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พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติ 
ให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจน
สวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐในด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที่มีมาตรฐาน 
การคุ้มครองแรงงาน มาตรการเพ่ือการมีงานทํา และบัญญัติให้สถานประกอบการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
รับคนพิการเข้าทํางาน ในอัตราส่วนผู้ปฏิบัติงานหรือลูกจ้าง ๑๐๐ คนต่อคนพิการ ๑ คน แต่ในความ 
เป็นจริงพบว่า โดยภาพรวมคนพิการท่ีมีงานทําหรือได้รับการจ้างงานยังมีน้อย กล่าวคือ คนพิการ 
ที่มีงานทํามีเพียงร้อยละ ๓๕.๒ เท่าน้ัน โดยร้อยละ ๑๙.๔ ของผู้พิการท่ีมีงานทําส่วนมากจะอยู่ใน 
ภาคเกษตรและประมง งานบริการ และขายแรงงาน หากคนพิการท่ีมีอยู่เป็นจํานวนมากนี้ได้รับ 
การช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมได้ทันการณ์แล้วจะช่วยให้พ้นจากการกลาย
สภาพเป็นผู้พิการถาวรหรือลดความพิการลงไปได้ และการจะให้คนพิการดํารงชีวิตอยู่ได้ในสังคม 
โดยไม่เป็นภาระแก่ผู้อ่ืนหรือสังคมน้ัน ต้องส่งเสริมให้คนพิการมีงานทําอย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป 
เพ่ือจะสามารถเป็นพลังที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปได้ จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การให้ความหมายของคําว่า “คนพิการ” ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ซึ่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิคนพิการได้บัญญัติขึ้นเพ่ือส่งเสริมคุ้มครอง
และให้ความมั่นใจให้คนพิการได้ใช้สิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน โดยประเทศสมาชิก 
มีพันธกรณีที่จะพัฒนานโยบาย กฎหมาย และมาตรการทางบริหารเพ่ือให้คนพิการในประเทศของตน
ได้รับสิทธิตามที่อนุสัญญาฯ รับรองไว้ สําหรับกฎหมายของประเทศไทยนั้น มาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กําหนดให้นายจ้าง 
หรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทํางาน และกระทรวงแรงงานได้
ออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ
จะต้องรับเข้าทํางานแล้ว ในอัตราส่วนผู้ปฏิบัติงานหรือลูกจ้างที่มิใช่คนพิการ ๑๐๐ คน ต่อคนพิการ  
๑ คน แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า มีสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ของจํานวนคนพิการที่สถานประกอบการจะต้องรับคนพิการเข้าทํางาน จากการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา
ที่เป็นอุปสรรคในการจ้างงานคนพิการน้ันมีหลายประการ ทั้งในทางข้อเท็จจริงเก่ียวกับเจตคติที่มีต่อ 
คนพิการและข้อกฎหมาย ซึ่งผู้เขียนได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ แนวทางประการหน่ึง
คือ การแก้ไขกฎหมายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ของสังคมในปัจจุบัน 
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๑. ความเบ้ืองต้น 
สังคมไทยส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ (Disabled 

Person) น้อย โดยมักมีความเช่ือว่า ความพิการเป็นเรื่องของบาปกรรม จึงเกิดคนพิการในครอบครัว 
และคนพิการเป็นภาระที่ครอบครัวต้องเลี้ยงดูไปตลอดชีวิต และมีเจตคติ (Perspective) ว่าคนพิการ 
ไม่สามารถทําอะไรได้ พ่ึงพาตนเองไม่ได้ การมีเจตคติเชิงลบเช่นน้ีเป็นเหตุให้ทั้งคนพิการและคน 
ในครอบครัวของคนพิการรู้สึกผิด อับอาย ไม่อยากให้ใครรู้ว่ามีคนพิการในครอบครัว เพราะเกรงว่าจะถูก
ติฉินนินทา รังเกียจเหยียดหยาม หรือไม่คบค้าสมาคม ซึ่งเป็นเหตุให้คนพิการส่วนใหญ่มักไม่ได้รับ
ความรักและการเอาใจใส่เท่าที่ควร มีคนพิการเพียงส่วนน้อยที่พ่อแม่รักใคร่และพยายามเลี้ยงดู 
อย่างเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป ประกอบกับความเช่ือทางพุทธศาสนาที่อบรมบ่มนิสัยให้คนไทย 
มีความเมตตา กรุณา พร้อมที่จะทําบุญ ให้ทาน สงเคราะห์และโอบอุ้มผู้ยากไร้  ดังน้ัน คนพิการ 
ส่วนใหญ่จึงได้รับการช่วยเหลือในเชิงสงเคราะห์โดยปราศจากความเข้าใจปัญหาในประเด็นความต้องการ 
ที่แท้จริงของคนพิการ 

จากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐๑ ปรากฏว่ามีคนพิการ 
จํานวน ๑.๙ ล้านคน หรือร้อยละ ๒.๙ ของประชากรท้ังประเทศ โดยเป็นผู้ที่มีลักษณะพิการอย่างน้อย  
๑ ใน ๓ คือ เป็นคนพิการที่มีความลําบากหรือปัญหาสุขภาพที่เป็นข้อจํากัดในการทํากิจกรรมมีร้อยละ 
๒.๘ (๑.๘ ล้านคน) ผู้ที่มีความลําบากในการดูแลตนเองหรือทํากิจวัตรส่วนตัวมีร้อยละ ๐.๖ (๐.๔ ล้านคน) 
ผู้ที่มีลักษณะความบกพร่องทางร่างกายจิตใจหรือสติปัญญามีร้อยละ ๒.๐ (๑.๓ ล้านคน) ซึ่งกลุ่มน้ี
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๑.๗ (๑.๑ ล้านคน) ใน พ.ศ. ๒๕๔๕๒  นอกจากน้ี ปรากฏข้อมูลด้านการจ้างงาน
และการประกอบอาชีพของคนพิการว่า คนพิการที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จํานวนร้อยละ ๖๔.๘ เป็นผู้ไม่มี
อาชีพหรือไม่มีงานทํา มีเพียงร้อยละ ๓๕.๒ เท่าน้ันที่มีงานทํา และส่วนมากเป็นคนพิการสูงอายุ 
ถึงร้อยละ ๔๕.๕ โดยร้อยละ ๑๙.๔ ของผู้พิการที่มีงานทําส่วนมากจะอยู่ในภาคเกษตรและประมง 
งานบริการ และขายแรงงาน  อย่างไรก็ตาม รายได้ของคนพิการส่วนใหญ่ตํ่ากว่า ๗,๐๐๐ บาท 
ต่อเดือน คนพิการที่มีอยู่เป็นจํานวนมากน้ีหากได้รับการช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ  
ที่เหมาะสมได้ทันการณ์แล้วจะช่วยให้พ้นจากการกลายสภาพเป็นผู้พิการถาวรหรือลดความพิการ 
ลงไปได้ และการจะให้คนพิการดํารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมโดยไม่เป็นภาระแก่ผู้ อ่ืนหรือสังคมน้ัน  
ต้องส่งเสริมให้คนพิการมีงานทําอย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป เพ่ือให้สามารถเป็นพลังที่เป็นประโยชน์ 
ต่อประเทศชาติต่อไปได้ 

ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. ๑๙๗๕๓ (Declaration on the Rights  
of Disabled Persons, 1975) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations หรือ UN) ได้กําหนด
ว่า คนพิการควรจะได้รับสิทธิเช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม เช่น สิทธิในการได้รับการรักษาฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ สิทธิที่จะมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง การมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมต่าง ๆ การมีงานทําที่เหมาะสม เป็นต้น แต่ในความเป็นจริง คนพิการในประเทศไทยยังถูก
ลิดรอนสิทธิและถูกกีดกันออกจากกิจกรรมของสังคมอยู่เสมอ หน่วยงานของรัฐที่ดําเนินการเก่ียวกับ

                                                 
  ๑ สํานักงานสถิติแห่งชาติ. (๒๕๕๑) การสํารวจความพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐. กรุงเทพฯ:กลุ่มสถิติ
สังคม สํานักงานสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ ๒ สํานักงานสถิติแห่งชาติ, หน้า V. 
  ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ สํานักงานสถิติแห่งชาติทําการสํารวจความพิการเฉพาะผู้ท่ีมีลักษณะความบกพร่องเท่านั้น 
  ๓ ประเทศไทยได้ภาคยานุวัติและเข้าเป็นภาคีสมาชิกปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิคนพิการ  
ค.ศ. ๑๙๗๕ เม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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การจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะสําหรับคนพิการมีจํานวนน้อย และ
สามารถให้บริการได้ในวงจํากัด จะเห็นได้จาก คนพิการจํานวนมากยังไม่ได้รับการลงทะเบียนและไม่มี
บัตรประจําตัวคนพิการ ทําให้คนพิการส่วนใหญ่ยังถูกทอดทิ้งไม่มีโอกาสได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น แม้ในระยะหลังน้ีจะมีองค์กรของคนพิการ สมาคม หรือชมรม
ของคนพิการประเภทต่าง ๆ มีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวเพ่ือให้สังคมรับรู้ว่า คนพิการมีศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) เท่าเทียมกับคนทั่วไปตามที่มาตรา ๒๗๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติรับรองไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิ
และเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพจะกระทํามิได้  

ประเทศไทยมีกฎหมายฉบับแรกที่บัญญัติขึ้นเพ่ือส่งเสริม (Promote) และคุ้มครอง
สิทธิ (Right Protection) ของคนพิการคือ พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔  
โดยมีเจตนารมณ์มุ่งส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ รวมท้ังจัดให้ได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และมุ่งเน้นให้มีการจ้างงานคนพิการเป็นพิเศษ แต่เน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีสาระสําคัญและรายละเอียดเก่ียวกับการสงเคราะห์และการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการยังไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน จึงได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ เสียใหม่เป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มใช้บังคับต้ังแต่วันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ โดยมีมาตรา ๒๐  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวย 
ความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐในหลายเรื่อง เพ่ือให้
การคุ้มครองสิทธิคนพิการและให้ความช่วยเหลือคนพิการให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  
อันเป็นบทบัญญัติที่ออกมารองรับบทบัญญัติมาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือมาตรา ๗๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ดังน้ัน พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเป็นกฎหมายที่กําหนด
กลไกในการขับเคลื่อนการใช้บังคับกฎหมายทั้งในระดับชาติ ระดับส่วนราชการ ระดับจังหวัด  

                                                 
  ๔ มาตรา ๒๗  บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน 
  ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
  การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด 
จะกระทํามิได้ 
  มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุ้มครองหรืออํานวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส 
ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 
  บุคคลผู้เป็นทหาร ตํารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กร
ของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป เว้นแต่ท่ีจํากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเมือง 
สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 
 



 ๔ 

ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจนกลไกอื่น ๆ อีก  นอกจากน้ัน  
ยังกําหนดเช่ือมโยงกับกฎหมายอ่ืนเพ่ือคุ้มครองสิทธิคนพิการให้ครอบคลุมทุกมิติปัญหาและ 
ความต้องการจําเป็นของคนพิการมากขึ้น  ทั้งน้ี กิจกรรมตามกฎหมายท่ีภาครัฐจําเป็นต้องขับเคลื่อน
และดําเนินการให้บรรลุผลสําเร็จมีหลายประการ เรื่องที่สําคัญประการหน่ึงคือ การคุ้มครองสิทธิ 
คนพิการด้านการประกอบอาชีพและการมีงานทํา เน่ืองจากมาตรา ๒๐ (๓) กําหนดให้คนพิการมีสิทธิ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในเร่ืองการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที่มีมาตรฐาน  
การคุ้มครองแรงงาน มาตรการเพ่ือการมีงานทํา ตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 
และบริการสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกเทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออ่ืนใด เพ่ือการทํางานและประกอบ
อาชีพ (work and occupation) ของคนพิการ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขที่ รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด รวมทั้งให้รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการ
เพ่ือให้สถานประกอบการภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐต้องรับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา ๓๓ ด้วย  
  จากบทบัญญัติดังกล่าว ฝ่ายปกครองจึงมีภารกิจดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
แห่งกฎหมาย ซึ่งเครื่องมือที่สําคัญของฝ่ายปกครอง คือ การออกกฎหมายลําดับรองหรืออนุบัญญัติ 
(Subordinate Legislation) และการใช้มาตรการต่าง ๆ  ดังน้ัน การศึกษาวิเคราะห์ถึงบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้
ทราบถึงสิทธิคนพิการในด้านการจ้างงาน การกําหนดสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์เก่ียวกับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพ รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพหรือทํางานของคนพิการ 
ตลอดจนการกําหนดให้คนพิการได้รับส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการส่ือ สิ่งอํานวย
ความสะดวกเทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออ่ืนใด เพ่ือการทํางานและประกอบอาชีพของคนพิการ  
อันจะเป็นประโยชน์แก่การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในการรับคนพิการเข้าทํางานให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 

๒. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
คนพิการน้ันนอกจากมีความบกพร่องทางร่างกายบางส่วนแล้ว ไม่มีอะไรแตกต่างไป

จากคนทั่วไป คนพิการมีชีวิตจิตใจความรู้สึกเหมือนกับคนอื่น ต้องการได้รับการศึกษา ฝึกอาชีพ 
และมีงานทํา ต้องการไปไหนมาไหนได้อย่างอิสรเสรี ต้องการดํารงชีวิตอยู่อย่างคนปกติและเป็นส่วนหน่ึง
ของสังคม ไม่ต้องการเป็นภาระของใคร แต่คนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องคนพิการน้อยและ 
มักเกิดเจตคติเชิงลบแก่คนพิการ  ดังน้ัน คนพิการทางสายตากลุ่มหน่ึงจึงรวมกลุ่มกัน เพ่ือให้ได้รับ
สิทธิและมีโอกาสที่พึงมีพึงได้เช่นบุคคลท่ัว ๆ ไปในสังคม บุคคลกลุ่มน้ีได้รวมตัวกันก่อต้ัง “สมาคม 
คนตาบอดกรุงเทพ” ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยได้รับความช่วยเหลือ 
และสนับสนุนจากนางสาวเจนิวีฟ คอลฟิลด์ สตรีตาบอดชาวอเมริกา ต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็น “สมาคม
คนตาบอดแห่งประเทศไทย” นับเป็นองค์กรแรกของคนพิการท่ีก่อต้ังโดยคนพิการ บริหารงาน 
โดยคนพิการและเพ่ือประโยชน์ของคนพิการท้ังหมด ต่อมา มีคนพิการประเภทอ่ืน ๆ รวมตัวกันบ้าง 
เช่น ศูนย์ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนหูหนวก ซึ่งต่อมาได้พัฒนาขึ้นมาเป็น “สมาคมคนหูหนวก 
แห่งประเทศไทย” เป็นต้น๕  

                                                 
  ๕ คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ ไขเ พ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร. (๒๕๔๙). แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีของชนชาวไทย. 
กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, หน้า ๒๔๗. 



 ๕ 

ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ 
ของบุคคลปัญญาอ่อน ค.ศ. ๑๙๗๑ (Declaration on the Rights of Mentally Retarded Person, 
1971) และใน พ.ศ. ๒๕๑๘ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. ๑๙๗๕ 
(Declaration on the Rights of Disabled Persons, 1975) และประกาศให้ พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นปี 
คนพิการสากล (United Nations International Year of Disabled Persons, ๑๙๘๑ หรือ IYDP) 
เพ่ือให้รัฐสมาชิกทั่วโลกได้ตระหนักถึงสิทธิของคนพิการ โดยได้เน้นเรื่องความเสมอภาคแห่งสิทธิ 
และโอกาส หมายถึง การที่คนพิการจะต้องสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  
และเป็นหน้าที่ของสังคมหรือรัฐที่จะต้องขจัดกฎหมายที่จํากัดสิทธิหรืออุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือที่จะทําให้
คนพิการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่ นับต้ังแต่น้ันมาคนพิการเริ่มต่ืนตัวมากขึ้น เน่ืองจากสภาพ
สังคมได้เปลี่ยนแปลงไป คนพิการต้องต่อสู้เพ่ือสิทธิของตนเองมากขึ้น จึงมีผลให้องค์กรของคนพิการ
เกิดขึ้นอีกหลายองค์กร๖ ต่อมา รัฐบาลได้ร่วมกับองค์กรที่เก่ียวข้องกับคนพิการทั้งภาครัฐและเอกชน
จัดทําปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย พ.ศ. ๒๕๔๑ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติต่อคนพิการ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการ ปฏิญญานี้ได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ลงนามโดยนายกรัฐมนตรี (นายชวน  หลีกภัย)  
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ มีสาระสําคัญคือ คนพิการมีศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์ มีสิทธิและ
เสรีภาพแห่งบุคคลซึ่งย่อมได้รับความคุ้มครองในฐานะพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และมีสิทธิต่าง ๆ ตามท่ีระบุภายใต้ปฏิญญาฉบับน้ีโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ และโดยปราศจากการ
แบ่งแยกเช้ือชาติ ศาสนา การเมือง ภาษา ถิ่นกําเนิด เพศ อายุ หรือสถานะอื่นใด มีสิทธิแสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง มีสิทธิเข้าร่วมในการตัดสินใจกําหนดนโยบาย  
และแผนงานทุกด้านที่เก่ียวกับคนพิการ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น มีสิทธิได้รับการดูแลฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และพัฒนาต้ังแต่แรกเกิดและแรกเริ่มที่พบความพิการ รวมทั้งผู้ปกครองและครอบครัว
ของคนพิการต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐในทุกด้าน เพ่ือให้สามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพพัฒนาคนพิการ
อย่างเต็มศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล มีสิทธิได้รับบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอย่างอิสระได้ด้วยตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพในทุกระดับทุกรูปแบบของการจัดการศึกษา  
ตามความต้องการของคนพิการอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป มีสิทธิและโอกาสได้รับการเตรียมความ
พร้อมด้านอาชีพ การฝึกอาชีพการประกอบอาชีพทุกประเภท ได้รับการจ้างงานหรือว่าจ้างเข้าทํางาน
ตามความต้องการและความสามารถโดยได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ ได้รับความก้าวหน้า รวมทั้ง
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานโดยไม่มีการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ เป็นต้น โดยท่ีสิทธิเหล่าน้ีได้
ถูกนําไปบัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
     ๒.๑ ความหมายของคําว่า “คนพิการ” 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายของคําว่า 
“พิการ” หมายความว่า เสียอวัยวะ มีแขนขา เป็นต้น เสียไปจากสภาพเดิม เช่น แขนพิการ ตาพิการ 
บางทีใช้เข้าคู่กับคํา พิกล เป็น พิกลพิการ สําหรับคําว่า “คนพิการ” หมายความว่า คนที่มีความ
ผิดปรกติหรือบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญาหรือทางจิตใจ 
                                                 
  ๖ วิริยะ นามศิริพงษ์พันธ์ุ, มณเฑียร บุญตัน และอัครพรรณ ขวัญชื่น. (๒๕๔๖). รายงาน 
การวิจัย เรื่อง “การแก้ไขกฎหมายท่ีกีดกันคนพิการในการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม:ศึกษากรณีกฎหมาย 
และกฎระเบียบท่ีจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ”. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. หน้า ๖๗. 



 ๖ 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของคนพิการขององค์การสหประชาชาติได้ให้คํานิยาม 
“บุคคลพิการ” หมายถึง บุคคลใดก็ตามท่ีตนเองไม่แน่ใจว่าจะสามารถมีชีวิตเย่ียงคนธรรมดา หรือ 
มีชีวิตในสังคมได้ทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนได้อย่างคนปกติ อันเป็นผลมาจากความบกพร่อง 
ในความสามารถทางร่างกายหรอืจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นมาแต่กําเนิดหรือไม่ก็ตาม 

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. ๒๐๐๖ ได้ให้ความหมาย 
ของคําว่า คนพิการไว้ว่า หมายความรวมถึง บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
หรือทางประสาทสัมผัสในระยะยาว ซึ่งเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับอุปสรรคนานัปการจะกีดขวางการมีส่วนร่วม 
ในสังคมอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิผลบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน 

องค์การอนามัยโลก กล่าวถึงความพิการว่า เป็นความเสียเปรียบของบุคคลใดบุคคล
หน่ึงที่ เกิดโดยความสามารถบกพร่อง ทําให้บุคคลน้ันไม่อาจแสดงบทบาทหรือกระทําอะไร 
ให้เหมาะสมสอดคล้องได้ตามวัย เพศ สังคม และวัฒนธรรม 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติไว้ 
ในมาตรา ๔ “คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคล่ือนไหว  
การส่ือสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับ 
มีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจําเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหน่ึงด้านใด 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป  
ทั้งน้ี ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ประกาศกําหนด ซึ่งมีการออกประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๕๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ใช้บังคับแล้ว 
     ๒.๒ แนวคิดว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับสากล 

ผู้เขียนได้ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศท่ีกําหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ 
คนพิการ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการสร้างความเสมอภาคทางโอกาสให้แก่ 
คนพิการในด้านการจ้างงานคนพิการ เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดจาก
บทกฎหมายของประเทศไทยและการดําเนินการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ด้านการจ้างงานต่อไป 

๒.๒.๑ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. ๑๙๗๕๘ (Declaration on the 
Rights of Disabled Persons, 1975) มีสาระสําคัญโดยสรุปดังน้ี 

       (๑) การส่งเสริมความเสมอภาคและการเข้าไปมีส่วนร่วม คนพิการมีศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  ดังน้ัน สิทธิขั้นพ้ืนฐานที่บุคคลทั่วไปได้รับ คนพิการก็ต้อง

                                                 
  ๗ ข้อ ๓ กําหนดประเภทความพิการ ได้แก่ (๑) ความพิการทางการเห็น (๒) ความพิการทางการ
ได้ยิน หรือสื่อความหมาย (๓) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (๔) ความพิการทางจิตใจ 
หรือพฤติกรรม (๕) ความพิการทางสติปัญญา (๖) ความพิการทางการเรียนรู้ และ (๗) ความพิการทางออทิสติก  
  ๘ พชร  สุขสุเมฆ. (๒๕๕๒). การอนุวัติการของประเทศไทยจากการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. ๒๐๐๖. วิทยานิพนธ์นิ ติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ ,  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า ๓๔. 



 ๗ 

ได้รับสิทธิน้ันด้วย ปฏิญญานี้รับรองให้คนพิการมีสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง เช่นเดียวกับบุคคล
อ่ืน ๆ คนพิการมีสิทธิที่จะได้รับหลักประกันทางเศรษฐกิจและสังคม มีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณา
เก่ียวกับความต้องการที่จําเป็นพิเศษของคนพิการในทุกระดับของการวางแผนด้านเศรษฐกิจ  
และสังคม คนพิการมีสิทธิในการดํารงชีวิตกับครอบครัว และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ทางสังคมและสันทนาการต่าง ๆ 

 (๒) การบําบัดฟ้ืนฟู คนพิการมีสิทธิได้รับการบําบัดรักษาโดยทางการแพทย์ 
จิตวิทยา และกายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้อวัยวะเทียม ได้รับการบําบัดฟ้ืนฟูทางการแพทย์ สังคม 
การศึกษา และบริการอ่ืน ๆ ซึ่งทําให้สามารถพัฒนาความสามารถเพ่ือการเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

 (๓) การมีงานทํา ปฏิญญาน้ีนอกจากรับรองให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพแก่คนพิการ
แล้ว ยังรับรองให้คนพิการมีสิทธิหลายประการ เช่น มีสิทธิที่จะได้รับหลักประกันการแสวงหา  
และการคงไว้ซึ่งการจ้างงานหรือการประกอบอาชีพ ซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์ ผลผลิต รายได้ รวมทั้ง
รับรองให้คนพิการสามารถเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานได้ เป็นต้น 

๒.๒.๒ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities - CRPD) ในส่วนที่เก่ียวกับการทํางานและการจ้างงาน 
ของคนพิการได้บัญญัติไว้ในข้อที่ ๒๗ สาระส่วนที่มีความสําคัญโดยสรุป คือ รัฐภาคีจะให้การรับรอง
สิทธิของคนพิการในการทํางานบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน ซึ่งรวมถึงโอกาสในการหาเลี้ยงชีพ 
จากการทํางานที่สามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างอิสระหรือที่ได้รับการยอมรับในตลาดแรงงาน 
และทํางานในสภาพแวดล้อมที่เปิดให้คนพิการเข้าถึงและทํางานร่วมด้วยได้  ทั้งน้ี รัฐภาคีจะต้อง
กําหนดข้อห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการในเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการจ้างงาน 
รวมท้ังเง่ือนไขในการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน การว่าจ้าง การจ้างงาน ความต่อเน่ืองในการจ้างงาน 
ความก้าวหน้าในการงาน และสภาพความปลอดภัยและสุขอนามัยของการทํางาน  รวมทั้งให้มีการรับ
คนพิการเข้าทํางานในภาครัฐ 

  ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาฉบับน้ีเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ และ
ลงนามให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑๙ กล่าวโดยสรุป อนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธิคนพิการมีเน้ือหาสาระในเรื่องของการส่งเสริมคุ้มครองและประกันให้คนพิการทั้งปวงได้
อุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานทั้งปวงอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน และส่งเสริม 
การเคารพในศักด์ิศรีที่มีมาแต่กําเนิด การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการทุกรูปแบบ การเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่ง ข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะ 
การยอมรับความเท่าเทียมกันของคนพิการในทางกฎหมาย ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
การทํางาน การรักษาพยาบาล การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ซึ่งถือว่า 
เป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อคนพิการ 

๒.๒.๓ อนุสัญญาฉบับที่  ๑๕๙  ว่า ด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
และการจ้างงานสําหรับคนพิการ ค.ศ. ๑๙๘๓ (C159 Vocational Rehabilitation and Employment 
(Disabled Persons) Convention, 1983) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ๑๐ (International 
Labour Organization - ILO) อนุสัญญาฉบับน้ีให้ความสําคัญต่อหลักการแห่งความเสมอภาคด้าน 
                                                 
  ๙ สกล หาญสุทธิวารินทร์. หลักการไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ:คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
(๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕)(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://www.bangkokbiznews.com [๒๕๕๗, ๓๐ มิถุนายน] 
  ๑๐ วิริยะ นามศิริพงษ์พันธ์ุ, มณเฑียร บุญตัน และอัครพรรณ ขวัญชื่น. อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๓. 



 ๘ 

การประกอบอาชีพและการจ้างงานระหว่างคนพิการและบุคคลทั่วไป และยังถือว่ามาตรการที่มุ่งสร้าง
โอกาสที่เท่าเทียมกันระหว่างคนพิการกับผู้ใช้แรงงานทั่วไป ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  
นอกจากน้ี อนุสัญญาดังกล่าว ยังได้เน้นยํ้าถึงหลักการที่มุ่งให้คนพิการมีโอกาสด้านการประกอบอาชีพ
และการจ้างงานในตลาดแรงงาน และยังกําหนดให้องค์กรของผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะองค์กร 
เพ่ือคนพิการเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย ปัจจุบันประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบัน
อนุสัญญาฉบับน้ีแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ และมีผลบังคับต่อประเทศไทยต้ังแต่วันที่  
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๑๑๑ 

 

๓.  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กรณีส่งเสริม 
การจ้างงานคนพิการ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตราขึ้น
เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 
และให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของคนพิการ กฎหมายฉบับน้ีจึงมีสาระสําคัญ 
เป็นการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมสิทธิของคนพิการ รวมทั้งการห้ามมิให้มีการละเมิดสิทธิคนพิการ  
ซึ่งมีความแตกต่างจากพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่กําหนดเฉพาะ
การส่งเสริมสิทธิคนพิการเท่าน้ันโดยมิได้มีบทบัญญัติกําหนดเกี่ยวกับการห้ามมิให้ละเมิดสิทธิคนพิการ 
แต่ประการใด  นอกจากน้ี พระราชบัญญัติน้ียังถือเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่ได้มีการ
กําหนดเรื่องการห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม (anti discrimination) โดยมีการปฏิรูป
ระบบบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรคนพิการ และส่งเสริมให้คนพิการ 
มีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ได้เสมือนคนปกติทั่วไป ซึ่งมีความแตกต่างไปจากกฎหมายฉบับเดิม   

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังขาดมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ เพ่ือแก้ไขปัญหาในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์สิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ จึงมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยกําหนดให้สํานักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ๑๒มีฐานะเป็นกรม และให้มีอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบ  
ให้คําแนะนํา และช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์และการอํานวยความสะดวกเพ่ิมขึ้น 
รวมท้ังกําหนดให้องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอ่ืนใดที่ให้บริการแก่คนพิการมีบทบาทในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมากขึ้น ตลอดจนกําหนดให้มีศูนย์บริการคนพิการ 
เพ่ือทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริการ และแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบังคับ
การตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี ในการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโดยตรา
เป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้นใช้บังคับน้ัน 
มีข้อพิจารณาสองประการคือ ประการแรก การตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่คนพิการสมควรจะได้รับ

                                                 
  ๑๑ กลุ่มงานเศรษฐกิจแรงงานมหภาค สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน. (๒๕๕๕). กระทรวงแรงงานดูแลช่วยเหลือคนพิการอย่างไร. พิมพ์คร้ังท่ี ๕. กรุงเทพฯ : ไบร์ท แอนด์ พร้ิน.  
หน้า ๘๗. 
  ๑๒ ปัจจุบันเป็นกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



 ๙ 

ความคุ้มครองตามกฎหมายมีครบถ้วนแล้วหรือไม่ และประการท่ีสอง กระบวนการในการส่งเสริม 
ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้สิทธิประโยชน์เหล่าน้ันมีเพียงพอหรือไม่  

สิทธิของคนพิการที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
บัญญัติให้สิทธิมีในหลายด้าน เช่น สิทธิด้านสุขภาพ สิทธิด้านการศึกษา สิทธิได้รับสวัสดิการ 
และการช่วยเหลือจากรัฐในด้านการทํางาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที่มีมาตรฐาน  
การคุ้มครองแรงงาน มาตรการเพ่ือการมีงานทํา ตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 
และบริการสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออ่ืนใด เพ่ือการทํางาน 
และประกอบอาชีพของคนพิการ ซึ่งบทความน้ีได้มุ่งเน้นศึกษาถึงสิทธิในการได้รับการจ้างงานตาม
มาตรา ๓๓๑๓ ที่กําหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการ
เข้าทํางานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที ่เหมาะสมกับผู ้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
หรือหน่วยงานของรัฐ 
     ๓.๑ การจ้างงานคนพิการ 

การจ้างงานคนพิการได้ปรากฏอยู่ในกฎหมายต้ังแต่มีการประกาศใช้บังคับ
พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
และสวัสดิการสังคมอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗ (๒) ออกกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ กําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้าง 
หรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องรับเข้าทํางานโดยให้สถานประกอบที่มีลูกจ้าง ๒๐๐ คนขึ้นไป  
มีหน้าที่รับคนพิการเข้าทํางานในอัตราส่วน ๒๐๐ คน ต่อคนพิการ ๑ คน ถ้าเศษเกิน ๑๐๐ คน ให้รับ
เพ่ิมอีก ๑ คน และกําหนดให้สถานประกอบการท่ีประสงค์ไม่รับคนพิการเข้าทํางานให้เงินส่งเข้า
กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการเป็นรายปี ต่อมาได้มีการปฏิรูประบบราชการเมื่อ ปี ๒๕๔๕ มีผลให้
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขยายออกเป็นกระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยภารกิจดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ ต่อมา ปี ๒๕๕๐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ และตราเป็นพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ กําหนดให้
กระทรวงแรงงานมีหน้าที่ออกกฎกระทรวงเพ่ือใช้บังคับแทนกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยหลักการ
ของกฎหมายให้มีผลใช้บังคับกับทุกกิจการของทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยไม่มีการ
กําหนดข้อยกเว้น ซึ่งการรับคนพิการเข้าทํางานให้เป็นไปตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสม
กับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ แต่หากนายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการไม่ได้รับคนพิการเข้าทํางานตามจํานวนที่กําหนด นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
น้ันต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  อย่างไรก็ตาม มาตรา ๓๕  
ได้กําหนดให้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการ 

                                                 
  ๑๓ มาตรา ๓๓  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทํางานตามลักษณะของงานในอัตราส่วน 
ที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการ
เข้าทํางาน 



 ๑๐ 

เข้าทํางานและไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุน ก็อาจให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ  
จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนก็ได้  

ต่อมา กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้าง 
หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของ 
สถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ มีสาระสําคัญดังน้ี 
  ๓.๑.๑ สถานประกอบการเอกชน ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 
ซึ่งมีลูกจ้างต้ังแต่หน่ึงร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการเข้าทํางาน ในอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการ ๑๐๐ คน 
ต่อคนพิการ ๑ คน เศษของหน่ึงร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพ่ิมอีกหน่ึงคน และเป็น 
คนพิการที่สามารถทํางานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดก็ได้ตามความเหมาะสม สําหรับการนับจํานวน
ลูกจ้างให้นับทุกวันที่ ๑ ตุลาคม ของแต่ละปี กรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใด 
มีหน่วยงานหรือสํานักงานสาขาในจังหวัดเดียวกันให้นับรวมลูกจ้างของหน่วยงานหรือสํานักงานสาขา
ทุกแห่งในจังหวัดน้ันเข้าด้วยกัน 
  ๓.๑.๒ หน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานต้ังแต่หน่ึงร้อยคนขึ้นไป 
รับคนพิการเข้าทํางานในสัดส่วนผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คนพิการ ๑๐๐ คน ต่อคนพิการ ๑ คน เศษของ
หน่ึงร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพ่ิมอีกหน่ึงคน และเป็นคนพิการท่ีสามารถทํางานได้ 
ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดก็ได้ตามความเหมาะสม โดยแบ่งประเภทหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้เป็นวิธี
คํานวณผู้ปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 (๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ 
เป็นกรม ให้นับจํานวนผู้ปฏิบัติงานรวมกันเป็นกระทรวง  ทั้งน้ี เมื่อได้จํานวนคนพิการที่แต่ละ
กระทรวงจะต้องรับแล้วให้ปลัดกระทรวงดําเนินการจัดสรรให้หน่วยงานใดในสังกัดรับคนพิการ 
เข้าทํางาน โดยพิจารณาจากลักษณะงานที่คนพิการสามารถทําได้ตามความเหมาะสม 
 (๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้นับจํานวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง 
 (๓) รัฐวิสาหกิจที่ต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ให้นับ
จํานวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละรัฐวิสาหกิจ 
 (๔) หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้นับจํานวนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  นอกจากน้ี กฎกระทรวงฯ ยังได้กําหนดนิยามคําว่า “ผู้ปฏิบัติงาน” ในหน่วยงานของรัฐน้ัน 
ให้หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเรียกช่ืออย่างอ่ืน 
ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งปฏิบัติงานประจําในหน่วยงานของรัฐน้ัน และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งปฏิบัติงาน
อยู่ในต่างประเทศ และผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการลาโดยได้รับเงินเดือนด้วยแต่ไม่หมายความรวมถึงลูกจ้างช่ัวคราว 
หรือพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติงานโดยมีกําหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง 
 



 ๑๑ 

     ๓.๒ การสง่เงินเขา้กองทนุ 
  การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา ๓๔ น้ี 
ใช้บังคับเฉพาะกับสถานประกอบการเอกชนเท่าน้ัน หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนแต่อย่างใด 
เพราะไม่ เช่นน้ันจะกลายเป็นว่านําเงินของรัฐไปจ่ายให้กับรัฐซึ่ งมิ ใช่เจตนารมณ์ของกฎหมาย  
โดยกฎกระทรวงฯ ได้กําหนดกรณีที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใดมิได้รับคนพิการ 
เข้าทํางานหรือรับได้ไม่ครบจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือมิได้ดําเนินการให้สัมปทานจัดสถานที่
จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัด
ให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการ 
หรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา ๓๕ ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๒๔ (๕) เป็นรายปี  
  การคํานวณจํานวนเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุน มีวิธีคํานวณคือ อัตราต่ําสุดของอัตรา
ค่าจ้างขั้นตํ่าตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่ใช้บังคับครั้งหลังสุด ในปีก่อนปีที่มีหน้าที่ 
ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คูณด้วยสามร้อยหกสิบห้า และคูณด้วย
จํานวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทํางานการส่งเงินตามวรรคหน่ึง ยกตัวอย่าง กรณีไม่รับคนพิการ 
เข้าทํางาน ๑ คน และอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าเท่ากับ ๓๐๐ บาท จํานวนเงินที่จะต้องนําส่งเข้ากองทุน
เท่ากับ ค่าจ้างขั้นตํ่า ๓๐๐ บาท × ๓๖๕ × ๑ = ๑๐๙,๕๐๐ บาทต่อปี โดยให้ส่งเป็นเงินสด เช็คขีดคร่อม
หรือธนาณัติสั่งจ่ายกองทุน โดยส่งต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่สถานประกอบการต้ังอยู่ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม  
ของแต่ละปี 
  โดยภาพรวมนับแต่กฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผล 
ใช้บังคับ พบว่า ปี ๒๕๕๖ มีจํานวนคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการแล้วมากกว่า ๑,๓๐๐,๐๐๐ คน  
มีคนพิการทํางานในสถานประกอบการรวม ๑๕,๘๕๖ คน (จากสัดส่วนที่สถานประกอบการจะต้องรับ
คนพิการเข้าทํางานตามกฎหมายจํานวน ๖๘,๐๐๐ คน) ดําเนินการให้คนพิการและผู้ดูคนพิการ
สามารถประกอบอาชีพอิสระตามมาตรา ๓๕ ได้ รวม ๑,๐๙๔ ราย และมีการส่งเงินเข้ากองทุน 
๑,๒๖๔,๔๘๕,๗๗๓. ๔๑ บาท จะเห็นได้ว่า ยังมีสถานประกอบการท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวกับการจ้างงานคนพิการอีกมากกว่าร้อยละ ๕๐๑๔ 
 

๔. สภาพปัญหาและอุปสรรค 
จากการศึกษาพบว่า มีสภาพปัญหาที่ เ ป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ 

หรือการจ้างงานของคนพิการ ดังน้ี 
๔.๑ การกําหนดลักษณะของงานหรืออาชีพของคนพิการไว้ชัดเจน ไม่สอดรับกับ

หลักความเช่ือในศักยภาพคนพิการ กล่าวคือ ทําให้มีการจ้างงานคนพิการเท่าที่กําหนดว่าคนพิการ
สามารถทําได้เท่าน้ัน จึงทําให้ไม่เกิดการบุกเบิกอาชีพใหม่ๆ กฎหมายบางฉบับได้กําหนดให้มีลักษณะ
ของงานหรืออาชีพที่คนพิการทําได้ ซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุทําให้เกิดการจํากัดสิทธิคนพิการในการ

                                                 
  ๑๔ บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์. (๒๕๕๖). รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการ “การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐”. หน้า ๕-๖. 



 ๑๒ 

ประกอบอาชีพ หรือกรณีที่มีการสงวนอาชีพที่มีค่าตอบแทนตํ่าไว้สําหรับคนพิการก็อาจถือเป็นการ
จํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของคนพิการอย่างหน่ึง และแม้ว่ากฎหมายจะกําหนดให้ทางเลือก
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการสามารถส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ หรืออาจให้สัมปทานจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมา
บริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือ
ให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ ก็ตาม แต่วัตถุประสงค์หลักคือมุ่งเน้น 
ให้มีการจ้างงานคนพิการ  

๔.๒ การใช้ดุลพินิจของบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น เมื่อเห็นว่าเป็นคนพิการก็ไม่รับเข้า
ทํางานทันที โดยยังไม่ได้มีการทดสอบความรู้ความสามารถของบุคคลน้ันแต่อย่างใด ซึ่งเกิดจากทั้งใน
กรณีที่กฎหมายเปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจ หรือไม่เปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจ  

๔.๓ การกําหนดนิยามคําว่า “หน่วยงานของรัฐ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม  
ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจที่ ต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ น้ัน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นไว้ในบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจ้างงาน
คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (กรณีบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน)) สรุปความได้ว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
โดยสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้มีหนังสือช้ีแจงการปฏิบัติตาม
กฎหมายเร่ืองการจ้างงานคนพิการ โดยเห็นว่า บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐได้
ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไม่สอดคล้องกับมาตรา ๓๔ ซึ่งกําหนดให้
สถานประกอบการเท่าน้ันส่งเงินเข้ากองทุน และต่อมาบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ได้มีหนังสือช้ีแจง
ว่า บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีสถานะเป็นนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และบริษัทไม่ได้เป็นหน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔  ดังน้ัน  
จึงสามารถเลือกส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๓๔ แทนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๙) มีความเห็นว่า บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไม่ได้มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่ต้ังข้ึน 
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และไม่ได้มีสถานะเป็นหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) จึงไม่ใช่ “หน่วยงานของรัฐ” ตามนิยามในมาตรา ๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จึงสามารถเลือกส่งเงิน
เข้ากองทุนตามมาตรา ๓๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ 

จากความเห็นดังกล่าว สรุปได้ว่า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้มีการแปลงสภาพ 
เป็นบริษัทจํากัด (มหาชน) ไม่เป็นหน่วยงานของรัฐ  อย่างไรก็ตาม จะพบว่าในข้อเท็จจริงหน่วยงาน
เหล่าน้ีมีการใช้อํานาจรัฐเพ่ือดําเนินการในหลาย ๆ เรื่อง และมีรัฐเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วนที่สูง 
นอกจากน้ียังเป็นหน่วยงานท่ีมีศักยภาพมากเพียงพอในการดําเนินการจ้างคนพิการเข้าทํางาน 
เน่ืองจากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ แต่กลับเลือกวิธีส่งเงินเข้ากองทุนแทน ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของกฎหมายท่ีมุ่งประสงค์ให้มีการจ้างงานคนพิการเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
ในทุกกิจกรรม และให้คนพิการมีความภาคภูมิใจในตนเองว่ามิได้เป็นภาระของสังคมแต่อย่างใด  
แม้กฎหมายจะให้สิทธิในการเลือกส่งเงินเข้ากองทุนได้ แต่หากสถานประกอบการเอกชนได้จ้าง 



 ๑๓ 

คนพิการเข้าทํางานในองค์กรของตนแล้ว ย่อมเป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและแสดงให้เห็นว่า
เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) 
  ๔.๔ กรณีข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของ 
สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔  
กําหนดให้การนับจํานวนลูกจ้างในสถานประกอบการเอกชนกรณีที่มีหน่วยงานหรือสํานักงานสาขา 
ในจังหวัดเดียวกันให้นับรวมลูกจ้างของหน่วยงานหรือสํานักงานสาขาทุกแห่งในจังหวัดน้ันเข้าด้วยกัน 
มิได้กําหนดนับรวมทุกสาขาเข้าด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารเอกชน หรือร้านค้าสะดวกซื้อต่าง ๆ 
ให้นับรวมจํานวนของลูกจ้างทุกสาขาในจังหวัดเดียวกันกับจํานวนรวมของลูกจ้างในทุกสาขา 
ทั้งประเทศยอดรวมย่อมแตกต่างไป ซึ่งเป็นไปได้อย่างย่ิงว่าการนับรวมทุกสาขาในจังหวัดน้ันอาจไม่ถึง
หน่ึงร้อยคนในแต่ละจังหวัด ทําให้ไม่ต้องจ้างคนพิการเข้าทํางาน แต่หากนับรวมสาขาทั้งประเทศ 
จะมีผลให้ต้องจ้างคนพิการเข้าทํางานหลายคน  นอกจากน้ี การกําหนดให้นับจํานวนลูกจ้างทุกวันที่  
๑ ตุลาคม ของแต่ละปี ยังไม่สอดคล้องกับการดําเนินงานของภาคเอกชนเพราะ การประกอบธุรกิจ
ของเอกชนจะพิจารณาการดําเนินงานตามปีปฏิทิน มิใช่ทุกวันที่ ๑ ตุลาคมท่ีเป็นวันเริ่มปีงบประมาณ
เช่นภาครัฐ  

๔.๕ การจ้างงานคนพิการไม่ได้เป็นการพัฒนาชีวิตคนพิการอย่างแท้จริง เพราะ 
ส่วนใหญ่รับคนพิการทํางานเพียงเพ่ือเลี่ยงการจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ การจ้างงานส่วนใหญ่ไม่ได้คํานึงถึง
คุณภาพ ความรู้ความสามารถของคนพิการ บางสถานประกอบการรับคนพิการทํางานในตําแหน่ง
เดียวกันกับคนปกติแต่ค่าตอบแทนหรือค่าตําแหน่งกลับไม่เท่ากัน บางแห่งไม่สนใจแม้กระทั่งการศึกษา
หรือความสามารถขอเพียงมีบัตรประจําตัวคนพิการ หากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 
ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนยังคงยึดแนวปฏิบัติเช่นน้ีทุกที่ทุกหน่วยงาน คุณภาพของคนพิการ 
ที่ประสงค์ให้เกิดขึ้น ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ คนพิการซึ่งได้พยายามพัฒนาตัวเองเพ่ือให้ตัวเองมีคุณภาพ
และสามารถแข่งขันกันคนปกติก็จะเกิดความท้อแท้ไม่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพอีกต่อไป 

๔.๖ การจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการซึ่งมีหลักการเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยให้มีอํานาจหน้าที่สํารวจติดตามสภาพปัญหาคนพิการ จัดทํา
ระบบข้อมูลการให้บริการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 
แก่คนพิการ และเรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายนั้น เป็นต้น เน่ืองจาก
มาตรา ๒๐/๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
กําหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการได้โดยใช้งบประมาณของตนเอง ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวมิได้เป็นบทบังคับให้ราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องจัดต้ังศูนย์บริการ 
คนพิการ เท่ากับว่าคนพิการที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ไม่มีการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการน้ันจะไม่มีโอกาส
ได้รับสิทธิประโยชน์อันควรจะได้รับจากการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการ ซึ่งถือเป็นความไม่เท่าเทียมกัน
ของคนพิการ เป็นการจํากัดสิทธิอันพึงมีตามกฎหมาย และอาจตีความได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ 
อีกรูปแบบหน่ึง  นอกจากน้ีตามข้อ ๘ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับศูนย์บริหารคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ได้กําหนดให้องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอ่ืนใดที่ให้บริการแก่คนพิการย่ืนคนขอจัดต้ังศูนย์ ในกรณี
จังหวัดอ่ืนให้ย่ืนที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ซึ่งการจัดต้ังศูนย์บริการระดับจังหวัดจะจัดต้ังขึ้น
ในจังหวัดใดจะต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ประกาศกําหนด กรณีดังกล่าวจึงเป็นปัญหาว่าหากจังหวัดน้ัน ๆ คณะกรรมการมิได้ประกาศจัดต้ัง



 ๑๔ 

ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด การท่ีองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอ่ืนใดท่ีไม่ใช่ราชการ 
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ จะย่ืนคําขอจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการจะสามารถกระทําได้หรือไม่  

๔.๗ การที่หน่วยงานของรัฐไม่เปิดโอกาสให้บรรจุแต่งต้ังคนพิการเข้ารับราชการน้ัน 
ไม่ว่าการไม่บรรจุเข้ารับราชการจะมีที่มาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือทัศนคติต่อคนพิการ 
ของผู้ที่พิจารณารับเข้าทํางาน หรือความไม่พร้อมของส่วนราชการในการจัดสถานท่ีต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อ
การทํางานของคนพิการก็ตาม เหล่าน้ีล้วนแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันโดยพิจารณาจากสภาพ
ร่างกาย อันเป็นการจํากัดสิทธิของคนพิการทั้งสิ้น 

๔.๘ กฎหมายของไทยมองว่าคนพิการมีความเสียเปรียบในสังคม เน่ืองจาก 
ความพิการของคนพิการเองมิใช่ความผิดของสังคม ดังน้ันสังคมควรโอบอุ้มให้การเก้ือกูล สงเคราะห์ 
พัฒนา ช่วยเหลือคนพิการเหล่าน้ันด้วยจิตใจที่เมตตา สงสารและมีจิตสํานึก มโนธรรม และช่วยเหลือ
ซึ่งหมายความว่า หากบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือบุคคลน้ันอาจไม่พร้อมที่จะเก้ือกูล 
สงเคราะห์หรืออาจขาดจิตสํานึกและมโนธรรม กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นเรื่องร้ายแรงและผิดกฎหมาย
หรือต้องลงโทษบุคคลน้ัน กฎหมายฉบับน้ีบางคนจึงเรียกว่า “กฎหมายแห่งเมตตาธรรม” ซึ่งแตกต่าง
จากกฎหมายของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ที่มีทัศนะมุมมองต่อคนพิการว่าความเสียเปรียบ
ด้อยโอกาสของคนพิการนั้นเกิดจากสังคมเป็นผู้กระทํา  ดังน้ัน การเลือกปฏิบัติ (Discrimination)  
จึงถือเป็นการลิดรอนสิทธิและศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์และถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายและสมควร
ได้รับการลงโทษ 

๔.๙ หน่วยงานภาครัฐไม่มีความเอาจริงเอาจังในการส่งเสริมให้คนพิการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

๔.๑๐ การดําเนินการกํากับดูแล การกระตุ้นการใช้กฎหมายยังน้อยมาก  ทั้งน้ี 
อาจเพราะไม่มีบทลงโทษส่วนหน่ึง อีกส่วนหนึ่งเน่ืองจากขาดองค์กรและบุคลากรท่ีสอดส่องดูแล 
อย่างจริงจัง อีกประการหน่ึงก็คือขาดเอกภาพในการทํางาน เน่ืองจากกฎหมายฉบับน้ีมีรัฐมนตรี 
หรือองค์กรที่เก่ียวข้องรับผิดชอบ ๖ หน่วยงาน คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบ ทําให้การดําเนินงานบางอย่างค่อนข้างยุ่งยาก
ซับซ้อนไม่เป็นเอกภาพ 

 

๕. ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิ

ของคนพิการในการประกอบอาชีพหรือการจ้างงาน กล่าวได้ว่า มีแนวความคิดในเร่ืองหลักปรัชญา 
ความเช่ือในศักยภาพของคนพิการ และหลักปรัชญาความเช่ือในศักด์ิศรีและความเท่าเทียมกัน 
ของมนุษย์ โดยบทบัญญัติของกฎหมายได้กําหนดในลักษณะเป็นการส่งเสริมศักยภาพ ส่งเสริมความ
เสมอภาค ห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และมีมาตรการบังคับทางสังคม  อย่างไรก็ดี จากการศึกษา
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พบว่ามีสภาพปัญหาและเป็นอุปสรรค  
ไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพหรือการจ้างงานคนพิการดังได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว  ฉะน้ัน  
จึงขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ดังน้ี 

๕.๑ การกําหนดลักษณะของงานหรืออาชีพของคนพิการ หากมีการกําหนดลักษณะ
ของงานหรืออาชีพของคนพิการ จะทําให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเข้าใจว่า เฉพาะ
อาชีพที่กําหนดไว้เท่าน้ันที่คนพิการทําได้ และอาจนํามาเป็นข้ออ้างว่าสถานประกอบการของตน 
ไม่มีตําแหน่งงานดังกล่าว และถือโอกาสไม่รับคนพิการเข้าทํางาน ทําให้ไม่เกิดการพัฒนาศักยภาพ 



 ๑๕ 

หรือความสามารถของคนพิการ จึงไม่ควรมีการกําหนดลักษณะงานหรืออาชีพของคนพิการไว้ 
เป็นการเฉพาะ เพ่ือเปิดกว้างให้คนพิการได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถในการเข้าทํางานได้
ทุกอาชีพ และหากมีศักยภาพพอก็สมควรได้เข้าทํางานในตําแหน่งน้ัน ๆ  

๕.๒ การใช้ดุลพินิจของบุคคลที่เก่ียวข้อง ในการรับคนพิการเข้าทํางานหรือการใช้
ดุลพินิจเก่ียวกับคนพิการ ควรเป็นไปในทางให้โอกาสหรือส่งเสริมให้คนพิการมีงานทํา ไม่ควรใช้
ดุลพินิจในทางตัดสิทธิต้ังแต่แรก 

๕.๓ การกําหนดนิยามคําว่า “หน่วยงานของรัฐ” ตามพระพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีความหมายครอบคลุม 
ถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐประเภทบริษัท (มหาชน) ด้วย เพราะแม้ว่าองค์กรเหล่าน้ีจะดําเนินธุรกิจ 
ในรูปแบบบริษัทเอกชน แต่ก็ยังคงมีการใช้อํานาจรัฐในหลายเร่ืองและมีรัฐเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วนที่สูง 
นอกจากน้ีบริษัท (มหาชน) ดังกล่าวยังมีศักยภาพสูงในการรับคนพิการเข้าทํางานเน่ืองจากเป็นองค์กร
ขนาดใหญ่ 

๕.๔ ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้าง 
หรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ในเร่ืองการกําหนดจํานวนนับลูกจ้างในสถานประกอบการ โดยควรนับจํานวนลูกจ้าง 
ของทุกสาขารวมกัน มิใช่นับรวมเฉพาะสาขาในจังหวัดเดียวกันเท่าน้ัน ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้คนพิการ
เข้าทํางานได้มากย่ิงขึ้น และเพ่ือให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการได้ดําเนินการบริหารจัดการ
ได้อย่างอิสระว่าจะให้สาขาหน่ึงสาขาใดรับคนพิการเข้าทํางานก็ได้ โดยอยู่ภายใต้จํานวนตามสัดส่วน 
ที่สถานประกอบการน้ันจะต้องรับเข้าทํางาน นอกจากน้ีควรแก้ไขเพ่ิมเติมการกําหนดวันที่ที่สถาน
ประกอบการจะต้องนับจํานวนลูกจ้างเพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของสถานประกอบการ
ภาคเอกชน โดยไม่จําเป็นต้องเป็นวันที่ ๑ ตุลาคม ของแต่ละปีตามท่ีกําหนดวันเริ่มนับในหน่วยงานของรัฐ  
 ๕.๕ การจ้างงานคนพิการไม่ได้เป็นการพัฒนาชีวิตคนพิการอย่างแท้จริง ควรมีการ
เปิดศูนย์ฝึกอบรมหรือฝึกฝนด้านอาชีพให้กับคนพิการโดยเฉพาะ 

๕.๖ ควรกําหนดนิยามคําว่า “ศูนย์บริการคนพิการ” ไว้ เพ่ือความชัดเจนและไม่เป็น
ปัญหาในการตีความ และควรกําหนดให้ศูนย์บริการคนพิการดําเนินการตามมาตรฐานขององค์กร 
คนพิการ หากไม่ดําเนินการตามหรือมีการให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐานก็ให้สามารถเพิกถอนได้ โดยควร
กําหนดให้มีศูนย์บริการในทุกจังหวัด  นอกจากน้ี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ควรเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน กําหนดนโยบาย และประสานงานกับหน่วยงานระดับประเทศ และควร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเป็นหน่วยบริการเอง เพราะจะสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องที่ได้มากกว่า  

๕.๗ เมื่อไม่มีบทบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  ดังน้ัน หน่วยงานของรัฐจึงจําเป็นต้องดําเนินการเป็นแบบอย่างแก่นายจ้าง 
หรือเจ้าของสถานประกอบการของเอกชนในการรับคนพิการเข้าทํางาน โดยสัดส่วนการรับเข้าทํางาน
ควรสูงกว่าในสถานประกอบการภาคเอกชนที่กําหนดสัดส่วนผู้ปฏิบัติงาน ๑๐๐ คนต่อคนพิการ ๑ คน 
โดยสัดส่วนการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐควรเป็นผู้ปฏิบัติงาน ๕๐ คนต่อคนพิการ ๑ คน 
ทั้งน้ี อาจดําเนินการโดยการแก้ไขกฎกระทรวงฯ หรือรัฐบาลมอบแนวนโยบายและกําหนดให้เป็น
วาระแห่งชาติที่ต้องให้ความจริงจังในการดําเนินการและเป็นรูปธรรม หรือแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการ
ลงโทษทางปกครองให้สูงขึ้น 
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