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ทุุกคนทุ่�ม่ส่วนร่วมในกระบวนการสัมภาษณ์และการสนทุนา
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บรรดำาผู้ม่ส่วนไดำ้เส่ยเห่็นพ้ัองกันว่า พัระราชบัญญัติิส่งเสริม
และพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการ พั.ศ. 2550 (PDEA) เป็นก้าว
สำาคัญในการส่งเสริมสิทุธ์ิของคนพิัการในประเทุศไทุย โดำยเฉพัาะ
อยา่งยิ�งสิทุธ์ิ ในการทุำางาน อย่างไรก็ติาม การดำำาเนินการ
ติ า ม พัระราชบัญญัติิฉบับน่�และการใช้ระบบโควติายังเป็นเร่�อง
ยากลำาบาก

คนพิัการติ้องเผชิญอุปสรรคมากมายในการเข้าทุำางาน ในข้อ
สังเกติโดำยสรุปเก่�ยวกับรายงานฉบับแรกของประเทุศไทุย (พั.ศ. 2559) 
คณะกรรมการว่าด้ำวยสิทุธ์ิคนพิัการแห่่งสห่ประชาชาติิ  (CRPD) 
แสดำงความกังวลเก่�ยวกับ “ทุัศนคติิในแง่ลบทุ่�ฝัังห่ัว การเห่มา
รวม และอคติิติ่อคนพิัการ” แม้ว่าเม่�อเร็ว ๆ  น่� รัฐบาลไทุยจะดำำาเนิน
การไดำ้ก้าวห่น้าเร่�องลดำการติ่ติราและเล่อกปฏิบัติิ รวมทุั�งให่้
องค์กรดำ้านคนพิัการ (OPD) ห่ลายแห่่งม่ส่วนร่วมมากขึ�น แต่ิ
ความเข้าใจผิดำทุางวัฒนธ์รรมและสังคมทุ่�ยังคงม่อยู่ก็ก่ดำกันมิ
ให่้คนพิัการบรรลุศักยภาพัสูงสุดำไดำ้ เช่นเด่ำยวกันกับการจ้างงาน
คนพิัการ บรรดำานายจ้างทุั�งภาครัฐและเอกชนมักไม่เติ็มใจจ้าง                       
คนพิัการด้ำวยเห่ตุิผลห่ลายประการ (เช่น ความเข้าใจผิดำว่าคน
พิัการทุำางานไมไ่ดำ ้และกลวัวา่เพ่ั�อนรว่มงานห่รอ่ลกูคา้จะติอบสนอง         
ในเชิงลบติ่อคนพิัการ)

ห่ญิงพิัการต้ิองเผชิญอุปสรรคและการเล่อกปฏิบัติิห่ลายชั�น
เน่�องจากเพัศภาวะ ความพิัการ ระดำับการศึกษา ทุักษะ และ          
ความยากจน เม่�อเปรย่บเทุย่บกบัผูช้าย ห่ญงิเห่ลา่น่�มโ่อกาสไดำรั้บ
การศึกษาน้อยและสังคมมองว่าเป็นทุรัพัยากรบุคคลทุ่�ดำ้อยทัุกษะ 
ส่งผลให่้คนกลุ่มน่�ม่แนวโน้มจะไดำ้งานทุักษะติำ�า ได้ำค่าแรงน้อยกว่า 
และม่ทุางเล่อกในการพััฒนาอาช่พัน้อยกว่า โควติาการจ้างงาน
สำาห่รับคนพิัการไม่คำานึงถิ่ึงเพัศภาวะ ส่วนข้อมูลทุ่�ม่อยู่เก่�ยวกับ
การจ้างงานก็ไม่จำาแนกติามเพัศ

การสำารวจคนพิัการ พั.ศ. 2560 พับว่า คนพิัการส่วนให่ญ่ไม่ค่อย
ไดำร้บัโอกาสทุางการศึกษาและการพััฒนาทัุกษะ ทุำาให่แ้ทุบไม่มทุ่าง
เล่อกในการทุำางานและไม่สามารถิ่แข่งขันในติลาดำงาน บางครั�ง
คนพิัการติ้องเผชิญกับอุปสรรคภายในครอบครัว กลา่วคอ่ 
ผูป้กครองไมเ่ติม็ใจจา่ยเงนิให้่ลกูห่ลานพิัการได้ำเรย่นห่นังส่อ  และ
เน่�องดำว้ยสถิ่านภาพัทุางสังคมและการก่ดำกนัทุางสังคม คนพิัการ
จึงขาดำความมั�นใจในตินเองและม่ “ทัุกษะทุางสังคม” ค่อนข้างติำ�า 
ดำงันั�นจึงมค่วามทุา้ทุายในการส่�อสารกบับุคคลภายนอกครอบครวั
และชุมชน ในระห่ว่างการสมัครงาน คนกลุ่มน่�ติ้องเผชิญกับ
ขั�นติอนทุ่�ยุ่งยากยาวนานและติ้องใช้ความพัยายามอย่างมาก เช่น 
การรวบรวมเอกสารทุ่�จำาเป็น การย่�นแบบฟอร์มและใบสมัคร 
ในบางกรณ ่ติอ้งเติรย่มประวตัิยิอ่และการสัมภาษณ ์ขั�นติอนสมคัร
งานเห่ล่าน่�ล้วนบั�นทุอนกำาลังใจของคนพิัการในการห่างานทุำา

การเข้าถิ่ึงข้อมูลก็ถิ่่อเป็นอุปสรรคสำาคัญสำาห่รับคนพิัการ
ทุางการเห่็นและคนพิัการทุางการไ ด้ำ ยิน  ไ ม่ค่อยม่ ข้อมูล 
(รวมถึิ่งประกาศสำาคัญของทุางการ) ทุ่�ติ่พิัมพ์ัเป็นอักษรเบรลล์ 
ส่วนรายการโทุรทัุศน์และเน่�อห่าออนไลน์นั�นก็มักไม่แปลเป็น
ภาษาม่อ ดำ้วยสถิ่านการณ์ดำังกล่าว จึงเป็นเร่�องลำาบากทุ่�จะไดำ้
รับข้อมูลข่าวสารสำาคัญ รวมถึิ่งเร่�องทุ่�เก่�ยวข้องกับการห่างาน 
นอกจากน่� คนพิัการจำานวนมาก โดำยเฉพัาะผู้ม่รายได้ำน้อยห่ร่อ
อาศัยอยูใ่นพ่ั�นทุ่�ชนบทุ ยงัแทุบเข้าไม่ถิ่งึอินเทุอร์เน็ติและอุปกรณ์
เทุคโนโลย่สารสนเทุศอ่กดำ้วย

นายจ้างทุั�งภาครัฐและเอกชนยังขาดำความเข้าใจทุ่�ถิู่กติ้องเก่�ยว
กับคำาว่า “การให่้ความช่วยเห่ล่อทุ่�สมเห่ติุสมผล” (reasonable 
accommodation)   ผู้ห่างานทุ่�ม่ความพิัการจึงม่โอกาสไดำ้
รับการจ้างงานน้อยกว่า นายจ้างโดำยทุั�วไปมักจะไม่ได้ำถิ่ามห่ร่อ
ปรึกษาคนพิัการทุ่�จะจ้างงานว่าการให่้ความช่วยเห่ล่อทุ่�สมเห่ติุ
สมผลสำาห่รับเขาประกอบด้ำวยอะไรบ้าง เม่�อลงทุุนในการจัดำห่า
ความช่วยเห่ล่อห่ร่อสิ�งอำานวยความสะดำวกดำังกล่าว นายจ้างมัก
ใช้แนวทุางแบบ “กลุ่ม” แทุนทุ่�จะเป็นแนวทุางทุ่� “กำาห่นดำให่้เห่มาะ
กับแติ่ละบุคคล”

การเข้าใช้อาคารและโครงสร้างพ่ั�นฐานไม่ไดำ้ และการขาดำ
ระบบคมนาคมทุ่�เข้าถิ่ึงไดำ้ขัดำขวางไม่ให่้คนพิัการไดำ้งานทุำาใน
ประเทุศไทุย แม้ว่าโครงการก่อสร้างแห่่งให่ม่จะอำานวยความ
สะดำวกให้่คนพิัการมากขึ�น แต่ิอาคารและโครงสร้างพ่ั�นฐานเก่า
ส่วนให่ญ่ยงัไม่คอ่ยมสิ่�งอำานวยความสะดำวกรองรับความต้ิองการ
ดำา้นน่� รฐับาลและองค์กรด้ำานคนพิัการ (OPD) กำาลงัรา่งและออก
พัระราชบัญญัติิฉบับให่ม่เพ่ั�อส่งเสริมการเข้าถิ่ึงและใช้งาน
สถิ่านทุ่�และบริการสาธ์ารณะ ซึึ่�งคาดำว่าจะเสนอแนวทุาง
แก้ไขปัญห่าน่�อย่างเป็นระบบ

มาติรา 33 ของพัระราชบญัญัติส่ิงเสรมิและพััฒนาคณุภาพัชว่ติิ
คนพิัการ กล่าวถึิ่งการดำำาเนินการติามระบบโควติาการจ้าง
คนพิัการ นายจ้างทุั�งภาครัฐและเอกชนมห่่น้าทุ่�ติอ้งจ้างคนพิัการ
ห่นึ�งคนติ่อพันักงาน 100 คนในสถิ่านประกอบการห่ร่อ
ห่น่วยงานรัฐ มาติรา 33 เป็นห่ลักประกันว่าคนพิัการจะม่งานทุำา 
ม่โอกาสขึ�นเงินเดำ่อน ก้าวห่น้าในอาช่พั ติลอดำจนไดำ้รับสวัสดำิการ
และผลประโยชน์อ่�น ๆ ทุ่�รวมอยู่ในค่าติอบแทุน สวัสดำิการ และ
สิทุธ์ิประโยชน์จากนายจ้าง นายจ้างภาคเอกชนทุ่�ปฏิบัติิติาม
มาติรา 33 ม่สิทุธิ์ลดำห่ย่อนภาษ่ไดำ้สองเทุ่าของเงินค่าจ้างคน
พิัการรายปี

มาติรา 34 ให่้ทุางเล่อกทุางกฎห่มายนอกเห่น่อจากมาติรา 33 
โดำยกำาห่นดำให่้นายจ้างในภาคเอกชนทุ่�ไม่ปฏิบัติิติามมาติรา 33 
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ติ้องสมทุบเงิน เข้ ากองทุุน ส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพั
ช่ วิ ติ คนพิัการเป็นรายปี ซึึ่�งเทุ่ากับจำานวนเงินค่าแรงขั�นติำ�าของ
ประเทุศไทุยจำานวน 12 เดำ่อน  นายจ้างม่สิทุธ์ิได้ำรับการลดำห่ย่อน
ภาษ่เทุ่ากับจำานวนเงินทุ่�สมทุบกองทุุน มาติรา 34 น่�ไม่ไดำ้บังคับใช้
กับนายจ้างภาครัฐบาล

มาติรา 35 เป็นส่วนเสริมของมาติรา 33 โดำยกำาห่นดำว่า แทุนทุ่�
จะปฏิบัติิติามทุ่�บัญญัติิไ ว้ในมาติรา 33 นายจ้างอาจช่วย
เ ห่ ล่ อ ค น พิั ก า ร ดำ้ ว ย ก า ร ใ ห้่ ทุุ น ป ร ะ ก อ บ อ า ช่ พั อิ ส ร ะ  การ
ฝัึกงาน และโอกาสในการฝึักอบรม จ้างคนเห่ล่าน่�เป็นผู้รับเห่มา
ช่วง และสนับสนุนสิ�งอำานวยความสะดำวกทุ่�อยู่ในการจัดำการของ
รฐับาลทุอ้งถิ่ิ�น (เช่น ศูนย์สุขภาพั โรงเร่ยน และการบริห่าร
จัดำการ) มาติราน่�รบัประกันอก่ด้ำวยว่านายจ้างในภาคเอกชนมสิ่ทุธ์ิ
ขอห่ักลดำห่ย่อนภาษ่ไดำ้เทุ่ากับเงินเดำ่อนทุ่�จ่ายให่้กับลูกจ้างพิัการ
จากการวิเคราะห่์สถิ่านการณ์ คณะวิจัยให่้ข้อเสนอแนะทุ่�ปฏิบัติิ
ได้ำจริง ซึ่ึ�งคำานึงถิ่ึงสภาพัแวดำล้อมทุางการเม่อง เศรษฐกิจ และ
การพััฒนาในประเทุศไทุยปัจจุบัน เพ่ั�อให่้มั�นใจว่าจะนำาไปปรับใช้
กับสังคมไดำ้

เช่น การลดำทุัศนคติิเชิงลบและอคติิทุ่�ม่ติ่อคนพิัการจำาเป็นติ้อง
รณรงค์สร้างความติระห่นักรู้เพิั�มเติิมซึ่ึ�งมุ่งเป้าไปทุ่�นายจ้างทุั�ง
ภาครัฐและเอกชน การกระตุ้ินการจ้างงานห่ญิงพิัการสามารถิ่
ใช้มาติรการไดำ้ห่ลายประการ เช่น การจำาแนกข้อมูลติามเพัศภาวะ 
และการให่้สิ�งจูงใจทุั�งดำ้านการเงินและการบริห่ารจัดำการสำาห่รับ
การจ้างงานผู้ห่ญิงพิัการ ส่วนในดำ้านระบบนั�น ติ้องติรวจสอบว่า
พัระราชบัญญัติิฯ จัดำการความทุ้าทุายติ่าง ๆ ของห่ญิงพิัการไดำ้
ครอบคลุมห่ร่อไม่

นอกจากน่� ควรวิเคราะห่์และปรับเปล่�ยนข้อกำาห่นดำและแนวทุาง
การบริห่ารในปัจจุบนัเร่�องการจ้างงาน เพ่ั�อให่ส้ามารถิ่ขจัดำปญัห่า
ติิดำขัดำและระบบราชการทุ่�ยุ่งยากเกินจำาเป็นสำาห่รับนายจ้างและ
ผู้ห่างาน

ดำ้านการศึกษาและทุักษะวิชาช่พัของคนพิัการ ควรให่้ความสำาคัญ
กับแนวโน้มทุ่�เกิดำขึ�นให่ม่ เช่น การใช้งานเทุคโนโลย่ดำิจิทุัลมากขึ�น
ห่ลังโควิดำ 19 ระบาดำ คนพิัการควรได้ำรับการสนับสนุนเพิั�มเติิม
เพ่ั� อพััฒนาทุักษะทุ่�จำาเป็นในติลาดำงานของศติวรรษทุ่�  21 
ศูนย์จดัำห่างานต้ิองรองรับความต้ิองการของผูห้่างานทุ่�พิัการโดำย
เฉพัาะ นอกจากน่� แนวปฏิบัติิทุ่�ทุันสมัยเก่�ยวกับการจ้างงานห่ร่อ
การพััฒนาทุักษะของคนพิัการควรได้ำรับการยอมรับและรับรอง
เพิั�มเติิม

เพ่ั�อให่ไ้ดำรั้บประโยชน์อย่างมนั่ยสำาคญัและอย่างยั�งยน่มากขึ�นจาก
การจ้างงานคนพิัการ จำาเป็นติ้องใช้ความพัยายามมากขึ�นเพ่ั�อ
ร่วมม่อกับภาคเอกชนอย่างแทุ้จริง ภาคเอกชนควรม่ส่วนร่วมใน
กระบวนการติัดำสินใจเพ่ั�อกำาห่นดำนโยบายและจัดำห่าเงินทุุน ไดำ้แก่ 
มาติรการกระติุ้น เช่น การเสนอบริการสนับสนุนการจ้างงาน (คำา
แนะนำาเฉพัาะทุางและการฝัึกอบรมเก่�ยวกับการให่้ความช่วยเห่ล่อ
ทุ่�สมเห่ตุิสมผล การติรวจสอบความสามารถิ่ในการเข้า
ถิ่ึงสถิ่านทุ่�และบริการ การจัดำห่าพันักงาน และบริการสนับสนุน

ใ น ส ถิ่ า น ทุ่� ทุำ า ง า น )  เ งิ น อุ ดำ ห่ นุ น สำ า ห่ รั บ ล ง ทุุ น ด้ำ า น ก า ร
ใ ห่้ ความช่วยเห่ล่อผู้พิัการอย่างเห่มาะสม และการปฏิบัติิทุ่�เป็น
ประโยชน์ในกระบวนการจัดำซึ่่�อจัดำจ้างภาครัฐ

แมว้า่กฎห่มายเก่�ยวกบัความพิัการจะมผ่ลบงัคบัใชก้บัภาคเอกชน
อย่างเคร่งครัดำ แติ่สถิ่านการณ์สำาห่รับห่น่วยงานรัฐนั�นแติกติ่าง
กันมาก ห่น่วยงานในภาครัฐแทุบจะไม่ปฏิบัติิติามข้อกำาห่นดำของ
กฎห่มายฉบับดำังกล่าว เราลดำความทุ้าทุายน่�ไดำ้ดำ้วยการแนะนำา
กลไกทุ่�เห่มาะสมเพ่ั�อจัดำการกับการปฏิบัติิติามกฎห่มายในระดำับ
ทุ่�แติกติ่างกันระห่ว่างภาครัฐกับเอกชน เช่น การสร้างกลไกเพ่ั�อ
จ้างงานคนพิัการเพิั�มขึ�นในห่น่วยงานภาครัฐ การเริ�มใช้กลไก
การติรวจสอบทุ่�เข้มงวดำยิ�งขึ�น และการเพิั�มความโปร่งใสและ
ความรับผิดำชอบในภาครัฐ นอกจากน่� ติ้องเพิั�มข่ดำความสามารถิ่
ของข้าราชการและพันักงานของรัฐ เพ่ั�อให่้เข้าใจความพิัการไดำ้ดำ่
ขึ�นและนำาห่ลกัการสิทุธ์มินษุยชนวา่ดำว้ยความพิัการไปใช้ในการจา้งงาน

คณะวิจัยย่นยันว่าผู้ม่อำานาจติัดำสินใจควรเน้นการเพิั�มการจ้าง
ง า น ภ า ย ใ ต้ิ ม า ติ ร า  3 3  เ น่� อ ง จ า ก ช่ ว ย จั ดำ ห่ า ง า น
ทุ่�เห่มาะสมกว่า ค่าติอบแทุนทุ่�ดำ่กว่า และให่้ความมั�นคงในงานมาก
ขึ�น นอกจากกำาห่นดำให่้สมทุบเงินแก่กองทุุนส่งเสริมและ
พััฒนาคุณภาพัช่ วิติคนพิัการแล้ว  มาติรา 34 ควรรวม
การจัดำเก็บภาษ่เพิั�มเติิมเพ่ั�อไม่ให่้บริษัทุติ่าง ๆ ใช้ทุางเลอ่กน่�มาก
เกนิไป อยา่งไรกต็ิาม ควรเพิั�มอตัิราภาษ่ขึ�นทุล่ะเลก็นอ้ย เพ่ั�อห่ลก่
เล่�ยงปฏกิิริยาไมพึ่ังประสงค์จากภาคเอกชน เกณฑ์์การดำำาเนนิการ
ติามมาติรา 35 ควรได้ำรับการติรวจสอบและปรับปรุง โดำยเฉพัาะ
อย่างยิ�งในภาครัฐ
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    • การส่่งเส่ริมส่ถานที่่�ที่ำางานให้้ม่สิ่�งแวดล้้อมเอ้�อต่่อคนพิิการในประเที่ศไที่ย

วัต่ถุประส่งค์ 

เน่�อห่าในส่วนน่�ม่วัติถุิ่ประสงค์เพ่ั�อวิเคราะห์่และทุำาความเข้าใจ
สถิ่านการณ์ปัจจุบันของการม่ส่วนร่วมของคนพิัการในสถิ่านทุ่�
ทุำางานในประเทุศไทุย ติลอดำจนอุปสรรคต่ิอการจ้างคนพิัการให้่
ไดำ้ทุำางานทุ่�ม่คุณค่า

ข้้อจำำากัดแล้ะระเบั่ยบัวิธี่

เน่�องจากการแพัร่ระบาดำของโควิดำ 19 คณะนักวิจัยจึงเดิำนทุาง
ห่รอ่ลงพ่ั�นทุ่�ไม่ไดำ้ ติ้องสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลทุางออนไลน์แทุน 
เ ค ร่� อ ง ม่ อ แ ล ะ วิ ธ์่ ทุ่� ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย  ไ ดำ้ แ ก่  ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์
เชิงลึก แบบสอบถิ่าม และการสนทุนากลุ่มกับผู้รับผลประโยชน์
จากโครงการ (คนพิัการและองค์กรดำ้านคนพิัการ) ห่น่วยงานรัฐ
ทุ่�เก่�ยวขอ้ง ติลอดำจนพัันธ์มิติรและผูม้ส่่วนไดำเ้ส่ยอ่�น ๆ  ทุ่�เก่�ยวขอ้ง

ในช่วงเวลาทุ่�ทุำาการวิจัยน่�  ประเทุศไทุยไดำ้รับผลกระทุบจาก
การระบาดำครั�งให่ญ่ของโควิดำ 19 โดำยม่ผู้ติิดำเช่�อรายให่ม่มากกว่า 
20,000 รายและมผู่เ้ส่ยช่วติิ 200 รายในแติล่ะวนั รฐับาลไทุยรบัมอ่
กับวิกฤติดำังกล่าวดำ้วยการออกมาติรการฉุกเฉินเพ่ั�อจำากัดำการ
เคล่�อนย้ายและชั�วโมงการทุำางาน ซึ่ึ�งจำากัดำเสร่ภาพัของประชาชน
เป็นการชั�วคราว ธ์ุรกิจ องค์กร และห่น่วยงานรัฐส่วนให่ญ่ยังใช้
มาติรการพิัเศษและเปล่�ยนไปใชก้ารปฏบิตัิงิานแบบ “ฉกุเฉนิ” โดำย
ให่้พันักงานส่วนให่ญ่ทุำางานทุางไกล

ภายใต้ิสถิ่านการณ์เช่นน่� เป็นเร่�องลำาบากมากทุ่�จะห่าผู้ติิดำติ่อทุ่�
เห่มาะสมและจัดำประชุม ดำังนั�น นักวิจัยจึงสัมภาษณ์ห่น่วยงานรัฐ
และภาคธุ์รกิจได้ำเพ่ัยงไม่ก่�ครั�ง เป็นทุ่�น่าสังเกติว่าการขาดำแคลน
แห่ล่งข้อมูลห่ลักอาจส่งผลติ่อคุณภาพัของรายงาน อย่างไร
กต็ิาม นั ก วิ จั ย ไ ดำ้ รั บ ข้ อ มู ล จ า ก อ ง ค์ ก ร ดำ้ า น ค น พิั ก า ร
ติ่ า ง ๆ  นกัเคล่�อนไห่วเพ่ั�อคนพิัการและคนพิัการทุ่�เข้าร่วมการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  การสำารวจ และการสนทุนากลุ่ม แนวปฏิบัติิ
น่�สอดำคล้องกับเจตินารมณ์เดิำมในการวิเคราะห์่พ่ั�นทุ่�ทุำางานทุ่�ม่
สภาพัแวดำล้อมเอ่�อติ่อคนพิัการ ห่ากต้ิองการทุราบรายละเอ่ยดำ
เพิั�มเติิมเก่�ยวกับแบบสำารวจ โปรดำดำูทุ่�ภาคผนวก

การส่ำารวจำ
ม่การสำารวจสองครั�งในกรอบการวิเคราะห่์น่� สิ�งสำาคัญค่อติ้อง
ระบุว่าการสำารวจไม่ได้ำแสดำงถึิ่งภาพัทุ่�แทุ้จริงและโครงสร้าง
ของคนพิัการในประเทุศไทุย จึงไม่อาจมองว่าเป็นการวิจัยทุาง
วิทุยาศาสติร์ อาจกล่าวไดำ้ว่าการสำารวจเห่ล่าน่�เป็นวิธ์่ระบุความ
ทุ้าทุายและประเด็ำนสำาคัญเพ่ั�อทุำาการสำารวจติ่อไป รายงานฉบับน่�

อ้างอิงถิ่ึงการสำารวจ และใช้ข้อมูลจากการสำารวจประกอบเห่ติุผล
ของข้อค้นพับในรายงาน

แบบสำารวจชุดำแรกม่ผู้ติอบแบบสำารวจ 120 คนทุ่�เป็นห่ร่อเคยเป็น
ลูกจ้างทุ่�พิัการ (ชาย 55 คน ผู้ห่ญิง 58 คน และบุคคลไม่ระบุเพัศ     
6 คน) การสำารวจจัดำทุำาขึ�นเพ่ั�อระบุอุปสรรคสำาคัญในการเข้าสู่
ติลาดำงาน และเพ่ั�อทุำาความเข้าใจวา่คนพิัการรูสึ้กวา่ตินมส่่วนรว่ม
ในพ่ั�นทุ่�ทุำางานมากน้อยเพ่ัยงใดำเม่�อไดำ้รับจ้าง

จากผู้ติอบแบบสำารวจ 120 คน ร้อยละ 53 ม่ความบกพัร่องทุาง
ร่างกายและการเคล่�อนไห่ว ร้อยละ 34 ม่ความบกพัร่องทุางการ
เห่น็ รอ้ยละ 5 มค่วามบกพัรอ่งทุางการไดำย้นิ และร้อยละ 8 มปั่ญห่า
ทุางจติิสังคม/ออทุสิติกิห่ร่อมปั่ญห่าในการเร่ยนรู้ โครงสรา้งของ
ผูต้ิอบแบบสำารวจไมไ่ดำแ้สดำงถิ่งึโครงสร้างทุ่�แทุจ้รงิของประชากร
พิัการ แบบสำารวจถูิ่กแจกจ่ายในบรรดำาองค์กรคนพิัการ การมส่่วน
ร่วมในการวิจัยเป็นไปโดำยสมัครใจ สำาห่รับระดำับการศึกษาของผู้
ติอบแบบสำารวจ ร้อยละ 25 จบการศึกษาระดำับปริญญาติร่เป็น
อย่างน้อย ร้อยละ 58 ม่วุฒิการศึกษาระดำับมัธ์ยมปลาย และร้อย
ละ 15 จบการศึกษาระดำับประถิ่มศึกษาห่ร่อไม่ไดำ้รับการศึกษาเลย   
ผู้ติอบแบบสำ ารวจส่วนให่ญ่อายุ  21-30 ปี  (ร้อยละ  43) 
ติามดำ้วยอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 41) อายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 9) และ
อายุ 51-65 ปี (ร้อยละ 7) สำาห่รับภาคส่วนของเศรษฐกิจทุ่�ผู้ติอบ
แบบสำารวจทุำางานอยู่ ร้อยละ 35 ทุำางานในภาคเอกชน ร้อยละ 13 
ทุำางานในห่น่วยงานรัฐ  ร้อยละ  30 ประกอบอาช่พัอิสระ 
รอ้ยละ 19 ทุำางานในองคก์รภาคประชาสังคม และรอ้ยละ 3 วา่งงาน 
ในแง่อาช่พั ร้อยละ 16 ของผู้ติอบแบบสำารวจทุำางานเป็นพันักงาน
ทุำาความสะอาดำ ร้อยละ 14 เป็นพันักงานคอลเซึ่็นเติอร์ ร้อยละ 13 
เปน็นักร้องข้างถิ่นนร้อยละ 12 เป็นทัุ�งคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ทุำางานธ์ุรการ พันักงานรับโทุรศัพัทุ์ ห่ร่อพันักงานนวดำ ร้อยละ 9 
เป็นพันักงานบริการห่ร่อทุำางานในอุติสาห่กรรมบริการ และ
รอ้ยละ 4 รบัติำาแห่นง่ครแูละอาจารยห์่รอ่ทุำางานในสถิ่าบนัการศึกษา

ผู้ติอบแบบสำารวจชุดำทุ่�สองเป็นนายจ้าง 22 รายจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ติั�งแติ่บริษัทุข้ามชาติิขนาดำให่ญ่ ธ์ุรกิจขนาดำเล็ก 
ห่น่วยงานรัฐ ไปจนถิ่ึงองค์กรพััฒนาเอกชน (NGO) แบบสำารวจน่�
มวั่ติถิ่ปุระสงค์เพ่ั�อพิัจารณาการจ้างงานคนพิัการจากมุมมองของ
นายจ้าง และระบุความทุ้าทุายห่ลักทุ่�ผู้จ้างงานในระบบติ้องเผชิญ 
รายช่�อบริษัทุและองค์กรทุ่�ให่้ข้อมูลอยู่ในภาคผนวก 1

ส่่วนที่่� 1 - การวิเคราะห้์ส่ถานการณ์์

1
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1  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
2  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
3 http://dep.go.th/uploads/Docutents/61ccc2d9-8e3f-4f75-a361-368f5c6a4b80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B
8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20
%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8463.pdf

ข้้อม้ล้เก่�ยวกับัคนพิิการ

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) คาดำว่าผู้คนกว่า 
1 พัันล้านคนม่ความพิัการประเภทุใดำประเภทุห่นึ�ง การประเมินน่�
สอดำคล้องกับประชากรโลกประมาณร้อยละ

จากการสำารวจคนพิัการทุุกกลุ่มอายุในพั.ศ. 2560 จัดำทุำาโดำย
สำานักงานสถิ่ิติิแห่่งชาติิและกองทุุนเพ่ั�อเด็ำกแห่่งสห่ประชาชาติิ 
(UNICEF) พับว่าประเทุศไทุยม่คนพิัการประมาณ 3,694,379 ล้าน
คน ห่รอ่ร้อยละ 5.5 ของประชากรทุั�งห่มดำ โดำยมค่นพิัการเพัศห่ญิง
มากกวา่คนพิัการเพัศชายทุ่�รอ้ยละ 5.7 และรอ้ยละ 5.22   ติามลำาดำบั

ระเบ่ยบวิธ์่ของการสำารวจความพิัการ พั.ศ. 2560 พับว่า 
คนพิัการม่ลักษณะดำังติ่อไปน่�
1) ประชากรทุ่�ประสบความยากลำาบากห่ร่อม่ปัญห่าสุขภาพั 
(862,427 คน)
2) ประชากรทุ่�ม่ความบกพัร่อง (2,831,952 คน)

แ บ บ สำ า ร ว จ ใ ช้ ชุ ดำ คำ า ถิ่ า ม สั� น เ ก่� ย ว กั บ ค ว า ม พิั ก า ร ข อ ง 
Washington Group ซึ่ึ�งเป็นทุ่�ยอมรับในระดำับสากลว่าเป็น
เคร่�องมอ่ทุ่�แมน่ยำาและนา่เช่�อถิ่อ่ทุ่�สุดำในการประเมนิจำานวนคนพิัการ
จากการสำารวจในพั.ศ. 2560 กลุม่อาย ุ60 ปขีึ�นไปมค่วามพิัการเปน็
สัดำส่วนสูงสุดำ (ร้อยละ 20.6) ในขณะทุ่�กลุ่มอายุอ่�นม่ความพิัการ
ติั�งแติ่ร้อยละ 0.4 ถิ่ึง 3.0

ผลการสำารวจในพั.ศ. 2560 พับว่าประชากรทุ่�ม่ความพิัการในพ่ั�นทุ่�
ชนบทุม่สัดำส่วน (ร้อยละ 6.2) สูงกว่าในเขติเม่อง (ร้อยละ 4.5) 
นอกจากน่� ภาคเห่น่อและภาคติะวันออกเฉ่ยงเห่น่อของประเทุศม่
สัดำส่วนของประชากรพิัการสูงกวา่เม่�อเปรย่บเทุย่บกบัภมูภิาคอ่�นๆ

คนพิิการที่่�ล้งที่ะเบั่ยน 
(บััต่รประจำำาต่ัวคนพิิการ)

ข้อมูลทุ่�กรมส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการไดำ้มาใน
พั.ศ. 2563 แสดำงให่้เห่็นว่าคนพิัการจำานวน 2,027,500 คน ห่ร่อ
ประมาณร้อยละ 3.05 ของประชากรทุั�งห่มดำ ลงทุะเบย่นกับทุางการแล้ว 
จึงเป็นผู้ถิ่่อบัติรประจำาติัวคนพิัการ จากการสำารวจความพิัการ 
พั.ศ. 2560 กลุ่มน่�คิดำเป็นร้อยละ 54 ของคนพิัการ จำานวนผู้ชาย
ทุ่�ลงทุะเบ่ยน (1,058,405 คนห่ร่อร้อยละ 52.25) มากกว่าผู้ห่ญิง 
(969,098 คนห่ร่อร้อยละ 47.80)3  บัติรประจำาตัิวคนพิัการ
มอบสิทุธ์ิประโยชน์ห่ลายประการให้่คนกลุ่มน่� เช่น ประกันสุขภาพั

15%
3.8%

โดำยกว่า 190 ล้านคนทุ่�ม่อายุ 15 ปีขึ�นไป

ของประชากรโลกม่ความพิัการระดำับ
รุนแรงมากทุ่�ส่งผลติ่อการดำำาเนินช่วิติ
ประจำาวัน1

โดำยไม่เส่ยค่าใช้จ่าย สิทุธ์ิในการรับห่ร่อย่มอุปกรณ์ช่วยเห่ล่อ 
การศึกษาฟร่ (ไม่เกินระดำับปริญญาติร่) ในสถิ่าบันของรัฐ และ
เงินช่วยเห่ล่อรายเดำ่อน (800-1000 บาทุ) นอกจากน่� ผู้ถิ่่อบัติร
ประจำาติัวคนพิัการทุ่�ติ้องการเงินทุุนสำาห่รับจัดำติั�งธ์ุรกิจห่ร่อ
ปรับปรุงบ้านให่้เอ่�อติ่อสภาพัความพิัการม่สิทุธ์ิไดำ้รับเงินกู้แบบ
ไมม่ด่ำอกเบ่�ยจากกองทุนุส่งเสรมิและพััฒนาคณุภาพัชว่ติิคนพิัการ 
(กองทุุนส่งเสริมฯ)

ข้้อม้ล้อย่างเป็นที่างการพิบัว่า, 

845,706 คน
หรือร้อยละ 41.71 เป็นประชีากรวิัยทำำางาน 

(อายุ 15-59 ปี)

ผู้้้ลงทำะเบัียนกับัทำางการ

266,484 คน

196,446 คน

(ร้อยละ 31.51 ของประชีากรวิัยทำำางาน)

ผู้้้พิิการทำี�มีงานทำำา

หรือร้อยละ 23.23 มีควิามส่ามารถเพีิยงพิอ
ทำี�จัะทำำางานแต่ตกงาน 

แล้ะ 54,467 คน 
หรือร้อยละ 6.44 ไม่ส่ามารถทำำางานได้

เนื�องจัากพิิการขั�นรุนแรง 



    • การส่่งเส่ริมส่ถานที่่�ที่ำางานให้้ม่สิ่�งแวดล้้อมเอ้�อต่่อคนพิิการในประเที่ศไที่ย

ทุั�งน่�  น่ า สังเกติว่ าคนพิัการ  328,309 คนทุ่�ลงทุะเบ่ยน 
(รอ้ยละ 38.82) ปฏิเสธ์ทุ่�จะติอบคำาถิ่ามเก่�ยวกบัสถิ่านะจ้างงานของติน

ในดำ้านอาช่พั ประมาณร้อยละ 50 ของคนพิัการทุ่�ม่งานทุำานอก
ระบบ โดำยเฉพัาะภาคเกษติรกรรมและแรงงานทุั�วไป) 

และประมาณร้อยละ 0.36 ทุำางานในห่น่วยงานราชการ ทุ่�เห่ล่อไม่
ติอบคำาถิ่ามเก่�ยวกับอาช่พั ข้อมูลการจ้างงานคนพิัการทุ่�
ลงทุะเบ่ยนไม่ไดำ้จำาแนกติามเพัศ อาจกล่าวไดำ้ว่าข้อมูลทุางสถิ่ิติิ
ส่วนให่ญ่จากกรมส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการ 
ไม่ใช่ข้อมูลทุ่�แยกติามเพัศ

กรอบักฎห้มายแล้ะผู้้้ม่ส่่วนได้เส่่ย

กรอบักฎห้มาย
รัฐธ์รรมนูญแห่่งราชอาณาจักรไทุย พั.ศ. 2560 ซึ่ึ�งเป็นกฎห่มาย
สูงสุดำของแผน่ดำนิ ส่งเสรมิความเสมอภาคโดำยไมเ่ลอ่กปฏบิตัิ ิและ
รับประกันว่าจะคุ้มครองประชาชนมิให่้ถิู่กเล่อกปฏิบัติิอันเน่�องมา
จากความพิัการ และสภาพัร่างกายห่ร่อภาวะสุขภาพั นอกจากน่� 
ราชอาณาจักรไทุยไดำ้ให่้สัติยาบันอนุสัญญาว่าดำ้วยสิทุธ์ิคนพิัการ
แห่่งสห่ประชาชาติิ (UNCRPD) ในปีพั.ศ. 2551 และออกรายงาน
ความค่บห่น้าฉบับแรกของรัฐภาค่ในพั.ศ. 2555
ในการสรุปข้อสังเกติเก่�ยวกับรายงานเบ่�องต้ินของประเทุศไทุย 
(พั.ศ. 2559) คณะกรรมการว่าด้ำวยสิทุธ์คินพิัการแห่ง่สห่ประชาชาติิ
ให่ข้อ้สังเกติและขอ้เสนอแนะห่ลายประการ ซึ่ึ�งมค่วามสำาคญัอยา่ง
ยิ�งติ่อโอกาสการจ้างงานคนพิัการมากขึ�น เห่น่อสิ�งอ่�นใดำ 
ข้อสังเกติพับว่า4 :

6.67%  เป็นผู้ประกอบอาช่พัอิสระ
  ห่ร่อฟร่แลนซึ่์

4.7%   เป็นลูกจ้างในภาคเอกชน 

การไม่ให่้ความช่วยเห่ล่อทุ่�สมเห่ติุสมผล [ไม่] ถิ่่อว่า [เป็น] การ
เล่อกปฏิบัติิภายใติ้กฎห่มายปัจจุบัน

ยังคงม่ทุัศนคติิเชิงลบ การเห่มารวม และอคติิติ่อคนพิัการ

ขาดำกฎห่มาย นโยบาย ห่ร่อโครงการทุ่�ออกแบบมาเพ่ั�อ
คุ้มครองผู้ห่ญิงและเดำ็กห่ญิงพิัการจากการเล่อกปฏิบัติิแบบ
ทุับซึ่้อนและทุว่คูณ และความรุนแรง

ขาดำการบังคบัใช้กฎห่มายว่าดำว้ยสิทุธ์กิารเข้าถึิ่งของคนพิัการ 
โดำยเฉพัาะในพ่ั�นทุ่�ห่่างไกลและชนบทุ

สิทุธ์ใินการเขา้ถิ่งึการศึกษาทุ่�ครอบคลมุ [ซึ่ึ�ง] คนพิัการจำานวน
มากไม่ไดำ้รับ

สิทุธ์ใินการเขา้ถิ่งึการศึกษาทุ่�ครอบคลมุ [ซึ่ึ�ง] คนพิัการจำานวน
มากไม่ไดำ้รับ

ขาดำโอกาสฝัึกอบรมเพ่ั�อเข้าถิ่ึงการจ้างงาน

นายจ้างเล่อกส่งเงินเข้ากองทุุนส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพั
ช่วิติคนพิัการแห่่งชาติิแทุนการรับคนพิัการเข้าทุำางาน

4  https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/crpdindex.aspx

แม้ว่ารัฐบาลพัยายามอย่างห่นักเพ่ั� อแก้ไขปัญห่าดำังกล่าว 
(เช่น การร่างพัระราชบัญญัติิเพ่ั�อส่งเสริมการเข้าถึิ่งและใช้งาน
สถิ่านทุ่�และบริการสาธ์ารณะ) แติ่ความค่บห่น้ายังอยู่ในระดำับปาน
กลาง

ราชอาณาจักรไทุยยังไดำใ้ห่สั้ติยาบนัในอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระห่ว่างประเทุศ ฉบับทุ่� 111 (การเล่อกปฏิบัติิ-การจ้างงานและ
อาช่พั) ในพั.ศ. 2560 และฉบับทุ่� 159 (การฟ้� นฟูอาช่พัและการจ้าง
งาน (คนพิัการ)) ในพั.ศ. 2550

พัระราชบัญญัติิส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการตัิ�ง
แติ่พั.ศ. 2550 เป็นกฎห่มายห่ลักทุ่�กำาห่นดำให่้ม่การป้องกัน
การเล่อกปฏบิตัิติิอ่คนพิัการ คุม้ครองคณุภาพัช่วติิของคนเห่ล่าน่� 
การม่ส่วนร่วมในช่ วิติทุางสังคม เศรษฐกิจ และการเม่อง 
การฟ้� นฟูสมรรถิ่ภาพั และการเข้าถิ่ึงบริการทุางสังคม 
มาติราห่ลักของพัระราชบัญญัติิทุ่�กล่าวถิ่ึงการม่ส่วนร่วมของ
คนพิัการในช่วิติทุางเศรษฐกิจและการจ้างงานค่อมาติรา 33 34 
และ 35 ซึ่ึ�งจะอธ์ิบายเพิั�มเติิมติ่อไป

กฎห่มายทุ่�สำาคัญอ่กฉบับห่นึ�งค่อพัระราชบัญญัติิการจัดำการ
ศึกษาสำาห่รับคนพิัการ พั.ศ. 2551 ซึึ่�งรับประกันว่าคนพิัการจะ
ไดำ้รับโอกาสทุางการศึกษาและพััฒนาทุักษะ องค์กรดำ้านคนพิัการ
และรัฐบาลกำาลังร่างและติราพัระราชบัญญัติิเพ่ั�อส่งเสริมการ
เขา้ถึิ่งและใช้งานสถิ่านทุ่�และบริการสาธ์ารณะ ห่ลังจากกระบวนการ
ปรึกษาห่าร่อ กฎห่มายฉบับน่�ถิ่่อว่าม่ความสำาคัญสูงสุดำในบรรดำา
สมาชิกสภานิติิบัญญัติิ ร่างกฎห่มายฉบับน่�คาดำว่าจะม่ส่วน
ช่วยเห่ล่อครั�งสำาคัญในการทุำาให่้คนพิัการม่ส่วนร่วมในเศรษฐกิจ
และการจ้างงาน

ผู้้้ม่ส่่วนได้เส่่ยรายส่ำาคัญข้องประเที่ศ
ม่ข้อติกลงเป็นเอกฉันทุ์ว่ารัฐบาลไทุยม่เจติจำานงทุางการเม่องทุ่�
จะปรับปรุง คุ้มครอง และส่งเสริมสิทุธ์ิของคนพิัการ องค์กรดำ้าน
คนพิัการช่�นชมว่าม่ความค่บห่น้าในช่วงสองทุศวรรษทุ่�ผ่านมา 
โดำยเฉพัาะห่ลังจากการติราพัระราชบัญญัติิส่งเสริมและพััฒนา
คุณภาพัช่วิติคนพิัการ  ขณะน่� รัฐบาลไทุยเพิั�มความพัยายามเป็น
สองเทุ่าในการให่้องค์กรดำ้านคนพิัการร่วมกำาห่นดำนโยบายและ
การดำำาเนินการติ่างๆ

กรมส่่งเส่ริมแล้ะพัิฒนาคุณ์ภาพิช่วิต่คนพิิการ (พิก.)
กรมส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการ สังกัดำกระทุรวง
การพััฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ เป็นห่น่วยงานห่ลัก
ในการส่งเสริมสิทุธ์ิคนพิัการ องค์กรม่บทุบาทุในการประสานกับ
ห่ น่ ว ย ง า น ติ่ า ง  ๆ  ข อ ง รั ฐ บ า ล  อ ง ค์ ก ร ดำ้ า น ค น พิั ก า ร 
องค์กรภาคประชาสังคม และผู้ม่ส่วนไดำ้เส่ยอ่�น ๆ เช่น ภาคเอกชน 
เพ่ั�อดำำาเนินนโยบายทุ่�คำานึงถิ่ึงคนพิัการ เพ่ั�อให้่มั�นใจว่าคุณภาพั
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ช่วิติของคนพิัการจะดำ่ขึ�น กรมส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติ
คนพิัการม่ห่น่วยประจำาจังห่วัดำเร่ยกว่า “ศูนย์บริการคนพิัการ” 
ซึ่ึ�งคนพิัการในแติ่ละจังห่วัดำสามารถิ่ขอรับการสนับสนุนไดำ้ 
กรมส่งเสรมิและพััฒนาคุณภาพัช่วติิคนพิัการยงัประสานงานดำา้น
การพััฒนานโยบาย คุ้มครองสิทุธ์ิคนพิัการ และดำูแลให่้คนเห่ล่าน่�
เข้ าถิ่ึงบริการสาธ์ารณะไดำ้  นอกจากน่�ยังบริห่ารกองทุุน
ส่งเสรมิและพััฒนาคุณภาพัชวิ่ติคนพิัการ ซึ่ึ�งใชเ้ปน็เงนิทุนุสำาห่รบั
โครงการและแผนการริเริ�มติ่าง ๆ ทุ่�มุ่งพััฒนาช่วิติคนพิัการ 
กองทุุนน่�ม่รายได้ำจากห่ลายแห่ล่งติามมาติรา 24 ของ
พัระราชบัญญัติิส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการ
ติลอดำการปรึกษาห่าร่อ ม่การพูัดำคุยว่ากรมส่งเสริมและพััฒนา
คุณภาพัช่วิติคนพิัการ ปฏิบัติิงานไดำ้ดำ่ ม่ผู้อธ์ิบายว่ากรมส่งเสริม
และพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการติอบสนองความติ้องการ 
เปิดำรับข้อเสนอแนะ และนำาความคิดำเห่็นขององค์กรดำา้นคนพิัการ
มาพิัจารณา ข้อเสนอแนะเดำ่ยวทุ่� เกิดำขึ�นจากการห่าร่อค่อ 
กรมควรดำำาเนินการให้่มากขึ�นเพ่ั�อพััฒนาข่ดำความสามารถิ่ของ
เจ้าห่น้าทุ่�ในจังห่วัดำติ่าง ๆ โดำยเฉพัาะในพ่ั�นทุ่�ห่่างไกล อ่กทุั�งม่
ผู้แนะนำาว่ากรมส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการติ้อง
ประสานงานกับกรมการจัดำห่างานและกระทุรวงแรงงานให่้ดำ่กว่า
น่�ในระดำับภูมิภาค

กระที่รวงแรงงาน 
กรมการจัดำห่างาน สังกัดำกระทุรวงแรงงาน เป็นห่น่วยงานรัฐทุ่�
ม่บทุบาทุสำาคัญในการช่วยให้่คนพิัการห่างาน นอกจากน่� ยังเป็น
พ่ั�นทุ่�ให่ค้นพิัการสมคัรงานไดำ ้ห่ากไดำร้บัการรอ้งขอ กรมการจดัำห่า
งานจะแนะนำาคนพิัการทุ่�ม่สิทุธ์ิให่้นายจ้างทุ่�ม่ข้อผูกมัดำติามมาติรา 
33 34 และ 35 ของพัระราชบัญญัติิส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพั
ช่วิติคนพิัการ แม้ว่าคณะวิจัยจะไม่สามารถิ่จัดำประชุมทุ่�สำานักงาน
ของกรมแรงงานไดำ้ แติ่ก็ไดำ้เข้าเย่�ยมสำานักงานประจำาจังห่วัดำ 

องค์กรด้านคนพิิการที่่�เก่�ยวข้้อง
สภาคนพิัการทุุกประเภทุแห่่งประเทุศไทุยเป็นองค์กรให่ญ่ทุ่�
ประกอบดำ้วยองค์กรของคนพิัการและองค์กรดำ้านคนพิัการ
ระดัำบชาติิ 6 แห่่ง ไดำ้แก่ สมาคมคนติาบอดำแห่่งประเทุศไทุย 
สมาคมคนหู่ห่นวกแห่่งประเทุศไทุย สมาคมคนพิัการแห่่ง
ประเทุศไทุย สมาคมเพ่ั�อคนพิัการทุางสติิปัญญาแห่่งประเทุศไทุย 
สมาคมเพ่ั�อผู้บกพัร่องทุางจิติแห่่งประเทุศไทุย และสมาคม
ผูป้กครองบคุคลออทิุซึ่มึ (AU-Thai) บทุบาทุห่ลักของสภาคนพิัการ
ทุุกประเภทุแห่่งประเทุศไทุยค่อสนับสนุนสิทุธ์ิคนพิัการ และ
ดำำาเนินการให่้ห่น่วยงานทุ่�เก่�ยวข้องรับฟังความคิดำเห่็นของ
คนพิัการในการจัดำทุำาและดำำาเนินนโยบาย

การจำ้างงานในระบับั

อุปส่รรคในการเข้้าต่ล้าดงาน 
คนพิัการทุ่�ติอบแบบสอบถิ่ามเปิดำเผยว่า อุปสรรคสำาคัญทุ่�สุดำใน
การเข้าสู่ติลาดำงาน ได้ำแก่ การติต่ิราเก่�ยวกับความพิัการ การเลอ่กปฏบิตัิิ 
การทุ่�นายจ้างคิดำไปเองว่าคนพิัการไม่สามารถิ่ปฏิบัติิงานติามทุ่�
ติ้องการได้ำ ความจำาเป็นติ้องปรับเปล่�ยนห่ร่อม่อุปกรณ์พิัเศษใน
สถิ่านทุ่�ทุำางาน การขาดำการศึกษาและการฝัึกอบรม ปัญห่าใน
การเดำนิทุางไปทุำางานในแติล่ะวนั ขาดำการสนบัสนนุจากครอบครวั 
และการเข้าถิ่ึงข้อมูล

อุปส่รรคในการเข้้าต่ล้าดงาน 
คนพิัการทุั�วโลกเผชญิปญัห่าการเลอ่กปฏบิตัิแิละการติต่ิราในชว่ติิ
ประจำาวัน พัวกเขามักถิู่กมองว่าเป็นภาระของครอบครัว 
ไม่สามารถิ่เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนไดำ้ นอกจากน่� คนเห่ล่าน่�ยัง
ไม่ค่อยติระห่นักถิ่ึงโอกาสและเส้นทุางอาช่พัทุ่�ม่สำาห่รับติน

แม้ว่าเร็ว ๆ น่� รัฐบัาล้ไที่ยพิยายามดำาเนินการ
ล้ดการต่ต่่ราแล้ะเล้อ้กปฏิบิัตั่ ิอก่ที่ั�งให้อ้งคก์ร
ด้ า น ค น พิิ ก า ร ม่ ส่่ ว น ร่ ว ม ม า ก ข้้� น  ที่ ว่ า
ความเข้้าใจำผู้ิดที่างวัฒนธีรรมแล้ะสั่งคมที่่�
ยังม่อย่้เป็นเห้ตุ่ให้้คนพิิการไม่ส่ามารถบัรรลุ้
ศักยภาพิส้่งสุ่ดได้

เช่น ในประเทุศทุ่�คนนบัถิ่อ่พุัทุธ์ศาสนาเป็นห่ลกัดำงัเชน่ประเทุศไทุย 
ความพิัการมักถิู่กมองว่าเป็นผลกรรมชั�วในอดำ่ติชาติิ นายจ้างทุั�ง
ภาครัฐและเอกชนมักไม่เติ็มใจจ้างคนพิัการ จากข้อมูลของ
ผูต้ิอบแบบสอบถิ่ามทุ่�เปน็นายจ้าง ครึ�งห่นึ�งระบวุา่ตินกลัวจะไดำร้บั
ปฏกิริยิาเชงิลบจากเพ่ั�อนรว่มงานห่รอ่ลกูคา้ ซึ่ึ�งเปน็สาเห่ติหุ่ลกัทุ่�
บริษัทุไม่ยอมจ้างคนพิัการ

การข้าดการศ้กษาแล้ะที่ักษะวิชาช่พิ
การสำารวจความพิัการ พั.ศ. 2560 พับว่าคนพิัการส่วนให่ญ่
ประสบปญัห่าดำา้นการเขา้ถึิ่งโอกาสทุางการศึกษาและการพััฒนา
ทุกัษะ คนพิัการทุ่�ไดำร้บัการศึกษา (อายุ 5-24 ป)ี มสั่ดำส่วนน้อยกว่า
ประชากรทุ่�ไมพิ่ัการอย่างมนั่ยสำาคญั ประมาณร้อยละ 65 เข้าไม่ถิ่งึ
การศึกษาทุุกรูปแบบ (เปร่ยบเทุ่ยบกับร้อยละ 28.1 ของประชากร
ทุ่�ไม่พิัการ) ม่เพ่ัยงร้อยละ 1.2 ทุ่�กำาลังศึกษาระดัำบมห่าวิทุยาลัย 
(เปร่ยบเทุ่ยบกับร้อยละ 8.3 ของประชากรทุ่�ไม่พิัการ)

เดำ็กพิัการมักเข้าเร่ยนในโรงเร่ยนเฉพัาะ ซึึ่�งลดำโอกาสการห่างาน
ห่ร่อประกอบอาช่พัทุ่�เห่มาะสม “โรงเร่ยนเฉพัาะสำาห่รับเดำ็กพิัการ” 
ในประเทุศไทุยม่สองประเภทุ ประเภทุแรก โรงเร่ยนเฉพัาะประเภทุ
ความพิัการ เช่น โรงเร่ยนสำาห่รับคนพิัการทุางการเห็่น โรงเร่ยน
เห่ล่าน่�ดำำาเนินการโดำยองค์กรเอกชนเป็นส่วนให่ญ่ โดำยปกติิแล้ว 
จะให้่บรกิารห่อพััก สอนทัุกษะทุ่�จำาเปน็ให้่นกัเรย่นพิัการ แล้วส่งพัวก
เขาไปยงัโรงเรย่นกระแสห่ลกัในภายห่ลงั ประเภทุทุ่�สองดำำาเนนิการ
โดำยรัฐบาล นักเร่ยนทุ่�ม่ความพิัการประเภทุติ่าง ๆ เข้าเร่ยนในชั�น
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    • การส่่งเส่ริมส่ถานที่่�ที่ำางานให้้ม่สิ่�งแวดล้้อมเอ้�อต่่อคนพิิการในประเที่ศไที่ย

เร่ยนเดำ่ยวกันในโรงเร่ยนเฉพัาะของรัฐ  องค์กรด้ำานคนพิัการ
บางแห่่งรายงานว่าโรงเร่ยนดำังกล่าวไม่ค่อยให่้โอกาสแก่นักเร่ยน
และยงัสอนทุกัษะวชิาชพ่ัแบบดำั�งเดำมิ (เชน่ ห่ตัิถิ่กรรมและการทุอผา้)

บัางครั�ง คนพิิการเผู้ชิญกับัอุปส่รรคภายในครอบัครัวข้องต่น 
ครอบัครัวที่่�ม่รายได้น้อยมักคิดว่าการล้งทุี่นให้้คนพิิการแล้ะเด็ก
พิิการได้เร่ยนห้นังส้่อแล้ะพัิฒนาที่ักษะเป็นความพิยายามที่่�
ส้่ญเปล่้า ส่่งผู้ล้ให้้คนเห้ล่้าน่�ไม่ส่ามารถเข้้าต่ล้าดงานห้ร้อได้รับั
การจำ้างงานที่่�เห้มาะส่ม นอกจำากน่� บัางครอบัครัวเช้�อว่าส่มาชิก
ที่่� พิิการไม่ส่ามารถใช้ช่วิต่อย่างอิส่ระแล้ะได้รับัการด้แล้ที่่�
เห้มาะส่ม บัางคนเล้้อกที่่�จำะให้้คนพิิการอย้่บั้าน ใกล้้ชิดกับั
ครอบัครัว แล้ะด้แล้ห้ร้อม่ห้น้าที่่�เพ่ิยงช่วยผู้้้อ้�นที่ำางานบั้าน

อุปสรรคทุ่�ขัดำขวางไม่ให่้คนพิัการไดำ้รับการศึกษาและทุักษะทุ่�
เพ่ัยงพัอ ไดำแ้ก ่การเลอ่กปฏบัิติิทุางสังคม อปุสรรคทุางกายภาพั 
และการขาดำปัจจยัดำงัติอ่ไปน่�: เงนิ การคมนาคมทุ่�เขา้ถึิ่งไดำ ้อปุกรณ์
ช่วยเห่ล่อ วิธ์่การสอนทุ่�เห่มาะสมของครู/ผู้ฝัึกสอน คนพิัการจาก
ครอบครวัทุ่�ม่รายได้ำนอ้ยมกัไมทุ่ราบวา่ตินมสิ่ทุธ์ไิดำร้บัการศึกษาฟร่ 
บางครั�งบางครอบครัวติ้องจ่ายค่าเล่าเร่ยนและทุำาเร่�อง
ขอเงินค่น ซึ่ึ�งมักใช้เวลานาน

การม่วุฒิการศึกษาระดำับมห่าวิทุยาลัยและการศึกษาทุ่�เพ่ัยงพัอ
ไม่ไดำ้แปลว่าคนพิัการจะไดำ้รับการจ้างงานทุ่�เห่มาะสม คณะนักวิจัย
ไดำ้สัมภาษณ์บุคคลทุ่�ม่การศึกษาระดำับวิทุยาลัยห่ร่อม่การศึกษา
เพ่ัยงพัอห่ลายคนทุ่�ว่างงานและห่างานทุำาไม่ ไดำ้ เน่�องจาก
ความพิัการห่ร่อสภาพัร่างกายทุ่�ทุรุดำถิ่อย ห่ร่อจำาติ้องทุำางาน
ค่าแรงขั�นติำ�าติามมาติรา 33 และ 35

การข้าดที่ักษะที่างสั่งคม
ดำ้วยสถิ่านภาพัทุางสังคมและความเส่�ยงต่ิอการถูิ่กก่ดำกัน
ทุางสังคม คนพิัการจึงม่แนวโน้มทุ่�จะรู้สึกไม่ค่อยมั�นใจในตินเอง
และไม่ค่อยม่ “ทุักษะทุางสังคม” รวมทุั�งม่ปัญห่าในการส่�อสาร
กับบุคคลภายนอกครอบครัวและชุมชน คณะนักวิจัยสัมภาษณ์
มห่าวิทุยาลัยแห่่งห่นึ�งทุ่�ริเริ�มความร่วมม่อกับภาคเอกชนใน
การพััฒนาห่ลักสูติรฝัึกอบรม “ทุักษะทุางสังคม” และทุักษะ
ดำ้านธ์ุรการสำาห่รับคนพิัการโดำยไม่คิดำค่าใช้จ่าย ผู้เข้าร่วมประชุม
ม่สิทุธ์ิไดำ้รับเงินเดำ่อนและค่าติอบแทุนติามมาติรา 35 คนพิัการ
ส่วนให่ญ่ทุ่�จบห่ลักสูติรสามารถิ่ห่างานทุำาไดำ้ ส่วนมห่าวิทุยาลัยให่้
รายละเอย่ดำสำาห่รับติดิำติอ่และแนะนำาคนเห่ล่าน่�ให่กั้บนายจา้งทุ่�สนใจ

“ผู้มเคยเป็นมัคคุเทำศก์ก่อนจัะ
ตาบัอดเมื�อส่ามปีก่อนเพิราะ
ปัญหาสุ่ขภาพิ” ชีายวิัย 41 ปีกล่าวิ 

“ผู้มพ้ิดภาษาจัีนและรัส่เซีียได้
คล่อง แต่หลังจัากตามองไม่เห็น ก็
ต้องลาออกจัากงาน” “ผู้มไปตาม
ทำี�ต่าง ๆ ทำี�คิดวิ่าทำักษะของผู้มจัะ
เป็นประโยชีน์ เชี่น โรงแรม โรง
พิยาบัาล หรือบัริษัทำนำาเข้าและส่่ง
ออก” เขาเส่ริมวิ่า “งานส่่วินใหญ่ทำี�
พิวิกเขาเส่นอเป็นงานใชี้แรงงาน 
เชี่น ทำำาควิามส่ะอาดและนับัส่ต๊อก 
นายจั้างส่่วินใหญ่ทำี�ผู้มไปหาไม่เชีื�อ
ในควิามส่ามารถของผู้ม ไม่ยอมให้
ผู้มแส่ดงทำักษะของตัวิเองด้วิยซีำ�า”
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การเข้้าถ้งแล้ะใช้ประโยชน์จำากส่ถานที่่� บัริการ แล้ะข้้อม้ล้
อาคาร สถิ่านทุ่�และระบบขนส่งสาธ์ารณะทุ่�คนพิัการไม่สามารถิ่
เข้าถิ่ึงได้ำโดำยสะดำวกเป็นอุปสรรคสำาคัญทุ่�ขัดำขวางคนพิัการ 
ในประเทุศ ไทุยในการไดำ้งานทุำาและรักษาติำาแห่น่งงานของติน

จากข้อมูลขององค์กรดำ้านคนพิัการ โครงการก่อสร้างให่ม่ๆ 
ช่วยให้่คนพิัการเข้าใช้ไดำ้มากขึ�น ในขณะทุ่�คนกลุ่มน่�แทุบเข้าใช้
อาคารและโครงสร้างพ่ั�นฐานเก่าไม่ไดำ้เลย แม้ม่การออกแนวทุาง
ห่ลายฉบบัเพ่ั�อให่ก้ารกอ่สรา้งคำานงึถึิ่งคนพิัการ อก่ทัุ�งบทุบัญญตัิิ
ทุางกฎห่มายในปัจจุบันก็กล่าวโดำยอ้อมเร่�องการเข้าใช้สถิ่านทุ่�
ของคนพิัการ แติ่ไม่ม่กฎห่มายห่ร่อข้อบังคับเฉพัาะเจาะจงทุ่�แก้ไข
ปัญห่าน่�อย่างแทุ้จริง สภาคนพิัการทุุกประเภทุแห่่งประเทุศไทุย
กำาลงัทุำางานรว่มกบักรมส่งเสรมิและพััฒนาคณุภาพัชวิ่ติคนพิัการ
เพ่ั�อจัดำทุำาพัระราชบัญญัติิส่งเสริมการเข้าถึิ่งและใช้งานสถิ่านทุ่�
และบรกิารสาธ์ารณะ ทัุ�งน่� องคก์รดำา้นคนพิัการไดำช่้�นชมรฐับาลทุ่�
ดำำาเนินบทุบาทุเชิงรุกและเติ็มใจออกกฎห่มายน่�โดำยเร็วทุ่�สุดำ

คนพิัการมักเข้าไม่ถิ่ึงและไม่สามารถิ่ใช้บริการขนส่งสาธ์ารณะ 
โดำยเฉพัาะรถิ่ประจำาทุาง แม้การขนส่งสาธ์ารณะใจกลางเม่อง 
(เช่น MRT และรถิ่ไฟฟา้ในกรุงเทุพัฯ) จะปรับปรุงดำ่ขึ�นอย่างเห่็น
ไดำ้ชัดำ แติ่คนพิัการยังเข้าใช้การขนส่งในพ่ั�นทุ่�ชนบทุไดำ้ลำาบาก
มาก ปัญห่าน่�เป็นเร่�องน่ากังวลอย่างยิ�งในภาคใติ้ ซึึ่�งภูมิประเทุศ
ในทุ้องถิ่ิ�น การเสรมิกำาลงัทุห่าร ความห่า่งไกล และติวัเล่อกการขนส่ง
ทุ่�ไมเ่ห่มาะสม (เช่น  รถิ่ตู้ิ)  ขัดำขวางการเข้า ใช้บริการของ
คนกลุ่มน่� ดำงันั�น การขาดำโครงสร้างพ่ั�นฐานด้ำานคมนาคมทุำาให่ค้น
พิัการต้ิองเดำินทุางดำ้วยรถิ่แทุ็กซ่ึ่� เป็นห่ลัก เป็นเห่ติุให่้ เ ส่ย
คา่เดิำนทุางเพิั�มขึ�นมาก นอกจากน่� แทุก็ซึ่่�ส่วนให่ญย่งัไม่มอุ่ปกรณ์
เพ่ัยงพัอทุ่�จะอำานวยความสะดำวกให่้คนพิัการ อ่กทุั�งคนขับรถิ่
ยังขาดำประสบการณ์ในการส่�อสารกับลูกค้าทุ่�พิัการดำ้วย

การเข้้าถ้งส่ารส่นเที่ศแล้ะเที่คโนโล้ย่ส่ารส่นเที่ศ 
การเข้าถิ่ึงข้อมูลถิ่่อเป็นอุปสรรคสำาคัญสำาห่รับผู้พิัการทุางการ
เห่็นและการไดำ้ยิน แทุบไม่ม่ข้อมูล (รวมถิ่ึงประกาศสำาคัญของรัฐ) 
ทุ่�ติพิ่ัมพ์ัเปน็อกัษรเบรลล ์ส่วนรายการโทุรทุศันแ์ละเน่�อห่าออนไลน์
ส่วนให่ญไ่มม่่การแปลภาษามอ่ การแปลภาษามอ่ไมไ่ดำป้ฏบิตัิใิห่เ้ปน็
มาติรฐาน ภายใต้ิสถิ่านการณ์ดัำงกล่าว คนพิัการจึงประสบ
ความยากลำาบากในการได้ำรับข้อมูลสำาคัญและการรายงานข่าว 
รวมทุั�งข้อมูลทุ่�เก่�ยวข้องกับการห่างาน  ผู้ให่้สัมภาษณ์ห่ลายคน
ยอมรับว่าสถิ่านการณ์ม่ความยุ่งยากมากขึ�นในช่วงทุ่�โรคโควิดำ 19 
แพัร่ระบาดำ ซึึ่�งคนพิัการเข้าไม่ถิ่ึงข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับการจำากัดำ
การเดำินทุางและการฉ่ดำวัคซึ่่น

คนพิัการจำานวนมาก โดำยเฉพัาะผูม้ร่ายได้ำนอ้ยห่รอ่อาศัยอยูใ่นพ่ั�นทุ่�
ชนบทุ แทุบเข้าไม่ถิ่ึงเทุคโนโลย่และอุปกรณ์ไอทุ่ (เช่น สมาร์ติโฟน 
แทุ็บเล็ติ และคอมพิัวเติอร์) และอินเทุอร์เน็ติ สภาพัความเป็นอยู่
น่�จำากัดำความสามารถิ่ในการห่างานและโอกาสในการพััฒนาทุกัษะอย่างมาก 

การให้้ความช่วยเห้ล้้อที่่�ส่มเห้ตุ่ส่มผู้ล้
“การให่้ความช่วยเห่ล่อทุ่�สมเห่ติุสมผล” ห่มายถิ่ึงการปรับเปล่�ยน
และ/ห่ร่อความช่วยเห่ล่อทุ่�นายจ้างจัดำห่าให่้ในกระบวนการสรรห่า 

ลกัษณะงาน การดำำาเนนิงาน ชั�วโมงการทุำางาน ห่รอ่สภาพัแวดำลอ้ม
ในทุ่�ทุำางาน วัติถิุ่ประสงค์ค่อเพ่ั�อให่้คนพิัการไดำ้งานทุำาและม่โอกาส
ในการจ้างงานทุ่�เทุ่าเทุ่ยมกัน ความช่วยเห่ล่อจะถิ่่อว่า “สมเห่ตุิ
สมผล” ห่ากไม่ม่ค่าใช้จ่ายสูงห่ร่อติ้องใช้ความพัยายามมากขนาดำ
ทุ่�นายจ้างจัดำห่าให่้ไม่ไดำ้

ผู้ติอบแบบสอบถิ่ามทุ่�พิัการเก่อบทุุกคนเห็่นว่าความจำาเป็นติ้อง
ปรับเปล่�ยนสถิ่านทุ่�ทุำางานเป็นพิัเศษและความติ้องการอุปกรณ์
ช่วยเห่ล่อพิัเศษเป็นอุปสรรคสำาคัญติ่อการจ้างงานของติน 
ผู้ติอบแบบสอบถิ่ามทุั�งห่มดำ 120 คนยังติอบดำ้วยว่าไม่ม่คนถิ่าม
ห่ร่อปรึกษาเก่�ยวกับความช่วยเห่ล่อและ/ห่ร่อการปรับเปล่�ยนทุ่�
อาจจำาเป็น ผู้ติอบแบบสอบถิ่ามน้อยกว่าร้อยละ 40 รายงานว่า
นายจ้างปรับเปล่�ยนสถิ่านทุ่�ทุำางาน รวมถิ่ึงม่อุปกรณ์พิัเศษให่้

บริษัทุและองค์กรขนาดำให่ญ่ม่แนวโน้มมากกว่าทุ่�จะลงทุุนเร่�อง 
“การให่้ความช่วยเห่ล่อทุ่�สมเห่ติุสมผล” ในบรรดำานายจ้างทุ่�ติอบ
แบบสอบถิ่าม 22 ราย ม่ 20 รายกล่าวว่าเติร่ยมให่้ความช่วยเห่ล่อ
ทุ่�สมเห่ติุสมผลแก่พันักงานทุ่�พิัการ

ติลอดำกระบวนการปรึกษาห่าร่อ องค์กรดำ้านคนพิัการและผู้ให่้
สัมภาษณ์ทุ่�พิัการเนน้ว่านายจ้างในภาครัฐและเอกชนแทุบไมเ่ขา้ใจ
คำาว่าการให่้ความช่วยเห่ล่อทุ่�สมเห่ติุสมผลเลย

อุปส่รรคต่ามประเภที่แล้ะระดับัความพิิการ
ผู้ม่ความบกพัร่องทุางการได้ำยินและการเห็่นห่ร่อความบกพัร่อง
ทุางจิติสังคม (psychosocial disability) ไม่ค่อยม่โอกาสไดำ้
งานทุำา นายจ้างมักม่ทุัศนคติิเชิงลบต่ิอการจ้างงานคนกลุ่มน่� 
เน่�องจากการให่ค้วามชว่ยเห่ลอ่ทุ่�สมเห่ติสุมผลมค่า่ใชจ้า่ยสูง รวม
ทุั�งนายจ้างขาดำประสบการณ์ในการจัดำการและส่�อสารกับคนพิัการ 
กลัวปฏิกิริยาเชิงลบ และเส่ยลูกค้าในทุ่�สุดำ

การเข้าถิ่ึงการจ้างงานยังขึ�นอยู่กับระดำับห่ร่อความรุนแรงของ
ความพิัการ ผู้ม่ความบกพัร่องทุางการเห็่นและการได้ำยินเพ่ัยง
เล็กน้อยม่แนวโน้มทุ่�จะไดำ้งานในคอลเซึ่็นเติอร์และฝั�ายบริการ
ลูกค้ามากกว่าคนติาบอดำห่ร่อหู่ห่นวกโดำยสิ�นเชิง บุคคลทุ่�ม่ความ
บกพัร่องทุางจิติสังคมม่โอกาสห่างานทุางไกลได้ำมากกว่าเพัราะ
มทุ่กัษะการใชค้อมพิัวเติอร ์การทุ่�คนเห่ลา่น่�ทุำางานทุางไกลเกดิำจาก
ความไม่เติ็มใจและขาดำประสบการณ์ของนายจ้างในการอำานวย
ความสะดำวกให่้คนกลุ่มน่�โดำยเฉพัาะ
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     • การส่่งเส่ริมส่ถานทำี�ทำำางานให้มีสิ่�งแวิดล้อมเอื�อต่อคนพิิการในประเทำศไทำย

668.813
80% ของทำั�งหมด

149.737 
17.8% ของทำั�งหมด

15.779 
1.9% ของทำั�งหมด

2.689 
0.3% ของทำั�งหมด

5 http://dep.go.th/uploads/Docutents/61ccc2d9-8e3f-4f75-a361-368f5c6a4b80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B
8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20
%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8463.pdf
6 https://www.dep.go.th/images/uploads/files/situation_June64.pdf
7 https://www.dep.go.th/images/uploads/files/situation_June64.pdf

โครงสร้างระดัับการศึึกษาของ
คนพิิการที่่�ลงที่ะเบ่ยนตามเพิศึกำาเนิดั

ประถมศึกษา

มัธิยมศึกษาและอาชีีวิศึกษา

ปริญญาตรี

637.419 
88.30% ของทำั�งหมด

71.637 
9.9% ของทำั�งหมด

11.179 
1.5% ของทำั�งหมด

1.683 
0.2% ของทำั�งหมด

แหล่งข้อม้ล: กรมส่่งเส่ริมและพัิฒนาคุณภาพิชีีวิิตคนพิิการ (มิถุนายน 2564)

ชาย หญิิง

รวม 837.018    721.918

ห้ญิงพิิการ
ห่ญิงพิัการติอ้งดำิ�นรนติอ่สู้กับอปุสรรคติา่ง ๆ  และการเลอ่กปฏบิตัิิ
ห่ลายระดัำบบนฐานเพัศภาวะ ความพิัการ ระดัำบการศึกษา ทุักษะ 
และความยากจน พัระราชบญัญติัิส่งเสรมิและพััฒนาคณุภาพัชว่ติิ

คนพิัการ ไม่ไดำ้กล่าวไว้ชัดำเจนเร่�องความติ้องการของผู้ห่ญิงและ
เดำ็กผู้ห่ญิงทุ่�ม่ความพิัการ

จากการสำารวจความพิัการ พั.ศ. 2560 พับว่าประเทุศไทุยม่คน
พิัการจำานวน 3,694,379 ล้านคน ห่ร่อร้อยละ 5.5 ของประชากร
ทุั�งห่มดำ ความพิัการในผู้ห่ญิง (ร้อยละ 5.7) ม่มากกว่าผู้ชาย (ร้อย
ละ 5.2) อย่างไรก็ติาม จำานวนผู้ชายพิัการทุ่�ลงทุะเบ่ยน (ชายผู้ถิ่่อ
บัติรประจำาติัวคนพิัการ) ค่อ

การเดัินที่างในภาคใต้
ของประเที่ศึไที่ย 

“เป็นเรื�องลำาบัากมากส่ำาหรับัเรา
ซีึ�งมีควิามบักพิร่องทำางร่างกาย
และอาศัยอย้่ในพืิ�นทำี�ชีนบัทำ” ชีาย
พิิการอายุ 45 ปีกล่าวิ “เราออกไป
ข้างนอกลำาบัากเพิราะไม่มีระบับั
ขนส่่งส่าธิารณะทำี�เข้าถึงได้ และ
ส่ถานทำี�ต่าง ๆ อย้่ห่างกันมาก
เหลือเกิน” “ผู้มวิ่าภาคใต้ของไทำย
เดินทำางยากทำี�สุ่ด ถนนขรุขระมาก 
การขนส่่งส่าธิารณะมีน้อย นี�ยังไม่
พ้ิดเรื�องควิามปลอดภัยนะ”

1,058,405 (52.20%), 

ในขณะทุ่�ห่ญิงพิัการทุ่�ลงทุะเบ่ยนม่จำานวน

969,098 (47.80%).5   

ข้อมูลน่�ช่� ให่้เห็่นว่าผู้ห่ญิงพิัการม่โอกาสน้อยกว่าทุ่�จะได้ำรับ
ผลประโยชน์จากบัติรประจำาติัวคนพิัการ ติลอดำจนบริการจาก
รัฐบาล เช่น บริการเก่�ยวกับการจ้างงาน อ่กทุั�งโควติาการ
จา้งงานสำาห่รบัคนพิัการติามมาติรา 33 กไ็มไ่ดำค้ำานงึถึิ่งเร่�องเพัศภาวะ

นอกจากน่� ผู้ห่ญิงพิัการม่โอกาสไดำ้รับการศึกษาน้อยกว่าผู้ชาย 
ห่ญิงพิัการเพ่ัยงร้อยละ 1.7 ไดำ้รับการศึกษาระดำับอุดำมศึกษา6  

ในขณะทุ่�ชายพิัการร้อยละ 2.2 ลงทุะเบ่ยนเร่ยนในสถิ่าบันระดัำบ
มัธ์ยมศึกษา จำานวนห่ญิงพิัการและชายพิัการทุ่�ม่การศึกษาระดัำบ
มัธ์ยมศึกษาและอาช่วศึกษาม่ความแติกต่ิางกันมากทุ่� สุดำ 
กล่าวค่อ ห่ญิงพิัการเพ่ัยงร้อยละ 9.9 ไดำ้รับการศึกษาระดำับ
มัธ์ยมศึกษา เปร่ยบเทุ่ยบกับชายพิัการซึ่ึ�งนับเป็นร้อยละ 17.87  
เป็นเห่ติุให่้ห่ญิงพิัการถิู่กมองว่าเป็นทุรัพัยากรมนุษย์ทุ่�ขาดำทุักษะ 
รายได้ำของคนกลุ่มน่�มักติำ�ากว่าการรับประกันรายได้ำขั�นติำ�า แม้ว่า
มาติรา 33 และ 35 จะกล่าวถิ่ึงโอกาสสำาห่รับการจ้างงานทุ่�
ยุติิธ์รรมและเทุ่าเทุ่ยมกัน แติ่ห่ญิงพิัการมักไดำ้ทุำางานธ์ุรการซึ่ึ�งม่
ค่าติอบแทุนติำ�า (โดำยเฉพัาะงานดำ้านเอกสาร) คอลเซึ่็นเติอร์ และ 

ส้่งกวิ่าระดับัปริญญาตรี
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8  http://law.m-society.go.th/law2016/uploads/lawfile/593114244ee36.pdf

บริการทุำาความสะอาดำ ซึึ่�งแทุบไม่ม่โอกาสก้าวห่น้าในอาช่พั
การงานและไดำร้บัการฝักึอบรม ในทุางกลบักนั ชายพิัการ โดำยเฉพัาะ
ผู้ม่ทัุกษะดำ้านเทุคนิคและความเช่�ยวชาญเฉพัาะทุาง ม่แนวโน้ม
ทุ่�จะได้ำงานทุ่�ม่ค่าติอบแทุนดำ่กว่า เช่น ช่างเทุคนิคในภาคการผลิติ 
นายจ้างบางรายมักไม่ค่อยจ้างห่ญิงพิัการ เน่�องจากไม่ติ้องการ
แบกรับค่าใช้จ่ายเพิั�มเติิมเก่�ยวกับการม่บุติรและดำูแลบุติร

ติามรายงานขององค์กรดำ้านคนพิัการ ครอบครัวทุ่�ม่สมาชิกเป็น
ห่ญิงพิัการเป็นห่่วงเร่�องความปลอดำภัยระห่ว่างการเดำินทุางไป
กลับทุ่�ทุำางานทุุกวันและการเดำินทุางในช่วงเวลาทุำางานมากกว่า
ครอบครัวทุ่�ม่สมาชิกเป็นชายพิัการ สถิ่านการณ์น่�ดำ่ขึ�นเม่�อ
ม่บริการขนส่งออนไลน์ทุ่�ติิดำติามติำาแห่น่งรถิ่แบบเร่ยลไทุม์ 
เช่น GRAB ครอบครัวยังรู้สึกกังวลว่าคนพิัการจะไม่ปลอดำภัย
ในสถิ่านศึกษาและเม่�อเข้าไปเร่ยนรู้ทุักษะ พัวกเขาจึงไม่ค่อย
อนญุาติและอำานวยความสะดำวกให้่ห่ญงิพิัการศึกษาต่ิอ จากขอ้มูล
ขององค์กร ห่ญงิพิัการมค่วามเส่�ยงสูงกว่าทุ่�จะถิ่กูลว่งละเมิดำทุาง
จิติใจ ร่างกาย และทุางเพัศในทุ่�ทุำางาน

รัฐบาลติระห่นักถึิ่งปัญห่าทุ่�ผู้ห่ญิงและเด็ำกห่ญิงพิัการต้ิอง
เผชิญโดำยเฉพัาะ เพ่ั�อแก้ไขปัญห่าเห่ล่าน่� จึงสร้างและดำำาเนิน
แผนยุทุธ์ศาสติร์ 4 ปีสำาห่รับห่ญิงพิัการ (พั.ศ. 2561 - 2564) 
ยุทุธ์ศาสติร์น่�ม่วัติถิุ่ประสงค์ส่�ประการ ไดำ้แก่ การส่งเสริมและ
พััฒนาคณุภาพัชวิ่ติของผูห้่ญงิและเดำก็ห่ญิง ซึึ่�งชว่ยให่ค้นเห่ล่าน่�
ใชสิ้ทุธ์ิขั�นพ่ั� นฐาน สวัสดิำการสังคม และบริการของภาครัฐ 
รวมถิ่งึการจา้งงาน การดำแูลสุขภาพัให่ด้ำข่ึ�น และการเขา้ถิ่งึบรกิาร
ดำ้ า น สุ ข ภ า พั  ก า ร ข จั ดำ ค ว า ม รุ น แ ร ง  ก า ร ล่ ว ง ล ะ เ มิ ดำ 
และการเอารดัำเอาเปรย่บ รวมถิ่งึการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของ
เคร่อข่ายและองค์กรสำาห่รับห่ญิงพิัการ

มาต่รา 33 34 แล้ะ 35 ข้องพิระราชบััญญัต่ิส่่ง
เส่ริมแล้ะพัิฒนาคุณ์ภาพิชวิ่ต่คนพิิการ (แก้ไข้
เพิิ�มเต่ิม) (พิ.ศ. 2550)

มาติราสำาคัญของพัระราชบัญญัติิฯ ทุ่�กล่าวถิ่ึงการม่ส่วนร่วม
ของคนพิัการในช่วิติทุางเศรษฐกิจและการจ้างงานค่อมาติรา 33 
34 และ 35

ข้อความในมาติรา 33 34 และ 35 ของพัระราชบัญญัติิฯ นำามาจาก
คำาแปลอย่างไม่เป็นทุางการของสำานักงาน กฎห่มายสยามซึ่ิติ่� 8

มาต่รา 33 เพ้ิ�อประโยชน์ในการส่่งเส่ริมแล้ะพัิฒนาคุณ์ภาพิ
ช่วิต่คนพิิการ ให้้นายจำ้างห้ร้อเจำ้าข้องส่ถานประกอบัการ แล้ะ
ห้น่วยงานข้องรัฐรับัคนพิิการเข้้าที่ำางานต่ามล้ักษณ์ะข้องงาน
ในอตั่ราส่่วนที่่�เห้มาะส่มกบััผู้้ป้ฏิบิัตั่งิานในส่ถานประกอบัการห้ร้อ
ห้นว่ยงานข้องรฐั ที่ั�งน่� ให้ร้ฐัมนต่รว่า่การกระที่รวงแรงงานออก
กฎกระที่รวงกำาห้นดจำำานวนที่่�นายจ้ำางห้รอ้เจ้ำาข้องส่ถานประกอบั
การ แล้ะห้น่วยงานข้องรัฐจำะต่้องรับัคนพิิการเข้้าที่ำางาน
มาติราน่�จัดำให่้ม่ระบบโควติาการจ้างงานคนพิัการ นายจ้างทุั�ง
ภาครัฐและเอกชนม่ห่น้าทุ่�จ้างคนพิัการห่นึ�งคนติ่อพันักงาน 100 
คนในสถิ่านประกอบการห่ร่อห่น่วยงานของรัฐ แม้ว่าระบบโควติา

จะเพิั�มจำานวนพันักงานพิัการและปรับปรุงความเป็นอยู่ของคน
เห่ล่าน่� แติ่ระบบอาจส่งสารในแง่ลบว่าติ้องจ้างงานคนพิัการเพ่ั�อ
ปฏบิตัิติิามข้อกำาห่นดำทุางกฎห่มายเทุ่านั�น ไม่ใช่การติระห่นักรูอ้ย่าง
แทุ้จริงว่าคนพิัการม่ทุักษะและอาจม่ผลงานนำาเสนอให่้นายจ้างไดำ้ 
อย่างไรก็ติาม จากแนวโน้มล่าสุดำ ระบบโควติาถิ่่อเป็นรูปแบบห่นึ�ง
ของการดำำาเนนิการในกรอบของกฎห่มายทุ่�ยน่ยนัวา่ห่นว่ยงานของ
ตินต่ิอต้ิานการเลอ่กปฏิบตัิ ิจากการสำารวจนายจ้าง 22 ราย ผูต้ิอบ
แบบสอบถิ่าม 21 คนกล่าวว่าสาเห่ติุห่ลักห่ร่อเห่ติุผลข้อห่นึ�งทุ่�ติน
จ้างคนพิัการเพัราะม่ห่น้าทุ่�ปฏิบัติิติามกฎห่มาย

นายจ้างภาคเอกชนทุ่�ปฏิบัติิติามมาติรา 33 ไดำ้ลดำห่ย่อนภาษ่เป็น
สองเทุ่าของเงินค่าจ้างพันักงานพิัการรายปี

ดำังนั�น มาติรา 33 จึงรับประกันว่าคนพิัการจะม่งานทุำา ม่โอกาสขึ�น
เงินเดำ่อนและความก้าวห่น้าในอาช่พั ติลอดำจนไดำ้รับสวัสดำิการ/
สิทุธ์ิประโยชน์อ่�น ๆ จากนายจ้าง

มาต่รา 34 นายจ้ำางห้ร้อเจ้ำาข้องส่ถานประกอบัการที่่�มิได้รับั
คนพิิการเข้้าที่ำางาน ต่ามจำำานวนที่่�กำาห้นดต่ามมาต่รา 33 
ให้้ส่่งเงินเข้้ากองทีุ่นต่ามมาต่รา 24 (5) ที่ั�งน่� ให้้รัฐมนต่ร่ว่า
การกระที่รวงแรงงานออกกฎกระที่รวงกำาห้นดจำำานวนเงินที่่�
นายจำ้างห้ร้อเจ้ำาข้องส่ถานประกอบัการจำะต้่องนำาส่่งเข้้ากองทุี่น 
นายจ้ำางห้รอ้เจ้ำาข้องส่ถานประกอบัการที่่�ต่อ้งส่่งเงินเข้า้กองทุี่น
ต่ามวรรคห้น้�ง แต่่มไิด้ส่่ง ส่่งล้า่ช้าห้รอ้ส่่งเงนิไม่ครบัถ้วน จำะต่อ้ง
เส่่ยดอกเบ่ั�ยในอัต่ราร้อยล้ะเจ็ำดคร้�งต่่อปีข้องจำำานวนเงิน 
ที่่�ยงัไมไ่ดส่้่งเข้า้กองที่นุ นายจำา้งห้รอ้เจำา้ข้องส่ถานประกอบัการ
ซึ่้�งรับัคนพิิการเข้้าที่ำางานห้ร้อส่่งเงินเข้้ากองทุี่นต่ามวรรคห้น้�ง
มสิ่่ที่ธิีไดร้บััยกเวน้ภาษ่เป็นรอ้ยล้ะข้องจำำานวนเงนิคา่จำา้งที่่�จำา่ยให้้
แก่คนพิิการ ห้ร้อเงินที่่� ส่่งเข้้ากองทีุ่น แล้้วแต่่กรณ์่ ที่ั�งน่� 
ต่ามที่่�กฎห้มายกำาห้นด

มาติรา 34 ให้่ทุางเลอ่กติามกฎห่มายนอกเห่นอ่จากมาติรา 33 โดำย
กำาห่นดำให้่นายจ้างภาคเอกชนทุ่�ไม่ปฏิบัติิติามมาติรา 33 ติ้อง
ส่งค่าปรับเข้ากองทุุนส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการ 
โดำยทุั�วไปจะส่งติามจำานวนเงินเดำ่อนขั�นติำ�ารายปี

นายจ้างภาคเอกชนม่สิทุธิ์ไดำ้รับการลดำห่ย่อนภาษ่เทุ่ากับ
จำานวนเงินทุ่�ส่งเข้ากองทุุน

สำาห่รับนายจ้างภาครัฐ มาติราน่�ไม่บังคับใช้กับกลุ่มน่�
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    • การส่่งเส่ริมส่ถานที่่�ที่ำางานให้้ม่สิ่�งแวดล้้อมเอ้�อต่่อคนพิิการในประเที่ศไที่ย

กองทีุ่นส่่งเส่ริมแล้ะพัิฒนาคุณ์ภาพิช่วิต่คนพิิการ
กองทุุนส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการม่แห่ล่ง
รายไดำ้ห่ลักจากค่าปรับทุ่�เร่ยกเก็บจากภาคเอกชนติามมาติรา 34 
แม้คณะวิจัยไม่สามารถิ่ติรวจสอบรายละเอ่ยดำของรายได้ำกองทุุน 
ขอ้มลูจากกรมส่งเสรมิและพััฒนาคณุภาพัชว่ติิคนพิัการเปดิำเผยวา่
ในพั.ศ. 2563 ภาคเอกชนม่ 15,224 ติำาแห่น่งงานว่างทุ่�สงวนไว้
สำาห่รับคนพิัการ นอกจากน่� ไม่ม่คนทุำางานใน 7,969 ติำาแห่น่ง
งานว่างในระบบโควติา ในพั.ศ. 2563 เงินเดำ่อนขั�นติำ�ารายปีอยู่ทุ่�
คนละ 112,420 บาทุ (ค่าจ้างขั�นติำ�ารายวัน 308 บาทุ x 365 วัน)9  

ห่ากจำานวนน่�คูณด้ำวย 7,969 (จำานวนติำาแห่น่งงานว่างทุั�งห่มดำทุ่�
ไม่ม่คนทุำางาน) จำานวนรายไดำ้ของกองทุุนจากค่าปรับทุ่�เร่ยกเก็บ
ในพั.ศ. 2563 จะเทุา่กบั 895,874,980 บาทุ (ประมาณ 26,873,300 
ดำอลลาร์สห่รัฐ) นอกจากน่� กองทุุนยังม่แห่ล่งรายไดำ้อ่�นติาม
มาติรา 24 ของพัระราชบัญญัติิส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติ
คนพิัการอ่กดำ้วย

กองทุุนใช้รายได้ำส่วนห่นึ�งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริห่ารงาน (เช่น 
เงินเดำ่อนเจ้าห่น้าทุ่�) ส่วนรายได้ำทุ่�เห่ล่อจะนำาไปลงทุุนในโครงการ
ติ่าง ๆ ทุ่�องค์กรดำ้านคนพิัการนำาเสนอ เพ่ั�อให่้เป็นประโยชน์แก่
คนพิัการ นอกจากน่� ยงัเป็นเงินกูส้ำาห่รับคนพิัการทุ่�ติอ้งการเงินมา
ประกอบธุ์รกิจห่ร่อปรับปรุงบ้านให่้สะดำวกต่ิอสภาพัร่างกาย  
และการชว่ยเห่ลอ่ครอบครวั คณะอนกุรรมการระดำบัชาติหิ่รอ่ระดำบั
ทุ้องถิิ่�นซึึ่�งประกอบดำ้วยห่น่วยงานรัฐ (โดำยเฉพัาะอย่างยิ�ง
กรมส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการและกระทุรวง
แรงงาน) และองค์กรดำ้านคนพิัการเป็นผู้ ตัิดำสินใจเก่�ยวกับ
การจัดำสรรกองทุุน

มาต่รา 35 ในกรณ่์ที่่�ห้น่วยงานข้องรัฐไม่ประส่งค์จำะรับัคนพิิการ
เข้า้ที่ำางานต่าม มาต่รา 33 ห้รอ้นายจำา้งห้รอ้เจำา้ข้องส่ถานประกอบั
การไม่รับัคนพิิการเข้้าที่ำางานต่ามมาต่รา 33 แล้ะ ไม่ประส่งค์
จำะส่่งเงินเข้้ากองทีุ่นต่ามมาต่รา 34 ห้น่วยงานข้องรัฐ นายจำ้าง
ห้ร้อเจำ้าข้องส่ถานประกอบัการนั�นอาจำให้้สั่มปที่านจัำดส่ถานที่่�
จำำาห้น่ายสิ่นค้าห้ร้อบัริการ จำัดจำ้างเห้มาช่วงงานห้ร้อจำ้างเห้มา
บัริการโดยวิธี่กรณ์่พิิเศษ ฝึึกงาน ห้ร้อจำัดให้้ม่อุปกรณ์์ห้ร้อ
สิ่�งอำานวยความส่ะดวก ล้า่มภาษามอ้ ห้รอ้ให้ค้วามช่วยเห้ล้อ้อ้�นใด
แก่คนพิิการห้ร้อผู้้้ด้แล้คนพิิการก็ได้ ที่ั�งน่�  ต่ามห้ลั้กเกณ์ฑ์์ 
วิธี่การ แล้ะเง้�อนไข้ที่่�คณ์ะกรรมการกำาห้นดในระเบั่ยบั 

มาติรา 35 เป็นส่วนเสริมของมาติรา 33  โดำยกำาห่นดำว่า แทุนทุ่�
จะปฏิบัติิติามทุ่�บัญญัติิไว้ในมาติรา 33 นายจ้างอาจช่วยเห่ล่อ
คนพิัการดำ้วยการให้่ทุุนสำาห่รับประกอบอาช่พัอิสระ ฝัึกงาน และ
ฝัึกอบรม จ้างคนเห่ล่าน่�เป็นผู้รับเห่มาช่วง และส่งเสริมสิ�งอำานวย
ความสะดำวกทุ่�รัฐบาลทุ้องถิิ่�นบริห่ารจัดำการ (เช่น ศูนย์สุขภาพั 
โรงเร่ยน และการบริห่าร) แต่ิเดำิม ฝั�ายนิติิบัญญัติิติั�งใจให้่
มาติราน่�อนญุาติให่ค้นพิัการขั�นรนุแรงอยูบ่า้นไดำข้ณะทุ่�ทุำางานและ
ห่ารายไดำ ้ติามมาติรา 35 สัญญาวา่จา้งมร่ะยะเวลาห่นึ�งป ีพันกังาน
ทุ่�พิัการจะไดำต้ิอ่อายสัุญญาห่รอ่ไมน่ั�นขึ�นอยูก่บัการประเมนิผลงาน
และความเต็ิมใจของนายจ้าง นายจ้างอาจเล่อกปฏิบัติิติาม
ส่วนอ่�นของกฎห่มายแทุน

9 Minimum salary may slightly vary from province to province

ภายใติ้มาติรา 35 คนพิัการทุ่�ประกอบอาช่พัอิสระติ้องอธ์ิบายและ
จัดำทุำารายงานทุางการเงินทุุกครึ�งปี ติ้องม่ข้อเสนอทุางการเงิน
ห่ากคนเห่ล่าน่�ติ้องการสมัครงาน ในแง่ของประโยชน์อ่�น ๆ ติาม
มาติรา 35 (เช่น ค่าติอบแทุน การฝัึกงาน และการฝัึกอบรม) 
ผู้สมัครติ้องส่งเอกสารติ่าง ๆ เช่น สำาเนาใบรับรองการฝัึกอาช่พั
และวุฒิการศึกษา คนพิัการจำานวนมากม่ภาครัฐเป็นผู้ว่าจ้าง
แติธ่์รุกิจภาคเอกชนเปน็ผูจ้า่ยเงินเดำอ่น ดำงันั�น จงึมเ่ร่�องสวัสดิำการ
ภ า ค รั ฐ เ ป็ น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ดำ้ ว ย  ใ น ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง แ ล้ ว 
คนพิัการมกัถิ่กูวา่จา้งให่ทุ้ำางานในจงัห่วดัำทุ่�บรษัิทุซึึ่�งจา่ยเงนิเดำอ่น
ให่้ตินไม่ไดำ้ประกอบธ์ุรกิจทุ่�นั�น 

มาติรา 35 ยังรับประกันดำ้วยว่านายจ้างในภาคเอกชนม่สิทุธ์ิไดำ้รับ
การลดำห่ย่อนภาษ่ไดำ้ติามจำานวนเงินเดำ่อนทุ่�จ่ายให่้แก่ลูกจ้าง

การล้ดห้ย่อนภาษ่เพิิ�มเต่ิม
เพ่ั�อกระติุน้ให่เ้กดิำการจา้งงานคนพิัการ นายจา้งทุ่�วา่จา้งคนพิัการ
เป็นสัดำส่วนจำานวนมากจะได้ำรับการลดำห่ย่อนภาษ่เพิั� มเติิม 
ห่ากแรงงานมากกว่าร้อยละ 60 เป็นคนพิัการ นายจ้างม่สิทุธิ์
ข อ ห่ั ก ล ดำ ห่ ย่ อ น ภ า ษ่ ไ ดำ้ ส า ม เ ทุ่ า ข อ ง เ งิ น เ ดำ่ อ น ลู ก จ้ า ง 
ผู้ประกอบการเพ่ั�อสังคมโดำยทุั�วไปได้ำรับประโยชน์จากมาติรการน่� 
นอกจากน่� บางติัวอย่างยังพิัสูจน์ให่้เห็่นว่าผลประโยชน์ทุ่�รัฐบาล
จัดำให่้ห่ลาย ๆ อย่างรวมกันแล้วช่วยให่้ธ์ุรกิจม่ผลกำาไรไดำ้ 

DOTS COFFEE 

Dots Coffee เป็นบัริษัทำทำี�ก่อตั�งโดยผู้้้ประกอบั
การทำางสั่งคม 2 คน ซึี�งว่ิาจ้ัางเฉพิาะผู้้้ทำี�มี
ควิามบักพิร่องทำางส่ายตาหรือตาบัอดเทำ่านั�น 
Dots Coffee ให้บัริการกาแฟแบับัสั่�งกลับั
บั้าน คนตาบัอดหรือผู้้้พิิการทำางส่ายตาทำำางาน
ทำั�งหมด ตั�งแต่การให้บัริการ การจััดการ
เงินส่ด การเปิดและปิดร้าน โดยบัริษัทำฯลงทำุน
ขั�นตำ�าเพืิ�อให้ควิามชี่วิยเหลืออย่างเหมาะส่ม 
บัริษัทำฯ ใชี้มาตรา 35 เพืิ�ออุดหนุนเงินเดือน
ของพินักงานทำี�ได้รับัเงินเดือนใกล้เคียงกับั
ร้านกาแฟทำี�เป็นเครือข่ายแบัรนด์อื�น ๆ ใน
กรุงเทำพิฯ นอกจัากนี� บัริษัทำยังให้เงินเดือน
เพิิ�มเติม ร้านกาแฟแห่งนี�ได้รับัการยกเวิ้น
ภาษีเนื�องจัากพินักงานมากกวิ่าร้อยละ 60 
เป็นคนพิิการ นอกจัากนี� ยังตั�งอย้่ภายใน
มหาวิิทำยาลัยเทำคโนโลยี ซีึ�งมีการรักษาควิาม
ปลอดภัยและไม่ต้องจั่ายค่าเชี่า บัริษัทำทำำากำาไร
ได้ระดับัหนึ�ง จัึงวิางแผู้นจัะเปิดอีกส่องส่าขา

9



10 312 บัาทำ  * 365 วิัน เทำ่ากับั 113,880 บัาทำ (จัำานวินนี�อาจัแตกต่างกันออกไปในแต่ละจัังหวิัด เพิราะค่าแรงขั�นตำ�าอาจัแตกต่างกันเล็กน้อย)

การบัังคับัใช้

ติลอดำกระบวนการปรึกษาห่ารอ่ มก่ารติกลงกันเกอ่บเป็นเอกฉันทุ์
วา่ พัระราชบัญญัติส่ิงเสริมและพััฒนาคุณภาพัชวิ่ติคนพิัการและ
มาติรา 33 34 และ 35 เปน็กรอบกฎห่มายทุ่�ด่ำในการพััฒนาคณุภาพั
ช่วิติของคนพิัการ โดำยคำานึงถึิ่งบริบทุทุางสังคม-เศรษฐกิจและ
วัฒนธ์รรมของประเทุศไทุยในปัจจุบัน เช่น การศึกษา และระดำับ
ทุักษะของคนพิัการส่วนให่ญ่

อย่างไรกต็ิาม เปน็เร่�องลำาบากในการบงัคบัใชก้ฎห่มายและมาติรา 
33 34 และ 35 สำาห่รับผู้ห่างานทุ่�ม่ความพิัการ ตินจะม่โอกาสไดำ้
งานทุำาก็ติ่อเม่�อม่ความสัมพัันธ์์กับองค์กรดำ้านคนพิัการและ/
ห่ร่อองค์กรจับคู่คนพิัการกับนายจ้าง ความสัมพัันธ์์กับนายจ้าง 
สถิ่านภาพัในชุมชน ห่ร่อเคร่อข่ายส่วนติัว

นอกจากน่� กรมส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการยังไดำ้
รบัเส่ยงช่�นชม โดำยเฉพัาะในเร่�องความติรงไปติรงมา การ
ติอบสนอง และความเติ็มใจรับฟัง และให่้องค์กรดำ้านคนพิัการ
ร่วมดำำาเนินการติามพัระราชบัญญัติิส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพั
ช่วิติคนพิัการดำ้วย

ระบับัราชการ
การปฏิบัติิติามพัระราชบัญญัติิส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติ
คนพิัการต้ิองผ่านกระบวนการทุ่�ยุ่งยากและม่ค่าใช้จ่ายสูง
สำาห่รับทุั�งนายจ้างและผู้สมัครงาน

สำาห่รับนายจ้าง มาติรา 33 กำาห่นดำขั�นติอนการจ้างงานทุ่�ใช้เวลา
นาน ยุ่งยาก และเส่ยคา่ใช้จา่ยมากทุ่�สุดำ นอกจากนายจ้างติอ้งระบุ
ลักษณะงานแล้ว ยังติ้องส่งเอกสารดำังติ่อไปน่�ให่้กรมการจัดำห่า
งาน ไดำ้แก่ สำาเนาใบลงทุะเบ่ยน 3 ฉบับ ห่ลักฐานการชำาระภาษ่ และ
สัญญาจ้างงาน 3 ฉบับ นอกจากเอกสารดัำงกล่าว ยงัต้ิองย่�นแบบ
แสดำงรายไดำ้ติ่อกรมสรรพัากรอ่กดำ้วย

เม้�อนายจำ้างต่้องเต่ร่ยมเอกส่ารจำำานวนมากแล้ะเผู้ชิญกับั
กระบัวนการที่่�ย้ดเย้�อ ห้ล้ายรายจำ้งเล้้อกใช้มาต่รา 34 ซึ่้�งกำาห้นด
ให้ช้ำาระเงนิเข้า้กองที่นุส่่งเส่รมิแล้ะพัิฒนาคณุ์ภาพิชว่ติ่คนพิิการ 
โดยทัี่�วไปแล้้วเป็นจำำานวนเท่ี่าเงินเด้อนข้ั�นต่ำ� า เพ้ิ� อให้้มั�นใจำ
ว่าต่นปฏิิบััต่ิต่ามพิระราชบััญญัต่ิน่�

มาติรา 35 ทุำาให่น้ายจา้งในภาครัฐและเอกชนต้ิองดำำาเนนิการห่ลาย
อย่าง โดำยติ้องเติร่ยมคำาบรรยายลักษณะงาน ซึึ่�งเป็นงานทุ่�อยู่
ในความรับผิดำชอบของผู้ห่างานแต่ิยังคงต้ิองได้ำรับอนุมัติิจาก
นายจ้าง ทุบทุวนและอนุมัติิการนำาเสนอคำาบรรยายลักษณะงาน
และข้อเสนอทุางการเงิน ติลอดำจนรายงานครึ�งปีทุ่�พันักงานต้ิอง
จัดำเติร่ยม คนพิัการมักประสบปัญห่าในการจัดำทุำางบการเงินและ
แผนการเงิน  องค์กรดำ้านคนพิัการรายงานว่าคนพิัการ
บางคนสมัครเข้าทุำางานติามมาติรา 35 โดำยไดำ้รับความช่วยเห่ล่อ
จากสมาชิกในครอบครัว ซึ่ึ�งมห่่นา้ทุ่�บรหิ่ารจดัำการรายได้ำของตินด้ำวย

นายจ้างจำานวนมากเล่อกจ้างกิจการเพ่ั�อสังคม องค์กรพััฒนา

เอกชน และองค์กรดำ้านคนพิัการเป็นคนกลาง (“องค์กรจับคู่”) ให่้
มาดูำแลงานธ์ุรการและเอกสาร เพ่ั� อให้่เป็นไปติามกฎห่มาย 
ลดำกระบวนการยุ่งยาก และประห่ยัดำค่าใช้จ่ายและเวลา อ่กสาเห่ติุ
ห่นึ�งทุ่�ผู้ห่างานติ้องพึั�งพัาคนกลางเพัราะห่าผู้ม่คุณสมบัติิติรง
ติามข้อกำาห่นดำของงานไดำ้ยาก โดำยนายจ้างจ่ายค่าธ์รรมเน่ยม
ให่้คนกลาง ม่รายงานว่าคนกลางบางรายยังคิดำ “ค่าดำำาเนินการ
เอกสาร” กับคนพิัการด้ำวย  แม้ว่าคณะวิจัยจะติรวจสอบไม่ได้ำว่า
คดิำคา่ธ์รรมเนย่มติั�งแติก่่�บาทุถิ่งึก่�บาทุ แติก่เ็ห่น็ไดำช้ดัำวา่ธ์รุกจิห่ลกั
ของบางองค์กรยึดำติิดำอยู่กับแนวปฏิบัติิน่�

กระบัวนการส่มัครงาน
ในการสมคัรงานติามทุ่�กลา่วขา้งติน้ คนพิัการมทุ่างเลอ่กสามทุาง:

ส่มัครโดยตรงกับันายจั้าง (เหมือนผู้้้หางานทำี�ไม่พิิการ)

ใชี้คนกลาง (โดยปกติแล้วิ ได้แก่ องค์กรด้านคนพิิการ 
องค์การนอกภาครัฐ หรือองค์กรทำี�จัับัค้่นายจั้างกับั
คนพิิการ)

ส่มัครโดยตรงกับัส่ำานักงานจัังหวิัดของกระทำรวิงแรงงาน
และดำาเนินเรื�องธิุรการด้วิยตนเอง

1

2

3

ในบางกรณ่ บริการทุ่�คนกลางจัดำห่าให่้จะเร่ยกเก็บค่าธ์รรมเน่ยม
เล็กน้อย องค์กรและองค์กรดำ้านคนพิัการบางแห่่งคิดำ
ค่าธ์รรมเน่ยมจากนายจ้างเทุ่านั�น แติ่ไม่เก็บเงินกับคนพิัการ 
ค่าธ์รรมเน่ยมดำังกล่าว ไดำ้แก่ ค่าเดำินทุางและค่ารวบรวมเอกสาร 
คนกลางช่วยจัดำเติร่ยมเอกสารในนามของคนพิัการและส่งต่ิอให้่
นายจ้างทุ่�ม่ศักยภาพั บ่อยครั�งทุ่�สมาชิกในครอบครัวต้ิองพัา
คนพิัการไปสำานักงานของคนกลาง ซึึ่�งยิ�งเพิั�มภาระทุางการเงิน
ให่้ครอบครัว องค์กรดำ้านคนพิัการพิัจารณาว่าค่าใช้จ่ายดำังกล่าว
ค่อนข้างสูง โดำยเฉพัาะอย่างยิ�งสำาห่รับกลุ่มคนม่รายไดำ้น้อย

การสมัครงานโดำยติรงกับสำานักงานทุ้องถิ่ิ�นของกรมการจัดำห่า
งานติ้องดำำาเนินการดำังน่�

กรอกและยื�นใบัส่มัครทำี�เป็นเอกส่ารฉบัับัพิิมพ์ิ ณ ส่ำานกังาน
ทำ้องถิ�นของกระทำรวิงแรงงาน

จััดทำำาแผู้นงานและรายละเอียดงบัประมาณวิ่าผู้้้ส่มัครงาน
จัะใชี้ค่าจั้างขั�นตำ�าต่อปีอย่างไร10 

1

2

3

4

ยื�นส่ำาเนาบัตัรประจัำาตวัิประชีาชีนและบััตรประจัำาตวัิคนพิิการ
จัำานวิน 3 ชีดุ (หมายเหต:ุ เอกส่ารทำั�งส่องฉบัับัเกอืบัเหมอืนกัน 
โดยใชีห้มายเลขประจัำาตวัิประชีาชีนและรป้ถา่ยเดยีวิกนั)

ยื�นร้ปถ่ายของผู้้้ส่มัคร

ห่ากสมคัรงานโดำยติรง ผูห้่างานติอ้งเส่ยคา่ใชจ้า่ยสูงขึ�นมาก เชน่ 
ค่าเดำินทุางไปยังห่น่วยงานราชการจังห่วัดำ และค่าใช้จ่ายเก่�ยวกับ
การขอและคัดำลอกเอกสารและอัดำรูป นอกจากน่� การขาดำคำา

 ส่่วินทำี� 1 - การวิิเคราะห์ส่ถานการณ์  • 10 



    • การส่่งเส่ริมส่ถานที่่�ที่ำางานให้้ม่สิ่�งแวดล้้อมเอ้�อต่่อคนพิิการในประเที่ศไที่ย

แนะนำาจากชุมชนห่รอ่องค์กรด้ำาน คนพิัการอาจจำากดัำโอกาสในการ
ห่างานทุำาของคนกลุ่มน่�อ่กดำ้วย

การปฏิิบััต่ิต่ามโควต่า
โดำยทุั�วไปแล้ว นายจ้างในภาครัฐและเอกชนปฏิบัติิติามกฎห่มาย
ไดำ้ลำ าบาก โดำยเฉพัาะมาติรา 33 ดัำงทุ่� ไดำ้กล่าวไว้ข้ างติ้น 
ในห่ัวข้อน่� ฝัั� งนายจ้างติ้องทุำางานธ์ุรการมาก โดำยทุั�วไปแล้ว 
ห่าคนพิัการทุ่�ม่คณุสมบตัิเิห่มาะสมมารบัติำาแห่นง่ไดำย้าก นายจา้ง
ยงัไมเ่ขา้ใจปญัห่าความพิัการห่รอ่ไมส่ามารถิ่จดัำห่าความชว่ยเห่ล่อ
ทุ่�สมเห่ติุสมผล นอกจากน่� พันักงานพิัการทุ่�เดำินทุางไปทุำางานยัง
ม่ค่าใช้จ่ายสูงมาก บางคนติ้องย้ายไปอยู่ใกล้ทุ่�ทุำางาน

อ่กประเดำ็นห่นึ�งค่อการระบุติัวนายจ้างทุ่�ติ้องปฏิบัติิติามระบบ
โควติา สำานักงานจังห่วัดำของกระทุรวงแรงงานส่งข้อมูลเก่�ยวกับ
บริษัทุทุ่�ม่พันักงานมากกว่า 100 คนติามข้อมูลจากทุะเบ่ยนบริษัทุ
ไปยังสำานักงานกลางของกรมส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติ
คนพิัการในกรุงเทุพัฯ เป็นประจำาทุุกปี จากนั�น กรมส่งเสริมและ
พััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการ จะแจ้งนายจ้างทุ่�เก่�ยวข้องว่าต้ิอง
ปฏิบัติิติามกฎห่มายในปีงบประมาณถิ่ัดำไป นอกจากน่� ยังม่ความ
สับสนบางประการเก่�ยวกับคุณสมบัติิของบริษัทุทุ่�นำาระบบโควติา
มาใชไ้ด้ำ โดำยเฉพัาะบรษัิทุทุ่�มส่าขาทุั�วประเทุศ เช่น นายจ้างบางราย
ม่พันักงานมากกว่า 100 คนในสำานักงานให่ญ่ แติ่ม่พันักงานน้อย
กวา่ 100 คนในสาขา ห่รอ่ในทุางกลับกนั ภายใต้ิสถิ่านการณ์เห่ลา่น่� 
มกัเกิดำคำาถิ่ามว่าคนพิัการจะได้ำรบัการว่าจ้างในสาขาห่รอ่สำานกังาน
ให่ญ่ ห่ร่อสาขาเป็นติัวแทุนของทุั�งองค์กร ห่ร่อนับแยกกัน โดำย
เฉพัาะสำาห่รับนายจ้างภาครัฐทุ่�ม่เจ้าห่น้าทุ่�ในระดำับภูมิภาคติ่างๆ 
เชน่ ห่น่วยงานในสังกัดำกระทุรวงต่ิาง ๆ  องค์กรด้ำานคนพิัการแห่่ง
ห่นึ�งรายงานว่าในจังห่วัดำทุ่�ตินดำำาเนินการอยู่ม่เจ้าห่น้าทุ่� 500 คน
ทุำางานในห่น่วยงานบริห่ารส่วนจังห่วัดำ และเจ้าห่น้าทุ่�พิัการเพ่ัยง 
1 คน เม่�อพิัจารณาห่น่วยงานของจังห่วัดำโดำยรวมแล้ว ควรว่าจ้าง
คนพิัการ 5 คนในห่นว่ยงาน อยา่งไรกต็ิาม ผูทุ้ำางานสังกัดำส่วนงาน
ติ่างกัน ดำังนั�น จึงถิ่่อว่าสำานักงานบริห่ารน่�ปฏิบัติิติามกฎห่มาย

ในบางกรณ ่นายจา้งทุ่�ติอ้งจา้งคนพิัการมากกวา่ห่นึ�งคนในบรรดำา
ลูกจ้างของตินจะเล่อกใช้ทุางเล่อกทุ่�ให่้ไว้ในมาติรา 33 34 และ 35 
ประกอบกัน เช่น จ้างงานห่นึ�งคนติามมาติรา 33 และจ่ายค่าปรับ
สำาห่รับติำาแห่น่งอ่�นทุ่�ยังไม่ม่คนพิัการทุำางาน (มาติรา 34)

ปีงบัประมาณ์
ห่ากนายจ้างติ้องการว่าจ้างคนพิัการ (มาติรา 33 และ 35) จะติ้อง
ส่งข้อมูลทุ่�จำาเป็นและคำาบรรยายลักษณะงานให่้รัฐบาลภายใน
เดำ่อนธ์ันวาคม ซึ่ึ�งติ้องเริ�มเติร่ยมการเร็วกว่าน่�มาก เน่�องจากอาจ
ติอ้งใชเ้วลาห่ลายเดำอ่นกวา่รฐับาลจะติรวจสอบเอกสาร พันกังาน
ให่ม่ทุ่�ไดำ้รับคัดำเล่อกจึงต้ิองเริ�มทุำางานในเดำ่อนมกราคมปีถิ่ัดำไป 
กรณต่่ิออายุสัญญา นายจ้างต้ิองทุำาเอกสารซึ่ำ�าทุุกปี ขั�นติอนน่�เพิั�ม
ภาระให้่กับนายจ้างเน่�องจากต้ิองเติร่ยมเอกสารล่วงห่น้า ดำังนั�น 
ห่ากนายจ้างว่าจ้างคนพิัการเพิั�มขึ�นในระห่ว่างปี ก็จะใช้มาติรา 33 
และ 35 ไมไ่ดำ ้ขอ้กำาห่นดำดำา้นการบรหิ่ารและการขาดำความยด่ำห่ยุน่น่�
มกัทุำาให่น้ายจา้งไมต่ิอ้งการวา่จา้งคนพิัการ และใชม้าติรา 34 แทุน
เพ่ั�อให่้เป็นไปติามกฎห่มาย 

อาช่พิแล้ะต่ัวเล้้อกเส้่นที่างความก้าวห้น้าในอาช่พิ 
คนพิัการทุ่�ไดำร้บัการวา่จา้งติามมาติรา 33 และ 35 มกัไดำง้านทุ่�ติอ้ง
ใช้ทุักษะติำ�าและให้่ค่าติอบแทุนน้อย ซึึ่�งจ่ายเพ่ัยงค่าแรงขั�นติำ�า 
ภายใติ้มาติรา 33 คนพิัการมักทุำางานดำูแลบ้าน ทุำาความสะอาดำ 
บริการด้ำานอาห่าร ฝั�ายธุ์รการ บริการประมวลผลข้อมูล 
คอลล์เซึ่็นเติอร์ และบริการลูกค้า จากการสำารวจพับว่าคนพิัการ
ประมาณร้อยละ 46 ประกอบอาช่พัดัำงกล่าว ซึึ่�งบ่งช่�ว่ามัก
ไม่ม่โอกาสก้าวห่น้าในอาช่พัและค่าแรงมักไม่เพิั�ม

จำากข้อ้มล้้ข้องกรมส่่งเส่ริมแล้ะพัิฒนาคณุ์ภาพิชวิ่ต่คนพิิการแล้ะ
องค์กรด้านคนพิิการส่่วนให้ญ่ ห้ญิงพิิการเส่่ยเปร่ยบัมากกว่า 
พิวกเธีอมักได้งานค่าต่อบัแที่นต่ำ� า เช่น งานในฝ่ึายธีุรการ 
คอล้เซึ่็นเต่อร์ แล้ะบัริการที่ำาความส่ะอาด นอกจากน่� ยังม่โอกาส
น้อยกว่าทุ่�จะไดำ้เล่�อนติำาแห่น่งและขึ�นเงินเดำ่อน สถิ่านการณ์น่�ยัง
เกิดำขึ�นกับผู้ม่ความบกพัร่องทุางสายติาและ/ห่ร่อการไดำ้ยิน 
ติลอดำจนความพิัการทุางจิติสังคม

เม่�อเทุ่ยบกับมาติราอ่�น ๆ นายจ้างแทุบไม่ติระห่นักรู้เร่�องมาติรา 
35 เลย อย่างไรก็ติาม ติ้องทุราบว่ามาติราน่�ม่ติัวเล่อกต่ิาง ๆ 
สำาห่รับนายจ้าง นายจ้างอาจช่วยคนพิัการทุ่�เป็นผู้ขายสลากกิน
แบง่รฐับาล พันกังานนวดำ นกัรอ้ง คนขายของติามทุอ้งถิ่นน ห่รอ่
เจ้าของแผงขายของในติลาดำไดำ้ ดำ้วยการเสนอสถิ่านทุ่�ให่้คนเห่ล่า
น่�ขายผลิติภัณฑ์์และบริการของติน นายจ้างยังจ้างให่้คนพิัการ
ทุำางานสังคมสงเคราะห่์ไดำ้ เช่น เป็นผู้ช่วยติามโรงเร่ยนในทุ้องถิ่ิ�น
ห่ร่อศูนย์สาธ์ารณสุข นอกจากน่� นายจ้างยังให่้ค่าติอบแทุนเป็น
เงินเดำ่อนแก่คนพิัการทุ่�ลงทุะเบ่ยนอบรมห่ร่อห่ลักสูติรการศึกษา
ไดำ้ ซึึ่�งอาจช่วยให้่คนพิัการสมัครงานทุ่�ม่รายได้ำสูงขึ�น บ่อยครั�ง 
องคก์รดำา้นคนพิัการและองคก์รจบัคูใ่ชม้าติราน่�เพ่ั�อจา้งพันกังาน
ของตินเอง นายจ้างบางรายใช้มาติราน่�เพ่ั�อเพิั�มเงินเดำ่อนขั�นติำ�า
โดำยให้่เงนิเดำอ่นติามอัติราติลาดำแก่พันกังานของติน เช่น นายจ้าง
อาจให้่เงนิเพิั�มจากเงินเดำอ่นขั�นติำ�าทุ่�คนพิัการพึังได้ำรบั แม้วา่มาติรา 
35 จะเสนอติวัเลอ่กมากมายให่น้ายจ้างและชว่ยสนับสนนุคนพิัการ
ทุ่�ทุำางานในอุติสาห่กรรมติ่าง ๆ ได้ำ แติ่ก็ไม่สามารถิ่รับประกันว่า
คนพิัการจะม่ความมั�นคงในการทุำางาน ดำังทุ่�กล่าวไว้ก่อนห่น้าน่�ว่า
ติ้องติ่ออายุสัญญารายปีติามมาติรา 35 

การให้้ความช่วยเห้ล้้อที่่�ส่มเห้ตุ่ส่มผู้ล้
แล้ะการเข้้าถ้งสิ่�งอำานวยความส่ะดวกในที่่�ที่ำางาน
นายจ้างภาคเอกชนม่ความพัร้อมมากขึ�นทุ่�จะลงทุุนกับการให้่
ความช่วยเห่ล่อทุ่�สมเห่ตุิสมผล โดำยเฉพัาะอุปกรณ์ช่วยเห่ล่อ 
(เคร่�องช่วยฟงัและช่วยการมองเห่็น) สำาห่รับพันักงานทุ่�ทุำางาน
ดำ้านธุ์รการ การประมวลผลข้อมูล คอลเซึ่็นเติอร์ และการบริการ
ลูกค้า นายจ้างประมาณร้อยละ 90 ทุ่�จ้างคนพิัการระบุว่าไดำ้ลงทุุน
ซึ่่�ออุปกรณ์ดำังกล่าว (เช่น โปรแกรมอ่านจอภาพั แว่นขยาย และ
เคร่�องชว่ยฟงั) ในขณะทุ่�รอ้ยละ 77 ระบวุา่การลงทุนุดำงักลา่วไมไ่ดำ้
เพิั�มภาระค่าใช้จ่ายให่้กับองค์กรมากมายนัก อย่างไรก็ติาม ผู้ติอบ
แบบสอบถิ่ามแจ้งว่าสถิ่าบันของรัฐห่ลายแห่่งไม่สามารถิ่จัดำห่า
สิ�งอำานวยความสะดำวกทุ่�เห่มาะสมให่แ้กผู่ม้ค่วามบกพัรอ่งทุางการ
ไดำย้นิและการเห่น็ การขาดำแคลนสิ�งเห่ลา่น่�ส่งผลเส่ยติอ่การปฏบิติัิ
งานของพันกังานพิัการ จงึเปน็เห่ติใุห่ค้นเห่ลา่น่�ติอ้งลาออกจากงาน
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คนพิัการทุ่�ติอบแบบสอบถิ่ามทุุกคนระบุว่านายจ้างไม่พูัดำคุยกับ
ตินเร่�องการให่้ความช่วยเห่ล่อทุ่�สมเห่ติุสมผลในขณะทุ่�ร้อยละ 50 
ระบุว่าไม่ม่การให่้ความช่วยเห่ล่อทุ่�สมเห่ติุสมผลในสถิ่านทุ่�ทุำางาน 
ยงัไม่คอ่ยมก่ารปรับเปล่�ยนรายละเอย่ดำงานห่รอ่ชั�วโมงการทุำางาน 
พันกังานผู้ติอบแบบสอบถิ่ามประมาณรอ้ยละ 50 ระบวุา่มป่ญัห่าใน
การทุำางานให้่แล้วเสร็จ ข้อมูลน่�ช่�ให่้เห่็นว่านายจ้างส่วนให่ญ่
ไม่เข้าใจอย่างถิ่่องแทุ้ว่าการให่้ความช่วยเห่ล่อทุ่�สมเห่ติุสมผลนั�น
ติ้องปรับให่้ เข้ากับความติ้องการเฉพัาะของแติ่ละบุคคล 
จะใช้แนวทุางเดำ่ยวสำาห่รับทุุกคนไม่ไดำ้ ผู้ม่ความบกพัร่องทุางการ
เห่็นห่ร่อการไดำ้ยินทุ่�แติกติ่างกันอาจติ้องการความช่วยเห่ล่อห่ร่อ
อปุกรณช์ว่ยเห่ลอ่ทุ่�แติกติา่งกันขึ�นอยูกั่บระดัำบของความบกพัร่อง
ของติน นายจ้างยังไม่เห็่นความสำาคัญทุ่�ติ้องปรึกษากับลูกจ้าง
ทุ่�พิัการ โดำยองค์กรดำ้านคนพิัการทุ่�ติอบแบบสำารวจย่นยัน
ผลการค้นพับน่�

ในแงข่องการเข้าถิ่งึ การเดิำนทุางไปทุำางานในแต่ิละวันถิ่อ่เป็นเร่�อง
ลำาบากประการสำ าคัญสำ าห่รับคนพิัการ นายจ้างมักไม่ ใ ห้่
ความช่วยเห่ลอ่เพิั�มเติมิ (เช่น การจัดำห่ายานพัาห่นะห่รอ่ให้่เงนิอดุำห่นนุ
เพิั�มเติมิเพ่ั�อชว่ยคา่เดำนิทุาง) แก่คนเห่ลา่น่� การเดำนิทุางไปทุำางานทุ่�มค่า่
ใชจ้า่ยสูงและยุ่งยากเป็นเห่ตุิให่ค้นพิัการจำานวนมากต้ิองลาออกจากงาน

ในแง่การเข้าใช้สถิ่านทุ่� คนพิัการเข้าใช้ประโยชน์จากโครงการ
ก่อสร้างและอาคารทุ่�เพิั�งสร้างให่ม่ได้ำมากขึ�น ซึึ่�งติิดำตัิ�งทุางลาดำ
และห้่องสุขาทุ่�เข้าถึิ่งได้ำในสถิ่านทุ่�ติ่าง ๆ แต่ิเข้าใช้อาคารเก่าไม่ได้ำ 
ผูต้ิอบแบบสอบถิ่ามมากกวา่รอ้ยละ 50 ระบวุา่ใชห้่อ้งนำ�าในทุ่�ทุำางาน
ลำาบากมาก และร้อยละ 45 เคล่�อนไห่วไดำ้ไม่สะดำวก

การเล้้อกปฏิิบััต่ิแล้ะการก่ดกันในส่ถานที่่�ที่ำางาน 
ความทุา้ทุายสำาคญัประการห่นึ�งทุ่�องคก์รดำา้นคนพิัการและผูม้ส่่วน
ไดำเ้ส่ยกลา่วถิ่งึค่อห่วัห่น้างานไมส่นใจ คนพิัการไดำร้บัคำาแนะนำาและ
ความเห่็นไม่มากพัอ อ่กทุั�งไม่ค่อยไดำ้รับการฝัึกอบรมขณะ
ปฏิบัติิงาน จึงเป็นเห่ติุ ให่้พันักงานทุ่� ไม่สามารถิ่รับม่อกับ
สภาพัแวดำล้อมดำังกล่าวรู้สึกว่าถิู่กก่ดำกันและจำาใจติ้องลาออก 
เก่อบรอ้ยละ 88 ของคนพิัการทุ่�ติอบแบบสอบถิ่ามรูสึ้กวา่ตินไมไ่ดำ้
ร่วมทุำากิจกรรมในทุ่�ทุำ างาน ผู้ติอบแบบสอบถิ่ามส่วนให่ญ่ 
(ร้อยละ 86) รู้สึกว่าห่ัวห่น้างานและเพ่ั�อนร่วมงานไม่รับฟงัห่ร่อไม่
เอาจริงเอาจังกับความคิดำเห่็นของคนพิัการ

นอกจากน่� คนพิัการรู้สึกว่าเพ่ั�อนร่วมงานทุ่�ไม่พิัการไม่ติ้อนรับ
ติน คนพิัการทุ่�ติอบแบบสอบถิ่ามมากกว่าครึ�งห่นึ�งเคยถูิ่กปฏิบัติิ
อย่างไม่เป็นธ์รรมจากเพ่ั�อนร่วมงาน พัวกเขาโดำน “ดูำถูิ่ก” และไดำ้
รับค่าจ้างน้อยกว่าเพ่ั�อนร่วมงานทุ่�ไม่พิัการซึ่ึ�งทุำางานห่นักเทุ่ากัน

ผู้้้ม่ความบักพิร่องที่างการได้ยินห้ร้อการเห้็น 

ห้ร้อม่ความพิิการที่างจำิต่สั่งคม
บคุคลทุ่�มค่วามพิัการทุางการไดำย้นิห่ร่อการเห่น็ห่ร่อมค่วามพิัการ
ทุางจิติสังคม เป็นกลุ่มเปราะบางทุ่�ถิู่กเล่อกปฏิบัติิมากทุ่�สุดำเม่�อ
พูัดำถิ่งึโอกาสในการจา้งงาน อยา่งไรกต็ิาม บรษัิทุดำา้นโทุรคมนาคม
และบริการลูกค้าบางแห่่งไดำ้พัยายามเพิั�มขึ�นเป็นเทุ่าติัวในการให่้
โอกาสงานและจัดำห่าความช่วยเห่ล่อทุ่�สมเห่ติุสมผลแก่คนพิัการ
ประเภทุดำังกล่าว โดำยมุ่งไปทุ่�คนทุ่�ม่ความพิัการในระดำับน้อย  
ดำงัทุ่�ไดำก้ลา่วไว้กอ่นห่นา้น่� คา่ใชจ้า่ยสำาห่รับการให้่ความชว่ยเห่ลอ่ทุ่�
สมเห่ตุิสมผล (เช่น เคร่�องช่วยฟังและช่วยการมองเห็่น) 
มร่าคาคอ่นขา้งสูง นอกจากน่� บรษัิทุเห่ลา่น่�ยงัติอ้งปรบัแติง่ความ
ช่วยเห่ล่อสำาห่รับคนพิัการเป็นรายบุคคล ผู้ทุ่�ม่ความบกพัร่อง
ทุางการเห่็นแติ่ละคนอาจติ้องการอุปกรณ์ทุ่�แติกติ่างกัน เช่น 
การขยายติวัอกัษรในคอมพิัวเติอร ์นอกจากน่� นายจา้งติอ้งพััฒนา
ความสามารถิ่ของผู้จัดำการและห่ัวห่น้างานทุ่�ม่ห่น้าทุ่�จัดำการและ
ดำูแลพันักงานทุ่�ม่ความพิัการดำังกล่าว

บุคคลทุ่�สูญเส่ยการได้ำยินห่ร่อการเห็่นเส่ยเปร่ยบมากกว่า 
จากข้อมูลขององค์กรดำ้านคนพิัการทุ่�เป็นตัิวแทุนของคนหู่ห่นวก 
กลุ่มน่�มักประกอบอาช่พัแม่บ้าน อุติสาห่กรรมบริการอาห่าร 
และงานธ์ุรกรรม (เช่น การจัดำการเอกสาร) ความทุ้าทุายสำาคัญ
สำาห่รับพันักงานทุ่�สูญเส่ยการไดำ้ยินค่อการส่�อสารกับผู้จัดำการ 
ห่วัห่นา้งาน และเพ่ั�อนรว่มงานโดำยไมม่ล่า่มภาษามอ่ จากขอ้มลูของ
องค์กรด้ำานคนพิัการ ผู้สูญเส่ยการได้ำยินทุำางานได้ำดำ่ทุ่�สุดำเม่�ออยู่
เป็นกลุ่มเน่�องจากสามารถิ่ส่�อสารและช่วยเห่ล่อกันไดำ้

คนติาบอดำประสบความยากลำาบากมากเป็นพิัเศษ พัวกเขามักไดำ้
งานเป็นพันักงานนวดำและนักร้องข้างถิ่นน ซึึ่�งม่รายได้ำสูงกว่า
ค่าแรงขั�นติำ�าเพ่ัยงเล็กน้อย ติัวอย่างห่นึ�งค่อร้านกาแฟใจกลาง
กรุงเทุพัฯ ซึ่ึ�งผู้ประกอบการทุางสังคมจ้างคนติาบอดำโดำยเฉพัาะ 
บริษัทุไดำ้รับสิทุธ์ิประโยชน์ติามกฎห่มาย (เช่น การยกเว้นภาษ่และ
เงินเดำ่อนทุ่�ไดำ้รับเงินอุดำห่นุนติามมาติรา 35) และให้่เงินเดำ่อนใน
อัติราใกล้เค่ยงกับร้านกาแฟทุั�วไปแก่พันักงาน

โปรดำทุราบว่านักวิจัยไม่สามารถิ่สัมภาษณ์องค์กรดำ้านคนพิัการทุ่�
เปน็ติวัแทุนของผู้พิัการทุางจติิสังคมห่ร่อนายจา้งทุ่�จา้งคนเห่ลา่น่�

ของผู้้้ตอบัแบับัส่อบัถามระบัุวิ่าการเดินทำางไป
ทำำางานเป็นเรื�องทำ้าทำายหรือลำาบัากมาก54%
อธิิบัายวิ่าชีีวิิตด้านนี�ค่อนข้างลำาบัาก30%

VULCAN 

เป็นบริษัที่สตาร์ที่อัพิที่่�เน้นเร่�องเที่คโนโลย่
ปัญิญิาประดัิษฐ์์(AI)บริษัที่ฝึึกอบรคนพิิการ
ที่่�เข้าร่วมพัิฒนาและให้บริการเที่คโนโลย่ AI 
จากนั�น จะจำาหน่ายผลิตภัณฑ์์เหล่าน่�ให้กับ
บริษัที่ที่่�สนใจดั้านน่� นอกเหน่อจากการให้เงิน
เดั่อนคนพิิการตามมาตรา 35 แล้ว Vulkan 
ยังที่ำาโครงการแบ่งปันผลกำาไรโดัยมอบผล
กำาไรร้อยละ 30 แก่คนพิิการตอนสิ�นปี
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    • การส่่งเส่ริมส่ถานที่่�ที่ำางานให้้ม่สิ่�งแวดล้้อมเอ้�อต่่อคนพิิการในประเที่ศไที่ย

เส้่นที่างความก้าวห้น้าในอาช่พิ
งานทุ่� ใช้ทุักษะติำ�า  การขาดำการฝึักอบรมขณะปฏิบัติิงาน  
และความรู้สึกถิู่กก่ดำกันเป็นเห่ติุให่้คนพิัการทุ่�ไดำ้รับว่าจ้างใน
ประเทุศไทุยแทุบไม่ม่ทุางเล่อกทุ่�จะเติิบโติในสายอาช่พัลูกจ้าง 
ซึ่ึ�งเป็นคนพิัการประมาณร้อยละ 84 ทุ่�ติอบแบบสำารวจแจ้งว่า 
งานของตินไม่เปิดำโอกาสให่้เพิั�มพูันทัุกษะ และไม่ไดำ้เปิดำโอกาส 
ให่จ้ดัำทุำาแผนพััฒนาอาชพ่ัใดำ ๆ  อยา่งไรก็ติาม ผูต้ิอบแบบสอบถิ่าม
ร้อยละ 80 ย่นยันว่าตินไดำ้รับค่าจ้างเพิั�มขึ�นห่ลังจากทุำางาน 
มาระยะห่นึ�งแล้ว

ภาคเอกชน
บริษัทุขนาดำให่ญ่ม่แนวโน้มทุ่�จะจ้างคนพิัการมากกว่าบริษัทุ
ขนาดำเล็กดำ้วยเห่ติุผลห่ลายประการ บริ ษัทุขนาดำให่ญ่ม่
ความสามารถิ่ทุ่�จะลงทุุนค่าใช้จ่ายทุ่�เก่�ยวกับการว่าจ้างคนพิัการ 
(เช่น การให่้ความช่วยเห่ล่อทุ่�สมเห่ติุสมผลและความคุ้มครอง
ดำา้นสุขภาพั) ได้ำโดำยไม่ลำาบาก จดัำทุำาคา่นยิมห่ลักและนโยบายเก่�ยว
กับความพิัการ (เช่น ความรับผิดำชอบติ่อสังคมและสิ�งแวดำล้อม
ขององค์กรและนโยบายดำ้านทุรัพัยากรบุคคล) และฝัึกอบรม
พันกังานในการช่วยเห่ลอ่และจัดำการกับพันักงานส่วนน่�โดำยเฉพัาะ

ในปีพั.ศ. 2564 กรมส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการ
รายงานว่าม่ติำาแห่น่งงาน 64,772 อัติราติามมาติรา 33 และ 35 
ทุ่�สงวนไวส้ำาห่รบัคนพิัการ อยา่งไรกต็ิาม ติำาแห่นง่งาน 12,741 อตัิรา 
(รอ้ยละ 19.67) ยงัว่าง ไม่มค่นมารบัติำาแห่นง่ นายจ้างกลับเลอ่กใช้
มาติรา 34 และจ่ายเงินติามจำานวนทุ่�กำาห่นดำเข้ากองทุุนส่งเสริม
และพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการ แม้ว่าการจ่ายเงินสัดำส่วนสูงใน
ดำ้านน่�ส่วนห่นึ�งอาจเกิดำจากขั�นติอนการบริห่ารทุ่�ยุ่งยากและ
คา่ใชจ้า่ยทุ่�เก่�ยวขอ้ง แติก็่กลา่วไดำว้า่ความเขา้ใจผดิำทุางวฒันธ์รรม
และสังคมและการเห่มารวมเป็นสาเห่ติุห่ลักประการห่นึ�งทุ่�ทุำาให่้
นายจ้างลังเลใจมากขึ�นทุ่�จะจ้างคนพิัการในประเทุศไทุย

แน่นอนว่า การขาดำการศึกษาและทุักษะทุ่�เห่มาะสมทุำาให่้คนพิัการ
ห่างานทุำาและแข่งขันในติลาดำงานไดำ้ลำาบากกว่า นอกจากน่� 
บางบริษัทุรู้สึกว่าการม่คนพิัการในห่มู่พันักงานอาจส่งผลเส่ยติ่อ
พันักงานห่ร่อลูกค้าทุ่�ไม่พิัการคนอ่�น ๆ นายจ้างทุ่�ติอบแบบสำารวจ
กล่าวว่า ธ์ุรกิจบางประเภทุปฏิเสธ์ทุ่�จะจ้างคนพิัการในประเทุศไทุย

นอกจากน่� เพ่ั�อทุ่�จะได้ำงานทุำา โดำยปกติแิล้ว คนพิัการจะต้ิองมห่่น่วย
งานของรัฐ องค์กรดำ้านคนพิัการ ห่ร่อบุคคลอ่�นแนะนำาตัิวให่้ 
(ร้อยละ 87 ของนายจ้างต้ิองการให้่ม่บุคคลอ้างอิงเม่�อจ้างงาน) 
ดำ้วยเห่ตุิน่� คนพิัการทุ่�สมัครงานติามขั�นติอนปกติิจึงม่โอกาสไดำ้
งานทุำาน้อยมาก

ในบรรดำานายจ้างทุ่�ติอบแบบสำารวจ 22 ราย น้อยกว่าร้อยละ 30 
ประกาศว่าตินม่นโยบายทุรัพัยากรบุคคลทุ่�เก่�ยวข้องกับการจ้าง
งานคนพิัการ ในขณะทุ่�ส่วนทุ่�เห่ล่อรู้สึกว่ากฎห่มายในประเทุศ
ฉบับปัจจุบันไดำ้ให่้แนวทุางดำ้านน่�ไว้เพ่ัยงพัอแล้ว ห่ากไม่ม่ขั�นติอน
และนโยบายภายใน รวมถึิ่งผู้บังคับบัญชาและผู้จัดำการทุ่�ไดำ้รับ
การฝัึกอบรมเพ่ั�อรองรับความติ้องการเฉพัาะดำ้านของคนพิัการ 
การทุ่�ประชากรกลุ่มน่�จะไดำ้ทุำางานทุ่�ดำ่ยังคงเป็นเร่�องยากลำาบาก

ภาคเอกชนรู้เร่�องกรอบกฎห่มาย (มาติรา 33 34 และ 35) เป็น
อย่างดำ่ ซึ่ึ�งบ่งช่�ว่าม่การบังคับใช้ระบบโควติาอย่างม่ประสิทุธ์ิภาพั
ทุั�วประเทุศ ผู้ม่ส่วนไดำ้เส่ยบางรายระบุว่า ผู้คนติระห่นักรู้เก่�ยวกับ
มาติรา 35 น้อยกว่าเล็กน้อย

ภาครัฐ
คณะวิจัยไม่สามารถิ่พูัดำคุยกับห่น่วยงานรัฐทุ่�จ้างคนพิัการได้ำ
ยกเวน้กรมส่งเสรมิและพััฒนาคณุภาพัชว่ติิคนพิัการและกระทุรวง
ศึกษาธ์ิการ

ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พัั ฒ น า คุ ณ ภ า พั ช่ วิ ติ ค น พิั ก า ร ร ะ บุ ว่ า 
ในปีพั.ศ. 2563 ม่ติำาแห่น่งงานว่างประมาณ 17,000 ติำาแห่น่ง
ในระบบโควติาของภาครัฐ ม่ผู้พิัการประมาณ 2,700 คนได้ำรับว่า
จ้างภายใติ้มาติรา 33 และ 35 ม่ติำาแห่น่งงานว่างมากกว่า 14,000 
ติำาแห่น่ง (ร้อยละ 83) ยังไม่ม่คนรับติำาแห่น่ง การดำำาเนินการ
ติามกฎห่มายในภาครัฐจึงเป็นเร่�องลำาบากกว่าเน่�องจากสถิ่าบัน
ของรัฐไม่ม่สิทุธ์ิใช้มาติรา 34 (การชำาระเงินเข้ากองทุุนส่งเสริม
และพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการ) แม้ว่าบทุบัญญัติิน่�จะสมเห่ตุิ
สมผลเน่�องจากการใช้มาติรา 34 ห่มายความว่าสถิ่าบันของ
รัฐจะจ่ายค่าปรับโดำยใช้เงินของผู้เส่ยภาษ่ แต่ิก็เป็นการสร้าง
สถิ่านการณ์ทุ่�ห่น่วยงานของรัฐไม่ติ้องปฏิบัติิติามกฎห่มาย
โดำยไม่ไดำ้รับผลใดำ ๆ

กรมส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการพัยายามจัดำการ
กับความทุ้าทุายเห่ล่าน่�ดำ้วยการเจรจาอย่างติ่อเน่�องกับกระทุรวง
ทุ่�เก่�ยวข้องและฝั�ายบริห่ารทุุกระดำับ อย่างไรก็ติาม ถิ่ึงแม้ว่า
กรมส่งเสริมและพััฒนาคณุภาพัชวิ่ติคนพิัการจะมอิ่ทุธ์พิัลทุางการ
เม่องและใช้ประโยชน์จากการทุ่�ตินม่ความสัมพัันธ์์กับสถิ่าบันของ
รัฐอ่�น ๆ แติ่ยังไม่ไดำ้แก้ปัญห่าอย่างเป็นระบบ

ภาครัฐม่แนวโน้มทุ่�จะไม่ลงทุุนกับการให้่ความช่วยเห่ล่อทุ่�สมเห่ตุิ
สมผลดำ้วยเห่ติุผลห่ลายประการ ประการแรก การจัดำสรรงบ
ประมาณสำาห่รับเร่�องน่�เป็นสิ�งยุ่งยากกว่ามากสำาห่รับห่น่วยงาน
รัฐ เน่�องจากม่งบประมาณจำากัดำ ระบบราชการม่ขั�นติอนยุ่งยาก 
การวางแผนงบประมาณมก่ระบวนการเขม้งวดำ และเจา้ห่นา้ทุ่�ขาดำ
ความสามารถิ่และความละเอ่ยดำอ่อนทุ่�จะเข้าใจปัญห่าความพิัการ 

และค่าใช้จ่ายสำาห่รับการจัดำห่าความช่วย
เห่ล่อทุ่�สมเห่ติุสมผล (ร้อยละ 22) 

ความคิดำทุ่�ว่าคนพิัการปฏิบัติิงานไม่ไดำ้ 
(ร้อยละ 36)

ความกลัวทุัศนคติิเชิงลบของเพ่ั�อนร่วม
งานและลูกค้า (ร้อยละ 41)
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ประการห่ลังน่�เป็นความจริงโดำยเฉพัาะอย่างยิ�งสำาห่รับห่น่วยงาน
ระดำับภูมิภาคและสาขาของกระทุรวงในระดำับจังห่วัดำและระดำับ
อำาเภอ แม้ว่ากรมส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการร่วม
มอ่กับภาค่ห่ลักในการดำำาเนินกฎห่มาย (กระทุรวงแรงงาน) 
อยา่งราบร่�นอยูแ่ล้วในระดัำบชาติิ แต่ิองค์กรด้ำานคนพิัการบางแห่ง่
เสนอวา่ติอ้งปรบัปรงุความรว่มมอ่และการประสานงานดัำงกลา่วใน
ระดำับภูมิภาค

ข้อกังวลทุ่�สำาคัญประการห่นึ�งซึึ่�งองค์กรด้ำานคนพิัการและ
คนพิัการห่ยบิยกขึ�นมาพูัดำคอ่การขาดำการฝักึอบรม ประสบการณ์ 
และความสามารถิ่ของข้าราชการพัลเร่อนในการอำานวยความ
สะดำวกคนพิัการในสถิ่านทุ่�ทุำางาน องค์กรดำ้านคนพิัการแจ้งว่า
ผู้ทุำางานในภาครัฐไม่ไดำ้รับการกำากับดำูแลทุ่�เห่มาะสมและข้อเสนอ
แนะทุ่�สำาคัญจากผู้จัดำการ ติลอดำจนโอกาสในการเพิั�มพูันทุักษะ 
คนกลุ่มน่�ยงัรู้สึกโดำดำเดำ่�ยวในทุ่�ทุำางานอก่ดำว้ย นอกจากน่� มร่ายงาน
ว่าคนพิัการบางคนทุ่�ทุำางานในภาครัฐไม่ไดำ้รับความช่วยเห่ล่อ
ทุ่� เห่มาะสม ส่งผลให้่พัวกเขาทุำางานไม่ไดำ้  แม้ว่านายจ้างจะ
ไม่เลิกจ้าง แติ่พัวกเขาก็ติัดำสินใจลาออกเองในแง่ดำ่ก็ค่อคนพิัการ
ไดำ้เล่�อนติำาแห่น่งและขึ�นค่าแรงอย่างสมำ�าเสมอในสถิ่าบันของ
รัฐติามระเบ่ยบราชการ

การเข้้าถ้งการเงิน
อุปสรรคสำาคัญประการห่นึ�งทุ่�ขัดำขวางคนพิัการไม่ให่้ม่ธ์ุรกิจเป็น
ของตัิวเอง ค่อ ความยากลำาบากในการห่าทุุนเริ�มติ้นประกอบ
ธ์ุรกิจและสินเช่�อเบิกเงินเกินบัญช่จากสถิ่าบันการเงิน โดำยเฉพัาะ
ธ์นาคาร ทุั�งน่� คณะนักวิจัยไม่อยู่ในฐานะทุ่�จะประเมินการเข้าถิ่ึง
โครงการไมโครไฟแนนซึ่์ของคนพิัการ

คนพิัการมักไม่ค่อยม่ทัุกษะ ความมั�นใจ และความรู้ในการดำำาเนิน
การติามขั�นติอนและระเบ่ยบข้อบังคับทุ่�ยุ่งยากของการขอสินเช่�อ
ธ์นาคาร พัวกเขายังประสบปัญห่าเร่�องห่ลักประกัน  องค์กรดำ้าน
คนพิัการบางแห่่งให่้ข้อสังเกติว่าธ์นาคารจะไม่คุยกับคนพิัการ
ติามลำาพััง และขอให่ ้“ผูป้กครอง” ผูดู้ำแล ห่รอ่สมาชกิในครอบครวั
ติิดำติามไปดำ้วย ก่อนจะรับคำาขอสินเช่�อ

ทุางเลอ่กอ่�นนอกจากการกูธ้์นาคารคอ่การขอสินเช่�อกบักองทุนุส่ง
เสรมิและพััฒนาคณุภาพัชว่ติิคนพิัการ การขอสินเช่�อกบักองทุนุ ฯ 
ม่ขั�นติอนทุ่�สะดำวกกว่าสำาห่รับคนพิัการ อย่างไรก็ติาม เน่�องจาก
ติ้องใช้เอกสารจำานวนมากและใช้เวลาดำำาเนินการนาน จึงถิ่่อว่า
ยุ่งยากอย่างยิ�ง โดำยเฉพัาะสำาห่รับผู้ไม่ม่ความรู้เร่�อง “การเงิน” 
เงินกู้จากกองทุุน ฯ ปลอดำดำอกเบ่�ย วงเงินสูงสุดำ 120,000 บาทุ 
(ประมาณ 3,620 ดำอลลาร์สห่รัฐ) ผู้กู้ครั�งแรกสามารถิ่รับเงินได้ำ
สูงสุดำ 60,000 บาทุ สินเช่�อได้ำรับการพิัจารณาอนุมัติิโดำย
คณะอนุกรรมการระดำับชาติิห่ร่อระดำับประเทุศ ซึ่ึ�งประกอบดำ้วย
สมาชิกของห่น่วยงานรัฐ โดำยเฉพัาะกรมส่งเสริมและพััฒนา
คุณภาพัช่วิติคนพิัการ กระทุรวงแรงงาน และองค์กรดำ้าน
คนพิัการ อย่างไรก็ติาม จะสมัครงานให่้ไดำ้งานนั�น ผู้สมัครติ้องไดำ้
รับคำาแนะนำาจากชุมชน รัฐบาล ห่ร่อองค์กรดำ้านคนพิัการ 
และติ้องม่ “ผู้คำ�าประกัน” (ซึ่ึ�งติ้องม่รายไดำ้มั�นคง)

ทุั�งน่� คณะวิจัยไม่สามารถิ่ระบุเกณฑ์์พิัจารณาสินเช่�อไดำ้ ในการขอ
สินเช่�อ ผู้ขอติ้องส่งเอกสารติ่อไปน่� 

ก) สำาเนาบัติรประจำาติัวประชาชน 2 ชุดำ 
ข) สำาเนาบัติรประจำาติัวคนพิัการ 2 ชุดำ 
ค) สำาเนาเอกสารจากบัติรประจำาติัวประชาชนของผู้คำ�าประกัน 
ง) สำาเนาติ้นฉบับของห่ลักฐานเงินเดำ่อนของผู้คำ�าประกัน 
จ) งบประมาณโดำยละเอ่ยดำ 
ฉ) ห่ลักฐานภาพัถิ่่ายของธ์ุรกิจทุ่�ผู้สมัครกำาลังทุำาอยู่ และ 
ช) ห่ลักฐานว่าผู้สมัครม่คุณสมบัติิทุ่�จำาเป็นสำาห่รับการดำำาเนิน
ธ์ุรกิจนั�น (เช่น ใบรับรองการฝัึกอบรมทุ่�เก่�ยวข้อง)

การขอสินเช่�อ  

ฉันเป็นคนห้หนวิกทำี�เรียนจับั
มหาวิิทำยาลัย แต่หางานทำำาไม่ได้ ก็
เลยตัดสิ่นใจัเปิดร้านและขอสิ่นเชีื�อ
จัากธินาคาร เจั้าหน้าทำี�ธินาคารไม่
อยากคุยกับัฉัน แม้วิ่าฉันจัะสื่�อส่าร
ได้ด้วิยการเขียนลงบันกระดาษ 
พิวิกเขาขอพิบั “ผู้้้ปกครอง” หรือ
ส่มาชีิกในครอบัครัวิทำี�ส่ามารถพ้ิด
แทำนฉันได้ ฉันยอมแพ้ิและตัดสิ่นใจั
ขอเงินก้้จัากกองทำุนส่่งเส่ริมและ
พัิฒนาคุณภาพิชีีวิิตคนพิิการ
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    • การส่่งเส่ริมส่ถานที่่�ที่ำางานให้้ม่สิ่�งแวดล้้อมเอ้�อต่่อคนพิิการในประเที่ศไที่ย

การจำ้างงานนอกระบับั

การจา้งงานนอกระบบอยูน่อกขอบเขติของการวเิคราะห่น์่� อย่างไร
ก็ติาม คาดำว่าคนพิัการส่วนให่ญ่ในประเทุศไทุยทุำางานในภาคส่วน
นอกระบบ ส่วนให่ญ่เป็นงานเกษติรกรรมและการประมง 
งานนอกระบบเป็นกิจกรรมทุางเศรษฐกิจทุ่�ข้อมูลอย่างเป็น
ทุางการและสถิ่ิติิของติลาดำแรงงานไม่ไดำ้ลงทุะเบ่ยนไว้และไม่เป็น
ทุ่�รับรู้  ดำังนั�น การคุ้มครองใดำ ๆ ของรัฐบาล เช่น มาติรการ
เชิงสถิ่าบันและกฎห่มาย แทุบไม่ครอบคลุมถิ่ึงภาคส่วนนอกระบบ
เลย

คนพิัการทุ่�ทุำางานในเศรษฐกิจนอกระบบมักจะอยู่ในภาคเกษติร
รายย่อย (บนทุ่�ดำินของตินเองห่ร่อทุ่�ดำินของครอบครัว) จำาห่น่าย
ผลผลิติทุางการเกษติรในติลาดำ ทุำางานเป็นพ่ัอค้าแม่ค้าห่าบเร่ 
และดำูแลงานบ้าน ห่ร่อดำูแลร้านค้าและธ์ุรกิจติ่างๆ ของครอบครัว 
ภาคส่วนนอกระบบยังรวมถิ่ึงพันักงานบริการทุางเพัศ พันักงาน
นวดำอิสระ ห่ร่อผู้ให่้บริการในสถิ่านอาบอบนวดำทุ่�ไม่ได้ำจดำทุะเบ่ยน 
ห่ร่อพันักงานในวงการบันเทุิง

ดำังนั�น คนพิัการในภาคนอกระบบมักทุำางานโดำยไม่ไดำ้รับค่าจ้าง 
จึงอาจไม่ไดำ้รับเงินเดำ่อนสำาห่รับงานทุ่�ตินทุำา แต่ิไดำ้เฉพัาะสิ�งทุ่�เป็น
ความต้ิองการขั�นพ่ั�นฐานขั�นติำ�าของตินเทุ่านั�น รายได้ำทุ่�จำากัดำน่�
เป็นเห่ติุให่้คนเห่ล่าน่�พึั�งพัาตัิวเองไม่ไดำ้และม่คุณภาพัช่วิติติำ�า ใน
ระห่ว่างการปรึกษาห่าร่อ พับว่าคนพิัการแทุบไม่ไดำ้รับมรดำกห่ร่อ
เป็นเจ้าของทุ่�ดำิน เน่�องจากผู้ปกครองมักโอนสิทุธ์ิ�ในทุรัพัย์สินให่้
บุติรทุ่�ไม่พิัการ

การจ้างงานคนพิัการในเศรษฐกิจนอกระบบเป็นประเดำ็นทุ่�ควร
ศึกษาเพิั�มเติมิแยกต่ิางห่าก เน่�องจากการม่ส่วนร่วมอย่างจริงจัง
กับปัญห่าน่�จะช่วยให่้เราเข้าใจวิธ์่ทุ่�คนพิัการห่ารายได้ำ ม่ส่วนร่วม
ในเศรษฐกิจ และสำารวจโอกาสเข้าสู่เศรษฐกิจในระบบ

กลุ้่มคนชายข้อบั
กลุ่มคนชายขอบต้ิองเผชิญกับการเล่อกปฏิบัติิแบบซึ่ำ�าซ้ึ่อน 
จึงเป็นกลุ่มเปราะบางทุ่�สุดำในบรรดำาคนพิัการ และจำาเป็นติ้อง
วิเคราะห่์และให่้ความช่วยเห่ล่อเพิั�มเติิม

คณะนักวิจัยไม่สามารถิ่วิเคราะห์่เชิงลึกเก่�ยวกับกลุ่มผู้พิัการ
ชายขอบส่วนให่ญใ่นประเทุศไทุยไดำ ้(เชน่ พันักงานบรกิารทุางเพัศ 
พันักงานอาบอบนวดำ ผู้ติิดำเช่�อเอชไอว่  กลุ่ม LGBTI+ และ
บุ ค ค ล ไ ร้ สั ญ ช า ติิ )  เ น่� อ ง จ า ก ม่ ข้ อ ห่้ า ม  ข้ อ จำ า กั ดำ  แ ล ะ
สถิ่านการณ์ในช่วงเวลาทุ่�ทุำาการศึกษาครั�งน่�

อย่างไรก็ติาม คณะนักวิจัยได้ำสัมภาษณ์ “มูลนิธ์ิเพ่ั�อนพันักงาน
บริการ (SWING)” ซึ่ึ�งเป็นองค์กรพััฒนาเอกชนทุ่�ช่วยเห่ล่อผู้ให่้
บริการทุางเพัศและกลุ่มชายขอบอ่�น ๆ ผู้ได้ำรับความช่วยเห่ล่อ
กลุ่มห่นึ�งเป็นพันักงานบริการทุางเพัศทุ่�เป็นคนข้ามเพัศและ
ห่หู่นวกห่รอ่ม่ความบกพัรอ่งทุางการไดำย้นิ แมว้า่บรกิารทุางเพัศจะ
แพัร่ห่ลายในประเทุศไทุย แต่ิก็ม่ความผิดำติามกฎห่มายและ
ม่โทุษปรับ ในบางกรณ่ ผู้ให้่บริการทุางเพัศอาจถิู่กติัดำสินจำาคุก 

โดำยเฉพัาะอย่างยิ�งกลุ่มน่�อยู่ในสถิ่านะทุ่�ยากลำาบากเน่�องจาก
ม่การถิู่กเล่อกปฏิบัติิและความเปราะบางห่ลายระดำับอันเกิดำจาก
เพัศภาวะ ความพิัการ ประเภทุงาน ความยากจน การไม่สามารถิ่
เข้าถิ่ึงบริการทุางสังคม และความเส่�ยงจะถิู่กใช้ความรุนแรง

พันักงานบริการทุางเพัศทุ่�พิัการต้ิองเผชิญกับการเล่อกปฏิบัติิ
แ ล ะ ค ว า ม รุ น แ ร ง ภ า ย ใ น ค ร อ บ ค รั ว เ น่� อ ง จ า ก เ พั ศ ภ า ว ะ 
วิถิ่่การดำำาเนินช่วิติ และความพิัการ พัวกเขามักจะถูิ่กไล่ออกจาก
บ้านภายใติ้สถิ่านการณ์ทุ่�เลวร้ายโดำยไม่ม่รายไดำ้ห่ร่อเงินออม 
เส่�ยงทุ่�จะถิู่กสมาชิกในครอบครัวทุำาร้ายและคุกคามอยู่บ่อย ๆ 
แม้ว่าจะห่าเงินให่้ครอบครัวก็ติาม ผู้ให่้บริการทุางเพัศทุ่�พิัการ
ทุางการไดำ้ยินจำานวนมากไม่รู้ภาษาม่อ จึงส่�อสารไม่ไดำ้ห่ร่อเข้าถิ่ึง
ข้ อ มู ล ไ ม่ ไ ดำ้  ก า ร อ ยู่ กัน เ ป็ น ก ลุ่ ม เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ติ่ อ ก า ร ใ ช้
ช่วิติประจำาวันของพัวกเขา เน่�องจากสามารถิ่ช่วยเห่ล่อกันไดำ้

ส่วนผู้รู้ภาษาม่อก็ยังส่�อสารในช่วิติประจำาวันไดำ้ลำาบากมาก 
เน่�องจากประชากรทุั�วไปไม่รู้ภาษาม่อ ปัญห่าน่�เป็นสิ�งขัดำขวาง
ไม่ให่้พันักงานบริการทุางเพัศทุ่�พิัการเจรจาติ่อรองเก่�ยวกับงาน
ของติน ทุำางานในสภาวะทุ่�ปลอดำภัยขึ�น และไดำ้รับการคุ้มครอง 
การดำูแล และความสะดำวกสบายในระดำับห่นึ�ง พัวกเขายัง
คงถิู่กบังคับให่้ทุำ างานและห่าลูกค้าติามทุ้องถิ่นน ซึ่ึ�งเพิั� ม
ความเส่�ยงอย่างมากทุ่�จะติกเป็นเห่ย่�อของการใช้ความรุนแรง 
ถิู่กจับกุม ห่ร่อเป็นอันติรายต่ิอสุขภาพัของตินเอง มูลนิธ์ิเพ่ั�อน
พันกังานบริการ (SWING Foundation) ได้ำช่�นชมโครงการพััฒนา
แห่่งสห่ประชาชาติ ิประเทุศไทุยทุ่�มบ่ทุบาทุในการปลุกจติิสำานกึดำา้น
สิทุธ์ิของพันักงานบริการทุางเพัศทุ่�พิัการ เน่�องจากมูลนิธ์ิน่�ไดำ้รับ
ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก โ ค ร ง ก า ร พัั ฒ น า แ ห่่ ง ส ห่ ป ร ะ ช า ช า ติิ 
จึงช่วยเห่ล่อพันักงานบริการทุางเพัศทุ่�พิัการให่้สร้างเคร่อข่าย
เพ่ั�อพึั�งพัาตินเองได้ำ และส่งเสริมการเข้าถิ่งึการรักษาพัยาบาลและ
ความยุติิธ์รรมโดำยจัดำห่าล่ามภาษาม่อในศาล นอกจากน่� 
การร่วมม่อกับกระทุรวงสาธ์ารณสุขและกระทุรวงยุติิธ์รรมก็ไดำ้
รับคำาช่�นชม ความเปราะบางของกลุ่มน่�ยิ�งเห็่นชัดำเจนขึ�นโดำย
เฉพัาะในช่วงโควิดำ 19 ระบาดำ พัวกเขาติอ้งสูญเส่ยรายได้ำและลูกค้า 
ถิู่กบังคับให้่ห่าทุางอยู่ในสังคมด้ำวยความยากลำาบากมากมาย 
เน่�องจากส่วนให่ญ่อาศัยอยู่โดำยไม่ไดำ้รับความสนใจจากสังคม 
ไมไ่ด้ำลงทุะเบย่น จงึไม่มสิ่ทุธ์ไิด้ำรับความช่วยเห่ลอ่ฉุกเฉินจากรัฐบาล

ผู้ล้กระที่บัข้องโควิด 19

ขณะทุ่�ทุำาการศึกษาน่� ประเทุศไทุยไดำ้รับผลกระทุบจากการระบาดำ
ครั�งให่ญ่ทุ่�สุดำเชน่เดำย่วกบัประเทุศอ่�น ๆ  ในเอเชย่ติะวนัออกเฉย่งใติ้  
โดำยม่ผู้ป�วยลงทุะเบ่ยนรายวันเกิน 20,000 รายและม่ผู้เส่ยช่วิติ
แติ่ละวันมากกว่า 200 ราย ภายใติ้สถิ่านการณ์เช่นน่� รัฐบาลเริ�ม
ใช้มาติรการต่ิอต้ิานโควิดำ ซึึ่�งรวมถึิ่งจำากดัำการเดิำนทุางเคล่�อนยา้ย 
ซึ่ึ�งจำากัดำการทุำากิจกรรมทุางเศรษฐกิจไปดำ้วย

การแพัร่ระบาดำของโควิดำ 19 ส่งผลกระทุบมากทุ่�สุดำติอ่ช่วิติความเป็นอยู่
และความมั�นคงทุางเศรษฐกิจของประชากรไทุยทุั�งห่มดำ รวมทุั�ง
คนพิัการ คนเห่ล่าน่�ยังได้ำรับผลกระทุบจากการระบาดำมากกว่า
กลุม่อ่�นเป็นอย่างมาก เน่�องจากรายจ่ายทุ่�เก่�ยวข้องกับความพิัการ
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ของตินเพิั�มขึ�น เม่�อติอ้งเผชิญกับการสูญเส่ยรายได้ำ คนพิัการและ
ครอบครัวประสบปัญห่าในการจ่ายค่ารักษาพัยาบาล ค่าบริการ
ฟ้� นฟู ห่ร่อค่าเดำินทุางไปยังจุดำบริการติ่าง ๆ เน่�องจากม่ทุางเล่อก
ในการคมนาคมน้อยลง

เม่�อภาคธุ์รกิจและภาครัฐทุำางานโดำยใช้วิธ์่  “ฉุกเฉินเพ่ั� อ
ความอยู่รอดำ” เพ่ั�อรับม่อวิกฤติน่� ผู้คนจึงให่้ความสนใจน้อยลง
เร่�องสวัสดำิภาพัของคนพิัการและสถิ่านทุ่�ทุำางานทุ่�ให่้ทุุกคนม่
ส่วนรว่ม ภาคการทุอ่งเทุ่�ยวไดำร้บัผลกระทุบมากทุ่�สุดำ โดำยคนพิัการ
จำานวนมากทุ่�ทุำางานในภาคส่วนน่� (เช่น แม่บ้าน พันักงานโรงแรม 
และมัคคุเทุศก์) ติ้องติกงาน

ผูป้ระกอบอาชพ่ัอสิระห่รอ่เจา้ของธ์รุกจิกำาลงัเส่ยลกูคา้เน่�องจาก
ข้อจำากัดำและติลาดำทุ่�จะจำาห่น่ายสินค้าของติน ดำ้วยรายไดำ้ทุ่�ลดำลง 
จึงเป็นเร่�องลำาบากขึ�นเร่�อย ๆ ทุ่�จะห่ารายได้ำให่้เพ่ัยงพัอกับ
ค่าใช้จ่ายต่ิาง ๆ รวมถึิ่งค่าเช่า ดำอกเบ่�ย และการจ่ายค่นเงินกู้
ผลกระทุบติ่อการดำำารงช่วิตินั�นร้ายแรง โดำยเฉพัาะผู้ทุำางานใน
ภาคส่วนนอกระบบและกลุ่มคนชายขอบ เช่น ชุมชน LGBTI 
พันกังานบรกิารทุางเพัศ และแรงงานขา้มชาติ ิเน่�องจากคนกลุ่มน่�
มโ่อกาสนอ้ยทุ่�จะได้ำรบัประโยชน์จากโครงการช่วยเห่ลอ่ของรัฐบาล
ทุ่�มุ่งบรรเทุาผลกระทุบจากโควิดำ 19 เช่น พันักงานบริการทุางเพัศ
ทุ่�เป็นคนข้ามเพัศและหู่ห่นวกขาดำรายไดำ้เน่�องจากเส่ยลูกค้า 
จึงไม่ม่เงินจับจ่ายสำาห่รับความติ้องการขั�นพ่ั�นฐาน (เช่น ค่าเช่า 
อาห่าร และยารกัษาโรค) นอกจากน่� พัวกเขาเขา้ไมถ่ิ่งึการสนบัสนนุ
ใดำ ๆ จากโครงการประกันสังคมของรัฐบาล รวมถิ่ึงชุดำป้องกัน
โควดิำ ขณะน่�ชมุชนน่�ไดำร้บัความช่วยเห่ลอ่จากมูลนธิ์เิพ่ั�อนพันักงาน
บริการ แติ่ห่ลายคนก็ไม่ไดำ้รับความช่วยเห่ล่อทุ่�ตินติ้องการ

การแพัร่ระบาดำของโควิดำ 19 ยังส่งผลกระทุบต่ิอสุขภาพัจิติและ
สวสัดิำภาพัของคนพิัการจำานวนมากในประเทุศไทุย คนพิัการไม่กล้า
ออกไปในชุมชนเพัราะกลัวติิดำเช่�อ ความไม่แน่นอนทุางเศรษฐกิจ
และความเปราะบางทุ่�เพิั�มขึ�นอันเป็นผลมาจากรายได้ำทุ่�ลดำลง
ส่งผลเส่ยติ่อสุขภาพัจิติ ยิ�งติอกยำ�าความคิดำว่าคนพิัการค่อ
ภาระติอ่ครอบครัวและชุมชนของติน ความโดำดำเด่ำ�ยวและความเห่งา
ส่งผลให่้คนกลุ่มน่�เคร่ยดำและวิติกกังวลเพิั�มขึ�น

การแพัร่ระบาดำของโควิดำ 19 และข้อจำากัดำของผู้ดำูแลขัดำขวางและ
ส่งผลกระทุบติ่อการศึกษาและการพััฒนาทุักษะของคนพิัการ ดำัง
ทุ่�กล่าวไว้ข้างติ้น คนพิัการจำานวนมากแทุบเข้าไม่ถิ่ึงอุปกรณ์ไอทุ่ 
สมารต์ิโฟน และเคร่�องมอ่การเรย่นรูทุ้างไกล อนิเทุอรเ์นต็ิทุ่�มจ่ำากดัำ 
โดำยเฉพัาะในพ่ั�นทุ่�ชนบทุ เห่ล่าน่�ลว้นขัดำขวางโอกาสทุางการศึกษา
และการพััฒนาทุักษะมากยิ�งขึ�น ไปอ่ก การวิจัยเก่�ยวกับ
เทุคโนโลย่และความยุติิธ์รรมแสดำงให่้เห่็นว่าความเห่ล่�อมลำ�า
ทุางดำิจิทุัลเกิดำขึ�นเป็นปรากฏการณ์ทุั�วโลก ห่ญิงพิัการเข้าถิ่ึง
อุปกรณ์และเทุคโนโลย่ไอทุ่ไดำ้น้อยกว่าผู้ชาย สำาห่รับการศึกษา
ครั�งน่� คณะวจัิยไม่สามารถิ่ห่าข้อมลูสำาห่รับประเทุศไทุยเพ่ั�อสนบัสนุน
ข้ออ้างน่� ไดำ้  อย่างไรก็ติาม เ ม่�อพิัจารณาจากปัจจัยอ่�นๆ 
การสันนิษฐานน่�ดำูน่าจะสมเห่ติุสมผล

การทุ่�ผู้พิัการซึ่ำ�าซ้ึ่อน (ความบกพัร่องทุางการไดำ้ยินและการเห่็น 

และความพิัการทุางจิติสังคม) และผู้อาศัยอยู่ในพ่ั�นทุ่�ชนบทุมัก
เข้าไม่ถิ่ึงข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับโควิดำ 19 เป็นความทุ้าทุายทุ่�สำาคัญ
อ่กประการห่นึ�งในระห่ว่างการแพัร่ระบาดำ
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    • การส่่งเส่ริมส่ถานที่่�ที่ำางานให้้ม่สิ่�งแวดล้้อมเอ้�อต่่อคนพิิการในประเที่ศไที่ย

ในส่วนน่� นักวิจัยจะให่้คำาแนะนำาเชิงปฏิบัติิและเชิงนโยบายแก่ภาค
รัฐและภาคเอกชน โดำยคำานึงถิ่ึงการส่งเสริมสถิ่านทุ่�ทุำางาน
ซึ่ึ�งครอบคลมุคนทุกุกลุม่และการจา้งคนพิัการให้่ทุำางานทุ่�มค่ณุคา่ 
พัร้อมให่้คำาแนะนำาเร่�องการดำำาเนินการเพ่ั�อฟ้� นฟูวิกฤติการณ์
โควิดำ 19 ทุ่�ครอบคลุมถิ่ึงคนพิัการ

ระบับัโควต่าการจำ้างงานข้องประเที่ศไที่ยโดย
เปร่ยบัเที่่ยบักับัประเที่ศอ้�นๆ

ระบบโควติาเป็นแนวทุางทุ่�นิยมใช้กันมากทุ่�สุดำ โดำยม่เป้าห่มาย
เพ่ั�อส่งเสริมการจ้างงานคนพิัการในกว่า 100 ประเทุศทุั�วโลก 
บางประเทุศ โดำยเฉพัาะไอร์แลนดำ์ เล่อกใช้แนวทุาง “โอกาส
เทุ่าเทุ่ยมกัน” ติามกฎห่มายต่ิอติ้านการเล่อกปฏิบัติิ แนวทุางน่�
รวมถึิ่งมาติรการดำำาเนินการในเชิงบวกเพ่ั�อส่งเสริมสิทุธ์ิใน
การทุำางานของคนพิัการเป้าห่มายทุางกฎห่มายสำาห่รับการจ้าง
งาน (ในภาครฐัเปน็ส่วนให่ญ)่ มก่ารถิ่กเถิ่ย่งกนัมากวา่ระบบโควติา
สนบัสนนุการเห่มารวมในแงล่บห่รอ่ไมว่า่การจา้งงานคนพิัการเปน็
เพ่ัยงการปฏบิตัิติิามขอ้กำาห่นดำทุางกฎห่มายเทุา่นั�น ห่าใชก่ารรบัรู้
ถิ่ึงทุักษะและผลงานของคนพิัการอย่างแทุ้จริง

เปน็ทุ่�นา่สังเกติวา่ “โควติา” ในการจา้งงานคนพิัการในประเทุศไทุย 
(รอ้ยละ 1) นั�นติำ�าทุ่�สุดำเม่�อเปรย่บเทุ่ยบกับประเทุศอ่�นทุ่�ม่ระบบโควติา 
(เช่น ร้อยละ 6 ในฝัรั�งเศส ร้อยละ 6 ในสเปน ร้อยละ 1.5 ในจ่น) ใน
ประเทุศอ่�น จำานวนลูกจ้างทุ่�พิัการม่สัดำส่วนติามขนาดำบริษัทุของ
นายจ้างเช่นกัน

นอกจากน่� ห่ลายประเทุศเริ�มใช้ข้อกำาห่นดำโควติาทุ่�แติกติ่างกัน
สำาห่รบัภาครฐัและเอกชน เชน่ ในญ่�ปุ�น สัดำส่วนขั�นติำ�าของคนพิัการ
ทุ่�ทุำางานในภาครัฐและเอกชนค่อร้อยละ 2 และ 2.3 ติามลำาดำับ 
ในกมัพูัชา สัดำส่วนขั�นติำ�าสำาห่รบัภาครฐัและเอกชนเพิั�มขึ�นเปน็รอ้ย
ละ 2 และ 3 ข้อกำาห่นดำสำาห่รับภาครัฐก็สูงขึ�นเช่นกัน บางประเทุศ
มร่ะบบโควติาในภาครฐัเทุา่นั�น โดำยมแ่นวคดิำวา่รฐับาลควรเปน็ผูน้ำา
ในการจ้างงานคนพิัการ

ในระห่ว่างกระบวนการปรึกษาห่าร่อ ผู้ม่ส่วนไดำ้เส่ยเห่็นพ้ัองกันว่า 
พัระราชบัญญัติิส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการเป็น
ห่มุดำห่มายสำาคัญในการส่งเสริมสิทุธ์ิของคนพิัการในประเทุศไทุย 
รวมทัุ�งสิทุธ์ิในการทุำางาน เป็นทุ่�ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า

พัระราชบัญญัติิน่�เป็นกรอบกฎห่มายทุ่�ดำ่และพิัจารณาบริบทุทุาง
สังคม-เศรษฐกิจและวัฒนธ์รรมของประเทุศไทุยในปัจจุบันดำ้วย

อย่างไรก็ติาม การดำำาเนินการติามพัระราชบัญญัติินั�นเป็น
เร่�องลำาบากและอาจเบ่�ยงเบนไปจากเจตินารมณ์เดำิมของ
ผู้บัญญัติิกฎห่มาย สิ�งทุ่�น่าเป็นห่่วงอย่างยิ�งค่อการทุ่�ห่น่วยงาน
ภาครัฐไม่นำาพัระราชบัญญัติิไปปฏิบัติิ ซึึ่�งเป็นปัญห่าของห่ลาย
ประเทุศทุ่�ใช้ระบบโควติา เพ่ั�อให้่เกิดำการปฏิบัติิทุ่�เทุ่าเทุ่ยมกันและ
ความน่าเช่�อถิ่่อ รัฐบาลควรเน้นการบังคับใช้ข้อกำาห่นดำโควติากับ
นายจ้างทุั�งในภาครัฐและภาคเอกชน นกัการเมอ่งจึงติอ้งสนับสนุน
และเปน็ผู้นำาการดำำาเนนิการเร่�องน่�ให่ม้ากขึ�น แมว้า่งานของกรมส่ง
เสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการจะ ส่งผลกระทุบ
ในวงกว้างทุั�วประเทุศ ดำังทุ่�ห่ลายฝั�ายอธิ์บายว่ากรมส่งเสริมและ
พััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการติอบสนอง ม่ประสิทุธิ์ภาพั 
เปดิำรับข้อเสนอแนะ และให้่ความสำาคญักับความคิดำเห็่นขององค์กร
ดำ้านคนพิัการ ทุว่ายังขาดำ “อำานาจทุางการเม่องและศักยภาพั” 
ทุ่�จะทุำาให่้เกิดำการเปล่�ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ซึึ่�งจะให่้คนพิัการ
ม่ส่วนร่วมในสังคมไทุย

ส่วนติอ่ไปน่�มจ่ดุำมุง่ห่มายเพ่ั�อให่ข้อ้เสนอแนะเชงิปฏบิตัิทิุ่�คำานงึถิ่งึ
สภาพัแวดำล้อมทุางการเม่อง เศรษฐกิจ และการพััฒนา
ในประเทุศไทุยในปัจจุบัน เพ่ั�อให้่นำาไปปรับใช้กับสังคมไดำ้ อย่างไร
ก็ติาม แม้ว่าคำาแนะนำาบางข้ออาจนำาไปใช้ไดำ้ง่าย แติ่บางข้ออาจ
ติ้องใช้เงินจำานวนมาก การดำำาเนินการติามคำาแนะนำาบางข้ออาจ
ขึ�นอยู่กับความสามารถิ่ทุางเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบันของ
ผู้ม่ส่วนได้ำเส่ย (เช่น รัฐบาล องค์กรดำ้านคนพิัการ ภาคเอกชน) 
ติลอดำจนกลยุทุธ์์ทุ่�นำามาใช้

คำาแนะนำาที่ั�วไป

ความร่วมม้อกับัภาคเอกชน
เพ่ั�อให่้ไดำ้รับผลประโยชน์อย่างม่นัยสำาคัญและอย่างยั�งย่นขึ�นจาก
การจ้างงานคนพิัการ ติ้องพัยายามร่วมม่อกับภาคเอกชนอย่าง
เป็นรูปธ์รรมให่้มากขึ�น ภาคเอกชนควรม่ส่วนร่วมในกระบวนการ
ติัดำสินใจกำาห่นดำนโยบายและจัดำห่าเงินทุุน  ไดำ้แก่ มาติรการ
กระติุน้ เชน่ การเสนอบริการสนบัสนนุการจา้งงาน (เช่น คำาแนะนำา
เฉพัาะทุางและการฝัึกอบรมเก่�ยวกับการให่้ความช่วยเห่ล่อทุ่�สม
เห่ติุสมผล การติรวจสอบความสามารถิ่ในการเข้าถิ่ึงสิ�งอำานวย

ส่่วนที่่� 2 – ข้้อเส่นอแนะด้านมาต่รการ
ปรับัปรุงส่ถานที่่�ที่ำางานให้้ม่สิ่�ง
แวดล้้อมเอ้�อต่่อคนพิิการในภาครฐัแล้ะ
เอกชนในประเที่ศไที่ย
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ความสะดำวกและบริการต่ิาง ๆ การสรรห่าบุคลากร และบริการ
สนบัสนนุในสถิ่านทุ่�ทุำางาน) เงนิอดุำห่นนุสำาห่รบัการลงทุนุดำา้นการ
ให่้ความช่วยเห่ล่อทุ่�สมเห่ตุิสมผล และการอำานวยความสะดำวกใน
กระบวนการจัดำซึ่่�อจัดำจ้างภาครัฐ

สำาห่รับภาคเอกชน พัระราชบัญญัติิส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพั
ช่วิติคนพิัการอาจถิู่กมองว่าเป็น “การจัดำเก็บภาษ่” ในขณะทุ่�ภาค
รัฐดำำาเนินการติามกฎห่มายดัำงกล่าวน้อยมาก เป็นเร่�องปกติิ
ของธ์ุรกิจเอกชนทุ่�จะห่าทุางเล่�ยงมาติรการทุ่�บังคับใช้ และเล่อก
แนวทุางการปฏิบัติิติามกฎห่มายทุ่�สะดำวกทุ่�สุดำและเส่ยค่าใช้จ่าย
น้อยทุ่� สุดำ การให้่สิ�งจูงใจและสิ�งกระติุ้นม่ความสำ าคัญต่ิอ
ภาคเอกชน ประเทุศทุ่�ประสบความสำาเร็จในการจ้างงานคนพิัการ
มากกว่าทุ่�อ่�นได้ำนำาระบบโควติามารวมกับบริการสนับสนุน
การจ้างงานเพ่ั�อรับม่อกับปัญห่าบางประการทุ่�ภาคเอกชน
เผชิญในการจ้างคนพิัการ (ดำูคำาแนะนำา)

120 คน นายจ้างไม่ม่การห่าร่อกับคนพิัการเลยเร่�องการจัดำห่า
ความช่วยเห่ล่อทุ่�สมเห่ติุสมผล

อุปส่รรคในการเข้้าต่ล้าดงาน

จำัดการกับัการต่่ต่ราแล้ะการเล้้อกปฏิิบััต่ิ
ในข้อสังเกติโดำยสรุปเก่�ยวกับรายงานเบ่�องติ้นของประเทุศไทุย 
(พั.ศ. 2559) คณะกรรมการว่าด้ำวยสิทุธ์คินพิัการแห่ง่สห่ประชาชาติิ
พับว่าม่ “ทุัศนคติิในแง่ลบทุ่�ฝัังห่ัว การเห่มารวม และอคติิติ่อคน
พิัการ”

เร่�องน่�เปน็อปุสรรคให่ญห่่ลวงทุ่�สุดำประการห่นึ�งสำาห่รบัผู้ห่างานทุ่�
ม่ความพิัการทุั�วโลก การจัดำการกับความทุ้าทุายเชิงระบบน่�
ติอ้งใช้ความพัยายามร่วมกนัระห่ว่างรฐับาล องค์กรดำา้นคนพิัการ 
ภ า ค เ อ ก ช น  ส ถิ่ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ผู้ ม่ ส่ ว น ไ ดำ้ เ ส่ ย อ่� น ๆ 
ซึ่ึ�งติ้องเปล่�ยนทุัศนคติิ แนวทุาง แนวปฏิบัติิ ระบบ แผนงาน 
และโครงการเก่�ยวกับคนพิัการ

ข้้อเส่นอแนะที่่� 1 
การรณรงค์สร้างจิติสำานึกผ่านส่�อติ่าง ๆ โดำยมุ่งเป้าห่มายทุ่�
นายจ้างทุั�งภาครัฐและเอกชน การรณรงค์ดำังกล่าวต้ิองนำาห่ลัก
การสิทุธ์ิมนุษยชนว่าดำ้วยความพิัการมาใช้เพ่ั�อลดำทุัศนคติิเชิงลบ
และอคติต่ิิอคนพิัการ การรณรงคค์วรมเ่น่�อห่าเก่�ยวกบัแนวปฏิบตัิิ
ทุ่�ประสบความสำาเร็จในการจ้างงานคนพิัการจากประเทุศไทุยและ
ติ่างประเทุศ ข้อมูลน่�อาจเผยแพัร่ทุางกระดำานข่าวของรัฐบาล 
ห่น้าโซึ่เช่ยลม่เดำ่ย เว็บไซึ่ติ์ของบริษัทุ ห่ร่อเว็บไซึ่ติ์ของห่อการค้า

ข้้อเส่นอแนะที่่� 2
จดัำทุำาและเริ�มใชห้่ลกัสูติรการฝักึอบรมสำาห่รบัเจา้ห่นา้ทุ่�รฐัในระดำบั
บรหิ่าร เพ่ั�อเสริมสร้างความเข้าใจและการดำำาเนนิการติามห่ลักการ
สิทุธิ์มนุษยชนว่าดำ้วยการจ้างงานคนพิัการ เจ้าห่น้าทุ่�ทุ่�ดำูแลคน
พิัการโดำยติรง (เชน่ เจา้ห่นา้ทุ่�จากกรมส่งเสรมิและพััฒนาคณุภาพั
ช่ วิ ติ ค น พิั ก า ร แ ล ะ ก ร ม ก า ร จั ดำ ห่ า ง า น ใ น ร ะ ดัำ บ จั ง ห่ วั ดำ
และระดัำบประเทุศ) ติ้องเข้ารับการฝึักอบรมและสอบให้่ผ่าน
เพ่ั�อจะไดำ้เล่�อนขั�น ติ่อสัญญา ห่ร่อขึ�นเงินเดำ่อน เพ่ั�อประห่ยัดำเวลา
และค่าใช้จ่าย ห่น่วยงานรัฐอาจจัดำห่ลักสูติรออนไลน์ภาคบังคับ 
แล้วให้่สอบวัดำความรู้ ซึ่ึ�งคล้ายกับรูปแบบการเร่ยนรู้ทุ่�โครงการ
พััฒนาแห่่งสห่ประชาชาติินำ ามาใช้  ส่วนเจ้าห่น้าทุ่�คนอ่�นๆ 
และภาคเอกชนอาจเล่อกห่ร่อไม่เล่อกเร่ยนห่ลักสูติรก็ไดำ้ 
ซึ่ึ�งเป็นส่วนห่นึ�งของบริการสนับสนุน

จำัดการกับัการต่่ต่ราแล้ะการเล้้อกปฏิิบััต่ิ
ระบบโควติาในประเทุศไทุยไม่คำานึงถึิ่งเพัศภาวะ แม้ว่าคณะวิจัย
จะไม่ไดำ้รับข้อมูลการจ้างงานทุ่�แยกติามเพัศภายใติ้มาติรา 33 และ 
35 แติ่เป็นไปไดำ้สูงทุ่�กลุ่มพันักงานม่ห่ญิงพิัการจำานวนน้อยกว่า
ชายพิัการ สมมติิฐานน่� เกิดำจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสนทุนากลุ่มในระห่ว่างกระบวนการปรึกษาห่าร่อ

เม่�อพูัดำถิ่งึการจ้างงานห่ญิงพิัการแล้ว แทุบไม่มบ่ทุบัญญัติิพิัเศษ
ทุ่� ก ล่ า ว ถิ่ึ ง ปั ญ ห่ า น่� เ ล ย  พั ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติิ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ

ลูกล่อลูกชน 

“เป็นเรื�องยากมากเลยทำี�จัะจั้งใจั
ให้ภาคธิุรกิจัจั้างงานคนพิิการ 
ผู้มคิดวิ่ากฎหมายเพืิ�อคนพิิการ
ควิรให้รางวิัลมากกวิ่ากำาหนดบัทำ
ลงโทำษ”

เจั้าหน้าทำี�ประจัำาจัังหวิัด 

การให้้องค์กรด้านคนพิิการม่ส่่วนร่วม
แม้ว่างานดำ้านน่�จะม่ความค่บห่น้าไปมาก แติ่ยังม่สิ�งทุ่�ติ้องทุำาอ่ก
ห่ลายประการ คนพิัการและองค์กรเก่�ยวกับคนพิัการติ้องเข้าไปม่
ส่วนร่วมอภิปรายในวงกว้างเก่�ยวกับการกำาห่นดำนโยบาย
และการดำำาเนนิการ นอกเห่นอ่จากกรมส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพั
ช่วิติคนพิัการห่ร่อกรมการจัดำห่างานแล้ว คาดำว่าจะติ้องม่สมาชิก
กลุม่ภาคแ่ละผูม่้ส่วนไดำเ้ส่ยทุ่�เก่�ยวขอ้งในกระบวนการน่�เพิั�มขึ�นอก่ 
ติ้องรับฟงัและพิัจารณาความคิดำเห่็นขององค์กรดำ้านคนพิัการ
ในกระบวนการติัดำสินใจ ทุั�งสำาห่รับองค์กรทุั�งภาครัฐและเอกชน 
สถิ่าบันการศึกษา ห่อการค้า สห่ภาพัแรงงาน สมาคมวิชาช่พั 
และอ่�น ๆ องค์กรดำ้านคนพิัการควรดำำาเนินการเชิงรุกเพ่ั�อสร้าง
ความร่วมม่อกับองค์กรเอกชนให้่มากขึ�น  ซึึ่�งเป็นองค์กร
ทุ่�ไม่เก่�ยวข้องกับรัฐบาล ผลลัพัธ์์ทุ่�ชัดำเจนทุ่�สุดำอย่างห่นึ�งจากการ
สำารวจความคิดำเห่็นขนาดำเล็กค่อ ข้อมูลจากผู้ติอบแบบสอบถิ่าม 

ส่่วินทำี� 2 – ข้อเส่นอแนะด้านมาตรการปรับัปรุงส่ถานทำี�ทำำางานให้มีสิ่�งแวิดล้อมเอื�อต่อคนพิิการในภาครัฐและเอกชีนในประเทำศไทำย  • 18



    • การส่่งเส่ริมส่ถานที่่�ที่ำางานให้้ม่สิ่�งแวดล้้อมเอ้�อต่่อคนพิิการในประเที่ศไที่ย

พััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการก็ไม่ม่เร่�องน่�เช่นกัน ผู้ให่้ข้อมูลราย
ห่นึ�งกล่าวว่าไม่ม่คำาว่า “ผู้ห่ญิง” ในพัระราชบัญญัติิฉบับน่�เลย

ข้้อเส่นอแนะที่่� 3 
กรมส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการควรจัดำทุำาข้อ
กำาห่นดำสำาห่รับการรวบรวมข้อมูลโดำยแยกเพัศเพ่ั�อเป็นวิธ์่ติรวจ
สอบความเทุ่าเทุ่ยมทุางเพัศในการว่าจ้างคนพิัการ ห่ากจำาเป็น 
กรมส่งเสรมิและพััฒนาคณุภาพัช่วติิคนพิัการควรพิัจารณาแกไ้ข
เร่�องน่� แนวทุางการดำำาเนินการทุ่�เสนอน่�ไม่ติ้องใช้ความพัยายาม
มากมาย เน่�องจากกรมไดำร้วบรวมและเผยแพัรข่อ้มลูการจา้งงาน
ในเชิงรุกและม่ประสิทุธ์ิภาพัอยู่แล้ว

ข้้อเส่นอแนะที่่� 4 
เพ่ั�อกระติุ้นการจ้างงานห่ญิงพิัการทุ่�ห่างานทุำาไดำ้ลำาบากกว่า 
อาจม่การแก้ไขเพิั�มเติิมเก่�ยวกับระบบโควติาในปัจจุบันและ
การประเมินการปฏิบัติิติามกฎห่มาย เช่น การใช้วิธ์่นับซึ่ำ�าห่ร่อ
การนับถิ่่วงนำ�าห่นัก

เม่�อพิัจารณาถิ่ึงความยากลำาบากในการดำำา เนินการติาม
บทุบัญญัติิทุ่�ม่อยู่ การดำำาเนินการดำังกล่าวอาจติ้องใช้เงินลงทุุน
พิัเศษดำ้านทุรัพัยากรบุคคล

ข้้อเส่นอแนะที่่� 5 
การวิเคราะห่์พัระราชบัญญัติิส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติ
คนพิัการ  การแกไ้ขกฎห่มาย และการนำาอนกุฤษฎ่กาเพิั�มเติมิมาใช้
บังคับ แนวทุางปฏิบัติิดำังกล่าวสามารถิ่ติอบสนองความติ้องการ
พิัเศษของห่ญิงพิัการและกระติุ้นการจ้างงานห่ญิงเห่ล่าน่�ไดำ้

ระบับัราชการ
ความทุ้าทุายสำาคัญประการห่นึ�งของผู้ห่างานค่อระบบราชการ
และค่าใช้จ่ายทุ่�เก่�ยวข้องกับการสมัครงาน ส่วนนายจ้างนั�นเล่�ยง
กระบวนการทุ่�ใช้เวลานานและติ้องย่�นเอกสารมากมายโดำยปฏิบัติิ
ติามแนวทุางทุ่�กำาห่นดำไว้ในมาติรา 34 เน่�องจากเป็นทุางเล่อก
ทุ่�ยุ่งยากน้อยทุ่�สุดำ

ข้้อเส่นอแนะที่่� 6 
ดำำาเนินการวิ เคราะห่์ เชิงลึกเก่�ยวกับแนวปฏิบัติิ ในปัจจุบัน
และปัญห่าติิดำขัดำเก่�ยวกับเอกสารทุ่�จำาเป็นติ้องใช้ในขั�นติอนการ
สมัครงาน การว่าจ้างคนพิัการติามมาติรา 33 และ  35 
ห่ร่อการติ่ออายุสัญญา ติ้องอาศัยคำาแนะนำาสำาห่รับปรับปรุง
ขั�นติอนการสมัครงาน ซึ่ึ�งต้ิองดำำาเนินการให่้สอดำคล้องกับ
ระบบดำิจิทุัลของฝั�ายบริห่ารของรัฐ ขอแนะนำาให่้ใช้การสมัครงาน
ดำ้วยวิธ์่ทุางออนไลน์เป็นประจำา

จากมมุมองของนายจ้าง ขอ้กำาห่นดำสำาห่รบัปีงบประมาณในมาติรา 
33 และ 35 เป็นอปุสรรคสำาคญัอก่ประการห่นึ�ง เน่�องจากวนัเริ�มติน้
สำ าห่รับผู้ พิัการทุ่� เ พิั� ง ไดำ้รับการว่าจ้างค่อเดำ่อนมกราคม 
แติ่จะติ้องส่ง สรุป และดำำาเนินเอกสารทุ่�จำาเป็นทัุ�งห่มดำก่อนสิ�นปี 
ข้อกำาห่นดำน่�จึงขัดำขวางมิให่้นายจ้างว่าจ้างผู้สมัครทุ่�ม่ศักยภาพั
ไดำ้ติลอดำทุั�งปี

ข้้อเส่นอแนะที่่� 7 
ทุบทุวนนโยบายดัำงกล่าวและจัดำให้่จ้างคนพิัการติลอดำทุั�งปี 
ข้อเสนอแนะน่�จำ า เป็นติ้องปรับเปล่�ยนในระดำับห่นึ�ง เร่�อง
การวางแผน การจัดำทุำางบประมาณ การรายงาน ระบบบัญช่
 และกระบวนการของห่น่วยงานรัฐทุ่�เก่�ยวข้อง

พัิฒนาการศ้กษาแล้ะที่ักษะวิชาช่พิข้องคนพิิการ
การแพัรร่ะบาดำของโควดิำ 19 ไม่เพ่ัยงแติเ่ปน็เห่ตุิให่เ้ศรษฐกจิดำจิทิุลั
ทุั�วโลกมส่่วนแบง่ทุางการติลาดำเพิั�มขึ�น แติย่งัมค่วามติอ้งการเพิั�ม
ขึ�นดำา้นแรงงานทุ่�มทุ่กัษะด้ำานดำจิทิุลัดำว้ย ปรากฏการณ์น่�แสดำงถึิ่ง
โอกาสของคนพิัการทุ่�จะเอาชนะอุปสรรค เช่น ทุักษะไม่ติรง
ติามติ้องการ การเร่ยนรู้ ทัุกษะดำ้านดำิจิทุัลช่วยให่้คนกลุ่มน่�
ไดำ้งานทุ่�ม่คุณค่าและม่รายได้ำดำ่ นอกจากน่�  เศรษฐกิจดำิจิทุัล
ยงัมอบโอกาสให่ค้นพิัการขั�นรนุแรง ผูม้ป่ญัห่าดำา้นการเคล่�อนไห่ว 
ห่ร่อผู้ติ้องการอยู่บ้านห่ร่อใกล้ชิดำกับชุมชนได้ำทุำางานทุางไกลอ่ก
ดำ้ ว ย  บ ริ ษั ทุ ติ่ า ง  ๆ  ใ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ดิำ จิ ทุั ล ม่ แ น ว โ น้ ม ทุ่� จ ะ ม่
สภาพัแวดำล้อมและนโยบายการทุำางานทุ่�ครอบคลมุคนทุกุกลุม่มาก
ขึ�น นายจ้างเต็ิมใจทุ่�จะลงทุนุมากขึ�นกับการให้่ความช่วยเห่ลอ่ทุ่�สม
เห่ติุสมผล ทุั�งน่�  นักวิจัยไม่ม่ โอกาสสัมภาษณ์เจ้าห่น้าทุ่�
จากกระทุรวงดำิจิทุัลเพ่ั�อเศรษฐกิจและสังคม

ศูนย์ฝัึกอาช่พัและศูนย์อาช่วศึกษาและการฝัึกอบรม (TVET) ติ่าง
กันทุ่�การศึกษาและการฝัึกอบรมทุ่�นำ าเสนอ ศูนย์ฝัึกอาช่พั
มักเน้นทัุกษะภาคปฏิบัติิทุ่�จำาเป็นสำาห่รับอุติสาห่กรรมนั�น ๆ เช่น 
การผลิติ การก่อสร้าง ห่ร่อทุักษะดำั�งเดำิมอ่�น ๆ (เช่น งานฝัีม่อและ
การทุอผ้าสำาห่รับผู้ห่ญิง) ติัวเล่อกทุ่�ไม่เพ่ัยงพัอจึงจำากัดำเส้นทุาง
ความก้าวห่น้าในอาช่พัและโอกาสก้าวห่น้าทุางอาช่พั ส่วนศูนย์
อาชว่ศึกษาและการฝักึอบรมเนน้การศึกษาเชงิปฏบิตัิ ิซึึ่�งเก่�ยวข้อง
กบัเทุคโนโลย ่การพััฒนาไอทุ ่และข้อมลูดำจิทิุลั โครงสร้างการเรย่น
รู้น่�มอบทุางเล่อกอาช่พั นวัติกรรม และเส้นทุางอาช่พัไดำ้มากกว่า

ข้้อเส่นอแนะที่่� 8 
มอบทุุนและเปิดำศูนย์อาช่วศึกษาและการฝัึกอบรมเฉพัาะทุาง
สำาห่รับคนพิัการ ข้อเสนอแนะน่�จะเป็นจริงไดำ้ดำ้วยการจัดำติั�งความ
ร่วมม่อระห่ว่างรัฐบาล องค์กรดำ้านคนพิัการ นักวิชาการ 
และภาคเอกชน นอกจากน่� อาจสนับสนุนศูนย์อาช่วศึกษาทุ่�ม่อยู่ 
เพ่ั�อให่้คนพิัการเข้าเร่ยนไดำ้โดำยเส่ยค่าใช้จ่ายน้อยลง จึงติ้องปรับ
โครงสร้างพ่ั�นฐานของสถิ่าบัน การจัดำห่าความช่วยเห่ล่ออย่าง
เห่มาะสม วิธ่์การและทุักษะของคณาจารย์ รวมถิ่ึงค่าติอบแทุน
สำาห่รับนักศึกษาทุ่�สมัครติามมาติรา 35 กลุ่มเป้าห่มายห่ลักควร
เป็นเยาวชนพิัการทุ่�ม่ความเช่�ยวชาญดำ้านดำิจิทุัล 

ข้้อเส่นอแนะที่่� 9 
วิจัยติลาดำแรงงานและพิัจารณาความเป็นไปไดำ้ในการเปิดำ
ศูนยฝ์ักึอาชพ่ัติามความติอ้งการของอตุิสาห่กรรมทุ่�คาดำการณไ์ว้ 
ห่ร่อปรับปรุงการเข้าถิ่ึงสถิ่าบันดำังกล่าว โดำยเน้นพ่ั�นทุ่�ทุ่�ม่อัติรา
การจ้างงานคนพิัการติำ�า
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เน่�องจากโควิดำ 19 ผู้ประกอบอาช่พัอิสระจำานวนมากและผู้ทุำางาน
นอกระบบไดำ้รับความเดำ่อดำร้อนจากการปิดำติลาดำทุ่�ตินขาย
ผลิติภัณฑ์์และบริการ

ข้้อเส่นอแนะที่่� 10 
จัดำทุำาบทุบัญญัติิสำาห่รับการจัดำห่าเงินทุุนให้่กองทุุนส่งเสริมและ
พััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการ ซึ่ึ�งมุ่งสร้างติลาดำดำิจิทุัลเพ่ั�อขาย
ผลิติภัณฑ์์และบริการ รวมทุั�งส่งเสริมนวัติกรรม

ส่่วินทำี� 2 – ข้อเส่นอแนะด้านมาตรการปรับัปรุงส่ถานทำี�ทำำางานให้มีสิ่�งแวิดล้อมเอื�อต่อคนพิิการในภาครัฐและเอกชีนในประเทำศไทำย  • 20



    • การส่่งเส่ริมส่ถานที่่�ที่ำางานให้้ม่สิ่�งแวดล้้อมเอ้�อต่่อคนพิิการในประเที่ศไที่ย

การจ้างงานติามมาติรา 33 เป็นรูปแบบการดำำารงช่วิติทุ่�คนพิัการ
ติ้องการมากทุ่�สุดำเน่�องจากเป็นการประกันว่าตินไดำ้ทุำางานทุ่�ม่
คุณค่า ได้ำรับค่าติอบแทุนทุ่�ดำ่กว่า ม่ความมั�นคงในห่น้าทุ่�การงาน
มากขึ�น ไดำ้รับผลประโยชน์ทุ่�นายจ้างเสนอให้่ และม่ความก้าวห่น้า
ในเส้นทุางอาช่พั

ดำังนั�นผู้ม่อำานาจตัิดำสินใจควรเน้นเพิั�มการจ้างงานคนพิัการให้่ได้ำ
มากทุ่�สุดำภายใติ้มาติราน่�

การดำาเนินการในภาครัฐ
ในพั.ศ. 2564 ม่ติำาแห่น่งว่างประมาณ 17,000 ติำาแห่น่งภายใติ้
ระบบโควติาในภาครัฐ ม่คนพิัการประมาณ 2,700 คนไดำ้รับว่าจ้าง
ภายใติม้าติรา 33 และ 35 ม่ติำาแห่น่งงานว่างกว่า 14,000 อัติรา 
(ร้อยละ 84) ถิู่กปล่อยว่างไว้ เน่�องจากมาติรา 34 (การส่งเงินเข้า
กองทุุนส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการ) ไม่ไดำ้นำาไปใช้
กับห่น่วยงานรัฐ จึงยังไม่ม่กลไกการดำำาเนินการติามกฎห่มายใน
ภาครฐั ซึ่ึ�งยงัม่ความทุา้ทุายน่�อยูเ่กอ่บทุกุประเทุศทุ่�ใช้ระบบโควติา 
ระดำับการบังคับใช้โควติานั�นขึ�นอยู่ กับกรอบกฎห่มายของ
แติ่ละประเทุศ กลไกความรับผิดำชอบและความโปร่งใส วัฒนธ์รรม
องค์กรของราชการ และสิ�งทุ่�รัฐบาลให่้ความสำาคัญ ม่ติัวอย่าง
วิธ์่แก้ปัญห่าทุ่�ม่ประสิทุธ์ิภาพัเพ่ัยงไม่ก่�ติัวอย่างทุ่�นำามาประยุกติ์
ใช้ไดำ้กับบริบทุปัจจุบันของประเทุศไทุย

ข้้อเส่นอแนะที่่� 11
จัดำติั�งคณะทุำางานเพ่ั� อคนพิัการในกระทุรวงทุ่� เ ก่�ยวข้อง 
คณะทุำางานน่�จะกำาห่นดำเป้าห่มายประจำาปีและดำูแลให่้ม่การดำำาเนิน
การติามระบบโควติาในกระทุรวงและผลงานในระดำับชาติิและ
ระดำับภูมิภาค 

คณะทุำางานควรประกอบดำว้ยเจา้ห่นา้ทุ่�ระดัำบสูงของกระทุรวงและ
ห่น่วยงานรัฐทุ่�เก่�ยวข้อง ติ้องประชุมทุุก 6 เดำ่อน เพ่ั�อทุบทุวน
ค ว า ม ค่ บ ห่ น้ า  กั ม พูั ช า นำ า แ น ว ทุ า ง ทุ่� ค ล้ า ย กั น น่� ม า ใ ช้ 
ซึ่ึ�งประสบความสำาเร็จในบางกระทุรวง ทุว่าระดำับของความสำาเร็จ
นั�นขึ�นอยู่กับภาวะผู้นำาของเจ้าห่น้าทุ่�ทุ่�รับผิดำชอบดำ้วย

ข้้อเส่นอแนะที่่� 12 
จัดำติั�งกลไกการติิดำติามและรายงานอยา่งสมำ�าเสมอวา่ภาครฐัและ
เอกชนจา้งงานคนพิัการไดำต้ิามโควติามากนอ้ยเพ่ัยงใดำห่นา้ทุ่�ทุ่�รบั
ผิดำชอบดำ้วย

ข้้อเส่นอแนะที่่� 13 
แจกแจงรายช่�อสถิ่าบันของรัฐทุุกปีและจำานวนติำาแห่น่งทุ่�จ้าง
คนพิัการ ห่ากเปิดำเผยข้อมูลติ่อสาธ์ารณะ สถิ่าบันทุ่�ไม่ปฏิบัติิติาม
กฎห่มายและไม่ใช้ระบบโควติาอาจถูิ่กประชาชนติรวจสอบ 
แรงกดำดำนัน่�อาจส่งผลให่เ้กดิำการเปล่�ยนแปลงทุศันคติติิอ่การจา้ง
งานคนพิัการ ญ่�ปุ�นใช้ระบบทุ่�คล้ายคลึงกันน่� เพ่ั�อให่้เป็นไปติาม
คำาแนะนำาน่�  เจ้าห่น้าทุ่�ระดัำบสูงของรัฐบาลห่ร่อห่น่วยงานรัฐ 
(เช่น คณะอนุกรรมการ) ควรเป็นผู้ดำำาเนินการเผยแพัร่ข้อมูล
เพ่ั�อห่ล่กเล่�ยงข้อพิัพัาทุทุางการเม่องและระห่ว่างกระทุรวง 
ควรช่�นชมห่นว่ยงานรัฐทุ่�ปฏบิตัิติิามข้อกำาห่นดำและประสบความสำาเร็จ

ในบางประเทุศ สถิ่าบนัรัฐติอ้งถิ่กูปรบัเพัราะไมป่ฏบิตัิติิามกฎห่มาย
ติ่าง ๆ  (เช่น โควติาสำาห่รับคนพิัการและการเข้าถิ่ึงข้อมูล) อย่างไร
ก็ติาม แนวปฏิบัติิน่�ทุำาไดำ้ยากมาก เน่�องจากห่น่วยงานรัฐจ่าย
ค่าปรับโดำยใช้งบประมาณ (เงินของผู้เส่ยภาษ่) และมักไม่ม่ภาระ
รับผิดำชอบ นอกจากน่� เป็นเร่�องยากทุ่�จะสร้างกลไกสำาห่รับแผน
งานดำังกล่าว เพัราะกระทุรวงทุ่�เก่�ยวข้องไม่สามารถิ่บังคับให่้
กระทุรวงอ่�นห่ร่อห่น่วยงานรัฐอ่�นชำาระค่าปรับไดำ้ จึงติ้องดำำาเนิน
การผ่านศาลห่รอ่ติดิำต่ิอห่น่วยงานอิสระ (เช่น ผูต้ิรวจการแผ่นดิำน) 
ประโยชนอ์ยา่งห่นึ�งของการดำำาเนนิการดำงักลา่วในประเทุศไทุยกค็อ่
การเพิั�มรายไดำใ้ห่ก้องทุนุส่งเสรมิและพััฒนาคณุภาพัชว่ติิคนพิัการ

การดำาเนินการต่ามมาต่รา 34 
ในพั.ศ. 2564 จากข้อมลูของกรมส่งเสรมิและพััฒนาคุณภาพัช่วิติ
คนพิัการ ม่ติำาแห่น่งงานว่าง 12,741 ติำาแห่น่งห่ร่อร้อยละ 19.67 
ภายใต้ิระบบโควติาของพัระราชบัญญัติิส่งเสริมและพััฒนา
คุณภาพัช่วิติคนพิัการ ซึึ่�งนายจ้างภาคเอกชนเล่อกใช้มาติรา 34 
(จ่ายเงินเข้ากองทุุนส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการ) 
แทุนการจ้างคนพิัการติามมาติรา 33 ห่ร่อ 35 เม่�อมองจากแง่
ของการเงินเพ่ัยงอย่างเดำ่ยว และในแง่ของการติ่ติรา การเล่อก
ปฏิบัติิ ความเข้าใจผิดำทุางวัฒนธ์รรมและสังคมเก่�ยวกับคนพิัการ
ในประเทุศไทุย มาติรา 34 แสดำงถิ่ึงวิธ์่ปฏิบัติิติามพัระราชบัญญัติิ
ดำังกล่าวได้ำ “ง่ายทุ่�สุดำ” ถิ่่อเป็นรายจ่ายทุางธุ์รกิจทุ่�นายจ้าง
จะไดำ้รับค่นในรูปของการยกเว้นภาษ่ กระบวนการน่�ช่วยนายจ้าง
ลดำงานธุ์รการและความลำาบากลงได้ำมาก โดำยเฉพัาะชั�วโมงทุำางาน 
ค่าใช้จ่ายทุางธ์ุรกิจและสิทุธ์ิประโยชน์ทุางภาษ่เห่ม่อนกันกับ
ทุ่�กำาห่นดำไวใ้นมาติรา 35 แติไ่มต่ิอ้งคดัำเลอ่กผูส้มคัร ส่งเอกสารติอ่
เจ้าห่น้าทุ่� และติรวจสอบรายงานอ่กติ่อไป

แม้ว่ามาติรา 34 จะเป็นแห่ล่งรายไดำ้ทุ่�สำาคัญของกองทุุนส่งเสริม
และพััฒนาคุณภาพัชวิ่ติคนพิัการ (ประมาณ 27 ลา้นดำอลลาร์สห่รัฐ

การดำาเนินการต่ามมาต่รา 
33 34 แล้ะ 35
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ในพั.ศ. 2563) และเงินทุ่�เรย่กเก็บจะนำาไปใชเ้ป็นทุนุสำาห่รบัโครงการ
ริเริ�ม โครงการ และองค์กรดำ้านคนพิัการติ่าง ๆ11  แติ่เห่็นไดำ้ชัดำว่า
มาติราน่�เป็นอุปสรรคอย่างห่นึ�งทุ่�ขัดำขวางการว่าจ้างคนพิัการให่้
ทุำางานทุ่�ม่คุณค่า จึงจำาเป็นติ้องแก้ไข

ข้้อเส่นอแนะที่่� 14 
นอกเห่น่อจากการจ่ายค่าจ้างขั�นติำ�าประจำาปีแล้ว นายจ้างควรจ่าย
ภาษ่ทุ่�ไมส่ามารถิ่ห่กัลดำห่ยอ่นไดำ ้ควรขึ�นภาษ่ทุกุปีในกรณทุ่่�นายจา้ง
ยังคงเล่อกมาติรา 34 แต่ิควรดำำาเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป 
เพ่ั�อเล่�ยงผลกระทุบและการติอ่ติา้นจากภาคเอกชน ซึ่ึ�งมห่่นา้ทุ่�ติอ้ง
ปฏิบัติิติามกฎห่มายติ่าง ๆ ขณะทุ่�ภาครัฐแทุบไม่ม่การปฏิบัติิติาม
พัระราชบัญญัติิ ส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการเลย 
ทุุกปีควรปรับอัติราขึ�นอ่กร้อยละ 5  จากอัติราร้อยละ 20 
ของค่าจ้างขั�นติำ�ารายปี ห่ากนายจ้างย่นยันทุ่�จะใช้มาติรา 34 คำา
แนะนำาน่�ม่จุดำมุ่งห่มายเพ่ั�อให่้ม่การจ้างงานเพิั�มขึ�นติามมาติรา 33 
แ ล ะ  3 5  ห่ ร่ อ ร า ย ไ ดำ้ ทุ่� เ พิั� ม ขึ� น สำ า ห่ รั บ ก อ ง ทุุ น ส่ ง เ ส ริ ม
และพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการ

ญ่�ปุ�นและเกาห่ล่ใติก้ใ็ชร้ปูแบบทุ่�คลา้ยคลงึกนั ญ่�ปุ�นใชก้ารลงโทุษ
ทุ่�เขม้งวดำทุกุเดำอ่นห่ากนายจ้างไม่ปฏิบตัิติิามกฎ ในขณะทุ่�นายจ้าง
ชาวเกาห่ล่ติ้องจ่ายภาษ่ทุ่�ไม่สามารถิ่ห่ักลดำห่ย่อนไดำ้ในปริมาณทุ่�
เพิั�มขึ�นร้อยละ 60 จากค่าจ้างขั�นติำ� าประจำาปี อย่างไรก็ติาม 
ทุั�งสองประเทุศส่งเสริมการจ้างงานคนพิัการมานานแล้ว 
โดำยไดำ้รับการสนับสนุนจากฝั�ายบริห่ารของรัฐทุ่� เข้มแข็ง 
ประเทุศทัุ�งสองเคยลองวิธ์่แก้ปัญห่าติ่าง ๆ และปรับให่้เข้ากับ
บรบิทุทุางสังคม คณะวจิยัมค่วามเห่น็วา่ประเทุศไทุยควรใชแ้นวทุาง
ทุ่�รอบคอบและค่อยเป็นค่อยไป

การดำาเนินการต่ามมาต่รา 35
ดำงัทุ่�กลา่วไว้ในส่วนการวิเคราะห์่สถิ่านการณ์ เจตินารมณ์เดิำมของ
มาติรา 35 คอ่การจดัำห่าโอกาสการจ้างงานให่ค้นพิัการรนุแรง โดำย
ให่ค้นเห่ลา่น่�อยูบ่า้น ม่ส่วนรว่มในช่วติิทุางเศรษฐกจิ และรบัรายไดำ้ 
ในทุางปฏิบตัิ ิมาติรา 35 มร่ปูแบบทุ่�ห่ลากห่ลาย ได้ำแก ่การประกอบ
อาช่พัอิสระ การจ้างเห่มาช่วงงาน การจ้างพันักงานประจำา 
การฝัึกงาน การฝัึกอบรม และการช่วยเห่ล่อผู้ดำูแลคนพิัการ

ในระห่ว่างกระบวนการปรึกษาห่าร่อ คนพิัการและองค์กรดำ้าน
คนพิัการช่�นชอบมาติรา 35 ประโยชน์ทุ่�ไดำ้รับจากมาติราน่� ได้ำแก่ 
มทุ่างเลอ่กทุ่�ยด่ำห่ยุน่มากขึ�น (เช่น มโ่อกาสได้ำรบัรายได้ำเพิั�มขึ�นจาก
การประกอบอาช่พัอิสระ) ม่โอกาสไดำ้อยู่ ใกล้บ้านและชุมชน 
และจ่ายค่าเดำินทุางน้อยลง ส่วนข้อเส่ยค่อ งานติามมาติรา 35 
ทุำาให่้คนพิัการอยู่ในติำาแห่น่งทุ่� สุ่มเส่�ยง ติ้องต่ิอสัญญาเป็น
รายปีและขึ�นอยู่กับความติ้องการของนายจ้าง แม้ว่างานจะไดำ้รับ
คา่ติอบแทุนติำ�าอยูแ่ลว้ แติห่่วัห่นา้งานกไ็มส่นใจจะจา้งแรงงานติาม
มาติรา 35 ผู้เก่�ยวข้องอธ์ิบายว่าติ้องทุำางานเอกสารซึ่ึ�งเป็น
เร่�องยุ่งยากและม่ค่าใช้จ่ายสูง จึงเป็นเห่ตุิให้่แรงงานห่างาน
ทุำาลำาบาก นอกจากน่� คุณสมบัติิและเกณฑ์์การไดำ้งานภายใติ้วิธ่์
การน่�ไม่โปร่งใสมากนัก เน่�องจากติ้องอาศัยองค์กรจับคู่เป็นห่ลัก 
(รวมถิ่ึงองค์กรดำ้านคนพิัการ) ความสัมพัันธ์์ของผู้สมัครกับ
นายจ้าง และคำาแนะนำาจากองค์กรดำ้านคนพิัการห่ร่อชุมชน 

ซึ่ึ�งคนพิัการทุ่�ม่รายได้ำติำ�า ไม่รู้จักคนสำาคัญ ห่ร่อไม่ได้ำเป็นสมาชิก
องค์กรดำ้านคนพิัการจะเข้าไม่ถิ่ึงเร่�องเห่ล่าน่�เลย)

ข้้อเส่นอแนะที่่� 15 
ทุบทุวนแนวปฏิบตัิใินปัจจุบนัจากการศึกษาเชิงลึกและการวิเคราะห์่ 
แล้วปรับปรุงการใช้ทุางเล่อกติามมาติรา 35 สำาห่รับนายจ้าง
ทุั�งภาครฐัและเอกชน คณะวจิยัเห็่นวา่ควรเนน้กลุม่ผูห้่างานทุ่�พิัการ
รุนแรง และส่งเสริมทุักษะของคนพิัการให่้สอดำคล้องกับ
ความติ้องการของติลาดำแรงงาน (เช่น ศูนย์อาช่วศึกษาและ
การฝัึกอบรม)

ข้้อเส่นอแนะที่่� 16 
ภาครัฐควรกำาห่นดำแนวทุางการใช้มาติรา 35 โดำยเน้นผลประโยชน์
ทุ่�อาจเกิดำขึ�นในอนาคติของห่น่วยงานรัฐ เช่น การจัดำฝัึกอบรม
และการฝักึงานพันกังานซึ่ึ�งอาจไดำรั้บการจา้งงานในภายห่ลงัติาม
มาติรา 33 การจ้างเห่มาช่วงงานห่ร่อจ้างเห่มาบริการ โดำยเน้นทุ่�
สินค้าและบริการทุ่�ห่น่วยงานรัฐนั�นมักจัดำห่า
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11  องค์กรด้านคนพิิการบัางรายจั้างคนพิิการโดยใชี้เงินส่นับัส่นุนจัากกองทำุนส่่งเส่ริมและพัิฒนาคุณภาพิชีีวิิตคนพิิการ



    • การส่่งเส่ริมส่ถานที่่�ที่ำางานให้้ม่สิ่�งแวดล้้อมเอ้�อต่่อคนพิิการในประเที่ศไที่ย

เพ่ั�อกระติุน้การจ้างงานคนพิัการในภาครฐัและเอกชนติอ่ไป จำาเปน็
ติ้องให่้สิ�งจูงใจเพิั�มเติิมเพ่ั�อสนับสนุนระบบโควติาทุ่�ม่อยู่

ข้้อเส่นอแนะที่่� 17 
ให่้สิ�งจูงใจเพิั� มเติิม เช่น เงินอุดำห่นุนบางส่วนห่ร่อทุั�งห่มดำ
ทุ่�เก่�ยวข้องกับการให้่ความช่วยเห่ล่อทุ่�สมเห่ตุิสมผลสำาห่รับ
พันักงานพิัการในภาคเอกชน และการจัดำห่าอุปกรณ์ช่วยเห่ล่อ

ในประเทุศไทุย สถิ่าบันของรัฐขอรับทุุนจากกองทุุนส่งเสริม
และพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการไดำ้ คณะวิจัยย่นยันไม่ไดำ้ว่า
นายจ้างภาคเอกชนดำำาเนินการเช่นน่�ไดำ้ห่ร่อไม่ อย่างไรก็ติาม 
น่�ไม่ใช่วิธ่์แก้ปัญห่าอย่างเป็นระบบ เน่�องจากนายจ้างติ้องเติ็มใจ
ทุ่�จะสมัครขอรับทุุนและไดำ้รับอนุมัติิจากคณะอนุกรรมการ

ข้้อเส่นอแนะที่่� 18 
ให่้ห่น่วยงานรัฐบางแห่่ง (เช่น กระทุรวงการพััฒนาสังคม
และความมั�นคงของมนุษย์  ห่ร่อกรมส่งเสริมและพััฒนา
คุณภาพัช่วิติคนพิัการ) ม่สิทุธ์ิเล่อกผู้รับเห่มาบางรายเป็นพิัเศษ
ในกระบวนการจัดำซึ่่�อจัดำจ้างของรัฐ

ข้้อเส่นอแนะที่่� 19 
จัดำติั�งห่ร่อปรับปรุง “รางวัลนายจ้างดำ่เดำ่นประจำาปี” ในระดำับ
ประเทุศและระดำับจังห่วัดำ รางวัลน่�ม่ไว้สำาห่รับนายจ้างทุั�งภาครัฐ
และเอกชนทุ่�ดำำาเนนิการไดำด้ำทุ่่�สุดำเร่�องการวา่จา้งคนพิัการ ควรมอบรางวลั
ดำงักลา่วในงานชุมนุมผูบ้รหิ่ารระดำบัสูงประจำาป ีการมส่่วนรว่มของ
ผู้ม่ช่�อเส่ยงสามารถิ่ดำึงดำูดำกลุ่มเป้าห่มายในวงกว้าง การคัดำเล่อก
ผู้ ไดำ้รับรางวัลควรขึ�นอยู่กับเกณฑ์์ทุ่�กำ าห่นดำไว้ก่อนห่น้าน่� 
โดำยให่้องค์กรดำ้านคนพิัการม่ส่วนร่วมและติัดำสินใจเป็นห่ลัก

ประเทุศไทุยมร่ะบบการให้่รางวัลอยูแ่ล้ว เน่�องจากมก่ารมอบรางวัล
ใ ห่้ อ ง ค์ ก ร ทุ่� ป ร ะ ส บ ค ว า ม สำ า เ ร็ จ ใ น วั น ค น พิั ก า ร ส า ก ล 
(วันทุ่� 3 ธ์ันวาคม) อย่างไรก็ติาม จากข้อมูลขององค์กรดำ้าน
คนพิัการ งานดำงักลา่วขาดำการประชาสัมพัันธ์ ์จงึไมส่ามารถิ่ดำงึดำดูำ
ความสนใจของกลุ่มเป้าห่มายในวงกว้าง สาธ์ารณรัฐเช็กม่
แนวปฏิบัติิทุ่�คล้ายคลึงกันน่�  โดำยรัฐมนติร่ว่าการกระทุรวง
อุติสาห่กรรมจะมอบรางวัลประจำาปีให่้นายจ้างทุ่�ว่าจ้างคนพิัการ 
ส่วนประเทุศเซึ่อร์เบ่ยให่้รางวัลกระทุรวง ห่น่วยงาน ห่ร่อเทุศบาล
ทุ่�โปร่งใสทุ่�สุดำเพ่ั�อกระติุน้ให่ห้่นว่ยงานรฐัมค่วามโปรง่ใสทุางการเงนิ

ข้้อเส่นอแนะที่่� 20 
มอบสิ�งจงูใจทุางการเงนิในรปูแบบการยกเวน้ภาษ่และเงนิอดุำห่นนุ
เพิั�มเติิมเพ่ั�อให่้จ้างงานห่ญิงพิัการและกลุ่มคนพิัการชายขอบ

ในเกาห่ล่ใติ้ นายจ้างทุ่�ว่าจ้างห่ญิงพิัการจะไดำ้รับสิ�งจูงใจเพิั�มเติิม 
(เช่น เงินอุดำห่นุนและเงินช่วยเห่ล่อ) มากกว่านายจ้างทุ่�ว่าจ้าง
ชายพิัการ ในแอลเบเน่ย รัฐบาลช่วยเห่ล่อผู้ห่ญิงทุุพัพัลภาพัผ่าน
การทุำาประกันภาคบังคับในนามของนายจ้าง รวมถิ่ึงผู้ห่ญิงและ
เดำ็กห่ญิงดำ้อยโอกาสกลุ่มอ่�น ๆ

สิ่�งจำ้งใจำเพิิ�มเต่ิม
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แม้ว่าระบบโควติาจะช่วยเพิั�มอัติราการจ้างงานคนพิัการ แต่ิก็ยัง
ไม่ไดำ้ผลมากนัก การจัดำห่าบริการสนับสนุนการจ้างงานให้่ติลาดำ
แรงงานร่วมกับระบบโควติาพิัสูจน์แล้วว่าม่ประสิทุธ์ิภาพัมากกว่า 
โดำยเฉพัาะในยุโรปและประเทุศทุ่�พััฒนาแล้ว อย่างไรก็ติาม 
ความสำาเร็จน่�ขึ�นอยู่กับความสามารถิ่ทุางการเงินของห่น่วยงาน
รัฐและผู้ม่ส่วนไดำ้เส่ยห่ลัก

ข้้อเส่นอแนะที่่� 21 
จดัำห่าบรกิารสนบัสนนุแกภ่าครฐัและเอกชน รวมทัุ�งคำาแนะนำาทุาง
วิชาการและการฝัึกอบรมเก่�ยวกับการให่้ความช่วยเห่ล่อทุ่�สมเห่ตุิ
สมผล การติรวจสอบความสามารถิ่ในการเข้าถิ่ึงและใช้งาน
สถิ่านทุ่�และบริการ การจัดำห่าพันักงาน และบริการสนับสนุนใน
สถิ่านทุ่�ทุำางาน ควรทุำาร่วมกับองค์กรดำ้านคนพิัการ

ในห่ลายประเทุศ บริการดำังกล่าวไดำ้รับเงินอุดำห่นุนทุั�งห่มดำห่ร่อ
บ า ง ส่ ว น จ า ก ก อ ง ทุุ น ข อ ง รั ฐ ห่ ร่ อ ก อ ง ทุุ น เ พ่ั� อ ค น พิั ก า ร 
ซึ่ึ�งเทุย่บเทุ่ากับกองทุนุส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการ 
ส่งผลให่้นายจ้างไดำ้รับบริการดำังกล่าวโดำยไม่ม่ค่าใช้จ่ายห่ร่อ
เ ส่ยค่ า ใช้จ่ ายน้อยลง เ พ่ั� อ ให่้ เ ป็นไปติามข้อกำ าห่นดำของ
ติลาดำแรงงาน ภาคเอกชน รวมทุั�งภาครฐัและองคก์รดำา้นคนพิัการ 
ควรม่ส่วนร่วมในการออกแบบ การจัดำการ และการจัดำห่าเงินทุุน
สำาห่รับบริการสนับสนุนดำังกล่าว

ในระห่ว่างการวิจัย ผู้ให้่สัมภาษณ์ห่ลายรายช่�ให่้เห็่นว่าสำานักงาน
จังห่วัดำของกรมส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัช่วิติคนพิัการและ
กรมการจัดำห่างานม่ข่ดำความสามารถิ่จำากัดำในการจัดำการเร่�อง
การจ้างงานคนพิัการ ติลอดำจนห่น่วยงานทุั�งสองไม่ประสานงาน
กนั ส่งผลให่ผู้้ห่างานทุ่�พิัการถูิ่กส่งติวักลบัไปกลบัมาระห่วา่งห่นว่ย
งานทุั�งสองน่� เน่�องจากเจ้าห่น้าทุ่�ทุ้องถิ่ิ�นจากกรมการจัดำห่างาน
มกัทุำางานกบัผูห้่างานทุกุคน พัวกเขาอาจไม่มศั่กยภาพั ไมล่ะเอย่ดำ
ออ่น และไมเ่ข้าใจวธ่ิ์จดัำการปญัห่าของคนพิัการโดำยเฉพัาะไดำอ้ย่าง
เห่มาะสม

ข้้อเส่นอแนะที่่� 22 
ปรับบริการในศูนย์จัดำห่างานให่้เห่มาะกับคนพิัการ ซึึ่�งทุำาไดำ้ดำ้วย
การฝักึอบรมเจา้ห่นา้ทุ่�เพิั�มขึ�น ให่เ้จา้ห่นา้ทุ่�คำานงึถิ่งึความติอ้งการ
ของคนพิัการ แติ่งติั�งเจ้าห่น้าทุ่�เพิั�มเพ่ั�อช่วยเห่ล่อคนพิัการโดำย
เฉพัาะ การดำำาเนินการติามข้อเสนอแนะน่�จะช่วยประห่ยัดำเวลาและ
คา่ใช้จ่ายสำาห่รับผู้ห่างาน โดำยลดำอิทุธิ์พัลขององค์กรจับคู ่อย่างไร
ก็ติาม อาจติ้องลงทุุนดำ้านทุรัพัยากรบุคคลบ้าง

บัริการส่นับัส่นุนการจำ้างงาน
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    • การส่่งเส่ริมส่ถานที่่�ที่ำางานให้้ม่สิ่�งแวดล้้อมเอ้�อต่่อคนพิิการในประเที่ศไที่ย

คนพิัการไดำ้รับการยอมรับว่าเป็น “สมาชิกทุ่�ม่ส่วนร่วมอย่าง
แข็งขันในสังคม” ในวาระการพััฒนา 2030 เพ่ั� อเป้าห่มาย
การพััฒนาทุ่�ยั�งย่น (SDG) จากเป้าห่มายย่อย 169 ข้อในเป้าห่มาย
การพััฒนาทุ่�ยั�งย่น 17 ข้อ เป้าห่มายย่อย 7 ข้อกล่าวถึิ่งคนพิัการ
โดำยเฉพัาะ นอกจากน่�  เป้าห่มายและเป้าห่มายย่อยทุั�งห่มดำ
จะครอบคลุมถึิ่งคนพิัการด้ำวยเน่�องจากใช้ได้ำกบัทุกุคนภายใต้ิห่ลัก
การ “ไม่ทุิ�งใครไว้ข้างห่ลัง” อนุสัญญาว่าด้ำวยสิทุธ์ิคนพิัการ
แห่่งสห่ประชาชาติิ (UNCRPD) ยังคงเป็นเคร่�องม่อห่นึ�งทุ่�
ทุรงอานุภาพัทุ่�สุดำ ซึ่ึ�งควรเป็นแนวทุางในการนำาเป้าห่มาย
การพััฒนาทุ่�ยั�งย่นไปปฏิบัติิ และทุำาให่้มั�นใจว่าจะกำาจัดำอุปสรรค
ทุั� ง ห่ ม ดำ อั น เ ป็ น เ ห่ ติุ ใ ห่้ เ กิ ดำ ก า ร เ ล่ อ ก ป ฏิ บั ติิ  ก า ร ก่ ดำ กั น 
และความไม่เทุ่าเทุ่ยมกัน ควรจัดำการประเดำ็นเร่�องความพิัการ
ทุั�งทุางติรงและผนวกเข้ากับนโยบายและแผนงานทัุ�งห่มดำให้่เป็น
กระแสห่ลัก โดำยเฉพัาะในงานของโครงการพััฒนาแห่่ง
สห่ประชาชาติิในภาคสิ�งแวดำล้อมและการลดำความเส่�ยง และ
การเติร่ยมพัร้อม ซึึ่�งทุั�วโลกแทุบไม่สนใจทุ่�จะผนวกปัญห่าของ
คนพิัการไว้ในกระแสห่ลัก

สิทุธ์ขิองคนพิัการมกัเปน็ส่วนทุ่� “ออ่นไห่วทุางการเม่องนอ้ยทุ่�สุดำ” 
ในวาระสิทุธ์ิมนุษยชน และรัฐบาลมักเต็ิมใจทุ่�จะมุ่งมั�นและส่งมอบ
งานดำ้านน่�มากทุ่�สุดำ กล่าวอ่กนัยห่นึ�ง “สิทุธ์ิของคนพิัการ”
 เป็นจุดำเริ�มติ้นทุ่�ดำ่สำาห่รับการทุำางานด้ำานสิทุธ์ิมนุษยชนต่ิอไป
ข้อ ไดำ้ เปร่ยบเชิง เปร่ยบเ ทุ่ยบของโครงการพััฒนาแห่่ง

สห่ประชาชาติิอยู่ทุ่�อำานาจการรวมติัว เม่�อพูัดำถิ่ึงการจ้างงาน
ค น พิั ก า ร  โ ค ร ง ก า ร พัั ฒ น า แ ห่่ ง ส ห่ ป ร ะ ช า ช า ติิ อาจช่วย
อำานวยความสะดำวกในการ “สร้างกลุ่ม ผู้สนับสนุน” และ
เสริมสร้างความร่วมม่อระห่ว่างรัฐบาล องค์กรดำ้านคนพิัการ 
ภาคเอกชน และสถิ่าบันการศึกษา ซึึ่�งเป็นสิ�งจำาเป็นเพ่ั�อให่้
ม่การจ้างงานประชากรกลุ่มน่�เพิั�มขึ�น นอกจากน่� คนยังมองว่า
โครงการพััฒนาแห่่งสห่ประชาชาติิ  เป็นภาค่ทุ่� เ ป็นกลาง 
ซึ่ึ� ง ส า ม า ร ถิ่ ใ ห่้ คำ า แ น ะ นำ า เ ฉ พั า ะ ทุ า ง เ พ่ั� อ แ ก้ ไ ข น โ ย บ า ย
และแนวปฏิบัติิ ติลอดำจนการพััฒนาข่ดำความสามารถิ่ โครงการ
พััฒนาแห่่งสห่ประชาชาติิยังอาจเป็นภาค่ทุ่�ม่ศักยภาพัทุ่�จะช่วยให่้
ภาครัฐจ้างงานคนพิัการมากขึ�นโดำยผ่านงานธ์รรมาภิบาล 
ติลอดำจนการเสริมพัลังให่้แก่ห่ญิงพิัการ

โครงการพััฒนาแห่่งสห่ประชาชาติิควรสนับสนุนกลุ่มคนพิัการ 
ทุ่� ม่ ค ว า ม เ ป ร า ะ บ า ง  ( ผู้ ม่ ค ว า ม ห่ ล า ก ห่ ล า ย ทุ า ง เ พั ศ  
ผู้ให่้บริการทุางเพัศ ผู้อพัยพัย้ายถิ่ิ�น ฯลฯ) ติ่อไป ภายใติ้ห่ลักการ 
“ไม่ทุิ�งใครไว้ข้างห่ลัง” แม้ก่อนห่น้าน่�จะม่การสนับสนุนในดำ้านน่�
เพ่ัยงเล็กน้อย แติ่ก็ไดำ้รับการช่�นชมอย่างมากจากภาค่ทุ่�เข้าร่วม
และช่วยเร่งให่้เกิดำผลเร็วขึ�น โครงการพััฒนาแห่่งสห่ประชาชาติิ
ช่วยให้่ภาคประชาสังคมกระติุ้นให้่รัฐบาลคำานึงถึิ่งปัญห่าของ
กลุม่ทุ่�อยูช่ายขอบมากทุ่�สุดำ และนำาไปสู่การลดำการเลอ่กปฏบิตัิ ิและ
เพิั�มการให่้บริการไดำ้มากขึ�นอย่างเป็นรูปธ์รรม

โอกาส่ข้องโครงการพัิฒนาแห้่ง
ส่ห้ประชาชาต่ิ
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โครงการพัิฒนาแห่งส่หประชีาชีาติ (UNDP) เป็นองค์กรของส่หประชีาชีาติทำี�มุ่งขจััดควิามยากจัน 
ควิามเหลื�อมลำ�าทำางเศรษฐกิจัและสั่งคม และการเปลี�ยนแปลงส่ภาพิภ้มิอากาศ โดยการทำำางาน 

ร่วิมกับัเครือข่ายผู้้้เชีี�ยวิชีาญและพัินธิมิตรกวิ่า 170 ประเทำศทำั�วิโลก เพืิ�อการแก้ไขปัญหา 
เชีิงบั้รณาการอย่างยั�งยืนส่ำาหรับัประชีากรและโลก
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โครงการพัิฒนาแห้่งส่ห้ประชาชาต่ิ ประเที่ศไที่ย
ชั�น 14 อาคารสห่ประชาชาติิ
ถิ่นนราชดำำาเนินนอก 
กรุงเทุพัมห่านคร 10200 ประเทุศไทุย
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