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“เราไดเลิกการตีตราคนพิการวาดอยผลิตผล พิสูจนไดจากเรื่องของเรา”
คำนำ

ซุง จู คิม ผูจัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ซีเจ เทเลนิกส ณ กรุงโซล

บริษัทหลายแหงในภูมิภาคนี้เริ่มเรียนรูแลววาคนพิการนั้นมีประสิทธิภาพในการสรางผลผลิตและทำประโยชนใหกับสถานประกอบการ
มากมาย ความสามารถที่จะไดงานทำ: คูมือแหลงขอมูลเรื่องความพิการสำหรับนายจางในเอเชียและแปซิฟก จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนอง
คำขอของนายจางที่ตองการขอมูลเพื่อที่จะสรางความไดเปรียบจากทรัพยากรมนุษยที่ถูกละเลย นายจางเหลานี้รูวาการเตรียมพรอม
สำหรับการแขงขันที่รุนแรงนั้น สถานประกอบระดับโลก และบริษัทตองมีความสามารถอยางเต็มที่ในการเขาถึงคนที่มีความสามารถ
พิเศษและตองมีความรับผิดชอบตอชุมชนที่ทำธุรกิจอยู
ในฐานะที่เปนหนวยงานเฉพาะทางขององคการสหประชาชาติ ILO ไดรับมอบหมายใหแกปญหาที่เกี่ยวกับความพิการและการจางงาน
โดยเฉพาะ สมาชิกของ ILO ประกอบดวยรัฐบาล นายจาง และสหภาพแรงงาน ILO ดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสัมพันธ
การปฏิบัติเรื่องแรงงานอยางยุติธรรม และขจัดการเลือกปฏิบัติในสถานประกอบการ ตลอดจนความสามารถในการแขงขัน การสราง
ผลิตผลในการทำงาน และการจัดการที่ดี ILO ยังพิทักษสิทธิของคนพิการโดยระลึกวาคนพิการสามารถเขาไปมีสวนชวยสรางประโยชน
ใหกับสถานประกอบการถาไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคและใหโอกาสเทาเทียมกับผูอื่น บริษัทหลายแหงก็รูความจริงนี้เชนกัน
นายจางจางคนพิการดวยเหตุผลหลายประการ นายจางบางรายเริ่มทำเชนนี้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในประเทศ ในขณะที่
นายจางรายอื่นๆ ทำเชนนี้เพราะไดรับการติดตอจากคนพิการหรือองคกรที่เปนตัวแทนของคนพิการ ขณะที่นายจางอีกหลายรายที่
มีพันธะสัญญาที่เขมแข็งที่จะไมเลือกปฏิบัติหรือมีความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทหลายแหงระลึกถึงเหตุผลทางธุรกิจอันเกี่ยวกับ
การจางคนพิการทำงาน เหตุผลนี้ก็คือถาคนพิการมีโอกาสและไดทำงานที่เหมาะกับความสามารถคนพิการจะเปนลูกจางที่ดีและให
ประโยชนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจางงานอีกหลายประการ
บริษัทตางๆ จะไดเรียนรูจากการอานคูมือเรื่อง ความสามารถที่จะไดงานทำฯ หรือการเขาถึงแหลงขอมูลตางๆ ที่คูมือเลมนี้ใหไว และ
จะทราบวาการจางคนพิการหรือการรับลูกจางที่ไดรับบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานกลับมาทำงานจะสงผลดีแกธุรกิจในหลายระดับ
งานวิจัยและประสบการณจากบริษัทตางๆ ไดแสดงใหเห็นวาเมื่อสถานประกอบการจางคนพิการทำงาน การสรางผลิตผลของลูกจาง
ทั้งหมดดีขึ้นและมีความรวมมือกันทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถลดตนทุนเนื่องจากอัตราการลาออกลดลง
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1
การรับสมัครพนักงานใหม และรายจายเพื่อรักษาพนักงานเดิมไวกับองคกร ลูกจางพิการสามารถชวยบริษัทหาตลาดใหมๆ และ
ชวยบริษัทพัฒนาการบริการตางๆ หรือการออกแบบผลิตภัณฑสำหรับตลาดที่มักถูกมองขามซึ่งก็คือคนพิการและ ครอบครัวคน
พิการและเพื่อนของคนพิการนั่นเอง ในขณะที่ประชากรสูงอายุก็มีจำนวนเพิ่มขึ้น คนกลุมนี้เดินทางทองเที่ยวและซื้อผลิตภัณฑ
ตลอดจนบริการตางๆ ที่ตอบสนองความตองการของตนดวย
บริษัทหลายแหงวิตกวาจะมีรายจายเพิ่มขึ้นถาจางคนพิการ บริษัทเหลานั้นจะตองออกแบบสถานประกอบการเปนพิเศษหรือซื้อ
อุปกรณราคาแพงหรือไม คำตอบสวนใหญคือไมเลย จงศึกษาความจริงในคูมือเลมนี้และเขาใชแหลงขอมูลทั้งหลายที่คูมือเลมนี้
ใหไว อานกรณีศึกษาและศึกษานโยบายของบริษัทที่ยกมาเปนตัวอยาง ถาคุณเชื่อวาการจางคนพิการทำงานเปนการกระทำที่มี
คุณคาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนกับคุณเพราะมีรายชื่อหนวยงานรัฐบาล องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันฝกอบรม และองคกร
ของคนพิการโดยเรียงตามลำดับอักษรของชื่อประเทศ ถาคุณตองการขอมูลโดยเร็วใหเปดบทสุดทายซึ่งจะมีรายการประเมินและ
เอกสารขอเท็จจริงตางๆ ซึ่งเปนตัวอยางของขอมูลที่คุณจะหาไดจากแหลงขอมูลตางๆ ที่ใหไวในคูมือเลมนี้
เรายินดีรับฟงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับคูมือเรื่อง ความสามารถที่จะไดงานทำฯ เลมนี้ เราพยายามทุกทางเพื่อใหคุณมีขอมูล
และรายละเอียดลาสุดสำหรับการติดตอสื่อสาร แตคุณคงทราบดีวาขอมูลสำหรับการติดตอสื่อสารและที่อยูของเว็บไซตตางๆ นั้น
อาจเปลี่ยนแปลงได ถาคุณรูวาขอมูลเหลานั้นมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาแจงใหเราทราบดวย นอกจากนี้เรายังอยากใหคุณอาน
Employers’ Corner (มุมนายจาง) ในเว็บไซต AbilityAsia (www.ilo.org/abilityasia) เพื่อจะไดรูจัก ILO มากขึ้นและที่สำคัญคือ
จะไดรูเรื่อง “ระเบียบปฏิบัติเพื่อการจัดการเรื่องความพิการในสถานประกอบการ” 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
ขอมูลเพื่อผลิตเอกสารฉบับนี้

คำขอบคุณ

การคนควาและรวบรวมขอมูลจำนวนมากที่ตองทำเพื่อผลิตเอกสารฉบับนี้เปนผลงานของผูฝก งานหลายคนซึ่งไดทำงานภายใตการ
กำกับของเดบรา เพรี ซึ่งเปนบรรณาธิการของโครงการจัดทำเอกสารฉบับนี้และเปนผูเชี่ยวชาญอาวุโสดานการฟนฟูอาชีพประจำ
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ผูฝกงานดังกลาวคือ แคริน โบแมน โรดิง ซึ่งทำการสำรวจและคนควาขั้นตน และสันชัย กุมา เกา
ชิก ซึ่งชวยแครินและออกแบบฐานขอมูลของโครงการ ไมเคิล ไคลนทำงานอยางอื่น เชน รางเนื้อหาเกี่ยวกับกรณีศึกษาตางๆ ทีนา
เอสโคลา ผูเชี่ยวชาญสมทบ เคียง-ฮู โรห ผูฝกงาน สุกัญญา วรดิลกกุล ผูชวยของ ILO และคาเรน เอ็มมอนส บรรณาธิการตรวจ
ตนฉบับชวยตรวจเอกสารขั้นสุดทายและเตรียมเอกสารเพื่อการพิมพเผยแพร การทำงานหนักอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อยของบุคคล
เหลานี้สมควรไดรับคำชมเชยเปนที่สุด ถาพวกเขาไมชวยเอกสารฉบับนี้คงไมอาจเกิดขึ้นได
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บทนำ
คูมือแหลงขอมูลเลมนี้ประกอบไปดวยขอมูลที่ชวยใหภาคธุรกิจและองคกรตางๆ ที่ตองการประโยชนทางธุรกิจจาก
การรับสมัคร การจาง และการรับพนักงานพิการจากการทำงานกลับเขาทำงาน คูมือเลมนี้ไดรวบรวมแหลงขอมูล
และตัวอยางการปฏิบัติที่ดี วัตถุประสงคเพื่อชวยใหบรรดานายจางในภูมิภาคนี้มีความรูเกี่ยวกับลูกจางพิการและ
เหตุผลทางธุรกิจในการจางงานคนเหลานี้มากขึ้น

บทนำ

4

เหตุผลทางธุรกิจคืออะไร
โดยทั่วไปเหตุผลทางธุรกิจระบุวาการจางลูกจางพิการสามารถสรางผลกระทบเชิงบวกตั้งแตระดับพื้นฐานองคกร
ดังนี้
• คนพิการเปนลูกจางที่ดีและพึ่งพาได
นายจางของคนพิการรายงานเสมอวาเมื่อพิจารณาเปนกลุมแลวคนพิการทำงานไดเทากับหรือดีกวา
เพื่อนพนักงานที่เปนคนไมพิการเมื่อวัดจากการสรางผลิตผล ความปลอดภัย และการเขางาน

• คนพิการมีแนวโนมจะทำงานนั้นอยางตอเนื่องมากกวา
ตนทุนอันเกิดจากการลาออกจากงาน เชน การสูญเสียความสามารถในการสรางผลผลิต และรายจาย
ที่เกี่ยวของกับการรับสมัครพนักงานและฝกอบรมซึ่งเปนสิ่งที่นายจางสวนใหญคุนเคยเปนอยางดี

• การจางคนพิการเพิ่มกำลังใจใหพนักงานโดยรวม
นายจางหลายรายรายงานวาพนักงานรวมมือกันทำงานและมีกำลังใจดีขึ้นเมื่อมีคนพิการเปนเพื่อน
รวมงาน

• คนพิการคือทรัพยากรที่มีทักษะและความสามารถพิเศษที่ถูกละเลย
คนพิการมีทักษะหลายอยางที่ภาคธุรกิจตองการในหลายๆ ประเทศ ทั้งทักษะงานดานเทคนิคและ
ทักษะในการแกปญหาที่พัฒนาจากการดำเนินชีวิตประจำวัน

• คนพิการคือตลาดที่มีมูลคาหลายพันลานเหรียญและถูกมองขาม
ตลาดนี้ประกอบดวยคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และเพื่อนของคนพิการ รายไดที่คนพิการพึงจาย
ไดในแตละปนั้นมีมูลคาประมาณ 200,000 ลานเหรียญสหรัฐในสหรัฐอเมริกา 50,000 ลานเหรียญ
ในสหราชอาณาจักร และ 25,000 ลานเหรียญในแคนาดา การเพิกเฉยตอตลาดนี้ไมเพียงแตสูญเสียผู
บริโภคที่เปนคนพิการเทานั้น แตยังรวมถึงครอบครัวของคนพิการดวย สำหรับประชากรที่มีอายุ
ยืน อัตราการเกิดความพิการก็เพิ่มขึ้นเชนกัน ดังนั้นการมีลูกจางที่เขาใจความตองการผลิตภัณฑ
และบริการของผูบริโภคกลุมนี้เปนอยางดีจึงเปนเรื่องจำเปน

6

เกี่ยวกับคูมือแหลงขอมูลเลมนี้
นายจางหลายรายที่อยากจางคนพิการแจงวาขอมูลเกี่ยวกับความพิการและแหลงขอมูลสำเร็จรูปของคนพิการที่กำลัง
หางานและมีคุณสมบัติตรงกับความตองการของนายจางนั้นหายาก ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกมี
สถานการณและแหลงขอมูลที่แตกตางกันไปคูมือเลมนี้จะชวยนายจางเหลานี้ได เพราะคูมือใหรายชื่อองคกรและแหลง
ขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนแกนายจางซึ่งเห็นคุณคาของแรงงานที่มีความหลากหลายที่รวมถึงคนพิการ
คูมือ ความสามารถที่จะไดงานทำฯ มีขอมูลดังตอไปนี้

•
•
•
•

อินเทอรเน็ต
รายชื่อเว็บไซตที่สามารถตอบสนองความตองการของนายจางหรือใหขอมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับความพิการ
ตัวอยางนโยบายของบริษัทและวิธีการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจางงานคนพิการ
รายชื่อองคกรระดับชาติหรือหนวยราชการที่ใหความชวยเหลือโดยตรงแกนายจางที่ตองการจางคนพิการเขา
ทำงาน
ขอมูลอื่นๆ เชน รายการและเอกสารขอเท็จจริงซึ่งใหขอมูลโดยสังเขปไดทันที

4
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• วิธีการเขาถึงสิ่งพิมพที่เกี่ยวกับการจางงานและความพิการที่ไมตองเสียคาใชจายและสามารถรับไดทาง

7

สิ่งพิมพ
การหาความรูเกี่ยวกับความพิการและลูกจางพิการไมใชเรื่องยากและไมจำเปนตองเสียคาใชจายสูง บทนี้มีรายชื่อ
องคกรและสื่งพิมพตางๆ เกี่ยวกับการจางงานคนพิการที่มีจำหนายและแจกฟรี สวนหนึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข
ทางกฎหมายและเงื่อนไขอื่นๆ ของแตละประเทศ ขอมูลทั้งหมดเปนแนวทางซึ่งอาจเปนประโยชนกับบริบทของ
ประเทศหรือสถานประกอบการแหงใดแหงหนึ่งได

สิ่งพิมพแจกฟรีในอินเทอรเน็ต
เครือขายนายจางวาดวยเรื่องความพิการแหงออสเตรเลีย (Australian Employers Network on Disability)
องคกรนายจางแหงนี้แจกเอกสารขอเท็จจริง จดหมายขาว และขอมูลอื่นๆ ทางอินเทอรเน็ต คลิกที่คำวา
“Newsletters” และ “Fact sheets” ที่เมนูเพื่อดูรายการขอมูลทั้งหมด

5

เว็บไซต www.emad.asn.au

สิ่งพิมพ

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 เผยแพรขอมูลชื่อ การจัดสถานประกอบการที่เอื้อตอลูกจางที่เปนคนพิการ
(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 บางอยางสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตและที่เหลือจะตองสั่งซื้อ
หรือขอได คลิกที่ “EDI’s digital commons collection” ในหนา “Publications” เพื่อดูรายการขอมูลทั้งหมด หรือ
หาขอมูลตามประเภทที่ตองการที่ “Areas of expertise” หรือตามคำหลักที่ “Key words”
เว็บไซต www.ilr.cornell.edu/edi
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ตัวอยางหัวขอสิ่งพิมพ

• การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและการปฏิบัติในสถานประกอบการซึ่งสนับสนุนการไมเลือกปฏิบัติเรื่องความ
พิการ พ.ศ.2547 (Comparative Study of Workplace Policy and Practices Contributing to Disability
Non-discrimination, 2004)

• ความพิการในสถานประกอบการซึ่งใชเทคโนโลยีเปนหลัก พ.ศ.2546 (Disability in a Technology-Driven Work
place, 2003)

• ทบทวนเว็บไซตรับสมัครงานทางอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการคัดเลือก วาดวยขอพิจารณาความสามารถที่จะเขา
ใชอันเกี่ยวกับความพิการ พ.ศ.2545 (A Review of Selected E-Recruiting Websites: Disability Accessibility
Considerations, 2002)
องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization - ILO)

เว็บไซต www.ilofip.org

5
สิ่งพิมพ

แผนการพัฒนาโรงงาน (Factory Improvement Programme - FIP) ของ ILO คือแผนฝกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถ
ของโรงงานในทองถิ่นในแงอุตสาหกรรมสัมพันธ สุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพการทำงาน แผนการฝกอบรม FIP
รวมถึงแผนการฝกอบรมยอยที่ชื่อ ความพิการในสถานประกอบการ (Disability in the Workplace) สามารถดาวนโหลด
ขอมูลสวนนี้ทางอินเทอรเน็ตไดที่ “Want to learn more” ในหนาแรกของเว็บไซต ซึ่งจะนำคุณไปที่ “Disability submodule”

เว็บไซต “Disability and Work” (ความพิการและงาน) ของ ILO มีสิ่งพิมพ รายงานขั้นตน 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)

9

AbilityAsia คือแผนการเรื่องความพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกของ ILO มีเว็บไซตที่ใหขอมูล แหลงขอมูล
และรายการสิ่งพิมพที่เกี่ยวกับปญหาความพิการทั้งหลายในภูมิภาคนี้ หาขอมูลไดที่สวน “Publications” ใน
เว็บไซตนี้
เว็บไซต www.ilo.org/abilityasia

สิ่งพิมพ
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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 นำเสนอแนวทางเรื่องการจางงานสำหรับนายจางและคนพิการในญี่ปุนแจกทางอินเทอรเน็ต คลิกที่ “To
see 2006 edition” ในเว็บไซตภาษาอังกฤษเพื่อดาวนโหลด “การสงเสริมการจางงานคนพิการ พ.ศ.2549”
(“Supporting the Employment of Persons with Disabilities, 2006)
เว็บไซต www.jeed.or.jp/english
มหาวิทยาลัยเวอรจิเนียคอมมอนเวลธ ศูนยวิจัยเกี่ยวกับการฟนฟูและฝกการอบรมเพื่อสนับสนุนสถานประกอบ
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 สิ่งพิมพหลายอยางแจกฟรีในเว็บไซตและ
สิ่งพิมพอีกหลายอยางสามารถสั่งซื้อไดจากเว็บไซตตางๆ ที่ระบุไว ไปที่ “Research” หรือ “Resources” เพื่อดู
รายการบทความ หนังสือ รายงานสรุป กรณีศึกษา เอกสารขอเท็จจริง บทความเฉพาะเรื่อง 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)

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

5
สิ่งพิมพ

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

เว็บไซต www.unescap.org/ttdw
หอการคาสหรัฐอเมริกา (United State Chamber of Commerce)
สถาบันเพื่อแรงงานที่มีความสามารถในการแขงขัน (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) แหงกระทรวงแรงงานเผยแพรขอมูลหลายเรื่อง
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)

สิ่งพิมพ

5
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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)
สภานายจางเรื่องความพิการเปนองคกรที่มีนายจางเปนสมาชิกซึ่งมีความสนใจเรื่องความพิการและพิทักษสิทธิลูกจางพิการจาก
นายจางสภานำเสนอสิ่งพิมพหลายอยางสำหรับจำหนายหรือรับไดฟรีซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลทางธุรกิจ การจางงานและ
อำนวยความสะดวกลูกจางพิการ และการดึงดูดลูกคาที่เปนคนพิการ ดูรายการสิ่งพิมพทั้งหมดและราคาที่เว็บไซตของสภา

5

ตัวอยางหัวขอของสิ่งพิมพที่ตองซื้อ
• การตอนรับลูกคาที่เปนคนพิการ (Welcoming Disabled Customers)
• แนวทางการสื่อสารกับคนพิการ (Disability Communication Guide)
• แฟมขอมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงาน (Employment Action Files)
• การตระหนักถึงศักยภาพ (Realising Potential)
• รายงานสรุป (Briefing papers) (มีหลายเรื่องรวมถึงวิธีอำนวยความสะดวกคนพิการประเภทตางๆ)

สิ่งพิมพ

เว็บไซต www.employers-forum.co.uk

สถาบันโลกวาดวยความพิการ สหรัฐอเมริกา (World Institute on Disability – WID, United States)
WID คือศูนยนโยบายสาธารณะที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติที่ดำเนินงานเพื่อสรางความเขมแข็งตอการขับเคลื่อนงาน
ดานความพิการดวยการวิจัย ฝกอบรม พิทักษสิทธิ และใหการศึกษาแกประชาชน สวน “Publications” ของ WID ในเว็บไซต
ของสถาบันมีสิ่งพิมพจำหนาย ลิ้งคไปยังแหลงขอมูลอื่นๆ และดาวนโหลดสิ่งพิมพไดจากเว็บไซต
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)
• คำถามเกี่ยวกับความพิการ แนวทางสำหรับผูบริหารบัญชีเพื่อการพัฒนาบุคคล พ.ศ.2545 (Asking about Disability:
A Guide for Individual Development Account Administrators, 2002) (ดาวนโหลดไดฟรี)
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สิ่งพิมพ

5
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เว็บไซต
เว็บไซตตางๆ ใหคำแนะนำและขอมูลที่มีคุณคาเกี่ยวกับการจางงานและความพิการมากขึ้น บทนี้ใหรายชื่อของเว็บไซตที่คัดเลือกมา
แลว เปนเว็บไซตขององคกรนายจางที่ดำเนินงานเกี่ยวกับประเด็นความพิการ องคกรที่ใหขอมูลสำหรับนายจางโดยเฉพาะ และองคกร
อื่นๆ ที่ใหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับความพิการ นอกจากนี้ยังมีรายการที่อยูเว็บไซตขององคกรเกี่ยวกับความพิการโดยเฉพาะตลอดจน
หนวยงานระหวางประเทศและหนวยงานขององคการสหประชาชาติที่ดำเนินงานเรื่องความพิการ

องคกรนายจาง

6
เว็บไซต

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

6
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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
เครือขายการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับงาน 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

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
ศูนยขอมูลและการแลกเปลี่ยนขอมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการฟนฟูนานาชาติ 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

บียอนอบิลิตี้ อินเตอรเนชั่นแนล (Beyond Ability International)
เว็บไซต www.beyond-ability.com
เบรลลไรพรมแดน (Braille Without Borders)
เว็บไซต www.braillewithoutborders.org/ENGLISH

6
เว็บไซต

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

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
กองทุนเพื่อการศึกษาและคุมครองสิทธิของคนพิการ สหรัฐอเมริกา
(Disability Rights Education & Defence Fund, United States)
เว็บไซต www.dredf.org
แฮนดิแคบ อินเตอรเนชั่นแนล (Handicap International)
เว็บไซต www.handicap-international.org
เว็บไซต www.workability-international.org
กองทุนเพื่อการฟนฟูแหงโลก (World Rehabilitation Fund)
เว็บไซต www.worldrehabfund.org
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อินคลูชั่น อินเตอรเนชั่นแนล (Inclusion International)
เว็บไซต www.inclusion-international.org
รีฮาบิลิเทชั่น อินเตอรเนชั่นแนล (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

6

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

เว็บไซต

เวิรคอบิลิตี้ อินเตอรเนชั่นแนล (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 – งานที่ปลอดภัย
เว็บไซต www.ilo.org/safework

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

6
เว็บไซต

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

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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เว็บไซต
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ตัวอยางนโยบาย
บริษัทและองคกรนายจางหลายแหงมีนโยบายหรือคำแถลงอยางเปนทางการเกี่ยวกับหลักการเรื่องความหลาก
หลายและหรือการไมเลือกปฏิบัติในสถานประกอบการ บางองคกรมีนโยบายเฉพาะเกี่ยวกับการจางงานคนพิการ
บางองคกรมีโครงการหรือความรวมมือพิเศษเพื่อสงเสริมการฝกอบรม การจางงาน และหรือการบูรณาการสถาน
ประกอบการ เพื่อลูกจางพิการ ตัวอยางนโยบาย หลักการ หรือความคิดริเริ่มทั้งหลายเกี่ยวกับคนพิการและการจาง
งานมีอยูในบทนี้แลว 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 คอรปอเรชั่น (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 อินเตอรแนชั่นแนล (Marriott International)
เว็บไซต www.marriott.com

• มูลนิธิแมริออทเพื่อคนพิการ (Marriott Foundation for People with Disabilities)

7

• ไนกี้
เว็บไซต www.nike.com/nikebiz

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

• เวสแพค แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น (Westpac Banking Corporation)
เว็บไซต www.westpac.com.au

ตัวอยางนโยบาย

เว็บไซต www.marriott.com/foundation/default.mi
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หอการคาและอุตสาหกรรมออสเตรเลีย
[Australian Chamber of Commerce and Industry (ACCI)]
การจางงานคนพิการ1
หลักการของนโยบายเกี่ยวกับการจางงานคนพิการ
ACCI รณรงค ผานนโยบายการจางงานทั่วไปเพื่อใหเกิดระบบที่จะทำใหประชาชนออสเตรเลียทุกคนสามารถแขงขันในตลาดการ
จางงาน ขณะที่คนพิการแตละคนมีระดับความพิการตางกัน ACCI รณรงคสถานประกอบการ ซึ่งมีความหลากหลายที่ทุกคน
สามารถเขาไปมีสวนรวมและสามารถทำงานไดจริง
ในปจจุบันประชาชนออสเตรเลียกวา 670,000 คนที่อยูในวัยทำงานรับเบี้ยความพิการ (disability support pensin) ซึ่งมีจำนวน
มากกวาประชาชนที่รับเงินชวยเหลือจากการวางงาน และเปนจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 60 ในชวงสิบปที่แลวมา แนวโนม
นี้แสดงวาแรงงานสูงอายุตลอดจนคนพิการมีจำนวนมากขึ้นอาจบั่นทอนปริมาณแรงงานอยางรุนแรงและเพิ่มรายจายสาธารณะ
อยางมาก ในอนาคต การพัฒนาดานสุขภาพทำใหคนอายุยืนขึ้นและการบาดเจ็บในสถานประกอบการ ซึ่งเปนสาเหตุของความ
พิการควรเปนเรื่องที่นาสงสัยเปนอยางยิ่ง นโยบายที่สงเสริมใหพึ่งพาเงินชวยเหลือมากขึ้นจะตองยุติลงเพื่อหันไปพัฒนานโยบาย
เกี่ยวกับการฟนฟูและจางงานใหดีขึ้น
การจางงานคนพิการเปนเรื่องที่จะตองใหความสำคัญอยางเรงดวน ทั้งนี้เพราะวิธีการเกาๆ ที่ทำใหเกิดนโยบายและแผนการ
สาธารณะที่ไมสอดคลองกันเปนจำนวนมากนั้นลมเหลว กลาวคือไมสามารถทำใหเกิดการจางงานคนพิการที่มีความสามารถ
ทำงานไดดี
ACCI มีนโยบายเรื่องการศึกษาและฝกอบรมที่สงเสริมความเทาเทียมทางโอกาสทางการศึกษาและใหทางเลือกกับคนที่มีความ
ตองการพิเศษรวมถึงคนพิการ ซึ่งก็คือการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับคนพิการในการศึกษา
และการฝกอบรมเพื่อประกันวาคนพิการมีโอกาสพัฒนาทักษะที่ตลาดและภาคธุรกิจตองการ
นโยบายทางเศรษฐกิจระยะยาวของ ACCI มีวัตถุประสงคซึ่งเนนการจางงานอยางเต็มที่และยอมรับการกระจายรายไดและความ
มั่งคั่งอยางทั่วถึงและตอเนื่องในชุมชน การใหคนพิการที่อยูในวัยทำงานพึ่งเงินชวยเหลือเพียงอยางเดียวเปนระยะเวลานานนั้น
บั่นทอนวัตถุประสงคเหลานี้ ถาไมแกไขรายจายสาธารณะก็จะเพิ่มขึ้นจนไมอาจรับไดอีก

ตัวอยางนโยบาย
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ดาวนโหลดมาจาก www.acci.asn.au/text_files/policies/2007/EmploymentPeopleDisabilitiesPolicy2007.pdf

สถานประกอบการตองมีกฏระเบียบที่สงเสริมการจางงานคนพิการอยางดีที่สุดมิใชกีดกัน นโยบายเกี่ยวกับสถานประกอบการ
ของ ACCI นั้นอยูบนหลักของความเรียบงาย มีจำนวนกฎระเบียบนอยที่สุด และการตัดสินใจของนายจางและลูกจางในสถาน
ประกอบการจะตองคำนึงถึงการจางงานคนพิการดวย การออกระเบียบเกี่ยวกับการจางงานคนพิการที่ใหการปกปองและเรียก
รองสิทธิตางๆ มากเกินไปจะไมชวยเพิ่มการจางงาน
นโยบายของ ACCI ยังรณรงคการพัฒนาสุขภาพ ความปลอดภัย การฟนฟู และการกลับเขาทำงานใหดีขึ้น สังคมผูสูงอายุ
ทำใหอัตราความพิการในสังคมเพิ่มขึ้นดวยโดยเฉพาะในหมูลูกจางที่อยูในวัยทำงาน เพราะฉะนั้นจะตองใหความสำคัญกับการ
ปองกันการบาดเจ็บและความเจ็บปวยในสถานประกอบการ ตลอดจนการปฏิรูปแผนกองทุนชดเชยเพื่อสรางแรงจูงใจและ
สนับสนุนลูกจางที่ไดรับบาดเจ็บใหกลับเขาทำงานมากขึ้น และเพื่อปกปองนายจางที่ยินดีรับคนพิการเขาทำงานหรือรักษางาน
ใหคนพิการจากความเสี่ยงและรายจายที่ไมสมเหตุสมผล

วัตถุประสงคของนโยบาย
การมีสวนรวมและการสนับสนุนคนพิการ
ACCI สนับสนุนนโยบายเพื่อการมีสวนรวมและระบบสนับสนุนคนพิการที่

• มั่นใจวาคนพิการมีสวนรวมอยางเต็มที่ตามความสามารถของตนในการจางงานและในชุมชน
• ยอมรับวาความพิการไมไดหมายความวาไมมีความสามารถในการทำงาน และการจางงานคนพิการก็ตองการงานที่
เหมาะสมกับความพิการ

• ไมสงเสริมใหคนที่มีความสามารถในการทำงานพึ่งพาเงินชวยเหลือ
• ใชขอบังคับระหวางกันอยางเทาเทียมแบบเดียวกับที่ใชกับคนไมพิการ
• จัดใหมีการสนับสนุนจนถึงที่สุดแกคนที่ตองการความชวยเหลือมากที่สุดซึ่งรวมถึงสนับสนุนทางเลือกในการจางงาน
• มั่นใจวาคนพิการที่มีความสามารถในการทำงานไดรับรางวัลจากการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาการพึ่งเงินชวย

7

• สนับสนุนการฟนฟูและสงเสริมการจางงานแทนที่จะใหเงินชวยเหลือคนพิการโดยตรง
• ไมเปลี่ยนแปลงโครงสรางแรงงานทันทีโดยไมใหความชวยเหลือนายจางอยางทั่วถึงและดีพอ

ตัวอยางนโยบาย

เหลือ
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การฝกอบรมและใหการศึกษาแกคนพิการ
คนพิการในออสเตรเลียไดรับการศึกษาและฝกอบรมดานอาชีพในอัตราที่นาผิดหวัง คือนอยกวารอยละ 2.5 เปรียบเทียบกับ
อัตราชาวออสเตรเลียที่อยูในวัยทำงานทั้งหมดอยูที่รอยละ 11 อัตราการรับการฝกอบรมอยางตอเนื่องและการไดงานทำก็ต่ำ
กวาอัตราเฉลี่ยเชนกันเพราะคนพิการมักไมจบการฝกอบรมดานอาชีพและบัณฑิตพิการมักหางานทำไมได
ACCI สงเสริมนโยบายการฝกอบรมและใหการศึกษาที่

• พัฒนาและตระหนักถึงทักษะซึ่งตลาดตองการ
• สนับสนุนใหเด็กพิการไดศึกษาตอและรับการฝกอบรม
• สงเสริมการศึกษาและฝกอบรมดานอาชีพตั้งแตอยูในโรงเรียน
• ใหการชวยเหลืออยางเหมาะสมเพื่อใหคนพิการไดรับการศึกษาและฝกอบรม
• มั่นใจวาคนพิการไดรับการยอมรับวาเปนผูรวมกิจกรรมที่มีศักยภาพเพื่อแกปญหาการขาด
แคลนแรงงานที่มีฝมือ

• จัดใหคนพิการไดพัฒนาทักษะในที่ทำงานและฟนฟูทักษะเมื่อความพิการเปนอุปสรรคใน
การกลับเขาทำอาชีพเดิม

• เพื่อใหแผนการจางงานและแผนกอนการจางงานสอดคลองกันอยางมีประสิทธิผลดังนั้น
คนพิการควรไดรับความชวยเหลือที่ตองการอยางตอเนื่องซึ่งทำใหคนพิการไดงานทำหลังจบการศึกษาและฝกอบรม

ตัวอยางนโยบาย
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การจางงานคนพิการ
ACCI สนับสนุนนโยบายการจางงานที่

• สงเสริมใหนายจางและชุมชนโดยทั่วไปจางคนพิการทำงาน
• จัดใหมีทางเลือกดานการจางงานที่หลากหลาย มีความยุติธรรม สามารถปฏิบัติไดจริง คำนึงถึงสภาวะแวดลอม
ความสามารถของแตละบุคคลและระดับของความตองการการสนับสนุนที่จำเปน

• การันตีความชวยเหลืออยางมืออาชีพในการรับสมัครงานและบูรณาการจางงานคนพิการในสถานประกอบการที่ไดรับ
ความรวมมือ และตอบสนองความตองการของนายจาง ซึ่งเปนความรับผิดชอบประการหนึ่งที่ชุมชนมีใหคนพิการ

• ไมบั่นทอนกำลังใจหรือสรางภาระใหแกนายจางที่อยากรับคนพิการเขาทำงาน
• ตองยอมรับวาอุตสาหกรรมบางแหงไมสามารถอำนวยความสะดวกใหคนพิการในระดับเดียวกับคนไมพิการเนื่องดวย
ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมนั้นๆ

• ลดความซับซอนและกฎระเบียบที่ยุงยากของแผนการจางงานและการใหการศึกษาและฝกอบรมดานอาชีพแกคน
พิการ

• จัดแผนการฟนฟู แผนการฝกอบรม และแผนการรับกลับเขาทำงานที่สอดคลองกันอยางมีประสิทธิภาพ
• ชื่นชมและใหรางวัลนายจางที่ทุมเทความพยายามเพื่อเพิ่มจำนวนคนพิการในสถานประกอบการของตน
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ความสัมพันธในสถานประกอบการ
นายจางเปนผูที่สามารถเพิ่มโอกาสการจางงานใหคนพิการไดมากที่สุดถากระบวนการจางงานเพื่อคนพิการนั้นเรียบงายและตรงไป
ตรงมามากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
ACCI เรียกรองอยางจริงจังเพื่อใหเกิดนโยบายความสัมพันธในสถานประกอบการซึ่ง

• จัดหางานใหคนที่มีขีดจำกัดในการสรางผลิตผลอันเนื่องดวยเหตุแหงความพิการตามแผนการสนับสนุนคาแรง (Supported
Wages Scheme)

• สรรหาวิธีการปฏิรูประเบียบเกี่ยวกับสถานประกอบการซึ่งไมยืดหยุนและทำใหนายจางไมสามารถจัดสถานประกอบการให
เอื้อตอคนพิการ

• สรางความมั่นใจวาคนพิการไดรับการจัดการเพื่อการทำงานตามระบบสถานประกอบการสัมพันธเชนเดียวกับที่ลูกจางอื่นๆ
ไดรับทุกคน ซึ่งรวมถึงการทำสัญญารายบุคคลและการทำสัญญาที่สหภาพแรงงานมีสวนเกี่ยวของและไมมีสวนเกี่ยวของ

สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานและการชดเชยใหผูทำงาน
ACCI ตั้งใจดำเนินงานเพื่อใหเกิดสุขภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบการของออสเตรเลียที่ซึ่งทุกคนตองมีสถานประกอบ
การและวิธีทำงานที่ปลอดภัยสามารถทำได การดำเนินงานนี้ประกอบดวย

• การพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบการเพื่อลดการบาดเจ็บและเจ็บปวยอันเกิดจากการทำงาน
• การเพิ่มความสามารถของนายจางในดานการพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
• การทำใหระบบสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานและระบบการชดเชยใหลูกจางเพื่อเปนการปองกันตนเหตุความ
พิการ

• การสงเสริมและสนับสนุนลูกจางใหมีสวนรวมรับผิดชอบและเปดเผยเงื่อนไขตางๆ ที่มีผลใหนายจางไมสามารถทำใหสถาน
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• การทำใหความตระหนักรูเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบการเปนสวนหนึ่งของแผนการรับคนเขาทำงาน
และแผนการใหการศึกษาและฝกอบรมดานอาชีพที่เหมาะสม

• การออกนโยบายสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานที่นิยามบทบาทและความรับผิดชอบของทุกคนซึ่งอยูในสถาน
ประกอบการอยางชัดเจน

• การใหลูกจางทุกคนมีสวนรวมในความพยายามปรับปรุงระบบสุขภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
• การใหขอมูลและการฝกอบรมที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ และการมีสวนรวมของ

ตัวอยางนโยบาย

ประกอบการมีความปลอดภัยพอ

ลูกจาง

• การลดความเสี่ยงใหนอยที่สุด ซึ่งรวมถึงการระบุ การประเมิน และควบคุมอันตรายตางๆ ตลอดจนการเฝาติดตาม
ประเมินผล และทบทวนอยางตอเนื่อง

• การปฏิรูปแผนการจายเงินชดเชยที่เปนอุปสรรคตอการฟนฟูและการกลับเขาทำงานอยางรวดเร็ว
การวางแผนการเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ตลอดจนเงินชดเชยผูทำงานมีแนวโนมที่จะใหนายจางมีหนาที่
ใหการดูแลมากขึ้นซึ่งอาจทำใหนายจางไมอยากจางคนที่จะนำความเสี่ยงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานมาใหมากขึ้น
ซึ่งแทบไมชวยเพิ่มโอกาสในการทำงานใหคนพิการในอุตสาหกรรมหลายประเภทเลยเพราะตองใชเงินลงทุนสูงขึ้นมากเพื่อสราง
กระบวนการจัดการความเสี่ยงที่ทันสมัยในอุตสาหกรรมเหลานั้น นายจางที่รับคนพิการเขาทำงานไมควรไดรับผลเชนนี้ นายจาง
อยากสงเสริมคนพิการใหทำงานในสถานประกอบการ ซึ่งปราศจากการเลือกปฏิบัติ แตการปดรายจายเพื่อคนพิการจากภาครัฐไปสู
ภาคเอกชนหรือทำใหภาคเอกชนรับความเสี่ยงนั้นซึ่งเปนอุปสรรคที่ทำใหนายจางไมอาจเสนองานใหคนพิการทำได
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การขจัดการเลือกปฏิบัติ
ACCI ยอมรับหลักการทั่วไปเรื่องโอกาสที่เทาเทียมกันซึ่งสนับสนุนกฎหมายการขจัดการเลือกปฏิบัติ ACCI สง
เสริมความเขาใจที่วาการเลือกปฏิบัติไมเปนที่ยอมรับในภาคปฏิบัติการทรัพยากรมนุษยเปนพื้นฐานที่ไมเหมาะสม
สำหรับการตัดสินใจเรื่องทรัพยากรมนุษย และเปนปฏิปกษกับการดำเนินธุรกิจ
นโยบายเรื่องการเลือกปฏิบัติตอคนพิการของ ACCI ถูกรวมไวในแผนพัฒนาระบบสถานประกอบการสัมพันธของ
ออสเตรเลียที่ชื่อ สถานประกอบการอันทันสมัย อนาคตอันทันสมัย (Mordern Workplace: Modern Future) ของ
ACCI แลว
นายจางแบกภาระอันหนักหนาอยูแลวจากกฎหมายตอตานการเลือกปฏิบัติตางๆ ของรัฐและรัฐบาลกลาง การออก
กฎระเบียบใหมที่เปนไปไดยากในการปฏิบัติและคลุมเครือตอนายจางหรือเปนขอบังคับที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได เชน
โควตาการจางงาน นั้นไมควรไดรับการสนับสนุน

ทิศทางในอนาคต
เพื่อใหเกิดความกาวหนาอยางแทจริงในดานนี้ รัฐบาลและชุมชนจะตองรวมมือกันทำงานเปนหุนสวนกับนายจาง
เพื่อบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้
1. ยุตินโยบายทางสังคมและอุตสาหกรรมที่สรางอุปสรรคใหคนพิการไมไดงานทำ
2. หาสาเหตุที่ทำใหคนพิการพึ่งพาสวัสดิการมากขึ้น และหาปจจัยตางๆ ที่ตองแกไขเพื่อจำกัดอัตราการออก
จากงานที่ไมอาจยอมรับได
3. เพิ่มโอกาสการจางงานใหคนพิการดวยการฝกอบรม การสนับสนุนในสถานประกอบการ และใหการศึกษา
แกชุมชน

ตัวอยางนโยบาย
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4. อำนวยความสะดวกอยางตอเนื่องในการประสานแผนการตางๆ ที่มุงชวยเหลือคนพิการดวยการใหการ
ศึกษา การอบรม การฝกกอนเขาทำงาน การจางงาน และการกลับเขาทำงาน
5. พัฒนาความตระหนักรูของชุมชนเรื่องประโยชนจากการจางงานคนพิการ และชื่นชมนายจางที่มีพันธะ
สัญญาจางงานคนพิการ
6. ใหการสนับสนุนอยางพอเพียงและการติดตอประสานงานอยางดี และใหสิ่งจูงใจแกนายจาง ตลอดจนลด
ความเสี่ยงและกระบวนการที่ยุงยากตางๆ
7. รับประกันวานายจางจะไมตองเสียคาใชจายในการปรับเปลี่ยนเมื่อมีมาตรการการปฏิรูปสวัสดิการทำให
โครงสรางของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญ

กรอบนโยบาย
ความเจริญทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและจะเกิดตอไปอยางยั่งยืนนั้นพัฒนามาตรฐานความเปนอยูของประชาชนออสเตรเลีย
ทุกคน คนพิการสามารถสรางมูลคาและแบงปนผลประโยชนของการทำงานกลับคืนสูสังคม
ในขณะเดียวกัน ACCI ตระหนักวาการเพิ่มความสามารถของคนพิการตอการมีสวนรวมในการจางงานและกิจกรรมดาน
อื่นๆ ของชุมชน จะเพิ่มโอกาสสำหรับตลาดการจางงานพัฒนาเทคโนโลยีชวยและประยุกต (assistive and adaptive
technologies) เพื่ออำนวยความสะดวกแกคนพิการและขจัดอุปสรรคตางๆ
ACCI มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา นโยบายการฝกอบรม นโยบายดานตลาด
แรงงาน กิจกรรม และโปรแกรมตางๆ เพื่อใหตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในระบบการ
แขงขันและความเปลี่ยแปลงของเศรษฐกิจโลก จะเห็นไดวา ACCI มีบทบาทเปนผูนำการพัฒนาวิธีการใหมๆ เพื่อ
พัฒนาการมีสวนรวมและความสามารถในการแขงขันของคนพิการในตลาดแรงงาน

ตัวอยางนโยบาย
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อเมริกัน เทเลโฟน แอนด เทเลกราฟ
(American Telephone & Telegraph – AT&T)
นโยบายของบริษัทที่เกี่ยวกับความพิการ (สหรัฐอเมริกา)
AT&T มีพันธะสัญญาที่จะดำเนินแผนความรวมมือวัตถุประสงคเพื่อรับประกันความเสมอภาคทางโอกาสและการอำนวยความ
สะดวกอยางสมเหตุสมผลควรแกลูกจางและผูสมัครงานที่คุณสมบัติผานเกณฑแตมีขอจำกัดทางรางกายและจิตใจ จะไมมีผูใด
ถูกเลือกปฏิบัติซึ่งขัดกับกฎหมายเพราะสภาพความพิการทางรางกายหรือจิตใจจากสาเหตุการรองขอสิ่งอำนวยความสะดวก
อยางสมเหตุสมผล หรือเพราะผูนั้นมีสถานะเปนทหารผานศึก
นโยบายของ AT&T ตอการรับสมัคร จางงาน และสงเสริมคนพิการ ทหารผานศึกพิการ ทหารผานศึกจากสงครามเวียดนาม
และทหารผานศึกอื่นๆ ที่มีสิทธิ ใหทำงานในทุกตำแหนงโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้นโยบายนี้ยังรับประกันวาการ
บริหารงานบุคคลอื่นๆ ไมขัดตอกฏหมาย เกี่ยวกับความพิการและการตัดสินใจจางงานก็ตั้งอยูบนพื้นฐานของความตองการ
การจางงาน
ลูกจางและผูสมัครงานจะไมถูกรบกวน คุกคาม ขมขู บังคับ หรือเลือกปฏิบัติเพราะเกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับกิจกรรมใดๆ
ดังนี้

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

ตัวอยางนโยบาย

ที่ใหมีการจางงานอยางเสมอภาคสำหรับคนพิการ ทหารผานศึกพิการ ทหารผานศึกษาสงครามเวียดนาม และทหาร
ผานศึกอื่นๆ
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• ใชสิทธิอื่นๆ ตามมาตรา 503 หรือระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
AT&T จะตรวจสอบและวัดประสิทธิผลของแผนการนี้

บริติช บรอดคาสติง คอรปอเรชั่น (บีบีซี)
(British Broadcasting Corporation – BBC)
แผนปฏิบัติการสำหรับเครือขายเกี่ยวกับความพิการในอุตสาหกรรมกระจายเสี
ยง
2
อุตสาหกรรมโทรทัศน และอุตสาหกรรมความคิดสรางสรรค
เครือขายเกี่ยวกับความพิการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศน และอุตสาหกรรมความคิดสรางสรรค
(Broadcasting and Creative Industries Disability Network - BCIDN) นำผูดำเนินกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนมา
รวมกันเพื่อพิจารณาและแกปญหาเกี่ยวกับความพิการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมสื่อ เครือขายนี้ชวยสมาชิกเรื่องการรับสมัคร
งาน และรักษางานใหคนพิการ ตลอดจนสงเสริมและแลกเปลี่ยนการปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมสื่อ BCIDN เกิดขึ้นจากการ
สนับสนุนของสภานายจางดานความพิการ (Employers’ Forum on Disability) และสมาชิกทุกรายของ BCIDN ก็เปนสมาชิก
ของที่สภานี้
ในฐานะที่เปนสมาชิกของ BCIDN บีบีซีมีแผนปฏิบัติการเพื่อ

• เพิ่มปริมาณการปรากฏตัวของคนพิการในรายการวิทยุและโทรทัศน
• เพิ่มจำนวนคนพิการในทุกภาคสวนของกำลังแรงงาน
• เพิ่มการเขาถึงบริการตางๆ ทั้งในและนอกรายการ
• สรางหลักประกันในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเขาถึงอาคารตางๆ ของสื่อ
แผนปฏิบัติการของบีบีซี
1. บีบีซีตองการใหคนพิการปรากฏในรายการวิทยุและโทรทัศนมากขึ้น

7

บีบีซีมีเปาหมายการนำเสนอภาพลักษณของคนพิการและไดบรรลุเปาหมายสวนใหญแลวดังนี้

• ตัวละครประจำที่เปนคนพิการอยางนอยหนึ่งตัวในละครชุดที่กลับมาออกอากาศในชองบีบีซี1 (พอล เฮนชอลใน
เรื่องฮอลบี้ซิตี้)

• รายการเกี่ยวกับสาระและรายการบันเทิงสามรายการทางชองบีบีซี1และบีบีซี2 มีผูรวมรายการที่เปนคนพิการ
อยางนอยหนึ่งคนตอรายการหนึ่งชุด (Beyond Boundaries ทางชองบีบีซี2 มีผูรวมรายการที่เปนคนพิการ
11 คน เอด เอดปตันในรายการ Xchange ทางชองบีบีซี1และซีบีบีซี และรายการ Sportsround ทางชองบีบี
ซี1 รายการ Grandstand ทางชองบีบีซี1ถายทอดการแขงขันเทนนิสประเภทคูของผูที่ใชรถเข็นจากสนามวิมเบิลดัน)

ตัวอยางนโยบาย

สิ่งที่เราไดทำแลว

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

• บีบีซี3จะออกอากาศละครหรือรายการบันเทิงหนึ่งชุดโดยมีตัวละครประจำที่เปนคนพิการหนึ่งคน ซึ่งบรรลุเกินเปาแลว
ดวยรายการ I’m With Stupid ที่เริ่มออกอากาศทางชองบีบีซี3เมื่อวันที่ 10 กันยายนพ.ศ.2549 รายการนี้นำเสนอตัว
ละครที่เปนคนพิการจำนวนมากนอกจากตัวละครหลักที่แสดงโดยพอล เฮนชอล

2

ดาวนโหลดมาจาก www.employers-forum.co.uk/www/bcidn/manifesto/2006-action-plans/bbc-bcidn-report.pdf
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• บีบีซี4จะเสนอเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จอยางนอยปละสองคน เพื่อกระตุนการพัฒนาผูที่มีความ
สามารถพิเศษหนาใหมใหเกิดขึ้นทางหนาจอโทรทัศน (เรื่องราวของเรย ชารลสและโมฮัมหมัด อาลี)
นอกจากนี้ยังมีตัวอยางอื่นๆ อีกหลายตัวอยางที่แสดงใหเห็นวาบีบีซีทุมเทมากขึ้นในการรวมคนพิการและนำเสนอภาพ
ลักษณคนพิการในรายการโทรทัศนของบริษัท อันไดแก

• ละครชุด New Street Law และรายการ Ready Steady Cook ทางชองบีบีซี1
• รายการ Balamory และ Something Special ทางชอง Cbeebies
• ละครเรื่อง Soundproof และ A Thing Called Love รายการ Top Gear และรายการ Junior Mastermind
ทางชองบีบีซี2

• รายการ House of Tiny Tearaways ทางชองบีบีซี3
• แฟรงก การดเนอร ผูสื่อขาวบีบีซีซึ่งกลายเปนคนพิการเมื่อไมนานมานี้ ไดนำเสนอรายงานหลายเรื่องดวยกัน
รายการวิทยุ

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

• นิค คลารกซึ่งตองกลายเปนคนพิการจากโรคมะเร็งเปนผูจัดรายการ PM ไดทำบันทึกประจำวันดวยเสียง เลา

7

ชีวิตของตนและผลที่เขาและครอบครัวไดรับจากการสูญเสียขาหนึ่งขาง บันทึกนี้ถูกนำมาออกอากาศทางชอง
Radio 4 กอนที่เขาจะกลับมาเปนผูประกาศในรายการ PM

• ละครวิทยุเรื่อง The Archers ทางชอง Radio 4 มีนักแสดงตาบอดชื่อไรอัน เคลลี่เลนเปนตัวละครประจำชื่อ

ตัวอยางนโยบาย

แจสเซอร

• ละครวิทยุเรื่อง Sound Barriers ทางชอง Radio 4 ใชนักแสดงตาบอดชื่อสตีฟ เดย
• ละครวิทยุเรื่อง The Lights ทางชอง Radio 4 ใชนักแสดงที่ตองนั่งรถเข็นชื่อลุค ฮามิลล เลนเปนตัวละครที่
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 แตงและเลนโดยแอนดี้ แม็คเลย ซึ่งเปน
อัมพาตครึ่งทอนลาง ถายทอดประสบการณของเขาเอง
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กลุมผูชมและผูฟงอื่นๆ

• บีบีซีทำงานวิจัยอยางเจาะลึกและครอบคลุมเกี่ยวกับผูชมและผูฟงที่เปนคนพิการเปนครั้งแรก โดยศึกษาวาคนเหลานี้ดู
อะไร พวกเขาคิดวาความตองการของตนไดรับการตอบสนองดีเพียงใด และพวกเขาอยากดูรายการแบบใดในอนาคต

• ขอคนพบที่สำคัญประการหนึ่งจากงานวิจัยการเรียนรูเกี่ยวกับความพิการนี้คือ พวกเขาอยากใหละครโทรทัศนเขาใจคน
พิการ เปดโลกทัศนใหพวกเขา ชวยใหพวกเขาเขาใจทุกเรื่องตั้งแตเรื่องความสัมพันธไปจนถึงสิ่งที่อยูในผับ เหนือสิ่งอื่น
ใดนี่คือความปรารถนาอยางแรงกลาที่ตองการใหรายการตางๆ นำเสนอเรื่องราวของพวกเขาโดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจาก
ไดชมละครเรื่อง EastEnders และเห็นลูกของบิลลี่กับฮันนี่มีอาการดาวนซินโดรม

• บีบีซีรวมกับโทรทัศนชอง 4 และศูนยนักแสดงตั้งกองทุนเพื่อนักแสดงพิการที่มีความสามารถพิเศษเพื่อฝกฝนและ
พัฒนานักแสดงพิการ 25 คนที่ไดคัดเลือกมาจากการทดสอบการแสดงทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกลุมนัก
แสดงพิการที่มีความสามารถพิเศษไวใหบรรดาผูกำกับที่มองหานักแสดง

• ผูผลิตรายการเด็กของบีบีซีรวมมือกับชมรมเด็กหูหนวกแหงชาติอยางใกลชิดเพื่อหาขอแนะนำใหผูผลิตรายการทำ
รายการใหเด็กหูหนวกมีสวนรวมและเขาถึงได
สิ่งที่เราจะทำตอไป

• คูมือการผลิตซึ่งแนะนำผูผลิตรายการใหรูจักกฎหมายการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับความพิการ (Disability Discrimination
Act - DDA) กำลังไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยขึ้นและจะนำมาใชอีกครั้ง

• รายการจำนวนมากของบีบีซีถูกตรวจสอบอีกครั้งเมื่อไมนานมานี้เพื่อประเมินการอำนวยความสะดวกใหผูชมในสตูดิโอ
และผูรวมรายการตามกฎหมาย DDA จะมีการประชุมกับคณะผูผลิตรายการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การตรวจ
สอบนี้จะทำใหเกิดขอแนะซึ่งจะนำไปปฏิบัติเพื่อใหรายการตางๆ เปนไปตามกฎหมาย DDA
สำรวจในปลายป 2549 และรายงานผลสำรวจใหคณะกรรมาธิการโทรทัศน (TV Commissioning Group) ทราบ เพื่อ
ปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการมีสวนรวมและการแพรภาพตอไป

• แผนกรายการโทรทัศนของบีบีซี (ซึ่งอีกไมนานจะเปลี่ยนเปนบีบีซีวิชั่น) ไดแตงตั้งแมรี ฟตซแพทริกเปนผูบริหารกอง
บรรณาธิการเพื่อความหลากหลายเมื่อไมนานมานี้เพื่อชวยทำใหรายการของบีบีซีมีผูรวมรายการที่หลากหลายยิ่งขึ้นโดย
จะเนนคนพิการและกลุมชาติพันธเปนพิเศษ

• แมรีกำลังทบทวนกลุมเปาหมายของรายการที่แพรภาพเกี่ยวกับความพิการเพื่อกำหนดกลุมเปาหมายใหมที่กวางขวาง
กวาเดิม

• รายการโทรทัศนที่สั่งใหผลิตแลวแตยังไมไดออกอากาศมีละครเรื่อง New Street Law ภาคสองและละครสำหรับเด็ก

7
ตัวอยางนโยบาย

• มีการสำรวจรายการโทรทัศนของบีบีซีที่ออกอากาศในชวงที่มีผูชมมากที่สุดเมื่อไมนานมานี้ และจะมีการเผยแพรผล

เรื่องใหมชื่อ Desperados ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับทีมบาสเก็ตบอลคนพิการทีมหนึ่งรวมอยูดวย

• รายการวิทยุที่สั่งใหผลิตแลวแตยังไมไดออกอากาศมี Rean’s Girls ละครวิทยุยามบายทางชอง Radio 4 แตงโดยเคท
โอเรลลีซึ่งเปนคนพิการทางสายตา Daybreak ละครยามบายแตงโดยนักประพันธพิการชื่อทอม เรย และละครวิทยุยาม
บายเรื่องหนึ่งโดยซู ทาวนเซนซึ่งปจจุบันเปนคนตาบอดรวมอยูดวย

• เพิ่มจำนวนคนพิการในสวนการผลิตรายการของบีบีซีไมวาจะเปนภายในองคกรของบีบีซีเองหรือผูรับจางอิสระที่ไดรับ
งาน
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• สนับสนุนอยางจริงจังตอไปเพื่อใหคนพิการรวมทำรายการหลักและรายการเฉพาะกลุมซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
รายการหลัก เชน รายการ Beyond Boundaries และ I’m With Stupid

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

การจางงาน
2. บีบีซีตองการเพิ่มจำนวนคนพิการในทุกภาคสวนของกำลังแรงงานรวมถึงพนักงานในสวนการผลิตรายการดวย
DDA ระบุวา

• การปฏิบัติตอผูสมัครงานหรือลูกจางพิการนอยกวาปกติเพราะเหตุแหงความพิการของคนเหลานั้นเปนการ
ทำผิดกฎหมายเวนแตวาจะมีเหตุผลที่เหมาะสม

• นายจางยังจะตองปรับปรุงอาคารหรือสถานประกอบการ ซึ่งมีลักษณะที่เปนอุปสรรคสำคัญตอคนพิการอยาง
สมเหตุสมผล
เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับทางกฎหมายเหลานี้ บีบีซีจึงดำเนินการดังตอไปนี้

• ทบทวนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครงาน (การลงโฆษณา การคัดเลือก และการประเมิน) เพื่อใหคนพิการมี
โอกาสเขาถึงการสมัครงาน

7

• ดำเนินการปรับเปลี่ยนอยางสมเหตุสมผลเพื่ออำนวยความสะดวกใหลูกจางพิการหรือลูกจางที่ตองพิการใน
ระหวางการจางงาน

ตัวอยางนโยบาย

• พันธะสัญญาของบีบีซีในอันที่จะใหการสนับสนุนพนักงานพิการอยางสมเหตุสมผลเปนสวนหนึ่งในสัญญา
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การจางงานบุคคลภายนอกที่ทำกับคาปตา

นอกจากนี้บีบีซียังมีพันธะสัญญาจะ

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

• ปรึกษาหารือกับพนักงานพิการ
• เฝาติดตามความคืบหนาอยางสม่ำเสมอผานคณะกรรมการเพื่อความหลากหลาย มารค ทอมสันเปนประธานของ
คณะกรรมการนี้และผูอำนวยการกองทุกคนเปนกรรมการ

• ติดตามผลพนักงานพิการอยางตอเนื่อง
• ดำเนินตามแผน Extend อยางตอเนื่อง เนนเปาหมายที่วางไวเมื่อไมนานมานี้และประสบผลสำเร็จซึ่งเปนเปาหมาย
เพื่อจางคนพิการทำงานในสวนตางๆ ของการผลิตรายการ และทบทวนความเปนไปไดในการเพิ่มจำนวนคนพิการที่
รับเขาทำงานตามแผน Extend ในแตละป หนวย BBC Access Unit ที่ทำงานครอบคลุมทั้งองคกรไดปฏิบัติงานมา
นานหาปแลว เปนหนวยที่ใหบริการตางๆ แกพนักงานพิการ การบริการมีตั้งแตการประเมินการ
เขาถึงสำหรับพนักงานใหมหรือพนักงานเดิมที่เพิ่งกลายเปนคนพิการ ไปจนถึงการปรับเปลี่ยนที่สมเหตุสมผลเพื่อให
คนเหลานั้นผานการอบรมเปนวิทยากรกระบวนการมีบทบาทในการผลิตรายการบางสวน เชน การสนับสนุนหรือให
คำแนะนำโดยทั่วไป นอกจากนี้หนวยนี้ยังใหคำแนะนำแกคณะผูผลิตรายการที่ทำงานรวมกับผูรวมรายการซึ่งเปนคน
พิการในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคนิคและการผลิตรายการ เชน การใหคำแนะนำการผลิตละครเรื่อง Desperados

• มีผูจัดการเฉพาะที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยีสำหรับคนพิการตอไป
3. บีบีซีตองการเพิ่มการเขาถึงบริการตางๆ ไมวาจะในหรือนอกรายการ
กฎหมาย DDA ระบุวาการที่ผูใหบริการปฏิบัติตอคนพิการนอยกวาปกติโดยไมมีเหตุอันควรนั้นถือเปนการทำผิดกฎหมาย ผูให
บริการตอง

• ดำเนินการปรับเปลี่ยนอยางสมเหตุสมผลตอภาคปฏิบัติการ นโยบาย และขั้นตอนตางๆ ที่ทำใหคนพิการไมสามารถ
ใชบริการหรือไดรับความลำบากอยางไรเหตุผลในการที่จะใชบริการ

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

7
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การเขาถึงสินคาและบริการตางๆ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนนั้น “บริการตางๆ” รวมถึง

• รายการ (ที่มีบทบรรยายใตภาพ 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 ทางชองอื่นๆ ที่เหลือมีบทบรรยายใต
ภาพแลว

• บีบีซีจะจัดสื่อภาษามือใหรายการรอยละ 5 ของโทรทัศนทุกชองดังกลาวขางตนภายในพ.ศ.2551
• ในปจจุบันรายการอยางนอยรอยละ 4 ของแตละชองมีสื่อภาษามือแลว
• บีบีซีจะจัดใหมีเสียงบรรยายในรายการรอยละ 10 ทางชองบีบีซี1 บีบีซี2 บีบีซี3 บีบีซี4 ซีบีบีซี และCBeebies ภาย
ในพ.ศ.2551

• ในปจจุบันเนื้อหาอยางนอยรอยละ 8 ทางชองโทรทัศนเหลานี้มีเสียงบรรยายแลว บีบีซีทำไดเกินที่โควตาของ Ofcom
เรื่องการเขาถึงบริการรายไตรมาส และมีแนวโนมที่จะทำตามโควตาทั้งหมดที่ Ofcom ตองการไดภายในป 2551
บีบีซีอินฟอรเมชั่นใหรายละเอียดของรายการตางๆ และเอกสารอื่นๆ ที่บีบีซีเผยแพรตอสาธารณะชนในรูปแบบที่เขาถึงไดหลาย
รูปแบบ รายการขอมูลของบีบีซีอินฟอรเมชั่นมีแจกฟรี นอกจากขอมูลปกติแลวยังมีขอมูลภาษาอังกฤษที่อานงาย ขอมูลเสียง
และขอมูลที่ใชตัวอักษรขนาดใหญดวย
การเขาใชเว็บไซต

7

บีบีซีมุงมั่นที่จะทำใหประชาชนสามารถเขาถึงเนื้อหาตางๆ ไดอยางดีที่สุดและทั่วถึงที่สุดเทาที่จะทำไดเสมอมา สิ่งที่พิสูจนการ
ดำเนินงานเชนนี้คือการตั้งคณะทำงานเรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เมื่อพ.ศ.2548 และ 2549 คณะแรกมีหนาที่ทำเนื้อหา
เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกใหแกรายการบีบีซีแจม (ซึ่งไมไดออกอากาศแลว) และคณะที่สองมุงเรื่องการจัดสิ่ง
อำนวยความสะดวกในบริการ ตางๆ ในอนาคตโดยเริ่มจากบริการ BBC iPlayer

ตัวอยางนโยบาย

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

• บีบีซีเปดเว็บไซต My Web My Way (bbc.co.uk/accessibility) เมื่อพ.ศ.2548 เว็บไซตนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทำใหทุก
คนที่ใชคอมพิวเตอรมีเครื่องมือและความเขาใจเพื่อทำใหพวกเขาสามารถใชอินเทอรเน็ตใหเปนประโยชนมากที่สุดไม
วาจะเปนคนไมพิการหรือคนพิการและไมวาจะใชระบบปฏิบัติการใด (วินโดวส แมค หรือลินุกซ) เว็บไซตนี้ใหคำแนะนำ
และความชวยเหลือเพื่อใหทุกคนไดประโยชนจากการปรับเปลี่ยนเบราเซอร ระบบปฏิบัติการ หรือคอมพิวเตอร
โดยใหคำแนะนำตางๆ มากมายเกี่ยวกับอุปกรณเฉพาะ เชน แปนพิมพและเมาสแบบอื่นๆ และโปรแกรม
พิเศษ เชน โปรแกรมที่สั่งงานดวยเสียง โปรแกรมอานขอความที่อยูบนจอภาพ (screen reading) และ
โปรแกรมทายคำ (word prediction)

• Cbeebies ทำงานรวมกับเด็กเล็กที่มีปญหาทางการเคลื่อนไหวอยางใกลชิด เชน เด็กสมองพิการ หรือ CP ( Cerebal
Palsy) ทั้งนี้เพื่อคิดกิจกรรมสันทนาการและเกมสำหรับเด็กอายุ 6 ขวบหรือออนกวา ทีมงานของ
Cbeebies ได
พิสูจนใหเห็นแลววาการออกแบบและดัดแปลงเกมตางๆ ใหใชปุมบนแปนพิมพควบคุมแทนที่จะใชอุปกรณ
ชี้ (pointing devices) นั้นทำใหเด็กไดเลน เชน เกม Roly Mo, Snag a Snoot, Teletubbies: Let’s Count,
Teletubbies: Peek-a-boo, Tots TV: Counting Song (ซึ่งเลนไดดวยปุมเดียว), 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 และอินเทอรเน็ตเปนสิ่งที่เขาถึงไดงาย
ที่สุดเทาที่จะเปนไปได โครงการบริการรายการโทรทัศนยอนหลังของ BBC iPlayer ก็เกิดจากความตั้งใจนี้เชนกัน โดยจะรวม
แผนการปฏิบัติลักษณะที่ดีที่สุดของการออกแบบเว็บไซตและบริการเผยแพรรายการโทรทัศนที่ทุกคนเขาถึงไดเขาไวในแผน
เดียวกัน
มีการสรางระบบเชื่อมตอขึ้นหลังจากการปรึกษาหารือกับคณะทำงานเรื่องการเขาถึงสื่อใหมของบีบีซีและที่ปรึกษาดานสิ่งอำนวย
ความสะดวกหลายราย การปรึกษาหารือที่กำลังดำเนินอยูนี้เปนประโยชนกับการออกแบบ BBC iPlayer ในทุกขั้นตอน ทำใหคณะ
ผูพัฒนาสามารถสรางระบบพื้นฐานที่ทำใหสามารถพัฒนาระบบเชื่อมตอซึ่งมีคุณลักษณะใหมๆ เพื่อการเขาถึงเชน ตัวเลือก
สำหรับการตั้งคาตางๆ ของสวนแสดงผล
BBC iPlayer จะมีบริการตางๆ เพื่อการเขาถึงในรูปแบบของรายการโทรทัศนดวย (โดยจะมีบทบรรยายใตภาพ เสียงบรรยาย
และภาษามือของอังกฤษ) แตละบริการไดรับการออกแบบเพื่อคงมาตรฐานระดับสูงของบริการโทรทัศนของบีบีซี และจะบรรลุ
พันธสัญญาดานการเขาถึงบริการโทรทัศนของบีบีซีภายในพ.ศ.2551

สถานประกอบการของบีบีซี
4. บีบีซีตองการใหทุกคนเขาถึงอาคารของบีบีซี
• ในปพ.ศ. 2544 บีบีซีริเริ่มกระบวนการระยะยาววัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารบีบีซีทั้งหมด
สำหรับพนักงาน แขกและศิลปนที่เปนคนพิการ ในเบื้องตนเราไดดำเนินแผนการตรวจสอบบริเวณสถานประกอบการ
ทั้งหมดและไดทำรายการปรับปรุงที่ควรทำเพื่อการพิจารณาและลงมือปฏิบัติ รายการตาง ๆ ในคำประกาศแผนปฏิบัติ
การสำหรับเครือขายเกี่ยวกับความพิการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง อุตสาหกรรมโทรทัศนและอุตสาหกรรมความคิด
สรางสรรคของบีบีซีมีตั้งแตงานปรับปรุงเล็กนอยไปจนถึงงานปรับปรุงอาคารที่มีรายละเอียดมาก หลังจากนั้นบีบีซีจึงมี
แผนการปรับปรุงสถานประกอบการทุกแหงอยางตอเนื่องซึ่งถึงขณะนี้ตองใชเงินมากกวา 3 ลานปอนดแลว

7
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วัตถุประสงคสำคัญประการหนึ่งของ BBC iPLayer คือการเขาถึงบริการ ดังนั้น BBC iPlayer จะวางมาตรฐานตางๆ เพื่อการเขา
ถึงบริการระบบดิจิทัลทุกบริการของบีบีซีในอนาคต
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รายละเอียดของการปรับปรุง
งานปรับปรุงที่ดำเนินการถึงขณะนี้สวนใหญไดแก
• การทำทางเขาอาคารและที่จอดรถ
• ทางลาดใหมและทางลาดปรับปรุงใหม
• การปรับปรุงบริเวณตอนรับแขก
• หองน้ำ (ใหมและปรับปรุงใหม)
• ประตูใหม ประตูอัตโนมัติ และชองมองที่ประตูซึ่งปรับปรุงใหดีขึ้น
• สัญลักษณตางๆ ที่ปรับปรุงใหดีขึ้น
• สัญญาณเตือนไฟไหมสำหรับคนหูหนวกและอุปกรณสงสัญญาณเสียงไปที่เครื่องชวยฟง
• การปรับปรุงภายในหองโดยสารลิฟต
• ลิฟตใหมที่เบลฟาสต
• การปรับปรุงระบบแสงสวางและการใชสีที่ตัดกันอยางสิ้นเชิงเพื่อชวยคนพิการทางสายตา
• ติดตั้งราวจับใหมและปรับปรุงราวจับที่มีอยูแลวใหดีขึ้น
• ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการเขาถึงสตูดิโอและบริเวณของผูชม
• จัดหาหองแตงตัวที่ดีขึ้น
• โครงการเพื่อชวยพนักงานพิการบางรายในสถานประกอบการของพวกเขา

ตัวอยางนโยบาย
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อาคารใหมและการบำรุงรักษาที่สำคัญ
นอกจากที่กลาวมาแลวขางตนบีบีซียังดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำคัญที่กำลังสรางอยูทุกแหงโดยเห็นได
ชัดเจนที่ไวทซีตี้และบรอดคาสติ้งเฮาสในลอนดอนและที่แปซิฟกคีในกลาสโกว นอกจากนี้เมื่อเราดำเนินการปรับปรุงหรือบำรุง
รักษาครั้งสำคัญใหแกอาคารที่เรามีอยูเราก็จะคิดเสมอวาเราจะสามารถปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกไดหรือไม เมื่อมีขอเสนอ
เพื่อยายสถานประกอบการเราก็จะตองตรวจสอบสถานที่แหงใหมเสมอวาเปนไปตามกฎหมาย DDA โดยสมบูรณหรือไม รายงาน
การตรวจสอบทำใหเราตัดสินใจไดวาสถานที่นั้นๆ เหมาะสมหรือไม
พันธะสัญญาในปจจุบัน
รายละเอียดทั้งหมดที่ใหไวในที่นี้แสดงใหเห็นวาเราตองการดำเนินการปรับปรุงที่จำเปนและสำคัญอยางจริงจัง อยางไรก็ตามเรา
ยอมรับวากระบวนการนี้ยังไมแลวเสร็จและเรายังมีความทาทายในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากโดยเฉพาะกับอาคาร
ขนาดใหญและเกากวาบางแหง แตเราก็มีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธที่ชัดเจน และเรายังคงตั้งใจดำเนินกระบวนการปรับปรุงสิ่งอำนวย
ความสะดวกทั้งหมดของบีบีซีอยางเต็มที่ตราบเทาที่เปนไปได (พ.ศ.2549)

สมาพันธนายจางแหงศรีลังกา
(Employers’ Federation of Ceylon)
หลักเกณฑการปฏิ
บัติที่ดีในการบริหารจัดการเกี่ยวกับประเด็นความพิการในสถาน
3
ประกอบการ
หลักเกณฑการปฏิบัติที่ดีนี้จัดทำโดยสมาพันธนายจางแหงศรีลังกา – เครือขายความพิการ เพื่อใหแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับประเด็นความพิการในสถานประกอบการ และเปนแนวทางที่นายจางควรพิจารณาและปฏิบัติอยางสรางสรรค
ตามความเหมาะสม

คำแถลงนโยบาย
องคกรนี้มุงพัฒนาแรงงานที่มีความหลากหลายซึ่งสะทอนความตองการและความปรารถนาที่แทจริงของลูกจาง ลูกคา และชุมชนที่
องคกรใหบริการ องคกรตางๆ ที่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัตินี้ยังมุงพัฒนาการบริหารจัดการเรื่องความพิการในสถานประกอบการใหมี
ประสิทธิผลอีกดวย ทั้งนี้เพื่อใหลูกจางพิการสามารถทำประโยชนอยางมีนัยสำคัญใหแกสถานประกอบการของตนดวยการทำงานที่
เหมาะกับทักษะและความสามารถของตน

วัตถุประสงค
หลักเกณฑการปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

• ใหคนพิการมีโอกาสทำงานอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาโอกาสการหางานทำของคนพิการเพื่อผลประโยชนรวมกันของ
ลูกจาง องคกร และสังคมโดยทั่วไปดวยการอำนวยความสะดวกแกการรับสมัครพนักงาน การกลับเขาทำงาน การรักษา
งาน และการใหโอกาสทำงานเพื่อความกาวหนา

• สงเสริมสถานประกอบการซึ่งปลอดภัย เขาถึงได และถูกสุขลักษณะ
• สงเสริมใหสภาพแวดลอมของการทำงานและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานปราศจากความลำเอียงและปราศจากอุปสรรคที่ไมสม
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• สงเสริมลูกจางพิการสามารถทำประโยชนใหกับองคกรไดมากที่สุด
สถานะของหลักเกณฑการปฏิบัติ
หลักปฏิบัตินี้มิใชขอผูกมัดหรือขอบังคับตามกฎหมาย การพิจารณาปฏิบัติตามหลักปฏิบัตินี้อยูบนพื้นฐานของความสมัครใจอยาง
แทจริงขององคกรที่ตองการสงเสริมวัตถุประสงคทั้งหลายดังกลาวไวในที่นี้หรือวัตถุประสงคอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่ไดกลาวมาแลว

3

ดาวนโหลดมาจาก www.empfed.lk/employment.html

ตัวอยางนโยบาย

เหตุสมผลซึ่งอาจทำใหคนพิการไมสามารถรวมทำงานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติไดอยางเต็มที่ภายในองคกร
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ความพิการคืออะไร
ความพิการอาจนิยามไดวาเปนความบกพรองทางรางกาย การรับรู ปญญา หรือจิตใจ ซึ่งมีผลเสียตอโอกาสของบุคคลหนึ่ง
ที่จะมีงานที่มั่นคง กลับเขาทำงาน รักษางาน และเจริญกาวหนาในงานที่เหมาะสม

ขอผูกมัดตามหลักปฏิบัตินี้
โดยทั่วไป
องคกรนี้ตองสนับสนุนคนพิการไมนอยไปกวาที่สนับสนุนลูกจางคนอื่นในทุกเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจางงาน
องคกรนี้จะทำการปรับเปลี่ยนตางๆ ตามสมควรทุกครั้งที่ทำไดเพื่อขจัดอุปสรรคที่อยุติธรรมหรือไรจรรยาบรรณซึ่งขัดขวาง
การทำงานของลูกจางที่เปนคนพิการ
ตัวอยางของการปรับเปลี่ยนบางประการมีดังนี้
• การปรับเปลี่ยนทางเขาอาคารหรือบริเวณที่ทำงาน
• การจัดหาอุปกรณที่เหมาะสมหรือการดัดแปลงอุปกรณอยางเหมาะสมตามความจำเปน
• การใหลางานตามสมควรเพื่อการฟนฟู ประเมิน หรือรักษา
• การใหการฝกอบรมหรือการฝกอบรมซ้ำอยางเหมาะสม
• การจัดอุปกรณความปลอดภัยพิเศษตามที่ไดรับการรองขออยางสมเหตุสมผล
• การติดตามประเมินผลหรือใหคำปรึกษาอยางเหมาะสม

ตัวอยางนโยบาย
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ความรับผิดชอบของผูจัดการ – การรับพนักงานและการคัดเลือก
• ตองประกาศรับสมัครงานโดยทั่วไปโดยไมมีการเลือกปฏิบัติและมีขอความสงเสริมความหลากหลายในการจาง
งานและสนับสนุนใหคนพิการสมัครงาน
• ผูสมัครงานที่เปนคนพิการซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญตรงตามเกณฑควรไดรับโอกาสสัมภาษณงาน
• พนักงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการรับพนักงานควรไดรับทราบเนื้อหาของหลักเกณฑการปฏิบัตินี้
• นายจางควรปรับปรุงกระบวนการรับพนักงานเทาที่จะสามารถทำไดเพื่ออำนวยความสะดวกใหผูสมัครงานคน
พิการเขารวมแสดงความสามารถอยางเทาเทียมกับผูสมัครงานคนอื่นๆ ยกตัวอยางเชน อนุญาตใหใชลามภาษา
มือในการสัมภาษณงาน

สุขภาพและความปลอดภัย
• ผูจัดการควรใหความสนใจเปนพิเศษตอปญหาสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางพิการเพื่อใหลูกจางพิการและเพื่อนรวม
งานตระหนักถึงขั้นตอนเกี่ยวกับความปลอดภัยเปนอยางดี
• แผนกทรัพยากรมนุษยควรรูและเขาใจวิธีการอพยพในกรณีฉุกเฉินแบบตางๆ สำหรับการอพยพลูกจางพิการประเภทตางๆ
(ผูนั่งรถเข็นหรือลูกจางที่ไมสามารถเคลื่อนไหวไดตามปกติ) พนักงานที่เปนคนพิการทุกคนจะตองใหขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
การอพยพตนเองออกจากอาคารอยางปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีกอนที่จะเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ทั้งนี้เพื่อเปนการประเมิน
ความเสี่ยงอยางหนึ่ง
• หัวหนาหนวยและ/หรือผูจัดการสายงานควรประเมินความเสี่ยงและวางแผนการอพยพพนักงาน

7
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การใหเขารับตำแหนง การฝกอบรม และการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
• ผูจัดการสายการทำงานควรแจงขอมูลที่จำเปนเกี่ยวกับงานและสถานประกอบการ เชน คำแนะนำในการทำงาน คูมือการ
ทำงาน กฎของพนักงาน ขั้นตอนการแกไขขอขัดแยง และขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย แกลูกจาง
ที่เปนคนพิการในรูปแบบที่พวกเขาจะเขาใจไดโดยสมบูรณ
• ผูจัดการสายงานจะตองจัดใหมีการใหคำปรึกษากับผูที่ไดงานซึ่งเปนคนพิการเพื่อจะไดทราบความตองการของแตละบุคคล
เชน ความตองการสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณพิเศษตางๆ ผูจัดการสายงานจะตองใหการสนับสนุนอยางสมเหตุสม
ผล ควรไดรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของฝายทรัพยากรมนุษยผูซึ่งสามารถมาเยี่ยมสถานประกอบการ หรือใหผูเชี่ยวชาญ
มาเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อทำใหสถานประกอบการมีลักษณะถูกตองตามหลักกายภาพและใหคำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ
และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมเทาที่เห็นวาจำเปน
• ควรรักษาความลับเสมอในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับความพิการตามที่อาจคุยกันไว และผูที่ไดงานจะเปนผูตัดสินใจโดยมีการ
ปรึกษาหารือกับผูจัดการสายงานวาขอมูลเกี่ยวกับความพิการเรื่องใดสามารถเปดเผยใหเพื่อนรวมงานรูไดบาง
• เพื่อนพนักงานคนหนึ่งควรทำหนาที่เปนผูแนะนำหรือที่ปรึกษาชั่วคราว เพื่อใหความชวยเหลือที่จำเปนแกลูกจางคนใหม
ทั้งนี้ดวยความสมัครใจของทั้งสองฝาย ลูกจางคนใหมควรทราบวาจะสามารถติดตอใครเปนคนแรกถาตองการ
คำแนะนำหรือความชวยเหลือในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับความพิการและขั้นตอนการติดตามผลที่อาจมีความจำเปนในภายหลัง
การพัฒนาอาชีพ
• ลูกจางพิการควรไดรับโอกาสการพัฒนาทักษะและประสบการณที่จำเปนตอการพัฒนาศักยภาพของตนภายในองคกรอยาง
เทาเทียมกันกับลูกจางคนอื่นในสถานประกอบการเดียวกัน
• ลูกจางควรไดรับการสนับสนุนการสมัครเขารับการคัดเลือกในตำแหนงที่สูงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อลูกจางพิการที่รูสึกไมมั่นใจ
เนื่องดวยความพิการของตนหรือการเขาใจวามีอุปสรรคในสถานประกอบการของตน
• ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและโอกาสที่จะไดรับการเลื่อนตำแหนงใหสูงขึ้นตองไดรับการสื่อสารในลักษณะและรูปแบบที่
ลูกจางพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
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ลูกจางที่เกิดความพิการระหวางการจางงานหรือความพิการที่รุนแรงขึ้น
• เมื่อลูกจางเกิดความพิการในระหวางการจางงานหรือมีความพิการที่รุนแรงขึ้น จะตองพยายามชวยใหลูกจางสามารถ
รักษางานหรือกลับเขาทำงานที่สำคัญของตนได แตถามีเหตุผลที่ไมสามารถทำเชนนั้นไดลูกจางควรไดทำงานอื่นที่
เหมาะสมในองคกรเดิมซึ่งเปนงานที่เหมาะกับทักษะและความสามารถของลูกจาง และจะตองไดรับโอกาสในการฝก
อบรมใหมเมื่อจำเปน
• ผูจัดการสายงานจะตองปรึกษากับลูกจางพิการในเวลาที่เหมาะสมวาลูกจางตองการอะไรบางและความพิการอาจสงผล
ใดตอการจางงานในอนาคต ยกตัวอยางเชน สภาพรางกายของลูกจางอาจคอยๆ แยลงหรือทรุดโทรมลง
การใหโอกาสคนพิการมีประสบการณในการทำงาน
• องคกรจะสนับสนุนและสงเสริมการใหโอกาสหาประสบการณในการทำงานหรือการฝกอบรมทักษะที่หลากหลาย และ
ความสามารถในการแขงขันแกคนพิการเพื่อสงเสริมความกาวหนาทางอาชีพและชวยใหสามารถหางานทำได

ปญหาและขอวิตกจากผูสมัครงานและลูกจางคนพิการ

• ลูกจางพิการจะมีสิทธิยื่นขอวิตกซึ่งเกี่ยวกับหรือเกิดจากความพิการของตนกับผูจัดการสายงานทันที และถาจำเปนก็จะ
•
•
•

ตัวอยางนโยบาย
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มีสิทธิติดตามเรื่องตามขั้นตอนซึ่งเปนที่ยอมรับกับฝายบริหาร
เมื่อผูสมัครงานหรือลูกจางรูสึกวาถูกเลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบเนื่องดวยความพิการของตนในระหวางกระบวนการรับ
สมัครงานหรือการจางงาน ควรมีชองทางใหเสนอความคับของใจที่มีนี้แกที่ปรึกษาหรือผูจัดการแผนกทรัพยากรมนุษย
ที่เกี่ยวของ และความคับของใจเชนนี้ควรไดรับการสืบสวนหรือแกไขอยางเหมาะสมเทาที่จำเปน
แผนกทรัพยากรมนุษยยินดีรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักปฏิบัตินี้โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับขอวิตกหรือปญหา
ใดๆ ที่อาจเกิดกับลูกจางเนื่องดวยหลักปฏิบัติหรือการใชหลักเกณฑการปฏิบัติ
นายจางจะไมใหอภัยแกการกระทำใดๆ ที่เปนการคุกคามซึ่งเกี่ยวกับความพิการ

ความรับผิดชอบในการใชหลักเกณฑการปฏิบัติ
นายจางตองทำใหพนักงานซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของกับการคัดเลือกหรือหนาที่อื่นใดซึ่งเกี่ยวของกับการจางงานได
รับขอมูลและการฝกอบรมเรื่องความพิการอยางพอเพียง นอกจากนี้ลูกจางทุกคนในองคกรควรรูรายละเอียด
ตางๆ ของหลักเกณฑการปฏิบัติเพื่อใหมีการทำตามหลักการและแนวทางปฏิบัติที่อยูในหลักปฏิบัตินี้
(พ.ศ.2549)

ตัวอยางนโยบาย
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สำนักงานแรงงานระหวางประเทศ
(International Labour Office)
นโยบายเกี่ยวกับการจางงานคนพิการ
1.

สำนักงานฯ มีพันธะสัญญาที่จะทำใหเกิดความเสมอภาคในการจางงานในสำนักงานแรงงานระหวางประเทศ โดย
ยอมรับวาสำนักงานฯ ตองการรับและคงพนักงานที่มีความหลากหลายและเชี่ยวชาญรวมถึงคนพิการ ดังนั้นสำนักงานฯ
จึงมีนโยบายสงเสริมโอกาสการจางงานภายใน ILO อยางเทาเทียมกันใหแกคนพิการ เพื่อการนี้สำนักงานฯ
จึงสัญญาจะพิสูจนและขจัดอุปสรรคของการจางงาน ความกาวหนา และการรักษางานของคนพิการ และจะสงเสริม
วัฒนธรรมองคกรที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติอยางยุติธรรมซึ่งจะคุมครองสิทธิตางๆ ของคนพิการเพื่อใหพวก
เขาไดรับการปฏิบัติอยางมีศักดิ์ศรี ไดรับความเคารพและไดรับขอตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจางงานที่เสมอภาค
ในกรณีนี้สำนักงานฯ ขอเนนวามาตรการพิเศษอันเปนประโยชนเพื่อตอบสนองตอความจำเปนของคนพิการไมถือ
เปนการเลือกปฏิบัติเชิงลบแกผูทำงานคนอื่น

ขอบเขตและการใชนโยบายนี้
2.

สำนักงานฯ ยอมรับวาคนพิการหมายถึงคนที่มีความพิการซึ่งเห็นไดชัดและคนที่มีความพิการซึ่งเห็นไดไมชัด (ซอน
เรน) ไมวาความพิการจะเห็นไดชัดหรือไมก็ตามอาจตองมีการอำนวยความสะดวกอยางสมเหตุสมผลเพื่อใหบุคคล
เหลานี้มีโอกาสไดงานทำอยางเทาเทียมกันตลอดจนไดรับขอตกลงและเงื่อนไขตางๆ เกี่ยวกับการจางงานอยางเสมอ
ภาคดวย นโยบายนี้ใชกับกระบวนการคัดเลือกและรับสมัครเมื่อจะมีการรับพนักงานใหม ตลอดการทำงานของพนักงาน
และใชกับการรักษางานและการกลับเขาทำงานของคนที่ตองพิการในระหวางการจางงาน
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นิยามตางๆ

4.

สำนักงานฯ ยอมรับวาความพิการอาจเกิดขึ้นชั่วคราวได5 สำนักงานฯ สัญญาจะออกมาตรการที่สมเหตุสมผลเพื่อ
อำนวยความสะดวกแกคนพิการชั่วคราวที่สามารถปฏิบัติไดจริง

5.

คำวา “การอำนวยความสะดวกอยางสมเหตุสมผล” หมายถึงมาตรการที่เหมาะสมซึ่งทำใหคนพิการเขามีสวนรวม และ
เจริญกาวหนาในการจางงาน และไดรับโอกาสเขาฝกอบรมหรือทำกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาอาชีพอาจรวมถึงการปรับ
เปลี่ยนที่เกี่ยวกับงาน เชน การปรับและดัดแปลงเครื่องจักรและอุปกรณและ/หรือการดัดแปลงเนื้องาน การปรับเปลี่ยน
เวลาทำงานและโครงสรางของงาน และการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมในการทำงานเพื่อใหสามารถ เขาถึงสถาน
ประกอบการ ทั้งนี้เพื่อสงเสริมการจางงานคนพิการ การอำนวยความสะดวกที่รองขอไมควรสรางภาระอันเกินควรแก
สำนักงานฯ ในแงการเงินหรือในแงปฏิบัติหรือผลกระทบตอกระบวนการทำงานโดยรวม และผลกระทบตอระยะเวลา
ของสัญญาจางงานที่จะลงนาม

42

“คนพิการ” หมายถึง
บุคคลซึ่งเสียโอกาสที่จะได กลับสู รักษา และเจริญกาวหนาในการจางงานที่เหมาะสมไปเปนอยางมากเนื่องดวยความ
บกพรองทางกาย การรับรู ปญญา หรือจิตใจซึ่งไดรับการพิสูจนแลวอยางเหมาะสม4

4

นิยามนี้มาจาก การจัดการเพื่อสนับสนุนคนพิการในสถานประกอบการ (Managing Disability in the Workplace) ในหลักปฏิบัติของ ILO (พ.ศ.2545) ยอหนาที่ 1.4 ซึ่ง
ขยายความจากนิยามของความพิการใน อนุสัญญาเรื่องการฟนฟูอาชีพและการจางงาน (คนพิการ) พ.ศ. 2526 (ฉบับที่ 159)
5
ความพิการชั่วคราวหมายถึงการสูญเสียความสามารถที่ไมควรนานเกิน 12 เดือน

การอำนวยความสะดวกอยางสมเหตุสมผล
6.

สำนักงานฯ สัญญาจะใหการอำนวยความสะดวกที่จำเปนอยางสมเหตุสมผลเพื่อใหคนพิการสามารถเขาทำงาน
และรักษางานที่ทำกับ ILO หลักการใหความสะดวกอยางสมเหตุสมผลใชกับการจางงานในทุกดาน อันไดแก
• การรับสมัคร การคัดเลือก และการแตงตั้ง
• การแนะแนวและพัฒนาอาชีพ
• โอกาสที่จะไดรับการฝกอบรม
• การเลื่อนขั้นหรือเปลี่ยนตำแหนง
• การรักษางาน
• การกลับเขาทำงาน

7.

คนพิการตองแจงใหสำนักงานฯ ทราบความตองการการอำนวยความสะดวกอยางสมเหตุสมผลโดยเฉพาะเมื่อ
ความตองการการอำนวยความสะดวกนั้นอาจไมปรากฏชัด ลักษณะและระดับของการอำนวยความสะดวกที่
ตองการควรกำหนดดวยความตองการเฉพาะของบุคคลนั้น สำนักงานฯ อาจไมจัดการอำนวยความสะดวกใหถา
การกระทำเชนนั้นจะสรางภาระอันเกินควร สำนักงานฯ จะแจงเหตุผลที่ไมสามารถจัดการอำนวยความสะดวก
ตามที่ขอได

การคัดเลือกและรับสมัครพนักงาน
สำนักงานฯ สงเสริมใหคนพิการสมัครงานในตำแหนงตางๆ ภายในสำนักงานฯ ดังนั้นสำนักงานฯ จะอางถึง
นโยบายการจางงานคนพิการของ ILO ในเชิงบวกเมื่อมีการประกาศรับสมัครงานในตำแหนงที่วาง โดยแถลงวา
ยินดีรับใบสมัครของคนพิการ นอกจากนี้สำนักงานฯ ยังจะเผยแพรประกาศเกี่ยวกับตำแหนงงานที่วางไปยังสำนัก
พิมพและองคกรเฉพาะทางที่สงเสริมการจางงานคนพิการทุกครั้งที่ทำได

7
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9.

ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกจะรวมมาตรการอันเปนประโยชนดังตอไปนี้ไวดวย

•

ใบสมัครจะแจงไวอยางชัดเจนวาใหผูสมัครงานพิการระบุการอำนวยความสะดวกที่ตองการเพื่อใหตนมีโอกาสไดงาน
อยางเทาเทียมกับผูสมัครอื่น และสำนักงานฯ จะพยายามอยางดีที่สุดเพื่อทำตามคำขอที่มีเหตุผลทุกขอ

•

เมื่อคนพิการเขาแขงขันหรือสัมภาษณงาน หนวยจัดหาของแผนกทรัพยากรมนุษยหรือ (ในกรณีที่มอบอำนาจ
เกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก)บุคคลที่รับผิดชอบเรื่องประสานงานกระบวนการคัดเลือกและรับสมัครจะจัดใหมีการ
เตรียมการอยางเหมาะสมเพื่อตอนรับผูสมัครงานพิการและใหความชวยเหลือที่บุคคลนั้นอาจรองขอเพื่อการเดินทาง
มาสัมภาษณงาน การเขารวมสัมภาษณงาน และการทำขอสอบ (เชน ทางเขาอาคาร อุปกรณพิเศษ การตอเวลา
ของการสัมภาษณ หรือการทดสอบที่อยูในกระบวนการรับสมัครและคัดเลือก เปนตน) การทดสอบกอนการจางงาน
ควรอยูในรูปแบบที่ผูสมัครซึ่งเปนคนพิการสามารถทำได

•
•

คณะผูสัมภาษณจะไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับการสัมภาษณและกระบวนการคัดเลือกคนพิการ

•

เกณฑสำหรับการคัดเลือกจะไดรับการทบทวนเพื่อใหผูสมัครงานไดรับการคัดเลือกตามเกณฑอันยุติธรรมที่กำหนด
คุณสมบัติจำเปนสำหรับตำแหนง และเพื่อปองกันไมใหมีเกณฑใดที่อาจเปนการเลือกปฏิบัติทางออมเนื่องดวย
เหตุผลที่ไมเกี่ยวกับการทำงานอันจะเปนผลเสียแกผูสมัครงานพิการ
เว็บไซตตำแหนงงานของ ILO จะไดรับการปรับปรุงตามมาตรฐานเว็บไซตที่ทุกคนเขาถึงไดในปจจุบันเพื่อใหขอมูล
กับประชาชนทั่วไปอยางทั่วถึงที่สุดเทาที่จะเปนไปได

ควรใชมาตรการอันเปนประโยชนที่คลายกันนี้กับการรับสมัครผูฝกงานดวย
โอกาสพัฒนาอาชีพและฝกอบรม
10.

เมื่อไดรับสมัครเขาทำงานแลวเจาหนาที่พิการมีสิทธิเต็มที่ในการพัฒนาศักยภาพทางอาชีพอยางเทาเทียมกันกับเจา
หนาที่ซึ่งไมมีความพิการ ในการนี้สำนักงานฯ จะใหเจาหนาที่พิการไดรับโอกาสฝกอบรมและพัฒนาอาชีพเชนเดียวกับ
โอกาสที่เจาหนาที่ซึ่งไมมีความพิการไดรับ (โดยจะอำนวยความสะดวกอยางสมเหตุสมผลเมื่อมีการรองขอ)

11.

ขอมูลเกี่ยวกับโอกาสเรื่องการพัฒนาอาชีพ ความกาวหนา และการฝกอบรมจะจัดมีใหในรูปแบบที่เจาหนาพิการ
สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อขอมูลเหลานั้นเปนสื่อทางอิเล็กทรอนิกส

12.

โอกาสที่เจาหนาที่พิการจะไดรวมโครงการฝกอบรม การสัมมนา การประชุม และเวทีอื่นๆ ที่อาจใหโอกาสกาวหนาจะ
ไดรับการพัฒนาและการประชาสัมพันธเทาที่จะเปนไปได การใชผูอาน ลาม และอุปกรณประยุกตทั้งหลายจะไดรับการ
สนับสนุนเมื่อจำเปนและเหมาะสมเพื่อใหเจาหนาที่พิการสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมเหลานั้นไดอยางเต็มที่
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การประเมินผลการทำงาน
13.

การประเมินผลการทำงานของเจาหนาที่พิการจะพิจารณาตามเกณฑที่ยุติธรรมเกี่ยวกับงานหลักในตำแหนงของเจา
หนาที่ซึ่งถูกประเมิน การประเมินนี้จะทำอยางดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการใชเกณฑใดๆ ที่จะเปนการเลือกปฏิบัติทาง
ออมซึ่งจะกอผลเสียแกเจาหนาที่ผูนั้นอันเนื่องมาจากความพิการหรือการอำนวยความสะดวกที่สมเหตุสมผลเพื่อชวย
ใหเจาหนาที่ผูนั้นปฏิบัติงานหลักในตำแหนงนั้น

การรักษาการจางงานและการกลับเขาทำงาน
14.

ถาพนักงานเกิดความพิการหรือพนักงานพิการที่มีอยูเกิดความพิการที่รุนแรงขึ้น สำนักงานฯ จะดำเนินขั้นตอนอัน
เปนประโยชนเพื่อใหพนักงานผูนั้นยังคงไดรับการจางงานที่เหมาะสมหรือกลับเขาทำงานหลังจากหยุดงานเพราะ
เกิดความพิการหรือความพิการที่มีอยูเดิมมีความรุนแรงขึ้น สำนักงานฯ จะปรึกษาหารือกับพนักงานผูนั้น
และจะพยายามหาทางและจัดการอำนวยความสะดวกที่สมเหตุสมผลเพื่อการรักษางานหรือกลับเขาทำงาน
มาตรการเหลานี้อาจรวมถึงการปรับเปลี่ยนสถานประกอบการ เวลาทำงาน โครงสรางของงาน การฝกอบรมใหม
หรือการโยกยาย

สภาพแวดลอมการทำงาน
สำนักงานฯ จะปรึกษาหารือกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมเพื่อกำหนดวาอาจจะตองมีการอำนวยความ
สะดวกที่สมเหตุสมผลอยางไรบางเพื่อสนับสนุนการจางงานของเจาหนาที่ผูนั้น
สำนักงานฯ จะออกมาตรการ
ที่สมเหตุสมผลเพื่อขจัดลักษณะทางกายภาพหรือทางเทคนิคใดๆ ที่เปนอุปสรรคตอการจางงานคนพิการ อันรวมถึง
อาคาร
(ก) อาคารใหมทกุ หลังหรือการปรับปรุงอาคารมีพนักงานทำงานอยูค วรทำอยางถูกตองตามกฎหมายของทองถิน่ และ
ประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการใชอาคารสาธารณะโดยคนพิการ
ในกรณีนี้สำนักงานฯ จะออกมาตรการที่สมเหตุสมผลเพื่อใหเจาหนาที่พิการมีสิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงานที่
ตรงตามความตองการเฉพาะของตน ซึ่งรวมถึงการจัดใหมีทางเขาออกอาคารซึ่งใชเขาออกไดและที่จอดรถสำหรับ
คนพิการ และตองมีสิ่งอำนวยความสะดวกใหเจาหนาที่พิการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดวย
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สภาพแวดลอมในสำนักงาน
(ข) สำนักงานฯ จะดำเนินขั้นตอนเพื่อใหสถานประกอบการมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับบุคคลที่มีความตองการ
เฉพาะ นี้รวมถึงการประเมินความถูกตองตามหลักการเกี่ยวกับการจัดวางรูปแบบของที่ทำงานและอุปกรณสำนักงานให
เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (ergonomic assessment) เมื่อพนักงานคนใหมซึ่งเปนคนพิการเริ่ม
ทำงานและเมื่อการยายพนักงานไปยังสำนักงานอื่นทำใหสภาพแวดลอมในที่ทำงานเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญ
เชน การยายจากสำนักงานใหญไปสำนักงานภาคสนาม
การประชุม การประชุมครั้งสำคัญอยางเปนทางการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมนา
(ค) สำนักงานฯ จะออกมาตรการที่สมเหตุสมผลเพื่อใหคนพิการสามารถเขารวมการประชุม การประชุมครั้งสำคัญ
อยางเปนทางการ การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร การสัมมนา และการประชุมอื่นๆ ไดอยางเต็มที่ ถาเปนไปไดควรมีอุปกรณ
อำนวยความสะดวกในการนำเสนอและสื่ออื่นๆ ใหคนพิการทางกายและคนพิการทางความรูสึกสัมผัสเขาถึงได และสิ่ง
ตางๆ ที่เกี่ยวของซึ่งอยูในการประชุมควรอยูในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเขาถึงได นอกจากนี้ควรเอาใจใสเรื่องสิ่งอำนวย
ความสะดวกในสถานที่จัดงานเพื่อใหเจาหนาที่พิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
การดำเนินงานดวยความยืดหยุน
(ง) พนักงานที่เกี่ยวของและผูจัดการในสายงานที่เกี่ยวของจะจัดการทำงานอยางยืดหยุนเพื่อสนองความตองการงาน
ของสำนักงานฯ และความตองการเฉพาะของพนักงานคนนั้น ตัวอยางของการปฏิบัติที่ดีในกรณีนี้มดี ังนี้

•

เวลาเริ่มงานและเลิกงานที่ยืดหยุนเพื่อไมใหคนพิการบางคนตองประสบความลำบากในการตองเดินทางไปและกลับ
จากที่ทำงานดวยระบบขนสงมวลชน

•
•

การหยุดพักงานอยางสม่ำเสมอในระหวางชั่วโมงทำงานสำหรับเจาหนาที่พิการที่ตองใชยาหรือพักผอนเปนระยะ

มาตรการอื่นๆ เชน ชั่วโมงทำงานที่นอยลงหรือการทำงานจากนอกสถานประกอบการโดยสำนักงานฯ ใหการ
สนับสนุนทางเทคโนโลยีอยางพอเพียง
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การเขาถึงขอมูล
(จ) สำนักงานฯ จะดำเนินขั้นตอนตางๆ เพื่อทำใหเครื่องมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับพนักงาน เชน เครือ
ขายสื่อสารภายในองคกร โปรแกรม และฐานขอมูล อยูในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนได ในกรณีนี้
จะมีการปรึกษาหารือกับเจาหนาที่พิการเพราะอาจตองจัดหาอุปกรณหรือเครื่องใชสำนักงานชนิดพิเศษเพื่อใหเจาหนาที่
พิการสามารถปฏิบัติหนาที่สำคัญในตำแหนงของตน ซึ่งรวมถึงการทำใหเจาหนาที่พิการสามารถเขาถึงเครื่องมือเกี่ยว
กับเทคโนโลยีสารสนเทศไดดวย
การเผยแพรขอมูลและการอบรมเรื่องความตระหนักรู
16.
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พนักงานทุกคนจะไดรับขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับความพิการในสถานประกอบการตลอดจนสิทธิและหนาที่ของคนพิการเพื่อที่
จะเขาใจนโยบายนี้และหลักการตางๆ ที่ทำใหเกิดนโยบายนี้

การเฝาติดตามและการนำไปใช
17.

สำนักงานฯ จะตรวจสอบจำนวนของผูสมัครงานที่เปนคนพิการ จำนวนของผูที่ผานรอบคัดเลือกและจำนวนของผูที่ได
รับคัดเลือกและแตงตั้งเปนครั้งคราว นอกจากนี้ทุกหาปสำนักงานฯ ยังจะทบทวนประสิทธิผลของมาตรการที่เปน
ประโยชนซึ่งไดดำเนินการตามนโยบายนี้เพื่อสงเสริมโอกาสการจางงานใหคนพิการและดำเนินขั้นตอนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิผลของมาตรการเหลานั้นเมื่อจำเปน

การรักษาความลับ
18.

สำนักงานฯ จะรักษาความลับของขอมูลที่ไดรับจากบุคคลใดๆ ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับความพิการหรือสุขภาพ

บทเฉพาะกาล
สำนักงานฯ ย้ำวาสำนักงานฯ ยังคงสัญญาจะทำตามหลักการที่ใหคนพิการไดรับโอกาสทำงานใน ILO อยางเสมอ
ภาค แตสำนักงานฯ อาจไมอยูในฐานะที่จะขจัดอุปสรรคทุกประการเพื่อทำตามนโยบายนี้ไดโดยสมบูรณสำหรับทุก
กรณีในทันที อยางไรก็ตามสำนักงานฯ จะพัฒนาการดำเนินการตอไปเพื่อใหความคุมครองทุกประการตามนโยบายนี้
(กรกฎาคม พ.ศ.2548)
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แมริออท อินเตอรเนชั่นแนล
(Marriot International)
การจางงานคนพิการ
แมริออทเห็นคุณคาและเคารพความหลากหลายของพนักงาน บริษัทมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของมนุษยและยึดหลักการ
ใหโอกาสที่เสมอภาคมานานกวา 75 ปแลว ในปจจุบันแมริออท อินเตอรเนชั่นแนลเปนบริษัทการโรงแรมชั้นนำที่มีผูรวมงาน
ประมาณ 133,000 คนทั่วโลก
แมริออทสนใจความสามารถมากกวาความพิการ ประสบการณพิสูจนใหเห็นแลววาคนพิการสามารถเปนแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
ได ภาคอุตสาหกรรมไดเรียนรูแลววาการอำนวยความสะดวกเรื่องงานนั้นโดยทั่วไปแลวเสียคาใชจายนอยมากหรือมักไมเสียคาใช
จายใดๆ เลย ลูกจางพิการไมไดดูแลยากกวาลูกจางที่ไมพิการ ลูกจางพิการมีประวัติการทำงานที่ปลอดภัยเทากับเพื่อนรวมงานที่
เปนคนไมพิการและลูกจางพิการทำงานไดดีเทาลูกจางคนอื่นที่อยูในตำแหนงเดียวกัน
การรับคนพิการเขาทำงานเปนสวนประกอบสำคัญของแผนการจางงานของแมริออท กลยุทธที่สำคัญของบริษัทคือการขยายฐาน
ผูสมัครงานใหกวางขึ้นโดยริเริ่มความสัมพันธที่เปนประโยชนกับองคกรจำนวนมากที่ชวยนำคนพิการเขาสูโลกของการทำงาน
การผานกฎหมายคนพิการอเมริกา (Americans with Disabilities Act - ADA) ทำใหแมริออทมีโอกาสสำรวจสิ่งอำนวยความ
สะดวกและการดำเนินงานเรื่องการจางงานทั้งหลายของบริษัทอยางรอบคอบเพื่อใหสิ่งเหลานี้ไมเพียงแตเปนไปตามกฎหมายแต
ยังตอบสนองความคาดหวังและความตองการของคนพิการโดยสมบูรณ คณะทำงาน ADA ในแผนกโอกาสงานที่เสมอภาคของ
บริษัทไดทำแผนการฝกอบรมแบบครบวงจรชื่อ “ทลายอุปสรรค” ซึ่งคิดขึ้นเพื่อผูรวมงานทุกระดับ กฎหมาย ADA ใหหลักประกัน
วาคนพิการจะไมถูกละเลยและแผนการนี้ชวยใหแมริออทจัดสภาพแวดลอมที่ตรงตามตัวบทและเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้
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แมริออทดำเนินงานตามหลักการหลายอยางเพื่อพยายามจางงานคนพิการอยางมีประสิทธิผล กลาวคือ ในการดำเนินแผนการ
ตางๆ มีการสื่อสารใหทุกคนรูความคาดหวังและมาตรฐานทั้งหลาย การใหฝายบริหารและพนักงานไดตระหนักและเรียนรูเปน
ปจจัยสำคัญในการจางงานและรักษางานใหลูกจางพิการ ที่สำคัญที่สุดคือการเลือกทักษะ ความสามารถ และความสนใจของ
บุคคลที่เหมาะกับตำแหนงงานเปนปจจัยสำคัญของการจางงานที่ตอ เนื่องและเปนประโยชนกับทุกฝาย
แมริออทเชื่อวาการจางคนที่ดีที่สุดโดยไมตองคำนึงวาคนนั้นจะเปนคนพิการหรือไมนั้นเปนการกระทำที่ดีในเชิงธุรกิจ บริษัทจะให
โอกาสอยางเสมอภาคแกลูกจางทุกคนและเปนผูนำในการจางงานคนพิการตอไป เมื่อแตละคนไดประโยชนแมริออทก็ไดประโยชน
เชนกัน ความพยายามและความมุงมั่นของทุกคนทำใหบริษัทประสบความสำเร็จ

มูลนิธิแมริออทเพื่อคนพิการ
(Marriot Foundation for People with Disabilities)
สะพานเชื่อม... จากโรงเรียนสูการทำงาน (สหรัฐอเมริกา)
มูลนิธิแมริออทเพื่อคนพิการกอตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2532 โดยครอบครัวของ เจ วิลลารด แมริออท ผูกอตั้งแมริออท อินเตอร
เนชั่นแนล ริชารด อี แมริออท ประธานบริษัทโฮสต แมริออท คอรปอเรชั่น เปนประธานของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
มูลนิธิมีภารกิจเพื่อสงเสริมการจางงานเยาวชนพิการ เพื่อบรรลุภารกิจนี้มูลนิธิจึงพัฒนาและดำเนินแผนการ “สะพานเชื่อม...
จากโรงเรียนสูการทำงาน” (Bridges… From School to Work) ขึ้นเพื่อชวยใหเยาวชนพิการที่กำลังจะจบมัธยมศึกษาไดทำงาน
กับนายจางในทองถิ่น แผนการนี้มีเปาหมายระยะยาวเพื่อการพัฒนาอาชีพและไดดำเนินการรวมกับเยาวชนเหลานี้อยางตอเนื่อง
เพื่อชวยใหพวกเขามีความเจริญกาวหนาทางอาชีพ แผนการสะพานเชื่อม (Bridges) นี้เริ่มดำเนินการเปนครั้งแรกเมื่อปลายพ.ศ.
2532 ที่เขตมอนโกเมอรีในรัฐแมรีแลนดและยังคงดำเนินการอยูในปจจุบัน หลังจากนั้นจึงขยายไปยังเมืองชั้นในตางๆ อันไดแก
แอตแลนตา ชิคาโก ลอส แองเจลิส ฟลาเดลเฟย ซาน ฟรานซิสโก และวอชิงตัน ดีซี
การศึกษา การฝกอบรม และการสนับสนุนเปนปจจัยสำคัญของการดำเนินแผนการสะพานเชื่อม ในการดำเนินแผนการเพื่อ
เตรียมเยาวชนใหพรอมกับการทำงานนั้นมีการจัดปฐมนิเทศและฝกอบรมใหเยาวชนและครอบครัว แผนการสะพานเชื่อมชวย
นายจางโดยใหคำปรึกษาเกี่ยวกับปญหาตางๆ ในสถานประกอบการ เชน การสื่อสาร การดูแล และระเบียบวินัย เจาหนาที่ของ
แผนการสะพานเชื่อมในสถานที่ดำเนินแผนการแตละแหงสนับสนุนกระบวนการจัดหางานโดยจะชวยหาตำแหนงงานที่เหมาะสม
เลือกเยาวชนที่มีความสนใจและความสามารถที่เหมาะกับงาน และชวยเหลือนายจางและเยาวชนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้เจา
หนาที่ยังสงเสริมใหนายจางและเยาวชนรวมวางแผนและพัฒนาโอกาสเพื่อความเจริญทางอาชีพอีกดวย

มูลนิธิแมริออทเพื่อคนพิการเปนองคกรที่ไมหวังผลกำไร และโครงการตางๆ ของแผนการสะพานเชื่อมไดรับเงินอุดหนุนสวนหนึ่ง
จากกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา (มิถุนายน 2548)
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แผนการสะพานเชื่อมชวยหางานใหเยาวชนไดมากกวา 7,800 คนแลว เปนงานที่ตองแขงขันกับนายจางมากกวา 1,500 คน
เยาวชนเหลานี้สวนใหญเปนชนกลุมนอย หรือกลุมผิวสี และหลายคนมีปญหาทางสังคมและเศรษฐกิจดวย แผนการสะพานเชื่อม
นี้ชวยเยาวชนเพิ่มขึ้น 1,100 คนทุกป คนรุนหนุมสาวถือวาเปนคนที่ประสิทธิภาพและจะไดมีบทบาทใหมที่สำคัญคือการเปน
สมาชิกที่ทำประโยชนใหกับชุมชนของตน
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ไนกี้
(Nike: Nike and People with Disabilities)
ไนกี้และคนพิการ
ภารกิจของไนกี้คือ “สรางนวัตกรรมและแรงบันดาลใจแกนักกีฬาทุกคนทั่วโลก” และดังคำกลาวของบิล โบเวอรแมน ผูรวมกอตั้ง
ไนกี้ เราเชื่อวา “ถาคุณมีรางกาย คุณคือนักกีฬา”
แตความจริงขอแรกก็คือคุณเปนมนุษยคนหนึ่ง เปนปจเจกชนที่มีความสามารถพิเศษซึ่งหาไดยากและมีมุมมองของตนเองซึ่งแตก
ตางจากคนอื่น ไนกี้เกิดขึ้นจากอิสรภาพ ความภาคภูมิใจ จิตนาการ และความอาจหาญที่แรงกลา บริษัทกำลังเติบโตขึ้นเปน
สถานประกอบการซึ่งเต็มไปดวยความหลากหลายและความคิดสรางสรรค และผลิตรองเทากีฬา ชุดกีฬา และอุปกรณกีฬาที่ดี
ที่สุดและล้ำหนาที่สุดสวนหนึ่งของโลก เราตั้งใจชวยใหนักกีฬาใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่เสมอ ดังนั้นเราจึงไมหวั่นกับความ
แตกตางของเรา เรามีความสุขกับมันและใชความหลากหลายของเราพัฒนาทุกสิ่งที่เราทำ
ที่ไนกี้ความหลากหลายคือการใหเกียรติแกความคิด โอกาส และผูคนที่มีความแตกตางกัน และเปนแรงผลักดันใหบริษัทของเรา
ไนกี้มองหาพนักงานที่เขาใจลูกคาของเราและนักกีฬาและสามารถสะทอนความตองการของพวกเขา เราเห็นคาและสงเสริมความ
คิด การปฏิบัติ และภูมิหลังที่หลากหลายของผูจัดหาสินคาของเรา เราพยายามอยางมากเพื่อสรางสถานประกอบการซึ่งชวยให
ทุกคนและทุกกลุมภายในองคกรไนกี้เจริญรุงเรือง

สถิติเกี่ยวกับความพิการ

ตัวอยางนโยบาย
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แมสถิติที่ถูกตองจะหายากแต ILO ประมาณวามีคนพิการอยู 610 ลานคนทั่วโลกและคนพิการประมาณ 400 ลานคนอยูใน
ประเทศกำลังพัฒนา ความพิการสงผลกระทบตอประชากรประมาณรอยละ 10 ถึง 20 ในแตละประเทศ และอัตราสวนนี้กำลังเพิ่ม
ขึ้นเนื่องดวยการดูแลสุขภาพและโภชนาการที่ไมดีเมื่อแรกเกิด ประชากรสูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้น และความขัดแยงภายใน
ประเทศในบางประเทศ ในทวีปยุโรปประชาชนประมาณ 39 ลานคนมีความพิการบางประเภท ในสหรัฐอเมริกามีประมาณ 54
ลานคน และประชาชนประมาณ 100 ลานคนในสหรัฐอเมริกาไดรับผลกระทบจากความพิการเพราะความพิการเกิดกับบุคคลที่
พวกเขารูจักและคนใกลชิด
ไนกี้เปนบริษัทที่มีพนักงานประมาณ 25,000 คนซึ่งมีความสามารถทุกดาน ไนกี้เห็นคุณคาของพนักงานที่มีความหลากหลาย
และทุมเทกับการสอนใหพนักงานของเราและชุมชนรูจักผลกระทบและคุณคาอันลึกซึ้งที่เกิดจากพนักงาน นักกีฬา และผูบริโภค
ซึ่งเปนคนพิการและเปนผูที่ทำใหธุรกิจของเราประสบความสำเร็จและนำความมั่งคั่งมาสูชุมชนที่เราทำงานและอาศัยอยู

ไนกี้กับนักกีฬา
ธรรมชาติของไนกี้ผูกพันอยางแนนแฟนกับการแขงขัน เราใหเกียรตินักกีฬาและการแขงขันซึ่งเปนธรรมชาติของกีฬา เรา
แสวงหาความเปนเลิศในทุกดานที่อาจเปนได และเชื่ออยางสุดหัวใจวาความเปนเลิศนั้นรวมถึงนักกีฬาที่เอาชนะความพิการดวย
ความปรารถนาอันแรงกลาที่จะไดแขงขัน

รางวัลเคซีมารติน (Casey Mathin Award)
เคซี มารติน ซึ่งเปนสมาชิกสมาคมนักกอลฟอาชีพ (Professional Golf Association - PGA) และนักกีฬาของไนกี้ รณรงคอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหสังคมรูจักโรคเสนเลือดขอดแตกำเนิดซึ่งเปนความผิดปกติที่หายาก รักษาไมหาย และจะทรุดลงเรื่อยๆ โรคนี้ทำให
ปวดขาเรื้อรังและทำใหเขาเดินไมไดใน ขณะเขารวมแขงขัน มารตินไมหวั่นกับความพิการหรืออุปสรรคจาก PGA ซึ่งคุกคาม
อาชีพกอลฟของตน เขาฟองเรียกคาเสียหายจาก PGA Tour เมื่อพ.ศ. 2541 โดยฟองวาการที่ PGA Tour ไมยอมใหเขานั่งรถ
กอลฟในการแขงขันรายการตางๆ นั้นเปนการละเมิดเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายคนพิการอเมริกา เขาชนะคดี
ในปพ.ศ. 2544 ไนกี้ตั้งรางวัลเคซีมารตินเพื่อเชิดชูความพยายามของนักกีฬาที่เอาชนะอุปสรรคทางรางกาย จิตใจ สังคม หรือ
วัฒนธรรมเพื่อความเปนเลิศทางกีฬาอยางมารติน หรือชวยเหลือนักกีฬาคนอื่นๆ ที่มีอุปสรรคคลายกัน ผูที่ไดรับรางวัลนี้คืออีลี
วูลฟ (พ.ศ.2544) ซึ่งอยูในคณะนักฟุตบอลพาราลิมปกและเปนผูนำการวิจัยเชิงวิชาการเรื่องความพิการของนักกีฬา รูดี้ การเซียโทลสัน (พ.ศ.2545) นักวายน้ำและนักกรีฑาประเภทลูวัย 14 ปที่ถูกตัดขาทั้งสองขางจากเขตบลูมิงตันในรัฐแคลิฟอรเนียผูซึ่งอุทิศ
ตนเพื่อการรณรงคใหมูลนิธินักกีฬาที่มีอุปสรรค เอมมานูเอล โอโฟซู เยบัวห (พ.ศ.2546) นักจักรยานและนักรณรงคเรื่องความ
พิการอายุ 26 ปจากกานา และเจสซี บิลเลาเออร นักโตคลื่นที่เปนอัมพาตทั้งแขนและขาผูกอตั้งมูลนิธิชื่อไลฟ โรลส ออน เพื่อให
ความรูเรื่องการบาดเจ็บที่เสนประสาทไขสันหลัง รางวัลประกอบดวยเหรียญเงินและเงินชวยเหลือ 25,000 เหรียญสหรัฐใหแก
องคกรการกุศลเพื่อคนพิการที่ผูไดรับรางวัลเลือกเปนคนเลือกบริจาค
ไนกี้สนับสนุนและชวยเหลือนักกีฬาพิการคนอื่นๆ เชน มารลา รันยัน นักวิ่งระยะไกลที่เปนคนตาบอดตามกฎหมาย นักกอลฟชื่อ
เดนนิส วอลเตอรส ทีมวีลแชรบาสเกตบอลของทีมวีลเบลเซอรสที่อยูในสมาคมบาสเกตบอลอาชีพแหงชาติจากเมืองพอรตแลนด
คณะนักบาสเกตบอลนั่งรถเข็นชายและหญิงแคนาดาหลายคณะ และคณะนักกีฬาพาราลิมปกแคนาดาโดยสมาพันธกีฬาประเภทลู
และลานแหงแคนาดา

ความรวมมือระหวางองคกรกีฬาชั้นนำสององคกรจะชวยใหนักกีฬาของสหรัฐอเมริกาเปนที่รูจักมากขึ้น ความสัมพันธนี้ยังจะทำให
ทั้งสององคกรมีโอกาสขยายแผนการระดับรากหญาอยางมีประสิทธิผลและจะเพิ่มการสนับสนุนแกกีฬาและนักกีฬาโอลิมปกและ
พาราลิมปกในทุกระดับ
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เมื่อเดือนมกราคมพ.ศ.2547 ไนกี้กลายเปนผูสนับสนุนและผูไดรับใบอนุญาตอยางเปนทางการกับคณะนักกีฬาโอลิมปกและพารา
ลิมปกของสหรัฐอเมริกาที่แขงขันในพ.ศ.2549 และ 2551 ตามประกาศของคณะกรรมการโอลิมปกแหงสหรัฐอเมริกา นับเปนครั้ง
แรกที่นักกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปกของสหรัฐอเมริกาไดนำนวัตกรรมและแรงบันดาลใจที่อยูในรองเทาและชุดกีฬาของไนกี้ขึ้น
สูแทนรับเหรียญรางวัล
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ไนกี้กับชุมชนคนพิการ
ไนกี้ใหการสนับสุนคนพิการถึงชุมชนดวยการไปมีสวนรวมในองคกรภาคประชาสังคม สมาคม และหนวยงาน ตางๆ เพื่อใหความ
ชวยเหลือและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับความพิการอยางตอเนื่อง
เมื่อเดือนมกราคมพ.ศ.2546 ไนกี้รวมกับกองทุนอบิลิตี้ (Abilities Fund) ชวยพัฒนาและสงเสริมการดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนใหคน
พิการมีอิสระภาพทางเศรษฐกิจ กองทุนนี้ใหความชวยเหลือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนใหไนกี้สามารถดำเนินแผนการจัดซื้ออยาง
หลากหลายกับกิจการตางๆ ของคนพิการ ในขณะเดียวกันไนกี้บริจาคเงินใหกองทุนเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของ
คนพิการที่กองทุนดำเนินการอยู
เมื่อเดือนมิถุนายนพ.ศ.2546 ไนกี้เริ่มสนับสนุนงานระดมทุนชื่อริค แฮนเซน วีลส อิน โมชั่น ประชาชนแคนาดาประมาณ 11,000
คนเขารวมงานในชุมชนมากกวา 160 แหงทั่วประเทศแคนาดา ผูรวมงานถีบจักรยาน เลนสเกต วิ่ง ขับรถเข็น และเดินเพื่อชวย
พัฒนาความเปนอยูของผูที่ไดรับบาดเจ็บที่เสนประสาทไขสันหลัง และสามารถระดมทุนไดมากกวา 600,000 เหรียญเพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการบาดเจ็บอยางรุนแรงที่เสนประสาทไขสันหลัง
ไนกี้ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในระดับทองถิ่นและระดับชาติในประเทศเบลเยียม ฝรั่งเศส
เยอรมัน ฮอลแลนด สเปน และสหราชอาณาจักร ที่ประเทศสเปนไนกี้รวมมือกับมูลนิธิเอ็มเปรซา อี โซซิเอดาด ทำโครงการ
หลายโครงการเพื่อคนพิการ ทุกโครงการเกิดขึ้นดวยความเชื่อที่วากีฬาสามารถสงเสริมความสัมพันธทางสังคมไดเปนอยางดี
โครงการอาสาสมัครของไนกี้ทาวนเบอรลินซึ่งดำเนินการมาเปนปที่หาแลวนั้นชวยกำหนดทิศทางของกิจกรรมการกุศลของ
ประเทศ โครงการนี้เปดโอกาสใหพนักงานในราน 16 คนไดรวมโครงการทางสังคมซึ่งเกี่ยวของกับการกีฬาในชุมชนที่ดอยโอกาส
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ตั้งแตพ.ศ.2515 เปนตนมา พนักงานและนักกีฬาของไนกี้บริจาคเงิน ผลิตภัณฑ บริการตางๆ และอุทิศเวลาเพื่อสนับสนุน
แผนการของชุมชนและองคการที่ไมแสวงกำไรจำนวนมากและหลายโครงการและองคการเหลานั้นทำเพื่อชุมชนคนพิการ ไนกี้
บริจาคกำไรกอนหักภาษีรอยละ 3 ใหแกโครงการของชุมชนตางๆ ทั่วโลก เชน โครงการของมูลนิธิแลนซอารมสตรอง AIDS
Resource Alliance (พันธมิตรเพื่อการชวยเหลือเรื่องเอดส) และ International Special Olympics (โอลิมปกพิเศษนานาชาติ)
เปนตน
ตั้งแตพ.ศ.2543 เปนตนมา พนักงานของไนกี้ไดบริจาคเงินมากกวา 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 ไนกี้สนับสนุน CCI Enterprises ซึ่งเปนองคกรที่ใหบริการฟนฟูโดยไมแสวงกำไรและใหบริการจัดฝกอบรมดานอาชีพ
จัดหางาน และจางงานแกคนพิการ

พนักงานพิการและเครือขายไนกี้ในสหรัฐอเมริกา
เครือขายพนักงานพิการ (Disabled Employees Network - DEN) ของไนกี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ.2543 และเปนสวนหนึ่ง
ของเครือขายความหลากหลายของพนักงานของบริษัท ภารกิจของ DEN คือการ “เพิ่มคุณคาและพัฒนาไนกี้และชุมชนที่ไนกี้
ดำเนินธุรกิจโดยการรวมและการใหพนักงานพิการทำประโยชนอยางเต็มที่
DEN ตอนรับลูกจางของสหรัฐอเมริกาทุกคนและมีการประชุมเดือนรายเดือน โดยมีวาระสำคัญ เชน การสนับสนุนกิจกรรมตางๆ
ทีเ่ กีย่ วกับการรณรงคแหงชาติเพือ่ การจางงานคนพิการในเดือนตุลาคม (October’s National Disability Employment Awareness
Month) การจัดกิจกรรมวันที่ปรึกษาเรื่องความพิการ การสาธิตกีฬาประยุกต การใหความรูโดยวิทยากรรับเชิญ เปนตน เครือขาย
นี้ชวยวางแผนและดำเนินการสนับสนุนที่ไนกี้มีใหแกการประชุม FlexAbility Conference ครั้งแรกในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2544 ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของการประชาสัมพันธที่รัฐโอเรกอนสนับสนุนเพื่อชวยใหภาคธุรกิจรับสมัคร วาจาง และคงการจางรักษางานใหคน
พิการ
ไนกี้ภูมิใจที่เปนสมาชิกระดับทองของสภาแหงความพิการและธุรกิจแหงชาติซึ่งเกิดจากความพยายามของ DEN สภาแหงนี้เปน
องคกรภาคธุรกิจชั้นนำระดับประเทศวาดวยเรื่องการจางงาน การรวมงาน และการตลาดกับคนพิการ
DEN รวมมือกับ Nike Facilities อยางสม่ำเสมอเพื่อเฝาติดตาม ประเมิน และพัฒนาการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกใหคนพิการ
เครือขายนี้ยังรูสึกภูมิใจที่มีความสัมพันธอันดีกับแผนกบุคคลและแรงงานสัมพันธของไนกี้ โดยไดรวมมือกันเพิ่มการจางงานและ
รักษางานใหลูกจางพิการ

ไนกี้กับการโฆษณา
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ไนกี้เชิดชูนักกีฬาโดยยกตัวอยางที่ดีของความพยายามที่นำไปสูความสำเร็จ เชน การเดินทางบนรถเข็นของนักกีฬาที่นั่งรถเข็น
ในภาพยนตโฆษณา “Just Do It” ยุคแรกตอนปลายทศวรรษที่ 1980 เรานำเสนอริค มูโนส นักวิ่งมาราธอนที่ติดเชื้อเอชไอวี ใน
โฆษณาชุด “Just Do It” อีกเรื่องเมื่อพ.ศ.2538 ซึ่งนิตยสาร Entertainment Weekly ยกใหเปนหนึ่งในภาพยนตรโฆษณาที่ยิ่งใหญ
ที่สุด 50 เรื่องตลอดกาล และนักกีฬาพาราลิมปกชาวออสเตรเลียชื่อจอหน แมคลีนกลายเปนที่รูจักโดยทั่วไปจากภาพยนตโฆษณา
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
ประเทศทั่วทั้งทวีป
เมื่อเดือนกันยายนพ.ศ.2546 องคกร Special Olympics (โอลิมปกพิเศษ) และไนกี้ไดประกาศแผนการความรวมมือในประเทศ
จีนโดยวางเปาหมายใหมีนักกีฬาใหมเขารวมแขงขัน 6,000 คนซึ่งจะเพิ่มจำนวนนักกีฬาโอลิมปกพิเศษในประเทศนั้นเปน
186,000 คน แผนการนี้เปนสวนหนึ่งของแผนระยะหาปเพื่อจัดการรับสมัคร การฝกอบรม และนำเสนอประสบการณการ
แขงขันใหแกนักกีฬา 500,000 คนในประเทศจีนภายในพ.ศ.2548 ไนกี้บริจาคผลิตภัณฑและอุปกรณ NikeGO 600 ชุดซึ่งมี
มูลคา 550,000 เหรียญ และองคกรกีฬาโอลิมปกพิเศษในประเทศจีนจะนำของบริจาคเหลานี้ไปแจกจายใหโรงเรียนตางๆ ในป
หนา
ที่รัฐโอเรกอน ไนกี้ไดรวมมือกับองคกรกีฬาโอลิมปกพิเศษแหงรัฐโอเรกอนมานานกวาหนึ่งทศวรรษแลว ในเดือนกรกฎาคมพ.ศ.
2546 ไนกี้ไดรับการเชิดชูจากการที่ไดสนับสนุนนักกีฬา 16 คนที่มีอายุตางกันตั้งแตวัยเกือบ 20 ปจนถึง 40 ปเศษ นักกีฬาเหลา
นี้เปนผูที่มีความสามารถพิเศษดานกีฬาที่ตนถนัดและเปนตัวแทนของรัฐโอเรกอนเขารวมการแขงขันกีฬาโอลิมปกพิเศษในการ
แขงขันกีฬาเวิลดเกมสครั้งแรกที่จัดนอกสหรัฐอเมริกา

การจางงานคนพิการ
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โรงงานรับทำรองเทาชางชินในประเทศเวียดนามไดสงเสริมการจางงานคนพิการอยางตอเนื่องนับตั้งแตพ.ศ.2544 เปนตนมา ใน
ปนั้นโรงงานเริ่มทดลองแผนการจางงานคนพิการที่ตองการทำงานเต็มเวลาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหลูกจางพิการเปนสวน
หนึ่งของสังคมในฐานะที่เปนพลเมืองทีมีเกียรติ ไนกี้ใหการสนับสนุนดานเทคนิคแกโรงงานเพื่อใหสามารถดำเนินแผนการนี้ได
ในเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2546 ไนกี้และโรงงานรับทำรองเทาชางชินหกแหงบริจาคเงิน 3,000 เหรียญใหกองทุน Golden Heart
Fund เพื่อสนับสนุนการแขงขันกีฬาคนพิการระดับประเทศที่ชื่อ National pre-Para Games
ที่ศูนยกระจายสินคาของไนกี้ในเมืองวิลสันวิลลของรัฐโอเรกอน ไนกี้ไดทำสัญญากับบรรษัทซีซีไอ เพื่อเปนการตอบแทน
บรรษัทฯ ไดวาจางพนักงานประมาณ 15-27 คนที่มีความพิการทางดานการพัฒนาการหรือความพิการทางการไดยิน สายตา
และจิตสังคมเพื่อเปดบุคคลเหลานี้ไดพัฒนาการทำงานจากสถานที่ของซีซีไอซึ่งมีที่พักใหคนหลานี้ทำหนาที่เกี่ยวกับบรรจุภัณทที่
ศูนยกระจายสินคาแหงนี้ โดยมีหนาที่พับกลองขนาดตางๆ ที่ใชสำหรับบรรจุและขนสง เย็บกลองดวยลวดเย็บ และลำเลียงกลอง
ขนาดตางๆ ตามลำดับลงบนสายพานเพื่อการบรรจุรองเทา
ไนกี้ประกาศตำแหนงงานที่วางโดยอัตโนมัติที่เว็บไซตของสภาแหงความพิการและธุรกิจแหงชาติ (www.business-disability.
com) แผนกบุคคลของไนกี้กำลังคนหาเว็บไซตอื่นๆ ที่บริการผูหางานซึ่งเปนคนพิการ
ไนกี้อำนวยความสะดวกอยางสมเหตุสมผลใหพนักงานพิการไมวาจะเปนพนักงานใหมที่มีความพิการหรือพนักงานเดิมที่กลาย
เปนคนพิการ แผนกแรงงานสัมพันธของไนกี้ประสานงานกับพนักงานเหลานี้ และทำงานรวมกับแผนกสิ่งอำนวยความสะดวก
และแผนกที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดวางรูปแบบของที่ทำงานและอุปกรณสำนักงานใหเหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ (ergonomic departmentt) ของบริษัทเพื่อจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเปน
เมื่อพ.ศ.2546 ไนกี้ไดรับรางวัลนายจางแหงปในภาคเอกชนจากคณะกรรมาธิการเพื่อคนตาบอดแหงโอเรกอนเพราะความ
ตั้งใจในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกใหแกไอรีน ฟอลกเนอร พนักงานตาบอดที่ทำงานมาเปนเวลานาน นอกจากนี้ยังจางงาน
บุคคลตางๆ เพื่อทำใหเว็บไซตของพวกเขาดำเนินการได และอุปถัมภทีมเรือยาวบลายนแอมบิชั่นที่มีฝพายเปนคนตาบอดตาม
กฎหมาย นอกจากนี้ไนกี้ยังสนับสนุนการใหคำปรึกษาเรื่องความพิการและจะเขารวมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายนายจางของ
คณะกรรมาธิการเพื่อคนตาบอดแหงโอเรกอนดวย

54

ธนาคารรองเทาขางเดียวของไนกี้
ธนาคารรองเทาขางเดียวเปนบริการที่ไนกี้จัดใหแกคนขาขาด โดยรวบรวมรองเทาขางเดียวไวที่ศูนยกระจายสินคาที่เมืองวิลสัน
วิลลเพื่อมอบใหแกคนขาขาดซึ่งสามารถติดตอขอรับไดฟรี ธนาคารรองเทาขางเดียวดำเนินงานแบบไมเต็มเวลาโดยสวนบริการ
ลูกคาของไนกี้ (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 ผูรับเหมาทุกรายของไนกี้ตองปฏิบัติกับบุคคลทุกคนอยางเสมอภาคกันโดยไมคำนึงถึงชาติพันธุ สีผิว
เพศ เชื้อชาติ อายุ ศาสนา สถานภาพ ความโนมเอียงทางเพศ เอกลักษณทางเพศ การแสดงออกทางเพศ การเปนทหารผานศึก
ความพิการ หรือปจจัยอื่นใดที่ไมเกี่ยวกับงาน

ขอกำหนด
1.

ผูรับเหมาแตละรายตองออกนโยบายอยางเปนลายลักษณอักษรเพื่อตอตานการเลือกปฏิบัติซึ่งรวมถึง

•
•
•
•
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คำแถลงวาจะปฏิบัติตามกฎหมายในทองถิ่น
ชื่อและคำนำหนาชื่อของบุคคลซึ่งมีหนาที่ใชนโยบาย
วิธีการรองเรียนภายใน
คำแถลงวาการตัดสินใจเกี่ยวกับการจางงาน เงินเดือน ผลประโยชน การเลื่อนตำแหนง การเลิกจาง หรือการปลด
เกษียณมีเหตุจากความสามารถในการทำงานของลูกจางเทานั้น

2.

ผูรับเหมาแตละรายตองติดนโยบายนี้ไวที่กระดานติดประกาศแจงลูกจาง

3.

ผูรับเหมาแตละรายตองแจงนโยบายนี้ในการปฐมนิเทศพนักงานใหมและการประชุมของผูบริหาร

4.

ผูรับเหมาแตละรายตองไมบังคับใหผูที่จะเปนลูกจางเปดเผยขอมูลสวนตัวที่ไมเกี่ยวกับงานหรือขอมูลที่ไมตองเปดเผย
ตามกฎหมาย

5.

ผูรับเหมาแตละรายตองแจงตำแหนงงานที่เปดรับสมัครใหพนักงานทราบ

6.

ผูรับเหมาแตละรายควรประเมินการปฏิบัติในปจจุบันโดยทบทวนการบันทึกขอมูลของผูสมัครงานเพื่อใหเปนไปตาม
นโยบาย

7.

ผูรับเหมาแตละรายตองปฏิบัติตามขอกำหนดของทองถิ่นเกี่ยวกับการจางงานลูกจางประเภทพิเศษ เชน ลูกจางที่มี
ความบกพรองทางรางกาย

8.

ผูรับเหมาแตละรายตองเสนอทางเลือกเกี่ยวกับคาตอบแทนที่ยุติธรรม การเลื่อนตำแหนง การปลดเกษียณ และ/หรือ
การเลิกจาง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางการศึกษาและวิชาชีพของลูกจางและความสามารถในการทำงานของลูกจาง
เทานั้น (ตุลาคมพ.ศ.2545)

เวสตแพค แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น
(Westpac Banking Corporation)
แผนปฏิบัติเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการพ.ศ.2549 ของเวสตแพค6
หมายเหตุจากบรรณาธิการ ขอความตอไปนี้เปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคน
พิการพ.ศ.2549 จำนวน 58 หนาของเวสตแพค แผนนี้มีวัตถุประสงคเกาขอซึ่งเกี่ยวกับการใหความรูเรื่องความพิการ การจาง
งานคนพิการ การใชเว็บไซตของเวสตแพค บริการธนาคารทางโทรศัพทและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการบริการตนเอง สิ่ง
อำนวยความสะดวกในอาคาร การรวมคนพิการในแผนการตลาดและการสงเสริมธุรกิจ ความริเริ่มทางธุรกิจ การเฝาติดตาม และ
การประเมินผล ขอความที่ตัดตอนมานี้มีขอมูลเบื้องตนและแผนปฏิบัติการเพื่อวัตถุประสงคขอ 2 นั่นคือการเพิ่มการจางงานคน
พิการ
“ในฐานะที่เปนผูนำในการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบรายหนึ่งของโลก เราจะจัดสภาพแวดลอมที่ทำใหลกู คาซึ่งเปนคน
พิการสามารถเขาถึงผลิตภัณฑและบริการตางๆ ของเราไดอยางเหมาะสม และใหพนักงานไดรับการคัดเลือกเพราะเปนผูที่เหมาะ
สมที่สุดกับงานโดยไมคำนึงวาบุคคลนั้นมีความพิการหรือไม” เดวิด มอรแกน ประธานเจาหนาที่บริหาร

บทสรุปสำหรับผูบริหาร
แผนปฏิบัติเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการพ.ศ.2549 ของเวสตแพคแสดงใหเห็นพันธะสัญญาที่ธนาคารยังคงยึดถือใน
อันที่จะทำใหคนพิการมีโอกาสเขาถึงบริการทางธนาคารและไดรับการจางงานที่ดีขึ้น
ประเด็นสำคัญของแผนนี้ซึ่งเปนแผนที่สามที่จะเสนอตอคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและโอกาสที่เสมอภาคนับตั้งแตพ.ศ.2544
มีดังนี้
เริ่มแผนการใหมที่ชื่อ “ทำสิ่งที่ถูกตอง” เพื่ออบรมเรื่องความตระหนักรู ซึ่งพนักงานทุกคนตองไดรับการอบรมภายใน
เดือนกุมภาพันธพ.ศ.2550

•
•
•

ใหบริการลามภาษามือออสเตรเลียในการประชุมสามัญประจำปของเราซึ่งจะถายทอดทาง webcast
ใสบทบรรยายในวิดีโอทุกเรื่องที่นำเสนอตอลูกคา และพนักงาน
ออกแบบระบบเขาคิวใหมในสาขาที่ไดรับการปรับปรุงเพื่อใหมีการเรียกคิวดวยเสียงและภาพและไมตองใชบัตรคิวหรือ
เชือกกั้นแถว

•

รวมมือกับตัวแทนรับสมัครพนักงานอยางใกลชิดเพื่อหาคนสมัครงานพิการและชวยใหพวกเขาประสบความสำเร็จใน
การหางาน

•

จัดการฝกอบรมความตระหนักเรื่องสุขภาพจิตเปนครั้งแรกใหแกผูนำกวา 3,000 คนที่บริหารทีมงานที่มีความหลาก
หลาย
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•

นอกจากนี้เราจะปรับปรุงการเขาถึงดวยการพัฒนาเทคโนโลยีและรวมมือกับผูจัดหาที่ดีที่สุด 100 รายเพื่อใหพวกเขาออกนโยบาย
เพื่อการเขาถึงที่เสมอภาค

6

ดาวนโหลดมาจาก www.westpac.com.au/internet/publish.nsf/Content/WICRCU+Disability+Action +Plan
มีเอกสารนี้ในรูปแบบอื่นดวย
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ในฐานะที่เปนบริษัทชั้นนำซึ่งมีความรับผิดชอบรายหนึ่งของโลกเราเชื่อวานี่คือสิ่งที่ถูกตอง เรามีลูกคามากกวา 8 ลานคน พนัก
งาน 27,000 คน (ซึ่งประมาณรอยละ 4 เปนคนพิการและรอยละ 16 เปนผูที่ตองดูแลคนปวยหรือคนชรา) และผูถือหุนรายยอย
270,000 คน ดังนั้นเราจึงเชื่อวาแผนปฏิบัติการนี้เปนประโยชนกับทุกคนรวมถึงคนพิการ และชวยสรางความยั่งยืนในระยะยาวให
กับธุรกิจของเรา

บทนำ
ในฐานะที่เปนผูนำในการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบในภาคธุรกิจของเรารายหนึ่งของโลก เวสตแพคเชื่อในหลักการที่เปน
พื้นฐานของกฎหมายการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับความพิการพ.ศ.2535 (Disability Discrimination Act - DDA) ของรัฐบาลกลาง
การเลือกปฏิบัติตอคนพิการเปนการกระทำที่ไมควรยอมใหเกิดขึ้น
ตามที่เราอธิบายใน หลักดำเนินธุรกิจของเรา7 นั้นเรามีพันธะสัญญาที่จะจัดสภาพแวดลอมที่ทำใหลูกคาพิการสามารถเขาถึง
สินคาและบริการตางๆ ของเราไดอยางเทาเทียมกัน และใหพนักงานไดรับการคัดเลือกเพราะเปนผูที่เหมาะสมที่สุดกับงานโดยไม
คำนึงวาบุคคลนั้นมีความพิการหรือไม การที่เรามีลูกคามากกวา 8 ลานราย พนักงาน 27,000 คน และผูถือหุนรายยอย 270,000
คนนั้นหมายความวาเรามีหนาที่จะตองทำสิ่งที่ถูกตองใหกับพวกเขาและใหกับชุมชนตางๆ ที่เราดำเนินธุรกิจมาตั้งแตพ.ศ.2360
นับตั้งแตเราออกแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติเรื่องความพิการครั้งแรกและครั้งที่สองเมื่อพ.ศ.2544 และ 2547 นั้นเรา
สามารถทำตามพันธะสัญญาของเราไดดีขึ้นอยางมีนัยสำคัญ เราทำโครงการตางๆ ที่อยูในแผนกอนๆ ของเราไดสำเร็จโดย
สมบูรณเกือบรอยละ 80 โครงการหลายอยางที่ยังไมเสร็จสมบูรณหลายโครงการนั้นลาสมัยไปแลวเพราะเกิดเทคโนโลยีใหมๆ หรือ
ความเปลี่ยนแปลงตางๆ ในกิจการของเรา โครงการที่ยังสมควรทำอยูก็ไดโอนเขาไวในแผนปฏิบัติการฉบับใหมนี้แลวเพื่อใหสำเร็จ
โดยสมบูรณหรือจะยังเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการตอไปจนกวาจะกลายเปนกิจวัตรประจำวันของกิจการ
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เรายอมรับวายังมีอะไรจะตองทำอีกมาก แตเราก็อยากบอกใหทราบวาในขณะที่เราวางแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิ
เรื่องความพิการฉบับลาสุดซึ่งเราเรียกวาแผนปฏิบัติการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (Accessibility Action Plan AAP) นั้น เวสตแพคในฐานะที่เปนองคกรหนึ่งไดกาวล้ำหนาไปกวายุคแหงการทำตามกฎหมายแลว โดยไดกาวไปถึงยุคที่คนซึ่ง
อยูในธุรกิจของเราหลายประเภทกำลังทำกิจกรรมเชิงรุกเพื่อแกปญหาเรื่องการเขาถึงอยูเสมอ การแกปญหาเหลานี้กำลังกลาย
เปน“วิถีชีวิตของเรา”มากขึ้นเรื่อยๆ
ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพราะหลักการและคานิยมตางๆ หลายประการซึ่งเสริมวิถีปฏิบัติที่เราใชกับทีมตางๆ ของเราและ
ลูกคาของเรา และเปนหลักประกันความโปรงใส การปฏิบัติอยางยุตธิ รรม และการปกปองผลประโยชนของผูถือหุน

7

หลักดำเนินธุรกิจของเรา ซึ่งอธิบายวิธีดำเนินธุรกิจของธนาคารอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ มีอยูที่ www.westpac.com.au

วัตถุประสงคขอ 2
การเพิ่มการจางงานคนพิการ
รายละเอียด
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธประการหนึ่งของเวสตแพคคือการเปน “Employer of choice“ ซึ่งดึงดูดลูกจางที่มีความมุงมั่น กระตือรือรน
สูง และเห็นพองกับคานิยมหลักของเรา นี้หมายถึงการรับคนที่ดีที่สุดซึ่งรวมถึงคนพิการดวย ดังนั้นเราจึงมีจุดมุงหมายดังนี้

•
•
•

เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครและดึงดูดพนักงานของเวสตแพคถูกกฎหมายโอกาสงานที่เสมอภาคโดยสมบูรณ
เพื่อใหเวสตแพคหาผูสมัครงานที่หลากหลายซึ่งรวมถึงคนพิการผานตัวแทนหรือจาก Careers@Westpac (C@W)
โดยตรง
เพื่อหาวิธีจางงานคนพิการอยางยั่งยืน

เราคิดวิธีปฏิบัติในสถานประกอบการใหมีความยืดหยุนเพื่อใหสถานประกอบการและที่อยูอาศัยของพนักงานของเราสามารถตอบ
สนองความตองการสวนบุคคลที่หลากหลายได เวสตแพคมีนโยบายและขั้นตอนการรับสมัครพนักงานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและ
เหมาะกับคนพิการ นโยบายและขั้นตอนเหลานี้มีอยูใน ”แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงาน” และ “ศูนยการรับสมัครพนักงาน” ของ
เวสตแพคที่อยูในอินทราเน็ต บุคคลภายนอกหาขอมูลเหลานี้ไดที่ ‘Westpac Info’ แลวเลือก Careers และ Diversity ใน เว็บไซต
ของเราที่ www.westpac.com.au
ในปจจุบันการวัดจำนวนคนพิการในหมูพนักงานของเราเปนสิ่งที่ทำไดยาก ดังนั้นเราจึงทำการสำรวจประจำปแบบสมัครใจ (โดยให
พนักงานของเรากรอกแบบสอบถามความคิดเห็น) ในประเด็นที่เกี่ยวกับความหลากหลายของพนักงานของเราซึ่งรวมถึงการขอให
เปดเผยเรื่องความพิการดวย ขอมูลเหลานี้ซึ่งไดรับความคุมครองในแงสิทธิเรื่องความเปนสวนตัวของพนักงานของเรานั้นชวยใหเรา
สามารถปรับปรุงวิธีปฏิบัติในสถานประกอบการของเวสตแพคไดอยางตอเนื่อง
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ตัวชี้วัด

•
•

พนักงานของเวสตแพคไดรับการฝกอบรมเรื่องความพิการและรูจักกฎหมาย AAP พ.ศ.2549
พนักงานและผูจัดการรูและเขาใจนโยบายการไมเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงาน การฝกอบรม และการให
โอกาสแกคนพิการซึ่งรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการดวย
ไมมีการรองเรียนตามกฎหมาย DDA พ.ศ.2535 หรือกฎหมายตอตานการเลือกปฏิบัติแหงรัฐหรือดินแดน
สถิติเกี่ยวกับแรงงานและสถิติเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการ(ถามี)

ความรับผิดชอบของผูจัดการทั่วไป

ตัวอยางนโยบาย

•
•

GM Group People & Performance (กลุมผูจัดการทั่วไปซึ่งดูแลพนักงานและการปฏิบัติหนาที่)
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ผูรับผิดชอบ

งาน

ตัวอยางนโยบาย
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2.1 การประเมินตัวแทนรับสมัครพนักงาน
ตั้งคณะกรรมการพิจารณาความสามารถของตัวแทนในการหาผูสมัครงานที่
หลากหลาย
• ประเมินลักษณะการทำงานของตัวแทนในขั้นตอนการขอขอมูล
ซึ่งเปนขั้นตอนแรก
• ประเมินประสบการณในการหาผูสมัครงานที่มีความหลากหลาย
• บรรจุขอกำหนดไวในขอตกลงและเงื่อนไขตางๆ ในสัญญาการให
บริการ

GM Group P&P
Careers@Westpac

2.2 การดึงดูดและการหาผูสมัครงาน

GM Group P&P
Careers@Westpac

• รวมงานกับพันธมิตรของเรา (Disability Works Australia) ตอไป
• ลองหาพันธมิตรภายนอกรายใหมเพื่อเพิ่มกลุมผูสมัครงานที่เปน
คนพิการ
• ทำงานเชิงรุกมากขึ้นโดยใหตัวแทนเรียนรูบทบาทของเราโดยตรง
• ทบทวนแนวทางการโฆษณาและคำแถลงเรื่องความหลากหลาย
• ทบทวนแนวทางการโฆษณาและคำแถลงเรื่องความหลากหลาย
• เพิ่มการโฆษณา เชน โฆษณากับสื่อทางเลือกที่มีคนพิการ
เปนกลุมเปาหมาย หรือ โฆษณาในเว็บไซตหางานตางๆ
มากขึ้น เปนตน
• ผลิตสื่อการตลาดที่เปนประโยชน
2.3 การใหความรู
• ยกยองผูจัดการที่วาจางคนพิการ
• ทบทวนแนวทางการโฆษณาและคำแถลงเรื่องความหลากหลาย
• ใสขอความเพื่อกระตุนใหคนพิการสมัครงาน

GM Group P&P
Careers@Westpac
GM Group P&P
Careers@Westpac

2.4 การประเมินกระบวนการรับพนักงานใหมเพื่อการตัดสินที่เปนธรรม
สำหรับผูสมัครทุกคน

GM Group P&P
Careers@Westpac

2.5 การเฝาติดตามและการประเมินผล
ดำเนินกระบวนการที่มีอยูตอไปเพื่อเฝาติดตามและประเมินผลงานของ
ตัวแทนรายเดิมและรายใหม

GM Group P&P
Careers@Westpac

2.6 การปรับปรุงสถานประกอบการ
รักษาสัมพันธกับนักการยศาสตร (egornonist ) เพื่อขอคำแนะนำเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนสิ่งตางๆ ในสถานประกอบการเพื่อใหเหมาะกับพนักงานที่เปนคน
พิการ

GM Group Property

ผลที่คาด

ก.ย. 2549 (สำเร็จ)

ตัวแทนที่เขาเกณฑหากลุมผูสมัครงานที่มีความหลาก
หลาย

ธ.ค. 2549

C@W มีกลุมผูสมัครงานที่หลากหลายและมีจำนวน
มากขึ้นสำหรับตำแหนงงานที่ C@W ลงโฆษณา
ภายนอก และสำหรับกลุมตำแหนงงานที่ฮัตสันบริหาร

ธ.ค. 2549

สื่อสารกับคนที่มีศักยภาพเปนผูสมัครงานจำนวนมาก
ขึ้น

มี.ค. 2550

• กลุมหลักจางและสงเสริมผูสมัครงานที่
หลากหลาย
• ผูจ ดั การซึง่ มีหนาทีจ่ า งพนักงานตระหนัก
เรือ่ งกฎหมายโอกาสงานทีเ่ สมอภาคมากขึน้

ประเมินผลทั้งหมดครั้งแรกภายใน 30
ก.ย.(สำเร็จ) และทำตอไป

ทำใหกระบวนการรับพนักงานของทั้ง C@W และ
ตัวแทนที่เปนพันธมิตรของเราเปนไปตามกฎหมาย
โอกาสงานที่เสมอภาค

ก.ย.2549 (สำเร็จ) และทำตอไป

สามารถประเมินการจัดสงผูสมัครงานโดยตัวแทนหา
พนักงานและการรับพนักงานโดยตรง และระบุตนตอ
ของอุปสรรค

ทำอยางตอเนื่อง

มีนักการยศาสตรใหคำปรึกษาเมื่อตองการ
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ตัวอยางวิธีปฏิบัติที่ดี
บริษัทและองคกรนายจางหลายแหงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกประสบความสำเร็จในการจางงานคนพิการ การจางงานชวยให
พวกเขาสามารถเพิ่มผลิตผล มีความไดเปรียบเชิงการแขงขันในตลาดแรงงาน ขยายฐานลูกคาของพวกเขา และปรับปรุงอัตราการ
ออกจากงาน ชื่อเสียง ประวัติการใหบริการลูกคา และขวัญกำลังใจในสถานประกอบการใหดีขึ้น บทนี้ยกตัวอยางวิธีปฏิบัติที่ดีดัง
กลาวในการฝกอบรมและ/หรือการจางงานคนพิการ
ตัวอยางมาจาก

• ซีอีไอ พลาสติกส
•
•
•
•
•
•
•
•

8
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•

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 และบริษัทไดพิสูจนใหเห็นแลววาลูกจางพิการทำงานไดดีเทาหรือดีกวาเพื่อนรวมงานที่เปนคนไมพิการ แอนเวอร โดล ผู
อำนวยการโรงงานของซีอีไอ กลาววา “โดยทั่วไปแลวลูกจางพิการอยากเรียนรู สอนงาย และทำงานรอบคอบกวาเพื่อนรวมงานที่
ไมพิการ ผลงานของพวกเขามักดีกวาเกณฑเฉลี่ยมาก และพวกเขามีปฏิสัมพันธที่ดีมากกับพนักงานอื่นๆ”
ซีอีไอ พลาสติกสซึ่งมีลูกจางประมาณ 300 คนเปนผูผลิตผลิตภัณฑพลาสติกขึ้นรูปรายใหญใหศรีลังกาและบริษัทนานาชาติหลาย
ราย เชน โคคา-โคลา สีไอซีไอ และยูนิลีเวอร เปนตน ลูกจางมากกวา 40 คนเปนคนพิการ หลายคนตาบอดสนิท คนอื่นๆ มี
ความบกพรองทางสายตาแตตาไมไดบอดสนิท และบางคนมีความบกพรองทางรางกายหรือสติปญญา
พนักงานซีอีไอ พลาสติกสทำงานหลายกะเพราะมีการผลิตอยางตอเนื่องตลอดเวลา และลูกจางพิการทำงานอยางเต็มที่ในสาย
การผลิตและประกอบ เมื่อทุกคนทำงานเคียงบาเคียงไหลกันทำใหบอกไดยากวาพนักงานคนใดเปนคนพิการ แมนายโดลรายงาน
วาโรงงานของตนเคยเกิดอุบัติเหตุมากอนแตอุบัติเหตุเหลานั้นไมเคยเกิดจากลูกจางพิการเลย
การเปดรับลูกจางพิการของซีอีไอ พลาสติกสไมไดมีเฉพาะที่สายการผลิตเทานั้น ซีอีไอ พลาสติกสบรรจุลูกจางพิการในธุรกิจทุก
สวนของบริษัทซึ่งรวมถึงหนาราน โรงซอม และสำนักบัญชีดวย รานของซีอีไอ พลาสติกสขายสงภาชนะพลาสติกส ลูกจางที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาทำหนาที่ขนผลิตภัณฑ ที่โรงซอมนายโดลจางผูทำงานที่เปนคนพิการทางกาย หนึ่งในนั้นคือยูจิต มัน
จูลาผูที่ตองนั่งรถเข็นแตชำนาญการพันมอเตอร ลูกจางที่ตาบอดบางสวนคนหนึ่งทำงานเปนผูชวยดานการประกันคุณภาพและ
พนักงานชายอีกคนซึ่งตาบอดสนิทเปนพนักงานรับโทรศัพท
คนพิการตองเอาชนะอุปสรรคตางๆ ในการดำรงชีวิตอยูตลอดเวลา ดังนั้นนายโดลจึงเชื่อวาพวกเขาจะสามารถแกปญหาที่เกิดจาก
งานไดเปนอยางดี ปาดมาสิริ วิเจคูณเปนตัวอยางที่พิสูจนความเชื่อนี้ นายวิเจคูณเปนคนตาบอดและทำงานในสายการผลิต
มีหนาที่ติดฉลากบนผลิตภัณฑพลาสติกของซีอีไอ เชน ถังไอศกรีม นายวิเจคูณมีผลการทำงานที่ดีกวาเพื่อนรวมงานที่สายตา
ปกติมาก เขาติดฉลากไดชั่วโมงละ 500 แผนเสมอซึ่งเร็วกวาอัตราเฉลี่ยที่ชั่วโมงละ 250 ถึง 275 แผน

ตัวอยางวKธQปฏิบัติที่ดี
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นายโดลยอมรับวาเขากังวลอยูบางเมื่อตัดสินใจเริ่มจางงานคนพิการเมื่อพ.ศ.2532 เขาสงสัยวาพนักงานเหลานี้จะเคลื่อนที่
อยางไรในสถานประกอบการ และเพื่อนรวมงานจะปฏิบัติกับพวกเขาอยางไร แตเขากลาววาขอวิตกเหลานั้นไมเคยเปนปญหาเลย
ยิ่งกวานั้นผลดีที่ไดรับยังมากเกินคาดอีกดวย

ชาง ชิน
เวียดนาม
ที่เวียดนาม ชาง ชินซึ่งเปนบริษัทรับเหมาชวงของไนกี้ผลิตรองเทากีฬาเดือนละ 1 ลานคู ผูที่รวมอยูในกระบวนการผลิตนี้มี
ลูกจางพิการจำนวน 161 คนซึ่งมีความพิการหลายอยางตั้งแตมีความบกพรองทางการเคลื่อนไหวไปจนถึงการมองเห็นและการ
ไดยิน และเปนความพิการตั้งแตระดับเล็กนอยไปจนถึงรุนแรง ลูกจางพิการทำงานเคียงบาเคียงไหลกับลูกจางที่ไมพิการใน
โรงงาน 22 แหงของชาง ชินซึ่งมีคนงานทั้งหมด 18,500 คน ชาง ชินจัดใหคนพิการทำงานรวมกับคนไมพิการไดสำเร็จโดยไม
ตองอาศัยความชวยเหลือจากองคกรคนพิการหรือองคกรพัฒนาเอกชนใดๆ ในประเทศซึ่งมีกฎหมายแรงงานที่มีเงื่อนไขอันลา
สมัยที่ใหคนพิการทำงานวันละเจ็ดชั่วโมงและเปนกฎที่นาจะเปลี่ยนในไมชา
ชาง ชินเริ่มจางงานคนพิการเมื่อพ.ศ.2544 ดวยความคิดริเริ่มของเจาของบริษัทชาง ชินที่มีสำนักงานใหญอยูในเกาหลี โรงงาน
ของบริษัทที่ประเทศจีนจางคนพิการทำงานเชนกัน ตั้งแตนั้นมาชาง ชินมีผลิตผลเพิ่มขึ้น ลูกจางทำงานอยางตอเนื่องมากขึ้น
พนักงานมีกำลังใจดีขึ้น และบริษัทมีภาพพจนที่ดีขึ้นเสมอมา บริษัทเปนตัวอยางที่ดีของการทำตามพันธะสัญญาและการจาง
งานแบบสรางสรรค
โอลิเวอร อีโดลซา ผูชวยผูอำนวยการดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทชาง ชิน กลาววา การคิดอยางสรางสรรคทำให
สามารถจางลูกจางที่ตองเลิกงานเร็วกวาเพื่อนรวมงานหนึ่งชั่วโมงได เมื่อไดรับความชวยเหลือทางวิชาการจากไนกี้และองคกร
อื่นๆ ชาง ชินจึงสามารถหางานที่มีชั่วโมงการทำงานในแตละวันนอยลงแตไมสงผลกระทบตอกระบวนการผลิตได เชน งาน
เตรียมสวนประกอบ งานซอมบำรุง และงานดูแลเด็ก ในชวงแรกชาง ชินรวมมือกับรัฐบาลทดลองใหลูกจางอาสาสมัครที่เปน
คนพิการทำงานวันละแปดชั่วโมง โครงการนี้ประสบความสำเร็จ ทั้งไนกี้และรัฐบาลกำลังหาทางแกกฎหมายที่ลาสมัยนั้น
ลูกจางพิการสองคนไดรับการเลื่อนตำแหนงเพราะมีผลงานดีในขณะที่ลูกจางคนอื่นๆ ก็ไดรบั ตำแหนงสำคัญทั่วทุกโรงงาน ยก
ตัวอยางเชน ลูกจางคนหนึ่งเปนผูควบคุมการซอมบำรุงระบบระบายความรอน
นายอีโดลซายอมรับวาผูบริหารเคยวิตกเมื่อผูทำงานที่เปนคนพิการแสดงความไมมั่นใจในความสามารถของตนและผูทำงานที่
ไมพิการก็ไมรูวาจะมีปฏิสัมพันธอยางไรกับคนพิการเหลานั้น แลวเขาก็พบวาอุปสรรคตางๆ คอยๆ หมดไป เมื่อทุกคนเห็นวาผู
ทำงานที่เปนคนพิการมีความสามารถเทากันและชาง ชินรูจักจัดเวลาทำงานใหเหมาะสมแลวลูกจางพิการก็มีความมั่นใจมากขึ้น
และผูทำงานที่ไมพิการก็ยอมรับและสนับสนุนเพื่อนรวมงานที่เปนคนพิการอยางรวดเร็ว

ความริเริ่มของชาง ชิงในการจางงานคนพิการทำใหบริษัทรับเหมาชวงรายนี้มีชื่อเสียง หนังสือพิมพเวียดนามทำสารคดีหลาย
เรื่องเกี่ยวกับบริษัท โครงการจางงานคนพิการของชาง ชินทำใหภาพพจนและขวัญกำลังใจภายในบริษัทดีขึ้นเชนกัน “เรากลาย
เปนบริษทั ที่พยายามสรางความดีไมเฉพาะแตในสายตาของรัฐบาลเวียดนาม สื่อมวลชน และองคกรตางๆ ที่อยูภายนอกเทานั้น
แมแตลูกจางของเราเองก็รูสึกดีเชนเดียวกัน”

8
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ซีเจ เทเลนิกส
เกาหลีใต
ซีเจ เทเลนิกสเปนบริษัทลูกที่ทำธุรกิจเฉพาะการขายของทางโทรศัพทของบริษัทซีเจ โฮม ชอปปง ซึ่งเปนเครือขายใหบริการซื้อ
ของจากบานในเกาหลี ซีเจ เทเลนิกสจางพนักงานขายของทางโทรศัพท 1,200 คนและในจำนวนนี้เปนคนพิการมากกวา 60 คน
พนักงานซึ่งเปนคนพิการของซีเจ เทเลนิกสสวนมากใหบริการลูกคาไดเปนอยางดีจากการทำงานอยูที่บานของตนเอง
เชนเดียวกับหลายประเทศ เกาหลีมีระบบโควตาการจางงานที่บังคับใหนายจางตองจางลูกจางพิการสวนหนึ่งมิฉะนั้นนายจางจะ
ตองจายภาษีใหรัฐบาลใชเพื่อจัดการฝกอบรม บริการฟนฟูอาชีพ หรือสิ่งกระตุนการจางงานเพื่อเพิ่มการจางงานและความ
สามารถที่จะไดงานทำของคนพิการ ซีเจ เทเลนิกสเคยมีอัตราการจางงานคนพิการอยูที่รอยละ 0.06 นานหลายป (ซึ่งนอยกวา
โควตาที่รอยละ 2 มาก) และตองจายภาษีนั้นทุกป แตในพ.ศ.2546 บริษัทสรางสัมพันธกับหนวยงานสงเสริมการจางงานคนพิการ
เกาหลี (Korean Employment Promotion Agency for Disabled Persons - KEPAD) ซึ่งเปนหนวยราชการที่ทำหนาที่ฟนฟู
อาชีพ ในปจจุบันบริษัทจางงานคนพิการในอัตรารอยละ 5.1 ซีเจ เทเลนิกสไมเพียงแตประหยัดเงินเทานั้นแตยังพบวาการเปลี่ยน
นโยบายการจางงานครั้งนี้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดอัตราการออกจากงาน และทำใหลูกคารวมทั้งพนักงานพอใจมากขึ้น
ดวย
ความเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นเริ่มขึ้นเมื่ออัน จุง-กิวซึ่งเปนประธานเจาหนาที่บริหารในขณะนั้นคิดระบบใหพนักงานรับโทรศัพททำงาน
บริการลูกคาของซีเจอยูที่บานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท ซีเจ เทเลนิกสไดรับการกระตุนจาก KEPAD และเริ่ม
ระบบทำงานที่บานเพื่อจางคนพิการทำงาน
ซีเจ เทเลนิกสและ KEPAD ไดสรางความรวมมือแบบแบงหนาที่กันเพื่อใหงานสำเร็จ โดย KEPAD มีหนาที่รับพนักงานและฝก
อบรมพนักงานพิการกอนเขาทำงาน ผูสมัครงานสมัครผาน KEPAD และตองผานเกณฑการรับพนักงานแบบเดียวกับที่บริษัทใช
กับผูที่มาสมัครงานที่บริษัททุกคน อันที่จริงคนพิการที่สมัครงานผานโครงการความรวมมือระหวาง KEPAD กับซีเจ เทเลนิกสมี
อัตราการไดงานถึงปจจุบันเพียงรอยละ 17 เทานั้น ผูทดลองงานไดรับการฝกอบรมกอนการจางงานนานหนึ่งเดือนที่ KEPAD ซึ่ง
เนนทั้งการสอนงานและใหความรูทั่วไป หลังจากนั้นจะไดรับการฝกอบรมจากซีเจ เทเลนิกส แต KEPAD ก็ยังใหความชวยเหลือ
ตอโดยใหคำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงสถานประกอบการและความชวยเหลืออื่นๆ ที่จำเปน เมื่อทำงานครบตามสัญญาสองปแลว
พนักงานใหมแตละคนจะไดรับการประเมินผลงานเพื่อพิจารณาการจางงานเปนพนักงานประจำตอไป
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ผูที่ทำงานที่บานใหซีเจ เทเลนิกสนั้นมีสภาพที่ทำงานเหมือนกับพนักงานที่ศูนยรับโทรศัพทของบริษัททุกอยางไมวาจะเปนโตะ
ทำงาน แผงกั้น คอมพิวเตอร จอแอลซีดี อินเทอรเน็ตความเร็วสูง หรือโทรศัพท เจาหนาที่ของ KEPAD ไดกำหนดรายการ
อุปกรณพิเศษและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ที่จำเปนตองมี และองคกรนี้ก็ชวยออกคาใชจายผานโครงการเงินใหเปลาของ
องคกร ซีเจ เทเลนิกสรายงานวาการตั้งสำนักงานที่บานเสียคาใชจายแพงกวาการลงทุนที่ศูนยรับโทรศัพทของบริษัทประมาณรอย
ละ 20 อยางไรก็ตามผูบริหารของบริษัทเชื่อวาจะไดประโยชนที่ดีพอสมควรจากการลงทุนกับสำนักงานที่บานในแงประสิทธิภาพ
การทำงานตลอดจนความพอใจของลูกคาและพนักงาน
มีการใชระบบกลองวิดีโอถายทอดสดและระบบคอมพิวเตอรระยะไกลเพื่อเฝาดูพนักงานของซีเจ เทเลนิกสซึ่งทำงานที่บาน นาย
ชาง-เบียม ยู ชายวัย 30 ปที่นั่งรถเข็นเปนพนักงานขายทางโทรศัพทคนหนึ่งของซีเจ เทเลนิกสซึ่งทำงานอยูกับบาน เขากลาววา
“ดีที่ผมไดทำงานอยูที่บาน เลยไมตองกังวลเรื่องการเดินทาง” แตเขาไมมีโอกาสไดพบปะเพื่อนรวมงาน “แตบริษัทก็จัดโครงการ
และจัดงานหลายครั้งเพื่อทำใหผมรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของบริษัท” พนักงานที่ทำงานอยูกับบานไดมาเยี่ยมศูนยรับโทรศัพทที่
บริษัทเดือนละสองครั้งเพื่อรักษาความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและนายจางและเพื่อจะไดเห็นความเปนไปที่บริษัท เขากลาวเสริม
วา “บริษัทไมไดเลือกปฏิบัติกับพนักงานซึ่งทำงานอยูที่บานในแงโอกาสการไดเลื่อนตำแหนง ตราบใดที่ผมทำงานผมก็ไดรับ
โอกาสที่เปนธรรม”

ซุง จู คิม ผูจัดการแผนกทรัพยากรมนุษยของบริษัทกลาววา เหตุผลสำคัญที่ทำใหซีเจ เทเลนิกสจางคนพิการทำงานอยางตอ
เนื่องก็คือพวกเขาทำงานไดดีมาก เขาอธิบายวาดัชนีวัดคุณภาพที่ซีเจ เทเลนิกสใชวัดความพอใจของลูกคาแสดงใหเห็นวาลูกคา
ไมไดรูสึกถึงความแตกตางใดๆ ระหวางการบริการจากพนักงานพิการกับพนักงานที่ไมพิการ พนักงานพิการบางรายมีผลการ
ทำงานอยูในลำดับตนเสมอ และเมื่อพิจารณาดัชนีที่ซีเจ เทเลนิกสใชวัดความพอใจของลูกจางแลวพบวา พนักงานพิการมีความ
สุขกับงานของตนมากกวาพนักงานที่ไมพิการ นายคิมเชื่อวาพนักงานของซีเจ เทเลนิกสที่เปนคนพิการมีความจงรักภักดีกับบริษัท
มากกวา และเขายังพบอีกดวยวาพนักงานพิการมีอัตราการลาออกจากงานต่ำกวาพนักงานที่ไมพิการ
เมื่อผลเปนเชนนี้ นายคิมกลาววา “เราเลิกคิดแลววาคนพิการนั้นดอยประสิทธิภาพ เรารูแลว” ในขณะที่นายยูกลาววา “การจาง
งานเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหมีชีวิตที่พึ่งตนเองได การมีงานทำทำใหผมดำรงชีวิตอยูไดโดยไมตองพึ่งพาใคร”
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สมาพันธนายจางแหงศรีลังกา
ศรีลังกา
สมาพันธนายจางแหงศรีลังกา (Employers’ Federation of Ceylon - EFC) ไดใชการเดินทางศึกษางานของ ILO ใหกลายเปน
ตัวอยางที่ประทับใจที่สุดตัวอยางหนึ่งของภูมิภาคในแงความคิดที่นายจางริเริ่มเพื่อเปลี่ยนทัศนคติและสงเสริมการจางงานคน
พิการ เครือขายนายจางวาดวยเรื่องความพิการของสมาพันธฯ เกิดขึ้นเมื่อพ.ศ.2543 หลังจากที่เจาหนาที่ของสมาพันธ EFC ได
เดินทางไปสหราชอาณาจักรเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเรื่องศักยภาพการทำงานของคนพิการจากที่ประชุมนายจางวาดวยเรื่องความพิการ
ในปจจุบันเครือขายฯ มีธรรมนูญอยางเปนทางการ มีรายชื่อสมาชิกเครือขายที่นาชื่นชมซึ่งเปนบริษัทในประเทศและบริษัท
นานาชาติหลายแหง และมีหลักปฏิบัติเพื่อแนะแนวใหนายจางที่ศรีลังการูจักจางคนพิการเปนพนักงานสวนหนึ่งในสถานประกอบ
การของตน
ภายหลังการกอตั้ง เครือขายนายจางฯ ไดสนับสนุนการสัมมนาเรื่องความตระหนักรูของนายจางสองครั้ง สำรวจสถิติการจางงาน
คนพิการของสมาชิกของสมาพันธ และจัดทำฐานขอมูลผูหางานที่เปนคนพิการ เครือขายออกจดหมายขาวเพื่อสงเสริมตัวอยาง
การปฏิบัติที่ดีในบรรดาสมาชิกเพื่อสนับสนุนใหสมาชิกรายอื่นๆ จางคนพิการเปนพนักงาน ในขณะที่เครือขายนายจางนี้พัฒนาขึ้น
อยางตอเนื่องเครือขายก็มีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นเพื่อสงเสริมคุณคาของลูกจางพิการ
เมื่อนายจางหลายรายไดรายงานความลำบากในการหาผูสมัครงานที่เปนคนพิการ เครือขายนายจางฯ ซึ่งไดรับความชวยเหลือ
ทางวิชาการจาก ILO จึงไดรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชนแหงหนึ่งที่ชื่อโมทิเวชั่น ทรัสตและกระทรวงสวัสดิการสังคมเพื่อแกไข
ปญหานี้ โดยใหการชวยเหลือดวยการหาคนพิการที่ตองการทำงาน และเริ่มคัดเลือกและชวยเตรียมคนเหลานั้นใหพรอมเขา
สัมภาษณงาน เครือขายฯ ซึ่งรวมงานกับพันธมิตรหลายราย ไดจัดงานสัมนาเรื่องความตระหนักรูของนายจางขึ้นอีกครั้ง ในครั้งนี้
มีงานตลาดนัดแรงงานสำหรับคนพิการที่กำลังหางานทำรวมอยูดวยในชวงบาย บริษัทชั้นนำในกรุงโคลัมโบเกือบ 25 บริษัทเขา
รวมงาน และผูหางานกวา 75 รายไดงานทำในงานนั้นเอง ตัวอยางหนึ่งในนั้นคือบอดี้ลายนซึ่งเปนบริษัทรวมทุนของเอ็มเอเอส
โฮลดิ้งสและเปนนายจางรายใหญที่สุดรายหนึ่งของศรีลังกา บริษัทนี้เคยมีปญหาในการหาผูตรวจคุณภาพซึ่งสามารถใชโปรแกรม
ชวยออกแบบ (computer-assisted design - CAD) ได ในที่สุดบอดี้ลายนก็ไดพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการสองราย
จากงานตลาดนัดแรงงานในครั้งนั้น
นับตั้งแตนั้นเครือขายฯ และพันธมิตรซึ่งในปจจุบันมีกระทรวงแรงงานและองคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐฯ
รวมอยูดวยไดจัดงานตลาดนัดแรงงานขึ้นอีกในโคลัมโบ และมีแผนจะจัดงานประเภทเดียวกันในตางจังหวัด
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สมาชิกของเครือขายฯ ไมเพียงแตจางงานแตยังฝกอบรมและใหความชวยเหลืออยางอื่นแกคนพิการและนายจางดวย ยกตัวอยาง
เชน สายการบินศรีลังกาไดทำซีดีรอมสอนภาษามือขั้นตนใหนายจางที่เขารวมงานตลาดนัดแรงงงานเพื่อที่จะสามารถสื่อสารกับผู
หางานที่เปนคนหูหนวกได บริษัทไอดี ลังกาจัดหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษใหผูหางานที่เปนคนพิการโดยเฉพาะผูที่อยากทำงานซึ่ง
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการเงิน โรงเรียนเอกชนในทองถิ่นแหงหนึ่งจัดการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศใหคนพิการโดยไม
คิดคาเลาเรียนทุกวันเสารซึ่งเปนวันที่หอ งปฏิบัติการและครูของโรงเรียนวาง
สมาพันธ EFC ทำใหเครือขายมีสถานะอยางเปนทางการดวยการออกธรรมนูญเมื่อพ.ศ.2548 และจำนวนสมาชิกและพันธมิตร
ของเครือขายก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อไมนานมานี้เครือขายไดรวมงานกับโครงการของ ILO หลายโครงการเพื่อขยายขอบเขตการ
ทำงาน ยกตัวอยางเชน เครือขายฯ ไดรวมโครงการพัฒนาโรงงาน (Factory Improvement Programme - FIP) ของ ILO และ
ฝกอบรมเจาหนาที่ของโรงงานหลายแหงโดยใชหลักสูตรใหมของโครงการที่ชื่อ ความพิการในสถานประกอบการ (Disability in
the Workplace) นอกจากนี้เครือขายฯ ยังรวมมือกับอีกโครงการหนึ่งของ ILO และศูนยบริการจางงานจ็อบสเน็ต (และใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรจับคูงานและคนหางาน) ทำการรณรงคทางสื่อครั้งใหญเพื่อหาคนที่ตองการงานทั่วประเทศ

เมื่อกลางปพ.ศ.2549 สมาพันธนายจางแหงศรีลังกาไดเผยแพรหลักปฏิบัติเพื่อแกปญหาความพิการในสถานประกอบการแก
สื่อมวลชนตลอดจนกลุมนายจาง เจาหนาที่ของรัฐบาลและผูแทนภาคประชาสังคมจำนวนมากกวา 200 ราย งานขั้นตนของสมา
พันธ EFC และนายจางซึ่งเปนตัวอยางที่ดีบางรายในสมาพันธฯ เปนเนื้อหาสวนหนึ่งของวิดีโอสารคดีของ ILO ที่ชื่อ อบิลิตี้เอเชีย
(Ability Asia) เครือขายนายจางวาดวยเรื่องความพิการไดรับการพิจารณาใหเปนแบบอยางระดับภูมิภาคและระดับโลก สมาชิก
ของเครือขายฯ ไดนำเสนอประสบการณตอที่ประชุมหลายแหงทั่วภูมิภาคและที่ธนาคารโลกในกรุงวอชิงตันดีซี
เมื่อสมาพันธ EFC กอตั้งขึ้น เจาหนาที่ของสมาพันธยอมรับวาจะตองปฏิบัติตามสิ่งที่องคการฯสอน เมกะมาลี อลูวิหารี ที่ปรึกษา
อุตสาหกรรมสัมพันธ กลาววา “เมื่อเราสรางเครือขายเราอยากสรางตัวอยางใหสมาชิกเห็น” สมาพันธ EFC จางคนตาบอดเปน
พนักงานตอนรับ ซึ่งเปนพนักงานที่ไดพิสูจนใหเห็นแลววาสามารถทำงานไดอยางยอดเยี่ยม และเปนแรงบันดาลใจใหบริษัทที่เปน
สมาชิกใหโอกาสคนพิการอื่นๆ ไดทำงานเชนเดียวกัน
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จอลลิบี ฟูดส คอรปอเรชั่น
ฟลิปปนส
โครงการจางงานพนักงานที่มีความบกพรองทางการไดยินของจอลลิบีเปนเรื่องราวที่มหัศจรรยเพราะมีทั้งดาราภาพยนตรและ
บริการที่ใหรอยยิ้ม โครงการนี้ยังเปนความรวมมือระหวางบริษัทกับองคกรพัฒนาเอกชนที่ประสบความสำเร็จอีกดวย โดยทำให
เกิดการจางงานคนหูหนวกมากกวา 50 คน (และกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ) ที่รานในกรุงมะนิลา พนักงานเหลานี้ชวยขยายฐานลูกคาให
จอลลิบีและยังเปนขอพิสูจนที่ดีอีกประการหนึ่งถึงขอดีของการจางคนพิการทำงาน
จอลลิบี ฟูดส คอรปอเรชั่นกอตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.2521โดยโทนี่ แทน คักเตียง โดยเริ่มจากการเปนรานไอศกรีม ในปจจุบันมีบริษัทลูก
หกแหงและมีรานขายอาหารจานดวนและรานที่ใหบริการครบถวนมากกวา 1,000 สาขาในหกประเทศ บริษัทรักษาสวนแบงใน
ตลาดอาหารจานดวนของฟลิปปนสไดมากถึงรอยละ 50 ในปพ.ศ.2540 ความคิดริเริ่มและความสำเร็จของจอลลิบีเปลี่ยนทิศทาง
บริษัทไดรวมงานกับมูลนิธิ STEAM (Special Training, Employment, Advocacy and Management – มูลนิธิเพื่อการฝกอบรม
การจางงาน การรณรงค และการจัดการพิเศษ) ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนของฟลิปปนสที่ทำงานดานการสรางโอกาสงานใหคน
หูหนวกโดยเฉพาะ จอลลิบีจึงเริ่มเรียนรูขอดีของการจางคนพิการทำงาน
เรื่องราวทั้งหมดเริ่มตนขึ้นเพราะเสมียนฝายขายชื่อครอมเวล อูมาลีที่เปนคนหูหนวก และดาราภาพยนตรชาวฟลิปปนสที่ชื่ออา
กา มูหลัค นายอูมาลีทำงานที่รานขายเสื้อผายอดนิยมแหงหนึ่งที่ซึ่งเขาไดพบนักแสดงคนนี้ซึ่งกำลังเดินเลือกซื้อเสื้อผา นาย
มูหลัคมีผลงานที่นาชื่นชมหลายอยาง หนึ่งในนั้นคือการเปนผูมีชื่อเสียงที่ประชาสัมพันธโครงการเพื่อสังคมของจอลลิบี นายอูมาลี
ขอใหนายมูหลัคเสนอโครงการใหมกับจอลลิบี เปนโครงการใหโอกาสคนหูหนวกมีงานทำ
ความรวมมือระหวางจอลลิบีกับ STEAM จึงเริ่มขึ้น บันทึกความเขาใจฉบับหนึ่งแนะแนวทางปฏิบัติให STEAM คัดเลือกผูทำงาน
และใหการฝกอบรมกอนการทำงานแกคนหูหนวกที่จะเปนลูกจางของจอลลิบี มีการอบรมมารยาททางสังคม การปฏิบัติและการ
สื่อสารกับลูกคา และหลักการปรับตัวในการทำงาน STEAM ยังจัดการฝกอบรมเรื่องมนุษยสัมพันธและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสอนภาษามืออเมริกันขั้นพื้นฐานใหพนักงานที่ไมพิการของจอลลิบีที่ทำงานรวมกับลูกจางซึ่งเปนคนหูหนวก STEAM เห็น
วาการสนับสนุนจากครอบครัวเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหโครงการจางงานคนพิการประสบความสำเร็จ ดังนั้นจึงตั้งกลุมผูสนับสนุน
ลูกจางที่เปนคนหูหนวกและครอบครัวของพวกเขาดวย
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STEAM ชวยจัดหางานและหาผูทำงานที่เหมาะกับงาน ผูฝกสอนที่มีประสบการณเฉพาะดานของ STEAM ยังชวยทำโครงการฝก
อบรมระหวางการทำงานใหจอลลิบีอีกดวย ในปจจุบันนายอูมาลีก็เปนผูฝกสอนคนหนึ่งในจำนวนนี้ นอกจากใหความชวยเหลือแก
การจัดฝกอบรมแลวจอลลิบีไมเห็นความจำเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงสิ่งอำนวยความสะดวกหรือหนาที่ของงานใหลูกจางซึ่งเปนคน
หูหนวกแตอยางใด
นายโพเบลเต รองประธานดานทรัพยากรบุคคลของจอลลิบี รายงานวาพนักงานของจอลลิบีที่เปนคนหูหนวกไดรับเสียงตอบรับใน
แงดีจากลูกคาทุกรายและยังชวยเรียกลูกคาที่เปนคนหูหนวกไดเปนจำนวนมากดวย การจางพนักงานที่เปนคนหูหนวกอาจชวยให
จอลลิบีขยายตลาดไดมากขึ้นนอกเหนือจากกลุมคนพิการ ผูจัดการรานจอลลิบีคนหนึ่งกลาววา “(พนักงานที่เปนคนหูหนวก) สวน
ใหญมาจากครอบครัวที่ดอยโอกาสซึ่งก็คือลูกคาสวนใหญของเรานั่นเอง”
จอลลิบีมีแผนจะเปดรานแหงหนึ่งที่ใชพนักงานเปนคนหูหนวกทั้งหมด และรานนี้จะเปนสถานที่ฝกงานใหแกพนักงานใหมที่เปน
คนหูหนวกดวย

เจดับบลิว แมริออท
เขตปกครองพิเศษฮองกง ประเทศจีน
ชื่อเสียงระดับโลกที่แมริออท อินเตอรเนชั่นแนลไดรับจากการจางงานคนพิการเปนเรื่องราวแหงวิสัยทัศนของบริษัทที่ทำใหโรงแรม
แมริออทหลายแหงใชทรัพยากรมนุษยของตนใหเกิดประโยชนสูงสุดดวยการจัดใหคนพิการทำงานหลายประเภท โรงแรมเจดับลิว
แมริออท ฮองกงเปนสวนหนึ่งของเรื่องราวนี้ที่แสดงใหเห็นความเฉลียวฉลาด อันที่จริงความริเริ่มของโรงแรมที่ฝกอบรมและจาง
งานคนพิการทางสติปญญานั้นประสบความสำเร็จมากจนโรงแรมใหญๆ หลายแหงในฮองกงไดประโยชนดวยเพราะไดวาจางผูผาน
การฝกอบรมที่แมริออทรับไมหมดเขาทำงานที่โรงแรมของตน
โครงการที่เอเชียเริ่มเมื่อพ.ศ.2544 เมื่อผูอำนวยการสมาคมฮองชีซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนที่ใหญที่สุดของฮองกงที่ใหบริการและ
การฝกอบรมแกคนพิการทางสติปญญาโดยเฉพาะไดเสนอความคิดที่นาสนใจใหผูอำนวยการฝายทรัพยากรมนุษยของโรงแรม
แมริออทที่นั่น ในขณะนั้นเศรษฐกิจในเขตปกครองพิเศษของประเทศจีนกำลังเปลี่ยนจากการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเปนเศรษฐกิจที่
เนนการบริการเปนหลัก และงานหลายอยางกำลังยายไปอยูบนผืนแผนดินใหญของประเทศจีนที่ซึ่งคาแรงมีราคาถูกกวา ศูนยฝก
อาชีพแบบบูรณาการไพนฮิลลของสมาคมฮองชีใหการฝกอบรมทักษะตางๆ เชน งานชางไม ซึ่งไมเหมาะกับงานที่นั่นอีกแลว ดังนั้น
จึงจำเปนตองเปลี่ยนแปลง
ความรวมมือระหวางฮองชีกบั แมริออทเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมในหลายแง ประการแรกโรงแรมแมริออทที่ฮองกงกำลังหาขอได
เปรียบในตลาดแรงงานที่มีการแขงขันกันสูงขึ้นของภาคธุรกิจบริการในขณะนั้น ประการที่สองโครงการเพื่อสังคมของแมริออทที่ชื่อ
“Spirit to Serve” กำลังตองการพันธมิตร ประการตอมาฮองชีติดตอเขามาในขณะที่โรงแรมกำลังอยูระหวางการบูรณะครั้งใหญ
ประการสุดทายเปนประการสำคัญเพราะเปนโอกาสที่ศูนยฝกอบรมของฮองชีจะไดสรางหองพักจำลองสองหองซึ่งมีลักษณะเหมือน
กับหองพักจริงของโรงแรมแมริออททุกประการไมวาจะเปนขนาดหอง แผนผัง อุปกรณที่ติดตั้งถาวรในหอง การตกแตง และสิ่งของ
ที่อยูในตูเย็นขนาดเล็กภายในหอง หองพักจำลองนี้ใหบรรยากาศเสมือนจริงสำหรับโครงการฝกอบรมแมบานซึ่งเปนโครงการรวม
การเดินจากโถงเขาสูศูนยฝกอบรมใหความรูสึกเหมือนกำลังเดินอยูในโรงแรมแมริออทจริงๆ แซนดรา งึง ผูอำนวยการแผนก
ทรัพยากรมนุษยของแมริออทฮองกง อธิบายวา “บริษัทกอสรางยอมทำโครงการเสริมนี้ (หองจำลองที่ฮองชี) ใหโดยไมคิดคาแรง
และใชวัสดุจากคลังของเราเอง” ผลลัพธที่ไดคือสถานที่ฝกอบรมที่มีสภาพเสมือนจริง

แมริออทรับผูจบการฝกอบรมหลายคนเปนพนักงานแตไมสามารถรับไดทั้งหมด อยางไรก็ตามโรงแรมหรูแหงอื่นก็ไดรับแมบานที่ฝก
จากแมริออท ผูที่ผานการฝกอบรมจากที่นี่ไมมีปญหาเรื่องการหางานทำ โครงการนี้ไดขยายไปสูงานดานอื่นๆ ของโรงแรมดวย
เชน งานซักผา ซึ่งในปจจุบันจางพนักงานที่เปนคนพิการหลายคน
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เมื่อผูรับการฝกอบรมไดรับการฝกอบรมจบหลักสูตรที่ฮองชีแลวพวกเขาจะเยี่ยมชมอาคารตางๆ ของแมริออทเพื่อใหได
ประสบการณที่เสมือนจริงยิ่งกวาและไดฝกงานรวมกับพนักงานและหัวหนางานที่โรงแรมดวย ผูรับการฝกอบรมจะมีผูเชี่ยวชาญการ
ฝกอบรมจากฮองชีคอยติดตามไปดวยประมาณหนึ่งถึงสามสัปดาห หลังจากนั้นผูรับการฝกอบรมก็จะกลายเปนพนักงานสวนหนึ่ง
ของโรงแรม สมาชิกในครอบครัวไดรับเชิญมาที่โรงแรมเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับโครงการจางงานโดยมีโอกาสเห็นสภาพการทำงานจริง
และพบกับเพื่อนรวมงานและหัวหนางาน
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เชนเดียวกับโครงการความรวมมือที่ดีทุกโครงการ ความรวมมือระหวางแมริออทกับฮองชีพัฒนาขึ้น แมริออทชวยฮองชีริเริ่ม
โครงการสอนทำขนมอบและมอบสูตรคุกกี้ที่มีชื่อเสียงให เจดับลิว แมริออทยังซื้อผักปลอดสารพิษจากฮองชีเปนประจำซึ่งเปนผัก
ที่ปลูกที่วิทยาลัยหมูบานไพนฮิลล นอกจากนี้ยังใหงานแกโรงเย็บผาของฮองชีเปนประจำ โดยสั่งทำผากันเปอนและผาพันคอให
พอครัวของโรงแรมซึ่งเปนการสรางงานเพิ่มใหกับผูรับการฝกอบรมที่เปนคนพิการคนอื่นๆ
คุณงึงกลาววา “ผูผานการฝกอบรมจากฮองชีเปนพนักงานที่ภักดีและเปนกำลังสำคัญที่ทำใหโรงแรมประสบความสำเร็จ” เปน
รางวัลสำหรับสองฝายอยางเห็นไดชัดเพราะโครงการความรวมมือนี้ทำใหผูฝกสอนของฮองชีมีโอกาสเรียนรูทักษะเชิงเทคนิคใหมๆ
ดวย
ในปจจุบันฮองชีมีแผนจะเปดโรงแรมขนาดเล็กที่จะใชขยายโครงการฝกอบรมเพื่อรับคนพิการเขาฝกอบรมไดมากขึ้นและเพิ่ม
สาขาวิชาที่สอนมากขึ้น และไมนาแปลกใจเลยที่แมริออทก็คิดจะชวยทำใหแผนนี้สำเร็จ
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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
รับจางทำงานเพื่อเปนเพียงสัญลักษณอยางหนึ่งหรือเพื่อทำตามโควตาและติดอยูกับตำแหนงที่ไมมีความทาทาย ศูนยรับโทรศัพท
ของบริษัทดูจะเปนสวนงานที่เหมาะสมที่สุดเพราะพนักงานในแผนกนี้มีความสำคัญเหมือนกับนักวางแผนการเงิน 20,000 คนในแง
การสรางรายไดและความพึงพอใจของลูกคาประมาณ 10 ลานคน พนักงานที่ศูนยรับโทรศัพทใหคำปรึกษาเรื่องบริการใหประกัน
แนะแนวการกูยืม และสำรวจความพึงพอใจ
เมื่อพ.ศ.2546 บริษัทจางผูหญิงพิการสิบคนซึ่งรวมถึงคนพิการรุนแรงสี่คนเปนพนักงาน ตอมาในปเดียวกันบริษัทรับผูหญิงพิการ
อีก 20 คนเขาทำงาน ในจำนวนนี้แปดคนมีความพิการที่รุนแรง จากความสำเร็จในโครงการแรก บริษัทจึงขยายโอกาสงานใหแกคน
พิการโดยรับเขาทำงานในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และจางพนักงานพิการเพิ่มขึ้นปละสองคนในเวลาตอมา (โดยเปนคนพิการ
รุนแรงหนึ่งคน) ในปพ.ศ.2548 บริษัทจางผูหญิงอีกหกคน (สี่คนมีความพิการที่รุนแรง) เขาทำงานที่ศูนยรับโทรศัพท ตอมา
เมื่อพ.ศ.2549 เกียวโบตัดสินใจเปลี่ยนแปลงศูนยรับโทรศัพทซึ่งมีแตเจาหนาที่ผูหญิงเพื่อใหเกิดความหลากหลาย บริษัทจึงไดจาง
พนักงานชายที่เปนคนพิการเขาทำงานดวย ในปพ.ศ.2550 บริษัทไดรบั บัณฑิตพิการสี่คนเขาทำงานในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีแผนจะขยายขอบเขตการจางคนพิการทำงานโดยใหทำในแผนกทำกรมธรรมและรับเรื่องขอคาชดเชย ในปจจุบันเกียวโบจาง
งานคนพิการประเภทตางๆ 55 คน เกียวโบหาผูสมัครงานที่เปนคนพิการจากหนวยงานสงเสริมการจางงานคนพิการเกาหลี (Korean
Employment Promotion Agency) ซึ่งรวบรวมรายชื่อคนพิการที่ตองการงานผานเครือขายคอมพิวเตอรทั่วประเทศ

นอกจากนี้บริษัทยังชวยพนักงานหาที่พักอาศัยซึ่งเขาใชไดและอยูใกลกับสถานประกอบการ และจัดรถรับสงพนักงานพิการซึ่ง
ตองการบริการนี้ดวย

8
ตัวอยางวKธQปฏิบัติที่ดี

ศูนยรับโทรศัพทของบริษัทตองการพนักงานที่มีทักษะเกี่ยวกับการใหบริการทางโทรศัพทและการใชคอมพิวเตอร เกียวโบทำการปรับ
เปลี่ยนหลายประการเพื่ออำนวยความสะดวกใหคนงานพิการโดยเฉพาะอยางยิ่งคนพิการรุนแรง เชน จัดที่จอดรถใกลทางเขา สราง
ทางลาดสำหรับรถเข็นและทำหองน้ำที่มีลักษณะเหมาะสม จัดใหมีเทคโนโลยีสำหรับคนพิการ ปรับปรุงที่ทำงาน เชน มีที่วางเทา
และปรับความสูงของเกาอี้ นอกจากนี้พนักงานที่เปนคนพิการจะมีพนักงานอาวุโสเปนที่ปรึกษาเพื่อชวยสอนงานและชวยใหพวกเขา
คุนเคยกับสถานประกอบการใหม ผูอำนวยการศูนยรับโทรศัพทจะประชุมกับพนักงานที่เปนคนพิการทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาเรื่อง
ราวหรือปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อจะไดทำใหสภาพแวดลอมมีลักษณะที่เอื้อกับการทำงาน
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จอง-ซุก คิมวัย 39-ปเปนพนักงานของเกียวโบที่เปนคนพิการใชรถตองนั่งรถเข็น เธอยกยองความพยายามของบริษัท “มีทางลาด
ในที่ที่ จำเปนและบริษัทจัดใหดิฉันนั่งทำงานใกลหัวหนาทีมและที่ปรึกษาเพื่อจะไดรับการชวยเหลือ” สำหรับคุณแมลูกสองอยาง
จอง-ซุก การทำงาน “ชวยใหดิฉันเลี้ยงครอบครัวไดจริงๆ” ครอบครัวเธอมีญาติทางสามีอาศัยอยูดวยสองคน “มันเปนประโยชน
กับตัวดิฉันเองดวยเพราะมันทำใหดิฉันสามารถรักษาจังหวะของชีวิตซึ่งทำใหดิฉันมีสุขภาพดี นี้คือที่ทำงานที่ดีที่สุดของดิฉันและ
ดิฉันอยากอยูท่นี ี่นานที่สุดเทาที่จะทำได”
ในการประเมินผลงานและความพึงพอใจของลูกคา พนักงานพิการทำผลงานไดใกลเคียงกับเพื่อนรวมงานที่เปนคนไมพิการ 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 (ซึ่งเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงดานความเชี่ยวชาญในการประเมินผลงานและความพึงพอใจ
ของลูกคา) ยกใหเกียวโบเปน “บริษัทที่นาชื่นชมมากที่สุดของเกาหลี” เนื่องจากไดทำประโยชนตางๆ ใหสังคมซึ่งรวมถึงการใหคน
พิการเขารวมทำงานในองคกรดวย
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นังโล อินเตอรเนชั่นแนล
เนปาล
นังโล อินเตอรเนชั่นแนลบริหารเครือขายรานอาหารตางประเภทกันสี่เครือขายและมีรานอาหารอยูทั้งในและรอบกรุงกาฐมาณฑุมาก
กวา 12 รานซึ่งคนหนุมสาวและนักทองเที่ยวนิยมมาก เบเกอรี่ คาเฟเปนเครือรานอาหารที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในธุรกิจของ
นังโลโดยมีรานเจ็ดแหงในกรุงกาฐมาณฑุ สิ่งที่ทำใหเบเกอรี่ คาเฟมีลักษณะพิเศษยิ่งก็คือการจางงานของราน กลาวคือพนักงานของ
ราน 43 คนเปนคนหูหนวก
พนักงานเหลานี้สวนใหญทำงานเปนบริกรชายและหญิงแตก็มีคนหูหนวกสองคนทำงานเปนพนักงานผสมเหลาและอีกสี่คนไดรับการ
เลื่อนตำแหนงขึ้นเปนหัวหนากะ บริกรที่เปนคนหูหนวกทำงานโดยใหลกู คาชี้เลือกอาหารในเมนู ถามีคำถามหรือปญหาผูจัดการที่เปน
คนไมพิการจะออกมาชวย บริกรชายและหญิงที่เปนคนหูหนวกรับรายการสั่งอาหาร สงอาหาร และเก็บเงิน
นังโลเริ่มจางงานคนหูหนวกเมื่อแปดปกอนหลังจากติดตอกับองคกรคนหูหนวกของเนปาลเพื่อหาคนสมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
นับจากนั้นการหาพนักงานก็ไดรับการบอกเลาตอๆ ไปและนังโลก็ไมมีปญหาเรื่องการหาพนักงานเพิ่มอีกเพราะคนหางานสวนใหญจะ
เดินทางมาที่บริษัทเอง เกณฑและมาตรฐานการจางงานที่นังโลใชกับพนักงานพิการนั้นไมดอยไปกวาเกณฑและมาตรฐานที่ใชกับ
พนักงานที่เปนคนไมพิการแตอยางใด ผูสมัครงานทุกคนจะถูกทดสอบและคัดเลือกจากทักษะการใหบริการลูกคาและความสามารถใน
การอานและเขียนภาษาอังกฤษและภาษาเนปาล
อาราติ กูรุง ผูจัดการฝายจัดงานของนังโล กลาววาบริษัทอยากใหโครงการนี้มีความยั่งยืนและระบบสามารถพัฒนาระบบฝกอบรมขึ้น
เองโดยตองขอความชวยเหลือจากองคกรพัฒนาเอกชนหรือองคกรคนพิการใดๆ หลังจากผานการสอบขอเขียนแลวผูทดลองงานที่
เปนคนหูหนวกจะรับการฝกอบรมกอนเขาทำงานนานสามเดือนและชยาม คักชาปติ ประธานเจาหนาที่บริหารก็เปนผูฝกอบรม
ระหวางกระบวนการจางงานและการฝกอบรมกอนเขาทำงานนังโลขอความชวยเหลือจากลามภาษา พนักงานทุกคนของนังโล (รวม
ถึงพนักงานใหม) ตองเรียนภาษามือขั้นพื้นฐานดังนั้นลามภาษามือจึงไมมีความจำเปนเมื่อผูรับการฝกอบรมที่เปนคนหูหนวกกำลัง
เรียนรูงานดวยการทำงานจริง
พนักงานหูหนวกยังเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่ยังใชอยูและพัฒนาขึ้นเพื่อพนักงานของรานเบเกอรี่ คาเฟทุกคนอีกดวย ชยาม
ลามา บริกรหูหนวกกลาววา “การฝกอบรมเปนประจำนี้ทำใหผมขยันทำงานขึ้น และเมื่อพนักงานคนอื่นเรียนภาษามือผมก็ไดแรงใจที่
จะทำงานใหดีขึ้น”

8
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คุณกูรุงจำไดวาในเบื้องตนนังโลมีขอวิตกที่สำคัญที่สุดคือกลัววาลูกคาจะไมยอมรับบริกรชายและหญิงที่เปนคนหูหนวก เธอกลาววาผู
บริหารของนังโลเกรงวาประชาชนทั่วไปจะ “ดูถูก” คนพิการ ความจริงไดพิสูจนแลววาไมจำเปนตองวิตกเชนนั้นเลย และนังโล ดีใจที่
พบวาลูกคาไมเพียงแตยอมรับพนักงานใหมเหลานั้นเทานั้นแตยังชอบพนักงานเหลานั้นดวย คุณกูรุงกลาววา “ทุกวันนี้พวกเขาเปน
ปจจัยยอดนิยมประการหนึ่งของรานเบเกอรี่ คาเฟ” เธอเลาใหฟงวาพนักงานที่เปนคนหูหนวก “มีความสามารถเชนเดียวกัน”
ไดอยางไร เธอกลาววา “เปนความจริงที่พิสูจนแลว”

75

พานาโซนิค
จีน
จีนเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจโตเร็วที่สุดแหงหนึ่งของโลกและตลาดแรงงานซึ่งมีคนทำงานลนเหลือของจีนเปนแหลงทรัพยกรการ
ผลิตของบริษัทขามชาติระดับโลกตลอดจนผูรับเหมาของบริษัทเหลานี้หลายแหง แตบางเมืองก็เริ่มมีปญหาขาดแคลนแรงงงาน
แลว อยางไรก็ตามหลายบริษัทรวมถึงพานาโซนิคไดพบแหลงทรัพยากรที่ถูกซอนไวนั่นคือคนพิการ
พานาโซนิคที่ประเทศจีนรวมมือกับสมาพันธคนพิการเซี่ยงไฮและจางลูกจางพิการประเภทตางๆ จำนวนหลายรอยคนทำงานที่
โรงงาน 30 แหง ดวยเหตุนี้พานาโซนิคจึงจางคนพิการเกินโควตาของรัฐบาล ทำใหอัตราการจายภาษีลดลงและเพิ่มการไดเปรียบ
เชิงการแขงขันในตลาดแรงงาน ซึ่งเปนขอดีสองประการของการที่พานาโซนิคริเริ่มจางคนพิการทำงานมากขึ้น
พานาโซนิครับสมัครและจางคนพิการทำงานมากอนที่จะรวมมือกับสมาพันธแหงนี้แตความรวมมือกับสมาพันธทำใหบริษัท
สามารถจางงานคนพิการไดมากขึ้น พานาโซนิคและสมาพันธฯ รวมมือกันหาบุคคลที่กำลังหางานซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามตองการ
หางานที่เหมาะสมใหบุคคลเหลานั้น ฝกอบรมใหพวกเขาสามารถทำงานไดดี และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมให สมา
พันธฯ ยังจัดงานตลาดนัดแรงงานเพื่อชวยใหพานาโซนิครับสมัครพนักงานและคัดเลือกผูสมัครที่เปนคนพิการแตมีคุณสมบัติ
เหมาะสม พานาโซนิครายงานวาการจัดงานตลาดนัดแรงงานชวยใหบริษทั พบผูสมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไดเปนอยางดียิ่งและ
เปนผูสมัครที่มีทักษะหลากหลายซึ่งตรงความตองการของกระบวนการผลิต
สมาพันธฯ จัดการฝกอบรมกอนการจางงานใหผูสมัครงานพิการซึ่งพานาโซนิครับมาจากงานตลาดนัดแรงงาน หลังจากนั้นพานา
โซนิคจะใหคนพิการที่ผานการฝกอบรมจากสมาพันธเขาโครงการฝกอบรมตามปกติของบริษัทซึ่งไดรับความชวยเหลือและคำ
แนะนำจากผูเชี่ยวชาญของสมาพันธเมื่อจำเปน สมาพันธฯ เห็นความสำคัญของความรวมมือกับพานาโซนิคเปนพิเศษเพราะ
บริษัทมีธุรกิจขนาดใหญในประเทศจีนและตราสินคาของบริษัทเปนที่รูจักทั่วโลก
เหลา กัวมิน รองผูอำนวยการของสมาพันธคนพิการเซี่ยงไฮ กลาววา “ความสำเร็จของพานาโซนิคเปนตัวอยางใหกับบริษัทอื่นๆ
ที่ทำธุรกิจในประเทศจีน”
ดาว จิน บริษัทรวมทุนระหวางจีนกับญี่ปุนที่ผลิตเครื่องปรับอากาศกำลังทำตามอยางพานาโซนิค โดยไดมีความรวมือเชนเดียวกัน
กับสมาพันธและกำลังจางคนพิการเขาทำงานในตำแหนงตางๆ ที่โรงงานของบริษัท
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ยูบีเอส เอจี
เอเชียและแปซิฟก
ยูบีเอสคือบริษัทที่ใหบริการทางการเงินชั้นนำรายหนึ่งของโลก บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญตั้งอยูที่สวิตเซอรแลนดนี้มีสำนักงานสาขา
อยูใน 50 ประเทศ ยูบีเอสตองการดึงดูด รักษา และพัฒนาบุคคลที่เปยมดวยพลังและความคิดสรางสรรคและใชหลักการนี้จางงาน
คนพิการ
สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกสาขาของยูบีเอสที่กรุงโตเกียวไดจางคนพิการทำงานมานานหลายปแลว เมื่อสองปกอนมาบริษัท
นี้ไดริเริ่มโครงการฝกงานคนพิการใหนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ฮองกง สิงคโปร และออสเตรเลีย ยูบีเอสใชโครงการนี้หานักศึกษาผูมี
ความสามารถพิเศษอยางเร็วที่สุดเทาที่จะทำได และเปนบุคคลที่จะทำใหบริษัทมีพนักงานที่หลากหลายยิ่งขึ้น
ยูบีเอสทำโครงการใหความชวยเหลือในเมืองใหญทุกเมืองในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกโดยรวมมือกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย หนวย
ราชการ องคกรพัฒนาเอกชน และหนวยจัดหางานตางๆ เพื่อดึงดูดผูสมัครงาน โครงการใหความชวยเหลือนี้สงเสริมใหคนพิการ
สมัครเขาโครงการฝกงานหรือสมัครงานในตำแหนงที่วางที่ใดก็ไดภายในบริษัท
การฝกงานแบบเต็มเวลาและไมเต็มเวลาถูกจัดใหมีลักษณะที่เหมาะสมกับความตองการและเวลาของนักเรียนนักศึกษาตลอดจน
ความตองการของธุรกิจประเภทตางๆ ในปจจุบันยูบีเอสมีนักศึกษาฝกงานในแผนกวาณิชธนกิจ เงินทุน ปฏิบัติการ รายไดประจำ
กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน และกิจการชุมชน นักศึกษาฝกงานมีบทบาทหลากหลายตั้ง
แตการวิจัย การบริหารโครงการ การวิเคราะหเรื่องการเงิน ไปจนถึงงานธุรการ
ผูบริหารของยูบีเอสเห็นวาโครงการฝกงานนี้เปนชองทางสำคัญที่ทำใหพบแหลงของคนที่มีความสามารถพิเศษซึ่งไมคอยมีใครใช
แตสามารถนำทักษะ ประสบการณ และทัศนคติอันหลากหลายมาสูสถานประกอบการที่ทำงานได
รัน เดอ ซิลวา ผูอำนวยการกลุม Global Diversity (ความหลากหลายระดับโลก) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก กลาววา
“พนักงานที่ไดทำงานกับคนพิการเริ่มตระหนักมากขึ้นแลววา คนพิการเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหยูบีเอสประสบความสำเร็จและ
ประโยชนที่คนเหลานี้ทำใหนั้นมีมากเกินกวาการปรับเปลี่ยนตางๆ ที่จำเปนตองมีเพื่ออำนวยความสะดวกใหพวกเขาสามารถทำงาน
รวมกับพนักงานทั้งหมดได” คุณเดอ ซิลวาอธิบายวา “ยูบีเอสใหโอกาสงานแกประชาชนจากทุกพื้นเพทั่วโลกซึ่งรวมถึงประชาชนที่
มีความสามารถแตกตางออกไป” ผูฝกงานพบวาโครงการนี้ทำใหพวกเขามีโอกาสคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน และโครงการนี้
ยังใหประสบการณที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาอีกดวย
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เจสัน โฮ นักศึกษาตาบอดที่ฝกงานในแผนกกิจการชุมชนที่ยูบีเอสฮองกง กลาววา “ผมไมเคยฝนวาจะไดทำงานที่ธนาคารเพื่อการ
ลงทุนอยางยูบีเอสเลย ประสบการณที่ผมไดจากการฝกงานเปนแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดและทำใหผมมีโอกาสอยางเสมอภาคเพื่อ
พิสูจนความสามารถของตัวผมแมวาผมจะมีความบกพรองทางสายตาก็ตาม”

77

นายโฮกลาววาเขาพบวางานเปน “ความทาทาย” เพราะมันคอยผลักเขา “ออกจากเขตแหงความสบายของผม” เสมอ “ผมรูสึกวา
ไดรับพลังจากผูจัดการในสายงานของผมเพราะเธอพิสูจนใหเห็นวาไวใจผมและเชื่อวาผมมีความสามารถในการทำงาน และไดให
โอกาสและอำนาจใหผมตัดสินใจเรื่องตางๆ”
อันที่จริงความสำเร็จของโครงการนี้ทำใหแผนกตางๆ และสาขาตางๆ ของยูบีเอสตองการนักศึกษาฝกงานมากขึ้น ทำใหยูบีเอส
ตองดำเนินงานนี้ตอดวยการทำโครงการใหความชวยเหลือเชนนี้เปนประจำเพื่อเพิ่มจำนวนคนที่มีศักยภาพจะเปนผูสมัครงานใน
อนาคต
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องคกรและหนวยราชการตางๆ
องคกรและหนวยราชการตางๆ ดังรายชื่อที่ใหไวในบทนี้มีบริการเฉพาะใหแกนายจางและคนพิการ รายชื่อของหนวยราชการ
องคกรพัฒนาเอกชน องคกรคนพิการ (องคกรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานโดยคนพิการ) และองคกรนายจาง
บริการตางๆ ที่มีใหนายจางมีลักษณะแตกตางกันไปในแตละองคกร แตที่มีเหมือนกันคือชองทางติดตอผูหางานที่เปนคนพิการ
บริการจัดหางานที่เหมาะกับผูทำงาน ความชวยเหลือเพื่อจัดการอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับสถานประกอบการหรืองาน การ
หาอุปกรณเครื่องชวยสำหรับคนพิการ และบริการตอเนื่องตางๆ หลังจากรับคนพิการเขาทำงานแลว องคกรบางแหงที่อยูในราย
ชื่อนี้อาจใหบริการแบบสำเร็จรูปเชน การฝกอบรมเกี่ยวกับความตระหนักรูเรื่องความพิการ บริการฝกงานซึ่งเหมาะกับทักษะ
ที่บริษัทตองการ และบริการฝกงานในขณะทำงาน หรือการใหความชวยเหลือตางๆ เชน การจัดใหมีผูฝกสอนงานหรือเงิน
สนับสนุนคาแรงหรือคาฝกอบรม รายละเอียดหลายประการระบุบริการฝกอาชีพที่มีใหคนพิการและการฝกอาชีพเหลานั้นอาจ
ตอบสนองความตองการทักษะเฉพาะของนายจางได นอกจากนี้บริษัทตางๆ ที่อยากมอบหมายงานบางอยางใหบุคคลภายนอก
ทำหรือตองการผลิตภัณฑเฉพาะอาจพบพันธมิตรในรายชื่อที่ใหไวนี้ได
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ประเทศไทย
สำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สำนักงานฯ ดูแลระบบโควตาการจางงานในประเทศไทยและรวบรวมรายชื่อคนพิการที่ตองการงาน สำนักงานฯ
ชวยนายจางหาคนพิการที่ตองการงานในกรุงเทพฯ และสามารถแนะนำนายจางใหติดตอสำนักงานสวนจังหวัด
ของกระทรวงฯ เพื่อหาคนพิการที่ตองการงานทั่วประเทศ สำนักงานฯ ยังชวยนายจางติดตอผูผานการอบรม
จากศูนยฝกอาชีพแปดแหงที่ดำเนินงานโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งอบรมคนพิการในสาขาอาชีพ
ตางๆ เชน การใชคอมพิวเตอร ทักษะการทำงานในสำนักงาน และการเย็บจักรอุตสาหกรรม
ติดตอ
โทรศัพท
โทรสาร
อีเมล
ที่อยู

คุณสุธิดา จุฑามาศ
66.2.664.7991/4 ตอ 106
66.2.664.7995
suthida_chuthamas@yahoo.com
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

องคกรและหนวยงานราชการตางๆี

มูลนิธิสงเสริมอาชีพคนตาบอด
มูลนิธิสงเสริมอาชีพคนตาบอดใหการฝกอาชีพและสอนทักษะในการดำรงชีวิตอยูไดดวยตนเอง คนตาบอดทั่ว
ประเทศมาที่มูลนิธิเพื่อฝกการนวดแผนไทย เรียนอักษรเบรลล ฝกทักษะการเคลื่อนไหวและความคุนเคยกับ
สภาพแวดลอม เรียนรูการใชคอมพิวเตอร การรับโทรศัพท การเลนดนตรี และโหราศาสตร มูลนิธิฯ ยังรวมงาน
กับกรมการศึกษานอกโรงเรียนและกรมอาชีวศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อวางหลักสูตรพิเศษเพื่อฝกทักษะ
อื่นๆ มูลนิธิฯ สนับสนุนใหนายจางจางผูที่ผานการฝกอบรมของมูลนิธิฯ บุคคลซึ่งเปนที่ตองการคือผูที่ผานการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการเปนพนักงานรับโทรศัพทและหมอนวด นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังชวยจัดการอำนวยความ
สะดวกในสถานประกอบการและใหคำปรึกษาในภายหลังดวย
ติดตอ
โทรศัพท
โทรสาร
อีเมล
เว็บไซต
ที่อยู

นายเพชรรัตน เตชะวัชระ
66.2.678.0763
66.2.678.0765
fepb@.ksc.th.com
www.fepblind.ksc.net.th
2218/86 ถนนจันทน ชองนนทรี กรุงเทพฯ 10120

ศูนยจัดหางานคนพิการพระมหาไถ
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ศูนยจัดหางานคนพิการพระมหาไถซึ่งเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ พัทยา สนับสนุนความรวมมือ
ระหวางกิจการพาณิชยทั่วประเทศและคนพิการที่ตองการทำงาน ศูนยฯ สามารถหาผูหางานที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมใหนายจาง จัดสอนหลักสูตรเรื่องความตระหนักรูเกี่ยวกับความพิการ และใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการ
อำนวยความสะดวกในสถานประกอบการแกนายจาง โรงเรียนฯ ใหการฝกอาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การบริหารเครือขาย และการออกแบบเว็บไซต หลักสูตรใชเวลาเรียนสองป
และผูที่เรียนจบหลักสูตรจะไดรับบริการจัดหางาน นอกจากนี้ยังมีบริการสนับสนุนใหนายจางรับผูทำงานใหม
เหลานี้เขาเปนสวนหนึ่งของพนักงานที่บริษัทไดอยางราบรื่นอีกดวย
ติดตอ
โทรศัพท
โทรสาร
อีเมล
เว็บไซต
ที่อยู

นายมานพ เอี่ยมสะอาด
66.3.871.6147-9 ตอ 8110
66.3.871.6542
manop@rvsd.ac.th
www.rvsd.ac.th/jobs
ตูปณ.1 พัทยา ชลบุรี 20260

คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจริง
คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจริงที่อยูในบทนี้ไดมาจากหลายแหลง ขอมูลหลายอยางอาจหาไดตามเว็บไซตซึ่งใหแหลงขอมูลดวย8
คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจริงเหลานี้มีไวเพื่อใหขอมูลอยางรวดเร็วและยกตัวอยางขอมูลที่อาจหาไดในเว็บไซตตางๆ เอกสาร
เหลานี้จัดพิมพโดยไดรับอนุญาตหรือเปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะอยูแลว เอกสารบางอยางอาจใหขอมูลเฉพาะของประเทศ
หรือกฎหมายตางๆ ของประเทศซึ่งเกี่ยวของกับการจางงานคนพิการ อยางไรก็ตามรายการขอมูลและเอกสารขอเท็จจริงเหลานี้
อาจเปนประโยชนในการทำใหสถานประกอบการและขั้นตอนการรับสมัครและรักษาพนักงาน “เปนมิตรกับความพิการ” มากขึ้น

• การจางงานคนพิการ
• แนวนโยบายของบริษัทอันเกี่ยวกับความพิการและรายการประเมินตนเอง
• การเขารวมสังคมของคนพิการ
• การใชภาษา
• การเอาชนะความกลัวและขอวิตกตางๆ
• กลยุทธที่เปนมิตรกับความพิการ
• อุปสรรคทางทัศนคติ
• ความพิการทางจิตสังคมและความเจ็บปวยทางใจ
• ความพิการที่มองไมเห็น
• การทองเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรค
คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจริง
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เอกสารขอเท็จจริงบางรายการไดรับการแกไขใหถูกตองแลว

การจางงานคนพิการ
กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา
เว็บไซต www.dol.gov
ดาวนโหลดมาจาก www.dol.gov/odep/pubs/ek96/chcklist.html

สิ่งที่ตองทำ

สิ่งที่ไมควรทำ

ตองหาแหลงผูสมัครงานที่เปนคนพิการ

อยาคิดวาคนพิการไมสามารถทำงานได

ตองศึกษาวิธีสื่อสารกับคนพิการ

อยาคิดวาคนพิการไมไดรับการศึกษาและการ
อบรมที่จำเปนสำหรับการจางงาน

ตองไมใหใบสมัครงานและแบบเอกสารอยางอื่น
ของบริษัทมีคำถามเกี่ยวกับความพิการและ
เอกสารเหลานั้นตองอยูในรูปแบบที่คนพิการ
เขาใจได

อยาคิดวาคนพิการไมอยากทำงาน

คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจรKง

ตองพิจารณาใหมีคำอธิบายลักษณะงานที่เปน
ลายลักษณอักษรซึ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
หนาที่หลักของงานนั้น
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ตองใหขอกำหนดเรื่องการตรวจโรคเปนไปตาม
กฎหมายคนพิการอเมริกา (Americans with
Disabilities Act - ADA)

อยาคิดวาโรคพิษสุราเรื้อรังและการติดยาเสพติด
ไมใชความพิการที่แทจริง หรือผูเสพยาที่กำลังจะ
หายไมไดรับความคุมครองจากกฎหมาย ADA
อยาถามใครวามีความพิการใดๆ หรือไมใน
ระหวางการสัมภาษณงาน
อยาคิดวางานบางอยางเหมาะกับคนพิการมาก
กวา

ตองจัดการอำนวยความสะดวกอยางสมเหตุสม
ผลในสถานประกอบการเพื่อใหผูสมัครงานที่มี
คุณสมบัติตรงตามตองการสามารถทำงานนั้นได

อยาจางคนพิการถาบุคคลนั้นอาจทำใหเกิด
อันตรายอยางรุนแรงกับสุขภาพและความ
ปลอดภัยของประชาชนทั่วไปและสถานประกอบ
การไมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สมเหตุสมผล
เพื่อลดความเสี่ยงหรืออันตรายนั้น

ตองปฏิบัติกับคนพิการเชนเดียวกับที่คุณจะ
ปฏิบัติกับผูสมัครหรือลูกจางคนอื่นโดยใหเกียรติ
และเคารพเขา

อยาจางคนพิการซึ่งไมมีคุณสมบัติพอที่จะปฏิบัติ
หนาที่หลักของงานนั้นแมสถานประกอบการจะมี
สิ่งอำนวยความสะดวกที่สมเหตุสมผลใหก็ตาม

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

อยาคิดวาคุณจะตองรักษาลูกจางคนพิการแตมี
คุณสมบัติไมเพียงพอไว

ตองผอนคลายและทำใหผูสมัครรูสึกสบายใจ

อยาคิดวาผูบริหารคนปจจุบันจะตองรับการฝก
อบรมพิเศษเพื่อใหรูวิธีรวมงานกับคนพิการ

ตองเขาใจวาการเขาถึงนั้นไมไดหมายถึงเฉพาะ
การเขาถึงที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมรอบตัว
เทานั้นแตยังหมายถึงการทำสิ่งตางๆ ใหอยูในรูป
แบบซึ่งเขาถึงไดสำหรับคนพิการทางการมอง
เห็นหรือการรับรูดวย และยังหมายถึงการทำให
สัญญาณเตือนภัยหรือสัญญาณตางๆ ใชกับคน
พิการทางการไดยิน
ตองพัฒนาขั้นตอนตางๆ เพื่อรักษาขอมูล
ทางการแพทยและรักษาขอมูลนั้นใหเปนความ
ลับดวย ตองฝกอบรมหัวหนางานใหสามารถจัด
สิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ในสถานประกอบ
การอยางสมเหตุสมผล

อยาคิดวาการจางงานคนพิการจะทำใหตองเสีย
เบี้ยประกันอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น
อยาคิดวาสถานประกอบการจะไมปลอดภัยถามี
ลูกจางพิการ
อยาคิดวาการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกอยางสม
เหตุสมผลในสถานประกอบการจะตองเสียคาใช
จายสูง
อยาคิดหรือพยายามจินตนาการวาคุณจะทำงาน
อยางหนึ่งไดอยางไรถาคุณเปนคนพิการแบบผู
สมัครงาน
อยาคิดวาคุณไมมีงานใดที่คนพิการสามารถทำได
อยาตัดสินเรื่องทางการแพทย
อยาคิดวาคนพิการไมอาจทำงานใดไดเนื่องดวย
ความพิการที่มองเห็นหรือมองไมเห็น
อยาคิดวาสถานประกอบการของคุณเปนสถานที่
คนพิการสามารถเขาถึงได

คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจรKง
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แนวนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับความพิการและรายการประเมินตนเอง
สถาบันการดำรงชีวิตอิสระ ประเทศสวีเดน

คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจรKง

เว็บไซต www.independentliving.org
ดาวนโหลดมาจาก www.independentliving.org/studyworkabroad/disability-information-checklist/checklist-corporatedisability-policy.pdf
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“พันธะสัญญาของบริษัทหนึ่งที่จะทำใหพนักงานหรือลูกคามีความหลากหลายนั้นเปนอัตลักษณอยางหนึ่งขององคกร ดวยเหตุนี้จึง
ตองมีการกลาวหรือแสดงออกซึ่งพันธะสัญญาเชนนี้ในคำแถลงในเว็บไซตของบริษัท นโยบายเกี่ยวกับคนพิการควรเปนเนื้อหา
เฉพาะสวนหนึ่งของเอกสารนี้” จาก สถาบันการดำรงชีวิตอิสระ ประเทศสวีเดน
คำแนะนำเพื่อการออกนโยบายเกี่ยวกับความพิการ
ถาบริษัทของคุณจะออกนโยบายที่รวมถึงลูกคาพิการและพนักงานพิการคุณอาจตองพิจารณาประเด็นตอไปนี้
นโยบายเกี่ยวกับความหลากหลาย (ถาคุณมี) ควรมีการอางถึง “คนพิการ” อยางชัดเจนและควรมีเนื้อหาเหลานี้ดวย
• คำแถลงโดยสังเขปถึงเปาหมายและเหตุผลที่คุณออกนโยบายเกี่ยวกับความพิการและการกลาวถึงกฎหมายที่
เกี่ยวของ
• ชื่อของแผนกหรือองคกรในบริษัทซึ่งมีหนาที่นำนโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงชื่อเจาหนาที่ซึ่งเปนผูประสานงาน
เรื่องนี้ และรายละเอียดเพื่อการติดตอเจาหนาที่ดังกลาว
• รายละเอียดที่ชัดเจนของกระบวนการไกลเกลี่ยขอรองเรียนที่เหมาะสม
• ตัวอยางของการปรับปรุงและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไดทำแลว
• คำตอบของคำถามที่เกิดขึ้นเปนประจำ เชน คำถามเกี่ยวกับเปาหมายของบริษัทในเรื่องการจางงานคนพิการ
ประสบการณของบริษัทเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกใหคนที่มีความพิการประเภทตางๆ และแหลงขอมูล
เพิ่มเติม
โปรดรูวาแตละบุคคลมีความตองการเรื่องการเขาถึงที่ไมเหมือนกัน สิ่งที่อาจเปนอุปสรรคของบุคคลหนึ่งอาจไมเปนอุปสรรคของ
อีกคนหนึ่ง ที่ทำงานซึ่งอยูชั้นบนในสถานประกอบการซึ่งไมมีลิฟตอาจไมเปนปญหาสำหรับคนที่มีความบกพรองทางสายตาหรือ
การไดยิน สำหรับบริษัทขนาดเล็กที่มีปญหาเชนนี้แทนที่จะไมออกนโยบายเกี่ยวกับความพิการใดๆ เลยเราขอแนะใหออกนโยบาย
ที่เปนไปไดในทางปฏิบัตมิ ากขึ้นโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอุปสรรคเฉพาะ อาทิ
“เราตอนรับคนพิการเปนลูกจาง ผูทดลองงาน และอาสาสมัคร แตโชคไมดีที่สำนักงานในปจจุบันของเราตั้งอยูสูงขึ้นไปอีกหลาย
ชั้น เราอยากใหผูสมัครซึ่งมีความพิการแตอยากทำงาน อาสา หรือฝกอบรมกับเราติดตอเราเพื่อจะไดปรึกษาหารือเรื่องคุณสมบัติ
ในการทำงานของตนและความเปนไปไดในการปรับปรุงสภาพการทำงานดวยอุปกรณเครื่องชวยและปรับสถานประกอบการหรือ
ลักษณะงานที่ตองทำเปนประจำ”

คำแนะนำสำหรับการนำเสนอนโยบายเรื่องความพิการของบริษัทของคุณในเว็บไซตของคุณ
เสนอนโยบายเกี่ยวกับความพิการในเว็บไซตของคุณในลักษณะที่แสดงใหเห็นวาบริษัทใหความสำคัญของการรับคนพิการเขา
ทำงานเปนลำดับแรก โดยทำใหสามารถเห็นนโยบายนี้ไดโดยสะดวกในเว็บไซต ใชภาษาที่ชัดเจนและเขาใจงาย และทำเว็บไซต
ใหทุกคนเขาถึงได (เชน ทำเว็บไซตเพื่อใหคนตาบอดเขาถึงไดดวย) เนื้อหาที่เขาใชไดงายไมควรมีแตคำแถลงนโยบายเกี่ยวกับ
ความพิการหรือขอมูลที่คนพิการสนใจเทานั้น แตการเขาใชไดควรครอบคลุมถึงเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซตของบริษัทดวย
ศึกษารายละเอียดของการทำเว็บไซตใหทุกคนใชไดที่ www.w3.org/WAI เปนตน
ในการแสดงนโยบายเกี่ยวกับความพิการนั้นคุณอาจทำให
• ผูเขาเว็บไซตเห็นนโยบายเรื่องความพิการโดยกดเมาสไมเกินสามครั้งจากหนาแรกของเว็บไซตบริษัท
• หนาเว็บไซตเกี่ยวกับนโยบายเรื่องความพิการมีขอมูลที่ทันสมัย (ปรับปรุงขอมูลอยางนอยปละครั้ง)

คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจริง
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การเขารวมของคนพิการ
สถาบันการดำรงชีวิตอิสระ ประเทศสวีเดน
เว็บไซต www.independentliving.org
ดาวนโหลดมาจาก www.independentliving.org/studyworkabroad/disability-information-checklist/checklistcorporatedisability-policy.php
คำถามตอไปนี้ตั้งขึ้นเพื่อชวยประเมินความสามารถขององคกรในการรับลูกจางและผูทดลองงานที่เปนคนพิการ คำตอบของคุณจะ
เปนขอมูลที่เปนประโยชนกับผูที่อยากมาสมัครงานและเปนประโยชนกับการตรวจสอบภายในองคกรของคุณตามวาระดวย
1. บริษัทของคุณมีนโยบายเกี่ยวกับความพิการและแผนปฏิบัติการเปนสวนสำคัญของแผนทั่วไปเพื่อใหลูกคา ลูกจาง และผู
ทดลองงานที่เปนคนพิการสามารถเขาถึงอาคาร เขาปฏิบัติงาน และใชผลิตภัณฑและบริการตางๆ ไดอยางเสมอภาคหรือไม
2. บริษัทของคุณมีงบประมาณสำหรับแผนปฏิบัติการ สำนักประสานงาน และ/หรือเจาหนาที่เพื่อนำแผนไปปฏิบัติทั่วทั้งองคกร
หรือไม
3. บริษัทของคุณมีงบประมาณเพื่อการปรับเปลี่ยนที่นอกเหนือไปจากมาตรการทั่วไปเพื่ออำนวยความสะดวกใหลูกจางและผู
ทดลองงานที่เปนคนพิการหรือไม รัฐบาลใหเงินอุดหนุนเพื่อการนี้หรือไม ผูทดลองงานที่เปนคนตางชาติตองออกคาใชจาย
เพื่อการนี้หรือไม
4. ในการโฆษณารับสมัครพนักงาน ผูฝกงาน และผูทดลองงาน คุณระบุวายินดีรับสมัครคนพิการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม
5. บริษัทของคุณทำเว็บไซตเพื่อใหคนที่มีความพิการประเภทตางๆ เขาถึงเว็บไซตไดทุกสวนหรือไม
6. สื่อสิ่งพิมพมีใหเลือกในรูปแบบอื่นๆหรือไม
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8. สภาพของแสงสวางตามสวนตางๆ ในอาคารตอบสนองความตองการของคนที่มีความบกพรองทางการมองเห็นหรือไม
9. สภาพของเสียงตามสวนตางๆ ในอาคารตอบสนองความตองการของคนที่มีความบกพรองทางการไดยินหรือไม มีสัญญาณที่
สามารถมองเห็นไดเพื่อสื่อความหมายแทนสัญญาณเสียง เชน เสียงสัญญาณเตือนภัย หรือไม
10. มีลามภาษามือที่มีคุณสมบัติดีพอสำหรับคนหูหนวกหรือไม หรือสามารถรับลามภาษามือที่มีคุณสมบัติดีพอเขาทำงานไดหรือ
ไม มีลามใหผูทดลองงานที่เปนคนตางชาติและอาจตองใชบริการลามหรือไม
11. ลูกจางและผูทดลองงานที่มีความพิการทางการเรียนรูสามารถขอใหปรับกิจวัตร วิธีปฏิบัติ และการกำกับดูแลใหเหมาะกับ
ความจำเปนของพวกเขาไดหรือไม

12. อากาศในสวนตางๆ ของอาคารมีคุณภาพเหมาะสมกับคนที่เปนโรคภูมิแพ หอบหืด และมีปฏิกิริยากับสารตางๆ หรือไม
13. ลักษณะทางกายภาพของบริษัทไดออกแบบเพื่อตอบสนองความตองการของคนที่มีความพิการทางกาย เชน คนที่ตอง
ใชรถเข็นอยางไรบาง อาทิ ที่จอดรถ ทางเดินนอกอาคาร ทางเขา การเคลื่อนที่ระหวางชั้นตางๆ หองโถง สำนักงาน หอง
ประชุม โรงงาน โกดัง หองอาหาร หองออกกำลังกาย และหองน้ำ
14. สวนตางๆ ของบริษัทตั้งอยูหางกันจนสมควรมีบริการรับสงสำหรับคนที่มีปญหาทางการเดินหรือไม มีการแกไขปญหานี้
อยางไร
15. ผูทดลองงานที่เปนคนพิการจะสามารถมีที่พักซึ่งมีสภาพเหมาะสมอยูใกลกับสถานประกอบการของตนไดหรือไม

คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจรKง
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การใชภาษา
องคกรกองทุนเพื่อโอกาสการจางงานที่เสมอภาค (นิวซีแลนด) และที่ประชุมนายจางเรื่องความพิการแหงสหราชอาณาจักร
เว็บไซต eeotrust.org.nz, www.employers-forum.co.uk
ดาวนโหลดมาจาก www.eeotrust.org.nz/toolkits/disability.cfm?section=practicaltips
การใชภาษาสื่อถึงทัศนคติของเราและมีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมของคนที่อยูรอบตัวเรา ภาษาที่เราใชเมื่อพูดถึงความพิการ
และคนพิการเปนเรื่องที่สำคัญมากเพราะการใชภาษาอยางไมระมัดระวังทำใหเกิดความรูสึกเชิงลบหรือการดูถูกซึ่งมีแตจะสงเสริม
ความเชื่อที่ผิดและบั่นทอนกำลังใจในสถานประกอบการทุกแหง
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ในอดีตภาษาที่ใชกลาวถึงคนพิการนั้นเนนความบกพรองมากกวาสื่อถึงบุคคล เปนการไมเห็นคุณคาของความเปนคนและไมมอง
คนพิการวาเปนบุคคลที่มีความสามารถ ในปจจุบันภาษาที่ใชควรเนนใหสังคมเห็นลักษณะเฉพาะของบุคคลมากกวาความบกพรอง
ของเขา
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การใชภาษาสามารถเปลี่ยนไปไดเมื่อเวลาผานไปและถายทอดจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่งได เพราะฉะนั้นจึงควรเปดใจรับรูขอมูล
และความตองการของแตละบุคคล ถาคุณไมแนใจวาควรใชคำใดคุณอาจถามบุคคลนั้นวาเขาอางถึงตนเองวาอยางไร
• คำวา “disabled” เปนคำที่เหมาะสม ตางจากคำวา “handicapped” ขอสำคัญคือจะตองอางถึงบุคคลวา
เปน “person” หรือ “people” เชน “a disabled person” หรือ “people with disabilities” อยาใช
คำที่ไมมีความหมายถึงคน เชน “the disabled” เพราะเปนคำที่ไมเห็นคุณคาของความเปนคนและดูเหมือนจะ
เนนแตความบกพรองของคนนั้น
• อยาใชคำที่ลาสมัยแลว เชน “handicapped” และ “crippled” คำเหลานี้หลายคำเขาใจกันวาเปนคำดูถูก แมวา
ครั้งหนึ่งจะเคยใชกันทั่วไปแตในปจจุบันไมเปนที่ยอมรับอีกตอไปแลว
• เมื่ออางถึงความพิการใดๆ อยาใชถอยคำเชิงลบที่บั่นทอนกำลังและทำใหรูสึกสงสาร เชน คำวา “victim”
(เหยื่อ) หรือ “sufferer” (ผูประสบทุกข) หรือถอยคำ เชน “in spite of his/her disability” (แมเขาจะพิการ)
หลายคนคิดวาความพิการเปนเพียงสวนหนึ่งของชีวิตตนและไมใชเรื่องเศราแตอยางใด
• อยาใชปายที่แบงกลุมคนเปนประเภทตางๆ ยกตัวอยางเชน ปายที่เขียนวา “the disabled” หรือ “the mentally
ill” (ผูปวยทางจิต) เพราะจะทำใหคนยิ่งคิดวาคนพิการนั้นเหมือนกันไปหมดเพราะพวกเขามีความบกพรองและ
ไมใชสวนหนึ่งของสังคม นอกจากนี้ยังทำใหคนยิ่งคิดวาคนพิการเปนผูปวยที่ออนแอ
• สำหรับคนหูหนวกอยาใชคำวา “deaf and dumb” (หูหนวกและเปนใบ) คำนี้ลาสมัยและมีความหมายเชิงดูถูก
คนหูหนวกหลายคนไมไดเปนใบ พวกเขาพูดไดและใชเสียงเปน

•
•
•
•

คำวา “mentally retarded” (ปญญาออน) ถือวาเปนคำที่ลาสมัยและกาวราวสำหรับคนจำนวนมาก ควรอาง
ถึงบุคคลวา “having an intellectual disability” (มีความพิการทางปญญา)
รถเข็นทำใหคนมีอิสระในการเคลื่อนที่ เพราะฉะนั้นอยาพูดราวกับพวกเขาถูกขัง ควรพูดวา “he/she uses a
wheelchair” (พวกเขาใชรถเข็น) แทนที่จะพูดวา “he/she is wheelchair-bound” (พวกเขาตองใชรถเข็น)
หรือ “confined to a wheelchair” (ตองนั่งแตรถเข็น)
ตองกลาใชคำพูดธรรมดาๆ ซึ่งอาจกระทบเรื่องความพิการของบางคน เชน “see you later” (พบกันใหม)
“did you hear about that?” (เคยไดยินเรื่องนั้นไหม) หรือ “I’ll be running along” (ฉันไปกอนนะ) คนพิการ
ไมอยากใหคนอื่นตองเอาใจพวกเขาเปนพิเศษและไมอยากทำใหคนอื่นไมสะดวกใจดวย
เมื่ออยูกับคนพิการ จงใหเกียรติเขาเหมือนกับที่ใหเกียรติคนอื่นๆ ที่อยูในสถานการณเดียวกัน อยาปฏิบัติกับ
ผูใหญราวกับเขาเปนเด็ก

คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจรKง
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การเอาชนะความกลัวและขอวิตกตางๆ
ศูนยวิจัยและฝกอบรมการฟนฟูเพื่อสนับสนุนสถานประกอบการและรักษางานแหงมหาวิทยาลัยเวอรจิเนียคอมมอนเวลธประเทศ
สหรัฐอเมริกา
เว็บไซต www.worksupport.com
ดาวนโหลดมาจาก www.worksupport.com/resources/viewContent.cfm/73
ขอมูลตอไปนี้เปนคำถามและขอวิตกที่นักธุรกิจชั้นนำรายงานวาเปนสาเหตุที่ทำใหตนไมกลาจางคนพิการทำงาน
1. ทำไมจึงควรรับสมัครและจางคนกลุมนี้ทำงาน
คำตอบที่สำคัญที่สุดเปนอันดับหนึ่งคือเพราะเปนประโยชนกับธุรกิจ ในปจจุบันประชาชนในประเทศมีงานทำกันหมดทุกคน
และการที่จะทำใหธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นนั้นคุณจะตองมีผูทำงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พึ่งพาได และจะเปนทรัพยสินที่มีคา
ของบริษัท อยางไรก็ตามถาคุณไมเคยรับสมัคร จาง หรือรวมงานกับคนพิการ คุณอาจมีขอสงสัยหลายประการซึ่งทำใหคุณ
ลังเลเรื่องการจางคนพิการทำงาน
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2. ธุรกิจของฉันจะตองเสียคาใชจายเทาไรเพื่อปรับปรุงสถานประกอบการใหคนพิการสามารถเขามาทำงานหรือเยี่ยมชมได
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ความกลัวและความกังวลนี้เปนเรื่องสำคัญและนักธุรกิจหลายคนก็รูสึกเชนเดียวกัน แตขอใหเราอธิบายขอมูลบางอยางเพื่อ
พิสูจนวาไมจำเปนตองกลัวหรือกังวลเชนนั้น งานวิจัยหลายชิ้นพบวาการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกกวาครึ่งใชเงินนอยกวา 500
เหรียญสหรัฐและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกมากกวารอยละ 80 ใชเงินนอยกวา 1,000 เหรียญ การจัดสิ่งอำนวยความ
สะดวกประมาณรอยละ 20 ไมเสียคาใชจายแตอยางใด นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ใหใชและมีการหักภาษี
เพื่อชวยการกำจัดสิ่งกีดขวางเชิงสถาปตยกรรมตางๆ ในสถานประกอบการของคุณดวย จงจำไววาถาบุคคลหนึ่งตองการการ
อำนวยความสะดวกและความตองการนั้นจะกอปญหาใหธุรกิจโดยไมจำเปนแลวคุณก็ไมจำเปนตองจัดการอำนวยความสะดวก
นั้นแตอยางใด แมวาคุณจะไมไดจางคนพิการทำงานแตถาคนพิการที่อยูในชุมชนและผูสูงอายุสามารถเขาถึงธุรกิจของคุณได
งายขึ้นบริษัทคุณก็จะไดกำไรมากขึ้น คุณควรรูวาคนพิการเปนตลาดที่ใหญและมีความตองการเหมือนผูบริโภคคนอื่นๆ เชน
กัน พวกเขามีอำนาจซื้อที่ยิ่งใหญ
3. เบี้ยประกันของฉันจะเพิ่มขึ้นหรือไม
บริษัทหลายแหงไดแสดงความกลัวและกังวลวาถาจางคนพิการทำงานแลวเบี้ยประกันของบริษัทจะเพิ่มขึ้น การสำรวจผู
จัดการแผนกทรัพยากรมนุษยโดยมหาวิทยาลัยคอรเนลล (สหรัฐอเมริกา) พบวาการจางงานคนพิการแทบไมทำใหบริษัทตอง
จายคาเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันความพิการเพิ่มขึ้นเลย อยางไรก็ตามสถานประกอบการยังมีทัศนคติเดิมๆ
เกี่ยวกับคนพิการ ทำใหคนพิการไดรับการจางงานนอยกวาแตถูกไลออกมากกวาคนไมพิการ

4. การจางคนพิการจะสงผลกระทบตอกำลังใจของลูกจางคนอื่นในบริษัทอยางไร
ขอวิตกของคุณซึ่งเกี่ยวกับลูกจางคนอื่นๆ นั้นเปนสิ่งหนึ่งที่ผูจัดการหรือเจาของธุรกิจที่ดีทุกคนตองพิจารณาเมื่อจะจาง
ลูกจางคนใหมทุกครั้ง เมื่อเริ่มตนลูกจางคนอื่นอาจรูสึกอึดอัดใจไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสบการณที่ลูกจางเหลานั้นของคุณ
ไดรับจากการที่เคยรวมงานหรือพบปะกับคนพิการ แตโดยปกติแลวความรูสึกนี้จะคงอยูไมนาน สวนใหญคุณตองคอย
เตือนไมใหพนักงานคนอื่นพยายามชวยเหลือคนพิการมากเกินไป นายจางหลายคนรายงานวาการมีพนักงานพิการอยู
ในสถานประกอบการทำใหลูกจางคนอื่นๆ ทำงานหนักขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ถาคนพิการทำงานไดไมดีในบริษัทของฉันแลวจะทำอยางไรดี
นักธุรกิจหลายคนมีขอวิตกเชนนี้ กรณีของคนพิการที่มีปญหาในการทำงานและอาจทำใหตองเลิกจางนั้นเปนกรณีที่
นายจางหลายคนวิตก การปลดพนักงานไมเคยเปนเรื่องงายเลย อยางไรก็ตามถาลูกจางไมสามารถทำงานได และแม
จะไดพยายามแกไขแลวแตไมเกิดผลใดๆ คุณก็มีสิทธิเลิกจางลูกจางพิการคนนั้นไดเหมือนกับที่คุณจะทำกับลูกจางอื่นๆ
นั่นเอง
6. ในการสัมภาษณงานฉันควรปฏิบัติกับคนพิการอยางไร และควรทำอยางไรถาพูดอะไรผิดไป
ความกลัวที่เปนปญหามากที่สุดขอหนึ่งที่คนทั่วไปมีนั้นคือ “ฉันจะทำอยางไรเมื่อตองพบและสัมภาษณคนพิการ มี
ธรรมเนียมปฏิบัติอยางไรบาง ฉันจะตองพูดอยางไร ฉันตองยื่นมือไปใหจับหรือไม ฉันตองขยับเฟอรนิเจอรหรือไม ฉัน
ควรทำอยางไรถาทำผิดพลาดหรือพูดอะไรที่ไมเขาทาไป” ความรูสึกเหลานี้จะเกิดขึ้นเปนธรรมดาเมื่อคุณพบคนพิการ
เปนครั้งแรก อยางไรก็ตามยิ่งคุณพบคนพิการมากขึ้นและยิ่งคุณสัมภาษณคนพิการมากขึ้นเทาใดคุณก็จะยิ่งรับมือกับ
สถานการณเชนนี้ไดงายขึ้นเทานั้น มีคำแนะนำเกี่ยวกับมารยาทที่คุณและนักธุรกิจอื่นๆ ควรรูและมีการฝกอบรมวิธี
สัมภาษณผูสมัครงานพิการดวย ถาคุณทำผิดขอใหลืมมันแลวเริ่มตนใหม พวกเราเปนคนและยอมทำผิดกันได ผูสมัคร
งานพิการเขาใจรื่องนี้ดี

ขอใหคุณโชคดีกับการรับสมัครพนักงาน

คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจรKง

เมื่อคุณคลายความกลัวและความวิตกกังวลลงแลวคุณก็พรอมที่จะเริ่มรับสมัครพนักงานจากกลุมผูทำงานขนาดใหญซึ่ง
จะชวยคุณแกปญหาการขาดแคลนแรงงานนี้ไดแลว นอกจากนี้คุณยังอาจอยากรวมงานกับกลุมคนพิการที่อยูในทองถิ่น
ของคุณเพื่อเสนอบริการชวยทำประวัติยอใหผูที่อยากสมัครงาน สอนวิธีการเขาสัมภาษณงานโดยสมมุติใหมีการ
สัมภาษณงานขึ้นในหองเรียน และรวมกิจกรรมอื่นๆ ที่จะทำใหคุณพบกลุมลูกคาเปาหมายและผูสมัครงานกลุมนี้
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กลยุทธที่เปนมิตรกับความพิการ
กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา
รวมกับเครือขายผูนำทางธุรกิจ (Business Leadership Network - BLN) อันเปนความริเริ่มของสำนักนโยบายการจางงานคน
พิการโดยที่นายจางมีบทบาทสำคัญและไดรับการสนับสนุนจากหอการคาสหรัฐอเมริกา
เว็บไซต www.dol.gov/odep
ดาวนโหลดมาจาก www.dol.gov/odep/archives/ek00/friendlystrat.html
นายจางที่รวมเรื่องเกี่ยวกับความพิการไวในนโยบายความหลากหลายของบริษัทนั้นถือวาไดปรับปรุงและเพิ่มผลประโยชนใหแก
สถานประกอบการในระบบเศรษฐกิจแบบใหม ผลประโยชนดังกลาวนี้มีความเปนผูนำในแงความหลากหลาย นวัตกรรม การเพิ่ง
กำลังใจโดยรวม และขอบเขตของการรับพนักงานที่กวางขวางขึ้นรวมอยูดวย ตอไปนี้เปนกลยุทธเพื่อความสำเร็จในการรับคน
พิการเขาเปนสวนหนึ่งของสถานประกอบการ
ทำใหบริษัทมีพันธะสัญญาที่จะรวมเอาคนพิการเขาเปนสวนหนึ่งของผูมีสวนไดเสียของคุณ
ประธานเจาหนาที่บริหารสัญญาจะทำใหสถานประกอบการเปนมิตรกับความพิการหรือไม มีเอกสารที่ยืนยันพันธะสัญญานี้อยาง
เปนลายลักษณอักษรกับพนักงานทุกคนหรือไม นโยบาย ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติของบริษัทกลาวถึงความพิการโดยเฉพาะ
หรือไม มีคนพิการเปนกรรมการบริหารหรือไม ลูกจางและลูกคาพิการปรากฏใหเห็นในรายงานประจำปหรือไม คนงานพิการไดรับ
การจางใหทำงานในสถานประกอบการในทุกระดับของทักษะรวมทั้งทำงานในตำแหนงผูบริหารชั้นสูงหรือไม คุณออกผลิตภัณฑ
หรือบริการเพื่อลูกคาพิการหรือไม พันธะสัญญาของประธานเจาหนาที่บริหารหมายถึงผูบริหารชั้นสูงจะยอมรับนโยบายเรื่องความ
พิการและองคกรจะรักษาคำพูด

คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจรKง

ใหความรูเรื่องความพิการแกพนักงานทุกคน
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การปฐมนิเทศพนักงานใหมมีการอบรมเรื่องความพิการดวยหรือไม สิ่งที่ใชประกอบการอบรมมีใหในรูปแบบตางๆ เชน ขอความที่
เขียนดวยอักษรขนาดใหญ อักษรเบรลล และคำอธิบายภาพ ดวยหรือไม ลูกจางพิการทำหนาที่เปนที่ปรึกษาของพนักงานใหมซึ่ง
ไมไดเปนคนพิการหรือไม การใหความรูเรื่องความพิการขจัดความเชื่อที่ผิดและทำใหพนักงานทุกคนมีวิจารณญาณเรื่องการจาง
งานคนพิการ
ใหขอมูลเกี่ยวกับความพิการอยูเสมอ
พนักงานรูเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับความพิการหรือไม พนักงานไดรับขอมูลเรื่องความพิการซึ่งอาจเปนประโยชนกับที่ทำงาน ที่บาน
และที่โรงเรียนหรือไม มีการใหขอมูลเรื่องความพิการเปนประจำทางจดหมายขาวหรือระบบการสื่อสารภายในองคกรหรือไม มีการ
ติดตอขอความชวยเหลือเกี่ยวกับความพิการเพื่อชวยใหผูทำงานที่ไดรับบาดเจ็บสามารถกลับเขาทำงานในสถานประกอบการได
โดยเร็วที่สุดหรือไม การใหความรูอยางตอเนื่องทำใหลูกจางสามารถใชขอมูลเรื่องความพิการที่ถูกตองแกปญหาชีวิตครอบครัวและ
ปญหาชีวิตงานที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได
ตั้งกลุมชวยเหลือคนพิการ
ลูกจางพิการมีการประชุมเพื่อพิจารณาปญหาเกี่ยวกับการจางงานคนพิการหรือไม กลุมลูกจางดังกลาวสามารถเสนอขอแนะแกผู
บริหารไดหรือไม พนักงานทั้งหมดรูวามีกลุมลูกจางกลุมนี้และรูวาลูกจางกลุมนี้ชวยใหบริษัทประสบความสำเร็จหรือไม
วิจารณญาณเรื่องความพิการทำใหลูกจางทุกคนสามารถทำงานไดเต็มศักยภาพและทำใหบริษัทประสบความสำเร็จ

จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการตาง ที่เขาใชได
อาคาร ที่จอดรถ พื้นที่ทำงาน และระบบสื่อสารเปนสิ่งที่คนพิการเขาใชไดหรือไม สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการทั้งหลายที่
เขาถึงและใชประโยชนไดนกับทุกคนมากกวาและทำใหทุกคนรูสึกวาเปนสมาชิกที่เทาเทียมกันในทีม
อำนวยความสะดวกใหผูสมัครงานและคนงานพิการ
มีแหลงหรืองบประมาณสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกหรือไม ผูสมัครงานและลูกจางที่ตองการสิ่งอำนวยความสะดวกรูหรือไมวา
มีสิ่งอำนวยความสะดวกใหพวกเขา มีการเผยแพรใหลูกจางโดยทั่วไปรับรูเรื่องราวความสำเร็จของลูกจางบางคนที่พิสูจนใหเห็น
วาการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานไดหรือไม ในกรณีที่ไดรับอนุญาต
ใหเผยแพร พนักงานรูจักเทคโนโลยีใหมสำหรับคนทั่วไปและคนพิการหรือไม นโยบายที่อนุญาตใหมีการจัดสิ่งอำนวยความ
สะดวกทำใหผูสมัครงานและพนักงานพิการแสดงความสามารถของตนได
นำเสนอภาพพจนที่เปนมิตรกับความพิการเพื่อดึงดูดผูสมัครและลูกคาพิการ
การหาพนักงานใหมจากมหาวิทยาลัยมีความสนใจนักศึกษาพิการดวยหรือไม ผูหาพนักงานใหมคนหาประวัติของผูหางานใน
เว็บไซตที่เกี่ยวกับความพิการหรือไม ขอมูลที่สงใหคนพิการมุงโฆษณาบริษัทดวยหรือไม ผูหาพนักงานใหมและเจาหนาที่ซึ่ง
มีหนาที่สรางความสัมพันธเรื่องงานกับหนวยงานในชุมชนตางๆ บริการผูสมัครพิการหรือไม การสรางความสัมพันธกับหนวย
งานในชุมชนตางๆ ทำใหพบผูสมัครคนพิการไดมากขึ้น
จางผูสมัครงานที่เปนคนพิการ
ผูหาพนักงานใหมไปงานตลาดนัดแรงงานสำหรับคนพิการหรือสนใจนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ใหการศึกษาแกคนพิการเปน
ประจำหรือไม แรงงานที่หลากหลายนั้นรวมลูกจางพิการดวย
ฝกอบรมและสงเสริมลูกจางพิการ

สงเสริมใหพนักงานเปนอาสาสมัครทำงานใหชุมชน
มีการสงเสริมใหพนักงานใชเวลางานปกติสรางสัมพันธกับองคกรที่บริการคนพิการหรือไม พนักงานไปเยี่ยมโรงเรียนมัธยมเปน
ประจำเพื่อแจงกำหนดการเปดใหเขาชมบริษัทและแนวโนมงานในธุรกิจของคุณใหผูบริหาร ครู และนักเรียน (รวมถึงนักเรียน
พิการ) ทราบหรือไม พนักงานแผนกทรัพยากรมนุษยสอนนักศึกษาพิการเขียนประวัติโดยยอที่นาสนใจหรือเปนที่ปรึกษาให
นักศึกษาพิการและกำลังจะสำเร็จการศึกษารูจักวิธีหางานหรือไม นายจางที่ตองการสรางความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการจางงาน
คนพิการอยากชวยคนพิการที่จะเปนผูทำงานในอนาคตและชวยหางานใหคนพิการที่ตองการทำงานเปนอยางยิ่ง

คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจรKง

ลูกจางพิการมีโอกาสรวมรับการฝกอบรมที่นายจางจัดใหเปนประจำหรือไม ถาไม มีการรายงานปญหานี้แกกลุมสนับสนุนคน
พิการเพื่อขอคำแนะนำหรือไม มีขั้นตอนสำหรับสงเสริมลูกจางที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแตเปนคนพิการใหไดรับตำแหนงผูบริหาร
หรือหัวหนางานหรือไม นายจางที่รักษาคำพูดเกี่ยวกับการจางงานคนพิการจะสงเสริมผูทำงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหไดรับ
ตำแหนงบริหารที่สูงขึ้น
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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
อะไรมากจากคนพิการเพราะฉะนั้นเขาคงไมตองทำงานหนักมากเพื่อพิสูจนตนเอง เมื่อไมมีความพิการมัลเดอรคงถูกมองวาเปน
คนขี้เกียจหรือลมเหลวถาเขาไมทำงาน แตถาเปนคนพิการเขาก็คงจะขี้เกียจได และถาเขาแคทำงานคนอื่นก็คงจะชมเขาวา “กลา
หาญ” สวนจะทำไดดีหรือไมนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง
การที่ตัวละครที่นาเชื่อถือตัวหนึ่งในละครโทรทัศนซึ่งไดรับความนิยมมากที่สุดเรื่องหนึ่งของอเมริกาแสดงความคิดเห็นเชนนี้นั้น
สะทอนใหเห็นอุปสรรคทางทัศนคติที่มีอยูอยางกวางขวางและเปนอุปสรรคที่กีดกันคนพิการซึ่งเปนผูทำงานหรือกำลังพยายามหา
งานทำ

คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจรKง

คนพิการพบอุปสรรคมากมายทุกวันตั้งแตอุปสรรคทางกายภาพในอาคารตางๆ จนถึงอุปสรรคทางระบบในการจางงานและ
โครงการตางๆ ของเมือง แตอุปสรรคที่เอาชนะไดยากที่สุดกลับเปนทัศนคติที่ผูอื่นมีตอคนพิการ ไมวาทัศนคตินั้นจะเกิดจากความ
ละเลย ความกลัว ความเขาใจผิด หรือความเกลียดชัง ทัศนคติเชนนี้ทำใหผูคนมองไมเห็นและไมไดเคยรับรูศักยภาพที่แทจริงของ
คนพิการ
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ทัศนคติทางลบที่แพรหลายมากที่สุดคือการสนใจความพิการแทนที่จะสนใจความสามารถของบุคคล ทนายความที่เกงคือผูที่รู
กฎหมายเปนอยางดีและสามารถนำเสนอคดีตอหนาคณะลูกขุนหรือผูพิพากษาไดอยางสมบูรณแบบ การที่ทนายความตองอาศัย
โปรแกรมชวยอานเพื่อศึกษาตำรากฎหมายเพราะเขาเปนคนตาบอดนั้นเปนเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับความสามารถในการทำงานของ
เขาแตอยางใด เจาของฟารมที่เกงคือผูที่รูจักใหอาหารปศุสัตวและซอมรั้วได การที่เจาของฟารมซึ่งเปนอัมพาตทอนลางใชคัน
บังคับในหองโดยสารควบคุมเครื่องใหอาหารสัตวที่อยูบนกระบะรถบรรทุกหรือขี่รถมอเตอรไซคสี่ลอ ไปดูรั้วนั้นเปนเรื่องที่ไม
เกี่ยวของกับความสามารถในการทำงานของเขาแตอยางใด พนักงานคลังพัสดุในโรงงานที่เกงคือคนที่เตรียมของใสในภาชนะแตละ
ใบไวในจำนวนที่ถูกตอง การที่พนักงานเหลานี้ใชเครื่องชวยนับเพราะมีความพิการทางพัฒนาการซึ่งทำใหมีสมาธิสั้นนั้นเปนเรื่องที่
ไมเกี่ยวของกับความสามารถในการทำงานของเขาแตอยางใดแตกลับทำใหบุคคลนั้นเปนพนักงานคลังพัสดุที่มีความแมนยำที่สุดใน
โรงงาน
นักสืบที่ชื่อมัลเดอรแสดงทัศนคติทางลบซึ่งไมเปนที่เปดเผยแตกำลังขยายวงกวางขึ้นวา สังคมไมหวังใหคนพิการทำหนาที่ไดใน
ระดับมาตรฐาน แตเมื่อคนพิการทำอยางนั้นก็จะกลายเปนคนกลา ทัศนคติเชนนี้ทำใหเกิดการอุปถัมภคนพิการซึ่งมักทำใหคน
พิการตองทำแตงานที่ใชทักษะนอย มีการวางมาตรฐานการทำงานที่ตางออกไป (บางครั้งเปนมาตรฐานที่ต่ำกวาซึ่งทำใหเพื่อนรวม
งานแยกตัวออกไป แตบางครั้งกลับเปนมาตรฐานที่สูงกวาเพื่อพิสูจนวาพวกเขาไมอาจทำงานได) หรือเกิดการคาดหวังใหคนงาน
พิการพอใจที่มีโอกาสไดทำงานและไมควรจะเรียกรองเงินเดือน ผลประโยชน โอกาส และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เสมอภาคใน
สถานประกอบการ

คนพิการประสบอุปสรรคทางทัศนคติหลายรูปแบบดังนี้
ความดอย
บุคคลหนึ่งอาจมีความบกพรองเรื่องความสามารถสำคัญบางประการจึงทำใหคนบางคนคิดวาบุคคลนั้นเปน “พลเมืองชั้นสอง”
อยางไรก็ตามคนพิการสวนใหญมีทักษะที่พิสูจนใหเห็นไดวาพวกเขาไมไดดอยกวาคนอื่นๆ ในสถานประกอบการ
ความสงสาร
คนทั่วไปมักสงสารคนพิการซึ่งอาจทำใหเกิดความคิดอยากอุปถัมภ คนพิการโดยทั่วไปไมตองการความสงสารหรือการชวยเหลือ
แบบการกุศล แตตองการเพียงโอกาสที่เสมอภาคเพื่อจะไดหาเลี้ยงชีพไดตามความสามารถและดำรงชีวิตโดยไมตองพึ่งพาใคร
การบูชาเยี่ยงวีรบุรุษ
คนทั่วไปมักเห็นวาคนพิการที่ดำรงชีวิตอิสระหรือพยายามหางานทำเปนคนกลาหรือคน “พิเศษ”เพราะสามารถเอาชนะความ
พิการได แตคนพิการสวนใหญไมตองการคำสรรเสริญจากการที่พวกเขาทำงานประจำวันตามปกติ ความพิการนั้นมีอยูและบุคคล
เหลานั้นก็รูจักปรับตัวโดยใชทักษะและความรูเหมือนกับที่ทุกคนรูจักปรับตัวกับการที่เกิดมาเปนคนสูง เตี้ย แข็งแรง รวดเร็ว
มั่นคง หัวลาน มีผมสีทอง ฯลฯ
การถูกมองขาม
คนพิการมักถูกมองขามเพราะคนทั่วไปคิดวาพวกเขาคงไมสามารถทำงานใดไดสำเร็จทั้งๆ ที่พวกเขายังไมมีโอกาสไดแสดงความ
สามารถเลย อันที่จริงคนที่เปนอัมพาตทั้งแขนและขาสามารถขับรถและมีลูกได คนตาบอดสามารถบอกเวลาจากนาฬกาและไป
เที่ยวพิพิธภัณฑได คนหูหนวกเลนเบสบอลและมีความสุขกับดนตรีได คนที่มีความพิการทางพัฒนาการสามารถมีความคิด
สรางสรรคและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการทำงานไดอยางแข็งขัน
ผลกระทบเกินจริง

ความคิดเหมารวม
ผลกระทบเกินจริงอีกอยางหนึ่งคือการที่คนทั่วไปมีความเชื่อที่ผิดทั้งทางบวกและลบเกี่ยวกับความพิการ ยกตัวอยางเชน หลาย
คนเชื่อวาคนตาบอดเปนนักดนตรีที่มีฝมือหรือมีประสาทสัมผัสทางการดมกลิ่นและไดยินเสียงที่ดีกวา คนที่นั่งรถเข็นทุกคนนั้นวา
นอนสอนงายหรือไปแขงกีฬาพาราลิมปกส คนที่มีความพิการทางพัฒนาการทุกคนเปนคนไรเดียงสาและอารมณดีอยูเสมอ และ
คนพิการทุกคนเปนคนที่เศราและขมขื่น นอกจากจะดูหมิ่นบุคคลนั้นและความสามารถของเขาแลว อคติเชนนี้ยังอาจทำใหเกิด
มาตรฐานที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปสำหรับบุคคลที่เปนเพียงคนธรรมดาเทานั้น

คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจรKง

คนทั่วไปคิดวาความพิการอยางหนึ่งจะสงผลเสียกับประสาทสัมผัส ความสามารถ หรือคุณสมบัติดานอื่นๆ ของบุคคลนั้นดวย
หรือคิดวาบุคคลนั้นมีความบกพรองทุกดาน ยกตัวอยางเชน คนหลายคนตะโกนใสคนตาบอดหรือไมคิดวาคนที่นั่งรถเข็นจะมี
ปญญาพอที่จะพูดเรื่องของตนเองได การสนใจความสามารถของบุคคลแทนที่จะสนใจความบกพรองของเขาแกไขอคติเชนนี้ได
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ปฏิกิริยาทางลบ
คนจำนวนมากเชื่อวาคนพิการไดรับสิทธิพิเศษมากเกินไป เชน ไดรับเกณฑการรับสมัครเขาทำงานที่งายกวา สำหรับคนพิการ
นายจางตองใชมาตรฐานการทำงานแบบเดียวกับมาตรฐานที่ใชกับผูทำงานที่ไมพิการแมวาวิธีการทำงานใหสำเร็จอาจแตกตางกัน
ไปในแตละบุคคล กฎหมายคนพิการอเมริกา (Americans with Disabilities Act - ADA) ไมตองการใหคนพิการมีอภิสิทธิ์พิเศษ
ใดๆ เพียงแตตองการใหพวกเขาไดรับโอกาสอยางเสมอภาคเทานั้น
การปฏิเสธ
ความพิการหลายอยางนั้นมองไมเห็น เชน ความพิการทางการเรียนรู ความพิการทางจิต โรคลมบาหมู โรคมะเร็ง โรคขออักเสบ
และโรคหัวใจ คนทั่วไปมักคิดวาความพิการเหลานี้ไมใชความพิการที่แทจริงซึ่งจะตองไดรับการอำนวยความสะดวก กฎหมาย ADA
นิยาม “ความพิการ” วาเปนความบกพรองอยางใดอยางหนึ่งที่ “จำกัดกิจกรรมสำคัญของชีวิตอยางหนึ่งหรือหลายอยางไปเปน
อยางมาก” การอำนวยความสะดวกสำหรับความพิการที่มองไมเห็นซึ่งตรงกับนิยามดังกลาวอาจรักษาพนักงานที่มีคุณคาใหทำงาน
นั้นตอไปและอาจเปดโอกาสใหไดจางลูกจางคนใหมดวย
ความกลัว
คนจำนวนมากกลัววาพวกเขาจะ “ทำผิดหรือพูดผิด” กับคนพิการ ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงความไมสะดวกใจนี้ดวยการหลีกเลี่ยง
คนพิการเสียเลย อันที่จริงการอยูในสถานการณเชนนี้บอยครั้งขึ้นจะทำใหรสู ึกสะดวกใจมากขึ้นตามลำดับเชนเดียวกับการ
พบคนที่มีวัฒนธรรมตางกันนั่นเอง
ทำลายอุปสรรคเหลานี้ลง...

คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจรKง

อุปสรรคทางทัศนคติที่มักทำใหเกิดการเลือกปฏิบัตินั้นไมอาจเอาชนะไดงายดวยการใชกฎหมายเหมือนกับอุปสรรคทางกายภาพ
และอุปสรรคทางระบบ ทางแกไขที่ดีที่สุดคือความคุนเคย โดยใหคนพิการและคนไมพิการไดพบปะกันในฐานะเพื่อนรวมงาน
ผูรวมงาน และคนรูจัก เมื่อเวลาผานไปทัศนคติดังกลาวสวนใหญจะถูกแทนที่ดวยความสบายใจ ความเคารพ และมิตรภาพ
คำแนะนำเรื่องการมีปฏิสัมพันธกับคนพิการ
• จงถามคนพิการ อยาสรุปเอาเองวาบุคคลนั้นสามารถทำอะไรและไมสามารถทำอะไรไดบาง
• เมื่อพูดกับคนพิการจงพูดกับบุคคลนั้นโดยตรง อยาพูดผานเพื่อนของเขา หลักการนี้ใชกับคนพิการทุกคนไมวา
เขาจะมีความบกพรองทางการเคลื่อนไหว มีความบกพรองทางจิต เปนคนตาบอดหรือหูหนวก และใชลามหรือ
ไมก็ตาม
• มีมารยาทกับคนพิการเหมือนกับที่คุณมีใหบุคคลอื่น จับมือหรือยื่นนามบัตรให ถาบุคคลนั้นไมสามารถจับมือ
คุณหรือรับนามบัตรของคุณไดเขาจะบอกคุณเอง และอยาอายเมื่อไดพยายามทำเชนนี้
• ถาลูกคามีความบกพรองทางการพูดและคุณไมคอยเขาใจสิ่งที่เขากำลังพูด จงขอใหบุคคลนั้นพูดซ้ำแทนที่
จะแสรงทำเปนเขาใจ การขอใหพูดซ้ำเปนการใหเกียรติและทำใหสื่อสารกันไดถูกตอง การแกลงทำเปนเขาใจถือ
เปนการดูถูกและทำใหอับอาย
• เสนอความชวยเหลือแกคนพิการแตจงรอจนเขารับคำเสนอของคุณกอนจึงเริ่มชวยเหลือ
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ความพิการทางจิตสังคมและความเจ็บปวยทางใจ
ศูนยวิจัยและฝกอบรมการฟนฟูเพื่อสนับสนุนสถานประกอบการและรักษางานแหงมหาวิทยาลัยเวอรจิเนียคอมมอนเวลธประเทศ
สหรัฐอเมริกา
เว็ฐไซต www.worksupport.com
ดาวนโหลดมาจาก www.worksupport.com/research/viewContent.cfm/45

ความพิการทางจิตสังคม
แมจะแสดงอาการทางจิตสังคม แตหลายคนก็ทำงานหรือไปโรงเรียนทุกวัน บุคคลที่ประสบความสำเร็จหลายคนที่อยูใน
ภาครัฐ แวดวงศิลปะ การละคร กฎหมาย การศึกษา การบันเทิง และการแพทยมีความพิการทางจิตสังคมบางอยาง
คุณรูหรือไม
• สี่ในสิบสาเหตุหลักของความพิการในคนที่มีอายุตั้งแต 5 ปขึ้นไปคือความพิการทางจิตสังคม
• ประชากรสหรัฐอเมริกาประมาณรอยละ 15 ใชบริการดานสุขภาพจิตทุกป
• ความเจ็บปวยทางจิตรักษาได
• หนึ่งในหาคนจะมีความเจ็บปวยทางจิตในบางชวงชีวิต
• คนหนึ่งในสี่รูจักคนที่มีความเจ็บปวยทางจิตเปนการสวนตัว
ความเจ็บปวยทางจิต
ขอวิตกเกี่ยวกับการจางงาน

คนจำนวนนอยที่ตองการความชวยเหลือเทาที่จำเปนในขณะที่คนอื่นๆ อาจตองการความชวยเหลือเปนครั้งคราวหรือ
เปนอยางมาก ระดับความชวยเหลือสำหรับแตละบุคคลนั้นเปลี่ยนไปไดตามกาลเวลา ความชวยเหลือโดยทั่วไปที่คนกลุมนี้
ตองการคือการชวยใหพวกเขามีสมาธิ รับมือกับสถานการณความเครียด มีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน หรือตอบสนองความคิด
เห็นของหัวหนางานได

คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจรKง

นายจางที่ไมมีประสบการณเกี่ยวกับความเจ็บปวยทางจิตอาจวิตกเรื่องการจางงานคนพิการทางจิตสังคม นาเสียดายที่มี
ความเชื่อผิดๆ มากมายซึ่งสงผลกระทบตอทัศนคติของสังคม โชครายที่นายจางบางคนอาจคิดวาคนที่มีความปวยทางจิตจะมี
พฤติกรรมไมเหมาะสมหรือไมนาเชื่อถือเมื่อตองทำหนาที่สำคัญ แตก็โชคดีที่การอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการและ
การใหความชวยเหลือสามารถชวยใหลูกจางเอาชนะขอจำกัดในการทำงานได
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ขอพิจารณาเรื่องการอำนวยความสะดวก
มีการอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการหลายอยางที่มีประสิทธิผลสำหรับคนที่มีความเจ็บปวยทางจิต เชน
การกำกับดูแลอยางมีประสิทธิผล
• ใหความเห็นเรื่องการทำงานอยางตอเนื่อง
• แสดงความคาดหวังอยางชัดเจนเพื่อใหมีความรับผิดชอบ
• วางกลยุทธเพื่อแกปญหา
• วางขั้นตอนเพื่อประเมินผลการอำนวยความสะดวก
การรักษาประสิทธิภาพการทำงานระหวางวัน
• อนุญาตใหจัดตารางการทำงานไดอยางยืดหยุน
• ใหเวลาเรียนรูงานและความรับผิดชอบใหมๆ
• อนุญาตใหมีผูฝกสอนงาน
• อนุญาตใหลูกจางทำงานอยูที่บาน
การรักษาสมาธิ

คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจรKง

•
•
•
•
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ลดสิ่งที่ทำใหเสียสมาธิในพื้นที่งาน
จัดใหมีที่กั้นรอบพื้นที่ทำงานหรือสำนักงานที่มีความเปนสวนตัว
จัดเวลาพักบอยๆ
ซอยงานชิ้นใหญใหเปนชิ้นยอยๆ

การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
• สอนลูกจางเรื่องสิทธิของคนพิการที่จะไดรับการอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการ
• จัดอบรมใหเพื่อนรวมงานและหัวหนางานเขาใจความรูสึกและปญหาของผูอื่น
• ใหสิทธิพนักงานเลือกไปงานสังคมที่เกี่ยวของกับการทำงานได
• สงเสริมใหมีการสนทนาที่ไมเกี่ยวกับเรื่องงานนอกพื้นที่ทำงาน
การชวยจำ

•
•
•

อนุญาตใหลูกจางใชเครื่องบันทึกเสียง
จัดใหมีบันทึก รายการของ และคำแนะนำตางๆ ที่มีรายละเอียดเปนตัวพิมพ
เพิ่มเวลาการฝกอบรม

การรับมือกับความเครียด
• จัดใหมีการสรรเสริญและชื่นชมผลงาน
• จัดใหพนักงานพบที่ปรึกษาและรวมโครงการชวยเหลือลูกจาง
• อนุญาตใหโทรศัพทหาแพทยระหวางชั่วโมงทำงาน

สถานการณที่อาจเกิดขึ้นจากการจางงาน
การรักษาพยาบาล
การทานยาทำใหลูกจางคนหนึ่งที่เปนผูบริหารระดับสูงออนเพลียมากในตอนบายเศษ เธอไดรับอนุญาตใหเขางานเร็วขึ้นหนึ่ง
ชั่วโมงและทำงานตอใหเสร็จในตอนดึกผานระบบอิเล็กทรอนิกสจากที่บาน
“ตารางการทำงานที่ยืดหยุนนี้ไมตางจากตารางการทำงานของผูชวยฝายธุรการซึ่งเปนแมและตองเลี้ยงลูกโดยลำพัง
เธอไมไดเปนคนพิการแตมีลูกสองคน เธอไดรับอนุญาตใหเขางานในตอนเชาเร็วกวาปกติหนึ่งชั่วโมงและเลิกงาน
เร็วพอที่จะทันไปรับและดูแลลูกหลังเลิกเรียน แลวใชคอมพิวเตอรทำงานตอใหเสร็จหลังจากพาลูกๆ ขึ้นนอน”
แลรี่ เดล ผูประสานงานภาครัฐของเครือขายความเปนผูนำทางธุรกิจหลุยเซียนา
โรคจิตเภท
หนุมคนหนึ่งซึ่งแพทยวินิจฉัยวาเปนโรคจิตเภทไดยินเสียงตางๆ อยูเสมอ ที่บริษัทรับทำความสะอาดพื้นซึ่งเขาทำงานอยูนั้น
มีคนเดินไปมามากมาย เพื่อชวยเหลือชายหนุมคนนี้เขาไดรับอนุญาตใหใสหูฟงและฟงเพลงซึ่งชวยใหเขามีสมาธิกับการ
ทำงาน เขาทำงานดีเสียจนหัวหนางานของเขารายงานวาเขาเปนพนักงานที่พึ่งพาไดมากที่สุดและขยันทำงานที่สุดเทาที่เคย
จางมา เขาทำงานนี้มานานกวาสิบปแลว
“การอำนวยความสะดวกเชนนี้ไมตางนักจากสภาพของชายหนุมที่เปนคนงานกอสรางและใสหูฟงขณะทำงาน เขา
รูจักงานของเขาและทำงานไดในขณะฟงเพลงของศิลปนปอบหรือแร็พคนลาสุดทุกคน เขาไมใชคนพิการ ดนตรี
ทำใหงานนาสนใจขึ้นและสนุกกวาเดิม”
แลรี่ เดล ผูประสานงานภาครัฐของเครือขายความเปนผูนำทางธุรกิจหลุยเซียนา
ความปรวนแปรทางอารมณ

“สตรีผูนี้ไมตางจากพนักงานอาวุโสที่บริษัทจำเปนตองจางและมีอายุได 45 ปแลวนัก เธอตองการแสงสวางมากขึ้น
เพราะเธอไมสามารถอานหนังสือที่มีขนาดตัวอักษรเทากับที่เธอเคยอานไดมากอน นี่เปนความพิการหรือ ผมคิดวา
คงไมมีใครตอบวาใช แลวบริษัทจะจัดแสงสวางใหมากเทาที่เธอตองการเพื่อใหเธอทำงานไดสะดวกหรือไม ผมคิด
วาบริษัทจะจัดให!”
แลรี่ เดล ผูประสานงานภาครัฐของเครือขายความเปนผูนำทางธุรกิจหลุยเซียนา
เหลานี้เปนตัวอยางบางประการที่แสดงใหเห็นวาการอำนวยความสะดวกใหลูกจางพิการนั้นทำไดงายและไมเสียคาใชจายมาก
แตอยางใด บริษทั ตางๆ มีประสบการณในการปรับเปลี่ยนเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกลูกจางแตละคนอยูแลว ตัวอยางที่
ยกมานี้สอนใหรูวาคนมีความเจ็บปวยทางจิตหรือคนพิการนั้นตองการการอำนวยความสะดวกคลายกับที่ลูกจางซึ่งเปนคนไม
พิการตองการนั่นเอง

คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจรKง

ลูกจางในสำนักงานคนหนึ่งมีความปรวนแปรทางอารมณและมีปฏิกิริยากับความสวางหรือความมัวของสภาพแวดลอม
สำนักงานของเธอทาดวยสีที่สวางและติดหลอดไฟเพิ่ม ทำใหเธอรูสึกสบายใจขึ้นและประสบความสำเร็จในการทำงานเปน
อยางมาก ผลงานของเธอทำใหหนวยงานไดรับรางวัลอยางตอเนื่อง
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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
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กฎหมาย ADA กำหนดใหมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกอยางสมเหตุสมผลและตามความจำเปนสำหรับความบกพรองทุกอยางที่
ตรงตามนิยามของความพิการไมวาจะเปนความพิการที่มองเห็นหรือไมก็ตาม การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกอยางสมเหตุสมผลนั้น
จะตองกำหนดเปนรายกรณีเพื่อใหตรงความตองการของลูกจางและนายจางอยางแทจริง การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกอาจมีต้งั แต
การทำใหคนพิการนั่งรถเข็นสามารถเขาถึง อาคาร อุปกรณ หรือบริการตางๆ ไปจนถึงการปรับโครงสรางงาน การจัดหาหรือปรับ
อุปกรณ การจัดตารางการทำงานอยางยืดหยุน และการปรับพิธีการของงานตางๆ
การอำนวยความสะดวกใหลูกจางที่เปนคนพิการมีแตใหผลดี กลาวคือนายจางมีแรงงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีเสถียรภาพ และมี
ความหลากหลาย คนพิการมีงานทำ และสังคมประหยัดเงินที่เคยตองเสียเพื่อจัดสวัสดิการและบริการใหคนพิการ
ตอไปนี้เปนตัวอยางของการอำนวยความสะดวกซึ่งเกิดจากการปรึกษาหารือกันระหวางลูกจางที่เปนคนพิการ นายจาง และเครือ
ขายอำนวยความสะดวกเรื่องงาน (Job Accommodation Network - JAN) ของสำนักนโยบายการจางงานคนพิการ JAN ใหคำ
แนะนำเรื่องการอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการและขอกำหนดของกฎหมาย ADA แกธุรกิจและบุคคลโดยไมคิดคาบริการ9
ตัวอยางของการอำนวยความสะดวกเหลานี้มิไดหมายความวามีทางแกไขปญหาแตเพียงเทานี้ คุณสามารถขอคำแนะนำสำหรับ
ปญหาการอำนวยความสะดวกเฉพาะได โดยปรึกษาหารือกับลูกจางที่เกี่ยวของกอนแลวจึงโทรหา JAN
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ติดตอ JAN ไดที่หมายเลขโทรศัพท 1-800-526-7234 (V/TTY) ในสหรัฐอเมริกา

สถานการณ พนักงานโรงโบวลิ่งคนหนึ่งซึ่งมีความพิการทางปญญาและมีปญหาการใชมือและนิ้วมีปญหาเรื่องการทำความ
สะอาดรองเทาโบวลิ่งที่ลูกคานำมาคืน
ทางแก ผูใหบริการฝกสอนงานในทองถิ่นประดิษฐเครื่องมือที่ชวยใหพนักงานคนนั้นจับรองเทาหมุนถูกับแปรงแทนที่จะ
จับแปรงปดรองเทา
คาใชจาย ไมเสียคาใชจายแตอยางใดเพราะอุปกรณนั้นทำดวยเศษไมที่เหลือจากโครงการอื่นๆ
สถานการณ ครูแนะแนวของโรงเรียนมัธยมคนหนึ่งเปนโรคสมาธิสั้นและไมคอยมีสมาธิในการทำงานเพราะโรงเรียนมีเสียงดัง
ทางแก โรงเรียนใชหลอดไฟแทนกริ่งโทรศัพทโดยที่หลอดไฟจะสวางเมื่อมีสายเรียกเขา ทำหองทำงานแบบกันเสียงให
และจัดหาพัดลมตั้งพื้นใหเพื่อสรางเสียงบรรยากาศแบบตอเนื่อง
คาใชจาย นอยกวา 600 เหรียญสหรัฐ
สถานการณ คนคุมเครื่องจักรเปนโรคไขขออักเสบและมีปญหาการเปดปดสวิตชควบคุมเครื่องจักร
ทางแก นายจางใชลูกบิดขนาดใหญกวาและมีผิวนุมแทนสวิตชควบคุมขนาดเล็กและเอาถุงมือที่มีตุมจับกันลื่นให
ลูกจางคนนี้ใช ทำใหลูกจางสามารถจับและหมุนลูกบิดไดสะดวกขึ้นและใชแรงนอยลง
คาใชจาย ประมาณ 130 เหรียญ
สถานการณ พนักงานโกดังซึ่งมีหนาที่รักษาและนำสงพัสดุมีปญหาเรื่องการทำงานหนักไมคอยไดเพราะการรักษาโรคมะเร็ง
ทำใหเขาออนเพลีย
ทางแก นายจางหารถมอเตอรไซคสามลอใหใชเพื่อลดการเดิน นายจางยังจัดตำแหนงพัสดุในโกดังใหมเพื่อลดการปน
และเอื้อม

สถานการณ อากาศรอนทำใหพนักงานที่เปนโรคหอบหืดมีปญหาเกี่ยวกับการทำงานเติมน้ำมันเครื่องบินและขนสัมภาระนอก
อาคาร
ทางแก นายจางใหพนักงานคนนั้นทำงานกะเที่ยงคืนและใหทำงานในตำแหนงที่อยูทั้งในและนอกอาคาร
คาใชจาย 0 เหรียญ

คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจรKง

คาใชจาย 3,000 เหรียญ
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สถานการณ ที่ปรึกษาทางโทรศัพทซึ่งมีการบาดเจ็บทางสมองอยางเรื้อรังสูญเสียความทรงจำชั่วคราวและมีปญหาการรับรูความ
แตกตางดวยการไดยินทำใหมีปญหาในการบริการคำขอขอมูลทางโทรศัพท การปอนขอมูลใสเครื่องคอมพิวเตอรของเธอ และการ
ปฏิบัติตามคำสั่งทางวาจา
ทางแก นายจางจัดหาฉากเก็บเสียงใหซึ่งจะชวยลดเสียงรบกวนและสิ่งที่ทำใหไขวเขวตางๆ และตั้งเสียงกริ่งโทรศัพทใหม
เพื่อใหลูกจางคนนี้สามารถแยกเสียงระหวางเสียงโทรศัพทของเธอกับเสียงโทรศัพทของคนอื่นๆ ที่อยูในบริเวณเดียวกัน
นายจางใสแผนลดแสงที่เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อลดการสั่นของภาพที่จอและปองกันไมไหเวียนศรีษะและเหนื่อยลา มีการ
ทำคำสั่ง กำหนดการประชุมประจำวัน และกำหนดการของกิจกรรมตางๆ เปนลายลักษณอักษรใหลูกจางคนนี้
คาใชจาย 345 เหรียญ
สถานการณ ผูจัดการสำนักงานคนหนึ่งซึ่งเคยไดรับการรักษาโรคเครียดและโรคซึมเศรามีปญหาเกี่ยวกับการรักษาสมาธิขณะ
พยายามทำงานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จทันกำหนดการที่สำคัญ
ทางแก เธอปรึกษาปญหาการทำงานกับหัวหนา นายจางชวยเหลือโดยอนุญาตใหเธอจัดตารางทำงานในเวลาที่คนอื่นหยุด
ในแตละสัปดาหเพื่อที่จะไดทำงานโดยไมมีสิ่งรบกวน นอกจากนี้เธอยังไดรับอนุญาตใหมีตารางเวลาทำงานที่ยืดหยุนเพื่อที่
จะไดมีเวลาไปพบที่ปรึกษาและออกกำลังกาย หัวหนางานอบรมเพื่อนรวมงานของลูกจางคนนี้ใหรูจักวิธีจัดการกับ
ความเครียดและแจงขอมูลเกี่ยวกับโครงการชวยเหลือลูกจางใหผูจัดการสำนักงานคนนี้ทราบ
คาใชจาย 0 เหรียญ
สถานการณ ผูสำรวจและประเมินความเสียหายของบริษัทประกันคนหนึ่งแพยางและฟอรมัลดีไฮดจากผลิตภัณฑกระดาษที่นายจาง
ของเขาใช
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ทางแก นายจางมอบถุงมือผาฝายใหลูกจางคนนี้ใชจับกระดาษและเปลี่ยนไปใชกระดาษรีไซเคิลที่ไมมีสารคลอรีนและใช
หมึกที่ผลิตจากน้ำมันพืช
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คาใชจาย คากระดาษและหมึกเพิ่มขึ้นปละประมาณ 130 เหรียญ ถุงมือราคา 10 เหรียญ
สถานการณ ตัวแทนเรียกรองคาชดเชยคนหนึ่งเปนโรคลูปสและมีปฏิกิริยากับแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนตในสำนักงานและรังสี
จากจอคอมพิวเตอรของเขา
ทางแก นายจางแกไขแสงไฟฟลูออเรสเซนตเหนือศีรษะใหมีชวงความยาวคลื่นกวางโดยใชแผนกรองแสงที่มีขนาดพอดีกับ
ชองหลอดไฟเดิมและจัดหาจอคอมพิวเตอรแบบไมกะพริบและแผนกรองแสงใหลูกจางคนนี้ใช
คาใชจาย ประมาณ 1,065 เหรียญ

สถานการณ อาจารยมหาวิทยาลัยที่ทำงานแบบไมเต็มเวลาและเปนโรคแอสเพอรเกอร ซินโดรม (โรคทางประสาทที่มีปญหา
ความสัมพันธทางสังคมและมีพฤติกรรมซ้ำและความสนใจที่จดจออยูกับบางสิ่ง) มีปญหาการรับรูความแตกตางดวยการไดยิน
ซึ่งทำใหเธอไมสามารถตัดสินใจในทันทีได ทำใหเธอมีปญหาเมื่อมีการประชุมและประเมินผลงานประจำป และทำใหเธอไม
สามารถทำโครงการไดตามกำหนด
ทางแก ลูกจางคนนี้ไดรับอนุญาตใหจดบันทึกในการประชุมพนักงานและถาไดรับคำถามระหวางการประชุมก็สามารถ
เขียนคำตอบใหผูรวมประชุมทุกคนภายในเวลาที่ผูรวมประชุมเห็นพองกัน ลูกจางคนนี้ยังไดรับสำเนาของวาระการ
ประชุม การประเมินผลงานประจำป และความคาดหวังสำหรับโครงการตางๆ กอนเขาประชุมกับผูอื่น ดังนั้นจึง
สามารถตั้งคำถามและใหคำตอบในเรื่องตางๆ อยางเปนลายลักษณอักษรได
คาใชจาย 0 เหรียญ
สถานการณ พนักงานควบคุมเครื่องจักรคนหนึ่งซึ่งติดเชื้อเอชไอวีมีปญหาเกี่ยวกับการจำขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นสวนของ
เครื่องจักรที่เขาใช
ทางแก นายจางใหลูกจางคนนี้มีรายการชวยจำและรายละเอียดที่เขียนเปนลายลักษณอักษรซึ่งบอกขั้นตอนการ
เปลี่ยนชิ้นสวนของเครื่องจักร
คาใชจาย 0 เหรียญ
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การทองเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรค
กองการขนสงและการทองเที่ยว UNESCAP
เว็บไซต www.unescap.org/ttdw
ดาวนโหลดมาจาก www.unescap.org/ttdw/Publications/TPTS_pubs/pub_2316/pub_2316_tor.pdf

ภาคธุรกิจไดพิสูจนแลววาการจางงานคนพิการนั้นเปนสิ่งสำคัญเพราะพวกเขาเขาใจตลาดที่มีมูลคาหลายพันลานเหรียญแตถูกมอง
ขามอยางถองแท หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีตลาดผูบริโภคกลุมนี้เปนตลาดที่สำคัญที่สุดและธุรกิจบางชนิดจะไดประโยชนจากตลาดนี้
คืออุตสาหกรรมการทองเที่ยว
เมื่อคนพิการไดงานทำมากขึ้นทั่วโลกพวกเขากำลังกลายเปนกลุมผูบริโภคที่เดินทางทองเที่ยว เลนกีฬา และใชผลิตภัณฑและ
บริการเพื่อการพักผอนหยอนใจอยางอื่นมากขึ้นเรื่อยๆ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยดีคินที่ออสเตรเลียพบวาคนพิการมากกวา100ลาน
คนทั่วโลกมีรายไดที่สามารถใชจายได พวกเขาเปนตลาดเฉพาะที่ผูใหบริการทองเที่ยวกำลังพยายามเขาหามากขึ้นเพื่อแสวงความ
ไดเปรียบในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก กลยุทธหนึ่งซึ่งใชดึงดูดตลาดนี้ไดสำเร็จคือการจางผูใหบริการที่เปนคนพิการ
ความตองการเดินทางทองเที่ยวของคนพิการไดรับการจัดใหอยูในประเภทของ “การทองเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรค” การทองเที่ยวที่
ปราศจากอุปสรรคไมเพียงแตดึงดูดคนพิการเทานั้นแตยังดึงดูดครอบครัวและเพื่อนของคนพิการดวย และสิ่งที่ใกลเคียงกับความ
ตองการเดินทางทองเที่ยวของคนพิการนั้นก็คือความตองการเดินทางทองเที่ยวของคนสูงอายุที่มีขีดจำกัดทางการเคลื่อนไหวและ
ครอบครัวที่มีเด็กเล็กซึ่งเปนตลาดใหญ
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ภูมิภาคหลักแหงการทองเที่ยวอยางทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และออสเตรเลียตระหนักแลววาคนพิการตลอดจนเพื่อนและครอบครัว
ของคนพิการเปนตลาดผูบริโภคขนาดใหญซึ่งมีศักยภาพ ในภูมิภาคเหลานี้การทองเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคใหความสนใจตลาด
เฉพาะที่มีอำนาจ การหาและอำนวยความสะดวกใหตลาดเฉพาะนี้ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกเปนกลยุทธหนึ่งที่จะดึงดูดนักทอง
เที่ยวมาจากภูมิภาคหลักแหงการทองเที่ยวใหไดมากขึ้น
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โดยทั่วไปแลวการเขาใชไดนั้นเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหคนพิการรูสึกมั่นใจพอที่จะไปใชเวลาและเงินอยูที่จุดหมายปลายทางสักแหง
อุปสรรคของนักเดินทางที่เปนคนพิการมีอยูหลายรูปแบบในประเภทหลักสามประเภทดังนี้
• การเขาถึงทางกายภาพ ซึ่งเกี่ยวของกับคนที่มีความบกพรองทางการเคลื่อนไหว (เชน คนที่นั่งรถเข็น) และสิ่ง
อำนวยความสะดวกตางๆ เชน ทางลาด ราวจับ เคานเตอรต่ำ และลิฟต
• การเขาถึงเกี่ยวกับความรูสึกสัมผัส ซึ่งเกี่ยวของกับคนที่มีความบกพรองทางการไดยินหรือการมองเห็น และสิ่ง
อำนวยความสะดวกตางๆ เชน เครื่องหมายที่สื่อทางสัมผัสได ราวจับ สัญญาณที่เปนเสียงและภาพสำหรับลิฟต
และระบบเตือนภัยตางๆ
• การเขาถึงดานการสื่อสาร ซึ่งเกี่ยวของกับคนที่มีปญหาการสื่อสารทางภาษาเขียน ภาพ และคำพูด และอาจ
จำเปนตองฝกพนักงานใหรูจักการสื่อสารหลายวิธี ผูใหบริการทองเที่ยวหลายรายอาจมีความสามารถเชนนี้อยู
แลวเพราะการสื่อสารกับคนจากตางวัฒนธรรมและตางประเทศจำเปนตองใชทักษะการสื่อสารหลายวิธีอยูแลว

แมจะมีตลาดเฉพาะนี้และมีความตองการของผูบริโภคที่มีอำนาจในตลาดนี้ก็ตามแตผูใหบริการทองเที่ยวสวนใหญในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟกยังไมตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติเพื่อทำใหเกิดสภาพแวดลอมที่ปราศจากอุปสรรค สถานที่ทอง
เที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกแกการทองเที่ยวจำนวนมากยังไมสามารถใชไดกับทุกคนและพนักงานของพวกเขาก็ไมไดรับ
การฝกอบรมเรื่องความพิการ อยางไรก็ตามผูใหบริการที่เห็นความตองการของผูบริโภคกลุมนี้และไดจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่
จำเปนแลวดังรายชื่อตอไปนี้จะบอกคุณไดวาการกระทำดังกลาวทำใหเกิดผลดี
• 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
• บริษัทนำเที่ยวชื่อ ไทมเลส เอ็กซเคอรชั่น ประเทศอินเดีย
เว็บไซต www.timelessexcursions.com
• บริษัทนำเที่ยวชื่อ นาฟโย เนปาล ประเทศเนปาล
เว็บไซต www.navyonepal.com
• ไชนา ยูนาน เอ็กซพลอเรชั่น ทราเวล เซอรวิส ประเทศจีน
เว็บไซต www.toptrip.cc/tour_disabled.htm
• แอคเซสสิเบิล กีวี ทัวรส ประเทศนิวซีแลนด
เว็บไซต www.tours-nz.com

ผูเขาประชุมการทองเที่ยวสำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (เมื่อเดือนกันยายนพ.ศ.2543 ที่บาหลี) เห็นพองกันวาผูให
บริการควรสงเสริมการทองเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคโดยดำเนินการดังตอไปนี้
1. ทำโครงการภายในบริษัทเพื่อสรางจิตสำนึก ความเขาใจ และทักษะเพื่อจะไดบริการคนพิการไดดีขึ้น
2. สื่อสารกับคนพิการและองคกรของคนพิการมากขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือไดเพื่อจะไดพัฒนาบริการการ
ทองเที่ยวและสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่หลากหลายไดดีขึ้น
3. สงเสริมใหผูใหบริการทองเที่ยวทำเว็บไซตที่ใชไดกับใหคนพิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งคนตาบอด
4. ใหคนพิการที่มีประสบการณและทักษะที่จำเปนรวมสำรวจทางเขาอาคารตางๆ และใหเปนวิทยากรและที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา
บริการทองเที่ยว

คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจรKง

บริษัท แอคเซสสิเบิล เจอรนีส (Accessible Journeys, Inc) เปนผูประกอบการในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใหบริการเปนที่ปรึกษา
เพื่อวางแผนการทองเที่ยวและจองบัตรโดยสารแกบริษัทรับจองบัตรโดยสารและที่พักซึ่งไดรับใบอนุญาตของ IATA ARC และ
CLIA คุณสามารถศึกษารายละเอียดของบริการตางๆสำหรับบริษัทรับจองบัตรโดยสารและที่พักและผูประกอบการนำเที่ยวไดที่
เว็บไซตของผูประกอบการรายนี้คือ www.disabilitytravel.com
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5. บรรจุเรื่องการทองเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคไวในวาระการประชุมตามปกติของตน
6. ใหคณ
ุ สมบัติเรื่องการเขาใชบริการไดเปนเกณฑหนึ่งในการจัดอันดับโรงแรมและภัตตาคารตางๆ
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คำแนะนำและเอกสารขอเท็จจรKง

อภิธานศัพท
การปรับงานซึ่งรวมถึงการปรับและดัดแปลงเครื่องจักรและอุปกรณและ/หรือ
การปรับเปลี่ยนเนื้องาน องคประกอบของงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
แวดลอมของการทำงานเพื่อจัดทางเขาสถานประกอบการและเวลาทำงานซึ่ง
สนับสนุนการจางงานคนพิการ

การบริหารจัดการเรื่องความพิการ
(Disability management)

กระบวนการในสถานประกอบการซึ่งคิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการจางงานคนพิการ
โดยประสานความพยายามเพื่อตอบสนองความตองการของแตละบุคคล จัด
สภาพแวดลอมสำหรับการทำงานใหเหมาะสม ตอบสนองความตองการของ
กิจการ และปฏิบัติตามกฎหมาย

คนพิการ
(Disabled person)

คนซึ่งเสียโอกาสที่จะได กลับสู รักษา และเจริญกาวหนาในการจางงาน
ที่เหมาะสมไปเปนอยางมากเนื่องดวยความบกพรองทางกาย ความรูสึกสัมผัส
ปญญา หรือจิตซึ่งไดรับการพิสูจนแลวอยางเหมาะสม

การเลือกปฏิบัติ
(Discrimination)

การแบงแยก การกันออกไป หรือความชอบซึ่งเกิดจากเหตุผลบางอยางที่
ทำลายหรือลดความเสมอภาคทางโอกาสหรือทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจาง
งานหรืออาชีพ มาตรฐานทั่วไปที่ทำใหเกิดการแบงแยกเนื่องดวยเหตุผลตอง
หามถือเปนการเลือกปฏิบัติในทางกฎหมาย ทัศนคติเฉพาะของผูมีอำนาจใน
ภาครัฐหรือบุคคลในภาคเอกชนซึ่งไมยุติธรรมกับบุคคลหรือสมาชิกของกลุม
ใดกลุมหนึ่งเนื่องดวยเหตุผลตองหามถือเปนการเลือกปฏิบัติในทางปฏิบัติ
การเลือกปฏิบัติทางออมหมายถึงสถานการณ กฎระเบียบ หรือการปฏิบัติที่
ดูเหมือนจะเปนกลางแตแทที่จริงแลวเกิดจากการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมกับ
บุคคลที่มีลักษณะบางอยาง การแบงแยกหรือความชอบที่อาจเกิดจากการ
ใชมาตรการคุมครองและชวยเหลือพิเศษเพื่อตอบสนองความตองการเฉพาะ
ของคนพิการไมถือเปนการเลือกปฏิบัติ

นายจาง
(Employer)

บุคคลหรือองคกรหนึ่งที่จางผูทำงานดวยสัญญาที่เปนลายลักษณอักษรหรือ
วาจาซึ่งกำหนดสิทธิและหนาที่ของทั้งสองฝายตามกฎหมายและวิธีปฏิบัติของ
ประเทศ รัฐบาล ผูมีอำนาจในภาครัฐ และบริษัทเอกชนตลอดจนบุคคลตางๆ
อาจเปนนายจางได

แผนการชวยเหลือลูกจาง
(Employee assistance programme)

แผนการ (ที่นายจางและองคกรลูกจางดำเนินการรวมกัน หรือที่นายจางหรือ
องคกรลูกจางดำเนินการโดยลำพัง) ซึ่งใหความชวยเหลือแกผูทำงานและ
ในหลายโอกาสใหความชวยเหลือแกสมาชิกในครอบครัวของผูทำงานซึ่งมี
ปญหาที่อาจทำใหบุคคลเกิดความกังวลใจหรืออาจกระทบความสามารถใน
การทำงานในที่สุด

องคกรนายจาง
(Employers’ organization)

อภิธานศัพท

การปรับเปลี่ยน
หรือการอำนวยความสะดวก
(Adjustment or accommodation)
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องคกรที่มีสมาชิกเปนนายจาง สมาคมของนายจาง หรือทั้งสองอยาง และตั้ง
ขึ้นเพื่อคุมครองและสงเสริมผลประโยชนของสมาชิกและใหบริการแกสมาชิก
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจางงานเปนสำคัญ
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อภิธานศัพท
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โอกาสที่เทาเทียมกัน
(Equal opportunity)

สิทธิและโอกาสที่เทาเทียมกันสำหรับบุคคลทุกคนในการที่จะไดงานทำ ฝก
อาชีพ และประกอบอาชีพบางอยางโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติและเปนไป
ตามมาตราที่ 4 ของอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่159

ความบกพรอง
(Impairment)

การสูญเสียหรือความผิดปกติของการทำงานของจิต อวัยวะ หรือรางกายรวม
ทั้งระบบตางๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานของจิต

มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
(International Labour Standards)

หลักการและมาตรฐานในเรื่องที่เกี่ยวกับแรงงานทั้งหมดที่การประชุมใหญ
องคการแรงงานระหวางประเทศซึ่งเปนองคกรไตรภาคี(ประกอบดวยรัฐบาล
นายจาง และลูกจาง) ใช มาตรฐานเหลานี้อยูในรูปของอนุสัญญาแรงงาน
ระหวางประเทศและขอแนะ อนุสัญญาตางๆ ที่รัฐสมาชิกใหสัตยาบันมีผล
บังคับใหตองปฏิบัติตามขอกำหนดในอนุสัญญา ขอแนะเปนเครื่องมือที่ไมมี
ผลบังคับใชแตใหแนวทางสำหรับนโยบาย กฎหมาย และการปฏิบัติ

การปรับเปลี่ยนที่เกี่ยวกับงาน
(Job adaptation)

การปรับเปลี่ยนหรือแกไขแบบของเครื่องมือ เครื่องจักร สถานประกอบการ
และสภาพแวดลอมในการทำงานเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลหนึ่ง
อาจหมายรวมถึงการปรับองคประกอบของงาน ตารางการทำงาน ลำดับของ
งาน และแบงงานออกเปนสวนๆ ที่ทำไดงาย

การวิเคราะหงาน
(Job analysis)

การทำรายละเอียดเกี่ยวกับหนาที่ของงานหนึ่งและทักษะที่ตองใช เปนราย
ละเอียดที่ระบุวาผูทำงานตองทำอะไรบาง ตองทำอยางไร และตองใชทักษะ
ใดในการทำงานนั้น การวิเคราะหนี้อาจรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและ
เครื่องจักรที่ใช การวิเคราะหงานมักเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการจัดหา
งาน

การรักษางาน
(Job retention)

การยังคงอยูกับนายจางคนเดิมและมีหนาที่หรือสภาพการจางงานที่เหมือน
เดิมหรือตางไปจากเดิม รวมทั้งการกลับมาหลังจากขาดงานไปชวงหนึ่งโดยที่
ไดรับคาจางหรือไมไดรับคาจาง

การรวมคนพิการในกิจกรรมกระแสหลัก
(Mainstreaming)

การรับคนพิการเขาสูการจางงาน การศึกษา การฝกอบรม และทุกสวนของ
สังคม

องคกรของคนพิการ
(Organization pf persons with
disabilities)
การกลับเขาทำงาน
(Return to work)

องคกรตางๆ ที่ทำการแทนคนพิการและรณรงคเพื่อสิทธิของคนพิการ อาจ
เปนองคกรของคนพิการหรือองคกรสำหรับคนพิการก็ได
กระบวนการที่สนับสนุนใหผูทำงานคนหนึ่งกลับเขาทำงานหลังจากขาดงาน
เนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย

การฟนฟูอาชีพ
(Vocational rehabilitation)

กระบวนการที่ทำใหคนพิการสามารถได รักษา และเจริญกาวหนาในการจาง
งานที่เหมาะสม และดวยเหตุนี้จึงสงเสริมคนพิการใหเขาเปนหรือกลับเขาเปน
สวนหนึ่งของสังคม

ผูทำงาน/ลูกจาง
(Worker/employee)

บุคคลใดก็ตามที่ทำงานเพื่อคาจางหรือเงินเดือนและบริการนายจางคนหนึ่ง
การจางงานเปนไปตามสัญญาบริการที่ทำเปนลายลักษณอักษรหรือทำดวย
วาจา

สภาพการทำงาน
(Working conditions)

ปจจัยตางๆ ที่กำหนดสถานการณของการทำงานของผูทำงาน อันไดแก
ชั่วโมงทำงาน องคประกอบของงาน เนื้อหาของงาน บริการดานสวัสดิการ
และมาตรการที่ใชเพื่อคุมครองความปลอดภัยและสุขภาพที่เกี่ยวกับการ
ทำงานของผูทำงาน

สภาพแวดลอมของการทำงาน
(Working environment)

สถานประกอบการและสถานการณตา งๆ ทีม่ กี ารทำงานเกิดขึน้ ตลอดจนปจจัย
ตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับสภาพแวดลอมซึง่ อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของ ผูท ำงาน

สถานประกอบการ
(Workplace)

สถานที่ทุกแหงซึ่งคนที่ไดงานทำตองอยูหรือไปเพื่อทำงานและอยูในการ
ควบคุมทางตรงหรือทางออมของนายจาง เชน สำนักงาน โรงงาน ไร สถาน
ที่กอสราง เรือ และที่อยูอาศัยของเอกชน เปนตน

ที่ทำงาน
(Workstation)

บริเวณในสำนักงานหรือโรงงานที่บุคคลหนึ่งทำงาน ซึ่งรวมถึงโตะทำงานหรือ
พื้นที่ซึ่งใชทำงาน เกาอี้ อุปกรณ และสิ่งอื่นๆ

การทดลองงาน
(Work trial)

กิจกรรมการทำงานที่จัดใหทำเพื่อจะไดมีประสบการณในการทำงานอยางหนึ่ง
หรือเพื่อทดสอบความเหมาะสมที่จะไดทำงานอยางหนึ่ง

อภิธานศัพท
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โปรดยกตัวอยางที่บริษัทของคุณ
เราอยากรูวาบริษัทของคุณมีนโยบายเกี่ยวกับความพิการอยางไรหรือมีตัวอยางของการรับคนพิการเขาเปนสวนหนึ่งของ
ที่ทำงานของคุณหรือไม โปรดติดตอ
Debra Perry
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โทรศัพท +4122.799.6258
โทรสาร +4122.799.6310
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