
�������	
������
�����������������	��������������� ��
!�"#$%&�
����������	
��������	�

EMPLOY ABILITY

ASIAN
DECENT WORK

DECADE

2006
2015

���������'()��!*+���(�
�������	
������
�����������������	���

������������ ��
!�"#$%&�

�+��� �� ���  (Debra A. Perry) 
����������

��������"�!��0���0������ ��
!�"#$%&�





ลิขสิทธิ์ © องคการแรงงานระหวางประเทศ พ.ศ. 2553 

พิมพครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 

 

 

สิ่งพิมพของสำนักงานแรงงานระหวางประเทศ สงวนลิขสิทธิ์ตามพิธีสารฉบับที่ 2 ของอนุสัญญาวาดวยลิขสิทธิ์สากล อยางไรก็ตาม อาจสามารถนำ

เนื้อหาบางสวนของสิ่งพิมพไปใชได โดยไมตองไดรับอนุญาต ภายใตเงื่อนไขวาตองระบุแหลงที่มาของเนื้อหาน้ัน สำหรับการทำซ้ำหรือการแปลน้ัน 

สามารถย่ืนเร่ืองขอสิทธิไดที่ ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland หรือ 

อีเมล: pubdroit@ilo.org โดยสำนักงานแรงงานระหวางประเทศมีความยินดีตอการย่ืนขอสิทธิดังกลาว 

หองสมุด สถาบัน และผูใชอื่นๆ ซึ่งจดทะเบียนกับองคกรตาง ๆ ที่ทำงานดานสิทธิการทำซ้ำ สามารถถายเอกสารส่ิงพิมพไดตามวัตถุประสงค ที่กำหนด

ไวในใบอนุญาตที่ออกไวใหกับองคกรเหลานี้ ทานสามารถคนหาองคกรที่ทำงานดานสิทธิการทำซ้ำในประเทศของทานไดที่ www.ifrro.org 

 
 
 
 
เพรี, เดบรา เอ 
 
ความสามารถท่ีจะไดงานทำ : คูมือแหลงขอมูลเรื่องความพิการสำหรับนายจางในเอเชียและแปซิฟก / เดบรา เอ เพรี, บรรณาธิการ. – กรุงเทพฯ : 
องคการแรงงานระหวางประเทศ, 2553 
110 หนา 
 

 
ISBN: 9789228232622; 9789228232639 (web pdf)  
 
employability / disabled person / disabled worker / human resources management / good practices / Asia / Pacific 
 
15.04.3 
 
 
ฉบับภาษาอังกฤษ: EmployAbility : a resource guide on disability for employers in Asia and the Pacific (ISBN 9789221191223,  

9789221191230 (web pdf)), กรุงเทพฯ, 2550 

 

ILO Cataloguing in Publication Data 

 

 

รูปแบบการนำเสนอในสิ่งพิมพของ ILO เปนไปตามแนวปฏิบัติของสหประชาชาติ และการนำเสนอขอมูลตางๆ มิไดแสดงถึงความเห็นใดๆ ของ

สำนักงานแรงงานระหวางประเทศเก่ียวกับสถานะทางกฎหมายของประเทศ พื้นท่ี หรือเขตการปกครอง หรืออำนาจการปกครองใดๆ หรือเกี่ยวกับการ

กำหนดแนวเขตชายแดนใดๆ 

ผูเขียนรับผิดชอบตอความเห็นที่แสดงไวในบทความ การศึกษา และขอเขียนท่ีตีพิมพอื่นๆ แตเพียงผูเดียว การจัดพิมพสิ่งพิมพนี้ไมไดแสดงถึงการ

รบัรองของสำนักงานแรงงานระหวางประเทศตอความเห็นตางๆ ที่แสดงไวในสิ่งพิมพนี้ 

การอางถึงชื่อกิจการและผลิตภัณฑทางการคาและกระบวนการผลิตตางๆ ไมไดหมายถึงการรับรองของสำนักงานแรงงานระหวางประเทศ และการไมได

อางถึงกิจการ ผลิตภัณฑทางการคา หรือกระบวนการผลิตใดก็ไมถือวาสำนักงานแรงงานระหวางประเทศไมใหการรับรอง 

ทานสามารถหาส่ิงพิมพของ ILO ไดจากรานขายหนังสือชั้นนำ หรือสำนักงานประจำภูมิภาคของ ILO ในหลายประเทศ หรือติดตอโดยตรงท่ี ILO 

Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland หรือ สำนักงานแรงงานระหวางประเทศ ประจำภูมิภาคเอเชียและแป

ซิฟค ชั้น 11 อาคารสหประชาชาติ ตูไปรษณีย 2-349 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย หรือ อีเมล: BANGKOK@ilo.org 

อนึ่ง รายการหนังสือใหมสามารถขอไดฟรจีากที่อยูขางบน หรือ อีเมล: pubvente@ilo.org 

เว็บไซตของเราคือ www.ilo.org/publns หรือ www.ilo.org/asia/index.htm  

 

 

 

  

 

พิมพที่ประเทศไทย 

 



คำนำ  
 

“เราไดเลิกการตีตราคนพิการวาดอยผลิตผล พิสูจนไดจากเรื่องของเรา” 
 ซุง จู คิม ผูจัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ซีเจ เทเลนิกส ณ กรุงโซล 
 
 
 

บริษัทหลายแหงในภูมิภาคนี้เริ่มเรียนรูแลววาคนพิการนั้นมีประสิทธิภาพในการสรางผลผลิตและทำประโยชนใหกับสถานประกอบการ
มากมาย ความสามารถท่ีจะไดงานทำ: คูมือแหลงขอมูลเร่ืองความพิการสำหรับนายจางในเอเชียและแปซิฟก จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนอง
คำขอของนายจางท่ีตองการขอมูลเพ่ือที่จะสรางความไดเปรียบจากทรัพยากรมนุษยที่ถูกละเลย นายจางเหลานี้รูวาการเตรียมพรอม
สำหรับการแขงขันที่รุนแรงนั้น สถานประกอบระดับโลก และบริษัทตองมีความสามารถอยางเต็มที่ในการเขาถึงคนที่มีความสามารถ
พิเศษและตองมีความรับผิดชอบตอชุมชนท่ีทำธุรกิจอยู 

 
ในฐานะท่ีเปนหนวยงานเฉพาะทางขององคการสหประชาชาติ ILO ไดรับมอบหมายใหแกปญหาที่เกี่ยวกับความพิการและการจางงาน
โดยเฉพาะ สมาชิกของ ILO ประกอบดวยรัฐบาล นายจาง และสหภาพแรงงาน ILO ดำเนินงานในเร่ืองที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสัมพันธ 
การปฏิบัติเรื่องแรงงานอยางยุติธรรม และขจัดการเลือกปฏิบัติในสถานประกอบการ ตลอดจนความสามารถในการแขงขัน การสราง
ผลิตผลในการทำงาน และการจัดการที่ดี ILO ยังพิทักษสิทธิของคนพิการโดยระลึกวาคนพิการสามารถเขาไปมีสวนชวยสรางประโยชน

ใหกับสถานประกอบการถาไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคและใหโอกาสเทาเทียมกับผูอื่น บริษัทหลายแหงก็รูความจริงนี้เชนกัน 

 
นายจางจางคนพิการดวยเหตุผลหลายประการ นายจางบางรายเร่ิมทำเชนนี้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในประเทศ ในขณะท่ี
นายจางรายอื่นๆ ทำเชนนี้เพราะไดรับการติดตอจากคนพิการหรือองคกรที่เปนตัวแทนของคนพิการ ขณะท่ีนายจางอีกหลายรายท่ี 
มีพันธะสัญญาที่เขมแข็งที่จะไมเลือกปฏิบัติหรือมีความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทหลายแหงระลึกถึงเหตุผลทางธุรกิจอันเกี่ยวกับ 
การจางคนพิการทำงาน เหตุผลนี้ก็คือถาคนพิการมีโอกาสและไดทำงานที่เหมาะกับความสามารถคนพิการจะเปนลูกจางที่ดีและให     
ประโยชนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจางงานอีกหลายประการ   
 
บริษัทตางๆ จะไดเรียนรูจากการอานคูมือเร่ือง ความสามารถท่ีจะไดงานทำฯ หรือการเขาถงึแหลงขอมูลตางๆ ที่คูมือเลมนี้ใหไว และ
จะทราบวาการจางคนพิการหรือการรับลูกจางที่ไดรับบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานกลับมาทำงานจะสงผลดีแกธุรกิจในหลายระดับ  
งานวิจัยและประสบการณจากบริษัทตางๆ ไดแสดงใหเห็นวาเมื่อสถานประกอบการจางคนพิการทำงาน การสรางผลิตผลของลูกจาง 

ทั้งหมดดีขึ้นและมีความรวมมือกันทำงานมากข้ึน นอกจากน้ียังสามารถลดตนทุนเนื่องจากอัตราการลาออกลดลง  
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การรับสมัครพนักงานใหม และรายจายเพ่ือรักษาพนักงานเดิมไวกับองคกร  ลูกจางพิการสามารถชวยบริษัทหาตลาดใหมๆ และ
ชวยบริษัทพัฒนาการบริการตางๆ หรือการออกแบบผลิตภัณฑสำหรับตลาดที่มักถูกมองขามซ่ึงก็คือคนพิการและ ครอบครัวคน
พิการและเพ่ือนของคนพิการนั่นเอง ในขณะท่ีประชากรสูงอายุก็มีจำนวนเพิ่มขึ้น คนกลุมนี้เดินทางทองเที่ยวและซื้อผลิตภัณฑ
ตลอดจนบริการตางๆ ที่ตอบสนองความตองการของตนดวย 
 
บริษัทหลายแหงวิตกวาจะมีรายจายเพ่ิมขึ้นถาจางคนพิการ บริษัทเหลานั้นจะตองออกแบบสถานประกอบการเปนพิเศษหรือซื้อ
อุปกรณราคาแพงหรือไม คำตอบสวนใหญคือไมเลย จงศึกษาความจริงในคูมือเลมนี้และเขาใชแหลงขอมูลทั้งหลายท่ีคูมือเลมนี้
ใหไว อานกรณีศึกษาและศึกษานโยบายของบริษัทที่ยกมาเปนตัวอยาง ถาคุณเชื่อวาการจางคนพิการทำงานเปนการกระทำท่ีมี
คุณคาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนกับคุณเพราะมีรายช่ือหนวยงานรัฐบาล องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันฝกอบรม และองคกร 
ของคนพิการโดยเรียงตามลำดับอักษรของช่ือประเทศ ถาคุณตองการขอมูลโดยเร็วใหเปดบทสุดทายซึ่งจะมีรายการประเมินและ
เอกสารขอเท็จจริงตางๆ ซึ่งเปนตัวอยางของขอมูลที่คุณจะหาไดจากแหลงขอมูลตางๆ ที่ใหไวในคูมือเลมนี้ 
 
เรายินดีรับฟงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับคูมือเร่ือง ความสามารถท่ีจะไดงานทำฯ เลมนี้ เราพยายามทุกทางเพ่ือใหคุณมีขอมูล
และรายละเอียดลาสุดสำหรับการติดตอสื่อสาร แตคุณคงทราบดีวาขอมูลสำหรับการติดตอส่ือสารและท่ีอยูของเว็บไซตตางๆ นั้น
อาจเปลี่ยนแปลงได ถาคุณรูวาขอมูลเหลานั้นมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาแจงใหเราทราบดวย นอกจากน้ีเรายังอยากใหคุณอาน 
Employers’ Corner (มุมนายจาง) ในเว็บไซต AbilityAsia (www.ilo.org/abilityasia) เพ่ือจะไดรูจัก ILO มากข้ึนและที่สำคัญคือ
จะไดรูเรื่อง “ระเบียบปฏิบัติเพ่ือการจัดการเรื่องความพิการในสถานประกอบการ” ของ ILO ดีขึ้น 
 
เราหวังเปนอยางยิ่งวาคุณจะประสบความสำเร็จและมีความสามารถในการแขงขัน 
 
ซาชิโกะ ยามาโมโต    
ผูอำนวยการ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 
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คำขอบคุณ 
 
ILO อยากขอบคุณบุคคลหลายทานที่ไดชวยใหเกิดเอกสารฉบับนี้ กอนอื่นขอขอบคุณบริษัททุกบริษัทที่ไดมอบนโยบายหรือตัวอยาง
การปฏิบัติที่ดีของบริษัทดังที่เห็นอยูในบทที่ 5 และ 6 และขอบคุณองคกรและหนวยงานราชการตางๆ ที่ไดใหเอกสารขอมูลสำหรับ
บทที่ 7 นอกจากนี้เอกสารขอมูลตางๆ ไดรับการเผยแพรตอสาธารณะอยูแลวหรือมิฉะนั้นองคกรที่เขียนขอมูลเหลานี้ก็อนุญาตใหใช
ขอมูลเพื่อผลิตเอกสารฉบับน้ี 
 
การคนควาและรวบรวมขอมูลจำนวนมากท่ีตองทำเพ่ือผลิตเอกสารฉบับนี้เปนผลงานของผูฝกงานหลายคนซ่ึงไดทำงานภายใตการ
กำกับของเดบรา เพรี ซึ่งเปนบรรณาธิการของโครงการจัดทำเอกสารฉบับนี้และเปนผูเชี่ยวชาญอาวุโสดานการฟนฟูอาชีพประจำ
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ผูฝกงานดังกลาวคือ    แคริน โบแมน โรดิง ซึ่งทำการสำรวจและคนควาขั้นตน และสันชัย กุมา เกา
ชิก ซึ่งชวยแครินและออกแบบฐานขอมูลของโครงการ ไมเคิล ไคลนทำงานอยางอ่ืน เชน รางเนื้อหาเกี่ยวกับกรณีศึกษาตางๆ ทีนา 
เอสโคลา ผูเชี่ยวชาญสมทบ เคียง-ฮู โรห ผูฝกงาน สุกัญญา วรดิลกกุล ผูชวยของ ILO และคาเรน เอ็มมอนส บรรณาธิการตรวจ
ตนฉบับชวยตรวจเอกสารข้ันสุดทายและเตรียมเอกสารเพ่ือการพิมพเผยแพร การทำงานหนักอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อยของบุคคล
เหลานี้สมควรไดรับคำชมเชยเปนที่สุด ถาพวกเขาไมชวยเอกสารฉบับนี้คงไมอาจเกิดขึ้นได 
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บท
นำ

บทนำ 
  

 

คูมือแหลงขอมูลเลมนี้ประกอบไปดวยขอมูลที่ชวยใหภาคธุรกิจและองคกรตางๆ ที่ตองการประโยชนทางธุรกิจจาก
การรับสมัคร การจาง และการรับพนักงานพิการจากการทำงานกลับเขาทำงาน คูมือเลมนี้ไดรวบรวมแหลงขอมูล
และตัวอยางการปฏิบัติที่ดี วัตถุประสงคเพ่ือชวยใหบรรดานายจางในภูมิภาคนี้มีความรูเกี่ยวกับลูกจางพิการและ
เหตุผลทางธุรกิจในการจางงานคนเหลานี้มากขึ้น 
 

เหตุผลทางธุรกิจคืออะไร 
  
โดยท่ัวไปเหตุผลทางธุรกิจระบุวาการจางลูกจางพิการสามารถสรางผลกระทบเชิงบวกตั้งแตระดับพื้นฐานองคกร
ดังน้ี 

• คนพิการเปนลูกจางที่ดีและพึ่งพาได  

 นายจางของคนพิการรายงานเสมอวาเมื่อพิจารณาเปนกลุมแลวคนพิการทำงานไดเทากับหรือดีกวา        
 เพื่อนพนักงานที่เปนคนไมพิการเม่ือวัดจากการสรางผลิตผล ความปลอดภัย และการเขางาน 

• คนพิการมีแนวโนมจะทำงานนั้นอยางตอเนื่องมากกวา 
 ตนทุนอันเกิดจากการลาออกจากงาน เชน การสูญเสียความสามารถในการสรางผลผลิต และรายจาย    
 ที่เกี่ยวของกับการรับสมัครพนักงานและฝกอบรมซึ่งเปนส่ิงที่นายจางสวนใหญคุนเคยเปนอยางดี 

• การจางคนพิการเพิ่มกำลังใจใหพนักงานโดยรวม 

 นายจางหลายรายรายงานวาพนักงานรวมมือกันทำงานและมีกำลังใจดีขึ้นเมื่อมีคนพิการเปนเพื่อน    
 รวมงาน 

• คนพิการคือทรัพยากรที่มีทักษะและความสามารถพิเศษที่ถูกละเลย 

 คนพิการมีทักษะหลายอยางที่ภาคธุรกิจตองการในหลายๆ ประเทศ ท้ังทักษะงานดานเทคนิคและ    
 ทักษะในการแกปญหาที่พัฒนาจากการดำเนินชีวิตประจำวัน 

• คนพิการคือตลาดที่มีมูลคาหลายพันลานเหรียญและถูกมองขาม 

 ตลาดนี้ประกอบดวยคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และเพ่ือนของคนพิการ รายไดที่คนพิการพึงจาย    
 ไดในแตละปนั้นมีมูลคาประมาณ 200,000 ลานเหรียญสหรัฐในสหรัฐอเมริกา 50,000 ลานเหรียญ    
 ในสหราชอาณาจักร และ 25,000 ลานเหรียญในแคนาดา การเพิกเฉยตอตลาดนี้ไมเพียงแตสูญเสียผู    
 บริโภคที่เปนคนพิการเทานั้น แตยังรวมถึงครอบครัวของคนพิการดวย สำหรับประชากรที่มีอายุ    
 ยืน อัตราการเกิดความพิการก็เพ่ิมขึ้นเชนกัน ดังนั้นการมีลูกจางที่เขาใจความตองการผลิตภัณฑ    
 และบริการของผูบริโภคกลุมนี้เปนอยางดีจึงเปนเรื่องจำเปน 
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เก่ียวกับคูมือแหลงขอมูลเลมนี้ 
 
นายจางหลายรายท่ีอยากจางคนพิการแจงวาขอมูลเกี่ยวกับความพิการและแหลงขอมูลสำเร็จรูปของคนพิการที่กำลัง
หางานและมีคุณสมบัติตรงกับความตองการของนายจางนั้นหายาก ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกมี
สถานการณและแหลงขอมูลที่แตกตางกันไปคูมือเลมนี้จะชวยนายจางเหลานี้ได เพราะคูมือใหรายช่ือองคกรและแหลง
ขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนแกนายจางซึ่งเห็นคุณคาของแรงงานท่ีมีความหลากหลายท่ีรวมถึงคนพิการ 
  

คูมือ ความสามารถท่ีจะไดงานทำฯ มีขอมูลดังตอไปน้ี 
 

• วิธีการเขาถึงสิ่งพิมพที่เกี่ยวกับการจางงานและความพิการที่ไมตองเสียคาใชจายและสามารถรับไดทาง    

 อินเทอรเน็ต 

• รายช่ือเว็บไซตที่สามารถตอบสนองความตองการของนายจางหรือใหขอมูลโดยท่ัวไปเกี่ยวกับความพิการ 

• ตัวอยางนโยบายของบริษัทและวิธีการปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการจางงานคนพิการ 

• รายช่ือองคกรระดับชาติหรือหนวยราชการท่ีใหความชวยเหลือโดยตรงแกนายจางที่ตองการจางคนพิการเขา   

 ทำงาน 

• ขอมูลอื่นๆ เชน รายการและเอกสารขอเท็จจริงซึ่งใหขอมูลโดยสังเขปไดทันที 
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สิ่งพิมพ 
  

 

การหาความรูเกี่ยวกับความพิการและลูกจางพิการไมใชเรื่องยากและไมจำเปนตองเสียคาใชจายสูง บทนี้มีรายช่ือ
องคกรและส่ืงพิมพตางๆ เกี่ยวกับการจางงานคนพิการที่มีจำหนายและแจกฟรี สวนหนึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข
ทางกฎหมายและเง่ือนไขอ่ืนๆ ของแตละประเทศ ขอมูลทั้งหมดเปนแนวทางซึ่งอาจเปนประโยชนกับบริบทของ
ประเทศหรือสถานประกอบการแหงใดแหงหนึ่งได 

สิ่งพิมพแจกฟรีในอินเทอรเน็ต 

เครือขายนายจางวาดวยเรื่องความพิการแหงออสเตรเลีย (Australian Employers Network on Disability) 

องคกรนายจางแหงนี้แจกเอกสารขอเท็จจริง จดหมายขาว และขอมูลอ่ืนๆ ทางอินเทอรเน็ต คลิกที่คำวา   
“Newsletters” และ “Fact sheets” ท่ีเมนูเพ่ือดูรายการขอมูลทั้งหมด 

เว็บไซต www.emad.asn.au 

ตัวอยางหัวขอของขอมูลที่แจก 

• บทสัมภาษณคนพิการ พ.ศ.2550 (Interviewing People with Disability, 2007) 

• การบริหารผูที่กลับเขาทำงาน พ.ศ.2550 (Managing Someone Returning to Work, 2007) 

• การฝกอบรมสำหรับคนพิการ (Training for People with Disability, 2007) 

 

หนวยบริการสาธารณะแหงแคนาดา (Canada Public Service Agency - CPSA) 

CPSA คือสถาบันแหงชาติแคนาดาซึ่งดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยในภาครัฐ แผนกความหลาก
หลาย (Diversity Division) ของ CPSA เผยแพรขอมูลช่ือ การจัดสถานประกอบการท่ีเอื้อตอลูกจางที่เปนคนพิการ 
(Creating a Welcoming Workplace for Employees with Disabilities) ทางอินเทอรเน็ตซึ่งใหขอมูลที่นารู 

เว็บไซต www.psagency-agencefp.gc.ca 
 

สถาบันการจางงานและความพิการแหงมหาวิทยาลัยคอรเนลล สหรัฐอเมริกา (Employment and Disability 

Institute – EDI, Cornell University, United States) 

EDI ใหแหลงขอมูลและสิ่งพิมพจำนวนมาก บางอยางสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตและที่เหลือจะตองส่ังซื้อ
หรือขอได คลิกที่ “EDI’s digital commons collection” ในหนา “Publications” เพ่ือดูรายการขอมูลทั้งหมด หรือ
หาขอมูลตามประเภทท่ีตองการที่ “Areas of expertise” หรือตามคำหลักที่ “Key words” 

เว็บไซต www.ilr.cornell.edu/edi 
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ตัวอยางหัวขอสิ่งพิมพ 

• การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและการปฏิบัติในสถานประกอบการซ่ึงสนับสนุนการไมเลือกปฏิบัติเรื่องความ     

 พิการ  พ.ศ.2547 (Comparative Study of Workplace Policy and Practices Contributing to Disability    

 Non-discrimination, 2004) 

• ความพิการในสถานประกอบการซ่ึงใชเทคโนโลยีเปนหลัก พ.ศ.2546 (Disability in a Technology-Driven Work   

 place, 2003) 

• ทบทวนเว็บไซตรับสมัครงานทางอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการคัดเลือก วาดวยขอพิจารณาความสามารถท่ีจะเขา 

 ใชอันเกี่ยวกับความพิการ พ.ศ.2545 (A Review of Selected E-Recruiting Websites: Disability Accessibility      

 Considerations, 2002) 

องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization - ILO) 

แผนการพัฒนาโรงงาน (Factory Improvement Programme - FIP) ของ ILO คือแผนฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ของโรงงานในทองถิ่นในแงอุตสาหกรรมสัมพันธ สุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพการทำงาน แผนการฝกอบรม FIP 
รวมถึงแผนการฝกอบรมยอยท่ีชื่อ ความพิการในสถานประกอบการ (Disability in the Workplace) สามารถดาวนโหลด
ขอมูลสวนน้ีทางอินเทอรเน็ตไดที่ “Want to learn more” ในหนาแรกของเว็บไซต ซึ่งจะนำคุณไปที่ “Disability sub-
module” 

เว็บไซต www.ilofip.org 

เว็บไซต “Disability and Work” (ความพิการและงาน) ของ ILO มีสิ่งพิมพ รายงานข้ันตน งานวิจัย และรายงานตางๆ ที่
เกี่ยวกับการฝกอบรมและการจางงานคนพิการ สามารถดาวนโหลดขอมูลไดที่ “Publications and working papers” ใน
หนาแรก 

เว็บไซต www.ilo.org/skills  

ตัวอยางสิ่งพิมพ 

• แนวปฏิบัติของ ILO วาดวยการจัดการเพื่อสนับสนุนคนพิการในสถานประกอบการ พ.ศ.2545 (ILO Code of     

 Practice on Managing Disability in the Workplace, 2002) 

• สุขภาพจิตในสถานประกอบการ บทนำและบทสรุปสำหรับผูบริหาร พ.ศ.2543 (Mental Health in the Work   

 place: Introduction and Executive Summaries, 2000) 

 
 

    5

9



AbilityAsia คือแผนการเรื่องความพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกของ ILO มีเว็บไซตที่ใหขอมูล แหลงขอมูล 
และรายการส่ิงพิมพที่เกี่ยวกับปญหาความพิการทั้งหลายในภูมิภาคนี้ หาขอมูลไดที่สวน “Publications” ใน
เว็บไซตนี้ 

เว็บไซต www.ilo.org/abilityasia  

ตัวอยางหัวขอสิ่งพิมพ 

• แสดงศักยภาพ การประชุมโตะกลมของบริษัทขามชาติเรื่องความพิการและการจางงานในเอเชีย  

และแปซิฟก – รายงานการประชุม พ.ศ.2548 (Unlocking Potential: A Multinational Cor   

poration Roundtable on Disability and Employment Asia and the Pacific – Proceedings   

of the Meeting, 2005) 

• กาวตอไป สูงานที่มีคุณคาสำหรับคนพิการ – ตัวอยางการปฏิบัติที่ดีในการฝกอาชีพและการจาง  

งานจากเอเชียและแปซิฟก พ.ศ.2546 (Moving Forward: Toward Decent Work for People    

with Disabilities – Examples of Good Practices in Vocational Training and Employment   

from Asia and the Pacific, 2003) 

• การจางงานและคนพิการ (เอกสารขอมูล) (Employment and Disabled Persons) 

• หลักพื้นฐานสำหรับการประเมินอาชีพ (เอกสารขอมูล) (The Basics of Vocational Assessment) 
  

องคกรเพื่อการจางงานผูสูงอายุและคนพิการแหงญี่ปุน (Japan Organization for Employment of the Elderly 

and Persons with Disabilities - JEED) 

JEED นำเสนอแนวทางเร่ืองการจางงานสำหรับนายจางและคนพิการในญ่ีปุนแจกทางอินเทอรเน็ต คลิกที่ “To 
see 2006 edition” ในเว็บไซตภาษาอังกฤษเพ่ือดาวนโหลด “การสงเสริมการจางงานคนพิการ พ.ศ.2549” 
(“Supporting the Employment of Persons with Disabilities, 2006) 

เว็บไซต www.jeed.or.jp/english 

มหาวิทยาลัยเวอรจิเนียคอมมอนเวลธ ศูนยวิจัยเกี่ยวกับการฟนฟูและฝกการอบรมเพ่ือสนับสนุนสถานประกอบ

การและรักษางาน สหรัฐอเมริกา (Virginia Commonwealth University, Rehabilitation Research and Training 

Center on Workplace Supports and Job Retention – VCU-RRTC, United States) 

เว็บไซตของ VCU-RRTC ในสวนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนจากสถานประกอบการและการรักษางานใหขอมูล 
แหลงขอมูล และรายงานการวิจัยเรื่องงานและความพิการจำนวนมาก ส่ิงพิมพหลายอยางแจกฟรีในเว็บไซตและ
สิ่งพิมพอีกหลายอยางสามารถสั่งซื้อไดจากเว็บไซตตางๆ ที่ระบุไว ไปที่ “Research” หรือ “Resources” เพ่ือดู
รายการบทความ หนังสือ รายงานสรุป กรณีศึกษา เอกสารขอเท็จจริง บทความเฉพาะเร่ือง และคูมือตางๆ 

เว็บไซต www.worksupport.com 
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ตัวอยางหัวขอของสิ่งพิมพ 

• เอกสารขอมูลเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในสถานประกอบการ พ.ศ.2548 (Assistive  

 Technology as a Workplace Support Fact Sheet, 2005) 

• ธุรกิจ ความพิการ และการจางงาน บริษัทที่เปนแบบอยางแหงความสำเร็จ พ.ศ.2547 (Business, Disability and    

 Employment: Corporate Models of Success, 2004) 

• นายจาง มุมมองของการสนับสนุนจากสถานประกอบการ บทความการศึกษาระดับชาติเรื่องประสบการณของนายจาง   

 กับลูกจางพิการจากการประชุมโตะกลมภาคธุรกิจเกี่ยวกับกฎบัตร VCU พ.ศ.2545 (Employers’ Views of Work     

 place Supports: VCU Charter Business Roundtable’s National Study of Employers’ Experiences with   

 Workers with Disabilities Monograph, 2002) 

• การรับคนพิการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาทำงาน (Recruiting Qualified People with Disabilities) 

กองการขนสงและทองเที่ยวของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟกแหงสหประชาชาติ           

[Transport and Tourism Division (TTD) of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 

Pacific (UNESCAP)] 

สิ่งพิมพเรื่อง การทองเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (Barrier-Free Tourism for 
People with Disabilities in the Asia-Pacific Region) ซ่ึงกองการขนสงและทองเที่ยวของ UNESCAP จัดพิมพเมื่อพ.ศ.2546 
ใหเหตุผลสำหรับการพัฒนาการทองเท่ียวที่ปราศจากอุปสรรค และยกตัวอยางที่ดีของธุรกิจการทองเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ดาวนโหลดขอมูลนี้ไดจาก “Publications archives” ของเว็บไซต 

เว็บไซต www.unescap.org/ttdw 

หอการคาสหรัฐอเมริกา (United State Chamber of Commerce) 

สถาบันเพื่อแรงงานท่ีมีความสามารถในการแขงขัน (Institute for a Competitive Workforce - ICW) ของหอการคา
สหรัฐอเมริกาใหขอมูลสิ่งพิมพเรื่องการจางานคนพิการ ไปที่สวน “ICW” ในเมนู “Program” ของเว็บไซต คลิก “Publications” 
เพื่อหาเอกสารตางๆ เกี่ยวกับการจาง “Individuals with disabilities” (คนพิการ) 

เว็บไซต www.uschamber.com 

ตัวอยางหัวขอของสิ่งตีพิมพ 

• การจางงานคนพิการ 101 พ.ศ.2547 (Disability Employment 101, 2004) 

• ความพิการ ยุติความเชื่อปรัมปรา คนพิการสามารถตอบสนองความตองการของนายจางไดอยางไร พ.ศ.2547       

 (Disability: Dispelling the Myths – How People with Disabilities Can Meet Employers’ Needs, 2004) 
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กระทรวงแรงงานแหงสหรัฐอเมริกา (United States Department of Labor - DOL) 

สำนักนโยบายการจางงานคนพิการ (Office of Disability Employment Policy) แหงกระทรวงแรงงานเผยแพรขอมูลหลายเร่ือง

เกี่ยวกับการจางงานคนพิการ รายชื่อเอกสารขอเท็จจริงตางๆ อยูใน “Archives” ของสำนักงาน 

เว็บไซต www.dol.gov/odep 

ตัวอยางหัวขอของเอกสารขอเท็จจริง 

• การอำนวยความสะดวกแกลูกจางซึ่งมีความพิการซอนเรน พ.ศ.2543 (Accommodating Employees with Hidden    

 Disabilities, 2000) 

• ความหลากหลายและความพิการ พ.ศ.2539 (Diversity and Disabilities, 1996) 

• ธุรกิจขนาดยอมและงานอิสระสำหรับคนพิการ พ.ศ.2543 (Small Business and Self Employment for People with    

 Disabilities, 2000) 
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สิ่งพิมพแจกฟรีเมื่อไดรับคำขอ 

องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization) 

อบิลิตี้เอเชีย(AbilityAsia) การจางงานคนพิการ ทัศนะของนายจางและอบิลิตี้ไทยแลนด (AbilityAsia: Hiring People with 
Disabilities – Employer Perspectives and Ability Thailand) คือ วีดิทัศนในแผนซีดีที่จัดทำขึ้นเพื่อกระตุนนายจางใหจางงาน
คนพิการโดยระบุผลประโยชนที่บริษัทจะไดรับ อยางชัดเจน ถาตองการวีดิทัศน ขอมูลสำหรับการติดตอ หรือสำเนา ใหไปที่สวน 
“Employers” ในเว็บไซต AbilityAsia 

เว็บไซต www.ilo.org/abilityasia  

สิ่งพิมพสำหรับจำหนาย 

ที่สภานายจางเรื่องความพิการ สหราชอาณาจักร (Employers’ Forum on Disability, United Kingdom) 

สภานายจางเรื่องความพิการเปนองคกรท่ีมีนายจางเปนสมาชิกซึ่งมีความสนใจเร่ืองความพิการและพิทักษสิทธิลูกจางพิการจาก
นายจางสภานำเสนอสิ่งพิมพหลายอยางสำหรับจำหนายหรือรับไดฟรีซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลทางธุรกิจ การจางงานและ
อำนวยความสะดวกลูกจางพิการ และการดึงดูดลูกคาที่เปนคนพิการ ดูรายการส่ิงพิมพทั้งหมดและราคาท่ีเว็บไซตของสภา 

เว็บไซต www.employers-forum.co.uk  

ตัวอยางหัวขอของสิ่งพิมพที่ตองซื้อ 

• การตอนรับลูกคาที่เปนคนพิการ (Welcoming Disabled Customers) 

• แนวทางการส่ือสารกับคนพิการ (Disability Communication Guide) 

• แฟมขอมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงาน (Employment Action Files) 

• การตระหนักถึงศักยภาพ (Realising Potential) 

• รายงานสรุป (Briefing papers) (มีหลายเรื่องรวมถึงวิธีอำนวยความสะดวกคนพิการประเภทตางๆ) 

สถาบันโลกวาดวยความพิการ สหรัฐอเมริกา (World Institute on Disability – WID, United States) 

WID คือศูนยนโยบายสาธารณะท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติที่ดำเนินงานเพื่อสรางความเขมแข็งตอการขับเคลื่อนงาน
ดานความพิการดวยการวิจัย ฝกอบรม พิทักษสิทธิ และใหการศึกษาแกประชาชน สวน “Publications” ของ WID ในเว็บไซต
ของสถาบันมีสิ่งพิมพจำหนาย ลิ้งคไปยังแหลงขอมูลอื่นๆ และดาวนโหลดส่ิงพิมพไดจากเว็บไซต 

เว็บไซต www.wid.org 

ตัวอยางหัวขอสิ่งพิมพที่นาสนใจสำหรับนายจาง 

• วิธีทำใหคนพิการเขาถึงเทคโนโลยี การปฏิบัติที่ดีที่สุดในบริษัทอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2548    

 (How to Create Disability Access to Technology: Best Practices in Electronic and Information Technology    

 Companies, 2005) 

• คำถามเก่ียวกับความพิการ แนวทางสำหรับผูบริหารบัญชีเพื่อการพัฒนาบุคคล พ.ศ.2545 (Asking about Disability:    

 A Guide for Individual Development Account Administrators, 2002) (ดาวนโหลดไดฟรี) 
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เว็บไซต 
เว็บไซตตางๆ ใหคำแนะนำและขอมูลที่มีคุณคาเก่ียวกับการจางงานและความพิการมากข้ึน บทนี้ใหรายช่ือของเว็บไซตที่คัดเลือกมา
แลว เปนเว็บไซตขององคกรนายจางที่ดำเนินงานเก่ียวกับประเด็นความพิการ องคกรที่ใหขอมูลสำหรับนายจางโดยเฉพาะ และองคกร
อื่นๆ ที่ใหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับความพิการ นอกจากน้ียังมีรายการที่อยูเว็บไซตขององคกรเกี่ยวกับความพิการโดยเฉพาะตลอดจน
หนวยงานระหวางประเทศและหนวยงานขององคการสหประชาชาติที่ดำเนินงานเร่ืองความพิการ 
 
องคกรนายจาง 

เครือขายนายจางวาดวยเรื่องความพิการแหงออสเตรเลีย (Australian Employers Network on Disability) 
เว็บไซต www.employersnetworkondisability.com.au 

สภาพิทักษสิทธิทางธุรกิจ กัมพูชา (Business Advisory Council, Cambodia) 
เว็บไซต www.bac.org.kh 

ที่ประชุมสภานายจางเรื่องความพิการ สหราชอาณาจักร (Employers’ Forum on Disability, United Kingdom) 
เว็บไซต www.employers-forum.co.uk  

เครือขายนายจางวาดวยเรื่องความพิการ สมาพันธนายจางแหงศรีลังกา ศรีลังกา 
(Employers’ Network on Disability, Employers’ Federation of Ceylon, Sri Lanka) 
เว็บไซต www.empfed.lk/employment.htm 

การตระหนักถึงศักยภาพ สหราชอาณาจักร (Realising Potential, United Kingdom) 
เว็บไซต www.realising-potential.org 

หอการคาสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา (US Chamber of Commerce, United States) 
เว็บไซต www.uschamber.com 

เวิรคเวย ไอรแลนด (Workway, Ireland) 
เว็บไซต www.workway.ie 
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ขอมูลสำหรับนายจาง 
เว็บไซต ILO AbilityAsia – มุมนายจาง (Employers’ Corner) 
เว็บไซต www.ilo.org/abilityasia  

สถาบันการจางงานและความพิการแหงมหาวิทยาลัยคอรเนลล สหรัฐอเมริกา  
(Employment and Disability Institute, Cornell University, United States) 
เว็บไซต www.ilr.cornell.edu/ped  

เครือขายความชวยเหลือและการรับสมัครงานสำหรับนายจาง สหรัฐอเมริกา 
(Employer Assistance and Recruiting Network, United States)  
เว็บไซต www.earnworks.com  

จ็อบแอคเซส ออสเตรเลีย (JobAccess, Australia)  
เว็บไซต www.jobaccess.gov.au  

เครือขายการอำนวยความสะดวกเก่ียวกับงาน สหรัฐอเมริกา (Job Accommodation Network, United States) 
เว็บไซต www.jan.wvu.edu 

ศูนยสงเสริมการจางงานคนพิการแหงชาติ อินเดีย  
(National Centre for Promotion of Employment for Disabled People, India) 

เว็บไซต www.ncpedp.org  
Worksupport.com – ขอมูล แหลงขอมูล และงานวิจัยเกี่ยวกับการทำงานและปญหาความพิการ สหรัฐอเมริกา 
(Worksupport.com – Information, Resources and Research about Work and Disability Issues, United States) 
เว็บไซต www.worksupport.com 
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ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับความพิการ 
ศูนยพัฒนาและฝกอบรมคนพิการแหงเอเชียแปซิฟก (Asia Pacific Development Center on Disability) 

เว็บไซต www.apcdproject.org 

บริการฟนฟูเครือจักรภพแหงออสเตรเลีย (The Commonwealth Rehabilitation Service Australia)  
เว็บไซต www.crsaustralia.gov.au  

คลังขอมูลเกี่ยวกับความพิการ สหรัฐอเมริกา (Cornucopia of Disability Information, United States) 
เว็บไซต codi.buffalo.edu  

ศูนยขอมูลและการแลกเปล่ียนขอมูลงานวิจัยเก่ียวกับการฟนฟูนานาชาติ สหรัฐอเมริกา 
(Center for International Rehabilitation Research Information and Exchange, United States) 
เว็บไซต cirrie.buffalo.edu  

เทค ฟอร ออล สหรัฐอเมริกา (Tech For All, United States) 
เว็บไซต www.tech-for-all.com 

 
องคกรทั่วไปเกี่ยวกับความพิการ 

ปฏิบัติการดานความพิการและการพัฒนา สหราชอาณาจักร (Action on Disability & Development, United Kingdom) 
เว็บไซต www.add.org.uk  

บียอนอบิลิตี้ อินเตอรเนช่ันแนล (Beyond Ability International) 
เว็บไซต www.beyond-ability.com  

เบรลลไรพรมแดน (Braille Without Borders) 
เว็บไซต www.braillewithoutborders.org/ENGLISH  

กลุมเดซี่ (Daisy Consortium) 
เว็บไซต www.daisy.org  

ปฏิบัติการแหงความตระหนักรูเรื่องความพิการ สหราชอาณาจักร (Disability Awareness in Action, United Kingdom) 
เว็บไซต www.daa.org.uk  

องคการคนพิการสากล(Disabled Peoples’ International) 
เว็บไซต www.dpi.org  

กองทุนเพ่ือการศึกษาและคุมครองสิทธิของคนพิการ สหรัฐอเมริกา 
(Disability Rights Education & Defence Fund, United States) 
เว็บไซต www.dredf.org  

แฮนดิแคบ อินเตอรเนช่ันแนล (Handicap International) 
เว็บไซต www.handicap-international.org  
เว็บไซต www.workability-international.org  

กองทุนเพ่ือการฟนฟูแหงโลก (World Rehabilitation Fund) 
เว็บไซต www.worldrehabfund.org 
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อินคลูชั่น อินเตอรเนช่ันแนล (Inclusion International) 
เว็บไซต www.inclusion-international.org  

รีฮาบิลิเทชั่น อินเตอรเนช่ันแนล (Rehabilitation International) 
เว็บไซต www.rehab-international.org  

สหภาพคนตาบอดแหงโลก (World Blind Union) 
เว็บไซต www.worldblindunion.org  

สมาพันธคนหูหนวกแหงโลก (World Federation of the Deaf) 
เว็บไซต www.wfdeaf.org  

สมาพันธคนหูหนวกและตาบอดแหงโลก (World Federation of the Deafblind) 
เว็บไซต www.wfdb.org  

เครือขายผูรับบริการและผานการรักษาทางจิต-สังคมแหงโลก  
(World Network of Users and Survivors of Psychiatry) 
เว็บไซต www.wnusp.net 

เวิรคอบิลิตี้ อินเตอรเนช่ันแนล (Workability International) 
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องคกรตางๆ ในระดับสากลและระดับภูมิภาค 
องคการสหประชาชาติ 

ขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ 
(United Nations Global Compact) 
เว็บไซต www.unglobalcompact.org  

ILO – ทั่วไป 
เว็บไซต www.ilo.org  

ILO – AbilityAsia  
เว็บไซต www.ilo.org/abilityasia  

ILO – ความพิการและการทำงาน 
เว็บไซต www.ilo.org/skills   

ILO – งานท่ีปลอดภัย 
เว็บไซต www.ilo.org/safework  

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟกแหงสหประชาชาติ 
(United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP)  
เว็บไซต www.unescap.org/esid/psis/disability  

United Nations Enable  
เว็บไซต www.un.org/esa/socdev/enable  

องคการเพื่ออาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ การสงเสริมคนพิการในชนบทในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 
(United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) – Empowering the rural disabled in Asia and the         

     Pacific)  
เว็บไซต www.fao.org/waicent/faoinfo/sustdev/PPdirect/PPre0035.htm  

อื่นๆ 

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย 
เว็บไซต www.adb.org/socialprotection/disability.asp 

ผูอำนวยการใหญฝายกิจการจางงานและสังคมของคณะกรรมาธิการยุโรป 
(European Commission Directorate General on Employment and Social Affairs) 
เว็บไซต europa.eu.int/comm/employment_social/disability/index_en.html  

ธนาคารโลก 
เว็บไซต www.worldbank.org/disability 
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ตัวอยางนโยบาย 
บริษัทและองคกรนายจางหลายแหงมีนโยบายหรือคำแถลงอยางเปนทางการเก่ียวกับหลักการเร่ืองความหลาก
หลายและหรือการไมเลือกปฏิบัติในสถานประกอบการ บางองคกรมีนโยบายเฉพาะเก่ียวกับการจางงานคนพิการ
บางองคกรมีโครงการหรือความรวมมือพิเศษเพ่ือสงเสริมการฝกอบรม การจางงาน และหรือการบูรณาการสถาน
ประกอบการ เพ่ือลูกจางพิการ ตัวอยางนโยบาย หลักการ หรือความคิดริเริ่มทั้งหลายเก่ียวกับคนพิการและการจาง
งานมีอยูในบทน้ีแลว รายชื่อนโยบายและเว็บไซตของบริษัทมีดังนี้ 

• หอการคาและอุตสาหกรรมออสเตรเลีย (Australian Chamber of Commerce and Industry) 
 เว็บไซต www.acci.asn.au 

• อเมริกัน เทเลโฟน แอนด เทเลกราฟ (สหรัฐอเมริกา) [American Telephone &Telegraph (US)] 
 เว็บไซต www.att.com 

• บริติช บรอดคาสติง คอรปอเรช่ัน (British Broadcasting Corporation) 
 เว็บไซต www.employers-forum.co.uk 

• สมาพันธนายจางแหงศรีลังกา (Employers’ Federation of Ceylon) 
 เว็บไซต www.empfed.lk 

• องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization) 
 เว็บไซต www.ilo.org 

• แมริออท อินเตอรแนช่ันแนล (Marriott International) 
 เว็บไซต www.marriott.com 

• มูลนิธิแมริออทเพื่อคนพิการ (Marriott Foundation for People with Disabilities) 
 เว็บไซต www.marriott.com/foundation/default.mi 

• ไนก้ี 
 เว็บไซต www.nike.com/nikebiz 

• ไนก้ี 
 เว็บไซต www.nike.com/nikebiz/nikeresponsibility 

• เวสแพค แบงก้ิง คอรปอเรช่ัน (Westpac Banking Corporation) 
 เว็บไซต www.westpac.com.au 
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หอการคาและอุตสาหกรรมออสเตรเลีย 
[Australian Chamber of Commerce and Industry (ACCI)] 
การจางงานคนพิการ1  
หลักการของนโยบายเก่ียวกับการจางงานคนพิการ 
ACCI รณรงค ผานนโยบายการจางงานทั่วไปเพื่อใหเกิดระบบที่จะทำใหประชาชนออสเตรเลียทุกคนสามารถแขงขันในตลาดการ
จางงาน ขณะท่ีคนพิการแตละคนมีระดับความพิการตางกัน ACCI รณรงคสถานประกอบการ ซ่ึงมีความหลากหลายท่ีทุกคน
สามารถเขาไปมีสวนรวมและสามารถทำงานไดจริง 

ในปจจุบันประชาชนออสเตรเลียกวา 670,000 คนท่ีอยูในวัยทำงานรับเบี้ยความพิการ (disability support pensin) ซ่ึงมีจำนวน
มากกวาประชาชนที่รับเงินชวยเหลือจากการวางงาน และเปนจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 60 ในชวงสิบปที่แลวมา แนวโนม
นี้แสดงวาแรงงานสูงอายุตลอดจนคนพิการมีจำนวนมากข้ึนอาจบั่นทอนปริมาณแรงงานอยางรุนแรงและเพ่ิมรายจายสาธารณะ
อยางมาก ในอนาคต การพัฒนาดานสุขภาพทำใหคนอายุยืนขึ้นและการบาดเจ็บในสถานประกอบการ ซ่ึงเปนสาเหตุของความ
พิการควรเปนเร่ืองที่นาสงสัยเปนอยางยิ่ง นโยบายท่ีสงเสริมใหพึ่งพาเงินชวยเหลือมากขึ้นจะตองยุติลงเพื่อหันไปพัฒนานโยบาย
เกี่ยวกับการฟนฟูและจางงานใหดีขึ้น 

การจางงานคนพิการเปนเร่ืองที่จะตองใหความสำคัญอยางเรงดวน ทั้งนี้เพราะวิธีการเกาๆ ที่ทำใหเกิดนโยบายและแผนการ
สาธารณะท่ีไมสอดคลองกันเปนจำนวนมากน้ันลมเหลว กลาวคือไมสามารถทำใหเกิดการจางงานคนพิการที่มีความสามารถ
ทำงานไดดี 

ACCI มีนโยบายเร่ืองการศึกษาและฝกอบรมท่ีสงเสริมความเทาเทียมทางโอกาสทางการศึกษาและใหทางเลือกกับคนที่มีความ
ตองการพิเศษรวมถึงคนพิการ ซึ่งก็คือการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนนุที่เหมาะสมสำหรับคนพิการในการศึกษา
และการฝกอบรมเพ่ือประกันวาคนพิการมีโอกาสพัฒนาทักษะท่ีตลาดและภาคธุรกิจตองการ 

นโยบายทางเศรษฐกิจระยะยาวของ ACCI มีวัตถุประสงคซึ่งเนนการจางงานอยางเต็มที่และยอมรับการกระจายรายไดและความ
มั่งค่ังอยางท่ัวถึงและตอเน่ืองในชุมชน การใหคนพิการที่อยูในวัยทำงานพ่ึงเงินชวยเหลือเพียงอยางเดียวเปนระยะเวลานานน้ัน
บั่นทอนวัตถุประสงคเหลานี้ ถาไมแกไขรายจายสาธารณะก็จะเพิ่มขึ้นจนไมอาจรับไดอีก 

 

  1 ดาวนโหลดมาจาก www.acci.asn.au/text_files/policies/2007/EmploymentPeopleDisabilitiesPolicy2007.pdf
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สถานประกอบการตองมีกฏระเบียบที่สงเสริมการจางงานคนพิการอยางดีที่สุดมิใชกีดกัน นโยบายเก่ียวกับสถานประกอบการ
ของ ACCI น้ันอยูบนหลักของความเรียบงาย มีจำนวนกฎระเบียบนอยที่สุด และการตัดสินใจของนายจางและลูกจางในสถาน
ประกอบการจะตองคำนึงถึงการจางงานคนพิการดวย การออกระเบียบเกี่ยวกับการจางงานคนพิการที่ใหการปกปองและเรียก
รองสิทธิตางๆ มากเกินไปจะไมชวยเพิ่มการจางงาน 

นโยบายของ ACCI ยังรณรงคการพัฒนาสุขภาพ ความปลอดภัย การฟนฟู และการกลับเขาทำงานใหดีขึ้น สังคมผูสูงอายุ
ทำใหอัตราความพิการในสังคมเพ่ิมขึ้นดวยโดยเฉพาะในหมูลูกจางที่อยูในวัยทำงาน เพราะฉะน้ันจะตองใหความสำคัญกับการ
ปองกันการบาดเจ็บและความเจ็บปวยในสถานประกอบการ ตลอดจนการปฏิรูปแผนกองทุนชดเชยเพ่ือสรางแรงจูงใจและ
สนับสนุนลูกจางท่ีไดรับบาดเจ็บใหกลับเขาทำงานมากข้ึน และเพื่อปกปองนายจางที่ยินดีรับคนพิการเขาทำงานหรือรักษางาน
ใหคนพิการจากความเส่ียงและรายจายที่ไมสมเหตุสมผล 

วัตถุประสงคของนโยบาย 
การมีสวนรวมและการสนับสนุนคนพิการ  

ACCI สนับสนุนนโยบายเพ่ือการมีสวนรวมและระบบสนับสนุนคนพิการที่ 

• ม่ันใจวาคนพิการมีสวนรวมอยางเต็มที่ตามความสามารถของตนในการจางงานและในชุมชน 

• ยอมรับวาความพิการไมไดหมายความวาไมมีความสามารถในการทำงาน และการจางงานคนพิการก็ตองการงานท่ี   
 เหมาะสมกับความพิการ 

• ไมสงเสริมใหคนที่มีความสามารถในการทำงานพ่ึงพาเงินชวยเหลือ 

• ใชขอบังคับระหวางกันอยางเทาเทียมแบบเดียวกับที่ใชกับคนไมพิการ 

• จัดใหมีการสนับสนุนจนถึงที่สุดแกคนที่ตองการความชวยเหลือมากที่สุดซึ่งรวมถึงสนับสนุนทางเลือกในการจางงาน 

• ม่ันใจวาคนพิการที่มีความสามารถในการทำงานไดรับรางวัลจากการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาการพึ่งเงินชวย   
 เหลือ 

• สนับสนุนการฟนฟูและสงเสริมการจางงานแทนท่ีจะใหเงินชวยเหลือคนพิการโดยตรง 

• ไมเปลี่ยนแปลงโครงสรางแรงงานทันทีโดยไมใหความชวยเหลือนายจางอยางทั่วถึงและดีพอ 
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การฝกอบรมและใหการศึกษาแกคนพิการ 

คนพิการในออสเตรเลียไดรับการศึกษาและฝกอบรมดานอาชีพในอัตราที่นาผิดหวัง คือนอยกวารอยละ 2.5 เปรียบเทียบกับ
อัตราชาวออสเตรเลียที่อยูในวัยทำงานท้ังหมดอยูที่รอยละ 11 อัตราการรับการฝกอบรมอยางตอเนื่องและการไดงานทำก็ต่ำ
กวาอัตราเฉลี่ยเชนกันเพราะคนพิการมักไมจบการฝกอบรมดานอาชีพและบัณฑิตพิการมักหางานทำไมได 

ACCI สงเสริมนโยบายการฝกอบรมและใหการศึกษาที่ 

• พัฒนาและตระหนักถึงทักษะซ่ึงตลาดตองการ 

• สนับสนุนใหเด็กพิการไดศึกษาตอและรับการฝกอบรม 

• สงเสริมการศึกษาและฝกอบรมดานอาชีพตั้งแตอยูในโรงเรียน 

• ใหการชวยเหลืออยางเหมาะสมเพ่ือใหคนพิการไดรับการศึกษาและฝกอบรม 

• ม่ันใจวาคนพิการไดรับการยอมรับวาเปนผูรวมกิจกรรมที่มีศักยภาพเพื่อแกปญหาการขาด 

 แคลนแรงงานท่ีมีฝมือ 

• จัดใหคนพิการไดพัฒนาทักษะในท่ีทำงานและฟนฟูทักษะเม่ือความพิการเปนอุปสรรคใน 

 การกลับเขาทำอาชีพเดิม 

• เพื่อใหแผนการจางงานและแผนกอนการจางงานสอดคลองกันอยางมีประสิทธิผลดังนั้น 

คนพิการควรไดรับความชวยเหลือที่ตองการอยางตอเนื่องซึ่งทำใหคนพิการไดงานทำหลังจบการศึกษาและฝกอบรม 

การจางงานคนพิการ 
ACCI สนับสนุนนโยบายการจางงานที่ 

• สงเสริมใหนายจางและชุมชนโดยท่ัวไปจางคนพิการทำงาน 

• จัดใหมีทางเลือกดานการจางงานที่หลากหลาย มีความยุติธรรม สามารถปฏิบัติไดจริง คำนึงถึงสภาวะแวดลอม     
 ความสามารถของแตละบุคคลและระดับของความตองการการสนับสนุนที่จำเปน 

• การันตีความชวยเหลืออยางมืออาชีพในการรับสมัครงานและบูรณาการจางงานคนพิการในสถานประกอบการท่ีไดรับ   
 ความรวมมือ และตอบสนองความตองการของนายจาง ซึ่งเปนความรับผิดชอบประการหน่ึงที่ชุมชนมีใหคนพิการ 

• ไมบั่นทอนกำลังใจหรือสรางภาระใหแกนายจางที่อยากรับคนพิการเขาทำงาน 

• ตองยอมรับวาอุตสาหกรรมบางแหงไมสามารถอำนวยความสะดวกใหคนพิการในระดับเดียวกับคนไมพิการเนื่องดวย   
 ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมน้ันๆ 

• ลดความซับซอนและกฎระเบียบที่ยุงยากของแผนการจางงานและการใหการศึกษาและฝกอบรมดานอาชีพแกคน    
 พิการ 

• จัดแผนการฟนฟู แผนการฝกอบรม และแผนการรับกลับเขาทำงานท่ีสอดคลองกันอยางมีประสิทธิภาพ 

• ชื่นชมและใหรางวัลนายจางที่ทุมเทความพยายามเพ่ือเพิ่มจำนวนคนพิการในสถานประกอบการของตน 
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ความสัมพันธในสถานประกอบการ 
นายจางเปนผูที่สามารถเพ่ิมโอกาสการจางงานใหคนพิการไดมากที่สุดถากระบวนการจางงานเพื่อคนพิการน้ันเรียบงายและตรงไป
ตรงมามากท่ีสุดเทาที่จะเปนไปได 

ACCI เรียกรองอยางจริงจังเพื่อใหเกิดนโยบายความสัมพันธในสถานประกอบการซ่ึง 

• จัดหางานใหคนที่มีขีดจำกัดในการสรางผลิตผลอันเนื่องดวยเหตุแหงความพิการตามแผนการสนับสนุนคาแรง (Supported    
 Wages Scheme) 

• สรรหาวิธีการปฏิรูประเบียบเก่ียวกับสถานประกอบการซึ่งไมยืดหยุนและทำใหนายจางไมสามารถจัดสถานประกอบการให   
 เอื้อตอคนพิการ 

• สรางความม่ันใจวาคนพิการไดรับการจัดการเพื่อการทำงานตามระบบสถานประกอบการสัมพันธเชนเดียวกับที่ลูกจางอื่นๆ    
 ไดรับทุกคน ซ่ึงรวมถึงการทำสัญญารายบุคคลและการทำสัญญาที่สหภาพแรงงานมีสวนเกี่ยวของและไมมีสวนเกี่ยวของ 

สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานและการชดเชยใหผูทำงาน 
ACCI ตั้งใจดำเนินงานเพื่อใหเกิดสุขภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบการของออสเตรเลียที่ซึ่งทุกคนตองมีสถานประกอบ
การและวิธีทำงานท่ีปลอดภัยสามารถทำได การดำเนินงานนี้ประกอบดวย 

• การพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบการเพ่ือลดการบาดเจ็บและเจ็บปวยอันเกิดจากการทำงาน 

• การเพิ่มความสามารถของนายจางในดานการพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 

• การทำใหระบบสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานและระบบการชดเชยใหลูกจางเพื่อเปนการปองกันตนเหตุความ   
 พิการ 

• การสงเสริมและสนับสนุนลูกจางใหมีสวนรวมรับผิดชอบและเปดเผยเง่ือนไขตางๆ ที่มีผลใหนายจางไมสามารถทำใหสถาน   
 ประกอบการมีความปลอดภัยพอ 

• การทำใหความตระหนักรูเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบการเปนสวนหนึ่งของแผนการรับคนเขาทำงาน   
 และแผนการใหการศึกษาและฝกอบรมดานอาชีพที่เหมาะสม 

• การออกนโยบายสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานท่ีนิยามบทบาทและความรับผิดชอบของทุกคนซึ่งอยูในสถาน   
 ประกอบการอยางชัดเจน 

• การใหลูกจางทุกคนมีสวนรวมในความพยายามปรับปรุงระบบสุขภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

• การใหขอมูลและการฝกอบรมท่ีเหมาะสมเพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ และการมีสวนรวมของ   
 ลูกจาง 

• การลดความเส่ียงใหนอยที่สุด ซึ่งรวมถึงการระบุ การประเมิน และควบคุมอันตรายตางๆ ตลอดจนการเฝาติดตาม    
 ประเมินผล และทบทวนอยางตอเน่ือง 

• การปฏิรูปแผนการจายเงินชดเชยท่ีเปนอุปสรรคตอการฟนฟูและการกลับเขาทำงานอยางรวดเร็ว 

 

การวางแผนการเร่ืองสุขภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ตลอดจนเงินชดเชยผูทำงานมีแนวโนมที่จะใหนายจางมีหนาที่
ใหการดูแลมากข้ึนซึ่งอาจทำใหนายจางไมอยากจางคนที่จะนำความเส่ียงเร่ืองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานมาใหมากขึ้น 
ซึ่งแทบไมชวยเพ่ิมโอกาสในการทำงานใหคนพิการในอุตสาหกรรมหลายประเภทเลยเพราะตองใชเงินลงทุนสูงขึ้นมากเพื่อสราง
กระบวนการจัดการความเส่ียงที่ทันสมัยในอุตสาหกรรมเหลานั้น นายจางที่รับคนพิการเขาทำงานไมควรไดรับผลเชนนี้ นายจาง
อยากสงเสริมคนพิการใหทำงานในสถานประกอบการ ซ่ึงปราศจากการเลือกปฏิบัติ แตการปดรายจายเพื่อคนพิการจากภาครัฐไปสู
ภาคเอกชนหรือทำใหภาคเอกชนรับความเสี่ยงนั้นซ่ึงเปนอุปสรรคที่ทำใหนายจางไมอาจเสนองานใหคนพิการทำได 

 

  7

25                



ตัว
อย

าง
นโ

ยบ
าย

 
การขจัดการเลือกปฏิบัติ 
ACCI ยอมรับหลักการทั่วไปเรื่องโอกาสท่ีเทาเทียมกันซึ่งสนับสนุนกฎหมายการขจัดการเลือกปฏิบัติ ACCI สง
เสริมความเขาใจที่วาการเลือกปฏิบัติไมเปนที่ยอมรับในภาคปฏิบัติการทรัพยากรมนุษยเปนพื้นฐานที่ไมเหมาะสม
สำหรับการตัดสินใจเร่ืองทรัพยากรมนุษย และเปนปฏิปกษกับการดำเนินธุรกิจ 

นโยบายเร่ืองการเลือกปฏิบัติตอคนพิการของ ACCI ถูกรวมไวในแผนพัฒนาระบบสถานประกอบการสัมพันธของ
ออสเตรเลียที่ชื่อ สถานประกอบการอันทันสมัย อนาคตอันทันสมัย (Mordern Workplace: Modern Future) ของ 
ACCI แลว 

นายจางแบกภาระอันหนักหนาอยูแลวจากกฎหมายตอตานการเลือกปฏิบัติตางๆ ของรัฐและรัฐบาลกลาง การออก
กฎระเบียบใหมที่เปนไปไดยากในการปฏิบัติและคลุมเครือตอนายจางหรือเปนขอบังคับที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได เชน 
โควตาการจางงาน น้ันไมควรไดรับการสนับสนุน 

ทิศทางในอนาคต 
เพื่อใหเกิดความกาวหนาอยางแทจริงในดานนี้ รัฐบาลและชุมชนจะตองรวมมือกันทำงานเปนหุนสวนกับนายจาง
เพื่อบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้ 

1. ยุตินโยบายทางสังคมและอุตสาหกรรมท่ีสรางอุปสรรคใหคนพิการไมไดงานทำ 

2. หาสาเหตุที่ทำใหคนพิการพึ่งพาสวัสดิการมากข้ึน และหาปจจัยตางๆ ที่ตองแกไขเพื่อจำกัดอัตราการออก   
 จากงานที่ไมอาจยอมรับได 

3. เพิ่มโอกาสการจางงานใหคนพิการดวยการฝกอบรม การสนับสนุนในสถานประกอบการ และใหการศึกษา   
 แกชุมชน 

4. อำนวยความสะดวกอยางตอเน่ืองในการประสานแผนการตางๆ ที่มุงชวยเหลือคนพิการดวยการใหการ    
 ศึกษา การอบรม การฝกกอนเขาทำงาน การจางงาน และการกลับเขาทำงาน 

5. พัฒนาความตระหนักรูของชุมชนเร่ืองประโยชนจากการจางงานคนพิการ และชื่นชมนายจางที่มีพันธะ    
 สัญญาจางงานคนพิการ 

6. ใหการสนับสนุนอยางพอเพียงและการติดตอประสานงานอยางดี และใหสิ่งจูงใจแกนายจาง ตลอดจนลด    
 ความเส่ียงและกระบวนการท่ียุงยากตางๆ 

7. รับประกันวานายจางจะไมตองเสียคาใชจายในการปรับเปลี่ยนเมื่อมีมาตรการการปฏิรูปสวัสดิการทำให    
 โครงสรางของตลาดแรงงานเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญ  
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กรอบนโยบาย 
ความเจริญทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและจะเกิดตอไปอยางยั่งยืนนั้นพัฒนามาตรฐานความเปนอยูของประชาชนออสเตรเลีย 
ทุกคน คนพิการสามารถสรางมูลคาและแบงปนผลประโยชนของการทำงานกลับคืนสูสังคม 

ในขณะเดียวกัน ACCI ตระหนักวาการเพิ่มความสามารถของคนพิการตอการมีสวนรวมในการจางงานและกิจกรรมดาน 
อื่นๆ ของชุมชน จะเพ่ิมโอกาสสำหรับตลาดการจางงานพัฒนาเทคโนโลยีชวยและประยุกต (assistive and adaptive 
technologies) เพ่ืออำนวยความสะดวกแกคนพิการและขจัดอุปสรรคตางๆ 

ACCI มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา นโยบายการฝกอบรม นโยบายดานตลาด 
แรงงาน กิจกรรม และโปรแกรมตางๆ เพื่อใหตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในระบบการ 
แขงขันและความเปล่ียแปลงของเศรษฐกิจโลก จะเห็นไดวา ACCI มีบทบาทเปนผูนำการพัฒนาวิธีการใหมๆ เพื่อ 
พัฒนาการมีสวนรวมและความสามารถในการแขงขนัของคนพิการในตลาดแรงงาน 
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อเมริกัน เทเลโฟน แอนด เทเลกราฟ 
(American Telephone & Telegraph – AT&T) 
นโยบายของบริษัทที่เกี่ยวกับความพิการ (สหรัฐอเมริกา) 
AT&T มีพันธะสัญญาที่จะดำเนินแผนความรวมมือวัตถุประสงคเพื่อรับประกันความเสมอภาคทางโอกาสและการอำนวยความ
สะดวกอยางสมเหตุสมผลควรแกลูกจางและผูสมัครงานท่ีคุณสมบัติผานเกณฑแตมีขอจำกัดทางรางกายและจิตใจ จะไมมีผูใด
ถูกเลือกปฏิบัติซึ่งขัดกับกฎหมายเพราะสภาพความพิการทางรางกายหรือจิตใจจากสาเหตุการรองขอส่ิงอำนวยความสะดวก
อยางสมเหตุสมผล หรือเพราะผูนั้นมีสถานะเปนทหารผานศึก 

นโยบายของ AT&T ตอการรับสมัคร จางงาน และสงเสริมคนพิการ ทหารผานศึกพิการ ทหารผานศึกจากสงครามเวียดนาม 
และทหารผานศึกอื่นๆ ที่มีสิทธิ ใหทำงานในทุกตำแหนงโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้นโยบายนี้ยังรับประกันวาการ
บริหารงานบุคคลอื่นๆ ไมขัดตอกฏหมาย เก่ียวกับความพิการและการตัดสินใจจางงานก็ตั้งอยูบนพื้นฐานของความตองการ
การจางงาน 

ลูกจางและผูสมัครงานจะไมถูกรบกวน คุกคาม ขมขู บังคับ หรือเลือกปฏิบัติเพราะเก่ียวของหรืออาจเกี่ยวของกับกิจกรรมใดๆ 
ดังน้ี 

• รองเรียน 

• ชวยหรือรวมทำการสืบสวน พิจารณาการปฏิบัติตามกฎ ทำการไตสวน หรือทำกิจกรรมอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับการใช    
 มาตรา 503 ของกฎหมายฟนฟูพ.ศ.2516 (สหรัฐอเมริกา) ฉบับแกไข กฎหมายชวยเหลือการปรับตัวของ    
 ทหารผานศึกจากชวงสงครามเวียดนามพ.ศ.2517 ฉบับแกไข หรือกฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือทองถิ่นใดๆ ที่   
 ประกันความเสมอภาคทางโอกาสแกคนพิการ ทหารผานศึกพิการ ทหารผานศึกสงครามเวียดนาม และ     
 ทหารผานศึกอื่นๆ 

• คัดคานการกระทำหรือการปฏิบัติที่ขัดตอมาตรา 503 หรือระเบียบในกฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือทองถิ่นใดๆ    
 ที่ใหมีการจางงานอยางเสมอภาคสำหรับคนพิการ ทหารผานศึกพิการ ทหารผานศึกษาสงครามเวียดนาม และทหาร   
 ผานศึกอื่นๆ 

• ใชสิทธิอื่นๆ ตามมาตรา 503 หรือระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ 

AT&T จะตรวจสอบและวัดประสิทธิผลของแผนการน้ี 
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บริติช บรอดคาสติง คอรปอเรช่ัน (บีบีซี) 
(British Broadcasting Corporation – BBC) 
แผนปฏิบัติการสำหรับเครือขายเกี่ยวกับความพิการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง 
อุตสาหกรรมโทรทัศน และอุตสาหกรรมความคิดสรางสรรค2 

เครือขายเกี่ยวกับความพิการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน และอุตสาหกรรมความคิดสรางสรรค 
(Broadcasting and Creative Industries Disability Network - BCIDN) นำผูดำเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนมา
รวมกันเพ่ือพิจารณาและแกปญหาเก่ียวกับความพิการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมส่ือ เครือขายนี้ชวยสมาชิกเรื่องการรับสมัคร
งาน และรักษางานใหคนพิการ ตลอดจนสงเสริมและแลกเปล่ียนการปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมส่ือ BCIDN เกิดขึ้นจากการ
สนับสนุนของสภานายจางดานความพิการ (Employers’ Forum on Disability) และสมาชิกทุกรายของ BCIDN ก็เปนสมาชิก
ของที่สภานี้ 

ในฐานะท่ีเปนสมาชิกของ BCIDN บีบีซีมีแผนปฏิบัติการเพื่อ 

• เพ่ิมปริมาณการปรากฏตัวของคนพิการในรายการวิทยุและโทรทัศน 

• เพ่ิมจำนวนคนพิการในทุกภาคสวนของกำลังแรงงาน 

• เพ่ิมการเขาถึงบริการตางๆ ทั้งในและนอกรายการ 

• สรางหลักประกันในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเขาถึงอาคารตางๆ ของส่ือ 

 
แผนปฏิบัติการของบีบีซี 
1. บีบีซีตองการใหคนพิการปรากฏในรายการวิทยุและโทรทัศนมากขึ้น 

สิ่งท่ีเราไดทำแลว 

บีบีซีมีเปาหมายการนำเสนอภาพลักษณของคนพิการและไดบรรลุเปาหมายสวนใหญแลวดังนี้ 

• ตัวละครประจำท่ีเปนคนพิการอยางนอยหน่ึงตัวในละครชุดที่กลับมาออกอากาศในชองบีบีซี1 (พอล เฮนชอลใน    
 เรื่องฮอลบี้ซิตี้) 

• รายการเก่ียวกับสาระและรายการบันเทิงสามรายการทางชองบีบีซี1และบีบีซี2 มีผูรวมรายการท่ีเปนคนพิการ    
 อยางนอยหน่ึงคนตอรายการหน่ึงชุด (Beyond Boundaries ทางชองบีบีซี2 มีผูรวมรายการท่ีเปนคนพิการ     
 11 คน เอด เอดปตันในรายการ Xchange ทางชองบีบีซี1และซีบีบีซี และรายการ Sportsround ทางชองบีบี       
 ซี1 รายการ Grandstand ทางชองบีบีซี1ถายทอดการแขงขันเทนนิสประเภทคูของผูที่ใชรถเข็นจากสนามวิมเบิลดัน) 

• รายการบันเทิงที่เปนรายการชุดสำคัญสามรายการทางชองบีบีซี1และบีบีซี2 นำเสนอผูเขาแขงขันที่เปนคนพิการอยาง   
 นอยหนึ่งคนตอผูแขงขันทุกๆ 50คน (รายการ Weakest Link และ Jet Set ทางชองบีบีซี1 รายการ Mastermind ทาง   
 ชองบีบีซี2) 

• บีบีซี3จะออกอากาศละครหรือรายการบันเทิงหนึ่งชุดโดยมีตัวละครประจำท่ีเปนคนพิการหนึ่งคน ซึ่งบรรลุเกินเปาแลว   
 ดวยรายการ I’m With Stupid ท่ีเริ่มออกอากาศทางชองบีบีซี3เมื่อวันที่ 10 กันยายนพ.ศ.2549 รายการน้ีนำเสนอตัว   
 ละครที่เปนคนพิการจำนวนมากนอกจากตัวละครหลักที่แสดงโดยพอล เฮนชอล 

 

  2ดาวนโหลดมาจาก www.employers-forum.co.uk/www/bcidn/manifesto/2006-action-plans/bbc-bcidn-report.pdf
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• บีบีซี4จะเสนอเร่ืองราวของคนท่ีประสบความสำเร็จอยางนอยปละสองคน เพ่ือกระตุนการพัฒนาผูที่มีความ    
 สามารถพิเศษหนาใหมใหเกิดขึ้นทางหนาจอโทรทัศน (เรื่องราวของเรย ชารลสและโมฮัมหมัด อาลี) 

นอกจากนี้ยังมีตัวอยางอื่นๆ อีกหลายตัวอยางที่แสดงใหเห็นวาบีบีซีทุมเทมากข้ึนในการรวมคนพิการและนำเสนอภาพ
ลักษณคนพิการในรายการโทรทัศนของบริษัท อันไดแก 

• ละครชุด New Street Law และรายการ Ready Steady Cook ทางชองบีบีซี1 

• รายการ Balamory และ Something Special ทางชอง Cbeebies 

• ละครเร่ือง Soundproof และ A Thing Called Love รายการ Top Gear และรายการ Junior Mastermind    
 ทางชองบีบีซี2 

• รายการ House of Tiny Tearaways ทางชองบีบีซี3 

• แฟรงก การดเนอร ผูสื่อขาวบีบีซีซึ่งกลายเปนคนพิการเมื่อไมนานมานี้ ไดนำเสนอรายงานหลายเร่ืองดวยกัน 

 

รายการวิทยุ 

• รายการ In Touch และ You and Yours ทางชอง Radio 4 จัดโดยปเตอร ไวท นำเสนอเร่ืองราวท่ีนาสนใจ   
 เกี่ยวกับคนพิการเปนประจำ เชนเดียวกับรายการ Woman’s Hour และ Sound Advice โดยกายส     
 แบรนดเรธ 

• นิค คลารกซึ่งตองกลายเปนคนพิการจากโรคมะเร็งเปนผูจัดรายการ PM ไดทำบันทึกประจำวันดวยเสียง เลา   
 ชีวิตของตนและผลท่ีเขาและครอบครัวไดรับจากการสูญเสียขาหนึ่งขาง บันทึกนี้ถูกนำมาออกอากาศทางชอง    
 Radio 4 กอนท่ีเขาจะกลับมาเปนผูประกาศในรายการ PM  

• ละครวิทยุเรื่อง The Archers ทางชอง Radio 4 มีนักแสดงตาบอดช่ือไรอัน เคลล่ีเลนเปนตัวละครประจำช่ือ   
 แจสเซอร 

• ละครวิทยุเรื่อง Sound Barriers ทางชอง Radio 4 ใชนักแสดงตาบอดช่ือสตีฟ เดย 

• ละครวิทยุเรื่อง The Lights ทางชอง Radio 4 ใชนักแสดงท่ีตองน่ังรถเข็นชื่อลุค ฮามิลล เลนเปนตัวละครท่ี   
 ตองนั่งรถเข็น 

• My Ms and Me ละครวิทยุอีกเรื่องหนึ่งทางชอง Radio 4 แตงโดยจิม สวีนียซึ่งเปนโรค MS (โรคทางระบบ   
 ประสาทสวนกลาง) 

• ละครวิทยุเรื่อง Peeling ทางชอง Radio 3 แตงโดยเคท โอเรลลีซึ่งมีความพิการทางสายตา 

• ละครวิทยุเรื่อง Watch the Spider ทางชอง Radio 3 เชนกัน แตงและเลนโดยแอนด้ี แม็คเลย ซึ่งเปน    
 อัมพาตครึ่งทอนลาง ถายทอดประสบการณของเขาเอง 
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กลุมผูชมและผูฟงอื่นๆ 

• บีบีซีทำงานวิจัยอยางเจาะลึกและครอบคลุมเก่ียวกับผูชมและผูฟงที่เปนคนพิการเปนครั้งแรก โดยศึกษาวาคนเหลานี้ดู   
 อะไร พวกเขาคิดวาความตองการของตนไดรับการตอบสนองดีเพียงใด และพวกเขาอยากดูรายการแบบใดในอนาคต 

• ขอคนพบท่ีสำคัญประการหน่ึงจากงานวิจัยการเรียนรูเกี่ยวกับความพิการน้ีคือ พวกเขาอยากใหละครโทรทัศนเขาใจคน   
 พิการ เปดโลกทัศนใหพวกเขา ชวยใหพวกเขาเขาใจทุกเรื่องตั้งแตเรื่องความสัมพันธไปจนถึงส่ิงที่อยูในผับ เหนือส่ิงอื่น   
 ใดนี่คือความปรารถนาอยางแรงกลาที่ตองการใหรายการตางๆ นำเสนอเร่ืองราวของพวกเขาโดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจาก   
 ไดชมละครเร่ือง EastEnders และเห็นลูกของบิลล่ีกับฮันนี่มีอาการดาวนซินโดรม 

• บีบีซีรวมกับโทรทัศนชอง 4 และศูนยนักแสดงตั้งกองทุนเพื่อนักแสดงพิการที่มีความสามารถพิเศษเพ่ือฝกฝนและ    
 พัฒนานักแสดงพิการ 25 คนท่ีไดคัดเลือกมาจากการทดสอบการแสดงท่ัวประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกลุมนัก   
 แสดงพิการที่มีความสามารถพิเศษไวใหบรรดาผูกำกับที่มองหานักแสดง 

• ผูผลิตรายการเด็กของบีบีซีรวมมือกับชมรมเด็กหูหนวกแหงชาติอยางใกลชิดเพื่อหาขอแนะนำใหผูผลิตรายการทำ    
 รายการใหเด็กหูหนวกมีสวนรวมและเขาถึงได 

สิ่งท่ีเราจะทำตอไป 

• คูมือการผลิตซึ่งแนะนำผูผลิตรายการใหรูจักกฎหมายการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับความพิการ (Disability Discrimination    
 Act - DDA) กำลังไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยขึ้นและจะนำมาใชอีกครั้ง 

• รายการจำนวนมากของบีบีซีถูกตรวจสอบอีกครั้งเมื่อไมนานมานี้เพื่อประเมินการอำนวยความสะดวกใหผูชมในสตูดิโอ   
 และผูรวมรายการตามกฎหมาย DDA จะมีการประชุมกับคณะผูผลิตรายการเพ่ือติดตามผลการดำเนินงาน การตรวจ   
 สอบนี้จะทำใหเกิดขอแนะซ่ึงจะนำไปปฏิบัติเพ่ือใหรายการตางๆ เปนไปตามกฎหมาย DDA 

• มีการสำรวจรายการโทรทัศนของบีบีซีที่ออกอากาศในชวงที่มีผูชมมากท่ีสุดเมื่อไมนานมานี้ และจะมีการเผยแพรผล   
 สำรวจในปลายป 2549 และรายงานผลสำรวจใหคณะกรรมาธิการโทรทัศน (TV Commissioning Group) ทราบ เพ่ือ   
 ปรับปรุงนโยบายเก่ียวกับการมีสวนรวมและการแพรภาพตอไป 

• แผนกรายการโทรทัศนของบีบีซี (ซ่ึงอีกไมนานจะเปลี่ยนเปนบีบีซีวิชั่น) ไดแตงตั้งแมรี ฟตซแพทริกเปนผูบริหารกอง   
 บรรณาธิการเพื่อความหลากหลายเม่ือไมนานมานี้เพื่อชวยทำใหรายการของบีบีซีมีผูรวมรายการท่ีหลากหลายย่ิงขึ้นโดย   
 จะเนนคนพิการและกลุมชาติพันธเปนพิเศษ 

• แมรีกำลังทบทวนกลุมเปาหมายของรายการท่ีแพรภาพเกี่ยวกับความพิการเพื่อกำหนดกลุมเปาหมายใหมที่กวางขวาง   
 กวาเดิม 

• รายการโทรทัศนที่สั่งใหผลิตแลวแตยังไมไดออกอากาศมีละครเร่ือง New Street Law ภาคสองและละครสำหรับเด็ก     
 เรื่องใหมชื่อ Desperados ซ่ึงเปนเร่ืองเกี่ยวกับทีมบาสเก็ตบอลคนพิการทีมหนึ่งรวมอยูดวย 

• รายการวิทยุที่สั่งใหผลิตแลวแตยังไมไดออกอากาศมี Rean’s Girls ละครวิทยุยามบายทางชอง Radio 4 แตงโดยเคท    
 โอเรลลีซึ่งเปนคนพิการทางสายตา Daybreak ละครยามบายแตงโดยนักประพันธพิการชื่อทอม เรย และละครวิทยุยาม   
 บายเรื่องหน่ึงโดยซู ทาวนเซนซ่ึงปจจุบันเปนคนตาบอดรวมอยูดวย 

• เพ่ิมจำนวนคนพิการในสวนการผลิตรายการของบีบีซีไมวาจะเปนภายในองคกรของบีบีซีเองหรือผูรับจางอิสระที่ไดรับ     
 งาน 
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• สนับสนุนอยางจริงจังตอไปเพ่ือใหคนพิการรวมทำรายการหลักและรายการเฉพาะกลุมซึ่งเปนสวนหนึ่งของ   
 รายการหลัก เชน รายการ Beyond Boundaries และ I’m With Stupid 

• เริ่มหาผูจัดรายการท่ีเปนคนพิการและกำลังศึกษาอยูมาจัดรายการสำหรับเด็ก 

• สำหรับรายการวิทยุนั้น จะเนนประชาสัมพันธใหผูชมซึ่งเปนคนพิการรูวามีรายการที่นำเสนอเร่ืองราวซ่ึงนา   
 สนใจสำหรับคนพิการ โดยจะประชาสัมพันธผานคำประกาศแผนปฏิบัติการสำหรับเครือขายเกี่ยวกับความ   
 พิการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน และอุตสาหกรรมความคิด สรางสรรค ในขณะ   
 เดียวกัน BBC Radio Factual ก็กำลังคิดจะออกจดหมายขาวเกี่ยวกับความพิการเปนประจำ 

 
การจางงาน 
2. บีบีซีตองการเพ่ิมจำนวนคนพิการในทุกภาคสวนของกำลังแรงงานรวมถึงพนักงานในสวนการผลิตรายการดวย 

DDA ระบุวา 

• การปฏิบัติตอผูสมัครงานหรือลูกจางพิการนอยกวาปกติเพราะเหตุแหงความพิการของคนเหลานั้นเปนการ   
 ทำผิดกฎหมายเวนแตวาจะมีเหตุผลที่เหมาะสม 

• นายจางยังจะตองปรับปรุงอาคารหรือสถานประกอบการ ซึ่งมีลักษณะท่ีเปนอุปสรรคสำคัญตอคนพิการอยาง   
 สมเหตุสมผล 

เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับทางกฎหมายเหลานี้ บีบีซีจึงดำเนินการดังตอไปนี้ 

• ทบทวนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครงาน (การลงโฆษณา การคัดเลือก และการประเมิน) เพื่อใหคนพิการมี   
 โอกาสเขาถึงการสมัครงาน 

• ดำเนินการปรับเปล่ียนอยางสมเหตุสมผลเพื่ออำนวยความสะดวกใหลูกจางพิการหรือลูกจางที่ตองพิการใน   
 ระหวางการจางงาน 

• พันธะสัญญาของบีบีซีในอันที่จะใหการสนับสนุนพนักงานพิการอยางสมเหตุสมผลเปนสวนหนึ่งในสัญญา   
 การจางงานบุคคลภายนอกท่ีทำกับคาปตา 
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นอกจากน้ีบีบีซียังมีพันธะสัญญาจะ 

• สำรวจจำนวนลูกจางพิการในปจจุบันและมีเปาหมายจะจางคนพิการเปนพนักงานรอยละ 4 ใหไดภายในเดือน    
 ธันวาคมพ.ศ. 2550 และหลังจากนั้นจะมีการพิจารณาอีกครั้ง ขณะนี้บีบีซีเปนผูดำเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการ   
 โทรทัศนเพียงรายเดียวที่ประกาศเปาหมายเชนนี้ตอสาธารณะชน 

• ปรึกษาหารือกับพนักงานพิการ 

• เฝาติดตามความคืบหนาอยางสม่ำเสมอผานคณะกรรมการเพ่ือความหลากหลาย มารค ทอมสันเปนประธานของ    
 คณะกรรมการน้ีและผูอำนวยการกองทุกคนเปนกรรมการ 

• ติดตามผลพนักงานพิการอยางตอเน่ือง 

• ดำเนินตามแผน Extend อยางตอเน่ือง เนนเปาหมายท่ีวางไวเมื่อไมนานมานี้และประสบผลสำเร็จซึ่งเปนเปาหมาย     
 เพื่อจางคนพิการทำงานในสวนตางๆ ของการผลิตรายการ และทบทวนความเปนไปไดในการเพิ่มจำนวนคนพิการที่   
 รับเขาทำงานตามแผน Extend ในแตละป หนวย BBC Access Unit ท่ีทำงานครอบคลุมทั้งองคกรไดปฏิบัติงานมา   
 นานหาปแลว เปนหนวยที่ใหบริการตางๆ แกพนักงานพิการ การบริการมีตั้งแตการประเมินการ     
 เขาถึงสำหรับพนักงานใหมหรือพนักงานเดิมที่เพิ่งกลายเปนคนพิการ ไปจนถึงการปรับเปลี่ยนที่สมเหตุสมผลเพ่ือให   
 คนเหลาน้ันผานการอบรมเปนวิทยากรกระบวนการมีบทบาทในการผลิตรายการบางสวน เชน การสนับสนุนหรือให   
 คำแนะนำโดยท่ัวไป นอกจากน้ีหนวยนี้ยังใหคำแนะนำแกคณะผูผลิตรายการท่ีทำงานรวมกับผูรวมรายการซ่ึงเปนคน   
 พิการในเร่ืองที่เกี่ยวกับเทคนิคและการผลิตรายการ เชน การใหคำแนะนำการผลิตละครเร่ือง Desperados 

• มีผูจัดการเฉพาะท่ีดูแลเร่ืองเทคโนโลยีสำหรับคนพิการตอไป 
 
การเขาถึงสินคาและบริการตางๆ 
3. บีบีซีตองการเพิ่มการเขาถึงบริการตางๆ ไมวาจะในหรือนอกรายการ 

กฎหมาย DDA ระบุวาการที่ผูใหบริการปฏิบัติตอคนพิการนอยกวาปกติโดยไมมีเหตุอันควรน้ันถือเปนการทำผิดกฎหมาย ผูให
บริการตอง 

• ดำเนินการปรับเปล่ียนอยางสมเหตุสมผลตอภาคปฏิบัติการ นโยบาย และข้ันตอนตางๆ ที่ทำใหคนพิการไมสามารถ   
 ใชบริการหรือไดรับความลำบากอยางไรเหตุผลในการที่จะใชบริการ 

• จัดหาอุปกรณชวย เชน โทรศัพทสำหรับสงขอความหรือขอมูลในรูปแบบอื่นๆ (เชน แผนดิสก เทป และอักษร    
 เบรลล) ที่จะชวยใหคนพิการสามารถใชบริการที่โดยปกติแลวไมอาจใชไดใน เว็บไซต 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนนั้น “บริการตางๆ” รวมถึง 

• รายการ (ท่ีมีบทบรรยายใตภาพ เสียงบรรยาย และสัญลักษณ) 

• บริการที่สนับสนุนรายการ (เชน โทรศัพทสำหรับแจงขอความชวยเหลือ หนังสือ เอกสารขอเท็จจริง) 
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พันธะสัญญาในการใหบริการมีดังนี้ 

• บีบีซีจะจัดใหมีบทบรรยายใตภาพสำหรับรายการทุกรายการที่ออกอากาศทางชอง บีบีซี1 บีบีซี2 บีบีซีนิวส24 บีบีซี3    
 บีบีซี4 ซีบีบีซี และ CBeebies ภายในพ.ศ. 2551 

• ในปจจุบันรายการรอยละ 95 ทางชองบีบีซี1และบีบีซี2 และรายการรอยละ 80 ทางชองอ่ืนๆ ที่เหลือมีบทบรรยายใต   
 ภาพแลว 

• บีบีซีจะจัดสื่อภาษามือใหรายการรอยละ 5 ของโทรทัศนทุกชองดังกลาวขางตนภายในพ.ศ.2551 

• ในปจจุบันรายการอยางนอยรอยละ 4 ของแตละชองมีสื่อภาษามือแลว 

• บีบีซีจะจัดใหมีเสียงบรรยายในรายการรอยละ 10 ทางชองบีบีซี1 บีบีซี2 บีบีซี3 บีบีซี4 ซีบีบีซี และCBeebies ภาย   
 ในพ.ศ.2551 

• ในปจจุบันเน้ือหาอยางนอยรอยละ 8 ทางชองโทรทัศนเหลานี้มีเสียงบรรยายแลว บีบีซีทำไดเกินที่โควตาของ Ofcom    
 เรื่องการเขาถึงบริการรายไตรมาส และมีแนวโนมที่จะทำตามโควตาท้ังหมดท่ี Ofcom ตองการไดภายในป 2551  

บีบีซีอินฟอรเมชั่นใหรายละเอียดของรายการตางๆ และเอกสารอ่ืนๆ ที่บีบีซีเผยแพรตอสาธารณะชนในรูปแบบที่เขาถึงไดหลาย
รูปแบบ รายการขอมูลของบีบีซีอินฟอรเมช่ันมีแจกฟรี นอกจากขอมูลปกติแลวยังมีขอมูลภาษาอังกฤษท่ีอานงาย ขอมูลเสียง 
และขอมูลที่ใชตัวอักษรขนาดใหญดวย 

การเขาใชเว็บไซต 

บีบีซีมุงม่ันที่จะทำใหประชาชนสามารถเขาถึงเนื้อหาตางๆ ไดอยางดีที่สุดและทั่วถึงที่สุดเทาที่จะทำไดเสมอมา ส่ิงที่พิสูจนการ
ดำเนินงานเชนนี้คือการตั้งคณะทำงานเร่ืองการจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เม่ือพ.ศ.2548 และ 2549 คณะแรกมีหนาที่ทำเนื้อหา
เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกใหแกรายการบีบีซีแจม (ซึ่งไมไดออกอากาศแลว) และคณะท่ีสองมุงเร่ืองการจัดสิ่ง
อำนวยความสะดวกในบริการ ตางๆ ในอนาคตโดยเร่ิมจากบริการ BBC iPlayer  

• บริการบทบรรยายใตภาพตนแบบบริการแรกๆ ของ bbc.co.uk เกิดขึ้นในชวงพ.ศ.2548 และ 2549 ท้ังใน Click Online    
 และ iMP (Interactive Media Player) ท่ีอยูในขั้นทดลอง บทเรียนจากการทดลองใหบริการดังกลาวทำให bbc.co.uk    
 สามารถพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ที่จำเปนเพื่อจัดใหมีบทบรรยายใตภาพสำหรับรายการในอนาคต การพัฒนานี้ถึงจุด   
 สูงสุดเมื่อเร่ิมบริการใหบทบรรยายใตภาพเปนครั้งแรกสำหรับเนื้อหาที่เปนภาพและเสียงทางอินเทอรเน็ตซึ่งเปนสวน   
 หนึ่งของ BBC iPlayer ในปพ.ศ. 2550 

• บีบีซีเปดเว็บไซต My Web My Way (bbc.co.uk/accessibility) เม่ือพ.ศ.2548 เว็บไซตนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทำใหทุก   
 คนท่ีใชคอมพิวเตอรมีเครื่องมือและความเขาใจเพื่อทำใหพวกเขาสามารถใชอินเทอรเน็ตใหเปนประโยชนมากที่สุดไม   
 วาจะเปนคนไมพิการหรือคนพิการและไมวาจะใชระบบปฏิบัติการใด (วินโดวส แมค หรือลินุกซ) เว็บไซตนี้ใหคำแนะนำ   
 และความชวยเหลือเพ่ือใหทุกคนไดประโยชนจากการปรับเปลี่ยนเบราเซอร ระบบปฏิบัติการ หรือคอมพิวเตอร     
 โดยใหคำแนะนำตางๆ มากมายเก่ียวกับอุปกรณเฉพาะ เชน แปนพิมพและเมาสแบบอื่นๆ และโปรแกรม    
 พิเศษ เชน โปรแกรมท่ีสั่งงานดวยเสยีง โปรแกรมอานขอความท่ีอยูบนจอภาพ (screen reading) และ     
 โปรแกรมทายคำ (word prediction) 
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• Cbeebies ทำงานรวมกับเด็กเล็กที่มีปญหาทางการเคล่ือนไหวอยางใกลชิด เชน เด็กสมองพิการ หรือ CP ( Cerebal    
 Palsy) ท้ังน้ีเพื่อคิดกิจกรรมสันทนาการและเกมสำหรับเด็กอายุ 6 ขวบหรือออนกวา ทีมงานของ  Cbeebies ได   
 พิสูจนใหเห็นแลววาการออกแบบและดัดแปลงเกมตางๆ ใหใชปุมบนแปนพิมพควบคุมแทนที่จะใชอุปกรณ    
 ชี้ (pointing devices) น้ันทำใหเด็กไดเลน เชน เกม Roly Mo, Snag a Snoot, Teletubbies: Let’s Count,  
 Teletubbies: Peek-a-boo, Tots TV: Counting Song (ซ่ึงเลนไดดวยปุมเดียว), Boogie Beebies: What am I?,     
 Razzledazzle: Chit Chat Chest, Something Special: Old Macdonald’s Farm, Something Special: Transport Snap, 
 Tikkabilla: Emotion Theatre, Tweenies, Startastic Captain Jake: Tweenies, Hide and Hear, the Adventures of     
 Debbie Duck และ Tweenies: Make Music with Max (ทุกเกมอยูใน www.bbc.co.uk) 

สิ่งอำนวยความสะดวกใน BBC iPlayer 

บีบีซีตั้งใจที่จะทำใหสินคาและบริการตางๆ ที่อยูในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และอินเทอรเน็ตเปนส่ิงที่เขาถึงไดงาย
ที่สุดเทาที่จะเปนไปได โครงการบริการรายการโทรทัศนยอนหลังของ BBC iPlayer ก็เกิดจากความต้ังใจน้ีเชนกัน โดยจะรวม
แผนการปฏิบัติลักษณะท่ีดีที่สุดของการออกแบบเว็บไซตและบริการเผยแพรรายการโทรทัศนท่ีทุกคนเขาถึงไดเขาไวในแผน
เดียวกัน 

มีการสรางระบบเช่ือมตอขึ้นหลังจากการปรึกษาหารือกับคณะทำงานเร่ืองการเขาถึงส่ือใหมของบีบีซีและที่ปรึกษาดานส่ิงอำนวย
ความสะดวกหลายราย การปรึกษาหารือที่กำลังดำเนินอยูนี้เปนประโยชนกับการออกแบบ BBC iPlayer ในทุกขั้นตอน ทำใหคณะ
ผูพัฒนาสามารถสรางระบบพ้ืนฐานที่ทำใหสามารถพัฒนาระบบเชื่อมตอซึ่งมีคุณลักษณะใหมๆ เพื่อการเขาถึงเชน ตัวเลือก
สำหรับการตั้งคาตางๆ ของสวนแสดงผล 

BBC iPlayer จะมีบริการตางๆ เพื่อการเขาถึงในรูปแบบของรายการโทรทัศนดวย (โดยจะมีบทบรรยายใตภาพ เสียงบรรยาย 
และภาษามือของอังกฤษ) แตละบริการไดรับการออกแบบเพ่ือคงมาตรฐานระดับสูงของบริการโทรทัศนของบีบีซี และจะบรรลุ
พันธสัญญาดานการเขาถึงบริการโทรทัศนของบีบีซีภายในพ.ศ.2551 

วัตถุประสงคสำคัญประการหน่ึงของ BBC iPLayer คือการเขาถึงบริการ ดังนั้น BBC iPlayer จะวางมาตรฐานตางๆ เพื่อการเขา
ถึงบริการระบบดิจิทัลทุกบริการของบีบีซีในอนาคต 

สถานประกอบการของบีบีซี 
4. บีบีซีตองการใหทุกคนเขาถึงอาคารของบีบีซี 

• ในปพ.ศ. 2544 บีบีซีริเริ่มกระบวนการระยะยาววัตถุประสงคเพื่อพัฒนาส่ิงอำนวยความสะดวกในอาคารบีบีซีทั้งหมด   
 สำหรับพนักงาน แขกและศิลปนที่เปนคนพิการ ในเบื้องตนเราไดดำเนินแผนการตรวจสอบบริเวณสถานประกอบการ    
 ทั้งหมดและไดทำรายการปรับปรุงที่ควรทำเพ่ือการพิจารณาและลงมือปฏิบัติ รายการตาง ๆ ในคำประกาศแผนปฏิบัติ   
 การสำหรับเครือขายเก่ียวกับความพิการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศนและอุตสาหกรรมความคิด   
 สรางสรรคของบีบีซีมีตั้งแตงานปรับปรุงเล็กนอยไปจนถึงงานปรับปรุงอาคารที่มีรายละเอียดมาก หลังจากนั้นบีบีซีจึงมี   
 แผนการปรับปรงุสถานประกอบการทุกแหงอยางตอเนื่องซึ่งถึงขณะนี้ตองใชเงินมากกวา 3 ลานปอนดแลว 

 

 

  7

35                



รายละเอียดของการปรับปรุง 

งานปรับปรุงที่ดำเนินการถึงขณะนี้สวนใหญไดแก 

• การทำทางเขาอาคารและท่ีจอดรถ 

• ทางลาดใหมและทางลาดปรับปรุงใหม 

• การปรับปรุงบริเวณตอนรับแขก 

• หองน้ำ (ใหมและปรับปรุงใหม) 

• ประตูใหม ประตูอัตโนมัติ และชองมองท่ีประตูซึ่งปรับปรุงใหดีขึ้น 

• สัญลักษณตางๆ ที่ปรับปรุงใหดีขึ้น 

• สัญญาณเตือนไฟไหมสำหรับคนหูหนวกและอุปกรณสงสัญญาณเสียงไปท่ีเครื่องชวยฟง 

• การปรับปรุงภายในหองโดยสารลิฟต 

• ลิฟตใหมที่เบลฟาสต 

• การปรับปรุงระบบแสงสวางและการใชสีที่ตัดกันอยางส้ินเชิงเพื่อชวยคนพิการทางสายตา 

• ติดตั้งราวจับใหมและปรับปรุงราวจับที่มีอยูแลวใหดีขึ้น 

• ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการเขาถึงสตูดิโอและบริเวณของผูชม 

• จัดหาหองแตงตัวที่ดีขึ้น 

• โครงการเพ่ือชวยพนักงานพิการบางรายในสถานประกอบการของพวกเขา 

อาคารใหมและการบำรุงรักษาที่สำคัญ 

นอกจากที่กลาวมาแลวขางตนบีบีซียังดำเนินการปรับปรุงส่ิงอำนวยความสะดวกในอาคารสำคัญที่กำลังสรางอยูทุกแหงโดยเห็นได
ชัดเจนที่ไวทซีตี้และบรอดคาสต้ิงเฮาสในลอนดอนและท่ีแปซิฟกคีในกลาสโกว นอกจากนี้เมื่อเราดำเนินการปรับปรุงหรือบำรุง
รักษาครั้งสำคัญใหแกอาคารท่ีเรามีอยูเราก็จะคิดเสมอวาเราจะสามารถปรับปรุงส่ิงอำนวยความสะดวกไดหรือไม เมื่อมีขอเสนอ
เพื่อยายสถานประกอบการเราก็จะตองตรวจสอบสถานท่ีแหงใหมเสมอวาเปนไปตามกฎหมาย DDA โดยสมบูรณหรือไม รายงาน
การตรวจสอบทำใหเราตัดสินใจไดวาสถานที่นั้นๆ เหมาะสมหรือไม 

พันธะสัญญาในปจจุบัน 

รายละเอียดทั้งหมดท่ีใหไวในที่นี้แสดงใหเห็นวาเราตองการดำเนินการปรับปรุงที่จำเปนและสำคัญอยางจริงจัง อยางไรก็ตามเรา
ยอมรับวากระบวนการนี้ยังไมแลวเสร็จและเรายังมีความทาทายในการปรับปรุงส่ิงอำนวยความสะดวกอีกมากโดยเฉพาะกับอาคาร
ขนาดใหญและเกากวาบางแหง แตเราก็มีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธที่ชัดเจน และเรายังคงตั้งใจดำเนินกระบวนการปรับปรุงสิ่งอำนวย
ความสะดวกท้ังหมดของบีบีซีอยางเต็มที่ตราบเทาที่เปนไปได (พ.ศ.2549) 
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สมาพันธนายจางแหงศรีลังกา 
(Employers’ Federation of Ceylon) 
หลักเกณฑการปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการเก่ียวกับประเด็นความพิการในสถาน
ประกอบการ3  
หลักเกณฑการปฏิบัติที่ดีนี้จัดทำโดยสมาพันธนายจางแหงศรีลังกา – เครือขายความพิการ เพื่อใหแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับประเด็นความพิการในสถานประกอบการ และเปนแนวทางท่ีนายจางควรพิจารณาและปฏิบัติอยางสรางสรรค
ตามความเหมาะสม 

คำแถลงนโยบาย 
องคกรนี้มุงพัฒนาแรงงานท่ีมีความหลากหลายซ่ึงสะทอนความตองการและความปรารถนาท่ีแทจริงของลูกจาง ลูกคา และชุมชนที่
องคกรใหบริการ องคกรตางๆ ที่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัตินี้ยังมุงพัฒนาการบริหารจัดการเร่ืองความพิการในสถานประกอบการใหมี
ประสิทธิผลอีกดวย ท้ังนี้เพ่ือใหลูกจางพิการสามารถทำประโยชนอยางมีนัยสำคัญใหแกสถานประกอบการของตนดวยการทำงานท่ี
เหมาะกับทักษะและความสามารถของตน 

วัตถุประสงค 
หลักเกณฑการปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

• ใหคนพิการมีโอกาสทำงานอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาโอกาสการหางานทำของคนพิการเพื่อผลประโยชนรวมกันของ   
 ลูกจาง องคกร และสังคมโดยท่ัวไปดวยการอำนวยความสะดวกแกการรับสมัครพนักงาน การกลับเขาทำงาน การรักษา   
 งาน และการใหโอกาสทำงานเพ่ือความกาวหนา 

• สงเสริมสถานประกอบการซ่ึงปลอดภัย เขาถึงได และถูกสุขลักษณะ 

• สงเสริมใหสภาพแวดลอมของการทำงานและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานปราศจากความลำเอียงและปราศจากอุปสรรคท่ีไมสม   
 เหตุสมผลซึ่งอาจทำใหคนพิการไมสามารถรวมทำงานท่ีเหมาะสมกับคุณสมบัติไดอยางเต็มที่ภายในองคกร 

• สงเสริมลูกจางพิการสามารถทำประโยชนใหกับองคกรไดมากที่สุด 

สถานะของหลักเกณฑการปฏิบัติ 
หลักปฏิบัตินี้มิใชขอผูกมัดหรือขอบังคับตามกฎหมาย การพิจารณาปฏิบัติตามหลักปฏิบัตินี้อยูบนพื้นฐานของความสมัครใจอยาง
แทจริงขององคกรที่ตองการสงเสริมวัตถุประสงคทั้งหลายดังกลาวไวในที่นี้หรือวัตถุประสงคอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่ไดกลาวมาแลว 

 

 

 

 

 

  3ดาวนโหลดมาจาก www.empfed.lk/employment.html 
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ความพิการคืออะไร 
ความพิการอาจนิยามไดวาเปนความบกพรองทางรางกาย การรับรู ปญญา หรือจิตใจ ซึ่งมีผลเสียตอโอกาสของบุคคลหนึ่ง
ที่จะมีงานท่ีมั่นคง กลับเขาทำงาน รักษางาน และเจริญกาวหนาในงานที่เหมาะสม 

ขอผูกมัดตามหลักปฏิบัตินี้ 

โดยทั่วไป 

องคกรน้ีตองสนับสนุนคนพิการไมนอยไปกวาที่สนับสนุนลูกจางคนอ่ืนในทุกเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจางงาน 

องคกรน้ีจะทำการปรับเปล่ียนตางๆ ตามสมควรทุกครั้งที่ทำไดเพื่อขจัดอุปสรรคท่ีอยุติธรรมหรือไรจรรยาบรรณซ่ึงขัดขวาง
การทำงานของลูกจางที่เปนคนพิการ 

ตัวอยางของการปรับเปล่ียนบางประการมีดังนี้ 

• การปรับเปล่ียนทางเขาอาคารหรือบริเวณที่ทำงาน 

• การจัดหาอุปกรณที่เหมาะสมหรือการดัดแปลงอุปกรณอยางเหมาะสมตามความจำเปน 

• การใหลางานตามสมควรเพ่ือการฟนฟู ประเมิน หรือรักษา 

• การใหการฝกอบรมหรือการฝกอบรมซ้ำอยางเหมาะสม 

• การจัดอุปกรณความปลอดภัยพิเศษตามท่ีไดรับการรองขออยางสมเหตุสมผล 

• การติดตามประเมินผลหรือใหคำปรึกษาอยางเหมาะสม 

ความรับผิดชอบของผูจัดการ – การรับพนักงานและการคัดเลือก 

• ตองประกาศรับสมัครงานโดยท่ัวไปโดยไมมีการเลือกปฏิบัติและมีขอความสงเสริมความหลากหลายในการจาง   
 งานและสนับสนุนใหคนพิการสมัครงาน 

• ผูสมัครงานที่เปนคนพิการซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญตรงตามเกณฑควรไดรับโอกาสสัมภาษณงาน 

• พนักงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการรับพนักงานควรไดรับทราบเนื้อหาของหลักเกณฑการปฏิบัตินี้ 

• นายจางควรปรับปรุงกระบวนการรับพนักงานเทาที่จะสามารถทำไดเพื่ออำนวยความสะดวกใหผูสมัครงานคน   
 พิการเขารวมแสดงความสามารถอยางเทาเทียมกับผูสมัครงานคนอ่ืนๆ ยกตัวอยางเชน อนุญาตใหใชลามภาษา   
 มือในการสัมภาษณงาน 
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การใหเขารับตำแหนง การฝกอบรม และการสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

• ผูจัดการสายการทำงานควรแจงขอมูลที่จำเปนเกี่ยวกับงานและสถานประกอบการ เชน คำแนะนำในการทำงาน คูมือการ    
 ทำงาน กฎของพนักงาน ขั้นตอนการแกไขขอขัดแยง และขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย แกลูกจาง    
 ที่เปนคนพิการในรูปแบบท่ีพวกเขาจะเขาใจไดโดยสมบูรณ 

• ผูจัดการสายงานจะตองจัดใหมีการใหคำปรึกษากับผูที่ไดงานซึ่งเปนคนพิการเพื่อจะไดทราบความตองการของแตละบุคคล     
 เชน ความตองการสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณพิเศษตางๆ ผูจัดการสายงานจะตองใหการสนับสนุนอยางสมเหตุสม    
 ผล ควรไดรับคำแนะนำจากท่ีปรึกษาของฝายทรัพยากรมนุษยผูซึ่งสามารถมาเย่ียมสถานประกอบการ หรือใหผูเชี่ยวชาญ    
 มาเยี่ยมสถานประกอบการเพ่ือทำใหสถานประกอบการมีลักษณะถูกตองตามหลักกายภาพและใหคำแนะนำเก่ียวกับอุปกรณ    
 และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเหมาะสมเทาที่เห็นวาจำเปน 

• ควรรักษาความลับเสมอในเร่ืองใดๆ ท่ีเกี่ยวกับความพิการตามที่อาจคุยกันไว และผูที่ไดงานจะเปนผูตัดสินใจโดยมีการ    
 ปรึกษาหารือกับผูจัดการสายงานวาขอมูลเกี่ยวกับความพิการเร่ืองใดสามารถเปดเผยใหเพื่อนรวมงานรูไดบาง 

• เพื่อนพนักงานคนหน่ึงควรทำหนาที่เปนผูแนะนำหรือที่ปรึกษาชั่วคราว เพ่ือใหความชวยเหลือที่จำเปนแกลูกจางคนใหม    
 ทั้งน้ีดวยความสมัครใจของท้ังสองฝาย ลูกจางคนใหมควรทราบวาจะสามารถติดตอใครเปนคนแรกถาตองการ     
 คำแนะนำหรือความชวยเหลือในเร่ืองใดๆ ท่ีเกี่ยวกับความพิการและขั้นตอนการติดตามผลท่ีอาจมีความจำเปนในภายหลัง 

การพัฒนาอาชีพ 

• ลูกจางพิการควรไดรับโอกาสการพัฒนาทักษะและประสบการณที่จำเปนตอการพัฒนาศักยภาพของตนภายในองคกรอยาง    
 เทาเทียมกันกับลูกจางคนอื่นในสถานประกอบการเดียวกัน 

• ลูกจางควรไดรับการสนับสนุนการสมัครเขารับการคัดเลือกในตำแหนงที่สูงขึ้นโดยเฉพาะเม่ือลูกจางพิการที่รูสึกไมมั่นใจ    
 เนื่องดวยความพิการของตนหรือการเขาใจวามีอุปสรรคในสถานประกอบการของตน 

• ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและโอกาสท่ีจะไดรับการเลื่อนตำแหนงใหสูงขึ้นตองไดรับการส่ือสารในลักษณะและรูปแบบที่    
 ลูกจางพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 

สุขภาพและความปลอดภัย 

• ผูจัดการควรใหความสนใจเปนพิเศษตอปญหาสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางพิการเพื่อใหลูกจางพิการและเพื่อนรวม    
 งานตระหนักถึงขั้นตอนเก่ียวกับความปลอดภัยเปนอยางดี 

• แผนกทรัพยากรมนุษยควรรูและเขาใจวิธีการอพยพในกรณีฉุกเฉินแบบตางๆ  สำหรับการอพยพลูกจางพิการประเภทตางๆ    
 (ผูนั่งรถเข็นหรือลูกจางที่ไมสามารถเคล่ือนไหวไดตามปกติ) พนักงานที่เปนคนพิการทุกคนจะตองใหขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอน    
 การอพยพตนเองออกจากอาคารอยางปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีกอนที่จะเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ทั้งนี้เพื่อเปนการประเมิน    
 ความเส่ียงอยางหนึ่ง 

• หัวหนาหนวยและ/หรือผูจัดการสายงานควรประเมินความเสี่ยงและวางแผนการอพยพพนักงาน 
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ลูกจางที่เกิดความพิการระหวางการจางงานหรือความพิการที่รุนแรงขึ้น 

• เมื่อลูกจางเกิดความพิการในระหวางการจางงานหรือมีความพิการที่รุนแรงข้ึน จะตองพยายามชวยใหลูกจางสามารถ   
 รักษางานหรือกลับเขาทำงานที่สำคัญของตนได แตถามีเหตุผลที่ไมสามารถทำเชนนั้นไดลูกจางควรไดทำงานอื่นที่   
 เหมาะสมในองคกรเดิมซ่ึงเปนงานที่เหมาะกับทักษะและความสามารถของลูกจาง และจะตองไดรับโอกาสในการฝก   
 อบรมใหมเม่ือจำเปน 

• ผูจัดการสายงานจะตองปรึกษากับลูกจางพิการในเวลาท่ีเหมาะสมวาลูกจางตองการอะไรบางและความพิการอาจสงผล   
 ใดตอการจางงานในอนาคต ยกตัวอยางเชน สภาพรางกายของลูกจางอาจคอยๆ แยลงหรือทรุดโทรมลง 

การใหโอกาสคนพิการมีประสบการณในการทำงาน 

• องคกรจะสนับสนุนและสงเสริมการใหโอกาสหาประสบการณในการทำงานหรือการฝกอบรมทักษะท่ีหลากหลาย และ   
 ความสามารถในการแขงขันแกคนพิการเพื่อสงเสริมความกาวหนาทางอาชีพและชวยใหสามารถหางานทำได 

ปญหาและขอวิตกจากผูสมัครงานและลูกจางคนพิการ 

• ลูกจางพิการจะมีสิทธิยื่นขอวิตกซึ่งเกี่ยวกับหรือเกิดจากความพิการของตนกับผูจัดการสายงานทันที และถาจำเปนก็จะ   
 มีสิทธิติดตามเรื่องตามขั้นตอนซ่ึงเปนที่ยอมรับกับฝายบริหาร 

• เมื่อผูสมัครงานหรือลูกจางรูสึกวาถูกเลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบเนื่องดวยความพิการของตนในระหวางกระบวนการรับ   
 สมัครงานหรือการจางงาน ควรมีชองทางใหเสนอความคับของใจที่มีนี้แกที่ปรึกษาหรือผูจัดการแผนกทรัพยากรมนุษย   
 ที่เกี่ยวของ และความคับของใจเชนนี้ควรไดรับการสืบสวนหรือแกไขอยางเหมาะสมเทาที่จำเปน 

• แผนกทรัพยากรมนุษยยินดีรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักปฏิบัตินี้โดยเฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับขอวิตกหรือปญหา   
 ใดๆ ที่อาจเกิดกับลูกจางเนื่องดวยหลักปฏิบัติหรือการใชหลักเกณฑการปฏิบัติ 

• นายจางจะไมใหอภัยแกการกระทำใดๆ ท่ีเปนการคุกคามซึ่งเกี่ยวกับความพิการ 
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ความรับผิดชอบในการใชหลักเกณฑการปฏิบัติ 

นายจางตองทำใหพนักงานซ่ึงมีหนาที่เกี่ยวของกับการคัดเลือกหรือหนาที่อื่นใดซึ่งเกี่ยวของกับการจางงานได
รับขอมูลและการฝกอบรมเร่ืองความพิการอยางพอเพียง นอกจากน้ีลูกจางทุกคนในองคกรควรรูรายละเอียด
ตางๆ ของหลักเกณฑการปฏิบัติเพ่ือใหมีการทำตามหลักการและแนวทางปฏิบัติที่อยูในหลักปฏิบัตินี้ 
(พ.ศ.2549) 
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สำนักงานแรงงานระหวางประเทศ 
(International Labour Office)  

นโยบายเก่ียวกับการจางงานคนพิการ 
1.  สำนักงานฯ มีพันธะสัญญาที่จะทำใหเกิดความเสมอภาคในการจางงานในสำนักงานแรงงานระหวางประเทศ โดย    
 ยอมรับวาสำนักงานฯ ตองการรับและคงพนักงานที่มีความหลากหลายและเช่ียวชาญรวมถึงคนพิการ ดังนั้นสำนักงานฯ     
 จึงมีนโยบายสงเสริมโอกาสการจางงานภายใน ILO อยางเทาเทียมกันใหแกคนพิการ เพื่อการน้ีสำนักงานฯ     
 จึงสัญญาจะพิสูจนและขจัดอุปสรรคของการจางงาน ความกาวหนา และการรักษางานของคนพิการ และจะสงเสริม   
 วัฒนธรรมองคกรท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการปฏิบัติอยางยุติธรรมซ่ึงจะคุมครองสิทธิตางๆ ของคนพิการเพื่อใหพวก   
 เขาไดรับการปฏิบัติอยางมีศักดิ์ศรี ไดรับความเคารพและไดรับขอตกลงและเง่ือนไขเกี่ยวกับการจางงานที่เสมอภาค    
 ในกรณีนี้สำนักงานฯ ขอเนนวามาตรการพิเศษอันเปนประโยชนเพื่อตอบสนองตอความจำเปนของคนพิการไมถือ    
 เปนการเลือกปฏิบัติเชิงลบแกผูทำงานคนอ่ืน 

ขอบเขตและการใชนโยบายนี้ 

2. สำนักงานฯ ยอมรับวาคนพิการหมายถึงคนที่มีความพิการซึ่งเห็นไดชัดและคนท่ีมีความพิการซึ่งเห็นไดไมชัด (ซอน   
 เรน) ไมวาความพิการจะเห็นไดชัดหรือไมก็ตามอาจตองมีการอำนวยความสะดวกอยางสมเหตุสมผลเพ่ือใหบุคคล    
 เหลานี้มีโอกาสไดงานทำอยางเทาเทียมกันตลอดจนไดรับขอตกลงและเง่ือนไขตางๆ เกี่ยวกับการจางงานอยางเสมอ   
 ภาคดวย นโยบายน้ีใชกับกระบวนการคัดเลือกและรับสมัครเมื่อจะมีการรับพนกังานใหม ตลอดการทำงานของพนักงาน    
 และใชกับการรักษางานและการกลับเขาทำงานของคนท่ีตองพิการในระหวางการจางงาน 

นิยามตางๆ 

3. “คนพิการ” หมายถึง   

 บุคคลซึ่งเสียโอกาสท่ีจะได กลับสู รักษา และเจริญกาวหนาในการจางงานที่เหมาะสมไปเปนอยางมากเน่ืองดวยความ   
 บกพรองทางกาย  การรับรู  ปญญา หรือจิตใจซึ่งไดรับการพิสูจนแลวอยางเหมาะสม4  

4. สำนักงานฯ ยอมรับวาความพิการอาจเกิดขึ้นชั่วคราวได5  สำนักงานฯ สัญญาจะออกมาตรการท่ีสมเหตุสมผลเพื่อ   
 อำนวยความสะดวกแกคนพิการชั่วคราวท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง 

5. คำวา “การอำนวยความสะดวกอยางสมเหตุสมผล” หมายถึงมาตรการท่ีเหมาะสมซ่ึงทำใหคนพิการเขามีสวนรวม และ   
 เจริญกาวหนาในการจางงาน และไดรับโอกาสเขาฝกอบรมหรือทำกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาอาชีพอาจรวมถึงการปรับ   
 เปลี่ยนที่เกี่ยวกับงาน เชน การปรับและดัดแปลงเคร่ืองจักรและอุปกรณและ/หรือการดัดแปลงเนื้องาน การปรับเปลี่ยน   
 เวลาทำงานและโครงสรางของงาน และการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมในการทำงานเพ่ือใหสามารถ เขาถึงสถาน   
 ประกอบการ ท้ังนี้เพ่ือสงเสริมการจางงานคนพิการ การอำนวยความสะดวกท่ีรองขอไมควรสรางภาระอันเกินควรแก      
 สำนักงานฯ ในแงการเงินหรือในแงปฏิบัติหรือผลกระทบตอกระบวนการทำงานโดยรวม และผลกระทบตอระยะเวลา   
 ของสญัญาจางงานที่จะลงนาม 

 

 4นิยามน้ีมาจาก การจัดการเพื่อสนับสนุนคนพิการในสถานประกอบการ (Managing Disability in the Workplace) ในหลักปฏิบัติของ ILO (พ.ศ.2545) ยอหนาที่ 1.4 ซึ่ง

ขยายความจากนิยามของความพิการใน อนุสัญญาเรื่องการฟนฟูอาชีพและการจางงาน (คนพิการ) พ.ศ. 2526 (ฉบับที่ 159)   
 5ความพิการชั่วคราวหมายถึงการสูญเสียความสามารถท่ีไมควรนานเกิน 12 เดือน 
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การอำนวยความสะดวกอยางสมเหตุสมผล 

6. สำนักงานฯ สัญญาจะใหการอำนวยความสะดวกท่ีจำเปนอยางสมเหตุสมผลเพ่ือใหคนพิการสามารถเขาทำงาน   
 และรักษางานท่ีทำกับ ILO หลักการใหความสะดวกอยางสมเหตุสมผลใชกับการจางงานในทุกดาน อันไดแก 

•  การรับสมัคร การคัดเลือก และการแตงตั้ง 

•  การแนะแนวและพัฒนาอาชีพ 

•  โอกาสที่จะไดรับการฝกอบรม 

•  การเลื่อนขั้นหรือเปล่ียนตำแหนง 

•  การรักษางาน 

•  การกลับเขาทำงาน 

7. คนพิการตองแจงใหสำนักงานฯ ทราบความตองการการอำนวยความสะดวกอยางสมเหตุสมผลโดยเฉพาะเม่ือ   
 ความตองการการอำนวยความสะดวกน้ันอาจไมปรากฏชัด ลักษณะและระดับของการอำนวยความสะดวกท่ี   
 ตองการควรกำหนดดวยความตองการเฉพาะของบุคคลนั้น สำนักงานฯ อาจไมจัดการอำนวยความสะดวกใหถา   
 การกระทำเชนนั้นจะสรางภาระอันเกินควร สำนักงานฯ จะแจงเหตุผลที่ไมสามารถจัดการอำนวยความสะดวก   
 ตามที่ขอได 

การคัดเลือกและรับสมัครพนักงาน 

8. สำนักงานฯ สงเสริมใหคนพิการสมัครงานในตำแหนงตางๆ ภายในสำนักงานฯ ดังนั้นสำนักงานฯ จะอางถึง   
 นโยบายการจางงานคนพิการของ ILO ในเชิงบวกเม่ือมีการประกาศรับสมัครงานในตำแหนงที่วาง โดยแถลงวา   
 ยินดีรับใบสมัครของคนพิการ นอกจากน้ีสำนักงานฯ ยังจะเผยแพรประกาศเก่ียวกับตำแหนงงานที่วางไปยังสำนัก   
 พิมพและองคกรเฉพาะทางท่ีสงเสริมการจางงานคนพิการทุกครั้งที่ทำได 
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9. ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกจะรวมมาตรการอันเปนประโยชนดังตอไปนี้ไวดวย 

•  ใบสมัครจะแจงไวอยางชัดเจนวาใหผูสมัครงานพิการระบุการอำนวยความสะดวกท่ีตองการเพื่อใหตนมีโอกาสไดงาน     
   อยางเทาเทียมกับผูสมัครอื่น และสำนักงานฯ จะพยายามอยางดีที่สุดเพื่อทำตามคำขอท่ีมีเหตุผลทุกขอ 

•  เมื่อคนพิการเขาแขงขันหรือสัมภาษณงาน หนวยจัดหาของแผนกทรัพยากรมนุษยหรือ (ในกรณีที่มอบอำนาจ               
   เกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก)บุคคลที่รับผิดชอบเรื่องประสานงานกระบวนการคัดเลือกและรับสมัครจะจัดใหมีการ         
   เตรียมการอยางเหมาะสมเพ่ือตอนรับผูสมัครงานพิการและใหความชวยเหลือที่บุคคลนั้นอาจรองขอเพื่อการเดินทาง     
   มาสัมภาษณงาน การเขารวมสัมภาษณงาน และการทำขอสอบ (เชน ทางเขาอาคาร อุปกรณพิเศษ การตอเวลา     
   ของการสัมภาษณ หรือการทดสอบท่ีอยูในกระบวนการรับสมัครและคัดเลือก เปนตน) การทดสอบกอนการจางงาน     
   ควรอยูในรูปแบบท่ีผูสมัครซึ่งเปนคนพิการสามารถทำได 

•  คณะผูสัมภาษณจะไดรับคำแนะนำเก่ียวกับการสัมภาษณและกระบวนการคัดเลือกคนพิการ 

•  เกณฑสำหรับการคัดเลือกจะไดรับการทบทวนเพ่ือใหผูสมัครงานไดรับการคัดเลือกตามเกณฑอันยุติธรรมท่ีกำหนด     
   คุณสมบัติจำเปนสำหรับตำแหนง และเพ่ือปองกันไมใหมีเกณฑใดที่อาจเปนการเลือกปฏิบัติทางออมเนื่องดวย            
   เหตุผลที่ไมเกี่ยวกับการทำงานอันจะเปนผลเสียแกผูสมัครงานพิการ 

•  เว็บไซตตำแหนงงานของ ILO จะไดรับการปรับปรุงตามมาตรฐานเว็บไซตที่ทุกคนเขาถึงไดในปจจุบันเพื่อใหขอมูล           
   กับประชาชนท่ัวไปอยางทั่วถึงที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

ควรใชมาตรการอันเปนประโยชนที่คลายกันนี้กับการรับสมัครผูฝกงานดวย 

โอกาสพัฒนาอาชีพและฝกอบรม 

10. เมื่อไดรับสมัครเขาทำงานแลวเจาหนาที่พิการมีสิทธิเต็มที่ในการพัฒนาศักยภาพทางอาชีพอยางเทาเทียมกันกับเจา   
 หนาที่ซึ่งไมมีความพิการ ในการนี้สำนักงานฯ จะใหเจาหนาที่พิการไดรับโอกาสฝกอบรมและพัฒนาอาชีพเชนเดยีวกับ   
 โอกาสที่เจาหนาที่ซึ่งไมมีความพิการไดรับ (โดยจะอำนวยความสะดวกอยางสมเหตุสมผลเม่ือมีการรองขอ) 

11. ขอมูลเก่ียวกับโอกาสเร่ืองการพัฒนาอาชีพ ความกาวหนา และการฝกอบรมจะจัดมีใหในรูปแบบที่เจาหนาพิการ    
 สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อขอมูลเหลานั้นเปนส่ือทางอิเล็กทรอนิกส 

12. โอกาสที่เจาหนาที่พิการจะไดรวมโครงการฝกอบรม การสัมมนา การประชุม และเวทีอื่นๆ ที่อาจใหโอกาสกาวหนาจะ   
 ไดรับการพัฒนาและการประชาสัมพันธเทาที่จะเปนไปได การใชผูอาน ลาม และอุปกรณประยุกตทั้งหลายจะไดรับการ   
 สนับสนุนเม่ือจำเปนและเหมาะสมเพ่ือใหเจาหนาท่ีพิการสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมเหลานั้นไดอยางเต็มที่ 

 

 7

44



ตัว
อย

าง
นโ

ยบ
าย

  

การประเมินผลการทำงาน 

13. การประเมินผลการทำงานของเจาหนาที่พิการจะพิจารณาตามเกณฑที่ยุติธรรมเก่ียวกับงานหลักในตำแหนงของเจา   
 หนาที่ซึ่งถูกประเมิน การประเมินนี้จะทำอยางดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการใชเกณฑใดๆ ที่จะเปนการเลือกปฏิบัติทาง    
 ออมซึ่งจะกอผลเสียแกเจาหนาที่ผูนั้นอันเน่ืองมาจากความพิการหรือการอำนวยความสะดวกท่ีสมเหตุสมผลเพ่ือชวย   
 ใหเจาหนาที่ผูนั้นปฏิบัติงานหลักในตำแหนงนั้น 

การรักษาการจางงานและการกลับเขาทำงาน 

14. ถาพนักงานเกิดความพิการหรือพนักงานพิการที่มีอยูเกิดความพิการที่รุนแรงข้ึน สำนักงานฯ จะดำเนินขั้นตอนอัน   
 เปนประโยชนเพื่อใหพนักงานผูนั้นยังคงไดรับการจางงานที่เหมาะสมหรือกลับเขาทำงานหลังจากหยุดงานเพราะ    
 เกิดความพิการหรือความพิการที่มีอยูเดิมมีความรุนแรงข้ึน สำนักงานฯ จะปรึกษาหารือกับพนักงานผูนั้น    
 และจะพยายามหาทางและจัดการอำนวยความสะดวกท่ีสมเหตุสมผลเพ่ือการรักษางานหรือกลับเขาทำงาน     
 มาตรการเหลานี้อาจรวมถึงการปรับเปล่ียนสถานประกอบการ เวลาทำงาน โครงสรางของงาน การฝกอบรมใหม     
 หรือการโยกยาย 

สภาพแวดลอมการทำงาน 

15. สำนักงานฯ จะปรึกษาหารือกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมเพ่ือกำหนดวาอาจจะตองมีการอำนวยความ    
 สะดวกท่ีสมเหตุสมผลอยางไรบางเพื่อสนับสนุนการจางงานของเจาหนาที่ผูนั้น        สำนักงานฯ จะออกมาตรการ   
 ที่สมเหตุสมผลเพ่ือขจัดลักษณะทางกายภาพหรือทางเทคนิคใดๆ ที่เปนอปุสรรคตอการจางงานคนพิการ อันรวมถึง 

 อาคาร 

 (ก) อาคารใหมทกุหลงัหรอืการปรบัปรงุอาคารมพีนกังานทำงานอยูควรทำอยางถกูตองตามกฎหมายของทองถิน่และ    
 ประเทศในเร่ืองที่เกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการใชอาคารสาธารณะโดยคนพิการ      
 ในกรณีนี้สำนักงานฯ จะออกมาตรการท่ีสมเหตุสมผลเพื่อใหเจาหนาที่พิการมีสิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงานที่   
 ตรงตามความตองการเฉพาะของตน ซ่ึงรวมถึงการจัดใหมีทางเขาออกอาคารซ่ึงใชเขาออกไดและที่จอดรถสำหรับ    
 คนพิการ และตองมีสิ่งอำนวยความสะดวกใหเจาหนาที่พิการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดวย 
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สภาพแวดลอมในสำนักงาน 

 (ข) สำนักงานฯ จะดำเนินขั้นตอนเพ่ือใหสถานประกอบการมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับบุคคลที่มีความตองการ  
 เฉพาะ นี้รวมถึงการประเมินความถูกตองตามหลักการเกี่ยวกับการจัดวางรูปแบบของที่ทำงานและอุปกรณสำนักงานให 
 เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (ergonomic assessment) เม่ือพนักงานคนใหมซึ่งเปนคนพิการเร่ิม 
 ทำงานและเม่ือการยายพนักงานไปยังสำนักงานอ่ืนทำใหสภาพแวดลอมในที่ทำงานเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญ  
 เชน การยายจากสำนักงานใหญไปสำนักงานภาคสนาม 

การประชุม การประชุมครั้งสำคัญอยางเปนทางการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมนา 

 (ค) สำนักงานฯ จะออกมาตรการท่ีสมเหตุสมผลเพ่ือใหคนพิการสามารถเขารวมการประชุม การประชุมครั้งสำคัญ  
 อยางเปนทางการ การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร การสัมมนา และการประชุมอื่นๆ ไดอยางเต็มที่ ถาเปนไปไดควรมีอุปกรณ 
 อำนวยความสะดวกในการนำเสนอและส่ืออื่นๆ ใหคนพิการทางกายและคนพิการทางความรูสึกสัมผัสเขาถึงได และสิ่ง 
 ตางๆ ที่เกี่ยวของซึ่งอยูในการประชุมควรอยูในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเขาถึงได นอกจากนี้ควรเอาใจใสเรื่องสิ่งอำนวย 
 ความสะดวกในสถานท่ีจัดงานเพื่อใหเจาหนาที่พิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 

การดำเนินงานดวยความยืดหยุน 

 (ง) พนักงานที่เกี่ยวของและผูจัดการในสายงานท่ีเกี่ยวของจะจัดการทำงานอยางยืดหยุนเพื่อสนองความตองการงาน 
 ของสำนักงานฯ และความตองการเฉพาะของพนักงานคนน้ัน ตัวอยางของการปฏิบัติที่ดีในกรณีนี้มดีังนี้ 

 •  เวลาเริ่มงานและเลิกงานที่ยืดหยุนเพื่อไมใหคนพิการบางคนตองประสบความลำบากในการตองเดินทางไปและกลับ 
 จากที่ทำงานดวยระบบขนสงมวลชน 

 •  การหยุดพักงานอยางสม่ำเสมอในระหวางชั่วโมงทำงานสำหรับเจาหนาที่พิการที่ตองใชยาหรือพักผอนเปนระยะ  

 •  มาตรการอื่นๆ เชน ชั่วโมงทำงานท่ีนอยลงหรือการทำงานจากนอกสถานประกอบการโดยสำนักงานฯ ใหการ   
 สนับสนุนทางเทคโนโลยีอยางพอเพียง 

การเขาถึงขอมูล 

 (จ)  สำนักงานฯ จะดำเนินขั้นตอนตางๆ เพื่อทำใหเครื่องมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับพนักงาน เชน เครือ  
 ขายสื่อสารภายในองคกร โปรแกรม และฐานขอมูล อยูในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนได ในกรณีนี้ 
 จะมีการปรึกษาหารือกับเจาหนาที่พิการเพราะอาจตองจัดหาอุปกรณหรือเครื่องใชสำนักงานชนิดพิเศษเพ่ือใหเจาหนาที่ 
 พิการสามารถปฏิบัติหนาที่สำคัญในตำแหนงของตน ซึ่งรวมถึงการทำใหเจาหนาที่พิการสามารถเขาถึงเครื่องมือเกี่ยว 
 กับเทคโนโลยีสารสนเทศไดดวย 

การเผยแพรขอมูลและการอบรมเร่ืองความตระหนักรู 

16.   พนักงานทุกคนจะไดรับขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับความพิการในสถานประกอบการตลอดจนสิทธิและหนาที่ของคนพิการเพื่อที่  
 จะเขาใจนโยบายน้ีและหลักการตางๆ ที่ทำใหเกิดนโยบายน้ี 
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การเฝาติดตามและการนำไปใช 

17. สำนักงานฯ จะตรวจสอบจำนวนของผูสมัครงานที่เปนคนพิการ จำนวนของผูที่ผานรอบคัดเลือกและจำนวนของผูที่ได   
 รับคัดเลือกและแตงตั้งเปนครั้งคราว นอกจากน้ีทุกหาปสำนักงานฯ ยังจะทบทวนประสิทธิผลของมาตรการท่ีเปน    
 ประโยชนซึ่งไดดำเนินการตามนโยบายน้ีเพ่ือสงเสริมโอกาสการจางงานใหคนพิการและดำเนินขั้นตอนเพื่อปรับปรุง   
 ประสิทธิผลของมาตรการเหลานั้นเม่ือจำเปน 

การรักษาความลับ 

18. สำนักงานฯ จะรักษาความลับของขอมูลที่ไดรับจากบุคคลใดๆ ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับความพิการหรือสุขภาพ 

บทเฉพาะกาล 

19. สำนักงานฯ ย้ำวาสำนักงานฯ ยังคงสัญญาจะทำตามหลักการที่ใหคนพิการไดรับโอกาสทำงานใน ILO อยางเสมอ    
 ภาค แตสำนักงานฯ อาจไมอยูในฐานะท่ีจะขจัดอุปสรรคทุกประการเพ่ือทำตามนโยบายน้ีไดโดยสมบูรณสำหรับทุก   
 กรณีในทันที อยางไรก็ตามสำนักงานฯ จะพัฒนาการดำเนินการตอไปเพื่อใหความคุมครองทุกประการตามนโยบายน้ี    
 (กรกฎาคม พ.ศ.2548) 
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แมริออท อินเตอรเนชั่นแนล 
(Marriot International) 

การจางงานคนพิการ 
แมริออทเห็นคุณคาและเคารพความหลากหลายของพนักงาน บริษัทมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของมนุษยและยึดหลักการ
ใหโอกาสที่เสมอภาคมานานกวา 75 ปแลว ในปจจุบันแมริออท อินเตอรเนชั่นแนลเปนบริษัทการโรงแรมช้ันนำที่มีผูรวมงาน
ประมาณ 133,000 คนท่ัวโลก 

แมริออทสนใจความสามารถมากกวาความพิการ ประสบการณพิสูจนใหเห็นแลววาคนพิการสามารถเปนแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ได ภาคอุตสาหกรรมไดเรียนรูแลววาการอำนวยความสะดวกเร่ืองงานน้ันโดยท่ัวไปแลวเสียคาใชจายนอยมากหรือมักไมเสียคาใช
จายใดๆ เลย ลูกจางพิการไมไดดูแลยากกวาลูกจางที่ไมพิการ ลูกจางพิการมีประวัติการทำงานท่ีปลอดภัยเทากับเพื่อนรวมงานท่ี
เปนคนไมพิการและลูกจางพิการทำงานไดดีเทาลูกจางคนอ่ืนที่อยูในตำแหนงเดียวกัน  

การรับคนพิการเขาทำงานเปนสวนประกอบสำคัญของแผนการจางงานของแมริออท กลยุทธที่สำคัญของบริษัทคือการขยายฐาน
ผูสมัครงานใหกวางขึ้นโดยริเริ่มความสัมพันธที่เปนประโยชนกับองคกรจำนวนมากท่ีชวยนำคนพิการเขาสูโลกของการทำงาน 

การผานกฎหมายคนพิการอเมริกา (Americans with Disabilities Act - ADA) ทำใหแมริออทมีโอกาสสำรวจส่ิงอำนวยความ
สะดวกและการดำเนินงานเร่ืองการจางงานทั้งหลายของบริษัทอยางรอบคอบเพ่ือใหสิ่งเหลานี้ไมเพียงแตเปนไปตามกฎหมายแต
ยังตอบสนองความคาดหวังและความตองการของคนพิการโดยสมบูรณ คณะทำงาน ADA ในแผนกโอกาสงานท่ีเสมอภาคของ
บริษัทไดทำแผนการฝกอบรมแบบครบวงจรช่ือ “ทลายอุปสรรค” ซ่ึงคิดขึ้นเพื่อผูรวมงานทุกระดับ กฎหมาย ADA ใหหลักประกัน
วาคนพิการจะไมถูกละเลยและแผนการน้ีชวยใหแมริออทจัดสภาพแวดลอมที่ตรงตามตัวบทและเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้ 

แมริออทดำเนินงานตามหลักการหลายอยางเพื่อพยายามจางงานคนพิการอยางมีประสิทธิผล กลาวคือ ในการดำเนินแผนการ
ตางๆ มีการสื่อสารใหทุกคนรูความคาดหวังและมาตรฐานท้ังหลาย การใหฝายบริหารและพนักงานไดตระหนักและเรียนรูเปน
ปจจัยสำคัญในการจางงานและรักษางานใหลูกจางพิการ ที่สำคัญที่สุดคือการเลือกทักษะ ความสามารถ และความสนใจของ
บุคคลที่เหมาะกับตำแหนงงานเปนปจจัยสำคัญของการจางงานที่ตอเนื่องและเปนประโยชนกับทุกฝาย 

แมริออทเชื่อวาการจางคนที่ดีที่สุดโดยไมตองคำนึงวาคนนั้นจะเปนคนพิการหรือไมนั้นเปนการกระทำท่ีดีในเชิงธุรกิจ บริษัทจะให
โอกาสอยางเสมอภาคแกลูกจางทุกคนและเปนผูนำในการจางงานคนพิการตอไป เมื่อแตละคนไดประโยชนแมริออทก็ไดประโยชน
เชนกัน ความพยายามและความมุงมั่นของทุกคนทำใหบริษัทประสบความสำเร็จ 
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มูลนิธิแมริออทเพื่อคนพิการ 
(Marriot Foundation for People with Disabilities) 

สะพานเช่ือม... จากโรงเรียนสูการทำงาน (สหรัฐอเมริกา) 
มูลนิธิแมริออทเพื่อคนพิการกอตั้งขึ้นเม่ือพ.ศ. 2532 โดยครอบครัวของ เจ วิลลารด แมริออท ผูกอตั้งแมริออท อินเตอร
เนชั่นแนล  ริชารด อี แมริออท ประธานบริษัทโฮสต แมริออท คอรปอเรชั่น เปนประธานของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ 

มูลนิธิมีภารกิจเพื่อสงเสริมการจางงานเยาวชนพิการ เพื่อบรรลุภารกิจนี้มูลนิธิจึงพัฒนาและดำเนินแผนการ “สะพานเช่ือม... 
จากโรงเรียนสูการทำงาน” (Bridges… From School to Work) ข้ึนเพื่อชวยใหเยาวชนพิการที่กำลังจะจบมัธยมศึกษาไดทำงาน
กับนายจางในทองถิ่น แผนการนี้มีเปาหมายระยะยาวเพ่ือการพัฒนาอาชีพและไดดำเนินการรวมกับเยาวชนเหลานี้อยางตอเนื่อง
เพื่อชวยใหพวกเขามีความเจริญกาวหนาทางอาชีพ แผนการสะพานเช่ือม (Bridges) น้ีเริ่มดำเนินการเปนครั้งแรกเม่ือปลายพ.ศ. 
2532 ท่ีเขตมอนโกเมอรีในรัฐแมรีแลนดและยังคงดำเนินการอยูในปจจุบัน หลังจากนั้นจึงขยายไปยังเมืองช้ันในตางๆ อันไดแก 
แอตแลนตา ชิคาโก ลอส แองเจลิส ฟลาเดลเฟย ซาน ฟรานซิสโก และวอชิงตัน ดีซี 

การศึกษา การฝกอบรม และการสนับสนุนเปนปจจัยสำคัญของการดำเนินแผนการสะพานเช่ือม ในการดำเนินแผนการเพื่อ
เตรียมเยาวชนใหพรอมกับการทำงานน้ันมีการจัดปฐมนิเทศและฝกอบรมใหเยาวชนและครอบครัว แผนการสะพานเช่ือมชวย
นายจางโดยใหคำปรึกษาเก่ียวกับปญหาตางๆ ในสถานประกอบการ เชน การส่ือสาร การดูแล และระเบียบวินัย เจาหนาที่ของ
แผนการสะพานเช่ือมในสถานท่ีดำเนินแผนการแตละแหงสนับสนุนกระบวนการจัดหางานโดยจะชวยหาตำแหนงงานที่เหมาะสม 
เลอืกเยาวชนท่ีมีความสนใจและความสามารถท่ีเหมาะกับงาน และชวยเหลือนายจางและเยาวชนอยางตอเนื่อง นอกจากน้ีเจา
หนาท่ียังสงเสริมใหนายจางและเยาวชนรวมวางแผนและพัฒนาโอกาสเพื่อความเจริญทางอาชีพอีกดวย 

แผนการสะพานเช่ือมชวยหางานใหเยาวชนไดมากกวา 7,800 คนแลว เปนงานที่ตองแขงขันกับนายจางมากกวา 1,500 คน 
เยาวชนเหลาน้ีสวนใหญเปนชนกลุมนอย หรือกลุมผิวสี และหลายคนมีปญหาทางสังคมและเศรษฐกิจดวย แผนการสะพานเช่ือม
นี้ชวยเยาวชนเพ่ิมขึ้น 1,100 คนทุกป คนรุนหนุมสาวถือวาเปนคนที่ประสิทธิภาพและจะไดมีบทบาทใหมที่สำคัญคือการเปน
สมาชิกที่ทำประโยชนใหกับชุมชนของตน 

มูลนิธิแมริออทเพื่อคนพิการเปนองคกรที่ไมหวังผลกำไร และโครงการตางๆ ของแผนการสะพานเช่ือมไดรับเงินอุดหนุนสวนหนึ่ง
จากกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา (มิถุนายน 2548) 
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ไนกี้ 
(Nike: Nike and People with Disabilities) 

ไนกี้และคนพิการ 
ภารกิจของไนกี้คือ “สรางนวัตกรรมและแรงบันดาลใจแกนักกีฬาทุกคนทั่วโลก” และดังคำกลาวของบิล โบเวอรแมน ผูรวมกอตั้ง
ไนก้ี เราเชื่อวา “ถาคุณมีรางกาย คุณคือนักกีฬา” 

แตความจริงขอแรกก็คือคุณเปนมนุษยคนหนึ่ง เปนปจเจกชนท่ีมีความสามารถพิเศษซึ่งหาไดยากและมีมุมมองของตนเองซ่ึงแตก
ตางจากคนอื่น ไนกี้เกิดขึ้นจากอิสรภาพ ความภาคภูมิใจ จิตนาการ และความอาจหาญท่ีแรงกลา บริษัทกำลังเติบโตขึ้นเปน
สถานประกอบการซ่ึงเต็มไปดวยความหลากหลายและความคิดสรางสรรค และผลิตรองเทากีฬา ชุดกีฬา และอุปกรณกีฬาที่ดี
ที่สุดและล้ำหนาที่สุดสวนหนึ่งของโลก เราต้ังใจชวยใหนักกีฬาใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่เสมอ ดังนั้นเราจึงไมหวั่นกับความ
แตกตางของเรา เรามีความสุขกับมันและใชความหลากหลายของเราพัฒนาทุกส่ิงที่เราทำ 

ที่ไนก้ีความหลากหลายคือการใหเกียรติแกความคิด โอกาส และผูคนที่มีความแตกตางกัน และเปนแรงผลักดันใหบริษัทของเรา 
ไนก้ีมองหาพนักงานที่เขาใจลูกคาของเราและนักกีฬาและสามารถสะทอนความตองการของพวกเขา เราเห็นคาและสงเสริมความ
คิด การปฏิบัติ และภูมิหลังที่หลากหลายของผูจัดหาสินคาของเรา เราพยายามอยางมากเพ่ือสรางสถานประกอบการซ่ึงชวยให
ทุกคนและทุกกลุมภายในองคกรไนกี้เจริญรุงเรือง 

สถิติเกี่ยวกับความพิการ 
แมสถิติที่ถูกตองจะหายากแต ILO ประมาณวามีคนพิการอยู 610 ลานคนทั่วโลกและคนพิการประมาณ 400 ลานคนอยูใน
ประเทศกำลังพัฒนา ความพิการสงผลกระทบตอประชากรประมาณรอยละ 10 ถึง 20 ในแตละประเทศ และอัตราสวนนี้กำลังเพิ่ม
ขึ้นเน่ืองดวยการดูแลสุขภาพและโภชนาการท่ีไมดีเมื่อแรกเกิด ประชากรสูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้น และความขัดแยงภายใน
ประเทศในบางประเทศ ในทวีปยุโรปประชาชนประมาณ 39 ลานคนมีความพิการบางประเภท ในสหรัฐอเมริกามีประมาณ 54 
ลานคน และประชาชนประมาณ 100 ลานคนในสหรัฐอเมริกาไดรับผลกระทบจากความพิการเพราะความพิการเกิดกับบุคคลท่ี
พวกเขารูจักและคนใกลชิด 

ไนก้ีเปนบริษัทที่มีพนักงานประมาณ 25,000 คนซ่ึงมีความสามารถทุกดาน ไนก้ีเห็นคุณคาของพนักงานที่มีความหลากหลาย 
และทุมเทกับการสอนใหพนักงานของเราและชุมชนรูจักผลกระทบและคุณคาอันลึกซึ้งที่เกิดจากพนักงาน นักกีฬา และผูบริโภค
ซึ่งเปนคนพิการและเปนผูที่ทำใหธุรกิจของเราประสบความสำเร็จและนำความม่ังคั่งมาสูชุมชนที่เราทำงานและอาศัยอยู 

ไนกี้กับนักกีฬา 
ธรรมชาติของไนกี้ผูกพันอยางแนนแฟนกับการแขงขัน เราใหเกียรตินักกีฬาและการแขงขันซึ่งเปนธรรมชาติของกีฬา เรา
แสวงหาความเปนเลิศในทุกดานที่อาจเปนได และเชื่ออยางสุดหัวใจวาความเปนเลิศนั้นรวมถึงนักกีฬาที่เอาชนะความพิการดวย
ความปรารถนาอันแรงกลาที่จะไดแขงขัน 
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รางวัลเคซีมารติน (Casey Mathin Award)  

เคซี มารติน ซึ่งเปนสมาชิกสมาคมนักกอลฟอาชีพ (Professional Golf Association - PGA) และนักกีฬาของไนก้ี รณรงคอยาง
ตอเนื่องเพ่ือใหสังคมรูจักโรคเสนเลือดขอดแตกำเนิดซึ่งเปนความผิดปกติที่หายาก รักษาไมหาย และจะทรุดลงเร่ือยๆ โรคน้ีทำให
ปวดขาเรื้อรังและทำใหเขาเดินไมไดใน ขณะเขารวมแขงขัน มารตินไมหวั่นกับความพิการหรืออุปสรรคจาก PGA ซ่ึงคุกคาม
อาชีพกอลฟของตน เขาฟองเรียกคาเสียหายจาก PGA Tour เม่ือพ.ศ. 2541 โดยฟองวาการที่ PGA Tour ไมยอมใหเขานั่งรถ
กอลฟในการแขงขันรายการตางๆ นั้นเปนการละเมิดเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายคนพิการอเมริกา เขาชนะคดี 

ในปพ.ศ. 2544 ไนก้ีตั้งรางวัลเคซีมารตินเพ่ือเชิดชูความพยายามของนักกีฬาที่เอาชนะอุปสรรคทางรางกาย จิตใจ สังคม หรือ
วัฒนธรรมเพ่ือความเปนเลิศทางกีฬาอยางมารติน หรือชวยเหลือนักกีฬาคนอื่นๆ ที่มีอุปสรรคคลายกัน ผูที่ไดรับรางวัลน้ีคืออีลี 
วูลฟ (พ.ศ.2544) ซ่ึงอยูในคณะนักฟุตบอลพาราลิมปกและเปนผูนำการวิจัยเชิงวิชาการเร่ืองความพิการของนักกีฬา รูดี้ การเซีย-
โทลสัน (พ.ศ.2545) นักวายน้ำและนักกรีฑาประเภทลูวัย 14 ปที่ถูกตัดขาทั้งสองขางจากเขตบลูมิงตันในรัฐแคลิฟอรเนียผูซึ่งอุทิศ
ตนเพื่อการรณรงคใหมูลนิธินักกฬีาที่มีอุปสรรค เอมมานูเอล โอโฟซู เยบัวห (พ.ศ.2546) นักจักรยานและนักรณรงคเรื่องความ
พิการอายุ 26 ปจากกานา และเจสซี บิลเลาเออร นักโตคลื่นที่เปนอัมพาตทั้งแขนและขาผูกอตั้งมูลนิธิชื่อไลฟ โรลส ออน เพื่อให
ความรูเรื่องการบาดเจ็บที่เสนประสาทไขสันหลัง รางวัลประกอบดวยเหรียญเงินและเงินชวยเหลือ 25,000 เหรียญสหรัฐใหแก
องคกรการกุศลเพ่ือคนพิการที่ผูไดรับรางวัลเลือกเปนคนเลือกบริจาค 

ไนก้ีสนับสนุนและชวยเหลือนักกีฬาพิการคนอื่นๆ เชน มารลา รันยัน นักวิ่งระยะไกลท่ีเปนคนตาบอดตามกฎหมาย นักกอลฟชื่อ
เดนนิส วอลเตอรส ทีมวีลแชรบาสเกตบอลของทีมวลีเบลเซอรสที่อยูในสมาคมบาสเกตบอลอาชีพแหงชาติจากเมืองพอรตแลนด 
คณะนักบาสเกตบอลนั่งรถเข็นชายและหญิงแคนาดาหลายคณะ และคณะนักกีฬาพาราลิมปกแคนาดาโดยสมาพันธกีฬาประเภทลู
และลานแหงแคนาดา 

เมื่อเดือนมกราคมพ.ศ.2547 ไนก้ีกลายเปนผูสนับสนุนและผูไดรับใบอนุญาตอยางเปนทางการกับคณะนักกีฬาโอลิมปกและพารา
ลิมปกของสหรัฐอเมริกาที่แขงขันในพ.ศ.2549 และ 2551 ตามประกาศของคณะกรรมการโอลิมปกแหงสหรัฐอเมริกา นับเปนครั้ง
แรกที่นักกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปกของสหรัฐอเมริกาไดนำนวัตกรรมและแรงบันดาลใจที่อยูในรองเทาและชุดกีฬาของไนก้ีขึ้น
สูแทนรับเหรียญรางวัล 

ความรวมมือระหวางองคกรกีฬาชั้นนำสององคกรจะชวยใหนักกฬีาของสหรัฐอเมริกาเปนที่รูจักมากขึ้น ความสัมพันธนี้ยังจะทำให
ทั้งสององคกรมีโอกาสขยายแผนการระดับรากหญาอยางมีประสิทธิผลและจะเพ่ิมการสนับสนุนแกกีฬาและนักกีฬาโอลิมปกและ
พาราลิมปกในทุกระดับ 
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ไนกี้กับชุมชนคนพิการ 
ไนก้ีใหการสนับสุนคนพิการถึงชุมชนดวยการไปมีสวนรวมในองคกรภาคประชาสังคม สมาคม และหนวยงาน ตางๆ เพื่อใหความ
ชวยเหลือและใหการศึกษาแกประชาชนเก่ียวกับความพิการอยางตอเนื่อง 

เมื่อเดือนมกราคมพ.ศ.2546 ไนก้ีรวมกับกองทุนอบิลิตี้ (Abilities Fund) ชวยพัฒนาและสงเสริมการดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนใหคน
พิการมีอิสระภาพทางเศรษฐกิจ กองทุนนี้ใหความชวยเหลือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนใหไนกี้สามารถดำเนินแผนการจัดซื้ออยาง
หลากหลายกับกิจการตางๆ ของคนพิการ ในขณะเดียวกันไนกี้บริจาคเงินใหกองทุนเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของ
คนพิการที่กองทุนดำเนินการอยู 

เมื่อเดือนมถิุนายนพ.ศ.2546 ไนก้ีเริ่มสนับสนุนงานระดมทุนชื่อริค แฮนเซน วีลส อิน โมช่ัน ประชาชนแคนาดาประมาณ 11,000 
คนเขารวมงานในชุมชนมากกวา 160 แหงทั่วประเทศแคนาดา ผูรวมงานถีบจักรยาน เลนสเกต วิ่ง ขับรถเข็น และเดินเพื่อชวย
พัฒนาความเปนอยูของผูที่ไดรับบาดเจ็บที่เสนประสาทไขสันหลัง และสามารถระดมทุนไดมากกวา 600,000 เหรียญเพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยเก่ียวกับการบาดเจ็บอยางรุนแรงที่เสนประสาทไขสันหลัง 

ไนก้ีในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในระดับทองถ่ินและระดับชาติในประเทศเบลเยียม ฝร่ังเศส 
เยอรมัน ฮอลแลนด สเปน และสหราชอาณาจักร ที่ประเทศสเปนไนก้ีรวมมือกับมูลนิธิเอ็มเปรซา อี โซซิเอดาด ทำโครงการ
หลายโครงการเพ่ือคนพิการ ทกุโครงการเกิดขึ้นดวยความเช่ือที่วากีฬาสามารถสงเสริมความสัมพันธทางสังคมไดเปนอยางดี 
โครงการอาสาสมัครของไนก้ีทาวนเบอรลินซ่ึงดำเนินการมาเปนปที่หาแลวนั้นชวยกำหนดทิศทางของกิจกรรมการกุศลของ
ประเทศ โครงการน้ีเปดโอกาสใหพนักงานในราน 16 คนไดรวมโครงการทางสังคมซึ่งเกี่ยวของกับการกีฬาในชุมชนที่ดอยโอกาส 

ตั้งแตพ.ศ.2515 เปนตนมา พนักงานและนักกีฬาของไนก้ีบริจาคเงิน ผลิตภัณฑ บริการตางๆ  และอุทิศเวลาเพื่อสนับสนุน
แผนการของชุมชนและองคการที่ไมแสวงกำไรจำนวนมากและหลายโครงการและองคการเหลานั้นทำเพื่อชุมชนคนพิการ ไนกี้
บริจาคกำไรกอนหักภาษีรอยละ 3 ใหแกโครงการของชุมชนตางๆ ทั่วโลก เชน โครงการของมูลนิธิแลนซอารมสตรอง AIDS 
Resource Alliance (พันธมิตรเพื่อการชวยเหลือเร่ืองเอดส) และ International Special Olympics (โอลิมปกพิเศษนานาชาติ) 
เปนตน 

ตั้งแตพ.ศ.2543 เปนตนมา พนักงานของไนก้ีไดบริจาคเงินมากกวา 500,000 เหรียญผานโครงการ Employee Match ใหองคกร
ดานสุขภาพของสหรัฐอเมริกา เชน Special Olympics Oregon (โอลิมปกพิเศษแหงรัฐโอเรกอน), Oregon Games (การแขงขัน
กีฬาแหงรัฐโอเรกอน), Muscular Dystrophy Association (สมาคมโรคกลามเนื้อเสื่อม) Cystic Fibrosis (มูลนิธิโรคซิสติกไฟ
โบรซิส) และโครงการ Main Handicapped Skiing (โครงการจัดกิจกรรมกีฬาสำหรับคนพิการทางรางกายที่รัฐเมน) เปนตน ที่รัฐ
โอเรกอน ไนก้ีสนับสนุน CCI Enterprises ซ่ึงเปนองคกรที่ใหบริการฟนฟูโดยไมแสวงกำไรและใหบริการจัดฝกอบรมดานอาชีพ 
จัดหางาน และจางงานแกคนพกิาร 
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พนักงานพิการและเครือขายไนกี้ในสหรัฐอเมริกา 
เครือขายพนักงานพิการ (Disabled Employees Network - DEN) ของไนก้ีเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ.2543 และเปนสวนหนึ่ง
ของเครือขายความหลากหลายของพนักงานของบริษัท ภารกิจของ DEN คือการ “เพิ่มคุณคาและพัฒนาไนก้ีและชุมชนที่ไนกี้
ดำเนินธุรกิจโดยการรวมและการใหพนักงานพิการทำประโยชนอยางเต็มที่ 

DEN ตอนรับลูกจางของสหรัฐอเมริกาทุกคนและมีการประชุมเดือนรายเดือน โดยมีวาระสำคัญ เชน การสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
ทีเ่กีย่วกบัการรณรงคแหงชาตเิพือ่การจางงานคนพิการในเดอืนตุลาคม (October’s National Disability Employment Awareness  
Month) การจัดกิจกรรมวันที่ปรึกษาเรื่องความพิการ การสาธิตกีฬาประยุกต การใหความรูโดยวิทยากรรบัเชิญ เปนตน เครือขาย
นี้ชวยวางแผนและดำเนินการสนับสนุนที่ไนกี้มีใหแกการประชุม FlexAbility Conference คร้ังแรกในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2544 ซ่ึง
เปนสวนหนึ่งของการประชาสัมพันธที่รัฐโอเรกอนสนับสนุนเพื่อชวยใหภาคธุรกิจรับสมัคร วาจาง และคงการจางรักษางานใหคน
พิการ 

ไนก้ีภูมิใจที่เปนสมาชิกระดับทองของสภาแหงความพิการและธุรกิจแหงชาติซึ่งเกิดจากความพยายามของ DEN สภาแหงนี้เปน
องคกรภาคธุรกิจชั้นนำระดับประเทศวาดวยเรื่องการจางงาน การรวมงาน และการตลาดกับคนพิการ 

DEN รวมมือกับ Nike Facilities อยางสม่ำเสมอเพ่ือเฝาติดตาม ประเมิน และพัฒนาการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกใหคนพิการ 
เครือขายน้ียังรูสึกภูมิใจที่มีความสัมพันธอันดีกับแผนกบุคคลและแรงงานสัมพันธของไนก้ี โดยไดรวมมือกันเพิ่มการจางงานและ
รักษางานใหลูกจางพิการ 

ไนก้ีกับการโฆษณา 
ไนก้ีเชิดชูนักกีฬาโดยยกตัวอยางที่ดีของความพยายามท่ีนำไปสูความสำเร็จ เชน การเดินทางบนรถเข็นของนักกีฬาที่นั่งรถเข็น 
ในภาพยนตโฆษณา “Just Do It” ยุคแรกตอนปลายทศวรรษท่ี 1980 เรานำเสนอริค มูโนส นักวิ่งมาราธอนท่ีติดเชื้อเอชไอวี ใน
โฆษณาชุด “Just Do It” อีกเรื่องเม่ือพ.ศ.2538 ซ่ึงนิตยสาร Entertainment Weekly ยกใหเปนหนึ่งในภาพยนตรโฆษณาท่ียิ่งใหญ
ที่สุด 50 เรื่องตลอดกาล และนักกีฬาพาราลิมปกชาวออสเตรเลียชื่อจอหน แมคลีนกลายเปนที่รูจักโดยท่ัวไปจากภาพยนตโฆษณา
เรื่องหนึ่งที่ฉายในเดือนกันยายนพ.ศ.2545 
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ไนกี้กับการแขงขันกีฬาโอลิมปกพิเศษ 
ตั้งแตพ.ศ.2545 เปนตนมา สำนักงานไนกี้ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริการวมมือกับ Special Olympics Europe and 
Eurasia (องคกรกีฬาโอลิมปกพิเศษประจำทวีปยุโรปและเอเชีย) โดยเนนทำโครงการพัฒนาฟุตบอลหญิงสำหรับกีฬาโอลิมปก
พิเศษประจำทวีปยุโรปและเอเชีย โครงการนำเสนอแนวความคิดที่ “เปนหนึ่งเดียว” นั่นคือ คนพิการทางจิตใจรวมเลนกีฬา 
กับผูหญิงไมพิการ การแขงขันของทวีปยุโรปจะจัดในเดือนมิถุนายนพ.ศ.2548 และจะมีผูแขงขันประมาณ 1,000 คนจาก 12 
ประเทศท่ัวทั้งทวีป 

เมื่อเดือนกันยายนพ.ศ.2546 องคกร Special Olympics (โอลิมปกพิเศษ) และไนก้ีไดประกาศแผนการความรวมมือในประเทศ
จีนโดยวางเปาหมายใหมีนักกีฬาใหมเขารวมแขงขัน 6,000 คนซ่ึงจะเพ่ิมจำนวนนักกีฬาโอลิมปกพิเศษในประเทศน้ันเปน 
186,000 คน แผนการน้ีเปนสวนหนึ่งของแผนระยะหาปเพื่อจัดการรับสมัคร การฝกอบรม และนำเสนอประสบการณการ 
แขงขันใหแกนักกีฬา 500,000 คนในประเทศจีนภายในพ.ศ.2548 ไนก้ีบริจาคผลิตภัณฑและอุปกรณ NikeGO 600 ชุดซึ่งมี
มูลคา 550,000 เหรียญ และองคกรกีฬาโอลิมปกพิเศษในประเทศจีนจะนำของบริจาคเหลานี้ไปแจกจายใหโรงเรียนตางๆ ในป
หนา 

ที่รัฐโอเรกอน ไนก้ีไดรวมมือกับองคกรกีฬาโอลิมปกพิเศษแหงรัฐโอเรกอนมานานกวาหนึ่งทศวรรษแลว ในเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 
2546 ไนก้ีไดรับการเชิดชูจากการที่ไดสนับสนุนนักกีฬา 16 คนที่มีอายุตางกันตั้งแตวัยเกือบ 20 ปจนถึง 40 ปเศษ นักกีฬาเหลา
นี้เปนผูที่มีความสามารถพิเศษดานกีฬาที่ตนถนัดและเปนตัวแทนของรัฐโอเรกอนเขารวมการแขงขันกีฬาโอลิมปกพิเศษในการ
แขงขันกีฬาเวิลดเกมสครั้งแรกที่จัดนอกสหรัฐอเมริกา 

การจางงานคนพิการ 
โรงงานรับทำรองเทาชางชินในประเทศเวียดนามไดสงเสริมการจางงานคนพิการอยางตอเนื่องนับตั้งแตพ.ศ.2544 เปนตนมา ใน
ปนั้นโรงงานเร่ิมทดลองแผนการจางงานคนพิการที่ตองการทำงานเต็มเวลาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหลูกจางพิการเปนสวน
หนึ่งของสังคมในฐานะท่ีเปนพลเมืองทีมีเกียรติ   ไนกี้ใหการสนับสนุนดานเทคนิคแกโรงงานเพ่ือใหสามารถดำเนินแผนการนี้ได 
ในเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2546 ไนก้ีและโรงงานรับทำรองเทาชางชินหกแหงบริจาคเงิน 3,000 เหรียญใหกองทุน Golden Heart 
Fund เพ่ือสนับสนุนการแขงขันกีฬาคนพิการระดับประเทศท่ีชื่อ National pre-Para Games  

ที่ศูนยกระจายสินคาของไนกี้ในเมืองวิลสันวิลลของรัฐโอเรกอน ไนก้ีไดทำสัญญากับบรรษัทซีซีไอ เพื่อเปนการตอบแทน
บรรษัทฯ ไดวาจางพนักงานประมาณ 15-27 คนท่ีมีความพิการทางดานการพัฒนาการหรือความพิการทางการไดยิน สายตา 
และจิตสังคมเพ่ือเปดบุคคลเหลานี้ไดพัฒนาการทำงานจากสถานท่ีของซีซีไอซึ่งมีที่พักใหคนหลานี้ทำหนาที่เกี่ยวกับบรรจุภัณทที่
ศูนยกระจายสินคาแหงนี้ โดยมีหนาที่พับกลองขนาดตางๆ ที่ใชสำหรับบรรจุและขนสง เย็บกลองดวยลวดเย็บ และลำเลียงกลอง
ขนาดตางๆ ตามลำดับลงบนสายพานเพ่ือการบรรจุรองเทา 

ไนก้ีประกาศตำแหนงงานที่วางโดยอัตโนมัติที่เว็บไซตของสภาแหงความพิการและธุรกิจแหงชาติ (www.business-disability. 
com) แผนกบุคคลของไนก้ีกำลังคนหาเว็บไซตอื่นๆ ที่บริการผูหางานซึ่งเปนคนพิการ 

ไนก้ีอำนวยความสะดวกอยางสมเหตุสมผลใหพนักงานพิการไมวาจะเปนพนักงานใหมที่มีความพิการหรือพนักงานเดิมที่กลาย
เปนคนพิการ แผนกแรงงานสัมพันธของไนกี้ประสานงานกับพนักงานเหลานี้ และทำงานรวมกับแผนกสิ่งอำนวยความสะดวก
และแผนกท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดวางรูปแบบของที่ทำงานและอุปกรณสำนักงานใหเหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ (ergonomic departmentt) ของบริษัทเพื่อจัดสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีจำเปน 

เมื่อพ.ศ.2546 ไนก้ีไดรับรางวัลนายจางแหงปในภาคเอกชนจากคณะกรรมาธิการเพื่อคนตาบอดแหงโอเรกอนเพราะความ 
ตั้งใจในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกใหแกไอรีน ฟอลกเนอร พนักงานตาบอดท่ีทำงานมาเปนเวลานาน นอกจากนี้ยังจางงาน
บุคคลตางๆ เพ่ือทำใหเว็บไซตของพวกเขาดำเนินการได และอุปถัมภทีมเรือยาวบลายนแอมบิชั่นที่มีฝพายเปนคนตาบอดตาม
กฎหมาย นอกจากน้ีไนกี้ยังสนับสนุนการใหคำปรึกษาเรื่องความพิการและจะเขารวมคณะกรรมการท่ีปรึกษาฝายนายจางของ
คณะกรรมาธิการเพื่อคนตาบอดแหงโอเรกอนดวย 
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ธนาคารรองเทาขางเดียวของไนก้ี 
ธนาคารรองเทาขางเดียวเปนบริการที่ไนกี้จัดใหแกคนขาขาด โดยรวบรวมรองเทาขางเดียวไวที่ศูนยกระจายสินคาที่เมืองวิลสัน
วิลลเพื่อมอบใหแกคนขาขาดซึ่งสามารถติดตอขอรับไดฟรี ธนาคารรองเทาขางเดียวดำเนินงานแบบไมเต็มเวลาโดยสวนบริการ
ลูกคาของไนก้ี (พฤษภาคมพ.ศ.2548) 
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ไนกี้ 
(Nike: Code of Leadership Standard on Non-discrimination) 

หลักมาตรฐานความเปนผูนำเรื่องการไมเลือกปฏิบัติ 

มาตรฐาน 
การจางงาน คาจาง ผลประโยชน การเลื่อนตำแหนง การเลิกจาง หรือการปลดเกษียณจะตองมีเหตุผลจากความสามารถในการ
ทำงานของลูกจางเทานั้น ผูรับเหมาทุกรายของไนก้ีตองปฏิบัติกับบุคคลทุกคนอยางเสมอภาคกันโดยไมคำนึงถึงชาติพันธุ สีผิว 
เพศ เช้ือชาติ อายุ ศาสนา สถานภาพ ความโนมเอียงทางเพศ เอกลักษณทางเพศ การแสดงออกทางเพศ การเปนทหารผานศึก 
ความพิการ หรือปจจัยอ่ืนใดที่ไมเกี่ยวกับงาน 

ขอกำหนด 
1. ผูรับเหมาแตละรายตองออกนโยบายอยางเปนลายลักษณอักษรเพื่อตอตานการเลือกปฏิบัติซึ่งรวมถึง 

•  คำแถลงวาจะปฏิบัติตามกฎหมายในทองถ่ิน 

•  ชื่อและคำนำหนาชื่อของบุคคลซึ่งมีหนาที่ใชนโยบาย 

•  วิธีการรองเรียนภายใน 

•  คำแถลงวาการตัดสินใจเก่ียวกับการจางงาน เงินเดือน ผลประโยชน การเล่ือนตำแหนง การเลิกจาง หรือการปลด        
   เกษียณมีเหตุจากความสามารถในการทำงานของลูกจางเทานั้น 

2. ผูรับเหมาแตละรายตองติดนโยบายน้ีไวที่กระดานติดประกาศแจงลูกจาง 

3. ผูรับเหมาแตละรายตองแจงนโยบายน้ีในการปฐมนิเทศพนักงานใหมและการประชุมของผูบริหาร 

4. ผูรับเหมาแตละรายตองไมบังคับใหผูที่จะเปนลูกจางเปดเผยขอมูลสวนตัวที่ไมเกี่ยวกับงานหรือขอมูลที่ไมตองเปดเผย   
 ตามกฎหมาย 

5. ผูรับเหมาแตละรายตองแจงตำแหนงงานที่เปดรับสมัครใหพนักงานทราบ 

6. ผูรับเหมาแตละรายควรประเมินการปฏิบัติในปจจุบันโดยทบทวนการบันทึกขอมูลของผูสมัครงานเพ่ือใหเปนไปตาม   
 นโยบาย 

7. ผูรับเหมาแตละรายตองปฏิบัติตามขอกำหนดของทองถ่ินเกี่ยวกับการจางงานลูกจางประเภทพิเศษ เชน ลูกจางที่มี   
 ความบกพรองทางรางกาย 

8. ผูรับเหมาแตละรายตองเสนอทางเลือกเกี่ยวกับคาตอบแทนท่ียุติธรรม การเล่ือนตำแหนง การปลดเกษียณ และ/หรือ   
 การเลิกจาง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางการศึกษาและวิชาชีพของลูกจางและความสามารถในการทำงานของลูกจาง   
 เทาน้ัน (ตุลาคมพ.ศ.2545) 
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มีเอกสารนี้ในรูปแบบอื่นดวย 
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เวสตแพค แบงก้ิง คอรปอเรช่ัน 
(Westpac Banking Corporation) 

แผนปฏิบัติเรื่องส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการพ.ศ.2549 ของเวสตแพค6  

หมายเหตุจากบรรณาธิการ ขอความตอไปนี้เปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเร่ืองส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับคน
พิการพ.ศ.2549 จำนวน 58 หนาของเวสตแพค แผนนี้มีวัตถุประสงคเกาขอซึ่งเกี่ยวกับการใหความรูเรื่องความพิการ การจาง
งานคนพิการ การใชเว็บไซตของเวสตแพค บริการธนาคารทางโทรศัพทและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการบริการตนเอง ส่ิง
อำนวยความสะดวกในอาคาร การรวมคนพิการในแผนการตลาดและการสงเสริมธุรกิจ ความริเริ่มทางธุรกิจ การเฝาติดตาม และ
การประเมินผล ขอความท่ีตัดตอนมานี้มีขอมูลเบ้ืองตนและแผนปฏิบัติการเพื่อวัตถุประสงคขอ 2 นั่นคือการเพิ่มการจางงานคน
พิการ 

“ในฐานะท่ีเปนผูนำในการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบรายหน่ึงของโลก เราจะจัดสภาพแวดลอมที่ทำใหลกูคาซึ่งเปนคน
พิการสามารถเขาถึงผลิตภัณฑและบริการตางๆ ของเราไดอยางเหมาะสม และใหพนักงานไดรับการคัดเลือกเพราะเปนผูที่เหมาะ
สมที่สุดกับงานโดยไมคำนึงวาบุคคลนั้นมีความพิการหรือไม” เดวิด มอรแกน ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
แผนปฏิบัติเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการพ.ศ.2549 ของเวสตแพคแสดงใหเห็นพันธะสัญญาที่ธนาคารยังคงยึดถือใน
อันที่จะทำใหคนพิการมีโอกาสเขาถึงบริการทางธนาคารและไดรับการจางงานที่ดีขึ้น 

ประเด็นสำคัญของแผนน้ีซึ่งเปนแผนที่สามที่จะเสนอตอคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและโอกาสที่เสมอภาคนับตั้งแตพ.ศ.2544 
มีดังนี้ 

•  เริ่มแผนการใหมที่ชื่อ “ทำส่ิงที่ถูกตอง” เพ่ืออบรมเร่ืองความตระหนักรู ซึ่งพนักงานทุกคนตองไดรับการอบรมภายใน     
   เดือนกุมภาพันธพ.ศ.2550 

•  ใหบริการลามภาษามือออสเตรเลียในการประชุมสามัญประจำปของเราซึ่งจะถายทอดทาง webcast  

•  ใสบทบรรยายในวิดีโอทุกเรื่องที่นำเสนอตอลูกคา และพนักงาน 

•  ออกแบบระบบเขาคิวใหมในสาขาที่ไดรับการปรับปรุงเพื่อใหมีการเรียกคิวดวยเสียงและภาพและไมตองใชบัตรคิวหรือ     
   เชือกกั้นแถว 

•  รวมมือกับตัวแทนรับสมัครพนักงานอยางใกลชิดเพื่อหาคนสมัครงานพิการและชวยใหพวกเขาประสบความสำเร็จใน      
   การหางาน 

•  จัดการฝกอบรมความตระหนักเรื่องสุขภาพจิตเปนครั้งแรกใหแกผูนำกวา 3,000 คนท่ีบริหารทีมงานที่มีความหลาก     
   หลาย 

นอกจากน้ีเราจะปรับปรุงการเขาถึงดวยการพัฒนาเทคโนโลยีและรวมมือกับผูจัดหาที่ดีที่สุด 100 รายเพ่ือใหพวกเขาออกนโยบาย
เพื่อการเขาถึงที่เสมอภาค 
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ในฐานะท่ีเปนบริษัทชั้นนำซ่ึงมีความรับผิดชอบรายหน่ึงของโลกเราเช่ือวานี่คือส่ิงที่ถูกตอง เรามีลูกคามากกวา 8 ลานคน พนัก
งาน 27,000 คน (ซ่ึงประมาณรอยละ 4 เปนคนพิการและรอยละ 16 เปนผูที่ตองดูแลคนปวยหรือคนชรา) และผูถือหุนรายยอย 
270,000 คน ดังนั้นเราจึงเชื่อวาแผนปฏิบัติการนี้เปนประโยชนกับทุกคนรวมถึงคนพิการ และชวยสรางความย่ังยืนในระยะยาวให
กับธุรกิจของเรา 

บทนำ 
ในฐานะท่ีเปนผูนำในการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบในภาคธุรกิจของเรารายหน่ึงของโลก เวสตแพคเชื่อในหลักการที่เปน
พื้นฐานของกฎหมายการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับความพิการพ.ศ.2535 (Disability Discrimination Act - DDA) ของรัฐบาลกลาง 
การเลือกปฏิบัติตอคนพิการเปนการกระทำท่ีไมควรยอมใหเกิดขึ้น 

ตามที่เราอธิบายใน หลักดำเนินธุรกิจของเรา7  นั้นเรามีพันธะสัญญาที่จะจัดสภาพแวดลอมที่ทำใหลูกคาพิการสามารถเขาถึง
สินคาและบริการตางๆ ของเราไดอยางเทาเทียมกัน และใหพนักงานไดรับการคัดเลือกเพราะเปนผูที่เหมาะสมท่ีสุดกับงานโดยไม
คำนึงวาบุคคลนั้นมีความพิการหรือไม การที่เรามีลูกคามากกวา 8 ลานราย พนักงาน 27,000 คน และผูถือหุนรายยอย 270,000 
คนนั้นหมายความวาเรามีหนาที่จะตองทำสิ่งที่ถูกตองใหกับพวกเขาและใหกับชุมชนตางๆ ที่เราดำเนินธุรกิจมาตั้งแตพ.ศ.2360 

นับตั้งแตเราออกแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติเรื่องความพิการคร้ังแรกและคร้ังที่สองเม่ือพ.ศ.2544 และ 2547 น้ันเรา
สามารถทำตามพันธะสัญญาของเราไดดีขึ้นอยางมีนัยสำคัญ เราทำโครงการตางๆ ที่อยูในแผนกอนๆ ของเราไดสำเร็จโดย
สมบูรณเกือบรอยละ 80 โครงการหลายอยางที่ยังไมเสร็จสมบูรณหลายโครงการน้ันลาสมัยไปแลวเพราะเกิดเทคโนโลยีใหมๆ หรือ
ความเปลี่ยนแปลงตางๆ ในกิจการของเรา โครงการท่ียังสมควรทำอยูก็ไดโอนเขาไวในแผนปฏิบัติการฉบับใหมนี้แลวเพื่อใหสำเร็จ
โดยสมบูรณหรือจะยังเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการตอไปจนกวาจะกลายเปนกิจวัตรประจำวันของกิจการ 

เรายอมรับวายังมีอะไรจะตองทำอีกมาก แตเราก็อยากบอกใหทราบวาในขณะท่ีเราวางแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบตัิ
เรื่องความพิการฉบับลาสุดซึ่งเราเรียกวาแผนปฏิบัติการส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (Accessibility Action Plan - 
AAP) น้ัน เวสตแพคในฐานะท่ีเปนองคกรหนึ่งไดกาวล้ำหนาไปกวายุคแหงการทำตามกฎหมายแลว โดยไดกาวไปถึงยุคท่ีคนซ่ึง
อยูในธุรกิจของเราหลายประเภทกำลังทำกิจกรรมเชิงรุกเพื่อแกปญหาเรื่องการเขาถึงอยูเสมอ การแกปญหาเหลานี้กำลังกลาย
เปน“วิถีชีวิตของเรา”มากข้ึนเร่ือยๆ 

ความเปลี่ยนแปลงน้ีเกิดขึ้นเพราะหลักการและคานิยมตางๆ หลายประการซ่ึงเสริมวิถีปฏิบัติที่เราใชกับทีมตางๆ ของเราและ
ลูกคาของเรา และเปนหลักประกันความโปรงใส การปฏิบัติอยางยุตธิรรม และการปกปองผลประโยชนของผูถือหุน 

 

7หลักดำเนินธุรกิจของเรา ซึ่งอธิบายวิธีดำเนินธุรกิจของธนาคารอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ มีอยูที่ www.westpac.com.au 
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วัตถุประสงคขอ 2 
การเพิ่มการจางงานคนพิการ 
รายละเอียด 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธประการหนึ่งของเวสตแพคคือการเปน “Employer of choice“ ซ่ึงดึงดูดลูกจางที่มีความมุงมั่น กระตือรือรน
สูง และเห็นพองกับคานิยมหลักของเรา น้ีหมายถึงการรับคนที่ดีที่สุดซึ่งรวมถึงคนพิการดวย ดังนั้นเราจึงมีจุดมุงหมายดังนี้ 

•  เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครและดึงดูดพนักงานของเวสตแพคถูกกฎหมายโอกาสงานท่ีเสมอภาคโดยสมบูรณ 

•  เพื่อใหเวสตแพคหาผูสมัครงานที่หลากหลายซึ่งรวมถึงคนพิการผานตัวแทนหรือจาก Careers@Westpac (C@W)      
   โดยตรง 

•  เพื่อหาวิธีจางงานคนพิการอยางยั่งยืน 

เราคิดวิธีปฏิบัติในสถานประกอบการใหมีความยืดหยุนเพ่ือใหสถานประกอบการและท่ีอยูอาศัยของพนักงานของเราสามารถตอบ
สนองความตองการสวนบุคคลที่หลากหลายได เวสตแพคมีนโยบายและข้ันตอนการรับสมัครพนักงานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและ
เหมาะกับคนพิการ นโยบายและข้ันตอนเหลานี้มีอยูใน ”แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงาน” และ “ศูนยการรับสมัครพนักงาน” ของ
เวสตแพคที่อยูในอินทราเน็ต บุคคลภายนอกหาขอมูลเหลานี้ไดที่ ‘Westpac Info’ แลวเลือก Careers และ Diversity ใน เว็บไซต
ของเราท่ี www.westpac.com.au 

ในปจจุบันการวัดจำนวนคนพิการในหมูพนักงานของเราเปนส่ิงที่ทำไดยาก ดังนั้นเราจึงทำการสำรวจประจำปแบบสมัครใจ (โดยให
พนักงานของเรากรอกแบบสอบถามความคิดเห็น) ในประเด็นที่เกี่ยวกับความหลากหลายของพนักงานของเราซ่ึงรวมถึงการขอให
เปดเผยเร่ืองความพิการดวย ขอมูลเหลานี้ซึ่งไดรับความคุมครองในแงสิทธิเรื่องความเปนสวนตัวของพนักงานของเราน้ันชวยใหเรา
สามารถปรับปรุงวิธีปฏิบัติในสถานประกอบการของเวสตแพคไดอยางตอเนื่อง 

ตัวชี้วัด 

•  พนักงานของเวสตแพคไดรับการฝกอบรมเร่ืองความพิการและรูจักกฎหมาย AAP พ.ศ.2549 

•  พนักงานและผูจัดการรูและเขาใจนโยบายการไมเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงาน การฝกอบรม และการให     
   โอกาสแกคนพิการซึ่งรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการดวย 

•  ไมมีการรองเรียนตามกฎหมาย DDA พ.ศ.2535 หรือกฎหมายตอตานการเลือกปฏิบัติแหงรัฐหรือดินแดน 

•  สถิติเกี่ยวกับแรงงานและสถิติเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการ(ถามี) 

ความรับผิดชอบของผูจัดการทั่วไป 

GM Group People & Performance (กลุมผูจัดการทั่วไปซึ่งดูแลพนักงานและการปฏิบัติหนาที่) 
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งาน  
2.1 การประเมินตัวแทนรับสมัครพนักงาน 

ตั้งคณะกรรมการพิจารณาความสามารถของตัวแทนในการหาผูสมัครงานที่
หลากหลาย 

• ประเมินลักษณะการทำงานของตัวแทนในข้ันตอนการขอขอมูล         
  ซึ่งเปนขั้นตอนแรก 
• ประเมินประสบการณในการหาผูสมัครงานที่มีความหลากหลาย 
• บรรจุขอกำหนดไวในขอตกลงและเง่ือนไขตางๆ ในสัญญาการให        
  บริการ  

2.2 การดึงดูดและการหาผูสมัครงาน 

• รวมงานกับพันธมิตรของเรา (Disability Works Australia) ตอไป 

• ลองหาพันธมิตรภายนอกรายใหมเพื่อเพิ่มกลุมผูสมัครงานที่เปน     
  คนพิการ 

• ทำงานเชิงรุกมากขึ้นโดยใหตัวแทนเรียนรูบทบาทของเราโดยตรง 

• ทบทวนแนวทางการโฆษณาและคำแถลงเร่ืองความหลากหลาย 

• ทบทวนแนวทางการโฆษณาและคำแถลงเร่ืองความหลากหลาย 
                                                               
• เพิ่มการโฆษณา เชน โฆษณากับสื่อทางเลือกที่มีคนพิการ              
  เปนกลุมเปาหมาย หรือ โฆษณาในเว็บไซตหางานตางๆ  
  มากขึ้น เปนตน 
• ผลิตสื่อการตลาดที่เปนประโยชน 

2.3 การใหความรู 

• ยกยองผูจัดการที่วาจางคนพิการ 

• ทบทวนแนวทางการโฆษณาและคำแถลงเร่ืองความหลากหลาย 

• ใสขอความเพ่ือกระตุนใหคนพิการสมัครงาน 
 

2.4 การประเมินกระบวนการรับพนักงานใหมเพ่ือการตัดสินที่เปนธรรม     

สำหรับผูสมัครทุกคน 

2.5 การเฝาติดตามและการประเมินผล 

ดำเนินกระบวนการท่ีมีอยูตอไปเพ่ือเฝาติดตามและประเมินผลงานของ
ตัวแทนรายเดิมและรายใหม 

2.6 การปรับปรุงสถานประกอบการ 

รักษาสัมพันธกับนักการยศาสตร (egornonist ) เพ่ือขอคำแนะนำเร่ืองการ
ปรับเปลี่ยนส่ิงตางๆ ในสถานประกอบการเพ่ือใหเหมาะกับพนักงานที่เปนคน
พิการ 

       ผูรับผิดชอบ 
GM Group P&P 

Careers@Westpac 

 

 

 

 

 

GM Group P&P 

Careers@Westpac 

 

 

 

 

 

 
GM Group P&P 

Careers@Westpac 

 

GM Group P&P 

Careers@Westpac 

 

 

 

GM Group P&P 

Careers@Westpac 

 
GM Group P&P 

Careers@Westpac 

 
GM Group Property 
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วันที่ 
ก.ย. 2549 (สำเร็จ) 

 

 

 

 

 

 

ธ.ค. 2549 

 

 

 

 

 

 

ธ.ค. 2549 

 

 

มี.ค. 2550 

 

 

 

 

ประเมินผลทั้งหมดคร้ังแรกภายใน 30 
ก.ย.(สำเร็จ) และทำตอไป 

 

ก.ย.2549 (สำเร็จ) และทำตอไป 

 

 

ทำอยางตอเน่ือง 

 

ผลที่คาด 
ตัวแทนที่เขาเกณฑหากลุมผูสมัครงานที่มีความหลาก
หลาย 

 

 

 

 

 
C@W มีกลุมผูสมัครงานที่หลากหลายและมีจำนวน 
มากขึ้นสำหรับตำแหนงงานที่ C@W ลงโฆษณา 
ภายนอก และสำหรับกลุมตำแหนงงานที่ฮัตสันบริหาร 

 

 

 

 

สื่อสารกับคนที่มีศักยภาพเปนผูสมัครงานจำนวนมาก 
ขึ้น 

 

• กลุมหลักจางและสงเสริมผูสมัครงานที่         
  หลากหลาย 

• ผูจดัการซึง่มหีนาทีจ่างพนักงานตระหนัก               
  เรือ่งกฎหมายโอกาสงานท่ีเสมอภาคมากข้ึน 

 

ทำใหกระบวนการรับพนักงานของท้ัง C@W และ 
ตัวแทนที่เปนพันธมิตรของเราเปนไปตามกฎหมาย 
โอกาสงานท่ีเสมอภาค 

สามารถประเมินการจัดสงผูสมัครงานโดยตัวแทนหา 
พนักงานและการรับพนักงานโดยตรง และระบุตนตอ 
ของอุปสรรค 

 

มีนักการยศาสตรใหคำปรึกษาเมื่อตองการ 
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ตัวอยางวิธีปฏิบัติที่ดี  
บริษัทและองคกรนายจางหลายแหงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกประสบความสำเร็จในการจางงานคนพิการ การจางงานชวยให
พวกเขาสามารถเพ่ิมผลิตผล มีความไดเปรียบเชิงการแขงขันในตลาดแรงงาน ขยายฐานลูกคาของพวกเขา และปรับปรุงอัตราการ
ออกจากงาน ช่ือเสียง ประวัติการใหบริการลูกคา และขวัญกำลังใจในสถานประกอบการใหดีขึ้น บทนี้ยกตัวอยางวิธีปฏิบัติที่ดีดัง
กลาวในการฝกอบรมและ/หรือการจางงานคนพิการ 

ตัวอยางมาจาก 

• ซีอีไอ พลาสติกส 

 ศรีลังกา 

• ชาง ชิน 

 เวียดนาม 

• ซีเจ เทเลนิกส 

 เกาหลีใต 

 เว็บไซต www.cjtelenix.com 

• สมาพันธนายจางแหงศรีลังกา 

 ศรีลังกา 

 เว็บไซต www.empfed.lk 

• จอลลิบี ฟูดส คอรปอเรชั่น 

 ฟลิปปนส 

 เว็บไซต www.jollibee.com.ph 

• เจดับบลิว แมริออท 

 เขตปกครองพิเศษฮองกง ประเทศจีน 

 เว็บไซต www.marriott.com/hkgdt 

• เกียวโบ ไลฟ อินชัวแรนส 

 เกาหลีใต 

 เว็บไซต www.kyobo.co.kr 

• นังโล อินเตอรเนชั่นแนล 

 เนปาล 

 เว็บไซต www.cybersansar.com/nanglos 

• พานาโซนิค 

 จีน 

 เว็บไซต www.panasonic.cn 

• ยูบีเอส เอจี 

 เอเชียและแปซิฟก 

 เว็บไซต www.ubs.com 
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ซีอีไอ พลาสติกส 

ศรีลังกา 
ซีอีไอ พลาสติกสเปนตัวอยางที่ดีในเครือขายนายจางวาดวยเรื่องความพิการ ความพยายามจางงานคนพิการทำใหเกิดทางเลือก
ใหม และบริษัทไดพิสูจนใหเห็นแลววาลูกจางพิการทำงานไดดีเทาหรือดีกวาเพื่อนรวมงานท่ีเปนคนไมพิการ แอนเวอร โดล ผู
อำนวยการโรงงานของซีอีไอ กลาววา “โดยท่ัวไปแลวลูกจางพิการอยากเรียนรู สอนงาย และทำงานรอบคอบกวาเพื่อนรวมงานท่ี
ไมพิการ ผลงานของพวกเขามักดีกวาเกณฑเฉล่ียมาก และพวกเขามีปฏิสัมพันธที่ดีมากกับพนักงานอ่ืนๆ” 

ซีอีไอ พลาสติกสซึ่งมีลูกจางประมาณ 300 คนเปนผูผลิตผลิตภัณฑพลาสติกขึ้นรูปรายใหญใหศรีลังกาและบริษัทนานาชาติหลาย
ราย เชน โคคา-โคลา สีไอซีไอ และยูนิลีเวอร เปนตน ลูกจางมากกวา 40 คนเปนคนพิการ หลายคนตาบอดสนิท คนอื่นๆ มี
ความบกพรองทางสายตาแตตาไมไดบอดสนิท และบางคนมีความบกพรองทางรางกายหรือสติปญญา 

พนักงานซีอีไอ พลาสติกสทำงานหลายกะเพราะมีการผลิตอยางตอเนื่องตลอดเวลา และลูกจางพิการทำงานอยางเต็มที่ในสาย
การผลิตและประกอบ เม่ือทุกคนทำงานเคียงบาเคียงไหลกันทำใหบอกไดยากวาพนักงานคนใดเปนคนพิการ แมนายโดลรายงาน
วาโรงงานของตนเคยเกิดอุบัติเหตุมากอนแตอุบัติเหตุเหลานั้นไมเคยเกิดจากลูกจางพิการเลย 

การเปดรับลูกจางพิการของซีอีไอ พลาสติกสไมไดมีเฉพาะที่สายการผลิตเทานั้น ซีอีไอ พลาสติกสบรรจุลูกจางพิการในธุรกิจทุก
สวนของบริษัทซึ่งรวมถึงหนาราน โรงซอม และสำนักบัญชีดวย รานของซีอีไอ พลาสติกสขายสงภาชนะพลาสติกส ลูกจางที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาทำหนาที่ขนผลิตภัณฑ ที่โรงซอมนายโดลจางผูทำงานที่เปนคนพิการทางกาย หน่ึงในน้ันคือยูจิต มัน
จูลาผูที่ตองนั่งรถเข็นแตชำนาญการพันมอเตอร ลูกจางที่ตาบอดบางสวนคนหนึ่งทำงานเปนผูชวยดานการประกันคุณภาพและ
พนักงานชายอีกคนซึ่งตาบอดสนิทเปนพนักงานรับโทรศัพท 

คนพิการตองเอาชนะอุปสรรคตางๆ ในการดำรงชีวิตอยูตลอดเวลา ดังนั้นนายโดลจึงเชื่อวาพวกเขาจะสามารถแกปญหาที่เกิดจาก
งานไดเปนอยางดี ปาดมาสิริ วิเจคูณเปนตัวอยางที่พิสูจนความเชื่อนี้ นายวิเจคูณเปนคนตาบอดและทำงานในสายการผลิต 
มีหนาที่ติดฉลากบนผลิตภัณฑพลาสติกของซีอีไอ เชน ถังไอศกรีม นายวิเจคูณมีผลการทำงานท่ีดีกวาเพื่อนรวมงานท่ีสายตา
ปกติมาก เขาติดฉลากไดชั่วโมงละ 500 แผนเสมอซึ่งเร็วกวาอัตราเฉลี่ยที่ชั่วโมงละ 250 ถึง 275 แผน 

นายโดลยอมรับวาเขากังวลอยูบางเมื่อตัดสินใจเร่ิมจางงานคนพิการเมื่อพ.ศ.2532 เขาสงสัยวาพนกังานเหลานี้จะเคลื่อนที่
อยางไรในสถานประกอบการ และเพ่ือนรวมงานจะปฏิบัติกับพวกเขาอยางไร แตเขากลาววาขอวิตกเหลานั้นไมเคยเปนปญหาเลย 
ยิ่งกวาน้ันผลดีที่ไดรับยังมากเกินคาดอีกดวย 
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ชาง ชิน 

เวียดนาม 
ที่เวียดนาม ชาง ชินซึ่งเปนบริษัทรับเหมาชวงของไนก้ีผลิตรองเทากีฬาเดือนละ 1 ลานคู ผูที่รวมอยูในกระบวนการผลิตนี้มี
ลูกจางพิการจำนวน 161 คนซ่ึงมีความพิการหลายอยางตั้งแตมีความบกพรองทางการเคล่ือนไหวไปจนถึงการมองเห็นและการ
ไดยิน และเปนความพิการตั้งแตระดับเล็กนอยไปจนถึงรุนแรง ลูกจางพิการทำงานเคียงบาเคียงไหลกับลูกจางที่ไมพิการใน
โรงงาน 22 แหงของชาง ชินซ่ึงมีคนงานทั้งหมด 18,500 คน ชาง ชินจัดใหคนพิการทำงานรวมกับคนไมพิการไดสำเร็จโดยไม
ตองอาศัยความชวยเหลือจากองคกรคนพิการหรือองคกรพัฒนาเอกชนใดๆ ในประเทศซ่ึงมีกฎหมายแรงงานท่ีมีเงื่อนไขอันลา
สมัยที่ใหคนพิการทำงานวันละเจ็ดชั่วโมงและเปนกฎที่นาจะเปลี่ยนในไมชา 

ชาง ชินเริ่มจางงานคนพิการเมื่อพ.ศ.2544 ดวยความคิดริเริ่มของเจาของบริษัทชาง ชินที่มีสำนักงานใหญอยูในเกาหลี โรงงาน
ของบริษัทที่ประเทศจีนจางคนพิการทำงานเชนกัน ตั้งแตนั้นมาชาง ชินมีผลิตผลเพิ่มขึ้น ลูกจางทำงานอยางตอเนื่องมากข้ึน 
พนักงานมีกำลังใจดีขึ้น และบริษัทมีภาพพจนที่ดีขึ้นเสมอมา บริษัทเปนตัวอยางที่ดีของการทำตามพันธะสัญญาและการจาง
งานแบบสรางสรรค 

โอลิเวอร อีโดลซา ผูชวยผูอำนวยการดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทชาง ชนิ กลาววา การคิดอยางสรางสรรคทำให
สามารถจางลูกจางท่ีตองเลิกงานเร็วกวาเพ่ือนรวมงานหน่ึงชั่วโมงได เมื่อไดรับความชวยเหลือทางวิชาการจากไนกี้และองคกร
อื่นๆ ชาง ชินจึงสามารถหางานท่ีมีชั่วโมงการทำงานในแตละวันนอยลงแตไมสงผลกระทบตอกระบวนการผลิตได เชน งาน
เตรียมสวนประกอบ งานซอมบำรุง และงานดูแลเด็ก ในชวงแรกชาง ชินรวมมือกับรัฐบาลทดลองใหลูกจางอาสาสมัครที่เปน
คนพิการทำงานวันละแปดชั่วโมง โครงการน้ีประสบความสำเร็จ ทั้งไนก้ีและรัฐบาลกำลังหาทางแกกฎหมายท่ีลาสมัยนั้น 

ลูกจางพิการสองคนไดรับการเลื่อนตำแหนงเพราะมีผลงานดีในขณะท่ีลูกจางคนอ่ืนๆ ก็ไดรบัตำแหนงสำคัญทั่วทุกโรงงาน ยก
ตัวอยางเชน ลูกจางคนหนึ่งเปนผูควบคุมการซอมบำรุงระบบระบายความรอน 

นายอีโดลซายอมรับวาผูบริหารเคยวิตกเมื่อผูทำงานที่เปนคนพิการแสดงความไมมั่นใจในความสามารถของตนและผูทำงานที่
ไมพิการก็ไมรูวาจะมีปฏิสัมพันธอยางไรกับคนพิการเหลานั้น แลวเขาก็พบวาอุปสรรคตางๆ คอยๆ หมดไป เม่ือทุกคนเห็นวาผู
ทำงานที่เปนคนพิการมีความสามารถเทากันและชาง ชินรูจักจัดเวลาทำงานใหเหมาะสมแลวลูกจางพิการก็มีความมั่นใจมากขึ้น
และผูทำงานท่ีไมพิการก็ยอมรับและสนับสนุนเพ่ือนรวมงานท่ีเปนคนพิการอยางรวดเร็ว 

ในขณะท่ีโรงงานรอบๆ เมืองโฮจิมินหมีจำนวนมากข้ึนอัตราการลาออกจากงานในกิจการตางๆ ก็เพิ่มขึ้นมาก ชาง ชินมีอัตรา
การลาออกจากงานโดยท่ัวไปรอยละ 26 ตอปยกเวนอัตราในหมูลูกจางพิการ ลูกจางพิการเพียงสองคนเทานั้นที่ลาออกจาก
บริษัท “ในแงความไดเปรียบน้ันอัตราการลาออกของลูกจางพิการโดยท่ัวไปจะนอยมากๆ เม่ือเทียบกับผูทำงานอื่นๆ” นายอีโดล
ซาอธิบาย 

ความริเริ่มของชาง ชิงในการจางงานคนพิการทำใหบริษัทรับเหมาชวงรายน้ีมีชื่อเสียง หนังสือพิมพเวียดนามทำสารคดีหลาย
เรื่องเก่ียวกับบริษัท โครงการจางงานคนพิการของชาง ชินทำใหภาพพจนและขวัญกำลังใจภายในบริษัทดีขึ้นเชนกัน “เรากลาย
เปนบริษทัที่พยายามสรางความดีไมเฉพาะแตในสายตาของรัฐบาลเวียดนาม สื่อมวลชน และองคกรตางๆ ที่อยูภายนอกเทานั้น 
แมแตลูกจางของเราเองก็รูสึกดีเชนเดียวกัน” 
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ซีเจ เทเลนิกส 

เกาหลีใต 
ซีเจ เทเลนิกสเปนบริษัทลูกที่ทำธุรกิจเฉพาะการขายของทางโทรศัพทของบริษัทซีเจ โฮม ชอปปง ซึ่งเปนเครือขายใหบริการซื้อ
ของจากบานในเกาหลี ซีเจ เทเลนิกสจางพนักงานขายของทางโทรศัพท 1,200 คนและในจำนวนน้ีเปนคนพิการมากกวา 60 คน 
พนักงานซ่ึงเปนคนพิการของซีเจ เทเลนิกสสวนมากใหบริการลูกคาไดเปนอยางดีจากการทำงานอยูที่บานของตนเอง 

เชนเดียวกับหลายประเทศ เกาหลีมีระบบโควตาการจางงานที่บังคับใหนายจางตองจางลูกจางพิการสวนหนึ่งมิฉะนั้นนายจางจะ
ตองจายภาษีใหรัฐบาลใชเพ่ือจัดการฝกอบรม บริการฟนฟูอาชีพ หรือส่ิงกระตุนการจางงานเพื่อเพิ่มการจางงานและความ
สามารถที่จะไดงานทำของคนพิการ ซีเจ เทเลนิกสเคยมีอัตราการจางงานคนพิการอยูที่รอยละ 0.06 นานหลายป (ซึ่งนอยกวา
โควตาท่ีรอยละ 2 มาก) และตองจายภาษีนั้นทุกป แตในพ.ศ.2546 บริษัทสรางสัมพันธกับหนวยงานสงเสริมการจางงานคนพิการ
เกาหลี (Korean Employment Promotion Agency for Disabled Persons - KEPAD) ซ่ึงเปนหนวยราชการท่ีทำหนาที่ฟนฟู
อาชีพ ในปจจุบันบริษัทจางงานคนพิการในอัตรารอยละ 5.1 ซีเจ เทเลนิกสไมเพียงแตประหยัดเงินเทานั้นแตยังพบวาการเปลี่ยน
นโยบายการจางงานครั้งนี้เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน ลดอัตราการออกจากงาน และทำใหลูกคารวมทั้งพนักงานพอใจมากข้ึน
ดวย 

ความเปลี่ยนแปลงคร้ังนั้นเร่ิมขึ้นเม่ืออัน จุง-กิวซึ่งเปนประธานเจาหนาที่บริหารในขณะน้ันคิดระบบใหพนักงานรับโทรศัพททำงาน
บริการลูกคาของซีเจอยูที่บานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท ซีเจ เทเลนิกสไดรับการกระตุนจาก KEPAD และเร่ิม
ระบบทำงานท่ีบานเพ่ือจางคนพิการทำงาน 

ซีเจ เทเลนิกสและ KEPAD ไดสรางความรวมมือแบบแบงหนาที่กันเพื่อใหงานสำเร็จ โดย KEPAD มีหนาที่รับพนักงานและฝก
อบรมพนักงานพิการกอนเขาทำงาน ผูสมัครงานสมัครผาน KEPAD และตองผานเกณฑการรับพนักงานแบบเดียวกับท่ีบริษัทใช
กับผูที่มาสมัครงานที่บริษัททุกคน อันที่จริงคนพิการที่สมัครงานผานโครงการความรวมมือระหวาง KEPAD กับซีเจ เทเลนิกสมี
อัตราการไดงานถึงปจจุบันเพียงรอยละ 17 เทานั้น ผูทดลองงานไดรับการฝกอบรมกอนการจางงานนานหน่ึงเดือนที่ KEPAD ซึ่ง
เนนท้ังการสอนงานและใหความรูทั่วไป หลังจากนั้นจะไดรับการฝกอบรมจากซีเจ เทเลนิกส แต KEPAD ก็ยังใหความชวยเหลือ
ตอโดยใหคำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงสถานประกอบการและความชวยเหลืออื่นๆ ที่จำเปน เมื่อทำงานครบตามสัญญาสองปแลว
พนักงานใหมแตละคนจะไดรับการประเมินผลงานเพื่อพิจารณาการจางงานเปนพนักงานประจำตอไป 

ผูที่ทำงานท่ีบานใหซีเจ เทเลนิกสนั้นมีสภาพที่ทำงานเหมือนกับพนักงานที่ศูนยรับโทรศพัทของบริษัททุกอยางไมวาจะเปนโตะ
ทำงาน แผงก้ัน คอมพิวเตอร จอแอลซีดี อินเทอรเน็ตความเร็วสูง หรือโทรศัพท เจาหนาที่ของ KEPAD ไดกำหนดรายการ
อุปกรณพิเศษและส่ิงอำนวยความสะดวกตางๆ ที่จำเปนตองมี และองคกรนี้ก็ชวยออกคาใชจายผานโครงการเงินใหเปลาของ
องคกร ซีเจ เทเลนิกสรายงานวาการตั้งสำนักงานที่บานเสียคาใชจายแพงกวาการลงทุนที่ศูนยรับโทรศัพทของบริษัทประมาณรอย
ละ 20 อยางไรก็ตามผูบริหารของบริษัทเชื่อวาจะไดประโยชนที่ดีพอสมควรจากการลงทุนกับสำนักงานที่บานในแงประสิทธิภาพ
การทำงานตลอดจนความพอใจของลูกคาและพนักงาน 

มกีารใชระบบกลองวิดีโอถายทอดสดและระบบคอมพิวเตอรระยะไกลเพ่ือเฝาดูพนักงานของซีเจ เทเลนิกสซึ่งทำงานท่ีบาน นาย
ชาง-เบียม ยู ชายวัย 30 ปที่นั่งรถเข็นเปนพนักงานขายทางโทรศัพทคนหนึ่งของซีเจ เทเลนิกสซึ่งทำงานอยูกับบาน เขากลาววา 
“ดีที่ผมไดทำงานอยูที่บาน เลยไมตองกังวลเรื่องการเดินทาง” แตเขาไมมีโอกาสไดพบปะเพื่อนรวมงาน “แตบริษัทก็จัดโครงการ
และจัดงานหลายคร้ังเพื่อทำใหผมรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของบริษัท” พนักงานที่ทำงานอยูกับบานไดมาเยี่ยมศูนยรับโทรศัพทที่
บริษัทเดือนละสองคร้ังเพื่อรักษาความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและนายจางและเพ่ือจะไดเห็นความเปนไปที่บริษัท เขากลาวเสริม
วา “บริษัทไมไดเลือกปฏิบัติกับพนักงานซึ่งทำงานอยูที่บานในแงโอกาสการไดเลื่อนตำแหนง ตราบใดท่ีผมทำงานผมก็ไดรับ
โอกาสที่เปนธรรม” 
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ซุง จู คิม ผูจัดการแผนกทรัพยากรมนุษยของบริษัทกลาววา เหตุผลสำคัญที่ทำใหซีเจ เทเลนิกสจางคนพิการทำงานอยางตอ
เนื่องก็คือพวกเขาทำงานไดดีมาก เขาอธิบายวาดัชนีวัดคุณภาพที่ซีเจ เทเลนิกสใชวัดความพอใจของลูกคาแสดงใหเห็นวาลูกคา
ไมไดรูสึกถึงความแตกตางใดๆ ระหวางการบริการจากพนักงานพิการกับพนักงานที่ไมพิการ พนักงานพิการบางรายมีผลการ
ทำงานอยูในลำดับตนเสมอ และเม่ือพิจารณาดัชนีที่ซีเจ เทเลนิกสใชวัดความพอใจของลูกจางแลวพบวา พนักงานพิการมีความ
สุขกับงานของตนมากกวาพนักงานที่ไมพิการ นายคิมเช่ือวาพนักงานของซีเจ เทเลนิกสที่เปนคนพิการมีความจงรักภักดีกับบริษัท
มากกวา และเขายังพบอีกดวยวาพนักงานพิการมีอัตราการลาออกจากงานต่ำกวาพนักงานที่ไมพิการ 

เมื่อผลเปนเชนน้ี นายคิมกลาววา “เราเลิกคิดแลววาคนพิการนั้นดอยประสิทธิภาพ เรารูแลว” ในขณะท่ีนายยูกลาววา “การจาง
งานเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหมีชีวิตที่พึ่งตนเองได การมีงานทำทำใหผมดำรงชีวิตอยูไดโดยไมตองพึ่งพาใคร” 
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สมาพันธนายจางแหงศรีลังกา 

ศรีลังกา 
สมาพันธนายจางแหงศรีลังกา (Employers’ Federation of Ceylon - EFC) ไดใชการเดินทางศึกษางานของ ILO ใหกลายเปน
ตัวอยางท่ีประทับใจที่สุดตัวอยางหนึ่งของภูมิภาคในแงความคิดที่นายจางริเริ่มเพื่อเปลี่ยนทัศนคติและสงเสริมการจางงานคน
พิการ เครือขายนายจางวาดวยเรื่องความพิการของสมาพันธฯ เกิดขึ้นเมื่อพ.ศ.2543 หลังจากที่เจาหนาที่ของสมาพันธ EFC ได
เดินทางไปสหราชอาณาจักรเพื่อศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องศักยภาพการทำงานของคนพิการจากที่ประชุมนายจางวาดวยเรื่องความพิการ 
ในปจจุบันเครือขายฯ มีธรรมนูญอยางเปนทางการ มีรายช่ือสมาชิกเครือขายที่นาชื่นชมซึ่งเปนบริษัทในประเทศและบริษัท
นานาชาติหลายแหง และมีหลักปฏิบัติเพ่ือแนะแนวใหนายจางที่ศรีลังการูจักจางคนพิการเปนพนักงานสวนหนึ่งในสถานประกอบ
การของตน 

ภายหลังการกอตั้ง เครือขายนายจางฯ ไดสนับสนุนการสัมมนาเรื่องความตระหนักรูของนายจางสองคร้ัง สำรวจสถิติการจางงาน
คนพิการของสมาชิกของสมาพันธ และจัดทำฐานขอมูลผูหางานที่เปนคนพิการ เครือขายออกจดหมายขาวเพื่อสงเสริมตัวอยาง
การปฏิบัติที่ดีในบรรดาสมาชิกเพ่ือสนับสนุนใหสมาชิกรายอ่ืนๆ จางคนพิการเปนพนักงาน ในขณะท่ีเครือขายนายจางนี้พัฒนาขึ้น
อยางตอเนื่องเครือขายก็มีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นเพื่อสงเสริมคุณคาของลูกจางพิการ 

เมื่อนายจางหลายรายไดรายงานความลำบากในการหาผูสมัครงานที่เปนคนพิการ เครือขายนายจางฯ ซ่ึงไดรับความชวยเหลือ
ทางวิชาการจาก ILO จึงไดรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชนแหงหนึ่งที่ชื่อโมทิเวชั่น ทรัสตและกระทรวงสวัสดิการสังคมเพ่ือแกไข
ปญหาน้ี โดยใหการชวยเหลือดวยการหาคนพิการที่ตองการทำงาน และเร่ิมคัดเลือกและชวยเตรียมคนเหลานั้นใหพรอมเขา
สัมภาษณงาน เครือขายฯ ซ่ึงรวมงานกับพันธมิตรหลายราย ไดจัดงานสัมนาเรื่องความตระหนักรูของนายจางขึ้นอีกครั้ง ในครั้งนี้
มีงานตลาดนัดแรงงานสำหรับคนพิการที่กำลังหางานทำรวมอยูดวยในชวงบาย บริษัทชั้นนำในกรุงโคลัมโบเกือบ 25 บริษัทเขา
รวมงาน และผูหางานกวา 75 รายไดงานทำในงานน้ันเอง ตัวอยางหนึ่งในน้ันคือบอดี้ลายนซึ่งเปนบริษัทรวมทุนของเอ็มเอเอส 
โฮลดิ้งสและเปนนายจางรายใหญที่สุดรายหนึ่งของศรีลังกา บริษัทนี้เคยมีปญหาในการหาผูตรวจคุณภาพซึ่งสามารถใชโปรแกรม
ชวยออกแบบ (computer-assisted design - CAD) ได ในที่สุดบอดี้ลายนก็ไดพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีตองการสองราย
จากงานตลาดนัดแรงงานในคร้ังนั้น 

นับตั้งแตนั้นเครือขายฯ และพันธมิตรซึ่งในปจจุบันมีกระทรวงแรงงานและองคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐฯ 
รวมอยูดวยไดจัดงานตลาดนัดแรงงานข้ึนอีกในโคลมัโบ และมีแผนจะจัดงานประเภทเดียวกันในตางจังหวัด 

สมาชิกของเครือขายฯ ไมเพียงแตจางงานแตยังฝกอบรมและใหความชวยเหลืออยางอ่ืนแกคนพิการและนายจางดวย ยกตัวอยาง
เชน สายการบินศรีลังกาไดทำซีดีรอมสอนภาษามือขั้นตนใหนายจางที่เขารวมงานตลาดนัดแรงงงานเพ่ือที่จะสามารถส่ือสารกับผู
หางานท่ีเปนคนหูหนวกได บริษัทไอดี ลังกาจัดหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษใหผูหางานที่เปนคนพิการโดยเฉพาะผูที่อยากทำงานซ่ึง
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการเงิน โรงเรียนเอกชนในทองถ่ินแหงหนึ่งจัดการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศใหคนพิการโดยไม
คิดคาเลาเรียนทุกวันเสารซึ่งเปนวันที่หองปฏิบัติการและครูของโรงเรียนวาง 

สมาพันธ EFC ทำใหเครือขายมีสถานะอยางเปนทางการดวยการออกธรรมนูญเมื่อพ.ศ.2548 และจำนวนสมาชิกและพันธมิตร
ของเครือขายก็เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ เม่ือไมนานมานี้เครือขายไดรวมงานกับโครงการของ ILO หลายโครงการเพ่ือขยายขอบเขตการ
ทำงาน ยกตัวอยางเชน เครือขายฯ ไดรวมโครงการพัฒนาโรงงาน (Factory Improvement Programme - FIP) ของ ILO และ
ฝกอบรมเจาหนาที่ของโรงงานหลายแหงโดยใชหลักสูตรใหมของโครงการท่ีชื่อ ความพิการในสถานประกอบการ (Disability in 
the Workplace) นอกจากน้ีเครือขายฯ ยังรวมมือกับอีกโครงการหน่ึงของ ILO และศูนยบริการจางงานจ็อบสเน็ต (และใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรจับคูงานและคนหางาน) ทำการรณรงคทางสื่อคร้ังใหญเพื่อหาคนที่ตองการงานท่ัวประเทศ 
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เมื่อกลางปพ.ศ.2549 สมาพันธนายจางแหงศรีลังกาไดเผยแพรหลักปฏิบัติเพื่อแกปญหาความพิการในสถานประกอบการแก
สื่อมวลชนตลอดจนกลุมนายจาง เจาหนาที่ของรัฐบาลและผูแทนภาคประชาสังคมจำนวนมากกวา 200 ราย งานข้ันตนของสมา
พันธ EFC และนายจางซึ่งเปนตัวอยางที่ดีบางรายในสมาพันธฯ เปนเนื้อหาสวนหนึ่งของวิดีโอสารคดีของ ILO ท่ีชื่อ อบิลิตี้เอเชีย 
(Ability Asia) เครือขายนายจางวาดวยเรื่องความพิการไดรับการพิจารณาใหเปนแบบอยางระดับภูมิภาคและระดับโลก สมาชิก
ของเครือขายฯ ไดนำเสนอประสบการณตอที่ประชุมหลายแหงทั่วภูมิภาคและที่ธนาคารโลกในกรุงวอชิงตันดีซี 

เมื่อสมาพันธ EFC กอตั้งขึ้น เจาหนาที่ของสมาพันธยอมรับวาจะตองปฏิบัติตามสิ่งที่องคการฯสอน เมกะมาลี อลูวิหารี ที่ปรึกษา
อุตสาหกรรมสัมพันธ กลาววา “เม่ือเราสรางเครือขายเราอยากสรางตัวอยางใหสมาชิกเห็น” สมาพันธ EFC จางคนตาบอดเปน
พนักงานตอนรับ ซึ่งเปนพนักงานที่ไดพิสูจนใหเห็นแลววาสามารถทำงานไดอยางยอดเย่ียม และเปนแรงบันดาลใจใหบริษัทที่เปน
สมาชิกใหโอกาสคนพิการอื่นๆ ไดทำงานเชนเดียวกัน 
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จอลลิบี ฟูดส คอรปอเรช่ัน 

ฟลิปปนส 
โครงการจางงานพนักงานที่มีความบกพรองทางการไดยินของจอลลิบีเปนเรื่องราวท่ีมหัศจรรยเพราะมีทั้งดาราภาพยนตรและ
บริการที่ใหรอยยิ้ม โครงการน้ียังเปนความรวมมือระหวางบริษัทกับองคกรพัฒนาเอกชนที่ประสบความสำเร็จอีกดวย โดยทำให
เกิดการจางงานคนหูหนวกมากกวา 50 คน (และกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ) ท่ีรานในกรุงมะนิลา พนักงานเหลานี้ชวยขยายฐานลูกคาให
จอลลิบีและยังเปนขอพิสูจนที่ดีอีกประการหน่ึงถึงขอดีของการจางคนพิการทำงาน 

จอลลิบี ฟูดส คอรปอเรช่ันกอตั้งขึ้นเม่ือพ.ศ.2521โดยโทน่ี แทน คักเตียง โดยเร่ิมจากการเปนรานไอศกรีม ในปจจุบันมีบรษิัทลูก
หกแหงและมีรานขายอาหารจานดวนและรานที่ใหบริการครบถวนมากกวา 1,000 สาขาในหกประเทศ บริษัทรักษาสวนแบงใน
ตลาดอาหารจานดวนของฟลิปปนสไดมากถึงรอยละ 50 ในปพ.ศ.2540 ความคิดริเริ่มและความสำเร็จของจอลลิบีเปลี่ยนทิศทาง 
บริษัทไดรวมงานกับมูลนิธิ STEAM (Special Training, Employment, Advocacy and Management – มูลนิธิเพื่อการฝกอบรม 
การจางงาน การรณรงค และการจัดการพิเศษ) ซ่ึงเปนองคกรพัฒนาเอกชนของฟลิปปนสที่ทำงานดานการสรางโอกาสงานใหคน
หูหนวกโดยเฉพาะ จอลลิบีจึงเริ่มเรียนรูขอดีของการจางคนพิการทำงาน 

เรื่องราวท้ังหมดเร่ิมตนขึ้นเพราะเสมียนฝายขายชื่อครอมเวล อูมาลีที่เปนคนหูหนวก และดาราภาพยนตรชาวฟลิปปนสที่ชื่ออา
กา มูหลัค นายอูมาลีทำงานที่รานขายเส้ือผายอดนิยมแหงหนึ่งที่ซึ่งเขาไดพบนักแสดงคนน้ีซึ่งกำลังเดินเลือกซื้อเสื้อผา นาย
มูหลัคมีผลงานท่ีนาชื่นชมหลายอยาง หนึ่งในนั้นคือการเปนผูมีชื่อเสียงที่ประชาสัมพันธโครงการเพ่ือสังคมของจอลลิบี นายอูมาลี
ขอใหนายมูหลัคเสนอโครงการใหมกับจอลลิบี เปนโครงการใหโอกาสคนหูหนวกมีงานทำ  

ความรวมมือระหวางจอลลิบีกับ STEAM จึงเริ่มขึ้น บันทึกความเขาใจฉบับหนึ่งแนะแนวทางปฏิบัติให STEAM คัดเลือกผูทำงาน
และใหการฝกอบรมกอนการทำงานแกคนหูหนวกที่จะเปนลูกจางของจอลลิบี มีการอบรมมารยาททางสังคม การปฏิบัติและการ
สื่อสารกับลูกคา และหลักการปรับตัวในการทำงาน STEAM ยังจัดการฝกอบรมเร่ืองมนุษยสัมพันธและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสอนภาษามืออเมริกันขั้นพื้นฐานใหพนักงานที่ไมพิการของจอลลิบีที่ทำงานรวมกับลูกจางซึ่งเปนคนหูหนวก STEAM เห็น
วาการสนับสนุนจากครอบครัวเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหโครงการจางงานคนพิการประสบความสำเร็จ ดังนั้นจึงตั้งกลุมผูสนับสนุน
ลูกจางท่ีเปนคนหูหนวกและครอบครัวของพวกเขาดวย 

STEAM ชวยจัดหางานและหาผูทำงานที่เหมาะกับงาน ผูฝกสอนที่มีประสบการณเฉพาะดานของ STEAM ยังชวยทำโครงการฝก
อบรมระหวางการทำงานใหจอลลิบีอีกดวย ในปจจุบันนายอูมาลีก็เปนผูฝกสอนคนหนึ่งในจำนวนน้ี นอกจากใหความชวยเหลือแก
การจัดฝกอบรมแลวจอลลิบีไมเห็นความจำเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงส่ิงอำนวยความสะดวกหรือหนาที่ของงานใหลูกจางซึ่งเปนคน
หูหนวกแตอยางใด 

นายโพเบลเต รองประธานดานทรัพยากรบุคคลของจอลลิบี รายงานวาพนักงานของจอลลิบีที่เปนคนหูหนวกไดรับเสียงตอบรับใน
แงดีจากลูกคาทุกรายและยังชวยเรียกลูกคาที่เปนคนหูหนวกไดเปนจำนวนมากดวย การจางพนักงานที่เปนคนหูหนวกอาจชวยให
จอลลิบีขยายตลาดไดมากขึ้นนอกเหนือจากกลุมคนพิการ ผูจัดการรานจอลลิบีคนหนึ่งกลาววา “(พนักงานที่เปนคนหูหนวก) สวน
ใหญมาจากครอบครัวที่ดอยโอกาสซ่ึงก็คือลูกคาสวนใหญของเราน่ันเอง” 

จอลลิบีมีแผนจะเปดรานแหงหนึ่งที่ใชพนักงานเปนคนหูหนวกทั้งหมด และรานนี้จะเปนสถานที่ฝกงานใหแกพนักงานใหมที่เปน
คนหูหนวกดวย 
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เจดับบลิว แมริออท 

เขตปกครองพิเศษฮองกง ประเทศจีน 
ชื่อเสียงระดับโลกที่แมริออท อินเตอรเนช่ันแนลไดรับจากการจางงานคนพิการเปนเรื่องราวแหงวิสัยทัศนของบริษัทที่ทำใหโรงแรม
แมริออทหลายแหงใชทรัพยากรมนุษยของตนใหเกิดประโยชนสูงสุดดวยการจัดใหคนพิการทำงานหลายประเภท โรงแรมเจดับลิว 
แมริออท ฮองกงเปนสวนหนึ่งของเร่ืองราวนี้ที่แสดงใหเห็นความเฉลียวฉลาด อันที่จริงความริเริ่มของโรงแรมท่ีฝกอบรมและจาง
งานคนพิการทางสติปญญานั้นประสบความสำเร็จมากจนโรงแรมใหญๆ หลายแหงในฮองกงไดประโยชนดวยเพราะไดวาจางผูผาน
การฝกอบรมที่แมริออทรับไมหมดเขาทำงานที่โรงแรมของตน 

โครงการท่ีเอเชียเริ่มเมื่อพ.ศ.2544 เม่ือผูอำนวยการสมาคมฮองชีซึ่งเปนองคกรพฒันาเอกชนที่ใหญท่ีสุดของฮองกงท่ีใหบริการและ
การฝกอบรมแกคนพิการทางสติปญญาโดยเฉพาะไดเสนอความคิดที่นาสนใจใหผูอำนวยการฝายทรัพยากรมนุษยของโรงแรม
แมริออทที่นั่น ในขณะน้ันเศรษฐกิจในเขตปกครองพิเศษของประเทศจีนกำลังเปลี่ยนจากการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเปนเศรษฐกิจท่ี
เนนการบริการเปนหลัก และงานหลายอยางกำลังยายไปอยูบนผืนแผนดินใหญของประเทศจีนที่ซึ่งคาแรงมีราคาถูกกวา ศูนยฝก
อาชีพแบบบูรณาการไพนฮิลลของสมาคมฮองชีใหการฝกอบรมทักษะตางๆ เชน งานชางไม ซึ่งไมเหมาะกับงานที่นั่นอีกแลว ดังนั้น
จึงจำเปนตองเปลี่ยนแปลง 

ความรวมมือระหวางฮองชีกบัแมริออทเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมในหลายแง ประการแรกโรงแรมแมริออทที่ฮองกงกำลังหาขอได
เปรียบในตลาดแรงงานท่ีมีการแขงขันกันสูงขึ้นของภาคธุรกิจบริการในขณะน้ัน ประการที่สองโครงการเพ่ือสังคมของแมริออทท่ีชื่อ 
“Spirit to Serve” กำลังตองการพันธมิตร  ประการตอมาฮองชีติดตอเขามาในขณะท่ีโรงแรมกำลังอยูระหวางการบูรณะครั้งใหญ 
ประการสุดทายเปนประการสำคัญเพราะเปนโอกาสที่ศูนยฝกอบรมของฮองชีจะไดสรางหองพักจำลองสองหองซึ่งมีลักษณะเหมือน
กับหองพักจริงของโรงแรมแมริออททุกประการไมวาจะเปนขนาดหอง แผนผัง อุปกรณที่ติดตั้งถาวรในหอง การตกแตง และสิ่งของ
ที่อยูในตูเย็นขนาดเล็กภายในหอง หองพักจำลองน้ีใหบรรยากาศเสมือนจริงสำหรับโครงการฝกอบรมแมบานซึ่งเปนโครงการรวม 
การเดินจากโถงเขาสูศูนยฝกอบรมใหความรูสึกเหมือนกำลังเดินอยูในโรงแรมแมริออทจริงๆ แซนดรา งึง ผูอำนวยการแผนก
ทรัพยากรมนุษยของแมริออทฮองกง อธิบายวา “บริษัทกอสรางยอมทำโครงการเสริมนี้ (หองจำลองท่ีฮองชี) ใหโดยไมคิดคาแรง
และใชวัสดุจากคลังของเราเอง” ผลลัพธที่ไดคือสถานที่ฝกอบรมที่มีสภาพเสมือนจริง 

เมื่อผูรับการฝกอบรมไดรับการฝกอบรมจบหลักสูตรที่ฮองชีแลวพวกเขาจะเย่ียมชมอาคารตางๆ ของแมริออทเพื่อใหได
ประสบการณที่เสมือนจริงยิ่งกวาและไดฝกงานรวมกับพนักงานและหัวหนางานที่โรงแรมดวย ผูรับการฝกอบรมจะมีผูเชี่ยวชาญการ
ฝกอบรมจากฮองชีคอยติดตามไปดวยประมาณหน่ึงถึงสามสัปดาห หลังจากนั้นผูรับการฝกอบรมก็จะกลายเปนพนักงานสวนหนึ่ง
ของโรงแรม สมาชิกในครอบครัวไดรับเชิญมาที่โรงแรมเพ่ือเรียนรูเกี่ยวกับโครงการจางงานโดยมีโอกาสเห็นสภาพการทำงานจริง
และพบกับเพื่อนรวมงานและหัวหนางาน 

แมริออทรับผูจบการฝกอบรมหลายคนเปนพนักงานแตไมสามารถรับไดทั้งหมด อยางไรก็ตามโรงแรมหรูแหงอ่ืนก็ไดรับแมบานที่ฝก
จากแมริออท ผูที่ผานการฝกอบรมจากท่ีนี่ไมมีปญหาเร่ืองการหางานทำ โครงการน้ีไดขยายไปสูงานดานอื่นๆ ของโรงแรมดวย 
เชน งานซักผา ซึ่งในปจจุบันจางพนักงานที่เปนคนพิการหลายคน 
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เชนเดียวกับโครงการความรวมมือที่ดีทุกโครงการ ความรวมมือระหวางแมริออทกับฮองชีพัฒนาขึ้น แมริออทชวยฮองชีริเร่ิม
โครงการสอนทำขนมอบและมอบสูตรคุกกี้ที่มีชื่อเสียงให เจดับลิว แมริออทยังซื้อผักปลอดสารพิษจากฮองชีเปนประจำซึ่งเปนผัก
ที่ปลูกที่วิทยาลัยหมูบานไพนฮิลล นอกจากน้ียังใหงานแกโรงเย็บผาของฮองชีเปนประจำ โดยส่ังทำผากันเปอนและผาพันคอให
พอครัวของโรงแรมซ่ึงเปนการสรางงานเพิ่มใหกับผูรับการฝกอบรมที่เปนคนพิการคนอ่ืนๆ 

คุณงึงกลาววา “ผูผานการฝกอบรมจากฮองชีเปนพนักงานที่ภักดีและเปนกำลังสำคัญที่ทำใหโรงแรมประสบความสำเร็จ” เปน
รางวัลสำหรับสองฝายอยางเห็นไดชัดเพราะโครงการความรวมมือนี้ทำใหผูฝกสอนของฮองชีมีโอกาสเรียนรูทักษะเชิงเทคนิคใหมๆ 
ดวย 

ในปจจุบันฮองชีมีแผนจะเปดโรงแรมขนาดเล็กที่จะใชขยายโครงการฝกอบรมเพ่ือรับคนพิการเขาฝกอบรมไดมากขึ้นและเพิ่ม
สาขาวิชาที่สอนมากขึ้น และไมนาแปลกใจเลยท่ีแมริออทก็คิดจะชวยทำใหแผนนี้สำเร็จ 
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เกียวโบ ไลฟ อินชัวแรนส 

เกาหลีใต 
เกียวโบ ไลฟ อินชัวแรนส (เกียวโบประกันชีวิต) เปนบริษัทขนาดใหญที่มีลูกจาง 4,551 คน มีสินทรัพยมูลคา 40 ลานลานวอน 
(ประมาณ 44,000 ลานเหรียญสหรัฐ) และมีผูเอาประกัน 5 ลานคน เมื่อพ.ศ.2544 บริษัทซึ่งกอตั้งมา 43 ปไดปรับเปลี่ยนภารกิจ
ของตนโดยมีแถลงวา “ชวยประชาชนเอาชนะความยากลำบากในชีวิต” ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทกลาววาความ
เปลี่ยนแปลงนี้เกิดเพราะ “บริษัทใดก็ตามตองปรับกลยุทธและวิธีการบริหารใหเหมาะกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนไป...” วิสัยทัศนนี้รวม
ถึงการเปดโอกาสใหมีการจางงานงานคนพิการดวย 

ผูบริหารระดับสูงของเกียวโบยืนยันวาพนักงานที่เปนคนพิการตองไดทำงานที่สนุกและตองใชความคิดสรางสรรคมากกวาจะได
รับจางทำงานเพ่ือเปนเพียงสัญลักษณอยางหนึ่งหรือเพ่ือทำตามโควตาและติดอยูกับตำแหนงที่ไมมีความทาทาย ศูนยรับโทรศัพท
ของบริษัทดูจะเปนสวนงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพราะพนักงานในแผนกน้ีมีความสำคัญเหมือนกับนักวางแผนการเงิน 20,000 คนในแง
การสรางรายไดและความพึงพอใจของลูกคาประมาณ 10 ลานคน พนักงานที่ศูนยรับโทรศัพทใหคำปรึกษาเรื่องบริการใหประกัน 
แนะแนวการกูยืม และสำรวจความพึงพอใจ 

เมื่อพ.ศ.2546  บริษัทจางผูหญิงพิการสิบคนซ่ึงรวมถึงคนพิการรุนแรงส่ีคนเปนพนกังาน ตอมาในปเดียวกันบริษัทรับผูหญิงพิการ
อีก 20 คนเขาทำงาน ในจำนวนน้ีแปดคนมีความพิการที่รุนแรง จากความสำเร็จในโครงการแรก บริษัทจึงขยายโอกาสงานใหแกคน
พิการโดยรับเขาทำงานในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และจางพนักงานพิการเพิ่มขึ้นปละสองคนในเวลาตอมา (โดยเปนคนพิการ
รุนแรงหนึ่งคน) ในปพ.ศ.2548 บริษัทจางผูหญิงอีกหกคน (สี่คนมีความพิการที่รุนแรง) เขาทำงานท่ีศูนยรับโทรศัพท ตอมา
เมื่อพ.ศ.2549 เกียวโบตัดสินใจเปล่ียนแปลงศูนยรับโทรศัพทซึ่งมีแตเจาหนาที่ผูหญิงเพื่อใหเกิดความหลากหลาย บริษัทจึงไดจาง
พนักงานชายท่ีเปนคนพิการเขาทำงานดวย ในปพ.ศ.2550 บริษัทไดรบับัณฑิตพิการส่ีคนเขาทำงานในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีแผนจะขยายขอบเขตการจางคนพิการทำงานโดยใหทำในแผนกทำกรมธรรมและรับเรื่องขอคาชดเชย ในปจจุบันเกียวโบจาง
งานคนพิการประเภทตางๆ 55 คน เกียวโบหาผูสมัครงานที่เปนคนพิการจากหนวยงานสงเสริมการจางงานคนพิการเกาหลี (Korean 
Employment Promotion Agency) ซ่ึงรวบรวมรายช่ือคนพิการที่ตองการงานผานเครือขายคอมพิวเตอรทั่วประเทศ 

ศูนยรับโทรศัพทของบริษัทตองการพนักงานที่มีทักษะเก่ียวกับการใหบริการทางโทรศัพทและการใชคอมพิวเตอร เกียวโบทำการปรับ
เปลี่ยนหลายประการเพ่ืออำนวยความสะดวกใหคนงานพิการโดยเฉพาะอยางยิ่งคนพิการรุนแรง เชน จัดที่จอดรถใกลทางเขา สราง
ทางลาดสำหรับรถเข็นและทำหองน้ำที่มีลักษณะเหมาะสม จัดใหมีเทคโนโลยีสำหรับคนพกิาร ปรับปรุงที่ทำงาน เชน มีที่วางเทา 
และปรับความสูงของเกาอี้ นอกจากน้ีพนักงานที่เปนคนพิการจะมีพนักงานอาวุโสเปนที่ปรึกษาเพื่อชวยสอนงานและชวยใหพวกเขา
คุนเคยกับสถานประกอบการใหม ผูอำนวยการศูนยรับโทรศัพทจะประชุมกับพนักงานที่เปนคนพิการทุกไตรมาสเพ่ือพิจารณาเรื่อง
ราวหรือปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นเพ่ือจะไดทำใหสภาพแวดลอมมีลักษณะท่ีเอื้อกับการทำงาน 

นอกจากน้ีบริษัทยังชวยพนักงานหาท่ีพักอาศัยซึ่งเขาใชไดและอยูใกลกับสถานประกอบการ และจัดรถรับสงพนักงานพิการซึ่ง
ตองการบริการนี้ดวย 
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จอง-ซุก คิมวัย 39-ปเปนพนักงานของเกียวโบท่ีเปนคนพิการใชรถตองน่ังรถเข็น เธอยกยองความพยายามของบริษัท “มีทางลาด
ในท่ีที่ จำเปนและบริษัทจัดใหดิฉันนั่งทำงานใกลหัวหนาทีมและที่ปรึกษาเพื่อจะไดรับการชวยเหลือ” สำหรับคุณแมลูกสองอยาง
จอง-ซุก การทำงาน “ชวยใหดิฉันเล้ียงครอบครัวไดจริงๆ” ครอบครัวเธอมีญาติทางสามีอาศัยอยูดวยสองคน “มันเปนประโยชน
กับตัวดิฉันเองดวยเพราะมันทำใหดิฉันสามารถรักษาจังหวะของชีวิตซึ่งทำใหดิฉันมีสุขภาพดี นี้คือที่ทำงานที่ดีที่สุดของดิฉันและ
ดิฉันอยากอยูที่นี่นานที่สุดเทาที่จะทำได” 

ในการประเมินผลงานและความพึงพอใจของลูกคา พนักงานพิการทำผลงานไดใกลเคียงกับเพื่อนรวมงานท่ีเปนคนไมพิการ โดย
ทำคะแนนได 87 และ 88.6 จาก 100 คะแนนสำหรับการประเมินผลงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามลำดับ เปรียบเทียบกับ 
88.9 และ 87.5 คะแนนของพนักงานที่เปนคนไมพิการ 

เกียวโบมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมดวยการเปนผูบุกเบิกและผูนำเรื่อง “การบริหารจัดการอยางมีคุณธรรม” ในปพ.ศ.2547 Korea 
Management Association Consulting (ซ่ึงเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงดานความเชี่ยวชาญในการประเมินผลงานและความพึงพอใจ
ของลูกคา) ยกใหเกียวโบเปน “บริษัทที่นาชื่นชมมากท่ีสุดของเกาหลี” เนื่องจากไดทำประโยชนตางๆ ใหสังคมซึ่งรวมถึงการใหคน
พิการเขารวมทำงานในองคกรดวย 
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นังโล อินเตอรเนชั่นแนล 

เนปาล 
นังโล อินเตอรเนชั่นแนลบริหารเครือขายรานอาหารตางประเภทกันส่ีเครือขายและมีรานอาหารอยูทั้งในและรอบกรุงกาฐมาณฑุมาก
กวา 12 รานซึ่งคนหนุมสาวและนักทองเท่ียวนิยมมาก เบเกอร่ี คาเฟเปนเครือรานอาหารที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในธุรกิจของ
นังโลโดยมีรานเจ็ดแหงในกรุงกาฐมาณฑุ สิ่งที่ทำใหเบเกอร่ี คาเฟมีลักษณะพิเศษย่ิงก็คือการจางงานของราน กลาวคือพนักงานของ
ราน 43 คนเปนคนหูหนวก 

พนักงานเหลาน้ีสวนใหญทำงานเปนบริกรชายและหญิงแตก็มีคนหูหนวกสองคนทำงานเปนพนักงานผสมเหลาและอีกส่ีคนไดรับการ
เลื่อนตำแหนงข้ึนเปนหัวหนากะ บริกรท่ีเปนคนหูหนวกทำงานโดยใหลกูคาชี้เลือกอาหารในเมนู ถามีคำถามหรือปญหาผูจัดการที่เปน
คนไมพิการจะออกมาชวย บริกรชายและหญิงที่เปนคนหูหนวกรับรายการส่ังอาหาร สงอาหาร และเก็บเงิน 

นังโลเริ่มจางงานคนหูหนวกเม่ือแปดปกอนหลังจากติดตอกับองคกรคนหูหนวกของเนปาลเพ่ือหาคนสมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
นับจากน้ันการหาพนักงานก็ไดรับการบอกเลาตอๆ ไปและนังโลก็ไมมีปญหาเรื่องการหาพนักงานเพิ่มอีกเพราะคนหางานสวนใหญจะ
เดินทางมาท่ีบริษัทเอง เกณฑและมาตรฐานการจางงานที่นังโลใชกับพนักงานพิการน้ันไมดอยไปกวาเกณฑและมาตรฐานท่ีใชกับ
พนักงานที่เปนคนไมพิการแตอยางใด ผูสมัครงานทุกคนจะถูกทดสอบและคัดเลือกจากทักษะการใหบริการลูกคาและความสามารถใน
การอานและเขียนภาษาอังกฤษและภาษาเนปาล 

อาราติ กูรุง ผูจัดการฝายจัดงานของนังโล กลาววาบริษัทอยากใหโครงการน้ีมีความยั่งยืนและระบบสามารถพัฒนาระบบฝกอบรมขึ้น
เองโดยตองขอความชวยเหลือจากองคกรพัฒนาเอกชนหรือองคกรคนพิการใดๆ หลังจากผานการสอบขอเขียนแลวผูทดลองงานท่ี
เปนคนหูหนวกจะรับการฝกอบรมกอนเขาทำงานนานสามเดือนและชยาม คักชาปติ ประธานเจาหนาที่บริหารก็เปนผูฝกอบรม 
ระหวางกระบวนการจางงานและการฝกอบรมกอนเขาทำงานนังโลขอความชวยเหลือจากลามภาษา พนักงานทุกคนของนังโล (รวม
ถึงพนักงานใหม) ตองเรียนภาษามือขั้นพื้นฐานดังนั้นลามภาษามือจึงไมมีความจำเปนเมื่อผูรับการฝกอบรมที่เปนคนหูหนวกกำลัง
เรียนรูงานดวยการทำงานจริง 

พนักงานหูหนวกยังเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่ยังใชอยูและพัฒนาขึ้นเพื่อพนักงานของรานเบเกอรี่ คาเฟทุกคนอีกดวย ชยาม 
ลามา บริกรหูหนวกกลาววา “การฝกอบรมเปนประจำน้ีทำใหผมขยันทำงานขึ้น และเมื่อพนักงานคนอ่ืนเรียนภาษามือผมก็ไดแรงใจท่ี
จะทำงานใหดีขึ้น” 

คุณกูรุงจำไดวาในเบ้ืองตนนังโลมีขอวิตกที่สำคัญที่สุดคือกลัววาลูกคาจะไมยอมรับบริกรชายและหญิงที่เปนคนหูหนวก เธอกลาววาผู
บริหารของนังโลเกรงวาประชาชนท่ัวไปจะ “ดูถูก” คนพิการ ความจริงไดพิสูจนแลววาไมจำเปนตองวิตกเชนนั้นเลย และนังโล ดีใจท่ี
พบวาลูกคาไมเพียงแตยอมรับพนักงานใหมเหลานั้นเทานั้นแตยังชอบพนักงานเหลานั้นดวย คุณกูรุงกลาววา “ทุกวันนี้พวกเขาเปน
ปจจัยยอดนิยมประการหน่ึงของรานเบเกอร่ี คาเฟ” เธอเลาใหฟงวาพนักงานที่เปนคนหูหนวก “มีความสามารถเชนเดียวกัน”       
ไดอยางไร เธอกลาววา “เปนความจริงที่พิสูจนแลว” 
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พานาโซนิค 

จีน 
จีนเปนประเทศท่ีมีเศรษฐกิจโตเร็วที่สุดแหงหนึ่งของโลกและตลาดแรงงานซ่ึงมีคนทำงานลนเหลือของจีนเปนแหลงทรัพยกรการ
ผลิตของบริษัทขามชาติระดับโลกตลอดจนผูรับเหมาของบริษัทเหลานี้หลายแหง แตบางเมืองก็เริ่มมีปญหาขาดแคลนแรงงงาน
แลว อยางไรก็ตามหลายบริษัทรวมถึงพานาโซนิคไดพบแหลงทรัพยากรที่ถูกซอนไวนั่นคือคนพิการ 

พานาโซนิคที่ประเทศจีนรวมมือกับสมาพันธคนพิการเซี่ยงไฮและจางลูกจางพิการประเภทตางๆ จำนวนหลายรอยคนทำงานท่ี
โรงงาน 30 แหง ดวยเหตุนี้พานาโซนิคจึงจางคนพิการเกินโควตาของรัฐบาล ทำใหอัตราการจายภาษีลดลงและเพ่ิมการไดเปรียบ
เชิงการแขงขันในตลาดแรงงาน ซ่ึงเปนขอดีสองประการของการท่ีพานาโซนิคริเริ่มจางคนพิการทำงานมากข้ึน 

พานาโซนิครับสมัครและจางคนพิการทำงานมากอนที่จะรวมมือกับสมาพันธแหงนี้แตความรวมมือกับสมาพันธทำใหบริษัท
สามารถจางงานคนพิการไดมากขึ้น พานาโซนิคและสมาพันธฯ รวมมือกันหาบุคคลที่กำลังหางานซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามตองการ 
หางานท่ีเหมาะสมใหบุคคลเหลานั้น ฝกอบรมใหพวกเขาสามารถทำงานไดดี และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเหมาะสมให สมา
พันธฯ ยังจัดงานตลาดนัดแรงงานเพ่ือชวยใหพานาโซนิครับสมัครพนักงานและคัดเลือกผูสมัครที่เปนคนพิการแตมีคุณสมบัติ
เหมาะสม พานาโซนิครายงานวาการจัดงานตลาดนัดแรงงานชวยใหบริษทัพบผูสมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไดเปนอยางดียิ่งและ
เปนผูสมัครที่มีทักษะหลากหลายซ่ึงตรงความตองการของกระบวนการผลิต 

สมาพันธฯ จัดการฝกอบรมกอนการจางงานใหผูสมัครงานพิการซึ่งพานาโซนิครับมาจากงานตลาดนัดแรงงาน หลังจากนั้นพานา
โซนิคจะใหคนพิการที่ผานการฝกอบรมจากสมาพันธเขาโครงการฝกอบรมตามปกติของบริษัทซึ่งไดรับความชวยเหลือและคำ
แนะนำจากผูเชี่ยวชาญของสมาพันธเม่ือจำเปน สมาพันธฯ เห็นความสำคัญของความรวมมือกับพานาโซนิคเปนพิเศษเพราะ
บริษัทมีธุรกิจขนาดใหญในประเทศจีนและตราสินคาของบริษัทเปนที่รูจักทั่วโลก 

เหลา กัวมิน รองผูอำนวยการของสมาพันธคนพกิารเซี่ยงไฮ กลาววา “ความสำเร็จของพานาโซนิคเปนตัวอยางใหกับบริษัทอื่นๆ 
ที่ทำธุรกิจในประเทศจีน” 

ดาว จิน บริษัทรวมทุนระหวางจีนกับญี่ปุนที่ผลิตเครื่องปรับอากาศกำลังทำตามอยางพานาโซนิค โดยไดมีความรวมือเชนเดียวกัน
กับสมาพันธและกำลังจางคนพิการเขาทำงานในตำแหนงตางๆ ที่โรงงานของบริษัท 
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ยูบีเอส เอจี 

เอเชียและแปซิฟก 
ยูบีเอสคือบริษัทที่ใหบริการทางการเงินชั้นนำรายหน่ึงของโลก บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญตั้งอยูที่สวิตเซอรแลนดนี้มีสำนักงานสาขา
อยูใน 50 ประเทศ ยูบีเอสตองการดึงดูด รักษา และพัฒนาบุคคลที่เปยมดวยพลังและความคิดสรางสรรคและใชหลักการน้ีจางงาน
คนพิการ 

สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกสาขาของยูบีเอสท่ีกรุงโตเกียวไดจางคนพิการทำงานมานานหลายปแลว เมื่อสองปกอนมาบริษัท
นี้ไดริเริ่มโครงการฝกงานคนพิการใหนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ฮองกง สิงคโปร และออสเตรเลีย ยูบีเอสใชโครงการน้ีหานักศึกษาผูมี
ความสามารถพิเศษอยางเร็วที่สุดเทาที่จะทำได และเปนบุคคลที่จะทำใหบริษัทมีพนักงานที่หลากหลายย่ิงขึ้น 

ยูบีเอสทำโครงการใหความชวยเหลือในเมืองใหญทุกเมืองในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกโดยรวมมือกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย หนวย
ราชการ องคกรพัฒนาเอกชน และหนวยจัดหางานตางๆ เพื่อดึงดูดผูสมัครงาน โครงการใหความชวยเหลือนี้สงเสริมใหคนพิการ
สมัครเขาโครงการฝกงานหรือสมัครงานในตำแหนงที่วางที่ใดก็ไดภายในบริษัท 

การฝกงานแบบเต็มเวลาและไมเต็มเวลาถูกจัดใหมีลักษณะท่ีเหมาะสมกับความตองการและเวลาของนักเรียนนักศึกษาตลอดจน
ความตองการของธุรกิจประเภทตางๆ ในปจจุบันยูบีเอสมีนักศึกษาฝกงานในแผนกวาณิชธนกิจ เงินทุน ปฏิบัติการ รายไดประจำ 
กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน และกิจการชุมชน นักศึกษาฝกงานมีบทบาทหลากหลายต้ัง
แตการวิจัย การบริหารโครงการ การวิเคราะหเรื่องการเงิน ไปจนถึงงานธุรการ 

ผูบริหารของยูบีเอสเห็นวาโครงการฝกงานนี้เปนชองทางสำคัญที่ทำใหพบแหลงของคนท่ีมีความสามารถพิเศษซึ่งไมคอยมีใครใช
แตสามารถนำทักษะ ประสบการณ และทัศนคติอันหลากหลายมาสูสถานประกอบการท่ีทำงานได 

รัน เดอ ซิลวา ผูอำนวยการกลุม Global Diversity (ความหลากหลายระดับโลก) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก กลาววา  
“พนักงานที่ไดทำงานกับคนพิการเริ่มตระหนักมากขึ้นแลววา คนพิการเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหยูบีเอสประสบความสำเร็จและ
ประโยชนที่คนเหลาน้ีทำใหนั้นมีมากเกินกวาการปรับเปล่ียนตางๆ ที่จำเปนตองมีเพื่ออำนวยความสะดวกใหพวกเขาสามารถทำงาน
รวมกับพนักงานท้ังหมดได” คุณเดอ ซิลวาอธิบายวา “ยูบีเอสใหโอกาสงานแกประชาชนจากทุกพื้นเพทั่วโลกซึ่งรวมถึงประชาชนท่ี
มีความสามารถแตกตางออกไป” ผูฝกงานพบวาโครงการน้ีทำใหพวกเขามีโอกาสคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน และโครงการน้ี
ยังใหประสบการณที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาอีกดวย 

เจสัน โฮ นักศึกษาตาบอดท่ีฝกงานในแผนกกิจการชุมชนที่ยูบีเอสฮองกง กลาววา “ผมไมเคยฝนวาจะไดทำงานที่ธนาคารเพื่อการ
ลงทุนอยางยูบีเอสเลย ประสบการณท่ีผมไดจากการฝกงานเปนแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดและทำใหผมมีโอกาสอยางเสมอภาคเพ่ือ
พิสูจนความสามารถของตัวผมแมวาผมจะมีความบกพรองทางสายตาก็ตาม” 
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นายโฮกลาววาเขาพบวางานเปน “ความทาทาย” เพราะมันคอยผลักเขา “ออกจากเขตแหงความสบายของผม” เสมอ “ผมรูสึกวา 
ไดรับพลังจากผูจัดการในสายงานของผมเพราะเธอพิสูจนใหเห็นวาไวใจผมและเช่ือวาผมมีความสามารถในการทำงาน และไดให 
โอกาสและอำนาจใหผมตัดสินใจเร่ืองตางๆ” 

อันท่ีจริงความสำเร็จของโครงการน้ีทำใหแผนกตางๆ และสาขาตางๆ ของยูบีเอสตองการนักศึกษาฝกงานมากข้ึน ทำใหยูบีเอส 
ตองดำเนินงานน้ีตอดวยการทำโครงการใหความชวยเหลือเชนนี้เปนประจำเพ่ือเพิ่มจำนวนคนท่ีมีศักยภาพจะเปนผูสมัครงานใน 
อนาคต 
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องคกรและหนวยงานราชการตางๆ

องคกรและหนวยราชการตางๆ  

องคกรและหนวยราชการตางๆ ดังรายชื่อที่ใหไวในบทน้ีมีบริการเฉพาะใหแกนายจางและคนพิการ รายช่ือของหนวยราชการ 
องคกรพัฒนาเอกชน องคกรคนพิการ (องคกรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานโดยคนพิการ) และองคกรนายจาง 

บริการตางๆ ที่มีใหนายจางมีลักษณะแตกตางกันไปในแตละองคกร แตที่มีเหมือนกันคือชองทางติดตอผูหางานที่เปนคนพิการ 
บริการจัดหางานท่ีเหมาะกับผูทำงาน ความชวยเหลือเพ่ือจัดการอำนวยความสะดวกท่ีเกี่ยวกับสถานประกอบการหรืองาน การ 
หาอุปกรณเครื่องชวยสำหรับคนพิการ และบริการตอเน่ืองตางๆ หลังจากรับคนพิการเขาทำงานแลว องคกรบางแหงที่อยูในราย
ชื่อนี้อาจใหบริการแบบสำเร็จรูปเชน การฝกอบรมเก่ียวกับความตระหนักรูเรื่องความพิการ บริการฝกงานซึ่งเหมาะกับทักษะ 
ที่บริษัทตองการ และบริการฝกงานในขณะทำงาน หรือการใหความชวยเหลือตางๆ เชน การจัดใหมีผูฝกสอนงานหรือเงิน 
สนับสนุนคาแรงหรือคาฝกอบรม รายละเอียดหลายประการระบุบริการฝกอาชีพที่มีใหคนพิการและการฝกอาชีพเหลานั้นอาจ 
ตอบสนองความตองการทักษะเฉพาะของนายจางได นอกจากนี้บริษัทตางๆ ที่อยากมอบหมายงานบางอยางใหบุคคลภายนอก 
ทำหรือตองการผลิตภัณฑเฉพาะอาจพบพันธมิตรในรายช่ือที่ใหไวนี้ได 
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ประเทศไทย 
สำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

สำนักงานฯ ดูแลระบบโควตาการจางงานในประเทศไทยและรวบรวมรายช่ือคนพิการที่ตองการงาน สำนักงานฯ 
ชวยนายจางหาคนพิการที่ตองการงานในกรุงเทพฯ และสามารถแนะนำนายจางใหติดตอสำนักงานสวนจังหวัด
ของกระทรวงฯ เพ่ือหาคนพิการที่ตองการงานท่ัวประเทศ สำนักงานฯ ยังชวยนายจางติดตอผูผานการอบรม
จากศูนยฝกอาชีพแปดแหงที่ดำเนินงานโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งอบรมคนพิการในสาขาอาชีพ
ตางๆ เชน การใชคอมพิวเตอร ทักษะการทำงานในสำนักงาน และการเย็บจักรอุตสาหกรรม 

ติดตอ  คุณสุธิดา จุฑามาศ 
โทรศัพท  66.2.664.7991/4 ตอ 106 
โทรสาร  66.2.664.7995 
อีเมล  suthida_chuthamas@yahoo.com 
ที่อยู  ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

มูลนิธิสงเสริมอาชีพคนตาบอด 

มูลนิธิสงเสริมอาชีพคนตาบอดใหการฝกอาชีพและสอนทักษะในการดำรงชีวิตอยูไดดวยตนเอง คนตาบอดท่ัว
ประเทศมาท่ีมูลนิธิเพ่ือฝกการนวดแผนไทย เรียนอักษรเบรลล ฝกทักษะการเคล่ือนไหวและความคุนเคยกับ
สภาพแวดลอม เรียนรูการใชคอมพิวเตอร การรับโทรศัพท การเลนดนตรี และโหราศาสตร มูลนิธิฯ ยังรวมงาน
กับกรมการศึกษานอกโรงเรียนและกรมอาชีวศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อวางหลักสูตรพิเศษเพ่ือฝกทักษะ
อื่นๆ มูลนิธิฯ สนับสนุนใหนายจางจางผูที่ผานการฝกอบรมของมูลนิธิฯ บุคคลซึ่งเปนที่ตองการคือผูที่ผานการ
ฝกอบรมเก่ียวกับการเปนพนักงานรับโทรศัพทและหมอนวด นอกจากน้ีมูลนิธิฯ ยังชวยจัดการอำนวยความ
สะดวกในสถานประกอบการและใหคำปรึกษาในภายหลังดวย 

ติดตอ  นายเพชรรัตน เตชะวัชระ 
โทรศัพท  66.2.678.0763 
โทรสาร  66.2.678.0765 
อีเมล  fepb@.ksc.th.com 
เว็บไซต  www.fepblind.ksc.net.th 
ที่อยู  2218/86 ถนนจันทน ชองนนทรี กรุงเทพฯ 10120 

ศูนยจัดหางานคนพิการพระมหาไถ 

ศูนยจัดหางานคนพิการพระมหาไถซึ่งเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ พัทยา สนับสนุนความรวมมือ
ระหวางกิจการพาณิชยทั่วประเทศและคนพิการที่ตองการทำงาน ศูนยฯ สามารถหาผูหางานที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมใหนายจาง จัดสอนหลักสูตรเรื่องความตระหนักรูเกี่ยวกับความพิการ และใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการ
อำนวยความสะดวกในสถานประกอบการแกนายจาง โรงเรียนฯ ใหการฝกอาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การบริหารเครือขาย และการออกแบบเว็บไซต หลักสูตรใชเวลาเรียนสองป
และผูที่เรียนจบหลักสูตรจะไดรับบริการจัดหางาน นอกจากน้ียังมีบริการสนับสนุนใหนายจางรับผูทำงานใหม
เหลานี้เขาเปนสวนหนึ่งของพนักงานที่บริษัทไดอยางราบร่ืนอีกดวย 

ติดตอ  นายมานพ เอ่ียมสะอาด 
โทรศัพท  66.3.871.6147-9 ตอ 8110 
โทรสาร  66.3.871.6542 
อีเมล  manop@rvsd.ac.th 
เว็บไซต  www.rvsd.ac.th/jobs 
ที่อยู  ตูปณ.1 พัทยา ชลบุรี 20260 
 
 

 

 9

80



คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจริง 

คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจริง  
คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจริงที่อยูในบทน้ีไดมาจากหลายแหลง ขอมูลหลายอยางอาจหาไดตามเว็บไซตซึ่งใหแหลงขอมูลดวย8  

คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจริงเหลานี้มีไวเพ่ือใหขอมูลอยางรวดเร็วและยกตัวอยางขอมูลที่อาจหาไดในเว็บไซตตางๆ เอกสาร
เหลานี้จัดพิมพโดยไดรับอนุญาตหรือเปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะอยูแลว เอกสารบางอยางอาจใหขอมูลเฉพาะของประเทศ
หรือกฎหมายตางๆ ของประเทศซ่ึงเกี่ยวของกับการจางงานคนพิการ อยางไรก็ตามรายการขอมูลและเอกสารขอเท็จจริงเหลานี้
อาจเปนประโยชนในการทำใหสถานประกอบการและข้ันตอนการรับสมัครและรักษาพนักงาน “เปนมิตรกับความพิการ” มากข้ึน 

• การจางงานคนพิการ 

• แนวนโยบายของบริษัทอันเก่ียวกับความพิการและรายการประเมินตนเอง 

• การเขารวมสังคมของคนพิการ 

• การใชภาษา 

• การเอาชนะความกลัวและขอวิตกตางๆ 

• กลยุทธที่เปนมิตรกับความพิการ 

• อุปสรรคทางทัศนคติ 

• ความพิการทางจิตสังคมและความเจ็บปวยทางใจ 

• ความพิการที่มองไมเห็น 

• การทองเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรค 
  

 

  8เอกสารขอเท็จจริงบางรายการไดรับการแกไขใหถูกตองแลว 
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การจางงานคนพิการ 
กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา 

เว็บไซต www.dol.gov 

ดาวนโหลดมาจาก www.dol.gov/odep/pubs/ek96/chcklist.html 

 

สิ่งที่ตองทำ 
ตองหาแหลงผูสมัครงานที่เปนคนพิการ 

ตองศึกษาวิธีสื่อสารกับคนพิการ 

ตองไมใหใบสมัครงานและแบบเอกสารอยางอื่น
ของบริษัทมีคำถามเก่ียวกับความพิการและ
เอกสารเหลานั้นตองอยูในรูปแบบท่ีคนพิการ
เขาใจได 

ตองพิจารณาใหมีคำอธิบายลักษณะงานท่ีเปน
ลายลักษณอักษรซึ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
หนาที่หลักของงานนั้น 

ตองใหขอกำหนดเร่ืองการตรวจโรคเปนไปตาม
กฎหมายคนพิการอเมริกา (Americans with 
Disabilities Act - ADA) 

ตองผอนคลายและทำใหผูสมัครรูสึกสบายใจ 

ตองจัดการอำนวยความสะดวกอยางสมเหตุสม
ผลในสถานประกอบการเพ่ือใหผูสมคัรงานที่มี
คุณสมบัติตรงตามตองการสามารถทำงานน้ันได 

ตองปฏิบัติกับคนพิการเชนเดียวกับที่คุณจะ
ปฏิบัติกับผูสมัครหรือลูกจางคนอื่นโดยใหเกียรติ
และเคารพเขา 

ตองรูวาคนท่ีไดรับความคุมครองจากกฎหมาย 
ADA นั้นรวมบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแต
เปนโรคเอดส มะเร็ง ไดรับการบาดเจ็บทาง
สมองอยางเรื้อรัง เปนคนหูหนวก ตาบอด และมี
ความพิการทางปญญาหรือทางความสามารถใน
การเรียนรูอยูดวย 

 
 

 

 

สิ่งที่ไมควรทำ 
อยาคิดวาคนพิการไมสามารถทำงานได 

อยาคิดวาคนพิการไมไดรับการศึกษาและการ
อบรมที่จำเปนสำหรับการจางงาน 

อยาคิดวาคนพิการไมอยากทำงาน 

อยาคิดวาโรคพิษสุราเร้ือรังและการติดยาเสพติด
ไมใชความพิการที่แทจริง หรือผูเสพยาท่ีกำลังจะ
หายไมไดรับความคุมครองจากกฎหมาย ADA 

อยาถามใครวามีความพิการใดๆ หรือไมใน
ระหวางการสัมภาษณงาน 

อยาคิดวางานบางอยางเหมาะกับคนพิการมาก
กวา 

อยาจางคนพิการถาบุคคลนั้นอาจทำใหเกิด
อันตรายอยางรุนแรงกับสุขภาพและความ
ปลอดภยัของประชาชนท่ัวไปและสถานประกอบ
การไมมีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีสมเหตุสมผล
เพื่อลดความเส่ียงหรืออันตรายน้ัน 

อยาจางคนพิการซึ่งไมมีคุณสมบัติพอที่จะปฏิบัติ
หนาที่หลักของงานน้ันแมสถานประกอบการจะมี
สิ่งอำนวยความสะดวกท่ีสมเหตุสมผลใหก็ตาม 

อยาคิดวาคุณจะตองรักษาลูกจางคนพิการแตมี
คุณสมบัติไมเพียงพอไว 

อยาคิดวาผูบริหารคนปจจุบันจะตองรับการฝก
อบรมพิเศษเพ่ือใหรูวิธีรวมงานกับคนพิการ 

 



คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจรKง

 

ตองเขาใจวาการเขาถึงนั้นไมไดหมายถึงเฉพาะ
การเขาถึงที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมรอบตัว
เทาน้ันแตยังหมายถึงการทำสิ่งตางๆ ใหอยูในรูป
แบบซึ่งเขาถึงไดสำหรับคนพิการทางการมอง
เห็นหรือการรับรูดวย และยังหมายถึงการทำให
สัญญาณเตือนภัยหรือสัญญาณตางๆ ใชกับคน
พิการทางการไดยิน 

ตองพัฒนาข้ันตอนตางๆ เพื่อรักษาขอมูล
ทางการแพทยและรักษาขอมูลนั้นใหเปนความ
ลับดวย ตองฝกอบรมหัวหนางานใหสามารถจัด
สิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ในสถานประกอบ
การอยางสมเหตุสมผล 

อยาคิดวาการจางงานคนพิการจะทำใหตองเสีย
เบี้ยประกันอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 

อยาคิดวาสถานประกอบการจะไมปลอดภัยถามี
ลูกจางพิการ 

อยาคิดวาการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกอยางสม
เหตุสมผลในสถานประกอบการจะตองเสียคาใช
จายสูง 

อยาคิดหรือพยายามจินตนาการวาคุณจะทำงาน
อยางหนึ่งไดอยางไรถาคุณเปนคนพิการแบบผู
สมัครงาน 

อยาคิดวาคุณไมมีงานใดท่ีคนพิการสามารถทำได 

อยาตัดสินเรื่องทางการแพทย 

อยาคิดวาคนพิการไมอาจทำงานใดไดเนื่องดวย
ความพิการที่มองเห็นหรือมองไมเห็น 

อยาคิดวาสถานประกอบการของคุณเปนสถานที่
คนพิการสามารถเขาถึงได 
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แนวนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับความพิการและรายการประเมินตนเอง 
สถาบันการดำรงชีวิตอิสระ ประเทศสวีเดน 
เว็บไซต www.independentliving.org 
ดาวนโหลดมาจาก www.independentliving.org/studyworkabroad/disability-information-checklist/checklist-corporate-
disability-policy.pdf 

 
“พันธะสัญญาของบริษัทหนึ่งที่จะทำใหพนักงานหรือลูกคามีความหลากหลายน้ันเปนอัตลักษณอยางหนึ่งขององคกร ดวยเหตุนี้จึง
ตองมีการกลาวหรือแสดงออกซ่ึงพันธะสัญญาเชนนี้ในคำแถลงในเว็บไซตของบริษัท นโยบายเก่ียวกับคนพิการควรเปนเนื้อหา
เฉพาะสวนหน่ึงของเอกสารน้ี” จาก สถาบันการดำรงชีวิตอิสระ ประเทศสวีเดน 

คำแนะนำเพ่ือการออกนโยบายเก่ียวกับความพิการ 

ถาบริษัทของคุณจะออกนโยบายท่ีรวมถึงลูกคาพิการและพนักงานพิการคุณอาจตองพิจารณาประเด็นตอไปนี้ 

นโยบายเก่ียวกับความหลากหลาย (ถาคุณมี) ควรมีการอางถึง “คนพิการ” อยางชัดเจนและควรมีเนื้อหาเหลานี้ดวย 

• คำแถลงโดยสังเขปถึงเปาหมายและเหตุผลที่คุณออกนโยบายเก่ียวกับความพิการและการกลาวถึงกฎหมายท่ี   
 เก่ียวของ 

• ชื่อของแผนกหรือองคกรในบริษัทซึ่งมีหนาที่นำนโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงชื่อเจาหนาที่ซึ่งเปนผูประสานงาน   
 เร่ืองนี้ และรายละเอียดเพื่อการติดตอเจาหนาที่ดังกลาว 

• รายละเอียดที่ชัดเจนของกระบวนการไกลเกลี่ยขอรองเรียนที่เหมาะสม 

• ตัวอยางของการปรับปรุงและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีไดทำแลว 

• คำตอบของคำถามท่ีเกิดขึ้นเปนประจำ เชน คำถามเกี่ยวกับเปาหมายของบริษัทในเรื่องการจางงานคนพิการ    
 ประสบการณของบริษัทเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกใหคนที่มีความพิการประเภทตางๆ และแหลงขอมูล   
 เพ่ิมเติม 

โปรดรูวาแตละบุคคลมีความตองการเรื่องการเขาถึงที่ไมเหมือนกัน ส่ิงที่อาจเปนอุปสรรคของบุคคลหนึ่งอาจไมเปนอุปสรรคของ
อีกคนหน่ึง ที่ทำงานซ่ึงอยูชั้นบนในสถานประกอบการซ่ึงไมมีลิฟตอาจไมเปนปญหาสำหรับคนที่มีความบกพรองทางสายตาหรือ
การไดยิน สำหรับบริษัทขนาดเล็กที่มีปญหาเชนนี้แทนที่จะไมออกนโยบายเก่ียวกับความพิการใดๆ เลยเราขอแนะใหออกนโยบาย
ที่เปนไปไดในทางปฏิบัตมิากขึ้นโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอุปสรรคเฉพาะ อาทิ 

“เราตอนรับคนพิการเปนลูกจาง ผูทดลองงาน และอาสาสมัคร แตโชคไมดีที่สำนักงานในปจจุบันของเราต้ังอยูสูงขึ้นไปอีกหลาย
ชั้น เราอยากใหผูสมัครซึ่งมีความพิการแตอยากทำงาน อาสา หรือฝกอบรมกับเราติดตอเราเพื่อจะไดปรึกษาหารือเรื่องคุณสมบัติ
ในการทำงานของตนและความเปนไปไดในการปรับปรุงสภาพการทำงานดวยอุปกรณเครื่องชวยและปรับสถานประกอบการหรือ
ลักษณะงานท่ีตองทำเปนประจำ” 
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คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจริง 
คำแนะนำสำหรับการนำเสนอนโยบายเร่ืองความพิการของบริษัทของคุณในเว็บไซตของคุณ 

เสนอนโยบายเก่ียวกับความพิการในเว็บไซตของคุณในลักษณะท่ีแสดงใหเห็นวาบริษัทใหความสำคัญของการรับคนพิการเขา
ทำงานเปนลำดับแรก โดยทำใหสามารถเห็นนโยบายน้ีไดโดยสะดวกในเว็บไซต ใชภาษาที่ชัดเจนและเขาใจงาย และทำเว็บไซต
ใหทุกคนเขาถึงได (เชน ทำเว็บไซตเพ่ือใหคนตาบอดเขาถึงไดดวย) เน้ือหาที่เขาใชไดงายไมควรมีแตคำแถลงนโยบายเก่ียวกับ
ความพิการหรือขอมูลที่คนพิการสนใจเทานั้น แตการเขาใชไดควรครอบคลุมถึงเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซตของบริษัทดวย 
ศึกษารายละเอียดของการทำเว็บไซตใหทุกคนใชไดที่ www.w3.org/WAI เปนตน 

ในการแสดงนโยบายเก่ียวกับความพิการนั้นคุณอาจทำให 

• ผูเขาเว็บไซตเห็นนโยบายเร่ืองความพิการโดยกดเมาสไมเกินสามคร้ังจากหนาแรกของเว็บไซตบริษัท 

• หนาเว็บไซตเกี่ยวกับนโยบายเร่ืองความพิการมีขอมูลที่ทันสมัย (ปรับปรุงขอมูลอยางนอยปละครั้ง) 
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การเขารวมของคนพิการ 
สถาบันการดำรงชีวิตอิสระ ประเทศสวีเดน 
เว็บไซต www.independentliving.org 
ดาวนโหลดมาจาก www.independentliving.org/studyworkabroad/disability-information-checklist/checklist-
corporatedisability-policy.php 
 

คำถามตอไปนี้ตั้งขึ้นเพ่ือชวยประเมินความสามารถขององคกรในการรับลูกจางและผูทดลองงานท่ีเปนคนพิการ คำตอบของคุณจะ
เปนขอมูลที่เปนประโยชนกับผูที่อยากมาสมัครงานและเปนประโยชนกับการตรวจสอบภายในองคกรของคุณตามวาระดวย 

1.  บริษัทของคุณมีนโยบายเก่ียวกับความพิการและแผนปฏิบัติการเปนสวนสำคัญของแผนท่ัวไปเพื่อใหลูกคา ลูกจาง และผู      
    ทดลองงานท่ีเปนคนพิการสามารถเขาถึงอาคาร เขาปฏิบัติงาน และใชผลิตภัณฑและบริการตางๆ ไดอยางเสมอภาคหรือไม 

2.  บริษัทของคุณมีงบประมาณสำหรับแผนปฏิบัติการ สำนักประสานงาน และ/หรือเจาหนาที่เพื่อนำแผนไปปฏิบัติทั่วทั้งองคกร           
    หรือไม 

3.  บริษัทของคุณมีงบประมาณเพ่ือการปรับเปล่ียนที่นอกเหนือไปจากมาตรการท่ัวไปเพื่ออำนวยความสะดวกใหลูกจางและผู      
    ทดลองงานท่ีเปนคนพิการหรือไม รัฐบาลใหเงินอุดหนุนเพื่อการน้ีหรือไม ผูทดลองงานท่ีเปนคนตางชาติตองออกคาใชจาย      
    เพื่อการนี้หรือไม 

4.  ในการโฆษณารับสมัครพนักงาน ผูฝกงาน และผูทดลองงาน คุณระบุวายินดีรับสมัครคนพิการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม 

5.  บริษัทของคุณทำเว็บไซตเพ่ือใหคนที่มีความพิการประเภทตางๆ เขาถึงเว็บไซตไดทุกสวนหรือไม 

6.  สื่อสิ่งพิมพมีใหเลือกในรูปแบบอ่ืนๆหรอืไม 

7.  มีสิ่งเครื่องชวย “นำทาง” (เชน เครื่องหมายท่ีสื่อทางสัมผัสได) ในอาคารตางๆ ของบริษัทหรือไม 

8.  สภาพของแสงสวางตามสวนตางๆ ในอาคารตอบสนองความตองการของคนท่ีมีความบกพรองทางการมองเห็นหรือไม 

9.  สภาพของเสียงตามสวนตางๆ ในอาคารตอบสนองความตองการของคนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินหรือไม มีสัญญาณที่      
    สามารถมองเห็นไดเพ่ือสื่อความหมายแทนสัญญาณเสียง เชน เสียงสัญญาณเตือนภัย หรือไม 

10. มีลามภาษามือที่มีคุณสมบัติดีพอสำหรับคนหูหนวกหรือไม หรือสามารถรับลามภาษามือที่มีคุณสมบัติดีพอเขาทำงานไดหรือ      
    ไม มีลามใหผูทดลองงานท่ีเปนคนตางชาติและอาจตองใชบริการลามหรอืไม 

11. ลูกจางและผูทดลองงานท่ีมีความพิการทางการเรียนรูสามารถขอใหปรับกิจวัตร วิธีปฏิบัติ และการกำกับดูแลใหเหมาะกับ          
    ความจำเปนของพวกเขาไดหรือไม 
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12.  อากาศในสวนตางๆ ของอาคารมีคุณภาพเหมาะสมกับคนที่เปนโรคภูมิแพ หอบหืด และมีปฏิกิริยากับสารตางๆ หรือไม 

13.  ลักษณะทางกายภาพของบริษัทไดออกแบบเพ่ือตอบสนองความตองการของคนท่ีมีความพิการทางกาย เชน คนที่ตอง         
     ใชรถเข็นอยางไรบาง อาทิ ที่จอดรถ ทางเดินนอกอาคาร ทางเขา การเคลื่อนที่ระหวางชั้นตางๆ หองโถง สำนักงาน หอง        
     ประชุม โรงงาน โกดัง หองอาหาร หองออกกำลังกาย และหองน้ำ 

14.  สวนตางๆ ของบริษัทตั้งอยูหางกันจนสมควรมีบริการรับสงสำหรับคนที่มีปญหาทางการเดินหรือไม มีการแกไขปญหานี้       
     อยางไร 

15.  ผูทดลองงานท่ีเปนคนพิการจะสามารถมีที่พักซึ่งมีสภาพเหมาะสมอยูใกลกับสถานประกอบการของตนไดหรอืไม 
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การใชภาษา 
องคกรกองทุนเพื่อโอกาสการจางงานที่เสมอภาค (นิวซีแลนด) และท่ีประชุมนายจางเร่ืองความพิการแหงสหราชอาณาจักร 
เว็บไซต eeotrust.org.nz, www.employers-forum.co.uk 
ดาวนโหลดมาจาก www.eeotrust.org.nz/toolkits/disability.cfm?section=practicaltips 
 

การใชภาษาสื่อถึงทัศนคติของเราและมีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมของคนท่ีอยูรอบตัวเรา ภาษาท่ีเราใชเมื่อพูดถึงความพิการ
และคนพิการเปนเรื่องที่สำคัญมากเพราะการใชภาษาอยางไมระมัดระวังทำใหเกิดความรูสึกเชิงลบหรือการดูถูกซึ่งมีแตจะสงเสริม
ความเชื่อที่ผิดและบ่ันทอนกำลังใจในสถานประกอบการทุกแหง 

ในอดีตภาษาที่ใชกลาวถึงคนพิการนั้นเนนความบกพรองมากกวาส่ือถึงบุคคล เปนการไมเห็นคุณคาของความเปนคนและไมมอง
คนพิการวาเปนบุคคลที่มีความสามารถ ในปจจุบันภาษาที่ใชควรเนนใหสังคมเห็นลักษณะเฉพาะของบุคคลมากกวาความบกพรอง
ของเขา 

การใชภาษาสามารถเปล่ียนไปไดเม่ือเวลาผานไปและถายทอดจากคนหน่ึงไปสูอีกคนหนึ่งได เพราะฉะน้ันจึงควรเปดใจรับรูขอมูล
และความตองการของแตละบุคคล ถาคุณไมแนใจวาควรใชคำใดคุณอาจถามบุคคลนั้นวาเขาอางถึงตนเองวาอยางไร 

• คำวา “disabled” เปนคำที่เหมาะสม ตางจากคำวา “handicapped” ขอสำคัญคือจะตองอางถึงบุคคลวา         
 เปน “person” หรือ “people” เชน “a disabled person” หรือ “people with disabilities” อยาใช    
 คำท่ีไมมีความหมายถึงคน เชน “the disabled” เพราะเปนคำที่ไมเห็นคุณคาของความเปนคนและดูเหมือนจะ   
 เนนแตความบกพรองของคนน้ัน 

• อยาใชคำที่ลาสมัยแลว เชน “handicapped” และ “crippled” คำเหลานี้หลายคำเขาใจกันวาเปนคำดูถูก แมวา   
 คร้ังหนึ่งจะเคยใชกันทั่วไปแตในปจจุบันไมเปนที่ยอมรับอีกตอไปแลว 

• เมื่ออางถึงความพิการใดๆ อยาใชถอยคำเชิงลบที่บั่นทอนกำลังและทำใหรูสึกสงสาร เชน คำวา “victim”    
 (เหย่ือ) หรือ “sufferer” (ผูประสบทุกข) หรือถอยคำ เชน “in spite of his/her disability” (แมเขาจะพิการ)    
 หลายคนคิดวาความพิการเปนเพียงสวนหนึ่งของชีวิตตนและไมใชเรื่องเศราแตอยางใด 

• อยาใชปายที่แบงกลุมคนเปนประเภทตางๆ ยกตัวอยางเชน ปายที่เขียนวา “the disabled” หรือ “the mentally    
 ill” (ผูปวยทางจิต) เพราะจะทำใหคนยิ่งคิดวาคนพิการน้ันเหมือนกันไปหมดเพราะพวกเขามีความบกพรองและ   
 ไมใชสวนหนึ่งของสังคม นอกจากน้ียังทำใหคนยิ่งคิดวาคนพิการเปนผูปวยที่ออนแอ 

• สำหรับคนหูหนวกอยาใชคำวา “deaf and dumb” (หูหนวกและเปนใบ) คำนี้ลาสมัยและมีความหมายเชิงดูถูก    
 คนหูหนวกหลายคนไมไดเปนใบ พวกเขาพูดไดและใชเสียงเปน 
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• คำวา “mentally retarded” (ปญญาออน) ถือวาเปนคำที่ลาสมัยและกาวราวสำหรับคนจำนวนมาก ควรอาง   
 ถึงบุคคลวา “having an intellectual disability” (มีความพิการทางปญญา)  

• รถเข็นทำใหคนมีอิสระในการเคล่ือนท่ี เพราะฉะน้ันอยาพูดราวกับพวกเขาถูกขัง ควรพูดวา “he/she uses a    
 wheelchair” (พวกเขาใชรถเข็น) แทนท่ีจะพูดวา “he/she is wheelchair-bound” (พวกเขาตองใชรถเข็น)    
 หรือ “confined to a wheelchair” (ตองน่ังแตรถเข็น) 

• ตองกลาใชคำพูดธรรมดาๆ ซ่ึงอาจกระทบเร่ืองความพิการของบางคน เชน “see you later” (พบกันใหม)    
 “did you hear about that?” (เคยไดยินเรื่องน้ันไหม) หรือ “I’ll be running along” (ฉันไปกอนนะ) คนพิการ   
 ไมอยากใหคนอื่นตองเอาใจพวกเขาเปนพิเศษและไมอยากทำใหคนอื่นไมสะดวกใจดวย 

• เมื่ออยูกับคนพิการ จงใหเกียรติเขาเหมือนกับที่ใหเกียรติคนอื่นๆ ที่อยูในสถานการณเดียวกัน อยาปฏิบัติกับ   
 ผูใหญราวกับเขาเปนเด็ก 
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การเอาชนะความกลัวและขอวิตกตางๆ 
ศูนยวิจัยและฝกอบรมการฟนฟูเพ่ือสนับสนุนสถานประกอบการและรักษางานแหงมหาวิทยาลัยเวอรจิเนียคอมมอนเวลธประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
เว็บไซต www.worksupport.com 
ดาวนโหลดมาจาก www.worksupport.com/resources/viewContent.cfm/73  

ขอมูลตอไปนี้เปนคำถามและขอวิตกที่นักธุรกิจชั้นนำรายงานวาเปนสาเหตุที่ทำใหตนไมกลาจางคนพิการทำงาน 

1.  ทำไมจึงควรรับสมัครและจางคนกลุมนี้ทำงาน 

    คำตอบที่สำคัญที่สุดเปนอันดับหน่ึงคือเพราะเปนประโยชนกับธุรกิจ ในปจจุบันประชาชนในประเทศมีงานทำกันหมดทุกคน       
    และการที่จะทำใหธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นนั้นคุณจะตองมีผูทำงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พ่ึงพาได และจะเปนทรัพยสินที่มีคา          
    ของบริษัท อยางไรก็ตามถาคุณไมเคยรับสมัคร จาง หรือรวมงานกับคนพิการ คุณอาจมีขอสงสัยหลายประการซ่ึงทำใหคุณ      
    ลงัเลเรื่องการจางคนพิการทำงาน 

2.  ธุรกิจของฉันจะตองเสียคาใชจายเทาไรเพื่อปรับปรุงสถานประกอบการใหคนพิการสามารถเขามาทำงานหรือเยี่ยมชมได 

ความกลัวและความกังวลนี้เปนเร่ืองสำคัญและนักธุรกิจหลายคนก็รูสึกเชนเดียวกัน แตขอใหเราอธิบายขอมูลบางอยางเพื่อ
พิสูจนวาไมจำเปนตองกลัวหรือกังวลเชนน้ัน งานวิจัยหลายชิ้นพบวาการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกกวาครึ่งใชเงินนอยกวา 500 
เหรียญสหรัฐและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกมากกวารอยละ 80 ใชเงินนอยกวา 1,000 เหรียญ การจัดสิ่งอำนวยความ
สะดวกประมาณรอยละ 20 ไมเสียคาใชจายแตอยางใด นอกจากน้ียังมีสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ใหใชและมีการหักภาษี
เพื่อชวยการกำจัดสิ่งกีดขวางเชิงสถาปตยกรรมตางๆ ในสถานประกอบการของคุณดวย จงจำไววาถาบุคคลหนึ่งตองการการ
อำนวยความสะดวกและความตองการนั้นจะกอปญหาใหธุรกิจโดยไมจำเปนแลวคุณก็ไมจำเปนตองจัดการอำนวยความสะดวก
นั้นแตอยางใด แมวาคุณจะไมไดจางคนพิการทำงานแตถาคนพิการที่อยูในชุมชนและผูสูงอายุสามารถเขาถึงธุรกิจของคุณได
งายข้ึนบริษัทคุณก็จะไดกำไรมากขึ้น คุณควรรูวาคนพิการเปนตลาดที่ใหญและมีความตองการเหมือนผูบริโภคคนอื่นๆ เชน
กัน พวกเขามีอำนาจซื้อที่ยิ่งใหญ 

 3.  เบี้ยประกันของฉันจะเพิ่มขึ้นหรือไม 

บริษัทหลายแหงไดแสดงความกลัวและกังวลวาถาจางคนพิการทำงานแลวเบี้ยประกันของบริษัทจะเพ่ิมขึ้น การสำรวจผู
จัดการแผนกทรัพยากรมนุษยโดยมหาวิทยาลัยคอรเนลล (สหรัฐอเมริกา) พบวาการจางงานคนพิการแทบไมทำใหบริษัทตอง
จายคาเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันความพิการเพิ่มขึ้นเลย อยางไรก็ตามสถานประกอบการยังมีทัศนคติเดิมๆ 
เกี่ยวกับคนพิการ ทำใหคนพิการไดรับการจางงานนอยกวาแตถูกไลออกมากกวาคนไมพิการ 
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4. การจางคนพิการจะสงผลกระทบตอกำลังใจของลูกจางคนอ่ืนในบริษัทอยางไร 

ขอวิตกของคุณซึ่งเกี่ยวกับลูกจางคนอื่นๆ นั้นเปนสิ่งหนึ่งที่ผูจัดการหรือเจาของธุรกิจที่ดีทุกคนตองพิจารณาเมื่อจะจาง
ลูกจางคนใหมทุกครั้ง เมื่อเร่ิมตนลูกจางคนอื่นอาจรูสึกอึดอัดใจไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสบการณที่ลูกจางเหลานั้นของคุณ
ไดรับจากการที่เคยรวมงานหรือพบปะกับคนพิการ แตโดยปกติแลวความรูสึกนี้จะคงอยูไมนาน สวนใหญคุณตองคอย
เตือนไมใหพนักงานคนอื่นพยายามชวยเหลือคนพกิารมากเกินไป นายจางหลายคนรายงานวาการมีพนักงานพิการอยู
ในสถานประกอบการทำใหลูกจางคนอื่นๆ ทำงานหนักขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. ถาคนพิการทำงานไดไมดีในบริษัทของฉันแลวจะทำอยางไรดี 

นักธุรกิจหลายคนมีขอวิตกเชนนี้ กรณีของคนพิการที่มีปญหาในการทำงานและอาจทำใหตองเลิกจางนั้นเปนกรณีที่
นายจางหลายคนวิตก การปลดพนักงานไมเคยเปนเรื่องงายเลย อยางไรก็ตามถาลูกจางไมสามารถทำงานได และแม
จะไดพยายามแกไขแลวแตไมเกิดผลใดๆ คุณก็มีสิทธิเลิกจางลูกจางพิการคนน้ันไดเหมือนกับที่คุณจะทำกับลูกจางอ่ืนๆ 
นั่นเอง 

6. ในการสัมภาษณงานฉันควรปฏิบัติกับคนพิการอยางไร และควรทำอยางไรถาพูดอะไรผิดไป 

ความกลัวท่ีเปนปญหามากท่ีสุดขอหน่ึงที่คนทั่วไปมีนั้นคือ “ฉันจะทำอยางไรเม่ือตองพบและสัมภาษณคนพิการ มี
ธรรมเนียมปฏิบัติอยางไรบาง ฉันจะตองพูดอยางไร ฉันตองย่ืนมือไปใหจับหรือไม ฉันตองขยับเฟอรนิเจอรหรือไม ฉัน
ควรทำอยางไรถาทำผิดพลาดหรือพูดอะไรท่ีไมเขาทาไป” ความรูสึกเหลานี้จะเกิดขึ้นเปนธรรมดาเม่ือคุณพบคนพิการ
เปนครั้งแรก อยางไรก็ตามยิ่งคุณพบคนพิการมากขึ้นและยิ่งคุณสัมภาษณคนพิการมากข้ึนเทาใดคุณก็จะยิ่งรับมือกับ
สถานการณเชนนี้ไดงายขึ้นเทานั้น มีคำแนะนำเก่ียวกับมารยาทท่ีคุณและนักธุรกิจอื่นๆ ควรรูและมีการฝกอบรมวิธี
สัมภาษณผูสมัครงานพิการดวย ถาคุณทำผิดขอใหลืมมันแลวเริ่มตนใหม พวกเราเปนคนและยอมทำผิดกันได ผูสมัคร
งานพิการเขาใจรื่องนี้ดี 

เมื่อคุณคลายความกลัวและความวิตกกังวลลงแลวคุณก็พรอมที่จะเริ่มรับสมัครพนักงานจากกลุมผูทำงานขนาดใหญซึ่ง
จะชวยคุณแกปญหาการขาดแคลนแรงงานน้ีไดแลว นอกจากนี้คุณยังอาจอยากรวมงานกับกลุมคนพิการที่อยูในทองถิ่น
ของคุณเพื่อเสนอบริการชวยทำประวัติยอใหผูที่อยากสมัครงาน สอนวิธีการเขาสัมภาษณงานโดยสมมุติใหมีการ
สัมภาษณงานขึ้นในหองเรียน และรวมกิจกรรมอื่นๆ ที่จะทำใหคุณพบกลุมลูกคาเปาหมายและผูสมัครงานกลุมนี้ 

ขอใหคุณโชคดีกับการรับสมัครพนักงาน 
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กลยุทธที่เปนมิตรกับความพิการ 
กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา 
รวมกับเครือขายผูนำทางธุรกิจ  (Business Leadership Network - BLN) อันเปนความริเริ่มของสำนักนโยบายการจางงานคน
พิการโดยท่ีนายจางมีบทบาทสำคัญและไดรับการสนับสนุนจากหอการคาสหรัฐอเมริกา 
เว็บไซต www.dol.gov/odep 
ดาวนโหลดมาจาก www.dol.gov/odep/archives/ek00/friendlystrat.html 

นายจางท่ีรวมเรื่องเก่ียวกับความพิการไวในนโยบายความหลากหลายของบริษัทนั้นถือวาไดปรับปรุงและเพ่ิมผลประโยชนใหแก
สถานประกอบการในระบบเศรษฐกิจแบบใหม ผลประโยชนดังกลาวนี้มีความเปนผูนำในแงความหลากหลาย นวัตกรรม การเพ่ิง
กำลังใจโดยรวม และขอบเขตของการรับพนักงานที่กวางขวางขึ้นรวมอยูดวย ตอไปนี้เปนกลยุทธเพื่อความสำเร็จในการรับคน
พิการเขาเปนสวนหนึ่งของสถานประกอบการ 

ทำใหบริษัทมีพันธะสัญญาที่จะรวมเอาคนพิการเขาเปนสวนหนึ่งของผูมีสวนไดเสียของคุณ 

ประธานเจาหนาที่บริหารสัญญาจะทำใหสถานประกอบการเปนมิตรกับความพิการหรือไม มีเอกสารที่ยืนยันพันธะสัญญานี้อยาง
เปนลายลกัษณอักษรกับพนักงานทุกคนหรือไม นโยบาย ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติของบริษัทกลาวถึงความพิการโดยเฉพาะ
หรือไม มีคนพิการเปนกรรมการบริหารหรือไม ลูกจางและลูกคาพิการปรากฏใหเห็นในรายงานประจำปหรือไม คนงานพิการไดรับ
การจางใหทำงานในสถานประกอบการในทุกระดับของทักษะรวมท้ังทำงานในตำแหนงผูบริหารชั้นสูงหรือไม คุณออกผลิตภัณฑ
หรือบริการเพื่อลูกคาพิการหรือไม พันธะสัญญาของประธานเจาหนาที่บริหารหมายถึงผูบริหารช้ันสูงจะยอมรับนโยบายเร่ืองความ
พิการและองคกรจะรักษาคำพูด 

ใหความรูเรื่องความพิการแกพนักงานทุกคน 

การปฐมนิเทศพนักงานใหมมีการอบรมเร่ืองความพิการดวยหรือไม สิ่งที่ใชประกอบการอบรมมีใหในรูปแบบตางๆ เชน ขอความท่ี
เขียนดวยอักษรขนาดใหญ อักษรเบรลล และคำอธิบายภาพ ดวยหรือไม ลูกจางพิการทำหนาท่ีเปนที่ปรึกษาของพนักงานใหมซึ่ง
ไมไดเปนคนพิการหรือไม การใหความรูเรื่องความพิการขจัดความเชื่อที่ผิดและทำใหพนักงานทุกคนมีวิจารณญาณเร่ืองการจาง
งานคนพิการ 

ใหขอมูลเกี่ยวกับความพิการอยูเสมอ 

พนักงานรูเรื่องกฎหมายเก่ียวกับความพิการหรือไม พนักงานไดรับขอมูลเร่ืองความพิการซึ่งอาจเปนประโยชนกับที่ทำงาน ที่บาน 
และที่โรงเรียนหรือไม มีการใหขอมูลเรื่องความพิการเปนประจำทางจดหมายขาวหรือระบบการสื่อสารภายในองคกรหรือไม มีการ
ติดตอขอความชวยเหลือเก่ียวกับความพิการเพื่อชวยใหผูทำงานที่ไดรับบาดเจ็บสามารถกลับเขาทำงานในสถานประกอบการได
โดยเร็วท่ีสุดหรือไม การใหความรูอยางตอเน่ืองทำใหลูกจางสามารถใชขอมูลเร่ืองความพิการที่ถูกตองแกปญหาชีวิตครอบครัวและ
ปญหาชีวิตงานที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได 

ตั้งกลุมชวยเหลือคนพิการ 

ลูกจางพิการมีการประชุมเพ่ือพิจารณาปญหาเก่ียวกับการจางงานคนพิการหรือไม กลุมลูกจางดังกลาวสามารถเสนอขอแนะแกผู
บริหารไดหรือไม พนักงานทั้งหมดรูวามีกลุมลูกจางกลุมนี้และรูวาลูกจางกลุมนี้ชวยใหบริษัทประสบความสำเร็จหรือไม  
วิจารณญาณเร่ืองความพิการทำใหลูกจางทุกคนสามารถทำงานไดเต็มศักยภาพและทำใหบริษัทประสบความสำเร็จ 
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จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการตาง ที่เขาใชได 

อาคาร ที่จอดรถ พื้นที่ทำงาน และระบบส่ือสารเปนสิ่งที่คนพิการเขาใชไดหรือไม สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการทั้งหลายท่ี
เขาถึงและใชประโยชนไดนกับทุกคนมากกวาและทำใหทุกคนรูสึกวาเปนสมาชิกที่เทาเทียมกันในทีม 

อำนวยความสะดวกใหผูสมัครงานและคนงานพิการ 

มีแหลงหรืองบประมาณสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกหรือไม ผูสมัครงานและลูกจางที่ตองการส่ิงอำนวยความสะดวกรูหรือไมวา
มีสิ่งอำนวยความสะดวกใหพวกเขา มีการเผยแพรใหลูกจางโดยท่ัวไปรับรูเรื่องราวความสำเร็จของลูกจางบางคนท่ีพิสูจนใหเห็น
วาการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการทำงานไดหรือไม ในกรณีที่ไดรับอนุญาต
ใหเผยแพร พนักงานรูจักเทคโนโลยีใหมสำหรับคนทั่วไปและคนพิการหรือไม นโยบายที่อนุญาตใหมีการจัดส่ิงอำนวยความ
สะดวกทำใหผูสมัครงานและพนักงานพิการแสดงความสามารถของตนได 

นำเสนอภาพพจนที่เปนมิตรกับความพิการเพื่อดึงดูดผูสมัครและลูกคาพิการ 

การหาพนักงานใหมจากมหาวิทยาลัยมีความสนใจนักศึกษาพิการดวยหรือไม ผูหาพนักงานใหมคนหาประวัติของผูหางานใน
เว็บไซตที่เกี่ยวกับความพิการหรือไม ขอมูลที่สงใหคนพิการมุงโฆษณาบริษัทดวยหรือไม ผูหาพนักงานใหมและเจาหนาที่ซึ่ง
มีหนาที่สรางความสัมพันธเรื่องงานกับหนวยงานในชุมชนตางๆ บริการผูสมัครพิการหรือไม การสรางความสัมพันธกับหนวย
งานในชุมชนตางๆ ทำใหพบผูสมัครคนพิการไดมากขึ้น  

จางผูสมัครงานที่เปนคนพิการ 

ผูหาพนักงานใหมไปงานตลาดนัดแรงงานสำหรับคนพิการหรือสนใจนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ใหการศึกษาแกคนพิการเปน
ประจำหรือไม แรงงานท่ีหลากหลายนั้นรวมลูกจางพิการดวย 

ฝกอบรมและสงเสริมลูกจางพิการ 

ลูกจางพิการมีโอกาสรวมรับการฝกอบรมท่ีนายจางจัดใหเปนประจำหรือไม ถาไม มีการรายงานปญหานี้แกกลุมสนับสนุนคน
พิการเพื่อขอคำแนะนำหรือไม มีขั้นตอนสำหรับสงเสริมลูกจางที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแตเปนคนพิการใหไดรับตำแหนงผูบริหาร
หรือหัวหนางานหรือไม นายจางที่รักษาคำพูดเกี่ยวกับการจางงานคนพิการจะสงเสริมผูทำงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหไดรับ
ตำแหนงบริหารที่สูงข้ึน 

สงเสริมใหพนักงานเปนอาสาสมัครทำงานใหชุมชน 

มีการสงเสริมใหพนักงานใชเวลางานปกติสรางสัมพันธกับองคกรที่บริการคนพิการหรือไม พนักงานไปเย่ียมโรงเรียนมัธยมเปน
ประจำเพื่อแจงกำหนดการเปดใหเขาชมบริษัทและแนวโนมงานในธุรกิจของคุณใหผูบริหาร ครู และนักเรียน (รวมถึงนักเรียน
พิการ) ทราบหรือไม พนักงานแผนกทรัพยากรมนุษยสอนนักศึกษาพิการเขียนประวัติโดยยอที่นาสนใจหรือเปนที่ปรึกษาให 
นักศึกษาพิการและกำลังจะสำเร็จการศึกษารูจักวิธีหางานหรือไม นายจางที่ตองการสรางความเปล่ียนแปลงในเร่ืองการจางงาน
คนพิการอยากชวยคนพิการที่จะเปนผูทำงานในอนาคตและชวยหางานใหคนพิการที่ตองการทำงานเปนอยางยิ่ง 
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อุปสรรคทางทัศนคติ 
สำนักนโยบายการจางงานคนพิการ กระทรวงแรงงานแหงสหรัฐอเมริกา 
เว็บไซต www.dol.gov/odep 
ดาวนโหลดมาจาก http://dvr.dhhs.state.nc.us/DVR/pubs/Attitudes.pdf  

ในละครชุด The X-Files ตอน Quagmire นักสืบที่ชื่อมัลเดอรเอยถึงกัปตันเอแฮบซึ่งเปนตัวละคร (และมีขาเพียงขางเดียว) ใน
นิยายเรื่อง Moby-Dick โดยกลาวกับสกัลลี่วาเขาอยากมีความพิการทางดานรางกายเหลือเกิน เขาใหเหตุผลวาสังคมไมคาดหวัง
อะไรมากจากคนพิการเพราะฉะน้ันเขาคงไมตองทำงานหนักมากเพื่อพิสูจนตนเอง เม่ือไมมีความพิการมัลเดอรคงถูกมองวาเปน
คนขี้เกียจหรือลมเหลวถาเขาไมทำงาน แตถาเปนคนพิการเขาก็คงจะขี้เกียจได และถาเขาแคทำงานคนอื่นก็คงจะชมเขาวา “กลา
หาญ” สวนจะทำไดดีหรือไมนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง 

การที่ตัวละครท่ีนาเช่ือถือตัวหนึ่งในละครโทรทัศนซึ่งไดรับความนิยมมากท่ีสุดเรื่องหนึ่งของอเมริกาแสดงความคิดเห็นเชนนี้นั้น
สะทอนใหเห็นอุปสรรคทางทัศนคติที่มีอยูอยางกวางขวางและเปนอุปสรรคท่ีกีดกันคนพิการซึ่งเปนผูทำงานหรือกำลังพยายามหา
งานทำ 

คนพิการพบอุปสรรคมากมายทุกวันตั้งแตอุปสรรคทางกายภาพในอาคารตางๆ จนถึงอุปสรรคทางระบบในการจางงานและ
โครงการตางๆ ของเมือง แตอุปสรรคที่เอาชนะไดยากที่สุดกลับเปนทัศนคติที่ผูอื่นมีตอคนพิการ ไมวาทัศนคตินั้นจะเกิดจากความ
ละเลย ความกลัว ความเขาใจผิด หรือความเกลียดชัง ทัศนคติเชนนี้ทำใหผูคนมองไมเห็นและไมไดเคยรับรูศักยภาพที่แทจริงของ
คนพิการ 

ทัศนคติทางลบท่ีแพรหลายมากท่ีสุดคือการสนใจความพิการแทนที่จะสนใจความสามารถของบุคคล ทนายความท่ีเกงคือผูที่รู
กฎหมายเปนอยางดีและสามารถนำเสนอคดีตอหนาคณะลูกขุนหรือผูพิพากษาไดอยางสมบูรณแบบ การที่ทนายความตองอาศัย
โปรแกรมชวยอานเพ่ือศึกษาตำรากฎหมายเพราะเขาเปนคนตาบอดนั้นเปนเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับความสามารถในการทำงานของ
เขาแตอยางใด เจาของฟารมที่เกงคือผูที่รูจักใหอาหารปศุสัตวและซอมร้ัวได การที่เจาของฟารมซึ่งเปนอัมพาตทอนลางใชคัน
บังคับในหองโดยสารควบคุมเครื่องใหอาหารสัตวที่อยูบนกระบะรถบรรทุกหรือขี่รถมอเตอรไซคสี่ลอไปดูรั้วนั้นเปนเรื่องท่ีไม
เกี่ยวของกับความสามารถในการทำงานของเขาแตอยางใด พนักงานคลังพัสดุในโรงงานท่ีเกงคือคนที่เตรียมของใสในภาชนะแตละ
ใบไวในจำนวนท่ีถูกตอง การที่พนักงานเหลานี้ใชเคร่ืองชวยนับเพราะมีความพิการทางพัฒนาการซึ่งทำใหมีสมาธิสั้นนั้นเปนเรื่องที่
ไมเกี่ยวของกับความสามารถในการทำงานของเขาแตอยางใดแตกลับทำใหบุคคลนั้นเปนพนักงานคลังพัสดุที่มีความแมนยำที่สุดใน
โรงงาน 

นักสืบที่ชื่อมัลเดอรแสดงทัศนคติทางลบซ่ึงไมเปนที่เปดเผยแตกำลังขยายวงกวางขึ้นวา สังคมไมหวังใหคนพกิารทำหนาที่ไดใน
ระดับมาตรฐาน แตเม่ือคนพิการทำอยางนั้นก็จะกลายเปนคนกลา ทัศนคติเชนนี้ทำใหเกิดการอุปถัมภคนพิการซึ่งมักทำใหคน
พิการตองทำแตงานท่ีใชทักษะนอย มีการวางมาตรฐานการทำงานท่ีตางออกไป (บางคร้ังเปนมาตรฐานท่ีต่ำกวาซึ่งทำใหเพื่อนรวม
งานแยกตัวออกไป แตบางครั้งกลับเปนมาตรฐานท่ีสูงกวาเพื่อพิสูจนวาพวกเขาไมอาจทำงานได) หรือเกิดการคาดหวังใหคนงาน
พิการพอใจท่ีมีโอกาสไดทำงานและไมควรจะเรียกรองเงินเดือน ผลประโยชน โอกาส และส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเสมอภาคใน
สถานประกอบการ 
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คนพิการประสบอุปสรรคทางทัศนคติหลายรูปแบบดังนี้ 

ความดอย 

บุคคลหนึ่งอาจมีความบกพรองเรื่องความสามารถสำคัญบางประการจึงทำใหคนบางคนคิดวาบุคคลนั้นเปน “พลเมืองช้ันสอง” 
อยางไรก็ตามคนพิการสวนใหญมีทักษะท่ีพิสูจนใหเห็นไดวาพวกเขาไมไดดอยกวาคนอื่นๆ ในสถานประกอบการ 

ความสงสาร 

คนทั่วไปมักสงสารคนพิการซึ่งอาจทำใหเกิดความคิดอยากอุปถัมภ คนพิการโดยท่ัวไปไมตองการความสงสารหรือการชวยเหลือ
แบบการกุศล แตตองการเพียงโอกาสท่ีเสมอภาคเพ่ือจะไดหาเลี้ยงชีพไดตามความสามารถและดำรงชีวิตโดยไมตองพึ่งพาใคร 

การบูชาเยี่ยงวีรบุรุษ 

คนทั่วไปมักเห็นวาคนพิการที่ดำรงชีวิตอิสระหรือพยายามหางานทำเปนคนกลาหรือคน “พิเศษ”เพราะสามารถเอาชนะความ
พิการได แตคนพิการสวนใหญไมตองการคำสรรเสริญจากการที่พวกเขาทำงานประจำวันตามปกติ ความพิการน้ันมีอยูและบุคคล
เหลานั้นก็รูจักปรับตัวโดยใชทักษะและความรูเหมือนกับที่ทุกคนรูจักปรับตัวกับการที่เกิดมาเปนคนสูง เตี้ย แข็งแรง รวดเร็ว 
มั่นคง หัวลาน มีผมสีทอง ฯลฯ 

การถูกมองขาม 

คนพิการมักถูกมองขามเพราะคนท่ัวไปคิดวาพวกเขาคงไมสามารถทำงานใดไดสำเร็จทั้งๆ ที่พวกเขายังไมมีโอกาสไดแสดงความ
สามารถเลย อันที่จริงคนที่เปนอัมพาตทั้งแขนและขาสามารถขับรถและมีลูกได คนตาบอดสามารถบอกเวลาจากนาฬกาและไป
เที่ยวพิพิธภัณฑได คนหูหนวกเลนเบสบอลและมีความสขุกับดนตรีได คนที่มีความพิการทางพัฒนาการสามารถมีความคิด
สรางสรรคและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการทำงานไดอยางแข็งขัน 

ผลกระทบเกินจริง 

คนทั่วไปคิดวาความพิการอยางหนึ่งจะสงผลเสียกับประสาทสัมผัส ความสามารถ หรือคุณสมบัติดานอื่นๆ ของบุคคลนั้นดวย 
หรือคิดวาบุคคลนั้นมีความบกพรองทุกดาน ยกตัวอยางเชน คนหลายคนตะโกนใสคนตาบอดหรือไมคิดวาคนที่นั่งรถเข็นจะมี
ปญญาพอที่จะพูดเรื่องของตนเองได การสนใจความสามารถของบุคคลแทนท่ีจะสนใจความบกพรองของเขาแกไขอคติเชนนี้ได  

ความคิดเหมารวม 

ผลกระทบเกินจริงอีกอยางหนึ่งคือการที่คนทั่วไปมีความเชื่อที่ผิดทั้งทางบวกและลบเก่ียวกับความพกิาร ยกตัวอยางเชน หลาย
คนเชื่อวาคนตาบอดเปนนักดนตรีที่มีฝมือหรือมีประสาทสัมผัสทางการดมกล่ินและไดยินเสียงที่ดีกวา คนที่นั่งรถเข็นทุกคนนั้นวา
นอนสอนงายหรือไปแขงกีฬาพาราลิมปกส คนที่มีความพิการทางพัฒนาการทุกคนเปนคนไรเดียงสาและอารมณดีอยูเสมอ และ
คนพิการทุกคนเปนคนที่เศราและขมขื่น นอกจากจะดูหมิ่นบุคคลนั้นและความสามารถของเขาแลว อคติเชนนี้ยังอาจทำใหเกิด
มาตรฐานท่ีสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปสำหรับบุคคลที่เปนเพียงคนธรรมดาเทานั้น 
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ปฏิกิริยาทางลบ 

คนจำนวนมากเช่ือวาคนพิการไดรับสิทธิพิเศษมากเกินไป เชน ไดรับเกณฑการรับสมัครเขาทำงานท่ีงายกวา สำหรับคนพิการ
นายจางตองใชมาตรฐานการทำงานแบบเดียวกับมาตรฐานท่ีใชกับผูทำงานที่ไมพิการแมวาวิธีการทำงานใหสำเร็จอาจแตกตางกัน
ไปในแตละบุคคล กฎหมายคนพิการอเมริกา (Americans with Disabilities Act - ADA) ไมตองการใหคนพิการมีอภิสิทธิ์พิเศษ
ใดๆ เพียงแตตองการใหพวกเขาไดรับโอกาสอยางเสมอภาคเทานั้น 

การปฏิเสธ 

ความพิการหลายอยางนั้นมองไมเห็น เชน ความพิการทางการเรียนรู ความพิการทางจิต โรคลมบาหมู โรคมะเร็ง โรคขออักเสบ 
และโรคหัวใจ คนท่ัวไปมักคิดวาความพิการเหลานี้ไมใชความพิการที่แทจริงซึ่งจะตองไดรับการอำนวยความสะดวก กฎหมาย ADA 
นิยาม “ความพิการ” วาเปนความบกพรองอยางใดอยางหนึ่งที่ “จำกัดกิจกรรมสำคัญของชีวิตอยางหนึ่งหรือหลายอยางไปเปน
อยางมาก” การอำนวยความสะดวกสำหรับความพิการที่มองไมเห็นซึ่งตรงกับนิยามดังกลาวอาจรักษาพนักงานที่มีคุณคาใหทำงาน
นั้นตอไปและอาจเปดโอกาสใหไดจางลูกจางคนใหมดวย 

ความกลัว 

คนจำนวนมากกลัววาพวกเขาจะ “ทำผิดหรือพูดผิด” กับคนพิการ ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงความไมสะดวกใจน้ีดวยการหลีกเลี่ยง      
คนพิการเสียเลย อันที่จริงการอยูในสถานการณเชนนี้บอยคร้ังขึ้นจะทำใหรูสึกสะดวกใจมากข้ึนตามลำดับเชนเดียวกับการ      
พบคนท่ีมีวัฒนธรรมตางกันนั่นเอง 

ทำลายอุปสรรคเหลานี้ลง... 

อุปสรรคทางทัศนคติที่มักทำใหเกิดการเลือกปฏิบัตินั้นไมอาจเอาชนะไดงายดวยการใชกฎหมายเหมือนกับอุปสรรคทางกายภาพ
และอุปสรรคทางระบบ ทางแกไขที่ดีที่สุดคือความคุนเคย โดยใหคนพิการและคนไมพิการไดพบปะกันในฐานะเพ่ือนรวมงาน      
ผูรวมงาน และคนรูจัก เม่ือเวลาผานไปทัศนคติดังกลาวสวนใหญจะถูกแทนที่ดวยความสบายใจ ความเคารพ และมิตรภาพ 

คำแนะนำเร่ืองการมีปฏิสัมพันธกับคนพิการ 

• จงถามคนพิการ อยาสรุปเอาเองวาบุคคลนั้นสามารถทำอะไรและไมสามารถทำอะไรไดบาง 

• เม่ือพูดกับคนพิการจงพูดกับบุคคลน้ันโดยตรง อยาพูดผานเพื่อนของเขา หลักการน้ีใชกับคนพิการทุกคนไมวา       
 เขาจะมีความบกพรองทางการเคล่ือนไหว มีความบกพรองทางจิต เปนคนตาบอดหรือหูหนวก และใชลามหรือ       
 ไมก็ตาม 

• มีมารยาทกับคนพิการเหมือนกับที่คุณมีใหบุคคลอื่น จับมือหรือยื่นนามบัตรให ถาบุคคลนั้นไมสามารถจับมือ       
 คุณหรือรับนามบัตรของคุณไดเขาจะบอกคุณเอง และอยาอายเมื่อไดพยายามทำเชนนี้ 

• ถาลูกคามีความบกพรองทางการพูดและคุณไมคอยเขาใจส่ิงที่เขากำลังพูด จงขอใหบุคคลนั้นพูดซ้ำแทนที่      
 จะแสรงทำเปนเขาใจ การขอใหพูดซ้ำเปนการใหเกียรติและทำใหสื่อสารกันไดถูกตอง การแกลงทำเปนเขาใจถือ      
 เปนการดูถูกและทำใหอับอาย 

• เสนอความชวยเหลือแกคนพิการแตจงรอจนเขารับคำเสนอของคุณกอนจึงเร่ิมชวยเหลือ 

การรูสึกประหมาและไมสะดวกใจกับคนพิการนั้นเปนเรื่องปกติ และการยอมรับความรูสึกนี้ก็เปนเรื่องปกติเชนกัน ความรูสึกที่เกิด
ขึ้นตั้งแตแรกเชนนี้เปนเร่ืองธรรมดาของมนุษย เม่ือคุณพบสถานการณเชนนี้จงคิดถึงตัวบุคคลกอนแทนที่จะคิดถึงความพิการ 
แลวคุณจะรูสึกผอนคลาย 
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ความพิการทางจิตสังคมและความเจ็บปวยทางใจ 
ศูนยวิจัยและฝกอบรมการฟนฟูเพ่ือสนับสนุนสถานประกอบการและรักษางานแหงมหาวิทยาลัยเวอรจิเนียคอมมอนเวลธประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
เว็ฐไซต www.worksupport.com 
ดาวนโหลดมาจาก www.worksupport.com/research/viewContent.cfm/45 

 

ความพิการทางจิตสังคม 

 แมจะแสดงอาการทางจิตสังคม แตหลายคนก็ทำงานหรือไปโรงเรียนทุกวัน บุคคลที่ประสบความสำเร็จหลายคนท่ีอยูใน
ภาครัฐ แวดวงศิลปะ การละคร กฎหมาย การศึกษา การบันเทิง และการแพทยมีความพิการทางจิตสังคมบางอยาง 

 คุณรูหรือไม 

• สี่ในสิบสาเหตุหลักของความพิการในคนที่มีอายุตั้งแต 5 ปขึ้นไปคือความพิการทางจิตสังคม 

• ประชากรสหรัฐอเมริกาประมาณรอยละ 15 ใชบริการดานสุขภาพจิตทุกป 

• ความเจ็บปวยทางจิตรักษาได 

• หนึ่งในหาคนจะมีความเจ็บปวยทางจิตในบางชวงชีวิต 

• คนหนึ่งในสี่รูจักคนที่มีความเจ็บปวยทางจิตเปนการสวนตัว 

ความเจ็บปวยทางจิต 

ขอวิตกเกี่ยวกับการจางงาน 

 นายจางท่ีไมมีประสบการณเกี่ยวกับความเจ็บปวยทางจิตอาจวิตกเรื่องการจางงานคนพิการทางจิตสังคม นาเสียดายท่ีมี
ความเชื่อผิดๆ มากมายซ่ึงสงผลกระทบตอทัศนคติของสังคม โชครายที่นายจางบางคนอาจคิดวาคนที่มีความปวยทางจิตจะมี
พฤติกรรมไมเหมาะสมหรือไมนาเช่ือถือเม่ือตองทำหนาที่สำคัญ แตก็โชคดีที่การอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการและ
การใหความชวยเหลือสามารถชวยใหลูกจางเอาชนะขอจำกัดในการทำงานได 

 คนจำนวนนอยที่ตองการความชวยเหลือเทาที่จำเปนในขณะท่ีคนอื่นๆ อาจตองการความชวยเหลือเปนครั้งคราวหรือ
เปนอยางมาก ระดับความชวยเหลือสำหรับแตละบุคคลนั้นเปลี่ยนไปไดตามกาลเวลา ความชวยเหลือโดยท่ัวไปที่คนกลุมนี้
ตองการคือการชวยใหพวกเขามีสมาธิ รับมือกับสถานการณความเครียด มีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน หรือตอบสนองความคิด
เห็นของหัวหนางานได 
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ขอพิจารณาเรื่องการอำนวยความสะดวก 

มีการอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการหลายอยางที่มีประสิทธิผลสำหรับคนที่มีความเจ็บปวยทางจิต เชน  

การกำกับดูแลอยางมีประสิทธิผล 

• ใหความเห็นเร่ืองการทำงานอยางตอเนื่อง 

• แสดงความคาดหวังอยางชัดเจนเพื่อใหมีความรับผิดชอบ 

• วางกลยุทธเพ่ือแกปญหา 

• วางขั้นตอนเพ่ือประเมินผลการอำนวยความสะดวก 

การรักษาประสิทธิภาพการทำงานระหวางวัน 

• อนุญาตใหจัดตารางการทำงานไดอยางยืดหยุน 

• ใหเวลาเรียนรูงานและความรับผิดชอบใหมๆ 

• อนุญาตใหมีผูฝกสอนงาน 

• อนุญาตใหลูกจางทำงานอยูที่บาน 

การรักษาสมาธิ 

• ลดสิ่งที่ทำใหเสียสมาธิในพื้นที่งาน 

• จัดใหมีที่กั้นรอบพ้ืนที่ทำงานหรือสำนักงานที่มีความเปนสวนตัว 

• จัดเวลาพักบอยๆ 

• ซอยงานช้ินใหญใหเปนชิ้นยอยๆ 

การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

• สอนลูกจางเรื่องสิทธิของคนพิการที่จะไดรับการอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการ 

• จัดอบรมใหเพ่ือนรวมงานและหัวหนางานเขาใจความรูสึกและปญหาของผูอื่น 

• ใหสิทธิพนักงานเลือกไปงานสังคมที่เกี่ยวของกับการทำงานได 

• สงเสริมใหมีการสนทนาที่ไมเกี่ยวกับเรื่องงานนอกพ้ืนท่ีทำงาน 

การชวยจำ 

• อนุญาตใหลูกจางใชเครื่องบันทึกเสียง 

• จัดใหมีบันทึก รายการของ และคำแนะนำตางๆ ท่ีมีรายละเอียดเปนตัวพิมพ 

• เพ่ิมเวลาการฝกอบรม 

การรับมือกับความเครียด 

• จัดใหมีการสรรเสริญและชื่นชมผลงาน 

• จัดใหพนักงานพบท่ีปรึกษาและรวมโครงการชวยเหลือลูกจาง 

• อนุญาตใหโทรศัพทหาแพทยระหวางชั่วโมงทำงาน 
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สถานการณที่อาจเกิดข้ึนจากการจางงาน 

การรักษาพยาบาล 

การทานยาทำใหลูกจางคนหนึ่งที่เปนผูบริหารระดับสูงออนเพลียมากในตอนบายเศษ เธอไดรับอนุญาตใหเขางานเร็วขึ้นหนึ่ง
ชั่วโมงและทำงานตอใหเสร็จในตอนดึกผานระบบอิเล็กทรอนิกสจากที่บาน 

“ตารางการทำงานท่ียืดหยุนนี้ไมตางจากตารางการทำงานของผูชวยฝายธุรการซ่ึงเปนแมและตองเล้ียงลูกโดยลำพัง 
เธอไมไดเปนคนพิการแตมีลูกสองคน เธอไดรับอนุญาตใหเขางานในตอนเชาเร็วกวาปกติหนึ่งชั่วโมงและเลิกงาน
เร็วพอท่ีจะทันไปรับและดูแลลูกหลังเลิกเรียน แลวใชคอมพิวเตอรทำงานตอใหเสร็จหลงัจากพาลูกๆ ขึ้นนอน” 

แลรี่ เดล ผูประสานงานภาครัฐของเครือขายความเปนผูนำทางธุรกิจหลุยเซียนา 

โรคจิตเภท 

หนุมคนหนึ่งซึ่งแพทยวินิจฉัยวาเปนโรคจิตเภทไดยินเสียงตางๆ อยูเสมอ ที่บริษัทรับทำความสะอาดพ้ืนซึ่งเขาทำงานอยูนั้น
มีคนเดินไปมามากมาย เพ่ือชวยเหลือชายหนุมคนนี้เขาไดรับอนุญาตใหใสหูฟงและฟงเพลงซึ่งชวยใหเขามีสมาธิกับการ
ทำงาน เขาทำงานดีเสียจนหัวหนางานของเขารายงานวาเขาเปนพนักงานที่พึ่งพาไดมากที่สุดและขยันทำงานที่สุดเทาที่เคย
จางมา เขาทำงานน้ีมานานกวาสิบปแลว 

“การอำนวยความสะดวกเชนนี้ไมตางนักจากสภาพของชายหนุมที่เปนคนงานกอสรางและใสหูฟงขณะทำงาน เขา
รูจักงานของเขาและทำงานไดในขณะฟงเพลงของศิลปนปอบหรือแร็พคนลาสุดทุกคน เขาไมใชคนพิการ ดนตรี
ทำใหงานนาสนใจขึ้นและสนุกกวาเดิม” 

แลรี่ เดล ผูประสานงานภาครัฐของเครือขายความเปนผูนำทางธุรกิจหลุยเซียนา 

ความปรวนแปรทางอารมณ 

ลูกจางในสำนักงานคนหน่ึงมีความปรวนแปรทางอารมณและมีปฏิกิริยากับความสวางหรือความมัวของสภาพแวดลอม 
สำนักงานของเธอทาดวยสีที่สวางและติดหลอดไฟเพ่ิม ทำใหเธอรูสึกสบายใจขึ้นและประสบความสำเร็จในการทำงานเปน
อยางมาก ผลงานของเธอทำใหหนวยงานไดรับรางวัลอยางตอเนื่อง 

“สตรีผูนี้ไมตางจากพนักงานอาวุโสที่บริษัทจำเปนตองจางและมีอายุได 45 ปแลวนัก เธอตองการแสงสวางมากข้ึน
เพราะเธอไมสามารถอานหนังสือที่มีขนาดตัวอักษรเทากับที่เธอเคยอานไดมากอน นี่เปนความพิการหรือ ผมคิดวา
คงไมมีใครตอบวาใช แลวบริษัทจะจัดแสงสวางใหมากเทาที่เธอตองการเพื่อใหเธอทำงานไดสะดวกหรือไม ผมคิด
วาบริษัทจะจัดให!” 

แลรี่ เดล ผูประสานงานภาครัฐของเครือขายความเปนผูนำทางธุรกิจหลุยเซียนา 

เหลานี้เปนตัวอยางบางประการท่ีแสดงใหเห็นวาการอำนวยความสะดวกใหลูกจางพิการน้ันทำไดงายและไมเสียคาใชจายมาก
แตอยางใด บริษทัตางๆ มีประสบการณในการปรับเปล่ียนเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกลูกจางแตละคนอยูแลว ตัวอยางที่ 
ยกมานี้สอนใหรูวาคนมีความเจ็บปวยทางจิตหรือคนพิการนั้นตองการการอำนวยความสะดวกคลายกับที่ลูกจางซึ่งเปนคนไม
พิการตองการนั่นเอง 
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ความพิการที่มองไมเห็น 
สำนักนโยบายการจางงานคนพิการ กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา 
เว็บไซต www.dol.gov/odep 
ดาวนโหลดมาจาก www.dol.gov/odep/archives/ek00/hiddenemp.htm 

 

กฎหมายคนพิการอเมริกา (Americans with Disabilities Act - ADA) นิยาม “ความพิการ” วาเปนความบกพรองอยางใดอยางหนึ่ง
ที่ “จำกัดกิจกรรมสำคัญของชีวิตอยางหนึ่งหรือหลายอยางไปเปนอยางมาก” แมความพิการบางอยาง เชน การไมสามารถเดินได 
แขนขาขาดหรือพิการ หรือมีความบกพรองทางการมองเห็นอยางรุนแรง จะสังเกตเห็นไดงาย แตความพิการหลายอยางไมเปนเชน
นั้น ตัวอยางของความพิการที่มองไมเห็นบางอยางคือความพิการทางการเรียนรู โรคจิต โรคลมบาหมู โรคมะเร็ง โรคขอตออักเสบ 
ความพิการทางปญญา การบาดเจ็บทางสมองอยางเรื้อรัง โรคเอดส และโรคหอบหืด หลายคนไมเชื่อวาความพิการที่มองไมเห็น
เปนความพิการที่แทจริงซึ่งตองการสิ่งอำนวยความสะดวก ความพิการที่มองไมเห็นอาจเปนขอจำกัดในการทำหนาที่ซึ่งเปนอุปสรรค
สำคัญในการทำกิจกรรมที่สำคัญของชีวิตหนึ่งอยางหรือหลายอยางเหมือนกับความพิการที่มองเห็น การอำนวยความสะดวกใหแกผู
ที่มีความพิการซึ่งมองไมเห็นสามารถรักษาลูกจางที่มีคุณคาใหทำงานตอไปและเปดโอกาสใหสามารถรับลูกจางคนใหมๆ เขามาได
อีกดวย 

กฎหมาย ADA กำหนดใหมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกอยางสมเหตุสมผลและตามความจำเปนสำหรับความบกพรองทุกอยางที่
ตรงตามนิยามของความพิการไมวาจะเปนความพิการที่มองเห็นหรือไมก็ตาม การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกอยางสมเหตุสมผลนั้น
จะตองกำหนดเปนรายกรณีเพ่ือใหตรงความตองการของลูกจางและนายจางอยางแทจริง การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกอาจมีตั้งแต
การทำใหคนพิการน่ังรถเข็นสามารถเขาถึง อาคาร อุปกรณ หรือบริการตางๆ ไปจนถึงการปรับโครงสรางงาน การจัดหาหรือปรับ
อุปกรณ การจัดตารางการทำงานอยางยืดหยุน และการปรับพิธีการของงานตางๆ 

การอำนวยความสะดวกใหลูกจางที่เปนคนพิการมีแตใหผลดี กลาวคือนายจางมีแรงงานท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีเสถียรภาพ และมี
ความหลากหลาย คนพิการมีงานทำ และสังคมประหยัดเงินที่เคยตองเสียเพื่อจัดสวัสดิการและบริการใหคนพิการ 

ตอไปนี้เปนตัวอยางของการอำนวยความสะดวกซ่ึงเกิดจากการปรึกษาหารือกันระหวางลูกจางที่เปนคนพิการ นายจาง และเครือ
ขายอำนวยความสะดวกเร่ืองงาน (Job Accommodation Network - JAN) ของสำนักนโยบายการจางงานคนพิการ JAN ใหคำ
แนะนำเร่ืองการอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการและขอกำหนดของกฎหมาย ADA แกธุรกิจและบุคคลโดยไมคิดคาบริการ9 

ตัวอยางของการอำนวยความสะดวกเหลานี้มิไดหมายความวามีทางแกไขปญหาแตเพียงเทานี้ คุณสามารถขอคำแนะนำสำหรับ
ปญหาการอำนวยความสะดวกเฉพาะได โดยปรึกษาหารือกับลูกจางที่เกี่ยวของกอนแลวจึงโทรหา JAN 

 

  9ติดตอ JAN ไดที่หมายเลขโทรศัพท 1-800-526-7234 (V/TTY) ในสหรัฐอเมริกา
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คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจรKง
สถานการณ พนักงานโรงโบวล่ิงคนหนึ่งซึ่งมีความพิการทางปญญาและมีปญหาการใชมือและนิ้วมีปญหาเรื่องการทำความ 
สะอาดรองเทาโบวล่ิงที่ลูกคานำมาคืน 

 ทางแก ผูใหบริการฝกสอนงานในทองถิ่นประดิษฐเครื่องมือที่ชวยใหพนักงานคนน้ันจับรองเทาหมุนถูกับแปรงแทนท่ีจะ   
 จับแปรงปดรองเทา 

 คาใชจาย ไมเสียคาใชจายแตอยางใดเพราะอุปกรณนั้นทำดวยเศษไมที่เหลือจากโครงการอ่ืนๆ 

สถานการณ ครูแนะแนวของโรงเรียนมัธยมคนหน่ึงเปนโรคสมาธิสั้นและไมคอยมีสมาธิในการทำงานเพราะโรงเรียนมีเสียงดัง 

 ทางแก โรงเรียนใชหลอดไฟแทนกร่ิงโทรศัพทโดยที่หลอดไฟจะสวางเมื่อมีสายเรียกเขา ทำหองทำงานแบบกันเสียงให    
 และจัดหาพัดลมตั้งพื้นใหเพ่ือสรางเสียงบรรยากาศแบบตอเนื่อง 

 คาใชจาย นอยกวา 600 เหรียญสหรัฐ 

สถานการณ คนคุมเครื่องจักรเปนโรคไขขออักเสบและมีปญหาการเปดปดสวิตชควบคุมเครื่องจักร 

 ทางแก นายจางใชลูกบิดขนาดใหญกวาและมีผิวนุมแทนสวิตชควบคุมขนาดเล็กและเอาถุงมือที่มีตุมจับกันล่ืนให    
 ลูกจางคนน้ีใช ทำใหลูกจางสามารถจับและหมุนลูกบิดไดสะดวกขึ้นและใชแรงนอยลง 

 คาใชจาย ประมาณ 130 เหรียญ 

สถานการณ พนักงานโกดังซึ่งมีหนาที่รักษาและนำสงพัสดุมีปญหาเรื่องการทำงานหนักไมคอยไดเพราะการรักษาโรคมะเร็ง
ทำใหเขาออนเพลีย 

 ทางแก นายจางหารถมอเตอรไซคสามลอใหใชเพื่อลดการเดิน นายจางยังจัดตำแหนงพัสดุในโกดังใหมเพื่อลดการปน   
 และเอื้อม 

 คาใชจาย 3,000 เหรียญ 

สถานการณ อากาศรอนทำใหพนักงานที่เปนโรคหอบหืดมีปญหาเกี่ยวกับการทำงานเติมน้ำมันเครื่องบินและขนสัมภาระนอก
อาคาร 

 ทางแก นายจางใหพนักงานคนนั้นทำงานกะเท่ียงคืนและใหทำงานในตำแหนงที่อยูทั้งในและนอกอาคาร 

 คาใชจาย 0 เหรียญ 
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สถานการณ ที่ปรึกษาทางโทรศัพทซึ่งมีการบาดเจ็บทางสมองอยางเร้ือรังสูญเสียความทรงจำช่ัวคราวและมีปญหาการรับรูความ
แตกตางดวยการไดยินทำใหมีปญหาในการบริการคำขอขอมูลทางโทรศัพท การปอนขอมูลใสเครื่องคอมพิวเตอรของเธอ และการ
ปฏิบัติตามคำสั่งทางวาจา 

 ทางแก นายจางจัดหาฉากเก็บเสียงใหซึ่งจะชวยลดเสียงรบกวนและส่ิงที่ทำใหไขวเขวตางๆ และต้ังเสียงกร่ิงโทรศัพทใหม
เพื่อใหลูกจางคนนี้สามารถแยกเสียงระหวางเสียงโทรศัพทของเธอกับเสียงโทรศัพทของคนอ่ืนๆ ที่อยูในบริเวณเดียวกัน 
นายจางใสแผนลดแสงที่เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อลดการส่ันของภาพท่ีจอและปองกันไมไหเวียนศรีษะและเหน่ือยลา มีการ
ทำคำสั่ง กำหนดการประชุมประจำวัน และกำหนดการของกิจกรรมตางๆ เปนลายลักษณอักษรใหลูกจางคนนี้ 

 คาใชจาย 345 เหรียญ 

สถานการณ ผูจัดการสำนักงานคนหน่ึงซึ่งเคยไดรับการรักษาโรคเครียดและโรคซึมเศรามีปญหาเกี่ยวกับการรักษาสมาธิขณะ
พยายามทำงานท่ีไดรับมอบหมายใหเสร็จทันกำหนดการท่ีสำคัญ 

ทางแก เธอปรึกษาปญหาการทำงานกับหัวหนา นายจางชวยเหลือโดยอนุญาตใหเธอจัดตารางทำงานในเวลาท่ีคนอื่นหยุด
ในแตละสัปดาหเพ่ือที่จะไดทำงานโดยไมมีสิ่งรบกวน นอกจากน้ีเธอยังไดรับอนุญาตใหมีตารางเวลาทำงานท่ียืดหยุนเพื่อที่
จะไดมีเวลาไปพบท่ีปรึกษาและออกกำลังกาย หัวหนางานอบรมเพ่ือนรวมงานของลูกจางคนนี้ใหรูจักวิธีจัดการกับ
ความเครียดและแจงขอมูลเกี่ยวกับโครงการชวยเหลือลูกจางใหผูจัดการสำนักงานคนน้ีทราบ 

 คาใชจาย 0 เหรียญ 

สถานการณ ผูสำรวจและประเมินความเสียหายของบริษัทประกันคนหนึ่งแพยางและฟอรมัลดีไฮดจากผลิตภัณฑกระดาษท่ีนายจาง
ของเขาใช 

ทางแก นายจางมอบถุงมือผาฝายใหลูกจางคนนี้ใชจับกระดาษและเปล่ียนไปใชกระดาษรีไซเคิลที่ไมมีสารคลอรีนและใช
หมึกที่ผลิตจากน้ำมันพืช 

 คาใชจาย คากระดาษและหมึกเพ่ิมขึ้นปละประมาณ 130 เหรียญ ถุงมือราคา 10 เหรียญ 

สถานการณ ตัวแทนเรียกรองคาชดเชยคนหน่ึงเปนโรคลูปสและมีปฏิกิริยากับแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนตในสำนักงานและรังสี
จากจอคอมพิวเตอรของเขา 

ทางแก นายจางแกไขแสงไฟฟลูออเรสเซนตเหนือศีรษะใหมีชวงความยาวคล่ืนกวางโดยใชแผนกรองแสงท่ีมีขนาดพอดีกับ
ชองหลอดไฟเดิมและจัดหาจอคอมพิวเตอรแบบไมกะพริบและแผนกรองแสงใหลูกจางคนน้ีใช 

 คาใชจาย ประมาณ 1,065 เหรียญ 
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สถานการณ อาจารยมหาวิทยาลัยที่ทำงานแบบไมเต็มเวลาและเปนโรคแอสเพอรเกอร ซินโดรม (โรคทางประสาทท่ีมีปญหา
ความสัมพันธทางสังคมและมีพฤติกรรมซ้ำและความสนใจท่ีจดจออยูกับบางสิ่ง) มีปญหาการรับรูความแตกตางดวยการไดยิน
ซึ่งทำใหเธอไมสามารถตัดสินใจในทันทีได ทำใหเธอมีปญหาเมื่อมีการประชุมและประเมินผลงานประจำป และทำใหเธอไม
สามารถทำโครงการไดตามกำหนด 

ทางแก ลูกจางคนนี้ไดรับอนุญาตใหจดบันทึกในการประชุมพนักงานและถาไดรับคำถามระหวางการประชุมก็สามารถ
เขียนคำตอบใหผูรวมประชุมทุกคนภายในเวลาท่ีผูรวมประชุมเห็นพองกัน ลูกจางคนน้ียังไดรับสำเนาของวาระการ
ประชุม การประเมินผลงานประจำป และความคาดหวังสำหรับโครงการตางๆ กอนเขาประชุมกับผูอื่น ดังนั้นจึง
สามารถตั้งคำถามและใหคำตอบในเร่ืองตางๆ อยางเปนลายลักษณอักษรได 

คาใชจาย 0 เหรียญ 

สถานการณ พนักงานควบคุมเครื่องจักรคนหนึ่งซึ่งติดเชื้อเอชไอวีมีปญหาเกี่ยวกับการจำขั้นตอนการเปล่ียนชิ้นสวนของ
เครื่องจักรที่เขาใช 

ทางแก นายจางใหลูกจางคนนี้มีรายการชวยจำและรายละเอียดที่เขียนเปนลายลักษณอักษรซึ่งบอกขั้นตอนการ
เปลี่ยนช้ินสวนของเคร่ืองจักร 

คาใชจาย 0 เหรียญ 
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การทองเท่ียวที่ปราศจากอุปสรรค 
กองการขนสงและการทองเท่ียว UNESCAP 
เว็บไซต www.unescap.org/ttdw 
ดาวนโหลดมาจาก www.unescap.org/ttdw/Publications/TPTS_pubs/pub_2316/pub_2316_tor.pdf 

 

ภาคธุรกิจไดพิสูจนแลววาการจางงานคนพิการนั้นเปนส่ิงสำคัญเพราะพวกเขาเขาใจตลาดท่ีมีมูลคาหลายพันลานเหรียญแตถูกมอง
ขามอยางถองแท หนึ่งในอุตสาหกรรมท่ีมีตลาดผูบริโภคกลุมนี้เปนตลาดที่สำคัญที่สุดและธุรกิจบางชนิดจะไดประโยชนจากตลาดนี้
คืออุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

เมื่อคนพิการไดงานทำมากข้ึนทั่วโลกพวกเขากำลังกลายเปนกลุมผูบริโภคที่เดินทางทองเที่ยว เลนกีฬา และใชผลิตภัณฑและ
บริการเพื่อการพักผอนหยอนใจอยางอื่นมากขึ้นเร่ือยๆ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยดีคินที่ออสเตรเลียพบวาคนพิการมากกวา100ลาน
คนทั่วโลกมีรายไดที่สามารถใชจายได พวกเขาเปนตลาดเฉพาะท่ีผูใหบริการทองเที่ยวกำลังพยายามเขาหามากขึ้นเพื่อแสวงความ
ไดเปรียบในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก กลยุทธหนึ่งซึ่งใชดึงดูดตลาดนี้ไดสำเร็จคือการจางผูใหบริการที่เปนคนพิการ 

ความตองการเดินทางทองเท่ียวของคนพิการไดรับการจัดใหอยูในประเภทของ “การทองเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรค” การทองเที่ยวที่
ปราศจากอุปสรรคไมเพียงแตดึงดูดคนพิการเทานั้นแตยังดึงดูดครอบครัวและเพ่ือนของคนพิการดวย และสิ่งที่ใกลเคียงกับความ
ตองการเดินทางทองเท่ียวของคนพิการนั้นก็คือความตองการเดินทางทองเที่ยวของคนสูงอายุที่มีขีดจำกัดทางการเคล่ือนไหวและ
ครอบครัวท่ีมีเด็กเล็กซึ่งเปนตลาดใหญ 

ภูมิภาคหลักแหงการทองเที่ยวอยางทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และออสเตรเลียตระหนักแลววาคนพิการตลอดจนเพ่ือนและครอบครัว
ของคนพิการเปนตลาดผูบริโภคขนาดใหญซึ่งมีศักยภาพ ในภูมิภาคเหลานี้การทองเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคใหความสนใจตลาด
เฉพาะท่ีมีอำนาจ การหาและอำนวยความสะดวกใหตลาดเฉพาะน้ีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกเปนกลยุทธหนึ่งที่จะดึงดูดนักทอง
เที่ยวมาจากภูมิภาคหลักแหงการทองเที่ยวใหไดมากขึ้น 

โดยท่ัวไปแลวการเขาใชไดนั้นเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหคนพิการรูสึกมั่นใจพอที่จะไปใชเวลาและเงินอยูที่จุดหมายปลายทางสักแหง 
อุปสรรคของนักเดินทางที่เปนคนพิการมีอยูหลายรูปแบบในประเภทหลักสามประเภทดังนี้ 

• การเขาถึงทางกายภาพ ซึ่งเก่ียวของกับคนที่มีความบกพรองทางการเคล่ือนไหว (เชน คนที่นั่งรถเข็น) และสิ่ง    
 อำนวยความสะดวกตางๆ เชน ทางลาด ราวจับ เคานเตอรต่ำ และลิฟต  

• การเขาถึงเก่ียวกับความรูสึกสัมผัส ซึ่งเกี่ยวของกับคนที่มีความบกพรองทางการไดยินหรือการมองเห็น และสิ่ง   
 อำนวยความสะดวกตางๆ เชน เคร่ืองหมายท่ีสื่อทางสัมผัสได ราวจับ สัญญาณที่เปนเสียงและภาพสำหรับลิฟต   
 และระบบเตือนภัยตางๆ 

• การเขาถึงดานการสื่อสาร ซึ่งเกี่ยวของกับคนที่มีปญหาการสื่อสารทางภาษาเขียน ภาพ และคำพูด และอาจ   
 จำเปนตองฝกพนักงานใหรูจักการสื่อสารหลายวิธี ผูใหบริการทองเที่ยวหลายรายอาจมีความสามารถเชนนี้อยู   
 แลวเพราะการส่ือสารกับคนจากตางวัฒนธรรมและตางประเทศจำเปนตองใชทักษะการสื่อสารหลายวิธีอยูแลว 
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แมจะมีตลาดเฉพาะน้ีและมีความตองการของผูบริโภคที่มีอำนาจในตลาดนี้ก็ตามแตผูใหบริการทองเที่ยวสวนใหญในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟกยังไมตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติเพื่อทำใหเกิดสภาพแวดลอมที่ปราศจากอุปสรรค สถานที่ทอง
เที่ยวและส่ิงอำนวยความสะดวกแกการทองเท่ียวจำนวนมากยังไมสามารถใชไดกับทุกคนและพนักงานของพวกเขาก็ไมไดรับ 
การฝกอบรมเร่ืองความพิการ อยางไรก็ตามผูใหบริการที่เห็นความตองการของผูบริโภคกลุมนี้และไดจัดสิ่งอำนวยความสะดวกท่ี
จำเปนแลวดังรายช่ือตอไปนี้จะบอกคุณไดวาการกระทำดังกลาวทำใหเกิดผลดี 

• โรงแรมฮิลตัน อะดีเลด ออสเตรเลีย 
 เว็บไซต www.hilton.com 

• เซนเบอรนารด บีช รีสอรท เกาะบันตายัน ประเทศฟลิปปนส 
 เว็บไซต www2.mozcom.com/~fhl 

• ธารา ปาตอง บีช รีสอรท ภูเก็ต ประเทศไทย 
 เว็บไซต www.tharapatong.com 

• ทรานสไอแลนด แท็กซิส จำกัด ประเทศสิงคโปร 

• บริษัทนำเท่ียวชื่อ ไทมเลส เอ็กซเคอรชั่น ประเทศอินเดีย 
 เว็บไซต www.timelessexcursions.com 

• บริษัทนำเท่ียวชื่อ นาฟโย เนปาล ประเทศเนปาล 
 เว็บไซต www.navyonepal.com 

• ไชนา ยูนาน เอ็กซพลอเรช่ัน ทราเวล เซอรวิส ประเทศจีน 
 เว็บไซต www.toptrip.cc/tour_disabled.htm 

• แอคเซสสิเบิล กีวี ทัวรส ประเทศนิวซีแลนด 
 เว็บไซต www.tours-nz.com 

บริษัท แอคเซสสิเบิล เจอรนีส (Accessible Journeys, Inc) เปนผูประกอบการในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใหบริการเปนที่ปรึกษา
เพื่อวางแผนการทองเที่ยวและจองบัตรโดยสารแกบริษัทรับจองบัตรโดยสารและท่ีพักซึ่งไดรับใบอนุญาตของ IATA ARC และ 
CLIA คุณสามารถศึกษารายละเอียดของบริการตางๆสำหรับบริษัทรับจองบัตรโดยสารและท่ีพักและผูประกอบการนำเท่ียวไดที่
เว็บไซตของผูประกอบการรายน้ีคือ www.disabilitytravel.com  

ผูเขาประชุมการทองเที่ยวสำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (เมื่อเดือนกันยายนพ.ศ.2543 ท่ีบาหลี) เห็นพองกันวาผูให
บริการควรสงเสริมการทองเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคโดยดำเนินการดังตอไปนี้ 

1.  ทำโครงการภายในบริษัทเพ่ือสรางจติสำนึก ความเขาใจ และทักษะเพ่ือจะไดบริการคนพิการไดดีขึ้น 

2.  สื่อสารกับคนพิการและองคกรของคนพิการมากขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลที่ถูกตองและเช่ือถือไดเพื่อจะไดพัฒนาบริการการ      
    ทองเที่ยวและสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่หลากหลายไดดีขึ้น 

3.  สงเสริมใหผูใหบริการทองเที่ยวทำเว็บไซตที่ใชไดกับใหคนพิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งคนตาบอด 

4.  ใหคนพิการที่มีประสบการณและทักษะที่จำเปนรวมสำรวจทางเขาอาคารตางๆ และใหเปนวิทยากรและท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนา      
    บริการทองเที่ยว 

5.  บรรจุเรื่องการทองเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคไวในวาระการประชุมตามปกติของตน 

6.  ใหคณุสมบัติเรื่องการเขาใชบริการไดเปนเกณฑหนึ่งในการจัดอันดับโรงแรมและภัตตาคารตางๆ 
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อภิธานศัพ
ท

อภิธานศัพท 
การปรับเปลี่ยน 

หรือการอำนวยความสะดวก 

(Adjustment or accommodation) 

 

 

การบริหารจัดการเรื่องความพิการ 

(Disability management) 

 

 

 

คนพิการ 

(Disabled person) 

 

 

การเลือกปฏิบัติ 

(Discrimination) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายจาง 

(Employer) 

 

 

แผนการชวยเหลือลูกจาง 

(Employee assistance programme) 

 

 

 

 

องคกรนายจาง 

(Employers’ organization) 

 

 

 

 

การปรับงานซึ่งรวมถึงการปรับและดัดแปลงเคร่ืองจักรและอุปกรณและ/หรือ 
การปรับเปลี่ยนเนื้องาน องคประกอบของงาน และการเปล่ียนแปลงสภาพ
แวดลอมของการทำงานเพ่ือจัดทางเขาสถานประกอบการและเวลาทำงานซ่ึง
สนับสนุนการจางงานคนพิการ 

กระบวนการในสถานประกอบการซ่ึงคิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการจางงานคนพิการ 
โดยประสานความพยายามเพ่ือตอบสนองความตองการของแตละบุคคล จัด
สภาพแวดลอมสำหรับการทำงานใหเหมาะสม ตอบสนองความตองการของ
กิจการ และปฏิบัติตามกฎหมาย 

คนซึ่งเสียโอกาสท่ีจะได กลับสู รักษา และเจริญกาวหนาในการจางงาน 
ที่เหมาะสมไปเปนอยางมากเน่ืองดวยความบกพรองทางกาย ความรูสึกสัมผัส 
ปญญา หรือจิตซึ่งไดรับการพิสูจนแลวอยางเหมาะสม 

การแบงแยก การกันออกไป หรือความชอบซึ่งเกิดจากเหตุผลบางอยางที่
ทำลายหรือลดความเสมอภาคทางโอกาสหรือทางการปฏบิัติที่เกี่ยวกับการจาง 
งานหรืออาชีพ มาตรฐานท่ัวไปที่ทำใหเกิดการแบงแยกเน่ืองดวยเหตุผลตอง
หามถือเปนการเลือกปฏิบัติในทางกฎหมาย ทัศนคติเฉพาะของผูมีอำนาจใน
ภาครัฐหรือบุคคลในภาคเอกชนซ่ึงไมยุติธรรมกับบุคคลหรือสมาชิกของกลุม 
ใดกลุมหนึ่งเนื่องดวยเหตุผลตองหามถือเปนการเลือกปฏิบัติในทางปฏิบัติ  
การเลือกปฏิบัติทางออมหมายถึงสถานการณ กฎระเบียบ หรือการปฏิบัติที่ 
ดูเหมือนจะเปนกลางแตแทที่จริงแลวเกิดจากการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมกับ
บุคคลท่ีมีลักษณะบางอยาง การแบงแยกหรือความชอบท่ีอาจเกิดจากการ 
ใชมาตรการคุมครองและชวยเหลือพิเศษเพ่ือตอบสนองความตองการเฉพาะ
ของคนพิการไมถือเปนการเลือกปฏิบัติ 

บุคคลหรือองคกรหนึ่งที่จางผูทำงานดวยสัญญาที่เปนลายลักษณอักษรหรือ
วาจาซึ่งกำหนดสิทธิและหนาที่ของทั้งสองฝายตามกฎหมายและวิธีปฏิบัติของ
ประเทศ รัฐบาล ผูมีอำนาจในภาครัฐ และบริษัทเอกชนตลอดจนบุคคลตางๆ 
อาจเปนนายจางได 

แผนการ (ที่นายจางและองคกรลูกจางดำเนินการรวมกัน หรือที่นายจางหรือ
องคกรลูกจางดำเนินการโดยลำพัง) ซึ่งใหความชวยเหลือแกผูทำงานและ 
ในหลายโอกาสใหความชวยเหลือแกสมาชิกในครอบครัวของผูทำงานซึ่งมี
ปญหาที่อาจทำใหบุคคลเกิดความกังวลใจหรืออาจกระทบความสามารถใน 
การทำงานในท่ีสุด 

องคกรที่มีสมาชิกเปนนายจาง สมาคมของนายจาง หรือทั้งสองอยาง และต้ัง
ขึ้นเพื่อคุมครองและสงเสริมผลประโยชนของสมาชิกและใหบริการแกสมาชิก 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจางงานเปนสำคัญ 
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อภ
ิธา

นศั
พ

ท
โอกาสท่ีเทาเทียมกัน 

(Equal opportunity) 

 

 

ความบกพรอง 

(Impairment) 

 

มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ 

(International Labour Standards) 

 

 

 

 

 

การปรับเปลี่ยนท่ีเกี่ยวกับงาน 

(Job adaptation) 

 

 

 

การวิเคราะหงาน 

(Job analysis) 

 

 

 

 

การรักษางาน 

(Job retention) 

 

 

การรวมคนพิการในกิจกรรมกระแสหลัก 

(Mainstreaming) 

 

องคกรของคนพิการ 

(Organization pf persons with  

disabilities) 

การกลับเขาทำงาน 

(Return to work) 

 

 

 

สิทธิและโอกาสท่ีเทาเทียมกันสำหรับบุคคลทุกคนในการท่ีจะไดงานทำ ฝก
อาชีพ และประกอบอาชีพบางอยางโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติและเปนไป
ตามมาตราท่ี 4 ของอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศฉบับท่ี159 

การสูญเสียหรือความผิดปกติของการทำงานของจิต อวัยวะ หรือรางกายรวม
ทั้งระบบตางๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานของจิต 

หลักการและมาตรฐานในเร่ืองที่เกี่ยวกับแรงงานท้ังหมดท่ีการประชุมใหญ
องคการแรงงานระหวางประเทศซ่ึงเปนองคกรไตรภาคี(ประกอบดวยรัฐบาล 
นายจาง และลูกจาง) ใช มาตรฐานเหลานี้อยูในรูปของอนุสัญญาแรงงาน
ระหวางประเทศและขอแนะ อนุสัญญาตางๆ ที่รัฐสมาชิกใหสัตยาบันมีผล
บังคับใหตองปฏิบัติตามขอกำหนดในอนุสัญญา ขอแนะเปนเครื่องมือที่ไมมี
ผลบังคับใชแตใหแนวทางสำหรับนโยบาย กฎหมาย และการปฏิบัติ 

การปรับเปลี่ยนหรือแกไขแบบของเคร่ืองมือ เครื่องจักร สถานประกอบการ 
และสภาพแวดลอมในการทำงานเพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคลหนึ่ง 
อาจหมายรวมถึงการปรับองคประกอบของงาน ตารางการทำงาน ลำดับของ
งาน และแบงงานออกเปนสวนๆ ที่ทำไดงาย 

การทำรายละเอียดเกี่ยวกับหนาที่ของงานหน่ึงและทักษะท่ีตองใช เปนราย
ละเอียดที่ระบุวาผูทำงานตองทำอะไรบาง ตองทำอยางไร และตองใชทักษะ 
ใดในการทำงานน้ัน การวิเคราะหนี้อาจรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและ
เครื่องจักรที่ใช การวิเคราะหงานมักเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการจัดหา
งาน 

การยังคงอยูกับนายจางคนเดิมและมีหนาที่หรือสภาพการจางงานที่เหมือน
เดิมหรือตางไปจากเดิม รวมท้ังการกลับมาหลังจากขาดงานไปชวงหนึ่งโดยท่ี
ไดรับคาจางหรือไมไดรับคาจาง 

การรับคนพิการเขาสูการจางงาน การศึกษา การฝกอบรม และทุกสวนของ
สังคม 

องคกรตางๆ ที่ทำการแทนคนพิการและรณรงคเพื่อสิทธิของคนพิการ อาจ
เปนองคกรของคนพิการหรือองคกรสำหรับคนพิการก็ได 

กระบวนการท่ีสนับสนุนใหผูทำงานคนหน่ึงกลับเขาทำงานหลังจากขาดงาน
เนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย 
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อภิธานศัพ
ท

การฟนฟูอาชีพ 

(Vocational rehabilitation) 

 

 

ผูทำงาน/ลูกจาง 

(Worker/employee) 

 

 

สภาพการทำงาน 

(Working conditions) 

 

 

 

สภาพแวดลอมของการทำงาน 

(Working environment) 

 

สถานประกอบการ 

(Workplace) 

 

 

ที่ทำงาน 

(Workstation) 

 

การทดลองงาน 

(Work trial) 

 

 

กระบวนการท่ีทำใหคนพิการสามารถได รักษา และเจริญกาวหนาในการจาง
งานที่เหมาะสม และดวยเหตุนี้จึงสงเสริมคนพิการใหเขาเปนหรือกลับเขาเปน
สวนหนึ่งของสังคม 

บุคคลใดก็ตามที่ทำงานเพ่ือคาจางหรือเงินเดือนและบริการนายจางคนหนึ่ง 
การจางงานเปนไปตามสัญญาบริการที่ทำเปนลายลักษณอักษรหรือทำดวย
วาจา 

ปจจัยตางๆ ที่กำหนดสถานการณของการทำงานของผูทำงาน อันไดแก
ชั่วโมงทำงาน องคประกอบของงาน เน้ือหาของงาน บริการดานสวัสดิการ 
และมาตรการท่ีใชเพื่อคุมครองความปลอดภัยและสุขภาพที่เกี่ยวกับการ
ทำงานของผูทำงาน 

สถานประกอบการและสถานการณตางๆ ทีม่กีารทำงานเกิดขึน้ ตลอดจนปจจยั
ตางๆ ทีเ่กีย่วกบัสภาพแวดลอมซึง่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของ    ผูทำงาน 

สถานที่ทุกแหงซึ่งคนที่ไดงานทำตองอยูหรือไปเพื่อทำงานและอยูในการ
ควบคุมทางตรงหรือทางออมของนายจาง เชน สำนักงาน โรงงาน ไร สถาน
ที่กอสราง เรือ และที่อยูอาศัยของเอกชน เปนตน 

บริเวณในสำนักงานหรือโรงงานท่ีบุคคลหนึ่งทำงาน ซึ่งรวมถึงโตะทำงานหรือ
พื้นที่ซึ่งใชทำงาน เกาอี้ อุปกรณ และสิ่งอ่ืนๆ 

กิจกรรมการทำงานท่ีจัดใหทำเพื่อจะไดมีประสบการณในการทำงานอยางหนึ่ง
หรือเพื่อทดสอบความเหมาะสมท่ีจะไดทำงานอยางหนึ่ง 
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โปรดยกตัวอยางที่บริษัทของคุณ 
 
เราอยากรูวาบริษัทของคุณมีนโยบายเก่ียวกับความพิการอยางไรหรือมีตัวอยางของการรับคนพิการเขาเปนสวนหนึ่งของ 
ที่ทำงานของคุณหรือไม โปรดติดตอ 

Debra Perry 
ILO Disability Programme 
Skills and Employability Department 
International Labour Office 
4, Route des Morillons 
CH-1211 Geneva, Switzerland 
โทรศัพท +4122.799.6258 
โทรสาร +4122.799.6310 
อีเมล disability@ilo.org 

 

Barbara Murray 

ILO Disability Programme 

Skills and Employability Department 

International Labour Office 

4, Route des Morillons 

CH-1211 Geneva, Switzerland 

โทรศัพท +4122.799.6376 

โทรสาร +4122.799.7650 

อีเมล disability@ilo.org 
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