
๑ 

 

 

การบรรยายพิเศษ เรื,อง “การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ : 

กฎหมายและวธีิปฏบิัตเิพื,อความเป็นธรรมในสังคม” 

โดย  ศาสตราจารย(์พิเศษ) จรัญ  ภกัดีธนากลุ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

วนัที= ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

..................... 

ท่านสมาชิกสภาที=ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ท่านเตือนใจ  บรุพรัตน์  อาจารยว์ิริยะ  

นามศิริพงศ์พนัธ์ุ  ท่านผูบ้ริหารสํานักงานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติซึ= งเป็น

หน่วยงานระดบักรมที=จดัตัWงอยา่งรวดเร็วเป็นพิเศษ โดยพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต

คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐   และท่านผูมี้เกียรติที=เคารพทุกท่านครับ  

ผมมีโอกาสไดเ้ขา้มาร่วมศึกษาและรับรู้  เรียนรู้ ติดตามกิจกรรมของพี=น้องผูท้าํงานร่วมกบัคน

พิการหลายครัW ง ครัW งแรกที=ผมรู้สึกมีพนัธะผกูพนัก็คือเมื=อตอนที=ผมเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบบั

ปัจจุบนันีW   ตัWงแต่ปี  ๒๕๔๙- ๒๕๕๐  ไดมี้การประชุมใหญ่ของพี=น้องคนพิการและผูท้าํงานทางดา้นนีW   

ผมไดมี้โอกาสเขา้ไปร่วมรับฟังเสียงเรียกร้องของท่านทัWงหลาย แลว้กมี็ความรู้สึกวา่น่าจะตอ้งเอาไปใส่ใน

รัฐธรรมนูญสกัมาตราสองมาตราเป็นกฎหมาบแม่บทใหช้ดัเจนแลว้ค่อยไปขยายความในกฎหมายพืWนฐาน

กนัต่อไปก่อนที=จะไปสู่ภาคบริหารจดัการ  ภาคสนามของคนที=ทาํงานดา้นนีW ต่อไป แลว้หลายจุด ในการ

ร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัก็ปรากฏว่ามีท่านผูท้าํงานดา้นคนพิการไดเ้สนอประเด็นเขา้ไปจาํนวนมาก 

แต่วา่กถู็กรวมกบัทางดา้นอื=นๆ  แลว้ออกมากลาง ๆ ไม่ไดเ้จาะจงถึงปัญหาของคนพิการโดยเฉพาะ ยกเวน้

เฉพาะในมาตรา  ๓๐ วรรคสาม1 ซึ= งต่อมาพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 

๒๕๕๐ ไดบ้ญัญติัรองรับการป้องกนัและขจดัการเลือกปฏิบติัที=ไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามมาตรา ๑๕ 

มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ 

ในปี ๒๕๔๐  รัฐธรรมนูญฉบบัแรกที=นาํเอาหลกัการหา้มเลือกปฏิบติัต่อคนอยา่งไม่เป็นธรรมมา

เขียนในกฎหมายไทย  ไม่ไดพ้ดูเจาะจงถึงคนพิการเพราะฉะนัWนจึงตอ้งมีการตีความกนั ตีความกนัวา่ “คน

พิการ” จะอยูใ่นดา้นไหนก็เห็นกนัว่า “ดา้นสภาพร่างกาย” พอดา้นสภาพร่างกายมนัก็จาํกดัขอบเขตของ

 

     1 มาตรา ๓๐ วรรคสาม "การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรืCองถิCนกาํเนิดเชืGอ

ชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชืCอ

ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทาํมิได"้ 



๒ 

 

 

เรื=องคนที=จะไดรั้บความคุม้ครองดว้ย มนัตอ้งสภาพร่างกายถึงขนาดไหนถึงจะเป็นเหตุหา้มไม่ใหน้าํไปใช้

เลือกปฏิบติัต่อเขาได ้แลว้เสียงเรียกร้องของคนที=ทาํงานดา้นคนพิการกบ็อกวา่ขอใหเ้จาะจงใหช้ดัเลย กมี็

การโต้แยง้กันเยอะโดยหลักการอย่างนีW เขาก็มีเหตุผลว่า เวลาเราเขียนกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมาย

รัฐธรรมนูญไม่ควรเขียนเจาะไปที=คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ=งโดยเฉพาะแต่ในที=สุดปัญหาและการขบัเคลื=อนของ

สมาคมผูน้าํดา้นกิจกรรมคนพิการก็ไดท้าํให้เกิดการยอมรับในสภาร่างรัฐธรรมนูญว่า  “ประเด็นน่าจะ

ตอ้งยกเวน้สําหรับคนพิการ”  ดว้ยเหตุนีW รัฐธรรมนูญปี  ๒๕๕๐  มาตรา ๓๐ วรรคสาม   จึงไดเ้พิ=มมิติ

เฉพาะคนพิการขึWนโดยคาํวา่ “ความพิการ” อนันีWกช็ดัเจนเลยครับวา่  “หา้มไม่ใหเ้ลือกปฏิบติัต่อบุคคลโดย

ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความพิการ”  ไวช้ดัเจน เมื=อรัฐธรรมนูญชดัเจนอยา่งนีW   การทาํกฎหมายรองรับ

ลงมาก็จึงจะทาํให้มีกาํลงัที=จะกาํหนดหลกัเกณฑ์  มาตรการ  แนวคิดอะไรที=มีลกัษณะพิเศษเฉพาะเพื=อ

ป้องกนัและขจดัการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการไดอ้ยา่งชดัเจนกวา่เรื=องอื=นๆ ไดน้ะครับ 

ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เราจึงได้พบว่ามี

มาตรการทางกฎหมายไวแ้ลว้ซึ= งไม่เคยมีในกฎหมายไทยเรื=องอื=นๆ ปรากฏมาก่อนซึ= งเป็นจุดเด่นของ

กฎหมายฉบบันีW   ผมขอยกตวัอยา่ง ๔ เรื=อง ดงันีW    

เรื=องแรก คือ การป้องกนัและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความพกิาร   

เรื=องดงักล่าวไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันีW มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗  โดยสาม

มาตรานีWไดบ้ญัญติัไวเ้ป็นพิเศษ ผมขออนุญาต เรียนเสนอเป็นสงัเขปวา่เป็นพิเศษอยา่งไร ดงันีW    

ประเด็นที=หนึ= ง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๓๐   วรรคสาม  ที=ห้ามไม่ให้เลือก

ปฏิบติัต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรม  ถูกตีความจาํกดัดว้ยครับวา่ ห้ามภาครัฐเท่านัWน  ห้ามภาครัฐไม่ไดห้้าม

ภาคเอกชน การตีความอย่างนีW ก็ไม่เหมาะกบัสภาพปัญหาของคนพิการ เพราะฉะนัWนพระราชบญัญติั

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๕  วรรคหนึ= ง2  ถึงไดป้ระจกัษช์ดัเจน

เลยวา่ “หา้มทัWงหน่วยงานของรัฐและนายจา้งเอกชน  ผูป้ระกอบกิจการเอกชนกวา้งกวา่กรณีอื=น   ถา้ท่าน

ศึกษาประเดน็หรือศึกษาในดา้นอื=นจะพบวา่ไม่มีบทบญัญติัหา้มดา้นเอกชน จะมีใกลเ้คียงคือดา้นแรงงาน  

แต่ภาคแรงงานไม่เป็นมิติที=ปั=นจากรัฐธรรมนูญมาตรา  ๓๐ นีW ก็เปิดช่องว่า ไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน 

หน่วยงานใด  หรือบุคคลใด  จะปฏิบติัการเลือกปฏิบติักดขี=ข่มเหงไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุความ

พิการของเขาไม่ได ้  

 

        2 มาตรา ๑๕ วรรคหนึ.ง "การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบตัขิองหนว่ยงานของรัฐ 
องค์กรเอกชน หรือบคุคลใดในลกัษณะที.เป็นการเลอืกปฏิบตัโิดยไมเ่ป็นธรรมตอ่คนพิการ จะกระทํามิได้" 



๓ 

 

 

ประเด็นที=สอง มาตรา ๑๕ วรรคสอง ของพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคน

พิการ  พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดเ้ปิดมิติใหม่ซึ=งไม่เคยมีในการเลือกปฏิบติัดา้นอื=นๆ แมแ้ต่กฎหมายเกี=ยวกบัสตรีซึ= ง

กา้วหนา้มากก็ยงัไม่ปรากฏชดัเหมือนทางดา้นคนพิการ  โดยมาตรา ๑๕  วรรคสอง3  ชดัเป็นครัW งแรกใน

กฎหมายไทยว่าการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอย่างไม่เป็นธรรมหมายความรวมถึงการเลือกปฏิบัติโดย

ทางออ้มดว้ย  โดยทางออ้มนัWน ซึ= งอนันีW เป็นหลกัสากล  แต่ในกฎหมายการเลือกปฏิบติัอื=นยงัไม่ปรากฏ

ชดัเจน วา่หา้มเลือกปฏิบติัโดยทางออ้ม ดงันีW  

จุดที=หนึ=ง ถึงแมว้า่การปฏิบติัการวางนโยบาย การออกมาตรการ การวางแผนงาน การทาํระเบียบ

ออกใช้เสมอภาคกนัหมดทุกคน ไม่กีดกนัใคร ไม่เลือกปฏิบติัใคร  มาตรฐานเดียวกนัหมด  แต่ถา้ผล

ปฏิบติัการนัWนทาํใหเ้กิดผลเสียโอกาสอยา่งไม่เป็นธรรมแก่คนพิการกถื็อวา่เป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็น

ธรรมต่อคนพิการดว้ย ในยโุรปเรียกวา่หลกั Indirect discrimination แต่ถา้ในสหรัฐอเมริกาบางรัฐรู้จกักนั

ในชื=อวา่ disparaged in dune แต่ disparaged impact ใหค้วามเขา้ใจไดง่้ายในแง่ที=วา่ คุณทาํเสมอภาคหมดก็

จริงแต่ผลร้ายความเสียหายมนัไปเกิดแก่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ=งมากวา่ปกติ อยา่งนีW เลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็น

ธรรม ตอ้งไปวเิคราะห์กนันะวา่แค่ไหนจะมีผลกระทบมากกวา่ปกติ 

จุดที=สอง  การเลือกปฏิบติัโดยออ้มตามมาตรา ๑๕ วรรคสองกคื็อ หลกัสากลนีWชดัเลยวา่การเลือก

ปฏิบติัโดยออ้มไม่คาํนึงถึงเจตนาของผูเ้ลือกปฏิบติั ถึงผูเ้ลือกปฏิบติัการนัWน ออกกฎหมายนัWน  ออก

ระเบียบนัW น ออกคาํสั=งนัW นจะไม่มีเจตนากลั=นแกล้งคนพิการเลย ทําโดยสุจริตใจว่าต้องการให้เป็น

มาตรฐานเดียวกนั ถา้ผลของการปฏิบติัการนัWนมนัทาํใหเ้สียโอกาสหรือเสียหายกระทบต่อสิทธิประโยชน์

ของคนพิการเกินความจาํเป็นหรือเกินสมควรแลว้เป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมทางออ้ม  ลองมอง

สิครับวา่นีW คือลกัษณะพิเศษ จุดที=วา่ไม่คาํนึงถึงเจตนาในกฎหมายสากลเขาชดัเจน แต่วา่มาตรา ๑๕ วรรค

สองของพระราชบญัญติันีW  ไม่ไดเ้ขียนใหช้ดัก็อาจตอ้งรอความเขา้ใจของนกักฎหมายในบา้นเราที=จะตอ้ง

ปรับตีความใหเ้ขา้กบัมาตรฐานสากลไป 

จุดที=สาม  ในหลกัการในเรื=องห้ามเลือกปฏิบติัเขามีขอ้ยกเวน้ว่า ถา้การเลือกปฏิบติันัWน มีเหตุ

ความจาํเป็นมีเหตุสมควรสนบัสนุนเขาให้ทาํไดค้รับ ในกฎหมายไทยเราเรียกว่า “เลือกปฏิบติัเท่าที=เป็น

ธรรม”  ไม่ผิดครับ จะผิดก็ต่อเมื=อการเลือกปฏิบติันัWนไม่เป็นธรรม จะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ดูที=

ประจกัษ์ความรุนแรงเป็นเรื=อง ๆ นะครับ ในหลกัสากลเขาเรียกชื=อนีW ว่า “การเลือกปฏิบติัใดมีความมี

เหตุผลชอบธรรมอย่างเพียงพอแลว้ก็ให้เลือกปฏิบติัได้”  เป็นขอ้ยกเวน้อย่างนีW  ในกฎหมายไทย  นัก

 

       3 มาตรา ๑๕ วรรคสอง "การกระทําในลกัษณะที.เป็นการเลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมตอ่คนพิการตามวรรคหนึ.ง ให้
หมายความรวมถงึการกระทําหรืองดเว้นกระทําการที.แม้จะมิได้มุง่หมายให้เป็นการเลือกปฏิบตัิตอ่คนพิการโดยตรง แต่
ผลของการกระทํานั Wนทําให้คนพิการต้องเสยีสทิธิประโยชน์ที.ควรจะได้รับเพราะเหตแุหง่ความพิการด้วย" 



๔ 

 

 

กฎหมายไทยใชม้าโดยตลอด  แลว้กฎหมายของเราให้อะไรเพิ=มครับ ให้เพิ=มจากที=ใชอ้ยู่อีกจุดหนึ= งใน 

มาตรา ๑๕ วรรคสาม ถา้ท่านดูที=มาตรา ๑๕ วรรคสาม เหมือนจะพูดหลกัการสากลเลยว่าถา้การเลือก

ปฏิบติันัWนมนัมีเหตุผลอนัสมควรเป็นธรรมกไ็ม่ผิด แต่ที=เพิ=มขึWนมาคือ ส่วนประโยคสุดทา้ยของวรรคสาม

ว่า “แต่ถึงแมคุ้ณจะเขา้เหตุยกเวน้การเลือกปฏิบติัไดด้ว้ยเหตุชอบธรรมที=คุณจะทาํไดคุ้ณตอ้งไม่ทอดทิWง

คนพิการที=ไดรั้บการสูญเสียโอกาสเสียหายจากปฏิบติัการนัWน” มาตร ๑๕ วรรคสาม4 ในประโยคทา้ยใชค้าํ

ว่า เมื=อยกเวน้ให้คุณปฏิบติัต่อคนพิการไดเ้พราะมนัมีเหตุจะเป็นอยา่งนัWนอยา่งนีW แต่ผูป้ฏิบติัการจะตอ้งมี

มาตรการช่วยเหลือเยยีวยาหรือรักษาสิทธิประโยชน์แก่คนพิการตามความจาํเป็นเท่าที=จะกระทาํได ้ ท่าน

เห็นไหมครับ  กฎหมายเรื=องเดียวกนัในแขนงอื=นแมแ้ต่ในเรื=องสตรี ศาสนา เชืWอขาติ ก็ไม่มีการกล่าวถึง

ประเดน็นีWครับ  

ในการประชุมยกร่างกฎหมาย ท่านอาจารยว์ริิยะ ท่านผูแ้ทนจากคณะหลายสมาคมที=ทาํงานดา้นนีW  

ท่านยกตวัอยา่งวา่  เอาล่ะคุณทาํใหเ้กิดผลจากการกีดกนัจากเหตุผลของหลกัวชิาหรือเหตุผลทางเศรษฐกิจ

แต่คุณอยา่ทอดทิWงนะจะตอ้งหาโควตาอะไรให้เขาไดไ้หม หาแผงขายสินคา้ สถานที=จาํหน่ายสินคา้ที=เขา

ทาํไดไ้หม บริการที=คนพิการบางกลุ่มที=เขาทาํไดป้ระกอบอาชีพให้เขาไดไ้หม หรือแมก้ระทัWงเปิดอบรม

ฝีมืออาชีพให้เขาอย่างเป็นกิจะลกัษณะเพื=อให้เขามีทางเดินเป็นทางนีW ของเขา นี=แหละคือแนวคิดแต่ว่า

รายละเอียดเราตอ้งไปคิดสร้างกนั กฎหมายเขียนเปิดประตูเอาไวแ้ต่เนืWอหาตอ้งอาศยัคนที=ทาํงานดา้นนีW

จริง ๆ จะตอ้งเสนอเรียกร้องและจดัทาํต่อรัฐ นีW คือสามจุดแลว้นะครับที=กฎหมายอื=นไม่มีเราเพิ=มเติมใน

มาตรา ๑๕ 

ประเด็นที=สาม ถา้มีใครสักคนหนึ=งหรืกลุ่มหนึ=งไม่วา่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชนกระทาํการฝ่าฝืน

การหา้มเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ซึ= งคนพิการมีอาํนาจมีสิทธิไปร้องขอใหค้ณะกรรมการ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติให้มีคาํสั=งเพิกถอนการกระทาํนัWนได ้นี=ครับยงัไม่มีใน

กฎหมายที=อื=น ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนหรือบุคคลที=ปฏิบติัผิดหลกัการนีW ต่อคนพิการ โดยคณะ

กรรมการฯ มีอาํนาจสั=งเพิกถอนการกระทาํนัWนได ้แลว้ถา้เขายงัไม่ไดท้าํแต่เขาจะทาํตอ้งรอให้เขาทาํ

เสียหายก่อนแลว้จะจะไปร้องขอต่อคณะกรรมการใหเ้พิกถอนไดใ้ช่หรือไม่ ไม่ตอ้งครับ ถา้อยากทาํ แต่ยงั

ไม่ไดก้ระทาํ หากกระทาํแลว้จะเสียหายต่อคนพิการขอให้คณะกรรมการสั=งห้ามไม่ให้กระทาํได ้จะเห็น

ว่า กฎหมายอื=นไม่มีบญัญติัไว ้ส่วนศาลปกครองอาจมีหลกัการนีW เฉพาะการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที=ฝ่าย

ภาครัฐเท่านัWน แต่ไม่สามารถจะออกคาํสั=งศาลแบบนีW กบัภาคเอกชนได ้อนันีW เขียนในบทบญัญตืัมาตรา  

 

       4 มาตรา ๑๕ วรรคสาม "การเลือกปฏิบตัิที.มีเหตผุลทางวิชาการ จารีตประเพณี หรือประโยชน์สาธารณะสนบัสนนุ
ให้กระทําได้ตามความจําเป็นและสมควรแก่กรณี ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคหนึ.งและวรรค
สอง แตผู่้กระทําการนั Wนจะต้องจดัให้มีมาตรการชว่ยเหลือเยียวยาหรือรักษาซึ.งสทิธิหรือประโยชน์แก่คนพิการตามความ

จําเป็นเทา่ที.จะกระทําได้" 



๕ 

 

 

๑๖  วรรคหนึ= ง5 ของพระราชบัญญัติ ส่งเส ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ .ศ . ๒๕๕๐  

นอกเหนือจากนัWน เมื=อคณะกรรมการสั=งให้เพิกถอนการกระทาํปฏิบติัการที=ไม่เป็นธรรมหรือห้ามไม่ให้

เลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมแลว้ไม่ตดัสิทธิj ผูที้=ไดรั้บความเสียหายจากปฏิบติัการที=ผิดกฎหมายนัWนที=จะ

ร้องเรียกร้องค่าเสียหายต่อจิตใจ ถา้ความเสียหายต่อจิตใจไม่ตอ้งพิสูจน์ความเสียหายอยา่งอื=นเลย  บวกกบั

ค่าเสียหายในเชิงลงโทษถา้เป็นการปฏิบติัที=จงใจหรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง นี=เขียนเป็นพิเศษเลย

ครับ ส่วนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ม่มีหลกัการนีW  โดยกฎหมายพิเศษบางเรื=องมีบทบญัญติัใน

เรื= องนีW  คือ พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที= เกิดขึWนจากสินค้าที=ไม่ปลอดภยั พ.ศ. 

๒๕๕๑ ซึ= งให้เรียกค่าเสียหายเชิงการลงโทษได ้แต่เขาจาํกดัขอบเขตไม่ให้เกินสองเท่าของความเสียหาย 

แต่กฎหมายคนพิการเป็นเพียงฉบบัเดียวในประเทศไทยที=เขียนให้ฟ้องร้องเอาค่าเสียหายไดไ้ม่เกินสี= เท่า

ของความเสียหายที=แทจ้ริง  ซึ= งกมี็เหตุผลอยา่งยิ=งวา่ทาํไมตอ้งใหสิ้ทธิพิเศษต่อคนพิการมาก เรากอ็ธิบายวา่ 

คุณมนัไม่มีมนุษยธรรมแทนที=คุณจะให้โอกาสคนที=เป็นรองหรือดอ้ยโอกาส คุณก็ยงัไปกดขี=ข่มเหงโดย

สภาพมีความร้ายแรงทางจิตใจมาก  เพราะฉะนัWนเป็นการสมควรแลว้ที=ศาลกาํหนดใหก้ารลงโทษที=สูงกวา่

ความเสียหายกว่าคนธรรมดาให้ไปถึงสี= เท่าได ้ซึ= งในต่างประเทศในบางแห่งเขามีสูงไปถึงสิบเท่า ส่วน

ประเทศไทยเนื=องจากหลกัการในขอ้นีWมนัไม่เคยมีมาก่อนจึงได ้  บญัญติัไวต้ามมาตร ๑๖ วรรคสอง6 ได้

บญัญติัไวพ้อสมควรแก่เหตุแลว้ 

ประเด็นที=สี=  การร้องขอใหค้ณะกรรมการเพิกถอนการกระทาํหรือการหา้มการกระทาํที=เป็นการ

เลือกปฏิบติัที=ไม่เป็นธรรมต่อคนพิการหรือการฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อจิตใจหรือค่าเสียหายต่อการลงโทษ

นัWน  คนพิการไม่ตอ้งฟ้องเองหรือไม่ตอ้งร้องเอง  เพราะขอ้เสนอของฝ่ายผูแ้ทนองคก์รคนพิการไดพู้ดชดั

เลยวา่ การที=จะใหค้นพิการไปตระเวนร้องขอหรือไปตระเวนฟ้องร้อง ทาํไดไ้ม่ค่อยสะดวกมากนกัในทาง

 

      5 มาตรา ๑๖ วรรคหนึ.ง "คนพิการที.ได้รับหรือจะได้รับความเสยีหายจากการกระทําในลกัษณะที.เป็นการเลอืก
ปฏิบตัโิดยไมเ่ป็นธรรมตอ่คนพิการตามมาตรา ๑๕ มีสทิธิร้องขอตอ่คณะกรรมการให้มีคําสั.งเพิกถอนการกระทําหรือ
ห้ามมิให้กระทําการนั Wนได้ คําสั.งของคณะกรรมการให้เป็นที.สดุ" 

        6 มาตรา ๑๖ วรรคสอง "การร้องขอตามวรรคหนึ.ง ไม่เป็นการตดัสิทธิผู้ ร้องในอนัที.จะฟ้องเรียกค่าเสียหายฐาน
ละเมิดต่อศาลที.มีเขตอํานาจ โดยให้ศาลมีอํานาจกําหนดค่าเสียหายอย่างอื.น อนัมิใช่ตวัเงินให้แก่คนพิการที.ถกูเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้ และหากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการนั Wนเป็นการกระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ศาลจะกําหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษให้แก่คนพิการไม่เกินสี.เท่าของค่าเสียหายที.
แท้จริงด้วยก็ได้" และวรรคสาม "หลกัเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอ และการวินิจฉัยตามวรรคหนึ.ง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที.คณะกรรมการกําหนด" 



๖ 

 

 

ปฏิบติัไม่คล่องตวั เพราะฉะนัWน มาตรา ๑๗7  จึงไดบ้ญัญติัมาตรการใหผู้ดู้แลคนพิการทาํแทนได ้หากคน

พิการหรือผูดู้แลคนพิการไม่มีกาํลงักไ็ปขอใหส้มาคมที=ทาํงานดา้นคนพิการเป็นผูร้้องขอหรือฟ้องแทนได ้ 

ขอ้นีW ไม่มีที=ไหนที=จะไดรั้บโอกาสหรือช่องทางพิเศษแบบนีW  ตรงนีWทาํให้เกิดจุดที=ว่าคนพิการหรือญาติพี=

นอ้งควรจะเขา้ไปรวมกลุ่มกบัองคก์รดูแลสิทธิดา้นคนพิการเพราะวา่เวลาคนพิการถูกละเมิดหรือถูกเลือก

ปฏิบติัไม่เป็นธรรม เราจึงมีช่องทางเสนอขอให้องคก์รนัWนดาํเนินการร้องหรือฟ้องแทนเราได ้ แลว้การ

ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายต่อจิตใจหรือการลงโทษไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม และไม่ตอ้งไป

ยื=นคาํต่อศาลเพือยกเวน้เป็นพิเศษเหมือนคนทั=วไป กฎหมายได้บัญญัติยกเวน้ไวใ้ห้แล้วไม่ต้องเสีย

ค่าใชจ่้าย  นี=คือหกมาตรการพิเศษที=กฎหมายนีWกาํหนดขึWน  

ผมก็คิดวา่มีความชอบธรรมมีเหตุมีผลสมบูรณ์ที=จะรองรับการปฏิบติัตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ 

และมาตรา ๑๗ เหตุที=ผมเห็นเช่นนัWนเพราะผมมองวา่ "ตัวชี&วัดความเป็นอารยะและความเจริญรุ่งเรืองของ

สังคมหรือชนชาติใดตัวชี&วัดสําคญัตัวหนึBงต้องดูว่าเขาดูแลคนอ่อนแอ  ผู้ด้อยโอกาสในสังคมนั&นดแีค่ไหน  

สมมติประเทศคือบ้าน ตัวขี 6วัดว่าบ้านไหนมีอารยะ ตัวชี6วัดไม่ใช่ดูที?ขนาดของบ้านใหญ่กว่า เนื6อที?จะ

มากกว่า  ฐานะมันจะรํ?ารวยหรือยศถาบรรดาศักดิGจะสูงกว่า แต่มันต้องดูที?ว่าเขาดูแลคนเลก็คนน้อยใน

บ้านเขาได้ดีขนาดไหน เขาดูแลคนรับใช้ บริวารในบ้านเขาอย่างคนหรือเปล่า และเขาดูแลเด็กที?อาจ

ปัญญาอ่อนอย่างดี  หรือเขาเกบ็เอาไว้ซ่อนเอาไว้ในห้องเกบ็ของเหมือนเลี 6ยงสุนัขตัวหนึ?ง สุนัขยงัดีกว่ายงั

ออกไปวิ?งเล่นได้"  ด้วยเหตนีุ6 แนวคิดอย่างนี6ง่ายๆ เรื? องความชอบธรรมที?ได้รับ  และมกีฎหมายไม่ใช่สิทธิ

พิเศษหรือได้รับอภิสิทธิG    แต่เป็นสิ?งมาตรฐานต่างๆ  ที?สังคมอารยะต้องมีให้แก่ประชาชนของเขา  นั?น

เป็นด้านที?หนึ?งนะครับ และอีกด้านหนึ?งต้องป้องกันและขจัดการเลือกปฏิบัติที?ไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ

ตามมาตร ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ด้วย 

เรื=องที= ๒ คือ มาตรการเพิ=มโอกาสและการประกอบอาชีพและการทาํงานให้แก่คนพกิาร   

มาตรการนีW เป็นจุดเด่นของกฎหมายฉบบันีW คือหลกัการที=จะเพิ=มโอกาสและการประกอบอาชีพ

และการทาํงานใหแ้ก่คนพิการ กฎหมายอื=นไม่มีชดัเจนอยา่งนีWนะครับ   

หลกัการที=จะเพิ=มโอกาสการประกอบอาชีพและการทาํงานให้แก่คนพิการไดเ้ขียนเอาไวม้ากใน

มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตร ๓๖, มาตรา ๓๗, มาตรา ๓๘  และมาตรา ๓๙  ในการเรียกร้อง

จากผูแ้ทนขององคก์ารดา้นคนพิการในตอนแรกจะถูกตอบโตจ้ากฝ่ายกฎหมายเพราะมนัไม่เคยมีมาก่อน  

 

      7 มาตรา ๑๗ วรรคหนึ.ง "ในการใช้สทิธิตามมาตรา ๑๖ คนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการอาจขอให้องค์กรด้านคนพิการที.
เกี.ยวข้องเป็นผู้ ร้องขอหรือฟ้องคดีแทนได้"  วรรคสอง "การฟ้องคดีตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ไม่ว่าคนพิการเป็นผู้ฟ้อง
เองหรือองค์กรด้านคนพิการที.เกี.ยวข้องเป็นผู้ฟอ้งแทน ให้ได้รับยกเว้นคา่ฤชาธรรมเนียม" 



๗ 

 

 

ความแปลกในมาตรการเหล่านีW ที=ออกมาแต่ละเรื=องซึ= งไม่ไดเ้ป็นทัWงหมดที=ผูแ้ทนคนพิการนาํเสนอนะครับ  

เป็นส่วนหนึ=งแลว้ในที=สุดสงัคมกป็ฏิเสธไม่ไดจ้ะตอ้งจดัดาํเนินการใหต้ามกฎหมาย 

จุดแรก  คือ  กาํหนดใหเ้จา้ของกิจการเอกชนและหน่วยงานของรัฐตอ้งรับคนพิการเขา้ทาํงานใน

อตัราส่วนที=เหมาะสมกบัคนงานอื=นๆ  โดยให้รัฐมนตรีกระทรวงแรกงงานออกกฎกระทรวงตามมาตรา 

๓๓8  ท่านที=ทาํงานในแวดวงคนพิการไม่รู้สึกแปลก  เพราะกฎหมายเดิมก็มีอนันีW อยูแ่ลว้ แปลกครับใน

กฎหมายเดิมไม่ได้บังคบัภาครัฐ กฎหมายเดิมไปบังคบัภาคเอกชนแต่ไม่บังคบัภาครัฐ เพราะฉะนัWน

หน่วยงานภาครัฐจึงปฏิเสธ  เห็นไหมครับวา่หน่วยงานภาคเอกชนเขากต็อบโตภ้าครัฐได ้ ทาํไมหน่วยงาน  

กระทรวง  ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐไม่จดัโควตาในการทาํงาน  ใหโ้อกาสแก่คนพิการในการทาํงาน

เพื=อสังคมไทยจะได้ใช้ศักยภาพของคนพิการที= เขามีอยู่ให้ เป็นประโยชน์ในด้านการผลิตให้แก่

ประเทศชาติ  ซึ= งภาครัฐไม่ทาํแล้วไปบังคบัส่วนภาคเอกชนไม่เหมาะสม  ซึ= งภาคเอกชนเขาไม่ต้อง

รับผิดชอบสวสัดิภาพของประชาชน  รัฐบาลต่างหากต้องรับผิดชอบต่อศักยภาพใช้ศักยภาพของ

ประชาชนของเราถือว่าเป็นเรื=องใหญ่  พอเขาตอบโตเ้รืองนีW เขาก็ไม่ยอมทาํเพราะมนัไม่เป็นธรรมต่อเขา

แลว้รัฐบาลกไ็ม่กลา้บงัคบัมนักฎหมายเลยเกือบเป็นหมนั เพราะฉะนัWนไดเ้ขียนเพิ=มมาคาํเดียว “หน่วยงาน

ของรัฐ”  การเพิ=มเขา้มานีW จะมีผลมากในเชิงจิตวิทยาและหลกัการ และก็เพิ=มพืWนที=ในระบบราชการดว้ย  

อยา่งนีWมนัจะนาํไปสู่การแกปั้ญหาดา้นอื=น เช่น กรณีระบบงานยติุธรรมคือศาลและอยัการยงัไม่ค่อยรับคน

พิการทัWงที=เขามีคุณภาพ  ในกรณีของคุณศิริมิตร เป็นคนขา แขนลีบ รับเป็นทนายความวา่ความช่วยเหลือ

สังคมไปทั=วราชอาณาจกัร  พอไปสอบเป็นผูช่้วยผูพิ้พากษา  ปรากฏว่าร่างกายไม่เหมาะสมที=จะดาํรง

ตาํแหน่งอนัทรงเกียรติของผูพิ้พากษาหรืออยัการ  ลองพิจารณาดูสิครับ  ผมวา่แปลกมากเลยตวัชีWวดัความ

มีเกียรติตรงขา้มกบัที=เราไดศึ้กษามาเลย ตรงนีWมนัไม่มีเกียรติหรอกมนักีดกนั คุณศิริมิตรก็หมดคุณสมบติั

ที=จะสอบแข่งขนั ซึ= งเขาไม่ไดข้อโควตาพิเศษดว้ย เขาขอเพียงโอกาสเท่ากบัคนทั=วไปเท่านัWนเอง เขาก็ไป

ฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวา่กฎหมายนีWมนัขดัต่อรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัเป็นบรรทดัฐานวา่ไม่

ขดั ซึ= งกฎหมายเขาไม่ไดเ้ขียนหา้มคนพิการมาเป็น  แต่เขาเขียนวา่คนที=จะมาเป็นผูพิ้พากษาหรืออยัการได ้ 

จะมาสมัครสอบได้จะต้องมีสภาพร่างกาย จิตใจที= เหมาะแก่การทาํหน้าที=หรือดาํรงตาํแหน่งนัW น ถ้า

กฎหมายอยา่งนีWก็ดีถูกตอ้งไหมครับ คือปกติเราอาจจะโตแ้ยงวา่ใหก้ฎหมายเปิดทางเอาไวแ้ลว้เดีlยวถา้คน

บางคน  ยกตวัอยา่งว่าคนสติฟั=นเฟือนจะไปทาํหนา้ที=ให้ความยติุธรรมบางทีมนัเสียหายเยอะเหมือนกนั   

เพราะฉะนัWนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัไวไ้ม่ขดั  แต่กรณีคุณศิริมิตร เป็นมติของกรรมการไม่ถูกตอ้งซึ= งไม่

 

     8 มาตรา ๓๓ เพื.อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทํางานตามลกัษณะของงานในอตัราสว่นที.เหมาะสมกบัผู้ปฏิบตัิงาน
ในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ ทั Wงนี W ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนที.
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหนว่ยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทํางาน 



๘ 

 

 

อยูใ่นอาํนาจศาลรัฐธรรมนูญ ต่อมาคุณศิริมิตรกส็มคัรสอบเป็นอยัการผูช่้วยและคณะกรรมการกไ็ม่รีบอีก 

จึงไดน้าํคดีไปฟ้องที=ศาลปกครองวา่มติที=กรรมการขดัต่อกฎหมาย  คาํวา่ "ไม่เหมาะสม" เขาบอกวา่เขาทาํ

ได ้ เพราะตอนเป็นทนายความช่วยเหลือประชาชนเขายงัทาํได ้ศาลปกครองตดัสินให้เป็นที=ชื=นชมของ

ชาวโลก เมื=อผมไดไ้ปประชุมที=สหประชาชาติไดรั้บคาํยกยอ่งที=ศาลปกครองพิพากษาให้คุณศิริมิตรได้

ตรวจสภาพร่างกายแล้วไม่ขัดแยง้ต่อการปฏิบัติหน้าที=แต่อย่างได  อัยการต้องทรงคุณธรรมและมี

สติปัญญา ความรอบรู้ที=จะทาํงานอยูข่า้งในหวัใจและจิตใจที=สาํคญั ไม่ใช่แขนและขาสมควรไดรั้บการยก

ย่อง ทางอยัการจึงให้คุณศิริมิตรไปสอบได ้แต่ผมมั=นเลยว่าคุณศิริมิตรไม่เสียใจเลยถา้เขาสอบสู้คนอื=น

ไม่ได ้ เราไม่เคยมีคะแนนต่อเลย เช่น คะแนนแขน คะแนนขา ก็ไม่มี  ขอโอกาสที=เท่าเทียม แต่กฎหมาย

ศาลปกครองไม่มีอาํนาจตรวจสอบมติคณะกรรมการในส่วนศาลยติุธรรม คุณศิริมิตรเป็นนกัสู้เพื=อคาม

ถูกตอ้งในแผน่ดินนีW  และไปฟ้องศาลแพง่ ขณะนีW เรื=องคา้งอยูศ่าลอุทธรณ์ ถา้ผมรับผดิชอบจะสร้างโอกาส

นีWทาํงานเพื=อใหเ้กิดความยติุธรรมและเป็นเกียรติแก่สถาบนัยติุธรรม เราจะทาํสิ=งที=ดีขึWนงอกงามขึWนใหแ้ก

สถาบนั ผมขอภาวนาให้ในที=สุดไม่ว่าศาลอุทรณ์หรือศาลฎีกาจะดาํเนินตามคาํตดัสินของศาลปกครอง

สูงสุด แลว้เรียกร้องศกัดิj ศรีเกียรติยศสู่ศาลยติุธรรมแมว้า่จะชา้กต็าม  นีWกเ็ป็นตวัอยา่งที=เรียนใหเ้ห็นวา่การ

บงัคบัหน่วยงานของรัฐสาํคญั 

จุดที=สอง คือ กรณีเอกชนซึ= งบังคับมาตัW งแต่กฎหมายฉบับแรก(พระราชบัญญัติการฟืW นฟู

สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.๒๕๓๔) ว่าตอ้งรับคนพิการเขา้ทาํงานเป็นสัดส่วนแต่ไม่มีสภาพบงัคบัใช ้แต่

กฎหมายฉบบันีW วางหลกัเอาไวแ้ละผมคิดว่ากฎหมายฉบบันีW เกิดผล และขอให้ผูบ้ริหารดา้นกฎหมายเดิน

งานใหเ้ตม็กาํลงั เดินใหสุ้ดสายถา้ไม่มีการจา้งงานก็ดาํเนินการตามมาตรา  ๓๔ วรรคหนึ=ง9 เปิดทางเลือก

ไวใ้หเ้ป็นทางเลือกที=สอง ถา้บริษทัเอกชนไม่รับคนพิการทาํงานตามที=รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานกาํหนด

สัดส่วน อาจขอใช้วิธีส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแทนได้  แต่ไม่ได้

หมายความว่าเป็นเอกสิทธิj    โดยหลกัการคุณตอ้งรับคนพิการ ปัญหาคือเราไม่ตอ้งการเงินเราตอ้งการ

อะไรที=สูงกว่านัWนเยอะ แลว้การเลือกส่งเงินเขา้กองทุนแทนตอ้งเป็นไปตามเงื=อนไข  หลกัการ  วิธีการที=

รัฐมนตรีกาํหนด ซึ= งตอนนีW ยงัไม่ไดก้าํหนด (ใชก้ฎกระทรวง(พ.ศ.๒๕๓๗) ตามมาตรา ๔๔ ไปก่อน) ขอ

ความกรุณารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานช่วยออกกฎกระทรวงซึ= งไม่ยาก ซึ= งบริษทัตอ้งเขา้หลกัการ

การส่งเงินกองทุนเท่านัWน และเมื=อเขา้หลกัเกณฑ์แลว้ไม่ส่งก็ตอ้งเจอดอกเบีW ยร้อยละเจ็ดจุดห้าบาทต่อปี

ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง10  ทางเลือกที=สามในกรณีไม่ทาํตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ซึ= งมาตรา 

 

      9มาตรา ๓๔  วรรคหนึ.ง "นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที.มิได้รับคนพิการเข้าทํางานตามจํานวนที.กําหนด
ตามมาตรา ๓๓ ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๒๔ (๕) ทั Wงนี W ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวง
กําหนดจํานวนเงินที.นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําสง่เข้ากองทนุ"  
    10 มาตรา ๓๔ วรรคสอง "นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที.ต้องสง่เงินเข้ากองทนุตามวรรคหนึ.ง แตม่ิได้สง่ สง่
ลา่ช้าหรือสง่เงินไมค่รบถ้วน ให้เสยีดอกเบี Wยในอตัราร้อยละเจ็ดครึ.งตอ่ปีของจํานวนเงินที.ยงัไมไ่ด้สง่เข้ากองทนุ" 



๙ 

 

 

๓๕11  เปิดทางแก ้ ถา้คุณไม่ส่งเงินเขา้กองทุนกใ็ชว้ธีิจดัสถานที=จาํหน่ายสินคา้ใหแ้ก่คนพิการแทนการจา้ง

การส่งเงินเขา้กองทุนฯ เพราะฉะนัWนสิ=งที=เราตอ้งการเราไม่ตอ้งการแค่เอาคนเขา้ทาํงานอยา่งเดียว ไม่ใช่

มนัมีทางออกคุณตอ้งหาทางออกให้สังคม แลว้ถา้ยงัไม่ทาํอีก ให้ดาํเนินการตามมาตรา ๓๖ 12คือให้

เลขาธิการสั=งอายตัทรัพยสิ์นของสถานประกอบการนัWน เพื=อนาํเงินเขา้กองทุน ในทางกฎหมายมีความ

เป็นไปไดแ้น่นอนขึWนอยูก่บัการบริหารจดัการ  ซึ= งมีแค่กฎหมายคนพิการฉบบัเดียวในประเทศไทยไม่ตอ้ง

ฟ้องศาลไม่ตอ้งบงัคบัคดี  แต่ถา้เขาปฏิบติัหนา้ที=ตามกฎหมายนีW   ท่านดูสิครับนี=เป็นการเขียนกฎหมายที=

ละเอียดมากมีทัWงมาตรการบงัคบัและส่งเสริม ถา้เป็นกรณีที=ภาคเอกชนทาํหนา้ที=นีW ดูแลสังคม จะรับสิทธิ

ประโยชน์ตามมาตรา ๓๘ และมาตรา  ๓๙ โดยมาตรา ๓๘13  กาํหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถาน

ประกอบการเอกชนที=จา้งคนพิการเขา้ทาํงานมากกวา่ร้อยละหกสิบของลูกจา้งในสถานประกอบการนัWนมี

ระยะเวลาจา้งเกินกวา่ครึ= งปี (เกินกวา่หนึ=งร้อยแปดสิบวนั ในปีภาษีใดมีสิทธิj ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดใ้นปี

นัWนทัWงหมดเลย) สมมติว่าผมใชช่้องทางมาตรา ๓๘ ตัWงบริษทัแลว้ทาํกิจการอะไรสักอยา่งแลว้ผมจา้งคน

พิการมาเป็นคนงานของผมเกินกวา่ร้อยละหกสิบ มีหกสิบเอด็คนในร้อยคนมีคนพิการชดัเจน  เราก็เลือก

ให้เหมาะกับศกัยภาพแลว้ก็เป็นเวลาเกินกว่าหนึ= งร้อยแปดสิบวนัยกเวน้ภาษีเงินได้หมดเลย ทัW งนีW รอ

กฎหมายกาํหนดซึ=งยงัไม่ออกเลย  ซึ= งออกยากกวา่กฎกระทรวง ตอ้งใชเ้วลารอนานจนกวา่จะถูกบงัคบัให้

ออก เราตอ้งใชม้าตรการบางอยา่งเพื=อให้ไดก้ฎหมายเร็วขึWน แต่ถา้เราอยูเ่ฉย   ไม่มีทางออกได ้ ไม่มีใคร

ไปกดดนัเรื=องนีW คงไม่ออก เพราะไม่มีใครเสียประโยชน์ บริษทัที=จะใชเ้งื=อนไขนีWก็ใชไ้ม่ไดเ้พราะยงัไม่มี

กฎหมายใช ้ผมเรียนวา่ตอ้งทาํกฎหมายก่อน ถา้กฎหมายออกชดัเจนคนที=จะลงทุนดา้นนีW  ไม่ตอ้งรอคนอื=น

กพ็วกเรานี=แหละมีศกัยภาพทาํกนัเองไดเ้ลยแลว้กค่็อยๆ พฒันากนัไป 

         นอกจากนัWนมาตรา ๓๙14 ยงัใหส้าํนกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีอาํนาจ

ประกาศโฆษณาข้อมูลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓  มาตรา ๓๔  และมตรา ๓๕  ต่อ

 

      11 มาตรา ๓๕ ในกรณีที.หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา ๓๓ หรือนายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา ๓๓ และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทนุตามมาตรา 
๓๔ หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั Wนอาจให้สมัปทาน จดัสถานที.จําหน่ายสินค้าหรือบริการ 
จดัจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื.นใดแก่คนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการแทนก็ได้ ทั Wงนี W ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที.คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ 
    12 มาตรา ๓๖ วรรคหนึ.ง "เลขาธิการมีอํานาจออกคําสั.งเป็นหนงัสอืให้อายดัทรัพย์สนิของนายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการซึ.งไมส่ง่เงินที.จะต้องสง่ตามมาตรา ๓๔" 
     13 มาตรา ๓๘ "นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที.จ้างคนพิการเข้าทํางานมากกวา่ร้อยละหกสบิของลกูจ้างใน
สถานประกอบการนั Wน โดยมีระยะเวลาจ้างเกินกวา่หนึ.งร้อยแปดสบิวนัในปีภาษีใดมีสทิธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในปี
ภาษีนั Wน ทั Wงนี W ตามที.กฎหมายกําหนด" 
   14มาตรา ๓๙ วรรคหนึ.ง "ให้สาํนกังานมีอํานาจประกาศโฆษณาข้อมลูการปฏิบตัหิรือไมป่ฏิบตัติามมาตรา ๓๓มาตรา 
๓๔ และมาตรา ๓๕ ตอ่สาธารณะอยา่งน้อยปีละหนึ.งครั Wง"  



๑๐ 

 

 

สาธารณชนอยา่งนอ้ยปีละหนึ= งครัW ง ผมคิดว่าประกาศรายไตรมาสน่าจะเหมาะสม ถา้จะทาํทุกเดือนก็คง

หนกัเกินไป ก็ทาํงานตามดา้นเศรษฐกิจเขาก็ทาํงานทุกไตรมาสได ้เราทาํสามเดือนออกประกาศหนึ=งครัW ง 

เพื=อเป็นการยกยอ่งผูดู้แลเขา้ใจและปฏิบติัตามหลกัเกณฑนี์W  และบอกให้รู้ว่าใครยงัไม่กระทาํนี=คือสภาพ

บงัคบัอีกอยา่งเหมือนกบั  Social sanction มนัก่อนมีผลต่อเนื=องให้ประชาชนใชสิ้นคา้แลบริการของเขา 

และถา้บริษทัผมไดรั้บประกาศทุกไตรมาสก็มองเป็นโฆษณาไดเ้ลย คนทาํงานบริษทัผมก็มีกาํลงัใจฮึก

เห็นว่าตนเองอยู่ในองค์กรศีลธรรม และมีมาตรการอื=นตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง15  ในกรณีที=รัฐหรือ

หน่วยงานของรัฐจะพิจารณาให้สัมปทาน การส่งเสริมการลงทุน การประกาศเกียรติคุณ  สินเชื=อ รางวลั 

เครื=องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิทธิประโยชน์อื=นใด แก่นายจา้งหรือสถานประกอบการใด ใหน้าํขอ้มูลที=ได้

ประกาศตามวรรคหนึ=งมาประกอบการพิจารณาดว้ย ผมเห็นวา่กฎหมายนีW เก่งมากไม่มีในกฎหมายอื=นเลย  

เกิดขึWนไดม้หศัจรรยม์ากเลย  เมื=อประกาศแลว้กมี็ผลต่อเนื=องไดเ้ลย เวลาคดัเลือกกมี็ตวัชีWวดัที=เขียนโยงโดย

พระราชบญัญติันีW  ซึ= งไม่ใชน้โยบายทางการเมืองหรือขา้ราชการคนไหน ก็เวลาเขาทาํตวัชีW วดั ก็ให้เขาเอา

ตวัชีW วดันีW เขาไปดว้ย เรื=องนีW เป็นเรื=องโอกาสในการประกอบอาชีพการทาํงานของคนพิการ   กฎหมายนีW มี

บทบญัญติัในเรื=องต่างๆ มาก เป็นผลงานที=คนทาํงานดา้นคนพิการนาํเสนออยา่งมีเหตุผลไม่ใช่เอาแต่สิทธิ

ประโยชน์อยา่งเดียว    

  ปัญหาเหลืออยูต่รงนีW ครับ ทัWงหมดที=พูดมานีW ถูกเอาใชใ้นภาคเอกชน ใชก้บัหน่วยงานภาครัฐถูก

คดัคา้นอยา่งรุนแรงครับบอกวา่คุณจะไปบงัคบัใหห้น่วยงานของรัฐส่งเงินเขา้กองทุนมนัไม่ถูก   เพราะวา่

รัฐมีเงินสนบัสนุนกองทุนอยูแ่ลว้ ถา้เราไปร้องให้รัฐส่งเงินสนบัสนุนกองทุนเดีlยวรัฐก็ลดเงินสนบัสนุน

ในการจา้งงานคนพิการแทน โดยหน่วยงานของรัฐจะเลือกส่งเงินเขา้กองทุนแทน  ส่วนอาํนาจอายตั

ทรัพยสิ์นก็ใชไ้ดแ้ค่เอกชน ใชก้บัภาครัฐไม่ไดเ้ดีlยวจะใหญ่เกินกระทรวงอื=นและโดยหลกัการเราไม่ให้

ใครยึดทรัพยสิ์นของรัฐอยูแ่ลว้ สาํหรับหน่วยงานภาครัฐนัWนถา้ไม่รับคนพิการเขา้ทาํงานตามมาตรา ๓๓ 

กฎหมายกาํหนดให้ไม่ตอ้งส่งเงินกองทุนแต่ตอ้งให้สัมปทานหรือจดักิจการช่วยเหลืออยา่งอื=นแทน ตาม

มาตรา ๓๕ ซึ= งใชก้บัหน่วยงานภาครัฐดว้ย   ในกรณีหน่วยงานรัฐไม่ประสงคก์รับคนพิการทาํงานหรือไม่

ประสงคส่์งเงินเขา้กองทุนหน่วยงานของรัฐนัWนอาจให้สัมปทานจดัสถานที=จาํหน่ายสินคา้บริการจดัช่าง

หรือบริการอื=นให้แก่คนพิการ ขยายออกไปว่ามิไม่กรณีช่วยเหลือเฉพาะคนพิการเท่านัWน ตอ้งช่วยเหลือ

ผูดู้แลคนพิการดว้ยอนันีW เราไม่เคยนึกมาก่อน คนที=ไม่อยูใ่นปัญหาไม่ไดม้องเห็นปัญหา มีท่านหนึ= งเคย

บอกวา่คนพิการทาํอะไรเองไม่สะดวกตอ้งพึ=งพาคนอื=น การช่วยเหลือตอ้งขยายถึงผูดู้แลคนพิการและกน่็า

 

   15 มาตรา ๓๙ วรรคสอง "ในกรณีที.รัฐหรือหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาให้สัมปทาน การส่งเสริมการลงทุน การ
ประกาศเกียรติคณุ สินเชื.อ รางวลั เครื.องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิทธิประโยชน์อื.นใด แก่นายจ้างหรือสถานประกอบการ
ใด ให้นําข้อมลูที.ได้ประกาศตามวรรคหนึ.งมาประกอบการพิจารณาด้วย" 



๑๑ 

 

 

ชื=นใจที=เรามีกฎหมายอย่างละเอียด ซึ= งพวกเราคิดเองและถูกกลั=นกรองออกไปจาํนวนมาก โดยสรุป

สาํหรับมาตรการที=สองคือเพิ=มโอกาสในการประกอบอาชีพและการทาํงาน 

เรื=องที= ๓ คือ มาตรการจดัให้มีสิ=งอาํนวยความสะดวกและบริการสาธารณะที=เหมาะสมที=จะให้

คนพิการมีโอกาสใชชี้วติไดเ้ช่นเดียวกนักบัคนทั=วไป    

ในขอ้นีW ต่างประเทศทาํกนัมาก และผมไดข้อ้มูลจากผูแ้ทนคนพิการและนาํมาเขียนไวใ้นมาตรา  

๒๐ และมาตรา  ๓๗  โดยมาตรา ๒๐ เขียนไวจ้นกระทั=งบางคนอ่านแลว้อยากเป็นคนพิการเลย ทัWงนีW  

ความในมาตรา ๒๐ ให้คนพิการมีสิทธิj เขา้ถึงและใช้ประโยชน์ไดจ้ากสิ=งอาํนวยความสะดวกอนัเป็น

สาธารณะตลอดจนความช่วยเหลืออื=นจากรัฐดังต่อไปนีW  “(๑) การบริการฟืW นฟูสมรรถภาพโดย

กระบวนการทางการแพทย ์และค่าใชจ่้ายในการรักาพยาบาลค่าอุปกรณ์ เครื=องช่วยความพิการ และสื=อ

ส่งเสริมพฒันาการ เพื=อปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือ

เสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึWน ตามที=รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด (๒) การศึกษาตาม

กฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติหรือแผนการศึกษาแห่งชาติตามความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะ

หรือในสถานศึกษาทั=วไป หรือการศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบโดยให้หน่วยงานที=

รับผิดชอบเกี=ยวกบัสิ=งอาํนวยความสะดวกสื=อ บริการ และความช่วยเหลืออื=นใดทางการศึกษาสาํหรับคน

พิการให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม (๓) การฟืW นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที=มี

มาตรฐาน การคุม้ครองแรงงาน มาตรการเพื=อการมีงานทาํ ตลอดจนไดรั้บการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

อิสระ และบริการสื=อ สิ=งอาํนวยความสะดวกเทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื=นใด เพื=อการทาํงานและ

ประกอบอาชีพของคนพิการ ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื=อนไขที=รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ประกาศกาํหนด(๔) การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอยา่งเต็มที=

และมีประสิทธิภาพบนพืWนฐานแห่งความเท่าเทียมกบับุคคลทั=วไป ตลอดจนไดรั้บสิ=งอาํนวยความสะดวก

และบริการต่าง ๆ ที=จาํเป็นสําหรับคนพิการ (๕) การช่วยเหลือให้เขา้ถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ 

กิจกรรมการพฒันาและบริการอนัเป็นสาธารณะ ผลิตภณัฑที์=มีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติ การช่วยเหลือ

ทางกฎหมายและการจดัหาทนายความวา่ต่างแกต่้างคดีใหเ้ป็นไปตามระเบียบที=คณะกรรมการกาํหนด (๖) 

ขอ้มูลข่าวสาร การสื=อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื=อสารและเคโนโลยีสิ=ง

อาํนวยความสะดวกเพื=อการสื=อสารสําหรับคนพิการทุกประเภทตลอดจนบริการสื=อสาธารณะจาก

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที=ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากรัฐ ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื=อนไขที=

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื=อสารกาํหนดในกฎกระทรวง (๗) บริการล่าม

ภาษามือตามระเบียบที=คณะกรรมการกาํหนด (๘) สิทธิที=จะนาํสัตวน์าํทาง เครื=องมือหรืออุปกรณ์นาํทาง 

หรือเครื=องช่วยความพิการใด ๆ ติดตวัไปในยานพาหนะหรือสถานที=ใด ๆ เพื=อประโยชน์ในการเดินทาง 

และการไดรั้บสิ=งอาํนวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะโดยไดรั้บการยกเวน้ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ



๑๒ 

 

 

ค่าเช่าเพิ=มเติมสาํหรับสตัว ์เครื=องมืออุปกรณ์ หรือเครื=องช่วยความพิการดงักล่าว (๙) การจดัสวสัดิการเบีWย

ความพิการ ตามหลกัเกณ์ฑและวธีิการที=คณะกรรมการกาํหนดในระเบียบ (๑๐) การปรับสภาพแวดลอ้มที=

อยูอ่าศยั การมีผูช่้วยคนพิการหรือการจดัให้มีสวสัดิการอื=นตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที=คณะกรรมการ

กาํหนดในระเบียบ”  ซึ= งเขียนกฎหมายอยา่งนีW ให้อภิสิทธิj แก่คนพิการมากมายอยา่งนีW เหนือคนที=ไม่ใชค้น

พิการ  กฎหมายนีW ขดัต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคสาม  หรือไม่เพราะเลือกปฏิบติัต่อคนที=ไม่ใช่คน

พิการ ซึ= งคนที=พดูอยา่งนีW มีและผมเห็นวา่ไม่เป็นการเลือกปฏิบติัคนที=ไม่พิการ เขาเรียกวา่การใหโ้อกาสแก่

บุคคลที=ดอ้ยกวา่จะไดมี้โอกาสมาใกลเ้คียงอยา่พดูถึงทดัเทียมเลย  ใกลเ้คียงคนทั=วไปในสงัคมที=จะใชชี้วิต

ใหพ้อไดเ้ท่านัWนเอง  หลกัการนีW ในสากลเขาชดัเจนครับ แลว้ในรัฐธรรมนูญของเรากเ็ขียนยงัไม่ชดัเจนใน

มาตรา ๓๐ วรรคสี= 16 ซึ= งเคยมีคนโตแ้ยง้แบบนีW จาํนวนมาก โดยเฉพาะที=ผมทาํงานดา้นสิทธิสตรีมาเขา

มกัจะโตแ้ยง้ผมว่าอะไรก็ให้สิทธิj ผูห้ญิงแลว้ทาํไมไม่เอาผูห้ญิงไปเกณฑท์หารบา้ง เราก็ตอ้งอธิบายบอก

ว่าผูห้ญิงไม่ตอ้งเกณฑ์ทหารเขาไม่ไดใ้ห้อภิสิทธิj เหนือผูช้ายแต่เป็นมาตรการที=รัฐกาํหนดขึWนเพื=อขจดั

อุปสรรคหรือส่งเสริมใหบุ้คคลใชสิ้ทธิเสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอื=นไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่

เป็นธรรม   ซึ= งเห็นไดช้ดัในมาตรา ๒๐  ส่วนมาตรการส่งเสริมการใชสิ้=งอาํนวยความสะดวกสาธารณะได้

เขียนไวใ้นมาตรา ๓๗ บญัญัติว่า ให้รัฐมนตรีกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั=นคงของมนุษย ์ 

รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย  ออกกฎกระทรวงเพื=อจดัลกัษณะหรือจดัใหมี้

อุปกรณ์สิ= งอาํนวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที= ยานพาหนะ บริการขนส่งหรือบริการ

สาธารณะอื=นให้คนพิการเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได้ มีกฎหมายแลว้แต่ยงัไม่มีกฎกระทรวง แต่ของ

กระทรวงมหาดไทยมีอยูบ่า้งแลว้กป็รับปรุงอะไรขึWนมาใหบ้า้งแลว้ และวรรคสอง  เจา้ของอาคารสถานที= 

ยานพาหนะ ขนส่งหรือบริการสาธารณะอื=นซึ= งจดัอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกตามวรรคหนึ= ง  มีสิทธิj

ได้รับการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละ" ซึ= งอันนีW หมายความว่าถ้าคุณทําคุณก็ได้รับ

ผลประโยชน์ทางภาษี แต่ต้องรอกฎหมายไปก่อน การออกกฎหมายเกี=ยวภาษีอากรเป็นอาํนาจของ

กรมสรรพากรและกระทรวงการคลงัตอ้งเขา้มาดูแลเรื=องนีW  กฎหมายนีW ตอ้งการให้ประโยชน์ทางภาษีใน

เรื= องนีW    แต่ทําไม เขาไม่บัญญั ติไว้กฎหมายนีW เลยทัW งนีW เพื= อให้ เกี ยรติ คุณว่าเรื= องภาษี ให้ท าง

กระทรวงการคลงัซึ= งรับผิดชอบเรื=องเงินเรื=องทองของประเทศไปออกแบบเอาไม่เขียนกฎหมายออกไป

นอกกระทรวงการคลงั   แต่วา่บอกใหรู้้นะวา่ตอ้งให ้ใหก้ฎหมายออกมาถา้ไม่ออกต่อไปภายหนา้คุณกจ็ะ

เขียนกฎหมายมดัเอาเอง มดักฎหมายของเขากร็อกฎหมายของกระทรวงการคลงั  

แต่มีปัญหาครับ คนที=จดัสิ=งบริการสาธารณะใหค้นพิการซึ=งเป็นเอกชนมีสิทธิไดเ้พียงลดภาษีตาม

กฎหมายแต่ไม่มีสิทธิj ไดรั้บในมาตรา ๓๙ เขียนไม่ครบถว้น มีโอกาสเมื=อไรให้เพิ=มดว้ย โดยเฉพาะเรื=อง

 

     16 มาตรา ๓๐ วรรคสี. "มาตรการที.รัฐกําหนดขึ Wนเพื.อขจดัอปุสรรคหรือสง่เสริมให้บคุคลสามารถใช้สทิธิและเสรีภาพ
ได้เชน่เดียวกบับคุคลอื.น ยอ่มไมถื่อเป็นการเลอืกปฏิบตัโิดยไมเ่ป็นธรรมตามวรรคสาม" 



๑๓ 

 

 

ประกาศโฆษณาขอ้มูลและกใ็หเ้อาคาํประกาศไปประกอบการวิเคราะห์ใหสิ้ทธิประโยชน์ต่อคู่แข่งขนัใน

เรื=องอื=นๆ ซึ= งเป็นมาตรการสําคญัมาก ให้เฉพาะกรณีรับคนพิการเขา้ทาํงานหรือส่งเงินสมทบกองทุนฯ  

ไม่ใหสิ้ทธิประโยชน์ต่อคนปฏิบติัตามมาตรา ๓๗ ซึ= งความจริงสาํคญัยิ=งกวา่ เพราะสิ=งอาํนวยความสะดวก

สาธารณะมนัมีผลต่อชีวติคนพิการไม่แพก้บัที=จะไดท้าํงาน คือ ท่านลองนึกถึงวา่ถา้ถนนหนทางมนัไม่เปิด

ช่องให้เราออกจากบ้านได้คล่องตวัหรือสะดวกอย่างนีW  แต่ว่าให้เราไปทาํงานได้แลว้จะไปทาํงานได้

อยา่งไรใช่ไหมครับ  ในมุมกลบักนัไม่ตอ้งหางานใหเ้ราทาํหรอดแต่ทาํระบบอุปกรณ์เครื=องใชอ้ะไรต่าง ๆ 

เราเคลื=อนที=ได ้เดินทางไดเ้ราก็นาํสินคา้ไปขายได ้อย่างน้อยขายลอตเตอรี=ไดไ้ม่ตอ้งตกหลุมตกบ่อ ถูก

เฉี=ยว ถูกชน สาํคญัเหมือนกนัแลว้ก็ตอ้งใชเ้งินไม่นอ้ยดว้ยนะ อาจตอ้งใชเ้งินมากกวา่ส่งสมทบกองทุนฯ 

เสียอีก เมื=อเขาทาํแลว้ทาํไมไม่ประกาศเกียรติคุณให้เขาและให้สิทธิประโยชน์ตามวรรคสองดว้ยใช่ไหม

ครับ ฉะนัWนมาตรา ๓๙ วรรคหนึ= ง ตอ้งให้ประโยชน์กบัเขาเช่นเดียวกบัมาตรา ๓๓, มาตรา ๓๔ มาตรา 

๓๕ และมาตรา ๓๗ ของพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ ดว้ย จะ

ทาํใหม้าตรการเพิ=มเติมในการจดัสิ=งอาํนวยความสะดวกและบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพยิ=งขึWน   

เรื=องที= ๔ คือ การจัดตัGงกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร   

 แมว้า่เรื=องนีW จะไม่ใช่เรื=องใหม่สุดเขาทาํกนัที=อื=นมาแลว้ มีหลายกองทุน เช่น กองทุนคุม้ครองเดก็ 

กองทุนผูสู้งอายุ และกองทุนอื=น ๆ อีกจาํนวนมาก  แต่การจดัตัW งกองทุนสําหรับส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชิตคนพิการนีW ไม่ใช่ง่ายที=จะทาํให้กฎหมายและไดก้องทุนมา ซึ= งกองทุนนีW มีความสําคญัไม่ใช่

ไดม้าลอย คือมีหลายฝ่ายโตแ้ยง้ว่าคุณจะมาเอาอะไรอยากไดอ้ะไร งบประมาณก็จดัสรรกระจายไปตาม

กระทรวง ทบวง กรมอยูแ่ลว้  ดงันัWน จะมาเอากองทุนไปอะไรกนัอีก แต่ความจริงงบประมาณที=จดัสรรมา

สู่กิจกรรมทางสงัคมนอ้ยมาก เพราะวา่เป็นพืWนที=ไม่เขา้ตากรรมการในระดบัประเทศและกน็อ้ยไม่เพียงพอ 

และพลงัของกลุ่มคนพิการยงัไม่เขม้แขง็เหมือนกบักลุ่มเป้าหมายที=ทาํงานดา้นเดก็และสตรีที=มีจาํนวนมาก 

พลงัเขาเยอะจึงทาํให้การสนับสนุนงบประมาณในด้านนัW นมีจาํนวนมาก  สําหรับการจดัตัW งกองทุน

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการไดอ้อกแบบกฎหมายในพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๓17 มาตรา ๒๔  มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และ

มาตรา ๒๘ เขาบอกว่าให้ใชส้องดา้นในการใชจ่้ายเงินกองทุน คือ ดา้นที=หนึ= งเป็นดา้นการคุม้ครองและ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริม สงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ ฟืW นฟูสมรรถภาพ  การศึกษาและการ

 

     17 มาตรา ๒๓ "ให้จดัตั Wงกองทุนขึ Wนกองทุนหนึ.งในสํานกังาน เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน
พิการ” เพื.อเป็นทุนสําหรับการใช้จ่ายเกี.ยวกับการคุ้ มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการส่งเสริมและการ
ดําเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟืWนฟสูมรรถภาพคนพิการ การศกึษาและการประกอบอาชีพของ
คนพิการ รวมทั Wงการส่งเสริมและสนบัสนนุการดําเนินงานขององค์กรที.เกี.ยวข้องกบัคนพิการ โดยจดัสรรให้อย่างเป็น
ธรรมและทั.วถงึ 



๑๔ 

 

 

ประกอบอาชีพคนพิการ  แต่กเ็ป็นเรื=องทาํยาก ดา้นที=สองเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนองคก์รที=เกี=ยวขอ้งกบั

คนพิการ ซึ= งเป็นเรื=องน่าตื=นเตน้  เพราะกองทุนอื=นไม่ค่อยมีชดัเจนอยา่งนีW  นี=คือ กุศโลบายให้งานดา้นคน

พิการตอ้งรวมตวักนัเป็นองคก์ร  ทาํไมตอ้งรวมตวักนั รวมตวัแลว้มนัถึงจะมีพลงัพอที=จะดูแลรักษาสิทธิ

ประโยชน์ที=ควรมีควรไดใ้นสังคมเสรีประชาธิปไตยบา้นเราอย่างนีW  ถา้เรารวมตวักนัไม่ไดเ้รากระจดั

กระจายตวัใครตวัมนั ใครจะมาสนใจใยดี เพราะฉะนัWนการรวมตวัเป็นองคก์รที=เกี=ยวขอ้งกบัคนพิการมี

ขอบเขตกวา้ง คาํวา่ “องคก์รที=เกี=ยวขอ้งกบัคนพิการ” กจ็ะไดรั้บสิทธิประโยชน์การสนบัสนุนจากกองทุน

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ส่วนรายรับของกองทุนตามมาตรา ๒๔18 มีถึง ๑๐  ช่องทาง   

สาํหรับกองทุนอื=นอยา่งมากไดป้ระมาณ ๔  ช่องทาง  แต่ของคนพิการไดม้ากถึง ๑๐  ช่องทาง  กองทุนจะ

โตขึWนเรื=อยๆ โดยเฉพาะช่องทางที=  ๙  ผมเรียกมนัว่า  “ภาษีไถ่บาป”  มนัไม่ใช่ภาษีบาปนะ ภาษีบาปคือ

ขายของบาป ทาํนองพวกเดียวกบัคนขายสินคา้หรือบริการมหาภยัทาํรายไดใ้ห้กบัเจา้ของบริษทั หรือ

ตระกูลมหาศาลแต่มนัไปลา้งผลาญอวยัวะ อนามยัสุขภาพชีวิตของผูค้น คุณก็แบ่งส่วนรายไดม้าไถ่บาป

บา้งไดไ้หม แนวคิดเดียวกนักบัเรื=องบุหรี= สุรา เพราะฉะนัWนบุหรี=  สุราตอ้งแบ่งส่วนลงมาที=กองทุนเพื=อคน

พิการไม่ใช่ไปที= สสส. (สํานักงานสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ)  ทัWงหมด ตรงนีW ตอ้งขออภยั สสส. ดว้ย 

เพราะวา่มนัตรง  คุณนาํมาหากาํไรรายไดส่้วนหนึ=งไปที=บริษทัเอกชนอีกส่วนหนึ=งเป็นภาษีเขา้รัฐ พูดง่าย 

ๆ ทัWงรัฐและเอกชนทาํมาหากินบนความเสื=อมโทรมของประชาชน  คนที=ใหญ่โตรายไดสู้งเป็นคนที=กิน

เหลา้สูบบุหรี=แลว้โทรม นั=นก็ตอนกินยงัไม่รู้อีกประมาณ ๓๐  ปีขา้งหนา้รอไปดูกนัอีกที  แลว้ก็กลายมา

เป็นคนพิการให้พวกเราดูแลอีกเยอะ ซึ= ง สสส.  ไม่ไดเ้อารายไดจ้ากมอเตอร์ไซด์ รถยนต ์ซึ= งรถยนต ์รถ

มอเตอร์ไซดเ์ขาไม่เคยนึกวา่เขาทาํบาปแต่ความจริงเขาทาํลายชีวิตคนและอวยัวะสุขภาพคนมากกวา่เหลา้

บุหรี= อีก ตวัเลขคนที=พิการและถึงแก่ความตายบนทอ้งถนนในแต่ละปีจาํนวนมาก แลว้ใครไดก้าํไร  กค็นที=

ประกอบธุรกิจนีW รวมถึงรัฐบาลที=เก็บภาษีแบ่งส่วนนีW ไปเอากลบัมาดูแลคนพิการ  เพราะรถยนต์และ

มอเตอร์ไซดส์กันิดหนึ=งไดไ้หม เราเอามาใส่หน่อย รัฐบาลเดินเรื=องหน่อย กไ็ม่เดินหรอกถา้เราไม่กวดขนั 

ติวเขม้ตามที=กฎหมายบญัญติั แต่ถา้ไดม้าเป็นหลกัเป็นฐานและเป็นความชอบธรรมและก็บอกให้รู้ว่า

ปัจจยัหนึ= งที=ทาํให้คนตอ้งพิการคือการแสวงหากาํไรจากการคา้ขายสินคา้ที=ติดตลาด อยา่งเช่นยา ผมพบ

 

     18 มาตรา ๒๔ วรรคหนึ.ง "กองทนุประกอบด้วย (๑) ทรัพย์สิน สิทธิ หนี W เงินงบประมาณ และรายได้ในกองทนุฟืWนฟู
สมรรถภาพคนพิการตามพระราชบญัญตักิารฟืWนฟสูมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ที.โอนมาตามมาตรา ๔๒  (๒) เงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล ทั Wงนี W ให้รัฐบาลจัดสรรให้เพียงพอแก่การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (๓) เงินหรือ
ทรัพย์สนิที.ได้รับบริจาค เพื.อสนบัสนนุวตัถปุระสงค์ของกองทนุ (๔) เงินรายได้จากการออกสลากหรือที.ได้มาจากการจดั
กิจกรรม (๕) เงินที.นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการสง่เข้ากองทนุตามมาตรา ๓๔ (๖) ดอกผลที.เกิดจากเงินหรือ
ทรัพย์สินของกองทุน (๗) รายได้จากการขาย การลงทุน หรือการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน (๘) เงินหรือ
ทรัพย์สินที.ตกเป็นของกองทุน หรือที.กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือนิติกรรม (๙) รายได้บางส่วนจากภาษีของสินค้า
และบริการที.เป็นสาเหตุแห่งความพิการตามที.กฎหมายกําหนด (๑๐) รายได้อื.น" วรรคสอง "เงินและทรัพย์สินของ
กองทนุตามวรรคหนึ.ง ไม่ต้องส่งคลงัเป็นเงินรายได้แผ่นดิน"  วรรคสาม " การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเข้ากองทนุ ให้ผู้
บริจาคนําไปหกัลดหยอ่นหรือยกเว้นภาษีได้ตามที.กฎหมายกําหนด" 
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ตวัเลขยาหลายชนิดทาํใหค้นบริโภคพิการ วนันีWตอ้งไปหาความรู้จากเภสัชกรกบัแพทย ์เรามีรายงานไปที=

ศาลฏีกาวา่ ยาซึ= งใชฉี้ดแกอ้าการมดลูกหดตวัในคนตัWงครรภมี์ผลป้องกนัไม่ใหเ้กิดอาการแทง้ไดดี้มาก แต่

มีผลขา้งเคียงคนที=แพม้กัจะเกิดพุพองเป็นเทา้แสนปมขึWนมาได ้ตาอาจบอดไดก้ลายเป็นคนพิการได ้แลว้

บริษทัยาที=คา้ขายก็มีกาํไรเป็นร้อยลา้นในแต่ละปีซึ= งมาขายในประเทศไทยอยูแ่ลว้ รัฐก็เก็บภาษีอยูแ่ลว้ นี=

เราจะแบ่งภาษีมาไม่มากหรอก ร้อยละหนึ= งก็ยงัดี เพื=อให้เป็นสัญลกัษณ์ให้รู้ว่า คุณอย่าหยิ=งผยองนะว่า

ความดีงามที=ผลิตยาให้มนุษยชาติได ้ยาของคุณทาํให้เป็นเหตุปัจจยัความพิการของมนุษยที์=ทุกขท์รมาน

คุณก็มาดูแลเขาบา้ง ถูกไหมครับ  นอกจากนัWนรายรับของกองทุนไม่ตอ้งนําส่งเป็นรายไดแ้ผ่นดิน  ผู ้

บริจาคเงินเขา้กองทุนนาํไปหกัลดหยอ่นภาษีไดต้ามที=กฎหมายกาํหนด กดี็ขึWนตามกฎหมายนิดหน่อย  

นอกจากนัWนมาตรา ๒๗ ไดร้ะบุชดัเจนครับ ใหส้มาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ไดรั้บเงินสนบัสนุนค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารจดัการจากกองทุน นี=คือขอ้บงัคบัเลยไม่เหมือนองคก์รอื=น ๆ  

เงินเดือนกไ็ปจดัสรรเงินตามระเบียบใช่ไหมครับ แต่สาํหรับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศ

ไทยตอ้งไดรั้บเงินสนบัสนุนจากกองทุนตามระเบียบวธีิการที=คณะกรรมการกาํหนดซึ=งปัจจุบนักาํหนดให้

เรียบร้อยแลว้ ซึ= งจะเป็นการช่วยดูแลกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการและศกัดิj ศรีคนพิการให้ดีขึWน  

และสุดทา้ยครับทุกที=ที=มีกองทุนตอ้งระวงัรูรั=ว พวกประเภทหนอนชอนไชกองทุนเราตอ้งช่วยกนัดูแล  

ทางสาํนกังาน(พก.)ท่านมีหนา้ที=ดูแลโดยตรงอยูแ่ลว้ มีคณะอนุกรรมการติดตามควบคุม  มีกฎระเบียบดี

อยูแ่ลว้   ถึงแม่ว่ามีกฎระเบียบดีอยา่งไรมนัแพค้นโกงเสมอ เพราะเราตอ้งช่วยกนับาํรุงรักษาไม่ยอมให้

ใครมาแทะกินเงินกองทุนที=ศกัดิj สิทธิj ของพวกเราได ้มาตรการป้องกนัปราบปราบทุจริตประพฤติมิชอบ 

ผลประโยชน์ทบัซ้อนและวาระซ่อนเร้นในการบริหารจดัการกองทุนจะตอ้งถูกจบัตามองอย่างใกลชิ้ด 

เพื=อกองทุนนีW จะไดม้ั=นคงสถาพรต่อไป เพราะถา้มนัมีอะไรที=ไม่ชอบมาพากลเดีlยวมนัถูกยกเลิกเราก็จะ

เดือดร้อน ทาํใหเ้สียผลประโยชน์ได ้  

ผมกเ็ตรียมมานาํเสนอเนืWอหามาประมาณนีWตอ้งขออภยัที=ไม่ไดน้าํเสนอ PowerPoint ซึ= งเขา้ใจวา่มี

แผ่นปิW งให้ แต่ก็ตอ้งขอบคุณที=มีขอ้มูลตวับทกฎหมายให้ผมดว้ย การนําเสนอก็จบแลว้ ถา้มีท่านใดมี

ขอ้เสนอแนะหรือทกัทว้งสอบถามกเ็รียนเชิญนะครับ   

การตอบคาํถาม 

คาํถาม โดยนายประหยดั   ภูหนองโอง   

ฟังท่านบรรยายมาก็รู้สึกวา่ท่านเองก็ตอ้งทาํงานหนกัเพื=อคนพิการ แต่มีคาํถามอยูว่า่ ถา้เราจะไป

เชื=อมโยงระหว่างผูที้=ปฏิเสธไม่ให้คนพิการเรียนหนงัสือ เราควรตอ้งกาํหนดมาตรการอยา่งไรบา้ง และ

เมื=อช่วงเชา้เราไดพู้ดถึงโรงเรียนสามเสนวิยาลยัปฏิเสธคนพิการตัWงสี=ครัW ง ปัจจุบนัก็ไปเป็นผูอ้าํนวยการ
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โรงเรียนเตรียมอุดมแลว้ เราจะไปเชื=อมโยงอย่างไรหากใหญ่โตขึWนไปจะไดไ้ม่มีปัญหากบัคนพิการใน

อนาคต เพราะวา่โรงเรียนเตรียมอุดมเป็นโรงเรียนที=กาํหนดประเทศไทยใหเ้ป็นอยา่งไรกไ็ด ้

คาํตอบ  ผมเขา้ใจว่าท่านอาจารยป์ระหยดัตอ้งการที=จะเรียนให้พวกเราทราบมากกว่า ผมเองได้

มองวา่ถา้เราไดพ้บเหตุการณ์อยา่งนีWแลว้ออกแรงกนัจะไดผ้ลอยา่งไรไม่ตอ้งห่วงนะครับ  ใหน้าํคดีขึWนศาล

ปกครองหรือไม่ก็ร้องต่อคณะกรรมการโดยอา้งวา่นี=เป็นมาตรการที=มีผลต่อการเลือกปฏิบติัไม่เป็นธรรม

ขอให้มีคาํสั=งห้ามหรือมีคาํสั=งเพิกถอนนะครับ  หรือไปร้องที=คณะกรรมการหรือฟ้องศาลปกครองไดผ้ล

จะเป็นอยา่งไรเราไม่วา่ เราก็เคารพคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการและศาลปกครอง เราไดท้าํหนา้ที=ห่วงใย

ว่าเรื=องนีW มนัไม่ถูกไม่ควรนะครับ   ความเห็นเราอาจผิดแต่ว่าขอให้ไดว้ินิจฉัย คณะกรรมการท่านดูแล

ท่านอาจจะเห็นวา่มนัไม่น่าจะเป็นอยา่งนีWนะท่านสั=งหา้มสั=งเพิกถอนได ้คาํสั=งของท่านคณะกรรมการเป็น

ที= สุดแล้ว ถ้าคุณโต้แย ้งคุณต้องไปฟ้องศาลปกครองเพิกถอนคําสั=งของคณะกรรมการ หรือถ้า

คณะกรรมการบอกว่าไม่พิจารณาเราก็ไปฟ้องศาลปกครองเลย ซึ= งที=เราทาํเราไม่ไดห้าเรื=องนะเราทาํตาม

กระบวนการยุติธรรมที=ควรชอบธรรม ส่วนว่าผลของคดีจะเป็นอย่างไรเราก็เคารพในคาํวินิจฉัยของ

คณะกรรมการหรือศาลปกครองที=รับผดิชอบ  แต่ผลเกิดนะครับเราขบัเคลื=อนแบบนีW เกิดผลทนัทีไม่ตอ้งรอ

คาํวนิิจฉยัหรือคาํพิพากษามนัจะทาํใหเ้กิดความยัWงคิดขึWนมาวา่เราทาํถูกจริงหรือวา่จะผดิ  ผดิหรือถูกกไ็ม่รู้

ไปแกต้วักนัในกระบวนการก็แลว้กนั และระหวา่งถูกฟ้องที=ศาลปกครอง คนที=มีอาํนาจแต่งตัWงจะแต่งตัWง

ใหมี้ตาํแหน่งขึWนสูงกต็อ้งคิดใหห้นกัหน่อยนะครับ แต่ถา้เราไม่ไดท้าํอะไรเลยแลว้เราจะบอกวา่แลว้ทาํไม

ถึงแต่งตัWงซึ= งคนแต่งตัWงเขากบ็อกวา่ไม่เห็นมีอะไรเลย  ไม่มีเรื=องไม่มีประเดน็อะไร เป็นตน้    

คาํถามโดยนายพีระพงษ ์ จารุสาร  

คาํถามที=หนึ= ง ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ในกรณีที=มีการฟ้องการขจัดการเลือกปฏิบัติไปยงั

คณะกรรมการ  ขณะที=ยื=นคาํร้องมนัจะถูกตดัสิทธิj ไม่ใหไ้ปฟ้องศาลอีกที=หนึ=งหรือเปล่า  ถา้ไม่ตดัสิทธิj คดี

การขจดัการเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมนีWควรฟ้องที=ศาลใด 

คาํถามที=สอง กรณีมาตรา ๑๕ วรรคสาม ซึ= งเป็นบทยกเวน้ของการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม  

เป็นเรื=องของจารีตประเพณีหรือเหตุผลทางวิชาการถา้ทาํในสิ=งเหล่านีW เขาถือว่าไม่เป็นการเลือกปฏิบติั

อยา่งไม่เป็นธรรม คาํถามมีอยูว่า่ตวัอยา่งที=เป็นรูปธรรมวา่สิ=งใดที=เป็นจารีตประเพณีให้ทาํไดห้รือเหตุผล

ทางวชิาการใหท้าํไดคื้ออะไร เพราะมีการถกเถียงและตีความกนัเยอะ  เช่น กรณีที=คนตาบอดไปขอบวชถา้

ไม่ใหบ้วชเขาถือวา่ไม่เป็นการเลือกปฏิบติัที=ไม่เป็นธรรม 

คาํถามที=สาม เนื=องจากว่าเราพยามโอนงานที=เกี=ยวขอ้งกบัคนพิการให้เป็นภารกิจขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ=น  กเ็ลยอยากจะขอความรู้จากท่านเกี=ยวกบัการออกขอ้บญัญติัมาตรา ๒๑ ดว้ยครับ 
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คาํตอบ  เป็นคาํถามยากสาํหรับผมทัWงสามคาํถามเลย  เพราะว่าผมไม่เคยคิดมาก่อน จะลองค่อย

คิดดูนะครับ อยา่ถือวา่เป็นคาํตอบยติุอะไรนะครับ ผมรับคาํถามมากช็วนคิดอยา่งนีWนะครับ 

ตอบคําถามที=หนึ= ง การที=คนถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแล้วไปใช้สิทธิj ร้องขอต่อ

คณะกรรมการใหส้ั=งเพิกถอนหรือวา่หา้มไม่กระทาํการนัWนตดัสิทธิj ที=จะไปฟ้องศาลหรือไม่ ตอบวา่ไม่ตดั

สิทธิj ครับ เขียนไวใ้นมาตรา ๑๖ วรรคสองอยา่งชดัเจน “การร้องขอตามวรรคหนึ= งไม่เป็นการตดัสิทธิj ผู ้

ร้องที=จะฟ้องเรียกค่าเสียหาย”  ที=เขียนชดัเพราะว่ามีคนตัWงประเด็นนีW เอาไวเ้หมือนกนั ก็กลวัจะตีความว่า

ตดัสิทธิj ใดอนัหนึ=ง แต่ตดัสิทธิj หรือหา้มเพิกถอนมาตรการนัWนไดไ้หมซึ=งน่าคิดครับ  ถา้เป็นหน่วยงานของ

รัฐใหฟ้้องศาลปกครองไดไ้ม่มีกฎหมายหา้มไปฟ้องศาล การที=เราร้องขอต่อคณะกรรมการแลว้นัWนกไ็ม่ได้

ตดัสิทธิj ที=เราจะฟ้องศาลปกครองแต่วิธีทาํเขาควรจะเดินไปที=ละขัWนตอนดีกว่า ร้องคณะกรรมการแลว้ 

คณะกรรมการไม่เอาดว้ยในเรื=องคาํร้องเสียของเราแลว้กไ็ปศาลปกครองถูกไหมครับ ถา้คณะกรรมการทาํ

ใหเ้ราแลว้มีคาํสั=งเพิกถอนใหเ้ราแลว้ศาลปกครองเขาไม่รับเพราะวา่เราไม่เดือดร้อนแลว้   เพราะฉะนัWนรอ

สักนิดหนึ= งเป็นขัWนตอน แต่ถา้เราไม่ร้องต่อคณะกรรมการเราตรงไปที=ศาลปกครองเลยไดไ้ม่มีกฎหมาย

บงัคบัในเรื=องนีW  แต่ถา้เป็นภาคเอกชนไปศาลปกครองไม่ไดก้็ไปฟ้องที=ศาลแพ่ง ถา้ในต่างจงัหวดัไปศาล

จงัหวดั  เพราะรัฐธรรมนูญเขียนอย่างนีW ครับ ระบบงานยุติธรรมเป็นระบบทั=วไปถา้คดีไหนเขา้อยู่ใน

อาํนาจศาลเฉพาะก็ไปศาลนัWน แต่ถา้ไม่อยูใ่นอาํนาจศาลใดให้มาศาลยติุธรรม ก็เหมือนที=คุณศิริมิตรฟ้อง

กรรมการตุลาการต่อศาลปกครองไม่ได ้ก็ฟ้องศาลแพ่งได ้ฉันใดก็ฉันนัWน เรื=องนีW เอกชนเป็นคนทาํเราก็

ฟ้องศาลแพ่งเป็นคดีละเมิด คดีละเมิดสามารถฟ้องไดห้ลายอยา่งมีคาํสั=งห้ามไม่ให้ทาํ ที=ทาํแลว้ขอให้ยติุ

ไม่ใหท้าํต่อไป หรือเพิกถอนแลว้กเ็รียกค่าเสียหายไดด้ว้ย 

ตอบคาํถามที=สองครับ ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม ซึ= งผูถื้อขอ้ยกเวน้ที=วา่ ถา้การเลือกปฏิบติัโดยมี

เหตุผลทางวิชาการ จารีตประเพณีเป็นสาระสนบัสนุนสามารถทาํไดต้ามจาํเป็นแลว้แต่กรณี มนัคืออะไร 

เอาทางวิชาการก่อนบางครัW งเขามีเหตุผลเฉพาะว่าคนที=มีความคิดความเชื=ออะไรอยา่งหนึ= งทาํงานอยา่งนีW

ไม่ได ้  เช่นเหมือนอยา่งวิชาแพทย ์คือ ตอ้งทาํตามหลกัวิชาการของเขาเป็นสาํคญั เป็นหลกัวิชาการทาง

วิทยาศาสตร์ตอ้งมีเหตุมีผลก็นาํมาใชเ้ป็นเหตุอา้งอิงได ้ ส่วนจารีตประเพณีที=เกี=ยวกบัคนพิการผมก็ไม่

ถนดั มีตวัอยา่งเรื=องอื=น ตวัอยา่งจารีตประเพณีที=ใชใ้นการยกเวน้การกระทาํเลือกปฏิบติั   

คดีท่าน  สว.ระเบียบรัตน์ ที=จะไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุทีลาํพนูแลว้เจอป้ายหา้มสตรีเขา้ไปใน

เขตพระบรมสารีริกธาตุที=อยู่ในเจดีย ์นี= เลือกปฏิบติัต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งเพศ มนัผิดต่อรัฐธรรมนูญ

แท้ๆ  เลย แต่พอท่าน สว. จะขึWนเท่านัWนเองคนเฒ่าคนแก่คนสาวชาวเหนือออกมาพูดว่าเป็นประเพณีของ

ชาวลา้นนาเขาเชื=อกนัอย่างนีW มาเป็นร้อยๆ ปีแลว้ เขาไม่ให้เขา้ก็อย่าเขา้ไปเลย ท่าน สว. ระเบียบรัตน์

ยอมรับเรื=องมนัก็จบ แต่ในทางวิชาการไม่จบเรื=องนีW  ท่านอาจารยน์พฤทธิj  สุริวงศ ์เป็นอาจารยที์=ปรึกษา



๑๘ 

 

 

วิชาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทที=มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์เอาไปทําวิทยานิพนธ์แล้วก็

วิทยานิพนธ์ก็ศึกษาออกมาว่าไม่จริงไม่มีจารีตประเพณีเหล่านีW ที=ตอ้งเอามายกเวน้การกีดกนัไม่ให้ผูห้ญิง

เขา้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุแตกต่างจากผูช้าย แต่นัWนเป็นความเห็นทางวิชาการทีนีWบอกวา่คาํถามของ

ท่านยากจะนํามาใช้เรื= องความพิการผมนึกไม่ออกว่ามีจารีตประเพณีอะไรขัดขวางคนพิการเอาไว ้ 

 หรือว่าเรื=องคนตาบอดห้ามบวชซึ= งเรื=องนีW ผมคิดว่ายากพอกบัห้ามผูห้ญิงบวชเป็นภิกษุณีในพุทธ

ศาสนานิกายเถรวาท  เขาอธิบายอย่างนีW ครับว่า การเช้าไปบวชคือการจะเขา้ไปเป็นสมาชิกในองค์กร

เฉพาะองคก์รนัWนเขากมี็เงื=อนไขหลกัเกณฑไ์ด ้คุณสมบติักาํหนดได ้มนัไม่ใช่เป็นเรื=องที=ทาํไดท้ั=วไปซึ=งมนั

เป็นคลา้ยๆ องคก์รเฉพาะ เพราะฉะนัWนเมื=อองคก์รนัWนเขามีหลกัเกณฑก์ารปฏิบติักนัมาอยา่งนีWนานถึงสอง

พนัหา้ร้อยกวา่ปีแลว้ นี=คือพระวินยั ที=ปฏิบติัอยา่งนีW ไม่ใช่เฉพาคนตาบอดคือรวมถึงคนพิการ เขามีเหตุผล

มีที=มาครับ เขาไม่ใช่ไม่มีเหตุผล พระพุทธเจา้ไดบ้ญัญติัพระวินยัเรื=องนีW ไว ้สมยันัWน หมอชีวกโกมารภจัจ ์

ปรมาจารยแ์พทยอ์าสาตวัจะดูแลพระภิกษุในพระศาสนา เพราะฉะนัWนคนที=เจบ็ป่วยดว้ยโรคภยัไขเ้จบ็ทาํ

อะไรไม่ไดก้ม็าบวช พอมาบวชหมอชีวกกต็อ้งรักษาพยาบาลจนหายคนที=มาบวชกล็าสิกขาออกไป แลว้ก็

ไม่ไดรั้กษาพระที=แทจ้ริง  หมอชีวกก็เลยไปกราบทูลต่อพระพุทธเจา้ให้วางพระวินัยบญัญติัว่าคนที=มา

บวชตอ้งไม่เป็นโรคหรือหนีคดีมาบวช พระพทุธเจา้เห็นสมควรกว็างพระวนิยัเอาไวแ้ลว้ปฏิบติัอยา่งนีWกนั

สองพนัห้าร้อยกว่าปีแลว้รวมทัWงพระภิกษุณีดว้ย พระวินยัว่าตอ้งบวชทัWงฝ่ายอุปัชฌายที์=เป็นภิกษุณีและ

ฝ่ายพระภิกษุเป็นอุปัชฌายด์ว้ยจึงจะสมบูรณ์เป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาเถรวาทก็ไดย้ึดถือมาอยา่งนีW

ตลอดแลว้ไม่ไดส้ร้างเอง  เป็นพระวินยัที=ฝ่าฝืนแลว้เสี=ยงต่อนรกสวรรคม์นัมากกวา่ประเพณี เพราะฉะนัWน

ประเพณีลา้นนาสองร้ายกว่าปีเรายงัยอมรับเลย ซึ= งวิเคราะห์จริง ๆ ก็ไม่ไดมี้เหตุผลสนับสนุนใดใดเลย

พระพุทธเจา้ก็ไม่ไดว้างพระวินยัไวเ้ลยมาเขียนมาวางกนัเอง สมยัพระพุทธเจา้ผูห้ญิงเปลือยเขา้วดัได ้ เขา้

ไปต่อหน้าพระพกัตร์ไดแ้ลว้ก็ประทานสติว่า “เธอจงมีสติมาเถิด”  หญิงบา้สาวนัWนมีลูกแค่สองคนแลว้

ตายหมดเธอก็ขอบวชเห็นภิกษุณี ก็พระองคเ์องยงัอนุญาตไดนี้=เป็นพระบรมสารีริกธาตุจะหวั=นไหวอะไร 

ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที=ตัW งเป็นประเพณี และในวิจัยของปริญญาโทเขาบอกว่าน่าเสียดายทีท่าน สว. 

ระเบียบรัตน์ไม่น่าถอยเลย เราจะไดขึ้Wนศาลปกครองสู้เป็นบรรทดัฐานกนัสกัที 

คาํถามที=สาม ตามมาตรา ๒๑  เพื=อส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ราชการส่วน

ทอ้งถิ=นออกขอ้บญัญติั เทศบญัญติั ระเบียบหรือประกาศให้เป็นไปตามพระราชบญัญติันีW ได ้เพราะว่า

ทอ้งถิ=นเราตอนนีW ผงาดใหญ่โตทุกเรื=อง ทัWงงบประมาณ พลงัอาํนาจรวมทัWงการเมือง ถา้ทอ้งถิ=นร่วมดว้ย

ภารกิจตามกฎหมายจะประสบผลสาํเร็จ แต่ถา้ทอ้งถิ=นไม่ใหค้วามร่วมมือจะทาํใหง้านลม้เหลวได ้ ดงันัWน

จึงขอบคุณนะครับที=ผูเ้สนอให้เอามาตรา ๒๑ เขา้มาแลว้ผลกัดนัให้อบต./เทศบาลทุกแห่งตอ้งดูแลคน

พิการอย่าทอดทิWงและสามารถออกกฎระเบียบตามแนวทางของระบบกฎหมายฉบบันีW ให้ทนักบังาน

ราชการส่วนกลางดว้ย จะสมบูรณ์ยิ=งขึWน 
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คาํถามโดยนายยงยทุธ บริสุทธิj   นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 

สวสัดีครับท่านวทิยากรครับ  สาํหรับในเรื=องของการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อคนพิการ  ผมรู้สึกวา่

หวัขอ้นีW ดีมากเลยครับ  กมี็คาํถามที=อยากเรียนถามท่านวยิากรสามเรื=องครับ 

คาํถามแรก ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยการขบัขี=รถยนต์ซึ= งมีข้อกาํหนดไวว้่า ห้ามออกใบขบัขี=

ประเภทรถหกลอ้และรถสิบลอ้กบัคนพิการ 

คาํถามที=สอง กระทรวงกลาโหมน่าจะรับคนพิการอยา่งเช่นคนหูหนวกเขา้ทาํงานได ้เช่น งานช่าง

หรืองานต่างๆ ที=คนหูหนวกเขา้ไปทาํไดห้ลายอยา่ง  โดยปัจจุบนันีW เขาไม่รับคนหูหนวกเป็นราชการทหาร

เขา้ไปสงักดักระทรวงนีW   กจ็ะมีขอ้ยกเวน้อะไรไดบ้า้งไหมครับ 

คาํถามที=สาม  เกี=ยวกบัเรื=องของภาษีบาปซึ= งท่านพูดว่ามนัน่าจะมีสินคา้อีกหลายตวัที=จะน่าดึง

รายไดม้าส่งเสริมในกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผมเห็นดว้ยครับ มนัมีสินคา้อีก

หลายรายการครับที=น่าจะทาํได ้ เช่น  อาจเป็นบริษทันํW ามนัเพราะว่านํW ามนัเกี=ยวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั

หลายอยา่ง  การขบัเคลื=อนที=มีผลกระทบต่อชีวิตของเราทาํให้เกิดมลภาวะทาํให้เด็กที=คลอดออกมาพิการ

ทางสมอง  เป็นตน้   น่าจะมีช่องทางที=เราจะดึงรายไดม้าเขา้กองทุน 

คาํตอบ   ผมเห็นดว้ยกบัขอ้ที=สามร้อยเปอร์เซ็นตแ์ละกข็อบคุณที=เสนอเรื=องนํWามนัดว้ย 

ขอ้ที=สองเกี=ยวกบัเรื=องการรับราชการทหารหรือเขา้ไปทาํงานในระบบราชการ ผมเขา้ใจนะครับ

ว่ามีความจาํเป็นบางอยา่งเกี=ยวกบักิจการทางทหารตอ้งเอาศกัยภาพทางดา้นการไดย้ินเสียงดว้ย แต่ผมก็

เห็นดว้ยว่ามนัมีพืWนที=ยกเวน้ได ้เราเคยพูดอยา่งนีW มาก คือถา้เหมารวมมนัหยาบเกินไป เราเคยพูดในเรื=อง

พยาบาลนะครับ เขาไม่ไดกี้ดกนัผูห้ญิงนะครับ เขาบอกวา่คนที=มีความสูงนอ้ยกวา่ ๑๕๐ เซนติเมตร   หา้ม

เขา้ทาํงานในวิชาชีพ  เขาก็ให้เหตุผลไวดี้  แต่เราก็ถามวา่จะมีไหมงานที=พยาบาลที=จะทาํแลว้ไม่เกี=ยวขอ้ง

กบัความสูงขนาดนัWนแต่ศกัยภาพเขาพร้อมหมด  ไดข้อขอ้ยกเวน้ใหเ้ขากรั็บไปพิจารณากย็งัไม่เกิดผลครับ 

ไม่เหมือนเดก็อว้นที=สอบเขา้นกัเรียนพยาบาลได ้สงัคมติดตามเรื=องนีW   ซึ= งครัW งแรกเขาจะไม่รับ  สื=อมวลขน

และสังคมร้องเขาต่อในที=สุดก็มีมติรับได ้ซึ= งในภารกิจทางทหารมีมากเพราะฉะนัWนอยา่เขียนรวมเป็นคน

พิการ บางคุณสมบติัคนพิการเหมาะดว้ยซํW า ซึ= งพืWนที=ของราชการทหารกวา้งขวางมาก  อยา่งเช่นบุคคลที=

เรียนจนไดม้หาเปรียญยงัรับราชการทหารไดเ้ป็นอนุศาสนาจารยใ์นกองทพัสอนศีลธรรมได ้เพราะฉะนัWน

พืWนที=ในกิจกรรมราชการทหารมีมากเราควรขอขอ้ยกเวน้ผมเห็นสมควรดว้ย 

ส่วนขอ้ที=หนึ= ง กรณีใบอนุญาตขบัขี=รถหกลอ้และรถสิบลอ้ที=ไม่ออกใบอนุญาตขบัขี=ให้คนพิการ

นัWน ผมคิดว่าเขาคงมีเหตุผลซึ= งเหตุผลนีW ต่างประเทศเคร่งครัดมากคนที=จะไดรั้บใบอนุญาตขบัรถขนาด



๒๐ 

 

 

ใหญ่ซึ= งสามารถสร้างความหายนะให้กบัชาวบา้นไดม้ากโดยเฉพาะเป็นรถบรรทุกคนโดยสารตอ้งฝึกมา

อย่างดี ตอ้งเป็นคนมีคุณภาพเทียบไดก้บัการเป็นกปัตนัเครื=องบินตอ้งรับผิดชอบชีวิตคนในเครื=องบิน

จาํนวนมากแลว้เดือนหนึ=งคุณขบักี=เที=ยว แต่ถา้คุณขบัรถทวัร์คุณรับผิดชอบชีวิต ๔๐-๕๐ คน แต่คุณวิ=งวนั

ละ ๓ เที=ยว หนึ= งเดือนมากว่าขบัเครื=องบินอีก มีมีความเสี=ยงสูง  ฉะนัWนตอ้งคดัเลือกคนอยา่งดีมีคุณภาพ

และไดค่้าตอบแทนสูง  ความพิการบางครัW งศกัยภาพตรงนีW อาจจะยงัไม่เพียงพอ  อนันีW เขามีเหตุผลแต่ขอ

ขอ้ยกเวน้ไม่ใช่เหมารวม  เพราะการขบัรถหกลอ้บางครัW งไม่ไดรั้บผิดชอบใคร  รับผิดชอบในกิจการของ

เขาเองผมวา่ลงรายละเอียดอยา่งนีWแลว้กไ็ม่ไปปฏิเสธเขาทัWงหมด พืWนที=นีW คุณเหมาะสมกย็อมรับหลกัเกณฑ์

ไป แต่วา่พืWนที=ไหนไม่จาํเป็นกเ็ปิดโอกาสใหพี้=นอ้งเพื=อนร่วมชาติเราไดช่้วยสร้างสิ=งดีงามกบัประเทศชาติ 

ผมไม่ไดศึ้กษาเรื=องนีWตอ้งขออภยัวา่มนัมีพืWนที=ตรงไหนที=ควรไดรั้บใบอนุญาตได ้

เวลาการบรายายคงจะหมดแค่นีWแลว้ครับและผมเองก็หวงัวา่คงไดมี้โอกาสร่วมทาํงานดา้ยกนักบั

ผูห้ลกัผูใ้หญ่หลายท่านในที=นีWนะครับ 
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