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บทคัดยอ 

ประเทศไทยสงเสริมสิทธิและความเทาเทียมดานแรงงานและการจางงานคนพิการ  เพื่อใหคน
พิการเปนสวนหนึ่งและมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจผานพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 2550 เพื่อการดํารงชีพและพัฒนาคนพิการใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถดํารง 
ชีวิตในสังคมไดอยางมีศักด์ิศรีความเปนมนุษย แตพบวานโยบายสงเสริมความเทาเทียมไมไดสรางความ
เสมอภาคเรื่องงานและการจางงานใหกับคนพิการในประเทศไทยเนื่องจากบริบทตาง ๆ ในสังคมกีดขวาง
โอกาสในการเขาสูตลาดแรงงานของคนพิการ บริบทเหลานี้ประกอบไปดวยกระบวนทัศน อํานาจและ
ความเชื่อเร่ืองความพิการ มุมมองการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กฎหมายแรงงานและการจางงานคนพิการ  
มุมมองทางการแพทย การพัฒนาชีวิตอิสระภายใตแนวคิดการฟนฟูคนพิการ วัฒนธรรมในที่ทํางานของ
ไทย ลักษณะงานในสังคมที่ออกแบบเพื่อคนท่ัวไปมากกวาคนพิการ หนวยงานในการใหคําปรึกษาเรื่อง
แรงงานและการจางงานคนพิการ รวมถึงทัศนคติจากครอบครัวคนพิการ  จึงพบวา แมภาครัฐจะมีการ
กําหนดกฎหมาย แนวปฏิบัติและบทลงโทษหนวยงานที่ฝาฝนอยางชัดเจนแตยังไมสามารถทําลายกําแพง
กีดขวางสิทธิและความเทาเทียมในโอกาสเขาสูแรงงานและการจางงานของคนพิการไทยได  
 
คําสําคัญ  วาทกรรมความพิการ  พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 งานและการจางงานคนพิการ  
 
 
  

                                                         บทความวิชาการ 
กําแพงกีดขวางสิทธิและความเทาเทียมในโอกาสเขาสู

แรงงานและการจางงานของคนพิการไทย 

Book 18 Special.indd   89Book 18 Special.indd   89 03-Nov-16   22:12:2703-Nov-16   22:12:27



90

J o u r n a l  o f  S o c i a l
D e v e l o p m e n t

V o l.  1 8  S p e c i a l  I s s u e

กําแพงกีดขวางสิทธิและความเทาเทียมในโอกาสเขาสูแรงงานและการจางงานของคนพิการไทย

  

 
 

 
 
  
   

 
 

Sarawoot Intapanom 
Independent Scholar, 89 Moo 15 Thambon Thasae,  

Amphur Thasae, Chumphon Provence 86140 
blindtravelthai@gmail.com 

Abstract 

Thailand has been promoting the rights to equal employment opportunity for 
persons with disabilities through the Persons with Disabilities Empowerment Act 2007, which 
aims to enhance better living, quality of life, and human dignity of the disabled. However, it 
was found that the policy on equality promotion could not help to create the equal 
employment opportunity for persons with disabilities in Thailand due to various social 
contexts. These social contexts consisted of the disability paradigm, disability discourse and 
beliefs, the economic development perspective, the disability employment laws, the medical 
perspective, the development of independent living based on the disability rehabilitation 
concept, Thai organizational culture, the work characteristics and facilities that were not 
designed for the disabled, the agencies providing disability labor and employment 
consultation, and the attitudes of the family of the disabled. Therefore, it was found that 
although the government attempted to establish the precise disability laws, guidelines, and 
penalties for violations, it still could not remove the barriers to equal employment 
opportunity for persons with disabilities in Thailand. 

Keywords:  Disability Discourse, the Persons with Disabilities Empowerment Act 2007 and the 
2013 revision (2nd Edition), Disability Labor and Employment 

                                                             Viewpoint 

Barriers on the Rights  
to Equal Employment Opportunity  

with Persons with Disabilities in Thailand 
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บทนํา  
  ประเด็นแรงงานและการจางงานคนพิการเปนการสงเสริมเรื่องสิทธิและความเทาเทียมใหเกิดข้ึนกับ
คนพิการโดยองคการสหประชาชาติ (United Nations) ภายใตอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities) ป 2006 กําหนดใหประเทศสมาชิกตองมีการกําหนดแนวทาง
และการดําเนินนโยบายเพื่อคนพิการใหสอดคลองตามอนุสัญญานี้ ซึ่งไดรวมเร่ืองสิทธิในแรงงานและการจาง
งานดวย ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งใน 20 ประเทศ ลงนามและใหสัตยาบรรณวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 
และมีผลบังคับใช 28 สิงหาคม 2551 เปนตนมา ประเทศไทยปฏิบัติตามภายใตอนุสัญญาและกฎหมาย
ดังกลาวและไดกําหนดนโยบายพรอมทั้งแนวทางในการดําเนินนโยบายเพ่ือสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมเรื่อง
งานและการจางงานคนพิการตามอนุสัญญาขอ 27 กลาวเกี่ยวกับเรื่อง “งานและการจางงาน” ประเทศไทย
สงเสริมการจางงานคนพิการภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดย
การกําหนดวิธีปฏิบัติและการลงโทษผาน 3 มาตรา คือ มาตรา 33-35 ตามเจตนารมณ เพื่อสงเสริมใหคนพิการ
มีโอกาสและความเทาเทียมในการใชความสามารถเพ่ือแสวงหารายไดและพ่ึงพาตนเอง รวมท้ังเปนการลดภาระ
ของครอบครัวและสังคม 
 อยางไรก็ตาม ขอมูลจากกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยป พ.ศ. 2558 พบวา คนพิการไมสามารถเขาสูตลาดแรงงานไดเทาที่ควร กลาวคือ 
จากจํานวนคนพิการวัยแรงงานจํานวนกวา 7.6 แสนคน ไดทํางานเพียงรอยละ 3 เทานั้น ทั้งนี้จากจํานวน
สถานประกอบการเอกชนท่ีมีศักยภาพเขาเกณฑสามารถจางคนพิการเขาทํางานไดกวา 1.2 หมื่นแหง (The 
Ministry of Social Development and Human Security Thailand, 2015) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลข
การจางงานคนพิการที่ไดรับการศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบวามีกวารอยละ 40 เปนอัตราสวนท่ีแตกตางกันมาก
ทั้งที่แนวทางในการจัดการแรงงานและการจางงานทั้งประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาลวนไดรับอิทธิพลจาก
แนวทางในการจัดการเร่ืองสิทธิคนพิการขององคการสหประชาชาติ (United Nations)  
 ปญหาและอุปสรรคในการจางงานคนพิการของหนวยงานราชการในสังคมไทย พบวาเกิดจากทัศนคติ
ของเจาหนาที่และผูเชี่ยวชาญในการจัดบริการดานการจางงานและการใหบริการดานการจางงานของรัฐแกคน
พิการการรวมทั้งการขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกในการจางงานคนพิการ (Joradol, 2013) สถานการณที่
กลาวมาแลวนั้นสอดคลองกับขอมูลที่ระบุวาภาครัฐจางงานคนพิการเพียงรอยละ 1.46 (The Ministry of  
Social Development and Human Security Thailand, 2015) อยางไรก็ตาม สถานการณการจางงานคน
พิการในประเทศไทยสอดคลองกับสถานการณการจางงานคนพิการในประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ Shigaki, 
Anderson, Howald, Henson, & Gregg, (2015) พบวา คนพิการในประเทศกําลังพัฒนานอกจากยังไมไดรับ
ความเทาเทียมแลว ยังมีการถูกละเมิดและถูกแบงแยกในสถานประกอบการ แมวาความสามารถจะเทาเทียม
คนทั่วไป  
 บทความนี้ ผูเขียนนําเสนอผานการวิเคราะหนโยบายและวาทกรรมเกี่ยวกับความพิการเชื่อมโยงกับ
สถานการณแรงงานและการจางงานคนพิการท่ีปรากฏในสังคมไทย เพื่อใหผูอานสามารถทําความเขาใจถึง
องคประกอบที่เปนกําแพงหรือเปนอุปสรรคกีดขวางความเทาเทียมการเขาสูตลาดแรงงานและการจางงานของ
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คนพิการเพื่อใหมีความเสมอภาค พรอมทั้งเพ่ือใหสังคมเปดโอกาสและสงเสริมความเทาเทียมใหเกิดแกคน
พิการในสังคมไทยอยางจริงจัง   
 

ความสําคัญเรื่องสิทธิและสถานการณโดยทั่วไปของคนพิการ   
 กระแสสังคมโลกเกี่ยวกับสิทธิสําหรับคนพิการไดสรางกระแสการปกปองสิทธิในดานตาง ๆ ของคน
พิการทั่วไป ทั้งสังคมระดับโลกและระดับสังคมไทย หนวยงานท่ีเก่ียวของไดนําแนวคิดดานสิทธิเก่ียวกับสิทธิ
คนพิการในระดับสากลมาใชในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคนพิการและคุมครองเรื่องสิทธิคนพิการผาน
การบัญญัติกฎหมายรวมไปถึงการดําเนินนโยบาย  
 ความสําคัญของคนพิการในระดับโลกเริ่มตนจากการใหคํานิยามคนพิการเพื่อกําหนดหลักเกณฑใน
การใหสวัสดิการดานตาง ๆ แกคนพิการ คําจํากัดความเกี่ยวกับความพิการมีหลากหลายในระดับโลก องคกร
ระดับสากลอยางองคการอนามัยโลก (World Health Organization: 2009) โดยองคกรที่มีชื่อวา ICIDH (The 
International Classification of Impairment, Disability and Handicap) ใหความหมายของคนพิการตั้งแต
ป 2001 ผานคํานิยาม 3 คํา คือ Impairment, Disability, Handicap Impairment หมายถึง การสูญเสีย 
หรือความผิดปกติของ รางกายและจิตใจ Disability หมายถึง ความบกพรองอันเกิดจากการสูญเสียหรือความ
ผิดปกติของรางกาย (Impairment) ซึ่งจะสงผลใหเปนขอจํากัดในการมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของ
สังคม เชนเดียวกับคนทั่วไป Handicap หมายถึง การที่บุคคลที่เสียเปรียบตอบุคคลอื่น ในฐานะบุคคลที่
สมควรจะไดรับจากขอจํากัดของการสูญเสีย (Impairment) หรือความบกพรอง (Disability) ทางรางกายหรือ
จิตใจทําใหเปนขอจํากัดในการแสดงบทบาทในสังคมเฉกเชนคนท่ัวไป 
 ประเทศไทยประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แทน
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 โดยใหความสําคัญเก่ียวกับสิทธิของคนพิการใน
ฐานะมนุษยในสังคม ความตามมาตรา 4 ไดใหนิยาม “คนพิการ” วา 
 
  “คนพิการ หมายความวา บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น 
การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสารจิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู 
หรือความบกพรองอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในดานตาง ๆ และมีความจําเปนเปน
พิเศษที่จะตองไดรับความชวยเหลือดานหนึ่งดานใด เพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป” (กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2558) 

 

 ทั้งนี้ตามประเภทและหลักเกณฑความพิการ ฉบับที่ 2 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมจากฉบับเดิม พ.ศ. 2550 
มาตรา 4 และมาตรา 45 กําหนดหลักเกณฑในการแบงประเภทคนพิการเปน 7 ประเภท ไดแก พิการทางการ
เห็น พิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย พิการจิตใจหรือ
พฤติกรรม พิการทางสติปญญา พิการทางการเรียนรู พิการทางการออทิสติก 
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 องคการอนามัยโลก (World Health Organization, 2009) ประมาณวาคนพิการสวนใหญอยูใน
ชนบทของประเทศกําลังพัฒนาและจะมีสัดสวนอยูประมาณรอยละ 10  ของประชากรท้ังหมด ประเทศไทยมี
รายงานขอมูลสถานการณดานคนพิการในประเทศไทยวันที่ 30 มิถุนายน 2558 จํานวนคนพิการที่ไดรับการ
ออกบัตรประจําตัวคนพิการ 1,705,340 คน (รอยละ 2.62 ของประชากรท้ังประเทศ) คนพิการเพศชาย 
922,283 คน (รอยละ 54.08) และเพศหญิง 783,057 คน (รอยละ 45.92)  

ตัวเลขดังกลาวเปนการนําตัวเลขมาจากจํานวนคนพิการที่มีการขึ้นทะเบียนเทานั้น เมื่อพิจารณาจาก
อัตราสวนคนพิการตามแนวทางขององคการอนามัยโลก พบวาประเทศไทยมีโอกาสพบคนพิการไดมากถึง 
6,700,000 คน คิดเปนรอยละ 10 ของประชากรท้ังหมดในประเทศ ซึ่งอาจเปนคนพิการในวัยทํางานประมาณ 
3,100,000 คน  คนพิการสวนใหญไมไดรับการศึกษา จํานวน 829,875 คน (รอยละ 48.66) ในสวนคนพิการที่
ไดรับการศึกษา มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากท่ีสุด จํานวน 725,626 คน (รอยละ 42.55) รองลงมาคือ 
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 92,238 คน (รอยละ 5.41) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ปวส. ปวท.) 
จํานวน 18,303 คน (รอยละ 1.07) ระดับอนุปริญญา จํานวน 2,645 คน (รอยละ 0.16) ระดับปริญญาตรี 
จํานวน 13,977 คน (รอยละ 0.82) และคนพิการไดรับการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี นอยที่สุดจํานวน 
2,246 คน (รอยละ 0.07) 
 ขอมูลในรายงานแผนและพันธกิจวาดวยเรื่องการครอบคลุมทางสังคมคนพิการขององคการ 
แรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization, 2015) ประมาณการจํานวนคนพิการทั่วโลก 
มีประมาณรอยละ 15 ของประชากรโลก (ปริมาณการประมาณการมากกวาองคการอนามัยโลกป 2006  
รอยละ 5)  ในจํานวนนี้คนพิการในวัยทํางานคิดเปนอยางนอย 785 ลานคน รายงานสถานการณการประกอบ
อาชีพของคนพิการในประเทศไทยจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ป 2558 พบวา  
คนพิการเกือบครึ่งไมไดประกอบอาชีพและหากประกอบอาชีพก็จะเปนการรับจางท่ัวไปหรืออยูในอุตสาหกรรม
เกษตร ตามรายงานนี้มีคนพิการในวัยทํางาน (อายุ 15-60 ป) 798,871 คน ประกอบอาชีพ 326,610 คน (รอย
ละ 40.88) ไมไดประกอบอาชีพ 359,400 คน (รอยละ 44.99) คนพิการที่ไมสามารถประกอบอาชีพได 
(เนื่องจากพิการมากชวยเหลือตนเองไมได) 112,861 คน (รอยละ 14.13) การประกอบอาชีพของคนพิการ 
รับจางทั่วไป รอยละ 40.49 เกษตรกรรม รอยละ 34.14 ผูประกอบกิจการสวนตัว/ธุรกิจอิสระรอยละ 12.24 
ลูกจางภาคเอกชน รอยละ 10.58 รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ รอยละ 1.46 และประกอบอาชีพอื่น ๆ เชน หา
ของปาเก็บของเกาขาย รอยละ 1.09 (กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, 2558) 
 

สิทธิแรงงานและการจางงานคนพิการ  
 องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization, 2015) ระบุวา อัตราการ
วางงานของคนพิการมีมากกวาคนท่ัวไป เนื่องจากคนพิการสวนใหญไมมองหางานและตองประสบกับการกีด
กันคนพิการออกจากตลาดแรงงานซึ่งสงผลกระทบตอระดับ GDP ของประเทศระหวาง รอยละ 3-7 รายงาน
การปกปองทางสังคมโลกป 2014-2015 เนนย้ําวาปจจัยที่ภาครัฐในแตละประเทศไมสามารถดําเนินนโยบาย
เกี่ยวกับแรงงานคนพิการไดอยางมีประสิทธิผลผานทางนโยบายเพ่ือการปกปองทางสังคม ดังนั้นจึงพบวาคน
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กําแพงกีดขวางสิทธิและความเทาเทียมในโอกาสเขาสูแรงงานและการจางงานของคนพิการไทย

  

พิการจึงถูกกีดกันออกจากตลาดแรงงานเสมอ ประเด็นการกีดกันเรื่องแรงงานคนพิการซึ่งหนวยงานในระดับ
โลกและระดับประเทศไดกําหนดกฏหมายเก่ียวกับสิทธิแรงงานและการจางงานคนพิการ ดังตอไปนี้   

1. กฏหมายเกี่ยวกับสิทธิแรงงานและการจางงานคนพิการในระดับสากลและระดับประเทศ  
 สิทธิและความเทาเทียมของคนพิการตามรายละเอียดในอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการแหง
สหประชาชาติ (United Nations, 2007) วาดวยสิทธิคนพิการ (The United Nations Convention on the 
rights of Persons with Disabilities: CRPD) ป 2007 เปนการสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการดวยความ
เคารพในศักดิ์ศรีที่มีมาตั้งแตกําเนิดเพื่อใหเกิดความเทาเทียมในทุก ๆ ดานกับคนท่ัวไป ทั้งดานสาธารณูปโภค 
ดานสาธารณสุข ซึ่งในอนุสัญญาขอ 27 กลาวเกี่ยวกับเรื่อง “งานและการจางงาน” ระบุวาภาครัฐยอมรับสิทธิ
ของคนพิการในการทํางานบนพ้ืนฐานท่ีเทาเทียมกับบุคคลอื่น ทั้งนี้รวมไปถึงสิทธิโอกาสในการหาเล้ียงชีพโดย
การทํางานที่ตนเปนคนเลือกโดยอิสระและไดรับการยอมรับในตลาดแรงงานและทํางานในสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่เปดกวางทํางานรวมกันและท่ีคนพิการสามารถเขาถึงได ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติแกประเทศสมาชิก
ดังตอไปนี้ 
 

         “1. ใหรัฐภาคีปกปองสงเสริมใหการใชสิทธิของคนพิการในการทํางาน
ดังกลาวเปนจริง รวมถึงสําหรับผูไดรับความพิการในระหวางการจางงาน โดยการ
ดําเนินขั้นตอนที่เหมาะสม รวมถึงการตรากฎหมาย…   
          2. ใหรัฐภาคีประกันวาคนพิการยอมไมถูกนําลงไปเปนทาสหรือตกอยูใน
ภาวะเย่ียงทาส และไดรับการคุมครองจากการเกณฑแรงงานหรือแรงงานบังคับ ทั้งนี้ 
บนพื้นฐานที่เทาเทียมกับบุคคลอื่น” (United Nations, 2007)  

 
2. แนวทางสงเสิรมการจางงานคนพิการในประเทศไทย                         
 ประเทศไทยสงเสริมการจางงานคนพิการภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 ประกอบดวยเร่ืองการจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 23 โดยการใหจัดตั้งกองทุนในสํานักงาน
เรียกวา “กองทุนสงเสริมคุณภาพชิวิตคนพิการ” เพื่อเปนทุนสําหรับการใชจายเก่ียวกับการคุมครองและ
พัฒนาสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการสงเสริมและการสนับสนุน
การดําเนินงานขององคการที่เกี่ยวของกับคนพิการ บังคับผานพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กฎกระทรวงที่กําหนดจํานวนคนพิการที่
นายจางหรือสถานประกอบการและหนวยงานภาครัฐจะตองรับเขาทํางานและจํานวนเงินที่นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการตองนําสงเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 
นอกจากนี้ ยังบังคับผานระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกําหนดวิธีการใน
การดําเนินงานเพ่ือใหคนพิการไดมีการประกอบอาชีพไว 3 กรณี คือ 
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         “มาตรา 33 นายจางหรือเจาของสถานประกอบการซ่ึงมีลูกจางตั้งแต 100 
คนขึ้นไปรับคนพิการท่ีสามารถทํางานได ไมวาอยูตําแหนงใดในอัตราสวนลูกจางที่มิใช
คนพิการทุก 100 คนตอคนพิการ 1 คน เศษของ 100 คน ถาเกิน 50 คน ตองรับคน
พิการเพิ่มอีก 1 คน 
          มาตรา 34 นายจางหรือสถานประกอบการผูใดที่มิไดรับคนพิการเขาทํางาน
ตามท่ีกําหนดในขอ 3 และมาตรา 35 ใหสงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคนพิการ
เปนรายป โดยคํานวณจากอัตราต่ําสุดของอัตราคาจางขั้นตํ่าตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน ที่บังคับใชครั้งหลังสุดในปกอนปที่มีหนาที่สงเงินเขากองทุน คูณดวย 
365 และคูณดวยจํานวนคนพิการที่ไมไดรับเขาทํางาน 
         มาตรา 35 นายจาง เจาของสถานประกอบการไมรับคนพิการเขาทํางานตาม
มาตรา 33 และไมประสงคจะสงเงินเขากองทุน ตามมาตรา 34 หนวยงานรัฐหรือ
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการน้ันอาจใหสัมปทานจัดสถานที่จําหนายสินคา 
หรือบริการ จัดจางเหมาชวง หรือจางเหมาบริการวิธีพิเศษ” 
 

มุมมองทางสังคมกบัความไมเทาเทียมในการเขาสูตลาดแรงงานและการจางงานคนพิการ   
 ตัวเลขการจางงานคนพิการที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยสะทอนถึงความไมประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินนโยบายเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมสิทธิแรงงานและการจางงานคนพิการในประเทศไทย ผูเขียนตั้งขอ
สังเกตุผานกระบวนการสังเคราะหนโยบายและวาทกรรมเพื่อใหครอบคลุมทั้งบริบททางสังคมและบริบท 
เชิงนโยบาย ดังรายละเอียดตอไปนี้  

1. กระบวนทัศน อํานาจและความเชื่อเรื่องความพิการ  
 เรื่องราวของคนพิการในเมืองไทยไมสามารถหลีกหนีความเชื่อทางสังคมและวรรณกรรม เรื่องเหลานี้
เขามามีสวนเสริมในเร่ืองคนพิการในการตอกย้ําเรื่องราวของคนพิการ บริบทในสังคมไทย ถนอมนวล  
(Hiranthep, 1998)  ทําการศึกษาวาทกรรมผานวรรณกรรมในเมืองไทย พบวาคนพิการในสังคมไทยเผชิญกับ
วาทกรรมทางศาสนา เชน ศาสนาพุทธเชื่อวาความพิการเปนเรื่องกรรม ควรไดรับการทําบุญทําทานและความ
เมตตากรุณา วาทกรรมการแพทย วาทกรรมยูเจนิกส และวาทกรรมการสงเคราะห ซึ่งสรางความหมายการเปน
ความบกพรองผิดปกติและวัตถุเพื่อการสงเคราะหกับการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ วาทกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพ ซึ่งทําใหความพิการหมายถึงภาระของสังคมที่ตองการการฟนฟู วาทกรรมตาง ๆ เหลานี้และ
ความหมายที่ถูกสรางขึ้นทํางานเพ่ือสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีและในยุคการเติบโตของสิทธิ
มนุษยชนของคนพิการ คนพิการจึงถูกมองวาเปนผูมีความบกพรองไมสมบูรณพอในการตอบสนองความ
ตองการในการผลิตได ดังนั้นการจางงานคนพิการจึงออกมาในรูปแบบการเลือกจางงานคนพิการที่มีความ
พิการทางกายภาพนอยที่สุด  
 ภายใตความเชื่อเกี่ยวกับคนพิการที่กลาวมาทําใหสถานการณคนพิการสังคมไทยไมไดพัฒนาไปตาง
จากสังคมในอตีตตั้งแตยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ีถูกครอบงําดวยความเชื่อทางเศรษฐกิจตามท่ี (Thisasilp &  
Sherer, 20069) ระบุวา แนวคิดทางเศรษฐกิจและเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจประมาณกลางศตวรรษที่ 17-18  
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ทําใหรัฐนําเอาแนวคิดการจํากัดบริเวณมาใช ที่เดนชัดคือ Poor Law Commission and Poor Law 
Amendment Act ในป ค.ศ. 1834 เปนกฎหมายเกี่ยวกับคนพิการในประเทศอังกฤษเพื่อการสงเคราะหคน
พิการ ซึ่งกฎหมายนี้เปนการผลักใหคนพิการในประเทศอังกฤษตองออกนอกบานเพื่อหางานทํา เนื่องจาก
ใจความสําคัญของกฎหมายมองวา คนยากไรที่สามารถสรางผลผลิตไดเทานั้นที่มีสิทธิในการรับสวัสดิการจาก
ภาครัฐ ทําใหมีการฟนฟูคนพิการเพื่อใหใกลเคียงคนทั่วไปเพื่อสงเสริมเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตไดมากที่สุด     
 ตามประวัติศาสตร อํานาจ ความเชื่อกับกระบวนทัศนตั้งแตสมัยอดีตจนปจจุบันยุคศตวรรษที่ 21  
จึงพบวาการพัฒนาสิทธิและความเทาเทียมเพ่ือคนพิการไมสามารถทําใหประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 
เนื่องจากอํานาจที่คนสวนใหญใชพลังจากการเปาประสงคตามกระบวนทัศนตาง ๆ กําหนดเร่ืองราวของความ
พิการ ดังนั้นการสงเสริมเรื่องงานและการจางงานจึงตองประสบกับการกีดกันคนพิการที่ไมสามารถปรับตัวให
ใกลเคียงคนทั่วไปออกจากการเขาถึงแหลงงาน สถานการณเหลานี้ปรากฏในคนพิการบางประเภท เชน คน
พิการทางสายตาหรือคนตาบอดจะถูกสังคมภายใตวาทกรรมการฟนฟูซึ่งมองวาพัฒนาไดยาก คนตาบอดยอม
มองไมเห็นจึงไมสามารถตอบสนองการผลิตที่ตองการความถูกตองและรวดเร็วจากความสามารถทางสายตาได 
รวมถึงการเปนคนตาบอดไมสามารถเขียนได จึงไมสามารถทําธุรกรรมใด ๆ อยางคนทั่วไปได   
 นอกจากประเด็นคนพิการตองปรับตัวใหสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดเทาเทียมคนทั่วไปแลว
ความเชื่อเรื่องความพิการยังมีโอกาสทําใหคนพิการถูกกดดันภายในองคกรจากความคาดหวังทางเศรษฐกิจซึ่ง
จะกลาวตอไปดังรายละเอียดขอ 2   

2. คนพิการกับมุมมองการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 คนพิการคือคนที่มีรายไดนอยและมีความไมเทาเทียมดานรายได โดยเฉพาะในสังคมประเทศกําลัง
พัฒนาอยางประเทศไทย องคการอนามัยโลก (WHO) โดย Ahmad, Jennifer, Jeny, Aleksandra &  Alana  
(Ahmad, Jennifer, Jeny, Aleksandra, &  Alana, 2011, p. 1) รายงานผลการสํารวจความไมเทาเทียมทาง
สังคมและเศรษกิจในกลุมคนพิการวัยกลางคนของประเทศสมาชิกองคการอนามัยโลก พบวาคนพิการวัย
กลางคนจะพบมากในประเทศที่มีรายไดระดับกลางและระดับต่ํา แตพบมากท่ีสุดในประเทศยากจนรวมไปถึง
การพบความไมเทาเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมมากกวาประเทศที่ร่ํารวย     
 ประเทศไทยอยูในหมวดของประเทศท่ีมีรายไดปานกลางระดับสูงจากการกําหนดของธนาคารโลก 
(World Bank, 2011) ปจจุบันป 2559 อยูภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 
2555-2559 ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับ
ประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมไทย เพื่อไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตแผนการพัฒนาเศรษกิจและสังคมแหงชาติฉบับนี้จึงสงผลตอแนว
ทางการพัฒนาในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคนพิการเพ่ือใหสอดคลองกับขอตกลงในอนุสัญญาวาดวยสิทธิและ
ความเทาเทียมของคนพิการ ซึ่งประเด็นเรื่องงานและการจางงานเปนประเด็นหลักในการสงเสริมคนพิการ
เพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ ดังปรากฏออกมาในรูปของการสงเสริมเรื่องการดํารงชีวิต
อิสระ การสงเสริมการดูแลคนพิการโดยสังคม รวมไปถึงสิทธิทางดานการศึกษา การประกอบอาชีพ เปนตน 
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 แนวคิดและเปาประสงคทางเศรษฐกิจทําใหสถานประกอบการหลีกเลี่ยงในการรับคนพิการเพื่อ
ทํางานในองคกร เนื่องจากสถานประกอบการภาคเอกชนใหความสําคัญกับลักษณะงานหรือประเภทของงาน
มากที่สุดเพราะคํานึงถึงผลประโยชนที่สถานประกอบการจะไดรับจางการทํางานของคนพิการ ดังนั้นคนพิการ
ที่จะไดรับการจางงานตองมีความรูความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางทัดเทียมพนักงาน
ทั่วไปในตําแหนงเดียวกัน หรือสามารถใหผลผลิตไดใกลเคียงกับพนักงานทั่วไปมากที่สุด นอกจากน้ีสถาน
ประกอบการมีการคํานึงถึงความพรอมในดานตาง ๆ ของสถานประกอบการและความพรอมในตัวคนพิการดวย 
เชน ทัศนคติของเจาของหรือนายจาง กฎหมาย สิ่งอํานวยความสะดวก และภูมิลําเนาของคนพิการ (Imhan, 
2011)  
 การปฏิเสธการรับคนพิการเขาทํางานเนื่องจากสถานประกอบการคํานึงถึงเรื่องความคุมคาในการ 
จางงาน สะทอนถึงแนวความคิดทางดานวาทกรรมเศรษฐกิจเรื่องผลประโยชน ผลกําไร-ขาดทุน สิ่งเหลานี้
สะทอนถึงทัศนคติของนายจางที่ถูกครอบงําโดยแนวความคิดกระแสหลัก ทําใหมองวาคนพิการไมมีความ
คุมคาในการจางและหากจะตองจางงานคนพิการ จึงจําเปนตองจางคนพิการท่ีมีความคุมคามากท่ีสุดดวย
ความสามารถใหผลผลิตไดใกลเคียงกับคนท่ัวไปมากที่สุด    
 จากสาเหตุดังกลาวทําใหพบวา แมวาประเทศไทยจะมีการกําหนดกฎหมายผานพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการป 2550 เพื่อสงเสริมสิทธิและความเทาเทียมในศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย แตยังคงพบวาไมสามารถฝากระแสการพัฒนาในมุมมองทางเศรษฐกิจที่เชี่ยวกรากได จึงทําใหคนพิการ
ตองปรับตัวเพ่ือตอสูกับกระแสสังคมเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการทางดานแรงงาน ถึงแมวาจะไดรับ
การสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐ เหนือไปกวานั้นดวยมุมมองทางเศรษฐกิจ คนพิการยังคงเปนกลุมคนท่ีมี
รายไดจากการประกอบอาชีพต่ําและตองประสบกับปญหาตาง ๆ ที่เก่ียวของและการขาดโอกาสท่ีซับซอน 
(Anne, Lauren, Andrew, Anthony & Rebecca, 2013, p. 1)  

3. กฎหมายแรงงานและการจางงานคนพิการ   
 นโยบายและกฎหมายแรงงานของคนพิการพบวา  โนมเอียงทางดานผลประโยชนไปทาง
ผูประกอบการมากกวา ธีรพงษ (Bualar, 2015, p. 115 ) วิพากษประเด็นเรื่องนี้วา หนวยงานยังคงไมไดรับ
การลงโทษที่เด็ดขาดถึงแมจะไมมีการจางงานตามมาตรา 33 เนื่องจากตามกฏหมายดูเหมือนจะเปนประโยชน
แกองคกรมากกวาคนพิการ นอกจากมาตรา 33 ภาครัฐกําหนดมาตรา 34 และ 35 เพื่อเปนทางเลือกใหกับ
องคกรภาครัฐและเอกชนที่มิไดรับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา 33 มาตรา 34 อนุญาตใหผูประกอบการสง
เงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคนพิการเปนรายป และหากไมสามารถดําเนินการตามมาตรา 33 และ 34 ให
หนวยงานรัฐหรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้น อาจใหสัมปทานจัดสถานที่จําหนายสินคา หรือ
บริการ จัดจางเหมาชวง หรือจางเหมาบริการวิธีพิเศษตามมาตรา 35  
 ภายใตบริบทกฎหมายท่ีเปดโอกาสใหองคกรภาครัฐและเอกชนสามารถเลือกไดวาจะสนับสนุนคน
พิการดวยวิธีใด และวิธีคิดแบบเศรษฐกิจทําใหองคกรภาคเอกชนเลือกที่จะจายเงินสมทบเขากองทุนมากกวา
เลือกจางงานคนพิการเพ่ือใหทํางานในองคกรของตนเองดวยเหตุผลของตนทุนและความไมตองรับภาระ
ทางดานตนทุนในอารยสถาปตยที่องคกรตองมีการสนับสนุนใหหากตองมีการจางงานคนพิการ  ผูประกอบการ
ไดรับการยกยองหากมีการจางงานคนพิการ เหลานี้เปนไปตามรายละเอียดตามกฎหมายในการใหรางวัลตอ
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กําแพงกีดขวางสิทธิและความเทาเทียมในโอกาสเขาสูแรงงานและการจางงานของคนพิการไทย

  

องคกรที่จางงานคนพิการหรือการจายเงินเขากองทุนดวยการลดหยอนภาษีตามมาตร 35 หากมีรัฐจะมีการ
พิจารณาใหสัมปทาน ประกาศเกียรติคุณ สินเชื่อ รางวัลและเครื่องอิสริยาภรณ จะพิจารณานายจางหรือสถาน
ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายเปนอันดับแรก สะทอนถึงการอํานวยสิทธิประโยชนแกองคกรที่
นอกเหนือจากผลประโยชนขององคกรจะได นอกเหนือจากผลงานการผลิตท่ีไดจากคนพิการ และยังสะทอนวา
ภาครัฐของประเทศไทยละเลยในการพิจารณาผลผลิตจากแรงงานท่ีองคการไดจากคนพิการเพ่ือสงเสริมการจาง
งานคนพิการอยางเทาเทียมอีกดวย   

4. มุมมองทางการแพทยกับคนพิการ  
 มุมมองทางการแพทยเริ่มตนใหความสําคัญในเรื่องการใหบริการแกคนพิการมาตั้งแตป ค.ศ. 1960 
หรือสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในการกําหนดสวัสดิการสําหรับผูไดรับบาดเจ็บหรือพิการจากสงคราม  
 อํานาจกระแสหลักจากมุมมองทางการแพทยสามารถวิเคราะหไดตามการนิยามความพิการตาม
แนวคิดทฤษฎีสัญลักษณ (Symbolic Interaction) วาเปนการใหความหมายโดยสังคมทําใหคนพิการถูก
กําหนดโดยทางการแพทยดวยความเชื่อที่วาความพิการไมวาจะเปนตาบอดหรือหูหนวก แขนดวน ขาดวน 
ลวนเปนความผิดปกติทางรางกายที่ชัดเจน เมื่อแพทยระบุดังนั้นทําใหคนพิการสามารถไดรับการดูแล ไมวาจะ
เปนทางดานสวัสดิการ การใหเงินชวยเหลือ เปนตน และเพราะกรอบของการกําหนดคําวาความพิการทาง
การแพทยนี่เองท่ีทําใหเปนอุปสรรคในการเขาสูสังคมของคนพิการ (Brown, 1995, pp. 34-52)   
 มุมมองทางการแพทยมีสวนในการกีดกันใหคนพิการออกจากสังคมทําใหนักคิดสมัยใหมมีการร้ือ
ความคิดแบบเกาที่มองเพียงดานเดียว ใหมองทุกอยางเปนสองดาน เชน กายและจิต เหตุผลกับอารมณ  
พลภาพและทุพลภาพ นักคิดหลังสมัยใหมมองวาการมองแบบข้ัวตรงขามเปนที่มาของการกดข่ี เชน ผูชายกดข่ี
ผูหญิง คนทั่วไปกดขี่คนพิการ การที่จะแกไขสิ่งนี้ตองทําใหปรากฏการกดขี่ออกมาเพ่ือใหสังคมรับรูและมองวา
ความรูทางการแพทยนั้นเปนการใชอํานาจในการควบคุมสังคม การนิยามความพิการในกระแสหลักเปนการ
นิยามเพ่ือสื่อความหมายในเชิงลบซึ่งอยูบนพื้นฐานของความมีอคติจึงทําใหคนพิการเปนปมดอยหรือเปนคน
ชายขอบของสังคมแมจะมีการนิยามศัพทใหม ๆ ขึ้นมาเพื่อนิยามความพิการ แตก็เปนไปเพ่ือใหฟงดูแลว
ไพเราะข้ึน เชน คําวา คนตาบอดเปนผูที่มีความพิการทางการเห็น 
 กฎหมายแรงงานและการจางงานคนพิการไทยนําวิธีคิดทางการแพทยมาใชในการสนับสนุนคนพิการ
ในการกําหนดกําหนดสิทธิแรงงานและการจางงานคนพิการที่ปรากฎอยูในกฎเกณฑการพิจารณาความพิการ
เพื่อสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาตตรา 20 ที่ตองถูกระบุทาง
การแพทยหรือไมความพิการนั้น ตองสามารถประจักษทางสายตา ดวยวิธีคิดเชนนี้ทําใหมุมมองทางการแพทย
ระบุใหคนพิการคือคนที่สูญเสีย รางกายและจิตใจผิดปกติ คนท่ีเสียเปรียบ คนบกพรองและการระบุเชนนี้ทํา
ใหสังคมสวนใหญเห็นวาคนพิการคือคนที่ปวยตองไดรับการรักษา เพื่อใหสามารถแสดงบทบาทเพ่ือตอบสนอง
ระบบเศรษฐกิจได 
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5. มุมมองการพัฒนาชีวิตอิสระภายใตแนวคิดการฟนฟูคนพิการ  
 การดํารงชีวิตอิสระคือการที่คนท่ีการสามารถกําหนดแนวทางการดํารงชีวิตของตนเองไดอยาง
สมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย โดยไมขึ้นอยูกับความพิการวาจะรุนแรงมากนอยเพียงไร ทั้งนี้อาศัยบริการและ
ความชวยเหลือเทาที่จําเปน  
 แนวคิดการฟนฟูเร่ิมตนจากความไมยุติธรรมดานสิทธิและความเทาเทียมของกลุมคนท่ีถูกสังคม 
กดทับหรือชนกลุมนอยในสังคม แตกลับเปนการสรางใหเกิดแบงแยกคนพิการออกจากสังคมมากยิ่งข้ึนจากการ
นํานโยบายการดํารงชีวิตอิสระไปปฏิบัติ แนวคิดการดํารงชีวิตอิสระเริ่มตนในสหรัฐอเมริกาชวงทศวรรษที่ 
1960 เปนชวงเวลาที่มีการเคลื่อนไหวทางดานสิทธิของชาวแอฟริกันอเมริกัน (นิโกร) ในฐานะท่ีเปนคนกลุม
นอยในสังคม เหตุการณนี้กระตุนใหคนพิการเกิดการเคลื่อนไหวทางดานสิทธิของตนเอง ซึ่งนับวาเปน
จุดเร่ิมตนของความเคลื่อนไหวดานการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ ชวงเวลาเดียวกันนี้ในประเทศตาง ๆ  
ในยุโรปไดมีนโยบายเพื่อคนพิการอยางชัดเจนสวนทางกับแนวคิดอุดมคติของการดํารงชีวิตอิสระโดยส้ินเชิง 
ยกตัวอยางเชน รัฐบาลประเทศเนเธอรแลนดไดพัฒนานโยบายเก่ียวกับคนพิการมามากมายและสราง
หนวยงานท่ีเกี่ยวกับที่อยูอาศัยขนาดใหญใหกับคนพิการชื่อวา Head Dorf ในขณะท่ีประเทศอังกฤษ รัฐบาล
ไดทําการสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับการรวมกลุมของคนพิการ รวมถึงการสรางเขตที่อยูอาศัยของคนพิการดวย 
นโยบายสงเสริมการรวมกลุมของคนพิการเกิดข้ึนในหลายประเทศและเนนการสรางท่ีอยูอาศัยใหกับคนพิการ
อยูรวมกันและแยกออกจากสังคม ซึ่งเปนความคิดท่ีตรงขามกับแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการที่ไดรับ
การสงเสริมสหรัฐอเมริกา  
 คนพิการไทยเริ่มเรียนรูแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living) จากการท่ีผูนําคนพิการมี
โอกาสไปดูงานดานนี้ในญี่ปุน อเมริกา สวีเดน และนิวซีแลนด ในชวงป พ.ศ. 2531-2535 ตั้งแตป 2536 แต
แนวคิดการดํารงชีวิตอิสระของของประเทศไทยใหความสําคัญกับความยากจนมากกวาเรื่องทางสังคมที่เปนไป
ในทิศทางเดียวกับรูปแบบสังคมประเทศจีนท่ีภาครัฐพยายามผลักภาระในการดูแลคนพิการใหเปนเรื่องของ
ครอบครัวเปนหลัก รัฐจะใหการดูแลคนพิการเฉพาะคนพิการที่ไมมีครอบครัวเทานั้นในฐานะผูยากไร คนพิการ
ที่อาศัยอยูในครอบครัวยากจนในตางจังหวัดจึงตองประสบปญหาความยากลําบากในการดําเนินชีวิตอิสระ  
คนพิการที่มีครอบครัวดูเหมือนจะไมไดรับการสนับสนุนใด ๆ เลย จากภาครัฐดวยการใหเหตุผลวาไมมี
งบประมาณและเร่ืองคนพิการไมไดสําคัญไปกวาการพัฒนาเก่ียวกับปญหาความยากจน (Fisher & Jing, 2008) 
 บริบทนโยบายแรงงานและการจางงานคนพิการในประเทศไทยตามรายละเอียดเก่ียวกับสิทธิของคน
พิการตามแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระมองคนพิการเปนภาระท่ีตองฟนฟู รัฐจะมาสงเสริมใหคนพิการประกอบ
อาชีพอิสระและบริการสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อใหคนพิการทํางานและประกอบอาชีพของคนพิการ เพื่อ
ไมใหเปนภาระของครอบครัวและรัฐ ตัวอยางที่สะทอนสถานการณความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยในเรื่อง
การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการเกี่ยวกับการเดินทางของคนพิการที่ไมมีประสิทธิภาพ ทั้งไมเชื่อมโยงกันและไม
มีระบบอารยสถาปตย จันทกานต์ิ (Chayapong, 2013) ศึกษาระบบขนสงมวลชนกับคนพิการในกรุงเทพฯ 
พบวาระบบการขนสงประเภทรถประจําทางนั้นมีราคาถูกที่สุดแตสรางความยากลําบากในการเดินทางแกคน
พิการมากที่สุด ในขณะท่ีการเดินทางโดยรถไฟฟา BTS หรือ MRT แอรพอรทลิงค ยังตองอาศัยการขนสง
รูปแบบอ่ืนกอน ปญหาเหลานี้ทําใหคนพิการเลือกท่ีจะใชการเดินทางโดยรถยนตสวนตัว เนื่องจากแรงจูงใจวา
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กําแพงกีดขวางสิทธิและความเทาเทียมในโอกาสเขาสูแรงงานและการจางงานของคนพิการไทย

  

ตนเองมีคุณคาและยังดูแลตนเองได อยางไรก็ตามเมื่อขับรถยนตไดก็ตองเผชิญปญหาเรื่องท่ีจอดรถ ซึ่ง
นอกจากการไมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะของภาครัฐไดอยางเทาเทียมแลวคนพิการพบอุปสรรคจาก
อารยสถาปตยที่ ธีรพงษ (Bualar, 2015, p. 234) ระบุวาที่ผานมาคนพิการไทยไมมีโอกาสในการแสดงความ 
คิดประเด็นอารยสถาปตย เรื่องเหลานี้ลวนแลวมาจากแนวคิดของคนท่ัวไป  ทําใหคนพิการมองเรื่อง
อารยสถาปตยในประเทศไทยไมเอื้ออํานวย จากผลเหลานี้ยอมสงผลตอเรื่องงาน การจางงานไปดวย และ
ผลักดันใหกระทรวงแรงงานตองหามารตรการในการคืนอํานาจใหกับคนพิการไทย  
 ขอมูลขางตนจึงสามารถสรุปปรากฏการณที่เดนชัดของความขัดแยงในวาทกรรมการพัฒนาและ 
วาทกรรมการฟนฟูวา ในสังคมไทยการพัฒนาเปนไปในทิศทางท่ีไมถูกตองสอดคลองกัน เชน คนพิการตอง
สามารถใชบริการขนสงสาธารณะท่ีมีตนทุนถูกที่สุดไดอยางสะดวกที่สุด แตคนพิการกลับตองแกงแยงกับคน
ทั่วไป รถไฟฟาขนสงมวลชนหลายแหงไมมีลิฟต หรือบันไดเล่ือน แมแตการใชรถแท็กซ่ียังพบการปฏิเสธ
ผูโดยสารพิการบอย ๆ  แตเมื่อเกิดวาทกรรมการฟนฟูคนพิการสังคมกลับมุงเนนใหคนพิการพยายามอยาง
หนักเพื่อการดํารงชีวิตอิสระทั้งที่ไมมีใครฟงเสียงคนพิการ สิ่งที่คนพิการไทยทําไดคือการหาทางออกดวย
วิธีการพยายามในการขับรถใหไดแมไมมีขาทั้งสองขางพรอมกับภาระตนทุนในการมีรถ สุดทายตองเผชิญ
ปญหาจากการไมมีที่จอดรถ Colin และ Geof (Colin & Geof, 2016) ไดเสนอขอสรุปผลงานวิจัยเกี่ยวกับคน
พิการ งานและรายไดวา ยังมีความทาทายอยูมากในการทําใหคนพิการเขาสูสังคมคนทั่วไปไดจากบริบททาง
สังคมนานาประการท่ีกลายเปนกําแพงกีดขวางไมใหคนพิการมีงานทํา ดังนั้นเราควรตั้งความหมายใหมเก่ียวกับ
งานของคนพิการที่ตอบสนองความตองการของคนพิการภายใตปรัชญาของการดํารงชีวิตอิสระและการ
วิเคราะหรูปแบบทางสังคมเพื่อการดูแลคนพิการเกี่ยวกับเรื่องงานอยางยั่งยืน  

6. ครอบครัวคนพิการ   
 นโยบายโนมนาวใหครอบครัวดูแลคนพิการในบานมากกวาใหคนพิการออกมาหางานนอกบาน
เนื่องจากภาครัฐมองวา การสงเสริมใหคนพิการมีงานทํานั้นเปนการเพื่อลดภาระของครอบครัวคนพิการ ทั้งนี้
ครอบครัวคนพิการสามารถไดรับสวัสดิการตาง ๆ อันเกี่ยวเนื่องจากการดูแลคนพิการท่ีภาครัฐกําหนด
มาตรการในการใหคําปรึกษา แนะนําการฝกอบรมทักษะการเล้ียงดูคนพิการใหไดตามมาตรฐานตามหลัก
วิชาการและวิชาชีพ การจัดการศึกษา การสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การทํางานในสถานประกอบการ 
การฝกอาชีพสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ การใหสัมปทานหรือสถานท่ีจําหนายสินคา  
 ครอบครัวคนพิการมีความหวงใยคนพิการจนเกินควร ธีรพงษ (Bualar, 2015, p. 234) กลาววา
ครอบครัวคนพิการในสังคมไทยมีความหวงใยคนพิการเกินไป อันเกิดจากครอบครัวท่ีมีแนวคิดแบบดั้งเดิมท่ี
ยังคงมีความเชื่อวาคนพิการคือคนท่ีตองไดรับการปกปองดูแลและไดรับการรักษา รวมท้ังการดูแลจาก
ครอบครัว เชื่อมโยงกับปญหาเร่ืองอารยสถาปตยที่ไดกลาวไปแลวกอนหนาที่ทําใหคนพิการถูกครอบครัว
กําหนดใหอยูแตในบาน เนื่องจากการออกไปทํางานขางนอกบานจะทําใหเกิดอันตรายอยางอื่นเขามาอีก 
ประเด็นเรื่องความเปนหวงจากครอบครัวจนเกินไปยังสงผลกระทบตอการเขาสูขอมูลเรื่องงาน ซึ่งถึงแมวาคน
พิการจะมองวาตนเองสามารถทํางานไดแตการพยายามปกปองคนพิการอันเกิดจากครอบครัวคนพิการสงผล
ตอระดับการดําเนินชีวิตอิสระ รวมไปถึงการเขาสูแหลงงานที่มีรายได จึงพบวาการสนับสนุนกันระหวาง
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นโยบายจากรัฐในการสงเสริมครอบครัวเพ่ือใหดูแลคนพิการบวกกับทัศนคติจากครอบครัวยิ่งทําใหคนพิการ
ตองออกหางจากการเขาสูตลาดแรงงานออกไปทุกที   

7. หนวยงานในการใหคําปรึกษาเรื่องแรงงานและการจางงานคนพิการ   
 กรมจัดหางานคือหนวยงานหลักจากภาครัฐในประเทศไทยมีหนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพของคนพิการจากขอมูลผานเวบไซตสมารทจ็อบ (Smartjob, 2016) ของกรมจัดหางาน พบงาน
สําหรับคนพิการ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 10 ตําแหนงงาน ไดแก ธุรการ 3 ตําแหนง ชางซอมมอเตอรไซด 
1 แหนง พนักงานขาย 1 ตําแหนง พนักงานประเมินราคาซอมตัวถึงและสี 1 ตําแหนง พนักงานเสริฟ  
1 ตําแหนง ผูชวยผูจัดการ (รานอินเตอรเน็ต) 1 ตําแหนง พนักงานขับรถ 1 ตําแหนง พนักงานบัญชี  
1 ตําแหนง ที่นาสนใจคืองาน 6 ตําแหนงที่กลาวมาสวนใหญเปนงานในตางจังหวัด  และมาจากจังหวัด
นราธิวาสถึง 3 ตําแหนง ปรากฏการณนี้สะทอนถึงสมรรถนะจากการทํางานของหนวยงานท่ีใหคําปรึกษา 
แมกระท่ังหนวยงานภาครัฐระดับใหญสุดถึงความสามารถในการจัดหาตําแหนงงานวางที่สามารถรองรับคน
พิการในสัดสวนที่นอยมากเมื่อเปรียบเทียบจํานวนคนพิการวัยทํางานถึง 7 แสนคน สวนใหญอาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีระบบสาธารณูปโภคที่เอื้ออํานวยตอการเดินทางเพื่อให
สามารถทํางานไดดีที่สุด แตกลับพบตําแหนงงานในกรุงเทพมหานครเพียง 3 ตําแหนง เทากับตําแหนงงานใน
จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งหากวิเคราะหตามหนาที่หลักของหนวยงานในการบริการจัดหางานเพื่อคนพิการ พบวายัง
ไมสามารถตอบสนองความตองการในการทํางานของคนพิการท่ีมีอยูสูงกวาได มุคตะและจันหวี (Mukta & 
Janhavi, 2014) ใหทัศนะเกี่ยวกับหนวยงานในการจัดหางานวา องคกรนี้ควรมีหนาที่หลักที่สําคัญสองประการ
คือ ตองจัดหางานใหคนพิการไดทันทีและตองจูงใจใหหนวยงานรับคนพิการเขาทํางาน นั่นคือกรมการจัดหา
งานตองแสดงบทบาทท่ีเปนทั้งผูฝกอบรมและนักการตลาดซึ่งหากตัวเลขในการฝกอบรมคนพิการมีจํานวน
มากกวาการจูงใจใหหนวยงานจางงานคนพิการ ดังนั้นกรมจัดหางานจะมีบทบาทเปนเพียงแคผูฝกอบรม ซึ่ง
หากตองการทําใหการจางงานคนพิการไดรับการสนับสนุนจากกรมการจัดหางาน การทํางานระหวางหนวยงาน
ตองเชื่อมโยงกันตั้งแตการขอความสนับสนุนหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนในการกอสรางสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและหลังจากนั้นตองมีการเชื่อมโยงกับองคกรที่ใหความสนใจกับแนวธุรกิจ
เพ่ือสังคม (CSR) และการจัดการอบรมเกี่ยวกับสถานท่ีทํางาน การยอมรับความพิการและความสําเร็จจาก
องคกรที่จางงานคนพิการที่ผานมา  

8. ลักษณะงานในสังคมที่ออกแบบเพื่อคนท่ัวไปมากกวาคนพิการ  
 คนพิการในชวงหลังของชีวิตเคยประสบความสําเร็จในการทํางานและหลังจากตองประสบกับความ
พิการทําใหเขาไมสามารถหางานท่ีเหมาะสมกับตําแหนงไดอีกเลยดวยเหตุผลท่ีวา สถานที่ทํางานไมสามารถ
เอื้ออํานวยใหกับคนพิการ ปรากฏการณนี้แทจริงแลวไมไดเปนเรื่องของสิ่งเอื้ออํานวยในการทํางานแตเปนเรื่อง
ของการใหโอกาสจากองคการ ในการพัฒนาตนเพ่ือสรางมูลคาแกงานของคนพิการทําใหคนพิการตองมีการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองใหเอื้ออํานวยตองานท่ีเปนลักษณะงานของคนท่ัวไปในสังคมมากท่ีสุด (Boyle, 1997,  
p. 264)  จึงพบวาจํานวนคนพิการที่เขาสูแรงงานราชการในประเทศไทยมีสัดสวนเพียงรอยละ 1.4 ขอมูลนี้
ยืนยันไดโดยงานวิจัยของ สุวภา  (Joradol, 2013) พบวาหนวยงานราชการใหเหตุผลในการไมสามารถรับคน
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กําแพงกีดขวางสิทธิและความเทาเทียมในโอกาสเขาสูแรงงานและการจางงานของคนพิการไทย

  

พิการเขาทํางานได เนื่องจากปญหาและอุปสรรคเรื่องทัศนะของเจาหนาที่และผูเชี่ยวชาญในการจัดบริการดาน
การจางงานและการใหบริการดานการจางงานของรัฐแกคนพิการการขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
จางงานคนพิการ  
 จากลักษณะงานท่ีโดยทั่วไปไมไดออกแบบใหกับคนพิการสะทอนแนวคิดทางเศรษฐกิจและอาจสงผล
กระทบถึงการยอมรับในตนเองของคนพิการดวย เดวิด (David, 2013, p. 14) กลาววา มุมมองเชิงลบท่ีคน
พิการไดรับจากแนวคิดเกี่ยวกับมุมมองทางการเงินและเศรษฐกิจจากสถานประกอบการและสภาพแวดลอมใน
การทํางานของคนพิการตาม ซึ่งโดยทั่วไปไมไดเอื้ออํานวยตอคนพิการสามารถสงผลกระทบตอการยอมรับ
ตนเองของคนพิการจากความเจ็บปวยของตน ลักษณะงานท่ีออกแบบเพื่อคนท่ัวไปสะทอนออกมาในรูปแบบ
รายได การปฏิสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานและคนพิการ บริการสุขภาพและผลประโยชนหลัง จาก
เกษียณอายุ จึงพบวาภายใตบริบทของลักษณะทางสังคมการทํางานแบบไทยทําใหการสงเสริมความเทาเทียม
เรื่องงานและการจางงานคนพิการไทยตองพบกับอุปสรรค  

9. วัฒนธรรมในที่ทํางานของไทย “งานใหญ” “งานเล็ก”  
 สังคมการทํางานในประเทศไทยใหความหมายในการทํางานเพื่อตอบสนองความตองการทาง
เศรษฐกิจเปนหลัก สอดแทรกไวดวยแนวคิดวาความรื่นเริงและงานเทศกาลก็คืองาน การทํางานของคนไทยก็
เพื่อสรางฐานะทางเศรษฐกิจซึ่งไมสามารถแสดงไดถึงความพึงพอใจในการใชความสามารถในการทํางานใหเกิด
ประสิทธิภาพในฐานะมนุษย เปาหมายในการทํางานไมปรากฎชัดเจน นอกจากนี้ยังพบวาเด็กนักเรียนนักศึกษา
ยังไมมีเปาหมายในการแสวงหาอาชีพที่ชัดเจน (Buriphakdi et al., 1987) วัฒนธรรมในการทํางานเหลานี้ยอม
สงผลกระทบเชนเดียวกันทั้งในความไมชัดเจนในการเรียนจบแลวมีงานทําและการทํางานเพื่อสนองความ
ตองการทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามคนพิการยังถูกวัฒนธรรมแนวคิดความมีเกียรติไมมีเกียรติในการทํางานมา
กําหนดคนพิการวา “คนพิการไมควรทํางานใหญ” สอดคลองกับการศึกษาวัฒนธรรมในการทํางานของคน
พิการในประเทศกัมพูชาที่มีการแบงงานใหญและงานเล็กตามลักษณะผูกุมอํานาจทางทรัพยากร ผูกุม
ทรัพยากรในการผลิตมากเรียกวาผูกุมงานใหญ คนพิการถูกจัดกลุมใหอยูในกลุมคนงานเล็กและงานท่ีไมมี
ความจําเปนประสงคตอมูลคาในงานนอย (Gartrell, 2010, p. 293)  
 คนพิการในประเทศไทยมากกวารอยละ 48 หรือเกือบครึ่งไมไดรับการศึกษา คนพิการที่มีการศึกษา
โดยสวนใหญจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ทําใหคนพิการในประเทศไทยตองทํางานในลักษณะที่เรียกวา 
“งานเล็ก” นั่นคืองานรับจางทั่วไป รองลงมาคืออาชีพเกษตรกรรม และสุดทายคือคนพิการมีการทํางานใน
หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจนอยที่สุด  (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2558) ดังนั้น
จากตัวเลขจํานวนคนพิการที่ไดรับการจางงานคาดวาจํานวนหนึ่งจัดอยูในกลุมแรงงานท่ีใชทักษะตํ่าหรืองานที่
คนไทยมองวาไมมเีกียรติไมมีความสําคัญที่เรียกวา “งานเล็ก” นั้นดวย สะทอนวาหนวยงานภาครัฐในประเทศ
ไทยกําหนดแนวทางในการออกกฎหมายแรงงานและการจางงานโดยไมไดทําการศึกษาวัฒนธรรมเหลานี้อยาง
เพียงพอภายใตวัฒนธรรมการทํางานของคนไทย ทําใหคนพิการในสังคมไทยถูกมองวาคนพิการยังตองไดรับ
การฟนฟูและไมสามารถไววางใจในการมอบหมายงานท่ีสําคัญใหกับคนพิการได ดังนั้นคนพิการจึงควรอยู 
ในการรักษาหรือการดูแลจากครอบครัวมากกวาการออกมาทํางาน (Naemiratch & Manderson, 2009,  
p. 233) 
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ศราวุฒิ อินทพนม

  

อภิปราย    
 การวิเคราะหที่ผานมาพบวา การดําเนินนโยบายและกฎหมายสงเสริมแรงงานและการจางงานคน
พิการไมสามารถทําลายกําแพงกีดขวางโอกาสในการเขาสูตลาดแรงงานและการจางงานคนพิการเพ่ือใหเกิด
ความเสมอภาคได เนื่องจากความซับซอนที่เช่ือมโยงกับมุมมองทางสังคมในเร่ืองความพิการที่นําเสนอให
องคกรที่เกี่ยวของกับการกําหนดกฎหมายแรงงานและการจางงานและผูสนองนโยบายทั้งภาครัฐและเอกชน
ตองมีการทบทวนทั้งการกําหนดกฎหมายที่ไมไดฟงเสียงคนพิการและการดําเนินนโยบายท่ีไมไดมุงเนนใหคน
พิการเปนศูนยกลางเพื่อทําใหกฎหมายนี้เอื้อประโยชนแกคนพิการมากกวาองคกรภาครัฐและเอกชนอันรวมไป
ถึงครอบครัวคนพิการ  
 การวิเคราะหที่ผานมาทําใหสามารถเขาใจไดวา คนพิการในสังคมไทยตองเผชิญกับความเชื่อเกี่ยวกับ
ความพิการที่ตองเอนไหวไปตามกระแสพายุแหงความเชื่อและทัศนคติทางสังคม สมัยหนึ่งมองวาคนพิการไรคา
ทําอะไรไมไดจนถึงยุคที่ถูกตีตราวาเปนแรงงานไรฝมือและสมควรไดรับการฟนฟูหรือฝกอบรมเพื่อใหสามารถ
เขามามีสวนชวยในการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากกวาจะเปนภาระแกสังคมและครอบครัว  
 คนพิการยอมจํานนตอความเชื่อและทัศนคติจากคนสวนใหญจึงพยายามพัฒนาตนเองอยางหนักใหมี
ความสามารถในการทํางานใกลเคียงคนท่ัวไป แตพบวาเมื่อพัฒนาตนเองจนพรอมและออกมาหางานทํากลับ
ถูกปฏิเสธจากผูประกอบการเพราะเห็นวาไมคุมคากับการลงทุน มุมมองทางเศรษฐกิจทําใหผูประกอบการยินดี
จายเงินสมทบเขากองทุนหรือสนับสนุนดวยวิธีอื่นเพราะไมตองกังวลกับภาระที่ตองแบกรับจากการปรับ
โครงสรางตามแบบอารยสถาปตยหรือโครงสรางของตําแหนงงานเพื่อคนพิการท่ีการปรับโครงสรางอาจสงผล
ตอความรูสึกของพนักงานโดยทั่วไปได  
 บริบทกฎหมายจากภาครัฐภายใตแนวคิดทางการแพทยนอกจากทําใหคนพิการถูกตีตราจาก
ครอบครัวและผูประกอบการเนื่องจากมองวาคือผูบกพรองแลว ยังพบวาไมมีการลงโทษผูประกอบการที่ไม
ปฏิบัติตามกฎหมายนี้อยางเปนรูปธรรม ยิ่งไปกวานั้นนโยบายยังเปนการสนับสนุนทัศนคติเดิมของครอบครัวที่
มักไมอนุญาตคนพิการออกมาทํางานเนื่องจากครอบครัวเปนหวงคนพิการจนเกินควร รวมกับเหตุผลความ
ลมเหลวของแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระและการฟนฟูคนพิการในสังคมไทยไดรับการพัฒนาจากแนวคิดของคน
ทั่วไปทําใหการพัฒนาที่ผานมานอกจากไมเอื้ออํานวยตอคนพิการ แลวยังเปนการผลักคนพิการออกจากสังคม
ทั่วไปทุกขณะ สาเหตุเหลานี้ทําใหคนพิการไมสามารถแสดงศักยภาพในการทํางานของตนเองอยางทัดเทียมได  
 นอกจากนโยบายและกฎหมายแรงงานและการจางงานคนพิการที่มีอยูไมสรางความเทาเทียมแลว 
พบวาหนวยงานท่ีมีหนาที่ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหคนพิการยังคงไรยุทธศาสตรที่ชัดเจนและ
ไมปรากฎแนวความคิดของการตลาดแรงงาน ทําใหคนพิการสังคมไทยไมสามารถพ่ึงพาหนวยงานเหลานี้ในการ
หางานท่ีเหมาะสม  
 อยางไรก็ตาม คนพิการที่สามารถเขาถึงตลาดแรงงานกลับตองเผชิญกับวัฒนธรรมการทํางานในสังคม
ที่ออกแบบตําแหนงงานมาเพ่ือคนสวนใหญประกอบกับทัศนคติในองคกรท่ีมองวาคนพิการยังคงเปนผูบกพรอง
ไมควรทํางานใหญ ทัศนคตินี้ทําใหคนพิการไมสามารถแสดงศักยภาพในการทํางานไดเต็มท่ีและไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบเฉพาะงานเล็กที่หากเกิดความผิดพลาดจะไมสงผลเสียตอองคกรมากนักซึ่งไมมีอะไร
รับประกันไดวาคนพิการจะทํางานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของตน  

Book 18 Special.indd   103Book 18 Special.indd   103 03-Nov-16   22:12:2903-Nov-16   22:12:29



104

J o u r n a l  o f  S o c i a l
D e v e l o p m e n t

V o l.  1 8  S p e c i a l  I s s u e

กําแพงกีดขวางสิทธิและความเทาเทียมในโอกาสเขาสูแรงงานและการจางงานของคนพิการไทย

  

 ดังนั้นเม่ือยอนถึงสังคมจึงเปนการตั้งคําถามวา เราสามารถดําเนินการสนับสนุนแรงงานและการจาง
งานคนพิการตามวัตถุประสงคในการกําหนดกฎหมายแรงงานและการจางงานคนพิการท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อ
สิทธิแรงงานและการจางงานคนพิการบนพื้นฐานท่ีเทาเทียม สิทธิโอกาสในการหาเล้ียงชีพโดยการทํางานท่ีตน
เปนคนเลือกโดยอิสระ และไดรับการยอมรับในตลาดแรงงานและทํางานในสภาพแวดลอมการทํางานที่เปด
กวางทํางานรวมกันและท่ีคนพิการสามารถเขาถึงได ยิ่งไปกวานั้นเราสามารถประกันไดอยางไรวาคนพิการยอม
ไมถูกนําลงไปเปนทาสหรือตกอยูในภาวะเยี่ยงทาสจากการทํางาน  
 ภาครัฐจึงควรใหความสําคัญเรื่องสิทธิอยางเทาเทียมกับคนพิการเพื่อใหคนพิการมีศักดิ์ศรีและความ
เสมอภาค เพื่อเพิ่มการยอมรับในตัวคนพิการจากคนพิการเองและสังคม ภาครัฐควรใหคําแนะนําหนวยงาน
ภาครัฐตามนวัตกรรมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการจางงานคนพิการ เชน กรมการจัดหา
งาน เพื่อใหดําเนินการจัดหางานเพ่ือคนพิการอยางมียุทธศาสตรและความคิดสรางสรรค   
 องคกรภาครัฐและเอกชนที่เขาขายตองมีการจางงานคนพิการตามกฎหมายควรทําความเขาใจชีวิต
คนพิการและมองศักยภาพคนพิการวา คนพิการมีความสามารถในการตอบสนองตอผลประโยชนขององคกร
ดวยการกําหนดงานลักษณะพิเศษเพ่ือคนพิการและควรคลายความกังวลในเรื่องตนทุนสําหรับการปรับ
สภาพแวดลอม เพื่อเปดโอกาสใหคนพิการสามารถเขาสูตลาดแรงงานดวยการลดกําแพงทางทัศนคติ รวมท้ัง
การใหความรวมมือจากทุกภาคสวนรวมกับการสนับสนุนจากครอบครัวคนพิการจะสามารถทําใหการจางงาน
คนพิการเปนจริงอยางเทาเทียมได 
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