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คนพิการกบัโอกาสทางสงัคม 

(Disability Person with Opportunity) 
 

 นพ.ทวีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา 

  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุน่ 

 

มุมมองต่อคนพิการในสงัคมไทยควรเปล่ียนแปลงจาก 

สงัคมเวทนานิยม กลายเป็นสงัคมฐานสิทธิ 

จากสงัคมเวทนานิยม ท่ีมองความพิการเป็นเร่ืองสว่นตวั อยูท่ี่เวรกรรมของแต่ละคน 

และจะอยูไ่ดด้ว้ยความสงสาร ความเห็นใจ 

กลายเป็นสงัคมฐานสิทธิ ท่ีใหค้นพิการไดร้บัประโยชน์ตามสิทธิ 

มีเสรีภาพในการเลือกกระทาํการต่างๆ โดยปราศจากการเลือกปฏิบติั 

 

อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD) ถือเป็น

อนุสญัญาดา้นสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศฉบบัแรก ท่ีองคก์ารสหประชาชาติประกาศข้ึนเพ่ือใหห้ลกัประกนัในสิทธิ 

เสรีภาพ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ต่อคนพิการ อยา่งเสมอภาคกบับุคคลทัว่ไป ชว่ยใหค้นพิการกวา่ 650 ลา้นคน ทัว่

โลก มีสิทธิเสรีภาพในการเลือกกระทาํการต่างๆ โดยปราศจากการเลือกปฏิบติั  

สาํหรบัประเทศไทยก็รว่มใหส้ตัยาบนัเพ่ือเขา้เป็นภาคีในอนุสญัญาฯ ดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2551 

ซ่ึงมีผลทาํใหต้อ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิคนพิการ ซ่ึงสาระหลกั คือ เป็นเคร่ืองมือขบัเคล่ือนให้

สงัคมตระหนักถึงความสาํคญัของการคุม้ครอง และสง่เสริมสิทธิของคนพิการ โดยเนน้ท่ีการขจดัอุปสรรคจากภายนอก 

และการแกไ้ขความเสียเปรียบทางสงัคมของคนพิการ ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการ 2 ประการ ไดแ้ก่  

1) การพฒันาสงัคม (Social Development) เป็นการกาํหนดมาตรการท่ีมุง่พฒันาบริการในดา้นต่างๆ เพ่ือ

ชว่ยใหค้นพิการไดร้บัสิทธิประโยชน์ต่างๆ อยา่งเท่าเทียมกบับุคคลทัว่ไป  

2) การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของคนพิการ ซ่ึงรวมถึงการขจดัการเลือกปฏิบติัและ

การสรา้งหลกัประกนัความเสมอภาคในทุกมิติ (Non-Discrimination and Equality)  

นอกจากน้ี อนุสญัญาฯ ยงักล่าวถึงหลกัการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากสภาพแวดลอ้มและส่ิงอาํนวยความ

สะดวกอนัเป็นสาธารณะ (Accessibility) ซ่ึงประกอบดว้ย  

1. การปรบัสภาพแวดลอ้ม ทางกายภาพ อาคารสถานท่ี รวมถึงการคมนาคมขนสง่ สารสนเทศและการ

ส่ือสาร และบริการต่างๆ ฯลฯ ใหค้นพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกบัคนทัว่ไป โดยการ

ออกแบบท่ีเป็นสากลและเป็นธรรม หรือท่ีเรียกวา่ “อารยะสถาปัตยกรรม” (Universal Design) ต่อคนทุกกลุ่ม เชน่ 

การออกแบบและก่อสรา้งสว้มใหค้นทุกกลุม่รวมถึงคนพิการท่ีใชเ้กา้อ้ีเข็นสามารถใชไ้ดอ้ยา่งเท่าเทียมกบัคนทัว่ไป การ

ออกแบบบริการขอ้มูลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์หอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีทุกคน รวมถึงคนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้

เป็นตน้  
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2. การจดัใหมี้เทคโนโลยีส่ิงอาํนวยความสะดวก (Assistive Technology) สาํหรบัคนพิการแต่ละประเภท เชน่ 

เคร่ืองชว่ยฟังสาํหรบัคนหูหนวก โปรแกรมอ่านจอภาพคอมพิวเตอรส์าํหรบัคนตาบอด หรือป้ายบอกทางซ่ึงใชภ้าษาท่ี

ง่ายต่อความเขา้ใจ เป็นตน้  

3. การใหค้วามชว่ยเหลืออยา่งเหมาะสมหรือสมเหตุผล (Reasonable Accommodation) เพ่ือลดการ

เสียเปรียบทางสงัคมของคนพิการแต่ละประเภท เชน่ การจดับริการล่ามภาษามือใหแ้ก่คนหูหนวก การใหมี้ผูช้ว่ยคน

พิการสาํหรบัคนพิการท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ อนัไมอ่าจตอบสนองไดโ้ดยวิธีการทัว่ไป รวมถึงความชว่ยเหลือ

เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรม เป็นตน้  

 

สิทธิของคนพิการตามอนุสญัญาฉบบัน้ี ไดแ้ก่  

· ความเสมอภาคและการไมเ่ลือกปฏิบติั  

· สิทธิการมีชีวิต เสรีภาพ และความมัน่คงของบุคคล  

· สิทธิท่ีไดร้บัการยอมรบัวา่มีความสามารถตามกฎหมายบนพ้ืนฐานอนัเท่าเทียมกนั  

· เสรีภาพจากการถูกทรมาน  

· เสรีภาพจากการแสวงหาประโยชน์ การใชค้วามรุนแรง และการถูกล่วงละเมิด  

· สิทธิท่ีจะไดร้บัการเคารพต่อศกัด์ิศรี ทางรา่งกายและจิตใจ  

· เสรีภาพในการยา้ยถ่ินฐานและการถือสญัชาติ  

· สิทธิในการอาศยัอยูใ่นชุมชน  

· เสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น  

· การเคารพการเป็นสว่นตวั  

· การเคารพในการสรา้งครอบครวัและสถาบนัครอบครวั  

· สิทธิดา้นสุขภาพ  

· สิทธิทางการศึกษา  

· สิทธิดา้นการทาํงาน  

· สิทธิสาํหรบัมาตรฐานความเป็นอยูท่ี่เพียงพอ  

· สิทธิการมีสว่นรว่มทางการเมือง และสาธารณกิจ  

· สิทธิการมีสว่นรว่มดา้นวฒันธรรม นันทนาการการผ่อนคลายยามวา่ง และกีฬา  

 

นายมณเฑียร บุญตนั สมาชิกวุฒิสภา ตวัแทนคนพิการ กล่าววา่ “หากประเทศไทยทาํตามอนุสญัญาฉบบัน้ี

อยา่งเครง่ครดั จะชว่ยใหมุ้มมองต่อคนพิการของคนในสงัคมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ท่ีมองความพิการเป็นเร่ืองสว่นตวั 

อยูท่ี่เวรกรรมของแต่ละคน และจะอยูไ่ดด้ว้ยความสงสาร ความเห็นใจ เป็นสงัคมเวทนานิยม กลายเป็นสงัคมฐานสิทธิ 

ท่ีใหค้นพิการไดร้บัประโยชน์ตามสิทธิ มีเสรีภาพในการเลือกกระทาํการต่าง ๆ โดยปราศจากการเลือกปฏิบติั”  

นอกจากน้ี ยงัมีการพฒันากฎหมายต่าง ๆ ของไทย ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัของอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิคนพิการ 

เชน่ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550, พระราชบญัญติัสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ.

2550, พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550, พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาสาํรบัคนพิการ พ.ศ.2551 และ
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กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอีกกวา่ 20 ฉบบั ซ่ึงเป็นการสรา้งหลกัประกนัสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นสากล

สาํหรบัคนพิการไวใ้นกฎหมายไทย  

“คนพิการ” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงมีขอ้จาํกดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวติประจาํวนั หรือเขา้ไปมีสว่นรว่ม

ทางสงัคม เน่ืองจากมีความบกพรอ่งทางการเห็น การไดย้ิน การเคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ อารมณ ์พฤติกรรม 

สติปัญญา การเรียนรู ้ออทิสติก หรือความบกพรอ่งอ่ืนใด ประกอบกบัมีอุปสรรคในดา้นต่างๆ และมีความจาํเป็นเป็น

พิเศษท่ีจะตอ้งไดร้บัความชว่ยเหลือดา้นหน่ึงดา้นใด เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจาํวนั หรือเขา้ไปมีสว่น

รว่มทางสงัคมไดอ้ยา่งบุคคลทัว่ไป  

ปัจจุบนัไดก้าํหนดประเภทความพิการ ออกเป็น 7 ประเภท ตามประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย ์เร่ือง ประเภทและหลกัเกณฑค์วามพิการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2555 ดงัน้ี  

· ความพิการทางการเห็น  

· ความพิการทางการไดย้ินหรือส่ือความหมาย  

· ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางรา่งกาย  

· ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  

· ความพิการทางสติปัญญา  

· ความพิการทางการเรียนรู ้ 

· ความพิการทางออทิสติก  

พระราชบญัญติัสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ.2550 ใหค้วามสาํคญักบัการปรบัปรุงวิธีการใน

การสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมี้ความเหมาะสมยิ่งข้ึน และกาํหนดบทบญัญติัเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์

และความคุม้ครองคนพิการ เพ่ือมิใหมี้การเลือกปฏิบติัโดยไมเ่ป็นธรรมเพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งให้

คนพิการมีสิทธิไดร้บัส่ิงอาํนวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะและความชว่ยเหลืออ่ืนจากรฐั ตลอดจนใหร้ฐัตอ้ง

สงเคราะหค์นพิการใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได ้สนับสนุนใหค้นพิการสามารถดาํรงชีวิตอิสระ มีศักด์ิศรีแห่ง

ความเป็นมนุษยแ์ละเสมอภาคกบับุคคลทัว่ไป และมีสว่นรว่มทางสงัคมอยา่งเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ภายใต้

สภาพแวดลอ้มท่ีคนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้ 

กาํหนดใหมี้การลดหยอ่นภาษี แก่คนพิการและผูดู้แลคนพิการ องคก์รเอกชนท่ีจดัใหค้นพิการไดร้บัสิทธิ

ประโยชน์ มีการจดัสวสัดิการเบ้ียความพิการ มีการจดัตั้งกองทุนสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

ทุกวนัท่ี 3 ธนัวาคม ของทุกปี องคก์ารสหประชาชาติ ไดป้ระกาศใหเ้ป็นวนัคนพิการสากล เพ่ือยํ้าเตือน

ความสาํคญัของคนพิการอีกดว้ย เป็นการระลึกถึงวนัครบรอบท่ีสมชัชาใหญ่องคก์ารสหประชาชาติมีมติรบัแผนปฏิบติั

การโลกวา่ดว้ยเร่ืองคนพิการ (World Program of Action concerning Disabled Persons) และไดใ้หป้ระเทศสมาชิก

รว่มจดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมความเขา้ใจของสงัคมต่อคนพิการ และยอมรบัใหเ้ขา้รว่มกิจกรรมในดา้นต่าง ๆ  

สุดทา้ยปลายทางของโอกาสต่างๆ ท่ีมีอยู ่คือ การนํามาทาํใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั เกิดความเสมอภาคใน

สงัคม การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั ต่อเน่ือง ทัว่ถึง และมีประสิทธิภาพ ก็เป็นเพียงเคร่ืองมือหน่ึง แต่ส่ิงท่ีสาํคญั

กวา่น้ัน คือ ใจท่ีเปิดกวา้งของผูค้นในสงัคม  
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