานการจูงใจนายจาง  มุงเนนท่ีการฝกอบรม  เผยแพร  ประชาสัมพันธ

ควบคูไปกับการกําหนดสิทธิประโยชนท่ีนายจางจะไดรับเม่ือปฏิบัติตามกฎหมาย  เชน  การไดรับ

เงินอุดหนุนการจางงานคนพิการ  และผลประโยชนในดานการลดหยอนภาษีอากร   
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 9.  การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจางงานคนพิการ การดําเนินการอยางเปนรูปธรรม

ตามแนวทางน้ีเร่ิมเม่ือประเทศสหรัฐอเมริกาไดประกาศใชกฎหมายเกี่ยวกับคนพิการ American 

With Disability Act (ADA) ในป พ.ศ.2533   การจางงานคนพิการไดหามมิใหนายจางเลือกปฏิบัติ

ตอคนพิการไมวาจะในการรับสมัครหรือในการจางงาน  โดยนายจางจะตองจัดส่ิงอํานวยความ

สะดวกท่ีเหมาะสม  รวมท้ังขจัดอุปสรรคตางๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึนแกคนพิการในการสมัครงาน  การสอบ

คัดเลือก  การสอบสัมภาษณและการเขามาปฏิบัติงาน 

 
2.6  การจางงานคนพิการ 

 
 อาชีพและการจางงานคนพิการในประเทศไทยเปนงานท่ีดําเนินการโดยความรวมมือ    

ของทุกภาคสวนของประเทศ  ท้ังภาครัฐ  และภาคเอกชน  ตามภารกิจหนาท่ีของแตละองคกร     
เพื่อรวมพลังกันพัฒนาศักยภาพคนพิการ  ใหมีอาชีพ  มีรายได  เพื่อการพึ่งพาตนเอง  และไมเปนภาระ
ของสังคม  ซ่ึงเปนการดําเนินการเพ่ือใหคนพิการไดรับสิทธิตามท่ีระบุในกฎหมาย  และแผนงาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  เชน  แผนปฏิบัติการระดับโลกดานคนพิการ  วาระเพื่อการปฏิบัติ  และกฎมาตรฐาน
เกี่ยวกับคนพิการของสหประชาชาติ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 2534  แผนการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.  2540-2544  
ปฏิญญาสากลวาดวยคนพิการไทย  พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542     
วาระแหงชาติดานคนพิการ  และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.  2545-2549  เปนตน   
 แผนการปฏิบัติการระดับโลกดานคนพิการ  วาระเพื่อการปฏิบัติ  และกฎมาตรฐาน
เกี่ยวกับคนพิการ  ซ่ึงกําหนดโดยสหประชาชาติมีจุดประสงคเพื่อใหทุกประเทศท่ัวโลกใชเปน
แนวทาง    ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  โดยสงเสริมสนับสนุนใหเกิดมาตรการอันจะเปน
ผลดีแก      การปองกันความพิการ การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  ตระหนัก
ถึงเปาหมายของการมีโอกาสและการมีสวนรวมอยางเต็มท่ีของคนพิการในการดํารงชีวิตในสังคม  
เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางเสมอภาคกับคนท่ัวไป  โดยมีประเด็นสําคัญ
เกี่ยวกับอาชีพ  และการจางงานคนพิการ  ดังนี้ 
 -  การฟนฟูสมรรถภาพ-พัฒนา  และจัดใหมีบริการฟนฟูสมรรถภาพอันเปนส่ิงจําเปน
สําหรับคนพิการ  พรอม  ๆ  กับการใหความชวยเหลือในดานสังคม  โภชนาการ  การแพทย        
การศึกษา  การฝกอาชีพ  และวิชาการดานตาง ๆ 
 -  การฝกอาชีพ  และการจางงาน  เพื่อการมีงานทํา  มีรายได  และความม่ันคงสงเสริม     
คนพิการใหมีงานทํา  ไมควรมีกฎเกณฑ  และขอบังคับอันสรางอุปสรรคในการวาจางคนพิการ 

DPU



 33 

 -  การประกันรายได  และประกันสังคม   
 -  สงเสริมคนพิการใหมีรายไดสมํ่าเสมอ  และมีความม่ันคงทางสังคม  โดยจัดใหมี
บริการทางสังคม  โภชนาการ  อนามัย  และการฝกอาชีพ  เพื่อใหคนพิการสามารถชวยตนเอง  และ
สังคมอยางเต็มท่ี  โดยคํานึงถึงการกระจายของประชากร  สภาพภูมิศาสตร  และข้ันตอนการพัฒนา       
คนพิการ 

 ดานแนวคิดการจางงานคนพิการ  บารบารา  เมอรเรย  (Barbara  Muarry)  ผูเช่ียวชาญ
อาวุโสดานการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพประจําองคการแรงงานระหวางประเทศ  ไดใหแนวทาง
ในการจางงานคนพิการใน  4  ลักษณะคือ 15  
 1.   การจางงานในโรงงานอารักษ 

  การจางงานหรือการทํางานในโรงงานในอารักษ  หมายถึง  การจัดใหคนพิการ          
เขาทํางานในโรงงานท่ีดําเนินการโดยรัฐบาล  โดยจะมีการคอยติดตามดูแลการทํางานของคนพิการ
โดยใกลชิด  เนนสําหรับคนพิการท่ีมีความพิการมากหรือยังไมมีทักษะในการทํางาน  โรงงานใน
อารักษยังมีบริการอยูในหลาย ๆ ประเทศ  แตสวนมากจะถูกแทนท่ีดวยการจางงานคนพิกาในระบบ
สนับสนุน  เนื่องจากการดําเนินการในระบบโรงงานในอารักษจะเสียคาใชจายสูง คนพิการจะอยูนาน   
มีจํานวนเพียงเล็กนอยท่ีจะออกไปทํางานในระบบเปด ผลิตภัณฑมีคุณภาพตํ่าไมได มาตรฐาน
แรงงานคนพิการในโรงงานในอารักษไมไดรับการคุมครองตามกฎหมาย  ขาดความสัมพันธอันดี
กับระบบตลาดและตลาดมีจํากัด 
 2.   การจางงานคนพิการในระบบสนับสนุน 

 การจางงานในลักษณะนี้เปนการทํางานท่ีคนพิการจะมีพี่เล้ียง  (Job  Coach)  ชวย
ดูแลหรืออาจจะเปนในรูปของการทดลองงาน  ฝกงาน  (On  the  Job  Training)  เหมาะสําหรับคน
พิการที่มีความบกพรองทางสติปญญา หรือการเรียนรู  รวมทั้งคนพิการท่ีไมมีพื้นฐานความรูหรือ
ประสบการณ  พี่เล้ียงจะเปนผูประสานงานระหวางสถานประกอบการและคนพิการ  เพื่อใหการ
ดําเนินไปตามวัตถุประสงคของนายจาง  งานในลักษณะนี้อาจทําในรูปของคณะทํางานซ่ึงอยูภายใต
การดูแลของพี่เล้ียง  ซ่ึงจะนําคนพิการไปทํางานตาง  ๆ ท่ีสามารถดูแลและช้ีแนะไดอยางใกลชิด  
ขอดีของการจางงานในลักษณะนี้คือคนพิการจะเกิดการเรียนรูและพัฒนางาน  และสามารถท่ีจะเขา
สูการจางงานในระบบเปดได  เนื่องจากสถานการณและสภาพแวดลอมในการทํางานเหมือนการ
ทํางานในระบบเปดทุกประการ 
 3.  การจางงานระบบเปด 

                                                 
 15 สุภรธรรม มงคลสวัสด์ิ.  (2544).  แนวทางการสงเสริมอาชีพคนพิการ.  หนา 37-38.  
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    คนพิการท่ีมีความสามารถจะไดรับการจางงานในสถานประกอบการท่ัวไป  แต
ปญหาสําคัญในการทํางานของคนพิการคือเจตคติของนายจางท่ีมีตอคนพิการ  ซ่ึงไมยอมรับ
ความสามารถของคนพิการ  จุดมุงหมายสําคัญในการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการก็เพ่ือใหคนพิการ
ดํารงชีวิตอยูกับครอบครัวและชุมชนไดอยางมีศักดิ์ศรี  มีบทบาทในสังคมไดเทาเทียมบุคคลท่ัวไป  
และสามารถประกอบอาชีพมีรายไดท่ีม่ันคง  ฉะนั้นจึงตองมีการรณรงคเพื่อใหสังคมเปล่ียนเจตคติ
ท่ีมีตอคนพิการใหเปนไปในทางบวก  และยอมรับความสามารถของคนพิการ  ถือวาคนพิการเปน
สมาชิกคนหนึ่งของสังคม  มีสวนรวมและบทบาทเชนบุคคลท่ัวไปอยางมีศักดิ์ศรีและประสิทธิภาพ 
 4.   การประกอบอาชีพอิสระ 

 เปนการดําเนินการประกอบอาชีพเปนของตนเอง   เปนธุรกิจขนาดเล็กอาจ
ดําเนินการโดยตัวคนพิการคนเดียว  หรือมีเพื่อนรวมงานไมมากนัก  การประกอบอาชีพอิสระ
จําเปนจะตองมีความรูดานวิชาชีพเฉพาะ  การดําเนินงานทางธุรกิจ  การจัดการ  การเก็บเอกสาร  
การตลาด  มีแหลงเงิน  หรือการสนับสนุนดานเงินทุน  มีแหลงทรัพยากร  หรือวัตถุดิบตาง  ๆ  มี
แหลงการสนับสนุนดานวิชาการ  และมีการรองรับของตลาดสินคา  เปนตน 

 กระบวนทัศนใหมในการพฒันาอาชีพ  และการจางงานของคนพิการ 
  นับแตมีการกําหนดสิทธิของคนพิการในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
และการประกาศใชพระราชบัญญัติตาง ๆ ซ่ึงมีการระบุเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ ประกอบกับการ
เรียนรูแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตางประเทศ และการดําเนินงานอยางเขมแข็งของ
องคกรดานคนพิการ ไดเกิดกระบวนทัศนใหมเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ และการจางงานคนพิการใน
ดานตาง ๆ ดังนี้  

 1.  วิสัยทัศน 
 ไดมีการกําหนดวิสัยทัศนของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ. 2545-2549  

โดยใหความสําคัญตอการพึ่งตนเอง  และการมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวา  “คน
พิการเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะดํารงชีวิตไดอยางปกติ  พึ่งตนเองไดมีสวนรวม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม”  นับเปนคร้ังแรกท่ีกําหนดวิสัยทัศนโดยคํานึงถึงการสงเสริมคน
พิการใหมีอาชีพและการจางงาน 
 2.  การสงเสริมการมีสวนรวมของคนพิการในการพัฒนาอาชีพและการจางงานของ       
คนพิการ 

 องคกรท้ังภาครัฐและเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและการจางงาน
คนพิการไดมีการเปดโอกาสใหผูแทนคนพิการแตละประเภทมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและ
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ตัดสินใจในระดับกําหนดนโยบายและแผนงาน รวมท้ังมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยเขารวม
เปนคณะกรรมการ  อนุกรรมการ  และคณะทํางานในทุกระดับ   
 3.  หลักการการพัฒนาอาชีพ และการจางงานคนพิการ 

 จากแตเดิมท่ีมุงสงเสริมคนพิการใหเปนลูกจางทํางานในสถานประกอบการองคกร
ภาครัฐและเอกชนไดตระหนักถึงศักยภาพของคนพิการ และสนับสนุนใหคนพิการมีการศึกษาเพื่อ
ประกอบอาชีพในเชิงวิชาชีพ และประกอบอาชีพอิสระมากข้ึน พรอมท้ังเนนสงเสริมคนพิการสตรี
ใหสามารถประกอบอาชีพดวย 
 4.  รูปแบบของพัฒนาอาชีพและการจางงานสําหรับคนพิการ 
 โดยท่ีการจัดใหคนพิการฝกอาชีพในศูนยฝกอาชีพไมประสบความสําเร็จนัก
เนื่องจาก  เม่ือจบการฝกอาชีพแลว คนพิการสวนใหญไมสามารถออกไปประกอบอาชีพดวยตนเอง
องคกร ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีสงเสริมอาชีพ และการจางงานของคนพิการ จึงปรับเปล่ียนรูปแบบ           
การพัฒนาอาชีพ และการจางงานคนพิการเปนการจัดฝกอาชีพใหคนพิการในชุมชนที่คนพิการอาศัย
อยู และฝกอาชีพท่ีสามารถดําเนินงานไดในชุมชนซ่ึงสรางรายไดอยางยั่งยืน 
 5.  ปสงเสริมอาชีพของคนพิการ 

 องคกรของคนพิการมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหรัฐบาลประกาศนโยบายป 
2545 เปนปสงเสริมอาชีพคนพิการ และมีการจัดทําแผนพัฒนาและสงเสริมอาชีพคนพิการ พ.ศ. 
2545-2549 ซ่ึงเปนแนวทางในการเสริมสรางโอกาสการประกอบอาชีพของคนพิการ โดยมีการ
จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับท่ีครอบคลุมและเอ้ืออํานวยตอการสงเสริมอาชีพคนพิการ  สงเสริมให
สังคมเกิดความรู ความเขาใจ ในมิติใหม ๆ เกี่ยวกับศักยภาพของคนพิการ ซ่ึงจะมีผลตอการ
เสริมสรางเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนพิการในเร่ืองความสามารถและการพ่ึงพาตนเอง 
 และในวันท่ี 9 ตุลาคม 2544 มีการประกาศให ป 2545 เปนปสงเสริมอาชีพคนพิการโดย
มีวัตถุประสงคคือ 16  
 1.  เพ่ือใหครอบครัว ชุมชน มีความเขาใจท่ีถูกตองตอคนพิการ และสนับสนุนสงเสริม     
ใหคนพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางเต็มท่ี 
 2.   เพื่อผนึกกําลังกันระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และองคกรคนพิการใน
การสงเสริมใหคนพิการมีอาชีพ มีรายได 
 3.  เพื่อให สังคมตระหนักในศักยภาพของคนพิการ  และเปดโอกาสใหแสดง
ความสามารถ 
                                                 
 16 สํานักงานสงเสริมและพิทักษคนพิการและสภาองคการนายจางแหงประเทศไทย.  (2546, 26 มีนาคม).  
“แนวทางการสงเสริมการจางงานคนพิการ.”  สภาองคการนายจางแหงประเทศไทย, หนา 1. 
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 ในการนี้คณะอนุกรรมการสงเสริมอาชีพคนพิการไดจัดทําแผนพัฒนาและสงเสริม
อาชีพคนพิการ (2545-2549) เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ และได
แตงต้ังคณะทํางาน เพื่อรับผิดชอบดําเนินงานดานตาง ๆ ดังนี้ 
 -  คณะทํางานดานสงเสริมการฝกและพัฒนาอาชีพคนพิการ ดําเนินการในเร่ืองการ
พัฒนาศักยภาพของคนพิการ โดยใหคนพิการไดรับการฝกอาชีพอยางท่ัวถึง 
 -  คณะทํางานจัดระบบการจัดหางานคนพิการ ดําเนินการในเร่ืองการจัดบริการจัดหา
งานใหแกคนพิการอยางครบวงจร ตั้งแตการแนะแนวอาชีพ การหาแหลงงาน  การสรางความเขาใจ
กับนายจาง การจัดหางานท่ีเหมาะสมใหกับคนพิการ การคุมครองแรงงานคนพิการ 
 -  คณะทํางานดานสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ดําเนินการสงเสริม สนับสนุนใน
การประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ 
 -  คณะทํางานวิจัย พัฒนาส่ือ เทคโนโลยีสําหรับคนพิการ ดําเนินการศึกษาพัฒนาระบบ   
ขอมูลสารสนเทศ  พัฒนาส่ือเทคโนโลยี อุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวกและศึกษาคนควางานวิจัยท่ี
เปนประโยชนตอการสงเสริมอาชีพคนพิการ 
 -  คณะทํางานดานกฎหมาย  ดําเนินการศึกษาและเสนอใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย
ท่ีเปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพของคนพิการ 
 คณะทํางานดานประชาสัมพันธ ดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรเพื่อรณรงคให    
ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีทัศคติท่ีถูกตองตอคนพิการ ยอบรับและใหโอกาสคนพิการในการ
ประกอบอาชีพและเขารวมกิจกรรมทางสังคม 
 นอกจากนี้ปสงเสริมอาชีพคนพิการ พ.ศ.2545 โดยคณะอนุกรรมการสงเสริมอาชีพ         
คนพิการในคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ สํานักงานสงเสริมสวัสดิการ และพิทักษเด็ก
เยาวชน สตรี คนพิการ และผูสูงอายุ คณะทํางานปสงเสริมอาชีพคนพิการ มี 8 ดาน ดังนี้ 
 1.  ดานแผนพฒันาอาชีพและสงเสริมอาชีพคนพิการ พ.ศ. 2545-2549 
 2.  ดานสงเสริมการฝกและพฒันาอาชีพคนพิการ 
 3.  ดานจัดระบบการจัดหางานและคุมครองแรงงานคนพิการ 
 4.  ดานสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ 
 5.  ดานวจิัย พฒันาระบบขอมูลสารสนเทศ และพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสําหรับคนพิการ 

 6.  ดานกฎหมายคนพิการ 
 7.  ดานประชาสัมพันธปสงเสริมอาชีพคนพิการ 

 8.  ดานติดตามและประเมินผลปสงเสริมอาชีพคนพิการ 
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 จากการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสงเสริมอาชีพของคนพิการจากแผนงานไปสู
การปฏิบัติแลวสามารถสรุปผลงานท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมอาชีพคนพิการท่ีเหน็ไดชัดเจน ดังนี ้
 1. สงเสริมใหคนพิการฝกอาชีพรวมกับคนปกติในสถาบันท่ีจัดฝกอาชีพใหแกคนท่ัวไป
ซ่ึงไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐทุกแหงท่ีจัดฝกอาชีพ ซ่ึงมีความพรอมและยินดีจะรับ   
คนพิการเขาฝกอาชีพ ทําใหคนพิการมีทางเลือกและมีโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพมากข้ึน 
 2. ไดดําเนินการปรับหลักสูตรวิชาชีพสําหรับคนพิการของศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการ       
ท้ัง   8 แหง ของกรมประชาสงเคราะห เพื่อใหมีมาตรฐานสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน ตรงตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน ทําใหคนพิการสามารถเขาสูตลาดแรงงาน มีอาชีพ มีงานทําและ       
มีรายไดมาเล้ียงตนเองและครอบครัว 
 3.  ดําเนินการคัดเลือกสถานประกอบการดีเดนดนการจางงานคนพิการ และองคการ         
ดีเดนท่ีใหการสนับสนุนคนพิการ ท้ังนี้เพื่อเปนตัวอยางแกสถานประกอบการอ่ืนๆ และเปนการ
กระตุนใหเกิดการจางงานคนพิการมากข้ึน 
 4.  ดําเนินการสํารวจขอมูลอาชีพท่ีนายจางตองการ จัดระบบเช่ือมโยงขอมูลเครือขาย
ขาวสารตลาดแรงงานระบบ Online ท่ัวประเทศ และมีการประชาสัมพันธในเชิงรุก เพ่ือใหเกิดการจาง
งานคนพิการมากข้ึน คนพิการสามารถเขาทํางานในสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน 
 5.  สงเสริมการฝกอาชีพคนพิการโดยชุมชน เครือขายคนพิการ และองคกรเอกชน 
 6.  สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ โดยจัดบริการแนะแนวทางใหความรู
ดานการบริหารจัดการ การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ จัดหาแหลงเงินทุน เสริมสรางความรวมมือ
ขององคกรธุรกิจภาคเอกชน 
 7.   จัดวางระบบฐานขอมูลและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเอ้ือตอการประกอบอาชีพของคน
พิการ 
 8.   สํารวจวิจัยความมั่นคงในการประกอบอาชีพท้ังในสถานประกอบการและการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
 9.   รวบรวมกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอโอกาสการมีงานทําของคนพิการ กําหนดมาตรการ  
เพิ่มสิทธิประโยชนแกสถานประกอบการเพ่ือจูงใจใหจางงานคนพิการมากข้ึน 
 10.   ดําเนินการประชาสัมพันธ นําเสนอสาระเก่ียวกับการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ      
ศักยภาพของคนพิการ เพื่อรณรงคสรางเจตคติท่ีถูกตองตอคนพิการผานส่ือตาง ๆ 
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 ผลการดําเนินงานพัฒนาอาชีพ และการจางงานของคนพิการ 
 จากการดําเนินงานรณรงคขององคกรดานคนพิการเพ่ือพัฒนาอาชีพ และการจางงาน      
คนพิการอยางตอเนื่อง และรัฐบาลไดสนับสนุนโดยการประกาศใหป 2545 เปนปสงเสริมอาชีพ   
คนพิการ ตลอดจนการพัฒนางานสงเสริมอาชีพคนพิการของภาครัฐ งานพัฒนาอาชีพ และการจางงาน
คนพิการจึงมีการพัฒนาข้ึนในหลายดาน ไดแก 17 

1.  ดานบริการฝกอาชีพ  มีการขยายการฝกอาชีพคนพิการใหครอบคลุมคนพิการประเภท
ตาง ๆ มากข้ึน รวมท้ังมีการพัฒนาหลักสูตรในการฝกอาชีพโดยการประสานงานระหวางสถาบัน
ทางวิชาการและหนวยงานท่ีจัดการฝกอาชีพ โดยรวมมือกับกรมอาชีวศึกษา อยางไรก็ตามเนื่องจาก
ความรูพื้นฐานของคนพิการยังอยูในระดับตํ่า และความสามารถในการพึ่งตนเองยังไมเต็มศักยภาพ
เพราะขาดการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย จึงตองมีการใหฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย    
ขณะทําการฝกอาชีพควบคูกันไป คุณภาพของผูจบการฝกอาชีพยังเปนปญหาเนื่องจากไมมีเคร่ืองมือ
การประเมินสมรรถภาพกอนการฝกอบรมและประเมินกอนการประกอบอาชีพ การพัฒนาบุคลากร
ทางดานอาชีพท่ีเขาใจเกี่ยวกับคนพิการไมตอเนื่อง อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการฝกอาชีพไมมี
การศึกษาวิจัยใหเหมาะสมกับคนพิการทุกประเภท การประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน
ของรัฐและองคกรเอกชนดานการฝกอาชีพยังไมเปนระบบ แตมีการเปล่ียนแปลงดีข้ึนในการจัดการ
ฝกอาชีพใหคนพิการรวมกับคนปกติท่ัวไป หนวยงานของรัฐใหการสนับสนุนเงินอุดหนุนแก     
องคกรเอกชนในการฝกอาชีพใหคนพิการมากข้ึน 

2.   ดานสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ  คนพิการและอยูในวัยแรงงานขอกูยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพจากเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการมากข้ึน อาชีพอิสระท่ีคนพิการทํา 3  ลําดับแรก 
ไดแก  คาขายเกษตรกรรม และรับจาง  อยางไรก็ตามคนพิการท่ีกูยืมไปยังขาดความรูในเร่ืองท่ีจะไป
ประกอบอาชีพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการบริหารจัดการคุณภาพสินคาบางประเภทยังไมดี  ขาดการ
สงเสริมการตลาด  ท่ีสําคัญยังไมมีการแนะแนวการประกอบอาชีพและการติดตามผลอยางตอเนื่อง 

3.   ดานการจางงานคนพิการ สถานประกอบการที่ในเกณฑซ่ึงตองรับคนพิการเขา
ทํางาน  ยังรับคนพิการนอย  สวนสถานประกอบการที่ไมจางงานคนพิการเขาทํางาน  บางสถาน
ประกอบการ   ไดสงเงินไดสงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  แตสวนใหญยังไมสงเงินเขา
กองทุนฯ   ท้ังนี้  สถานประกอบการสวนใหญยังไมมีการเตรียมการทางดานการจางงานคนพิการ  
และการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก  มีการตั้งคุณสมบัติการเขาทํางานคอนขางสูง  นายจางยังไมมี
ความม่ันใจตอการทํางานของคนพิการ  และไมมีความเขาใจในการปฏิบัติตอคนพิการ  นอกจากนี้คน
พิการยังไดรับการฝกในสถานประกอบการจริงนอย ทําใหขาดประสบการณการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
                                                 
 17  http://www.tddf.or.th/library%CD%D2%AA%D5%BE%A4%B9%BE%D4%A1%D2%C3.doc 
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และขาดทักษะ  ทางสังคม คนพิการทางการไดยินมีปญหาดานการส่ือสารกับนายจาง อยางไรก็ตาม
หนวยงานภาครัฐ   ท่ีรับผิดชอบการจางงานคนพิการไดจัดต้ังศูนยจัดหางานใหคนพิการ  และพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดหางาน  โดยประสานกับหนวยงานรัฐและเอกชน  ดําเนินการเผยแพร
ประชาสัมพันธเพื่อการจางงานคนพิการในสถานประกอบการเอกชนมากข้ึน  ยกยองสถาน
ประกอบการท่ีจางงานคนพิการโดยการมอบโลเกียรติคุณทุกป 
 ในการดําเนินงานพัฒนาอาชีพและการจางงานคนพิการ  ยังมีหลายมาตรการท่ียังไมได
ดําเนินการโดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนสถานประกอบการท่ีจางงานคนพิการ  การต้ังโรงงาน
ในอารักษเพิ่มข้ึน  เนื่องจากปญหาทางดานงบประมาณ  ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดานอาชีพ  
คนพิการยังไมไดรับการพัฒนาใหมีคุณสมบัติท่ีสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ  
ขาดการศึกษาวิจัยหลักสูตร  การพัฒนางานวิชาการ  ติดตามและประเมินผล  การสงเสริมองคกร
ทองถ่ิน  และประชาชนจัดบริการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพยังไมกวางขวาง  การจัดฝกอบรมเพื่อ
การสงเสริมอาชีพของคนพิการ  มีการขยายตัวในเชิงปริมาณมากข้ึนจริง  แตการประกอบอาชีพของ
คนพิการ  และอยูรอดท้ังของตัวเองและครอบครัว  ในสังคมธุรกิจปจจุบัน  ยังเปนคําถามวามีมาก
หรือนอยเพียงไร  และอะไรเปนปจจัยความสําเร็จของคนพิการเหลานั้น 
 การจางงานคนพิการเขาทํางานเปนลูกจางในสถานประกอบการ  แมวาผูบริหารของ    
สถานประกอบการนั้น  ๆ  เขาใจและใหโอกาสคนพิการ  แตเพื่อนรวมงานของคนพิการอาจจะ     
ไมไดเปนไปตามนั้น บรรยากาศและแรงกดดันทางสังคมจะทําใหคนพิการที่ขาดความพรอมภายใน
จิตใจตนเอง  รูสึกทอถอย  หดหูและอยูในภาวะจํายอมหลายอยาง  ถาหากเขาไมไดรับการบมเพาะ
ความเขมแข็งภายในแลว  ยอมจะสูญเสียการมีงานทําคอนขางมาก  ดังนั้นการเตรียมความพรอม  
ภายในของคนพิการ  และการใหการติดตามใหคําปรึกษาตลอดจนการสรางความพรอมเผชิญปญหา
ในคนพิการในระดับบุคคล  อาจมีความจําเปนมากข้ึน 
 ในการพัฒนาทักษะอาชีพของคนพิการที่สําคัญตองจัดระบบใหเกิดความรวมมือ
ระหวางองคกรภาครัฐ  เอกชน  และองคกรคนพิการในการดําเนินงานสงเสริมอาชีพคนพิการ  ใน
ลักษณะเครือขาย  ซ่ึงทําใหการสงเสริมอาชีพคนพิการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และตอเนื่อง
พรอมท้ังสนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐ  เอกชน  และองคกรคนพิการ  มีศักยภาพ  มี
ความเขมแข็ง  และความพรอมท่ีจะปฏิบัติภารกิจในการสงเสริมอาชีพคนพิการตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบ รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติงาน  โครงการ/กิจกรรม เพื่อสงเสริมอาชีพคนพิการอยางจริงจัง
ตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
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2.7 การดําเนินงานดานคนพิการในประเทศไทย 
 
 ส้ินสุดทศวรรษคนพิการแหงสหประชาชาติในป  พ.ศ.  2535  หลายประเทศในเอเชีย
รวมท้ังประเทศไทยมีกฎหมายสําหรับคนพิการ  แตการนําไปปฏิบัติใหบรรลุสูเปาหมายยังไมเปนท่ี
ยอมรับ  ในการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียแปซิฟค (ESCAP) รวมกับ
องคกรคนพิการระหวางประเทศ  ระหวางวันท่ี  1-5  ธันวาคม  พ.ศ.  2535  ท่ีประชุมไดรวมกัน
ประกาศ  “ทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟค  2536-2545” (Asian  and  Pacific  Decade  of  
Disabled  Persons  1993-2002)18  สาระสําคัญของแนวทางปฏิบัติตามการประกาศน้ีไดกําหนดไว
ใน  “แผนปฏิบัติการทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟค  2536-2545” (Agenda  for  Action  
for  the  Asian  and  Pacific  Decade  of  Disabled  Persons)  และ  “ประกาศวาดวยการมีสวนรวม
อยางเต็มท่ีและความเทาเทียมของคนพิการแหงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค”(Proclamation  on  the  
Full  Participation  and  Equality  of  People  with  Disabilities  in  the  Asian  and  Pacific  
Region)  ท่ีกําหนดใหแตละประเทศในภูมิภาคไดเรงปกปองสิทธิของคนพิการ  พรอมท้ังสนับสนุน
ใหคนพิการไดใชชีวิตในสังคมอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี 
 นอกจากการผลักดันใหมีทศวรรษแหงคนพิการสากลและทศวรรษคนพิการแหงเอเชีย
และแปซิฟคแลว  ในปพ.ศ.  2535  องคการสหประชาชาติยังไดประกาศใหวันท่ี  3  ธันวาคมของ
ทุกปเปนวันคนพิการสากล  และลาสุดไดมีการกําหนดกฎมาตรฐานเพ่ือความเสมอภาคและโอกาส
อยางเทาเทียมของคนพิการ  (The  Standard  Rules  on  the  Equalization  of  Opportunities  for  
Persons  with  Disabilities)    กฎมาตรฐานน้ีมิใชขอบังคับใหปฏิบัติแตเปนหลักสากลที่อารยประเทศ
ถือเปนแนวทางปฏิบัติ  เพื่อใหคนพิการไมวาเพศใดหรือวัยใดไดรับความเสมอภาคและโอกาสอยาง
เทาเทียมกับคนท่ัวไปในสังคม  อุปสรรค  (Obstacles)  ใด ๆ ท่ีกีดขวางทางแหงโอกาสอยางเสมอ
ภาคนี้เปนภารกิจและความรับผิดชอบของรัฐท่ีจะขจัดออกไปใหหมดส้ิน  และการขจัดปญหาเหลานี้
คนพิการและองคกรของคนพิการ(Self-Help  Organization)  จะตองมีสวนรวมอยางสําคัญในการ
ดําเนินงานใหบรรลุผล 
 จากการเปนสมาชิกขององคกรการสหประชาชาติและแรงผลักดันขององคกรคนพิการ  
ประเทศไทยไดประกาศใชพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 2534 โดยได
กําหนดใหคนพิการท่ีตองการใชสิทธิหรือสวัสดิการจากรัฐตองยื่นขอจดทะเบียนคนพิการ 

                                                 
 18 สุภรธรรม มงคลสวัสด์ิ. สถาบันองคกรคนพิการแหงชาติ กับการสงเสริมโอกาสสูการมีงานทําสําหรับ
คนพิการ.  หนา 3. 
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 ภาพรวมของการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้นาจะทําใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึนอยางกวางขวาง  แตในความเปนจริงนั้นกฎหมายน้ีไมมีสภาพบังคับหรือบทลงโทษ  การปฏิบัติ
ตามจึงเปนไปตามสภาพของการผลักดันขององคกรคนพิการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  ตั้งแตการ
ประกาศใชกฎหมายฉบับนี้จนถึงปลายป  พ.ศ.  2537  คนพิการยังไมไดรับประโยชนใด ๆ จาก
กฎหมายฉบับนี้เลย  เปนเพียงการเตรียมการและปรับเปล่ียนกลไกการบริหารและการพิจารณาราง
กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของ และมีการลงนามประกาศวาดวยการมีสวนรวมอยางเต็มท่ีและความ เทาเทียม
ของคนพิการแหงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟคของรัฐบาลโดย  ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี  26  มิถุนายน  2536 19 นอกนั้นยังไมมีผลใด ๆ ตอคนพิการอยางเปนรูปธรรม 
 ผลของพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเร่ิมเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2537 โดย
เร่ิมมีการออกกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของไดแก  กฎกระทรวงวาดวยการแบงประเภทความพิการ  
กฎกระทรวงวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย  และกฎกระทรวงวาดวยการจางงาน        
ผลของการออกกฎกระทรวงนี้ทําใหคนพิการเร่ิมจดทะเบียนไดเปนคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน  
2537  และเร่ิมไดรับสิทธิตามท่ีกฎหมายระบุเปนคร้ังแรก 
 กอนท่ีจะมีการจดทะเบียนคนพิการในปลายป  พ.ศ. 2537 นั้นไดมีคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี  12  กรกฎาคม  กําหนดสาระสําคัญใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการ  3  เร่ืองเกี่ยวกับการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการดานอาชีพและการจางงานคนพิการคือ หนึ่งใหกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
รับคนพิการเขาฝกอาชีพรวมกับคนไมพิการ  พรอมท้ังการปรับปรุงหลักสูตร  บุคลากร  และอาคาร
สถานที่ใหเหมาะสมกับคนพิการ  สองใหกรมการจัดหางานขยายบริการและสนับสนุนใหมีการ    
จัดหางานใหแกคนพิการ  และสามใหกระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงหลักสูตร  บุคลากรและสถานท่ี
เพื่อใหคนพิการเขารับการศึกษาดานอาชีพได 
 ป  พ.ศ.  2538  ไดมีการประกาศระเบียบการกูยืมเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  
เพื่อใหคนพิการมีทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ  โดยสามารถกูเงินไดจํานวน  20,000  บาท  
โดยไมเสียดอกเบี้ยและมีระยะผอนชําระคืน  5  ป  และหากเปนการกูยืมเพื่อการประกอบอาชีพโดย
ตองซ้ือคอมพิวเตอรและอุปกรณสามารถกูไดถึง  35,000  บาท  และตอมาในป  พ.ศ.  2540  ไดมีมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจพิจารณารับคนพิการเขาทํางานโดยเสมอภาค
กับคนไมพิการ  ไมใหนําอุปสรรคทางกายภาพมาเปนขอกีดกันในการสมัครเขาทํางาน  สวนคน
พิการที่มีความพิการมากและไมสามารถประกอบอาชีพได  กรมประชาสงเคราะหไดประกาศ

                                                 
 19 กุศลกุล.  (2540).  ผูนําคนพิการ.   เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรผูนําคนพิการ. สมาคม 
คนพิการแหงประเทศไทย.  (อัดสําเนา) 
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ระเบียบวาดวยการจายเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ  พ.ศ. 2539  ข้ึน  ซ่ึงคนพิการจะไดรับเบ้ียยังชีพนี้คน
ละ  500  บาทตอเดือน 
 ส้ินป  พ.ศ.  2540  การดําเนินงานตามกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรี   ท่ี
เกี่ยวของในระยะน้ียังไมเปนไปตามเจตนารมณของการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเทาใดนัก  มีเพียง
สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการท่ีสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม       
ท้ังการจัดหางานและสงเสริมอาชีพคนพิการ  โดยในระยะเวลา  4  ปแรก  คือป  พ.ศ.  2537-2540  
สามารถจัดหางานใหกับคนพิการได  4,503  คน20 
 อยางไรก็ตามในระยะชวงป  พ.ศ.  2540  นี้กระแสของการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพิจารณารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของไทย  รวมทั้งการเปดกวางของหนวยงานภาครัฐท่ีให     
ผูแทนคนพิการไดเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบาย  วางแผน  และตัดสินใจในเร่ือง
เกี่ยวกับคนพิการ  สงผลใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  ไดมีบทบัญญัติอันเปน
การประกันสิทธิข้ันพื้นฐานของคนพิการไว  รวมท้ังการกําหนดถึงแนวนโยบายแหงรัฐท่ีจะตองให
การสงเคราะหและพัฒนาคนพิการใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมดวยตนเองไดอยางมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย  และนอกจากนั้นกระแสนี้ยังสงผลตอใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับคนพิการ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  8  (พ.ศ.  2540-2544)  แผนพัฒนางานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะหแหงชาติ  ฉบับท่ี  3  (พ.ศ.  2540-2544)  ซ่ึงแผนเหลานี้ไดกําหนด   
กรอบกวาง ๆ ไวสําหรับการปองกันความพิการ  รวมท้ังการฟนฟูและพัฒนาคนพิการท่ีสอดคลอง
กับแนวทางของรัฐธรรมนูญ 
 เพื่อใหการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการดําเนินไปอยางเปนกระบวนการและสอดคลองกนั
ในทุก ๆ ดานของการพัฒนา  สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการจึงไดรวมกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดใหมีแผนการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแหงชาติ  ฉบับท่ี  1  (พ.ศ.  2540-
2544)  ข้ึน  โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  9  มิถุนายน  2541  แผนนี้ไดกําหนด  
แนวทางและมาตรการไวครอบคลุมทุกดานไมวาจะเปนดานการแพทย  การศึกษา  อาชีพ  และ
สังคม  ซ่ึงถือไดวาเปนคัมภีรสําคัญสําหรับการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในประเทศไทย 
 และเชนเดียวกันเพื่อใหสอดรับกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ  รัฐบาลไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการพัฒนาคนพิการจึงไดประกาศปฏิญญาวาสิทธิคนพิการไทย  พ.ศ.  2541  เพื่อเปน
การนําเจตนารมณในเร่ืองสิทธิ  โอกาส  และความเสมอภาคของคนพิการดังปรากฏในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  ปฏิญญาขององคการสหประชาชาติประกาศการมีสวนรวมอยางเต็มท่ีและ

                                                 
 20  สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ.  (2543).  เอกสารประกอบการประชุม
คณะอนุกรรมการสาขาการอาชีพ.  สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ.  (อัดสําเนา) 
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ความเสมอภาคของคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค  แผนงานและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีได
กําหนดไวไปสูการปฏิบัติ   ปฏิญญาน้ีไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  10  
พฤศจิกายน  2541  และลงนามโดยนายกรัฐมนตรี (นายชวน  หลีกภัย)  เม่ือวันท่ี  3  ธันวาคม  2541  
และลาสุดไดมี  การประกาศกฎกระทรวงวาดวยการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการใน
อาคาร สถานท่ี  ยานพาหนะ  หรือบริการสาธารณะ  ในวันท่ี  3  ธันวาคม  2548 
 นอกจากนี้ยังพบวาการดําเนินงานดานการจางงานคนพิการในประเทศไทยยังมี
อุปสรรคทางสังคมอีกมากมาย อาทิเชน 21 

 1.  ปญหาในทางเจตคติท่ีมีตอคนพิการ 
  ผูปกครองของคนพิการ  ครู  อาจารย  นายจาง  และบุคคลท่ัวไปมักเช่ือวาคนพิการ
ไมมีความสามารถ  การใชแรงงานคนพกิารเปนการสรางเวรกรรม  และตัวคนพิการเองมักเช่ือวา
ตัวเองไมมีความสามารถเชนเดียวกนั  และตองคอยพึ่งพาผูอ่ืนอยูเสมอ 
  เจตคติท่ีมีตอคนพิการในทางลบน้ีเอง  ทําใหผูปกครองไมสนใจในการกระตุน
พัฒนาการของคนพิการใหพัฒนาไปตามวัยของเด็กเหมือนเด็กท่ัวไป  ทําใหคนพิการมีพัฒนาการชา  
และบางครั้งเกิดความพิการซํ้าซอน  เชน  พอแมเด็กตาบอดบางคนปลอยใหคนตาบอดไดแตนอนอยู
เฉย  ๆ  ทําใหเด็กตาบอดคนนั้นหัวแบนอยางกระจานขาว  พอแมเด็กตาบอดบางคนเอาแตอุมเด็กตา
บอดเอาไว  แมเด็กตาบอดคนนั้นอายุ  4  ขวบแลวก็เดินไมได  ขาลีบไมกลาเอาเทาแตะพื้น  เด็กบาง
คนพิการขาไมมากนัก  แตเนื่องจากพอแมไมยอมฝกใหเด็กเดิน  ทําใหกลามเนื้อขาไมมีแรงและ
เคล่ือนไหวไมไดจริง ๆ แมวาเด็กหลายคนจะไดรับการกระตุนพัฒนาการอยูบางแตดวยวิธีท่ีไม
ถูกตอง  ก็ทําใหพัฒนาการตาง ๆ เปนไปไดอยางเช่ืองชา  เด็กพิการหลายคนตองมีอายุถึง 5-6 ขวบ  
จึงเร่ิมมาเขาเรียนอนุบาล  และกวาจะเขาช้ันประถมไดก็มีอายุถึง 8-9 ปไปแลว 
  เจตคติท่ีมีตอคนพิการในทางลบ  ทําใหครู  อาจารย  ของโรงเรียนตาง ๆ ปฏิเสธท่ีจะ
ไมรับเด็กพิการเขาเรียน  โดยใหเหตุผลตาง ๆ เชน  อางความไมพรอมของบุคลากร  หลายทานมี
ความรูสึกวาการลงทุนกับคนพิการในการใหการศึกษาแกคนพิการเปนการสูญเปลา  เพราะเรียนไป
แลว     ก็ทําอะไรไมได  ครู  อาจารยหลายคนรูสึกวาการใหการศึกษาแกบุคคลท่ัวไปยังมีปญหามาก
อยูแลว  หากยังตองมาใหการศึกษาแกคนพิการอีกยิ่งจะเพิ่มปญหาในการใหการศึกษาแกเด็กท่ัวไป
มากยิ่งข้ึน  เพราะตองแบงและเจียดจายบุคลากรและทรัพยากรมาใชกับคนพิการ  หลายโรงเรียน            
ท่ีรับเด็กพิการเขาไปก็ไดแตปลอยใหเด็กพิการวิ่งเลนไปวัน ๆ หรือนําเด็กพิการมาอยูรวมกันและ  

                                                 
 21  วิริยะ นามศิริพงศพันธุ.  (2543,  22  พฤศจิกายน  ).   การประกอบอาชีพของคนพิการ. เอกสาร
ประกอบการประชาพิจารณ รางพระราชบัญญัติสถาบันแรงงานคนพิการแหงชาติ พ.ศ. ... มหาวิทยาลัยบูรพา 
ชลบุรี.  (อัดสําเนา) 
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จัดครูมาเฝาและปลอยใหคนพิการเลนไปวัน ๆ เจตคติท่ีมีตอคนพิการในทางลบ  ทําใหครูอาจารย
ไมสนใจท่ีจะศึกษาหาความรูหรือฝกทักษะท่ีจะเขามาชวยเหลือคนพิการใหไดรับการศึกษาตาม         
วิธีการที่เหมาะสมของคนพิการแตละประเภทและแตละบุคคล  การศึกษาของคนพิการจึงถูกปลอย
ใหเปนไปตามยถากรรมหรือแบบผักชีโรยหนา 
  เจตคติตอคนพิการในทางลบทําใหนายจางปฏิเสธไมรับคนพิการเขาทํางานดวย
เหตุผล   ตาง ๆ เชน  ไมเช่ือวาคนพิการทํางานได  ใชแรงงานคนท่ัวไปดีกวาใชแรงงานคนพิการ  
รูสึกวา    การใชแรงงานคนพิการเปนการสรางเวรกรรมจึงไมสบายใจท่ีจะใชแรงงานคนพิการ การจาง
แรงงานคนพิการมีคาใชจายสูง  เพราะตองมีการดัดแปลงสถานท่ีทํางานหรือเคร่ืองไมเคร่ืองมือ
สําหรับ    คนพิการเจตคติท่ีมีตอความพิการในทางลบ  ทําใหคนพิการเองไมคิดจะพัฒนา
ความสามารถของตนเอง  ไมคิดท่ีจะพึ่งตนเอง  คิดแตรอความชวยเหลือจากผูอ่ืนเปนหลัก 
  เห็นไดชัดวาเจตคติท่ีมีตอความพิการในทางลบไดทําใหคนพิการสวนใหญไมไดรับ

การพัฒนาความสามารถของตัวเองใหเต็มตามศักยภาพและไมไดรับโอกาสในการจางงาน 
2.   ปญหาขาดแคลนบริการทางการศึกษาและฝกอาชีพสําหรับคนพิการที่มีคุณภาพ 

            คนพิการก็เหมือนกับบุคคลท่ัวไป ในการพัฒนาความสามารถของตนใหเต็มตาม
ศักยภาพจําเปนตองไดรับบริการทางการศึกษาและฝกอาชีพ  แตโรงเรียนสําหรับคนพิการ
โดยเฉพาะของรัฐมีเพียง 41 โรงเรียน และของมูลนิธิมีเพียง 12 โรงเรียน สวนการเรียนรวมของคน
พิการในโรงเรียนท่ัวไปก็ขาดศูนยการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการท่ีจะคอยใหความชวยเหลือใน
เร่ืองส่ือและบุคลากรท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญเฉพาะดานคนพิการเขาไปใหความชวยเหลือ  ดังนั้น
แมในป พ.ศ.2542   ซ่ึงเปนปการศึกษาสําหรับคนพิการ ซ่ึงเปนปท่ีคนพิการไดรับการศึกษาเพิ่มข้ึน
ถึงเทาตัว แตกระน้ันคนพิการก็ไดรับการศึกษาเพียงประมาณรอยละ  12  เทานั้น 
  สําหรับการฝกอาชีพมีศูนยฝกอาชีพสําหรับคนพิการโดยเฉพาะของกรม
ประชาสงเคราะหเพียง 8 แหง  ของสํานักงานประกันสังคม 1 แหง กรมสุขภาพจิต 1 แหง และศูนย
ฝกอาชีพสําหรับคนพิการของมูลนิธิตางๆ อีกประมาณ 10 กวาแหง คนพิการท่ีไดรับการฝกอาชีพจึง
มีจํานวนประมาณรอยละ 10 ของคนพิการท่ีไดรับการศึกษาเทานั้น 
 กลาวโดยสรุปแลวคนพิการท่ีไดรับโอกาส ไดรับบริการในการพัฒนาความสามารถ
ของตนจึงยังมีจํานวนอยูนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับบุคคลท่ัวไป 
 นอกจากนี้บุคคลท่ีฝกอาชีพมาจากศูนยฝกอาชีพสําหรับคนพิการยังมิไดงานทํา
ตามท่ีตนไดฝกฝนมา คนพิการจํานวนมากท่ีฝกอาชีพมาแลวหันไปยึดอาชีพขายสลากกินแบง
รัฐบาลแทนคนพิการที่ฝกอาชีพมาแลวไปประกอบอาชีพตามท่ีฝกฝนมาท่ีเห็นไดชัดจะเปนกลุมคน
พิการท่ีจบมาจากโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถท่ีฝกอาชีพทางดานคอมพิวเตอร  และคนตาบอดท่ีฝก
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อาชีพมาทางดานหมอนวดแผนไทย  ขอเท็จจริงนี้ยิ่งแสดงใหเห็นวาในขณะท่ีการฝกอาชีพของคน
พิการ   มีจํานวนนอยอยูแลว  คนพิการท่ีไดประกอบอาชีพตามที่ฝกฝนมายิ่งมีนอยลงไปอีกมากและ     
แสดงใหเห็นชัดวาการฝกอาชีพของคนพิการที่มีอยูทุกวันนี้ยังไมสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานเทาใดนัก 
 3.   ปญหาในการประสานงานในระหวางหนวยงานท่ีเกีย่วของกับการศึกษาและ
ประกอบอาชีพของคนพิการ 
 หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการนั้นมี
กระจัดกระจายอยูในหลายหนวยงาน กระทรวงหลักๆ ไดแกกระทรวงศึกษาธิการ  ทบวงมหาวิทยาลัย    
ของรัฐ กระทรวงสาธารณะสุข  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และกระจายอยูในกระทรวง
อ่ืนๆ อีก เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และองคกรบริหารสวนทองถ่ิน  เชน 
กรุงเทพมหานคร หรือเทศบาล เปนตน สวนภาคเอกชนเองก็มีหลายมูลนิธิ  หลายสมาคม           
และหลายองคกรท่ีเขามาเกี่ยวของกับการศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ ถึงแม               
คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพจะไดจัดต้ังคณะอนุกรรมการสาขาการอาชีพ  ซ่ึงประกอบดวย
หนวยงานต าง  ๆ  ของภาค รัฐและ เอกชนที่ เ กี่ ยวกับการประกอบอาชีพของคนพิการ                          
แตคณะอนุกรรมการนี้ไมไดมีการประชุมติดตอกันมาหลายป ถึงแมในป พ.ศ.2545 จะไดเร่ิมมีการ
ประชุมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนพิการแตก็ยังมิไดมีการจัดทําแผนและระบบในการ
ประสานงานขององคกรตางๆ การขาดการประสานงานน้ีทําใหหลายหนวยงานทํางานซํ้าซอนกัน 
และมีการมุงไปในกลุมคนพิการกลุมเดียวกัน อันทําใหคนพิการบางกลุมไดรับการชวยเหลือมาก  
แตคนพิการสวนใหญแทบจะไมไดรับการชวยเหลือเลย 

 กลาวโดยสรุปแลวการประสานงานท้ังในระดับนโยบายและการใหบริการในระหวาง    
หนวยงานตางๆ ยังมีปญหาอยูมาก 

 4.  ปญหาขาดขอมูลที่ชัดเจนและความนาเช่ือถือ 
       ขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวกับคนพิการนั้นยังขาดความชัดเจนและความนาเช่ือถือ  ตั้งแต

จํานวนของคนพิการ  ตัวเลขของสํานักงานสถิติของมูลนิธิสาธารณสุขไทยและของสํานักงาน
ประชากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  เปนตัวเลขท่ีแตกตางกันอยางมาก  จํานวนนักเรียนท่ีไดรับ
การศึกษาในสถานศึกษาตางๆ ถึงจะมีตัวเลขวามีจํานวนอยูเทาไร  แตก็เปนท่ีสงสัยวาตัวเลขนั้น
ถูกตองหรือไม  อยางเชนตัวเลขท่ีแสดงวาคนพิการที่ไดรับการศึกษาในป พ.ศ.2542  มีจํานวน
เพิ่มข้ึนถึงเทาตัวของ ป พ.ศ. 2541 ท้ังๆ  ท่ีไมมีอะไรเปล่ียนแปลงอยางมากมายนัก จึงเปนท่ีสงสัย
กันวานาจะเปนการเอานักเรียนท่ีศึกษาอยูแลวมาคัดแยกวานักเรียนคนใดเปนคนพิการ  ซ่ึงก็ไม
แนใจวาการคัดแยกนั้นมีความถูกตองมากนอยเพียงใด  ตัวเลขท่ีบอกถึงจํานวนของคนพิการที่กําลัง
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ศึกษาในสายอาชีพตางๆ ก็ไมมี  ตัวเลขท่ีบอกถึงจํานวนตําแหนงงานในสาขาตางๆ ท่ีสถาน
ประกอบการตองการรับคนพิการ    เขาทํางานตามกฎหมายก็ไมมี  ขอมูลเกี่ยวกับองคกรของเอกชน
ท่ีฝกอาชีพใหแกคนพิการยังมีไมครบถวน  ขอมูลเกี่ยวกับองคกรเอกชนท่ีจัดหางานใหกับคนพิการ
ก็ยังไมมีการรวบรวมเอาไว  การขาดแคลนขอมูลท่ีชัดเจนและนาเช่ือถือไดยอมเปนอุปสรรคตอการ
วางแผนงานในการแกไขปญหาการมีงานทําของคนพิการ  และยังเปนอุปสรรคในการจัดระบบ
เครือขายเพื่อระดมทรัพยากรตางๆ  มาใชในเร่ืองของการประกอบอาชีพของคนพิการ  และทําให
คนพิการเขาถึงการศึกษา  และการฝกอาชีพไดดวยความยุงยากลําบากหรือไมไดเลย  เพราะขาด
ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  และสถานฝกอาชีท่ีตนจะไปใชบริการไดขอมูลนั้นมาดวยความยุงยาก 
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บทที่  3 
มาตรการทางกฎหมายวาดวยการจางงานคนพิการ 

และการคุมครองคนพิการในการทํางานของตางประเทศและประเทศไทย 
 
 ในบทนี้ผูเขียนจึงขอกลาวถึงมาตรการทางกฎหมายขององคการระหวางประเทศ 
มาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ และมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยท่ีเกี่ยวกับการ
จางงาน    คนพิการ และการคุมครองคนพิการในการทํางาน ดังนี้ 
 
3.1 มาตรการทางกฎหมายขององคการระหวางประเทศ 22 

 
 การยอมรับคร้ังแรกสุดในทางระหวางประเทศวาดวยสิทธิของคนพิการในการทํางาน

ประการหน่ึงคือขอแนะของ ILO ในป 22944 ไดครอบคลุมและมองเห็นการไกลวา คนงานซ่ึงเปน
คนพิการนั้น “ ไมวาสาเหตุแหงความพิการจะเปนประการใดควรไดรับโอกาสเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ
อยางเต็มท่ี ตลอดจนไดรับการแนะแนวสําหรับอาชีพพิเศษ ไดรับการอบรมและการอบรมเพิ่มเติม 
รวมท้ังไดรับการจางงานท่ีเปนประโยชนดวย” 23  ILO กลาวไววา หากเปนไปไดคนพิการควรไดรับ
การฝกอบรมรวมกับคนงานปกติ ภายใตเง่ือนไขเดียวกัน และไดรับคาจางเทากัน ILO เรียกรอง       
มีความเสมอภาคในการจางงานสําหรับคนพิการและใหมีการดําเนินการอยางจริงจังเพ่ือสงเสริม     
ใหมีการจางงานสําหรับคนพิการในระดับรุนแรง 

 ตอมาในป 1948 องคการสหประชาชาติไดเรงรัดใหมีการดําเนินการวาดวยสิทธิในการ
ทํางานสําหรับทุกคนรวมท้ังคนพิการดวย โดยกลาวไวอยางชัดเจนใน มาตรา 23 แหงปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชนดังนี้  “ทุกคนมีสิทธิในการทํางานจากการเลือกโดยเสรี มีสิทธิท่ีจะไดรับสภาพ
การทํางานท่ีเปนธรรมและท่ีดี ตลอดจนไดรับการคุมครองจาการวางงาน ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับ 
คาจางท่ีเทากันสําหรับงานท่ีเทากันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทุกคนท่ีทํางาน มีสิทธิจะไดรับ    
คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและท่ีดี เพื่อใหตนเองและครอบครัวสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยสมศักดิ์ศรี
แหงความเปนมนุษย และในกรณีท่ีจําเปนตองไดรับความคุมครองเพิ่มเติมดวยมาตรการทางสังคม

                                                 
 22 O’Reilly Arthur.  (2003). The Right to Decent Works of  Persons with Disabilities.  p.2. 
 23 Employment.  (1994).   (Transition from War to Peace)  Recommendation. 
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อ่ืน ๆ ทุกคนมีสิทธิท่ีจะจัดต้ังและเขารวมเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน เพื่อการคุมครองผลประโยชน
แหงตน” 24 

 บทบัญญัติระหวางประเทศสําคัญท่ีสุดบทหนึ่งวาดวยสิทธิในการทํางานของคนพิการ       
มีการจัดทําโดย ILO ในป 195525 คือ ขอแนะฉบับท่ี 99 ขอแนะฉบับนี้เปนพื้นฐานสําคัญใน         
การจัดทําบทบัญญัติและแนวปฏิบัติแหงชาติฉบับตางๆ วาดวยการแนะแนวอาชีพ การฝกอาชีพ 
และการจัดท่ีอยูอาศัยใหกับคนพิการเปนเวลานานถึง 30 ป กอนหนาท่ีจะมีการประกาศใชอนุสัญญา
ฉบับท่ี 159 และขอแนะฉบับท่ี 168 ของ ILO ขอแนะฉบับท่ี 99 เสนอแนวทางปฏิบัติท่ีรวบรวม    
มาจากบทบัญญัติอ่ืน ๆ กอนหนานั้นวาดวยการฝกอบรมอาชีพ โอกาสที่เทาเทียมกันและคาจาง      
ท่ีเทาเทียมกันสําหรับงานท่ีเทากัน 

 ขอตกลงระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ป 1966            
รางข้ึนโดยท่ีปรึกษาหารืออยางใกลชิดกับ ILO และเปนการย้ําถึงความสําคัญของบทบัญญัติตางๆ
กอนหนานี้ ในรูปแบบของสัญญาท่ีผูกพัน26 รัฐท่ีเปนภาคีแหงขอตกลงดังกลาว ใหการรับรองสิทธิ
ในการทํางานของทุกคนซ่ึงรวมถึงสิทธิในการมีโอกาสหารายไดเพื่อการดํารงชีพดวยการทํางาน  
ซ่ึงเลือกไดโดยเสรีหรือโดยไดรับการยอมรับ รวมท้ังการดําเนินการเพื่อใหมีการปกปองสิทธิ        
ดังกลาวดวย ท้ังนี้ ข้ันตอนท่ีนําไปสูการมีสิทธิดังกลาวโดยสมบูรณนั้น ไดแก การแนะแนวอาชีพ     
การฝกอบรมและการจางงานซ่ึงมีผลผลิตในทางเศรษฐกิจ อนึ่งบรรดารัฐภาคียังไดยอมรับเปน
พันธะกิจท่ีจะดําเนินการใหมีการจายคาจางท่ีเทาเทียมกันสําหรับงานท่ีมูลคาท่ีเทาเทียมกัน โดยไมมี
การแบงแยกแตอยางใด รวมท้ังการจัดใหมีสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและถูกหลักอนามัย และใหมี
การสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสที่จะไดรับการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนงโดยเทาเทียมกันดวยการ
พิจารณาโดยเฉพาะเร่ืองอาวุโสและความสามารถเทานั้น และในป 196627 นี้เชนกันก็ได มีการออก
ขอตกลงระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยที่ขอตกลงนี้ไมไดกลาวถึง
เฉพาะเร่ืองการจางงานเทานั้น หากยังมีบทบัญญัติสําคัญท่ีหามมิใหมีการเลือกปฏิบัติไมวาจะดวย
เหตุใด รวมท้ังความพิการดวย  

                                                 
 24 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน.  (2491, 10  ธันวาคม).  รับรองโดย สมัชชาใหญ.  มาตรา 23. 
 25 ILO Vocational Rehabilitation.  (1955).  (Disabled ) Recommendation No. 99. 
 26 International Covenant on Economic.  (1966, 16  ธันวาคม).   Social and Cultural Rights รับรองโดย 
มติของสมัชชาใหญ 2200A (xxi)  
 27 International Covenant on Civil and Political Rights.  (1966,  16 ธันวาคม).  รับรองโดย มติของ
สมัชชาใหญ 2200 (xxi)    
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 ตอมาในป 1971 สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติไดออกคําประกาศวาดวยสิทธิของผู
บกพรองทางปญญา ซ่ึงใหการยืนยันในสิทธิท่ีจะทํางานท่ีมีคาทางเศรษฐกิจ หรือท่ีจะประกอบ
อาชีพใดๆ ท่ีมีความหมายตอการแสดงถึงขีดความสามารถของบุคคลนั้น ๆ อยางเต็มท่ี 28 

 เพ่ือเปนการสนับสนุนชวยเหลือและสรางขีดความสามารถใหคนพิการใชสิทธิในการ
ทํางานอยางเทาเทียมกับผูอ่ืนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ILO ไดออกอนุสัญญาฉบับท่ี 142       
ในป 1975 วาดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อเรียกรองใหรัฐสมาชิกจัดใหมีระบบท่ีนําไปสู   
การปฏิบัติดวยการเปดเผยและยืดหยุนในดานการศึกษาเพ่ือฝกอบรมอาชีพ การแนะแนว            
ดานการศึกษาและการอาชีวะศึกษา ตลอดจนการฝกอบรมอาชีพซ่ึงรวมถึงการจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ในการจางงาน 29 อยางตอเนื่องดวย อนึ่ง ยังมีขอแนะ 30 พวงทายมาดวยเพื่ออธิบายถึงผลซ่ึงจะเกิด
จากการปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้ ในการสงเสริมหลักการสําคัญวาดวยการแนะแนวอาชีพและ             
การฝกอบรมซึงมุงเนนถึงความสําคัญในการใหการศึกษาแกสาธารณชนทั่วไป ตลอดจนนายจาง
และคนงานวาดวยเร่ืองการจางงานสําหรับคนพิการ ท้ังยังเรียกรองใหมีการปรับสภาพการทํางาน   
ในสถานประกอบการตามความจําเปนเพ่ือใหการดูแลตอคนพิการดวย ขอแนะดังกลาวถือเปน
เอกสารอางอิงท่ีสําคัญ โดยมีการบันทึกไววา ILO และ UNESCO ไดรวมมือกันอยางใกลชิดดวย
ความเห็นพองกัน ในการท่ีจะจัดใหมีเคร่ืองมือของท้ังสององคการเพ่ือการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคท่ีสอดคลองกัน อีกท้ังยังมุงม่ันท่ีจะดําเนินการตอไปเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ อยาง
จริงจังดวย ILO ยังไดดําเนินการตามมาตรการตอไป 31 ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความตระหนักอยาง
ลึกซ้ึง  ในเร่ืองท่ีจะตองมีความรวมมือกันโดยการสรางพหุภาคีในระดับองคการระหวางประเทศ           
เพื่อดําเนินการใหคนพิการมีสิทธิในการทํางาน โดยการเรียกรองใหมีการรณรงคใหมีการฟนฟู
อาชีพและการบูรณาการทางสังคมสําหรับคนพิการ ดวยความรวมมือกับองคการสหประชาชาติ 
องคการชํานัญพิเศษของ ILO เอง และกับองคการระหวางประเทศระดับภูมิภาค   ซ่ึงมิใชหนวยงาน
ของรัฐบาล การรณรงคดังกลาวนั้นนําไปสูการจัดใหมีปคนพิการสากล  และโครงการแหงโลก       
วาดวยการดําเนินการสําหรับคนพิการ ตลอดจนการดําเนินการอ่ืน ๆ 

                                                 
 28 UNGA Resolution 2856.  (1971,  20 ธันวาคม). 
 29  ILO Human Resources Development Convention. (ฉบับที่ 142) ป 1975 
 30  ILO Human Resources Development Recommendation (ฉบับที่ 150) ป 1975 
 31 ILO Resolution concerning Vocational Rehabilitation and Social Reintegration of  Disabled or 
Handicapped Persons.  ออกประกาศเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 1975 
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 ท้ังนี้ สมัชชาใหญองคการสหประชาชาติ 32 ไดออกประกาศยืนยันสิทธิในการทํางาน     
และสิทธิท่ีจะไดรับบริการท่ีเกี่ยวของกับการจางงาน รวมถึงคําปรึกษาหารือในการประกอบอาชีพ
และการฝกอบรมตามมาทันที 

 สืบเนื่องมาจากการกําหนดใหมีปคนพิการสากลและเปาหมายในการกําหนดโครงการ   
แหงโลกเพ่ือการดําเนินการวาดวย “การเขามามีสวนรวมโดยสมบูรณและเสมอภาค” รวมท้ัง        
จิตสํานึกท่ีพัฒนามาโดยตอเนื่องนับแตการออกขอแนะฉบับท่ี 99 เม่ือป 1955 ทําให ILO            
ออกอนุสัญญาฉบับใหมเพ่ือกําหนดมาตรฐานเร่ืองการฟนฟูอาชีพและการการจางงานในป 198333 
ซ่ึงเปนอนุสัญญาฉบับท่ี 159 โดยกําหนดหลักการพื้นฐานสําคัญเพื่อมุงเนนใหมีการกําหนดนโยบาย
ในการฟนฟูอาชีพและการจางงานดวยการเปดใหมีโอกาสและการปฏิบัติโดยเสมอภาคกัน 
ประกอบดวยมาตรการซ่ึงปองกันการเลือกปฏิบัติตอคนงานอ่ืนๆ แตเพื่อนําคนพิการเขาสู       
กระแสหลักของโครงการและบริการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจางงานโยการใหบริการทั้งใน      
ภาคชนบทและในชุมชนท่ีหางไกล อนึ่งอนุสัญญาฉบับนี้ยังมุงใหมีการฝกอบรมเจาหนาท่ี              
ผูมีคุณสมบัติเหมาะสม และการปรึกษาหารือกับองคกรนายจางและคนงานตลอดจนองคกรตัวแทน
อ่ืนๆ ของคนพิการและเพื่อคนพิการดวย พรอมกันนั้นมีการออกขอแนะฉบับท่ี 168 โดยกําหนด
มาตรฐานตางๆ ท่ีควรดําเนินการเพ่ือการสงเสริมโอกาสในการทํางานท่ีเทาเทียมกัน ตลอดจน         
“ใหมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือความเหมาะสมสําหรับสถานประกอบการ การออกแบบ เคร่ืองมือ  
เคร่ืองจักรกล และองคกรของงานนั้น ๆ ดวย” นอกจากนั้น ยังมีการกําหนดข้ันตอนในการ      
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลตามกระบวนการการปรึกษาหารือท่ีกลาวไวในอนุสัญญาฉบับนี้ดวย34 

 มีการเสนอแนะโดยท่ีประชุมผูเช่ียวชาญโลกในป 1987 เพื่อพิจารณาการดําเนินการ       
ตามโครงการแหงโลก วาควรพัฒนาปรัชญาในการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดอันดับ
ความสําคัญสําหรับปตอ ๆ ไป โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของการยอมรับสิทธิตาง ๆ (รวมท้ังสิทธิในการ
ทํางานของคนพิการดวย) ท่ีประชุมเสนอแนะวา สมัชชาใหญควรจะใหมีการประชุมพิเศษเพื่อ     
รางอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการในทุกรูปแบบ เนื่องจาก
สมัชชาใหญไมสามารถบรรลุฉันทามติในเร่ืองนี้ได จึงไดมีการออกขอกําหนดมาตรฐานเร่ืองการให

                                                 
 32 Declaration on the Right of Disabled Persons UNGA Res. 3447 วันที่ 9 ธันวาคม 1975   
 33 ILO  Vocational Rehabilitation  and Employment (Disabled Persons) Convention (ฉบับที่ 159)       
ป 1983 
 34 ILO  Vocational Rehabilitation  and Employment (Disabled Persons)  Recommendation (ฉบับที่ 
168)   ป 1983  
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โอกาสที่เทาเทียมแกคนพิการ เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 1993 35 โดยถือเปนแนวทางปฏิบัติท่ีไมผูกพัน 
ถึงแมวาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติไดตั้งความหวังไววา แนวปฏิบัตินี้
จะกลายเปน “จารีตระหวางประเทศ เม่ือมีรัฐจํานวนมากนําไปใชดวยเจตนารมณแหงการเคารพ   
ตอขอกําหนดของกฎหมายระหวางประเทศ” 36 ในแนวปฏิบัตินี้มีการกลาวถึงการจางงานไวในขอท่ี 7 
โดยเรียกรองใหรัฐตาง ๆ กําหนดใหมีมาตรการซ่ึงมีการกลาวไวแลวในอนุสัญญาและขอแนะ     
ฉบับตน ๆ ของ ILO เพื่อใหคนพิการไดรับความเสมอภาคในการจางงานซ่ึงมีคาทางเศรษฐกิจ        
ในตลาดแรงงาน 

 การยืนยันสิทธิในการทํางานของคนพิการมีการสานตอโดยท่ีประชุมสิทธิมนุษยชน
โลก ในกรุงเวียนนาเม่ือป 1993 โดยมีการย้ําวา “ทุกคนถือกําเนิดมาบนพ้ืนฐานแหงความเสมอภาค
ท่ีจะไดรับสิทธิเทาเทียมกันในการดํารงชีวิตและสวัสดิการ การศึกษาและการทํางาน การใชชีวิต       
ท่ีอิสระและเขารวมในการดําเนินการในสังคมทุกดานโดยแข็งขัน ดังนั้นจึงถือไดวาการเลือกปฏิบัติ
โดยตรงหรือการปฏิบัติในทางลบตอคนพิการคือการละเมิดสิทธิของบุคคลนั้น” 37 ท่ีประชุมโลก
เรียกรองใหรัฐบาลออกกฎหมายหรือแกไขกฎหมายท่ีมีอยูเพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงสิทธิเหลานี้
และสิทธิอ่ืน ๆ ดวย 

 ตอมาในปลายป 1994 คณะกรรมาธิการสิทธิดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมแหง              
สหประชาชาติไดแถลงวา ปรากฏผลกระทบท่ีรายแรงมากจากการเลือกปฏิบัติตอคนพิการในดาน
การศึกษา การจางงาน ท่ีอยูอาศัย การขนสง วิถีชีวิตดานวัฒนธรรม การเขาถึงสถานท่ีสาธารณะ  
และบริการตาง ๆ 38 ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการพิจารณาวามีการเลือกปฏิบัติในการจางงานอยางเดนชัด
และสมํ่าเสมอมาก ดังจะเห็นไดจากอัตราการวางงานในหมูคนพิการสูงกวาคนท่ัวไปถึง 2 หรือ          
3 เทา ในประเทศตาง ๆ สวนใหญคนพิการมักจะไดรับการจางงานในงานท่ีมีรายไดต่ําและมีความ
มั่นคงทางสังคมและทางกฎหมายนอยมาก อีกท้ังยังถูกกีดกันจากกระแสหลักของตลาดแรงงาน
สวนใหญดวย อนึ่ง ILO ไดใหขอสังเกตอยูเสมอวา อุปสรรคทางกายภาพอาทิ การไมสามารถเขาถึง
บริการขนสงสาธารณะ ท่ีอยูอาศัย และสถานประกอบการ คือสาเหตุสําคัญท่ีทําใหผูพิการไมไดรับ
การจางงาน คณะกรรมาธิการไดขอใหทุกฝายใหความสนใจตอตราสาร ซ่ึงมีคุณคาและครอบคลุม

                                                 
 35  Resolution 48/96 
 36 A/C. 3/48/L.3, 1 ตุลาคม 1993, หนา 6.  
 37  Vienna Declaration and Program of Action  ประกาศโดย World Conference on Human Rights   
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 1993, หนา 18.     
 38  General Comment ฉบับที่ 5 (1994)    
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ของ ILO โดยเฉพาะอยางยิ่งอนุสัญญาฉบับท่ี 159 อีกท้ังยังเรียกรองใหรัฐท่ีเปนภาคีของขอตกลง
ระหวางประเทศพิจารณาใหสัตยาบันตออนุสัญญาฉบับนี้ดวย 

 ประมุขของรัฐบาลและรัฐบาล ในการประชุมสุดยอดของโลกวาดวยการพัฒนาสังคม      
ในป 1995 แสดงการรับรูถึงความยากลําบากของผูพิการในการจางงาน ลดการวางงาน และสงเสริม
มีการจางงานท่ีมีคาตอบแทนอยางเพียงพอ โดยถือเปนหลักการที่เปนแกนในการกําหนดกลยุทธ
และนโยบายของรัฐบาลบนพื้นฐานแหงการเคารพสิทธิของคนงาน อยางเต็มท่ีโครงการปฏิบัติงาน
ซ่ึงท่ีประชุมดังกลาวใหการรับรองประกอบดวยมาตรการในการยุติการเลือกปฏิบัติตอผูพิการ      
ในทุกรูปแบบอยางมีประสิทธิผล 

 โครงการปฏิบัติงานดังกลาวนี้สะทอนการสนับสนุนความดําริของคณะกรรมาธิการ        
สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติท่ีออกประกาศหนึ่งปกอนหนานั้น      
ดวยการเรียกรองใหรัฐบาลสงเสริมคุณภาพของงานและการจางงานท่ีมีคาตอบแทน โดย “พิจารณา
การใหสัตยาบันเพื่อการนําไปปฏิบัติโดยสมบูรณสําหรับอนุสัญญา ILO ฉบับตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
สิทธิในการจางงานของผูพิการ”  เนื่องดวยโครงการนี้ตระหนักดีถึงบทบาทดานเดียวของ ILO       
ในระดับระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับโลกแหงการทํางานและโดยเฉพาะอยางยิ่งในโครงสราง                
และการปฏิบัติงานท่ีเปนไตรภาคียุจึงไดเรียกรองใหรัฐบาลสงเสริมบทบาทของ ILO ในเร่ือง        
การปรับปรุงระดับการจางงานและคุณภาพของงาน 

 กฎบัตรสังคมแหงยุโรปใหการยอมรับในสิทธิท่ีทุกคน “จะตองมีโอกาสในการหา
รายไดเพื่อการดํารงชีพดวยการประกอบอาชีพท่ีเขาถึงไดโดยเสรี” และในการท่ีคนงานทุกคนมี
สิทธิท่ีจะไดรับสภาพการทํางานท่ีเปนธรรม กฎบัตรนี้ใหการยอมรับโดยเฉพาะสําหรับผูพิการใน
เร่ืองสิทธิแหงความเปนอิสระ แหงการบูรณาการทางสังคมและการเขารวมในวิถีชีวิตของชุมชน 39 

ในปลายป 2000 มีการออกขอบัญญัติแหงสหภาพยุโรป ซ่ึงประกาศใหการเลือกปฏิบัติ    
ท้ังโดยทางตรงและทางออมในการจางงานดวยเหตุผลประการตาง ๆ รวมถึงคนพิการดวย เปนการ
กระทําท่ีผิดกฎหมาย40 แนวปฏิบัตินี้มีผลตอการกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกและรับสมัคร     
คนทํางาน การแนะแนวอาชีพ การฝกอาชีพ สภาพการจางงานและการทํางานรวมท้ังการจายคาจาง
ดวย ท่ีสําคัญก็คือแนวปฏิบัตินี้กลาวไววา ตองมีการจัดท่ีพักอาศัยอันสมควร โดยนายจางจะตอง
กําหนดใหมีมาตรการอันเหมาะสมในกรณีท่ีจําเปน เพื่อใหผูพิการสามารถเขาถึง เขารวมหรือ         

                                                 
 39  Council of Europe.  European Social Charter (แกไขเปล่ียนแปลงป 1996)  
 40  Council Directive 2000/78/EC วันที่ 27  พฤศจิกายน  2000  กําหนดกรอบโดยท่ัวไป สําหรับการ
ปฏิบัติเพ่ือความเสมอภาคในการจางงานและการทํางานอาชีพ OJL 303. 2  ธันวาคม 2000, หนา 16-22. 
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มีความกาวหนาในการจางงาน หรือเพ่ือใหการฝกอบรม นอกเสียจากวามาตรการดังกลาวนั้นจะเปน
เหตุใหนายจางตองมีภาระอันไมเหมาะสม  

 มีการจัดทําแนวปฏิบัติวาดวยการจัดการความเปนผูพิการในสถานประกอบการของ 
ILO เพื่อใหนายจางมีวิธีปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในบทบัญญัติระหวางประเทศดังที่     
กลาวมาแลวกอนหนานี้ 41 แนวปฏิบัตินี้มีการรับรองเปนเอกฉันทโดยท่ีประชุมไตรภาคีของ            
ผูเช่ียวชาญ (ตัวแทนของรัฐบาล องคกรนายจางและองคกรคนงาน) เม่ือเดือนตุลาคม 2544 โดยการ
กําหนดของคณะกรรมการประศาสนการ ILO ในการประชุมคร้ังท่ี 277 เมื่อเดือนมีนาคม 2543     
แมวาแนวปฏิบัตินี้จะมุงใหแนวทางแกนายจางเปนหลัก รัฐบาลก็ไดรับประโยชนอยางมากเชนกัน
ในฐานะผูจัดใหมีกรอบกฎหมายท่ีจําเปนตอการสงเสริมความเสมอภาคดานโอกาสและการปฏิบัติ
ตอคนงานในสถานประกอบการ อีกท้ังยังเปนประโยชนสําหรับผูแทนคนงานท่ีมุงทําหนาท่ี          
คุมครองผลประโยชนของคนงานดวยเชนกัน สาระสําคัญแหงแนวปฏิบัตินี้ไดมาจากหลักการสําคัญ ๆ 
ในบทบัญญัติและความดําริระหวางประเทศ นอกจากน้ันแนวปฏิบัตินี้ยังควรเปนพื้นฐานในการ      
นําเสนออนุสัญญาวาดวยสิทธิของผูพิการขององคการสหประชาชาติดวย 

 ไมมีขอสงสัยแตอยางใดวา บทบัญญัติเร่ืองสิทธิมนุษยชนนั้นมีผลตอคนทุกคน รวมทั้ง    
คนพิการ ดังจะเห็นไดจากคํายืนยันในป 1994 โดยคณะกรรมาธิการสิทธิดานเศรษฐกิจสังคม      
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ  อยางไรก็ดี คณะกรรมาธิการแสดงความรับรูวา ในการเสนอ  
รายงานการปฏิบัติตามขอตกลง ฝายรับใหความสนใจตอคนพิการนอยมาก ดังนั้นในการประกาศ
มาตรการเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศฉบับตอมาจึงไดมีการสะทอนถึงความจําเปนท่ีตอง
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับคนพิการโดยชัดเจน ดังจะเห็นไดจากอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กใน มาตรา 23 
บทบัญญัติแหงอัฟริกาวาดวยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชน ในมาตรา 18(4) และในพิธีศาล
พวงทายในอนุสัญญาแหงอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชนดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม           
ในมาตรา (18) โดยคณะกรรมาธิการไดใหขอสรุปวา “ขณะนี้เปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางแลว
วาตองจัดใหมีการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนสําหรับคนพิการ โดยกฎหมายนโยบายและ
โครงการท่ัวไป หรือโดยกําหนดข้ึนเปนโครงการพิเศษ”  

 แมขณะน้ีจะมีกฎหมายแหงชาติแหงภูมิภาคและระหวางประเทศตลอดจนบทบัญญัติ
อ่ืน ๆ ท้ังยังมีการดําเนินกิจกรรมโดยองคการระหวางประเทศตาง ๆ ตลอดจนความพยายามของ
องคกรพัฒนาภาคเอกชนก็ตาม คนพิการท่ัวโลกก็ยังคงถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอยูท่ัวไป ขอเท็จจริง
นี้มิอาจปฏิเสธได ในดานการจางงานน้ันมีตัวเลขสถิติท่ีบงช้ีวามีการวางงานในหมูคนพิการมากกวา
คนงานทั่วไปถึง 2 หรือ 3 เทา โดยที่ภาวะแหงความยากลําบากซ่ึงมีอยูแลวโดยปกตินั้นถูกซํ้าเติม
                                                 
 41  ILO Code of Practice on Managing Disability in the Workplace ป 2002 
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ดวยปญหาในเร่ืองการเขาถึงส่ิงแวดลอมทางกายภาพตาง ๆ ไมวาจะเปนดานการขนสง ท่ีอยูอาศัย
และท่ีทํางานหรืออคติในหมูนายจาง เพื่อนรวมงานและสาธารณะชนท่ัวไป ท้ังนี้ มิไดหมายความวาไม
มีการปรับปรุงใหดีข้ึน การออกกฎหมายตอตานการเลือกปฏิบัติระดับชาติซ่ึงเพ่ิมทวีข้ึนในชวงป 
ใกล ๆ นี้    แสดงใหเห็นถึงการมุงสงเสริมแมวาจะไมมีหลักประกันในเร่ืองการบังคับใชก็ตาม                      
อนึ่ง ความพยายามอยางสมํ่าเสมอขององคการระหวางประเทศ โดยฉพาะอยางยิ่ง ILO ท่ีจะสงเสริม
ใหมีโอกาสและการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันในการจางงาน นับไดวาเปนวิถีทางสําคัญในการขจัดการ
กีดกันคนพิการออกจากระบบเศรษฐกิจและสังคม หากมีการปฏิบัติตามบทบัญญัติท่ีมีอยูในสัญญา
ระหวางประเทศและตราสารอื่น ๆ ท่ีกลาวถึงในสัญญาน้ีอยางเต็มท่ีแลว ยอมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคในการสรางความเสมอภาคและการเขามีสวนรวมของคนพิการในการจางงานดวย
เชนกัน แตนาเสียดายท่ียังไมเปนเชนนั้น ดังนั้น คนพิการและองคกรตัวแทนคนพิการจึงยังตอง
พยายามอยางมากตอไป 

 
3.1.1 กฎหมายขององคการสหประชาชาติ 

    กฎมาตรฐานขององคการสหประชาชาติวาดวยการสรางโอกาสที่เทาเทียมกันสําหรับ        
ผูพิการ 

 สมัชชาใหญองคการสหประชาชาติ มีการลงมติรับรองกฎมาตรฐานวาดวยการสราง
โอกาส   ท่ีเทาเทียมกันสําหรับผูพิการ เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 199342 

 ในมติดังกลาวนี้ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมไดใหคําอธิบายกฎตาง ๆ ไวดังนี้ 
  “ถึงแมวากฎเหลานี้ไมมีผลในการบังคับใชแตสามารถยึดถือเปนประเพณีปฏิบัติระหวาง

ประเทศได เม่ือมีการปฏิบัติตามโดยรัฐสมาชิกจํานวนมาก ดวยเจตนารมณแหงความเคารพใน      
ขอกําหนดของกฎหมายระหวางประเทศ ซ่ึงบงชี้ถึงพันธกิจทางศีลธรรมและการเมืองในระดับสูง
ของประเทศท่ีดําเนินการเพื่อการสรางโอกาสที่เทาเทียม กฎเหลานี้ประกอบดวยหลักการแหงความ
รับผิดชอบ การลงมือปฏิบัติและความรวมมือกัน อีกท้ังยังไดบงช้ีถึงเร่ืองท่ีมีความสําคัญตอคุณภาพ
ของชีวิตและการดําเนินการเพ่ือใหมีการเขารวมโดยเต็มท่ีและเทาเทียมกัน กฎเหลานี้เปนเคร่ืองมือ
ในการกําหนดนโยบายตลอดจนการดําเนินการเพ่ือผูพิการและองคกรของผูพิการ อีกท้ังยังให        
แนวทางในการสรางความรวมมือทางดานวิชาการและเศรษฐกิจในหมูประเทศสมาชิก องคการ    
สหประชาชาติและองคการระหวางประเทศอ่ืน ๆ ดวย 

 มีกฎหมายท้ังหมด 22 ขอวาดวยการสรางความตระหนักไปจนถึงการสรางความรวมมือ
ระหวางประเทศ การจางงานอยูในกฎขอ 7 ซ่ึงมีขอความดังนี้: 
                                                 
 42 Resolution 48/96 
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“รัฐควรยอมรับหลักการที่วาผูพิการตองไดรับการสนับสนุนใหมีอํานาจใชสิทธิ
มนุษยชนของตนโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการจางงาน ท้ังนี้ ตองใหความเสมอภาคทางโอกาสท้ัง
ในเขตชนบทและเขตเมืองเพื่อการจางงานท่ีมีผลผลิตทางเศรษฐกิจและเปนประโยชนใน
ตลาดแรงงาน 

1.   กฎหมายและกฎระเบียบวาดวยการจางงานตองไมมีการเลือกปฏิบัติตอผูพิการ         
และตองไมเปนอุปสรรคตอการจางงานสําหรับผูพิการ 

2.   รัฐควรสนับสนุนใหมีการบูรณาการผูพิการสูการจางงานในระบบเปดอยางจริงจัง      
การสนับสนุนดังกลาวสามารถกระทําไดโดยมาตรการตาง ๆ อาทิ การฝกอบรมอาชีพ การกําหนด
โควตาเพื่อสรางแรงจูงใจ การสงวนงานบางอยางไวใหผูพิการ การใหเงินกูหรือเงินชวยเหลือ
สําหรับธุรกิจขนาดเล็ก การใหสิทธิในการทําสัญญาหรือการผลิตเปนอันดับแรก การลดหยอนภาษี 
การใหปฏิบัติตามสัญญาหรือการใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคหรือการเงินตอสถานประกอบการ
ท่ีจางคนงานผูพิการ เปนตน รัฐควรสนับสนุนใหนายจางปรับการจางงานเพื่ออํานวยความสะดวก
แกผูพิการ 

3.  โครงการเพ่ือการปฏิบัติของรัฐควรประกอบดวย 
  (ก)  มาตรการเพื่อออกแบบและปรับปรุงสถานประกอบการและท่ีทํางาน   เพื่อให  ผู

พิการประเภทตาง ๆ สามารถเขาถึงได  
 (ข)  ใหความสนับสนุนในการใชเทคโนโลยีใหม  และในการพัฒนาการผลิต           

ดวยระบบสนับสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ ตลอดจนมาตรการเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาถึง
ระบบและอุปกรณดังกลาวสําหรับผูพิการ  เพื่อใหสามารถไดรับและรักษาการจางงานไวได 

 (ค)  จัดใหมีการฝกอบรมและการจัดหางานท่ีเหมาะสมตลอดจนการสนับสนุนอยาง     
ตอเนื่อง อาทิ การชวยเหลือเฉพาะบุคคลและการใหบริการลาม 

4.  รัฐควรริเร่ิมและสนับสนุนการรณรงคเพื่อสรางความตระหนักตอสาธารณชน โดยมุง    
ลบลางทัศนคติในทางลบและอคติท่ีมีตอคนงานผูพิการ 

5.  ในฐานะนายจางรัฐควรสรางสรรคสภาพการทํางานท่ีเอ้ืออํานวยสําหรับการจางงาน       
ผูพิการในภาครัฐ 

6.  รัฐควรรวมมือกับองคกรนายจางและองคกรลูกจางเพื่อกําหนดนโยบายในการ         
รับสมัครและเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนงโดยเสมอภาค รวมท้ังสภาพการจางงาน อัตราคาจาง มาตรการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานเพ่ือปองกันการเกิดบาดเจ็บและการสูญเสียอวัยวะ ตลอดจน
จัดใหมีมาตรการฟนฟูสุขภาพสําหรับลูกจางผูไดรับบาดเจ็บจากการจางงานดวย 
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7.   ควรกําหนดวัตถุประสงคเพื่อใหผูพิการไดรับการจางงานในตลาดแรงงานท่ัวไป       
ในกรณีท่ีไมมีงานที่สามารถสนองตอบผูพิการในตลาดแรงงาน อาจจัดใหมีการจางงานแบบพิเศษ
หรือเพื่อใหความชวยเหลือเปนพิเศษเปนการทดแทน ในกรณีดังกลาวตองมีการประเมินคุณภาพ
ของโครงการเพ่ือสํารวจความสอดคลองและเพียงพอตอการเปดโอกาสใหผูพิการไดรับการจางงาน     
ในตลาดแรงงาน 

8.   ควรมีมาตรการเพ่ือนําผูพิการเขารวมในโครงการฝกอบรมและจางงานในภาคเอกชน
และในการจางงานนอกระบบดวย 

9.   รัฐควรรวมมือกับองคกรนายจางและลูกจาง รวมท้ังองคกรของผูพิการเพ่ือกําหนดให
มีมาตรการฝกอบรมและโอกาสในการจางงานท่ีจัดใหมีเวลาทํางานแบบยืดหยุนหรือไมเต็มเวลา 
การแบงงานกันทํา การทํางานของตนเอง ตลอดจนการใหความดูแลตอผูพิการ43 

 กฎตาง ๆ ดังกลาว เปดโอกาสใหมีการแตงตั้งผูรายงานพิเศษ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติ
และเสนอรายงานตอคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมแหงสหประชาชาติ ผูรายงานพิเศษอาจ
ปรึกษาหารือกับคณะผูเช่ียวชาญระหวางประเทศ หรือเลขาธิการในกรณีท่ีเหมาะสม เพื่อรับฟง
ความเห็นในการสงเสริมการนําไปสูการปฏิบัติและการติดตามตรวจสอบกฎตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
3.1.2 กฎหมายขององคการแรงงานระหวางประเทศ 

 บทบัญญัติท่ีสําคัญมากท่ีสุดฉบับหนึ่งสําหรับการจางงานคนพิการ คือ ขอแนะฉบับท่ี 99 
ของ ILO ซ่ึงออกประกาศเม่ือป 1955 ขอแนะฉบับนี้ถือเปนพื้นฐานสําคัญในการออกกฎหมาย     
แหงชาติในเร่ืองการแนะแนวอาชีพ การฝกอาชีพ ตลอดจนการจัดหางานใหแกคนพิการ ขอแนะ
ฉบับนี้อางอิงถึงขอกําหนดสําคัญในบทบัญญัติยุคแรกท่ีเกี่ยวกับเร่ืองสําคัญตาง ๆ อาทิ กระแสหลัก
ในการฝกอบรมอาชีพ ความเสมอภาคดานโอกาสการไมเลือกปฏิบัติในการจายคาจางสําหรับงานท่ี
เทากันและการสงเสริมงานวิจัย วิธีนี้ขยายโอกาสในการจางงานสําหรับคนพิการโดยความรวมมือ         
อยางใกลชิดขององคกรนายจางและคนงานนั้น รวมถึงการจัดใหมีระบบโควตา การสงวนอาชีพ 
การสรางสหกรณและการจัดใหมีท่ีพักอาศัยในที่ทํางาน การฝกอบรมเจาหนาท่ีดานการฟนฟูอาชีพ  

 โดยคํานึงถึงผลการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีท่ีมีตองาน ILO จึงไดออกมติเม่ือป 1965 
วาดวยการนําเทคนิคมาใชโดยรัฐสมาชิกเพื่อการฟนฟูและฝกอบรมคนพิการสําหรับการจางงาน    
ในรูปแบบใหม 44 

                                                 
 43 UN Standard Rules, pp. 25-27. 

 44 Resolution concerning Vocational Rehabilitation of Disabled Persons 1965  
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ความสนใจของ ILO ตอลูกจางคนพิการที่มีอยางตอเนื่องนั้นสะทอนใหเห็นใน
ขอกําหนดภายใตอนุสัญญาฉบับท่ี 128 ท่ีมุงหมายใหสมาชิกดําเนินการตามเง่ือนไขดังนี้ 

(ก) จัดใหมีบริการฟนฟูสุขภาพและความสามารถเพ่ือเตรียมความพรอมใหลูกจางท่ี
พิการภายหลังกลับเขาทํางานเดิมไดในกรณีท่ีเปนไปได หรือหากไมสามารถกระทําไดก็ใหลับเขา
ไปทํางานท่ีอ่ืนท่ีเปนประโยชนและเหมาะสมมากที่สุด โดยคํานึงถึงสมรรถภาพและความสามารถ 
และ 

(ข) กําหนดใหมีมาตรการเพื่อจัดใหมีการจางงานท่ีเหมาะสมสําหรับคนพิการ45 
อนุสัญญาฉบับท่ี 142 ของ ILO46 เรียกรองใหรัฐสมาชิกพัฒนานโยบายและโครงการในการแนะ
แนวและฝกอบรมอาชีพโดยครอบคลุมและดวยการประสานงานกันเพื่อใหมีความเชื่อมโยงโดย
ใกลชิดกับการจางงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยการบริการจัดหางานของภาครัฐ อนึ่งตองใหมีการ
ขยายระบบการแนะแนวงานอาชีพ รวมท้ังการใหขอมูลดานการจางงานอยางตอเนื่องเพื่อใหมีขอมูล
ขาวสารที่ครอบคลุมและมีการแนะแนวท่ีกวางขวางท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถทําไดสําหรับคนพิการดวย 
 ขอแนะนําฉบับท่ี 150 ใหรายละเอียดในการนําบทบัญญัติในอนุสัญญาฉบับท่ี 142 ไปสู 
การปฏิบัติโดยมีประสิทธิผล ท้ังนี้ผูพิการควรมีทางเขาถึงการแนะแนวอาชีพในกระแสหลักและ
โครงการฝกอบรมอาชีพท่ีจัดใหกับประชากรทั่วไป และหากไมพึงประสงคก็ตองสามารถปรับ
โครงการน้ัน ๆ ได อนึ่ง ยังมีการเสนอแนะใหมีการจัดการศึกษาเพื่อสาธารณะชนท่ัวไป ตลอดจน
นายจางและคนงานโดยเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดความเขาใจในเร่ืองความจําเปนท่ีจะตองใหการ
แนะแนวและการฝกอบรมตอผูพิการ โดยมุงหมายใหผูพิการสามารถมีการจางงานท่ีเหมาะสม     
โดยอาจมีการปรับหรือใหความสนับสนุนบางประการเปนพิเศษตอผูพิการ ผูพิการควรมีโอกาสได
เขารวมทํางานในสภาพแวดลอมปกติมากท่ีสุดเทาท่ีสามารถทําได47 

 มติของ ILO เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 1975 แมจะส้ันแตก็มีความสําคัญเปนพิเศษดวย
เหตุผลบางประการ48 มตินี้อางถึงการท่ีองคการ Rehabilitation International ประกาศใหทศวรรษท่ี 
1970 เปนทศวรรษแหงการฟนฟู และเห็นวาสาธารณชนใหการยอมรับมากข้ึนวา จําเปนตองมี
มาตรการพิเศษเพื่อบูรณาการผูพิการสูชีวิตชุมชน ตลอดจนตระหนักในความจริงท่ีมีผูพิการจํานวน
มาก ซ่ึงสวนใหญแลวอาศัยอยูในประเทศท่ีกําลังพัฒนาไดรับโอกาสในการทํางานท่ีจํากัดมาก อนึ่ง 

                                                 
 45 Invalidity, Old-Age and Survivors’ Benefits, Convention  (ฉบับที่128) 1967, มาตรา 13.   
 46 Human Resources Development Convention  No. 142, 1975  
 47 Human Resources Development Recommendation (ฉบับที่ 150) ป 1975 
 48 Resolution concerning Vocational Rehabilitation and Social Reintegration of Disabled or 
Handicapped Persons.  มีการรับรองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 1975 
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มตินี้เรียกรองใหหนวยงานของรัฐท้ังหมดและองคกรนายจางและคนงาน รวมกันสงเสริมใหผูพิการ       
มีโอกาสไดทํางานมากท่ีสุด โดยสามารถเก็บรักษาการจางงานไวไดอยางยั่งยืน มตินี้เรียกรองให      
มีการรณรงคอยางกวางขวางเพื่อการฟนฟูอาชีพและการบูรณาการทางสังคมของผูพิการ ดวยความ
รวมมือขององคการสหประชาชาติ องคการชํานัญพิเศษ ตลอดจนองคการระหวางประเทศ ระดับ
ภูมิภาคและองคกรภาคเอกชนรวมกันรณรงคเพื่อปผูพิการสากลและโครงการดําเนินงานแหงโลก
เพื่อผูพิการ 

 กอนหนานี้ ILO ไดพยายามทบทวนขอแนะ ฉบับท่ี  99 ป 1955 วาดวยการฟนฟูอาชีพ      
(ผูพิการ) หรือจัดทําบทบัญญัติระหวางประเทศฉบับใหมหากเปนไปได  ขอแนะฉบับท่ี 99 ซ่ึงมิได
เช่ือมโยงกับอนุสัญญามีบทบาทสําคัญท่ีนําไปสูการออกกฎหมายแหงชาติเพื่อการปฏิบัติ อันเปน
การยืนยันความเห็นของผูอํานวยการ ILO ท่ีปรากฏในรายงานประจําป 1964 ในเร่ืองท่ีวา              
แมอนุสัญญาจะเปนการกําหนดพันธกิจ แตในบางเร่ืองนั้นเปนไปไดท่ี “มาตรฐานซ่ึงเปนท่ียอมรับ

โดยกวางขวางนั้นอาจมีผลมากกวาพันธกิจ ซ่ึงมิไดมีการปฏิบัติตามอยางกวางขวางโดยเทาเทียมกัน” 49 
 ILO สานตองาน “การเขามีสวนรวมเต็มท่ีดวยความเทาเทียมตามหัวขอรณรงคปผูพิการ

สากลและตามเปาหมายของโครงการดําเนินงานแหงโลก ดวยการออกอนุสัญญาฉบับท่ี 159 และ   
ขอแนะฉบับท่ี 168 ในป 1983 อนุสัญญาการฟนฟูอาชีพและการจางงาน (ผูพิการ) เรียกรองให       
รัฐสมาชิกจัดทํานโยบายแหงชาติเพื่อนําไปสูการปฏิบัติโดยสอดคลองกับสถานการณในประเทศวา
ดวยการฟนฟูอาชีพและการจางงานสําหรับผูพิการ อนึ่ง มีการสะทอนถึงการมุงย้ําเร่ืองการเขามี
สวนรวมเต็มท่ีในมาตรา 1.2 ซ่ึงอธิบายถึงวัตถุประสงคในการฟนฟูอาชีพ เพื่อใหผูพิการสามารถ    
หางาน เก็บรักษาไว และสรางความกาวหนาไดในการจางงานท่ีเหมาะสม และ “เพื่อใหบุคคลนั้น
สามารถมีบูรณาการหรือไดรับการบูรณาการใหมสูสังคม”  วลีนี้คือขอความเพ่ิมเติมในขอแนะ 
ฉบับท่ี 99  สวนเปาหมายเพื่อ “ความเสมอภาค” ปรากฏอยูในมาตรา 4 ของอนุสัญญาดังตอไปนี้ 

  “นโยบายดังกลาวนั้นจะอยูบนพ้ืนฐานของหลักการแหงความเสมอภาคทางโอกาส
ระหวางคนงานผูพิการและคนงานทั่วไป โดยตองมีความเคารพตอความเสมอภาคทางโอกาส     
และการปฏิบัติสําหรับคนงานผูพิการชายและหญิง ท้ังนี้โดยไมถือวาการจัดใหมีมาตรการพิเศษ        
เชิงสรางสรรคเพื่อสัมฤทธิผลแหงความเสมอภาคทางโอกาสและการปฏิบัติระหวางคนงาน       
ผูพิการและคนงานอ่ืน ๆ เปนการเลือกปฏิบัติตอคนงานอ่ืน ๆ” 

                                                 
 49 บทคัดลอกใน ILO.  (1998). Vocational Rehabilitation and Employment of Disabled Persons.  
หนา 4. 
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 เห็นไดชัดวา มีการยอมรับชายและหญิงผูพิการ โดยการที่อนุสัญญาฉบับนี้บงบอกถึง
นโยบายท่ีพึงกําหนดและนําไปสูการปฏิบัติในระดับชาติ อีกท้ังยังไดเตือนรัฐสมาชิกดังท่ีไดเคย
กลาวไวแลวในขอแนะฉบับท่ี 99 เปนเวลาเกือบ 30 ป กอนหนานี้ ใหตระหนักถึงความจําเปนท่ีมิใช
เพียงแตจะตองจัดใหมีบริการตาง ๆ เทานั้น หากยังตองมีการประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงอยาง     
ตอเนื่องดวย หลักการในดานความเสมอภาคตามขอแนะฉบับท่ี 150   มีตัวอยางดังตอไปนี้ 

- ผูพิการควรไดรับความเสมอภาคทางโอกาสและการปฏิบัติในเร่ืองการเขาถึงการรักษา
ไว และการสรางความกาวหนาในการจางงาน ซ่ึงหากเปนไปไดจะเกิดจากการเลือกดวยตัวเอง         
ตามความเหมาะสมสําหรับบุคคลนั้น (มาตรา 7 ) 

- ในการจัดใหมีการฟนฟูอาชีพและความชวยเหลือในการจางงานสําหรับผูพิการ          
ควรเคารพในหลักการท่ีวาดวยความเทาเทียมทางโอกาสและการปฏิบัติตอชายและหญิง (มาตรา 8) 

- ควรจัดใหมีมาตรการสงเสริมโอกาสในการจางงานสําหรับผูพิการ โดยสอดคลองกับ
มาตรฐานในการจางงานและเงินเดือนสําหรับคนงานท่ัวไป (มาตรา 10) 

 
 ขอแนะนําดังกลาวเตือนใหรัฐสมาชิกคํานึงถึงมาตรการท่ีควรนําไปใชในการ “ปรับปรุง

ท่ีทํางาน การออกแบบงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ตลอดจนการจัดระบบงานเพ่ือความเหมาะสม” 
เพื่ออํานวยความสะดวกในการฝกอบรมและการจางงาน สวนในการมุงปรับเปล่ียนจากระบบ     
“การใหความดูแล” มาสูการให “สิทธิ” ท้ังในระดับชาติและในระดับระหวางประเทศน้ัน ขอแนะนํา
ฉบับนี้กลาวไวโดยชัดเจนวา ผูพิการควรไดรับการแจงถึง “สิทธิและโอกาสดานการจางงาน        
ของตน" 

 

3.2 มาตรการทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

 ชาวอเมริกาเช่ือวา การมีงานทําถือเปนขอยืนยันท่ีชัดเจนท่ีสุดสําหรับการพิสูจนวาคน
พิการไดรับโอกาสในการฟนฟูและพัฒนาสมรรถภาพอยางเพียงพอ มีอิสระในการดํารงชีวิตของ
ตนเองและที่สําคัญท่ีสุด  คือ  การไดเขาเปนสมาชิกสวนหนึ่งของสังคมโดยไมถูกแบงแยกออกจาก
บุคคลท่ัวไป  โดยนโยบายท่ีสําคัญท้ังระดับรัฐและระดับชาติ  คือ  สิทธิของพลเมืองกับการคาเสรี
เปนส่ิงท่ีไมขัดแยงกัน  นับต้ังแตอดีตท่ีผานมาสหรัฐอเมริกาไดใชมาตรการทางกฎหมายระดับ     
สหพันธรัฐเพื่อรวมคนพิการในวัยทํางานไวในกําลังแรงงานของประเทศโดยกฎหมายน้ีไดเร่ิมให

                                                 
50 มาตรา 16. 
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การคุมครองทหารผานศึกพิการกอนเปนอันดับแรกแลวขยายมาใหความคุมครองในลักษณะของ
การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพแกกลุมคนพิการท่ีเปนพลเรือน  โดยครอบคลุมผูพิการทุกประเภท
ปจจุบัน    มีการจัดบริการดานการสงเสริมอาชีพคนพิการรวมท้ังส้ิน 26 บริการและบริการท่ี
เกี่ยวของอีก  57 บริการ  ปญหาสําคัญประการหนึ่งในดานแรงงานคนพิการท่ีสหรัฐอเมริกากําลัง
ประสบอยูในขณะน้ีคือ51  จํานวนคนพิการท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและผูปวยระยะยาวท่ีรัฐตองจัด
สวัสดิการทางสังคมใหขณะท่ีตัวเลขของผูพิการท่ีกลับไปทํางานอยูในอัตราท่ีต่ํา  ประเทศจึงตองเรง
แกไขปญหาในดานนี้  โดยการพิจารณาปรับเปล่ียนใหระบบประกันชวยสรางแรงจูงใจในการ
กลับไปทํางานใหแกคนพิการ หนวยบริหารบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพ (RSA)  มีหนาท่ี
รับผิดชอบในการพัฒนานโยบายแหงชาติวาดวย  การฟนฟูสมรรถภาพเพื่อชวยใหคนพิการไดรับ
การเตรียมความพรอมและเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีคุณภาพ  นอกจากน้ียังทําหนาท่ีเปนสวน
หนึ่งของสายงานดานการศึกษาและดูแลรับผิดชอบในเร่ืองการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการฟนฟู
สมรรถภาพและการจางงานคนพิการใหแกรัฐตาง ๆ  ซ่ึงทุกรัฐจะมีศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ประจํารัฐแตละรัฐโดยจะดูแลรับผิดชอบการใหบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพในรัฐของตน  สวน
บริการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพไดระบุรายละเอียดไวในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ  
พ.ศ. 2516  โดยกําหนดให  สหพันธรัฐจัดสรรทุนสนับสนุนเบ้ืองตนเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพดาน
อาชีพใหแกรัฐตาง ๆ  การใหบริการในระดับรัฐจะดําเนินการโดยรัฐบาลทองถ่ินหรือเอกชนก็ได  
ศูนยฯ จะใหบริการแกคนพิการที่หนวยงานตาง ๆ สงตัวมา รวมถึงการใหบริการแกคนพิการในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและผูท่ีจบการศึกษาไปแลว  ข้ันตอนของการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
ประกอบดวยการประเมินความพรอมของผูเขารับการฟนฟูเปนรายบุคคล  เชน  การประเมิน
ความสามารถและประเมินทัศนคติเพ่ือการจัดทําแผนการฟนฟูและประกอบอาชีพเฉพาะบุคคล ซ่ึง
แผนดังกลาวประกอบดวยบริการตาง ๆ  ไดแก  การฝกอาชีพ  การแนะแนวและบริการสงตอ การ
ใหบริการเคร่ืองมือและอุปกรณพิเศษเพื่อการประกอบอาชีพ  การจัดหางาน   และการติดตาม
ประเมินผล  เปนตน  

 แนวทางการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพและการสงเสริมการจางงานคนพิการไดรับ
ความสนใจเปนอยางยิ่งในฐานะทางเลือกใหมในการมีงานทําสําหรับคนพิการ  โดยเฉพาะผูท่ีมี
ความพิการในระดับรุนแรงและตองทํางานในโรงงานอารักษ  โดยคนพิการกลุมนี้ไดใหความสนใจ
ตอกระบวนการใหมในการฝกอาชีพและการจางงาน กระบวนการใหมนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของการ

                                                 
 51 Legislation on Equal Opportunities full Participation in Development for Disabled Persons : A 
REGINAL REVIEW. NEW YORK : United Nations. (1995).  กิติพงศ สุทธิ. เลมเดิม. หนา 66-68. 
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แขงขัน  การไดรับคาตอบแทนจากนายจางดวยการทํางานรวมกับบุคคลท่ัวไป ซ่ึงสําหรับกรณีท่ีมี
ความจําเปนจะตองไดรับบริการพิเศษบางประการเพ่ือใหสามารถทํางานไดก็จะมีการจัดสรรบริการ
นั้น ๆ  ใหอยางตอเนื่อง  นอกจากนี้ไดมีการจัดทําโครงการ  Projects  with  Industry  (PWI)  ซ่ึงเปน
โครงการความรวมมือระหวางรัฐกับเอกชนไดแก ศูนยฟนฟูสมรรถภาพและโรงงานอุตสาหกรรม
ตลอดจนบริษัทหางราน  เปนตน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อรวมกันกําหนดมาตรการสําหรับขยายโอกาส
การมีงานทําผานกระบวนการการแขงขันในตลาดแรงงานใหแกคนพิการ   นอกจากนี้
พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกงานเปนกฎหมายอีกฉบับหนึ่งท่ีตราข้ึนเพื่อสงเสริมการจางงานคน
พิการโดยใหความสําคัญกับผูท่ีเสียเปรียบในการแขงขันในตลาดแรงงาน  โดยกฎหมายกําหนดให
บุคคลเหลานี้มีสิทธิไดรับ การฝกงานในสถานประกอบการและไดรับคาตอบแทนจากนายจางซ่ึง
กฎหมายจะจายคาตอบแทนน้ัน ๆ คืนใหแกนายจางตอไป   

 
3.2.1  การจางงานคนพิการ 

    เนื่องจากประเทศอเมริกาเปนประเทศท่ีไมไดใชระบบโควตาอยางเชนประเทศญ่ีปุน 
เยอรมัน และประเทศไทย จึงไมมีการกําหนดสัดสวนใหทางสถานประกอบการเอกชน หรือหนวยงาน
ราชการรับคนพิการเขาทํางาน แตเพื่อสงเสริมใหมีการจางงานคนพิการประเทศท่ีไมใชระบบ      
โควตาอยางสหรัฐอเมริกาก็ไดกําหนดกฎหมายในลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจะสรางขอไดเปรียบสําหรับ     
การจางงานคนพิการ หรือสําหรับการทํางานของคนพิการ ตัวอยางท่ีปรากฏ ไดแก 

- การกําหนดเวลาทํางานแบบยืดหยุน (flex time) หรือการทํางานนอกเวลาปกติ หรือ     
ทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีอํานวยความสะดวกแกการทํางานของลูกจางซ่ึงเปนคนพิการ52 

 - การกําหนดอ่ืน ๆ อาทิ ใหหนวยงานของรัฐบาลกลางแสดงบทบาทนําในการจางและ     
สงเสริมการทํางานของคนพิการ หรือสัญญาการจางงานท่ีทําระหวางรัฐกับบริษัทเอกชน กําหนดให
ระบุวา จะไมมีการกีดกันการจางงานคนพิการ และตองจัดสถานท่ีท่ีทํางานใหเอ้ืออํานวยตอ         
การทํางานของคนพิการ53 
 นอกจากน้ันยังมีวิธีการอื่น ๆ ท่ีสามารถใชเพ่ือการเพิ่มอุปสงคการจางงานคนพิการได
อีก เชน 54 

                                                 
 52 Aliki Coudroglou and Dennis L.Poole.  (1984). Disability, Work and Social Policy-Models for 
Social Welfare.  p.125. 
 53 Ann Shearer. (1981).  Disability: whose Handicap.  p.160. 
 54 International Labour Office. (1994).  Toward Equalizing Opportunities for Disabled People in 
Asia : A Guide.  pp.10-15. 
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1) การอนุเคราะหในการจางงาน (Sheltered Employment) ระบบนี้อาจปรากฏไดหลาย
รูปแบบดวยกัน อาทิ 

- การลดคาจางข้ันตํ่าเปนพิเศษสําหรับการจางงานคนพิการ 
- การสงวนงานบางประเภทไวใหกับคนพิการรุนแรง 
- การนํางานไปใหคนพิการทําท่ีบาน และ 
- การจัดสถานท่ีทํางานโดยเฉพาะสําหรับการทํางานของคนพิการ ซ่ึงมีผูควบคุม

พิเศษ ปรับคุณสมบัติของตําแหนง ลดมาตรฐานการทํางาน เปนตน 
2) ระบบการจางงานกลุมคนพิการ (Enclave System) ซ่ึงถือเปนรูปแบบหนึ่งของ                 

การอนุเคราะหการจางงานคนพิการ ระบบนี้มีลักษณะเดนประการหนึ่ง คือ มอบงานงานหน่ึงใหกลุม
หรือทีมคนพิการทีมเล็ก ๆ เปนผูรับผิดชอบ การจางงานกลุมคนพิการเร่ิมตั้งแตการสรรหาอบรม         
มอบหมายงานใหทําโดยอยูภายใตการควบคุมและชวยเหลือโดยใกลชิด คาจางจะเจรจาตอรองแยกจาก
การจายคาจางปกติและจายใหตามผลงาน วิธีนี้มักใชกับงานท่ีงายและซํ้าซาก ซ่ึงคนปกติเบ่ือหนาย 

3) สหกรณแรงงานคนพิการ บางกรณีกลุมคนพิการอาจไดรับการสนับสนุนใหรวมตัวกัน     
ในรูปสหกรณซ่ึงมีการระดมทุนรวมกัน รวมกันเส่ียงภัย และแบงปนผลประโยชนในระหวางหมู
สมาชิก กลุมสหกรณจะตกลงรับทํางานซ่ึงมักเปนข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการผลิต แมวิธีนี้จะมี
ความเปนไปได  แตมักประสบปญหาเกี่ยวกับการขาดเงินทุน การจัดการ และทักษะของ
ผูประกอบการ 
 นอกจากนี้ไดมีการนํามาตรการทางภาษีหลายประการมาใชเพื่อสนับสนุนการจางงาน      
คนพิการ เชน มีการลดภาษีใหแกนายจางท่ีไดมีการปรับปรุงอาคารสถานท่ีหรือจัดเคร่ืองมือ     
เคร่ืองใชท่ีเปนส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับคนพิการซ่ึงอัตราการลดหยอนภาษีหรือการสนับสนุน
จะแตกตางกันไปตามขนาดของสถานประกอบการ ในดานคนพิการไดมีมาตรการสรางแรงจูงใจ   
ใหทํางานแทนการรอรับสวัสดิการที่รัฐจัดให  เชน  การขยายชวงเวลาของการเปนผูรับสวัสดิการ  
ในฐานะผูวางงานออกไปอีกระยะหนึ่งแมวาจะไดงานทําแลวก็ตาม  เพิ่มสวัสดิการรักษาพยาบาล       
ใหแกคนพิการท่ีมีงานทํา   
 

3.2.2   การคุมครองคนพิการในการทํางาน 
    กฎหมายคนพิการของสหรัฐอเมริกา 1990 (Americans with Disability Act of 1990)        

ไดกลาวถึงการคุมครองการทํางานของคนพิการเอาไว เพื่อใหโอกาสคนพิการไดเขาทํางานรวมกับ
คนปกติท่ัวไป พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดใหโอกาสท่ีเทาเทียมกันในการไดรับการจางงาน            
โดยกําหนดไมใหมีการปฏิเสธการจางงานเพราะความพิการ กลาวคือ จะไมมีการเลือกปฏิบัติ     
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เพราะเหตุแหงความพิการในเร่ืองเกี่ยวกับข้ันตอนในการสมัครงาน การวาจาง การบอกกลาวลวงหนา 
การปฏิบัติหนาท่ี การจายคาชดเชย การฝกอบรม เง่ือนไขในการทํางาน และสิทธิพิเศษตาง ๆ 55 

นอกจากนี้มีกฎหมายหลายฉบับท่ีเกี่ยวของกับการปองกันการเลือกปฏิบัติและการพทัิกษ
สิทธิของคนพิการ  เชน  พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ  พ.ศ. 2516    คุมครองสิทธิคนพิการ
ท่ีทํางานกับรัฐบาล  สหพันธรัฐ  ผูรับเหมาชวงงานจากรัฐ  และผูท่ีไดรับการสนับสนุนดานการเงิน
จากรัฐ  โดยหามมิใหเลือกปฏิบัติตอผูพิการ กฎหมายฉบับนี้ไดกลาวถึงคําสําคัญ ๆ  หลายคําท่ี
ปรากฏสืบตอมาในนโยบายดานการจางงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  เชน  ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
เหมาะสม  (Reasonable  Accommodation)  กฎหมายฉบับนี้บังคับใชโดยคณะกรรมการธิการดาน
ความเสมอภาคในการจางงาน  (EEOC) โดยมีหนาท่ีในการจัดทําและเสนอรายงานการจางงาน       
คนพิการในสวนของสหพันธรัฐตอรัฐสภาเปนประจําทุกป พระราชบัญญัติวาดวยความพิการ  
Americans with  Disability  Act  (ADA)  พ.ศ.  2533  ตั้งอยูบนพื้นฐานของพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพ  พ.ศ.  2516  แตไดขยายการบังคับใชไปยังบริษัทหางรานและสถานประกอบการเอกชน  
โดยมิใหมีการเลือกปฏิบัติดานการจางงานตอคนพิการ  และครอบคลุมถึงนายจาง  หนวยงานดานการ
จางงาน  องคกรแรงงานและคณะกรรมการตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารดานแรงงาน  กฎหมาย
ฉบับนี้มีผลบังคับใชกับนายจางทุกรายท่ีมีลูกจางตั้งแต  15  คนข้ึนไป  โดยกําหนดใหนายจางตอง
จัดส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมและตองชวยขจัดอุปสรรคตาง ๆ  ท่ีจะทําใหผูสมัครพิการไม
สามารถแสดงศักยภาพไดเต็มท่ี  กรมแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการออกหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการจัดวางรูปแบบของท่ีทํางานและอุปกรณสํานักงานใหเหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ (Ergonomics Program)56 หลักเกณฑดังกลาวกําหนดใหนายจางตองดําเนินการเพื่อให
ท่ีทํางานและอุปกรณของสํานักงานใหมีความเหมาะสม สะดวกและปลอดภัย เชนหามมิใหนายจาง
จางลูกจางซ่ึงเปนคนพิการทํางานท่ีเกี่ยวกับงานอันตราย หรืองานท่ีตองอาศัยทักษะพิเศษและ         
คนพิการไมสามารถทําได แมในกรณีท่ีไดมีการจัดหาอุปกรณไวเพื่อความสะดวกแลวก็ตาม         
นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติวาดวยความพิการ  American  with  Disability  Act  (ADA) ยังกําหนดให
นายจางตองนําบทบัญญัติของกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนมาปรับใชในสวนท่ีเกี่ยวของกับคนพิการ
ดวย เชน กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และไดใหนายจาง  
จัดทําขอกําหนดเกี่ยวกันกรณีเหตุฉุกเฉินซ่ึงกําหนดใหมีประตูสําหรับคนพิการท่ีไมสามารถใช
บันไดหนีไฟเปนทางออกไดในกรณีเกิดเหตุ เปนตน 

                                                 
 55 Americans.  with Disability Act of 1990.  Title Employment. Sec.102 (a) 

 56 http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table 
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 การจางงานคนพิการคงจะไมบรรลุประสิทธิผลนัก หากไมมีการปรับปรุงในเร่ือง
เกี่ยวกับตําแหนงงาน เคร่ืองมือและสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสมสําหรับลูกจางพิการ 
ในสวนนี้ถือเปนภาระสําคัญของนายจางเพราะเปนการลงทุนเพิ่มจากปกติ และเปนกรณีเฉพาะ
สําหรับคนพิการเพียงไมกี่คน ในทางทฤษฎีแลวการดัดแปลงหรือปรับระบบการทํางานเล็กนอย 
เชน   การเปล่ียนตําแหนงของท่ีควบคุม การใชเฉดสีเทาสําหรับผูตาบอดสี การขยายขนาดของแปน
อักษรสําหรับผูตาพิการ เปนตน เชนนี้จะเปนประโยชนแกลูกจางพิการมาก เพราะการจัด
สภาพแวดลอมตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวกถือเปนเง่ือนไขสําคัญท่ีจะเกื้อหนุนใหการทํางาน
ของคนพิการเปนไปไดมากข้ึน ในประเทศสหรัฐอเมริกาการจัดสภาพแวดลอมทําในหลายดานและ
กระจายอยูใน  บทบัญญัติของกฎหมายตาง ๆ อาทิ ป 1970 ไดมีการผานกฎหมาย “อุปสรรคดาน
โครงสรางและ สถาปตย” (The Architectural and Structural Barriers Act) ซ่ึงกําหนดใหรัฐบาล
กลางตองสราง      ส่ิงอํานวยความสะดวกซ่ึงคนพิการสามารถใชประโยชนได และในป 1976 ไดมี
การแกไขกฎหมายดังกลาว กําหนดใหอาคารสาธารณะและอาคารท่ีรัฐบาลเชา ตองออกแบบใหคน
พิการสามารถใชได 

 ความคุมครองประการตอมาคือ กรณีท่ีลูกจางพิการผูใดรูสึกวาตนถูกกีดกันหรือ           
เลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากสาเหตุแหงความพิการ ผูนั้นสามารถรองเรียนไดท่ีสํานักงานทองถ่ินของ  
EEOC ซ่ึงจะประสานงานเพื่อไกลเกล่ียอยางไมเปนทางการกอน หากไมประสบผลสําเร็จจะนําเร่ือง
เขาสูกระบวนการยุติธรรม และถาพบวานายจางกระทําผิดจริง ศาลมีอํานาจส่ังใหนายจางหยุด
พฤติกรรมดังกลาว รวมทั้งสามารถส่ังใหนายจางรับบุคคลพิการที่ไดรับความเสียหายเขาทํางาน  
หรือส่ังใหมีการดําเนินการอ่ืน ๆ  เพื่อเปนการบรรเทาปญหาท่ีเกิดข้ึนตามท่ีศาลพิจารณาเห็นสมควร
ตอไป   

 
3.3  มาตรการทางกฎหมายของประเทศเยอรมัน  

 
3.3.1   การจางงานคนพิการ 

 สําหรับมาตรการการจางงานคนพิการของประเทศเยอรมันมีกําหนดไวในกฎหมาย        
สวัสดิการสังคมเลมท่ี 957  ซ่ึงกําหนดหนาท่ีของนายจางในการวาจางคนพิการเขาทํางานเอาไววา 
สถานประกอบการเอกชนและหนวยงานราชการท่ีเฉล่ียในแตละปมีการวาจางงานอยางนอย     
เดือนละ 20 ตําแหนง ตองรับคนพิการเขาทํางานอยางนอย 5 เปอรเซ็นต ของตําแหนงงานท่ีมีอยู 

                                                 
 57 ขอมูลจากสํานักสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ.   
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โดยเฉพาะคนพิการท่ีเปนสตรี และหากมีการจางงานเฉล่ียเดือนละ 39 ตําแหนง ตองรับคนพิการ  
เขาทํางานเพิ่มข้ึนอีกเดือนละ 1 คนตอป และหากมีการจางงานเฉล่ียเดือนละ 59 ตําแหนงงาน      
ตองรับคนพิการเขาทํางานเพ่ิมข้ึนอีกเปนเดือนละ 2 คนตอป (มาตรา 71) กรณีมีเศษมากกวา 0.5 
เปอรเซ็นตใหปดข้ึน (มาตรา 74) และหากเปนกรณีของคนพิการข้ันรุนแรง สํานักจัดหางานสามารถ
ท่ีจะเพิ่มจํานวนในการบรรจุใหรับคนพิการเขาทํางานใหมากข้ึนไดตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
(มาตรา 76)  

 ตราบเทาท่ีนายจางไมรับคนพิการเขาทํางานตามท่ีกฎหมายกําหนด นายจางตองจาย         
เงินชดเชยเขากองทุนทดแทนตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงจํานวนเงินชดเชยจะเพิ่มข้ึนหากมีการ
เปล่ียนแปลงขนาดของสถานประกอบการใหใหญข้ึน หากนายจางคางชําระเงินชดเชยเกินกวา        
3 เดือน สํานักงานบูรณาการจะออกหนังสือเตือนใหชําระเงิน และจะคิดคาปรับจากเงินชดเชยที่    
คางชําระ ท้ังนี้การจายเงินชดเชยดังกลาวไมไดหมายถึงการยกเวนไมตองรับคนพิการเขาทํางาน   
(มาตรา 77)  

 กรณีตําแหนงงานท่ีจะรับ นายจางมีหนาท่ีตองตรวจสอบตําแหนงงานวางสําหรับคน
พิการและติดตอไปยังสํานักจัดหางานโดยไมชักชา และทางสํานักจัดหางานจะเปนผูเสนอคนพิการ         
ท่ีเหมาะสมกับตําแหนง เม่ือไดรับขอเสนอดังกลาวนายจางตองรีบนําขอเสนอนี้แจงใหกับผูแทน
ฝายคนพิการในสถานประกอบการ และองคกรท่ีเกี่ยวของรับทราบ หากนายจางปฏิเสธไมรับ     
และผูแทนฝายคนพิการไมเห็นดวยกับการตัดสินใจของนายจางตองมีการนําเหตุผลของนายจางเขา
หารือกับผูแทนองคกรท่ีเกี่ยวของเพ่ือหาขอสรุป และในการหารือตองรับฟงความเห็นของคนพิการ
ท่ีไดรับผลกระทบดังกลาวดวย (มาตรา 81) 

 
3.3.2   การคุมครองคนพิการในการทํางาน 

 ในสวนของมาตรการคุมครองคนพิการในการทํางาน กฎหมายกําหนดไวชัดเจนวา หามมิ
ใหนายจางเลือกปฏิบัติตอคนพิการท่ีเปนลูกจางเพราะสาเหตุแหงความพิการ โดยหามมิใหเกิดความ
เสียเปรียบตอลูกจางคนพิการตั้งแตการทําขอตกลงในการจางงาน การเล่ือนตําแหนง การออกคําส่ัง
หรือการเลิกจาง แตนายจางสามารถปฏิบัติตอคนพิการใหแตกตางออกไปได ในกรณีท่ีขอตกลง
หรือมาตรการเปนไปเพื่อตอบสนองตอประเภทงานของคนพิการ กรณีมีการฟองรองท่ีเช่ือไดวา  
นายจางมีการเลือกปฏิบัติ นายจางตองเปนฝายหาหลักฐานมาแกตางคํารอง หากแกตางไมได       
นายจางตองจายคาเสียหายเปนเงินตามความเหมาะสมใหแกคนพิการ 
 ในกรณีคนพิการท่ีมาสมัครงานแลวไมไดรับการวาจาง แมจะไมไดเปนการเลือกปฏิบัติ      
ผูสมัครก็สามารถเรียกรองเงินคาเสียหายจากนายจางไดสูงสุดไมเกินสามเดือนของรายไดท่ีตอง    
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สูญเสียไป รายไดตอเดือนท่ีนี้หมายถึง รายไดท่ีคนพิการผูสมัครจะตองไดรับในกรณีท่ีปฏิบัติงาน
ปกติ ไมวาจะเปนในรูปของเงินเดือนหรือการตอบแทนลักษณะอ่ืนใดก็ตาม การเรียกรองเงิน
คาเสียหายท้ังสองกรณีขางตนตองทําเปนลายลักษณอักษรภายในกําหนดระยะเวลาสองเดือน
หลังจากไดรับทราบการปฏิเสธการรับเขาทํางานของนายจาง และการเรียกรองดังกลาวยังใชบังคับ
กับกรณีท่ีคนพิการไมไดรับความเปนธรรมจากการเล่ือนตําแหนงงานอีกดวย 
 นอกจากนี้กฎหมายยังกําหนดใหคนพิการสามารถเรียกรองใหนายจางบรรจุในตําแหนง
งานท่ีตนไดใชความรูความสามารถไดอยางเต็มท่ีและพัฒนาทักษะไดอยางตอเนื่อง อีกท้ังสามารถ         
เรียกรองใหตนไดรับการคัดเลือกใหเขาอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรูในอาชีพท่ีเปนประโยชนตอ
การเล่ือนตําแหนง และไดรับอนุญาตจากนายจางในการเขารับการฝกอบรมพัฒนาทักษะความรู         
ในอาชีพจากองคกรภายนอกอีกดวย  
 นอกจากนี้ลูกจางคนพิการสามารถจะเรียกรองใหนายจางจัดเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใช 
เคร่ืองจักรและอุปกรณตาง ๆ ตลอดจนท่ีทํางาน บรรยากาศของที่ทํางาน องคกรและเวลาทํางานให
เหมาะสม รวมท้ังอุปกรณเทคนิคท่ีมีความจําเปนตอการทํางาน โดยคํานึงถึงประเภทของความพิการ 
การดําเนินการดังกลาวกฎหมายกําหนดใหสํานักจัดหางานและสํานักเพื่อการบูรณาการใหการ
สนับสนุนผูประกอบการ โดยคํานึงถึงลักษณะความจําเปนเฉพาะท่ีคนพิการจะตองไดรับ (มาตรา81)  
 ในสถานประกอบการและในหนวยงานท่ีมีการจางคนพิการเขาทํางานไมนอยกวา 5 คน    
จะตองมีการเลือกต้ังผูแทนคนพิการที่ทํางานอยูในท่ีนั้นท่ีไววางใจของคนพิการขึ้นมา 1 คน และผูชวย
อยางนอยท่ีสุดอีก 1 คน ผูท่ีมีสิทธิเลือกต้ังก็คือ คนพิการที่ทํางานอยูในท่ีนั้นเอง โดยผูแทนท่ีไดรับ
เลือกมีหนาท่ีสงเสริมคนพิการใหไดรับการยอมรับและอยูรวมกับเพื่อนรวมงานอยางเสมอภาค     
ในสถานประกอบการ เปนตัวแทนเรียกรองสิทธิ ใหคําช้ีแนะชวยเหลือ ตรวจดูเร่ืองกฎระเบียบ     
ขอบังคับ สัญญาจางตาง ๆ รับขอเสนอและขอรองเรียนของคนพิการเพื่อนําไปเจรจาตอรองกับ     
นายจางเพื่อความเปนธรรมแกคนพิการตอไป (มาตรา 95)  
 นายจางตองรวมกับผูแทนคนพิการในสถานประกอบการจัดทําขอตกลงวาดวยระเบียบ   
การปรับสภาพคนพิการใหเขากับท่ีทํางาน โดยเฉพาะการวางแผนของฝายบุคคล การจัดสภาพ        
ท่ีทํางาน บรรยากาศท่ีทํางาน โครงสรางท่ีทํางาน ในกรณีฝายบุคคลจะตองมีระเบียบวิธีการจัดการ
เฉพาะเพื่อวาจางคนพิการผูหญิงเขาทํางานในสัดสวนท่ีเหมาะสม 
 ดานนายจางก็มีหนาท่ีตั้งตัวแทนข้ึนมา 1 คน เพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบกรณีท่ีเกี่ยวกับ
ลูกจางพิการ ซ่ึงบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังกฎหมายกําหนดวาควรจะเปนคนพิการดวยเชนกัน (มาตรา 
98) 

DPU



 67 

 หนวยงานหลักท่ีจะทําหนาท่ีในการดูแลการทํางานของคนพิการท่ีสําคัญอีกหนวยงาน
หนึ่งก็คือ สํานักงานเพื่อการบูรณาการ โดยกฎหมายกําหนดใหมีหนาท่ีในการดูแลใหความ
ชวยเหลือดานชีวิตการทํางานของคนพิการในกรณีท่ีมีปญหาเกิดข้ึน โดยการประสานงานกับผูแทน
คนพิการในสถานประกอบการ ในการใหความชวยเหลือ สํานักงานเพ่ือการบูรณาการสามารถ
อนุมัติใหการชวยเหลือเปนเงินแกคนพิการได ในการจัดซ้ืออุปกรณชวยเหลือทางเทคนิคเพื่อความ
สะดวกในการทํางาน หรือเพื่อเขารวมในมาตรการฝกอบรมเพื่อใหคนพิการสามารถเขาใจงานและ
เพ่ิมทักษะในการทํางานมากข้ึน หรืออนุมัติเงินใหแกนายจางเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณท่ีเหมาะสมแกการ
ทํางานของคนพิการ และสําหรับคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการจางงานคนพิการ นอกจากน้ีคนพิการ
สามารถขอรับเงินคาใชจายจากกองทุนเงินชดเชยในกรณีท่ีตองจางผูชวยพี่เล้ียงในการทํางานใน
กรอบท่ีสํานักงานเพื่อการบูรณาการสามารถอนุมัติใหได (มาตรา 102) 
 เพื่อใหคนพิการไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายในดานการบริหารงานกฎหมาย
กําหนดใหคณะผูบริหารของกรมคุมครองแรงงานสหพันธรัฐแตงต้ังตัวแทนฝายคนพิการเขาเปน
สมาชิกของกรมเพ่ือรวมมือกันในการทํางานดานคนพิการตอไป (มาตรา 105) 
 ในเร่ืองการทํางานกฎหมายกําหนดใหคนพิการมีสิทธิไดรับยกเวนการทํางานลวงเวลา
ไดตามท่ีรองขอ (มาตรา 124) อีกท้ังมีสิทธิไดรับวันหยุดพักผอนประจําปท่ีไดรับการจายคาจาง
เพิ่มข้ึนอีกหาวันทํางาน (มาตรา 125) 
 กรณีการเลิกจางกฎหมายกําหนดวา การเลิกจางคนพิการผูประกอบการจะตองไดรับ    
ความเห็นชอบจากสํานักเพื่อการบูรณาการกอน(มาตรา 85) โดยนายจางตองยื่นคํารองเพ่ือขอรับ
ความยินยอมเปนหนังสือไปยังสํานักเพ่ือการบูรณาการในเขตรับผิดชอบที่สถานประกอบการหรือ
หนวยงานนั้น ๆ ตั้งอยู (มาตรา 87) 
 
3.4   มาตรการทางกฎหมายของประเทศญี่ปุน 

 
 3.4.1   การจางงานคนพิการ 

  ในเร่ืองการจางงานคนพิการ ประเทศญ่ีปุนใชระบบโควตาเชนเดียวกับประเทศเยอรมัน 
และประเทศไทย โดยไดมีกฎหมายสงเสริมการจางงานเกิดข้ึนในป ค.ศ. 1960 กฎหมายนี้ไดตัวอยาง
มาจากปะเทศแถบยุโรป กําหนดใหมีระบบของอัตราสวนการจางงาน โดยจะกําหนดสัดสวน       
การจางงานคนพิการอยางเปนธรรมแกทุกฝาย และเพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมในแตละ     
ชวงอัตราการจางงานจึงมีการปรับเปล่ียนทุก ๆ 5 ป และมีการสํารวจสถานภาพคนพิการทุก 5 ป         
ดวยเชนกัน ซ่ึงสัดสวนนี้กําหนดเอาไววารอยละ 2.1 สําหรับหนวยงานราชการ รอยละ 1.8 สําหรับ            
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สถานประกอบการเอกชน รอยละ1.9 สําหรับหนวยงานรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ และ รอยละ 2.1 สําหรับ
หนวยงานราชการสวนกลางและสวนทองถ่ิน  ถาบริษัทใดไมปฎิบัติตามโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
กระทรวงแรงงานจะประกาศรายช่ือบริษัทเหลานี้ผานทางส่ือมวลชน สงผลกระทบในทางท่ีไมดีแก
ช่ือเสียงของบริษัทนั้นได  ซ่ึงในหมูผูประกอบการของประเทศญ่ีปุนนั้นเกียรติยศ ช่ือเสียง ถือเปน
เร่ืองท่ีสําคัญอยางมาก อีกท้ังตามกฎหมายมีการกําหนดหนาท่ีใหสถานประกอบการที่ไมประสงค
จะจางงานคนพิการตามท่ีกฎหมายกําหนดจายเงินชดเชยเปนเงินคาปรับแทนการจางงาน ซ่ึงหาก      
ผูประกอบการรายใดไมจายเงินคาปรับตามท่ีกฎหมายกําหนดก็จะถูกเรียกเก็บเปนเงินเพิ่มอีก      
รอยละ 10 ของยอดเงินคางชําระ เวนแตกรณีท่ีมีเหตุผลอันสมควร และหากยังเพิกเฉยไมชําระเงิน
ในสวนนี้อีก กฎหมายกําหนดใหกระทรวงแรงงานสามารถเรียกเก็บเงินอีกประเภทหนึ่งจากนายจาง
ไดเรียกวาเงินลาชา ซ่ึงเงินนี้จะคํานวณตามจํานวนวันต้ังแตวันรุงข้ึนของวันพนกําหนดชําระถึงวันท่ี
ชําระเสร็จส้ิน โดยคิดอัตรารอยละ 14.5  ตอป  หรือเขาทําการยึดทรัพยสินตอไป58 
 นอกจากระบบสัดสวนการจางงานท่ีทําเปนกฎหมายข้ึนมาแลวยังมีอีกระบบท่ีสําคัญ
มากคือ  การฝกทักษะเพื่อใหคนพิการสามารถเขากับสภาพแวดลอมของที่ ทํางานได  โดย
ผูประกอบการจะเปนคนฝกทักษะตามสภาพงานนั้น โดยจะมีการจายคาตอบแทนแกผูประกอบการ
ท่ีทําการฝกอบรมให รวมท้ังคนพิการท่ีเขารับการอบรมดวย ซ่ึงสงผลใหมีการจางคนพิการเพิ่มข้ึน
อยางมาก 
 กฎหมายกําหนดชัดเจนวาเปนหนาท่ีของผูประกอบการที่ตองจางคนพิการใหเกินอัตรา
ท่ีกําหนดไว โดยรัฐจะจายเงินเพิ่มสําหรับการจางงงานคนพิการใหแกนายจางท่ีจางงานเกินโควตา  
ในอัตรา 14,000 เยน ตอคนพิการ 1 คน ท่ีจางเกินโควตา และจายเงินรางวัลตอบแทน เม่ือนายจางท่ี
มีลูกจาง 300 คน หรือตํ่ากวา แตจางคนพิการเกินจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด อีกท้ังมีการใหเงิน
ชวยเหลือแกนายจางสําหรับการจัดทําส่ิงอํานวยความสะดวก และเคร่ืองมือท่ีจําเปนรวมถึงคาใชจาย
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับลูกจางคนพิการอีกดวย 
  ประเทศญ่ีปุนแบงผูใชแรงงานเปน 2 ประเภท คือลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว        
(จางเปนรายวัน) ซ่ึงฐานท่ีจะนํามาคิดสัดสวนการจางงาน จะคิดจากฐานผูใชแรงงานประจําเทานั้น 
ในสวนคนพิการข้ันรุนแรง ซ่ึงสถานประกอบการหลายรายจะลังเลในการรับคนพิการเหลานี้       
เขาทํางาน จึงมีการคิดสัดสวนการจางงานเปนกรณีพิเศษสําหรับคนพิการประเภทนี้ คือการจางงาน
คนพิการขั้นรุนแรงหนึ่งคนจะถือวาเปนการจางงานคนพิการธรรมดาสองคน นอกระบบการจางงาน
แลวยังมีการนําระบบเงินสมทบมาใชอีกดวย โดยกฎหมายกําหนดใหสถานประกอบการจะตอง
                                                 
 58 เรียวซูเกะ  มัตซุย  (Ryosuke  Matsui). (2536, 1-2  ธันวาคม).  สถานการณปจจุบันในการฟนฟู
สมรรถภาพดานอาชีพและการจางงานคนพิการ  (รายงานการสัมมนา).  หนา 1-7. 
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จายเงินสมทบในสวนท่ีไมสามารถจางคนพิการได  โดยกําหนดวาหากมีการจางงานคนพิการไม
ครบ  1 คน ตองจายเงินสมทบเดือนละ 50,000 เยน (การเก็บภาษีจากนายจางที่มีลูกจาง 301  คน หรือ
มากกวาท่ีไมไดจางงานคนพิการตามโควตา) เหตุท่ีมีการนําระบบนี้มาใชก็เพราะการจางงานคน
พิการนั้น สถานประกอบการจําตองปรับปรุงสถานที่ อุปกรณตางๆ หรือจัดการดานสภาพแวดลอม
การทํางาน  หรือการจางเปนพิเศษเพ่ือใหสอดคลองกับการทํางานของผูพิการ จึงเกิดการไมเทาเทียม
กันระหวางสถานประกอบการท่ีไมจางผูพิการกับสถานประกอบการท่ีดําเนินการจางคนพิการตาม
กฎหมาย การจางผูพิการถือวาเปนหนาท่ีทางสังคมท่ีสถานประกอบการตองรวมกันรับผิดชอบ จึงตอง
จัดความสมดุลเร่ืองคาใชจายท่ีเกิดข้ึนระหวางการจางผูพิการ คือใหการสนับสนุนชวยเหลือสถาน
ประกอบการท่ีวาจาง ซ่ึงสถานประกอบการทุกแหงตองใหความสนับสนุนเพื่อใหเกิดการวาจางข้ึน 
(การใหเงินชวยเหลือแกนายจางท่ีจะจางคนพิการ สําหรับการจัดทําส่ิงอํานวยความสะดวกและ
อุปกรณท่ีจําเปนสําหรับผูพิการ) 
  นอกจากนี้ยังมีเงินอีกลักษณะหนึ่งคือ Adjustment Allowance เปนโครงขายท่ีใหการ
สนับสนุนเงินชวยเหลือตาง ๆ Adjustment Allowance จะตรงขามกับเงินสมทบ คือ ถาสถาน
ประกอบการใด มีการจางคนพิการเกนิกวาอัตราสวนท่ีกฎหมายกําหนด (ค.ศ. 1976) จะมีการจายให
ผูประกอบการ 25,000 เยน ตอการจางคนพิการ 1 คนตอเดือน (ในปจจุบัน) แตจะใหสวนประกอบ
การของสถานประกอบการที่มีการจางคนงานเกิน 300 คนข้ึนไปเทานั้น ดังนัน้สถานประกอบการท่ี
มีลูกจางไมถึง 300 คน จะไมไดเงินสมทบและ Adjustment Allowance 
  เงินสนับสนุนอีกประการหนึ่งคือ Reward ใชกับสถานประกอบการท่ีมีการจางแรงงาน    
ต่ํากวา 300 คน และมีการจางผูพิการท่ีมีอัตราสวนเกินกวากฎหมายกําหนดไวจะไดรับเงินชวยเหลือ 
1,700 เยน ตอ 1 คน Reward นี้ จะเปนการชวยเหลือสําหรับสถานประกอบการท่ีวาจางผูพิการและ
จําเปนท่ีจะตองมีอุปกรณ เคร่ืองมือ หรือคาใชจายในการบริหารจางงานคนพิการ ซ่ึงเปนส่ิงท่ี
จําเปนตองใหการชวยเหลือ Reward นั้นไดมาจากการเก็บเงินคาปรับ (เก็บภาษีจากนายจางท่ีมี
ลูกจาง 301 คนข้ึนไป ท่ีไมจางคนพิการตามโควตา เดือนละ 50,000 เยน ตอคนพิการ 1 คนท่ีไมได
จาง) 59 
 3.4.2   การคุมครองคนพิการในการทํางาน 

    ในเร่ืองของมาตรการและการดําเนินการเร่ืองการคุมครองคนพิการในการทํางานตาม
กฎหมายการสงเสริมการจางงานคนพิการของประเทศญ่ีปุน กําหนดใหเปนหนาท่ีของศูนยฟนฟู
สมรรถภาพทางอาชีพสําหรับคนพิการในทองถ่ินในการดําเนินการติดตอกับสถานประกอบการ      
                                                 
 59  Arunee Limmanee. (2003). Comparative Study on Vocational Rehabilitation of  Person with 
Disabilities in Japan and Thailand. pp.79-80. 
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ท่ีจางหรือกําลังจะจางคนพิการเขาทํางาน ในการทําหนาท่ีฟนฟูอาชีพพรอมท้ังประสานงานกับ  
ศูนยการจัดหางานของภาครัฐ ซ่ึงงานหลักจะเกี่ยวกับสถานประกอบการและคนพิการ สําหรับ 
สถานประกอบการคือ การชวยเหลือและแนะนําการบริหารคนพิการต้ังแตเร่ิมเขาทํางาน ในสวนของ
คนพิการนั้นจะประเมินสมรรถภาพงานท่ีเหมาะสมและความสามารถของคนพิการแตละคนโดยมี
โปรแกรมตาง ๆ เชน การเตรียมความพรอมกอนการเขาทํางาน การอบรมการทํางาน การพัฒนา
ขอบขายงานใหกวางข้ึนตามความเหมาะสมของแตละคน อยางไรก็ตามการทํางานตองมีการ      
เก็บรวบรวมขอมูล โดยการเยี่ยมชมสถานประกอบการหรือสอบถามจากโทรศัพทเสมอ เพื่อให
ทราบถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมในสถานประกอบการและตัวคนพิการ และประสานงาน
กับหนวยงานของคนพิการท่ีเกี่ยวของใหชวยเหลือคนพิการอยางรวดเร็วเมื่อมีความตองการเกิดข้ึน  
การแกปญหาตาง ๆ เกิดข้ึนเพื่อใหคนพิการสามารถทํางานไดในระยะเวลานาน นอกจากน้ัน    
สถานประกอบการตองมีความเขาใจในการแกปญหาคนพิการใหใกลเคียงความเปนจริงและ        
ตรงประเด็น 

การใหความชวยเหลือคนพิการภายหลังเขาสูระบบการจางงานน้ัน ทางศูนยฟนฟูมี
หนาท่ีใหขอมูลการเตรียมความพรอมกับสถานประกอบการในเร่ืองการสรางสภาพแวดลอมในการ
ทํางานท่ีดีใหแกคนพิการไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ทางศูนยฟนฟูยังมีหนาท่ีชวยเหลือคนพิการใน
เร่ืองการใชชีวิตประจําวันและการทํางาน อยางไรก็ตามสามารถแยกลักษณะการใหความชวยเหลือ     
ดานการทํางานใหแกคนพิการได 3 ประการ คือ 

1.  การเตรียมสภาพแวดลอมของการทํางาน 
2.  การเตรียมความพรอมของสถานท่ีทํางาน 
3.  การพัฒนาขีดความสามารถของคนพิการในการทํางาน 
สถานประกอบการตองเตรียมความพรอมในดานของเง่ือนไขการจางงานคนพิการ ดังเชน 

คาจาง ปญหาการเดินทางของคนพิการ ระยะเวลาในการทํางานและสวัสดิการตาง ๆ  
 คาจางตองเปนไปตามเง่ือนไขของกฎหมายแรงงานท่ีระบุไวและตองปฏิบัติตาม     อยาง

เครงครัด 
 ปญหาการเดินทางของคนพิการ โดยเฉพาะคนพิการทางการเคล่ือนไหวอาจมีปญหา

เร่ืองการมาทํางานในเวลาเรงดวน ซ่ึงสถานประกอบการอาจเปล่ียนเวลาเขางานของคนพิการ       
เพื่อใหเดินทางมาทํางานสะดวกยิ่งข้ึน สวนเวลาในการทํางานอาจกําหนดใหมีวันหยุดพิเศษ        
เพื่อการตรวจรักษาสภาพรางกายและความพิการ นอกจากนี้ในสถานประกอบการตองมีการเตรียม              
หองพยาบาลไวเพื่อคนพิการบางคนท่ีตองการพักผอนในบางชวงเวลา 
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  การสรางความเขาใจกับพนักงานท่ัวไปเกี่ยวกับคนพิการในการทํางานของคนพิการ 
เพื่อนรวมงานเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหผูพิการทํางานอยางตอเนื่องและไมเกิดปญหาสภาพจิตใจ 

  สถานประกอบการท่ีรับคนพิการเขาทํางานควรมีบุคคลท่ีทําหนาท่ีดูแลคนพิการ      
โดยเฉพาะ (keypersons) เพราะสวนใหญคนพิการจะมีปญหาเร่ืองสภาพของจิตใจ เนื่องจาก        
ความไมเขาใจในตัวคนพิการของเพ่ือนรวมงาน หรือปญหาในการส่ือสารโดยเฉพาะคนพิการทางหู 
จึงทําใหเกิดความโดดเดี่ยวในสถานท่ีทํางาน 60  

นอกจากนี้ยังมีมาตรการคุมครองเร่ืองการทํางานเปนพิเศษสําหรับคนพิการข้ันรุนแรง    
โดยกําหนดใหคนพิการเหลานี้มีช่ัวโมงการทํางานเปนพิเศษเน่ืองจากสภาพการพิการข้ันรุนแรง  
อาจทําใหไมสามารถทํางานหนักได กลาวคือ ในหนึ่งสัปดาหใหทํางานเพียง 22 – 33 ช่ังโมง  

เพื่อชวยเหลือดานชีวิตการทํางานของคนพิการ กฎหมายกําหนดใหสถานประกอบการท่ี
มีการจางงานคนพิการทําการคัดเลือกเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาอาชีพและการใชชีวิตของคนพิการ      
จากคนพิการที่ไดรับการจางและจบหลักสูตรการฝกอบรมตามท่ีกระทรวงแรงงานกําหนด เจาหนาท่ี
ดังกลาวจะทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและช้ีแนะเกี่ยวกับการใชชีวิตในการทํางานของคนพิการใน    
สถานประกอบการนั้นดวย 

ในประเทศญ่ีปุนกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการสังคม รวมท้ังองคกร
พัฒนาทรัพยากรมนุษยจัดใหมีระบบประกันสําหรับคนพิการทางกาย ท่ีถูกจางในฐานะลูกจางปกติ
โดยผานสํานักจัดหางานของรัฐ โดยจัดใหมีการประกันเงินเดือนในระดับหนึ่งเปนระยะเวลาหนึ่ง 

มาตรการสําคัญอีกประการหนึ่งในการคุมครองการทํางานของคนพิการก็คือ กรณีคน
พิการที่มีงานทําอยูแลว แตประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยระหวางการทํางานทําใหเกิดความพิการ
มากข้ึน ซ่ึงทําใหบางรายถูกใหออกจากงาน ดังนั้นจึงมีมาตรการเพื่อใหคนพิการเหลานี้มีความ
ม่ันคง  ในอาชีพเพิ่มมากข้ึน จึงบังคับใหเปนหนาท่ีของผูประกอบการท่ีตองรายงานสํานักงานจัดหา
งานของรัฐ เม่ือมีการปลดคนพิการออกจากงาน และมีการใหเงินชวยเหลือแกบริษัทท่ีจางคนพิการ     
เขาทํางานตอ และตองสรางส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ รวมท้ังการจัดใหมีการอบรมระยะส้ันแก
คนงานพิการเพื่อชวยในการปรับตัวใหเขากับท่ีทํางาน 

 
 

                                                 
 60 สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ.  การใหบริการฝกอาชีพและการจางงานคนพิการ.  
(รายงานการสัมมนา).  กรมประชาสงเคราะห รวมกับ Japan Association for Employment of the Disabled 
(JAED). 
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3.5  มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย 
 

3.5.1  กฎหมายวาดวยการจางงานคนพิการ 
 1)  พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  

      พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มีเจตนารมณในการ
สงเสริมคนพิการใหสามารถพ่ึงตนเองได เปนท่ียอมรับของสังคม และไดรับโอกาสใหเขารวม
กิจกรรม    ทางสังคมไดอยางเทาเทียมกับคนท่ัวไป ดังนั้น พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ      พ.ศ. 2534 จึงกําหนดใหคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการ และไดรับ “สมุดประจําตัวคน
พิการ” ไดรับสิทธิประโยชนเกี่ยวกับดานอาชีพ ดังตอไปนี้ 

    มาตรา 12 (6) กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการมีอํานาจ
หนาท่ีในการสงเสริมอาชีพและจัดหางานใหแกคนพิการซ่ึงไดรับการฟนฟูสมรรถภาพแลว 

 มาตรา 15 (3) กําหนดใหคนพิการที่ไดจดทะเบียนคนพิการแลวใหไดรับคําแนะนําช้ีแจง
และปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และการฝกอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาพของรางกายและ
สมรรถภาพท่ีมีอยู เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพได 

 คนพิการมีสิทธิไดรับบริการฝกประกอบอาชีพ จัดหางาน ประสานงานสงตอเขา
ทํางาน    ในสถานประกอบการตาง ๆ และใหคําปรึกษาแนะนําจากหนวยงานของกระทรวงแรงงาน
และ   สวัสดิการสังคมท่ีเกี่ยวของ เชน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมการจัดหางาน และศูนยฟนฟู
อาชีพ  คนพิการของกรมประชาสงเคราะห หรือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  

 มาตรา17 เพื่อเปนการคุมครองและสงเคราะหคนพิการ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออก         
กฎกระทรวงกําหนด 

 (1) ลักษณะอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืนท่ีตองมีอุปกรณท่ี
อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ 

  (2) ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนรับคนพิการเขาทํางานตาม
ลักษณะของงานในอัตราสวนท่ีเหมาะสมกับลูกจางอ่ืน 

ในกรณีท่ีนายจางหรือเจาของสถานประกอบการประสงคจะไมรับคนพิการเขาทํางาน
ตามสัดสวนท่ีกําหนดจะขอสงเงินเขากองทุนตามมาตรา 16 ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
แทนการรับคนพิการเขาทํางานก็ได 

นอกจากนั้นกฎกระทรวง (พ.ศ.2537) ออกตาม มาตรา 17 พระราชบัญญัติการฟนฟู    
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 กําหนดใหสถานประกอบการที่มีลูกจาง 200 คน ตองจางคนพิการ 
1 คน ถาเกิน 100 คน ตองรับคนพิการเพิ่มข้ึนอีก 1 คนหากไมจางตองจายเงินสมทบเขากองทุนฟนฟู
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สมรรถภาพคนพิการคร่ึงหนึ่งของคาแรงขั้นตํ่าสําหรับสถานประกอบการท่ีจางคนพิการเขาทํางาน
ไดรับประโยชนในรูปของภาษี คือ มาตรา 18  วรรค 2 กําหนดใหนายจางหือเจาของสถานประกอบการ         
ของเอกชนซ่ึงรับคนพิการเขาทํางานตาม มาตรา 17 (2) มีสิทธินําเงินคาจางท่ีจายใหแกคนพิการ    
มาหักเปนคาใชจายตามประมวลรัษฎากรไดเปนสองเทาของคาใชจายท่ีจายจริง 

ถึงแมว ากฎหมายนี้จะยังไมสามารถสรางงานใหแกคนพิการไดมากนัก  ท้ังนี้           
เพราะคนพิการสวนใหญยังไมไดรับการศึกษาและการฝกอาชีพท่ีดีพอ แตกฎหมายนี้ก็ชวยใหกองทุน    
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการมีรายไดจากเงินสมทบจากสถานประกอบการที่ไมไดรับคนพิการ         
เขาทํางาน ซ่ึงเปนเงินท่ีใหคนพิการกูยืมไปประกอบอาชีพอิสระ นอกจากน้ันยังจัดสรรใหเปนเงิน
อุดหนุนแกองคกรของรัฐและเอกชนในการทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนแกคนพิการตอไป 
 

2)   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 61 
   สําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดมีการระบุเกี่ยวกับอาชีพ        

และการจางงานคนพิการในมาตราตาง ๆ ไดแก 
   มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียม

กัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองสภาพทางการ
หรือสุขภาพจะกระทําไมได 

    มาตรา 55 บุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปน
สาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา 80 รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของ
หญิงและชายเสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว และความเขมแข็งของชุมชน 
รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และพ่ึงพาตนเองได 

มาตรา 86 รัฐตองสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานโดยเฉพาะ
แรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ การประกันสังคม รวมท้ังคาตอบแทน    
แรงงานใหเปนธรรม 

 

3.5.2   กฎหมายวาดวยการคุมครองคนพิการในการทํางาน 
1)   กฎหมายทั่วไป 

(1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

                                                 
 61 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540. 
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 เม่ือไดมีการประกาศใชกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือวันท่ี 1 เมษายน  พ.ศ. 2472          
ในบรรพ  3  ลักษณะ 6 มีบทบัญญัติ  12  มาตรา  (มาตรา 575-586) ตามแบบของประมวลกฎหมาย
บัญญัติถึง  “การจางแรงงาน”  กฎหมายนี้จึงเปนใจกลางของการใชแรงงานเพราะมีหลักในการจาง
แรงงาน  การจายสินจาง  การเลิกจาง  สิทธิหนาที่ของนายจางและลูกจาง  แตบทบัญญัติดังกลาว     
มิไดกลาวถึงสิทธิของคนพิการในการมีงานทําไวแตอยางใด  เนื่องจากในสัญญาจางแรงงานตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีพื้นฐานความคิดอยูบนหลักความเทาเทียมกันของคูสัญญา    คือ
ลูกจางและนายจางมีสถานะเทาเทียมกันในการตอรองทําสัญญานอกจากน้ียังถือวาสัญญาจาง       
แรงงานเปนสัญญาตางตอบแทน  คือ  นายจางจะจายคาจางใหแกลูกจาง  ตอเมื่อลูกจางทํางานให  
เทานั้น  ถาหากลูกจางปวยหรือไมมาทํางาน  นายจางก็ไมมีหนาท่ีตองจายคาจาง อีกท้ังกรณีเมื่อ      
ลูกจางประสบอุบัติเหตุ  ไดรับบาดเจ็บ  หรือตาย  เนื่องจากการทํางานใหแกนายจางตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  นายจางจะรับผิดก็ตอเม่ือมีการพิสูจนไดวานายจางจงใจ  หรือประมาท  
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายดังกลาวตามกฎหมายลักษณะละเมิด62 

 ดังนั้น จะเห็นไดวาหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมมี
ความเหมาะสมตอสภาพความเปนจริง  ท่ีลูกจางมีสถานะทางเศรษฐกิจต่ําโดยท่ีไมอยูในฐานะอันจะ     
ตอรองกับนายจางไดอยางเทาเทียมกันและเม่ือประสบอุบัติเหตุจากการทํางานใหนายจาง ถานายจาง
ไมผิด นายจางก็ไมตองรับผิดชอบใดๆ  จากปญหาดังกลาวจึงสงผลใหมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือใหผูใช
แรงงานไดรับความคุมครองมากข้ึน 

2)    กฎหมายเฉพาะ 

(1) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 นอกจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะจางแรงงานแลวกฎหมาย

คุมครองแรงงาน ไดรับความสนใจมากข้ึนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการ

คุมครองแรงงานจะเปนกฎหมายท่ีมีแนวคิดท่ีเขาใจถึงปญหาความไมเทาเทียมกันในทางเศรษฐกิจ

ของลูกจางและนายจาง ดังนั้นหลักการของกฎหมายดังกลาวจึงมุงท่ีจะคุมครองลูกจางและใหสิทธิ

แกลูกจางมากกวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีมีอยูกฎหมายคุมครองแรงงานน้ัน มีประกาศ

ของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  103  ลงวันท่ี  16 มีนาคม พ.ศ.2515 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข   

เพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  103  ลงวันท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ.2515 (ฉบับท่ี  1)  พ.ศ.2533  

เปนหลักบังคับใชแกการคุมครองแรงงานท่ัวไป จนกระท่ังเกิดแนวคิดวาสมควรจะปรับปรุง

กฎหมายดังกลาวเสียใหม   เพื่อใหการคุมครองแรงงานมีลักษณะเปนสากล  ประกอบกับ             

                                                 
 62 ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล. (2523).  กฎหมายแรงงาน  (พิมพครั้งที่ 2).  หนา 6. 
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ความประสงคผอนคลายทัศนคติทางลบของประชาชนท่ีมีตอการปฏิวัติรัฐประหารใหหมดส้ินไป  

จึงตรารางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหมข้ึนใชบังคับแทน 

 โดยมีเหตุผลสําคัญในการประกาศใชพระราชบัญญัติคือ  เนื่องจากประกาศของ      

คณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  103  ลงวันท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ.2515  ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน  บทบัญญัติ

บางประการจึงไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน  ประกอบกับขอกําหนดเกี่ยวกับการคุมครอง

แรงงานท่ีออกตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาวอยูในรูปของประกาศกระทรวงอันมีฐานะ

เปนกฎหมายลําดับรอง  จึงมีปญหาในเร่ืองการยอมรับ  ดังนั้นเพื่อใหการใชแรงงานเปนไปอยาง      

เปนธรรม และเหมาะสมกับสภาพการในปจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไป สมควรปรับปรุงบทบัญญัติ

ตางๆ เกี่ยวกับการใชแรงงานใหเหมาะสมยิ่งข้ึน เชน การใหอํานาจแกรัฐมนตรีในการออก            

กฎกระทรวงเพื่อใหความคุมครองแกการใชแรงงานบางประเภทเปนพิเศษกวาการใชแรงงานท่ัวไป  

การหามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซ่ึงเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ  การใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กมีสิทธิลา

เพื่อการศึกษาอบรม  การใหนายจางจายเงินทดแทนการขาดรายไดของลูกจางในกรณีท่ีนายจางหยุด

ประกอบกิจการการกําหนดเง่ือนไขในการนําหนี้บางประเภทมาหักจากคาตอบแทน  การทํางาน

ของลูกจาง  การจัดต้ังกองทุนเพื่อสงเคราะหลูกจางท่ีถึงแกความตาย  ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษ

ใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 สาระสําคัญในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พทุธศักราช  2541 คือ 
 มาตรา  53  บัญญัติวา  ในกรณีท่ีงานมีลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน และ

ปริมาณเทากัน  ใหนายจางกําหนดคาจาง  คาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด  และคาลวงเวลา ใน
วันหยุดใหแกลูกจางเทาเทียมกัน  ไมวาลูกจางนั้นจะเปนชายหรือหญิง 

 จากบทบัญญัติในกฎหมายดังกลาวในสวนของคนพิการก็ยอมไดรับความ
คุมครอง   ตามกฎหมายดังกลาวเชนเดียวกัน  ดังนั้นสถานประกอบการใดท่ีรับคนพิการเขาทํางาน 
นายจางจะตองกําหนดอัตราคาจาง  คาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด  และคาลวงเวลาในวันหยุด
ใหแกคนพิการ   เทาเทียมกับคนงานท่ัวๆไปโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ 

(2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
 ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับเงินทดแทนเปนคร้ังแรกใน พ.ศ.2515 โดยกําหนด

ไวในประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  103  ลงวันท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ.2515  (ฉบับท่ี 1)  พ.ศ.2533 
และไดมีพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ออกมาใชบังคับแทนบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับเงิน
ทดแทนในกฎหมายดังกลาว  โดยมีผลบังคับต้ังแตวันท่ี  1  กรกฎาคม  พ.ศ.2537  ในลักษณะพิเศษ
ของกฎหมายเงินทดแทน  เปนบทบัญญัติเพื่อคุมครองและชวยเหลือลูกจางท่ีประสบอันตรายหรือ      
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เจ็บปวย  หรือสูญหาย หรือถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการทํางาน  โดยกฎหมายกําหนดให
นายจางตองรับผิด  (ตองจายเงินทดแทน)  โดยส้ินเชิงเพื่อเปนหลักประกันในการทํางานของลูกจาง  
ท้ังนี้  ไมวาการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย หรือตายอันเนื่องจากการทํางาน หรือเกิดจากโรคท่ี
เนื่องมาจากการทํางานนั้น  จะเกิดข้ึนเพราะความผิดหรือเพราะความประมาทเลินเลอของลูกจาง
หรือไม ก็ตามหลักนี้เรียกวา  “หลักความรับผิดโดยเครงครัด  และโดยปราศจากความผิด” (Strict  
liabilities  &  liabilities with out  fault)  กลาวคือ  นายจางตองรับผิดแตเพียงฝายเดียว  โดยลูกจาง
ไมตองรับผิดดวยน่ันเอง 

เง่ือนไขในการไดรับเงินทดแทน ลูกจางหรือผูมีสิทธิตามกฎหมายดังกลาวจะมีสิทธิ       
ไดรับเงินทดแทนภายใตเง่ือนไข  คือ 

(1) ประสบอันตราย หมายความวาการท่ีลูกจางไดรับอันตรายแกกาย  หรือจิตใจหรือ
ถึงแกความตาย เนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง หรือการปองกันรักษาผลประโยชนใหแกนายจาง 

(2) เจ็บปวย หมายความวา การที่ลูกจางเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง  
ดวยโรคซ่ึงเกิดข้ึนตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือโรคซ่ึงเกิดข้ึนจากการทํางานตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยจะไดกําหนดชนิดของโรคนั้น 

ในสวนของประโยชนจากเงินทดแทนลูกจางจะไดรับประโยชนก็ตอเม่ือลูกจาง
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย และยังไมถึงแกความตาย  หรือถึงแกความตาย  กฎหมายเงินทดแทน
กําหนดใหเปนภาระของนายจางท่ีจะตองรับผิดชอบจายเงินทดแทนใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิ      
ตามกฎหมายกําหนดไวมาตรา 18 แตลูกจางหรือผูมีสิทธิรับเงินทดแทน จะไดรับประโยชนทดแทน
การประสบอันตราย  หรือเจ็บปวยก็ตอเม่ือปรากฏวา การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยนั้น          
เนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง 

ในสวนของคนพิการคาทดแทนกําหนดไว 2 ประเภทคือ 
1) คาทดแทนสําหรับกรณีสูญเสียอวัยวะ 
2) คาทดแทนสําหรับกรณีทุพพลภาพ 
อยางไรก็ตามแมวากฎหมายเงินทดแทน จะใหความคุมครองแกลูกจางมากข้ึนกวา

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลวก็ตาม  แตกฎหมายเงินทดแทนก็มิไดใหสิทธิแกคนพิการ    
ในการมีงานทําแตอยางใด  เพียงแตเปนกฎหมายท่ีคุมครองและชวยเหลือลูกจางท่ีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย  หรือถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการทํางานใหนายจาง  ดังนั้นการคุมครองจึงเนน
ถึงในชวงเวลาทํางานเปนสําคัญ  จึงเกิดคดีความข้ึนสูศาลฎีกาหลายคดีท่ีแสดงใหเห็นถึงความ     
คาบเกี่ยวระหวาง  “ในเวลาทํางาน” และ “นอกเวลาทํางาน” ซ่ึงถาหากตีความตามขอเท็จจริงวา    
เปนเร่ืองนอกเวลาทํางานกฎหมายเงินทดแทนไมอาจครอบคลุมไปถึงไดจึงเปนเหตุผลหนึ่ง  ท่ีทําให
ตองมีกฎหมายท่ีรัดกุมและชัดเจนในการใหความคุมครองแรงงานจึงไดมีกฎหมายประกันสังคม 
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(3) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2537 
ประเทศไทยเร่ิมมีกฎหมายประกันสังคมคร้ังแรกในสมัยรัฐบาล จอมพล ป.     

พิบูลสงคราม คือ พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2497  แตเปนกฎหมายท่ีไมเคยนํามาใชบังคับเลย  
ตอมาจึงถูกยกเลิกโดยกฎหมายฉบับปจจุบัน  คือพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533 ซ่ึงเปน
กฎหมายประกันสังคมท่ีมีผลใชบังคับเปนฉบับแรกในประเทศไทย  คือ  ตั้งแตวันท่ี  2  กันยายน  
พ.ศ.2533  เปนตนไป  และหลังจากท่ีไดใชไปประมาณ  4  ป  จึงพบวากฎหมายฉบับนี้ยังขอความ  
ท่ีควรแกไขปรับปรุงเพื่อความสะดวกแกการบริหารงานและอํานวยสิทธิประโยชนตางๆ ใหแก          
ผูประกันตนเพ่ิมข้ึน  จึงตราพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2537  ข้ึน  โดยมีผล      
ใชบังคับต้ังแตวันท่ี  30  มีนาคม  2538  เปนตนไป  ดังนั้นกฎหมายประกันสังคมในประเทศไทย   
จึงมี  2  ฉบับดวยกัน  คือ  ฉบับ  พ.ศ.2533  และฉบับ  พ.ศ.2537  ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีแกไขเพิ่มเติม
ฉบับ  พ.ศ.2533  บางมาตราเพ่ือใหกฎหมายสมบูรณยิ่งข้ึน 

 
ประโยชนทดแทน 63 

พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  มาตรา  54  กําหนดประโยชนทดแทนท่ี    

ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา  73  จะไดรับไว  7  ประเภทในสวนท่ีเกี่ยวกับคนพิการ  

พระราชบัญญัติประกันสังคมกําหนดไว  2  ประเภท  คือ 

1) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 

  จะไดรับประโยชนทดแทน 2 รูปแบบ คือคารักษาพยาบาลทางการแพทย 

(มาตรา  63) และเงินทดแทนการขาดรายไดรอยละ  50 ของคาจางตามมาตรา 57 เปนเวลาคร่ึงหนึ่ง

ไมเกิน 90 วัน และในหนึ่งปปฏิทินตองไมเกิน  180  วัน  เวนแตเจ็บปวยเร้ือรังมีสิทธิไดรับเกิน  365  

วัน (มาตรา64  วรรค 1) 

2) กรณีทุพพลภาพ  
ทุพพลภาพ  หมายถึง  การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ   

หรือของรางกาย  หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจจนไมสามารถทํางานได  ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ    
ท่ีคณะกรรมการแพทยกําหนด 

ผูประกันตนมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลระหวางท่ีตนทุพพลภาพตามท่ีได
จายไปจริง  แตไมเกินเดือนละ  2,000  บาท  โดยไมมีขอจํากัดวาจะตองเจ็บปวยดวยโรคท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับการทุพพลภาพนั้น  (ขอ  2  แหงประกาศสํานักงานประกันสังคม  เร่ือง  หลักเกณฑและอัตรา

                                                 
63 กิติพงศ  หังสพฤกษ.  (2539).   กฎหมายแรงงานท่ีนารูสําหรับผูบริหารกับแรงงานและประชาชนผูใช

แรงงาน. โครงการเผยแพรกฎหมายท่ีนารูสําหรับประชาชน.  หนา 150. 
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สําหรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ  ลงวันท่ี  17  พฤษภาคม  พ.ศ.2534  แกไขโดยขอ  3  
แหงประกาศเร่ืองเดียวกัน  (ฉบับท่ี  3)  ลงวันท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ.2538  มีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี       
1  เมษายน  พ.ศ.2538 

เง่ือนไขของการที่ผูประกันตนจะขอรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ  
นอกจากการสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา  3  เดือน  ภายในระยะเวลา  15  เดือนกอนทุพพลภาพ
แลว  ยังจะตองมีเง่ือนไขอ่ืนอีก  (ขอ  1  แหงประกาศสํานักงานประกันสังคม  เร่ืองหลักเกณฑและ
อัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ)  ดังตอไปนี้ 

(1) เปนผูประกันตน ซ่ึงประสบอันตรายหรือเจ็บปวยนอกงานจนเปนเหตุให
สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะอยางถาวร  หรือสูญเสียสภาวะปกติทางจิตใจอยาง
ถาวร  โดยประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอยางถาวรไดตั้งแตรอยละ  50  ข้ึนไป  ของสมรรถภาพ
ท้ังรางกาย 

(2) จะตองไปรับการตรวจและวินิจฉัยจากคณะกรรมการแพทยดวยตนเอง
เวนแตผูประกันตนมีเหตุผลอันสมควร  ไมสามารถไปรับการตรวจได  โดยแจงเหตุผลใหสํานักงาน
ประกันสังคมทราบ 

(3) คณะกรรมการแพทยมีดุลพินิจวินิจฉัยวาผูประกันตนเปนผูทุพพลภาพ
ลักษณะของการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะอยางถาวร ซ่ึงพิจารณาวินิจฉัย
โดยพนักงานเจาหนาท่ีของสํานักงานประกันสังคมท่ีใหถือวาผูประกันตนทุพพลภาพ (ขอ 1)  แหง
ประกาศสํานักงานประกันสังคม  เร่ืองกําหนดหลักเกณฑในกรณีทุพพลภาพ  ลงวันท่ี  23  มีนาคม  
พ.ศ.2536  มีผลใชบังคับต้ังแตวันดังกลาว  ไดแก  ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ 

- มือท้ังสองขางขาด 
- แขนท้ังสองขางขาด 
- มือขางหนึ่งกบัแขนขางหนึง่ขาด 
- มือขางหนึ่งกบัขาขางหนึ่งขาด 
- แขนขางหนึ่งกับเทาขางหนึง่ขาด 
- แขนขางหนึ่งกับขาขางหนึ่งขาด 
- สูญเ สีย ลูกตา ท้ังสองข าง  หรือสูญเ สียตาข างหน่ึงกับสูญเ สีย         

สมรรถภาพในการมองเห็นรอยละ  90  ข้ึนไป  หรือเสียความสามารถในการมองเห็นต้ังแต 3/60  
หรือมากกวาของตาอีกขางหน่ึง  หรือสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นรอยละ  90  ข้ึนไป  หรือ
สูญเสียความสามารถในการมองเห็นต้ังแต 3/60 หรือมากกวาของตาท้ังสองขาง 

- โรคหรือการบาดเจ็บของไขสันหลัง  เปนเหตุใหมือหรือแขนท้ังสองขาง  
มือขางหน่ึงกับแขนขางหน่ึง  มือขางหนึ่งกับขาอีกขางหน่ึง  หรือแขนขางหนึ่งกับขาหรือเทาอีก     
ขางหนึ่ง  หรือขาท้ังสองขางกับการขับถายปสสาวะ  อุจจาระ  สูญเสียสมรรถภาพโดยส้ินเชิง 
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- โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง  เปนเหตุใหสูญเสียความสามารถของ
อวัยวะของรางกายจนไมสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันท่ีจําเปนได  และตองมีผูอ่ืนมาชวยเหลือ
ดูแล 

ซ่ึงกรณีนี้กฎหมายกําหนดใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน 2 รูปแบบ 
คือ คารักษาพยาบาลทางการแพทย (มาตรา 70)  และเงินทดแทนการขาดรายได รอยละ  50  ของ     
คาจางตามมาตรา 57 ตลอดชีวิต  (มาตรา 71) 

อยางไรก็ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 (แกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2         
พ.ศ. 2537)  แมจะเปนกฎหมายท่ีใหความคุมครองแกลูกจางมากกวาประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยและกฎหมายเงินทดแทนก็ตาม  แตกฎหมายประกันสังคมก็กําหนดเงื่อนไขในการ             
รับประโยชนตอบแทนไวมาก  และผูท่ีจะไดรับประโยชนตองเปนผูประกันตนตามกฎหมาย
ประกันสังคมเทานั้น ดังนั้นกรณีลูกจางคนพิการท่ีไมไดเปนผูประกันตนก็จะไมไดรับความ           
คุมครองตามกฎหมายน้ีแตอยางใด 

(4) พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
(ก) มาตรการคุมครองตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
โดยท่ีมาตรา 17 (1) แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ           

พ.ศ. 2534 บัญญัติใหลักษณะอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืนท่ีตองมีอุปกรณ
ท่ีตองมีการอํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเพื่อเปนการ
อํานวยความสะดวกแกคนพิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจึงไดออกกฎกระทรวง
บังคับใช ซ่ึงเนื้อหาไดกลาวถึงลักษณะอาคารท่ีตองมีอุปกรณท่ีอํานวยความสะดวกโดยตรงแก       
คนพิการ เชน อาคารของสถานสงเคราะหคนพิการหรือคนชรา สถานศึกษาสําหรับคนพิการ         
โรงพยาบาล โรงแรม สถานศึกษา สถานีขนสงมวลชน พาหนะท่ีตองมีอุปกรณท่ีอํานวยความ
สะดวกโดยตรงแกคนพิการ เชน รถยนตสาธารณะ รถไฟ รถไฟฟา เรือโดยสาร อากาศยานขนสง 
และลักษณะบริการสาธารณะ ตูไปรษณีย นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหเจาของอาคาร สถานท่ี          
ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะจัดใหมีสัญญาลักษณท่ีแสดงใหเห็นวามีอุปกรณท่ีอํานวย       
ความสะดวกโดยตรงแกคนพิการดวย 

(ข) มาตรการคุมครองตามระเบียบคณะกรรมการการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  
วาดวยมาตรฐานอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ 

ระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ วาดวยมาตรฐานอุปกรณ      
หรือส่ิงอํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ เปนระเบียบท่ีไดมีเนื้อหากลาวถึง เกี่ยวกับเร่ืองการ
จัดใหอาคารท่ีมีลักษณะตามที่กําหนดตองมีอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ 
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เชน การกําหนดลักษณะของทางเขาสูอาคาร ทางลาด ทางเช่ือมระหวางอาคารและระเบียง ประตู 
บันได ลิฟท หองนํ้า ท่ีอาบนํ้า หองสวม และอางลางมือ ใหมีลักษณะตามท่ีกําหนด การกําหนดให
สถานท่ีตางๆตองมีอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ เชน สถานท่ีจอดรถ      
ท่ีนั่งสําหรับคนพิการ สถานีขนสง สถานีรถไฟ และทาอากาศยาน ทางสัญจร ทางเขาออกท่ีมี   
เคร่ืองกั้นหรือชองรับบริการ มีลักษณะตามท่ีกําหนด การกําหนดใหยานพาหนะประเภทขนสง        
ผูโดยสารประจําทางและไมประจําทาง รถไฟ หรือรถไฟฟา ตองมีอุปกรณตามท่ีกําหนดการกําหนด
ใหบริการสาธารณะ เชน ทางเขา ปายหรือผัง หองสมุดสาธารณะ ตูไปรษณีย สัญญาณคนขามถนน 
สถานท่ีติดตอสอบถาม โทรศัพทสาธารณะ ตองมีอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกตามท่ีกําหนด 
การกําหนดใหอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะตองมีสัญลักษณตามแบบท่ี 
กําหนดไว 
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บทที่ 4 
วิเคราะหปญหาการจางงานคนพิการ และการคุมครองคนพิการในการทํางาน 

 
 นับต้ังแตประกาศใชพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ไดมีการ
รวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการจัดสวัสดิการดานตาง ๆ ใหกับคนพิการรวมท้ังบริการฟนฟู
สมรรถภาพทางอาชีพ ตลอดจนนโยบายสงเสริมใหคนพิการมีงานทํามากข้ึน ซ่ึงพระราชบัญญัตินี้
ถือเปนกฎหมายหลักในการคุมครองสิทธิ การสงเคราะห และการฟนฟูพัฒนาคนพิการในประเทศ
ไทยเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ได
กําหนดใหคนพิการท่ีตองการใชสิทธิหรือสวัสดิการจากรัฐตองยื่นขอจดทะเบียนคนพิการ ภาพรวม
ของการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้นาจะทําใหคนพิการมีคุณภาพที่ดีข้ึนอยางกวางขวาง      
แตในความเปนจริงกฎหมายน้ีไมมีสภาพบังคับหรือบทลงโทษ การปฏิบัติตามจึงเปนสภาพของ  
การผลักดันขององคกรหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
 ผลของพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ในดานการจางงาน        
คนพิการเร่ิมเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2537 โดยเร่ิมมีการออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวของทําใหสถานการณ  
ดานการจางงานของคนพิการในประเทศไทยเร่ิมดีข้ึน แตก็ยังไมเพียงพอ เนื่องจากพบวาคนพิการ
ในวัยแรงงานอีกเปนจํานวนมากท่ีไมไดรับการจางงาน ท้ังนี้จากการศึกษาเบ้ืองตนพบวา บทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจางงานตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 รวมถึง               
กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของยังมีปญหาบางประการท่ีควรไดรับการปรับปรุงแกไข ซ่ึงอาจพอจะสรุปไดดังนี้ 
 
4.1  ปญหาทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
 

 4.1.1  ปญหาการกําหนดสัดสวนการจางงานและขนาดสถานประกอบการ 
     ในปจจุบันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงเหลานี้   

ในหลายกรณีสงผลกระทบในแงท่ีเปนประโยชนแกคนพิการท้ังในดานการทํางานและการ
ดํารงชีวิต แตขณะเดียวกันในหลายกรณีอาจกลายเปนอุปสรรคตอการทํางานของคนพิการได
เชนกัน เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหมอาจมีสวนลดโอกาสการทํางานของคนพิการได กลาวคือ
เทคโนโลยีสมัยใหม มีหนาท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ การชวยทํางานในหนาท่ีซํ้าซากจําเจซ่ึงมนุษย
ปกติไมตองการทํา สงผลใหกระบวนการผลิตในโรงงานไมตองใชคนมากเหมือนแตกอน การ
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ขยายตัวของสถานประกอบการขนาดใหญจึง มีนอย  ในดานการจางงานคนพิการตาม
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ไดกําหนดใหนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการของเอกชน  รับคนพิการเขาทํางานตามลักษณะของงานในอัตราสวนท่ีเหมาะสมกับ
ลูกจางอ่ืน และในกรณีท่ี  นายจางไมประสงคจะรับคนพิการเขาทํางานตามสัดสวนท่ีกําหนดจะตอง
สงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามอัตราท่ีกําหนดในกําหนดกระทรวงแทนการรับคน
พิการเขางานก็ได 

 การสํารวจในป พ.ศ. 2529 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา ประเทศไทยมีคนพิการ
ท้ังส้ินประมาณ 385,560 คน แตจากการสํารวจอีกคร้ังในป พ.ศ. 2534 พบวาประเทศไทยมีคนพิการ     
เพิ่มข้ึนท้ังส้ินเปนจํานวน 1,057,000 คน เพ่ิมข้ึนเปนสองเทาจากป 2529 นับตั้งแตรับจดทะเบียน  
คนพิการคร้ังแรกเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2537ถึงส้ินเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2544 มีคนพิการท่ี    
จดทะเบียนพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 แลวท่ัวประเทศเพียง 282,937 คน
ซ่ึงถือวานอยมากเม่ือเทียบกับจํานวนสถิติคนพิการท่ัวประเทศแตจากรายงานสถิติ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 
พ.ศ.2548พบวามีคนพิการท่ีข้ึนทะเบียนท้ังหมดจํานวน 490,210 คนโดยเฉล่ียเทากับมีคนพิการท่ี
ตองการอยูในระบบ เพิ่มข้ึนปละหนึ่งแสนคน แตจากรายงานของสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ
จํานวนคนพิการท่ีไดรับการบรรจุเขาทํางานได ในป 2547 มีเพียง 4,469 คน และในป 2548            
มีจํานวนเพียง 3,874 คนเทานั้น จะเห็นไดวาจํานวนคนพิการที่ไดรับการบรรจุเขาทํางานมีจํานวนท่ี
นอยมากเม่ือเทียบจํานวนคนพิการท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละป เหตุท่ีเปนเชนนี้อาจเปนผลจากท่ีไดกลาว
มาแลววา อัตราการขยายตัวของสถานประกอบการที่มีลูกจางต้ังแตสองรอยคนข้ึนไปในแตละปมีนอย 
จากรายงานของสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการพบวา ในป พ.ศ. 2543 มีสถานประกอบการท่ีมี
ลูกจางต้ังแตสองรอยคนข้ึนไปจํานวน 5,152 แหง และในป พ.ศ. 2548 เพิ่มเปน 6,087 แหง เทานั้น 

 สถานประกอบการที่ เขาหลักเกณฑในการรับคนพิการเขาทํางานนั้นตองเปนสถาน
ประกอบการเอกชนที่มีลูกจางตั้งแต 200 คนข้ึนไป ซ่ึงตองรับคนพิการในอัตราลูกจางท้ังหมดไมวา
จะอยูในตําแหนงใดจํานวนทุก 200 คนตอคนพิการ 1 คน เศษของทุก 200 คนถาเกิน 100 ตองรับ  
คนพิการเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคน คิดเปนอัตราสวนไดเพียงรอยละ 0.5  

 สัดสวนดังกลาวกฎหมายไดกําหนดข้ึนมาเปนเวลานานกวาสิบปแลว ในขณะท่ีการ
ขยายตัวของขนาดสถานประกอบการในดานจํานวนลูกจางท่ีทํางานชวงหลายปท่ีผานมามีไมมาก
นัก ทําใหจํานวนสถานประกอบการท่ีจะมีลูกจางไดเปนจํานวนถึง 200 คนข้ึนไป ท่ีอยูในขายตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายยอมอยูในเกณฑคงท่ีหรือเพิ่มข้ึนไมมากนักเชนกัน แตในทางกลับกัน จํานวน
ของคนพิการท่ีอยูในวัยแรงงานและมีความตองการท่ีจะเขาสูตลาดแรงงานกลับมีมากข้ึนทุก ๆ ป 
สัดสวนการจางงานคนพิการท่ีกฎหมายกําหนดไวแตเดิมนั้น ยอมไมเพียงพอท่ีจะรองรับกับปญหา
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การวางงานของคนพิการท่ีเกิดข้ึนไดอีกตอไป อีกท้ังสัดสวนท่ีกฎหมายกําหนดไวดังกลาวคิดเปน
อัตราสวนไดเพียงรอยละ 0.5 เทานั้น ซ่ึงถือไดวาเปนอัตราสวนท่ีต่ํามากเมื่อเทียบกับกฎหมายของ
ตางประเทศ   
 ประเทศญ่ีปุนกําหนดสัดสวนการจางงานคนพิการไวรอยละ 2.1 สําหรับหนวยงาน
ราชการ รอยละ 1.8 สําหรับสถานประกอบการเอกชนรอยละ 1.9 สําหรับหนวยงานรัฐวิสาหกิจ   
อ่ืน ๆ และรอยละ 2.1 สําหรับหนวยงานราชการสวนกลางและสวนทองถ่ิน มีขอสังเกตประการ
หนึ่งคือกฎหมายกําหนดใหหนวยงานราชการรับคนพิการเขาทํางานในสัดสวนท่ีสูงกวาภาคเอกชน           
ซ่ึงถือเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติ 

 ประเทศเยอรมัน กําหนดหนาท่ีของนายจางในการวาจางคนพิการเขาทํางานเอาไววา      
สถานประกอบการเอกชนและหนวยงานราชการท่ีเฉล่ียในแตละปมีการวาจางงานอยางนอย      
เดือนละ 20 ตําแหนง ตองรับคนพิการเขาทํางานอยางนอย 5 เปอรเซ็นต ของตําแหนงงานท่ีมีอยู 
โดยเฉพาะคนพิการท่ีเปนสตรี และหากมีการจางงานเฉล่ียเดือนละ 39 ตําแหนง ตองรับคนพิการเขา
ทํางานเพิ่มข้ึนอีกเดือนละ 1 คนตอป และหากมีการจางงานเฉล่ียเดือนละ 59 ตําแหนงงานตองรับ  
คนพิการเขาทํางานเพ่ิมข้ึนอีกเปนเดือนละ 2 คนตอป กรณีมีเศษมากกวา 0.5 เปอรเซ็นต ใหปดข้ึน 
และหากเปนกรณีของคนพิการข้ันรุนแรง สํานักจัดหางานสามารถท่ีจะเพิ่มจํานวนในการบรรจุให
รับคนพิการเขาทํางานใหมากข้ึนไดตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 

 อีกท้ังเพื่อการสรางงานใหกับคนพิการ รัฐตองเสียงบประประมาณไปมากมายกับการ
สรางมาตรการจูงใจใหสถานประกอบการรับคนพิการเขาทํางาน และเม่ือมีการจางงานคนพิการ
เกิดข้ึนแลว รัฐก็ยังตองเสียงบประมาณไปกับการสรางมาตรการจูงใจตาง ๆ ใหทางสถาน
ประกอบการ  จัดเตรียมความพรอมท้ังทางดานสถานท่ีทํางาน ในการสรางส่ิงอํานวยความสะดวก
ในการทํางานใหกับคนพิการ รวมท้ังบางสถานประกอบการเองก็ตองลงทุนท้ังดานคาใชจายและ
ดานเวลาไปกับปรับเปล่ียนระบบการทํางานเพ่ือใหเหมาะสมกับการทํางานของคนพิการ  จึงเห็นได
วาในการท่ีจะใหคนพิการไดเขาทํางานในสถานประกอบการท่ีหนึ่งนั้นรัฐและทางสถาน
ประกอบการตองเสีย    คาใชจายไปเปนเงินจํานวนไมนอย ดังนั้นเพื่อใหคุมคากับการลงทุนท่ีท้ังทาง
รัฐและสถานประกอบการตองเสียไป กฎหมายก็ควรกําหนดสัดสวนใหสถานประกอบการรับคน
พิการเขาทํางานในอัตราสวนท่ีเพิ่มข้ึน แตท้ังนี้การดําเนินการดังกลาวตองทําควบคูไปกับการ
กําหนดมาตรการบังคับทางกฎหมายและการเพ่ิมมาตรการจูงใจเพ่ือใหมีผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนขึ้น    

 ปญหาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คืออัตราสวนรอยละ 0.5 ท่ีกฎหมายกําหนดนั้นใช
บังคับกับคนพิการทุกปะเภทและทุกระดับความรุนแรงทําใหหากจําเปนตองเลือกคนพิการเขา
ทํางาน    ทางสถานประกอบการก็คงตองพิจารณาคนท่ีมีความพิการไมรุนแรงกอนพวกพิการ
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รุนแรง กรณีนี้ในประเทศญ่ีปุนมีมาตรการทางกฎหมายท่ีนาสนใจ กลาวคือ ในสวนของคนพิการที่
มีความพิการมาก ซ่ึงจะมีปญหาในการจางงาน ผูประกอบการหลายรายอาจลังเลในการรับคนพิการ
เหลานี้เขาทํางาน จึงมีการคิดสัดสวนการจางงานเปนกรณีพิเศษสําหรับคนพิการประเภทนี้ ซ่ึงจะมี
การพิจารณาเปนรายกรณีไป คือ ถาจางคนพิการที่มีความพิการมากหน่ึงคนใหถือเปนการจางคน
พิการปกติสองคน ถือวาเปนมาตรการจูงใจในการชวยแกไขปญหาการไมไดรับการจางงานของ     
ผูพิการรุนแรงในประเทศไทยไดเชนกัน 
 กรณีการจางงานคนพิการในหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงประเทศไทยมีเพียง     
มติคณะรัฐมนตรี ฉบับลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๔o ท่ีกําหนดใหสวนราชการทุกประเภทและ         
รัฐวิสาหกิจใหสิทธิคนพิการสมัครและคัดเลือกเขาทํางานดวยความเสมอภาคตามระบบคุณธรรม
เทานั้น โดยกฎหมายยังไมมีการกําหนดชัดเจนวาใหมีหนาท่ีรับคนพิการเขาทํางานเชนเดียวกับกรณี
ของสถานประกอบการเอกชน อีกท้ังยังไมมีการกําหนดสัดสวนในการรับคนพิการเขาทํางานเอาไว
ดวยเชนกัน นับเปนตนแบบของการเลือกปฏิบัติโดยทําใหเกิดขอสงสัยวาอาจเปนเพราะรัฐเองมิได
เช่ือม่ันในความสามารถของคนพิการ ท้ังท่ีความเปนจริงหนวยงานของรัฐควรเปนตนแบบท่ีดีใน
การสงเสริมใหมีการจางงานคนพิการมากข้ึน ซึงกรณีนี้แตกตางกับกฎหมายของประเทศญ่ีปุนและ
เยอรมันท่ีจะมีการกําหนดสัดสวนท่ีชัดเจนในการใชบังคับกับหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ตามท่ีกลาวมาแลวขางตน 

 ประเทศไทยรับเอาระบบโควตาหรือระบบสัดสวนของประเทศเยอรมันมาใช ประเทศ
ญ่ีปุนเองก็เชนกัน แตเม่ือเปรียบเทียบกันแลวสัดสวนท่ีเรากําหนดไวยังอยูในอัตราสวนท่ีต่ํากวามาก 
แมวาจะมีภาวะเศรษฐกิจที่ตางกันก็ตาม แตหากพิจารณาจากตัวเลขสถิติท่ีกลาวมาแลวขางตน          
ผูเขียนเห็นวา ถึงเวลาที่ควรจะมีการแกไขสัดสวนดังกลาวเพื่อความเหมาะสมกับการรองรับภาวะ
ปญหาการวางงานของคนพิการในประเทศไทยไดอยางแทจริงตอไป 

 
4.1.2  ปญหาการกําหนดตําแหนงงานสําหรับคนพิการ 

 โดยท่ีมาตรา 17 (2) ของพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
ประกอบกับกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) กําหนดใหสถานประกอบการเอกชนท่ีมีลูกจางต้ังแตสอง
รอยคนข้ึนไป ตองรับคนพิการท่ีสามารถทํางานไดในอัตราลูกจางท้ังหมดไมวาจะอยูในตําแหนงใด 
จํานวนทุกสองรอยคนตอคนพิการหนึ่งคน เศษของทุกสองรอยคนถาเกินหนึ่งรอยตองรับคนพิการ
เพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคน ท้ังนี้เวนแตสถานประกอบการน้ันไมมีตําแหนงงานท่ีมีลักษณะของงานท่ีคนพิการ
สามารถทําได และไดแจงใหกรมประชาสงเคราะหทราบ และกรมประชาสงเคราะหเห็นชอบดวยแลว 
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  หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานการจัดหางานใหแกคนพิการประกอบดวย สํานัก
สงเสริมและพิทักษคนพิการ (กรมประชาสงเคราะหเดิม) และกรมการจัดหางาน โดยดําเนินการตาม
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) เกี่ยวกับการจางงานคนพิการที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 การดําเนินงานของหนวยงานท้ัง 2 แหง เปนการรวบรวมตําแหนง
งานท่ีนายจางประสงคจะรับคนพิการเขาทํางานแลวนําปดประกาศไวท่ีสํานักงานของหนวยงาน ๆ 
นั้น และสงขอมูลผานทางองคกรของคนพิการ คนพิการที่สนใจสามารถติดตอกับสถานประกอบการ
ดวยตนเอง บางคร้ังมีการจัดตลาดนัดแรงงานคนพิการโดยใหนายจางและคนพิการติดตอกัน       
โดยตรง ในชวงเวลาท่ีผานมานับต้ังแตกฎกระทรวงดังกลาวมีผลบังคับใชท้ัง 2 หนวยงานดําเนินการ
จัดหางานใหคนพิการไดในระดับหนึ่ง ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ นับต้ังแตป 2538 จนถึงป 2542 สามารถจัดหา
งานใหคนพิการไดรวมท้ังส้ิน 4,132 ตําแหนง จากตําแหนงงานวางท่ีนายจางไดแจงมาท้ังส้ิน 
42,773 ตําแหนง ซ่ึงคิดเปนรอยละ 9.6 ของตําแหนงงานวางดังกลาว และเม่ือรวมกับสถิติของป 
2548 ก็รวมไดเปนรอยละ 10.46 ตามตารางขางลางนี้ 
 

การบรรจุคนพิการเขาทํางานในสถานประกอบการโดยกรมประชาสงเคราะหจําแนกเปนรายป 
 
ป พ.ศ. จํานวนสถานประกอบการ

ท่ีมีลูกจางต้ังแต 200 คน 
ขึ้น 

(แหง) 

จํานวนตําแหนงวาง
ท่ีสถานประกอบการ

ประสงคจะรับ 
คนพิการ (อัตรา) 

จํานวนตําแหนงท่ี
สามารถบรรจุ 

คนพิการเขาทํางานได 
(อัตรา) 

อัตรารอยละของ 
คนพิการที่ไดเขาทํางาน
จากจํานวนตําแหนง
งานวางท้ังหมด 

2538 4,822 9,215 1,287 13.96 

2539 5,119 10,300 1,017 9.87 

2540 5,415 10,137 815 8.03 

2541 5,675 10,301 643 6.24 

2542 5,133 2,820 370 13.12 

2548 6,087 2,989 657 21.98 

รวม 45,762 4,789 10.46 

 
ท่ีมา :  สํานักงานสงเสริมและพิทักษคนพิการ , 2548 
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2. กรมการจัดหางาน ในป 2541 มีผูสมัครงานท้ังส้ิน 1,003 คน ตําแหนงงานรวม 
4,691 ตําแหนง  บรรจุงานไดเพียง 315 คน ตามตารางขางลางนี้ 
 

จํานวนผูสมัครงาน ตําแหนงงานและการบรรจุงาน 
 
 ผูสมัครงาน ตําแหนงงาน การบรรจุงาน 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
ไมระบุ
เพศ 

รวม ชาย หญิง 

ทั่วประเทศ 1,003 700 303 4,691 1,097 1,266 2,328 315 215 100 

กรุงเทพฯ 233 160 73 3,961 919 1,037 2,005 171 120 31 

สวนภูมิภาค 770 540 230 730 178 229 323 144 95 49 

 
ท่ีมา  :   กรมอาชีวศึกษา,  2543. 
 
  จากขอมูลในตารางท้ังสองขางตน  มีขอสังเกตเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของท้ัง 2 
หนวยงาน คือหนวยงานของรัฐไมประสบผลสําเร็จในการบรรจุงานใหคนพิการไดครบ หรือ
ใกลเคียงกับตําแหนงงานท่ีนายจางประสงคจะรับคนพิการ ท้ัง ๆ ที่เปนท่ีทราบกันดีวามีคนพิการ
เปนจํานวนมากกําลังหางานอยู สาเหตุสําคัญประการหนึ่ง คือ คุณสมบัติของคนพิการกับคุณสมบัติ
ของผูสมัครท่ีนายจางตองการไมตรงกัน และท้ังสองหนวยงานมิไดวิเคราะหตําแหนงงานวางโดย
ละเอียด หรือติดตอ  กลับไปยังนายจางเพื่อขอขอมูลหรือหารือเพิ่มเติมแตอยางใด อาศัยเฉพาะการ
พิจารณาในเชิงเอกสารจากนายจางเทานั้น และการท่ีกฎหมายใหอํานาจแกนายจางในการกําหนด
ตําแหนงงานท่ีจะรับคนพิการไดเอง ทําใหนายจางหลายรายท่ีไมประสงคจะรับคนพิการอยูแลวใช
ชองโหวนี้กําหนดคุณสมบัติของคนพิการใหสูง ทําใหคนพิการสวนใหญขาดคุณสมบัติโดยเฉพาะ
วุฒิการศึกษา     เนื่องจากคนพิการสวนใหญในประเทศยังมีโอกาสทางการศึกษานอย ยากจะหาหา
คนพิการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีนายจางตองการมาบรรจุงานได ถึงแมวาคนพิการสามารถเปน
แรงงานท่ีมีคุณภาพได จากรายงานทางสถิติประจําปการศึกษา พ.ศ. 2548  พบวามีนักศึกษาพิการใน
ระดับอาชีวศึกษาท้ังส้ิน 1,975 คน และระดับอุดมศึกษาท้ังส้ิน 1,289 คนเทานั้น64 

                                                 
64

 สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา.  2548. 
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 การดําเนินงานดานการจัดหางานใหแกคนพิการในปจจุบัน เปนการกระทําภายใตสาระ
ของกฎหมายเพียงอยางเดียว โดยท่ีรัฐแทบจะมิไดเสริมมาตรการใด ๆ เพื่อใหเจตนารมณของ
กฎหมายบรรลุผลสําเร็จอยางแทจริง บทบาทในภาพรวมท่ีดําเนินการอยูเปนเพียงการทําหนาท่ี
ประชาสัมพันธขอมูลท่ีสถานประกอบการจัดทําข้ึน อาจเปนในรูปของการประกาศหรือการจัด
ตลาดนัดแรงงานคนพิการ ภายหลังท่ีไดประชาสัมพันธแลว เปนหนาท่ีของคนพิการที่ตองการได
งาน และสถานประกอบการท่ีประกาศวาจะรับคนพิการไปติดตอและตกลงกันเอง 

 ตามกฎหมายของประเทศเยอรมัน  นายจางมีหนาท่ีตองตรวจสอบตําแหนงงานวาง
สําหรับคนพิการและติดตอไปยังสํานักจัดหางานโดยไมชักชา และทางสํานักจัดหางานจะเปนผู
เสนอคนพิการที่เหมาะสมกับตําแหนง เม่ือไดรับขอเสนอดังกลาว นายจางตองรีบนําขอเสนอนี้แจง
ใหกับผูแทนฝายคนพิการในสถานประกอบการ และองคกรท่ีเกี่ยวของรับทราบ หากนายจางปฏิเสธ
ไมรับ และผูแทนฝายคนพิการไมเห็นดวยกับการตัดสินใจของนายจาง ตองมีการนําเหตุผลของ
นายจางเขาหารือกับผูแทนองคกรท่ีเกี่ยวของเพื่อหาขอสรุป และในการหารือตองรับฟงความเห็น
ของคนพิการท่ีไดรับผลกระทบดังกลาวดวย ในกรณีคนพิการที่มาสมัครงานแลวไมไดรับการวาจาง 
โดยไมเปนธรรม ผูสมัครก็สามารถเรียกรองเงินคาเสียหายจากนายจางได นอกจากนี้กฎหมายยัง
กําหนดใหคนพิการสามารถเรียกรองใหนายจางบรรจุในตําแหนงงานท่ีตนไดใชความรูความสามารถ
ไดอยางเต็มท่ีและพัฒนาทักษะไดอยางตอเนื่องไดอีกดวย 

 จะเห็นไดวามาตรการของประเทศเยอรมันมีความคลายคลึงกับมาตรการของประเทศ
ไทย เพียงแตจะมีข้ันตอนในการตรวจสอบนายจางเพื่อใหความเปนธรรมแกฝายคนพิการที่ไป
สมัคร  ชัดเจนกวา มาตรการดังกลาวทําใหนายจางมีโอกาสที่จะเล่ียงการปฏิบัติตามกฎหมายโดย
การกําหนดคุณสมบัติในตําแหนงนั้น ๆไวสูงเพื่อเปนขออางวาไดปฏิบัติตามกฎหมายแลวเทานั้น           
แตไมไดประสงคท่ีจะรับคนพิการเขาทํางานจริงนอยลงได 

 ดังนั้นผูเขียนเห็นวา เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกคนพิการมากข้ึน ควรมีการกําหนด     
มาตรการในการปองกันการเล่ียงกฎหมายสําหรับการกําหนดตําแหนงงานในการรับคนพิการเขา
ทํางานของสถานประกอบการตอไป 
 

4.1.3  ปญหาการสงเงินเขากองทุน 
 แมในเร่ืองการจางงานคนพิการ พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ    พ.ศ. 2534  
จะกําหนดใหสถานประกอบการท่ีมีลูกจางต้ังแต 200 คนข้ึนไป มีหนาท่ีตองรับคนพิการเขาทํางาน
ตามสัดสวนท่ีกฎหมายกําหนด แตใน มาตรา 17 วรรคสอง กําหนดไววา กรณีนายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการประสงคจะไมรับคนพิการเขาทํางานตามสัดสวนท่ีกําหนด จะขอสงเงินเขากองทุน
ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแทนการรับคนพิการเขาทํางานก็ได และตาม กฎกระทรวง   
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(พ.ศ. 2537) ขอ 3 กําหนดใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่มีหนาท่ีรับคนพิการเขา
ทํางานตามกฎหมาย แตประสงคจะไมรับคนพิการเขาทํางาน หรือถูกถือวาจะไมรับคนพิการเขา
ทํางาน ใหสามารถสงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปนรายป ปละคร่ึงหนึ่งของอัตรา
คาจางข้ันตํ่าท่ีใชบังคับในทองท่ีท่ีสถานประกอบการต้ังอยูคูณดวยสามรอยหกสิบหา  และคูณดวย
จํานวนคนพิการท่ีประสงคจะไมรับเขาทํางาน 
 กรณีท่ีกฎหมายถือวานายจางประสงคจะไมรับคนพิการเขาทํางานกําหนดไวในขอ 2      
ของกฎกระทรวงฉบับดังกลาว คือ การที่สถานประกอบการไมรับคนพิการท่ีมาสมัคร หรือท่ี   
สํานักสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (กรมประชา-
สงเคราะหเดิม) สงมาสมัครเขาทํางาน อันมิใชเหตุแหงความประพฤติหรือประวัติของคนพิการ 
หรือลักษณะของความพิการของผูสมัครงานเอง 

 การที่กฎหมายกําหนดทางเลือกเชนนี้ยอมเปนการเปดชองใหแกสถานประกอบการ
หรือนายจางซ่ึงสวนใหญมีเจตคติในทางลบแกคนพิการอยูแลวเลือกจะสงเงินสมทบมากกวาการจะ
รับคนพิการเขาทํางาน เนื่องจากอัตราเงินสมทบท่ีกฎหมายกําหนดไวคอนขางต่ําเม่ือเทียบคาใชจาย
ท่ีนายจางคิดวาอาจตองเสียไปในการจางงานคนพิการ เห็นไดวาการท่ีกฎหมายกําหนดเชนนี้สงผล
ใหปญหาการวางงานของคนพิการในประเทศไทยยังไมไดรับการชวยเหลืออยางแทจริง รายละเอียด
ปรากฏตามตารางขางลางนี้ 

 
รายละเอียดสถานประกอบการท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย 
 

สถานประกอบการ 2542 2543 2544 2545 2548 

คน คน คน คน คน 
รับคนพิการเขาทํางาน 370 224 158 798 657 
สงเงินสมทบเขากองทุน 1,165 1,231 1,240 1,356 1,623 

34.49 ลาน 36.39ลาน 35.47ลาน 39.80ลาน 56.38ลาน 
 

ท่ีมา : สํานักงานสงเสริมและพิทักษคนพิการ , 2548. 

 ผูเขียนเห็นวา เม่ือเจตนารมณของพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 
2534  และกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) คือตองการท่ีจะสงเสริมใหเกิดการจางงานคนพิการมากกวา          
การที่จะใหทางสถานประกอบการเลือกวิธีสงเงินสมทบเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ        
ดังนั้น กฎหมายจึงควรกําหนดอัตราเงินสมทบท่ีจะตองสงแทนการจางงานคนพิการใหสูงข้ึน        
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ซ่ึงอาจจะสงผลใหทางสถานประกอบการตัดสินใจเลือกท่ีจะตองสงเงินสมทบแทนการจางงาน    
คนพิการนอยลงได 

 ซ่ึงกรณีนี้กฎหมายของประเทศเยอรมันกําหนดวา ตราบเทาท่ีนายจางไมรับคนพิการเขา
ทํางานตามท่ีกฎหมายกําหนด นายจางตองจายเงินชดเชยเขากองทุนทดแทน ตามอัตราท่ีกฎหมาย
กําหนด ซ่ึงจํานวนเงินชดเชยจะเพิ่มข้ึนหากมีการเปล่ียนแปลงขนาดของสถานประกอบการใหใหญข้ึน 
หากนายจางคางชําระเงินชดเชยเกินกวา 3 เดือน สํานักงานบูรณาการจะออกหนังสือเตือนให     
ชําระเงิน และจะคิดคาปรับจากเงินชดเชยท่ีคางชําระ ท่ีนาสนใจก็คือ มีการกําหนดไวอยางชัดเจนวา    
การจายเงินชดเชยดังกลาวไมไดหมายถึงการยกเวนไมตองรับคนพิการเขาทํางาน    

 ปญหาที่สําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ กฎกระทรวง พ.ศ. 2537 นี้ไมมีการกําหนด
มาตรการ  ลงโทษแกผูฝาฝนไวแตประการใด ทําใหนายจางบางกลุมท่ีขาดจิตสํานึกท่ีดีใชโอกาสนี้
ในการเล่ียงท่ีจะไมปฏิบัติตามกฎหมายเสียเลย กลาวคือ ไมรับคนพิการเขาทํางานรวมทั้งไมสงเงิน
สมทบเขากองทุนอีกดวย รายละเอียดปรากฏตามตารางขางลางนี้ 

 
สถานประกอบการ 2544 2545 2546 2547 2548 

ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย 1,573 
(31.67%) 

2,489 
(51.18%) 

2,777 
(52.60%) 

2,796 
(46.22%) 

2,961 
(48.64%) 

ที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
(ไมประกาศรับและไมสงเงิน) 

3,394 
(68.33%) 

2,374 
(48.82%) 

2,502 
(47.40%) 

3,253 
(53.78%) 

3,126 
(51.36%) 

 
ท่ีมา : สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ , 2548 
  
 กรณีดังกลาวนี้ กฎหมายของประเทศญ่ีปุนมีมาตรการกําหนดเอาไวอยางนาสนใจ คือ
กําหนดหนาท่ีใหสถานประกอบการที่ไมประสงคจะจางงานคนพิการตามท่ีกฎหมายกําหนดจายเงิน
ชดเชยเปนเงินคาปรับแทนการจางงาน ซ่ึงหากผูประกอบการรายใดไมจายเงินคาปรับตามท่ี
กฎหมายกําหนดก็จะถูกเรียกเก็บเปนเงินเพิ่มอีกรอยละ 10 ของยอดเงินคางชําระ เวนแตกรณีท่ีมี
เหตุผลอันสมควร และหากยังเพิกเฉยไมชําระเงินในสวนนี้อีก กฎหมายกําหนดใหกระทรวง
แรงงานสามารถเรียกเก็บเงินอีกประเภทหนึ่งจากนายจางไดเรียกวาเงินลาชา ซ่ึงเงินนี้จะคํานวณตาม
จํานวนวันต้ังแตวันรุงข้ึนของวันพนกําหนดชําระถึงวันท่ีชําระเสร็จส้ินโดยคิดอัตรารอยละ 14.5 ตอ
ป หรือเขาทําการยึดทรัพยสินตอไป 
  นอกระบบการจางงานแลวยังมีการนําระบบเงินสมทบมาใชอีกดวย กฎหมายกําหนดให
สถานประกอบการจะตองจายเงินสมทบในสวนท่ีไมสามารถจางคนพิการได โดยกําหนดวา หากมี
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การจางงานคนพิการไมครบ 1 คน ตองจายเงินสมทบเดือนละ 50,000 เยน (การเก็บภาษีจากนายจาง
ท่ีมีลูกจาง 301 คน หรือมากกวาท่ีไมไดจางงานคนพิการตามโควตา) ซ่ึงเงินท่ีไดนี้จะนําไปใชเปน
เงินชวยเหลือสถานประกอบการท่ีมีการจางงานคนพิการเกินโควตาท่ีกฎหมายกําหนดและยัง
นําไปใชอุดหนุนการสรางหรือปรับปรุงสถานท่ีทํางานสําหรับคนพิการดวย เพราะการจางงานคน
พิการถือวาเปนหนาท่ีทางสังคมท่ีสถานประกอบการตองรวมกันรับผิดชอบ 
 จะเห็นไดวาประเทศไทยมีมาตรการที่คลายกับของประเทศญ่ีปุน กลาวคือ มีการ
กําหนดทางเลือกใหทางสถานประกอบการท่ีมีหนาท่ีแตไมประสงคจะจางงานคนพิการตามจํานวน
ที่กฎหมายกําหนด สามารถเลือกท่ีจะสงเงินสมทบหรือเงินชดเชยเขากองทุนตามท่ีกฎหมายของ
ประเทศตนกําหนดได แตกลับมีสวนแตกตางกันในเร่ืองของมาตรการลงโทษ กรณีท่ีทาง        
สถานประกอบการไมปฏิบัติตาม กลาวคือ ตามกฎหมายท้ังของประเทศเยอรมันและประเทศญ่ีปุน 
มีการกําหนดมาตรการลงโทษดังกลาวไวอยางชัดเจนในรูปเงินคาปรับ เงินเพิ่ม และเงินลาชา       
และจากการทดสอบตามแนวคิดของ Waddington65 ท่ีไดกลาวถึงการใชระบบโควตาในแถบ
ประเทศยุโรปในอดีตท่ีผานมาแสดงใหเห็นวา การใชระบบโควตาโดยปราศจากมาตรการบังคับใช
หรือ บทลงโทษ ไมสามารถทําใหการจางงานตามสัดสวนท่ีกําหนดไวประสบผลสําเร็จได 
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ผูเขียนเห็น
วา ควรมีการกําหนดมาตรการลงโทษสถานประกอบการท่ีมีหนาที่ตองสงเงินสมทบเขากองทุน
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแทนการจางงานคนพิการตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด แตกลับไมสง          
สงไมครบจํานวน หรือสงลาชา แลวแตกรณีอยางเหมาะสมตอไป  

 
4.2  ปญหาทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 
  4.2.1  ปญหาการคุมครองคนพิการในการทํางาน 

 กฎหมายคุมครองแรงงานเปนกฎหมายมหาชน โดยมีเจตนารมณเพื่อใหการคุมครองแก   
ลูกจางเพิ่มข้ึนจากความคุมครองท่ัวไปตามกฎหมายแพงในเร่ืองการจางงาน อีกท้ังเปนกฎหมายท่ี
กําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสุดในการทํางานท่ีลูกจางพึงไดรับจากการปฏิบัติจากนายจางซ่ึงนายจางจะ
ปฏิบัตินอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไมได แตจะปฏิบัติใหสูงกวาท่ีกฎหมายกําหนดได และเปน
กฎหมายเครงครัดโดยไมอาจมีการตกลงยกเวนไปในทางท่ีทําใหลูกจางเสียประโยชนไดเพราะเปน
กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน 
                                                 
 

65 Waddington, Lisa. (1996). Reassessing the Employment of People with Disabilities in Europe : 
from Quotas to Antidiscrimination Laws. p. 62.   
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 ลักษณะท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ กฎหมายคุมครองแรงงานเปนกฎหมายท่ีมีผล
บังคับใชอยางจริงจัง  โดยกําหนดบทลงโทษทางอาญาไว  ซ่ึงตามกฎหมายฉบับใหมคือ 
พระราชบัญญัติ  คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีตั้งแตโทษตํ่าสุดคือ ระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท 
และโทษสูงสุดคือ ระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
และใหรัฐมีอํานาจบังคับเม่ือมีการฝาฝนกฎหมาย ซ่ึงลักษณะดังกลาวแตกตางจากพระราชบัญญัติ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ท่ีไมมีมาตรการบังคับทางอาญาชัดเจน เชนนี้ ลูกจางทุก
คนท่ีอยูภายใตบังคับของกฎหมายคุมครองแรงงาน จะไดรับความคุมครองและการปฏิบัติในเร่ือง
การจางงานจากนายจางโดยเทาเทียมกัน ตามท่ีมาตรา  53  บัญญัติไววา  ในกรณีท่ีงานมีลักษณะและ
คุณภาพอยางเดียวกัน  และปริมาณเทากัน  ใหนายจางกําหนดคาจาง  คาลวงเวลา  คาทํางานใน
วันหยุด  และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางเทาเทียมกัน  ไมวาลูกจางนั้นจะเปนชายหรือหญิง 

จากบทบัญญัติในกฎหมายดังกลาวในสวนของคนพิการก็ยอมไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายดังกลาวเชนเดียวกัน  ดังนั้นสถานประกอบการใดท่ีรับคนพิการเขาทํางาน  นายจางจะตอง
กําหนดอัตราคาจาง  คาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด  และคาลวงเวลาในวันหยุด ใหแกคนพิการ
เทาเทียมกับคนงานท่ัวๆไปโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ แตในสภาพความเปนจริงแลวตองยอมรับวา 
ในดานสิทธิลูกจางทุกคนอาจมีความเสมอภาคในการท่ีจะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย และ
การปฏิบัติจากนายจางโดยเทาเทียมกัน แตโดยลักษณะทางดานกายภาพแลวทุกคนก็ยอมมีความ
แตกตางกันออกไป โดยเฉพาะกรณีของคนพิการแลวยอมเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจน  

ดังนั้นการท่ีจะปฏิบัติตอลูกจางทุกคนภายใตกฎเกณฑเดียวกันในทุกเร่ืองเกี่ยวกับการจาง
งานเพ่ือท่ีจะถือวาทุกคนมีความเสมอภาคกันแลวยอมไมถูกตอง ซ่ึงตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
เองก็ตระหนักถึงจุดนี้ จึงไดมีบทบัญญัติเฉพาะข้ึนในบางกรณีสําหรับลูกจางท่ีเปนหญิงและลูกจาง
เด็ก เนื่องจากสภาพทางรางกายโดยธรรมชาติของหญิงและเดก็ออนแอกวาลูกจางโดยท่ัวไปทําให
เสียเปรียบในการทํางานบางประเภทโดยไมสามารถใชแรงงานโดยไมจํากัดอยางลูกจางโดยท่ัวไป
ไดกฎหมายจึงตองใหความคุมครองเปนพิเศษ66 ดังนั้นเพื่อใหเกดิความเสมอภาคทางโอกาสอยาง   
แทจริงสําหรับลูกจางซ่ึงเปนคนพิการในการทํางานในสถานประกอบการ ผูเขียนเหน็วากฎหมาย  
คุมครองแรงงานควรมีมาตรการคุมครองพิเศษบางประการ โดยการออกกฎกระทรวงเร่ืองการ
คุมครองแรงงานคนพิการไวเปนการเฉพาะใหกับลูกจางซ่ึงเปนคนพิการตอไป 

ท้ังนี้ เนื้อหาของหมวดการทํางานของคนพิการควรตองพิจารณาถึงความจําเปนและ
ความเหมาะสม วามีส่ิงใดบางท่ีคนพิการควรจะไดรับความคุมครองในการทํางานในลักษณะท่ี
แตกตางจากลูกจางปกติท่ัวไป จากการศึกษาพอจะสรุปไดดังนี้  
                                                 
 

66 วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม.  (2542).  กฎหมายแรงงาน 2 : กฎหมายคุมครองแรงงาน. หนา 199. 
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 ประการแรก เปนเร่ืองการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานซ่ึงถือวามีความ
จําเปนอยางมากสําหรับคนพิการ ดังจะเห็นไดจากนโยบายท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2545 – 2549 ซ่ึงกําหนดมาตรการใหทางสถานประกอบการจัดใหมีการ
ฝกอบรมดานความรูเกี่ยวกับงานท่ีทํา และการพัฒนาฝมือแรงงานใหกับคนงานพิการดวย 
 โดยความสําคัญของการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานของลูกจางท่ีกลาว        
มาแลว พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 36 ประกอบ กฎกระทรวงฉบับท่ี 5     
พ.ศ. 2541 จึงไดวางหลักเกณฑใหลูกจางโดยท่ัวไป ซ่ึงก็หมายความรวมถึงคนพิการดวยเชนกัน        
มีสิทธิลาเพ่ือฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) เพื่อประโยชนตอการแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือการเพิ่มทักษะการทํางาน
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของลูกจาง 

(2) การสอบวัดผลทางการศึกษาท่ีทางราชการจัดหรืออนุญาตใหจัดข้ึน 
 การฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถตาม (1) จะตองมีโครงการหรือหลักสูตร 
และกําหนดชวงเวลาของโครงการหรือหลักสูตรท่ีแนนอนและชัดเจน 
 ในการลาเพื่อฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถของลูกจาง ใหลูกจางแจงถึงเหตุ
ท่ีลาโดยชัดแจง พรอมท้ังแสดงหลักฐานท่ีเกี่ยวของ ถามี ใหนายจางทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด
วันกอนวันลา 
 ซ่ึงนายจางอาจไมอนุญาตใหลาเพ่ือฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถไดในกรณี     
ดังตอไปนี้ 

(1) ในปท่ีลานั้น  ลูกจางเคยไดรับอนุญาตใหลาเพ่ือฝกอบรมหรือพัฒนาความรู
ความสามารถมาแลวไมนอยกวากวาสามสิบวันหรือสามคร้ัง หรือ 

(2) นายจางไดแสดงใหเห็นวาการลาของลูกจางอาจกอใหเกิดความเสียหาย หรือกระทบ
ตอการประกอบธุรกิจของนายจาง 

หากเปนกรณีของลูกจางเด็กอายุต่ํากวา 18 ป กฎหมายวางมาตรการเปนพิเศษใน มาตรา 
52 กําหนดใหมีสิทธิลาเพ่ือเขาประชุม สัมมนา รับการฝกอบรม หรือลาเพ่ือการอ่ืน ซ่ึงจัดโดย
สถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเห็นชอบ               
เพื่อประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางานของเด็ก โดยใหลูกจางเด็ก     
แจงใหนายจางทราบลวงหนาถึงเหตุท่ีลาโดยชัดแจงพรอมท้ังแสดงหลักฐานท่ีเกี่ยวของ (ถามี) ท้ังนี้
ลูกจางเด็กมีสิทธิไดรับคาจางเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลาแตตองไมเกินปละ
สามสิบวัน 
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 ในเร่ืองสิทธิการลาเพ่ือฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถในสวนของลูกจาง        
คนพิการก็ตกอยูภายใตกฎเกณฑของบทบัญญัตินี้เชนกัน คือหากเปนคนพิการท่ัวไปก็จะตกอยู     
ภายใตบังคับของ มาตรา 36 แตหากเปนกรณีลูกจางคนพิการที่เปนเด็ก ก็ตกอยูในบังคับของ มาตรา 52 
ซ่ึงท้ังสองมาตรามีสวนท่ีแตกตางกัน ก็คือ กรณีลูกจางท่ัวไปจะใชสิทธิลาตาม มาตรา 36 กฎกระทรวง  
ใหอํานาจแกนายจางเพิ่มข้ึนในการใชดุลยพินิจไมอนุญาตใหลูกจางลาได หากในปนั้นลูกจางใช
สิทธิลามาแลวเกิน 30 วันหรือ 3 คร้ัง หรือนายจางแสดงใหเห็นไดวาการลาของลูกจางอาจกอใหเกิด
ความเสียหาย หรือกระทบตอการประกอบธุรกิจของนายจาง ซ่ึงกรณีของลูกจางเด็กไมไดใหอํานาจ
เชนนี้ไว ซ่ึงหากจะพิจารณาแลว การท่ีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑการลาท่ีแตกตางกันระหวาง
ลูกจางท่ัวไปและลูกจางเด็กก็เพราะ สําหรับลูกจางท่ีเปนเด็ก การฝกอบรมหรือพัฒนาความรู
ความสามารถถือวามีความจําเปนและสําคัญมากกวากรณีของคนท่ัวไป เนื่องจากเด็กอายุไมเกิน 18 ป 
ยอมมีความรูความสามารถและประสบการณในการทํางานท่ีนอยกวาผูใหญอาจเพราะดวยวัยและ
วุฒิภาวะท่ีต่ํากวา ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองมีมาตรการสนับสนุนสงเสริมเปนพิเศษกวาผูใหญ โดยให
เด็กมีโอกาสเขารวมการอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถและเพ่ิมศักยภาพในการทํางานให
สูงข้ึนไดอยางตอเนื่อง  

 กรณีคนพิการก็ถือวาเปนกลุมท่ีตองการโอกาสในการฝกอบรมพัฒนาความรู
ความสามารถในการทํางานมากกวาคนปกติท่ัวไปเทียบเคียงไดกับกรณีของลูกจางเด็กเชนกัน 
เนื่องจากสภาพความพิการท่ีเปนอุปสรรคในการทํางานประกอบกับคนพิการสวนใหญไดรับโอกาส
ในการศึกษานอยสงผลใหเม่ือเขามาทํางานจริงก็จะเกิดปญหาในการปรับตัวเร่ืองการทํางาน ทําให        
ขาดโอกาสท่ีจะสรางความกาวหนาในการทํางานตอไปอีกดวย แมวากอนท่ีคนพิการเหลานี้จะเขามา
ทํางานไดผานกระบวนการฟนฟูดานอาชีพจากศูนยฝกอาชีพมาแลวก็ตาม แตการทํางานใน       
สถานประกอบการจริงยอมแตกตางกัน จากขอมูลท่ีศึกษามาพบวามีคนพิการจํานวนมากท่ีได
ทํางานจริงไมตรงกับอาชีพท่ีไดฝกมา ดังนั้น เม่ือเขามาทํางานแลวการที่จะไดรับโอกาสในการ       
ฝกอบรมพัฒนาความรูความสามารถในการทํางานยอมถือเปนปจจัยสําคัญในการเพ่ิมทักษะและ
สรางความกาวหนาในการทํางานอันจะนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของคนพิการตอไปได  

 ตามท่ีไดเคยกลาวมาแลวขางตนวาอุปสรรคท่ีสําคัญมากประการหน่ึงของการจางงาน     
คนพิการรวมถึงการทํางานของคนพิการที่มาจากตัวนายจาง ก็คือ ปญหาเร่ืองท่ีนายจางโดยท่ัวไป    
มักมีเจตคติในทางลบกับคนพิการ เช่ือวาการรับคนพิการเขามาทํางานจะเปนการเพิ่มภาระแก     
ทางสถานประกอบการ เนื่องจากตองจัดเตรียมสถานท่ีรวมถึงการบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหแก
คนพิการเปนกรณีพิเศษ  ดังนั้นการท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจแกนายจางสามารถใชดุลยพินิจ     
ในการไมอนุญาตใหลูกจางคนพิการลาเพ่ือฝกอบรมพัฒนาความรูความสามารถได หากแสดงให
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เห็นวาการลาของลูกจางอาจกอใหเกิดความเสียหาย หรือกระทบตอการประกอบธุรกิจของนายจาง 
อาจเปนชองทางใหนายจางบางคนท่ีมีอคติตอคนพิการอยูแลวใชอํานาจนี้เลือกปฏิบัติตอลูกจาง   
คนพิการอยางไมเปนธรรมได ซ่ึงหากเปนเชนนี้ก็จะสงผลคนพิการที่ไมไดรับโอกาสในการฝกอบรม
พัฒนาความรูความสามารถในการทํางานและไมมีความกาวหนาในการทํางานเกิดความเบ่ือหนาย
ทอแทในการทํางาน และในทายท่ีสุดก็อาจตัดสินใจลาออกจากงานได 
 กรณีดังกลาวกฎหมายประเทศญ่ีปุน ก็มีมาตรการในการสงเสริมเร่ืองการฝกอบรม
พัฒนาความรูความสามารถในการทํางานสําหรับคนพิการ เพื่อใหคนพิการสามารถเขากับ
สภาพแวดลอมของท่ีทํางานได โดยผูประกอบการจะเปนคนฝกทักษะตามสภาพงานนั้น โดยจะมีการ
จายคาตอบแทนแกผูประกอบการท่ีทําการ  ฝกอบรมให รวมท้ังคนพิการท่ีเขารับการอบรมดวย 
 ดังนั้นเพื่อใหเปนหลีกเล่ียงการเลือกปฏิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนได และเพื่อสงเสริมใหคนพิการ
ไดรับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทํางานไดอยางเต็มท่ี จึงควรกําหนดหลักเกณฑในเรื่อง    
การลาเพ่ือฝกอบรมพัฒนาความรูความสามารถในการทํางานสําหรับคนพิการใหเปนพิเศษกวากรณี
ของคนปกติท่ัวไป ท้ังนี้อาศัยหลักตามองคการแรงงานระหวางประเทศท่ีกลาวไววา “ การจัด  
มาตรการพิเศษเชิงสรางสรรคเพื่อสัมฤทธิผลแหงความเสมอภาคทางโอกาสและการปฏิบัติระหวาง
คนงานพิการและคนงานอ่ืน ไมถือเปนการเลือกปฏิบัติตอคนงานอ่ืน” 
  นอกจากเร่ืองการฝกอบรมแลว ลักษณะของงานท่ีเปนอันตรายก็สามารถสงผลกระทบ
ตอสุขภาพและสภาพความพิการของคนพิการในลักษณะท่ีแตกตางจากคนทั่วไปไดเชนกัน ซ่ึงใน
เร่ืองของงานอันตรายมีกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2541) กําหนดใหงานท่ีอาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงมีเวลาทํางานปกติวันหนึ่งไมเกิน
เจ็ดช่ัวโมงและสัปดาหหนึ่งไมเกินส่ีสิบสองช่ัวโมง 67 ซ่ึงนอยกวาเวลาทํางานปกติในงานท่ัวไป อีก

                                                 
 67 งานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง   อันไดแก  (ขอ 2  แหงกฎกระทรวง  
ฉบับที่ 2  ( พ.ศ. 2541)   ออกตามความใน มาตรา 23 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.2541   ลงวันที่  19  
สิงหาคม  พ.ศ.  2541) 
 (1)  งานท่ีตองทําใตดิน  ใตนํ้า   ในถ้ํา   ในอุโมงค  หรือในที่อับอากาศ 
 (2)  งานเก่ียวกับกัมมันตภาพรังสี 
 (3)  งานเช่ือมโลหะ 
 (4)  งานขนสงวัตถุอันตราย 
 (5)  งานผลิตสารเคมีอันตราย 
 (6)  งานท่ีตองทําดวยเครื่องมือหรือเครื่องจักร  ซึ่งผูทําไดรับความสั่นสะเทือนอันอาจเปนอันตราย  
 (7)  งานท่ีตองทําเก่ียวกับความรอนจัดหรือความเย็นจัดอันอาจเปนอันตราย  
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ท้ังหากเปนกรณีในหมวดการใชแรงงานหญิง 68 จะมีกฎหมายจะกําหนดไวชัดเจนวามีงานอันตราย
ประเภทใดบางท่ีกฎหมายหามมิใหนายจางใหลูกจางดังกลาวทํา ในมาตรา 38 และกรณีของเด็กใน 
มาตรา 49 69 แตสําหรับคนพิการซ่ึงมีสภาพความพิการท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางานอยูแลวกลับไมมี
การกําหนดใหความคุมครองในเร่ืองนี้แตอยางใด กรณีนี้กฎหมายของประเทศอเมริกามีมาตรการท่ี
นาสนใจท่ีควรนํามาปรับใช กลาวคือ   มีการกําหนดหามมิใหนายจางจางลูกจางซ่ึงเปนคนพิการ
ทํางานท่ีเกี่ยวกับงานอันตราย หรืองานท่ีตองอาศัยทักษะพิเศษและคนพิการไมสามารถทําได แมใน
กรณีท่ีไดมีการจัดหาอุปกรณไวเพื่อความสะดวกแลวก็ตาม  

                                                 
  68 มาตรา  38  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

 (1)  งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดิน  ใตนํ้า  ในถํ้า  ในอุโมงค  หรือปลองในภูเขา   
เวนแตลักษณะของงานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจางน้ัน 
(2)  งานที่ตองทําบนน่ังรานที่สูงกวาพ้ืนดินต้ังแตสิบเมตรขึ้นไป 
(3)  งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ 
(4)  งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

69 มาตรา  49   หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตํ่ากวาสิบแปดปทํางานอยางหน่ึงอยางใด
ดังตอไปน้ี 

(1) งานหลอม  เปา  หลอ  หรือรีดโลหะ 
(2) งานปมโลหะ 
(3) งานเก่ียวกับความรอน  ความเย็น  ความสั่นสะเทือน  เสียง  และแสงที่มีระดับแตกตางจากปกติ   

อันอาจเปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(4) งานเก่ียวกับสารเคมีที่เปนอันตรายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(5) งานเก่ียวกับจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเช้ือไวรัส  แบคทีเรีย  รา  หรือเช้ืออื่นตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
(6) งานเก่ียวกับวัตถุมีพิษ  วัตถุระเบิด  หรือวัตถุไวไฟ  เวนแตงานในสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(7) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(8) งานใชเลื่อยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเครื่องยนต 
(9) งานท่ีตองทําใตดิน  ใตนํ้า  ในถ้ํา  อุโมงค  หรือปลองในภูเขา 
(10)  งานเก่ียวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(11)  งานทําความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนตขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนตกําลังทํางาน 
(12)  งานที่ตองทําบนน่ังรานที่สูงกวาพ้ืนดินต้ังแตสิบเมตรข้ึนไป 
(13)  งานอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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 ส่ิงท่ีคนพิการควรไดรับความคุมครองเปนพิเศษประการตอมา คือ เร่ืองกําหนดเวลาการ
ทํางาน ซ่ึงกรณีดังกลาวมีบทบัญญัติท่ีกําหนดไวตามกฎหมายคุมครองแรงงาน มาตรา 23 ประกอบ
กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2541) กําหนดใหงานทุกประเภทมีกําหนดเวลาทํางานปกติวันหนึ่งไม
เกินแปดช่ัวโมงและเม่ือรวมเวลาทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินส่ีสิบแปดช่ัวโมง และกรณีเปน
งานท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามท่ีกฎกระทรวงกําหนดจะมีเวลา
ทํางานปกติวันหนึ่งตองไมเกินเจ็ดช่ัวโมง และสัปดาหหนึ่งไมเกินส่ีสิบสองช่ัวโมง และในระหวาง
วันท่ีมีการทํางานกฎหมายกําหนดใหนายจางจัดใหลูกจางมีเวลาพักวันหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งช่ัวโมง
หลังจากท่ีลูกจางทํางานมาแลวไมเกินหาช่ัวโมงติดตอกัน  แตสําหรับลูกจางท่ีเปนเด็กมีมาตรการ
กําหนดไวเปนพิเศษในมาตรา 46 กําหนดใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไมนอยกวา        
หนึ่งช่ัวโมงติดตอกันหลังจากท่ีทํางานมาแลวไมเกินส่ีช่ัวโมง แตในส่ีช่ัวโมงนั้นใหลูกจางซ่ึงเปน
เด็กมีเวลาพักตามท่ีนายจางกําหนด สําหรับกรณีลูกจางหญิงกฎหมายไดกําหนดไวในมาตรา 40     
ใหความคุมครองเปนพิเศษ กรณีการทํางานในเวลา 24.00 นาฬิกาถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ซ่ึงหาก
พนักงานตรวจแรงงานเห็นวาอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงนั้น             
ใหพนักงานตรวจแรงงานรายงานตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาและมีคําส่ังให
นายจางเปล่ียนเวลาทํางาน หรือลดช่ัวโมงทํางานไดตามเห็นสมควร และใหนายจางปฏิบัติตามคําส่ัง
ดังกลาว กรณีคนพิการเองก็เชนกันเนื่องจากการทํางานในเวลาใดเวลาหน่ึงหรือการทํางานติดตอกัน
เปนระยะเวลานานเกินไปอาจเปนอันตรายตอคนพิการได ดังนั้นกฎหมายควรกําหนดมาตรการ
พิเศษในการใหความคุมครองเร่ืองเวลาการทํางานของคนพิการ แตท้ังนี้การจะใหความคุมครองเปน
ประการใดก็ตองพิจารณาเกี่ยวกับประเภท ลักษณะและความรุนแรงของความพิการประกอบดวย 
เปนท่ีนาสังเกตวาตามกฎหมายประเทศญ่ีปุนมีการกําหนดมาตรการคุมครองเร่ืองการทํางานเปน
พิเศษสําหรับคนพิการข้ันรุนแรง โดยกําหนดใหคนพิการเหลานี้มีช่ัวโมงการทํางานเปนพิเศษ      
เนื่องจากสภาพการพิการขั้นรุนแรง อาจทําใหไมสามารถทํางานหนักได กลาวคือ ในหนึ่งสัปดาห
ใหทํางานเพียง 22 – 33 ช่ังโมง  
 ประการตอมาเปนกรณีการเลิกจางคนพิการ ซ่ึงโดยสภาพความพิการอาจทําใหคนพิการ
มีความเส่ียงสูงในการถูกเลิกจางอยางไมเปนธรรมได ดังเชนกรณีของหญิงมีครรภกฎหมายก็
กําหนดใหความคุมครองเปนกรณีพิเศษ โดยกําหนดในมาตรา 23 วา หามเลิกจางลูกจางซ่ึงเปนหญิง
เพราะเหตุมีครรภ แตสําหรับการเลิกจางคนพิการนั้นก็ไมการกําหนดมาตรการคุมครองไวเปนพิเศษ      
แตอยางใด ซ่ึงกรณีนี้หากตามกฎหมายประเทศเยอรมันมีการกําหนดวา การเลิกจางคนพิการ           
ผูประกอบการจะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักเพื่อการบูรณาการกอนโดยนายจางตองยื่น            
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คํารองเพื่อขอรับความยินยอมเปนหนังสือไปยังสํานักเพื่อการบูรณาการในเขตรับผิดชอบ                     
ท่ีสถานประกอบการหรือหนวยงานนั้น ๆ ตั้งอยูอีกดวย 
 นอกเหนือจากปญหาตาง ๆ ท่ีไดกลาวมาแลว สวัสดิการซ่ึงถือเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนอยาง
ยิ่ง สําหรับชีวิตการทํางานของคนพิการในสถานประกอบการ ก็คือ เร่ืองของส่ิงอํานวยความสะดวก
ในท่ีทํางาน สวัสดิการในเร่ืองของบริการรถรับสง และการจัดท่ีพักใกลท่ีทํางาน เนื่องจากการ
เดินทางมาทํางานก็มักจะสรางปญหาใหกับคนพิการอยางมากเชนกัน เพื่อใหนายจางหันมาให
ความสําคัญกับการจัดส่ิงเหลานี้ใหกับการทํางานของคนพิการมากยิ่งข้ึน รัฐควรจะสรางแรงจูงใจ
โดยการเพิ่มผลประโยชนใหแกสถานประกอบการที่จัดใหมีส่ิงเหลานี้ใหแกคนพิการตอไปดวย       

 
4.2.2    ปญหาคณะกรรมการตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

 เม่ือเขามาทํางานในสถานประกอบการคนพิการตองประสบกับปญหาตาง ๆมากมายใน
การทํางาน การปรับตัวใหเขากับสภาพการทํางานตองใชความพยายามอยางสูง ทําใหหลายรายเกิด
ความทอแทจนไมสามารถทํางานตอไปไดเลย จึงเห็นไดวาหากไมมีการเขามาชวยเหลือ คนพิการ
เหลานี้  ก็อาจตองออกจากระบบการจางงานและกลายมาเปนคนวางงานอีกคร้ัง ปญหาตาง ๆ ก็จะ
ตามมา  อีกมากมาย 
 คณะกรรมการท่ีตั้งข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายคุมครองแรงงานมีมากมาย ไมวาจะ
เปนคณะกรรมการคาจาง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน  ซ่ึงคณะกรรมการเหลานี้มีหนาท่ีในการบริหารงานดานนโยบายการดําเนินการคุมครอง   
แรงงานในระดับประเทศ จึงประกอบไปดวยสมาชิกท่ีเปนฝายบริหารระดับสูงจากกระทรวง        
แรงงาน กรมและหนวยงานรัฐท้ังหลายท่ีเกี่ยวของเปนหลัก เพราะแนวนโยบายที่ออกมาจะนํามา   
ใชบังคับกับสถานประกอบการทุกแหงท่ัวประเทศ  แตคณะกรรมการท่ีจะเขามาดําเนินงานใกลชิด
โดยตรงกับสภาพการทํางานของลูกจางเฉพาะสถานประกอบการของตนเทานั้น ท่ีจะขอกลาวถึง   
ในหัวขอนี้ ก็คือคณะกรรมการสวัสดิการตามหมวด 7 ของพระราชบัญญัติคุมครองแรงาน พ.ศ. 2541  
 กฎหมายคุมครองแรงงานไดเล็งเห็นความสําคัญของสวัสดิการอันจําเปนสําหรับลูกจาง    
จึงไดกําหนดไวในมาตรา 95 ใหนายจางมีหนาท่ีตองจัดสวัสดิการใหแกลูกจาง โดยให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหนายจาง
ตองจัดสวัสดิการในเร่ืองใด หรือกําหนดใหการจัดสวัสดิการในเร่ืองใดตองเปนไปตามมาตรฐานได 
นอกจากนั้นกฎหมายยังกําหนดใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการท้ังระดับชาติและระดับ
สถานประกอบกิจการเพื่อเอื้ออํานวยใหการจัดสวัสดิการแกลูกจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงใน
สวนท่ีจะเขามามีบทบาทตอการทํางานในสถานประกอบการแกคนพิการโดยตรงก็ คือ 
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คณะกรรมการระดับสถานประกอบกิจการ ซ่ึงตามมาตรา 96 กําหนดใหนายจางตองจัดใหมีข้ึน กรณี
เปนสถานประกอบการท่ีมีลูกจางต้ังแตหาสิบคนข้ึนไป โดยคณะกรรมการจะประกอบดวยผูแทน
ฝายลูกจางอยางนอย 5 คน ซ่ึงมีหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดในการรวมหารือกับนายจางเพื่อจัด
สวัสดิการแกลูกจางใหคําปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแกนายจางในการจัดสวัสดิการ 
ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจางจัดใหแกลูกจาง เสนอขอคิดเห็นและแนวทางใน
การจัดสวัสดิการท่ีเปนประโยชนสําหรับลูกจางตอคณะกรรมการสวัสดิการระดับชาติ  
 นายจางมีหนาท่ีตองจัดสวัสดิการใหแกลูกจางเพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางาน
ของ   ลูกจาง ซ่ึงเม่ือลูกจางมีความสะดวกสบายในการทํางาน ก็จะสามารถต้ังใจทํางานไดอยาง
เต็มท่ี    อุทิศเวลาใหกับงาน ทําใหงานมีประสิทธิภาพสมประโยชนแกนายจางดวย 
 สวัสดิการในท่ีทํางานถือเปนเร่ืองท่ีสําคัญอยางยิ่งสําหรับชีวิตการทํางานของคนพิการ  
และถือเปนเร่ืองหน่ึงท่ีคนพิการมีความจําเปนท่ีตองไดรับการจัดสรรใหในลักษณะท่ีแตกตางจาก
ลูกจางปกติท่ัวไป ดังนั้นการดําเนินการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการท่ีมีลูกจางซ่ึงเปน         
คนพิการทํางานอยูดวยโดยคณะทํางานท่ีมาจากตัวแทนของลูกจางท่ีเปนคนปกติท่ัวไปเทานั้น เชนนี้
ทําใหขาดบุคคลท่ีมีความรูความเขาใจถึงปญหาและความตองการของคนพิการท่ีถูกตองมาดําเนินการ 
ทําใหปญหาของคนพิการไมไดรับการแกไปในแนวทางท่ีเหมาะสมได 
 ดังนั้นผูศึกษาเห็นวา เพ่ือความเหมาะสมและสรางความเปนธรรมในการจัดสวัสดิการ
ในการทํางานใหแกคนพิการมากยิ่งข้ึน กฎหมายควรกําหนดใหคนพิการไดมีโอกาสเขามามีสวน
รวมในเร่ืองการดําเนินงานในสถานประกอบการที่ตนทํางานอยูรวมกับคณะกรรมการสวัสดิการ          
ในสถานประกอบการท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายดวย 
 และเพ่ือเปนการชวยเหลือคนพิการในการทํางาน รวมถึงชวยเหลือในเร่ืองปญหาท่ีจะ      
เกิดข้ึนกับคนพิการในการใชชีวิตโดยท่ัวไปในสถานท่ีทํางานรวมกับคนปกติ สําหรับประเทศญ่ีปุน
และประเทศเยอรมันมีมาตรการทางกฎหมายท่ีนาสนใจอยางยิ่ง โดยในประเทศเยอรมันกําหนดให
ในสถานประกอบการและในหนวยงานท่ีมีการจางคนพิการเขาทํางานไมนอยกวา 5 คน จะตองมี
การเลือกตั้งผูแทนคนพิการที่ทํางานอยูในท่ีนั้นท่ีไววางใจของคนพิการข้ึนมา 1 คน และผูชวยอยางนอย
ท่ีสุดอีก 1 คน มีหนาท่ีสงเสริมคนพิการใหไดรับการยอมรับและอยูรวมกับเพื่อนรวมงานอยางเสมอ
ภาคในสถานประกอบการ เปนตัวแทนเรียกรองสิทธิ ใหคําช้ีแนะชวยเหลือ ตรวจดูเร่ืองกฎระเบียบ     
ขอบังคับ สัญญาจางตาง ๆ รับขอเสนอและขอรองเรียนของคนพิการเพื่อนําไปเจรจาตอรองกับ      
นายจางเพื่อความเปนธรรมแกคนพิการตอไป นายจางก็มีหนาท่ีตั้งตัวแทนข้ึนมา 1 คน เพื่อทําหนาท่ี
รับผิดชอบกรณีท่ีเกี่ยวกับลูกจางพิการ ซ่ึงบุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังกฎหมายกําหนดวาควรจะเปน
คนพิการดวยเชนกัน เพื่อใหคนพิการไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายในดานการบริหารงาน
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กฎหมายกําหนดใหคณะผูบริหารของกรมคุมครองแรงงานสหพันธรัฐแตงต้ังตัวแทนฝายคนพิการ
เขาเปนสมาชิกของกรมเพ่ือรวมมือกันในการทํางานดานคนพิการตอไป 

 สําหรับกฎหมายของประเทศญี่ปุน กําหนดใหสถานประกอบการที่มีการจางงานคน
พิการทําการคัดเลือกเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาอาชีพและการใชชีวิตของคนพิการ จากคนพิการที่ไดรับ       
การจางและจบหลักสูตรการฝกอบรมตามท่ีกระทรวงแรงงานกําหนด เจาหนาท่ีดังกลาวจะทําหนาท่ี
ใหคําปรึกษาและช้ีแนะเกี่ยวกับการใชชีวิตในการทํางานของคนพิการในสถานประกอบการน้ันดวย 

การดูแลคนพิการภายหลังจากท่ีไดเขาไปทํางานในสถานประกอบการแลว ถือเปนเร่ืองท่ี
มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะหากรัฐสงคนพิการเขาไปทํางานสําเร็จแลวก็จริง แตหากปลอยปละ
ละเลยกับปญหาในการทํางาน รวมถึงการใชชีวิตในที่ทํางานของคนพิการภายหลังจากนั้น ทําให
เม่ือเกิดปญหาข้ึนคนพิการก็มักจะไมมีท่ีปรึกษาที่จะเขาใจ และตองลาออกจากงานในท่ีสุด อีกท้ัง
นายจางสวนใหญยังขาดประสบการณการทํางานรวมกับคนพิการทําใหปญหาการวางงานของคน
พิการ   ก็ยอนกลับไปสูจุดเร่ิมตนของปญหาท่ีรัฐตองเขามาดูแลเชนเดิมตอไป  

ผูเขียนเห็นวา การจัดใหมีผูแทนคนพิการที่จะทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาในการทํางานใหกับ
คนพิการในสถานประกอบการ จะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการทํางานของคนพิการ จะชวยให
คนพิการสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและยาวนานย่ิงข้ึน เปนประโยชนท้ังตองานของ
นายจางและรวมถึงรัฐดวยเชนกัน ดังนั้นรัฐควรมีมาตรการในการสงเสริมใหสถานประกอบการท่ีมี
คนพิการทํางานอยูมีการตั้งผูแทนคนพิการในสถานประกอบการ และท่ีปรึกษาในการทํางานใหกับ
คนพิการดวย 
 
4.3   ปญหาทางกฎหมายตามกฎหมายอ่ืน ๆ 
 
 นอกจากท่ีกลาวมาซ่ึงเปนกรณีของความพิการท่ีมีมาต้ังแตกอนท่ีจะเขามาทํางาน ปญหา
ในเร่ืองการจางงานของคนพิการท่ีเกิดข้ึนอีกกรณีหนึ่งก็คือ กรณีความพิการจากการทํางานใน
ระหวางท่ีเปนลูกจางหรือภายหลังจากท่ีเขาสูระบบการจางงานแลวนั่นเอง ซ่ึงกรณีดังกลาวนี้จะมี
กฎหมายท่ีเขามาเกี่ยวของ 2 ฉบับดวยกัน ฉบับแรกก็คือ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
กฎหมายฉบับนี้บัญญัติข้ึนเพื่อคุมครองและชวยเหลือลูกจางท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย หรือถึง
แกความตายเนื่องมาจากการทํางาน หรือปองกันรักษาประโยชนใหแกนายจาง หรือตามคําส่ังของ
นายจางใหไดรับเงินคาทดแทนจากนายจาง โดยในสวนของคนพิการกําหนดคาทดแทนไว 2 
ประเภท  คือ  คาทดแทนสําหรับกรณีสูญเสียอวัยวะ และ กรณีทุพพลภาพ 
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 สวนกฎหมายอีกฉบับหนึ่งท่ีบัญญัติคุมครองกรณีท่ีความพิการเกิดข้ึนระหวางท่ีเปน
ลูกจางก็คือ  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2537   คนพิการที่จะไดรับ
ความคุมครองตองเปนผูประกันตนตามกฎหมายดังกลาว และนอกจากน้ีก็ยังกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ 
ไวอีกมากมายในการท่ีจะไดรับประโยชนทดแทน ซ่ึงไดกําหนดประโยชนทดแทนในสวนท่ี
เกี่ยวกับ      คนพิการไว 2 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน 
และกรณีทุพพลภาพ ประโยชนท่ีจะไดรับจะอยูในรูปของ การใหบริการทางการแพทยในเร่ืองคา
รักษาพยาบาล และเงินทดแทนการขาดรายได 
 เม่ือลูกจางเหลานี้ตองตกอยูในสภาพการเปนคนพิการ ส่ิงท่ีทางนายจางหรือสถาน
ประกอบการตองปฏิบัติก็คือ การใหความชวยเหลือทางการเงิน หรือคาเสียหายตางๆ ตามหนาท่ี
ความรับผิดชอบท่ีกฎหมายขางตนกําหนดไว และรวมถึงเงินคาชดเชยจากการใหออกจากงานตาม
กฎหมายคุมครองแรงงาน หลังจากท่ีรักษาตัวจนหาย หากเปนลูกจางท่ีเปนผูประกันตนตาม
กฎหมายประกันสังคม บุคคลเหลานี้จะไดรับการดูแลจากสํานักงานประกันสังคม โดยการสงคน
พิการเหลานี้ไปท่ีศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการ ซ่ึงปจจุบันมีอยู 2 แหง ซ่ึงทางศูนยฟนฟูจะทําหนาท่ีฟนฟู
ทางการแพทยควบคูไปกับการฟนฟูทางอาชีพดวย ภายหลังจากท่ีไดรับการรักษาจนอาการดีข้ึนแตก็
ตองอยูในสภาพเปนคนพิการ  ในทางปฏิบัติสํานักงานประกันสังคมจะมีเจาหนาท่ีจาก
คณะกรรมการประกันสังคม   เขามาทําหนาท่ีประสานงานกับทางนายจางในสถานประกอบการเดิม 
เจรจาใหรับคนพิการท่ีผานการฟนฟูจากศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานเหลานี้เขาทํางานตอ โดย
นายจางท่ียอมรับคนพิการเหลานี้กลับเขาทํางานตามเดิม ไมวาจะในตําแหนงงานเดิม หรือตําแหนง
งานใหม (กรณีความพิการเปนอุปสรรคตอการทํางานในตําแหนงหนาท่ีเดิม) ก็ตาม จะไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนทางภาษีตามที่ พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
กําหนดไว เชนเดียวกับกรณีของนายจางอ่ืนท่ีมีหนาท่ีตามกฎหมายนี้เชนกัน กลาวคือ มีสิทธินําเงิน
คาจางท่ีจายใหแกคนพิการมาหักเปน     คาใชจายตามประมวลรัษฎากรไดเปนสองเทาของจํานวนท่ี
จายจริงได ซ่ึงผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา พิจารณาจากรายงานสถิติของศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
คนงาน สํานักงานประกันสังคม ในป 2548 ท่ีผานมา มีคนพิการท่ีผานการฟนฟูสมรรถภาพท้ังส้ิน 
241 คน และมีการประสานงานใหนายจางรับกลับเขาทํางานในสถานประกอบการเดิมไดท้ังส้ิน 125 
คน คิดเปนอัตราสวนไดถึงรอยละ 51.81 ของผูท่ีผานการฟนฟูสมรรถภาพท้ังหมด  
 ปญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ แมการดําเนินงานของสํานักงานประกันสังคมสําหรับการใหความ 
ชวยเหลือคนพิการใหสามารถกลับเขาทํางานตอไดดังกลาว คอนขางจะไดผลเปนท่ีนาพอใจ         
แตอยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวก็เปนเพียงแนวทางปฏิบัติเทานั้น ยังไมมีการกําหนดเปน
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มาตรการทางกฎหมายอยางชัดเจนในการจูงใจใหนายจางรับลูกจางคนพิการเหลานี้กลับเขาทํางาน
แตอยางใด  
 ตามตัวเลขสถิติท่ีกลาวไปแลว แมลูกจางคนพิการท่ีสามารถกลับเขาทํางานตอท่ีเดิมได
จะมีอัตราสวนท่ีคอนขางสูง แตหากพิจารณาจากจํานวนลูกจางท้ังหมดท่ีตองตกเปนคนพิการจาก
การทํางานท้ังหมดแลวจํานวนดังกลาวก็ยังถือวาเปนสวนนอยอยู ยังมีลูกจางคนพิการอีกจํานวนมาก
ท่ีตองกลายเปนคนวางงาน ซ่ึงหากคนเหลานี้ยังมีความตองการที่จะเขาสูระบบการจางงานตอไป ก็
จะตองข้ึนทะเบียนคนพิการเพื่อเขาสูระบบการฟนฟูอาชีพตาม พระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ดังเชนกรณีคนพิการทั่วไป เหตุผลประการหน่ึงท่ีนายจางเดิม
ตัดสินใจใหลูกจางท่ีตกเปนคนพิการเหลานี้ออกจากงาน ก็คือนายจางกลุมนี้โดยสวนใหญแลวหาก
ไมไดเปนสถานประกอบการท่ีมีลูกจางตั้งแตสองรอยคนข้ึนไป ก็จะคิดวาตนไมมีหนาท่ีตาม 
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ท่ีกําหนดใหตองรับคนพิการเขาทํางานอยู
แลว และเม่ือพิจารณาแลวเห็นวาการจางงานคนพิการเปนภาระมากกวา เพราะเห็นวาผลประโยชน
ตอบแทนท่ีรัฐจัดใหตาม พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ท่ีกลาวมาแลว
ขางตน ไมคุมกับการท่ีทางสถานประกอบการตองมานั่งเสียเวลาและคาใชจายกับการจัดเตรียม
สภาพแวดลอมในการทํางานใหกับคนพิการ ซ่ึงเร่ืองนี้เปนเร่ืองของจิตสํานึกและคุณธรรมสวนตัว
ของนายจาง แตในขณะเดียวกันก็ตองยอมรับวาการประกอบธุรกิจ ผลประโยชนและผลเสียท่ีจะเกิด
ข้ึนกับรายไดของบริษัท ก็เปนส่ิงท่ีนายจางตองคํานึงถึงอยางมากดวยเชนกัน ซ่ึงหากเปนเชนนี้ก็
เทากับเปนผลักลูกจางผูพิการเหลานี้ออกจากระบบการจางงานท่ีมีอยูแลว เปนการเสียท้ังเวลาและ
คาใชจายท่ีรัฐจะตองเขามาชวยเหลือในการจัดหางานใหมใหบุคคลเหลานี้อีก อีกท้ังการท่ีคนพิการ
เหลานี้ไดกลับเขาทํางานในท่ีทํางานเดิมจะเปนการดีกวาสําหรับตัวคนพิการเองดวย เพราะจะเปน
การชวยเหลือคนพิการลดปญหาในดานการปรับตัวใหเขากับสถานท่ี เพื่อนรวมงาน  และ
สภาพแวดลอมในการทํางานซ่ึงมักจะเปนปญหาอยางมากสําหรับคนพิการคนพิการอยูแลวหากตอง
เขาไปทํางานในสถานท่ีใหม ท่ีแยไปกวานั้นก็คือไมมีส่ิงใดรับประกันไดวาตองใชเวลาอีกเทาไรกวา
รัฐจะจัดหางานใหมใหคนพิการเหลานี้ได ชวงเวลานั้นคนพิการและครอบครัวตองเดือดรอนเพียงใด 
และไมแนวาการออกจากระบบการจางงานท่ีมีอยูแลวไป อาจทําใหคนพิการเหลานี้บางกลุมหมด
โอกาสในการเขาสูระบบการจางงานตลอดไปเลยก็ได 
 ดังนั้น เพื่อเปนการจูงใจนายจางกลุมนี้ใหหันมาใหความสนใจกับการรับคนพิการจาก
การทํางานกลับเขามาทํางานกับตนมากยิ่งข้ึน ผูเขียนเห็นวา ควรมีการกําหนดผลประโยชนตอบ
แทนเปนกรณีพิเศษ สําหรับนายจางท่ียินดีจะรับคนพิการเหลานี้กลับเขาทํางานตอ 
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 ในเร่ืองนี้กฎหมายของประเทศญ่ีปุนมีมาตรการกําหนดไวคลายคลึงกับของประเทศไทย 
กลาวคือ มีการใหเงินชวยเหลือแกบริษัทท่ีจางคนพิการเขาทํางานตอ และตองสรางส่ิงอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ เพียงแต จะตางกันตรงท่ีรูปแบบของเงินชวยเหลือ รวมท้ังการใหเงินตอบแทนแก 
นายจางท่ีจัดใหมีการอบรมระยะส้ันแกคนงานพิการเพื่อชวยในการปรับตัวใหเขากับท่ีทํางาน     
เพิ่มเติมดวย 
 
 

 DPU



 

บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

 
 งานมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับคนพิการในการแสดงออกถึงความสามารถ ศักยภาพ
ของตนเองสูสายตาของสังคมท่ัวไป เพราะการทํางานนอกจากจะทําใหมีรายไดใชจายสําหรับ
ตนเองและครอบครัวแลว ยังมีความสําคัญในแงของศักดิ์ศรี ทําใหเกิดความภาคภูมิใจความม่ันใจใน
ตนเองและเปนท่ียอมรับของสังคม ปญหาการวางงานของคนพิการมิใชปญหาสวนบุคคล หรือ
ปญหาเฉพาะกลุมบุคคลแตเกี่ยวโยงกับสังคมในองครวม และหากยังปลอยใหคนพิการจํานวนมาก
ตกเปนผูวางงานอีกตอไปสังคมก็จะตองประสบกับปญหาตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปนการตองเสีย            
งบประมาณของประเทศในการดูแลประชากรกลุมนี้ท่ีตองตกอยูในสถานะท่ีตองพ่ึงพิงผูอ่ืน        
ตองสูญเสียทรัพยากรบุคคลสวนหนึ่งท่ีจะรวมกันพัฒนาประเทศ เกิดชองวางระหวางคนพิการและ
บุคคลท่ัวไป ซ่ึงจะบ่ันทอนความเปนเอกภาพของสังคมได เปนตน 
 ปญหาคนพิการนั้นถือเปนวิกฤติเงียบท่ีมักจะถูกสังคมมองผาน แตก็ถือวาเปนปญหาท่ี
สําคัญอยางยิ่ง จากจํานวนคนพิการท่ีวางงานในปจจุบัน และคนพิการท่ีจะจบการศึกษาในอนาคต
อาจมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนอันเปนผลมาจากการดําเนินงานตามนโยบายปการศึกษาเพื่อคนพิการ      
อันเปนนโยบายของรัฐท่ีประกาศใหป 2542 เปนปการศึกษาเพ่ือคนพิการ สงผลใหคนพิการที่มี
ความตองการและมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะเขาสูตลาดแรงงานมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน ดังนั้นการศึกษา
เพื่อแกไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจางงานคนพิการรวมถึงการคุมครอง         
คนพิการในการทํางาน เพื่อกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสมย่ิงข้ึนยอมเปนประโยชนแกการพัฒนา      
คุณภาพชีวิตใหกับคนพิการอยางมาก 
 วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาถึงประวัติความเปนมาและแนวคิดดานตาง ๆ รวมถึง
มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจางงานคนพิการและการคุมครองคนพิการในการทํางานท้ัง
ของประเทศไทยและตางประเทศ โดยนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อหามาตรการทางกฎหมายท่ี
เหมาะสมสําหรับการจางงานคนพิการและการคุมครองคนพิการในการทํางาน และเปนแนว
ทางแกไขเพ่ิมเติมมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการจางงานคนพิการและการ
คุมครองคนพิการ    ในการทํางาน เพื่อแกปญหาการวางของคนพิการในประเทศไทย สงเสริมใหคน
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พิการไดรับโอกาสในการจางงานเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งมีความสุขกับการทํางานเพ่ือสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน สงผลตอการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของคนพิการไดตอไป  
 จากการศึกษาพบวา แมวารัฐจะเห็นความสําคัญของการทํางานของคนพิการ และมุงท่ีจะ
แกไขปญหาการวางงานของคนพิการจนกระท่ังไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ประกอบกับการออกกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) กําหนดใหสถาน
ประกอบการเอกชนมีหนาท่ีจางงานคนพิการตามสัดสวนท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ถือ
วาเปนกฎหมายฉบับแรก และเปนฉบับท่ีมีความสําคัญอยางมากตอสถานการณดานการจางงานคน
พิการในประเทศไทย แตนับต้ังแตมีการประกาศใชกฎหมายดังกลาวจนถึงเวลาน้ี ตัวเลขการวางงาน
ของคนพิการในประเทศไทยในแตละปก็ยังคงมีจํานวนท่ีสูงข้ึนเร่ือย ๆ ทําใหทราบวามาตรการการจาง
งานคนพิการตามท่ีกฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดไวยังมีชองโหว และจุดบกพรองบางประการท่ี
ควร   ไดรับการแกไข ท้ังนี้ตามท่ีวิทยานิพนธฉบับนี้ไดกลาวไวพอจะสรุปไดดังนี้ 
 ประการแรก คือปญหาเกี่ยวกับสัดสวนการจางงานคนพิการท่ี กฎกระทรวง (พ.ศ. 
2537) กําหนด ท้ังนี้หากพิจารณาจากตัวเลขสถิติท่ีไดกลาวมาแลว จะเห็นไดวาสัดสวนเดิมท่ี
กฎหมาย      ใชบังคับในการกําหนดใหสถานประกอบการเอกชนรับคนพิการเขาทํางานใน
อัตราสวนรอยละ 0.5 นั้นไมเพียงพอท่ีจะรองรับจํานวนคนพิการท่ียังวางงานและตองการเขาสู
ตลาดแรงงานไดอีกตอไปแลว 
 ประการท่ีสอง คือ ตามท่ีกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) กําหนดใหทางนายจาง  หรือ           
สถานประกอบการท่ีอยูภายใตขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว สามารถกําหนดตําแหนงงานท่ีจะ
ประกาศรับคนพิการไดเอง แตเนื่องจากเจตคติท่ีนายจางสวนใหญมีตอการจางงานคนพิการมักจะ
เปนไปในทางลบ จุดนี้ทําใหนายจางท่ีมีความประสงคท่ีจะไมรับคนพิการเขาทํางานอยางแทจริง 
และตองการที่จะเล่ียงไมปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงเพ่ือใหตนหลุดพนจากการมีหนาท่ีตองสงเงิน
สมบทเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ กรณีท่ีไมรับคนพิการเขาทํางานตามสัดสวนท่ีกฎหมาย
กําหนด ใชวิธีกําหนดตําแหนงงานท่ีตนประกาศรับใหมีคุณสมบัติสูง แตเม่ือคนพิการในประเทศไทย
สวนใหญยังมีการศึกษาในระดับท่ีไมสูงมากนัก ทําใหไมมีคนพิการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ี         
ทางสถานประกอบการตองการมาสมัคร และสถานประกอบการดังกลาวก็หลุดพนจากหนาท่ีตาม
กฎหมาย ไมตองรับคนพิการเขาทํางานสําหรับปนั้น ๆ ไปเลย 
 ประการท่ีสาม คือ ตามท่ีกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) กําหนดทางเลือกใหสถาน
ประกอบการท่ีไมประสงคจะจางหรือถูกถือวาไมประสงคจะจางงานคนพิการ สามารถเลือกท่ีจะสง
เงินสมทบเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนดแทนการจางงานคน
พิการได ทําใหสถานประกอบการเปนจํานวนมากเลือกท่ีจะสงเงินสมทบแทนการจางงานคนพิการ
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เนื่องจากจํานวนเงินสมทบท่ีกฎหมายกําหนดใหสงนั้นมีอัตราที่ไมสูงมากนัก ซ่ึงหากปลอยใหเปน
เชนนี้ปญหาการวางงานของคนพิการก็จะยังคงมีอยูมากมายเชนเดิม อีกท้ังกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) 
ไมมีสภาพบังคับในการลงโทษสําหรับผูท่ีไมปฏิบัติตามอยางชัดเจน ทําใหสถานประกอบการจํานวน
มากเลือกท่ีจะไมปฏิบัติตามกฎหมายเลยกลาวคือท้ังไมรับคนพิการเขาทํางานตามท่ีกฎหมายกําหนด
และไมสงเงินสมทบเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการอีกดวย 
 จากการศึกษาในสวนของปญหาเกี่ยวกับมาตรการคุมครองคนพิการในการทํางานภาย
หลังจากท่ีไดเขามาทํางานในสถานประกอบการแลว ตาม พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541พอจะสรุปไดวา โดยลักษณะทางดานกายภาพแลวทุกคนก็ยอมมีความแตกตางกันออกไป           
โดยเฉพาะกรณีของคนพิการแลวยอมเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจน ดังนั้นการท่ีจะปฏิบัติตอ   
ลูกจางทุกคนภายใตกฎเกณฑเดียวกันในทุกเร่ืองเก่ียวกับการจางงานเพื่อท่ีจะถือวาทุกคนมีความ
เสมอภาคกันแลวยอมไมถูกตอง เชนเดียวกับกรณีของลูกจางท่ีเปนหญิงและเด็กท่ีกฎหมายเล็งเห็น           
ความสําคัญในการกําหนดมาตรการในการใหความคุมครองในการทํางานไวเปนกรณีพิเศษจาก     
ลูกจางคนอ่ืน ๆ ท่ัวไป  
 ปญหาประการตอมาคือ สําหรับชีวิตการทํางานของคนพิการในสถานประกอบการ 
สวัสดิการในที่ทํางานถือเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญอยางมาก และเนื่องจากสภาพความพิการทําให
ความตองการในดานสวัสดิการท่ีลูกจางซ่ึงเปนคนพิการตองการไดรับจากทางนายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการ   มีรูปแบบท่ีแตกตางจากคนปกติท่ัวไป ซ่ึงผูท่ีจะทราบและเขาใจถึงความจําเปน
และความตองการ  ในส่ิงตาง ๆ เหลานี้ของคนพิการไดดีท่ีสุด ก็คงตองเปนตัวคนพิการเอง แตท้ังนี้ 
แมวากฎหมาย      จะเล็งเห็นความสําคัญในเร่ืองการจัดสวัสดิการในการทํางานจึงไดมีการ
กําหนดใหมีการตั้ง        คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการข้ึน ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 96 แตก็มิไดมีการกําหนดใหสถานประกอบการที่มีคนพิการ
ทํางานอยูดวยต้ังคนพิการท่ีทํางานในสถานประกอบการแหงนั้นเขารวมเปนคณะกรรมการโดยเปน
หนึ่งในผูตัวแทนจาก       ฝายลูกจางดวยแตอยางใด 
 ปญหาประการตอมา เปนกรณีคนพิการจากการทํางาน หรือหมายถึงลูกจางท่ีตกเปน        
คนพิการในระหวางท่ีอยูในระบบการจาง ตามท่ีพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และ        
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กําหนดไวนั่นเอง ซ่ึงในดานการจางงานแลวคนพิการ      
ดังกลาวถือวามีความแตกตางจากกรณีคนพิการอื่น ๆ ท่ีมีความพิการมาต้ังแตกอนเขาสูระบบการ
จางงานซ่ึงจะเขาสูระบบการจางงานก็เปนไปตามระบบท่ีพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ      
คนพิการ พ.ศ. 2534  กําหนดไวตามท่ีไดกลาวกันมาแลวขางตน เพราะลูกจางเหลานี้จะตกอยูภายใต
ความรับผิดชอบในการดูแลจากสํานักงานประกันสังคม สําหรับกรณีลูกจางท่ีตองการกลับเขา
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ทํางานในสถานประกอบการเดิม รัฐควรกําหนดมาตรการในการจูงใจแกนายจางหรือเจาของ   
สถานประกอบการ โดยการกําหนดใหสิทธิประโยชน ผลตอบแทนแกนายจางหรือเจาของ       
สถานประกอบการที่ยินดีท่ีจะรับคนพิการกลับเขาทํางานตออยางเหมาะสมตอไป 
 จากปญหาท่ีกลาวมาแลวขางตนผูเขียนจึงใครขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 
5.2   ขอเสนอแนะ 
 
 เพื่อแกไขปญหาการวางงานของคนพิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการโดย
สงเสริมการจางงานคนพิการตามแนวนโยบายของรัฐ จากการศึกษาและวิเคราะหถึงปญหาดังกลาว 
ผูเขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับมาตรการการจางงานคนพิการและการคุมครอง       
คนพิการในการทํางาน ดังนี้ 
 

5.2.1  ขอเสนอแนะปญหาตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
 1)    ปญหาการกําหนดสัดสวนการจางงาน 
  แกไขปรับปรุง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ในสวนท่ีเกี่ยวกับสัดสวนการจางงานโดยกําหนดใหรับคนพิการ
เพิ่มข้ึนตามขนาดสถานประกอบการเชนเดียวกับกรณีของประเทศเยอรมัน และใหการรับคนพิการ
ข้ันรุนแรงหน่ึงคนถือเปนการรับคนพิการธรรมดาสองคนเชนเดียวกับกรณีของประเทศญ่ีปุน ดังนี้ 
 ขอ 1.  สถานประกอบการเอกชนใดมีลูกจางต้ังแตสองรอยคนข้ึนไป นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการนั้น ตองรับคนพิการที่สามารถทํางานได ในอัตราลูกจางท้ังหมดไมวาจะ
อยูในตําแหนงใด จํานวนทุกหนึ่งรอยคนตอคนพิการหนึ่งคน เศษของทุกหนึ่งรอยคนถาเกินหาสิบ
คนตองรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน และหากเปนสถานประกอบการเอกชนใดมีลูกจางต้ังแตหารอย
คนข้ึนไป ตองรับคนพิการท่ีสามารถทํางานได  ในอัตราสวนรอยละ 2 และการรับคนพิการข้ัน
รุนแรงหน่ึงคนจะถือวาเปนการรับคนพิการธรรมดาสองคน ท้ังนี้ เวนแต..... 
 สวนกรณีการจางงานคนพิการในหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อความเหมาะสม
ควรใหหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเปนแบบอยางท่ีดีในการสงเสริมการจางงานคนพิการจึง
ควรนําวิธีตามที่กฎหมายของประเทศอเมริกา เยอรมัน และญ่ีปุนมาปรับใชกลาวคือ กําหนดให
หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เขาทํางานเชนเดียวกับกรณีของสถานประกอบการของเอกชน
ดวยเชนกัน ดังนั้นผูเขียนเห็นวา ควรมีการแกไขปรับปรุง พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ พ.ศ. 2534  ดังน้ี 
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 มาตรา 17 เพื่อเปนการคุมครองและสงเคราะหคนพิการ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออก            
กฎกระทรวงกําหนด 
 (1) ลักษณะอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืน ท่ีตองมีอุปกรณท่ี
อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ 
 (2) ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชน หนวยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจรับคนพิการเขาทํางานตามลักษณะของงานในอัตราสวนท่ีเหมาะสมกับลูกจางอ่ืน... 

 
   2)   ปญหาการกําหนดตําแหนงงานสําหรับคนพิการ 

 สําหรับปญหาในเรื่องการกําหนดตําแหนงงาน เพื่อมิใหนายจางสามารถเล่ียงการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยใชวิธีกําหนดคุณสมบัติของตําแหนงงานท่ีประกาศรับสมัครตามหนาท่ีท่ี
กฎหมายกําหนดไวสูงมาก ๆ โดยเจตนาท่ีจะไมใหมีคนพิการมาสมัครจริง ผูเขียนจึงเห็นวาควร
กําหนดมาตรการในการตรวจสอบการใชอํานาจกําหนดคุณสมบัติของทางสถานประกอบการโดย
วิธีกําหนดใหมีการปรับลดคุณสมบัติของตําแหนงงานลงมาใหเหมาะสมกับคนพิการ เชนเดียวกับ
มาตรการที่ประเทศเยอรมันและประเทศอเมริกากําหนดไวมาปรับใชใหเหมาะสม โดยการแกไข
ปรับปรุง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2534  ดังนี้ 
 ขอ 1.  สถานประกอบการเอกชนใดมีลูกจางต้ังแตสองรอยคนข้ึนไป นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการนั้น ตองรับคนพิการที่สามารถทํางานได ในอัตราลูกจางท้ังหมดไมวาจะ
อยูในตําแหนงใด จํานวนทุกหนึ่งรอยคนตอคนพิการหนึ่งคน เศษของทุกหนึ่งรอยคนถาเกินหาสิบ
คนตองรับคนพิการเพ่ิมอีกหนึ่งคน และการรับคนพิการข้ันรุนแรงหนึ่งคนจะถือวาเปนการรับคน
พิการธรรมดาสองคน ท้ังนี้ เวนแตสถานประกอบการนั้นไมมีตําแหนงงานท่ีมีลักษณะของงานท่ีคน
พิการสามารถทําได และไดแจงใหสํานักสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส           
คนพิการ และผูสูงอายุทราบ และเห็นชอบดวยแลว 
 ท้ังนี้ ในการใหความเห็นชอบ ใหสํานักสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ มีอํานาจเขาไปตรวจสอบความเหมาะสมของคุณสมบัติท่ี
กําหนดไวสําหรับตําแหนงงานนั้น ๆ เพื่อสงคนพิการท่ีผานการประเมินและมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม             
กับตําแหนงดังกลาวเขาทํางานกับทางสถานประกอบการ หากมีความเห็นวาคุณสมบัติท่ีทาง         
สถานประกอบการกําหนดไมเหมาะสมกับตําแหนง ใหมีอํานาจส่ังใหทางสถานประกอบการ
พิจารณาปรับลดคุณสมบัติใหเหมาะสมได ท้ังนี้นายจางหรือเจาของสถานประกอบการมีสิทธิ
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อุทธรณคําส่ังตอคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการไดภายใน 30 วัน นับแตทราบคําส่ัง       
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการถือเปนท่ีสุด   

 3)   ปญหาการสงเงินเขากองทุน 
       เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย กลาวคือ ใหสถานประกอบการหันมา

จางงานคนพิการมากกวาเลือกวิธีการสงเงินสมทบเขากองทุนแทนการจางาน จึงควรนํามาตรการท่ี
ประเทศเยอรมันและประเทศญ่ีปุนกําหนดไวมาปรับใช กลาวคือกําหนดเงินสมทบท่ีตองสงเขา
กองทุนใหเพิ่มข้ึนตามขนาดสถานประกอบการ และกําหนดมาตรการลงโทษท่ีชัดเจนกรณีสถาน
ประกอบการไมสงเงินตามจํานวนและเวลาท่ีกําหนด ท้ังผู เขียนจึงเห็นควรแกไขปรับปรุง 
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 
2534  ดังนี้ 
  ขอ 3. นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่มีหนาท่ีรับคนพิการเขาทํางานตาม
กฎหมาย แตประสงคจะไมรับคนพิการเขาทํางาน หรือถูกถือวาจะไมรับคนพิการเขาทํางาน ให
สามารถ       สงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปนรายป ปละหนึ่งเทาของอัตราคาจางข้ัน
ต่ําท่ีใชบังคับในทองท่ีท่ีสถานประกอบการต้ังอยูคูณดวยสามรอยหกสิบหา  และคูณดวยจํานวนคน
พิการท่ีประสงคจะไมรับเขาทํางาน สําหรับสถานประกอบการท่ีมีลูกจางต้ังแตสองรอยคนข้ึนไป 
และปละหนึ่งเทาคร่ึงของอัตราคาจางข้ันตํ่าท่ีใชบังคับในทองท่ีท่ีสถานประกอบการต้ังอยูคูณดวย
สามรอยหกสิบหา  และคูณดวยจํานวนคนพิการที่ประสงคจะไมรับเขาทํางาน สําหรับสถาน
ประกอบการท่ีมีลูกจางต้ังแตหารอยคนข้ึนไป 
  กรณีนายจางหรือเจาของสถานประกอบการประสงคจะสงเงินเขากองทุน แตสง
ลาชาหรือไมครบถวน ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้น เสียเงินเพิ่มรอยละ 1 ตอเดือนของ
จํานวนเงินท่ีสงลาชาหรือไมครบถวน จนกวาจะสงเงินครบถวน ถาหากไดรับการทวงถามเปน
หนังสือจากพนักงานเจาหนาท่ีถึง 3 คร้ัง แลวยังเพิกเฉยไมปฏิบัติใหถูกตอง ตองเสียเงินคาปรับเพิ่ม
อีกหนึ่งเทาของเงินสมทบท่ีตองสงเขากองทุน อยางไรก็ตามนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี ภายใน 60วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมินเงินท่ีตองสง พรอมเงิน
เพิ่มหรือเงินคาปรับ 
  กรณีนายจางหรือเจาของสถานประกอบการจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ใหสํานัก            
สงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ โฆษณาการไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายของนายจางหรือเจาของสถานประกอบการตอสาธารณะ 
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5.2.2  ขอเสนอแนะปญหาตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
1) ปญหาการคุมครองคนพิการในการทํางาน 

 ตามท่ีไดกลาวมาแลววา เม่ือคนพิการไดเขาไปทํางานจริงในสถานประกอบการ 
เนื่องจากสภาพความพิการแลวมักสงผลใหคนพิการสวนใหญประสบกับปญหาตาง ๆ มากมาย อีก
ท้ังคนพิการมีความตองการและความจําเปนในเร่ืองตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูในท่ีทํางานท่ี
แตกตางจากลูกจางซ่ึงเปนคนปกติท่ัวไป ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเสมอภาคทางโอกาสแกการทํางาน
ของคนพิการอยางแทจริง ควรมีการกําหนดมาตรการพิเศษบางประการสําหรับการใหความคุมครอง    
คนพิการในการทํางานในสถานประกอบการ ท้ังนี้ ผูเขียนขอเสนอแนะใหมีการออกกฎกระทรวง 
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541เพื่อคุมครองเร่ืองการ
ใชแรงงานคนพิการ โดยใหความคุมครองในบางกรณีในเร่ืองการทํางานเปนการเฉพาะสําหรับ
ลูกจางซ่ึงเปนคนพิการ  กําหนดเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ 
 ในเร่ืองการใชสิทธิลาเพ่ือฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ ควรกําหนดวา 

 มาตรา.... เพื่อประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางานของ         
คนพิการ ใหลูกจางซ่ึงเปนคนพิการมีสิทธิลาเพื่อเขาประชุม สัมมนา รับการฝกอบรม หรือลาเพื่อ
การอ่ืน ซ่ึงจัดโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานเห็นชอบ โดยใหลูกจางคนพิการแจงใหนายจางทราบลวงหนาถึงเหตุท่ีลาโดยชัดแจง     
พรอมท้ังแสดงหลักฐานท่ีเกี่ยวของ ถามี ท้ังนี้ลูกจางคนพิการมีสิทธิไดรับคาจางเทากับคาจางในวัน
ทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตตองไมเกินปละสามสิบวัน 
 ในเร่ืองการทํางานท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และสภาพความพิการได   ผูเขียน
เห็นวา  ควรกําหนดดังนี้ มาตรา....  หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนคนพิการทํางานท่ีเกี่ยวกับงาน
อันตราย หรืองานท่ีตองอาศัยทักษะพิเศษและคนพิการไมสามารถทําได ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไข      ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เชนเดียวกับท่ีกฎหมายของประเทศอเมริกากําหนดไว ซึ่งใน
บทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับงานอันตรายของลูกจางหญิงและเด็ก หากนายจางผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตาม 
กฎหมายก็มีการกําหนดโทษทางอาญาปรับและจําคุกเอาไวดวย ตามมาตรา 144 ดังนั้นก็ควรมีการ
กําหนดสําหรับกรณีลูกจางคนพิการดวยเชนกัน 
 ในเร่ืองกําหนดเวลาการทํางานของลูกจางคนพิการ ควรมีมาตรการใหความคุมครอง
เปนพิเศษในลักษณะเดียวกับท่ีกฎหมายของประเทศเยอรมันกําหนดไว ซ่ึงผูเขียนเห็นควรกําหนด 
ดังนี้ มาตรา... ในกรณีนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนคนพิการทํางานระหวางเวลาใดเวลาหนึ่ง ซ่ึงมี
ความเห็นจากแพทยหรือพนักงานตรวจแรงงานวางานนั้น      อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความ
ปลอดภัยของคนพิการได ใหพนักงานตรวจแรงงานรายงานตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายเพ่ือ
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พิจารณาและมีคําส่ังใหนายจางเปล่ียนเวลาทํางาน หรือลดช่ัวโมงทํางานได ตามท่ีเห็นสมควร ซ่ึง
หากนายจางผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตาม กฎหมายควรมีการกําหนดโทษทางอาญาไวดวยเชนกัน  
 ในสวนของมาตรการคุมครองคนพิการในการถูกเลิกจางอยางไมเปนธรรม ผูเขียน
เห็นวา ควรมีการกําหนดดังนี้ มาตรา... การเลิกจางคนพิการสถานประกอบการมีหนาท่ีตองแจงไป
ยัง   สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ และไดรับความเห็นชอบจากพนักงานตรวจแรงงานกอน 
เชนเดียวกับมาตรการที่ประเทศเยอรมันกําหนดไว โดยนายจางตองยื่นคํารองเพ่ือขอรับความ
ยินยอมเปนหนังสือตอพนักงานตรวจแรงงานแหงทองท่ีท่ีลูกจางทํางานอยู และเม่ือพนักงานตรวจ
แรงงานมีคําส่ังประการใดแลว ถานายจางหรือลูกจางไมพอใจคําส่ังนั้น ใหสามารถนําคดีข้ึนสูศาล
ไดตอไป แตท้ังนี้กรณีดังกลาวจะไมนํามาใชกับกรณีเลิกจางลูกจางท่ีพิการระหวางการทํางานดวย 
 นอกจากนี้ควรมีการเรงใหมีการออกกฎกระทรวงอาศัยอํานาจตาม มาตรา 95 
กําหนดใหมีการจัดสวัสดิการที่จําเปนและเหมาะสมสําหรับคนพิการข้ึนในสถานประกอบการท่ีมี
การจางงานคนพิการ และออกกฎกระทรวงอาศัยอํานาจตาม มาตรา 103 เพื่อกําหนดมาตรฐานให
นายจางดําเนินการในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม    
ในการทํางานใหกับคนพิการโดยเร็ว ซ่ึงกรณีดังกลาวหากนายจางไมปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด
โทษไวอยางชัดเจน ตาม มาตรา 104 และ มาตรา 105 อีกท้ังยังมีกําหนดโทษทางอาญาไวตาม 
มาตรา 148 อีกดวย 
 สําหรับเร่ืองการจัดใหมีการตรวจสุขภาพแกลูกจาง ควรมีการสงเสริมใหออก
กฎกระทรวงตามมาตรา 107 กําหนดใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพแกลูกจางคนพิการเปนรายป 
ทั้งนี้   ตามความจําเปนของความพิการแตละประเภท ซ่ึงกรณีดังกลาวหากนายจางฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง มาตรา 144 ก็มีการกําหนดโทษทางอาญาไวดวยเชนเดียวกัน 

2) ปญหาคณะกรรมการตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 
 เพ่ือใหคนพิการไดเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ อัน
จะสงผลใหสวัสดิการในสถานประกอบการตรงกับความตองการ และเหมาะสมกับกับลูกจางซ่ึง
เปนคนพิการใหมากท่ีสุด ผูเขียนเห็นวา ควรมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน           
พ.ศ. 2541 ดังนี้ 
 มาตรา 96  ในสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจางตั้งแตหาสิบคนข้ึนไปใหนายจางจัด
ใหมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการประกอบดวยผูแทนฝายลูกจางอยางนอยหา
คน 
 กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการกิจการใหมาจากการเลือกตั้งตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด 
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 ในกรณีท่ีสถานประกอบกิจการใดของนายจางมีคณะกรรมการลูกจางตามกฎหมายวา
ดวยแรงงานสัมพันธแลว  ใหคณะกรรมการลูกจางทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการสวัสดิการใน             
สถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ในสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจางซ่ึงเปนคนพิการทํางานอยูดวย ใหตัวแทนจาก            
ฝายลูกจางตามวรรคหน่ึง มีคนพิการที่ทํางานในสถานประกอบการน้ันเขารวมดวยอยางนอยหนึ่งคน  

 
5.2.3    ขอเสนอแนะปญหาตามกฎหมายอ่ืน ๆ 

 สําหรับมาตรการจูงใจเพื่อใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการท่ีมีลูกจางไมถึง       
200 คน รับคนพิการจากการทํางานกลับเขาทํางานตามเดิม ผูเขียนเห็นวา ควรมีการกําหนดให    
สิทธิประโยชนเพิ่มเติมจากกรณีท่ี พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534         
โดยการแกไขปรับปรุง พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ดังนี้ 
 มาตรา... นายจาง หรือเจาของสถานประกอบการใดมีลูกจางไมถึง 200 คน แตรับคน

พิการเขาทํางาน ใหมีสิทธิไดรับการยกเวนภาษีเงินไดของผลกําไรจากการประกอบกิจกรรมนั้น ๆ 

เปนระยะเวลา 2 ป ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขท่ีกําหนดในประมวลรัษฎากร 

 

5.3   ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับมาตรการสงเสริมการจางงาน 

 

 การดําเนินการเพ่ือแกปญหาการจางงานคนพิการ ควรทําอยางเปนระบบ หากเรา

ตองการที่จะเพ่ิมจํานวนคนพิการใหเขาสูระบบการจางงานมากยิ่งข้ึน นอกจากการกําหนดสัดสวน

การจางงานใหเพิ่มข้ึน หรือการกําหนดมาตรการบังคับใชกฎหมายโดยการกําหนดบทลงโทษท่ี

ชัดเจนข้ึนตามท่ีกลาวมาแลว มาตรการจูงใจถือเปนส่ิงสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีจะชวยสงเสริมให

เกิดการจางงาน     คนพิการมากยิ่งข้ึนได ซ่ึงปจจุบันหลายประเทศก็หันมาใหความสนใจกับการ

กําหนดมาตรการ    ทางการเงินเพื่อชวยเหลือนายจางหรือสถานประกอบการในหลายรูปแบบดวยกัน 

แมวาการชวยเหลือ   ในดานปญหาการจางงานที่เกิดข้ึนกับคนพิการจะถือเปนหนาท่ีทางสังคม

ประการหนึ่งท่ีนายจางหรือผูประกอบการทั้งหลายควรเขามามีสวนรวมในการแกไขก็ตาม แต

องคกรท่ีมีความรับผิดชอบในการใหความชวยเหลือ และสนับสนุนสําหรับเร่ืองนี้โดยตรงก็คือรัฐ 

ท้ังนี้ การกําหนดมาตรการจูงใจ ในรูปแบบผลประโยชนตอบแทนท่ีรัฐจะจัดสรรใหแกทางนายจาง

หรือสถานประกอบการ   ถือเปนทางหนึ่งท่ีรัฐจะชวยแบงเบาภาระแกทางสถานประกอบการไดเปน

อยางดี 
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 เพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการภาคเอกชน บริษัทหางรานตาง ๆ รับคนพิการเขา

ทํางาน พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ไดวางมาตรการทางกฎหมายข้ึน              

ในมาตรา 18 กําหนดผลประโยชนในทางภาษีใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ เพ่ือเปน

แรงจูงใจในการจางแรงงานคนพิการ โดยกําหนดนายจางหรือเจาของสถานประกอบการมีสิทธิ      

นําเงินคาจางท่ีจายใหแกคนพิการมาหักเปนคาใชจายตามประมวลรัษฎากรไดเปนสองเทาของ

จํานวนท่ีจายจริงได 

 ซ่ึงจากการศึกษาพบวา เฉพาะมาตรการทางภาษีท่ีมีดังกลาวแมจะมีผลทางบวกใหแก       

การจางงานคนพิการ แตก็ยังไมสามารถจูงใจทางสถานประกอบการไดเพียงพอ เนื่องจากอัตรา     

การจางงานคนพิการยังมีไมมากนัก อาจเนื่องมาจากกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหนายจางสามารถนํามา

หักประโยชนในทางภาษีไดตามมาตรา 18 มีเพียง กรณีของคาจางเทานั้น สําหรับการทํางานของ    

คนพิการ เร่ืองของส่ิงอํานวยความสะดวกในท่ีทํางาน สวัสดิการในเร่ืองของบริการรถรับสง และ

การจัดท่ีพักใกลท่ีทํางาน ลวนแตเปนส่ิงจําเปนสําหรับการชวยใหชีวิตการทํางานของคนพิการดีข้ึน

ไดท้ังส้ิน เนื่องจากการเดินทางมาทํางานก็มักจะสรางปญหาใหกับคนพิการอยางมากเชนกัน แตก็ยัง

ไมมีการกําหนดใหนายจางจัดใหมีข้ึน ดังนั้น เพ่ือใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการหันมา

ใหความสําคัญกับการจัดส่ิงเหลานี้ใหกับคนพิการเพ่ือประโยชนในการทํางานของคนพิการมากยิ่งข้ึน 

รัฐควรสรางแรงจูงใจโดยการเพิ่มผลประโยชนใหแกสถานประกอบการท่ีจัดใหมีส่ิงเหลานี้ อีกท้ัง

มาตรการจูงใจทางกฎหมายท่ีประเทศไทยนํามาใชมีเพียงมาตรการทางภาษี ในการใหนําเอาคาใชจาย   

ท่ี เกิดข้ึนมาหักเปนประโยชนทางภาษีได เปนสองเทา ซ่ึงไม เพียงพอกับความตองการของ

ผูประกอบการ เม่ือแรงจูงใจ มีนอยก็ไมสามารถกระตุนใหมีการจางงานคนพิการมากเทาท่ีควรได  

 ควรเพิ่มมาตรการที่จะสามารถจูงใจนายจางหรือเจาของสถานประกอบการท่ีจางงานคน

พิการใหหันมาสนใจในเร่ืองการจัดสวัสดิการในท่ีทํางานท่ีจําเปนสําหรับคนพิการใหมากข้ึน โดย

การใหความใหความชวยเหลือทางการเงินในการจัดการ ซ่ึงอาจในรูปผลประโยชนตอบแทนทาง

ภาษีเชนเดียวกับกรณีของคาจางหรือการใหเงินชวยเหลือในรูปแบบตาง ๆ  ดังเชนมาตรการของ

ตางประเทศท่ีกําหนดผลประโยชนตอบแทนการใหความชวยเหลือทางการเงินแกนายจางท่ีมีการ

ปรับปรุงอาคาร  จัดใหมีอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน และการปรับสรภาพแวดลอม

ในท่ีทํางานใหเหมาะสมกับการทํางานของคนพิการ จะแตกตางกันเพียงแครูปแบบ  วิธีการเทานั้น 

กลาวคือ การชวยเหลือของประเทศอเมริกาจะอยูในรูปมาตรการการลดหยอนภาษี สวนในประเทศ

เยอรมัน และประเทศญ่ีปุน  จะเปนการอนุมัติใหเงินชวยเหลือในลักษณะเงินอุดหนุนท้ังหมดหรือ

บางสวนแลวแตกรณีไปเทานั้น 
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 5.3.1    มาตรการในการสนับสนุนใหมีการจัดสวัสดิการใหกับคนพิการในสถานประกอบการ 

 1)  ใหนายจางหรือสถานประกอบการท่ีจัดบริการรถรับสง สถานท่ีพักใกลท่ีทํางาน   

หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในท่ีทํางานใหกับคนพิการ มีสิทธิหักเงินคาใชจายเปนสองเทาของเงินท่ี

เสียไปเพื่อการนั้น ออกจากเงินไดสุทธิหรือกําไรสุทธิของปท่ีคาใชจายนั้นเกิดข้ึน ตามประมวล

รัษฎากร 

 2)  ใหเงินอุดหนุนเพ่ือชวยเหลือคาใชจายท้ังหมด ในการจัดใหมีบริการรถรับสง สถานท่ี

พักใกลท่ีทํางาน และส่ิงอํานวยความสะดวกในท่ีทํางานแกคนพิการ สําหรับสถานประกอบการ

ขนาดเล็กกลาวคือ ท่ีมีลูกจางไมถึง 200 คน และรับคนพิการเขาทํางาน 

 3)  ใหเงินอุดหนนุท้ังหมดหรือบางสวน ในการจัดใหมีบริการรถรับสง สถานท่ีพักใกลท่ี

ทํางาน และส่ิงอํานวยความสะดวกในท่ีทํางานแกคนพิการ สําหรับสถานประกอบการท่ีมีการจาง

งานคนพิการเปนจํานวนมาก  

 4)  ใหรัฐใหความชวยเหลือในการจัดใหมีท่ีปรึกษาดานการทํางานใหกับคนพิการใน

สถานประกอบการ ท่ีมีคนพิการทํางานอยูตั้งแต 5 คนข้ึนไป 

 5.3.2    มาตรการในการสนับสนุนดานการจางงานคนพิการ 

 สวนประเด็นเร่ืองการสงเสริมการจางงานในดานสัดสวนการจางงาน ควรมีการกําหนด

ผลตอบแทนเพิ่มเติมใหแกนายจางหรือสถานประกอบการท่ีมีการจางงานคนพิการในอัตราสวนท่ี

สูงกวาท่ีกฎหมายกําหนดไว  โดยกําหนดเปนผลประโยชนทางภาษีใหกับทางสถานประกอบการ

ตามประมวลรัษฎากรดังนี้ 

 มาตรา...  สถานประกอบการที่จางงานคนพิการมากกวารอยละ 80 ของคนงานใน         

สถานประกอบการนั้น โดยมีจํานวนลูกจางซ่ึงเปนคนพิการไมนอยกวา 40 คน มีสิทธิไดรับการ      

ยกเวนภาษีเงินไดของผลกําไรจากการประกอบกิจการนั้น ๆ เปนระยะเวลา 5 ป ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ 

วิธีการ เง่ือนไขท่ีกําหนดในประมวลรัษฎากร 

 การแกปญหาการวางงานของคนพิการจะสําเร็จลุลวงไปไดจําเปนตองอาศัยความรวมมือ

กันจากผูเกี่ยวของทุกฝาย ท้ังสวนท่ีเปนองคกรเอกชนและหนวยงานของรัฐ เพราะแมวาสภาพการ

ตกเปนคนพิการจะทําใหคนเหลานี้มีบางส่ิงท่ีแตกตางจากคนปกติท่ัวไป แตในฐานะความเปน

มนุษยและพลเมืองของประเทศเชนเดียวกับเราทุกคน คนเหลาก็ยอมมีความตองการท่ีจะทําหนาท่ี

เปนสวนหน่ึงในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดเชนเดียวกับคนปกติท่ัวไป 

การทํางานจะสามารถทําใหคนพิการเหลานี้มีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึนได เพราะงานนํามา

ซ่ึงรายไดและท่ีมากไปกวานั้นคือความภาคภูมิใจท่ีเขาสามารถที่จะดูแลตนเองและครอบครัวได 

DPU



 114

โดยไมตองตกเปนภาระของสังคมอีกตอไป ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวามาตรการทางกฎหมาย        

เกี่ยวกับการจางงานคนพิการและการคุมครองคนพิการในการทํางานในวิทยานิพนธนี้จะมีสวนชวย

ใหสถานการณการจางงานคนพิการรวมถึงชีวิตการทํางานของคนพิการในสถานประกอบการอยูใน

ภาวะท่ีดีข้ึนไดในอนาคตอันใกลนี้ 
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