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“งานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนรวมทั้งคนพิการ  

คือเป้าหมายสูงสุดของไอแอลโอ 

การส่งเสริมสิทธิและศักดิ์ศรี

ของคนพิการคือการสร้างความมั่นใจ

ในอำนาจของตัวเอง เพื่อสร้างเศรษฐกิจ 

ที่เข้มแข็งและสังคมที่อุดมสมบูรณ์” 

ฮวน  โซมาเวีย

ผู้อำนวยการใหญ่

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) 
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    สือ่มวลชน คือโทรทศัน์  วทิย ุ หนงัสอืพิมพ์ นิตยสาร  

อินเตอร์เน็ต  ส่ือสงัสรรค์และอ่ืนๆ มีบทบาท   สำคญัย่ิง 

ในการสร้างอิทธิพลต่อแนวคิดสาธารณะและทศันคติ

การเลือกใช้คำรูปภาพและข้อความสามารถกำหนดทัง้

แนวคิด  ทศันคตแิละพฤตกิรรมของผู้ รับสาร  อีกทัง้ยงั

สามารถชีน้ำวา่อะไรสำคญัหรือไมส่ำคญัสำหรับแตล่ะ

บคุคลและโลกรอบตวัเขา

        ภาพลกัษณ์ของคนพิการที่ปรากฏในสื่อยิ่งบ่อย

ครั ง้เท่าไร  ย่อมมีผลเท่านั น้ในการทำให้สังคมคิด

และเชื่ อตามที่ เห็น  ในบางรายการที่ สื ่ อมุ่ งเสนอ

เร่ืองราวของคนพิการโดยเฉพาะ  เช่นในสารคดีทาง

โทรทัศน์นัน้  น้อยครัง้มากที่เราจะเห็นภาพคนพิการ

เหมือนคนทั่วไป  ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการมุ่งเน้นถึง

ความเป็นคนพิการและความเป็นผู้ มีข้อด้อย  หรือไม่

เช่นนั น้ก็ เป็นคนที่น่ าเวทนาหรือไม่ ก็ เป็นวีรบุ รุษ

ผู้สร้างวีรกรรมด้วยความพากเพียรเหนือมนษุย์  ในทาง

กลับกันหากจะมีการนำเสนอเร่ืองราวของคนพิการ

รวมอยูใ่นรายการประจำของโทรทศัน์หรือวทิย ุ นอกเหนือ

จากสื่ออื่นๆ แล้วย่อมจะช่วยให้คนพิการมีตวัตนด้วย

ความเป็นธรรมและเหมาะสม    อีกทัง้ยังช่วยหักล้าง 

ความคิดทางลบอันเป็นปกติวิสยัของคนทั่วไปที่มีต่อ 

คนพิการด้วย

        การนำเสนอเร่ืองคนพิการโดยสือ่ด้วยความเคารพ 

ในศกัดิศ์รี  สามารถชว่ยสง่เสริมให้สงัคมยอมรับคนพิการ

เข้าร่วมเป็นสมาชิก  เร่ืองนีมี้ความสำคัญยิ่ง ด้วยว่า 

ประการแรกนัน้คนพิการมีจำนวนราวร้อยละ 10 ของ 

ประชากรโลก1       ทว่าคนพิการในฐานะคนกลุ่มหนึ่ง 

มักถูกเลือกปฏิบตัิและกีดกัน้จากบริการพืน้ฐานโดย

ทั่วไป  อาทิ  ด้านสุขภาพอนามัย  การศึกษา  การฝึก 

อบรมและโอกาสในการจ้างงาน   อันเป็นสาเหตุให้ 

คนพิการจำนวนมาก  รวมทัง้ครอบครัวเป็นประชากรท่ี 

ยากจนที่สุดของโลก2  และไม่ได้รับการเหลียวแลจาก 

สงัคม  ประการท่ีสอง  ในหลายประเทศนัน้ คนพิการไมมี่ 

โอกาสรับรู้เร่ืองนโยบาย   กฎหมาย   และแม้กระทัง่การจดั 

ให้มีบริการทางสงัคมท่ีมีผลตอ่ตนโดยตรง   ชอ่งวา่งใน

การรับรู้    เชน่นีท้ำให้คนพิการถกูกีดกัน้จากการเข้าร่วม 

กบัสงัคมสว่นใหญ่  ทัง้ทางด้านสงัคม  เศรษฐกิจและ 

การเมืองในการสง่เสริมให้คนพิการได้มีสว่นร่วมอยูใ่น 

สงัคมทัว่ไปนัน้  จำเป็นต้องเร่ิมด้วยการยอมรับว่าคน 

พิการคือ  สมาชิกเต็มขัน้ของสังคมและต้องให้ความ 

เคารพต่อ  สทิธิทัง้ปวงของคนพิการด้วย อีกทัง้ยงัต้องมี

หลกัประกนั ให้คนพิการได้รับบริการขัน้พืน้ฐานเชน่เดียว

กบัประชาชนทัว่ไป  โดยต้องมีการขจดัอปุสรรคกีดขวาง 

ทัง้ทางด้านกายภาพ  ทศันคติ  กฎหมาย  กฎระเบียบ 
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นโยบาย  และการสื่อสาร  อนัเป็นปัจจัยขวางกัน้มิให้ 

คนพิการเข้าร่วมในสงัคมได้โดยสมบูรณ์  เหนืออื่นใด 

การส่งเสริมความเสมอภาคทางโอกาสและการเข้าถึง 

บริการ  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารสำหรับคนพิการนัน้  

ยงัสำคญัย่ิงตอ่การปฏิบตัติามยทุธศาสตร์ลดความยากจน 

อนัเป็นวตัถปุระสงค์ร่วมกนัของประชาคมระหวา่งประเทศ 

แนวปฏิบตัใินคูมื่อนีคื้อการเสนอคำแนะนำให้สือ่มวลชน 

มุ่งส่งเสริมและสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ของทั ง้หญิง 

และชายผู้พิการในฐานะสมาชิกของสงัคม  โดยปราศจาก

บรรยากาศแหง่การเลอืกปฏิบตัิ   และความไมเ่ทา่เทียม 

ทางโอกาสสำหรับคนพิการ   ในระบบเศรษฐกิจและสงัคม 

ทกุระดบั     อนึง่เร่ืองนีย้งัเก่ียวข้องโดยตรงกบัผู้ปฏิบตัิ 

หน้าท่ีเป็นบรรณาธิการสือ่โดยรวม    อนึง่แนวปฏิบตันีิย้งั 

สะท้อนถงึพนัธกิจของโครงการชว่ยเหลอืระหวา่งองค์การ 

แรงงานระหวา่งประเทศและกองทนุความชว่ยเหลอืจาก 

ประเทศไอร์แลนด์เพ่ือสง่เสริมงานท่ีมีคณุคา่สำหรับหญิง

และชายผู้ พิการในการเข้าร่วมโครงการนี ้   ภายใต้การ 

สง่เสริมความสามารถในการทำงานและการจ้างงาน
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เป้าหมายดังกล่าวคือ

ขจัดความยากจนและความหิวโหยขั ้นสาหัส• 

จัดให้มีการศึกษาระดับประถมโดยถ้วนหน้า• 

ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและความเข้มแข็งของสตรี• 

ลดอัตราการตายในเด็ก• 

ส่งเสริมสุขภาพมารดา• 

ต่อส• ู้ ป้องกัน เอชไอวีและเอดส์  มาเลเรียและโรคร้ายอ่ืนๆ

สร้างหลักประกันเพื่ อสิ่ งแวดล้อมที่ ยั่ งยืน• 

สร้างหุ้ นส่วนแห่งโลกเพื่ อการพัฒนาร่วมกัน• 

ในปี 2543  ประมุขแห่งรัฐและรัฐบาลในองค์การสหประชาชาติร่วมกันประกาศปฏิญญาสหัสวรรษแห่ง

สหประชาชาติ (United Nations Millennium Declaration) เพื่อให้ปฏิญญานีมี้ผลทางปฏิบตัิ  จึงมีการ

ร่วมกนักำหนดเป้าหมายเพ่ือการพฒันาแหง่สหสัวรรษ (MDG) รวมแปดประการ โดยประมขุแหง่รัฐ

ทั่วโลกและสถาบันเพื่อการพัฒนาที่สำคัญ  MDG   คือเป้าหมายที่วัดผลได้รวมแปดข้อ เพ่ือตอ่สู้กบั

ความยากจน  และมิตหิลากหลายของความยากจน   ทัง้นีโ้ดยกำหนดให้บรรลผุลภายในปี 2558 

คู่ มือนี จ้ัดทำเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับบรรณาธิการ  ผู้ สื ่อข่าว  ผู้ ประกาศข่าว  ผู้ ผลิตรายการ  

ผู้ สร้ างโปรแกรมและผู้ นำเสนอ    อนึ ่ งยั งเหมาะสำหรับผู้ ทำหน้าที ่ บรรณาธิการสื ่ อออนไลน์  

และสื ่อมัลติ มี เดียทั ่วไปด้วย
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คำวา่ความพิการ(disability) มีความหมายกว้างขวาง 

ครอบคลมุความไมส่มประกอบทางกายภาพ  ประสาท 

สัมผัสความสามารถทางปัญญาหรื อ จิตวิ ทยา 

สงัคม  ซึง่อาจมีหรือไมมี่ผลกระทบตอ่ความสามารถ 

ของบุคคลในการทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวนั  

รวมทัง้การทำงานด้วย

มีหญิงและชายผู้ พิการทำงานอยู่ในทุกภาคส่วนของ 

ระบบเศรษฐกิจ  และในบทบาทของทุกหน้าที่  ซึ่งหลาย 

คนได้แสดงให้เหน็วา่หากมีโอกาสและการปรับตวัอยา่ง

เหมาะสมเพ่ืองานนัน้หรือด้วยสิง่แวดล้อมแล้ว  ทกุคน

ล้วนสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่โลกแห่งการทำ

งานได้
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ข้อเท็จจริง
บางประการ
ของคนพิการ
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หนึ่งในสิบของประชากรโลก  หรือ 650 ล้านคน  • 

ใช้ชีวิตด้วยความพิการ  และประมาณ 470 ล้านคน 

อยู่ในวยัทำงาน

ร้อยละแปดสิบของคนพิการในประเทศกำลัง • 

พัฒนาดำรงชีวิตอยู่ต �ำกว่าเส้นความยากจน 

ตามข้อมลูขององค์การสหประชาชาติ  คนพิการ 

กลุ่มใหญ่ท่ีสุดในประเทศกำลังพัฒนาอาศัย 

อยูใ่นเขตชนบท และมีโอกาสได้รับบริการต่างๆ 

จำกดัมาก

ธนาคารโลกประมาณการว่าร้อยละ20 ของคนจน • 

ในโลกเป็นคนพิการ

คนพิการที่มีการจ้างงานมกัทำงานที่มีค่าจ้างต�ำมี • 

โอกาสก้าวหน้าน้อยและมีสภาพการทำงานท่ีย�ำแย่

ความพิการส่งผลกระทบมิใช่เฉพาะต่อคนพิการ • 

เทา่นัน้ ทวา่ตอ่ครอบครัวของพวกเขาด้วยกลา่วคือ 

ผู้ ที่ ต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เป็นคนพิการ 

นั น้มักต้องลาออกจากงานเพื่ อมาทำหน้าที่ นี  ้

ยิ ่ งกว่ านั ้นทั ้งผู้ ดู แลคนพิ การในครอบครั ว 

เดียวกันมักประสบความทุกข์ยากด้านการเงิน 

มากกวา่ประชากรทัว่ไป4 

สทิธิของคนพิการถกูละเมิดไมอ่ยา่งใดก็อยา่งหนึง่ • 

ในทุกประเทศทัว่โลก5

มากกว่าร้อยละ 90 ของเด็กพิการในประเทศ • 

กำลงัพฒันาไมไ่ด้เข้าเรียนในโรงเรียน  ตามรายงาน 

ของยนิูเซฟ (UNICEF) 6   

คนพิการมักมีโอกาสในการจ้างงานน้อยกว่าคน • 

ไม่พิการ

อัตราการรู้หนังสือของผู้ ใหญ่ท่ีเป็นคนพิการอยู่ • 

ในระดบัต�ำคือเพียงร้อยละ 3 ในจำนวนนีร้้อยละ 1  

เป็นสตรีพิการตามรายงานของยเูอน็ดีพี (UNDP) 7

ความยากจนและความพิการมีความเช่ือมโยงกัน • 

ค น จ น มัก มี ค ว า ม พิ ก า ร อ ย่ า ง ใ ด อ ย่ า ง ห นึ่ ง 

อนัเน่ืองมาจากสภาพความเป็นอยู่  ความพิการ 

นัน้จะทำให้คนยากจนยิ่งกว่าเดิมเพราะขีดจำกัด 

เร่ืองการศึกษาและการพฒันาฝีมือในการทำงาน

สตรีพิการเผชิญความท้าทายเป็นสองเท่าคือ • 

การถกูกีดกนัทัง้ทางเพศและทัง้ความพิการ
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ความพิการ 8   
ในประเทศ
ที่ มีโครงการ
ช่วยเหลือคนพิการ
ของไอแอลโอ-
กองทุนความช่วยเหลือ
จากประเทศไอร์แลนด์

ความพิการ 8   
ในประเทศ
ที่ มีโครงการ
ช่วยเหลือคนพิการ
ของไอแอลโอ-
กองทุนความช่วยเหลือ
จากประเทศไอร์แลนด์
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ประเทศ ผู้ พิ การ
กมัพชูา 700,0009

จีน 83,000,00010

เอธิโอเปีย อีก 5 คนจะครบ 8,000,000 11 

เคนยา 3,000,00012

ลาว 400,00013 

แทนซาเนีย (สาธาณรัฐ) 3,000,00014 

ไทย 2,000,00015

อกูนัดา 5,000,00016

เวียดนาม ประมาณการระหวา่ง 8 ถงึ 12,000,000 17  

แซมเบีย จาก 690,000 ถงึ 1,000,000 18 

นับรวมเราด้วย! 

“หญิงและชายพิการ  ต้องการให้ ‘นับรวมเรา’ ไว้ในนโยบายตลาดแรงงานโดยมีกฎหมาย

รับรองสิทธิ  อีกทั ง้ยังต้องการให้  ‘นับรวมเรา’  ไว้ในโครงการบริการต่างๆ ของรัฐ  ซึ่ งรวม

ถึงการฝึกอบรมอาชีพ  ตลอดจนความช่วยเหลือเพื่ อเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน” 

มาร์ลี  แม็ทลิน  ผู้ ได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนคนพิการ

คนพิการได้แสดงให้เหน็วา่หากมีโอกาสและการปรับตวัท่ีเหมาะสมกบัการทำงาน หรือด้วยสิง่แวดล้อมแล้ว  

ทกุคนล้วนสามารถสร้างคณุประโยชน์ตอ่ท่ีทำงาน
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ความพิการ
ความเช่ือ
กับความจริง
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ผู้ มีความพิการ
     ไม่สามารถทำงาน

    ตามมาตรฐาน
จึงมีความเสี่ยงใน
         การจ้างงาน
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คนพิการปรากฏอยูใ่นทกุสงัคม  บางคนก็อยูอ่ยา่งหลบซอ่นหรือถกูกีดกัน้ 

ไมว่า่จะในบ้านของตวัเองหรือในสถาบนัตา่งๆ เพราะตราบาปทางสงัคม 

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะอุปสรรคทางกายภาพ  ทัศนคติ  กฎหมาย  กฎระเบียบ 

นโยบายการสื่อสาร  ซึง่ล้วนเป็นการจำกดัโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ต่างๆ  ยิ่งกว่านัน้ความพิการยังอาจมองไม่เห็น  ผู้ มีความพิการบางคน  

อาจไม่เคยคิดว่าตนเป็นผู้ พิการ

สขุภาพเป็นเร่ืองสำคญัสำหรับทกุคน  ไมว่า่จะเป็นผู้พิการหรือไม ่ ทวา่สขุภาพ 

นัน้มิใชป่ระเดน็สำคญัท่ีสดุ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในบางกรณี  เพราะวา่การ 

เข้าร่วมในโลกแหง่การทำงานหรือในสงัคมของคนพิการนัน้  โดยทัว่ไปแล้ว

ขึน้อยูก่บัการพิจารณาหลายด้าน  นอกเหนือจากความไมส่มประกอบ 

ซึง่ได้แก่การดำรงชีวิตทัว่ไป การศกึษา ประสบการณ์  ทกัษะ  และการ 

เข้าร่วมในประชาสงัคม ฯลฯ 

บริษัทดปูองต์ซึง่จำหนา่ยเคมีภณัฑ์และบริการของอเมริกาเป็นหนึง่ในบริษัท 

กลุม่แรกท่ีมีการวดัผลงานของพนกังานพิการซึง่ทำมานานกวา่สามสบิปีแล้ว  

นบัแตช่ว่งต้นทศวรรษ 1970 ดปูองต์รายงานวา่พนกังานพิการทำงานได้ 

เทา่เทียมหรือดีกวา่ผู้ไมพิ่การ ในเร่ืองความปลอดภยั การทำงานตามหน้าท่ี  

การเข้าทำงานและความมัน่คงด้านการเปลีย่นงาน 19                             ซึง่ปรากฏวา่การสำรวจ 

นายจ้างในประเทศออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจกัร20  

มีความเหน็ตรงกนั

ไม่มีคนพิการ 
มากมายเท่าไรนัก   
 ดังนัน้ความพิการ

         จึงไม่ใช่ปัญหา

ความพิการ
       คือปัญหาสุขภาพ

ผู้ มีความพิการ
     ไม่สามารถทำงาน

    ตามมาตรฐาน
จึงมีความเสี่ยงใน
         การจ้างงาน

ความเช่ือ ความจริง
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การเข้าถึงบริการเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการออกแบบ  และการคำนึงถึง

ความต้องการของบุคคล  ไม่ว่าจะมีความพิการหรือไม่ก็ตาม  รวมทัง้

รูปร่าง  ลักษณะ  เช่นสี  สัญญาณเสียงดังที่ติดตั ง้ไว้ที่ทางข้ามถนน 

ความแตกตา่งของระดบัเสียง  ผิวหน้า  ระบบขยายการรับฟัง (อาทิ  

‘ระบบลูป’) การให้ข้อมูลข่าวสาร  และป้ายบอกทาง  รวมทัง้สิ่งอำนวย 

ความสะดวกอ่ืนๆ  การเข้าถงึบริการได้โดยงา่ยยอ่มเป็นผลดีตอ่ทกุคน 21  

การปรับเปลีย่นท่ีทำงานให้เหมาะสมในหมายถงึการจดัให้มีมาตรการหรือ

การดำเนินการโดยนายจ้าง  เพ่ือให้ความชว่ยเหลอืแก่คนพิการหรือเพ่ือเข้า   

การปรับเปลีย่นท่ีทำงานร่วมในการฝึกอบรมตามมาตรฐานเดียวกนักบั 

คนปกต ิ คนงานพิการ    สว่นมากไมต้่องการการปรับเปลี่ยนเป็นพิเศษ 

แตอ่ยา่งใด  และคา่ใช้จา่ยสำหรับผู้ท่ีต้องการการปรับเปล่ียนสถานประกอบการ 

ให้เหมาะสมก็ต�ำกวา่ท่ีนายจ้างหลายคนคดิไว้  ตามรายงานจากการศกึษา 

ข อ ง เ ค รือ ข่า ย อ ำ น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร ท ำ ง า น แ ห่ ง ส ห รั ฐ 

(Job Accommodation Network United States) ปรากฏวา่ร้อยละ 15 

ไมต้่องมีคา่ใช้จา่ยเพ่ือการปรับเปลี่ยนใดๆ  ร้อยละ 51  มีค่าใช้จ่าย 

ระหว่าง 1 ถึง 500 ดอลล่าร์  ร้อยละ 12 มีค่าใช้จ่ายระหว่าง 501 ถึง  

1,000 ดอลลา่ร์  และร้อยละ 22 เสียคา่ใช้จา่ยมากกวา่ 1,000 ดอลลา่ร์ 22   

การเข้าถึงบริการด้วย
ทางลาด เก้าอีล้้อเข็น และ 

ห้องสุขาสำหรับคนพิการ

การปรับเปลี่ยน
สถานประกอบการ

สำหรับคนงาน
พิการ

มีค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 
พอสมควร

ความเช่ือ ความจริง

16
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เครือข่ายคนพิการในการกระจายเสียงและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (BCIDN)  นำผู้ ประกอบกิจ

การกระจายเสียงรายใหญ่ในสหราชอาณาจักรมาสำรวจและบ่งชี ปั้ญหาของคนพิการ  ในด้านที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื ่อมวลชน  บริษัทการกระจายเสียงแห่งราชอาณาจักร  (BBC) ในฐานะ

สมาชิกรายหนึง่ของ BCIDN  รับหน้าท่ีสำรวจเร่ืองโอกาสท่ีเทา่เทียมกนัและความหลากหลายซึง่สะท้อน

ถึงผู้ ฟังจำนวนมาก  ทั ง้นี โ้ดยมุ่งหมายให้แผนงานด้านคนพิการช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคน

พิการทั ง้ด้านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์  เพื่อส่งเสริมให้คนพิการเข้ามาร่วมในกำลังแรงงาน

ทุกด้านมากขึ น้  เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการ  ทั ง้ในด้านที่ มีการออกอากาศและไม่มี   และเพื่อให้มีหลักประกันในการเข้าถึง

อาคารที่ทำงาน 23  โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเร่ื องนโยบายด้านความพิการของ BBC จาก http://www.bbc.co.uk/about-

thebbc/policies/aiversity.shtml#commitments

การเปรียบเทยีบระหว่างวธีิทางการแพทย์และทางสังคมสำหรับคนพกิาร 

การมุง่พิจารณาคนเฉพาะความไมส่มประกอบหรือความพิการในฐานะบคุคลท่ีต้อง “รับการรักษา” นัน้

เรียกวา่ “วิธีทางการแพทย์” หรือเพ่ือพิจารณาความพิการ  ซึง่สว่นใหญ่มกัมองข้ามขีดความสามารถของ

คนพิการ   ในทางกลบักนั  “วิธีทางสงัคม”  นัน้คือการพิจารณาปัญหาและอปุสรรคในการมีสว่นร่วมของคน

พิการ  อนัเน่ืองมาจากวธีิการสร้างและจดัองค์กรของสงัคม  รวมทัง้ทศันคตแิละสมมตุฐิานท่ีผิดพลาดเก่ียวกบั

คนพิการผนวกกบัความไมส่มประกอบของบคุคลนัน้

16
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ความพิการ 
ส่ือสามารถ
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วิ ธี ท่ีสื่อนำเสนอภาพลักษณ์ความพิการสามารถ 

ช่วยให้สงัคมมีความตระหนกัเพ่ิมขึน้ในความเป็นจริง 

ท่ีผู้ พิการต้องประสบช่วยลดทศันคติทางลบอคติต่างๆ 

ตลอดจนการกระทำที่เป็นอันตราย     อีกทัง้ยงัชว่ย 

สง่เสริมความตระหนกัถงึขีดความสามารถและการมีสว่น 

สร้างคณุประโยชน์เวลาออกอากาศ    (ชว่งท่ีอตัราการ 

รับฟังสงูสดุและเวลาอ่ืน)วิธีการนำเสนอ นำเสนอบอ่ย 

เทา่ไร และการใช้ภาษาล้วนสามารถชว่ยสร้างทศันคต ิ

ทางบวก ความเคารพในสทิธิและศกัดิศ์รีของคนพิการ  

รวมทัง้ชว่ยสง่เสริมการเข้าร่วมอยูใ่นสงัคมด้วย
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ในกรุงปักกิ่งศูนย์แลกเปลี ่ยนวัฒนธรรม “หนึ ่งบวกหนึ่ง” (One Plus One Cultural Exchange Centre)

เป็ นสื ่ อที ่ ดำเนิ นการโดยนักหนั งสื อพิ มพ์ ที ่ เป็ นคนพิ การทั ง้คณะ  ในปี  2551 เจ้ าหน้ าที ่ สองคน

ของบริ ษั ทได้ รั บเ กี ยรติ ใ ห้ เ ป็ นผู้ สื ่ อข่ าวพิ การของจี นเ ป็ นครั ้งแรกในประวัติ ศาสตร์ แห่ ง กี ฬา

โอลิ มปิ คปั จจุบันการกระจายเสี ยงของศูนย์ นี รั้ บฟั งได้ เกื อบทั ่ วประเทศจี น 24
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สร้างความตระหนกัในปัญหาท่ีคนพิการต้องเผชิญ • 

และประเด็นปัญหาเร่ืองความพิการตลอดจน 

ปัจจยัท่ีสร้างปัญหา และสร้างตราบาปให้คนพิการ

เปิดประเดน็เร่ืองความพิการตอ่เวทีสาธารณะ           เพื่อ • 

ท้าทายความคิดที่ว่าเป็นเร่ืองต้องห้าม

ยกตวัอยา่งคนพิการ  ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญในด้านการ • 

ให้บริการและด้านต่างๆ  เป็นผู้ช่วยและเป็นแหล่ง

สนบัสนนุสำหรับครอบครัวและชมุชน 

เรียกร้องให้มีทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาการกีดกัน้ • 

คนพิการจากสงัคมทั่วไป  จากชีวิตทางเศรษฐกิจ 

และการเมืองและเพ่ือเอาชนะการขาดโอกาสเข้าถงึ 

การพัฒนาส่วนใหญ่ที่รวมถึงบริการด้านสุขภาพ   

การศึกษา อาหาร  ที่อยู่อาศัย  การจ้างงานและ 

ท่ีดนิ  

 

 

 

สง่เสริมนโยบาย  ผลิตภณัฑ์  บริการและสิ่งแวดล้อม • 

ท่ีสนบัสนุนการเข้าร่วมในการพฒันาอย่างเต็มที่ 

ของคนทัว่ไป  รวมทัง้คนพิการ

เผยแพร่ข้อมลูเร่ืองการติดต่อเพื่อบริการสนบัสนนุ  • 

รวมทัง้การแจ้งถงึแหลง่ให้ความช่วยเหลือทัง้ระดบั 

ท้องถ่ินและระดบัชาติท่ีท้ายบทความหรือโครงการ  

เพ่ือให้คนพิการและครอบครัวได้รับข้อมลูท่ีต้องการ 

รวมทัง้ข้อมลูเร่ืองการปรับปรุงนโยบายแหง่ชาตแิละ 

โครงการต่างๆ ด้วย 

ส่งเสริมข่าวสารในเร่ืองที่ มีคนพิการร่วมอยู่ใน• 

ชมุชนต่างๆ ทัว่ทกุมมุโลก  บคุคลเหล่านีล้้วน 

มีสภาวะอารมณ์  ความสนใจ  ความฉลาดเฉลยีว 

ทกัษะ  และพฤตกิรรมเชน่เดียวกบัประชาชนกลุม่อ่ืน 

และควรสะท้อนให้เหน็ถงึความซบัซ้อนในบคุลกิภาพ 

และประสบการณ์ เชน่เดียวกนักบัประชาชนกลุม่อ่ืน 

ในวยัและสถานการณ์ที่คล้ายคลงึกนั

สิ่งที่ ส่ือสามารถทำได้เพื่อสนับสนุนการเสนอข่าวและภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ 
ด้านความพกิารและคนพกิาร
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ข้อคิด
เร่ือง
ความพิการ
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แนวโน้มในชมุชนของท่านเป็นเช่นไร  ในการเปิด• 

โอกาสเพ่ือการจ้างงานสำหรับคนพิการทัง้ในภาค

รัฐและภาคเอกชน

ในภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ  คนงานพิการเสี่ยงต่อการ• 

สญูเสียการจ้างงานหรือไม่ 

ในชมุชนของทา่นมีองค์กรใดบ้างท่ีชว่ยสนบัสนนุให้• 

คนพิการเข้าร่วมในที่ทำงาน  องค์กรดงักล่าวให้

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษอย่างไรบ้าง

ชุมชนของท่านมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่ • 

เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอือ้อำนวยต่อการเข้าถึง

การจ้างงานของคนพิการมากขึน้

เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ  โครงการจดัเงิน• 

สนับสนุนหรือการบริการสำหรับคนพิการใน

ประเทศของท่านเป็นอย่างไร 

ประเทศหรือองค์กรของท่านมีมาตรการอะไรบ้าง• 

ท่ีแสดงว่ามีการพิจารณานำนโยบายเร่ืองความ

พิการมาไว้ในนโยบายและโครงการพัฒนาแห่ง

ชาติ

คนพิการในประเทศของท่านมีศกัยภาพในอำนาจ• 

การซือ้  หรือรายได้เพื่อการใช้จ่ายเช่นไร

อำนาจในการใช้ จ่ ายของคนพิ การมี มากพอสมควร    อาทิ    ในสหราชอาณาจักรประมาณการ

ว่ ามี  80,000 ล้ านดอลล่ า ร์     ในสหรั ฐอเมริ กามี  220,000 ล้ านดอลล่ า ร์     ในแคนาดามี

50,000 ล้ านดอลล่ าร ์ 25   
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คำศัพท์เร่ือง
ความพิการ 

ทัง้ถ้อยคำและภาพที่ ใช้อธิบายถึงบุคคล 
หรือสถานการณ์สามารถส่งผลทัง้ทางบวก 
และทางลบ  จงหลีกเล่ียงการเอ่ยถงึบุคคล 
ตามลักษณะความพกิาร  แต่จงเอ่ยถงึบุคคล 
โดยไม่พดูถงึความพกิาร
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คำพูดที่ควรหลีกเล่ียง คำพูดที่ควรใช้

เป็นโรคสมองเสื่อม  สมองเป็นอัมพาต ฯลฯ
คนที่ มีความพิการทางสมอง คนพิการทางสมอง  

คนพิการซีพี

คำสาป  ชักกระตุก คนที่ มีอาการเกร็ง หรือชัก

เกิดมาพิการ  ไม่สมประกอบ
คนที่ เกิดมาพิการ

คนพิการแต่กำเนิด

พวกตาบอด  คนสายตาไม่สมประกอบ
คนตาบอด

คนพิการทางการเห็น
ตัวติดกับเก้าอี ล้้อเข็น

ถูกมัดติดเก้าอี ล้้อเข็น

ผู้ ใช้ เก้าอี ล้้อเข็น

คนพิการที่ ใช้รถเข็น
จิตฟ่ันเฟือน  สติวิปลาส  วิกลจริต บ้า  จิต

เสื ่อม  จิตเภท

คนพิการทางจิต

คนพิการจิตเภท

คนง่อย / คนขาเป๋

คนพิการทางกาย

คนพิการทางการเคลื ่อนไหว

คนที่ เดินด้วยไม้ค�ำยัน

คนที่ เดินด้วยอุปกรณ์ช่วยเดิน

หนวก-ใบ้  ใบ้หนวก
คนหูหนวก

คนพิการทางการได้ยิน

ชุมชนคนพิการ ชุมชนของคนพิการ

พวกพิการ

คนพิการ

คนที่ มีความพิการ

หญิง/สตรีหรือชาย/บุรุษพิกการ

*คนพิการ

คนแคระ คนรูปร่างเล็ก

ที่นั ่ง  ที่จอดรถ  ห้องน�ำสำหรับคนพิการ ที่นั ่ง  ที่จอดรถ  ห้องน�ำ  ที่ เข้าถึงได้

คนไม่เต็มบาท อาการไม่ครบ 32 คนพิการ

ปัญญาอ่อน  โง่มาก  เบาปัญญา  เชื่องช้า
คนพิการทางปัญญา

คนพิการทางการเรียนรู้

พวกมองโกลอยด์ คนพิการดาวน์ซินโดรม

คนปกติ
คนไม่พิการ

คนที่ ไม่พิการ

ชักกระตุก  ลมบ้าหมู คนพิการกล้ามเนื อ้กระตุก

ทุกข์ทรมาน

ด้วยความ

พิกลพิการ

คนที่ มีความพิการอย่างใดอย่างหนึ ่ง

คนพิการทางสมอง  คนพิการซีพี ฯลฯ

(ความพิการไม่ใช่ความทุกข์ทรมาน)

ท่ีมา : คดัจากภาษาสำหรับผู้ พิการเร่ือง “Together We Rock!” http://www.togetherwerock.com/pdfs/Draper_SugguidLang_Nov14.pdf. ใน ILO Media Guidelines ใช้ทัง้คำวา่ “คนผู้ มีความพิการ” และ “คนพิการ”
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ความพิการ                            
ข้อแนะนำใน 
การเสนอรายงาน
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หลีกเลี่ยงการใช้ป้ายตดิช่ือ  เคร่ืองหมายหรือคำ• 

นิยามท่ีแบ่งประเภทหรือทำให้บุคคลไม่มีตัวตน 

ชดัเจน  ซึง่เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทางลบให้ 

บคุคลหรือกลุม่คน  ป้ายท่ีใช้คำวา่  “พิการ”  หรือ  

“โรคจิต” สร้างความรู้สกึทางลบหรือความเช่ือท่ีผิด 

จงระมัดระวังในการใช้ป้ายปิดและข้อความใน 

ป้ายนัน้

ให้คนพิการพดูเพื่อตวัเอง  จากประสบการณ์เรา• 

พบว่าเมื่อคนพิการพูดด้วยความมั่นใจและด้วย 

อำนาจหน้าที่ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  ผู้ ฟังที่ไม่ใช่คน

พิการจะเช่ือถือในความเป็นผู้ ทรงความรู้ของคน 

พิการ 26  

สนับสนุนให้สาธารณชนเข้าใจปัญหาที่คนพิการ • 

ต้องเผชิญอยู่

เปิดโปงความเชื่อที่ผิดเร่ืองความพิการ (ดูเร่ือง  • 

“ความเช่ือกบัความจริง”)

ให้ข้อมลูที่เป็นความจริง  การเสนอเร่ืองราวของสื่อ • 

จะมีประสิทธิผลมากขึน้หากช่วยให้คนไม่พิการ 

เข้าใจความเป็นจริงมากขึน้  หากพบเห็นหญิง 

ชายหรือเด็กพิการครัง้ต่อไป27  เป็นต้นว่าให้คำ 

แนะนำง่ายๆว่า  “ควรพดูกบัคนที่หพิูการอย่างไร” 

(คำตอบคือ พูดให้ชัดเจนตามปกติให้เขาอ่าน 

จากปาก  เขียนข้อความในกระดาษดจูากการแสดง 

ออกของเขา) 

ตดิตอ่สื่อสารกบัองค์กรของคนพิการ  หรือทำงาน • 

เพื่อคนพิการ  พูดกับผู้ แทนขององค์กรคนพิการ 

เพื่อให้ รู้ ถึงเหตุการณ์ใหม่ ที่ มีผลกระทบต่อ 

คนพิการ  หาโอกาสนำเสนอเร่ืองความพิการใน 

วนัคนพิการสากลประจำปีทกุวนัท่ี 3 ธนัวาคม 

ใช้โอกาสวันเฉลิมฉลองของโลกหรือระหว่าง 

ประเทศอื่นๆ  เช่นวนัสตรีสากล (8 มีนาคม)  

วนัตอ่ต้านการใช้แรงงานเดก็โลก (12 มิถนุายน) 

วนัเอดส์โลก  (11 ธนัวาคม)  เพ่ือการเช่ือมโยง 

กบัความพิการ

ทำงานร่วมกับนักข่าวหรือนักหนังสือพิมพ์ที่เป็น • 

คนพิการ  หรือที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นคนพิการ   

เพื่อสนบัสนนุการนำเสนอเร่ืองคนพิการ

จงอย่าสดุดี  “วีรบุรุษ”  คนพิการจนเกินเหตุ  • 

ถึงแม้สาธารณชนจะช่ืนชม  “ยอดวีรบรุุษ”  แต่การ 

เสนอภาพลักษณ์คนพิการเ ป็นซู เปอร์สตาร์  

อาจทำให้ เ กิดความคาดหวัง ที่ เ ป็นไปไม่ ไ ด้  

ท่ีจะให้คนพิการทุกคนมีความสามารถในระดับ 

เดียวกนันัน้ 
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อนุสัญญา
ระหว่างประเทศ
และมาตรฐาน
เร่ืองความพิการ
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อนุสัญญาไอแอลโอว่าด้วยการเลือกปฏบิตัใินการจ้างงาน 
และการประกอบอาชีพ, ค.ศ. 1958 (ฉบบัที่ 111)
เลือกปฏิบตัใินการจ้างงานท่ีมีอยูท่ัว่โลก ทำให้ชายและหญิง 
ตลอดจน คนพิการจำนวนมากหมดโอกาสเข้าร่วมในตลาด 
แรงงานและใช้ศกัยภาพของตนโดยเตม็ท่ี ดงันัน้อนสุญัญา 
ฉบบัท่ี 111 วา่ด้วยการเลือกปฏิบตัใินการจ้างงานจงึนบัวา่ 
เป็นอนสุญัญาสำคญัฉบบัหนึง่ของไอแอลโอ

อนุสัญญาไอแอลโอว่าด้วยการฟ้ืนฟอูาชีพและการจ้างงาน   
(คนพกิาร) ค.ศ. 1983  (ฉบบัที่ 159)
อนสุญัญาฉบบัท่ี 159 ซึง่มากกวา่ 80 ประเทศให้สตัยาบนั 
กำหนดให้ผู้ แทนขององค์กรนายจ้างและคนงานรวมทัง้ของ 
คนพิการ  เข้าร่วมปรึกษาหารือในการดำเนินการตาม 
นโยบายแห่งชาติว่าด้วยการฟ้ืนฟูอาชีพและการจ้างงาน 

ของคนพิการแนวปฏิบตัิวา่ด้วยการปรึกษาหารือกบัผู้ มีสว่น 
ได้เสียสำคัญนีคื้อหลักการสำคัญเช่นกันของอนุสัญญา 
สหประชาชาตวิา่ด้วยสทิธิของคนพิการ (ดขู้างลา่ง)

แนวปฏบิตั ิ: การจดัการความพกิารในสถานประกอบการ 
ค.ศ. 2002
แนวปฏิบัติฉบับนีเ้ป็นการเพ่ิมเติมมาตรฐานของไอแอลโอ 
เพื่อส่งเสริมการจ้างงานสำหรับบุคคลผู้ มีความพิการ        อีกทัง้ 
ยงัสะท้อนถงึความเปลี่ยนแปลงท่ีสำคญัในการสร้างความเข้า
ใจเร่ืองความพิการ  ตลอดจนในกฎหมาย  นโยบายและการ
ให้บริการตอ่บคุคลผู้มีความพิการนบัแตปี่ ค.ศ. 1983 เป็นต้นมา  
แม้เอกสารนีจ้ะไมมี่ข้อผกูพนั  แตห่ากนายจ้างยอมรับแนว 
ปฏิบัตินีแ้ล้วก็ควรเต็มใจปฏิบัติตามกฎและระเบียบปฏิบัติ 
ในเอกสารน้ี

อนุสัญญาสหประชาชาตว่ิาด้วยสิทธิของบุคคลผู้ มีความ
พกิาร (UNCRPD) 
CRPDซึง่มีการบงัคบัใช้เม่ือเดือนฤษภาคม ค.ศ. 2008  นบัเป็น 
สนธิสญัญาท่ีครอบคลมุสิทธิมนษุยชนทกุประการฉบบัแรก 
ของศตวรรษที่ 21 นี  ้ โดยเป็นฉบับแรกอีกเช่นกันที่เจาะจง 
เฉพาะคนพิการ  อนุสัญญานีส้่งเสริมให้คนพิการมีส่วน 
เข้าร่วมอย่างเต็มที่ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ  สงัคม  วฒันธรรม 
และการเมือง อีกทัง้ยงัมุง่เน้นให้มีความพยายามทัง้ระดบัชาต ิ
และระดบัระหวา่งประเทศอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือขจดัการเลือก 

ปฏิบัติอันเน่ืองด้วยความพิการและส่งเสริมการเข้ามีส่วน 
ร่วมอยา่งสร้างสรรค์

มาตรา 27 เก่ียวข้องโดยตรงกบัสทิธิของคนพิการในการทำงาน 
และการจ้างงาน  ตลอดจนมุง่เน้นสทิธิในการมีโอกาสดำรงชีพ 
ด้วยการทำงานท่ีตนเป็นผู้ เลือกโดยเสรี  หรือเป็นท่ียอมรับใน 
ตลาดแรงงานและสิง่แวดล้อมในการทำงาน  ท่ีเปิดโอกาสให้ 

คนพิการเข้าร่วมและเข้าถงึได้

อนุสัญญาไอแอลโอว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงาน
สำหรับบุคคลพิการ

อนุสัญญาที่ ครอบคลุมสิทธิมนุษยชนทุกประการ
สำหรับบุคคลผู้ มีความพิการ 
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ความพิการ
แหล่งอ้างอิง
ที่ เป็นประโยชน์
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โครงการไอแอลโอ-กองทุนความช่วยเหลือจาก

ประเทศไอร์แลนด์         ร่วมทำงานกับผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ

ในเร่ืองความพิการและการพฒันาเพ่ือส่งเสริมการ

เข้าร่วมในการฝึกอบรมอาชีพและการเป็นเจ้าของ

กิจการตลอดจนบริการในการจ้างงาน  เพ่ือสร้างหนทาง

หลีกหนีความยากจน

รัฐบาล• 

ผู้ แทนแรงงาน          • 

ผู้ แทนนายจ้าง          • 

สำนักงานระหว่างประเทศ• 

องค์กรพฒันาภาคเอกชน   รวมทัง้องค์กรทำงาน• 
 เพื่อคนพิการและของคนพิการ

กลุ่มชุมชนต่างๆ• 

สื่อ• 

หุ้นส่วนของโครงการที่ เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ คือ

ไอแอลโอทุ่มเทเพื่อความก้าวหน้าในโอกาสที่คนพิการทั ง้หญิงชายจะได้ทำงานที่ มีคุณค่าและสร้าง

ผลผลิต  ท่ามกลางเสรีภาพ  ความเสมอภาค  ความมั่นคงปลอดภัย  และศักดิ์ศรีของมนุษย์  ทั ง้นี ้

โดยมุง่หมายท่ีจะสง่เสริมสทิธิในสถานประกอบการ   โอกาสในการจ้างงานท่ีมีคณุคา่    พร้อมด้วยการคุ้มครอง

ทางสังคมรวมทั ง้การเจรจาหารือเพื่อจัดการปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับการทำงาน

แหล่งติดต่อ 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)      http://www.ilo.org

ฝ่ายทกัษะและความสามารถในการจ้างงาน

รวมทัง้บคุคลผู้ มีความพิการ 
http://www.ilo.org/disability

โครงการหุ้ นส่วนไอแอลโอ-

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

กองทุนความช่วยเหลือจากประเทศไอร์แลนด์    http://www.irishaid.gov.ie

ยูไนเต็ดเนชั่นส์เอนเนเบิล http://www.un.org/disabilities
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The right to decent work of persons with dis-

abilities (สิทธิในการทำงานที่มีคุณค่าของคนพิการ)  

ในภาษา  อัมฮาริค  อาราบิค  อินโดนีเซีย  ฝรั่งเศส 

ฮินดู  ญ่ีปุ่ น  จีน  มองโกเลีย  รัสเซีย  เสปน  ไทย  

และเวียดนาม

Achieving equal employment opportunities for peo-

ple with disabilities through legislation (การบรรลุ

ความเสมอภาคในการจ้างงานสำหรับคนพิการโดย

ทางกฎหมาย) ในภาษาอมัฮาริค ฝร่ังเศส เขมร สวาฮีลี 

จีน มองโกเลีย  สงิหล  เสปน ไทย และเวียดนาม

ILO Code of Practice: Managing disability in the 

workplace (แนวปฏิบัติของไอแอลโอ:การจัดการ

เพื่อสนับสนุนคนพิการในสถานประกอบการ) PDF 

ในภาษาอังกฤษ  ฝรั่งเศส และเสปน: http://www.

ilo.org/disability  ในภาษาอัมฮาริค  อาราบิค  

บอสเนีย  เอสโทเนีย  ฟินแลนด์ เยอรมัน  ฮังการี  

ไอซ์แลนด์  ญ่ีปุ่ น  ลัทเวีย  ลิทัวเนีย  จีน  มองโกเลีย  

เนปาล  โปแลนด์  โปรตุเกส  รัสเซีย และยูเครน

Count Us In (นับรวมเราด้วย)  เพื่อให้สตรีพิการ

เข้าร่วมในกระแสหลักของการพัฒนาความเป็นเจ้า

ของกิจการโดยสตรีอย่างได้ผล  (PDF : http://www.

ilo.org/disability).

สัง่หนงัสือในภาพนีไ้ด้จาก :
http://www.ilo.org/disability หรือ disability@ilo.org

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