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แผนพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนพิการ
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คํานาํ

แผนพฒันาการมสีว่นรว่มของคนพกิารของโครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติ
ประจาํประเทศไทยจดัทําขึ�นเพื�อเป�นแนวทางและสนบัสนนุการดาํเนนิการตามแผน

งานระดับประเทศระยะ 5 ป�ของโครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติประจาํ
ประเทศไทย (พ.ศ. 2565-2569) และเนน้ยํ�าถึงหลักการ “ไมทิ่�งใครไวข้า้งหลัง” ซึ�ง
เป�นหวัใจสาํคัญของวาระการพฒันาที�ยั �งยนื 2030 และแผนยุทธศาสตรก์ารดาํเนนิ

งานของโครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติ (พ.ศ. 2565-2568)  โดยแผน
พฒันาการมสีว่นรว่มของคนพกิารนี�ไดย้ดึหลักสทิธมินษุยชนบนฐานของการเสรมิ
พลัง การมสีว่นรว่ม ความเสมอภาคและการพฒันามนษุย ์ เอกสารฉบบันี�จะอธบิาย
ถึงวธิทีี�โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติประจาํประเทศไทยทํางานรว่มกับภาค

รฐับาล ภาคเอกชนและหนว่ยงานต่าง ๆ ภายใต้องค์การสหประชาชาติใน
ประเทศไทยในการสนบัสนนุพนัธกรณีของประเทศที�มต่ีอคนพกิาร เพื�อใหม้ั �นใจได้
วา่คนพกิารสามารถเขา้ถึงสทิธแิละเสรภีาพขั�นพื�นฐานไดเ้ท่าเทียมกับบุคคลอื�นโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบติั ได้รบัประโยชนต์ลอดจนสามารถมสีว่นรว่มในการพฒันา

ที�ไมทิ่�งใครไวข้า้งหลัง
 



อนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิาร
ยุทธศาสตรก์ารหลอมรวมคน
พกิารของสหประชาชาติ
พระราชบญัญติัสง่เสรมิและ
พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร

เกริ�นนาํ
คนพกิารนบัวา่เป�นประชากรกลุม่หนึ�งที�
เปราะบางที�สดุ จากผลสาํรวจของสาํนกังานสถิติ
แหง่ชาติเมื�อป� 2560 พบวา่ในประเทศไทยมคีน
พกิารมากถึง 3.7 ล้านคน หรอืคิดเป�นรอ้ยละ 5.5
ของประชากรทั�งประเทศ โดยมคีนพกิารเพศหญงิ
มากกวา่คนพกิารเพศชายที�รอ้ยละ 5.7 และ 5.3
ตามลําดบั  คนพกิารจาํนวนมากประสบป�ญหา
ความยากจน โดยรอ้ยละ 16.1 ของคนพกิารต้อง
ดํารงชวีติด้วยค่าใชจ้า่ยนอ้ยกวา่ 1.25 ดอลลาร์
สหรฐัต่อวนั (ประมาณ 40 บาท) โครงการพฒันา
แหง่สหประชาชาติประจาํประเทศไทยตระหนกัดวีา่
ประเทศไทยจะไมส่ามารถบรรลเุป�าหมายการ
พฒันาที�ยั �งยนื (SDGs) ได ้หากคนพกิารยงัคงถกู
ทิ�งไวข้า้งหลังและไมม่สีว่นรว่มในการพฒันา

กรอบนโยบายระดับชาติและนานาชาติที�มีการกล่าวถึงสิทธิ
และการพัฒนาคนพิการ

5.5%

O F  T H E  P O P U L A T I O N

แผนพฒันาการมสีว่นรว่มของคนพกิารฉบบันี�ไดร้บัแรงบนัดาลใจและชว่ย
สนับสนุนกรอบนโยบายดังต่อไปนี�

 ได้รบัแรงบนัดาลใจจาก มสีว่นชว่ยสนบัสนนุ

เป�าหมายการพฒันาที�ยั �งยนื
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป� 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติฉบบัที� 13
นโยบายประเทศไทย 4.0
แผนปฏิบติัการระดบัชาติวา่
ด้วยธุรกิจกับสทิธมินษุยชน
(พ.ศ. 2562-2565)



ประเด็นความท้าทาย
ของคนพิการ

อุปสรรคการเขา้ถึงสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพและการ
เขา้ถึงขอ้มูลขา่วสาร
อุปสรรคเชงิโครงสรา้งและ
ทัศนคติของสงัคม
การขาดโอกาสทางการศึกษา
และการพฒันาทักษะอาชพี
การไมม่งีานทํา ต้องแบกรบัค่า
ใชจ้า่ยที�สงู และความยากจน
สขุภาพจติ เครยีด ซมึเศรา้
ได้รบัผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและมกัถกูทอดทิ�งใน
ภาวะวกิฤต
ความเปราะบางและถกูเลือก
ปฏิบติัอันเนื�องมาจากความ
พกิารและมติิทางเพศ อายุหรอื
ถิ�นที�อยูอ่าศัย



 ด้วยหลักการไมทิ่�งใครไวข้า้งหลังภายใต้แผนงานระดบัประเทศระยะ 5 ป�ของ
โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติประจาํประเทศไทย (พ.ศ. 2565-2569)
และการต่อยอดการทํางานรว่มกับภาคสว่นต่าง ๆ ในการสง่เสรมิความ
หลากหลายและการมสีว่นรว่มของกลุ่มเปราะบาง โครงการพฒันาแหง่

สหประชาชาติจงึมุง่มั�นขยายการสนบัสนนุคนพกิารผา่นแนวทางการทํางาน
รว่มกันของภาครฐับาลและการมสีว่นรว่มของผูเ้กี�ยวขอ้งทกุภาคสว่น

(whole-of-government and whole-of-society approach) 
โดยอาศัยทรพัยากร ความเชี�ยวชาญและเครอืขา่ยต่อไปนี�

 

จุดแข็งของโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติในการ
ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการในประเทศไทย



ก) โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติเป�นองค์กรที�มคีวามเป�นกลางและมอํีานาจในการ
ชกัจูงโน้มน้าวทําใหส้ามารถเชื�อมโยงภาคสว่นต่าง ๆ ทั�งภาครฐับาล ภาคเอกชน 
ภาคการศึกษา ภาคประชาสงัคมและองค์กรคนพกิารใหทํ้างานรว่มมอืกันเพื�อพฒันา
คณุภาพชวีติคนพกิารในประเทศไทย

ข) ดว้ยความสามารถในการบูรณาการเป�าหมายการพฒันาที�ยั �งยนื (SDGs integration)
ทําใหม้ั �นใจไดว้า่แผนงานและการสนบัสนนุนโยบายของโครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติ
จะชว่ยแก้ไขป�ญหาหรอืความท้าทายที�คนพกิารเผชญิอยูใ่นลักษณะองค์รวมและบูรณาการ

ค) โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติประจาํประเทศไทยมคีวามรว่มมอืที�เขม้แขง็กับ
กรมสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารภายใต้กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมั�นคงของมนุษย ์และคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาติ รวมถึงได้ลงนามใน
บนัทึกขอ้ตกลงรว่มกับรฐัสภาไทย สมาคมสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย และ
สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยใ์นการสง่เสรมิและ
ปกป�องสทิธมินุษยชน และสนับสนุนการมสีว่นรว่มของคนพกิารในภาคเศรษฐกิจและ
สงัคม ความสมัพนัธอั์นดีกับองค์กรดังกล่าวทําใหโ้ครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติ
สามารถทํางานรว่มกับรฐับาลทั�งระดับชาติและระดับท้องถิ�นในการขบัเคลื�อนด้านสทิธิ
ของคนพกิารได้อยา่งมปีระสทิธผิล

ง) โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติสามารถแสวงหาและใชป้ระโยชนท์รพัยากรและความ
เชี�ยวชาญจากเครอืขา่ยทั�วโลกในการสนบัสนนุการหลอมรวมประเดน็คนพกิารเขา้กับการ
พฒันากระแสหลักในประเทศไทย โดยการแบง่ป�นความรู ้แนวทางปฏิบติัจากประเทศที�
ประสบความสาํเรจ็ตลอดจนใหคํ้าแนะนําแก่องค์กรหุน้สว่นในประเทศ

จ)  การทํางานใกล้ชดิกับภาคธุรกิจในประเด็นธุรกิจกับสทิธมินษุยชนทําใหโ้ครงการพฒันา
แหง่สหประชาชาติประจาํประเทศไทยสามารถขยายความรว่มมอืโดยการสง่เสรมิภาคธุรกิจ
ใหป้รบัใชแ้นวทางการมสีว่นรว่มของคนพกิารในการดําเนินงานได้



 ส่งเสริมสิทธิเท่าเทียม 

 เสริมสร้างพลังอํานาจทางเศรษฐกิจ
 ผนวกรวมประเด็นคนพิการเข้ากับการพัฒนากระแสหลัก

3 เสาหลักในการพัฒนาคนพิการของ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

ประจาํประเทศไทย
 



1
1. สง่เสรมิสทิธเิท่าเทียม: 

ในการสง่เสรมิสทิธทีิ�เท่าเทียมของคนพกิาร โครงการ
พฒันาแหง่สหประชาชาติประจาํประเทศไทยทํางาน
สนบัสนุนทั�งผูม้หีนา้ที�ใหค้วามคุ้มครองสทิธ ิ(duty
bearers) และผูท้รงสทิธ ิ(rights holders) ควบคู่กัน

สาํหรบัผูม้หีนา้ที�ใหค้วามคุ้มครองสทิธ ิไมว่า่จะเป�นหนว่ย
งานภาครฐับาล ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคมหรอื
สื�อมวลชน โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติจะมุง่เสรมิ
สรา้งความตระหนกัรูแ้ละพฒันาศักยภาพใหอ้งค์ความรู ้
เกี�ยวกับสทิธขิองคนพกิารอยา่งต่อเนื�อง เชน่สทิธคิวาม
เสมอภาคของคนพกิารและการเลือกใชภ้าษาที�แสดงถึง
ความเคารพและใหเ้กียรติคนพกิาร เพื�อใหม้ั �นใจวา่สทิธขิอง
คนพกิารจะไดร้บัการปกป�องคุ้มครองและเติมเต็ม 

ขณะเดียวกัน โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติใหค้วาม
สาํคัญกับการเสรมิพลังผูท้รงสทิธทีิ�เป�นคนพกิาร โดยรว่ม
มอืกับองค์กรเครอืขา่ยในการสนบัสนนุใหค้นพกิาร
ตระหนกัรูใ้นสทิธทีิ�ตนพงึม ีตลอดจนกล้าที�จะสง่เสยีงเพื�อ
ปกป�องรกัษาสทิธขิองตนเอง



22. เสรมิสรา้งพลังอํานาจทาง
เศรษฐกิจ:

โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติจะรว่ม
มอืกับองค์กรเครอืขา่ยในการสง่เสรมิ
การจา้งงานและการมงีานทําของคน
พกิาร โดยการใหคํ้าแนะนาํและการ
สนบัสนุนแก่หนว่ยงานภาครฐัในการ
แก้ไขกฎหมายหรอืนโยบายที�เกี�ยวขอ้ง
กับการจา้งงานคนพกิารใหเ้อื�อประโยชน์
ต่อทั�งนายจา้งและคนพกิาร

โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติมุง่ให้
ความรูแ้ละแก้ไขเจตคติเชงิลบที�มต่ีอการ
จา้งงานคนพกิารของภาคธุรกิจ และสง่
เสรมิใหภ้าคธุรกิจสรา้งสภาพแวดล้อมใน
องค์กรที�ต้อนรบัและเอื�อใหค้นพกิาร
ทํางานได้อยา่งเต็มศักยภาพ  นอกจาก
การทํางานกับนายจา้งในภาคธุรกิจแล้ว
โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติจะ
เสรมิสรา้งความสามารถของคนพกิาร
โดยเฉพาะเยาวชน ผา่นการอบรมให้
ความรูใ้นทักษะที�จาํเป�นในการทํางาน เชน่
ทักษะด้านดิจทัิล รวมถึงสนบัสนนุผู้
ประกอบการคนพกิารในการเริ�มต้นธุรกิจ
ของตัวเองอีกดว้ย



3
3. ผนวกรวมประเด็นคนพกิารเขา้กับการพฒันากระแสหลัก:
 
ด้วยความเชี�ยวชาญในฐานะองค์กรที�บูรณาการเป�าหมายการพฒันาที�ยั �งยนื
โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติสามารถผนวกรวมประเดน็คนพกิารเขา้กับการ
พฒันากระแสหลัก ทั�งทางดา้นสงัคม เศรษฐกิจ การเมอืงและสิ�งแวดล้อม และจะ
ขยายงานด้านการมสีว่นรว่มของคนพกิารไปยงัองค์กรหุน้สว่นอื�น ๆ ในระดบัชาติ
และระดับท้องถิ�น 

ทั�งนี�โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติจะทํางานใกล้ชดิและขอขอ้เสนอแนะจาก
องค์กรคนพกิารเพื�อใหแ้นใ่จวา่โครงการกิจกรรมต่างๆของโครงการพฒันาแหง่
สหประชาชาติไดม้กีารคํานงึถึงการมสีว่นรว่มของคนพกิาร โครงการพฒันาแหง่
สหประชาชาติในประเทศไทยยงัสามารถรว่มมอืกับองค์กรอื�นในเครอื
สหประชาชาติในการสง่เสรมิการผนวกรวมประเดน็คนพกิารเขา้กับการพฒันา
กระแสหลัก เพื�อใหม้ั �นใจไดว้า่คนพกิารในประเทศไทยจะไมถ่กูทิ�งไวข้า้งหลังในการ
บรรลเุป�าหมายการพฒันาที�ยั �งยนื



 แผนพฒันาคนพกิารภายใต้ 3 เสาหลักดงักล่าวมุง่พฒันาคณุภาพชวีติคน
พกิารทกุคนที�อาศัยอยูใ่นประเทศไทย ถ้าคนพกิารไดร้บัการยอมรบัมากขึ�นใน
สงัคมและไมถ่กูเลือกปฏิบติั คนพกิารจะสามารถเขา้ถึงสทิธไิดอ้ยา่งเต็มที�

ตลอดจนสามารถมสีว่นรว่มและสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่สงัคมได ้ 
โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติมุง่พฒันาคนพกิารในกลุ่มที�เปราะบางที�สดุ

ได้แก่ เยาวชนพกิาร สตรพีกิาร คนพกิารที�มคีวามหลากหลายทางเพศ 
คนพกิารที�อาศัยในพื�นที�หา่งไกล คนพกิารชาติพนัธุ ์

และคนพกิารที�ไดร้บัเชื�อเอชไอว ี(HIV)
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