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แผนกทักษะและความสามารถที่จะไดงานทํา 

เอกสารขอมูล 

           

 

การสงเสริมความสามารถที่จะไดงานทําและการจางงานสําหรับบุคคลที่มีความพิการ
ดวยการออกกฎหมายที่มีประสิทธิผล  

(Promoting the Employability and Employment of People with Disabilities 
through Effective Legislation-PEPDEL) 

 

ในอดีต บุคคลท่ีมีความพิการเปนหนึ่งในผูท่ีมีความยากไรทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด ซ่ึงถูกผลักใหไปอยูชายขอบทาง
การเมือง และเปนสมาชิกในสังคมโลกท่ีมีผูมองเห็นนอยท่ีสุด  กระนั้นก็ตามประชากรประมาณรอยละ 10 ของโลก 
หรือกวา 650 ลานคนเปนผูพิการ ซ่ึงในจํานวนนี้ 470 ลานคนอยูในวัยทํางาน  คนกลุมนี้ประกอบดวยผูท่ีมีความ
พิการทางรางกาย ทางสัมผัส ทางสติปญญา และทางสังคมจิตวิทยา  ตามสถิติองคการสหประชาชาติ รอยละ 82 
ของผูพิการในประเทศกําลังพัฒนามีชีวิตอยูใตเสนความยากจน และเปนคนกลุมท่ีเปราะบางและอยูชายขอบท่ีสุด
ในประเทศเหลานี้ โดยประชากรประมาณรอยละ 20 ของประชากรท้ังหมดท่ีมีชีวิตอยูดวยเงินนอยกวา 1 เหรียญ
สหรัฐฯเปนผูพิการ  ในหลายกรณี โอกาสท่ีจะหลุดพนจากความยากจนมีจํากัดสําหรับบุคคลเหลานี้เนื่องจากขาด
กฎหมายท่ีจะเอ้ือและสงเสริมใหเขาสามารถเขาถึงการพัฒนาทักษะ (รวมถึงทักษะชีวิต ทักษะทางวิชาการ และ
ทักษะการประกอบการ) และโอกาสในการจางงาน และในกรณีท่ีมีกฎหมายดังกลาว อาจมีมาตรการปฏิบัติตามและ
บังคับใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็งพอ  หญิงท่ีมีความพิการตองประสบความยากลําบากในการเล้ียงชีพกวาชายพิการ
หรือหญิงท่ีไมพิการ1 และบุคคลพิการท่ีมีชีวิตอยูกับ เอชไอวี/เอดส (People Living with HIV/AIDS) มักถูก
มองขามโดยนโยบายและมาตรการของโครงการตางๆ2 

โครงการ PEPDEL – จากรูปแบบการทํางานทางการแพทยสูแนวทางการทํางานท่ีมีสิทธิ์เปนพ้ืนฐาน 

โครงการ “การสงเสริมความสามารถท่ีจะไดงานทําและการจางงานสําหรับบุคคลท่ีมีความพิการดวยการออก
กฎหมายท่ีมีประสิทธิผล” ของ ILO เปนการสานตอการทํางานจากการทบทวนและปฏิรูปการฝกอบรมเก่ียวกับความ
พิการกับกฎหมายและนโยบายการจางงาน เพื่อนําส่ิงเหลานี้ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลในประเทศตางๆในแอฟ
ริกาตะวันออกและตะวันตก และเอเซียแปซิฟก  โครงการ PEPDEL เปนโครงการท่ีเก่ียวกับรัฐบาล หุนสวนทาง
สังคม และองคกรของบุคคลผูมีความพิการโดยดําเนินกิจกรรมและการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการทบทวนหรือพัฒนา
กฎหมายและนโยบายเก่ียวกับความพิการ  นอกจากนี้โครงการยังแสวงความรวมมือจากหนวยงานฝกอบรมใน
ระดับประเทศ หนวยงานบริการจัดหางาน และคณะนิติศาสตรของมหาวิทยาลัยตางๆเพื่อทําใหแนใจวาจะเกิดความ
เขมแข็งในการสนองตอบตอบุคคลผูมีความพิการและเพื่อใหแนใจวาจะมีการบรรจุมุมมองดานความพิการไวใน
โครงการ บริการ และหลักสูตรของหนวยงานนั้นๆ  

 

                                                           

1
 O’Reilly, A. (2007): The right to decent work of persons with disabilities (ILO, Geneva).  

2 World Bank (2004): HIV/AIDS & disability: Capturing hidden voices. The World 
Bank/Yale University Global Survey on HIV/AIDS and Disability.      
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โครงการ PEPDEL ไดรับเงินทุนจากรัฐบาลไอรแลนดภายใตกรอบการทํางานเปนหุนสวนในโครงการ ILO/Irish 
Aid Partnership Programme จนถึงปจจุบันภูมิภาคและประเทศท่ีเขารวมโครงการประกอบดวย: 

• แอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใต: เอธิโอเปย เคนยา เลโซโธ มาลาวี  มอริเชียส เซเชลส 
แอฟริกาใต ซูดาน อูกานดา สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และแซมเบีย 

• เอเชียและแปซิฟก: ออสเตรเลีย กัมพูชา จีน ฟจิ อินเดีย ญ่ีปุน มาเลเซีย มองโกเลีย ปากีสถาน ศรี
ลังกา ไทย ติมอรตะวันออก และเวียดนาม 

ปจจุบันโครงการกําลังเขาสูปท่ีสาม  โครงการชวงท่ี 3 (Phase 3) ซ่ึงจะดําเนินต้ังแตป พ.ศ. 2552 ถึง 2554 จะ
เนนการทํางานในจีน เอธิโอเปย สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย อูกานดา เวียดนาม และแซมเบีย 

 

ภูมิหลังโครงการ 

องคประกอบหลักของโครงการในชวงท่ี 1 (จากป พ.ศ. 2545 ถึง 2547) และชวงท่ี 2 (จากป พ.ศ. 2548 ถึง 
2550) คือ: 

• การสรางฐานความรูเก่ียวกับกฎหมาย นโยบาย และมาตรการปฏิบัติเก่ียวกับการฝกอบรมและจางงาน
บุคคลท่ีมีความพิการในแอฟริกาตะวันออกและอเซีย 

• การพัฒนาเครื่องมือเชิงปฏิบัติในการกําหนดกฎหมายและนโยบายตางๆ และในการจัดทําคูมือท่ีเปน
ทรัพยากรเก่ียวกับวิธีปฏิบัติท่ีดีในการฝกอบรมและจางงานผูพิการ 

• การสรางขีดความสามารถระดับประเทศเพื่อสงเสริมโอกาสและการปฏิบัติท่ีเทาเทียมในกฎหมาย 
นโยบาย และโครงการเก่ียวกับการฝกอบรมและจางงานผูพิการโดยจัดการประชุมและสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการในระดับอนุภูมิภาคและระดับประเทศ 

• การสงเสริมภาพลักษณทางบวกเก่ียวกับบุคคลท่ีมีความพิการพรอมท้ังแกไขความคิดท่ีไมถูกตองและ
รูปแบบเหมารวมในทางลบตางๆดวยการใชส่ือวัสดุสงเสริมความเขาใจและการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของ
กับส่ือ 

• การสนับสนุนการทบทวน แกไข หรือพัฒนากฎหมาย นโยบาย หรือมาตรการการปฏิบัติท่ีเก่ียวกับ
ความพิการใหประเทศตางๆตามคําขอโดยใหคําปรึกษาทางวิชาการและโดยสนับสนุนการหารือใน
ระดับประเทศ 

• การพัฒนาและทดลองใชหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเก่ียวกับกฎหมายการจางงานบุคคลท่ีมีความพิการ
โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศท่ีเขารวมโครงการ 

• การฝกอบรมผูมีสวนไดสวนเสียรายหลัก (รวมท้ังเจาหนาท่ีของรัฐฯ นายจาง ลูกจาง ตัวแทนผูพิการ 
และผูพิพากษา) เรื่องกฎหมายและนโยบายเก่ียวกับการจางงานและฝกอบรมผูพิการ 

• การนําหุนสวนทางสังคม องคกรผูพิการ และกลุมประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการวางแผนและ
ดําเนินกิจกรรมโครงการ ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมเพื่อสงเสริมการจางงานและโอกาสการฝกอบรมสําหรับผู
พิการดวย 
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กลยุทธ 

โครงการ PEPDEL ชวงท่ี 3 จะยังคงสงเสริมการทบทวนและแกไขกฎหมายและระเบียบตางๆกับการนํากฎหมาย
และระเบียบเหลานี้ไปปฏิบัติใชใหดีย่ิงขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถท่ีจะไดงานทําและการจางงานของบุคคลท่ีมีความ
พิการ  เพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว โครงการจะรวมมือกับหนวยงานหุนสวนภายใน ILO ดังตอไปนี้: ศูนยการอบรม
ระหวางประเทศท่ีตูริน (International Training Center in Turin) ฝายการเจรจาทางสังคม กฎหมายแรงงาน และ
การบริหารแรงงานของ ILO (ILO Branch of Social Dialogue, Labour Law and Labour Administration) 
แผนกมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศของ ILO (ILO International Labour Standards Department) 
สํานักงานความเทาเทียมทางมิติหญิงชายของ ILO (ILO Bureau for Gender Equality) โครงการเอชไอวี/เอดส
และโลกแหงการทํางานของ ILO (ILO Programme on HIV/AIDS and the World of Work-ILO/AIDS)  และ
สํานักงานสถิติ ILO (ILO Bureau of Statistics) 

เปาประสงคโครงการ 

• เพิ่มขีดความสามารถของรัฐบาลประเทศท่ีเขารวมโครงการใหสามารถทํางานรวมกับองคกรนายจาง 
องคกรลูกจาง และองคกรผูพิการในการวางแผนและปฏิบัติใชกฎหมาย นโยบาย และโครงการท่ีมี
ประสิทธิผลดานความสามารถในการไดงานทําและการจางงานบุคคลท่ีมีความพิการ โดยใหความใส
ใจเปนพิเศษกับหญิงท่ีมีความพิการและบุคคลท่ีมีความพิการซ่ึงใชชีวิตอยูกับเอชไอวี/เอดส 

• สรางความเขมแข็งในการปฏิบัติตามและบังคับใชกฎหมายและนโยบายเก่ียวกับการจางงาน และ 

• ทําใหเกิดความสนใจระยะยาวตอแงมุมความพิการในกฎหมายและนโยบายตางๆดวยการให
มหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวมมากขึ้นในการทําใหนักกฎหมายรุนปจจุบันและรุนอนาคตมีความ
ออนไหวรับรูตอประเด็นนี้ 

เครื่องมือและส่ือวัสดุสงเสริมของ PEPDEL ประกอบดวย: 

- แนวทางสําหรับผูรางกฎหมาย “การสรางโอกาสท่ีเทาเทียมสําหรับบุคคลท่ีมีความพิการดวยกฎหมาย” 
(Achieving Equal Employment Opportunities for People with Disabilities through 
Legislation) ซ่ึงไดพัฒนาและจัดพิมพขึ้นในหลายภาษาคือ: อัมฮาริค จีน อังกฤษ เขมร คิสวาฮีลี 
ลาว มองโกล ไทย เวียดนาม ฝรั่งเศส และเสปน  

- หลักสูตรสําหรับการอบรมสามัญเก่ียวกับกฎหมายความพิการ นโยบายและการนําไปปฏิบัติซ่ึงพัฒนา
รวมกับมหาวิทยาลัยคอรแนลลและไดรับการปรับเปล่ียนหลังนําไปทดลองใชในหกประเทศท่ีดําเนิน
โครงการ 

- ประมวลระเบียบวิธีท่ีใชเก็บขอมูลทางสถิติเก่ียวกับบุคคลท่ีมีความพิการในกําลังแรงงาน 
- แนวทางในการเก็บขอมูลกําลังแรงงานเก่ียวกับบุคคลท่ีมีความพิการซึ่งพัฒนาขึ้นรวมกับสํานักงาน

สถิติของ ILO (ILO Bureau of Statistics) 
- วีดีทัศนกรณีการทําธุรกิจซ่ึงจางงานบุคคลท่ีมีความพิการจัดทําขึ้นในหลายภาษาคือ: จีน อังกฤษ 

เขมร มองโกล โรมาเนีย และเวียดนาม อีกท้ังยังมีวีดีทัศนสําหรับเฉพาะประเทศนั้นๆซ่ึงจัดทําขึ้นในจีน 
ไทย และเวียดนาม 

- คูมือท่ีเปนทรัพยากรสําหรับนายจางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกซ่ึงจัดทําเสร็จส้ินดวยความสนับสนุนจาก
โครงการ คูมือนี้ประกอบดวยกรณีศึกษาของนายจางท่ีจางงานบุคคลท่ีมีความพิการ และมีบทเก่ียวกับ
การใชภาษาท่ีเหมาะสมเมื่อพูดถึงบุคคลท่ีมีความพิการพรอมท้ังมีรายละเอียดติดตอสําหรับการบริการ
ท่ีเก่ียวของในประเทศและศูนยขอมูลสําหรับนายจาง 

- วีดีทัศนการทํางานของสหภาพแรงงานเพื่อสงเสริมโอกาสสําหรับบุคคลท่ีมีความพิการ 
- การจัดแสดงภาพถาย 
- ส่ิงพิมพเก่ียวกับความพิการกับเอชไอวี/เอดสไดรับการแปลเปนภาษาอัมฮาริก โดยจัดพิมพและ

เผยแพรในป พ.ศ. 2549 
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องคประกอบหลักของโครงการ PEPDEL 

• การพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับประเทศเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติใชกฎหมายและนโยบายเก่ียวกับ
ความสามารถในการไดงานทําและการจางงานบุคคลท่ีมีความพิการโดยรวมมือกับรัฐบาลและผูมี
สวนไดสวนเสียหลักซ่ึงรวมท้ังตัวแทนนายจาง ตัวแทนลูกจาง และตัวแทนผูพิการ 

• สรางความเขมแข็งใหผลของกฎหมายและนโยบายเก่ียวกับความสามารถท่ีจะไดงานทําของ
บุคคลท่ีมีความพิการดวยการสงเสริมแนวทางการนําการอบรมและการจัดการเรียนการสอนใน
หนวยงานฝกอบรมอาชีพระดับประเทศท่ีมีความสอดคลองกับตลาดแรงงานย่ิงขึ้นเขาสูกระแส
หลัก 

• การใหองคกรนายจางมีสวนรวมในการทดลองใชและสงเสริมรูปแบบใหมๆของการจางงานผู
พิการ 

• การใหองคกรลูกจางมีสวนรวมในการสงเสริมโอกาสท่ีเทาเทียมและการรักษางานไวไดสําหรับ
ลูกจางและผูหางานท่ีมีความพิการ 

• การเสริมสรางศักยภาพของผูใหความสนับสนุนคุมครองผูพิการใหสามารถผลักดันใหเกิดความ
สนใจอยางตอเนื่องตอประเด็นความพิการในการฝกอบรมและการจางงาน 

• การจัดอบรมเรื่องกฎหมายความเทาเทียมสําหรับผูพิการซ่ึงจะจัดใหผูมีสวนไดสวนเสียหลักโดย
ผานสถาบันการฝกอบรมระดับประเทศ 

• การเสริมสรางขีดความสามารถของรัฐบาล หุนสวนทางสังคม และผูใหความสนับสนุนคุมครองผู
พิการใหรางและปฏิบัติใชกฎหมายเก่ียวกับความพิการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ 


