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(๑) 

คณะอนกุรรมการดําเนนิงานตามโครงการศึกษาวจิัย 
เรื่องการแกไขกฎหมายทีก่ีดกนัคนพกิารในการเขาไปมีสวนรวมในสังคม : 

ศึกษา กรณกีฎหมาย และกฎระเบยีบ ที่จาํกัดสิทธคินพกิารในการประกอบอาชีพ 
 
 

ศาสตราจารยเกษมสนัต  วลิาวรรณ ประธานอนุกรรมการ 
รองศาสตราจารยนพนธิิ  สุริยะ อนุกรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.วิจิตรา  วิเชยีรชม อนุกรรมการ 
นายชูศักดิ์   จนัทยานนท อนุกรรมการ 
นายสุภรธรรม   มงคลสวัสด์ิ อนุกรรมการ 
นางพงษสวาท   กายอรุณสทุธิ ์ อนุกรรมการและเลขานกุารฯ 
นางวิชชุดา  อุนจิตติกุล อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการฯ 
นางสาวพิมพประภา  พุกเปลี่ยน อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการฯ 
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(๒) 
 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานวิจัยเรื่องการแกไขกฎหมายที่กีดกันคนพิการในการเขาไปมีสวนรวมในสังคม : ศึกษากรณี
กฎหมาย และกฎระเบียบ ที่จํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพฉบับนี้ สําเร็จไดดวยการสนับสนุนจาก
หนวยงานและบุคคลหลายฝาย ไดแก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ไดใหทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย และศูนยจัดหางานคนพิการพระมหาไถ  ที่ให
การสนับสนุนโดยอนุญาตใหผูวิจัยไดใชเวลาในการศึกษาคนควางานวิจัยนี้   

ขอกราบขอบพระคุณ คณะอนุกรรมการดําเนินงานตามโครงการศึกษาวิจัยฯ ทุกทานที่ไดมีสวน
สําคัญตอการพัฒนา และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่อง โดย
ขอกลาวนาม ไดแก ศาสตราจารยเกษมสันต  วิลาวรรณ รองศาสตราจารยนพนิธิ สุริยะ รองศาสตราจารย
ดร .วิจิตรา  วิ เชียรชม   นายชูศักดิ์  จันทยานนท   นายสุภรธรรม  มงคลสวัสด์ิ  โดยเฉพาะอยางยิ่ ง  
ขอขอบคุณนางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์  ที่ไดใหความเอาใจใสดูแลอยางดียิ่งในการดําเนินงานของ 
คณะผูวิจัย และขอขอบคุณนางวิชชุดา  อุนจิตติกุล และนางสาวพิมพประภา  พุกเปลี่ยน  

ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิต นายวสันต พานิช  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  รองศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน  
บรมานันท คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และนายชาญเชาว ไชยานุกิจ  อธิบดีกรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ที่ไดใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย 

ขอขอบคุณ นางสาวสิริกาญจน สุวรรณจริตกุล ผูชวยนักวิจัย ที่ไดทุมเททํางานรวมกันดวย 
ความตั้งใจ จนกอใหเกิดผลสําเร็จตามที่คาดหวัง  
 ทายที่ สุดนี้  คณะผูวิจัยขอขอบคุณ  อาจารยสอนกฎหมาย  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  
ผูนําคนพิการ และผูแทนหรือผูซึ่งทํางานดาน/เพื่อคนพิการ ที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดีในการใหขอมูล
และขอเท็จจริงเกี่ยวกับเร่ืองราวและประวัติความเปนมาของคนพิการในแตละประเภทความพิการ ทําให 
งานวิจัยนี้สําเร็จตามเปาหมาย 
 

คณะผูวิจัย 
 



 (๓) 
 

บทสรปุผูบริหาร 
 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองการแกไขกฎหมายที่กีดกันคนพิการในการเขาไปมีสวนรวมในสังคมโดยศึกษา
กรณีกฎหมาย และกฎระเบียบที่จํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพนี้ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อคนควา
หาแนวทางและตัวบทกฎหมายที่เหมาะสมกับการใหคนพิการสามารถเขาไปมีสวนรวมในสังคม โดย 
คณะผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาในแปดสวนสําคัญ คือ  สวนที่หนึ่ง เปนการนําเสนอความเปนมาและ 
ความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค ขอบเขต และขอจํากัดของการศึกษาวิจัย รวมทั้งวิธีการศึกษาเพื่อใช
เปนกรอบในการดําเนินการศึกษา  สวนที่สอง เปนการนําเสนอขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับคนพิการ ไมวาจะเปน
ความหมาย สาเหตุ ประเภท จํานวน และอาชีพของคนพิการในประเทศไทย รวมทั้งหนวยงานที่จัดบริการ
ดานอาชีพใหแกคนพิการ  สวนที่สาม ศึกษาถึงความเปนมาของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบ
อาชีพของคนพิการ รวมถึงหลักปรัชญาความเชื่อที่มีผลกระทบตอคนพิการ  สวนที่ส่ี  เปนการรวบรวม
กฎหมายที่มีอยูทั้งหมดในประเทศไทยที่มีความเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของคนพิการ และนํา 
บทบัญญัติที่มีอยูดังกลาวมาวิเคราะหวาบทบัญญัติในกฎหมายฉบับนั้น ๆ มีความเหมาะสมแลวหรือไม 
สมควรมีการยกเลิก หรือปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวหรือไม หรือสมควรบัญญัติกฎหมายขึ้น
ใหมบางหรือไม อยางไร   สวนที่หา  เมื่อไดรวบรวมและวิเคราะหกฎหมายที่มีอยูในประเทศไทยทั้ง
หมดแลว จะนําเสนอถึงปญหาของการจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพวามีสาเหตุมาจากกรณี
ใดบาง เพื่อจะนําไปสูวิธีการและแนวทางในการแกไขปญหาที่เหมาะสม  สวนที่หก  ในการศึกษาวิเคราะห
ไดทําการเปรียบเทียบกับกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกับการประกอบ
อาชีพของคนพิการ โดยไดศึกษากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ
ญี่ปุน รวมทั้งศึกษาสิทธิคนพิการที่มีอยูในความตกลงระหวางประเทศ  สวนที่เจ็ด  สรุปผลการศึกษาที่
ไดมาเพื่อนําไปสูการเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการปองกันและแกไขปญหาการจํากัดสิทธิในการ
ประกอบอาชีพของคนพิการ  และสวนที่แปด  สรุปขอเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของกฎหมายและ
มาตรการทางสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทั้ง แนวทางการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย และมาตรการ
เพื่อปองกันและแกไขปญหาการจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของคนพิการ 
 
 



 (๔) 
 

 ในการดําเนินการศึกษาครั ้งนี ้ คณะผู ว ิจ ัยไดใชว ิธ ีการศึกษาในเชิงสังคมวิทยากฎหมาย 
(Sociology of Law) โดยไดศึกษากฎหมายไทยทั้งระบบที่สงผลกระทบตอการประกอบอาชีพของคนพิการ 
และนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบกับกฎหมายระหวางประเทศ และกฎหมายตางประเทศเกี่ยวกับสิทธิและ
ความเสมอภาคของคนพิการในการประกอบอาชีพ  พรอมกันนี้ ไดทําการสัมภาษณผูแทนคนพิการและ 
ผูที่เกี่ยวของกับคนพิการ เพื่อใหไดทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้ง 
ไดใชแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอถอยคําในลักษณะตาง ๆ ของกฎหมายที่เชื่อวา
เปนถอยคําที่จํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ และเมื่อไดขอมูลจากการศึกษาขางตน 
มาในระดับหนึ่ง คณะผูวิจัยไดนําขอมูลมาจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อรับฟงขอวิจารณ ความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมาย ผูแทนหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ทํางาน 
ดานคนพิการ และผูแทนคนพิการ เพื่อนาํไปสูงานการศึกษาวิจัยที่สมบูรณยิ่งขึ้น 
 
ปญหาการจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ 
 จากการศึกษาขางตน คณะผูวิจัยพบวาปญหาการจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ  
เกิดจากสาเหตุดังตอไปน้ี 
 ๑) การกําหนดลักษณะของงานหรือกําหนดอาชีพเพื่อใหคนพิการทํา  ซ่ึงการกําหนดโดย
เฉพาะเจาะจงวาคนพิการสามารถทํางานหรือประกอบอาชีพใดไดบางนั้น  คนพิการมักถูกปฏิเสธไมให
ทํางานอื่นนอกเหนือจากที่กําหนด การกําหนดหลักเกณฑในกฎหมายใหคนพิการสามารถทํางานไดตาม
ลักษณะของงานหรือในอาชีพที่กําหนดไวเฉพาะเจาะจงเทานั้น โดยไมสามารถทํางานตามลกัษณะของงาน
หรือในอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนดได  จึงเปนการขัดตอหลักความเชื่อในศักยภาพของคนพิการ ที่มี
แตสงเสริมใหคนพิการทํางานที่แปลกใหม หรืองานที่ทาทายความสามารถของคนพิการ  
 ๒) การกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามในการประกอบอาชีพไวในบทบัญญัติของกฎหมาย 
เชน กายพิการ กายทุพพลภาพ ไมสมประกอบ หูหนวก หูหนวกเปนใบซ่ึงไมสามารถอานออกเขียนได 
พิการทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได มีกายหรือจิตไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการ เปนตน  
ซ่ึงถอยคําดังกลาวทําใหเกิดการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง 

๓) การใชดุลพินิจของบุคคลที่เกี่ยวของ ในกรณีที่กฎหมายเปดโอกาสใหมีการใชดุลพินิจ 
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของบุคคลไดนั้น อาจกอใหเกิดการกีดกันคนพิการ 



 (๕) 
 

ในการประกอบอาชีพได เนื่องจากการกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามไวดวยถอยคําดังกลาวนั้น 
ตองข้ึนอยูกับดุลพินิจโดยแทของผูบังคับใชกฎหมาย 
 จากการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายไทยที่ใชบังคับอยูในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการประกอบ
อาชีพของคนพิการ สามารถแบงหมวดหมูของกฎหมายไดเปน ๓ ลักษณะ คือ  

(๑) กฎหมายที่มีอยูแลวซึ่งสามารถนํามาใชบังคับได เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนตน   

(๒) กฎหมายที่มีอยูแลวแตจําเปนตองแกไขเพิ่มเติม  เชน พระราชบัญญัติสงเคราะห 
ขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘  
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนตน  และ  

(๓) กฎหมายที่สมควรถูกยกเลิก เชน ประกาศกรมประชาสงเคราะห เรื่อง การกําหนด
ลักษณะของงานที่คนพิการสามารถทําได เปนตน   

นอกจากกฎหมายทั้ง ๓ ลักษณะดังกลาวแลว คณะผูวิจัยเห็นสมควรใหมีการดําเนินการตรา
กฎหมายขึ้นใหม ไดแก รางพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล พ.ศ. .... ทั้งนี้ 
เพื่อคุมครองสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ 
 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและบทบัญญัติของกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายของ
ตางประเทศที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของคนพิการ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย 
และประเทศญี่ปุน   คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะหโดยอาศัยหลักการ ๕ ประการ คือ หลักการ 
สงเสริมศักยภาพ  หลักการสงเสริมความเสมอภาค  หลักการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  หลักการ 
ใชมาตรการบังคับทางสังคม  และหลักการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ซ่ึงทุกหลักการลวนมีรากฐาน 
มาจากหลักปรัชญาความเชื่อในศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกันของมนุษย และหลักปรัชญาความเชื่อ 
ในศักยภาพของคนพิการ 
 โดยสรุปผลจากการศึกษา คณะผูวิจัยพบวาในปจจุบันมีบทบัญญัติของกฎหมายไทยอีกเปน
จํานวนมากที่ยังคงมีถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง หรือมีถอยคําที่อาจทําใหมีการใช
ดุลพินิจซึ่งถือเปนการจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ ซึ่งสมควรไดรับการปรับปรุงแกไขตอไป  
ประกอบกับในปจจุบันรัฐบาลไดมีนโยบายและภารกิจที่จะเสริมสรางสังคมใหเขมแข็ง โดยมุงเนนที่จะ
พัฒนาคนใหสมบูรณทั้งรางกาย และจิตวิญญาณ เพื่อใหประเทศไทยเปนสังคมคุณภาพ สังคมคุณธรรม 



 (๖) 
 

และสังคมที่สมดุล  ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาการจํากัดสิทธิคนพิการ 
เพื่อใหเปนสวนหนึ่งในการดําเนินการพัฒนาคนตามแนวนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะ 

การดําเนนิการที่เปนความสําคัญเรงดวน 
คณะผูวิจัยขอเสนอใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการดังตอไปนี้เปนการเรงดวน  คือ 

๑) แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ .ศ .  ๒๕๓๔   และ 
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว 

๒) แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวยเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๓) แกไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานที่ซ่ึง
หามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  
พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๔) แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕) ออกระเบียบวาดวยการหามใชถอยคําบางประเภทในกฎหมาย 

 จุดประสงคในการดําเนินการ ประการที่ ๑) – ประการที่ ๓)  เพื่อใหคนพิการสามารถเขาสู
ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น  และใหขาราชการที่พิการในภายหลังไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพดานอาชีพและสามารถกลับเขาทํางานใหมไดเชนเดียวกับลูกจางภาคเอกชน   

การดําเนินการประการที่ ๔) เพื่อใหคนตาบอดสามารถประกอบอาชีพนวดแผนไทยเพื่อรักษาโรค
ไดอยางถูกกฎหมาย เพราะเปนอาชีพที่คนตาบอดในทวีปเอเชียสามารถทําไดดี 

สวนการดําเนินการประการที่  ๕)  เพื่อปองกันไมใหมีถอยคําหรือขอความที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรม หรือเปดโอกาสใหใชดุลพินิจจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ ในบทบัญญัติของกฎหมายที่
จะตราออกมาใชในอนาคต 



 (๗) 
 

 การดําเนินการที่มีความสําคัญในการแกไขกฎหมายที่กีดกันคนพิการในการประกอบ
อาชีพ 
 คณะผูวิจัยขอเสนอแนะใหหนวยงานที่รับผิดชอบหรือองคกรที่เกี่ยวของดําเนินการดังนี้ 
 
๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 ๑) ในสวนที่เกี่ยวของกับภาคราชการ 

เนื่องจากในปจจุบันปรากฏวาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อกําหนดใหสถานประกอบการในภาคเอกชนตองรับคนพิการเขาทํางานใน 
สถานประกอบการของตนตามอัตราสวนที่กําหนด แตในหนวยงานภาครัฐกลับยังไมมีกลไกหรือบทบัญญัติ 
ของกฎหมายที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจางงานคนพิการตามระบบสัดสวนในทํานองเดียวกับ 
เอกชน  ดังนั้น จึงสมควรมีการเสนอเพิ่มเติมหลักการดังกลาวไวในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยใหสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย ดําเนินการเสนอรางพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตอ 
คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยเปนประธานกรรมการใหความเห็นชอบ  

 
 ๒) ในสวนที่เกี่ยวของกับภาครัฐวิสาหกิจ 

จากการศึกษาพบวา ในปจจุบันมีระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
ภาครัฐวิสาหกิจที่มีขอความหรือถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง หรือถอยคําที่เปดโอกาส
ใหใชดุลพินิจ อันเปนการจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ ปรากฏอยูเปนจํานวนถึง ๙๖ ฉบับ  
ดังนั้น เพื่อใหมีการยกเลิกถอยคําหรือขอความในระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
ภาครัฐวิสาหกิจที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง หรือเปนการเปดโอกาสใหมีการใช
ดุลพินิจอันมีผลทําใหจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพดังกลาว  จึงจําเปนตองมีมติคณะรัฐมนตรี 
เพื่อดําเนินการดังกลาว  ทั้งนี้ โดยใหสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย เสนอหลักการดังกลาวเพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณามีมติใหภาครัฐวิสาหกิจทุกแหง
เรงรีบดําเนินการใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี และใหสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ กระทรวง 



 (๘) 
 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ทําหนาที่ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีของรัฐวิสาหกิจทุกแหงดวย 
 
 ๓) ในสวนที่เกี่ยวของกับภาคเอกชน 

ดําเนินการใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔  
โดยมีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหคนพิการมีสิทธิประโยชนเพิ่มขึ้นจากเดิม ในขณะเดียวกันกําหนดใหมี
การเพิ่มสิทธิประโยชนใหแกนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนที่จางงานคนพิการใน
อัตราสวนที่มากกวาสัดสวนที่กฎหมายกําหนด   
 
 ๔) การดําเนนิการในสวนอืน่ ๆ 

(๑) ดําเนินการใหมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔  

เมื่อรางพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไดประกาศใชเปน
กฎหมายแลว ใหสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
เสนอรางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อใหมีความสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ขางตน โดยเสนอตอคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหความเห็นชอบ 
เพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย นําเสนอตอคณะรัฐมนตรีให 
ความเห็นชอบ และดําเนินการใหมีการประกาศใชเปนกฎหมายตอไป 

(๒) ปองกันไมใหมีถอยคําที่อาจจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพในกฎหมาย 
เพื ่อปองกันไมใหกฎหมายที่มีการตราในภายหลังปรากฏถอยคําที ่เปนการเลือกปฏิบัติ 

โดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง หรือถอยคําที่เปดโอกาสใหมีการใชดุลพินิจในการจํากัดสิทธิคนพิการ 
ในการประกอบอาชีพ  ควรกําหนดใหสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย รวมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ทําหนาที่ตรวจสอบรางกฎหมาย 
ที่นําเสนอตอรัฐสภาทุกฉบับวามีรางกฎหมายฉบับใดที่นาจะมีขอความที่เปนการจํากัดสิทธิคนพิการใน 
การประกอบอาชีพ เพื่อเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีการยกเลิกการใชถอยคําหรือขอความดังกลาว 

 



 (๙) 
 

(๓) จัดใหมีการบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการดานอาชีพอยางบูรณาการ 
เพื่อใหคนพิการไดรับการบริการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพอยางครบถวนและมีคุณภาพ  

จนทําใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนสามารถมั่นใจในความสามารถของคนพิการได 
จึงสมควรใหหนวยงานของรัฐที่ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ รวมมือกับองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ
กับคนพิการ จัดใหมีบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการดานอาชีพอยางบูรณาการ ตั้งแตการประเมิน
ทักษะความสามารถทางดานอาชีพ การใหคําปรึกษาและแนะแนวทางดานการประกอบอาชีพ การเตรียม
ความพรอมในการทํางาน การฝกอาชีพ และการปรับตัวดานอาชีพ รวมถึงบริการจัดหางาน โดยใหมี 
การแตงตั้งอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพอยางบูรณาการ ซึ่งข้ึนตรงตอคณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ โดยมีผูชวยรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธาน และผูอํานวยการ 
สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนเลขานุการ
ของคณะอนุกรรมการ 
 
๒. กระทรวงแรงงาน 

๑) กรมการจัดหางาน 
(๑) ดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม* เร่ือง การ

กําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง 
คนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๓๗  เพื่อใหสถานศึกษา มูลนิธิ และสมาคมของคนพิการที่มีความรู ความเขาใจ และมี 
ประสบการณในการจัดหางานใหคนพิการ สามารถทําหนาที่จัดหางานใหคนพิการไดอยางถูกตองตาม
กฎหมาย 

(๒) ดําเนินการจัดหางานใหคนพิการในเชิงรุก เพื่อใหนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการของเอกชนไดเขาใจถึงความสามารถของคนพิการ และยินดีที่จะจางงานคนพิการ จึงให
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รวมกับสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย และองคกรภาคเอกชนดําเนินการจัดหางานใหคนพิการในเชิงรุก เพื่อสราง 
ความตระหนักในศักยภาพของคนพิการ และสนับสนุนสถานศึกษา มูลนิธิ และสมาคมของคนพิการในการ

                                                 
*

 ไดมีการปรับเปน กระทรวงแรงงาน ตามพระราชบัญญัตปิรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 



 (๑๐) 
 

จัดหางานในเชิงรุก โดยเฉพาะในสถานประกอบการของเอกชนที่อยูในเกณฑที่ตองจางงานคนพิการตาม
ระบบสัดสวน 

๒) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
เพื่อใหคนพิการไดรับการพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ และเพื่อใหผูใชแรงงาน

ทั่วไปที่ฝกอาชีพในศูนยพัฒนาฝมือแรงงานไดเชื่อในศักยภาพของคนพิการ จึงใหกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
จัดใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานคนพิการรวมกับแรงงานทั่วไปในทุกศูนยพัฒนาฝมือแรงงานของกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน รวมถึงใหเงินอุดหนุนแกคนพิการเพื่อเขารับการฝกอาชีพในสถานฝกอาชีพของบุคคลทั่วไป 
หรือสถานฝกอาชีพสําหรับคนพิการของภาคเอกชนโดยเฉพาะ 
 
๓. กระทรวงการคลัง 

กรมบัญชีกลาง 
ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวย

เพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘  เพื่อใหขาราชการที่พิการไมวาดวยเหตุใด มีสิทธิลาไปฟนฟู 
สมรรถภาพดานอาชีพและกลับเขามาปฏิบัติราชการในตําแหนงเดิม หรือในตําแหนงใหมตาม 
ความเหมาะสม 
 
๔. สํานักนายกรัฐมนตรี 

๑) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(๑) ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให 

ขาราชการที่พิการภายหลังการเขารับราชการมีสิทธิลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ และมีสิทธิกลับเขารับ
ราชการอีกได 

(๒) ดําเนินการออกระเบียบวาดวยการหามใชถอยคําบางประเภทในกฎหมาย  เพื่อ 
ปองกันไมใหถอยคําที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง หรือถอยคําที่เปดโอกาสใหมีการ 
ใชดุลพินิจในการจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ ปรากฏอยูในกฎหมายฉบับตาง ๆ จึงสมควร 
ใหมีการพิจารณาออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการหามใชถอยคําบางประเภทในกฎหมาย 
เพื่อเปนแนวปฏิบัติใหกับทุกกระทรวง ทบวง กรม ไดปฏิบัติในเวลาที่มีการยกรางพระราชบัญญัติตาง ๆ  
ที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานของตน 



 (๑๑) 
 

๒) กรมประชาสัมพันธ 
จัดใหมีเครือขายสื่อมวลชนดานคนพิการขึ้นในกรมประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธและ

สรางเจตคติที่ดีเกี่ยวกับคนพิการ   และจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมใหคนพิการไดรับใบอนุญาตผูประกาศขาว 
และใบอนุญาตนักจัดรายการ เชน การฝกอบรมผูประกาศ  การฝกอบรมผูจัดรายการ หรือการฝกอบรม 
เพื่อการผลิตสื่อ  สําหรับคนพิการเปนการเฉพาะ เปนตน  ตลอดจนจัดใหมีเวลาสําหรับการนําเสนอรายการ
เกี่ยวกับการสงเสริมความรูและความเขาใจในศักยภาพและการประกอบอาชีพของคนพิการ 

 
๓) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

จัดใหมีทุนเพื่อใหคนพิการไดพัฒนาตนเองดวยการเดินทางไปศึกษาตอตางประเทศอยาง
พอเพียงและมีความตอเนื่อง รวมทั้งจัดใหมีอัตราเพื่อการสอบบรรจุคนพิการเขารับราชการ 
 
๕. กระทรวงศึกษาธิการ 

๑) จัดใหหนังสือหรือตําราเรียนในหลักสูตรการศึกษาสําหรับนักเรียนทั่วไปในทุกระดับช้ัน  
มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคนพิการเพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับคนพิการ 

๒) จัดใหเด็กพิการไดเรียนหนังสือรวมกับเด็กปกติทั่วไป ท้ังการศึกษาในสายสามัญและ 
สายอาชีพอยางจริงจัง รวมทั้งใหทุนการศึกษาแกเด็กพิการ โดยเฉพาะการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซ่ึงในปจจุบันโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วไปจะไมยอมรับเด็กพิการเขาเรียนในสาขาดังกลาว 
ซ่ึงถือเปนการกีดกันคนพิการอยางชัดแจง 
 
๖. กระทรวงยุติธรรม 

เนื่องจากขณะนี้ยังมีกฎหมายที่มีลักษณะของการจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ  
ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงเสนอใหมีการตรากฎหมายขึ้นใหมเพื่อใหความคุมครองกับคนพิการในกรณีดังกลาว
เปนการเรงดวน  โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ควรเรงใหมีการเสนอราง 
พระราชบัญญัติวาดวยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล พ.ศ. .... ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ยุติธรรม เพื่อนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ และเสนอเขาสูการพิจารณาของรัฐสภาเพื่อ 
ตราเปนกฎหมายตอไป 



 (๑๒) 
 

๗. รัฐวิสาหกิจ 
ใหมีการยกเลิกถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง หรือถอยคําที่เปดโอกาส 

ใหใชดุลพินิจ อันเปนการจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ ในระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจทุกแหงโดยเร็ว 
 
๘. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ใหมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนคนพิการขึ้น ในสํานักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยใหมีตัวแทนคนพิการรวมเปนอนุกรรมการ เพื่อติดตาม ดูแล และตรวจสอบ 
ไมใหเกิดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการโดยเฉพาะในเรื่องการประกอบอาชีพในหนวยงาน
ของรัฐหรือในภาคเอกชน 
 
๙. คณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎรหรือคณะกรรมาธิการวุฒิสภา 

๑) ใหคณะกรรมาธิการที่พิจารณารางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ 
สนับสนุนใหรางพระราชบัญญัติทุกฉบับมีเนื้อหาสาระตามที่งานวิจัยนี้ไดนําเสนอ โดยใหองคกรคนพิการ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีสวนในการพิจารณารางพระราชบัญญัติเพื่อนําเสนอความเปนไปได 
ในทางปฏิบัติ ประเด็นปญหา และขอเท็จจริง รวมกับคณะกรรมาธิการ 

๒) พิจารณาถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง หรือถอยคําที่เปดโอกาสใหใช
ดุลพินิจ อันเปนการจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ เมื่อมีการเสนอรางพระราชบัญญัติที่ 
เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
 
๑๐. องคกรคนพิการ 

๑) ใหองคกรคนพิการซึ่งทํางานดานพิทักษสิทธิคนพิการ นํากฎหมายซึ่งมีถอยคํา 
ที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง หรือถอยคําที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจ อันเปนการจํากัดสิทธิ 
คนพิการในการประกอบอาชีพ เสนอตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เพื่อเสนอตอศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย 

๒) รณรงคตอตานการใชดุลพินิจที่เปนการจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ และ 
สรางกิจกรรมสงเสริมความตระหนักรูในศักยภาพของคนพิการ 



 (๑๓) 
 

๓) รับเรื่องราวรองทุกขของคนพิการที่ถูกจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพ เพื่อประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของใหมีการแกไขปญหาดังกลาว 

๔) เขาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎรและคณะกรรมาธิการวุฒิสภา ใน 
การพิจารณากฎหมายอันมีถอยคําที่เปนการจํากัดสิทธิคนพิการ 
 

ดังนั้นการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ  นอกจากการ 
ดําเนินการแกไขกฎหมาย  กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจางงานแลว  ยังตองดําเนินการปลูกฝงปรัชญา
ความเชื่อในศักยภาพของคนพิการ  และปรัชญาความเชื่อในศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกันของมนุษย  
และตองอาศัยความรวมมือจากทุกหนวยงานเพื่อใหสามารถดําเนินการไดสําเร็จลุลวง 



 (๑๔)

สารบัญ 
  หนา 
คณะผูวิจัย ...........................................................................................................…………... (๑) 
กิตติกรรมประกาศ ................................................................................................…………... (๒) 
บทสรุปผูบริหาร ..................................................................................................……………. (๓) 
สารบัญ ................................................................................................................………….. (๑๔) 
สารบัญตารางและแผนภูมิ................................................................................………….…... (๑๙) 
   
บทที่ ๑  บทนํา   
 ๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ........................................…………... ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค………….. ……………….……..................................…………... ๑ 
 ๑.๓ ขอบเขต…………. .............................…......................................…………… ๒ 
 ๑.๔ วิธีการวิจัย .......................…………………...................................…………… ๒ 
 ๑.๕ การนําเสนอรายงาน………................……….................................…………... ๔ 
 ๑.๖ นิยามศัพท ......................................………...................................………….. ๖ 
 ๑.๗ ขอจํากัด…………...................……………...................................…………... ๗ 
 ๑.๘ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ....................……..................................………….. ๘ 
   
บทที่ ๒ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคนพิการ   
 ๒.๑ ความหมาย ................................................................................……….…… ๙ 
 ๒.๒ สาเหตุความพิการ …..................................................................……….…… ๑๓ 
 ๒.๓ ประเภทความพิการ ..…...............................................................……………. ๑๔ 
 ๒.๔ จํานวนคนพิการ ........……..........................................................……………. ๑๘ 
 ๒.๕ อาชีพของคนพิการ… .....….......................……………………………………… ๒๐ 
 ๒.๖ หนวยงานที่จัดบริการดานอาชีพใหคนพิการ ..............……………………...…… ๒๒ 
    
บทที่ ๓ หลักปรัชญาและประวัติความเปนมาของกฎหมายที่เกี่ยวของกับ 

การประกอบอาชีพของคนพิการ 
 

 ๓.๑ หลักปรัชญา …………………………………………………………….…...……. ๓๑ 
 
 
 

  



 (๑๕)

 สารบัญ (ตอ)  
   
  หนา 
      ๓.๑.๑ หลักปรัชญาความเชื่อในศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกันของมนุษย ……….. ๓๑ 
                 ๑) หลักศาสนาพุทธ ...........……………………………………………….. ๓๑ 
                 ๒) หลักศาสนาคริสต ..............................………………………………… ๓๒ 
                 ๓) การนําหลักปรัชญาความเชื่อมาบัญญัติในกฎหมาย ...….......………… ๓๖ 
                       (๑) หลักการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม ………………...………. ๓๖ 
                       (๒) หลักขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมความเสมอภาค …………...………. ๓๘ 
                 ๔) ผลกระทบตอคนพิการ ........................................................………… ๔๑ 
      ๓.๑.๒ หลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของคนพิการ ………………..…………. ๔๒ 
                 ๑) การนําหลักปรัชญาความเชื่อมาบัญญัติในกฎหมาย ……...…………… ๔๓ 
                 ๒) ผลกระทบตอคนพิการ ..............................................…….…………. ๔๔ 
 ๓.๒ ประวัติความเปนมาของกฎหมายที่เกีย่วของกับการประกอบอาชพีของคนพิการ  ๔๖ 
        ๓.๒.๑ ยุคกฎหมายหามคนพิการประกอบอาชีพ (กอน พ.ศ. ๒๕๑๘) …………... ๔๖ 
                   ๑) ความเชื่อด้ังเดิมกับผลกระทบตอคนพิการ ...................……………… ๔๖ 
                   ๒) ความเชื่อใหมกับผลกระทบตอคนพิการ ......................……………… ๔๙ 
        ๓.๒.๒ ยุคกฎหมายเริ่มเปดโอกาสและสงเสริมใหคนพิการมีงานทํา  

                 (พ.ศ. ๒๕๑๘ – พ.ศ. ๒๕๔๐) ……………….………………….…………. 
 
๕๒ 

        ๓.๒.๓ ยุคกฎหมายหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  
                 (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปจจุบัน) …… ……………………………………………. 

 
๕๗ 

   
บทที่ ๔ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของคนพิการในประเทศไทย   
 ๔.๑ กฎหมายที่มีอยูแลวซึ่งสามารถนํามาใชบังคับได ….…………….……………….. ๖๕ 
 ๔.๒ กฎหมายที่มีอยูแลวแตจําเปนตองแกไขเพิ่มเติม ……..………………………….. ๗๓ 
 ๔.๓ กฎหมายที่มีอยูแลวแตสมควรถูกยกเลิก ……………………….………………… ๗๘ 
 ๔.๔ กฎหมายที่ควรบัญญัติใหมีข้ึนใหม …………………..………………………….. ๘๓ 
  

 
 
 

 
 
 
 
 



 (๑๖)

สารบัญ (ตอ) 
   
  หนา 
บทที่ ๕ ปญหาการจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ   
 ๕.๑ การกําหนดลักษณะของงานหรืออาชีพของคนพิการ …………………………….. ๘๕ 
        ๕.๑.๑ ระบบสัดสวนการจางงาน ............………………………………………... ๘๕ 
        ๕.๑.๒ การสงวนอาชีพ ..........................………………………………………… ๘๗ 
 ๕.๒ การกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามในการประกอบอาชีพในบทบัญญัติ 

       ของกฎหมาย………………………………………………………………………. 
 
๘๘ 

        ๕.๒.๑ การวิเคราะหถอยคําของกฎหมาย ..………………………………………. ๘๘ 
        ๕.๒.๒ การใชถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจงหรือเปดโอกาสให 

                  ใชดุลพินิจ ..……………………………………………………………….. 
 
๙๗ 

        ๕.๒.๓ ปญหาที่เกิดจากการใชถอยคําดังกลาว…………………………………... ๙๘ 
 ๕.๓ การใชดุลพินิจของบุคคลที่เกี่ยวของ ……………………………………………… ๑๐๓ 
        ๕.๓.๑ ปญหาจากถอยคําในกฎหมาย …………………………………………… ๑๐๓ 
        ๕.๓.๒ ปญหาจากการบังคับใชหรือปฏิบัติตามกฎหมาย ...……………………… ๑๐๔ 
   
บทที่ ๖ กฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศที่เกีย่วของกับ 

การประกอบอาชีพของคนพิการ 
 

 ๖.๑ สิทธิของคนพิการตามประกาศหรือความตกลงระหวางประเทศ …………………. ๑๐๗ 
        ๖.๑.๑ สิทธิโดยทั่วไป .........………………………………………………………. ๑๐๗ 
        ๖.๑.๒ สิทธิดานการประกอบอาชีพและการจางงาน .......……………………….. ๑๑๒ 
 ๖.๒ การคุมครองและสงเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการในตางประเทศ ...……... ๑๑๔ 
       ๖.๒.๑ ประเทศสหรัฐอเมริกา .......………………………………………………… ๑๑๔ 
       ๖.๒.๒ ประเทศออสเตรเลีย ...................…….…………………………………… ๑๑๗ 
       ๖.๒.๓ ประเทศญี่ปุน ......................................………………………………….. ๑๑๙ 
 ๖.๓ วิเคราะหและเปรียบเทียบ ........................................…………………………… ๑๒๑ 
   
  

 
 

   
   



 (๑๗)

สารบัญ (ตอ) 
   
  หนา 
บทที่ ๗ สรุปผลการศึกษา   
 ๗.๑ สภาพและปญหาการจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ…..……………… ๑๒๔ 
 ๗.๒ รูปแบบและบทบัญญัติของกฎหมายไทย ..................…………………………… ๑๒๕ 
 ๗.๓ รูปแบบและบทบัญญัติของกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมาย 

       ตางประเทศ ………………………………………………………………………. 
 
๑๒๕ 

บทที่ ๘ ขอเสนอแนะ   
 ๘.๑ ลักษณะของกฎหมายและมาตรการทางสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย ……… ๑๒๗ 
 ๘.๒ แนวทางการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายที่จํากัดสิทธิของคนพิการใน 

       การประกอบอาชีพ ………………………………………………………………... 
 
๑๓๑ 

        ๘.๒.๑ โดยฝายตุลาการ ………………………………………………………….. ๑๓๑ 
        ๘.๒.๒ โดยฝายบริหาร ...............................…………………………………….. ๑๓๒ 
        ๘.๒.๓ โดยฝายนิติบัญญัติ ..........................……………………………………. ๑๓๖ 
 ๘.๓ มาตรการปองกันและแกไขปญหาการจํากัดสิทธิของคนพิการใน 

       การประกอบอาชีพ ………………………………………………………………... 
 
๑๔๔ 

        ๘.๓.๑ การปองกันการใชดุลพินิจของบุคคลที่เกี่ยวของ .....……………………... ๑๔๔ 
        ๘.๓.๒ การปองกันมิใหมีบทบัญญัติของกฎหมายที่จํากัดสิทธิคนพิการ ……….... ๑๕๐ 
        ๘.๓.๓ การแกไขการใชดุลพินิจของบุคคลที่เกี่ยวของ .........................…………. ๑๕๒ 
        ๘ .๓ .๔  ข อ เสนอแนะให มี ก า รแก ไ ข เพิ่ ม เติ มกฎหมายและหน วยงาน 

                  ที่รับผิดชอบ……………………………………………………...………… 
 
๑๕๕ 

 บรรณานุกรม ..................................………………………………………………….. ๑๖๑ 
 ภาคผนวก  
    ๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของ 

       กับงานวิจัย).……………………………………………………………………….. 
 
๑๗๖ 

    ๒ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ……………………………………………… ๑๘๕ 
    ๓ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ..…………… ๑๙๒ 
    ๔ รางพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล พ.ศ. .... ….. ๒๐๗ 
   
   
   



 (๑๘)

สารบัญ (ตอ) 
  หนา 
    ๕ พระราชบญัญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ และกฎกระทรวงที ่

       ออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ………………………………….. 
 
๒๑๒ 

    ๖ กฎกระทรวง กําหนดหลกัเกณฑและวธิีการใหคนพกิารมีสิทธิ์ไดรับส่ิงอํานวย 
      ความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ … 

 
๒๓๔ 

    ๗ ระเบยีบคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวยหลัก  
       เกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขการใหกูยมืเงนิกองทนุฟนฟูสมรรถภาพคนพกิาร  
       พ.ศ. ๒๕๔๒ .................................................................................................. 

 
 
๒๔๑ 

    ๘ พระราชบญัญัติสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหต ุ 
      ปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ ............................................................................. 

 
๒๔๗ 

    ๙ มติคณะรฐัมนตรี เร่ือง การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางดานอาชีพและ 
       การจางงานคนพิการ ……………………………………………………………… 

 
๒๕๓ 

    ๑๐ มติคณะรัฐมนตรี เร่ือง การใหโอกาสคนพิการเขาทํางานในหนวยงานของรัฐ 
       และรัฐวสิาหกจิ ……………………………………..…………………………….. 

 
๒๖๐ 

    ๑๑ ปฏิญญาวาดวยสทิธิคนพิการไทย ……………………………………………… ๒๖๙ 
    ๑๒ คําวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๖/๒๕๔๕ วนัที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ …… ๒๗๒ 
    ๑๓ แนวทางการดําเนนิงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิารแบบบูรณาการ …………. ๒๘๑ 
    ๑๔ ประกาศกรมประชาสงเคราะห เร่ือง กําหนดลักษณะของงานทีค่นพิการสามารถ 

         ทําได….…………………………………………………………………………. 
 
๒๘๙ 

    ๑๕ ตารางจาํแนกกฎหมายกลุมอาชีพตางๆ…………………………………………. ๓๐๘ 
          ๑๕.๑ กลุมราชการ ..........................…….........……….……………………... ๓๐๙ 
          ๑๕.๒ กลุมรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน : พระราชบัญญัติ….......…………. ๓๑๓ 
          ๑๕.๓ กลุมรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน : พระราชกฤษฎีกา  

                   ระเบียบ ขอบังคับ ............................................................................... 
 
๓๑๗ 

          ๑๕.๔ กลุมองคกรอสิระตามรัฐธรรมนูญ........................……...……………….. ๓๓๓ 
          ๑๕.๕ กลุมวิชาชีพและอาชีพอิสระ ..........................................……..……….. ๓๓๕ 
    ๑๖ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) 

          พ.ศ. ๒๕๔๕ (เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับงานวจิยั)………………..………….. 
 
๓๓๘ 

    ๑๗ ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ือง การกําหนดสถานที่  
          ซึ่งหามจัดตั้งสํานกังานจัดหางาน ………………………………………………. 

 
๓๔๑ 

    ๑๘  แบบสอบถาม ………………..…………………………………………………  ๓๔๓ 



 (๑๙)

สารบัญตารางและแผนภมูิ 
 
  หนา 
 

ตารางที ่ ๒.๔.๑ คนพิการในประเทศไทยที่มีอายุต้ังแต ๑๕ ปข้ึนไป ที่ทํางานและมีรายได 
           จาํแนกตามลักษณะอาชีพ ....................................................................... 

 
๒๐ 

 

แผนภูมิที ่ ๘.๑  กระบวนการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายและหนวยงานที่รับผิดชอบ ………………. ๑๕๘ 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บทที่ ๑ 
 

บทนํา 
  

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

โดยที่มาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหบุคคลมีความเสมอภาคกัน
ในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน โดยมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องใด ๆ รวมถึงสภาพทางกายหรือสุขภาพ แตปรากฏวาใน
ปจจุบันยังมีกฎหมาย ตลอดจนระเบียบและขอบังคับบางฉบับที่มีบทบัญญัติซึ่งอาจพิจารณาไดวาเปน 
การกีดกันคนพิการในการประกอบอาชีพตาง ๆ ไดแก การกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามในการเขา
ดํารงตําแหนงในหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยการกําหนดถอยคําใน
ลักษณะกีดกันคนพิการ เชน กายพิการ กายทุพพลภาพ หูหนวกเปนใบซึ่งไมสามารถอานออกเขียนได 
ไมสมประกอบ หามผูมีรางกายพิการทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ผูมีกายหรือจิตไมเหมาะสมที่
จะเปนขาราชการ ผูมีกายหรือจิตบกพรองอันเปนเหตุใหเปนผูหยอนสมรรถภาพในการประกอบอาชีพ เปน
ตน  
 ในการนี้ จึงสมควรที่จะไดมีการศึกษาวิเคราะหวาบทบัญญัติใดที่นาจะขัดตอรัฐธรรมนูญในเรื่อง
ความเสมอภาคของบุคคล และสมควรมีการปรับปรุงบทบัญญัติ อยางไร และบทบัญญัติใดไมขัดกับ 
รัฐธรรมนูญแตสมควรปรับปรุงวิธีการเขียนบทบัญญัติดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งวิเคราะหปญหา
การจํากัดสิทธิคนพิการดวยการใชดุลพินิจของบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแกไข 
บทบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับ ที่จํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ และเพื่อหามาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการกีดกันคนพิการในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเสนอแนะลักษณะของกฎหมายและ 
มาตรการทางสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย  ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเรื่องการแกไขกฎหมาย
ที่กีดกันคนพิการในการเขาไปมีสวนรวมในสังคม : ศึกษากรณีกฎหมายและกฎระเบียบที่จํากัดสิทธิคนพิการ
ในการประกอบอาชีพ 
 

๑.๒ วัตถุประสงค 
 

๑) เพื่อศึกษาความเปนมาของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบ
อาชีพ รวมทั้งสภาพปญหาตาง ๆ ที่อาจถือไดวาเปนการกีดกันคนพิการในการประกอบอาชีพ 

๒) เพื่อศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายที่อาจถือไดวาขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือไมชอบ
ดวยกฎหมาย หรืออาจเปนฐานในการใชดุลพินิจอยางไมเปนธรรมตอคนพิการในการประกอบอาชีพ  



 
 

 

๒

๓) เพื่อศึกษาขอเท็จจริงในปจจุบันเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายวาดวยการประกอบอาชีพของ 
คนพิการ การใชดุลพินิจของบุคคลที่เกี่ยวของ  

๔)  เพื่อศึกษากฎหมาย รวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางสังคมในการคุมครอง 
คนพิการที่ถูกกีดกันโดยไมเปนธรรม 

๕) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศเกี่ยวกับสิทธิและ
ความเสมอภาคของคนพิการในการประกอบอาชีพ 

๖) เพื่อเสนอแนวทางในการปองกันไมใหมีการออกบทบัญญัติกฎหมายที่มีขอความที่เชื่อไดวาเปน
การจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของคนพิการ 

๗) เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงแกไขกฎหมายและรางกฎระเบียบที่เชื่อวาจํากัดสิทธิของ 
คนพิการในการประกอบอาชีพ  รวมทั้งแนวทางและมาตรการทางสังคมในการคุมครองคนพิการที่ถูกกีดกัน
โดยไมเปนธรรม 
 

๑.๓ ขอบเขต 
 
 การศึกษาเรื่องการแกไขกฎหมายที่กีดกันคนพิการในการเขาไปมีสวนรวมในสังคม : ศึกษากรณี
กฎหมายและกฎระเบียบที่จํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ มีขอบเขตเนื้อหามุงเนนศึกษาเฉพาะ
เร่ืองการประกอบอาชีพของคนพิการเทานั้น โดยศึกษารายละเอียดของกฎหมายไทยในสวนที่เกี่ยวของกับ
การประกอบอาชีพซึ่งนาจะสงผลกระทบตอคนพิการ ตลอดจนไดมีการเปรียบเทียบกับกฎหมายระหวาง
ประเทศ และกฎหมายตางประเทศเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของคนพิการในการประกอบอาชีพ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุน 
 

๑.๔ วธิีการวจิัย 
 
 เปนการศึกษาเชิงสังคมวิทยากฎหมาย (Sociology of Law)๑ กลาวคือมีลักษณะในเชิงกฎหมาย
และสังคมศาสตร ไมไดมองดานใดดานหนึ่งอยางเดียว และเปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการดังนี้ 

                                           
๑ โปรดดู “สังคมวิทยากฎหมาย” ในหนังสือนิติปรัชญา หนา ๕๑ – ๕๓ ซ่ึง ปรีดี เกษมทรัพย กลาวไววา “สังคมวิทยากฎหมายเปนวิชาศึกษา
กฎหมายในฐานะที่เปนขอเท็จจริงอยางหนึ่งในสังคมถึงความสัมพันธระหวางกฎหมายกับขอเท็จจริงตาง ๆ ในสังคมวาเปนเหตุเปนผลซ่ึงกันและ
กันอยางไร (cause and effect)” ซ่ึงผูอานตองแยกความแตกตางระหวางสังคมวิทยากฎหมายซึ่งใช empirical method กับนิติศาสตรโดยแท 
และประวัติศาสตรกฎหมายซึ่งไมใช empirical method นิติศาสตรโดยแท ไมไดมุงศึกษานิติศาสตรอยางเปนขอเท็จจริง แตศึกษาในฐานะที่เปน
เครื่องวัดความถูกผิดในขอเท็จจริงที่ไดเกิดขึ้น ประวัติศาสตรกฎหมายศึกษาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นและในทํานองที่ให information เกี่ยวกับ 
ขอเท็จจริงที่เช่ือมโยงตอเนื่องกัน สวนสังคมวิทยากฎหมายศึกษากฎหมายอยางเปน cause เปน effect ในสังคม มุงสรุปกฎเกณฑทั่วไปใน 
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น”  
 



 
 

 

๓

๑) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับคนพิการ จากเอกสารประกอบการสัมมนาหรือการประชุมวิชาการ รายงาน
การประชุมของหนวยงานที่เกี่ยวของกับคนพิการ บทความ วารสาร หนังสือพิมพ หนังสือ วิทยานิพนธ  
รายงานการวิจัย และคนควาขอมูลจากเวบไซทตางประเทศ  

๒) รวบรวมและศึกษาถอยคําหรือขอความในกฎหมายที่คาดวานาจะสงผลกระทบตอการประกอบ
อาชีพของคนพิการ ไดมีการกําหนดกลุมกฎหมายไวดังนี้ ๒ 

(๑) กฎหมายกลุมราชการ  
(๒) กฎหมายกลุมรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน  
(๓) กฎหมายกลุมองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
(๔) กฎหมายกลุมวิชาชีพ และอาชีพอิสระ  
(๕) กฎหมายของคนพิการ    
(๖) กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของคนพิการ ไมรวมถึงกฎหมายใน

กลุม ๑ – กลุม ๕  
๒) สัมภาษณผูแทนคนพิการ หรือเจาหนาที่ของสมาคมหรือองคกรคนพิการ เพื่อสอบถาม 

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนพิการแตละประเภทความพิการ เพื่อนําขอมูลดังกลาวมา
วิเคราะหในสวนของประวัติความเปนมาของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของคนพิการ ทั้งใน
กลุมคนพิการที่รับราชการ หรือทํางานในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และกลุมคนพิการที่ประกอบอาชีพอิสระ  

๓) จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การแกไขกฎหมายที่กีดกันคนพิการในการเขาไปมีสวนรวมใน
สังคม : ศึกษากรณีกฎหมาย และกฎระเบียบที่จํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ” เพื่อฟงความ 
คิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมาย ผูแทนหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานของ 
เอกชนที่ทํางานเพื่อคนพิการ และผูแทนองคกรคนพิการ  

๔) ใชแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับถอยคําที่จํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบ
อาชีพ ใน ๓ กลุม ไดแก (๑) ผูเชี่ยวชาญทางกฎหมาย (๒) บุคคลที่เกี่ยวของกับคนพิการหรือคนพิการ  
(๓) ผูเขารวมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การแกไขกฎหมายที่กีดกันคนพิการในการเขาไปมีสวนรวมในสังคม : 
ศึกษากรณีกฎหมาย และกฎระเบียบที่จํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ  

 
 
 
 
 
 
 

                                           
๒ ดูรายช่ือกฎหมายตาง ๆ ไดในบรรณานุกรมและภาคผนวก 



 
 

 

๔

๑.๕ การนําเสนอรายงาน 
 

 การนําเสนอรายงานการวิจัยเรื่องการแกไขกฎหมายที่กีดกันคนพิการในการเขาไปมีสวนรวมใน
สังคม : ศึกษากรณีกฎหมายและกฎระเบียบที่จํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ ฉบับนี้จะนําเสนอ
โดยแบงออกเปน ๘ บท ประกอบดวย 

บทที่ ๑ บทนํา บทนี้ไดกลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของ 
การศึกษา ขอบเขต  วิธีการวิจัย การนําเสนอรายงาน นิยามศัพท ขอจํากัด และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการศึกษา  

บทที่ ๒ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคนพิการ บทนี้จะนําเสนอเกี่ยวกับความหมายของคนพิการและ 
ความพิการ สาเหตุความพิการ ประเภทความพิการ จํานวนคนพิการ อาชีพของคนพิการ และหนวยงานที่
จัดบริการดานอาชีพใหคนพิการ ทั้งนี้ เพื่อนําเสนอสภาพขอเท็จจริงทั่วไปของคนพิการที่ปรากฏอยูใน
สังคมไทย ซึ่งจะเปนขอมูลพื้นฐานใหบุคคลทั่วไปไดรูและเขาใจในความพิการและคนพิการ 

บทที่ ๓ หลักปรัชญาและประวัติความเปนมาของกฎหมายเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของ 
คนพิการ บทนี้จะนําเสนอวิวัฒนาการของหลักปรัชญาความเชื่อที่ควรนํามาใชกับคนพิการ ไดแก  
หลักปรัชญาความเชื่อในศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกันของมนุษย และหลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพ
ของคนพิการ ซึ่งตอมาไดมีการนําหลักปรัชญาดังกลาวมาบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของคนพิการ โดยจะนําเสนอประวัติ
ความเปนมาของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของคนพิการเปน ๓ ยุค กลาวคือ ยุคแรก คือ 
ยุคกฎหมายหามคนพิการประกอบอาชีพ (กอน พ.ศ. ๒๕๑๘) ยุคที่สอง คือยุคกฎหมายเริ่มเปดโอกาสและ
สงเสริมใหคนพิการมีงานทํา (พ.ศ. ๒๕๑๘ - พ.ศ. ๒๕๔๐) และยุคที่สาม คือยุคกฎหมายหามเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรม (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปจจุบัน) ทั้งนี้ เพื่อนําเสนอวิวัฒนาการและสภาพขอเท็จจริงที่เกิดจาก 
การนําหลักปรัชญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพมาใช 

บทที่ ๔ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของคนพิการในประเทศไทย บทนี้จะนําเสนอ 
กฎหมายที่ ใช บังคับอยู ในปจจุ บันของประเทศไทยที่มีสวนเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของ 
คนพิการ  โดยไดแบงกฎหมายเหลานี้ เปน  (๑) กฎหมายที่มีอยูแลวซึ่งสามารถนํามาใชบังคับได  
(๒) กฎหมายที่มีอยูแลวแตจําเปนตองแกไขเพิ่มเติม (๓) กฎหมายที่มีอยูแลวแตสมควรถูกยกเลิก และ  
(๔) กฎหมายที่ควรบัญญัติใหมีข้ึนใหม ตอจากนั้นจะนําเสนอการวิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช
บังคับอยูในปจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อจะนําไปศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมาย 
ตางประเทศที่ไดศึกษามา เพื่อเปนพื้นฐานในการจัดทําขอเสนอแนะในการแกไขกฎหมายที่จํากัดสิทธิ 
คนพิการในการประกอบอาชีพตอไป 

 
 



 
 

 

๕

บทที่ ๕ ปญหาการจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ บทนี้จะเปนการนําเสนอเกี่ยวกับ 
การกําหนดลักษณะของงานหรืออาชีพของคนพิการ การกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามใน 
การประกอบอาชีพในบทบัญญัติของกฎหมาย และการใชดุลพินิจของบุคคลที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอเท็จจริงใน
ปจจุบันเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนพิการ และกฎหมายที่เกี่ยวกับ 
การประกอบอาชีพของบุคคลทั่วไป ซึ่งเปนสาเหตุที่สงผลกระทบใหเกิดการจํากัดสิทธิคนพิการใน 
การประกอบอาชีพ  

บทที่ ๖ กฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของ
คนพิการ บทนี้จะนําเสนอการศึกษากฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
กฎหมาย และแนวนโยบายขององคการระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิทั่วไปของคนพิการ สวนสิทธิดาน 
การประกอบอาชีพและการจางงานเปนกฎหมายที่อยูในรูปของอนุสัญญา (Convention) และขอแนะ 
(Recommendation) ออกโดยองคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization – 
ILO) คือ ขอแนะที่ ๙๙ วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพสําหรับคนพิการ (R99 Vocational 
Rehabilitation (Disabled) Recommendation, 1955) ขอแนะที่ ๑๕๐ วาดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ค.ศ. ๑๙๗๕ (R150 Human Resources Development Recommendation, 1975) และอนุสัญญาฉบับที่ 
๑๕๙ วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพและการจางงานสําหรับคนพิการ ค.ศ. ๑๙๘๓ (C159 
Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983) ในสวนของ
กฎหมายตางประเทศจะศึกษาเฉพาะในเรื่องของการคุมครองและสงเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการ 
โดยเนนกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุน ตอจากนั้นจะไดนํา
กฎหมายทั้งหมดมาวิเคราะหและเปรียบเทียบกัน ทั้งนี้เพื่อเปนพื้นฐานในการเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ประเทศไทย เพื่อเปนแนวทางการเสนอแนะลักษณะกฎหมายที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

บทที่ ๗ สรุปผลการศึกษา บทนี้จะเปนการสรุปผลการศึกษาทั้งหมดในประเด็นเกี่ยวกับสภาพและ
ปญหาการจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ รูปแบบและบทบัญญัติของกฎหมายไทย รวมถึง 
รูปแบบและบทบัญญัติของกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศที่ไดศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปน 
แนวทางในการจัดทําขอเสนอแนะตอไป 

บทที่ ๘ ขอเสนอแนะ บทนี้จะไดนําเอาผลของการศึกษามาอภิปราย เพื่อดําเนินการจัดทํา 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของกฎหมายและมาตรการทางสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย การแกไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายที่จํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ รวมถึงมาตรการปองกันและ 
แกไขปญหาการจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพตามวัตถุประสงคของการศึกษา 
  
 
 
 



 
 

 

๖

๑.๖ นิยามศพัท 
 

 ในงานวิจัยฉบับนี้  คณะผูวิจัยไดกําหนดบทนิยามศัพทของคําบางคํา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนใน 
การกําหนดความหมายของถอยคํา และเพื่อประโยชนในการอางอิงถอยคําในงานวิจัย  ดังนี้ 

กฎหมาย  หมายถึง  บทบัญญัติของกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับตาง  ๆ ที่สงผลกระทบตอ 
การประกอบอาชีพของคนพิการ โดยคณะผูวิจัยไดแบงเปน ๔ กลุม คือ ๑) กลุมราชการ ๒) กลุมรัฐวิสาหกิจ
และองคการมหาชน ๓) กลุมองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ ๔) กลุมวิชาชีพ และอาชีพอิสระ  

รัฐธรรมนูญ หรือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมายถึง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

คนพิการ หมายถึง บุคคลซึ่งความสามารถถูกจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันและ 
การมีสวนรวมทางสังคมไดโดยวิธีการทั่วไป เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว 
การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา หรือการเรียนรู และมีความตองการจําเปนพิเศษ (special 
needs)๓ ดานตาง ๆ เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิต และมีสวนรวมในสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป   

การเขาไปมีสวนรวมในสังคม ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง การใหคนพิการมีโอกาสเขาสูการจางงาน
หรือการประกอบอาชีพ เพื่อใหพึ่งพาตนเอง ดํารงชีวิตอยางอิสระ หรือสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได ไมเปน
ภาระตอสังคมและประเทศชาติ 

หนวยงานของรัฐ หมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หรือ 
หนวยงานอิสระของรัฐ 

เจาหนาที่ของรัฐ หมายถึง ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคลหรือผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐ 

ขาราชการ หมายถึง ผูปฏิบัติราชการในสวนราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ 
รายจายหมวดเงินเดือน เชน ขาราชการพลเรือน ขาราชการการเมือง ขาราชการครู ขาราชการทหาร  
ขาราชการฝายตุลาการ เปนตน 

รัฐวิสาหกิจ หมายถึง องคกรของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจซึ่งรัฐเปนเจาของ หรือกิจการของ 
รัฐ หรือบริษัท และหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ องคกรของรัฐบาล หรือหนวยงานธุรกิจของรัฐมีทุน
รวมอยูดวยเกินกวารอยละ ๕๐ ถือวาเปนองคกรในรูปแบบที่สองที่รัฐจัดใหมีข้ึนเพื่อรองรับภารกิจในทาง 
อุตสาหกรรมหรือการคาโดยมีลักษณะของการดําเนินการในเชิงพาณิชย  

                                           
๓ ความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ เชน คนตาบอดตองไดรับสื่ออักษรเบรลล คนหูหนวกตองไดรับการสอนภาษามือและภาษาไทย และ
คนพิการทางกาย ไมมีขาหรืออัมพาต กลามเนื้อออนแรง ตองไดรับเกาอี้ลอเข็น เปนตน 
 



 
 

 

๗

องคการมหาชน หมายถึง องคการของรัฐในรูปแบบพิเศษ แตกตางจากสวนราชการ และมิไดดําเนิน
กิจกรรมในลักษณะที่มุงแสวงหาประโยชนตอบแทนในเชิงพาณิชย เปนองคการที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒  

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง องคกรที่จัดตั้งขึ้นมาโดยรัฐธรรมนูญหรือโดยพระราชบญัญติั 
มีความเปนอิสระในดานการดําเนินงานไมอยูภายใตการกํากับดูแลของฝายบริหาร แตอยูภายใตการกํากับ 
ดูแลของหัวหนาสูงสุดของสวนงานนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ มีจํานวน ๘ องคกร ไดแก ๑) คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ๒) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ๓) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ๔) ศาลรัฐธรรมนูญ  
๕) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ๖) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
๗) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ ๘) องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม  

วิชาชีพ หมายถึง อาชีพที่ตองอาศัยวิชาความรู ความชํานาญ และตองมีการศึกษาขั้นสูงและ 
การฝกอบรมเปนพิเศษ ซึ่งโดยปกติเปนงานในทางความคิดมากกวากําลังกาย เชน แพทย ทันตแพทย  
ทนายความ พยาบาล เปนตน 

อาชีพอิสระ หมายถึง  อาชีพที่คนพิการเปนนายจางตัวเอง  หรือมีอิสระในการทํางานหรือ 
ประกอบกิจการของตนเอง ซึ่งอาจจะมีกิจการขนาดใหญ ใชเทคโนโลยีคอนขางสูง หรือกิจการขนาดเล็ก ใช
เงินลงทุนนอย วิธีดําเนินงานไมยุงยากสลับซับซอน ใชแรงงานมากกวาเครื่องจักร อาจจะเปนอาชีพคาขาย 
เชน ขายสลากกินแบงรัฐบาล ขายของชํา ขายอาหาร  เปนตน หรืออาชีพเกษตรกรรม เชน เลี้ยงสัตว  
เพาะปลูก เปนตน หรืออาชีพรับจาง เชน ซอมเครื่องยนต เจียระไนพลอย ตัดเย็บเสื้อผา เปนตน 

 
๑.๗ ขอจาํกดั 

 
๑) ในการรวบรวม ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานรัฐวิสาหกิจมีความยุงยาก เนื่องจากไมไดรับ

ความรวมมือจากบางหนวยงานในการใหขอมูลเกี่ยวกับระเบียบบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจ อยางไรก็
ตาม คณะผูวิจัยไดรับความกรุณาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาดานคนพิการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ในการออกหนังสือขอความรวมมือไปยังหนวยงานรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ใหสงระเบียบบริหารงานบุคคลของ 
รัฐวิสาหกิจ  เพื่อนํามาใชประกอบการพิจารณาวารัฐวิสาหกิจใดไดมีการจํากัดสิทธิคนพิการใน 
การประกอบอาชีพ โดยไดสงหนังสือไปยังหนวยงานตาง ๆ ๙๗ แหง ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงขอนําเสนอเฉพาะ
ระเบียบบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจเทาที่สามารถรวบรวมไดเทานั้น 
 ๒) จากการใชแบบสอบถามกลุมคนพิการนั้น ไมสามารถแสดงสัดสวนของคนพิการที่แสดง 
ความคิดเห็นตอถอยคําในแตละถอยคําได เนื่องจากคนพิการสวนใหญไมสามารถระบุไดอยางชัดเจนวา 
ถอยคําลักษณะใดขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เนื่องจากไมมีความรูทางดานกฎหมาย เพียงแต



 
 

 

๘

ตอบกวาง ๆ ในทํานองวาถอยคําในแบบสอบถามนาจะขัดกับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  อันเนื่องมาจาก 
การถูกปฏิเสธในการรับเขาทํางาน  เพราะผลของการมีถอยคําดังกลาวในบทบัญญัติของกฎหมาย 
 

๑.๘ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

๑) ทําใหทราบความเปนมาของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบ
อาชีพ รวมทั้งสภาพปญหาตาง ๆ ที่อาจถือไดวาเปนการกีดกันคนพิการในการประกอบอาชีพ 

๒) ทําใหทราบบทบัญญัติของกฎหมายที่อาจถือไดวาขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือไมชอบ
ดวยกฎหมาย หรืออาจเปนฐานในการใชดุลพินิจอยางไมเปนธรรมตอคนพิการในการประกอบอาชีพ  

๓) ทําใหทราบขอเท็จจริงในปจจุบันเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายวาดวยการประกอบอาชีพของ 
คนพิการ การใชดุลพินิจของบุคคลที่เกี่ยวของ  

๔) ทําใหทราบมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคมในการคุมครองคนพิการที่ถูกกีดกัน
โดยไมเปนธรรม 

๕) ทําใหทราบกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาค
ของคนพิการในการประกอบอาชีพ 

๖) ไดแนวทางในการปองกันไมใหมีการตราบทบัญญัติกฎหมายที่มีขอความที่เชื่อไดวาเปน 
การจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของคนพิการ 

๗) นําผลจากการศึกษาไปปรับปรุงแกไขกฎหมายและรางกฎระเบียบที่เชื่อวาจํากัดสิทธิของ 
คนพิการในการประกอบอาชีพ  รวมทั้งแนวทางและมาตรการทางสังคมในการคุมครองคนพิการที่ถูกกีดกัน
โดยไมเปนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ 
 

ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับคนพกิาร 
 

๒.๑ ความหมาย 
 

องคการอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ใหคํานิยามของคําวา “ความพิการ” 
(disability) ไววาเปนขอจํากัดหรือการขาดซึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ โดยวิธีการ หรือโดย
วิสัยของบุคคลทั่วไป เนื่องจากความบกพรองอยางหนึ่งอยางใด๔ 

องคการสหประชาชาติ (United Nations, UN) ใหคํานิยามของคําวา “คนพิการ” (disabled 
persons) ไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิของคนพิการ (Declaration on the Rights of Disabled 
Persons) ไววาหมายถึง บุคคลซึ่งไมสามารถสรางหลักประกันใหแกตนเองไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  
ในดานสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตในฐานะปจเจกบุคคลหรือในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคมทั่วไป เนื่องจาก
ความสามารถทางรางกายและจิตใจที่ไมสมบูรณ ไมวาจะเปนมาแตกําเนิดหรือไมก็ตาม๕ 
 องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization, ILO) ใหคํานิยามของคําวา 
“คนพิการ” (disabled persons) หมายถึง บุคคลที่มีหนทางในการสรางความมั่นคง หรือการรักษาไว หรือ
การแสวงหาความกาวหนาในอาชีพการงานที่ เหมาะสมของตนลดลงอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจาก 
ความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจที่ปรากฏอยางชัดแจง๖ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหคํานิยามวา “พิการ” หมายถึง เสียอวัยวะ มี
แขน มีขา เปนตน เสียไปจากสภาพเดิม สวน คําวา “ทุพพลภาพ” หมายถึง หยอนกําลังความสามารถที่จะ
ประกอบการงานไดตามปกติ 

ความหมายของคําวา ความพิการ คนพิการ หรือทุพพลภาพ ในกลุมกฎหมายของหนวยงานของรัฐ
ก็ไดมีการใหคํานิยามไวหลายความหมายดวยกัน เชน มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ

                                           
๔ a disability is any restriction or lack (resulting from an impairment) of ability to perform an activity in the manner or within the 
range considered normal for a human being. World Health Organization. Document A29/INFDOCI/1 Geneva Switzerland 1976. 
(Online). Available : http://www.dpa.org.sg/DPA/definition_disability.htm, 20 December 2002.  
๕ disabled persons means any person unable to ensure by himself or herself wholly or partly the necessities of a normal individual 
and/or social life as a result of a deficiency either congenital or not in him or her physical or mental capabilities. General 
Assembly - Thirtieth Session "Resolution adopted on the reports of the Third Committee" (9 December 1975) Resolution Number  
A/RES/3447 (xxx). (Online). Available : http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/resins.htm, 20 December 2002. 
๖ C159 Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention 1983 Article1, 1. For the purposes of this 
Convention the term disabled persons means an individual whose prospects of securing retaining and advancing in suitable 
employment are substantially reduced as a result of a duly recognized physical or mental impairment. (Online). Available : 
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp2.htm, 20 December 2002. 



 
 

 

๑๐

คนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔  บัญญัติใหคําวา "คนพิการ” หมายถึง คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย 
ทางสติปญญา หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง  มาตรา ๕ แหง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญญัติใหคําวา “ทุพพลภาพ” หมายถึง การสูญเสียอวัยวะหรือ
สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของรางกายหรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจจนไมสามารถทํางานได 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการแพทยกําหนด  มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 
๒๕๓๗ บัญญัติใหคําวา “สูญเสียสมรรถภาพ” หมายถึง การสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสียสมรรถภาพใน 
การทํางานของรางกายหรือจิตใจภายหลังการรักษาดวยวิธีทางการแพทยส้ินสุดแลว  และมาตรา ๑๐ แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ไดบัญญัติวา “คนพิการ” หมายถึง บุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได 
หรือไมมีผูดูแล เปนตน  

สวนการใหคํานิยามในกลุมกฎหมายกลุมรัฐวิสาหกิจ เชน ขอ ๔ ของขอบังคับองคการตลาดเพื่อ
เกษตรกร ฉบับที่ ๑ วาดวยพนักงานและลูกจาง กําหนดใหคําวา “ทุพพลภาพ” หมายถึง การสูญเสียอวัยวะ
หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ หรือของรางกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจจนไมสามารถทํางาน
ได  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธกําหนด  ขอบังคับองคการสะพานปลา  
วาดวยการกําหนดอัตรา ระดับ ตําแหนง เงินเดือน การบรรจุ การแตงตั้ง และการถอดถอนผูปฏิบัติงาน 
องคการสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหความหมาย “ทุพพลภาพ” วาหมายถึง หยอนกําลังความสามารถที่จะ
ประกอบการงานตามปกติได  ขอ ๔ ของระเบียบวาดวยการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยถึงขั้นทุพพลภาพ
ของพนักงานโรงแรมเอราวัณ พ.ศ. ๒๕๒๔ ใหคํานิยามวา “ทุพพลภาพ” หมายถึง การที่พนักงานประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยจนทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่บรรจุไวได  เชน จิตพิการ ตาบอดทั้งสอง
ขาง เสียแขน ขา มือ เทา นิ้ว หรืออวัยวะอื่นที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว เปนตน  ขอ ๔ ของ 
ขอบังคับการทางพิเศษแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒๔ วาดวยพนักงาน และ ขอ ๔ ของขอบังคับการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒๕ วาดวยลูกจาง ใหความหมายของ “ทุพพลภาพ” หมายถึง การสูญเสีย
อวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของรางกายหรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจจนไมสามารถ
ทํางานได  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธกําหนด เปนตน 

จะเห็นไดวา การใหคํานิยามของคําวา “คนพิการ” จากกฎหมายหลายฉบับดังกลาวขางตนมีความ
แตกตางกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานหรือจัดบริการแกคนพิการของหนวยงานที่เกี่ยวของกับ 
คนพิการ กลาวคือ การจัดบริการในแตละดานขึ้นอยูกับหนวยงานที่จัดบริการจะกําหนดขึ้นใหสอดคลอง
เหมาะสมครอบคลุมตามภารกิจของตน เชน คนพิการตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  



 
 

 

๑๑

พ.ศ. ๒๕๓๔ ตองเปนคนพิการที่มีสภาพความพิการอยางเดนชัดตามที่กําหนดไว๗ แตหากตาบอดเพียง 
ขางเดียว หรือหูหนวกเพียงขางเดียว หรือนิ้วขาดบางสวน บุคคลเหลานี้ไมถือวาเปนคนพิการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ แตหากบุคคลเหลานี้มีสถานะเปนลูกจาง ก็จะถือวาเปน “คนทุพพลภาพ” ตาม 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓  และเปน “บุคคลผูสูญเสียสมรรถภาพ” ตามพระราชบัญญัติ 
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ เพราะกฎหมายกลุมหลังมุงชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น แมกายพิการเพียง 
เล็กนอยก็ตองไดรับการชดเชยความเสียหาย  สวนในดานการศึกษา เมื่อกระทรวงศึกษาเห็นวาคนพิการไม
อาจพัฒนาความสามารถไดจากสถานศึกษาสําหรับบุคคลทั่วไป เวนแตเปนการศึกษาที่มีบริการสนับสนุน 
(supportive services) เชน นักเรียนตาบอดจําเปนตองไดรับอักษรเบรลล นักเรียนหูหนวกตองเรียนรูภาษา
มือเพื่อใชส่ือสาร เปนตน หรือตองอาศัยสถานศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ จึงจะสามารถพัฒนา 
ความสามารถของตนไดอยางเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งไดมุงเนนเรื่องการจัดการศึกษาตามความตองการจําเปนพิเศษของนักเรียน
พิการที่ทางโรงเรียนจะตองตอบสนองใหเปนการเฉพาะบุคคล  นอกจากนี้ ระเบียบกรมประชาสงเคราะห  
วาดวยการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดบัญญัติวา “คนพิการ” หมายถึง คนพิการที่ไดจดทะเบยีน
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ และมีความพิการจนไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองไดจึงจะไดรับเบี้ยยังชีพจากรัฐ 

การใหคํานิยามที่เกี่ยวของกับคนพิการหรือทุพพลภาพของหนวยงานตาง ๆ ขางตน คณะผูวิจัยได
นํามาจําแนกออกเปน ๓ กลุม ไดดังนี้ 

กลุมที่ ๑ เปนกฎหมายที่มีข้ึนเพื่อใหคนพิการไดรับสิทธิประโยชนเพิ่มข้ึน เชน กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 
ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนตน  ความหมายของ
กลุมที่ ๑ นั้นถือไดวาสอดคลองกับคําวา “บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ” ตามมาตรา ๕๕ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย โดยมีลักษณะรวมกันประการหนึ่ง คือ การถูกจํากัดความสามารถในการปฏิบัติ 
กิจกรรมในชีวิตประจําวันไดดวยวิธีการปกติ และมีความตองการจําเปนพิเศษเพื่อใหสามารถดําเนิน
ชีวิตประจําวัน และมีสวนรวมในสังคมอยางบุคคลทั่วไป รัฐจึงจําเปนตองจัดบริการตามความตองการจาํเปน
พิเศษนั้น เพื่อใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตไดเทาเทียมหรือใกลเคียงกับบุคคลทั่วไป 

กลุมที่ ๒ เปนกฎหมายที่มีข้ึนเพื่อใหบุคคลที่พิการในภายหลังไดรับการชดเชยความเสียหายที่ 
เกิดขึ้น เชน พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนตน

                                           
๗ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงไดกําหนดประเภทและ
หลักเกณฑคนพิการไว 



 
 

 

๑๒

ความหมายของกลุมที่ ๒ จะมีความหมายกวาง เนื่องจากแมพิการเพียงเล็กนอยก็เขาหลักเกณฑที่จะไดรับ
การชดเชยความเสียหายซึ่งเปนหลักเกณฑที่ถูกตอง 

กลุมที่ ๓  เปนกฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ เชน  ระเบียบ  
วาดวยการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยถึงขั้นทุพพลภาพของพนักงานโรงแรมเอราวัณ พ.ศ. ๒๕๒๔   
ขอบังคับการทางพิเศษแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒๔ วาดวยพนักงาน และขอบังคับการทางพิเศษแหง
ประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒๕ วาดวยลูกจาง เปนตน  เนื่องจากคําวา “คนพิการหรือทุพพลภาพ” ตาม 
ความหมายของกฎหมายกลุมที่ ๓ เปนการขัดกับมาตรา ๓๐ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยอยางชัดแจง  

นอกจากคํานิยามที่ใชเรียกคนพิการหรือความพิการที่หลากหลายดังกลาวขางตนแลว ควรจะไดทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับคําที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ 

ความบกพรองหรือชํารุด (impairment) หมายถึง การสูญเสียหรือมีความผิดปกติในโครงสรางดาน
หนาที่ของรางกาย จิตใจ หรือสรีระวิทยาจะเปนการชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม ซึ่งหมายรวมถึง ความพิการของ
อวัยวะ ความสูญเสียหรือขาดหายของอวัยวะ ตลอดจนกลไกของรางกาย (body mechanism) และระบบ
การทํางานของจิตใจ (mental function system) ดวย เชน สายตาขางใดขางหนึ่งพรามัว หรือมองไมเห็น 
แขนขาเปนอัมพาต หูสูญเสียการไดยิน อาการทางจิต ทางประสาท เปนตน 
 ความเสียเปรียบหรือความบกพรอง (handicap) หมายถึง ความเสียเปรียบของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ทําใหไมอาจดําเนินชีวิตหรือแสดงบทบาทไดเหมาะสม จึงทําใหการดําเนินชีวิตยากลําบากกวาบุคคลทั่วไป 
ในภาษาอังกฤษ คําวา “handicap” มักจะใชหมายถึงความเสียเปรียบที่เปนอุปสรรค ทําใหมีความ
ยากลําบาก หรือไมสามารถกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในขณะที่คนทั่วไปสามารถทําไดโดยไมเปนปญหา เชน คนที่
ขาพิการตองนั่งบนเกาอี้ลอเข็นไมสามารถขึ้นบันไดไดดวยตนเอง นอกจากจะมีคนชวยอุมหรือยกขึ้น หรือจัด
ทําทางลาดเอียง (slope) ที่คนพิการสามารถเข็นเกาอี้ลอเข็นขึ้นไปดวยตนเองได หรือกรณีคนหูหนวกไมได
ยินเสียงและพูดไมได แตก็สามารถสื่อสารไดดวยการใชภาษามือ เปนตน จะเห็นไดวา ความเสียเปรียบหรือ 
บกพรองเหลานี้สามารถชดเชยไดดวยการปรับปรุงสภาพแวดลอม การหาเทคนิควิธีหรือการมีผูชวยเหลือ 
เรียกวาเปนการใหแตมตอเพื่อขจัดอุปสรรคหรือความบกพรองที่มี ความบกพรองจึงหมายถึงสภาพที่เกิด
จากมีความสามารถในการกระทํา (disability) บางอยางเทานั้น 
 ฉะนั้น จะเห็นไดวา ความพิการในแตละประเภทนั้นมิใชเปนการบงชี้วาเปนผูเสียเปรียบหรือไร 
ความสามารถทั้งหมด แตข้ึนอยูกับสภาพของโอกาส และสถานการณ และสภาพแวดลอมเปนสําคัญ  

อยางไรก็ตามในภาษาอังกฤษ ในวงการของคนพิการจะไมใชคําเหลานี้ แตใชคําวา persons with 
disability หรือ disabled persons  หรือ disabled people  ซึ่งเปนการเนนความเปนคนมากกวา 
ความพิการ ซึ่งในภาษาไทยนั้นชัดเจนอยูแลววาหมายถึงคนซึ่งมีความพิการอยูดวย  

 
 



 
 

 

๑๓

คณะผูวิจัยมีความเห็นวา ควรไดนําความหมายของบุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ ตาม มาตรา ๕๕ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และตามความมุงหมายของกฎหมายในกลุมที่ ๑ มานิยามใหมให
ครอบคลุมทุกกลุมทุกประเภทความพิการ เพื่อใหคนพิการไดรับบริการตามความจําเปนและเหมาะสมใน 
แตละประเภทความพิการและในแตละดานที่แตกตางกัน และสามารถเขารับบริการไดอยางทั่วถึง โดยให 
คํานิยามใหมวา “คนพิการ” หมายถึง บุคคลซึ่งความสามารถถูกจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิต 
ประจําวัน และการมีสวนรวมทางสังคมไดโดยวิธีการทั่วไป เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน 
การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา หรือการเรียนรู และมีความตองการจําเปน
พิเศษดานตาง ๆ เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตและมีสวนรวมในสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป โดยความตองการ
จําเปนพิเศษอาจเปนความตองการจําเปนพิเศษในดานตาง ๆ เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตและมีสวนรวมใน
สังคมไดอยางบุคคลทั่วไป ซึ่งความหมายดังกลาวสอดคลองกับคําวา  “disability”  ขององคการอนามัยโลก 
และ “disabled persons” ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิของคนพิการขององคการสหประชาชาติ 
  

๒.๒ สาเหตุความพกิาร 
 
ความพิการของบุคคล หากพิจารณาจากสาเหตุของความพิการสามารถจําแนก ไดเปน ๒ ประเภท 

คือ พิการแตกําเนิด และพิการในภายหลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑) พิการแตกําเนิด (birth defect and teratogenesis)๘ 

ในทางการแพทย ไดมีการประเมินกันวาอุบัติการของความพิการแตกําเนิดมีประมาณรอยละ ๕ 
และทารกแรกเกิดรอยละ ๒ - ๓ มีความพิการแตกําเนิดแบบรุนแรง และรอยละ ๙ ของสาเหตุการตายใน
ชวงแรกคลอด มีสาเหตุจากความพิการตั้งแตอยูในครรภมารดา ความพิการแตกําเนิดแบงออกเปน 

      (๑) ความพิการแตกําเนิดที่รุนแรง (major malformation) คือ ความพิกลพิการแตกําเนิดที่ 
รุนแรงและมักจะตองไดรับการรักษาทางยา การผาตัด ตลอดจนศัลยกรรมตกแตง เชน ปากแหวง เพดาน
โหว เปนตน 

      (๒) ความพิการแตกําเนิดที่ไมรุนแรง (minor anormaly) ความพิกลพิการแตกําเนิดที่ไมมีผล
ตามมาที่รุนแรง เชน ไมจําเปนตองไดรับการผาตัด เปนตน โดยสาเหตุอาจเกิดจาก 

- ความผิดปกติของยีนเดี่ยว รอยละ ๗.๕  
- ความผิดปกติของโครโมโซม รอยละ ๖.๐  
- ความผิดปกติเนื่องจากหลายปจจัย รอยละ ๒๐ 
- สาเหตุจากสิ่งแวดลอม ไดแก ความเจ็บปวยหรือโรคในมารดา รอยละ ๓.๕ และจากการ

ใชยาหรือสารเคมี รอยละ ๑.๕  
                                           
๘ ดูในเอกสารเรื่อง ความพิการแตกําเนิด ซ่ึงเปนเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เร่ือง “การดูแลและปองกันการพิการ” วันอังคารที่ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๔๕ ณ หองประชุมสารนิเทศ หอประชุม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



 
 

 

๑๔

- ไมทราบสาเหตุ รอยละ ๖๑.๕  
๒) พิการในภายหลัง  

เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุดวยกัน เชน สงคราม อุบัติเหตุจากยานพาหนะ ตกจากที่สูง ถูกทําราย 
รางกาย ภาวะทุพโภชนาการจากการขาดสารอาหารระหวางการตั้งครรภและการเลี้ยงดู ทําใหเกิด 
ความพิการไดทั้งทางสติปญญาและทางรางกาย การไดรับสารพิษจนเปนเหตุใหสูญเสียอวัยวะ หรืออวัยวะ
บกพรองไมสามารถใชการไดตามปกติ  
 

๒.๓ ประเภทความพกิาร 
 
นอกเหนือจากการใหคํานิยามของความพิการหรือคนพิการแตกตางกันแลว ในการกําหนดประเภท

ของความพิการก็มีความแตกตางเชนเดียวกัน  ดังจะเห็นไดจากการแบงประเภทความพิการของ
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข  
 
๒.๓.๑ ประเภทของความพิการตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด    
 
 คณะอนุกรรมการคัดเลือกและจําแนกความตองการเพื่อการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๔๓) ไดกําหนด
ประเภทของนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองไว ๙ ประเภท ดังนี๙้ 
 ๑) บุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแตระดับเล็กนอยจนถงึ
ตาบอดสนิท อาจแบงได ๒ กลุมยอย คือ 

(๑) คนตาบอด หมายถึง คนที่สูญเสียการเห็นมากจนตองใชการอานอักษรเบรลล หรือใช
วิธีการฟงเทป หรือหนังสือเสียง หากตรวจวัดความชัดของสายตาขางดีเมื่อแกไขแลวอยูในระดับ ๖  สวน 
๖๐ เมตร (๖/๖๐) หรือ ๒๐ สวน ๒๐๐ ฟุต (๒๐/๒๐๐) ลงมาจนถึงบอดสนิท (หมายถึง คนตาบอดสามารถ
มองเห็นวัตถุไดในระยะหางนอยกวา ๖ เมตร หรือ ๒๐ ฟุต ในขณะที่คนปกติสามารถมองเห็นวัตถุเดียวกัน
ในระยะหาง ๖๐ เมตร หรือ ๒๐๐ ฟุต) หรือมีลานสายตาแคบกวา ๒๐ องศา (หมายถึง สามารถมองเห็นได
กวางนอยกวา ๒๐ องศา) 

(๒) คนเห็นเลือนราง หมายถึง คนที่สูญเสียการเห็นแตยังสามารถอานอักษรตัวพิมพที่ขยาย
ใหญได หรือตองใชแวนขยายอาน หากตรวจวัดความชัดของสายตาขางดีเมื่อแกไขแลวอยูในระดับระหวาง 
๖ สวน ๑๘ เมตร (๖/๑๘) หรือ ๒๐ สวน ๗๐ ฟุต (๒๐/๗๐) ถึง ๖ สวน ๖๐ เมตร (๖/๖๐) หรือ ๒๐ สวน 
๒๐๐ ฟุต (๒๐/๒๐๐) หรือมีลานสายตาแคบกวา ๓๐ องศา (๖/๑๘ ถึง ๖/๖๐ เมตร หรือ ๒๐/๗๐ ถึง ๒๐/
๒๐๐ ฟุต) 

                                           
๙ ดูใน คูมือการจําแนกคัดแยกเด็กพิการของกระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

 

๑๕

 ๒) บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน หมายถึง คนที่สูญเสียการไดยินตั้งแตระดับรุนแรงจนถึง
ระดับนอย แบงไดเปน ๒ กลุมยอย ดังนี้ 

(๑) คนหูหนวก หมายถึง คนที่สูญเสียการไดยินมากจนไมสามารถรับขอมูลผานทางการไดยิน  
ไมวาจะใสหรือไมใสเครื่องชวยฟงก็ตาม โดยทั่วไปหากตรวจวัดการไดยินจะสูญเสียการไดยินประมาณ ๙๐ 
เดซิเบลข้ึนไป หมายถึง คนปกติเร่ิมไดยินเสียงเมื่อเสียงดังไมเกิน ๒๕ เดซิเบล แตคนหูหนวกจะเริ่มไดยิน
เสียงเมื่อเสียงดังมากกวา ๙๐ เดซิเบล จึงตองใชภาษามือเปนหลักในการสื่อสาร 

(๒) คนหูตึง หมายถึง คนที่มีการไดยินเหลืออยูพอเพียงที่จะรับขอมูลผานทางการไดยิน  
โดยทั่วไปจะใสเครื่องชวยฟง และหากตรวจวัดการไดยินจะพบวามีการสูญเสียการไดยินนอยกวา ๙๐  
เดซิเบลลงมาจนถึง ๒๖ เดซิเบล หมายถึง คนปกติเร่ิมไดยินเสียง เมื่อเสียงดังไมเกิน ๒๕ เดซิเบล แต 
คนหูตึงจะเริ่มไดยินเสียงที่ดังมากกวา ๒๖ เดซิเบลขึ้นไปจนถึง ๙๐ เดซิเบล อาจแบงเปนกลุมยอยไดดังนี้ 
  (ก)  หูตึงเล็กนอย เร่ิมไดยินเสียงที่มีระดับ ๒๖ - ๔๐ เดซิเบล 
  (ข)  หูตึงปานกลาง เร่ิมไดยินเสียงที่มีระดับ ๔๑ - ๕๕ เดซิเบล 
  (ค)  หูตึงมาก เร่ิมไดยินเสียงที่ระดับ ๕๖ - ๗๐ เดซิเบล 
  (ง)  หูตึงรุนแรง เร่ิมไดยินเสียงที่ระดับ ๗๑ - ๙๐ เดซิเบล 
 ๓) บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง คนที่มีพัฒนาการชากวาคนทั่วไป เมื่อวัดระดับ
เชาวปญญาโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานแลว ระดับเชาวปญญาต่ํากวาคนทั่วไป และความสามารถใน 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ํากวาเกณฑทั่วไปอยางนอย ๒ ทักษะหรือมากกวา ทักษะเหลานี้ ไดแก ทักษะ
การสื่อความหมาย ทักษะทางสังคม ทักษะการใชสาธารณสมบัติ ทักษะการดูแลตนเอง ทักษะการ
ดํารงชีวิตในบาน ทักษะการควบคุมตนเอง ทักษะการใชเวลาวางและการทํางาน ซึ่งลักษณะความบกพรอง
ทางสติปญญาจะพบตั้งแตแรกเกิดจนถึงกอนอายุ ๑๘ ป อาจแบงความบกพรองได ๔ ระดับ ดังนี้ 
  (๑) บกพรองระดับเล็กนอย ระดับเชาวปญญา (IQ) ประมาณ ๕๐ - ๗๐   
  (๒) บกพรองระดับปานกลาง  ระดับเชาวปญญา (IQ) ประมาณ  ๓๕ - ๕๕        
  (๓) บกพรองระดับรุนแรง ระดับเชาวปญญา (IQ) ประมาณ  ๒๐ - ๔๐ 
  (๔)  บกพรองรุนแรงมาก ระดับเชาวปญญา (IQ) ตํ่ากวา ๒๐  

๔) บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ หมายถึง คนที่มีอวัยวะไมสมสวน อวัยวะสวน
ใดสวนหนึ่งหรือหลายสวนขาดหายไป กระดูกและกลามเนื้อพิการ เจ็บปวยเรื้อรังรุนแรง มีความพิการของ
ระบบประสาท มีความลําบากในการเคลื่อนไหวซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษาในสภาพปกติทั่วไป ทั้งนี้ 
ไมรวมคนที่มีความบกพรองทางประสาทสัมผัสตาบอดหรือหูหนวก แบงเปน ๔ กลุมยอย ดังนี้ 
  (๑) โรคของระบบประสาท เชน ซีรีบรัลพัลซี (Cerebral Palsy) โรคลมชัก มัลติเพิล   
สเคลอโรซีส (Multiple Sclerosis) เปนตน 
  (๒) โรคทางระบบกลามเนื้อและกระดูก เชน ขออักเสบ เทาปุก กระดูกออน  
อัมพาต กลามเนื้อลีบ หรือมัสคิวลาร ดิสโทรฟ (Muscular Dystrophy) กระดูกสันหลังคด เปนตน 



 
 

 

๑๖

  (๓) การไมสมประกอบมาแตกําเนิด เชน โรคศรีษะโต สไปนา เบฟฟดา (Spina Bifida) 
แขนขาดวนแตกําเนิด เตี้ยแคระ เปนตน 
  (๔) สภาพความพิการและความบกพรองทางสุขภาพอื่น ๆ แบงเปน ๒ กลุมยอยคือ  

            (ก) สภาพความพิการอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและโรคติดตอ เชน ไฟไหม แขนขาขาด 
โรคโปลิโอ โรคเยื่อหุมสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส และอันตรายจากการคลอด เปนตน และ 
          (ข) ความบกพรองทางสุขภาพ เชน หอบ หืด โรคหัวใจ วัณโรคปอด ปอดอักเสบ เปน
ตน 
 ๕) บุคคลที่มีปญหาทางการเรียนรู หมายถึง คนที่มีความบกพรองอยางใดอยางหนึ่ง หรือ 
หลายอยางในกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเขาใจหรือการใชภาษา อาจเปนภาษาพูด
หรือภาษาเขียนซึ่งจะมีผลทําใหมีปญหาในการฟง การพูด การคิด การอาน การเขียน การสะกดหรือ 
การคํานวณ รวมทั้งสภาพความบกพรองในการรับรู สมองไดรับบาดเจ็บ การปฏิบัติงานของสมองสูญเสีย
ไป  ซึ่งทําใหมีปญหาในการอานและปญหาในการเขาใจภาษา ทั้งนี้ ไมรวมคนที่มีปญหาทางการเรียน 
เนื่องจากสภาพบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว ปญญาออน ปญหาทางอารมณ หรือ 
ความดอยโอกาสเนื่องจากสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ 
 ๖) บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา หมายถึง คนที่มีความบกพรองในเรื่องของ 
การออกเสียงพูด เชน เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือคนที่มีความบกพรองใน
เร่ืองความเขาใจ และ/หรือการใชภาษาพูด การเขียน และ/หรือระบบสัญลักษณอ่ืนที่ใชในการติดตอส่ือสาร 
ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบของภาษา เนื้อหาของภาษา และหนาที่ของภาษา เปนตน 
 ๗) บุคคลที่มีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ หมายถึง คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติเปน
อยางมาก และปญหาทางพฤติกรรมนั้นเปนไปอยางตอเนื่อง ไมเปนที่ยอมรับทางสังคมหรือวัฒนธรรม  
 ๘) บุคคลออทิสติก หมายถึง บุคคลที่มีความบกพรองทางพัฒนาการดานสังคม ภาษา การสื่อ 
ความหมาย พฤติกรรม อารมณ และจินตนาการ ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการทํางานในหนาที่บางสวนของ
สมองผิดปกติไป และความผิดปกตินี้พบไดกอนอายุ ๓๐ เดือน 
      ลักษณะของบุคคลออทิสติก พอสรุปไดดังนี้ 

(๑) มีความบกพรองทางปฏิสัมพันธทางสังคม เชน ไมมองสบตาบุคคลอื่น ไมมีการแสดงออก
ทางสีหนา กิริยาหรือทาทาง เลนกับเพื่อนไมเปน ไมสนใจที่จะทํางานรวมกับใคร ไมเขาใจพฤติกรรมของ 
คนอื่น เปนตน 

(๒) มีความบกพรองดานการสื่อสาร ทั้งดานการใชภาษาพูด ความเขาใจภาษา การแสดงกริิยา 
ส่ือความหมายซึ่งมีความบกพรองหลายระดับ ต้ังแตไมสามารถพูดจาสื่อความหมายไดเลย หรือบางคน 
พูดไดแตไมสามารถสนทนาโตตอบกับผูอ่ืนไดอยางเขาใจ บางคนพูดแบบเสียงสะทอน หรือพูดเลียนแบบ  
ทวนคําพูด บางคนจะพูดซ้ําแตในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีการใชสรรพนามสลับที่ ระดับเสียงพูดอาจมี 
ความผิดปกติ บางคนพูดโทนเสียงเดียว บางคนพูดเรื่อยเปอย 



 
 

 

๑๗

(๓) มีความบกพรองดานพฤติกรรมและอารมณ บางคนมีพฤติกรรมซ้ํา ๆ ผิดปกติ เชน เลนมือ
โบกมือไปมา หรือหมุนตัวไปรอบ ๆ เดินเขยงปลายเทา ทาทางเดินงุมงาม ยึดติด ไมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง การแสดงออกทางอารมณไมเหมาะสมกับวัย บางคนรองไหหรือหัวเราะโดยไมมีเหตุผล บาง
คนมีอารมณกาวราวรุนแรงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม เปนตน 

(๔) มีความบกพรองดานการรับรูทางประสาทสัมผัส การใชประสาทสัมผัสทั้งหา คือ การรับรู
ทางการเห็น การตอบสนองตอการฟง การสัมผัส การรับกลิ่นและรสมีความแตกตางกันในแตละบุคคล  
บางคนจองมองแสง บางคนตอบสนองตอเสียงผิดปกติ บางคนรับเสียงบางเสียงไมได บางคนตอบสนอง
การสัมผัสกลิ่นและรสชาหรือไวหรือแปลกกวาปกติ เชน ดมของเลน เปนตน 

(๕) มีความบกพรองดานการใชอวัยวะตาง ๆ อยางประสานสัมพันธ การใชสวนตาง ๆ ของ 
รางกาย รวมถึงการประสานสัมพันธของกลไกกลามเนื้อมัดใหญและมัดเล็กมีความบกพรอง บางคน
เคลื่อนไหวงุมงามผิดปกติ ไมคลองแคลว ทาทางเดินหรือวิ่งแปลก ๆ การใชกลามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับ
ไมประสานกัน 

(๖) มีความบกพรองดานการจินตนาการ ไมสามารถแยกเรื่องจริงออกจากเรื่องสมมุติ หรือ
ประยุกตวิธีการจากเหตุการณหนึ่งไปยังอีกเหตุการณหนึ่งได เขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมไดยาก เลนสมมุติไม
เปน จัดระบบความคิดลําดับความสําคัญกอนหลัง คิดจินตนาการจากภาษาไดยาก ทําใหเปนอุปสรรคตอ
การเรียน 

(๗) มีความบกพรองดานสมาธิ มีความสนใจสั้น วอกแวกงาย 
๙) บุคคลพิการซอน หมายถึง คนที่มีสภาพความบกพรองหรือความพิการมากกวาหนึ่งประเภทใน

บุคคลเดียวกัน เชน คนปญญาออนที่สูญเสียการไดยิน เปนตน 
 
๒.๓.๒ ประเภทของความพิการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด   
 
 กระทรวงสาธารณสุขไดออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยแบงประเภทของคนพิการไว ๕ ประเภท ดังนี้   
 ๑) คนพิการทางการมองเห็น ไดแก   
      (ก) คนที่มีสายตาขางที่ดีกวาเมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลวมองเห็นนอยกวา ๖/๑๘ หรือ ๒๐/
๗๐ ลงไปจนมองไมเห็นแมแตแสงสวางหรือ 
      (ข) คนที่มีลานสายตาแคบกวา ๓๐ องศา 
 ๒) คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย ไดแก  

    ก) คนที่ไดยินเสียงที่ความถี่ ๕๐๐ เฮิรตซ ๑,๐๐๐ เฮิรตซ หรือ ๒,๐๐๐ เฮิรตซ ในหูขางที่ดีกวา ที่มี 
ความดังเฉลี่ยดังตอไปนี้ 
          - สําหรับเด็กอายุไมเกิน ๗ ป เกิน ๔๐ เดซิเบลขึ้นไปจนไมไดยินเสียง 



 
 

 

๑๘

          - สําหรับคนทั่วไปเกิน ๕๕ เดซิเบลขึ้นไป จนไมไดยินเสียง หรือ 
    ข) คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพรองในการเขาใจ หรือการใชภาษาพูดจนไมสามารถ 

ส่ือความหมายกับคนอ่ืนได 
๓) คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว ไดแก 
     ก) คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพรองของรางกายที่เห็นไดอยางชัดเจน และไมสามารถ

ประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันได หรือ 
     ข) คนที่มีการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวมือ แขน ขา หรือลําตัว อันเนื่องมาจากแขน

หรือขาขาด อัมพาตหรือออนแรง โรคขอหรืออาการปวดเรื้อรัง รวมทั้งโรคเรื้อรังของระบบการทํางานของ 
รางกายอื่น ๆ ที่ทําใหไมสามารถประกอบกิจวัตรในชีวิตประจําวันหรือดํารงชีวิตในสังคมเยี่ยงคนปกติทั่วไป 

๔) คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ไดแก คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพรองทางจิตใจ หรือ
สมองในสวนของการรับรู อารมณ ความคิดจนไมสามารถควบคุมพฤติกรรมที่จําเปนในการดูแลตนเองหรือ
อยูรวมกับผูอ่ืน    

๕) คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู ไดแก คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพรองทาง 
สติปญญาหรือสมองจนไมสามารถเรียนรูดวยวิธีการศึกษาปกติได  

 จะเห็นไดวา คนพิการแตละประเภทจะมีขอบกพรองดานตาง ๆ แตกตางกันไป ดังนั้น ในการพัฒนา 
คนพิการแตละประเภทควรคํานึงถึงความพรอมและความสามารถของแตละบุคคล เพื่อใหการสนับสนุนและ
เกื้อกูลที่เหมาะสม เชน การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษที่สามารถเรียนรวมกับบุคคลทั่วไปได 
 

๒.๔  จาํนวนคนพิการ 
 

องคการอนามัยโลกไดประมาณการวามีคนพิการประมาณรอยละ ๑๐ ของประชากรทั่วโลกและ
สวนใหญอาศัยอยูในเขตชนบทของประเทศกําลังพัฒนา และประมาณกวารอยละ ๗๕ ไมสามารถเขาถึง
หรือเขาถึงบริการที่จําเปนไดจํากัดมาก  สวนรายงานการประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาสังคม  
(World Summit  for Social Development) ระหวางวันที่ ๖ – ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ (ค.ศ. ๑๙๙๕) ที่
กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก ระบุวามีคนพิการมากกวา ๑ ใน ๑๐ ของประชากรทั้งหมด และ 
คนกลุมนี้มักจะตกอยูในสภาวะของความยากจน ไมมีงานทํา และถูกโดดเดี่ยวจากสังคม๑๐  

 
 
 

                                           
๑๐ United Nations. (1995). Report of the World Summit for Social Development. p 9 



 
 

 

๑๙

ในประเทศไทย จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยใชวิธีสุมตัวอยางครัวเรือนทั่วไปและ
ดวยการสอบถาม ใน พ.ศ. ๒๕๓๔ พบวามีคนพิการรอยละ ๑.๘ ของประชากรทั้งหมด๑๑ ในปเดียวกัน 
สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ไดสุมตัวอยางครัวเรือนเดียวกับของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ แตใชการตรวจรางกาย พบวามีคนพิการประมาณรอยละ ๘.๑ ของประชากรทั้งหมด๑๒   

สถิติการจดทะเบียนคนพิการของสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ ซึ่งไดทําการสํารวจตั้งแตวนัที ่๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ พบวา มีคนพิการมาจดทะเบียนจํานวนทั้งสิ้นเพียง  
๓๕๑,๐๕๗ คนเทานั้น จําแนกเปนรายภาค ปรากฏวา กรุงเทพฯ มีคนพิการ ๒๒,๓๐๓ คน ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกมีคนพิการ ๗๗,๗๗๙ คน ภาคเหนือมีคนพิการ ๗๘,๖๙๐ คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 
คนพิการ ๑๒๙,๑๙๙ คน และภาคใตมีคนพิการ ๔๓,๐๘๖ คน  

จะเห็นไดวา ปจจุบันยังไมมีขอมูลสถิติที่จะทําใหทราบจํานวนคนพิการที่แนชัด เพราะจํานวน 
คนพิการจะมีมากนอยเพียงใด  ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับการใหคําจํากัดความของคําวาคนพิการเปนสําคัญ 

ในสวนของการทํางานของคนพิการ จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๔ ระบวุา 
คนพิการที่มีอายุต้ังแต ๑๕ ปข้ึนไป ที่ทํางานและมีรายได มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๓๗,๒๗๒  คน 
คิดเปนรอยละ ๒๓.๔ ของคนพิการที่อยูในวัยทํางานซึ่งมีจํานวน ๑,๐๐๓,๓๕๙ คน๑๓  สามารถจําแนกตาม
สถานภาพการทํางานไดวา เปนนายจางและประกอบอาชีพอิสระ รอยละ ๑๓.๗๙ ลูกจางรัฐบาลและ 
ลูกจางรัฐวิสาหกิจ รอยละ ๐.๙๘  และเปนลูกจางเอกชนรอยละ ๘.๘๗ ทั้งนี้ คนพิการที่ทํางานและมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน ๔,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๗๔.๐๘ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา ๔,๐๐๐ บาท  
คิดเปนรอยละ ๒๕.๕๗  และมีกลุมคนพิการที่ไมทราบรายไดเฉลี่ยตอเดือน รอยละ ๐.๓๕  ดังจะเห็นไดใน
ตารางที่ ๒.๔.๑ นอกจากนี้ รายงานสถิติสวัสดิการสงัคมและงานประชาสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๔๑๔ ยงัไดระบุ
วามีคนพิการกูยืมเงินจากกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเพื่อประกอบอาชีพเปนจํานวน ๒๑,๓๙๐ คน  

จากสถิติของทั้งสองหนวยงานดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาคนพิการทํางานเปนลูกจางรัฐวิสาหกิจ
เพียงรอยละ ๐.๐๘ เปนลูกจางรัฐบาลเพียงรอยละ ๐.๙ และเปนลูกจางเอกชนรอยละ ๘.๘๗ สวนคนพกิารที่
ประกอบอาชีพอิสระรอยละ ๑๓.๒๙ คิดเปนจํานวน ๑๓๓,๓๓๒ คน ในขณะที่คนพิการกูยืมเงินจาก 
กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ๒๑,๓๙๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๐๔ ของผูประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด 
จึงนาสันนิษฐานไดวา การใหคนพิการกูยืมเงินเพื่อไปประกอบอาชีพอิสระจะมีสวนชวยสนับสนุนใหคนพกิาร
สามารถพึ่งพาและเลี้ยงดูตนเองได 
 
                                           
๑๑ สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. การสํารวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ ๒๕๔๐ (เอกสารอัดสําเนา) 
๑๒ สุวิทย  ประดับมุข และคณะ.  รายงานการวิจัย เร่ือง ระบบบริการทางการแพทยและความตองการของคนพิการตาม พระราชบัญญัติ 
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔.  ม.ป.ท : ๑๕ (เอกสารอัดสําเนา)   
๑๓ สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี.  รายงานการสํารวจคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๔.  
๑๔ คณะทํางานพัฒนาขอมูล กรมประชาสงเคราะห กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. สถิติสวัสดิการสังคมและงานประชาสงเคราะห ป 
๒๕๔๔. เอกสารวิชาการลําดับที่ ๖๐๗ เลมที่ ๕/๒๕๔๕. (เอกสารอัดสําเนา) 



 
 

 

๒๐

ตารางที ่๒.๔.๑ 
คนพิการในประเทศไทยที่มีอายุต้ังแต ๑๕ ปขึ้นไปที่ทํางานและมีรายได 

จําแนกตามลักษณะอาชพี 
 

ลักษณะอาชพี จํานวน (คน) รอยละ 
นายจาง และประกอบอาชีพอิสระ ๑๓๘,๓๒๔ ๑๓.๗๙ 
ลูกจางรัฐบาล และลูกจางรัฐวิสาหกิจ ๙,๙๑๗ ๐.๙๘ 
ลูกจางเอกชน ๘๙,๐๓๑ ๘.๘๗ 
รวม ๒๓๗,๒๗๒ ๒๓.๖๔ 

 
๒.๕ อาชพีของคนพิการ 

 
จากการสํารวจการประกอบอาชีพของคนพิการในปจจุบัน พบวาคนพิการประกอบอาชีพที่

หลากหลายแตกตางกันไป โดยสามารถจําแนกอาชีพตามลักษณะของความพิการไดดังตอไปนี๑้๕ 
๑) อาชีพของคนพิการทางการเคลื่อนไหว 
คนพิการทางการเคลื่อนไหวถือไดวาเปนกลุมที่ไดรับการจางงานมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุม

พิการประเภทอื่น ๆ ตัวอยางอาชีพที่คนพิการกลุมนี้ทําอยู เชน เภสัชกร ทนายความ อาจารยสอนกฎหมาย 
นักวิชาการ นายชางเทคนิค ครูฝกวิชาชีพ นักกายภาพบําบัด ผูเรียบเรียงขาว ผูดูแลระบบคอมพิวเตอร  
เจาหนาที่ประจําดานศุลกากร เจาหนาที่ศูนยขอมูล เจาหนาที่ธุรการ เลขานุการ เจาของกิจการดาน 
กายอุปกรณ เจาของกิจการดานคอมพิวเตอร เจาของรานแกะสลักและครกหิน เจาของกิจการรับเขียนปาย 
เจาของรานตัดเย็บเสื้อผา เจาของกิจการรับติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย ชางไฟฟา ชางตัดผม ชางตีเหล็ก  
ชางแตงเครื่องประดับ ชางซอมเครื่องไฟฟา ชางทําเฟอรนิเจอร เกษตรกร ชางประดิษฐลวด ชางฝมือ เชน  
ทําผาบาติก ทํากรอบรูปวิทยาศาสตร เพนทภาพและกัดลายกระจก ทําขนม ทําไขเค็ม ทําดินสอพอง  
ทําเหยือกแกวกระบอกไมไผ เปนตน หรือนวดแผนโบราณ ขายสลากกินแบงรัฐบาล เปนตน  

๒) อาชีพของคนพิการทางการไดยิน 
อาชีพที่คนพิการทางการไดยินทําอยู เชน นักเขียนแบบรับเหมากอสราง ครูสอนคนหูหนวก  

ครูสอนคอมพิวเตอร เจาหนาที่ทําเวบไซท เจาของกิจการรานคา เจาของโรงงานผลิตน้ําขวด ชางภาพ  
ชางถายวิดีทัศน เจาของกิจการอูรถยนต ชางแกะสลักไม ชางตัดเย็บเสื้อผา ผูจัดการฝายบุคคล พนักงาน
เก็บเงิน พนักงานรับจัดดอกไมสด พนักงานทําความสะอาด คาขาย เปนตน 

 

                                           
๑๕ สามารถดูตัวอยางคนพิการที่ประกอบอาชีพตามที่ไดกลาวถึง ไดในหนังสือรอยแปดอาชีพของคนพิการไทย ของสํานักสงเสริมและพิทักษ 
คนพิการ และหนังสืออาชีพคนพิการไทย ของศูนยจัดหางานคนพิการพระมหาไถ 



 
 

 

๒๑

๓) อาชีพของคนพิการทางการเห็น 
อาชีพที่คนพิการทางการเห็นทําอยู เชน นักวิชาการ อาจารยสอนกฎหมาย นักพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร ครูสอนภาษาอังกฤษ พนักงานเก็บเงิน พนักงานสลับสายโทรศัพท พนักงานในบริษัทหางราน 
เจาของกิจการหองเชา เจาหนาที่คอมพิวเตอร เจาของบริษัทจําหนายเคมีภัณฑ เปนตน  และยังพบวา 
คนพิการทางการเห็นสวนใหญจะประกอบอาชีพอิสระ เชน นวดแผนไทย พยากรณโชคชะตา จําหนาย
สลากกินแบงรัฐบาล ทําความสะอาด ทําการเกษตร หรือทําอุตสาหกรรมพื้นบาน เชน ถักเชือกจากฟางขาว
และใยมะพราว ทําไมกวาด แปรง ถักแห สานตะกรา ทอเสื่อสําหรับปูนอน และเสื่อปูพื้น ทําอิฐและ
กระเบื้องมุงหลังคา กอสราง หรือทําธุรกิจขนาดยอม เชน ทําไมปดฝุนขนนก หรือขนไก ซอมจักรยาน  
งานไม งานเย็บหนัง ซอมและทํารองเทา เครื่องเรือนและจักสาน เปนตน หรือทํางานฝมือและชางประดิษฐ 
เชน ถักโครเชร นิตติ้ง รอยลูกปด เปนตน 

๔) อาชีพของคนพิการทางสติปญญาหรือปญญาออน 
 อาชีพที่คนพิการทางสติปญญาหรือคนปญญาออนทําอยู เชน งานทําความสะอาด งานทําอาหาร 
งานถายเอกสาร งานเดินเอกสารในสํานักงาน งานประกอบอุปกรณ งานบรรจุผลิตภัณฑ งานไมเฟอรนิเจอร
เปนตน คนพิการกลุมนี้พิการเพียงแคสมองจึงยังสามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองในสังคมได หาก
ไดรับการฝกฝนอบรมและไดรับความรูเพื่อใหเกิดความชํานาญ  

จากตัวอยางอาชีพขางตน ไดสะทอนใหเห็นวา แมมีขอจํากัดจากความพิการ แตคนพิการในปจจบัุน
ก็สามารถทํางานไดหลากหลายเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป ยิ่งเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส่ิงอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเหมาะสมกับแตละประเภทความพิการ คนพิการอาจทําอาชีพที่
ทาทายไดมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกับคนพิการในตางประเทศ  

บารบารา เมอรเรย (Barbara Murray) ผูเชี่ยวชาญอาวุโสดานการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ และ 
โรเบิรต เฮอรอน (Robert Heron) ผูเชี่ยวชาญอาวุโสดานการบริหารงานแรงงาน องคการแรงงานระหวาง
ประเทศ กลาวไววาในการกําหนดวาคนพิการจะทํางานใดไดนั้น ควรพิจารณามอบหมายงานที่เหมาะสมกับ
สภาพความพิการ และตรงกับความตองการของคนพิการ ไมควรจะยึดติดมากนักกับความคิดในเรื่อง
ประเภทของงานที่คนพิการจะทําได ควรเลิกคิดวาคนพิการทําไดแตงานงาย ๆ ไมยุงยากตอการใชเครื่องไม
เครื่องมือหรืองานประจําในแตละวัน เชน การบรรจุหีบหอ การคัดสินคา งานชางที่ตองใชฝมือ เปนตน  
แตควรจะพิจารณาวาคนพิการสวนใหญสามารถทํางานไดหลากหลาย อีกทั้งงานบางอยางนั้น ความพิการก็
ไมใชอุปสรรคที่จะทําใหเกิดความมีประสิทธิภาพ๑๖ ดังนั้น คนพิการที่ใชเกาอี้ลอเข็นก็สามารถทํางานที่อยู
ประจําที่ได เชน เจาหนาที่คอมพิวเตอร เจาหนาที่การเงิน หรือเจาหนาที่บัญชี เปนตน แตถาใหมาทําหนาที่
เกี่ยวกับงานที่ตองเคลื่อนไหวไปมา หรือตองเดินทางไปติดตอกับบุคคลนอกสถานที่ยอมไมเปนการสะดวก 
หรือคนตาบอดสามารถเปนพนักงานสลับสายโทรศัพท หรือคนหูหนวกสามารถทํางานที่ตองปนปายได  

                                           
๑๖ บารบารา เมอรเรย และโรเบิรต เฮอรอน. การนําคนพิการเขาสูการจางงาน. (เอกสารอัดสําเนา). หนา ๑๕ 



 
 

 

๒๒

๒.๖ หนวยงานที่จัดบริการดานอาชีพใหคนพิการ๑๗ 
 

บริการดานอาชีพ หมายถึง การจัดใหมีบริการฝกอาชีพและจัดหางานใหคนพิการ ซึ่งดําเนินงานโดย
หนวยงานของรัฐ และหนวยงานภาคเอกชน รวมทั้งองคกรของคนพิการเอง ซึ่งบริการดานอาชีพของ
หนวยงานดังกลาวจะมีรูปแบบตาง ๆ กันไป  
 
๒.๖.๑ หนวยงานของรัฐ  

 
การใหบริการดานอาชีพแกคนพิการของหนวยงานของรัฐ พบวากระทรวงที่นาจะมีบทบาทในการ

ใหบริการดานอาชีพแกคนพิการ โดยพิจารณาจากแนวคิดที่วาคนพิการคือสมาชิกหนึ่งของสังคม มี
ดังตอไปนี้  

๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 
การสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงใน
ชีวิต สถาบันครอบครวั และชุมชน สวนราชการที่สังกัดกระทรวงฯ ซึ่งจัดบริการดานอาชีพใหคนพิการ ไดแก 

(๑) สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษเด็ก เยาวชน  
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ มีหนาที่ดําเนินการพัฒนาองคความรูและดําเนินการดานตาง ๆ ในสวน
ที่เกี่ยวของกับการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ รวมถึงการสงเสริม ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
ดานอาชีพทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรคนพิการ  

(๒) สํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม รับผิดชอบงานดาน
บริการ ในเร่ืองสวัสดิการสังคม เชน การสงเคราะหคนพิการ การบริการในสถานสงเคราะห การใหความ
ชวยเหลือดานกายอุปกรณและเครื่องชวยความพิการ เปนตน รวมถึงการจัดบริการฝกอาชีพใหคนพิการใน 
หลักสูตรวิชาชีพ ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑ ป เชน ชางไฟฟา ชางตัดเย็บเสื้อผา ชางเสริมสวยหญิงและ 
ตัดผมชาย ชางเชื่อมโลหะ ชางเย็บหนัง ชางซอมรถจักรยานยนต คอมพิวเตอร เปนตน โดยไดมีการจัดฝก
อาชีพคนพิการในศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการ ๘ แหง ไดแก 

ก) ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
ข) ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
ค) ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการบานทองพูนเผาพนัส จังหวัดอุบลราชธานี 
ง) ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม 
จ) ศูนยบริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ (ราชินี) จังหวัดลพบุรี  
ฉ) ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

                                           
๑๗ สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดใน หนังสือทําเนียบหนวยงานและองคกรที่ปฏิบัติงานดานคนพิการ ของสํานักงานสงเสริมและพิทักษคนพิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 



 
 

 

๒๓

ช) สถานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี 
ซ) ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย 

นอกจากนี้ ยังมี “ศูนยพัฒนาอาชีพคนพิการ” ซึ่งแตเดิมชื่อโรงงานปคนพิการสากล ดําเนินงาน 
ฝกอาชีพใหคนพิการในรูปแบบโรงงานในอารักษ เพื่อรับจางทํางานตัดเย็บเสื้อผา ผลิตภัณฑจากผา  

๒) กระทรวงแรงงาน มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารและคุมครองแรงงาน พัฒนาฝมือแรงงาน 
สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา สวนราชการที่สังกัดกระทรวงฯ ที่รับผิดชอบในการฝกอาชีพใหคนพิการ ไดแก 

(๑) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน มีหนาที่พัฒนาฝมือแรงงานใหมีมาตรฐาน โดยไดเปดฝกอาชีพ
และยกระดับฝมือแรงงานใหบุคคลทั่วไป ซ่ึงตอมาไดมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๗ ให 
คนพิการไดมีโอกาสในการเขารับการฝกอาชีพรวมกับบุคคลทั่วไป โดยใหสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานประจํา
ภาค และศูนยพัฒนาฝมือแรงงานประจําจังหวัดขยายบริการฝกอาชีพใหคนพิการ โดยใหปรับหลักสูตรให
เหมาะสมกับความตองการของคนพิการและตลาดแรงงาน พรอมทั้งปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกดาน
อาคารสถานที่สําหรับคนพิการที่เขาฝกอาชีพ ขณะนี้มีโครงการนํารองเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานโดยให 
คนพิการรวมฝกกับคนทั่วไป การขยายผลการฝกอาชีพคนพิการ ในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานประจําภาค 
๖ แหง ไดแก สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดชลบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฎรธานี และ 
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดหนองคาย และเชียงใหม และศูนยพัฒนาฝมือแรงงานประจําจังหวัด ๒๐ 
แหง เพื่อสงเสริมใหคนพิการไดพัฒนาฝมือแรงงาน  

(๒) กรมการจัดหางาน มีหนาที่หลักในการสงเสริมใหประชากรไดมีงานทํา รวมทั้งไดมีการ
จัดหางานใหกับคนพิการดวยเชนกัน โดยมีหนวยงานที่ใหบริการจัดหางานแกคนพิการในสังกัด ดังนี้ 

ก) สํานักงานจัดหางานกรุงเทพ ฯ วิภาวดีรังสิต 
ข) สํานักงานจัดหางานกรุงเทพ ฯ ๒ จตุจักร 
ค) สํานักงานจัดหางานกรุงเทพ ฯ ๓ บางรัก 
ง) สํานักงานจัดหางานกรุงเทพ ฯ ๔ ราชดําเนิน 
จ) สํานักงานจัดหางานกรุงเทพ ฯ ๕ ธนบุรี 
ฉ) สํานักงานจัดหางานกรุงเทพ ฯ ๖ ราษฎรบูรณะ 
ช) สํานักงานจัดหางานกรุงเทพ ฯ ๗ พุทธมณฑล 
ซ) สํานักงานจัดหางานกรุงเทพ ฯ ๘ รามอินทรา 
ฌ) สํานักงานจัดหางานกรุงเทพ ฯ พระโขนง 
ญ) สํานักงานจัดหางานทุกจังหวัด 

นอกจากนี้ กรมการจัดหางานไดมีกิจกรรมสงเสริมการจางงานคนพิการ ดังนี้ 
ก) การจัดวันนัดพบแรงงาน ใหมีการขยายบริการถึงคนพิการดวย 



 
 

 

๒๔

ข) การสรางเครือขายที่ใหบริการจัดหางาน โดยเริ่มต้ังแต พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่หนวยงานบริการ
จัดหางานภาครัฐและภาคเอกชนจะแจงตําแหนงวางงานของสถานประกอบการตาง ๆ 
ถึงคนพิการ ตลอดจนการติดตามผลของผูรับบริการ 

(๓) สํานักงานประกันสังคม มีหนาที่จัดบริการใหความคุมครองและชวยเหลือผูประกันตนตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดมีการจัดตั้งศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน เพื่อใหบริการดาน
การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ทางจิตใจ รวมถึงดานการฝกอาชีพแกลูกจางที่ประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ใหสามารถกลับเขาทํางานในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระเลี้ยง
ดูตนเองได หลักสูตรที่เปดสอน เชน ชางตัดเย็บเสื้อผา ชางไฟฟา ชางซอมเครื่องยนตและคอมพิวเตอร เปน
ตน 

๓) กระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพอนามัย การปองกัน ควบคุม 
และรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน สวนราชการที่สังกัดกระทรวงฯ ซึ่งจัดบริการดานอาชีพ
ใหคนพิการ มีดังตอไปนี้ 

(๑) สถาบันราชานุกูล ดําเนินการดานการบําบัดรักษาและฟนฟูบุคคลปญญาออน ไดมีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับอาชีพคนพิการ ดังนี้ 

ก) โครงการ “รานเพื่อน” เปนสถานที่ฝกอาชีพและจําหนายผลิตภัณฑของคนพิการ 
ข) โครงการทดลองจางงานบุคคลปญญาออน เร่ิมดําเนินการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เปน 

การเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะแกบุคคลปญญาออน ไดมีการฝกทดลองงาน
ในแผนกผูปวยนอก รานคา โรงอาหาร นอกจากนี้ ยังไดมีการสงเด็กพิการไปทํางานใน
สถานประกอบการตาง ๆ   

ค) ศูนยฟนฟูสมรรถภาพบุคคลปญญาออน จังหวัดปทุมธานี ใหบริการปรับสภาพแกไข
ปญหาความพิการ พัฒนาทักษะทางสังคมใหคนพิการอยางตอเนื่อง เปดบริการฝก 
วิชาชีพทําเซรามิค งานประดิษฐจากกระดาษสา ผลิตภัณฑจากผาหรือวัสดุเหลือใช  
ฝกทักษะการทํางาน เชน เสริฟอาหาร ทําความสะอาด ดูแลสํานักงาน เปนตน 

(๒) โรงพยาบาลศรีธัญญา ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพแกคนพิการทางจิตหรือพฤติกรรม และ
จัดหางานใหแกคนพิการทางจิต รวมทั้งสงเสริมใหทํางานในสถานประกอบการของเอกชน หรือประกอบ
อาชีพอิสระ เชน ทําสวน รับจางลางรถ จัดทําผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย เปนตน  

(๓) โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา จัดบริการบําบัดรักษาคนพิการทางจิต พรอมทั้งไดจัด 
โครงการสงเสริมอาชีพคนพิการทางจิต โดยการประกอบอาชีพอิสระและการเตรียมความพรอมฝกทกัษะการ
ประกอบอาชีพอิสระ  

๔) กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและ
ทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สงเสริมและ



 
 

 

๒๕

ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา สวนราชการที่สังกัดกระทรวงฯ ซึ่ง
จัดบริการดานอาชีพใหคนพิการ มีดังตอไปนี้ 

(๑) สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไดจัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน จัดบริการสอนเปนกลุมยอย จัดใหมีโครงการที่เกี่ยวของกับ 
คนพิการ ใหคนพิการเขารับการศึกษาสายอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น นอกจากนี้ ไดจัดการศึกษาสายสามญัไป
พรอม ๆ กับการสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มวุฒิทางการศึกษาสายสามัญ โดยประสาน
ความรวมมือกับวิทยาลัยการอาชีพ ใหการรับรองและเทียบโอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

(๒) สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ไดดําเนินการฝกอาชีพใหแกคนพิการ ในหลักสูตร
ระยะยาว และระยะสั้น ตามความตองการของคนพิการ จัดอบรมวิชาชีพที่สอดคลองกับความตองการของ
คนพิการ และความตองการของชุมชน โดยวิทยาลัยสารพัดชางซึ่งกระจายอยูในภูมิภาค จัดบริการดาน 
อาชีวศึกษาระดับปวช.และปวส.และเปดสอนวิชาชีพสําหรับคนพิการ โดยเฉพาะคนพิการเรียนรวมกับ 
คนไมพิการในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

(๓) สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (เดิมคือกองการศึกษาเพื่อคนพิการ) ไดจัดตั้งโรงเรียน
เฉพาะสําหรับคนพิการ จํานวน ๔๓ แหงทั่วประเทศ พรอมทั้งจัดใหมีการฝกอาชีพใหคนพิการในโรงเรียน
เฉพาะความพิการ เชน โรงเรียนเศรษฐเสถียร เปนโรงเรียนตนแบบของโรงเรียนสอนคนหูหนวก เปนแหลง
การจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวก รับเด็กหูหนวกทั้งชายและหญิงเรียนแบบไปกลับ แตรับเฉพาะ 
เด็กหูหนวกผูหญิงอยูประจํา นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเศรษฐเสถียรไดประกอบอาชีพในลักษณะ
ตาง ๆ เชน ทํางานในสถานประกอบการของเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ เปนตน กรณีที่นักเรียนจบ 
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ก็สามารถเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในสถานศึกษาตาง ๆ โดยเฉพาะ
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต ซึ่งเปดโอกาสใหคนหูหนวกที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรีในโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ คนหูหนวกที่จบการศึกษาวิชาเอกการศึกษาพิเศษได
ออกไปเปนครูสอนเด็กในโรงเรียนสอนคนหูหนวกและปฏิบัติหนาที่ในบริการดานการศึกษาแกเด็กที่มี 
ความบกพรองทางการไดยินในศูนยการศึกษาพิเศษตาง ๆ ซึ่งเมื่อจบการศึกษาแลวเด็กจะไดเขาทํางานใน
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งไดเขาทํางานเปนครูในโรงเรียนสอนคนหูหนวกดวย นอกจากนี้ ก็ยังมี
โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ และศูนยการศึกษาพิเศษ เปนตน 

๕) กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุข การรักษาความสงบ 
เรียบรอยของประชาชน การอํานวยความเปนธรรมของสังคม การสงเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง 
การพัฒนาการบริหารราชการสวนภูมิภาค การปกครองทองที่ การสงเสริมการปกครองทองถิ่นและพัฒนา
ชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง มีหนวยงานใน
สังกัด คือ กรมพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่สนับสนุนในการจัด 
โครงการสงเสริมอาชีพคนพิการ แตไมไดมีการดําเนินงานตอเนื่อง 
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๖) กระทรวงอุตสาหกรรม มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การสงเสริม
การลงทุน การพัฒนาผูประกอบการ กระทรวงฯ ไดมอบหมายใหกรมสงเสริมอุตสาหกรรมสงเสริมดานอาชีพ
แกคนพิการ แตขาดความตอเนื่อง 

๗) กระทรวงพาณิชย มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการคา ธุรกิจบริการ ทรัพยสินทางปญญา มีหนวยงาน
ในสังกัด คือกรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมสงเสริมการสงออก ไดสนับสนุนดานบริการอาชีพแกคนพิการ แต
ขาดความตอเนื่อง 

๘) กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม จัดหาแหลงน้ําและพัฒนา
ระบบการชลประทาน สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ รวมตลอดทั้ง
กระบวนการผลิตและสินคาเกษตรกรรม มีหนวยงานในสังกัด คือ กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริม
สหกรณ กรมวิชาการเกษตร ซึ่งไดสนับสนุนดานอาชีพแกคนพิการ แตไมไดมีการดําเนินงานที่ตอเนื่อง 
  ๙) กรุงเทพมหานคร เปดโอกาสใหคนพิการเขาฝกอาชีพในโครงการฝกอาชีพของชุมชนตาง ๆ โดย
จัดหลักสูตรระยะสั้น เชน งานศิลปะ การประกอบอาหาร การทําดอกไมประดิษฐ งานศิลปะ เปนตน 
 ๑๐) สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล จัดสรรรายไดสลากการกุศลพิเศษในสวนกลางใหแกสมาคม 
คนพิการ และคนพิการเพื่อนําไปจําหนาย  
 ๑๑) องคการสงเคราะหทหารผานศึก ในพระบรมราชูปถัมภ (อผศ.) จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. ๒๔๙๑ ตอมาปรับปรุงโดยพระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหาร
ผานศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ มีฐานะเปนองคกรของรัฐเพื่อการกุศล และเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย ไดรับเงิน
อุดหนุนของกระทรวงกลาโหม เงินผลประโยชนและคาธรรมเนียมของ อผศ. รวมทั้งทรัพยสินอยางอื่นที่ไดรับ
บริจาค โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อใหการสงเคราะหแกทหารผานศึก ครอบครัวทหารผานศึก 
และทหารนอกประจําการ ไดแก การสงเคราะหดานสวัสดิการ เชน เงินรายได เงินบํานาญ เงินเลี้ยงชีพ 
รายเดือน เงินชวยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทย การจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล รวมทั้งใหการสงเคราะห
ดานที่อยูอาศัย ใหคําแนะนําปรึกษาเงินกูเพื่อประกอบอาชีพในภูมิลําเนา ใหการสงเคราะหดานการ
รักษาพยาบาล การประกอบอาชีพ เปนตน ทหารผานศึกที่ประสบอันตรายหรือบาดเจ็บจะไดรับการรักษาที่ 
โรงพยาบาลทหารผานศึก เพื่อเขารับการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพในลักษณะดังนี้ 

   - โรงงานในอารักษ มี ๕ สาขาวิชาชีพ ไดแก งานเจียระไนพลอยและประณีตศิลป งานเครื่องหนัง 
งานครุภัณฑไม งานตัดเย็บเสื้อผา และงานโลหะ พรอมทั้ง ใหการแนะแนวเพื่อเขารับการฝกอบรม 
วิชาชีพ ใหคําปรึกษาในการประกอบอาชีพ จัดหางาน และติดตามผลการประกอบอาชีพ  
    - ฝกอาชีพระยะสั้น (๒-๖ เดือน) ทั้งในกรุงเทพมหานคร และในสวนภูมิภาคตามความตองการ
ของสํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขตตาง ๆ วิชาชีพที่เปดสอน เชน ขับรถยนต ชางเดินสายไฟฟา  
ชางซอมมอเตอรไฟฟา ชางซอมเครื่องทําความเย็น ชางเชื่อมไฟฟา-แกส งานผลิตภัณฑโลหะ งานชางกล 
โรงงาน ชางตัดผมชาย ชางเสริมสวย ชางตัดเย็บเสื้อผาบุรุษ ชางซอมวิทยุ เปนตน 
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๒.๖.๒ หนวยงานภาคเอกชน 
 
 หนวยงานภาคเอกชนที่ใหบริการดานอาชีพแกคนพิการ ซึ่งไดจําแนกตามประเภทความพิการ  
มีดังตอไปนี้ 

๑) หนวยงานที่ใหบริการคนพิการทางการเห็น  
(๑) มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ ดําเนินการสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพแกคนตาบอด เชน นวดแผนไทย ทําเฟอรนิเจอร ชางไม ชางโลหะ คอมพิวเตอร พิมพดีด 
พนักงานสลับโทรศัพท หัตถกรรม การประกอบอาหาร รองเพลงและดนตรี โดยดําเนินการในศูนยฝกอาชีพ 
๓ ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี  ศูนยพัฒนาอาชีพคนตาบอด จังหวัด
นนทบุรี และศูนยฝกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม 

(๒) สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรมนวดแผนไทยใหแก 
คนตาบอดเพื่อประกอบอาชีพอิสระ 

(๓) ศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด สงเสริมสนับสนุนใหมีการฝกอาชีพ นวดแผนโบราณ  
พนักงานสลับสายโทรศัพท และเลนดนตรี  

(๔) มูลนิธิคอลฟลดเพื่อคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ใหบริการวิชาชีพแกคนตาบอด เชน ฝกนวดแผนโบราณและทํานายโชคชะตา เปนตน 

(๕) มูลนิธิคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ ใหการอบรมในดานวิชาชีพเพื่อ
ชวยคนตาบอด 

(๖) มูลนิธิสงเสริมอาชีพคนตาบอด  ดําเนินการฝกอาชีพ  เชน  นวดแผนโบราณ  สอน
ภาษาอังกฤษ อักษรเบรลล คอมพิวเตอร ดนตรี โหราศาสตร และพนักงานสลับโทรศัพท เปนตน 

(๗) ศูนยฝกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ฝกอาชีพการถักทุกชนิดและการนวดแผนโบราณ 
(๘) ศูนยพัฒนาอาชีพคนตาบอด ฝกอาชีพชางไม นวดแผนโบราณ และพนักงานสลับ

สายโทรศัพท 
(๙) มูลนิธิของคนตาบอดไทย สงเสริมการฝกอาชีพ และไดจัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดและ 

ศูนยฝกอาชีพสําหรับคนตาบอด สงเสริมการจัดหางาน การประกอบอาชีพ เชน เกษตรกรรม เปนตน 
(๑๐) มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ใหบริการฟนฟู 

สมรรถภาพทางอาชีพ 
(๑๑) ศูนยการศึกษาและฟนฟูสมรรถภาพคนตาบอดจังหวัดรอยเอ็ด ใหมีโครงการฝกอาชีพ 

คนตาบอด เฉลี่ยปละ ๓๐ คน 
(๑๒) โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ พัทยา ใหความรูข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพแก 

คนตาบอด 
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(๑๓) โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม เพื่อให 
การศึกษาและฝกอาชีพ 

๒) หนวยงานที่ใหบริการคนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย 
(๑) สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย ดําเนินการสงเสริมและฝกอบรมวิชาชีพแกคนหูหนวก 

เชน การประกอบอาหาร ชางไม ทําสิ่งประดิษฐหรือของเลน ส่ือการเรียนการสอน เปนตน รวมทั้งการฝก 
อบรมใหคนหูหนวกเปนครู หรือผูชวยครูในโรงเรียนสอนคนหูหนวก เชน ครูสอนภาษามือ ครูสอนศิลปะ 
พนักงานคอมพิวเตอร ชางภาพ ชางถายวีดิทัศน เจาหนาที่ทําเว็ปไซด เปนตน 

(๒) สมาคมคนหูหนวกและหูตึงแหงประเทศไทย ชวยเหลือและแนะนําอาชีพที่เหมาะสมให 
คนหูหนวก 

(๓) มูลนิธิอนุสารสุนทรเพื่อสงเคราะหคนหูหนวกในพระราชูปภัมภ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ดําเนินการฝกวิชาชีพ ตลอดจนการจัดหางานอาชีพ 

๓) หนวยงานที่ใหบริการคนพิการทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว 
(๑) มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

ดําเนินการสงเสริมดานการศึกษาและฝกวิชาชีพแกคนพิการทางกาย โดยจัดตั้งโรงเรียนศรีสังวาลย เพื่อจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปที่ ๓  ซึ่งไดมีการจัดการเรียนการสอนและประกอบอาชีพขั้น
พื้นฐาน เชน ทําพิมเสนน้ํา ประกอบอาหาร เลี้ยงปลา ปลูกผัก และการทําสิ่งประดิษฐ เปนตน 

(๒) โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ พัทยา ดําเนินการฝกวิชาชีพแกคนพิการทางการเคลื่อนไหว เชน 
พิการอัมพาต โปลิโอ กลามเนื้อออนแรง แขนขาขาด เปนตน เปดสอนหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส หรือหลักสูตร
เถาแก โดยเรียนในโรงเรียน ๑ ป และฝกงานในสถานประกอบการ ๖ เดือน สวนหลักสูตรคอมพิวเตอร เชน  
เจาหนาที่คอมพิวเตอรชั้นสูง หลักสูตรโปรแกรมเมอร หลักสูตรคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส หลักสูตร
คอมพิวเตอรและการจัดการ (ภาคภาษาอังกฤษ) ใชเวลาในการเรียน ๑ – ๒ ป 

(๓) มูลนิธิสงเสริมและพัฒนาคนพิการ ดําเนินการสอนวิชาชีพแกคนพิการทางการเคลื่อนไหว 
ในสาขาวิชาชีพ ๒ สาขา ไดแก คอมพิวเตอร สํานักงาน บัญชี และภาษาอังกฤษ หลักสูตร ๖ เดือน และ
คอมพิวเตอรกราฟฟก  Auto Cad  Photo Shop Core Draw  Page Maker และ Internet หลักสูตร ๖ เดือน 

๔) หนวยงานที่ใหบริการคนพิการทางสติปญญา การเรียนรู หรือบุคคลออทิสติก 
(๑) มูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ ดําเนินการสงเสริม 

การศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพแกบุคคลปญญาออน เชน ใหมีการจัดตั้งโรงงานในอารักษฝกอาชีพ 
คนปญญาออนที่โรงเรียนปญญาวุฒิกร กรุงเทพฯ และจัดตั้งศูนยฝกอาชีพปญญาคาร จังหวัดนนทบุรี ใหฝก
อาชีพดานคหกรรม เกษตรกรรม ศิลปกรรม และยังมีโครงการที่จะสงบุคคลปญญาออนออกไปทํางาน
ภายนอกศูนย ฯ เปนตน  

(๒) ศูนยอาชีพออทิสติกไทย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ดําเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรู
และการฝกอาชีพแกบุคคลออทิสติก แอสเพอรเกอร หรือบุคคลที่บกพรองทางการเรียนรู อายุต้ังแต ๑๐ – 



 
 

 

๒๙

๒๕ ป จัดบริการดานการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จข้ันพื้นฐาน การอบรมให
ความรูแกบุคลากรและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง จัดบริการฝกอาชีพ ๑๑ สาขา เชน การทําน้ํายาลาง
จาน น้ํายาปรับผานุม สบูเหลว ไขเค็ม พิมเสนน้ํา ตระไครหอม กรอบรูปวิทยาศาสตร ผาบาติก เปนตน 

๕) หนวยงานที่ใหบริการคนพิการทุกประเภท  
(๑) มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยใน 

ทุกมิติ เนนการประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนที่ปรึกษาใหกับคนพิการและองคกร 
ที่เกี่ยวของ รวมถึงการใหบริการอื่นตามความจําเปน อาทิ การชวยเหลือคนพิการในสภาวะยากลําบาก 
เรงดวน การจัดโครงการฝกอบรมอาชีพแกคนพิการ เชน ชางศิลปไทยโบราณ สาขาบุดุนโลหะ การทาํดอกไม
ประดิษฐ เปนตน นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหคนพิการประกอบอาชีพอิสระในชุมชน  

(๒) มูลนิธิคนพิการไทย ดําเนินโครงการไทยวีล รับคนพิการทางดานรางกายเขาฝกอาชีพและ
ทํางานผลิตรถเข็นและรถโยกสําหรับคนพิการ 

(๓) มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ ดําเนินการสงเสริมการประกอบอาชีพแกทหาร
พิการ โดยจัดบริการฝกอาชีพและจัดหางาน เชน ชางเย็บหนัง ชางแกะสลักแกว เปนตน 

(๔ )  ศูนย ศิ ลปาชีพบาง ไทร  ในพระบรมราชิ นู ปถัมภ  สมเ ด็จพระนาง เจ าสิ ริ กิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ เปดสอนวิชาชีพสําหรับบุคคลทั่วไปและคนพิการ เชน ชางตัดเย็บเสื้อผา ชางเปาแกว 
ชางเจียระไนพลอย งานศิลปประดิษฐ งานเขียนภาพ ทําขนมไทย งานจักสาน เปนตน 

(๕) สมาคมสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ดําเนินการสงเคราะห
และพัฒนาคนพิการดานการศึกษาและฝกอาชีพ จัดใหมีโครงการศรัทธาอุตสาหกรรม เพื่อสงเสริมให 
คนพิการทุกประเภทไดฝกอบรมวิชาชีพ และจัดตั้งศูนยสงเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพคนพิการ ใน พ.ศ. 
๒๕๓๖ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานเงินคากอสราง
อาคารจํานวน ๒ ลานบาท พรอมทั้งพระราชทานพระนามาภิไธยยอ “สว” เปนชื่ออาคาร ใหบริการฝกอาชีพ 
คนพิการแบบไป-กลับ ปละประมาณ ๕๐๐ คน โดยไดรับคาตอบแทนในการมาฝกอาชีพและทํางานใน 
ศูนย ฯ เปนคาพาหนะ และคาอาหาร วันละ ๑๔๐ – ๑๖๐ บาท (ข้ึนอยูกับผลงาน) ผลิตภัณฑตาง ๆ เชน  
งานประดิษฐจากผา งานเย็บปกถักรอย งานกระดาษสา ผลิตนามบัตร สมุดบันทึก งานจักสาน งานศิลปะ
ตาง ๆ เปนตน 

(๖) มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร ในพระบรมราชินูปถัมภ ดําเนินการฝกอาชีพแกคนพิการ 
ทุกประเภท เชน หัตถกรรม เกษตรกรรม ซอมเครื่องใชไฟฟา งานเย็บปกถักรอย งานประดิษฐ เปนตน 

(๗) ศูนยจัดหางานคนพิการพระมหาไถ ดําเนินการประสานงานใหคนพิการสามารถ 
เขาถึงบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพ การเพิ่มทักษะทางอาชีพ และสามารถเขาสูตลาดแรงงาน หรือ 
การประกอบอาชีพอิสระ บริการจัดหางานสําหรับคนพิการทุกประเภท เตรียมความพรอมคนพิการในการหา
งานและการทํางาน เพื่อสรางความเขาใจดานการจางงานคนพิการในสถานประกอบการ ศูนย ฯ ไดจัด
สัมมนาสถานประกอบการ เพื่อพบปะและบรรยายใหกลุมองคกรของนายจาง เชน สภาองคกรนายจางแหง



 
 

 

๓๐

ประเทศไทย สภาหอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เปนตน นอกจากนั้น ยังไดมีการเยี่ยม 
สถานประกอบการเมื่อหางานใหคนพิการไดแลว มีการติดตามผลเปนระยะ กลาวคือ สัปดาหแรก ๓ เดอืน ๖ 
เดือน และ ๑ ป มีบริการใหคําปรึกษาแกคนพิการและนายจาง จัดสัมมนาคนทํางานเพื่อแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการทํางาน เพื่อใหคนพิการทุกคนสามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพ 
 จะเห็นไดวา มีหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนจํานวนมากที่ดําเนินการจัดบริการฟนฟูสมรรถภาพ
ทางดานอาชีพใหคนพิการ แตหนวยงานซึ่งทําหนาที่บริการจัดหางานใหคนพิการยังมีอยูจํานวนนอย ดังนั้น 
จึงจําเปนอยางยิ่งที่รัฐควรจะเรงดําเนินการใหมีบริการจัดหางานใหคนพิการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปด
โอกาสใหคนพิการไดมีงานทํามากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 



บทที่ ๓ 
 

หลักปรัชญาและประวัติความเปนมาของกฎหมายที่เกี่ยวของกบัการประกอบอาชีพของคนพิการ 
 

๓.๑ หลักปรชัญา 
 
 หลักปรัชญาความเชื่อที่มีผลกระทบตอคนพิการในทางที่สรางสรรค ที่จะนํามาทําความเขาใจกันใน
หัวขอนี้ คือ หลักปรัชญาความเชื่อในศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกันของมนุษย และหลักปรัชญาความเชื่อใน
ศักยภาพของคนพิการ 
 
๓.๑.๑ หลักปรัชญาความเชื่อในศักด์ิศรีและความเทาเทียมกันของมนุษย 

 
๑) หลักศาสนาพุทธ 

ในทางพุทธศาสนามิไดมีการพูดถึงคําวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไวโดยตรง แตในพระไตรปฎกซึ่ง 
รวบรวมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา และในสวนของพระสุตตันตปฎกหรือประมวลพุทธพจนหมวดพระสูตรที่
รวบรวมพระธรรมเทศนา คําบรรยายธรรมตาง ๆ ไวนั้น มีพระสูตรบางบทที่แสดงใหเห็นถึงหลักปรัชญา 
ความเชื่อในศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกันของมนุษย โดยพระพุทธองคไดตรัสไวในในอัคคัญสูตรตอนหนึ่ง
วา “วรรณะทั้งสี่ ประกอบดวย กษัตริย พราหมณ แพศย และศูทรนั้น สามารถประพฤติไดทั้งในทางธรรมที่
ดําและขาว ดังนั้น วรรณะหรือชนช้ันจึงไมใชเครื่องวัดความผิดถูกดีชั่วของบุคคล” และไดตรัสวา “ทั้ง
พราหมณ แพศย ศูทร ยอมเกิดจากพวกนั้นมิใชเกิดจากพวกอื่น เกิดจากคนที่เสมอกัน มิใชเกิดจากคนที่ไม
เสมอกัน เกิดขึ้นโดยธรรม มิใชเกิดขึ้นโดยอธรรม” นอกจากนั้น ยังปรากฏในอัพพัฎฐสูตรตอนหนึ่งวา  
“ใครก็ตามที่ยังถือชาติ ถือโคตร ถือตัว หรืออาวาหะ (การสมรส) คนเหลานั้นยอมอยูหางไกลจากความรูและ
ความประพฤติอันยอดเยี่ยม ตอเมื่อละความถือชาติ ถือโคตร ถือตัว ถืออาวาหะได จึงจะทําใหแจงไดซึ่ง
ความรูและความประพฤติอันยอดเยี่ยม”๑๘ จากคําสอนของพระพุทธเจาในพระสูตรตาง ๆ แสดงใหเห็นวา 
ตามหลักศาสนาพุทธ  คุณคาของบุคคลขึ้นอยูกับความรูและความประพฤติ   ดังนั้น  บุคคลไมวา 
วรรณะใดที่ถึงพรอมดวยความรูและความประพฤติและเปนผูปราศจากอวิชชาแลว บุคคลนั้นยอมเปนผูที่
ประเสริฐสุด  

สมัยพุทธกาล คนอินเดียไดมีการแบงชนชั้นเปนกษัตริย พราหมณ แพศย  ศูทร โดยคนชนชั้นศูทรจะ
ถูกจํากัดไมใหมีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเอง ไมมีโอกาสที่จะมีงานดี ๆ ทํา ดังนั้น เพื่อใหทุกชนชั้น
เทาเทียมกัน พระพุทธเจาจึงใชการอุปสมบทเปนภิกษุในการแกปญหาดังกลาว เพราะคนทุกชนชั้นเมื่อ 
 
                                                 
๑๘อัคคัญสูตร. พระไตรปฏกสําหรับประชาชน. มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ. หนา ๒๙๕ - ๓๕๒ 



 ๓๒

อุปสมบทเปนภิกษุยอมเทาเทียมกัน  จึงทําใหคนชนชั้นศูทรไดมี โอกาสเรียนหนังสือ  และพัฒนา 
ความสามารถของตนไดอยางไรขอบเขตเทาเทียมกับชนชั้นอื่น  แมในประเทศไทย คนจนก็ใชการอุปสมบท
เปนภิกษุเพื่อเปดโอกาสใหไดเรียนหนังสือ หรือลาสิกขาบทออกมาเพื่อประกอบอาชีพตาง ๆ 
 
๒) หลักศาสนาครสิต 

ศักดิ์ศรี ในทางศาสนาคริสต หมายถึง ความเมตตาของพระเจา อันมีพื้นฐานมาจากหลักของ
ศาสนาที่วามนุษยนั้นถูกสรางขึ้นตามความประสงคของพระผูเปนเจา  ดังนั้น ศักดิ์ศรี ในความหมายของ
ศาสนาคริสตจึงตกแกบุคคลทุกคนอยางเทาเทียมกัน ในอีกดานหนึ่งนั้น ศักดิ์ศรีของมนุษยเหลานี้มิอาจ 
ถูกทําลายหรือถูกพรากไปไดโดยบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น หากแตถูกทําลายไดโดยบาปของตนเอง  
ดวยเหตุนี้ ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยในความหมายของศาสนาคริสตจึงเปนเรื่องของความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับพระผูเปนเจา๑๙  ดังจะเห็นไดจากคํากลาวที่วา “มนุษยทุกคนเสมอเหมือนกันในสายตาของ 
พระผูเปนเจา มนุษยทั้งหลายตางก็เปนบุตรของพระผูเปนเจาดวยกันทุกคน” หรือ “ไมมีทั้งยิวหรือกรีก ไมมี
ทั้งทาส หรือเสรีชน ไมมีทั้งชายหรือหญิงเพราะสูเจาทั้งปวงเปนหนึ่งในพระเยซูคริสต” หรือ “ไมมีขอแตกตาง
ระหวางยิวและกรีก เพราะมีพระเจาองคเดียวกันเหนือคนทั้งปวง เปนที่อุดมสมบูรณสําหรับคนทั้งปวงที่เขา
เฝาพระองค”  จะเห็นไดวา แนวคิดกฎหมายธรรมชาติแสดงออกมาในรูปความเชื่อในทางศาสนาคริสต เปน
กฎหมายที่สืบเนื่องมาจากเจตจํานงของพระผูเปนเจา และเชื่อวากฎหมายที่พระผูเปนเจาทรงบัญญัติข้ึนมี
ฐานะเหนือกฎหมายที่รัฐบัญญัติข้ึน๒๐ 

ตอมา แนวความคิดกฎหมายธรรมชาติก็ไดแพรหลายไปในบรรดานักคิดในอารยธรรมตะวันตก 
ดังตอไปนี้ 

จอหน ล็อค (John Lock) ถือไดวาเปนผูวางรากฐานของทฤษฎีสิทธิธรรมชาติ จากการประกาศวา
ปจเจกบุคคลโดยธรรมชาติเปนผูครอบครองสิทธิในชีวิต อิสรภาพและทรัพยสิน ในทัศนะของล็อค 
สิทธิธรรมชาติเปนสิ่งที่ในเชิงศีลธรรมไมอาจลวงละเมิดไดในภาวะธรรมชาติ แตสามารถบังคับใชไดจริงใน 
ประชาสังคม ซึ่งมีพันธะรับผิดชอบในการปกปองสิทธิดังกลาวโดยผานทางสัญญาประชาคม 

จัง จาคส รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) เชื่อวาสังคมที่มีระเบียบในทางการเมืองเปนผลิตผล
ของวิวัฒนาการของสังคมมนุษย เพื่อชวยใหมนุษยไดกลับมีเสรีภาพที่เคยมีอยูด้ังเดิมใน “สภาวะธรรมชาติ” 
และมนุษยยังคงความเปนอิสระ ทั้งที่ มนุษยยอมสละสิทธิที่มีอยูทั้งสิ้นโดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ใหกับ 
องคอธิปตย เพราะองคอธิปตยคือประชาชนทั้งหมดนั่นเอง  ดังนั้น ผลประโยชนจะตรงกันขามหรือขัดแยง 
 
                                                 
๑๙บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษย : สารานุกรมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๔๐. กรุงเทพ : องคการคาคุรุสภา. ๒๕๔๓ 
๒๐ธีรนันท ขาวเผือก. การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ : ศึกษากรณีคนพิการ. วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. ๒๕๔๒. หนา ๑๔ - ๑๖ 
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กับผลประโยชนของประชาชนได ประชาชนแตละคนตางก็มีสวนประกอบเปนองคอธิปตย จึงเปนไปไมไดที่ 
องคอธิปตยจะแสดงเจตนาเปนอยางอื่น นอกเหนือไปจากเจตนาของสมาชิกของประชาคม เพราะการแสดง
เจตนาขององคอธิปตยจะชอบธรรมตอเมื่อเปน “เจตจํานงรวม”  ซึ่งเปนเจตนาสวนมากของสมาชิก เปน 
เงื่อนไขสําคัญยิ่งของสมาชิกของประชาคม กฎหมายรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศตาง ๆ๒๑ 

เอมมานูเอล คานท (Emmanuel Kant) เชื่อวาความศรัทธาตอศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย  
หมายถึง ความเชื่อมั่นในคุณคาของมนุษย ในความมีมโนธรรม และในศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงสู 
ความเปนมนุษยอันสมบูรณ ตราบเทาที่ยังมีลมหายใจอยู มนุษยทุกคนยอมมี “ความเปนไปได” ที่จะ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองจากสภาพที่เปนอยู การที่เรายืนหยัดวามนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีไมอาจถูกใชเปน
เครื่องมือเพื่อส่ิงใด ๆ มิใชเพราะเราเชื่อวามนุษยเปนสิ่งสมบูรณ แตเพราะความศรัทธาเชื่อมั่นวามนุษย
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตางหากที่ทําใหเราตองเคารพตอ “ความเปนมนุษย” ของเขา๒๒ 

เมื่อคําสอนหรือแนวความคิดในศาสนาคริสต หรือในกฎหมายธรรมชาติไดแพรหลายไปในบรรดา
นักคิด นักการเมือง และประชาชนในประเทศอารยธรรมตะวันตก ทําใหเกิดมีการตอตานการใชอํานาจเกิน
ขอบเขตของผูมีอํานาจปกครอง โดยประชาชนชาวอเมริกันไดประกาศเสรีภาพไมยอมอยูใตอํานาจปกครอง
ของอังกฤษ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๗๗๖ โทมัส เจฟเฟอรสัน (Thomas Jefferson) จึงไดยกราง 
คําประกาศอิสรภาพ (The Declaration of Independence) จากคําประกาศอิสรภาพนี้เองทําใหตองทํา
สงครามเพื่อประกาศอิสรภาพ ขอความสําคัญคือ “เราถือความจริงซึ่งไดแจงประจักษโดยตัวของมันเองแลว
วา มนุษยเราเกิดมายอมเทาเทียมกัน พระผูเปนเจาผูสรางมนุษยไดทรงประทานสิทธิติดตัวบางประการอัน
ไมอาจพรากจากมนุษยไปได สิทธิเหลานี้คือ สิทธิในชีวิต สิทธิในเสรีภาพ และสิทธิในการแสวงหาความสุข 
เพื่อที่จะปองกันสิทธิดังกลาว มนุษยจึงไดจัดตั้งรัฐบาลที่ไดรับอํานาจโดยชอบธรรม โดยความยินยอมของ
ประชาชนผูอยูใตปกครอง ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลดําเนินการปกครองไปในทางที่ทําลายจุดมุงหมาย 
ดังกลาว ก็เปนสิทธิของประชาชนที่จะเปลี่ยนหรือลมเลิกรัฐบาล และกอต้ังรัฐบาลขึ้นใหมใหดําเนินการตาม
หลักการดังกลาว และใหมีอํานาจที่จะบันดาลความปลอดภัย และความผาสุกใหไดมากที่สุด”๒๓ 

หลักการของการรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยปรากฏเปนลายลักษณอักษรครั้งแรกใน 
รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ. ๑๗๘๙ ในสวนที่เกี่ยวกับเร่ืองสิทธินั้น แมจะมีอยูบางแตก็ 
ยังไมสมบูรณ ตอมาใน ค.ศ. ๑๗๙๑ จึงไดมีการแกไขรัฐธรรมนูญใหมีบทบัญญัติที่รับรองและคุมครองสิทธิ
มากขึ้น กลาวคือใหความเสมอภาคของประชาชนอเมริกันซึ่งแตกตางกันในเรื่องเชื้อชาติ ผิว๒๔  

                                                 
๒๑ ธีรนันท ขาวเผือก. เร่ืองเดิม. หนา  ๑๘ - ๑๙ 
๒๒ จรัญ โฆษณานันท. รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ : จาก “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย” สู “ธัมมิกสิทธิมนุษยชน”. กรุงเทพฯ : นิติธรรม. ๒๕๔๔.  
หนา ๖๖-๖๗. 
๒๓ จรัญ โฆษณานันท. สิทธิมนุษยชนไรพรมแดน ปรัชญา กฎหมาย และความเปนจริงทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม. หนา ๒๐. 
๒๔ นพนิธิ  สุริยะ.  ๒๕๓๗. สิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ : วิญูชน. หนา ๔๔ - ๔๕. 
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ผลของสงครามประกาศอิสรภาพและรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับแนวคิด
ทางปรัชญาทางการเมืองของนักคิดในขณะนั้น เชน มองเตสกิเออ (Montesquieu) และ รุสโซ เปนตน ไดให
ขอคิดทางการเมืองอันทําใหคิดถึงความเหลื่อมลํ้าและไมเปนธรรมตาง ๆ ในสังคม ตอมาวันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ค.ศ. ๑๗๘๙ จึงเกิดการปฏิวัติข้ึนในประเทศฝรั่งเศส และตอมาในเดือนสิงหาคมไดมีการประกาศ
ปฏิญญาวาดวยสิทธิของมนุษยและพลเมือง (Declaration of the Rights of Man and Citizen) อันมี
สาระสําคัญสรุปไดประการหนึ่งคือ “เนนถึงความเปนอิสระและความมีสิทธิเทาเทียมกันของมนุษย”๒๕ 

จากการประกาศอิสรภาพของชาวอเมริกันใน ค.ศ. ๑๗๗๖  การประกาศปฏิญญาวาดวยสิทธิของ
มนุษยและพลเมืองในประเทศฝรั่งเศสใน ค.ศ. ๑๗๘๙ และการบัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ในรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. ๑๗๙๑ นับเปนครั้งแรกที่มีการระบุถึงหลักการที่มี 
การยอมรับวาคือขอกําหนดแหงกฎหมายวาดวยสิทธิมนุษยชนสมัยใหม การที่จะทําใหหลักการดังกลาวมี 
ผลจริงจัง ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศสจึงบัญญัติเปนรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรขึ้น  
รัฐธรรมนูญนี้มีความมุงหมายใหบัญญัติหนาที่ของสถาบันแหงรัฐที่เกิดขึ้นใหม และใหบรรจุบัญชีระบุสิทธิ
ข้ันพื้นฐานดวย๒๖ และวิธีการดังกลาวก็ไดถูกถายทอดและนําไปใชในประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย 

หลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลง ณ ที่ประชุมสันติภาพ ไดมีการตกลงถึงพันธกรณีของ 
รัฐสมาชิกใด ๆ ที่จะตองคุมครองชนกลุมนอยซึ่งอยูในอาณาเขตของตน ลักษณะของความคุมครองนี้ไดทํา
ในรูปของความตกลงระหวางประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองสิทธิของชนกลุมนอยในสิทธิข้ันพื้นฐานใน
ชีวิต  เสรีภาพ  ศาสนา  เพื่อใหมีผลใชบังคับไดอยางจริงจังจึงไดจัดใหสันนิบาตชาติเปนผูประกัน 
การคุมครองชนกลุมนอยเหลานี้๒๗ 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีการจัดตั้งองคการสหประชาชาติข้ึนในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ค.ศ. 
๑๙๔๕ ประเทศตาง ๆ ไดรวมลงนามในกฎบัตรสหประชาติ ไดแสดงความมุงประสงคขององคการใน 
ขอ ๑ วรรคสอง วา “เพื่อพัฒนาความสัมพันธฉันทมิตรระหวางประชาชาติทั้งหลาย โดยยึดการเคารพตอ
หลักการแหงสิทธิที่เทาเทียมกัน และการกําหนดเจตจํานงของตนเองทั้งหลายเปนมูลฐาน และจะดําเนิน
มาตรการอื่น ๆ อันเหมาะสมเพื่อเปนกําลังแกสันติภาพสากล” และ วรรคสาม วา “เพื่อใหรวมถึงการรวมมือ
ระหวางประเทศในอันที่จะแกปญหาระหวางประเทศทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือมนุษยธรรม และ
ในการสงเสริมและสนับสนุนการเคารพตอสิทธิมนุษยชนและตออิสรภาพมูลฐานสําหรับทุกคนโดยไมเลือก 
ปฏิบัติเร่ืองเชื้อชาติ  เพศ ภาษา หรือศาสนา”  ในขอ ๕๕ วา”…สหประชาชาติจะสงเสริมการเคารพโดย

                                                 
๒๕ นพนิธิ สุริยะ. เร่ืองเดิม.  หนา ๔๖. 
๒๖ นพนิธิ สุริยะ. เร่ืองเดิม. หนา ๔๗ - ๔๘. 
๒๗ นพนิธิ สุริยะ. เร่ืองเดิม. หนา ๕๑ - ๕๒. 
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สากล การปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพอันเปนมูลฐานสําหรับทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติในเร่ือง 
เชื้อชาติ เพศ ภาษาหรือศาสนา”๒๘  

ใน ค.ศ. ๑๙๔๘ ไดมีการผลักดันใหมีปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (The Universal 
Declaration of Human Rights)๒๙ โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหเปน “มาตรฐานรวมกันเพื่อความสําเร็จสําหรับ
ประชาชนและประชาชาติทั้งมวล  ดวยจุดประสงคที่จะใหปจเจกบุคคลทุกผูทุกนามและองคกรของสังคม 
ทุกหนวย โดยการระลึกถึงเสมอ ๆ ถึงปฏิญญานี้ พยายามสั่งสอนและใหการศึกษาเพื่อสงเสริมการเคารพตอ
สิทธิและเสรีภาพเหลานี้ และดวยมาตรการที่เจริญกาวไปขางหนาทั้งในและระหวางประเทศ เพื่อใหไดมาซึ่ง
การยอมรับและการถือปฏิบัติตอสิทธิเหลานั้นอยางสากลและไดผล ทั้งในหมูประชาชนของรัฐสมาชิกเอง 
และในหมูประชาชนแหงดินแดนที่อยูภายใตดุลอาณาของรัฐสมาชิกดังกลาว” สาระสําคัญของปฏิญญา 
ดังกลาวคือ สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐานสําหรับชายและหญิงทุกหนแหงในโลกโดยไมมี 
การเลือกปฏิบัติ โดยปรากฏหลักปรัชญาและหลักการพื้นฐานแหงสิทธิไวใน ขอ ๑ และขอ ๒ ของปฏิญญา
สากลนี้ กลาวคือ๓๐   

ขอ ๑ กลาวถึงปรัชญาซึ่งปฏิญญาใชอิงอยูวา “มนุษยทั้งหลายเกิดมาอิสระเสรีและเทาเทียมกันทั้ง
ศักดิ์ศรีและสิทธิ ทุกคนไดรับการประสิทธิประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันอยางฉันท 
พี่นอง 

ขอ ๒ วางแนวหลักการพื้นฐานแหงความเทาเทียมกันและการไมเลือกปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับ 
การอุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดหามการ “จําแนกความแตกตางในเรื่องใด ๆ 
เชน เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือทางอื่นใด ชาติหรือสังคมอันเปนที่มาเดิม 
ทรัพยสิน กําเนิดหรือสถานะอื่นใด” 

จากวิวัฒนาการดังกลาวขางตน จึงเห็นไดชัดวา ความเชื่อในทางศาสนาคริสตเปนรากฐานสําคัญ
ทางปรัชญาของสํานักกฎหมายธรรมชาติ ซึ่งตอมาก็ไดมีการนําหลักปรัชญาความเชื่อในหลักกฎหมาย 
ธรรมชาติ มาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของหลายประเทศ และเปนหลักกฎหมายระหวางประเทศในสมัย 
ตอมาจนถึงปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
                                                 
๒๘ นพนิธิ สุริยะ. เร่ืองเดิม. หนา ๕๖. 
๒๙ โปรดดูภาคผนวก ๒ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
๓๐ นพนิธิ สุริยะ. เร่ืองเดิม. หนา ๕๘ – ๕๙. 



 ๓๖

๓) การนําหลักปรัชญาความเชื่อมาบัญญัติในกฎหมาย 
หลักปรัชญาความเชื่อในศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกันของมนุษยไดถูกนํามาบัญญัติไวใน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไมวาจะเปนการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล๓๑ หลักการใชอํานาจของรัฐที่ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย๓๒ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล๓๓  การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง๓๔ รวมทั้ง การไดรับ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลือจากรัฐสําหรับบุคคลซึ่งเปนคนพิการหรือ 
ทุพพลภาพ๓๕  ดังนั้น เพื่อใหหลักปรัชญาดังกลาวมีผลใชบังคับในทางปฏิบัติ จึงมีการนําไปบัญญัติไวใน
กฎหมายซึ่งสามารถแยกออกเปน ๒ หลัก  คือ  

(๑) หลักการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  
การเลือกปฏิบัติที่มีผลทําใหสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลไมเทาเทียมกัน ไมวาเนื่องจากสาเหตุ

ใดก็ตาม ถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมจะกระทําไมได การเลือกปฏิบัติอาจกระทําได 
๓ ลักษณะ ไดแก การแบงแยก (distinction) การกีดกัน (exclusion) และการกํากัด (restriction)๓๖ 

การกําหนดหลักการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมปรากฏในมาตรา  ๓๐ วรรคสามของ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  นอกจากนี้ กรณีกฎหมายมีบทบัญญัติที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรม เชน การจํากัดสิทธิดานการศึกษาหรือการมีทํางาน เปนตน รัฐธรรมนูญไดกําหนดมาตรการเยียวยาทั้ง
ในกรณีกอนกฎหมายมีผลใชบังคับและกรณีที่กฎหมายมีผลใชบังคับแลว  

สําหรับกรณีกอนกฎหมายมีผลใชบังคับ มาตรา ๒๖๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชกิ
ทั้งหมดเทาที่อยูของทั้งสองสภาสําหรับรางพระราชบัญญัติ  หรือไมนอยกวายี่ สิบคนสําหรับราง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติ

                                                 
๓๑ มาตรา ๔  “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง” 
๓๒ มาตรา ๒๖  “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหง 
รัฐธรรมนูญนี้” 
๓๓ มาตรา ๒๙  “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว และเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได” 
๓๔ มาตรา  ๓๐ วรรคสาม “การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการ
เมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได” 
๓๕ มาตรา ๕๕  “บุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออื่นจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ” 
๓๖ อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ขอ ๑ เพื่อความมุงประสงคของอนุสัญญานี้ คําวา “เลือกปฏิบัติตอสตรี” จะ
หมายถึง การแบงแยก การกีดกัน หรือการกํากัดใด ๆ เพราะเหตุแหงเพศ ซ่ึงมีผลหรือความมุงประสงคที่จะทําลายหรือทําใหเสื่อมเสียการยอมรับ 
การไดอุปโภค หรือใชสิทธิโดยสตรี โดยไมเลือกสถานภาพดานการสมรส บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีของสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลเมือง หรือดานอื่น ๆ”  



 ๓๗

ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดมีขอความขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ ใหสงความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อ
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวากฎหมายดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม    

สําหรับกรณีที่กฎหมายมีผลใชบังคับแลว หากบุคคลใดเห็นวากฎหมายดังกลาวมีถอยคําหรือ 
ขอความที่ขัดตอ มาตรา ๓๐ วรรคสามของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ใหนําเรื่องไปรองทุกขตอ 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  เมื่อผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น  
มีถอยคําหรือขอความขัดตอรัฐธรรมนูญ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจะเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัยตอไป แตถาหากผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวา กฎหรือขอบังคับที่ออกโดยฝายบริหาร  
มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญก็ใหเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครอง ตามมาตรา 
๑๙๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือหากบุคคลใดเชื่อวาตนไดรับความเสียหายจากกฎหมายที่
เลือกปฏิบัติตอตนโดยตรง บุคคลดังกลาวอาจใชวิธีฟองตอศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร  
แลวแตกรณีแทนการรองตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาก็ได ตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย ใหศาลสงความเห็นที่คูกรณีหรือศาลเห็นเองวาบทบัญญัติใดของกฎหมายใดขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดี 
ทั้งปวงแตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว 

ในกรณีที่กฎหมายไมมีบทบัญญัติ เลือกปฏิบัติโดยไม เปนธรรม  แต เจาหนาที่ของรัฐใช 
ดุลพินิจเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เชน กฎหมายไมไดจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพแต
เจาหนาที่ของรัฐใชดุลพินิจไมรับคนพิการเขาเปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจเพราะเหตุที่เปน 
คนพิการ เปนตน ผูไดรับความเสียหายจากการกระทําที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอาจฟองตอ 
ศาลปกครองโดยอาศัยสิทธิตามมาตรา ๙ (๑)๓๗ และมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง๓๘ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อใหศาลปกครองสั่งเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่
ไมชอบดวยกฎหมายของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 

                                                 
๓๗มาตรา ๙ (๑)  “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้  (๑)  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่งหรือการกระทําอื่นใดเนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือ
นอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมถูกตองตามกฎหมายหรือไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับ 
การกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสราง
ภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร  หรือเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบ” 
๓๘มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง “ผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย  หรืออาจจะเดือดรอนเสียหายหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจาก
การกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือกรณีอื่นใด
ที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยงนั้น ตองมีคําบังคับ
ตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒  ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง” 



 ๓๘

นอกจากนี้ ผูไดรับความเสียหายจากการกระทําที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมยังมีสิทธิ 
ฟองเรียกคาสินไหมทดแทนได ถาหากการกระทํานั้นเปนการละเมิด ตามมาตรา ๔๒๐๓๙ ของประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และหรือ รองทุกขตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ซึ่งมีอํานาจไกลเกลี่ย
ใหมีการประนีประนอมกันได หรือแจงใหบุคคลหรือหนวยงานนั้นทําการแกไข ถาไมมีการดําเนินการแกไขก็
ใหแจงตอนายกรัฐมนตรีในฐานะผูบังคับบัญชาใหส่ังการแกไข ถานอกเหนืออํานาจนายกรัฐมนตรีก็ให 
รายงานตอรัฐสภาเพื่อใหดําเนินการหาทางแกไข หรือรายงานตอส่ือมวลชน ตามมาตรา ๒๓ ถึงมาตรา ๓๑  
แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒๔๐ 

นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมไดเสนอรางพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอ
บุคคล พ.ศ. ....๔๑  ในมาตรา ๓ แหงรางพระราชบัญญัตินี้ ใหคํานิยามคําวา “การเลือกปฏิบัติ” หมายความ
วา “การกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือการออกคําสั่ง กฎ ระเบียบ หรือการกําหนดแผนปฏิบัติการที่มี
ผลกระทบตอสิทธิหรือประโยชนอันชอบดวยกฎหมายของบุคคลใดในลักษณะที่แตกตางไปจากผูอ่ืน เพราะ
เหตุที่บุคคลนั้นมีความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ  อายุ สภาพทางรางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ” และมาตรา ๕ กําหนดวาหามมิใหเลือกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรมตอบุคคล  ยกเวนกรณีขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได
เชนเดียวกับบุคคลอ่ืน มาตรา ๖ กําหนดใหผูเสียหายมีสิทธิฟองตอศาลยุติธรรม ในกรณีผูกระทําผิดเปน
เอกชนและฟองตอศาลปกครองในกรณีผูกระทําผิดเปนหนวยงานของรัฐ สําหรับการเยียวยานั้น มาตรา ๗ 
กําหนดใหมีทั้งการปลดเปลื้องทุกขดวยการมีคําสั่งไมใหกระทําการเลือกปฏิบัติหรือโดยใหจายคาปรับทาง
ปกครองหรือชดใชคาเสียหายตามแตศาลจะเห็นสมควรแกกรณี   

(๒) หลักขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมความเสมอภาค 
ตามมาตรา  ๓๐  วรรคสี่  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕  แหงราง 

พระราชบัญญัติวาดวยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล พ.ศ. .... ไดบัญญัติไววาการปฏิบัติตอ
บุคคลดวยวิธีการที่แตกตางกันเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมความเสมอภาคยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรม บทบัญญัติกฎหมายที่เปนมาตรการในการขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมความเสมอภาคสําหรับ
คนพิการหรือทุพพลภาพ มีดังนี้ 

 
 
 

                                                 
๓๙ มาตรา ๔๒๐ “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพ
ก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” 
๔๐ โปรดดูภาคผนวก ๓ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
๔๑ โปรดดูภาคผนวก ๔ รางพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล พ.ศ. .... 



 ๓๙

ก) หลักขจัดอุปสรรคเพื่อความเสมอภาค๔๒   
มาตรา ๑๕ (๕) แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ กําหนดให 

คนพิการมี สิทธิ ได รับบริการจากรัฐในการเปนคดีความและในการติดตอกับทางราชการ  เชน  
การจัดลามภาษามือใหคนหูหนวก และคนตาบอดมีสิทธิไดรับคําฟองหรือคําใหการเปนอักษรเบรลล  
(braille) เปนตน  

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ  พ .ศ .  ๒๕๓๔  กําหนดใหคนพิการมี สิทธิ ได รับการฟนฟูสมรรถภาพดวยวิธีการทาง 
การแพทยโดยไมตองเสียคาใชจาย โดยรวมถึงการไดกายอุปกรณหรือเครื่องชวยความพิการ เชน คนพิการ
ขาขาดมีสิทธิไดรับเกาอี้ลอเข็น (wheelchairs) คนตาบอดมีสิทธิไดรับไมเทาขาว (white cane) เปนตน   

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ กําหนดใหอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่นที่ตองมีอุปกรณอํานวย 
ความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ เชน การกําหนดลักษณะหรือขนาดหองน้ําหรือทางลาดที่คนพิการใชได  
เปนตน โดยมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ กําหนดใหเจาของ
อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น ๆ ซึ่งจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกแกคนพกิาร มสิีทธิ
หักคาใชจายเปนสองเทาของเงินที่เสียไปเพื่อการนั้นจากเงินไดสุทธิหรือกําไรสุทธิของปที่คาใชจายนั้นเกดิขึน้ 
แลวแตกรณีตามประมวลรัษฎากร 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และ รางกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและ
คนชราในอาคาร พ.ศ. .... ซึ่งเปนการรองรับการบังคับใชกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ อีกชั้นหนึ่ง 

มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ในหมวด ๒ สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา บัญญัติใหจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรอง
ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ
หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส จัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาส
ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ โดยจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และมี
สิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก  
ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหคนพิการมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ และบริการ 
                                                 
๔๒ โปรดดูภาคผนวก ๕ พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญติัฉบับ 
ดังกลาว 



 ๔๐

อ่ืนใดทางการศึกษา โดยกําหนดใหส่ิงอํานวยความสะดวกบางอยางคนพิการสามารถไดรับโดยไมตองเสีย 
คาใชจาย ซึ่งมักเปนของราคาไมแพง บางอยางไดโดยการยืมซึ่งมักเปนของราคาแพง และมสิีทธกิูยมืเงนิเพือ่
ซื้อส่ิงเหลานั้นไดดวย เชน คนตาบอดมีสิทธิไดหนังสืออักษรเบรลล หรือหนังสือเสียง คนหูหนวกมีสิทธิได 
เครื่องชวยฟง เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงองคความรูและสามารถพัฒนาความสามารถ 
ของตนเหมือนกับคนอ่ืน๔๓  

ข) หลักสงเสริมความเสมอภาค 
การขจัดอุปสรรคเพื่อความเสมอภาคบางครั้งไมเพียงพอ จึงจําเปนตองมีมาตรการสงเสริม 

ความเสมอภาค เพื่อชวยใหคนพิการไดรับประโยชนตามสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมหรือใกลเคียงกับ 
บุคคลอื่น อีกทั้ง แมไดมีมาตรการขจัดอุปสรรคในการทํางานของคนพิการในสถานประกอบการของเอกชน
ตาง ๆ แลวก็ตาม หากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนยังเชื่อวาการจางงานคนทั่วไป 
ดีกวาการจางงานคนพิการ โอกาสที่คนพิการจะไดงานทําก็ยอมมีนอย  ดังนั้น จึงจําเปนตองมีมาตรการ 
สงเสริมความเสมอภาค ตามที่มาตรา ๑๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 
๒๕๓๔ ไดกําหนดใหมีการออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจางงานคนพิการ กลาวคือ กฎกระทรวง (พ.ศ.
๒๕๓๗) กําหนดใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนที่มีลูกจางตั้งแตสองรอยคน 
ข้ึนไปตองรับคนพิการเขาทํางาน ในอัตราคนพิการหนึ่งคนตอลูกจางทุกสองรอยคน และเศษของสองรอยคน 
ถาเกินหนึ่งรอยคนตองรับคนพิการหนึ่งคน ซึ่งคนพิการที่จะเขาสูสถานประกอบการจะตองมีความสามารถ
ในการทํางานตามตําแหนงนั้นดวย  

มาตรา ๑๘ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติให
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชน ซึ่งรับคนพิการเขาทํางานมีสิทธินําเงินคาจางที่จายใหแก
คนพิการมาหักเปนคาใชจายตามประมวลรัษฎากรไดเปนสองเทาของจํานวนที่จายจริง และกรณีนายจาง
หรือสถานประกอบการใดที่อยูในเกณฑตองจางงานคนพิการ แตไมพรอมที่จะรับคนพิการเขาทํางานตองสง
เงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราคาจางขั้นต่ําที่ใชบังคับในทองที่  
ที่สถานประกอบการตั้งอยูคูณดวยสามรอยหกสิบหา และคูณดวยจํานวนคนพิการซึ่งประสงคจะไมรับเขา
ทํางานตลอดเวลาที่ไมจางก็ได โดยคนพิการที่ประสงคจะประกอบอาชีพอิสระสามารถกูเงินจากกองทนุฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการได ตามระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวย 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหกูยืมเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๒  กําหนดให 
คนพิการมีสิทธิกูยืมเงินไปเพื่อประกอบอาชีพไดในวงเงินประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท๔๔ และเมื่อผานไปหนึ่งป 

                                                 
๔๓ โปรดดูภาคผนวก ๖ กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิ์ไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๔ โปรดดูภาคผนวก ๗  ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหกูยืม
เงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 ๔๑

สามารถกูยืมเพื่อขยายกิจการไดอีกในวงเงินประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยไมตองเสียดอกเบี้ยและมี
ระยะเวลาผอนชําระ ๕ ป  เพื่อสงเสริมใหคนพิการสามารถอยูรวมกับครอบครัวหรือชุมชนของตนเอง โดย 
มิตองอพยพยายถิ่นเขาทํางานในสถานประกอบการ และใหมีโอกาสเลือกการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมและ
ตรงกับความตองการของคนพิการ 

การสงเสริมความเสมอภาคในการเปนขาราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ 
พลเรือน ไดจัดโครงการใหทุนการศึกษาแกคนพิการไปศึกษาตอตางประเทศและกลับมารับราชการ โดย  
พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหทุนแกคนตาบอดและคนหูหนวกประเภทละ ๒ คน  คนพิการทางการเคลื่อนไหว ๑ คน  
รวมเปน ๕ คน และใน พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดขยายทุนการศึกษาเพิ่มเปนประเภทละ ๒ ทุน รวม ๖ ทุน  นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดมีนโยบายมุงขยายโอกาสทางการศึกษาแกคนพิการ เนื่องจากระบบแขงขัน 
ทั่วไป ทําใหคนพิการมีโอกาสนอยในการที่จะไดเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น ใน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มหาวิทยาลัยจึงจัดใหมี “โครงการนักศึกษาเรียนดีผูพิการ” และรับนักศึกษาพิการรุนแรกในปการศึกษา 
๒๕๔๖ 
 
๔) ผลกระทบตอคนพิการ 

สังคมที่เชื่อวาคนพิการเปนชนชั้นที่เปนภาระของสังคม นาเวทนาสงสาร  คนพิการยอมไดรับ 
การดูแลจากสังคมหรือรัฐบาลในรูปแบบของการสงเคราะหใหมีชีวิตอยูไปวัน ๆ และมีการเลือกปฏิบัติตอ 
คนพิการดวยการออกกฎหมายมาจํากัดสิทธิคนพิการ จึงทําใหคนพิการขาดโอกาสที่จะไดรับการพัฒนา 
ความสามารถใหเต็มตามศักยภาพ ขาดโอกาสมีงานทํา และขาดการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ
สังคม เชน การทองเที่ยว การกีฬา สันทนาการ เปนตน ดวยเหตุนี้ หลักปรัชญาความเชื่อในศักดิ์ศรีและ
ความเทาเทียมกันของมนุษยจึงมีความสําคัญอยางมากตอคนพิการ เพราะหลักปรัชญานี้จะทําใหสังคมและ
หนวยงานของรัฐตองเปดโอกาสใหคนพิการเขาถึงบริการสาธารณะไดเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป ไมวาจะเปน
ในดานบริการทางการแพทย การศึกษา การขนสงสาธารณะ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีงานทําซึ่ง 
เจาของสถานประกอบการมักจะปฏิเสธการจางงานคนพิการเพราะเหตุแหงความพิการ   

คนพิการหลายคนมีความเชื่อวาการที่คนพิการตองยุงยากลําบากแสนเข็ญทุกวันนี้ เพราะ 
ส่ิงแวดลอมไมเอื้อตอคนพิการ เมื่อใดที่สภาพแวดลอมเอ้ือตอคนพิการ ความพิการไมมีอะไรมากไปกวา
ความนารําคาญเล็ก ๆ นอย ๆ เหมือนกรณีคนที่อวนเกินไปหรือสูงเกินไป หลักปรัชญานี้จึงเปดโอกาสให 
คนพิการไดพัฒนาความสามารถของตนจนเต็มตามศักยภาพ มีงานทํา ตลอดจนการเขามีสวนรวมใน 
การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และประเทศชาติ 
 
 
 



 ๔๒

๓.๑.๒ หลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของคนพกิาร 
 

ความเชื่อในศักยภาพของมนุษย ถือเปนแกนของศาสนาพุทธที่ใชกับบุคคลทั่วไป รวมถึงคนพิการ
ดวย ศาสนาพุทธเชื่อวามนุษยพัฒนาความสามารถไดอยางไรขอบเขต  และการพัฒนาความสามารถนั้นใช
หลักไตรสิกขา คือพัฒนากาย พัฒนาจิตและพัฒนาปญญา  ทั้งนี้เพื่อใหทุกคนสามารถพึ่งตนเองได  
ตามหลักตนเปนที่พึ่งแหงตน (อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ) หลักความเชื่อนี้ตองนํามาใชกับคนพิการดวย   
คนพิการที่เชื่อในศักยภาพของตนจะมีความเชื่อวา “คนพิการทําอะไรไดมากกวาที่ใครคิด” สวนผูปกครอง 
ครู อาจารยและสมาชิกของสังคมที่เชื่อในศักยภาพของคนพิการ จะมีความเชื่อวา “คนพิการที่ตองการทํา
เร่ืองที่ทาทายแมคิดวาเขาทําไมไดก็ตองสงเสริมใหเขาทํา”  ความเชื่อเชนนี้จะชวยใหคนพิการสามารถแสดง 
ความสามารถของตนออกมาเต็มศักยภาพของแตละบุคคล 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาววา “...เรามักคิดเพียงวาคนที่รางกายพิกลพิการจะชวยตัวเอง 
ไมไดหรือทําอะไรไดนอย เปนภาระแกคนอื่น เปนเครื่องถวงสังคม.. แตความจริงปรากฏใหเห็นวา คนพิการมี
ศักยภาพที่พัฒนาใหกลายเปนผูสามารถสรางสรรคได ในสังคมที่ฉลาด รูจักใหโอกาสและสนับสนุน 
 ก็ปรากฏวาคนพิการสามารถฝกฝนพัฒนาตนใหชวยตัวเองได และทําอะไร ๆ ที่เปนประโยชนแกสังคมได 
โดยเฉพาะคนที่พิการดานหนึ่ง อาจจะมีศักยภาพที่พัฒนาไดดีพิเศษอีกดานหนึ่ง ซึ่งทําใหคนพิการที่รูจัก 
ฝกฝนพัฒนาตนเอง สามารถทําอะไรบางอยางไดเกงกวาคนปกติทั่วไป บางทีถาสังคมรูจักสนับสนุน อาจฝก
กลุมคนพิการใหทํางานพิเศษบางอยางแกสังคม ที่คนปกติทําไมคอยได เปนกลุมผูชํานาญพิเศษดานหนึ่ง”๔๕ 

ในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานนั้น ไดมีการนําแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบแหงความสามารถของ
บุคคลมาใชพิจารณา เนื่องจากเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา แมบุคคลแตละคนมีความตองการดานรางกาย 
และความตองการดานจิตใจในระดับพื้นฐานที่ไมแตกตางกันมากนัก แตบุคคลก็ยังมีความแตกตางกันบาง
ประการในดานตาง ๆ อยูไมนอย โดยเฉพาะความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงคนพิการดวยเชนกัน  

การคัดเลือกคนพิการเขาทํางานนั้น ส่ิงสําคัญอันดับแรกคือบุคคลที่ทําการคัดเลือกตองยอมรับวา
คนพิการนั้นมีอวัยวะไมครบถวนเหมือนบุคคลทั่วไป แตความสามารถในการทํางานของคนพิการนั้น บางคน
อาจจะทํางานไดดีกวาบุคคลทั่วไปก็ได ฉะนั้น ในการรับคนพิการเขาทํางานควรพิจารณาจากองคประกอบ
ดังตอไปนี้๔๖ 
 
 

                                                 
๔๕ พระธรรมปฎก. ทศวรรษธรรมทัศนพระธรรมปฎก. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. ๒๕๔๒. หนา ๓๗. 
๔๖รังสิมา ศรีพฤทธิ์เกียรติ. ความเปนไปไดของนายจางในการรับคนพิการเขาทํางานในนิคมอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรม 
บางชันและลาดกระบัง. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม สถาบันเทคโนโลยีสังคม(เกริก).๒๕๓๗.
หนา ๓๒ - ๓๔ 



 ๔๓

๑) ความสามารถทางดานรางกาย (physical capacity) ความสามารถทางรางกายนี้ แมจะไมมี
มาตรฐานกําหนดไววาบุคคลจะตองมีความสามารถและแข็งแรงทางรางกายขนาดไหน เพียงใด จึงจะ
ปฏิบัติงานได แตเปนที่ยอมรับกันวางานแตละประเภทตองการความสามารถทางรางกายหรือใชอวัยวะใน
รางกายที่แตกตางกัน เพื่อใหเพียงพอที่จะปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ ได คนพิการจึงสามารถใชอวัยวะที่
เหลืออยูทํางานบางประเภทได  เชน คนตาบอดแตมีความสามารถทางรางกาย สามารถรับโทรศพัท หรือเลน
ดนตรี เปนตน 

๒) ระดับสติปญญาและการศึกษา (education and intelligence level)  คนพิการอีกจํานวนหนึ่ง 
มีระดับสติปญญาดีเนื่องจากความสามารถในการคิดและการจําของสมองดีหรือ บางคนมีการศึกษาสูงแลว
เกิดความพิการขึ้นมาภายหลัง  

๓) องคประกอบดานจิตใจ (psychological factors) คนพิการจํานวนหนึ่งซึ่งพิการเฉพาะรางกาย
แตนิสัยและความประพฤติดี ในกลุมนี้สามารถรับเขาทํางานและทํางานไดดีดวย 

๔) ทักษะและเจตคติในการทํางาน (aptitudes interest and skills) ทุกองคกรตองการทักษะในการ
ปฏิบัติงาน คนพิการบางคนมีความสามารถเหลานี้อยูกอนพิการ เมื่อพิการไปอวัยวะที่เหลืออยูสามารถ
ทํางานไดเหมือนปกติ สวนกลุมที่ไดรับการฝกอาชีพในสถานประกอบการหรือในโรงงาน กลุมนี้บางคน
สามารถสอนและเกิดความเขาใจไดเร็ว และมีความคิดสรางสรรค 

๕) การยอมรับทางสังคม (social acceptability) ในอดีตนั้นสังคมจะไมยอมรับความสามารถ 
ในการทํางานของคนพิการ แตในปจจุบันคนพิการจํานวนหนึ่งไดกลาออกมาแสดงความสามารถที่มีอยูให
ประจักษแกสายตาบุคคลทั่วไป เปนที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น นายจางบางคนสนใจมากเพราะมี 
ความสามารถในการทํางานมากกวาคนปกติ  
 
๑) การนําหลักปรัชญาความเชื่อมาบัญญัติในกฎหมาย 

หลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของมนุษย ไดถูกนํามาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย ในหมวดวาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยและแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดย
บัญญัติใหบุคคลมีสิทธิไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเสมอภาค๔๗  และรัฐตอง
สงเคราะหคนชรา ผูยากไร หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ 
พึ่งตนเองได๔๘  รวมทั้งจัดการศึกษาอบรม ปรับปรุงการศึกษา และจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา 

                                                 
๔๗ มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง  “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมี 
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” 
๔๘ มาตรา ๘๐ วรรคสอง “รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพลภาพ และผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได”   



 ๔๔

แหงชาติ๔๙ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินตอง
จัดทํารายงาน และแสดงผลการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดังกลาวตอรัฐสภา๕๐ 
 
๒) ผลกระทบตอคนพิการ 

ปรัชญาความเชื่อของมนุษยเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของมนุษย ดังที่ไดมีการเปรียบวามนุษยที่ 
เชื่อวาขยะเปนสิ่งปฏิกูลที่นารังเกียจ มนุษยก็มีพฤติกรรมที่จะขจัดใหขยะนั้นพนจากตัวไป และนําไปทิ้งในที่
ของคนอื่น ขยะจึงเปนปญหาระหวางบานกับบาน ชุมชนกับชุมชน เมืองกับเมืองมาโดยตลอด แตมนุษยที่
เชื่อวาขยะเปนเหมืองทอง มนุษยกลุมนี้จะพยายามนําขยะมาทําใหเกิดประโยชน ต้ังแตมีการคัดแยกขยะ
เพื่อขาย มีทอดผาปาขยะ ดังนั้น จึงเห็นไดชัดวาขยะของคนกลุมหนึ่งเปนภาระ แตขยะของคนอีกกลุมหนึ่ง
เปนทรัพยสินที่มีคา มีราคา ซึ่งความคิดเห็นที่ตางกันนี้เกิดจากความแตกตางของหลักปรัชญาความเชื่อของ 
คนนั่นเอง 

ความพิการก็เชนเดียวกัน สังคมที่เชื่อวาคนพิการไมมีความสามารถหรือมีความสามารถจํากัด 
ความพิการเปนที่รวมของความชั่วราย การใหคนพิการทํางานหนักเปนการสรางเวรกรรม ความเชื่อนี้มี 
ผลกระทบตอคนพิการอยางมาก ทําใหคนพิการไมสามารถทํางานไดและเปนภาระของครอบครัวและสังคม
ตอไป ในทางตรงกันขาม สังคมที่เชื่อวาคนพิการมีศักยภาพที่จะพัฒนาความสามารถไดอยางไรขอบเขต 
ทํางานได พึ่งตนเองไดและเปนพลังใหกับสังคมเชนเดียวกับบุคคลอื่น ความเชื่อนี้ก็จะมีผลกระทบตอ 
คนพิการในทางที่สรางสรรคเปนอยางมาก กลาวคือ ผูปกครองที่มีความเชื่อในศักยภาพของเด็กพิการจะ
แสวงหาความรูและสงเสริมกิจกรรมเพื่อกระตุนพัฒนาการลูกหลานที่พิการของตนใหเหมือนเด็กทั่วไปเทาที่
จะเปนไปได เมื่อถึงวัยเรียนก็สามารถเขาเรียนหนังสือไดเหมือนเด็กทั่วไป ผูบริหารโรงเรียนและครูที่มี 
ความเชื่อในศักยภาพของเด็กพิการก็ยินดีรับเด็กพิการเขาเรียนหนังสือ และชวยพัฒนาเด็กพิการใหมี 
ความรูความสามารถเหมือนเด็กทั่วไป  แมเด็กพิการตองการเรียนหนงัสือในสาขาที่ครูเชื่อวานาจะเรียนไมได
แตครูก็สงเสริมสนับสนุนเปดโอกาสใหเด็กเรียนอยางเต็มที่ ทําใหเด็กพิการไดรับการพัฒนาความสามารถ
ของตนได เต็มตามศักยภาพ  จึงชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันได  ทํางานเลี้ยงชีพได  อีกทั้ ง  
นายจางทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เชื่อในศักยภาพของคนพิการก็จะรับคนพิการเขาทํางานตาม 

                                                 
๔๙ มาตรา ๘๑ “รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษา อบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับ 
การศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษา ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ 
ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการ
ตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรม
ของชาติ” 
๕๐ มาตรา ๘๘ วรรคสอง “ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดิน ตองช้ีแจงตอรัฐสภาให
ชัดแจงวาจะดําเนินการใด เพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ และตองจัดทํา 
รายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง 



 ๔๕

ความสามารถของคนพิการ เมื่อเปนเชนนี้ คนพิการยอมพึ่งตนเองไดและมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และประเทศไดเชนบุคคลทั่วไป 

ตัวอยางบุคคลที่แมจะพิการ แตก็มีความสามารถและทําประโยชนใหกับสังคมได จนมีชื่อเสียงเปน
ที่ยอมรับในนานาชาติ เชน 

ลุดวิก ฟาน บีโทเฟน (Luwig Von Beethoven, ค.ศ. ๑๗๗๐ - ค.ศ. ๑๘๒๗) นักประพันธเพลง 
ชาวเยอรมัน พิการทางการไดยิน  

โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison, ค.ศ. ๑๘๔๗ - ค.ศ. ๑๙๓๑) นักประดิษฐชาวอเมริกัน 
มีชื่อเสียงไดรับการยอมรับวาเปน “บิดาแหงพลังงานไฟฟา” พิการหูหนวกและพิการทางการเรียนรู 

เซอร วินสตัน เชอรชิล (Sir Winston Churchill, ค.ศ. ๑๘๗๔ – ค.ศ. ๑๙๖๕) รัฐบุรุษแหงอังกฤษ 
เปนทหาร นักประพันธ และอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ พิการ
ทางการเรียนรู 

เฮเลน เคลเลอร (Helen Keller, ค.ศ. ๑๘๘๐ – ค.ศ. ๑๙๖๘) นักฑูตวัฒนธรรมของอเมริกา และ 
ตอสูเพื่อมนุษยธรรมดานสิทธิสตรีและคนที่พึ่งพาตนเองไมได  พิการทั้งหูหนวกและตาบอดแตสามารถเรียน
จบปริญญาเอก ส่ือสารกับผูอ่ืนโดยใชมือสัมผัสริมฝปากและคอของคูสนทนา และการสะกดคําในมือของ 
คูสนทนา   
 แฟรงคลิน ดี รูสเวลท (Franklin D. Roosevelt , ค.ศ. ๑๘๘๒ – ค.ศ. ๑๙๔๕) อดีตประธานาธิบดี
คนที่ ๓๒ ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนโปลิโอเมื่ออายุ ๓๕ ป ทําใหเดินไมได แตยังคงไดรับเลือกตั้งเปน
ประธานาธิบดีถึง ๔ สมัย (ค.ศ. ๑๙๓๓ – ค.ศ. ๑๙๔๕) สามารถบริหารประเทศอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนผูหนึ่งที่มีบทบาทตอสันติภาพของโลก 

สตีเฟน วิลเลียม ฮอวกิ้ง (Stephen William Hawking, ค.ศ. ๑๙๔๒ - ปจจุบัน)  นักฟสิกสชาว
อังกฤษที่มีชื่อเสียงไดรับการยกยองวาเปน“เจาพอของจักรวาล” หนังสือที่สรางชื่อ คือ ประวัติยอของ 
กาลเวลา (A Brief History of Time) พิการเปนโรค ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) อัมพาตตั้งแต
คอลงไป สายไดแตศีรษะ พูดไมได ขยับนิ้วได จึงตองสื่อสารผานคอมพิวเตอร โดยใชเครื่องสังเคราะหคําพูด 
(speech synthesizer)๕๑   

อเล็ก นีซิ (Alex Ndeezi, ค.ศ. ๑๙๕๙ - ปจจุบัน) ประธานสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศอูกันดา 
(Chairman of Uganda National Association of the Deaf) เปนคนหูหนวกคนแรกในทวีปแอฟริกาที่ไดรับ
การเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

                                                 
๕๑ (Online). Available : http://www.psyclops.com/hawking/bio/main.html, 25 September 2002. 



 ๔๖

เลนา มาเรีย คลิงวัลล (Lena Maria Klingvall, ค.ศ. ๑๙๖๘ - ปจจุบัน) นักรองชาวสวีเดน มีผลงาน
หลายอัลบ้ัม เชน My Life , Best Friend  และ Amazing Grace เปนตน อีกทั้ง ในอดีตเปนนักวายน้ําทีม
ชาติ พิการตั้งแตกําเนิด  ไมมีแขนทั้งสองขาง มีขาขางซาย ยาวเพียงครึ่งหนึ่งของขาขางขวา๕๒ 

 
๓.๒ ประวัติความเปนมาของกฎหมายที่เกี่ยวของกบัการประกอบอาชีพของคนพิการ๕๓ 

 
๓.๒.๑  ยุคกฎหมายหามคนพิการประกอบอาชีพ (กอน พ.ศ. ๒๕๑๘)  

 
๑) ความเชื่อด้ังเดิมกับผลกระทบตอคนพิการ 
ในอดีต คนไทยสวนใหญมีความเชื่อวาคนพิการไมมีความสามารถ และเชื่อวาความพิการเปน

สัญลักษณของสิ่งที่เลวรายหรือส่ิงที่ไมดี เปนการลงโทษบุคคลที่กระทําบาป คนพิการเปนคนที่นาสงสาร 
การใหคนพิการทํางานหนักถือเปนการสรางเวรกรรมเพราะเปนการซ้ําเติมคนพิการใหทุกขทรมานมากยิ่งขึ้น 
ความเชื่อเหลานี้มีผลกระทบตอคนพิการไปในทางลบอยางมาก เปรียบไดกับบาปกําเนิดที่ทําใหคนพิการ 
ทุกคนที่เกิดมา ทุกยุค ทุกสมัย ตางตองรับผลรายที่สังคมหยิบยื่นให เพราะความเชื่อดังกลาว 
 ผูปกครองของเด็กพิการที่มีความเชื่อด้ังเดิมขางตน จึงไมคิดที่จะกระตุนใหลูกหลานที่พิการมี
พัฒนาการเชนเด็กทั่วไป ไมฝกใหเด็กพิการทําสิ่งใด ๆ ไมวาจะเปนการทํากิจวัตรประจําวันของตนเอง หรือ 
ชวยเหลืองานบาน เด็กพิการจะถูกปลอยใหอยูเฉย ๆ ตามยถากรรม หรือ บางครอบครัวเอาใจใสเด็กพิการ
จนเกินไป ดังกรณีเด็กตาบอดบางคน ที่ผูปกครองอุมเอาไวตลอดเวลาเพราะสงสาร จนเด็กอายุ ๔ – ๕  ป
แลวจึงยังเดินไมได หรือกรณีเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว เร่ิมแรกมีความพิการเพียงเล็กนอย แตเมื่อปลอย
ใหอยูเฉย ๆ ทําใหสภาพความพิการยิ่งมากขึ้น ซึ่งหากเด็กพิการเหลานี้ไดรับการกระตุนพัฒนาการของ
กลามเนื้อในระยะแรก ๆ เด็กอาจจะเดินได แตเมื่อกลามเนื้อไมไดรับฟนฟูหรือทํากายภาพบําบัด จึงเดิน
ไมได หรือบางครอบครัวที่มีเด็กพิการ กลัววาคนอื่นจะตําหนิวาเปนครอบครัวของคนบาป จึงไดซอนเด็ก
เอาไวในบาน หรือขายใหแกงขอทาน เชน นายประหยัด ภูหนองโอง๕๔ เปนตน หรือผลักเด็กลงเหว เชน นาย
จังสี่ แสงจัง๕๕ เปนตน หรือนําเด็กไปทิ้งเพื่อใหคนอื่นเลี้ยงดู เชน นายบุญล้ํา ชัยสิน๕๖ เปนตน อีกทั้ง 

                                                 
๕๒ เลนา มาเรีย คลิงวัลล. บันทึกจากปลายเทา. แปลโดย อุลลา ฟวสเตอร และสมใจ รักษาศรี. กรุงเทพฯ : นานมีบุคส. ๒๕๔๒ 
๕๓ ขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับความเปนมาของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของคนพิการ ไดมาจากการสัมภาษณผูแทนคนพิการ
แตละประเภทความพิการ  
๕๔ เมื่อบิดามารดาจะขาย นายประหยัด ภูหนองโอง ซ่ึงพิการตาบอดใหแกงขอทาน แตพี่สาวไดขอรองเอาไวและสงใหเรียนหนังสือ ปจจุบัน  
นายประหยัด เปนผูกอต้ังมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงมีโรงเรียนสอนคนตาบอด และศูนยสงเคราะห
เด็กตาบอดพิการซ้ําซอน อยูในการดูแลถึง ๖ แหง (จังหวัดขอนแกน จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดลพบุรี 
และจังหวัดลําปาง) 
๕๕ บิดามารดาของ นายจังสี่ แสนจัง ซ่ึงพิการตาบอด มีความคิดวาขนาดตนเองซึ่งไมพิการยังมีชีวิตที่ยากลําบาก จึงคิดวาลูกตาบอดคง
ยากลําบากกวาตนหลายเทา เพื่อไมใหลูกตองยากลําบาก จึงตัดสินใจผลักลูกลงเหว แตนายจังสี่ไมตาย เพราะมีมิชชันนารีมาพบและนําไปเลี้ยง



 ๔๗

ผูปกครองสวนใหญไมคิดที่จะใหเด็กพิการไดเรียนหนังสือ จะเห็นไดเมื่อ พ.ศ.  ๒๔๘๒ นางสาวเจนีวีฟ คอล
ฟลด๕๗ (Miss Genevieve Caulfield) หรือมักจะเรียกกันวา มิสคอลฟลด สตรีตาบอดชาวอเมริกัน ไดกอต้ัง
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพขึ้นเปนแหงแรกในประเทศไทย แตผูปกครองของเด็กตาบอดไมยินยอมให
ลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนสอนคนตาบอด เพราะคิดวาเด็กไมสามารถเรียนได ประกอบกับ มาตรา ๑๑๕๘ 
แหงพระราชบัญญัติการประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๗๘ ไดมีขอยกเวนวาผูปกครองไมมีความผิดในกรณีไมให 
เด็กพิการเรียนหนังสือ ผูบริหารสถานศึกษาจึงมักอางกฎหมายฉบับนี้ เกลี้ยกลอมใหผูปกครองลงนาม 
ยินยอมที่จะไมนําเด็กพิการเขาเรียน เพื่อที่ผูปกครองจะไดไมมีความผิดและผูบริหารสถานศึกษาจะไมถูก
ตําหนิ 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูอาจารยที่มีความเชื่อด้ังเดิม จึงปฏิเสธไมรับคนพิการเขาศึกษาหรือ 
ฝกอาชีพ  โดยอางวาแมแตคนไมพิการจํานวนมากก็ยังไมมีที่เรียนหนังสือหรือที่ฝกอาชีพเลย คนพิการเรียน
หนังสือไปก็ไมมีประโยชน อีกทั้ง การสอนเด็กพิการมีความยุงยากกวาเด็กทั่วไป และครูไมมีความรูในการ
สอนคนพิการ จึงไมพรอมที่จะสอนเด็กพิการ เชน พ.ศ. ๒๕๑๓ ภายหลังจากที่นายวิริยะ นามศิริพงศพันธุ 
และเพื่อนที่พิการตาบอด เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จึงไดไปสมัครเรียนตอในโรงเรียนรัฐบาลแหงหนึ่งแต
โรงเรียนดังกลาวไมรับใหเขาศึกษาตอ โดยอางวาไมพรอมที่จะรับเด็กพิการ มีเพียงโรงเรียนเอกชนที่ใหเขา
ศึกษาตอ หรือ พ.ศ. ๒๕๑๕ นางสาวประยงค โสตถิเศรษฐ พิการตาบอด สอบผานขอเขียนเขาศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตทับแกว แตไมผานการสอบสัมภาษณ เนื่องดวย 
ผูบริหารมหาวิทยาลัยเกรงวาจะไปทําของเสียหายและอาจเปนอันตรายแกคนตาบอดเอง๕๙ เปนตน ดังนั้น 
เมื่อคนพิการไมมีโอกาสไดรับการศึกษาก็ยอมไมมีความสามารถที่จะทํางานได  

                                                                                                                                                         
ดู ใหไดรับการศึกษาและฝกอาชีพ ปจจุบัน นายจังสี่ เปนเจาของรานนวดแผนไทยที่จังหวัดลําพูน  มีบานของตนเองและสามารถสงเสียเลี้ยงดู
บิดามารดาของตนได 
๕๖ บิดามารดานํา นายบุญล้ํา ชัยสิน  ซ่ึงตาบอดมาทิ้งไวที่โรงเรียนสอนคนตาบอด ปจจุบัน นายบุญล้ําเปนครูสอนดนตรีที่โรงเรียนสอน 
คนตาบอดกรุงเทพฯ 
๕๗ มิสคอลฟลด เดินทางเขามาอาศัยในกรุงเทพมหานครในชวงระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยใหการอบรมสั่งสอนใหคนตาบอดฝกหัดอาน
และเขียนอักษรเบรลล ฝกทํางานบานและกิจกรรมหลายอยาง จนกระทั่งมีจํานวนคนตาบอดที่เขารับการเลี้ยงดูแลอบรมสั่งสอนเพิ่มมากขึ้น จึง
ไดมีการจัดตั้งเปนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ นับเปนโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการแหงแรกในประเทศไทย พรอม ๆ กับต้ังมูลนิธิชวย 
คนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ ใน พ.ศ. ๒๔๘๒  
๕๘ มาตรา ๑๑ “นายอําเภอมีอํานาจยกเวนเด็กที่มีลักษณะดังตอไปนี้ จากการเรียนอยูในโรงเรียนประถมศึกษา (๑) เด็กที่บกพรองในสวนกําลัง
กายกําลังความคิดหรือเปนโรค (๒) เด็กที่อยูหางจากโรงเรียนประถมศึกษาที่ใหเปลาเกินสองพันเมตร หรือที่ไมสามารถจะไปถึงโรงเรียนไดดวย
เหตุใดเหตุหนึ่งที่ไมมีทางจะหลีกเลี่ยงได” (แมตอมา ก็ยังคงปรากฏถอยคําดังกลาวใน มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการประถมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๒๓) 
๕๙ ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ แมรัฐบาลไดประกาศใหเปนปการศึกษาสําหรับคนพิการ และมีนโยบายวา “คนพิการทุกคนอยากเรียนตองไดเรียน”  แต 
โรงเรียนวัดโบสถ ซ่ึงตั้งอยูที่ถนนสามเสน ติดปายประกาศไมรับคนพิการทุกประเภท  แมปจจุบันโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครยังประกาศ 
ไมพรอมที่จะรับเด็กตาบอดเขาเรียนรวม 



 ๔๘

อยางไรก็ตาม มีคนพิการจํานวนหนึ่งที่มีโอกาสไดรับการศึกษาและสามารถทํางานได แตเมื่อ 
เจาของสถานประกอบการของเอกชน หรือผูบริหารสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจยังมีความเชื่อด้ังเดิมอยู ก็
มักจะปฏิเสธไมรับคนพิการเขาทํางาน และยิ่งไปกวานั้นก็มีกฎหมายจํานวนมากที่รับรองความเชื่อด้ังเดิม
ดวยการกําหนดใหคนพิการทุพพลภาพขาดคุณสมบัติที่จะประกอบอาชีพได เชน พระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๐๘  พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ. ๒๕๑๑ พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนตน ผลจากความเชื่อดังกลาว นอกจากจะไมมีการจางงานคนพิการใน
ภาครัฐแลว ลูกจางหรือขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มาพิการในภายหลังจะถูกใหออกจากงานหรือ
ราชการ เชน วาที่รอยตรี สุทัศน ศูนยกลาง ตาบอดเนื่องจากถูกทํารายและตองถูกใหออกจากราชการ ใน 
พ.ศ. ๒๕๑๐ เปนตน 

ความเชื่อด้ังเดิมนี้ ทําใหคนพิการตองทนทุกขทรมานอยางยิ่ง ไมวาจะเปนทางดานรางกายและ 
จิตใจ เปนภาระของครอบครัวหรือสังคมที่ตองเลี้ยงดู และเปนการตอกย้ําความเชื่อด้ังเดิมใหอยูกับคนไทย
อยางถาวร จึงไมเปนเรื่องแปลกที่คนพิการจะถูกเก็บซอนไวในบาน หรือออกมาเรรอนเปนขอทานกอใหเกิด
ปญหาสังคม จึงตองมีการออกพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ ใหอํานาจเจาหนาที่
ของกรมประชาสงเคราะหจับคนขอทานไปอยูสถานสงเคราะห๖๐ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวก็มิไดแกปญหา
ขอทานไดอยางแทจริง ดังจะเห็นไดวา คนพิการของแกงขอทานมักจะไดรับการชวยเหลือจากแกง 
ขอทานโดยอางวาเปนผูปกครองของเด็กพิการ แลวรับเด็กพิการออกมาจากสถานสงเคราะหและพาไป
ขอทานที่อ่ืน อีกทั้ง พระราชบัญญัติดังกลาวยังสงกระทบตอกลุมคนพิการซึ่งทํางาน เนื่องจากการขอทาน 
รวมถึงการเลนดนตรีเพื่อแลกกับเงินในที่สาธารณะดวย๖๑ ทําใหคนตาบอดที่เลนดนตรีแลกกับเงินหรือที่เรียก
กันวา “วณิพก”  ถูกจับในขอหาขอทานและถูกนําไปอยูในสถานสงเคราะห อยูรวมกับคนที่เปนโรคจิตหรือ 
คนวิกลจริตซึ่งมีเปนจํานวนมาก๖๒   

 
                                                 
๖๐ มาตรา ๗ “เมื่อปรากฏจากการสอบสวนวา ผูใดทําการขอทาน และผูนั้น เปนคนชราภาพ หรือเปนคนวิกลจริต  พิการ หรือเปนคนมีโรค ซ่ึงไม
สามารถ ประกอบการอาชีพอยางใด และไมมีทางเลี้ยงชีพอยางอื่น ทั้งไมมีญาติมิตร อุปการะเลี้ยงดูก็ใหพนักงานเจาหนาที่สงตัวไปยังสถาน
สงเคราะห” 
๖๑ มาตรา ๖ “หามมิใหบุคคลใดทําการขอทาน การขอทรัพยสินของผูอื่นโดยมิไดทําการงานอยางใด หรือใหทรัพยสินสิ่งใดตอบแทน และมิใช
เปนการขอกันในฐานญาติมิตรนั้น ใหถือวาเปนการขอทาน 

การขับรอง การดีดสีตีเปา การแสดงการเลนตาง ๆ หรือการกระทําอยางอื่นในทํานองเดียวกันนั้น เมื่อมิไดมีขอตกลงโดยตรง หรือโดย
ปริยายที่จะเรียกเก็บคาฟงคาดูแตขอรับทรัพยสินตามแตผูฟงผูดูจะสมัครใจใหนั้น ไมใหรับฟงเปนขอแกตัววาไมไดทําการขอทานตามบทบัญญัติ
แหงมาตรานี้” 
๖๒เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซ่ึงใชมานานกวา ๖๐ ปแลวไมเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน เพราะรูปแบบ
การขอทานมีความสลับซับซอนยิ่งขึ้น มีการต้ังเปนแกง แตกฎหมายเอาผิดตอผูอยูเบ้ืองหลังขอทานไมได คณะผูวิจัยจึงเห็นสมควรใหแยกคําวา 
“วณิพก” ออกมาจากคําวา “ขอทาน” โดย วณิพก ใหหมายถึง ผูใชความสามารถ ความชํานาญพิเศษเฉพาะตัว ทําการขับรอง ดีด สี ตี เปา หรือ
การแสดงละครตาง ๆ ตามลําพังหรือเปนหมูคณะ โดยไมไดเรียกรองคาดู คาฟง แตรับทรัพยตามแตผูดูจะให  และไมถือเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔  



 ๔๙

๒) ความเชื่อใหมกับผลกระทบตอคนพิการ 
ความเชื่อใหม คือหลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของคนพิการ ไดเร่ิมเขามาสูประเทศไทย ใน 

พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยมิสคอลฟลด ไดเขามากอต้ังโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทย ซึ่งเปนโรงเรียน 
แหงแรกที่ใหการศึกษาแกคนพิการ ดวยความชวยเหลือของนายแพทยฝน แสงสิงแกว เพราะเชื่อวา 
คนตาบอดมีศักยภาพสามารถพัฒนาได แมผูปกครองไมใหเด็กตาบอดมาเรียนหนังสือ มิสคอลฟลด ใชวิธี
จางเด็กมาเรียนหรือรับเด็กตาบอดที่ถูกทอดทิ้งมาเรียน พรอมทั้ง จัดตั้งมูลนิธิชวยเหลือคนตาบอด ซึ่ง
ปจจุบันมีชื่อวา “มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ” เพื่อหารายไดเปนคาใชจาย
ภายในโรงเรียน การจัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทยมีปญหามาก แตดวยศรัทธาในความเชื่อ
ใหม มิสคอลฟลด จึงสามารถจัดการศึกษาใหคนตาบอดได  

คนตาบอดรุนแรก ๆ ที่สําเร็จการศึกษาและเปนครูชวยสอนหนังสือคนตาบอด เชน นางสาวสหัธยา 
โชติกเสถียร เปนครูชวยสอน ใน พ.ศ. ๒๔๘๕ เปนตน บางคนไดรับการสงเสริมใหไปศึกษาตอใน 
ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกา บางคนไดรับการจางงานจากมูลนิธิชวยคนตาบอด
แหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ๖๓ ใหสอนหนังสือที่โรงเรียนสอนคนตาบอด เชน ใน พ.ศ. ๒๔๙๕ 
นายปยะ โกศินานนท๖๔ เปนครูสอนดนตรี  ใน พ.ศ. ๒๔๙๗ นางออรอรา ศรีบัวพันธุ เปนครูสอนคนตาบอด 
เปนตน  นอกจากนี้ มีบางคนประกอบอาชีพอิสระ เลนดนตรี รองเพลง เชน นายตรองอัฐ เลิศวาณิช และ
นายประเทือง บุญยประพันธุ ซึ่งเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงในดานการประพันธเพลง และจัดรายการวิทยุ เปนตน 

ตอมา ความเชื่อใหมนี้ทําใหรัฐเร่ิมจัดบริการใหความชวยเหลือคนพิการประเภทอื่น  
ใน พ.ศ. ๒๔๙๔ กระทรวงศึกษาธิการไดริเร่ิมจัดทําโครงการทดลองจัดการศึกษาใหแกเด็กหูหนวก

เปนครั้งแรกที่โรงเรียนวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร  
ใน พ.ศ. ๒๔๙๕ ไดมีการจัดตั้งมูลนิธิเศรษฐเสถียรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวก 

ตอมาใน พ.ศ. ๒๔๙๖ คุณหญิงโตะ นรเนติบัญชากิจ ไดบริจาคที่ดินริมถนนพระราม ๕ เขตดุสิต พรอม
อาคารใหเปนสถานที่เรียน ปจจุบันคือโรงเรียนเศรษฐเสถียร โรงเรียนสอนคนหูหนวกแหงแรกในประเทศไทย 
พรอมทั้งไดจัดตั้งมูลนิธิอนุเคราะหคนหูหนวกในพระบรมราชูปถัมภเพื่อใหการสนับสนุนโรงเรียน ให 
ความชวยเหลือคนหูหนวก และสนับสนุนการดําเนินงานของคนหูหนวก  

คนหูหนวกรุนแรก ๆ ที่สําเร็จการศึกษาก็ไดรับการจางจากมูลนิธิอนุเคราะหคนหูหนวกฯ ใหเปนครู
ชวยสอน เชน นายพัฒน พานิชภักดิ์ เปนครูใน พ.ศ. ๒๔๙๘ เปนตน 

                                                 
๖๓ มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ จัดตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๔ เปนมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเปนลําดับที่สองของ 
ประเทศไทย รองจากมูลนิธิปอเต็กต้ึง 
๖๔ เปนครูสอนดนตรี ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหรวมวงดนตรีเปาแซกโซโฟนกับพระองคทาน 



 ๕๐

พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๔๙๖ กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งกองการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห
แหงแรก คือ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี หนวยงานดังกลาวทําหนาที่ดูแลและ 
จัดการศึกษาใหแกคนพิการทางการเรียนรู  

ในสวนของกลุมคนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือที่มักเรียกกันวาพิการทางกาย แขน ขา และลําตัว 
เนื่องดวยระหวาง พ.ศ. ๒๔๙๔ – พ.ศ. ๒๔๙๕ ไดเกิดโรคไขสันหลังอักเสบหรือโปลิโอในประเทศไทย  
หมอมงามจิตต บุรฉัตร จึงริเร่ิมจัดตั้งกลุมอาสาสมัครสตรีเพื่อชวยสอนหนังสือใหเด็กพิการจากโรคโปลิโอ 
ดวยการพาไปรับการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่โรงพยาบาล รวมทั้งการสอนหนังสือใหเด็กที่อยูใน 
โรงพยาบาล ตอมา ใน พ.ศ. ๒๔๙๗ ไดมีการกอต้ังมูลนิธิสงเคราะหคนพิการ ซึ่งตอมาสมเด็จพระศรีนคริน 
ทราบรมราชชนนีทรงรับเปนองคอุปถัมภ จึงไดชื่อวา มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระบรมราชินูปถัมภของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตอมา พ.ศ. ๒๕๐๔ มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการฯ ไดจัดตั้งโรงเรียน 
ศรีสังวาลย เพื่อจัดการศึกษาใหเด็กพิการทางกายหรือทางการเคลื่อนไหวตั้งแตระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ปที่ ๓   

สําหรับคนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู หรือมักจะเรียกกันวา “คนปญญาออน” เร่ิมข้ึน  
ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขไดกอต้ังโรงพยาบาลราชานุกูล เพื่อรักษา บําบัด 
ฝกอบรมเด็กปญญาออน ตอมา  พ.ศ. ๒๕๐๕ หมอมงามจิตต บุรฉัตร และแพทยหญิงวารุณี คมกฤช ได 
รวมกันตั้งมูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ และไดมีการกอต้ังโรงเรียน 
ราชานุกูลเพื่อจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมนี้เปนแหงแรก เปนหนวยงานในสังกัดของกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข และเริ่มใหบริการจัดการเรียนการสอนเด็กปญญาออนใน พ.ศ. ๒๕๐๗  โดย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงเปดโรงเรียน
โดยพระราชทานรายไดจัดสรางอาคารเรียนใหภายในบริเวณโรงพยาบาล ตอมา ใน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
โรงพยาบาลราชานุกูลก็ไดเปลี่ยนชื่อเปนสถาบันราชานูกูล  

จากการสัมภาษณ พบวา คนพิการในยุคแรก ๆ ที่ไดรับการศึกษาจนสามารถทํางานได มักเริ่ม
ทํางานที่มูลนิธิของคนพิการหรือประกอบอาชีพอิสระ เพราะนายจางหรือเจาของสถานประกอบการยังไมเชือ่
ในความสามารถของคนพิการ ตอมา เมื่อกรรมการมูลนิธิที่ เปนขาราชการหรือเปนเจาของสถาน
ประกอบการของเอกชนเชื่อในความสามารถของคนพิการจึงไดชวยหางานใหคนพิการทําทั้งในสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและเอกชน  

การทํางานของคนพิการในหนวยงานราชการ กลุมคนตาบอด เชน นางสาวจินตนา วัฒนานุกิจ  
ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนลูกจางประจําตําแหนงนักกายภาพบําบัด ที่โรงพยาบาลหญิง (ปจจุบันคือโรงพยาบาล
ราชวิถี) นายบุญมา ทรัพยสกุล ใน พ.ศ. ๒๕๐๘ เปนลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงานพิมพอักษรเบรลล ที่
กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญ  นายวิรัช ศรีตุลานนท ใน  พ.ศ. ๒๕๑๑ เปนลูกจางประจํา ตําแหนงนักการ
ภารโรง ที่กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญ และเปลี่ยนมาเปนครูสอนคนตาบอด  นายวัฒนา วิริยะพงศ  



 ๕๑

ใน พ.ศ. ๒๕๑๑ ไดรับการบรรจุในตําแหนงพนักงานวิทยุที่สันติบาล กรมตํารวจ (ปจจุบันคือสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ)  นางไพบูลย ปฏิบัติสรกิจ ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนลูกจางชั่วคราว ที่กรมประชาสงเคราะห 
ตอมา ใน พ.ศ. ๒๕๒๐ ไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจํา เปนตน สวนกลุมคนพิการทางการเคลื่อนไหว๖๕ 
เชน นายวารี ทวยเจริญ ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ เปนลูกจาง ตอมา พ.ศ. ๒๕๑๖ ไดรับการบรรจุเปนขาราชการ
ประจําหองกายอุปกรณที่โรงพยาบาลศิริราช  นางชุติมา สุดแกว เปนลูกจางอยูที่มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการ
ในพระบรมราชูปถัมภ ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๑๓ เปนตน สวนกลุมคนหูหนวก เชน นางสาวญาดา ชินะโชติ ใน 
พ.ศ. ๒๕๐๗ เปนลูกจางของมูลนิธิอนุเคราะหคนพิการฯ ตอมา ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ ได รับบรรจุเปน
ลูกจางประจําในตําแหนงครูสอนคนหูหนวกของโรงเรียนเศรษฐเสถียร เปนตน 

การทํางานในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ กลุมคนตาบอดไดรับการชวยเหลือใหทํางานในตําแหนง 
ลูกจางประจําที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ใน พ.ศ. ๒๕๐๙ เชน นางสาวระเบียบ มีศรี  นางสาวนงนารถ 
พูนสุวรรณ  นางสุมาลัย สนองเดช  นางนันทา รัตนโกเศศ  เปนตน  

สวนการทํางานในภาคเอกชน กลุมคนตาบอด เชน นายยุทธนา ศรีมูลชัย ใน พ.ศ. ๒๕๐๗ เปน
พนักงานพิมพขาวภาษาอังกฤษ ที่สถานฑูตออสเตรเลีย และเปนนักเปยโนที่โรงแรมโอเรียลเตล  นางดารินี 
ทินมณี  ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ ทํางานในตําแหนงพนักงานสลับสายโทรศัพท ที่สถานฑูตเนเธอรแลนด  นายนุกร 
โชติวรวรรณ ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ ทํางานในตําแหนงพนักงานพิมพเอกสารภาษาอังกฤษ ที่สํานักงานที่ปรึกษา
กฎหมายสากล เปนตน สําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เชน นายณรงค ปฏิบัติสรกิจ ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ 
ทํางานในตําแหนงพนักงานพิมพอักษรเบรลล และใน พ.ศ. ๒๕๐๒ ไดรับการบรรจุเปนครูสอนหนังสือที่ 
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  นางจุไรวรรณ สาตแฟง ไดเร่ิมทํางานที่สํานักงานออยและน้ําตาลที่จังหวัด
ลําปางตั้งแตกอน พ.ศ. ๒๕๑๘  เปนตน ๖๖ 

สวนการประกอบอาชีพอิสระนั้น พบวา กลุมคนตาบอด นอกจากการเลนดนตรีแลว ไดมีการคา
สลากกินแบงรัฐบาล โดยการริเร่ิมของนายชิต เสาวภาคภิญโญ ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๐๗ นายเครื่อง ศรีบัวพันธุ 
ใน พ.ศ. ๒๕๐๙ เลี้ยงไกเพื่อขายไข ตอมา พ.ศ. ๒๕๑๗ ไดเปลี่ยนมาประกอบอาชีพนวดแผนไทย และใน 
พ.ศ. ๒๕๑๗ มีกลุมคนพิการจํานวน  ๗๑  คน ที่ประกอบอาชีพคาสลากกินแบงรัฐบาลรายยอยซึ่งรับซื้อจาก 
พอคาคนกลาง ไดรวมกันเคลื่อนไหวเพื่อขอรับสิทธิในการถือครองโควตาสลากกินแบงรัฐบาล  ในที่สุด  
รัฐบาลซึ่งมี นายสัญญา ธรรมศักดิ์เปนนายกรัฐมนตรี ไดจัดสรรโควตาสลากกินแบงรัฐบาลใหแกคนพิการ
ผานสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ เนื่องจากพระราชบัญญัติสํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ไมเปดโอกาสใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลทําสัญญาโดยตรงกับ 
คนพิการ  ในสวนกลุมคนพิการทางการเคลื่อนไหว เชน นายสมเกียรติ วงศคําจันทร ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๑๓  

                                                 
๖๕ ขอมูลของคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือพิการทางกาย ไดมาจากการสัมภาษณอาจารยชุติมา สุดแกว 
๖๖ ขอมูลของคนตาบอด ไดจากการสัมภาษณอาจารยวิรัช ศรีตุลานนท สวนขอมูลคนหูหนวกไดจากการสัมภาษณอาจารยมลิวัลย ธรรมแสง 



 ๕๒

รับตัดเสื้อเกราะสําหรับคนพิการที่กระดูกสันหลังคด นายจงเจริญ กริชทะมาระ เปดกิจการหอพักตั้งแต พ.ศ. 
๒๕๑๒  และใน พ.ศ. ๒๕๓๖ เปลี่ยนมาประกอบอาชีพหมอดู เปนตน 

ตามความเชื่อใหมนี้ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงสถานสงเคราะหเปนโรงเรียน โดยใน พ.ศ. ๒๕๑๙   
สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา อําเภอปากเกร็ด สังกัดกรมประชาสงเคราะห ไดตั้งโรงเรียน
บานราชาวดี สําหรับสอนหนังสือเด็กพิการของสถานสงเคราะห และสถานสงเคราะหไดจัดใหมีการฝกอาชีพ 
ตลอดจนสงเสริมใหเด็กในสถานสงเคราะหไปเรียนหนังสือในโรงเรียนทั่วไปในบริเวณใกลเคียง  
อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนสถานสงเคราะหเปนโรงเรียนและที่ฝกอาชีพยังขยายตัวไปอยางชา ๆ   

กลาวโดยสรุป ยุคกฎหมายหามคนพิการประกอบอาชีพ เกิดขึ้นจากความเชื่อดั้งเดิมที่ไมเชื่อใน 
ศักยภาพของคนพิการ และแมวาความเชื่อในศักยภาพของคนพิการซึ่งเปนความเชื่อใหม จะไดเร่ิมเขามาใน
ประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๔๘๒  ทําใหคนพิการเริ่มไดรับการศึกษา ฝกอาชีพและมีงานทํา เปนที่พึ่งตนเองและ
ครอบครัวไดบาง แตคนพิการก็ไมอาจประกอบอาชีพที่กฎหมายหาม เชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
เปนตน หรือแมสามารถทํางานในหนวยงานของรัฐไดก็ทําไดเฉพาะตําแหนงลูกจางประจําหรือลูกจาง 
ชั่วคราวเทานั้น ดังนั้น คนพิการในยุคนี้จึงตองประกอบอาชีพอิสระหรือทํางานในภาคเอกชนเปนหลัก แต 
คนพิการที่มีงานทําก็ยังมีจํานวนนอยมาก เพราะมีแตเฉพาะคนพิการที่มีศักยภาพสูงและสามารถเขาถึง
แหลงใหบริการความชวยเหลือเทานั้นจึงจะไดรับโอกาส 
 
๓.๒.๒ ยุคกฎหมายเริ่มเปดโอกาสและสงเสริมใหคนพิการมีงานทํา (พ.ศ. ๒๕๑๘ - พ.ศ. ๒๕๔๐) 
 

งานดานคนพิการไดรับการสงเสริมยิ่งขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรง
พระราชทานพระราชดํารัสแกคณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระบรมราชินูปถัมภ ในพิธีเปด 
โรงเรียนศรีสังวาลย เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ไววา  “งานชวยผูพิการนี้ก็มีความสําคัญอยางยิ่ง 
เพราะวาผูที่พิการไมไดเปนผูอยากพิการและอยากชวยตนเอง ถาเราไมชวยเขาใหสามารถที่จะปฏิบัติงาน
อะไรเพื่อชีวิต และมีเศรษฐกิจของครอบครัว จะทําใหเกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแกสวนรวม ฉะนั้น
นโยบายที่จะทําก็คือ ชวยเขาใหชวยตนเองได เพื่อจะใหเขาสามารถดํารงชีพอยูในสังคม”๖๗  ในชวงเวลา
เดียวกัน กลุมคนพิการไดเรียกรองใหมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗   
นายวิรัช  ศรีตุลานนท นายกสมาคมคนตาบอดกรุงเทพ๖๘ จึงไดทําหนังสือถึงนายประยูร  เถลิงศรี นายก
สมาคมขาราชการพลเรือน เพื่อขอใหชวยเหลือในการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ใหคนพิการสามารถรับราชการได โดยมีนายบุญมา ทรัพยสกุล เปนผูประสานงาน ปรากฏวา 
                                                 
๖๗ โปรดดู วารสารงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๓๕ ฉบับประจําป ๒๕๔๒ หนา ๓๓   
๖๘ เมื่อคนพิการไดรับการพัฒนาตนเองจนสามารถมีงานทํา จึงไดเร่ิมรวมตัวกันเปนสมาคม เพื่อเรียกรองใหตนไดมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกับ
บุคคลทั่วไป คนตาบอดเปนคนพิการกลุมแรก ที่ไดมีการรวมตัวกันจัดต้ังเปนสมาคมคนตาบอดกรุงเทพ โดยเริ่มขอจดทะเบียนใน  พ.ศ. ๒๕๐๗  
และจดทะเบียนใน  พ.ศ. ๒๕๑๐ (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปนสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย) 



 ๕๓

การเรียกรองประสบผลสําเร็จ เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘  เปดโอกาสให
คนพิการรับราชการได โดยการเพิ่มเติมบางวลีเขาไปในคุณสมบัติตองหาม ซึ่งเดิมใชคําวา “กายทุพพล
ภาพ”๖๙  แกไขเปน “กายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได”๗๐ ผลจากพระราชบัญญัติดังกลาวทําให 
นายวิริยะ นามศิริพงศพันธุ พิการตาบอด ซึ่งทดลองงานตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๙ ไดรับการบรรจุเปนขาราชการ
พลเรือนคนแรก ในตําแหนงอาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ใน พ.ศ. ๒๕๒๐ โดย
ไดรับการสนับสนุนจาก อาจารยปวย อ้ึงภากรณ อธิการบดี และอาจารยปรีดี เกษมทรัพย คณบดี 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตอมา พ.ศ. ๒๕๒๒ นางออรอรา ศรีบัวพันธุ  ไดรับการปรับ
ตําแหนงจากลูกจางประจําเปนขาราชการครู สําหรับนายบุญมา ทรัพยสกุล  และนายวิรัช ศรีตุลานนท  
ไมไดดําเนินการขอปรับตําแหนงเปนขาราชการครู เนื่องจากการเปนขาราชการจะตองเริ่มตนเงินเดือนใหม   
ตอมา คณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) ไดแกไขกฎระเบียบ ยินยอมใหสามารถเปลี่ยนจากครู 
ลูกจางประจําเปนขาราชการโดยไมตองเร่ิมตนเงินเดือนใหม โดยใชการเทียบประสบการณ ทําให 
นางสาวญาดา ชินะโชติ พิการหูหนวก ขอเปลี่ยนจากครูลูกจางประจํามาเปนขาราชการครู ตําแหนงอาจารย 
๓ ระดับ ๗ ใน พ.ศ. ๒๕๔๒   

แมมีการแก ไขเพิ่ม เติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ .ศ .  ๒๕๑๘  และ 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ เกี่ยวกับคุณสมบัติในการรับราชการ ซึ่งเปดโอกาสให 
คนพิการรับราชการได อยางไรก็ตาม ผูรับสมัครงานและคณะกรรมการสอบคัดเลือกมักตีความวาคนพิการ
ไมมีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ และกลุมขาราชการที่พิการในภายหลังก็ยังคงไดรับผลกระทบ ถูกตั้ง
กรรมการสอบและใหออกจากราชการ เชน นายประสิทธิ์ วงศหนองหวา  นายทองสุข หลักคํา  นางลํายอง 
กุลสาร  นายสุพจน สัญญาภัคดี  นางประกายแกว พงษไพโรจน พิการตาบอด  และนางภวันตรี  ไรวิบูลย 
พิการหูหนวก เปนตน  ดังนั้น นายประสิทธิ์ วงศหนองหวา ซึ่งถูกใหออกจากราชการใน พ.ศ. ๒๕๒๘ ไดมา
รองเรียนตอสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย๗๑ ใน พ.ศ. ๒๕๒๙ และจากการชวยเหลือของสภา 
คนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จึงสามารถ
ชวยใหนายประสิทธิ์ วงศหนองหวา กลับเขารับราชการไดอีกครั้งใน พ.ศ. ๒๕๓๑  

                                                 
๖๙ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗  มาตรา ๔๔ “ผูสมัครเขาเปนขาราชการพลเรือนสามัญตองสอบแขงขัน สอบ
คัดเลือก หรือคัดเลือก และตองมีคุณสมบัติดังนี้… (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรค 
…” 
๗๐ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘  มาตรา ๒๔ “ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมีคุณสมบัติทั่วไป  
ดังตอไปนี้… (๕) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรค…” 
๗๑ สภาคนพิการฯ กอต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ มีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) เปนองคกรคนพิการทุกประเภทในการติดตอประสานงานกับหนวยงานของ
รัฐ เอกชน และองคการระหวางประเทศในเรื่องเกี่ยวกับการปองกัน การพื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และสิทธิของคนพิการ ๒) จัดสัมมนา  
ฝกอบรมใหคนพิการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในทุก ๆ ดาน ๓) เผยแพรขอมูลขาวสารใหกับคนพิการและสาธารณชน ๔) ประสานงานหา 
แหลงทุนใหกับองคกรคนพิการเพื่อนําไปดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนแกคนพิการ 



 ๕๔

ตอมา สภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย ไดดําเนินการชวยเหลือใหขาราชการที่พิการใน 
ภายหลังและถูกออกจากราชการสามารถกลับเขารับราชการใหมไดหลายคน เชน นายทรงศักดิ์ เชื้อกุณะ 
นายสุรพงษดิษยพงษ  นางสุดใจ นามเคน  นางจันทรเพ็ญ ศิริเจริญ  นางรัชนีฉาย กุลสาร เปนตน  
อยางไรก็ตาม ยังคงมีขาราชการครูจํานวนมากที่พิการและไดรับความสงสารเห็นใจจากหัวหนา จึงไมไดถูก
ต้ังกรรมการสอบใหออกจากราชการ แตก็ไมไดมอบหมายงานใหทํา 

นอกจากนี้ ในสวนของการลาของขาราชการที่ประสบอุบัติเหตุนั้น ตามระเบียบวาดวยการลาของ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหขาราชการลาปวยไดโดยไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับ
จํานวนวันลาไว จึงลาปวยไดตามขอเท็จจริง สําหรับการรับเงินเดือนระหวางลาเปนไปตามมาตรา ๒๗ แหง
พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕๗๒ 
กําหนดใหจายเงินเดือนระหวางลาปวยได ๖๐ วันทําการ และหากอธิบดีเห็นสมควรจะใหจายเงินเดือนตอไป
อีกก็ไดแตไมเกิน ๖๐ วันทําการ  รวมทั้ง สําหรับการลาในกรณีเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ ขาราชการ
ที่ไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่หรือเนื่องจากตองไปปฏิบัติราชการนอกที่ต้ัง
สํานักงาน หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ ตามพระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการผู
ไดรับอันตราย หรือการเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ จะมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลโดย
รัฐเปนผูออกคาใชจาย และในระหวางที่ตองรักษาพยาบาล รัฐมนตรีเจาสังกัดจะอนุญาตใหลาเกินกวาที่
ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการลากําหนดไวก็ได แตตองไมเกิน ๑ ป ถาระยะเวลาหนึ่งปไมเพียงพอ คณะ 
รัฐมนตรีจะอนุญาตใหลาตอก็ได ในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหลานั้นใหไดรับเงินเดือนเต็มจํานวน แตในกรณี
ที่ขาราชการตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ และขาราชการผูนั้นสมัครจะรับราชการตอ รัฐมนตรีเจาสังกัดจะ
ส่ังใหขาราชการผูนั้นไปรับราชการในตําแหนงหนาที่อ่ืนใหมโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติก็ได๗๓  

จากขางตน จะเห็นไดวา ยังไมมีระเบียบที่จะใหขาราชการที่พิการลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
หรือฝกงานใหมเพื่อกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงใหมแตอยางใด ดังนั้น เมื่อพนระยะเวลา
ประมาณ ๑ ปหรือกวานั้น หากขาราชการผูนั้นยังไมสามารถฟนฟูสมรรถภาพขึ้นมาไดก็อาจถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนใหออกจากราชการในฐานะที่ไมอาจปฏิบัติราชการ๗๔ 

อยางไรก็ตาม ในยุคนี้ไดมีการแกไขเพิ่มเติมหรือบัญญัติพระราชบัญญัติตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘  เชน  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ 

                                                 
๗๒ มาตรา ๒๗ “ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตราย หรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  ใหขาราชการที่ลา
ปวย  ไดรับเงินเดือนระหวางลาไดในปหนึ่งไมเกินหกสิบวันทําการ  แตถาผูบังคับบัญชาตั้งแตตําแหนงอธิบดีหรือตําแหนงเทียบเทาขึ้นไปเห็น 
สมควรจะใหจายเงินเดือนตอไปอีกก็ได  แตไมเกินหกสิบวันทําการ” 
๗๓ โปรดดูภาคผนวก ๘  พระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตราย หรือการเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
๗๔ รายงานการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาดานคนพิการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๕ (วันศุกรที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕) 



 ๕๕

พ.ศ. ๒๕๒๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓  พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘  
เปนตน รวมถึงกฎหมายลําดับรองจํานวน ๓๐ ฉบับ๗๕ 

เมื่อรัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔๗๖ ในระหวาง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ – พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนระยะที่ไดมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ โดยออกมาในรูปของกฎกระทรวง  และใน  พ .ศ.  ๒๕๓๘ เปนระยะที่ เ ร่ิมมีการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ทําใหสถานประกอบการภาคเอกชนเริ่มจะมีความตื่นตัวและใหความสนใจใน
การจางงานคนพิการ ตามมาตรา ๑๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ซึ่งไดกําหนดใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนรับคนพิการเขาทํางานตามอัตราสวนที่
กําหนด ถาไมจางงานคนพิการก็อาจสงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ กําหนดให 
สถานประกอบการที่จางงานคนพิการมีสิทธินําเงินคาจางที่จายใหแกคนพิการ มาหักเปนคาใชจายตาม
ประมวลรัษฎากรไดเปนสองเทาของจํานวนที่จายจริง เพื่อประโยชนในการคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดของ
สถานประกอบการ มีผลใหสถานประกอบการที่มีกําไรสามารถประหยัดภาษีไดเทากับเศษอัตราภาษีสวน
รอยคูณดวยคาแรงของคนพิการทุกคนที่สถานประกอบการนั้นตองจาง  

ตอมามี มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดใหหนวยงานตาง ๆ เชน  
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมการจัดหางาน เปนตน ดําเนินการขยายบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพ
ทางดานอาชีพสําหรับคนพิการ เพื่อยกระดับฝมือใหคนพิการมีโอกาสเขาสูอาชีพมากขึ้น๗๗   

สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ ที่ไดทําการสํารวจสถานประกอบการทั่วประเทศที่เขาขายปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงเรื่องการจางงานคนพิการของ พบวา พ.ศ. ๒๕๓๘ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
ของเอกชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายมีจํานวนรอยละ ๔๘ และจางงานคนพิการจํานวน ๑,๒๘๗ คน   พ.ศ. 
๒๕๓๙ นายจางหรือสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายมีจํานวนรอยละ ๔๙ และจางงานคนพิการ
จํานวน ๑,๐๑๗ คน  และ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายมีจํานวนรอยละ ๕๔ และจางงานคนพิการจํานวน ๘๑๕ คน แสดงใหเห็นวานายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการของเอกชนเริ่มเปดโอกาสการทํางานใหคนพิการ  แมวานายจางหรือเจาของ 
สถานประกอบการของเอกชนสวนใหญเลือกที่จะสงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เนื่องจาก 
ยังคงไมเชื่อในศักยภาพของคนพิการ 

                                                 
๗๕ โปรดดูภาคผนวก ๑๕.๓ กลุมรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน : พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ 
๗๖ ใน พ.ศ. ๒๕๒๖ ผูนําคนพิการประเภทตาง ๆ ไดรวมตัวกันจัดตั้งสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยขึ้น โดยมีจุดมุงหมายเรียกรองให
รัฐบาลไทยตรากฎหมายพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ตามที่ตกลงไววาจะใหเปนของขวัญคนพิการในปคนพิการสากล พ.ศ. 
๒๕๓๔ สภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยไดรณรงคเรียกรองมาโดยตลอดเปนเวลา ๘ ป จึงประสบผลสําเร็จ  
๗๗ โปรดดูภาคผนวก ๙  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๗ เร่ือง การฟนฟูสมรรถภาพทางดานอาชีพและการจางงานคนพิการ 



 ๕๖

ในสวนของการคุมครองแรงงาน  คนพิการที่ทํางานในสถานประกอบการของเอกชนไดรับ 
การคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงานเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป หรือกรณีลูกจางพิการในภายหลัง 
สามารถเขารับบริการไดที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ของสํานักงานประกันสังคม ซึ่งทําหนาที่ใหบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน เพื่อใหคนพิการสามารถกลับเขาทํางานใน
ตําแหนงเดิมหรือตําแหนงใหม นอกจากนี้ ลูกจางที่พิการถึงขนาดทุพพลภาพเนื่องจากการทํางานยังไดรับ
เงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนทุกเดือนเปนเวลา ๑๕ ป ในอัตรารอยละ ๖๐ ของคาจาง ตามมาตรา ๒๖
๗๘ และ มาตรา ๑๘๗๙ แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ สวนลูกจางที่พิการถึงขนาดทุพพลภาพ
อันมิใชจากการทํางานจะไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดจากกองทุนประกันสังคม๘๐ รอยละ ๕๐ ของคาจาง
ตลอดชีวิต๘๑  
 กลาวโดยสรุป ยุคนี้ แมไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายโดยเปดโอกาสใหคนพิการสามารถประกอบ
อาชีพตาง  ๆ ได แตถอยคําที่ใชยังเปนการเลือกปฏิบัติดวยตัวหนังสือ และเปดโอกาสใหมีการใช 
ดุลพินิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนราชการ พบวาคนพิการสอบสัมภาษณไมผานและขาราชการที่พิการ 
ภายหลังสวนใหญถูกใหออกจากราชการ มีเพียงบางคนไดกลับเขารับราชการอีกครั้งโดยการชวยเหลือจาก
องคกรของคนพิการ สวนการทํางานในสถานประกอบการของเอกชนนั้น แมมีกฎหมายที่สงเสริมใหคนพิการ
ไดมีงานทํา ก็เปนเพียงกฎหมายเมตตาธรรมไมมีสภาพบังคับ  ดวยเหตุนี้ จึงมีสถานประกอบการของเอกชน
ประมาณรอยละ ๕๐ ของสถานประกอบการของเอกชนที่อยูในเกณฑที่ตองจางงานคนพิการเทานั้นที่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ซึ่งก็เปนคนพิการที่อยูในเมืองใหญเทานั้นที่ไดรับประโยชน ในขณะที่คนพิการจํานวนมากที่
อยูในชนบทยังไมไดรับประโยชนจากกฎหมายดังกลาว    
 
  

                                                 
๗๘ มาตรา ๒๖ “ใหมีกองทุนเงินทดแทนในสํานักงานประกันสังคมเพื่อจายเปนเงินทดแทนแกลูกจางแทนนายจางซ่ึงมีหนาที่ตองจายเงินสมทบ
ตาม  มาตรา ๔๔ และเปนคาใชจายตามมาตรา ๔๓ 
          ใหกองทุนเงินทดแทนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่  ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๓๓ เปนกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้” 
๗๙ มาตรา ๑๘ “เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายใหนายจางจายคาทดแทนเปนรายเดือนใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา 
๒๐แลวแตกรณี ดังตอไปนี้ …      

(๓) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่ลูกจางทุพพลภาพ โดยจายตามประเภทของการทุพพลภาพและตามระยะเวลา
ที่จะตองจายตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด แตตองไมเกินสิบหาป”  
๘๐ พระราชบัญญัติประกันสังคมเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๓ กับสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต ๒๐ คนขึ้นไปและใน 
ภายหลังไดขยายออกไปเปนสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต ๑๐ คนขึ้นไป เมื่อวันที่ ๒ เดือนกันยายน ๒๕๓๖ และขยายไปยังสถาน
ประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต ๑ คนขึ้นไป ต้ังแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ เปนตนไป 
๘๑ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓  มาตรา ๗๑ “ในกรณีที่ผูประกันตนทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการทํางานใหมีสิทธิไดรับเงิน 
ทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละหาสิบของคาจางตามมาตรา ๕๗ ตลอดชีวิต” (มาตรา ๗๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗) 



 ๕๗

๓.๒.๓ ยุคกฎหมายหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปจจุบัน) 
 
 เมื่อประเทศไทยประสบวิกฤติในทางการเมืองและวิกฤติทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการลดคาเงินบาท 
จึงไดมีการเรียกรองและผลักดันใหมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับประชาชนสําเร็จ ในระหวาง 
ยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับประชาชนนี้ สภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยไดมี
สวนรวมเสนอใหมีบทบัญญัติที่ เขามารองรับหลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของคนพิการและ 
หลักปรัชญาความเชื่อในศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกันของมนุษย โดยสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศ
ไทยไดจัดสัมมนาในเนื้อหาที่เกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ และผูแทนคนพิการไดเขาพบประธานสภารางรัฐธรรมนูญ นายอุทัย พิมพใจชน เมื่อวันที่ ๒๒ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อขอรับการสนับสนุนใหมีบทบัญญัติตามเนื้อหาที่คนพิการเรียกรอง 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกาศใชในวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐  ปรากฏวาไดมี
บทบัญญัติมาตราตาง ๆ ออกมารองรับหลักปรัชญาความเชื่อในศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกันของมนุษย 
และหลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของคนพิการ ดังปรากฏในมาตรา ๓๐  มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๕ และ
มาตรา ๘๐๘๒  และเพื่อใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไดรับการเอาใจใสจากรัฐบาล จึงกําหนดใหรัฐบาลตอง
จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการในการนําแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไปปฏิบัติตอสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาปละหนึ่งครั้ง ตามมาตรา ๘๘ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และกําหนดใหมี
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพื่อคอยตรวจดูวาไดมีการนําเอาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไป
บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือไม ตามมาตรา ๘๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย สมาชิกของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จํานวน ๙๙ คน จะมีผูแทนขององคกรที่ 
เกี่ยวของกับคนพิการ ๒ คน ปจจุบัน คือ นายวิริยะ นามศิริพงศพันธุ และนายแพทยประพจน เภตรากาศ 
  สภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยและสมาคมตาง ๆ ของคนพิการไดรองเรียนตอ 
คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เนื่องจากแมไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงกําหนดให 
สถานประกอบการเอกชนที่มีคนงานสองรอยคนขึ้นไป รับคนพิการที่สามารถเขาทํางานไดเขาทํางานทุก 
สองรอยคนตอคนพิการหนึ่งคน แตกฎกระทรวงฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชเฉพาะสถานประกอบการของ 
เอกชนเทานั้น ทางสภาคนพิการ ฯ และสถานประกอบการจึงเห็นวาหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจนาจะ
รับคนพิการเขาทํางานเพื่อเปนแบบอยางแกสถานประกอบการเอกชนดวย ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติ
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ เร่ืองการใหโอกาสคนพิการเขาทํางานในหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ 

                                                 
๘๒ โปรดดูหัวขอ ๓.๑.๑ หลักปรัชญาความเชื่อในศักด์ิศรีและความเทาเทียมกันของมนุษย ๓) การนําหลักปรัชญาความเชื่อมาบัญญัติ 
ในกฎหมาย และ หัวขอ ๓.๑.๒ หลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของคนพิการ ๑) การนําหลักปรัชญาความเชื่อมาบัญญัติในกฎหมาย     



 ๕๘

เพื่อใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติใหคนพิการที่สามารถปฏิบัติหนาที่ได มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุ
เปนขาราชการพลเรือนหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจไดเชนบุคคลทั่วไป๘๓ 

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑   ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย ไดลงนามในประกาศ
ปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทย๘๔  โดยในขอ ๗ ของปฏิญญาฉบับดังกลาว ใหความสําคัญในสิทธิและ
โอกาสของคนพิการที่จะไดรับการเตรียมความพรอมดานอาชีพ ตลอดจนการจางงาน 

อยางไรก็ตาม ยังคงมีพระราชบัญญัติที่มีถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง จํานวน  
๖  ฉบับ เชน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ พระราชบัญญัติ 
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนตน และระเบียบ ขอบังคับที่มีถอยคําดังกลาว จํานวน ๔๓  ฉบับ 
เชน ขอบังคับการปโตรเลียมแหงประเทศไทย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๓๙  ขอบังคับการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๒๙๑ วาดวยบุคคล พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนตน๘๕   

นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัญญัติที่มีถอยคําที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจในการจํากัดสิทธิคนพิการใน
การประกอบอาชีพ  จํานวน  ๑๙  ฉบับ  เชน  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู  พ .ศ .  ๒๕๒๓  
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนตน  และมีระเบียบ ขอบังคับที่มีถอยคําดังกลาว จํานวน ๕๕ ฉบับ เชน  
ขอบังคับการทางพิเศษแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒๔ วาดวยพนักงาน ขอบังคับบรรษัทบริหารสินทรัพย
สถาบันการเงินวาดวยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตน๘๖  กฎหมายเหลานี้ นอกจากมีผลเปนการกีดกัน 
ไมใหคนพิการไดประกอบอาชีพดังกลาวแลว ยังสงผลใหขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่พิการใน 
ภายหลังถูกใหออกจากราชการ เชน ส.ต.ท. สมมุท จําปางาม พิการอัมพาตครึ่งตัว ไมสามารถชวยเหลือ 
ตนเองได เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนตลมทําใหศีรษะกระแทกพื้น ถูกผูบังคับบัญชาเกลี้ยกลอม
ใหลาออกจากราชการ และอางวาจะทําเรื่องขอบําเหน็จบํานาญให แตยังไมไดรับการชวยเหลือในเรื่องของ
บําเหน็จบํานาญแตอยางใด เปนตน๘๗ 

 
 

                                                 
๘๓ โปรดดูภาคผนวก ๑๐  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๐ เร่ือง การใหโอกาสคนพกิารเขาทํางานในหนวยงานของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจ 
๘๔ โปรดดูภาคผนวก ๑๑ ปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทย 
๘๕ โปรดดูภาคผนวก ๑๕.๑ กลุมราชการ  ภาคผนวก ๑๕.๓ กลุมรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน : พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ   และ
ภาคผนวก ๑๕.๕ กลุมวิชาชีพและอาชีพอิสระ 
๘๖ โปรดดูภาคผนวก ๑๕.๑ กลุมราชการ ภาคผนวก ๑๕.๒ กลุมรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน : พระราชบัญญัติ  ภาคผนวก ๑๕.๓ กลุม 
รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน : พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ  และภาคผนวก ๑๕.๕ กลุมวิชาชีพและอาชีพอิสระ 
๘๗ หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันอาทิตยที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 



 ๕๙

ยิ่งไปกวานั้น พระราชบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับ ซึ่งตราออกมาหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช ยังคงมี
บทบัญญัติที่ขัดตอมาตรา ๓๐ วรรคสามของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  เชน มาตรา ๓๒ (๖)๘๘ แหง
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ระเบียบ ขอบังคับ วาดวยการบรรจุแตงตั้ง
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ยังมีถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง เชน องคการอุตสาหกรรมปาไม 
สํานักงานธนานุเคราะห องคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ เปนตน  

คนพิการมีความประสงควากฎหมายตาง ๆ ที่จํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพจะถูก 
ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาใหตกไปเพราะขัดตอมาตรา ๓๐ วรรคสามของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
ดังนั้น เมื่อมีการแตงตั้งผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่จะรับผิดชอบเกี่ยวกับผูดอยโอกาส  เมื่อวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยไดจัดกิจกรรม “โครงการรณรงคตอตาน
กฎหมายจํากัดสิทธิคนพิการ” และยื่นหนังสือตอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมาธิการสวัสดิการ
สังคมของสภาผูแทนราษฎร และผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พรอมกันนี้ ไดมีการปรึกษาหารือกับ 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และยกกรณีของนายศิริมิตร บุญมูล  และนางสาวบุญจุติ กลับประสิทธิ์ ที่
พิการเนื่องจากโรคโปลิโอ ซึ่งไดสมัครสอบเปนผูชวยผูพิพากษา แตกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตัดสิทธิ
ไมใหสมัครสอบ โดยอางวาขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๓๘๙ โดยขอใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภานําเรื่องขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวาขอความ
ดังกลาวขัดตอมาตรา ๓๐ วรรคสามของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือไม เมื่อผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภานําเรื่องขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญ และไดมีคําวินิจฉัยที่ ๑๖ / ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน  
พ .ศ .  ๒๕๔๕  วินิจฉัยวาบทบัญญัติดังกลาวไม ขัดตอรัฐธรรมนูญดวยเหตุผลวาบทบัญญัติของ 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐) เปนไปตาม
ความจําเปนและความเหมาะสมของฝายตุลาการ จึงเห็นวาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐) ดังกลาว เปนลักษณะตามขอยกเวน
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ ซึ่งไมกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญ 
แหงสิทธิและเสรีภาพมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง และไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามมาตรา ๓๐ แตอยางใด๙๐  
และคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมไดพิจารณาวานายศิ ริมิตร  บุญมูล  และนางสาวบุญจุติ  

                                                 
๘๘ มาตรา ๓๒  “ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ …  (๖) ไมเปน
ผูมีรางกายทุพพลภาพหรือเปนโรคที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นวาไมสมควรใหประกอบโรคศิลปะ” 
๘๙ ไดมีการยื่นคํารองของ นายศิริมิตร บุญมูล ตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาผานทางสํานักงานสิทธิมนุษยชน สภาทนายความตั้งแต พ.ศ. 
๒๕๔๓  เมื่อทางสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยยื่นเรื่องดังกลาวอีกครั้งตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ใน พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงเปนการ
รวมพิจารณาไปในคราวเดียวของศาลรัฐธรรมนูญ  และไดมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาใน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๙๐ โปรดดูภาคผนวก ๑๒  คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๖/๒๕๔๕ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 



 ๖๐

กลับประสิทธิ์ ไมมีสิทธิสอบคัดเลือกเขาเปนผูชวยผูพิพากษา๙๑ จากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและ 
การพิจารณาของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมไดรับการวิพากษวิจารณจากสื่อมวลชน และ 
นักวิชาการเปนจํานวนมาก  

จากรายงานติดตามผลการดําเนินงานเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ของฝายพัฒนาอาชีพและจางงาน 
คนพิการ สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ พบวาสถานประกอบการของเอกชนสวนใหญที่อยูในเกณฑที่
จะตองจางงานคนพิการตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ใหความรวมมือเพียงรอยละ ๔๗.๔๒  รอยละ 
๓๑.๓  รอยละ ๔๓ และรอยละ  ๓๐ ใน พ.ศ. ๒๕๔๑ – พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามลําดับ สวนสถานประกอบการของ 
เอกชนที่รับคนพิการเขาทํางานมีจํานวน ๙๕๘ คน  ๓๗๐ คน  ๒๒๔ คน และ ๔๕ คน ใน พ.ศ. ๒๕๔๑ – 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามลําดับ แสดงใหเห็นวามีการจางงานคนพิการในสถานประกอบการของเอกชนนอยลง ทั้งนี้
อาจเกิดจากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนไมแนใจในความสามารถของคนพิการ 
ประกอบกับคนพิการสวนใหญถูกละเลยและขาดโอกาสทางการศึกษามาเปนเวลานาน ทําใหขาดคุณสมบัติ
ดานคุณวุฒิการศึกษา  และไมได รับการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพตามที่ตลาดแรงงานตองการ   
รวมทั้งปญหาการเดินทางและการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สถานที่  และบริการสาธารณะดาน
ตาง ๆ ซึ่งสภาพปญหาเหลานี้ลวนเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมโอกาสการมีงานทําของคนพิการ ดังนั้น 
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนสวนใหญจึงเลือกที่จะสงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการมากกวาที่จะจางงานคนพิการ 

ดานการฟนฟูสมรรถภาพลูกจางที่ประสบอุบัติเหตุจนทําใหพิการ ใน พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงาน
ประกันสังคมไดขยายสาขาศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานเพิ่มข้ึน ณ จังหวัดระยอง โดยตั้งงบประมาณเพื่อใช
ในการฟนฟูสมรรถภาพลูกจางที่มาพิการในภายหลัง คนละ ๔๐,๐๐๐  บาท และใหลูกจางที่พิการสามารถ
เลือกไปฟนฟูสมรรถภาพที่อ่ืนไดในวงเงินไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หลังจากฟนฟูสมรรถภาพแลวใหคนพิการมี
สิทธิกลับเขาไปทํางานในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงใหม  ซึ่งปรากฏวาลูกจางพิการที่เขารับการฟนฟู
สมรรถภาพสามารถกลับเขาทํางานในสถานประกอบการเดิม รอยละ ๕๐ ทํางานกับสถานประกอบการแหง
ใหมรอยละ ๒๐ และ รอยละ ๓๐ ประกอบอาชีพอิสระ๙๒  

ดานการจางงานคนพิการนั้น  คนพิการและสภาองคการนายจางแหงประเทศไทย เรียกรองใหมีการ 
ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับสถานประกอบการของเอกชนที่จางงานคนพิการเปนจํานวนมากเพื่อเปนการ 
สงเสริมการจางงานคนพิการ ในทํานองเดียวกับหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 
พ.ศ. ๒๕๒๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ อีกทั้ง  
ผูนําคนพิการและองคกรดานคนพิการยังมีขอเสนอใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามระบบสัดสวนการจางงาน

                                                 
๙๑ ขอมูลดังกลาวไดมาจากการพูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวของ  เนื่องจากไมอาจขอรายงานการประชุมของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมาใช
ประกอบงานวิจัยได  
๙๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาดานคนพิการ ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๔๕  (วันศุกรที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕) 



 ๖๑

เปนแบบอยางดวย มิใชบังคับแตเพียงสถานประกอบการของเอกชนใหรับคนพิการเทานั้น กรณีไมจางงาน 
คนพิการก็ตองสงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ หรือใหสัมปทานสถานที่สําหรับคนพิการจําหนาย
สินคาหรือบริการ หรือใหหนวยงานของรัฐจางเหมาชวงงานใหคนพิการดวยเชนกัน 

นอกจากนี้ สภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยไดเรียกรองใหมีกฎหมายสงเสริมและคุมครอง
สิทธิของคนพิการในการเขาถึงขอมูลขาวสาร การสื่อสาร บริการเทคโนโลยี และสภาพแวดลอม โดยใหมี 
การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อใหทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธิ์ดวยการทําเปนอักษร
เบรลลหรือหนังสือเสียงที่ไมมุงในทางแสวงหากําไร และจัดใหมีรถบริการสาธารณะทางบกตาม 
แหลงทองเที่ยวมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการโดยเริ่มตนที่เมืองพัทยาเปนแหงแรก ใหคนนําทาง 
คนพิการไดรับยกเวนคาโดยสาร จายคาโดยสารเฉพาะคนพิการ ไมวาจะเปนการเดินทางโดยรถยนต รถไฟ
หรือเครื่องบิน ใหสุนัขนําทางคนตาบอดมีสิทธิข้ึนยานพาหนะหรือเขาไปในอาคารสถานที่โดยไมตอง 
เสียคาใชจายเพิ่มเติม  รวมถึงเกาอี้ลอเข็นสําหรับคนพิการดวย   ทั้งนี้ เพื่อใหคนพิการมีเสรีภาพ 
ในการเดินทาง และไมตองรับภาระมากกวาคนอื่นในการเดินทางในกรณีจําเปนที่ตองมีคนนําทางหรือสุนัข
นําทางไปดวย๙๓   

พ .ศ .  ๒๕๔๔  คณะกรรมการที่ป รึกษาดานคนพิการ  สํานัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับคนพิการ องคกรของคนพิการ และ 
องคกรที่เกี่ยวของกับคนพิการ ไดรวมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ –  
พ.ศ. ๒๕๔๙  และคณะกรรมการที่ปรึกษาดานคนพิการฯ ไดจัดใหมีการประชุมเชิงบูรณาการเรื่องแนวทาง
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ หองประชุมสถาบันราชภัฎสวนดุสิต 
โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนประธานการประชุม ไดมอบหมายใหกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนแกนหลักในการประสานใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรง
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพตามแนวทางการดําเนินงาน
พัฒนาชีวิตคนพิการแบบบูรณาการ๙๔ โดยสวนที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของคนพิการอยูในยุทธ
ศาสตรที่ ๒ 

 

                                                 
๙๓ รางพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. .… เสนอโดยสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย) มาตรา ๒๐ วรรคสาม และ
วรรคสี่    “ใหถือวาสุนัขนําทางเปนสวนหนึ่งของคนตาบอด  คนตาบอดมีสิทธินําพาสุนัขนําทางเขาไปในสาธารณสถาน  เชน โรงแรม  ภัตตาคาร  
ฯลฯ  และขึ้นยานพาหนะโดยสารสาธารณะทุกประเภทและเขาอยูอาศัยในบานหรือหองเชา ไมวากรณีใด ๆ หามคิดคาบริการ คาธรรมเนียม  
และคาเชาเพิ่มเติมสําหรับสุนัขนําทาง หรือเนื่องจากการมีสุนัขนําทาง 
 ใหถือวาเกาอี้ลอเข็นสําหรับคนพิการเปนสวนหนึ่งของคนพิการทางรางกาย  ใหคนพิการทางรางกายมีสิทธินําเกาอี้ลอเข็นสําหรับคน
พิการขึ้นยานพาหนะโดยสารสาธารณะทุกประเภท  โดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ เพิ่มเติมสําหรับเกาอี้ลอเข็นสําหรับคนพิการหรือเนื่องจากการ
มีเกาอี้ลอเข็นสําหรับคนพิการ” 
๙๔ โปรดดูภาคผนวก ๑๓  แนวทางการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบบูรณาการ 



 ๖๒

 
สรุปไดวา  ยุคนี้ ไดนําหลักการหามเลือกปฏิบั ติโดยไม เปนธรรม  หลักขจัดอุปสรรคหรือ 

สงเสริมความเสมอภาค และหลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของคนพิการมาบัญญัติเอาไวในหลาย
มาตราในรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม ก็ยังคงมีกฎหมายที่มีถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง
อยูเปนจํานวนหนึ่ง อันเปนการจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ ซึ่งเปนการขัดตอมาตรา ๓๐ วรรค
สามของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมีถอยคําที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจในการจํากัดสิทธิ 
คนพิการจํานวนมาก ขาราชการที่พิการในภายหลังก็ยังถูกใหออกจากราชการ เนื่องจากความเชื่อด้ังเดิมยัง
มีอิทธิพลอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบทหรือในตางจังหวัด ซึ่งเปนคนพิการสวนใหญที่ไมไดรับการพัฒนา
ใหมีศักยภาพเต็มตามความสามารถและไมมีงานทํา สวนคนพิการในเมืองก็ยังไดรับผลกระทบจาก 
ความเชื่อนี้ ทาํใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนปฏิเสธการจางงานคนพิการ  
 

กลาวโดยสรุปของบทที่ ๓ เพื่อใหเขาใจปญหาและแนวทางแกไขการจํากัดสิทธิคนพิการ จึงตองทํา
ความเขาใจในประเด็น สําคัญ ๒ เร่ือง คือ ๑) หลักปรัชญาที่ ไดนํามาใชในการแกปญหาของคนพิการและ 
ผูดอยโอกาส ซึ่งเปนหลักปรัชญาที่มีผลกระทบตอคนพิการในทางที่สรางสรรค หลักปรัชญาแรกคือ  
หลักปรัชญาความเชื่อในศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกันของมนุษย ซึ่งไดแยกเปน ๒ หลักยอย กลาวคือ  
(๑) หลักการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม และ (๒) หลักขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมความเสมอภาค  
สวนหลักปรัชญาที่สองคือ หลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของคนพิการ พรอมกันนี้ ไดแสดงใหเห็นถึง 
ผลกระทบของหลักปรัชญาดังกลาวที่มีตอคนพิการไปในทางที่สรางสรรค เพื่อสงเสริมใหผูปกครองและ
บุคคลที่เกี่ยวของกับคนพิการ ตลอดจนสังคมไดชวยเหลือคนพิการใหพัฒนาจนพึ่งตนเองได และมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ไดมีการบัญญัติกฎหมายใหสอดรับกับหลักปรัชญาดังกลาว ซึ่งปรากฏทั้งใน 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  เชน มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๕ และมาตรา  ๘๐ เปน
ตน  และในพระราชบัญญัติหลายฉบับ เชน มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘  แหงพระราชบัญญัติ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ เปนตน  ๒) ประวัติความเปนมาของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของคนพิการ ได
เสนอขอเท็จจริงที่แสดงใหเห็นวา ความเชื่อด้ังเดิมที่เชื่อวาคนพิการไมมีความสามารถ ความพิการเปนสิ่งที่
เลวราย การใหคนพิการทํางานหนักเปนการสรางเวรกรรม เปนบุคคลที่นาเวทนาสงสาร เปนภาระของ
ครอบครัวและสังคม ส่ิงเหลานี้ไดกําหนดเสนทางชีวิตของคนพิการใหตํ่าตอย แตเมื่อหลักปรัชญาความเชื่อ
ในศักยภาพของคนพิการไดเร่ิมเขามาสูประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยมิสคอลฟลด ทําใหเสนทางชีวิตของ
คนพิการไดเร่ิมเปล่ียนแปลงไป คนพิการไดเร่ิมพัฒนาตนเองจนพึ่งตนเองได เปนที่พึ่งของครอบครัวไดและ
ไมเปนภาระสังคมตอไป ในระยะแรก แมยังมีกฎหมายจํากัดสิทธิคนพิการไมใหเปนขาราชการ แตก็มีบุคคล
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ที่มีความเชื่อใหมไดชวยใหคนพิการไดทํางานในหนวยงานของรัฐในฐานะที่เปนลูกจางชั่วคราวและไดเปน
ลูกจางประจําในภายหลัง  อยางไรก็ตาม มีคนพิการเพียงจํานวนนอยเทานั้นที่ไดรับโอกาสดังกลาว  

ในดานกฎหมาย ไดมีการแกไขพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ และมี
การแกไขพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ อีกหลายฉบับทําใหคนพิการไดทํางานในหนวยงานของรัฐเพิ่มข้ึน   
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขาราชการที่พิการในภายหลังบางคนไมตองถูกใหออกจากราชการเชนในอดีต  
อยางไรก็ตาม ขาราชการที่พิการในภายหลังจํานวนมากยังถูกใหออกจากราชการ หรือยังใหรับราชการแต
ไมไดรับการฟนฟูสมรรถภาพเพื่อใหสามารถกลับเขาทํางานในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงใหมที่เหมาะสมกับ
สภาพความพิการ หรือใหอยูเฉย ๆ เนื่องจากยังมีความเชื่อด้ังเดิมดังกลาวขางตน  

การจางงานในภาคเอกชน จากพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔  ไดมี
การนําหลักสงเสริมความเสมอภาคมาใชเปนครั้งแรก โดยกําหนดใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
ของเอกชนตองจางงานคนพิการตามระบบสัดสวนการจางงานหรือสงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการตามที่กฎหมายกําหนด อยางไรก็ตาม นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนที่อยูใน
เกณฑที่ตองจางงานคนพิการ ตามกฎหมายนี้มีเพียงประมาณหนึ่งในสามเทานั้นที่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
เนื่องจากเปนกฎหมายที่ไมมีสภาพบังคับหรือกฎหมายเมตตาธรรม 

ถึงแม รัฐธรรมนูญจะไดมีบทบัญญัติที่สอดรับกับหลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของ 
คนพิการ และหลักปรัชญาความเชื่อในศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกันของมนุษย แตก็ยังคงมีพระราชบัญญัติ
และระเบียบ ขอบังคับ ซึ่งใชบังคับกอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีถอยคําที่
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง หรือถอยคําที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจในการจํากัดสิทธิคนพิการใน 
การประกอบอาชีพ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติที่ออกมาในภายหลังก็ยังมีถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมอยางชัดแจง ประกอบกับบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งเปนผูใชดุลพินิจมีความเชื่อด้ังเดิม ทําใหคนพิการยังถูก
จํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพ จึงเห็นไดวาเจตคติสงผลตอการใชดุลพินิจในการจํากัดสิทธิคนพิการใน 
การประกอบอาชีพ 
 
 



บทที่ ๔ 
 

กฎหมายทีเ่กีย่วของกับการประกอบอาชีพของคนพกิารในประเทศไทย 
 
 จากการตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของคนพิการในประเทศไทย พบวามี
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และขอบังคับหลายฉบับที่มีขอความหรือถอยคํานําไปสู 
การจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนตองพิจารณาวาในปจจุบันนี้มี  
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และขอบังคับใดที่สามารถนํามาปรับใชเพื่อเปดโอกาสให 
คนพิการสามารถประกอบอาชีพได หรือเพื่อหาแนวทางในการกําหนดลักษณะของกฎหมายและมาตรการ
ทางสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทยออกมาใชบังคับ 
 ในบทนี้ คณะผูวิจัยไดศึกษาพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกบั
การประกอบอาชีพของคนพิการ โดยแบงออกเปน ๓ ลักษณะ กลาวคือ ลักษณะแรก กฎหมายที่มีอยูแลวซึ่ง
สามารถนํามาใชบังคับได ลักษณะที่สอง กฎหมายที่มีอยูแลวแตจําเปนตองแกไขเพิ่มเติม และลักษณะที่
สาม กฎหมายที่มีอยูแลวแตสมควรถูกยกเลิก  นอกจากกฎหมายทั้ง ๓ ลักษณะดังกลาว คณะผูวิจัยเห็น 
สมควรใหมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นใหมเพื่อใหเกิดประโยชนแกคนพิการอีกดวย 

เนื่องจากมีพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประกอบ
อาชีพเปนจํานวนมากที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน จึงไมสามารถรวบรวมพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพไดครอบคลุมทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งระเบียบ  
ขอบังคับของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ แตดวยความกรุณาของคณะกรรมการที่ปรึกษาดานคนพิการ สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ไดออกหนังสือขอความรวมมือไปยังหนวยงานรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ใหสงระเบียบ
บริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจมาใหคณะผูวิจัยเพื่อประโยชนทางวิชาการ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้  
คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพทัง้หมด แตใน
สวน ระเบียบ และขอบังคับของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ขอนําเสนอเฉพาะระเบียบบริหารงานบุคคลของ
รัฐวิสาหกิจเทาที่รวบรวมไดเทานั้น โดยพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และขอบังคับที่รวบรวมนี้
สามารถแบงออกเปน ๔ กลุม กลาวคือ  

(๑) กลุมราชการ  
(๒) กลุมรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน   
(๓) กลุมองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และ  
(๔) กลุมวิชาชีพ และอาชีพอิสระ  
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๔.๑  กฎหมายที่มีอยูแลวซ่ึงสามารถนาํมาใชบังคับได 
 

กฎหมายที่มีอยูแลวซึ่งสามารถนํามาใชบังคับได ในที่นี้หมายถึง พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ระเบียบ และขอบังคับที่ใชบังคับอยูในปจจุบันและมีลักษณะเปนไปตามหลักปรัชญาความเชื่อในศักดิ์ศรี
และความเทาเทียมกันของมนุษย และหลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของคนพิการ กลาวคือเปน 
บทบัญญัติซึ่งไมมีขอความหรือถอยคําที่เปนการจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ โดยกฎหมาย
กลุมนี้มีอยูจํานวนหนึ่ง และเริ่มปรากฏอยางเดนชัดใน พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนมา กลาวคือนับต้ังแตประกาศใช
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน โดยจะขอยกตัวอยางกฎหมายที่มีลักษณะสอดคลองกับหลักปรัชญาทั้งสอง
ประการขางตน ตอไปนี้ 
 
๔.๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยถือเปนกฎหมายหลักของประเทศที่รับรองสิทธิ เสรีภาพ และ 
คุมครองสิทธิของประชาชน โดยในสวนที่เกี่ยวกับคนพิการนั้นมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของ ดังนี้  

๑) บทบัญญัติที่รับรองสิทธิในความเปนพลเมือง  
มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนษุย สิทธ ิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง 
มาตรา ๒๘ บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่

ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของ 
ประชาชน 

มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียม
กัน 

มาตรา ๓๐ วรรคสาม การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหง 
ความแตกตางในเรื่องถิน่กาํเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อาย ุสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบคุคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัด
ตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนญูจะกระทาํมไิด 

มาตรา ๓๐ วรรคสี่ มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถ
ใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 

มาตรา ๖๒ สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
สวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ ที่เปนนิติบุคคลใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทํา
ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น ยอมไดรับความคุมครอง  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
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๒) บทบัญญติัที่รับรองสิทธใินดานการศึกษา  
มาตรา ๔๓ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่

รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
มาตรา ๘๑ รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิด

ความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับ 
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกีย่วกบัการเมอืง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยใน 
ศิลปวิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและ
สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

๓) บทบัญญัติที่รับรองสิทธิในดานสิ่งอํานวยความสะดวกและความชวยเหลืออ่ืน  
มาตรา ๕๕ บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปน

สาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
๔) บทบัญญัติที่รับรองสิทธิในดานสังคมสงเคราะหเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและการพึ่งตนเอง  

มาตรา ๘๐ วรรคสอง รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
ผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได 

๕) บทบัญญัติที่รับรองสิทธิในดานการสาธารณสุข  
มาตรา ๕๒ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน และ 

ผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแสดงใหเห็นวา รัฐไดใหการรับรองศักดิ์ศรี สิทธิ และเสรีภาพของ
ประชาชน รวมถึงคนพิการหรือทุพพลภาพดวย รัฐตองจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพใหโดยไมเก็บ 
คาใชจาย ตองจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก ความชวยเหลืออ่ืน ๆ การสังคมสงเคราะห การสาธารณสุขที่มี
มาตรฐานเพื่อใหคนพิการไดรับการพัฒนา มีคุณภาพที่ดี และพึ่งตนเองได โดยหนวยงาน หรือเจาหนาที่ของ
รัฐตองไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม หากขาราชการหรือหนวยงานรัฐกระทําหรือละเวนการพึงตองกระทํา 
บุคคลผูรับผลของการกระทําหรือละเวนการกระทํานั้น มีสิทธิฟองใหรับผิดได 
 
๔.๑.๒ พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ และกฎกระทรวงที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 

ตามที่ไดมีการบังคับใชกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๔ โดย
กฎหมายฉบับนี้มีลักษณะเปนไปตามหลักปรัชญาความเชื่อในศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกันของมนุษย  
และหลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของคนพิการ มุงสรางโอกาสสําหรับคนพิการโดยการสงเสริมให 
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คนพิการสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได มีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมอยางเทาเทียม
กับคนทั่วไป โดยมีบทบัญญัติที่สําคัญดังตอไปนี้ 

๑) การใหการอุดหนุนดานเงินทุนสําหรับสงเคราะหและจัดการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
มาตรา ๑๖ ใหจัดตั้งกองทุนหนึ่งเรียกวา "กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ" ในสํานักงาน

คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงาน และ
สงเคราะหชวยเหลือคนพิการและสนับสนุนสถาบันบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ทางการแพทย 
ทางการศึกษา ทางสังคม และการฝกอาชีพ ตลอดจนศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาและองคกรทีเ่กีย่วของกบั
คนพิการ 

กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่นดังตอไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาคจากประชาชน จากนิติบุคคล หรือจากองคกรทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ หรือที่ไดมาจากการจัดกิจกรรม 
(๓) ดอกผลของเงินกองทุนและการขายหรือหาประโยชนจากทรัพยสินที่ไดรับบริจาค 
(๔) รายไดอ่ืน ๆ 

เงินและทรัพยสินอื่นตามวรรคสองใหสงเขากองทุนโดยไมตองสงคลังเปนเงินรายไดแผนดิน 
การจัดหาผลประโยชนและการใชจายเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

๒) การมุงขจัดอุปสรรคทางกายภาพ และสงเสริมการจางงานคนพิการ 
มาตรา ๑๗ เพื่อเปนการคุมครองและสงเคราะหคนพิการ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออก

กฎกระทรวงกําหนด 
(๑) ลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่ตองมีอุปกรณที่

อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ 
(๒) ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนรับคนพิการเขาทํางานตาม

ลักษณะของงานในอัตราสวนที่เหมาะสมกับลูกจางอื่น  
ในกรณีที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการประสงคจะไมรับคนพิการเขาทํางานตาม

สัดสวนที่กําหนดจะขอสงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๑๖ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแทนการรับ 
คนพิการเขาทํางานก็ได 

๓) การกระตุนใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนปฏิบัติตามกฎหมาย 
มาตรา ๑๘ เจาของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น ๆ ซึ่งไดจัด

อุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการตาม มาตรา ๑๗ (๑) มีสิทธิหักเงินคาใชจายเปนสองเทา
ของเงินที่เสียไปเพื่อการนั้นออกจากเงินไดสุทธิหรือกําไรสุทธิของปที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้น แลวแตกรณีตาม
ประมวลรัษฎากร 
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นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนซึ่งรับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา ๑๗ 
(๒) มีสิทธินําเงินคาจางที่จายใหแกคนพิการมาหักเปนคาใชจายตามประมวลรัษฎากรไดเปนสองเทาของ
จํานวนที่จายจริง 

๔) จากการที่มาตรา ๑๗ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 
๒๕๓๔  กําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อใหความคุมครองและสงเคราะหคนพิการ  ดังนั้น
ใน พ.ศ. ๒๕๓๗ และ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติ 
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามลําดับ ดังนี้ 

(๑) กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๓๗  ออกตามความใน มาตรา ๑๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติ 
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ .ศ .  ๒๕๓๔  กฎกระทรวงฉบับนี้กําหนดใหนายจางหรือเจาของ 
สถานประกอบการของเอกชนที่มีลูกจางตั้งแตสองรอยคนขึ้นไปตองปฏิบัติตามกฎหมาย คือ ตองรับ 
คนพิการที่สามารถทํางานไดในอัตราลูกจางทั้งหมดไมวาจะอยูในตําแหนงใด จํานวนทุกสองรอยคนตอ 
คนพิการหนึ่งคน เศษของทุกสองรอยคนถาเกินหนึ่งรอยคนตองรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน นายจางหรือ 
เจาของสถานประกอบการของเอกชนใดมีหนาที่รับคนพิการเขาทํางาน แตประสงคจะไมรับคนพิการเขา
ทํางาน หรือถูกถือวาประสงคจะไมรับคนพิการเขาทํางาน ใหสงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปน
รายป ปละครึ่งหนึ่งของอัตราคาจางขั้นต่ําที่ใชบังคับในทองที่ที่สถานประกอบการตั้งอยูคูณดวยสามรอย 
หกสิบหา และคูณดวยจํานวนคนพิการซึ่งประสงคจะไมรับเขาทํางาน 

(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔  (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน มาตรา ๑๗ (๑) แหง
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ กฎกระทรวงฉบับนี้กําหนดลักษณะของอาคาร 
สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่ตองมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ 
 
๔.๑.๓ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และ กฎกระทรวงที่ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
 

สิทธิไดรับการศึกษาเปนสิทธิพื้นฐานสิทธิหนึ่งที่ไดรับการรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒๙๕ ยังเพิ่มเติมใหคนพิการมีสิทธิไดรับ
การศึกษาตั้งแตแรกเกิด หรือพบความพิการโดยไมตองเสียคาใชจาย โดยไมคํานึงวาการแรกพบความพิการ
นั้นจะอยูในการศึกษาระดับใด ซึ่งอาจจะเปนระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาก็ได นอกจากนี้คนพิการยังมี
สิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา โดยรัฐจะจัดสรร 
งบประมาณใหเปนกรณีพิเศษ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสําหรับคนพิการจะแตกตางจากหลักสูตรทั่วไปก็ได   

                                                           
๙๕ โปรดดูภาคผนวก ๑๖ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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๔.๑.๔ กฎหมายอื่น ๆ  
 

นอกจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว ยังมีพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ระเบียบ และขอบังคับ  อีกหลายฉบับที่ไดจากการรวบรวมซึ่งกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะประกอบ
อาชีพนั้น ๆ โดยมีลักษณะเชนเดียวกับกฎหมายที่ปรากฏขางตน คือไมมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิคนพิการ
ในการประกอบอาชีพ และไมมีลักษณะเปนการเปดโอกาสใหหนวยงาน หรือหัวหนาหนวยงานนั้น ๆ ใช 
ดุลพินิจที่อาจจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ เชน การกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะ 
ตองหามที่วา บุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอน หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถ คนเสมือนไร
ความสามารถ เปนตน เนื่องจากถอยคําเหลานี้เปนการกําหนดคุณสมบัติในการทํางานโดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการทํางาน โดยสามารถแยกเปนกลุม ๆ ไดดังนี้ 

(๑) กลุมราชการ จํานวน ๔ ฉบับ ไดแก 
(๑.๑) พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ 
(๑.๒) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(๑.๓) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๑.๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๒) กฎหมายกลุมรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน ที่เปนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ 
จํานวน ๒๓ ฉบับไดแก 

(๒.๑) พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(๒.๒) พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๙๔ 
(๒.๓) พระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๙๔ 
(๒.๔) พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พุทธศักราช ๒๔๙๖ 
(๒.๕) พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(๒.๖) พระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๒.๗) พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(๒.๘) พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(๒.๙) พระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๒.๑๐) พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐  
(๒.๑๑) พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 
 



 ๗๐

(๒.๑๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ (การทางพิเศษแหงประเทศไทย)  
พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๒.๑๓) พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๒.๑๔) พระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๒.๑๕) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๒.๑๖) พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๒.๑๗) พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(๒.๑๘) พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๒.๑๙) พระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๒.๒๐) พระราชบัญญัติ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒.๒๑) พระราชบัญญัติ  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๓๖ 
(๒.๒๒) พระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๒.๒๓) พระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๓) กฎหมายกลุมรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน ที่เปนกฎหมายในระดับ พระราช

กฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ จํานวน ๔๕ ฉบับ ไดแก 
(๓.๑) ขอบังคับ ของ บริษัท ขนสง จํากัด 
(๓.๒) ขอบังคับ ของ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
(๓.๓) ขอบังคับ ของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
(๓.๔) ขอบังคับ ของ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
(๓.๕) ขอบังคับ ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 
(๓.๖) ขอบังคับ ของ บริษัท ไมอัดไทย จํากัด 
(๓.๗) ขอบังคับ ของ บริษัทสหโรงแรมไทยและการทองเที่ยว จํากัด 
(๓.๘) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาด พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(๓.๙) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(๓.๑๐) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตว พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๓.๑๑) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการแกว พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๓.๑๒) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการคลังสินคา พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๓.๑๓) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการทอผา พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๓.๑๔) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการแบตเตอรี่ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๓.๑๕) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการฟอกหนัง พ.ศ. ๒๔๙๘ 



 ๗๑

(๓.๑๖) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๓.๑๗) ขอบังคับ ของ บริษัท การบินไทย จํากัด 
(๓.๑๘) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๓.๑๙) ระเบียบจัดตั้งองคการสุรา กรมสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๐๖ 
(๓.๒๐) ขอบังคับโรงพิมพตํารวจ กรมตํารวจ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
(๓.๒๑) ขอบังคับ ของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(๓.๒๒) ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(๓.๒๓) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(๓.๒๔) ระเบียบบริหารงานโรงงานยาสูบ พ.ศ. ๒๕๑๖ 
(๓.๒๕) ขอบังคับวาดวยการบริหารงาน  สํานักงานสถานธนานุเคราะห   กรม

ประชาสงเคราะห  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๓.๒๖) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาดเพื่อการเกษตร พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๓.๒๗) ระเบียบบริหารงานบุคคล ของโรงพิมพตํารวจ 
(๓.๒๘) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการเหมืองแรในทะเล พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๓.๒๙) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๓.๓๐) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๓.๓๑) ขอบังคับของบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด 
(๓.๓๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดตั้งโรงงานไพ กรมสรรพสามิต  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓.๓๓) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓.๓๔) ระเบียบของบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
(๓.๓๕) ขอบังคับเกี่ยวกับพนักงานบริษัท  วิทยุการบินแหงประเทศไทย  จํากัด  

พ.ศ. ๒๕๓๖ 
(๓.๓๖) ระเบียบขอบังคับ บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ  จํากัด 
(๓.๓๗) ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของ บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส 

จํากัด 
(๓.๓๘) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๓.๓๙) ระเบียบบริหารงานบุคคล บริษัทกฎหมายกรุงไทย จํากัด 
(๓.๔๐) ระเบียบขอบังคับของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) วาดวยเรื่อง การ

วาจางงานและการบรรจุงาน 
(๓.๔๑) ระเบียบบริหารงานบุคคล บริษัทหลกัทรพัยจัดการกองทนุกรุงไทย  จํากัด 



 ๗๒

(๓.๔๒) ระเบียบงานที ่ ๑๓๒ / ๒๕๔๔ เร่ืองการจางงาน และการบรรจุพนกังานของ
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 

(๓.๔๓) ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต
ปโตรเลียมจํากัด (มหาชน) วาดวย อัตรากําลัง การจาง และการบรรจุ 

(๓.๔๔) ระเบียบบริหารงานบุคคล องคการจัดการน้ําเสีย 
(๓.๔๕) ระเบียบบริหารงานบุคคล องคการสงเคราะหทหารผานศึก 

(๔) กฎหมายกลุมองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จํานวน ๘ ฉบับ ไดแก 
(๔.๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
(๔.๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๔.๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๔.๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๔.๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
(๔.๖) พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
(๔.๗) พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุ  โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๔.๘) พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๕) กฎหมายกลุมวิชาชีพ และอาชีพอิสระ จํานวน ๑๓ ฉบับ ไดแก 
(๕.๑) พระราชบัญญัติผูสอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๐๕  
(๕.๒) พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานกอสราง พ.ศ. ๒๕๒๒  
(๕.๓) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕  
(๕.๔) พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘  
(๕.๕) พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๓๕  
(๕.๖) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕  
(๕.๗) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๕.๘) พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗  
(๕.๙) พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗  
(๕.๑๐) พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒  
(๕.๑๑) พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๕.๑๒) พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕  



 ๗๓

(๕.๑๓) พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕  
 

๔.๒ กฎหมายที่มีอยูแลวแตจําเปนตองแกไขเพิ่มเติม 
 
 กฎหมายที่มีอยูแลวแตจําเปนตองแกไขเพิ่มเติม ในที่นี้หมายถึงกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน
และไมมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ แตมีลักษณะเปนการเปดโอกาสให
หัวหนาหนวยงานนั้น ๆ ใชดุลพินิจที่อาจจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ หรือสงผลกระทบตอ
คนพิการในการที่จะไดรับการฟนฟูสมรรถภาพเพื่อที่จะสามารถกลับเขาทํางานในตําแหนงงานเดิมหรือ
ตําแหนงงานใหม หากไดมีการแกไขเพิ่มเติมในบางเรื่องก็จะเปนการแกไขปญหาและเปดโอกาสสําหรับ 
คนพิการที่จะสามารถเขาถือเอาประโยชนบางประการที่พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ 
ขอบังคับเร่ืองนั้น ๆ ใหสิทธิไว เชน เพื่อประโยชนแกคนพิการในการไดรับสิทธิในการฟนฟูสมรรถภาพ
เพื่อที่จะกลับเขาทํางานในตําแหนงเดิม หรือตําแหนงใหม หรือเพื่อสงเสริมองคกรที่ฝกทักษะการทํางาน
สําหรับคนพิการใหสามารถจัดหางานไปพรอมกัน เปนตน ทั้งนี้ จะกลาวถึงพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ และขอบังคับ ดังกลาวโดยละเอียดในบทที่ ๕ ตอไป สําหรับในสวนนี้คณะผูวิจัย พบวา  
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และขอบังคับที่มีอยูแลวแตจําเปนตองแกไขเพิ่มเติม มีดังตอไปนี้ 

๑) พระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๒) พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ 

คนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔  
๔) ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕) ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองการกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้ง

สํานักงานจัดหางาน  ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน (ฉบับที่ ๒) (พ.ศ. ๒๕๓๗) 

๖) กฎหมายอื่น ๆ  
นอกจากกฎหมายทั้ง ๕ ฉบับขางตน ยังมีพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และขอบังคับ 

อีกหลายฉบับกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของบุคคลที่จะประกอบอาชีพนั้น ๆ โดยไมมีลักษณะ
เปนการจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ แตมีลักษณะเปนการเปดโอกาสใหหัวหนาหนวยงาน
นั้น ๆ ใชดุลพินิจที่อาจจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ เชน การกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตองหามที่วามีกายหรือจิตที่ไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการ อัยการ หรือทนายความ พิการ 
ทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หยอนความสามารถหรือสมรรถภาพ หรือสูญเสียสมรรถภาพ เปน
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ตน  เนื่ องจากถอยคํา เหลานี้ แมว า เปนการกําหนดคุณสมบั ติในการทํางานโดยพิจารณาจาก 
ความสามารถในการทํางาน แตการที่กําหนดคุณสมบัติไวอยางกวาง ๆ โดยไมมีการใหนิยามที่ชัดเจน จึง
เปนการเปดโอกาส หรือใหเปนดุลพินิจของหนวยงานนั้น ๆ เปนผูพิจารณาทําใหมีแนวโนมที่จะจํากัดสิทธิ
ของคนพิการในการประกอบอาชีพ ฉะนั้นจึงสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบยีบ 
และขอบังคับ โดยใหถอยคําที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจขางตนมีคํานิยามที่ชัดเจน สําหรับรายชื่อของ 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และขอบังคับที่ไดจากการรวบรวมที่มีการบัญญัติคุณสมบัติหรือ
ลักษณะตองหามของบุคคลที่ไมมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ แตมี
ลักษณะเปนการเปดโอกาสใหหนวยงาน หรือหัวหนาหนวยงานนั้น ๆ ใชดุลพินิจที่อาจจํากัดสิทธิของ 
คนพิการในการประกอบอาชีพ สามารถแยกเปนกลุม ๆ ไดดังนี้ 

(๑) กฎหมายกลุมราชการ จํานวน ๘ ฉบับ ไดแก 
(๑.๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๑.๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๑.๓) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑  
(๑.๔) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓  
(๑.๕) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕   
(๑.๖) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕    
(๑.๗) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓  
(๑.๘) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓  

(๒) กฎหมายกลุมรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน ที่เปนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ 
จํานวน ๙ ฉบับ ไดแก 

(๒.๑) พระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ 
(๒.๒) พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๒.๓) พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๒.๔) พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๒.๕) พระราชบัญญัติการทาอากาศยานแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๒.๖) พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๒.๗) พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๒.๘) พระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๒.๙) พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(๓) กฎหมายกลุมรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน ที่เปนกฎหมายในระดับ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ จํานวน ๕๕ ฉบับ ไดแก 
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(๓.๑) ขอบังคับวาดวยการแตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน และลดขั้นเงินเดือน และกําหนด
อัตราเงินเดือน พนักงานการทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๘ 

(๓.๒) ขอบังคับองคการเภสัชกรรมวาดวย การบรรจุ การแตงตั้ง การออกจากงาน 
ระเบียบวินัย  การลงโทษและการรองทุกขของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

(๓.๓) ขอบังคับวาดวยระเบียบพนักงานองคการคลังสินคา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
(๓.๔) ระเบียบการธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๑๒๑ วาดวยการแตงตั้ง และการถอนจาก

ตําแหนง พนักงานธนาคารออมสิน และฉบับที่ ๑๒๙ วาดวยการแตงตั้งและ
การถอนจากตําแหนง พนักงานธนาคารออมสิน (แกไขเพิ่มเติม คร้ังที่ ๑) 

(๓.๕) ขอบังคับองคการสะพานปลาวาดวยการบรรจุ  การแตงตั้งและการออกจาก
ตําแหนงของ  พนักงานบริการองคการสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๒๐ 

(๓.๖) ขอบังคับการทาอากาศยานแหงประเทศไทย ฉบับที่ (๒) วาดวยการ บรรจุ การ
แตงตั้ง  การออกจากตําแหนง วินัย และการลงโทษของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๓.๗) ขอบังคับการประปาสวนภูมิภาค วาดวยการกําหนดตําแหนง คาจาง การบรรจุ 
การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นคาจาง การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและ
การอุทธรณการลงโทษของลูกจาง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๓.๘) ขอบังคับการประปาสวนภูมิภาค วาดวยการกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน 
การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การ
ลงโทษและการอุทธรณการลงโทษของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๓.๙) ขอบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑๔ วาดวยพนักงาน 
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

(๓.๑๐) ขอบังคับองคการสะพานปลาวาดวยการกําหนดอัตรา ระดับ ตําแหนง 
เงินเดือน  การบรรจุ การแตงตั้ง และการถอดถอนผูปฏิบัติงานองคการ 
สะพานปลา พ.ศ. ๒๕๒๕ 

(๓.๑๑) ขอบังคับองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๔๓ วาดวยการ
พนักงาน 

(๓.๑๒) ระเบียบบริษัทไมอัดไทย จํากัด วาดวยการจางแรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๒ 
(๓.๑๓) ขอบังคับการทางพิเศษแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒๔ วาดวยพนักงาน 
(๓.๑๔) ขอบังคับการทางพิเศษแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒๕ วาดวยลูกจาง 
(๓.๑๕) ขอบังคับโรงงานไพ วาดวยระเบียบพนักงานโรงงานไพ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓.๑๖) ขอบังคับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓.๑๗) ขอบังคับสถาบันการบินพลเรือน วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การออกจาก

ตําแหนง วินัยและการลงโทษของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๗ (๑/๒๕๓๗) 
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(๓.๑๘) ระเบียบบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) วาดวยการบริหารงานบุคคล 
(๓.๑๙) ขอบังคับองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ก.) วาดวย 

การพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๓.๒๐) ระเบียบบริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด ฉบับที่ (๒) วาดวย

การกําหนดตําแหนง ลําดับการบังคับบัญชา อัตราเงินเดือน การบรรจุ  
การแตงตั้ง การออกจากตําแหนง วินัย การลงโทษ การอุทธรณและการรอง
ทุกขของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๓.๒๑) ระเบียบบริหารงานบุคคล บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 
(๓.๒๒) ระเบียบบริษัทอูกรุงเทพ จํากัด วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การใหไดรับ 

เงินเดือน การรักษาการแทน การปฏิบัติงานแทน การแตงตั้งผูรักษาการ  
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพนจากสภาพการเปนพนักงาน วินัย การลงโทษ 
และการอุทธรณของพนักงาน  พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(๓.๒๓) ขอบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ฉบับที่ ๔ วาดวย 
การบรรจุ  การแตงตั้ง การเรียกประกัน การเลื่อนเงินเดือน และการถอดถอน
สําหรับพนักงาน 

(๓.๒๔) ขอบังคับธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  วาดวย 
การพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๓.๒๕) ขอบังคับองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ วาดวยการพนักงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๓.๒๖) ระเบียบสํานักงานธนานุเคราะห วาดวยการแบงสวนงานและการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๓.๒๗) ขอบังคับองคการตลาดเพื่อเกษตรกร ฉบับที่ ๑ วาดวยพนักงานและลูกจาง 
(๓.๒๘) คําสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห ที่ ๑ /๒๕๑๘ เ ร่ืองการ

มอบหมายอํานาจหนาที่ใหผูจัดการปฏิบัติ วาดวยการแตงตั้ง ถอดถอน
พนักงานและลูกจาง และการเรียกประกันจากพนักงานและลูกจาง 

(๓.๒๙) ขอบังคับการสื่อสารแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๓ วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การตัดเงินเดือน การลดขั้นเงินเดือน การถอดถอน 
ระเบียบวินัย การลงโทษ และการอุทธรณการลงโทษของพนักงานและลูกจาง 
ตลอดจนการกําหนดจํานวนอัตราตําแหนง  อัตราเงินเดือน  คาจาง 
ของพนักงานและลูกจาง พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แกไขเพิ่มเติมคร้ังที่ ๑ - ๑๔ 
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(๓.๓๐) ขอบังคับคณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยางวาดวยอัตรา ตําแหนง  
เงินเดือน  คาจาง การบรรจุ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การแตงตั้งและการถอด
ถอน  พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๓.๓๑) ขอบังคับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) วาดวย 
การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การปรับอัตราเงินเดือน  และ 
การออกจากตําแหนงของพนักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

(๓.๓๒) ขอบังคับองคการแกว วาดวยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๒๓ หมวด ๑ การจาง
และการบรรจุ 

(๓.๓๓) ระเบียบองคการสวนยาง วาดวยการรับสมัครงาน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
(๓.๓๔) ขอบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑๕ วาดวยลูกจาง 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๓.๓๕) ขอบังคับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหงประเทศ

ไทย วาดวย การกําหนดตําแหนง การบรรจุ แตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และ
การออกจากงาน  พ.ศ. ๒๕๒๕ 

(๓.๓๖) ขอบังคับองคการฟอกหนัง วาดวยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๓.๓๗) ระเบียบคุรุสภา วาดวยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  

พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๓.๓๘) ขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒ วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง 

การปรับอัตราเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน และการออกจากงานของพนักงาน 
(๓.๓๙) ระเบียบพนักงานบริษัทขนสง จํากัด พ.ศ. ๒๕๓๒ 
(๓.๔๐) ขอบังคับการไฟฟานครหลวง วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง และการถอดถอน

พนักงาน  พ.ศ. ๒๕๐๖ และขอบังคับการไฟฟานครหลวง วาดวยการบรรจุ 
การแตงตั้ง และการถอดถอนพนักงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓.๔๑) ระเบียบบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม วาดวยพนักงาน 
(๓.๔๒) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓.๔๓) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรถไฟฟามหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓.๔๔) ขอบังคับองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย วาดวยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๖ 
(๓.๔๕) ขอบังคับองคการสวนพฤกษศาสตร วาดวยการกําหนดตําแหนง การบรรจุ

แตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และการออกจากงาน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๓.๔๖) ขอบังคับการเคหะแหงชาติ  ฉบับที่ ๖๖ วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การตัด

หรือการลดขั้นเงินเดือน  การออกจากตําแหนง  วินัย การลงโทษ และ 
การอุทธรณการลงโทษของพนักงาน 



 ๗๘

(๓.๔๗) ขอบังคับการเคหะแหงชาติ ฉบับที่ ๖๗ วาดวยการจาง การแตงตั้ง การตัด
หรือการลดขั้น คาจาง การออกจากตําแหนง วินัย การลงโทษ และการ
อุทธรณการลงโทษของลูกจาง 

(๓.๔๘) ขอบังคับองคการรถไฟฟามหานคร ฉบับที่ ๒๐ วาดวยพนักงาน 
(๓.๔๙) ขอบังคับองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน วาดวยพนักงาน  

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๓.๕๐) ขอบังคับบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน  วาดวยการพนักงาน  

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๓.๕๑) ขอบังคับองคการสวนสัตว วาดวยระเบียบพนักงานองคการสวนสัตว  

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๓.๕๒) ขอบังคับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาดวย 

การบริหารงาน  บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๓.๕๓) ระเบียบสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย วาดวย 

การใหพนักงาน ออกจากงานดวยเหตุหยอนความสามารถ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๓.๕๔) ขอบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๕ วาดวยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๓.๕๕) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๔) กฎหมายกลุมวิชาชีพ และอาชีพอิสระ จํานวน ๒ ฉบับ ไดแก 
(๔.๑) พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘  
(๔.๒) พระราชบัญญัติชางรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
๔.๓ กฎหมายที่มีอยูแลวแตสมควรถกูยกเลิก 

 
กฎหมายที่มีอยูแลวแตสมควรถูกยกเลิก ในที่นี่หมายถึง พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ 

และขอบังคับ  ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันและมีลักษณะขัดตอหลักปรัชญาความเชื่อในศักดิ์ศรีและ 
ความเทาเทียมกันของมนุษย และหลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของคนพิการ กลาวคือ ไมยอมรับใน 
ศักยภาพของคนพิการ โดยการมุงที่การสงเคราะหคนพิการเปนหลัก หรือไมเปดโอกาสใหคนพิการไดรับ 
การฟนฟูสมรรถภาพ หรือใหโอกาสที่จะสามารถแสดงศักยภาพในการทํางาน   

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และขอบังคับที่มีลักษณะขางตน มีดังตอไปนี้  



 ๗๙

๔.๓.๑ ประกาศกรมประชาสงเคราะห เรื่อง กําหนดลักษณะของงานที่คนพิการสามารถทําได  
 

ประกาศกรมประชาสงเคราะห เร่ือง กําหนดลักษณะของงานที่คนพิการสามารถทําได ออกตาม
ความในขอ ๑ ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ซึ่งออกตามความใน มาตรา ๑๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งรัฐไดสงเคราะหคนพิการโดยการกําหนดลักษณะงานที่ 
คนพิการสามารถทําได ซึ่งขัดตอหลักความเชื่อในศักยภาพของคนพิการ ไมไดสงเสริมใหคนพิการทํางานที่
แปลกใหม หรืองานที่ทาทายความสามารถของคนพิการ 
 
๔.๓.๒ กฎหมายอื่น ๆ  
 

นอกจากประกาศกรมประชาสงเคราะหดังกลาว  ยังมีพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ 
และขอบังคับอีกหลายฉบับที่ไดกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของบุคคลที่จะประกอบอาชีพนั้น ๆ 
โดยมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ เชน การกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตองหามที่วา กายพิการ กายทุพพลภาพ หูหนวก หูหนวกเปนใบซึ่งไมสามารถอานออกเขียนได ไม 
สมประกอบ แพทยไดตรวจรับรองวามีรางกายสมบูรณควรรับเขาทํางานไดหรือรับรองวามีรางกายสมบูรณ
แข็งแรง เปนตน เนื่องจากถอยคําเหลานี้เปนถอยคําที่ใชสภาพทางกายหรือสุขภาพของบุคคลเปนเกณฑใน
การพิจารณาวาขาดคุณสมบัติหรือมัลักษณะตองหามในการประกอบอาชีพ โดยไมคํานึงวาบุคคลนั้นมี
ความสามารถทํางานไดหรือไม ซึ่งแมแตแพทยก็ไมอยูในฐานะที่จะประเมินไดวาบุคคลใดมีความสามารถใน
การทํางานดานใดบาง เนื่องจากการประเมินวาบุคคลใดมีความสามารถในการทํางานดานใดนั้น 
จําเปนตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในการประเมินดานนั้น ๆ ฉะนั้นจึงสมควรยกเลิกถอยคําขางตนที่มีลักษณะเปน
การจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบออกเสีย สําหรับรายชื่อของพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ระเบียบ และขอบังคับที่ไดจากการรวบรวมที่มีการบัญญัติคุณสมบัติของบุคคลที่มีลักษณะเปนการจํากัด
สิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ สามารถแยกเปนกลุม ๆ ไดดังนี้ 

(๑) กฎหมายกลุมราชการ จํานวน ๔ ฉบับ ไดแก 
(๑.๑) พระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พุทธศักราช ๒๔๙๗ 
(๑.๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  
(๑.๓) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
(๑.๔) พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  



 ๘๐

(๒) กฎหมายกลุมรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน ที่เปนกฎหมายในระดับ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ จํานวน ๔๓ ฉบับ ไดแก 

(๒.๑) ระเบียบวาดวยเร่ืองรับสมัคร บรรจุ และใหออกของพนักงานเจาหนาที่  
องคการรับสงสินคา และพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.) พุทธศักราช ๒๔๙๕  (ฉบับ
ประมวลแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓๐) 

(๒.๒) ขอบังคับวาดวยการแตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน และลดขั้นเงินเดือน และกําหนด
อัตราเงินเดือน พนักงานการทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๘ 

(๒.๓) ขอบังคับองคการสุรา วาดวยระเบียบพนักงานสุราในสังกัดองคการสุรา  
พ.ศ. ๒๕๐๗  

(๒.๔) ขอบังคับองคการเภสัชกรรมวาดวย การบรรจุ การแตงตั้ง การออกจากงาน 
ระเบียบวินัย การลงโทษและการรองทุกขของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๑๑  

(๒.๕) ระเบียบวาดวยการรับสมัครงาน ของโรงงานยาสูบ พ.ศ. ๒๕๑๓ 
(๒.๖) ขอบังคับวาดวยระเบียบพนักงานองคการคลังสินคา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
(๒.๗) ขอบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๘ วาดวยการบรรจุ การแตงตั้งและ

การถอดถอนพนักงาน พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๒.๘) ขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยระเบียบพนักงาน พ.ศ. ๒๕๑๗  
(๒.๙) ระเบียบการธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๑๒๑ วาดวยการแตงตั้ง และการถอน

จากตําแหนงพนักงานธนาคารออมสิน และฉบับที่ ๑๒๙ วาดวยการแตงตั้ง
และการถอนจากตําแหนงพนักงานธนาคารออมสิน (แกไขเพิ่มเติม คร้ังที่ ๑) 

(๒.๑๐) ขอบังคับองคการสะพานปลาวาดวยการบรรจุ การแตงตั้งและการออก 
จากตําแหนงของพนักงานบริการองคการสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๒๐  

(๒.๑๑) ขอบังคับวาดวยระเบียบพนักงานและลูกจางสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
พ.ศ. ๒๕๒๑  

(๒.๑๒) ขอบังคับการทาอากาศยานแหงประเทศไทย ฉบับที่ (๒) วาดวยการบรรจุ  
การแตงตั้ง  การออกจากตําแหนง  วินัย  และการลงโทษของพนักงาน  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒.๑๓) ขอบังคับการประปาสวนภูมิภาค วาดวยการกําหนดตําแหนง  คาจาง  
การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นคาจาง การถอดถอน  ระเบียบวินัย  
การลงโทษและการอุทธรณการลงโทษของลูกจาง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒.๑๔) ขอบังคับการประปาสวนภูมิภาค วาดวยการกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน 
การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย  
การลงโทษและการอุทธรณ การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 



 ๘๑

(๒.๑๕) ระเบียบวาดวยการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยถึงขั้นทุพพลภาพของ
พนักงานโรงแรมเอราวัณ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

(๒.๑๖) ขอบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑๔ วาดวยพนักงาน 
พ.ศ.๒๕๒๕  

(๒.๑๗) ขอบังคับองคการสะพานปลาวาดวยการกําหนดอัตรา ระดับ ตําแหนง  
เงินเดือน การบรรจุ การแตงตั้ง และการถอดถอนผูปฏิบัติงานองคการสะพาน
ปลา พ.ศ. ๒๕๒๕  

(๒.๑๘) ขอบังคับการรถไฟแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๓.๑ การบรรจุ การแตงตั้ง  
การถอดถอนพนักงานของการรถไฟแหงประเทศไทย (ปรับปรุงใหม) 

(๒.๑๙) ขอบังคับองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย  ฉบับที่  ๔๓  วาดวย 
การพนักงาน 

(๒.๒๐) ระเบียบบริษัทไมอัดไทย จํากัด วาดวยการจางแรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๒  
(๒.๒๑) ขอบังคับการทางพิเศษแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒๔ วาดวยพนักงาน   
(๒.๒๒) ขอบังคับการทางพิเศษแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒๕ วาดวยลูกจาง   
(๒.๒๓) ขอบังคับโรงงานไพ วาดวยระเบียบพนักงานโรงงานไพ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒.๒๔) ขอบังคับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒.๒๕) ขอบังคับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๒๙๑ วาดวยบุคคล  

พ.ศ. ๒๕๓๗  
(๒.๒๖) ขอบังคับสถาบันการบินพลเรือน วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การออก 

จากตําแหนง วินัย และการลงโทษของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๗ (๑/๒๕๓๗) 
(๒.๒๗) ระเบียบบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) วาดวยการบริหารงานบุคคล 
(๒.๒๘) คําสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ ๒๓๒/๒๕๓๘  เร่ืองระเบียบหลักเกณฑ

การจางลูกจางตามสัญญาจางแรงงาน 
(๒.๒๙) ขอบังคับองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ก.) วาดวย 

การพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๒.๓๐) ขอบังคับการปโตรเลียมแหงประเทศไทย วาดวยการบริหารงานบุคคล  

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๒.๓๑) ระเบียบบริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด ฉบับที่ (๒) วาดวย

การกําหนดตําแหนง ลําดับการบังคับบัญชา อัตราเงินเดือน การบรรจุ  
การแตงตั้ง การออกจากตําแหนง วินัย การลงโทษ การอุทธรณและการ 
รองทุกขของพนักงาน  พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๒.๓๒) ระเบียบบริหารงานบุคคล บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 



 ๘๒

(๒.๓๓) ระเบียบบริษัทอูกรุงเทพ จํากัด วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การใหไดรับ 
เงินเดือน การรักษาการแทน การปฏิบัติงานแทน การแตงตั้งผูรักษาการ  
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพนจากสภาพการเปนพนักงาน วินัย การลงโทษ 
และการอุทธรณของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(๒.๓๔) ขอบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ฉบับที่ ๔ วาดวย 
การบรรจุ การแตงตั้ง การเรียกประกัน การเลื่อนเงินเดือน และการถอดถอน
สําหรับพนักงาน  

(๒.๓๕) ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม  วาดวยการบรรจุ  การแตงตั้ ง  
การเรียกประกัน การเลื่อนเงินเดือน และการถอดถอน สําหรับพนักงานและ
คนงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๒.๓๖) ขอบังคับการทํางานพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด  
พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) 

(๒.๓๗) ขอบังคับธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  วาดวย 
การพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๓   

(๒.๓๘) ขอบังคับองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ วาดวยการพนักงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๒.๓๙) ระเบียบสํานักงานธนานุเคราะห วาดวยการแบงสวนงานและการบริหาร 
งานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๒.๔๐) ขอบังคับองคการตลาดเพื่อเกษตรกร ฉบับที่ ๑ วาดวยพนักงานและลูกจาง  
(๒.๔๑) คําสั่งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่ ๓๒/๒๕๔๕ เร่ืองการกําหนดคุณสมบัติ

การรับสมัครพนักงานในตําแหนงพนักงานขับรถและพนักงานเก็บคาโดยสาร 
(๒.๔๒) คูมือพนักงานธนาคารนครหลวงไทย (บมจ.) 
(๒.๔๓) ระเบียบการรถไฟแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑.๒ วาดวยลูกจางเฉพาะงานของ

การรถไฟแหงประเทศไทย 
(๓) กฎหมายกลุมวิชาชีพ และอาชีพอิสระ จํานวน ๒ ฉบับ ไดแก 

(๓.๑) พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒  
(๓.๒) พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒  



 ๘๓

๔.๔  กฎหมายที่ควรบัญญัติใหมีขึ้นใหม 
 
 นอกจากกฎหมายทั้ง ๓ กลุมที่กลาวมาแลวขางตน อันประกอบดวย กฎหมายที่มีอยูแลวซึง่สามารถ
นํามาใชบังคับได กฎหมายที่มีอยูแลวแตจําเปนตองแกไขเพิ่มเติม  และกฎหมายที่สมควรถูกยกเลิกนั้น ยังมี
กฎหมายที่ควรบัญญัติข้ึนใหมเพื่อประโยชนแกคนพิการและบุคคลทั่วไป เพื่อเปนชองทางเยียวยาแกไข
สําหรับผูที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดยเฉพาะคนพิการที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมใหสามารถ
ใชสิทธิทางศาล หรือยกขึ้นเปนขอตอสูในการถูกเลือกปฏิบัติในศาลได เชน รางพระราชบัญญัติวาดวยการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล พ.ศ. …. ซึ่งจะเปนกฎหมายที่กําหนดชองทางและกระบวนการขอรับ
การเยียวยาแกไขความเสียหายของผูที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เปนตน 
 
 กลาวโดยสรุปของบทที่ ๔ แสดงใหเห็นวามี พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ 
ขอบังคับ ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันบางฉบับยังคงมีบทบัญญัติที่มีถอยคําหรือขอความอันเปนการจํากัดสิทธิ
ของคนพิการในการประกอบอาชีพไมวาโดยตรงหรือโดยออม เชน การไมเปดโอกาสใหคนพิการไดรับ 
การฟนฟูสมรรถภาพเพื่อกลับเขามาทํางานในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงใหม การกําหนดลักษณะงานที่ 
คนพิการสามารถทําได ซึ่งขัดตอหลักความเชื่อในศักยภาพของคนพิการ ไมไดสงเสริมใหคนพิการทํางานที่
แปลกใหม หรืองานที่ทาทายความสามารถของคนพิการ เปนตน และมีพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ระเบียบ และขอบังคับ ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันบางฉบับที่ไมยอมรับคนพิการเขาทํางานโดยการบัญญัติ
ถอยคําหรือขอความที่จํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ หรือเปดโอกาสใหหนวยงานหรือหัวหนา
หนวยงานใชดุลพินิจในการจํากัดสิทธิของคนพิการ  แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ จะบังคับใชแลว แตพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และขอบังคับ ซึ่งไดใชบังคับอยูกอน
วันที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยประกาศใช ที่มีถอยคําหรือขอความที่จํากัดสิทธิของคนพิการใน 
การประกอบอาชีพ หรือเปดโอกาสใหหนวยงานหรือหัวหนาหนวยงานใชดุลพินิจในการจํากัดสิทธิของ 
คนพิการมีผลใชบังคับอยู รวมทั้งยังมีพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และขอบังคับบางฉบับที่
ตราออกมาใชบังคับในภายหลังก็ยังคงมีถอยคําหรือขอความที่จํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ 
หรือเปดโอกาสใหหนวยงานหรือหัวหนาหนวยงานใชดุลพินิจในการจํากัดสิทธิของคนพิการปรากฏอยู 
 นอกจากนี้ แมไดมีการบรรจุหลักปรัชญาความเชื่อในศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกันของมนุษย  และ
หลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของคนพิการเอาไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐  และไดมีการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และขอบังคับ ใหเปนไปตามหลัก
ปรัชญาทั้งสองประการขางตนแลวหลายฉบับ เชน  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมี
สิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕   
หรือ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ กําหนดใหอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่นที่ตองมีอุปกรณอํานวยความสะดวก 



 ๘๔

โดยตรงแกคนพิการ เปนตน แตหลักปรัชญาทั้งสองประการก็ยังไมสามารถบรรลุผล เนื่องจากยังมี 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และขอบังคับ บางฉบับที่ไมเปนไปตามหลักปรัชญาทั้งสอง
ประการขางตน และพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และขอบังคับ บางฉบับที่ยังคงมีถอยคําหรือ
ขอความที่จํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ หรือเปดโอกาสใหหัวหนาหนวยงานใชดุลพินิจใน
การจํากัดสิทธิของคนพิการ  อีกทั้งยังไมมีกระบวนการที่มาเยียวยาแกไขความเสียหายของผูที่ถูกจํากัดสิทธิ
ดังกลาวโดยไมเปนธรรมใหปรากฏเห็นอยางชัดเจน   
 



บทที่ ๕ 
 

ปญหาการจาํกัดสทิธิคนพิการในการประกอบอาชพี 
 

 จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนพิการ สามารถจําแนกสาเหตุของ
ปญหาการจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพที่เกิดจากกฎหมายเหลานั้น ไดดังตอไปนี้  
 

๕.๑  การกําหนดลักษณะของงานหรืออาชีพของคนพิการ 
 

กฎหมายบางฉบับไดกําหนดใหมีลักษณะของงานหรืออาชีพที่คนพิการทําได ถือไดวาเปนสาเหตุทํา
ใหเกิดการจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ เนื่องจากกรณีนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
ของเอกชนใดไมจางงานคนพิการในอาชีพนอกเหนือจากอาชีพหรือลักษณะของงานที่กําหนดไว ถือวา
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนนั้นไมไดเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดยนายจางหรือ 
เจาของสถานประกอบการของเอกชนเหลานั้นก็ไมตองปฏิบัติตามวิธีการที่กฎหมายกําหนดสําหรับกรณี 
การไมจางงานคนพิการอีกดวย นอกจากนี้ การสงวนอาชีพที่มีคาตอบแทนต่ําไวสําหรับคนพิการก็อาจถือ
เปนการจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของคนพิการอยางหนึ่ง ปญหาการกําหนดลักษณะของงานหรือ
อาชีพของคนพิการ เกิดจากประเด็นดังตอไปนี้ 

 
๕.๑.๑  ระบบสัดสวนการจางงาน 

 
ในการยกรางกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ 

คนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ มีประเด็นถกเถียงกันวากรณีใดที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนมี
สิทธิที่จะไมรับคนพิการและไมตองสงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ จึงไดมีการเสนอแนวทางไว ๒  
แนวทาง กลาวคือ (๑) ใหหนวยงานของรัฐประเมินความสามารถของคนพิการวาคนพิการทํางานนั้น ๆ ได
หรือไม  หรือ (๒) ใหมีการกําหนดลักษณะของงานหรืออาชีพที่คนพิการทําได  หากนายจางหรือ 
สถานประกอบการของเอกชนใดไมมีตําแหนงงานที่มีลักษณะของงานหรืออาชีพที่คนพิการสามารถทําได 
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนนั้นก็ไมตองจางงานคนพิการ ซึ่งคณะยกรางกฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๓๗) เลือกตามแนวทางที่ (๒) คือใหมีการกําหนดลักษณะของงานหรืออาชีพที่คนพิการสามารถ
ทําได และถาสถานประกอบการของเอกชนปฏิเสธไมรับคนพิการเขาทํางานนอกเหนือจากลกัษณะของงานที่
กําหนดวาคนพิการสามารถทําได ก็ไมจําเปนตองสงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ในขณะที่ 
ทางฝายผูแทนคนพิการในคณะยกรางกฎกระทรวงฉบับดังกลาวเลือกแนวทางที่ (๑) และไมเหน็ดวยอยางยิง่
กับการนําแนวทางที่ (๒) มาใช โดยใหความเห็นวาแนวทางดังกลาวขัดตอหลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพ



 
 

 

๘๖
 
ของคนพิการ และเปนการจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของคนพิการใหตองประกอบแตอาชีพที่คนพิการ 
รุนกอน ๆ ทําไดเทานั้น ไมทําใหเกิดการบุกเบิกอาชีพใหม ๆ อีกทั้งการกําหนดดังกลาวอาจจะเปนชองทางให 
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนมีสิทธิปฏิเสธที่จะไมรับคนพิการเขาทํางานและไมตองสง
เงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ อยางไรก็ตาม ขอโตแยงของผูแทนคนพิการในคณะยกราง 
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ไมประสบผลสําเร็จ 

ดวยเหตุนี้ จึงไดมีการออกกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อสงเสริมการจางงาน โดยกําหนดวา  

“ขอ ๑ สถานประกอบการของเอกชนใดที่มีลูกจางตั้งแตสองรอยคนขึ้นไป นายจางหรือเจาของ 
สถานประกอบการนั้น ตองรับคนพิการที่สามารถทํางานไดในอัตราลูกจางทั้งหมด ไมวาจะอยูในตําแหนงใด
จํานวนทุกสองรอยคนตอคนพิการหนึ่งคน เศษของทุกสองรอยคน ถาเกินหนึ่งรอยคนตองรับคนพิการเพิ่มอีก
หนึ่งคน ทั้งนี้ เวนแตสถานประกอบการนั้นไมมีตําแหนงงานที่มีลักษณะของงานที่คนพิการสามารถทําได 
และไดแจงใหกรมประชาสงเคราะหทราบ และกรมประชาสงเคราะหเห็นชอบดวยแลว 

ใหกรมประชาสงเคราะหกําหนดลักษณะของงานที่คนพิการสามารถทําไดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา”  

อยางไรก็ตาม แมไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงดังกลาวตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนตนมา รวม
ระยะเวลา ๙ ปเศษแลว คนพิการสวนใหญยังคงประสบปญหาการเขาสูการจางงานในสถานประกอบการ
ของเอกชนตามอัตราสวนที่กําหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) เพราะปญหาจากการที่ไดกําหนดลักษณะ
ของงานที่คนพิการสามารถทําไดไวในประกาศกรมประชาสงเคราะห๙๖ ที่ออกตามความในกฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ขางตน กลาวคือ 

ประการที่หนึ่ง เมื่อมีลักษณะของงานหรืออาชีพใหม ๆ เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งอาชีพ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ผูบริหารระบบ (system administrator) นักออกแบบระบบ (system 
designer) นักโปรแกรมระบบ (system programmer) นักโปรแกรมประยุกต (application programmer) 
นักบํารุงรักษาโปรแกรม (maintenance programmer) นักวิเคราะหระบบ (system analyst) เปนตน๙๗  
งานเหลานี้คนพิการจํานวนไมนอยสามารถทําได แตก็ไมไดมีการกําหนดลักษณะของงานหรืออาชีพใหม ๆ 
ดังกลาวไวใหในประกาศกรมประชาสงเคราะหฉบับดังกลาว เนื่องจากในประกาศ ฯ ขอที่ ๒๗ กําหนดไว
เฉพาะวา “งานเครื่องประมวลผลผูปฏิบัติงานอาชีพในหนวยนี้ ไดแก ผูใชเครื่องอัตโนมัติจัดประเภทคัดแยก 
คํานวณ สรุป และบันทึกขอมูลทางวิทยาศาสตร วิชาการหรือธุรกิจ  รวมถึงการใชเครื่องคัดแยกบัตรที่เจาะ
แลว เครื่องประมวลผล และเครื่องจักรที่เกี่ยวของกันแบบจักรกลไฟฟา หรือแบบจักรอิเล็กทรอนิกส การใช

                                           
๙๖ โปรดดูภาคผนวก ๑๔ ประกาศกรมประชาสงเคราะห เร่ือง กําหนดลักษณะของงานที่คนพิการทําได 
๙๗ สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ. ๒๕๔๔. กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส. 
พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพ : พาณิชยพระนคร. หนา ๓๔ 



 
 

 

๘๗
 
เครื่องคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส การใชอุปกรณตาง ๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของเครื่องประมวลผล เชน 
เครื่องถายบัตรลงเทป หรือเครื่องพิมพที่ใชอัตราความเร็วสูง” และ ขอที่ ๗๐ กําหนดวา “งานปรับไฟฟา และ
งานไฟฟาและอีเลกทรอนิกสที่เกี่ยวของกัน ผูปฏิบัติงานอาชีพในหมูนี้ ไดแก ผูปรับ ประกอบ ติดตั้ง ซอม 
และบํารุงรักษาเครื่องใชไฟฟาหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ ในโรงประดิษฐกรรม โรงงานหรือตาม
สถานที่ที่ใชงาน ปรับประกอบและใหบริการมอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องมือไฟฟาและเครื่องมือ
เกี่ยวกับความเที่ยงตรง เครื่องใชในครัวเรือน เครื่องสงและเครื่องรับสัญญาณ แผงหรือตูสวิตซอิเล็กทรอนิกส
และอุปกรณควบคุม ติดตั้งและใหบริการระบบการวางสายไฟ และอุปกรณไฟฟาอยางงาย ๆ หรือซับซอนใน
บาน สถานประกอบธุรกิจ หรือโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งติดตั้งและใหบริการอุปกรณโทรศัพทอุปกรณ 
โทรเลข และสายไฟฟา” ซึ่งไมครอบคลุมลักษณะของงานหรืออาชีพดังกลาวขางตน ดวยเหตุนี้ นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการของเอกชนจึงมีสิทธิปฏิเสธที่จะไมรับคนพิการเขาทํางาน โดยอางวาลักษณะของ
งานใหม ๆ ไมอยูในประกาศกรมประชาสงเคราะห ฯ ฉบับดังกลาว และปฏิเสธไมจางงานคนพิการในงาน
เหลานั้นไดโดยไมตองสงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ดังนั้น หากยังคงนําเอาประกาศ 
กรมประชาสงเคราะหฉบับนี้มาเปนเกณฑกําหนดแกนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชน 
ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ และยังคงทําใหมีการจํากัดสิทธิคนพิการในการ
ประกอบอาชีพในลักษณะของงานใหม ๆ ตอไป 

ประการที่สอง ในทางปฏิบัติ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนที่อยูในเกณฑตอง
จางงานคนพิการตามระบบสัดสวนการจางงาน มักประกาศรับคนพิการเขาทํางานในตําแหนงงานที่เชื่อวา 
คนพิการไมสามารถทําได  เชน ตําแหนงสถาปนิก วิศวกร เปนตน เมื่อประกาศรับคนพิการแลวไมมีคนพิการ
มาสมัครงานในตําแหนงดังกลาว นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนนั้นก็ไมตองจางงาน 
คนพิการและไมตองสงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ แมวานายจางหรือสถานประกอบการของ
เอกชนนั้นมีตําแหนงงานที่คนพิการสามารถทําไดอยูหลายตําแหนง เชน พนักงานสลับสายโทรศัพท 
พนักงานทําบัญชี พนักงานทําความสะอาด เปนตน   

 
๕.๑.๒  การสงวนอาชีพ 

 
ในตางประเทศใชการสงวนอาชีพสําหรับคนพิการเปนมาตรการสงเสริมความเสมอภาค เชน 

ประเทศญี่ปุน ประเทศไตหวัน ไดมีการสงวนอาชีพนวดแผนไทยสําหรับคนตาบอดไวโดยเฉพาะ เปนตน  
ซึ่งคณะผูวิจัยไมเห็นดวยกับการสงวนอาชีพสําหรับคนพิการ เนื่องจากเปนวิธีคิดของระบบการใหหรือ 
การสงเคราะหที่ขัดตอหลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของคนพิการ และอาชีพที่สงวนไวสําหรับคนพิการ
มักเปนอาชีพที่ไดรับคาตอบแทนต่ํา หลักประกันทางสังคมและทางกฎหมายมีนอย เชน อาชีพนวดแผนไทย 
อาชีพคาสลากกินแบงรัฐบาล เปนตน ยิ่งเมื่ออาชีพที่สงวนไวมีตําแหนงงานเปนจํานวนมาก ยอมทําให 



 
 

 

๘๘
 
คนพิการไดรับการพัฒนาเพื่อประกอบอาชีพที่สงวนเปนหลัก คนพิการก็จะขาดโอกาสที่จะไดรับการพัฒนา
ความสามารถใหเต็มตามศักยภาพของตน โดยเฉพาะดานวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีซึ่งให
คาตอบแทนสูง การสงวนอาชีพสําหรับคนพิการจึงถือไดวาเปนการจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของ 
คนพิการทางออม  

ในชั้นการพิจารณายกรางพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ .ศ.  ๒๕๓๔ มี 
นักการเมืองบางทานไดเสนอใหมีการสงวนอาชีพนวดแผนไทยสําหรับคนตาบอด แตผูนําคนตาบอดคัดคาน 
เพราะเกรงวาจะทําใหไมมีการผลักดันใหคนตาบอดไดพัฒนาตนเองไปเรียนในสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
อีกทั้งการสงวนอาชีพสําหรับคนพิการยังเปนการแบงแยกอาชีพของคนพิการออกจากอาชีพของบุคคลทั่วไป  
ทําใหคนพิการไมไดแขงขันกับบุคคลทั่วไป ยิ่งจะทําใหบุคคลทั่วไปไมเห็นในศักยภาพของคนพิการ และทํา
ใหมีการแบงแยกคนพิการออกจากสังคมของบุคคลทั่วไป 
  
๕.๒ การกาํหนดคุณสมบติัหรือลักษณะตองหามในการประกอบอาชีพในบทบัญญัติของกฎหมาย 

 
๕.๒.๑  การวิเคราะหถอยคําของกฎหมาย๙๘  

 
๑) โดยคณะผูวิจัย 
กฎหมายที่ออกมาจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพตาง ๆ นั้น เกิดจากคนไทยสวนใหญมี

ความเชื่อด้ังเดิม คือเชื่อวาคนพิการไมมีความสามารถหรือมีความสามารถอยางจํากัด และถึงแมตอมา 
สังคมจะเริ่มมีความเชื่อใหม คือเชื่อในศักยภาพของคนพิการ และไดมีการปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่อเปดโอกาสใหคนพิการสามารถประกอบอาชีพตาง ๆ ได โดยเริ่มจากพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ และตอมาเปนพระราชบัญญัติในกลุมราชการ จํานวน ๗  ฉบับ๙๙  และ
ระเบียบ  ขอบังคับในกลุม รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน  จํานวน  ๓๖  ฉบับ๑๐๐ ที่ แก ไขตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ดวยการเพิ่มเติมคุณสมบัติตองหามวา “ไมเปนผูมี
กายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได”  อยางไรก็ตาม ขาราชการที่พิการในภายหลงัสวนใหญกย็งัคง
ถูกใหออกจากราชการ นั่นหมายความวา หัวหนาหนวยงานที่มีความเชื่อด้ังเดิมยงัสามารถใชดุลพนิจิวนิจิฉัย
วาเมื่อขาราชการพิการแลวไมสามารถปฏิบัติงานได   

 
 

                                           
๙๘ คณะผู วิ จัย  ไดแบงกฎหมายออกเปน  ๒  ประเภท  คือ  ๑ )  พระราชบัญญัติที่ตราและแกไขเพิ่มเติมโดยฝายนิ ติ บัญญัติ   และ 
 ๒) พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ ที่ออกและแกไขเพิ่มเติมโดยฝายบริหาร  
๙๙ โปรดดูภาคผนวก ๑๕.๑ กลุมราชการ 
๑๐๐ โปรดดูภาคผนวก ๑๕.๓ กลุมรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน : พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ 



 
 

 

๘๙
 

จากการสํารวจถอยคําในกฎหมาย คณะผูวิจัย พบวามีถอยคํา ๑๒ ลักษณะ ที่เชื่อไดวานาจะกีดกัน
คนพิการในการประกอบอาชีพ ไดแก  

๑. กายพิการ 
๒. กายทุพพลภาพ 
๓. หูหนวกเปนใบซึ่งไมสามารถอานออกเขียนได 
๔. ไมสมประกอบ 
๕. แพทยไดตรวจรับรองวามีรางกายสมบูรณควรรับเขาทํางานไดหรือรับรองวามีรางกาย 
สมบูรณแข็งแรง 

๖. มีกายหรือจิตที่ไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการ อัยการ หรือทนายความ 
๗. พิการทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
๘. หยอนความสามารถหรือสมรรถภาพ หรือสูญเสียสมรรถภาพ 
๙. บุคคลวิกลจริต 
๑๐. จิตฟนเฟอน หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
๑๑. คนไรความสามารถ 
๑๒. คนเสมือนไรความสามารถ 
 
จากถอยคําทั้ง ๑๒ ลักษณะดังกลาว  คณะผูวิจัยสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
ถอยคําในลักษณะที่ ๑ ถึงลักษณะที่ ๔ ที่วา “กายพิการ กายทุพพลภาพ หูหนวกเปนใบซ่ึง

ไมสามารถอานออกเขียนได และไมสมประกอบ” 
เปนถอยคําที่พิจารณาจากสภาพทางกายเพียงประการเดียว  โดยไมมีความเกี่ยวพันกับ 

ความสามารถในการทํางาน ทั้งที่จริงแลว บุคคลที่มีกายพิการ กายทุพพลภาพ หูหนวกเปนใบซึ่งไมสามารถ
อานออกเขียนได หรือไมสมประกอบ มีความสามารถทํางานตาง ๆ ไดอยางมากมาย ถาไดรับโอกาส  
ดังตัวอยางคนพิการตางประเทศและคนพิการไทยที่ไดกลาวมาแลวในบทขางตน ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยบุคคลเหลานี้ยังสามารถทํานิติกรรมสัญญา จดทะเบียนสมรส หรือทําพินัยกรรมไดเชนเดียวกับ
บุคคลทั่วไป อันแตกตางไปจากกรณีของ “บุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ”  
ดวยเหตุนี้ การกําหนดใหกายพิการ กายทุพพลภาพ หูหนวกเปนใบซึ่งไมสามารถอานออกเขียนได และไม
สมประกอบ เปนลักษณะหรือคุณสมบัติตองหามในการประกอบอาชีพ จึงถือไดวาเปนการเลือกปฏิบัติโดย
ไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสภาพทางกายหรือสุขภาพ ซึ่งมาตรา ๓๐ วรรค
สามของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติวาการเลือกปฏิบัติดังกลาวจะกระทํามิได และถือวาเปน
ถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง เพราะเปนการนําสภาพทางกายมาเปนเหตุตัดสิทธิใน 
การประกอบอาชีพโดยมิไดคํานึงถึงความสามารถในการทํางานของคนพิการ 



 
 

 

๙๐
 

ถอยคําในลักษณะที่ ๕ ที่วา “แพทยไดตรวจรับรองวามีรางกายสมบูรณควรรับเขาทํางาน
ไดหรือรับรองวามีรางกายสมบูรณแข็งแรง” 

เปนถอยคําที่ใชสภาพทางกายหรือสุขภาพเปนเกณฑในการพิจารณาวาขาดคุณสมบัติใน 
การประกอบอาชีพหรือไม โดยไมคํานึงวาบุคคลนั้นมีความสามารถในการทํางานหรือไม  อันที่จริง แพทยไม
อยูในฐานะที่จะประเมินไดวาบุคคลใดมีความสามารถในการทํางานดานใดบาง การประเมินวาบุคคลใดมี
ความสามารถในการทํางานดานใดไดนั้น จําเปนตองอาศัยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้น ๆ เชนกรณีของพันโท
ตอพงษ กุลครรชิต๑๐๑ พิการอัมพาตตั้งแตคอลงมา เปนตน ถาใหแพทยตรวจรับรองวามีรางกายสมบูรณควร
รับ เข าทํ างานได  แพทยย อมตอง รับรองว าร า งกายไมสมบูรณแข็ งแรง  แต ในความเปนจ ริ ง  
พันโทตอพงษและคนพิการประเภทเดียวกันมีความสามารถในการขับรถยนตที่ดัดแปลงสําหรับคนพิการได
และสามารถทํางานตาง ๆ ได  ดังนั้น ตองถือวาการกําหนดใหแพทยไดเปนผูตรวจรับรองวามีรางกาย
สมบูรณควรรับเขาทํางานไดหรือรับรองวามีรางกายสมบูรณแข็งแรงเปนถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมอยางชัดแจง  อยางไรก็ตาม  ถาเปนแพทย ผู เชี่ยวชาญของหนวยงานนั้น  ๆ  และมีความรู 
ความเชี่ยวชาญในการประเมินความสามารถในการทํางานของบุคลากรในหนวยงานนั้น ๆ เปนผูประเมิน
ความสามารถแลว ก็พออนุโลมไดวาถอยคํานี้ไมไดมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ  

ถอยคําในลักษณะที่ ๖ ที่วา “มีกายหรือจิตที่ไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการ 
อัยการ หรือทนายความ”  

ถอยคํานี้ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยไวใน  คําวินิจฉัยที่  ๑๖ /๒๕๔๕  ซึ่งเปนกรณีของ 
นายศิริมิตร บุญมูล และนางสาวบุญจุติ กลับประสิทธิ์ โดยวินิจฉัยวา  “…การรับสมัครสอบคัดเลือก  
นอกจากจะพิจารณาถึงความรู ความสามารถแลว ยังตองพิจารณาสุขภาพของรางกายและจิตใจวามี 
ความสมบูรณ สามารถปฏิบัติหนาที่ได และมีบุคลิกลักษณะที่ดีพอที่จะเปนผูพิพากษาซึ่งเปนตําแหนงที่ 
มีเกียรติ โดยปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย การปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษามิใชเพียงแต
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีในหองพิจารณาเทานั้น บางครั้งตองเดินทางไปปฏิบัติหนาที่นอกศาล เชน เพื่อ
เดินเผชิญสืบ เพื่อสืบพยานที่มาศาลไมได การพิจารณาเพื่อรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนขาราชการ
ตุลาการ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษาจึงมีมาตรการที่แตกตาง และเขมงวดกวาการคัดเลือก
บุคคลไปดํารงตําแหนงอื่น ซึ่งมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติเปน
ขอยกเวนไว … บทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 
๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐) ดังกลาว เปนลักษณะตามขอยกเวนของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ ซึ่งไมกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ มีผลใชบังคับเปนการทั่วไป
และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณหีนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง และไมเปนการเลือก

                                           
๑๐๑ พันโทตอพงษ กุลครรชิต พิการต้ังแตหนาอกลงมา แตมือยังใชทํางานหรือพิมพคอมพิวเตอร ปจจุบัน พันโทตอพงษ ดํารงตําแหนงหัวหนา
สํานักงานองคการคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก (Disability People International Asia - Pacific Regional Office) 



 
 

 

๙๑
 
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ แตอยางใด” แตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางนอยมี
ความเห็นวา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐) 
เฉพาะคําวา “มีกายไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการฝายตุลาการ” นั้น ขัดตอมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย เนื่องจากเปนบทบัญญัติที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจอยางกวางขวาง ซึ่งเปนการเกิน
ขอบเขต โดยอางเหตุตามความเหมาะสมแทนความสามารถ  

นักวิชาการหลายทานที่มีความเห็นแยงกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว๑๐๒ เชน  
นายนิธิ เอียวศรีวงศ นายกิตติบดี ใยพูล และ นายบรรเจิด สิงคะเนติ เปนตน นายบรรเจิด มีความเห็นวา
หลักที่ศาลรัฐธรรมนูญมิไดกลาวถึงคือหลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเทาที่จําเปนซึ่งเปนหลักที่มี
ความสําคัญในการตรวจสอบเรื่องนี้ เพราะจากการตรวจสอบมาตรา ๒๖(๑๐) ที่ใชคําวา “มีกาย … ไม
เหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการ” จะขัดกับมาตรา ๓๐ หรือไม กรณีนี้ยอมข้ึนอยูกับระดับความไม
เหมาะสมของรางกาย  ถาถึงขนาดวาไมสามารถทําหนาที่ไดยอมเปนที่ชัดแจงวามีกายไมเหมาะสมที่จะเปน
ขาราชการตุลาการ กรณีนี้จึงไปสัมพันธกับการจํากัดสิทธิเทาที่จําเปน โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญมิไดมีการ
ตรวจสอบวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวเปนการจํากัดสิทธิเทาที่จําเปนหรือไม และคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญไดกลาวอางมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญและใหเหตุผลวาบทบัญญัติของมาตรา ๒๖ (๑๐) ของ 
พระราชบัญญัติดังกลาวไมกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ ศาลรัฐธรรมนูญยกแต 
ขอกฎหมายโดยไมไดใหเหตุผลวา “สิทธิ” ในเร่ืองอะไรที่มิไดถูกกระทบกระเทือน และที่กลาววา “ไม
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ” มีขอเท็จจริงและขอพิจารณาอยางไร ปญหาคือ 
บกพรองแคไหนเพียงใดจึงเปนเหตุผลของการปฏิเสธ หากมีการปฏิเสธเพราะความบกพรองทางกายโดย
มิไดพิจารณาวาถึงขนาดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได การปฏิเสธดังกลาวอาจเปนการเลือกปฏิบัติอันไมเปน
ธรรม ตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญได  ดังนั้น การจะพิจารณาวาเปนการเลือกปฏิบัติหรือไม ทายที่สุด 
จะตองมีการวางหลักความบกพรองทางกายแคไหนเพียงที่จะนําไปสูการปฏิบัติใหแตกตางได เพราะมิใช 
ความบกพรองทางกาย ทุกกรณีที่อาจอางเหตุผลของการเลือกปฏิบัติ  มีเฉพาะความบกพรองทางกาย 
ในกลุมหนึ่งเทานั้นที่อาจจะถูกปฏิบัติใหแตกตางได และความบกพรองทางกายในกลุมนั้น จะตองมีลักษณะ
เชนใด และนี่คือความตองการในการอธิบายในทางกฎหมายโดยคําวินิจฉัยของศาล 

คณะผูวิจัยมีความเห็นวาถอยคําดังกลาวเปนถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ
อยางชัดแจง เพราะใหความสําคัญตอสภาพรางกายมากกวาความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ อีกทั้ง 
การอางวาไดคํานึงถึงความสามารถในการปฏิบัติหนาที่โดยพิจารณาจากความเหมาะสมก็ไมนาจะรับฟงได 
                                           
๑๐๒ นิธิ เอียวศรีวงศ “จากรัฐธรรมนูญถึงศาลรัฐธรรมนูญ”. มติชน (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕) ,หนา ๔๕.  กิตติบดี ใยพูล “เหตุไฉน...? จึงตอง
จํากัดสิทธิบุคคลเพียงเพราะ ‘ความบกพรองทางรางกาย’ ”,วารสารกฎหมายสภาทนายความ, ฉบับที่ ๓๙ ปที่ ๑๐  หนา ๗๗ – ๗๙ .(ส.ค. – ก.ย. 
๒๕๔๕).  บรรเจิด สิงคะเนติ “ขอพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐“ ,วารสาร
นิติศาสตร,  ปที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓  กันยายน ๒๕๔๕, หนา ๕๒๐ - ๕๔๕ 
 



 
 

 

๙๒
 
เพราะการพิจารณาความเหมาะสมนั้น เปนการเปดโอกาสใหใชดุลพินิจอยางกวางขวาง ซึ่งเปนการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยูในตัว   

นอกจากนี้  การใช ดุลพินิจของคณะกรรมการตุลาการศาลยุ ติธรรมไมอยู ในอํานาจของ 
ศาลปกครอง๑๐๓ ที่จะเขามาตรวจสอบการใชดุลพินิจได อยางกรณีนายศิริมิตร บุญมูล และนางสาวบุญจุติ 
กลับประสิทธิ์ ที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเสียงขางมากมีความเห็นวาไมเหมาะสมที่จะเปน 
ขาราชการตุลาการ เพราะไมสามารถไปเดินเผชิญสืบได แมวานายศิริมิตร บุญมูล และนางสาวบุญจุติ  
กลับประสิทธิ์ จะสามารถทํางานในลักษณะดังกลาวไดในฐานะทนายความ แตคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมก็ไมเปดโอกาสใหมีการทดสอบวาบุคคลทั้งสองสามารถทําไดหรือไม นอกจากนี้ การเดินเผชิญสืบ
นั้นผูพิพากษาอาจไมตองดําเนินการเอง แตสามารถมอบหมายใหจาศาลไปดําเนินการแทนได๑๐๔  

อยางไรก็ตาม ตองถือวาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนที่สุดและผูกพันใหทุกองคกรตองเคารพ
ในคําวินิจฉัยนี้จนกวาจะมีคําวินิจฉัยใหมมาเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ตามมาตรา ๒๖๘ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ถึงกระนั้นก็ตาม แมวาถอยคํา “มีกาย … ไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการฝาย 
ตุลาการ” ไมถือเปนถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง แตก็ตองถือเปนถอยคําที่เปดโอกาส
ใหใชดุลพินิจ และการใชดุลพินิจก็มักจะเปนการใชดุลพินิจในการจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ 

ถอยคําในลักษณะที่ ๗ ที่วา “พิการทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได”  
คณะผูวิจัยมีความเห็นวาถอยคําดังกลาว มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ เพราะเหตุวาการระบุหรือ

การเนนแตเฉพาะ “ผูมีกายพิการทุพพลภาพ” ยอมถือเปนการเลือกปฏิบัติดวยตัวอักษรหรือตัวหนังสือ แต
หากยึดตามเนื้อหาสาระตองถือวาไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะถาไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดก็ชอบที่จะเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจไมได  อยางไรก็ตาม คําวา “จนไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่” ก็มีการตีความออกเปน ๒ นัย คือ  ๑) ปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรงไมได แตถาปฏิบัติหนาที่ 
ที่รับผิดชอบโดยตรงไดแลวก็ไมตองหาม เชน พนักงานสลับสายโทรศัพท หรือเจาหนาที่ลางฟลมเอกซเรยใน
หองมืดที่คนตาบอดทําไดดี สามารถบรรจุคนตาบอดเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจได เปนตน  
๒) ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ ไมวาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรงหรือหนาที่ทั่วไป และใหความสําคัญตอการที่ไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ทั่วไปอยางที่ขาราชการหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจทั่วไปตองทําได เมื่อคนตาบอด
สามารถทํางานไดแตเฉพาะงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ แตถาใหไปทํางานทั่วไปอยางอื่น หรือไปทํางานที่
หนวยงานอื่น กลับไมสามารถทําไดก็ถือวาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดจึงตองหามเปนขาราชการหรือ

                                           
๑๐๓ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๙ “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือ 
มีคําสั่งในเรื่องตอไปนี้ … (๖) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง     เร่ืองดังตอไปนี้ไมอยูในอํานาจศาล 
ปกครอง … (๒) การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ”  
๑๐๔  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๓๐ วรรคหนึ่ง “เมื่อจําเปนศาลมีอํานาจไปเองหรือใหจาศาลไปเดินเผชิญสืบพยาน หรือ
สงประเด็นใหศาลอื่นสืบพยาน  ใหผูเดินเผชิญสืบและศาลที่รับประเด็นมีอํานาจและหนาที่ด่ังศาลเดิมและศาลที่รับประเด็นมีอํานาจสงประเด็น
ไปยังศาลอื่นอีกตอหนึ่งได” 



 
 

 

๙๓
 
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ ดวยเหตุนี้ คนตาบอดหลายคนที่ทํางานในสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เชน  
ในตําแหนงพนักงานสลับสายโทรศัพท หรือเจาหนาที่ลางฟลมเอกซเรยในหองมืด เปนตน จึงไมไดรับ 
การบรรจุเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ไดรับการบรรจุเพียงลูกจางชั่วคราวหรือลูกจางประจํา
เทานั้น ซึ่งไดรับสิทธิประโยชนนอยกวาขาราชการหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ  นอกจากนี้ ขอเท็จจริงใน 
หัวขอ  ๓.๒๑๐๕ แสดงใหเห็นวาขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหลายคนที่พิการในภายหลังถูกให 
ออกจากราชการเพราะมีลักษณะตองหามในการประกอบอาชีพ แตดวยความชวยเหลือจากองคกรของ 
คนพิการทําใหขาราชการหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจบางคนสามารถกลับเขารับราชการหรือกลับเขามา
ทํางานอีกครั้ง ดวยเหตุนี้ แมไมถือวาถอยคํา “พิการทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได” เปนถอยคําที่
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจงโดยเนื้อหาสาระ แตก็ตองถือวาเปนถอยคําที่เปดโอกาสใหใช 
ดุลพินิจซึ่งเปนการเปดโอกาสใหจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพได 

ถอยคําในลักษณะที่  ๘ ที่วา “หยอนความสามารถหรือสมรรถภาพ  หรือสูญเสีย
สมรรถภาพ”  

ระเบียบ ขอบังคับของรัฐวิสาหกิจบางแหง ไดใหคํานิยามวา หมายถึง “พนักงานผูใดปฏิบัติงานโดย
ไดรับการพิจารณาไมเลื่อนเงินเดือนประจําปตอเนื่องกันเปนเวลา ๒ ป ใหถือวาพนักงานผูนั้นหยอน 
ความสามารถ ” เชน ระเบียบสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย วาดวยการให
พนักงานออกจากงานดวยเหตุหยอนความสามารถ พ.ศ. ๒๕๔๒   แตพระราชบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับที่มี
ลักษณะดังกลาวสวนใหญไมไดใหคํานิยามไว ถึงแมถอยคําเหลานี้จะถือวาไมไดเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
เพราะพิจารณาจากความสามารถในการทํางานเปนเกณฑ และใชกับบุคคลทั่วไป แตในกรณีที่ไมมี 
การนิยามความหมายไวอยางชัดแจง ถอยคําลักษณะนี้ก็เปดโอกาสใหผูใชดุลพินิจสามารถใชดุลพินิจ 
อยางกวางขวาง หากผูใชดุลพินิจเปนผูที่มีความเชื่อด้ังเดิมก็มีแนวโนมที่จะจํากัดสิทธิคนพิการใน 
การประกอบอาชีพ เพราะถือวาคนพิการหยอนความสามารถ จะเห็นไดจากตัวอยางการใหความหมายของ
คําวาทุพพลภาพในขอบังคับองคการสะพานปลา๑๐๖ ซึ่งใหความหมายของ “หยอนสมรรถภาพ” เปนไปใน
ทํานองเดียวกับทุพพลภาพ ดังนั้น ถอยคํา “หยอนความสามารถหรือสมรรถภาพ หรือสูญเสียสมรรถภาพ” ที่
ไมมีคํานิยามอยางชัดแจง ตองถือเปนถอยคําที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจ นําไปสูการจํากัดสิทธิของคนพิการ
ในการประกอบอาชีพ 

ถอยคําในลักษณะที่ ๙ ที่วา “บุคคลวิกลจริต” 
คําพิพากษาฎีกาที่  ๔๙๐/๒๕๐๙๑๐๗  วินิจฉัยวา “คําวาบุคคลวิกลจริต ตามที่บัญญัติไวในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๙๑๐๘ นั้น มิไดหมายเฉพาะถึงบุคคลผูมีจิตผิดปกติหรือตามที่เขาใจกัน 

                                           
๑๐๕ โปรดดูบทที่ ๓ หัวขอ ๓.๒ ประวัติความเปนมาของกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนพิการ หนา ๕๓ 
๑๐๖ โปรดดูบทที่ ๒ หัวขอ  ๒.๑ ความหมาย ในสวนของนิยาม คําวา “ทุพพลภาพ”  ของขอบังคับองคการสะพานปลา หนา ๑๐  
๑๐๗ คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๙๐/๒๕๐๙  (เนติบัณฑิตยสภา) หนา ๔๕๘ 
๑๐๘ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๙ ฉบับกอนแกไข เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ ปจจุบันคือมาตรา ๒๘ 



 
 

 

๙๔
 
ทั่ว ๆ ไปวาเปนบาเทานั้น แตหมายรวมถึงบุคคลที่มีกิริยาอาการผิดปกติเพราะสติวิปลาส คือขาดความรําลกึ 
ขาดความรูสึก และขาดความรูสึกผิดชอบดวย เพราะบุคคลดังกลาวนี้ไมสามารถประกอบกิจการงานของตน 
หรือประกอบกิจสวนตัวของตนไดทีเดียว ผูที่ปวยเปนโรคเนื้องอกในสมอง ตองนอนอยูบนเตียงตลอดเวลา มี
อาการพูดไมได หูไมไดยิน ตาทั้งสองขางมองไมเห็น มีอาการอยางคนไมมีสติสัมปชัญญะใด ๆ ถือวาเปน
บุคคลวิกลจริตตามความหมายแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๙ แลว” 

คําวินิจฉัยของศาลฎีกา แมเปนคําวินิจฉัยที่เกี่ยวกับ คําวา “บุคคลวิกลจริต” ในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย คําวินิจฉัยดังกลาวยอมนําไปใชกับคําวา “บุคคลวิกลจริต” ในกฎหมายอื่นดวย เวนแต
กฎหมายอื่นจะใหคํานิยามแตกตางไปเปนอยางอื่น ซึ่งหมายความวาบุคคลวิกลจริตมีลักษณะสําคัญ 
อยางหนึ่ง คือไมสามารถจะจัดทําการงานโดยตนเองได และบางกรณีไมสามารถทํากิจวัตรประจําวันดวย 
ตนเองได หรือถึงขนาดไมสามารถทําอะไรไดเลย อยางกรณีของคนที่เปนเนื้องอกในสมอง แมแตการสมรส 
บุคคลวิกลจริตหรือคนไรความสามารถ จะกระทํามิไดตองหามตามมาตรา ๑๔๔๙  ของประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย หรือหากสมรสแลวคูสมรสมาวิกลจริตในภายหลัง ก็ใหเปนเหตุฟองหยาได หากเขาเงื่อนไข
ตามมาตรา ๑๕๑๖ (๗) ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  หรือในเรื่องการทําพินัยกรรม หากบุคคล
วิกลจริตไดทําพินัยกรรมลงในขณะจริตวิกล พินัยกรรมนั้นเปนอันเสียเปลา แตหากพินัยกรรมนั้นไดทําขึ้น
โดยคนไรความสามารถ พินัยกรรมนั้นตกเปนโมฆะตามมาตรา ๑๗๐๔๑๐๙ ของประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  ดวยเหตุนี้ การกําหนดใหบุคคลวิกลจริตเปนลักษณะตองหามในการประกอบอาชีพ จึงไมถือวา
เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะเปนการพิจารณาจากความสามารถในการทํางานมาเปน 
ตัวกําหนดและบุคคลวิกลจริตอยูในฐานะที่ไมสามารถทําการงานไดอยางชัดแจง 

ถอยคําในลักษณะที่ ๑๐ ที่วา “จติฟนเฟอน หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ”  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหความหมายของคําวา “ฟนเฟอน” ไววา  

หลงใหลเคลิบเคลิ้ม คุมดีคุมราย  
ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย๑๑๐ อธิบายเกี่ยวกับจิตฟนเฟอนไววา “บุคคลอาจหยอนความสามารถ

เนื่องจากความสามารถบกพรองทางสมองถึงวิกลจริต (unsound mind) หรือเพียงจิตฟนเฟอน (mental 
infirmation)”    

นายสมทบ สุวรรณสุทธิ๑๑๑ อธิบายเกี่ยวกับคําวาจิตฟนเฟอนไววา คือ “ผูที่มีจิตใจไมปกติ  แตไมถึง
ขนาดคนวิกลจริตทีเดียว มิฉะนั้นอาจถูกรองขอใหเปนคนไรความสามารถ เปนผูที่มีความรูสึกผิดและชอบ

                                           
๑๐๙ มาตรา ๑๗๐๔ “พินัยกรรมซ่ึงบุคคลผูถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถทําขึ้นนั้น เปนโมฆะ พินัยกรรมซ่ึงบุคคลผูถูกอางวาเปน 
คนวิกลจริต แตศาลยังไมไดสั่งใหเปนคนไรความสามารถทําขึ้นนั้น  จะเปนอันเสียเปลาก็แตเมื่อพิสูจนไดวาในเวลาที่ทําพินัยกรรมนั้นผูทําจริต
วิกลอยู”  
๑๑๐ จิตติ ติงศภัทิย. กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล. พิมพครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ : ธรรมศาสตร. ๒๕๓๐. หนา ๕๒ 
๑๑๑ สมทบ  สุวรรณสุทธิ. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยบุคคล. กรุงเทพฯ : ธรรมศาสตร. ๒๕๑๔. หนา ๑๒๕ 



 
 

 

๙๕
 
เหมือนกัน หากแตความรูสึกผิดและชอบนี้เลอะเลือนไปบางครั้งบางคราว การมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
อาจเปนผลเนื่องมาจากการเจ็บไข ชราภาพ หรือเปนแตกําเนิด ฯลฯ ก็ได”   

ประมวลกฎหมายอาญา๑๑๒ ใหความหมายของคําวาจิตฟนเฟอน ไววา คือ “ผูที่ไมสามารถ 
รูผิดชอบ หรือไมสามารถบังคับตนเองได”  

นอกจากนี้ มาตรา ๑๐๖ ประกอบกับมาตรา ๑๐๙ และมาตรา ๑๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย กําหนดใหบุคคลที่มีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบอยูในกลุมเดียวกับ “บุคคลวิกลจริต”  ซึ่ง
เปนคุณสมบัติตองหามในการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา และเปน
คุณสมบัติตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาดวย  

ดวยเหตุนี้ การกําหนดใหบุคคลจิตฟนเฟอนไมสมประกอบเปนกลุมเดียวกับบุคคลวิกลจริตและเปน
ลักษณะตองหามในการประกอบอาชีพ  จึงไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะเปนการนํา
ความสามารถในการทํางานมาเปนตัวกําหนด โดยมีรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไวอยางชัดแจง 

ถอยคําในลักษณะที่ ๑๑ ที่วา “คนไรความสามารถ”  
ตาม มาตรา ๒๘ ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย “คนไรความสามารถ” คือ บุคคลวิกลจริต

ที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ ดังนั้น การกําหนดให “คนไรความสามารถ” เปนลกัษณะตองหามในการ
ประกอบอาชีพ จึงไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดยอาศัยเหตุผลเดียวกับกรณีของ “บุคคล
วิกลจริต” และมีน้ําหนักมากกวากรณีของ “บุคคลวิกลจริต” เพราะมีศาลเปนคนกลางที่มากลั่นกรองแลวใน
ระดับหนึ่ง 

ถอยคําในลักษณะที่ ๑๒ ที่วา “คนเสมือนไรความสามารถ”  
ตามมาตรา ๓๒ ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ศาลจะสั่งใหบุคคลใดเปนคนเสมือนไร

ความสามารถได ก็ตอเมื่อบุคคลนั้นอยูในสภาพที่ไมสามารถจะจัดทําการงานของตนเองไดหรือ 
จัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแกทรัพยสินของตนเองหรือครอบครัว และเนื่องจากบุคคลนั้นมี กาย
พิการหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือประพฤติสุรุยสุรายเสเพลเปนอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมี
เหตุอ่ืนใดทํานองเดียวกันนั้น สําหรับคนพิการคนใดที่ยังสามารถจะจัดทําการงานของตนเองไดและจัด 
กิจการไปในทางที่ไมทําใหเสื่อมเสียแกทรัพยสินของตนเองหรือครอบครัว ศาลยอมไมมีอํานาจสั่งใหคน
พิการคนนั้นเปนคนเสมือนไรความสามารถ เมื่อการเปนคนเสมือนไรความสามารถใชเกณฑความสามารถ
ในการทํางานมาเปนตัวกําหนด และบุคคลที่จะเปนคนเสมือนไรความสามารถได ตองไมสามารถจะจัดทํา
การงานของตนเองได หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแกทรัพยสินของตนเองหรือครอบครัว  
ดังนั้น จึงยอมรับไดวาการกําหนดใหคนเสมือนไรความสามารถเปนลักษณะตองหามในการประกอบอาชีพ
จึงไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

                                           
๑๑๒ มาตรา ๖๕  วรรคหนึ่ง “ผูใดกระทําความผิดในขณะไมสามารถรูผิดชอบ หรือไมสามารถบังคับตนเองไดเพราะมีจิตบกพรอง โรคจิตหรือจิต
ฟนเฟอน ผูนั้นไมตองรับโทษสําหรับความผิดนั้น” 



 
 

 

๙๖
 

จากถอยคําในทุกลักษณะขางตน คณะผูวิจัยจึงไดแบงประเภทของถอยคําออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้   
(๑) ประเภทของถอยคําที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง ไดแก ถอยคําใน

ลักษณะที่ ๑ ถึงลักษณะที่ ๕  คือ กายพิการ กายทุพพลภาพ หูหนวกเปนใบซึ่งไมสามารถอานออกเขียนได 
ไมสมประกอบ หรือแพทยไดตรวจรับรองวามีรางกายสมบูรณควรรับเขาทํางานไดหรือรับรองวามีรางกาย
สมบูรณแข็งแรง 
   (๒) ประเภทของถอยคําที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจ ไดแก ถอยคําในลักษณะที่ ๖ ถึงลักษณะที่ ๘  
คือ มีกายหรือจิตที่ไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการ อัยการ หรือทนายความ พิการทุพพลภาพจนไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได หยอนความสามารถหรือสมรรถภาพ หรือสูญเสียสมรรถภาพ 

(๓) ประเภทของถอยคําที่ไมมีขอความที่จํากัดสิทธิคนพิการ ไดแก ถอยคําในลักษณะที่ ๙ ถึง
ลักษณะที่ ๑๒  คือ บุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอน หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถ 
คนเสมือนไรความสามารถ  
 

๒) โดยแบบสอบถาม 
จากการตอบแบบสอบถามของผูนําคนพิการ สมาชิกองคกรของคนพิการแตละประเภทความพิการ 

เชน คนหูหนวก คนตาบอด และคนพิการทางการเคลื่อนไหว เปนตน พบวา คนพิการสวนใหญไมสามารถ
ระบุชัดเจนไดวาถอยคําลักษณะใดนาจะขัดตอมาตรา ๓๐ วรรคสามของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
เพียงแตตอบกวาง ๆ ในทํานองวาถอยคําลักษณะดังกลาวนาจะขัดกับมาตรา ๓๐ วรรคสาม หรือมิฉะนั้นก็
เปดโอกาสใหใชดุลพินิจไมจางคนพิการเขาทํางาน เพราะประสบการณของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญ เมื่อคนพิการไปสมัครเขาทํางานมักถูกปฏิเสธไมรับเขาทํางานเสมอ 

จากการตอบแบบสอบถามของกลุมอาจารยสอนกฎหมาย และกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
จํานวน  ๒๒ คน  ปรากฏวามีผูที่เห็นวาถอยคําลักษณะดังกลาวนาจะขัดตอรัฐธรรมนูญ กลาวคือ ถอยคํา
ลักษณะที่ ๑  และถอยคําลักษณะที่ ๒  จํานวน ๑๘ คน  ถอยคําลักษณะที่ ๔   จํานวน ๑๑ คน และ ถอยคํา
ลักษณะที่ ๕  จํานวน ๔  คน๑๑๓  ดังนั้น จึงนาเชื่อไดวาถอยคําลักษณะที่ ๑  ถอยคําลักษณะที่ ๒  และ
ถอยคําลักษณะที่ ๓ นาจะขัดตอรัฐธรรมนูญ  สวนถอยคําลักษณะที่ ๔ ยังมีความไมแนชัด  อยางไรก็ตาม 
ถอยคําลักษณะที่ ๔ นี้ ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยแลววาไมขัดตอรัฐธรรมนูญ  สวนถอยคําลักษณะที่ ๕ มี
เพียง๑๘ คน ที่เชื่อวาขัดตอรัฐธรรมนูญ 

จากการตอบแบบสอบถามของผูที่เขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การแกไขกฎหมายที่ 
กีดกันคนพิการในการเขาไปมีสวนรวมในสังคม : ศึกษากรณีกฎหมาย และกฎระเบียบที่จํากัดสิทธิคนพิการ
ในการประกอบอาชีพ” ปรากฏวา ผูเขารวมการประชุมสวนใหญมีความเห็นสอดคลอง และเปนไปใน
แนวทางเดียวกับคณะผูวิจัยในการจําแนกกลุมถอยคําขางตน ออกเปน ๓ ประเภท โดยไดแสดงความเห็น 

                                           
๑๑๓ แบบสอบถามไมไดถามถอยคําลักษณะที่สาม ถอยคําลักษณะที่หก และ ถอยคําลักษณะที่เจ็ดเนื่องจากเปนถอยคําที่มาพบในภายหลัง 



 
 

 

๙๗
 
ตอการจําแนกประเภทถอยคําแตละถอยคํา ดังนี้  ถอยคําลักษณะที่ ๑  รอยละ ๘๐  ถอยคําลักษณะที่ ๒  
รอยละ ๗๒.๕  ถอยคําลักษณะที่ ๓  รอยละ ๕๗.๕  ถอยคําลักษณะที่ ๔  รอยละ ๗๒.๕  ถอยคําลักษณะที่ 
๕  รอยละ ๗๐  ถอยคําลักษณะที่ ๖  รอยละ ๘๐  ถอยคําลักษณะที่ ๗  รอยละ ๗๒.๕  ถอยคําลักษณะที่ ๘  
รอยละ ๖๐  ถอยคําลักษณะที่ ๙  รอยละ ๖๗.๕  ถอยคําลักษณะที่ ๑๐  รอยละ ๗๐  ถอยคําลักษณะที่ ๑๑  
รอยละ ๖๐  และถอยคําลักษณะที่ ๑๒  รอยละ ๖๗.๕  

สรุปไดวา จากการตอบแบบสอบถามของกลุมผูนําคนพิการ กลุมอาจารยสอนกฎหมาย กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ และกลุมผูเขารวมสัมมนาทางวิชาการ พบวา สวนใหญมีความเห็นสอดคลองกับ
คณะผูวิจัยวาถอยคําในลักษณะที่ ๑ ถึงลักษณะที่ ๕  เปนถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง  
สําหรับถอยคําในลักษณะที่ ๖ ถึงลักษณะที่ ๘  เปนถอยคําที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจ และถอยคําใน
ลักษณะที่ ๙ ถึงลักษณะที่ ๑๒ เปนถอยคําซึ่งที่ไมมีขอความจํากัดสิทธิคนพิการ 
 
๕.๒.๒ การใชถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจงหรือเปดโอกาสใหใชดุลพินิจ 

 
จากการสํารวจบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น  คณะผูวิจัยไดจัดจําแนก

กฎหมาย เปน ๔ กลุม ไดแก ๑) กลุมราชการ  ๒) กลุมรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน ซึ่งแบงเปน 
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ  ๓) กลุมองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ๔) กลุม
วิชาชีพ และอาชีพอิสระ  โดยเมื่อไดพิจารณาถอยคําที่จํากัดสิทธิคนพิการในกฎหมายแตละกลุมอาชีพ  
สามารถแบงออกไดเปน  ๓ กลุม คือ   

๑. กฎหมายที่มีถอยคําประเภทที่ ๑ ซึ่งเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง 
๒. กฎหมายที่มีถอยคําประเภทที่ ๒ คือ ซึ่งเปดโอกาสใหใชดุลพินิจ  
๓. กฎหมายที่มีถอยคําประเภทที่ ๓ ซึ่งไมมีขอความจํากัดสิทธิคนพิการ 

 
๑) กฎหมายกลุมราชการ๑๑๔ 
คณะผูวิจัยไดรวบรวมพระราชบัญญัติ จํานวน ๑๖ ฉบับ พบวา มีกฎหมายที่มีถอยคําประเภทที่ ๑

จํานวน ๔ ฉบับ คิดเปนรอยละ ๒๕  กฎหมายที่มีถอยคําประเภทที่ ๒ จํานวน ๘ ฉบับ คิดเปนรอยละ ๕๐   
และกฎหมายที่มีถอยคําประเภทที่ ๓ จํานวน ๔ ฉบับ คิดเปนรอยละ ๒๕ 

                                           
๑๑๔ โปรดดูภาคผนวก ๑๕.๑ กลุมราชการ 



 
 

 

๙๘
 

๒) กฎหมายกลุมรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน๑๑๕ 
คณะผูวิจัยไดรวบรวม พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด และประกาศของคณะปฏิวัติ จํานวน  ๓๒ 

ฉบับ และพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ จํานวน ๑๑๖ ฉบับ  
  (๑) พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด และประกาศของคณะปฏิวัติ ซึ่งกําหนดคุณสมบัติ

ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ พบวา ไมมีกฎหมายที่มีถอยคําประเภทที่ ๑  แตมีกฎหมายที่มีถอยคํา
ประเภทที่  ๒ จํานวน ๙  ฉบับ คิดเปนรอยละ ๒๘.๑๓ และกฎหมายที่มีถอยคําประเภทที่ ๓  จํานวน ๒๓ 
ฉบับ คิดเปนรอยละ ๗๑.๘๗  

 (๒) พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ พบวา มีกฎหมายที่มีถอยคําประเภทที่ ๑ จํานวน 
๔๓ ฉบับ คิดเปนรอยละ ๓๖.๑๓  กฎหมายที่มีถอยคําประเภทที่ ๒ จํานวน ๕๕  ฉบับ คิดเปนรอยละ 
๔๗.๙๐ และกฎหมายที่มีถอยคําประเภทที่ ๓ จํานวน ๔๕ ฉบับ คิดเปนรอยละ ๓๘.๖๖๑๑๖ 

 
๓) กฎหมายกลุมองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ๑๑๗ 
คณะผูวิจัยไดรวบรวมพระราชบัญญัติ จํานวน  ๘  ฉบับ ไมพบวามีขอความอันเปนการจํากัดสิทธิ

คนพิการจึงถือเปนกฎหมายที่มีถอยคําประเภทที่ ๓ ทั้งสิ้น 
 
๔) กฎหมายกลุมวิชาชีพ และอาชีพอิสระ๑๑๘ 
คณะผูวิจัยไดรวบรวมพระราชบัญญัติ จํานวน ๑๗ ฉบับ มีกฎหมายที่มีถอยคําประเภทที่ ๑ จํานวน 

๒  ฉบับ คิดเปนรอยละ ๑๑.๗๖ และมีกฎหมายที่มีถอยคําประเภทที่ ๒ จํานวน ๒ ฉบับ คิดเปนรอยละ 
๑๑.๗๖ และกฎหมายที่มีถอยคําประเภทที่  ๓ จํานวน ๑๓  ฉบับ คิดเปนรอยละ ๗๖.๔๗ 
 
๕.๒.๓  ปญหาที่เกิดจากการใชถอยคําดังกลาว 
 

จากการศึกษากฎหมายที่มีถอยคําประเภทที่ ๑  และกฎหมายที่มีถอยคําประเภทที่  ๒  คณะผูวิจัย
จะขอวิเคราะหปญหาจากกลุมอาชีพที่มีปญหาหรือผลกระทบนอยที่สุดไปสูกลุมอาชีพที่มีปญหาหรือ 
ผลกระทบมากที่สุด อันนําไปสูการจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพหรือการจางงานคนพิการ ดังนี้ 

 
 
 

                                           
๑๑๕ โปรดดูภาคผนวก ๑๕.๒ กลุมรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน : พระราชบัญญัติ  และ ภาคผนวก ๑๕.๓ กลุมรัฐวิสาหกิจและองคการ
มหาชน : พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ  
๑๑๖ มีพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ จํานวน ๒๗ ฉบับ ที่มีถอยคําอยูในกฎหมายกลุมถอยคําที่หนึ่งและกฎหมายกลุมถอยคําที่สอง 
๑๑๗ โปรดดูภาคผนวก ๑๕.๔ กลุมองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
๑๑๘ โปรดดูภาคผนวก ๑๕.๕ กลุมวิชาชีพและอาชีพอิสระ 



 
 

 

๙๙
 

๑) กฎหมายกลุมองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
จากการศึกษา พบวาพระราชบัญญัติทั้ง ๘ ฉบับ ไมมีถอยคําประเภทที่ ๑ และถอยคําประเภทที่ ๒ 

ดังนั้น กฎหมายกลุมนี้จึงไมมีผลกระทบในทางลบตอการมีงานทําของคนพิการแตอยางใด เนื่องจาก
กฎหมายกลุมนี้ตราออกมาภายหลังจากรัฐธรรมนูญใชบังคับ  กฎหมายกลุมนี้จึงมีบทบัญญัติที่สอดคลอง
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  
 

๒) กฎหมายกลุมวิชาชีพ และอาชีพอิสระ  
จากการศึกษา  พบวา  มีพระราชบัญญั ติ  จํานวน  ๒  ฉบับ  ที่มีถอยคําประเภทที่  ๑  คือ  

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมี 
พระราชบัญญัติ จํานวน ๒ ฉบับ ที่มีถอยคําประเภทที่ ๒ คือ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ และ
พระราชบัญญัติชางรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ อยางไรก็ตาม ในสวนของพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 
๒๕๒๘ ในทางปฏิบัติยังไมมีปญหาในการจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ เนื่องจากสภา 
ทนายความซึ่งเปนผูออกใบอนุญาตใหเปนทนายความ มีหนวยงานดานสิทธิมนุษยชนดวย จึงไมใชดุลพินิจ
ในการจํากัดสิทธิของคนพิการ เห็นไดจากกรณีนายศิริมิตร บุญมูล และนางสาวบุญจุติ กลับประสิทธิ์ แมทั้ง
สองคนเปนคนพิการแตก็ไดรับใบอนุญาตใหเปนทนายความ สําหรับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และพระราชบัญญัติชางรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ พบวาปจจุบันยังไมมีผลกระทบตอคนพิการแตอยางใด 
เพราะยังไมปรากฎวาคนพิการไดเขารับการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพดังกลาว แตถือไดวามีผลกระทบในแงที่
ทําใหคนพิการไมสนใจที่จะเขารับการศึกษาในสาขาวิชาดังกลาว เพราะเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวก็ไม
สามารถประกอบอาชีพได หรือกรณีที่บุคคลใดประกอบอาชีพนั้นอยู แตบุคคลนั้นมาพิการในภายหลัง
อาจจะมีปญหาถูกจํากัดสิทธิไมใหประกอบอาชีพตอได  

สําหรับ มาตรา ๓๒ (๖) ๑๑๙ แหงพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกําหนดวา
ผูมีรางกายทุพพลภาพ เปนลักษณะตองหามในการขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรค
ศิลปะ ยอมมีผลใหคนพิการ ทุพพลภาพไมสามารถขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรค
ศิลปะได โดยเฉพาะคนตาบอดซึ่งสามารถประกอบอาชีพนวดแผนไทยไดเปนอยางดีและมีจํานวนมากนั้นก็
ไมสามารถประกอบอาชีพนวดแผนไทยเพื่อรักษาโรคได คงทําไดแตนวดเพื่อคลายเครียด หรือเพื่อใหรางกาย
สบายขึ้นเทานั้น มีความแตกตางกับคนตาบอดในหลายประเทศ เชน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศญี่ปุน และประเทศเกาหลี เปนตน ซึ่งรัฐบาลสงเสริมใหประกอบอาชีพนวดแผนไทยหรือฝงเข็มเพื่อ
รักษาโรคได สําหรับประเทศไทย แมมีคนตาบอดหลายคนที่ประกอบอาชีพนวดแผนไทยเพื่อรักษาโรคและยงั
ไมเคยถูกดําเนินคดีในฐานที่กระทําผิดตามพระราชบัญญัติดังกลาว แตก็ทําใหคนตาบอดไมกลาขยาย 

                                           
๑๑๙ มาตรา ๓๒ “ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ (๖) ไมเปนผูมี
รางกายทุพพลภาพ …” 



 
 

 

๑๐๐
 
กิจการนวดแผนไทยเพื่อรักษาโรคใหเปนกิจการขนาดใหญ เพราะมีความเสี่ยงที่อาจถูกดําเนินคดีและถูกสั่ง
ปดกิจการได จากนโยบายการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดสงผลกระทบ
ตอคนตาบอดที่มีรานนวดแผนไทยเพื่อรักษาโรคใหตองปดกิจการลงดวยขอกลาวหาวาไมมีใบอนุญาตเปน 
ผูประกอบโรคศิลปะ ดังนั้น สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทยจึงตองเจรจาและเรียกรองเพื่อขอให 
คนตาบอดเหลานั้นสามารถดําเนินกิจการไดเชนเดิม  

 
๓) กฎหมายกลุมราชการ  
จากการศึกษา พบวา พระราชบัญญัติที่มีถอยคําประเภทที่ ๑ มีจํานวน ๔ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ 

รับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคกรบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ กฎหมายเหลานี้ไดกอใหเกิดปญหาตอคนพิการ กลาวคือ พระราชบัญญัติรับ 
ราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗๑๒๐ มีผลกระทบทําใหทหารที่พิการในภายหลังซึ่งสวนใหญพิการจาก 
การสูรบ ตองถูกออกจากราชการเปนจํานวนมาก จากสถิติขององคการทหารผานศึกพิการ ใน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
รายงานวามีทหารผานศึกที่พิการจํานวน ๓,๓๔๘ คน ซึ่งทหารที่พิการเหลานี้สามารถฟนฟูสมรรถภาพและ
กลับไปเปนขาราชการทหารฝายสนับสนุนที่มิใชฝายสูรบได  สําหรับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘๑๒๑ ที่หามคนหูหนวกและเปนใบ ไมใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐๑๒๒ ที่หาม 
คนหูหนวกและเปนใบซึ่งไมสามารถอานและเขียนหนังสือได ไมใหมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด (ส.จ.) ทั้งนี้ กฎหมายทั้งสองฉบับคงยึดถือเอาตามรัฐธรรมนูญฉบับกอน พ.ศ. 
๒๕๔๐ เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันมิไดมีขอหามดังกลาวอีกแลว โดยเปนไปตาม 
ขอเรียกรองของสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย  ดังนั้น คนหูหนวกและเปนใบ ไมวาจะสามารถ
อานและเขียนหนังสือไดหรือไม ยอมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาดังกลาวได แมแตประเทศ 
อูกันดา ทวีปแอฟริกา นายอเล็ก นีซิ๑๒๓ ซึ่งเปนคนหูหนวกสามารถสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และไดรับการเลือกใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แสดงใหเห็นวาคนหูหนวกก็มีความสามารถ 

                                           
๑๒๐ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗  มาตรา ๔๑ “ทหารกองประจําการ ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนซ่ึงยังไมครบ
กําหนดปลดพนราชการทหารถาพิการทุพพลภาพ หรือมีโรค… “ 
๑๒๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  มาตรา ๑๖ “บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใช
สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ … (๖) เปนบุคคลหูหนวกและเปนใบ” 
๑๒๒ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๑๑ “สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยอมสิ้นสุดลง 
เมื่อ … (๔) ผูวาราชการจังหวัดไดสอบสวนแลวสั่งใหออก เมื่อปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวย 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๒ มาตรา ๑๗  ผูมี
ลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกต้ังเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ัง คือ  … (๒) หูหนวกและเปนใบซ่ึงไมสามารถอานและเขียนหนังสือได)” 
๑๒๓ กลาวแลวในบทที่ ๓ หัวขอ (๒) ผลกระทบตอคนพิการ หนา ๔๕   



 
 

 

๑๐๑
 
เชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เพียงแตตองใชภาษามือในการสื่อสาร โดยตองมีลามภาษามือชวยแปลภาษาพูด
หรือเขียนใหคนหูหนวกเขาใจ สําหรับประเทศไทยมีคนหูหนวกหลายคนที่สนใจจะสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แตไมสามารถสมัครรับเลือกตั้งไดเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามที่กําหนดไวในกฎหมาย ดังนั้น สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทยจึงไดเรียกรองใหมีการแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายเหลานี้มาโดยตลอด และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗๑๒๔  ยิ่งมีปญหามาก เพราะหามคนพิการทุพพลภาพ รวมคนพิการทุกประเภทไมใหมีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาตําบล เมื่อคนพิการหลายคนที่ประสงคสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาตําบลก็ไม
สามารถสมัครรับเลือกตั้งไดเพราะขาดคุณสมบัติ อยางไรก็ตาม ปรากฏวามีสมาชิกขององคการบริหารสวน
ตําบลสลอย อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร  ไดเลือกนายแปลก มูลเรือน พิการทางการเคลื่อนไหวเปนประธาน
องคการบริหารสวนตําบล 

สําหรับพระราชบัญญัติที่มีถอยคําประเภทที่ ๒ จํานวน ๘ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการฝายรัฐสภา  พ .ศ .  ๒๕๑๘   พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ  พ .ศ .  ๒๕๒๑  
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. 
๒๕๒๓   พระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ .ศ .  ๒๕๓๕  พระราชบัญญั ติระเบียบ 
ขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ปรากฏวามีคนพิการที่ไปสมัครรับ 
ราชการ แตถูกปฏิเสธไมรับสมัคร เชน กรณีขาราชการครู ขาราชการตุลาการ เปนตน สําหรับขาราชการครู
นั้นไดมีการแกไขโดยใหสามารถมาสมัครไดที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) นอกจากนี้  
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ยังไดจัดโครงการใหทุนการศึกษาแกคนพิการไปศึกษา
ตอตางประเทศและกลับมารับราชการ และจัดโครงการสอบคัดเลือกคนพิการเขาเปนขาราชการพลเรือน  

อยางไรก็ตาม ขาราชการที่พิการในภายหลังมักจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวายังสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ตอไปไดหรือไม และมักถูกตัดสินใหออกจากราชการ  ทั้งนี้ เพราะไมมีระบบใหขาราชการที่
พิการในภายหลังไดรับการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ เพื่อใหกลับเขาไปทํางานในตําแหนงเดิมหรือตําแหนง
ใหมเชนเดียวกับภาคเอกชน องคกรของคนพิการจึงไดรับเร่ืองรองเรียนจากขาราชการที่พิการในภายหลงัเปน
จํานวนคอนขางมาก๑๒๕  
 
 
 
                                           
๑๒๔ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  มาตรา ๙  “ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับ
เลือกต้ังตองเปนผูมีคุณสมบัติตาม (๑) และ (๒) และไมมีลักษณะตองหามตาม (๓) ถึง (๑๑) ดังตอไปนี้ … (๔) เปนผูมีรางกายทุพพลภาพ 
วิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  … “ 
๑๒๕ โปรดดูหัวขอ ๓.๒.๒ ยุคกฎหมายเริ่มเปดโอกาสและสงเสริมใหคนพิการมีงานทํา (พ.ศ. ๒๕๑๘ – พ.ศ. ๒๕๔๐) หนา ๕๓ 



 
 

 

๑๐๒
 

๔) กฎหมายกลุมรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน 
จากการรวบรวมพระราชบัญญัติ จํานวน ๓๒ ฉบับ พบวา ไมมีพระราชบัญญัติฉบับใดมีถอยคํา

ประเภทที่ ๑ แตมีพระราชบัญญัติที่มีถอยคําประเภทที่ ๒ จํานวน ๙  ฉบับ ที่ใชถอยคําวา “หยอน
ความสามารถ” และใชในกรณีใหพนจากตําแหนงการเปนกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงได ระหวาง ๓ - ๖ ป ใน
กรณีนี้ คงไมมีผลกระทบในการเขาไปเปนกรรมการของคนพิการ เพราะคนพิการที่มีความสามารถยอมไดรับ 
การแตงตั้งเปนกรรมการได แตจะมีผลกระทบบางในกรณีกรรมการมาพิการในภายหลัง ก็อาจถกูใหออกจาก
การเปนกรรมการ เพราะถือวาหยอนความสามารถได อยางไรก็ตาม ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีกรรมการของ 
รัฐวิสาหกิจที่พิการในภายหลังแลวถูกใหพนจากตําแหนง กลาวโดยสรุปแลว ถือไดวากฎหมายกลุมนี้ยังไม
เคยสงผลกระทบตอการมีงานทําของคนพิการ  

สําหรับ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และขอบังคับ จํานวน ๑๑๖ ฉบับ พบวา พระราชกฤษฎีกา 
ระเบียบ และขอบังคับที่มีถอยคําประเภทที่ ๑ จํานวน ๔๓ ฉบับ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และขอบังคับที่มี
ถอยคําประเภทที่ ๒ จํานวน ๕๕ ฉบับ ๑๒๖ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และขอบังคับที่ไมมีถอยคําประเภทที่ 
๑ และถอยคําประเภทที่ ๒ จํานวน ๔๕ ฉบับ ผลกระทบของกฎหมายกลุมนี้มีผลในทํานองเดียวกับกฎหมาย
กลุมราชการ แตจะมีผลกระทบมากกวาในกฎหมายกลุมราชการในเรื่องการสมัครเขาไปทํางานใน 
รัฐวิสาหกิจ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีจํานวนมากและการรับสมัครบุคคลเขาทํางานก็ข้ึนอยูกับระเบียบ  
ขอบังคับของแตละรัฐวิสาหกิจ เมื่อมีปญหาในรัฐวิสาหกิจใดก็แกปญหาไดเฉพาะรัฐวิสาหกิจนั้น ไม
เหมือนกับกรณีขาราชการครูหรือขาราชการพลเรือน ซึ่งเมื่อแกปญหาในระดับสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการครูและสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดแลวก็มีผลใชบังคับไดทั่วประเทศ 

ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่พิการในภายหลัง  สวนใหญถูกใหออกจากราชการ  
ในขณะที่ลูกจางของสถานประกอบการของเอกชนมีระบบการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพแกลูกจางที่พิการ
ในภายหลัง เพื่อใหกลับเขาไปทํางานในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงใหมได จากสถิติของสํานักงาน
ประกันสังคม ระบุวาลูกจางที่พิการในภายหลัง และไดรับการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพสามารถกลับเขา
ทํางานในสถานประกอบการของเอกชนแหงเดิมประมาณรอยละ ๕๐ อีกประมาณรอยละ ๒๐ ทํางานกับ 
สถานประกอบการของเอกชนแหงใหม และอีกประมาณรอยละ ๓๐ เลือกที่จะประกอบอาชีพอิสระ๑๒๗ 

จากขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแตละกลุมอาชีพขางตน แสดงใหเห็นวา บทบัญญัติในพระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และขอบังคับไดสงผลกระทบใหคนพิการถูกจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพ โดย
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และขอบังคับที่ไดสงผลกระทบตอคนพิการมากที่สุดไปสูนอย
ที่สุด คือ กฎหมายกลุมรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน กฎหมายกลุมราชการ กฎหมายกลุมวิชาชีพและ
อาชีพอิสระ และกฎหมายกลุมองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตามลําดับ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกับ

                                           
๑๒๖ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ จํานวน ๒๗ ฉบับที่มีถอยคําประเภทที่ ๑ และถอยคําประเภทที่ ๒  
๑๒๗ ขอมูลจากรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาดานคนพิการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๕  วันศุกรที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  



 
 

 

๑๐๓
 
รายงานการสํารวจคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ของสํานักงานสถิติแหงชาติที่ระบุวา มีคนพิการทํางานรัฐวิสาหกิจ
เพียงรอยละ ๐.๐๘  ลูกจางรัฐบาล รอยละ ๐.๙  และประกอบอาชีพอิสระรอยละ ๑๓.๒๘ ของคนพิการทั้ง
ประเทศ๑๒๘  
 

๕.๓ การใชดุลพินิจของบคุคลที่เกี่ยวของ 
 
จากหัวขอ ๓.๒ ประวัติความเปนมาของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของคนพิการ มี 

ขอเท็จจริงวา บุคคลที่มีความเชื่อด้ังเดิมจะใชดุลพินิจในการตีความกฎหมายไปในทางจํากัดสิทธิของ 
คนพิการ เชนกรณีของนายประสิทธิ์ วงศหนองหวา ซึ่งเปนครู เมื่อตาบอดในภายหลัง ผูบริหารโรงเรียนให
ออกจากราชการ ทั้งที่ยังสามารถทํางานเปนครูสอนหนังสือได๑๒๙ เปนตน สวนบุคคลที่มีความเชื่อใหม แมวา
กฎหมายจะจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ  บุคคลดังกลาวก็พยายามที่จะใชดุลพินิจที่จะชวย
ใหคนพิการมีงานทํา เชนกรณีของนายวิรัช ศรีตุลานนท ซึ่ง อาจารย สถาพร สุวรรณนุช กรรมการมูลนิธิชวย
คนตาบอดแหงประเทศไทย ตองการใหกองการศึกษาพิเศษจางเปนครู แมไมมีตําแหนงวางก็ไดบรรจุให
ทํางานในตําแหนงนักการภารโรง ตอมาจึงหาตําแหนงใหมที่เหมาะสมให เปนตน แมมาตรา ๓๐ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะหามเลือกปฏิบัติเพราะสภาพรางกายหรือสุขภาพก็ตาม แตเมื่อ 
ผูใชกฎหมายที่มีความเชื่อด้ังเดิม ยอมใชดุลพินิจจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพได  

ดวยเหตุนี้ คนพิการจะมีงานทําหรือไมจึงขึ้นอยูกับโชควาผูที่มีอํานาจตัดสินใจจะมีความเชื่อแบบใด
สําหรับประเทศไทย เนื่องจากผูที่มีอํานาจตัดสินใจจํานวนมากมีความเชื่อด้ังเดิมกลาวคือไมเชื่อใน 
ศักยภาพของคนพิการ ดังนั้น การใชดุลพินิจจึงออกมาในลักษณะวาคนพิการทํางานไมไดหรือไมเหมาะสมที่
จะทํางานนั้น ๆ  
 
๕.๓.๑ ปญหาจากถอยคําในกฎหมาย 
 

จากพระราชบัญญัติที่รวบรวมจํานวน ๗๓ ฉบับ มีพระราชบัญญัติที่มีถอยคําประเภทที่ ๒ คือเปน
ถอยคําที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจ จํานวน ๑๙ ฉบับ แตจะมีผลกระทบตอคนพิการในการประกอบอาชีพ
อยางชัดแจง จํานวน ๑๐ ฉบับ และมีพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ ที่มีถอยคําที่เปดโอกาสใหใช 
ดุลพินิจ จํานวน ๕๕ ฉบับ  

                                           
๑๒๘ รายงานการสํารวจคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ของสํานักงานสถิติแหงชาติ หนา ๗๖ ประกอบหนา ๘๗ 
๑๒๙ นายประสิทธิ์  วงศหนองหวา ถูกใหออกจากราชการใน พ.ศ. ๒๕๒๘  ซ่ึงไดมารองเรียนตอสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย ใน พ.ศ. 
๒๕๒๙  และสภาคนพิการฯ ชวยเหลือใหสามารถกลับเขามาเปนขาราชการครูไดอีกครั้ง ใน พ.ศ. ๒๕๓๑  และใน พ.ศ. ๒๕๔๕  นายประสิทธิ์  
วงศหนองหวา ไดรับรางวัลครูเกียรติยศเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ กรณีเรียนรวมในโรงเรียน จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอมูลโดยการสัมภาษณทางโทรศัพท เมื่อ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 



 
 

 

๑๐๔
 

การที่กฎหมายมีถอยคําที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจ ทําใหผูใชกฎหมายมีความเขาใจวาเปนหนาที่
ของตนที่ตองพิจารณาวาคนพิการขาดคุณสมบัติในการประกอบอาชีพนั้นหรือไม เมื่อตนมีหนาที่ตอง
พิจารณาตองถือเอาความปลอดภัยไวกอน ดวยการลงความเห็นวาคนพิการขาดคุณสมบัติ เชน กรณี 
นายศิริมิตร บุญมูล และนางสาวบุญจุติ กลับประสิทธิ์ เปนตน ที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมใช 
ดุลพินิจวาบุคคลทั้งสองมีกายไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการ โดยคณะกรรมการตุลาการศาล 
ยุติธรรมมีความเห็นวาเมื่อพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
กําหนดวา “มีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการ” เปนคุณสมบัติตองหามเปนขาราชการ
ตุลาการ และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาขอความดังกลาวไมขัดตอมาตรา ๓๐ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย จึงเปนหนาที่ของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมที่จะตองพิจารณาวาบุคคลทั้ง
สองเปนผูมีกายเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการหรือไม หากไมทําตามหนาที่นี้ก็จะมีความผิดตาม 
มาตรา ๑๕๗ ของประมวลกฎหมายอาญา ฐานเจาพนักงานละเวนการปฏิบัติหนาที่ เมื่อมีหนาที่ตอง
พิจารณาก็ตองพิจารณาอยางรอบคอบ จึงมีความเห็นวานายศิริมิตร บุญมูล และนางสาวบุญจุติ  
กลับประสิทธิ์ มีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการ 

การใชดุลพินิจมีแตเปนโทษตอคนพิการ เพราะคนพิการจะไดรับประโยชนอยางมากก็เสมอตัว คือ 
ยังทํางานตอได หรือไดงานทําเหมือนกับคนอ่ืน แตโดยทั่วไปมักจะไมไดรับประโยชน  เพราะมักถูกใช 
ดุลพินิจใหออกจากงาน หรือไมใหงานทํา กลาวโดยสรุป การมีถอยคําที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจหามี
ประโยชนอยางใดไม อีกทั้งยังมีพระราชบัญญัติที่ไมมีถอยคําประเภทที่ ๑ และถอยคําประเภทที่ ๒ จํานวน 
๔๘ ฉบับ และ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับที่ไมมีถอยคําประเภทที่ ๑ และถอยคําประเภทที่ ๒ มี
จํานวน ๔๕ ฉบับ ซึ่งกฎหมายเหลานี้ยังสามารถใชไดอยูจนถึงทุกวันนี้   
 
๕.๓.๒ ปญหาจากการบังคับใชหรือปฏิบัติตามกฎหมาย 

 
จากการศึกษา พบวา แมวาพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ ไมมีถอยคําที่

เปดโอกาสใหใชดุลพินิจ แตหัวหนาหนวยงานของรัฐบางคน อาจใชดุลพินิจจํากัดสิทธิของคนพิการใน 
การประกอบอาชีพก็ได ปญหาจากการบังคับใชหรือปฏิบัติตามกฎหมายมักจะเกิดในกลุมของผูใชกฎหมาย
ที่มีความเชื่อด้ังเดิม ปญหาจะเกิดขึ้นใน ๒ ลักษณะ คือ   

๑) ผูใชกฎหมายหรือผูบังคับบัญชาไมรับคนพิการเขาทํางาน  หรือใหขาราชการ พนักงาน 
รัฐวิสาหกิจออกจากราชการหรืองาน โดยใหเหตุผลวาพิการแลวไมสามารถปฏิบัติงานได การใชดุลพินิจ 
เชนนี้ทําใหคนพิการไมมีงานทํา   

๒) ผูใชกฎหมายหรือผูบังคับบัญชารับคนพิการเขาทํางาน หรือกรณีขาราชการพิการในภายหลังแต
ไมไดรับการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพและยังคงใหเปนขาราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจตอไป แตไมได



 
 

 

๑๐๕
 
มอบหมายงาน คือรับเงินเดือนแตไมตองทํางาน ซึ่งทางอีสานเรียกวา “ขาราชการบังเสากิน” ตามขอเท็จจริง
มีขาราชการกลุมนี้จํานวนไมนอยทีเดียว โดยมักจะเลือกญาติพี่นองหรือคนรูจักใหรับราชการโดยไม
พิจารณาถึงความรูความสามารถ๑๓๐ การกระทําเชนนี้ทําใหเกิดปญหา ดังนี้  

(๑) ความเสียหายแกทางราชการ เพราะทําใหคนพิการเปนภาระของหนวยงานเพราะหนวยงานไม
สามารถรับบุคคลอื่นมาดํารงตําแหนงงานนั้น ๆ ได  

(๒) ปญหาในการทํางานรวมกับเพื่อนรวมงาน ที่รูสึกวาไมยุติธรรมและอาจกอใหเกิดปญหาในการ
ทํางานรวมกัน 

(๓) ผลกระทบตอตัวคนพิการ การกระทําดังกลาวไมไดสรางความมั่นคงในอาชีพหรือการทํางาน
ของคนพิการแตประการใด  เนื่องจากคนพิการไดเขามาทํางาน โดยยึดความพอใจของผูใชกฎหมายหรือ 
ผู บังคับบัญชา  ซึ่งมักจะอาศัยความสัมพันธสวนตัวจึงมักจะรับคนพิการโดยมิได คํานึงถึงความรู 
ความสามารถของคนพิการ ซึ่งหากตอมาคนพิการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน ก็อาจสงผลกระทบให 
คนพิการตองถูกปลดออกจากราชการ  

จะเห็นไดวาปญหาขางตน นอกจากจะเกิดจากความเชื่อด้ังเดิมแลว ยังเกิดจากการไมมีกฎหมาย
คุมครองใหขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่พิการในภายหลังมีสิทธิฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพโดย 
รัฐเปนผูออกคาใชจายให ยิ่งไปกวานั้น การที่ขาราชการที่พิการในภายหลัง จะเปนขาราชการตอไปไดตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในขณะที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนนั้น เมื่อ 
ลูกจางพิการในภายหลังจะไดรับโอกาสฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพและกลับเขามาทํางานในตําแหนงเดิม
หรือตําแหนงใหม 
 
 กลาวโดยสรุปในบทที่ ๕ ไดกลาวถึงปญหาการจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพที่เกิด
จากกฎหมาย ซึ่งเกิดจากสาเหตุตาง ๆ ดังตอไปนี้  

๑) การกําหนดลักษณะของงานหรืออาชีพของคนพิการซึ่งไมสอดรับกับหลักความเชื่อในศักยภาพ 
คนพิการ กลาวคือ ใหมีการจางงานในอาชีพเทาที่กําหนดวาคนพิการสามารถทําไดเทานั้น  

๒) การกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามในการประกอบอาชีพในบทบัญญัติของกฎหมาย 
เร่ิมจากการนําถอยคํา ๑๒ ลักษณะมาวิเคราะห และพบวา ถอยคําลักษณะที่ ๑ ถึงถอยคําลักษณะที่ ๕ เปน
ถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง และถอยคําลักษณะที่ ๖ ถึงถอยคําลักษณะที่ ๘ เปน
ถอยคําที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจ และถอยคําลักษณะที่ ๙ ถึงถอยคําลักษณะที่ ๑๒ เปนถอยคําที่ไมมี
ขอความที่จํากัดสิทธิคนพิการ และมีพระราชบัญญัติจํานวน ๖ ฉบับ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ 
จํานวน ๔๓ ฉบับ มีถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง มีพระราชบัญญัติ จํานวน ๑๙ ฉบับ 
พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ จํานวน ๕๕ ฉบับ มีถอยคําที่ เปดโอกาสใหใชดุลพินิจ และมี

                                           
๑๓๐ จากการสัมภาษณนายประหยัด ภูหนองโอง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 



 
 

 

๑๐๖
 
พระราชบัญญัติ จํานวน ๔๘ ฉบับ  และพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ จํานวน ๔๕ ฉบับ ที่ไมมีที่
ถอยคําลักษณะที่ ๑ ถึงถอยคําลักษณะที่ ๑๒  

๓) การใชดุลพินิจของบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งเกิดจากกฎหมายเปดโอกาสใหใชดุลพินิจ พบวา  
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับที่มีถอยคําลักษณะที่ ๑ ถึงถอยคําลักษณะที่ ๘ ได 
กีดกันคนพิการไมใหมีงานทํา และทําใหขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่พิการในภายหลังตองออกจาก
งาน ทําใหผูใชกฎหมายหรือผูบังคับบัญชามีเหตุอางไดวาตนจําเปนตองใชดุลพินิจ มิฉะนั้นตนอาจมี 
ความผิดอาญาได หรือ อาจเกิดจากผูใชดุลพินิจที่มีความเชื่อด้ังเดิม การใชดุลพินิจของผูมีความเชื่อด้ังเดิม 
ไมวาจะเปนกรณีไมใหคนพิการมีงานทํา หรือใหมีงานทําแตไมมอบหมายงานใหรับผิดชอบลวนแตเปน 
ผลเสียแกคนพิการทั้งสิ้น  
 
 



บทที่ ๖ 
 

กฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศที่เกีย่วของกับการประกอบอาชีพของคนพิการ 
 
 กฎหมายและนโยบายของรัฐในอดีต  โดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแตสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนตนมา ไดเกิดจากการนําแนวคิด ปรัชญา และตัวอยางการปฏิบัติจากประเทศ
ตะวันตกมาประยุกตใชเปนสวนใหญ กฎหมายและนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับคนพิการก็เชนเดียวกัน  
ดวยเหตุนี้ การศึกษาครั้งนี้จึงใหความสําคัญตอวิวัฒนาการของกฎหมายและแนวนโยบายขององคการ
ระหวางประเทศ และกฎหมายในประเทศตะวันตกบางประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ 
ออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุน  โดยประเทศญี่ปุนซึ่งเปนประเทศในเอเชียที่มีแบบแผนการพัฒนาประเทศ
ตามแบบอยางประเทศตะวันตก แตยังคงไวซึ่งความเปนสังคมตะวันออก กลาวคือ เปนสังคมที่เนน 
ความสัมพันธในระบบครอบครัว มีโครงสราง บทบาทของสวนตาง ๆ ในสังคมที่เปนเชิงอุปถัมภ เนน 
ความเปนเอกภาพและความกลมกลืนมากกวาความหลากหลาย และเสรีภาพของปจเจกบุคคล  
 ในบทนี้ ไดมีการศึกษาสิทธิของคนพิการที่มีอยูในประกาศหรือความตกลงระหวางประเทศ และ 
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองและสงเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการใน 
ตางประเทศ  ดังนี้   

 
๖.๑ สิทธขิองคนพิการตามประกาศหรอืความตกลงระหวางประเทศ 

ประกาศหรือความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวกบัคนพิการ มักจะปรากฏสิทธิอยู ๒ ประเภท ไดแก 
 
๖.๑.๑ สิทธโิดยทั่วไป 
 

วิวัฒนาการเกี่ยวกับการตอสูและยอมรับในสิทธิของคนพิการเกิดขึ้นอยางเห็นไดชัดในประเทศ
ตะวันตก ในระหวางตนคริสตศตวรรษที่ ๒๐ ซึ่งเปนระยะเวลาที่กลุมคนพิการประเภทตาง ๆ ที่ไดรับ 
การฟนฟูสมรรถภาพทางการศึกษา และการฝกอาชีพไดเร่ิมรวมตัวกันในลักษณะองคกรของคนพิการ โดย
ระยะแรกมีลักษณะใกลเคียงกับสหภาพแรงงาน หรือกลุมคนพิการที่มีวิชาชีพเดียวกัน เชน ในประเทศ 
สหรัฐอเมริกา มีสมาคมคนหูหนวกแหงชาต๑ิ๓๑ และสมาคมคนงานตาบอดชาวอเมริกัน เปนตน 

องคกรที่ไดกลาวมาแลวขางตน มีลักษณะรวมที่ใกลเคียงกัน กลาวคือ ๑) เปนองคกรที่มี 
วัตถุประสงคเฉพาะ สมาชิกสวนใหญเปนกลุมวิชาชีพเดียวกัน ๒) เปนองคกรเฉพาะประเภทความพิการ  
๓) เปนองคกรขนาดเลก็ ไมมีเครือขายระหวางชุมชนหรือเมือง   

                                                 
๑๓๑ http://www.nad.org/about/index.html, 20 December 2002. 



 

 

๑๐๘
 

ตอมา แนวคิดเกี่ยวกับการรวมตัวของคนพิการเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิและโอกาสไดขยายตัวออกไป  
ในระยะเวลาใกลเคียงกับการปฏิรูปนโยบายทางสังคม ที่ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดรัฐสวัสดิการ เชน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีการจัดตั้งสหพันธคนตาบอดแหงชาติ ใน พ.ศ. ๒๔๘๓ ภายหลังจากรัฐบาลของ
ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวลท ไดประกาศนโยบายจายเงินสวัสดิการสังคมตามรัฐบัญญัติ 
ประกันสังคม ค.ศ. ๑๙๓๖ (Social Security Act of 1936) และ รัฐบัญญัติแลนดอรฟแชพเพิรท ค.ศ. 
๑๙๓๖ (Randolph - Shepert Act of 1936)   

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ไดเร่ิมมีแนวคิดที่จะใหคนพิการอยูรวมกับบุคคลทั่วไปและเปนสวนหนึ่ง
ของสังคม สงผลตอการสรางความเขาใจในเรื่องความสามารถของคนพิการใหแกบุคคลทั่วไปไดมากยิ่งขึ้น 
อยางไรก็ตาม คนพิการยังตองประสบกับอุปสรรคทางสิ่งแวดลอมในสังคม เชน อาคาร สถานที่ บริการ 
ขนสงสาธารณะ ตลอดจนบริการขอมูลขาวสารและการสื่อสารที่ไมเปดโอกาสใหคนพิการสามารถเขาถึงได
โดยสะดวก เปนตน 

สิทธิข้ันพื้นฐานของคนพิการเริ่มไดรับการนํามาบรรจุในเอกสารระหวางประเทศอยางชัดแจง  
ดังปรากฏในขอ ๒๕ วรรคหนึ่ง๑๓๒ ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 
Human Rights)๑๓๓ ซึ่งใหหลักประกันหลายประการ เชน ปจจัยพื้นฐานในการครองชีพ บริการสังคมที่ 
จําเปน และการประกันการวางงาน เปนตน  นอกจากนี้ ขอ ๖ วรรคหนึ่ง และ ขอ ๗๑๓๔ ของกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic Social 
and Cultural Rights) กําหนดใหรัฐภาคีรับรองสิทธิในการทํางาน และสภาพการจางงานที่เปนธรรม และ
โอกาสที่เทาเทียมในความกาวหนาทางการทํางาน 

อยางไรก็ตาม กระแสการตอสูเพื่อสิทธิคนพิการยังคงดําเนินไปอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับกลุม
เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองกลุมตาง ๆ ที่ปรากฏอยางชัดแจง เชน การตอสูของกลุมคนพิการทางกาย 
ข้ันรุนแรงรวมกับพันธมิตรซึ่งเปนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ณ เมืองเบอรคเลย ในชวง ค.ศ. 

                                                 
๑๓๒ ขอ ๒๕ วรรคหนึ่ง “บุคคลมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอสําหรับสุขภาพ และความอยูดีของตนและครอบครัว รวมทั้งอาหาร  
เสื้อผา ที่อยูอาศัย การรักษาพยาบาลและบริการสังคมที่จําเปน และสิทธิในความมั่นคงในกรณีวางงาน เจ็บปวย พิการ เปนหมาย วัยชรา หรือ 
การขาดปจจัยในการเลี้ยงชีพอื่นใดในพฤติการณอันเกินกวาที่ตนจะควบคุมได” 
๑๓๓ http://www.un.org/Overview/rights.html, 20 December 2002. 
๑๓๔ ขอ ๖ วรรคหนึ่ง “รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองสิทธิในการทํางาน ซ่ึงรวมทั้งสิทธิของทุกคนในโอกาสที่จะหาเลี้ยงชีพโดยงานซึ่งตนเลือกหรือรับ
อยางเสรี  และจะดําเนินขั้นตอนที่เหมาะสมในการปองกันสิทธินี้” 
  ขอ ๗ “รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสภาพการทํางานที่ยุติธรรมและนาพึงพอใจ  ซ่ึงประกันโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง   

- คาตอบแทนขั้นตํ่าที่ใหแกผูทํางานทั้งปวง  ประกอบดวย ๑. คาจางที่เปนธรรมและคาตอบแทนที่เทาเทียมกันสําหรับงานที่มีคุณคา
เทากันโดยปราศจากความแตกตางในเรื่องใด โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีจะไดรับการประกันสภาพการทํางานที่ไมดอยกวาบุรุษ โดย
ไดรับคาจางที่เทาเทียมกันสําหรับงานที่เทาเทียม  ๒. ความเปนอยูที่เหมาะสมสําหรับตนและครอบครัวตามบทบัญญัติแหงกติกานี้ 
- สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 
- โอกาสเทาเทียมกันสําหรับทุกคนที่จะไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนาในการทํางานของตนในระดับที่สูงขึ้นตามที่เหมาะสม  
โดยไมขึ้นอยูกับขอพิจารณาใด  นอกจากอาวุโสและความสามารถ… 



 

 

๑๐๙
 
๑๙๖๐ – ค.ศ. ๑๙๗๐ ไดกลายเปนตนแบบของกลุมเคลื่อนไหวเพื่อการดํารงชีวิตอิสระ (Independent 
Living Movement)๑๓๕ เปนตน  อยางไรก็ตาม แมปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนจะมีการกลาวถึงสิทธิ
คนพิการไวบาง แตก็ยังมีลักษณะที่กวางและไมเปนรูปธรรมเทาที่ควร  

ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ องคการสหประชาชาติไดประกาศปฏิญญาวาดวยสิทธิของบุคคลปญญาออน ค.ศ. 
๑๙๗๑ (Declaration on the Rights of Mentally Retarded Person, 1971)๑๓๖ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

๑) รัฐตองใหสิทธิที่จะไดรับการดูแลทางการแพทย และการบําบัดทางกายภาพที่ถูกตอง ให 
การศึกษา ฝกฝน ฟนฟู และคําแนะนําที่จะทําใหบุคคลปญญาออนสามารถพัฒนาความสามารถและสราง
ศักยภาพไดสูงสุด 

๒) รัฐตองใหสิทธิบุคคลปญญาออนที่จะมีผูปกครองที่มีความสามารถ ใหความคุมครองความ
เปนอยู ผลประโยชน เมื่อเปนไปไดควรใหบุคคลปญญาออนอยูอาศัยกับครอบครัวและเขาไปมีสวนรวมใน
ชุมชนตาง ๆ ไดตามปกติ 

๓) รัฐตองใหบุคคลปญญาออนมีสิทธิไดรับหลักประกันในทางเศรษฐกิจในระดับที่สามารถดํารงชีพ
อยูได มีสิทธิที่จะทํางานที่เปนประโยชนหรือเกี่ยวของกับการมีอาชีพอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตามความสามารถ
สูงสุด 

๔) รัฐตองใหบุคคลปญญาออนมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงหาประโยชน และ 
การกระทําทารุณกรรม การดูถูกเหยียดหยาม ไดรับการคุมครองจากกระบวนการทางกฎหมายอยางเต็มที่
เมื่อเกิดคดีความ 

ตอมา ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ องคการสหประชาชาติไดประกาศปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 
๑๙๗๕ (Declaration on the Rights of Disabled Persons, 1975) มีสาระสําคัญ ดังนี้  

๑) การสงเสริมความเสมอภาคและการเขาไปมีสวนรวม 
คนพิการมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป ดังนั้น สิทธิข้ันพื้นฐานที่บุคคลทั่วไป

ไดรับ คนพิการก็ตองไดรับสิทธินั้นดวย ปฏิญญานี้รับรองใหคนพิการมีสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง  
เชนเดียวกับบุคคลอื่น ๆ คนพิการมีสิทธิที่จะไดรับหลักประกันทางเศรษฐกิจและสังคม มีสิทธิที่จะไดรับ 
การพิจารณาเกี่ยวกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการในทุกระดับของการวางแผนดานเศรษฐกิจ  
และสังคม คนพิการมีสิทธิในการดํารงชีวิตกับครอบครัว และการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและ
สันทนาการตาง ๆ 
 ๒) การบําบัดฟนฟู 
 คนพิการมีสิทธิไดรับการบําบัดรักษาโดยทางการแพทย จิตวิทยา และกายภาพบําบัด รวมทั้ง 
การใชอวัยวะเทียม ไดรับการบําบัดฟนฟูทางการแพทย สังคม การศึกษา และบริการอื่น ๆ ซึ่งทําใหสามารถ
พัฒนาความสามารถเพื่อการเขารวมเปนสวนหนึ่งของสังคม 
                                                 
๑๓๕ http://www.independentliving.org, 20 December 2002. 
๑๓๖ http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/resins.htm, 20 December 2002. 



 

 

๑๑๐
 
 ๓) การมีงานทํา 
 ปฏิญญานี้นอกจากรับรองใหมีการฝกอบรมวิชาชีพแกคนพิการแลว ยังรับรองใหคนพิการมีสิทธิ
หลายประการ เชน มีสิทธิที่จะไดรับหลักประกันการแสวงหา และการคงไวซึ่งการจางงานหรือการประกอบ
อาชีพ ซึ่งกอใหเกิดผลประโยชน ผลผลิต รายได นอกจากนี้ ยังรับรองใหคนพิการสามารถเปนสมาชิกของ 
สหภาพแรงงานได เปนตน 
 ใน ค.ศ. ๑๙๘๑ องคการสหประชาชาติไดประกาศใหเปนปคนพิการสากล (United  Nations 
International Year of Disabled Persons,1981 หรือ IYDP) เพื่อใหรัฐสมาชิกทั่วโลกไดตระหนักถึงสิทธิของ
คนพิการ โดยไดเนนเรื่องความเสมอภาคแหงสิทธิและโอกาส หมายถึง การที่คนพิการจะตองสามารถใชชีวิต
ในสังคมไดเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป และเปนหนาที่ของสังคมหรือรัฐที่จะตองขจัดกฎหมายที่จํากัดสิทธิหรือ
อุปสรรคตาง ๆ เพื่อที่จะทําใหคนพิการมีสวนรวมในสังคมอยางเต็มที่   
 องคการสหประชาชาติไดประกาศทศวรรษสากลเพื่อคนพิการ ค.ศ. ๑๙๘๓ – ค.ศ. ๑๙๙๒ (United 
Nations Decade of Disabled Persons, 1983 – 1992) และไดมีการประกาศใชแผนปฏิบัติการระดับโลก
วาดวยคนพิการ (World Program of Action Concerning Disabled Persons)  ซึ่งแผนปฏิบัติการนี้มี 
เนื้อหาโดยยอดังนี้ 
 ๑) การปองกันความพิการ คือ วิธีตาง ๆ อันมีจุดมุงหมายเพื่อปองกันการเกิดขึ้นของความพกิารทาง
จิต กาย อวัยวะรับสัมผัส อันเปนการปองกันขั้นปฐมภูมิ นอกจากนี้ ยังมีการปองกันผลกระทบจาก 
ความพิการอันสงผลรายทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคม 
 ๒) การฟนฟูสมรรถภาพ คือ วิธีการที่มีเปาหมายแนนอนที่มีการจํากัดเวลาในการชวยคนพิการให
บรรลุสภาพที่ดีที่สุดเทาที่จะทําได ทั้งทางดานจิตใจ ทางกาย และการอยูรวมในสังคม หมายถึงการให 
เครื่องมือเครื่องใชแกคนพิการในการเปลี่ยนวิถีชีวิต เชน การชวยเหลือดานอุปกรณทดแทนอวัยวะที่เสียหาย 
เปนตน 
 ๓) การสรางความเสมอภาคในการมีโอกาสที่เทาเทียม คือ วิธีการอันจะทําใหคนพิการไดรับ
ประโยชนจากสังคมไดเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป ไมวาในดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ทางวัฒนธรรม 
การมีที่อยูอาศัย การเดินทางโดยใชยานพาหนะ การบริการดานสังคมและอนามัย การศึกษา การทํางาน 
และชีวิตความเปนอยูในสังคม 
 ๔) มาตรการตาง ๆ ที่แผนปฏิบัติการระดับโลกวาดวยคนพิการไดจัดทําขึ้น จะสําเร็จไมไดหากขาด
ความรวมมือจากประเทศตาง ๆ ในการนําไปปฏิบัติ เพราะแผนนี้ไมไดมีคาบังคับเปนกฎหมาย แตเปนเพียง
แนวทางที่ถาประเทศตาง ๆ นํามาปฏิบัติ ความมุงหมายของแผนทั้ง ๓ ประการก็จะสัมฤทธิ์ผล 
 
 
 



 

 

๑๑๑
 
 เมื่อทศวรรษสากลเพื่อคนพิการขององคการสหประชาชาติไดส้ินสุดลงใน พ.ศ. ๒๕๓๕   
หลายประเทศในเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยไดมีกฎหมายสําหรับคนพิการ แตการนําไปปฏิบัติเพื่อบรรลุสู 
เปาหมายยังไมเปนที่ยอมรับ ในการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียและแปซิฟก 
(ESCAP) รวมกับองคกรคนพิการระหวางประเทศ ระหวางวันที่ ๑ – ๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕  ที่ประชุมได
รวมกันประกาศ  “ทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก ค.ศ. ๑๙๙๓ – ค.ศ. ๒๐๐๒” (Asian and 
Pacific Decade of Disabled Persons, 1993 - 2002) สาระสําคัญของแนวทางปฏิบัติตามประกาศนี้ได
กําหนดไวใน “แผนปฏิบัติการทศวรรษคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก ค.ศ. ๑๙๙๓ – ๒๐๐๒ (Agenda for 
Action for the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons,1993 - 2002) และ “ประกาศวาดวย
การมีสวนรวมอยางเต็มที่และความเทาเทียมของคนพิการแหงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก” (Proclamation 
on the Full Participation and Equality of People with Disabilities in the Asian and Pacific Region) 
ที่กําหนดใหแตละประเทศในภูมิภาคไดเรงปกปองสิทธิคนพิการ พรอมทั้งสนับสนุนใหคนพิการไดใชชีวิตใน
สังคมอยางมีคุณคาและมีศักดิ์ศรี 
 นอกจาก การผลักดันใหมีทศวรรษเพื่อคนพิการขององคการสหประชาชาติ และทศวรรษคนพิการ
แหงเอเชียและแปซิฟกแลว ใน พ.ศ. ๒๕๓๕  องคการสหประชาชาติยังไดประกาศใหวันที่ ๓ ธันวาคมของ
ทุกปเปนวันคนพิการสากล  และ  พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดมีการกําหนดกฎมาตรฐานเพื่อความเสมอภาคในโอกาส
ของคนพิการ ค.ศ. ๑๙๙๓ (The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons 
with Disabilities, 1993)๑๓๗ กฎมาตรฐานนี้มิใชขอบังคับใหปฏิบัติ แตเปนมาตรฐานสากลที่นานา
อารยประเทศถือเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อใหคนพิการไมวาเพศใด วัยใด ไดรับความเสมอภาคและโอกาส
อยางเทาเทียมกับบุคคลทั่วไปในสังคม อุปสรรคใด ๆ ที่กีดขวางทางแหงโอกาสอยางเสมอภาคนี้เปนภารกิจ
และความรับผิดชอบของรัฐที่จะขจัดออกไปใหหมดสิ้น การขจัดปญหาเหลานี้ คนพิการและองคกรคนพิการ
จะตองมีสวนรวมอยางสําคัญในการดําเนินงานใหบรรลุผล 
 เนื่องจากกฎมาตรฐานที่สะทอนแนวคิดที่กาวหนาฉบับนี้ ไมมีผลผูกพันในทางปฏิบัติแตอยางใด จึง
มีความเคลื่อนไหวจากองคกรของและเพื่อคนพิการในระดับสากล รวมกับรัฐบาลบางประเทศพยายามใหมี
อนุสัญญาวาดวย “สิทธิคนพิการ” ข้ึน โดยไดมีการลงนามในคําประกาศรวมของการประชุมองคกรพัฒนา
เอกชนดานคนพิการระดับโลกเปนครั้งแรก ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งตอมา องคการสหประชาชาติไดใหความเห็นชอบใหมีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
ทําการศึกษาและจัดทํารางอนุสัญญาวาดวย “สิทธิคนพิการ” 
 

                                                 
๑๓๗ เมื่อถึงกึ่งทศวรรษคนพิการสากลมีการจัดประชุมกลุมผูเช่ียวชาญทั่วโลก ณ กรุงสตอกโฮมล ใน พ.ศ.  ๒๕๓๐ ที่ประชุมไดแนะนําใหมี 
การยกรางอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการในทุกรูปแบบ  แตไมไดเปนที่ยอมรับของสมาชิกองคการสหประชาชาติ 
สวนใหญเพราะกลุมบุคคลดังกลาวมีความเห็นวากฎหมายสิทธิมนุษยชนที่มีอยูในปจจุบันไดใหหลักประกันแกคนพิการ ใหมีสิทธิตาง ๆ 
เชนเดียวกับบุคคลอื่นอยูแลว  แตใหมาจัดทํากฎมาตรฐานเพื่อความเสมอภาคในโอกาสของคนพิการ 



 

 

๑๑๒
 
๖.๑.๒  สิทธิดานการประกอบอาชีพและการจางงาน 
 นอกจากสิทธิพื้นฐานหรือสิทธิโดยทั่วไปของคนพิการดังกลาวแลว  ในกฎหมายระหวางประเทศยัง
ปรากฏวามีการรับรองสิทธิคนพิการในดานการประกอบอาชีพและการจางงาน ดังปรากฏในเอกสารสําคัญ
ระหวางประเทศตอไปนี้ 
 

๑) ขอแนะที่ ๙๙ วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพสําหรับคนพิการ ค.ศ. ๑๙๕๕ (R99 
Vocational Rehabilitation (Disabled) Recommendation, 1955) ขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ 
 ถือไดวาเปนเอกสารระหวางประเทศที่แสดงใหเห็นถึงการยอมรับในศักยภาพการทํางานของ 
คนพิการ และเปนเอกสารฉบับแรกขององคการแรงงานระหวางประเทศ มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้ 

๑) คนพิการทุกคน ไมวาจะพิการประเภทใด หรือมีระดับความพิการมากนอยเพียงใด ควรมีโอกาส
ที่จะไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพอยางเทาเทียมกันตามศักยภาพของแตละบุคคล บริการที่ควรจะไดรับ 
เชน การแนะแนวอาชีพ การฝกอาชีพ และบริการจัดหางาน เปนตน 

๒) หากเปนไปได คนพิการควรไดรับการฝกอาชีพและการจางงานบนเงื่อนไขเดียวกันกับบุคคล 
ทั่วไป 

๓) กรณีที่ลักษณะความพิการ หรือเงื่อนไขในการฝกอาชีพหรือการจางงานทั่วไป ไมสามารถ
ตอบสนองความตองการจําเปนของคนพิการ คนพิการตองไดรับโอกาสในการบริการฟนฟูสมรรถภาพดาน
อาชีพที่จัดไวเฉพาะสําหรับคนพิการ 

๔) การเขารับบริการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ ไมควรมีผลทําใหคนพิการตองสูญเสียสวัสดิการ
ตาง ๆ ที่เคยไดรับ รวมถึงสิทธิประโยชนดานการประกันสังคม (social security benefits) 

ขอแนะดังกลาว แมจะสะทอนแนวคิดที่เชื่อในศักยภาพและความสามารถของคนพิการก็ตาม แต 
มิไดมีผลบังคับในเชิงกฎหมาย เปนแตเพียงขอเสนอเพื่อใหประเทศสมาชิกขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศนําไปปฏิบัติ ซึ่งแมวาเวลาจะผานมาเกือบ ๕๐ ปแลว ประเทศสวนใหญก็ยังไมสามารถนํา 
เจตนารมณของขอแนะฉบับนี้ไปปฏิบัติไดอยางเต็มที่ 
 

๒) ขอแนะที่ ๑๕๐ วาดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ค.ศ. ๑๙๗๕ (R150 Human 
Resources Development Recommendation, 1975) ขององคการแรงงานระหวางประเทศ 

ขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศฉบับนี้ แมจะเปนขอแนะวาดวยการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยโดยทั่วไป แตมีเนื้อหาที่มุงเนนใหประเทศสมาชิกกําหนดนโยบายและมาตรการดานการใหคําปรึกษา 
และแนะแนวอาชีพ ตลอดจนการประกอบอาชีพและการจางงานที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกกลุมในสังคม 
รวมถึงคนพิการ โดยสวนที่กลาวถึงคนพิการไวชัดแจงนั้น ปรากฏในขอ ๗ (๑) ของขอแนะที ่๑๕๐ ซึง่เสนอให
ประเทศสมาชิกขยายระบบบริการแนะแนวอาชีพ และระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจางงานใหครอบคลุม



 

 

๑๑๓
 
ความตองการของเด็ก ผูใหญ ผูดอยโอกาส และคนพิการ และในขอ ๑๐ (๓) ของขอแนะที่ ๑๕๐ ซึ่งเสนอ
ใหบริการแนะแนวอาชีพแกบุคคล หรือการใหคําปรึกษาดานอาชีพแบบกลุม ควรสอดคลองกับความ
ตองการจําเปนของบุคคลกลุมตาง ๆ โดยควรใหความสนใจเปนพิเศษตอคนพิการและผูดอยโอกาส และขอ 
๔๕ (๑) และ (๒) ของขอแนะที่ ๑๕๐ ซึ่งเสนอใหประเทศสมาชิกกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อให
กลุมเปาหมายพิเศษไดรับบริการแนะแนวและฝกอาชีพที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหคนเหลานีม้โีอกาสดานอาชพี
เทาเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนสามารถประสานกับสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมได ในบรรดา
กลุมเปาหมายพิเศษนั้น เอกสารดังกลาวเสนอใหมุงความสนใจไปที่บุคคลที่ไมเคยไดรับการศึกษา ผูใช
แรงงานที่สูงอายุ ชนกลุมนอย ผูดอยโอกาส และคนพิการ โดยกรณีคนพิการนั้นยังคงนําสาระสําคัญตาม 
ขอแนะที่ ๙๙ ขององคการแรงงานระหวางประเทศมาใชเปนหลัก อยางไรก็ตาม เอกสารฉบับนี้มีฐานะเปน
เพียงขอแนะที่ไมมีผลบังคับตอประเทศสมาชิก 
 

๓) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๕๙ วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพและการจางงานสําหรับ
คนพิการ ค.ศ. ๑๙๘๓ (C159 Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) 
Convention, 1983) ขององคการแรงงานระหวางประเทศ 

อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศฉบับนี้ แมจะมีวิวัฒนาการตลอดจนอาศัยหลักการ
และแนวคิดจากเอกสารที่เปนขอแนะทั้ง ๒ ฉบับกอนหนาก็ตาม แตเนื่องจากเปนอนุสัญญาระหวางประเทศ 
จึงมีผลผูกพันตอประเทศสมาชิกขององคการแรงงานระหวางประเทศที่ไดรวมลงนามตองปฏิบัติตาม
อนุสัญญาดังกลาว ซึ่งนอกจากจะเปนการนําแนวคิดจากขอแนะทั้ง ๒ ฉบับกอนหนานี้มาใชแลว อนุสัญญา
ฉบับนี้ยังใหความสําคัญตอหลักการแหงความเสมอภาคดานการประกอบอาชีพและการจางงานระหวาง 
คนพิการและบุคคลทั่วไป และยังถือวามาตรการที่มุงสรางโอกาสที่เทาเทียมกันระหวางคนพิการกับผูใช 
แรงงานทั่วไป ไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม (ขอ ๔) นอกจากนี้ อนุสัญญาดังกลาว ยังไดเนนย้ําถึง
หลักการที่มุงใหคนพิการมีโอกาสดานการประกอบอาชีพและการจางงานในตลาดแรงงาน (ขอ ๓) และยัง
กําหนดไวชัดแจงใน ขอ ๕ ที่ใหองคกรของผูใชแรงงาน โดยเฉพาะองคกรของและเพื่อคนพิการเขามามีสวน
รวมในการกําหนดนโยบาย ซึ่งในขณะนี้ ประเทศไทยยังมิไดลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้ 
 นอกจากเอกสารระหวางประเทศขององคการแรงงานระหวางประเทศที่ไดรับรองสิทธิของคนพิการ
ไวในลักษณะตาง ๆ อยางชัดแจงแลว ยังมีเอกสารระหวางประเทศอีกหลายฉบับที่ใหการคุมครองสิทธิแก 
คนพิการ และหามการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเหตุใด ๆ เชน ๑) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights) ปรากฏในขอ ๒ วรรคหนึ่ง  ๒) กติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic Social and Cultural 
Rights)๑๓๘ ปรากฏในขอ ๒ วรรคสอง  ๓) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

                                                 
๑๓๘ ประเทศไทยเขาเปนภาคี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 

 

๑๑๔
 
(International Covenant on Civil and Political Rights)๑๓๙ ปรากฏในขอ ๒ วรรคหนึ่ง และ  ๔) อนุสัญญา
วาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)๑๔๐ ปรากฏในขอ ๒ วรรคหนึ่ง เปนตน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก นอกจากการหามเลือกปฏิบัติแลวยังไดบัญญัติคุมครองสิทธิ
ของเด็กพิการทุพพลภาพไวอยางชัดแจงในขอ ๒๓๑๔๑  
 

๖.๒  การคุมครองและสงเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการในตางประเทศ 
 
๖.๒.๑ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหความสําคัญในหลักการสงเสริมใหบุคคลมีสิทธิเสรีภาพและโอกาสที่
เทาเทียมกันในลักษณะรูปแบบ และวิวัฒนาการที่แตกตางกัน กลาวคือ พัฒนาการของหลักดังกลาวนี้ 
ปรากฏชัดเจนในรัฐบัญญัติสิทธิพลเมือง ค.ศ. ๑๙๖๔ (Civil Rights Act of 1964)๑๔๒ ตอมาก็ปรากฏ
กฎหมายที่ สําคัญคือ  รัฐบัญญัติวาดวยความเสมอภาคในโอกาสของการจางงาน  ค .ศ .  ๑๙๗๒  
(Equal Employment Opportunity Act of 1972) กฎหมายนี้หามการเลือกปฏิบัติในแงของเพศ ผิวพรรณ 
ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ ตอมาก็ขยายไปถึงการไมเลือกปฏิบัติในเร่ืองอายุ ความบกพรองทางรางกายหรือ
ความพิการ๑๔๓ สถานภาพสมรส หรือสภาพทางการเมือง โดยมีหนวยงานอิสระที่เรียกวาคณะกรรมการเพื่อ
ความเสมอภาคในโอกาสของการจางงาน (Equal Employment Opportunity Commission – EEOC) ซึ่งมี
หนาที่สอบสวนเกี่ยวกับการกลาวหาใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในการจางงานทั้งระดับมลรัฐและ 
ทองถิ่น หากประนีประนอมกันไมไดเร่ืองจึงขึ้นสูศาล 
 

                                                 
๑๓๙ ประเทศไทยเขาเปนภาคี เมื่อวันที่ ๒๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  
๑๔๐ ประเทศไทย เขาเปนภาคี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๔๑ ขอ ๒๓ “รัฐภาคียอมรับวาเด็กที่พิการทางรางกายหรือจิตใจควรมีชีวิตที่สมบูรณและปกติสุข ในสภาวะที่ประกันในศักด์ิศรี สงเสริม 
การพึ่งพาตนเอง  และเอื้ออํานวยใหเด็กมีสวนรวมอยางแข็งขันในชุมชน 
 รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กพิการที่จะไดรับการดูแลเปนพิเศษ และจะสนับสนุนและประกันที่จะขยายเทาที่กําลังทรัพยากรจะ
อํานวยความชวยเหลือซ่ึงมีการรองขอ และเหมาะสมกับสภาพของเด็กและสถานการณของบิดามารดา หรือบุคคลอื่นที่ดูแลเด็กไปยังเด็กที่อยูใน
เกณฑและผูที่รับผิดชอบดูแลเด็ก 
  โดยยอมรับความจําเปนพิเศษของเด็กพิการ ความชวยเหลือที่ใหตามวรรค ๒ ของขอนี้ เปนการใหเปลาเทาที่จะเปนไปได  ทั้งนี้ โดย
พิจารณาถึงกําลังทรัพยของบิดามารดา หรือบุคคลอื่นที่ดูแลเด็ก และความชวยเหลือเชนวาจะถูกกําหนดขึ้นเพื่อที่จะประกันวา เด็กพิการจะ
สามารถที่จะเขาถึง และไดรับการศึกษา การฝกอบรม การบริการดูแลสุขภาพ การบริการดานการฟนฟูสภาพการตระเตรียมสําหรับการจางงาน 
และโอกาสทางดานสันทนาการ ในลักษณะที่สงเสริมใหเด็กสามารถบรรลุผลสําเร็จอยางเต็มที่เทาที่เปนไปไดในการเขากับสังคมและการพัฒนา
ตนเอง  ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจดวย 
 ภายใตบรรยากาศความรวมมือระหวางประเทศ …” 
๑๔๒ Harold F. Gortner. 1981. Administration in the Public Sector (New York : John Wiley & Sons), p.326. 
๑๔๓โปรดดูหัวขอ ๒. รัฐบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ ค.ศ. ๑๙๗๓ หนา ๑๑๖  



 

 

๑๑๕
 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวกับสิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการอยางนอย 
๓  ฉบับ ไดแก  

๑. รัฐบัญญัติแลนดอรฟแชพเพิรท ค.ศ. ๑๙๓๖ (Randolph - Shepert Act of 1936)๑๔๔ 
กฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นในสมัยประธานาธิบดี แฟรงคลิน ดี รูสเวลท ควบคูกับการใหเงินสวัสดิการ

สังคม (Social Security Income) โดยในสวนของรัฐบัญญัติแลนดอรฟแชพเพิรท ค.ศ. ๑๙๓๖ นั้น มี
สาระสําคัญที่มุงสงเสริมอาชีพคนตาบอดและคนสายตาเลือนรางใหมีโอกาสดานการประกอบอาชีพ โดย
บัญญัติใหคนตาบอดมีสิทธิพิเศษไดรับสัมปทาน เปนผูจําหนายสินคาในอาคารของรัฐบาลกลาง โดยที่รัฐ
เปนผูลงทุนใหทั้งหมด สิทธิดังกลาวหมายรวมถึงสิทธิไดรับการฝกอบรมดานการบริหารกิจการที่ไดรับ
สัมปทาน เมื่อผานการฝกอบรมแลว รัฐจะออกใบอนุญาต (license) ซึ่งคนตาบอดสามารถนําไปแสดงสิทธิ
เพื่อประมูลขอรับสัมปทานได 

กฎหมายฉบับนี้ไดรับการแกไขเพิ่มเติมใน ค.ศ.๑๙๕๔ และใน ค.ศ. ๑๙๗๔ ตามลําดับ โดยมีการ
แกไขถอยคําเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณและเพิ่มโอกาสใหแกคนตาบอด  เชน  เดิมใชคําวา 
“preference” (สิทธิพิเศษ) แกไขเปนคําวา “priority ” (การมีสิทธิกอนผูอ่ืน) และคําวา “vending stand” 
(แผงลอย) แกไขเปนคําวา “vending facility”  (กิจการรานคา) เปนตน 

คนตาบอดที่ผานการอบรมแลว อาจไดรับใบอนุญาตใหมีสิทธิเปนผูจําหนายสินคาโดยไมมีกําหนด 
แตอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตภายหลัง หากคณะกรรมการเห็นวาไมสามารถบริหารจัดการธุรกิจนั้น ๆ ใน
ระดับที่นาพอใจ 

นอกจากนี้ รัฐยังมีหนาที่เปดเผยขอมูลตาง ๆ รวมถึงขอมูลดานการเงินทั้งหมดของโครงการดังกลาว
ภายในรัฐนั้น ๆ ใหแกคนตาบอดที่ไดรับใบอนุญาตทุกคน และยังตองเปดโอกาสใหคนตาบอดที่มีใบอนุญาต
ทุกคนไดเลือกตัวแทนเขาไปเปนกรรมการที่กํากับดูแลโครงการทั้งหมดในรัฐนั้น 

๒. รัฐบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ ค.ศ. ๑๙๗๓ (Rehabilitation Act of 1973) และฉบับ 
แกไขเพิ่มเติมใน ค.ศ. ๑๙๙๘๑๔๕ 

กฎหมายฉบับนี้บัญญัติใหรัฐบาลสนับสนุนใหมีการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหครอบคลุม 
ทุกกระบวนการ และกําหนดใหหนวยงานของรัฐรับคนพิการที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพแลวเขาทาํงาน โดยที่
รัฐตองจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือและเทคโนโลยี เพื่อใหคนพิการสามารถทํางานได กฎหมายฉบับ 
ดังกลาว แมจะมีลักษณะครอบคลุมความพิการ และครอบคลุมกระบวนการสงเสริมการประกอบอาชีพแก
คนพิการ แตก็จํากัดอยูเฉพาะหนวยงานของรัฐเทานั้น 
 ในกฎหมายฉบับนี้ คนพิการที่เขาสูระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพ รัฐจะมีแผนสูการจางงานเฉพาะ
บุคคล (Individualized Plan for Employment) สําหรับบุคคลที่ไมประสงคจะเขาสูระบบการฟนฟู 
สมรรถภาพ สามารถเลือกรับบริการในโครงการเพื่อการดํารงชีวิตอิสระ (Independent Living Program) 
                                                 
๑๔๔ http://www.nfb.org/law/rsact.htm, 15 November 2002. 
๑๔๕ http://www.ed.gov/offices/OSERS/RSA/Policy/Legislation/rehabact.doc, 15 December 2002. 



 

 

๑๑๖
 
 มาตรการสงเสริมการจางงานคนพิการถูกบัญญัติไวอยางชัดแจงในลักษณะ ๕ (Title V) มาตรา 
๕๐๑   มาตรา ๕๐๓  และมาตรา ๕๐๔  

มาตรา ๕๐๑ บัญญัติใหมีคณะกรรมการระหวางกระทรวงวาดวยลูกจางพิการ มีหนาที่รวมมือกับ
คณะกรรมการเพื่อความเสมอภาคในโอกาสของการจางงาน ในสวนที่เกี่ยวของกับการจางงานคนพิการใน
หนวยงานของรัฐ รวมถึงมาตรการสงเสริมการจางงาน ความตองการจําเปนของลูกจางพิการ ฯลฯ โดยมี 
ผูอํานวยการสํานักงานการจัดการงานบุคคลและประธานคณะกรรมการเพื่อความเสมอภาคในโอกาสของ
การจางงาน เปนประธานรวมหรือผลัดกันเปนประธานคณะกรรมการ สําหรับมาตรการเพื่อคุมครองสิทธิหรือ
หามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการนั้น ใหปฏิบัติตามรัฐบัญญัติชาวอเมริกันที่มีความพิการ ค.ศ. 
๑๙๙๐ ตลอดจนมาตรา ๕๐๑ – มาตรา ๕๐๔ และ มาตรา ๕๑๐ ดวย นอกจากนี้ ยังบัญญัติใหรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานใหความรวมมือตอคณะกรรมการวาดวย
การจางงานคนพิการ ซึ่งเปนคณะกรรมการที่ขึ้นตรงตอประธานาธิบดี เพื่อใหคณะกรรมการดังกลาว
สามารถปฏิบัติงานได ในการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหนงในคณะกรรมการดังกลาว คนพิการตองไดรับ
การพิจารณาเปนพิเศษในการไดรับการสรรหา 

สําหรับมาตรา ๕๐๓ บัญญัติใหผูรับเหมางานจากรัฐบาลกลางในวงเงินมากกวา ๑๐,๐๐๐ เหรียญ
สหรัฐ ตองมีมาตรการที่สงเสริมโอกาสการจางงานคนพิการ ทั้งนี้ ผูรับเหมาหรือผูรับเหมาชวงอาจละเวนไม
จางงานคนพิการหากพบวา การกระทําดังกลาวจะกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายตอกิจการได 
 มาตรา ๕๐๔ บัญญัติหามการเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงความพิการในการมีสวนรวมหรือไดรับสิทธิ
ประโยชนจากโครงการทุนอุดหนุนหรือกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐ โดยในสวนที่เปนการจางงานนั้น ใหใชหลักการ
เดียวกับรัฐบัญญัติชาวอเมริกันที่มีความพิการ ค.ศ. ๑๙๙๐  

เนื่องจากยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่กําหนดบทบาทและอํานาจหนาที่ของหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับคนพิการไว กฎหมายฉบับนี้จึงไดบัญญัติใหมีสภาเพื่อการประสานงานดานคนพิการระหวาง 
หนวยงานไวในมาตรา ๕๐๗  ซึ่งสภาดังกลาวประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (The 
Secretary of Education) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย (The Secretary of 
Health and Human Services)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (The Secretary of Labor) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมือง (The Secretary of Housing and Urban 
Development) รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (The Secretary of Transportation) ปลัดกระทรวง
มหาดไทย(ฝายกิจการอินเดียนแดง) ( The Assistant Secretary of the Interior for Indian Affairs)  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  (The Attorney General) ผูอํานวยการสํานักงานการจัดการงานบุคคล 
(The Director of the Office of Personnel Management) ประธานคณะกรรมการเพื่อความเสมอภาคใน
โอกาสของการจางงาน (The Chairperson of the Equal Employment Opportunity Commission) 
ประธานคณะกรรมการวาดวยการขจัดอุปสรรคทางสถาปตยกรรมและคมนาคม (The Chairperson of the 



 

 

๑๑๗
 
Architectural and Transportation Barriers Compliance Board)๑๔๖  และเจาหนาที่อ่ืน ๆ ของรัฐ ตามที่
ประธานาธิบดีแตงตั้ง เพื่อประสานงานเกี่ยวกับการนํานโยบาย ความตกลง และกฎหมายไปสูการปฏิบัติใน
หนวยงานตาง ๆ อยางเปนระบบ โดยปราศจากความซ้ําซอนหรือขัดแยงกัน ตลอดจนเสนอรายงานหรือขอ
แนะเชิงนโยบายหรือกฎหมายรวมกับสภาแหงชาติดานคนพิการ (National Council on Disability)๑๔๗ ตอ
รัฐสภา 

๓. รัฐบัญญัติชาวอเมริกันที่มีความพิการ ค.ศ. ๑๙๙๐ (American With Disabilities Act of 
1990 (ADA)) ๑๔๘ 

กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายคุมครองสิทธิคนพิการแบบบูรณาการ กลาวคือ มีเนื้อหาที่บัญญัติ 
หามการเลือกปฏิบัติเนื่องจากความพิการทั้งทางดานการเขาถึงบริการสาธารณะ อาคาร สถานที่ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการจางงาน โดยในสวนที่วาดวยการจางงาน กฎหมายนี้บัญญัติไว 
ชัดแจงในลักษณะ ๑ (Title I) มาตรา ๑๐๒ A บัญญัติหามมิใหสถานประกอบการใดเลือกปฏิบัติตอบุคคล
เนื่องจากความพิการ เชน ในกระบวนการสมัครงาน การวาจาง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การใหออกจากงาน 
การฝกอบรม ตลอดจนสิทธิประโยชนอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการจางงาน เปนตน นอกจากนี้ ยังกําหนดใหนายจาง
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม เพื่อชวยใหคนพิการสามารถ
ทํางานไดเทาที่ไมกอใหเกิดภาระเกินไปตอนายจาง  

กฎหมายฉบับนี้ไดกลายเปนแบบอยางของกฎหมายสิทธิพลเมืองดานคนพิการของอีกหลาย
ประเทศ เชน ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย เปนตน 
 
๖.๒.๒  ประเทศออสเตรเลีย๑๔๙ 
 

ในประเทศออสเตรเลียนั้น แมจะมีนโยบายที่สงเสริมสิทธิและโอกาสของคนพิการและมีระบบเงิน 
สวัสดิการคนพิการมานานแลว แตเพิ่งมีกฎหมายที่มีลักษณะเปนการคุมครองสิทธิของคนพิการและหาม
เลือกปฏิบัติเนื่องจากความพิการอยางชัดเจน ในระหวาง ค.ศ. ๑๙๙๐ – ค.ศ. ๒๐๐๐ คือ พระราชบัญญัติ
การเลือกปฏิบัติตอคนพิการ ค.ศ. ๑๙๙๒ (Disability Discrimination Act,1992) ซึ่งกําหนดหามการเลือก
ปฏิบัติตอคนพิการในการจางงาน กลาวคือ หามนายจาง สถานประกอบการนําเหตุแหงความพิการของ 
ผูสมัครงานหรือผูที่เกี่ยวของกับผูสมัครงานมาใชพิจารณารับหรือไมรับเขาทํางาน หามนําความพิการมาใช
ในการประเมินเพื่อใหคุณหรือโทษแกบุคคล ทั้งนี้ รวมถึงการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การใหสวัสดิการ

                                                 
๑๔๖ http://www.access-board.gov, 20 December  2002. 
๑๔๗ http://www.ncd.gov, 20 December 2002. 
๑๔๘ http://www.usdoj.gov/crt/ada/pubs/ada.txt, 15 November 2002. 
๑๔๙ http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/dda1992264/, 20 December 2002 



 

 

๑๑๘
 
ตางๆ รวมถึงการใหออกจากงาน๑๕๐  นอกจากนี้ ยังหามเลือกปฏิบัติในธุรกิจนายหนา๑๕๑ การจางเหมา๑๕๒  
กิจการที่มีหุนสวนตั้งแต ๓ คนขึ้นไป๑๕๓ องคกรนิติบุคคล๑๕๔ หนวยบริการจัดหางาน๑๕๕ ตลอดจนหาม 
การเลือกปฏิบัติในการกําหนดหรือการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การตออายุ หรือการเพิกถอน 
ใบอนุญาต๑๕๖ เวนแตเมื่อพิจารณาจากความรู ความสามารถ ประสบการณการฝกอบรม หรือพบวา 
คนพิการนั้นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเฉพาะเมื่อตองอาศัยความชวยเหลือ 
หรือบริการพิเศษ นอกเหนือไปจากลูกจางที่ไมพิการในระดับที่อาจกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแก 
นายจาง๑๕๗  นอกจากนี้ หามกระทําการลวงเกิน๑๕๘  ดวยเหตุแหงความพิการ ไมวาเปนการกระทําของ 
นายจางหรือการกระทําของลูกจางคนหนึ่งของนายจางตอลูกจางอีกคนหนึ่งที่เปนคนพิการ๑๕๙ หรือตอบุคคล
ที่มีผูเกี่ยวของเปนคนพิการ๑๖๐ 

นอกจากนี้   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศออสเตรเลียยั งไดมีการแตงตั้ ง 
คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนคนพิการ เพื่อรับผิดชอบดูแลงานสิทธิมนุษยชนของคนพิการ 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๕๐ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง “หามนําเหตุแหงความพิการของผูสมัครงานหรือผูเกี่ยวของกับผูสมัครงานมาใชพิจารณารับหรือไมรับเขาทํางาน หาม
การนําความพิการมาใชในการประเมินเพื่อใหคุณหรือโทษแกบุคคล ทั้งนี้รวมถึงการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การใหสวัสดิการตาง ๆ ตลอดจน
การใหออกจากงาน” 
๑๕๑ มาตรา ๑๖ “หามเลือกปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับมาตรา ๑๕ แตเปนกรณีธุรกิจนายหนา ไมวาคนพิการเปนผูเสนอใหบริการโดยมี 
คานายหนาหรือเปนผูรับบริการโดยมีคานายหนา 
๑๕๒ มาตรา ๑๗ “หามเลือกปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับมาตรา ๑๕ ในกรณีของการจางเหมา 
๑๕๓ มาตรา ๑๘ “หามเลือกปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับมาตรา ๑๕ ในกรณีทํากิจการที่มีหุนสวนตั้งแต ๓ คนขึ้นไป  
๑๕๔ มาตรา ๒๐ “หามเลือกปฏิบัติ กรณีขององคการสมาชิกที่เปนนิติบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารหนวยงานหรือองคการที่เปนนิติบุคคล” 
๑๕๕ มาตรา ๒๑ “หามหนวยบริการจัดหางานเลือกปฏิบัติเนื่องจากความพิการหรือเนื่องจากความพิการของผูเกี่ยวของ“ 
๑๕๖ มาตรา ๑๙ “หามเลือกปฏิบัติในการกําหนดหรือการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การตออายุ หรือการเพิกถอน”  
๑๕๗ มาตรา ๑๕ วรรคสอง “การกระทําที่ไมถือวาเปนการขัดตอกฎหมาย อาจกระทําไดในกรณีที่พิจารณาจากความรู ความสามารถ  
ประสบการณ การฝกอบรม หรือพบวาคนพิการนั้นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเฉพาะเมื่อตองอาศัยความชวยเหลือ 
หรือบริการพิเศษ นอกเหนือไปจากลูกจางที่ไมพิการในระดับที่อาจไมกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแกนายจาง” 
๑๕๘ การลวงเกิน (harassment) หมายถึง  การกระทําทางกาย หรือวาจา ซ่ึงทําใหผูถูกลวงเกินเกิดความไมพอใจ 
๑๕๙ มาตรา ๓๕ “หามกระทําการลวงเกินดวยเหตุแหงความพิการ กรณีการจางงาน การเหมาจางหรือการทําธุรกิจนายหนา ทั้งที่ เปนการกระทํา
ของนายจางตอลูกจางคนพิการ หรือจากการกระทําของลูกจางคนหนึ่งของนายจางตอลูกจางอีกคนหนึ่งที่เปนคนพิการ” 
๑๖๐  มาตรา ๓๖ “หามกระทําการลวงเกิน ดวยเหตุแหงความพิการตอบุคคลที่มีผูเกี่ยวของเปนคนพิการ  กรณีการจางงาน การจางเหมาหรือ 
การทําธุรกิจนายหนา ทั้งที่เปนการกระทําของนายจางตอบุคคลที่มีผูเกี่ยวของเปนคนพิการ  หรือจากการกระทําของลูกจางคนหนึ่งของนายจาง
ตอลูกจางอีกคนหนึ่งที่มีผูเกี่ยวของเปนคนพิการ” 



 

 

๑๑๙
 
๖.๒.๓ ประเทศญี่ปุน๑๖๑ 
 
 ในประเทศญี่ปุนไดเร่ิมมีพระราชบัญญัติสงเสริมการจางงาน ฯลฯ สําหรับคนพิการ ค.ศ. ๑๙๖๐ 
(Law for Employment Promotion, etc., of the Disabled, 1960) ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๐๓  พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้มีการแกไขปรับปรุงอีกหลายครั้ง การแกไขครั้งลาสุดใน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 กฎหมายฉบับนี้ มุงสงเสริมการจางงานคนพิการอยางเปนระบบ ต้ังแตการสรางกลไกเพื่อ 
เตรียมความพรอมคนพิการเขาสูตลาดแรงงาน การใหบริการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ ฯลฯ สวนมาตรการ 
สงเสริมการจางงานคนพิการไดกําหนดไวอยางชัดแจงในลักษณะ ๓ หมวด ๑ มาตรา ๑๐ ซึ่งบัญญัติไววา 
“นายจางทุกคนมีภารกิจตอสาธารณะ ตามหลักการสรางความมีเอกภาพในสังคม ในการจัดหางานให 
คนพิการทางกาย และควรดําเนินการเชิงรุกในการจางงานคนพิการทางกาย (คนพิการทางกาย หมายถึง  
คนที่มีความบกพรองทางการเห็น หรือการไดยิน หรือการเคลื่อนไหว หรืออวัยวะภายในบางสวนที่มีผลตอ
การทํางาน) 
 การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกลาวใน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดมีการขยายขอบเขตใหหมายรวมถึง 
คนพิการทางสติปญญา แตยังไมรวมคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  
 กฎหมายนี้ กําหนดใหนายจางจัดทําแผนการจางงานคนพิการทางกาย เสนอตอกระทรวงแรงงาน 
ซึ่งกระทรวงแรงงานจะเปนผูพิจารณาแผนดังกลาว และแนะนําใหมีการปรับปรุง (ถาจําเปน) หาก 
สถานประกอบการใดไมปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดโดยไมมีเหตุอันควร ใหกระทรวงแรงงานนํารายชื่อ
สถานประกอบการนั้นไปเปดเผยตอสาธารณชน  
 กรณีที่นายจางไดจางงานคนพิการเขาทํางานตามกฎหมาย กระทรวงแรงงานจะจายเงินอุดหนุน
ใหแกนายจาง เพื่อนําไปเปนคาใชจายในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับลูกจางพิการ สําหรับ
สัดสวนการจางงานเปนดังนี้ คือ การจางงานคนพิการทางกายขั้นรุนแรง ๑ คน ถือเปนการจางงานคนพิการ
ระดับไมรุนแรง ๒ คน หลักเกณฑนี้ใหใชเทียบเคียงกับคนพิการทางสติปญญา ครอบคลุมถึงคนพิการเต็ม
รูปแบบ 
 การคํานวณเพื่อหาสัดสวนการจางงานใหคํานวณจากการจางงานประเภทเดียวกัน เชน การจาง
งานเต็มเวลา (full – time employment) หรือการจางงานชั่วคราว (part – time employment) เปนตน 

โดยปกติ คณะรัฐมนตรีจะทบทวนสัดสวนการจางงานคนพิการทุก ๆ ๕ ป สําหรับขอมูลใน พ.ศ. 
๒๕๓๖ จะใชสัดสวนการจางงาน ดังนี้ 

๑. หนวยงานภาคเอกชน (private enterprise) ไดแก 
     - บริษัทเอกชนที่ไมมีรัฐบาลถือหุนใหญ (purely private enterprise) รอยละ ๑.๖ 

                                                 
๑๖๑ http://www.unescap.org/decade/publications/z15007le/z1500707.htm#japanB, 29 December 2002. 



 

 

๑๒๐
 

    - บริษัทที่รัฐถือหุนใหญหรือใหเงินสนับสนุน (government financial company, public 
cooperation  and other special cooperation) รอยละ ๑.๙  

๒. หนวยงานภาครัฐ (public enterprise) ไดแก 
    - องคการมหาชนทั้งระดับชาติ และระดับทองถิ่นที่ปฏิบัติงานดานธุรการ (national and local 

public organization on clerical work) รอยละ ๒.๐ 
    - องคการมหาชนทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่นที่ปฏิบัติงานดานอื่นที่มิใชงานธุรการ (national 

and local public) รอยละ ๑.๙ 
    กรณีนายจางจางงานคนพิการจํานวนต่ํากวาสัดสวนที่รัฐกําหนด ตองจายเงินสมทบใหแกรัฐ 

เทากับอัตราคาจางขั้นต่ําคูณดวยจํานวนคนพิการที่ควรไดรับการจางงาน เพื่อนําไปเปนเงินอุดหนุน 
คาใชจายในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแกลูกจางพิการ หากสงเงินดังกลาวลาชากวาที่กําหนดจะมีผล 
ทําใหนายจางตองเสียคาปรับโดยคิดดอกเบี้ยรอยละ ๑๔.๕ ตอป ซึ่งเปนหลักการเดียวกับการเสียภาษี 

    นอกจากกฎหมายฉบับนี้แลว ยังมีการประกาศคูมือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริม 
การจางงาน ฯลฯ สําหรับคนพิการ (Law for Employment Promotion, etc., for the Disabled Guideline) 
ซึ่งกําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยอาชีพเพื่อคนพิการ โดยแบงเปน ๓ ระดับ คือ 

   ๑. สถาบันแหงชาติเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ (National Institute for Vocational 
Rehabilitation) 

   ๒. ศูนยอาชีพเพื่อคนพิการระดับภูมิภาค (Large Region Vocational Center for the Disabled) 
   ๓. ศูนยอาชีพเพื่อคนพิการระดับทองถิ่น (Local Vocational Center for the Disabled) 

ศูนยเหลานี้ทําหนาที่ใหบริการดังนี้ 
๑) การประเมินทักษะ ความสามารถทางวิชาชีพ (vocational evaluation)  
๒) การใหคําปรึกษา และแนะแนวทางการประกอบอาชีพ (vocational counseling and  

guidance) 
๓) การเตรียมความพรอมพฤติกรรมการทํางาน (work preparation training) 
๔) หลักสูตรการฝกวิชาชีพ (vocational course) 
๕) การปรับตัวดานอาชีพ (work place adaptability) 

นอกจากนี้ ศูนยยังใหบริการแกนายจาง โดยการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจางงาน การจัด
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนความชวยเหลือดานเทคนิคอื่น ๆ  
 
 
 
 
 



 

 

๑๒๑
 
 
 

๖.๓ วิเคราะหและเปรยีบเทียบ 
 
 จากขอมูลที่ไดนําเสนอขางตน ทั้งที่เปนกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายของประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุน สรุปไดวา กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจางงาน 
คนพิการอาศัยหลักการ ๕ ประการ ที่มีรากฐานมาจากหลักปรัชญาความเชื่อในศักดิ์ศรีและความเทาเทียม
กันของมนุษย ๑๖๒และหลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของคนพิการ๑๖๓ ไดแก 
 
๖.๓.๑ หลักการสงเสริมศกัยภาพ (empowerment) 

 
หลักการสงเสริมศักยภาพ เชน บริการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ ครอบคลุมทุกกระบวนการใน

อนุสัญญาฉบับที่ ๑๕๙ วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพและการจางงานสําหรับคนพกิาร ขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ แผนสูการจางงานเฉพาะบุคคลในรัฐบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ ค.ศ. ๑๙๗๓  
การใหเงินสวัสดิการสังคมกรณีพิการและไมมีงานทํา หรือมีรายไดจํากัดในรัฐบัญญัติประกันสังคม ค.ศ. 
๑๙๓๖ ของประเทศสหรัฐอเมริกา และการจางงานในตลาดแรงงานในพระราชบัญญัติสงเสริมการจางงาน 
ฯลฯ สําหรับคนพิการ ค.ศ. ๑๙๖๐ ของประเทศญี่ปุน เปนตน 
 
๖.๓.๒ หลักการสงเสริมความเสมอภาค (affirmative action) 

 
หลักการสงเสริมความเสมอภาค เชน การใหสัมปทานแกคนพิการใหเปนผูจําหนายสินคาในอาคาร

ของรัฐบาลกลาง ในรัฐบัญญัติแลนดอรฟแชพเพิรท ค.ศ. ๑๙๓๖ การปรับสภาพแวดลอมในรัฐบัญญัติ 
การฟนฟูสมรรถภาพ ค.ศ. ๑๙๗๓ ของประเทศสหรัฐอเมริกา การปรับสภาพแวดลอม และระบบสัดสวน 
การจางงาน ในพระราชบัญญัติสงเสริมการจางงาน ฯลฯ สําหรับคนพิการ ค.ศ. ๑๙๖๐ ของประเทศญี่ปุน 
การใหเงินสวัสดิการแกคนพิการทุกคนตามนโยบายระบบเงินสวัสดิการคนพิการของประเทศออสเตรเลีย 
เปนตน 
 
๖.๓.๓ หลักการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม (anti discrimination) 

 

                                                 
๑๖๒ หลักปรัชญาความเชื่อในศักด์ิศรีและความเทาเทียมกันของมนุษย  หนา ๓๑ - ๔๑  
๑๖๓ หลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของคนพิการ หนา ๔๒ - ๔๕  



 

 

๑๒๒
 

หลักการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เชน การหามเลือกปฏิบัติเนื่องจากความพิการทั้งดานการ
เขาถึงบริการสาธารณะ อาคาร สถานที่ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการจางงาน ใน 
รัฐบัญญัติชาวอเมริกันที่มีความพิการ ค.ศ. ๑๙๙๐ ของประเทศสหรัฐอเมริกา และพระราชบัญญัติการเลือก
ปฏิบัติตอคนพิการ ค.ศ.๑๙๙๒ ของประเทศออสเตรเลีย เปนตน  
 
๖.๓.๔ หลักการใชมาตรการบังคับทางสังคม 

 
มาตรการบังคับทางสังคม เชน คาปรับ เงินเพิ่มสําหรับการจายเงินลาชา และการเปดเผยชื่อตอ

สาธารณะ ในพระราชบัญญัติสงเสริมการจางงาน ฯลฯ สําหรับคนพิการ ค.ศ. ๑๙๖๐ ของประเทศญีปุ่น เปน
ตน 

 
๖.๓.๕ หลักการบริหารจัดการแบบบูรณาการ     

 
การบริหารจัดการแบบบูรณาการ เชน คณะกรรมการที่กําหนดนโยบายหรือประสานภารกิจ 

ระหวางกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงาน โดยใหคนพิการมีสวนรวม และการมีสวนรวมขององคกร 
คนพิการในกฎมาตรฐานเพื่อความเสมอภาคในโอกาสของคนพิการ ค.ศ. ๑๙๙๓ ขององคการสหประชาชาต ิ 
รัฐบัญญัติชาวอเมริกันที่มีความพิการ ค.ศ. ๑๙๙๐ ของประเทศสหรัฐอเมริกา  พระราชบัญญัติการเลือก
ปฏิบัติตอคนพิการ ค.ศ. ๑๙๙๒ ของประเทศออสเตรเลีย และ พระราชบัญญัติสงเสริมการจางงาน ฯลฯ 
สําหรับคนพิการ ค.ศ. ๑๙๖๐ ของประเทศญี่ปุน ศูนยบริการเพื่อคนพิการที่ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ  
จุดเดียวทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น ในพระราชบัญญัติสงเสริมการจางงาน ฯลฯ สําหรับคนพิการ ค.ศ. 
๑๙๖๐ ของประเทศญี่ปุน 

แมวา ทั้งกฎหมายระหวางประเทศ และกฎหมายของประเทศตาง ๆ จะเปนไปในแนวทางทาง 
เดียวกัน คือเปนไปตามหลักการที่ไดกลาวมาแลวก็ตาม แตดวยพื้นฐานทางวัฒนธรรม และวิวัฒนาการของ
การปฏิรูปทางสังคม และกฎหมายในแตละประเทศ มีผลทําใหการใหความสําคัญในแตละเรื่องมี 
วิวัฒนาการที่แตกตางกัน   

จากการวิเคราะหความแตกตางระหวางประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุน จะเห็นไดวา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งไดชื่อวาเปนประเทศตนแบบของกฎหมายคุมครองสิทธิของคนพิการในเรื่องตาง ๆ 
เชน แผนการจางงานเฉพาะบุคคล การปรับสภาพแวดลอม มาตรการลงโทษผูฝาฝน เปนตน และการ
ดําเนินงานของรัฐไดมีวิวัฒนาการมาตั้งแตทศวรรษระหวาง ค.ศ. ๑๙๓๐ – ค.ศ. ๑๙๔๐ ซึ่งมุงสรางเงื่อนไขที่
ชวยใหคนพิการสามารถประกอบอาชีพโดยอาศัยหลักการสงเสริมศักยภาพและหลักการสงเสริมความเสมอ
ภาค ดังปรากฏในรัฐบัญญัติแลนดอรฟแชพเพิรท ค.ศ. ๑๙๓๖ หลักการเดียวกันนี้ปรากฏในคําประกาศฉบับ



 

 

๑๒๓
 
แรกขององคการแรงงานระหวางประเทศ คือ ขอแนะที่ ๙๙ วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพสําหรับ 
คนพิการ ค.ศ. ๑๙๕๕ 

อยางไรก็ตาม ประเทศสหรัฐอเมริกาในระยะ ๒ ทศวรรษที่ผานมา ไดใหความสําคัญตอหลักการ
หามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมมากขึ้น แมวารัฐบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ ค.ศ. ๑๙๗๓ ยังคงให 
ความสําคัญตอหลักการสงเสริมศักยภาพและหลักการสงเสริมความเสมอภาคก็ตาม แตกฎหมายฉบับนี้ก็
แสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการของกฎหมายที่นําไปสูหลักการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางสมบูรณ  
ดังปรากฏในรัฐบัญญัติชาวอเมริกันที่มีความพิการ ค.ศ. ๑๙๙๐ ซึ่งแนวโนมดังกลาว ไดรับการนํามาปฏิบัติ
อยางกวางขวางในประเทศที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมใกลเคียงกัน ไดแก ประเทศออสเตรเลีย ดังปรากฏใน 
พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติตอคนพิการ ค.ศ. ๑๙๙๒ 

สวนกรณีของประเทศญี่ปุนนั้น แมกฎหมายสงเสริมการประกอบอาชีพสําหรับคนพิการจะมี
วิวัฒนาการมาแลวกวา ๔๐ ป แตก็ยังเปนกฎหมายที่อยูบนหลักการเดิม คือหลักการสงเสริมศักยภาพและ
หลักการสงเสริมความเสมอภาค สวนมาตรการบังคับใชกฎหมาย ประเทศญี่ปุนเลือกที่จะใชมาตรการทาง
สังคม เชน การนํารายชื่อสถานประกอบการที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายไปเปดเผยตอสาธารณะ เปนตน  
ดังปรากฏในพระราชบัญญัติสงเสริมการจางงาน ฯลฯ สําหรับคนพิการ ค.ศ. ๑๙๖๐ และคูมือปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติสงเสริมการจางงาน ฯลฯ สําหรับคนพิการ แตไมปรากฏวามีการใชหลักการหามเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมแตอยางใด 
 

จากการศึกษาวิวัฒนาการของการนําหลักการทั้ง ๕ มาใชในประเทศตาง ๆ โดยผานกฎหมายนั้น 
สรุปไดวา แตละประเทศไดเร่ิมใหความสําคัญตอการจางงานหรือการประกอบอาชีพของคนพิการโดยอาศัย
หลักการสงเสริมศักยภาพและหลักการสงเสริมความเสมอภาคเปนกลไก และแมบางประเทศจะไดนํา 
หลักการอื่น เชน มาตรการบังคับทางสังคม หลักการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เปนตน มาใชก็ตาม 
หลักการสําคัญที่ใชมาแตเดิมก็ยังคงอยูและมีการปรับปรุงในรายละเอียดและวิธีการใหเหมาะสมกับ 
ความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การนําหลักการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมมาใช จึงมิไดหมายถึงการละทิ้ง 
หลักการเดิมแตอยางใด และเพื่อใหหลักการทั้ง ๔ หลักการขางตน สามารถขับเคลื่อนไปได กฎหมายของ 
ทุกประเทศที่ไดศึกษาและเอกสารความตกลงหรือขอแนะขององคการระหวางประเทศ ลวนใหความสําคัญ
ตอหลักการที่ ๕ คือการจัดระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ทั้งโดยการมีคณะกรรมการประสาน 
ภารกิจ (ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น) ระหวางกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานตางสายการบังคับ
บัญชา การมีศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ การเปดโอกาสใหคนพิการและองคกรของคนพิการเขามามีสวนรวม
อยางเต็มที่ ทั้งในระบบโครงสรางคณะกรรมการ หรือหนวยงานใหบริการ ตลอดจนการกําหนดนโยบายหรือ
กระบวนการใหบริการในมิติอ่ืน 

 
 



บทที่ ๗ 
 

สรุปผลการศกึษา 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องการแกไขกฎหมายที่กีดกันคนพิการในการเขาไปมีสวนรวมในสังคม : ศึกษากรณี
กฎหมาย และกฎระเบียบที่จํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความเปนมา
ของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ บทบัญญัติแหงกฎหมายที่อาจถือ
ไดวาขัดตอรัฐธรรมนูญ หรือไมชอบดวยกฎหมาย หรืออาจทําใหมีการใชดุลพินิจอยางไมเปนธรรมตอ 
คนพิการ รวมทั้งสภาพปญหาที่อาจถือไดวาเปนการกีดกันคนพิการ โดยการพิจารณาหาขอเท็จจริงใน
ปจจุบันเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายวาดวยการประกอบอาชีพ รวมทั้ง มาตรการทางกฎหมายและ 
มาตรการทางสังคมในการคุมครองคนพิการ ทั้งนี้ เพื่อเสนอแนวทางในการปองกันไมใหมีการออกกฎหมาย
ที่มีขอความที่เชื่อวาเปนการจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ และเพื่อปรับปรุงแกไขกฎหมายหรือ
รางกฎระเบียบ รวมทั้งมาตรการทางสังคมในการคุมครองคนพิการที่ถูกกีดกันโดยไมเปนธรรม 

การศึกษาครั้งนี้ ไดศึกษากฎหมายไทยทั้งระบบที่สงผลกระทบตอการประกอบอาชีพของคนพิการ
แลวนํามาเปรียบเทียบกับกฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย 
และประเทศญี่ปุน เฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคของคนพิการในการประกอบอาชีพ   
พรอมกันนี้ ไดสัมภาษณผูนําคนพิการหรือผูที่เกี่ยวของกับคนพิการเพื่อทราบขอเท็จจริงในการประกอบ
อาชีพของคนพิการ และใชแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นที่มีตอถอยคําในกฎหมายที่เชื่อวานาจะจํากัด
สิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ ทายที่สุดไดจัดใหมีการสัมมนาทางวิชาการเพื่อรับฟงความคิดเห็น 
และขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ผูแทนหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนที่ทํางานดานหรือ
เพื่อคนพิการ และผูแทนคนพิการ จากผลการศึกษาจะไดกลาวโดยสรุปในแตละประเด็นดังตอไปนี้ 
 

๗.๑ สภาพและปญหาของการจาํกัดสทิธิคนพกิารในการประกอบอาชีพ 
 
 จากการศึกษา พบวา ปญหาการจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ  เกิดจาก 

๑) การกําหนดลักษณะของงานหรืออาชีพของคนพิการ ซึ่งไมสอดรับกับหลักความเชื่อใน 
ศักยภาพคนพิการ กลาวคือ ใหมีการจางงานคนพิการเทาที่กําหนดวาคนพิการสามารถทาํไดเทานั้น  

๒) การกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามในการประกอบอาชีพในบทบัญญัติของ
กฎหมายดวยถอยคํา เชน กายพิการ กายทุพพลภาพ หูหนวก หูหนวกเปนใบซึ่งไมสามารถอานออกเขียนได  
ไมสมประกอบ พิการทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได มีกายหรือจิตไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการ 
เปนตน ซึ่งเปนถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง หรือเปดโอกาสใหใชดุลพินิจ ทําใหกีดกัน



 ๑๒๕

คนพิการไมใหมีงานทํา และทําใหขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งพิการในภายหลังตองถูกใหออกจาก
งาน และ  

๓) การใชดุลพินิจของบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งเกิดจากทั้งในกรณีที่กฎหมายเปดโอกาสใหใช 
ดุลพินิจ ทั้งที่ไมเปดโอกาสใหใชดุลพินิจ 
 

๗.๒ รูปแบบและบทบัญญัติของกฎหมายไทย 
 
 จากการศึกษา พบวา กฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันบางฉบับยังคงจํากัดสิทธิของคนพิการใน
การประกอบอาชีพไมวาโดยตรงหรือโดยออม เชน การไมเปดโอกาสใหคนที่พิการไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ
เพื่อกลับเขาทํางานในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงใหม การกําหนดลักษณะงานที่คนพิการสามารถทําไดซึ่งทํา
ใหนายจางปฏิเสธการจางงานคนพิการนอกเหนือจากลักษณะงานที่กําหนดไว เปนตน และมีกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับบางฉบับไมยอมรับคนพิการเขาทํางาน โดยการมีถอยคําหรือขอความที่จํากัดสิทธิ 
คนพิการในการประกอบอาชีพ หรือเปดโอกาสใหหัวหนาหนวยงานใชดุลพินิจในการจํากัดสิทธิของคนพิการ 
 นอกจากนี้ แมไดมีการบรรจุหลักปรัชญาความเชื่อในศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกันของมนุษย  และ
หลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของคนพิการเอาไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐  และมีการตรากฎหมายที่เปนไปตามหลักปรัชญาทั้งสองประการขางตน หลักปรัชญาทั้งสอง
ประการก็ยังไมสามารถบรรลุผล เนื่องจากยังมีกฎหมายที่ไมเปนไปตามหลักปรัชญาทั้งสอง และกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ อีกหลายฉบับที่มีลักษณะที่เปนการจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชพี หรือเปด
โอกาสใหหัวหนาหนวยงานใชดุลพินิจในการจํากัดสิทธิของคนพิการอยู พรอมทั้งยังไมมีกระบวนการที่มา
เยียวยาแกไขความเสียหายของผูที่ถูกจํากัดสิทธิดังกลาวโดยไมเปนธรรมใหปรากฏเห็นอยางชัดเจน   
 

๗.๓ รูปแบบและบทบัญญัติของกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศ 
 
 กฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศ อันไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ 
ออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุนที่เกี่ยวของกับการจางงานคนพิการไดบัญญัติข้ึนโดยอาศัยหลักการ ๕ 
ประการ กลาวคือ หลักการสงเสริมศักยภาพ หลักการสงเสริมความเสมอภาค หลักการหามเลือกปฏิบัติ 
โดยไมเปนธรรม หลักการใชมาตรการบังคับทางสังคม และหลักการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ซึ่งลวนมี 
รากฐานมาจากหลักปรัชญาความเชื่อในศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกันของมนุษย และหลักปรัชญาความ
เชื่อในศักยภาพของคนพิการ   
 
 



 ๑๒๖

ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งไดชื่อวาเปนประเทศตนแบบของกฎหมายคุมครองสิทธิของคนพิการใน
เร่ืองตาง ๆ เชน แผนการจางงานเฉพาะบุคคล การปรับสภาพแวดลอม มาตรการลงโทษผูฝาฝน เปนตน 
และการดําเนินงานของรัฐไดมีวิวัฒนาการมาตั้งแตทศวรรษระหวาง ค.ศ. ๑๙๓๐ – ค.ศ. ๑๙๔๐ ซึ่งมุงสราง
เงื่อนไขที่ชวยใหคนพิการสามารถประกอบอาชีพโดยอาศัยหลักการสงเสริมศักยภาพและหลักการ 
สงเสริมความเสมอภาค ดังปรากฏในรัฐบัญญัติแลนดอรฟแชพเพิรท ค.ศ. ๑๙๓๖ ซึ่งหลักการเดียวกันนี้
ปรากฏในคําประกาศฉบับแรกขององคการแรงงานระหวางประเทศ คือ ขอแนะที่ ๙๙ วาดวยการฟนฟู
สมรรถภาพดานอาชีพสําหรับคนพิการ ค.ศ. ๑๙๕๕ นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหความสําคัญ 
ตอหลักการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมมากขึ้น แมวารัฐบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ ค.ศ. ๑๙๗๓  
ยังคงใหความสําคัญตอหลักการสงเสริมศักยภาพและหลักการสงเสริมความเสมอภาคก็ตาม กฎหมาย 
ฉบับนี้ก็แสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการของกฎหมายที่นําไปสูหลักการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
อยางสมบูรณ ดังปรากฏในรัฐบัญญัติชาวอเมริกันที่มีความพิการ ค.ศ.๑๙๙๐ ซึ่งแนวโนมดังกลาว ไดรับ 
การนํามาปฏิบัติอยางกวางขวางในประเทศที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมใกลเคียงกัน เชนเดียวกับในประเทศ
ออสเตรเลีย ดังปรากฏใน พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติตอคนพิการ ค.ศ.๑๙๙๒  

สวนประเทศญี่ปุน กฎหมายสงเสริมการประกอบอาชีพสําหรับคนพิการเปนกฎหมายที่อยูบน 
หลักการเดิม คือหลักการสงเสริมศักยภาพและหลักการสงเสริมความเสมอภาค สวนมาตรการบังคับใช
กฎหมาย  ประเทศญี่ ปุนใชมาตรการทางสังคม  เชน  การนํารายชื่อสถานประกอบการที่ไมปฏิบัติ 
ตามกฎหมายไปเปดเผยตอสาธารณะ เปนตน ดังปรากฏในพระราชบัญญัติสงเสริมการจางงาน ฯลฯ 
สําหรับคนพิการ ค.ศ.๑๙๖๐ และคูมือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจางงาน ฯลฯ สําหรับคนพิการ 
แตไมปรากฏวามีการใชหลักการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมแตอยางใด 

ดังนั้น เพื่อใหหลักการสงเสริมศักยภาพ หลักการสงเสริมความเสมอภาค หลักการหามเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรม และหลักการใชมาตรการบังคับทางสังคม สามารถขับเคลื่อนไปได กฎหมายของทั้ง ๓ 
ประเทศที่ไดศึกษา รวมทั้งเอกสารความตกลงหรือขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ ลวนให 
ความสําคัญตอหลักการจัดระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการเปดโอกาสใหคนพิการและ
องคกรของคนพิการเขามามีสวนรวมอยางเต็มที่ ทั้งในระบบโครงสรางคณะกรรมการ หรือหนวยงาน
ใหบริการ ตลอดจนการกําหนดนโยบายหรือกระบวนการใหบริการในมิติอ่ืน 

 
 
 
 
 



บทที่ ๘ 
 

ขอเสนอแนะ 
 

๘.๑ ลักษณะของกฎหมายและมาตรการทางสังคมที่เหมาะสมกบัประเทศไทย 
 
จากปญหาการจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพดวยการกําหนดลักษณะของงานหรือ

อาชีพของคนพิการ การกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามในการประกอบอาชีพในบทบัญญัติของ
กฎหมาย และ การใชดุลพินิจของบุคคลที่เกี่ยวของ ลวนเกิดจากความเชื่อด้ังเดิมวาคนพิการไมมีศักยภาพ
ในการทํางาน และสงผลใหเสนทางชีวิตของคนพิการเปนไปในทางลบ  

ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองนําหลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของคนพิการ และหลัก
ปรัชญาความเชื่อในศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกันของมนุษยมาบัญญัติในกฎหมายตามความเหมาะสม
และสอดคลองกับประเทศไทย และนําหลกัปรัชญาทั้งสองมาเปนแนวทางในการแกไขกฎหมายที่ใชบังคบัอยู 
โดยลักษณะของกฎหมายเกี่ยวกับคนพิการที่เหมาะสมกับประเทศไทย ควรมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้   

 
๑) มีลักษณะเปนการสงเสริมศักยภาพ (empowerment)๑๖๔ และสนับสนุน (encouragement) ให 

คนพิการพึ่งตนเองได (ยกเวนคนที่มีสภาพความพิการอยางเดนชัดจนไมอาจพัฒนาใหสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได และมีฐานะยากจนจึงจะใชวิธีสงเคราะห มิฉะนั้น การสงเคราะหซึ่งเปนเพียงขอยกเวน
จะทําลายหลักการสงเสริมศักยภาพและการสนับสนุนใหคนพิการพึ่งตนเองได) บทบัญญัติของกฎหมายที่มี
ลักษณะเปนการสงเสริมศักยภาพ  เชน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐ 
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒  ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนตน 

กฎหมายของตางประเทศที่มีลักษณะเปนการสงเสริมศักยภาพ และสนับสนุนใหคนพิการพึ่งตนเอง
ได เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีรัฐบัญญัติแลนดอรฟแชพเพิรท ค.ศ.๑๙๓๖ โดยรัฐจะฝกอบรมและให 
เงินทุนในการประกอบอาชีพแกคนตาบอด  สวนรัฐบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ ค.ศ. ๑๙๗๓ นั้น รัฐตอง
จัดบริการฟนฟูสมรรถภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกคนพิการ และรัฐบัญญัติชาวอเมริกันที่มี 
ความพิการ ค.ศ. ๑๙๙๐ รับรองสิทธิการเขาถึงอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ ขอมูลขาวสาร และการสื่อสาร 
รวมทั้งบริการอื่น ๆ ที่เปนสาธารณะ สวนในประเทศญี่ปุน มีพระราชบัญญัติสงเสริมการจางงาน ฯลฯ 
                                           
๑๖๔ คําวา “empowerment” เปนคําที่นิยมใชมากในดานกฎหมายและนโยบายทางสังคม โดยเจตนารมณแลว หมายถึง การใชมาตรการหรือ 
การกระทําที่ชวยเพิ่มพลัง หรืออํานาจ หรือในที่นี้ใชคําวา “การสงเสริมศักยภาพ” ใหแกกลุมเปาหมายซึ่งถูกสภาพและเงื่อนไขตาง ๆ ทําใหไม
สามารถแสดงศักยภาพที่มีอยู หรือขาดพลังอํานาจในการตอรอง (powerless) ดังนั้น จึงจําเปนจะตองสงเสริมศักยภาพ เพื่อใหบุคคลเหลานี้
สามารถใชหรือแสดงศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่หรือสามารถสรางพลังอํานาจตอรองขึ้นได 
 



 
 

 

๑๒๘

สําหรับคนพิการ ค.ศ. ๑๙๖๐ กําหนดวารัฐตองจัดบริการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพแกคนพิการ และ 
ใหการสนับสนุนแกหนวยงานที่จัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหคนพิการ สวนประเทศออสเตรเลีย มี 
พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติตอคนพิการ ค.ศ. ๑๙๙๒ ซึ่งรับรองสิทธิการเขาถึงอาคาร สถานที่  
ยานพาหนะ ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร รวมทั้งบริการอื่น ๆ ที่เปนสาธารณะ เปนตน 

สําหรับประเทศไทย  นอกจากจะไมมีกฎหมายที่ เกี่ยวกับคนพิการโดยตรงที่มีลักษณะเปน 
การสงเสริมศักยภาพและสนับสนุนใหคนพิการพึ่งตนเองไดแลว ยังพบวา บทบัญญัติกฎหมายที่ใชบังคับอยู
ในปจจุบันมีลักษณะขัดหรือแยงกับหลักการสงเสริมศักยภาพและสนับสนุนใหคนพิการพึ่งตนเองได เชน  
วรรคแรกในประโยคสุดทาย และ วรรคสอง ของขอ ๑ ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ กําหนดใหนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการของเอกชนไมตองจางงานคนพิการ หากสถานประกอบการนั้นไมมีตําแหนงงานตามที่ประกาศ
ไวใน ประกาศกรมประชาสงเคราะห เร่ือง กําหนดลักษณะของงานที่คนพิการสามารถทําได  เปนตน 

 
๒) มีลักษณะเปนการสงเสริมใหเกิดความเสมอภาค (affirmative action)๑๖๕   
แนวคิดนี้ไดนํามาบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ประกอบดวยหลักการสําคัญ ๒ ประการ คือ การจางงานคนพิการตามระบบสัดสวน และการจัดสิ่งอํานวย 
ความสะดวกสําหรับคนพิการ  

บทบัญญัติของกฎหมายที่มีลักษณะดังกลาวนี้ เชน มาตรา ๑๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ และกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในมาตราดังกลาว 
กําหนดใหสถานประกอบการของเอกชนใดมีลูกจางตั้งแตสองรอยคนขึ้นไป นายจางหรือเจาของ 
สถานประกอบการนั้น ตองรับคนพิการที่สามารถทํางานไดในอัตราลูกจางทั้งหมดไมวาจะอยูในตําแหนงใด 
จํานวนทุกสองรอยคนตอคนพิการหนึ่งคน เศษของทุกสองรอยคนถาเกินหนึ่งรอยคนตองรับคนพิการเพิ่มอีก
หนึ่งคน  หากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการใดมีหนาที่รับคนพิการเขาทํางาน แตประสงคจะไมรับ
คนพิการเขาทํางานหรือถูกถือวาประสงคจะไมรับคนพิการเขาทํางานใหสงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการเปนรายป ปละครึ่งหนึ่งของอัตราคาจางขั้นต่ําที่ใชบังคับในทองที่ที่สถานประกอบการตั้งอยูคูณ
ดวยสามรอยหกสิบหา และคูณดวยจํานวนคนพิการซึ่งประสงคจะไมรับเขาทํางาน และ มาตรา ๑๘ วรรค
สองแหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ กําหนดใหนายจางหรือเจาของ 
สถานประกอบการของเอกชนที่รับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา ๑๗ (๒) มีสิทธินําเงินคาจางที่จายใหแก

                                           
๑๖๕ คําวา “affirmative action” มักจะปรากฏมากในกฎหมายประเภทสงเสริมสิทธิพลเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาและในยุโรป อาจใชคําอื่น ที่
มีความหมายไปในทางเดียวกัน เชน positive discrimination” หรือ “positive measures” ซ่ึงเปนมาตรการทางกฎหมายหรือนโยบายที่ชวยทํา
ใหผูที่อยูในสภาพเสียเปรียบในสังคมสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป เปนการเลือกปฏิบัติในทางบวกหรือการใหแตมตอ
แกผูที่เสียเปรียบเพื่อใหเกิดผลที่เทากัน 
 



 
 

 

๑๒๙

คนพิการมาหักเปนคาใชจายตามประมวลรัษฎากรไดเปนสองเทาของคาจางที่จายจริง  นอกจากนี้  
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดจัดสรรทุนสําหรับคนพิการโดยเฉพาะเพื่อไปศึกษาตอ 
ตางประเทศและกลับมารับราชการ เปนตน 

การจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ นอกจากจะเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายแลว ยัง
เกิดจากการใชดุลพินิจของบุคคลที่เกี่ยวของ ดังนั้น การสงเสริมความเสมอภาคจึงเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่ง 
เพื่อปองกันการใชดุลพินิจจํากัดสิทธิและเปดโอกาสใหคนพิการมีงานทํามากขึ้น ริโอะซุเกะ มัทซอิุ (Ryosuke 
Matsui)๑๖๖ กลาววาในประเทศญี่ปุน มีพระราชบัญญัติสงเสริมการจางงาน ฯลฯ สําหรับคนพิการ ค.ศ. 
๑๙๖๐  โดยนําระบบสัดสวนการจางงานมาใช ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๐๓ มีการเก็บภาษีผูไมปฏิบัติตามหลกัเกณฑ
ของระบบสัดสวนการจางงาน และใหเงินชวยเหลือแกนายจางที่จางงานคนพิการ วิธีการดังกลาวนี้ทําใหมี
การจางงานคนพิการในสถานประกอบการของเอกชนที่ตองปฏิบัติตามระบบสัดสวนการจางงานถึงเกือบ 
๕๐,๐๐๐ คน ในชวงเวลา ๑๐ ป นับต้ังแตไดใชพระราชบัญญัติสงเสริมการจางงาน ฯลฯ สําหรับคนพิการ 
ค.ศ. ๑๙๖๐ อยางเขมงวดในประเทศญี่ปุน  

มาตรการสงเสริมความเสมอภาคที่ปรากฏในตางประเทศ  เชน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ในรัฐบัญญัติแลนดอรฟแชพเพิรท ค.ศ. ๑๙๓๖ กําหนดใหสัมปทานแกคนตาบอดในการประกอบกิจการ 
รานคาในอาคาร สถานที่ของรัฐ และ รัฐบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ ค.ศ. ๑๙๗๓ กําหนดใหผูรับเหมาและ
ผูรับเหมาชวงงานของรัฐในวงเงินตั้งแต ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐข้ึนไป ตองจางงานคนพิการในงานรับเหมา
และรับเหมาชวงดวย  เชนเดียวกับในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  มีนโยบายจูงใจนายจาง 
ดวยการยกเวนภาษีสําหรับสถานประกอบการของเอกชนที่มีคนพิการทํางานอยูเปนจํานวนมาก เปนตน     

 
๓) มีลักษณะเปนการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม (anti discrimination)๑๖๗ 
บทบัญญัติของกฎหมายที่มีลักษณะดังกลาวนี้  เชน มาตรา ๓๐ วรรคสามของรัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติรองรับหลักการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม และพระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหมีองคกรที่รับคํารองทุกขจากผูเสียหายตอ 
การกระทําที่เปนการเลือกปฏิบัติ และมีรางพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล 

                                           
๑๖๖สภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย. ริโอะซุเกะ มัทซุอิ,  “การมีงานทําของคนพิการในเอเชีย การพัฒนาใหมและประเด็นปญหา.” 
กฎหมายเพื่อคนพิการ. ซี พี วาย ซัพพลาย : กรุงเทพ. ๒๕๓๔. หนา ๙๗. 
๑๖๗ คําวา “anti discrimination” ปรากฏในกฎหมายที่คุมครองสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชน โดยทั่วไปหมายถึงการหามเลือกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรม เชน “Disability Discrimination Act” ของประเทศออสเตรเลีย และประเทศสหราชอาณาจักร แมเจตนารมณจะกลาวถึงการหามเลือก
ปฏิบัติก็ตาม แตโดยมากนิยมใชคําวา  discrimination ซ่ึงแปลวา “การเลือกปฏิบัติ” ซ่ึงมีความหมายในเชิงลบอยูแลว โดยไมจําเปนตองใชคําวา 
“unfair discrimination” หรือ “unjust discrimination” ซ่ึงตางจากในสวนที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๔๐ 
มาตรา ๓๐ วรรคสาม ที่ใชคําวาการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  
 



 
 

 

๑๓๐

พ.ศ. .... ซึ่งรางโดยกระทรวงยุติธรรม เพื่อกําหนดชองทางหรือกระบวนการขอรับการเยียวยาแกไขจาก 
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เปนตน 

กฎหมายของตางประเทศที่มีลักษณะเปนการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการ เชน   
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีรัฐบัญญัติชาวอเมริกันที่มีความพิการ ค.ศ. ๑๙๙๐  กําหนดหามเลือกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรมตอบุคคลเนื่องจากความพิการ ทั้งจากบุคคลหรือหนวยงานของรัฐและเอกชนในดานการจางงาน 
และในการเขาถึงอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ ขอมูลขาวสาร และการสื่อสาร รวมทั้งบริการอื่น ๆ ที่เปน
สาธารณะ บุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมมีสิทธิยื่นฟองตอศาลเพื่อเรียกคาเสียหายซึ่งสามารถเรียก
เงินไดจํานวนมาก  สําหรับประเทศออสเตรเลีย  มีพระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติตอคนพิการ  
ค.ศ. ๑๙๙๒ ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับรัฐบัญญัติชาวอเมริกันที่มีความพิการ ค.ศ. ๑๙๙๐ ของประเทศ 
สหรัฐอเมริกา และมีลักษณะครอบคลุมไปถึงการหามกระทําการลวงเกินดวยเหตุแหงความพิการตอ 
คนพิการ และหามกระทําการลวงเกินตอบุคคลที่มีผูเกี่ยวของเปนคนพิการ กรณีการจางงานหรือการจาง
เหมาหรือการทําธุรกิจนายหนา ทั้งที่เปนการกระทําของนายจางตอลูกจางที่พิการหรือลูกจางที่เกี่ยวของกับ
คนพิการหรือจากการกระทําของลูกจางคนหนึ่งของนายจางตอลูกจางอีกคนหนึ่งที่เปนคนพกิารหรอืลูกจางที่
เกี่ยวของกับคนพิการ เปนตน 
 อยางไรก็ตาม จากการศึกษากฎหมายทั้งที่เปนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ 
ขอบังคับที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ จํานวน ๑๘๙ ฉบับ พบวา มีกฎหมายจํานวน ๔๙ ฉบับที่มีถอยคํา
หรือขอความที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง และมีกฎหมายจํานวน ๗๔ ฉบับที่มีถอยคําหรือ 
ขอความที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจ๑๖๘ ถือไดวากฎหมายเหลานี้มีลักษณะขัดกับหลักการหามเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรม จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว หรือแกไขใหเปน
เชนเดียวกับกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติในการจางงานของบุคคล จํานวน ๙๓ ฉบับ ที่ไมมีถอยคํา
หรือขอความที่จํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพแตอยางใด และกฎหมายเหลานี้ก็ยังสามารถใช
บังคับไดดี ดังนั้น หากจะยกเลิกถอยคําหรือขอความที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง และถอยคํา
หรือขอความที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจออกจากกฎหมายอีก ๙๖ ฉบับ ก็ไมนาจะกอใหเกิดผลเสียหาย 
แกหนวยงานที่เกี่ยวของแตอยางใด 

 
๔)  มีลักษณะเปนการบังคับทางสังคม (social enforcement) ยกเวนมีความจําเปนอยางยิ่ง จึงใช

การลงโทษทางอาญา (criminal punishment) 
การเปดโอกาสใหคนพิการมีงานทํามากขึ้น ในกลุมประเทศตะวันออกนิยมใชมาตรการสงเสริม

ความเสมอภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบสัดสวนการจางงาน มีปญหาวาถานายจางไมปฏิบัติตามกฎหมาย
จะมีมาตรการลงโทษอยางไร ถาใชมาตรการลงโทษทางอาญาใหจําคุก  นายจางอาจรูสึกวารุนแรงเกินไป 

                                           
๑๖๘มีกฎหมายจํานวน ๒๗ ฉบับ ที่มีถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง และถอยคําที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจ   



 
 

 

๑๓๑

และเขาใจวาการประกอบธุรกิจที่มีลูกจางจํานวนมากมีความเสี่ยงที่จะตองรับโทษทางอาญา เพราะหากไม
ปฏิบัติตามกฎหมายก็มีโทษจําคุก ในประเทศญี่ปุนจึงใชระบบภาษีผนวกเขากับการบังคับทางสังคม  
กลาวคือ ถานายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนไมจางงานคนพิการตามระบบสัดสวน 
การจางงาน ตองเสียภาษีใหกับรัฐบาลตามที่กําหนดใน พระราชบัญญัติสงเสริมการจางงาน ฯลฯ สําหรับ 
คนพิการ ค.ศ. ๑๙๖๐ นอกจากนี้ ยังใหมีการประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่จงใจไมปฏิบัติตาม
กฎหมายในสื่อสาธารณะ หนังสือพิมพ หรือส่ือมวลชน บางกรณีองคกรของคนพิการรวมรณรงคไมใหมี 
การซื้อสินคาและบริการของสถานประกอบการนั้นดวย ปรากฏวามาตรการดังกลาวไดผลดี การลงโทษทาง
อาญาแมดูเหมือนโทษจะหนักกวาการลงโทษทางสังคม  แตในความเปนจริงการลงโทษทางสังคม 
กอความเสียหายมากกวา เพราะทําใหสถานประกอบการเสียชื่อเสียงซึ่งตองใชเงินและเวลามากกวาจะสราง
ชื่อเสียงขึ้นมาได สวนการลงโทษทางอาญาก็มักจะมีการรอลงอาญาซึ่งก็มีผลเทากับไมไดลงโทษอยาง 
แทจริงนั่นเอง   

นอกจากนี้ ความสําเร็จของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และผูตรวจการแผนดินของ 
รัฐสภาในกลุมประเทศยุโรป ข้ึนอยูกับความสามารถในการสรางกระแสสังคมใหเกิดอํานาจบังคับทางสังคม
กับบุคคลหรือสถานประกอบการที่ทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนเชนกัน 
 
๘.๒ แนวทางการแกไขเพิม่เติมบทบัญญัติกฎหมายที่จํากัดสิทธขิองคนพิการในการประกอบอาชีพ 
  

การแกปญหาการจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติของ
กฎหมาย คณะผูวิจัยขอเสนอใหมีการแกไขตามอํานาจอธิปไตยที่แบงออกเปน  ๓  อํานาจหนาที่ กลาวคือ  
(๑) ฝายตุลาการ (๒) ฝายบริหาร  (๓) ฝายนิติบัญญัติ โดยพิจารณาวาการแกไขเพิ่มเติมหรือการตรา
กฎหมายอยูในอํานาจของฝายใดที่จะทําไดก็เสนอใหฝายนั้นเปนผูดําเนินการพิจารณาแกไข 

 
๘.๒.๑ โดยฝายตุลาการ  
 

สําหรับพระราชบัญญัติที่มีถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง๑๖๙ จํานวน ๖ ฉบับ  
ไดแก มาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  มาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗   มาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒  และมาตรา ๑๒ แหง

                                           
๑๖๙  ถอยคําในลักษณะที่ ๑ กายพิการ ถอยคําในลักษณะที่ ๒ กายทุพพลภาพ  ถอยคําในลักษณะที่ ๓ หูหนวกเปนใบซ่ึงไมสามารถอานออก
เขียนได  ถอยคําในลักษณะที่ ๔ ไมสมประกอบ  ถอยคําในลักษณะที่ ๕ แพทยไดตรวจรับรองวามีรางกายสมบูรณควรรับเขาทํางานไดหรือ
รับรองวามีรางกายสมบูรณแข็งแรง 



 
 

 

๑๓๒

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะผูวิจัยเชื่อวาเปนถอยคําหรือขอความที่ขัดตอมาตรา ๓๐ วรรค
สามของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยวาถอยคําหรือ 
ขอความดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญไทยแหงราชอาณาจักรไทยหรือไม กรณีขัดตอรัฐธรรมนูญนั้นถอยคําหรือ
ขอความดังกลาวตองเปนอันถูกยกเลิก การจะนําเรื่องนี้ข้ึนรองตอศาลรัฐธรรมนูญสามารถทําไดหลายวิธี๑๗๐ 

คณะผูวิจัยขอเสนอใหใชวิธีการตามที่สภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยเคยใช เพียงแต
ปรับปรุงวิธีการเล็กนอย กลาวคือ สภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยจัดทําโครงการรณรงคตอตาน
กฎหมายจํากัดสิทธิของคนพิการเพื่อใหส่ือมวลชนไดชวยประชาสัมพันธใหเห็นถึงความไมเปนธรรม 
ของกฎหมายดังกลาว พรอมทั้งไดยื่นหนังสือรองทุกขตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเพื่อเสนอตอ 
ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาวินิจฉัยตอไป เพื่อใหโครงการ ฯ นี้เกิดประสิทธิผลอยางแทจริง ควรเชิญ 
หนวยงานของรัฐและเอกชนอื่นเขารวมดวย เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สภาทนายความ และสื่อมวลชน เปนตน โดยตองมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
และเพื่อใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีบทบาทในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการ 
มากขึ้น จึงควรใหมีคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนคนพิการขึ้นภายใตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
โดยใหมีผูแทนคนพิการอยูในคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนคนพิการดวยตามแบบอยางที่มีในประเทศ 
ออสเตรเลีย๑๗๑  
 
๘.๒.๒ โดยฝายบริหาร 
 

สําหรับกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และขอบังคับที่ตองมีการแกไขเพิ่มเติม ซึ่งเปนกฎหมาย
ลําดับรองอยูในอํานาจของฝายบริหาร จึงสมควรเสนอใหฝายบริหารเปนผูพิจารณาแกไขเพิ่มเติม 
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับ ดังนี้ 

  
๑) การแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔  
เพื่อเปนการสงเสริมศักยภาพ และสนับสนุนใหคนพิการสามารถพึ่งตนเองได จึงควรไดมีการแกไข

เพิ่มเติมกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 
๒๕๓๔ และประกาศกรมประชาสงเคราะห เร่ือง กําหนดลักษณะของงานที่คนพิการสามารถทําได ออกตาม
ความในกฎกระทรวงฉบับนี้ ซึ่งคนพิการถูกจํากัดใหตองประกอบแตอาชีพที่กําหนดไวในประกาศของ 
กรมประชาสงเคราะหเทานั้น ซึ่งขัดตอหลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของคนพิการ 

                                           
๑๗๐ โปรดดูบทที่ ๓ ในหัวขอ ๓) การนําหลักปรัชญาความเชื่อมาบัญญัติในกฎหมาย เร่ือง หลักการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม หนา ๓๗ 
๑๗๑ โปรดดูหัวขอ ๖.๒.๒ ประเทศออสเตรเลีย หนา ๑๑๘ 



 
 

 

๑๓๓

คณะผูวิจัยจึงขอเสนอใหยกเลิกประกาศกรมประชาสงเคราะห เร่ือง กําหนดลักษณะของงานที่ 
คนพิการสามารถทําได นอกจากนี้ ควรจะขยายระบบสัดสวนการจางงานตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ไปใชกับหนวยงานของรัฐดวย 
เพราะรัฐบาลมีหนาที่จัดหางานใหคนพิการเพื่อไมใหคนพิการเปนภาระของครอบครัวและสังคม และ 
หนวยงานของรัฐตองดําเนินการเปนแบบอยางแกนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชน  
เชนเดียวกับในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุน ดังนั้น จึงขอเสนอใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ของขอ ๑ ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน  

“ขอ ๑. สถานประกอบการของเอกชน และหนวยงานของรัฐ มีลูกจางตั้งแตสองรอยคนขึ้นไป  
นายจางหรือสถานประกอบการของเอกชนหรือหนวยงานของรัฐนั้น ตองรับคนพิการที่สามารถทํางานไดใน
อัตราลูกจางทั้งหมดไมวาจะอยูในตําแหนงใดจํานวนทุกสองรอยคนตอคนพิการหนึ่งคน เศษของทุกสอง
รอยคนถาเกินหนึ่งรอยคนตองรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน ทั้งนี้ เวนแตสถานประกอบการของเอกชน หรือ
หนวยงานของรัฐนั้นไมมีตําแหนงงานใดที่คนพิการสามารถทําได โดยมีสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ
เปนผูประเมินความสามารถในการทํางานของคนพิการวาทําไดหรือไม” 

เมื่อไดมีการประกาศใช พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แลวให
สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการเสนอแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ตอคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการให
ความเห็นชอบ เพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในฐานะประธาน
กรรมการและรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติดังกลาวนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความ
เห็นชอบ และใหรัฐมนตรีลงนามในกฎกระทรวงเพื่อประกาศใชเปนกฎหมายตอไป  

 
๒) การแกไขเพิ่มเติม ระเบียบ ขอบังคับของรัฐวิสาหกิจที่มีถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไม

เปนธรรมอยางชัดแจง หรือมีถอยคําที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจ 
จากระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๑๑๖ ฉบับ พบวา มีระเบียบ ขอบังคับที่มี

ถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง จํานวน ๔๓ ฉบับ และระเบียบ ขอบังคับที่มีถอยคําที่เปด
โอกาสใหใชดุลพินิจ จํานวน ๕๕ ฉบับ๑๗๒  ในขณะที่ ระเบียบ ขอบังคับ จํานวน ๔๕ ฉบับ ไมมีถอยคําที่ 
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจงหรือถอยคําที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจ แสดงใหเห็นวาระเบียบ  
ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพไมจําเปนที่จะตองมีถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยาง
ชัดแจงหรือถอยคําที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจแตอยางใด  

                                           
๑๗๒ มีระเบียบ  ขอบังคับ จํานวน  ๒๗  ฉบับ มีถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง และถอยคําที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจ 



 
 

 

๑๓๔

คณะผูวิจัยขอเสนอใหมีการยกเลิกถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจงหรือเปดโอกาส
ใหใชดุลพินิจออกจากระเบียบ ขอบังคับของรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๗๑ ฉบับ โดยใหสํานักสงเสริมและพิทักษ
คนพิการ เสนอใหมีมติคณะรัฐมนตรีวาดวยการยกเลิกขอความหรือถอยคําที่อาจจํากัดสิทธิของ 
คนพิการในการประกอบอาชีพตอคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเพื่อใหความเห็นชอบ และเสนอ
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในฐานะประธานกรรมการและ 
รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติดังกลาว เพื่อนําเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหมีมติคณะรัฐมนตรีวา
ดวยการดังกลาว จากนั้นใหสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการแจงมติคณะรัฐมนตรีตอรัฐวิสาหกิจ และ 
ติดตามผลให รัฐวิสาหกิจมีการแกไขระเบียบ  ขอบังคับ  เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามมติ 
คณะรัฐมนตรี 

ในมติคณะรัฐมนตรีวาดวยการยกเลิกขอความหรือถอยคําที่อาจจํากัดสิทธิของคนพิการใน 
การประกอบอาชีพ ควรไดมีการระบุไวใหชัดเจนวาถอยคําลักษณะใดที่อาจจํากัดสิทธิของคนพิการใน 
การประกอบอาชีพ ซึ่งจะตองยกเลิกออกไป เชน กายทุพพลภาพ ไมสมประกอบ แพทยไดตรวจรับรองวามี 
รางกายสมบูรณควรรับเขาทํางานไดหรือรับรองวามีรางกายสมบูรณแข็งแรง มีกายหรือจิตที่ไมเหมาะสมที่
จะปฏิบัติหนาที่ พิการทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได เปนตน สวนในกรณีที่กําหนดคุณสมบัติ
ตองหามของพนักงานรัฐวิสาหกิจดวยถอยคําวา  “หยอนความสามารถหรือสมรรถภาพ หรือสูญเสีย 
สมรรถภาพ” ตองจัดใหมีการนิยามถอยคําดังกลาว และความหมายนั้นตองเกี่ยวกับความสามารถใน 
การทํางาน ไมเชื่อมโยงกับสุขภาพหรือสภาพทางกายแตอยางใด 
 

๓) การแกไขเพิ่มเติมระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เนื่องดวยขาราชการที่พิการในภายหลังไมมีสิทธิไดรับสวัสดิการ และบริการฟนฟูสมรรถภาพทาง

อาชีพเชนเดียวกับลูกจางในสถานประกอบการของเอกชน อีกทั้ง ในการกลับเขารับราชการใหมตองให 
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบซึ่งเปนการยุงยาก  

คณะผูวิจัยจึงเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือ
การเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  พ .ศ .  ๒๔๙๘  และในระหวางที่ รอใหมีการแกไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติฉบับนี้  คณะผูวิจัยเสนอใหมีการ “แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕ ของระเบียบวาดวยการลาของ 
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเพิ่มคํานิยามของคําวาการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย” ให
หมายความรวมถึงการลาไปฟนฟูสมรรถภาพและฝกอบรมดานอาชีพของขาราชการที่พิการในภายหลังดวย  

หรืออาจใชวิธีการตามขอ ๔ ของระเบียบนี้ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบ และ
มีอํานาจตีความถอยคําในระเบียบได โดยตีความคําวา “ฝกอบรม” ใหหมายความรวมถึงการฟนฟู 
สมรรถภาพและการฝกอบรมดานอาชีพของขาราชการที่พิการในภายหลังดวย  

สําหรับคาใชจายในการฟนฟูสมรรถภาพและการฝกอบรมดานอาชีพ ตามระเบียบวาดวยการลา
ของขาราชการ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือ ตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ  



 
 

 

๑๓๕

พ.ศ. ๒๕๓๕ ของขาราชการที่พิการในภายหลังคงเปนหนาที่ของหนวยงานนั้นที่จะตองตั้งงบประมาณไว 
เชนเดียวกับการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย มิฉะนั้นขาราชการที่พิการในภายหลังคงมี
แตสิทธิลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ แตไมมีสิทธิเบิกคาใชจายจากรัฐได ผลที่ตามมาก็จะมีขาราชการ
จํานวนนอยที่จะลาไปเพื่อการนี้ เนื่องจากตองออกคาใชจายเอง หรืออาจใหขาราชการที่พิการในภายหลัง
เขารวมฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพกับองคกรเอกชนที่จัดโครงการฟนฟูสมรรถภาพหรือฝกอบรมดานอาชีพ
โดยไมเสียคาใชจาย เชน มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภจัดโครงการ
ฟนฟูสมรรถภาพและฝกอบรมดานอาชีพสําหรับขาราชการครูที่ตาบอดในภายหลัง เปนตน 

การแกไขเพิ่มเติมระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหสํานักงานปลัดสํานัก 
นายกรัฐมนตรี เสนอแกไขเพิ่มเติมระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ เพื่อใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ลงนามในระเบียบเพื่อประกาศใช 
 

๔ )   การออกระเบียบว าดวยการหามใชถอยคําบางประเภทในกฎหมาย  โดย 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

เพื่อปองกันไมใหกฎหมายตาง ๆ ที่จะตราออกมาบังคับใชในภายหลังมีถอยคําหรือขอความที่เลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจงหรือถอยคําที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจ ซึ่งจะเปนการจํากัดสิทธิของ 
คนพิการในการประกอบอาชีพ  

คณะผูวิจัยขอเสนอใหสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการเสนอเรื่องนี้ตอคณะกรรมการฟนฟู 
สมรรถภาพคนพิการ เพื่อใหคณะกรรมการ ฯ ใหความเห็นชอบและเสนอตอสํานักนายกรัฐมนตรี ดําเนินการ
ออกระเบียบวาดวยการหามใชถอยคําบางประเภทในกฎหมาย เพื่อเปนแนวปฏิบัติแกทุกกระทรวง ทบวง 
กรม ในการยกรางกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน ดวยวิธีนี้ยอมสามารถปองกันไมให
มีถอยคําหรือขอความที่ไมตองการไปปรากฏในกฎหมายที่ยกรางใหมหรือที่จะมีในอนาคตได  
 

๕) การแกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนด 
สถานที่ซ่ึงหามจัดต้ังสํานักงานจัดหางาน๑๗๓ ออกตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๔๗ 
แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๗  

เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษา มูลนิธิ สมาคมของคนพิการ ไดเขามามีบทบาทในการจัดหางานใน 
เชิงรุกอันจะชวยลดปญหาการใชดุลพินิจในการจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ เนื่องจาก
หนวยงานของคนพิการเหลานี้มีความรู ความเขาใจ และมีประสบการณในการจัดหางานใหคนพิการ เชน 
ศูนยจัดหางานคนพิการพระมหาไถ๑๗๔ เปนตน ทําใหสามารถจัดหางานใหคนพิการไดเปนอยางดี เนื่องจาก
                                           
๑๗๓ โปรดดูภาคผนวก ๑๗  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองการกําหนดสถานที่ซ่ึงหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน 
๑๗๔ โปรดดูในบทที่ ๒ ในหัวขอ ๒.๖ หนวยงานที่จัดบริการดานอาชีพใหคนพิการ หนา ๓๐ 



 
 

 

๑๓๖

เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานความเขาใจระหวางนายจางและคนพิการถึงความตองการของกันและกัน 
และสามารถทําใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนเขาใจในศักยภาพของคนพิการได แต
ดวยประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมฉบับดังกลาวไดหามไมใหสถานศึกษา มูลนิธิ สมาคมของ 
คนพิการเปนสถานที่จัดหางาน ทําใหหนวยงานดังกลาวไมสามารถดําเนินการจัดหางานโดยถูกตองตาม
กฎหมายและไมสามารถขยายงานของตนไดเต็มตามศักยภาพ 

คณะผูวิจัยขอเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ือง 
การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดหางานและ 
คุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของ (๒) ของ ขอ ๒ ของ
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองการกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน 

“ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับกับการจัดหางานใหแกคนพิการโดยหนวยงานของรัฐหรือ 
องคกรเอกชนที่ไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางานหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย”  

โดยใหกรมการจัดหางานเสนอแกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ือง 
การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานลงนามเพื่อประกาศใชตอไป 
 
๘.๒.๓ โดยฝายนิติบัญญัติ  

 
สําหรับพระราชบัญญัติที่ตองมีการแกไขเพิ่มเติมหรือตราออกมาใชใหม เปนอํานาจของฝาย 

นิติบัญญัติ ควรเสนอใหรัฐมนตรีซึ่งรักษาการตามพระราชบัญญัตินั้น ๆ เปนผูเสนอรางแกไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติตอคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจึงนําเสนอตอ 
รัฐสภาเพื่อใหพิจารณาตราเปนกฎหมายบังคับใชตอไป พระราชบัญญัติที่ตองใหมีการแกไขเพิ่มเติมหรือตรา
ออกมาใชใหมมีดังนี้  

 
๑) การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการ

เจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
เนื่องดวยปจจุบันนี้ ขาราชการที่พิการในภายหลังไมมีสิทธิไดรับสวัสดิการ หรือบริการฟนฟ ู

สมรรถภาพดานอาชีพ และการกลับเขาไปรับราชการใหม ตองใหคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ดังนั้น 
เพื่อใหขาราชการทุกคนที่พิการหรือทุพพลภาพในภายหลัง ไมวาเนื่องจากการปฏิบัติราชการหรือไมก็ตามมี
สิทธิลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพนั้น รัฐจะเปนผูจัดหาใหหรือขาราชการ
จะเขารับการฝกอาชีพกับองคกรเอกชนที่จัดฝกอบรมก็ได๑๗๕ และขาราชการผูนั้นตองมีสิทธิเบิกคาใชจายได  
นอกจากนี้ ยังมีสิทธิที่จะกลับเขามาปฏิบัติราชการในตําแหนงเดิม หรือตําแหนงใหมตามความเหมาะสม ซึ่ง
                                           
๑๗๕ ไดกลาวไวแลวใน หัวขอ ๓) การแกไขเพิ่มเติมระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ หนา ๑๓๔ 



 
 

 

๑๓๗

จะทําใหขาราชการที่พิการในภายหลังมีสิทธิไมแตกตางจากลูกจางของสถานประกอบการของเอกชนแต
อยางใด๑๗๖   

คณะผูวิจัยขอเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือ
การเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยยกเลิกความในมาตรา ๗๑๗๗ แหงพระราชบัญญัติ
สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน    

“มาตรา ๗ ถาอันตราย หรือการปวยเจ็บ การถูกประทุษราย หรือเพราะอุบัติเหตุ ทําใหขาราชการ 
ผูใดตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ ใหขาราชการผูนั้นมีสิทธิลาไปเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ  โดยมี
สิทธิเบิกคาใชจายและมีสิทธิกลับมาทําราชการใหมในตําแหนงอื่นใดที่เหมาะสมได โดยใหเปนไปตาม
ระเบียบของกระทรวงการคลัง”    

โดยใหกรมบัญชีกลางเสนอแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือ
การเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เพื่อนําเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ และนําเสนอตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาตราเปนกฎหมายตอไป 

 
๒) การยกเลิกถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง และถอยคําที่เปดโอกาส

ใหใชดุลพินิจในการจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติฉบับ
ตาง ๆ 

จากการศึกษา พบวามีพระราชบัญญัติที่มีถอยคําหรือขอความที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยาง
ชัดแจง จํานวน ๖๑๗๘ ฉบับ และมีพระราชบัญญัติที่มีถอยคําหรือขอความที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจ จํานวน 
๑๙ ฉบับ คือ  

มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑   
มาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
มาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘  
มาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑  
มาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑   
มาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑  
มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒   

                                           
๑๗๖ โปรดดูในบทที่ ๒ หัวขอ ๒.๕ หนวยงานที่จัดบริการดานอาชีพใหคนพิการ เร่ืองสํานักงานประกันสังคม หนา ๒๔ 
๑๗๗ มาตรา ๗  “ถาอันตราย หรือการปวยเจ็บ หรือการถูกประทุษรายอันเกิดจากกรณีดังกลาวในมาตรา ๔ ทําใหขาราชการผูใดตกเปน 
ผูทุพพลภาพ หรือพิการ อันเปนเหตุจะตองออกจากราชการตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ขอบังคับที่ใชอยู หากรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาเห็นวา  
ขาราชการผูนั้นยังอาจปฏิบัติหนาที่ราชการอื่นใดที่เหมาะสมได และเมื่อขาราชการผูนั้นสมัครจะรับราชการตอไป รัฐมนตรีเจาสังกัดจะสั่งให 
ขาราชการผูนั้นไปรับราชการในตําแหนงหนาที่อื่นใหมโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีก็ได” 
๑๗๘ โปรดดูหัวขอ ๘.๒.๑ โดยฝายตุลาการ หนา ๑๓๑ 



 
 

 

๑๓๘

มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการทาอากาศยานแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒   
มาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๒๒  
มาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓   
มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘     
มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติชางรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕   
มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  
มาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
มาตรา ๑๔ แหงพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๐  
มาตรา ๑๕ แหงพระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐  
มาตรา ๑๕ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๐  
มาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓  
มาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓  

ในขณะที่มีพระราชบัญญัติ จํานวน ๔๘ ฉบับที่ไมมีถอยคําหรือขอความที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมอยางชัดแจง หรือถอยคําหรือขอความที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจ แสดงใหเห็นวาพระราชบัญญัติตาง ๆ 
ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพไมจําเปนที่จะตองมีถอยคําหรือขอความที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยาง 
ชัดแจงหรือถอยคําหรือขอความที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจแตอยางใด  

คณะผูวิจัยขอเสนอใหมีการยกเลิกถอยคําหรือขอความที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง 
และถอยคําหรือขอความที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจออกจากพระราชบัญญัติทั้ง ๒๕ ฉบับขางตน การจะ 
ยกเลิกถอยคําหรือขอความที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจงหรือถอยคําหรือขอความที่เปดโอกาส
ใหใชดุลพินิจออกจากพระราชบัญญัติตาง ๆ โดยฝายนิติบัญญัติไดนั้นก็ตอเมื่อพระราชบัญญัติเหลานั้นได
กลับเขามาสูการพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้ง ซึ่งพระราชบัญญัติเหลานั้นจะกลับเขามาสูการพิจารณาของ 
รัฐสภาไดตามมาตรา ๑๖๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังตอไปนี้ 

๑ . รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีเปนผู เสนอ โดยให รัฐมนตรีที่ รักษาการตามพระราชบัญญัติ 
ไดยกรางแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินั้นเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ และเสนอตอรัฐสภา
ใหพิจารณาตอไป หรือ 

๒. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เสนอในนามของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอย
กวา ๒๐ คนรับรอง โดยสามารถเสนอโดยตรงตอสภาผูแทนราษฎรได 

เมื่อรางแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติตาง ๆ ดังกลาวกลับเขามาสูรัฐสภาอีกครั้งหนึ่ง แมผูเสนอราง
นั้นไมไดต้ังใจที่จะตัดถอยคําหรือขอความที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง หรือถอยคําหรือ 
ขอความที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจออกจากรางแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินั้น แตเมื่อคณะกรรมาธิการ
สามัญหรือวิสามัญทั้งของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางแกไข 



 
 

 

๑๓๙

เพิ่มเติมพระราชบัญญัตินั้นเห็นเองหรือไดรับการรองขอจากองคกรคนพิการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของก็ยอม
พิจารณาตัดถอยคําหรือขอความเหลานั้นออกได เชน รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. .... เปนตน คณะกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภาที่พิจารณารางกฎหมายดังกลาวได 
ตัดถอยคํา “พิการทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได” ออกจาก มาตรา ๓๐ (๕) ของราง 
พระราชบัญญัติดังกลาว โดยการเสนอของกรรมาธิการวิสามัญ นายวิริยะ นามศิริพงศพันธุ และนายวัลลภ 
ตังคณานุรักษ   
 คณะผูวิจัย ขอเสนอใหองคกรคนพิการหรือสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ และกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ติดตามรางแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติซึ่งเขาสูการพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้ง 
โดยทําหนังสือขอใหกรรมาธิการสามัญหรือกรรมาธิการวิสามัญที่พิจารณารางแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ดังกลาว พิจารณายกเลิกถอยคําหรือขอความที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจงและถอยคําหรือ 
ขอความที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจนั้นออกไปเสีย 
 

๓) การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔  
คณะผูวิจัยขอเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 

๒๕๓๔ ดังตอไปนี้ คือ   
(๑) ใหเพิ่มนิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบญัญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.  

๒๕๓๔ 
เพื่อใหการบัญญัติกฎหมายเปนไปอยางกระชับ และไดใจความครบถวน จึงเสนอใหเพิ่ม

นิยามคําวา  “หนวยงานของรัฐ”  ไวในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 
๒๕๓๔  ไวในทํานองเดียวกับที่บัญญัติไวใน มาตรา ๔๑๗๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐  โดยใหเพิ่มความตอไปนี้ 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความถึง ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล องคกรควบคุมการประกอบอาชีพ หนวยงานอสิระของรฐั
และหนวยงานอื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบของคณะกรรมการ 

ถอยคําวา “หนวยงานของรัฐ” ปรากฏใน มาตรา ๑๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ (ฉบับ ..) 
พ.ศ. .... 

(๒) ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๖) (๗) (๘) และ (๙) ของมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

                                           
๑๗๙ มาตรา ๔ "หนวยงานของรัฐ" หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัด 
รัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 
 

 

๑๔๐

เพื่อใหคนพิการมีสิทธิเขาถึงขอมูลขาวสาร การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ตลอดจนเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกจากรัฐ เชน คนตาบอด คนหูหนวก และคนพิการที่ไม
สามารถใชคอมพิวเตอรทั่วไป ไดมีโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสาร ตลอดจนสามารถใชคอมพิวเตอรได เปนตน 
อันจะชวยใหคนพิการนอกจากจะสามารถพัฒนาความสามารถของตนแลว ยังสามารถทํางานใน 
สถานประกอบการของเอกชนที่ใชคอมพิวเตอรในการทํางานไดดวย ดังนั้น การที่คนตาบอดหรือคนหูหนวก
จะสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่เปนสิ่งพิมพ หรือเสียงได จึงสมควรกําหนดใหการผลิตหนังสืออักษรเบรลล 
หนังสือเสียง หรือหนังสือภาพที่ไมเปนการมุงคาหากําไร และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์
เกินสมควร ไมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ คณะผูวิจัยจึงขอเสนอใหเพิ่มความตอไปนี้เปน วรรคหนึ่ง และวรรค
สอง ใน (๖) ของมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 “(๖) คนพิการมีสิทธิเขาถึงขอมูลขาวสาร การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตลอดจนเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกจากหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานที่ไดรับการสนับสนุน 
งบประมาณจากรัฐ  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การกระทําเปนอักษรเบรลล เสียง หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส แกงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคล
อ่ืนตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อประโยชนแกคนพิการตามวรรคหนึ่งหากไมขัดตอการ
แสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์ และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบ
ดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. ๒๕๓๗” 
 เพื่อใหคนพิการที่ใชสุนัขนําทาง เกาอี้ลอเข็นสําหรับคนพิการ อุปกรณเครื่องชวยคนพิการ 
หรือสัตวอ่ืน ๆ ที่ชวยใหคนพิการสามารถเดินทางไดอยางเปนอิสระและดํารงชีวิตไดเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป 
โดยไมตองรับภาระเพิ่มเติม คณะผูวิจัยขอเสนอใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๗) ของมาตรา ๑๕ แหง 
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 “(๗) เพื่อประโยชนแหงการไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และการใช 
เสรีภาพในการเดินทาง คนพิการยอมมีสิทธิที่จะมีสัตวนําทาง เครื่องมือ หรืออุปกรณนําทางใด ๆ ติดตวัไปใน
ที่ใด ๆ โดยไดรับการยกเวนคาบริการ คาธรรมเนียมและคาเชาเพิ่มเติมสําหรับสัตว เครื่องมือ หรืออุปกรณ 
ดังกลาว” 
 เพื่อใหผูปกครองคนพิการมีสิทธิกูยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพจากกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ เพื่อขจัดปญหาในกรณีคนพิการคอนขางมากจนไมสามารถทํางานได ซึ่งปจจุบันผูปกครองไม
สามารถจะขอกูยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพแทนได อีกทั้งเพื่อใหผูปกครองคนพิการสามารถเลี้ยงตนเองได ซึ่ง
จะชวยใหสามารถดูแลคนพิการไดดียิ่งขึ้น ตลอดจนไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง และสามารถชวยเหลือ
ลูกหลานที่พิการของตนตอไป คณะผูวิจัยจึงขอเสนอใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๘) ของมาตรา ๑๕ แหง 
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 



 
 

 

๑๔๑

 “(๘) ผูปกครองคนพิการที่จดทะเบียนตามมาตรา ๑๔ มีสิทธิไดรับบริการใหคําปรึกษา  
แนะนํา ฝกอบรมทักษะการเลี้ยงดู การจัดการศึกษา ตลอดจนมีสิทธิกูยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพใหพึ่งพา 
ตนเองได” 
 และเพื่อใหคนพิการที่ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพแลว ก็ยังไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง 
ตนเองได และมีฐานะยากจนมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพ โดยมีกฎหมายรับรองสิทธินี้ไวอยางชัดแจง ซึ่งปจจุบันนี้
ข้ึนอยูกับนโยบายของรัฐบาลเปนหลัก โดยผานระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๙  คณะผูวิจัยจึงขอเสนอใหนําความใน วรรคหนึ่งของ ขอ ๔ ของระเบียบ 
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาบัญญัติรับรองไวใน (๙) ของ
มาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 “(๙) คนพิการที่มีความพิการจนไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได และมีฐานะ 
ยากจนอาศัยอยูตามลําพัง  หรืออยูในครอบครัวที่มีฐานะยากจน  โดยรายไดถัวเฉลี่ยตอคนต่ํากวาเกณฑ
ความจําเปนพื้นฐาน มีสิทธิได รับเบี้ยยังชีพ ทั้งนี้หลักเกณฑและวิธีการใหเปนไปตามระเบียบของ 
คณะกรรมการ  หรือระเบียบอื่นที่ใชบังคับอยูกอนแลว”  

(๓) ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่ง ของ (๒)  และใหเพิ่มความใน วรรคสาม วรรคสี่ และวรรค
หา ของ (๒) ของมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เพื่อใหคนพิการมีโอกาสไดทํางานมากขึ้น จึงควรใหขยายระบบสัดสวนการจางงานไปใชกับ
หนวยงานของรัฐ  ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุนถือไดวาเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองดูแล 
ชวยเหลือใหคนพิการมีงานทํา โดยประเทศญี่ปุน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจางงาน ฯลฯ สําหรับ 
คนพิการ ค.ศ. ๑๙๖๐ กําหนดใหรัฐบาลตองจางงานคนพิการในสัดสวนการจางงานรอยละ ๒  ซึ่งเปน 
สัดสวนที่มากกวาภาคเอกชนที่กฎหมายกําหนดใหจางงานคนพิการในสัดสวนการจางงานรอยละ ๑.๖ ใน
ทํานองเดียวกันประเทศสหรัฐอเมริกา ตามรัฐบัญญัติแลนดอรฟแชพเพิรท ค.ศ. ๑๙๓๖ กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐ ตองใหสัมปทานแกคนตาบอดประกอบกิจการรานคาภายในอาคารสาธารณะของรัฐ  

จะเห็นไดวากฎหมายการจางงานของประเทศญี่ปุน และประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถใช
บังคับตอหนวยงานของรัฐได เพราะเปนกฎหมายสิทธิมนุษยชน ดังนั้น คณะผูวิจัยขอเสนอใหยกเลิกความ
ใน วรรคหนึ่งของ (๒) ของมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๒) ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชน และหนวยงานของรัฐรับ 
คนพิการเขาทํางานตามลักษณะของงานในอัตราสวนที่เหมาะสมกับลูกจางอื่น” 

ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสาม ของ (๒) ของมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 



 
 

 

๑๔๒

“กรณีที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนประสงคจะไมรับคนพิการเขา
ทํางานตามสัดสวนที่กําหนดและไมประสงคจะสงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๑๖ จะใหสัมปทานหรือให
สถานที่จัดจําหนายสินคาหรือบริการ หรือจัดจางเหมาชวงงาน หรือฝกงานใหแกคนพิการ หรือผูปกครอง
แทนก็ได ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการใหเปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการ” 

เพื่อใหระบบสัดสวนการจางงานคนพิการในประเทศไทยมีผลบังคับอยางมีประสิทธิภาพ 
คณะผูวิจัยจึงเห็นสมควรใหนําเอาวิธีการตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติสงเสริมการจางงาน ฯลฯ สําหรับ
คนพิการ ค.ศ. ๑๙๖๐ ของประเทศญี่ปุนมาใช โดยใหเพิ่มความตอไปนี้เปน วรรคสี่ และวรรคหา ของ (๒) 
ของมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔    

“กรณีที่นายจางหรือสถานประกอบการของเอกชนประสงคจะสงเงินเขากองทุนตามมาตรา 
๑๖ แตสงลาชาหรือไมครบถวน ใหนายจางหรือสถานประกอบการของเอกชนนั้นเสียเงินเพิ่มรอยละหนึ่งตอ
เดือน หรือเศษของเดือนของเงินที่ตองสง ถาหากไดรับการทวงถามจากเจาหนาที่สํานักงานถึงสามครั้งแลว
ยังไมสง ใหเสียคาปรับไมเกินสองเทาของจํานวนเงินที่ตองสง สวนจะเสียคาปรับเทาใดและอยางไรนั้นให
เปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการ อยางไรก็ตามนายจางหรือสถานประกอบการของเอกชนมีสิทธิ
อุทธรณตอคณะกรรมการภายใน ๖๐ วัน นับต้ังแตวันที่ไดรับแจงการประเมินเงินที่ตองสงพรอมเงินเพิ่มหรือ
คาปรับ 

กรณีที่นายจางหรือสถานประกอบการของเอกชนจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมายใหสํานักงาน  
โฆษณาการไมปฏิบัติตามกฎหมายของนายจางและสถานประกอบการของเอกชนตอสาธารณะ” 

(๔) ใหเพิ่มความใน วรรคสาม และวรรคสี่ ของมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติการฟนฟู 
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เพื่อสรางแรงจูงใจในทางภาษีแกนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนใน 
การฝกอบรม และจางงานคนพิการเปนจํานวนมาก ใหมีแรงจูงใจที่มีน้ําหนักมากขึ้น คณะผูวิจัยจึงเสนอให
นํามาตรการที่ใชในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาใช โดยใหเพิ่มความตอไปนี้เปน วรรคสาม ของ
มาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 “สถานประกอบการของเอกชนที่จางคนพิการเขาทํางานมากกวารอยละ ๘๐ ของคนงาน
ในสถานประกอบการนั้น โดยมีคนพิการไมนอยกวา ๔๐ คน มีสิทธิไดรับการยกเวนภาษีเงินไดของผลกําไร
จากการประกอบกิจการนั้น ๆ เปนระยะเวลาไมเกิน ๕ ป ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการใหเปนไปตามระเบียบ
ของคณะกรรมการ” 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจางงานคนพิการเกินกวาสัดสวนที่กฎหมายกําหนด 
คณะผูวิจัยขอเสนอใหนํามาตรการในพระราชบัญญัติสงเสริมการจางงาน ฯลฯ สําหรับคนพิการ ค.ศ. 
๑๙๖๐ ของประเทศญี่ปุนมาใช โดยใหเพิ่มความตอไปนี้เปน วรรคสี่ ของมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔  



 
 

 

๑๔๓

“ในกรณีที่นายจางหรือสถานประกอบการของเอกชนจางงานคนพิการเกินกวาสัดสวนที่
กําหนดตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๑๗ (๒)  ใหสํานักงานจายเงินอุดหนุนแกนายจางหรือ 
สถานประกอบการของเอกชนไมเกินครึ่งหนึ่งของอัตราคาจางขั้นต่ําที่ใชบังคับในทองที่ที่สถานประกอบการ
ต้ังอยูคูณดวยสามรอยหกสิบหา และคูณดวยจํานวนคนพิการที่รับเขาทํางานเกินสัดสวนที่กําหนด  ทั้งนี้
หลักเกณฑและวิธีการใหเปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการ” 

(๕) ใหยกเลิกความใน มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 
๒๕๓๔  

คณะผูวิจัยขอเสนอใหยกเลิกความใน  มาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติการฟนฟู 
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น”  

โดยใหสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการเสนอแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ตอคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหความเห็นชอบ เพื่อให 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในฐานะประธานกรรมการ และ 
รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติดังกลาวนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเพื่อนําเสนอตอ
รัฐสภาตอไป 

 
๔) ตราพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล พ.ศ. .... ออกมา

ใชบังคับ  
 ปจจุบันนี้ นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนที่มีลูกจางนอยกวาสองรอยคนปฏิเสธ
ไมจางงานคนพิการเพราะเหตุแหงความพิการ สถานประกอบการของเอกชนนั้นยังสามารถกระทําไดโดยไม
ตองสงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแตอยางใด เพื่อใหการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมใน
การจางงานคนพิการในสถานประกอบการของเอกชนและหนวยงานของรัฐมีผลใชบังคับอยางจริงจัง  
คณะผูวิจัยจึงเสนอใหมีการสนับสนุนใหรางพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล 
พ.ศ. ….๑๘๐ ตราออกมาบังคับใช 

โดยใหกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพนําเสนอรางพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมตอบุคคล พ.ศ. .... ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในฐานะรัฐมนตรีผู รักษาการตามราง 
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเพื่อนําเสนอตอรัฐสภาตอไปเพื่อ
พิจารณาตราเปนกฎหมายตอไป  

                                           
๑๘๐ โปรดดูภาคผนวก ๔  รางพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล พ.ศ. ....  



 
 

 

๑๔๔

๘.๓ มาตรการปองกันและแกไขปญหาการจาํกัดสิทธิของคนพกิารในการประกอบอาชีพ 
 
 การจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพเกิดขึ้นไดใน ๒ ลักษณะใหญ ๆ คือ การจํากัดสิทธิ
โดยบทบัญญัติของกฎหมาย และการจํากัดสิทธิโดยการใชดุลพินิจของบุคคลที่เกี่ยวของ  ดังนั้น การปองกัน
ปญหาที่จะไมใหคนพิการถูกจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพนั้น นอกจากตองใหความสําคัญตั้งแต 
การปองกันไมใหมีบทบัญญัติของกฎหมายตราออกมาจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพแลว ยัง
ตองปองกันปญหาการใชดุลพินิจ โดยวิธีการดังตอไปนี้ 
 
๘.๓.๑ การปองกันการใชดุลพินิจของบุคคลที่เกี่ยวของ 
 

คณะผูวิจัยขอเสนอใหมีมาตรการปองกันการจํากัดสิทธิของคนพิการดวยการใชดุลพินิจของบุคคลที่
เกี่ยวของ การปองกันจะเกิดขึ้นไดนั้นก็ตอเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของกับการใชดุลพินิจในการจางงานมีความเชื่อ
ในศักยภาพของคนพิการ และมีความเชื่อในศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกันของมนุษย สําหรับบุคคลที่ยังไม
เชื่อในศักยภาพของคนพิการ และศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกันของมนุษย ก็ตองมีมาตรการสงเสริม 
ความเสมอภาคหรือควบคุมการใชดุลพินิจใหใชอยางมีเหตุมีผล หรือใหมีศาลหรือองคกรอิสระเขามา 
ควบคุมการใชดุลพินิจดังกลาวได    
 
 ๑) การปลูกฝงหลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของคนพิการ และหลักปรัชญาความเชื่อ
ในศักด์ิศรีและความเทาเทียมกันของมนุษยใหเกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมบุคคลที่
เกี่ยวของกับการจางงาน  
 การปองกันการใชดุลพินิจจํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพที่ดีที่สุด คือ การทําใหคนไทย
โดยเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของคนพิการมีความเชื่อในศักยภาพของคนพิการ และ 
มีความเชื่อในศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกันของมนุษย เพราะเมื่อบุคคลที่มีความเชื่อดังกลาว แมจะมี
กฎหมายกําหนดหามมิใหคนพิการประกอบอาชีพ บุคคลเหลานั้นยังหาวิธีใหคนพิการไดประกอบอาชีพใน 
รูปแบบอื่น๑๘๑  ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยการปลูกฝงหลักปรัชญาแกบุคคลในสังคม   

คณะผูวิจัยขอสนับสนุนมาตรการของรัฐ และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปลูกฝงหลักปรัชญาทั้งสอง
ใหเกิดขึ้นในสังคมไทย ดังตอไปนี้ คือ 

                                           
๑๘๑ ในกรณีของนายวิรัช ศรีตุลานนท เปนครูสอนหนังสือคนตาบอด แตไดบรรจุในตําแหนงนักการภารโรง หรือ กรณีของนางสาวระเบียบ  มีศรี  
แมสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจะมีขอบังคับวาดวยระเบียบพนักงานและลูกจางสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๒๑ กําหนด 
คุณสมบัติวาหามผูมีกายทุพพลภาพ  เปนพนักงานและลูกจางของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล แตผูบริหารของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
ก็ยังบรรจุใหทํางานในตําแหนงลูกจางช่ัวคราวในตําแหนงพนักงานสลับสายโทรศัพท    



 
 

 

๑๔๕

(๑) แตงตั้งคณะกรรมการบรรจุบทเรียนความรูเร่ืองคนพิการในตําราเรียน และสื่อตาง ๆ  
ต้ังแตระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา๑๘๒ 

คณะผูวิจัยขอสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการที่ ไดมีการดําเนินการดังตอไปนี้  คือ 
กระทรวงศึกษาธิการไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ และ
คณะกรรมการ ฯดังกลาวไดต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสและผู
พิการขึ้นมาดูแลในการจัดทําหนังสือเรียนที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคนพิการในหลักสูตรแกนกลางวิชาสังคม 
พรอมกันนี้คณะผูวิจัยขอเสนอเพิ่มเติมวาในการจัดทําหนังสือเรียนที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคนพิการใน
หลักสูตรแกนกลางวิชาสังคมนั้น กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ อาจจัดทําเองหรือใชวิธีการจางคณะ
บุคคลจัดทํา และในการจัดทําควรมีบุคคลดังตอไปนี้รวมพิจารณา เชน นักวิชาการทางการศึกษาพิเศษ คน
พิการ และนักเขียน หรือสํานักพิมพที่มีประสบการณในการถายทอดความรูออกมาในรูปแบบที่งาย และ
นาสนใจแกผูอาน  เปนตน 

(๒) จัดตั้งเครือขายสื่อมวลชนดานคนพิการ เพื่อประชาสัมพันธและสรางเจตคติเกี่ยวกับ 
คนพิการอยางกวางขวางและตอเนื่อง๑๘๓   

คณะผูวิจัยขอสนับสนุนกรมประชาสัมพันธที่ไดจัดตั้งเครือขายสื่อมวลชนดานคนพิการ เพื่อ
ปลูกฝงหลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของคนพิการและหลักปรัชญาความเชื่อในศักดิ์ศรีและ 
ความเทาเทียมกันของมนุษยใหเปนไปอยางมีคุณภาพ และคณะผูวิจัยขอเสนอเพิ่มเติมวาควรให 
คณะกรรมการของกรมประชาสัมพันธสนับสนุนคนพิการใหเขาไปทําหนาที่ผูผลิตหรือผูจัดรายการขึ้นตาม
ส่ือตาง ๆ ในขณะเดียวกัน กรมประชาสัมพันธควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหคนพิการไดรับใบอนุญาตผูประกาศ
ขาวและใบอนุญาตนักจัดรายการ เชน การฝกอบรมผูประกาศ หรือผูจัดรายการ หรือฝกอบรมเพื่อการผลิต
ส่ือสําหรับคนพิการเปนการเฉพาะ เปนตน ตลอดจน จัดใหมีเวลาสําหรับการนําเสนอรายการเกี่ยวกับ 
การสงเสริมความรูและความเขาใจในศักยภาพและการประกอบอาชีพของคนพิการ 

(๓) สงเสริมใหเด็กพิการไดเรียนรวมกับเด็กทั่วไป ทั้งในสายสามัญ และสายอาชีพ   
กระทรวงศึกษาธิการควรทําหนาที่สงเสริมใหเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กทั่วไป ทั้งในสาย

สามัญและสายอาชีพอยางจริงจัง และใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานฝกอาชีพใหแกคนพิการรวมกับบุคคลทัว่ไป
โดยใหครอบคลุมทุกภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อใหนักเรียนและผูฝกอาชีพทั่วไปไดเขาใจคนพิการ และมีเจตคติตอ 

                                           
๑๘๒ ไดมีการเสนอมาตรการนี้ในการประชุมสัมมนาเชิงบูรณาการ เร่ือง แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  ซ่ึงมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนประธาน และมีนายปองพล 
อดิเรกสาร  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเปนผูเสนอมาตรการดังกลาว    
๑๘๓ ไดมีการเสนอมาตรการนี้ในการประชุมสัมมนาเชิงบูรณาการ เร่ืองแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  ซ่ึงมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนประธาน และมีผูแทนกรมประชาสัมพันธ
เปนผูเสนอ 



 
 

 

๑๔๖

คนพิการไปในทางที่สรางสรรค อยางไรก็ตาม ควรไดมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการฝกอาชีพให
เหมาะสมกับคนพิการอยางแทจริง รวมทั้งปรับสถานที่ใหคนพิการเขาไปใชบริการได 

(๔) ดําเนินการจัดหางานใหแกคนพิการในเชิงรุก 
การจัดหางานใหกับคนพิการในปจจุบัน สวนใหญเปนในเชิงรับ กลาวคอื เมือ่มตํีาแหนงงาน

วางแลวจึงประกาศใหคนพิการไปสมัคร หรือใหคนพิการมาสมัครงานกอนแลวจึงแจงนายจางหรือเจาของ 
สถานประกอบการของเอกชนที่ตองการจางงานคนพิการ หรือใชวิธีจัดตลาดนัดแรงงาน แตทั้งสองวิธีไม
ประสบผลสําเร็จอยางกรณีของคนทั่วไป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของ
เอกชนสวนใหญยังคงมีความเชื่อด้ังเดิม  

คณะผูวิจัย เสนอใหมีการจัดหางานใหคนพิการในเชิงรุก กลาวคือ ใหมีคณะทํางานที่มี 
คนพิการที่มีศักยภาพรวมอยูในทีมงาน ผลิตสื่อที่สามารถนําเสนอใหนายจางไดเขาใจถึงศักยภาพของ 
คนพิการและผลประโยชนที่นายจางจะไดรับจากการจางงานคนพิการ และมีบทสัมภาษณของนายจางที่
แสดงถึงความพอใจในการจางงานคนพิการเขาทํางานดวย การจัดหางานในเชิงรุก ควรเริ่มที่นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการของเอกชนที่อยูในเกณฑที่ตองจางงานคนพิการตามระบบสัดสวนการจางงาน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานประกอบการของเอกชนขนาดใหญที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ รวมถึง 
หนวยงานของรัฐดวย การจัดหางานในเชิงรุกนี้ นอกจากชวยใหนายจางและเจาของสถานประกอบการของ
เอกชนไดเขาใจในศักยภาพของคนพิการแลว ยังทําใหนายจางและเจาของสถานประกอบการของเอกชน
ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย อันมีผลทําใหคนพิการมีงานทําหรือทําใหกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการมี
รายไดเพิ่มมากขึ้นเพื่อสามารถนําเงินมาใหคนพิการกูยืมเพื่อไปประกอบอาชีพอิสระ เมื่อโครงการนี้ประสบ
ผลสําเร็จ ควรขยายไปยังนายจางและเจาของสถานประกอบการของเอกชนที่ไมอยูในเกณฑที่ตองจางงาน
คนพิการตามระบบสัดสวนการจางงานตามกฎหมายดวย 

เนื่องจากทรัพยากร และบุคลากรของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และสํานัก 
สงเสริมและพิทักษคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีจํานวนจํากัดมาก จึง 
สมควรมีการสนับสนุนแกสถานศึกษา มูลนิธิ สมาคมของคนพิการทําหนาที่จัดหางานใหคนพิการในเชิงรุก
ดวย๑๘๔ นอกเหนือจากการแกไขกฎหมายใหองคกรดังกลาวสามารถจัดหางานใหคนพิการไดโดยชอบดวย
กฎหมาย๑๘๕ เพราะปจจุบันองคกรเหลานี้สามารถทําหนาที่จัดหางานใหคนพิการไดคอนขางดี แตองคกร
เหลานี้ไมสามารถขยายงานไดอยางกวางขวางเพราะขาดเงินทุนสนับสนุนภายในประเทศ และเปนการ
จัดหางานที่ไมชอบดวยกฎหมาย   

                                           
๑๘๔ โปรดดู บทที่ ๒ ในหัวขอ ๒.๖ หนวยงานที่จัดบริการดานอาชีพใหคนพิการ เร่ืองศูนยจัดหางานคนพิการพระมหาไถ หนา ๓๐ 
๑๘๕ โปรดดู ๕) การแกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองการกําหนดสถานที่ซ่ึงหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน ของ 
หัวขอ ๘.๒.๒ โดยฝายบริหาร  หนา ๑๓๕ 



 
 

 

๑๔๗

(๕) ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙   
โดยเฉพาะยุทธศาสตรที่ ๑ สรางเสริมความตระหนักรู และเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนพิการ และยุทธศาสตร
ที่ ๕ เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการในการพิทักษสิทธ๑ิ๘๖ 

คณะผูวิจัยเห็นดวยเปนอยางยิ่งวา หากไดมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙  โดยเฉพาะในยุทธศาสตรที่ ๑ และยุทธศาสตรที่ ๕ อยางตอเนื่อง 
และจริงจังจนประสบผลแลวยอมสามารถสรางความตระหนักในศักยภาพของคนพิการไดเปนอยางดี  

 
๒) การขยายมาตรการสงเสริมความเสมอภาคและทําใหมีประสิทธิภาพ 
นอกจากพยายามปลูกฝงความเชื่อในศักยภาพของคนพิการ และความเชื่อในศักดิ์ศรีและ 

ความเทาเทียมกันของมนุษย เพื่อปองกันไมใหบุคคลที่มีความเชื่อด้ังเดิมใชดุลพินิจในการจํากัดสิทธิของ 
คนพิการในการประกอบอาชีพแลว จําเปนอยางยิ่งที่ตองทําใหมาตรการสงเสริมความเสมอภาคใหมีผลใช
บังคับและมีการขยายผล ดังตอไปนี้ 

(๑) ขยายโครงการใหทุนรัฐบาลแกคนพิการไปศึกษาตอตางประเทศ และกลับเขามารับ 
ราชการ ตลอดจนการสอบบรรจุคนพิการเขารับราชการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน    

แมวาสํานักพัฒนาระบบบริหารบุคคลภาครัฐ ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ 
พลเรือน ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่ดูแลเร่ืองบุคลากร ไดจัดโครงการสงเสริมการจางงานคนพิการใหทํางาน
ในหนวยงานของรัฐ รวม ๓ โครงการ คือ โครงการที่ ๑ จัดใหมีการสอบบรรจุคนพิการเขารับราชการโดยมี
บัญชี ๒ เฉพาะคนพิการ โครงการที่ ๒ จัดสรรทุนรัฐบาลเพื่อไปศึกษาตอตางประเทศและกลับเขามารับ 
ราชการ และโครงการที่ ๓ เปนความรวมมือกับประเทศสวีเดนจัดทําโครงการสนับสนุน และสงเสริม 
ศักยภาพของคนพิการใหพึ่งตนเองได และเปนประโยชนตอสังคม๑๘๗ 

คณะผูวิจัยขอเสนอเพิ่มเติมใหมีการขยายโครงการจัดสรรทุนรัฐบาลเพื่อใหคนพิการไป
ศึกษาตอตางประเทศและกลับเขามารับราชการใหติดตอกันไปไมนอยกวา ๑๐ ป และใหขยายทุนรัฐบาล
จาก ๖ ทุน เปน ๑๐ ทุน  เพื่อใหคนพิการไดไปศึกษาตอในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับคนพิการในจํานวนมาก
พอที่จะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัด เชน สาขาการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ สาขาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี เปนตน ซึ่งเปนสาขาวิชาที่ขาดแคลนอยางมากในประเทศไทย หากไดรับคนพิการที่สําเร็จ
การศึกษาในสาขาดังกลาวจากตางประเทศมาเปนขาราชการนอกจากจะชวยใหคนพิการมีงานทาํแลว ยงัจะ
ชวยใหการปฏิรูปการศึกษาสําหรับคนพิการประสบผลสําเร็จไดอยางดีดวย เพราะการพัฒนาเด็กพิการนั้น
ตองการครูและบุคลากรที่มีทักษะและองคความรูในเรื่องดังกลาวอยางดี อีกทั้ง การพัฒนาเทคโนโลยี
สําหรับคนพิการทดแทนการนําเขาจากตางประเทศซึ่งมีราคาแพง จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีคนพิการเปน 
นักวิทยาศาสตรหรือนักเทคโนโลยีที่เขาใจความตองการของคนพิการ 
                                           
๑๘๖ โปรดดูภาคผนวก ๑๓  แนวทางการดําเนินงานพัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตคนพิการแบบบูรณาการ 
๑๘๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาดานคนพิการ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๔  วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔   



 
 

 

๑๔๘

(๒) สงเสริมหรือสนับสนุนใหระบบสัดสวนการจางงานตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ มีผลบังคับใชอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

การทําใหการจางงานคนพิการตามระบบสัดสวนการจางงานมีผลใชบังคับอยางมี 
ประสิทธิภาพ ยอมทําใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนไมอาจใชดุลพินิจปฏิเสธการ 
จางงานคนพิการ เพราะถาไมรับคนพิการเขาทํางานตามสัดสวนการจางงานที่กฎหมายกําหนด ก็ตองสงเงิน
เขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ การจางงานคนพิการตามระบบสัดสวนการจางงานจะมีผลใชบังคับ
อยางมีประสิทธิภาพ อาจทําไดโดยมาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางสังคม ดังตอไปนี้   
                        ก. เรงใหมีโครงการจัดหางานในเชิงรุก โดยเฉพาะสถานประกอบการของเอกชนที่อยูใน
เกณฑที่ตองจางงานคนพิการตามที่กฎหมายกําหนดใหเกิดขึ้นอยางทั่วถึง 

ข. เชิญชวนใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนที่อยูในเกณฑตอง 
จางงานคนพิการตามที่กฎหมายกําหนด ปฏิบัติตามกฎหมายโดยผานสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ และใหมี 
การมอบใบประกาศเกียรติคุณแกนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
อยางสม่ําเสมอ 

ค. ขยายระบบสัดสวนการจางงานคนพิการมาใชกับหนวยงานของรัฐ 
เพื่อใหสอดรับกับลักษณะของกฎหมายที่เหมาะสมกับประเทศไทย และเพื่อปองกันการใช

ดุลพินิจปฏิเสธการจางงานคนพิการของหัวหนาหนวยงาน หรือเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ  คณะผูวิจัย
ขอเสนอใหมีการขยายระบบสัดสวนการจางงานตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในมาตรา 
๑๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ไปใชกับหนวยงานของรัฐดวย 
เพราะรัฐบาลมีหนาที่จัดหางานใหคนพิการ เพื่อไมใหคนพิการเปนภาระของครอบครัวและสังคม  หนวยงาน
ของรัฐจึงจําเปนตองดําเนินการเปนแบบอยางแกนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชน ใน
ประเทศญี่ปุน รัฐบาลตองจางงานคนพิการในสัดสวนการจางงานรอยละ ๒  สําหรับภาคเอกชนนั้น ตองจาง
งานคนพิการในสัดสวนการจางงานรอยละ ๑.๖ ซึ่งต่ํากวาภาครัฐ เชนเดียวกัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน 
รัฐบัญญัติแลนดอรฟแชพเพิรท ค.ศ. ๑๙๓๖ กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองใหสัมปทานแกคนตาบอด
ประกอบกิจการรานคาภายในอาคารสาธารณะของรัฐ จะเห็นไดชัดวา กฎหมายของประเทศญี่ปุนและ
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวกับคนพิการสามารถใชบังคับตอหนวยงานของรัฐไดเพราะเปนกฎหมาย 
สิทธิมนุษยชน 



 
 

 

๑๔๙

๓) การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจางงานคนพิการมากกวาระบบสัดสวนการจางงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด 

วันที่ ๓ ธันวาคมของทุกป เปนวันคนพิการสากล ไดมีการมอบโลรางวัลใหแกนายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการของเอกชนที่จางงานคนพิการ โดยสถานประกอบการของเอกชนที่จะไดรับรางวัลจะตอง
ผานเกณฑในการพิจารณา ดังตอไปนี้  

๑) มีการจัดสวัสดิการสําหรับคนพิการ    
๒) มีการจัดสิ่งอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก   
๓) จํานวนพนักงานพิการที่ทํางานในปจจุบันและจํานวนพนักงานทั้งหมดของสถานประกอบ  

(อัตราสวน ๒๐๐ : ๑)   
๔) ระยะเวลาที่รับคนพิการเขาทํางานและอัตราการเขาทํางานของพนักงานพิการ   
๕) ความหลากหลายของคนพิการที่เขาทํางาน   
๖) ประเภทของตําแหนงที่คนพิการทําในปจจุบัน   
๗) การสงเสริมและการพัฒนาพนักงานพิการ     
๘) การจัดแบงงานไปใหคนพิการทําที่บาน หรือโรงงานในลักษณะการจางเหมาภายนอก  และ  
๙) ในกรณีที่สถานประกอบการจางงานคนปญญาออนและพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม จะไดรับ
การพิจารณาเปนพิเศษ  

คณะผูวิจัยมีความเห็นวากิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ดีและควรจะมีอยูตอไป และควรจะมีมาตรการ
เพิ่มเติม กลาวคือ  เมื่อสถานประกอบการที่ไดรับรางวัลไปแลวยังคงรับคนพิการเกินกวาระบบสัดสวนการ
จางงานที่กฎหมายกําหนดอยางตอเนื่องเปนเวลา ๕ ป  ๑๐ ป หรือเกินกวานั้น ใหคณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณตระกูลดิเรกคุณาภรณใหนายจางหรือเจาของ 
สถานประกอบการของเอกชน 
 

๔) การจัดใหมีบริการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพอยางบูรณาการ รวมถึงบริการจัดหางาน 
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจางงาน ฯลฯ สําหรับคนพิการ ค.ศ. ๑๙๖๐ ของประเทศญี่ปุน และ  

รัฐบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ ค.ศ. ๑๙๗๓ ของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐไดจัดใหมีศูนยใหบริการแก 
คนพิการตั้งแตการประเมินทักษะความสามารถทางวิชาชีพ การใหคําปรึกษา และแนะแนวทางการประกอบ
อาชีพ การเตรียมความพรอมพฤติกรรมการทํางาน การฝกวิชาชีพ การปรับตัวดานอาชีพ  นอกจากนี้  
ศูนยยังใหบริการแกนายจางโดยการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจางงาน การจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย
ความสะดวก ตลอดจนความชวยเหลือดานเทคนิคอื่น ๆ  สําหรับผูจัดบริการแกคนพิการนั้นสวนใหญจะเปน
องคกรของเอกชน โดยหนวยงานของรัฐเปนผูออกคาใชจายและคอยติดตามประเมินผล จึงเปนการรวมกัน
ทํางานระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชน ซึ่งวิธีการนี้สามารถชวยใหคนพิการมีงานทําไดอยางดี สําหรับ
ประเทศไทย รัฐควรสงเสริมโดยการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนใหหนวยงานของเอกชนจัดบริการฟนฟู



 
 

 

๑๕๐

สมรรถภาพทางอาชีพ และดําเนินการจัดหางานใหแกคนพิการดวย โดยหนวยงานของรัฐเปนผูออก 
คาใชจายและติดตามประเมินผลการทํางานของหนวยงานของเอกชนนั้น ๆ     

คณะผูวิจัยขอเสนอใหมีศูนยประเมินสมรรถภาพการทํางานสําหรับคนพิการที่มีบริการฟนฟู 
สมรรถภาพทางอาชีพอยางบูรณาการ ต้ังแตการเตรียมความพรอมในการทํางาน การฝกอาชีพ และ 
การปรับตัวดานอาชีพ รวมถึงบริการจัดหางาน โดยใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพดาน
อาชีพอยางบูรณาการขึ้นภายใตคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยมีโดยมีผูชวยรัฐมนตรี หรือ
ปลัดกระทรวงกระทรวงแรงงาน เปนประธานคณะอนุกรรมการ และผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษ 
คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนเลขานุการของคณะอนุกรรมการ 
 
๘.๓.๒ การปองกันมิใหมีบทบัญญัติของกฎหมายที่จํากัดสิทธิของคนพิการ 
 

ปจจุบัน แมมาตรา ๓๐ วรรคสามของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติหามเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมไวอยางชัดแจง แตยังคงมีพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒๑๘๘  ที่
ตราออกมาจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ  

ดังนั้น คณะผูวิจัยขอเสนอใหมีมาตรการปองกันกฎหมายตาง ๆ ที่จะตราออกมาบังคับใชใน 
ภายหลัง ไมใหมีถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง หรือถอยคําที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจ ซึ่ง
จะมีผลเปนการจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ โดยขอเสนอมาตรการดังนี้ คือ  

(๑) จัดใหมีระเบียบวาดวยการหามใชถอยคําบางประเภทในกฎหมาย  
จากการมีพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และขอบังคับที่ใชถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไม

เปนธรรมอยางชัดแจง๑๘๙ และถอยคําที่ เปดโอกาสใหใชดุลพินิจ๑๙๐ จํานวน  ๙๖  ฉบับ ในขณะที่มี 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และขอบังคับ จํานวน ๙๓ ฉบับ ที่ไมมีขอความที่จํากัดสิทธิของ
คนพิการ หมายความวา พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวของกับกลุมราชการ กลุมรัฐวิสาหกิจ กลุมองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และกลุมอาชีพอิสระ ลวนไม 
 

                                           
๑๘๘ มาตรา ๓๒  “ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้   (๖) ไมเปน 
ผูมีรางกายทุพพลภาพ …” 
๑๘๙ มีถอยคํา จํานวน ๕ ลักษณะ ไดแก กายพิการ กายทุพพลภาพ หูหนวกเปนใบซ่ึงไมสามารถอานออกเขียนได ไมสมประกอบ แพทยไดตรวจ 
รับรองวามีรางกายสมบูรณควรรับเขาทํางานไดหรือรับรองวามีรางกายสมบูรณแข็งแรง   
๑๙๐ มีถอยคํา จํานวน ๓ ลักษณะ ไดแก มีกายหรือจิตไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการ พิการทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได และ 
หยอนความสามารถหรือสมรรถภาพหรือสูญเสียสมรรถภาพ สวนคําวา “หยอนความสามารถ”  เมื่อปรากฎในพระราชบัญญัติบางฉบับไดมี 
การนิยามความหมายไวอยางชัดแจง เชน หยอนความสามารถ หมายถึง “ปฏิบัติงานโดยไดรับการพิจารณาไมเลื่อนเงินเดือนประจําป
ตอเนื่องกันเปนเวลา ๒ ป ใหถือวาพนักงานผูนั้นหยอนความสามารถ”  ซ่ึงการบัญญัติไวดังกลาวไมเปนการเปดโอกาสใหใชดุลพินิจจํากัดสิทธิ
คนพิการในการประกอบอาชีพแตอยางใด 



 
 

 

๑๕๑

จําเปนตองมีถอยคําที่จํากัดสิทธิของคนพิการแตอยางใด ดังนั้น พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการประกอบ
อาชีพที่จะออกมาในภายหลัง จึงควรมีมาตรการปองกันมิใหกฎหมายเหลานั้นมีถอยคําจํากัดสิทธิของ 
คนพิการ วิธีปองกันที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง คือใหสํานักนายกรัฐมนตรี ออกระเบียบวาดวยการหามใชถอยคําบาง
ประเภทในกฎหมาย เพื่อใหหนวยงานของรัฐที่ยกรางพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ 
หรือประกาศที่เกี่ยวของกับการจางงานตองปฏิบัติตาม โดยในระเบียบดังกลาวควรกําหนดหามใชถอยคํา
ลักษณะตอไปนี้เปนคุณสมบัติตองหามในการประกอบอาชีพ ๑) กายพิการ ๒) กายทุพพลภาพ ๓) หูหนวก
เปนใบซึ่งไมสามารถอานออกเขียนได ๔) ไมสมประกอบ ๕) แพทยไดตรวจรับรองวารางกายไมสมบูรณ ไม
ควรรับเขาทํางาน ๖) มีกายหรือจิตที่ไมเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพ ๗) พิการทุพพลภาพจนไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ๘) หยอนความสามารถหรือสมรรถภาพ หรือสูญเสียสมรรถภาพ หรือ ๙) ถอยคําอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน 

สําหรับ ถอยคําวา “หยอนความสามารถหรือสมรรถภาพ”  ถายังคงใชเปนคุณสมบัติตองหามใน 
การประกอบอาชีพตองมีการใหคํานิยามที่ชัดแจง และคํานิยามนั้นจะตองไมเชื่อมโยงกับสภาพรางกาย หรือ 
สุขภาพ เชน นิยาม คําวา หยอนความสามารถ หมายถึง “พนักงานผูปฏิบัติงานโดยไดรับการพิจารณาไม
เลื่อนเงินเดือนประจําปตอเนื่องกันเปนเวลา ๒ ป ใหถือวาพนักงานผูนั้นหยอนความสามารถ” หรือ “คะแนน
ในการปฏิบัติงานที่ไดรับจากการประเมินไมถึงเกณฑตามที่กําหนด” เปนตน 

การออกระเบียบนี้อาจเกิดขึ้นจากการริเร่ิมของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรืออาจเกิดจาก
การมีมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหดําเนินการ มติคณะรัฐมนตรีอาจเกิดจากสํานักสงเสริมและพิทักษ 
คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เสนอรางมติคณะรัฐมนตรีวาดวยการหามใช
ถอยคําบางประเภทในกฎหมาย  ตอคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหความเห็นชอบและให 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในฐานะประธานกรรมการฯ และ 
รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติดังกลาว นําเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหมีมติคณะรัฐมนตรีวาดวย
การดังกลาว  

(๒) กําหนดใหสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการมีหนาที่คอยตรวจสอบรางพระราชบัญญัติซึ่งมี 
ขอความที่เกี่ยวของกับคนพิการที่เสนอเขาสูรัฐสภา 
 เนื่องจากรางพระราชบัญญัติที่เสนอเขาสู รัฐสภาอาจมีผลกระทบตอการประกอบอาชีพของ 
คนพิการ หรือกระทบตอสิทธิของคนพิการในเรื่องอื่น  ดังนั้น คณะผูวิจัยขอเสนอใหสํานักสงเสริมและพิทักษ
คนพิการรวมกับคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนคนพิการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ  มีหนาที่ตรวจสอบรางพระราชบัญญัติที่เสนอเขาสูรัฐสภาวามีเนื้อหาที่กระทบตอการประกอบ
อาชีพหรือสิทธิประโยชนอ่ืนของคนพิการหรือไม เมื่อพบวามีรางพระราชบัญญัติใดเชื่อไดวามีลักษณะ 
ดังกลาวใหดําเนินการแจงตอองคกรคนพิการระดับชาติ คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติโดยพลัน  เพื่อใหองคกรดังกลาวมีหนังสือไปถึงประธานกรรมาธิการที่
พิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นไดยกเลิกขอความหรือถอยคําที่อาจจํากัดสิทธิของคนพิการ 



 ๑๕๒

(๓) ใหคนพิการมีสวนรวมในการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของ
คนพิการ 

แมมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะไดบัญญัติใหคนพิการมีสวนรวมใน 
การพิจารณารางพระราชบัญญัติไดในฐานะคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ 
เกี่ยวของกับคนพิการโดยตรงไวแลว อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพลวนมี
ผลกระทบตอคนพิการทั้งสิ้น ถาไดมีการกําหนดคุณสมบัติตองหามที่เกี่ยวของกับสภาพทางกายหรือ 
สุขภาพ1  ดังนั้น คณะผูวิจัยขอเสนอใหคนพิการไดเขาไปมีสวนรวมในการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ โดยใหองคกรคนพิการรองขอตอพรรคการเมือง ไมวาฝายคานหรือ 
ฝายรัฐบาล ใหแตงตั้งคนพิการเขาเปนกรรมาธิการในสัดสวนของพรรคการเมืองนั้น หรือมีคํารองขอตอ
ประธานกรรมาธิการที่พิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว อนุญาตใหตัวแทนคนพิการเขาชี้แจงเหตุผล
ประกอบคํารองขอใหยกเลิกขอความหรือถอยคําที่อาจจํากัดสิทธิของคนพิการ 
 
๘.๓.๓ การแกไขการใชดุลพินิจของบุคคลที่เกี่ยวของ   
 

ในการแกปญหาการใชดุลพินิจจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพนั้น นอกจากจะใชวิธี 
ปองกันการจํากัดสิทธิของคนพิการจากการใชดุลพินิจของบุคคลที่เกี่ยวของ แตก็ยังคงมีการใชดุลพินิจจํากัด
สิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองมีการแกไขปญหาดังกลาว ทั้งนี ้เพือ่ไมใหมี
การใชดุลพินิจจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพเกิดขึ้นอีก หรือเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงการใช
ดุลพินิจ คณะผูวิจัยจึงขอเสนอมาตรการดังตอไปนี้  

 
๑) การใชมาตรการทางสังคม (social measure) 
     (๑) สรางกระแสตอตานการใชดุลพินิจที่มีผลจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ 

  เมื่อมีการใชดุลพินิจตีความกฎหมาย ซึ่งสงผลใหจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ 
จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการรณรงคสรางกระแสตอตานการตีความกฎหมายที่มีผลจํากัดสิทธิของ 
คนพิการในการประกอบอาชีพ โดยผานกิจกรรมและสื่อมวลชนประเภทตาง ๆ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอการตีความกฎหมายที่จะมีในภายหลัง  อยางกรณีของนายศิ ริมิตร  บุญมูล  และ 
นางสาวบุญจุติ กลับประสิทธิ์ ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓  มาตรา ๒๖ (๑๐) ที่ใชถอยคําวา “มีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปน
ขาราชการตุลาการ” ไมขัดกับมาตรา ๓๐ วรรคสามของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมไดวินิจฉัยวาบุคคลทั้งสองมีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปน 

                                           
1 โปรดดู ถอยคําลักษณะ ที่ ๑ – ถอยคําลักษณะที่ ๘ หนา ๘๙ - ๙๓ 



 
 

 

๑๕๓

วินิจฉัยวาบุคคลทั้งสองมีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการ จึงขาดคุณสมบัติที่จะเปน 
ผูชวยผูพิพากษา และไมมีสิทธิสมัครสอบผูชวยผูพิพากษา ดวยเหตุนี้ ผูนําคนพิการ และองคกรของคนพิการ
จึงไดรณรงคคัดคานคําวินิจฉัยทั้งของศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผานกิจกรรม
และสื่อมวลชนตาง ๆ เชน จัดชุมนุมเรียกรองความเสมอภาค ใหสัมภาษณผานรายการวิทยุหรือรายการ 
โทรทัศน  เขียนบทความลงหนังสือพิมพ  จัดทําสารคดี และขอเขาพบกับกรรมาธิการชุดตาง ๆ ในสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อขอการสนับสนุน เปนตน ซึ่งมีผลใหนักวิชาการหลายคนไดรวมเขียนบทความ 
คัดคานคําวินิจฉัยของทั้งสององคกรขางตน เชน นิธิ เอียวศรีวงศ๑๙๒  และ กิตติบดี ใยพูล๑๙๓ เปนตน  
โดยหวังวาผูพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการตุลาการรุนใหมจะสนับสนุนเหตุผลของฝาย 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางนอย๑๙๔ ที่ใหความเห็นไววา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝาย 
ตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ (๑๐) เฉพาะคําวา “มีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปน 
ขาราชการฝายตุลาการ” ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เนื่องจากเปนบทบัญญัติที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจ
อยางกวางขวาง ซึ่งเปนการเกินขอบเขต โดยอางเหตุตามความเหมาะสมแทนความสามารถ”  

นอกจากนี้ ไดมีแหลงขาวที่เชื่อถือไดใหขอมูลวาคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเสียงขางนอยมี
ความเห็นวาคนพิการสามารถเปนผูพิพากษาไดถามีความสามารถ และคนพิการอาจจะชวยกระตุนให 
ผูพิพากษาที่ไมพิการมีกําลังใจและเอาใจใสในหนาที่ อีกทั้งจะสรางภาพลักษณที่ดีใหกับตุลาการของ
ประเทศไทย ดังตัวอยางในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันที่คนพิการเปนผูพิพากษาศาลสูง อีกทั้ง  
การตัดสิทธิไมใหคนพิการเปนผูชวยผูพิพากษายอมจะสรางความขมขื่นใหกับคนพิการเชนเดียวกับที่อดีต
ประธานศาลฎีกาเคยไดรับ ในสมัยที่ทานสอบไดที่ ๑ ในการสอบเปนผูชวยผูพิพากษา แตเพราะทานนับถือ
ศาสนาซิกซมีผาโพกศีรษะจึงทําใหถูกตัดสิทธิไมใหเปนผูชวยผูพิพากษา ทานจึงจําเปนตองละทิ้งสิ่งที่เคย
ปฏิบัติ ยอมเลิกใสผาโพกศีรษะและตัดผมส้ันจึงสามารถเปนผูชวยผูพิพากษาได ทานจึงไมตองการให 
เหตุการณในลักษณะนี้เกิดขึ้นกับคนพิการ 

(๒) ใหนําการบังคับทางสังคม (social enforcement) มาใชกับระบบสัดสวนการจางงาน 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนกฎหมายที่ไมมีสภาพ
บังคับ  เปนกฎหมายเมตตาธรรม  จึงมิ ไดมีการกําหนดมาตรการลงโทษนายจางหรือเจาของ 
สถานประกอบการของเอกชนที่ไมยอมปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อเปนเชนนี้จึงทําใหนายจางหรือเจาของ 
สถานประกอบการของเอกชนมีแนวโนมปฏิบัติตามกฎหมายนอยลง กลาวคือ เมื่อเร่ิมใชกฎหมายใน พ.ศ. 

                                           
๑๙๒ นิธิ เอียวศรีวงศ.  “จากรัฐธรรมนูญถึงศาลรัฐธรรมนูญ” ใน มติชน ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ หนา ๔๕ 
๑๙๓  กิตติบดี ใยพูล. “เหตุไฉน...? จึงตองจํากัดสิทธิบุคคลเพียงเพราะ ‘ความบกพรองทางรางกาย’ ”  ใน วารสารกฎหมายสภาทนายความ ฉบับ
ที่ ๓๙ หนา ๗๗ – ๗๙ 
๑๙๔ ตุลาการศาลรัฐธรรมเสียงขางนอย จํานวน ๓ ทาน คือ นายสุจิต บุญบงการ  นายอมร รักษาสัตย  และนายอิสระ นิติทัณฑประภาศ ซ่ึงเปน
ประธานศาลรัฐธรรมนูญในขณะนั้น ดูไดใน คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๖/๒๕๔๕  ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕   



 
 

 

๑๕๔

๒๕๓๘ มีนายจางและเจาของสถานประกอบการของเอกชนปฏิบัติตามกฎหมาย รอยละ ๔๘ และเพิ่มข้ึน
เปนรอยละ ๕๔ ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ แตในปตอมาก็ลดลงเรื่อย ๆ เหลือเพียงรอยละ ๓๐ ใน พ.ศ. ๒๕๔๔  

คณะผูวิจัย จึงเสนอใหนําการบังคับทางสังคมแบบประเทศญี่ปุนมาใชบังคับ๑๙๕ กลาวคือ ในกรณีที่
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมายโดยสิ้นเชิง ใหนํารายชื่อของ
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้นมาเผยแพรตอสาธารณะได สวนนายจางหรือเจาของ 
สถานประกอบการของเอกชนใดที่ปฏิบัติตามกฎหมายแตไมถูกตองตามกฎเกณฑ เชน สงเงินเขากองทุน 
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการลาชา หรือสงเงินไมครบถวน เปนตน กรณีหลังนี้ใชมาตรการเงินเพิ่ม คาปรับ ซึ่ง
มาตรการ ดังกลาวสอดคลองกับที่คณะผูวิจัยไดเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔๑๙๖ 

 
๒) การสงเสริมองคกรคนพิการใหทํางานดานพิทักษสิทธิอยางเปนระบบและมีคุณภาพ 

 เมื่อขาราชการมาพิการในภายหลัง ทําใหบุคคลเหลานี้มักถูกใหออกจากราชการ แตดวยความ
ชวยเหลือขององคกรของคนพิการ ทําใหขาราชการที่พิการในภายหลังบางคนสามารถกลับเขารับราชการ
ใหมได  

คณะผูวิจัยขอเสนอใหมีการสนับสนุนองคกรของคนพิการทํางานดานพิทักษสิทธิอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ กลาวคือ องคกรของคนพิการควรมีนักกฎหมายทํางานดานการพิทักษสิทธิ รับเร่ืองราว
รองทุกขจากคนพิการดวยกัน และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของแกไขปญหาใหคนพิการไดรับสิทธิ
ประโยชนตามกฎหมาย หรือชวยคนพิการฟองศาลปกครอง หรือรองตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา หรือ
รองตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามแตกรณี 
 เพื่อใหการทํางานพิทักษสิทธิขององคกรของคนพิการเปนระบบและมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมี
งบประมาณเพื่อใชในการนี้   ซึ่งในการประชุมเชิงบูรณาการ  เ ร่ืองแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแบบบูรณาการ๑๙๗ ไดมีการเสนอยุทธศาสตรที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบ
บูรณาการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ ในยุทธศาสตรที่ ๕  
เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการ และยุทธศาสตรที่ ๖ สงเสริมใหคนพิการและผูปกครอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบทใหไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมาย ไดมีการเสนอใหมีมาตรการใหรัฐบาล 
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนองคกรทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน เพื่อดําเนินงานพิทักษสิทธิของคนพิการ
และผูปกครอง ดังนั้น เพื่อใหมาตรการนี้มีผลบังคับใชในทางปฏิบัติ สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบเร่ืองนี้โดยตรง จะตองทํางาน
รวมกับองคกรของคนพิการและหางบประมาณสนับสนุนใหองคกรของคนพิการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
                                           
๑๙๕ โปรดดู บทที่ ๖ ในหัวขอ ๖.๒.๓ ประเทศญี่ปุน หนา ๑๑๙ 
๑๙๖ โปรดดูบทที่ ๘ ในหัวขอ ๓) การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ หนา ๑๓๙  
๑๙๗ การประชุมเชิงบูรณาการยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  ณ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  



 
 

 

๑๕๕

๓) การคุมครองสิทธิโดยศาลปกครอง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ   

การแกไขปญหาการใชดุลพินิจอาจเริ่มต้ังแตการปลูกฝงหลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของ 
คนพิการ การใชมาตรการสงเสริมความเสมอภาค และสามารถแกไขปญหาไดดวยการจัดใหมีเหตุผล
ประกอบการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ ในอดีตเมื่อหนวยงานของรัฐใชดุลพินิจปฏิเสธไมรับคนพิการเขา
ทํางานเพราะเหตุแหงความพิการ หรือเมื่อขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจมาพิการในภายหลัง หนวยงาน
ตนสังกัดก็ใหออกจากราชการ การแกไขปญหาการใชดุลพินิจที่ไมเปนธรรมก็ใชวิธีการแกปญหาโดยฝาย
บริหาร โดยมีองคกรของคนพิการเปนผูประสานงานในเรื่องนี้ แตปจจุบันนี้ คนพิการสามารถแกไขปญหา
โดยอาศัยศาลปกครอง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพื่อ
แกปญหาเมื่อหนวยงานใชดุลพินิจจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพเนื่องจากความพิการ  

คณะผูวิจัยจึงเสนอใหคนพิการและองคกรของคนพิการใชกลไกผานศาลปกครอง ผูตรวจการ 
แผนดินของรัฐสภา และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขามาคุมครองสิทธิของคนพิการใหมากขึ้น  
โดยเฉพาะเมื่อหนวยงานของรัฐใชดุลพินิจจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ เนื่องดวยเหตุแหง
ความพิการ  เพราะเมื่อมีคําวินิจฉัยของศาลปกครองก็จะทําใหหนวยงานของรัฐตองเคารพคําวินิจฉัยของ
ศาลปกครอง ไมกลาใชดุลพินิจจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพเพราะเหตุแหงความพิการ 
เนื่องจากเกรงวาจะถูกฟองศาลปกครองเชนคดีที่ผานมา อีกทั้งการรองทุกขตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ หรือผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา จะชวยใหการประสานงานขององคกรของคนพิการในการ
แกปญหาของคนพิการที่ถูกใชดุลพินิจจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพทําไดดียิ่งขึ้น เนื่องดวยหลายฝาย
รวมกันชวยแกไขปญหา 

 
๘.๓.๔  ขอเสนอแนะใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย และหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 
๑) คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   
ใหคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ และกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ดังกลาว๑๙๘ โดยวิธีการดังตอไปนี้ คือ สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ ในฐานะเลขานุการของ 
คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ และกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟู 
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ตอคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อใหคณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการใหความเห็นชอบ และเสนอตอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

                                           
๑๙๘ โปรดดู ในหัวขอ ๘.๒.๒ โดยฝายบริหาร ๑) การแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟู 
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔  หนา ๑๓๒ - ๑๓๓ 



 
 

 

๑๕๖

เพื่อดําเนินการแกไขเพิ่มเติมตอไป หรือใหสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการใหขอมูลตามที่คณะที่ปรึกษา
ดานคนพิการของนายกรัฐมนตรีรองขอ  เมื่อคณะที่ปรึกษา ฯ เห็นชอบ ใหเสนอตอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
บัญชาใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยพิจารณาดําเนินการตอไปตามที่เห็นสมควร 

๒) คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และกระทรวงการคลัง    
ใหคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และกระทรวงการคลังดําเนินการแกไขเพิ่มเติม 

พระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการผูได รับอันตรายหรือการเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  
พ.ศ. ๒๔๙๘๑๙๙ โดยวิธีการดังตอไปนี้ คือ สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการในฐานะเลขานุการของ 
คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการ 
ผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ ตอคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ เพื่อใหคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหความเห็นชอบ และเสนอตอกระทรวงการคลัง
เพื่อดําเนินการแกไขเพิ่มเติมตอไป หรือใหสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการใหขอมูลตามที่คณะที่ปรึกษา
ดานคนพิการของนายกรัฐมนตรีรองขอ  เมื่อคณะที่ปรึกษา ฯ เห็นชอบ ใหเสนอตอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
บัญชาใหกระทรวงการคลังพิจารณาดําเนินการตอไปตามที่เห็นสมควร 

๓) คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และสํานักนายกรัฐมนตรี  
ใหคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และสํานักนายกรัฐมนตรีดําเนินการแกไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และออกระเบียบวาดวยการหามใชถอยคําบางประเภท
ในกฎหมาย  โดยมีวิธีการตอไปนี้  คือ  สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการในฐานะเลขานุการของ 
คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
เพื่อใหคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหความเห็นชอบ และเสนอตอสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อ
ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหรือออกระเบียบดังกลาวตอไป หรือสํานักนายกรัฐมนตรีริเร่ิมแกไขเพิ่มเติมหรือราง
ระเบียบใหม และนําเสนอตอปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีลงนามและประกาศใช หรือใหสํานักสงเสริมและ
พิทักษคนพิการใหขอมูลตามที่คณะที่ปรึกษาดานคนพิการของนายกรัฐมนตรีรองขอ  เมื่อคณะที่ปรึกษา ฯ 
เห็นชอบ ใหเสนอตอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีบัญชาใหสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการตอไปตามที่
เห็นสมควร 

๔)  คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และ กระทรวงแรงงาน 
ใหคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และกระทรวงแรงงานดําเนินการแกไขเพิ่มเติมประกาศ

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองการกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยมีวิธีการตอไปนี้ คือ สํานักสงเสริมและ

                                           
๑๙๙ โปรดดู ในหัวขอ ๘.๒.๓ โดยฝายนิติบัญญัติ ขอ ๑) การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวย
เพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.  ๒๔๙๘ หนา ๑๓๖ - ๑๓๗ 



 
 

 

๑๕๗

พิทักษคนพิการ ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเสนอเรื่องดังกลาวตอ 
คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อใหคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหความเห็นชอบ 
และเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานเพื่อดําเนินการแกไขเพิ่มเติม หรือใหกรมการจัดหางานเสนอ
แกไขเพิ่มเติมประกาศขางตน เพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานลงนามประกาศใชตอไป หรือใหสํานกั
สงเสริมและพิทักษคนพิการใหขอมูลตามที่คณะที่ปรึกษาดานคนพิการของนายกรัฐมนตรีรองขอ  เมื่อคณะ
ที่ปรึกษา ฯ เห็นชอบ ใหเสนอตอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีบัญชาใหกระทรวงแรงงานพิจารณาดําเนินการ
ตอไปตามที่เห็นสมควร 

๕) คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และ กระทรวงยุติธรรม   
ใหคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  และกระทรวงยุติธรรม  ดําเนินการเสนอราง 

พระราชบัญญัติวาดวยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล พ.ศ. .... ตามรางของกระทรวงยุติธรรม
โดยเร็ว๒๐๐  โดยวิธีการตอไปนี้ คือ สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเสนอรางพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล  
พ.ศ. ....  ตอคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อใหคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการให
ความเห็นชอบ และเรงรัดใหกระทรวงยุติธรรมดําเนินการออกพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวโดยเร็ว  หรือ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพเสนอรางพระราชบัญญัติขางตนเพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
เห็นชอบ และเมื่อรัฐมนตรีเห็นชอบก็นําเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอตอรัฐสภาใหพิจารณาตอไป หรือ
ใหสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการใหขอมูลตามที่คณะที่ปรึกษาดานคนพิการของนายกรัฐมนตรีรองขอ  
เมื่อคณะที่ปรึกษา ฯ เห็นชอบ ใหเสนอตอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีบัญชาใหกระทรวงยุติธรรมพิจารณา
ดําเนินการตอไปตามที่เห็นสมควร 

(๖) คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และรัฐวิสาหกิจตาง ๆ  
ใหคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และรัฐวิสาหกิจรับผิดชอบใหมีการยกเลิกถอยคําที่

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง และถอยคําที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจออกจากระเบียบบริหารงาน
บุคคลของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ โดยวิธีการตอไปนี้ คือ สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ ในฐานะเลขานุการ
ของคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ รวบรวมระเบียบ ขอบังคับที่มีถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมอยางชัดแจง และระเบียบ ขอบังคับที่มีถอยคําที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจ๒๐๑ เสนอตอคณะกรรมการ 
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อใหคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหความเห็นชอบและเสนอตอ 
คณะรัฐมนตรี เพื่อมีมติใหรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการตอไปตามที่เห็นสมควร หรือให 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจแกไขระเบียบขอบังคับของรัฐวิสาหกิจเอง 

จากขอเสนอแนะที่ใหหนวยงานตาง ๆ ขางตน สามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังตอไปนี้ 
                                           
๒๐๐ โปรดดู ในหัวขอ ๘.๒.๓ โดยฝายนิติบัญญัติ ขอ ๔) ตราพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล พ.ศ. .... ออกมาใช
บังคับ หนา ๑๔๓ 
๒๐๑  โปรดดูภาคผนวก ๑๕.๓ กลุมรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน : พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ 



 
 

 

๑๕๘

กลาวโดยสรุป ในการแกไขปญหากฎหมายและกฎระเบียบที่จํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบ
อาชีพนั้นตองนําหลักปรัชญาความเชื่อในศักยภาพของคนพิการ และหลักปรัชญาความเชื่อในศักดิ์ศรีและ 
ความเทาเทียมกันของมนุษยมาใช เมื่อเปนเชนนี้ กฎหมายของประเทศไทยจึงควรมีลักษณะดังตอไปนี้ คือ 
๑) ลักษณะเปนการสงเสริมศักยภาพ ๒) ลักษณะเปนการสงเสริมความเสมอภาค ๓) ลักษณะเปนการหาม
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม ๔) ลักษณะเปนการบังคับทางสังคม ซึ่งลักษณะของกฎหมายดังกลาวเปน
กฎหมายที่ปรากฎอยูในประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุน และประเทศสหรัฐอเมริกา  

ดวยเหตุนี้ แนวทางการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายที่จํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบ
อาชีพจึงตองแกไขใหมีเนื้อหาสอดคลองกับลักษณะของกฎหมายที่กลาวมาขางตน สวนองคกรใดมีอํานาจ
แกไขในเรื่องใดไดแยกพิจารณาตามหลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตยเปน ๓ อํานาจ  

เร่ิมตนจากฝายตุลาการ เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาถอยคําหรือขอความที่มีถอยคําเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจงในพระราชบัญญัติจํานวน ๖ ฉบับ ขัดตอรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะฉบับที่มี
ผลกระทบตอคนพิการมากที่สุดกอน คือ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒  ใหองคกร 
คนพิการ สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รวมกันจัดทํา 
โครงการรณรงคตอตานกฎหมายจํากัดสิทธิของคนพิการ เพื่อใหส่ือมวลชนไดชวยประชาสัมพันธใหเห็นถึง
ความไมเปนธรรมของกฏหมายดังกลาว พรอมทั้งยื่นหนังสือรองทุกขตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเพื่อ
เสนอตอศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาวินิจฉัยตอไป  

สวนการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลําดับรองนั้น เปนอํานาจของฝายบริหาร ที่ตองแกไขเพิ่มเติมหรือ
ตราออกมาใชบังคับ เชน กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟู 
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔  ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศกระทรวง 
แรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองการกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน เปนตน ในการแกไข
เพิ่มเติมหรือการออกระเบียบใหมกระทําไดโดยหนวยงานที่รับผิดชอบยกราง เสนอใหปลัดกระทรวงหรือ 
รัฐมนตรีวาการของกระทรวงนั้น ๆ เปนผูลงนามประกาศใช  

สวนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินั้น เปนอํานาจของฝายนิติบัญญัติเทานั้น พระราชบัญญัติที่
ตองแกไขเพิ่มเติมหรือตราออกมาใชบังคับใหม เชน พระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตราย
หรือการเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘  พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 
๒๕๓๔ รางพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล พ.ศ. .... พระราชบัญญัติที่มี 
ถอยคําหรือขอความที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางชัดแจง และพระราชบัญญัติที่มีถอยคําหรือขอความ
ที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจในการจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ จํานวน ๒๕ ฉบับ เปนตน 

นอกจากนี้ การเสนอรางแกไขเพิ่มเติมหรือรางกฎหมายใหมนั้น เปนอํานาจหนาที่ของรัฐบาลหรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งกลไกสําคัญทั้งของสภาผูแทนราษฎรและของวุฒิสภาอยูที่คณะกรรมาธิการที่
พิจารณารางพระราชบัญญัตินั้น ๆ เพราะคณะกรรมาธิการที่พิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นสามารถดูแล
เนื้อหาใหเปนไปตามที่ไดมีการเสนอไวในงานวิจัยฉบับนี้ แมรัฐบาลหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเสนอ 



 
 

 

๑๕๙

รางพระราชบัญญัติไมได เสนอเอาไวในตนรางกฎหมายก็ตาม  คณะกรรมาธิการที่พิจารณาราง 
พระราชบัญญัติก็มีอํานาจยกเลิกหรือเพิ่มเติมได เชน คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาไดยกเลิกถอยคํา 
“คนพิการทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได” ออกจากมาตรา ๓๐ แหงรางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... เปนตน  
 อยางไรก็ตาม แมจะไดมีการยกเลิก แกไขเพิ่มเติม หรือ ตราพระราชบัญญัติ ระเบียบขอบังคับตาง ๆ 
ตามที่ไดเสนอออกมาใชบังคับแลวก็ไมไดหมายความวา การจํากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพ
จะไมเกิดขึ้น เพราะปญหาที่ยิ่งใหญกวาคือความเชื่อด้ังเดิมที่เชื่อวาคนพิการไมมีความสามารถ ดังนั้น 
บุคคลที่มีความเชื่อด้ังเดิมมักใชดุลพินิจไมรับคนพิการเขาทํางาน หรือใหขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
หรือลูกจางที่มาพิการในภายหลังออกจากงาน โดยไมคํานึงวาจะมีกฎหมายเปดโอกาสใหทําเชนนั้นได 
หรือไม จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันการใชดุลพินิจดังกลาว ดวยการปลูกฝงหลักปรัชญา 
ความเชื่อในศักยภาพของคนพิการและหลักปรัชญาความเชื่อในศักดิ์ศรีและความเทาเทียมกันของมนุษยให
เกิดขึ้นในสังคมไทย การขยายมาตรการสงเสริมความเสมอภาคและทําใหมีประสิทธิภาพ  การสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการจางงานคนพิการมากกวาระบบสัดสวนการจางงานตามที่กฎหมายกําหนด  และจัดใหมี
บริการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพอยางบูรณาการ รวมถึงบริการจัดหางาน ออกระเบียบหามใชถอยคํา 
บางประเภทในกฎหมาย และเมื่อปองกันการใชดุลพินิจไมประสบผลก็ตองหาทางแกไขดวยการใชมาตรการ
ทางสังคม เชน การสงเสริมองคกรคนพิการใหทํางานดานพิทักษสิทธิอยางเปนระบบและมีคุณภาพ  
การคุมครองสิทธิโดยใชกลไกผานศาลปกครอง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ เปนตน 



บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
หนังสือ 
คณะกรรมการประสานงานองคกรสิทธิมนุษยชน .  (กปส . ) .  สิทธิมนุษยชน .  พิมพค ร้ังที่  ๒ .  

ศราวุฒิ ประทุมราช บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท. ๒๕๔๔ 
จรัญ โฆษณานันท. รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ : จาก “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย” สู “ธัมมิกสิทธิ 

มนุษยชน” กรุงเทพฯ : นิติธรรม. ๒๕๔๔ 
_______________. สิทธิมนุษยชนไรพรมแดน ปรัชญา กฎหมาย และความเปนจริงทาง 

สังคม. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม. ๒๕๔๕. 
จิตติ ติงศภัทิย. กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล, พิมพคร้ังที่ ๗. กรุงเทพฯ : 

ธรรมศาสตร. ๒๕๓๐. 
ธีรนันท  ขาวเผือก. การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ : ศึกษา 

กรณีคนพิการ. วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
๒๕๔๒. 

นพนิธิ  สุริยะ. สิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ : วิญูชน. ๒๕๓๗. 
บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษย : สารานุกรม 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐. กรุงเทพ : องคการคาคุรุสภา. ๒๕๔๓. 
บารบารา เมอรเรย และโรเบิรต เฮอรอน. การนําคนพิการเขาสูการจางงาน. ม.ป.ท.  ม.ป.ป  

(เอกสารอัดสําเนา) 
ปรีดี เกษมทรัพย. นิติปรัชญา. พิมพคร้ังที่๔. กรุงเทพฯ : ธรรมศาสตร. ๒๕๔๑. 
พระธรรมปฎก. ทศวรรษธรรมทัศนพระธรรมปฎก. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. ๒๕๔๒. 
มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ. อัคคัญสูตร : พระไตรปฎกสําหรับประชาชน. 
เลนา มาเรีย คลิงวัลล. บันทึกจากปลายเทา, แปลโดย อุลลา ฟวสเตอร และสมใจ รักษาศรี. 

กรุงเทพฯ : นานมีบุคส. ๒๕๔๒. 
สภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย .ริโอะซุเกะ มัทซุอิ, “การมีงานทําของคนพิการในเอเชีย การพัฒนาใหม 

และประเด็นปญหา.” กฎหมายเพื่อคนพิการ. หนา ๙๗. 
สมทบ สุวรรณสุทธิ. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยบุคคล. กรุงเทพฯ : ธรรมศาสตร. ๒๕๑๔. 
สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. รายงานการสํารวจคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๔. ๒๕๔๕. 
___________________________________. การสํารวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ ๒๕๔๐  

(เอกสารอัดสําเนา). 



 

 

๑๖๒
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
สุวิทย  ประดับมุข และคณะ. รายงานการวิจัย เรื่องระบบบริการทางการแพทยและความ 

ตองการของคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔. 
(เอกสารอัดสําเนา). ๒๕๓๔. 

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ. กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส. พิมพคร้ังที่ ๒. กรุงเทพ : พาณิชยพระนคร. ๒๕๔๔. 

 
วารสาร หนังสือพิมพ 
กิตติบดี ใยพูล. “เหตุไฉน...? จึงตองจํากัดสิทธิบุคคลเพียงเพราะ ‘ความบกพรองทางรางกาย’ ”. ใน  

วารสารกฎหมายสภาทนายความ. ฉบับที่ ๓๙ ปที่ ๑๐  หนา ๗๗ – ๗๙. (ส.ค. – ก.ย. ๒๕๔๕). 
นิธิ เอียวศรีวงศ. “จากรัฐธรรมนูญถึงศาลรัฐธรรมนูญ”. ใน มติชน. (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕).    
บรรเจิด สิงคะเนติ. “ขอพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๔๐”. ใน วารสารนิติศาสตร.  ปที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓  กันยายน ๒๕๔๕.  
หนา ๕๒๐ - ๕๔๕. 

สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ. ใน จุลสารฟนฟู. ปที่ ๔ ฉบับที่ ๘ ตุลาคม  
๒๕๔๓ – มกราคม ๒๕๔๔. 

วารสารงานวันคนพิการ คร้ังที่ ๓๕ ฉบับประจําป ๒๕๔๒. 
 
เอกสารเกี่ยวกับการประชุม 
เอกสารวิชาการลําดับที่ ๖๐๗ เลมที่ ๕/ ๒๕๔๕. คณะทํางานพัฒนาขอมูล กรมประชาสงเคราะห   

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. สถิติสวัสดิการสังคมและงานประชาสงเคราะห ป ๒๕๔๔. 
(เอกสารอัดสําเนา) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาดานคนพิการ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๔  (วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๔).   

รายงานการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาดานคนพิการ คร้ังที่ ๑๐/๒๕๔๕ (วันศุกรที่ ๑ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๕). 

สถิติการสงเงินเขา "กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ" สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ  ฝายพัฒนาอาชีพและจางงานคนพิการ กรมประชาสงเคราะห. กระทรวงแรงงานและ 
สวัสดิการสังคม  

เอกสารประกอบการประชุมเชิงบูรณาการยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เมื่อวันที่  
๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  ณ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต. 



 

 

๑๖๓
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
กฎหมายกลุมองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

๑. รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ 
๒. พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลอืกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓. พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔. พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕. พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒  
๖. พระราชบญัญัติคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
๗. พระราชบญัญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกาํกบักิจการวิทยกุระจายเสยีง วิทยโุทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘. พระราชบญัญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
กฎหมายกลุมราชการ 

๑. พระราชบญัญัติเทศบาล พทุธศักราช ๒๔๙๖ 
๒. พระราชบญัญัติรับราชการทหาร  พทุธศักราช. ๒๔๙๗ 
๓. พระราชบญัญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔. พระราชบญัญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๕. พระราชบญัญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๖. พระราชบญัญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๗. พระราชบญัญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๘. พระราชบญัญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
๙. พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๐. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  
๑๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๑๓. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๖. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 



 

 

๑๖๔
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
กฎหมายกลุมรัฐวสิาหกิจและองคการมหาชน  

๑. พระราชบญัญัติธนาคารแหงประเทศไทย พทุธศักราช ๒๔๘๕ 
๒. พระราชบญัญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๙๔ 

(๑) ขอบังคับการรถไฟแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๓.๑ การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน 
พนักงานของการรถไฟแหงประเทศไทย (ปรับปรุงใหม) 

(๒) ระเบียบการรถไฟแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑.๒ วาดวยลูกจางเฉพาะงานของการรถไฟแหง
ประเทศไทย  

๓. พระราชบญัญัติการทาเรือแหงประเทศไทย พทุธศักราช ๒๔๙๔ 
(๑) ขอบังคับวาดวยการแตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน และลดขั้นเงินเดือน และกําหนดอัตราเงินเดือน 

พนักงานการทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๘ 
๔. พระราชบญัญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พุทธศกัราช ๒๔๙๖ 

(๑) ขอบังคับองคการสะพานปลาวาดวยการกําหนดอัตรา  ระดับ  ตําแหนง  เงินเดือน  การ
บรรจุ  การแตงตั้ง  และการถอดถอนผูปฏิบัติงานองคการสะพานปลา  พ.ศ. ๒๕๒๕  

(๒) ขอบังคับองคการสะพานปลาวาดวยการบรรจุ  การแตงตั้งและการออกจากตาํแหนงของ
พนักงานบริการองคการสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๒๐  

๕. พระราชบญัญัติธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(๑) คําสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห ที ่๑/๒๕๑๘  เร่ืองการมอบหมายอํานาจ

หนาที่ใหผูจัดการปฏิบัติ  วาดวยการแตงตั้ง ถอดถอนพนักงานและลกูจาง และการเรียก
ประกันจากพนักงานและลกูจาง 

๖. พระราชบญัญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๑) ขอบังคับองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  วาดวยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๗. พระราชบญัญัติการไฟฟานครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ 
(๑) ขอบังคับการไฟฟานครหลวง วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง และการถอดถอนพนักงาน 

(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๓๕   
๘. พระราชบญัญัติกองทนุสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ 

(๑) ขอบังคับคณะกรรมการสงเคราะหการทาํสวนยางวาดวยอัตรา ตําแหนง เงินเดือน คาจาง 
การบรรจุ การเลื่อนขั้นเงินเดอืน การแตงตั้งและการถอดถอน  พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๙. พระราชบญัญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(๑) ขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยระเบียบพนักงาน พ.ศ. ๒๕๑๗  

 



 

 

๑๖๕
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
๑๐. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ.๒๕๐๙ 

(๑) ขอบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ฉบับที ่๔ วาดวยการบรรจุ การ
แตงตั้ง การเรียกประกนั การเลื่อนเงนิเดือน และการถอดถอน  สําหรับพนกังาน 

๑๑. พระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๑) ขอบังคับองคการเภสัชกรรมวาดวย การบรรจุ การแตงตั้ง การออกจากงาน ระเบียบวินัย 

การลงโทษและการรองทุกขของพนกังาน พ.ศ. ๒๕๑๑  
๑๒. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(๑) ขอบังคับการประปานครหลวง ฉบับที ่๒๘ วาดวยการบรรจุ การแตงตั้งและการถอดถอน
พนักงาน  พ.ศ. ๒๕๑๗ 

(๒) ขอบังคับการประปานครหลวง  ฉบับที่ ๑๑๕ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๓. พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑ 

(๑) ขอบังคับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ฉบับที ่๒๙๑ วาดวยบคุคล พ.ศ. ๒๕๓๗  
๑๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๒๙๐ (การทางพิเศษแหงประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๑) ขอบังคับการทางพิเศษแหงประเทศไทย ฉบับที ่๑๒๔ วาดวยพนักงาน  
(๒) ขอบังคับการทางพิเศษแหงประเทศไทย ฉบับที ่๑๒๕ วาดวยลกูจาง  

๑๕. พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๑) ขอบังคับวาดวยระเบียบพนกังานและลูกจางสํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๒๑  

๑๖. พระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๑) ขอบังคับการสื่อสารแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๓ วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การเลือ่นขั้น

เงินเดือน การตัดเงินเดือน การลดขั้นเงนิเดอืน การถอดถอน ระเบยีบวนิัย การลงโทษ และ
การอุทธรณการลงโทษของพนักงานและลูกจาง ตลอดจนการกําหนดจํานวนอัตราตําแหนง 
อัตราเงินเดือน คาจางของพนักงานและลูกจาง พ.ศ. ๒๕๒๐ และทีแ่กไขเพิ่มเติมคร้ังที่ ๑ - 
๑๔  

๑๗. พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๑) ขอบังคับการปโตรเลียมแหงประเทศไทย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๒) ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคล บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  

จํากัด (มหาชน) วาดวย อัตรากําลงั การจาง และการบรรจุ 



 

 

๑๖๖
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
๑๘. พระราชบัญญัติการทองเทีย่วแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๑) ขอบังคับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓)  วาดวยการบรรจุ  การ
แตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การปรับอัตราเงินเดือน  และการออกจากตําแหนงของ
พนักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

๑๙. พระราชบัญญัติการทาอากาศยานแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๑)  ขอบังคับการทาอากาศยานแหงประเทศไทย ฉบับที่ (๒) วาดวยการ บรรจุ การแตงตั้ง การ

ออกจากตําแหนง วินยั และการลงโทษของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๐. พระราชบัญญัติการนคิมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๑) ขอบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑๔ วาดวยพนกังาน พ.ศ. ๒๕๒๕  
(๒) ขอบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑๕ วาดวย ลูกจาง  พ.ศ. ๒๕๒๕  

๒๑. พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมภิาค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๑) ขอบังคับการประปาสวนภูมิภาค วาดวยการกําหนดตําแหนง คาจาง การบรรจุ การแตงตั้ง

การเลื่อนขัน้คาจาง การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณการลงโทษของ
ลูกจาง  พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) ขอบังคับการประปาสวนภูมิภาค วาดวยการกําหนดตําแหนง อัตราเงนิเดือน การบรรจุ การ
แตงตั้ง การเลือ่นขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบยีบวนิยั การลงโทษและการอุทธรณการ
ลงโทษของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๒. พระราชบัญญัติสถาบนัวิจยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๑) ระเบียบสถาบนัวิจยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย วาดวย การใหพนกังาน

ออกจากงานดวยเหตุหยอนความสามารถ พ.ศ. ๒๕๔๒    
๒๓. พระราชบัญญัติการกฬีาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ 

(๑) ขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒ วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การปรับอัตรา
เงินเดือน การเลื่อนเงนิเดือน และการออกจากงานของพนกังาน 

๒๔. พระราชบัญญัติบรรษัทประกนัสินเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๑) ระเบียบบรรษทัประกนัสินเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอม วาดวยพนักงาน 

๒๕. พระราชบัญญัติบรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๖. พระราชบัญญัติ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๑) ขอบังคับสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  วาดวยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 



 

 

๑๖๗
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
๒๗. พระราชบัญญัติ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 

(๑) ขอบังคับธนาคารเพื่อการสงออกและนาํเขาแหงประเทศไทย วาดวยการพนักงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๓   

๒๘. พระราชบัญญัติการเคหะแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๗  
(๑) ขอบังคับการเคหะแหงชาติ  ฉบับที ่๖๖ วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การตัดหรอืการลดขั้น 

เงินเดือน การออกจากตําแหนง วินยั การลงโทษ และการอุทธรณการลงโทษของพนักงาน 
(๒) ขอบังคับการเคหะแหงชาติ ฉบับที่ ๖๗ วาดวยการจาง การแตงตั้ง การตัดหรือการลดขั้น

คาจาง การออกจากตาํแหนง วนิัย การลงโทษ และการอุทธรณการลงโทษของลูกจาง 
๒๙. พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(๑) ขอบังคับองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงนิ วาดวยพนกังาน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓๐. พระราชกําหนดบรรษทัตลาดรองสนิเชื่อที่อยูอาศยั พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(๑) ระเบียบบริหารงานบุคคล บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 
๓๑. พระราชกําหนดบรรษทับริหารสินทรพัยสถาบันการเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(๑) ขอบังคับบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบนัการเงนิ วาดวย การพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓๒. พระราชบัญญัติสถาบนัสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๑) ขอบังคับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีแหงประเทศไทย วาดวยการ
กําหนดตําแหนง การบรรจุ แตงตั้ง เลื่อนขั้นเงนิเดือน และการออกจากงาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

(๒) ขอบังคับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีวาดวยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๓. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาด พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๓๔. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรับสงสินคาและพสัดุภัณฑ พ.ศ. ๒๔๙๖ 

(๑) ระเบียบวาดวยเรื่องรับสมัคร บรรจุ และใหออกของพนกังานเจาหนาที่ องคการรับสงสินคา
และพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.) พุทธศักราช ๒๔๙๕ (ฉบับประมวลแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓๐ ) 

๓๕. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตว พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๑) ขอบังคับองคการสวนสัตว วาดวยระเบียบ พนักงานองคการสวนสัตว พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓๖. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการแกว พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๑) ขอบังคับองคการแกว วาดวย การพนักงาน พ.ศ. ๒๕๒๓ หมวด ๑ การจางและการบรรจุ 

๓๗. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการคลังสินคา พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๑) ขอบังคับวาดวยระเบียบพนกังานองคการคลังสินคา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



 

 

๑๖๘
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
๓๘. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการทอผา พ.ศ. ๒๔๙๘ 
๓๙. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการแบตเตอรี่ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
๔๐. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการฟอกหนงั พ.ศ. ๒๔๙๘ 

(๑) ขอบังคับองคการฟอกหนังวาดวย การพนกังาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๔๑. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. ๒๔๙๙ 

(๑) คําสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ ๒๓๒/๒๕๓๘  เร่ือง ระเบียบหลักเกณฑการจางลูกจาง
ตามสัญญาจางแรงงาน 

๔๒. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๑) ระเบียบองคการสวนยาง วาดวยการรับสมคัรงาน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๔๓. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(๑) ขอบังคับองคการสงเสริมกจิการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ก.)วาดวยการพนักงาน  

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๔๔. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาดเพื่อการเกษตร พ.ศ. ๒๕๑๗ 

(๑) ขอบังคับองคการตลาดเพื่อเกษตรกร ฉบับที่ ๑ วาดวยพนักงานและลูกจาง              
๔๕. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการเหมอืงแรในทะเล พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๔๖. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

(๑) คําสั่งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ที ่๓๒/๒๕๔๕  เร่ือง การกําหนดคุณสมบัติการรับ
สมัครพนักงานในตําแหนงพนักงานขับรถและพนักงานเก็บคาโดยสาร 

๔๗. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๑) ขอบังคับองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๔๓ วาดวยการพนักงาน 

๔๘. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบนัการบนิพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๑) ขอบังคับสถาบันการบนิพลเรือน วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การออกจากตาํแหนง  วนิัย  

และการลงโทษของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๗ (๑/๒๕๓๗) 
๔๙. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรถไฟฟามหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๑) ขอบังคับองคการรถไฟฟามหานคร ฉบับที ่๒๐ วาดวยพนักงาน 
๕๐. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๑) ขอบังคับองคการสวนพฤกษศาสตร วาดวย การกาํหนดตําแหนง การบรรจุแตงตั้ง เลื่อนขั้น
เงินเดือน และการออกจากงาน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๕๑. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ําเสยี พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๑) ระเบียบบริหารงานบุคคล องคการจัดการน้ําเสยี 



 

 

๑๖๙
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
๕๒. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการพิพธิภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๑) ขอบังคับองคการพพิิธภัณฑวทิยาศาสตรแหงชาต ิ วาดวยการพนกังาน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕๓. ขอบังคับ ของ บริษทั ขนสง จํากัด 

(๑) ระเบียบพนักงาน บริษัทขนสง จาํกัด พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๕๔. ขอบังคับ ของ บริษทั ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
๕๕. ขอบังคับ ของ บริษทั อูกรุงเทพ จํากัด 

(๑) ระเบียบบริษัท อูกรุงเทพจาํกดั วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การใหไดรับเงินเดือน การ
รักษาการแทน การปฏิบัติงานแทน การแตงตั้งผูรักษาการ การเลื่อนขัน้เงินเดือน การพน
จากสภาพการเปนพนักงาน วินัย การลงโทษ และการอุทธรณของพนกังาน  พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๕๖. ขอบังคับ ของ บริษทั วทิยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
(๑) ขอบังคับเกี่ยวกับพนักงาน บริษัท  วทิยุการบินแหงประเทศไทย จํากดั พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๕๗. ขอบังคับ ของ บริษทั ทพิยประกนัภัย จํากัด 
๕๘. ขอบังคับ ของ บริษทั ไมอัดไทย จาํกดั 

(๑) ระเบียบบริษัทไมอัดไทย จํากัด วาดวยการจางแรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๒  
๕๙. ขอบังคับ ของ บริษทัสหโรงแรมไทยและการทองเที่ยว จาํกัด 

(๑) ระเบียบวาดวยการประสบอนัตรายหรือเจบ็ปวยถงึขั้นทพุพลภาพของพนักงานโรงแรม
เอราวัณ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๖๐. ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การเรียกประกัน การเลื่อน
เงินเดือน และการถอดถอน สําหรับพนักงานและคนงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๖๑. ขอบังคับ ของ บริษทั การบินไทย จาํกัด 
(๑) ระเบียบบริษัท การบนิไทย จาํกัด (มหาชน) วาดวยการบริหารงานบุคคล 

๖๒. ระเบียบจัดตั้งองคการสุรา กรมสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๐๖ 
(๑) ขอบังคับองคการสุรา วาดวย ระเบียบพนกังานสุราในสงักัดองคการสรุา พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๖๓. ขอบังคับโรงพิมพตํารวจ กรมตํารวจ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
(๑) ระเบียบบริหารงานบุคคล ของโรงพมิพตํารวจ  

๖๔. ขอบังคับ ของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(๑) ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคล ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

๖๕. ระเบียบบริหารงานโรงงานยาสบู พ.ศ. ๒๕๑๖ 
(๑) ระเบียบวาดวยการรับสมัครงาน ของโรงงานยาสูบ พ.ศ. ๒๕๑๓ 



 

 

๑๗๐
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
๖๖. ขอบังคับวาดวยการบรหิารงาน สํานกังานสถานธนานุเคราะห  กรมประชาสงเคราะห  พ.ศ. 

๒๕๑๗ 
(๑) ระเบียบสํานักงานธนานุเคราะห วาดวยการแบงสวนงานและการบรหิารงานบุคคล พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๖๗. ระเบียบการธนาคารออมสิน ฉบับที ่๑๒๑ วาดวยการแตงตั้ง และการถอนจากตําแหนง

พนักงานธนาคารออมสิน และฉบับที ่๑๒๙ วาดวยการแตงตั้งและการถอนจากตําแหนงพนักงานธนาคาร
ออมสิน (แกไขเพิ่มเติม คร้ังที่ ๑) 

๖๘. ขอบังคับ ของ บริษทั บางจากปโตรเลยีม จาํกัด 
(๑) ขอบังคับ ของ บริษัทบางจากปโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) วาดวยกรรมการ 

๖๙. ระเบียบคุรุสภา วาดวยการบริหารงานบุคคล ของ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๓๑ 
๗๐. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดตั้งโรงงานไพ กรมสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๑) ขอบังคับโรงงานไพ วาดวยระเบียบพนักงานโรงงานไพ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๑. ระเบียบขอบังคับ บริษทั กรุงไทยธุรกจิบริการ  จํากดั 
๗๒. ขอบังคับเกี่ยวกับการทาํงาน ของ บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จาํกดั 
๗๓. ระเบียบบริหารงานบุคคล บริษัทกฎหมายกรุงไทย จํากัด 
๗๔. ระเบียบขอบังคับของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) วาดวยเรื่อง การวาจางงานและการ

บรรจุงาน 
๗๕. ระเบียบบริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จาํกัด ฉบับที่ (๒) วาดวย การกําหนด

ตําแหนง ลําดบัการบังคับบัญชา อัตราเงนิเดือน การบรรจุ การแตงตัง้ การออกจากตําแหนง วนิยั การ
ลงโทษ การอทุธรณและการรองทุกขของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๗๖. ขอบังคับการทาํงานพนกังาน บริษัทบริหารสินทรัพย  กรุงเทพพาณิชย จํากัด  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(ฉบับที่ ๒) 

๗๗. ระเบียบบริหารงานบุคคล บริษัทหลกัทรัพยจัดการกองทนุ กรุงไทย จํากัด 
๗๘. ระเบียบงานที่ ๑๓๒ / ๒๕๔๔  เร่ือง การจางงาน และการบรรจุพนักงาน ธนาคาร ไทยธนาคาร 

จํากัด (มหาชน) 
๗๙. คูมือพนกังาน  ธนาคารนครหลวงไทย (บมจ.) 
๘๐. ระเบียบบริหารงานบุคคล องคการสงเคราะหทหารผานศึก 



 

 

๑๗๑
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
กฎหมายกลุมวิชาชีพและอาชีพอิสระ 

๑. พระราชบญัญัติผูสอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๒. พระราชบญัญัติการประกอบอาชีพงานกอสราง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓. พระราชบญัญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๔. พระราชบญัญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๕. พระราชบญัญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๖. พระราชบญัญัติชางรังวดัเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗. พระราชบญัญัติธุรกิจนาํเทีย่วและมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘. พระราชบญัญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙. พระราชบญัญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๐. พระราชบัญญัติวิชาชพีเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๑๑. พระราชบัญญัติวิชาชพีทนัตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๑๒. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๓. พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๔. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๕. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๖. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๗. พระราชบัญญัติวิชาชพีการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
 



 

 

๑๗๒
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
บุคคลผูใหการสัมภาษณ 
 
๑. นายประสิทธิ์  วงศหนองหวา พิการตาบอด  สัมภาษณวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
     เปนครูพิการทางการเห็น สอนที่โรงเรียนสอนคนตาบอด  
    ตําแหนงปจจุบัน เปนเลขาคณะกรรมการบริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสมาคมคนตาบอด
แหงประเทศไทย 
     เปนประธานชมรมครูพิการไทย  
     เปนครูตนแบบงานการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม ปการศึกษา ๒๕๔๕ 
     เปนครูแกนนํางานการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม  
     เปนครูเกียรติยศ  
     เปนคณะกรรมการเลขานุการสํานักงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดรอยเอ็ด 

เหตุที่สัมภาษณ กรณีพิการในภายหลังและตองถูกออกจากราชการ และไดกลับมารับราชการอีก
คร้ังในภายหลัง 
 
๒. นายวิรัช ศรีตุลานนท พิการตาบอด  สัมภาษณวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕  

เปนคนพิการทางการเห็นคนแรกที่จบปริญญาตรี เปนครูลูกจางประจําในสมัยแรก ๆ และเปนนายก
สมาคมคนตาบอดกรุงเทพฯ รุนแรก ๆ  

อดีตเปนผูชวยครูใหญโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ หลังเกษียณแลวมาดํารงตําแหนงเปน
ผูอํานวยการหองสมุดแถบเสียง สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย 

เหตุที่สัมภาษณ เปนบุคคลที่รูเร่ืองราวของคนพิการทางการเห็นในอดีตจนถึงปจจุบันมากที่สุด 
 
๓. นางมลิวัลย ธรรมแสง อาจารยโรงเรียนสอนคนหูหนวก  สัมภาษณวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

เปนผูอํานวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ต้ังแตป ๒๔๘๖ จนถึงปจจุบัน เปนบุคคลที่รูเร่ืองราวของ 
คนหูหนวกตั้งแตยุคแรก ๆ 
 
๔. นางชุติมา สุดแกว  พิการทางการเคลื่อนไหว  สัมภาษณวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕  

อดีตเปนครูโรงเรียนศรีสังวาลย เปนบุคคลที่รูเร่ืองราวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในยุคแรก ๆ 
มากที่สุดคนหนึ่ง 
 



 

 

๑๗๓
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
บุคคลผูใหการสัมภาษณ (ตอ) 
 
๕. นายประหยัด ภูหนองโอง พิการตาบอด  สัมภาษณวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕  

เปนประธานคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปนประธานมูลนิธิของคนตาบอดไทย  
เปนผูกอต้ังมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งมีโรงเรยีนสอน

คนตาบอดอยูในความดูแล ๖ แหง คือ จังหวัดขอนแกน จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จังหวัดลพบุรี และจังหวัดลําปาง 
 อดีตเปนนายกสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย  
 เปนบุคคลที่รูเร่ืองราวของคนพิการทางการเห็นมากที่สุดคนหนึ่ง 
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กระบวนการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายและหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 
 
 
                                                                                                        
                                                                                        
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาดานคนพิการ 
คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย 

ส รัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม 

มติคณะรัฐมนตรี วาดวยการยกเลิกขอความ
หรือถอยคําที่อาจจํากัดสิทธิของคนพิการใน
การประกอบอาชีพ 

นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 

รัฐวิสาหกิจ 

พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ พ.ศ. ๓๒๕๓๔ 

กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗)  

ประกา
เรื่องก
จัดหา

ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒

หมายเหตุ   ลูกศร คือ เสนทางการดําเนินงาน     สําหรับ เสนตรง คือ ภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ  
ศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
ารกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงาน

พระราชบัญญัติวาดวยการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคล พ.ศ. … 
ํานักนายก
พระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือ
การเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

งาน 

๕๓๕ 

 



๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓
๑ พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ จัตวา  บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหามมิใหใช

สิทธิ  (๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ,มาตรา ๔๘ ฉ  บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี  (๑) เปนบุคคลผูมีลักษณะ
ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๔๘ จัตวา (๑) (๒)หรือ (๔),มาตรา ๔๘ นว  รองนายกเทศมนตรี
ตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ... ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ ฉ,มาตรา ๔๘ ปญจทศ  
นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง เมื่อ  ... (๕) ...มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ ฉ, มาตรา ๔๘ โสฬส  
รองนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง เมื่อ ... (๕) ...มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ ฉ,มาตรา ๗๕ จัตวา 
 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตรี  กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลพนจากตําแหนง
เมื่อ... (๔) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ

x x x x

๒ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
พุทธศักราช ๒๔๙๗

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ … (๖) "พนราชการทหารประเภทที่ ๑" หมายความวา  ทหารซึ่งถูกปลดโดย
ที่ไดรับราชการในชั้นตางๆจนครบกําหนดหรือโดยที่พิการทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับ
ราชการทหารไดในระหวางรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้  ,(๗) "พนราชการทหารประเภทที่ ๒"  
หมายความวา  ทหารกองหนุน ประเภทที่ ๒  ที่มีอายุสี่สิบหกปบริบูรณแลวหรือทหารกองเกิน หรือทหาร
กองหนุน   ประเภทที่ ๒ ซึ่งพิการทุพพลภาพ  หรือมีโรคอันไมสามารถจะรับราชการทหารไดในระหวางรับ
ราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้  หรือนายทหารสัญญาบัตรที่ถูกปลดโดยถูกถอดหรือออกจากยศ ,
มาตรา ๑๓  บุคคลดังตอไปนี้ ยกเวนไมตองเขารับราชการทหารกองประจําการ คือ  … (๒) คนพิการทุพพล
ภาพ ซึ่งไมสามารถเปนทหารได,มาตรา ๔๑  ทหารกองประจําการ ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนซึ่งยัง
ไมครบกําหนดปลดพนราชการทหาร ถาพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ก็ใหปลดพนราชการทหารประเภทที่ ๑ หรือที่ ๒ แลวแตกรณี

x x

๓ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓

มาตรา ๑๙ ตรี*  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกสภากลาโหมตามมาตรา ๑๙ (๒๖) พนจาก
ตําแหนงเมื่อ … (๔) เปนคนไรสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ

x x

๔ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝาย
รัฐสภา พ.ศ.๒๕๑๘

มาตรา ๒๔ ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการรัฐสภาสามัญ ตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังตอไปนี้ … (๕) ไม
เปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปน
โรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ร.

x x x

๕ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝาย
อัยการ พ.ศ.๒๕๒๑

มาตรา ๓๓ ผูสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนขาราชการอัยการ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอัยการผูชวย
ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้…(๑๑) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการอัยการ  หรือเปนโรค... x x x x

ภาคผนวก  ๑๕.๑  กลุมราชการ

ลําดับที่ รายชื่อกฎหมาย รายละเอียด
ถอยคําประเภทที่ ๑ ถอยคําประเภทที่ ๒ ถอยคําประเภทที่ ๓



๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓
ลําดับที่ รายชื่อกฎหมาย รายละเอียด

ถอยคําประเภทที่ ๑ ถอยคําประเภทที่ ๒ ถอยคําประเภทที่ ๓

๖ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ 
พ.ศ.๒๕๒๑

มาตรา ๔๑ ผูที่จะไดรับการคัดเลือกหรือผูที่จะสอบแขงขัน เปนขาราชการตํารวจตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้
 …(๕) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎกระทรวง x x x

๗ พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พ.ศ.๒๕๒๒

มาตรา ๑๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการกฤษฎีกาพนจากตําแหนง เมื่อ … (๔) เปนคน
ไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ x x

๘ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ.
๒๕๒๓

มาตรา ๒๓ ผูชึ่งจะเขารับราชการเปนขาราชการครูได ตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้…(๕) ไมเปนผูมี
กายทุพพลภาพจนไมสามารปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรค
ตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.

x x x

๙ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๑๓  บุคคลผูมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ (๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ, มาตรา ๑๖บุคคลผู
มีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ...
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓ (๑) (๓)หรือ (๕),...(๖) เปนบุคคลหู
หนวกและเปนใบ,มาตรา ๒๓  สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังตอไปนี้..(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ เวนแตกรณีตาม
มาตรา ๑๖ (๔),  มาตรา ๔๖  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองเปนผูมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖,  มาตรา ๕๒  ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้...(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๖ ยกเวนลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ (๔)

x x x

๑๐ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง
 พ.ศ. ๒๕๓๕  (พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ใช
ขอความในทํานองเดียวกัน)

มาตรา ๙  ผูซึ่งจะไดรับแตงตั้งเปนขาราชการการเมืองตาํแหนงอื่น  นอกจากตําแหนงรัฐมนตรี ตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้ … (๔) ไมเปนคนไรความสามารถ  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรค…,มาตรา ๑๐  ขาราชการการเมืองนอกจาก
ตําแหนงรัฐมนตรีออกจากตําแหนงเมื่อ... (๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ x x x

๑๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
 พ.ศ.๒๕๓๕

มาตรา ๓๐ ผูที่จะเขารับการเปนขาราชการพลเรือนตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังตอไปนี้ … (๕) ไมเปนผูมีกาย
ทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรค
ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.,มาตรา ๑๑๔ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ มีอํานาจสั่งใหขาราชการพล
เรือนสามัญออกจากราชการ...(๓) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐   (๑) 
(๔) (๕) (๘) หรือ (๙) ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ

x x x



๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓
ลําดับที่ รายชื่อกฎหมาย รายละเอียด

ถอยคําประเภทที่ ๑ ถอยคําประเภทที่ ๒ ถอยคําประเภทที่ ๓

๑๒ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๘  ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตองเปนผูมีคุณสมบัติตาม (๑) และ (๒) และ
ไมมีลักษณะตองหามตาม (๓) และ (๔) ดังตอไปนี้... (๔) เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ,
มาตรา ๙  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตองเปนผูมีคุณสมบัติตาม (๑) 
และ (๒) และไมมีลักษณะตองหามตาม (๓) ถึง (๑๑) ดังตอไปนี้...(๔) เปนผูมีรางกายทุพพลภาพ วิกลจริต 
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ติดยาเสพติดใหโทษ หรือเปนโรค...,มาตรา ๔๗  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ 
มาตรา ๑๓มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕มาใชบังคับกับผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
และการเลอืกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดวยโดยอนุโลม, มาตรา ๔๗ ทวิ  ผูมีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตอง... (๒) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ (๓) 
(๔)..., มาตรา ๔๗ ตรี  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลงเมื่อ…(๕) ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๗ ทวิ,มาตรา ๕๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ 
ประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมื่อ...(๒) พนจากตําแหนงสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๑๒ ซึ่งไดนํามาใชบังคับ   โดยอนุโลมตามมาตรา ๔๗...

x x x

๑๓ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๑๑  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยอมสิ้นสุดลง เมื่อ...(๔) ผูวาราชการ
จังหวัดไดสอบสวนแลวสั่งใหออก เมื่อปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด 
พุทธศักราช ๒๔๘๒   มาตรา ๑๗  ผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ
เลือกตั้ง คือ  (๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  (๒) หูหนวกและเปนใบซึ่งไมสามารถอานและ
เขียนหนังสือได)

x x x

๑๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ       
  เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๑  บคุคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ในวันเลือกตั้งเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ
เลือกตั้ง(๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ,มาตรา ๑๓  บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก(๑) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิ
ใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒)หรือ (๔), มาตรา ๑๙  สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ... 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓, มาตรา ๔๔  บุคคลผูมีลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๓ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเมืองพัทยา,
มาตรา ๔๗  รองนายกเมืองพัทยาตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ (๑) (๒) และ (๓)และไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๔๔, มาตรา ๕๐  นายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง เมื่อ... (๕)  ขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา ๔๓ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๔,มาตรา ๕๑  รองนายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง เมื่อ...
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๗

x x

๑๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาล
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๑๑  กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๐ (๓) ตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปนี้ … (๕) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคติดตอรายแรง x x x



๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓
ลําดับที่ รายชื่อกฎหมาย รายละเอียด

ถอยคําประเภทที่ ๑ ถอยคําประเภทที่ ๒ ถอยคําประเภทที่ ๓

๑๖ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลา
การศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๒๖  ผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษเพื่อบรรจุ
เปนขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษาตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้...(๑๐) ไมเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการหรือเปนโรค...,(๑๑) 
เปนผูที่ผานการตรวจรางกายและจิตใจโดยคณะกรรมการแพทยจํานวนไมนอยกวาสามคนซึ่ง ก.ต.กําหนด
 และ ก.ต. ไดพิจารณารายงานของคณะกรรมการแพทยแลวเห็นวาสมควรรับสมัครได,  มาตรา  ๓๑...
ผูสอบคัดเลือกคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๖...ใหผูนั้นไมมีสิทธิไดรับการบรรจุ
เปนขาราชการตุลาการตามผลการสอบคัดเลือกนั้น...,มาตรา ๓๕  เมื่อประธานศาลฎีกาเห็นสมควรให
ขาราชการตุลาการผูใดออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ...ใหกระทําได
ดวยความเห็นชอบของ ก.ต.   การสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนนอกจากที่
บัญญัติไวในมาตรา ๓๔ แลวใหกระทําไดเฉพาะในกรณีดังตอไปนี้...(๒) เมื่อขาราชการตุลาการนั้น ...
หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ..., (๓) เมื่อขาราชการตุลาการนั้นเจ็บปวยไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ราชการไดโดยสม่ําเสมอแตไมถึงเหตุทุพพลภาพ ...

x x x x x x x

กฎหมาย จํานวน ๑๖ ฉบับ

หมายเหตุ    *  กฎหมายที่มีถอยคําประเภทที่ ๑ มีจํานวน ๕ ฉบับ แต พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓  แมจะมีถอยคําประเภทที่ ๑ แตก็ไดมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยวากฎหมายฉบับนี้ไม
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมฉะนั้น  คณะผูวิจัย จึงถือวากลุมราชการมีกฎหมายที่มีถอยคําประเภทที่ ๑ จํานวน  ๔  ฉบับ

                       

                ** กฎหมายที่มีถอยคําประเภทที่  ๓  มีจํานวน ๑๕  ฉบับ  แตมีกฎหมายเพียง  ๔  ฉบับ ที่ไมมีถอยคําประเภทที่ ๑ และถอยคําประเภทที่ ๒

จํานวน ๕ ฉบับ* จํานวน ๘ ฉบับ จํานวน ๑๕ ฉบับ**



๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓
๑ ขอบังคับ ของ บริษัท ขนสง จํากัด ขอ ๓๙ กรรมการจะตองพนจากตําแหนงเมื่อ … (๓) เปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ X X
๒ ขอบังคับ ของ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด ขอ ๒๘ กรรมการจะตองขาดจากตําแหนงเพราะเหตุตอไปนี้ … (ข) เปนผูไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ X X

๓ ขอบังคับ ของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ขอ ๕๔ กรรมการตองขาดจากตําแหนง เพราะเหตุตอไปนี้ … (ค) เปนผูไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ X X

๔ ขอบังคับ ของ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ขอ ๔๓ ในกรณีตอไปนี้ ใหกรรมการขาดจากตําแหนง (ก) ถาลมละลาย หรือตกเปนผูไรความสามารถ X
๕ ขอบังคับ ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด X
๖ ขอบังคับ ของ บริษัท ไมอัดไทย จํากัด X
๗ ขอบังคับ ของ บริษัทสหโรงแรมไทยและการทองเที่ยว จํากัด ขอ ๑๘ ในกรณีตอไปนี้ ใหกรรมการขาดจากตําแหนง (ก) ลมละลาย หรือตกเปนผูไรความสามารถ X
๘ ระเบียบวาดวยเรื่องรับสมัคร บรรจุ และใหออกของพนักงาน

เจาหนาที่ องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ(ร.ส.พ.) 
พุทธศักราช ๒๔๙๕  (ฉบับประมวลแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓๐
 )

ขอ ๗ บุคคลที่สมัครตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ … (ง) ไมเปนผูที่มีรางกายทุพพลภาพ ไรความสามารถหรือจิตฟน
เฟอน  ไมสมประกอบหรือเปนโรคอันพึงรังเกียจ…,ขอ ๑๙ การหมดสิทธิเปนพนักงานเจาหนาที่ ร.ส.พ. นั้น โดย … (๔)
 ขาดคุณสมบัติตามขอ ๗

X X X X

๙ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาด พ.ศ.๒๔๙๖ X
๑๐ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ 

พ.ศ.๒๔๙๖
X

๑๑ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตว พ.ศ.๒๔๙๗ X
๑๒ ขอบังคับวาดวยการแตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน และลดขั้น

เงินเดือน และกําหนดอัตราเงินเดือน พนักงานการทาเรือแหง
ประเทศไทย พ.ศ.๒๔๙๘

ขอ ๕ ผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนพนักงานของการทาเรือแหงประเทศไทย ใหผูอํานวยการพิจารณาดําเนินการโดยการ
สอบแขงขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกแลวแตกรณีจากบุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ … (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพล
ภาพ ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรค ... , ขอ ๘ พนักงานของการทาเรือแหงประเทศไทย
 ตองออกจากตําแหนงเมื่อ …(๖) เลิกจางโดยหยอนสมรรถภาพในดานปฏิบัติงาน ,(๗) ขาดคุณสมบัติ ตามขอ ๕ ,ขอ
 ๑๐ เมื่อการทาเรือแหงประเทศไทย เห็นควรใหพนักงานผูใดออกจากงาน ใหผูอํานวยการมีอํานาจสั่งใหพนักงานผู
นั้นออกจากงานได  ในเหตุดังตอไปนี้ … (ค) หยอนสมรรถภาพในหนาที่ ไมวาโดยเหตุใดๆ

X X X X

๑๓ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการแกว พ.ศ.๒๔๙๘ X
๑๔ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการคลังสินคา พ.ศ.๒๔๙๘ X

ภาคผนวก ๑๕.๓  กลุมรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน : พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ 
ลําดับที่ รายชื่อกฎหมาย รายละเอียด

ถอยคําประเภทที่ ๑ ถอยคําประเภทที่ ๒ ถอยคําประเภทที่ ๓



๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓
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ถอยคําประเภทที่ ๑ ถอยคําประเภทที่ ๒ ถอยคําประเภทที่ ๓

๑๕ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการทอผา พ.ศ.๒๔๙๘ X
๑๖ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการแบตเตอรี่ พ.ศ.๒๔๙๘ X
๑๗ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการฟอกหนัง พ.ศ.๒๔๙๘ X
๑๘ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ.๒๔๙๙ มาตรา ๑๔ ผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ หามแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หรือรองผูอํานวยการ … (๗) เปน

คนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ ,มาตรา ๑๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ตามมาตรา ๑๔
 ทวิ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ … (๕) เปนคนไรความสามรถ หรือคนเสมือนไร

X X

๑๙ ขอบังคับ ของ บริษัท การบินไทย จํากัด ขอ ๗ การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการเปนอํานาจของที่ประชุมใหญ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ … (๒) เมื่อถูก
ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ X X

๒๐ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนยาง พ.ศ.๒๕๐๔ X
๒๑ ระเบียบจัดตั้งองคการสุรา กรมสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๐๖ X
๒๒ ขอบังคับองคการสุรา วาดวย ระเบียบพนักงานสุราในสังกัด

องคการสุรา พ.ศ. ๒๕๐๗
ขอ ๗ การบรรจุบุคคลเปนพนักงานสุรา โดยไมมีหนังสือสัญญาในตําแหนงอัตราคาจางประจํา ใหบรรจุจากบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติและพื้นความรูดังตอไปนี้  ก. ตองมีคุณสมบัติดังนี้ … (๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ ไรความสามารถ 
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือโรค …

X X X

๒๓ ขอบังคับโรงพิมพตํารวจ กรมตํารวจ พ.ศ.๒๕๐๘ X
๒๔ ขอบังคับ ของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด ขอ ๒๒ ผูที่จะเปนกรรมการของบริษัทได ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้คือ … (ข) ไมเปนผูไรความสามารถ หรือเสมือนไร

ความสามารถ หรือผูเยาว X X

๒๕* ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด

X

๒๖ ขอบังคับองคการเภสัชกรรมวาดวย การบรรจุ การแตงตั้ง การ
ออกจากงาน ระเบียบวินัย การลงโทษและการรองทุกขของ
พนักงาน พ.ศ.๒๕๑๑

ขอ ๖ บุคคลที่จะไดรับการบรรจุเปนพนักงานตองคุณสมบัติดังตอไปนี้… (๔)ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ ไร
ความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ,ขอ ๒๔ องคการเภสัชกรรมมี
อํานาจสั่งใหพนักงานออกจากงานได เพราะ เหตุดังตอไปนี้ ... (๒) เจ็บปวย ทุพพลภาพ โดยมีใบตรวจแพทยของ
องคการเภสัชกรรมหรือของทางรัฐบาลรับรองวาไมสามารถหรือไมสมควรทํางานตอไป ,...,(๕) เปนผูหยอน
ความสามารถ หรือไมเหมาะสมในอันที่จะปฏิบัติหนาที่การงานของตน,...,(๗) ขาดคุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับ

X X X X X

๒๗ ระเบียบวาดวยการรับสมัครงาน ของโรงงานยาสูบ พ.ศ.๒๕๑๓ ขอ ๔ คุณสมบัติ ผูสมัครงาน ตองมีคุณสมบัติดังนี้ … (๓) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ ไรความสามารถ จิตฟนเฟอน 
หรือเปนโรค…และแพทยไดตรวจรับรองวารางกายสมบูรณควรรับเขาทํางานได X X X X

๒๘ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมกิจการโคนมแหง
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๔

มาตรา ๑๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ตามมาตรา ๑๔ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง พนจาก
ตําแหนงเมื่อ … (๕) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ ,มาตรา ๒๐ ผูอํานวยการและรอง
ผูอํานวยการ ยอมพนจากตําแหนงเมื่อ … (๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ

X X
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ถอยคําประเภทที่ ๑ ถอยคําประเภทที่ ๒ ถอยคําประเภทที่ ๓

๒๙ ขอบังคับวาดวยระเบียบพนักงานองคการคลังสินคา (ฉบับที่ 
๙) พ.ศ. ๒๕๑๖

ขอ ๑๖ ผูสมัครเขาเปนพนักงานองคการคลังสินคาตองสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกและตองมีคุณสมบัติดังนี้ … 
(๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน  ไมสมประกอบหรือเปนโรค … ,(๕) ไมเปนผูที่อยู
ในระหวางพักงานหรือถูกออกจากงานใดๆเพราะ ... หยอนความสามารถ,ขอ ๒๑ ภายใตบังคับแหงขอ ๒๕ พนักงาน
จะตองถูกสั่งใหออกจากงานในกรณีและเงื่อนไขดังตอไปนี้  (๑) เมื่อขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๖(๑) หรือ(๔) ,(๒) 
หยอนความสามารถดวยเหตุใดๆในอันที่จะปฏิบัติหนาที่การงานของตน ... เมื่อผูอํานวยการองคการคลังสินคาได
พิจารณาเห็นสมควรใหออกจากงาน

X X X X X

๓๐ ระเบียบบริหารงานโรงงานยาสูบ พ.ศ.๒๕๑๖ X
๓๑ ขอบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๘ วาดวยการบรรจุ 

การแตงตั้งและการถอดถอนพนักงาน พ.ศ.๒๕๑๗
ขอ ๖ พนักงานตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ …(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ ไรความสามารถ จิตฟนเฟอนไม
สมประกอบหรือเปนโรค… X X X

๓๒ ขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยระเบียบพนักงาน พ.ศ.
๒๕๑๗

ขอ ๖ พนักงานตองมีคุณสมบัติดังนี้ …(๕) เปนผูมีอนามัยสมบูรณและไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรค…   (๖) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ เวนแตมีกายพิการ ซึ่งมีความสามารถปฏิบัติงานได
ตามความถนัดของตน

X X X X

๓๓ ขอบังคับวาดวยการบริหารงาน สํานักงานสถานธนานุเคราะห 
 กรมประชาสงเคราะห  พ.ศ. ๒๕๑๗

ขอ ๒๒  กรรมการทุกตําแหนงพนจากตําแหนง เมื่อ … (๕) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ X X

๓๔ ระเบียบการธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๑๒๑ วาดวยการแตงตั้ง 
และการถอนจากตําแหนงพนักงานธนาคารออมสิน และฉบับที่
  ๑๒๙ วาดวยการแตงตั้งและการถอนจากตําแหนงพนักงาน
ธนาคารออมสิน (แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ขอ ๒ บุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานตองมีคุณสมบัติและไมตองหาม ดังนี้ … ๒.๔ ไมเปนผูมีรางกาย
ทุพพลภาพ  ไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ,  ขอ ๖ การใหออก  การสั่ง
ใหออกจะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ … ๖.๓ เมื่อพนักงานผูใดขาดคุณสมบัติและไมตองหามตาม ขอ ๒,...,๖.๔ เมื่อ
พนักงานผูใดหยอนความสามารถดวยเหตุใดในอันที่จะปฏิบัติหนาที่การงานของตน ...

X X X X X

๓๕ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาดเพื่อการเกษตร พ.ศ.
๒๕๑๗

มาตรา ๑๔ นอกจากการพนจากตําแหนง ตามวาระตามมาตรา ๑๓ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง
เมื่อ …(๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ ,มาตรา ๑๘ ทวิ ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ … 
(๕) มีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๑๙ ,มาตรา ๑๙ ผูมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ จะเปนผูอํานวยการ
ไมได … (๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

X X

๓๖ ระเบียบบริหารงานบุคคล ของโรงพิมพตํารวจ (เปนไปตาม
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ,ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๙) ,
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๐)

X
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๓๗ คําสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห ที่ ๑/๒๕๑๘  
เรื่องการมอบหมายอํานาจหนาที่ใหผูจัดการปฏิบัติ  วาดวย
การแตงตั้ง ถอดถอนพนักงานและลูกจาง และการเรียก
ประกันจากพนักงานและลูกจาง

หมวด ๑ การบรรจุและการแตงตั้ง  ขอ ๔  ผูที่จะเขาทํางานเปนพนักงานหรือลูกจางตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ …(๔) 
ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือไม
เปนโรค ...

X X X

๓๘ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการเหมืองแรในทะเล พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งยอมพนจากตําแหนงกอน
วาระ เมื่อ … (๕) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ X X

๓๙ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.
๒๕๑๙

X

๔๐ ขอบังคับการสื่อสารแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๓ วาดวยการ
บรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การตัดเงินเดือน การ
ลดขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษ และ
การอุทธรณการลงโทษของพนักงานและลูกจาง ตลอดจนการ
กําหนดจํานวนอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจางของ
พนักงานและลูกจาง พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑
 - ๑๔

ขอ ๗ ผูสมัครเขาเปนพนักงานและลูกจางการสื่อสารแหงประเทศไทย ตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังตอไปนี้ … (๗.๑๐) ไม
เปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรค …
 ,ขอ ๓๔ การสั่งใหพนักงานและลูกจางผูใดพนจากตําแหนงหนาที่โดยการใหออก ใหพิจารณาโดยเหตุดังนี้ ... (๓๔.๒)
 พนักงานและลูกจางผูใดหยอนความสามารถดวยเหตุใด ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่การงานของตน ... ซึ่งผูบังคับบัญชา
ตามขอ ๘ ไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นอยางนอยสามคนทําการสอบสวนแลว และผูวาการสมควรใหออก

X X X X

ขอ ๔ ผูที่จะเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานบริการตองมีคุณสมบัติดังนี้ … ๔.๔ ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ  ไร
ความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรค…,ขอ ๒๖ ใหผูอํานวยการมีอํานาจสั่งใหพนักงานบริการ
ออกจากงานไดในกรณีดังตอไปนี้  …  ,๒๖.๒ เมื่อพนักงานบริการผูใดหยอนความสามารถดวยเหตุใดๆในอันที่จะ
ปฏิบัติหนาที่การงานของตน ,...,๒๖.๔  เมื่อพนักงานบริการผูใดขาดคุณสมบัติตามขอ ๔

X X X X

 (ทุพพลภาพ  หมายถึง หยอนกําลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปรกติได)
๔๒ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย

 พ.ศ.๒๕๒๐
มาตรา ๑๓ ทวิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ …(๒) เปนคนไรความสามารถหรือคน
เสมือนไรความสามารถ ,มาตรา ๑๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง
เมื่อ … (๓) มีลักษณะตองหามตาม มาตรา ๑๓ ทวิ

X X

๔๓ ขอบังคับวาดวยระเบียบพนักงานและลูกจางสํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาล พ.ศ.๒๕๒๑

ขอ ๑๗ ผูสมัครเขาสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกเพื่อเปนพนักงานตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  … (๔) ไมเปนผูมีกาย
ทุพพลภาพ ไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน   ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่ผูอํานวยการกําหนด X X X X X

๔๔ ขอบังคับการทาอากาศยานแหงประเทศไทย ฉบับที่ (๒) วา
ดวยการ บรรจุ การแตงตั้ง การออกจากตําแหนง วินัย และ
การลงโทษของพนักงาน พ.ศ.๒๕๒๒

ขอ ๕ ผูสมัครเขาเปนพนักงาน ตองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ … (๘) ไมเปนผูมีกาย
ทุพพลภาพ ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคดังตอไปนี้ คือ…,ขอ ๒๐ นอกจากการสั่ง
ใหออกตามขอ ๑๗ ขอ ๑๘ และขอ ๓๗ การใหพนักงานออกจะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้  (๑) พนักงานนั้นขาด
คุณสมบัติทั่วไป หรือมีลักษณะตองหาม ตาม ขอ ๕ ...(๘)...เวนแต กรณีที่มีกายทุพพลภาพ ซึ่งผูวาการเห็นสมควรให
ปฏิบัติงานตอไป ,(๓) พนักงานนั้นหยอนความสามารถดวยเหตุใดๆ ในอันที่จะปฏิบัติงาน ...

X X X X

ขอบังคับองคการสะพานปลาวาดวยการบรรจุ  การแตงตั้ง
และการออกจากตําแหนงของพนักงานบริการองคการสะพาน
ปลา พ.ศ. ๒๕๒๐

๔๑



๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓
ลําดับที่ รายชื่อกฎหมาย รายละเอียด

ถอยคําประเภทที่ ๑ ถอยคําประเภทที่ ๒ ถอยคําประเภทที่ ๓

๔๕ ขอบังคับการประปาสวนภูมิภาค วาดวยการกําหนดตําแหนง 
คาจาง การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นคาจาง การถอดถอน
 ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณการลงโทษของ
ลูกจาง พ.ศ.๒๕๒๒

ขอ ๗ ผูที่จะเปนลูกจางตองมีความรูความสามารถและคุณสมบัติสําหรับตําแหนงตามที่ผูวาการกําหนด และมี
คุณสมบัติดังนี้ … (๓) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ  จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ  จิตฟนเฟอน  ไม
สมประกอบ หรือเปนโรค… ,ขอ ๑๔ ลูกจางพนจากตําแหนงเมื่อ … (๖) ขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตามขอ ๗

X X X X

๔๖ ขอบังคับการประปาสวนภูมิภาค วาดวยการกําหนดตําแหนง 
อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณการ
ลงโทษของพนักงาน พ.ศ.๒๕๒๒

ขอ ๘ ผูที่จะเปนพนักงานตองมีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติสําหรับตําแหนงตามที่ กปภ.กําหนด และตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้ … (๓) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ  จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ  จิตฟนเฟอน 
 ไมสมประกอบ หรือเปนโรค … ,  ขอ ๑๖ พนักงานพนจากตําแหนงเมื่อ … (๖) ขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตาม ขอ 
๘,  ขอ ๒๐ เมื่อผูวาการเห็นสมควรอาจสั่งใหพนักงานออกจากงานในกรณีตอไปนี้ได คือ … (๓) เมื่อพนักงานผูใด
หยอนความสามารถดวยเหตุใดๆ ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ของตน …

X X X X X

๔๗ ขอบังคับคณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยางวาดวยอัตรา
 ตําแหนง เงินเดือน คาจาง การบรรจุ การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การแตงตั้งและการถอดถอน  พ.ศ. ๒๕๒๒

ขอ ๕ ผูที่จะไดรับการบรรจุ เปนพนักงานตามขอบังคับนี้จะตองมีคุณสมบัติทํานองเดียวกับผูสมัครเขาเปนขาราชการ
ของทางราชการ  และใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาตามคุณวุฒิและความสามารถเปนรายๆไป  และจะบรรจุต่ํากวา
หรือสูงกวาอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของแตละระดับหรือตําแหนงที่จะบรรจุก็ใหกระทําไดเทาที่จําเปน  (พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕: มาตรา ๓๐ ผูที่จะเขารับราชการตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังตอไปนี้ ... (๕) ไม
เปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรค ...

X X X

๔๘ ขอบังคับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๒๓)  วาดวยการบรรจุ  การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
การปรับอัตราเงินเดือน  และการออกจากตําแหนงของ
พนักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

ขอ ๗ ผูสมัครเขาเปนพนักงานตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังตอไปนี้ … (๙) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได (๑๐) ไมเปนคนไรความสามารถหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ X X X

๔๙ ขอบังคับองคการแกว วาดวย การพนักงาน พ.ศ. ๒๕๒๓ 
หมวด ๑ การจางและการบรรจุ

ขอ ๕ บุคคลที่องคการจะจางหรือบรรจุเขาเปนพนักงานตามอัตรากําลังขององคการ ตองมีคุณสมบัติทั่วไป
ดังตอไปนี้…(๕.๕) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ จิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรค…

X X X



๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓
ลําดับที่ รายชื่อกฎหมาย รายละเอียด

ถอยคําประเภทที่ ๑ ถอยคําประเภทที่ ๒ ถอยคําประเภทที่ ๓

๕๐ ระเบียบวาดวยการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยถึงขั้นทุพพล
ภาพของพนักงานโรงแรมเอราวัณ พ.ศ. ๒๕๒๔

ขอ ๕ การวินิจฉัยวาพนักงานมีภาวะทุพพลภาพหรือไม  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร ,ขอ ๖ พนักงาน
ผูใดประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิไดเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่  หรือปองกันรักษาประโยชนใหแกบริษัทฯหรือ
โรงแรมจนถึงขั้นทุพพลภาพ  ใหปลดพนักงานผูนั้นออกจากความเปนพนักงาน  โดยบริษัทฯจายเงินคาชดเชยให
ตามที่กฎหมายแรงงานกําหนด  ,ขอ ๗  พนักงานผูใดประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ หรือ
ปองกันรักษาประโยชนใหแกบริษัทฯหรือโรงแรมจนถึงขั้นทุพพลภาพ  คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะพิจารณา
บรรจุพนักงานผูนั้นในตําแหนงหนาที่อื่นที่เหมาะสม  แตถาไมมีตําแหนงหนาที่อื่นที่เหมาะสมก็ใหปลดพนักงานผูนั้น
ออกจากความเปนพนักงาน  โดยบริษัทฯ จะจายเงินชดเชยใหตามที่กฎหมายแรงงานกําหนดนอกเหนือจากเงินคา
ทดแทนที่พนักงานผูนั้นจะไดรับจากกองทุนเงินทดแทน  กรมแรงงาน  (ทุพพลภาพ หมายถึง การที่พนักงานประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยจนทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่บรรจุไวได  เชน จิตพิการ  ตาบอดทั้งสองขาง  
เสียแขน ขา มือ เทา นิ้ว หรืออวัยวะอื่นที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว  เปนตน )

X

๕๑ ระเบียบองคการสวนยาง วาดวยการรับสมัครงาน พ.ศ. ๒๕๒๔ ขอ ๓  ผูที่จะสมัครงาน อ.ส.ย.  จะตองมีคุณสมบัติและมีลักษณะไมตองหามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับแกไขเพิ่มเติม และตามที่ อ.ส.ย. กําหนด
เพิ่มเติม ดังนี้ … ๓.๖ ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัตหินาที่ได ไรความสามารถ สติฟนเฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรค ...

X X X

๕๒ ขอบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑๔ 
วาดวยพนักงาน พ.ศ.๒๕๒๕

ขอ ๘ พนักงานตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้ …(๙) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไร
ความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรค ... ,ขอ ๒๖ นอกจากการเลิกจางตามขอ ๒๒ และขอ ๒๔ 
แลว การเลิกจางพนักงานใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้   (๑) พนักงานผูนั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป ตาม ขอ ๘ ...,(๒) 
พนักงานผูนั้นหยอนความสามารถดวยเหตุใดๆในอันที่จะปฏิบัติหนาที่การงานของตน,...(๖) พนักงานผูนั้นทุพพล
ภาพหรือเจ็บปวย  โดยแพทยของสถานพยาบาลของทางราชการ หรือแพทยของ กนอ. มีความเห็นวาไมสามารถ
หรือไมควรปฏิบัติงานตอไป

X X X X X

๕๓ ขอบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑๕ 
วาดวย ลูกจาง  พ.ศ.๒๕๒๕

ขอ ๕ ลูกจางตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้ ... (๙)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไร
ความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือไมเปนโรค ... X X X

๕๔ ขอบังคับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
แหงประเทศไทย วาดวย การกําหนดตําแหนง การบรรจุ 
แตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และการออกจากงาน พ.ศ. ๒๕๒๕

ขอ ๗ คุณสมบัติทั่วไป ของผูสมัครเขารับการคัดเลือกผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งของพนักงาน มีดังตอไปนี้ … 
(๗.๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ,
ขอ ๒๘ ผูวาการมีคําสั่งใหพนักงานออกจากงานได ในกรณีดังตอไปนี้ ... (๒๘.๒) เมื่อพนักงานผูใดขาดคุณสมบัติ
ตามขอ ๗.๔ และ ๗.๕  ขอ ,๒๙ เมื่อพนักงานผูใดหยอนความสามารถดวยเหตุอันใดอันเปนการไมเหมาะสมหรือ ไม
สามารถที่จะปฏิบัติงานในหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และผูวาการเห็นวาใหพนักงานผูนันปฏิบัติงานตอไปจะเปนการ
เสียหายแกงาน ผูวาการอาจจะสั่งใหพนกังานผูนั้นออกจากงานได

X X X X



๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓
ลําดับที่ รายชื่อกฎหมาย รายละเอียด

ถอยคําประเภทที่ ๑ ถอยคําประเภทที่ ๒ ถอยคําประเภทที่ ๓

๕๕ ขอบังคับองคการฟอกหนังวาดวย การพนักงาน พ.ศ.๒๕๒๕ ขอ ๕ บุคคลที่องคกรจะจางหรือบรรจุเปนพนักงานตามอัตรากําลังขององคการตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังตอไปนี้ … 
(๕) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปน
โรค

X X X

๕๖ ขอบังคับองคการสะพานปลาวาดวยการกําหนดอัตรา  ระดับ 
 ตําแหนง  เงินเดือน  การบรรจุ  การแตงตั้ง  และการถอดถอน
ผูปฏิบัติงานองคการสะพานปลา  พ.ศ. ๒๕๒๕

ขอ ๘ ผูที่จะไดรับการบรรจุเปนพนักงานตามขอบังคับนี้  จะตองมีคุณสมบัติทํานองเดียวกับผูสมัครเขาเปนขาราชการ 
(พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ :มาตรา ๓๐ ผูที่จะเขารับราชการพลเรือนตองมีคุณสมบัติ
ทั่วไปดังตอไปนี้  …  (๕) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรค...) และใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาตามคุณวุฒิและความสามารถเปนรายๆไป
และจะบรรจุต่ํากวา หรือสูงกวาอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของแตละระดับหรือตําแหนงที่บรรจุ  ก็ใหกระทําไดเทาที่จําเปน, 
ขอ ๑๔ ใหผูอํานวยการองคการสะพานปลามีอํานาจสั่งใหพนักงานประจําองคการสะพานปลาโดยใหพนจาก
ตําแหนงหนาที่เดิมได  ดังตอไปนี้  ...๑๔.๓ กรณีอื่นที่มีความจําเปนพิเศษ  เพื่อประโยชนแกองคการสะพานปลา, ขอ 
๑๕ ใหผูอํานวยการมีอํานาจสั่งใหพนักงานออกจากงานได  ในกรณีดังตอไปนี้  ... ๑๕.๒ เมื่อพนักงานผูใดหยอน
ความสามารถดวยเหตุใดๆ ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่การงานของตน,...,๑๕.๔ เมื่อพนักงานผูใดมีรางกายทุพพลภาพ  
ไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรค...  (ทพุพลภาพ หมายถึง หยอนกําลังความสามารถที่
จะประกอบการงานตามปรกติได)

X X X X X

๕๗ ขอบังคับ ของ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด X
๕๘ ขอบังคับการรถไฟแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๓.๑ การบรรจุ การ

แตงตั้ง การถอดถอน พนักงานของการรถไฟแหงประเทศไทย 
(ปรับปรุงใหม)

ขอ ๒ ผูที่จะไดรับการบรรจุเปนพนักงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ …๒.๔ ไมเปนผูมี
รางกายทุพพลภาพ ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรค …,ขอ ๙  เมื่อการรถไฟแหง
ประเทศไทยเห็นสมควรใหผูใดออกจากงาน ใหผูวาการรถไฟแหงประเทศไทยมีอํานาจสั่งใหพนักงานผูนั้นออกจาก
งานไดในกรณีดังตอไปนี้ ...๙.๒ ฐานทํางานมานาน คือ เมื่อพนักงานผูใดปฏิบัติงานติดตอกันมาเปนเวลาสามสิบป
บริบูรณ และเปนผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ... ๙.๒.๓ มีอนามัยหรือสุขภาพไมสมบูรณ, ขอ ๙.๓ เมื่อ
พนักงานผูใดหยอนความสามารถดวยเหตุใดๆในอันที่จะปฏิบัติหนาที่การงานของตน ,ขอ ๙.๕ เมื่อพนักงานผูใด ขาด

X X X

๕๙ ขอบังคับองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๔๓ 
วาดวยการพนักงาน

ขอ ๙ ผูสมัครเขาเปนพนักงานและลูกจางชั่วคราวของ อ.ส.ม.ท. ตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังตอไปนี้ … (๙)  ไมเปนผู
กายทุพพลภาพ ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรค … ,ขอ ๖๘ นอกจากการสั่งใหออกตาม
ขอ ๖๗ การสั่งใหพนักงานออกจากงาน  ผูอํานวยการมีอํานาจกระทําไดในกรณีตอไปนี้ดวย คือ (๑) พนักงานนั้นขาด
คุณสมบัติทั่วไป... ,(๕) พนักงานนั้นหยอนความสามารถ ดวยเหตุอันใดในอันที่จะปฏิบัติหนาที่การงานของตน ...และ
คณะกรรมการที่ผูอํานวยการแตงตั้งขึ้นไมนอยกวาสามคนไดสอบสวนแลวเห็นสมควรใหออก

X X X X

๖๐ ระเบียบคุรุสภา วาดวยการบริหารงานบุคคล ของ สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๓๑

ขอ ๑๔ ผูที่จะเขาเปนเจาหนาที่คุรุสภาตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้ … (๕) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.,ขอ 
๔๔ เจาหนาที่คุรุสภา ออกจากตําแหนงหนาที่เมื่อ ... (๓) ผูมีอํานาจแตงตั้งตามความในขอ ๓๑ สั่งใหออกเมื่อ ... (ค) 
หยอนความสามารถดวยเหตุใดๆ ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ของตน ...

X X X X



๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓
ลําดับที่ รายชื่อกฎหมาย รายละเอียด

ถอยคําประเภทที่ ๑ ถอยคําประเภทที่ ๒ ถอยคําประเภทที่ ๓

๖๑ ขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒ วาดวยการบรรจุ
 การแตงตั้ง การปรับอัตราเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน และ
การออกจากงานของพนักงาน

ขอ ๕ ผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้  … (๖) ไม
เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือมีกายทุพพลภาพจนไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือไมเปนโรค …

X X X X

๖๒ ระเบียบบริษัทไมอัดไทย จํากัด วาดวยการจางแรงงาน พ.ศ.
๒๕๓๒

ขอ ๕ ผูสมัครเขาทํางานกับบริษัทฯ ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติโดยทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับแกไขอื่นๆ ที่ใชบังคับอยูในขณะนั้นตลอดจนตองมี
คุณสมบัติโดยทั่วไป ตามที่บริษัทกําหนดดังตอไปนี้ (๕) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ หรือ
สูญเสียสมรรถภาพในการทํางาน หรือไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

X X X X

๖๓ ระเบียบพนักงาน บริษัทขนสง จํากัด พ.ศ. ๒๕๓๒ ขอ ๖ พนักงานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังนี้ … (๑๐) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถ
ปฏิบัติงานได  ไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรค … หรือโรคอื่นๆที่นายแพทยของ
บริษัทฯ เห็นวาจะเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน ,ขอ ๓๒ กรรมการผูจัดการใหญอาจสั่งใหพนักงานผูใดพนจาก
ตําแหนงหนาที่โดยการใหออกเมื่อ (๑)  พนักงานผูนั้นเจ็บปวยเกินกําหนดวันลาในรอบป  ตามระเบียบบริษัทฯ วา
ดวยการลา พ.ศ. ๒๕๒๒ ,(๒) พนักงานผูนั้นหยอนความสามารถ  ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่การงานของตน ... ซึ่ง
กรรมการผูจัดการใหญไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นอยางนอยสามคน  ทําการสอบสวนแลว

X X X X

๖๔ ขอบังคับการทางพิเศษแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒๔ วาดวย
พนักงาน

ขอ ๘ พนักงานตองมีคุณสมบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
และตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้ …(๘)ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ 
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรค … ,ขอ ๒๖ นอกจากการเลิกจางตามขอ ๒๒ และขอ ๒๔ แลว การเลิก
จางพนักงาน จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้ ... (๒) พนักงานผูนั้นหยอนความสามารถดวยเหตุใดๆ ในอันที่จะ ปฏิบัติ
หนาที่การงานของตน,(๖) พนักงานผูนั้นทุพพลภาพหรือเจ็บปวย โดยแพทยของสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
แพทยของ กทพ. มีความเห็นวาไมสามารถ หรือไมควรปฏิบัติงานตอไป     (ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ … "ทุพพลภาพ" 
หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของรางกาย หรือสูญเสียสภาวะปกตขิอง
จิตใจ  จนไมสามารถทํางานได  ทั้งนี้ตามเกณฑที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธกําหนด)

X X X X X



๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓
ลําดับที่ รายชื่อกฎหมาย รายละเอียด

ถอยคําประเภทที่ ๑ ถอยคําประเภทที่ ๒ ถอยคําประเภทที่ ๓

๖๕ ขอบังคับการทางพิเศษแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒๕ วาดวย  
 ลูกจาง

ขอ ๖ ลูกจางตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังตอไปนี้ … (๘) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไร
ความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรค … ,ขอ ๒๐ นอกจากการสั่งเลิกจางตามขอ ๑๘ ขอ๑๙ 
และขอ ๔๔ แลว การเลิกจางลูกจางจะกระทําไดในกรณตีอไปนี้ ... (๑) ลูกจางผูนั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามขอ ๖,(๒)
 ลูกจางผูนั้นหยอนความสามารถดวยเหตุใดๆ ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่การงานของตน ,(๔)ลูกจางผูนั้นทุพพลภาพหรือ
เจ็บปวย โดยแพทยของสถานพยาบาลของทางราชการหรือแพทยของทาง กทพ. มีความเห็นวาไมสามารถหรือไมควร
ปฏิบัติงานตอไป   (ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ … "ทุพพลภาพ" หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพ
ของอวัยวะหรือของรางกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนไมสามารถทํางานได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธกําหนด)

X X X X X

๖๖ ขอบังคับโรงงานไพ วาดวยระเบียบพนักงานโรงงานไพ พ.ศ. 
๒๕๓๕

ขอ ๗ การบรรจุบุคคลเปนพนักงานประจํา ใหบรรจุจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและพื้นความรูดังตอไปนี้  ๗.๑ ตองมี
คุณสมบัติดังนี้ … ๗.๑.๔ ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือโรค … ,
ขอ ๑๗ พนักงานโรงงานไพออกจากงานเมื่อ … ๑๗.๓ ผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสั่งให
ออกเมื่อ ... ๑๗.๓.๓ พิจารณาสอบสวนเห็นวาเจ็บปวยทุพพลภาพหยอนความสามารถดวยเหตุใดในอันที่จะปฏิบัติ
หนาที่ของตน ...,๑๗.๓.๔ ขาดคุณสมบัติตามขอ ๗.๑ แหงขอบังคับนี้

X X X X

๖๗ ขอบังคับการไฟฟานครหลวง วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง 
และการถอดถอนพนักงาน พ.ศ. ๒๕๐๖ และขอบังคับการ
ไฟฟานครหลวง วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง และการถอด
ถอนพนักงาน  (ฉบับที่ ๒ )พ.ศ. ๒๕๓๕

ขอ ๘ ใหกําหนดคุณสมบัติของพนักงานดังตอไปนี้ … (๔) เปนผูมีอนามัยสมบูรณตามความเห็นของแพทยของการ
ไฟฟานครหลวง  และไมเปนผูไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรค … ,ขอ ๒๔ การให
พนักงานผูใดออกจากงาน  ใหพิจารณาโดยเหตุตอไปนี้ … (๒)กรณีหยอนสมรรถภาพในอันที่จะปฎิบัติงานในหนาที่
ของตน ... ซึ่งทั้งนี้ไดมีการสอบสวนแลว  ไมสมควรใหอยูปฏิบัติงานอีกตอไป ,(๖) ขาดคุณสมบัติตาม ขอ ๘.

X X X X

๖๘ ขอบังคับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  วาดวยการพนักงาน
 พ.ศ. ๒๕๓๕

ขอ ๑๐ ผูที่จะไดรับการบรรจุเปนพนักงาน  ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ … (๙) ไมเปน
ผูมีกายทุพพลภาพ  ไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรค … ,ขอ ๒๑  สํานักงานอาจสั่ง
ใหพนักงานออกจากงานโดยไมตองตั้งคณะกรรมการสอบสวนไดในกรณีดังตอไปนี้  (๑) พนักงานนั้นขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๐ เวนแตกรณีที่มีกายทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติงานของสํานักงาน  ซึ่ง
เลขาธิการเห็นสมควรใหปฏิบัติงานตอไป, ... (๕)พนักงานนั้นหยอนความสามารถดวยเหตุใดๆในอันที่จะปฏิบัติงาน ...

X X X X

๖๙ ระเบียบบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม วาดวย 
พนักงาน

หมวด ๒ คุณสมบัติของพนักงาน  ขอ ๒ พนักงานตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  ๒.๓ ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจน
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   ไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรค … X X X

๗๐ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดตั้งโรงงานไพ กรม
สรรพสามิต พ.ศ.๒๕๓๕

ขอ ๑๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๑๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง พนจากตําแหนงเมื่อ … (๔) 
เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ X X



๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓
ลําดับที่ รายชื่อกฎหมาย รายละเอียด

ถอยคําประเภทที่ ๑ ถอยคําประเภทที่ ๒ ถอยคําประเภทที่ ๓

๗๑ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๓ ประธานกรรมการหรือกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ … (๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะ … หยอนความสามารถ ,(๔) เปนคนไรความสามารถ
 หรือคนเสมือนไรความสามารถ,มาตรา ๑๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตาม มาตรา ๑๗ วรรคสอง ผูวาการพนจาก
ตําแหนงเมื่อ …(๓) คณะกรรมการใหออก เพราะ …หยอนความสามารถ,(๔) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือน
ไรความสามารถ

X X X

๗๒ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรถไฟฟามหานคร พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตาม มาตรา ๑๓ ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้ง พนจากตําแหนง เมื่อ …(๔)เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ, มาตรา ๒๐ 
ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ … (๓) คณะกรรมการดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีใหออก เพราะ … หยอน
ความสามารถ, (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

X X X

๗๓ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ.๒๕๓๕ X
๗๔ ระเบียบ ของ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด(มหาชน) ขอ ๒๑ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ … (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ตองหามตาม มาตรา ๖๘ แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.๒๕๓๕ (มาตรา ๖๘ กรรมการตองเปนบุคคล
ธรรมดา และ …(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ)

X X

๗๕ ขอบังคับองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  วาดวยการ
พนักงาน พ.ศ.๒๕๓๖

ขอ ๗ ผูที่จะเขาเปนพนักงานตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้…(๕) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรค … ,ขอ ๒๗ เมื่อเห็นเปนการสมควรให
ผูอํานวยการมีอํานาจสั่งใหพนักงานออกจากงานได ... การสั่งใหออกจากงานนี้ใหกระทําไดเฉพาะเหตุดังนี้  ... (๓) 
เมื่อหยอนความสามารถ หรือประพฤติตนไมเหมาะสม... ,(๔) เมื่อขาดคุณสมบัติตามขอ ๗

X X X X

๗๖ ขอบังคับเกี่ยวกับพนักงาน บริษัท  วิทยุการบินแหงประเทศ
ไทย  จํากัด  พ.ศ. ๒๕๓๖ X

๗๗* ระเบียบขอบังคับ บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ  จํากัด X

๗๘ ขอบังคับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๒๙๑ วา
ดวยบุคคล พ.ศ.๒๕๓๗

ขอ ๙ ผูที่จะไดรับการจาง การบรรจุ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ … (๘) ไมเปนผูมี
กายทุพพลภาพ ไรความสามารถ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  … X X X

๗๙ ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ของ บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร
 เซอรวิสเซส จํากัด

ขอ ๑.๒.๑๐ ผูที่จะไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ … (ข) ผานการตรวจโรค
จากแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งที่บริษัทฯ เห็นชอบดวย และแพทยรับรองวามีรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ
รายแรง …

X



๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓
ลําดับที่ รายชื่อกฎหมาย รายละเอียด

ถอยคําประเภทที่ ๑ ถอยคําประเภทที่ ๒ ถอยคําประเภทที่ ๓

๘๐ ขอบังคับสถาบันการบินพลเรือน วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง 
การออกจากตําแหนง  วินัย  และการลงโทษของพนักงาน พ.ศ.
 ๒๕๓๗ (๑/๒๕๓๗)

หมวดที่ ๑ บททั่วไป  ขอ ๖ ผูสมัครเขาเปนพนักงาน  ตองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
 … (๘)ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ  ไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือไมเปนโรคติดตอรายแรง …,
ขอ ๒๓  นอกจากการสั่งใหออกตามขอ ๒๐ ขอ ๒๑ และขอ ๔๐ การใหพนักงานออกจะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) พนักงานนั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๖...(๘)...,(๓) พนักงานนั้นหยอนความสามารถ
ดวยเหตุใดๆในอันที่จะปฏิบัติงาน ...

X X X X

๘๑ ขอบังคับองคการสวนพฤกษศาสตร วาดวย การกําหนด
ตําแหนง การบรรจุแตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และการออกจาก
งาน พ.ศ. ๒๕๓๗

ขอ ๗ คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครเขารับการคัดเลือก ผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน มีดังตอไปนี้ … 
(๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ,ขอ
 ๒๘ ผูอํานวยการมีคําสั่งใหพนักงานออกจากงานได ในกรณีดังตอไปนี้ ...(๒) เมื่อพนักงานผูใดขาดคุณสมบัติตามขอ 
 (๔)และ (๕) ,ขอ ๒๙ เมื่อพนักงานผูใดหยอนความสามารถดวยเหตุอันใด อันเปนการไมเหมาะสมหรือไมสามารถที่
จะปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และผูอํานวยการเห็นวาใหพนักงานผูนั้นปฏิบัติงานตอไปจะเปนการเสียหายแก
งาน ผูอํานวยการอาจจะสั่งใหพนักงานผูนั้นออกจากงานได

X X X X

๘๒ ระเบียบบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  วาดวยการ
บริหารงานบุคคล

ขอ ๗ คุณสมบัติทั่วไปของบุคคลที่จะไดรับการพิจารณาวาจางเขาทํางานกับบริษัทมีดังตอไปนี้ … (๗.๔) มีสุขภาพ
แข็งแรง  ไมทุพพลภาพจนไมสามารถและ/หรือไมเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่  ไมเปนโรค…,(๗.๕) มี
สติสัมปชัญญะปกติ  ไมฟนเฟอน

X X X

๘๓ ขอบังคับการเคหะแหงชาติ  ฉบับที่ ๖๖ วาดวยการบรรจุ การ
แตงตั้ง การตัดหรือการลดขั้นเงินเดือน การออกจากตําแหนง 
วินัย การลงโทษ และการอุทธรณการลงโทษของพนักงาน

ขอ ๕ ผูสมัครเขาเปนพนักงาน ตองเปนผูมีคุณสมบัติดังนี้ … (๓) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติงาน
ได หรือไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรค … ,ขอ ๒๒ นอกจากการสั่งใหออกตามขอ 
๑๑ ขอ ๑๙ หรือขอ ๒๓ การใหพนักงานออกจะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ คือ  (๑) พนักงานนั้นขาดคุณสมบัติตาม
ขอ ๕ เวนแต ... เปนกรณีที่ขาดคุณสมบัติเพราะมีรางกายทุพพลภาพ ซึ่งผูวาการเห็นสมควรใหปฏิบัติงานตอไป ,...(๓)
 พนักงานนั้นหยอนความสามารถดวยเหตุใดๆในอันที่จะปฏิบัติงาน...

X X X X

๘๔ ขอบังคับการเคหะแหงชาติ ฉบับที่ ๖๗ วาดวยการจาง การ
แตงตั้ง การตัดหรือการลดขั้นคาจาง การออกจากตําแหนง 
วินัย การลงโทษ และการอุทธรณการลงโทษของลูกจาง

ขอ ๖ ผูสมัครเขาเปนลูกจาง ตองเปนผูมีคุณสมบัติดังนี้ … (๒) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติงานได 
หรือไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรค…,ขอ ๒๓ นอกจากการสั่งเลิกจางตามขอ ๒๐ 
หรือขอ ๒๔ การเลิกจางจะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ (๑) ลูกจางนั้นขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ เวนแต ... เปนกรณีที่
ขาดคุณสมบัติเพราะมีรางกายทุพพลภาพ ซึ่งผูวาการเห็นสมควรใหปฏิบัติงานตอไป,... (๓) ลูกจางนั้น ... ไมมี
ความสามารถ  หรือหยอนความสามารถดวยเหตุใด ๆ ในอันที่จะปฏิบัติงาน ...

X X X X

๘๕ ขอบังคับองคการรถไฟฟามหานคร ฉบับที่ ๒๐ วาดวยพนักงาน ขอ ๘ พนักงานตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้ … (๙) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไร
ความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรค … X X X

๘๖ คําสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ ๒๓๒/๒๕๓๘  เรื่อง 
ระเบียบหลักเกณฑการจางลูกจางตามสัญญาจางแรงงาน

ขอ ๙ การตรวจสอบคุณสมบัติ  ใหตรวจสอบตามรายละเอียดในใบสมัคร…( ใบสมัครงานลูกจาง  ขอ ๑๒ ขาพเจาขอ
รับรองดวยความสัตยจริงวา … (๗)ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไม
เปนโรค …)

X X X



๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓
ลําดับที่ รายชื่อกฎหมาย รายละเอียด

ถอยคําประเภทที่ ๑ ถอยคําประเภทที่ ๒ ถอยคําประเภทที่ ๓

๘๗ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ มาตรา ๑๖ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๕ ประธานกรรมการ หรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้ง พนจากตําแหนง เมื่อ  (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ X X

๘๘ ขอบังคับองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
(อ.ส.ก.)วาดวย การพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๙

ขอ ๑๐ ผูปฏิบัติงานตองมีคุณสมบัติตามกฎหมาย  วาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ,(ฉบับที่ ๒)
 พ.ศ. ๒๕๑๙,(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐) และตองมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้... (๘) ไมเปนผูที่มีรางกายทุพพลภาพจนไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรค...,ขอ ๒๖ นอกเหนือจาก
การสั่งเลิกจางตามขอ ๒๒ และขอ ๒๔ แลวการเลิกจางผูปฏิบัติงานจะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ ... (๒) 
ผูปฏิบัติงานนั้นหยอนความสามารถดวยเหตุใดๆ ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่การงานของตน,...(๖) ผูปฏิบัติงานผูนั้น
ทุพพลภาพ  หรือเจ็บปวยโดยแพทยของสถานพยาบาลของทางราชการ  มีความเห็นวาไมสามารถหรือไมควร
ปฏิบัติงานตอไป

X X X X X

๘๙ ขอบังคับการปโตรเลียมแหงประเทศไทย วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๓๙

ขอ ๑๑ ผูที่จะไดรับการบรรจุ  แตงตั้ง หรือจางเปนพนักงานหรือลูกจาง ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้เปนอยางนอย …
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ทั้งไมเปนโรค… X X X

๙๐ ระเบียบบริหารงานบุคคล บริษัทกฎหมายกรุงไทย จํากัด ขอ ๒.๑๐  ผูที่จะไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานของบริษัทจะตองมีคุณสมบัติดังนี้… (ข)ผานการตรวจโรคจากแพทย
แผนปจจุบันชั้นหนึ่งที่บริษัทเห็นชอบดวย  และแพทยรับรองวา มีรางกายสมบูรณแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอรายแรง 
หรือโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือเปนอุปสรรคตอการทํางานใหบริษัท

X

๙๑ ระเบียบขอบังคับของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) วา
ดวยเรื่อง การวาจางงานและการบรรจุงาน

ขอ ๒.๑๐ ผูที่จะไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติดังนี้ … -ผานการตรวจโรคจากแพทย
แผนปจจุบันชั้นหนึ่งที่บริษัทฯเห็นชอบดวย และแพทยรับรองวามีรางกายสมบูรณแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอรายแรง
หรือโรคที่สังคมรังเกียจหรือขัดตอการทํางานใหบริษัท...

X

๙๒ ระเบียบบริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด 
ฉบับที่ (๒) วาดวย การกําหนดตําแหนง ลําดับการบังคับ
บัญชา อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแตงตั้ง การออกจาก
ตําแหนง วินัย การลงโทษ การอุทธรณและการรองทุกขของ
พนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๙

ขอ ๙ ผูสมัครเขาเปนพนักงาน ตองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้ … (๖) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรค …, ขอ ๒๐ การสั่งให
พนักงานออก จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้  (๑) พนักงานนั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป ตาม มาตรา ๙ เวนแต ... ,(๓) 
พนักงานนั้นหยอนความสามารถดวยเหตุใดๆในอันที่จะปฏิบัติงาน ...,(๖) พนักงานนั้นเจ็บปวยโดยแพทยมีความเห็น
วาไมสามารถหรือไมสมควรทํางานตอไป

X X X X X

๙๓ ขอบังคับองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน วาดวย
พนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๐

ขอ ๕ พนักงานของ ปรส. ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ …(๘) ไมเปนผูที่มีภาวะทุพพล
ภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรค… ,ขอ ๑๔ 
คณะอนุกรรมการมีอํานาจสั่งใหพนักงานออกจากงานโดยไมตองตั้งคณะกรรมการสอบสวน ไดในกรณีดังตอไปนี้ (๑)
 พนักงานนั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๕ ของขอบังคับนี้

X X X



๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓
ลําดับที่ รายชื่อกฎหมาย รายละเอียด

ถอยคําประเภทที่ ๑ ถอยคําประเภทที่ ๒ ถอยคําประเภทที่ ๓

๙๔ ระเบียบบริหารงานบุคคล บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย หมวด ๒ คุณสมบัติพนักงาน  การบรรจุ  การแตงตั้ง  อัตราเงินเดือน  และเงินโบนัส  ขอ ๕ พนักงานของบริษัทตอง
เปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ … (๘)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ได  ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือไมเปนโรคติดตอ หรือเปนโรคที่เปนที่รังเกียจของสังคม  โดย
มีความเห็นของแพทยวาไมสมควรทํางานตอไป

X X X X

๙๕ ระเบียบบริษัท  อูกรุงเทพ  จํากัด  วาดวย  การบรรจุ  การ
แตงตั้ง  การใหไดรับเงินเดือน  การรักษาการแทน  การ
ปฏิบัติงานแทน  การแตงตั้งผูรักษาการ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 การพนจากสภาพการเปนพนักงาน  วินัย  การลงโทษ  และ
การอุทธรณของพนักงาน  พ.ศ. ๒๕๔๐

ขอ ๖ ผูสมัครเขาเปนพนักงานตองเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไป  ดังตอไปนี้  ... (๖) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือไมเปนโรค..., ขอ ๒๖  การสั่งให
พนักงานออก  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ ... (๓) พนักงานนั้นหยอนความสามารถดวยเหตุใดๆ ในอันที่จะ
ปฏิบัติงาน ...,(๖) พนักงานนั้นเจ็บปวยโดยแพทยมีความเห็นวาไมสามารถหรือไมสมควรทํางานตอไป

X X X X

๙๖ ขอบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ฉบับที่
 ๔ วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การเรียกประกัน การเลื่อน
เงินเดือน และการถอดถอน  สําหรับพนักงาน

ขอ ๓  ผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเปนพนักงาน ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ … (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ 
ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรค … ,ขอ ๔ ผูสมัครเปนพนักงานตองยื่นใบสมัครตาม
แบบที่กําหนดไว พรอมดวยหนังสือรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งสาขาเวชกรรม ซึ่งรับรองผูสมัครตามความใน
ขอ ๓(๔) และรับรองดวยวา ผูสมัครเปนผูมีอนามัยสมบูรณ, ขอ ๑๖ พนักงานออกจากงานเมื่อ ... (๓) ขาดคุณสมบัติ
ตามขอ ๓ ,ขอ ๒๐ ผูจัดการมีอํานาจเลิกจางพนักงานไดในกรณีตอไปนี้ ... (๒) เมื่อมีเหตุอันสมควรซึ่งผูจัดการเห็นวา
ผูนั้นหยอนสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ...

X X X X X

๙๗ ขอบังคับบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน วาดวย การ
พนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

ขอ๕ พนักงานของบรรษัทตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้  … (๘) ไมเปนผูมีกายทุพพล
ภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือไมเปนโรคติดตอ  หรือเปน
โรคที่รังเกียจของสังคม  โดยมีความเห็นของแพทยวาไมสมควรทํางานตอไป

X X X

๙๘ ขอบังคับองคการสวนสัตว วาดวยระเบียบ พนักงานองคการ
สวนสัตว พ.ศ.๒๕๔๑

ขอ ๑๐ พนักงานตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังตอไปนี้ …(๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคดังตอไปนี้ … X X X

๙๙ ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวยการบรรจุ การ
แตงตั้ง การเรียกประกัน การเลื่อนเงินเดือน และการถอดถอน 
สําหรับพนักงานและคนงาน พ.ศ.๒๕๔๑

ขอ ๕ ผูที่จะไดรับการบรรจุ และแตงตั้งเปนพนักงานหรือคนงาน ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ … (๔) ไมเปนผูมีรางกาย
ทุพพลภาพ ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ทั้งไมเปนโรค…ขอ ๒๑ พนักงาน หรือคนงานออกจาก
งานเมื่อ … (๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๕

X X X

๑๐๐ ขอบังคับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒

ขอ ๑๐ ผูที่จะสมัครเปนพนักงานของ สสวท. ตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้ … (๕) ไมเปนคนไรความสามารถ 
หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ได
 , ขอ ๔๙ ผูอํานวยการมีอํานาจสั่งใหพนักงานออกจากงาน หรือเลิกจางได ในการสั่งใหออกจากงานหรือเลิกจาง 
นอกจากใหทําไดในกรณีที่กําหนดไวใน ขอบังคับนี้แลว ใหทําไดในกรณีตอไปนี้ดวย คือ … (๓) เมื่อพนักงานขาด
คุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๑๐  …

X X X X



๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓
ลําดับที่ รายชื่อกฎหมาย รายละเอียด

ถอยคําประเภทที่ ๑ ถอยคําประเภทที่ ๒ ถอยคําประเภทที่ ๓

๑๐๑ ขอบังคับการทํางานพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย  กรุงเทพ
พาณิชย จํากัด  พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒)

ขอ ๕ พนักงานตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ … (๔) มีสุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรคติดตออยางรายแรง
 และไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการทํางาน ,(๕) ไมเปนผู … จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ,(๖) ไมเปนคนไร
ความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ

X X X X

๑๐๒* ระเบียบบริหารงานบุคคล บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
กรุงไทย  จํากัด

X

๑๐๓ ระเบียบสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย วาดวย การใหพนักงานออกจากงานดวยเหตุหยอน
ความสามารถ พ.ศ. ๒๕๔๒

ขอ ๕ พนักงานผูใดปฏิบัติงานโดยไดรับการพิจารณาไมเลื่อนเงินเดือนประจําปตอเนื่องกันเปนเวลา ๒ ป ใหถือวา
พนักงานผูนั้นหยอนความสามารถ อันเปนการไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ การให
ปฏิบัติงานตอไปจะเปนการเสียหายแกงาน ผูวาการจะพิจารณาสั่งใหออก จากงานหรือเลิกจาง, ขอ ๙ การสั่งให
พนักงานออกจากงานดวยเหตุหยอนความสามารถดวยเหตุนี้ ไมรวมถึงการพิจารณาสั่งใหออกจากงาน หรือเลิกจาง
ดวยเหตุหยอนความสามารถในการปฏิบัติงานดวยเหตุอื่นๆ

X

๑๐๔ ขอบังคับการประปานครหลวง  ฉบับที่ ๑๑๕ วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓

ขอ ๖ พนักงานนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยคุณสมบัติ
มาตรฐาน สําหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจแลว ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้อีกดวย … (๒) ไม
เปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ จิตฟนเฟอน ติดยาเสพติด ... ,ขอ ๓๖ เมื่อผูวา
การเห็นสมควร จะสั่งใหพนักงานออกจากงานไดในกรณีดังตอไปนี้ ... (๓) เมื่อพนักงานขาดคุณสมบัติตามขอ ๖  เวน
แตกรณีขาดคุณสมบัติเพราะมีกายทุพพลภาพแตยังสามารถปฏิบัติงานไดและผูวาการเห็นสมควรใหปฏิบัติงานตอไป

X X X

๑๐๕ ขอบังคับธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
วาดวย การพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๓

ขอ ๕ พนักงานของธนาคาร ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ … (๘) ไมเปนผูมีกายทุพพล
ภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรค … โดยมี
ความเห็นของแพทยวาไมสมควรทํางานตอไป

X X X X

๑๐๖ ขอบังคับองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ  วาดวย
การพนักงาน พ.ศ.๒๕๔๓

ขอ ๘ พนักงานตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้  … (๘) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไร
ความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรค…,ขอ ๑๖ พนักงานพนจากตําแหนงเมื่อ … (๖) ขาด
คุณสมบัติทั่วไป หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๘ ,ขอ ๒๐ การเลิกจางพนักงาน  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้  (๑)
 พนักงานผูนั้นขาดคุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๘  ... ,(๒) พนักงานผูนั้นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธผลในระดับอันเปนที่พอใจของ อพวช.ได ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการกําหนด
,...,(๕) พนักงานผูนั้นทุพพลภาพ หรือเจ็บปวย โดยแพทยของสถานพยาบาลของทางราชการมีความเห็นวาไม
สามารถหรือไมสมควรปฏิบัติงานอกีตอไป

X X X X



๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓
ลําดับที่ รายชื่อกฎหมาย รายละเอียด

ถอยคําประเภทที่ ๑ ถอยคําประเภทที่ ๒ ถอยคําประเภทที่ ๓

๑๐๗ ระเบียบสํานักงานธนานุเคราะห วาดวยการแบงสวนงานและ
การบริหารงานบุคคล  พ.ศ. ๒๕๔๓

ขอ ๑๑ ผูที่จะเขาทํางานเปนพนักงานของสํานักงาน ตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้ … (๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ 
ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่สํานักงานกําหนด,ขอ ๑๒ ผูขาดคุณสมบัติทั่วไป 
ตามขอ ๑๑(๔) … อาจไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการยกเวนเปนรายบุคคล แตทั้งนี้มติของคณะกรรมการตอง
เปนเอกฉันท, ขอ ๑๕ ผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน ตองใหแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง ตรวจรางกาย
และออกหนังสือรับรองวา ไมเปนผูที่มีรางกายทุพพลภาพไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปน
โรคตามที่สํานักงานกําหนด , ขอ ๓๘ ประธานกรรมการมีอํานาจใหพนักงานออกจากงานได เพราะเหตุดังนี้ ... (๓) 
เจ็บปวย ทุพพลภาพ โดยมีใบตรวจของแพทยปริญญารับรองวาไมสามารถหรือไมสมควรทํางานตอไป,(๖) เปนผู
หยอนความสามารถ หรือไมเหมาะสมในอันที่จะปฏิบัติหนาที่การงานของตน,(๑๐) ขาดคุณสมบัติของบุคคลที่จะ
ไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานตามขอ ๑๑ และไมไดรับการยกเวนตามขอ ๑๒

X X X X X

๑๐๘ ขอบังคับองคการตลาดเพื่อเกษตรกร ฉบับที่ ๑ วาดวย
พนักงานและลูกจาง

ขอ ๙ ผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานตองมีคุณสมบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติมาตรฐาน 
สําหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ และตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังตอไปนี้ … (๕) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ
จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรค ... ,ขอ ๑๐  พนักงาน
หรือลูกจาง ซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ ๙  ใหผูอํานวยการสั่งใหออกจากงาน และใหถือวาออกจากงานตั้งแตวันที่
ผูอํานวยการมีคําสั่ง ,ขอ ๒๐ พนักงานหรือลูกจางพนจากตําแหนงเมื่อ ... (๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๙,ขอ ๒๖ 
นอกจากการเลิกจางตามขอ ๒๒ และขอ ๒๔ แลว การเลิกจางพนักงานใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ ... (๒) 
พนักงานผูนั้นหยอนความสามารถดวยเหตุใดๆในอันที่จะปฏิบัติหนาที่การงานของตน ,(๖) พนักงานผูนั้นทุพพลภาพ
หรือเจ็บปวย โดยแพทยของสถานพยาบาลของทางราชการมีความเห็นวาไมสามารถ หรือไมสมควรปฏิบัติงานตอไป

X X X X X

(ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ ... ทุพพลภาพ หมายความวา  การสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ หรือของ
รางกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ  จนไมสามารถทํางานได  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธกําหนด)

๑๐๙ ระเบียบงานที่  ๑๓๒ / ๒๕๔๔   เรื่อง การจางงาน และการ
บรรจุพนักงาน ของธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)

ขอ ๖ คุณสมบัติของพนักงาน  ที่อยูในเกณฑการพิจารณาคัดเลือก/บรรจุ   มีดังนี้ … ๖.๒  ผานการตรวจรางกายจาก
แพทยที่ธนาคารยอมรับ  และแพทยรับรองวามีรางกายแข็งแรง  สมบูรณ  ไมมีโรคติดตอรายแรง  โรคอันเปนที่รังเกียจ
ของสังคมอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานกับธนาคาร

X



๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓
ลําดับที่ รายชื่อกฎหมาย รายละเอียด

ถอยคําประเภทที่ ๑ ถอยคําประเภทที่ ๒ ถอยคําประเภทที่ ๓

๑๑๐ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๔

มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการอื่น มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังนี้ (๔) ไมเปนบุคคล
ลมละลาย คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ, มาตรา ๒๑ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นซึ่งมิใช
กรรมการโดยตําแหนงพนจากตําแหนงเมื่อ (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือกระทําการในลักษณะ
ตองหามมาตรา ๒๐ และ ๒๑ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๒๐  ประธานกรรมการและ
กรรมการขององคการมหาชนซึ่งมิใชกรรมการ โดยตําแหนงตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ (๔) 
ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ) (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคน
เสมือนไรความสามารถ, มาตรา ๒๘ ผูอํานวยการมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้  (๕) ไมเปนบุคคล
ลมละลาย คนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ  ,มาตรา ๒๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ 
ผูอํานวยการอาจพนจากตําแหนง เมื่อ (๓) คณะกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย

X X X

๑๑๑ คําสั่งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ที่ ๓๒/๒๕๔๕  เรื่อง การ
กําหนดคุณสมบัติการรับสมัครพนักงานในตําแหนงพนักงาน
ขับรถและพนักงานเก็บคาโดยสาร

ขอ ๑ คุณสมบัติ  ๑.๑  พนักงานขับรถ  ,๑.๒  พนักงานเก็บคาโดยสาร  ๑.๑.๕,๑.๒.๕   ตองเปนผูมีสุขภาพรางกาย
สมบูรณและไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพไรความสามารถ  หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  ไมเปนโรค...,
๑.๑.๖,๑.๒.๖  ผูที่เคยเปนพนักงานองคการฯ  และพนสภาพจากการเปนพนักงานโดยเหตุอื่นซึ่งมิใชกรณีไลออก  ให
ออก   หรือเลิกจาง  ใหอยูในดุลพินิจของผูอํานวยการเขตเดินรถในการรับสมัครเขาทํางาน

X X X X

๑๑๒ คูมือพนักงาน  ธนาคารนครหลวงไทย (บมจ.) หมวด ๒ ประเภทและคุณสมบัติของพนักงาน  การค้ําประกันการทํางาน  การแตงตั้ง  เลื่อนชั้นและโยกยายพนักงาน
 ... ๒.คุณสมบัติของพนักงาน  ... ๒.๒ มีหนังสือรับรองผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล โดยครอบคลุมถึงการ
ตรวจเลือด  ตรวจปสสาวะ  เอ็กซเรยปอด  และอื่นๆตามที่ธนาคารกําหนด, ๒.๓ ไมเปนบุคคลไรความสามารถหรือ
เสมือนไรความสามารถ,...,๒.๗  ...มีรางกายสมบูรณแข็งแรงที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ได

X X X

๑๑๓ ระเบียบการรถไฟแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑.๒ วาดวยลูกจาง
เฉพาะงานของการรถไฟแหงประเทศไทย

ขอ ๔ ลูกจางเฉพาะงานจะตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ … (๓) ตองมีรางกายสมบูรณตามประสงคของการรถไฟแหง
ประเทศไทย, ขอ ๑๔ ลูกจางเฉพาะงานตองออกจากงานเมื่อ … (๖) ขาดคุณสมบัติ ตามขอ ๔ X

๑๑๔ ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล บริษัท ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม  จํากัด (มหาชน) วาดวย  
อัตรากําลัง การจาง และการบรรจุ

ขอ ๒.๑๒ ผูที่จะไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานของบริษัทจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ … (ข) ผานการตรวจโรคจาก
แพทยที่บริษัทแตงตั้ง  และแพทยรับรองวามีรางกายสมบูรณแข็งแรง   ไมเปนโรค … หรือขัดตอการทํางานใหบริษัท X

๑๑๕* องคการจัดการน้ําเสีย X
๑๑๖* องคการสงเคราะหทหารผานศึก X

หมายเหตุ  มีกฎหมายที่มีถอยคําที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม (ถอยคําประเภทที่ ๑) และถอยคําที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจ (ถอยคําประเภทที่ ๒)  จํานวน ๒๗  ฉบับ
                      *   ไมปรากฏวามีขอบังคับหรือไม  แตไดรับแจงจากหนวยงานเปนลายลักษณอักษรวา หนวยงานนั้น ๆ ไมมีนโยบาย หรือระเบียบขอบังคับที่เลือกปฏิบัติตอคนพิการแตอยางใด
                    **    กฎหมายที่มีถอยคําประเภทที่  ๓  มีจํานวน ๑๑๓  ฉบับ  แตมีกฎหมายเพียง  ๔๕  ฉบับ ที่ไมมีถอยคําประเภทที่ ๑ และถอยคําประเภทที่ ๒

จํานวน ๔๓  ฉบับ จํานวน ๕๕ ฉบับ จํานวน ๑๑๓ ฉบับ**กฎหมาย จํานวน ๑๑๖ ฉบับ



 

 

 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

(เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกบังานวิจยั) 
------------------------------- 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
มาตรา ๔  ศักดิ์ศรีความเปนมนษุย สิทธ ิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง 

         มาตรา ๖  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได 

 
หมวด ๓ 

สิทธิและเสรภีาพของชนชาวไทย 
 

มาตรา  ๒๖   การใช อํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร  ตองคํานึ งถึ งศักดิ์ ศ รี 
ความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๒๗  สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง  โดยปริยาย หรือโดยคํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง  และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่น
ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง 

มาตรา ๒๘  บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่
ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน 

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหง 
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได 

มาตรา ๒๙  การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่ 
จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณี
ใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย 

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม 



 

 

 

 

   มาตรา ๓๐  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 
เทาเทียมกัน 

ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด  

เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหง 
รัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 
   มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 

มาตรา ๔๓  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป
ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และเอกชน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ยอม
ไดรับความคุมครอง  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๐  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครอง 
ประชาชนในดานสาธารณูปโภค  การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
การจัดระเบียบ การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ส่ิงแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชนหรือเพื่อปองกันการผูกขาด หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน 

มาตรา  ๕๕   บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ  มีสิทธิได รับส่ิงอํานวยความสะดวก 
อันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 



 

 

 

 

หมวด ๕ 
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

 
มาตรา ๘๐  รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน  สงเสริมความเสมอภาค 

ของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว และความเขมแข็งของชุมชน 
รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได 
มาตรา ๘๘  บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและ 

การกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน 
ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา  ๒๑๑  คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหาร 

ราชการแผนดิน ตองชี้แจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใดเพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ 
รวมทั้งปญหาและอุปสรรค เสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง 

มาตรา ๘๙  เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหมวดนี้ ใหรัฐจัดใหมีสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาตาง ๆ 
ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ตองใหสภา 
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช 

องคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่ และการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
หมวด ๖ 
รัฐสภา 

 
สวนที่ ๒  

สภาผูแทนราษฎร 
 

มาตรา ๑๐๖  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้ง เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ 
เลือกตั้ง คือ 
                    (๑) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
                    (๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
                    (๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 



 

 

 

 

                    (๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
มาตรา ๑๐๙  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ 
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมส่ังใหพนจากคดี 
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา 

๑๐๖ (๑) (๒) หรือ (๔) 
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(๕) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไปโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง 

เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะ

ทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวย 

ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
                    (๘) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง 
                    (๙) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
                    (๑๐) เปนสมาชิกวุฒิสภา 
                    (๑๑) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการ 
สวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ 
                    (๑๒) เปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชน 
แหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
หรือกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
                    (๑๓) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๙๕ 

        (๑๔) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอนออกจากตําแหนงและยังไมพน
กําหนดหาปนับแตวันที่วุฒิสภามีมติจนถึงวันเลือกตั้ง 

 
สวนที่ ๓ 
วุฒิสภา 

 
                     มาตรา ๑๒๖  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกวุฒิสภา 
 



 

 

 

 

                    (๑) เปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมือง 
                    (๒) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและพนจากการเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวยังไมเกินหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
                    (๓) เปนหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ในอายุของวุฒิสภา
คราวกอนการสมัครรับเลือกตั้ง 
                    (๔) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) 

มาตรา ๑๒๘  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๑ มาใชบังคับกับการกระทํา
อันตองหามของสมาชิกวุฒิสภาดวย โดยอนุโลม 

 
สวนที่ ๗ 

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
 

มาตรา ๑๙๗ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้  
(๑) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี 
      (ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 
สวนทองถิ่น 

      (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง 
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ที่กอใหเกิดความเสียหาย 
แกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม 

      (ค) กรณีอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๒) จัดทํารายงานพรอมทั้งเสนอความเห็นและขอเสนอแนะตอรัฐสภา 
มาตรา ๑๙๘ ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ 

ขอบังคับ หรือการกระทําใดของบุคคลใดตามมาตรา ๑๙๗ (๑) มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง 
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายวาดวย 
วิธีพิจารณาของศาลปกครอง แลวแตกรณี 

ใหศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แลวแตกรณี พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผูตรวจการ 
แผนดินของรัฐสภาเสนอตามวรรคหนึ่งโดยไมชักชา 



 

 

 

 

สวนที่ ๘ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

 
มาตรา ๒๐๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิด 

สิทธิมนุษยชน หรืออันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี 
และเสนอมาตรการการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาว 
เพื่อดําเนินการ  ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอ ใหรายงานตอรัฐสภาเพื่อดําเนินการ 
ตอไป 

(๒) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ตอรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรีเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

(๓) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 
(๔) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการเอกชน และ

องคการอื่นในดานสิทธิมนุษยชน 
(๕) จัดทํารายงานประจําปเพื่อประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและ

เสนอตอรัฐสภา 
(๖) อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองคํานึงถึงผลประโยชน 

สวนรวมของชาติและประชาชนประกอบดวย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ 

จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา รวมทั้งมีอํานาจอื่นเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 

หมวด ๘ 
ศาล 

 
สวนที่ ๒ 

ศาลรัฐธรรมนญู 
 

มาตรา ๒๖๒  รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่รัฐสภา
ใหความเห็นชอบแลว กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๙๓ 



 

 

 

 

หรือรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา  
๙๔ กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
ข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง 
   (๑) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน 
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  เห็นวาราง 
พระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา 
แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาว สงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา 

(๒) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน 
มีจํานวนไมนอยกวายี่สิบคน เห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวมีขอความขัดหรือแยง 
ตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหเสนอความเห็นตอ
ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่
ไดรับความเห็นดังกลาว สงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบ 
โดยไมชักชา 

(๓) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติ 
แหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหสงความเห็นเชนวานั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา 
                    ในระหวางที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ใหนายกรัฐมนตรีระงับการดําเนินการ 
เพื่อประกาศใชรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไวจนกวาศาล 
รัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย 

ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญนั้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหง 
รัฐธรรมนูญนี้ และขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ใหรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป 

ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญนั้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้แตมิใชกรณีตามวรรคสาม ใหขอความที่ขัดหรือแยง
นั้นเปนอันตกไป และใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔ แลวแตกรณี ตอไป 

มาตรา ๒๖๔  ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเอง
หรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัย 



 

 

 

 

ของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และ 
สงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควร
ไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเร่ืองดังกลาวไวพิจารณาก็ได 
  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว 
  มาตรา ๒๖๖ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรฐัธรรมนญู ให
องคกรนั้นหรือประธานรัฐสภา เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
  มาตรา ๒๖๗ องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการทํา 
คําวินิจฉัย ตองประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมนอยกวาเกาคน คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให
ถือเสียงขางมาก เวนแตจะมีบทบัญญัติเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ 
  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคคณะทุกคนจะตองทําคําวินิจฉัยในสวนของตน 
พรอมแถลงดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการลงมติ 
  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคําวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน  ให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยางนอยตองประกอบดวยความเปนมาหรือคํากลาวหา 
สรุปขอเท็จจริงที่ไดมาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และ 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง  
  มาตรา ๒๖๘ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะ 
รัฐมนตรี และองคกรอื่นของรัฐ 
 



พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกบังานวิจยั) 
--------------------------------------- 

 
หมวด ๒ 

สิทธิและหนาที่ทางการศกึษา 
__________________ 

 
มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 

สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได 
หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปน
พิเศษ 

การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสีย 
คาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ   ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม
โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น  
 

หมวด ๔ 
แนวการจัดการศกึษา 

________________ 
 

มาตรา ๒๘ หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคคลตาม
มาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ใหจัดตามความเหมาะสมของ
แตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัย และศักยภาพ 

สาระของหลักสูตร ทั้งที่เปนวิชาการ และวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล ทั้งดาน
ความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม 



สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรค
สองแลว ยังมีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาองค
ความรูและพัฒนาสังคม 

หมวด ๘ 
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

____________________ 
 

มาตรา ๖๐ ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุด
ตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดังนี้ 

(๑) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแกผูเรียนการศึกษาภาค
บังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน 

(๒) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูยืมใหแกผูเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได
นอย ตามความเหมาะสมและความจําเปน 

(๓) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับความจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการเปนพิเศษแตละกลุมตาม
มาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความ
เปนธรรม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาของรัฐตาม
นโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยใหมีอิสระในการบริหาร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษา 

(๕) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ 
ที่เปนนิติบุคคล และเปนสถานศึกษาในกํากับของรัฐหรือองคการมหาชน 

(๖) จัดสรรกองทุนกูยืมดอกเบี้ยต่ําใหสถานศึกษาเอกชน เพื่อใหพึ่งตนเองได 
(๗) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 




