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“งานที่ มี คุ ณค่ าสำหรั บทุ กคนรวมทั้ งคนพิ การ
คื อเป้ าหมายสู งสุ ดของไอแอลโอ
การส่ งเสริ มสิ ทธิ และศั กดิ์ ศรี
ของคนพิ การคื อการสร้ างความมั่ นใจ
ในอำนาจของตั วเอง เพื่ อสร้ างเศรษฐกิ จ
ที่ เข้ มแข็ งและสั งคมที่ อุ ดมสมบู รณ์ ”
ฮวน โซมาเวี ย
ผู้ อำนวยการใหญ่
องค์ การแรงงานระหว่ างประเทศ (ไอแอลโอ)

คำนำ

ILO/H. Nguyen

สือ่ มวลชน คือโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
อินเตอร์เน็ต สือ่ สังสรรค์และอืน่ ๆ มีบทบาท สำคัญยิง่
ในการสร้ างอิทธิ พลต่อแนวคิดสาธารณะและทัศนคติ
การเลือกใช้ คำรูปภาพและข้ อความสามารถกำหนดทัง้
แนวคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสาร อีกทังยั
้ ง
สามารถชี ้นำว่าอะไรสำคัญหรื อไม่สำคัญสำหรับแต่ละ
บุคคลและโลกรอบตัวเขา
ภาพลักษณ์ของคนพิการที่ปรากฏในสื่อยิ่งบ่อย
ครั ง้ เท่ า ไร ย่ อมมี ผ ลเท่ านั น้ ในการทำให้ สั งคมคิ ด
และเชื ่ อ ตามที ่ เ ห็ น ในบางรายการที ่ สื ่ อ มุ่ ง เสนอ
เรื่ องราวของคนพิ การโดยเฉพาะ เช่ นในสารคดี ทาง
โทรทัศน์ นัน้ น้ อยครั ง้ มากที่ เราจะเห็นภาพคนพิ การ
เหมื อนคนทั่วไป ส่วนใหญ่ แล้ วจะเป็ นการมุ่งเน้ นถึง
ความเป็ นคนพิการและความเป็ นผู้มีข้อด้ อย หรื อไม่
เช่ น นั น้ ก็ เ ป็ นคนที ่ น่ า เวทนาหรื อไม่ ก็ เ ป็ นวี ร บุ รุ ษ
ผู้สร้ างวีรกรรมด้ วยความพากเพียรเหนือมนุษย์ ในทาง
กลับกั นหากจะมี การนำเสนอเรื่ องราวของคนพิ การ
รวมอยูใ่ นรายการประจำของโทรทัศน์หรือวิทยุ นอกเหนือ
จากสื่ออื่นๆ แล้ วย่อมจะช่วยให้ คนพิการมีตวั ตนด้ วย
ความเป็ นธรรมและเหมาะสม อีกทัง้ ยังช่วยหักล้ าง
ความคิดทางลบอันเป็ นปกติวิสยั ของคนทั่วไปที่มีต่อ
คนพิการด้ วย

การนำเสนอเรื่องคนพิการโดยสือ่ ด้วยความเคารพ
ในศักดิศ์ รี สามารถช่วยส่งเสริมให้สงั คมยอมรับคนพิการ
เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิ ก เรื่ องนี ม้ ี ความสำคัญยิ่ ง ด้ วยว่า
ประการแรกนัน้ คนพิการมีจำนวนราวร้ อยละ 10 ของ
ประชากรโลก1 ทว่าคนพิการในฐานะคนกลุ่มหนึ่ง
มักถูกเลือกปฏิบตั ิและกีดกัน้ จากบริ การพื น้ ฐานโดย
ทั่วไป อาทิ ด้ านสุขภาพอนามัย การศึกษา การฝึ ก
อบรมและโอกาสในการจ้ างงาน อันเป็ นสาเหตุ ให้
คนพิ การจำนวนมาก รวมทังครอบครั
้
วเป็ นประชากรที่
ยากจนที่สุดของโลก2 และไม่ได้ รับการเหลียวแลจาก
สังคม ประการทีส่ อง ในหลายประเทศนัน้ คนพิการไม่มี
โอกาสรับรู้เรือ่ งนโยบาย กฎหมาย และแม้กระทัง่ การจัด
ให้ มีบริ การทางสังคมที่มีผลต่อตนโดยตรง ช่องว่างใน
การรับรู้ เช่นนี ้ทำให้ คนพิการถูกกีดกันจากการเข้
้
าร่วม
กับสังคมส่วนใหญ่ ทัง้ ทางด้ านสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองในการส่งเสริ มให้ คนพิการได้ มีสว่ นร่วมอยูใ่ น
สังคมทัว่ ไปนั ้น จำเป็ นต้ องเริ่ มด้ วยการยอมรับว่าคน
พิการคือ สมาชิ กเต็ มขั น้ ของสังคมและต้ องให้ ความ
เคารพต่อ สิทธิทงปวงของคนพิ
ั้
การด้ วย อีกทังยั
้ งต้ องมี
หลักประกัน ให้ คนพิการได้ รบั บริการขันพื
้ ้นฐานเช่นเดียว
กับประชาชนทัว่ ไป โดยต้ องมีการขจัดอุปสรรคกีดขวาง
ทั ้งทางด้ านกายภาพ ทัศนคติ กฎหมาย กฎระเบียบ
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นโยบาย และการสื่อสาร อันเป็ นปั จจัยขวางกัน้ มิให้
คนพิการเข้ าร่ วมในสังคมได้ โดยสมบูรณ์ เหนืออื่นใด
การส่งเสริ มความเสมอภาคทางโอกาสและการเข้ าถึง
บริ การ ตลอดจนข้ อมูลข่าวสารสำหรั บคนพิ การนัน้
ยังสำคัญยิง่ ต่อการปฏิบตั ติ ามยุทธศาสตร์ลดความยากจน
อันเป็ นวัตถุประสงค์รว่ มกันของประชาคมระหว่างประเทศ
แนวปฏิบตั ใิ นคูม่ อื นี ้คือการเสนอคำแนะนำให้ สอ่ื มวลชน
มุ่ งส่ งเสริ มและสร้ างสรรค์ ภาพลักษณ์ ของทั ง้ หญิ ง
และชายผู้พกิ ารในฐานะสมาชิกของสังคม โดยปราศจาก
บรรยากาศแห่งการเลือกปฏิบตั ิ และความไม่เท่าเทียม
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ทางโอกาสสำหรับคนพิการ ในระบบเศรษฐกิจและสังคม
ทุกระดับ อนึง่ เรื่ องนี ้ยังเกี่ยวข้ องโดยตรงกับผู้ปฏิบตั ิ
หน้ าทีเ่ ป็ นบรรณาธิการสือ่ โดยรวม อนึง่ แนวปฏิบตั นิ ี ้ยัง
สะท้อนถึงพันธกิจของโครงการช่วยเหลือระหว่างองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศและกองทุนความช่วยเหลือจาก
ประเทศไอร์แลนด์เพือ่ ส่งเสริมงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าสำหรับหญิง
และชายผู้พิการในการเข้ าร่วมโครงการนี ้ ภายใต้ การ
ส่งเสริ มความสามารถในการทำงานและการจ้ างงาน

คู่ มื อ นี จ้ ั ด ทำเพื ่ อ เป็ นแนวปฏิ บั ติ สำหรั บบรรณาธิ การ ผู้ สื ่ อ ข่ า ว ผู้ ประกาศข่ า ว ผู้ ผลิ ต รายการ
ผู้ สร้ างโปรแกรมและผู้ นำเสนอ อนึ ่ ง ยั ง เหมาะสำหรั บ ผู้ ทำหน้ าที ่ บ รรณาธิ การสื ่ อ ออนไลน์
และสื ่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ทั่ วไปด้ วย

ในปี 2543 ประมุขแห่งรั ฐและรั ฐบาลในองค์ การสหประชาชาติร่วมกันประกาศปฏิญญาสหัสวรรษแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Millennium Declaration) เพื่อให้ ปฏิญญานี ้มีผลทางปฏิบตั ิ จึงมีการ
ร่วมกันกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) รวมแปดประการ โดยประมุขแห่งรั ฐ
ทั่วโลกและสถาบันเพื่ อการพัฒนาที่ สำคัญ MDG คื อเป้ าหมายที่ วัดผลได้ รวมแปดข้ อ เพื่อต่อสู้กบั
ความยากจน และมิตหิ ลากหลายของความยากจน ทังนี
้ ้โดยกำหนดให้ บรรลุผลภายในปี 2558

เป้ าหมายดั ง กล่ าวคื อ
•

ขจั ด ความยากจนและความหิ วโหยขั ้นสาหั ส

•

จั ด ให้ มี ก ารศึ กษาระดั บประถมโดยถ้ วนหน้ า

•

ส่ งเสริ มความเสมอภาคทางเพศและความเข้ มแข็ งของสตรี

•

ลดอั ต ราการตายในเด็ ก

•

ส่ งเสริ มสุ ข ภาพมารดา

•

ต่ อสู้ ป้ องกั น เอชไอวี แ ละเอดส์ มาเลเรี ยและโรคร้ ายอื่ นๆ

•

สร้ างหลั ก ประกั นเพื่ อสิ่ งแวดล้ อมที่ ย่ ั งยื น

•

สร้ างหุ้ นส่ วนแห่ งโลกเพื่ อการพั ฒนาร่ วมกั น
7
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มีหญิ งและชายผู้พิการทำงานอยู่ในทุกภาคส่วนของ
ระบบเศรษฐกิจ และในบทบาทของทุกหน้ าที่ ซึ่งหลาย
คนได้ แสดงให้ เห็นว่าหากมีโอกาสและการปรับตัวอย่าง
เหมาะสมเพื่องานนันหรื
้ อด้ วยสิง่ แวดล้ อมแล้ ว ทุกคน
ล้ วนสามารถสร้ างคุณประโยชน์ ให้ แก่โลกแห่งการทำ
งานได้
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คำว่าความพิการ(disability) มีความหมายกว้ างขวาง
ครอบคลุมความไม่สมประกอบทางกายภาพ ประสาท
สั ม ผั ส ความสามารถทางปั ญญาหรื อจิ ต วิ ท ยา
สังคม ซึง่ อาจมีหรื อไม่มีผลกระทบต่อความสามารถ
ของบุคคลในการทำกิจกรรมต่างๆ
ในแต่ละวัน
รวมทัง้ การทำงานด้ วย
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ข้ อเท็ จจริ ง
บางประการ
ข อ ง ค น พิ ก า ร

ILO

• หนึ่งในสิบของประชากรโลก หรื อ 650 ล้ านคน
ใช้ ชีวิตด้ วยความพิการ และประมาณ 470 ล้ านคน
อยู่ในวัยทำงาน
•

•
•
•

• สิทธิของคนพิการถูกละเมิดไม่อย่างใดก็อย่างหนึง่
ในทุกประเทศทัว่ โลก5

• มากกว่าร้ อยละ 90 ของเด็กพิการในประเทศ
ร้ อยละแปดสิ บ ของคนพิ ก ารในประเทศกำลั ง
กำลังพัฒนาไม่ได้ เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยน ตามรายงาน
พั ฒ นาดำรงชี วิ ต อยู่ ต  ำ กว่ า เส้ นความยากจน
ของยูนิเซฟ (UNICEF) 6
ตามข้ อมูลขององค์การสหประชาชาติ คนพิการ
• คนพิ การมักมี โอกาสในการจ้ างงานน้ อยกว่าคน
กลุ่ ม ใหญ่ ที่ สุ ด ในประเทศกำลั ง พั ฒ นาอาศั ย
ไม่พิการ
อยูใ่ นเขตชนบท และมีโอกาสได้ รับบริ การต่างๆ
• อัต ราการรู้ หนัง สื อ ของผู้ใ หญ่ ท่ี เ ป็ นคนพิ ก ารอยู่
จำกัดมาก
ในระดับตำคือเพียงร้ อยละ 3 ในจำนวนนี ้ร้ อยละ 1
ธนาคารโลกประมาณการว่าร้ อยละ20 ของคนจน
เป็ นสตรี พิการตามรายงานของยูเอ็นดีพี (UNDP) 7
ในโลกเป็ นคนพิการ
• ความยากจนและความพิการมีความเชื่อมโยงกัน
คนพิการที่มีการจ้ างงานมักทำงานที่มีค่าจ้ างตำมี
คนจนมั ก มี ค วามพิ ก ารอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
โอกาสก้ าวหน้ าน้ อยและมีสภาพการทำงานทีย่ ำ แย่
อันเนื่องมาจากสภาพความเป็ นอยู่ ความพิการ
ความพิ การส่ งผลกระทบมิ ใช่ เฉพาะต่ อคนพิ การ
นัน้ จะทำให้ คนยากจนยิ่งกว่าเดิมเพราะขีดจำกัด
เท่านัน้ ทว่าต่อครอบครัวของพวกเขาด้ วยกล่าวคือ
เรื่ องการศึกษาและการพัฒนาฝี มือในการทำงาน
ผู้ ที่ ต้ องดูแลสมาชิ กในครอบครั วที่ เป็ นคนพิ การ
• สตรี พิ ก ารเผชิ ญ ความท้ าทายเป็ นสองเท่ า คื อ
นั น้ มั ก ต้ องลาออกจากงานเพื ่ อ มาทำหน้ าที ่ นี ้
การถูกกีดกันทั ้งทางเพศและทั ้งความพิการ
ยิ ่ งกว่ านั ้น ทั ้ง ผู้ ดู แลคนพิ การในครอบครั ว
เดี ย วกั นมั ก ประสบความทุ กข์ ยากด้ านการเงิ น
มากกว่าประชากรทัว่ ไป4
11
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ILO/V. Chhoum

ความพิ การ 8
ในประเทศ
ที่ มี โครงการ
ช่ วยเหลื อคนพิ การ
ของไอแอลโอกองทุ นความช่ วยเหลื อ
จากประเทศไอร์ แลนด์

ILO

ILO/V. Chhoum

คนพิการได้ แสดงให้ เห็นว่าหากมีโอกาสและการปรับตัวที่เหมาะสมกับการทำงาน หรื อด้ วยสิง่ แวดล้ อมแล้ ว
ทุกคนล้ วนสามารถสร้ างคุณประโยชน์ตอ่ ที่ทำงาน

ประเทศ

กัมพูชา
จี น
เอธิโอเปี ย
เคนยา
ลาว
แทนซาเนีย (สาธาณรัฐ)
ไทย
อูกนั ดา
เวียดนาม
แซมเบีย

ผู้ พิ การ

700,0009
83,000,00010
อีก 5 คนจะครบ 8,000,000 11
3,000,00012
400,00013
3,000,00014
2,000,00015
5,000,00016
ประมาณการระหว่าง 8 ถึง 12,000,000 17
จาก 690,000 ถึง 1,000,000 18

นั บรวมเราด้ วย!
“หญิ ง และชายพิ ก าร ต้ องการให้ ‘นั บรวมเรา’ ไว้ ในนโยบายตลาดแรงงานโดยมี กฎหมาย
รั บ รองสิ ท ธิ อี ก ทั ง้ ยั งต้ องการให้ ‘นั บรวมเรา’ ไว้ ในโครงการบริ การต่ างๆ ของรั ฐ ซึ่ ง รวม
ถึ ง การฝึ กอบรมอาชี พ ตลอดจนความช่ วยเหลื อ เพื่ อเตรี ยมตั วเข้ าสู่ ตลาดแรงงาน”
มาร์ ลี แม็ ท ลิ น ผู้ ได้ รั บรางวั ลและเป็ นตั วแทนคนพิ ก าร
13

ILO/A. Minchin

14

ILO

ความพิ การ
ความเชื่ อ
กั บความจริ ง

ความเชื่ อ ความจริ ง

ความพิ การ
คื อปั ญหาสุขภาพ

สุขภาพเป็ นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน ไม่วา่ จะเป็ นผู้พกิ ารหรือไม่ ทว่าสุขภาพ
นันมิ
้ ใช่ประเด็นสำคัญทีส่ ดุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบางกรณี เพราะว่าการ
เข้าร่วมในโลกแห่งการทำงานหรื อในสังคมของคนพิการนัน้ โดยทัว่ ไปแล้ ว
ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาหลายด้ าน นอกเหนือจากความไม่สมประกอบ
ซึง่ ได้ แก่การดำรงชีวิตทัว่ ไป การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ และการ
เข้ าร่วมในประชาสังคม ฯลฯ

ผู้มีความพิ การ
ไม่สามารถทำงาน
ตามมาตรฐาน
จึงมี ความเสี่ ยงใน
การจ้ างงาน

บริษทั ดูปองต์ซง่ึ จำหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์และบริการของอเมริกาเป็ นหนึง่ ในบริษทั
กลุม่ แรกทีม่ กี ารวัดผลงานของพนักงานพิการซึง่ ทำมานานกว่าสามสิบปี แล้ว
นับแต่ชว่ งต้ นทศวรรษ 1970 ดูปองต์รายงานว่าพนักงานพิการทำงานได้
เท่าเทียมหรือดีกว่าผู้ไม่พกิ าร ในเรื่องความปลอดภัย การทำงานตามหน้ าที่
การเข้าทำงานและความมัน่ คงด้านการเปลีย่ นงาน19 ซึง่ ปรากฏว่าการสำรวจ
นายจ้ างในประเทศออสเตรเลีย เนเธอร์ แลนด์ และสหราชอาณาจักร20
มีความเห็นตรงกัน

ILO

ILO/A. Minchin

ไม่มีคนพิ การ
มากมายเท่าไรนัก
ดังนัน้ ความพิ การ
จึงไม่ใช่ปัญหา

คนพิการปรากฏอยูใ่ นทุกสังคม บางคนก็อยูอ่ ย่างหลบซ่อนหรื อถูกกีดกัน้
ไม่วา่ จะในบ้ านของตัวเองหรื อในสถาบันต่างๆ เพราะตราบาปทางสังคม
ทัง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะอุปสรรคทางกายภาพ ทัศนคติ กฎหมาย กฎระเบียบ
นโยบายการสื่อสาร ซึง่ ล้ วนเป็ นการจำกัดโอกาสในการเข้ าร่วมกิ จกรรม
ต่างๆ ยิ่ งกว่านัน้ ความพิ การยังอาจมองไม่เห็น ผู้มีความพิ การบางคน
อาจไม่เคยคิดว่าตนเป็ นผู้พิการ
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ความเชื่ อ ความจริ ง
การเข้ าถึงบริ การด้ วย
ทางลาด เก้ าอี ล้ ้ อเข็น และ
ห้ องสุขาสำหรั บคนพิ การ

การเข้ าถึ งบริ การเกี่ ยวข้ องอย่ างยิ่ งกับการออกแบบ และการคำนึงถึ ง
ความต้ องการของบุคคล ไม่ ว่ าจะมี ความพิ การหรื อไม่ ก็ ตาม รวมทั ง้
รู ป ร่ าง ลั กษณะ เช่ นสี สั ญญาณเสี ยงดั งที่ ติ ดตั ง้ ไว้ ที่ ทางข้ ามถนน
ความแตกต่างของระดับเสียง ผิวหน้ า ระบบขยายการรับฟั ง (อาทิ
‘ระบบลู ป’) การให้ ข้ อมู ลข่ าวสาร และป้ ายบอกทาง รวมทัง้ สิ่งอำนวย
ความสะดวกอื่นๆ การเข้ าถึงบริ การได้ โดยง่ายย่อมเป็ นผลดีตอ่ ทุกคน 21

การปรั บเปลี่ ยน
สถานประกอบการ
สำหรั บคนงาน
พิ การ
มี ค่าใช้ จ่ายที่ จำเป็ น
พอสมควร

การปรับเปลีย่ นที่ทำงานให้ เหมาะสมในหมายถึงการจัดให้ มีมาตรการหรื อ
การดำเนินการโดยนายจ้ าง เพื่อให้ ความช่วยเหลือแก่คนพิการหรื อเพื่อเข้ า
การปรับเปลีย่ นทีท่ ำงานร่วมในการฝึ กอบรมตามมาตรฐานเดียวกันกับ
คนปกติ คนงานพิการ ส่วนมากไม่ต้องการการปรับเปลี่ยนเป็ นพิเศษ
แต่อย่างใด และค่าใช้จา่ ยสำหรับผู้ทต่ี ้องการการปรับเปลีย่ นสถานประกอบการ
ให้เหมาะสมก็ตำกว่าที่นายจ้ างหลายคนคิดไว้ ตามรายงานจากการศึกษา
ข อง เครื อ ข่ า ยอ ำนวยความ สะดวกใ นการทำ ง า น แ ห่ ง ส ห รั ฐ
(Job Accommodation Network United States) ปรากฏว่าร้ อยละ 15
ไม่ต้องมีคา่ ใช้ จา่ ยเพื่อการปรับเปลี่ยนใดๆ ร้ อยละ 51 มี ค่าใช้ จ่าย
ระหว่าง 1 ถึง 500 ดอลล่าร์ ร้ อยละ 12 มี ค่าใช้ จ่ายระหว่าง 501 ถึง
1,000 ดอลล่าร์ และร้ อยละ 22 เสียค่าใช้ จา่ ยมากกว่า 1,000 ดอลล่าร์ 22

16

เครื อ ข่ า ยคนพิ ก ารในการกระจายเสี ย งและอุ ต สาหกรรมสร้ างสรรค์ (BCIDN) นำผู้ ประกอบกิ จ
การกระจายเสี ย งรายใหญ่ ใ นสหราชอาณาจั ก รมาสำรวจและบ่ ง ชี ป้ ั ญหาของคนพิ การ
ในด้ านที ่
เกี ่ ย วข้ องกั บ อุ ต สาหกรรมสื่ อ มวลชน บริ ษั ทการกระจายเสี ยงแห่ ง ราชอาณาจั กร (BBC) ในฐานะ
สมาชิกรายหนึง่ ของ BCIDN รับหน้ าที่สำรวจเรื่ องโอกาสที่เท่าเทียมกันและความหลากหลายซึง่ สะท้ อน
ถึ ง ผู้ ฟั งจำนวนมาก ทั ง้ นี โ้ ดยมุ่ งหมายให้ แผนงานด้ านคนพิ การช่ ว ยส่ ง เสริ มการมี ส่ ว นร่ ว มของคน
พิ ก ารทั ง้ ด้ านวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์
เพื ่ อส่ ง เสริ มให้ คนพิ การเข้ ามาร่ ว มในกำลั ง แรงงาน
ทุ ก ด้ านมากขึ น้ เพื่ อ ส่ งเสริ ม การเข้ าถึ งบริ ก าร ทั ง้ ในด้ านที ่ มี การออกอากาศและไม่ มี และเพื ่ อให้ มี ห ลั กประกั น ในการเข้ าถึ ง
อาคารที ่ ท ำงาน 23 โปรดดู รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เรื่ องนโยบายด้ านความพิ การของ BBC จาก http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/policies/aiversity.shtml#commitments

การเปรี ยบเทียบระหว่ างวิธีทางการแพทย์ และทางสังคมสำหรั บคนพิการ
การมุง่ พิจารณาคนเฉพาะความไม่สมประกอบหรื อความพิการในฐานะบุคคลที่ต้อง “รับการรักษา” นัน้
เรี ยกว่า “วิธีทางการแพทย์” หรื อเพื่อพิจารณาความพิการ ซึง่ ส่วนใหญ่มกั มองข้ ามขีดความสามารถของ
คนพิการ ในทางกลับกัน “วิธีทางสังคม” นันคื
้ อการพิจารณาปั ญหาและอุปสรรคในการมีสว่ นร่วมของคน
พิการ อันเนื่องมาจากวิธีการสร้ างและจัดองค์กรของสังคม รวมทังทั
้ ศนคติและสมมุตฐิ านที่ผิดพลาดเกี่ยวกับ
คนพิการผนวกกับความไม่สมประกอบของบุคคลนัน้

17

ILO/H. Nghi Phan

18

ILO/S. Clark

ความพิ การ
สื่ อสามารถ
ช่ วยได้

สร้ างคุณประโยชน์เวลาออกอากาศ (ช่วงที่อตั ราการ
รับฟั งสูงสุดและเวลาอื่น)วิธีการนำเสนอ นำเสนอบ่อย
เท่าไร และการใช้ ภาษาล้วนสามารถช่วยสร้ างทัศนคติ
ทางบวก ความเคารพในสิทธิและศักดิศ์ รี ของคนพิการ
รวมทังช่
้ วยส่งเสริ มการเข้ าร่วมอยูใ่ นสังคมด้ วย

ILO/S. Clark

ILO

ILO/H. Nguyen

ILO

ILO/H. Truong

ILO/H. Nghi Phan

วิ ธี ที่ สื่ อ นำเสนอภาพลั ก ษณ์ ค วามพิ ก ารสามารถ
ช่วยให้ สงั คมมีความตระหนักเพิ่มขึ ้นในความเป็ นจริ ง
ที่ผ้ พู ิการต้ องประสบช่วยลดทัศนคติทางลบอคติต่างๆ
ตลอดจนการกระทำที่ เป็ นอันตราย อี กทัง้ ยังช่วย
ส่งเสริมความตระหนักถึงขีดความสามารถและการมีสว่ น

19

ILO/A. Fiorente

ในกรุ งปั กกิ ่ งศู นย์ แลกเปลี ่ ยนวั ฒนธรรม “หนึ ่ งบวกหนึ ่ ง” (One Plus One Cultural Exchange Centre)
เป็ นสื ่ อที ่ ดำเนิ นการโดยนั ก หนั ง สื อ พิ มพ์ ที ่ เป็ นคนพิ การทั ง้ คณะ ในปี 2551 เจ้ าหน้ าที ่ สองคน
ของบริ ษั ทได้ รั บเกี ยรติ ให้ เป็ นผู้ สื ่ อข่ าวพิ การของจี นเป็ นครั ้ง แรกในประวั ติ ศาสตร์ แห่ งกี ฬา
โอลิ ม ปิ คปั จจุ บั น การกระจายเสี ย งของศู น ย์ นี ร้ ั บฟั งได้ เกื อบทั ่ ว ประเทศจี น 24
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สิ่งที่ส่ ือสามารถทำได้ เพื่อสนับสนุ นการเสนอข่ าวและภาพลักษณ์ ท่ ีสร้ างสรรค์
ด้ านความพิการและคนพิการ
• สร้ างความตระหนักในปัญหาทีค่ นพิการต้ องเผชิญ • ส่งเสริ มนโยบาย ผลิตภัณฑ์ บริ การและสิ่งแวดล้อม
และประเด็ น ปั ญหาเรื่ อ งความพิ ก ารตลอดจน
ที่สนับสนุนการเข้ าร่ วมในการพัฒนาอย่างเต็มที่
ปั จจัยที่สร้ างปั ญหา และสร้ างตราบาปให้ คนพิการ
ของคนทัว่ ไป รวมทั ้งคนพิการ
• เปิ ดประเด็นเรื่ องความพิการต่อเวทีสาธารณะ เพื่อ
ท้ าทายความคิดที่ว่าเป็ นเรื่ องต้ องห้ าม
• ยกตัวอย่างคนพิการ ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญในด้ านการ
ให้ บริ การและด้ านต่างๆ เป็ นผู้ช่วยและเป็ นแหล่ง
สนับสนุนสำหรับครอบครัวและชุมชน
• เรี ยกร้ องให้ มี ทรั พยากรเพื่ อแก้ ปั ญหาการกี ดกั น้
คนพิการจากสังคมทั่วไป จากชี วิตทางเศรษฐกิ จ
และการเมืองและเพือ่ เอาชนะการขาดโอกาสเข้ าถึง
การพัฒนาส่วนใหญ่ ที่ รวมถึงบริ การด้ านสุขภาพ
การศึ กษา อาหาร ที่ อยู่ อาศัย การจ้ างงานและ
ที่ดนิ

• เผยแพร่ ข้อมูลเรื่ องการติดต่อเพื่อบริ การสนับสนุน
รวมทังการแจ้
้
งถึงแหล่งให้ ความช่วยเหลือทังระดั
้ บ
ท้ องถิ่นและระดับชาติที่ท้ายบทความหรื อโครงการ
เพือ่ ให้ คนพิการและครอบครัวได้ รบั ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
รวมทังข้้ อมูลเรื่องการปรับปรุงนโยบายแห่งชาติและ
โครงการต่างๆ ด้ วย
• ส่ ง เสริ ม ข่ า วสารในเรื่ อ งที่ มี ค นพิ ก ารร่ ว มอยู่ ใ น
ชุมชนต่างๆ ทัว่ ทุกมุมโลก บุคคลเหล่านี ้ล้วน
มีสภาวะอารมณ์ ความสนใจ ความฉลาดเฉลียว
ทักษะ และพฤติกรรมเช่นเดียวกับประชาชนกลุม่ อืน่
และควรสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนในบุคลิกภาพ
และประสบการณ์ เช่นเดียวกันกับประชาชนกลุม่ อืน่
ในวัยและสถานการณ์ที่คล้ ายคลึงกัน

21
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ข้ อคิ ด
เรื่ อง
ความพิ การ
ILO/G. Amarasinghe

ILO/G. Amarasinghe

ILO/N. Minh Tran

• แนวโน้ มในชุมชนของท่านเป็ นเช่นไร ในการเปิ ด
โอกาสเพื่อการจ้ างงานสำหรับคนพิการทังในภาค
้
รัฐและภาคเอกชน

• เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่นๆ โครงการจัดเงิน
สนั บ สนุ น หรื อ การบริ ก ารสำหรั บ คนพิ ก ารใน
ประเทศของท่านเป็ นอย่างไร

• ในภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ คนงานพิการเสี่ยงต่อการ • ประเทศหรื อองค์กรของท่านมีมาตรการอะไรบ้ าง
สูญเสียการจ้ างงานหรื อไม่
ที่แ สดงว่า มีก ารพิจ ารณานำนโยบายเรื่ อ งความ
พิการมาไว้ ใ นนโยบายและโครงการพัฒ นาแห่ ง
• ในชุมชนของท่านมีองค์กรใดบ้ างทีช่ ว่ ยสนับสนุนให้
ชาติ
คนพิการเข้ าร่ วมในที่ทำงาน องค์กรดังกล่าวให้
ความช่วยเหลือเป็ นพิเศษอย่างไรบ้ าง
• คนพิการในประเทศของท่านมีศกั ยภาพในอำนาจ
การซื ้อ หรื อรายได้ เพื่อการใช้ จ่ายเช่นไร
• ชุมชนของท่านมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรื อไม่
เพื่ อสร้ างสิ่ งแวดล้ อมที่ เอื อ้ อำนวยต่อการเข้ าถึง
การจ้ างงานของคนพิการมากขึ ้น

อำนาจในการใช้ จ่ า ยของคนพิ การมี มากพอสมควร อาทิ ในสหราชอาณาจั ก รประมาณการ
ว่ ามี 80,000 ล้ านดอลล่ าร์ ในสหรั ฐอเมริ กามี 220,000 ล้ านดอลล่ าร์ ในแคนาดามี
50,000 ล้ านดอลล่ าร์ 25
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คำศั พท์ เรื่ อง
ความพิ การ
24

ทั ง้ ถ้ อยคำและภาพที่ ใช้ อธิ บายถึ งบุ คคล
หรื อสถานการณ์ สามารถส่ งผลทัง้ ทางบวก
และทางลบ จงหลีกเลี่ยงการเอ่ ยถึงบุคคล
ตามลักษณะความพิการ แต่จงเอ่ยถึงบุคคล
โดยไม่ พดู ถึงความพิการ

ILO

คำพูดที่ ควรหลี กเลี่ ยง
เป็ นโรคสมองเสื่ อม สมองเป็ นอั ม พาต ฯลฯ
คำสาป ชั กกระตุ ก
เกิ ดมาพิ การ ไม่ สมประกอบ
พวกตาบอด คนสายตาไม่ สมประกอบ
ตั วติ ดกั บเก้ าอี ล้ ้ อเข็ น
ถู กมั ดติ ดเก้ าอี ล้ ้ อเข็ น
จิ ตฟั่ นเฟื อน สติ วิ ปลาส วิ กลจริ ต บ้ า จิ ต
เสื่ อม จิ ตเภท
คนง่ อย / คนขาเป๋
หนวก-ใบ้ ใบ้ หนวก
ชุ มชนคนพิ การ
พวกพิ การ
คนแคระ
ที่ นั่ ง ที่ จอดรถ ห้ องน ำสำหรั บคนพิ การ
คนไม่ เ ต็ มบาท อาการไม่ ค รบ 32
ปั ญญาอ่ อน โง่ มาก เบาปั ญญา เชื ่ องช้ า
พวกมองโกลอยด์
คนปกติ
ชั กกระตุ ก ลมบ้ าหมู
ทุ กข์ ท รมาน
ด้ วยความ
พิ กลพิ การ

คำพูดที่ ควรใช้
คนที่ มี ความพิ ก ารทางสมอง คนพิ ก ารทางสมอง
คนพิ ก ารซี พี
คนที่ มี อาการเกร็ ง หรื อชั ก
คนที่ เ กิ ดมาพิ ก าร
คนพิ ก ารแต่ ก ำเนิ ด
คนตาบอด
คนพิ ก ารทางการเห็ น
ผู้ ใช้ เก้ าอี ล้ ้ อเข็ น
คนพิ การที่ ใช้ รถเข็ น
คนพิ ก ารทางจิ ต
คนพิ ก ารจิ ตเภท
คนพิ ก ารทางกาย
คนพิ ก ารทางการเคลื่ อนไหว
คนที่ เ ดิ นด้ วยไม้ คำยั น
คนที่ เ ดิ นด้ วยอุ ปกรณ์ ช่ วยเดิ น
คนหู หนวก
คนพิ ก ารทางการได้ ยิ น
ชุ มชนของคนพิ ก าร
คนพิ ก าร
คนที่ มี ความพิ ก าร
หญิ ง /สตรี หรื อชาย/บุ รุ ษพิ ก การ
*คนพิ ก าร
คนรู ปร่ างเล็ ก
ที่ นั่ ง ที่ จอดรถ ห้ องนำ ที่ เ ข้ าถึ ง ได้
คนพิ ก าร
คนพิ ก ารทางปั ญญา
คนพิ ก ารทางการเรี ย นรู้
คนพิ ก ารดาวน์ ซิ นโดรม
คนไม่ พิ ก าร
คนที่ ไม่ พิ ก าร
คนพิ ก ารกล้ ามเนื อ้ กระตุ ก
คนที่ มี ความพิ ก ารอย่ างใดอย่ างหนึ่ ง
คนพิ ก ารทางสมอง คนพิ ก ารซี พี ฯลฯ
(ความพิ ก ารไม่ ใช่ ความทุ ก ข์ ทรมาน)

ที่มา : คัดจากภาษาสำหรับผู้พิการเรื่ อง “Together We Rock!” http://www.togetherwerock.com/pdfs/Draper_SugguidLang_Nov14.pdf. ใน ILO Media Guidelines ใช้ ทงคำว่
ั ้ า “คนผู้มีความพิการ” และ “คนพิการ”
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ความพิ การ
ข้ อแนะนำใน
การเสนอรายงาน

ILO/H. Hendrawan

ILO

• หลีกเลี่ยงการใช้ ป้ายติดชื่อ เครื่ องหมายหรื อคำ
จากปาก เขียนข้ อความในกระดาษดูจากการแสดง
นิ ย ามที่ แ บ่ง ประเภทหรื อ ทำให้ บุค คลไม่มี ตัว ตน
ออกของเขา)
ชัดเจน
ซึง่ เป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ทางลบให้
• ติดต่อสื่อสารกับองค์กรของคนพิการ หรื อทำงาน
บุคคลหรื อกลุม่ คน ป้ายที่ใช้ คำว่า “พิการ” หรื อ
เพื่ อคนพิ การ พูดกับผู้ แทนขององค์ กรคนพิ การ
“โรคจิต” สร้ างความรู้สกึ ทางลบหรื อความเชื่อที่ผิด
เพื่ อ ให้ รู้ ถึ งเหตุ การณ์ ใหม่ ที่ มี ผลกระทบต่ อ
จงระมัด ระวัง ในการใช้ ป้ ายปิ ดและข้ อ ความใน
คนพิ การ หาโอกาสนำเสนอเรื่ องความพิ การใน
ป้ายนัน้
วันคนพิการสากลประจำปี ทุกวันที่ 3 ธันวาคม
• ให้ คนพิการพูดเพื่อตัวเอง จากประสบการณ์เรา
ใช้ โอกาสวั น เฉลิ ม ฉลองของโลกหรื อ ระหว่ า ง
พบว่าเมื่ อคนพิ การพูดด้ วยความมั่นใจและด้ วย
ประเทศอื่นๆ เช่นวันสตรี สากล (8 มีนาคม)
อำนาจหน้ าที่ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ผู้ฟังที่ไม่ใช่คน
วันต่อต้ านการใช้ แรงงานเด็กโลก (12 มิถนุ ายน)
พิการจะเชื่ อถื อในความเป็ นผู้ทรงความรู้ ของคน
วันเอดส์โลก (11 ธันวาคม) เพื่อการเชื่อมโยง
พิการ 26
กับความพิการ
• สนับสนุนให้ สาธารณชนเข้ าใจปั ญหาที่ คนพิการ • ทำงานร่ วมกับนักข่าวหรื อนักหนังสือพิ มพ์ ที่ เป็ น
ต้ องเผชิญอยู่
คนพิการ หรื อที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็ นคนพิการ
เพื่อสนับสนุนการนำเสนอเรื่ องคนพิการ
• เปิ ดโปงความเชื่อที่ผิดเรื่ องความพิการ (ดูเรื่ อง
“ความเชื่อกับความจริ ง”)
• จงอย่ าสดุดี “วี รบุรุ ษ” คนพิ การจนเกิ นเหตุ
ถึงแม้ สาธารณชนจะชื่นชม “ยอดวีรบุรุษ” แต่การ
• ให้ ข้อมูลที่เป็ นความจริ ง การเสนอเรื่ องราวของสื่อ
เสนอภาพลั ก ษณ์ ค นพิ ก ารเป็ นซู เ ปอร์ สตาร์
จะมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากขึ น้ หากช่ ว ยให้ ค นไม่ พิ ก าร
อาจทำให้ เกิ ด ความคาดหวั ง ที่ เ ป็ นไปไม่ ไ ด้
เข้ าใจความเป็ นจริ งมากขึ ้น หากพบเห็นหญิง
ที่ จ ะให้ ค นพิ ก ารทุก คนมี ค วามสามารถในระดับ
ชายหรื อเด็ กพิ การครั ง้ ต่ อไป27 เป็ นต้ นว่ าให้ คำ
เดียวกันนั ้น
แนะนำง่ายๆว่า “ควรพูดกับคนที่หพู ิการอย่างไร”
(คำตอบคื อ พูดให้ ชัดเจนตามปกติ ให้ เขาอ่ าน
27
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อนุ สั ญญา
ระหว่ างประเทศ
และมาตรฐาน
เรื่ องความพิ การ

ILO/R. Kapur

ILO/A. Maasho

อนุ สั ญ ญาไอแอลโอว่ าด้ วยการคุ้ มครองสิ ทธิ แรงงาน
สำหรั บ บุ ค คลพิ การ
อนุสญ
ั ญาไอแอลโอว่ าด้วยการเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงาน
และการประกอบอาชีพ, ค.ศ. 1958 (ฉบับที่ 111)
เลือกปฏิบตั ใิ นการจ้ างงานที่มีอยูท่ วั่ โลก ทำให้ ชายและหญิง
ตลอดจน คนพิการจำนวนมากหมดโอกาสเข้ าร่วมในตลาด
แรงงานและใช้ ศกั ยภาพของตนโดยเต็มที่ ดังนันอนุ
้ สญ
ั ญา
ฉบับที่ 111 ว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้ างงานจึงนับว่า
เป็ นอนุสญ
ั ญาสำคัญฉบับหนึง่ ของไอแอลโอ
อนุสญ
ั ญาไอแอลโอว่าด้วยการฟื ้นฟูอาชีพและการจ้างงาน
(คนพิการ) ค.ศ. 1983 (ฉบับที่ 159)
อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 159 ซึง่ มากกว่า 80 ประเทศให้ สตั ยาบัน
กำหนดให้ ผ้ ูแทนขององค์กรนายจ้ างและคนงานรวมทัง้ ของ
คนพิ ก าร เข้ าร่ วมปรึ กษาหารื อในการดำเนิ น การตาม
นโยบายแห่ง ชาติว่า ด้ ว ยการฟื น้ ฟูอ าชีพ และการจ้ า งงาน

ของคนพิการแนวปฏิบตั ิวา่ ด้ วยการปรึกษาหารื อกับผู้มีสว่ น
ได้ เสี ย สำคัญ นี ค้ ื อ หลัก การสำคัญ เช่ น กั น ของอนุ สัญ ญา
สหประชาชาติวา่ ด้ วยสิทธิของคนพิการ (ดูข้างล่าง)

แนวปฏิบตั ิ : การจัดการความพิการในสถานประกอบการ
ค.ศ. 2002
แนวปฏิ บัติฉบับนี เ้ ป็ นการเพิ่ มเติมมาตรฐานของไอแอลโอ
เพื่อส่งเสริ มการจ้ างงานสำหรับบุคคลผู้มีความพิการ อีกทัง้
ยังสะท้ อนถึงความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการสร้ างความเข้ า
ใจเรื่ องความพิการ ตลอดจนในกฎหมาย นโยบายและการ
ให้ บริการต่อบุคคลผู้มคี วามพิการนับแต่ปี ค.ศ. 1983 เป็ นต้ นมา
แม้ เอกสารนี ้จะไม่มีข้อผูกพัน แต่หากนายจ้ างยอมรับแนว
ปฏิบัตินีแ้ ล้ วก็ควรเต็มใจปฏิบัติตามกฎและระเบียบปฏิบัติ
ในเอกสารนี้

อนุ สั ญ ญาที่ ครอบคลุ มสิ ทธิ มนุ ษยชนทุ ก ประการ
สำหรั บ บุ ค คลผู้ มี ความพิ การ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้ วยสิทธิของบุคคลผู้มีความ
พิการ (UNCRPD)
CRPDซึง่ มีการบังคับใช้ เมื่อเดือนฤษภาคม ค.ศ. 2008 นับเป็ น
สนธิสญ
ั ญาที่ครอบคลุมสิทธิมนุษยชนทุกประการฉบับแรก
ของศตวรรษที่ 21 นี ้ โดยเป็ นฉบับแรกอี กเช่ นกันที่ เจาะจง
เฉพาะคนพิ การ อนุสัญญานี ส้ ่ งเสริ มให้ คนพิ การมี ส่ วน
เข้ าร่ วมอย่างเต็มที่ทัง้ ทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และการเมือง อีกทังยั
้ งมุง่ เน้ นให้ มีความพยายามทังระดั
้ บชาติ
และระดับระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อขจัดการเลือก

ปฏิ บัติ อัน เนื่ อ งด้ ว ยความพิ ก ารและส่ง เสริ ม การเข้ า มี ส่ว น
ร่วมอย่างสร้ างสรรค์
มาตรา 27 เกีย่ วข้ องโดยตรงกับสิทธิของคนพิการในการทำงาน
และการจ้ างงาน ตลอดจนมุง่ เน้ นสิทธิในการมีโอกาสดำรงชีพ
ด้ วยการทำงานที่ตนเป็ นผู้เลือกโดยเสรี หรื อเป็ นที่ยอมรับใน
ตลาดแรงงานและสิง่ แวดล้ อมในการทำงาน ที่เปิ ดโอกาสให้
คนพิการเข้ าร่วมและเข้ าถึงได้
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ความพิ การ
แหล่ งอ้ างอิ ง
ที่ เป็ นประโยชน์

ILO

ILO/M. Kurokawa

ไอแอลโอทุ่ ม เทเพื่ อ ความก้ าวหน้ าในโอกาสที่ ค นพิ ก ารทั ง้ หญิ ง ชายจะได้ ทำงานที่ มี คุ ณ ค่ า และสร้ าง
ผลผลิ ต ท่ า มกลางเสรี ภ าพ ความเสมอภาค ความมั ่ นคงปลอดภั ย และศั กดิ ์ ศรี ข องมนุ ษ ย์ ทั ง้ นี ้
โดยมุง่ หมายที่จะส่งเสริ มสิทธิในสถานประกอบการ โอกาสในการจ้ างงานที่มีคณ
ุ ค่า พร้ อมด้ วยการคุ้มครอง
ทางสั ง คมรวมทั ง้ การเจรจาหารื อ เพื่ อ จั ด การปั ญหาที ่ เ กี ่ ยวข้ องกั บการทำงาน

โครงการไอแอลโอ-กองทุ น ความช่ ว ยเหลื อ จาก เข้ า ร่ ว มในการฝึ กอบรมอาชีพ และการเป็ นเจ้ า ของ
ประเทศไอร์ แลนด์ ร่ วมทำงานกับผู้มีส่วนได้ เสียต่างๆ กิจการตลอดจนบริการในการจ้ างงาน เพือ่ สร้ างหนทาง
ในเรื่ อ งความพิก ารและการพัฒ นาเพื่อ ส่ง เสริ ม การ หลีกหนีความยากจน

หุ้ นส่ วนของโครงการที่ เป็ นกลุ่ มผู้ มีส่วนได้ เสี ยสำคั ญ คื อ
•
•
•
•

รั ฐบาล
ผู้ แทนแรงงาน
ผู้แทนนายจ้ าง
สำนักงานระหว่างประเทศ

• องค์กรพัฒนาภาคเอกชน รวมทัง้ องค์ กรทำงาน
เพื่ อคนพิ การและของคนพิ การ
• กลุ่มชุมชนต่างๆ
• สื่อ

แหล่ งติ ด ต่ อ
องค์ การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)
ฝ่ ายทักษะและความสามารถในการจ้ างงาน
รวมทังบุ
้ คคลผู้มีความพิการ
โครงการหุ้นส่วนไอแอลโอกองทุนความช่วยเหลื อจากประเทศไอร์ แลนด์

http://www.ilo.org
http://www.ilo.org/disability
http://www.ilo.org/inclusion

กองทุนความช่วยเหลื อจากประเทศไอร์ แลนด์

http://www.irishaid.gov.ie

ยูไนเต็ดเนชั่นส์ เอนเนเบิล

http://www.un.org/disabilities
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ความพิ การ
ผลงาน
ด้ านข้ อมู ลข่ าวสาร

ILO/T. Sukpaiboonwat

ILO

ILO Code of Practice: Managing disability in the
workplace (แนวปฏิ บัติของไอแอลโอ:การจัดการ
เพื่ อสนับสนุนคนพิ การในสถานประกอบการ) PDF
ในภาษาอังกฤษ ฝรั่ งเศส และเสปน: http://www.
ilo.org/disability ในภาษาอัมฮาริ ค อาราบิค
บอสเนี ย เอสโทเนี ย ฟิ นแลนด์ เยอรมัน ฮังการี
Achieving equal employment opportunities for peo- ไอซ์ แลนด์ ญี่ ปุ่ น ลัทเวี ย ลิทัวเนี ย จี น มองโกเลีย
ple with disabilities through legislation (การบรรลุ เนปาล โปแลนด์ โปรตุเกส รั สเซี ย และยูเครน
ความเสมอภาคในการจ้ างงานสำหรั บคนพิการโดย
ทางกฎหมาย) ในภาษาอัมฮาริ ค ฝรั่งเศส เขมร สวาฮีลี Count Us In (นับรวมเราด้ วย) เพื่ อให้ สตรี พิการ
เข้ าร่ วมในกระแสหลักของการพัฒนาความเป็ นเจ้ า
จีน มองโกเลีย สิงหล เสปน ไทย และเวียดนาม
ของกิ จการโดยสตรี อย่างได้ ผล (PDF : http://www.
ilo.org/disability).
The right to decent work of persons with disabilities (สิทธิ ในการทำงานที่ มีคุณค่าของคนพิ การ)
ในภาษา อัมฮาริ ค อาราบิค อิ นโดนี เซี ย ฝรั่ งเศส
ฮิ นดู ญี่ ปุ่ น จี น มองโกเลีย รั สเซี ย เสปน ไทย
และเวี ยดนาม

http://www.ilo.org/public/english/disability/countusin/index.html

สัง่ หนังสือในภาพนี ้ได้ จาก :
http://www.ilo.org/disability หรื อ disability@ilo.org
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