สิ ทธิ ของคนพิ การ
(The Rights of Persons with Disabilities)
---------------------------------------------รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้บญ
ั ญัตกิ ารส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคน
พิการไว้โดยละเอียด ครอบคลุมสิทธิต่างๆ อันพึงมีพงึ ได้รบั ไว้ดงั นี้ :มาตรา 4 บัญ ญัติว่ า ศัก ดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษ ย์และสิทธิเ สรีภาพของบุคคลย่อมได้รบั
ความคุม้ ครอง
มาตรา 30 บัญญัตวิ ่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รบั ความคุม้ ครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง
ถิน่ กาเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพทางจิต สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั
ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทามิได้
มาตรา 43 บัญญัตวิ ่า บุคคลย่อมมีสทิ ธิเสมอกันในการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไม่น้อย
กว่า 12 ปี ทีร่ ฐั จะต้องจัดให้อย่างทัวถึ
่ งและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
มาตรา 52 บัญญัตวิ ่า บุคคลย่อมมีสทิ ธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐาน และผู้ยากไร้มสี ทิ ธิไ ด้รบั การรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จา่ ย
การบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทัวถึ
่ งและมีประสิทธิภาพ
การป้อ งกันและขจัดโรคติด ต่ อ อันตราย รัฐต้อ งจัด ให้แ ก่ ประชาชนโดยไม่ค ิด
มูลค่า และทันต่อเหตุการณ์
มาตรา 53 บัญญัตวิ ่า เด็ก เยาวชนและบุคคลในครอบครัว มีสทิ ธิได้รบั ความคุม้ ครอง
โดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบตั อิ นั ไม่เป็นธรรม
เด็กและเยาวชนซึง่ ไม่มผี ดู้ แู ล มีสทิ ธิได้รบั การเลีย้ งดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ
มาตรา 55 บัญญัตวิ ่า บุคคลซึง่ พิการหรือทุพพลภาพมีสทิ ธิได้รบั สิง่ อานวยความสะดวก
อันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ
มาตรา 86 บัญญัตวิ ่า รัฐต้องส่งเสริมให้ประชากรวัยทางานมีงานทาคุ้มครองแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม รวมทัง้ ค่าตอบแทน
แรงงานให้เป็นธรรม
ฯลฯ
การคุ้มครองและส่งเสริมของคนพิการยังจาเป็ นที่จะต้องสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติทป่ี ระเทศไทยได้ลงนามรับรองหรือภาคยาวัตรแล้วได้แก่ :-
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อสตรี
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการกระทาอันโหดร้าย

ท่านผูม้ เี กียรติทเ่ี คารพ จะเป็นทีป่ ระจักษ์ชดั แจ้งว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
นี้มมี าตราต่างๆ ทีค่ รอบคลุมสิทธิคนพิการในแง่มุมต่างๆ ค่อนข้างมาก ในฐานะทีเ่ ป็ นอดีตสมาชิกสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ จึงได้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะทางานทีผ่ ่านมา และปรากฏว่าได้รบั การยอมรับอย่างดี
นายโคฟี อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ.2545
ได้พจิ ารณาเห็นว่า กติการะหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการสนับสนุนและการคุม้ ครองสิทธิของผูพ้ กิ ารทีม่ ี
อยูเ่ ดิมตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1993 และได้ปรับปรุงติดต่อกันตลอดมา นัน้ ล้าสมัย ไม่ สามารถรองรับกติการะหว่าง
ประเทศทีป่ ระเทศภาคีลงนามรับรองประกาศใช้ในเวลาต่อมาได้โดยครบถ้วน การเลือกปฏิบตั ติ ่อคนพิการ
ยังคงปรากฏอยู่ในหลายประเทศ กฎหมายที่ว่าด้วยการสนับสนุ นและการคุม้ ครองคนพิการ (Protection
and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities) ก็ยงั ไม่สอดคล้องกัน และไม่สร้างความเป็ น
ธรรมให้แก่ค นพิการได้ทวถึ
ั ่ ง องค์การสหประชาชาติจงึ มีมติใ ห้ท่ปี ระชุมเตรียมการร่างกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยคนพิการ (Convention) ขึน้ ใหม่ให้ครอบคลุมสิทธิของคนพิการทุกประเภทที่โลกมารูจ้ กั
และให้ความสนใจในระยะหลังนี้ เป็ นต้นว่า โรค Autism, HIV/AIDS, Alzeimer ฯลฯ ในกฎหมายเดิมคน
พิการเหล่านี้ยงั ไม่ได้รบั ความคุม้ ครอง องค์การสหประชาชาติได้มอบหมายให้องค์การสิทธิมนุ ษยชนของ
ภูมภิ าคต่างๆ เช่น ภูมภิ าคอเมริกา ภูมภิ าคยุโรป ภูมภิ าค เอเซียแปซิฟิค ไปจัดการประชุมสัมมนา
กันระหว่างประเทศในภูมภิ าคนัน้ ๆ เพื่อหาหลักเกณฑ์ และข้อเสนอแนะในการร่าง UN Convention
เกี่ยวกับสิทธิมนุ ษยชนของคนพิการฉบับใหม่เมื่อเดือน มกราคม 2546 องค์การสิทธิมนุ ษยชนภาคพื้น
เอเซียแปซิฟิคได้ประชุมกันทีก่ รุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เป็ นครัง้ แรก ต่อมาได้จดั การประชุมครัง้ ทีส่ อง
ขึน้ ที่ UN ESCAP กรุงเทพมหานครขึน้ เป็ นครัง้ ทีส่ องเมื่อเดือนมิถุนายน 2546 และเมื่อวันที่ 14-17
ตุลาคม 2546 UN ESCAP ประเทศไทย ได้จดั การสัมมนาสรุปรวบรวมผลการประชุมที่ผ่านมา
ทัง้ หมด และมีมติให้ออกเป็ นประกาศ Bangkok Reccommendation ในการประชุมระหว่างประเทศครัง้
สุดท้ายทีก่ รุงปกั กิง่ ได้สรุปผลเสนอต่อสานักงานข้าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติ
องค์การสหประชาชาติได้แต่งตัง้ คณะทางานชุดพิเศษขึน้ คณะหนึ่ง (Ad Hoc committee) จาก
ผูแ้ ทนของประเทศต่างๆ ทีเ่ ข้าร่วมการประชุมส่วนภูมภิ าคทัง้ สามครัง้ ทีผ่ ่านมา เมื่อเดือนกันยายน 2546
ในการนี้มผี แู้ ทนของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมทีอ่ งค์การสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
รวม 3 ท่าน ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาข้อเสนอของภูมภิ าคต่างๆ เสร็จเรียบร้อยเพียงส่วนหนึ่ง เท่านัน้ และ
จะมีการประชุมครัง้ ที่สอง เมื่อเดือนมกราคม 2547 ในการประชุมที่ผ่านมาผู้แทนคณะกรรมการสิทธิ
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มนุ ษ ยชนแห่ งชาติไ ด้เ ข้าร่ว มการประชุมส่ ว นภูมภิ าคในฐานะผู้แทนของคณะกรรมการสิทธิมนุ ษ ยชน
แห่งประเทศไทยทุกคราว
องค์การสหประชาชาติ ได้มคี าขอไปยังประเทศภาคีทุกประเทศทัวโลกให้
่
เร่งรัดพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุง “กฎหมายคนพิการ” ตลอกจนกฎหมายอื่นๆ ทีร่ องรับและเกี่ยวข้องกับกฎหมายคนพิการใน
ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ขององค์การสหประชาชาติ และรายละเอียด
ปลีกย่อยต่างๆ ทีค่ ณะทางานขององค์การสหประชาชาติ (Ad Hoc committee) กาลังดาเนินการอยู่ใน
ปจั จุบนั เมื่อการร่าง Convention ฉบับนี้เสร็จเรียบร้อย และที่ประชุมใหญ่องค์การ สหประชาชาติม ี
มติให้ความเห็นชอบ แล้วลงนามรับรองในฐานะประเทศภาคี ส่วนการภาคยานุ วตั รนัน้ เป็ นเรื่องทีร่ ฐั บาล
จักต้องดาเนินการต่อไป การเตรียมการแก้ ไขกฎหมาย การหาข้อมูลทีไ่ ด้ทาความตกลงกันไว้บ้างแล้ว
นามาใช้แนวทางในการร่างกฎหมายฉบับใหม่จะเป็ นการหลีกเลีย่ งปญั หาการทางานซ้าซ้อน
เป็ นที่น่ายินดี ที่คณะกรรมาธิการการยุตธิ รรม และสิทธิมนุ ษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้ตงั ้ คณะ
อนุ กรรมาธิการและคณะทางานจากหน่ วยงานต่างๆ ขึ้นเพื่อร่าง “พระราชบัญญัตคิ นพิการ พ.ศ. ....”
ขึ้นแทนพระราชบัญญัติค นพิการฉบับเก่ า พ.ศ.2535 ซึ่งได้ตงั ้ ใจจะตราขึ้นเพื่อ ใช้เป็ นการเฉพาะหน้ า
ชั ว่ คราวเท่ า นั ้น โดยหลั ก การและเหตุ ผ ลของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ เพื่ อ ก าหนดให้ ม ี
“คณะกรรมการคนพิ ก ารแห่ ง ชาติ ” พร้อ มทัง้ สิท ธิและหน้ าที่ของหน่ ว ยงานต่ างๆ ตลอดจนการ
กาหนดให้ม ี “กองทุนคนพิการแห่งชาติ” และบทกาหนดคุณ รวมทัง้ สิน้ 32 มาตรา ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
กับรายละเอียด การดูแลการให้ความเป็ นธรรม การส่งเสริม และการคุ้มครองสิทธิของคนพิการนัน้ จะ
เป็ น พระราชบัญญัตอิ ีกฉบับหนึ่ง ซึง่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์จะเป็ นฝ่าย
รับผิดชอบในการร่างและได้ทราบว่าร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ได้ผ่านมติของคณะรัฐมนตรีไปแล้ว
จุดเด่นประการแรก คือ กฎเกณฑ์นนั ้ เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางด้านโอกาสไม่ใช่ความเท่าเทียม
เพียงอย่างเดียว คนทุกคนล้วนเกิดมาเท่าเทียมกันทางด้านศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ แต่มใิ ช่ว่าคนเรา
ทุกคนจะเกิดมามีประสิทธิภาพและความสามารถทางร่างกาย จิตใจ สมอง และสติปญั ญาทีเ่ ท่าเทียมกัน
โดยที่ความแตกต่างเหล่านี้ สิทธิท่คี นพิการไม่ว่าจะเป็ นความพิการทางกายภาพ ความพิการทางด้าน
จิตเวช ความพิการทางด้านสมองและสติปญั ญา ความพิการทีเ่ กิดจากอาการเจ็บป่วยหรืออุบตั เิ หตุ คน
พิการเหล่านี้ย่อมมีสทิ ธิทจ่ี ะดารงชีวติ อยู่อย่างมีมาตรฐานตามสมควร ทัง้ โอกาสแห่งความเจริญก้าวหน้า
ในชีวติ ก็ย่อมได้รบั ความเสมอภาคสาหรับคนพิการเช่นกัน ต้องเป็ น ที่ยอมรับกัน ณ ทีน่ ้ีว่าเงื่อนไขสูงสุด
สาหรับคนพิการนัน้ จะต้องได้รบั การปฏิบตั ทิ ุกประการในด้านที่เกี่ยวข้องกับปญั หาทางด้ านสิ ทธิ มใิ ช่
ปญั หาทางด้านสวัสดิการ และนี่คอื ความหมายอันแท้จริงของสิ ทธิ คนพิ การ ซึ่งสรุปเป็ นข้อต่างๆ ได้
ดังนี้ :-
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1. การก่อให้เกิ ดความตระหนักรู้ (Conscious and Awareness)
เมืองไทยเรานี้ คนพิการถูกละเลย ทอดทิ้ง ขาดความดูแลอยู่ทวไปหมด
ั่
ดังปรากฏในรายการ
หลังข่าวของทีวสี ี ช่อง 7 และไอทีวที ุกคืนได้มคี วามเข้าใจตระหนักรู้ และสานึกในทุกข์ของคนพิการ
เหล่านี้ น้อยเหลือเกินทัง้ จากฝ่ายรัฐ และฝ่ายประชาสังคม รัฐจะต้องให้คนพิการทัง้ หลายได้ตระหนักรู้
ถึงสิทธิต่ างๆ ของตนอันพึงมีแ ละพึงได้รบั (Accessibility) สื่อ สารมวลชนควรมีส่ ว นเกี่ยวข้อ งในการ
ดาเนินการเรือ่ งนี้ ตลอดจนการส่งเสริมด้านการศึกษาสาธารณะด้วย
2. การดูแลด้านการรักษาพยาบาล
การดูแลรักษาพยาบาลนี้ต้องครอบคลุมทัง้ ด้านการวินิจฉัยโรค การรักษาเยียวยา การผ่าตัด
รักษาความพิการตลอดจนด้านการป้องกันการรักษาความทรุดโทรมของผูส้ ูงอายุ และการฝึ กเจ้าหน้าทีๆ่
มีหน้าทีใ่ นการรักษาพยาบาลถือเป็นความสาคัญสูงสุด
3. การฟื้ นฟูสมรรถภาพ
การฝึกทักษะขัน้ พืน้ ฐาน การให้คาปรึกษา การทากายภาพบาบัดและเวชศาสตร์ฟ้ื นฟู การใช้
จิตวิทยาเพื่อพัฒนาความเชื่อมันตนเองจะช่
่
วยคนพิการให้มกี ารพัฒนาทีด่ ขี น้ึ หรือให้ชดเชยกิจกรรมทีจ่ ะ
ลดผลกระทบ
4. การให้บริ การด้านการสนับสนุน
รัฐควรสนับสนุนการพัฒนา การผลิต และการบริการด้านวางแผนในการทามาหาเลีย้ งชีพของคน
พิการ การสมัครงาน ความร่วมมือของหน่ วยราชการโดยเฉพาะศาลยุตธิ รรม และสานักอัยการสูงสุด
การจัดสรรอุ ปกรณ์ ต่ างๆ แก่ ค นพิก ารให้ได้มากที่สุ ดเท่ าที่จะท าได้ ทัง้ นี้โดยไม่ค ิดมูล ค่ าหรือ ให้เ สีย
ค่าใช้จา่ ยทีต่ ่า
5. การแสดงความรังเกียจเดียดฉันท์ (Discrimination)
สังคมต้องแสดงความเมตตาเอื้ออาทรต่อคนพิการทุกประเภทโดยไม่รงั เกียจ ดูหมิน่ หรือล้อเลียน
แต่ประการใดทัง้ สิน้ การให้การศึกษาแก่เยาวชนจัดเป็นเรือ่ งสาคัญในกรณีน้ี
6. การให้บริ การเข้าถึงการสนับสนุนจากรัฐและกฎหมาย (Accessibilities)
- การเข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ตามรัฐธรรมนูญ
- การเรียนร่วมกับเด็กปกติ
- เครือ่ งอานวยความสะดวก ตามทีส่ าธารณะ ถนนหนทาง พาหนะเดินทาง บริการขนส่ง
สาธารณะ
- อาคารสาธารณะ
- ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์
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อักษรเบรลล์
ภาษามือ
สนามกีฬา
สถานทีท่ างวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วมในพิธกี รรมทางศาสนา
สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
การเข้าร่วมกิจกรรมของสังคมทัง้ ด้านศิลป์ วัฒนธรรม การดนตรีและการกีฬา
ฯลฯ
7. ที่อยู่อาศัย
รัฐต้องรับผิดชอบในการจัดหาที่พกั และที่อยู่อาศัยหรือสถานพักฟื้ นคนพิการ (ซึ่งรวมทัง้ ผู้ป่วย
HIV/AIDS ด้วย) โดยเฉพาะในกรณีทช่ี ่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จาเป็นจะต้องจัดหาผูป้ กครองหรือผูด้ แู ลให้
-

8. การศึกษา
การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการนัน้ ต้องถือเป็ นเรื่องสาคัญทีจ่ ะต้องมีความสมบูรณ์เป็ นระบบใน
ทุกระดับ เพื่อสามารถนาไปประกอบอาชีพต่อไปได้
9. การจ้างงาน
- คนพิการจะต้องได้รบั โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันในทุกประเภททีเ่ หมาะสมกับคนพิการแต่ละคน
- การทางานจะต้องได้รบั ผลตอบแทนเป็ นเงินเท่าเทียมกับบุคคลอื่น
- การฝึกฝนด้านอาชีพต้องได้รบั การส่งเสริม
- การให้เงินกู้ยมื หรือการให้เงินช่วยเหลือสาหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- การลดหย่อนภาษี
- การช่วยเหลือด้านการเงิน
ฯลฯ
10. การักษารายได้และความมันคงทางสั
่
งคม
- มาตรการต้องรวมถึงการทีจ่ ะทาให้คนพิการฟื้นฟูความสามารถทีจ่ ะมีรายได้อย่างพอเพียง
11. ชีวิตครอบครัวและความมันคงส่
่
วนบุคคล
- คนพิการควรจะได้รบั ประสบการณ์ดา้ นความสุขทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ การมีครอบครัว
และมีบุตรได้
- คนพิการต้องตระหนักรูถ้ งึ การมีเพศสัมพันธ์ทไ่ี ม่ถูกต้อง และต้องหยุดยัง้ ความไม่ถูกต้องนัน้
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12. มาตรการเสริ ม
- การประชาสัมพันธ์และการค้นคว้าเกีย่ วกับเงือ่ นไขในการดารงชีวติ ของคนพิการ โดยการ
รวบรวมแหล่งข้อมูลการสารวจแห่งชาติ และสถิตติ ่างๆ
- การจัดทานโยบาย และการวางแผนด้านการพัฒนาทัวไป
่
- นโยบายด้านเศรษฐกิจต่างๆ ซึง่ รัฐต้องรวมเอาความพิการเข้าไว้ในหน่วยงานปกติของ
หน่วยงานรัฐบาลทัง้ ระดับชาติ ระดับภูมภิ าค และระดับท้องถิน่
- การประสานงานทีเ่ กีย่ วกับการจัดตัง้ และการสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ
ประสานงานระดับชาติ
- การจัดตัง้ องค์กรคนพิการควรได้รบั การรับรองการส่งเสริมกาลังใจ และการสนับสนุ นทาง
การเงิน
- การฝึกบุคลากรทีเ่ กีย่ วกับการวางแผนและการจัดโครงการต่างๆ
- การประชาสัมพันธ์ระดับชาติ ต้องดาเนินการอย่างจริงจังมุง่ ให้บรรลุผลสาเร็จ
- การออกกฎหมายเพื่อให้สทิ ธิของคนพิการมีผลบังคับใช้
- การประสานงานระหว่างประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
- การประสานงานระดับนานาชาติภายในองค์กรสหประชาชาติ (UN. Convention on Persons
with Disabilities)
บัดนี้เป็ นที่น่ายินดีว่า คณะกรรมาธิการการยุตธิ รรมและสิทธิมนุ ษยชนสภาผู้แทนราษฎร และ
กระทวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ ได้ร่างกฎหมายคนพิการ และร่างกฎหมายการ
สนับสนุ นและการคุ้มครองคนพิการ แล้วทัง้ ยังจัดให้มกี ารประชาพิจารณ์ในทุกภาคทัวประเทศอี
่
กด้วย
ย่อ มเป็ น นิ ม ิต หมายอัน ดีง ามแก่ ค นพิก ารทัง้ หลายในประเทศไทย อัน เป็ น การเหมาะสมกับ การที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ของเรา ได้รบั การทูล เกล้าทูล กระหม่อ มถวายเหรียญ FDR
จาก
สหรัฐอเมริกาอันเป็นเครือ่ งยืนยันว่ามีการคุม้ ครองคนพิการทีน่ ่ าสรรเสริญในราชอาณาจักรไทย

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณประดิษฐ์ เจริญไทยทวี)
กรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ

