
 

 

โดยศาสตราจารยว์ริยิะ  นามศริพิงศพ์นัธุ ์อาจารยป์ระจาํคณะนติศิาสตร ์ 

      ก่อนอื�นขอพูดถงึภาพรวมของกฎหมายและแผนงานของประเทศไทยกับการสอดรับกับ
อนุสัญญาวา่ดว้ยสทิคินพกิาร ( CRPD) โดยเริ�มตน้จากรัฐธรรมนูญซึ�งเป็นกฎหมายสงูสดุของ
ประเทศ รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 หา้มมใิหค้นหหูนวกและเป็นใบซ้ ึ�งไม่
สามารถอ่านและเขียนหนังสือได ้ มีส ิทธิเลือกตั >งและมีส ิทธิสมัครรับเลือกตั >งเป็น
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร แต่ตอ่มาสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยและสภาคนพกิารทุก
ประเภทแห่งประเทศไทยไดร้ณรงคใ์หม้กีารยกเลกิการจํากัดสทิธดิังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 ไดม้กีารยกเลกิขอ้หา้มไมใ่หค้นหหูนวกและเป็นใบซ้ ึ�งไมส่ามารถ
อา่นและเขยีนหนังสอืไดใ้ชส้ทิธเิลอืกตั >งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแต่ยังหา้มไม่ใหค้นหูหนวก
และเป็นใบซ้ ึ�งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได ้ มีส ิทธิสมัครรับเลือกตั >งเป็น
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร การจํากัดสทิธนิี>ไดถู้กยกเลกิไปโดยรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ดว้ยการรณรงคข์ององคก์รคนพกิารดว้ยการนํา
ของสภาคนพกิารทุกประเภทแหง่ประเทศไทย รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
ไดเ้ริ�มมหีลักประกันสทิธขิองคนพกิารไมใ่หถู้กเลอืกปฏบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรม และกําหนดใหค้น
พกิารมีสทธไิดรั้บสิ�งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐตามที�
กฎหมายกําหนด ถงึแมปั้จจบุันนี>จะมรัีฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกาศใช ้
แทน อย่างไรก็ตามหลักการใหญ่ไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปมแีต่การใชถ้อ้ยคําใหช้ัดเจนขึ>นและ
กล่าวถงึเรื�องการใหค้นพกิารมสีทิธเิขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ได ้ จากสวัสดกิารเพยีงเท่านั>น จงึ
กลา่วไดว้า่รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มกีารสอดรับกับอนุสัญญาวา่ดว้ยสทิิ
คนพกิาร ( CRPD) อยา่งยิ�ง 

      กฎหมายหลักที�ใชก้ันทั�วไปคือกฎหมายในระดับพระราชบัญญัต ิก่อนปี พ.ศ. 2518 
พระราชบัญญัตทิุกฉบับที�มกีารกําหนดคุณสมบัต ิ ของผูป้ระกอบวชิาชพีหรอือาชพีลว้นแต่
กําหนดคนพกิารเป็นคณุสมบัตติอ้งหา้ม จากการรณรงคข์องสมาคมคนตาบอดในปีพ.ศ.2518 
ไดเ้ริ�มมกีารแกไ้ขคณุสมบัตติอ้งหา้มจากวล ี“คนพกิาร” มาเป็น “คนพกิารจนไมส่ามารถปฏบิัต ิ
หนา้ที�ได”้ นั�นหมายความวา่คนพกิารที�สามารถปฏบิัตหินา้ที�ไดก็้สามารถประกอบอาชพีนั>นได ้
โดยเริ�มตน้จากพระราชบัญญัตริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2518 จากนั>นมาก็มกีฎหมายอื�น
แกไ้ขตามกันมาอกีหลายฉบับ เชน่ พระราชบัญญัตริะเบยีบขา้ราชการตํารวจพ.ศ. 2521 และ
พระราชบัญญัตขิา้ราชการครู พ.ศ. 2523  อยา่งไรก็ตามคนพกิารยังมคีวามเห็นวา่การกําหนด
คณุสมบัตติอ้งหา้มในการประกอบอาชพีที�วา่ “ตอ้งไมเ่ป็นคนพกิารจนไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ที�
ได”้ นั>นเป็นการเลอืกปฏบิัตติอ่คนพกิารทางออ้ม เพราะเมื�อมขีา้ราชการพลเรอืนหรอืครูมาพกิาร
ในภายหลังผูบ้ังคับบัญชาของบคุคลเหลา่นั>นก็จะอา้งกฎหมายก็จะอา้งกฎหมายดังกลา่วมาเลกิ
จา้งขา้ราชการที�มมีาพกิารในภายหลัง กฎหมายไดเ้ริ�มยกเลกิคณุสมบัตติอ้งหา้มที�วา่ “ตอ้งไม่
เป็นคนพกิารจนไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ที�ได”้ ในปี พ.ศ.2547 โดยเริ�มตน้จากระเบยีบขา้ราชการ
ครูและบคุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547 กฎหมายฉบับนี>ไมไ่ดกํ้าหนดคณุสมบัตติอ้งหา้มที�
กลา่วถงึคนพกิารแตอ่ยา่งใด  

      กฎหมายสําคัญที�คนพกิารยังถือว่ามขีอ้ความเลอืกปฏบิัตติ่อคนพกิารทางออ้ม ไดแ้ก ่
พระราชบัญญัตริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติ
ระเบยีบขา้ราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521 ซึ�งกําหนดคุณสมบัตติอ้งหา้มเป็นผูพ้พิากษาและ
อัยการวา่ “ตอ้งไม่เป็นผูท้ี�มกีายหรอืจติไม่เหมาะสมที�จะเป็นขา้ราชการตุลาการหรอือัยการ” 
เพราะเมื�อคนพกิารไปสมัครเป็นขา้ราชการตลุาการไดรั้บการปฏเิสธไมใ่หม้สีทิธสิมัคร โดยอา้ง
วา่คนพกิารมกีายหรอืจติไม่เหมาสมเป็นขา้ราชการตุลาการ คนพกิารจงึนําเรื�องนี>ไปรอ้งต่อ

การอนวุตัใหเ้ป็นไปตามอนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิารในประเทศไทย 



ผูต้รวจการแผน่ดนิรัฐสภาและไดม้กีารนําเรื�องฟ้องตอ่ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญไดม้คํีา
วนิจิฉัยไวใ้น คําวนิจิฉัยที� 16/2545 วา่ขอ้หา้มดังกลา่วไมเ่ป็นการเลอืกปฏบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรม
ตอ่คนพกิาร 

      ขอ้กําหนดบางอยา่งดเูหมอืนวา่จะเป็นประโยชนแ์กค่นพกิารแตผ่ลเป็นการจํากัดสทิธแิกค่น
พกิารก็ม ีเชน่กฎหมายเกี�ยวกับการศกึษา1และการทําบัตรประชาชน2 เป็นตน้ กฎหมายเกี�ยวกับ
การศกึษากําหนดยกเวน้โทษใหแ้ก่ผูป้กครองที�ไม่นําบุตรที�พกิารเขา้โรงเรยีน และกฎหมาย
เกี�ยวกับการทําบัตรประชาชนกําหนดยกเวน้ใหค้นพิการไม่ตอ้งทําบัตรประชาชนและไม่มี
ความผดิฐานไมพ่กบัตรประชาชน ขอ้กําหนดดังกลา่วดเูหมอืนจะเป็นประโยชน์ตอ่คนพกิาร แต่
ผลที�ตดิตามมาเป็นการจํากัดสทิธคินพกิารไมใ่หไ้ดรั้บการศกึษา และจํากัดสทิธคินพกิารไมใ่หม้ี
บัตรประชาชน เพราะผูบ้รหิารโรงเรยีนหลายโรงเรยีนจะเกลี>ยกลอ่มใหพ้่อแมข่องเด็กพกิารให ้
สละสทิธใินการนําเด็กพกิารเขา้เรยีนหนังสอืโดยอา้งวา่ไมเ่ป็นความผดิและการเขา้โรงเรยีนเป็น
ความลําบากของเด็กพกิาร สว่นเจา้หนา้ที�ผูม้หีนา้ที�ออกบัตรประชาชนจะปฏเิสธไม่ทําบัตร
ประชาชนใหค้นพกิารโดยอา้งวา่คนพกิารไดรั้บยกเวน้ตามกฎหมายแลว้ 

      จากการรณรงค์ขององค์กรของคนพกิารโดยการนําของสภาคนพิการทุกประเภทแห่ง
ประเทศไทยระหวา่งปีพ.ศ.2526-2534 กฎหมายในลักษณะสง่เสรมิสทิธมินุษยชนแกค่นพกิาร
จงึเริ�มมขี ึ>นเป็นครั>งแรกในปีพ.ศ.2534 ซึ�งไดแ้ก่พระราชบัญญัตกิารฟื>นฟสูมรรถภาพคนพกิาร
พ.ศ.2534 กฎหมายฉบับนี>กําหนดใหค้นพกิารมสีทิธไิดรั้บการฟื>นฟสูมรรถภาพดว้ยวธิทีาง
การแพทยโ์ดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่าย และกําหนดใหน้ายจา้งตอ้งรับคนพกิารเขา้ทํางานในระบบ
สัดสว่น เป็นตน้ พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหง่ชาตพิ.ศ.2542 กําหนดใหค้นพกิารมสีทิธไิดรั้บ
การศกึษาตั >งแตแ่รกเกดิหรอืพบความพกิารโดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเป็นเวลา 12 ปีและมสีทิธิ
ไดรั้บสื�อ ส ิ�งอํานวยความสะดวก บรกิาร และการชว่ยเหลื�ออื�นใดทางการศกึษา พรบ. สง่เสรมิ
และพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารพ.ศ.2550 และพรบ. การจัดการศกึษาสําหรับคนพกิารพ.ศ.
2551 ไดกํ้าหนดใหค้นพกิารมสีทิธติา่งๆถงึ 12 สทิธ ิเชน่ มสีทิธไิดรั้บเบี>ยความพกิาร มสีทิธิ
ไดรั้บบรกิารลา่มภาษามอื เป็นตน้ นอกจากนี>ยังกําหนดใหผู้ด้แูลคนพกิารมสีทิธติา่งๆเป็นครั>ง
แรก เช่น ไดรั้บการยกเวน้หรือลดหย่อนภาษี สทิธไิดรั้บการอบรมและฝึกอาชพี เป็นตน้ 
กําหนดใหค้รูการศกึษาพเิศษ หรอืครูที�สอนคนพกิารมสีทิธติา่งๆ เชน่ มรีายไดเ้พิ�มเตมิ มสีทิธิ
ไดรั้บการสนับสนุนใหไ้ดรั้บการฝึกอบรม ไดรั้บคา่ตอบแทนพเิศษ และไดรั้บการสง่เสรมิและ
พัฒนาศักยภาพองคค์วามรู ้ การศกึษา เป็นตน้ ทั>งนี>ทั >งนั>นเพื�อใหค้นพกิารไดรั้บการพัฒนา
ความสามารถเต็มตามศักยภาพพึ�งตนเองไดแ้ละสามารถอยู่ร่วมกับคนอื�นไดอ้ย่างเสมอภาค
ภายใตส้งัคมที�ปราศจากอปุสรรค เป็นการขบัเคลื�อนคนพกิารจาก  

สงัคมเวทนานยิมสูส่งัคมฐานสทิธ ิ 

      สว่นเรื�องคนพกิารไดเ้ขา้ไปเป็นหุน้สว่นหรอืมสีว่นร่วมในการกําหนดนโยบายนั>น คนพกิาร
ไดรั้บโอกาสเขา้ไปเป็นกรรมการของคณะกรรมการฟื>นฟสูมรรถภาพคนพกิารแห่งชาต ิ เพื�อ
กําหนดนโยบายและแผนงานของคนพกิารในระดับชาตติามที�กําหนดไวใ้นพระราชบัญญัตกิาร
ฟื>นฟสูมรรถภาพคนพกิารพ.ศ.2534 (ปัจจบุันเป็นคณะกรรมการสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ
คนพกิารแหง่ชาตติามพรบ. สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารพ.ศ.2550 ซึ�งยกเลกิพรบ. 
การฟื>นฟสูมรรถภาพคนพกิารพ.ศ.2534) หลังจากนั>นมกีฎหมายอกีหลายฉบับที�ใหโ้อกาสคน
พกิารเขา้ไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการกําหนดนโยบายโดยเฉพาะนโยบายทางการศกึษา 
เชน่ เป็นกรรมการของสภาการศกึษาและกรรมการของคณะกรรมการศกึษาขั >นพื>นฐาน เป็นตน้ 

                                                 
1 ดูพระราชบญัญติัประถมศึกษา พ.ศ. 2523 มาตรา 8 
2 ดูกฎกระทรวงกาํหนดบุคคลซึ&งไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งมีบตัรประจาํตวัประชาชน พ.ศ. 2548  ขอ้ 4 



      สําหรับการขจัดการเลอืกปฏบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรมนั>น ตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 เมื�อมกีฎหมายที�เลอืกปฏบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรมตอ่คนพกิาร คนพกิารสามารถนําเรื�อง
ฟ้องรอ้งตอ่ศาลรัฐธรรมนูญได ้แตถ่า้เป็นการกระทําที�เป็นการเลอืกปฏบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรมตอ่คน
พกิารแลว้ รัฐธรรมนูญไมไ่ดกํ้าหนดวธิกีารขจัดการกระทําที�เป็นการเลอืกปฏบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรม
ตอ่คนพกิารเอาไว ้ ดังนั>นองคก์รคนพกิารโดยการนําของสภาคนพกิารทุกประเภทแหง่ประเทศ
ไทยจงึไดร้ณรงคใ์หม้กีฎหมายระดับพระราชบัญญัตอิอกมากําหนดวธิขีจัดการกระทําที�เป็นการ
เลอืกปฏบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรมตอ่คนพกิาร และประสบผลสําเร็จในปี 2550 โดยพรบ.สง่เสรมิและ
พัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ.2550ไดกํ้าหนดวธิขีจัดการกระทําที�เป็นการเลอืกปฏบิัตโิดย
ไม่เป็นธรรมต่อคนพกิารขึ>นมา มแีต่การกระทําที�เป็นการเลอืกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมต่อคน
พกิารเทา่นั>นที�มกีฎหมายออกมากําหนดวธิกีารขจัดการเลอืกปฏบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรมตอ่คนพกิาร
เอาไว ้ การกระทําที�เป็นการเลอืกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลกลุ่มเป้าหมายอื�นยังไม่มี
กฎหมายกําหนดวธิขีจัดการกระทําที�เป็นการเลอืกปฏบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรมเอาไวแ้ตอ่ยา่งใด 

      กล่าวไดว้า่กฎหมายในระดับพระราชบัญญัตโิดยทั�วไปแลว้มคีวามสอดรับกับอนุสัญญาวา่
ดว้ยสทิคินพกิาร ( CRPD) มกีฎหมายไมก่ี�ฉบับที�ยังมขีอ้ความที�เลอืกปฎบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรมตอ่
คนพกิารโดยตรง  และอกีบางฉบับที�คนพกิารเชื�อวา่เป็นการเลอืกปฏบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรมโดย
ทางออ้ม ซึ�งขดักับหลักการในขอ้5อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิคินพกิารของ( CRPD)  

      สําหรับกฎหมายลําดับรองซึ�งไดแ้ก ่กฎหมายที�อาศัยอํานาจของพระราชบัญญัตติราออกมา
ใชบ้ังคับ กฎหมายลําดับรองนั>นมคีวามสําคัญมาก เพราะกฎหมายระดับพระราชบัญญัตมิัก
กําหนดใหค้นพกิารไดรั้บสทิธติา่งๆตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามที�กฎหมายลําดับรองกําหนด 
เมื�อยังไมม่กีฎหมายลําดับรองออกมาใชบ้ังคับคนพกิารก็ยังไมไ่ดรั้บสทิธปิระโยชนต์ามกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัต ิ ดังไดก้ลา่วมาแลว้วา่พรบ.สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารพ.ศ.
2550 และพรบ.การจัดการศกึษา พ.ศ.2551 ไดกํ้าหนดสทิธปิระโยชน์ใหแ้กค่นพกิารมากมาย 
รวมถงึสทิธปิระโยชนข์องผูด้แูลคนพกิาร และครกูารศกึษาพเิศษ สทิธเิหลา่นี>ปัจจุบันมกีฎหมาย
ลําดับรองออกมาใชบ้ังคับแลว้ไมก่ี�เรื�อง การรณรงคเ์พื�อใหม้กีฎหมายลําดับรองออกมาใชบ้ังคับ
อยา่งครบถว้นจงึเป็นภารกจิสําคัญขององคก์รคนพกิารอยูท่กุวนันี> 

      ในทางกลับกันพรบ.จัดตั >งรัฐวสิาหกจิเป็น 100 แหง่ไมไ่ดกํ้าหนดคณุสมบัตติอ้งหา้มในการ
เป็นพนักงานรัฐวสิาหกจิว่า “ตอ้งไม่เป็นคนพกิาร” แต่กฎหมาลําดับรองไดอ้อกมากําหนด
คณุสมบัตติอ้งหา้มดังกลา่วเอาไวม้จํีานวนถงึ 43 รัฐวสิาหกจิ และมกีารกําหนดคุณสมบัติ
ตอ้งหา้มที�น่าเชื�อวา่เป็นการเลอืกปฏบิัตติอ่คนพกิารทางออ้มอกีจํานวน 55 รัฐวสิาหกจิ3 

      กล่าวไดว้่ากฎหมายลําดับรองจํานวนมากที�สอดรับกับ CRPD และอีกจํานวนมาก
เชน่เดยีวกันที�ยังขดักับขอ้ 5 ของ CRPD  

         ที�กลา่วมาขา้งตน้เป็นการกลา่วถงึกฎหมายตามลําดับชั >นของกฎหมาย แตเ่พื�อใหเ้ขา้ใจดี
ยิ�งขึ>นจะขอกลา่วถงึกฎหมายในสว่นที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกับคนพกิารโดยตรงและกฎหมายที�เป็นเรื�อง
ของคนพกิารโดยเพาะ กฎหมายไมเ่กี�ยวขอ้งกับคนพกิารโดยตรงนอกเหนือจากที�กลา่วมาแลว้
ยังมกีฎหมายอกีจํานวนมากที�พูดถงึคนพกิารในมติติ่างๆ เชน่ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญา ซึ�งมขีอ้ความวา่ กรณีที�ผูเ้สยีหาย ผูต้อ้งหา จําเลย หรอืพยานไมส่ามารถพดูหรอืได ้
ยนิหรอืสื�อความหมายไดแ้ละไมม่ลีา่มภาษามอื ใหพ้นักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรอืศาล
จัดหาล่ามภาษามอืให ้หรอืจัดถาม ตอบหรอืสื�อความหมายโดยวธิอีื�นที�เห็นสมควร   พรบ.
องคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย พ.ศ.2551 มาตรา 36 และ 52

                                                 
3 วริิยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ และคณะ. รายงานการวจิยั เรื&อง การแกไ้ขกฎหมายที&กีดกนัคนพิการในการเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
สงัคม: ศึกษากรณีกฎหมาย และกฎระเบียบที&จาํกดัสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ. ม.ป.ท : ๓๓๒ 



กําหนดใหม้รีายการเกี�ยวกับคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาสและใหม้สี ิ�งอํานวยความสะดวกเพื�อใหค้น
พกิารสามารถชมรายการต่างๆได ้  และใหก้องทุนที�จัดตั >งตามกฎหมายนี>ใหก้ารสนับสนุน 
พ.ร.บ. สง่เสรมิวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา9(2) กําหนดให ้ สภา
วชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีง่เสรมิและสนับสนุนใหผู้พ้กิารและผูด้อ้ยโอกาสเขา้เป็น
สมาชกิของสภา หรืออีกนัยหนุ่งส่งเสรมิใหค้นพกิารไดเ้ป็นนักวทิยาศาสตร์ พระราชบัญญัต ิ
โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 35 และมาตรา 48 กําหนดใหเ้งนิอดุหนุนแกโ่รงเรยีน
เอกชนที�จัดการศกึษาใหแ้ก่คนพกิารสําหรับคา่เลา่เรยีน ครู รวมถงึคา่ตองแทนพฌิเศษของคร ู
ส ิ� ส ิ�งอํานวยความสะดวก บริการและการช่วยเหลืออื�นใดทางการศกึษาแก่คนพิการ และ
พระราชบัญญัต ิภาพยนตแ์ละวดีทัิศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 9(2) กําหนดมาตรการในการ
ส่งเสรมิใหม้กีารสรา้งภาพยนตร์และวดีีทัศน์ที�มลีักษณะสรา้งสรรค ์ส่งเสรมิการเรียนรูห้รือมี
คุณค่าในทางศลิปวัฒนธรรมในรูปแบบที�คนทุกกลุ่ม รวมทั>งคนพกิารสามารถเขา้ถงึและใช ้
ประโยชน์ได ้จะเห็นไดช้ัดว่ากฎหมายที�ไม่ใช่เป็นเรื�องของคนพิการโดยเฉพาะก็ยังเอื>อ
ประโยชนใ์หแ้กค่นพกิารในกฎหมายหลายฉบับดังตัวอยา่งที�กลา่วมาขา้งตน้ 

                    ส่วนกฎหมายที�เกี�ยวกับเรื�องคนพกิารโดยเฉพาะไดแ้ก่ พรบ. ส่งเสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ.2550 ซึ�งนํามาใชแ้ทน พรบ.การฟื>นฟสูมรรถภาพคนพกิาร
พ.ศ.2534 และพรบ.จัดการศกึษาสําหรับคนพกิาร พ.ศ.2551 พรบ. สง่เสรมิเป็นกฎหมายทั�วไป
ในสว่นที�เกี�ยวกับคนพกิาร กฎหมายฉบับนี>ไดก้ล่าวถงึเรื�องสทิธปิระโยชน์ตา่งๆ ของคนพกิาร 
และผูดู้แลคนพกิาร ของนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการที�จา้งคนพกิารเขา้ทํางาน 
กลา่วถงึการจา้งงานในระบบสัดสว่น โดยกําหนดใหน้ายจา้งหรอืเจา้ของสถานประกอบการตอ้ง
จา้งงานคนพกิารตามสัดสว่นที�กฎกระทรวงกําหนด ถา้ไมจ่า้งก็ตอ้งใหส้ัมปทานหรอืจัดสถานที�
ใหจํ้าหน่ายสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืฝึกอบรมอาชพีแกค่นพกิารแทนการไมจ่า้งงาน หากไมป่ฏบิัต ิ
ทั >ง 2 ประการขา้งตน้ตอ้งจ่ายเงนิเขา้กองทุนตามที�กฎกระทรวงกําหนด และใหม้กีารประกาศ
โฆษณาวา่นายจา้งหรอืเจา้ของสถานประกอบการใดไดป้ฏบิัตติามกฎหมายหรอืไม่ปฏบิัตติาม
กฎหมายเกี�ยวกับการจา้งงานซึ�งเป็นมาตรการลงโทษทางสังคม กล่าวถึงการใหอ้อก
กฎกระทรวงเพื�อใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ไดใ้นอุปกรณ์ สิ�งอํานวยความ
สะดวก หรอืบรกิารในอาคาร สถานที� ยานพาหนะ บรกิารขนสง่ หรอืบรกิารสาธารณะอื�น 
กลา่วถงึวธิกีารขจัดการกระทําที�เป็นการเลอืกปฏบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรมตอ่คนพกิารทั>งทางตรงและ
ทางออ้ม ยังกําหนดใหม้กีารฟ้องเรยีกค่าเสยีหายเป็นการลงโทษไดไ้ม่เกนิ 4 เท่าของความ
เสยีหายที�แทจ้รงิ การฟ้องรอ้งคดไีดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมสว่นค่าทนายนั>นใหรั้ฐเป็นผูอ้อก
ค่าใชจ้่ายตามจํานวนที�กําหนดโดยกฎหมาย กล่าวถงึการจัดตั >งคณะกรรมการประสานงาน
ระดับชาตคิอืคณะกรรมการสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารแหง่ชาตซิ ึ�งมนีายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน มปีลัดกระทรวงตา่งๆที�เกี�ยวขอ้งกับคนพกิารเป็นกรรมการและมตีัวแทนคนพกิาร
ตามประเภทความพกิารจํานวนไม่นอ้ยกวา่ 7 คน เป็นกรรมการ คณะกรรมการชดุนี>มอํีานาจ
เสนอแผนงานองคก์ารระดับชาตติ่อคณะรัฐมนตรเีพื�อใหค้วามเห็นชอบ มอํีานาจออกระเบยีบ
ตา่งๆตามที�กฎหมายกําหนด มอํีานาจวนิจิฉัยวา่การกระทําใดเป็นการเลอืกปฏบิัตโิดยไมเ่ป็น
ธรรมต่อคนพกิารหรือไม่ กล่าวถงึการจัดตั >งสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการเป็น
หน่วยงานเทยีบเทา่กรม มกีารจัดตั >งกองทนุสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารเพื�อนําเงนิ
มาใหค้นพกิารและผูด้แูลกูย้มืเงนิไปประกอบอาชพีอกีทั>งใหเ้งนิอดุหนุนแกห่น่วยงานของรัฐและ
เอกชนนําไปใชใ้นการพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิาร องคก์รคนพกิารมคีวามสําคัญในการใช ้
จา่ยเงนิของกองทนุนี>เพราะอนุกรรมการบรหิารกองทนุจํานวน 17 ทา่นมตีัวแทนองคก์รคนพกิาร
ไม่นอ้ยกว่า 7 คน  กฎหมายกําหนดใหร้ายไดข้องกองทุนมาจากเงนิอุดหนุนของรัฐบาล 
นายจา้งที�ไมป่ระสงคจ์ะจา้งคนพกิาร จากการออกสลากคนพกิาร จากสว่นแบง่ภาษีของสนิคา้ที�
เป็นตน้เหตใุหเ้กดิความพกิาร 

      สว่นพรบ. จัดการศกึษาสําหรับคนพกิารกลา่วถงึสทิธขิองคนพกิารใหม้สีทิธไิดรั้บการศกึษา
ตั >งแตแ่รกเกดิหรอืพบความพกิารจนตลอดชวีติ กลา่วถงึสทิธขิองครูที�รับผดิชอบนักเรยีนพกิาร 
กลา่วถงึสทิธขิองสถานศกึษาที�จัดการศกึษาใหแ้กค่นพกิาร กลา่วถงึหนา้ที�ของโรงเรยีนวา่ตอ้ง



รับคนพกิารเขา้เรยีน และเมื�อรับคนพกิารเขา้เรยีนแลว้ตอ้งมหีนา้ที�อยา่งไร กลา่วถงึหนา้ที�ของ
รัฐบาลกลางและส่วนทอ้งถิ�นที�ตอ้งสนับสนุนการศกึษาของคนพกิารเป็นพเิศษ กล่าวถงึ
คณะกรรมการประสานงานดา้นการศกึษาคนพกิารระดับชาต ิคอืคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษา
สําหรับคนพกิาร กลา่วถงึการจัดตั >งกองทุนการศกึษาสําหรับคนพกิารโดยมวีัตถุประสงคใ์หก้าร
สนับสนุนการจัดการศกึษาสําหรับคนพกิาร 

      กล่าวโดยภาพรวมแลว้กฎหมายที�ใชอ้ยู่ในประเทศไทยนั>นสว่นใหญ่มคีวามสอดคลอ้งกับ 
CRPD คงยังมีกฎหมายอยู่จํานวนไม่มากที�ขัดกับหลักการที�กําหนดไวใ้น CRPD  
  
  

Part 2  

      จากนี>ไปจะขอกล่าวถงึประเทศไทยในฐานะรัฐภาคขีองอนุสัญญาว่าไดม้กีารปฏบิัตติาม 
CRPD มากนอ้ยเพยีงใดโดยเฉพาะในสว่นที�เกี�ยวกับ ขอ้ 4 a และ b ซึ�งกําหนดใหรั้ฐภาคอีอก
กฎหมายรับรองสทิธขิองคนพกิารที�พงึไดรั้บตามอนุสัญญานี>และออกกฎหมายเพื�อแกไ้ขหรอื
ยกเลกิกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับที�เป็นการเลอืกปฏบิัตติอ่คนพกิาร  

      ขอเริ�มตน้ตั >งแตคํ่านยิามศัพท ์ “คนพกิาร” คํานยิามศัพทค์นพกิารตามมาตรา 4 แหง่พรบ.
สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารแหง่ชาต ิพ.ศ.2550 และพรบ.จัดการศกึษา พ.ศ.2551 
ไดน้ยิามคําวา่ “คนพกิาร” ไม่ไดห้มายถงึบุคคลที�มคีวามบกพร่องเพยีงแต่ประการเดยีว แต่
หมายถงึบุคคลที�มคีวามบกพร่องบวกอุปสรรคต่างๆจงึทําใหไ้ม่สามารถมสีว่นร่วมในสังคมได ้
อยา่งเต็มที�และมปีระสทิธภิาพ ซึ�งสอดรับกับความหมายของคําวา่คนพกิารตามขอ้ 1 วรรค 2 
ของ CRPD   

      รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ม.30 วรรค 1 กําหนดใหบ้คุคลยอ่มเสมอกัน
ในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายอยา่งเทา่เทยีมกัน และมาตรา 30 วรรค 3 การ
กระทําที�เป็นการเลอืกปฎบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรมตอ่คนพกิาร ม. 8 กําหนดใหส้ถานศกึษาที�ปฏเิสธ
ไม่รับคนพกิารเป็นการกระทําที�เลอืกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรม อกีทั>งพรบ.สง่เสรมิและพัฒนา
คณุภาพบคุคลเพราะเหตตุา่งๆรวมทั>งเพราะเหตแุหง่ความพกิารจะกระทํามไิด ้และพรบ.สง่เสรมิ
และพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ.2550 มาตรา 15 ถงึ มาตรา 17 กําหนดใหก้ารกําหนด
นโยบาย กฎ ระเบยีบ มาตรการ โครงการ หรอืวธิกีารปฏบิัตซิ ึ�งหน่วยงานของรัฐองคก์รเอกชน
หรือบุคคลใด ในลักษณะที�เป็นการเลอืกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมต่อคนพกิารจะกระทํามไิด ้
รวมถงึการเลอืกปฏบิัตโิดยทางออ้มดว้ย คนพกิารที�ไดรั้บหรอืจะไดนั้บความเสยีหายจากการ
กระทําในลักษณะที�เป็นการเลือกปฏิบัต ิโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการมีส ิทธิรอ้งขอต่อ
คณะกรรมการสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารแหง่ชาตใิหม้คํีาสั�งเพกิถอนหรอืหา้มมใิห ้
กระทําการนั>นได ้ และไมต่ัดสทิธผิูร้อ้งที�จะฟ้องเรยีกคา่เสยีหายฐานละเมดิตอ่ศาล และศาลจะ
กําหนดคา่เสยีหายในเชงิลงโทษไมเ่กนิ 4 เท่าของความเสยีหายที�แทจ้รงิก็ได ้ ในการใชส้ทิธิ
คนพกิารหรอืผูด้แูลคนพกิารจะขอใหอ้งคก์รดา้นคนพกิารเป็นผูทํ้าการแทนก็ได ้การฟ้องคดใีห ้
ไดรั้บยกเวน้คา่ฤชาธรรมเนียม จากกฎหมายขา้งตน้ตอ้งถอืไดว้า่มคีวามสอดรับกับขอ้ 5 ของ
อนุสัญญาอย่างยิ�ง อย่างไรก็ตามดังที�ไดก้ล่าวมาก่อนนี>แลว้ว่ายังมีกฎหมายลําดับรองมี
ขอ้กําหนดเป็นการเลอืกปฏบิัตติ่อคนพกิารโดยกําหนดคนพกิารเป็นคณุสมบัตติอ้งหา้มในการ
เป็นพนักงานรัฐวสิาหกจิหลายแหง่ เชน่ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง เป็นตน้ และ
ยังมีกฎหมายระดับ พรบ. ที�คนพกิารเชื�อว่าเป็นการเลอืกปฏบิัตติ่อคนพกิารโดยทางออ้ม
พระราชบัญญัตริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยตุธิรรม พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติ
ระเบยีบขา้ราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521 ซึ�งกําหนดคุณสมบัตติอ้งหา้มเป็นผูพ้พิากษาและ
อัยการวา่ “ตอ้งไมเ่ป็นผูท้ี�มกีายหรอืจติไมเ่หมาะสมที�จะเป็นขา้ราชการตลุาการหรอือัยการ” การ
กําหนดใหก้ายหรอืจติที�ไมเ่หมาะสมในการปฏบิัตหินา้ที�เป็นขา้ราชการตลุาการหรอือัยการเป็น



คุณสมบัตติอ้งหา้มในการเป็นขา้ราชการดังกล่าว ทําใหม้กีารปฏเิสธไม่รับคนพกิารเขา้เป็น
ขา้ราชการตลุาการ จงึเป็นกฎหมายที�ยังขัดกับ ขอ้ 5 ของอนุสัญญาและควรมกีารแกไ้ขตอ่ไป
ตามอนุสญัญา CRPD ขอ้ 4b   

         รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 30 วรรค 2 กําหนดใหช้ายและ
หญงิมสีทิธเิท่าเทยีมกันและ พรบ.ชื�อบุคคล พ.ศ.2505 กําหนดใหห้ญงิที�สมรสกับชายจะใช ้
นามสกลุเดมิของตนหรอืจะใชน้ามสกลุของชายก็ได ้และ พรบ.คํานําหนา้นามหญงิ พ.ศ.2551 
ที�กําหนดใหห้ญงิที�สมรสแลว้ยังใชคํ้าวา่นางสาวนําหนา้ชื�อเชน่เดมิได ้ ซึ�งมผีลทําใหห้ญงิซึ�ง
สมรสแลว้มสีทิธเิท่าเทยีมกับชายที�สมรสแลว้ซึ�งแต่เดมิหญงิที�สมรสแลว้ตอ้งใชน้ามสกลุของ
ชายและตอ้งใชคํ้านําหนา้นามวา่นาง ความเท่าเทยีมระหวา่งหญงิและชายยอ่มรวมถงึหญงิและ
ชายที�พกิารดว้ย ดังนั>นยอ่มถอืไดว้า่กฎหมายของประเทศไทยมคีวามสอดรับกับขอ้ 6 ของ 
CRPD 

         รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 52 กําหนดใหเ้ด็กและเยาวชน  มี
สทิธิ[อยู่รอด และไดรั้บการพัฒนาดา้นร่างกายและจติใจ และสตปัิญญา ตามศักยภาพใน
สภาพแวดลอ้มที�เหมาะสม โดยคํานงึถงึการมสีว่นร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นสําคัญ  และ 
พรบ.ส่งเสรมิและพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.2550ไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ด็กและเยาวชนร่วมกัน
จัดตั >งเป็นสภาเด็กและเยาวชน เพื�อเป็นเวท ีแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ส ิ�งเหลา่นี> กฎหมายเหลา่นี> ยอ่ม
รวมถงึเด็กและเยาวชนพกิารดว้ย กลา่วไดว้า่ กฎหมายนี>สอดรับกับขอ้7 ของ CRPD    

         พรบ.องคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย พ.ศ.2551 มาตรา 
36  กําหนดใหม้รีายการเกี�ยวกับคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาสและใหม้สี ิ�งอํานวยความสะดวก
เพื�อใหค้นพกิารสามารถชมรายการต่างๆได ้ และใหก้องทุนที�จัดตั >งตามกฎหมายนี>ใหก้าร
สนับสนุนในการทํากจิกรรมดังกลา่ว ในทางปฏบิัตไิดม้รีายการโทรทัศน์  ที�สรา้งความตระหนักรู ้
ในเรื�องของคนพกิารในทางที�สรา้งสรรค ์ ที�ไดรั้บเงนิสนับสนุนจากกองทุน แตง่บประมาณของ
รัฐบาลที�นํามาใชใ้นเรื�องนี> ยังไมเ่พยีงพอ โดยกฎหมายแลว้ ตอ้งถอืวา่มคีวามสอดรับกับขอ้ 8 
ของ CRPD  

         รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา  54 กําหนดใหค้นพกิารมสีทิธิ[
เขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ไดจ้ากสวัสดกิาร สิ�งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความ
ชว่ยเหลอือันเหมาะสม พรบ.สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550 มาตรา 20 
( 5 ) คนพกิารมสีทิธิ[ไดรั้บการชว่ยเหลอืใหเ้ขา้ถงึนโยบาย แผนงาน โครงการ กจิกรรม การ
พัฒนาและบรกิารอันเป็นสาธารณะ ผลติภัณฑท์ี�มคีวามจําเป็นตอ่การดํารงชวีติ มาตรา 20 ( 6 ) 
คนพกิารมสีทิธิ[เขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร การสื�อสาร บรกิาร โทรคมนาคม เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื�อสาร และเทคโนโลยีส ิ�งอํานวยความสะดวก เพื�อการสื�อสารสําหรับคนพกิาร 
ตลอดจนบรกิารสื�อสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐหรอืเอกชนที�ไดรั้บงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐ มาตรา 20 ( 7 ) คนหนูหนวกมสีทิธิ[ไดรั้บบรกิารลา่มภาษามอื  มาตรา 37 กําหนดใหม้กีาร
กําหนดลักษณะ หรอืการจัดใหม้อีปุกรณ์ สิ�งอํานวยความสะดวก หรอืบรกิาร ในอาคาร สถานที� 
ยานพาหนะ บรกิารขนสง่ หรอืบรกิารสาธารณะอื�น ใหค้นพกิารสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์
ได ้ พรบ. การจัดการศกึษาสําหรับคนพกิาร พ.ศ. 2551 มาตรา 5 กําหนดใหค้นพกิารมสีทิธิ[
ไดรั้บสื�อ ส ิ�งอํานวยความสะดวก บรกิาร และการช่วยเหลอือื�นใดทางการศกึษา มาตรา 8 
กําหนดใหส้ถานศกึษาตอ้งจัดสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะกับคนพกิาร พรบ. องคก์ารกระจายเสยีง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 มาตรา 36  กําหนดใหจั้ดใหม้สี ิ�งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพกิาร เช่น ล่ามภาษามอื ตัวว ิ�ง หรือใหม้เีสยีง กรณีเผยแพร่ขอ้มูล
ขา่วสาร เป็นตน้ จรงิๆแลว้ยังมกีฎหมายอื�นอกีที�เกี�ยวกับเรื�องนี> กฎหมายเหลา่นี>ยอ่มสอดรับกับ
ขอ้ 9 ของCRPD  



         ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา305ว. 1(2) กําหนดใหก้ารกระทําแทง้เป็นความผดิ
ยกเวน้ในกรณีถูกข่มขนืหรือเพื�อความอยู่รอดของมารดา ในกรณีตรวจพบว่าทารกในครรภ์
มารดาเป็นเด็กพกิาร หากไปกระทําแทง้ย่อมมคีวามผดิตามกฎหมายดังกล่าว กฎหมายนี>ยอ่ม
สอดรับกับขอ้ 10 ของ CRPD  

         ตามประมวลกกหมายแพ่งและพาณิชยย์อมรับวา่คนพกิารมคีวามสามารถในการทํานิติ
กรรมใดๆก็ได ้ ไมว่า่จะเป็นการกูย้มืเงนิ การจํานอง  ยกเวน้คนพกิารที� ถูกศาลสั�งใหเ้ป็นคนไร ้
ความสามารถ นติกิรรมที�ทําไปย่อมเป็นโมฆยีะตอ้งใหผู้อ้นุบาลทําแทนเท่านั>นตามประมวล
กฏหมายแพง่และพาณชิย ์ มาตรา 29 แตใ่นความเป็นจรงิคนตาบอดยังถกูปฏเิสธแมก้ารรับฝาก
เงนิจากธนาคารบางสาขาของบางธนาคาร โดยกฎหมายแลว้ตอ้งถอืวา่สอดรับกับ ขอ้ 12 ของ 
CRPD  

            วธิพีจิารณาความอาญามาตรา13 ทว ิ กําหนดใหตํ้ารวจ ผูพ้พิากษา ตอ้งจัดใหม้ลีา่ม
ภาษามอืแกค่นหหูนวกในการดําเนนิคดกีับคนหหูนวก พรบ.สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคน
พกิาร พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ( 5 ) กําหนดใหม้กีารชว่ยเหลอืทางกฎหมายและการจัดหา
ทนายความวา่ต่าง แกต้่าง คด ี ใหแ้ก่คนพกิาร กฎหมายเหล่านี>ย่อมสอดรับกับขอ้ 13 ของ 
CRPD  

         แก๊งขอทานมักนยิมนําคนพกิารที�น่าสงสารมาขอทาน เพราะคนพกิารยิ�งน่าสงสารมาก
เทา่ไรยิ�งมคีนใหท้านมากเทา่นั>น และเพื�อไมใ่หค้นพกิารหนไีป คนพกิารบางคนถกูบังคับใหเ้สพ
ยาเสพตดิ การม ีพรบ.คา้มนุษย ์พ.ศ.2551 เพื�อลงโทษกับแก๊งขอทานในความผดิฐานคา้
มนุษย ์กฎมายนี>ตอ้งถอืวา่สอดรับกับ ขอ้ 15 ,16, 17 ของ CRPD  

         ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 37– 47 กําหนดใหเ้สรภีาพแกบ่คุคลทุก
คนซึ�งรวมถงึคนพกิารดว้ยในการเลอืกถิ�นที�อยูไ่ดต้ามความสมัครใจยกเวน้คนพกิารหรอืบคุคลที�
ศาลสั�งใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถตอ้งมภีมูลํิาเนาอยูท่ี�เดยีวกันกับผูอ้นุบาล ซึ�งเป็นไปตามหลัก
สากล กฎหมายนี>สอดรับกับขอ้ 18 ของCRPD  

         พรบ.สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ.2550 มาตรา 20 ( 10 ) กําหนดให ้
คนพกิารมสีทิธเิขา้ถงึและใชป้ระโยชนไ์ดจ้ากการปรับสภาพแวดลอ้มที�อยูอ่าศัย การมผีูช้ว่ยคน
พกิาร หรอืมกีารจัดสวัสดกิารอื�น ทั >งนี>ทั >งนั>นก็เพื�อใหค้นพกิารอยูไ่ดด้ว้ยตนเองอย่างอสิระใน
ชมุชน กฎหมายนี>สอดรับกับ ขอ้ 19 ของ CRPD  

         มกีฎหมายหา้มมใิหบุ้คคลใดนําสัตวข์ ึ>นยานพาหนะสาธารณะเขา้โรงแรม ภัตตาคาร 
รา้นอาหาร แตพ่รบ.สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ.2550  มาตรา 20 ( 8 ) คน
พกิารมสีทิธิ[ที�จะนําสัตวนํ์าทาง หรอืเครื�องชว่ยความพกิารตดิตัวไปในยานพาหนะหรอืสถานที�
ใด เพื�อประโยชน์ในการเดนิทาง และการไดรั้บสิ�งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ โดย
ไดรั้บการยกเวน้คา่บรกิาร คา่ธรรมเนียม และคา่เชา่เพิ�มเตมิ กฎหมายนี>ถอืวา่สอดรับกับขอ้ 20 
ของ CRPD  

         รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 45 บคุคลยอ่มมเีสรภีาพในการ
แสดงความคดิเห็น การพูด การเขยีน การพมิพ ์การโฆษณา และการสื�อความหมายโดยวธิอีื�น 
พรบ.สง่เสรมิพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ 2550 มาตรา 20 ( 6 ) ซึ�งเนื>อหาไดก้ลา่ว
มาแลว้กอ่นนี> มจีุดมุ่งหมายใหค้นพกิารเขา้ถงึสารสนเทศเพื�อประโยชน์ที�จะนําไปประกอบใช ้
แสดงความคดิเห็น กฎหมายนี>จงึสอดรับกับ ขอ้ 21 ของ CRPD  

         ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยม์าตรา 1449 การสมรสจะกระทํามไิดถ้า้ชายหรอืหญงิ
เป็นบคุคลวกิลจรติหรอืเป็นบคุคลที�ศาลสั�งใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถ คนพกิารโดยทั�วไปจงึไม่



ถกูหา้มโดยกฎหมายในการจดทะเบยีนสมรส แตใ่นขอ้เท็จจรงิบดิามารดาของบคุคลที�บกพร่อง
ทางสตปัิญญามักนําบตุรสาวของตนไปทําหมันและไมย่อมใหม้คีรอบครัว ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณชิยม์าตรา1598/19  กําหนดวา่ผูรั้บบตุรบญุธรรมตอ้งมอีายตุั >งแต2่5ปีขึ>นไปและผูถู้ก
รับเป็นบตุรบตุรธรรมตอ้งอายหุา่งกันไมน่อ้ยกวา่ 15 ปี ไมไ่ดกํ้าหนดเงื�อนไขเกี�ยวกับคนพกิาร
แตอ่ยา่งใด โดยกฎหมายแลว้ตอ้งถอืวา่สอดรับกับขอ้23 ของCRPD  

         การมพีรบ.การจัดการศกึษา พ.ศ. 2551 ขึ>นมาโดยเฉพาะ มาตรา 5 กําหนดใหค้นพกิาร
มสีทิธิ[ไดรั้บการศกึษาตั >งแต่แรกเกดิหรอืพบความพกิารจนตลอดชวีติและมสีทิธิ[ไดรั้บสื�อ ส ิ�ง
อํานวยความสะดวก บรกิาร และความชว่ยเหลอือื�นใดทางการศกึษา โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย มี
สทิธิ[เลอืกรปูแบบและระบบการศกึษาที�เหมาะสมกับตนและมเีนื>อหาอื�นๆดังที�ไดก้ลา่วมากอ่นนี>
แลว้ นอกจากนี> ยังมกีฎหมายเกี�ยวขอ้งกับการศกึษาฉบับอื�นๆ ลว้นไมล่มืเรื�องของคนพกิาร ถอื
ไดว้า่มคีวามสอดรับกับขอ้ 24 ของCRPD  

         พรบ.สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ( 1 ) กําหนดให ้
คนพกิารมสีทิธิ[ไดรั้บบรกิารฟื>นฟสูมรรถภาพดว้ยกระบวนการทางการแพทยแ์ละมสีทิธิ[ไดรั้บการ
รักษาพยาบาลโดยไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายตามประกาศรัฐมนตรกีระทรวงสาธารณสขุ ตามร่าง
ประกาศของกระทรวงสาธารณสขุมเีนื>อหาครอบคลุมทุกเรื�องที�คนพกิารตอ้งการ นอกจากนี>
กฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งกับเรื�องการรักษาพยาบาลและการฟื>นฟสูมรรถภาพลว้นแต่ไม่ลมืเรื�อง
ของคนพกิารซึ�ง กฎหมายนี>สอดรับกับขอ้ 25 , 26 ของ CRPD  

         พรบ.สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ( 3 ) กําหนดให ้
คนพกิารมสีทิธิ[ไดรั้บการฟื>นฟสูมรรถภาพดา้นอาชพี การคุม้ครองแรงงาน มาตรการเพื�อการมี
งานทําตลอดจนไดรั้บการสง่เสรมิการประกอบอาชพีอสิระ และบรกิารสื�อสิ�งอํานวยความสะดวก 
เทคโนโลยหีรอืความช่วยเหลอือื�นใด เพื�อการทํางานและประกอบอาชพีของคนพกิารตาม
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารที�กําหนดประกาศกระทรวงแรงงาน มาตรา 33 กําหนดใหน้ายจา้งตอ้ง
จา้งคนพกิารเขา้ทํางานตามระบบสัดสว่นปัจจุบัน ผูใ้ชแ้รงงานทั�วไป 200 คน ตอ้งจา้งคนพกิาร 
1 คน มาตรา 34 หากไมจ่า้งตอ้งจ่ายเงนิเขา้กองทุนสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร 
หากจา้งใหม้สีทิธิ[ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายกําหนด มาตรา 35 จะใหส้ัมปทาน 
จัดสถานที�จําหน่ายสนิคา้หรอืบรกิาร จัดจา้งเหมาชว่งงาน ฝึกงาน แทนการจา้งงานคนพกิารก็
ได ้มาตรา 36 ใหอ้ายัดทรัพยส์นิของนายจา้งได ้ ถา้นายจา้งมหีนา้ที�จ่ายเงนิเขา้กองทุนแลว้ไม่
จา่ย มาตรา 38 หากจา้งคนพกิารเกนิรอ้ยละ 60 ใหไ้ดรั้บการยกเวน้ภาษีตามที�กฎหมายกําหนด 
มาตรา 39 ใหป้ระกาศโฆษณาขอ้มลูการปฏบิัตหิรอืไมป่ฏบิัตติามมาตรา 33, 34 และ 35 ตอ่
สาธารณชนอยา่งนอ้ยปีละครั>ง กฎหมายเหลา่นี>ลว้นสอดรับขอ้ 27 ของ CRPD  

         พรบ.สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ( 9 ) ใหค้นพกิาร
มสีทิธิ[ไดรั้บสวสัดกิารเบี>ยความพกิาร   ปัจจบุันไดรั้บ คนละ 500 ถงึ1,000 บาท (15 – 30 ดอล
ล่าร์สหรัฐ) ต่อเดอืนขึ>นอยู่แต่ละทอ้งถิ�น นอกจากนี>ในวรรค 3 ยังกําหนดใหค้นพกิารที�ไม่มี
ผูดู้แล มสีทิธิ[ไดรั้บการจัดสวัสดกิารดา้นที�อยู่อาศัยและการเลี>ยงดูจากรัฐ ในกรณีมสีถาน
สงเคราะหเ์อกชนจัดสวสัดกิารนั>นให ้รัฐตอ้งจัดเงนิอดุหนุนใหด้ว้ย กฎหมายนี>สอดรับกับขอ้  28 
ของCRPD   

         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  นอกจากไมไ่ดจํ้ากัดสทิธิ[คนพกิารใน
การใชส้ทิธิ[เลอืกตั >งหรอืสทิธิ[รับสมัครรับเลอืกตั >งเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืวฒุสิภา ยัง
กําหนดเอาไวใ้นมาตรา 114 ตอนทา้ยวา่ การสรรหาวฒุสิมาชกิตอ้งคํานงึถงึผูด้อ้ยโอกาสซึ�ง
รวมถงึคนพกิารอยูด่ว้ย ปัจจุบันวฒุสิมาชกิ มณเฑยีร บญุตัน ซึ�งเป็นคนตาบอดก็ไดรั้บการสรร
หาตามกฎหมายดังกลา่ว มาตรา 152 ยังกําหนดใหก้ฏหมายที�เป็นเรื�องของคนพกิารโดยตรง
ตอ้งตั >งกรรมการวสิามัญ ซึ�งประกอบดว้ยผูแ้ทน องคก์รดา้นคนพกิาร 1 ใน 3 ของจํานวน



กรรมาธกิารวสิามัญทั>งหมด เพื�อพจิารณากฎหมายดังกลา่ว กฎหมายนี>สอดรับกับขอ้ 29 ของ 
CRPD  

 คณะกรรมการสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารแหง่ชาตซิ ึ�งมนีายกรัฐมนตรเีป็น
ประธานไดม้กีารแตง่ตั >งคณะอนุกรรมการสง่เสรมิและสนับสนุนการดําเนนิงานภายใตอ้นุสัญญา
วา่ดว้ยสทิธคินพกิาร ซึ�งประกอบไปดว้ย  

 1. รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษยท์ี�ไดรั้บมอบหมาย เป็น
ประธานอนุกรรมการ 

 2. เลขาธกิารสํานักงานส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิเป็นรอง
ประธานอนุกรรมการ 

 3. รองเลขาธกิารสํานักงานส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิเป็น
อนุกรรมการ 

 4. ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม เป็นอนุกรรมการ 

 5. ผูแ้ทนกระทรวงคมนาคม เป็นอนุกรรมการ 

 6. ผูแ้ทนกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร เป็นอนุกรรมการ 

 7. ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย เป็นอนุกรรมการ 

 8. ผูแ้ทนกระทรวงแรงงาน เป็นอนุกรรมการ 

 9. ผูแ้ทนกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นอนุกรรมการ 

 10. ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสขุ เป็นอนุกรรมการ 

 11. ผูแ้ทนสํานักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิเป็นอนุกรรมการ 

 12. ผูแ้ทนสํานักงานสภาความมั�นคงแหง่ชาต ิเป็นอนุกรรมการ 

 13. ผูแ้ทนกรมองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นอนุกรรมการ 

 14. ผูแ้ทนสํานักงานสถติแิหง่ชาต ิเป็นอนุกรรมการ 

 15. ผูแ้ทนกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ เป็นอนุกรรมการ 

 16. นายกสมาคมคนตาบอดแหง่ประเทศไทยหรอืผูแ้ทน เป็นอนุกรรมการ 

 17. นายกสมาคมคนหหูนวกแหง่ประเทศไทยหรอืผูแ้ทน เป็นอนุกรรมการ 

 18. นายกสมาคมคนพกิารแหง่ประเทศไทยหรอืผูแ้ทน เป็นอนุกรรมการ 

 19. นายกสมาคมเพื�อผูบ้กพรอ่งทางจติหรอืผูแ้ทน เป็นอนุกรรมการ 



 20. นายกสมาคมเพื�อคนพกิารทางสตปัิญญาแห่งประเทศไทยหรือผูแ้ทน เป็น
อนุกรรมการ 

 21. นายกสมาคมผูป้กครองบคุคลออทสิซมึ (ไทย) หรอืผูแ้ทน เป็นอนุกรรมการ 

 22. ประธานสภาคนพกิารทกุประเภทแหง่ประเทศไทยหรอืผูแ้ทน เป็นอนุกรรมการ 

 23. ประธานสภาสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภห์รอืผูแ้ทน เป็น
อนุกรรมการ 

 24. ผูอํ้านวยการสํานักนโยบายและวชิาการสํานักงานสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ
คนพกิารแหง่ชาต ิเป็นอนุกรรมการเลขานุการ 

 25. ขา้ราชการสํานักงานส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิซึ�งไดรั้บ
มอบหมายสองคน เป็นอนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

 โดยมอํีานาจหนา้ที�ดังตอ่ไปนี> 

 1. กําหนดมาตรการ แนวทาง กรอบการดําเนินงานในการส่งเสรมิและสนับสนุนการ
ปฏบิัตงิานภายใตอ้นุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิาร 

 2. สง่เสรมิ พทัิกษ์ และตดิตามตรวจสอบการดําเนนิงาน พรอ้มทั>งเสนอมาตรการแกไ้ข
ที�เหมาะสมใหแ้กบ่คุคล หน่วยงาน และองคก์ร ที�ปฏบิัตติามอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิาร 

 3. สง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิการมสีว่นร่วมของภาคประชาสังคม โดยเฉพาะคนพกิาร
และองคก์รของคนพกิารในการปฏบิัตแิละตดิตามการดําเนนิงานภายใตอ้นุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคิน
พกิาร 

 4. ผลักดันใหก้ารดําเนนิงานตามอนุสัญญาว่าดว้ยสทิธคินพกิารเกดิผลในทางปฏบิัต ิ
อยา่งเป็นรปูธรรม 

 5. จัดทํารายงานอนุวตัติามอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิาร 

 6. แตง่ตั >งคณะทํางานเพื�อปฏบิัตงิานเฉพาะกจิตามสมควร 

 7. ปฏบิัต ิงานอื�นใดตามที�คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ
แหง่ชาตมิอบหมาย 

 คณะอนุกรรมการนี> ถือ เ ป็นองค์กรประสานงานระดับชาติในการปฏิบัต ิก าร 
(implementation) และการตรวจสอบตดิตามประเมนิผล (monitoring) ของฝ่ายบรหิาร 
คณะอนุกรรมการประสานงานระดับชาตนิี>สอดรับกับขอ้ 33 ของ CRPD   

         เมื�อไดม้กีารพูดถงึกฎหมายที�สอดรับกับ CRPD ไปมากแลว้ จะขอพูดถงึกฎหมายที�ไม่
สอดรับกับ CRPD ซึ�งไดรั้บการแกไ้ขไปแลว้ และที�ยังไมไ่ดรั้บการแกไ้ข ทั>งนี> เพื�อใหเ้ห็นความ
พยายามของประเทศไทยในการแกไ้ขกฎหมายใหส้อดรับกับหลักการของ CRPD ตั >งแตย่ังไมม่ ี
CRPD ประเทศไทยก็ไดม้กีารแกไ้ขกฎหมายตามหลักการ ของCRPD มาเป็นระยะ กฎหมาย
ฉบับแรกที�มกีารแกไ้ขคอืพรบ.ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนที�ใชอ้ยูก่อ่น พ.ศ.2518 ซึ�งหา้มคน
พกิารเป็นขา้ราชการพลเรือน ดว้ยการรณรงคข์องสมาคมคนตาบอดทําให ้พรบ . ระเบยีบ



ขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2518 มาตรา 30(5)   ไดห้า้มเฉพาะคนพกิารที�ไม่สามารถปฏบิัต ิ
หนา้ที�ได ้ ไมใ่หเ้ป็นขา้ราชการพลเรอืน กฎหมายฉบับนี>ไดส้ง่ผลใหข้า้พเจา้ไดเ้ป็นขา้ราชการ
พลเรอืนมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรใ์นปี พ.ศ. 2519 จากนั>นก็ไดม้พีระราชบัญญัตอิื�นๆไดแ้กไ้ข
กันตามมา เชน่  พรบ.ระเบยีบขา้ราชการตํารวจ พ.ศ. 2521 มาตรา 41( 5 ) พระราชบัญญัติ
ระเบยีบขา้ราชการครู พ.ศ. 2523 มาตรา 23  ( 5 ) พระราชบัญญัตริะเบยีบขา้ราชการการเมอืง 
พ.ศ. 2535 มาตรา 9 ( 4 ) ( 5 ) เป็นตน้  

           อย่างไรก็ตามองค์กรดา้นคนพิการยังมีความเห็นว่ากฎหมายที�กําหนดคุณสมบัติ
ตอ้งหา้มในการประกอบอาชพีวา่ “ตอ้งไมป็่นคนพกิารที�ไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ที�ไดนั้>น” ยังเป็น
การเลอืกปฏบิัตโิดยทางออ้มเพราะไดม้กีารใชห้ลักกฎหมายดังกลา่วมาเลกิจา้งขา้ราชการที�มา
พกิารในภายหลัง และอันที�จรงิแลว้ทุกคนที�ไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ที�ไดก็้ไมค่วรเป็นขา้ราชการ 
ทําไมตอ้งเนน้อยูท่ี�เฉพาะคนพกิาร การเนน้เชน่นี>ถอืวา่เป็นการเลอืกปฏบิัตโิดยถอ้ยคําอยา่งแจง้
ชัด จากการรณรงคข์ององคก์รคนพกิารในปี พ.ศ.2547 ไดเ้ริ�มมกีารตัดวลดีังกลา่วทิ>งโดยเริ�ม
จากพรบ.ระเบยีบขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547 ม.30 ตอ่มาไดม้พีรบ.
ฉบับอื�นๆแกไ้ขในทํานองเดยีวกันเชน่ พระราชบัญญัต ิระเบยีบขา้ราชการการเมอืง (ฉบับที� ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัต ิระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นตน้ นอกจากนี>
กฎหมายที�มกีารเลอืกปฏบิัตติอ่คนพกิารโดยตรงยังไดม้กีารแกไ้ขในปี 2550 อกี 2 ฉบับคอื 
พรบ.ระเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพ พ.ศ.2528 และ พรบ. การประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2542  

         ในปัจจุบัน ยังมพีรบ.ที�เลอืกปฏบิัตติอ่คนพกิารโดยตรงเหลอือยูห่ลายฉบับ เชน่ พรบ.
สภาตําบลและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ. 2537 ม.9(4) พรบ.องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด 
พ.ศ.2540  ม.11(2) และพรบ. ขา้ราชการทหาร พ.ศ. 2497 เป็นตน้ และที�เลอืกปฏบิัตติอ่คน
พกิารโดยทางออ้ม เชน่ พรบ.ระเบยีบขา้ราชการตํารวจ พ.ศ. 2521 พรบ.ขา้ราชการฝ่ายตลุา
การศาลยุตธิรรม พ.ศ. 2543 และพรบ.ระเบยีบขา้ราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521 เป็นตน้ 
กฎหมายที�มกีารเลอืกปฏบิัตติ่อคนพกิารโดยตรงหรอืโดยออ้มที�ยังมอียูม่ากคอืกฎหมายลําดับ
รองที�หา้มคนพกิารเป็นพนักงานรัฐวสิาหกจิที�มลีักษณะเลอืกปฏบิัตโิดยตรงมจํีานวน 43 ฉบับ 
และที�มลีักษณะเลอืกปฏบิัตโิดยออ้มจํานวน 55 ฉบับ 4 

         กฎหมายที�ไมเ่กี�ยวกับการประกอบอาชพีที�ควรแกไ้ขใหส้อดรับกับ CRPD ก็มเีชน่ พรบ.
ควบคมุการขอทาน พ.ศ.2484  ใหนํ้าคนขอทานไปกักขงัไวท้ี�สถานสงเคราะห ์คนตาบอดที�เลน่
ดนตรแีลกกับเงนิในที�สาธารณะก็ถอืวา่เป็นขอทานและตอ้งถูกนําไปกักขังในสถานสงเคราะห์
เชน่กัน  พระราชบัญญัตลิขิสทิธิ[  พ.ศ.2537 แกไ้ขการนําหนังสอืของผูอ้ ื�นมาทําเป็นหนังสอื
อักษรเบรลลแ์ละหนังสอืเสยีงโดยไมมุ่ง่ในทางการคา้และมจีุดมุง่หมายใหบ้รกิารแกค่นตาบอด
หรอืคนพกิารในทางสิ�งพมิพไ์ม่ถอืวา่เป็นการละเมดิลขิสทิธิ[ พรบ. การกฬีาแหง่ประเทศไทย 
พ.ศ.2528 แกไ้ขเพิ�มเตมิใหม้สีมาคมกฬีาคนพกิารประเภทตา่งๆ และใหส้มาคมเหลา่นั>นไดรั้บ
การสนับสนุนไมแ่ตกตา่งไปจากสมาคมกฬีาของคนทั�วไป   

PART 3 

      การเปลี�ยนแปลงกฎหมายต่างๆในส่วนที�เกี�ยวกับคนพกิารนั>นตอ้งถือว่าเกดิขึ>นจากการ
รณรงคข์ององคก์รคนพกิารเป็นสําคัญ องคก์รของคนพกิารองคก์รแรกคอืสมาคมคนตาบอด
กรงุเทพซึ�งจัดตั >งขึ>นในปี พ.ศ.2510 ไดร้ณรงคใ์หม้กีารแกไ้ขพรบ.ขา้ราชการพลเรอืนดังที�กลา่ว
มาแลว้ และพระราชบัญญัตพิกิัดอัตราศลุกากร พ.ศ. 2506 ใหส้ามารถนําของใชส้ําหรับคนตา
บอดโดยเฉพาะเขา้มาในประเทศไทยโดยไมต่อ้งเสยีภาษีศลุกากร และแกไ้ขเพิ�มเตมิในปีพ.ศ.

                                                 
4 อา้งมาแลว้   



2541 ขยายกลุม่เป้าหมายไปถงึของใชส้ําหรับคนพกิารโดยเฉพาะรวมกลุม่เป้าหมายคนพกิาร
ทกุประเภท5 

                เมื�อมกีารจัดตั >งสภาคนพกิารทุกประเภทแหง่ประเทศไทยขึ>นในปี พ.ศ. 2526 โดย
มจีุดมุง่หมายสําคัญจุดมุง่หมายหนึ�งคอืการรณรงคใ์หม้ ีพรบ.ฟื>นฟสูมรรถภาพคนพกิาร และให ้
คนพกิารมสีทิธเิท่าเทยีมกันและเสมอภาคกับบคุคลทั�วไป  ในปีพ.ศ.2531ประสบผลสําเร็จใน
เรื�องใหค้นพกิารมสีทิธไิดรั้บใบอนุญาตในการขับขี�รถยนตแ์ต่ไดเ้ฉพาะคนพกิารทางกายและ
การเคลื�อนไหว คนหูหนวกและคนตาบอดขา้งเดยีวไดใ้นปี 2542 ในปีพ.ศ.2532 ประสบ
ผลสําเร็จในเรื�องใหม้ลีา่มภาษามอืสําหรับรายการขา่วของสถานีวทิยโุทรทัศน์แหง่ประเทศไทย 
ชอ่ง 11 

              ในปีพ.ศ.2534 ประสบผลสําเร็จในเรื�องการยกเลกิการจํากัดสทิธคินหหูนวกและเป็น
ใบท้ี�ไมส่ามารถอา่นออกเขยีนไดไ้มใ่หม้สีทิธเิลอืกตั >ง สส. แตย่ังจํากัดสทิธมิใิหม้สีทิธลิงสมัคร
รับเลอืกตั >งเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภา ตามที�กําหนดไวใ้นมาตรา 113 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 และประสบผลสําเร็จในการใหม้พีรบ.ฟื>นฟู
สรรถภาพคนพกิาร พ.ศ.2534 หลังจากที�องคก์รคนพกิารไดร้ณรงคม์าถงึ 8 ปี พรบ.ฟื>นฟสูรรถ
ภาพคนพกิารพ.ศ.2534 เป็นกฎหมายที�เกี�ยวกับคนพกิารโดยเฉพาะ เป็นกฎหมายที�กําหนดให ้
คนพิการมีสทิธิไดรั้บการฟื> นฟูสมรรถภาพโดยทางการแพทย์โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย 
กําหนดใหอ้าคาร สถานที� ยานพาหนะ บรกิารอันเป็นสาธารณะตอ้งมสี ิ�งอํานวยความสะดวกแก่
คนพกิารตามที�กฎกระทรวงกําหนด  กําหนดใหน้ายจา้งตอ้งจา้งแรงงานคนพกิารตามระบบ
สัดสว่นตามที�กฎกระทรวงกําหนด กฎกระทรวงออกในปีพ.ศ.2537 กําหนดใหน้ายจา้งตอ้งจา้ง
แรงงานคนพกิารในสัดสว่นแรงงานบคุคลทั�วไป 200 คน ตอ้งจา้งคนพกิาร 1 คน หากประสงค์
ไมจ่า้งตอ้งจา่ยเงนิเขา้กองทนุฟื>นฟสูมรรถภาพคนพกิารในอัตรา ½ ของคา่แรงขั >นตํ�า x 365วัน 
x จํานวนคนพกิารที�ตอ้งจา้งในแต่ละปี จัดตั >งกองทุนฟื> นฟูสมรรถภาพคนพกิารโดยมี
วัตถุประสงคใ์หค้นพกิารกูย้ืมเงนิไปใชใ้นการประกอบอาชพีโดยไม่เสยีดอกเบี>ยและใหเ้งนิ
อดุหนุนแกค่นพกิารไปทํากจิกรรมตา่งๆที�เป็นประโยชน์แกค่นพกิาร กองทุนนี>ทําใหอ้งคก์รคน
พกิารมงีบประมาณไปใชใ้นเรื�องการรณรงคเ์พื�อสทิธติา่งๆของคนพกิารมากขึ>น  

      ในปีพ.ศ.2540 ประสบผลสําเร็จในการยกเลกิสทิธใินการสมัครรับเรื�องตั >งเป็น สส. ของคน
หหูนวกและเป็นใบซ้ ึ�งไมส่ามารถอา่นออกเขยีนไดใ้นรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 และรัฐธรรมนูญฉบับนี>เป็นฉบับแรกที�มหีลักประกันสทิธขิองคนพกิารไม่ใหเ้ลอืกปฏบิัต ิ
โดยไมเ่ป็นธรรมเอาไวใ้นม.30ว.3 ใหค้นพกิารไดรั้บสิ�งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและ
ความชว่ยเหลอือื�นใดจากรัฐตามที�กฎหมายกําหนด ในแนวนโยบายพื>นฐานแห่งรัฐม.80ว.2 
กําหนดใหรั้ฐสงเคราะหแ์ละพัฒนาคนพกิารใหม้คีณุภาพชวีติที�ดแีละพึ�งตนเองได ้ กําหนดใหม้ี
สภาที�ปรกึษาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตคิอยใหคํ้าปรกึษาแก่รัฐบาลในเรื�องนโยบายต่างๆ 
สภาที�ปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตมิสีมาชกิ 99 คน ในจํานวนนี>ตอ้งมผีูแ้ทนจากองคก์ร
ดา้นคนพกิารจํานวน 2 คน 6 

                   ในปีพ.ศ.2542 ประสบผลสําเร็จในการใหพ้รบ.การศกึษาแหง่ชาตพิ.ศ.2542 ม.
10ว.3 กําหนดใหค้นพกิารมสีทิธไิดรั้บการศกึษาตั >งแตแ่รกเกดิหรอืพบความพกิาร และไดรั้บสื�อ 
ส ิ�งอํานวยความสะดวก บรกิาร และการชว่ยเหลอือื�นใดทางการศกึษาเป็นเวลา 12 ปีโดยไมเ่สยี
ค่าใชจ้่ายตามที�กฎกระทรวงกําหนด พรบ.ระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ.
2546 ม.69 ใหม้หีน่วยงานที�รับผดิชอบเรื�องการศกึษาของคนพกิารโดยเฉพาะใหเ้ป็นหน่วยงาน

                                                 
5 ใหดู้เพิ&มเติมในประกาศกรมศุลกากร ที& 131/2541 
6  ดูประกาศแนบทา้ยพระราชบญัญติัสภาที&ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 



ที�ใหญ่ขึ>น และกฎกระทรวงที�ออกตามกฎหมายนี>7ในการกําหนดใหม้กีรรมการนโยบายเรื�อง
การศกึษาในระดับตา่งๆไดกํ้าหนดใหม้ผีูท้รงคณุวฒุทิางการศกึษาดา้นคนพกิารเป็นกรรมการอยู่
ดว้ยใหม้รีะเบยีบจัดตั >งกองทุนการศกึษาสําหรับคนพกิาร โดยใชเ้งนิจากสลากการกศุลจํานวน 
200 ลา้นบาท เงนิของกองทนุนี>ไดนํ้าไปสง่เสรมิและพัฒนาความรูใ้หก้ับครูที�ดแูลการศกึษาคน
พกิาร พรบ.ระเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัตฉิบับแรกที�ไม่มขีอ้ความจํากัดสทิธคินพกิารในการเป็นขา้ราชการไมว่า่ทางตรง
หรอืทางออ้ม เห็นไดจ้ากมาตรา 30 ของพระราชบัญญัตดิังกล่าว คุณสมบัตติอ้งหา้มวลทีี�วา่ 
“ตอ้งไมเ่ป็นคนพกิาร จนไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ที�ได”้ ไมป่รากฎอยูใ่นกฎหมายฉบับนี> 

           ในระหวา่งปลายปีพ.ศ.2549 ถงึตน้ปีพ.ศ.2551 มคีวามเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกับกฎหมาย
ที�เกี�ยวขอ้งกับคนพกิารโดยตรงและไม่โดยตรงเป็นอยา่งมาก เมื�อมกีารปฏวิัต ิคณะปฏวิัตไิดม้ี
การจัดตั >งสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหนา้ที�แทนสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภา การออก
กฎหมายในระดับพรบ.สามารถทําไดอ้ย่างรวดเร็ว ผูแ้ทนคนพิการไดรั้บการแต่งตั >งใหเ้ป็น
สมาชกิสภานติบิัญญัตแิห่งชาต ิผูแ้ทนคนพกิารและเพื�อนผูทํ้างานในองคก์รที�มใิช่หน่วยงาน
ของรัฐ( NGO) ไดม้โีอกาสทํางานในคณะกรรมาธกิารกจิกรรมเด็กเยาวชน สตร ีผูส้งูอายุ คน
พกิาร และความมั�นคงของมนุษย ์ผูแ้ทนคนพกิารไดรั้บโอกาสเป็นประธานอนุกรรมการดา้นคน
พกิาร อนุกรรมาธกิารดา้นคนพกิารมจํีานวน 10 คน แตเ่ป็นคนพกิารและผูทํ้างานดา้นคนพกิาร
ถงึ  9 คน อนุกรรมาธกิารนี>ไดทํ้างานอยา่งหนัก ทั>งชว่ยกันยกร่างกฎหมายเพื�อเสนอตอ่สภานติิ
บัญญัตแิหง่ชาต ิและเขา้ไปเป็นกรรมาธกิารพจิารณากฎหมายฉบับตา่งๆ ทั>งที�เป็นเรื�องของคน
พกิารโดยตรงและไม่เป็นเรื�องของคนพกิารโดยตรง ทั>งนี>เพื�อใหก้ฎหมายเหล่านั>น มเีนื>อหา
เกี�ยวกับคนพกิารตามที�ตัวแทนคนพกิารตอ้งการ เพยีงปีเศษ สามารถแกไ้ขกฎหมายที�เลอืก
ปฏบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรมตอ่คนพกิาร ทั>งโดยตรงและโดยออ้อม ไดถ้งึ 4 ฉบับ คอื1.พรบ. ระเบยีบ
ขา้ราชการการเมอืง (ฉบับที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ไดม้กีารแกไ้ขเพิ�มเตมิใน (๔) ของมาตรา ๙ แหง่ 
พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการการเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕ 2.พระราชบัญญัต ิระเบยีบบรหิารราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที� ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดม้กีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ (๖) ของมาตรา ๑๖ แห่ง 
พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 3.พระราชบัญญัต ิการประกอบ
โรคศลิปะ (ฉบับที� ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดม้กีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ (๖) ของมาตรา ๓๒ แหง่ พ.ร.บ. 
การประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 4.พระราชบัญญัต ิระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๑ ไดต้ัดถอ้ยคําที�ถอืวา่เป็นการเลอืกปฏบิัตโิดยไมเ่ป็นธรรมตอ่คนพกิารทางออ้ม ใน (๔) 
ของมาตรา ๓๐ ของ พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกไ้ขกฎหมายใหม้ี
เนื>อหาเป็นประโยชน์ตอ่คนพกิารอกี 1 ฉบับคอื พระราชบัญญัต ิสง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสังคม 
(ฉบับที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 8 ที�แกไ้ขเพิ�มเตมิของพ.ร.บ. สง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสังคม 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

       เสนอใหม้รี่างกฎหมายใหม่ที�เกี�ยวขอ้งกับคนพกิารโดยตรงถงึ 2 ฉบับ คอื พรบ.สง่เสรมิ
และพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ.2550 และพรบ.การจัดการศกึษาสําหรับคนพกิาร พ.ศ.
2551 ร่วมพจิารณาร่างกฎหมายใหม่ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกับคนพกิารโดยตรง เพื�อใหม้เีนื>อหาที�เป็น
ประโยชน์ต่อคนพกิาร 5 ฉบับ ซึ�งไดแ้ก่ 1.พระราชบัญญัต ิองคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพ
สาธารณะแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 36 และ 52  2.พระราชบัญญัต ิการประกอบ
กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 36 และ 52  3.พระราชบัญญัต ิ

                                                 
7  กฎกระทรวง กาํหนดจาํนวนกรรมการ คุณสมบติั หลกัเกณฑ ์และวธีิการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดาํรง
ตาํแหน่งและการพน้จากตาํแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ.  2546  ขอ้ 2 (9) 
     กฎกระทรวง กาํหนดจาํนวนกรรมการ คุณสมบติั หลกัเกณฑ ์และวธีิการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพน้จากตาํแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขัDนพืDนฐาน พ.ศ.  2546  
ขอ้ 3 (6) 



สง่เสรมิวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๕๑ ในมาตรา ๙ (๒) 4. พระราชบัญญัต ิ
โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 35 และมาตรา 48 5.พระราชบัญญัต ิภาพยนตแ์ละวดี ิ
ทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 9(2) อยา่งไรก็ตามก็น่าเสยีดายยิ�งที�มกีฎหมายถงึ 3 ฉบับที�สภานติ ิ
บัญญัตแิหง่ชาตไิดรั้บหลักการแลว้แตไ่มอ่าจพจิารณาไดเ้สร็จ ซึ�งไดแ้ก ่ร่างพรบ.แกไ้ข  พรบ.
ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2484 เพื�อใหค้นพกิารเล่นดนตรีเพื�อแลกกับเงนิในที�สาธารณะไม่มี
ความผดิตามกฎหมายดังกลา่ว รา่ง พรบ.แกไ้ขเพิ�มเตมิ พรบ.ลขิสทิธิ[ พ.ศ.2537 เพื�อใหก้ารทํา
หนังสอืของผูอ้ ื�นมาทําเป็นหนังสอือักษรเบลลห์รอืหนังสอืเสยีงที�ไม่มุ่งในทางการคา้ ไม่เป็น
ความผดิตามกฎหมายดังกล่าว และร่างพรบ.แกไ้ขเพิ�มเตมิ พรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2528 เพื�อใหม้กีารจัดตั >งสมาคมกฬีาคนพกิาร ตามประเภทกฬีาประเภทตา่งๆ และใหไ้ดรั้บ
เงนิอดุหนุนที�ไมแ่ตกตา่งมากจนเกนิไปกับสมาคมกฬีาของบคุคลทั�วไป  

      คณะอนุกรรมมาธกิารดา้นคนพกิารยังมสีว่นสําคัญที�ทําใหรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2550มเีนื>อหาในส่วนที�เกี�ยวกับคนพกิารดกีว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540 และยังมสีว่นสําคัญในการเร่งรัดใหรั้ฐบาลไทยใหส้ัตยาบันอนุสัญญาวา่ดว้ยสทิธคิน
พกิาร 

     ที�กล่าวมาทั>งหมดนี>เพื�อแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนองคก์รดา้นคนพกิารเป็นกลไกหลักที�ทําให ้
เกดิกฎหมายที�เป็นประโยขน์กับคนพกิารทั>งในส่วนที�เป็นกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับคนพิการ
โดยตรงและที�ไม่เกี�ยวขอ้งกับคนพกิารโดยตรง  และแกไ้ขกฎหมายที�เป็นโทษแก่คนพกิาร 
ดังที�ไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ จงึเห็นไดช้ัดวา่ความเขม้แข็งขององคก์รของคนพกิารมสีว่นสําคัญ
ยิ�งที�ทําใหเ้กดิกฎหมายที�เป็นประโยชนต์อ่คนพกิารตามความตอ้งการของคนพกิาร 

     

สว่นที/4 

ปญัหาและอุปสรรคในการอนุวตัอินุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิารใหเ้กดิประโยขนแ์กค่น
พกิารในประเทศไทย มอียูด่ว้ยกันหลายประการ ดังจะกลา่วตอ่ไปนี> 

    1.ไมม่กีารจัดทําฐานขอ้มลูของกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บังคับ นโยบาย แผนงาน โครงการ
สาธารณะต่างๆ ว่ามีความสอดรับหรือไม่สอดรับกับ CRPD หรือไม่ จากที�กล่าวมาขา้งตน้ดู
เหมอืนวา่จะมขีอ้มลูอยูบ่า้งวา่มกีฎหมายใดที�สอดรับและยังไมส่อดรับ กับ CRPD อยูบ่า้ง แตย่ัง
มคํีาถามอยู่เสมอวา่คํากล่าวอา้งของหน่วยงานของรัฐในบางเรื�องวา่เป็นความจรงิหรอืไม่ เชน่
เจา้หนา้ที�ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นหลายแห่งอา้งวา่มรีะเบยีบหา้มจา้งคนพกิาร แต่ไม่
สามารถตรวจสอบระเบยีบดังกลา่วมอียูจ่รงิหรอืไม ่เพราะไมรู่จ้ะไปตรวจสอบจากที�ใด การขาด
ฐานขอ้มูลโดยเฉพาะวา่มเีรื�องใดที�ขัดกับหลักการพื>นฐานของ CRPD ยอ่มยากลําบากที�จะทํา
ใหม้กีารรณรงคใ์หม้กีารแกไ้ขเปลี�ยนแปลงในเรื�องนั>นๆ ใหด้ขี ึ>น 

   2.ยังไมไ่ดม้กีารจัดทําหลักสตูรเพื�ออบรมผูนํ้าคนพกิารหรอืบคุลากรที�เกี�ยวขอ้งหรอืนายจา้ง
ใหเ้ขา้ใจ CRPD และกฎหมายภายในที�เกี�ยวขอ้งเหมอืนอย่างกรณี ยูนเิซฟ ไดจั้ดทําสําหรับ 
อนุสัญญาวา่ดว้ยสทิธเิด็ก การขาดความรู ้ความเขา้ใจเกี�ยวกับ CRPD ของผูนํ้าคนพกิาร ยอ่ม
ทําใหผู้นํ้าคนพกิารไม่อาจบอกไดว้่ามีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ นโยบาย แผนงาน 
โครงการสาธารณะใดขัดกับหลักการพื>นฐานของ CRPD หรือไม่ เมื�อไม่ทราบ  ก็ไม่มกีาร
รอ้งเรยีนขึ>นมา จงึทําใหส้ ิ�งที�ขัดกับ CRPD ยังคงอยูต่อ่ไป การขาดความรู ้ความเขา้ใจยอ่มทํา
ใหอ้งคก์รดา้นคนพกิารไมอ่าจทํางานดา้นการคุม้ครองและพทัิกษ์สทิธขิองคนพกิารไดอ้ยา่งเต็ม
ประสทิธภิาพ ความหวังที�จะทําใหค้นพกิารไดรั้บสทิธปิระโยชน์ ตาม CRPD ไดอ้ยา่งทั�วถงึจงึ
เป็นไปไดย้าก ยิ�งเรื�องของนายจา้งที�เขา้ขา่ยตอ้งจา้งแรงงานคนพกิารตามระบบสัดสว่น หาก
นายจา้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี�ยวกับกฎหมายภายในและ CRPD ในสว่นเกี�ยวกับการจา้งงาน



แลว้ อาจทําใหน้ายจา้งยนิดปีฏบิัตติามกฎหมายไดม้ากขึ>น  อยา่งที�ปรากฏมาในอดตีแม ้พรบ.
การฟื>นฟูสมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ.2534 จะเป็นกฎหมายที�ไม่มสีภาพบังคับ แต่นายจา้งที�มี
ความรู ้ความเขา้ใจกฎหมายก็ยนิดปีฏบิัตติามกฎหมายทําใหม้เีงนิจากนายจา้งเขา้สูก่องทุนการ
ฟื> นฟูสมรรถภาพคนพกิารถึงปีละ 70 ลา้นบาท (2 ลา้นเหรียญสหรัฐ) แต่ปัจจุบัน แมพ้รบ.
สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550 จะมสีภาพบังคับ หากนายจา้งมหีนา้ที�ตอ้ง
จา่ยเงนิเขา้กองทนุ แตไ่มจ่า่ยอาจถกูอายัดทรัพยส์นิไดต้ามมาตรา 36 และอาจถูกโฆษณาในที�
สาธารณะใหเ้สยีหายแกช่ื�อเสยีงไดต้ามมาตรา 39 ถงึกระนั>นก็ยังไมม่เีงนิไหลเขา้กองทุนพัฒนา
คุณภาพชีวติคนพิการอย่างที�คาดหวัง ทั >งนี>ทั >งนั>น เพราะนายจา้งยังไม่รูเ้กี�ยวกับกฎหมาย
ดังกลา่ว รวมทั>ง CRPD ดว้ย 

         3.ยังไม่มกีารจัดตั >งหรอืกําหนดหน่วยงานหรอืคณะกรรมการระดับชาตผิูรั้บผดิชอบการ
ตรวจสอบและตดิตามใหม้กีารปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตาม CRPD แตอ่ยา่งใด ถงึแมว้า่ประเทศไทยจะ
ไดใ้หส้ัตยาบัน CRPD แลว้ก็ตาม แตป่ระเทศไทยก็ยังมไิดป้ฏบิัตติามขอ้ 33 แหง่อนุสัญญาฯ 
เมื�อเป็นเชน่นี> ประกอบกับหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามอนุสัญญาฯ ยังมไิด ้
ศกึษาทําความเขา้ใจเกี�ยวกับอนุสัญญาฯ ความหวังที�จะใหห้น่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการปฏบิัต ิ
ใหเ้ป็นไปตามอนุสัญญาฯ ไดป้ฏบิัตใิหเ้ป็นตามอนุสัญญาฯ นั>น เป็นไปไดย้าก การปฏบิัตใิห ้
เป็นไปตามอนุสัญญาฯ ของแต่ละหน่วยงาน ย่อมเป็นไปตามความสนใจของหน่วยงานนั>น 
หน่วยงานใดสนใจก็ทํา หน่วยงานใดไมส่นใจก็ไมทํ่า ถงึแมป้ระเทศไทยจะตอ้งมกีารทํารายงาน
ตามขอ้ 35 ของ CRPD เกี�ยวกับการปฏบิัตติามอนุสญัญาฯ ก็ตาม ยอ่มเชื�อไดว้า่หน่วยงานตา่งๆ 
จะรายงานใหอ้อกมาดดู ีอาจจะเอาเรื�องที�ทําไวเ้ล็กนอ้ยมาใสไ่วใ้นรายงานวา่ไดม้กีารปฏบิัตใิห ้
เป็นไปตาม CRPD แลว้ก็ได ้ดังนั>นเมื�อยังไม่มีการจัดตั >งหรือกําหนดหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการระดับชาตเิขา้มาตรวจสอบและตดิตามการปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตาม CRPD ก็ยอ่มหวัง
ไมไ่ดว้า่จะมกีารปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามอนุสญัญาฯ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพอยา่งที�ควรจะเป็น 

    4.3.ยังไมม่แีผนงานใดที�กลา่วถงึการอนุวัตใิหเ้ป็นไปตาม CRPD เป็นที�ทราบกันดอียูแ่ลว้วา่
การทํางาน ตอ้งมแีผนงาน การอนุวัตใิหเ้ป็นไปตามอนุสัญญาฯ ก็ตอ้งมแีผนงานเชน่เดยีวกัน 
มฉิะนั>นแลว้ที�จะมกีารอนุวัตใิหเ้ป็นไปตามอนุสัญญาฯ อย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล ย่อม
เกดิขึ>นไดย้าก ยิ�งมหีลายหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกับการอนุวัตใิหเ้ป็นไปตามอนุสัญญาฯ การ
จัดทําแผนงานอยา่งบรูณะการยิ�งมคีวามจําเป็น เมื�อไมม่แีผนงานกําหนดวา่ตอ้งใหห้น่วยงานใด
ทําเรื�องใด เพื�อใหม้กีารอนุวตัใิหเ้ป็นไปตามอนุสญัญาฯ การอนุวัตใิหเ้ป็นไปตามอนุสัญญาฯ จงึ
ขึ>นอยูก่ับความสนในของแตล่ะหน่วยงาน หน่วยงานใดตอ้งการทํา ก็จะทํา สว่นหน่วยงานใดไม่
สนใจจะทํา ก็ไมทํ่า การทํางานอยา่งไรแ้ผนเพื�ออนุวัตใิหเ้ป็นไปตามอนุสัญญาฯ จะเป็นไปตาม
ยถากรรม ความหวังที�ประเทศไทยจะปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 4 วรรคหนึ�ง  a และ b ของ 
CRPD อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลจงึหวงัไดย้าก 

4. ยังไมม่อีงคก์รอสิระในการตรวจสอบตดิตามประเมนิผลการปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามอนุสัญญาวา่
ดว้ยสทิธคินพกิาร จรงิอยู่กระทรวงต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกับการปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามอนุสัญญามี
หนา้ที�ตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามอนุสญัญา และรัฐบาลไทยตอ้งทํารายงานความคบืหนา้เกี�ยวกับ
การปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามอนุสญัญาในทกุ 4 ปี ตามหลักเกณฑท์ี�คณะกรรมการสทิธขิองคนพกิาร 
(committee on the rights of persons with disabilities) กําหนดตามขอ้ 5 แหง่อนุสัญญาก็
ตาม แต่การขาดองค์กรอสิระคอยตรวจสอบตดิตามประเมนิผล (monitoring) พรอ้มการทํา
รายงานเสนอตอ่สาธารณชน ยอ่มทําใหร้ายงานที�จัดทําขึ>นโดยรัฐบาลอาจไมค่รบถว้นตามความ
เป็นจริงก็ได ้ อีกทั>งการทํารายงานทุก 4 ปีนั>นนานเกนิไปสําหรับการตรวจสอบตดิตาม
ประมวลผลการปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามอนุสญัญา ดว้ยเหตนุี>ความหวังวา่กระทรวงตา่งๆที�เกี�ยวขอ้ง
จะเรง่รัดปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามอนุสญัญาจงึหวงัผลไดย้าก 

 



5.ขาดงานวจัิยเพื�อประโยชน์ในการจัดทําฐานขอ้มลูและในการจัดทําแผนเพื�ออนุวัตใิหเ้ป็นไป
ตามอนุสัญญาฯ ขอ้มูลที�นําเสนอในบทความนี>ได ้ก็โดยอาศัยว่าไดม้กีารจัดทําวจัิยเกี�ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ ที�จํากัดสทิธคินพกิารในการประกอบอาชีพมาก่อน การจัดทํา
ฐานขอ้มลูยังตอ้งอาศัยงานวจัิยที�สํารวจถงึกฎหมายวา่ไดเ้ป็นอปุสรรคหรอืเอื>อประโยชน์ตอ่คน
พกิารในเรื�องอื�น ๆ อกี เชน่การศกึษา การแพทย ์และสังคม เป็นตน้ นอกจากนี>การจัดทําแผน
เพื�อใหม้กีารอนุวัตติามอนุสัญญาฯ  ก็จําเป็นตอ้งอาศัยงานวจัิยเพื�อชว่ยจัดทําแผนใหเ้ป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพ อันที�จรงิแลว้ไมใ่ชเ่ฉพาะงานวจัิยในสว่นที�เกี�ยวกับการอนุวตัใิหเ้ป็นไปตาม
อนุสญัญาฯ ที�ขาดแคลน งานวจัิยที�เกี�ยวกับคนพกิารในมติอิื�นๆ ก็ขาดแคลนเชน่เดยีวกัน 

6. สทิธติ่างๆ ของคนพกิารตามกฎหมายที�สอดรับกับอนุสัญญาฯ ยังไม่ไดรั้บการจัดสรร
งบประมาณใหอ้ยา่งเพยีงพอ เทา่ที�สทิธติามกฎหมายของคนพกิารที�มผีลใชบ้ังคับอยู ่อยา่งเชน่
เบี>ยยังชพี ก็ไมไ่ดรั้บการจัดสรรใหค้รอบคลมุถงึคนพกิารทุกคนซึ�งแตกตา่งจากกรณีเบี>ยยังชพี
ของผูสู้งอายุ ซึ�งผูสู้งอายุไดรั้บทุกคน เมื�องบประมาณมจํีานวนจํากัด คนพกิารที�ใกลช้ดิกับ
นักการเมอืงก็จะไดรั้บประโยชนก์อ่น สว่นคนพกิารที�อยูห่า่งไกล ก็จะไมไ่ดรั้บประโยชน์แตอ่ยา่ง
ใด ยังไม่ทราบว่าสทิธติ่างๆ ตามกฎหมายของคนพกิาร โดยเฉพาะตาม พรบ.ส่งเสรมิและ
พัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ 2550 และพรบ.การจัดการศกึษาสําหรับคนพกิาร พ.ศ.2551 
เมื�อมผีลใชบ้ังคับเนื�องจากกฎหมายลําดับรองไดอ้อกมาใชบ้ังคับแลว้ ยังไม่ทราบวา่จะไดรั้บ
การจัดสรรงบประมาณมามากนอ้ยเพยีงใด ผูนํ้าคนพกิารไดร้ณรงคม์าโดยตลอดวา่งบประมาณที�
จะนํามาใชใ้นเรื�องของคนพกิารโดยเฉพาะ ไมค่วรจะนอ้ยกวา่รอ้ยละ 1 ของงบประมาณทั>งหมด 
แตย่ิ�งนานปีเขา้ งบประมาณที�ใชใ้นเรื�องของคนพกิารโดยเฉพาะกลับมสีัดสว่นลดลงจากรอ้ยละ 
0.5 มาเป็นรอ้ยละ 0.3 ของงบประมาณทั>งหมด ทั>งนี>เนื�องจากงบประมาณโดยภาพรวมเพิ�มขึ>น
อย่างรวดเร็ว แต่งบประมานที�ใชใ้นเรื�องของคนพกิารโดยเฉพาะกลับมีจํานวนเพิ�มขึ>นเพียง
เล็กนอ้ยหรอืแทบจะคงที� 

        7.ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณเพื�อมาใชใ้นการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
ประสานงานในการปฏบิัตกิาร (implementation) และการตรวจสอบตดิตามประเมนิผล 
(monitoring) การอนุวตัใิหเ้ป็นไปตามอนุสญัญาฯ แตอ่ยา่งใด โดยทั�วไปแลว้เมื�อไมม่แีผนงาน
ที�คณะรัฐมนตรใีหค้วามเห็นชอบ สํานักงบประมาณก็จะไม่จัดสรรงบประมาณใหไ้ปดําเนนิงาน 
เมื�อไมม่แีผนงานเพื�ออนุวตัใิหเ้ป็นไปตามอนุสัญญาฯ ก็ยอ่มไมม่งีบประมาณเพื�อนํามาใชใ้นการ
ตรวจสอบ ตดิตามประเมนิผลการอนุวตัใิหเ้ป็นไปตามอนุสญัญาฯ ตามแผนงานที�กําหนดไว ้การ
ไม่มีงบประมาณยังเป็นเหตุผลที�ดีที�ทําใหห้น่วยงานปฏเิสธความรับผดิชอบในการปฏบิัตใิห ้
เป็นไปตามอนุสญัญาฯ        

             8 . องค์กรของคนพกิารในระดับจังหวัดหรือตํ�ากว่ายังไม่มีความเขม้แข็ง ทุกวันนี>
เฉพาะองคก์รของคนพกิารระดับชาตเิท่านั>นที�ดเูหมอืนวา่จะมคีวามเขม้แข็ง แต่องคก์รของคน
พกิารในระดับจังหวัดหลายจังหวัดยังไมม่คีวามเขม้แข็ง ผลที�ตดิตามมา คอืคนพกิารในจังหวัด
ที�องคก์รคนพกิารมคีวามเขม้แข็ง ก็สามารถเรยีกรอ้งใหจั้งหวัดหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น 
จัดสรรงบประมาณมาใชจ้า่ยในเรื�องของคนพกิาร ปัจจบุันนี> ในบางจังหวดั คนพกิารไดรั้บเบี>ยยัง
ชพีไดค้รบทกุคน เนื�องจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นจัดสรรงบประมาณเพิ�มเตมิขี>นนอกเหนือ
จากที�รัฐบาลกลางจัดสรรให ้แต่จังหวัดส่วนใหญ่ยังจ่ายเบี>ยใหก้ับคนพิการยังไม่ครบถว้น 
รัฐบาลกลางจัดสรรงบประมาณใหเ้ท่าใด ก็จ่ายใหค้นพกิารเท่านั>น ไม่ไดนํ้างบประมาณของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นมาจ่ายเพิ�มเตมิ หรอืหากเพิ�มเตมิก็เพิ�มเตมิในจํานวนนอ้ย ความไม่
เขม้แข็งขององคก์รคนพกิารในระดับจังหวัดจงึเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ�งที�ทําใหค้นพกิารไม่
สามารถไดรั้บสทิธปิระโยชน์ตามที�กฎหมายกําหนดอยา่งทั�วถงึ ทั >งที�สทิธปิระโยชน์นั>นสอดรับ
กับอนุสญัญาฯ 

       9.กฎหมายลําดับรองของพรบ.สง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ 2550 และ
พรบ.การจัดการศกึษาสําหรับคนพกิาร พ.ศ.2551 ยังออกมาบังคับในจํานวนที�นอ้ย แมเ้วลา



ผา่นไปเกอืบ2ปีแลว้ กฎหมายลําดับรองที�ตอ้งออกตาม พรบ.สง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติ
คนพกิาร พ.ศ. 2550 และพรบ.การจัดการศกึษาสําหรับคนพกิาร พ.ศ.2551   ยังออกมาใช ้
บังคับไดใ้นจํานวนที�นอ้ยมาก ทั>งๆที�องคก์รของคนพกิารไดจั้ดสมัมนารับฟังความคดิเห็นและได ้
ยกรา่งกฎหมายลําดับรองเหลา่นั>นไวอ้ยา่งครบถว้นแลว้ก็ตาม ทั>งนี>อาจเกดิจากการที�รัฐบาลแต่
ละรัฐบาลมรีะยะเวลาบรหิารงานสั >นเกนิไป กลา่วคอืในชว่งเกอืบ 2 ปีดังกลา่วมกีารเปลี�ยนแปลง
รัฐบาลถงึ 4 รัฐบาล รัฐบาลใดใหค้วามสนใจในเรื�องนี> กฎหมายลําดับรองก็สามารถผา่นออกมา
ใชไ้ดบ้า้ง รัฐบาลใดไมใ่หค้วามสนใจในเรื�องนี> กฎหมายลําดับรองก็ไมไ่ดผ้า่นออกมาใชบ้ังคับ
แตอ่ยา่งใด 

   

สว่นที/ 5 

         เมื�อพูดถงึปัญหาอปุสรรคมามากแลว้ ก็ตอ้งพูดถงึหนทางของการแกไ้ขปัญหากันตอ่ไป 
ในที�นี>ขอเสนอแหนทางแกปั้ญหาดังตอ่ไปนี>คอื 

1.เสนอใหค้ณะกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาตซิ ึ�งนายกรัฐมนตร ี
เป็นประธานแตง่ตั >งคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุวัตใิหเ้ป็นไปตามอนุสัญญาวา่ดว้ยสทิธิ
คนพกิาร เหตผุลที�ไมเ่สนอใหม้หีน่วยงานอสิระระดับชาต ิเพราะเหตวุา่หน่วยงานใดที�อสิระจาก
ฝ่ายบรหิาร การประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม เพื�ออนุวัตกิารใหเ้ป็นไปตามอนุสัญญาฯ  
จะเป็นไปดว้ยความยากลําบาก จงึเสนอใหเ้ป็นคณะกรรมการประสานงานที�มคีวามเชื�อมโยงกับ
นายกรัฐมนตร ีคณะกรรมการประสานงานที�เชื�อมโยงกับนายกรัฐมนตร ี จงึควรเป็นอนุกรรมการ
ที�แต่งตั >งโดยคณะกรรมการส่งส่ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีว ิตคนพิการแห่งชาต ิ
คณะอนุกรรมการมขีอ้ดอีกีอยา่งหนึ�ง กลา่วคอืเมื�อคณะรัฐมนตรสี ิ>นสดุลง คณะกรรมการยังคงอยู ่
แตถ่า้เป็นคณะกรรมการที�แตง่ตั >งโดยคณะรัฐมนตร ีคณะกรรมการนั>นจะสิ>นสดุตามคณะรัฐมนตรี
ดว้ย ตอ้งไมล่มืวา่คณะรัฐมนตรมีักมรีะยะเวลาบรหิารราชการแผน่ดนิสั >น 

              คณะอนุกรรมการนี>ประกอบดว้ย รัฐมนตรกีระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคง
ของมนุษยเ์ป็นประธาน (ในฐานะที�รัฐมนตรี เป็นรองประธานของคณะกรรมการส่งเสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต)ิ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคงของ
มนุษยเ์ป็นรองประธาน ผูแ้ทนกระทรวง ทบวง กรม ที�เกี�ยวขอ้งกับการอนุวัตใิหเ้ป็นไปตรม
อนุสัญญาฯ เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง ผูแ้ทนองคก์ารคนพกิารระดับชาต ิจํานวน 8 คน เป็น
กรรมการโดยตําแหน่ง ผูท้รงคุณวุฒิดา้นสิทธิมนุษยชนคนพิการ กฎหมาย การติดตาม
ประเมนิผล และดา้นอื�นๆ ที�เกี�ยวกับการอนุวัตใิหเ้ป็นไปตามอนุสัญญาฯ ระหวา่งประเทศจํานวน 
5 คน เป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิใหเ้ลขาสํานักงานส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิาร
แหง่ชาต ิเป็นกรรมการและเลขานุการ เหตผุลที�ใหรั้ฐมนตรกีระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั�นคงของมนุษยใ์นฐานะรองประธานคณะกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิาร
แห่งชาตมิาเป็นรองประธานนั>น ทั >งนี>เพื�อใหค้ณะอนุกรรมการสามารถประสานงานกับกระทรวง 
ทบวง กรมอื�นๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  และที�เสนอใหป้ลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั�งคงของมนุษยเ์ป็นรองประธาน ทั>งนี>เพื�อใหค้ณะอนุกรรมการประสานงานทํางานไดอ้ยา่ง
ตอ่เนื�อง ถงึแมจ้ะมกีารเปลี�ยนแปลงรัฐบาลอยูเ่สมอก็ตาม สว่นที�เสนอใหเ้ลขาสํานักงานสง่เสรมิ
และพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารแหง่ชาตเิป็นกรรมการและเลขานุการ เพราะหน่วยงานนี>จัดตั >ง
ขึ>น เพื�อรับผดิชอบเรื�องของคนพกิารในภาพรวม หน่วยงานราชการอื�นจะรับผดิชอบเฉพาะสว่นที�
เกี�ยวขอ้งกับกระทรวง ทบวง กรม ของตนเทา่นั>น 

         คณะอนุกรรมการมอํีานาจหนา้ที�ดังนี> 

(1)ประสานงานกับหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งใหม้กีารปฏบิัตกิารใหเ้ป็นไปตามอนุสญัญาฯ นี> 



(2)ประสานงานใหม้กีารสง่เสรมิพทัิกษ์สทิธมินุษยชนคนพกิาร 

(3)จัดทําแผนงานบูรณาการ การอนุวัตใิหเ้ป็นไปตามอนุสัญญานี> เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการ
สง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิใหค้วามเห็นชอบ เพื�อเสนอต่อรัฐมนตรใีห ้
ความเห็นชอบตอ่ไป 

(4)ตดิตาม ประเมนิผลการอนุวตัใิหเ้ป็นไปตามอนุสญัญาฯ นี> 

(5)ปฏบิัตกิารอื�น ตามที�กฎหมาย คณะรัฐมนตร ีหรอืคณะกรรมการสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพ
ชวีติคนพกิารแหง่ชาตมิอบหมาย 

   ขอ้เสนอนี>มคีวามสอดรับกับขอ้ 33 ของ CRPD ตามมติขิองประเทศไทย ขอ้เสนอนี>สามารถ
แกปั้ญหาในขอ้ 3 และ 4 ตามที�กลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

1. เสนอใหค้ณะอนุกรรมการสง่เสรมิและสนับสนุนการดําเนนิงานภายใตอ้นุสัญญาวา่ดว้ยสทิธิ
คนพกิาร ของคณะกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิเร่งรัดจัดทํา
แผนปฏบิัตกิารใหเ้ป็นไปตามอนุสัญญาแบบบรูณาการ เพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการสง่เสรมิและ
พัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารแหง่ชาต ิใหค้วามเห็นชอบ เพื�อเสนอตอ่รัฐมนตรใีหค้วามเห็นชอบ
ต่อไป เมื�อแผนปฏบิัตกิารใหเ้ป็นไปตามอนุสัญญาแบบบูรณาการไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตร ียอ่มมผีลทําใหห้น่วยงานตา่งๆที�เกี�ยวขอ้งนําไปปฏบิัต ิและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
สามารถเสนอของบประมาณเพื�อนําไปใชใ้นการปฏบิัตกิารเพื�อเป็นไปตาม CRPD ได ้เมื�อมี
แผนงานเมื�อมงีบประมาณเพื�อใชใ้หเ้ป็นไปตามแผนงานก็ยอ่มหวงัไดว้า่การปฏบิัตกิารใหเ้ป็นไป
ตาม CRPD จะเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ขอ้เสนอแนะนี>แกปั้ญหาขอ้ 3 

 

2.เสนอใหค้ณะกรรมการสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชวิติคนพกิารแห่งชาต ิซึ�งนายกรัฐมนตร ี
เป็นประธานมอบหมายใหส้ํานักงานสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารแหง่ชาตรัิบผดิชอบ
ในเรื�องดังตอ่ไปนี> 

  (1) จัดทําฐานขอ้มูลของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ นโยบาย แผนงาน โครงการ
สาธารณะตา่งๆ ทั>งที�สอดรับและไมส่อดรับกับ CRPD 

 (2)  สง่เสรมิการจัดทําวจัิยที�เป็นประโยชน์ต่อการจัดทําฐานขอ้อมูลตาม (1) และการจัดทํา
แผนงานบรูณาการ การอนุวตัใิหเ้ป็นไปตามอนุสญัญาฯ  

(3) เสนอใหม้กีารตั >งงบประมาณเพื�อมาใชใ้นการตรวจสอบ ตดิตามประเมนิผลประสานงานใน
การปฏบิัตกิาร (implementation) และการตรวจสอบตดิตามประเมนิผล (monitoring) การอนุ
วตัใิหเ้ป็นไปตามอนุสญัญาฯ 

(4) ส่งเสรมิ สนับสนุนใหม้กีารจัดตั >งองคก์รของคนพกิารประเภทต่างๆ ในระดับจังหวัด และ
สง่เสรมิ สนับสนุนใหอ้งคก์รของคนพกิารมคีวามเขม้แข็งอยา่งทั�วถงึ 

(5) จัดใหม้กีารฝึกอบรมผูนํ้าคนพกิาร บคุลากรที�เกี�ยวขอ้ง และนายจา้งที�ตอ้งจา้งแรงงานคน
พกิารใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกี�ยวกับ CRPD และกฎหมายภายในที�เกี�ยวขอ้ง 

       อันที�จรงิแลว้ภารกจิตาม(1) – (5) นั>นอยูใ่นขอบเขตอํานาจหนา้ที�ของสํานักงานสง่เสรมิ
และพัฒนาคุณภาพชวีติคนพิการแห่งชาคตติามที�กําหนดเอาไวต้ามมาตรา 13 ของพรบ.



สง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ .2550  ซึ�ง กําหนดใหส้ํานักงานมอํีานาจหนา้ที� 
ดังตอ่ไปนี> 

(๑) ประสานงานและร่วมมอืกับหน่วยงานดา้นนโยบายและยุทธศาสตรข์องรัฐบาล 
สว่นราชการ หน่วยงานอื�น ๆ ของรัฐและเอกชนที�เกี�ยวขอ้งทั>งในประเทศและ
ตา่งประเทศในการดําเนนิงาน การทํางานร่วมกันในระดับนโยบาย ยทุธศาสตร์
และแผนงานดา้นคนพกิารเกี�ยวกับการสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร 

(๒) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมและเก็บรักษาขอ้มูลเกี�ยวกับคนพิการ 
สถานการณ์ของคุณภาพชวีติคนพกิาร เพื�อประโยชน์ต่อการป้องกัน การรักษา 
การฟื> นฟูสมรรถภาพคนพิการ และจัดทําแผนงาน วเิคราะห์ วจัิย ติดตาม 
ประเมนิผลเสนอตอ่คณะกรรมการ 

(๓) จัดทําแผนงานเกี�ยวกับการสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารเพื�อเสนอตอ่
คณะกรรมการ 

(๔)สนับสนุนใหม้กีารจัดตั >ง การดําเนนิงาน การสรา้งความเขม้แข็งขององคก์ร ดา้น
คนพกิาร เพื�อใหส้ามารถทําหนา้ที�พทัิกษ์สทิธคินพกิาร ตลอดจนสนับสนุนและ
ประสานงานใหห้น่วยงานของรัฐจัดงบประมาณใหแ้กอ่งคก์ารดา้นคนพกิาร เพื�อ
ดําเนนิงานสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร 

       ตามขอ้เสนอนี> สามารถแกไ้ขปัญหาตาม (1) (2) (5) (7) และ (8) ตามที�กล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ 
 3. เสนอใหม้กีฎหมายกําหนดใหค้ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตมิอํีานาจหนา้ที�ใน
การตรวจสอบตดิตามประมวลผลการปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามอนุสัญญา เมื�อคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระและทํางานดา้นสทิธิมนุษยชนอยู่แลว้ ย่อมสามารถ
ตรวจสอบตดิตามประเมนิผลการปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามอนุสัญญาไดอ้ย่างอสิระไม่อยู่ภายใต ้
อาณัติของรัฐบาล นอกจากนี>คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติไดทํ้างานอยู่กับภาค
ประชาชนย่อมจะเปิดโอกาสใหอ้งคก์รภาคประชาชนโดยเฉพาะองคก์รดา้นคนพกิารเขา้ไปมี
สว่นรว่มในการตรวจสอบตดิตามประเมนิผลดว้ย และกฎหมายควรกําหนดใหค้ณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแหง่ชาตจัิดทํารายงานเกี�ยวกับการปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามอนุสัญญาเสนอตอ่รัฐสภาทุก
ปี การทํารายงานเสนอตอ่สาธารณชนที�ดคีวรทํารายงานเสนอต่อรัฐสภา เพราะสมาชกิรัฐสภา
ถอืเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยทําใหส้มาชกิรัฐสภาสามารถใหข้อ้เสนอแนะตอ่รัฐบาล และ
หากรัฐบาลเมนิเฉยต่อขอ้เสนอแนะดังกล่าว สมาชกิรัฐสภายังสามารถเสนอญัตตไิม่ไวว้างใจ
รัฐบาลได ้นอกจากนี>องคก์รคนพกิารอาจรว่มมอืกับสมาชกิรัฐสภารณรงคใ์หรั้ฐบาลไดเ้รง่รัดใหม้ี
การปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามอนุสัญญาโดยเร็วไดอ้กีทางหนึ�งดว้ย การกําหนดใหม้กีารทํารายงาน
ทกุปียอ่มจะทําใหรั้ฐบาลมคีวามตื�นตัวในการปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามอนุสัญญาอยูต่ลอดเวลา ดว้ย
มาตรการเหล่านี>น่าจะหวังไดว้่าการตรวจสอบตดิตามประเมนิผลการปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตาม
อนุสัญญาน่าจะเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ขอ้เสนอแนะนี>ยังสอดรับกับขอ้ 33 แห่งอนุสัญญา
วา่ดว้ยสทิธคินพกิารอกีดว้ย ขอ้เสนอแนะนี>แกปั้ญหาขอ้ 4 
 
 
3. 4.เสนอใหค้ณะกรรมการสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารแหง่ชาต ิเรง่รัดหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งใหอ้อกกฎหมายลําดับรองของพรบ.สง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ.
2550 และของพรบ.การจัดการศกึษาสําหรับคนพกิาร พ.ศ.2551 เพื�อใหม้ผีลประกาศบังคับใช ้
โดยเร็ว อันที�จรงิแลว้ ปลัดของกระทรวงต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับการออกฎหมายลําดับรองของ 
พรบ.ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพิการ พ.ศ.2550 และของพรบ.การจัดการศกึษา
สําหรับคนพกิาร พ.ศ.2551 ลว้นเป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพ
ชวีติคนพกิารแห่งชาตอิยู่แลว้  ดังนั>นการเสนอใหค้ณะกรรมการที�นายกรัฐมนตร ีเป็นประธาน
เร่งรัดใหม้ีการออกกฎหมายลําดับรองมาใชบ้ังคับโดยเร็ว จงึมีความเหมาะสมมากกว่าการ
เลอืกใชก้ลไกอื�น 
           ขอ้เสนอนี>จะชว่ยแกปั้ญหาขอ้ 9 ตามที�กลา่วมาแลว้ขา้งตน้ไดอ้ยา่งด ี



  
4. 5. เสนอใหค้ณะกรรมการสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาตปิระสานงานให ้
หน่วยงานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งจัดสรรงบประมาณเพื�อนํามาใชใ้นกจิการของคนพกิารมากขึ>น และ
ใหห้ารายไดอ้ื�น เชน่การออกสลากคนพกิาร หรอืจัดเก็บภาษีของสนิคา้และบรกิารที�เป็นสาเหตุ
แหง่ความพกิารตามที�กฎหมายกําหนด เพื�อนํามาใชใ้นการสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคน
พกิารตามที�กําหนดไวใ้นมาตรา 24 (4) และ(9) แห่งพรบ.สง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติคน
พกิาร พ.ศ.2550 การหารายไดอ้ื�นนอกจากงบประมาณจะชว่ยทําใหม้เีงนิเพื�อนําไปใชใ้นเรื�อง
สทิธมินุษยชนคนพกิารไดม้ากขึ>น 
        ขอ้เสนอนี>ประกอบกับขอ้เสนอตามขอ้ 2 และขอ้ 3 สามารถแกไ้ขปัญหาขอ้ 6 ตามที�
กลา่วมาแลว้ขา้งตน้ ตามขอ้เสนอขอ้ 2 หากองคค์นพกิารในระดับจังหวัดเขม้แข็งประกอบกับมี
ความรูเ้กี�ยวกับ CRPD และกฎหมายภายในที�เกี�ยวขอ้ง ยอ่มทําใหผู้นํ้าคนพกิารสามารถทํางาน
ร่วมกับจังหวัดและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น เพื�อใหจั้ดสรรงบประมาณมาใชใ้นเรื�องของคน
พกิารมากขึ>น ยิ�งมกีฎหมายลําดับรองออกมาบังคับใช ้ทําใหส้ทิธปิระโยชน์ของคนพกิารมผีลใช ้
บังคับตามขอ้เสนอของขอ้ 3 ยอ่มเป็นเหตผุลที�จะใหอ้งคก์รคนพกิารในระดับจังหวัดนํามาใชใ้น
การสนับสนุน เพื�อใหต้นไดรั้บสทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายดังกล่าว ประกอบกับมงีบประมาณ
จากรัฐบาลกลางเขา้ไปสนับสนุนตามขอ้เสนอขอ้ 4 ยอ่มเชื�อไดว้า่จะมงีบประมาณมาใชใ้นเรื�อง
ของคนพกิารไดม้ากขึ>นเรื�อยๆ  
  

              ขอ้เสนอทั>ง 4 ขอ้ที�กล่าวมาขา้งตน้นั>น สามารถรเิริ�มได ้ทั >งจากองค์การคนพกิาร
ระดับชาตริ่วมกันนําเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาติ
หรอือาจรเิริ�มจากเลขาของสํานักงานสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารแหง่ชาตใินฐานะ
เลขานุการของคณะกรรมการดังกลา่ว แตท่างที�ดแีลว้ องคก์ารคนพกิารระดับชาตคิวรจะร่วมมอื
กับเลขาสํานักงานสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารแหง่ชาตใินการนําขอ้เสนอนี> เสนอ
ตอ่คณะกรรมการสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารแหง่ชาต ิน่าจะเกดิประโยชน์มากกวา่ 
เพราะถา้หากรเิริ�มจากฝ่ายหนึ�งและอกีฝ่ายหนึ�งไม่เห็นชอบ ก็อาจทําใหข้อ้เสนอเหล่านี>ตกไป
ได ้ เท่าที�ทราบองคก์ารดา้นคนพกิารระดับชาตกํิาลังประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิเพื�อนําขอ้เสนอทั>ง 4 ประการที�กล่าวมา
ขา้งตน้ นําเสนอใหค้ณะกรรมการสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารแหง่ชาตไิดพ้จิารณา
ใหค้วามเห็นชอบตอ่ไป 

 หากรัฐบาลไทยดําเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้เสนอแนะทั>ง 5 ประการขา้งตน้คนพกิาร
ไทยยอ่มหวังไดว้า่รัฐบาลไทยจะไดม้กีารปฏบิัต ิ(implement) ใหเ้ป็นไปตามอนุสัญญาอยา่งมี
ประสทิธภิาพ ซึ�งจะสง่ผลใหค้นพกิารไทยไดรั้บประโยชน์จากอนุสัญญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิาร
อยา่งเต็มที� 

  

           

 

 

 

 



 

 


