สิทธิของคนพิการ

(The Rights of Persons with Disabilities)
---------------------------------------------รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดบัญญัติการสงเสริมและคุมครองสิทธิของคน
พิการไวโดยละเอียด ครอบคลุมสิทธิตางๆ อันพึงมีพึงไดรับไวดังนี้ :มาตรา 4 บัญ ญัติวา ศักดิ์ศรีความเปน มนุษ ยและสิท ธิเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับ
ความคุมครอง
มาตรา 30 บัญญัติวา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง
ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพทางจิต สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัด
ตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
มาตรา 43 บัญญัติวา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอย
กวา 12 ป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย
มาตรา 52 บัญญัติวา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได
มาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไมเสียคา
ใชจาย
การบริการทางสาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
การปองกัน และขจัดโรคติดตออัน ตราย รัฐตองจัดใหแกประชาชนโดยไม คิด
มูลคา และทันตอเหตุการณ
มาตรา 53 บัญญัติวา เด็ก เยาวชนและบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครอง
โดยรัฐจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม
เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแล มีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ
มาตรา 55 บัญญัติวา บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิไดรบั สิ่งอํานวยความสะดวก
อันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออื่นจากรัฐ
มาตรา 86 บัญญัติวา รัฐตองสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทําคุมครองแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ การประกันสังคม รวมทั้งคาตอบแทน
แรงงานใหเปนธรรม
ฯลฯ
การคุมครองและสงเสริมของคนพิการยังจําเปน ที่จะตองสอดคลองกับกติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติที่ประเทศไทยไดลงนามรับรองหรือภาคยาวัตรแลวไดแก :-
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง
กติการะหวางประเทศวาดวยการจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
กติการะหวางประเทศวาดวยการจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
กติการะหวางประเทศวาดวยการตอตานการทรมานและการกระทําอันโหดราย

ทานผูมีเกียรติที่เคารพ จะเปนที่ประจักษชัดแจงวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
นี้มีมาตราตางๆ ที่ครอบคลุมสิทธิคนพิการในแงมุมตางๆ คอนขางมาก ในฐานะที่เปนอดีตสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญ จึงไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะทํางานที่ผานมา และปรากฏวาไดรับการยอมรับอยางดี
นายโคฟ อันนัน เลขาธิการองคการสหประชาชาติในการประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ.2545
ไดพิจารณาเห็นวา กติการะหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนและการคุมครองสิทธิของผูพ กิ ารทีม่ ี
อยูเดิมตั้งแตป ค.ศ. 1993 และไดปรับปรุงติดตอกันตลอดมา นั้นลาสมัย ไมสามารถรองรับกติการะหวาง
ประเทศที่ประเทศภาคีลงนามรับรองประกาศใชในเวลาตอมาไดโดยครบถวน การเลือกปฏิบัติตอคนพิการ
ยังคงปรากฏอยูในหลายประเทศ กฎหมายที่วาดวยการสนับสนุนและการคุมครองคนพิการ (Protection
and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities) ก็ยังไมสอดคลองกัน และไมสรางความเปน
ธรรมใหแกคนพิการไดทั่วถึง องคการสหประชาชาติจึงมีมติใหที่ประชุม เตรียมการรางกติการะหวาง
ประเทศวาดวยคนพิการ (Convention) ขึ้นใหมใหครอบคลุมสิทธิของคนพิการทุกประเภทที่โลกมารูจัก
และใหความสนใจในระยะหลังนี้ เปนตนวา โรค Autism, HIV/AIDS, Alzeimer ฯลฯ ในกฎหมายเดิมคน
พิการเหลานี้ยังไมไดรับความคุมครอง องคการสหประชาชาติไดมอบหมายใหองคการสิทธิมนุษยชนของ
ภูมิภาคตางๆ เชน ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาค เอเซียแปซิฟค ไปจัดการประชุมสัมมนา
กัน ระหวางประเทศในภูมิภาคนั้น ๆ เพื่อหาหลักเกณฑ และขอเสนอแนะในการราง UN Convention
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของคนพิการฉบับใหมเมื่อเดือน มกราคม 2546 องคการสิทธิมนุษยชนภาคพื้นเอ
เซียแปซิฟคไดประชุมกันที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เปนครั้งแรก ตอมาไดจัดการประชุมครั้งที่สอง
ขึ้น ที่ UN ESCAP กรุงเทพมหานครขึ้นเปนครั้งที่ส องเมื่อเดือนมิถุนายน 2546 และเมื่อวัน ที่ 14-17
ตุ ล าคม 2546 UN ESCAP ประเทศไทย ได จั ด การสั ม มนาสรุ ป รวบรวมผลการประชุ ม ที่ ผ านมา
ทั้งหมด และมีมติใหออกเปนประกาศ Bangkok Reccommendation ในการประชุมระหวางประเทศครั้ง
สุดทายที่กรุงปกกิ่ง ไดสรุปผลเสนอตอสํานักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ
องคการสหประชาชาติไดแตงตั้งคณะทํางานชุดพิเศษขึ้น คณะหนึ่ง (Ad Hoc committee) จาก
ผูแทนของประเทศตางๆ ที่เขารวมการประชุมสวนภูมิภาคทั้งสามครั้งที่ผานมา เมื่อเดือนกันยายน 2546
ในการนี้มีผูแทนของประเทศไทยเขารวมการประชุมที่องคการสหประชาชาติ กรุงนิวยอรค สหรัฐอเมริกา
รวม 3 ทาน ที่ประชุมไดพิจารณาขอเสนอของภูมิภาคตางๆ เสร็จเรียบรอยเพียงสวนหนึ่ง เทานั้น และ
จะมีการประชุมครั้งที่สอง เมื่อเดือนมกราคม 2547 ในการประชุมที่ผานมาผูแทนคณะกรรมการสิท ธิ
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มนุษ ยชนแหง ชาติไ ดเขารวมการประชุมสวนภูมิภาคในฐานะผูแทนของคณะกรรมการสิทธิมนุษ ยชน
แหงประเทศไทยทุกคราว
องคการสหประชาชาติ ไดมีคําขอไปยังประเทศภาคีทุกประเทศทั่วโลกใหเรงรัดพิจารณาแกไข
ปรับปรุง “กฎหมายคนพิการ” ตลอกจนกฎหมายอื่นๆ ที่รองรับและเกี่ยวของกับกฎหมายคนพิการใน
ดานการสงเสริมและคุมครองใหสอดคลองกับเจตนารมณขององคการสหประชาชาติ และรายละเอียดปลีก
ยอยตางๆ ที่คณะทํางานขององคการสหประชาชาติ (Ad Hoc committee) กําลังดําเนินการอยูในปจจุบนั
เมื่อการราง Convention ฉบับนี้เสร็จเรียบรอย และที่ประชุมใหญองคการ สหประชาชาติมีมติใหความ
เห็น ชอบ แลวลงนามรับรองในฐานะประเทศภาคี สวนการภาคยานุวัต รนั้น เปน เรื่องที่รัฐบาลจักตอง
ดําเนินการตอไป การเตรียมการแกไขกฎหมาย การหาขอมูลที่ไดทําความตกลงกันไวบางแลว นํามาใช
แนวทางในการรางกฎหมายฉบับใหมจะเปนการหลีกเลี่ยงปญหาการทํางานซ้ําซอน
เปนที่นายินดี ที่คณะกรรมาธิการการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนสภาผูแทนราษฎรไดตั้งคณะ
อนุกรรมาธิการและคณะทํางานจากหนวยงานตางๆ ขึ้น เพื่อราง “พระราชบัญ ญัติคนพิการ พ.ศ. ....”
ขึ้นแทนพระราชบัญญัติคนพิการฉบับเกา พ.ศ.2535 ซึ่งไดตั้งใจจะตราขึ้นเพื่อใชเปนการเฉพาะหนาชั่ว
คราวเทานั้น โดยหลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อกําหนดใหมี “คณะกรรมการ
คนพิการแหงชาติ” พรอมทั้งสิทธิและหนาที่ของหนวยงานตางๆ ตลอดจนการกําหนดใหมี “กองทุน
คนพิการแหงชาติ” และบทกําหนดคุณ รวมทั้งสิ้น 32 มาตรา ในสวนที่เกี่ยวของกับรายละเอียด การดู
แลการใหความเปนธรรม การสงเสริม และการคุมครองสิทธิของคนพิการนั้นจะเปน พระราชบัญญัติ
อีกฉบับหนึ่ง ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจะเปนฝายรับผิดชอบในการรางและ
ไดทราบวารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดผานมติของคณะรัฐมนตรีไปแลว
จุดเดนประการแรก คือ กฎเกณฑนั้นเกี่ยวกับความเทาเทียมทางดานโอกาสไมใชความเทาเทียม
เพียงอยางเดียว คนทุกคนลวนเกิดมาเทาเทียมกันทางดานศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย แตมิใชวาคนเรา
ทุกคนจะเกิดมามีประสิทธิภาพและความสามารถทางรางกาย จิตใจ สมอง และสติปญญาที่เทาเทียมกัน
โดยที่ความแตกตางเหลานี้ สิทธิที่คนพิการไมวาจะเปน ความพิการทางกายภาพ ความพิการทางดาน
จิตเวช ความพิการทางดานสมองและสติปญญา ความพิการที่เกิดจากอาการเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุ คน
พิการเหลานี้ยอมมีสิทธิที่จะดํารงชีวิตอยูอยางมีมาตรฐานตามสมควร ทั้งโอกาสแหงความเจริญกาวหนา
ในชีวิตก็ยอมไดรับความเสมอภาคสําหรับคนพิการเชนกัน ตองเปนที่ยอมรับกัน ณ ที่นี้วาเงื่อนไขสูงสุด
สําหรับคนพิการนั้น จะตองไดรับการปฏิบัติทุกประการในดานที่เกี่ยวของกับปญ หาทางดานสิท ธิมิใช
ปญ หาทางดานสวัสดิการ และนี่คือความหมายอันแทจริงของสิทธิคนพิการ ซึ่งสรุปเปนขอตางๆ ได
ดังนี้ :-
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1. การกอใหเกิดความตระหนักรู (Conscious and Awareness)
เมืองไทยเรานี้ คนพิการถูกละเลย ทอดทิ้ง ขาดความดูแลอยูทั่วไปหมด ดังปรากฏในรายการ
หลังขาวของทีวีสี ชอง 7 และไอทีวีทุกคืนไดมีความเขาใจตระหนักรู และสํานึกในทุกขของคนพิการ
เหลานี้ นอยเหลือเกินทั้งจากฝายรัฐ และฝายประชาสังคม รัฐจะตองใหคนพิการทั้งหลายไดตระหนักรู
ถึงสิท ธิตางๆ ของตนอัน พึง มีและพึง ไดรับ (Accessibility) สื่อสารมวลชนควรมีสวนเกี่ยวของในการ
ดําเนินการเรื่องนี้ ตลอดจนการสงเสริมดานการศึกษาสาธารณะดวย
2. การดูแลดานการรักษาพยาบาล
การดูแลรักษาพยาบาลนี้ตองครอบคลุมทั้งดานการวินิจฉัยโรค การรักษาเยียวยา การผาตัด
รักษาความพิการตลอดจนดานการปองกันการรักษาความทรุดโทรมของผูสูงอายุ และการฝกเจาหนาที่ๆ
มีหนาที่ในการรักษาพยาบาลถือเปนความสําคัญสูงสุด
3. การฟนฟูสมรรถภาพ
การฝกทักษะขั้นพื้นฐาน การใหคําปรึกษา การทํากายภาพบําบัดและเวชศาสตรฟนฟู การใช
จิตวิทยาเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นตนเองจะชวยคนพิการใหมีการพัฒนาที่ดีขึ้น หรือใหชดเชยกิจกรรมที่จะ
ลดผลกระทบ
4. การใหบริการดานการสนับสนุน
รัฐควรสนับสนุนการพัฒนา การผลิต และการบริการดานวางแผนในการทํามาหาเลี้ยงชีพของคน
พิการ การสมัครงาน ความรวมมือของหนวยราชการโดยเฉพาะศาลยุติธรรม และสํานักอัยการสูงสุด
การจัดสรรอุปกรณตางๆ แกคนพิการใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได ทั้งนี้โดยไมคิดมูลคาหรือใหเสียคาใช
จายที่ต่ํา
5. การแสดงความรังเกียจเดียดฉันท (Discrimination)
สังคมตองแสดงความเมตตาเอื้ออาทรตอคนพิการทุกประเภทโดยไมรังเกียจ ดูหมิ่น หรือลอเลียน
แตประการใดทั้งสิ้น การใหการศึกษาแกเยาวชนจัดเปนเรื่องสําคัญในกรณีนี้
6. การใหบริการเขาถึงการสนับสนุนจากรัฐและกฎหมาย (Accessibilities)
- การเขาถึงการศึกษาทุกระดับ ตามรัฐธรรมนูญ
- การเรียนรวมกับเด็กปกติ
- เครื่องอํานวยความสะดวก ตามที่สาธารณะ ถนนหนทาง พาหนะเดินทาง บริการขนสง
สาธารณะ
- อาคารสาธารณะ
- ขอมูลขาวสาร และการประชาสัมพันธ
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อักษรเบรลล
ภาษามือ
สนามกีฬา
สถานที่ทางวัฒนธรรม
การมีสวนรวมในพิธีกรรมทางศาสนา
สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
การเขารวมกิจกรรมของสังคมทั้งดานศิลป วัฒนธรรม การดนตรีและการกีฬา
ฯลฯ
7. ที่อยูอาศัย
รัฐ ตองรับผิดชอบในการจัดหาที่พักและที่อยูอาศัยหรือสถานพักฟนคนพิการ (ซึ่งรวมทั้งผูปวย
HIV/AIDS ดวย) โดยเฉพาะในกรณีที่ชวยเหลือตัวเองไมได จําเปนจะตองจัดหาผูปกครองหรือผูดูแลให
8. การศึกษา
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการนั้นตองถือเปนเรื่องสําคัญที่จะตองมีความสมบูรณเปนระบบใน
ทุกระดับ เพื่อสามารถนําไปประกอบอาชีพตอไปได
9. การจางงาน
- คนพิการจะตองไดรับโอกาสที่เทาเทียมกันในทุกประเภทที่เหมาะสมกับคนพิการแตละคน
- การทํางานจะตองไดรับผลตอบแทนเปนเงินเทาเทียมกับบุคคลอื่น
- การฝกฝนดานอาชีพตองไดรับการสงเสริม
- การใหเงินกูยืม หรือการใหเงินชวยเหลือสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- การลดหยอนภาษี
- การชวยเหลือดานการเงิน
ฯลฯ
10. การักษารายไดและความมั่นคงทางสังคม
- มาตรการตองรวมถึงการที่จะทําใหคนพิการฟนฟูความสามารถที่จะมีรายไดอยางพอเพียง
11. ชีวิตครอบครัวและความมั่นคงสวนบุคคล
- คนพิการควรจะไดรับประสบการณดานความสุขทางเพศ การมีเพศสัมพันธ การมีครอบครัว
และมีบุตรได
- คนพิการตองตระหนักรูถ ึงการมีเพศสัมพันธที่ไมถูกตอง และตองหยุดยั้งความไมถูกตองนั้น
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12. มาตรการเสริม
- การประชาสัมพันธและการคนควาเกี่ยวกับเงื่อนไขในการดํารงชีวิตของคนพิการ โดยการ
รวบรวมแหลงขอมูลการสํารวจแหงชาติ และสถิติตางๆ
- การจัดทํานโยบาย และการวางแผนดานการพัฒนาทั่วไป
- นโยบายดานเศรษฐกิจตางๆ ซึ่งรัฐตองรวมเอาความพิการเขาไวในหนวยงานปกติของหนวย
งานรัฐบาลทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่น
- การประสานงานที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง และการสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการประสาน
งานระดับชาติ
- การจัดตั้งองคกรคนพิการควรไดรับการรับรองการสงเสริมกําลังใจ และการสนับสนุนทางการ
เงิน
- การฝกบุคลากรที่เกี่ยวกับการวางแผนและการจัดโครงการตางๆ
- การประชาสัมพันธระดับชาติ ตองดําเนินการอยางจริงจังมุงใหบรรลุผลสําเร็จ
- การออกกฎหมายเพื่อใหสิทธิของคนพิการมีผลบังคับใช
- การประสานงานระหวางประเทศที่พัฒนาแลว
- การประสานงานระดับนานาชาติภายในองคกรสหประชาชาติ (UN. Convention on Persons
with Disabilities)
บัดนี้เปนที่นายินดีวา คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิท ธิมนุษ ยชนสภาผูแทนราษฎร และ
กระทวงการพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษ ย ไดรางกฎหมายคนพิการ และรางกฎหมายการ
สนับสนุน และการคุมครองคนพิการ แลวทั้งยังจัดใหมีการประชาพิจารณในทุกภาคทั่วประเทศอีกดวย
ยอมเปนนิมิตหมายอันดีงามแกคนพิการทั้งหลายในประเทศไทย อันเปนการเหมาะสมกับการที่พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวของเรา ไดรับการทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเหรียญ FDR จากสหรัฐอเมริกาอัน
เปนเครื่องยืนยันวามีการคุมครองคนพิการที่นาสรรเสริญในราชอาณาจักรไทย

(ศาสตราจารยเกียรติคุณประดิษฐ เจริญไทยทวี)
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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